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 امَؼس كىاؽد
 

 منيؾاًي وفلا  امبحريت فٍ ىجاالث امؾنىو االٍظاٍيت و االجحياؽيت ، و ذمك جَؼس اميجنت امدزاطاث واألوزاق 
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 . Footnote““  بَغاو
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 امكنيت اإلفححاخيت

زاشاجهً امعنييت ، و طسح وجهاث إيياٍا ىَا بضسوزة خنق ىصاخت جيكُ امباخثني ىُ  ٍعس بدىثهً و د
عيه ىسكز أفاق يصعد فسيق فٍ إطاز عنيٍ أكادييٍ  ىىضىعٍ . امفكسيت  و ىىاقفهً وآزائهً  هًٍظس 

مندزاشاث  و امحكىًُ اميحخصص  بأٌ يضع  بني يدي امباخثني  امعدد األول ىُ ىجنت  زؤيت أكاديييت ، ىجنت عنييت 
 و اإلٍصاٍيت جعىن بَعس امدزاشاث  و امبدىث األكاديييت اجلادة فٍ ىيادًُ امعنىوت دوزيت ىحكيت يدوم

 جدنٌه مقضايا زاهَت أو ىدحينت وفق زؤيت عنييت إشحعسافيت ىىضىعيت . اإلجحياعيت و

ىجيىعت ىيزية ىُ  اميقاالث اميت جً إٍحقائها ىُ ضيُ امعديد ىُ اميقاالث األول ىُ اميجنت جضيُ امعدد  
و اميصحقس اميعاًري امعنييت اميحبعت فٍ إٍحقائها عنى  زؤيت أكاديييت ىجنت عحيد جإذ  ،امىازدة منهٌئت امحدسيس 

بعكه دائً جصعى هٌئت امحدسيس و امصادة أعضاء امنجَت امعنييت   ىُ جاٍب أخس  .عنٌها  بامدزاشاث األكاديييت 
بني كربياث اميجالث ىيزيا ىىقعا  ىنحيصت عنى جعجٌع اإلبداع امفكسي وامدقت امعنييت واجلىدة فٍ امحقديً، 

 ت .يامعنييت األكاديي

منهٌئت امححكيييت واالشحعازيت منيجنت مسئيصت جدسيس اميجنت د.عائعت عباط و عكس خاص مكه ذمك، أجىجه ب        
عنى ىجهىداجهً فٍ إخساج هرا امعدد ىُ خالل إظسافهً عنى جحكيً امبدىث اميَعىزة ضيَه واٍحقائهً 

ميقدىت امعكس ىىصىل ألعضاء هٌئت امحدقٌق امنغىي عنى جصىًبهً منبدىث وامدزاشاث ا ألخدث امدزاشاث، و
اميت باألعداد امقادىت ىُ اميجنت  امدزاشاث األكاديييت و عنى ٍفض اميَهج شَىاصه ٍعس ضيُ هرا امعدد. كيا 

قد جكىٌ ٍقطت اٍطالقت مدزاشاث جديدة وهرا مُ يحدقق إال بإشهاىاجكً وأعيامكً امعنييت اميصحيسة 
 .امكسيً قازئَا ىصحىي إمى ًسقى عيه محقديً امدؤوب ىصعاٍا فٍ هرا و .وامدائيت

 تاميجن جطىًس فٍ ًجصه اميت ًكخاجقرتاا جنقٍ يصعدٍا

 

 

 

 د.شاىٍ امىافٍ  

 مندزاشاث و امحكىًُ اميحخصص ىدًس عاو ىسكز أفاق                                                                                                                                 
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The Criminality of Social Networks between Chaos of Practice 
and Mandatory Law: A Suggested Vision 

 نحهد صادق اشهاعيل .د.أ                                                                                                                                                                                 

 نصس   -نديس الهسكز العسبي للدزاشات الصياشية

 الهلخص

لٗله مً هافلت اللٌى أن حغاةم جلاهت اإلاٗلىماث، هى ْاهغة ئحغامُت حضًضة ومؿخجضة جلٕغ في حىباتها 

مت الحاؾب آلالي  أحغاؽ الخُغ لخيبه مجخمٗاث الٗهغ الغاهً لحجم املخاَغ وهٌى الخؿاةغ الىاحمت ًٖ حٍغ

خضاء ٖلى اإلاُُٗاث بضاللتها الخلىُت الىاؾٗت )بُاهاث و  مت التي حؿتهضف الٖا مٗلىماث وبغامج بيافت أهىاٖها(. فجٍغ

مت جلىُت جيكأ في الخفاء، ًلترفها مجغمىن أطهُاء ًمخليىن أصواث اإلاٗغفت الخلىُت، جىحه للىُل  الحاؾب آلالي حٍغ

مً الحم في اإلاٗلىماث، وجُاٌ اٖخضاءاتها مُُٗاث الحاؾب املخؼهت واإلاٗلىماث اإلاىلىلت ٖبر هٓم وقبياث 

 اإلاٗلىماث. 

مت وما حؿتهضفه اٖخضاءاث الجىاة، وهظا وخضه هظه ا ٖبر صاللخه  –إلاُُٗاث هي مىيٕى هظه الجٍغ

ًٓهغ مضي زُىعة حغاةم الحاؾب آلالي، فهي جُاٌ الحم في اإلاٗلىماث، وجمـ الحُاة الخانت لألفغاص،  –الٗامت 

ىُت، وحكُ٘ فلضان الشلت بالخلىُت وتهضص ئبضإ الٗلل البكغي، لظا فان ئصعان  وتهضص ألامً اللىمي والؿُاصة الَى

فها والانُالخاث الضالت ٖليها وازخُاع  ماهُت حغاةم الحاؾب آلالي، مىٍى بخدلُل وحهت هٓغ الضاعؾحن لخٍٗغ

ها وزهاةهها ومساَغها وحجم الخؿاةغ  ُت لهظه الجغاةم، واؾخٓهاع مىيٖى ا م٘ الُبُٗت اإلاىيٖى
ً
أهثرها اجفاك

 افٗهم. الىاحمت ٖنها وؾماث مغجىبيها وصو 

 وجغجِبا ٖلى ما ؾبم ًمىً للباخث نُاغت اإلاكيلت البدشُت للضعاؾت الحالُت ٖلى هُئت حؿاٌؤ عةِـ هما ًلي:

ضبط  الابانو ا ال ا با لالب ليي  يبائ ربااية ثاانبة لجوانب  جرااييبة لالخيباة ية للما هي آلاليات املخحلفة ل

 امل لومات؟

 األنٌ القونياإلزهابي الهعلوناثي، شبكات الهعلونات.  كلهات نفجاحية: جسائو ثقًية ،ال
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Summary 

Information technology crimes are a new and emerging criminal phenomenon that gives 

alarm bells to alert modern-day societies to the magnitude of risks and losses resulting from 

the computer crime that targets assaulting data with its broad technical significance (data, 

information and programs of all kinds). Computer crime is a technical crime that arises in 

secret, committed by intelligent criminals who possess the tools of technical knowledge, 

directed to undermine the right to information, and its attacks affect stored computer data and 

information transmitted through information systems and networks. 

These data are the subject of this crime and what the perpetrators' attacks target, and this 

alone - through its general significance - shows the extent of the seriousness of computer 

crimes, as they affect the right to information, affect the private lives of individuals, threaten 

national security and national sovereignty, and widespread loss of confidence in technology 

and threaten the creativity of the human mind Therefore, understanding what computer crimes 

are, is contingent on analyzing the scholars ’point of view to define them and the conventions 

that refer to them and choose the most consistent with the objective nature of these crimes, 

and to clarify their subject, characteristics, risks, size of losses resulting from them, the 

characteristics of their perpetrators and their motives. 

Based on the above, the researcher can formulate the research problem of the current 

study in the form of a main question as follows: 

What are the different mechanisms for the procedural and legislative aspects of Arab 

and international legal control over information technology crimes? 

 

Keywords: technological crimes, information networks. Information Terrorist, National 

Security 



 

 
 أ.د.نحهد صادق إشهاعيل

 
لزانية القايوى: زؤية نقرتحةإاالججهاعية بني فوضى الههازشة و جسام الشبكاتإ  

 

 

          
 نسكز أفاق  للدزاشات و الجكويٌ الهجخصص                         

 
  0202أذاز  -نجلة زؤية أكاديهية ، العدد األول ، الهجلد األول ،نازس

 

 

4 

  الهقدنة

هي في الىاك٘ و  جُلم ٖلى ؾلؿلت مً الؿلىهُاث ؤلاحغامُتوالتي هثر في آلاوهت ألازحرة جضاٌو الٗضًض مً اإلافاهُم  

مت اإلاىٓمتها ، منi    حر مدضصة و غحر مخفم ٖلُهغ ان/ " "،  ii /Crime organisé"الجٍغ مت الٗابغة لألَو  Crimeالجٍغ

transnational  /مت اإلاخلىت مت و ".  Crime sophistiqué"، " لجٍغ فا قامال للجٍغ ٍٓهغ حلُا أهه ال ًىحض حٍٗغ

ان هٓغا القتران مسخلف جلً الجغاةم في هشحر مً الؿماث و اإلامحزاث،   ميافدت اجفاكُتأن  طلًالٗابغة لألَو

مت ىُت للحضوص الٗابغة اإلاىٓمت الجٍغ مت  iiiجبىتها مىٓمت ألامم اإلاخدضةالتي  الَى  " باٖخباعهاخضصث مٗالم الجٍغ

 أحل مً مخًافغة بهىعة حٗمل و الؼمً مً لفترة مىحىصة أهثر أو زالر أشخام مً مإلف جىُٓمي هُيل

 ٌ في اإلالابل وكحر أن  .ivأزغي  أهضاف جدلُم أو ماصًت أو مالُت مىفٗت ٖلى مباقغ غحر أو مباقغ بكيل الحهى

٘ الجؼاةغي  ان في الدكَغ مت ٖابغة لألَو ت مً ألافٗاٌ  vالجٍغ دا ئهما أصعحذ مجمٖى لم ًسهو لها هها نٍغ

مت اإلاىٓمت هخبٌُِ أزغي  ججضع ؤلاقاعة أهه كض جسخلِ  حغاةمو ". viؤلاعهاب ألامىاٌ، واملخضعاث، و يمً الجٍغ

ان بؿب مت الٗابغة لألَو مت الضولُتviiَابٗها الضولي منها الجغاةم ؤلاعهابُت بجيىن طاث نلت بالجٍغ التي  viii، والجٍغ

ًلهض بها الخهغف الصخص ي ؤلاعاصي غحر اإلاكغٕو للفغص باؾم الضولت أو بغياها بهضف اإلاؿاؽ بمهلحت مدمُت 

 .ixكاهىها

 أوال: إجسام الشبكات اإلججهاعية: الوشائل واليات العهل

ت  ا قُلا وؾالخا مىاؾبا ًمخلً مجمٖى هىان هشحر مً الٗىامل التي ججٗل مً ْاهغة ؤلاحغام اإلاٗلىماحي مىيٖى

 10مً اإلامحزاث منها:

سغغاث مٗلىماجُت جىفغ  اهثر مً فغنت مىاؾبت  ( :جدخىي هٓم اإلاٗلىماث ٖلىVulner abilityكابلُت الازتراق )-1

اث مسخلفت . بُت بمؿخٍى  الؾخغاللها في الدؿلل للبنى الخدخُت ، ومماعؾت ٖملُاث جسٍغ

ت الغكمُت A nonymityغُاب الحضوص )-2 ضم ويىح الهٍى ( : ان غُاب الحضوص اإلاياهُت ًٖ الفًاء اإلاٗلىماحي ٖو

ً في بُئخه اإلافخىخت  تها بُٗضا للمؿخسضم اإلاؿخَى ٌٗض محزة مهمت حؿخأزغ باهخمام الفئاث التي حؿعى الى حغُب هٍى

 ًٖ اهٓاع الؿلُت واملجخم٘ .

جىؾُ٘ عكٗت الاهخمام : ان الؿمت الٗىإلاُت لكبياث اإلاٗلىماث جىفغ لإلحغام اإلاٗلىماحي فغنت زمُىت لالٖالن ًٖ -3

واؾٗت جخجاوػ خضوص الؿلُت او املجخم٘ الظي جلُم فُه ما  اوكُتها والٓفغ باهخماماث متزاًضة ٖلى عكٗت ٖىإلاُت

ه بكيل ملمىؽ . ض مً كضعتها الخأزحًر  ًٍؼ
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الؿهىلت وجضوي اليلفت : ان جىافغ الاصواث اإلاٗلىماجُت ٖلى قبىت الاهترهذ وكُام كغانىت اإلاٗلىماث بفً -4

مىً اؾخغاللها في جىحُه يغباث الكفغاث البرمجُت ًىفغ ٖضصا ضخما مً الىٓم والبرمجت والىؾاةل التي ً

ل ضخمت .  لخهىمهم بؿهىلت . وصون الحاحت الى مهاصع جمٍى

غُاب الٗىهغ اإلااصي للمساَغة : ان كضعة كغانىت اإلاٗلىماث ٖلى مماعؾت الاوكُت ؤلاحغامُت مً صون الحاحت -5

ض مً الاهخمام بهظا الج  اهب مً ٖملُاث ؤلاحغام .الى الاخخيان بسهىمهم او حٍٗغٌ الىفـ ملخاَغ مباقغة ًٍؼ

جغاهم الخبرة اإلاٗلىماجُت : ان جىافغ ٖىانغ الخبرة بخلىُاث اإلاٗلىماث لضي حاهب واؾ٘ مً مؿخسضمي -6

ت هبحرة مً اإلاىاك٘ اإلاىدكغة  لى مجمٖى غ اإلاهاعاث ٖو الحىاؾِب م٘ جىافغ هم هبحر مً اإلاٗلىماث التي حؿاهم بخٍُى

اصة الاهخمام بهظا اإلاُضان .ٖلى الاهترهذ باث ٌكيل ٖامال خاؾما   في ٍػ

مىً جدضًض الُاث اؾخسضام الكبياث ؤلاحخماُٖت في ؤلاحغام هما ًلي:   ٍو

هى بغهامج نغحر اوحض مً بغهامج ما . ًغبِ هفؿه ببرهامج ازغ ولىىه : Virusاسحخ ام الفيرلسات  -1

خ لت ٍو   Virusيىن بغهامج الفاًغوؽ ٌغحر ٖمل طلً البرهامج ولُا او حؼةُا ليي ًخمىً مً الخيازغ ًٖ ٍَغ

 بكيل ٖام مً اعبٗت احؼاء عةِؿت هي :

 آلُت الخىغاع : وهى الجؼء الظي ٌؿمذ للفاًغوؽ ان ًيسخ هفؿه . -1

مىً ان ًخًمً حكفحرا  Virusآلُت الخسفي : وهى الجؼء الظي ًجٗل الفاًغوؽ  -2 كاصعا ٖلى الازخفاء ٍو

 غوؽ مً اهدكافت .إلاى٘ البرامج اإلااسحت التي جبدث ًٖ همىطج الفاً

آلُت الخيكُِ : وهى الجؼء الظي ٌؿمذ للفاًغوؽ باالهدكاع كبل ان ًخمىً اإلاؿدشمغ مً جدضًض مياهه  -3

ومسحت واؾخسضام ؾاٖت جىكُذ الؿاٖت في اليىمبُىجغ او الاهخٓاع لخىفُظ بغهامج ما ٖضصا مُٗىا مً 

 اإلاغاث .

يىن مجغص عؾالت ٖلى الكاقت او  آلُت الخىفُظ : وهى الجؼء الظي ًىفظ الفاًغوؽ ٖىضما -4 ًخم جيكُُه ٍو

 .11مسح بٌٗ اإلالفاث

وهي بغامج جىحي للمؿخسضم بانها جلىم بٗمل مٗحن بِىما هي في خلُلت :  Trojan horse صان طالادة  -2

 الامغ جلىم بٗمل ازغ وجيىن ياعة ٖلى الاغلب وجخمحز ًٖ الفاًغوؾاث بيىنها غحر كاصعة ٖلى اهخاج هفؿها
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خم جيكُُها بىكٕى خضر او  Bombard Logicalلة املنطاية . الانط -3  : وهي بغامج قبيهت الى خض ما بالفاًغوؽ ٍو

مىً ان جيىن حؼءا مً بغهامج الفاًغوؽ  لجأ مجغمى اإلاٗلىماجُت الى  Virusخالت مُٗىت ٍو او خهان َغواصة. ٍو

اعة . بٌٗ اإلالفاث اإلافىعؾت جيخلل مباقغة ٖبر  جدمُل ملفاث مفىعؾت ٖلى الكبىت في بٌٗ اإلاىاك٘ الاهثر ٍػ

الكبىت الى الحاؾىب بمجغص فخذ اإلاىك٘ وبٌٗ ازغ ًىمً للمؿخسضم في ملفاث مُٗىت ما ان ًلىم بفخدها ختى 

 . 12ًيخلل الفاًغوؽ الى خاؾىبه

غق حضًضة في ( : Spamالاسايل الاقححامية ) -4 بِىما جتزاًض اللضعاث الٗاإلاُت ٖلى الاجهاٌ ًتزاًض كبٌى افياع َو

الٗمل والحُاة ومنها اٖخماص بغامج الخىانل ؤلاحخماعي وؾُلت اؾاؾُت امام ونٌى عؾاةل الىتروهُت غحر مغغىب 

وكض اقاعث بٌٗ  فيها وهمُت الغؾاةل غحر اإلاغغىب فيها )الاكخدامُت( التي جغؾل ٖبر الٗالم جتزاًض هشحرا

الاخهاءاث والضعاؾاث الحضًشت الى ان جلً الغؾاةل جسُذ وؿبت الخمؿحن في اإلااةت مً مجمٕى الغؾاةل 

 .13اإلاخباصلت ٖاإلاُا

 قاصنة اليطكات جرحماعية لاختراق الحواسي -5

ؤلاحخماُٖت جغجىؼ هظه آلالُت الى كُام كغنان اإلاٗلىماث بالضزٌى غحر اإلاكغٕو الى اخضي مىاك٘ الكبياث 

خه وجُمـ مٗالم الاهضاف التي اوكأ مً  واؾدبضاٌ اإلاٗلىماث اإلاىحىصة ٖليها بمٗلىماث حضًضة حغحر مً هٍى

 .14احلها

 ثاييا: فوضى الههازشة عرب الشبكات اإلججهاعية

 ًمىً جىيُذ فىض ى اإلاماعؾت مً زالٌ ما ًلي:

 . االخرتاق وايجحال الهوية 2

. فنناالزتراق اإلانناصي ٌؿننمذ بالننضزٌى فنني مىنناَم  
ً
 أو ئلىتروهُننا

ً
ننت ئمننا ماصًننا منً اإلامىننً الازتننراق أو اهخدنناٌ الهٍى

 هننننى أن ًلننننىم شننننخو 
ً
ا ننننم بىابنننناث ئلىتروهُننننت أو آلُننننت. وأؾننننلىب الازتننننراق ألاهثننننر قننننُٖى زايننننٗت للؿننننُُغة ٖننننً ٍَغ

ىُننننىي الفٗننننل (15)بننننازتراق خؿنننناب شننننخو ازننننغ ٖبننننر الكننننبياث ؤلاحخماُٖننننت  غحننننر اإلاكننننغٕو هىننننا ٖلننننى اَننننإل غحننننر . ٍو

 مؿمىح به ٖلى اإلاٗلىماث املختزهت في هٓم اإلاٗلىماث وله نىع ٖضًضة. 

 ؾغكت اللاةمت وهي ٖملُت ماصًت بدخت ًىخفي فيها الؿاعق بسحب اللاةمت مً الُابٗت.  -1

إل ٖلى اإلاٗلىماث واإلالهىص بظلً مُالٗت اإلاٗلىماث التي جٓهغ في الهفدت الصخهُت. -2  ؤلَا
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ننننننم اؾننننننخسضام مىبننننننر للهننننننىثا -3 ننننننخم طلننننننً ٖننننننً ٍَغ والننننننظي ًلننننننخلِ ( 16)لخجؿننننننـ املجننننننغص ٖلننننننى اإلاٗلىمنننننناث ٍو

 اإلاٗلىماث والبُاهاث. 

ننت مٗلىمنناث مخىافلننت ٌؿننخسضمها اإلاؿننخٗمل هيلمننت الؿننغ ننت ًغجىننؼ ٖلننى مجمٖى أو أي حملننت  (17)همننا أن فدننو الهٍى

للىحننننه أو هىضؾننننت الىننننف أو الهننننىث زاننننت باإلاؿننننخٗمل أو أي زانننننُت فؿننننُىلىحُت والبهننننمت الغكمُنننت أو مالمننننذ 

 .(18)باإليافت ئلى أي ش يء ًمخلىه اإلاؿخٗمل والبُاكت اإلامغىُت أو اإلافخاح اإلاٗضوي

 . الصطو اإللكرتويي 0

جغجننننب ٖلننننى ْهننننىع جلىُنننناث بننننث اإلاٗلىمنننناث ٖلننننى قننننبىت اجهنننناالث بٗضًننننت ئلننننى وكننننىء مسنننناَغ حضًننننضة هدُجننننت  

لإلمياهُننننناث اإلاؿنننننخدضزت للنننننضزٌى والاؾخفؿننننناع ٖنننننً بٗنننننض منننننً مغاهنننننؼ هٓنننننم اإلاٗلىمننننناث خُنننننث حكنننننيل ٖملُننننناث بنننننث 

 اإلاٗلىماث هلُت يٗف هامت في هٓم اإلاٗلىماث وطلً ٖلى الىدى الخالي : 

ننننم الخلنننناٍ اإلاٗلىمننننا -1 ث اإلاخىاحننننضة مننننا بننننحن الحاؾننننب آلالنننني والنهاًننننت الُغفُننننت : خُننننث ًدننننُذ هننننظا الالخلنننناٍ ٖننننً ٍَغ

لُننه والتنني جغؾننل ئقنناعاث ئلىتروهُننت "طبننظباث ئلىتروهُننت مىبننرة" جمشننل اإلاٗلىمنناث املخخلؿننت ئلننى  جىنننُل زُننٍى جدٍى

م مغؾل نغحر ٌؿمذ بىلل اإلاٗلىماث مً بٗض..   النهاًت الُغفُت اإلاخجؿؿت أو ًٖ ٍَغ

الخىنُل اإلاباقغ ٖبر ازتراق الحؿاب الصخص ي خُث ٌؿهل حسجُل ونل الاجهناالث همنا ًمىنً أن جنإصي هنظه  -2

ُفت مً زالٌ مُىغوفىهاث نغحرة.   الْى

نم هنظه الخلىُنت  Electromagnetic pickupالخلناٍ الاقنٗاٖاث الهناصعة ٖنً الجهناػ اإلاٗلىمناحي  -3 مىنً ٖنً ٍَغ ٍو

ً زهاةو اإلاٗلىماث ا ىفني إلجمنام طلنً أن حسنجل زنم ئٖاصة جيٍى لتني جخدنغن وجيخلنل منً زنالٌ هٓنام مٗلىمناحي ٍو

 .(19) جدل قفغة الاقٗاٖاث ؤلالىترومغىاَِؿُت اإلاشبخت بىاؾُت أحهؼة ئلىتروهُت

 : Superzappingثقًية  -3

ٖلنننننى جلىُنننننت الاؾنننننخسضام بأؾنننننلىب غحنننننر قنننننغعي للبنننننرامج الخضمُنننننت التننننني جنننننإزغ ٖلنننننى  Superzappingًُلنننننم مهنننننُلح   

ننت فنني حهنناػ الىمبُننىجغ أو فنني الحؿنناباث الصخهننُت وهننظا الخننأزحر كننض ًيننىن بالخٗننضًل أو ؤلالغنناء أو  اإلاُُٗناث املحفْى

 . 20اليسخ أو ؤلاصزاٌ أو الاؾخٗماٌ أو اإلاى٘
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 . العدواى على االئجهاى السقهي لبعض الهؤشصات واألفساد4

 جخسظ أقياٌ الٗضوان ٖلى الاةخمان ٖبر الحؿاباث الصخهُت للكبياث ؤلاحخماُٖت أخض قيلحن: 

ا ( الاسخيالء على أرقام كالت الايحمبان1) ا زاًنن ًًن ا فغص ًخمحنز  ID number: ئط أن لينل وناعث اةخمنان ٖىىاًهن

ض وكننننناٍ بُاكننننناث الاةخمنننننان ئلنننننى ؤلاهترهنننننذ فننننناهفخذ املجننننناٌ لهنننننا ليننننني جًننننن٘ ٖملُنننننت بنننننه ٖنننننً غحنننننره، وللنننننض امخننننن

اؾخسضامها في مدً ٖلى صعحت ٖالُت مً الخُىعة ئػاء مٓاهغ الاخخُاٌ التني ًنخم بهنا الاؾندُالء ٖلنى أعكنام 

مت الاؾدُالء ٖلى هغوث اةخمان.  لى الىدى الظي ًدلم جيامل حٍغ ، ٖو  هظه البُاكاث بكيل غحر مكغٕو

 –وال ًنؼاٌ  –: الخىكُ٘ ؤلالىترووي وأخض مٓاهغ الخىكُ٘ ٖامت ونان ( ال  لان على الحوقيع جلكترل ا2) 

ا فنني ٖننام  للكننغٕو فنني  1995أخننض اهخمامنناث اإلاكننٕغ اإلالنناعن، ومننً طلننً اإلاكننٕغ ألاوعوبنني الننظي أنننضع جىحيًهنن

البرإلانننان ؤلاهجلحنننزي كننناهىن حكنننىُل لجىنننت زبنننراء ليننني جخنننىلى ويننن٘ مكنننغٕو الخىكُننن٘ ؤلالىترووننني، وكنننض أننننضع 

الننظي  The UK Electronic Communications Act 25/5/2000الاجهنناالث للمملىننت اإلاخدننضة اإلاننإعر 

ننف الخىكُنن٘ ؤلالىتروونني7ًننىو فنني اللؿننم ) . وأمننا اإلاكننٕغ البلجُينني فلننض أنننضع اللنناهىن (21)( مىننه ٖلننى حٍٗغ

 الاٖتنراف بنالخىكُ٘ 2281لجُيي اإلاناصة )الظي أياف ئلى اللاهىن اإلاضوي الب 2000أهخىبغ  20اإلاإعر 
ً
( ملنغعا

نننض ؤلالىترووننني والبركُننناث والنننخلىـ  ؤلالىترووننني ئلنننى حنننىاع اٖترافنننه بالخىكُٗننناث التننني جنننغص ٖبنننر الفننناهـ والبًر

 .(22)وبأًت وؾُلت أزغي 

 ثالثا: الضبط القايويي ثجاه اجسام الشبكات اإلججهاعية

 أعح٘ الفله الجىاتي حغاةم الحاؾىب 
ً
سُا . وأمنا حنغاةم ؤلاهترهنذ فاهنه ًمىنً اللنٌى ئنهنا بنضأث (23)1960ئلى الٗنام جاٍع

 باإلهترهذ هي حنغاةم الٗنضوان الفحروين ي فُمنا هنى مٗنغوف فني  1988م٘ الٗام 
ً
ا وواهذ أٌو الجغاةم التي جغجبِ ًٍٖى

ـ اإلاإعزننت واكٗتهننا فنني  مننت صوصة مننىَع ش اللنناهىوي بجٍغ مىننً اؾننخٗغاى الًننب .198824هننىفمبر  2الخنناٍع ِ اللنناهىوي ٍو

 ججاه احغام الكبياث الاحخماُٖت هما ًلي:

 . اجسام الشبكات اإلججهاعية في الجشسيع الفسنصى2

مت الىلىج غحنر  462/2بمىحب اإلااصة  1988ًىاًغ  5اؾخدضر اللاهىن الفغوس ى  الهاصع فى   ٖلىباث، حٍغ

ننم الغننل فننى وننل أو حننؼء مننً هٓننام  اإلاكننغٕو فننى هٓننم اإلاٗلىمنناث والتننى جننىو ٖلننى" ٌٗاكننب وننل مننً ولننط أو جىاحننض بٍُغ

مبنننرمج للبُاهننناث". وحكنننضص الٗلىبنننت ئطا منننا جغجنننب ٖلنننى طلنننً ئلغننناء أو حٗنننضًل للبُاهننناث التنننى ًدخى هنننا الىٓنننام أو ئجنننالف 

ؿتهضف هظا النىو فنى اإلالنام ألاٌو خماًنت الىلنىج فنى هٓنم اإلاٗلىمناث ال ُفت هظا الىٓام".  َو  خماًنت خنم اإلالىُنت لْى
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ُٗا هنناةال فننى اللنناهىن الفغوسنن ى، ومننً حهنننت أزننغي اؾننخجاب لغغبننت مننالن ألاهٓمنننت  طاجننه وهننى بننظلً ؾننض فغاغننا حكنننَغ

 (.25)اإلاٗلىماجُت

ً أخضهما ماصي وآلازغ مٗىىي.  مت جىافغ ٖىهٍغ  وجفترى هظه الجٍغ

مت بمجغص قغٕو أي ش ال نصا املادى: -أ ، أو  –لِـ له الحم  -خوًخدلم الٗىهغ اإلااصي لهظه الجٍغ فنى النضزٌى

 جضزل بالفٗل فى هٓام مبرمج للبُاهاث..

ًجنننب أن ًخنننىافغ لنننضي الفاٖنننل كهنننض زنننام ٖنننالوة ٖلنننى اللهنننض الٗنننام " أي اجُنننان الفٗنننل غحنننر  ل نصبببا امل نبببوى:-ب

نم الخ لهض بالغل أن ًباقغ الفاٖنل ؾنلىهه ٖنً ٍَغ ضٌٗنت اإلاكغٕو ًٖ ٖلم وإعاصة". والظي ًخمشل فى هُت الغل. ٍو

 (.26)وبؿىء هُت وبغغى زضإ الغحر

 . اجسام الشبكات اإلججهاعية في الجشسيع االيجلزيى0

كاهىهنننننا ٌٗنننننالط فُنننننه ئؾننننناءة اؾنننننخسضام هٓنننننم اإلاٗلىمننننناث وكنننننض جنننننم  1990اؾنننننخدضر اإلاكنننننٕغ الاهجلحنننننزي ٖنننننام  

م ٖملُنت صزنٌى أي فنغص ٖلنى البُاهناث املختزهنت بالحاؾنب آلالنى أو البنر  ٘ ججنٍغ امج وهنظلً ٖملُنت بمىحب هنظا الدكنَغ

ت أو أي مداولننننت لفٗننننل طلننننً.  وكننننض هننننو اللنننناهىن ٖلننننى زالزننننت حننننغاةم مدننننضصة وهننننى   (27)حٗننننضًلها بهننننىعة غحننننر مكننننغٖو

الضزٌى اإلاخٗمض غحر اإلاكنغٕو والنضزٌى غحنر اإلاكنغٕو والنظي ًنخم بيُنت اعجيناب الٗضًنض منً الجنغاةم ؾنالفت النظهغ النى 

 .(28)ء حٗضًل غحر مكغٕو لحؿاباث الكبياث ؤلاحخماُٖتحاهب كُام الفغص بأي فٗل مخٗمض ًيكأ ٖىه ئحغا

 . اجسام الشبكات اإلججهاعية في الجشسيع األنسيكى3

نننننض والخلغنننننغاف   ىُنننننت اللنننننىاهحن الخاننننننت بنننننالغل فنننننى مجننننناٌ البىنننننىن والبًر ًُبنننننم فنننننى الىالًننننناث اإلاخدنننننضة ألامٍغ

لننى اإلاؿنننخىي الفُننضعالي نننضع كننناهىن  (29) والاجفنناق أرحغامنني رغننغاى اعجيننناب الغننل ٖلننى حنننغاةم ؾننغكت اإلاٗلىمنناث ٖو

ىُنننننت كنننننضمذ ( 30)1984الىلنننننىج اإلاهنننننُى٘ فنننننى الحاؾنننننب آلالنننننى  فنننننى أهخنننننىبغ ؾنننننىت  كننننناهىن  (31)،ولىنننننً وػاعة الٗنننننضٌ ألامٍغ

ٌؿننتهضف مباقننغة خالنننت الغننل اإلاٗلىمننناحب والننظي ٌٗاكنننب " وننل مننً عجنننب أو نننمم زُنننت مننا أو خُلنننت بغننغى اعجيننناب 

ىص أو منناٌ ال ًسهننه وولننط أو خنناٌو الىلننىج فننى خؿنناباث او نننفداث شخهننُت غننل أو الاؾنندُالء ٖلننى مبلننق مننً الىلنن

 .(.32)ٖبر الكبياث ؤلاحخماُٖت "
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 . الججسبة الهصسية في نكافحة اإلجسام اإللكرتويي4

ت ٖننام  نناع جدننذ مؿننمى " ئصاعة ميافدننت حننغاةم الحاؾننب آلالنني  ، آلبننت فننى2002أوكننأث وػاعة الضازلُننت اإلاهننٍغ هننظا الَا

.  وكننض 200233لؿننىت  13507وقننبىت اإلاٗلىمنناث الخابٗننت لننالصاعة الٗامننت للمٗلىمنناث والخىزُننم، بنناللغاع الننىػاعي عكننم 

جدننضصث مهننام ؤلاصاعة فننى عنننض ومخابٗننت حننغاةم الخُننىع الخىىىلننىاي وجدبنن٘ مغجىبيهننا مننً زننالٌ أخننضر الننىٓم الفىُننت 

مننننت التنننني ًيننننىن  ننننخم جلىننننحن الاحننننغاءاث بٗننننض ٖملُننننت الخدبنننن٘ الفننننني ويننننبِ اللنننناةم باعجينننناب الجٍغ والخلىُننننت الحضًشننننت ٍو

مننت التننى جخٗامننل مٗهننا ؤلاصاعة جخمشننل فننى ألاوكننُت غحننر اللاهىهُننت  جىُُفهننا اللنناهىوي مننً زننالٌ كنناهىن الٗلىبنناث والجٍغ

سننظ أقننياال مخٗننضصة بمننا فيهننا الاخخُنناٌ باؾننخسضام البُاكنناث التنني ًيننىن فيهننا الىمبُننىجغ وؾننُلت أو غاًننت أو وليهمننا وجخ

ننننغ  ننننض الالىتروونننني والتزٍو ننننت فنننني مهننننغ وؾننننغكت البًر الاةخماهُننننت وبُنننن٘ اإلاننننىاص الالىتروهُننننت واهتهننننان خلننننىق اإلالىُننننت الفىٍغ

وحننغاةم الكننبياث وازتراكهننا والننضزٌى ٖلننى أحهننؼة الحاؾننب آلالنني للغحننر  باؾننخسضام اإلااسننحاث الًننىةُت والُابٗنناث

ت زانننننت لنننبٌٗ ألاشننننخام أو اإلاإؾؿننناث أو الكننننغواثو  وكُنننام الننننبٌٗ بيكننننغ   , ؾنننغكت اإلاٗلىمنننناث التننني جمشننننل ؾنننٍغ

ً أو حسنننن يء لكننننيل ومٓهننننغ الضولننننت زننننم ْهننننغث حننننغاةم ٖاإلاُننننت أزننننغي ًلننننىم بهننننا بٗننننٌ   , مىاكنننن٘ حسنننن يء رشننننخام آزننننٍغ

ق ألاحهنننؼة الصخهنننُت وأهٓمنننت الهننناهغػ ومنهنننا ئَنننالق الفحروؾننناث وازتنننراق اإلاىاكننن٘ الغؾنننمُت أو الصخهنننُت أو ازتنننرا

قننننفغاث الىمبُننننىجغ للمإؾؿنننناث وألافننننغاص، وحننننغاةم الخجؿننننـ الهننننىاعي، وحننننغاةم ألامننننىاٌ مشننننل الؿننننُى والاخخُنننناٌ 

منننت اإلاىٓمنننت، وحنننغاةم املخنننضعاث وغؿنننُل ألامنننىاٌ، وحنننغاةم آلاصاب وججننناعة الؿنننالح وحنننغاةم الابتنننزاػ  والىهنننب والجٍغ

باإليننافت ئلنى حنغاةم اللغننىت وحنغاةم مدخننىي ؤلاهترهنذ منً اإلاىاكن٘ ؤلاباخُننت   , ؤلالىترووني، وحنغاةم الغنل ؤلالىترووني

ا ًُ ا أو ؾُاؾ ًُ  .34أو اإلاٗاصًت ؾىاء صًي

 . الججسبة الصعودية في نكافحة اإلجسام اإللكرتويي5

ؾننىىاث  10منناصة جخًننمً ٖلىبنناث ننناعمت يننض مغجىرنني هننظه الجننغاةم جتننراوح بننحن ؾننىت و 16ٌكننمل الىٓننام الجضًننض 

فننناث اإلاهنننُلحاث سنننجىا وغغ   أن الىٓنننام جًنننمً حٍٗغ
ً
ننناٌ ؾنننٗىصي، مًنننُفا امننناث مالُنننت جهنننل النننى زمؿنننت مالًنننحن ٍع

مننت  واإلاؿننمُاث الننىاعصة فنني الىٓننام مشننل "الصننخو" و"الىٓننام اإلاٗلىمنناحي" و"الكننبىت اإلاٗلىماجُننت" و"البُاهنناث والجٍغ

وخننضصث مننىاص الىٓننام  عة ليننل منهننا.اإلاٗلىماجُننت الننى حاهننب أهننضاف الىٓننام بالحننض مننً هننظه الجننغاةم والٗلىبنناث اإلالننغ 

بُٗنت  ذ بحن السجً إلانضص مسخلفنت والغغامناث اإلاالُنت بدؿنب هنٕى َو لىباتها التي جىٖى ألازغي الجغاةم اإلاٗلىماجُت ٖو

مننت مننً الجننغاةم اإلاٗلىماجُننت وازخهاننناث وننل مننً "هُئننت الاجهنناالث وجلىُننت اإلاٗلىمنناث" و"هُئننت الخدلُننم  وننل حٍغ

و هنضف  الٗامنت"" فني اإلاؿناهضة الالػمنت لألحهنؼة ألامىُنت لخدلُنم أهنضاف وغاًناث هنظا الىٓنام. والاصٖاء الٗام " الىُابت

الىٓنننام الجضًننننض الننننى خماًننننت املجخمنننن٘ منننً حننننغاةم اإلاٗلىماجُننننت والحننننض منهننننا واإلاؿننناٖضة ٖلننننى جدلُننننم ألامننننً اإلاٗلىمنننناحي 

ٗلىماجُنت وخماًنت اإلاهنلحت الٗامنت وخفٔ الحلىق اإلاترجبت ٖلى الاؾخسضام اإلاكغٕو للحاؾنباث آلالُنت والكنبياث اإلا

ني.    وألازالق وآلاصاب الٗامت وخماًت الاكخهاص الَى
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 زابعا: الهعوقات الجًفيرية الهستبطة بئجسام الشبكات اإلججهاعية

. خُنث ال ًالخٓهنا املجننى (35)جدؿم الجغاةم التى جل٘ ٖبر الكبياث ؤلاحخماُٖت بأنها غحر مغةُت فى الٗضًض منً خاالتهنا

ننم الخالٖننب غحننر  مننـ أو حغُُننت هخاةجهننا ٖننً ٍَغ هننا . وازفنناء الؿننلىن اإلايننىن لهننا َو ٖلُننه غالبننا أو ًننضعن ختننى بىكٖى

لهنا لنِـ مؿنخدُال فنى الىشحنر منً أخىالهنا  اإلاغتب فى الىبًاث أو الظبظباث الالىتروهُنت التنى حسنجل البُاهناث ٖنً ٍَغ

نننم الخالٖنننب فنننى (36)لفىُنننت فنننى مجننناٌ الحاؾنننباث لنننضي مغجى هنننا.بدىنننم جنننىافغ اإلاٗغفنننت والخبنننرة ا . ازنننخالؽ اإلاننناٌ ٖنننً ٍَغ

 الحؿاباث الصخهُت للكبياث ؤلاحخماُٖت, ومً اإلامىً جدضًض ابغػ اإلاٗىكاث هما ًلي:

تها منا. اوٗضام الضلُل اإلاغتب: 1  ًالخٔ أن ما ًيخج ًٖ هٓم اإلاٗلىماث مً أصلنت ٖنً الجنغاةم التنى جلن٘ ٖليهنا أو بىاؾُن

هنننى ئال بُاهننناث غحنننر مغةُنننت ال هفمنننح ٖنننً شخهنننُت مُٗىنننت وهنننظه البُاهننناث مسنننجلت الىتروهُنننا بىشافنننت بالغنننت وبهنننىعة 

ً يىةُت واهذ أو ممغىُنت ال ًمىنً لإلوؿنان كغاءتهنا وإن واهنذ كابلنت (37)مغمؼة . غالبا ٖلى صٖاةم أو وؾاةِ للخسٍؼ

مخنننه لللنننغاءة منننً كبنننل آلالنننت هفؿنننها وال ًتنننرن الخٗنننضًل أو الخالٖنننب  فيهنننا أي أزنننغ ممنننا ًلُننن٘ أي ننننلت بنننحن املجنننغم وحٍغ

منننت والخٗنننغف ٖلنننى  ٗنننىق أو ًدنننٌى صون هكنننف شخهِخه.وهكنننف وججمُننن٘ أصلنننت بهنننظا الكنننيل إلزبننناث وكنننٕى الجٍغ َو

مغجىبيهننا هننى أخننض أبننغػ اإلاكنناول التننى ًمىننً أن جىاحننه حهنناث الخدننغي واإلاالخلننت. وجبننضو هننظه اإلاكننيلت بكننيل ٖننام فننى 

ً واإلاٗالجننت آلالُننت للبُاهنناث خُننث جيخفننب غالبننا كننضعة ممشلننى الجهنناث املخخهننت ٖلننى أن ًخىلننىا  ؾنناةغ مجنناالث الخسننٍؼ

لنت مباقنغة فدنو وازخبناع البُاهناث اإلاكندبه فيهنا وجنؼصاص حؿنامت هنظه اإلاكنيلت بىحنه زنام فنى خالنت الخالٖنب  بٍُغ

ت املخفُنت صازلنه كنضعا فى بغامج الحاؾنب هٓنغا لخُلنب الفدنو اليامنل للبرهنامج واهدكناف الخٗلُمناث غحنر اإلاكن غٖو

  .(38)هبحرا مً الىكذ والٗمل,وغالبا ما ال ًيىن له مً خُث الخيلفت الاكخهاصًت مبرعا

منننً الهنننٗىباث التنننى ًمىنننً أن حٗتنننرى ٖملُنننت الازبننناث فنننى . ؾنننهىلت مدنننى النننضلُل أو جنننضمحره فنننى فتنننرة ػمىُنننت ٌؿنننحرة: 2

صلننت ؤلاصاهننت فننى فتننرة ػمىُننت وححننزة فًننال ٖننً ؾننهىلت مجنناٌ حننغاةم هٓننم اإلاٗلىمنناث ؾننهىلت مدننى الجنناوب أو جننضمحره ر 

 .(39)جىهله مً هظا الٗمل باعحاٖه ئلى زُأ فى هٓام الحاؾب أو الكبىت أو فى ألاحهؼة 

جدنننناٍ البُاهنننناث املخؼهننننت الىتروهُنننا أو اإلاىلىلننننت ٖبننننر قنننبياث الاجهنننناٌ بجننننضاع مننننً . ننننٗىبت الىنننننٌى ئلننننى النننضلُل: 3

اكننننت مداولننننت ال ت ئليهننننا لالَننننإل ٖليهننننا أو اؾخيؿننننازهاالحماًننننت الفىُننننت إٖل ..وجهننننُضم ٖلبننننت (40)ىنننننٌى غحننننر اإلاكننننغٖو

ان اللُننىص الخانننت بًننبِ ألاوعاق ٖلننى يننبِ  الىنننٌى ئلننى الننضلُل اإلاٗلىمنناحب بمكننيلت احغاةُننت جخٗلننم بمننضي ؾننٍغ

ننننإل غحننننر اإلاؿننننمىح بننننه خُننننث ًدٓننننغ كنننن اهىن مدخنننىي هٓننننام اإلاٗالجننننت آلالُننننت للبُاهنننناث واملحمُننننت فىُننننا فننننى مىاحهننننت الَا

ت وؤلامنننناعاحب بملخطنننن ى   . اَننننإل مننننأمىع الًننننبِ اللًنننناتي ٖلننننى (41)ٖلننننى الخننننىالى  58, 52الاحننننغاءاث الجىاةُننننت اإلاهننننٍغ

لننننت طلننننً الحفنننناّ ٖلننننى آلازنننناع التننننى (43). اإلاىحننننىصة فننننى مجننننٌز اإلاننننتهم أزىنننناء الخفخننننِل(42)ألاوعاق املخخىمننننت أو اإلاغللننننت .ٖو

 .(44)جخًمنها ألاوعاق
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ٗحن ؤلاحننغاةُحن اإلاهننغي والامنناعاحب ال ًىفننغصا بهننظه الىدُجننت بننل ٌكنناعههما   والجننضًغ باإلقنناعة ئلُننه أن هننال مننً الدكننَغ

مىنه جلخهنغ  110فيها الٗضًض مً اللىاهحن ومنها ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ كاهىن الاحغاءاث الجىاةُت الاإلااوب , فُبلا للمناصة 

نننإل ٖلنننى مسغحننناث الحاؾنننب وغحرهنننا منننً صٖننناةم البُاهننناث ٖلنننى اإلانننضعى الٗنننام وخنننضه , وال ًينننىن لًنننباٍ  ؾنننلُت الَا

ننننإل ٖلننننى ملفنننناث البُاهنننناث املخؼهننننت صازننننل  ننننم حكننننغُل البننننرامج أو الَا ننننإل ٖلننننى البُاهنننناث ٖننننً ٍَغ ت خننننم الَا الكننننَغ

ننم الىٓننغ فدؿننب  الحاؾنب بغحننر ئطن مننً لننه خنم الخهننغف فيهننا , ومننالهم كاهىهنا هننى فدننو صٖنناةم البُاهناث ٖننً ٍَغ

    . (45)مؿاٖضاث فىُت صون اؾخسضام

خٗضص هظا الىٕى مً اإلاٗىكاث ٖلى الىدى الخالى:. امل وقات الخاصة بال امل البياى 4   ٍو

منننت:  -أ ًنننخم اعجيننناب حنننغاةم الكنننبياث ؤلاحخماُٖنننت ٖننناصة ٖنننً بٗنننض خُنننث ال ًخىاحنننض الفاٖنننل ٖلنننى مينننان اعجيننناب الجٍغ

منننت ومنننً زنننم جدباٖنننض اإلاؿنننافاث بنننحن الفٗنننل )منننً زنننالٌ  خاؾنننب الفاٖنننل ( و الىدُجنننت ) اإلاُُٗننناث مدنننل مؿنننغح الجٍغ

خننضاء ( وهننظه اإلاؿننافاث ال جلننف ٖىننض خننضوص الضولننت بننل كننض جمخننض ئلننى الىُنناق ؤلاكلُمننى لننضٌو أزننغي ممننا ًًنناٖف  الٖا

 .(46)نٗىبت هكفها أو مالخلتها

ت وحهنننناث الاصٖنننناء واللًنننناء:  -ب والىنننننٌى ئلننننى  ًخُلننننب هكننننف حننننغاةم الكننننبياث ؤلاحخماُٖننننتهلننننو زبننننرة الكننننَغ

لننننى هدننننى ٌؿنننناٖضهم ٖلنننننى  مغجىبيهننننا ومالخلننننتهم كًنننناةُا اؾننننتراجُجُاث زانننننت جخٗلننننم باهؿنننننابهم مهنننناعاث زانننننت ٖو

مىاحهنننننت جلىُننننناث الحاؾنننننب آلالنننننى اإلاخُنننننىعة وجلىُننننناث الخالٖنننننب بنننننه,خُث جىٗلنننننض وجدىنننننٕى الخلىُننننناث اإلاغجبنننننت بىؾننننناةل 

 .(47)اعجيابها

ت فنى جلننضًغ أهمُننت  ب. وللؿننبب طاجننه وهشحنرا مننا جفكنل أحهننؼة الكننَغ منت اإلاٗلىماجُننت هٓنغا لننىلو الخبننرة والخنضٍع الجٍغ

أًًا هشحرا ما جفكل حهاث الخدلُم فى حم٘ أصله حغاةم الحاؾب آلالى مشل مسغحناث الحاؾنب وكنىاةم الدكنغُل , 

 بل أن املحلم هما هى الحاٌ أخُاها فى بٌٗ الجغاةم ألازنغي كنض ًنضمغ النضلُل بمدنىه الاؾنُىاهت الهنلبت منً زُنأ

  .  (48)مىه أو أهماٌ أو بالخٗامل م٘ ألاكغام اإلاغهت أو بالخٗامل اإلادؿٕغ أو الخاَئ م٘ ألاصلت

 خانصا: يحو الضبط القايويي إلجسام الشبكات اإلججهاعية

ُٗت التي أنبدذ ٖبء ٖلى واهنل النضٌو بٗنض اهدكناع حنغاةم        وهٓنغا الكنبياث ؤلاحخماُٖنت أمام الفغاغاث الدكَغ

اإلامحننننزة، بنننناث مننننً الًننننغوعي ئًجنننناص ئَنننناع فٗنننناٌ ًًننننمً اؾننننخدضار آلُنننناث للخٗنننناون الننننضولي فنننني مجنننناٌ لخهىنننننُتها 

 ٘ ميافدننت هننظا الىننٕى مننً الجننغاةم مننً زننالٌ الدصننجُ٘ ٖلننى جبنناصٌ الخبننراث مننً أحننل الًننبِ الجىنناتي لهننا، فالدكننَغ

خُاث الازخهننام اإلافخىخننت الننضولي اإلايكننىص ًجننب أن ًبنننى ٖلننى أَننغ كاهىهُننت مىخننضة ًننخم فيهننا ٖىإلاننت اللننىاهحن ونننال 

 .49واإلاكترهت بحن حمُ٘ صٌو الٗالم
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 . الجدابري الواجب اثباعها على الهصجوى العسبي2

ٗاث الالػمت لحماًت ملىُت الىمبُىجغ، وللبُاهاث،واإلاٗلىماث واإلاٗنضاث الالػمنت للدكنغُل والخىننُل -أ وحىص الدكَغ

 ويمان أمً الحؿاباث الصخهُت ٖبر الكبياث ؤلاحخماُٖت.

ني في ٖاإلاىا الٗغبي لجغاةم الىمبُىجغ وللٗلىباث اإلاترجبت ٖليها.-ب اصة الىعي الَى  ٍػ

ت من٘ أهمُنت -ج ئوكاء وخضاث مسخهت في الخدلُنم فني حنغاةم الىمبُنىجغ والكنبياث ؤلاحخماُٖنت فني املحناهم والكنَغ

 ئًجاص هٕى مً الخٗاون الٗغبي في الحماًت والىكاًت مً هظه الجغاةم.

 ؤلاحغاءاث والخضابحر الىاحب ئجباٖها جيىن ٖلى الىدى الخالي:ومً زم فان 

مننننننننت لهننننننننالح -1 حن واإلاإؾؿنننننننناث الفغصًننننننننت ئطا اكترهننننننننذ الجٍغ مؿنننننننناءلت ألاشننننننننخام الُبُُٗننننننننحن وألاشننننننننخام اإلاٗىننننننننٍى

 ألاشخام واإلاإؾؿاث أو بأؾمائها باإليافت ئلى مؿاءلت ألاشخام الُبُُٗحن مً ملترفيها وقغوائهم.

ني ٖلى أن ًفغص لها فهل زام.ئصماج ههىم حغاةم -2  هٓم اإلاٗلىماث في كاهىن الٗلىباث الَى

ت اللًنننناةُت وعحنننناٌ الخدلُننننم واللًنننناء ٖلننننى هُفُننننت اؾننننخسضام أحهننننؼة اإلاٗلىمنننناث وأصواتهننننا -3 ب عحنننناٌ الكننننَغ جننننضٍع

تها وآالث الُباٖت الخانت بها وؤلاخاَت بىُفُت ئؾاءة اؾخسضامها.  وأقَغ

ت اللًاةُت وا-4 ب عحاٌ الكَغ  لخدلُم واللًاء ٖلى هُفُت الىكف ًٖ هظه الجغاةم وإزباتها.جضٍع

خننث الننضٌو ٖلننى الخٗنناون فُمننا بُنهننا زانننت فنني مجنناٌ اإلاؿنناٖضاث وؤلاهابننت اللًنناةُت للىكننف ٖننً هننظه الجننغاةم، -5

ٖلنننى  وحمننن٘ ألاصلنننت إلزباتهنننا ، وحؿنننلُم املجنننغمحن اإلالتنننرفحن لهنننا، وجىفُنننظ ألاخينننام ألاحىبُنننت الهننناصعة باإلصاهنننت والٗلىبنننت

اًا الضولت اإلالترفحن لها بالخاعج.  ٖع

 .الجدابري الواجب نباشستها على الهصجوى الدولي0

حن :ألاولى :جخٗلم بالدؿلُم والشاوي :ًخٗلم باإلاٗىهت اإلاخباصلت .  ًمىً جلؿُم الخضابحر ئلى هٖى

جُبُنم اإلاىازُنم الضولُننت ًجننب ٖلنى النضٌو أن جخٗناون بًٗننها من٘ النبٌٗ ومنً زننالٌ جسبلية جرابا ا امل لومباجا:  -أ

لننى وحننه الخهننىم فنني مجنناٌ حؿننلُم املجننغم اإلاٗلىمننناحي  طاث الهننلت بكننأن الخٗنناون الننضولي فنني اإلاؿنناةل الجىاةُننت ٖو

مت ًجىػ حؿلُم مغجىبيها: مت هجٍغ  خُث ًجب حؿلُم مغجىبيها وطلً وفلا إلاُٗاع مٗحن لخىُُف الجٍغ



 

 
 أ.د.نحهد صادق إشهاعيل

 
لزانية القايوى: زؤية نقرتحةإاالججهاعية بني فوضى الههازشة و جسام الشبكاتإ  

 

 

          
 نسكز أفاق  للدزاشات و الجكويٌ الهجخصص                         

 
  0202أذاز  -نجلة زؤية أكاديهية ، العدد األول ، الهجلد األول ،نازس

 

 

12 

ت البُاهننناث أو اٖاكنننت هٓنننام أن ًينننىن النننضزٌى ئلنننى الىٓنننام أو البُاهننناث كنننض جنننم بننن-أ ضون وحنننه خنننم وبيُنننت الازنننالٌ بؿنننٍغ

 الىمبُىجغ .

 أن جبرم الضٌو فُما بُنها اجفاكُت حؿلُم مغجىري الجغاةم اإلاٗلىماجُت . -ب

ئطا منننا عفنننٌ َلنننب الدؿنننلُم الهننناصع فننني قنننأن مغجىرننني ئخنننضي الجنننغاةم اإلاٗلىماجُنننت بىننناءا ٖلنننى حيؿنننُت الصنننخو  -ج

ف اإلاننضعى ٌٗخبننر أهنه ًسننخو كًنناةُا بالجغمُنت مدننل الاصٖنناء ،ًلنىم الُننغف اإلاننضعي ٖلُننه اإلانغاص حؿننلمُه هٓننغا رن َنغ 

لى أن ًبلق الُغف اإلاضعي بالىخاةج اإلاترجبت ٖلُه   بخلضًم اللًُت ئلى ؾلُاجه بغغى الؿحر في الضٖىي الجىاةُت ٖو

 لُت :وجخمشل اإلاٗىهت اإلاخباصلت في الاحغاءاث الخاثف يل إرااءات الح الن ال ليي:  -ب

ًجنننننب ٖلننننننى النننننضٌو أن جلننننننضم لبًٗنننننها الننننننبٌٗ اإلاٗىهنننننت اإلاخبنننننناصٌ وطلنننننً بننننننأهبر كنننننضع ممىننننننً الغنننننغاى الخدلُننننننم  -1

 والاحغاءاث الخانت بالجغاةم الجىاةُت اإلاخٗللت بىٓم وبُاهاث الحاؾب آلالي .

ٗت والكنبياث  -2 ًجب ٖلى الضٌو أن جلبل وحؿخجُب ئلى َلباث اإلاٗىهت اإلاخباصلت مً زالٌ وؾاةل الاجهناٌ الؿنَغ

ض الالىترووي ،باللضع الظي ًىفغ للُغف الُالب اإلاؿخىي مً ألامً واإلاهاصكت.  ؤلاحخماُٖت والبًر

اإلاضُٖنننت أو اإلاىهنننىم ٖليهنننا بمىحنننب  جسًننن٘ اإلاٗىهنننت اإلاخباصلنننت لالقنننتراَاث اإلاىهنننىم ٖليهنننا فننني كنننىاهحن الضولنننت -3

 اجفاكُاث اإلاٗىهت اإلاخباصلت .

مننننت  -4 فنننني ألاخننننىاٌ التنننني ٌؿننننمذ فيهننننا للُننننغف اإلاننننضعي ٖلُننننه بخٗلُننننم َلننننب اإلاٗىهننننت اإلاخباصلننننت ٖلننننى اقننننتراٍ وحننننىص حٍغ

مننت فنني هُنناق  مؼصوحننت ،ٌٗخبننر هننظا الكننٍغ مدننل اٖخبنناع وبغننٌ الىٓننغ ٖمننا ئطا واهننذ كننىاهحن هننظه الضولننت جًنن٘ الجٍغ

نت ًلنىم اإلاؿنئىلحن صازلهنا باعؾناٌ َلبناث اإلاٗىهنت  طاث جهيُف آزغ  هما ًجب ٖلى ول صولت أن جدضص ؾنلُت مغهٍؼ

 اإلاخباصلت والغص ٖليها وجىفُظها أو هللها للؿلُاث اإلاٗىُت للخىفُظ.

ال جخهنل فيهنا  جىفظ َلبناث اإلاٗىهنت اإلاخباصلنت وفلنا لالحنغاءاث التني ًدنضصها الُنغف اإلانضعي فُمنا ٖنضا ألاخنىاٌ التني -5

جلنننً الاحنننغاءاث مننن٘ أخينننام اللننناهىن الؿننناةض بالضولنننت اإلانننضعى ٖليهنننا .همنننا ًجنننىػ للضولنننت اإلانننضعى ٖليهنننا أن جنننغفٌ َلنننب 

اإلاٗىهت ئطا ما جىافغث لض ها اللىاٖنت بنأن الالتنزام بمنا وعص بالُلنب كنض ًسنل بؿنُاصتها أو أمنهنا أو هٓامهنا الٗنام أو بنأي 

 مً مهالحها ألاؾاؾُت ألازغي.

جغجِبا ٖلى ما ؾبم ًمىً الخأهُض أن الٗالم انبذ مترابِ ئلىتروهُا ٖبر الكبياث ؤلاحخماُٖت، فُجب الاهخمام و 

ٗاث والخٗاون  ٖلى اإلاؿخىي الضولي بمكيلت حغاةم الىمبُىجغ والكبياث ؤلاحخماُٖت وزانت في مجاٌ الدكَغ
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غ الاحخماعي والكإو  ٗخلض مغهؼ ألامم اإلاخدضة للخٍُى ن ؤلاوؿاهُت أن الىكاًت مً حغاةم الىمبُىجغ اإلاخباصٌ، َو

حٗخمض ٖلى ألامً في ئحغاءاث مٗالجت اإلاٗلىماث، والبُاهاث ؤلالىتروهُت، وحٗاون ضحاًا حغاةم 

ب اللاهىوي، وجُىع أزالكُاث اؾخسضام الىمبُىجغ.وألامً الضولي رهٓمت  الىمبُىجغ،ومىفظي اللاهىن،والخضٍع

 اإلاٗلىماث.

 الهوانش و اإلحاالت

                                                           

i اى، اواصًمُت ه مت، الٍغ ً عأي ٖام واق مً الجٍغ ً الاججاه واإلاٗخلض والغأي الٗام: بٌٗ الخُبُلاث الامىُت فى جيٍى اًف طًاب البضاًىت، جيٍى

 11-10م. م.، 2000الٗغبُت للٗلىم الامىُت،

ii مت الغبذ"، أهٓغ  ئلى وتهضف ؤلاحغامي ليكاَها أؾاؾا الٗىف حؿخسضم مٗىُت حماٖاث زلفها مً ًيىن  خحن ؤلاحغامُت الٓاهغة هي اإلاىٓمت " الجٍغ

ض، ص  ألامم اجفاكُت بمكغٕو الخانت  E/CONF. 88/2 (194)اإلاخدضة عكم  ألامم وزُلت . وكحر أن15اإلاهضع أٖاله، م  بؿُىوي، قٍغف مدمىص .للمٍؼ

مت إلاى٘ اإلاخدضة فا اإلاىٓمت الجٍغ مت اإلاىٓمت "رغغ  خاولذ وي٘ حٍٗغ مت حٗني اإلاٗاهضة اىللجٍغ ت أوكُت اإلاىٓمت الجٍغ أهثر، لها  أو شخهحن جًم مجمٖى

مائها أن حؿمذ شخهُت ٖالكاث أو هغمي، حؿلؿل  أو الترهُب أو الٗىف ٍَغم ًٖ أحىبُت أو صازلُت  أؾىاق أو أكالُم ٖلى ٌؿُُغوا أو الغبذ ًجمٗىا لٖؼ

 ..اإلاكغٕو الاكخهاص الزتراق أو ؤلاحغامُت بأوكُتهم لللُام ؾىاء الفؿاص

iii ش  مىٓمت ألامم ، ٖغيذ55 اجهصوع  في الٗامت الجمُٗت كغاع بمىحب ًاء مهاصكت 15/11/2000اإلاخدضة بخاٍع مت ميافدت اجفاكُت ٖلى صٌو ألٖا  الجٍغ

ىُت  للحضوص الٗابغة اإلاىٓمت  الَى

iv ت الضولُت اإلالخلب الخامـ إلاىٓمت ش بفغوؿا بلُىن  بملغها اإلاىٗلض الجىاةُت للكَغ  1995صٌؿمبر  14بخاٍع
v  مت اإلاىٓمت ٖلى أنها "  ول حمُٗت أو اجفاق   10/11/2004اإلاإعر في  04/15مً كاهىن الٗلىباث عكم   176هًُف أن اإلاكٕغ الجؼاةغي في اإلااصة ٖغف الجٍغ

ً حمُٗت أقغاع، ٌٗاكب مهما واهذ مضجه و ٖضص أًٖاةه حكيل أو جإلف بغغى ئٖضاص لجىاًت أو أهثر أو لجىدت أو أهثر يض  ألافغاص أو ألامالن، ٖلى جيٍى

مت بمجغص الخهمُم اإلاكترن ٖلى اللُام بالفٗل" و جإهض اإلااصة  مً هفـ اللاهىن أن " ٌٗخبر فاٖال ول مً  41ٖليها بسمـ ؾىىاث سجً، و جلىم هظه الجٍغ

مت أو الحغى ٖلى اعجياب الفٗل بالهبت أو  ض أو التهضًض أو ئؾاءة اؾخٗماٌ الؿلُت أو الىالًت أو الخداًل أو ؾاهم مؿاهمت مباقغة في جىفُظ حٍغ الٖى

مت اإلاىٓمت و هى فٗل مؿاهمت ٖضة أَغ  خباع مُٗاع أؾاي ي في جدضًض الجٍغ اف في جسُُِ و الخضلِـ ؤلاحغامي"، ًخبن لىا أن اإلاكٕغ الجؼاةغي أزظ بٗحن الٖا

مت .  جضبحر و جىفُظ  الجٍغ

vi ( الجٍغ2001ًىؾف صاوص ، ) الُبٗت ألاولى، ٖمان، م ،٘  36/37مت اإلاىٓمت،الضاع الٗلمُت لليكغ و الخىَػ

 
vii مخ ماٌ ؤلاعهابُت ئط حكتروان في هشحر مً الخهاةو هظهغ منها: جهضع ولخا الجٍغ مت اإلاىٓمت و ألٖا ُضة بحن الجٍغ حن مإهض الُىم الٗالكت الَى

اؾخٗماٌ الٗىف اإلافٍغ و الؿالح، حكتروان في ججىُض أشخام و جضٍع هم لخىفُظ ًٖ حماٖاث مىٓمت و مهُيلت، ولخا هما جخمحز بالخُىعة، 

ماٌ ؤلاحغامُت، لهما َاب٘ صولي، جدللان مىاف٘ مسخلفت.  ألٖا

viii ( اى، أواصًمُت هاًف الٗغبُت 2001البضاًىت، طًاب ( اؾخسضام الخلىُاث الحضًشت فى الكاتٗاث، فى "أؾالُب مىاحهت الكاتٗاث"، الٍغ

 8مىُت،م.للٗلىم الا 

ix مت الٗابغة لألَو مت الضولُت عغم اقتراههما في الُاب٘ الضولي، ئط أن الجٍغ ان و الجٍغ مت الٗابغة لألَو ان وكحر أن هىان ازخالف بحن الجٍغ

ني و اللىاهحن اإلاىملت له، و ج خٗاون الضٌو فُما حٗخبر مً الجغاةم التي جضزل ي هُاق الجغاةم الضازلُت التي ًىو ٖليها اللاهىن الجىاتي الَى

ىُت املحمُت ك م الاجفاكُاث الضولُت، و ًل٘ الٗلاب ٖلى الفاٖلحن باؾم املجخم٘ الضازلي رنها مؿذ مهلحخه الَى اهىها. بُنها إلايافدتها ًٖ ٍَغ
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مت الضولُت جىضعج في هُاق حغاةم اللاهىن الضولي الٗام، رنها جمـ بمهلحت املجخم٘ الضولي، و ًخىفل الل اهىن الجىاتي الضولي فدحن الجٍغ

 ببُان الجغاةم و اهو ٖليها اؾدىاصا للٗغف و الاجفاكُاث الضولُت، و ًل٘ الٗلاب باؾم املجخم٘ الضولي.

 
اى، حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،  10 الم الامني والكاتٗاث ٖبر الكبياث الاحخماُٖت، الٍغ  16، م. 2017ص. دمحم ناصق اؾماُٖل، ؤلٖا
ٖلى ٖبض هللا ٖؿحري، آلازاع ألامىُت الؾخسضام الكباب لالهترهذ، مغهؼ الضعاؾاث والبدىر، حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم الامىُت،  11

اى،  7، م.2004الٍغ

ت الٗامت للىخاب،، املخاَغ والخدضًاث والخأزحراث ؤلاحخماُٖت .جىىىلىحُا الاجهاٌقٍغف اللبان،  12  8-7.م. م،2008 اللاهغة, الهُئت اإلاهٍغ

ت، الكاعكت، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 13 ،.م.م. 2015دمحم مإوـ مخي الضًً، ألاقياٌ الجضًضة لإلعهاب اإلاٗانغ : ميكىعاث ولُت الكَغ

اى، مغهؼ  10-12 مت مً الجغاةم يض ؤلاوؿاهُت في هٓام املحىمت الجىاةُت الضولُت، الٍغ هظلً : دمحم مإوـ مخي الضًً، ؤلاعهاب هجٍغ

 2006ؾاث والبدىر، حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،الضعا

ُت ومىاحهت ألاػماث، مىت اإلاىغمت، حامٗت أم اللغي، ولُت الٗلىم الاحخماُٖت، 14 الم الحضًشت في الخٖى  9-8هن، .م.1435وحضي خلمي ُٖض، صوع وؾاةل ؤلٖا

ماٌ الال ؾلىُت بىاؾُت  (ًىوـ ٖغب،15) الهاجف الخلىي، مىخضي الٗمل ؤلالىترووي بىاؾُت الهاجف الخهىنُت وأمً اإلاٗلىماث في ألٖا

 12-11م.م. ، 2001الخلىي، ٖمان، اجداص اإلاهاعف الٗغبُت،

باكخدام قبىت الحاؾب آلالي، ًجب ٖلُه اؾخسضام حؿهُالث اجهاٌ ليي ًغجبِ بالكبىت وكض ًيىن جيالُف  Hacker( كبل أن ًلىم 16)

 Hackersكض جيىن مغجفٗت للغاًت وكض ًيىن مً اإلامىً حٗل ها. لظا ًلىم الن  Hackersالاجهاٌ اللاهىوي م٘ هٓام الىمبُىجغ اإلاؿتهضف مٗغفت الن 

ُف أؾالُب فىُت لخجىب هاجحن= ومً جُبُلاتها ما  Phreakingبخىُْف أؾالُب فُىت ًُلم ٖليها ٖاصة الن  Hackers=اإلاكيلخحن: ًلىم الن  بخْى

 ًلي : 

 الاجهاٌ الخلُفىوي بىاؾُت الىغمت :  -1

م اؾخٗماٌ جغصص الىغماث، أن الىغماث ًمىً اؾخٗمالها  وهى أؾلىب هللي ًمىً الخالٖب مً زالله في قبياث الاجهاالث ًٖ ٍَغ

ه  لخيكُِ وجفُٗل عكم جلُفىن غحر مخهل بما ًدُذ اللضعة لهظا الصخو الؾخىماٌ هظه الخٍُى غحر اإلاخهلت هما لى واهذ زَُى

ى الخانت، ئهم الفىاةض اإلاترجبت ٖلى هظه الخلىُت حكمل جيلفت اإلاياإلات الخلُفىهُت لتي جًاف ئلى فاجىعة الخلُفىن غحر اإلاخهل، ٖالوة ٖل

 ص ي هظه اإلاياإلات. مى٘ خضوص أو مخابٗت أو جل

ل مٗض ًدخىي ٖلى ٖضص  pabx: وهى أؾلىب جلني ًمىً للصخو بمىحبه أن ًُلب عكم جلُفىن  Pabxجالٖب  -2 )وهى نىضوق جدٍى

 لىاخض مً لخٍُى في هظا الن 
ً
خم مً زالٌ جىنُل مياإلاتهم ئلىتروهُا زم اؾخٗماٌ هظا  paboxمً زٍُى الخلُفىن املخخلفت(. ٍو

 الخِ لألغغاى الخانت. 

الاجهاٌ الخاعاي بالىمبُىجغ : وبمىحب هظه الىؾُلت ٌؿخُُ٘ الصخو أن ًخهل بغكم جلُفىن مٗحن ًدُذ لهم بضوعه فغنت  -3

 الىنٌى ئلى هٓام الىمبُىجغ أو الىنٌى ئلى مغهؼ اجهاالث ًدُذ لهم هفـ اإلاؼاًا اإلاىضحت في ألاؾلىبحن الؿابلحن. 

4- Austpac  وهي قبىت اجهاالث حكغف ٖليها هُئت اإلاىانالث الغؾمُت التي جلضم ونالث مُٗىت بحن أهٓمت الىمبُىجغ، أن الفىاجحر :

 Network User Identieication Cnutالخانت باؾخٗماٌ هظا الىٓام حٗخمض ٖلى اؾخٗماٌ قبىت الخٗغف ٖلى اإلاؿخٗملحن 

خيىن هظا الىٓام ٖاصة مً ؾلؿلت مً   . PINم وهي قبيهت مً خُث اإلابضأ بغكم الن أعكا 9ٍو

خماص الخانت بأخض اإلاكترهحن الظي ًلىم  -5 خماص : هظا ألاؾلىب الخلىيي ًخًمً اكخباؽ جفانُل بُاكاث الٖا الغل في بُاكاث الٖا

خماص.  بضوعه بُلب مياإلات جلُفىهُت لهالح الُالب وكُض كُمت اإلاياإلات ٖلى بُاكت الٖا

تراى اإلااصي : ئن ٖ -6 تراى اإلااصي لخِ جلُفىوي هي ٖملُت بؿُُت وجإصي ئلى هفـ الفىاةض مشل الاجهاٌ بالىغمت. الٖا  ملُت الٖا
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الىنالث غحر اللاهىهُت : وهي ٖباعة ًٖ جيكُِ وحكغُل زضمت غحر مخهلت بضون ٖلم قغهت الاجهاالث زم اؾخٗمالها خؿب  -7

م جلُفىن ٖاصي بضون أو جخللي الفاجىعة. وهظا الى تراى ًخمحز بأهه صاةم ومؿمغ. عغبخً ًٖ ٍَغ  ٕى مً الٖا

 اهٓغ : 

Franklinclrk, investigating computer crime, Ed. CRC page 50.  

( بٌٗ ولماث الؿغ ًخم ويٗها مً زالٌ مضًغ الىٓام اإلاٗلىماحي والبٌٗ آلازغ ًخم اؾخسضامه مً وحي اإلاؿخسضمحن أهفؿهم. وبهغف 17)

ىمح بخجىب الىٓغ ًٖ طلً فان ولمت الؿغ ًج جب حغُحر وخظف الحؿاباث التي لِـ لها ولمت ؾغ ٍو ب أن جيىن ممحزة ليل خؿاب ٍو

ش اإلاُالص وأعكام الًمان الاحخماعي أو عكم ع  زهت اؾخٗماٌ ولماث الؿغ التي ٌؿهل الىنٌى ئليها مشل اؾخٗماٌ ألاؾماء ألاولى وألازحرة وجاٍع

 اللُاصة فهظه اليلماث ًمىً الخيبإ بها. 

وولمت اصزل  passwredٗغف اللغانىت ولما الؿغ ألاهثر قهغة والتي ًمُل الىاؽ ئلى ازخُاعها لظا ًدٓغ اؾخسضامها مشل ولمت ؾغ هما ٌ

Enter  وافخذOpen  وهمبُىجغComputer  ُ٘دظع هظا الاؾخسضام ولماث الؿغ اإلاغجبُت بالهىاًت هما ًدظع ججىب ولماث الؿغ طاث اإلال ٍو

ت خغوف أو أعكام. الىبحر أو جلً اإلاخٗل  لت بمجمٖى

همىطحا، عؾالت صهخىعاه غحر  Facebook  YouTubeٖمغو أؾٗض، الٗالكت بحن اؾخسضام الكباب اإلاهغي إلاىاك٘ الكبياث الاحخماُٖت وكُمهم  

الم  2011،ميكىعة، حامٗت اللاهغة ولُت ؤلٖا

ت، هكام ؾُٗض فخخي ٖمغ، جأزحر اؾخسضام جىىىلىحُا قبياث الخىانل  (18) الاحخماعى ٖبر الاهترهذ ٖلى الٗالكاث الاحخماُٖت لألؾغة اإلاهٍغ

الم،  12-11م.م. ، 2015عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة، اللاهغة، حامٗت اللاهغة، ولُت الٖا

الم وؾبل ٖالحها مً مىٓىم اؾالمب،الهمو،  (ٖبض الفخاح19) ج الكاتٗاث ٖبر وؾاةل الٖا مجلت  الابٗاص الىفؿُت والاحخماُٖت فى جغٍو

 ، فلؿُحن، غؼة،الجامٗت الاؾالمُت، ولُت التربُت2010 ، ًىهُى174، 18ٕالجامٗت الاؾالمُت للضعاؾاث الاوؿاهُت، املجلض 

20 Nie, Norman and Erbing, Lutz (2016). Internet and Society: A Preliminary Report. Stanford Institute for the Quantitative 

Study of Society. Intersurvey Inc., and McKinsey and Co 

)21( Section 7(1) provides: In any legal proceedings:  

(a) an electronic signature incorporated into or logically associated with a particular electronic communication or 

particular electronic data 

(b) the certification by any person of such a signature, shall each be admissible in evidence in relation to any question 

as to the authenticity of the communication or data or as to the integrity of the communication or data, See: Chris 

Reed-What is a signature?, op. cit., at 15. 

ت، ملف الاهغام الاؾتراجُجى، اللاهغة، مغهؼ الاهغام   (22) ٖاصٌ ٖبض الهاصق، اؾخسضام قبياث الخىانل الاحخماعى بحن ألامً والحٍغ

ل208، 19ٕللضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت، الؿىت   2012، أبٍغ

. وللض أٖاصها ئلى الحُاة في 15/12/1949خط ى اللاهىن اإلاإعر مضوي بلجُيي( هي اإلااصة التي وان اإلاكٕغ البلجُيي كض ألغاها بمل -2281واإلااصة )

 2000زىب حضًض بملخط ى اللاهىن اإلاإعر 

(23( (SIEBER) Dr. Ulrich – Computer crimes & other crimes related to information technology rev. inter.de droit penal 2014 

p. 1033.  

٘ اإلالاعن، اللاهغة،صاع النهًت الٗغبُت،ص.ث،م.هضي خامض ككلىف، حغاةم الحاؾب  24  10الالىترووي فى الدكَغ
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(25  )Daved smoloon,  the impact of the use of face book on the building society in the context of globalization, N Y sprctrum 

publication.2009,p.p. 13-15 . 

( زالض ٖبُضاث، ؤلاعهاب ٌؿُُغ ٖلى الٗالم . صعاؾت مىيىُٖت ؾُاؾُت ٖلمُت هاكضة غحر مىداػة ، مغهؼ ٖمان لضعاؾاث خلىق الاوؿان  26)

 23-21م.م. ،2007، ٖمان.

 

فاث آلاجُت: 27)  ( وكض أصعج اللاهىن بٌٗ الخٍٗغ

 البُاهاث: هى جلً اإلاٗلىماث الياةىت فى نُغت كابلت للمٗالجت. -

تهم. البُاهاث  -  الصخهُت: هى البُاهاث اإلاخٗللت بأفغاص أخُاء ًمىً جدضًض هٍى

 ألاشخام اإلاؿىض ئليهم الٗمل فى مجاٌ البُاهاث: هم ألافغاص اإلاُٗىىن بها.  -

 17-16ح٘ ؾابم، م.م.غ م ص. دمحم ناصق اؾماُٖل،(  28)

ؼوها ووالُفىعهُا ووىلىعاصو وصًالص 29) ىُت " مشل أٍع ضا وحىعحُا والبىىي ومُدصجان ومِؿىعي ومىهخاها ( اؾخدضزذ الىالًاث ألامٍغ اع وفلىٍع

ٌ وأوجاعا وهُىمىؿيى... (الٗضًض مً اللىاهحن الجىاةُت التى حٗاكب ٖلى الاؾخسضام غحر اإلاؿمىح به للحاؾب آلالي بغغى الاخخُاٌ أو الحهى 

 :ٖلى ماٌ واملجاٌ هىا لِـ مدؿٗا لفدو حمُٗها، ولظا هىخفي باًغاص مالخٓخحن ٖليها

خحن:  بضو طلً مً ػاٍو م فى هظه اللىاهحن ٖلى صعحت هبحرة مً الازخالف ٍو  أوالهما:أن آلُاث الخجٍغ

أن حمُ٘ هظه اللىاهحن ئطا واهذ جخمؿً بًغوعة جىافغ الغل  أو ؾىء الىُت فى ألافٗاٌ اإلاٗاكب ٖليها ئال أن نُغتها فى هظا الكأن  ( أ)

لى ؾبُل اإلاشاٌ فلاهىن وال مً  502ُفىعهُا ًىو ٖلى أن " ٌٗاكب ول شخو ولط ًٖ ٖمض أو ؾىء هُت...." ماصة حاءث غحر مُابلت ٖو

" وكاهىن صًالصاع" ًىهان ٖلى" ول مً اعجىب حغما ووان طلً ًٖ  1982واإلاٗضٌ ؾىت  1979كاهىن ٖلىباث والُفىعهُا الهاصع ؾىت 

م غحر مباقغ" ماصة  ضا ًىو ٖلى " ول مً باقغ.... ًٖ جغوي 1982واإلاٗضلت فى ؾىت  558جبهغ أو جغوي مباقغ أو بٍُغ ، وكاهىن فلىٍع

لم وبضون ئطن" وكاهىن   ".1983ؾىكاهىن بيؿلفاهُا" ٖام   1978ٖو

طلً بالىمىطج الفُضعالي ومنها كاهىن والُفىعهُا والظي  أن بٌٗ هظه اللىاهحن ماٌ ئلى جلىحن وبكيل مسخهغ ألافٗاٌ املجغمت ملخضًا فى  ( ب)

ٌٗاكب " ول مً ولط ٖمضا فى هٓام أو قبىت مٗلىماجُت بفغى مداولت أو جىفُظ أي مإامغة أو خُلت بغغى الحهٌى ٖلى هلىص أو زضماث " 

جغم هظا اللاهىن أًًا " ول مً ولط وبؿىء هُت فى هٓام قبى502كاهىن الٗلىباث ماصة  ت مٗلىماجُت بغغى الحهٌى ٖلى مٗلىماث /ب" ٍو

ٗاكب أزحرا ول شخو ولط  غحر مؿمىح بها جخٗلم بؿمٗت الغحر أو ول مً أصزل مٗلىماث مهُىٗت بغغى جدؿحن أو اؾاءة ؾمٗت الغحر َو

لى الىلٌُ جيبأ ث بٌٗ اللىاهحن بؿىء هُت أجلف أو مدا أو أيغ بأي هٓام مٗلىماحي أو قبىت مٗلىماجُت أو هُان مىُلب أو بُاهاث ٖو

اث أؾاؾُت ئخضاهما: مسههت للجغاةم التى  ضا والظي اخخىي ٖلى زالر مجمٖى ألازغي اإلاىهط الخدلُلى ومنها ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ كاهىن فلىٍع

بجغاةم  جل٘ ٖلى البُاهاث اإلاىحىصة بالبرامج والشاهُت: زانت بالجغاةم التى جل٘ ٖلى اإلاٗضاث والخجهحزاث اإلاٗلىماجُت والشالشت : زانت

ف  ت منها كىاٖضها الضازلُت الخانت بها وزاهيهما: جخٗلم باإلاىهط الاهجلى ؾىؿىوب فى الخٗاٍع اإلاؿخسضمحن لىٓم اإلاٗلىماث، وليل مجمٖى

اللاهىهُت خُث ًالخٔ أن هظه الخٗاٍعف لِـ لها أي كُمت زاعج الىالًاث اإلاخدضة بل وأًًا زاعج الىالًت التى جىو ٖليها، وفًال ًٖ طلً 

 فلِـ لها أي كُمت زاعج الىو  الظي ًدخى ها خُث أنها حُٗب مً  أحل اخخُاحاث الىو.

 101عاح٘ فى طلً: ، دمحم ناصق اؾماُٖل، مغح٘ ؾابم، م.  

تى وىعب  –( بضأث  30) فيها وهٓامها ألامنى الحاؾ –أهفُىا ؾُيىٍع ىبي ولم فى باصب ألامغ ووأنها قغهت اهترهذ همىطحُت، بمياج ها وخاؾباتها ومْى

ا فاقال للىهلت ألاولى واهذ قغهت وهمُت أوكاها مىخب  ًىً ًىلهها ؾىي الؼباةً. لىً جبحن آلان  أن جلً الكغهت التى بضث مكغٖو

ىُت وازخالؽ مٗلىماث  يب اف بب أي لالًلإ بكابحن عوؾُحن متهمحن بازتراق همبىجغاث قغواث اهترهذ أمٍغ الخدلُلاث الفُضعالُت ألامٍغ

ٖاما ووليهما مً مضهُت قلُابيؿً    25ٖاما وفاؾُلى حىعقيىف  21مداولت البتزاػ اإلااٌ وجلٌى الؿلُاث ئن الُىس ى اًفاهىف خؿاؾت فى 

الغوؾُت كض ابخلٗا الُٗم ووكٗا فى فش ؤلاف بب أي. وفى خحن عفٌ مىخب الخدلُلاث الفُضعالُت ؤلاصالء بأًت حٗلُلاث فان وزاةم كًاةُت 

م اوكاء قغهت هكف ٖنها الىلاب مإز  جبضو ووأنها عواًت حاؾىؾُت ًغوي فيها ٖمالء الاف بب آي هُف جمىىىا مً ؤلاًلإ باللهحن ًٖ ٍَغ
ً
غا

ػاةفت وصٖىة اًفاهىف وحىقيىف ملحاولت ازتراق أهٓمتها الحاؾىبُت املحهىت، وبٗض أن هجح اللغناهان الغوؾُان فى ازتراق ألاهٓمت ًٖ 

فىا قغهت أهفُخا ص  ٖىة لهما لللضوم ئلى ؾُاجل فى الىالًاث اإلاخدضة إلاىاككت بٗض وحه مْى



 

 
 أ.د.نحهد صادق إشهاعيل

 
لزانية القايوى: زؤية نقرتحةإاالججهاعية بني فوضى الههازشة و جسام الشبكاتإ  

 

 

          
 نسكز أفاق  للدزاشات و الجكويٌ الهجخصص                         

 
  0202أذاز  -نجلة زؤية أكاديهية ، العدد األول ، الهجلد األول ،نازس

 

 

17 

                                                                                                                                                                                     

هما ابغام ٖلض قغاهت واؾخٗغاى وامل امياهُاتهما فى مجا ٌ الدؿلل ئلى أحهؼة الىمبىجغ ٖبر الاهترهذ، وبِىما وان الكابان ٌؿخٗغيان مهاعات 

الاهترهذ وجسترق الىٓام الحاؾىبي الخام باإلاتهمحن فى  فى الكغاهت الىهمُت اؾخسضم الاف بب آي جلىُت جهيذ خاؾىبُت جبؿِ وكاَها ٖبر

 عوؾُا.

لٌى زبراء أمً الاهترهذ أن اللًُت حٗغى إلاضي جُىع ملضعاث ميافدت حغاةم الاهترهذ لضي مىخب الخدلُلاث الفُضعالُت لىً الضفإ   ٍو

ُت اؾخسضام هظه ألاؾالُب.  ٌكحر الاؾخفهام خٌى مكغٖو

ضة البُان   ش  7633ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص  –صبب  –عاح٘ فى طلً: حٍغ  .2001ماًى  12جاٍع

ىُت اللاهىن الفُضعالى بكأن الغل والٗبث اإلاٗلىماحي  31)  1984ٖام  فى  computer fraud & abuse act( نضع فى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ذ ٖلى 1996وأصزل ٖلُه حٗضًالث وان آزغها ٖام  ىاحه هظا اللاهىن ٖضة أفٗاٌ جخهل بالضزٌى غحر اإلاكغٕو أو الحهٌى مخجاوػا الخهٍغ . ٍو

ٗاكب أًًا ٖلى هلل ميىهاث لبرامج أو مٗلىماث صون مىاف نى أو الٗالكاث الخاعحُت ال ًجىػ الىكف ٖنها. َو لت مٗلىماث جخٗلم بالضفإ الَى

ىاحه اللاهىن أًًا مكيلت غل ولماث اإلاغوع بما ًمىً  مً ناخب الكأن فى خالت ما ئطا جغجب ٖلى هظا الىلل زؿاةغ لصخو أو أهثر، ٍو

َاعق مغجىبه مً الضزٌى ٖلى هٓام  للىمبُىجغ ئطا وان مً قأهه ؤلايغاع بالخجاعة بحن الىالًاث بالخجاعة الخاعحُت. عاح٘ فى طلً: ؾغوع، 

الم ؤلالىترووي )صعاؾت ملاعهت(، اللاهغة، صاع النهًت النهًت الٗغبُت( ط2001)  .53،م اجُت حغاةم ؤلٖا

، الجغاةم الىاججت ًٖ اؾخسضام الحاؾب آلالى ، (  32) الهغحر، حمُل ٖبض الباقى، اللاهىن الجىاتب والخىىىلىحُا الحضًشت، الىخاب ألاٌو

   16-14اللاهغة، صاع النهًت الٗغبُت. م.م. 
غ الضازلُت اإلاهغي الغكُم   - 33 بكأن ئصاعة ميافدت حغاةم الحاؾب آلالي وقبىت اإلاٗلىماث الخابٗت لالصاعة  2002لؿىت  13507كغاع وٍػ

 .2002الٗامت للمٗلىماث والخىزُم، اللاهغة 
ت ٖلى قبىت اإلاٗلىماث الضولُت "الاهترهذ" 34  اإلاىك٘ الغؾمي لىػاعة الضازلُت اإلاهٍغ

WWW.Moiegypt.gov.eg  ش الضزٌى  2020ًىاًغ  2جاٍع

غحر ( ئط جل٘ هظه الىىُٖت مً الجغاةم في بِئت ال حٗخمض الخٗامالث فيها أنال ٖلى الىزاةم واإلاؿدىضاث اإلاىخىبت بل ٖلى هبًاث الُىتروهُت  35)

هاث التي ًمىً اؾخسضامها واصلت يض الفاٖل ًمىً في أكل مً الشاهُت الٗبث به أو مغةُت ال ًمىً كغاةتها ئال بىاؾُت الحاؾب آلالي والبُا

مدىها باليامل لظا فان للمهاصفت وؾىء الحٔ صوعا في اهدكافها ًفىق صوع اؾالُب  الخضكُم والغكابت ومٗٓم مغجىبيها اللظًً جم يبُهم 

 نهم لم ٌؿخسضمىا ألاهٓمت اإلاٗلىماجُت بمهاعة : اهٓغ : وفلا إلاا الخٓه أخض الخبراء، ئما أنهم كض جهغوفىا بغباء أو أ

John Eaton and Jermy smithers, this is it. Amangagrs Guide to information technology , London, Philip Allan , 2012p.263 

ض، الجغاةم اإلاٗلىماجُت، بدث ملضم ئلى مإجمغ اللاهىن والىمبُىج  3-1غ  والاهترهذ، حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مكاع ئلُه هكام دمحم فٍغ

 2000 ماًى

(36  )Jay , J. Becker the Trial of computer crime (2009), 2 computer  Law , Journal 441 

 2011ماحض ٖماع، اإلاؿئىلُت اللاهىهُت الىاقئت ًٖ اؾخسضام فحروؽ بغامج الىمبُىجغ ووؾاةل خماًتها، صاع النهًت الٗغبُت،   (37)

 (  عاح٘  38)

- Lister, Martin. Dovey, Jon. Giddings, Seth. Grant, Iain. Kelly, Kieran. (January 29, 2009) New Media: A Critical Introduction, USA/UK 

Europe : Routledge; 2 edition.  

ض، مغح٘ ؾابم، م 39)  36-35( هكام دمحم فٍغ

ٖبض اللاصع بً ٖبض هللا، الكاتٗاث مً اإلاىٓىع الخلنى فى ٖهغ اإلاٗلىماث، فى "الكاتٗاث فى ٖهغ اإلاٗلىماث"، أواصًمُت  ( عاح٘ في طلً : 40)

اى  2003،هاًف الٗغبُت للٗلىم الامىُت، الٍغ

 

لت فال ججىػ إلاأمىع الًبِ اللًاتي أن 41)  ( جىو اإلااصة ألاولى منهما ٖلى أهه " ئطا وحضث في مجٌز اإلاتهم أوعاق مسخىمت أو مغللت بأًت ٍَغ

با ٌؿغي هو اإلااصة   أ.ج. ئماعاحي .  58ًفًها ، وبظاث الهُاغت جلٍغ

اجه  ( فاطا وان ْاهغا أن الخغلُف ال ًىُىي وإهما ًدىي حؿما نلبا، فاهه 42) ًجىػ إلاأمىع الًبِ اللًاتي فٌ الغالف لفدو مدخٍى

ت أخيام الىلٌ ؽ 1958ًىهُت  24هلٌ مهغي   . 716م 180عكم  9، مجمٖى

http://www.moiegypt.gov.eg/
http://www.moiegypt.gov.eg/
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ت اإلااصة  43) ومً زم لم ٌٗض هىان مجاٌ لخُبُم هو  1984ًىهُه  2مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجىاةُت اإلاهغي في  47( كط ى في مهغ بٗضم صؾخىٍع

مت.  52اإلااصة   مً هظا اللاهىن في خالت الخلبـ بالجٍغ

ض، مغح٘ ؾابم، م 44)  . 34( هكام دمحم فٍغ

(45  )Manfred Mothren schlager, Computer crimes and other crimes against information  technology in Bermany , rev, inter, 

D.P. leret 2e trimesters,2012 ,p.351 

حغاةم الىمبُىجغ والجغاةم ألازغي في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاٗلىماث ، بدث ملضم للمإجمغ الؿاصؽ للجمُٗت ، ( أؾامت دمحم مخي الضًً 46)

ت لللاهىن الجىات  أهخىبغ 28-25ي،  اللاهغة اإلاهٍغ

(47 )Donn, B., Parkar, vulnerabilities of EFT systm to intentionally causes losses in computers and Banking electronic funds 

transfer system and public  poliecy edited by Kent w.colton and Keneth L. Kraemer, plenum press,2009,,p. 97 

(48  )Richard totta and antong hardcastle, Computer related crime in information  technology the law edited by chris 

Edwards and Nigel savage Macmillan publisher,p.201 
مت ؤلالىتروهُت والجهىص الضولُت للحض منها، مهغ: حامٗت بني ؾى  ،ٖبض الهبىع ٖبض اللىي  49  12م. ، 2016ٍف، ولُت الحلىق،الجٍغ
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 ثأثري نواكع الشبكات االججهاعية على الهوية الثلافية للهصجخذم. 

 -شوشيولوجيا االشجخذانات دراشة نظرية نلذية في ضوء نلاربة احلجهيات ونلاربة -

 أشهاء كليعة أ.                                                                              فريذةد. بن عهروش                                    
 - 3 - اجلزائر جانعة  - كلية علوم اإلعالم واالثصال                                                                

 
 

 نلخص

ت الثلافُت مً خالٌ اإلالاسباث  تهذف هزه الىسق البدثُت بلى فهم معإلت جإزحر مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ِلى الهٍى

ت الخالُت: الخخمُت الاحخماُِت، الخخمُت الخىىىلىحُت، وملاسبت ظىظُىلىحُا الاظخخذاماث. وجفعحراث هزه  الىٍٍش

 ٍت الثلافُت. اإلالاسباث للّالكت بحن اظخخذام الخىىىلىحُا والهى 

ت مً   ت الثلافُت ال ًمىً ؤن جفعشه مجمِى وخلفذ الذساظت بلى ؤن جإزحر مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ِلى الهٍى

ت و هزه اإلاىاكْ الالىتروهُت ؤو الخىىىلىحُا هي ؤهثر حّلُذا. فال ًمىً بهياس  ؤلاخفاثُاث وألاسكام، ألن الّالكت بحن الهٍى

اث والثلافاث املخلُت . وفي هفغ الىكذ ال ًمىً ججاهل دوسها في خلُلت ؤن الخىىىلىحُا ؤزشث  بؽيل ؤو بأخش ِلى الهٍى

بِالء ـىث هزه الثلافاث. هما ال ًمىً بهياس كذسة اإلاعخخذم ِلى ملاومت هزه الخىىىلىحُا وجىُُف اظخخذامها بما 

 ًخماش ى مْ كُمه وزلافخه.

 هوية، احلجهية الجكنولوجية، احلجهية االججهاعية، شوشيولوجيا االشجخذامالكلهات الهفجاحية: نواكع الشبكات االججهاعية،ال

Résumé :  

 Cet article vise à connaître l’impact des réseaux sociaux numériques sur l’identité culturelle 

des usagers à travers les approches théoriques suivantes : le déterminisme technologique, le 

déterminisme sociologique et la sociologie des usages. Et les explications que ces approches 

représentent sur la relation entre la technologie et l’identité culturelle. 

 Cette étude a révélé que l’influence des réseaux sociaux numériques sur l’identité culturelle 

ne peut pas être expliquée seulement par certaines statistiques et chiffres, car la relation entre 

l’identité et la technologie c’est plus compliqué. On ne peut pas ignorer que la technologie a influé 

d’une façon ou une autre sur les identités et les cultures locales. Mais d'un autre la technologie a 

formé des espace numérique dont les différentes cultures puissent se connaître et fassent entendre 

leurs voix. 

Les mots clés : Les réseaux sociaux numériques, l’identité, le déterminisme technologique, le 

déterminisme sociologique, la sociologie des usages  
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 نلذنة:

المُت  ؼيلذ الّالكت بحن املجخمْ والخىىىلىحُا مىز مُالد ما ِشف باملجخمْ الجماهحري، حىهش الذساظاث ؤلِا

التي واهذ وال جضاٌ جبدث ًِ بحاباث ملىّت ألظئلت ِذًذة: مارا جفّل الخىىىلىحُا باملجخمْ؟ مارا  والعىظُىلىحُت

 ًفّل املجخمْ بالخىىىلىحُا؟ مً ًازش في ألاخش؟ ؤيهما الّامل الشثِس ي في الخغحر الاحخماعي: الخىىىلىحُا ؤم املجخمْ؟....

ت وىهُت واسجبي جىىس الخىىىلىحُا واهدؽاسها ِلى هىاق واظْ ب ما ِشف بٍاهشة ''الّىإلات'''، وكذستها ِلى حّل الّالم كٍش

اث والثلافاث وألاًذلىحُاث. وهي الفىشة التي دافْ ِنها  -خعب حّبحر ماولىهان– جىفهش وجىذمج فيها مخخلف الهٍى

الثلافاث املخلُت. اإلاىادون بالّىإلات الاكخفادًت والثلافُت، بِىما سفمها البّن ألاخش وجخىف منها ومً مخاوشها ِلى 

ً، الزًً  الكتها بخىىىلىحُا الاجفاٌ واإلاّلىماث مدي اهخمام الىثحر مً الباخثحن واإلافىٍش ت ِو لهزا ؼيلذ معإلت الهٍى

اث والثلافاث املخلُت للؽّىب وألامم. ومذي كذستها خلا ِلى ـهش هزه  بدثىا في ظلبُاث هزه الخىىىلىحُا ِلى الهٍى

افت ِاإلاُت واخذة. ومً هىا حاءث دوافْ بدثىا في هزا اإلاىلُى بدثا ًِ بحاباث للدعائالث الثلافاث اإلاخباًىت في زل

 الخالُت:

ما هي العالقة بين شبكات الحواصل الاجحماعي والهوية الحفافية مً مىظور مقاربات الححميات )الححمية 

شبكات الحواصل الاجحماعي إلى  الحكىولوجية، الححمية الاجحماعية( ومقاربة سوسيولوجيا الاسحخدام؟ هل ثؤدي

 طمس الهويات املحلية؟ أم أنها جساعد على إثباتها وإعالء صوتها؟

ت الثلافُت والخدذًاث الخىىىلىحُت التي جىاحهها، بر ؤنها جبدث في  وجإحي  ؤهمُت هزه الذساظت مً اسجباوها بمعإلت الهٍى

ت الثلافُت للمعخخ ذم مً خالٌ افترالاث ملاسباث الخخمُت الخىىىلىحُت، ِالكت مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بالهٍى

ت، وبالخالي اِخمذها اإلاىهج  الخخمُت الاحخماُِت وملاسبت ظىظُىلىحُا الاظخخذام. ما ًجّلها جيخمي بلى الذساظاث الىٍٍش

ف اإلالاس  ف الٍاهشة وجدلُلها لفهم الّالكت بحن ِىاـشها. بر كمىا بـى في الخدلُلي الزي ًلىم ِلى ـو باث الـى

ت الثلافُت في لىء الافترالاث التي  ت مدل الذساظت زم جدلُل الّالكت بحن مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت والهٍى الىٍٍش

ت.  جلىم ِليها هزه اإلالاسباث الىٍٍش

 نصطلحات الذراشة:

 (:New Mediaثعريف اإلعالم اجلذيذ ) -2
الم لِعتر ٌّشف كامىط  ت بإهه الجذًذ ؤلِا  الىمبُىجش بحن التزاوج مً جىلذث التي الاجفاٌ جىىىلىحُاث مجمِى

ش الىباِت لإلِالم، الخللُذًت والىظاثل  (512 ؿ ، 2009 الىاحذ ، ِبذ) .والفُذًى والفىث الفىجىغشافي والخفٍى

اقع الشبكات الاجحماعية ) -2  (:Social Networks Sitesمو

هي: ''مىاكْ جدُذ لألفشاد خلم ـفدت خاـت بهم ًلذمىن فيها ملخت ًِ شخفُتهم ؤمام حمهىس ٍِشن ؤو مدذد وفلا 

ت مً اإلاعخخذمحن الزًً ًدؽاسوىن مّهم في الاجفاٌ، مْ بمياهُت الاواُل ِلى  لىٍام مّحن ًىضح كاثمت ملجمِى
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 & Boyd )ُت هزه الشوابي جخخلف مً مىكْ بلى ؤخش''. ـفداتهم الخاـت ؤًما واإلاّلىماث اإلاخاخت ِلما ؤن وبُّت وحعم

Elisson,2010, p 112) 

 (:Cultural Identityالهوية الثلافية ) -3
ت إلافهىم باليعبت ت:"ؤن بلى ؤؼاس  الىظُي اإلاعجم ؤن هجذ اللغت في الهٍى  التي الصخق ؤو الص يء خلُلت الفلعفت في الهٍى

مله، ومىلذه وحيعِخه الصخق اظم فيها ًثبذ بىاكت هي ؤو غحره، ًِ جمحزه.  ). ؤًما الصخفُت البىاكت وحعمي ِو

 (1039،ؿ 2004الىظُي،  اإلاعجم

ت '' و  ؤو الثلافت الّشق ؤو ؤو اللغت ؤو الذًً وان ظىاء واخذ، ِىفش مً جدؽيل ال ؤي البيُت، ؤخادًت لِعذ الهٍى

 ، 1998ولها''. )الّالم، الّىاـش هزه جفاِل مدفلت هي وإهما وخذها، الّلمُت ؤو الزاجُت الخبرة ؤو ألاخالق، و الىحذان

 (.376ؿ 

 أوال: نلاربة احلجهيات )الجكنولوجية، االججهاعية( ونلاربة شوشيولوجيا االشجخذانات.

 (Technological Determinismنلاربة احلجهية الجكنولوجية ) -2
 Neil(، هاًل بىظخمان )Jacque Ellulحان اًلى ) ،(Marshall Mc.Luhan)اهبثلذ مبادت هزه اإلالاسبت مً ؤفياس ماولىهان

Postman .وغحرهم. وجلىم ِلى فىشة ؤن الخىىساث الخىىىلىحُت هي الّامل الشثِس ي لجمُْ الخغحراث الاحخماُِت )

ت في املجخمْ. هما جفترك هزه الخخمُت ؤن الخىىىلىحُا مخغحر  والخىىىلىحُا هي الؽشه المشوسي لفشك حغحراث حزٍس

عخلل جماما ًِ البجى الاحخماُِت والثلافُت، فاالختراِاث جيؽإ مً جللاء هفعها بؽيل معخلل ًِ املجخمْ خاسجي م

ت. فلذ ؤخذزذ الاختراِاث الىبري )الىباِت، الخلغشاف، الىهشباء، الخاظىب...بلخ( حغحراث   وجخشج ًِ العُىشة البؽٍش

ت في املجخمْ.  واظّت وحزٍس

ج ًفترك وحىد ِالكت ظببُت بحن مخغحر معخلل )الخلىُت( ومخغحر جابْ )املجخمْ(. فالّلم والخخمُت الخىىىلىحُت هي همىر

حن واإلاهىذظحن، والخلىُت مً ؼإنها ؤن حغحر املجخمْ وجدفض العلىهُاث والاظخخذاماث املخذدة  ًيخج مً خالٌ املختِر

ْ مً خُث كبٌى ؤو سفن الخىىساث معبلا. والىبُّت اإلاعخللت للخىىىلىحُا جادي بلى فلذان كىة الفشد واملجخم

الخىىىلىحُت فهىان لشوسة خخمُت لخبجي هزه الخىىىلىحُا ؤو جلً. فّىذما حعمذ لىا الخلىُاث بّمل ش يء ما )ؤي برا وان 

ممىىا جلىُا( ًجب اللُام بهزا ؤلاحشاء: بعبب المشوسة الدؽغُلُت )مثل مياظب ؤلاهخاحُت( ؤو لشوسة ؤخالكُت ؤو بعبب 

ه مْ مشوس الىكذ. فاالخخماٌ الىخُذ ؤمام الفشد ؤو اإلااظعت هى اظخخذام هزه الخلىُت )مثل جىىىلىحُا ال مفش مى

 (Fénery & Zarrouck, 2004, p12)اإلاّلىماث والاجفاٌ. 

تهم للّالم. هخب هُل و  وجفترك هزه اإلالاسبت ؤن الخىىىلىحُا لِعذ مداًذة؛ بنها جازش في معخخذميها وجمبي وحّذٌ سٍئ

: "باليعبت لشحل لذًه وامحرا ، ول ش يء ًٍهش هفىسة. باليعبت لشحل لذًه حهاص همبُىجش ، ول 1993بىظخمان في ِام 

شي ماولىهان ؤن وبُّت الىظُلت هي التي جازش في .  (As cited in Fénery & zarrouk, 2004, p15 ) ش يء ٌؽبه مّىى'' ٍو

ىن وبُّت املجخمّاث ؤهثر مما ًدذدها مممىن الىظُل ظاِت مً مؽاهذ الّىف، لىً  20ت. فال يهم بن ِشك الخلفٍض

لت التي ٌّذٌ بملخماها الىاط ألاظالُب التي ٌعخخذمىن بها خىاظهم، وهزا ما ٌّبر  ىن هى الىٍش الخإزحر الّمُم للخلفٍض
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ط مً اكخبا. وهىان Message is the medium''(Fénery & Zarrouck, 2004, p13)ِىه ''الشظالت هي الىظُلت 

فشاوعِغ بُيىن، الباخث والعُاس ي والفُلعىف ؤلاهجلحزي في ؤواخش اللشن العادط ِؽش ،و ؤواثل اللشن العابْ ِؽش 

ٌ  ، ًلخق ول خفاثق الخخمُت الخىىىلىحُت لى  : ٍو

 « It is well to observe the force and virtue and consequence of discoveries and these are to 

be seen nowhere more conspicuous than in those three […] namely : printing, gunpowder and 

the magnet. For these three have changed the whole face and state of things throughout the 

world; [...] whence have followed innumerable changes; insomuch that no empire, no sect, no 

star seems to have exerted greater power and influence than these three mechanical discoveries. 

[...] in the course and revolution of many ages [further discoveries will] come to light of 

themselves, just as others did.» (Carlise & Manning, 1999, p89) 

اؿ واإلاغىىاٌغ هي ؤهبر زالزت اهدؽافاث غحرث الّالم  ، هى ؤن بُيىن ٌّخلذ بإن الىباِت، الـش ومفاد هزا اللٌى

بإظشه. هما جيبإ بٍهىس اهدؽافاث في اإلاعخلبل ظخيىن ؤهثر كىة وجإزحر ا مً هزه الاهدؽافاث الثالر. ولّل بُيىن وان 

الم والاجفاٌ بيل ما خملخه مً خفاثق وظماث حّلها جدذر حغُحراث ِلى  مدلا  بهزا الخيبا، فٍهىس جىىىلىحُا ؤلِا

اث ومُادًً الخُاة ؤلاوعاهُت والاحخماُِت.  مخخلف معخٍى

 (Social Determinismنلاربة احلجهية االججهاعية ) -0
ٌ  آخش جىحها هجذ الخىىىلىحُت، الخخمُت جىحه ملابل في  واللىي  الّىاـش ؤن ؤظاط ِلى بالخخمُت الاحخماُِت ًلى

شها في وجازش .بأخش ؤو بؽيل الخىىىلىحُا جىىس  صمام جمخلً التي هي بإهىاِها الاحخماُِت جها جىٍى  هزه ؤهم ومً .وجخٍى

 .بّمىمها الثلافت الّىاـش؛

ىفي هزا الخُاس فىشة الخخمُت الخىىىلىحُت، بر ًىٍش بلى الخىىىلىحُا ِلى ؤنها مدذدة مً كبل املجخمْ، وللبجى  ٍو

شها، وهي تهخم بفهم الىشق التي حغحر بها البِئت  الاحخماُِت واللُم الثلافُت جإزحر كىي ِلى الخلىُاث وجىفُزها وجىٍى

مادًت جادي بلى حغحراث واظّت في املجخمْ ؤهثر مً جإزحر الثلافاث الخىىساث الخىىىلىحُت ولِغ الّىغ، فالثلافاث الال 

 اإلاادًت )الخلىُت/ الخىىىلىحُا(.

ش الخلذم الخلجي. بر  ''بن الاهدؽافاث الخىىىلىحُت هي بيُاث احخماُِت، ؤي ؤنها لِعذ الىدُجت اإلاىىلُت لخىت جىٍى

اجُجُت ججّلىا هبدث ًِ هُى مً ألادواث الخىىىلىحُت ًجب ؤال ٌغُب ًِ بالىا خلُلت ؤن هىان خُاساث وجىحهاث اظتر 

 مً ؤداة ؤخشي. للذ ؤزبذ 
ً
ٌى بلى ؤسؼُفاث مّهذ  David Nobeulبذال وحهت الىٍش هزه بّذما جمىً مً الـى

ووضح بؽيل ساجْ للغاًت ؤن اهدؽاف ؤدواث آلت الخفيُْ باظخخذام الخاظب آلالي وان ماظاحؽىظدغ للخىىىلىحُا، 

ت  هدُجت للبدىر ْ بهخاج اإلاّذاث الّعىٍش التي مىلتها الىالًاث اإلاخدذة ألظباب بظتراجُجُت لِغ فلي في الخشب لدعَش

يي  ذ اإلاعاهمت في املجهىد الخشبي ألامٍش ولىً ؤًًما إلحباس الخجاس في رلً الىكذ الزًً كامىا باإللشاب ، كاثلحن: "هٍش

ذ ؤن هدفل ِلى ميافإة ملابل هزا الجهذ وبال خالي هخلاض ى سواجًبا ؤهبر". ؤسادوا هعش مىىم الخذاوالث. ودِىا لىىىا هٍش
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الباخثحن بلى الّثىس ِلى ـُغ ؤدواث الخدىم آلالُت ِذدًا الظخخذام الّماٌ الزًً لً ًيىهىا الخجاس ولىً الّماٌ الزًً 

لّذدي غحر الخفاِلُت التي لِغ لذيهم اإلااهالث الشثِعُت. وبالخالي، فهى ألاظاط لخفمُم ؤداة آلالت مْ ؤدواث الخدىم ا

جدافَ ِلى مّشفت الّامل. برا بن الخىىىلىحُاث الجذًذة، بما في رلً جىىىلىحُاث اإلاّلىماث والاجفاالث الجذًذة، 

خ وظُاق  هي بالخالي بجى احخماُِت، بمّجى ؤنها هاججت ًِ جىحهاث بظتراجُجُت وخُاساث مذسوظت، في لخٍت مُّىت في جاٍس

 (Fénery & Zarrouck, 2004, p23). ‘املجخمْ وألافشاد'

ّخلذ ت بّذم حُمعىن  َو  بذوس  لالِتراف اظخّذاده ِذم ًِ ٌّشب بر الثلافت، جىىس  في الخىىىلىحُا وؤظاظُت حىهٍش

شي  والثلافي، الاحخماعي الخغحر ِملُاث في اإلاّلىماجُت، جلً وخاـت الخلاهُاث،  الخىىىلىجي الّامل جإزحراث جدلُل ؤن ٍو

شي  .جلىُت جدذًذًت خخمي بؽيل ًىلذ الثلافت ِلى اث التي ؤن ٍو  آلالت إلدخاٌ هىدُجت الفىاُِت الثىسة فعشث الىٍٍش

ت، ٌ  الخفعحراث راث اإلاشخلت، هزه في جلذم والتي البخاٍس  في جإخز املجخمْ ال ِلى الجذًذة اإلاّلىماجُت الخلاهُاث سواثض خى

 (544، ؿ2002)مهىا،  لإلهخاج. الاحخماعي والخىٍُم الاحخماُِت للىبلاث ؤلاوعاهُت الّىامل الخعبان

ت جىحهاتها في الشثِس ي الاهخمام الثلافت إلاخغحر ؤِىذ التي اإلاذاسط ؤهم مً اإلااسهعُت وحّخبر تها مً اهىالكا الفىٍش  مدىٍس

ّخبر .مجخمْ ؤي مىٍىمت في  بر الخىحه؛ لهزاالباسصة  الّالماث الىاخذ''اخذ البّذ رو وهخابه ''ؤلاوعان ماسهُىص  هشبذ َو

ٌ  مُّىت ؤظاظُت في مفاهُم حمُّا حؽترن الخلىُت كبل وما الخلىُت، مشاخل ؤن بلى ؤؼاس  والتي والىبُّت، ؤلاوعان خى

ت ًِ وحّبر جمثل  كبل وما الخىىىلىجي اإلاؽشُو بحن الفاـل الخي وان ..الغشبي للىٍام والخللُذ الخشهت اظخمشاٍس

لت ؤو همي في ًىمً الخىىىلىجي يخج ًىٍم هُف ؤي اإلاِّؽت؛ وجىفحر الخُاة لمشوساث الخمُى وٍش  حذًذة ؤظالُب ٍو

ت، خىىس  ًيخج احخماعي مىخج ماسهُىص  في فىش فالخلىُت ِذمها ؤو للخٍش الجذلُت. )سخىمت،  الاحخماُِت الّملُت بفّل ٍو

 (28، ؿ2005

ت الثلافت  خه الخخمُت اللُمُت ِلى ؤولٍى اهذ ِبذ الشخمً ِضي في هٍٍش خ ٍو ِلى الخلىُت، فالثلافت مشحُّت زابخت في الخاٍس

وجخجذد بالفّل واإلاماسظت ؤما الىظُلت فلذ جىلذث في فماء الثلافت وظّذ بلى الخّبحر ًِ بّن مٍاهشها. ''وألاصح ؤن 

الم بالثلافت؟ ألن الثلافت حعخ الم؟ ولِغ الّىغ: مارا جفّل وظاثل ؤلِا ب هدعاءٌ: مارا جفّل الثلافت بىظاثل ؤلِا ِى

الم حضءا مدذدا ومدذودا مً الثلافت.وإرا واهذ وظاثل الاجفاٌ جذعي ؤنها ؤهخجذ  الم بِىما حؽمل وظاثل ؤلِا وظاثل ؤلِا

ت هي ولُذة املجخمْ الجماهحري  ت فةنها لم جفبذ زلافت في خذ راتها، هما ؤن الثلافت الجماهحًر ما ٌعمى بالثلافت الجماهحًر

 (10، ؿ2012،لشظالت هي اللُمت ولِعذ الىظُلت هما ٌّخلذ ماولىهان''. )ِضي ولِغ الّىغ. هما ًاهذ ِضي ؤن ا

 نلاربة شوشيولوجيا االشجخذانات: -3
هاكؾ الّذًذ مً باخثي الاجفاٌ في الىظي الفشهىفىوي مىالُْ اظخخذاماث الخىىىلىحُا دون ؤن ٌعخىُّىا جدلُم 

  ِ الم  ىُت، بال ؤن بحماُ فُما بُنهم . وسغم ؤن مفهىم اظخخذام وظاثل ؤلِا لُت ألامٍش شف مً خالٌ الذساظاث ؤلامبًر

ت الثماهِىاث. هزه الذساظاث ومىز البذاًت ظّذ بلى دخن الىٍشة  الذساظاث بهزا الخفىؿ لم جخىىس ظىي ببان ِؽٍش

ُف الخلىُت.  الخلىُت املخمت وواهذ جىٍش بلى اإلاعخخذم ِلى ؤهه فشد وؽي في جٌى
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في ظىىاث العبُّىاث مً بصاخت البرادٌغم  Haalsو Gurevitchو Katzث الزي وىسه جمىً جُاس الاظخخذاماث والاؼباِا

الم باألفشاد؟ بلى العااٌ  اللاثل بالخإزحر اإلاباؼش؛ مً خالٌ بِادة حغُحر ـُغت العااٌ اللاثل ما الزي جفّله وظاثل ؤلِا

الم؟. وؤخذر الباخثىن في ملترب  الاظخخذاماث والاؼباِاث اوّىافا اللاثل ما الزي ًفّله ألافشاد بىظاثل ؤلِا

لُت جخلذ ًِ ران الاججاه الزي ًشهض ِلى الىظُلت  الم. فالبدىر ؤلامبًر ابعدُمىلىحُا في دساظت جإزحر وظاثل ؤلِا

خىىس مفهىم الجمهىس اليؽي. لىً الذساظاث الثلافُت ودساظاث الخللي هي التي  باِخباسها املخىس لٍُهش مْ هزا الخُاس ٍو

خب اس للدجم الاحخماعي لالظخخذام؛ بر باث ًىٍش للخللي ِلى ؤهه ِملُت مّلذة حّخمذ ِلى جىافش ِىاـش ؤِىذ الِا

 (Breton & Proulx 2002, p102) زلافُت جادي بلى بىاء راحي للمّاوي.

، هذساظت ول مً  ىن في اإلاجٌز  Sliverstone et Hirschواِترفذ دساظاث اهجلىظىعىهُت حاءث فُما بّذ خٌى الخلفٍض

بفّىبت وحّلذ ِملُت الاظخخذام الخلجي. هما جىىسث دساظاث الاظخخذام خالٌ ظىىاث الثماهِىاث في بواسها ألاوادًمي 

 (Breton & Proulx 2002, p109)لمً بواس البرادٌغم العُمُىلىجي وألاهمُت التي ؤِىُذ لخدلُل الىق والفىسة. 

ظخخذام معاخت مهمت للخفىحر في الّالكاث بحن ، حؽيل ملاسبت ظىظُىلىحُا الا  Proulxو  Bretonوخعب 

الخىىىلىحُاث واملجخمْ مً خالٌ جبجي ولُّت مّشفُت غحر جلً التي جلش بالخخمُت . بمّجى ؤن الّالكت بحن املجخمْ 

ت  والخىىىلىحُا هي ِالكت غحر مخإهُت مً الخخمُت الخىىىلىحُت وال مً الخخمُت الاحخماُِت. وهما ًلترخان اِخماد سٍئ

ف املخذد  ؤخشي جخمثل في جلذًم ألادواث الالصمت إلاالخٍت الفّل اليؽي للخلىُت في املجخمْ بذكت؛ مً خالٌ الـى

الظخخذام ألافشاد بىاظىت ألاحهضة الخلىُت. بر ًيبػي الخىكف ًِ الخذًث بؽيل غُبي ًِ الىخاثج املخخملت مً هزه 

 ,Breton & Proulx 2002). ألافشاد في الىاكْ بهزه الخىىىلىحُاثالخىىىلىحُا ؤو جلً والزهاب بؽيل مدذد بلى ما ًفّله 

p251) 

جُت، وفم مشاخل الخبجي  والاهدؽاف والخّلم والامتهان التي حعاِذ  وجشي هزه اإلالاسبت ؤن الاظخخذام ًدؽيل بففت جذٍس

بر مشاخل ًمحزها جفىً ِلى ججزس الخىىىلىحُاث الخذًثت؛ فمً الخبجي بلى الامتهان جدذر ِملُت بىاء الاظخخذام ِ

الىظُلت وجللق اظخخذامها ملاسهت باإلاىخٍشاث ألاولُت منها، ؤي بمشوسها وجدىلها بلى ش يء ِادي مذمج في الخُاة 

خباس ؤن اظخّماٌ جىىىلىحُا مُّىت ًخدذد  ..(Jouet, 2000, p501) الاحخماُِت. ولدؽيل الاظخخذام ًجب ألاخز بّحن الِا

الم والاجفاٌ ًشجىض ِلى  لمً ظُاق جخىاحذ فُه معبلا جىىىلىحُاث ؤخشي، فالبدىر جبحن ؤن جبجي  جىىىلىحُاث ؤلِا

 جلىُاث ومماسظاث ظابلت.

 الظیما الاظخخذاماث، ظىظیىلىحیا ِلماء لخفىحر باليعبت ؤظاس ي ؤمش والاحخماعي الخلجي بحن اإلاخبادلت الىظاوت حّخبر

 هزا ؤظغ خالله لىا، ؤسظذ  مً باليعبت سثیعیا یّذ هٍشي  ملاٌ بيؽش كامذ 1993ففي ِام  Josiane Jouet ِىذ 

ٌ  الاجفاٌ، جلىیاث مْ حّاویه في الاحخماعي الّمل وشیلت مالخٍت خالٌ مً مً الىظاوت اإلاضدوحت، الىمىرج  " ؤن فخلى

 (Jouet, 1993, p60 )الخفاِل''  مدخىي  في الاحخماعي الّمل یعدبّذ ال الاجفاٌ ِملیت في الخلجي ٌهىس الىٍام

الخلجي املخن الزي  وؤهم الىمارج التي اهبثلذ ًِ ظىظُىلىحُا الاظخخذاماث هى همىرج الخملً الزي ًفىذ البرادٌغم

''بن اإلاعخخذم لم ٌّذ مجشد معتهلً  jouetًفشح ؤصخابه بفىشة الزوبان والخماهي في همىرج الاظتهالن. وجلٌى الباخثت 
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 بعُي ظلبي للمىخجاث والخذماث اإلالذمت له، ختى مْ بشوص خاـُت الفاِل الاكخفادي فُه بن اإلاعتهلً ؤـبذ فاِال

(Jouet, 2000, p503) الخفىس للخملً ًبخّذ ًِ الفىشة التي حّشفه ِلى ؤهه الاهدعاب اإلاادي للخلىُت، وهى ٌؽحر بلى فهزا

 البىاء الشمضي وإلى ِملُت ؤهثر حّلُذا مً رلً.

 Proulxبن ملاسبت ظىظُىلىحُا الاظخخذام حّذ بمثابت مذخل منهجي مهم لخدذًذ الفّل الخلجي داخل املجخمْ.و ًشي 

ماث جلذم بحاباث خٌى الّذًذ مً ألاظئلت التي جىشح في هزا العُاق، فهي جلذم ؼشوخاث خٌى بإن ''مالخٍت الاظخخذا

وشح اإلابخىش الخىىىلىجي ووؽشه لمً ظُاق مّحن. وجبحن ؤًما ألابّاد املخخلفت التي جدىم ِالكت الفشد بالىظُلت. 

(Proulx et LatzkoS. 2000, p205) شي ؤًما بإن الاهخمام بذساظت الاظخخذ ٌى بلى الخخمُت ٍو اماث ٌعمذ بخجىب الـى

الخىىىلىحُت والخخمُت الاحخماُِت، وملاسبت الاظخخذاماث حعمذ بفهم اللذسة ؤلاهخاحُت للمعخخذمحن والفّل الخلجي 

داخل املجخمْ ِلى خذ ظىاء. بلى حاهب رلً فهي حّىي ؤهمُت لبىاء اإلاعخخذم واظخلاللُخه خالٌ ِملُت الاظخخذام 

ُت. ''بن دساظت الخىىىلىحُاث الخذًثت لإلِالم والاجفاٌ حعمذ بمّشفت ؤهبر كذس مً ؤؼياٌ ودالالث اإلاخىالي للخلى

م هزه الذساظاث جلْ في مجملها ِىذ مفترق وشق زالزت اججاهاث مً مجاالث الاهخمام  الاظخخذام، فيل خىىة في وٍش

خ العىظُىلىجي للخلىُت وظىظُىلىحُا ؤظا  (Proulx, 2005,  p 16 )لُب الخُاة''وهي جدلُل الاجفاٌ، والخاٍس

 ثانيا: ثأثري نواكع الشبكات االججهاعية على الهوية الثلافية:

ت  ت مدل الذساظت ِلى ِالكت مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بالهٍى هداٌو في هزا املخىس بظلاه افترالاث اإلالاسباث الىٍٍش

ت الثلافُت، ختى ًدعجى لىا فهم وبُّت هزه الّالكت وإلى ؤي  مذي ًمىً لهزه اإلاىاكْ ؤن جازش ظلبا ؤو بًجابا ِلى هٍى

 ألافشاد

 نواكع الشبكات االججهاعية وإنجاج هويات جذيذة: -2
بن مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ؤخذ ؤهم ألادواث الخىىىلىحُت التي حّشف الُىم اهدؽاسا واظخخذاما واظّا ِبر الّالم. 

ت....( ؤـبدذ في فترة وححزة مىفاث  فبفمل ت الاجفاٌ، هامؾ الخٍش الخفاثق التي جخمحز بها )الخفاِلُت، ظِش

اهذ الىثحر مً الباخثحن ؤن هزه اإلاىاكْ الالىتروهُت ؤزشث  الىتروهُت لها مالًحن العخخذمحن في ول مىاوم الّالم.  ٍو

لُىمُت وجخىذ مجشد وىنها ؤدواث اجفاٌ لخفبذ فماءاث بؽيل ؤو بإخش ِلى ألافشاد؛ فإـبدذ حضءا مهما في خُاتهم ا

ًلجإون بليها لخبادٌ اإلاّلىماث، الخّبحر ًِ رواتهم، الهشوب مً مؽاول ولغىواث الخُاة الُىمُت، للترفُه، للدعلُت... 

 فباجذ هزه الفماءاث الافترالُت حؽبه الىاكْ بلى خذ هبحر.

ت ألافشاد وإن اسجباه ألافشاد الُىم بمىاكْ الؽبياث الا  حخماُِت، ؤزاس حعائالث وجخىفاث خٌى مذي جإزحرها ِلى هٍى

وزلافتهم. خاـت ؤن الخذود الجغشافُت لم ٌّذ لها وحىد في هزا الفماء الافتراض ي الزي ؤـبدذ فُه الزاث افترالُت 

ت الافترالُت''  تؤوما باث ٌّشف بـ ''الهٍى  في وهي .الاهترهذ مجخمْ في شي البؽ الفشد ًيىنها "دًىامىُت" مخدشهت التي هي هٍى

ت مىلم لها سثِعُت ؤوال، بمالمذ جدعم املجخمْ هزا  هصخفُت جمٍهشها، خفاثق اإلاخاخت الخلىُاث وفم جخخاس ؤن الخٍش

ت  لخٍت ؤي في والخبذٌ للخغحر كابلت شخفُت هي وزاهُا، .حماِت/فشد جيىن  وكذ .بإهىاِها الاهترهذ كىىاث ِبر خىاٍس

 سبما ؤخشي، ؤوشاف اخخُاساث خعب والخبذٌ للخغحر كابلت ؤًما هي وزالثا، .هفعه ؤلاوعاوي الفشد اخخُاساث بدعب
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اث جخلمق ؤخشي  "ؤهترهدُت" شخفُاث ُفاث ؤو بشامجُت، اختراكاث كبل مً ؤو .غحرها هٍى ت جٌى ت مخىِى  ال مخىللت لهٍى

 (14 ،ؿ  2010سخىمت. )خفاثفها ولْ ِلى حعخلش

اث حؽىُل بِادة زم ومً الثلافي، الخىُى صمً ًيخهي ؤن ًخىكْ البّن حّل الجذًذ الىاكْ وهزا  زلافت ٌل في حذًذة هٍى

اث مهُمىت، غشبُت جا جفشص  سكمُت هٍى  فماء في والجماُِت الفشدًت والخمٍهشاث والخفاِالث العماث مً حذًذا مٍض

ٌ  مً الؽبياث هزه جدُده فما .ِلُه كُذ وال له خذ ظاًبحري ال  جلمق بلى الفشد جذفْ افترالُت، بصخفُاث الذخى

ت وهي الباصعي، سعد الباخث ظماها هما "ِاإلاثالُت'' ؤو مثالُت، رواث ؤو راث  مً املخلُت الثلافت بحن ججمْ هجحن هٍى

 (2010 البریذي،) .ميىهاتها بيل ؤحىبُت وزلافت وؼّبي، زلافي ومىسور ودًً لغت

ُفي العُاق وفي المي للىمىرج الٌى ً ِىذ حّشف حذًذة زلافُت ٌاهشة حؽيلذ اإلاّىلم الجذًذ ؤلِا الُت’‘ اإلافىٍش  باإلمبًر

 ِلى ًخؽىن  الىاط فإـبذ الّشبي، للّالم اظخثىاء دون  الّالم بلذان مً الّذًذ في هبحر كلم جثحر والتي ،’’الثلافُت

الم وظاثل وؽاه ٌل في الثلافت، بهزه وجمتزج جىفهش ؤن املخلُت زلافاتهم  الّىإلات، باظم هبري  ؼشواث لفالح الىبحرة ؤلِا

المُت واإلاادة الفىس  اإلاىخجاث، خُث  الّالم ؤهداء حمُْ في الىاط وان برا ألاهبر والخىف الغشب، مً ؤظاظا ؤلِا

 ,Castells, 2009)املخلُت.  والثلافاث الّاداث جأول خعاب ِلى غشبي، بمُّاس الاظتهالن مً واخذ همىرج مخىحهىن هدى

p 415) 

 كبُل ومً ِذًذة مجاالث في املخلُت للثلافاث الاختراق مً الىُى هزا لفهم ولىخا ألاهثر ألامثلت مً الّذًذ هىانو 

ت الثلافت المُت الّىإلات مْ ألافشاد جفاِل الُىمُت، الذهٍُى ذ والهىاجف الىلالت، الجذًذة ؤلِا  وؼبىت ؤلالىترووي البًر

ٌ  ؤو الاهترهذ، بت ألارواق ؤو الّاإلاُت، الثلافاث الغزاثُت هدى املخلُت الغزاثُت الثلافت في اإلاتزاًذ الخدى  ؤـبدذ التي الغٍش

ٌ  هى ألامثلت هزه في املخً ِلى هى ما .املخلُت ألارواق مْ سوجُجي بؽيل مخخلىت  للثلافاث الشوجُجي الىمي في الخدى

 الّشبُت املخلُت الخُاة حىهش بلى الّاإلاُت الخُاة مً وسئي  خبراث مً الّىإلات، بّىاـش بالخإزش اإلاىحىدة الّشبُت املخلُت

 .ؤلاظالمُت

 الهويات الهحلية: وثرشيخنواكع الشبكات االججهاعية  -0
ت وىهُت  الم والاجفاٌ حّلذ الّالم كٍش بن وان اإلالشون بالخخمُت الخىىىلىحُت ًاهذون في ول مشة ِلى ؤن جىىىلىحُا ؤلِا

اث وألاًذلىحُاث ، ِلى الّىغ مً رلً ًاهذ ؤهفاس الخخمُت الاحخماُِت بإهه ال ًمىً ؤن جدىاغم فيها مخخلف الهٍى

جيىن للخىىىلىحُا جلً اللىة الخاسكت التي ججّلها كادسة ِلى ومغ زلافاث وؤًذلىحُاث بإهملها، وؤن ألافشاد لّفاء 

ً ِلى ملاومتها.  لذسحت ججّلهم غحر كادٍس

ت ألافشاد بىاء مخيامل جمتزج فُه الثلافت و  دىاغم بن هٍى خ، وال ًمىً لهزا البىاء ؤن ًخغحر بعهىلت ٍو ألاًذلىحُت والخاٍس

الم والاجفاٌ بما فيها مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت  بعهىلت في زلافت ِاإلاُت هما ًذعى ؤهفاس الّىإلات. وإن جىىىلىحُا ؤلِا

المُت  اث ؤلِا ت ملخخلف ؼّىب الّالم ؤن حعمْ ـىتها بّذما ٌلذ ؤلامبراوىٍس مدخىشة مً وشف اللىي ؤجاخذ فـش

المُت والشكمُت بحن الؽماٌ والجىىب ال ًمىً بهياسها، بال ؤن هزه اإلاىاكْ الشكمُت ِلى  الغشبُت، وسغم ؤن الفجىة ؤلِا
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 ً خىاـلىن مْ ؤفشاد آخٍش اتهم وزلافتهم ٍو تر، ًىجُىب..حّلذ ألافشاد ًدبادلىن اإلاّلىماث ًِ هٍى غشاس الفاٌعبىن، جٍى

 مً زلافاث مخخلفت. 

الم خداوسوا  ًلخلىا ؤن لهم وان ما وحماِاث ؤفشاد وسبي الثلافُت، اإلاشحُّاث فماء جىظُْ ِلى ِمل الجذًذ، "وإن ؤلِا ٍو

خفاِلىا ٌ  جلخلي افترالُت، حماِاث بلى ألافشاد وجلعُم ججضثت في فاِلت ؤداة بهه .وحىده لىال ٍو  مؽترهت، اهخماماث خى

 ( . 97، ؿ2012حماعي". )سابذ  وعي بىاء ِلى اللذسة جملً ال ؤنها مً بالشغم

 في الاهترهذ ِلى الاحخماعي الخىاـل ؼبياث دوس '' بلى New Community Networksهخابه '' في ؼُلش دوغالط ؤؼاس وكذ

الء جىالل حماِاث حؽىُل اتها ـىث إِل  حماِت ؤِماء بحن الشبي - الخالُت: آلالُاث خالٌ مً ورلً املخلُت، هٍى

 لخاحاث الخاـت ألاهمُت راث الاجفاٌ ووظاثل اإلاّلىماث جىٍُم- .اإلاؽترهت اإلاؽاول وخل الىلاػ، وحصجُْ مُّىت،

ٌ  ِلى بىاءا مؽاولها وإلاىاحهت الجماِاث،  املجخمْ، وؽىاء فيهم بمً اإلاىاوىحن، مً ٍِشمت كاِذة مؽاسهت-. صمجي حذو

 ؤِماء حمُْ بدماج ِلى الّمل - .معخمش بؽيل ورلً وملذمى الخذماث، ألوؽىتهم، الشاُِت والجهاث واللادة،

 .(43، ؿ 2013 ودِم الثلافاث املخلُت. )سابذ،– .ألاظاظُت الخذماث وجىفحر.الجماِت

 مً ألادواس اإلاخذاخلت في خُاة ألافشاد في املجخمّاث، خاـت مْ ما ًدُده
ً
ت  وإلاا واهذ وظاثل  الخىىىلىحُا جلّب مجمِى

ت، وجشفيهُت، ِبر ظماث جفاِلُت ال جضامىُت )بمياهُت  ت، وحّلُمُت، وجىمٍى اثف بخباٍس ؤلاهترهذ الُىم مً اللُام بٌى

ت؛ فةن هزا  ٌى بليها في ؤي وكذ مىاظب ليل معخخذم(، واللابلُت الخشهُت )اللابلُت للخمل والخىلل بها(، والفىٍس الـى

ا آخش للُم حذًذة لذي ألافشاد كذ جيىن مخخلفت ًِ الىفار الُىمي في خُاة ألافشاد داخل املجخ
ً
دُذ هفار  ً مّاث الىوىُت 

سها وجدخفي بها 
ِّ
لذ 

 
اث الىوىُت التي ج اث حذًذة في ملابل الشمٍض دمل سمٍض لُت التي جدملها مجخمّاتهم. ٍو اللُم ألـا

ت. فالزهشي لم حّذ باليعبت لىثحٍر مً ألافش  اد هي مىاظبت ووىُت جلىم بةخُائها املجخمّاث وإداة لترظُخ الؽّىس بالهٍى

الذٌو ؤو الخيىماث بؽيل سظمي ؤو ًدخفي بها ؤفشاد املجخمْ الىوجي، بل كذ جيىن في هزا الّفش ما ًزهشها به مدشن 

حىحل في افخخاخُخه الُىمُت ِلى ظبُل اإلاثاٌ، ؤو ما ًدخفل به ألافشاد مً مىاظباث ِاإلاُت ِبر وظاثي الخىاـل 

تر، بمؽاسهت ؼّاساث ؤو سمىص ؤو خاالث الاحخماعي، مثل:  مؽترهت ِابشة للىوىُت.  Statusesفِعبىن، وجٍى

(https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2383) 

ا  لىثحر مً ألافشاد والفئاث التي لم  ت الخّبحر، ؤجاح فـش ت جىاكل اإلاّلىماث وجبادلها في الفماء الشكمي وخٍش وإن ظِش

الّالم الخلُلي بعبب كُىد زلافُت ؤوظُاظُت احخماُِت فشلتها مجخمّاتها ؤو خيىماتها،  حعخىُْ بظماُ ـىتها في

فّلى ظبُل اإلاثاٌ جداٌو الىثحر مً ؤكلُاث الّالم ؤن جخخز مً مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت مىبرا لها لخّشف بلماًاها 

مىىىا ؤن وعخزهش هىا ما ًدذر  ماخشا مْ الشوه لذ للّالم وحعمْ مؽاولها، ٍو ُىغا في الفحن، فبفمل هزه اإلاىاكْ ـو

ا في ٌل  لىا ـىس ومؽاهذ  حّىغ حجم اإلاّاهاة التي ٌّؽُىنها، وسبما لىال وحىد هزه اإلاىاكْ إلاا ظمّىا بلمُتهم خفـى

المي الىبحر الزي جفشله الخيىمت الفِىُت ِلى هزه اللمُت.  الخّخُم الِا

الم والاجفاٌ وسغم جإزحراتها   اث، بال ؤنها جدمل في وحهها ألاخش حاهبا اًجابُا فخىىىلىحُا ؤلِا العلبُت ِلى اللُم والهٍى

ل الباخث ''بادٌغ لىهِغ'' في دساظت بزىىغشافُت ؤحشها ِلى ُِىت مً  لترظُخ وجثبُذ كُم وزلافاث، فمثال كذ جـى
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ل مً خاللها بلى ؤن البمدىزحن ؤكشوا بإن غ في الجضاثش، جـى إلاىاكْ  اظخخذامهم معخخذمي الفاٌعبىن مً ألاماَص

اث واخخياههم الاحخماُِت، الؽبياث تهم، بخمحز ؤهثر ًدعىن  حّلهم ألاخشي  بالهٍى  ؤهبر ؼّىس  جىلذ في رلً وظاهم هٍى

ذم ِليها الخفاً بمعاولُت  الؽّىس  ٌّتريهم وال .رواتهم ًِ الخّبحر ًِ ًخىاهىن  ال رلً في وهم .آلاخش في الزوبان ِو

تزاص بالفخش الؽّىس  بن بل رلً، ًفّلىن  ِىذما الخجل ؤو بالىلق ت بلى باالهخماء والِا غُت الهٍى  في الىاغي هى ألاماَص

ذ مً ماوّا ؤو مؽىال ًجذون  وال اهخماءهم ًخفىن  ال فهم لزلً .آلاخٍشً مْ وجىاـلهم مدادزاتهم  خالٌ مً بها الخفٍش

ً مْ ًجشونها التي مدادزاهم  (2014)لىهیغ، .آلاخٍش

اث غحر ملُذة بالخحز الجغشافي، بر  الم والاجفاٌ هٍى ًىؽف "دًفُذ هىإلاض" في هخابه هما ؤهخجذ جىىىلىحُا ؤلِا

ت جذفم اإلاّلىماث التي ال جشجبي بدذود ؤدث بلى  "العُاظت الافترالُت" هُف ؤن الثلافت الّابشة للجغشافُا وظهىلت وخٍش

بّن، ؤو ملابلت ؤو مىملت له باليعبت للبّن آلاخش. وكذ ؤصالذ هزه ٌهىس بِئاث بلىتروهُت مداهُت للىاكْ باليعبت لل

ت اإلايان في الّالكت ما بحن ألافشاد داخل املجخمّاث.  البِئاث الخذود الجغشافُت واإلاياهُت للمجخمّاث، ومشهٍض

(https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2383) 

 شلطة  الهصجخذم نلابل ننطم احلجهيات: -3
جخجاوص ظىظُىلىحُا الاظخخذاماث مىىم الخخمُاث، فهي جامً بإن الىظاثل الخىىىلىحُت بما فيها مىاكْ الؽبياث 

عخخذمها  هُفما ٌؽاء، بل اهه ٌّذٌ مً الاحخماُِت ال حّذو وىنها ؤدواث جلىُت ٌعخىُْ الفشد ؤن ًخدىم فيها َو

بخىش مً ؤحلها في البذاًت،  فاإلاعخخذمىن ٌغحرون اظخخذاماث الىظُلت  
 
ىحهها بلى اظخخذاماث ؤخشي لم ج خفاثفها ٍو

شها في ول مشة, وهزا ًىىبم ِلى مىاكْ الؽبياث  ىىسونها ما ًذفْ بمبخىشيها بلى بِادة الىٍش في جىبُلاتها وجىٍى ٍو

الفاٌعبىن مثال الزي ؤوؽاء في البذاًت بغشك الخىاـل والخّاسف، اظخىاُ معخخذمىه ؤن ًجّلىا الاحخماُِت؛ فمىكْ 

م، بِالم اإلاىاوً، للخإزحر في الشؤي الّام،بظلاه خيىماث وؤهٍمت...  مىه مىفت لـ: اإلاؽاسهت العُاظُت واإلاذهُت، الدعٍى

ا فؽِئا مْ الخدىالث اإلاخخالُت، الزي جفادفه فةن: '' حسجُل الاظخخذام في الّشك ًدؽيل ؼِئ Akrichالخ. وخعب 

ت لخجشبخه في ظُاكاث  اث اإلاعخخذمحن واللزًً جيىن لهم الفـش ؤؼياٌ مخّذدة لالظخخذام التي جىىسها مجمِى

مخخلفت، هىا ًإحي اإلاعخخذمىن لُغحروا بشهامج اإلافممحن باليامل واللزًً ًلىمىن جبّا لزلً بخغُحر الخفمُم 

 (Akrich, 1993, p126) ت للمعخدذر.والىاحهاث الخاسحُ

الم وظاثل ؤن خحن في ؤهه وواظدُِغ َّخلذ ماهىفخُدؾو   كُمت في الفىاعي الجماهحري  املجخمْ مىىم مْ جخفم ؤلِا

الم فةن الفشداهُت،  الخاؿ، خُاجه همي بىاء ًمىىه مىاوً ول بىاظىخه الزي اإلاّىلم، املجخمْ مىىم ًدبْ الجذًذة ؤلِا

خخاس  الُىم وألاؼُاء، الخاحاث بىفغ هبحر حمهىس  اظتهذاف مً فبذال .الخُاساث مً هبحر ِذد خالٌ مً ؤًذًىلىحُخه ٍو

م الم وظاثل ِبر الدعٍى  (Manovich, 2001,  p.p 41-42 ) .خذي ِلى فشد ول اظتهذاف بلى ٌععى ؤـبذ ؤلِا

ؽحر  بلى ؤن ''ؤلادماج الاحخماعي للخىىىلىحُا وإهذماحها في الخُاة الُىمُت للمعخخذم ٌّخمذ  Mallein et Toussaintَو

ؤو ِلى ؤدائها ؤو ِلى ؼيلها؛ وإهما ِلى دالالث الاظخخذام التي ًلذمها  بؽيل ؤكل ِلى خفاثفها الخلىُت الذاخلُت

 (Mallein et Toussaint, 1994, p. 320)اإلاعخخذمىن خٌى الىظُلت اللىُت التي حّشك ِليهم. 
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 خاثهة:

ت الثلافُت ًىٍش بليها مً وحهاث وملاسباث  اظدىادا بلى ما ظبم ًمىً اللٌى ؤن ِالكت مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بالهٍى

مخخلفت. وال ًمىً الجضم بّذم صختها.فليل ملاسبت حججها الّلمُت ووحهت هٍشها اإلاهمت في جفعحر هزه الّالكت، 

 حؽهذها التي اإلاعخجذاث ِلى لخىبُم افترالاتها الباخثحن مً الىثحر حعتهىي  الصالذ الخىىىلىحُت فالخخمُت

ت ًِ الذفاُ في ًخىاهىن  ال الزًً ؤهفاسها الاحخماُِت للخخمُت ؤن هما الخذًثت، الاجفاٌ جىىىلىحُاث  اإلاخغحر ؤولٍى

لح الباخثحن في ملاسبت ظىظُىلىحُا الاظخخذام ِلى اظخ .والاحخماعي الثلافي لاللُت اإلاعخخذم وكذسجه ِلى بدماج ٍو

 الخىىىلىحُا في مخخلف العُاكاث الثلافُت والاحخماُِت.

ُت في خُاة ألافشاد ووشق جفىحرهم وجىاـلهم، ما ؤزش ِلى جمالزتهم  وإن مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ؤخذزذ هللت هِى

ت افترالُت الىتروهُت مفشغت مً  اتهم، ودفْ بّن الباخثحن بلى الخخىف مً خلم هزه الخىىىلىحُاث لهٍى لزواتهم وهٍى

اث  الء مً ؤـىاث الهٍى ؤًت كُم ؤو اهخماء زلافي. ولىً ملابل رلً ال ًمىً ججاهل دوس هزه اإلاىاكْ الالىتروهُت في ؤلِا

ت الخّاسف ألفشاد مً ز  لافاث مخخلفت وحٍّشف ول منهم بّاداجه وجلالُذه ولغخه.املخلُت، وإِىاء فـش
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 دور اميحكيت اجلَائيت امدوميت في كيع االٍحهاكاث اجلضييت  ضد امبيئت امطبيعيت أثَاء امزناعاث اميضنحت
 

The role of the International Criminal Court in cracking down on grave violations 
Against the natural environment during armed conflict 

 
 اىحيدي بىزيَت آىَتد.                                                                                                                                          

 جاىعت حضيبت بُ بىعني امشنف، اجلسائر                                                                                                                                              
 

 ىنخظ
بزلذ إلكشاس هكام دولي ًدكى باللبٌى قهش هكام املخىمت الجىاثُت الذولُت، لُبلىس الجهىد الذولُت الىبحرة التي 

لذي الجمانت الذولُت، بهذف الخًلب نلى نلباث مالخلت مشجىبي الجشاثم التي جمغ الىُان البششي وتهذد ظالمخه، وللذ 

، بهذما جبحن ؤن الخذابحر وآلالُاث اإلاخاخت إلاالخلت مشجىبي اهتهاواث 1998ؤكشث الذٌو الىكام ألاظاس ي للمدىمت نام 

خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت لِعذ وافُت لػمان نذم اهتهان ؤخيام كىانذ خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث كىانذ 

اإلاعلخت، في قل يُاب الشيبت العُاظُت لؤلؾشاف اإلاهىُت لللُام بهزٍ اإلاهمت، فيان بوشاء املخىمت الجىاثُت مداولت 

 نمىما وفي الىكام كىانذ خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت خطىضا. ؤهُذة لعذ سًشة هبحرة في الىكام اللاهىن الذولي
 

 ميضإوميت اميدٍيت.امكنياث اميفحاحيت: امبيئت امطبيعيت، اميحكيت اجلَائيت امدوميت، امضرر اجلضيً، اميضإوميت اجلَائيت، ا
 

Abstract: 
 The International Criminal Court system has emerged, to crystallize the great 

international efforts that were made to adopt an international system that is acceptable to the 

international community, with the aim of overcoming obstacles to prosecution of crimes 

that threaten the human entity and threaten its safety. To pursue the perpetrators of 

violations of environmental protection rules during armed conflict is not sufficient to ensure 

that the provisions of environmental protection rules are not violated during armed conflict, 

in the absence of the political will of the parties concerned to do this task, so the 

establishment of the criminal court was a sure attempt Fill a significant gap in the system of 

international law in general and the rules protecting the environment, especially during 

armed conflicts. 
 
Key words: natural environment, ICC, serious harm, criminal responsibility, civil liability. 
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 ىلدىت
خُا لئلوعاهُت، وىجها ؤٌو مدىمت ؤوشإة       إلاالخلت ألافشاد اإلاشجىبحن لالهتهاواث  حهذ املخىمت الجىاثُت الذولُت بهجاصا جاٍس

الجعُمت للىانذ خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، والجشاثم الذولُت التي تهذد ألامً والعلم الذولُحن، وللذ نضا 

 هشحرون جىشاس خذور الاهتهاواث الجعُمت للىانذ خماًت البِئت بلى غهف الىكام الجضاجي الذولي، وافخلاٍس بلى آلالُت

 التي ًمىً بها مالخكت اإلاعاولحن نً جلً الاهتهاواث، وجلذًمهم بلى اإلاعاثلت اللاهىهُت وإًلام الهلاب بهم.

 بدماًت البِئت الخاضت اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي كىانذ بخترام وفشع بخترام نلى هبحرة ؤَمُت حهلُم ًخهحن لزلً،       

ش الذاثم ؤلاَخمام وإًالء ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت فدماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت بما في  الخماًت، َزٍ وجفهُل لخؿٍى

رلً اإلاُاٍ واإلاىاسد اإلااثُت لها ؤزش هبحر في الخفاف نلى الىىم البششي ونىطش ؤظاس ي لخُاة الياثىاث الخُت بما في رلً 

 ؤلاوعان.

ىدس ي مىغىم البدض في خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلا علخت ؤَمُت بالًت ظىاء مً الىاخُت الهلمُت ؤو الهملُت َزا ٍو

فاإلوعان َى مىغىم لػمان خم ؤلاوعان في الخُاة ومطادس الخمخو بهزا الخم، ولهزا فلذ هفل اللاهىن الذولي 

م غمان خماًت وظاثل مهِشخه بما في رلً اإلاُاٍ واإلاى  اسد ؤلاوعاوي خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت ورلً نً ؾٍش

الث الخشب وىجها ال دخل لها في الهملُاث الهذاثُت.  اإلااثُت وججىُبها ٍو

ش واإلاىكماث الذولُت بلى ؤن خماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت بما في رلً اإلاُاٍ  هما ؤشاسث مخخلف الخلاٍس

ت للخُاة و  التي واهذ الذافو للُام مجلغ ألامً بةوشاء واإلاىاسد اإلااثُت لها ؤزش هبحر في صمً الخشب والعلم وىجها غشوٍس

 .1998مداهم ظىاثُت دولُت جخخظ بمهاكبت مشجىبي ظشاثم الخشب وفلا إلاا جلشس في اإلاادة الشامىت مً هكام سوما لهام 

ض اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، خاضت في قل الاهتهاواث اإلاخىشس       ة ونلُه، فةن إلاىغىم البدض َزا ؤَمُت بالًت في حهٍض

ألخيام خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، َزا وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الاجفاكُاث واللىاهحن واللىاثذ الخاضت بدماًت 

البِئت حهخبر واظبت الخؿبُم صمً العلم والخشب، وهكشا لؤلغشاس الجعُمت املخذكت بالبِئت بعبب آزاس الخشوب وألاظلخت 

 وإظشاءاث فهالت لخماًت البِئت. اإلاعخخذمت فيها جىظب بكشاس جذابحر

شظو ظبب اخخُاسها إلاهالجت َزا اإلاىغىم بلى وىن الخفاف نلى البِئت الؿبُهُت نىطش ؤظاس ي لخُاة الياثىاث الخُت     ٍو

بما في رلً ؤلاوعان، َزا ألاخحر الزي جاهذ الخلاثم ؤهه ؤهثر حهشغا للػشس في صمً الجزاناث اإلاعلخت، خاضت فئت 

ا مً اإلاذهُحن منه ض مطادس اإلاُاٍ وجذمحر مطاوو الخًزًت وألاساض ي الضسانُت ويحَر م، ورلً ظشاء خشماجهم مً اإلااء وجلٍى

ا ؤزىاء الخشوب جىظه بليها الهملُاث  م والتي حهخبر في هفغ الىكذ َذفا خٍُى مطادس البِئت التي جػمً بلائهم واظخمشاَس

شاف الجزام كىانذ الخماًت اإلاىفىلت للبِئت في اللاهىن الذولي، الهذاثُت بشيل مباشش ولم جشاعي في مهكم الخشوب ؤؾ

خاضت مو جؿىس ألاظلخت وألاظالُب التي حعخهمل جضاًذ الجزاناث الذولُت اإلاهاضشة بما في رلً ؤظلخت الذماس الشامل 

اثُت.  وألاظلخت الجُى فحًز

ض هكام اإلاعاولُت ا لجىاثُت الذولُت نً اهتهان خماًت البِئت ونلُه، فةن إلاىغىم البدض َزا ؤَمُت بالًت في حهٍض

الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، خاضت في قل الاهتهاواث اإلاخىشسة ألخيام خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، َزا 

خشب، وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الاجفاكُاث واللىاهحن واللىاثذ الخاضت بدماًت البِئت حهخبر واظبت الخؿبُم صمً العلم وال

وهكشا لؤلغشاس الجعُمت املخذكت بالبِئت بعبب ؤزاس الخشوب وألاظلخت اإلاعخخذمت فيها جىظب بكشاس جذابحر وإظشاءاث 
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فهالت لخماًت البِئت، ونلُه ًدبادس بلى رَىىا ؤلاشياٌ الخالي: نً مذي فهالُت كىانذ اإلاعاولُت الذولُت نً الاهتهاواث 

 لجزاناث اإلاعلخت؟ . الجعُمت التي جلخم بالبِئت ؤزىاء ا

إلاهالجت َزا اإلاىغىم، وؤلاظابت نً ؤلاشيالُت العابلت، ظىف هدبو اإلاىهج الخدلُلي بشيل ؤظاس ي واللاثم نلى بًشاد     

اإلابادت والىطىص اللاهىهُت الخاضت باإلاعاولُت الذولُت نً اهتهان خماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، 

خي للىكىف نلى ودساظت مذي جىافلها مو بهػها وهزا بُان  مذي جؿبُلها واكهُا، َزا بغافت بلى بجبام اإلاىهج الخاٍس

خُت التي ظاَمذ في جؿىس كىانذ اإلاعاولُت الذولُت نً اهتهان خماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء  ؤلاظشاءاث والكشوف الخاٍس

 جلتزم بها ؤؾشاف الجزام. الجزاناث اإلاعلخت واهخلالها مً مجشد ؤنشاف بلى كىاهحن مذوهت في مىازُم دولُت ظمانُت

 لئلظابت نلى الدعاٌئ العابم، ظىف هلذم جدلُال ًلىم نلى الىلؿخحن الخالُخحن:    

: بظهام املخىمت الجىاثُت الذولُت في كمو الاهتهاواث غذ البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت.  اإلابدض ألاٌو

 ذ خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت.اإلابدض الشاوي: اإلاعاولُت الجىاثُت نً اهتهان كىان

 لواميبحث األ
 كيع االٍحهاكاث ضد امبيئت امطبيعيت أثَاء امزناعاث اميضنحت ئصهاو اميحكيت اجلَائيت امدوميت في

 
فما مً شً ؤن ؤي هكام كاهىوي ، مً ؤَم مشاخل جؿىس اللاهىن الذولي الجىاجي ٌهذ بوشاء املخىمت الجىاثُت الذولُت

دذد معاولُت ول  ًشجي له الفهالُت، ًدخاط بلى وظىد ظهاص كػاجي معخلل وداثم ٌهمل نلى جإهُذ اخترام َزٍ ألاخيام ٍو

خاضت وؤن املخاوالث العابلت نلى بوشاء املخىمت الجىاثُت الذولُت والتي ججعذث في املخاهم الجىاثُت  (1).مً ًخشط ننها

مً ؤظل رلً جشسخ في انخلاد الىشحر مً اإلاهخمحن بةسظاء نذالت ظىاثُت  ،الذولُت اإلااكخت كذ بهخىفتها الىشحر مً الهُىب

الزي جىشط بطفت جهاثُت في كشاس الجمهُت الهامت  ، رلً اللػاءداثمت وفهالت، غشوسة بوشاء كػاء دولي زابذ وداثم

شاء املخىمت الجىاثُت الزي كط ى بالذنىة بلى ماجمش ألامم اإلاخدذة الذبلىماس ي إلو 1997نام25/160لؤلمم اإلاخدذة سكم

لُت  17 َزا اللشاس الزي نلى غىءٍ جم بكشاس هكام سوما إلوشاء املخىمت الجىاثُت الذولُت، (2)الذولُت  ، والزي(3)1998ظٍى

لُت  1دخل خحز الىفار في  لُت  2002ظٍى في  2002بهذ جطذًم الذولت العخحن نلى هكام سوما، خُض باششث نملها في ظٍى

ا الياثً بالَ ، ونلُه ظيخهشف نلى ؤلُت نمل َزا الىكان واخخطاضاجه ودوٍس في خماًت البِئت (4)َىلىذا-اي ملَش

  الؿبُهُت فُما ًلي:

 اميطنب األول: امطبيعت املاٍىٍيت منيحكيت اجلَائيت امدوميت واخحطاضها
بىاًء نلى مهاَذة دولُت،  1998حهخبر املخىمت الجىاثُت الذولُت ؤٌو مدىمت ظىاثُت دولُت داثمت ؤظعذ نام      

إلاعاءلت مشجىبي ؤهثر الجشاثم خؿىسة نلى اإلاعخىي الهالمي مشل ظشاثم الخشب والجشاثم غذ ؤلاوعاهُت وظشاثم ؤلابادة 

مت الهذوان، ونلُه  زم هخهشع  ،في هلؿت ؤولى اث املخىمت الجىاثُت الذولُتبخخطاضظىف هخؿشق بلى الجمانُت وظٍش

 آللُت نملها في هلؿت زاهُت.
 ئخحطاضاث اميحكيت اجلَائيت امدوميت امفرع األول:

مً الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت مىغىم اخخطاص املخىمت بىكش الاهتهاواث الجعُمت  12هطذ اإلاادة  

 لجزاناث اإلاعلخت، بر ًمىً بًجاص اخخطاص املخىمت في ؤسبهت ظىاهب، هي:لللىانذ خماًت البِئت ؤزىاء ا
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 . االخحطاص امشخطي منيحكيت اجلَائيت امدوميت2
جخخظ املخىمت الجىاثُت الذولُت في الىكش ومداهمت ألاشخاص الؿبُهُحن والزًً ًشجىبىن الجشاثم اإلاىطىص نليها في 

مت الىكام ألاظاس ي للمدىمت، وجم بكشاس  اإلاعاولُت الجىاثُت الفشدًت، والتي جخمشل في ؤن الصخظ الزي ًشجىب ظٍش

عإٌ  جذخل في اخخطاص املخىمت، ووىن معئىال ننها بطفخه الفشدًت فهى نشغت للهلاب وفلا لهزا الىكام ألاظاس ي، َو

مت، ظىاء بطفخه الفشدًت ؤو باالشتران مو شخظ آخش، ؤو  ؤمش ؤمشا باسجيابها ؤو الصخظ ظىاثُا، برا اسجىب َزٍ الجٍش

مت، ؤو الششوم في اسجيابها، ؤو ؤي  كذم الهىن ؤو خشع ؤو ظانذ بإي شيل مً ألاشياٌ لًشع جِعحر اسجياب َزٍ الجٍش

خىم ًخهلم باإلاعاولُت الجىاثُت الفشدًت بملخط ى الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت، ال ًازش بإي شيل مً 

 .(5)بمىظب اللاهىن الذوليألاشياٌ في معاولُت الذٌو 

م نً  مت مىطىص  18هما اظخصىذ املخىمت مً اخخطاضها ألاشخاص الزًً جلل ؤنماَس ظىت وكذ اسجيابهم ألي ظٍش

 .(6)نليها في الىكام ألاظاس ي للمدىمت

مت إلنفاثه مً اإلاعاولُت الجىاثُت، ورلً إلكشاٍس بمبذؤ  هما ال حهترف املخىمت بالطفت الشظمُت للصخظ مشجىب الجٍش

اإلاعاواة ونذم الخمُحز بحن ألافشاد بعبب الطفت الشظمُت، ظىاء وان اإلاتهم سثِعا ؤو مشئوظا والطفت الشظمُت لِعذ 

، وفي َزا الطذد ؤكش الىكام ألاظاس ي معئىلُت اللاثذ الهعىشي الجىاثُت في خالت (7)نامال مً نىامل جخفُف الهلىبت

ىطىص نليها في َزا الىكام ألاظاس ي، ورلً في خالت نلم اللاثذ الهعىشي، ؤو اسجياب اللىاث الخاغهت إلمشجه لجشاثم م

ت جشجىب ؤو نلى وشً اسجياب َزٍ الجشاثم ، هما ؤن الىكام ألاظاس ي (8)مً اإلافشوع ؤن ًيىن ناإلاا بإن كىاجه الهعىٍش

 .(9)للمدىمت الجىاثُت الذولُت ال ٌعلـ اإلاعئىلُت الجىاثُت للفشد بالخلادم
 ـ االخحطاص اميىضىعي منيحكيت اجلَائيت امدوميت  0 

للذ خذد الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت اخخطاضها، بلى ظاهب اللاهىن الىاظب الخؿبُم، ونلُه فلذ خذد 

مشل اخخطاضها اإلاىغىعي بالىكش في ؤشذ الجشاثم خؿىسة، وهي التي حهخبر مىغىم اَخمام املجخمو الذولي بإظٍش وهي جخ

 :(10)فُما ًلي

: وحهني ؤلابادة الجمانُت ؤي مً ألافهاٌ آلاجُت متى اسجىبذ بلطذ بَالن ظمانت كىمُت ؤو جريمة إلابادة الجماعية -ؤ

 بزيُت ؤو نشكُت ؤو دًيُت بطفتها َزٍ بَالوا ولُا ؤو ظضثُا:

 كخل ألافشاد الجمانت. -

 بلخاق غشس ظعذي ؤو نللي ظعُم بإفشاد الجمانت. -

 .(11)بخػام الجمانت نمذا ألاخىاٌ مهِشُت ًلطذ بها بَالهها الفهلي ولُا ؤو ظضثُا -

و،  وججذس ؤلاشاسة َىا بلى ؤن بخػام ألافشاد اإلاذهُحن بلى قشوف اإلاهِشت اللاظُت ورلً واظخخذام مشال ألظلىب الخجَى

ا حهخبر مً الجشاثم التي ٌهاكب نليها الىكام ألاظا س ي للمدىمت ورلً ليىجها جذخل جدذ ظشاثم هدشمان مً اإلاُاٍ ويحَر

 ؤلابادة الجمانُت.

" الفلشة ألاولى بإجها "ؤي فهل مً ألافهاٌ التي جشجىب نلى هؿاق واظو غذ 7نشفتها اإلاادة " جرائم ضد إلاوساهية: -ب

 العيان اإلاذهُحن"، وجخمشل َزٍ ألافهاٌ فُما ًلي:

 اللخل الهمذ، وؤلابادة والاظتركاق. -

 لعيان ؤو هللهم كطشا.ببهاد ا -
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ت البذهُت، بما ًخالف اللىانذ ألاظاظُت لللاهىن الذولي  - السجً ؤو الخشمان الشذًذ نلى ؤي هدى آخش مً الخٍش

 ؤلاوعاوي.

 الخهزًب ؤو الايخطاب والاظدبذاد الجيس ي. -

لجيس ي نلى مشل َزٍ ؤلاهشاٍ نلى البًاء ؤو الخمل اللعشي ؤو الخهلُم اللعشي، ؤو ؤي شيل مً ؤشياٌ الهىف ا -

 الذسظت مً الخؿىسة.

بغؿهاداث ظمانت مدذدة ؤو مجمىم مدذد مً العيان ألظباب ظُاظُت ؤو نشكُت، ؤو كىمُت ؤو دًيُت ؤو مخهللت  -

 بىىم الجيغ نلى الىدى اإلاهشوف واإلازوىس في الفلشة الشالشت ؤو ألظباب ؤخشي.

 ؤلاخخفاء اللعشي لؤلشخاص . -

مت الفطل الهىطش  -  ي.ظٍش

ألافهاٌ الالبوعاهُت ألاخشي راث الؿابو اإلامازل والتي جدعبب نمذا في مهاهاة شذًذة ؤو فيها ؤري خؿحر كذ ًلخم  -

 .(12)بالجعم ؤو الصخت الهللُت ؤو البذهُت

خذدث ظشاثم الخشب في بؾاس هكام سوما ألاظاس ي نلى ؤجها جلً الاهتهاواث الجعُمت الجفاكُاث ظىُف  جرائم الحرب: -ج

 وهي حشمل ما ًلي: 1949ام له

ت. - ا الػشوسة الهعىٍش  جذمحر اإلامخلياث التي ال جبرَس

 جىظُه الهجىم نمذا غذ العيان اإلاذهُحن وإظاءة اظخخذام نلم الهذهت. -

 بنالن نً نذم ببلاء ؤي شخظ نلى كُذ الخُاة، اظخخذام العلم وألاظلخت العامت. -

 نشاف الىاظبت الخؿبُم في الجزاناث اإلاعلخت الذولُت.الاهتهاواث الخؿحرة ألاخشي لللىاهحن وألا  -

الاهتهاواث الجعُمت للمادة اإلاشترهت بحن اجفاكُاث ظىُف في خالت وكىم هضام معلح يحر دولي، هجذ في بؾاس الىظ  -

الذولُت وجلً " جفشق بحن ظشاثم الخشب اإلاشجىبت ؤزىاء الجزاناث 08اإلاخهلم بجشاثم الخشب ؤن الفلشة الشاهُت مً اإلاادة "

 اإلاشجىبت ؤزىاء الجزاناث الًحر دولُت.

مت خشب ما حهلم  ونلُه، فةن مً ظملت الاهتهاواث التي كذ جؿاٌ ؤخيام َاجه الاجفاكُاث وجطىف نلى ؤظاط ؤجها ظٍش

أث اإلااثُت بخذمحر اإلايشأث اإلااثُت ومىاسد اإلاُاٍ ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، وفي َزا الشإن فلذ انخبرث ؤن ؤي جذمحر للميش

مت خشب وللمدىمت الجىاثُت الذولُت العلؿت في  ومىاسد اإلاُاٍ والتي حهخبر مً اإلامخلياث الهامت لؤلفشاد َى بمشابت ظٍش

 مداهمت مشجىبيها.

انخبرث ؤًػا ؤن ؤي هجىم غذ اإلاشهباث واإلايشأث التي جلىم باإلاعانذاث ؤلاوعاهُت واإلاشهباث التي جدخىي نلى اإلاُاٍ  هما

زا نمال بمُشاق ألامم اإلاخدذة مادامىا ٌعخخذمىن الخماًت التي جىفش للمذهُحن ؤو اإلاىاكو اإلاذهُت  مت خشب، َو َى ظٍش

 بمىظب كاهىن الجزاناث اإلاعلخت.

ػا، ؤن شً الهجىم مو الهلم بإهه ظِعفش نً خعاثش مهُىت في ؤسواح اإلاذهُحن ؤو بضاباث بُنهم ؤو بلخاق وانخبرث ؤً

يىن بفشاؾه واضخا باللُاط  ل ألامذ وشذًذ نلى البِئت الؿبُهُت، ٍو ؤغشاس مذهُت، ؤو بخذار غشس واظو الىؿاق وؾٍى

زا ًىؿبم نلى الخذمحر الزي ًؿ ت، َو  اٌ مطادس البِئت الؿبُهُت.بلى مجمل اإلاياظب الهعىٍش
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انخباس اظخخذام ألاظلخت ؤو اللزاثف ؤو اإلاىاد وألاظالُب الخشبُت والتي جدعبب في ؾبُهتها بإغشاس صاثذة وآالما ال مبرس 

لها، ؤو جيىن نشىاثُت بؿبُهتها املخالفت لللاهىن الذولي، بما في رلً ألاظالُب الخشبُت التي جدعبب في جذمحر اإلاُاٍ 

مت خشب وللمدىمت الجىاثُت الذولُت العلؿت في الىكش فيها ومداهمت مشجىبهاواإلاىاس   .(13)د اإلااثُت ظٍش

ؤما فُما ًخظ الجزاناث اإلاعلخت الًحر دولُت، فللمدىمت الجىاثُت الذولُت العلؿت في البذ فيها ومداهمت مشجىبي 

والىخذاث الؿبُت وهزا اإلاشهباث اإلاعخخذمت في الجشاثم اإلاخهللت باظتهذاف اإلاذهُحن وممخلياتهم، وهزا اإلاباوي 

اإلاعانذاث الؿبُت وؤلاوعاهُت، واإلاشهباث اإلاعخخذمت في بًطاٌ مُاٍ الششب للعيان، وهزا اإلاعخهملت في ألانماٌ 

مت خشب في هكش املخىمت الجىاثُت الذولُت مت ؤو فهل مً شإهه ؤن ًلخم الػشس بها ٌهخبر ظٍش  .(14)الؿبُت، وؤي ظٍش

مت-د التي مىشس  8ولىً بهذ حهذًل اإلاُشاق وإغافت اإلاادة  1998الهذوان: لم ٌهشف الهذوان في قل مُشاق سوما لهام  ظٍش

، ؤضبذ الهذوان مهشفا، لىً املخىمت ال ًمىً لها ؤن 2010نام  يىذا ظىانو ؤ – جم جبىيها في اإلااجمش الاظخهشاض ي بىمباال

مت الهذوان بعبب خُض وسد حهذًل نذم دخٌى حهذًل الىكام خحر الىفار لخذ آلان،  جماسط اخخطاضها بالىكش في ظٍش

مت الهذوان، ورلً بدزف هظ )الفلشة   .(15)( مً هكام سوما ألاظاس ي5مً اإلاادة  2نلى ظٍش
 االخحطاص امسىاٍي منيحكيت اجلَائيت امدوميت  ـ 3

لِغ للمدىمت الجىاثُت الذولُت اخخطاص بال فُما ًخهلم بالجشاثم التي جشجىب بهذ بذء هفار َزا الىكام ألاظاس ي، وإرا 

ؤضبدذ دولت مً الذٌو ؾشفا في َزا الىكام ألاظاس ي بهذ بذء هفارٍ، ال ًجىص للمدىمت ؤن جماسط اخخطاضها بال في 

اليعبت لخلً الذولت، ما لم جىً الذولت ؤضذسث بنالها بمىظب الفلشة الجشاثم التي جشجىب بهذ بذء هفار َزا الىكام ب

 .(16)12الشالشت مً اإلاادة 

ونلُه، فال ًمىً جؿبُم الىكام ألاظاس ي للمدىمت بإزش سظعي، وجلخط ي َزٍ اللانذة بإن اللىاهحن الهلابُت ال جؿبم    

خظ ال ٌعإٌ ظىاثُا بمىظب الىكام ألاظاس ي نً بال في الجشاثم التي جشجىب بهذ دخىلها خحز الىفار، بدُض ؤن الص

ظلىن ظابم كبل هفار َزا الىكام، ؤما باليعبت للذٌو التي جىػم بلى الىكام ألاظاس ي للمدىمت، فةجها ال حعإٌ نً 

 .(17)الجشاثم اإلاشجىبت بهذ دخٌى َزا الىكام خحز الىفار باليعبت لخلً الذولت
 امدوميت  ـ االخحطاص اميكاٍي منيحكيت اجلَائيت 4 

جخخظ املخىمت مياهُا بالىكش الجشاثم التي جلو في بكلُم ول دولت ؾشف، ؤو كذ جطبذ ؾشفا في هكام سوما، ؤو دولت      

مت نلى مخنها، وواهذ الذولت ؾشفا، ؤو واهذ الذولت التي جدمل ظيعُتها  حسجُل العفُىت، ؤو الؿاثشة بن وكهذ الجٍش

مت لِعذ ؾشفا في هكام سوما، فاللانذة  الصخظ اإلاتهم ؾشفا في الىكام، ؤما بن واهذ الذٌو التي وكهذ نلى بكلُمها الجٍش

مت مت بال برا كبلذ الذولت باخخطاص املخىمت في هكش الجٍش  .(18)ؤن املخىمت ال جخخظ بالىكش جلً الجٍش
 حاالث ئحامت امدعىي أىاو اميحكيت اجلَائيت امدوميت امفرع امثاٍي:
مً الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت الجهاث التي لها الخم في اللجىء ؤو ؤلادناء ؤمام املخىمت  13بُيذ اإلاادة 

مت مشاس بليها في اإلاادة  وفلا ألخيام َزا الىكام ألاظاس ي  1ورلً بلبىلها ؤن جماسط املخىمت بخخطاضها فُما ًخهلم بجٍش

 في ألاخىاٌ الخالُت:

 دولت ؾشف بلى اإلاذعي الهام. ؤ_ برا ؤخالذ

ب_ برا ؤخاٌ مجلغ ألامً مخطشفا بمىظب الفطل العابو مً مُشاق ألامم اإلاخدذة، خالت بلى اإلاذعي الهام ًبذو فيها ؤن 

مت ؤو ؤهثر مً َزٍ الجشاثم كذ بسجىبذ.  ظٍش
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مت مً َزٍ الجشاثم وف لا إلاُشاق سوما، جخخظ املخىمت ط_ برا وان اإلاذعي الهام كذ بذؤ بمباششة جدلُم فُما ًخهلم بجٍش

 الجىاثُت الذولُت في زالر خاالث وهي:

 / برا بسجىبذ الجشاثم في ؤساض ي بخذي الذٌو ألاؾشاف.1

 / برا جم بسجياب الجشاثم كبل مىاؾني بخذي الذٌو ألاؾشاف في ؤي ميان في الهالم.2

 مً اإلاُشاق. 12لا للفلشة الشالشت مً اإلاادة / مً خالٌ الذٌو الًحر ألاؾشاف التي حهلً كبٌى بخخطاص املخىمت وف3

خ بهػمام الذولت إلاُشاق سوما، وبهزا ال ًمىً للمدىمت ؤن  بشيل نام جخخظ املخىمت بهذ مشوس ظىحن ًىما مً جاٍس

خ  لُت  1جخخظ بالجشاثم التي وكهذ في كؿام يضة ماخشا، لىً ًمىً للمدىمت ؤن جخخظ بإزش سظعي ببخذاء مً جاٍس ظٍى

دا حهلً فُه كبٌى بخخطاص املخىمت وفلا للفلشة الشالشت مً اإلاادة  برا 2002 مً اإلاُشاق بشإن  12كذمذ الذولت جطٍش

خ  .(19)ظشاثم مهُىت مىز رلً الخاٍس

ً الذنىي ؤمام املخىمت فهي زالر: خيىمت الذولت الهػى، اإلاذنُت الهامت للمدىمت  باليعبت للجهاث التي ًدم لها جدٍش

جللاء هفعها دون شيىي مً ؤي دولت بششؽ ؤن جيىن الذولت ؾشفا، مً خالٌ مجلغ ألامً بلشاس  الجىاثُت الذولُت مً

 ًخخزٍ بمىظب الفطل العابو مً مُشاق ألامم اإلاخدذة برا واهذ الجشاثم تهذد ألامً والعلم الذولُحن.
 أوال: جحريك امدعىي ىُ كبه ىجنط األىُ

مىذ مجلغ ألامً ظلؿت ؤلاخالت بلى املخىمت الجىاثُت الذولُت ظىبا بلى ظىب مو الذٌو ألانػاء واإلاذعي الهام للمدىمت 

مً هكام سوما ألاظاس ي، برا واهذ حشيل تهذًذا للعلم  1ورلً فُما ًخهلم بةخذي الجشاثم اإلاىطىص نليها في اإلاادة 

مً هكام سوما  13عابو مً مُشاق ألامم اإلاخدذة، خُض هطذ اإلاادة وألامً الذولُحن، ورلً بظدىادا بلى الفطل ال

مت مشاس بليها في اإلاادة  وفلا ألخيام َزا الىكام  1ألاظاس ي نلى ؤهه "للمدىمت ؤن جماسط بخخطاضها فُما ًخهلم بجٍش

 ألاظاس ي في ألاخىاٌ الخالُت:

اإلاخدذة، خالت بلى اإلاذعي الهام ًبذو فيها ؤن برا ؤخاٌ مجلغ ألامً مخطشفا بمىظب الفطل العابو مً مُشاق ألامم 

مت ؤو ؤهثر مً َزٍ الجشاثم كذ بسجىبذ  .(20)ظٍش

مت جذخل في  برن ؤي دولت مً الذٌو الخمعت نشش في مجلغ ألامً حعخؿُو لفذ الىكش للمذعي الهام للمدىمت بلى ظٍش

يي.بخخطاص املخىمت، ولىً َزا لً ًىؿبم نلى الىغو الفلعؿُني بعبب الفُخى ألا   مٍش

مً الىكام ألاظاس ي ًمىذ مجلغ ألامً ظلؿت بخالت خالت بمىظب  34( اإلاادة 1ومما ًلفذ الىكش بإن هظ الفلشة )

الفطل العابو مً مُشاق ألامم اإلاخدذة، بال بششؽ ؤن جيىن َزٍ الخالت كذ وكهذ في دولت ؾشف في الىكام ألاظاس ي؛ مما 

مً بجفاكُت فُِىا مً كاهىن  39ؾشف خالفا لللانذة الىاسدة في اإلاادة ًجحز للمجلغ بخالت كػاًا جخطل بذولت يحر 

 التي جىظ نلى ؤهه: "ال جشجب اإلاهاَذة ؤي التزاماث نلى دولت زالشت وال ؤي خلىق لها دون مىافلتها". 1969اإلاهاَذة ظىت 

جشجىبها كىاث ؤلاخخالٌ ؤلاظشاثُلي  وإرا وان ألامش هزلً، فلمارا ًلف مجلغ ألامً ظاهخا خُاٌ ؤلاهتهاواث والجشاثم التي 

ججاٍ الذولت الفلعؿُيُت ؤسغا وشهبا وخيىمت دون ؤن ًلىم بةخالت ؤي مً َزٍ ؤلاهتهاواث والجشاثم بلى املخىمت الجىاثُت 

 الذولُت ختى جإخز الهذالت، فإًً ؤهذ ًا مجلغ ألامً؟.

بدم الذولت الفلعؿُيُت ؤسغا وشهبا وخيىمت كذ ًادي  بن جمادي املخخل ؤلاظشاثُلي في بهتهان اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

ا للذٌو الجىاس، ألامش  بلى خذور اهخفاغت ؤكص ى زالشت مً شإجها ؤن تهذد العلم وألامً الذولُحن مً خالٌ امخذاد آزاَس

و لخلذًم مجشمي الخشب ؤلاظشاثُلُحن بلى املخىمت الجىاثُت الذولُت  .(21)الزي ًىظب مجلغ ألامً الخدشن العَش
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نشش شهشا  وكذ خٌى هكام سوما ألاظاس ي ملجلغ ألامً ظلؿت خؿحرة جخمشل في خله بةسظاء الخدلُم ؤو اإلالاغاة إلاذة بزني

كهش رلً في هظ اإلاادة  مً هكام سوما ألاظاس ي والتي جىظ نلى  16في ؤي دنىي مىكىسة ؤمام املخىمت الجىاثُت الذولُت ٍو

ؤهه: "ال ًجىص البذء ؤو اإلاط ي في جدلُم ؤو ملاغاة بمىظب َزا الىكام ألاظاس ي إلاذة بزىتى نشش شهشا بىاء نلى ؾلب 

هنى ًخػمىه كشاس ًطذس نً املجلغ بمىظب الفطل العابو مً مُشاق ألامم اإلاخدذة، مجلغ ألامً بلى املخىمت بهزا اإلا

جىص للمجلغ جدذًذ َزا الؿلب بالششوؽ راتها".  ٍو

وبهزا، بن ظلؿت مجلغ ألامً في وكف الخدلُم ؤو املخاهمت ألي دنىي مشفىنت ؤمام املخىمت الجىاثُت الذولُت مً  

ي التي ًمىً للذولت الفلعؿُيُت سفهها غذ مجشمي الخشب ؤلاظشاثُلُحن، مً خالٌ شإهه ؤن ٌهشكل هكش اإلاذعي في الشياو 

ا ألام الخاغىت اإلاذافهت نً دولت بظشاثُل بالػًـ نلى الذٌو ألانػاء في  ىُت بةنخباَس كُام الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ي له الخم لؤلظف ؤن ٌهُذ مجلغ ألامً إلظخخذامها خم الفُخى لىكف الخدلُم واملخاهمت في َزٍ الشياوي، والز

، مما ًادي رلً بلى غُام  جىشاس َزا الؿلب مشاسا وجىشاسا بزاث اإلاىاضفاث والششوؽ التي اظدىذ بليها الؿلب ألاٌو

 الهذالت الجىاثُت الذولُت وإفالث املجشمحن مً الهلاب.
 ثاٍيا: جحريك امدعىي ىُ كبه اميدعي امعاو منيحكيت

مت مشاس بليها في اإلاادة  مً هكام سوما 13بُيذ اإلاادة   1ألاظاس ي ؤهه: "للمدىمت ؤن جماسط بخخطاضها فُما ًخهلم بجٍش

 وفلا ألخيام َزا الىكام ألاظاس ي في ألاخىاٌ الخالُت:

مت مً َزٍ الجشاثم وفلا للمادة   .15_ برا وان اإلاذعي الهام كذ بذؤ مباششة جدلُم فُما ًخهلم بجٍش

ً الذنىي وزم ًلىم مجلغ ألامً بزلً فةن الىكام _ برا لم جبادس ؤخذ الذٌو ألانػا ء في الىكام ألاظاس ي بؿلب جدٍش

ألاظاس ي ًجحز للمذعي الهام مباششة الخدلُم في خاٌ جىافش اإلاهلىماث نلى وظىد ظشاثم جذخل غمً بخخطاص 

 .(22)املخىمت

ىافشث اإلاهلىماث الالصمت لهزا ؤلاظشاء، مً الىكام ؤن ًباشش الخدلُم مً جللاء هفعه برا ما ج 15وبدعب ما ظاء في اإلاادة 

زا بشؤًىا ٌشيل كُذا نلى نمل اإلاذعي الهام.  َو

مً هكام املخىمت اإلازوىسة ًخمشل في وظىب كُام اإلاذعي الهام بشهاس الذٌو  18هما ًىظذ كُذ آخش هطذ نلُه اإلاادة 

لىكش بىاء نلى ما لذًه مً مهلىماث، هما ًجب ألاؾشاف وؤي دولت ًشي ؤهه مً ناداتها مماسظت والًتها نلى الجشاثم بىغو ا

 .(23)ؤن ًدىاٌو نً الخدلُم برا ما واهذ دولت ؾشف مخخطت به وؾلبذ رلً

ؤزبذ الىاكو ؤن اإلاذعي الهام، لم ًىً مداًذا ولم ٌهمل نلى بخلاق الخم بالخدلُم في الجشاثم التي بسجىبذ بهذ كُام 

ب، وهي ظشاثم املخىمت، فلذ شهذ الهالم وله وبةنتراف اإلاع ىُحن بالجشاثم التي بسجىبذ في سجً ؤبى يٍش اولحن ألامٍش

جخػو ظمُهها إلخخطاص املخىمت، يحر ؤن الىالًاث اإلاخدذة فلذ ؤخالذ بهؼ اللاثمحن بةسجياب َزٍ الجشاثم بلى 

ت وؤفشظذ ننهم بهذ مذة وظحزة، يحر ؤن اإلاذعي الهام لم ًدشن ظاهىا ولم ًؿلب  مداهمتها وخاهمتهم مداهمت ضىٍس

زا ًذٌ نلى نذم خُاد الىاثب الهام للمدىمت الجىاثُت الذولُت في ظشاثم زابخت ومهشوفت.  الخدلُم في َزٍ الجشاثم، َو

هما شاَذ الهالم ونبر شبياث ؤلانالم، الجشاثم التي بسجىبذ في خم الشهب الفلعؿُني بزش نذوان نلى يضة مً جهاًت 

خ  2009 بلى ياًت ظاهفي 2008دٌعمبر   2012/2014مً كبل بظشاثُل غذ الشهب الفلعؿُني في نذواجها نلى يضة بخاٍس

ش الذولُت الطادسة نً ماظعاث خيىمُت ومىكماث خيىمُت ويحر خيىمُت،  ونلى الشيم مً ألاضىاث اإلاخهالُت والخلاٍس

 فةن اإلاذعي الهام لم ًدشن ظاهىا.
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 امَظاو األصاصي منيحكيت اجلَائيت امدوميتثامثا: جحريك امدعىي ىُ كبه دومت طرف في 

ال ًىظذ في مُشاق ألامم اإلاخدذة ؤي مىاد كاهىهُت حشحر بلى ؾبُهت ومياهت الذولت اإلاشاكب في ألامم اإلاخدذة، ولىً مً خالٌ 

ق ؤلاوعان اإلاماسظاث الهملُت في ألامم اإلاخدذة جبحن ؤهه ًدم للذٌو بطفت مشاكب الاهػمام بلى ؤلاجفاكُاث الذولُت لخلى 

 واإلاهاَذاث الذولُت مً خالٌ الهُئاث الخهاكذًت، ورلً بلُاظها نلى كشاساث الجمهُت الهامت بهزا الشإن.

ذ مً فشضتها  ً الذنىي ؤمام املخىمت، هجذ ؤن خطٌى فلعؿحن نلى دولت مشاكب ظحًز وبالشظىم بلى خم الذولت في جدٍش

 خطاص املخىمت الجىاثُت الذولُت ًىفش مجاال َاما للفلعؿُيُحن بمالخلت مشجىبي الجشاثم ؤلاظشاثُلُحن، رلً ؤن بخ

ش ما برا واهذ فلعؿحن دولت  لئلهطاف نلى خالف مدىمت الهذٌ الذولُت لم ًىً دوس املخىمت الجىاثُت ًىدطش في جلٍش

 .(24)وما ألاظاس يؤم ال، وإهما ًخمدىس دوس َزٍ املخىمت نلى جدذًذ ما برا وان ًمىً بنخباس فلعؿحن دولت لًاًت هكام س 

ذ "بان وي مىن" ألامحن الهام لؤلمم اإلاخدذة بإن وغو فلعؿحن الجذًذ وسفو مشجبتها بلى دولت  وفي َزا ؤلاؾاس هزهش جطٍش

لها لئلهػمام لىواالث ألامم اإلاخدذة وافت، وؤن كشاس بهػمامها للمدىمت الجىاثُت الذولُت َى شإن فلعؿحن  مشاكب، ًَا

 .(25)عهمًلشٍس الفلعؿُيُىن بإهف

هشي ؤن ؤلاهخلاٌ مً اإلاهشهت العُاظُت ومىاوساتها بلى اإلاهشهت اللػاثُت جؿىسا َاما هما ؤن الىكام ألاظاس ي للمدىمت 

طف  الجىاثُت الذولُت مىعب هبحر ظذا، رلً ؤهه خذد مهكم الجشاثم نلى ؤجها ظشاثم خشب ؤو غذ ؤلاوعاهُت ٍو

 اثم ؤلاظشاثُلي بدم الشهب الفلعؿُني مشمىلت بإخيام َزا الىكام.مشجىبيها همجشمي الخشب، ونلُه فةن مهكم الجش 

ً الذنىي الجىاثُت ؤمام املخىمت الجىاثُت الذولُت بؿلب مً الذٌو ألاؾشاف في هكام  وكذ رهشها ؤهه ًمىً جدٍش

اضها فُما املخاهمت، ؤو الذٌو يحر ألاؾشاف والتي جىدم بنالها لذي مجلغ املخىمت جلبل فُه مماسظت املخىمت بخخط

ً الذنىي مً كبل اإلاذعي الهام للمدىمت مً جللاء هفعه فُما  مت ؤو ؤلاخالت مً مجلغ ألامً، ؤو جدٍش ًخهلم بالجٍش

 .(26)ًخهلم بإي مً جلً الجشاثم

ظعي دولت فلعؿحن لخفهُل آلُخحن مً آلُاث ؤلاكشاس باخخطاص املخىمت الجىاثُت الذولُت،  وفي َزا ؤلاؾاس وشحر بلى

خ 3)12ؤودنذ بنالًها ظذًًذا بمىظب اإلاادة خُض  شان/ًىهُى  13( بإزش سظعي ٌهىد بلى جاٍس ، لُتزامً مو لجىت 2014خٍض

لذي ألامحن الهام لؤلمم  ، وؤودنذ ؤًًػا وزاثم الاهػمام بلى هكام سوما ألاظاس ي2014جلص ي الخلاثم في خشب يضة نام 

بلى اجفاكُت سوما الخاضت بخإظِغ املخىمت الجىاثُت الذولُت، وكذ  ًىاًش/واهىن الشاوي 1اإلاخدذة، واهػمذ فلعؿحن في 

ل/هِعان  1دخلذ ؤلاجفاكُت خحز الخؿبُم باليعبت لفلعؿحن في   .2016ؤبٍش

لػمان اإلاعاءلت نً ظشاثم الاخخالٌ ؤلاظشاثُلي، وفي هفغ الىكذ جإمحن مً ؤَم الخؿىاث  وبهزا ٌهخبر بهػمام فلعؿحن

ؿُيُحن والجشاثم اإلاخىشسة التي جشجىب غذَم، وهدُجت لزلً ؤنلىذ املخىمت الجىاثُت مىخطف الخماًت للمذهُحن الفلع

الزي ؤدي بلى  فخذ بدض ؤولي في ظشاثم خشب كذ جيىن بظشاثُل بسجىبتها خالٌ نذواجها ألاخحر نلى يضة 2016ًىاًش 

ً 11فلعؿُني وظشح ؤهثر مً  2200بظدشهاد هدى   .(27)ؤلفا آخٍش

 دور اميحكيت اجلَائيت امدوميت في حيايت امبيئت امطبيعيت أثَاء امزناعاث اميضنحت اميطنب امثاٍي:
)ب( ؤن ؤي نمل مً شإهه ؤن ٌعفش نً خعاثش جبهُت في ألاسواح ؤو بضاباث بحن اإلاذهُحن ؤو 2الفلشة  08انخبرث اإلاادة 

ل ألاظل وشذًذ للبِئت الؿ يىن بفشاؾه بلخاق ؤغشاس مذهُت ؤو بخذار غشس واظو الىؿاق وؾٍى بُهُت بما فيها اإلاُاٍ ٍو

ت  .(28)واضخا باللُاط بلى مجمل اإلاياظب الهعىٍش
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ونلُه، فةن الاجفاكُاث اإلاخهللت بدماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت جبلى مجشد خبر نلى الىسق ظىاء 

ما لم جىً مذنمت بألُت سدنُت وهي املخىمت  ،1977اإلاخهللت باجفاكُاث ظىُف ألاسبهت ؤو البروجىوىلحن اإلالخلحن بها لهام 

زا َى الباب الزي اجخزٍ هفار اللاهىن الذولي بطفت نامت واللاهىن  الجىاثُت الذولُت باإلغافت بلى آلالُاث ألاخشي، َو

 الذولي ؤلاوعاوي بطفت خاضت لدشىًُ في وظىد وىن َزا اللاهىن، وما ًبلى نلى املخىمت الجىاثُت الذولُت بال جفهُل

ا واظخُاص ول اإلاهىكاث إلهلار اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي بطفت نامت، واللىانذ التي جدمي اإلاُاٍ واإلاىاسد اإلااثُت بطفت  دوَس

 خاضت.

( منها نلى 2( في الفلشة )8للمدىمت، فلذ هطذ اإلاادة ) ظشاثم الخشب نلى وفم الىكام ألاظاس ي بخطىص      

مت خشب نلى وفم ؤي منها جخهلم الفئت ألاولى  زالزت فئاث ًخػو لها جذمحر مطادس البِئت الؿبُهُت، ومً زم ٌشيل ظٍش

دا مً ألافهاٌ التي برا ما اكترفذ غذ ألاشخاص ؤو وحشمل نذ 1949باالهتهاواث الجعُمت الجفاكُاث ظىُف لهام 

ممخلياث جدميهم َزٍ الاجفاكُاث، فةجها حهذ ظشاثم خشب وبلذس حهلم ألامش بخذمحر البِئت، فةن َزٍ ألافهاٌ التي جىؿبم 

ًذة ؤو /ؤ( مً اإلاادة الشامىت نلى ؤن حهمذ بخذار مهاهاة شذ2( مً الفلشة )4( و)3نلُه هي ما هطذ نلُه الفلشجان )

ض البِئت برا واهذ بشيل هبحر ومازش نلى الصخت ى ما كذ ًترجب نلى جلٍى  .(29)بلخاق ؤري خؿحر بالجعم ؤو بالصخت َو

( مً اإلاادة الشامىت مً الىكام ألاظاس ي للمدىمت والتي جىظ نلى 4/ؤ /2هما ًذخل جذمحر البِئت غمً هؿاق الفلشة )  

ت جبرس رلً وباملخالفت بلخاق "جذمحر واظو الىؿاق باإلامخلياث والا  ظدُالء نليها دون ؤن جيىن َىان غشوسة نعىٍش

لت نابشت " ٌهذ َزا الفهل ٌشيل اهتهاوا ظعُما الجفاكُاث ظىُف   .1949لللاهىن وبؿٍش

ض البِئت بر بإن الجزاناث  8ؤما الفئت الشاهُت التي هطذ نليها اإلاادة  مً الىكام ألاظاس ي للمدىمت راث الطلت بخلٍى

نلى: " حهمذ شً  8( مً اإلاادة 4/ ب/ 2خت فهي جلً اإلاخهللت باالهتهاواث الخؿحرة للىاهحن الخشب وؤنشافها فلشة )اإلاعل

هجىم مو الهلم بإن َزا الهجىم ظِعفش نلى خعاثش جبهُت في ألاسواح ؤو نً بضاباث بحن اإلاذهُحن ؤو نً بلخاق ؤغشاس 

ل ألاظل وش ذًذ للبِئت الؿبُهُت ًيىن بفشاؾه واضخا باللُاط بلى مجمل مذهُت ؤو بخذار غشس واظو الىؿاق وؾٍى

ىزا هطذ َزٍ اإلاادة ضشاخت نلى ؤن الجشاثم اإلاخهللت بالبِئت ًمىً  ت اإلاخىكهت اإلالمىظت اإلاباششة "، َو اإلاياظب الهعىٍش

مت خشب ومً زم جذخل في اخخطاص املخىمت الجىاثُت الذولُت.  ؤن حشيل ظٍش

( مً اإلاادة هفعها بر هطذ نلى ؤن " اظخخذام العمىم وهزلً اظخخذام الًاصاث الخاهلت 18و 17-/ب2هما ؤن الفلشة )

مت مً ظشاثم الخشب،  ا مً الًاصاث وظمُو ما في خىمها مً العىاثل ؤو اإلاىاد ؤو ألاظهضة " ٌهذ ظٍش ؤو العامت ؤو يحَر

زٍ الًاصاث والعىاثل العامت ظخلىر البِئت بعمىمها، ولم حشترؽ اإلاادة  خطٌى خاالث الدعمم، فبمجشد اظخخذام َو

مت خشب وهي مً الجشاثم الذولُت التي جذخل في هؿاق اخخطاص املخىمت  جلً اإلاىاد وما ًشافله مً جلىر بُئي ٌشيل ظٍش

 .(30)الجىاثُت الذولُت

ي الهاضمت ومً الجذًش بالزهش ؤن اإلااجمش الاظخهشاض ي ألاٌو الخاص باملخىمت الجىاثُت الذولُت والزي اوهلذ ف    

كذ هاكش الخهذًالث التي ًمىً بدخالها نلى الىكام ألاظاس ي ووان مً بحن  2010ألاويىذًت )همباال( في مىخطف نام 

ألامىس الهامت في مجاٌ الخماًت الجىاثُت الذولُت للبِئت ؤهه جم بكشاس جىظُو هؿاق اإلاادة الشامىت مً الىكام ألاظاس ي 

مت الخشب  لدشمل ؤًػا: للمدىمت والتي جخهلم ظٍش

ا مً الًاصاث وظمُو ما   اظخخذام العمىم ؤو ألاظلخت اإلاعممت فػال نً اظخخذام الًاصاث الخاهلت ؤو العامت ؤو يحَر

 .(31)في خىمها مً العىاثل ؤو اإلاىاد ؤو ألاظهضة
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مت 2/ 8ومً الجذًش بالزهش ؤن َزٍ الجشاثم التي جم بدساظها في ظُاق اإلاادة )    /ٌ ( جخؿلب ؤن ٌعخخذم مشجىب الجٍش

مادة حعخخذم ؤو ٌعخخذم ظالخا ًادي اظخخذامه بلى هفض َزٍ اإلاادة، وؤن جيىن اإلاادة مً الىىم الزي ٌعبب اإلاىث ؤو 

ً ظشاء خطاثطها اإلاعلمت، هما ٌشترؽ ؤن ًطذس العلىن في ظُاق ًلخم غشسا ظعُما بالصخت في ألاخىاٌ الهادًت م

يىن ملترها به، وؤن ًيىن الجاوي نلى نلم بالكشوف الىاكهُت التي جشبذ وظىد هضام معلح.  هضام معلح ٍو

مت خشب جذخل في هؿاق الجشاثم التي جخخظ بها املخىمت بًؼ      وخُض ؤن اظخخذام َزٍ اإلاىاد ظُهذ ظٍش

ت، فةن الىظ ظُادي خخما بلى خماًت ظىاثُت للبِئت إلاا لهزٍ ألاظلخت مً مخاؾش نلى الىكش نً بخذ اثها لخعاثش بشٍش

 . (32)البِئت

ومما ال شً فُه ؤن للهلىباث اإلالشسة في اهتهاواث اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي حشيل غماهت بغافُت سادنت لئللتزام باللاهىن 

انذٍ نلى ؤكص ى هؿاق، فةرا هكشها بلى ؾبُهت الهلىباث اإلالشسة في الىكام الذولي ؤلاوعاوي وغمان جىفُز ؤخيامه وكى 

ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت هجذ ؤن ؤكص ى نلىبت هي نلىبت السجً اإلاابذ خُض جيىن َزٍ الهلىبت مبرسة 

مت وبالكشوف الخاضت بالصخظ اإلاذان، َزا باإلغافت بلى نلىبت السجً إلاذ ة ؤكطاَا زالزىن بالخؿىسة البالًت للجٍش

ظىت باإلغافت بلى فشع يشاماث مالُت ومطادسة الهاثذاث وممخلياث اإلاتهمحن، واإلاخإجُت بشيل مباشش ؤو يحر مباشش مً 

 .(33)الجشاثم اإلايعىبت للمتهم، دون اإلاعاط بدلىق ألاؾشاف الشالشت الخعىت الىُت

ا نلى نلىبت ؤلانذام بال ؤهه ًجىص للذٌو الخىم بها برا ونلى الشيم مً نذم هظ املخىمت الجىاثُت في الىكام ألاظاس ي له

ماسظذ اخخطاضها اللػاجي الىؾني، بمخابهت اإلاتهمحن باسجياب الجشاثم التي جذخل غمً اخخطاص املخىمت 

هاتها الجىاثُت  .(34)واخخطاص ؤضُل، والخىم نليهم بهزٍ الهلىبت، برا واهذ مذسظت غمً حشَش

ىاسد في الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت ًدمل في ؾُاجه الهذًذ مً ألامىس ونلُه، فةن هكام الهلىباث ال

ؤلاًجابُت التي حعاَم في بزشاء اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي بطفت نامت واإلاُاٍ واإلاىاسد اإلااثُت بطفت خاضت، ورلً مً خالٌ 

ت، والهلىباث اإلاالُت، با لشيم مً مهاسغت البهؼ لهلىبت ؤلانذام خاضت مً جىىم الهلىباث بحن الهلىباث العالبت للخٍش

ػو خذ  الذٌو ألاوسبُت لخمعىها بهذم ششنُت َاجه الهلىبت، هما حشيل الهلىباث اإلاالُت بهطافا للطخاًا مً ظهت ٍو

اظخفادة الجىاة مً ناثذاتهم هدُجت الجشاثم اإلاشجىبت مً ؾشفهم، مو بكشاٍس بىكام ومبذؤ ظبر الػشس باليعبت للجشاثم 

ؼ نً الجشاثم  الشذًذة الخؿىسة الطادسة نً ألاشخاص بطفتهم الفشدًت، ووغو مبادت جىظيهُت بشإن جفهُل الخهٍى

 .(35)الفشدًت والجمانُت

 اميبحث امثاٍي
 اميضإوميت اجلَائيت عُ اٍحهاك كىاعد حيايت امبيئت أثَاء امزناعاث اميضنحت

وألاشخاص، وؤي خشوط نً ؤخيام َزٍ اللىاهحن ٌهخبر اهتهان إلاطلخت جم وغو اللاهىن مً ؤظل جىكُم شاون الذٌو   

لت نمذًت، فخيشإ ، (36)املجخمو جخلشس اإلاعاولُت الجىاثُت في خالت اسجياب ؤنماٌ يحر مششونت في صمً الجزام اإلاعلح بؿٍش

م ٌهخبرٌ ؤهه ى في َزا ؤلاؾاس ًمىً اللو(، 37)ننها ظضاءاث في خم ول مً كام بإنماٌ يحر مششونت  اهتهان نلى الخجٍش

اإلاهاضش، فإي اهتهان لهزٍ اللىانذ  الذولي اللاهىن  في جدذًذا الجىاهب ؤهثر بحن مً ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  كىانذ

ى ما ظىبرٍص فُما ًلي:   الذولُت ظىاء واهذ نشفُت ؤو اجفاكُت ًشجب اإلاعاولُت الذولُت، َو
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 اميطنب األول: اٍعلاد اميضإوميت اجلَائيت عُ اإلضرار بامبيئت أثَاء امزناعاث اميضنحت

 الوهلاد اإلاعاولُت نً ألاغشاس البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، ًجب جىافش زالزت ششوؽ هي:

 .وظىد كانذة كاهىهُت بوعاهُت اجفاكُت ؤو نشفُت جدمي البِئت 

 .اسجياب نمل مخالف للىانذ اللاهىن الذولي 

 .خذور غشس 

 .جىفش اللطذ الجىاجي للُام اإلاعاولُت 
 امفرع األول: وجىد كاعدة كاٍىٍيت ئٍضاٍيت اجفاكيت أو عرفيت جحيي امبيئت

نذ كاهىهُت في ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، بال برا وظذث كىا ال جىهلذ معاولُت ؤؾشاف الجزام نً ألاغشاس التي جلخم بالبِئت  

زا ششؽ ؾبُعي الوهلاد اإلاعاولُت اللاهىهُت، ًىؿلم مً اللانذة  اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ججشم الانخذاء نلى البِئت، َو

مت بال بىظ. هاث الجىاثُت الذولُت والىؾىُت وهي كانذة ال ظٍش  .ألاظاظُت في وافت الدشَش

ي هشظذ خماًت مباششة ويحر مباششة للبِئت صمً الخشب اإلافشوغت وكذ بِىا الىطىص اللاهىهُت الاجفاكُت والهشفُت الت 

شجب معاولُت لخالصم كىانذ الخماًت بلىانذ  نلى ؤؾشاف الجزام، والتي ًجب اخترامها والالتزام بها وإال شيل رلً خشق ٍو

ام الىاسد غمً الاجفاكُت ؤن ؤي بخالٌ بااللتز  1907مً اجفاكُت الَاي الشابهت لهام  3اإلاعاولُت، وكذ ظاء في هظ اإلاادة 

زا ما هطذ نلُه هزلً اإلاادة  ، وكذ ظاء في البروجىوٌى ؤلاغافي 1949مً اجفاكُاث ظىُف لهام  148ًشجب معاولُت، َو

مىه، ؤهه: " ٌعإٌ ؾشف الجزام الزي ًىتهً ؤخيام الاجفاكُاث ) اجفاكُاث خىُف( ؤو َزا  91ألاٌو اإلالخم بها في هظ اإلاادة 

يىن اإلالخم)البروجى  ؼ برا اكخػذ الخاٌ رلً ٍو (نً دفو حهٍى نً وافت ألانماٌ التي ًلترفها مسؤوال وٌى ؤلاغافي ألاٌو

ؼ فهى مفشوع كبل مً  دعاوي ؤؾشاف الجزام بااللتزام بالخهٍى ألاشخاص الزًً ٌشيلىن ظضءا مً كىاجه اإلاعلخت" ٍو

 .(38)ًشبذ اججاَه الاهتهان وال فشق بحن الؿشف اإلاىخطش مً اإلاهضوم

ً كىانذ اللاهىن الذولي الجىاجي  والخلُلت ؤهه بالشيم مً الجهىد التي بزلتها ألاظهضة املخخطت في ألامم اإلاخدذة لخذٍو

مت بال بىظ، بال ؤجها مو رلً لم جىل هطُبها  الهشفي ؤو ؤنذاد اجفاكُاث دولُت لخدذًذ الجشاثم الذولُت جؿبُلا إلابذؤ ال ظٍش

هاث الىؾىُت، ولهل العبب في رلً ٌهىد بلى افخلاس اللاهىن مً الخدذًذ والىغىح مشلما َى ال خاٌ نلُه في الدشَش

ت جفشع بسادتها نلى الذٌو بهزا الخطىص وألن اللاهىن الذولي الجىاجي ماصاٌ في مشخلت  هُت مشهٍض الذولي بلى ظلؿت حشَش

لباب مفخىخا لللػاء باللجىء بلى الخؿىس؛ فُإحي جدذًذ الجشام هدُجت رلً جىفُلا لىظهاث هكش مخباًىت؛ مما ًجهل ا

هاث الجىاثُت الىؾىُت التي جؿبم مبذؤ ال  ا الدشَش الخفعحر الىاظو واللُاط، لعذ الىلظ في اللاهىن بإشياٌ ال جلَش

مت بال بىظ جؿبُلا ضاسما، وفلا إلاا كشسجه اإلاادة   .1946/ب مً هكام مدىمت هىسهمبىسى لهام 6ظٍش

م الانخذاء نلى ال بِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، فةهه نلى الشيم مً ؤن الاجفاكُاث ؤلاوعاهُت لم جخػمً وفي مجاٌ ججٍش

دت جدمي البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، خاضت  م َزا الفهل، بال ؤن وظىد هطىص دولُت ضٍش ضشاخت الىظ نلى الخجٍش

ِئت املخُؿت بالهملُاث الهذاثُت مً مً البرجىوٌى ًذٌ نلى هُت اإلاششم ؤلاوعاوي نلى خماًت الب 55و 35/3اإلاادجحن 

 ألاغشاس الجعُمت التي جلخلها، وججشم ؤي فهل ًترجب نلُه بلخاق ؤري خؿحر بها.
 امفرع امثاٍي: ارتكاب عيه ىخامف ملىاعد املاٍىٌ امدومي

، فُجب ؤن (39)ٌهخبر اهتهان التزام دولي للىانذ اللاهىن الذولي مً كبُل الهىاضش اإلاىغىنُت للُام اإلاعاولُت الذولُت

زا الخطشف ًيىن مخالف للىانذ اللاهىن الذولي، فيل بخالٌ بالتزام دولي نشفي ؤو اجفاقي ؤو واسد  ًيىن َىان جطشف َو
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غمً اإلابادت الهامت لللاهىن الذولي، ؤو ضذس في شيل كشاس كانذي مً مىكمت دولُت ٌشيل نمل مخالف للىانذ 

م وكىانذ اللاهىن الذاخلي ششؽ للُام اإلاعاولُت الذولُت، وفم ما هطذ ، وال ٌشيل مخالفت ؤخيا(40)اللاهىن الذولي

، فُمىً بظىاد الفهل الذولي يحر اإلاششوم بلى اإلاىكماث الذولُت، وإلى (41)مً مششوم اإلاعاولُت الذولُت 4نلُه اإلاادة 

هُت، الخىفُزًت، واللػاثُت( ت )الدشَش  .(42) الذولت وختى ؤفشادَا ولعلؿاتها الذظخىٍس

بذو ؤن اإلاششم ؤلاوعاوي في اجفاكُاث ظىُف ألاسبهت لهام  ، كذ اظخخذم مطؿلح 1977والبرجىوىالث لهام  1949ٍو

الاهتهان للذاللت نلى ألافهاٌ التي ًشجىبها ؤؾشاف الجزام نلى هدى يحر مؿابم إلاا جخؿلبه كىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي 

ى اإلاطؿل  36)ح الزي اظخخذمه الىكام ألاظاس ي ملخىمت الهذٌ الذولُت في اإلاادة والتي جشجب معاولُتها اللاهىهُت، َو

، فةرا كامذ ألاؾشاف ، كذ اظخخذمذ مطؿلح ؤلاخال1907ٌ، في خحن ؤن اجفاكُت الَاي الشابهت لهام /ط(2الفلشة

 .( 43)اإلاخىاصنت بفهل يحر مؿابم إلاا ًخؿلبه الالتزام الذولي ٌهذ فهلها اهتهاوا لللاهىن الذولي

الخل ؤن وكىم بهتهان للىانذ خماًت البِئت بانخباٍس الهىطش اإلاىغىعي، للفهل يحر اإلاششوم دولُا ال ًلخطش نلى ٍو

ا معاولت نً ؤفهاٌ كىاتها اإلاعلخت، وإهما جلىم اإلاىكماث اإلايشلت في الجزاناث  الذٌو ؤؾشاف الجزام وخذَا بانخباَس

ش الىؾىُت ؤًػا ب  1977اهتهان َزٍ اللىانذ، مو مالخكت ؤن البرجىوٌى الشاوي لهام اإلاعلخت الذاخلُت وخشواث الخدٍش

الخاص بدماًت ضخاًا الجزاناث اإلاعلخت يحر الذولُت، لم ًخػمً كىانذ جدمي البِئت خالٌ َزا الىىم مً الجزناث 

ت مً كبل ؤؾشاف ، مما ٌهني ؤن الانخذاء نلى البِئ1977مً البرجىوٌى ألاٌو لهام  55و 35/3اإلاعلخت، نلى يشاس اإلاىاد 

ى مً اإلاإخز التي حسجل نلى البرجىوٌى الشاوي، ووان ألاظذس به ؤن  الجزام اإلاعلح الذاخلي ؤمش مباح ويحر مجشم، َو

، التي جفشع ضشاخت خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت  55و 35/3ًخػمً هطا ممازال للمىاد  مً البرجىوٌى ألاٌو

 .(44)ًت البِئت خالٌ الخشوب ألاَلُت مىغىم اظتهادالذولُت، ختى ال جبلى معإلت خما
 جضيً منبيئت امفرع امثامث: حدوث ضرر

 الذولي لللاهىن  وفلا ؤفهاٌ ظعُمت ألاخحر باسجياب ًلىم َزا نىذما الفشد الؿبُعيفي مىاظهت  الجىاثُت اإلاعاولُت جيشإ  

 ؤغشاسا جلخم التي الجعُمت الاهتهاواث في كاثمت جذخل والتي ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  في نليها اإلاىطىص اللىانذ والظُما

 بالجشاثم التي جىضف مً ألافهاٌ الهذًذ مػامُنها في ؤجذ ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  كىانذ وؤن ؤلاوعاهُت، باللُم بالًت

مت هىم خعب ورلً الذولُت  . اإلاشجىبت الجٍش

يىن َزا الػشس فهلُا بر         ٌشترؽ للُام اإلاعاولُت الذولُت، ؤن ًيىن َىان غشس ؤضاب دولت في مطلختها اإلاششونت ٍو

)لم ًىً الػشس -بمهنى بخالٌ خلُلي بدلىق الذولت، فال جلىم اإلاعاولُت الذولُت بال بخىفش الػشس اإلاادي، ؤو اإلاهىىي 

، والزي ًلط ي 1927ىمت الخدىُم الذولُت في كػُت"وىهلي" نام اإلاهىىي مدل للُام اإلاعاولُت بلى خحن ضذوس خىم مد

ت( ؼ نلى ألاغشاس اإلاهىٍى يىن َزا الػشس هدُجت مباششة نً  -بالخهٍى فهى نىطش سثِس ي الوهلاد اإلاعاولُت الذولُت، ٍو

 . (45) ؤلاخالٌ بالتزام الذولي

بهزا ليي حعإٌ الذولت نً انخذائها نلى البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت ًجب ؤن ًيىن َىان غشس واكو فهلُا ؤو مادًا 

فُجب ؤن ًيىن غشس مادًا مشجبـ بهالكت ظببُت ماهذة ولِعذ نالكت اخخمالُت بِىه وبحن الهمل يحر اإلاششوم وظعُما، 

ل ألامذ مً البروجىوٌى  55و 3فلشة  35وواظو الاهدشاس وشذًذ خعب اإلاادجحن  اإلايعىب للذولت، وؤن ًيىن َزا غشس ؾٍى

، فال جىهلذ اإلاعاولُت بمجشد اهتهان كىانذ خماًت البِئت مً ؾشفيي الجزام بل ال بذ مً (46)1977ؤلاغافي ألاٌو لهام

جب ؤن ًيىن الػشس ًمخاص بالشذة وؤن ًيىن الػشس البُئي واظو الاهدشاس، ل  خذور ؤغشاس بُئُت، ٍو وؤن ًيىن ؾٍى
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اإلالخم باجفاكُت  1977، وهما ؤهذها ظابلا ؤن َىان اخخالف بحن مهُاس الشذة  في البروجىوٌى ؤلاغافي ألاٌو لهام (47)ألامذ

زا الاخخالف ًادي بلى ضهىبت بزباث وجؿبُم 1976نً اجفاكُت خكش جلىُاث حًحر البِئت لهام  1949خىُف لهام  ، َو

 .(48)بي َزٍ الاهتهاواث الجعُمت التي كذ جمغ بالبِئتاإلاعاولُت الذولُت نلى مشجى

الخل ؤن اإلاادة  ، لم حشحرا ضشاخت 1977مً البرجىوٌى ألاٌو لهام  91واإلاادة  1907مً اجفاكُت الَاي الشابهت لهام  3ٍو

اللاهىهُت، فلذ بلى غشوسة خذور ؤغشاس هدُجت اهتهان ؤؾشاف الجزام للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي الوهلاد اإلاعاولُت 

ش معاولُت ؤؾشاف الجزام اإلاذهُت والجىاثُت نىذ اهتهان ؤخيام وكىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،  ؤهخفذ َزٍ اإلاىاد بخلٍش

 55و 35/3يحر ؤن الىطىص الاجفاكُت ؤلاوعاهُت التي جدمي البِئت بطىسة مباششة ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت وهي اإلاادجان 

 ، كذ ؤشاسجا بلى ألاغشاس البُئُت هششؽ الوهلاد اإلاعاولُت اللاهىهُت، ونلُه ًمىً ؤن وعخخلظ مً مً البرجىوٌى ألاٌو

، فالػشس البُئي في الجزام اإلاعلح له َزٍ الىطىص مهالم اإلاعاولُت اللاهىهُت الىاظمت نً اهتهان كىانذ خماًت البِئت

 : (49)خطىضُاجه هزهش منها ما ًلي

 ام بمجشد اهتهان كىانذ خماًت البِئت، بل البذ مً خذور ؤغشاس بُئُت.ال جىهلذ معاولُت ؤؾشاف الجز -

ال ًىفي ؤي غشس بُئي هاظم نً اهتهان كىانذ خماًت البِئت الوهلاد اإلاعاولُت اللاهىهُت، بل البذ مً جىافش مىاضفاث  -

 خاضت بهزا الػشس البُئي، وهي:

  ًيىن غشسا بُئُا بالًا، والػشس الزي ٌعبب مشاول صخُت للعيان اإلاذهُحن. ؤن 

 .ؤن ًيىن غشسا بُئُا واظو الاهدشاس ًمخذ بلى نذة هُلىمتراث نلى ألاكل 

  ل ألامذ ًمخذ لهذة شهىس ؤو ال جكهش ألاغشاس البُئُت دفهت واخذة فىس وكىم الانخذاء، وإهما جمخذ آزاٍس ؾٍى

ت والبُىلىظُت لهذة ؤ فطٌى في العىت ظُاٌ خاضت باليعبت بلى ألاغشاس البُئُت الىاججت نً ألاظلخت الىُماٍو

ت.  والىىٍو

  ألاغشاس البُئُت ؤيلبها ؤغشاس يحر مباششة، فُطهب جدذًذ اإلاعاولُت اللاهىهُت ننها، والخلىر ؤلاشهاعي ؤهبر

 بِئت.دلُل نلى رلً وىن ؤزاس الخلىر ؤلاشهاعي جيىن يحر مباششة نلى نىاضش ال

  الػشس البُئي الىاجج نً اظخخذام الخلىُاث الخذًشت ًخجاوص الخذود العُاظُت، فُمىً ؤن ًػش بالذٌو يحر

 مشاسهت في الخشب.

 .ألاغشاس البُئُت ٌعخدُل بضالخها ومهالجتها في ؤيلب الخاالث 

، ومً زم  ، فةن اظخخذام ؤي وظُلت ؤو ونلُه، متى جىافشث َزٍ اإلاهاًحر الشالر زبذ الػشس وجشجب نىه بلضامُت ظبٍر

شجب اإلاعاولُت اللاهىهُت  لت ألامذ بالبِئت ٌهذ اظخخذاما مدكىسا، ٍو ؤظلىب خشبي ًلخم ؤغشاس واظهت الاهدشاس وؾٍى

 ظىاء جم َزا الاظخخذام بلطذ ؤو بذون كطذ، ما دام باإلميان جىكو َزٍ الىدُجت التي لخلذ بالبِئت.
 ملياو اميضإوميتامفرع امرابع: جىفر املطد اجلَائي 

اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي  ٌهذ َزا الششؽ خاضا باوهلاد اإلاعاولُت الجىاثُت فلـ، فاإلاعاولُت اإلاذهُت جىهلذ في هؿاق

هاث الجىاثُت الذولُت والذاخلُت، بمجشد اهتهان ؤؾشاف الجزام للىانذ خماًت البِئت وخذور ؤغشاس  ا مً الدشَش ويحَر

بم بًؼ الىكش نً جىفش ؤو نذم جىفش اللطذ الجىاجي، بمهنى ؤن ؤؾشاف الجزام اإلاعلح بُئُت ظعُمت نلى الىدى العا

حعإٌ مذهُا نً ألاغشاس البُئُت الجعُمت الىاظمت نً اهتهاهها للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، ختى ولى لم ًخىافش 
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شاس، بل ًىفي ؤن ًخىكو ؾشف الجزام ؤو لذحها اللطذ الجىاجي باظخخذام وظاثل وؤظالُب كخالُت جلخم بالبِئت جلً ألاغ

 وان بملذوٍس ؤن ًخىكو بإن اظخخذام جلً الىظاثل وألاظالُب اللخالُت ظىف ًىجم ننها ؤغشاس بُئُت ظعُمت.

ؤما معاولُت ؤؾشاف الجزام الجىاثُت، فةجها ال جىهلذ وال ٌهذ ؾشف الجزام مشجىبا الهتهان ظعُم غذ البِئت      

ا مً الفئاث امل ( بمهنى ؤن  85و 11/4خمُت، بال برا وان كذ حهمذ خطٌى جلً ألاغشاس )اإلاادة ويحَر مً البرجىوٌى ألاٌو

لت ألامذ.  ؾشف الجزام وان ًلطذ باظخخذامه الىظاثل وألاظالُب بلخاق ؤغشاس بُئُت بالًت وواظهت الاهدشاس وؾٍى

اإلاعاولُت اإلاذهُت جلىم بمجشد مخالفت كىانذ  فخىافش اللطذ الجىاجي ششؽ للُام اإلاعاولُت الجىاثُت فلـ، بِىما    

خماًت البِئت وخذور غشس ختى ولى لم ًخىافش لذحها اللطذ الخىاجي، بل ًىفي ؤن ًخىكو ؤن اظخخذام ألاظلخت 

( 55و 35/3) اإلاادة وألاظالُب اللخالُت مً شإجها بخذار غشس بُئي بخطىضُاجه الىاسدة في اإلاادة  ، مً البرجىوٌى ألاٌو

ل ألامذ، وشذًذ ورلً خعب  بِىما اإلاعاولُت الجىاثُت حعخلضم اللطذ الجىاجي إلخذار غشس بُئي واظو الاهدشاس، وؾٍى

ٌ  85واإلاادة  4الفلشة  11اإلاادة   . (50)مً البروجىوٌى ؤلاغافي ألاو

مت بميىهاث الجاوي بهلم بال ًلىم ال الجىاجي اللطذ ؤن نلمىا وإرا    الهلم َزا اهخفى فةرا اللاهىن، خذدَا التي الجٍش

ى   الجىاجي. اللطذ بزلً اهخفى واللاهىن، الىكاجو في الجهل ؤو الًلـ نلُه ًؿلم ما َو
 اميضنحت امزناعاث أثَاء امبيئت حيايت كىاعد اٍحهاكاميطنب امثاٍي: أثار اميضإوميت اجلَائيت عُ 

 جلً واهذ برا خاضت الهملُاث الهذاثُت، ظحر ؤزىاء البِئت جطِب التي ألاغشاس نً اإلاعاولُت جخدمل الجزام ؤؾشاف بن  

ا ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  في اإلالشسة الخماًت للىانذ الفاضح هدُجت الاهتهان خذزذ كذ ألاغشاس  مً للبِئت، ؤو يحَر

 :اللاهىهُت الهلباث في آلازاس مً هىنذ   جادي بلى جشجِب فخلً ألافهاٌ ألاخشي، املخمُت الفئاث

 نً الىاظم بةصالت الػشس  ألاولى بملخػاَا جلتزم اإلاخػشسة، والذولت اللىانذ لخلً اإلاىتهىت الذولت بحن كاهىهُت نلبت -1

ؼ َزا ى نىه الاهتهان ؤو الخهٍى  .اإلاذهُت باإلاعاولُت ٌعمى ما َو

مت اإلاشجىبت اإلاىتهىت بحن الذولت كاهىهُت نلبت -2  الذولي ؤلاوعاوي، اللاهىن  للىانذ الجعُم الخشب ؤو الاهتهان لجٍش

 خماًت للىانذ اإلاىتهً والظُما ؤلاوعاوي، الذولي اللاهىن  للىانذ اإلاىتهً مهاكبت جخؿلب والتي بإهملها، الذولُت والجمانت

ا، مما ًترجب الذولُت الجمانت تهم التي اللُم مً حهخبر البِئت ألن ورلً البِئت  .الجىاثُت اإلاعاءلت ننها بإظَش

 لىفعها باالهخلام اإلاخػشسة الذولت جلىم فلذ فلـ اللاهىهُت آلازاس نلى جلخطش ال اإلاعلخت الجزاناث ؤزىاء اإلاعاولُت لىً  

 فخلىم البِئت، خماًت كىانذ والظُما الخشبُت، الهملُت ظحر ؤزىاء ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  كىانذ اهتهىذ التي الذولت مً

 مجلغ ؾٍشم نً اإلاعلح الجزام يحر ؾشف في ؤخشي  دولت غذَا، ؤو جلىم اهخلامُت مهاهعت ؤو جذابحر بظشاءاث باجخار

 .(51)ؤلاوعاوي اللاهىن  للىانذ الجعُمت الاهتهاواث لىكف الهعىشي  بالخذخل ؤخشي  بكلُمُت ألامً ؤو َُئاث

زا   النخباس ظشاثم  اإلاعلخت الجزاناث ؤزىاء البِئت خماًت كىانذ نً اهتهان للمعاولُت اللاهىهُت لآلزاس ًلىدها لبدض ما َو

م اللادة و ٌ و البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت هي ظشاثم خشب جترجب ننها اإلاعاولُت الجىاثُت وهي في مىاظهت الذ ألافشاد َو

حن واإلاشئوظحن.  الهعىٍش
 آثار ىضإوميت امدولامفرع األول: 

لخحن نلى حهخمذ البُئُت ألاغشاس نً اإلاعاولُت   لت ؾٍش  ؤما الػشس  وكىم مىو الهذف منها وكاجي ؾابو راث ألاولى الؿٍش

لت  .(52)الػشس  فهي جخهلم بةضالح ألاخشي  الؿٍش
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 اسجيابها هدُجت مادي ؤو مهىىي  حهٍىؼ بإداء الذولت بمىظبها جلتزم مذهُت معاولُت نً نباسة هي الذولت فمعاولُت 

 لذولت مادي ؤو مهىىي  غشس  نلُه جشجب الذولي اللاهىن  في مششوم يحر نمل باظمها بطفتها ؤو باسجياب ؤخذ ؤشخاضها

 .(53)الػشس  وإضالح الخهٍىؼ فلىام َزٍ اإلاعاولُت ؤخشي ؤو لشناًاَا

ؼ بذفو اإلاعاولت الذولت بلضام هي الذولُت للمعاولُت ألاظاظُت فالىدُجت    اإلابذؤ َزا الذولي الاظتهاد ؤًذ وكذ الخهٍى

ؼ ٌعخىظب دولي بلتزام الذولي ؤن ؤؾشاف ؤي اللاهىن  في الشابخت اإلابادت فمً ،اإلاشاث مً الهذًذ في ألاظاس ي  الخهٍى

ؼ ٌهخبر ولزلً الذولُت بلتزاماتها جىفُز في إلخفاق الذولت مىاظب  الخاضل، الػشس  إلضالح وؤلاًجابي الفهلي الخهٍى

 اللىانذ باهتهان اللُاكبل  نلُه واف الىغو بلى ما ملضمت بلى بنادة فهي مباالتها ونذم بَمالها زبذ برا خاضت

 .(54)اللاهىهُت
 وامرؤصاء املادة ىىاجهت في اميضإوميت آثارامفرع األول: 

حن لللادة الجىاثُت اإلاعاولُت بن    ؤلاظشاءاث ببشاص في اللادة َاالء نلى بخفاق جاظغ اإلاشئوظحن ؤفهاٌ نً الهعىٍش

ت ى وكمو إلاىو واإلاهلىلت الػشوٍس  اللادة فمعاولُت ،والذولي الىؾني اللػاء وؤخيام الىزاثم في نلُه اظخلش ما اسجيابها، َو

 ؤن رلً خاضت، بطفت ؤلاوعاهُت ظىُف واجفاكُاث نامت بطفت الخشب للىاهحن جلً ألانماٌ املخالفت نً جبذؤ والشئظاء

ت ألاوامش حن اللادة نً جطذس التي الهعىٍش  جيىن  كذ الذهُا الشجب كبل مً جىفُزَا والشئظاء بلى اإلاشئوظحن ًخم الهعىٍش

ا الخشب جػو زم نىذما ومً لللىانذ الذولُت مخالفت  كبل مً ألانماٌ ظىاء جلً نً اللاهىهُت اإلاعاءلت وجبذؤ ؤوصاَس

 .(55)الهعىشي  لها الخابو اإلاىخطشة ؤو الذولت الذولي ؤو الذولت املجخمو

 َزا كىانذ اهتهان نً الجىاثُت اإلاعاولُت جلشس  ؤلاوعاوي الذولي اللاهىن  في هشحرة اجفاكُت هطىص وظىد وهالخل  

مً البروجىوٌى ؤلاغافي ألاٌو لهام  90واإلاادة  1907لهام  الشابهت الَاي اجفاكُت مً الشالشت فباإلغافت بلى اإلاادة اللاهىن،

بلى  ًيخمىن  ؤشخاص ًشجىبها التي ألانماٌ ظمُو نً ؤًػا معاوال ًيىن  اإلاخداسب ؤشاسجا بلى ؤن الؿشف اللخان، 1977

لهام  ألاسبو ظىُف اجفاكُاث مً 146، 129، 50، 49واإلاىاد  ؤخشي  اجفاكُت هطىص اإلاعلخت، ًمىً الىكىف نلى كىاجه

عي بظشاء ؤي بإن: "جخخز اإلاخهاكذة العامُت ألاؾشاف جخههذ نلى ؤن جىظ التي 1949  نلىباث ظضاثُت لفشع ًلضم حشَش

  .( 56)الاجفاكُت" لهزٍ الجعُمت املخالفاث باكتراف بخذي ًلترفىن ؤو ًإمشون الزًً ألاشخاص نلى فهالت

وللذ جمذ ؤلاشاسة ظابلا بلى هطىص خماًت البِئت الؿبُهُت بشيل خاص غمً البروجىوٌى ألاٌو اإلالخم باجفاكُاث     

ذ لم جىظ ضشاخت  55واإلاادة  3فلشة  35ظىُف هي اإلاىاد  التي جؿشكذ بلى خماًت البِئت الؿبُهُت بشيل مباشش وضٍش

مت خشبنلى ؤن الانخذاء نلى البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزان  .(57)اث اإلاعلخت ظٍش

مً الىكام ألاظاس ي  4/ب/8يحر ؤن الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت جذاسن َزا الىغو وانخبرث اإلاادة    

مت خشب، خُض هطذ َزٍ اإلاادة  للمدىمت الجىاثُت الذولُت ؤن الانخذاء وإلخاق ؤغشاس بالًت بالبِئت الؿبُهُت حهخبر ظٍش

هجىم مو الهلم بإن َزا الهجىم ظِعفش نلى خعاثش جبهُت في ألاسواح ؤو نً بضاباث بحن اإلاذهُحن ؤو نلى ؤن " حهمذ شً 

مت خشب" ل ألاظل للبِئت الؿبُهُت ٌشيل ظٍش م بلخاق ؤغشاس مذهُت ؤو بخذار غشس واظو الىؿاق وؾٍى  .(58)نً ؾٍش

ونلُه ؤن الخذمحر وإلخاق ألاغشاس بالبِئت ؾبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت هي مً كبُل الاهتهاواث الجعُمت لللاهىن     

ا ؤو الزًً لم ًلىمىن باجخار  الذولي ؤلاوعاوي، لزا جترجب نلُه اإلاعاولُت الجىاثُت لللادة والشئظاء الزًً ًامشون بخذمحَر

اؤلاظشاءاث الالصمت للخُلىلت دو   . (59)فاإلاعاولُت هي ألازش اإلاترجب نلى خشق اللىانذ اللاهىهُت املجشمت دولُا ن جذمحَر
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 . ىضإوميت املادة امعضكريني2

ًيىن الشثِغ معاوال نً اهتهان كىاجه للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، وهي معاولُت مباششة ال ًمىً الخىطل منها 

هت، لزا ًجب نلى اللاثذ ا ت إلاىو ول الاهتهاواث، وكذ هطذجدذ قل ؤي رَس مً  28اإلاــادة  جخار وافت الخذابحر الػشوٍس

نلى معئىلُت اللادة والشئظاء  1998ًىلُه  17هكام سوما ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت اإلاهخمذ في سوما في 

ً، خُض ظاء فيها ؤهه: ً ؤظباب ؤخشي للمعئىلُت باإلغافت بلى ما َى مىطىص نلُه في َزا الىكام ألاظاس ي م" آلاخٍش

 :الجىاثُت نً الجشاثم التي جذخل في اخخطاص املخىمت

 معئىلُت ظىاثُت نً الجشاثم التي 1 -
ً
 بإنماٌ اللاثذ الهعىشي معئىال

ً
ًيىن اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ اللاثم فهال

ؤو جخػو لعلؿخه وظُؿشجه جذخل في اخخطاص املخىمت واإلاشجىبت مً ظاهب كىاث جخػو إلمشجه وظُؿشجه الفهلُخحن، 

خعب الخالت، هدُجت لهذم مماسظت اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ ظُؿشجه نلى َزٍ اللىاث مماسظت ظلُمت  الفهلُخحن

في الخاالث التي ًيىن فيها اللاثذ نلى نلم ؤو مهشفت ؤو وان باظخؿانخه الهلم واإلاهشفت بجشاثم مشئوظُه ومو رلً لم ًلم 

ت واإلالىلت إلاىو جلً الجشاثم ؤو كمهها، رلً ؤن مبذؤ معاولُت اللادة والشئوظاء نً ظشاثم باجخار الخذابحر الالصم

مشئوظيهم ال ًلخطش فلـ نلى جلً الجشاثم التي ًشجىبها اإلاشئوظىن بىاء نلى ؤوامش سئوظائهم )َزا َى الخؿبُم اإلاباشش 

ى مً الىغىح والعهىلت بدُض ال ًشحر ؤي ضهىبت في فهمه ؤو  إلابذؤ معاولُت اللادة والشئوظاء نً ظشاثم مشئوظيهم، َو

، بل ًمخذ لِشمل جلً الجشاثم التي ًشجىبها اإلاشئوظىن بهلم الشثِغ ولىً دون ؤن ًلىم بما ًلضم إلاىو َزٍ الجشاثم  جطىٍس

 .(60)ؤو مهاكبت ملترفيها )َزا َى الخؿبُم يحر اإلاباشش إلابذؤ معاولُت اللادة والشئوظاء ( 

لاثذ الهعىشي ؤو الصخظ كذ نلم ؤو ًفترع ؤن ًيىن كذ نلم بلُم اإلاشئوط باسجياب ظشاثم واهتهاواث ؤ( برا وان رلً ال

للىانذ خماًت البِئت بعبب الكشوف العاثذة في رلً الخحن، بإن اللىاث جشجىب ؤو جيىن نلى وشً اسجياب َزٍ 

دام ؤهه وان نلى نلم بها، ولم ًلىم بمىو َزٍ الجشاثم، ختى ولى وان َاالء اللادة والشئوظاء لم ًإمشوا باسجيابها، ما 

 الجشاثم والاهتهاواث ومهاكبت مشجىبيها.

برا لم ًخخز رلً اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ ظمُو الخذابحر الالصمت واإلاهلىلت في خذود ظلؿخه إلاىو ؤو كمو اسجياب  ب(

 .َزٍ الجشاثم ؤو لهشع اإلاعإلت نلى العلؿاث املخخطت للخدلُم واإلالاغاة

 نً الجشاثم التي جذخل في 1فُما ًخطل بهالكت الشثِغ واإلاشئوط يحر الىاسد وضفها في الفلشة 2 -
ً
، ٌعإٌ الشثِغ ظىاثُا

اخخطاص املخىمت واإلاشجىبت مً ظاهب مشئوظحن ًخػهىن لعلؿخه وظُؿشجه الفهلُخحن هدُجت لهذم مماسظت ظُؿشجه 

 .نلى َاالء اإلاشئوظحن مماسظت ظلُمت

شثِغ كذ نلم ؤو ججاَل نً وعي ؤي مهلىماث جبحن بىغىح ؤن مشئوظُه ًشجىبىن ؤو نلى وشً ؤن ًشجىبىا ؤ ( برا وان ال

 .َزٍ الجشاثم

 .( برا حهللذ الجشاثم بإوشؿت جىذسط في بؾاس اإلاعئىلُت والعُؿشة الفهلُخحن للشثِغ ب

و ؤو كمو اسجياب َزٍ الجشاثم ؤو لهشع ( برا لم ًخخز الشثِغ ظمُو الخذابحر الالصمت واإلاهلىلت في خذود ظلؿخه إلاى ط

 ".اإلاعإلت نلى العلؿاث املخخطت للخدلُم واإلالاغاة

شترؽ إلا حن َو نً ألانماٌ التي ًشجىبىجها واإلاطىفت اللاثذ الهعىشي لخدمل اإلاعاولُت الجىاثُت خابهت اللادة الهعىٍش

خمخو بعلؿت اجخار اللشاس ؤن ًيىن ٌهل غمً الاهتهاواث الجعُمت للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي م بإفهاٌ مشئوظُه ٍو
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هت، لزا ًجب نلى اللاثذ (61)ووظىد هظ كاهىوي بوعاوي ، وهي معاولُت مباششة ال ًمىً الخىطل منها جدذ قل ؤي رَس

ت إلاىو ول الاهتهاواث.   اجخار وافت الخذابحر الػشوٍس
 أ / عنً املائد امعضكري بأفعال ىرؤوصيه

بلى معاولُت الشئوظاء نً ألاوامش التي  28/2خشص هكام سوما ألاظاس ي نلى جشظُخ َزٍ اإلاعاولُت، خُض ؤشاساث اإلاادة 

/ب بلى جدمل الصخظ اإلاعاولُت 25/3ًطذسوجها إلاشئوظيهم وجىدي بلى اسجيابهم ظشاثم دولُت، وكذ ؤشاسث هزلً اإلاادة 

مت وكهذ بالفهل ؤو ششم في اسجيابها. وىهه كذ ؤمش ؤو ؤيشي باسجياب ؤو خض نلى اسجياب  ظٍش

ؤهه في خالت نلم اللاثذ الهعىشي بإن  1977مً البروجىوٌى ألاٌو لهام  3فلشة  87واإلاادة  2فلشة  86بالىكش بلى اإلاادة  

 للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، ولم ًلم بمىو رلً ؤو امخىانه نً جىفُز ر
ً
لً مشئوظُه ظُلىمىن بهمل ٌشيل اهتهاوا

مت ال جلل  ؤلالتزام ؤو بَماله بىكف رلً الهمل، ؤي ؤن الجشاثم التي جشجىب باالمخىام نً الخذخل في ؤنماٌ اإلاشئوط ظٍش

مت ؤو َزا الامخىام ٌعخإَل الهلاب نليها، فهىذما جشجىب ؤنماٌ  مت راتها، ومشجىب َزٍ الجٍش في خؿىستها نً الجٍش

شهت وال جيىن َىان مداولت ظادة مً اللاثذ ؤو الشثِغ الهدشاف َزٍ اللخل والايخطاب وشتى ؤنماٌ الاهخلام الب

مت خشب برا جىفش (62)ألانماٌ ؤلاظشامُت وكمهها ً ؤو فانل ؤضلي نً اسجياب ظٍش  هشٍش
ً

، فةن َزا اللاثذ ًطبذ معىوال

 .(63)لذًه نىطش الهلم

ت في وللذ وظذث في ؤخيام اللػاء الذولي جؿبُلاث لهزا الششؽ، فلذ ظاء في خ      19ىم مدىمت هىسمبىسى الهعىٍش

ل" ؤن اللاثذ الهعىشي ال ٌعإٌ نً ألانماٌ التي ًشجىبها مشئوظٍى بال برا نلم بها ؤو وان نلمه  1948فُفشي  في كػُت "جٍش

 .(64)بها مً ألامىس الىاظبت نلُه

وبهباسة ؤخشي البذ مً جىفش بهؼ اإلاهلىماث لذي الشئظاء جمىىه مً الهلم باسجياب مشئوظيهم اهتهاواث غذ اللاهىن    

الذولي ؤلاوعاوي، وكذ خبزث داثشة الاظخئىاف بيل مً املخىمت الجىاجي لشواهذا وجلً الخاضت وجلً الخاضت بُىيعالفُا 

بزباث وظىد مهشفت فهلُت ظىاء ضشاخت ؤو خعب الكشوف وال ؤن جلخىو العابلت َزا اإلاهُاس خُض كالخا: "ال ًخؿلب 

الذاثشة بإن اإلاتهم نلم فهال ؤن الجشاثم وان جشهب ؤو في ظبُلها بلى اسجياب بل ًخؿلب فلـ ؤن جلخىو الذاثشة بإن اإلاتهم 

اللاهىن التي سبما ًشجىبها واهذ لذًه بهؼ اإلاهلىماث الهامت التي مً شإجها ؤن ججهله نلى دساًت باألفهاٌ املخالفت 

 .(65)مشئوظه

ولئلشاسة ؤن الطفت الشظمُت للصخظ ال جدٌى دون مداهمخه نً الاهتهاواث التي ًشجىبها في خم كىانذ اللاهىن الذولي    

 .(66)ؤلاوعاوي والظُما الاهتهاواث البُئُت

شظمُت ال حهفى مً اإلاعاولُت الجىاثُت اإلاادة العابهت والهششون مً هكام سوما التي جىظ نلى ؤن الطفت ال افىفل   

ا املخىمت الجىاثُت،  الذولُت نىذ اهتهان كىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، هما ؤجها ال جلخط ي بخخفُف الهلىبت التي جلشَس

 للذولت ؤو نػى فيها والخمشُل البرإلااوي ؤو الخمشُل في املجالغ 
ً
ٌهني ؤن الصخظ ًخهشع للهلىبت ظىاء وان سثِعا

ىخخبت ألاخشي، فاللاثذ الهعىشي والصخظ اللاثم بالهمل معاوٌ معاولُت ظىاثُت نً الجشاثم الذاخلت في اإلا

 . (67)اخخطاص املخىمت الجىاثُت الذولُت

وجؿبُلا إلاا ظبم، فةن اإلاذعى الهام للمدىمت الجىاثُت الذولُت، بتهم الشثِغ البشحر باسجياب الجشاثم الذولُت في داسفىس، 

ششح رلً بإهه كذ دبش وهفز خؿت لخذمحر ظضء هبحر مً مجمىناث الًىس والعالُذ والضياوة ألظباب بزيُت، واظخؿشد في 

واسجىب ظشاثم الايخطاب، فاإلاذعى الهام ٌشحر بلى ؤن الشثِغ العىداوي لم ًشجىب ألافهاٌ اإلاادًت بشيل مباشش نلى 
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ذ(، ولم ٌعخخذم /ؤ، خُض كام باسجياب جلً الجش 25/3الىدى الزي جخؿلبه اإلاادة  ً )كىاث الجىجٍى م آلاخٍش اثم نً ؾٍش

العلؿاث املخىلت له في مىهها مً اسجياب الجشاثم اإلايعىبت بلُه ن نلى الشيم مً جىلُه العلؿت الفهلُت واللاهىهُت في 

 البالد.

فترع البهؼ ؤن َزٍ اإلاعاولُت معاولُت مادًت جخىافش في خم الشثِغ بمجشد زبىث اسجياب اإلاشئوظحن لها؛ يحر ؤن  ٍو

حن الىؾني ؤو الذولي ؤن جلىم نلى ؤلاظىاد اإلاهىىي، وبالخالي فةن فىشة  مت نلى اإلاعخٍى اللىانذ الجىاثُت حعخلضم في ؤي ظٍش

لي لِغ مهترف بها، واملجاٌ ألاوعب إلنماٌ َزٍ اإلاعاولُت خُىما ًخخز العلىن اإلاعاولُت اإلاادًت في مدُـ اللاهىن الذو 

خفم َزا الخىم مو ما جلشٍس اإلاادة  مت شيل الامخىام نً اإلاعاولُت نً ألانماٌ التي ًشجىبها اإلاشئوظحن، ٍو اإلاادي للجٍش

معاولُت الشئوظاء ؤو اللادة نً مً الىكام ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الخاضت بُىيىظالفُا ظابلا والخاضت ب 7/3

 .(68)ألانماٌ التي ًإجيها الخابهىن ؤو اإلاشئوظىن 

برا وان مً الػشوسي ؤن ٌهلم اللاثذ الهعىشي بإفهاٌ مشئوظُه، ب/ سلطة القائد العسكري الفعلية على مرؤوسيه: 

عإٌ نً الاهتهاواث التي ًشجىبها ؤزىاء ظحر الهملُاث الهذاثُت، فال بذ ؤن   ٌ جيىن لهزا اللاثذ الهعىشي ظلؿت فهلُت ختى 

جخٌى له مىو خذور جلً الخجاوصاث الخؿحرة للىانذ الخماًت اإلالشسة في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ومنها اللىانذ اإلالشسة 

زا ما جاهذٍ اإلاادة  ف ، ؤهه: "ًخهحن نلى ألاؾشا1977مً البروجىوٌى ؤلاغافي ألاٌو لهام  1الفلشة  87لخماًت البِئت، َو

"... زا البروجىوٌى حن بمىو اهتهاواث لالجفاكُاث َو ، (69)العامُت اإلاخهاكذة ونلى ؤؾشاف الجزام ؤن جيلف اللادة الهعىٍش

وإرا لضم ألامش بلمو َزٍ الاهتهاواث وإباليها بلى العلؿاث املخخطت، ورلً فُما ًخهلم بإفشاد اللىاث اإلاعلخت الزي 

م ممً ٌهملىن   . (70)جدذ بششافهم" َزا مً ظهتٌهملىن جدذ بمشتهم ويحَر

ومً ظهت زاهُت، هالخل ؤن الفلشة الشالشت مً َزٍ اإلاادة ؤهذث نلى ؤن ألاؾشاف العامُت اإلاخهاكذة ؤو ؤؾشاف الجزام ؤن     

ًؿلب مً ول كاثذ نعىشي ًيىن نلى بِىت مً ؤن بهؼ مشئوظُه نلى وشً ؤن ًلترفىا ؤو اكترفىا اهتهاواث للىانذ 

ي ؤلاوعاوي ؤن ًؿبم ؤلاظشاءاث الالصمت إلاىو مشل َزا الخشق لالجفاكُاث، وؤن ًخخز ؤلاظشاءاث الخإدًبُت ؤو اللاهىن الذول

 . (71)الهلاب الجضاجي غذ ملترفي جلً الاهتهاواث

حن البذ مً جىفش لذحهم ظلؿت      فىالخل ؤن َزٍ الىطىص ؤلاوعاهُت جىضح وجإهذ في خالت معاءلت اللادة الهعىٍش

نً ؤفهاٌ مشئوظيهم الزًً ًشجىبىن اهتهاواث خؿحرة  اجخار اللشاساث، وإنؿاء ألاوامش ختى ًخم معاثلتهمفهلُت في 

 .(72)وظعُمت في خم كىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي

وال ٌشترؽ ؤن جيىن َزٍ العلؿت ؤو العُؿشة التي ًمخلىها الشثِغ اللاثذ حعدىذ في وظىدَا بلى اللاهىن، بل ًىفي ؤن  

جيىن مىظىدة في الىاكو ختى دون ؤي ظىذ مً اللاهىن، وظاء هالم مدىمت ًىيىظالفُا ظابلا في الشد نلى ؤخذ الذفىم 

مً  1998خىمت الجىاثُت الذولُت الخاضت بُىيىظالفُا الطادس في هىفمبر الزي جلذم به اإلاتهم الشاوي مُىهً في خىم امل

ؤهه لم ًطذس ؤي كشاس سظمي بخهُِىه كاثذا للسجً، لزلً فهى ال ًخمخو بإي ظلؿت ؤو ظُؿشة نلى خشاط السجً، لىً 

لعُاس ي في دولت املخىمت سفػذ َزا الذفام، وكالذ: ؤهه كذ ًدطل في بهؼ ألاخُان ؤن ًنهاس الىكام اللاهىوي ؤو ا

ىا ًجب الىكش بلى العلؿت الفهلُت التي ًخمخو بها اإلاتهم والتي جخجلى في كذسجه  -هما خطل في ًىيىظالفُا–مهُىت  َو

اإلاادًت في العُؿشة نلى ؤفهاٌ مشئوظُه، ورلً دون الىكش بلى وضفه الشظمي كاثذا ؤو سثِعا، ومً ألادلت التي ًمىً 

العلؿت الفهلُت شهادة الشهىد بمً فيهم السجىاء وخشاط السجً في َزٍ اللػُت،  الشوىن بليها لللٌى بىظىد َزٍ

، هما ًمىً الىكش في  الزًً ؤفادوا بإن اإلاتهم الشاوي وان ٌهامل مهاملت الشثِغ، خُض وان الخشاط ًمخشلىن ألوامٍش
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شئوظُه ورلً جؿبُلا لىظ سجالث السجً وملفاجه إلاهشفت برا ما وان َزا الصخظ ًخمخو بإي ظلؿاث جإدًبُت نلى م

مً مُشاق املخىمت التي ظاء فيها: "خلُلت وىن ألافهاٌ املجشمت ؾبلا لىكام َزٍ املخىمت كذ جم اسجيابها  7/3اإلاادة 

بىظاؾت مشئوط لً ٌهفي الشثِغ مً اإلاعاولُت الجىاثُت بر وان ٌهلم ؤو لذًه مً ألاظباب ما ًجهله ٌهلم ؤن مشئوظه 

زا الفهل ؤو ؤهه اسجىب َزا الفهل بالفهل واخفم في اجخار ؤلاظشاءاث الالصمت واإلاىاظبت إلاىو َزٍ نلى وشً اسجياب مشل َ

 ألافهاٌ ؤو مهاكبت مشجىبها بهذ رلً.

هزلً انخبرث املخىمت ؤن الشثِغ اإلاذوي كذ ًيىن معاوال ؾبلا إلابذؤ معاولُت اللادة والشئوظاء نً ظشاثم مشئوظيهم 

ًماسط هىنا مً العلؿت والعُؿشة والتي نشفتها املخىمت بإجها اللذسة اإلاادًت نلى مىو مشئوظُه  ما دام َزا الشثِغ اإلاذوي

 .(73)مً اسجياب الجشاثم ؤو مهاكبتهم بهذ رلً

مت في اللاهىن ج/ وجىد هص قاهىوي إوساوي:  مت برا وان فهله لِغ مىطىص نلُه هجٍش ال ٌهخبر الصخظ فانال للجٍش

ه للفهل، ونلُه ال ًؿبم نلُه ؤي ظضاء برا لم ًىً مىطىص نلُه في اللاهىن الجىاجي كبل الجىاجي، ورلً كبل اسجياب

مت وجؿبُلا لهزا اإلابذؤ في اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، فةهىا هخلظ ؤهه في خالت مهاكبت الصخظ الزي اسجىب  اسجياب الجٍش

هىد جل(74)الفهل ًجب ؤن ًيىن اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ٌهاكب نلُه ىحن َزٍ اللانذة بلى اإلاادة الشالشت مً اجفاكُت ، َو

ت لهام  التي ظاء فيها ؤهه: " ًيىن املخاسب الزي ًخل بإخيام الالثدت  1907الَاي الخاضت باخترام كىاهحن الخشب البًر

ؼ برا دنذ الخاظت، هما ًيىن معاوال نً ظمُو ألانماٌ التي ًشجىبها ؤشخاص ًيخمىن بلى كىاجه  اإلازوىسة ملضما بالخهٍى

 .(75)اإلاعلخت"

مً خالٌ اظخلشاثىا للىطىص اللاهىهُت ؤلاوعاهُت، هخلظ بلى ؤن اللاثذ الهعىشي ال ٌعإٌ نً الاهتهاواث التي ًشجىبها     

مشئوظٍى غذ البِئت الؿبُهُت ؤزىاء ظحر الهملُاث اللخالُت بال بىظىد هطىص كاهىهُت ججشم رلً الانخذاء نلى البِئت 

هاث الذاخلُت.الؿبُهُت، ورلً جؿ زا ما جخبىاٍ ول الدشَش مت بال بىظ كاهىوي"، َو  إلابذؤ " ال نلىبت وال ظٍش
ً
 بُلا

ت الذولُت في الششق ألاكص ى )مدىمت ؾىهُى( والتي ؤوشئذ مً ؤظل     وللذ ؤشاسث بلى َزا الششؽ املخىمت الهعىٍش

وكذ وان مدخىي َزٍ اللػُت ؤن ألامحراٌ "دًيخحز" ؤهه:  1945مداهمت هباس مجشمي الخشب بهذ الخشب الهاإلاُت الشاهُت 

يعىبت بلُه، والتي جخمشل في جذمحر ؤخذي العفً وكخل ظمُو مً بلي فيها "ٌشترؽ إلاعاثلت ألامحراٌ "دًيخحز" نً الجشاثم اإلا

 .(76)مً الشواب، ًجب ؤن جيىن كىانذ اللاهىن الذولي جمىو مشل َزٍ ألانماٌ وجدشمها"

، خُض 7و 6وكذ خشص الىكام ألاظاس ي ملخىمت ًىيىظالفُا العابلت نلى الخإهُذ َزٍ اإلاعاولُت بمىظب اإلاادجحن     

مت بىاء نلى ألاوامش الطادسة مً سثِغ ججب ؾانخه ال ٌهذ ظىذا للذفام ؤشاسث َا جان اإلاادجحن بلى ؤن اسجياب الجٍش

، وفي َزا الطذد كشس اإلاذعى الهام في كػُت مُلىظىفُدش ؤهه وبانخباٍس ًمشل العلؿت الهلُا في الطشب وبطفخه (77)نىه

 7/3مخىو ننها واسجىبها اإلاشئوظىن الخابهىن له وجؿبُلا ألخيام اإلاادة الفشدًت ٌهذ معاوال نً الجشاثم التي اسجىبها ؤو التي ا

مً الىكام ألاظاس ي ملخىمت ًىيىظالفُا، فالشثِغ ألانلى جؿبُلا للمادة العابلت ٌعإٌ نً الجشاثم التي ًشجىبها 

ام بإنماٌ ٌعخلضم اإلاشئوظىن برا وان ٌهلم ؤو بىظهه ؤن ٌهلم ؤن مشئوظُه بطذد اسجياب ؤنماٌ ؤو امخىام نً اللُ

 .(78)اللاهىن بجُاجها حهذ ظشاثم دولُت ولم ًلم َزا الشثِغ باجخار ؤلاظشاءاث الالصمت للخُلىلت دون اسجياب جلً الجشاثم

مً الىكام ألاظاس ي ملخىمت سوهذا بلى معاولُت اللاثذ ؤو الشثِغ نً الجشاثم التي ًشجىبها مشئوظيهم،  6/3وحشحر اإلاادة    

شحر اإلاذعى الهام بلى َزٍ (79)م بىاظب كاهىوي مخمشل في وظىب خُلىلتهم دون اسجياب الجشاثم الذولُتورلً إللتزامه ، َو

املخىمت في هشحر مً الخاالث بلى الىاظب اإلاللى نلى واَل الشثِغ بالشكابت الفهالت نلى ألانماٌ التي ًلىم بها اإلاشئوط 
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ار ؤلاظشاءاث الالصمت لهلابه نلى اسجيابها، وكذ ؾبلذ املخىمت في والتي جمىهه مً اسجياب الجشاثم الذولُت ؤو ختى اجخ

الهذًذ مً ألاخيام التي ؤضذستها مبذؤ معاولُت اللاثذ ؤو الشثِغ نً الجشاثم التي ًشجىبها اإلاشئوظىن، ومً كبُل رلً 

وظٍى ألهه وان ٌهلم ( مً ؤن اإلاتهم ٌعإٌ نً ظشاثم اللخل التي اسجىبها مشئ Prosecutor V. Akayesuكػُت اواٌعى )

ل  7باسجياب َزٍ الجشاثم في بكلُم ؾابا في الفترة مً  وختى جهاًت ًىهُى مً هفغ الهام وؤهه لم ًداٌو ؤن ًمىو  1994ابٍش

 .(80)جلً الجشاثم ؤو ًؿلب اإلاعانذة مً العلؿاث املخلُت للخُلىلت دون رلً

بمعئىلُت  1998ًىلُه  17هكام سوما ألاظاس ي للمدىمت الجىاثُت الذولُت اإلاهخمذ في سوما في  (28اإلاــادة ) هزلً، كػذ  

ً نً ؤنماٌ مشئوظيهم الزًً ًخػهىن لعلؿتهم وظُؿشتهم الفهلُحن التي جذخل في اخخطاص  اللادة والشئوظاء آلاخٍش

ُض ظاء فيها ما ًلي: "باإلغافت بلى ما املخىمت هدُجت نذم مماسظخه ظُؿشتهم نلى َاالء اإلاشئوظحن مماسظت ظلُمت، خ

َى مىطىص نلُه في َزا الىكام ألاظاس ي مً ؤظباب ؤخشي للمعئىلُت الجىاثُت نً الجشاثم التي جذخل في اخخطاص 

 :املخىمت

 معئىلُت ظىاثُت نً الجشاثم التي 1 -
ً
 بإنماٌ اللاثذ الهعىشي معئىال

ً
ًيىن اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ اللاثم فهال

في اخخطاص املخىمت واإلاشجىبت مً ظاهب كىاث جخػو إلمشجه وظُؿشجه الفهلُخحن, ؤو جخػو لعلؿخه وظُؿشجه  جذخل

خعب الخالت, هدُجت لهذم مماسظت اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ ظُؿشجه نلى َزٍ اللىاث مماسظت ظلُمت،  ,الفهلُخحن

 :(81)زت ششوؽ لشبىتها، وهيوخذدث َزٍ اإلاادة ششوؽ جؿبُم معاولُت الشئظاء وغشوسة جىافش زال

ؤ ( برا وان رلً اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ كذ نلم , ؤو ًفترع ؤن ًيىن كذ نلم , بعبب الكشوف العاثذة في رلً 

 .الخحن، بإن اللىاث جشجىب ؤو جيىن نلى وشً اسجياب َزٍ الجشاثم

هلىلت في خذود ظلؿخه إلاىو ؤو كمو اسجياب ب( برا لم ًخخز رلً اللاثذ الهعىشي ؤو الصخظ ظمُو الخذابحر الالصمت واإلا

 .َزٍ الجشاثم ؤو لهشع اإلاعإلت نلى العلؿاث املخخطت للخدلُم واإلالاغاة

 نً الجشاثم التي جذخل في 1فُما ًخطل بهالكت الشثِغ واإلاشئوط يحر الىاسد وضفها في الفلشة 2 -
ً
، ٌعإٌ الشثِغ ظىاثُا

ن ًخػهىن لعلؿخه وظُؿشجه الفهلُخحن هدُجت لهذم مماسظت ظُؿشجه اخخطاص املخىمت واإلاشجىبت مً ظاهب مشئوظح

 .نلى َاالء اإلاشئوظحن مماسظت ظلُمت

ؤ ( برا وان الشثِغ كذ نلم ؤو ججاَل نً وعي ؤي مهلىماث جبحن بىغىح ؤن مشئوظُه ًشجىبىن ؤو نلى وشً ؤن ًشجىبىا 

 .َزٍ الجشاثم

 .عئىلُت والعُؿشة الفهلُخحن للشثِغ( برا حهللذ الجشاثم بإوشؿت جىذسط في بؾاس اإلا ب

برا لم ًخخز الشثِغ ظمُو الخذابحر الالصمت واإلاهلىلت في خذود ظلؿخه إلاىو ؤو كمو اسجياب َزٍ الجشاثم ؤو لهشع  ( ط

  .(82)اإلاعإلت نلى العلؿاث املخخطت للخدلُم واإلالاغاة"

ظشاثم مشئوظُه بال برا وان لذًه الهلم الخلُلي بإن  وججذس ؤلاشاسة، بلى ؤن اللاثذ الهعىشي ال ًيىن معاوال ظىاثُا نً

ًشبذ باألدلت ؤهه وان مىظىدا ؤزىاء اسجياب الجشاثم ؤو ًفترع نلمه مً خالٌ الكشوف ؤن َىالً اهتهاواث خؿحرة مً كبل 

خدلم رلً برا واهذ الجشاثم جشجىب نلى هؿاق واظو ومىكم  .(83)اإلاشئوظحن ٍو

هاث والىطىص ؤلاوعاهُت جفشع نلى اللاثذ الهعىشي ؤن ًلىم بمىو وفي َزا الجاهب، هجذ الىشح     ر مً الدشَش

املخالفاث والاهتهاواث الجعُمت للىانذ الخماًت اإلالشسة في كىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، ومً بحن َزٍ الىطىص 

، التي جاهذ نلى غشوسة 1949ام اإلالخم باجفاكُاث ظىُف الشابهت له 1977مً البروجىوٌى ألاٌو لهام  01فلشة  87اإلاادة 
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اجخار اللاثذ الهعىشي ؤلاظشاءاث الالصمت لىكف جلً الاهتهاواث، يحر ؤن الىظ نلى َزٍ ؤلاظشاءاث لم ًىً بشيل 

 للمٌُى والشيباث
ً
عهل جفعحٍر وفلا زا ما ًبلي الىظ اللاهىن ؤلاوعاوي في خالت مشوهت َو  .(84)مفطل، َو

 . مسؤولية املرؤوسين العسكريين2

حن نً ألانماٌ التي ًشجىبىجها والتي جطىف غمً الاهتهاواث الخؿحرة للىانذ اللاهىن الذولي    إلاعاءلت اإلاشئوظحن الهعىٍش

ؤلاوعاوي اإلاشمىلت بالخماًت، والظُما الاهتهاواث الخؿحرة غذ ظالمت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء ظحر الهملُاث الهذاثُت بحن 

نذة ششوؽ في الخلُلت هي الششوؽ الهامت التي ًجب ؤن جخىفش في اللطذ الجىاجي  ألاؾشاف اإلاخداسبت، ًجب ؤن جخىافش

مت ٌهاكب نليها اللاهىن الذولي (85)بشيل نام ، وهي نلم اإلاشئوط ؤن ما ًشجىبه مً ؤفهاٌ ؤزىاء الجزام اإلاعلح ٌشيل ظٍش

هان بمدؼ بسادجه دون وظىد ؤي نىطش ؤلاوعاوي )نىطش الهلم(، وؤن اإلاشئوط واهذ جخىظه بسادجه بلى اللُام بزلً الاهت

 :خاسط نً هؿاق بسادجه )نىطش ؤلاسادة(

مت ٌهاكب نليها اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي واإلاخمشل في  -1 نلم اإلاشئوط بما ًشجىبه مً ؤفهاٌ ؤزىاء الجزام اإلاعلح ٌشيل ظٍش

 .1977افي ألاٌو لهام مً البروجىوٌى ؤلاغ 83مً اإلاادة  2ظاء في مػمىن الفلشة  نىطش الهلم ؾبلا إلاا

ت ؤن جيىن نلى نلم جام ودساًت واملت بلىانذ اللاهىن     هالخل ؤن الىطىص ؤلاوعاهُت، اشترؾذ نلى ؤي ظلؿت نعىٍش

الذولي ؤلاوعاوي، وبالخالي الهلم بيافت ألافهاٌ التي حشيل اهتهاواث ظعُمت للىانذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي والتي حشيل 

لً لىغو خذ الخملظ مً اإلاعاولُت نً َزٍ ألافهاٌ والاهتهاواث الخؿحرة، والظُما ألافهاٌ التي ظشاثم في هؿاكه، ور

زا ما ؤهذجه اإلاادة  مً البروجىوٌى ألاٌو اإلالخم  02الفلشة  83جمغ بعالمت البِئت بحجت الانخزاس بجهل اللاهىن، َو

ت ؤو مذهُت  والتي جىظ نلى ؤهه: 1977واإلاهخمذ ظىت  1949باجفاكُاث ظىُف لهام  "ًجب نلى ؤي ظلؿاث نعىٍش

، ؤن جيىن نلى بإلاام جام بىطىص َزٍ  زا البروجىوٌى جػؿلو ؤزىاء الجزام اإلاعلح بمعاولُاث جخهلم بخؿبُم الاجفاكُاث َو

 اإلاىازُم".

اإلاششم الىؾني وبالىكش بلى اللىاهحن الذاخلُت هالخل ؤن َزا اإلابذؤ ساسخ في اللىاهحن الجىاثُت الىؾىُت نلى انخباس ؤن    

مت وال نلىبت بال بىظ"، خُض خذد ألافهاٌ التي حهذ مً الجشاثم، وفشع لها نلىباث ظىاثُت  كذ ؾبم مبذؤ "ال ظٍش

ذة  م الىظاثل اإلاخاخت له وبما في رلً الجٍش مدذدة، هما كام اإلاششم بيشش َزٍ اللىاهحن ورلً للهلم بها نً ؾٍش

ع بهلمها ؤمش مىؿلي نلى اإلاعخىي الذاخلي، ؤما نلى اإلاعخىي الذولي فةن رلً الشظمُت، فالهلم بهزٍ اللىاهحن والافترا

ذ ومهاسع لخؿبُم كانذة "نذم الانخزاس بجهل اللاهىن في اللاهىن الذولي"  بحن مٍا
ً
 هبحرا

ً
 .(86)كذ آزاس ظذٌ فلهُا

التي ًجشمها اللاهىن الذولي يحر ؤن العىابم اللػاثُت الذولُت، جاهذ ألاخز بةمياهُت نذم نلم الجىىد باألفهاٌ    

ت لىىسمبرى  زا ما ؤهذجه املخىمت الهعىٍش ً"، خُض ظاء في  1949ؤلاوعاوي، وكذ جيىن حجت مفترغت، َو في كػُت "فاٍس

 خُصُاث َزٍ اللػُت ؤهه ًجب الانتراف بإن الجاهب ألاهبر مً كىاهحن وناداث الخشب ًىخىفها الًمىع.

بمدؼ بسادجه دون وظىد ؤي نىطش  الفهل املخالف للىانذ اللاهىن الذٌو ؤلاوعاوي اججاٍ بسادة اإلاشئوط بلى اسجياب -2

ى الهىطش الشاوي اإلاخمشل في ؤلاسادة ، فال جلىم معاولُت الجىاثُت اإلاشئوط برا ما جم بهشاَه للُام خاسط هؿاق بسادجه َو

ت نلُا. م ؤوامش نعىٍش  بإفهاٌ مخالفت للىانذ نً ؾٍش

 خؿحرة جمغ بلىانذ الخماًت اإلالشسة في اللاهىن الذولي    
ً
فةن وان اإلاشئوط ٌهلم بإن ألافهاٌ التي ًلىم بها حشيل ؤنماال

ؤلاوعاوي، ولىً ال جىظذ له هُت الخهمذ في بخذار جلً ألاغشاس ؤو ؤهه هفز جلً ألافهاٌ بمىظب ؤوامش فىكُت جدذ ؾاثلت 

شاٍ ًدٌى بحن بلاثه نلى كُذ الخُاة، فةهه في َزٍ الخالت ال ٌهذ اإلاشئوط الهعىشي ؤلاهشاٍ، والظُما برا وان رلً ؤلاه
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ت الهلُا مصخىبت بجضاء هػمان لخىفُزٍ، فهذم بؾانت   ألن ألاوامش الهعىٍش
ً
 نً ألافهاٌ التي ًشجىبها، هكشا

ً
معاوال

ت نلىبتها ؤلانذام في م مت خشب نعىٍش ت في وكذ الخشب ٌهخبر ظٍش تألاوامش الهعىٍش زا (87)هكم اللىاهحن الهعىٍش . َو

 .(88)وظلم به اللػاء الهعىشي والذولي

مت خشب ًخهشع  مت غذ البِئت والتي حهخبر ظٍش وإرا جىافش َزان الهىطشان في اإلاشئوط الهعىشي ؤزىاء كُامه بجٍش

خهشع للهلىباث الجضاثُت ظضاًء إلاا اسجىبه مً ؤفهاٌ يحر مششونت ؤزىاء ظح  ر الهملُاث الخشبُت. للمعاءلت اللاهىهُت ٍو

 اخلاجيت
 اإلالام في جخىكف البیئت خمایت في ؤلاوعاهیت الذولیت اللىانذ فهالیت مذي ؤن الخكىابهؿالكا مما ظبم الخهشع له، 

،  اإلاخىاصنت، ألاؾشاف كبل مً كىانذٍ الهتهان الخطذي في اللاهىن، َزا في اإلاعاولیت كىانذ فهالیت مذي نلى ألاٌو

معاَمت املخىمت الجىاثُت الذولُت في بكشاس الخماًت للبِئت الؿبُهُت مً خالٌ انخباس الاهتهاواث  نلى الخإهیذ بلى وخلطىا

بال ؤن َىان مإخز هشحرة نلى كىانذ اإلاعاولُت الخاضت بدماًت البِئت الؿبُهُت  التي جلخم َزٍ ألاخحرة ظشاثم خشب،

هتهاواث الجعُمت ألخيام خماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت بذلُل الاهدشاس الىاظو لال 

؛ فما مً هضام معلح نشفخه ؤلاوعاهُت بال  ا مً الذٌو ا ويحَر ى ما ؤزبخه الىاكو في الهشاق و فلعؿحن وظىٍس اإلاعلخت َو

ؤن بهتهان جلً  وججاَلذ ألاؾشاف اإلاخىاصنت ؤخيامه وخالفتها بطفت معخمشة جياد جيىن مىهجُت ؤو مىكمت، وال شً

 .اللىانذ كذ ؤزش نلى فهالُتها في مىو جىشاس جلً الاهتهاواث بشيل معخمش

ولخلُُم مذي فهالُت كىانذ اإلاعاولُت الذولُت اإلاىشظت في بؾاس املخىمت الجىاثُت الذولُت في كمو اهتهان كىانذ خماًت 

ٍ اللىانذ في خماًت البِئت خالٌ الجزاناث اإلاعلخت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، فةهه ًمىىىا الجضم بهذم فهالُت َز

 لهذة ؤظباب، لزا هشي ؤهه ًجب ؤن جخخز ؤلاضالخاث الخالُت لخفهُل كىانذ خماًت البِئت خالٌ الجزاناث اإلاعلخت الخالُت:

ت  -1 ادة آلازاس الخذمحًر بن نذد الاهتهاواث التي لخلذ بالبِئت خالٌ الجزاناث اإلاعلخت كذ جػانفذ بعبب ٍص

ت بخؿىس جىىىلىظُا ا لجعُمت التي سجبتها الىظاثل وألاظالُب التي حعخهمل في اللخاٌ والتي جضداد كىتها الخذمحًر

ذ، والتي ؤدي اظخهمالها بلى بلخاق ؤري  ت التي لم جدكش بمىظب الىطىص بشيل ضٍش العالح واألظلخت الىىٍو

ش وحهذًل  ظعُم بيل ؤشياٌ الخُاة نلى ظؿذ الىشة ألاسغُت، مً َىا ًجب ؤن ًىاهب الخؿىس في ألاظلخت جؿٍى

في اللىانذ ؤلاوعاهُت التي جدمي البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، وهىٍى في َزا ؤلاؾاس بلى وظىب الخفىحر في وغو 

اجفاكُت بوعاهُت خامعت خٌى خماًت البِئت الؿبُهُت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت بانخباس ؤن واكو الجزاناث اإلاعلخت 

هفاًت اللىانذ ؤلاوعاهُت الخالُت لخماًت البِئت ظىاء جلً التي جػمىذ ؤخيامها بطفت يحر مباششة  ؤزبذ نذم

خماًت للبِئت ؤو جلً التي هشظذ كىانذَا خماًت مباششة للبِئت، والتي ؤن جػمىذ في ؤخيامها خماًت للبِئت بال 

نلى البِئت وؤَملذ ضىس ؤخشي بشصث خالٌ ؤجها اهخفذ باإلشاسة بلى بهؼ الاهتهاواث التي حهخبر انخذاء ظعُما 

 الجزاناث اإلاهاضشة.

هزلً مً الىلاثظ التي وسجلها نلى كىانذ اإلاعاولُت في الاجفاكُاث الذولُت ؤلاوعاهُت ؤجها اشترؾذ الوهلاد  -2

لت ألامذ، بال ؤن بزباث َزٍ  اإلاعاولُت نً ألاغشاس التي جلخم بالبِئت ؤن جيىن ؤغشاس بالًت واظهت الاهدشاس وؾٍى

اإلاعاولُت ًطهب مً الىاخُت الىاكهُت جدلله في مهكم الجزاناث اإلاعلخت التي ؤلخلذ بالبِئت ؤغشاس فادخت 

لت ألامذ. ا واظهت الاهدشاس وؾٍى  لىنها لم جطل بلى خذ انخباَس
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اكُاث باإلغافت بلى رلً، ؤن الذٌو يالبا ما جداٌو الالخفاف نلى الاخخطاص الجىاجي اإلامىىح لها مً كبل الاجف -3

، ففي مجضسة ضبرا وشاجُال التي اسجىبتها 3ؤلاوعاهُت لخىفحر خطاهت ألفشاد كىاتها اإلاعلخت غذ اإلاعاءلت الجىاثُت 

، هجذ ؤن بظشاثُل خاولذ الخداًل إلاىو 1982اللىاث ؤلاظشاثُلُت في مخُم الالظئحن الفلعؿُيُحن بلبىان نام 

ُم خاضت )لجىت واَان( لُفلذ ظىىدَا مً اإلاعاءلت، بل معاءلت ظىىدَا ؤمام َُئاث ؤخشي بدشىُل لجىت جدل

هي جداٌو كذس ؤلاميان مىدهم الخطاهت الجىاثُت في مىاظهت الاهتهاواث الخؿحرة التي ًشجىبىجها في مجاٌ اهتهان 

 ؤخيام خماًت البِئت الؿبُهُت باألساض ي الفلعؿُيُت وبخاضت جلً التي لخلذ بلؿام يضة.

هاث الىؾىُت الجىاثُت للذٌو في فشع نلىباث ظىاثُت غذ بن كُام الاجفاكُاث ؤلاو -4 عاهُت باإلخالت بلى الدشَش

مشجىبي الاهتهاواث الجعُمت لللىانذ ؤلاوعاهُت كذ ظاَم في الخللُل مً فهالُت كىانذ اإلاعاولُت نً اهتهان 

هاتها الجىاثُت خماًت البِئت ؤزىاء الجزاناث اإلاعلخت، هما ؤن الهلىباث التي جفشغها الذٌو بمىظب حشَش

ت ال جدىاظب مو ظعامت الجشاثم اإلاشجىبتـ، مما  -َزا في خالت فشغها فهال-الىؾىُت، هي في الخلُلت نلىباث ضىٍس

ٌهني ؤن كىانذ اإلاعاولُت جخالش ى ؤمام الخطادم الىاكعي بحن الخماًت الىؾىُت إلاىتهيي اللىانذ ؤلاوعاهُت وبحن 

 الخماًت الذولُت لطخاًا جلً الجزاناث.
 

 امهىاىش
 

                                                           
دلؤدتر العلمي السنوي عزيز شكري، القانوف الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية، كتاب القانوف الدويل اإلنساين، ادلؤدترات العلمية جلامعة بريوت، ا دمحم (1)

  .107، ص 2005لكلية احلقوؽ، اجلزء الثالث، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 
دين، ضماانت حقوؽ اإلنساف ومحايتهما وفقا للقانوف الدويل والتشريع الوطين، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، نبيل عبد الرمحن انصر ال (2)

  .145-144، ص 2009
، الثقافة للنشر والتوزيع دار، الطبعة األوىل، اجلزء األوؿ )مبادئ القانوف الدويل العاـ(، القانوف الدويل العاـ، سهيل حسني الفتالوي غالب عواد احلوامدة (3)

  .83ص، 2009 ،عماف األردف
 ، من)السابقة الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية التحقيق جلاف لتاريخ دراسة األساسي مع ونظامها نشأهتا (الدولية اجلنائية احملكمة بسيوين، شريف حممود (4)

 .118، ص 2001 القاىرة، ادلصري، القضاة اندي إصدارات
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 25ادلادة ) (5)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 26ادلادة ) (6)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 28ادلادة ) (7)
 .1998من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ ( 11ادلادة ) (8)
 .1998لعاـ  ( من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية29ادلادة ) (9)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 5ادلادة ) (10)
 .1998لية لعاـ ( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو 6ادلادة ) (11)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 7ادلادة ) (12)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 08ادلادة ) (13)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 2 / 8)ادلادة  (14)
 شورة على موقع احملكمة اجلنائية الدولية، التايل:نم ،2010عاـ  غندا جوافو أ –اليت مت تبنيها يف ادلؤدتر االستعراضي بكمباالمكرر  8ادلادة  (15)

https://www.crin.org/en/library/publications/international-criminal-court-icc-arabic 
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 .1998من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ  (11ادلادة ) (16)
 .1998من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ  (24)ادلادة  (17)
ريعة والقانوف، وسيم جابر الشنطي، مدى فعالية آليات تطبيق قواعد القانوف الدويل اإلنساين، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانوف العاـ، كلية الش (18)

 .147، ص2016اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
ة إسرائيل عن جرائمها حبق الشعب الفلسطيين، دراسة حتليلية، مابني القانوف أثر االعرتاؼ ابلدولة الفلسطينية على مسؤولي فارس رجب مصطفى الكيالين، (19)

 .49-48، د.ي.ف، صالعاـ، كلية احلقوؽ، جامعة األزىر، غزة
 ، منشور على ادلوقع االلكرتوين التايل:14:55الساعة  15/05/2017اتريخ التصفح معتز قفيشو، فلسطني واحملكمة اجلنائية الدولية،  (20)

www:qanon.ps/news.php?action=view06/04/2017,11.59. 
 ادلرجع نفسو. (21)
 .77فارس رجب مصطفى الكيالين، ادلرجع السابق، ص (22)
 .235، ص2008والتوزيع، الطبعة األوىل، األردف،  الثقافة للنشر احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة واختصاصاهتا، دارليندة معمر ليشوي،  (23)
يين، مداخلة آمنة دمحمي بوزينة، انضماـ فلسطني إىل احملكمة اجلنائية الدولية وإمكانية تفعيل اختصاصها يف مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسط (24)

 .255، ص2016ديسمرب  2و 1ضمن ملتقى فلسطني قضية حق، ادلنعقد من قبل مركز جيل البحث العلمي وجامعة اإلسراء الفلسطينية، لبناف، 
 .25/12/2012تصريح األمني العاـ لألمم ادلتحدة قد نشر يف الصفحة األوىل جلريدة القدس ادلقدسية بتاريخ  (25)
 .235ليندة معمر ليشوي، ادلرجع السابق، ص (26)
 .6-5ادلرجع السابق، ص  آمنة دمحمي بوزينة، (27)
 .1998/ب( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 2الفقرة  08ادلادة ) (28)
، جملة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية"إمتداد إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية لشموؿ اجلرائم اإلرىابية )دراسة مستقبلية("، براء منذر كماؿ عبد اللطيف،  (29)

 .14ص. 2009، 05، العراؽ، العدد 16اجمللد 
 .14براء منذر كماؿ عبد اللطيف، نفس ادلرجع، ص  (30)
 .145وسيم جابر الشنطي، ادلرجع السابق، ص  (31)
 .15براء منذر كماؿ عبد اللطيف، ادلرجع السابق، ص (32)
 .1998من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ ( 77ادلادة ) (33)
 .1998( من نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ 80ادلادة ) (34)
 .37، ص 2008، جواف 870، العدد 90 د، اجمللاجمللة الدولية للصليب األمحرإمانويلديكو، تعريف اجلزاءات التقليدية، نظامها وخصائصها،  (35)

الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات ادلسلحة، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردف، كرمية عبد الرحيم الطائي وحسني علي الدريدي، ادلسؤولية   (3)
 .18، ص. 2009

 .115 ، ص2008هللا، القانوف الدويل اإلنساين ) ادلمتلكات احملمية(، بدوف طبعة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  سعد عمر (37)
 .112، ص. 2013انونية للبيئة من التلوث يف ضوء القانوف الدويل اإلنساين، منشورات بغدادي، )بدوف مكاف للنشر(، سناء نصر هللا، احلماية الق (2)
 .448، ص 2006طارؽ عزت رخا، طارؽ عزت رخا، القانوف الدويل العاـ يف السلم واحلرب، دار النهضة العريب، القاىرة، مصر،  (3)
 .118سناء نصر هللا، ادلرجع السابق، ص  (1)
 .23كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي، ادلرجع السابق، ص   (2)
 .26، 24كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي، ادلرجع نفسو، ص   (3)

 .458، 456طارؽ عزت رخا، ادلرجع السابق، ص 
 .96 -95 لدريدي، ادلرجع نفسو، صكرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي ا  (4)

(44)
 Alexander Kiss, les Protocoles additionnes aux Conventions de Geneva de 1977 et La protection 

des biens de L’environnement Études et Essais sur le Droit international humanitaire, sur les 

principes de la Croix-Rouge, p 184.  
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 .28كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي، ادلرجع السابق، ص ( 5)

 .119سناء نصر هللا، ادلرجع السابق، ص  (2)
 .99 -98كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي، ادلرجع السابق، ص   (3)

انوف الدويل والعالقات فيصل عريوة، ادلسؤولية عن انتهاؾ قواعد محاية البيئة يف القانوف الدويل اإلنساين، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف احلقوؽ، ختصص الق (1)
 .39، ص 2012-2011، اجلزائر، 01ر الدولية، كلية احلقوؽ، جامعة اجلزائ

 .16 -15، فيصل عريوة، نفس ادلرجع (1)
 .100 -99  كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي، ادلرجع السابق، ص  (2)
 .55ص  السابق، عريوة فيصل، ادلرجع (51) 
 .169، ص 2006-2007اجلزائر،  بن عكنوف، احلقوؽ، كلية دكتوراه، رسالة احلدود، عرب التلوث عن الدولية ادلسؤولية مراح، علي بن (52)
 .577، ص 2006لبناف، -احلقوقية، بريوت احلليب عنها، الطبعة األوىل، منشورات القانونية ادلسؤولية العدواف ومدى الدراجي، جرمية إبراىيم (53)
 .40، ص 1997 لبناف، بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسة اجلامعية ادلؤسسة العاـ، الدويل القانوف يف ادلسلح النزاع كماؿ محاد،  (54)
  ، ص2009احلسني، احلماية الدولية دلوارد ادلياه وادلنشآت ادلائية أثناء النزاعات ادلسلحة، الطبعة األوىل، دار احلليب احلقوقية، لبناف،  جعفر زىري فراس (55)

338 . 
 .65ص  السابق، عريوة فيصل، ادلرجع (56)
دمحم خيضر، ربيعة شطي، محاية البيئة أثناء النزاعات ادلسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماسرت، ختصص قانوف دويل عاـ وحقوؽ اإلنساف، قسم احلقوؽ، جامعة  (57)

 .106، ص 2016/ 2015بسكرة، اجلزائر، السنة الدراسية: 
 .1998لعاـ  من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 08ادلادة  (58)
 .107-106ربيعة شطي، ادلرجع السابق، ص.ص  (59)
جملة اقي السابق("، ثقل سعد العجمي، "مسؤولية القادة والرؤوساء عن اجلرائم الدولية اليت يرتكبها مرؤوسوىم )مع دراسة حملاكمة ادلسؤولني يف النظاـ العر  (60)

 .54-53، ص.ص 2008، العدد الثاين، السنة الثانية والثالثوف، الكويت، يونيو احلقوؽ
 .82، ص 2001علي عواد، العنف ادلفرط، قانوف النزاعات ادلسلحة وحقوؽ اإلنساف، الطبعة األوىل، دار ادلؤلف، لبناف،  (61)
هضة العربية القاىرة، أشرؼ عبد العزيز الزايت، ادلسؤولية الدولية لرؤساء الدوؿ )دراسة تطبيقية على إحالة البشري إىل احملكمة اجلنائية الدولية(، دار الن (62)

 .208-207د.س.ف، ص 
(، 88ر، اجمللد )خمتارات من اللجنة الدولية للصليب األمحلية(، ىورتنسيادي وتيجو تريس بوسي، )العالقة بني القانوف الدويل اإلنساين واحملاكم اجلنائية الدو  (63)

 .11، ص 2006، مارس 861العدد 
، 1جامعة قسنطينة ػ قانة حيي، اجلهود الدولية حلماية البيئة البحرية أثناء النزاعات ادلسلحة، حبث مقدـ لنيل شهادة ادلاجستري يف القانوف الدويل العاـ، (64)

 .109، ص2014ػ-2013السنة الدراسية:  ، غري منشورة،اجلزائر
، 870، العدد 90، اجمللد خمتارات اللجنة الدولية للصليب األمحرجيمي آالف، ولياـ سوف، بعض االعتبارات حوؿ مسؤولية القادة وادلسؤولية اجلنائية،  (65)

 .58-57، ص2008جويلية 
 .68عريوة فيصل، ادلرجع السابق، ص (66)
 من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 27أنظر: ادلادة  (67)
 .209-208أشرؼ عبد العزيز الزايت، ادلرجع السابق، ص  (68)
 .104كرمية عبد الرحيم الطائي وحسني علي الدريدي، ادلرجع السابق، ص   (69)
 .1949فاقية جنيف الرابعة لعاـ ادللحق ابت 1977من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ  01الفقرة  87ادلادة  (70)
 .1949ادللحق ابتفاقية جنيف الرابعة لعاـ  1977من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ  03الفقرة  87ادلادة  (71)
 .69عريوة فيصل، ادلرجع السابق، ص (72)
 .93-92ثقل سعد العجمي، "ادلرجع السابق، ص.ص  (73)
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 .134، ص 2007الدويل اجلنائي، اجلزء األوؿ، بدوف طبعة، دار ىومة، اجلزائر،  عبد العزيز العيشاوي، أحباث يف القانوف (74)
 (75)

Glasser .S, infraction internationale, paris, 1957, p 20. 
ية ، مدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية يف محاية البيئة أثناء النزاعات ادلسلحة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، القانوف العاـ، كلعلي حسني الدريدي (76)

 . 347األردف، بدوف سنة، ص  منشورة،الدراسات القانونية العليا، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، 
، أشار ادلدعى العاـ إىل أنو يسمح ابعتبار الشخص مسؤوال جنائيا سواء عن أفعالو كفرد )ادلادة ICTYKاـ احملكمة ففي قضية ميلومري ستاكيتش أم (77)

(، كما أشارت الدائرة االبتدائية إىل أف منصب القائد أو الرئيس يعد ظرفا 7/3( أو بوصفو قائدا مدنيا أو عسكراي مسؤوال عن تصرفات مرؤوسيو )ادلادة 7/1
إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر،  الطبعة السادسة،(. نقال عن: شريف عتلم، القانوف الدويل اإلنساين، 7/1ؤوليتو اجلنائية مبوجب ادلادة )مشددا دلس

 .11ص ، 2006لقاىرة، ا
 .213أشرؼ عبد العزيز الزايت، ادلرجع السابق، ص  (78)
؛ 6/1ال يسأؿ فحسب عن اجلرائم اليت ارتكبها بنفسو تطبيقا للمادة  (Alferd Musemaويف ىذا الصدد قرر ادلدعى العاـ حملكمة روندا أف ادلتهم ) (79)

 من النظاـ األساسي للمحكمة. نقال عن: 6/3وإمنا يسأؿ كذلك عن التصرفات اليت أيتيها مرؤوسيو وتشكل جرائم دولية تطبيقا للمادة 

Aptel.C and Williamson (j.a), Case Note Prosecutor V.Musema », MJIL, Vol (1), 2000, p 139. 
 .213أشرؼ عبد العزيز الزايت، ادلرجع السابق، ص  (80)
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 لية الجهكني االقجصادي أالجنهوي في اجلسائر نن خالل  واقع ثفعيل دور الهرأة

The reality of activating the developmental role of women in Algeria through the 

mechanism of economic empowerment 

 د. رانجة زكية                                                                                                                                                                                                           

       العلوم الضياصية والعالقات الدولية كلية

 اجلسائر-20جانعة اجلسائر                                                                                                                                                                       

 

 الهلخص: 

جشظُخ اهخشاؽ اإلاشأة اإلاخبىاة والتي الهذف منها  همىمُتالعُاظاث ال الىسكت البدثُت الى حعلُـ الػىء نلىتهذف هزه 

أن هجاح رلً ًبلى مشهىها مً  ًوال ش. للبالد في معاس الخىمُت والبىاء العُاس ي والاحخماعي والاكخطاديوجفهُل دوسها 

اظاث ئغافت مً حهت أخشي الى الذوس اإلاهم الزي ًجب ان جلهبه ووغو العُحهت باظهام ول اللائمين نلى الشأن الهام 

ت واملجخمو اإلاذوي اإلاشأة هفعها مً خالٌ  وغيرها إلهجاح هزه العُاظاث اإلاىخهجت وجدلُم أهذافها نلى الحشواث اليعٍى

 اسع الىاكو. 

  احلركات النضويةحقوق الهرأة، الجنهية اإلقجصادية،  : الكلهات الهفجاحية

Abstract: 

This research paper aims to shed light on the adopted public policies aimed at consolidating the 

involvement of women and activating their role in the development path and the political, social and 

economic construction of the country. There is no doubt that the success of this depends on the one hand 

dependent on the contribution of all those in charge of public affairs and policy-making, in addition to the 

important role that women themselves must play through feminist movements, civil society and others to 

make these policies succeed and achieve their goals. 

key words: Women's rights, economic development, Feminist movements,   
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 نقدنة: 

ادة اللذسة الشوخُت والعُاظُت والاحخمانُت والاكخطادًت لألفشاد واملجخمهاث الخمىين ادة كذسة ألافشاد  .هى ٍص وهى نملُت ٍص

ل جلً الخُاساث ئلى ؤلاحشاءاث والىخائج اإلاؿلىبت. ومً أظاظُاتها ؤلاحشاءاث التي،  أو الجماناث نلى اجخار خُاساث وجدٍى

ً ألاضٌى الفشدًت وهضاهت العُاق الخىكُمي واإلاإظس ي الزي  هفاءة ، وجدعينوالجمانُت نلى خذ ظىاء، حعاهم في جيٍى

 ٌ  .ًدىم اظخخذام هزه ألاضى

شير مطؿلح  ادة دسحت الاظخ« الخمىين»َو ش اإلاطير لذي الىاط واملجخمهاث املحلُت ئلى جذابير جشمي ئلى ٍص لالٌ الزاحي وجلٍش

لت معإولت ومدذدة راجُا، ورلً بىاء نلى ظلؿتهم الخاضت. ئنها نملُت أن جطبذ  لخمىُنهم مً جمثُل مطالحهم بؿٍش

الخمىين أكىي وأهثر زلت، وخاضت في العُؿشة نلى خُاة الفشد واإلاؿالبت بدلىق الفشد.والخمىين هفهل ٌشير ئلى نملُت 

واظخخذام  ، وإدسانهفىر الزاحي والذنم اإلانهي مً الىاط، والتي جمىنهم مً الخغلب نلى شهىسهم بالعجض، ونذم وحىد

 .مىاسد هام. لللُام بالهمل بلىة

الخمىين ههجا نملُا للخذخل اإلاىحه هدى اإلاىاسد. في مجاٌ التربُت اإلاذهُت والخهلُم وفي مجاٌ الهمل الاحخماعي، ٌشيل 

مثل الخمىين مفهىما سئِعُا في الخؿاب اإلاخهلم  ادة معإولُت اإلاىاؾً. ٍو الذًملشاؾي، هما ًىكش ئلى الخمىين وأداة لٍض

ض اإلاشاسهت اإلاذهُت. ئن الخمىين همفهىم، ًخميز بالخدشن بهُذا نً ا لشهىس بالعجض هدى جطىس أهثر جىحها هدى بخهٍض

 .اللىة، ًمىً الهثىس نلُه بشيل متزاًذ في مفاهُم ؤلاداسة، وهزلً في مجاالث الخهلُم اإلاعخمش واإلاعانذة الزاجُت

ً عجلت الخىمُت،  ض الفشص و جدٍش هما ان مفهىم الخمىين في املجاٌ الاكخطادي ًدخل أهمُت هبيرة إلاا له دوس باسص في حهٍض

ت فان مً  وباليعبت إلاىغىم جمىين اإلاشأة في الذٌو اإلاغاسبُت فان هزه الذٌو ووفم ما حشهذه مً جدىالث و جدذًاث جىمٍى

هُت في اليشاؽ الاكخطادي في اإلاىؿلت خاضت في قل  الػشوسي حعلُـ الػىء نلى مياهت اإلاشأة ؤلاضالخاث حشَش

ت و جدعين بِئت الاظدثماس وجمىين اإلاشأة مً خالٌ جىفير فشص نمل للمشأة بما ٌعهم في  والعُاظاث الاظدثماٍس

هاث الذانمت للمشأة  .جمىُنهالخيىن معدثمشة وسائذة أنماٌ، ورلً ًخؿلب خاضت سفو الىعي بالدشَش

ت لخدلُم الخمىين ومً خال ٌ هزه الىسكت البدثُت هداٌو حعلُـ الػىء نلى الجهىد التي كامذ بيها الحيىمت الجضائٍش

مىً بالخالي ؾشح ؤلاشيالُت  للمشأةالاكخطادي  ض خلىكها الاكخطادًت ودوسها في الخىمُت ٍو اقع التمكين الخالُت:وحهٍض ماهو و

 .؟ في الجزائر التنموي بهدف تعزيز دورها  للمرأةالاقتصادي 

 جم جدذًذ الفشغُاث الخالُت:  ولإلحابت نلى هزه ؤلاشيالُت

 .ًًض مياهت اإلاشأة في الهذًذ مً اإلاُاد ت الهذًذ مً الجهىد لخهٍض  جبزٌ الذولت الجضائٍش

 .ًشجبـ الخمىين الاكخطادي للمشأة في الجضائش بالجهىد الحيىمُت مً حاهب وبجهىد اإلاشأة هفعها مً حاهب اخش 

خالٌ ما ظبم جم جدذًذ نىاضش الذساظت واالحي: جم الخؿشق في مدىس اٌو الى مفهىم الخمىين الاكخطادي خاضت ومً 

باليعبت للمشأة، في املحىس الثاوي جم الاهخمام بخدذًذ مياهت اإلاشأة في الجضائش في مخخلف املجالث ونبر مخخلف الفتراث 

لث وألاخير جم حعلُـ الػىء نلى واكو الخمىين الاكخطادي للمشأة للجضائش الضمىُت مىز الاظخلالٌ الى الان، في املحىس الثا

اث التي وضل الُه.   واإلاعخٍى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
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 ة أفهوم الجهكني االقجصادي لدى الهر الهحور األول: ن

ٌهذ مفهىم الخمىين مً اإلافاهُم التي هجذها غمً اهخماماث الهذًذ مً اإلاىكماث الذولُت نلى ساظها ألامم اإلاخدذة ورلً 

مً خالٌ دوسها في مداسبت الفلش،التهمِش، اإلاعاواة الاحخمانُت وغيرها خُث ان الخمىين ٌعانذ الفئاث الػهُفت نلى 

 جخؿي العجض لخطبذ اكىي. 

  Empowermentنفهوم الجهكني -2

ت الحذًثت  ض دوس  واإلاهاضشة والزيالخمىين هى مً اإلاطؿلحاث الحذًثت اإلاعخخذمت في الاظالُب الاداٍس ًخمدىس خٌى حهٍض

ادة اظخغالٌ هفاءتهم في الهمل وفهالُتهم فُه فمً خالٌ الخمىين ًمىذ للهاملين  اإلاىقفين في اجخار اللشاساث الجمانُت وٍص

في الىخائج  الخأزيرخٌى ؾبُهت الهمل وهزا وله بهذف حهل اإلاىقفين لهم اللذسة نلى  اءآلاساءإلبذظلؿت مإكخت ومجاال 

 النهائُت للهمل 

وبالخالي فان الخمىين هى دنم الفانلُت نىذ اإلاىقف مً خالٌ دنم اظخلاللُخه غمً بِئت الهمل مو ان خافل نلى جؿىس 

غمً اهخمام اإلاىكماث اإلاهاضشة بشاط اإلااٌ البششي والفىشي  وهزا ًىذسج معخمش،ادائه والاظخفادة مً خبرجه بشيل 

ت في الهطش الحذًث وهزا لخدلُم  والخؿلهاث الجذًذةإلداسةوالترهيز نلى فشق الهمل والهمل الجماعي  اإلاىاسد البشٍش

هت للضبائً و اإلاىؾىين   .1الىفاءة والاظخجابت العَش

ادة اللذسة العُاظُت والاحخمانُت والاكخطادًت وفي خلل دساظت العُاظاث الهامت فان الخمىين ًلط داخل  لألفشادذ به ٍص

ادة كذسة الافشاد والجماناث نلى اإلاشاسهت في العُاظاث واجخار اللشاساث  املجخمو فهى يهذف الى ٍص

لت معإولت لخ  أهثريىن هما ٌشير الخمىين إلاذي اظخلاللُت الافشاد واملجخمهاث املحلُت لخمىُنهم مً جمثُل مطالحهم بؿٍش

هُفُت الاظخخذام الامثل للذساث واإلاىاسد  وإدسانزلت وكىة والتي جمىنهم مً الخغلب نلى شهىس العجض ونذم الىفىر 

 2اإلاخاخت لهم 

ض الشهىس  ض اإلاشاسهت اإلاذهُت في العُاظاث الهامت وحهٍض ادة معإولُت اإلاىاؾً وحهٍض ت اهه اداة لٍض هما ًىكش الُه مً صاٍو

هشفه سوبشث  اهه كذسة الافشاد ولجماناث واملجخمهاث املحلُت نلى العُؿشة نلى قشوفهم  آدامضباللىة لذي اإلاىاؾىين َو

 أهفعهموالهملت التي مً خالله فشدًا وحمانُا هىىن كادسون نلى معانذة ومماسظت العلـ وجدلُم اهذافهم الخاضت 

ً نلى جدلُم اكص ى كذس مً كُمت خُاتهم   .والاخٍش

و بالخالي فان مطؿلح الخمىين ًشهض نلى كذسة املجخمهاث املحلُت مً الىضٌى الى اإلاىاسد والاظخفادة منها وغالبا ما ًدىاٌو 

الاحخمانُت الاهثر تهمِشا والتي حهاوي مً الخمُيز الاحخماعي الزي كذ ًيىن كائما نلى الاناكت الخمىين الجماناث والفئاث 

 3او الهشق او الذًً او الجيغ وحهضص كذستها نلى اجخار اللشاس واإلاشاسهت في العُاظاث الهامت .
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 قجصادي : الجهكني اإل-0

ًخهلم مفهىم الخمىين الاكخطادي مً اهم مجاالث الخمىين في العُاظاث الهامت وهى نباسة نً نملُت مشهبت جخؿلب جبني 

في اظخخذام مىاسد املجخمو وفي  لألفشادظُاظاث واحشاءاث وهُاول مإظعاجُت وكاهىهُت تهذف الى خلم فشص مخيافئت 

ٌعخؿُو الاوعان مً خاللها الاهخلاٌ مً مىكو  وهي نملُتهمِش مشاسهت العُاظُت والاكخطادًت إلايافدت الفلش والت

واإلاالُت الاظاظُت  الاكخطادًتمً خالٌ اصدًاد ظُؿشجه وجدىمه باإلاىاسد  انلى ورلًاكخطادي ادوى الى مىكو اكخطادي 

  وهي الاحىس وساط اإلااٌ واإلالىُاث الهُيُت وهى ما ًمىده في الذسحت الاولى اظخلاللُت مادًت مباششة

ل الحاالث مً خاالث  خُث هجذ الهذًذ مً اإلاىكماث الذولُت والىؾىُت واملحلُت لعانذة الفئاث والاظش املحشومت وجدٍى

اغازت الى والانخماد نلى اإلاعانذاث والاناهاث واإلاىذ الى خالت الخىمُت وجدلُم الاظخلاللُت الاكخطادًت واللذسة نلى 

لهزه الفئاث نلى  أهبررامج والعُاظاث الهامت اإلاخهللت بها ورلً لخدلُم كذسة اظخغالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت واإلاشاسهت الب

 الخشوج مً العجض الى اللىة واللذسة نلى الاهخاج في املجخمو 

كذساتهم الابذانُت والاهخاحُت  ئؾالقفالخمىين الاكخطادي ًخهلم بمعانذة الافشاد والفئاث املخخلت مً املجخمو نلى 

ومخؿىس في قشوف مهِشتهم، فالخمىين ًمثل هكشة اشمل للذًملشاؾُت وخلىق الاوعان واإلاشاسهت لخدلُم همى معخذام 

لِشمل جمىين الافشاد لفهم خطائظ بِئتهم الاحخمانُت والاكخطادًت والعُاظُت والثلافُت وجمىنهم مً اخز الخؿىاث 

ت اظتراجُجُت  ت جىمٍى  الاصمت لخدعين قشوف مهِشتهم فالخمىً ًخهلم بشٍؤ

 قجصادي للهرأة:الجهكني اإل-0

ً ووان له الاهدشاس الىاظو بين  للمشأةمطؿلح الخمىين الاكخطادي  بشص واهدشش في فترة الدعهُىاث مً اللشن الهشٍش

والتي جطذسها والتي  اإلاشأةاإلاإظعاث والهُئاث الذولت نلى ساظها الامم اإلاخدذة مً خالٌ الىزائم الذولُت الخاضت بدلىق 

 اهخمذ فيها بلػاًا اإلااسة والخىمُت واهخمذ بمداسبت خالت التهمِش 

التهمِش نلى بهؼ  ألزاسواشمل مً العابم خاضت مو اصدًاد الىعي  وأنمموكذ اخز هزا اإلاطؿلح الُىم مهاوي اوظو 

الى مجمىناث غغـ وخشواث  هػماموالا الحلىق الفشدًت والجمانُت  بأهمُتفئاث املجخمو واحعام الىعي املجخمعي 

 4احخمانُت كادسة نلى جمثُل اإلاطالح والىضٌى الى مشاهض اللشاس الاكخطادي والعُاس ي 

والاظخفادة منها والخمىين هى نملُت  إلؾالكهافالخمىين ًخهلم بالىعي الزاحي لللذساث اليامىت وامخالن الىظائل والادواث 

شمل رلً مداسبت ول اشياٌ الخطذي لهزه الفشص مىذ الفشص الاظاظُت للفئاث اإلاهمشت ب شيل مباشش وغير مباشش َو

ت  ت ال حهني الىخائج اإلادعاٍو  اإلادعاوون في الفشص كذ ًطلىن الى هخائج مخخلفت  فاألفشادمو الهلم ان الفشص اإلادعاٍو

هخمذ مفهىم الخمىين  ادة انخماد  للمشأة الاكخطاديَو ض كذس  اإلاشأةنلى ٍص اتها الزاجُت والذاخلُت مً خالٌ نلى راتها وحهٍض

 اإلاشأةنلى ضىو اللشاس وبالخالي فان الخمىين ٌشمل اهدشاٌ  أهبروكذسة  أهبرنملُت الخىنُت وبىاء اللذساث جإدي الى مشاسهت 

 اإلاشاسهت املجذًت والفهالت في ضىو اللشاس  والىضٌى الىفي اإلاهاملت  والا معاواةمً الهمل اإلاخذوي الاحش 
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بذأظاس ي هى جىظُو هؿاق الفشص والخُاساث والبذائل اإلاخاخت لها فالهذف الا  ش كذساتها  اإلاشأةرلً مً خالٌ جىمُت  ٍو وجؿٍى

ض الخهلُم واإلا شفت والثلافت والهمل غمً هالتي جمىنها مً اخذار الخغُير في مجخمهاتها ومطذس هزه اللىة ًىمً في حهٍض

و اإلاعخلبلُت  ئؾاس  5الجمانت والخفىير باإلاشاَس

ت جشهض نلى اهمُت الذوس الزي جلهه بىضفها نىطشا فهاال ومىخجا  اإلاشأةوبالخالي هىا وهخبر  نىطش فهاٌ في الهملُت الخىمٍى

فانال وغير مخللي للمعانذة وهزا ًخدلم مً خالٌ الخىكُم ار خٌى لليعا ا ٌشيلً كىة ظُاظُت وفهالت جدذر الخغُير 

 بذٌ ان جيىن مخللي للمعانذة  الخىمُتوجيىن راث معاهمت في نلُت 

منها اإلاخدذة بشامج وان الهذف  لألمموكذ جبيذ نذد مً اإلاىكماث الذولُت الحيىمُت والغير الحيىمُت واإلاىكماث الخابهت 

ت في الذٌو الىمُت لجهل نملُت وبشامج الخىمُت اهثر كىة وفهالُت، فلذ اظخدذر ضخا الاكخطادًللمشأةالخمىين  سفو

والزي ٌهخبر اؾاسا ناإلاُا  1995بىين  الخىمُتفي  باإلاشأةمم اإلاخدذة الاهمائي بشهامج خاضا للعُاظاث الخاضت البرهامج الا 

بهذف الخغلب نلى الطهىباث وخث ول مً الحيىماث واملجخمو اإلاذوي  اإلاشأةلخدلُم اإلاعاواة بين الجيعين وجمىين 

والاكخطاد خُث ًدذد اإلانهاج ظخت  باإلاشأةُت اإلاىاظبت إلاا ًخهلم واللؿام الخاص الى اجخار الاحشاءاث الاصمت والاظتراجُج

 : 6اهذاف اظاظُت هي والخالي

ض خلىق  -1 رلً فشص خطىلها نلى الهمل واللذة نلى العُؿشة  الاكخطادًبماقيالاكخطادًت واظخلاللها  اإلاشأةحهٍض

 نلى اإلاىاسد الاكخطادًت 

 والخجاسةىاسد والهمل والاظىاق نلى كذم اإلاعاواة الى اإلا اإلاشأةحعهُل ظل وضٌى  -2

ب والىضٌى الى الاظىاق واإلاهلىماث والخىىىلىحُا  -3 ت والخذٍس  جىفير الخذماث الخجاٍس

ض مفهىم الشبياث الاكخطادًت  -4  للمشأةحهٍض

 اللػاء نلى الخفشق لىقُفُت وحمُو اشياٌ الخمُيز  -5

ض اإلاىائمت بين معإولُاث الهمل والاظشة  -6  حهٍض

 الثاني: الهكانة الجنهوية للهرأة في اجلسائر  الهحور 

ت في  لؿاإلاا واهذ اإلاشأة في الذٌو الىامُت مً اإلاىاغُو التي جدكى باالهخمام البالغ خاضت نىذ الحذًث نً الخىمُت الػشوٍس

بجضء ضغير هزه البلذان والتي ال ًمىً جدلُلها دون ان ًيىن ول افشاد هزه املجخمهاث روي دوس فهاٌ، ٌعاهم ول منهم 

 للخػافش الجهىد في ألاخير وجدلم ألاهذاف اإلاشحىة. 

  الجنهية: الهرأة و-1

ً خُث سهضث هزه  ابخذاءانفي نملُت الخىمُت  اإلاشأةبشصث الذساظاث وألابدار اإلاخطلت بذوس  مً ظبهُىاث اللشن الهشٍش

ت  اإلاشأةالذساظاث نلى أهمُت اششان  و الخىمٍى في نملُت الخىمُت هفانل سئِس ي وان ابهادها ًىجم نىه فشل اإلاشاَس

 حذوي وفهالُت  أهثربانخباسها جمثل حضءا مهخبرا مً العيان ًجهل نملُت الخىمُت  فادماحاإلاشأةومدذودًت فهالُتها 
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ُت ورلً مً خالٌ الىذواث واإلاإجمشاث وكذ واهب الاهخمام الهالمي الىبير مً الذٌو والهُئاث واإلاىكماث الذولُت وؤلاكلُم

في جدلُم الخىمُت مشوسا بالهلذ الهالمي  اإلاشأةواملحلُت والععي لتركُت دوس  الذولُتللجهىد  ئؾاسوان الهذف منها وغو 

  1996والى مإجمش بىين  1985ألامم اإلاخدذة ظىت  للمشأة

اث الخىمُت لللت اهخمامها ب هزه  ئزشغمً ظُاظاث الخىمُت وهزا  اإلاشأةمياهت وجضامً رلً مو اهخلاداث ؾالذ هكٍش

ًىكش الى انهً غير  والالئيفي الذٌو الىامُت او ما اضؿلح نلُه بيعاء الجىىب  اإلاشأةالعُاظاث نليها مً حاهب اخش خاضت 

 هجانتها مشترواث هما ًجب في نملُت الخدذًث التي جؿاٌ هزه البلذان وهزا ٌهذ مً أظباب جشاحو ظُاظاث الخىمُت وكلت 

والتي وان اٌو مً جدذر ننها الاكخطادي  Women in development ( WID)في الخىمُت  اإلاشأةخُث هجذ ملاسبت 

ت مخخلفت نً جلً التي جخهلم باالهخمام بخدعين  باإلاشأةالذاهماسوي اظتر بىظيروب خُث اهخمذ هزه اإلالاسبت  مً صاٍو

ػهُفت اإلاعخفُذة وهي ضىسة همؿُت ظانذث نلى تهمِش الذوس الخىمىي خالتها صحُا وغزائُا وخطشها في خاهت الفئت ال

ش الخجاسة ئغافت الى اصمت الذًىن في الثماهِىاث وبشامج الخهذًل الهُىلي التي جدبهها ألازش  للمشأة وكذ وان للهىإلات وجدٍش

ذ  اإلاشأةالبالغ نلى جىظُو دوس  ادة جدذًاث التي جىاحهها فلذ اهدعبذ اليعاء اإلاٍض مً اإلاعإولُاث التي لم جىً حاهضة لها وٍص

 في ول ألاخُان 

ومو قهىس مطؿلح الخىمُت اإلاعخذامت التي تهذف الى الخىفُم بين اإلايىهاث البُئُت والاحخمانُت والاكخطادًت والثلافُت 

 بهذف Genre et developpementوالخىمُت جإهذ نلى مشاسهت الفهالين في الخىمُت مً خالٌ ؾشح مفهىم الىىم والخىمُت 

ومشاناة الهالكاث الاحخمانُت مو دمج حىاهب الاكخطادًت والثلافُت والبُئُت وجخؿـ لػمان  اإلاشأةجدذًذ الاخخُاحاث 

و  ت للشحاٌ واليعاء في حمُو مشاخل نمل اإلاشاَس  وجلُُمها.اإلاشاسهت اإلادعاٍو

 ة والجنهية في اجلسائر: أالهر -0

ت نلى مياهتها ومىدعباتها هؿشف أظاس ي في بىاء دولت الجذًذة بهذ دوسها الىبير  اإلاشأةمىز الاظخلالٌ خافكذ  الجضائٍش

ت والتي ضىو لها مياهت خاضت امخذث مً خالٌ اٌو دظخىس حضائشي ًػمً اإلاعاواة بين الشحل  ٍش  واإلاشأةازىاء الحشب الخدٍش

ذ والترشح للمىاضب العُاظُت ػمً اإلاعاواة وغمً لها خم الخطٍى  ٍو

 باإلاائت ورلً لكشوف الاظخهماس  94: بلغذ وعبت الامُت نىذ اليعاء غذاة الاظخلالٌ والتعليم والتكوين رأةامل

الطهبت وكذ نمذث الجضائش مىز الاظخلالٌ نلى الاهخمام بالخهلُم وحهله الضامُا ومجاهُا ٌشمل الزوىس والاهار 

ألاولى بهذ الاظخلالٌ   ومدى الامُت وفي العىىاث نذد مً ألاؾفاٌ للخمذسط ألهبرالفشضت  إلنؿاءنلى خذ ظىاء 

باإلاائت  80جم حسجُل وعبت جمذسط بلغذ  1977واهذ الجضاٌ اليعبت ألاهبر للزوىس فُما ًخظ الخهلُم فعىت 

باإلاائت لإلهار وهزه اليعبت مافخاث جخدعً ظىت بهذ ظىت ختى بلغذ وعبا مخلاسبت  59.6للزوىس بِىما بلذ جشاوح 

باإلاائتلإلهار، وهزاما ًثبذ جللطا هبيرا في  88باإلائت للزوىس و 96. 2000لدعهُىاث ختى بلغذ ظىت ابخذاء مً ا

 الفىاسق بين الزوىس والاهار فُما ًخظ الخهلُم.
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  :حعاهم اإلاشأة في الجضائش الُىم في كىي الهمل لىً جبلى معاهمتها غهُفت باإلالاسهت بالشحل، هما املرأة والتوظيف

ظىت ورلً بعبب الضواج والاهجاب  34وعبت الدشغُل لذي اليعاء إلاً ًفىق بُنهم ابخذاء مً  لىخل اهخفاع في

 وجدعً قشوف الاظشة وغيرها، وبالخالي فالهذًذ مً اليعاء ًترهً نملهً

الخل أهبر اللؿاناث التي ججلب الفئت  ومو رلً فالجضاٌ اإلاشأة جفشع هفعها شِئا فشِئا باليعبت لعىق الهمل ٍو

ت باإلاائت والطىانت بذسحت اكل الخذماث والخجاسة والبىاء والاشغاٌ الهمىمُت  24باإلاائت و 48هي ؤلاداسة  اليعٍى

 والفالخت 

فاللؿام ألاٌو الزي جخىحه الُه اليعاء هى ؤلاداسة ونىذ سوىد اللؿام الهمىمي وجشاحو مىاضب الشغل جخىحه 

وغيرها، ججذس ؤلاشاسة الى ان اللؿام الغير سظمي غُاب  اليعاء الى اللؿام الخاص الطىاعي في اإلاطاوو والىسشاث

اث الخ   ؤلاخطاءاث خٌى الهامالث في البُىث الحالكت ؾبخ خلٍى

 ت خػىسها اإلابىش مً معخىي الحشهت الىؾىُت مً خالٌ املرأة والنشاط السياس ي: سجلت اإلاشأة الجضائٍش

 UFAاجداد اليعاء الجضائش  1945أظغ ظىت جىاحذها في ألاخضاب العُاظُت همىاغلت في ظبُل الاظخلالٌ وج

اث  والتي ظانذث نلى سفو الىعي العُاس ي لذي اإلاشأة اججاه قشوف  AFMAوحمهُت اليعاء اإلاعلماث الجضائٍش

الاظخهماس وبهذ الاظخلالٌ وسغم غمان الذظخىس ليل خلىق اإلاشأة العُاظُت الا ان مشاسهتها ؾىاٌ فترة الحضب 

فترة الدعهُىاث خُث واهذ اإلاشأة الؿالبت واإلاىقفت معتهذفت ومهاحمت مً الحشواث  الىاخذ واهذ غئُلت جليها

 ؤلاظالمُت 

ً وجللذث  وناد وشاؽ اإلاشأة الجمهىي والحضبي والعُاس ي للخىظو في الهلذ ألاٌو مً اللشن الىاخذ والهشٍش

ٍت وجىظو وشاؾها بهذ انخماد الهذًذ مً اليعاء اإلاىاضب الهامت في البرإلاان ومجلغ الامت وجللذث خلائب وصاس 

هكام اليىجا والزي ظعى الى جشكُت الحلىق العُاظُت للمشأة وجىظُو خكىف جمثُلها في املجالغ اإلاىخخبت بخدذًذ 

 7وعبت زالزين باإلاائت او أهثر في اللىائم الاهخخابُت ليل خضب .

 نكانة الهرأة في القانون والهؤصضات اجلسائرية:-0

 التشريعي  إلاطار  - أ

ض مياهتها ومً  ئؾاسفي نملُت الخىمُت وخاولذ وغو  بادماحاإلاشأةلؿاإلاا خاولذ الجضائش الاهخمام  عي مىكم يهم في حهٍض حشَش

هُت التي جم اجخارها   : 8ما ًليبين اهم الالُاث الدشَش

 وخلىكها ومنها: اإلاشأة: فذ كامذ الجضائش بخىكُو نذة اجفاكُاث دولُت لحفل مطالح اإلاشأةاجفاكُاث خماًت خلىق 

والزي ًشهض نلى نذم الخميز اللائم نلى انشق او اللىن  1963الاوعاناهػمام الجضائش الى الانالن الهالمي لحلىق  -1

 او الجيغ 

 1989ولي للحلىق ذلههذ الا -2

  1989الههذ الىلي اخاص بالحلىق اإلاذهُت والعُاظُت  -3
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لي لحلىق الاوعان  -4  اإلاشأةاسبت اشياٌ الهىف غذ ى مدلن والزي ًىظ 1987اإلاُثاق الافٍش

 للمشأةبمثابت انالن نالمي للحلىق الاوعاهُت  والزي وان 1996 اإلاشأةاجفاكُت اللػاء نلى ول اشياٌ الخمُيز غذ  -5

لي التياغافت الى الهذًذ مً الاجفاكُاث الذولُت  الغاء الخمُيز في الخهلُم  واإلاخهللتضادكذ نليها الجضائش  والهشبُت والافٍش

 وغيرها  الٌ والخمُيزوالاظخغ

عي للجضائش  فالىكام وجمىُنها خاضت في الجاهب  اإلاشأةخلىق  تاملخخلفت وان لها الازش نلى جشكُ وخالٌ الذظاجيرالدشَش

خُث حاء فُه  2016ٌ الزي وان الهمل نليها خاضت بهذ الخهذًل الذظخىسي  للمشأةالعُاظُت  وهزا الحلىق الاكخطادي 

 بخىظُو خكىف جمثُلها في املجالغ اإلاىخخبت"  للمشأة" حهمل الذولت نلى جشكُت الحلىق العُاظُت  35في اإلاادة 

نلى " حهمل الذولت نلى جشكُت الخىاضف بين الشحاٌ واليعاء في ظىق  والتي جىظلهزا الخهذًل  36اغافت الى اإلاادة 

 الهمىمُت ونلى معخىي اإلاإظعاث"  والذاساثي مىاضب اإلاعإولُت في الهُئاث ف اإلاشأةالدشغُل، حصجو الذولت جشكُت 

ادة  اإلاشأةهىا جشهيز اإلاششم نلى جشكُت دوس  جأهذخُث  الاكخطادي وجىظُو دوسها في الخىمُت الى حاهب الشحل مً خالٌ ٍص

ً وخماًتي التركُت خكىقها للحطٌى نلى اإلاىاضب الهلُا ونذم الخمُيز في الىقائف الهمىمُت وهزا الحم ف  والخيٍى

ت  اللُليخلىكها فُما ًخهلم بهؿل الامىمت وخكش الهمل   9للمشأةواخترام العالمت البذهُت واإلاهىٍى

 املؤسساتي  إلاطار  - ب

 :10مً الجاهب اإلاإظعاحي هزلً هجذ جىطِب الهذًذ مً الالُاث منها 

الخػامً  بىصاسةلُخم الحاكها في بهذ  2002ظىت  جأظِعهاوالتي جم  اإلاشأةوكػاًا  باألظشةالىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت  -1

 للمشأةاهخمامها نلى الجاهب الاحخماعي  اإلاشأةوالتي اهطبوالاظشة زم الخلا وصاسة الخػامً والاظشة وكػاًا 

جدذ وضاًت الىصاسة العابلت الزهش وهى مجلغ  2006: اوشا هزا املجلغ ظىت لألظشةواإلاشأةاملجلغ الىؾني  -2

مجمىنت مً الىفاءاث الىؾىُت  باألظشةواإلاشأة ًػمخىلى الخيعُم والخلُُم في الاوشؿت اإلاخهللت اظدشاسي ً

ت ومهىُت اإلاهىُت ومشاهض البدث والخبراء  وهُئاث وجىكُماثاإلامثلت ملجمىنت وصاساث   حمهٍى

 ب؟ 2014اخطاءها الى ظىت  اإلاشأةوالتي جماغافت الى الهذًذ مً الجمهُاث اإلاهخمت بلػاًا  -3

لدصجُو الاوشؿت الطغيرة خاضت منها الاوشؿت الخللُذًت في  2004لىوالت الىؾىُت لدعُير اللشع اإلاطغش ا -4

 البُىث 

فُاث  -5 في التي اوولذ لها مهمت الاسشاد الفالحي اإلاىحه لليعاء الٍش ض الخالًا الخاضت بالخيشُـ الٍش  حهٍض

 قجصادي للهرأة في اجلسائر الهحور الثالث: واقع الجهكني اإل

ت والتي واهذ مددشمت  للذ اولذ الجضائش مىز الاظخلالٌ ونبر فتراث مخخلفت أهمُت بالغت إلاشاسهت اإلاشأة في الهملُت الخىمٍى

في البذاًت ورلً بعبب الامُت واإلاعخىي الخهلُمي اإلاىخفؼ ولىىه ما فتئ ًخدعً باسجفام معخىي الخهلُم وجدعً قشوف 

 بهؼ الخأخش ملاسهت بذٌو شلُلت.اإلاهِشت وم رلً فاهه الًضاٌ ٌهاوي مً 
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 الربانج واالصرتاثيجيات احلكونية:  -2
في  اإلاشأةمً شانها دنم مياهت  والاظتراجُجُاث التيفي الجضائش كذ جم اسظاء مجمىنت مً البرامج  اإلاشأةمً احل دنم مياهت 

 11املجاٌ الخىمىي منها 

والتي جم انخمادها مً ؾشف الحيىمت للنهىع  2008/2013والنهىع بها  إلدماحاإلاشأةالاظتراجُجُت الىؾىُت  -1

ادة فهالُتها  بأوغاناإلاشأة  لخماسط دوسها الخىمىي وٍص

في  -2 واإلايسجمت الى اللػاء نلى التهمِش وجدلُم الخىمُت اإلاخىاصهت  والزي يهذف 2007/2013بشهامج الخجذًذ الٍش

و  ودنم تاإلاشاَس فُت وحصجُو  الجىاٍس ت اإلاطغشة الخاضت  اإلاشأةلعيان اإلاىاؾم الٍش و الاظدثماٍس فُت نلى اإلاشاَس  الٍش

اغافت الى مجمىنت مً البرامج اإلاخهللت بذنم اليشاؾاث الجمانُت للشباب نلى اإلاعخىي املحلي ودنم اوشاء  -3

وعبت اظخفادة اليعاء منها  والتي واهذاإلاإظعاث اإلاطغشة مً خالٌ جلذًم اللشوع مو جخفُؼ في وعبت الفائذة 

 باإلاائت  70

 قجصادي للهرأة اجلسائرية واقع النشاط اإل-0

م الهمل كذ جضاًذث في العىىاث ألاخيرة، لىنها جبلى غهُفت ملاسهت بالذٌو ان  مشاسهت اإلاشأة في الحُاة الاكخطادًت نً ؾٍش

 في العىىاث ألاخيرة ئلى 
ّ
ئًالء بهؼ الاهخمام ئلى معألت ئدماج اإلاشأة في الحُاة املجاوسة. ولم جخجه العُاظاث الهامت ئال

اث واهبن بأهفعهم الخغّيراث التي ناٌشتها الجضائش، خاضت بهذ الثماهُيُاث ودخىلها  الاكخطادًت، خُث أن اليعاء الجضائٍش

ت وقشوف نالم اكخطاد العىق. بزلً بذا ؤلادماج الاكخطادي للمشأة ووأهه اججاه ؾبُعي بعبب الكشوف الاكخطادً

 اإلاهِشت ومخؿلباتها.

 في خاالث كلُلت، وواهذ اظخفادة اليعاء مً مبادساث مً كبُل  ولم
ّ
حعخفذ اليعاء مً بشامج خاّضت لإلدماج اإلانهي، ئال

الهمل اإلاأحىس للمبادساث املحلُت التي جلذم فشضا للشباب مً نذًمي الشهاداث مجاال مخاخا لإلدماج اإلانهي نلى معخىي 

(، هما أن اظخفادة اليعاء مً 2005 اث% )ئخطائُ 50هزه اإلابادساث  الجماناث املحلُت. وبلغذ اظخفادة اليعاء مً

شة لم ًخهذَّ في العىت هفعها 
ّ
%، بِىما واهذ الاظخفادة ألاهبر اليعاء هي جلً اإلاخهللت ببرهامج  17بشهامج اإلاإظعاث اإلاطغ

لذ وعبت الاظخفادة 
ّ
ش خُث مث

ّ
بِىما لم جخهذَّ وعبت ، 2012% مً مجمىم اللشوع اإلامىىخت ظىت  60اللشع اإلاطغ

بىحىد (  % 60 )%، ومً أظباب رلً نذم مهشفت اليعاء 21اظخفادة اليعاء مً بشامج الىوالت الىؾىُت لذنم الشباب 

مثل أشياٌ الّذنم هزه اإلالذمت مً ؾشف الذولت، وهى ما ٌهّبر نً غُاب الاهخمام بالخطىضُاث التي ًيبغي أن جشاعي في 

، ئغافت الى ضهىبت الىلىج ىم مً الخىاصن بين الجيعين في معاس الادماج اإلانهي والاكخطاديهزا الشأن مً أحل جدلُم ه

 للىثير مً اإلاُادًً بعبب الهاداث والخلالُذ.

ت اإلاذنمت مً ؾشف الىوالت نلى كؿام الخذماث، زم  50,89ونمىما فلذ جىصنذ  و اليعٍى باإلاائت  21,21باإلاائت مً اإلاشاَس

مً هخائج رلً جضاًذ وعبت اليعاء  لخبلى اإلاُادًً ألاخشي راث وعب دون أهمُت جزهش، وان نلى اليشاؾاث الحشفُت
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في رلً ختى اليعاء  وال ٌعدثنى( مو ول ما ًيخج نً رلً مً آزاس نلى اإلاشأة 18,5)%الهامالث في اللؿام غير الشظمي 

ماث وخامالث الشهاداث.
ّ
 12اإلاخهل

ش الشامل للفجىة بي والزي ًخم انذاده مً  The global gender Gab Report 2013ن الجيعين ظىت واظدىادا نلى الخلٍش

 ناإلاُا في مجاٌ جمىين اإلاشاة 124اخخلذ الجضائش اإلاشجبت  World economic forumؾشف اإلاىخذي الاكخطادي الهالمي 

وهزا ما ًىكش الُه هتراحو هبير باليعبت  2013ناإلاُا ظىت  124الى اإلاشجبت  2006ظىت  97وبزلً اهخللذ الجضائش مً اإلاشجبت 

 13لخمىين اإلاشاة سغم الجهىد اإلابزولت.

ى ناإلاُا بالىكش خاضت ال 133ونىذ الانخماد نلى مإشش اإلاعاواة الاكخطادًت بين الجيعين فان الجضائش جدخل اإلاشجبت 

و  ت، املجاالث التي جيىن فيها، مذي الخبرة والخدىم في الخلىُاث الهالُت، أي معخىي هزه اإلاشاَس و اليعٍى ؾبُهت اإلاشاَس

ت الى الهذًذ مً مجاالث اليشاؽ الاكخطادي.  شولِغ فلـ نذدها، وهزا ما ًفع  بطهىبت ولىج اإلاشاة الجضائٍش

 اخلاثهة:

نهىع بىغهُت اإلاشأة ئال أنّها، خّتى وإن أخزث باالنخباس نُىه بالجاهب الهالمي إلاعألت لئن واهذ مثل هزه البرامج مهّمت في ال

اث العُاظُت  اإلاعاواة بين الجيعين وخلىق اإلاشأة فانها ال تهخم بالشيل اليافي بخدلُم الخغُير ودًىامُخه نلى اإلاعخٍى

مً خالٌ جثمين الىحىد اليعىي و"اظدثماسه" في  والاحخمانُت والاكخطادًت والثلافُت واإلاإظعاجُت، وختى الذًيُت ورلً

ت أن حعهم فيها ئًجابا مً أحل جدلُم الخىمُت جيىن فيها الّشوابـ الاحخمانُت  وافت املجاالث التي ًمىً للمشأة الجضائٍش

 هفعها بين الجيعين حهبيرا نً مشاسهت مخيافئت لليعاء والشحاٌ في معاس الخغُير.

غ جبهُت اليعاء للذولت مً  ش معاس ؤلادماج اليعىي في الحُاة الهامت بخىَش
ّ
ل أو أخ

ّ
وبشيل نام، فلذ اسجبـ أهم نائم نؿ

خُث هي الػامً لحماًت اإلاشأة خاضت مً خُث أنها ألاهثر جىقُفا في اإلاإظعاث الحيىمُت، وهزلً ألاهثر اظخفادة مً 

جخجه العُاظاث الهمىمُت ئلى جدلُم اظخلاللُت اإلاشأة بغؼ الىكش نً  والىاكو أّن ألامش ًلخض ي أنالذولت،معانذاث 

 في الحُاة الهامت.  الاهذماج“غماس” ولىفعهاخالتها الهائلُت وحهلها كادسة نلى أن جخىع بىفعها 

ًيىن ومو رلً فلِغ هىان بذ مً الخزهير بالهىائم الاحخمانُت والثلافُت التي جدٌى دون جبني ظُاظُاث نمىمُت فهالت 

هذفها ألاٌو هى جدلُم اإلاعاواة بين الجيعين وجشظُخ اهخشاؽ اإلاشأة ولُت في معاس الخىمُت والبىاء العُاس ي والاحخماعي 

أن هجاح رلً ًبلى مشهىها مً حهت باظهام ول اللائمين نلى الشأن الهام وهزلً الفانلين في  ًوال شوالاكخطادي. 

ًت والثلافُت والذًيُت وبمعخىي الخفانل بين الذًىامُاث التي جيىن الذولت الشإون العُاظُت والاحخمانُت والاكخطاد

ت واملجخمو اإلاذوي أؾشافا فانلت فيها.   والحشواث اليعٍى
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قافي
َّ
ىُسود اوث ٍَ ي في او

ُّ
طف

َّ
 ظاهشة اوح

اَهت 
َ
ك

ُ
ْشَجت واوف

ُ
اعت اوف

َ
  ِدَساَظت ِفي آوياِث ِصّ

The phenomenon of intrusion into the cultural heritage 

 a study in the mechanics of watching and humor. 

 خذيجت ٌّري د.                                                    احلعني اخىيفتد.                                                                         

 أكاديٍيت اورتبيت واوحكىيْ ظىط ٌاظت، اوٍغشب

 اوٍىخص

ت ألاؾلىبُت  يهدف      هظا البدض بلى بل٣اء الًىء ٖلى ْاهغة الخُٟل في الش٣اٞت الٗغبُت ال٣ضًمت، مً الؼاٍو

ت والبالُٚت، بدشا ًٖ آلالُاث التي حؿهم في نىاٖت الٟغظت وال٩ٟاهت والطخ٪ في الخُاب الخُٟلي. بط  واللٍٛى

غاث٠ ممخٗت، مم طِخ٪ ٞحها. ول٣ض جدٟل اإلاهاصع الٗغبُت ال٨الؾ٨ُُت بد٩اًاث وؤزباع َو
ُ
ا ًُغح ؾاالا ٖلى اإلا

ت ألاؾلىبُت، والِدجاظُت، والؿغصًت،  ذي  معتمدين منهجياخهغهاه في زالر ػواًا عثِؿت: الؼاٍو ٖلى الجغص الخاٍع

 والىن٠ الخدلُلي. 

مهمت؛ مجها ؤهمُت جدلُل الخُاب الخُٟلي في الا٢تراب مً ألاوؿا١  نتائج وتوصياتوزلو البدض بلى      

ت والخًاعة الٗغبُت، وصوع البٗض ال٩ٟاهي والٟغظىي والهؼلي في حك٨ُل الش ٣اُٞت والاظخماُٖت اإلاك٩لت للهٍى

سه، ًٞال ًٖ خاظت اإلاىعور الش٣افي الُىم بلى صعاؾخه صعاؾت مٗانغة،  شخهُت ؤلاوؿان الٗغبي ٖلى امخضاص جاٍع

سُت  الٛىُت. جل٣ي الًىء ٖلى ْىاهغه و٢ًاًاه ألاصبُت والاظخماُٖت والخاٍع

 :فحاحيتاوٍ اوكىٍاث-

اوضاويت  -اوضاويت احلجاجيت -اوضاويت األظىىبيت -اخلطاب اوحطفىي - -صّاعت اوفشجت -اوٍىسود اوثقافي -ظاهشة اوحطفي
 األِعاق اوثقافيت. -اوعشديت
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Summary 

     This research seeks to shed light on the phenomen of parasitism in the ancient Arab 

culture, from the stylistic, linguistic and rhetorical angle, in search of the mechanisms that 

contribute to the industry of watching, humor and laughter in the discourse of parasitism. The 

classical Arab sources are full of interesting stories, news and fun, which raises a funny 

question. We have confined it to three main angles: the stylistic, the pilgrim, and the narrative. 

     The study concluded important results, including the importance of analysis of the 

intrusive discourse, in approaching the cultural and social patterns that are the problem of 

Arab identity and civilization, and the role of the comic dimension in the formation of the 

Arab personality throughout its history, as well as the need for cultural heritage to further 

studies that shed light on And its rich literary, social and historical issues. 

 

Keywords :Phenomenon of intrusion- the cultural heritage- mechanics of watching and humor- 

stylistic, linguistic mechanisms- humor-laughter - discourse of parasitism- the stylistic, the 

pilgrim, and the narrative. 
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  اوٍقذٌت
ل، بما جُٟضه        ّٟ مً تهاٞذ قِغؽ ٖلى  ال ًسلى مجخم٘ مً املجخمٗاث في ٧ل ألاػمىت وألام٨ىت مً ْاهغة الخُ

َض ؤن هظه الٓاهغة اهدكغث ٖلى ما  ُْ غاهت وَنهم. ب
َ
الُٗام، وهجىم ٖلى م٣اماجه ومجالؿه مً ٚحر صٖىة، وجىاوله بك

ت والش٣اُٞت والاظخماُٖت التي   لؿلؿلت مً الخدىالث الخًاٍع
ً
 واؾٗا في بضاًت الٗهغ الٗباس ي، جبٗا

ً
ًبضو اهدكاعا

غ والخمضن، والاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث والكٗىب قهضها؛ مً ٢بُل الاهخ٣ا٫ مً  ًُّ خُاة البضاوة بلى خُاة الخد

ل باهخمام الخ٨ٟحر الٗغبي ال٣ضًم، ٞإٞغص له مهّىٟاث  وألاظىاؽ املخخلٟت. ه٨ظا ّٟ اؾخإزغ مىيٕى الخُ

ن ؤنىله وجًبِ ٢ىاٖضه.(2)وؤبىابا ومباخض (1)ومالٟاث ِ
ّ
 ، ج٣ج

 في صاثغة ألاصب الهؼلي، ٞةن الؿغ        
ً
اث التي جدىم خى٫ الخُٟل والُُٟلُحن مىضعظت َُّ اث واملخ٨ ولئن ٧اهذ اإلاغوٍَّ

ٗض مً ألاؾغاع التي قٛلذ با٫ الضاعؾحن والباخشحن وال  ٌُ ال٩امً وعاء اليكىة التي جيخاب مخل٣ي هظا اللىن ألاصبي، 

لماء الىٟـ  والاظخمإ الضواٞ٘ التي ج٣ىص بلى جىلُض الٟغظت وال٩ٟاهت والطخ٪، ٖلى جؼا٫. ل٣ض ها٢ل الٟالؾٟت ٖو

ض Bergson Henriٚغاع ما ه٣غئه في ٦خاباث هجري بٍغجؿىن  ، وماع٧ىلُىث Segmund Freud، وؾُجمىهض ٞغٍو

Margoliouth غاهؼ عوػوهخا٫ اع٫ بُال Rosenthal Franz، ٞو
َ
، Elder Olson، وإلضع ؤولُؿىن Pellat Charl، وق

ت والىماطط الخدلُلُت، التي  حرهم. و٧اهذ مىا٢كاتهم واظتهاصاتهم ؤًٞذ بلى بلىعة ؾلؿلت مً الاججاهاث الىٍٓغ ٚو

 ًم٨ً الاؾخًاءة بها في م٣اعبت مىيٕى الطخ٪ مً الىاخُت الٟلؿُٟت والىٟؿُت والٗلمُت. 

ؾخ٨ىاه ؾُبل جىلُض الٟغظت والطخ٪ وم٘ ظهىص هاالء وؤمشالهم، ٞةن اإلاىيٕى ال ًؼا٫ في خاظت ماؾت بلى ا       

ُٞه، وؤزغ اللٛت والبالٚت وألاؾلىب في جُٟٗل اإلاازغاث الؿ٩ُىلىظُت واإلا٩ُاه٨ُُت اإلاشحرة للمخٗت ٖىض اإلاخل٣ي. 

سُت، وعنض آلُاتها  ت والخاٍع وبظل٪ ٧اهذ ٚاًدىا في هظه الضعاؾت، جإَحر ْاهغة الخُٟل صازل ؤوؿا٢ها اللٍٛى

ل ألاؾلىبُت والبالُٚت 
ُّ
والؿغصًت والدجاظُت اإلاىلضة لل٩ٟاهت، وجشمحن ٢ُمتها في ٞهم الصخهُت الترازُت، وجمش

هت لها؟      اإلاىٓىمت ال٣ُمُت اإلاىّظِ

 اوحأصيي اوٍعجٍي واوحاسيخي-2

ُلي في ج٣ضًغ ؤبي ب٨غ البٛضاصي )ث       
َ
ٟل"، مشلما ًٟهم مً زبر عواه ًٖ ٖبض 463ٌكخ٤ُّ لٟٔ الُٟ

َّ
هـ( مً "الُ

ٟل، »هـ( في ٢ىله: 216ل٪ بً ٢ٍغب ألانمعي )ثاإلا
َّ
ضعى، مإزىط مً الُ ًُ الُُٟلي: الضازل ٖلى ال٣ىم مً ٚحر ؤن 

ل( ٖلى و٢ذ «. وهى ب٢با٫ اللُل ٖلى الجهاع بٓلمخه
َ
ت ؤن اإلاضاع الضاللي للجظع اللٛىي )َٟ وجُٟض اإلاٗاظم اللٍٛى

٪ بٗض الٗهغ بطا َٟلذ ا»ألانُل؛ خُض بن  ٟل بالخدٍغ
َّ
 . (3)«لكمـ للٛغوبالُ

غي )ث        ٨ك٠ قهاب الضًً الىٍى . وهى ما ٌؿٟغ (4)«مً اللام»هـ( ًٖ ال٣ُمت ال٣ضخُت للخُُٟل ب٩ىهه 733ٍو

خه بىن٠ قيُ٘ ٢اثم ٖلى اللام، مما ًجٗله ٞٗال مىبىطا  ْٗ ًٖ زالر نٟاث جغجبِ بالخُُٟل؛ ؤوالها جخمشل في و
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ىيا اظخماُٖا، والهٟت الشاهُت ؤن الخُ ُٟل مغجبِ بالُٗام والتهاٞذ والخغم الكضًض ٖلُه، والشالشت مٞغ

ىة مً ناخبه. ٞلى ُصعي الصخو بلى الُٗام وخًغه، ٞما  ْٖ ا٢تراهه بدًىع الَىالثم واملخاٞل واملجالـ صون ص

ُلُا ٦ظل٪. جل٪ بٌٗ الهٟاث التي حِؿم 
َ
ٟ
ُ
ؾمي َُٟلُا، ولى تهاٞذ وخغم ٖلى ش يء آزغ ٚحر الُٗام، إلاا ؾمي َ

ه. وظاء ما ًُٟض الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اللْام والخُُٟل ٦ظل٪، في الٗباعة  ٞٗل الخُُٟل، وجًبِ خضوص مىيٖى

ُلُحن في باب آزغ ًلُه: 328التي عبِ بها ابً ٖبض عبه )ث
َ
ٟ
ُّ
هـ( بحن خضًشه ًٖ ؤزباع البسالء في باب، وؤزباع الُ

ْام الخُُٟل..»
ُّ
 . (5)«ومً الل

اث ؤزغي؛ مً ٢بُل الُٗام، ٣ًىصها الخإمل في م        ل في اإلاهىٟاث الترازُت بلى ا٢تراهه بمىيٖى ُّٟ ىيٕى الخُ

، وما بلحها م مً بقاعة (6)وألا٧ل، والا٢خهاص، والٟٗت، وال٣ىاٖت، والجزاهت، وال٨غم، والُٗاء، واإلاٗغٝو . وبالٚغ

اث التي ؾا٢ها في مٗغى الخضًض ًٖ الخُُٟل،  غي بلى ؤن مشل هظه اإلاىيٖى الص يء »بهما جضزل في باب الىٍى

اث ج٣٘ في نلب مىيٕى عثِـ ًغجبِ بالُٗام وآلُاث جضاوله واإلاكاع٦ت (7)«بالص يء ًظ٦غ ، ل٨جها م٘ طل٪ مىيٖى

 في جىاوله. 

ل ًٖ البسل، ألن الخُِ الىاْم لهما هى الُٗام. طل٪            ّٟ وال ًم٨ً مً هظا اإلاىٓىع طاجه ٞهل مىيٕى الخُ

ا ؤن الخُٟل مغجبِ با بما -لُٗام اإلا٣ٟىص، والبسل م٣غون بالُٗام اإلاىظىص. وإطا ٧ان البسل مظمىما زل٣ا وقٖغ

ىى ٦ظل٪؛ إلاا ُٞه مً جهّجم ٖلى الٛحر،  -٣ًىم ٖلُه مً شر وج٣خحر وحكضص وخغم وإمؿا٥ ل مٞغ ُّٟ ٞةن الخُ

ً؛ مما ًٟهم مىه الخضازل الجضلي ال٣اث م٘ في هُل َٗام آلازٍغ حن. ولٗله و٢ضوم مً ٚحر صٖىة، َو م بحن اإلاىيٖى

اتها، ومً هاخُت َغاث٤  جضازل جترظمه اإلاهىٟاث التي جىاولتهما مً هاخُت ألاخ٩ام التي جُل٤ ٖلحهما ومؿٚى

غي  . زم بن ٦ال مً الجاخٔ (8)اهخٓامهما الىص ي وبىائهما الضازلي، ٖلى هدى ما هلمؿه ٖىض ابً ٖبض عبه والىٍى

هما زام بالخُٟل وآلازغ زام بالبسل، وال ًم٨ً ؤلاإلاام بؿُا١ هـ( والبٛضاصي نىٗا ٦خابحن؛ ؤخض255)ث

 ؤخضهما صون ؤلاخاَت بؿُا١ آلازغ.   

ؿدك٠ مً ألال٣اب والىٗىث التي             ٌُ اث نٛغي مخّٟغِٖت ٖىه، مشلما  ل بلى مىيٖى ّٟ ب مىيٕى الخُ َّٗ دك ٍو

ل في الش٣اٞت الٗغبُت ال٣ضًمت؛ مً  ِ
ّٟ ل، وألاْعقم، »٢بُل جُل٤ ٖلى الُُٟلي ؤو اإلاخُ ِٚ الُُٟلي، والىاعف، والىا

، واإلا٨ؼم ام٤، والؼاِمج، واللٗمٔ، واللٗمّى ْؿ٣اؽ، والىِدُل، والضاِمغ، والضَّ
َ
٫، وال٣

َّ
. ٣ٞض ٧ان ال٣ضماء (9)«والّؼال

٣ًا٫ للضازل ٖلى ال٣ىم وهم »هــ(: ٣ً276ُمىن جمُحزا صاللُا بحن هظه ألالٟاّ ٖلى هدى ٢ى٫ ابً ٢خِبت )ث

ْضٕ: الَىاٚلًُ ًُ ضٕ: الىاعف، وللضازل وهى ٌكغبىن ولم  ًُ مىن ولم  . وهى جمُحز ٢اثم ٖلى صٖامتْي مىيٕى (10)«َٗ

اإلاإصبت )الُٗام ؤو الكغاب(، ونُٛت الخًىع ٞحها )الخًىع الغؾمي الكغعي اإلاؿدىض بلى صٖىة، ؤو الخًىع ٚحر 

غعي بضون صٖىة(. 
ّ
 الك
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ىاب املخههت إلاىيٕى الخُٟل، اإلاخهلت اجهاال وز٣ُا بُغاث٤ جضاو٫ الُٗام واإلاٟهىم مً اإلاهىٟاث وألاب         

ىت؛ جدٓى ب٣ُىؾها وؤٖغاٞها وؤخ٩امها  ونُٜ خًىع مجالؿه وم٣اماجه، ؤن هظه اإلاماعؾت الاظخماُٖت ٧اهذ م٣ىَّ

ت الخُٟل. ُعوي ًٖ دمحم بً  زالض بً وج٣الُضها الغاسخت، التي جبلىعث بٗض ْهىع ٞئت اظخماُٖت امتهىذ خٞغ

اػا في الهضوع، »ٖمغو، ؤهه 
َّ
اظخم٘ ٢ىم مً الُُٟلُحن، ٞإعاصوا ولُمت، ٣ٞا٫ عثِؿهم: اللهم ال ججٗل البىاب ل٩

اخا لل٣الوـ، هب لىا عؤٞخه وبكَغه.. اٖا في الٓهىع، َغَّ
َّ
 .(11)«صٞ

٩ا الُُٟلي"         ُّ ل َٖ ه في ٢ىاٖضه، بقاعاث صالت ٖلى جبلىع "ٖلم ال (12)وهلخ٣ِ في ما ًضعى "وز٣ُت  خُُٟل"، والخ٣ُّٟ

٘ الؿخاع ًٖ زالزت مىا٠٢ حجاظُت جضوع  والضعاًت بإنىله ومٗاهُه، واجساط اإلاى٠٢ ؤلاًجابّي مىه. وهي وز٣ُت جٞغ

في ٞل٪ الخُٟل: مى٠٢ طِوي الٗلم الظي ٌؿخ٣بذ ٞٗل الخُُٟل؛ إلاا له مً نلت بالكَغه والجهم والتهاٞذ ٖلى 

دغنىن ٖلى ما الُٗام والخىا٧ل، ومى٠٢ مال اء وؤصخاب ألاخىا٫ اإلاِؿىعة الظًً ًبسلىن ٍو ٩ي الُٗام مً ألازٍغ

ًمخل٩ىن، ُٞدخالىن ٖلى َمً ٢هضهم َالبا خ٤ الًُاٞت وال٣ِغي، بىنٟه ٢ُمت عاسخت في الش٣اٞت الٗغبُت. 

ؾمه اإلا٠ًُ ومى٠٢ ًىٓغ هٓغة ؤنُلت بلى هظه اإلاماعؾت التي جغجبِ في ؤنلها باللُل؛ خُض ٣ًُضم ال٠ًُ ٣ُٞا

ؼٕع املخبت والخًامً والخأدي بحن اإلاال٪ واملخغوم. ٞالخُُٟل  ن ظؿىع الخىانل ٍو ِ
ّ
َٗامه وقغابه، وهى ما ًمت

ُت ؤن ًلتزم اإلاخُٟل بدضوصه وعؾىمه التي مجها ؤن ٣ًهض طوي اإلاا٫ والجاه. ، قٍغ ٤ هظا اإلاى٠٢ خ٤ مكغٕو  ٞو

ىا الىٓغ ًٖ هظه ؤلاقاعاث اإلاعجم        ُت اإلاّٗغِٞت بٟٗل الخُٟل، واملخضصة ألبٗاصه الاظخماُٖت ولئن نٞغ

سُت، ٞةهىا هدؿاء٫ ًٖ آلُاث جىلُض ال٩ٟاهت التي ٌؿدكٗغها مخل٣ي خ٩اًاث اإلاخُٟلحن وهىاصعهم.   والش٣اُٞت والخاٍع

 اآلوياث األظىىبيت-0

غظت      ُٟ ال٩ٟاهت والطخ٪ في الىهىم الخُٟلُت التي بحن ؤًضًىا، و( 13)ًىبش٤ الكٗىع باإلاغح والدؿلُت واإلاُل بلى ال

ىاهغ ههُت مخهلت بجىاهبها الك٩لُت. جغجبِ البالٚت في ؤؾاؾها بالبيُاث  مً بيُاث ؤؾلىبُت وؾماث ٞىُت ْو

ب، ولم ج٣ضع ٖلى جىؾُ٘ صاثغتها، واؾدشماع  الجَملُت الهٛغي، و٢ض ْلذ خبِؿت هظه البيُت الىهُت بلى ٖهض ٢ٍغ

الىهُت والبيُاث الخُابُت ال٨بري لهالخها. وهظا ما طهب بلُه الباخض خمُض لخمضاوي في مٗغى  اإلا٩ىهاث

ختى في ؤ٢غب مباخثها بلى الًٟ ال٣هص ي -لم جبلٜ »مىا٢كخه للبٗض الؿغصي الخُابي في البالٚت الٗغبُت. طل٪ ؤنها 

لُبُٗت الًٟ ال٣هص ي ٖمىما لؿبب بلى ظىهغ الٟهم البالغي  -ٖمىما، ووٗجي بظل٪ مبدثي ال٨ىاًت والخمشُل

ل طاتها بلى ؤؾلىبُت جخجاوػ بَاع الجملت، لخخإمل ما ًم٨ً حؿمُخه ببالٚت  بؿُِ، هى ؤنها لم جخم٨ً مً جدٍى

لُه، ٞهي (14)«الخُاب ٩٦ل جه وهٟاطه »بالٚت ٖباعة وظملت، . ٖو ال بالٚت زُاب وؾُاؾت ال٣ى٫، وؤؾالُب جغٍو

 . (15)«بلى الىٟىؽ
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ت الهٛغي، ٞةهما ٧ان طل٪ لٛاًاث وهدً بط       هب٣ي البالٚت ٖلى هظا ألاؾاؽ الجَملي وهغبُها بالبيُاث اللٍٛى

اث الطخ٪ وبىاٖثهما. وؾيبدض جبٗا لظل٪ ًٖ  مىهجُت جىُٓمُت، ٢اثمت ٖلى ؤلاخاَت بمىلضاث ال٩ٟاهت ومؿٚى

خل٣ي، مً زال٫ مالمؿت بٌٗ صعظت بؾهام البالٚت في نىاٖت الٟغظت وجد٤ُ٣ اإلاخٗت الٟىُت والىٟؿُت ٖىض اإلا

اث لؿاهُت زالزت: اإلاؿخىي الهىحي، والضاللي، والتر٦ُبي. ٤ مؿخٍى  الٓىاهغ ألاؾلىبُت ٞو

 اوٍعحىي اوصىجي      -2.0

لي       ُّٟ ت-ٌؿدىض املخ٩ي الخُ بلى ؤلاًجاػ والا٢خهاص في الخٗبحر، وخؿً الترجِب  -ٖلى جىٕى ؤق٩اله الخٗبحًر

ر ال٩لماث والٗباعاث والجمل ال٣هحرة؛ مما حؿخضُٖه ؤنىله الكٟاهُت التي جىّم ٖجها ؾالؾله  والاهخٓام، وجسحُّ

لُه، ٞةن السج٘ والجىاؽ والخ٨غاع والاقخ ٣ا١ ْىاهغ نىجُت، جخأل٠ ُٞما بُجها وجخٟاٖل م٘ ٚحرها ؤلاؾىاصًت. ٖو

ض للطخ٪. ِ
ّ
ابٗه ال٩ٟاهي اإلاىل بن الخٟاٖل »بط  مً البيُاث بُٛت وسج زٍُى الىو، وحك٨ُل ٢ُمخه الجمالُت َو

الشابذ بحن ظىاهب الىو اإلاخٗل٣ت بخُىع اإلاٗاوي والتر٦ُب اللٛىي والبالغي، هى الص يء الظي ًجب ؤن هىٓغ ُٞه 

 .(16)«ل ٖملُت جىلُض ال٩ٟاهتمً ؤظ

ٟت مً الُغاث٠ التي ج٨ك٠ ًٖ جىعٍُّ َُٟلي في مى٠٢ خغط، لم حؿٟٗه ٢ضعجه           وؾيؿى١ في الخبر آلاحي ٍَغ

٧ان ؤقٗب ًسخل٠ بلى ٢ُىت باإلاضًىت ًُاعخها الٛىاء، ٞلما ؤعاص الخغوط بلى م٨ت، ٢ا٫ لها: »ٖلى ٢ًاء خاظاجه. 

في ؤنبٗ٪ ألط٦غ٥ به. ٢الذ: بهه طَهْب، وؤزاٝ ؤن جظهْب؛ ول٨ً زظ هظا الٗىْص، لٗل٪ هاوِلُجي هظا الخاجم الظي 

ت صازلُت، ٢اثمت ٖلى ال٩ٟاهت والضٖابت والبهجت التي ًترظمها (17)«حٗىصْ  . ال مغاء في ؤن الخبر ٌؿدشحر خالت قٗىٍع

اجي زاعجي. ل٨ىىا م٘ طل٪ ال وؿخُُ٘ مً الىهلت ألاول اجه. الطخ٪؛ بما هى ؾلى٥ ٞحًز ى، جدضًض ؤؾبابه ومؿٚى

ٞهل ضخ٨ىا ؤو ابدؿامخىا واوكغاخىا ٖلى ألا٢ل ٣ٖب جل٣ي الخبر واؾخ٣باله ٢غاءة ؤو ؾماٖا، مغجبِ باملخخىي ؤو 

بالك٩ل؟ وإطا ؾلمىا بإن الك٩ل ال ًىٟهل ًٖ املخخىي، باٖخباعهما وظهحن لٗملت واخضة، ٞما هي الؿماث 

 الك٩لُت التي جشحر ُٞىا الطخ٪؟ 

ْاهغة الجىاؽ اإلاؿخسضمت ُٞه اؾخسضاما مؼصوظا  -مً ظملت ما ؾِكمل-لٗل الجىاب ؾِكمل         

ىت طاث ههِب مً الش٣اٞت وألاصب والًٟ، وهى ما م٨جها مً ازخُاع -)طهب/جظهب ُْ الٗىص/حٗىص(. ل٣ض ٧اهذ ال٣

بإن جمىده زاجمها، ٧ي ٩ًىن ط٦غي  هظه البيُت ألاؾلىبُت ازخُاعا واُٖا، واؾدشماعها في مداوعة الُُٟلي إلاا َالبها

ها مً  ٌ، اإلاٗلل بىٟاؾت الخاجم اإلاهىٕى مً الظهب، زم جسٞى ًظ٦غه بها. بنها بيُت مخًمىت للجىاب الظي هى الٞغ

مه مجها. وباإلا٣ابل صٖخه بلى ؤن ًدؿلم مجها بضال مً الخاجم الظهبي، الٗىص الظي ٢ض ًضٞٗه 
ّ
هغوبه بٗض ؤن حؿل

ل مغ٧ىػة ُٞه، جً٘ ٚكاوة ٖلى للٗىصة بلحها مغة زاه ّٟ ُت، َمٗا في ؤن ًىا٫ مجها قِئا آزغ، ما صامذ نٟت الخُ

 ٢لبه، ٞلم ٌٗض ٣ًِـ ألاقُاء بال بم٣ُاؽ ماصي. 
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ا، ال ًسلى مً الُغاٞت والضٖابت، ومً الخـ الى٣ضي       وه٨ظا جم٨ىذ مً ججؿُض مى٠٢ بوؿاوي ججؿُضا باٖع

الطخ٪ هى ٢بل ٧ل ش يء جصخُذ وإنالح. ل٣ض وي٘ »في آلان طاجه. طل٪ ألن الجاعح والبٗض الاظخماعي ؤلانالحي 

 ٤ مً ؤظل الخخجُل. ُٞجب ؤن ٌكُ٘ في الصخو اإلاطخى٥ مىه بخؿاؾا مخٗبا. بن املجخم٘ ًيخ٣م ًٖ ٍَغ

اث التي ؤزظث مىه. وال ًبلٜ الطخ٪ هضٞه، بن هى احؿم بالىص وبالُُبت . وبظل٪ ال جىٟهل (18)«الطخ٪ للخٍغ

 ألاؾلىبُت للخبر وخمىلتها الضاللُت، ًٖ اإلاجٕز ؤلانالحي ٖىض ال٣ُىت. الهُٛت

حر زاٝ ؤن الجىاؽ نىعة مً نىع الاقخ٣ا١ ال٣اثم ٖلى اؾخسغاط ٧لماث مً ظظع لٛىي، جغبِ بُجها       ٚو

٪. ٖالث٤ معجمُت وصاللُت م٘ ازخالٝ في التر٦ُب. وؾجري في الخبر آلاحي ٠ُ٦ ؤؾهم الاقخ٣ا١ في جىلُض الطخ

اع مً ؤصخابه، ٞجزلىا عويت وويٗىا قغابا، ٞمغ بهم َُٟلي، ٞخُاعح ٖلحهم. »
َّ
ُ

ُ
زغط ؤبى هىاؽ مخجزها م٘ ق

ت ٞؿلمذ، ٞغص ٖلحها.  ٣ٞا٫ له ؤبى هىاؽ: ما اؾم٪؟ ٢ا٫: ؤبى الخحر. ٞغخب به و٢ٗض مٗهم، زم مغث بهم ظاٍع

ا الُاء مً ؤبى الخحر، ٞإُٖىها ػاهت، ٞخ٩ىن و٢ا٫ لها: ما اؾم٪؟ ٢الذ: ػاهت. ٢ا٫ ؤبى هىاؽ ألصخابه: اؾغ٢ى 

٩ىن ؤبى الخحر ؤبا الخغ ٦ما هى، ٟٞٗلىا.... واضر ؤن ناو٘ ال٩ٟاهت في الخبر هى ؤبى هىاؽ الكاٖغ (. 19)«ػاهُت، ٍو

مال٪ الُٗام، ولِـ الُُٟلي الظي ًمشل هىا مضاع السخغ والهْؼء. ؤما آلالُت ألاؾلىبُت اإلاٗخمضة في جىلُضه، 

 ؤبى الخحر/ ؤبا الخغ(. -"الاقخ٣ا١" )ػاهت/ ػاهُتٞخخٗل٤ ب

وإطا هجر اإلاخُٟل في الخبر الؿاب٤ في به٣اط هٟؿه، والٟىػ بالًُاٞت وهُل الُٗام، ٞةن ٞهاخخه وخُلخه ال      

صزل َُٟلي في نيُ٘ مً ال٣ِبِ، ٣ٞا٫ له: مً ؤعؾل »حؿٟٗه صوما، بل ٢ض حعجؼ ًٖ طل٪ وجى٢ٗه في الّٟش. ٣ٞض 

 وكإ:بلُ٪؟ ٞإ

َؼْع َػاَعا ًُ ا َما لْم 
َ
ِخّب بط

ْ
ْم    بنَّ امل

ُ
َىِج٨ ْٟ ْم بَج

ُ
٨ُ ِٞ ا

َ
٧
ُ
ْم ال ؤ

ُ
 «ؤُػوُع٦

 ٤ ٌ واإلاى٘، خُض ٢ا٫ ال٣بُي ؾازغا مً اإلاخُٟل ًٖ ٍَغ بل ؤو٢ٗخه ٞهاخخه في السخغ والهؼء، ًٞال ًٖ الٞغ

ت ج٨غاع الٗباعة ألازحرة مً البِذ والاؾخٛغاب مً مضلىله، ٖلما ؤهه هدذ مً  ٧لمخحن ٧لمت واخضة لخ٨ش٠ُ السخٍغ

 (.20)«٢ا٫ ال٣ْبُي: ػْعَػاَعا. لِـ هضعي مً هى؟ ازغط مً بُتي»والهؼء، ٞلم ًجض الُُٟلي ما ًضاٞ٘ به ًٖ هٟؿه. 

 اوٍعحىي اوذالوي-0.0

ؾيىا٢ل في هظا اإلاؿخىي ْاهغة الخ٣ابل، بما جدُل بلُه مً مٗاوي الخىا٢ٌ والخًاص والخٗاعى، و٢لب      

ب العجُب. ٌٗخبر "الُبا١ واإلا٣ابلت ال٣اثمان ٖلى  ٠ُ ال٣ُم، والخغوط ًٖ اإلاٗخاص اإلاإلٝى بلى الٍٛغ الخ٣اث٤ وجٍؼ

لُت، ؤؾاؽ الخ٣ابل الضاللي في اإلا٣ام ألاو٫، مً الٓىاهغ البالٚ ّٟ ُت التي ال جسُئها ٖحن اإلاخإمل في الىهىم الخُ

و٢ض ٧اهذ في مىاؾباث ٦شحرة وعاء بمخإ اإلاخل٣ي. وؾىمشل لظل٪ بالخ٣ابل الخانل في ؤخض ألازباع بحن الضٖىة 
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ىخإمل هظا الخبر الظي عواه ظٟٗغ ابً ؤبي الًٟل الكاٖغ ًٖ ؤبُه: 
ْ
ضمها. ٞل صزل َُٟلي مغة ٖلى عظل ٢ض »ٖو

 . (21)«ا، ٣ٞا٫ له: ًا هظا؟ ٢لذ ل٪ ججيء؟ ٣ٞا٫ الُُٟلي: ٢لَذ لي ال ججيء؟صٖا ٢ىم

لِـ هىا٥ في الخ٣ُ٣ت ما ًطخ٪ في الخبر، وإهما ًيخاب اإلاخل٣َي بخؿاٌؽ باإلاغح والبكاقت والبهجت، الىابٗت مً      

وهى في -ُلي الخؼي واإلاظلت ؤلاظابت الظ٦ُت التي ظابه بها الُُٟلي مال٪ الُٗام الظي جهجم ٖلُه. لم ٌؿدكٗغ الُٟ

ت  -هظا اإلاى٠٢ الخغط ىب ُٞه. و٧ان ؾىضه في طل٪ ط٧ائه وؾٖغ بل جدمل جبٗاث ٢ضومه وخًىعه في م٣ام ٚحر مٚغ

غه بلى ه٣ًُه، باؾخسضام الىٟي  بضيهخه، وجم٨ىه مً ػمام اللٛت، و٢ضعجه ٖلى اؾدشماع ؾاا٫ الؿاثل هٟؿه وجدٍى

ضوله ًٖ نهغ )٢لذ ل٪ ججيء؟/ ٢لذ لي ال ججيء(. و  هى ظىاب ٧اٝ إليٟاء مسخت مً الٟغظت ٖلى هٟـ الؿاثل، ٖو

ضمه، اإلاؿخسضمْحن في وؿ٤ لٛىي اعججالي، هى ما ًبٗض ٖلى  مساَبه ومْىٗه. بن الُبا١ اإلاٗخمض بحن اإلاجيء ٖو

ه والبؿمت ٖلى ألا٢ل في الخبر.
ُّ
 الخ٨ٟ

لى البيُت ألاؾلىبُت الاؾخٟهامُت، باؾدى٩اعه ٢ضوم واٖخمض زبر دمحم بً الخؿً بً ٖبُض هللا البزاػ هٟؿه ٖ     

الُُٟلي بلُه صون ؾاب٤ صٖىة )ما صٖا٥ ؤخض؟(، ل٨ً الُُٟلي لم ٌؿ٤ ه٣ٌُ الؿاا٫، بل ٖمض بلى ط٦غ ما ًترجب 

ؤن َُٟلُا صزل ٖلى ٢ىم، ٣ٞالىا له: ما صٖا٥ »ٖلى الاؾخجابت إلا٣خض ى الؿاا٫ مً هخاثج. ًغوي دمحم بً الخؿً 

بىه ؤخض؟ ٢ا٫: . ًدمل الخبر بطْن ٢ُمت اظخماُٖت (22)«بطا لم جضٖجي ولم ؤجئ ؤها و٢ٗذ وخكت. ٞطخ٩ىا مىه و٢غَّ

 ٢اثمت ٖلى يغوعة الخىانل وهبظ املجاٞاة، باٖخباع الُٗام وؾُلت للخىانل وجباص٫ نلت الغخم.

ل ًٖ هٟؿه، و       ُّٟ اث ال ٌِٗضم الُُٟلي الخُلت الظهىُت والبالُٚت لضْعء تهمت الخَُ جسلُهها مً بٌٗ الىَع

واإلاأػ١ واإلاىا٠٢ اإلاخِجلت. ٣ٞض ُووِظه ؤخضهم بدًىع الىلُمت صون اؾخضٖاثه. ٩ٞاهذ ٞهاخخه وبالٚخه ٧اُٞخحن 

إة  لخسلُو هٟؿه مما هي ُٞه، وإيٟاء مؿغخت مً الضٖابت وال٩ٟاهت ٖلى اإلاى٠٢، ألامغ الظي ًس٠ٟ مً َو

ُل.  ِٟ  لم ًضٕ بلُه، ٣ُٞل له: مً صٖا٥؟ ٞإوكإ: ٢ا٫ آزغ وؤحى َٗاما»وؿبخه بلى الخُ

َىة                              ْٖ َ٪ ِفي الضَّ
َ
الَخْمُض لي ال ل

َ
ِجي   ٞ ُٖ ْض

َ
ي ِخحَن لْم ج س ِ

ْٟ ْىُث ه َٖ  َص

                                                                   ِ
ّ
ل
َ
ـــٍض   ُمس ِٖ  َمْى

ًْ ًَ م ْخَؿــ
َ
ا ؤ

َ
اَن ط

َ
َىةو٧ ْٟ ى الَج

َ
ـى بل ُٖ  .(23)«٠ٍ ًْض

ت بضيهخه، ول٨ً ًٖ ٞهاخت الضاعي ناٖب الُٗام. ولىا       و٢ض ال ًيخج الطخ٪ ًٖ ٞهاخت الُُٟلي وؾٖغ

خضزجي دمحم بً ٖلي بً الخؿً الجالب، ٢ا٫: صٖا عظل ٢ىما، ٞجائوا واجبٗهم »خ٩اًت ج٣غبىا مً هظه الهىعة، 

لمه ؤهه ًُٞ به، ٣ٞا٫: ما ؤصعي إلاً ؤق٨غ مى٨م، ل٨م بط ؤظبخم صٖىحي، ؤم َُٟلي، ًُٟٞ به الضاعي، ٞإعاص ؤن ٌٗ

م مً ٚحر صٖىة
َّ
 .(24)«لهظا الظي ججك
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ب مسال٠ للمٗخاص       ولئْن اؾخُإ الُُٟلي ؤن ٌؿخدًغ ه٣ٌُ ما هى ٧اثً وا٢٘، ؤو ؤلاجُان بؿلى٥ ٍٚغ

، ٞةن طل٪ ٩ًىن ؾببا مً ؤؾباب جىلُض ال٩ٟاهت والطخ٪. ول لٟت اإلابىِخْحن ٖلى ؤؾاؽ اإلاإلٝى
ُ
ٗل الٛغابت وألا

د٩ى ؤهه  ًُ مغ »الخ٣ابل بحن ألامغ ويضه، زىاثُت ال وٗضم مالمدها وججلُاتها في ؤزباع وخ٩اًاث جُُٟلُت ٦شحرة. 

ع ٖلحهم مً الجضاع و٢ا٫: مىٗخمىوي مً ألاعى،  َُٟلي ٖلى ٢ىم ٧اهىا ًإ٧لىن، و٢ض ؤٚل٣ىا الباب صوهه، ٞدؿىَّ

ُض ٖلُه الخبر )ٞخذ الباب والضزى٫ مً الباب (25)«ماءٞجئخ٨م مً الؿ
ُ
. وؿخيخج هىا ؤن اإلاى٤ُ الخ٣ابلي الظي ق

ؿىه 
َ
ؤعيا/ م٣ابل بٚال١ الباب والضزى٫ بلى البِذ ؾماء(، باٖض ٖلى الخعجب والاهضهاف مً ُٞىه الُُٟلي ول

هاخخه.  ٞو

ٖلى بهخاط الضٖابت  -واللٗب ٖلى اإلاخىا٢ًاث بما حؿخضُٖه مً ٢لب الخ٣اث٤-ه٨ظا حؿ٠ٗ ال٣اٖضة الخ٣ابلُت       

ون، »وجىلُض الٟغظت. ولٗل الخبر الظي ؾيؿى٢ه ًمشل ؤ٦بر ملمذ لهظه ال٣اٖضة ألاؾلىبُت.  مغ َُٟلي ب٣ىم ًخٛضَّ

ئام. ٣ٞالىا: ال وهللا، بل ٦غام. ٞشجى عظله وظلـ، و٢ا٫: اللهم اظٗلهم مً الهاص٢حن  ِ
ّ
٣ٞا٫: ؾالم ٖل٨ُم مٗكغ الل

. ًد٩ي الخبر ٢هت َُٟلي مغ ٖلى ٢ىم ًدىاولىن الُٗام، ٞىٗتهم باللئام. و٧ان (26)«ي مً ال٩اطبحنواظٗلج

الاؾخضال٫ ٖلى بُالن خ٨م الُُٟلي والاهخهاع ل٣ُمت الجىص، مً ظملت ما ؤلؼمهم ٖلى جغ٥ الُُٟلي ًإ٧ل مٗهم، 

 وإال ؾغي ٖلحهم خ٨مه )اللْام(. 

ؤؾاؽ زبر آزغ  -ىنٟها مىلضة للطخ٪ في ٦شحر مً هظا الًغب مً ألازباعب-جمشل ال٣ضعة ٖلى  ٢لب الخ٣اث٤      

 
ْ
ٌِ ٞاقتِر لىا لخما، »ًد٩ي خضر ؾٟغ الُُٟلي بمُٗت عظل. بط صخب َُٟلي عظال في ؾٟغ، ٣ٞا٫ له الغظل: ام

ه: ٢م ٢ا٫: ال، وهللا ما ؤ٢ضع؛ ٞمض ى هى ٞاقتري؛ زم ٢ا٫ له: ٢م ٞاَبش؛ ٢ا٫: ال ؤخؿً؛ ُٞبش الغظل؛ زم ٢ا٫ ل

؛ ٢ا٫: ؤزص ى ؤن ًى٣لب ٖلى زُابي ِغْص؛ ٢ا٫: ؤها وهللا ٦ْؿالن؟ ٞثرص الغظل؛ زم ٢ا٫ له: ٢م ٞاٚٝغ
ْ
 «. ٞإز

٣ىيها.         ضًم الصخبت ٍو ًُ ٣ًخض ي الؿُٟغ واإلاٗاقغة الخٗاوَن وجباص٫ ألاصواع وج٣ضًم ٧ل َٝغ زضمت مُٗىت، مما 

ُلي ؾِخجاهل هظه ال٣ُم، ُٞخىا٧ل ٖلى
َ
ٗخظع له في ٧ل مغة  ٚحر ؤن الُٟ ًُلب مىه ج٣ضًم مؿاٖضة -الغظل َو

) غاص/ الٛٝغ
ْ
(.  -وزضمت )ا٢خىاء اللخم/ الُبش/ ؤلاز ظاع الىاهُت )العجؼ/ الجهل/ ال٨ؿل/ الخٝى بٗظع مً ألٖا

اء بها  ظاع لِـ ٞحها ما ًبٗض ٖلى ال٩ٟاهت، ٞةن الخظعُّٕ ب٣ُمت الاؾخدُاء وخمل هٟؿه ٖلى الٞى ولئن ٧اهذ هظه ألٖا

ٚٝغ الغظل، ٣ٞا٫ له: ٢م آلان ٩ٞل. »في ٚحر م٣امها، هى ما ًىلض الطخ٪ في خ٣ُ٣ت ألامغ ٦ما ه٣غؤ في آزغ الخبر: 

 . (27)«٢ا٫ الُُٟلي: ٢ض وهللا اؾخدُِذ مً ٦ثرة زالفي ٖلُ٪؛ وج٣ضم ٞإ٧ل

غابي في         ىذ هظه الٓاهغة ألاؾلىبُت في الخبر آلاحي مً بىاء نىعجحن مخ٣ابلخحن، بخضاهما ًمشلها ألٖا
َّ
و٢ض م٨

ً ًضعى )مؼبض(، اإلاٛغم  ُغجه واؾخُغاصه في ال٨الم، وألازغي ًمشلها ؤخض الُُٟلُحن اإلاكهىٍع نغاخخه وويىخه ٞو

اة ؤبىيهما. ًم٨ً بالُٗام والٗاٝع بخ٣ىُاث ا٦دؿابه. ٣ٞض ظمٗتهما مإ صبت، وصاع الخضًض بُجهما خى٫ خ٩اًت ٞو
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غابي، إلاا ُػطَّ به في  للمخل٣ي مىظ البضاًت ؤن ًخيبإ بجهاًت الخ٩اًت التي ج٨ك٠ ًٖ اهُىاء خُلت الُُٟلي ٖلى ألٖا

غابي بال غ، وح٣ٗب الخٟانُل وانهما٥ ألٖا
ُّ
اة ؤبُه، واقخٛاله بالخ٩ي والخظ٦ ُٗام. مخاهاث ؾْغص جٟانُل ٢هت ٞو

اة ؤبُه، ٩ٞان  بت الخٟانُل ب٩لمت وخُضة )ٞجإة(، خُىما قٕغ في ؾغص خ٩اًت ٞو ِ
ّٗ طل٪ ؤهه ٖبر ًٖ الخ٩اًت اإلادك

ض، ٣ٞا٫ له »٦المه في ٚاًت ؤلاًجاػ والا٢خهاص، و٦الم ناخبه في مىخهى ؤلاؾهاب وؤلاَىاب.  حٛظي ؤٖغابي م٘ مؼّبِ

غابي، ٢ُ٘ الخضًض، و٢ا٫ مؼبض: ٠ُ٦ ماث ؤبى٥؟ ٞإزظ ًدضزه بداله، وؤزظ م ؼبض ًمض ي في ؤ٧له. ٞلما ًُٞ ألٖا

 . (28)«له: ؤهذ؟ ٠ُ٦ ماث ؤبى٥؟ ٣ٞا٫: ٞجإة، وؤزظ ًإ٧ل

 اوٍعحىي اورتلييب-2.0

اث الخُُٟل ببيُاث ؤؾلىبُت طاث َاب٘ جغ٦ُبي ظضًغة بالٟدو والخإمل، مً ظهت بٗضها الىٟس ي         جدٟل مغوٍَّ

مشل الخٟاٖل  الىص ي بخضي جل٪ البيُاث التي لها ههُبها مً ؤلامخإ وؤلاجداٝ في اإلاتن اإلاضعوؽ. اإلاشحر للطخ٪. ٍو

وهى جٟاٖل ًجٗل الىو ٞؿُٟؿاء مً الىهىم اإلاىضمجت ُٞما بُجها، جهلها ٖالث٤ جغ٦ُبُت وصاللُت مسخلٟت. 

خسظ الخىاّم ؤق٩اال ونىعا مخٗضصة، ٦ما ًُغح بق٩االث و٢ًاًا ص٣ُ٢ت؛ مً ٢بُل َبُٗت اإلاغ  ت ٍو ظُٗاث ال٨ٍٟغ

اث اؾخضٖاء ههىم ؤزغي مً زاعط  ً ألا٤ٞ اإلاٗغفي لهاخبه، ومؿٚى اإلاخد٨مت في حك٨ُل بيُت الىو، وج٩ٍى

غ التي جسً٘ لها الىهىم  ل والخدٍى ً هو ظضًض، وؤهماٍ الخٟاٖل والخدٍى الىو واؾدشماعها في ج٩ٍى

 غة ألاؾلىبُت بىاء وجل٣ُا.اإلاؿخدًَغة، وصوع ٧ل مً ال٩اجب واإلاخل٣ي في ؤلاٞاصة مً هظه الٓاه

مً قإن الخإمل في مشل هظه ؤلاق٩االث ومٗاًىت ججلُاتها في اإلاتن اإلاضعوؽ، ؤن ٌؿاٖضها ٖلى حٗم٤ُ ٞهمىا        

ت. طل٪ ؤهىا هجض ؤزباعا ٦شحرة جدخًً في َُاتها ههىنا ؤزغي ٢غآهُت  لي في ظىاهبه الٟغظٍى ُّٟ لبيُت الخبر الخُ

ت ول ٣هُت وقٍٗغ ت، حؿهم ٖلى هدى مً ألاهداء في ؤلازغاء اإلاٗغفي لبيُتها الجمالُت والضاللُت. وخضًصُت ٞو ت هدٍى ٍٛى

ُلُحن، مٟاصها ؤهه 
َ
ٟ
ُّ
ىضهم »ؤوعص ابً ٖبض عبه هاصعة مً هىاصع الُ مغَّ َُٟلي بؿ٨ت الىس٘ بالبهغة ٖلى ٢ىم ٖو

له: لى جإهِذ ؤو و٢ٟذ ختى ولُمت، ٞا٢خدم ٖلحهم وؤزظ مجلؿه م٘ مً ُصعي، ٞإه٨غه ناخب املجلـ، ٣ٞالىا 

ًاطن ل٪ ؤو ًبٗض بلُ٪. ٢ا٫: بهما اجسظث البُىُث لُضزل ٞحها، وويٗذ اإلاىاثض لُا٧ل ٖلحها، وما وظهذ بهضًت 

غخها نلت. و٢ض ظاء في ألازغ: نل مً ٢ُٗ٪، وؤِٖ مً خغم٪، وؤوكض:  ٞإجى٢٘ الضٖىة، والخكمت ٢ُُٗت، َو

ْغنَ           َٖ ْىٍم ؤُصوُع ِفي  ًَ ّل 
ُ
َبـاِب ٧

ُّ
ّم ال٣َخــــاع قــــــّم الظ

ُ
ا   ِع ؤق  ـــــِت الضَّ

َىٍة لِصَخاِب              ْٖ اٍن ؤو َص
َ
ـْغٍؽ   ؤْو ُصز ُٖ ـــاَع 

َ
ـــــــُذ آز ًْ

َ
ا َما َعؤ

َ
 .(29)«ٞةط
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ت-ًضزل في الدك٨ُل التر٦ُبي لبيُت الخبر         في  ٢ىالن؛ ؤخضهما ما ظاء -مىاػاة م٘ ٖىانغه الؿغصًت الخىاٍع

ٍ ٖلى نلت الغخم، وؤلاخؿان بلى اإلااو٘ )نل مً ٢ُٗ٪، وؤِٖ مً خغم٪(. وآلازغ ٖباعة ًٖ بِخحن 
ّ
ألازغ، مً خض

لُت.                    ّٟ حن، نىع ٞحهما الُُٟلي مماعؾخه الخُ  قٍٗغ

غ ٖلى عنُض مٗغفي ٚجي، ًم٨ىه مً الاؾخٗاهت به في اإلاىا٠٢ ا        ًال ًٖ ٧ىن الُُٟلي ًخٞى ُلُت ٞو ِٟ لخُ

ت البضيهت التي حؿٟٗه ٖلى اؾخضٖاء آًاث ٢غآهُت، لها نلت بالؿُا١ ٖلى مؿخىي  الخغظت، ٞةهه ًمخل٪ ؾٖغ

خَبر. ولىا ؤن هخإمل زبرا مؿىضا، ه٣له عواة مخ٩ىهىن 
َ
م مً ازخالٞها ٖما ؾ٣ُذ لها ٖلى مؿخىي امل ٓهغ، بالٚغ

َ
اإلا

ؿاجي:»مً خل٣اث ٦شحرة: 
َّ
صزلذ ٖلى ظٟٗغ بً دمحم، ٣ٞا٫ لي: ما ج٣ى٫ في الخلىي؟  ٢ا٫ الخؿً بً الهباح الي

ىج مٗمى٫ باإلااوعص الُجىعي،  ُه لىٍػ ٣ٞلذ: ال ؤ٢ض ي ٖلى ٚاثب؛ ٞضٖا بجام مد٩ى٥ مسغٍو ٢ىاثمه مىه، ٞو

َبْرػص، )...( ٣ٞلذ: )
َّ
ه، والؿ٨غ الُ ؤعؾلىا (، ٞإَٗمجي واخضة، ٢لذ )وإله٨م بله واخضوباللىػ اإلا٣كىع مً ٢كٍغ

 «.(،...ازىحنبلحهم 

ُا         وظغصث آًت ؤزغي مً ؾُا٢ها ال٣غآوي اإلاخهل ب٣هت نالر ٖلُه الؿالم، ٞاؾدشمغث في حك٨ُل الخبر مٗٞغ

م٨ً ؾى٢ه ٖلى الىدى آلاحي:  ظاء »وظمالُا، ألامغ الظي ًجٗل الخبر ًخٟاٖل في بىِخه الىهُت م٘ بيُت آلاًت. ٍو

ع ٞإقٝغ ٖلى ُٖا٫ الغظل  بىان بلى ولُمت، ٞإٚل٤ الباب صوهه، ٞا٦تري  ؾلما، وويٗه ٖلى خاثِ الغظل، وحؿىَّ

ل٣ض ٖلمذ ما لىا في بىاج٪ مً وبىاجه، ٣ٞا٫ له الغظل: ًا هظا؟ ؤما جساٝ هللا؟ عؤًذ ؤهلي وبىاحي؟ ٣ٞا٫: ًا قُش؟ )

ض ل. ٣ٞا٫ له بىان: ًا هظا؟ ال ح(30) (خ٤ وإه٪ لخٗلم ما هٍغ
ُ
س يء باإلاكاًش . ٢ا٫: ٞطخ٪ الغظل، و٢ا٫ له: اهؼ٫ ٩ٞ

 «. الًٓ، واؾخٟٛغ هللا مما ٧ان

م مً الٟغو١ املخخلٟت ال٣اثمت بحن هظا الخبر والخبر الظي ؾيؿى٢ه ٖلى مؿخىي الغواًت وبٌٗ         وبالٚغ

ت وال٩ٟاهُت.  ٟت ٞحهما ٢ُبهما الضاللي والٟجي، وباعة بزاعتهما الكٗىٍع اإلا٩ىهاث الؿغصًت، جٓل آلاًت ال٣غآهُت اإلاْى

ؤزبرها ٖلي ابً ؤبي ٖلي، ؤزبرها بؾماُٖل بً ؾُٗض اإلاٗض٫، ؤزبرها ؤبى ب٨غ »الغواًت ألازغي للخبر ما ًلي:  ظاء في

ابً ألاهباعي، ٢ا٫: ٢ا٫ مهٗب الؼبحري: زغط ؾالم بً ٖبض هللا مخجزها بلى هاخُت مً هىاحي اإلاضًىت هى وخغمه 

ه. وبلٜ ؤقَٗب الخبُر، َٞىافى اإلاىِي٘ الظي هم به  ع الخاثِ، وظىاٍع ض الخُُٟل، ٞهاصٝ الباب مٛل٣ا، ٞدؿىَّ ًٍغ

ل٪ ًا ؤقٗب؟ م٘ بىاحي وخغمي، ٣ٞا٫ ) ل٣ض ٖلمذ ما لىا في بىاج٪ مً خ٤ وإه٪ لخٗلم ما ٣ٞا٫ له ؾالم: ٍو

ض  .(32)«، ٞىظه بلُه ؾالم مً الُٗام ما ؤ٧ل وخمل بلى مجزله(31)(هٍغ

وال ًدىامُّ الخُاب الخُٟلي م٘ الىو ال٣غآوي ٞدؿب، بل ًدهل الخىاّم ٦ظل٪ م٘ بٌٗ الٓىاهغ         

، وحؿهم في صعظخه ال٩ٟاهُت. وؾىمشل لظل٪ بد٩اًت ؾا٢ها  ٠ في بىاء الخُاب املخ٩ّيِ ت، ٞخْى وال٣ىاٖض الىدٍى

ال، ٞش٣ل ٖلحهم، صزل َُٟلي ٖلى ظماٖت وهم ًإ٧لىن، ٞ»ؤبى ب٨غ البٛضاصي؛ ٢ىامها ؤهه:  إ٧ل مٗهم، زم م٨ض ٍَى
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؛ ٣ٞا٫ الُُٟلي: بطا ؤي٠ُ ؤو خلي  ٞؿإله ؤخضهم ًٖ اؾمه، ٣ٞا٫: ٖشمان، ٣ٞا٫ له الؿاثل: بهه ال ًىهٝغ

" ٢ىاٖا لخجؿُض مماعؾت الخُٟل، وجإهِب ناخبها (33)«ًىهٝغ حر اإلاىهٝغ . ل٣ض اجسظث ٢اٖضة "اإلاىهٝغ ٚو

ت اؾدشماعا ُٞه  والخٍٗغٌ به، وصٞٗه بلى الاوسخاب مً اإلا٣ام واؾخهجان ؾلى٦ه. وإلاا اؾدشمغث ال٣اٖضة الىدٍى

٠ُ، ظاءث الخ٩اًت ٨ِٞهت باٖشت ٖلى الطخ٪.  مً الظ٧اء والبراٖت وخؿً الخْى

 اآلوياث احِلجاجيت-3

        اوٍقاً االححفاوي-2.2

ت ٖىض ؤعؾُى ٣ًEpidictiqueىم اإلا٣ام الاخخٟالي )الاؾخضاللي(        مً ال٣ُم )الخحر، الكغ، الهالر،  ٖلى مجمٖى

الُالر، الجما٫، الًُٟلت، ال٣بذ..( التي حؿا١ في مدٟل ظماعي، ًيبجي ٖلى الخايغ مً الؼمان. وهى م٣ام 

م مً الٟغو١ اإلاٟهىمُت والضاللُت بحن هظا اإلا٣ام واإلا٣ام  ح٨ٗؿه بك٩ل مً ألاق٩ا٫ الىهىم ٢ُض الضعؽ، بالٚغ

 مً ال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث (34)ألاعؾُي اإلاغجبِ باإلاضح والظم
ٌ
اث الخُُٟلُت مىٓىمت . وجد٨م اإلا٣ام الخساَبي في اإلاغٍو

ىايٗاث واإلاٗاٝع وال٣ُم اإلاكتر٦ت بحن اإلاخساَبحن. ٚحر ؤن الخدىالث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي 
ُ
واإلا

ئي واإلاىا٠٢ ججاه جل٪  ضث جباًىا في الغُّ
َّ
سُت مُٗىت، ول ال٣ُم واإلاىايٗاث. وظاء الخىانل خهلذ في مغخلت جاٍع

اث الخُٟلُت، ججؿض طل٪ ٧له.   بحن الصخهُاث اإلاخساَبت في اإلاغوٍَّ

وجضوع ؤخاصًض الُُٟلحن ومداوعاتهم وؤزباعهم بالضعظت ألاولى في مدٟل ظماعي، ًُٟذ وكىة وبهجت وؾغوعا،        

اتها الاهٟٗالُت والتزاماتها الاظخماُٖت،  زم ج٩ىن مهُإة لترظمت هظا الجى بهىعة مً ٞخخجغص الىٟـ مً يَٛى

لى هظا ألاؾاؽ، ٣ًخض ي خهى٫ الطخ٪ الاعجباٍ بالجماٖت؛ بط بن  ضخ٨خىا هي صوما ضخ٨ت »نىع الطخ٪. ٖو

ً. (35)«الجماٖت بت في الطخ٪ مً مى٠٢ ؤو خغ٦ت ؤو ؾلى٥، جدخاط بلى مدٟؼاث ومدغ٧اث مً آلازٍغ . و٧إن الٚغ

بت الجامدت في الطخ٪ جيكإ مً الجماٖت اإلايسجمت ز٣اُٞا ٢ض ًطخ٪ اإلاغء خُىما ٩ًىن وخُضا ، ل٨ً الٚغ

واظخماُٖا. ومً هظا اإلاىُل٤، ٣ًٟض الطخ٪ شخىخه و٢ُمخه خُىما ًترظم بلى ز٣اٞت ؤزغي، ٦ما ال ًم٨ً ؾبر 

ضها. بط بهىا ال هخظو١ الهؼ٫ "الى٨خت" بن قٗغها ؤهىا وخ»ٚىعه ما لم هغبُه بؿُا٢ه الاظخماعي الىا٢عي واإلاخسُل. 

 .(36)«ًبضو الطخ٪ ًدخاط بلى الهضي

ُٟى بلى الؿُذ في         ٣ه بلى البروػ، ٍو ولٗل عؾىر مىيٕى الُٗام في ال قٗىع الُُٟلي، هى ما ًجٗله ًإزظ ٍَغ

٧ل الؿُا٢اث واإلا٣اماث التي حؿ٠ٗ ٖلى طل٪. ًخجغص الُُٟلي مً الغ٢ُب الظي ًم٨ً ؤن ًمى٘ اإلاىيٕى مً 

ُا٢اث ولى لم ج٨ً لها ٖال٢ت به. ولٗل في هظا الٓهىع الٟجاجي للمىيٕى واؾخدًاعه في ٚحر البروػ، ُٞٓهغ في ؾ

م ٖلُه الاؾخجابت لخالت مً ال٩ٟاهت والبكاقت والٟغح.  دّخِ م٣امه، مً ظملت ما ًجٕز مً اإلاخل٣ي الطخ٪، ٍو

اث الخُُٟلُت التي ٌك٩ل الُٗام باعتها الىهُت  م٨ً ؤن وؿى١ ؤمشلت لبٌٗ اإلاغٍو وعوخها ال٩ٟاهُت. مً طل٪ ٍو
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ٟت»ؤهه  . ًغجبِ ؾُا١ الخبر بازخباع الُُٟلي، واؾخٟؿاعه ًٖ (37)«٢ُل لُُٟلي: ٦م ازىان في ازىحن؟ ٢ا٫: ؤعبٗت ؤٚع

مؿإلت جخٗل٤ بالخؿاب. ٧ان اإلاخل٣ي ًخى٢٘ ؤن ٌؿم٘ مً املخخَبر ؤخض الجىابْحن، ؤخضهما مخٗل٤ بالٗضص ؤعبٗت في 

ضاص املخالٟت ألعبٗت، وطل٪ إلاا ٨ًً اإلاؿخَٟهم خالت ما بن ٧ان طا صعاًت  بٗلم الخؿاب، وآلازغ ؤن ٩ًىن ٖضصا مً ألٖا

ايُت.    ظاهال بٟىىن هظا الٗلم ومؿاثله الٍغ

ب واإلاشحر للٟغظت وال٩ٟاهت،         لم جسغط ؤلاظابت ًٖ هُا١ الاخخمالحن الظًً ونٟىاهما في الخ٣ُ٣ت، ل٨ً الٍٛغ

خه للخُاة. ه٨ظا  ٣ت ج٨ٟحره وعٍئ ٍغ ت في ز٣اٞت الُُٟلي، َو هى اعجباٍ الجىاب بالُٗام الظي ٌٗخبر "جُمت" مغ٦ٍؼ

ٟت(. وما ٧ان لهظ ٣ىص بلحها، لىال َبُٗت ظاء الٗضص مًاٞا للُٗام )ؤعبٗت ؤٚع ا الجىاب م٘ طل٪ ؤن ًشحر الٟغظت ٍو

ٟت م٘ الُٗام. وإال ٞلى  ً بدا٫ ناخبهم، وخ٩اًخه الٍُغ ُضة بالُٗام، ولىال صعاًت الخايٍغ ال٢خه الَى الُُٟلي ٖو

اع نَضع الجىاب ًٖ ٚحر الُُٟلي إلاا ٧ان له مٗجى، ٦ما لى ؤن ألاصخاب لم ٩ًىهىا ٖلى صعاًت بالُُٟلي، إلاا ؤز

الجىاب في صوازلهم ال٩ٟاهت والطخ٪. وقبُه بالخبر الؿاب٤ زبر آزغ، ُعوَي ههه بهُٛت املجهى٫ ٖلى الىدى 

ِل ٢ُل لُُٟلي مغة: ٠ُ٦ ٖلم٪ ب٨خاب هللا؟ ٢ا٫: ؤها مً ؤٖلم الىاؽ به، ٣ُٞل له: ما مٗجى ٢ىله: )»آلاحي:  وْؾئَ

ا ا ٞحهَ ىَّ
ُ

ض ؤ٧لذ ما ٞحها ( )..( ٦ما ج٣ى٫: ؤ٧لذ ؾٟغةال٣َْغٍت التي ٦  .(38)«ٞالن، وإهما جٍغ

لب مىه        
ُ
واضر ؤن م٣ام الخضًض، ٧ان هى ٞهم آلاًت ال٣غآهُت والخماؽ جٟؿحرها الؿلُم. ل٨ً الُُٟلي إلاا َ

جدضًض مٗىاها، اههٝغ طهىه مباقغة بلى اإلا٣ام الظي ٌؿخدىط ٖلى ج٨ٟحره، وهى م٣ام الُٗام. بط اؾخْىحى مً 

بد٨م ؤن ما ًجم٘ بحن اإلاشا٫ وآلاًت، هى  -ازلت واإلاكابهتٖلى ؾبُل اإلا٣اعبت واإلام-هظا اإلا٣ام مشاال ًٟؿغ به آلاًت 

جًمجهما مٗا ْاهغة املجاػ اإلاغؾل ال٣اثمت ٖلى الٗال٢ت املخلُت. وبظل٪ ٩ًىن مىب٘ الطخ٪ وؤلازاعة الىٟؿُت في 

 الخبر، هى جل٪ الى٣لت الٟجاثُت مً م٣ام صًجي جٟؿحري بلى م٣ام ٚظاجي نخي، جغبِ بُجهما ٖال٢ت.

ل مضاع ال٨الم مً ؾُا١ بلى ؾُا١، ومً م٣ام جىانلي بلى م٣ام آزغ مسال٠؛  و٢ض        ًترجب الطخ٪ ٖلى جدٍى

حن في  ل مضاع الخضًض الظي هى الٟهل بحن ٞا٦هخحن والخ٨م بإيهما ؤَُب، بلى م٣ام الٟهل بحن اإلاخىاٖػ ٦خدٍى

ن الغقُض وبٌٗ مً ًدًغه ؾمٗذ مً ًغوي ؤ»املخ٨مت. وؾىمشل لظل٪ بسبر ؤبي الىًغ ال٣ُٟه الظي ٣ًى٫: 

ْحَن. ٢ا٫: ٞإخًغوه،  َىج ؤيهما ؤَُب؟ ٢ا٫ الغقُض: وؿإ٫ ؤبا الخاعر ُظمَّ ط واللْىِػٍْ
َ
مً ؤهل بِخه ازخلٟا في الٟالىط

ط: ؤيهما ؤَُب؟ ٢ا٫: ًا ؤمحر ؤإلاامىحن. ال ؤ٢ض ي ٖلى ٚاثب؛ 
َ
٣ٞا٫ له: ًا ؤبا الخاعر، ما ج٣ى٫ في اللىِػٍَىج والٟالىط

هما بًاه، ٞجٗل ًإ٧ل مً الٟالىطط ؾاٖت، ومً اللىِػٍىج ؾاٖت، ٣ٞا٫ له الغقُض: ٢ل ؤيهما ؤَُب؟ ٢ا٫: ٞإخًغو 

 .(39)«ا٢ٌ ٖلى ؤخضهما؛ ٣ٞا٫: ًا ؤمحر اإلاامىحن، ٧لما ؤعصث ؤن ؤ٢ض ي ألخضهما ؤصلى آلازغ بذجخه
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 اوقصذ احلجاجي-0.2

، خُىما هىٓغ في املخ٩ّي الخُُٟلي الظي ٣ً٘ في ال ًم٨ً بدا٫ مً ألاخىا٫ ب٢هاء البٗض الدجاجي الخضاولي       

نمُم بالٚت الىثر الٗغبي ال٣ضًم ٖمىما. ٞهى بٗض ًٟغى هٟؿه ٖلى اإلاخإمل في وؾاثل الخبلُٜ وآلُاث الخإزحر 

ت م٘ جٟاوتها في طل٪ خؿب ؤَغها ألاظىاؾُت، وؤق٩الها  وؤؾالُب ؤلا٢ىإ، التي ال جسلى مجها الىهىم الىثًر

ت، وم ت. جلؼم ؤلاقاعة بلى ؤن البالٚت الٗغبُت الخٗبحًر اثٟها الخىانلُت، وؤوؿا٢ها ال٨ٍٟغ ٣انضها الخضاولُت، وْو

ا ؤؾلىبُا ظمالُا، ٞإ٢هذ بظل٪ الُا٢ت الدجاظُت والىٟـ  ذ مجٖز اؾدىضث في ٖم٣ها بلى ظيـ الكٗغ، ٞجٖز

ل٨الم وجضاوله وجل٣ُه. ول٣ض ٧ان لبٌٗ ؤلا٢ىاعي اإلاغجبِ باإلاخ٩لم واملخاَب والخٟاٖل الجضلي بُجهما، وقغٍو بىاء ا

ه في نلب البالٚت، ٖلى ٚغاع ما  (40)الضعاؾاث الٗغبُت الخضًشت الًٟل في لٟذ الاهدباه بلى البٗض الدجاجي وو٢ٖى

ت". ُّ ُاِب
َ
ت و"الخ ٣ا" الٛغبُت في ٖهض ؤعؾُى، إلاا ٢امذ ٖلى صٖامتي الكٍٗغ ُىٍع  اؾخ٣غث ٖلُه "الٍغ

اث الخُٟلُ        ت بهٝغ الىٓغ ًٖ َباجٗها ألاظىاؾها وؤهماَها الىهُت )ؤزباع، ؤخاصًض، خ٩اًاث، بن اإلاغٍو

٢هو،....(، ال جيؿلخ ًٖ م٣انضها الدجاظُت وؤبٗاصها الخضاولُت؛ قإنها في طل٪ قإن الخ٩اًاث ٖمىما. ًغي 

جى ألاؾلىبُت مىٟهلت ؤهه ال ٞهل بحن الك٩ل واإلاًمىن في قإن الخُابت، وؤهه ال ًم٨ً صعاؾت الب»بحرإلاان وجُد٩ُا 

حر طل٪ مً الٓىاهغ الك٩لُت املخًت،  ًٖ ؤهضاٞها الدجاظُت، ٞدتى ما ًيكإ في الخُاب مً جىاٚم وإ٣ًإ ٚو

ًم٨ً ؤن ٩ًىن له جإزحر حجاجي، مً زال٫ ما ًخىلض ٖىه مً بعجاب ومغح واهبؿاٍ وخماؽ لضي ظمهىع 

 .(41)«الؿامٗحن

ا مٗمىال به، ال ًم٨ً بؾ٣اَه حٗخبر الًُاٞت في الش٣اٞت الٗغبُ        ت واظبا اظخماُٖا وؤزال٢ُا وؾلى٧ا خًاٍع

ٗذ اإلاغء بهٟت البسل التي ؾخالػمه َُلت خُاجه. وهي نٟت ٢بُدت جىٟغ مجها الُبإ، 
ُ
بدا٫ مً ألاخىا٫، وإال و

ل٪، ٞةن مال٪ وجمجها الىٟىؽ، وحؿعى بلى بظ٫ الٛالي والىِٟـ لضْعئها، وجسلُو الىٟـ مجها. وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظ

م٣خه. ظاء في وز٣ُت  ًه ٍو م ؤهه في ٢غاعة هٟؿه ًٞغ الُٗام، ال ًجغئ ٖلى مى٘ اإلاخُٟل ال٣اصم بلُه ٚحر اإلاضٖى، ٚع

ل٩ُا في مٗغى خضًشه ًٖ اإلاى٠٢ الظي ًمى٘ الخُُٟل لصخه وبسله، وال ٌؿخُُ٘ املجاهغة باإلاى٘، ُٞٗمض بلى  َٖ

(. ٞهى ًدغم ٖلى ؤصاء مهمخحن؛ بخضاهما ؤصاء 42«)ه باخخُالهمجهم مً شر ٖلى ماله، ٞضاٞ٘ ٖى»الاخخُا٫ 

 الىاظب، وزاهُتهما اؾدب٣اء الُٗام. 

        ٠ و٦ما ههاصٝ الخُل وؤؾالُب اإلا٨غ والخضإ في خ٩اًاث البسالء؛ مشل هثر الظباب ٖلى الُٗام، وجسٍى

ًاث الُُٟلُحن. ومً هظا اإلاىٓىع، اإلا٠ًُ مً ٖىا٢ب ألا٧ل وجيبحهه ٖلى آزاعه الصخُت، ههاصٞها ٦ظل٪ في خ٩ا

ٌ »جغي الباخشت ٞضوي مالُي ؤن ال٨غم في ظمُ٘ الخ٩اًاث التي جسخو بالًُاٞت، هى ال٣اٖضة، و ؤن الٞغ
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خم ججىبه جماما باعة للكٗىع باإلاخٗت، وؾبُال »، وحك٩ل الخُلت ٖىضثظ (43)«الٟىعي ال٩امل مدغم بك٩ل مازغ، ٍو

 .(44)«لخل مًٗلت

ٌ اؾخًاٞخه. وهظ ما         غاقي الظي ؾب٤ ؤن هؼ٫ ٖلُه يُٟا، وإْن ٞع ِٗ لم ٨ًً اإلاغوػّيِ ًى٨غ خ٤ اؾخًاٞت ال

صٞ٘ الٗغاقي بلى الخسلو في البضاًت مً ٢ىاٖه ٞٗمامخه زم ٢ليؿىجه، ٢بل ؤن ٌٗتٝر اإلاغوػي نغاخت بإهه لً 

ا ا ه ولْى اوؿلخ مً ظلضه. ٦ما وظضها ؤ٦ثر مً طل٪ مدْٟى لى٣اف صٖا مغا٣ٞه بلى بِخه واؾخًاٞه في بِخه، ٌٗٞغ

 .(45)٣ٞضم له خ٣ا ال٣غي، ل٨ىه ؤٖمل خُله ووؾاثله الدجاظُت وؤلا٢ىاُٖت للخُلىلت بِىه وبحن جىاوله

جا٫ ال٨ٟغي الظي ٌكخض ؤَواعه بحن الُُٟلي وضخاًاه. نغإ        م٨ً ؤن هخمشل نىعة الدجاط في الهغإ والّسِ ٍو

ىاْغاث واملَخاوعاث بحن ٞا٢ض للُٗام و 
ُ
مال٪ له؛ ؤيهما ًاو٫ بلُه الٛلبت في الهغاٖاث والسجاالث واملخاَججاث واإلا

حن ٌٗض الٗضة للٟٓغ ؤو ججىب الخؿاعة  ٘ ؤنضائها بحن زىاًا املخ٨ُاث الخُٟلُت؟ ال ق٪ ؤن ٦ال الُٞغ التي جترظَّ

ه؛ وجبٗاتها في مشل هظه اإلاىا٠٢ واملجالـ التي ٢ض ججلب هٟٗا ؤو جضعؤ  غٞو يغا. ٌؿدشمغ اإلاال٪ َا٢اجه وإم٩اهاجه ْو

ه له/  ت مً ألاوعا١ الغابدت التي ًمخل٨ها )مؿاهضة يُٞى ٠ مجمٖى بىنٟه ناخب املجلـ، ٌؿخُُ٘ ؤن ًْى

٪ الُٗام/ خالت اظخماُٖت مِؿىعة(. 
ُّ
 امخال٥ ؾلُت الُٗام/ خلىله مدل الضٞإ ًٖ الىٟـ/ جمل

دخل الُُٟلي مى٢٘ الهجىم، ٞ        ِؿخٛل زضمت لخد٤ُ٣ م٣هضه وؾاثل وؤصواث حجاظُت مخٗضصة؛ ًضزل في ٍو

ا بإؾغاعها وزباًا هٟىؽ ؤصخابها. ٦ما  هُا٢ها زبراجه وججاعبه الؿاب٣ت؛ باٖخباعه ًمخل٪ صعاًت باملجالـ، ٖاٞع

ُت ومل٨خه الدجاظُت، ال٣اثمت ٖلى الٟهاخت والبالٚت وال٣ض خه الٗلمُت ومضاع٦ه اإلاٗٞغ عة ٖلى ًغاهً ٖلى مىؾٖى

املخاججت وؤلا٢ىإ. ومً قإن هظه اإلاٗغ٦ت الاظخماُٖت وما جخإؾـ ٖلُه مً صٖاثم حجاظُت، ؤن جشحر اهخمام 

اإلاخل٣ي وججاوبه ال٨ٟغي والٗاَٟي. وهظا ٧له ًىلض اهٟٗاال زانا ٖىضه، ٞىجضه ًخاب٘ باهخمام جٟانُل اإلاٗغ٦ت، 

يخهغ لهظا الُٝغ ؤو طا٥.  ٍو

 االظحذاله احلجاجي -2.2

بىنٟه ٞٗالُت طهىُت ٢اثمت ٖلى الاهخ٣ا٫ مً م٣ضماث بلى هخاثج اؾدىاصا بلى ٖال٢ت -٣ًىم الاؾخضال٫ الدجاجي        

٤ ؾلم حجاجي مٗحن، ًاهلها لدؿدشمغ في بىاء  -مى٣ُُت عابُت بُجهما ت وجغجُبها ٞو ٖلى خكض ؤصلت وحجج مخىٖى

اظُت جىهٝغ في ؤنلها بلى الى٢اج٘ والخ٣اث٤ الخُاب وجىلُض بيُاجه اإلاطخ٨ت. ل٣ض ٧اهذ اإلا٣ضماث الدج

والاٞتراياث وال٣ُم، وهغمُت ال٣ُم واإلاٗاوي، ؤو اإلاىاي٘ اإلاكتر٦ت بحن اإلاخساَبحن التي حٗخبر مؿلماث ج٣خض ي 

الا٢خىإ اإلاؿب٤ بها، وال ًمخض بلحها الضخٌ والدك٨ُ٪. ٚحر ؤن ٦شحرا مً جل٪ الدجج وألاصلت التي جضلي بها 

ملخ٨ُاث الخُٟلُت، حجج هابٗت مً ط٧ائها وصهائها وزبرتها وصعاًتها بالخُاة وألاخُاء، مىبئت ًٖ الصخهُاث في ا

ه املخاَب، والؼّط به في الخباثل وألاقغا٥ التي جىهبها  ت الاخخُالُت ال٨ُضًت. طل٪ ؤن ٚاًتها هى جمٍى ؤؾالُبها اإلا٨ٍغ
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وال ج٩ىن مُاب٣ت للى٢اج٘ والخ٣اث٤ وال٣ُم التي له. وهي حجج ال جدٓى بةظمإ ظمهىع اإلاخساَبحن ومىا٣ٞتهم، 

 ٖلحها ؤلاظمإ. 

وإطا ٧اهذ ألاصلت والدجج اإلاٗخمضة في جشبُذ اصٖاء اإلاضعي ؤو صخٌ اٖتراى اإلاٗترى، جهى٠ بلى ؤصلت        

خسظ مغجبُت باإلاخ٩لم وؤزغي مخٗل٣ت بالخُاب، زم ألاصلت اإلاخهلت باملخاَب، ٞةن ألاؾالُب الاخخُالُت التي ج

تراى، م٣ؿىمت مكتر٦ت بحن اإلاخُٟلحن وضخاًاهم. وهي حجج َبُُٗت ٖملُت  ٘ الٖا حججا لخشبُذ الضٖىي ؤو ٞع

م٣غوهت بخد٣٣ها الٟٗلي واؾخسضامها الىا٢عي في ؾُا١ الخلٟٔ، مما ًجٗل الدجاط الظي ًخإؾـ ٖلحها حجاظا 

نغ ال٣ًُت بمٗؼ٫ ًٖ وكاَها جضاولُا ًسخل٠ في نىعجه ًٖ الدجاط الضاللي، الظي ٨ًخٟي بٟدو ٖىا

 الخىانلي وؾُا٢ها الخلٟٓي. 

ً. وفي ٚمغة ما  -في يىء ما ؾب٤-جدىإػ ضخاًا الُُٟلُحن        
َ
ً وال٨غم اإلاٗل

َّ
٢ُمخان مخٗاعيخان: البسل اإلابُ

لُت ًىجم ًٖ هظا الخىإػ مً ايُغاب واعجبا٥ وخحرة، ٌٗمض الطخاًا بلى ؾلؿلت مً الىؾاثل وألاؾالُب الاخخُا

ت الش٣اُٞت  -ًٞال ًٖ ألاؾالُب البالُٚت التي ؾب٤ الخضًض ٖجها-طاث الُاب٘ الدجاجي  جسلههم مً هظه الىَع

اإلاٟغويت ٖلحهم؛ قإنهم في طل٪ قإن الُُٟلُحن الظي ال ٌؿلمىن ؤهُٟؿهم مً هظا الهغإ والجزإ، وإن ٧ان ًخسظ 

٣ا لهم، ًجب اهتزاٖه ب٩ل ما ؤوجىا مً وؾاثل. وفي آلان ق٨ال آزغ مٛاًغا. ٞهم ًغون في الُٗام الظي خغمىا مىه خ

نىن ال٨غامت مما ٢ض ًخٗغيىن له  -ال٣اثمت ٖلى الخ٠ٟٗ والخُاء وال٣ىاٖت-هٟؿه، جدخم ٖلحهم الش٣اٞت الؿاثضة 

ت، وطل٪ بالخداًل ٖلى هظه اإلاىٓىمت ال٣ُمُت بإؾالُب مسخلٟت.   مً ه٣ض وجى٣ُو وسخٍغ

ٗخبر الىهم خُلت         مً جل٪ الخُل اإلاكتر٦ت بحن الطخاًا والُُٟلُحن، خُض هغي ؤن مً ألازباع ما ًخسظ مىه َو

ت والى٣ض  ٜ الٟٗل ال٣اثم ٖلى الهجىم، وخًىع اإلاإصبت بضون ؾاب٤ صٖىة، وصْعء السخٍغ ؤؾاؾا مً ؤؾـ حؿَى

ٌ الخًىع واؾخهجاهه )خا٫ الطخاًا(. ٞ ٜ ٞع ٣ض اخخا٫ )خا٫ الُُٟلُحن(. ومجها ما ًخسظه ؤصاة لدؿَى

الخايغون ٖلى الُُٟلي ؤقٗب، ختى ال ٌكاع٦م َٗامهم، بٗؼ٫ ٦باع الخُخان وجسبُئها بُٗضا ًٖ ؤهٓاعه، 

 وإخًاع الهٛاع بضال مً ال٨باع. ل٨ً خُلخه اهُىث ٖلحهم، ٞخم٨ً مً مكاع٦تهم ؤ٧ل ٦باع الخُخان. 

ه الخبر آلاحي:         ىم ظلىؽ ٖىض عظل مً ؤهل اإلاضًىت ًإ٧لىن ٖىضه بِىا ٢»والخُلت التي الخجإ بلحها هي ما ًغٍو

خُخاها، بط اؾخإطن ٖلحهم ؤقٗب. ٣ٞا٫ ؤخضهم: بن مً قإن ؤقٗب البؿِ بلى ؤظل الُٗام، ٞاظٗلىا ٦باع هظه 

طن له، ٣ٞالىا له: ٠ُ٦ عؤً٪ في الخُخان؟ )...(. ٣ٞا٫: 
ُ
إ٧ل مٗىا الهٛاع، ٟٞٗلىا وؤ الخُخان في ٢هٗت بىاخُت ٍو

ت البِذ، ٞهي ؤصع٦ذ ؤجضعون ما ٣ًى  ٫ لي هظا الخىث؟  ٢الىا: ال، ٢ا٫: بهه ٣ًى٫: ٖلُ٪ بخل٪ ال٨باع التي في ػاٍو

 . (46)«ؤبا٥ وؤ٧لخه
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ُمى٘ »ما ه٣غؤ ُٞما خضر به البٛضاصي مً ٢ىله:  -بىنٟه خُلت ًلخجئ بلحها الُُٟلي-ومً مٓاهغ الىهم ٦ظل٪        

ّم 
ُ
ه في ٦ ُْ ال، ٣ُٞٗه، وؤزظ َُٟلي ًٖ ٖغؽ، ٞظهب ٞإزظ بخضي وٗل ل٤ ألازغي بُضه، وؤزظ زالال ٍَى ه، ٖو

اب ٧اإلاؿخعجل، ٣ٞا٫ له: بوي ؤ٧لذ  ِمدلبا مً ُٖاع، ٞلُش به ؤنابٗه، وظٗل ًخسلل بظل٪ الخال٫، وصها مً البىَّ

اب: ؤها  في الٟىط ألاو٫ لكٛل ٧ان ٖلي، والؾخعجالي ؤزظث ٞغص وٗل ووؿِذ آلازغ، ٞخًٟل بةزغاظه لي، ٣ٞا٫ البىَّ

 .(47)«مكٛى٫، اصزل ٞاَلبه لىٟؿ٪؛ ٞضزل ٞإ٧ل وزغط

زم بن ألامغ الظي ٢اص اإلاإمىن بلى الطخ٪، بهما هى و٢ٕى الُُٟلي في مإػ١ ظغاء بُىه. ٣ٞض جىّهم ؤن الّؼهاص٢ت        

 الظًً ٣ًاصون بلى اإلاإمىن، ٧اهىا ٖلى اؾخٗضاص لخٟل ؤو ٖغؽ. ولٗل هظا الخىهم ظّغاء الُم٘ الظي ًً٘ ٚكاوة

ٖلى ُٖجْي ناخبه وبهحرجه، هى هٟؿه ما ؤزاع ضخ٨ه. وهظا بن ؤزظها بغواًت دمحم بً ؤخمض ال٩ىفي ًٖ الخؿحن بً 

غاع ٢ىله:  ِٚ ؤمغ اإلاإمىن ؤن ًدمل بلُه ٖكغة مً الؼهاص٢ت، ؾمىا له »ٖبض الغخمً، التي ه٣لها ًٖ ؤبُه ٖلى 

يُ٘. ٞاوؿل ٞضزل وؾُهم، ومض ى بهم بالبهغة، ٞجمٗىا، وؤبهغهم َُٟلي، ٣ٞا٫: ما اظخم٘ هاالء له

اإلاخى٧لىن، ختى اهتهىا بهم بلى ػوع١ ٢ض ؤٖض لهم، ٞضزلىا الؼوع١، ٣ٞا٫ الُُٟلي: هي هؼهت. ٞضزل مٗهم، ٞلم ٨ًً 

صزلىا ٖلى اإلاإمىن. ٞجٗل ًضٖى بإؾمائهم 
ُ
ُض مٗهم الُُٟلي، زم ؾحر بهم بلى بٛضاص، ٞإ

ُ
ضوا و٢ ُّ بإؾٕغ مً ؤن ٢

بهما ؤها عظل َُٟلي عؤًتهم »وإلاا ؾإ٫ الُُٟلي ًٖ ٢هخه، ٧ان ظىابه: «. ًغب ع٢ابهمعظال عظال، ُٞإمغ ب

ب  .(48)«مجخمٗحن، ٞٓىىتهم طاهبحن لضٖىة. ٞطخ٪ اإلاإمىن و٢ا٫: ًاصَّ

وإطا اهتٕز الُُٟلي مً الخا٦م الطخ٪ بالىْهم في الغواًت اإلاظ٧ىعة للخبر، إلاا جىهم ؤن ؾبب اظخمإ ال٣ىم        

الظًً  اهًم بلحهم هى الُٗام، ٞةهه في عواًت ؤزغي لم ٨ًً ط٫ ٧اُٞا. بل ٧ان ما ؤزاع الطخ٪ هى مبضؤ "الى٣ْل"؛ 

ل. ولٗل هظا الخبر مىبش٤ مً الخبر وطل٪ بى٣ل مىيٕى الًغب مً الٗى٤ بلى البًُ الظي  ُّٟ له نلت بالخُ

الؿاب٤؛ بالىٓغ بلى م٩ىهاتهما ال٣اثمت ٖلى وظىص ظماٖت متهمت بالؼهض٢ت، و٢ُاصتها للمدا٦مت، واهضؾاؽ الُُٟلي 

ي إلاا ؤمغ بةٖضام الُُٟلي زاَبه ب٣ىله:  ؤنلخ٪ هللا، بن ٦ىذ وال بض ٞاٖال، ٞإُمغ »ٞحها ومٗا٢بخه. طل٪ ؤن الكَغ

ت، و٦ك٠ ٖىه،  ت. ٞطخ٪ ناخب الكَغ جي هظه الىَع اٝ ؤن ًًغب بُجي بالؿ٠ُ، ٞةهما هى الظي وَع ُّ الّؿ

، ٞسلى ؾبُله  .(49)«ٞإزبروه ؤهه َُٟلي مٗغٝو

ىًىي جٓاهغ الُُٟلي بخ٣ضًمه لخضمت وإهجاػ مهمت لهاخب الُٗام، جدذ لىاء الاؾخضال٫ الدجاجي         ٍو

 مً نُٜ ال
ً
ٜ في املخ٩ي الخُُٟلي. عجؼ بىان ًٖ الضزى٫ بلى ٦ظل٪، باٖخباعه نُٛت خضلُل وؤؾالُب الدؿَى

سٟي في باَىه زبشا وم٨غا وجداًال، ًىمُّ ًٖ  ٖغؽ، ٞخىؾل بٟٗل ًىبئ ْاهغه ب٩ىهه ظاء لخ٣ضًم الخضمت، ٍو

ه ناخب خلخو الٟٗل في بخًاع ؤ٢ضاح، وجمٍى . ٍو ت وبظ٫ ظهض ٨ٞغي في ؾبُل هُل الُٗام اإلامىٕى ُّ  نىاٖت ٣ٖل

عؾل لكغائها، والخا٫ ؤهه ا٢تريها مً الب٣ا٫، م٣ابل زاجمه الظي وي٘ عهىا ٖىضه. 
ُ
مغ ُبىان بٗغؽ، »البِذ بإهه ؤ
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ٞإعاص الضزى٫، ٞلم ٣ًضع، ٞظهب بلى ب٣ا٫، ٞىي٘ زاجمه ٖىضه ٖلى ٖكغة ؤ٢ضاح ٖال٦ُت. وظاء بلى باب الٗغؽ، 

جي؟ ؤها الظي بٗشخمىوي ؤقتري لهم ٣ٞا٫: ًا بىاب؟ اٞخذ لي، ٣ٞا٫: له البّىاب: مً ؤهذ؟ ٢ا٫ : ؤعا٥ لِـ حٗٞغ

ضون  ألا٢ضاح. ٟٞخذ له، ٞضزل، ٞإ٧ل وقغب مً ال٣ىم. ٞلما ٞٙغ ؤزظ ألا٢ضاح وهاصي البىاب: اٞخذ لي، ًٍغ

ت َُّ  .(50)«]الٗؿل الخالو[ ختى ؤعّص هظه؛ ٞسغط، ٞغصها ٖلى الب٣ا٫، وؤزظ زاجمه هاصخ

اإلاا٦غ هٟؿه ؾببا مً ؤؾباب بلٙى مجلـ الُٗام، وإن ٧ان ٨ًدس ي هظه واجسظ َُٟلي آزغ مً هظا الٟٗل        

ل 
َ
ؿابت. ٞهظا َُٟلي مّغ بباب ؤخضهم نى٘ َٗاما، ل٨ىه م٣ٟ

َّ
اإلاغة نبٛت ٖاثلُت، ٖٝؼ ٞحها ٖلى وجغ ال٣غابت والي

ه، ؾىي ؤهه ؾإ٫ بن ٧ان له مً ؤ٢اعب، ؤو مً ججمٗه به نلت ٢غابت. ٞ لما ؤزبر مىَنض، ٞلِـ له مً ؾبُل لبلٚى

ؤ٢بل َُٟلي »بصبىتها، ٦خب عؾالت ؤوهمه ٞحها بإن ابىه بٗض بلُه بالغؾالت. ولىا ؤن وؿى١ الخبر ٧امال ٦ما في ٢ىله: 

، وال ؾبُل بلى الىنى٫. ٞؿإ٫ ًٖ ناخب الهيُ٘، بن ٧ان له ولض ٚاثب ؤو   ٢ض اعججَّ
ً
بلى نيُ٘ ]َٗام[، ٞىظض بابا

٪ في ؾٟغ؟ ٞإزبر ٖىه ؤن له ولضا في ال، ٣ٗ٣ٞ٘  قٍغ ِ
ّ
ب٘ ٖلُه. زم ؤ٢بل مخضل ىاه َو  ؤبٌُ، َو

ً
بلض ٦ظا، ٞإزظ ع٢ا

، ٣ٞا٫ 
ً
الباب ٣ٗ٢ٗت قضًضة واؾخٟخذ، وط٦غ ؤهه عؾى٫ مً ٖىض ولض الغظل. ٟٞخذ له الباب، وجل٣اه الغظل ٞغخا

، ٞإمغ بالُٗام، ٣ٞضم بلُه ، وظٗل له: ٠ُ٦ ٞاع٢ذ ولضي؟ ٢ا٫ له: بإخؿً خا٫، وما ؤ٢ضع ؤن ؤ٧لم٪ مً الجٕى

ا، ٣ٞا٫ له: ؤعي الُحن   مٗ٪؟ ٢ا٫: وٗم. وصٞ٘ بلُه ال٨خاب، ٞىظض الُحن ٍَغ
ً
ًإ٧ل. زم ٢ا٫ له الغظل: ما ٦خب ٦خابا

ْل ال 
ُ
ض٥ ؤهه مً ال٨ّض ما ٦خب ُٞه قِئا. ٣ٞا٫: ؤَُٟلي ؤهذ؟ ٢ا٫: وٗم ؤنلخ٪ هللا. ٢ا٫: ٧ . ٢ا٫: وٗم، وؤٍع

ً
ا َغٍّ

إ٥ هللا  . (51)«هىَّ

ل" ؤؾلىبا اؾخضاللُا حجاظُا، ٌؿّىِٙ به          لُت، بلى اٖخماص مبضؤ "الخدٍى ّٟ مُل الُُٟلي في بٌٗ مىا٢ٟه الخُ ٍو

ىت  ابٗه اإلاغح، بلى نبٛت خٍؼ له مً نبٛخه الاخخٟاثُت َو ٞٗله الخُٟلي؛ ٧إن ًداو٫ ج٨ضًغ نٟى الٗغؽ، وجدٍى

لي: ٢ُل لىىح الُُٟلي: ٠ُ٦ جهى٘ بطا لم ًتر٧ى٥ جضزل بلى ٢ا٫ لي دمحم بً ٖ»٢اثمت ٖلى الىضوب والىىاح والخؼن. 

 .(52)«ٖغؽ؟ ٢ا٫: ؤهىح ٖلى الباب ختى ًخُحروا مجي، ُٞضٖىوي

اث الخُٟلُت ؤهمُت باعػة، مً هاخُت اخخًان اإلاخل٣ي في ٖالم         ٨دس ي الُاب٘ الؿغصي اإلامحز لجّل اإلاغوٍّ ٍو

ا للخجاوب م٘ اإلا إ بمىظبه قٗىٍع ُّ ل، ًته ُّ لُت. لظا، اجسظها مً الؿغص مهضعا مً مهاصع جىلُض مخس ّٟ اصة الخُ

 ال٩ٟاهت والٟغظت.
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ْشديت-4  اآلوياث اوعَّ

 غىايت اوعشد-2.1

        ِ
ّ
لُت ال٨ُٟلت بكظ ُُّ ت، له مً اإلا٣ضعة الجمالُت والٟٗالُت الخس ن ؤن الؿغص بم٩ىهاجه اإلاٗغٞو اإلاخل٣ي بلُه،  مً البّحِ

ت، ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخدغع مً عب٣تها. طل٪ ؤن ؤلازاعة  ًّ والاؾخدىاط ٖلى ٖاَٟخه ولّبه، وظٗله ؤؾحرا للماصة الؿغص

اث الؿغصًت، حٛضو مالػمت له، ال ًىٟلذ مجها اإلاخل٣ي بال بٗض جى٠٢  اث واإلاغوٍّ ُّ ٤ واإلاخٗت التي ال جٟاع١ املخ٨ والدكٍى

ه ه٣ُت الجهاًت.   الؿغص وبلٚى

ؤن جهى٘ الٟغظت وتهب ال٩ٟاهت  -خُىما جهاٙ في وؿُج هص ي مدبى٥-وبُم٨ىت هظه الٗىانغ الؿغصًت        

اع، وجسلهه مً مً ال٣خل والبُل  للمخل٣ي. ل٣ض اؾخُاٖذ قهغػاص في خ٩اًاث ؤل٠ لُلت ولُلت ؤن جُّهغ قهٍغ

ل ال اع وؾٟ٪ الضماء، وجدّىله بلى عظل وصٌ٘ مدؿامذ. ولم ٨ًً هظا الخدٍى جظعي الخهل في شخهُت قهٍغ

ٟت التي ٌؿخم٘ لها مً قهغػاص. زم بن الخإزحر الٗم٤ُ الظي ًماعؾه  لُدضر، لىال الخ٩اًاث اإلامخٗت والٍُغ

سُت، ًيب٘ في ظؼء مىه مً ٚىاًت الؿغص  ٤ جّٟىىه في ؾغص ٢هو وعواًاث وو٢اج٘ جاٍع الخ٩ىاحي الكٗبي، ًٖ ٍَغ

 وسخغه وظاطبِخه.

ٟت آلاجُت طاث الُاب٘ الؿغصي ولىا ؤن هخإ        لى٨دك٠ الؿغ  -٦ما ؾغص جٟانُلها دمحم بً ٖلي الجالب-مل الٍُغ

زغط َُٟلي م٘ هٟغ في ؾٟغ، ٞٗؼمىا ؤن »ال٩امً في بزاعتها للطخ٪ ٖىض ؤصخاب َُٟلّي، عا٣ٞهم في ؾٟغهم. 

ا٫ لهم: ٖلي؛ وؾ٨ذ، ٣ٞالىا له: ًسغط ٧ل واخض قِئا للى٣ٟت، ٣ٞا٫ ٧ل واخض: ٖلّي ٦ظا. ٞلما بلٛىا بلى الُُٟلي، ٢

 .(53)«ٞةٌْل ٖلُ٪؟ ٢ا٫: لٗىت هللا. ٞطخ٩ىا مىه وؤٖٟىه مً الى٣ٟت، وخملىه َى٫ ؾٟغهم

ل٣ض ؤبغمذ ظماٖت الصخاب مُشا٢ا، ٣ًض ي بةؾهام ٧ل واخض مجهم بىهِب مً الى٣ٟت، لخإمحن الُٗام ؤزىاء        

لى طل٪ اج٣ٟىا، وبمىظبه ؤٞصر ٧ل ًٖ م٣ضا (، الؿٟغ. ٖو ع ما ٌؿهم به. وإلاا خان صوع الُُٟلي، ه٤ُ ب٩لمت )ٖليَّ

ً. ل٨ً ما ػاص مً وجحرة الطخ٪  زم ؾ٨ذ ًٖ ال٨الم. هى ؾلى٥ مً قإهه ؤن ًشحر الطخ٪ ٖىض بٌٗ الخايٍغ

بُٗت املخظٝو مىه )بٌْل ٖلُ٪(. ه٨ظا ظاء ظىابه مسالٟا  ي صعظخه، هى اؾخٟؿاعهم ًٖ جخمت ال٨الم َو و٢ىَّ

 ا، ًسغ١ ٧ل الخى٢ٗاث )لٗىت هللا(. للٗاصة، مٟاظئ

ً خالت قاطة، مً ظملت         صخُذ ؤن الخغوط ًٖ اإلاإلٝى وزغ١ ال٣اٖضة الٗامت التي ؾغث ٖلى الجمُ٘، وج٩ٍى

ضث 
َّ
ت، وول ما ًشحر الطخ٪. بن الٗىامل التي هُإث الٓغٝو للمخل٣ي الؾخ٣با٫ الطخ٪، وؤوظضث خالخه الكٗىٍع

ل٣ابل لالهٟجاع ضخ٩ا، مغجبُت في ٖم٣ها بالؿغص. وبُان طل٪ ؤن ٧ل مؿخم٘ ًجض ٖىضه ويٗا مً الاؾترزاء ا

في  -بمجغص جل٣ُه للخضر ألاو٫، اإلاخمشل في الخغوط للؿٟغ، واؾخضٖاء ما ٣ًترن به مً مٛامغاث ومٟاظأث-هٟؿه 
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ت زانت، ٢ابلت لالهضهاف والخعجب والطخ٪، خؿب َبُٗت ألاخضار اإلاىالُت. طل٪ ما ج د٤٣ ٞٗال خالت قٗىٍع

ً ٖلى ظم٘ الى٣ٟت، وزغوط الُُٟلي ًٖ الٗاصة. ٞالكظوط  إلاا ٖغى الخضر الشاوي، اإلاازل في الاجٟا١ بحن اإلاؿاٍٞغ

 ًشحر الاؾخٛغاب، و٢ض ٣ًىص بلى الطخ٪ خؿب اإلا٣اماث واإلاىاؾباث. 

م-ومهما ٨ًً مً ؤمغ، ٞةن ٢ضعة الُُٟلي ٖلى اهتزإ الطخ٪ مً ؤٞىاه الجماٖت         مً ؤن ٞٗله ًبٗض في  بالٚغ

ظٗل الجماٖت حُٟٗه مً ؤلاؾهام بالىهِب،  -خ٣ُ٣خه ٖلى الاقمئزاػ والخ٣ؼػ، بؿبب الٗىامل التي عنضهاها

والخ٨ٟل بى٣ٟخه َُلت مضة الغخلت. وال٣ضعة مغجبُت بسبشه وم٨غه وصهاثه وط٧اثه، و٧إهه بظل٪ ٩ًىن ٢ض ؾّىٙ م٩اهه 

ت وظىصه بُجهم. بن باعة الطخ٪ بطْن هى بحن الجماٖت؛ بما ؤؾضاه لهم مً زضمت مٗ ُّ ت، واقتري مجهم قٖغ ىٍى

باعة )ٖلي لٗىت هللا(، ل٨ً اؾخٗمالهما في ؾُا١ آزغ ٚحر الؿُا١ الؿغصي  الؿ٩ىث الظي ٣ٌٗب ٧لمت )ٖلّي( ٖو

خ٪.   الظي خضصها مٗاإلاه، ٢ض ال ًٟض ي بلى الطَّ

مىا بٛىاًت الؿغص وصوعه ال٣ىّي في نىاٖت ا      
ّ
لٟغظت واإلاخٗت الٟىُت، ٠ُ٨ٞ جدك٩ل بيُت الخ٩اًت وإطا ؾل

اثٟها في جىلُض الطخ٪؟   الخُٟلُت؟ و٠ُ٦ حكاع٥ ْو

ىيت     -0.1
ّ
 بّيت احلكايت اوحطف

ت وا٢خهاصها اللٛىي، مما ًضعظها في هُا١         جدؿم بيُت الخ٩اًت الخُٟلُت ب٨شاٞتها الضاللُت ووَظاػتها الخٗبحًر

ت، . بط ًبلٜ الخىجغ ؤوظه، Compact Humourجيخمي بلى الهؼ٫ اإلاىًِٛ ؤو اإلاىضمج »التي  الى٨ذ والىىاصع الٍٟٗى

ىٟجغ في آزغ الى٨خت ؤو الىاصعة، اهُال٢ا مً لٟٓت ؤو ٖباعة ؤو خغ٦ت ؤو بقاعة . وجخإؾـ هظه البيُت ٖلى (54)«ٍو

اث٠ آلاجُت: ال٣ضوم، واإلاى٘، والاخخُا٫، وهُل الُٗام، والطخ٪، وال٣بى٫. وهي بيُت ال حؿخجُب لها ظمُ٘  الْى

اث التي جى٢ٟىا ٖىضها، ل٨جها جمشل البيُت الٛالبت. طل٪ ؤن الخ٩اًت الخُٟلُت جبخضت في الٛالب ب٣ضوم  َُّ املخ٨

ٌ؛ مما ًضٖىه بلى الُُٟلي ٖلى ٢ىم ًدىاولىن الُ ٗام، ؤو ٌؿخٗضون لخىاوله في مجلـ مٗحن. ُٞىاَظه باإلاى٘ والٞغ

لمه،  خه ٖو الخىّؾل بدُلت مً الخُل ؤو وؾُلت مً الىؾاثل. ٢ض ج٩ىن صهاءه وخُلخه، ؤو ٞهاخخه وبُاهه، ؤو مٗٞغ

الُٗام، ٣ٞض ًدهل وهى ما ًم٨ىه مً الضزى٫ ؤو هُل الُٗام. وجلؼم ؤلاقاعة بلى ؤن الضزى٫ ال ٌٗجي جىاو٫ 

 الضزى٫ وم٘ طل٪ ًب٣ى اإلاى٘ مً ألا٧ل ٢اثما. 

اث٠ والخمُحز بُجها،         وؾيؿخُٗض م٣اَ٘ مً بٌٗ الىهىم التي جى٢ٟىا ٖىضها ؾلٟا، بُٛت جبُحن جل٪ الْى

ن في الجضو٫ آلاحي:    ٦ما هى مبحَّ
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اث٠ الؿالٟت الظ٦غ، اظخمٗذ وؤؾؿذ بيُت اإلاغوّيِ الخُٟلي الخامـ، وخًغ بًٗها          واضر هىا ؤن الْى

اث ألازغي )ألاو٫ والشاوي والشالض والغاب٘(. ولٗلها بظل٪ حك٩ُل وؿُجا ههُا مخماؾ٩ا،  اب البٌٗ آلازغ في اإلاغوٍَّ ٚو

رجه في مُضان الخُُٟل بلى م٩ان الىلُمت، ًىاظه في ٣ًىص بًٗها بلى بٌٗ. بن ٢ضوم الُُٟلي الظي يهخضي بسب

 اوقبىه اوضحن ِيي اوطعاً االححياه اوٍّع اوقذوً

 

خرب ٌخٍذ بْ -2
عىي بْ عبيذ هللا 

ْشخي اوبغذادي
َ
 اوم

ّع طفيىي عْ  - ٌُ

 عشٍط،
زه إحذى ِعىيه، واوحظاهش 

ْ
)أخ

 بّعياُ األخشي في اوعشط(.
 - - فأكي

أحٍذ بْ احلعْ -0
 اوٍقِشئ

فأساد اوذخىه، فىَ  ٌشَّ ُبّاُ بعشط
 يقذس،

)إحضاس عششة أقذاح إوى باب 
 اوعشط(.

فأكي 
وششب ٌع 

 اوقىً.

- - 

فقاوىا وه: ٌا دعاك - - ٌخٍذ بْ احلعْ-2
 أحذ؟

قىوه: )إرا وَ جذعين، ووَ أجئ 
 أِا، وقعخ وحشت(.

فضخكى -
 ا ٌّه، 

بىه.  وقشَّ

ٌخٍذ بْ عىي -1
 اجلالب

جاء طفيىي 
 إوى عشط،

وكاُ يعشف أُ أخا وىعشوط  فٍّع ٌْ اوذخىه،
ذ 

َ
غائب، فزهب، فأخز وسقت كاغ

اها وخحٍها،  وطىاها وظحَّ
وويغ في بطّها شيء. وجعي 

اوعّىاُ ٌْ األخ إوى اوعشوط؛ 
وجاء، فقاه: ٌعي لحاب ٌْ 

 أخي اوعشوط إويها؛ فأرُ وه، 

فضخكى -
 ا ٌّه،

 فقِبىىه.

أحٍذ بْ احلعْ  -5
 اوٍقِشئ

جاء بّاُ إوى 
 وويٍت،

غىق-
ُ
 اوباب دوِه، فأ

فقاه وه اوشجي: يا  -
هزا؟ أٌا جخاف هللا؟ 
 سأيخ أهىي وبّاجي؟

ٍا، ووضعه عىى 
َّ
فالرتي ظى

س، فأششف  حائط اوشجي، وجعىَّ
 عىى عياه اوشجي وبّاجه.

فقاه وه اوشجي: يا هزا؟ أٌا  -
جخاف هللا؟ سأيخ أهىي وبّاجي؟ 

وقْذ عِىٍخ ٌا وّا فقاه: يا شيخ؟ )
 

ٍّ
 حق

ْ
وإِن وحْعىَ في بّاِجن ٌْ

 (.ٌا ِشيذ

 
ْ

فضحن  فكي
 اوشجي، 

وقاه وه: 
.

ْ
 اِضه فكي
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٣ابل  الٛالب باإلاى٘. وهى ما ٌؿّىٙ الخىؾل بالىؾُلت اإلاىاؾبت، مشل الاخخُا٫ لبلٙى اإلا٣هض اإلاخمشل في الُٗام. ٍو

اث٠  بٞاصة الُُٟلي مً الُٗام، بٞاصة الطخُت مً الطخ٪. وال هجاه٠ الهىاب، بن ملىا بلى اهضعاط جل٪ الْى

ها في مىيٕى واخض هى الكغه، الظي له نلت بالهؼ٫ الخ٩ا  . (55)ثُت ٖلى جىٖى

ل بيُت اإلاغوّي الخُٟلّي ًٖ ألاصواث الؿغصًت والصخهُاث التي جاصيها،        ِ
ّ
اث٠ الخ٩اثُت التي جمش وال جىٟهل الْى

 ألامغ الظي ًدّخم ٖلُىا الى٢ٝى ٖىض زهاثهها وصوعها البُىلّي.

 تاوشخصيت وجّاصع اوبطىو-2.1

ً مخىا٢ًحن. ٣ٞض ٩ًىن البُل هى الُُٟلي هٟؿه، و٢ض         اث الخُٟلُت مٓهٍغ ُّ جخسظ شخهُت البُل في املخ٨

ُاع طل٪ ؤن البُىلت عهُىت بال٣ضعة ٖلى اؾخمالت اإلاخل٣ي،  ِٖ ً ٖمىما. و  ناخب الُٗام ؤو الخايٍغ
َ
٩ًىن الطخُت

ت مً اإلاؼاًا؛ ٧إن ٣ًضم ٖلى ٞٗل مً  وج٨ٟحهه ومىذ الٟغظت له. ًإحي الطخ٪ مً الُُٟلي خُىما ًخٟغص بمؼٍّ

٩ىن في هظه الخالت مٛلىبا  َه في مى٠٢ مخجل، ًبٗض ٖلى الك٣ٟت والاقمئزاػ. ٍو ألاٞٗا٫، ًى٣ظ به هٟؿه بٗض جىعُّ

ت والهؼء والسخ٠ والطخ٪ اإلاّغ.  ٖلى ؤمغه، خُض ًىي٘ مىي٘ السخٍغ

ىت مً ؤمغ ضخاًاها، ٢اصعة           ِ
ِّ ت، ٖلى ب ت بالُباج٘ البكٍغ زم بن شخهُت الُُٟلي ج٩ىن في خاالث ٦شحرة ٖاٞع

ًها لهالخها مً ؤظل جد٤ُ٣ مؿٗاها. وبظل٪ هجض الخٔ ًدال٠ الُُٟلي في مسخل٠ مٗاع٦ه  ٖلى جغٍو

ا ُٞٓهغ في البضاًت في نىعة الخُُٟلُت والدجاظُت، وهىا م٨مً ٢ىجه. ل٨ىه ال ًٟصر ًٖ حججه، بل ًسٟحه

ان ما جخٛحر،  ً هظه ال٣ىة ؾٖغ ٓهغ زهمه )مال٪ الُٗام( في مٓهغ ال٣ىة. ل٨ً مىاٍػ يُٟٗت مهؼوػة مىدُت، ٍو

ت ؤوخ٩اًت ممخٗت، ًًّمض  ُٞٛضو الُُٟلي في مى٠٢ ال٣ىة بٗض ؤن اهُىث خُلخه ٖلى آلازغ، ٣ُٞضم لخهمه َٞغ

لُه، جمغ الظاث ا ُٟلُت بىيٗحن: وي٘ ي٠ُٗ ووي٘ ٢ىي، ٦ما جمغ الطخُت ٦ظل٪ بها ظغاخه وهضوبه. ٖو
ّ
لُ

 بىيٗحن مخىا٢ًحن.

خىلض الطخ٪            ىه مً الخدغع مً عب٣ت  -ٖلى ما ًبضو-ٍو
ّ
مً ال٣ضعة العجُبت التي ًمخل٨ها الُُٟلي، وجم٨

ال٣ضعة حكمل بغاٖخه  الىي٘ الاظخماعي اإلاٟغوى ٖلُه، وهى ما ًجٗله ًدبّىؤ مجزلت البُل في هٓغ آلازغ. وهظه

٠ُ، والٓهىع بمٓهغ  ه والتًز الخىانلُت ومهاعجه الدجاظُت وط٧اءه وصهاءه، ًٞال ًٖ الضعاًت بلٗبت الخمٍى

ت، ٦ما جبِىا  الؿظاظت والطخ٪، وإزٟاء مٗالم ال٣ىة والضهاء، وامخال٥ ال٣ضعة ٖلى ؾْبر ؤٚىاع الىٟـ البكٍغ

 ؾلٟا.

ي هظا اللىن مً الىهىم ًٖ ؤؾؿها اإلاغظُٗت، ٞخٛظو همىطظا بوؿاهُا وجيؿلخ الصخهُت الؿغصًت ف           

ت. وهي م٣انض جضوع في  يسج ٖال٢اث مسخلٟت وجد٨مه م٣انض مخىٖى اث٠ مخٗضصة، ٍو ا ًًُل٘ بْى وهمُا بكٍغ
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بت في ا٦دؿاب الُٗام، ومجابهت مال٨ُه باإلا٣ضعة البالُٚت والاظخماُٖت والىٟؿُت. بنها شخهُت  خ٣ُ٣تها ٖلى الٚغ

حر مغخب بها اظخماُٖا. ولٗل جضازل ٢ُمخحن مخباًيخحن في  بت باَىا مىبىطة ْاهغا، مغّخب به ز٣اُٞا ٚو مدبَّ

 الصخهُت )٢ضخُت ؾالبت ومضخُت مىظبت(، مً ظملت ما ًمىدها ٞغاَصتها ومحزتها.

ض"            لحن في الترار الٗغبي؛ مً ٢بُل "ُبىان" و"مؼّبِ ّٟ ُٟل الٗغاجـ" و"ؤقٗب" بن الخإمل في جغاظم اإلاخُ
ُ
و"َ

م مً نٟت الكغه اإلاغ٧ىػة ٞحها. ل٨ً ما وسج خىلها مً  حرهم، ؾُٟض ي بىا بلى ؤنها شخهُاث َبُُٗت، بالٚغ ٚو

غاث٠، ٨ٌٗـ مٓهغا مً مٓاهغ اقخٛا٫ املخُا٫ ألاصبي الٗغبي، و٢ضعجه العجُبت ٖلى ا٢خىام  هىاصع وخ٩اًاث َو

الُٗام، ومداولت ا٦دؿابه بُغ١ ًدٓغها اليؿ٤ الش٣افي الؿاثض.  الخٟانُل وألاخضار اإلاغجبُت بالبدض ًٖ

اطًً  ً والصخَّ لُه، ٞةن هظا الىمىطط مً الصخهُاث، ال ًىإي ًٖ الىماطط التي ججؿضها خ٩اًاث الُٗاٍع ٖو

 .    (56)والبسالء والخم٣ى واإلاٟٛلحن

 خاجٍت

ل في الش٣اٞت الٗغبُت ال٣ضًمت في ؤبٗاصها اإلاعجمُت وزخاما، ٞبُم٨ىت هظه الضعاؾت ؤن ج٣غبىا مً ْاهغة الخُٟ         

اث الٟغظت وال٩ٟاهت والطخ٪ في الخُاب الضاثغ خىلها. ٣ٞض خاولىا اؾدىُا١  سُت، وجالمـ بٌٗ مؿٚى والخاٍع

ت والبالُٚت التي حؿدشمغ في حك٨ُل املخ٩ّيِ الخُُٟلي، ومؿاءلت الٗال٢اث  ألاوسجت ألاؾلىبُت واإلاُُٗاث اللٍٛى

ت والكغٍو الخضاُولُت واإلا٣اِنض الدجاظُت التي جد٨م ٞٗل الخل٣ي، صوهما بٟٚا٫ للم٩ىهاث الؿغصًت التي الخساَبُ

ا في جد٤ُ٣ اللظة الٟىُت واإلاخٗت الجمالُت.   حؿهم بؾهاما ٢ٍى

في ه٨ظا جبحن لىا ؤن ؤزباع الُُٟلُحن ومد٨ُاتهم جىُىي ٖلى مىٓىمت ٢ُمُت زهِبت، مخجظعة في اليؿ٤ الش٣ا        

ها الىظضاهُت والخىانلُت والجمالُت وؤوظه جٟاٖلها  سه. وججؿض الصخهُت الٗغبُت في مىاٖػ الٗغبي ٖلى امخضاص جاٍع

اث الُُٟلحن جخىدى ؤلاضخا٥ وؤلامخإ والدؿلُت  الخًاعي والاظخماعي م٘ الش٣اٞاث الىاٞضة. لم ج٨ً مغٍو

هم ؤؾغاعها وم٣انضها. والٟغظت ٞدؿب، ب٣ضع ما ٧اهذ جدمل عؾاثل ٖم٣ُت، جٟغى ٖلى  اإلاخإمل ج٨ُ٨ٟها، ٞو

ه الهؼلُت والِجّضًت.  ُْ د  وهظا ٌٗجي ؤن ٢غاءة الترار الٗغبي ٢غاءة ؾلُمت، حؿخىظب مالمؿت الجض٫ ال٣اثم بحن ػاٍو

ه بىاء مٟاهُم وجهىعاث وهماطط          
ْ
ٗخضُّ بها، بل ٌُ ولِـ مً الؿهىلت بم٩ان الخلىم بلى اؾخيخاظاث وجىنُاث 

ت ٟت ٖلى الٟدو الٗلمي الجاص للىثر الؿغصي الٗغبي، الظي حٗض ؤزباع الُُٟلُحن وخ٩اًاتهم ملمدا هٍٓغ ِٗ ، مؿ

مً مالمده اإلاكغ٢ت. والؿبب في طل٪ ٌٗىص في ظؼء مىه، بلى ٧ىن الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم جإؾـ في اإلا٣ام ألاو٫ ٖلى 

ٗغبي الٗغبي في ظؼء آزغ، ًٞال ًٖ نٗىبت بالٚت الكٗغ، وإلى هضعة الضعاؾاث الخضًشت التي ٢اعبذ الىثر ال

سُت  ت، التي جدى٫ بُيىا وبُجها خىاظؼ جاٍع سُت والخًاٍع اؾخضٖاء خُصُاث املخ٨ُاث الخُٟلُت ومالبؿاتها الخاٍع

٣ُت.  ِٟ  وز٣اُٞت ن
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 اوهىاٌش واإلحاالث

 

                                                           
هـ( ٦خابا في اإلاىيٕى ؤؾماه )٦خاب الُُٟلُحن(، ؤوعصه ًا٢ىث الخمىي في )معجم ألاصباء(، جد٤ُ٣ بخؿان 255ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ الجاخٔ )ثؤل٠  - 1

٠ ؤبى الٟغط ألانٟهاوي )ث 5/2119م، 1993، 1ٖباؽ، صاع الٛغب ؤلاؾالمي بحروث، ٍ ُحن(، ٦ما هـ( ٦خابه اإلاىؾىم بٗىىان )٦خاب ؤزباع الُُٟل356. ونىَّ

٦غ في )معجم ألاصباء، 
ُ
الخُُٟل وخ٩اًاث الُُٟلُحن وؤزباعهم وهىاصع ٦المهم ٦خاب ) هـ(463)ث( ٦ظل٪. ووي٘ ٖبض ال٣اصع البٛضاصي 4/1708ط

٘ بحروث قغخه بؿام ٖبض الىهاب الجابي، صاع ابً خؼموؤقٗاعهم(،  ٠ قهاب الضًً ؤخمض بً الٗماص ٦ما  ، ص.ٍ، ص.ث.للُباٖت واليكغ والخىَػ
َّ
ؤل

ي )ث ٘ والخهضًغ 808ألا٢ٟهس ِ ه ب)ال٣ى٫ الىبُل بظ٦غ الخُُٟل(، جد٤ُ٣ مهُٟى ٖاقىع، م٨خبت ابً ؾِىا لليكغ والخىَػ
َ
هـ( ٦خابا في اإلاىيٕى طاجه، ٖىىه

  م.1989، 1ال٣اهغة، ٍ
2
ض(، جد٤ُ٣ ٖبض املجُض الترخُجي، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث، ٍباع الُُٟلُحن في )ال٣ٗض هـ( بابا ألز328بً ٖبض عبه )ث٣ٞض ؤٞغص ا -  . 239-227م، م1983، 1الٍٟغ

و ؤبى ؾُٗض آلابي )ث ، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث، 421وزهَّ ع( بابا )لىىاصع الُُٟلُحن وألا٧لت(، جد٤ُ٣ زالض ٖبض الٛجي مدّٟى هـ( الباب الٗاقغ مً ٦خابه )هثر الضُّ

هـ(، ٞهله ويبُه وقغخه ػ٧ي مباع٥، صاع الجُل بحروث، 453وهجض ٞهلحن في ٦خاب )ػهغ آلاصاب وزمغ ألالباب( ألبي بسخا١ الخهغي )ث. 188-2/171م، 2004، 1ٍ

 للمىيٕى في ٦خاب )نهاًت ألاَعب  ، ص.ث،4ٍ
ً
ًا حرهم(. ٦ما هجض ٞهال ممدَّ ىىن ألاصب( في ٞوهما: )في الخُُٟل وؤلٟاّ ؤهل الٗهغ(، و)في نٟت الُُٟلُحن وألا٧لت ٚو

خهُل به 733لكهاب الضًً ؤخمض بً ٖبض الىهاب الىىٍغي )ث هـ(، جد٤ُ٣ خؿً هىع الضًً، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث، ص.ٍ، ص.ث، بٗىىان )ط٦غ ما ٢ُل في الخُُٟل، ٍو

لت واإلااا٧لت(.
َ
 ؤزباع ألا٧

ش الٗغبي -ابً مىٓىع: لؿان الٗغب،  صاع بخُاء الترار الٗغبي - 3  م/ َٟل.1999، 3بحروث، ٍ ماؾؿت الخاٍع
 .3/298اإلاهضع اإلاظ٧ىع،  - 4
 .7/227اإلاهضع الؿاب٤،  - 5
(، و)ط٦غ ما ٢ُل في 312جىٓغ ألابىاب آلاجُت مً ٦خاب )الخُُٟل وخ٩اًاث الُُٟلُحن( للبٛضاصي: )الا٢خهاص في اإلاُاٖم والٟٗت ٖجها، م - 6

(، و)ط٦غ ما ٢ُل 193(، و)ط٦غ ما ٢ُل في الجىص وال٨غم وؤزباع ال٨غام، م231م (، و)ط٦غ ما ٢ُل في ال٣ىاٖت والجزاهت274البسل واللام م

ُاء ٢بل الؿاا٫، م ُب 1/189(. وجىٓغ ٦ظل٪ ألابىاب التي ٣ٖضها ابً ٖبض عبه للجىص والبسل )مضح ال٨غم وصم البسل، 207في ؤلٖا (، و)التٚر

 ، غي 1/198(، و)الُُٗت ٢بل الؿاا٫، 1/196(، و)الجىص م٘ ؤلا٢ال٫، 1/193في خؿً الشىاء وانُىإ اإلاٗغٝو (. زم ألابىاب التي ٣ٖضها الىٍى

(، 3/309(، و)ط٦غ آصاب ألا٧ل واإلااا٧لت، 3/290للمىيٕى في ٦خابه )نهاًت ألاعب( مً ٢بُل: )اخخجاط البسالء وجدؿُجهم للبسل ٖلى ٢بده 

خهُل به ؤزباُع ألا٧لت واإلااا٧لت،  (.3/345(، و)ط٦غ ما ٢ُل في الخغم والُم٘، 3/314و)ط٦غ ؤزباع ألا٧لت،  زم )ط٦غ ما ٢ُل في الخُُٟل ٍو

3/298.) 
 .3/298اإلاهضع اإلاظ٧ىع،  - 7
ض،  - 8 (. ٦ما 7/227جدضر ابً ٖبض عبه ًٖ البسل في ؤبىاب، زم اهخ٣ل بٗضها مباقغة بلى الخضًض ًٖ الخُُٟل والُُٟلُحن، ًىٓغ )ال٣ٗض الٍٟغ

غي ًٖ البسل والبسالء، زم ؤ٣ٖبه بالخضًض ٖما ٢ُل في الخُُٟل، و٢ض ؤصعظهما مٗا في باب الهجاء. ًىٓغ )نهاًت ألاعب،   (.3/298جدضر الىٍى
 لؿان الٗغب/ َٟل.ابً مىٓىع: - 9

 .47هٟؿه، م -10
 . 109-108هٟؿه، م - 11
 .168ًىٓغ هو الىز٣ُت في اإلاهضع طاجه، م - 12

13
غظت وال ِالغاخت مً خؼن ؤو مغى. »وهي  -

َ
غظت وال ٞ

ُ
٣ا٫ ما لهظا الٛم مً ٞ جا، و٦ظل٪ ٞغط  ، و]...[ٞغظتٍو ٪، ٣ًا٫: ٞغط هللا ٚم٪ جٍٟغ هللا ٖى٪ الٟغط مً الٛم  بالخدٍغ

 . ، لؿان الٗغب/ ٞغط«ٚم٪ ًٟغط، بال٨ؿغ
14
 . 4م م،1989، 1ميكىعاث صعاؾاث ؾُمُاثُت ؤصبُت لؿاهُت، مُبٗت الىجاح الجضًضة البًُاء، ٍ ؤؾلىبُت الغواًت )مضزل هٓغي(، -

15
اث الدجاط في الخ٣الُض الٛغبُت مً ؤعؾُى بلى الُىم، ظامٗت آلاصاب والٟىىن والٗلىم ؤلاوؿاهُت جىوـ - ، ٧لُت آلاصاب مىىبت، ص.ٍ، 1خماصي نمىص وآزغون: ؤهم هٍٓغ

 .5ص.ث، ج٣ضًم ٖبض ال٣اصع اإلاهحري، م
16

 . 46م، م1985ت الٗامت لل٨خاب ال٣اهغة، ص.ٍ، صعاؾاث في ألاصب والتراظم، الهُئت اإلاهٍغ ٞضوي مالُي: بىاء الىو التراسي، - 
17

ض،  -   .7/237ال٣ٗض الٍٟغ
18

ذ،ٕ قا٦غ ٖبض الخمُض: -  ت، املجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وألاصب ال٩ٍى ت ظضًضة، وكغ ال٨خاب في مجلت ٖالم اإلاٗٞغ م، 2003، ًىاًغ 289ال٩ٟاهت والطخ٪: عٍئ

 .127م
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19

ض،  -   .7/238ال٣ٗض الٍٟغ
20

ب7/236، هٟؿه -  ي، ٣ًى٫ ُٞه:  . و٢ٍغ
ّ
ٗبت الظي عواه ٖىه ابً ٖبض هللا الكُ

ُ
ظاء َُٟلي بلى صاع عظل له ٖغؽ، ٣ٞا٫ له ناخب الٗغؽ: »مً هظا الخبر زبر ؤبي ٖلي ق

 مً ؤهذ؟ ٢ا٫: ؤها الظي ٢ا٫ في الكاٖغ:

َزْع 
َ
ْؿت ٌُ ا لْم 

َ
ِخبَّ بط

ُ
م     بنَّ امل

ُ
َىِج٨ ْٟ ْم بَج

ُ
٨ُ ِٞ ا

َ
٩
ُ
ْم ال ه

ُ
 َػاَعا هُؼوُع٦

 .115، البٛضاصي: اإلاهضع الؿاب٤، م«٣ٞا٫ له ناخب البِذ: َػاَعا، ال ؤصعي ما هى، ٢م ازغط مً بُدىا
21

 .114هٟؿه، م - 
22

 .114هٟؿه، م - 
23

 .7/236هٟؿه،  - 
24

 .115البٛضاصي: اإلاهضع اإلاظ٧ىع، م - 
25

 .7/231ابً ٖبض عبه: اإلاهضع الؿاب٤،  - 
26

 .7/235هٟؿه،  - 
27

 .113البٛضاصي: اإلاهضع الؿاب٤، م - 
28

٘ ًىٓغ الخبر ٖىض ؤبي الٟغط ٖبض الغخمً ابً الجىػي في ٦خابه )ؤزباع الّٓغاٝ واإلاخماظىحن(، ٖىاًت بؿام ٖبض الىهاب الجابي، صاع ابً خؼ  -  م للُباٖت واليكغ والخىَػ

 .103م، م1997، 1بحروث، ٍ
29

 .7/228اإلاهضع الؿاب٤،  - 
30

 .29هىص، آلاًت:  - 
31

 .79هىص، آلاًت:  - 
32

 .117البٛضاصي: اإلاهضع الؿاب٤، م - 
33

 )الهامل(. 128هٟؿه، م - 
34

ت وال٣ًاثُت والاخخٟالُت. و٧ل زُاب ًاؾـ لىٟؿه م٣اما ًل٤ُ به، ٖلى ٚغاع اإلا٣ام الا  -  خخٟالي اإلاغجبِ بالخُابت ًمحز ؤعؾُى في الخُابت بحن زالزت ؤظىاؽ: الاؾدكاٍع

اث الدجاط في الخ٣الُض الٛغبُت مً ؤعؾُى بلى الُىم(، مالاخخٟالُت. ًىٓغ )ؤ  .31هم هٍٓغ
35

٘ بحروث، م -   .12هجري بغظؿىن: الطخ٪، جغظمت ٖلي م٣لض، اإلااؾؿت الجامٗت للضعاؾاث واليكغ والخىَػ
36

 .11هٟؿه، م - 
37

 .7/231ابً ٖبض عبه: اإلاهضع الؿاب٤،  - 
38

 .109البٛضاصي: اإلاهضع الؿاب٤، م - 
39

 .106هٟؿه، م - 
40

٣ُا الكغ١ ًىٓغ مكغٕو دمحم الٗمغي ناخب ٦خاب )في بالٚت الخُاب ؤلا٢ىاعي: مضزل هٓغي وجُب٣ُي لضعاؾت الخُابت الٗغبُت، الخُابت في ال٣غن ألاو٫ -  همىطظا، ؤٍٞغ

ت والخُب٣ُُت لخضاع٥ اإلاؿخىي الخضاولي ؤلا٢ىاعي ف2002، 2بحروث، ٍ ه الٗلمي وؤبدازه الىٍٓغ ي البالٚت الٗغبُت بٗض ؤن ْل مُىٍا ميؿُا م٣هُا، م. ٣ٞض سخغ مكغٖو

٣ُا الكغ١ الضاع البًُاء، ٍ ىٓغ ٦ظل٪ ٦خابه )البالٚت الجضًضة بحن الخسُُل والخضاو٫(، ؤٍٞغ ىٓغ ٦ظل٪ ما عا٦مه بٌٗ 2005، 1ٞٛضث جُحر بجىاح واخض. ٍو م، ٍو

ظهىص قاًُم بحرإلاان ماؾـ ما ٌؿمى "البالٚت الجضًضة"، ومً ظهىص ؤعؾُى ٢بله ٦ما في  الخىوؿُحن مشل الباخشحن ٖبض هللا نىلت وخماصي نمىص؛ وطل٪ باإلٞاصة مً
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 نقاربة نًهخية جلدلية العالقة بني علو األخالق وعلو أصىل الفقه
A Methodology approach to the  relationship between deontology and 

fundamentals of islamic jurisprudence 
 

 د. ربيع احلهداوي                                                                                                                                                
 حانعة الصلطاى نىالي شليهاى                                                                                                                                                         

 الههلكة الهغربية                                                                                                                                                
 

 نلخص:
ل مىهجا مهصذًا ًبخغي جىحُه ملٌت الاحتهاد غىذ الباخثحن في     

ّ
بن غلم ؤصُى الكهه مً خالُ جهػُذ نىاغذٍ مث

الػلىم الششغُت، خُث ؤظغ به الػهل ؤلاظالمي مىهجا قلعكُا ششغُا نادسا غلى الاحتهاد الظخيباغ ألاخٍام في 

ظمً َزا الػلم قىاثذ َامت، ال ًمًٌ الاظخؿىاء غجها حمُؼ مجاالث البىاء الحظاسي في الكٌش ؤلاظالمي، وبزلَ ج

 ؤو الخهلُل مً ؤَمُتها.

مً َزا اإلاىؼلو قدذًثىا غً اإلاهاسبت اإلاىهجُت لجذلُت الػالنت بحن غلم ألاخالم وؤصُى الكهه ًبخغي جدهُو     

 اإلاهاصذ آلاجُت:

 .جدذًذ مذي وقاء َزا الػلم بؿاًاجه، ومهاصذٍ نذًما وخذًثا 

  .م معاس الػلم، وجصحُذ ؤخؼاثه، قُصبذ مػُاسا لكهمه في اإلااض ي، وججذًذٍ في الحاطش واإلاعخهبل  جهٍى

 
 الكلهات الهفجاحية: أصىل الفقه، علو األخالق، الهًهد.

 

Abstract: 

 

    The science of Usul Al FiQh based on rules formation represented a purposeful methodology that 

seeks to direct the ijtihad skill for researchers in the Islamic sciences, where the Islamic mind 

established a legitimate philosophical approach that capable of ijtihad to derive rulings in all areas 

of civilized construction in Islamic thought, and thus this science contained important benefits, 

irreplaceable or underestimated. 

    From this standpoint, our talk about A Methodology approach to the  relationship between 

deontology and fundamentals of islamic jurisprudence aims to achieve the following goals: 

 •to Determine the extent to which this science fulfills its goals, and its purposes, in past and 

present. 

 •Evaluating the course of science, and correcting its mistakes, so that it becomes a standard for 

understanding it in the past and renewing it in the present and the future. 

 

Key words: fundamentals of islamic jurisprudence, deontology, method. 
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 :نقدنة
بن ألاصل في الػلىم ؤلاظالمُت الخذاخل والخٍامل لىخذة الؿاًت واإلاصذس، ولِغ الخىاقش والخصاسع والاوؿالم في دواثش     

زا ما ًجػل مكهىم الخٍامل ًذُ غلى خاحت الػلىم بلى بػظها البػع في  ا وال جخىاصل مػها، َو ؼل غلى ؾحَر
ُ
خاصت، ال ج

 وجىظُل مبادثه غملُا مً حهت زاهُت.همى الػلم وجهذمه مً حهت، وفي جؼبُهه 

هت في الخػلُم والخإلُل جإخز مبذؤ اإلاىظىغُت،      لهذ ؤدي الىعي بالؼبُػت الخٍاملُت بحن الػلىم ؤلاظالمُت بلى ظهىس ػٍش

ًان مً مبادت الخػلُم ؤن ًبخذت اإلاخػلم باإلػالع غلى غلىم غصٍش في مهاصذَا ومىاهجها وفي بػع معاثلها، مً  خُث 

م في ػلب  ؤحل ل َزا الىمؽ مً الخػلُم سحاال نؼػىا ؤغماَس
َّ
ا بن دغذ الحاحت بلى رلَ مً وحىدَا، ونذ خل اظدثماَس

ا،  الخمًٌ مً ؤؾلب الػلىم الػهلُت والىهلُت، ختى برا لم ًخدهو في بػظهم ؤوصاف ؤلاخاػت بالػلىم ًلها هدُجت جمحَز

ًاهذ جهخض ي مجهم اظدثماس ًاهذ  قةن جدهو الاظخكادة مجها  ي في بىاء َزٍ اإلاػاسف، والزي  ؤظلىب الىظش الجماعي الدشاًس

جدخظىه مجالغ الحىاس واإلاىاظشة، مما ٌػني ؤن اإلاىهجُت الترازُت مدشبػت بلى خذ بػُذ بألُاث الخٍامل اإلاػشفي، وإرا جهشس 

 اخلي لهزٍ اإلاػاسف.  َزا ظهش مػه ؤن الىاظش في اإلاػاسف الترازُت، ًلضمه مشانبت َزا الخىحه الخٍاملي الخذ

ػضي عجض الكهه ؤلاظالمي غً امذاد هىاُص الحُاة اإلاػاصشة ومعخجذاتها الشاَىت بإخٍام ششغُت جشاعي حؿحر      ٌُ يثحرا ما 

الضمان واإلاٍان وؤخىاُ ؤلاوعان، بلى ؤظباب وغىامل يثحرة ؤَمها حمىد غلم ؤصُى الكهه في وانػىا اإلاػاصش باغخباٍس 

لَ الكهه واإلاؼىس له ؤًظا، َزا الجمىد الزي ؤصاب َزا الػلم َى هدُجت قصله غً سواقذٍ مً الػلىم اإلاىهج اإلاىخج لز

ًاهذ جمذٍ باألظاط اإلاشحعي في بىاء الهظاًا والخصىساث، ولػل سحىغىا للمذوهاث ألاصىلُت في الترار  ألاخشي، والتي 

صُى الكهه، خُث لم ًًٌ لذيهم خشج في اظدثماس مبادت ؤلاظالمي ظُػُيىا في بُان الخذاخل اإلاػشفي الهىي غىذ غلماء ؤ

غلىم مخخلكت برا ظهشث وظُكتها واشخذث الحاحت بلحها، وغلُه قما ؤصاب غلم ؤصُى الكهه مً حمىد وجهلُذ َى هدُجت 

ًان ًادًه غلى الىحه ألايم ُى بلُه في العابو قهذ  ل، في ما آُ بلُه وطػه في اإلاشخلت اإلاػاصشة خاصت، ؤما دوٍس اإلاًى

بمذاد الكهه بالىظاثل اإلاىهجُت التي جٌكل للكهُه الاحابت غً ظشوف الىانؼ وؤلاخاػت بمخؼلباجه خعب ظشوف الضمان 

 واإلاٍان وؤخىاُ ؤلاوعان.

بن قهه الخجاوص َى ما ًدخاحه الاحتهاد الكههي في وانػىا اإلاػاصش، والزي ؤنصذ به الخجذًذ ال الخؿُحر)ججذًذ مىهج     

، ألن غلم ؤصُى ا عخدُل خصىله، ظىاء في حؿُحر صىسجه ؤو بدبذًله بؿحٍر لكهه بمػنى الخؿُحر ؾحر حاثض ونىغه، بل َو

زا ما ًىؼبو غلى الػلىم اإلاىهجُت ًلها يمىهج غلم الىدى، ومىهج  ا، َو يثحرا مً نىاغذ َزا اإلاىهج زابخت بثباث مصذَس

ا وجبذًلها غلم الحذًث، قهىاغذ اللؿت الػشبُت اإلاػبر غجها في غلم ا لىدى مإخىرة مً ؤلعً الػشب نذًما، وال ًمًٌ حؿُحَر

ت مً ؤظاظها، يزلَ مىهج غلم الحذًث ؤخز مً ػشم الشواًت مما  بحجت ججذًذَا، وإال لً جبهى َىاى ناغذة هدٍى

س مىاهج ؤغمله الصحابت والخابػىن قهي زابخت يزلَ( ألن ما جدخاحه الػلىم اإلاىهجُت َى الخجذًذ قحها بمػنى اظدثما

زا ما ؤغمله الػلماء في ججذًذ اإلاىهج ألاصىلي غلى مش الػصىس، خُث جىظلىا  لها، َو حذًذة في قهمها والاحتهاد في ججًز

بمىاهج مخػذدة في خصُى َزٍ الؿاًت، وجدهو ؤلاقادة، لًٌ لم ًًٌ مهصذَم مً رلَ اهٍاس حهذ العابهحن، قمكهىم 

 ًهصذ به اظدثماس احتها
ً
ا، زم اظدثماس مىاهج قهه الخجاوص برا داث ألاصىلُحن وقهىمهم في جلَ الهىاغذ التي ؤصلَى

لها.  حذًذة في ججذًذ قهمها وفي ػشم ججًز

 سئي الخجذًذ ومذاخله في الذسط ألاصىلي بحن مكٌش وآخش، خصىصا في دغىاث الاحتهاد والخجذًذ غىذ     
ً
نذ جخػذد برا

ً، لزلَ ال ؤّدعي جهذًم وصكت حاَض  ة لحصُى الخجذًذ، بل سؤَي َى جهذًم مذخل مً مذاخل الاصالح بػع اإلاػاصٍش

ت اإلاىهجُت اإلاهاصذًت.  والخجذًذ الكههي، ؤظاظه اإلابادت ألاخالنُت، ووظُلخه الشٍئ
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"، مقاربة مىهجية لجدلية العالقة بين علم ألاخالق وعلم أصىل الفقهاهؼالم مً َزٍ اإلاهذمت ظإجىاُو مىطىع "    

  :  وقو املحاوس آلاجُت 

 أوال: مبادئ الفقه ومسائله املفهىم والداللة.

 ثاهيا: علم ألاخالق بين الهىية العلمية والهىية املىهجية.

 ثالثا: التكامل املعرفي في املىهج ألاصىلي.

 رابعا: استثمار البعد ألاخالقي في همىذج الدرس املقاصدي عىد إلامام الشاطبي.

 

 والداللةنبادئ الفقه ونصائله الهفهىم أوال: 
 برا غلمىا ؤن ًل الػلىم حعدىذ في وحىدَا غلى مبادت ومعاثل، قىحب برا الخمُحز بُجهما ججىبا ألي لبغ:    

 :قٍل غلم له معاثل جبدث 1معاثل الػلىم "هي الهظاًا التي ًؼلب بدثها في صىل مً الػلىم خاصت" املسائل ،

ا للكهه، ومعاثل ألامش قُه "هي مؼالبه الجضثُت التي ًؼلب بزباتها قُه،  يمعاثل الػباداث واإلاػامالث وهدَى

ا ألصُى الكهه" ، ألنها جؼلب قُه بالىظش والاظخذالُ، وغلُه 2والىهي والػام والخاص وؤلاحماع والهُاط وؾحَر

دبّحن بها جمّحٍز غً ؾحٍر مً الػلىم "  .3قاإلاعاثل"هي التي جظهش قحها خصىصُت الػلم، ٍو

 :هي مدل بذاًخه وظمُذ خذود مىطىع الػلم وؤحضاٍئ ومهذماجه التي هي مادة نُاظاجه  مبادت الػلم املبادئ"

بذو" ، ونشن بػع الػلماء بحن مبادت الػلم ومهذماجه في الدعمُت، قهالىا 4مبادت، ألهه غجها ومجها ًيشإ ٍو

ً جلَ الػلىم" غلُه الششوع في ، قمهذمت الػلم "هي ما ًخىنل 5"مبادت الػلىم هي اإلاهذماث التي بها جبَر

 .6والخصذًو بكاثذة ما" -معاثله، ظىاء جىنل هكغ الششوع غلُه يخصىٍس بىحه ما 

ىاى مً ناسن بحن اإلابادت واإلاهذماث، قشؤي ؤن اإلابادت ؤغم مً اإلاهذماث     ما ًبذؤ به نبل الششوع  بر بن اإلابادت هي" ،َو

خىنل غلُه نبل الششوع في الػلم، ًُ السجباػه به في الجملت، قاإلابادت داخلت في الػلم بِىما  في مهاصذ الػلم، ؤي ما 

ًّ قخٍىن اإلاهذماث ؤغم" اإلاهذماث خاسحت غً الػلم،  .7ومجهم مً قّعش اإلاهذمت بما ٌػحن في جدصُل الك

قةن "مبادت ًل غلم هي الخصىساث والخصذًهاث اإلاعلمت في رلَ الػلم، وهي ؾحر وبؿع الىظش غً َزا الخالف،     

ىت ق ًاهذ معلمت في هكعها يمبادت الػلم ألاغلى ؤو ؾحر معلمت في مبَر ُه لخىنل معاثل رلَ الػلم غلحها، وظىاء 

ً في غلم ؤغلى مً رلَ الػلم" بَر
ُ
 .8هكعها، بل مهبىلت غلى ظبُل اإلاصادسة ؤو الىطؼ غلى ؤن ج

قحها ًجذَا حشخمل غلى غذة مبادت والىاظش لهذ ريش يثحر مً ألاصىلُحن مبادت غلم ألاصُى طمً مهذماث مالكاتهم   

 مجها:

 .ؤوال: مبادت يالمُت 

 .ت  زاهُا: مبادت لؿٍى

 .زالثا: مبادت مىؼهُت 

 9سابػا: مبادت ؤخالنُت. 

والهاظم اإلاشترى بُجها هي ًىنها مذاخل مىهجُت لخذمت اإلاعاثل ألاصىلُت، ؤي ؤنها لِعذ مً صلب الػلم راجه، وإهما     

قىحىدَا في اإلاهذماث ُخه اإلاػشقُت، قهي مظاقت لػلم ؤصُى الكهه هدُجت الحاحت بلحها، هي جمثل مشحػُت الػلم وخلك

ألاصىلُت، بهما جشد )غلى ظبُل اإلابذثُت( ال غلى ظبُل ؤنها مً معاثله، ألهه ال شبهت في حىاص ًىن معاثل غلم مبذؤ إلاعاثل 
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في غلمها ألاصلي، ومبذؤ مً حهت الىظش بلحها  في غلم آخش، قخٍىن بالخالي َزٍ اإلاباخث معإلت مً حهت الىظش بلحها

ا وظاثل بلى جدهُو مهاصذ غلم آخش  .10باغخباَس

شمل مىطىغا ومعاثل ومبادت، وغذم الكصل بُجها      وبالخالي قإي غلم مً الػلىم )مً طمجها غلم ؤصُى الكهه(، بال َو

م الذاسط للػلم باهذساج بػع اإلاباخث التي  ػذُّ دخُلت غلى بػع الخخصصاث الػلمُت، في مػشقت خهُهتها، نذ ًَى
ُ
نذ ح

ًاهذ جمثل مبادت الػلم ال معاثله، ًهُى بذس الذًً الػُني:  ذسى وظُكتها والؿاًت مً وحىدَا، خصىصا برا 
ُ
برا لم ه

"اغلم ؤن لٍل غلم مىطىغا، ومبادت ومعاثل، قاإلاىطىع ما ًبدث في رلَ الػلم غً ؤغشاطه الزاجُت، واإلابادت هي 

بنى غلحها الػلم، وهي بما جصىساث ؤو جصذًهاث قالخصىساث خذود ؤشُاء حعخػمل في رلَ الػلم،  ألاشُاء ًُ التي 

الل نُاظاث الػلم، واإلاعاثل هي التي ٌشخمل الػلم غلحها"
ُ
 .11والخصذًهاث هي اإلاهذماث التي مجها ج

بن اإلابادت ألاخالنُت التي خصصتها بهزٍ الذساظت، والتي ؤها بصذد بُان قاثذتها في اإلاعاثل ألاصىلُت، جمثل نىاغذ     

ؼ ؤلاظالمُت، قاالحتهاد في الىص الششعي غىذ ألاصىلُحن ًخؼلب"اغخباس  12ًلُت ُمىّحهت للكشوع الجضثُت في مىهجُت الدشَش

ػت الاظالمُت مىظىمت مخٍاملت صادسة غً مصذس واخذ ال  ،13"بالٍلُاثالٍلُاث بالجضثُاث واغخباس الجضثُاث  ألن الشَش

ٌػتريها اطؼشاب وال اخخالف، "وهي ششغت هللا للمٍلكحن لخٍىن لهم مىاسا ُيهخذي به في معحرة الحُاة ؤلاوعاهُت، مجها نىاغذ 

دت في هصىص خاصت جمثل مهاصذ غامت، ؤو مً ا ظخهشاء الجضثُاث مً مىاػً ًلُت وؤصُى غامت طابؼت، بما صٍش

مخخلكت وؤبىاب مخػذدة ًيخظم مجها نىاغذ ًلُت، ؤو مػنى مهاصذي ؾاجي مشخمل غلى خٌمت جترجب غلحها مصلحت 

 .14"للمٍلكحن

والاحتهاد في اظخيباغ ألاخٍام مً الىصىص ًيبغي ؤن ٌعدىذ غلى مشاغاة الىصىص الجضثُت والهىاغذ الٍلُت     

ما مػا، "ألن َ ى واغخباَس عي ؤلاظالمي ًله، واسجكاغه في مكاَُمه غً الخىانع، َو زا َى ما ًهخظُه وخذة اإلاىؼو الدشَش

ؼ ؤلاظالمي ًل مدعو في ؤصىله وقشوغه ال ججذ قُه جخالكا ؤو  ؼ، بر ال مشاء ؤن الدشَش ت َزا الدشَش آًت بِىت غلى ظماٍو

ذ نىله ظبداههجىانظا، ورلَ مً آًاث بعجاٍص الىاَظت بالذاللت غلى ؤهه مً غىذ  ِد } هللا حػالى، لصٍش
ْ
 ِمْن ِعى

َ
ان

َ
ْى ك

َ
َول

ِثيًرا
َ

ا ك
ً
ف

َ
ِتال

ْ
َىَجُدوا ِفيِه اخ

َ
ِ ل

ْيِر َّللاه
َ
، ؤي جىانظا في ألاخٍام الششغُت ًلحها وحضثحها، ونىاغذَا ومهاصذَا، ؤصىلها 15{غ

 .16"وقشوغها

ش اإلاىهج اإلاػشفي      بن مىهج سبؽ الٍلُاث بالجضثُاث ؤو ألاصُى بالكشوع، هي مً املحذداث اإلاجهاحُت التي ؤغاهذ في جؼٍى

خشج الكشوع باإلاىاظباث الجضثُت دون الهىاغذ الٍلُت، جىانظذ غلُه الكشوع واخخلكذ وجضلضلذ  17ألاصىلي ًُ ألن "مً حػل 

َ ونىؼذ، واخخاج بلى خكظ الجضثُاث التي ال جدىاهى، واهخهى الػمش ولم خىاػٍش قحها واطؼشبذ، وطانذ هكعه لزل

جهع هكعه مً ػلب ُمىاَا، ومً طبؽ الكهه بهىاغذٍ اظخؿنى غً خكظ ؤيثر الجضثُاث الهذساحها في الٍلُاث، واجدذ 

 .18"غىذٍ ما جىانع غىذ ؾحٍر وجىاظب

حّصلت مً طبؽ الجضثُاث بٍلُاتها، نذ ؤهخجذ في اإلاىهج اإلاػشفي ألاصىلي جؼىٍس مً الاحتهاد البُاوي بلى     
ُ
قالثماس امل

ػت ومهاصذَا الػامت  الاحتهاد اإلاهاصذي، الزي ًلخمغ قُه املجتهذ غىذ الىظش في الجضثُاث اظخدظاس ًلُاث الشَش

ػت ، ونذ جيّبه ؤلامام الشاػبي ب19ونىاغذَا الجامػت لى َزا اإلاعلَ الاحتهادي اإلاهاصذي الزي ًشبؽ ًلُاث الشَش

ى مىخهى هظش  " قالحاصل ؤهه ال بذ مً اغخباس خصىص الجضثُاث مؼ اغخباس ًلُاتها وبالػٌغ،  َو بجضثُاتها، خُث ًهُى

 .20"املجتهذًً بةػالم، وإلُه ًيخهي ػلههم في مشامي الاحتهاد
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" قمً ؤخز بىص مثال في حضجي مػشطا غً ًلُه، قهذ ؤخؼإ ولزلَ خزس مً غذم ظلىى َزا اإلاعلَ      الاحتهادي قُهُى

 .21"ويما ؤن مً ؤخز بالجضجي مػشطا غً ًلُه قهى مخؼئ، يزلَ مً ؤخز بالٌلي مػشطا غً حضثُه

 ثاييا: علو األخالق بني الهىية العلهية والهىية الهًهخية 
ه )     كاث ألاخالم في الترار الاظالمي خُث غشقها ابً معٍٍى ٌ( بهىله "الخلو خاُ للىكغ داغُت 124لهذ حػذدث حػٍش

ت" ٌ( بهىله "َُئت في الىكغ ساسخت غجها جصذس ألاقػاُ 505، وغشقها الؿضالي )22لها بلى ؤقػالها مً ؾحر قٌش وال سٍو

ت" عش، مً ؾحر خاحت بلى قٌش وسٍو  .23بعهىلت َو

ه بهىله "ألاخالم غلم بإصُى ٌػشف به خاُ الىكغ مً خُث ماَُتها، وػبُػتها،      ونذ غلو مدهو يخاب ابً معٍٍى

وغلت وحىدَا، وقاثذتها، وما هي وظُكتها التي جاديها، وما الكاثذة مً وحىدَا، وغً سجاًاَا وؤمُالها وما جىهلها بعبب 

ت"  يهخم "بالبدث غً اإلابادت وجشجُبها، واظخيباػها وجبُحن ، قمىطىع غلم ألاخ24الخػالُم غً الحالت الكؼٍش
ً
الم برا

 .  25خهُهتها وؤَمُتها الػملُت، وبُان الىاحباث التي جىحبها غلى ؤلاوعان بجمُؼ الىخاثج التي جترجب غلحها"

ت غلمُت مخصىصت ظهشث مىز حشٍل الكٌش      خحن لهزا الػلم، ٍَى ا ٍَى لهذ حشٍلذ اهؼالنا مً َزٍ الخػاٍسل وؾحَر

ت غملُت ؾحر مخصىصت بػلم مػحن قهي شاملت لجمُؼ الػلىم في خاحخه بلحها،  ٍى الُىهاوي الهذًم واظخمشث بلى الُىم، َو

زا َى ما ًمحز الخصىس الاظالمي لألخالم غً ؾحٍر  .  َو

 الهىية العلهية لعلو األخالق (2
ت الػلمُت لػلم ألاخالم مىز الكلعكت الُىهاهُت مؼ ظهشاغ، خُث حابه في ظُام جصذًه إلاؿالؼاث      لهذ حشٍلذ الهٍى

و ؤلاػاخت بالحهاثو الثابخت في مجاُ اإلاػشقت،  ًاهذ حعتهذف اإلابادت ألاخالنُت بالهذم، غً ػٍش العىقعؼاثُت التي 

و الاَخمام في قلعكخه باإلوعان وبالخالي ابؼا ُ الهُى باإلابادت اإلاؼلهت في مجاُ ألاخالم، قداُو الشد غلحهم غً ػٍش

ا في البدث الكلعكي العابو غلُه، قدشٍلذ قلعكخه بشبؽ الػلم  ًان َزا البدث ٌشؿل مٍاها زاهٍى وظلىيه بػذ ؤن 

 .26باألخالم الكظُلت، باغخباس ؤن الػلم غىصش َام مً غىاصش الكظُلت

زم جابؼ ؤقالػىن معحرة ؤظخارٍ ظهشاغ، خُث ججعذث قلعكخه في الىحىد ًله، قهامذ هظشجه غلى مػنى الخحر الزي     

ى غىذٍ مصذس الىحىد والٌماُ، وسؤي ؤن الكػل  ثل َو
ُ
ًذسى غلى ؤظاظه الىحىد واإلاػشقت، خُث غّذ الخحر ؤظمى اإلا

 .27دي الكػل الخحر لزاجه باغخباٍس ؾاًت في هكعهالخلهي ًخظمً حضاءٍ في باػىه، وؤن ؤلاوعان الكاطل ًا 

ًان ظهشاغ وؤقالػىن ماظعا الكلعكت الخلهُت، قةن ؤسظؼى َى واطؼ اإلازَب ألاخالقي اإلاعدىذ غلى قٌشة      وإرا 

ل ألابدار الػهلُت اإلاشجبت وحمُؼ ؤقػالىا، وحمُؼ مهاصذها ألاخالنُت، ًظهش ؤن  العػادة، خُث ًهُى "ًل الكىىن ًو

 .   28ا ش يء مً الخحر هشؾب في بلىؾه"ؾشطه

ذ والبػذ      ت والخجٍش ل الػملي، ولزلَ احعمذ بالصىٍس ًان ًىهصها الخجًز لًٌ َزٍ املحاوالث في الخىظحر لػلم ألاخالم، 

ت لزاجه  ًان الانخصاس غلى الخمعَ بهزٍ الٍلُاث الىظٍش زٍ هي ػبُػت اإلاىهجُت اإلاىؼهُت، ولزلَ " غً الثمشة الػملُت، َو

 ، يما هي غادة البدىر اإلاىؼهُت.29دث قحها بهزا الؼلب"مً ؾحر ػلب الػمل بها، وال جهُُذ الب

وإرا اهخهلىا بلى غلماء ؤلاظالم ممً خصىا ألاخالم بالذساظت الػلمُت، قةهىا ظىجذ هىغا مً الخهلُذ للمىهجُت اإلاىؼهُت     

صَّ قُه البدث في غلم ألاخال 
ُ
م في اإلاىهجُت الترازُت البػُذة غً الثمشة الػملُت وغً الخىححهاث الهشآهُت في يثحر مما خ

ً مجهم غبذ هللا دساص، الزي ًهُى "بُذ ؤهىا بالشحىع بلى مٌخبدىا الاظالمُت  ه بلُه يثحر مً اإلاػاصٍش زا ما جيبَّ الاظالمُت، َو

م ؤخالم  هكعها، الخظىا ؤنها لم حػشف ختى آلان ظىي هىغحن مً الخػالُم ألاخالنُت: قهي بما هصاثذ غملُت، َذقها جهٍى

، خحن جىحي بلحهم الانخىاع بالهُمت الػلُا للكظُلت، وإما وصل لؼبُػت الىكغ وملٍاتها، زم حػٍشل للكظُلت الشباب
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ًاجب  وجهعُم لها، مشجب في ؾالب ألامش بدعب الىمىرج ألاقالػىوي، ؤو ألاسظؼي، ويثحًرا ما هشي اإلاىهجحن ًخػانبان في نلم 

ا زمشاث جإمالتهم، واخذ، )...(، قلم ًًٌ َىالَ ظىي يخب بوعاهُت م ا ؤهكعهم، قاظخىدغَى دظت، ؤحهذ مالكَى

ت، قلم جًٌ ألاخالم الهشآهُت  ودساظاتهم الكلعكُت، ولم ًظهش قحها الىص الهشآوي ًلُت، ؤو َى ال ًٍاد ًظهش بال بصكت زاهٍى

ت،  وال مً الىاخُت برن اإلاىطىع الشثِس ي للذساظت والخهىحن، لذي اإلاعلمحن ؤو اإلاعدششنحن، ال مً الىاخُت الىظٍش

 .30الػملُت"

ى ؤشذ الػلىم اسجباػا بػلم ألاخالم، ختى ظمي غىذ بػع الػلماء بػلم      بل بهه ختى لى هظشها في غلم الخصىف مثال َو

ًان دوما مىبػا الظخمذاد  ذي غىذ البػع، سؾم ؤن الخصىف في الاظالم  العلىى، لىحذهاٍ ًدمل صكت الػلم الخجٍش

له
ُ
ً بػذَم، حػل العمت الهُم الشوخُت والخ ُت، لًٌ اخخالف وظُكت َزا الػلم بحن اإلاخهذمحن مً اإلاعلمحن، واإلاخإخٍش

ًان  الػلمُت جؼغى غلى العمت الػملُت التي مً اإلاكشوض ؤن جاػش الػلىم الاظالمُت، ولزلَ ًهُى ؤخذ الباخثحن"إلاا 

مالجه وؤخالنه...( قهذ اهكشغ َزا الػهذ غلى ًذ ألاواثل ًكهمىن الاظالم في داثشجه الٍلُت الشاملت )ؤي بػباداجه ومػا

اإلاعلمحن قُما بػذ، واههعمىا قُما بُجهم، قإصبذ الاججاٍ الػهلي الكلعكي والٌالمي في حاهب، والاججاٍ الػاػكي 

زا ًله مشدٍ بلى الكهم اإلاؿلىغ للخخصص الػلمي غىذ اإلاعلمحن31والىحذاوي في حاهب، والاججاٍ الكههي في حاهب..." ، ، َو

خُث ؤصبذ ًل جخصص غلمي في الػلىم الاظالمُت ًىظش بلُه في راجه، ال بالىظش بلى وظُكخه وؾاًخه الػملُت طمً ؤلاػاس 

خي َذقه حػمُو  الشامل للػلىم الاظالمُت، اإلااػشة بمىهجُت الىحي اإلاػشقُت، قالخخصص الػلمي انخظاٍ ظُام جاٍس

لغي البدث في بػع الػلىم الاظالمُت، ال قصلها غً ب ًُ ا حضسا مىكصلت الػشي، قالخخصص الػلمي ال  ػظها باغخباَس

ت الػملُت لػلم ألاخالم، ال بالىظش  زا ما ظإشحر بلُه في الهٍى الىظُكت اإلاىهجُت لبػع الػلىم في جٍاملها مؼ بػظها، َو

.  بلُه مجشدا في راجه، بل بالىظش بلى وظُكخه الػملُت في ؾحٍر

 الهىية الهًهخية لعلو األخالق (0
ًاهذ جذغى بلُه ؤظباب مخخلكت مجها الذغىة بلى مٍاسم ألاخالم      خه الػملُت،  بن غىاًت اإلاعلمحن باألخالم باغخباس ٍَى

شة هنع هللا يضر ناُ، ناُ سظُى هللا صلى هللا غلُه و ظلم :  بهما بػثذ ألجمم صالح »التي حاء بها الشاسع الحٌُم، غً ؤبي ٍَش

ػت يؿحٍر مً الػلىم الاظالمُت، مىايبا لخؼىس الػلىم وخادما إلاأالتها، 32«ألاخالم ًان خادما للشَش ًهُى ، قػلم ألاخالم 

ًان له خاله الهلبي وألاخالقي  ًان حُل الصحابت سطىان هللا غلحهم ًصحب غىذٍ الِػلُم الَػمَل، و اظماغُل ساض ي "لهذ 

ي، وَطُػل غلى مش الضمً الػمل، وطُػل الح ما اإلاظهشان ألاغظمان لهذي ألاهبُاء غلحهم والعلًى اُ الهلبي وألاخالقي، َو

ِه: جصىقا،  الصالة والعالم، ومً زم ُوحذ َزا الػلم إلسحاع ألامش بلى هصابه في نظُت الػمل والحاُ الهلبي للمعلم، َظّمِ

 في الػلىم ؤو جضيُت، ؤو ِغلم العلىى، ؤو غلم التربُت ؤو ما شئذ)...(، هي نظُت مصؼلحاث وال ُم 
ً
ت قحها، قال خحر برا شاخَّ

ها ما لم جُهذ بلى الػمل، وال نُمت للػلم برا لم ٌؿشط التربُت والتزيُت والعلىى في الهلىب والىحذان، والىبي  ِ
ّ
حاء  ملسو هيلع هللا ىلصًل

 .33للتزيُت وللخػلُم مػا"

هت َاالء 808ابً خلذون ) ناُ     ٌ( في غلم الخصىف "َزا الػلم مً الػلىم الششغُت الحادزت في اإلالت، وؤصله ؤن ػٍش

 
ً
ًان رلَ غاما هت الحو والهذاًت)...(، و ا مً الصحابت والخابػحن، ومً بػذَم، ػٍش الهىم لم جُض غىذ ظلل ألامت ويباَس

في الهشن الثاوي وما بػذٍ، وحىذ الىاط بلى مخالؼت الذهُا، اخخص في الصحابت والعلل، قلما قشا ؤلانباُ غلى الذهُا 

 .34اإلاهبلىن غلى الػبادة باظم الصىقُت واإلاخصىقت"
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 َى الخػبحر الكػلي غً البػذ الذاخلي للخجشبت الذًيُت اإلاٌمل للجاهب الكههي     
ً
قػلم الخصىف بدهُهخه الػملُت برا

ًا)...(، وهي والػهذي، "َزا البػذ الذاخلي ًيخهل قُه ا إلاخذًً مً الاظالم شػحرة، بلى ؤلاًمان غهُذة، بلى ؤلاخعان ظلى

 ، ؤو البػذ ألاخالقي.35مهاماث ومدؼاث ًدخاج قحها اإلاخذًً بلى الىاصع الهلبي"

     ًُ ًان غلم الػهاثذ  ذ بُان في خاحت الػلىم الاظالمُت بلُه، ؤغؼي مثاال بػلم الػهُذة والكهه، "قةرا  ىا وإرا ؤسدث مٍض
ُ
ز دّذِ

جػلها خهاثو هاػهت،  غً ؤظماء هللا غض وحل وصكاجه، قالبػذ ألاخالقي َى الزي ًمىذ الزوم والشػىس بهزٍ الصكاث ٍو

م مً قُع حمالها وحاللها" ا، وجٌعَى ا، وجمذَم بمٌىىن ؤظشاَس  .36وؤسواخا مششنت، جكُع غلى ؤصحابها ؤهىاَس

له، وبمهاصذ الشاسع الحٌُم مىه،  ؤما الكهه قةن البػذ ألاخالقي َى الزي ٌػضص      الجاهب الػملي قُه بشبؼه بىانؼ ججًز

له بال باغخباٍس وخصُى الهصذ الزي  ػت له مهصذ ؤخالقي ًجب املحاقظت غلُه، قال ًصح بزلَ ججًز قٍل خٌم في الشَش

له. ػت مً ججًز  ساغخه الشَش

 ثالثا: الجكانل الهعرفي في الهًهد األصىلي
بن ألاصل في الػلىم الخذاخل والخٍامل، لىخذة الؿاًت واإلاصذس، ولِغ الخىاقش والخصاسع والاوؿالم في دواثش خاصت، ال     

زا ما ًجػل مكهىم الخٍامل ًذُ"غلى خاحت الػلىم بلى بػظها البػع في همى الػلم  ا وال جخىاصل مػها، َو ؼل غلى ؾحَر
ُ
ج

 .37مبادثه غملُا مً حهت زاهُت"وجهذمه مً حهت، ؤو في جؼبُهه وجىظُل 

بن ؤبشص مً ؤولى اَخماما باإلاذخل الخجذًذي في الخٍامل اإلاػشفي في الػلىم الاظالمُت غمىما، وفي الذسط ألاصىلي     

خصىصا، ػه غبذ الشخمان الزي ؤزبذ ؤن خهُى اإلاػشقت الترازُت مخذاخلت في بىائها، ظاَشة الخمحز والخكشد في مىهجها، 

شي ؤن َز  ا الخٍامل والخذاخل اإلاػشفي ًمًٌ جلمعه مً حهخحن َما: التراجب والخكاغل.ٍو

 قشؾم الخباًً في اإلاػاًحر الػملُت التي خٌمذ بىاء الخصاهُل الػلمُت في الترار 38ؤما مً حهت جشاجب الػلىم ،

ُت، بال ؤنها الاظالمي، واخخالف ألاَذاف التي وحهتها، خُث جشددث بحن ألاَذاف الخهىُت وألاَذاف الخػلُم

ت  ًاهذ َزٍ الىظٍش ت الترازُت للمػشقت، قهذ  ًاهذ جؼبؼ الىظٍش ًامل الخىطُذ الجزغت الخٍاملُت التي  "جىضح 

، 39مبيُت غلى الانخىاع الخام بخهاسب الػلىم وحشابهها، وبكاثذة جشجُبها ختى جبرص غالناث َزا الخهاسب والدشابه"

 .40والشىاَذ غلى رلَ يثحرة

 ل الػلىم، قهذ ؤنش غلماء الاظالم "مششوغُت جكاغل الػلىم بػظها مؼ بػع، وحشابَ ؤما مً حهت جكاغ

ت والبالؾُت والكلعكُت، يما جخكاغل اإلاباخث  الػالناث بُجها، قاإلاباخث الٌالمُت جخكاغل مؼ اإلاباخث اللؿٍى

ٌزا، ونذ ظاَم َزا الخكاغل في بزشاء الػلىم ت وألاصىلُت َو والكىىن بػظها  اإلاىؼهُت مؼ اإلاباخث اللؿٍى

لبػع، وفي جىحُه بػظها معاس البػع آلاخش، بل ؤدي رلَ الخكاغل بلى امتزاج مصؼلحاث الػلم الىاخذ 

ًاهذ  بمصؼلحاث ؾحٍر مً الػلىم، بلى خذ ؤن جبذو بػع ؤلاشٍاالث اإلاػشقُت التي ًىلذَا َزا الػلم، يما لى 

"  .41جىدعب بلى ؤلاشٍاالث اإلاػشقُت التي جذخل في غلم ؾحٍر

هت في الخػلُم والخإلُل جإخز مبذؤ      لهذ ؤدي الىعي بالؼبُػت التراجبُت والخكاغلُت بحن الػلىم الاظالمُت بلى ظهىس ػٍش

ًان مً مبادت الخػلُم ؤن ًبخذت اإلاخػلم باإلػالع غلى غلىم غصٍش في مهاصذَا ومىاهجها وفي بػع  اإلاىظىغُت، خُث 

ا بن دغذ الح ل َزا الىمؽ مً الخػلُم سحاال نؼػىا معاثلها، مً ؤحل اظدثماَس
َّ
احت بلى رلَ مً وحىدَا، ونذ خل

م في ػلب الخمًٌ مً ؤؾلب الػلىم الػهلُت والىهلُت ، ختى برا لم ًخدهو في بػظهم ؤوصاف ؤلاخاػت بالػلىم 42ؤغماَس

ًاهذ جهخض ي مجهم اظدثماس ؤظلىب")الىظش الجماع ا، قةن جدهو الاظخكادة مجها  ي ًلها هدُجت جمحَز ي(، ؤي الىظش الدشاًس
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ًاهذ جدخظىه مجالغ الحىاس واإلاىاظشة، مما ٌػني ؤن اإلاىهجُت الترازُت مدشبػت بلى خذ بػُذ  في بىاء َزٍ اإلاػاسف، والزي 

بألُاث الىظش الجماعي)...(، وإرا جهشس َزا ظهش مػه ؤن الىاظش في اإلاػاسف الترازُت، ًلضمه مشانبت َزا الخىحه الخٍاملي 

 .  43لهزٍ اإلاػاسف"الخذاخلي 

لهذ خلص ػه غبذ الشخمً في هظشجه الخٍاملُت للترار الاظالمي بلى هدُجت مكادَا، ؤن خصُى الاحتهاد والخجذًذ في     

الػلىم الاظالمُت ًهخض ي بالظشوسة مشاغاة مىؼو الخٍامل ال الخجضيء، وبزلَ ناُ "برا جهشس ؤن الترار نذ ؤخز بتراجب 

ً والخإلُل جدمل الػلىم غلى دسحاث  مخخلكت، والتزم بخكاغلها غلى وحٍى مخباًىت، وغمل بإظالُب في الخػلُم والخٍٍى

مها بال مشانبت َزا الخىحه الخٍاملي الخذاخلي،  الصكت اإلاىظىغُت، قهذ ظهش ؤهه ال ًىكؼ في جدهُو هصىص الترار وجهٍى

ً شمىلي طشوسي إلدساى خصاثص َزا الخىحه، ولحل ؤظشا  .44س التريُب اإلادشابَ لهزٍ الىصىص"وجدصُل جٍٍى

ت، ًجب غلُه"الاحتهاد في حلب ؤظباب الخٍامل الزي      وبالخالي قإي مششوع قٌشي ٌععى للخؿُحر وخصُى الجهظت الكٌٍش

 .45ًهي ألامت الاههعام والدشدذ، وؤظباب الخجذًذ الزي ًدكظها مً الجمىد والخىنل"

بػلم آخش، ألن لٍل غلم خصىصِخه التي ًخكشد بها ومىهجُخه الزي ًخمحز بها  لًٌ دغىي الخٍامل َزٍ ال حػني خلؽ غلم   

، قال حػني َزٍ الذغىة بدماج مباخث غلم ؤصُى الكهه بمباخث غلىم ؤخشي دون مشاغاة لششوغ الخٍامل الزي  غً ؾحٍر

 ؤجدذر غىه، خُث ًجب مشاغاة غذة ششوغ في اظخمذاد اإلابادت ألاخالنُت والتي مجها:

 الهبادئ ال بحث الهصائل الُهصجهدة: اشجهداد (2
بن َزا الخٍامل ًهصذ به امذاد الػلىم املخخلكت)بما قحها غلم ألاخالم( لػلم ؤصُى الكهه باإلابادت اإلاىّحهت، ال ؤن     

ل في بدث اإلاعاثل ألاصىلُت، 
ّ
، "والتي حشٍل دغىاٍ حػني الخىؾ

ً
قالهظاًا اإلاعخمذة مً خاسج وعو غلم ألاصُى برا

مىطىع جدهُو غلمي معخهل، ًكترض مىهجُا ؤن حعخلهم وحعخمذ يدهاثو ومهذماث معلم بصحتها، وؤنها مكشوؽ مجها 

بنى غلحها، ؤو ًكشع غجها ما جهخظُه مً اإلاعاث -جبػا إلابذب الخخصص الػلمي –مً حهت الخدهُو الىظشي  ًُ ػُت زم  ل الدشَش

، ولزلَ اهخهى ؤلامام الشاػبي بلى ؤن مىهج الاظخمذاد الصحُذ في اإلاهذماث ًصّح، لًٌ بششغ ؤن ال ًادي 46ألاصىلُت"

 
ً
ا معإلت َش ت مثال، قحرحؼ بلى جهٍش ًالكهُه ًبني قههه غلى معإلت هدٍى ا -بلى"... خلؽ بػع الػلىم ببػع،  يما ًهشَس

ًان مً شإهه ؤن ًإحي بها غلى ؤنها مكشوؽ مجها في غلم ال مهذمت معلمت، زم ًشد  -الىدىي  معإلخه الكههُت بلحها، والزي 

الىدى قُبني غلحها، قلما لم ًكػل رلَ، وؤخز ًخٍلم قحها، وفي جصحُدها، وطبؼها، والاظخذالُ غلحها، يما ًكػله 

دًت، قمً خهه ؤن ًإحي بها معلمت الىدىي، صاس ؤلاجُان بزلَ قظال ؾحر مدخاج بلُه، ويزلَ برا اقخهش بلى معإلت غذ

ح بن ُغذَّ 
َ
ل
ُ
ًان قظال مػذودا مً اإلا لُكشع غلحها في غلمه، قةن ؤخز ًبعؽ الهُى قحها يما ًكػله الػذدي في غلم الػذد، 

ٌزا ظاثش الػلىم التي ًخذم بػظها بػظا"  .47مجها، َو

ُ، ًيبني غلى مبذؤ جٍامل الػلىم غبر الدعلُم ومً زم "قاالظخمذاد الػلمي الهاثم بحن خهلحن مػشقُحن ؤو غذة خهى     

بصحت اإلابادت اإلاعخلهمت، قٍُىن ؤصل الخٍامل اإلاػشفي دلُال غلى صحت الاظخمذاد ؤوال، وغلى صحت الهاغذة اإلاعخلهمت 

 .48زاهُا"

 بحث الهبادئ الهصجهدة في علىنها األصلية بدراشة نصائلها الجفصيلية (2
زا ما هّبه غلُه      ماث َو

ّ
ا معل ل يثحرا مً اإلابادت التي اظدىذ غلحها في ازباث مهشساجه باغخباَس

ّ
ؤلامام الشاػبي غىذما وظ

ماث يالمُت، 
ّ
دون ؤن ًىانشها، ألن ؾحٍر نذ بدثها بخكصُل في غلىمها ألاصلُت، وبزلَ بنى يثحرا مً الكصُى غلى معل

ىت في غلم الٌالم غىذ ألاشاغشة، قمعاثل ألاظباب غىذٍ مثال ًلها مبيُت غلى مكهىم العببُت و  ِّ ناغذة )يعب ألاقػاُ( اإلاب

ًان يثحرا ما ًصشح بثبىتها في غلم  ًان ًٌثر الاظدىاد غلحها، بل  ومؼ ؤهه لم ًبدث َزٍ اإلاعإلت بدثا يالمُا مىظػا، بال ؤهه 
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ذما نشس ؤن" مششوغُت الٌالم، زم ًخىظؼ في الاظخذالُ بىاء غلى مىهجه في اظخهشاء الىصىص الششغُت، قهى مثال غى

، اظخذُ غلى رلَ بما زبذ في غلم الٌالم قهاُ" 49ألاظباب ال حعخلضم مششوغُت اإلاعّبباث، وإن صح الخالصم بُجهما غادة"

والذلُل غلى رلَ، ما زبذ في الٌالم مً ؤن الزي للمٍلل حػاػي ألاظباب، وإهما اإلاعبباث مً قػل هللا وخٌمه، ال يعب 

زا ًد ا غلى غذم الخىّظؼ في جكصُل اإلابادت 50بحن في غلم آخش"قُه للمٍلل، َو صا في َزٍ اإلاعاثل وؾحَر ، قٍان بزلَ خٍش

ا مً صلب غلم ألاصُى ال  ِبل اإلاعلماث واهؼلو مجها للبدث في اإلاعاثل التي ٌػخبَر
َ
ججىبا للخلؽ بحن معاثل الػلىم، "بل ن

 .51مً ُملحه"

 وصل الهبادئ بالًهىذج الهعرفي االشالني (3
عخمذ مً غلىم مخخلكت خعب الحاحت بلحها، ب    

ُ
ما ؤن َزٍ اإلابادت التي حشخذ الحاحت بلحها في غلم ألاصُى ًمًٌ ؤن ح

 قةن َزا الخٍامل اإلاػشفي الزي ًدهو وظُكخه في اإلاىهج اإلاػشفي ألاصىلي، ًكترض به ؤوال وصله بالىمىرج اإلاػشفي الاظالمي. 

خه الٍلُت لإلوعان     ٍّىن غهل اإلاعلم، بىاء غلى غهُذجه وسٍئ ًُ وبزلَ قىدً في "خاحت لصُاؾت الىمىرج اإلاػشفي الزي 

ً املجتهذ الهادس غلى الخكاغل مؼ الػصش، رلَ الىمىرج الزي ًمثل  والٍىن والحُاة، خُث ظِعاغذ رلَ غلى جٍٍى

"ؤلاػاس اإلاشحعي واإلاػُاس اإلاػخمذ في غهل اإلاعلم وه ى اإلاٍىن ألاظاس ي لشخصُت اإلاعلم والظابؽ لكٌٍش  .52كعِخه، َو

ً، خُث حػلها ػه حابش الػلىاوي "نظُت      زٍ هي دغىي بظالمُت اإلاػشقت التي هادي بها يثحر مً الػلماء واإلاكٌٍش َو

ُب وؤلاوعان مىهجُت حػمل غلى ايدشاف الػالناث والشوابؽ اإلاىهجُت بحن الىحي والٍىن، وجداُو ؤن حعخىغب حذُ الؿ

غً اظدُػاب مىهجُت الهشآن اإلاػشقُت  -والؼبُػت، بشٍل ًمًٌ ؤن ًٌشل غلى معخىي العهل اإلاػشفي اإلاػاصش

، والٍىن وخشيخه"  . 53لإلوعان وػاناجه ودوٍس

وناُ ؤبى الهاظم خاج خمذ، بإنها حػني "قَ الاسجباغ بحن الاهجاص الػلمي الحظاسي البششي وؤلاخاالث الكلعكُت     

زا ال ٌػني 54ؾحر وطعي" –ىطػُت بإشٍالها املخخلكت، وإغادة جىظُل َزٍ الػلىم طمً هاظم مجهجي ومػشفي دًني ال ، َو

ا)...(، وإهما هي بغادة  "ؤن ألاظلمت هي مجشد )اطاقت( غباساث دًيُت بلى مباخث غلم الىكغ والاحخماع وؤلاهاظت وؾحَر

 .  55صُاؾت مىهجُت ومػشقُت للػلىم ونىاهُجها"

زا دلُل غلى ؤن الخٍامل في اإلاىهج اإلاػشفي ألاصىلي، ال ًمًٌ ؤن ًدهو َذقه بال بخىقش َزٍ الششوغ الثالزت،      ألن َو

ت ًلُت جشيُبُت، جخٍامل قحها  مىهج غلم ؤصُى الكهه ٌشٍل "همىرحا جإظِعُا لخؼاب مجهجي ههذي مػشفي مهمىم بشٍئ

اث وؤوع ام، وجخػالُو قحها ألاحضاء وألاقشاد بإوصاف ألاصُى والٍلُاث، حذلُاث مىهجُت ومػشقُت جدشابَ قحها هظٍش

 .56وجدشاًل قحها آلُاث اظخذاللُت مخػذدة، قٍان بدو وعًها ببعخمىلىحُا هاظما لبيُت الػلم ؤلاظالمي"

ًهخبغ َزٍ البيُت التي حشٍلذ في غلم ألاصُى مً غلىم مخخلكت، "خحن مذ )َزا الػلم( ًذٍ بلى مػاسف غلىم مجاوسة،     

هُم مً مجمىغها ؤصىال خايمت ملخخلل وحٍى جذخالجه في املجاُ  مً مػاسقها نىاغذ ًمهذ بها لبىاء وعهه اإلاػشفي، ٍو

عي، بذءا مً جدذًذ مذاسى ألاخٍام جمهُذا لصُاؾت مكهىم الذلُل، ومشوسا بالخذنُو في نىاغذ الكهم وبىاء نصذ  الدشَش

ل جدهُها إلاهصذ الامخثاُ، وسغُا مىه إلاهصذ ؤلاقهام، واهتهاء بشظم مػالم اغخباس الى  ل والخجًز انؼ في احتهادي الخإٍو

 .57الخٍلُل بمهخظاَا"

ضاوج بحن الىخذة     
ُ
وبزلَ ؤصبذ الخٍامل اإلاػشفي ؤخذ ألاظغ التي نامذ غلحها بيُت مىهج غلم ؤصُى الكهه، والتي ج

زا مُت  اإلاىطىغُت والاحعام الىظُكي مؼ الػلىم املخخلكت ألاخشي، َو ما اظدثمٍش غذد مً ألاصىلُحن في مداوالتهم الخهٍى

 الخجذًذًت في َزا الباب.
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 رابعا: اشجثهار البعد األخالقي في يهىذج الدرس الهقاصدي عًد اإلنام الشاطيب
هضغت الخجذًذ غىذ الشاػبي، جهىم غلى اظخدظاس مىهج الىظؼُت في الاحتهاد الكههي، ألن غصٍش شهذ ؤصمت هدُجت  بن    

 ظببحن:

  ًاهذ ظاثذة آهزاى، ونذ ؤدث جلَ الشٍلُت بلى ؤولهما: ؤًلىلت الكهه في صمىه بلى شٍلُت ؾزتها ظشوف الخهلُذ التي 

 ىاظبت للمعخجذاث التي ػشخها وانؼ صماهه.غذم نذسة الكهه غلى بغؼاء الحلُى الػملُت اإلا

  بلى الحذ الزي خشج قُه بػع اإلاخصىقت بلى الابخذاع ومخالكت 
ً
 بػُذا

ً
زاهحهما: ؤن الخصىف بلـ في صمىه شإوا

زا الٌالم ال ٌػني مػاسطت الشاػبي إلاعلَ 58العىت، باإلابالؿت في الاجباع لشُىخهم باالبخذاع في الذًً" ، َو

ًان غلُه العلل مً الخصىف الصحُذ، الز ى الزي  ي ًخخز مً مٍاسم ألاخالم ؤظاظا في الػلم والػمل، َو

الصحابت الٌشام، بل ًمًٌ الهُى بن ؤلامام الشاػبي نذ اجخز َزا اإلاذخل ألاخالقي في الخجذًذ ألاصىلي، لُػُذ 

ػت. ، والتي ٌعخمذَا مً وظؼُت الشَش  لهزا اإلاىهج هصاغخه في الىظؼُت التي جمحٍز

و" وصله بػلم ألاخالم وصال جٍاملُا،      لهذ اَخذي ؤلامام الشاػبي بلى مذخل حذًذ في ججذًذ الذسط ألاصىلي، غً ػٍش

ًان ًىحه الشاػبي في ؤبدازه وجىظحراجه ًخمثل في العبُل ألانىم الزي ًدهو الصلت بحن  رلَ ألن العااُ الخكي الزي 

غً ظااُ َى يُل العبُل بلى جخلُو الذسط الكههي وألاصىلي؟ قٍان الكهه وألاخالم، خُث اظدثمش حهذٍ في الجىاب 

ا حملت الهُم واإلاػاوي ألاخالنُت التي اظتهذف الشاسع  الشاػبي مىقها ًل الخىقُو خُىما اَخذي بلى اإلاهاصذ باغخباَس

ت الشاػبي، ومً خالُ ي ت اإلاهاصذ بهىاغذَا ومبادئها مظهشا مً مظاَش غبهٍش زلَ اإلازَب الزي جدهُهها، قٍاهذ هظٍش

 . 59ًيخمي بلُه الزي َى: اإلازَب اإلاالٍي"

 البعد األخالقي في بًاء يظرية الهقاصد  (2
ا غلى      ًان لها ؤن حعخهش في مُذان البدث الػلمي قُخم نبىلها والدعلُم بمبادئها دون اسجٍاَص ت اإلاهاصذ ما  بن هظٍش

زا ما هلحظه في اإلاهذمت التي ابخذؤ بها الشاػبي يخاب اإلاهاصذ مً  مهذماث حعىذَا وحعخمذ مشحػُتها مجها، َو

ت جكصُال  ت اإلاهاصذ ًلها، والتي بذونها ال ًمًٌ الحذًث غً الىظٍش اإلاىاقهاث، خُث حػلها مذخال ماػشا ومىحها لىظٍش

ػا بػذ رلَ، ولزلَ ناُ في بذاًت خذًثه غً اإلاهاصذ "ولىهذم نبل الششوع في اإلاؼلىب مهذمت يالمُت مع مت  في وجكَش
ّ
ل

ان  زٍ دغىي ال بذ مً بنامت البَر َزا اإلاىطؼ، وهي ؤن وطؼ الششاجؼ بهما َى إلاصالح الػباد في الػاحل وآلاحل مػا، َو

غلحها صحت ؤو قعادا، ولِغ َزا مىطؼ رلَ، ونذ ونؼ الخالف قحها في غلم الٌالم، وصغم الكخش الشاصي ؤن ؤخٍام هللا 

ػت ؤنها وطػذ  -بلى ؤن ناُ-اله يزلَ)...(،لِعذ مػللت بػلت ؤلبخت، يما ؤن ؤقػ ىا مً الشَش واإلاػخمذ بهما َى ؤها اظخهٍش

"  ، زم ؤظىذ سؤًه بحجج ششغُت وؤدلت غهلُت اظخهشاثُت.60إلاصالح الػباد اظخهشاء ال ًىاصع قُه الشاصي وال ؾحٍر

هت في اإلاػشقت ألاصىل     ىّحِ
ُ
ُت، ٌعشي في ًل اإلاهذماث التي ابخذؤ بها واظدىاد الشاػبي غلى مثل َزٍ الهىاغذ والهظاًا اإلا

مالل اإلاىاقهاث، قهي ؾحر ناصشة قهؽ غلى يخاب اإلاهاصذ وخذٍ، بل هي شاملت إلاهذماث اإلاالل ًله مىز بذاًخه بلى 

نهاًخه، ألنها جمثل نظاًا وجصىساث ًجب مشاغاتها ؤوال نبل ؤي خذًث جكصُلي بػذ رلَ، ولزلَ وحذهاٍ ًاصل يثحرا مً 

 ادت الخادمت لؿشطه، مجها:َزٍ اإلاب

 ولزلَ ناُ في ؤُو مهذمت" بن ؤصُى الكهه في الذًً نؼػُت ال ثأسيس أصىل الفقه على كليات قطعية :

 ، ونذ بنى الشاػبي مىنكه َزا مً مجمىع ؤدلت غضص بها سؤًه.61ظىُت"
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 ي لألصُى : وبزلَ ؤظىذ الشاػب62ثأسيس أصىل الفقه على الىظيفة التشغيلية ال الىظيفة التجريدًة

زا ما ؤيذجه اإلاهذمت الشابػت، ومهخظاَا ؤن ألاصُى التي"ال  وظُكت اهخاحُت يثحرا ما حؿاقل غجها ألاصىلُىن، َو

ت، والزي  ًيبني غلحها قشوع قههُت، ؤو آداب ششغُت، ؤو ال جٍىن غىها في رلَ، قىطػها في ؤصىُ الكهه غاٍس

بال لٍىهه مكُذا له، ومدهها لالحتهاد قُه، قةرا لم ًكذ  ًىضح رلَ ؤن َزا الػلم لم ًخخص بةطاقخه بلى الكهه

ًان ؤصال 63رلَ، قلِغ بإصل له" و اهخاج قشوع الكهه غلُه، وإال   ؤن ًٍىن ُمىخجا، غً ػٍش
ً
، قال بذ لألصل برا

ظاف بلى الكهه ال ًيبني غلُه قهه، قلِغ بإصل  ًُ ا خعب اصؼالح الشاػبي، ومً زم "قٍل ؤصل  غهُما ؤو غاٍس

ونُى الشاػبي َزا دلُل غلى "الىعي الٍامل بالىظُكت الدشؿُلُت للػلم الششعي، خُث بن الشاػبي ، 64له"

اإلاالٍي اإلادشبؼ باإلابادت الػلمُت للترار الاظالمي غمىما، وبالخىحه الػملي الشاسخ للمزَب اإلاالٍي خصىصا، ما 

 .  65ذالالث في مهذماث يخابه اإلاىاقهاث"قتئ ًهشس اإلاهخظُاث الدشؿُلُت للػلم الششعي بأيذ البِىاث، وؤوضح ال

  :ولزلَ ؤيذ في اإلاهذمت الثالثت ؤن ثأسيس أصىل الفقه على ثكامل ألاسس املرجعية في املىهجية التشريعية

ألادلت الػهلُت جيبني غلى ألادلت العمػُت ال ؤنها معخهلت غجها، ولزلَ ناُ" ألادلت الػهلُت برا اظخػملذ في َزا 

هها، ؤو مدههت إلاىاػها، ؤو ما ؤشبه رلَ، ال الػلم، قةهما حع خػمل مشيبت غلى ألادلت العمػُت، ؤو ُمِػُىت في ػٍش

ن في غلم الٌالم..." زا مبحَّ ، 66معخهلت بالذاللت، ألن الىظش قحها هظش في ؤمش ششعي، والػهل لِغ بشاسع، َو

م به غىذٍ في غلم الٌالم مً ؤحل جإصُل ناغذة لها قاثذ
ّ
تها في اإلاباخث ألاصىلُت، ولم قاظخذُ بإصل معل

ا َىا وإهما ؤغاد الخإيُذ غلحها في اإلاهذمت الػاششة، بهىله" برا حػاطذ الىهل والػهل غلى  ًهخصش ألامش غلى ريَش

خإخش الػهل قٍُىن جابػا، قال ٌعشح الػهل في  اإلاعاثل الششغُت، قػلى ششغ ؤن ًخهذم الىهل قٍُىن مخبىغا، ٍو

ش لىظُكت الػهل في اإلاىهجُت 67ٌعشخه الىهل"مجاُ الىظش بال بهذس ما 
َّ
زا ال ٌػنى ؤن ؤلامام الشاػبي ًدىٌ ، َو

ألاصىلُت، وإهما ًهشس معإلت بالؿت ألاَمُت وهي وظُكت الػهل في َزٍ اإلاىهجُت، والتي ال ًجب ؤن جخجاوص خذود 

ؼ، ألن الػهل لِغ بشاسع يما ناُ، قلٍل مً الػهل وا لىهل مجاله الػامل قُه الكهم بلى الاظخهالُ بالدشَش

 الىاحؼ في جدهُو مشامُه. 

زا ما هلمعه في مهذماث      ًان الشاػبي ميشؿال بمعإلت ألاخالم جمام الاوشؿاُ في جإظِغ َزٍ الهظاًا، َو لهذ 

ػت، ورلَ بةغماُ  مىهج اإلاىاقهاث خُث بنى نؼػُت ؤصُى الكهه غلى الهىاغذ واإلابادت الٍلُت ألاخالنُت التي ساغتها الشَش

عب نُى الشاػبي، يما اظخدظش يزلَ ألاخالم في جشظُخ ، خ68الاظخهشاء "ألن لالحخماع مً الهىة ما لِغ لالقترام"

، ورلَ باظخدظاس البػذ ألاخالقي في سبؽ الػلم بالػمل، قةرا غلمىا اهدعاب ؤلامام  الىظُكت الدشؿُلُت لػلم ألاصُى

جىحهه َزا، ألن اإلازَب اإلاالٍي ًيبني غلى مشاغاة الػمل، وبزلَ ًىكشد الشاػبي للمزَب اإلاالٍي صالذ غىا الؿشابت في 

، ؤما خظىس 69بمحزة غملُت ال هظحر لها في ؾحٍر مً اإلازاَب، بل ال مزَب ًذاهُه في خظىس الخىحه ألاخالقي غلى الاػالم

ػُت، قذغىاٍ غىذ الشاػبي  جبرص مً سقظه لؼشم الاشخؿاُ البػذ ألاخالقي في جٍامل ألاظغ اإلاشحػُت في اإلاىهجُت الدشَش

زا في الػلىم  الكلعكُت في الذساظاث الششغُت هدُجت بًمانها بعلؼان الػهل املجشد، وقصلها بحن الىظش والػمل قُه، َو

ة" باًً مهخظُاث املجاُ الخذاولي الششعي الهاض ي بخهُُذ الػهل 70الششغُت "خؼإ غظُم، واهدشاف غً الجادَّ
ُ
، ألنها ج

ذ، وبهزا ًٍىن الشاػبي نذ نام بخدٌُم اإلاػُاس ألاخالقي، ورلَ بهُم الػمل والا  شخؿاُ، وؤخزٍ ال مإخز ؤلاسظاُ والخجٍش

شي  م الاغىحاج الزي لحو به حشاء وعُان ؤو هجشان َزا اإلاػُاس الجَى زا ما 71نصذ جصحُذ معاس الكهه وجهٍى ، َو

 هلمعه حلُا في ًل اإلاهذماث التي ؤصلها في بذاًت مالكه اإلاىاقهاث.
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ت اإلاهاصذ     ذا للشاػبي بحن مهاصذ الشاسع ومهاصذ اإلاٍلل،  ؤما برا هظشها في البىاء الذاخلي لىظٍش قةهىا هجذ سبؼا قٍش

غىذ خذًثه غً ظاَش قػل ؤلاوعان وباػىه، ألهه اإلاػّبر غً اظخهامت الكػل مً غذمه، ولزلَ حػل" ألاغماُ الظاَشة في 

ًا ن الظاَش مىخشما، خٌم غلى الباػً بزلَ، ؤو معخهُما، خٌم غلى الباػً بزلَ الششع دلُال غلى ما في الباػً، قةن 

ى ؤصل غام في الكهه" ، يما ناُ، وبزلَ "ؤولى الشاػبي ما نبل الكػل الزي َى مىنؼ الخجشبت ألاخالنُت دوس 72ؤًظا، َو

زا ًبذو ؤن الشاػبي نذ ؤدسى ؤن الخػلُل، مما خّصل وخذة الكهه وألاخالم في الحٌم الششعي اإلاػلل حػلُال مهصذًا، وبه

ى ما ًذُ  ؼ الصحُذ هي جلَ التي تهخم باإلوعان، وبالٌُكُت التي جاوُ بها ألاخٍام الششغُت في العلىى، َو صكت الدشَش

، غىذما ناُ في اإلاهذمت 73غلُه خصٍش للمىطىع ألاظاط لػلم ؤصُى الكهه في الػمل، بىصكه غمل الهلب والجىاسح"

اث" ًل معإلت ال ًيبني غلحها غمل، قالخىض قحها خىض قُما لم ًذُ غلى اظخدعاهه دلُل ششعي، الخامعت مً اإلاىاقه

 . 74وؤغني بالػمل، غمل الهلب وغمل الجىاسح، مً خُث َى مؼلىب ششغا"

ت ؤخالنُت "مالكت مً مشاخل زالر: ما نبل الكػل      ت اإلاهاصذ التي ؤصلها ؤلامام الشاػبي هي هظٍش وبزلَ جصبذ هظٍش

ى و  هي الىُت الجامػت في نصذ، زم الكػل وما ًادًه الكاغل الهاصذ قػال غملُا مً غضم جىخاٍ في الىُت، وما بػذ الكػل َو

اإلاهصىد، وهي الؿاًاث املحههت مً الكػل، َزٍ الذاللت ألاخالنُت للمهصذ هي التي جدشى قحها ؤبى اسحام الشاػبي 

ػت بلى نعمحن َما:  غىذما نعم مهاصذ الشَش

 صذ الشاسع: وهي البيُت الهُمت لٍل هظام ؤخالقي، ًذخل قُه الكاغل ألاخالقي وهي الحٌمت مً الكػل، وغىذ مها

" بن وطؼ الششاجؼ بهما َى  ػت بالهُى الشاػبي هي الصالح في الحاُ واإلاأُ، ولزلَ بذؤ خذًثه في مهاصذ الشَش

ُّ غلى رلَ الاظخه75إلاصالح الػباد في الػاحل وآلاحل مػا"  هظام ههلي ٌػاطذٍ الىظام ، ونذ د
ً
شاء، قهى برا

الػهلي، ألن"ألادلت الػهلُت برا اظخػملذ في َزا الػلم، قةهما حعخػمل مشيبت غلى ألادلت العمػُت، ؤو ُمِػُىت في 

هها، ؤو مدههت إلاىاػها، ؤو ما ؤشبه رلَ، ال معخهلت بالذاللت، ألن الىظش قحها هظش في ؤمش ششعي، والػهل  ػٍش

 .76لِغ بشاسع"

  مهاصذ اإلاٍلل: وهي التي ججمل البيُت ألاخالنُت لٍل قاغل ؤخالقي، وهي داللت وحذاهُت وغهلُت راث صبؿت

ا ججشبت ؤمُت، جخىحه صىب قػل رو قاثذة جخمثل في حلب اإلاصلحت ودسء اإلاكعذة"  .77ػبُػُت مبذَئ

شعي باإلاىاصاة مؼ وحهخه الكههُت بن َزا الخهعُم غىذ الشاػبي َى اظدشػاس مىه للىحهت ألاخالنُت للحٌم الش    

 بإصل ؤخالقي، بما 
ً
ى مهترن انتراها عي بال َو زا ما ؤيذٍ ػه غبذ الشخمان غىذما ؤنش"بإن ؤي خٌم شَش الهاهىهُت، َو

 ؤو نُمت"
ً
زا ما ًجػل اسجباغ صكخه الكههُت بالصكت ألاخالنُت هي مىكز الحذًث غً وظُكخه 78ناغذة ؤو ششػا ، َو

ػُت، وغلى َزا ًصح الهُى بإن للحٌم الششعي وحهحن ازىحن: ؤولهما قههي، وآلاخش ؤخالقي. اإلاهاصذًت في اإلاىه  جُت الدشَش

  79البعد األخالقي في ثزنيل يظرية الهقاصد (0
بن الهشاءة الىاغُت لىمىرج الامام الشاػبي في الاحتهاد الكههي ًىبئ غً نلو مػشفي غبر غىه مً الحالت التي وصل بلحها     

ب الىانؼ، خحن جبػثرث حهىد الػلماء بحن دسوب الجذُ الٌالمي واإلاعاثل  الذسط ألاصىلي، هدُجت قهذٍ وظُلت جصٍى

ت، ختى ؤن مػظم الهظاًا التي ؤصبذ  ًىظش قحها غلم ؤصُى الكهه، هي نظاًا لِعذ مً ُصلبه وإهما هي مً الىظٍش

ِحه
َ
 .80ُمل

ا، والتي مّحز قحها بحن الهظاًا      بل بن ؤلامام الشاػبي ؤصل ناغذة ؤخشي طمً مهذماجه اإلاىهجُت، ُمٌّملت وُمخّممت لؿحَر

ت غىه، قهاُ" ًل معإلت مشظىمت في ؤ صُى الكهه ال ًيبني غلحها قشوع قههُت، ؤو التي هي مً صلب الػلم، والهظاًا الػاٍس
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ت" ظهش مذي خظىس البػذ 81آداب ششغُت، ؤو ال جٍىن غىها في رلَ، قىطػها في ؤصُى الكهه غاٍس
ُ
زٍ الهاغذة ج ، َو

 ألاخالقي في جمُحز الشاػبي بحن ألاصُل والذخُل في الػلم، وبزلَ ًجب الاهدباٍ لىىغحن مً الهظاًا في غلم ؤصُى الكهه:

 ا الكػل ؤلاوعاوي اإلاشانب  نظاًا َش ت قُه "ألنها ججهع هدى الػمل، وحَى : وهي ؾحر غاٍس ت في غلم ألاصُى ُّ ؤصل

ى حملت ألاغماُ الػملُت التي جظبؽ العلىى طبؼا ٌعخىفي الششوغ اإلاىصىصت في ألاخٍام  بىاظؼت الكهه، َو

ى ؤًظا الكػل اإلاعدبؼً إلاػاوي ؤخالنُت ًاديها اإلاهصذ، بما ت الكاغل بلى الكػل، بنها خشاظت  الششغُت، َو ُّ ؤهه ه

ؤخالنُت ٌعخهُم مػها الكػل لُجمؼ بحن سظم العلىى وباػىه، مادًا الهُمت اإلاىصىصت وهي الصالح في الذهُا 

 وآلاخشة. 

  ت : ووصكها بزلَ ألنها ال حعخجهع الػمل، وال جدُل بلُه، بل هي مجشد نظاًا هظٍش ت في غلم ألاصُى نظاًا غاٍس

 .82ي جىحُه العلىى جىححها ٌعخىفي ؤؾشاض الىص الششعي في حلب اإلاصلحت ودسء اإلاكعذة"ال جكُذ ف

ه وحب اصالخها، ألن َزا      له، ًىبئ غً ؤصمت مىهجُت حػتًر بن عجض اإلاىهج ألاصىلي غً الجمؼ بحن قهه الىص وقهه ججًز

ا في الىانؼ، ولً ًخدهو رلَ بال بامخثاُ ؤلاوعان  ذث نىاغذٍ واظخخشحذ ًلُاجه، بال مً ؤحل حني زماَس ّػِ
ُ
الػلم ما ن

زا ما  ػت في قػله وظلىيه، َو حػل ؤلامام الشاػبي ٌؿحر وحهت اإلاىهج اإلاػشفي ألاصىلي لٍُىن داقػا صىب إلاهاصذ الشَش

ًان، بل  ا مؼ َىاٍ يُكما  خلي صاخبه حاٍس ًُ قػل اإلاٍلل، ألن "الػلم اإلاػخبر ششغا َى الػلم الباغث غلى الػمل، الزي ال 

ا"  .83َى اإلاهُذ لصاخبه بمهخظاٍ، الحامل له غلى نىاهِىه ػىغا ؤو يَش

ؼ، ؤغاد اللحمت بحن سظم العلىى وخٌمت       غىذ الشاػبي "جصىسا حذًذا في مُذان الدشَش
ً
لهذ ؤلل مكهىم اإلاهاصذ برا

ػمل غلى ؤداء  َزا العلىى، غبر وعو مػشفي ًمخلَ مىؼهه الػلمي في الاظخهشاء يمىهج ًٌكل بىاء الٍلُاث مً حهت، َو

 .84قػل جؼبُهها في الىانؼ"

س اإلاىاصهت بحن اإلاصلحت واإلاكعذة باإلاهصذ الششعي، مذخال اظدثمش قُه ؤلامام الشاػبي البػذ وبزلَ ؤصبذ مػُا    

ػُت،  ألاخالقي، خُث لم حػذ وظُكت اإلاىهج ألاصىلي مىدصشة في الذلُل الجضجي، وإهما حػذجه للبدث في الٍلُاث الدشَش

ىت في اإلاهاصذ التي ظجها الشاسع  ِّ ا نُمت الصالح اإلاب زا ما ًجػل مكهىم والتي مػُاَس مداقظا بها غلى مصالح الخلو، َو

 اإلاهاصذ غىذ الشاػبي رو مظمىن نُمي ؤخالقي.

ألن ألاغماُ الششغُت لِعذ مهصىدة لزاتها، وإهما ًهصذ بها ؤمىس ؤخشي هي مػاهحها، وهي اإلاصالح التي ششغذ     

، وبزلَ جخإلل البيُت الذاللُت 85اث"ألحلها،"قالزي غمل مً رلَ غلى ؾحر َزا الىطؼ، قلِغ غلى وطؼ اإلاششوغ

للمهصذ الششعي مً الخالصم بحن الكهه وألاخالم، "خُث ًصبذ مكهىم اإلاهصذ داللت ظلىيُت ًدعؼ ؤقهها لٍي ال ًادي بلى 

حمىد العلىى خُى اللكظ، بهما جخػذاٍ بلى الؿاًت اإلاىىػت بالهاغذة الششغُت، وهي جدهُو اإلاصلحت، وبزلَ جٍىن َزٍ 

مشحىهت بالذاللت ألاخالنُت، لٍُىن الخؼاب الششعي غمىما دغاء بلى الػمل، لِغ بىاظؼت ألامش الششعي الهاغذة 

ىا ًدعؼ مجاُ اإلاماسظت الششغُت لٍي ال ًىدصش في بصالح العلىى  ذ قهؽ، بل اإلاػنى اإلاعخخلص مىه ؤًظا، َو الصٍش

اإلاهاصذ مػخبرة في الخصشقاث مً الػباداث ، ألن" ألاغماُ بالىُاث، و 86الػُني، بل لُخػذاٍ بلى بصالح الىُت"

 ،يما ناُ ؤلامام الشاػبي.87والػاداث"

بن ما ًمحز الكػل في ؤصُى الكهه غىذ الشاػبي، "َى غذم اهدصاٍس في الحذود العلىيُت الظاَشة، بهه قػل ًضاوج بحن     

كهىم الكػل َى شمىلُت بحن حاهبي والباػً الزي ًيص ئ مجمىع مػاوي ؤخالنُت، قم -في حلبه ألخٍام قههُت  -الظاَش

الكػل ؤلاوعاوي، حاهب مىخظم بالكهه غبر ألاوامش الششغُت، وآخش باػً وقاغل في حذوي َزٍ ألاوامش، وهي مػاوي 
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ىا ظُادي َزا الكػل املحاغ باإلاشانبت الخاسحُت،  ى يماُ الكػل، َو دُل بلحها َو ؤخالنُت، التي جدُل بلى الكهه ٍو

ى الصالح" وبالهصذًت الذاخلُت ػت َو  .88الؿشض اإلاىصىص في الشَش

وصالح ؤغماُ اإلاٍلل مشجبؽ بصالح هِخه"وصالح هِخه ال ًخم بال بخخلُص ؤغماله مً ًل ما ًالبعها مً الىىاصع ؾحر     

ا الخػبذًت، مما ٌػني في نهاًت اإلاؼاف ؤن الخدهو بالىُت والاحتهاد في الخدهو باإلخالص، ًظكي غلى ؤغماُ اإلاٍلل ػابػ

ؤخالنُا خالصا، وبىاًء غلُه ًصبذ الىقاء بمهخظُاث الحٌم الششعي مىنىقا غلى جدصُل ششاثؼه ألاخالنُت، وبمهخض ى 

يبني غلى غلم  ًان في باب الػباداث، ؤو مً نبُل اإلاػامالث بال ٍو َزا اإلاىظىس، ًخطح ؤن ما مً قشع قههي، ظىاء ؤ

زا ما جيبه له ؤلامام الشاػبي قإصل ن اغذة ًلُت في بخذي مهذماجه، وهي التي صّذس بها مششوغه اإلاهاصذي، ألاخالم، َو

ناُ قحها "ًل معإلت مشظىمت في ؤصُى الكهه ال ًيبني غلحها قشوع قههُت، ؤو آداب ششغُت، ؤو ال جٍىن غىها في رلَ، 

ت" لكههي والػمل ألاخالقي، ، والشاػبي بهزا الاغخباس ًضاوج في غلم ؤصُى الكهه بحن الىظش ا89قىطػها في ؤصُى الكهه غاٍس

، بذُ )غلم ؤصُى الكهه( 90ومً ؤحل رلَ اظخدو الػلم الزي ًهػذ للىظش الكههي ؤن ٌعمى)غلم ؤصُى ألاخالم(

 .91خعب ما رَب بلُه ػه غبذ الشخمان"

 

 خاثهة
خُت، ؤو خاحت ظشقُت، وإهما هي      بن خاحت الػلىم الاظالمُت لحظىس البػذ ألاخالقي في مىاهجها لِعذ ولُذة قترة جاٍس

ػت الاظالمُت، قالبػذ ألاخالقي َى الزي ٌػضص الجاهب الػملي في الػلىم  طشوسة مىهجُت انخظاَا مىنؼ ألاخالم في الشَش

لها، وبمهاصذ ال شاسع الحٌُم مجها، وؾُاب جىحُه ألاخالم للػلىم َى ظبب حىىخها غً مهصذَا ًلها بشبؼها بىانؼ ججًز

 وغذم جدهو قاثذتها.

بن خصىصُت معاثل الػلم ال جىكي اظخمذاد بػع مبادثه مً غلىم ؤخشي)يما َى الشإن باليعبت لػلم ألاخالم(،     

ذ حهذ في الٌشل  زا ما ًخؼلب مً الباخثحن مٍض غً يثحر مً مبادت الػلىم غامت، وغلم قزلَ شإن الػلىم ًلها، َو

ت الخٍامل اإلاػشفي بحن الػلىم الاظالمُت.  ؤصُى الكهه خاصت، طمً سٍئ

زا ما اظدشػٍش الامام الشاػبي في غلم ؤصُى الكهه غىذما سبؽ      عّذد واإلاىحه للػلم، َو
ُ
 البػذ ألاخالقي َى اإلا

ً
ٌػخبر برا

ػت له مهصذ ؤخالقي ًجب املحاقظت غلُه، قال عي، الخصىس الكههي بالخصىس ألاخالقي للحٌم الشش  ألن ًل خٌم في الشَش

ت  ى ما اظدثمٍش الامام الشاػبي في هظٍش له، َو ػت مً ججًز له بال باغخباٍس وخصُى الهصذ الزي ساغخه الشَش ًصح بزلَ ججًز

 ن:اإلاهاصذ، وبزلَ ًدهو َزا الخٍامل بحن البػذ الكههي والبػذ ألاخالقي للحٌم الششعي َذقح

ت اإلاهاصذ هي زمشة الخكاغل بحن اإلاباخث ألاصىلُت وألاخالنُت، أحدهما وبمهخض ى رلَ . جهصُذ اإلاىهج الػلمي: قىظٍش

يبني غلى ؤصل ؤخالقي ًخذاخل قُه غلم ألاخالم مؼ ؤصُى الكهه، والزي ًدهو الخذاخل  ًخطح ؤن ما مً قشع قههي بال ٍو

 اخل الابخزالي اإلاشقىض.الؿاجي اإلاهبُى غىذ الامام الشاػبي بذُ الخذ

ذي،  والثاوي. ل اإلاىهج الػلمي: مً خالُ سبؽ وظُكت ألاخالم باإلاىهج الػملي الدشؿُلي ال الصىسي الخجٍش ألن ظالمت ججًز

ا بإخص  ألاخالم مالصمت للكهه في حمُؼ ؤخٍامه مالصمت مخإصلت، قخٍىن ألاخالم بهزا الاغخباس، ؤيثر حػلها مً ؾحَر

ل.ألاصُى الكههُت في   الخجًز

ؼ بحن البػذ الكههي والبػذ ألاخالقي، ولػل      وبهزا الخىظحر اإلاهاصذي صاوج ؤلامام الشاػبي في الىظش لكلعكت الدشَش

اإلاذخل الزي جىظل به في مهذماث اإلاىاقهاث نذ ؤغاهه في جدهُو ؾشطه، ألهه ًخخز اإلاذخل ألاخالقي ظىذا ومشحػا في 

 ُ الذغىة التي صذس بما مهذماث اإلاىاقهاث.الحث غلى سبؽ الػلم بالػمل، مً خال
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 الجأويل في النّص الصوفّي  دينامية
 )المجاحة الجأويلية المصجويات في )مقاربة حفرية

The dynamic of interpretation in the Sufi text 
(An excavative approach in the available hermeneutic levels) 

 
 د.وهيبة جراح                                                                                                                                                   

 اجلزائر-المركز اجلامعي ميلة 
 

 : ملخص
لُت املؿاولت غً بهخاج املػجى في الىّظ الطىفّي، وطلً غبر    ت الخفغ في الؿبلاث الخإٍو ُّ تهضف هظه الىعكت البدث

ىَخجت في وّل مؿخىي، مؼ 
ُ
لي الطىفّي وغالكخه بالىطىص امل اث التي مّغ بها الفػل الخإٍو الىكىف غلى ؤهّم املؿخٍى

لُت وؾاهمذ في جىحيهها في غغوعة الترهحز غلى صوع الخلفُاث الثلافُت والاح خماغُت التي عافلذ املماعؾاث الخإٍو

ل الىظ الطىفّي.
ّ
 ول مغخلت مً مغاخل حشي

 الجأويل الوجودي، الجأويل الجعاضدي، الجأويل المضاد، اخلطاب الصوفي.الكلمات المفجاحية: 

 

 

Abstract 
This research paper aims to dig into the hermeneutical layers responsible for producing meaning 

in the Sufi text, by identifying the most important levels that the Sufi interpretative act went 

through and its relationship to the texts produced at each level, with the need to focus on the role 

of the cultural and social backgrounds that accompanied the hermeneutic practices and contributed 

to directing them At each stage of the formation of the Sufi text. 
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 مقّدمة

ت ؤزىاء الخض     ُّ ل في الخؿاب الطىفيّ ًيبغي الاهؿالق مً فىغة ؤؾاؾ ؤّن الىظ الطىفّي هظ  ؛وهي ًث غً الخإٍو

زاص ال ًمىً الخػامل مػه هما وػامل باقي الخؿاباث الػاصًت، وما ًمىذ ضفت الفغاصة لهظا الىّظ هى ؾبُػت 

ت الفىغ الظي ؤهخجه، وطلً باغخباع ؤّن الىّظ ِهخاج ف ُّ ت ؤو ججّلٍ زؿابّي لطىعة طهى ىٍغ، وجغحمت له، وضىعة لغٍى

 ؤؾبم.

ًّ شفغاتها ؤي مً ؤحل اشخغاله، فىدً ال   ا بلى هّظ هىؿلم مىه ولغت غلُا مً ؤحل ف ُّ ل فُدخاج مبضث ؤّما الخإٍو

لِغؼ، وهظا ًلىصها مباشغة بلى زاوي زاضُت للىّظ 
ُ
ما الىالم امل

ّ
الطىفّي وهي وىهه  هاّوٌ ؤّي هالم غاصي ومباشغ وإه

ل بِئت عامؼة مفػمت باإلشاعة، فهى ًلّمذ وال ًطّغح.
ّ
 ٌشي

ت بهخاج املػجى في الخؿاب الطىفي، هما  ُّ لُت مً غمل ت املىغىع في وىهه ًخؿّغق ملىكؼ املماعؾت الخإٍو ُّ جخجّزٌ ؤهم

غح ه
ّ
لي في وّل منها. والهضف مً هظا الخىاٌو والؿ ل ًبّحن لىا مؿخىٍاث الفػل الخإٍو ى الاؾالع غلى زطاثظ الخإٍو

لي الطىفي غلى مؿخىي  الطىفي لبيُت الىحىص وجلؿُماجه ؤي غلى مؿخىي الخجغبت، وهظلً ممّحزاث الفػل الخإٍو

ل واشخغاٌ الّغمؼ الطىفي .
ّ
 الخؿاب وهىا ؾِخّم الخػّغع بلى مجمىع الظغوف الخاعحُت التي ؾاهمذ في حشي

ت ولها جلىصهاوهظه املػؿُاث لا  ُّ  حؿاٌئ مغهؼّي مفاصه: بلى  ول

ت؟ و  ُّ ت الطىف ت الغمؼٍّ ُّ ت الترمحز في الخؿاب الطىفّي؟ ما هى مىبؼ اليؿل ُّ لُت مً اؾتراجُج  ما مىكؼ املماعؾت الخإٍو

ت صازل الىّظ الطىفّي، بِىما ٌؿاثل     الاؾخفهام الثاوي مؿّىغاث  ًدُلىا الاؾخفهام لاّوٌ غلى مىبؼ الطُغ الغمؼٍّ

البىاء الغمؼي فُه، ومداولت جلضًم بحابت لهظان الاؾدشىالن ًفغع غلُىا الىكىف غلى مسخلف الؿبلاث 

ت التي حؿاهم في بهخاج الىظ جاعة وفي جفىُىه جاعة ؤزغي، والتي وػ ُّ ل ل الىحىصّي، الخإٍو خبرها زالر ؾبلاث؛ الخإٍو

ل املػ ل الخػاغضّي والخإٍو  اص.الخإٍو

ل“بطا بدثىا غً مضلٌى ولمت  باغخباعه مً ؤهم اللىامِـ الفلؿفُت املػاضغة،  ”Lallande الالهض“في معجم ” جإٍو

ؽ( جلاٌ هظه يُت وبىدى زاص الىخاب )شغح ملّض جفؿحر هطىص فلؿفُت ؤو صً“فةهىا هجضها حػجي الخفؿحر ؤي 

ل هى1”)اليلمت زطىًضا غلى ما هى عمؼي  ف للخإٍو ف ًسظ الضًً باألؾاؽ ألهه يهخم بشغح  ( فهظا الخػٍغ حػٍغ

ل مفهىما فلؿفُا. عغم  الىخاب امللّضؽ، مما ٌػجي ؤن الفالؾفت اللضماء منهم وختى املػاضغون ال ٌػخبرون الخإٍو

ل ال وإؾلىب في الخفىحر فلـ بل وألُت لبىاء ؤوؿاكهم الفلؿفُت وغغغها غلى الىاؽ مىظ “ؤنهم  ماعؾىا الخإٍو

ش ال  (2)”فلؿفتبضاًت جاٍع
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ل  في الػطغ الُىهاوي بط ؾمي الجؼء الثاوي مً  ”Aristote ؤعؾؿى“ غىض” هغمُىىؾُلا“خُث وعص مطؿلح الخإٍو

ل وإن وان بػُضا جماما غً غلم الضاللت، فهى يهخم فلـ بػملُت  .Perihermineias لاوعغاهىن: بـ ؤي في الخإٍو

ل غىض ؤعؾؿى ٌػج يىع “ ي خؿبالخضلُل، التي جلىم غلى الخطىع والخىم وإلاؾخضالٌ، فالخإٍو ؤن “ ”P.Ricoeur ٍع

ْؿِىَض ؤمًغا بلى ؤمغ آزغ، 3”)وؤن جيىن لاضىاث التي جلفظها الخىجغة طاث صاللت” جلٌى شِئا غً ش يء آزغ
ُ
( ؤي ؤن ح

، ؤو بغافت مػجى  ٌ “ؤخضهما مىغىع وآلازغ مدمٌى وهظا ًضزل فلـ في اللػاًا ” مىغىع“ش يء بلى ” مدمى

ت التي جسػؼ للطضق ؤو الىظب  .الخبًر

ل غىض ؤعؾؿى بهظا، ًلىم غلى املىؿم، مما ًجػله ًيشض املػجى لاخاصي، والُلحن املؿلم، لىً املىاهج  فالخإٍو

ل، ومنها معجم الفالؾفت   Jean-Pierreهالظي ؤضضع  -الفلؿفت الخضًثت-املػاضغة حضا، كض خضصث مفهىم الخإٍو

Zarader  في اللغنXIX   بػض الالهىحي : ل في الضعاؾاث “Schleiermacher شلحر مازغ“بط ًلٌى ، الظي اغخمض الخإٍو

سُت، ظهغ  خُاة شلحر مازغ وفي  1870-1867و 1863-1861الظي وشغ غام  ”Dilthey صًلثي“إلاوؿاهُت والخاٍع

ل“وشغ هخاب خٌى املباصت لازالكُت لهظا املالف. ؤغؿى صًلثي  1864غام  جىحها مىهجُا، مؿبلا في ” للخإٍو

مسخلف الػلىم الغوخُت باالغخماص غلى مىهج الفهم، لخجىب مىهج الشغح الخاص بالػلىم الؿبُػُت، ؤعاص ؤن 

 (4).لا في الػلىم إلاوؿاهُت وفً الخفؿحرًجػل صًلثي مً الهغمُىىؾُلا مىهجا خضًثا مؿب

ل بػض صًلثي ؤزظ مىحى آزغ ؤهثر جؿىعا، هلمؿه في املعجم الخضًث للفلؿفت والػلىم إلاوؿاهُت،  لىً مفهىم الخإٍو

ساهُت إلاوؿان ووغػُت وحىصه، في الػالم  ل ؤضبذ ًإزظ في الخؿبان، جاٍع املشيل “بط حاء في هظا املعجم بن الخإٍو

ش وإلاوؿاهُت، لِـ هى هما جؿغخه املػغفت الػلمُت، لىىه مخػلم بالىعي الفغصي  الظي ًؿغخه الؿااٌ غً الخاٍع

ل الفلؿفي ؤضبذ بطن جفىحر هلضي غلى ؤهثر 1960الخلُلت واملىهج  ”H.Gadamer غضامحر“، ”للخُاة ، الخإٍو

الث الى  الث جإٍو يىع، ضغاع الخإٍو ف ؤهثر، اعجإًىا جدلُل مفهىم 5)1966حىص إلاوؿاوي، بٌى ٍع (. ولفهم هظا الخػٍغ

يىع  ل غىض ول مً غضامحر وبٌى ٍع .الخإٍو
1

 

 الجأويل الوجودي:-2

ت لاولى التي جخطّضع الخغان الهحرمُىىؾُلي هي الؿبلت الخإ       ُّ ل صازل الىظ الطىفي؛ وبضون هظه الخؿىة  ٍو

لت فهمها لبيُت  ت وؾٍغ ُّ ت الطىف ُّ ل غً ؾبُػت الظهى ٌؿخدُل الخضًث غً هظ ضىفّي، ًىبثم هظا الّىىع مً الخإٍو

لّي في هظه املغخلت غبر مجمىغت مً لاؾئلت التي ًؿغخها الطىفّي، وهي  خدّلم الفػل الخإٍو الىحىص وجلؿُماجه، ٍو

ؤهؿىلىجّي ًداٌو مً زاللها الغىص بلى ؤغماق الىُىىهت والخىاحض مً كبُل؛ مً ؤًً ؤجِذ؟، ؤؾئلت طاث ؾابؼ 

 )ٌ ت ٌػُض الطىفّي بملخػاها بىاء غالكت حضًضة بِىه هػاعف )ماّوِ ؤًً ؤها؟، وإلى ؤًً املطحر؟، وهي ؤؾئلت خفغٍّ

 ومىغىع مػغفخه غبر مجمىغت مً املماعؾاث.

https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://hekmah.org/%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1/
https://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/
https://plato.stanford.edu/entries/gadamer/
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لُت، فلض واهذ هظغة الطىفّي صاثما هظغة هلظ ججاه حػخبر ملىلت "الاغتراب" مى      ؿلم هظه املماعؾت الخإٍو

اليىن/ الىحىص، وكض عافم هظه الىظغة إلاخؿاؽ الضاثم بػضم الاهخماء بلى الػالم املاصي، في هظا الطضص 

 وؿخدػغ ؤبُاث ألبي مىطىع الخالج ًلٌى فيها:

ـــــــــــــــــــ           
ّ
 ــــــــــــــــ                ي لست أعسف حالـــــــــــهادهيا جخادعنـي كأه

 حاللــــــــــــــــها         
ُ
 حظس إلاله حسامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا               وأها اجتنبت

 مّدث إلّي ًمينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              فسددتها وشمالـــــــــــــــــــــــــــها         

 جملتها لـــــــــــــــــــــها         
ُ
 وزأًتها محتاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت              فىهبت

 وصلهــــــــــــــــــــــــا                  حتى أخاف ماللهـــــــــــــــــــــا         
ُ
 2ومتى عسفت

ت       ًّ ضة في بضن وهفغص ُّ لذ غىض الطىفّي هىع مً " الخُبت مً هظا الىاكؼ الظي ٌػِش فُه هظاث مل
ّ
فلض حشي

ه مداض
ّ
 ما ًجػله ٌشػغ بإه

ّ
غة في مجخمؼ خُث ال ًللى بال

ّ
 .3غ ومؿدبػض"ماؾ

ت، فلض وان صاثما        ُّ ت بيّل ؤبػاصها لاهؿىلىح ُّ ت الظًً اوشغلىا بؿغح اللػ ُّ ػخبر "ابً غغبي" مً ؤبغػ الطىف َو

 ًمّحز بحن همىطححن مً الاغتراب؛

ل حاهب الّؼهض      
ّ
لاّوٌ هى ما ؤؾماه باالغتراب الجغغافي الظي ًغجبـ بمػاوي الؿُاخت والّؿفغ، وهى ًمث

ت في هظا  ُّ ت التي جمّضه الخُاة بها، ؤًً ًمُل الطىف ًّ ف والابخػاص غً ما ؤلفه الطىفّي مً الخحراث املاص
ّ
والخلش

ت ز ُّ اعج خضوص الخُاة املػخاصة، ؤّما الّىىع الثاوي فهى الاغتراب الّىىع مً الاغتراب بلى البدث غً الخلُلت إلاله

ت  ُّ ظ الغاًت مً الخجغبت الطىف
ّ
م في اشخغاٌ الػغفان الطىفي، وهظا الّىىع ًلخ

ّ
الىحىصي، وهى لاؾاؽ املخدى

ت  هيّل، وهي الّغغبت في الػىصة بلى خالت الثبىث لاػلي، فالػاعف الطىفّي ٌغلب غلُه ؾابؼ الؿىصاوٍّ

ججّؿض جلً لابُاث اهلؿاع الػاعف الطىفّي غً ملظاث الضهُا ومشاغلها، وهي في ضمُمها حشحر بلى ببضاء      

ت والػضاء، وال ًلف غىض هظا الخّض بل ًغفؼ هظا الىاكؼ  ُّ يىي مً غالم الىاكؼ وإغالن الىغاه
ّ
الخػاًم والش

 .4هشػىع صازلي بغفػه " ؤن جيىن هفؿه وىحىص زاغؼ لهظه الشغوؽ"

 الػىصة بلى مىبػها لاضلي، ف"   
ً
م والخػالي شِئا فشِئا، مداولت

ّ
ت في الخضخ ُّ وؤزىاء هظا الدؿاٌئ جبضؤ لاها الطىف

ت للّضفؼ باملىكف الػغفاوي بلى ؤكص ى مضاه، بلى ؾلب  ُّ ًبضؤ الػاعف في جىظُف الضًً ومسخلف املػاعف الضًي

 ، 5الخلىص، بلى الغحىع بلى مىؾىه لاضلي"
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خي ؾُدبّحن لهظه الظاث بإّنها فػال لم جىبثم مً الػضم، وؤّن وّل ما وبػض       الع غلى هظا السّجاٌ الضًجي والخاٍع
ّ
الاؾ

ت لهظه الظاث هي  ُّ بت في شإن اهخمائها بلى غالم الىاكؼ، وان صخُدا، وبالخالي فالظاث الخلُل ًّ وٍع غاٌشخه مً ش

ت كض اهخللذ مً وىنها مً غالم آزغ جماما، وخُىما جىؿلم الظاث في مؿحرة ا ُّ ت الطىف ُّ ملػغفت، جيىن الػغفاه

ل. ت في الخإٍو  مىكفا بلى وىنها هظغٍّ

ل بلى الاؾخضالٌ بىخضة الىحىص التي زاع فيها املخطّىفت وحػلىها       ًلىصها الخضًث غً هظا الىمىطج مً الخإٍو

وهى " اغخباع هظا الػالم بيّل ما فُه  ؾبُال مً ؾبل جدّلم الفػل املػغفي، جلىم وخضة الىحىص غلى مبضؤ ؤؾاس ي

ي إلالهي الضاثم فاملىحىص واخض وهى هللا، واحب الىحىص لاػلّي غحن املخلىكاث، ووّل ش يء هى هللا، 
ّ
هى الخجل

، وبهظه الىظغة ٌغضو الىحىص هطا 6وازخالف املىحىصاث هى ازخالف في الطىع والطفاث مؼ جىّخض في الظاث"

له، والطىع الىحىصًت هي بمثابت غالماث هطُت ًخّم جفىُىها وإعحاغها بلى ًىؿلم مىه الطىفّي في غ ملُت جإٍو

ل بدّض طاجه  ؤضلها، وهظا الخفىًُ وإلاعحاع هى الخإٍو

وهىا ًمىىىا ؤن وؿخدػغ مطؿلخحن ضىفُحن غملُحن غاًت في لاهمُت وهما: الُدجب والىشف اللظًً       

ت للفػل الخإ ُّ لي الىحىصّي؛ٌػخبران الضغامت لاؾاؾ  ٍو

اجه مً  ُّ فإما الدجب فُىبثم مفهىمه مً جطّىع ضىفّي مفاصه ؤّن هىان كّىة هبري جدىم اليىن وما ًدمله في ؾ

ؼ حهىصها غلى " ؾحروعة 
ّ
ت التي جغه ُّ ت إلاله ًّ ججلُاث، حػىص بلى زالله ومىحضه، وهى ما ٌؿمُه "ابً غغبي" باللطض

ي غبر زالر ؤفػاٌ: الخلم، إلاًجاص واملػغفت، فالخلُلت مً زالٌ مد 7صزىلها بلى خّحز الىُىىهت"
ّ
اولتها الخجل

ت واهذ زابخت في الػلم إلالهي، وخُىما ؤعاص هللا ؤن ٌػغف طاجه زاعج طاجه ؤو في مظهغ مغاًغ، ؤوحض اليىن،  ُّ إلاله

ا لخػغفه لخطبذ وبدىم ؤّن املػغفت جدخاج بلى غاعف فلض زلم الخّم املىحىصاث والياثىاث غلى ازخالف ؤشياله

ت مظاهغه، فهى الىاؾم مً وّل ضىعة وهى املىظىع بيّل غحن، وهى املؿمىع بيّل  ت واملػىىٍّ ُّ حمُؼ الطىع الخؿ

ت 8ؾمؼ، وبػضها غمل الخالم غلى حجب ماهُخه وعاء جلً الطىع ولاشياٌ ُّ ، ووفلا لهظا فةّن ما ًػمً ال نهاث

ت هي هظه الؿحروعة ُّ التي جدّللها ضىع الىحىص في بخالتها املخىاضلت غلى الخلُلت التي  البدث املػغفي غىض الطىف

ت  ُّ ًىبش غنها الطىفّي، وفي هفـ الىكذ حمُؼ الطىع ولاشياٌ الىحىصًت جبلى كاضغة غً ؤصاء وظُفتها إلاًماث

ل خاثال بحن الػاعف الطىفّي ومىغىع مػغفخه.
ّ
 غلى ؤهمل وحه، بّنها حشي

ت حػمل هخً الدجب مً ؤحل       ُّ لهظا وحب غلى الطىفّي الػمل غلى ازتراق وامل الطىع غبر مماعؾت هشف

ه 
ّ
ت به فلض غغفىه بإه ُّ " الىشف لغت عفؼ الدجاب، واضؿالخا: هى جدلُم الىضاٌ، وهظا ما ًبّرع اخخفاء الطىف

ت ولامىع الخلُل ُّ الع غلى ما وعاء الدجاب مً املػاوي الغُب
ّ
ت"الاؾ ، وهى غىضهم ًخػّضي خضوص املفهىم بلى 9ُّ



 

 
 د.وهيبة جراح

 
 الجأويل في النّص الصوفّي  دينامية

 

          
 للدراشات و الجكوين المجخصصمركز أفاق                           

 
  0202أذار  -مجلة رؤية أكاديمية ، العدد األول ، المجلد األول ،مارس

 

 

118 

ت "فالىشف  ُّ ت مً ؤحل الىضٌى بلى املػغفت الخلاه ُّ إلاحغاء، فهى الىؾُلت التي حؿمذ لهم بازتراق الدجب اليىه

الع غلى وّل ما وعاثه مً مػاوي وؤؾغاع"
ّ
هى عفؼ الدجاب والاؾ

خه مً املخطّىع 10 ُّ ن جيبؼ ؤهمُت الىشف وفاغل

ان ًغي بإّن هىان مؿافت شاهلت بحن الػبض وزالله هظه لازحرة التي زللها فػل الاغتراب فهظا الطىفّي الظي و 

ت  ُّ ا غً وؾىىا غغبدىا غً وؾً اللػبت غىض إلاشهاص بالغبىب ُّ : " "فإّوٌ غغبت اغتربىاها وحىصا خؿ ابً غغبي ًلٌى

 غلُىا، زّم غمغها بؿىن لاّمهاث فياهذ لاعخام وؾىىا، فاغتربىا
ّ

سظها فيها  ّلل
ّ
غنها بالىالصة فياهذ الّضهُا وؾىىا واج

ت بلى مىؾً ٌؿمى البرػر، فػمغهاه مّضة  ُّ ؤوؾاها، فاغتربىا غنها بداٌ حؿّمى ؾفغا وؾُاخت بلى ؤن اغتربىا غنها باليل

طلً وال  املىث فيان وؾىىا زّم اغتربىا غىه بالبػث )...( خُث ٌػىص إلاوؿان بلى وؾىه لاضلي لاػلي فال ًسغج بػض

دّمل 11ٌغترب، وهظه هي آزغ لاوؾان التي ًجزلها إلاوؿان لِـ بػضها وؾً مؼ البلاء لابضي" ًُ ، مً هظا املىؿلم 

الطىفّي هفؿه واحب البدث والخفغ مً زالٌ ازتراق الضالالث الظاهغة مً ؤحل الىلىج بلى باؾً لاشُاء 

 ٌػخبر في ؤضله مداولت غىصة بلى ؤضله لاػلي الظي اهبثم غىه.  الظي

بالخىلُب في لاؾباب والػلل املاصًت بلى الخلُلت، خُث جخػضي مهّمت املاّوٌ هىا، مػغفت اللىاهحن التي   وطلً

 حؿحر وفلها الظىاهغ في غالم الخلُلت، بلى مػغفت الّؿبب الظي ًجػل الظىاهغ حؿحر غلى طلً الّىدى.

 الجأويل الجعاضدي واندماج آفاق الجلقي:-0

ت في  ل جىطهغ آفاق الخللي بحن مىِخج الخؿاب ومخللُه، بشيل ًمىذ للمىظىمت الغمٍؼ هظا الىمىطج مً الخإٍو

لُه.  خغهُت جىاضلُت ًخّم بملخػاها جفىًُ املػمىن الػغفاوي وجإٍو

ت، خُث ًمخلً املاّوٌ  جخػاغض الجهىص بحن الطىفّي وبحن مً ًلاؾمىهه جفاضُل الخجغبت في ل البجى الغمؼٍّ جإٍو

م الغضُض املػغفي املشترن  كضعة جىاضلُت حؿمذ له بالخفاغل اليامل مؼ الخاالث الظهىُت للمللي، وطلً غً ؾٍغ

بُنهما والظي ًلخض ي بضوعه غغوعة إلاخاؾت بؿبُػت الػالم الطىفي ومسخلف لاؾغ التي ًيخظم فيها  مً حهت، 

ٌ هى الىخُض الظي ٌؿخؿُؼ 12غفت بىظام اللغت الطىفُت في حمُؼ مؿخىٍاتهاومً حهت ؤزغي املػ ، بّن هظا املاّوِ

ت لثلافت  ُّ الغبـ بحن ظاهغ اللٌى الطىفّي وباؾىه، وطلً وفم ما جفغغه " ؾبُػت إلاؾاع الػام للمػاعف املىؾىغ

 .13ما"

لت بمجمىغت مً
ّ
ت الىاعصة في بيُت  ٌؿدىض املاّوٌ الخػاغضي غلى " ؾُاق مً لاخضار املخػل املىاكف اللػٍى

ل مىؾىغخه فهغؾا مػمغا وملخض ى مً كبل الىظ، فةطا جإملىا املشهض الغمؼي الخالي:14زؿابُت ما"
ّ
 ، خُث حشي
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 ًا عبد جب إلّي مّما أكسه أقّدز لك ما جحّب 

 ًا عبد هاجني على بعدك وقسبك واستعن بي على فتنتك وزشدك

 الرليل العاجص ًا عبد أها العصيص القادز وأهت

 ًا عبد أها الغنّي القاهس وأهت الفقير الخاسس

 ًا عبد أها العليم الغافس وأهت الغافل الجائس

 ًا عبد أها الشهيد بما فطسث وأها العليم بما صنعت

 15ًا عبد أها الىفّي بما وعدث وشيادة ال جبيد وأها املتجاوش عما جىاعدث وحنان ال ًميد

م واملخللي امللطىص باللٌى فهي " مػّبإة بدلاثم جخلابل فيها جؼزغ هظه البيُت الخؿابُ
ّ
ت بظزحرة مشترهت بحن املخيل

ضفاث هللا مؼ ضفاث الػبض، وهي مػؿُاث ؾبم لهظا املخلّلي ؤن اهدؿبها مً ججغبخه التي جخلاعب مؼ ججغبت 

م"
ّ
جمثل في هظا املىغؼ إلاؾاع املغحعي ، وبالخالي فمثل هظه البيُت جخإّؾـ غلى شغؽ املػغفت املشترة، التي 16املخيل

ت ؤزىاء غملُت حشُِض املفاهُم، وهى هفـ املىبؼ الظي ؾىف  ُّ املشترن الظي ٌؿخمّض مىه املخيلم ماصجه الخؿاب

ل هفـ البيُت.  ٌػىص بلُه املخللي مً ؤحل فهم وجإٍو

م واملخللي، ومً هماطحها ما وعص وهىان مً البيُاث الخؿابُت ما ًدمل في ؾُاجه كغاثً جدُل غلى وّل مً املخ     
ّ
يل

اك أعني، واسمعي ًا جازة، وكيف أبىح بسّس وأبدي غىض ابً غغبي في كىله: "  ًّ عسض جازة وإ
ُ
بدي وأ

ُ
فأها آلان أ

مكنىن أمس وأها املىص ي به غيري في غير مىضع من هظمي وهثري، هّبه إلى السّس وال جفشه، فالبىح بالسّس له مقت 

ت، خُث  ،17على الري ًبدًه" ُّ ً الطىف ت في بػؼ ملّضماث الىخب والضواٍو ُّ وػثر غلى هظا الىىع مً البجى الىط

اث  ل اؾتهالال ملا ؾُلي مً الىالم وجمهُضا مً شإهه ؤن ًػؼ املاّوٌ في الؿُاق الػام الظي ؾُىخىف مؿخٍى
ّ
حشي

ت حؿاغض املاّوٌ  ُّ غاث ؾُاك
ّ
ًّ شفغاث الخؿاب.الخؿاب، لهظه الؿبب جإحي حّل البيُاث ؾافدت بماش  في ف

ل 
ّ
ت الخلّفظ: وجخمث ُّ ت هىا غلى بؾاع جلفظي ًخيّىن مً ؾلؿلت مً الػىاضغ املشاعهت في غمل ُّ حشخمل البيُت الىط

لم الطىفّي الظي ًدُل بلُه الػمحر "ؤها" واملاّوٌ امللطىص باللٌى الظي حشحر بلُه غباعة "بًان"، 
ّ
هىا في املخي

غها الخلا، باغخباع ؤن الخلّفظ هى فػل حشغُل ًداٌو مىخج البيُت حظب املاّو  ٌ امللطىص باللٌى مً ؤحل حؿٍى

اللغت بىاؾؿت وشاؽ، هظا اليشاؽ الظي يهضف بالضعحت لاولى بلى بشغان املاّوٌ في فػالُاث الخجغبت الطىفُت، 
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اثغة فهى ًجل مهّمت وطلً بلىله: " ؤغغع جاعة وإًان ؤغجي" فاإلغغاع هىا مً شإهه ؤن ًبػض مً هم لِؿىا مً الض

. غهم املاّوٌ امللطىص باللٌى ًُ ت، لىّىه في حاهب آزغ ال 
ّ
ل غىضهم شاك  الفهم والخإٍو

لي بدىم جفاضُل       ت لخّخسظ مجغي جإٍو ُّ ل الخػاغضي جخجاوػ عّصة فػل املاّوٌ خضوص الغّصة الجمال في الخإٍو

إذا ؿخلبل بيُت زؿابُت مً كبُل كٌى "الىفغي": " الخجغبت التي ًخلاؾمانها، لهظا فاملاّوٌ الخػاغضّي خُىما ٌ

قتك، فإن كان بالّسىي فاشك إلّي، وإن كان بي أها فقد قّسث بك الداز"
ّ
ال ًلىم بخلُُض ، 18بلىجك فاهظس بما عل

ما ٌػمل غلى بعحاع الطىعة 
ّ
ت، "ألّن في طلً هثحر مً الخججي غلى مجالها الخطىعي، وإه مشاهضها بالػىاضغ اللغىٍّ

ت بلى  ُّ ؤضلها مً زالٌ مماعؾاث طاث جىّحه صاللّي حػمل غلى عبـ مػاوي اليلماث والػباعاث صازل البيُت الخؿاب

ت" ُّ ، وهظا املطضع الظي ٌػّىٌ غلُه املاّوٌ هى ما ٌؿمى في الضعاؾاث 19بمطضع آزغ هى الخجغبت الطىف

زلافي مدضوص -ت املىدشغة في ؾُاق ؾىؾُىالؿُمُاثُت باملىؾىغت، التي ٌػخبرها "بًيى" " مجمىع املػؿُاث الثلافُ

ت التي حػخبر طزحرة 20غلى اللاعت الغحىع  بلُه" ُّ م بالثلافت الطىف
ّ
، فاملىؾىغت جمثل الغضُض املػغفي املخػل

م واملخللي املاّوٌ.
ّ
 مشترهت بحن املخيل

ما ًخػضاه في ؤفػل ا     
ّ
ت، وإه ُّ ل البيُت الخؿاب ف لامغ غىض خضوص جإٍو

ّ
لخاالث بلى حسخحر مػاعفه كض ال ًخىك

م، وكض كّضم "غفُف الضًً الخلمؿاوي" في هخابه "شغح مىاكف 
ّ
ت ملىاضلت الّضعب الظي بضؤه املخيل ُّ املىؾىغ

ل وطلً اهؿالكا مً ججغبخه الخاضت في الخطّىف واهؿالكا مً ؾلؿلت مً  لت زاضت في الخإٍو الّىفغي" ؾٍغ

ف ملطضه هملخٍم ًغاه ًؿابم ملطض "الّىفغي" املفاهُم التي وان ًخلاؾمها و"الّىفغي"، خُ
ّ
ث وان في وّل مّغة ًىظ

ت، ؤهثر منها  ُّ ا الطىف بدىم جطّىفه هى آلازغ، لهظا " حاءث شغوخاجه طاث ؾابؼ صاللي مػىىي زاغؼ ملىؿم الغٍئ

ت" ت مغخلت اؾخىىاه املفاهُم امللطىصة 21شغوخاث لغىٍّ ُّ ل ت الخإٍو ُّ صازل اللٌى ، وفي بػؼ املىاغؼ جخجاوػ الػمل

م في مىحى مػّحن وفم ما جملُه غلُه )غفُف الضًً 
ّ
ت املخيل ًّ بلى مغخلت ؤغلض منها وهي مداولت جىحُه ملطض

اقفين"الخلمؿاوي( مىؾىغخه وججغبخه هطىفّي، فىجضه ًاّوٌ الػباعة الخالُت: " ، 22أخبازي للعازفين، ووجهي للى

سَخم به،  ًُ : " زخم هظا املىكف بما ًلُم ؤن  وخلُلت طلً ؤن ٌشػغ مً ؾمؼ الخجّزالث ؤّن مً ؾمػها مً فُلٌى

ما ٌؿمػها مً ملام الػالم، وطلً لِـ هى زؿاب الخّم، ألّن 
ّ
خػغة الػباعة فةّما ؤن ًيىن في خػغة الخّم، فةه

ما ٌؿمؼ 
ّ
ؾامػه بط ًىىغه فُىفى به، وإّما ؤن ٌؿمػه مً ملام الػاعفحن فةطن جلً ؤزباع الخّم، ألّن الػاعف به

ت للخّم بػحن ب ػّبر بالخّم، فهي ؤزباعه حػالى، وؤّما ؤن ٌؿمػه مً ملام الىكفت فظلً لِـ ؾماغا بل عٍئ الخّم َو

الخّم وطلً وحهه، فةطن مً هظا الخجّزٌ ٌػلم خلُلت جللي هظه الخجّزالث التي في ملام الىكفت مً ؤّي خػغة 

 .23هى"
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ال وفم ما ؤملخه غلُه ت، وؾبلا ملا هى واعص في ججغبخه الخاضت  بػض ؤن كّضم "الخلمؿاوي" جإٍو ُّ مػغفخه املىؾىغ

: " ... وهظا آزغ ما طع في هظا  لم مبهما، فُلٌى
ّ
هطىفّي، هجضه ًىاضل في مغخلت زاهُت مً شغخه ما جغهه املخي

ل الشٍغف، وهى هما كلىا ملام آزغ الّؿفغ لاّوٌ مً لاؾفاع لاعبػت، والشُش الىفغي كّضؽ هللا ؤعوا خىا به الخجًز

، ًجّؿض 24لم ًظهغ شِئا مً ؤخيام الّؿفغ الثاوي وال الثالث وال الغابؼ، وؾإطهغ هبظة مً إلاشاعة بلى جلً لاؾفاع"

م جلضًم بغافاث مً شإنها ؤن  م، وطلً غً ؾٍغ
ّ
فػل الظهغ هىا عغبت املاّوٌ في مىاضلت الّضعب الظي بضؤه املخيل

ت، وهظه إلاغافاث لم  ُّ ى له لىال الظزحرة املشترهت التي واهذ بِىه وبحن مىخج الخؿاب.حغجي البيُت الخؿاب
ّ
 جً لخخإح

ل الكجل اإليديولوجّية:-3
ّ
 الجأويل المضاد وثشك

ت غملذ       ُّ ت بًضًىلىح ُّ لها للّغمؼ الطىفّي غلى زلف ل املػاص مجمىع املماعؾاث التي اؾدىضث في جإٍو هلطض بالخإٍو

بملخػاها غلى اللػاء غً الجاهب الفّجي، وإلاغالء مً امليّىن إلاًضًىلىجي الظي حػلهم الخم ًلطىن الخؿاب 

دطغوه في بىجلت الخؿاباث   الضًيُت وإلاًضًىلىحُت.الطىفّي مً صاثغة لاصب ٍو

ل املػاص جلػب املىّحهاث املُخا ت، وطلً -في الخإٍو ُّ ل املػامحن الطىف ت صوعا هبحرا في جىحُه غملُت جإٍو ُّ هط

ت في جفىًُ الخؿاباث، باإلغافت بلى بػؼ  ُّ باخخيام حمهىع املاّولحن بلى مجمىغت مً امللاًِـ غحر الطىف

لت ببيُت
ّ
ت املخػل ُّ  الخؿاب. املىّحهاث الضازل

ت امليّىهت للخؿاب الطىفي، وهى مىؿم غالبا ما اخخىم      غىٍّ
ّ
ل املػاص الاخخيام بلى بيُت الىخضاث الل ًخّم في الخإٍو

ت بط اهخفى هاالء بخطٍغف ظاهغ الػباعاث صون الّىظغ في الخلفُاث والبىاؾً  ُّ بلُه ؤهل الظاهغ باضؿالح الطىف

ل ال
ّ
ل وّل خؿب مىؿللاتها التي ؤهخجتها، مّما ؤصي بلى حشي ذ مهّمت الخإٍو

ّ
ت التي جىل ُّ ػضًض مً الىخل إلاًضًىلىح

 وزلفُاتها.

ل الخاؾئت التي حػّغغذ لها شؿداجه، وهي في  فاث غملُت الخإٍو
ّ
حػخبر ججغبت "الخالج" همىطحا خُا غاوى مً مسل

الث كاجلت بالّىظغ بلى الىدُجت التي خطضتها، في هظه املغخلت ؾىلى  م بخدلُل بػؼ الخؿىاث التي مػظمها جإٍو

ل وبػؼ  ت بهضف الخػّغف غلى املىؿم الخؿابي لظاهغة الخإٍو ُّ ت الخالح ُّ ل الّغمىػ الشؿد ت جإٍو ُّ شهضتها غمل

ت(. ُّ لت )إلاًضًىلىح فاتها بن غلى مؿخىي ججغبت الطىفّي ؤو غلى مؿخىي ججاعب الىخل املاّوِ
ّ
 مسل

ل الّغمىػ ال  ىاججت غً شؿداث الخالج ًمىىىا اللٌى بإّن الّغمؼ كض ماعؽ غليها مً حهت الؿلؿت التي كامذ بخإٍو

ت لاولى التي هػػها هىا  ُّ ِزٌ بلى مفهىم الخؿُئت والفغغ
ُ
ّوٌ الشؿذ وازت

ُ
لػبخه في بزفاء الضاللت، ولهظا الاغخباع ؤ

ت، وملا  ُّ ح
ّ
ت الخال ُّ م بالّضفاع غً الضًً مً ؤحل مداعبت الغىىض

ّ
ل ًخػل ت الشّغ مػاصة هي ؤّن هظا الخإٍو واهذ هظغٍّ
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ت فلض ؤوشإث مخطّىعا ملاعها بمخطّىعها وهى ُمخطّىع " الخؿُئت " والظي بملخػاها خىهم  ُّ بػمم للغىىض

ؿذ ؤن 
ّ
ج كض شؿذ، ووان هدُجت هظا الش

ّ
الخالج، وبالخالي فدؿب اللىاهحن التي ًفغغها الىؾـ املػبىؽ فالخال

الىؾـ مّما ؤصزله في الجاهب الغىىص ي، مىه فالخخف الظي الكاه ؤهخج زؿابا ًدمل صالالث مخػاعغت وكىاهحن 

 وان وحها مً ؤوحه مداعبت الشّغ )الخؿُئت(.

ؿدُت
ّ
التي  بّن املخإّمل في صاللت هظا املطحر الظي الكاه الخالج، ًجػلىا هىاضل الخفغ في جضاغُاث الّغمىػ الش

ت  ُّ ضضعث مىه، وهى خفغ ًمُل هىا بلى البدث في فلؿفت الّغمؼ، ؤًً ًخدّخم غلُىا ؤن هؿغق باب لابػاص الفلؿف

للشّغ مبلىعا في مفهىم الخؿُئت وما ًىجّغ غىه هغّصة فػل مً كبل الىؾـ املػبىؽ باغخباعه املاّوٌ، ليي هخىّضل 

ت التي ؾاكه ًّ بػؼ املفاهُم الّغمٍؼ  ا الخالج في شؿداجه.الخلا بلى ف

خظت التي ًخلّغع فيها بهؼاٌ الػلاب بالخالج وبالخالي فما      
ّ
ل الىخل إلاًضًىلىحُت وجدمل صاللتها بضءا بالل

ّ
جدشي

ؿذ في خّض طاجه، 
ّ
ًػمً الؿابؼ الّغمؼي لخجغبت الخالج هى الخخف الظي الكاه مً حغاء شؿده، ولِـ ؾبُػت الش

كُم غلى الخالج. فلض عؤًىا ؾابلا ؤّن هىان مً
ُ
م غلُه الخّض هما ؤ

َ
ل ًُ  شؿذ ؤهثر مً الخالج ولم 

مت حؿخدّم الػلاب "، وماصام البىح باألؾغاع إلالهُت         ًلٌى الىعي الػام الظي وان مدُؿا بالخالج " بّن الجٍغ

مت بػُنها بطا مت بل هى الجٍغ ػخَبر زؿُئت، فةّن هظا ًجػله ًلترب مً الجٍغ ٌُ ما هظغها بلى هخاثجها  في غهض الخالج 

الىزُمت، والخلُلت ؤّن هظه الخلُلت التي ضاغها الىعي الػام ماػالذ املبضؤ املػمٌى به بلى ًىمىا هظا، آلان بلي 

ؤن هىّضح ما امللطىص بالػلاب ليي همض ي في جفىُىه وفم الخؿىاث الخالحُت في البىح ووفم ؤحهؼة الخللي 

مت ُّ ل التي عضضث الخؿُئت وك  ها والخلا وغػذ لها ملابال غلابُا مً شإهه ؤن ًمديها.والخإٍو

ه حضًغ باإلصاهت ؤو مظهب"  
ّ
فه هى: " ما هلىم بخىبُضه مً ؤحل ش يء ُخِىم غلُه بإه ، مً 25الػلاب في ؤبؿـ حػاٍع

زالٌ هظا الخطّىع ؤو املفهىم امللّضم للػلاب ًمىىىا بصعان جضاغُاث عمؼ الجىىن الظي اهجّغ غً املؿخىي 

ؿذ، فملىلت الػلاب هغّصة فػل غً عمؼ الجىىن ًىجّغ غنها وحىص:الخؿ
ّ
ؿاوي لفهم الش

ّ
 ابي/ الل

مػاهاة مً حغاء الػلاب: وهي جىحض في الىظام الػاؾفي، وجيخمي بلى مىؿلت الجؿض، وهظا ما خطل فػال للخالج:  -

اف غىله  ُّ اف، زّم غغب الؿ ُّ م ؤمام الؿ ّضِ
ُ
هٌؼ الخالج غً الجظع، وك

ُ
، فهظه الػباعة جاّؾـ 26وؾلـ عؤؾه"" زّم ا

ؿذ(.
ّ
ػاف بلى الشّغ لازالقي )الش ًُ  لشّغ ماصي )بلخاق لاطي( 
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زغِج الخالج بلى -
ُ
غ غلى بعاصة ؤزغي، هي التي جإمغهم: " فلّما وان ضباح الثالزاء ا

ّ
مه بعاصة جاز

ّ
ؤمغ بالػلاب: بط جىظ

ت مً الّضح ُّ ِلَي ؤمغ الخلُفت امللخضع، وفُه: " واغغبه ؤلف ؾاخت إلاغضام بباب زغاؾان غلى الػّفت الغغب
ُ
لت، زّم ج

خه"
ّ
 .27ؾىؽ، فةن لم ًمذ، فخلّضم بلؿؼ ًضًه وعحلُه، زّم اغغب عكبخه واهطب عؤؾه وؤخغق حث

ؿذ(، لهظا  -
ّ
ت الػلاب: ؤًً ًخّم جطّىع هىع مً الخػاصٌ بحن الشّغ املاصي )الػلاب(، وبحن الشّغ لازالقي )الش ُّ غلاله

فه خُاجه.ًغجبـ ا
ّ
ج زمً بىح غالُا مً شإهه ؤن ول

ّ
مً، وفػال صفؼ الخال

ّ
 لػلاب صاثما بملىلت صفؼ الث

ّفظ غلى عهده اللغاع الظي ؤضضعجه الؿلؿت الخاهمت،  -
ُ
ل هىا في طاث الخالج التي واهذ مؿغخا ه

ّ
طاث فاغلت: وجخمث

غ الظي ؾ
ّ
ُلخم بها بؿبب الػلاب، وفيها هظلً وهي هفؿها الظاث الفاغلت في الشّغ الظي اعجىبه الخؿإ والش

لِغي الػلاب الخؿإ. ُُ  ؾ

ًّ لاشّض وؾإة مً هظه الخضاغُاث         اث، لى ل جضاغُاث غلى مسخلف لاضػضة واملؿخٍى لت وان للخإٍو بهظه الؿٍغ

ها هى ما اعجبـ بالخخف الظي الكاه الخالج، وهظا ما حػل مإؾاة الخالج جدمل بػضا ؤؾؿىعي وإًضًىلىحُا
ّ
، ول

جي، 
ّ
ؿذ الخال

ّ
ؿت غلى جِبػاث الش

ّ
ها واهذ مؿل

ّ
مّما خّىلها بلى عمؼ في طاجه، وزحر صلُل غلى طلً ؤن لاغىاء ول

اح غً  م بيخاثج الاهٍؼ
ّ
ها عمؼا، ؤي ؤّن البػض الّغمؼي هىا مخػل

ّ
فإضبدذ مغامغة الخالج في الىشف والبىح ول

ت ؤهثر مىه بخلىُاث ُّ اح، وهظا اللٌى ًىؿبم غلى حمُؼ ؤشياٌ الخللي  اللاغضة الاحخماغُت وإلاًضًىلىح هظا الاهٍؼ

ت في غطغ  ُّ لػذ غليها، باؾخثىاء ُضّىاع الخضر ؾبًػا )الؿلؿاث الضًيُت والؿُاؾ
ّ
ج واؾ

ّ
التي غغفذ مإؾاة الخال

الخالج( هاالء اهخفىا فلـ بطغف الػباعاث غً ظاهغها صون ؤن ًخىّبضوا مشاق الخىع في الخجغبت التي ؤهخجذ 

 ً الخؿاب وباخذ به.طل

 خاثمة:

ل الػالمت الىحىصًت  ضث مً زالٌ اهخمام الطىفُت بخإٍو
ّ
ٌشخغل الّغمؼ في الخؿاب الطىفي وفم ؤبػاص صاللُت جإه

ت وهى اشخغاٌ لم ًىً لُخّم  لىال مىؿم الغبـ الظي  ُّ ٌّ غلُه وهى الخلُلت إلاله هدضر ؾبُعي، في غالكتها بما جض

ت بحن ضىع  ُّ الىحىص والخلُلت التي جدُل بليها، لهظا فلِـ بةمياهىا الخضًث غً عمؼ في الخؿاب ؤكامه الطىف

ً: لاّوٌ هى غالكت الػالمت بما جدُل بلُه ، والثاوي وهى ؾبُػت الػغف  الطىفي صون لازظ بػحن الاغخباع ؤمٍغ

هما ؤبضغذ الطىفي وزلافخه الخاضت التي مىدذ مػاوي حضًضة لبػؼ املطؿلخاث الشاجػت الاؾخػماٌ، 

 مىظىمت اضؿالخُت حضًضة زاضت حػّبر غً زطاثظ الفىغ املىخج لها.

 



 

 
 د.وهيبة جراح

 
 الجأويل في النّص الصوفّي  دينامية

 

          
 للدراشات و الجكوين المجخصصمركز أفاق                           

 
  0202أذار  -مجلة رؤية أكاديمية ، العدد األول ، المجلد األول ،مارس

 

 

124 

 :و اإلحاالت اهلوامــــــــــــــــــــــــــش
                                                           

1
ل في الفىغ الغغبي املػاضغ، -    www.hekmah.orgفخُدت فاؾمي، الخإٍو

شغ، ؽ -
ّ
  80.2، ص2005، بحروث، 1الخالج، الضًىان، كّضم له وغبؿه وشغخه ووغؼ فهاعؾه: ضالح الضًً الهىاعي، صاع ومىخبت الهالٌ، للؿباغت والي

ت(، مغهؼ صعاؾاث الىخضة - 3 ُّ ت هلضّي لىظم املػغفت في الثلافت الػغب ُّ ت، ؽ  دمحم غابض الجابغي، بيُت الػلل الػغبّي )صعاؾت جدلُل ُّ ، بحروث، ؤوث 9الػغب

  251، ص2009

  2554الجابغي دمحم غابض، بيُت الػلل الػغبي، ص -

  5 257الجابغي دمحم غابض، بيُت الػلل الػغبي، ص -

ت، ص - ُّ ت الاجطاٌ غىض الطىف   39.6آٌ ؾػىص ؾاعة بيذ غبض املخؿً، هظغٍّ

ش وال - ت ) لاصب والخاٍع ًّ ت(، جغحمت زالضة خامض، ؽصًفُض وىػهؼ هىي، الخللت الّىلض ُّ ا،   7، مغهؼ إلاهماء1هحرمُيُىؾُلا الفلؿف الخػغي، خلب،ؾىٍع

  .209، ص2008

ت، ص - ُّ   8. 209غبض الخم مىطف، الىخابت والخجغبت الطىف

  9 .665اللُطغي، مؿلؼ زطىص اليلم، هلال غً الخىُم ؾػاص ، املعجم الطىفي، ص -

  10 .664مت في خضوص اليلمت(، صالخىُم ؾػاص ، املعجم الطىفي )الخى -

  5.11-4ابً غغبي، إلاؾفاع غً هخاثج لاؾفاع، ص-

  4912، ص2004، صاع الىخاب الجضًض املّخدضة، لُبُا، 1الهاصي بً ظافغ الشهغي، اؾتراجُجُاث الخؿاب، ؽ-

ت، جغ ؾػُض بً هغاص، ؽ- ُّ ل بحن الؿُمُاثُت والخفىُى   127.13، ص2000الػغبي، املغغب، ، املغهؼ الثلافي 1ؤمبحرجى بًيى، الخإٍو

ض، ؽ-   168.14، ص1996، املغهؼ الػغبي، املغغب، 1ؤمبحرجى بًيى، اللاعت في الخياًت، جغ ؤهؿىان ؤبى ٍػ

  260.15الىفغي غبض الجباع، املىاكف واملخاؾباث، ص-

  149.16-148آمىت بلػلى، جدلُل الخؿاب الطىفي في غىء املىاهج الىلضًت املػاضغة، ص -

  2017-19، ص1954غغبي، غىلاء مغغب في زخم لاولُاء وشمـ املغغب، مؿبػت دمحم غلي ضبُذ، اللاهغة،  ابً -

  17.18الىفغي غبض الجباع، املىاكف واملخاؾباث، ص-

ت املػاضغة، ص - ًّ   149.19آمىت بلػلى، جدلُل الخؿاب الطىفّي في غىء املىاهج الىلض

ت و - ُّ ل بحن الؿُمُاث ت، صؤمبحرجى بًيى، الخإٍو ُّ   88.20-87الخفىُى

ت املػاضغة، ص- ًّ   151.21آمىت بلػلى، جدلُل الخؿاب الطىفّي في غىء املىاهج الىلض

  16.22الىفغي غبض الجباع، املىاكف واملخاؾباث، ص -

  152.23غفُف الضًً الخلمؿاوي، شغح مىاكف الىفغي، ص-

  153.24املغحؼ هفؿه، ص-

الث صعاؾاث هحرمُ- يىع، ضغاع الخإٍو ت، جغحمت مىظع غُاش ي، ؽبٌى ٍع ُّ   411.25، ص2005، صاع الىخاب الجضًض املخدضة، بحروث، لبىان، 1ىىؾُل

ىن، ص --
ّ
 والل

ّ
  8126ؾامي مياعم، الخالج فُما وعاء املػجى والخـ

3727، صم ن -
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 الممازطات المجالية والجوقالت الٌومية واهعكاطاثها على المجال المعاش بالداز البيضاء 
 حالة مقاطعيت أهفا وموالي زشيد

 
Les pratiques spatiales et les mobilités quotidiens et leurs 

implications sur l’espace vécu à Casablanca : Le cas des 
communes Moulay Rachid et Anfa. 

 

 2صاحل الدًى شهلٍب.                                                      1مصطفى ًحياويأ.                                                   
ى الثاهٍ، الداز البيضاء، المغسبجامعة احلظ   

 . الملخص
اهتمت الجقرامية النيدية والجقرامية إلانسية خالْ سبعؾينت  وممتيننبت  اليبرمل ا ت بتن يعنمسبؿ اسبتم ت  

ا يترببببة الجتليبببة وؽنتفبببر التنسبببألابع يبببدما ابببا تمؾبببتا تصتمتؽيبببة والتمببباال  والت بببمرا ع وفبببم    ببب   يبببرا  

نس ٍمبببت هبببم انبببروه ؽ يببب   اهبببت  التنتؽبببي يبببألامل إلانسبببتمل والجبببتْع واراسبببة الماىبببؿ ٍمبببت  ؾن ببب  إلانسبببتملع ولببب

هببباا الت  ببببا الجقراسببببي يدراسببببة اليبببماذ ا ؾببببتس ل سببببتٍنةع وللببببّ   بببدل اسببببت ال  ا مترسببببت  اليمايببببة 

ل نرا والجمتؽةع واستنتتج الؾالىة الاالميبة اليبن سبتنر هت التنبتؽال  يبألامل َبي ابا النبرا والجمتؽبة والجبتْ  

الجتلية والتنيال  اليماية لألمبراا سبي البتلألامل اتنتى بألامل تحتْو هاه المرىة العحاية الخمه سي ا مترست  

اببا ثيببخ الخ ببتاا الجتليببة وتصتمتؽيببة وتىت ببتاية  ايتدؾببة اببم ن ر(ببيد وايتدؾببة  ينببت ع وسببني ب  

يببالّ تح ببيال التليببت واصتمتؽيببت لت ببّ ا مترسببت ع يعسببتمْ اببا خاللبب  ؽببا النببداا  ا تحُمببة سببي التببنيال  

ورامه   ببب  تم بببيت ابببد  تنمألابهبببت وانؾِتسبببعت ؽ ببب  الجبببتْ ا ؾبببتس  تتنسبببس هببباه الدراسبببة اليمايبببةع وف بببدل ابببا 

ؽ ببب  يحبببخ ٍينبببذ  منبببمصقراسي (بببمي الممؽبببة ابببا ا عحبببممألامل سبببي ا يبببتدؾتألاملع وسبببنعع   ابببا  صبببي للبببّ مؾببب  

ويغر بببة الجبببتْ  DODIER Rodolpheالنغر بببت  الجتليبببة وتصتمتؽيبببةع ٍنغر بببة ا مترسبببت  الجتليبببة ؽنبببد 

   DI MEO Guy راممل مر ممملع والنغر ة الجتلية وتصتمتؽية ؽند ؽند 

العم بببببببة عالعم بببببببة تصتمتؽيبببببببة ع الجبببببببتْ ا ؾبببببببتس عالتبببببببنيال  اليمايبببببببة  ع  ا مترسبببببببة الجتليبببببببةالكلمااااااات المفجاحياااااااة

 الجتلية 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .أستاذ الجغرافية االجتماعية والسياسية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب 
2
 .الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب باحث في الجغرافيا، جامعة  
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Résumé. 

La géographie critique et la géographie humaniste des années soixante-dix et quatre-

vingt du dernier siècle ont eu pour souci de diversifier les niveaux de l'approche 

spatiale et les éléments d'interprétation, à partir des dimensions sociales, des 

représentations et des perceptions, jusqu'à mettre en évidence l'interaction entre l'être 

humain et l’espace, et étudier la réalité vécue par les gens, et non celle imposée sur 

eux. Elle s'est intéressée également à l'étude de la vie quotidienne de l'habitant, afin 

d'extraire les pratiques quotidiennes de l'individu et du groupe, et d'en déduire la 

relation tripartite  produite par les interactions entre l'individu, le groupe et l’espace. 

Ce travail tente d'approfondir les pratiques spatiales et les mobilités quotidiens des 

individus dans deux espaces contradictoires en termes de caractéristiques spatiales, 

sociales et économiques (les communes de Moulay Rachid et Anfa),  nous 

proposerons ainsi une analyse spatiale et sociale de ces pratiques, à travers laquelle 

nous interrogeons les déterminants qui contrôlent les mobilités quotidiens, et clarifions 

leur impact et leur réflexion sur l’espace vécu. Cette étude est basée sur une recherche 

ethnogéographique qualitative qui a inclus un groupe de répondants dans les deux 

communes, et pour cela nous adopterons un ensemble des théories spatiales et sociales, 

à savoir la théorie des pratiques spatiales de DODIER Rodolphe, la théorie d’espace 

d'Armon Fremont. 

Mots clés. La pratique spatiale – les mobilités quotidiens – l’espace vécu – l’identité 

sociale et spatiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 صطفى ًحياويأ.       

 صاحل الدًى شهلٍب.
 

  

 الممازطات المجالية والجوقالت الٌومية واهعكاطاثها على المجال
 المعاش بالداز البيضاء

 

          
 مسكص أفاق  للدزاطات و الجكوًى المجخصص                         

 
  0202أذاز  -مجلة زؤية أكاديمية ، العدد األول ، المجلد األول ،مازض

 

 

127 

 

 مقدمة 

ييتضبببتن معبببب  النغبببتل الجببببت ي ل نبببرا تحديببببد وتح يبببي وتنُيببببّ يغبببتل تاببببتٍا ا سبببتؾم ة وا سببببتق ةع  ن العحبببخ سببببي 

تتؾببببدا  سبببب  ة النببببداا  ا رتعاببببة يت ختيببببترا  الجتليببببة ل نببببراع وتحديببببد اورهببببت وانؾِتسببببت  ت ؽ بببب  تعببببتيا الجببببت    

ذ لعبببباه ا مترسببببت  فألاببببب  يببببة اليمايببببة ا مصببببماا سببببي َببببي الببببتْع واببببت يبببب اْ ا ناببببً السبببب َم ا مترسببببت  الجتليببببة والنٍر

بة  ٍيببه يبدٌر ؽببره التنيبي اليببماذ وا مترسبة الجتليببة  واببت  انعبملع يببه يتحبٌر  اببت قبي اؾمىببت  النٍر  بتلا ٍو

يعنببت  يتا ببل ينببتم النعبب  وإلاصتيببة ؽببا هبباه تسبب  ة اؾميببً النغببر سببي انؾِتسببت  هبباه ا مترسببت   قببي تمىؾتتنببت لنٍر

 والتنيال  ؽ   الجتْ  

ىعي تحديبده  نعبمل الجبتْ ا ؾبتس اؾبر نألامل  نعبماألامل   Armand Frémont  ىدل الجقراسي النرنستن اراممل مر مممل 

ؽبرل البتْ النيبتا يِميب  ع  l’espace socialوالجبتْ تصتمبت ي  l’espace de vie ستسبيألاملع وهمبتم البتْ النيبتا 

"الممؼ تاتٍا اليبن يرتتاهبت النبرا  و الممؽبة اصتمتؽيبةع سبي ثبألامل ىبتل يتؾر به الجبتْ تصتمبت ي ؽ ب   يب  صميبؿ 

تاتٍا الين يرتتاهت شخا  و الممؽة  و صمتؽة اؾينةع اؿ   تمة صميؿ الؾالىبت  تصتمتؽيبة اليبن تُمبا ورام 

الجبببتْ ا ؾببتس ينيبب  الممؽبببة تاببتٍا سبببي الببتْ النيبببتا والجببتْ تصتمبببت يع ل ليبببناذ سببي تخألابببب وسؾببر  .هبباه ال ببعُة

   1والين ت تل  لي ت اليي  الننسية الين ترتعط يتألاتٍا ؽبب روايط فألاب ا ممسة

يتضببم اببا خببالْ هبباه ا نببتهي   جبب  ا ِتيببة اليببن تحغبب    ببت  اببتٍا ال ببباا سببي معبب  إلا(ببِتلية الجتليببة سببي (ببمملي  ت  

قببببرهع تحببببتْو هبببباه المرىببببة العحايببببة الخببببمه سببببي ا م ببببمؼ اح يببببتع اببببا خببببالْ ايتربببببة ا مترسببببت  الجتليببببة لعبببباا ال

والتببنيال  اليمايببة سببي ادينببة الببدار العي ببتمع ثتلببة ايببتدؾين اببم ن ر(ببيد و ينببتع اخببايا مؾببألامل تؽتعببتر التمببتي ا  

 والتنتوتت  تصتمتؽية وتىت تاية والجتلية يألامل ا يتدؾتألامل  

 طاز الورسي للدزاطة. .اإل2
اؾد يغر ة الجتْ ؽند اراممل مر مممل اا  ه  النغر ت  ا ؤدرا  م مؼ ا مترست  الجتليةع محينمت يتحبد  ؽبا 

النُببر إلانسببتن سببي الجقراميببتع اببا ال ببرورن استح ببتر انببتهي    ببت    بباا البببباا ق  الجقراسببيع  يببر  هبباه ا نببتهي  

ع وسببي الممؽببة اببا اؤلنتتبب  وايت تبب ع ثيببخ  La région, espace vécuمر مببممل سببي ٍتتيبب   ت ببّ اليببن وعنعببت اراببممل 

واا خالْ التناي سي ا تاين ت النُر ةع يتضم لنت اد  استهمت  سي التنسنس والتنفيي لدراسة صقرامية م ر ة 

ببب    اراسبببتت  ؽ ببب   هميبببة تنخبببا مؾبببألامل تؽتعبببتر ثتصيبببت  وتمببباال  وامترسبببت  وتبببنيال  إلانسبببتمل سبببي الجبببتْع ميبببد ٍر

انعببمل الجببتْ ا ؾببتس سببي ايتربببة التحببم   الجتليببة وتصتمتؽيببة وتىت ببتاية اليببن  ؾرمعببت الؾببتل ع ٍمببت  ٍببد هبباا 

ا ؤله ؽ    مل اراسة هباه التحبم    يبد  مل تمبر ؽببب اراسبة الجبتْ ا ؾبتس لرنسبتمل واراسبة ا مترسبت  الجتليبة 

 والتنيال  اليماية 

ألاب  ؽ ب  تابتٍا ا رتبتاا ابا ىعبي النبرا  و الجمتؽبة سبي اؾر نب  ل ملبتْ ا ؾبتس يماتيبة   Armand Frémont ؾتببب تٍر

ا لة ؽ    همية هباه تابتٍا سبي معب  وتح يبي النبرا سبي الجبتْع وتح يبي دبرو ؽن ب  والتليتب  ابا خبالْ ا مترسبة 

ا والنببمؼع اببا م ببة اصتمتؽيببة   بب   خببر ع الجتليببة والتببنيال  اليمايببةع هبباه ا مترسببت  اليببن ت ت ببه اببا ثيببخ الؾببد

اببا صببنس اخر النببمؼ تصتمببت ي   ت ت ببه  ي ببت اببا ثيببخ المسببي ة ا سببتؾم ة سببي ت ببّ ا مترسببة الجتليببةع ت ت ببه 

بة سبي الجبتْع يت ؽتمبتا  اا ثيخ ا ستمت  ا يامؽة  استه  ا مترسبت  الجتليبة سبي معب  دبرو الؾبن  ومعب  النٍر
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ة ل ملتْع وقي الؾن ر الرانس الان يلؾي اا ا مُبا تلسبيد الؾالىبت  ابؿ الجبتْع مقيبة ؽ   الت مرا  ا تعتين

  2تييي  الار ية الين يتؾتاي   ت تمراا اؿ الجتْ

 . اإلطاز الموهجٍ للدزاطة. 2

 . : إشكالية الدزاطة0-2

ؽ ي بت النبرا  و   ي بباا ؽ ي بت خبالْ ت ؾل ا مترست  الجتلية اورا  ستسيت سي مع  النغتل الِتاي لألاتٍا اليبن ي بباا 

م بببا اؾينببة  وهنببت ياببر  السببؤاْع  ببتلا ي ببباا ؽ بب  هبباا ا ِببتملع و  ي ببباا ؽ بب  لاٌ   مل إلاصببراما  اليببن ييببمل   ببت َببي 

مببرا سببي  دببتر يغببتل اصتمببت ي قببي يتلنؾببي صبب م اببا م بببا   انيببة ا ت نببة وسببي  اببتٍا احببدااع واحِماببة يمحببداا  

ع سببنحتْو 3(ببرا   سببتنعته هبباه النببداا  ومعبب  ٍينيببة ا ببُيي  يببماؼ ا مترسببت  الجتليببةاعت(ببرا و خببر  فألاببب اعت

خالْ هاه الدراسة تمصي  ى ديت لتؾميً النغر سي  ثماْ ا مترست  اليماية لستٍنة اتعتينةع تتنبتو  ابا ثيبخ 

ن ر(ببببببيد ع وللببببببّ ا ؤ(ببببببرا  تىت ببببببتاية وتصتمتؽيببببببة والديمقراميببببببة والايتميببببببة  ايتدؾببببببة  ينببببببتع ايتدؾببببببة اببببببم  

 يت ؽتمتا ؽ   ؽنتفر ت(تقتْ التتلية م 

  ج  ا مترست  الجتلية اليماية ويمؽي  ت   -

 خر اة التْ ا مترست  الجتلية وااتدااهت   -

 يمؽية وستاي ا مترست  الجتلية اليماية   -

 ا ييتس الجت ي ل تنيال  ال عر ة   -

 اور ا مترست  الجتلية النراية سي تح يي تِم ا العم ت  تصتمتؽية   -

 . موهجية الدزاطة. 0-0
اعحممببت سببي َببي  24 يتربببة هبباه الؾنتفببرع سببنحتْو تؽتمببتا ؽ بب  ؽينببة يحايببة اتما ببة سببي مؾبب  ا عحببممألاملع ثببما ي 

را سببي الجببتْع   يعحببخ ؽببا اؾمببي  ايتدؾببةع اتاااببت اراسببعنت سببي ؽعببترا ؽببا اراسببة ٍينيببةع اعتمببة ينعبب  خعتيببت النبب

النتتاج ؽ   ا يتدؾبةع ييبدر ابت يعحبخ سبي دبرو معب  ؽالىبة النبرا يتلجبتْع مقيبة اسبت ال  رو بة تح ي يبة وتنو  يبةع 

ابببا (بببنف ت ام بببؾة ا مترسبببت  الجتليبببة والتبببنيال  اليمايبببة سبببي  ؽبببداا الجبببتْ الخابببط  الت بببتاي  ع ليعنتسبببل ابببؿ 

 الجتْ ا ؾتس 

 الدزاطة. المجالٍ والصمين  . اإلطاز 3
ث بببر البببتْ الدراسبببة سبببي ادينبببة البببدار العي بببتمع وتببب  اختيبببتر ايتدؾبببة ابببم ن ر(بببيد وايتدؾبببة  ينبببت ٍملبببت   تببب  

ل ؾمبببببي ا يبببببدانذ  وىبببببد تحُمبببببت الممؽبببببة ابببببا الؾماابببببي سبببببي هببببباا تختيبببببتر   ل صبببببتم اختيبببببتر ايتدؾبببببة ابببببم ن ر(بببببيد 

ب  والعبتا  ل بتثس ت سبمألاب  ابألامل  تا  ادينبة البدار العي بتمع  بما هب 4يتؽتعترهت اناية تندرج ثسل يغر بة ا ٍر

يحمملتبب  تىت بببتاية وتصتمتؽيبببة والايتميبببة والاعييببة والجتليبببة  سبببي ثبببألامل تببب  اختيببتر ايتدؾبببة  ينبببت ٍنمبببملج ؽبببا 

 ايتدؾت  ا ٍر  وا تمألا ا يت ؤ(را  تصتمتؽية وتىت تاية إلايلتيية 

ي ايتدؾبةع ميبد ث بريت الدراسبة سبي الن ببا ؽ ب  اسبتم  إلادبتر ال ا بنع معتلنسبعة ل مؾايبت  ا يداييبة الختفبة يِب

ع  اببت يتلنسببعة ل مؾايببت  الديمقراميببة وإلاث ببتاية ع ميببد تمببت تسببتؾتية يمؾايببت  4141-4102ال انيببة اببت يببألامل 

    4102ا ندوبية الستاية ل ت ايطع وتحديدا  ث تم 
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 : الممازطات المجالية الٌومية بمقاطعة أهفا وموالي زشيد وهوعيجها. 4

بببت يلمبببؿ يبببألامل العؾبببد ا بببتان وإلاث بببت ذ لنيبببتا النبببرا  يتا بببل التح يبببي ا ِبببتنذ ل غبببماهر تصتمتؽيبببة والجقراميبببة يلجع

سبببي ؽالى  بببت يتلجبببتْع ي بببؿ هببباا ا مىبببه انلجبببت لبببربط الخ بببتاا العيِ يبببة  la sociabilitéوت(بببِتْ تصتمتؽيبببة 

اليبببببماذع وابببببا خبببببالْ تععبببببؿ ؽالىتتببببب     ممبببببا خبببببالْ تععبببببؿ اسبببببتر النبببببرا5ل ملتمبببببؿ ابببببا خبببببالْ تع بببببر مرااييبببببة النبببببرا

تصتمتؽية النتتلة ؽا للّ ا سترع يمُا استلالم ت ّ الخ بتاا العيِ يبة اليبن سبتيمايت يحبم معب  الالار بذ سبي 

 الجتْع ومع  ا تحُ  سي  الغتهرا الجقرامية الجتلية اا  او ة  خر ع  ن  او ة النرا  

معتإل بتمة   ب  المعبتاه النيم بة تستسبيةع هنبتٌ الممؽبة  اليمايبة تت ما ا مترست  الجتلية ؽداا ابا ا عبتل 

الؾمببيع تسببب  الٌع الؾالىببت  ابببؿ  :اببا المعبببتاه اليببن تلؾبببي النيببتا اصتمتؽيبببةع و  سببيمت وعبببتاه النيببتا اليمايبببة

ة سببببببي تن بببببباة تصتمتؽيببببببة والايتميببببببة وال بايايببببببة والر ت ببببببية وفألابهببببببتع وقببببببي وعببببببتاه يببببببدرصت   آلاخببببببر اع ا  ببببببتٍر

ثتولنببت اببا خببالْ تععببؿ ا سببتر اليببماذ الخببت  يببعؾ  ا عحببممألامل  لَببمرا وييتمببت  سببي ايتدؾببة اببم ن ر(ببيد  6.اتنتوتببة

است ال  التعتيا ابا ثيبخ يمؽيبة ا مترسبت  الجتليبةع وابا ثيبخ  جمعبت وثسبل الجبنسع ولتم بيت للبّ  ٍ بب 

 ع ارصنت ا عيتيألامل  سن  م
 : مجوطط حجم الممازطات المجالية الٌومية بمقاطعة موالي زشيد )فئة الركوز(2زقم  مبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0202-0229مصدز : الميدان 
ابببا التبببنيال  اليمايبببة  %10ابببد   هميبببة ال ببباا ؽ ببب   ابببتٍا الؾمبببي ؽنبببد م ببة الببباَمرع ثيبببخ  مل  0يبببب  ا عيبببتمل رىببب 

َتختيبتر مبتمل  بما اهتمتابت  و ولم بت  هباه الؾينبة  تِممل سي اتلته  ابتٍا الؾمبيع ت ي بت  ابتٍا العسبمو اليبن صبتم  

ع ايتيي للّع سج ت  اتٍا ال بمي  والر ت ة وتاتٍا الخ رام و اتٍا ال  بترا    بؾه نسبعة ابا % 40ينسعة 

سبببي ديت  بببت ؽبببدا ا   ع  و هبببت التنٍيبببد ؽ ببب  مر بببية انتاهبببت " مل الن بببت  ا مترسبببت  الجتليبببة  تحمبببي هببباه ترىبببتل 

تصتمتؽيببببة ال ببببؾعية تتمألابببب  يت هتمببببتل يتل ببببرورن سببببي النيببببتا"ع يمؾ بببب  اببببت يمُببببا  مل ي ببببما سببببعي الؾببببن  الُببببر    

العم ببة متألف عيببة صؾ ببت اببا تحديببد هم ببة  اببتٍا ا مترسببت  الجتليببة تحديببدا لعم   ببت   ل  سببته  الجببتْ سببي تحديببد 

تصتمتؽيبة اليبن تنت بن  لي بت َبي م ببة ؽ ب  ثبدا  و  باا اؾتببب ا مترسببت  الجتليبة  ااا ابا  اوا   ؽبتاا  يتبتج الجببتْع 
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ببب  ؽ ي بببت  واليببن وصبببل تع ببرهت مقيبببة الرمببؿ ابببا ىيمبببة يببتيي  ابببتٍا ال بببااا  اليمايبببةع ختفبببة  اببتٍا ال بميببب ع واليببن ٍر

 ثيبببخ  اسبببتؾمي Batir, habiter, penserتحبببت ؽنبببمامل  0292نة هتيبببدفر سبببي احت بببرت  ال بببعألابا اليبببن  ليتهبببت سببب

habiter  7لرثتلة ؽ   وعينة اا المعتاه الب ر ة ا دينية م التنييع الؾميع ال بمي  

صتم  يتتاج تنرسك ا ستر اليماذ لن ة إلايت  اقتيرا  ت هم ؽ ي  ؽند الاَمرع ثيخ ٍر   النسبتم سبي تبرااا  ا ؽ ب  

   ثستب  خر ع وهاا ات يمضن  ا عيتمل التت يم مؾ  ا مترست  ؽ 

 : متوسط حجم املمارسات املجالية اليومية بمقاطعة موالي رشيد )فئة إلاهاث(. 2مبيان رقم  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

  

                  

  2121-2109املصدر : امليدان        

النرو النتفي يألامل ترااا  الاَمر وتبرااا  إلايبت    ل يتضبم لنبت ابد   هميبة  ابتٍا العسبمو  4رى   يغعر ا عيتمل

اا الممؼ ال بااا  اليماية  صتم   اتٍا الؾمبي سبي ا رتعبة الاتييبةع واؾبدهت  % 24ؽند إلايت  الين وف ت نسع  ت 

مي  والجت   الخ رام و ابتٍا الر ت بة سبي  اتٍا الييتل يعؾ  ال  ترا ع سي ثألامل ث ت ال بااا  ؽ   الت   ال ب 

   ؾببببب ارتعبببته ا ببببر ا ينابببتٍا العسبببمو وخ مفبببت  ابببتٍا العسبببمو الير عبببة اببببا %9الرتعبببة تخألاببببا ينسبببل   تتلبببتو  

السبُا ؽبا تبدنذ خببروج ا بر ا   ب  النيبتا الؾم يببة وا ب  ثيبي إلايتبتجع ٍمببت  ؾببب  ي بت ؽبا ا بببخ ا بر ا  خ مفبت سببي 

بده   ثيتم ام ن ر(يد الستة  يتلتيتليد الين تلؾي ا ر ا  ىي ارتعتدت يِي ات هم خترج ؽا ياتو ا نْ   وهاا ات تٍؤ

 رىبببتل ا ندوبيبببة السبببتاية ل ت ابببيط اليبببن  (بببتر    ببب  ؽبببدل تلبببتو  نسبببعة الن بببته ؽنبببد  يبببت  ايتدؾبببة ابببم ن ر(بببيد 

 %44  بب   هميببة ا مترسببت  اليمايببة الختفببة يتل  ببترا  واليببن وفبب ت   بب  ثببما ي   ي ببت   ببألاب ا عيببتمل  8% 4,79ؽتعببة 

ابببا المببببمؼ التبببنيال  اليمايببببةع ايتيببببي تبببدنذ نسببببعة ا مترسبببت  الجتليببببة اليمايببببة ا رتعابببة يتلر ت ببببة وال بميبببب    ن 

النيببتا ؽ بب  اسببتم  تيتؾببتا ؽببا َببي ا مترسببت  فألاببب ال ببرور ة سببي اؽتيببتاها  و  بباا ي ببعت الجببتْ  دببترا مببتؽال سببي 

َت  وا مترست    9الس م

تببنؾُس ا مترسببت  الجتليببة اليمايببة ؽ بب  اسببتثة الجببتْ ا ؾببتس الخببت  يِببي صببنسع ثيببخ اؾببد  هبباه ا سببتثة 

 مل الجببتْ ا ؾببتس ؽنببد البباَمر امتببد لبباال  ايتدؾببت ع سببي  0ثببدوا ا يتدؾببة ؽنببد البباَمر   ل يمضببم ال ببِي رىبب  
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يت  خ مفت إلايت  فألاب ا  تقال  اح مرا سبي ينبس ا يتدؾبة وينبس الوبيع وهبم ثألامل ييذ الجتْ ا ؾتس ؽند إلا 

ع متلجبتْ ا ؾبتس الخبت  يتإليبت  ؽعبترا   espace confiné 10يتلجبتْ الن بمر   Armand Frémontات  سب   ؽنبد 

بد احدوايبة ا مترسبت4ؽا التْ  بيً   يتؾبد  الُي بما ب ارابؿع ٍمبت يمضبم ال بِي رىب     الجتليبة ع وهبم ابت يٍؤ

 اليماية ؽند إلايت  ايترية اؿ الاَمر  

َبببتمل التعبببتيا واضبببنت يبببألامل الببباَمر وإلايبببت  ابببا ثيبببخ ا مترسبببت  الجتليبببة اليمايبببة يمنايبببة ابببم ن ر(بببيدع معبببي  مببالا 

سببنت  ايببجيي ينببس التعببتيا سببي ايتدؾببة  ينببتع وخ مفببت سببي تثيببتم القنيببة  مؾعببترا  خببر ع هببي ل م ببؾية ا عنيببة 

ا تاية والم ؾية تصتمتؽيبة اور سبي هباا التعبتيا  ل  مل ا سبنلة ارتعابة يينتؽبت  وميتمبت  شخ بية  وتىت تاية

 تحتْو َي م ة الننتظ ؽ   تمتي ا  ت   

 .0الشكل رقم 

 
 

 

 . 2الشكل رقم 
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ؽببا تيتمبببتم   ببِي تيتمببتم تصتمبببت ي  دببترا ارصؾيببت ل تؾتابببي اببؿ الجبببتْع ٍمببت  سببته  تيتمبببتم الجببت ي سببي التؾعألابببب 

  يمُبا التؾعألابب  ي ببت ؽبا تيتمبتما  تصتمتؽيببة يبتلؾماا   ب  دعيؾبة ا مترسببت  الجتليبة اليمايبة واليببن 11تصتمبت ي

تنخبببا دتمؾبببت ختفبببت ثسبببل الن بببت  تصتمتؽيبببةع وللبببّ ثسبببل ؽبببدا احبببداا ع  ير هبببت الؾن بببر الايبببتسي ا تمابببي سبببي 

َتيبببت مؾببب  ا مترسبببت  الجتليبببة ؽمبببترا ا ِبببتمل   ا سبببتير ع يتإل بببتمة   ببب  احبببداا    خبببر  اتايبببة والتليبببة  مؾبببدات 

اليمايببة اببا ىعيببي ال ببباا ؽ بب   اببتٍا الر ت ببة وال بميبب  وتاببتٍا الخ ببرام (ببع  انؾداببة سببي ايتدؾببة اببم ن ر(ببيد 

سمام يتلنسعة ل اَمر  و إلايت ع ير       المصبما هباه ا مترسبت  سبي ايتدؾبة  ينبتع ابؿ ايبجيي نسبل اتيترببة يبألامل 

لببباَمر وإلايببببت   نسبببب  ي النببببديخ ؽببببا هبببباه ا مترسببببت  يتإل(ببببترا   بببب  ا مترسببببت  الجتليببببة ؽنببببد البببباَمر ٍمببببت يمضببببم ا

 ا عيتمل التت يم

 متوسط حجم املمارسات املجالية اليومية في مقاطعة أهفا )فئة الذكور(. 3املبيان رقم 
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2121-2109املصدر : امليدان     

 باا ؽ    اتٍا الؾمي لبد  م بة الباَمر سبي ايتدؾبة  ينبت  الؾينبة ا دروسبة واليبن      مل  ج  ال 3  ألاب ا عيتمل رى  

ببببممل    يتؾببببد   اببببا المببببمؼ ا مترسببببت   % 91ٍر يببببت مي ببببت ؽ بببب   ثيببببتم النببببيال  و ثيببببتم الؾمببببترا  سببببي الراسببببألامل وبمَر

  صبتم ال بباا  %41ينسبعة  الجتلية اليمايةع والنسعة ا تعيية ام ؽة يألامل ال باا ؽ    اتٍا ال بميب  و ابتٍا الر ت بة

ؽ بب   ابببتٍا العسببمو سبببي الرتعببة الرامؾبببة اببا ثيبببخ تهتمتاببت ع وث بببت ال  ببترا  الؾتا يبببة و  ببترا تفبببدىتم سببي الرتعبببة 

 تخألابا  

اببا خببالْ تع ببر ا عيببتملع يالثببػ اببد  تببما مل ا مترسببت  الجتليببة اليمايببةع ثيببخ    سببعامر المىببت َ بب  سببي الؾمببيع 

عبببتيي ؽنتفبببر الؾبببن   تحبببتْو الن بببت  القنيبببة التؾعألابببب  ي بببت ؽبببا ايتمتما  بببت تصتمتؽيبببة ابببا يبببي  ؽايبببت اهتمتابببت  ل

خبببالْ ا مترسبببت  الجتليبببة اليبببن اؾتببببب اسبببتمرارا لتمببباال  ا سبببتير ؽنبببد هببباه الن بببةع تحبببتْو العمرصما  بببة ال بببقألابا 

يب  والر ت بةع سبي ثبألامل تبم ؼ اللنتو يتلاعيت  ا عيمنبة ابا خبالْ ترااهبت ؽ ب  مؾب  تابتٍاع ابا ىعيبي  ابتٍا ال بم

الاعيببت  ال ببؾعية وى  ببت ومببً اببت يمُببا  مل يحيببً لعببت الؾببن  السببؾيد  و  بباا تِببممل ا مترسببة الجتليببة اسببؤولة ؽببا 

اببة يلؾببي هبباه التعتينببت  سببي ا مترسببت  تت ببا *الؾديببد اببا التعتينببت ع وتيتمببتم تصتمببت ي الببان يلسببده  ببي إلاىببت

  12فعقة اصتمتؽية

سج نت خالْ تحر تتنت ا يدايية (ع  تيترب يألامل ا مترست  الجتلية الختفة يتلاَمر وإلايبت  سبي انايبة  ينبتع وهباا 

 ات يغعره ا عيتمل  سن  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 صطفى ًحياويأ.       

 صاحل الدًى شهلٍب.
 

  

 الممازطات المجالية والجوقالت الٌومية واهعكاطاثها على المجال
 المعاش بالداز البيضاء

 

          
 مسكص أفاق  للدزاطات و الجكوًى المجخصص                         

 
  0202أذاز  -مجلة زؤية أكاديمية ، العدد األول ، المجلد األول ،مازض

 

 

134 

 : متوسط حجم املمارسات املجالية اليومية : فئة إلاهاث ) أهفا(. 4املبيان رقم 

 
 2121-2109املصدر: امليدان                                                                     

ابببببا المبببببمؼ ا مترسبببببت   % 39  ببببب   مل ال بببببباا ؽ ببببب   ابببببتٍا الؾمبببببي يتلنسبببببعة لريبببببت    يتؾبببببد   2  بببببألاب ا عيبببببتمل رىببببب  

العسببمو الببان  خببا ثألابب ا اعمببت هبباه ا ببرا   ل  اليمايببةع ايتيببي تم سببؿ يببتيي ا مترسببت  الجتليببة يببألامل ال ببباا ؽ بب   اببتٍا

ابببا المبببمؼ ا مترسبببت  اليمايبببةع  ي بببت ؽرمبببت نسبببعة ال بببباا ؽ ببب   ابببتٍا ال بميببب  والر ت بببة  %43وفبببي   ببب  ثبببما ي 

وتاببتٍا الخ ببرام ارتنتؽببت النمعببت ايتريببة اببؿ اببت (ببتهديته سببي ايتدؾببة اببم ن ر(ببيد  اؾتمببد تختيببترا  النرايببة   

  سبببي اببت ي بببا الؾمااببي تىت بببتايةع 13الجتليبببة  ؽ بب  ؽماابببي اىت ببتاية واصتمتؽيبببة وينسببيةالختفببة يت مترسببت  

ع انؾُسبت هباه الم بؾية 207114%تتمألا  نستم ايتدؾة  ينت ؽممات يترتنبتؼ نسبعة الن بته واليبن وفب ت   ب  ثبما ي 

يببألامل ا ببر ا والرصببي لبب   ؽ بب  نسببعة ويمؽيببة ال بببااا  اليمايببة الختفببة يتلنسببتمع مببتلنمارو اليببن ي ببؾعت ؽببتاا الجتمببؿ

تلبد لعببت امدنببت سببي ايتدؾببة  ينببتع يحُبب  تي ببراه النؾببتْ ل مببر ا سببي النيببتا الؾم يببةع واليببن متحببت  اتاعببت الممؽببة 

َت  وال بببباا ؽ ببب   َتيبببت ثُبببرا ؽ ببب  الرصبببيع ابببا خبببالْ سبببيتىة السبببيترا واسبببيألاب ا يبببتو   وال بببر ابببا الجبببت   اليبببن 

 سيؿ ااارا التلعت ا ؾتس الان  فعت ي تقي يغألابه ؽند م ة الاَمر  تاتٍا الؾممايةع امؾعت هاا     تم 

ااببت  ل ملببتْ ا ؾببتس الخببت  ين ببة الببباَمر سببي ايتدؾببة  ينببت  اعحببم  ىببتدا سببي ىاببتؼ ؽبببألامل  3يمضببم ال ببِي رىبب  

الببااتب وس ببتقي سببي ايتدؾببة ؽببألامل السببعؿ  ع والببان اؾببد  ثببدوا ايتدؾببة  ينببت لن ببمي  راببؿ ايتدؾببت  ي ببباا ؽ ي ببت 

ي يبببماذ يحُببب  اابببتالٌ السبببيترا ٍو ببببا امترسبببتت  الجتليبببة  تير عبببت ينبببس الجبببتْ ا ؾبببتس سبببنالثغ  ابببا خبببالْ م بببِ

البببان يمضبببم ابببد  ااتبببداا الجبببتْ ا ؾبببتس الخبببت  يتإليبببت   ي بببتع والبببان (بببمي ثبببما ي  2البببتمؾا سبببي ال بببِي رىببب  

ؾببببببا ؽببببا يببببمؼ تيتمببببتم تصتمببببت ي لت ببببّ ايببببتدؾتألامل    ينببببت وا ؾببببتر ه ع     يبببب  تمألابببب  يعنببببمؼ ا مترسببببت  الجتليببببة وا 
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 : هوعية وطائل الممازطات المجالية الٌومية. 5

ا ِي وستاي التنيي ص ما   يتل   اا ايمابت  النيبتا تصتمتؽيبةع مالبن   تنن بي ؽبا التم سبؿ البمعينذ ل  بقي 

ع ٍمبت اؾتببب ؽن برا  ستسبيت سبي معب  ايِتيألا ابت  تعبتيا 15يماسباة السبُا وؽا التم سؿ تصتمت ي ل ملتْ الن برن 

الجبببتْ ا ؾبببتس ابببا ايتدؾببببة ألخبببر ع وابببا م ببببة اصتمتؽيبببة ألخبببر ع وثسبببل الجببببنس والعنيبببة السمسبببيماعنية  اؾببببد 

وستاي التنيبي ابا يبألامل احبداا  تيتمبتم السمسبيماثن  ثيبخ  مل ل تم سبؿ الجبت ي ل  بقي والسبُا ووسبتاي التنيبي 

بب   تاييبت  الجقراميببة ا عتمببة يتلجببتْ ا ؾببتس ؽ بب  16ن مبت اورا اعمببت سببي معبب  ؽالىببة الجبتْ سببي هيِ ببة الجتمببؿيي   ٍر

ارتعببته هبباا تخألاببب ينمؽيببة وسببتاي التنيببي ا سببتؾم ة وارتعببته هبباه تخألابببا ينمؽيببة ا مترسببت  الجتليببة اليمايببةع  ل 

ولُبا ؽعبترا ؽبا  des  assemblages  territoriaux  continus لب   ؾبد الجبتْ ا ؾبتس   بِي تلمؾبت تراييبت اسبتمرا

  17ت ؾل وستاي النيي اورا سي معمعت des  réseaux  superposés (عِت  ا باٍعة 

اا خالْ هاه الديعتصبةع سبنحتْو خبالْ هباا النبمر تبيبتمل  جب  اسبتؾمتْ وسبتاي التنيبي اليمايبة سبي ا يبتدؾتألامل 

 ؽ   ينس الؾينة الدراسية ا دروستألاملع وللّ يت ؽتمتا 
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 : حجم استعمال وسائل التنقل اليومية عند الذكور: مقاطعة موالي رشيد.5املبيان رقم 

 

  2121-2109املصدر : امليدان                                                              

ع سببي %94اببد   هميببة وسببتاي النيببي الؾممايببة سببي تببنيال  م ببة البباَمرع واليببن وفبب ت نسببع  ت   بب   9رىبب   يبببب  ا عيببتمل

ع وصبتم  التبنيال  ا بيت ؽببب تىبدال سبي الرتعبة الاتلابة %44ثألامل ي قت نسبعة ا تني بألامل ؽببب الدراصبة النتر بة ثبما ي 

ع ٍمبببت  قابببذ التنيبببي ؽببببب %01تخألاببببا ينسبببعة ع وثبببي التنيبببي ؽببببب السبببيترا الختفبببة سبببي الرتعبببة ابببت ىعبببي %04ينسبببعة 

   %9الدراصة العمااية نسعة 

هُببباا يتضبببم  مل الاعييبببة اليبببن تحبببدمنت ؽن بببت  ٍ بببب ابببا ابببرا خبببالْ هببباه الدراسبببة ىبببد وصبببد  فبببدا لعبببت سبببي اسبببتؾمتْ 

وسبببتاي التنيبببي   ل  مل هيمنبببة اسبببتؾمتْ وسبببتاي النيبببي الؾممايبببة ي نبببذ ورامه ؽبببدا ثيبببتاً اىت بببتاية واصتمتؽيبببة 

سته  سي تبيتمل الجتْ ا ؾتس اا ايتدؾة      خر ع واا م ة  اصتمتؽية      خر ع واا مرا اخرع وابا و بؾية ا

  بب   خببر   تببتحُ  ؽببدا ؽنتفببر خترصيببة سببي التليببة النببراع لبب   ؾببد الجببتْ ا ؾببتس للببّ ا ِببممل ا عسبب  يت ينراايببةع 

مبؿع وؽبا در بً الجتمبؿع وابا خبالْ تيسبي  الؾمبي وييمت  فعت الت  اصتمتؽيت يع ِي ؽا در ً تصتمتؼ والتل

  سبببببته  يبببببمؼ الر سبببببمتْ ا عبببببيما سبببببي ايتدؾبببببة ابببببم ن ر(بببببيد سبببببي يبببببدرا 18ويمؽيبببببة الر سبببببمتْ والؾالىبببببت  تصتمتؽيبببببة

اسببببتؾمتْ السببببيترا الختفببببة وف عببببة اسببببتؾمتْ وسببببتاي النيببببي الؾممايببببةع واليببببن اؾببببتنذ قببببي تخببببر  اببببا ؽببببدا   اببببت  

العسببيألاب  ميببد  فببعت ص يببت  مل النيببي الن ببرن الجمببت ي لبب   ؾببد الببرا خداببة ث ببر ة ارتعاببة يتألسبباْم والعنيببة و 

اؾا ةع يي ىاتؽت اتن ات م يي  تىت تان وتصتمت ي وثيال ل تديألاب الن رنع م  ت اؾ  الؾديد ابا الن بْم 

  19والتلترب
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 : حجم استعمال وسائل التنقل اليومية لدى إلاهاث: موالي رشيد6مبيان رقم 

 
2121-2109ملصدر: امليدان ا  

ٍرست و ؾية يبمؼ وسبتاي التنيبي ا سبتؾم ة سبي فبنمل  يبت  ابم ن ر(بيد الم بؿ اليبتا  لبد  الن بت  ال بؾعيةع 

ابد  ارتنبتؼ  1وا تمألا ا مقيتب ر سبمتْ ابتان واىت بتان ي بْم لعبت اىتنبتم وسبتاي ييبي ختفبة   ل يببب  ا عيبتمل رىب  

اببا المببمؼ المسببتاي ا سببتؾم ةع  %9,م ببة إلايببت ع واليببن ي قببت نسببعة نسببعة اسببتؾمتْ وسببتاي ييببي ؽممايببة ؽنببد 

َتختيببتر مببتنذ لببد  هبباه الن ببةع سببي ثببألامل يعيبب  اسببتؾمتْ الببدراصت  ي ببنني ت (ببع  انؾببدلع  و ببناذ ا يببتن ؽ بب  تىببدال 

ة ع وقبي و بؾية تنسبر ااتبدااا  ا مترسبت  الجتليبة وا نؾُسب%0واستؾمتْ السيترا الختفة صد يبتار   يتؾبد  

 يدورهت ؽ   ااتداا الجتْ ا ؾتس  

سبببي ايتيبببي للبببّع تنح بببر اؾغببب  تبببنيال  ىبببتد ن ايتدؾبببة  ينت الؾينبببة ا دروسبببة  سبببي السبببيترا الختفبببةع سبببمام ؽنبببد 

الاَمر  و إلايت ع وىد تنعنيت   اه الم ؾية ؽند االثغة ااتدااا  الجت   ا ؾت(بة ؽنبد ال بننألاملع واليبن (بم ت 

ؤ(ببر اخببر يمضببم هيمنببة السببيترا الختفببة سببي التببنيال    بباه ا يتدؾببةع معتإل ببتمة   بب   ٍ ببب اببا ايتدؾببة  هنببتٌ ا

 هميببة ااببتالٌ صميببؿ  يببماؼ الرسببتايي ؽنببد اؾغبب  ىببتد ن هبباه ا يتدؾببةع تتمألابب  ايتدؾببة  ينببت ينببدرا خاببمه النيببي 

تصبرا الُعألاببا  ع ٍمت تتمألا  ي بؾه  هميبة سبيترا  2ع022ع00الختفة يتلنتمال  الؾمماية   ثما ي مالمة خامه 

ببممل ع سببي المىببت الببان تنؾببدل ميبب  هبباه السببيترا  سببي الببتْ سببُا  بب ا سببي انببتدً سببُا الؾمببترا   الؾنببًع يمَر وا  ٍب

 النيال  
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 : استعمال وسائل التنقل اليومية لدى الذكور)أهفا(7مبيان رقم 

 
 2121-2109املصدر: امليدان                                                                   

 مل السبببيترا الختفبببة اؾبببد المسبببي ة تٍ بببب اسبببتؾمت  ابببا ىعبببي الؾينبببة ا دروسبببةع ينسبببعة ي قبببت  ,  بببألاب ا عيبببتمل رىببب  

سبببتاي ييبببي ؽممايبببة  سبببي ا رتعبببة تخألاببببا ع وصبببتم  يبببتيي تفبببنتل   البببدراصت  ي بببنني تع ا يبببتن ؽ ببب  تىبببدالع و 9%,

 ع اؿ ااتيت  دنيه  ستؾمتْ الدراصة العمااية ألفراه ر ت ية ولنس ل تنيي  % 09ينسل   تتؾد  

 : حجم استعمال وسائل التنقل اليومية لدى إلاهاث بمقاطعة أهفا. 8مبيان رقم 

 
             2121-2109املصدر : امليدان 

السبببيترا الختفبببة لبببد  إلايبببت  ؽ ببب  صميبببؿ وسبببتاي التنيبببي تخبببر ع ثيبببخ ي قبببت نسبببعة اسبببتؾمتلعت هبببيما اسبببتؾمتْ 

ع وسببج ت  انبب  نسببعة سببي فببنه الببدراصت  ينمؽي ببتع ٍمببت ؽببرل اسببتؾمتْ وسببتاي ييببي ؽممايببة اسببتم ت  صببد 24%

ت  السبتييةع ثيبخ ع و(عد التنيي ؽبب ا يتن ؽ   تىبدال نسبعة اعمبة ايتريبة ابؿ يبتيي ا عيتيب%9اتديية ل  تتؾد  

ع وهنببت يبباٍر  مل الؾينببة اليبببن فببتامنته تعنيببي ؽبببب ا يببتن ؽعبببترا ؽببا ؽببتاال    ببتق ا سببي ينبببس %43وفبب ت نسبببت  

 الوي  و يتليرب ان   

ىتاتنببببت ا ؾايببببت  الختفببببة يببببنيماؼ وسببببتاي التنيببببي ا سببببت داة سببببي ا مترسببببت  الجتليببببة   بببب  تح يببببي وتنُيببببّ الييببببما 

  ا ؾت(بببة ابببا انايبببة ألخبببر ع  ل لؾعبببت إلااِتييبببت  ا تتثبببة ل نبببرا سبببي التنيبببي   ببب  و بببؿ ا تحُمبببة سبببي تعبببتيا الجبببت  
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خر ابببة ل تعتينبببت  تصتمتؽيبببة والجتليبببةع لببب  اؾبببد دعيؾبببة ا مترسبببت  الجتليبببة اتحُمبببت مي بببتع يبببي ارهميبببة ي بببمايط 

الؾتل   الجبتْ  تصتمبت ي اىت تاية واصتمتؽية خترصة ؽا  رااا النرا واتنمرا يتلماىؿ تصتمت ي  ثيخ يمصد سي 

  20ينيت  ام مؽية استي ة ؽا و ي النتؽ ألامل ويراا   ع ىتارا ؽ   تمصي  امترست    وتماال   

 : المقياض المجالٍ للجوقالت الشهسية. 6

ع وقببي در يببة  la proximité géographique يتمألابب   سبب مب النيببتا الن ببرن يت رتِببت  ييببما ؽ بب  اليببرب الجقراسببي 

ببت اببت تِببممل ان بب ة يتلنسببعة لألسببر اليببن لببد  ت  دنببتْع واليببن تتمألابب  يت سببت دال الببدووب لألاببتٍا الؾتاببة  ثيببتا  فتلعع

ببب  ؽ بب  اسبببت دال وسببتاي النيبببي  تحببتْو هبباه تسبببر ترتعببته يممىبببؿ سببُ ن سبببي وسببط ا دينبببةع  ف ببت در يبببة ثيببتا ت ٍب

ر السببُا وتؽتمببتا ؽ ب  السببألاب ؽ ب  تىببدال سببي القتيببة اببا هباا تسبب مب قبي التي يببي اببا التنيبي خببترج ايب الن يبةع

  لُا ؽ ب  البرف  ابا تع بن سبتٍنة الجبتلألامل ا دروسبألامل لبنمط النيبتا الن بر ةع     مل ا الثبػ 21ا مترست  اليماية

هم تينتت   ٍ ب ؽ   الت   تتا ل است دال وستاي ييي يم ت ه  يماؽعبتع وقبي و بؾية مر ب  ت عبرول النيبتا 

نة اؽتبب  االلا  ا   االل ل ع ول  اؾد يغر ة اليرب الجقراسي فتلنة لتنسألاب ا مترسبت  الجتليبة ال ؾعة سي ادي

 سي هاه ا دينة 

اا خالْ تيصتن تاييت  الجقرامية ا عتمة يتلتنيي اليماذ سي الجت   الن ر ةع وصديت  س مب ثيبتا اخبر وهبم  

 Le mode deوسع يد   هاا النمط ينس مب النيتا "الِبتلينمرنذ" ا الا  لتنسألاب و ؾية التنيال  سي الجتْ ا در 

vie californien ع البان يتمألاب  يااراصب  سبي اسبتثة ٍعألاببا اتمألاب ا يااِتييبة المفبْم ا بتانع تنابمن هباه الار يبة سبي

 النيتا ؽ   اؾدْ ؽتْ اا التنيال  اليماية واست دال اُاه ل سبيترا  ووسبتاي النيبيع يمُبا وفبه هباا النبمؼ

َبببتاا سبببي  .22ا ابببت ي ينيببب  ا عبببيماع معبببم يعيلبببة  بببقط  يديملمصيبببة تسببب  الٌ لتنٍيبببد ااتييبببة هببباا البببنمط ابببؿ ابببت هبببم 

 ا يتدؾتألاملع يدرج ا عيتيت  التتليةم

 : متوسط املقياس املجالي للتنقالت الشهزية : موالي رشيد9املبيان رقم 
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اببد   هميببة التببنيال  خببترج ا يتدؾببة اببا ىعببي الؾينببة ا دروسببةع مِببي مببرا اببا ا عحببممألامل ييببمل  2رىبب   يبببب  ا عيببتمل

تنيببي ٍمتمسببط خببترج ايتدؾببة اببم ن ر(ببيدع خ مفببت ا يتدؾببت  ا تتخمببة ل منايببة اببا ىعيببي  0211يببنٍ ب اببا 

سبي ا رتعبة الاتييبة ابا ثيبخ سيدن امااع سيدن ؽامتملع سعتتةع العرواو ا  تبناذ التبنيال  ااخبي ا يتدؾبة ينسبعت 

د ارتعته السبتٍنة يميتدؾبت  فألابب ايتدؾبة ايبر السبُاع خ مفبت  0321تهمية يمتمسط ي ك  تنييع وهم ات يٍؤ

لبببد  الببباَمرع وهبببم ابببت  ؾابببذ مؾببب  يبببماار "ا نايبببة ا نتابببة"  ن البببتْ ث بببرن ا  بببا ل نبببملع سبببي ثبببألامل النيبببتا 

ةع وهببببم اببببت ياببببر  ؽببببدا  سبببب  ة ؽببببا اببببد  ت عيببببة وتببببممألاب الؾم يببببة اببببا ؽمببببي واسببببمو وتمببببدرس يِببببممل خببببترج ا يتدؾبببب

 النتصيت  تستسية ل ؾن  الُر   سي ا ناية  

تنيال  ٍمتمسبط خبالْ ال بعرع واليبن تِبممل سبي القتلبل سبي اتلبته ادينبة  01و 9ت باو  التنيال  خترج ا دينة ات يألامل 

َنىصببت  ااتببداا  وت  ببا سببي القتلببل  اببت ل ببا هتب ل عحببر  و ا ببتهدا  ثببد  اعتر ببت  النمديببةع الجديببداع الربببته 

ٍبببببرا اليبببببدل  و لي بببببتم مؾببببب  تفبببببراه إلااار بببببة  اؽتببببببب  التبببببنيال  خبببببترج الع بببببد انؾدابببببة لبببببد  الؾينبببببة ا دروسبببببة 

 يت يتدؾة  

 

 : متوسط املقياس املجالي للتنقالت الشهزية : أهفا 01املبيان رقم 

 
 2121-2109املصدر : امليدان                                                                   

تنيبببي خبببالْ ال بببعر ٍمتمسبببط  0111 هميبببة التبببنيال  خبببترج ا يتدؾبببة واليبببن ي قبببت ابببت ينبببته   01يببببب  ا عيبببتمل رىببب  

تنيببي ل نببرا  0221متمسببط ي ببك  ٍ ببب اببا ل نببرا الماثببدع وصببتم  التببنيال  ااخببي ينببس ا يتدؾببة سببي الرتعببة الاتييببة ي

الماثد  يبب  ا عيبتمل  ي بت ارتنبتؼ دنيبه ل تبنيال  خبترج ا دينبة يتلنسبعة ل ؾينبة ا دروسبة سبي ايتدؾبة  ينبت ايتريبة 

تنيي ٍمتمسط ل نراع ٍمت تمألا   الؾينة  ي ت يعيبجيي ابت  41اؿ ايتدؾة ام ن ر(يدع والين وف ت      ٍ ب اا 

 ألامل خترج الع د سي ال عر ٍمتمسط   يألامل تنيي     تني 

امؾنبت اؾميبً النغبر سبي اتلتهبت  التبنيال  اليمايبة   ب  استُ بتل  ثبد صمايبل النيبتا الؾ بر ة سبي ا دينبةع وللبّ 

ثسببل يغببتل تاببتٍا اليببن يعيحعببت الجببتْع لبب  اؾببد النيببتا تيت ببر ؽ بب  الوببي والببدربع يببي امؾببت اتا عببت  النيببتا 

ع و فبعت تِبم ا  la territorialité 23  بِ ة ل  بباب وا سبتهمة سبي تِبم ا ؽالىبة تراييبةالن بر ة   ب  تلبتو  النبدوا ا
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هبباه الؾالىببة يتا ببل اسببتثة ٍعألابببا تتلببتو  ا يتدؾببةع و فببعت الجببتْ ا ؾببتس يحببدا اياالىببت اببا التليببة التببنيال  

 اليمايةع يدما اا اير السُا     اخر يياة يت  المفْم  لي ت سي اليمل  
 الممازطات المجالية الفسدية فٍ ثكوًى الهويات االججماعية. : دوز 7

 لا تنا نت تستنتتصت  الستيية ثْم ا مترست  الجتليةع سنلد  مل هاه ا مترست  ت ت ه اا التْ اخرع واا 

م بببة اصتمتؽيبببة ألخبببر ع وابببا صبببنس اخبببرع اليبببتنم البببان يلؾ عبببت  ن ا مترسبببت  والتبببنيال  اليمايبببة تتمألاببب  ينبببمؼ ابببا 

ببببي ثسببببل خ مفببببنت  ت  ينراايببببة والتنببببراع واببببتاال إلانسببببتمل  ؾببببن  سببببي الببببتْ اصتمببببت يع ملمتؽببببة تمببببراا ت ببببّ َو

سن ِي هم ة التلية ثسل الخ بتاا الجتليبة لِبي انايبةع واليبن سبرؽتمل ابت سبتنر  هم بة اصتمتؽيبة تمألاب  َبي 

 اية  م ة ؽ    خر ع وللّ ثسل ا مترست  الجتلية ويمؽية ال بااا  والتنيال  اليم 

نسبب  ي تح ي نببت يتإل(ببترا   بب  اور تاببتٍا سببي تحديببد العم ببة والعم ببة تصتمتؽيببةع متلعم ببة قببي  ي ببت اِتييببة و ناببمن 

َتيببت اح يببة  و ودنيببةع مببعؾ  تاببتٍا اؾمببي ٍمماىببؿ لتحديببد العم ببة اببا خببالْ  تحديببدهت يناببتٍا اؾينببةع سببمام 

تمببت يع  ل يببرتعط هبباا تخألاببب والعم ببة ؽ بب  وصبب  التحديببد ترسببيخ خ مفببي  ت سببي ٍينميببة النببرا ا ببرتعط يملتلبب  تص

نعب  
 
بت يتلجبتْ البان يحبد  ميب   ت بت ومييع

ع
اا خالْ ؽالىت  التنمألاب والتنمرع ٍمت يمُا  مل يرتعط تِبم ا العم بة ارتعتد

 العم ببة الجتليبببة م بببِي ؽبببتل ياببر يتألاملم يحبببدا  ثبببدهمت التليبببت اببا ثيبببخ ترتعبببته الايبببتسيع وآلاخببر ابببا خبببالْ ؽبببدا

ا مترست  / التيترا  الايتمية / تصتمتؽية الين يمُا تحديدهت سي استثة اؾينة  ٍالهمبت يراب    ب  مبرام الؾالىبت  

 والجتلية  la sociabilitéيألامل تصتمتؽية 

تمصبببد سببببي النيبببتا ؽمماببببت الؾديبببد اببببا ا مترسبببت  اليمايببببة ا  ممسبببة اليببببن تحبببيط ينببببت واليبببن نسببببعامرهتع مت مترسببببت  

اؾبببببب ؽببببا ينسببببعت سببببي (ببببِي  يببببديملمصيت  اِتييببببة  يحببببدا هبببباا ا نعببببمل   ن تيديملمصيببببة ا ِتييببببة  صميببببؿ  الجتليببببة

تثِبتل اليببن ييببمل   ببت تمببراا إليتببتج الجببتْم محببل ا دينبة  و الؾُببسع تن ببيي انببتدً تلتر ببة ؽ بب  ثسببتب  خببر ع 

يببتن  و الياببتر  و الدراصببة    َببي هبباه تن ببيي  اببتٍا ترميبب  ؽ بب  ثسببتب  خببر ع تن ببيي التنيببي ؽبببب السببيترا  و ا 

ا مترست  ؽعترا ؽا  يديملمصيت  اِتييةع ألف ت تنامن ؽ    يغمة تلواو  و اليي   و ا ؾبتيألاب اليبن لنسبت اِتييبة 

م ببِي فببترل  ؽ بب  سبببيي ا اببتْ متلؾالىببة اببؿ البباا ع  و الجسبب   و آلاخببر ا  و  ن بباة اؾينببة ا ببِي يياببة وفببْم 

صتمتؽية والايتمية  يت ؾ   الماسؿ  لألمرااع واسبته  سبي تِبم ا ؽبدا  مؾبتا ل عم بة  ينسبيةع     صميؿ الت مرا  ت 

اصتمتؽيببببةع سيتسببببيةع  لبببب  ع ٍمببببت ت ؾببببل ت ببببّ الؾالىببببت  اورا سببببي معبببب  الار يببببة اليببببن تيببببمل   ببببت العم ببببة تصتمتؽيببببة 

ي سبي ا مترسبة ا ِتييبةع  ن ا سبتهمة والايتمية لألمرااع اا خالْ ينتم هاا العؾد الخت  ل ن ته تصتمت ي ا تماب

 24.سي ي ـم العؾد ا ِتنذ الدىيً ل عم ة

 لا تنا نببت ا مترسببت  الجتليببة اليمايببة ل نببرا اليببتدا سببي ايتدؾببة اببم ن ر(ببيدع يلببد  ف ببت اتمحببمرا م ببِي  ست ببتن 

ترسبت  لا  فبعقة ؽ    اتٍا الؾميع  اتٍا العسموع  اتٍا التمدرس يتلنسعة ل متمدرسألاملع وقي سي اؾغمعت ام

ال بببروراع  ن ابببت هبببم اعببب  لالسبببتمرار سبببي الؾبببن   اؾغببب  تنيالتببب  تِبببممل ؽببببب وسبببتاي النيبببي الؾمبببماذ  و ا بببيت ؽ ببب  

تىدالع متصتمتؼ هاه ا ِميت  سي انغماة م ر ة  سته  سي  ؽاتم  و   االات العم ة تصتمتؽية الستادا سي هاا 

لع يببببببي اؾبببببد  سببببببي انعماعببببببت النببببببرا   ببببب  الجمتؽببببببة ا تمألابببببب ا يببببببننس الجبببببتْع واليببببببن لبببببب  اؾببببببد ارتعابببببة يببببببتألمراا محسبببببب

الخ مفببيت ع  ل لِببي صمتؽببة هم ببة تحببدا ٍينمي  ببت ووصماهببت تصتمببت يع والببان  سببمت يتحديببد ا مىببؿ سببي الجببتْ 
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تصتمببببببت ي وا ت ببببببما لجمببببببمؼ ايتمببببببتما  تمببببببراا ا  ببببببِ ة ل ملببببببتْ  م ِببببببي الببببببتْ سبببببُب ن امألا اتبببببب  وخ مفببببببيتت  

جتليببة الختفببة يبب ع واليببن تحُمببت مي ببت ال ببمايط تىت ببتاية والايتميببة اليببن تحببدمنت ؽن ببت سببي احببتور وامترسببتت  ال

سبببتييةع يحبببتْو تمبببراا ؽببببب هببباه الخ مفبببيت  ترتعبببته يملبببتلع  ىسبببرا  و دماؽيبببةع لن بببِ ما هم بببة ختفبببة   ببب  

  25الستٍا والتْ وصماه يتلؾالىة تينؾتلية ال ؾمر ة يألامل Castellsتمألا ه  ؽا فألابه ع وهم ات ؽبب ؽن  

سي ايتيي للّع يالثػ  مل ا مترست  الجتلية والتنيال  اليمايبة سبي ايتدؾبة  ينبت ىبد  خبا  انحبت اقبتيرا  بت  لننبته 

سبي تثيببتم ال بؾعية ا تمألابب ا ي ببؾه اابتالٌ الرسببتاييع  ثغنببت  مل ا مترسبت  الجتليببة ام ؽببة م بِي (ببع  انببتغ  

وع  اببتٍا ال بميبب  والر ت ببة وتاببتٍا الخ ببرام والنببماانع ٍمببت سببج نت تيتربببت يببألامل يببألامل  اببتٍا الؾمببيع  اببتٍا العسببم 

ا مترسبببت  الجتليبببة الاَمر بببة والنسبببتاية   ن  مل هنبببتٌ ينبببس ا مترسبببت  الجتليبببة ا تعؾبببة ابببا ىعبببي ا بببر ا والرصبببي  

هببم آلاخببر اببا  ببرور ت   ثغنببت  ي ببت ٍيببه اؽتبببب  هبباه الن ببة  مل ال بميبب  ؽببا الببننس وال ببباا ؽ بب  النببماان  ؾتبببب 

الؾن ع  ل  مل النيتا   تيت بر ميبط ؽ ب  الؾمبي والعسبمو وا درسبة  ات بتل اؾغب   مبراا الؾينبة   باه توفبتل 

   ل يمُببا 26رP. Ricoeur الختفبة يت مترسببت  صؾ عبب  يت ببنممل   م ببة اتاتييببة واسببتمرا التليبت ؽ بب  ثببد اؾعألاببب 

العم بببة ا تاتييبببة"ع وقبببي ؽعبببترا ؽبببا الممؽبببة ابببا "تمبببت ي ابببا خبببالْ معببب  ا ِبببتمل البببان   بببق   النبببرا سبببي الجبببتْ تص

السببمت   و الخ ببتاا  و الت ببرمت  اليببن تتمتببؿ يوعببت  اؾببألامل وايمماببة اؾينببة التليببتع اسببمت يتمفببيه شببخا 

  27وايتريت  وت نين  يمم مؽية سي الجتْ تصتمت ي ثسل الاعيت  تصتمتؽية

يبببة ا نتغمبببة  والجببببتْ  ععبببر  الدراسبببت  الجقراميبببة تصتمتؽيبببة   هميبببة انبببتهي  البببتْ النيبببتا  ا سبببترا  والنٍر

ا ؾببببتس  الببببتْ ا مترسببببت  والخيببببتْ  والؾالىببببة ال باييببببة سببببي ينببببتم البببباا  النرايببببةع وسببببي ينببببتم الؾالىببببت  تصتمتؽيببببة 

  سبي (ببيعت ترتُب  اؾغبب  ت بّ ا نببتهي .ع واليبن اؾتببب  ثببد اِميبت  العم ببة تصتمتؽيبة28والجتليبة ابا ىعببي َبي  نسببتمل

تْو ؽ ب  المبمؼ ال بببااا  ؽ ب  تاببتٍا ٍمبت ؽرمعببت  رابممل مر مبمملع مببتل باا ؽ ب  ينببس تابتٍا اببا ىعبي الممؽببة 

اببا تمببراا الببااتيألامل اببا (ببني   ؽاببتم اياعببتؼ اصتمببت ي لت ببّ الن ببةع وهبباا تياعببتؼ هببم اببت سببينر  ا يماببت  تو بب  

يت  اع ببت  ة   بب  ل عم ببة تصتمتؽيببة ا نبايببة اببا ا مترسببت  الج تليببة   ل تنببتج العم ببة تصتمتؽيببة اببا خببالْ سبب ٍم

مف تع منُبرا العم بة اعنيببة ؽ ب  النبد تانبب   ثبد ابتع ؽ بب  البرف  ابا  ف ببت لنسبت ت يتايبة يببألامل تشبخت  البايا   ببتَر

  29اا التع مر تصتمت ي ا ع ن سي م با  انية اؾينة وا رتُ  سي التلية اؾينة

 .خاثمة 8

يبة التليبة ابتحُ  مي بت ابا ىعبي استه  النر  ٍية سي (مملي  ت سي مع  اينتايُية الجتمؿع و   بؿ هباا تخألابب لنٍر

الممؽببة اببا ا يِتيألا اببت  لا  ال ببعقة الجتليببةع واليببن ثتولنببت مح ببعت اببا خببالْ ترتِببت  ؽ بب  تح يببي ا مترسببت  

ع ال بميب ع الر ت بةع العسبموع ال  بترا     ع الجتلية النراية والتنيال  اليماية وا ت به تن باة الجتليبة  الؾمبي

 اا ثيخ الحج  والنمؼع وثسل تيتمتم تصتمت يع وثسل الجنسع وثسل الاعيت  تصتمتؽية 

 ععببببر ؽم نببببت  مل َببببي ن ببببته اصتمببببت ي يؤخببببا اببببا وصعببببة يغببببر التليببببة م ببببِي اي ببببما  و فألاببببب اي ببببماع ىسببببرا  و  

 يبببببدانذ ابببببا صعبببببة  وخ مفبببببيت  النبببببرا تصتمتؽيبببببة والايتميبببببة دماؽيبببببةع هنبببببتٌ ؽالىبببببة تبببببنمألاب وتبببببنمر يبببببألامل ا نابببببً ا

والعم تتيبة اببا صعببة  خببر     يببرتعط َببي ن ببته الببت ي احببدا يمناببً التببمدألامل الخببت  يبب  ميببطع وييمببت يببرتعط يِببي 
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 الؾالىت  ا ِتيية وا تاية الين يييمعت  سته  تنُيّ هاه الؾالىت  يت ما اا اؿ ت بنيه ال ببااا  اليمايبة ا ِتييبة

     است ال  اور تاتٍا سي تحديد العم ة تصتمتؽية لألمراا  

 ععببر  يتببتاج هبباه المرىببة العحايببة  مل ا مترسببت  الجتليببة اليمايببة اتعتينببة يببألامل الجببتلألامل ا دروسببألامل ثسببل الحجبب  

ب  ا مترسببت  اليمايببة ال برور ة سببي تثيبتم ال ببؾعيةع ٍمببت تتمألاب   ي ببت ينبدرا ا متر  سببت  ال بمي يببة والنبمؼع ثيببخ ت ٍب

  اتٍا الر ت ةع ال بمي ع الت   خ رام     يتؽتعترهت تُمي ية سبي يغبره ع ايتيبي ايبجيي ا مترسبت  سبي ايتدؾبة 

 ينببت لنببمؼ اببا التببما مل سببي ا مترسببت  الجتليببة  سببج نت  ي ببت تعتينببت اببا ثيببخ اسببتثة الجببتْ ا ؾببتسع معبباا تخألابببع 

ا سبببتثة يعيلبببة تي بببا ا مترسببت  الجتليبببة اليبببن   تتؾبببد  الوبببي  و  يتمألابب  ؽنبببد  يبببت  ايتدؾبببة ابببم ن ر(ببيد ي بببقر

ا يتدؾبةع سببي ثببألامل يتمألابب  الجببتْ ا ؾببتس الخببت  يايببت   ينبت يت اتببدااع وهببم (بببي  يتلجببتْ الخببت  يتلبباَمرع وللببّ 

 راصؿ يتألستس     ااتالٌ المستاي الال اة ل ييتل يالّ  

تدؾة ام ن ر(يدع سي ايتيي للبّع يبت  اسبتؾمتْ وسبتاي ييبي ختفبة استؾمي يُ با وستاي النيي الؾمماية سي اي

سببي ايتدؾببة  ينببتع سببج نت  ي ببت اسببتؾمتْ السببيترا الختفببة يُ بببا اببا ىعببي  يببت  ايتدؾببة  ينببتع ايتيببي  ببؾه هبباه 

النسببعة سببي فببنمل يغألابببا  ا سببي ايتدؾببة اببم ن ر(ببيد  مسببريت للببّ يتلخ مفببيت  تصتمتؽيببة والايتميببة وث  نببته 

 ط تىت تاية وا تاية  يتل ماي

 (ريت سي تخألابب   ب  اور ا مترسبت  الجتليبة سبي تح يبي تِبم ا العم بت  تصتمتؽيبةع واؽتببيبت تابتٍا اليبن ي بباا ؽ ي بت 

النببرا اببا خببالْ امترسببتت  الجتليببة اببا يببألامل احببداا  ا ببُيي هم ببة النببراع و (ببريت  مل اصتمببتؼ هبباه ا مترسببت  سببي 

 الات العم ة تصتمتؽية الستادا سي للّ الجتْ الممؽة اصتمتؽية   ِي ا
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 كلية اآلداب والعلوم اإليظايية طايع
 الهغسب -فاض -                                                                                                                                       

 نلخص:
هخوُا مً َظا اللمل كِض مِاعهت بين الضعاؾاث الِضًمت والحضًثت التي اَخمذ بالصىث اللوىي باكخباٍع أزغا 

ظا ما خضا ؾم ٔاث الٌم بأكظائه املخخلٌت. َو صاخبها مً خغ ًُ ا 
َ
َهغ في صىعة طبظباث ُملّضلت ومىاِئمت إلِا

ْ
ـ ًَ لُا 

ٔالٌسغ   ً ض، واإلاٌؿٍغ بمجمىكت مً الللماء اإلاؿلمين وأصحاب اإلالاحم بضعاؾخه أمثا٘: ابً مىـىع وابً صٍع

ٔالضاوي والِؿؼالوي وابً الجؼع  ه وابً حني، والٌالؾٌت الغاػي، واإلاهخمين بالِغاءاث  ي، والىداة أمثا٘: ؾِبٍى

ٔابً كغبي وإزىان الصٌا. ًخلضصث مىاحي أبداثهم، ابخضاء مً الىاخُت  ين  ٔابً ؾِىا والٌاعابي، واإلاخصًى

ائُت، ئط لم جًٕ صعاؾتهم للصىث صعاؾت كابغة بل هابلت  الىؼُِت مغوعا باإلاؿخىي الىؿٌُي، واهتهاء بؼبُلخه الٌيًز

 .ُِت ئلى اإلاىطىقمً هـغة كم

ض ئزغ طلٗ حوُيراث جخىاجغ بين    ِ
ّ
ىل ًُ وما صام الصىث اللوىي كباعة كً طبظباث وجمىحاث جدضر في الهىاء، ًاهه 

لت 
ّ
ٖ
َ
ش
ُ
يُت اإلا ً الصىجُين، وبىىكُت الُحؼم الخٍٖى الظلٍ والِىة، والشضة والغزاوة اعجباػا بأوطاق الىجٍغ

ٔاهذ ؾلت الاَتزاػ ٓبيرة هخج كجها خضة الصى  ٔان الصىث زاًخا، لخبضأ اللملُت للصىث، ًٖلما  صذ 
ّ
لما جِل ث، ٔو

الؿملُت خُيئظ؛ ًخيخِل َظٍ الظبظباث ئلى مٖىهاث ألاطن، الش يء الظي حلل مجمىكت مً الللماء ًسىطىن 

ُت التي جؼغأ  صازل حهاػها الؿمعي.  هماع البدث اإلالغفي للٕشٍ كً جلٗ الؿيروعاث اإلالًغ

    
 الهوجات الصوثية -اللظاييات احلديثة -الدزاطات القديهة -صوتأكوطجيمية الالكلهات الهفجاحية:

 
 

Abstract 

     This study analyzes the linguistic sound from an acoustic perspective through comparing it 

within the traditional and the modern linguistics. 

The premise of this article is based on the concern given by many pioneers in phonetics, such as 

IbnSina, “IkhwanSafa”, AlFarabi who consider the linguistic sound as a human competence that 

results from physical, physiological and articulatory processes. 

 Hence, they established the fundamentals of the phonetic study which  have become the basis of 

contemporary linguistics. 

Keywords:The linguistic sound – acoustics – phonetics – linguistics 
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 نقدنة
جهه. ؿخلمله الٖائىاث الحُت كلى حٌلض الصىث ؿاَغة ػبُلُت 

ُ
ازخالًها، ًُخضْع أزَغٍ وجخلامل مله صون أن حعي ٓ

ٓما ٌلخبر وؾُلت مً وؾائل الخىاصل كىضَا، ًخلبر كً أإلاها وحىكها، والخؼغ الضاَم كلحها، ٓما جدباص٘ 

بىاؾؼخه ئشاعاث الحب وصغزاث الوظب والتهضًض. ئال أن الصىث كىض ؤلاوؿان ًسخلٍ جماما كً الصىث كىض 

إصي وؿٌُخه الخىاصلُت بلالُاجه.الحُىان، ألهه ً  [1]ٕخمل ٍو

الشٗ أن الضعاؾاث الصىجُت كىض كلماء اللغبُت اجٖأث كلى الحـ الضُُّ في جمُيز ألاصىاث بين مساعحها 

ىا  اًت الؿمم أَمُت في ئصعاْ زصائص ألاصىاث، ئال أن كلماء اللغبُت أصٔع وصٌاتها، والًؼا٘ املحضزىن ًىلىن َع

ٔا واكُا بظغوعة ت ألاصىاث، ًِض كني ابً ؾِىا في  ئصعا ذ للىص٘ى ئلى خِائّ في ملًغ الاؾخلاهت بللم الدشٍغ

دا مٌصال،  (أؾباب خضور الحغوي)عؾالخه الشهيرة ذ الَحْىَجغة حشٍغ بظلٗ ًجلل مبدثا مً مباخثها في حشٍغ

 عابؼا بين ئهخاج ألاصىاث وبين كمل ألاكظاء ًحها.

ج في خِل الضعاؾاث الصىجُت كىض كلماء اللغبُت ٌلض ؾبِا ٓبيرا حضا ئطا ولهظا ًان ما جم الخىصل ئلُه مً هخائ

 ُىعن بٕثير مً الحِائّ التي لم ًخىصل ًحها ئلى وطىح ئال مإزغا باالؾخلاهت بالخؼىع الللمي اإلاؼغص.ما

ً لم ًسغحىا ٓثيرا كً أؾلىب الضعاؾاث الصىجُت اللغبُت ًجللىا صعاؾاتهم  في ئن كلماء ألاصىاث اإلالاصٍغ

ما: الٌىهُدُٖا  (Phonology)والٌىىلىحُا (Phonetics)ًغكين أؾاؾُين، َو

ض جىص   ُبه؛ ألن الصىث ؤلاوؿاوي ماصة، وصعاؾت َظٍ اإلااصة جٖىن ُو لىا ئلى ك٘ؼ الصىث، واؾخؼاكىا ئكاصة جٓغ

 Theكلمُت مئت باإلائت، جبضأ لحـت حشٖل الصىث في الجهاػ الىؼِي بضءا بظوؽ الحجاب الحاحؼ)

Diaphragm) كلى الغئخين اللخين جضًلان الهىاء في الِصبت الهىائُت، مغوعا بالحىجغة والٌم واللؿان وصىال ئلى

 .[2]أطن الؿامم، بل ختى وص٘ى ألاصىاث ئلى الضمان َوَعّص الٌلل الظي جدضزه

ِت الىؼّ  م ًانزومً  ظا ػٍغ ت الىـام الصىحي لٖل لوت، ٓو صعاؾت الصىث اللوىي، أصبدذ خاحت ُمِلّحت إلالًغ

 .بالصىث

 الخمُيز بين صىث وآزغ، وما أكظاء الىؼّ الٌُٕلت باهخاحه؟ًٍُٕ ًخم 

 (:Auditory Phonetics) علو األصوات الظهعٍ فٍ الدزاطات القديهة -1
 . نصدز الصوت عًد إخواى الصفا 2-2

ً ئًاٍ   ى ًلل مً أًلا٘ الىٌـ ؤلاوؿاهُت ملخبًر غ، َو اعجبؽ مٌهىم ألاصىاث كىض ئزىان الصٌا بمٌهىم الجَى

 باػىُت. أّولياثبمثابت الغوح؛ ًبمجغص زغوج الصىث جلخِؼه أطن الؿامم لُسخٌي ئزغ طلٗ طمً ئوالُاث

ٍ جسخلٍ جما بِل لِض صعؽ ئزىان الصٌا الصىث صعاؾت ػبُلُت  ًِضمىا له حلاٍع ُِ ما كً جلٗ التي ُضمذ له مً 

 كلماء اللوت.

ًِ٘ى ئزىان الصٌا كً ٌُُٓت ئصعاْ ألاصىاث بداؾت الؿمم: " ٔل َظٍ ألاصىاث ئهما هي ُغٌق ًدضر في الهىاء    

ت أحؼائه ًخسلل ألاحؿام ٔلها،  ، وؾغكت خٓغ ٍغ مً جصاصم ألاحغام، وطلٗ أن الهىاء لشضة لؼاًخه وزٌت حَى

َمّىَج ئلى حمُم الجهاث، لُضزل في أطهُه ئلى  ًاطا َصَضَم حؿٌم 
َ
م وج

َ
حؿًما آزغ اوؿل  طلٗ الهىاء مً بُجهما وجضاً
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ت  خمىج أًظا طلٗ الهىاء الظي َىاْ ًخدـ كىض طلٗ الِىة الؿاملت بخلٗ الحٓغ صمازُه في مإزغ الضمان، ٍو

 .[3]"وطلٗ الخوُير

ٍغ ًاهه ًخسلل حمُم  جيخُج ألاصىاث ئطن كً ُغٍق ًدضر في الهىاء، وبما أن الهىاء ًدؿم بلؼاًخه وزٌت حَى

ًاطا جصاصم حؿمان اوؿل الهىاء اإلاىحىص بُجهما وجضاًم في شٖل مىحاث في حمُم  ثمتألاحؿام، ومً جم

وبخضاًم جمىج الصىث ًضزل في  ٍ الصىث،لُ في الاحؿاق بلض طلٗ، ًٖلما احؿم الخمىج  طَ  لُبضأالاججاَاث، 

ؿاَم ها  ئزغ طلٗ أطن اإلاؿخمم َو
ُ
ل َدّىِ

ًُ ت التي  في جمىج الهىاء اإلاىحىص صازل ألاطن، ًُدـ اإلاؿخمم بخلٗ الحٓغ

ُئت  الضمان ئلى هٌـ ألاصىاث الىاججت كً الِغق، صون أن ًسخلؽ صىث بصىث آزغ. " ًٖل صىث له وومت َو

ها لٖي ال ًسخلؽ بلظها ببلع ًٌُؿض  عوخاهُت زالي صىث آزغ، ٓما الهىاء
ُ
دٌـ ًدمل ٔل صىث بهُئخه، وٍَ

ؼ الحُٕم الظي حلل لٕم الؿمم وألابصاع وألاًئضة ُلُال ما  َُئاتها، ئلى أن ًبلوها الضمان وطلٗ جِضًغ اللٍؼ

 .[4]حشٕغون"

اللىامل ألاؾاؾُت في خضور الصىث اللوىي كىض ئزىان الصٌا جخجلى في جِاعق ألاحؿام ًُما بُجها، وخمل ئن  

الهىاء لظبظباث هاججت كً طلٗ الِغق لدؿخِغ في ألاطن، وجسخلٍ خضة الصىث بازخالي ألاحؿام اإلاِغوكت وصعحت 

ٔان الاصْ  لِؼ الاصؼضام أو الِغق، ًٖلما  ٔان الصىث أُىي ٔو ظٍ ضام أُىي  ا. َو ٌّ
َ
ٔان الصىث أز ٔان الِغق لُىا  ما 

مًٕ جلخُصها في الترؾُمت الخالُت:  ألاصىاث ُض جٖىن خُىاهُت مىؼُِت أو هير خُىاهُت، ػبُلُت أو آلُت ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: خطاطت جوضيحيت ألقسام ألاصواث مً مىظوز إخوان الصفا1الشكل )

 . حدوث الصوت عًد الفازابٍ 2-0
 زالزت مىاطُم أؾاؾُت:(اإلاىؾُِى الٕبير)في الجؼء الثاوي مً ٓخاب (ٌ 339)ثيجىا٘و الٌاعاب

 في أؾؼِؿاث صىاكت اإلاىؾُِى؛ -

 صعاؾت آلاالث اإلاشهىعة والىوم املحؿىؾت مجها؛ -

 جألٍُ ألالحان الجؼئُت؛ -
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ئن الللم املخخص بضعاؾت الصىث وجٌؿير خضوزه َى الللم الؼبُعي، ًِ٘ى الٌاعابي: " ئن مً ألاحؿام ما ئطا 

ػاَخَمُه حؿم آزغ لم ًِاوم الؼاخم، واهِاَص له، وإما بأن ًىضًم ئلى كمّ هٌؿه مثل ألاحؿام اللُىت، أو ًْىسِغَ 

ٔان  للؼاخممً ألاحؿام الغػبت، أو أن ًيَخِخي ئلى الجهت التي ت الؼاخم مً هير مِاومت أصال، ًمتى  ٔاهذ خٓغ ئلحها 

 .[5]ٓظلٗ لم ًىحض في الجؿم الظي ػخم صىث أصال"

ئن اللىصغ ألاؾاؽ في ئهخاج ألاصىاث َى الؼخم  الِغق واللىصغ الثاوي َى اإلاِاومت، واإلاِاومت حشترغ الِىة 

 [6]والصالبت.

ٔاهذ مِاومت مً الجؿم اإلاِغوق ئلى الجؿ   لما طُلٍ الجؿم اإلاِغوق كً ًٖلما  م الِاعق ًاهىا وؿمم صىجا، ٔو

برع َظا الؼغح ٔىن  مِاومت الِاعق هاب الصىث، ًُ ٔالصىي أو ألاحؿام الغػبت  وما  ألاحؿام الجامضة اللُىت 

 
ُ
غ كلى كىصغ اإلاِاومت ومً جم ال ج ٔاهذ ُىة الجؿم الِاعق لها، ًِ٘ى الٌاعابي فٔالؼين ال جخًى ي يخج ألاصىاث مهما 

َظا الصضص: "ومً ألاحؿام ما ئطا ػخم بجؿم آزغ ُاوم الؼاخم ًلم ًىسَغ له، ولم ًىضًم ال ئلى كمّ هٌؿه وال 

ٔاهذ ُىة الؼاخم صون ُىة اإلاؼخىم،  ت الؼاخم، وطلٗ مثل حمُم ألاحؿام الصلبت متى  ئلى الجهت التي ئلحها خٓغ

غق أن ًىحض له صىث"
ُ
 .[7]وخُيئظ ًمًٕ مَتى ُ

حؿم صلب، حؿما آزغ ًمازله في َُئخه، ئطن َىاْ مالمستالِغق، والِغق َى  هدُجتًدضر الصىث ئطن 

ٔاهذ مِاومت مً  كىصغان أؾاؾُان إلهخاج ألاصىاث، َما الِغق واإلاِاومت الىاججت كً الجؿم الصلب، ًٖلما 

لما هابذ اإلاِاومت اولضم الصىث، و  َىاْ كىصغ زالث أؾاس ي الجؿم اإلاِغوق للجؿم الِاعق خضر الصىث، ٔو

ى الهىاء باكخباٍع الىاُل إلااصة الصىث، " ًمتى جدْغ الجؿم الِاعق ئلى اإلاِغوق الظي ًِِغُكه،  في ئهخاج الصىث َو

بِى مً الهىاء أحىاء ال جىسَغ لًٕ جىضًم بين ًضًه  ًان أحؼاء الهىاء التي ًُه وبين اإلاِغوق مجها ُض ًىسَغ له، ٍو

َبا الهىاء مً بين الِاعق ًُظؼٍغ الِاعق ئلى أن ً
َ
ىظوؽ بِىه وبين الجؿم اإلاِغوق، ًُىٌلذ مً بُجهما... ومتى ه

 مخصل ألاحؼاء خضر خُيئظ صىث "
ً
 .[8]واإلاِغوق مجخملا

أما كً ٌُُٓت ئصعاْ الؿامم لهظٍ ألاصىاث: " ًان الهىاء الظي ًيبى كً اإلاِغوق َى الظي ًدمل الصىث.... ئلى 

ٍَ لللظى الظي ًُه الِىة التي بها ٌؿمم ًُخأطي طلٗ ئلى الِىة الهىاء اإلاىحىص في الصما زين، والصمار مال

 .[9]"ًِؿمله ؤلاوؿان

ائُت جدضر ئزغ ُغق حؿم صلب لجؿم آزغ ًِاوم َظٍ  الِغق، وأزىاء َظٍ هرائن الصىث بهظا اإلالنى ؿاَغة ًيًز

ى -الِاعق واإلاِغوق –اللملُت  ًيخِل الهىاء اإلاىحىص بين الجؿمين  دشغ في الهىاء كلى شٖل مىحاث صىجُت ٍو

ضْع بالِىة الؿاملت ُُ ى الصىث ئلى صمار ألاطن أو ػبلت ألاطن ل
ّ
بل
ُ
 .[10]" مخخالُت ج

 .الصوت عًد ابٌ طيًا2-3
 
َ
خضًثه كً خاؾت الؿمم في  ،في ملغِض في ئػاع الللم الؼبُعي ٌ( للصىث428)َ الشُش الغئِـ ابً ؾِىا ؼغ  ج

ض ًلُّ بظلٗ ، خُث ُا٘: (الشٌاء)ٓخاب  " ئن الٕالَم في أمغ الؿمم ًِخض ي الٕالم في أمغ الصىث وماَُخه، ُو

؛ ئن الٕالم في خاؾت الؿمم و 11الٕالم في الصضي" ِصض بهظا الِ٘ى ًيشأ كىه مً كملُاث باػىُت ًِخض ي ما ٍو

زله ًداؾت الحضًث بضاًت كً ماَُت الصىث ٓماصة زام لىحىص َظٍ الحاؾت،  ًلىال الصىث إلاا جدضزىا كً ُمض

ٔاهذ أو آلُت.  الؿمم ُوحضث أؾاؾا إلصعاْ ألاصىاث ػبُلُت 
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 ًما الصىث؟ وما الصضي كىض ابً ؾِىا؟

ًِ٘ى ابً ؾِىا "ئن الصىث لِـ أمغا ُائم الظاث ولِـ ملمىؾا وال مىحىصا زابذ الىحىص، وال ًجىػ ًُه ما ًجىػ 

أهه أمغ ًدضر وال ًدضر ئال  ،ين واضح مً أمٍغفي البُاض والؿىاص، والشٖل مً أخٖام الثباث... بل الصىُث ب

 .[12]كً ُلم أو ُغق

بسصىص خضور الصىث اللوىي هي  -ئزىان الصٌا والٌاعابي –جبضو ؤلاطاًت التي ُضمها ابً ؾِىا كً هيٍر

؟
ً
 مؿألت الِلم والتي هي مِابل الِغق، ًٍُٕ ًدضر الصىث بالِغق والِلم ملا

ُض ًدضر كً مِابل الِغق  هابً ؾِىا أن الِغق وخضٍ لِـ ؾببا في خضور الصىث، مؿدىضا في طلٗ ئلى أه ًغي 

ى الِلم.  َو

 مفهوم القسع -أ

ب حؿم مً آزغ مِاوم له - ب أو  ،الِغق: َى جٍِغ ت الخٍِغ جلُه َمَماؾت كىٌُت، هاججت كً ؾغكت خٓغ

ت التي للمِغوق  به ئلى ُىتها. ًِ٘ى ابً ؾِىا "ًجب أن ًٖىن للجؿم الظي جِغكه مِ اومت وأن ًٖىن للحٓغ

 .[13]"اإلاِغوق كىٍ صاصم ًهىاْ ًدـ

 مفهوم القلع -ب

ي مشَِى كً آلازغ ٓسشبت  - ِّ الِلم: َى جبلُض حؿم ما كً حؿم آزغ مماؽ له، مثل: "ما ُلم أخض ِش

م شِئا ،[14]"جىخي كلحها بأن جبين أخض شِحها كً آلازغ ػىال
َ
ٔأن هِل هير أهىا ال هجض مم ٔل ُلم صىجا، 

ٔان َظا الش يء ال صالبت ًُه ًلً ًٖىن إلاثل َظا الِلم صىجا البخت.   ببؽء و

ؼت أن ًٖىن اإلاِغوق صلبا مِاوما للِاعق، وأما الِلم ًُيخج كً  ًصضع الِلم بىاًء كلى جصاصم ُاعق ومِغوق شٍغ

 جباكض حؿمين.

ت مغجبؼت بىىكُت الِغق أو الِلم،  ظٍ الحٓغ ت الهىاء، َو تي الِلم والِغق جيُخجان خٓغ ًغي الشُش الغئِـ أن خٓغ

ت الهىاء وجمىَحُه جٖىن طلٌُت، أما  ٔاهذ ألاحؿام اإلاِغوكت أو اإلاِلىكت لُىت، ًان خٓغ ٔان الصضم طلٌُا و ًان 

ٔاهذ ألاحؿام صلبت  ٔان الِلم أو الِغق بِىة وكىٍ و ت، ومتى جمىج الهىاء بؿغكت ئطا  ت الهىاء جٖىن ٍُى ًان خٓغ

دضر الصىث، ومً جم ًان الللت ألاولُت إلهخاج ألاصىاث هي اإلاِاومت ًُ  .[15]وبِىة ًاهه 

 مفهوم الّصدى -ج

ىِحُبه هٌـ الخمىج، ًاطا أصضع أخض  - ًُ دُضر كً جمىج  ًَ الصضي: ئن صىث الصضي ٓما ًِ٘ى ابً ؾِىا 

الصىث ئطا ُاومه خاحؼ ما بلُض كً مٖان ئصضاع الصىث ٓجبل أو حضاع صىجا ما، ًان جمىج طلٗ 

ىصغي ئلى الخلٍ مدخٌـا   بِغكِه لجضاع أو لجبل، ٍو
ُ
ْىظِوؽ ًَ ومىلُه مً الاهدشاع، ًان طلٗ الخمىج 

لؼم الخمىج في َظٍ الحالت: "ما ًلؼم الٕغة اإلاغمي بها ئلى الحائؽ أن جظؼغ الهىاء ئلى  . ٍو بشٖله ألا٘و

شترغ في ؾماق الصضي أن ًٖىن كآـ الصىث حبل أو [16]"ًُما بُجها وأن جغحم الِهِغي  الخمىج ، َو

با مً  ؿمم الصضي في البُىث ألن كآـ الصىث ًٖىن ٍُغ ٌُ حضاع بلُضا كً مٖان ئهخاج الصىث، ئط ال 

 مصضع الصىث، وال ٌؿملان في ػمىين مخلاُبين.
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 . ايجقال الصوت2-4
اهدشاع الصىث ُض ًدضر كىه اصؼضام حؼء بجؿم آزغ، ًُيخِل في الهىاء ًُيُخج كىه ما أشاع الٌاعابي ئلى أن 

ض أشاع الٌاعابي ئلى َظٍ اللملُت بِىله:  ٌلغي باإلاىحت الصىجُت التي جخد٘ى ئلى طبظباث ًخصل ئلى أطن الؿامم ُو

َبا، ًخٌّ ًُه أن ًصضم حؿما آزغ ًُ
َ
ىٌٕئ ًُصضم "ًٖىن َظا الهىاء هٌؿه ئطا ًاَع الظي كىه ه يبى كىه أًظا ٍو

خه ًخظلٍ مىحخه ختى  مً زلٌه آزغ زم ًىٌٕئ أًظا ًُصضم آزغ وال ًؼا٘ َظا الخضا٘و ختى حؿًٕ خٓغ

 .[17]ٌؿًٕ"

ض ًظُّ  ا ًِض عأوا أن اهدشاع الصىث في الهىاء ًدُضر كلى شٖل صائغي ُض ًدؿم ُو أما ئزىان الصٌا وزالن الًى

سخٌي بلض طلٗ.جبلا لِىة الصىث أو طلٌه لُخالش ى   ٍو

 علو األصوات الظهعٍ فٍ الدزاطات احلديثة -2

 . أههية الظهع فٍ إدزاك األصوات0-2
(ًغكا مً ًغوق كلم ألاصىاث، لٖىهه حهخم بضعاؾت الخصائص AcousticPhoneticsٌلض كلم ألاصىاث الؿمعي)

صُضع ألاصىاث مً ؤلاوؿان ًخيخِل أوال زال٘ الهىاء الخاعجي كلى 
َ
ائُت ألصىاث الٕالم، خُث ج اإلااصًت أو الٌيًز

ؿغ، ألّن الؿمم َى الحاؾت الؼبُلُت التي 
َ
ٌ
ُ
رحُم َىاْ وج

َ
ُخت
َ
البض شٖل مىحاث ختى جصل ألاطن، ومجها ئلى املخ ً

ٌها.   مجها لٌهم جلٗ ألاصىاث، ئط ئن الؿمم في همٍى ووشأجه ٌؿبّ الٕالم والىؼّ باكخباٍع أُىي الحىاؽ وأَع

 ولخىطُذ َظٍ اللملُت هضعج الترؾُمت الخالُت:

 

 

 

 

 

 

 

 (: طريوزتا الًطق والظهع0الشكل )
ظٍ الاَتزاػاث ؾغكان ما جىلض  مً البَضهي ٔاث جدضر في الهىاء، َو دضر ضجت  جيخج كىه جدغ ًُ أن ٔل صىث لوىي 

ا وجخالش ى شِئا ًشِئا ٔلما ابخلضث كىه،  حويراٍث في الظوؽ بين الِىة والظلٍ، ًخىدشغ اهؼالُا مً مصضَع

لِى في ماء عآض ً ًُ ِاعن بين َظٍ الـاَغة وؿاَغة الَحجغ الظي  ًُ م وهالبا ما  ض ًُه جمىحاث جىؼلّ مً مُى ِ
ّ
ُىل

 ؾِىغ الحجغ لخمىث بلُضا كىه كلى الظٌاي.

ٕظا ًان ألاصىاث  َحدَو
ُ
ُّ  ج ىت في وؾؽ مغن شضًض كلى اإلاؿخىي الؿمعي بٖىجها جظبظباث جىدشغ بؿغكت مل

حُت جىجم كً اَتزاػ حؿم صلب، م ٔاث جمىُّ يِخج بظلٗ اإلاىحاث الصىجُت كً خغ
ُ
ى الهىاء، وج ثل: اللؼاًت َو

ً الصىجُين لضي ئزغاج بلع ألاصىاث الٕالمُت. ولٖي ًدضر  ت وجغ اللىص والهىاء في الىاي، وجظبظب الىجٍغ خٓغ

ىلض صىجا ؾملُا البض مً أن ًيخِل في الهىاء مً مصضٍع ئلى مٖان الخِاػه. ًُخَدّى٘ ألاطن جلٗ  َظا الاَتزاػ ٍو
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لضمان، َظا ألازير الظي ٌلمل كلى ًٗ َظٍ الغمىػ الظبظباث ئلى عؾائل كبر ألالُاي اللصبُت وصىال ئلى ا

ا كلى  جبَر
ُ
ئاث الهىاء وج ا حؿبب اطؼغابا في حٍؼ ت لضي اهؼالُها مً مصضَع ت الاَتزاٍػ وجغحمتها، ألن الحٓغ

ىّ 
ُ
ٔاث في الىؾؽ املحُؽ كل ا في الظوؽ الاَتزاػ بخىاجغ اإلاصضع طاجه وبالشٖل طاجه. ًُخدِضر َظٍ الخدغ

، مما 
ً
 .[18]ًإصي ئلى والصة اإلاىحت الصىجُتواهسٌاطا

 . جهاش الظهع0-0
ًه ئلُه وجٌاكله مله  َلغُّ

َ
جللب ألاطن صوعا مهما في جىاػن ؤلاوؿان الضازلي مً حهت، وفي جىاػهه مم اللالم الخاعجي وح

ذ في صعاؾخه لخؼىع همى الجىين في الغخم، أن الٌم  ض أشاع كلم الدشٍغ ى كظى الٕالم–مً حهت زاهُت، ُو  -َو

،  -وهي كظى الؿمم -وألاطن بُِان ٓظلٗ ختى ًترة مخأزغة مً كمغ الجىين وهمٍى ًخٖىهان في مجمىكت واخضة ٍو

مما ٌشير ئلى الخىاؾّ والخىاهم والخٖامل في كملُتي ئهخاج الصىث والخِاػه، بل ٌشير ئلى طغوعة الخِاغ ألاطن 

ض  [19]،مالم حؿمله آطاهىاللصىث مً أحل ئهخاحه، وبلباعة أزغي ًال ًمًٕ ئهخاج صىث ما . وخؿب حلبير ألٌٍغ

األطن كظى عئِـ  ًِىم بضوع أؾاس ي في خُاة ؤلاوؿان الجؿضًت والىٌؿُت. ً" (ألاطن واللوت)جىماجِـ في ٓخابه

ٍ ؤلاوؿان الٕالم والتي بىاؾؼتها ٌؿدُِف كلى وحىص طاجه  ِ  [20]"ًهي آلالت التي بها ًخلَ

 وجىِؿم ألاطن ئحماال ئلى زالزت أحؼاء وهي:

 The outer ear:ألاطن الخاعحُت -أ

 The middle ear:ألاطن الىؾؼى -ب

 The inner ear:ألاطن الضازلُت -ج

 21وهمثل ألُؿام ألاطن بالغؾم الخسؼُؼي آلاحي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: زسم جخطيطي ألجصاء ألاذن3الشكل )

ألاطن الخاعحُت: وهي الِؿم الخاعجي مً ألاطن التي جلخِؽ الظبظباث الهىائُت وجخٖىن مً ُؿمين عئِؿين َما؛  -أ

ى  مار  َو ى الوظغوي الخاعجي صوٍع الخِاغ الصىث وجىححهه ئلى اإلامغ الؿمعي أو الّصِ ِصىان ألاطن  الغاصاع  َو

بلى ػىله ز  ئط ًىِل َظا ألازير الصىث ئلى الجؼء اإلامخض مً الصىان ئلى ػبلت ألاطن، ٍو
ً
ً ؾىدُمترا مؿت وكشٍغ

 ألاطن الىؾؼى.

خٖىن مً: -ب ٍ ػبلي صوير ٍو  ألاطن الىؾؼى: كباعة كً ججٍى



 

 
 صطفى حفاظن.د 

 
 أكوطجيمية الصوت اللغوي بني الفمس العسبٍ القديو والدزاطات اللظايية احلديثة

 

          
 نسلص أفاق  للدزاطات و الجكوًٌ الهجخصص                         

 
  0202أذاز  -نجلة زؤية أكاديهية ، العدد األول ، الهجلد األول ،نازض

 

 

153 

ػبلت ألاطن وهي كباعة كً هشاء شٌاي وؿٌُتها اؾخِبا٘ الظبظباث الصىجُت وهي بمثابت حضاع ًدمي    -

 ألاطن الىؾؼى.

ت - ت اللـُماث الؿملُت وجخألٍ مً: اإلاؼُغ ٔاب وجخصل ًُما بُجها بمٌاصل مخدٓغ  .والؿىضان والغ

ت، ًخضَ  بضأ كمل َظٍ اللـُماث كىضما ًصل الصىث ئلى ألاطن، ًُخظبظب هشاء الؼبلت، ًخخدْغ ًض اإلاؼُغ ٍو

ٔاب َظٍ الغؾالت الصىجُت طاث الؼبُلت  ٔاب، ًُإصي الغ صُاث زٌٌُت كلى الؿىضان، ًُؼَغ الؿىضان الغ

إصي َظا  ُت. ٍو  اليؿّ اإلاخضعج مً ألآبر ئلى ألاصوغ، ئلى جٕبير الصىث وجضخُمه.الحٓغ

ت والؿىضان كظلت جخصل باللـم  ت، ألن َاجين ًلِض الخف الللماء أن لٖل مً  اإلاؼُغ خدمُه مً ألاصىاث الٍِى

تُحوالاللظلخين جخمخلان بؼبُلت اهٕماشُت، جخِلصان كىضما جٖىن اإلاىحت الصىجُت شضًضة، 
َ
حت بظلٗ بين اإلاى  ف

ت وبين وصلها ئلى ألاطن الضازلُت ًخدمُا بظلٗ ألاطن مً ألاصىاث اإلاغجٌلت حضا، والتي ُض جدضر  الصىجُت الٍِى

 . [22]ًحها أطغاعا حؿُمت حضا ُض جإصي ئلى الصمم

 23وهمثل لظلٗ بما ًلي:

 

 

 

 

 

 

 (: زسم جخطيطي للعظيماث السمعيت4الشكل )

الضازلُت: وهي أكظاء الؿمم الحُُِِت، الهدشاع ألُاي اللصب الؿمعي بأحؼائها. وفي ألاطن الضازلُت  ألاطن -ج

ُه جىومـ ألاكصاب الؿملُت  . وجخٖىن ألاطن الضازلُت مً:[24]الؿائل الظي ٌؿمى بالؿائل الخُهي ًو

ًد٘ى  -
ُ
الظبظباث الصىجُت ئلى مىحاث الِىىاث الهاللُت: جمخلئ بالؿائل الخُهي وجىومـ ًُه ألُاي كصبُت ج

ٓهغبائُت جىِلها أكظاء ألاطن الضازلُت ئلى اإلاغآؼ الؿملُت في الِؿم ألاٌؿغ مً الضمان، خُث ًجغي ًٗ 

ا.  عمىَػ

لت: أَم حؼء في ألاطن الضازلُت ٌشبه مداعة خلؼوهُت ملُئت بالشليراث والخالًا ما بين ؾملُت ًسخص  - الُِى

 [25]ىكب ُىة الصىث.باؾدُلاب الترصص وكصبُت حؿخ

ـهغ طلٗ كبر الترؾُمت الخالُت:  [26]ٍو
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 محازة حلصوهيت جمثل قوقعت ألاذن(: 5الشكل )

ؼي للمش وجخجمم ًُه  اللصب - ى الظي ًصل بين ألاطن الضازلُت والجهاػ اللصبي اإلآغ الؿمعي: َو

 .[27]الشحىاث الٕهغبائُت ًُىِلها ئلى املخ خُث جخم كملُت جٌؿير الظبظباث وججهيز الغص كلُه

 . العهلية الظهعية0-3
جبضأ اللملُت الؿملُت كىضما جيخِل الظبظباث الصىجُت ئلى ألاطن ًِؿخِبلها الصىان أو صمار ألاطن، ًخىحه 

ا اَتزاػاث جدىاؾب مم ػبُلت َظٍ الخظبظباث.  خيخِل ئلى ألاطن لكبر اإلامغ الؿمعي ئلى ػبلت ألاطن، ًحهتز هشاَؤ

ت والؿىضان زم  ٔاب، ًخجغي الاَتزاػاث في الؿائل الخُهي، الضازلُت كبر كـُماث ألاطن الثالر، اإلاؼُغ الغ

َدّىِ٘ الظبظباث ئلى مىحاث ٓهغبائُت جيخِل ئلى اإلاغآؼ الؿملُت في الضمان
ُ
 .[28]لخىومـ ًُه ألُاي كصبُت ج

والىاُم أن ألاطن في أُؿامها الثالزت ال جِىم بىِل الصىث ًِؽ؛ بل حلمل ٓظلٗ كلى جضخُم الصىث، خُث ئن 

م مغجين في اإلامغ الؿمعي الخاعجي، وزالر مغاث في ؾلؿلت اللـُماث الصىث الظي ًصل ئ
ّ
َضخ ًُ لى ِصىان ألاطن 

الثالر، وزالزين مغة في اهخِاله مً هشاء ػبلت ألاطن ئلى ألاطن الضازلُت. وجبلى ُىة الصىث اإلاضخم في ألاطن 

َمغُّ الؿمعي. والىاُمكضص، (مغة 180)الضازلُت 
َ
أن َظا الخد٘ى الٕبير في ُىة  ُىجه ُبل صزىله الصىان واإلا

 .[29]الظبظباث الصىجُت طغوعي الهخِالها مً الىؾؽ الهىائي ئلى الؿائل الخُهي في ألاطن الضازلُت

ٔا أن َىاْ مىؼِت في الجؼء ألاٌؿغ مً  أزبدذ(P.Broca)وللل الضعاؾاث الللمُت التي أحغاَا اللبِغي ب٘ى بغو

ٔا همها وحلغي بمىؼِت بغو واؾخؼاق كالم آزغ ًضعى  (Broca’s area)الضمان مؿإولت كً اللوت واؾخسضامها ًو

م بالِغب مً Wernick areaآدشاي مىؼِت أزغي ؾمُذ بمىؼِت ًيرهُٖي) ( Wernicke) ًيرهُٗ (جخمُى

 [30].اإلإخىبت واؾدُلابهاأو  تاإلاىؼِت الؿملُت جسخص بٌهم اللوت اإلاىؼُى
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 زسم جخطيطي للدماغ يوضح مكان جدفق الدم أثىاء وشاط أحد املىاطق(:  6الشكل )

ٓظآغة  ًبضو مً زال٘ الترؾُمت أهه كىضما وؿمم لٌـا ًاهه ًىِل كبر هبظاث كصبُت ئلى مىؼِت  ًيرهُٖي   

ُت  ليرؾل بلض طلٗ ئلى كظالث  ٔا كبر الِشغة الحٓغ دلل زم ًصل ئلى مىؼِت بغو ُصيرة اإلاضي خُث ًٌهم ٍو

 اجساط الِغاع. 

ّ حهاػ  مًٕ جىطُذ َظٍ الؿيروعة مً زال٘ الصىعة آلاجُت اإلاأزىطة كً ػٍغ ان الضم  TEPٍو الظي ًىضح حٍغ

ت.  كىض الخٖلم أو الاؾخماق أو الغٍؤ

 

 
 [31]جوضح جسيان الدم أثىاء التكلم والاستماع والسؤيت TEP(:صوزة عً طسيق جهاش 7الشكل )
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 .أكوطجيمية الصوت 0-4
 جخظمً اللملُت الصىجُت زالزت كىاصغ عئِؿت وهي:

 وحىص حؿم في خالت جظبظب؛ -

ائي جيخِل ًُه الظبظبت الصىجُت الصاصعة كً الجؿم اإلاخظبظب؛ -  وحىص وؾؽ ًيًز

 حؿم ٌؿخِبل َظٍ الظبظباث؛ وحىص -

ٔان مصضٍع  ئن مىطىق الضعاؾت ألأىؾدُُٕت هي الظبظبت الصىجُت التي ًىِلها الجهاػ اإلاَصّىث،  ًالصىث مهما 

لين للظوؽ اإلاخدْغ مً اإلاصضع ججاٍ  أو أصله ًدخىي كلى اطؼغاب ماصي في الهىاء ًخمثل في ُىة أو طلٍ ؾَغ

جي ًيخهي ئلى ه ُض كاصة مِاعهت َظا بما ًدضر مً جمىحاث هدُجت الخاعج، زم ُطلٍ جضٍع
َ
لِ

ُ
ِؼت الؼوا٘ الجهائي، وح

 .[32]الخِاء حجغ كلى ؾؼذ ماء أملـ

ا وجىدشغ في الهىاء بؿغكت  متر في الثاهُت ئلى أطن الؿامم، أي ِطلٍ ما  340جيخِل ألاصىاث بؿغكت مً مصضَع

ذ ختى آلان سُل ئلُىا أهىا وؿمم في هٌـ لحـت هؼِه، [33]جِؼله أؾغق ػائغة كًغ ًُ ، وإطا عاُبىا شخصا ًخٖلم 

ذ ُصير بين الىؼّ والؿمم. وفي خا٘ وحىص صىث بلُض اإلاضي، مثل البىضُُت أو الغكض،  ولًٕ في الحُِِت ُو

الهىاء بين مصضع الصىث  بامٖاهىاجصىع ٌهم َظٍ الـاَغة ولًاهىا هغي طىء الاهٌجاع ُبل أن وؿمم الصىث. 

ظٍ الاَتزاػاث حؿبب  م ئلى كضة أحؼاء، ٌؿبب مصضع الصىث اَتزاػاث ألحؼاء الهىاء املجاوعة له، َو وآطاهىا ُمِؿ 

ا اَتزاػاث لألحؼاء املجاوعة لها، ًخيخِل بظلٗ كلى شٖل مىحاث بلُضا كً مصضع الصىث وجىدشغ ئلى أن  بضوَع

 .[34]جصل أطن الؿامم

ٍ صعحت ص ىث اإلاغء كلى ؾىه وحيؿه، ًأصىاث اليؿاء وألاػٌا٘ أُل خضة وطلٗ هـغا لٖىجهما أُل جخُى

 ضخامت، اعجباػا بؼبُلت وجغحهما الصىجُين.

مخض أخُاها ًئلى  23ًصل ػ٘ى الىجغ الصىحي كىض ؤلاوؿان خىالي  ، وكضص الظبظباث ًتراوح (ملُمترا 28)ملُمترا ٍو

ٍ كلى كضص الاَتزاػاث في الثاهُت، ًاطا ػاصث [35].في الثاهُت 1300و 60بين  ًضعحت الصىث أٔىؾدُُٕا جخُى

ميز بين أصىاث 
ُ
ظا ما ًجللىا ه الاَتزاػاث أو الظبظباث كلى كضص زاص، اػصاص الصىث خضة وازخلٌذ صعحخه. َو

ُت بالغؾم الخالي مًٕ جىطُذ َظٍ الؿيروعة اإلالًغ  :[36]أصضُائىا في الهاجٍ. ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 (: زسم جوضيحي ملساحل اهتقال الصوث اللغوي 8الشكل )
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 . الربربة الصوثية وخصائصها0-5
ٔان الصىث خاصا،  لت  ٔاهذ ؾغكت الخىجغ ؾَغ للظبظبت الصىجُت وجغصصَا بالى ألازغ في جدضًض كلى الصىث، ًٖلما 

دُضر في 
َ
ٔان الصىث زُِال، ئن الحضة والثِل َىا مغجبؼان بلضص الضوعاث التي ج ت الخىجغ بؼُئت  ٔاهذ خٓغ لما  ٔو

ٔاهذ َؾلت الاَتزاػ ٓبيرة  ٔان الثاهُت وجِاؽ بالهغجؼ. ًٖلما  ٔاهذ ؾلت الاَتزاػ صويرة  لما  ا ٔو ٔان الصىث ٍُى

 [37]الصىث زٌٌُا زاًخا. لىخأمل َظٍ الخويراث في اَتزاػ اإلاىحت الصىجُت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زسوم جخطيطيت للربربت الصوجيت  جبين جسدد ألاصواث املسموعت حسب الهسجص (:9الشكل )

 .الربربة الصوثية الدوزية البظيطة3
وجدضر َظٍ اللملُت خُىما جدؿاوي صوعة ٔل طبظبت ًحها مم الظبظبت ألازغي، مىظ بضء الصىث ئلى اهتهائه، وحشمل 

ت  ّ ًتراث ػمىُت حشبه ئلى خض ٓبير خٓغ ٔاث، ٓما جبُرػ أًظا كىضما ًخٕغع الصىث ًو ٘ )مجمىكت مً الحغ  (البىضو

ًُه اإلاىحاث الصىجُت، وأَم ما جمخاػ به وؾغكان ما جخٌاوث ؾغكت الصىث اعجباػا بالىؾؽ الظي جىدشغ 

ب مً وومت أؾاؾُت  ) ت، أجها جتٓر ت جىاًُِت )(Fundamental Toneألاصىاث الضوٍع  Harmonicوووماث  زاهٍى

Tones) ٔأن ًٖىن جغصص الىومت بدُث  جٖىن  جغصصاث َظٍ الىوماث مً اإلاظاكٌاث البؿُؼت لترصص وومت ألاؾاؽ، 

ومظاكٌاث اإلائت،  (طبظبت في الثاهُت 300و 200)، وجغصص الىوماث الخىاًُِت (في الثاهُت طبضبت 100)ألاؾاؽ 

لخمض طلٗ كلى َظٍ الىوماث الخىاًُِت.   َو

مًٕ جمثُل َظٍ اللملُت مً زال٘ اإلاىدنى الخالي:  [38]ٍو
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 :مىحنى جمثيلي لتردد الىغماث الصوجيت البسيطت11الشكل 

 وهي مىحت ألاؾاؽ(ذبربت في الثاهيت 111)بؿُؼت جغصصَا  مىحت حُبُت -أ

 وهي مىحت جىاًُِت(طبظبت في الثاهُت 200)مىحت حُبُت بؿُؼت جغصصَا   -ب

بت مٖىهت مً اإلاىحخين الؿابِخين -ج  مىحت هير حُبُت مٓغ

الخف َى جغصص اإلاىحت هير الجُبُت ًُ مم جغصص اإلاىحت ألاؾاؽ، ئط ؾغكان ما ًخأزغ شٖل طبظباتها باإلاىحت  ئن ما 

ٔا مم جغصصاث اإلاىحاث الخىاًُِت  .الخىاًُِت، ٓما ًٖىن جغصص وومت ألاؾاؽ ُاؾما مشتر

 . الربربة الّصوثية غري الدوزية الهسلبة3-2
ٔاث  وهي الظبظبت التي ال جدؿاوي صوعة ٔل طبظبت ًحها مم الظبظبت ألازغي، وجخم كً ّ مجمىكت مً الحغ ػٍغ

ت، وجمثلها الصىامذ اللغبُت، ئط ؾغكان ما جخىػق ػاُتها الصىجُت كلى مضي واؾم مً  ت هير الضوٍع الاَتزاٍػ

الترصصاث لٌترة ػمىُت ملحىؿت مما ًجلل الُحؼم الصىجُت جىدشغ ػاُتها ألأىؾدُُٕتكلى مضي واؾم وبشٖل 

ت  ،[39]كشىائي َصغا ملحىؿا ٓما َى الحا٘ باليؿبت لألصىاث الصٌيًر ُِ ض جِخصغ َظٍ الحؼم مضة صوام الترصص  ُو

 وألاهٌُت والخِابلُت في اللوت اللغبُت.

 . الجحديد األكوطجيمٍ لألصوات3-0
َظٍ ًغجٕؼ الخدضًض ألأىؾدُٖي لألصىاث كلى زالزت ملاًير، ًخم مً زاللها جدضًض ألاصىاث أٔىؾدُُٕا وجخمثل 

 اإلالاًير ًُما ًلي:

 . بًية احلصم الجكويًية:3-4
ض ها بُتر لضًٌٓى (: "بأجها مجمىكت مً الىوماث Course in phonetics)(مً زال٘ ٓخابهP.Ladefoged)ٌلًغ

 .[40]"الخىاًُِت اإلاؼابِت ألي جغصص وومي

يُت بهظا اإلالنى كباعة كً جغصصاث صىجُت وومُت مخِاعبت جغجٕؼ ًحها الؼاُت حغاء مغوع الهىاء صازل  ًالحؼمت الخٍٖى

ً عئِؿين  ً الصىجين كىض الىؼّ بصىث ما، ًخسظم َظٍ الحؼم إلاخويًر اإلامغ الصىحي ًُىجم كىه اَتزاػ الىجٍغ

ا ئلى جغي جغجِب جغصص َظٍ الحؼم مً أصوَغ ا. َما: الشضة والترصص. ٍو  أٓبَر
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ت  يُت للحٓغ ت  iًلى أؿهغها الحؼم الخٍٖى أن َظٍ الحؼم جبضو كلى شٖل (الجضحSit)الىاعصة في الٖلمت ؤلاهجليًز

ؼ أوالَا كىض الترصص  ؼ الثاهُت كىض  500أشغػت أًُِت ُاجمت جتٓر طبظبت في  1780)طبظبت في الثاهُت، في خين جتٓر

 :[41]طبظبت في الثاهُت. وجبضو َظٍ الحؼم حلُت مً زال٘ اإلِابُان الخالي 2500، والثالثت كىض (الثاهُت

 

 

 

 

 

 

 

 (: التردد الحصم التكويييت بالربربت في الثاهيت11شكل)

يُت حلُت، ئال أن أمثل َظٍ ألاصىاث هي جلٗ التي أشغها  والىاُم أهه لِؿذ ٔل ألاصىاث ًمًٕ أن جِترن بدؼم جٍٖى

ت التي جـهغ أػُاًها  يزا ئلحها ؾلٌا والتي جضزل طمً ألاصىاث الضوٍع للؼاُت ألأىؾدُُٕت كىض كضص مً أٓثر جٓغ

ض جلحها في مغجبت زاهُت ألاصىاث ت التي جخىػق ػاُتها ألأىؾدُُٕت كلى مضي واؾم  الترصصاث اإلاىٌصلت، ُو هير الضوٍع

 وبشٖل كشىائي ولٌترة ػمىُت ملحىؿت.

 
ّ
ا الهىاء كبر اإلامغ الصىحي الظي  ًيشأ كىه والىاُم أن اإلاىحت الّصىجُت جغجبؽ في حشٖ لها بترصصاث صىجُت ًصضَع

ً الّصىجُين، وفي الؿُاَ هٌؿه جىصل اللاإلاان) ئلى أن اإلامغ الّصىحي ًسظم  (Stevens)و(Houseاَتزاػ للىجٍغ

ظٍ ألازيرة جخمثل في: يُت َو ً الحؼم الخٍٖى  إلاخويراث في جٍٖى

م الخظُِّ في اإلامغ ًَى الَحىجغي   ؛مُى

 ؛مِضاع اإلاِؼم الَلغض ي لهظا الخظُِّ

ٌىي 
 
 ؛مِضاع الاهٌخاح الش

يُت ومخوي ض ُاصَما َظا الؼغح ئلى أن الغبؽ بين جغصصاث الحؼم الخٍٖى ًُ ُو َمغ الصىحي 
َ
 :[42]ٌض ي ئلىراث اإلا

  يُت مم صوغ اهٌخاح الشٌخين واُتراب الخظُِّ مً الحىجغة، واعجٌاق اهسٌاض جغصصاث الحؼم الخٍٖى

م الخظُِّ أصوى الٌم. بر اهٌخاح الشٌخين، أو جِضُّ ِٓ  الترصصاث مم 

 يُت مم صوغ اهٌخاح الشٌخين واُتراب الخظُِّ مً الحىجغة، ٓما  اهسٌاض جغصصاث الحؼم الخٍٖى

 جمُل الترصصاث ئلى الاعجٌاق.

 . نسلبة الضجٌ ج3-5
م مخصل للؼاُت  ت التي جِىم كلى جىَػ ًِىم َظا اإلالُاع كلى الخمُيز  بين  ألاصىاث الشضًضة والاخخٖآُت والخٕغاٍع

ذ  ٌَغ بُجهما في شضة الترصص الٌلا٘ ٓما ًدضر بين ئط ًخجلى ال (بالؿين والشين)ٓما ًدضر مً زال٘ الخصٍى

 في مضي واؾم مً الترصصاث، (الؿين والٌاء)صىحي 
ً
لا مخٌاوجا ، ٓما جخميز الّصىامذ الاخخٖآُت بخىػق الؼاُت جىَػ
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 لضعحت 
ً
خٌاوث َظا الخىػُق  بشٖل ملحىؾ جبلا ٓما جدؿم َظٍ الصىامذ بلضم (الىبر)ئط ؾغكان ما  ًخوير ٍو

يُت، ٓما ُض ال جـهغ بشٖل حلي في الصىامذ املجهىعة الاخخٖآُت وجخضح صعحت ُىة الصىث  وطىح ُخؼمها الخٍٖى

؛ ًصىجا  الثاء )مثال، أٓثر ئؾماكا مً صىحي   (الّصاص والؿين)الاخخٖأي مً زال٘ َؾلت الصىث اإلاىؼَى

 به. ًلّٖلٍ مجهما خؼم جٖىٍيُت زاصت (والٌاء

 اخلالصة
ص اإلاِا٘ ئلى ما ًلي:

ُ
 زل

 ئن أٔىؾدُُٕت الصىث اللوىي جخظمً زالزت كىاصغ وهي:

 وحىص حؿم في خالت جظبظب؛-

ائي جيخِل ًُه الظبظبت الصىجُت الصاصعة كً الجؿم اإلاخظبظب؛-  وحىص وؾؽ ًيًز

 وحىص حؿم ٌؿخِبل َظٍ الظبظباث؛ -

لِضماء أعحلىا حوير اإلاىحاث الصىجُت ئلى مٌهىم الِحّضة والثِل، ئط جىصلىا أًظا مً زال٘ َظٍ اإلاِاعهت ئلى أن ا-

ومتى  ،ًدضر زِل الصىث هدُجت ِهلـت الىجغ واؾترزاٍؤ وؾلت زِب اإلاؼامير، ًمتى ػا٘ الىجغ زِلذ الىومت

ٔاهذ الىومت أخض وإطا احؿلذ بمغوع ُصغث اخخضث، جُِِؿا كلى ًدضر في اإلاؼماع  الهىاء، ًاطا طُّ اإلاؿلٗ 

 هذ أزِل.ٔا

بظله الللماء الِضامى في جدبلهم للصىث اللوىي كبر مغاخله الثالر: هؼُِا ماكلى َظا الىدى اجضح لىا حلُا

ائُا وؾملُا يًز  :ًو

ما اإلاؿإولين  - ً الصىجين باكخباَع أصْع الِضماء بلين اؾدشغاًُت أن ُىة الصىث وطلٌه جغجبؽ بؼبُلت الىجٍغ

ذ الترصص اهدصغ الهىاء لُمغ كبر ممغ طُّ مً ًخدت اإلاؼماع وهخج كً طلٗ  كً مٌهىم الترصص، ًٖلما ػاصث خٓغ

 جظبظب .

ائُت  مقّد  - ه وطلٗ باالؾدىاص ئلى ملؼُاث ًيًز
ُ
ه وعزاوج

ُ
لىا الللم الحضًث مالمذ الصىث أٔىؾدُُٕا مً خُث شضج

ا الىُىي كلى زصائص الظبظبت الصىجُت وؾلت اَتزاػ الصىث، ًٖلما  ت اؾخؼلىا كبَر ت مسبًر ٔاهذ ؾلخه ٍُى

ٔان الصىث زاًخا. ٔاهذ طلٌُت  لما  ا ٔو  ٔان الصىث ٍُى

ت مما ًجلل الحؼم الصىجُت جىدشغ  - ت هير الضوٍع ٔاث الاَتزاٍػ ّ مجمىكت مً الحغ جخم الصىامذ اللغبُت كً ػٍغ

 ػاُتها ألأىؾدُُٕت كلى مضي واؾم.

ت البؿُؼت خُىما جدؿاوي صوعة ٔل - طبظبت ًحها مم الظبظبت ألازغي؛ مىظ بضء  جدضر الظبظبت الصىجُت الضوٍع

ٔاث ٓما جبُرػ أًظا كىضما ًخٕغّ  ّ ًتراث ػمىُت حشبه ئلى الصىث ئلى اهتهائه، وحشمل مجمىكت مً الحغ ع الصىث ًو

ت  خّض  ٘ )ٓبير خٓغ ، وؾغكان ما جخٌاوث ؾغكت الصىث اعجباػا بالىؾؽ الظي جىدشغ ًُه اإلاىحاث (البىضو

ت التي ال جدؿاوي صوعة ٔل طبظبت ًحها مم الظبظبت ألازغي. الصىجُت، كلى كٕـ الظبظبت  الّصىجُت هير الضوٍع
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