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 يعهح أتؽاز انثصشج

 ))نهعهٕو اإلَغاَٛح((

 سهسهت انعهٕو اإلَساَيت

 جمهت فصهيت حمكًت ٔيفٓرست

 جايعح انثظشج /ذظذس عٍ كهٍح انرشتٍح نهعهٕو اإلَساٍَح

 انثظشج  - انعشاق

 

 

 

 

 

 

 ظًٕٓسٚح انعشاق

 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثؽس انعهًٙ

 اإلَغاَٛحكهٛح انرشتٛح نهعهٕو -ظايعح انثصشج

 انصاًَ عذد خاص تٕقائع انًؤذًش انعهًً انذٔنً

 (انُض ٔجذنٍح انًعشفح فً انعهٕو االَساٍَح )

 2022/ اراس/ 14-16

 انعضء انصاَٙ

 اديــــــــــــأ.د. عالء عثذ انحسٍٍ انعث :سئٍس ٍْأج انرحشٌش

 أ. يٓددددددددذي يحسددددددددٍ يحًددددددددذ :يددددددددذٌش ٍْددددددددأج انرحشٌددددددددش

 تاحدددددددس أقدددددددذو: ةددددددداْشج يضْدددددددش ن ردددددددح إداسج انًجهدددددددح:
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 )يٕاقع ٔاشرتاكاث اجملهت يف ادلستٕعباث انعهًيت( 

-                                            يٕقع انًجهح انشةًً-

https://bhums.uobasrah.edu.iq   

 انرشقٍى انذٔنً-

                                                -ISSN Online   2707-3599 

         -ISSN Print   2707-3580 

                                                                                                          يعايم انرأشٛش انعشتٙ-

(0,94(= )AIF)- 

                                                       0.0473)-)يعايم انراشٍش ٔاالةرشٓاداخ )أسةٍف( )                           (       -

-                     انًجهح يسجهح فً انًٕقع انعانًً                                        -

https://scholar.google.com 

https://bhums.uobasrah.edu.iq/
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 -www.iasj.net                               جالخ االكادًٌٍح انعشاقٍحًيٕقع ان-

 2002نسُح  1113سقى اإلٌذاع فً داس انكرة ٔانٕشائق تثغذاد  -

(www.udledge.com( 

1) i-Journals( www.ijournals.my) 

2) i-Focus (www.ifocus.my) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasj.net/
http://www.udledge.com/
http://www.ijournals.my/
http://www.ifocus.my/
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 )تعريف باجملهت(

تصدر عي كليت الرتبيت للعلىم اإلًساًيت/جاهعت  ,فصليت,جملت حمكوت وهتخصصت  .1

 التعلين العايل والبحث العلوي العراقيت.البصرة/وزارة 

تطوح أى تكىى هصنفت ضوي أهن القىاعد والبياًاث العامليت واى تكىى  .2

هرجعاً علوياً للباحثني والدارسني يف العلىم اإلًساًيت ووصىل أحباثهن إىل أوسع 

 ًطاق هي العامل.
 (:حقٕق انطبع  حمفٕظت نهُاشر) 

 البصزة /كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت.مجيع حقوق الطبع حمفوظت جلامعت  .1

ال جيوس نشز أي جشء من هذه اجمللت أو اقتباسه دون احلصول على موافقت خطيت مسبقت من  .2

 رئيس هيأة التحزيز.

ما يزد يف اجمللت يعرب عن أراء أصحابه وال يعكس أراء هيأة التحزيز أو سياست   .3

 جامعت البصزة.

 

 

 

 

 

 

 

 ٍْأج ذحشٌش انًجهح:نالةر ساس ٔانرٕاطم يع 

-Email:magazinbasrah@gmail.com                     
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 ٍْأج انرحشٌش:

 يكاٌ انعًم االةى ٔانهقة انعهًً خ

1.  
 أ.د. عثذ انثاعظ خهٛم يؽًذ

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى عهٕو انمشآٌ

2.  
 أ.د. إتشاْٛى فُعاٌ صذاو

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى انراسٚخ

3.  
 أ.د. ؼايذ لاعى سٚشاٌ

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى اإلسشاد انُفغٙ ٔانرٕظّٛ انرشتٕ٘

4.  
 أ.د. يشذضٗ عثاط فانػ

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى انهغح انعشتٛح

5.  
 ؼغٍٛ عٕدجأ.د. عالء 

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى انهغح االَكهٛضٚح

6.  
 أ.د. عثاط عثذ انؽغٍ كاظى

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى انعغشافٛح

7.  
 أ.و.د. َثٛم كاظى َٓٛش

 كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح-ظايعح انثصشج

 لغى انعهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح

1.  
 أ.د. يؽًذ انخضايٙ عضٚض

 كهٛح اٜداب -ظايعح انفٕٛو  -يصش 

 لغى انعغشافٛح

2.  
 تٕشٓش -ظايعح خهٛط فاسط -إٚشاٌ أ.و.د. سعٕل تالٔ٘

10.  
 كهٛح انرشتٛح -ظايعح انغٕٚظ   -يصش أ.د. ظًـال انذٚـٍ إتـشاْٛـى يؽًٕد انعًشظٗ

11.  
 َالذ ٔأكادًٚٙ –ذشكٛا  أ.د. عثذ هللا  أتشاْٛى

12.  
 كهٛح انعهٕو انرشتٕٚح –ظايعح آل انثٛد  –األسدٌ  عهًٛاٌ يعهٙ تُٙ خانذ أ.د. يؽًذ

13.  
 كهٛح اٜداب –انعايعح انهثُاَٛح  أ.د. يؽًذ َعٛة يشاد
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 ))ششٔط انُشش فً يجهح أتحاز انثظشج )نهعهٕو اإلَساٍَح((

 :ًٍٍذُقسى  ضٕاتظ انُشش إنى قس 

 تقٕيى انبحج )يا قبم احلصٕل عهى قبٕل انُشر(: عُدأالً:

)يستم انغرض يٍ انبحج ْٕ:انعُٕاٌ يف أعهى انصفحت ٔيُدرد حتتّ فقرة ٌكٌٕ ذشذٍة انظ حح األٔنى تانشكم انرانً: (1
 )رسانت ياجستري(,)أطرٔحت دكتٕراِ(,أٔ نهرتقيت,أٔ غري ذنك(حى)أسى انباحج أٔ انباحخني,اجلايعت,انكهيت ٔانقسى(.

ال ذضٌذ عٍ خًسح اةطش ٔذرشجى إنى انهغح  -ياعذا قسى انهغح االَكهٍضٌح-خالطح انثحس تانهغح انعشتٍح تانُسثح نألقساو كافح  (2

حظشاً,ٔذرضًٍ )ذشجًح انعُٕاٌ ٔانًهخض ٔأةًاء انثاحصٍٍ(  قبم ٔحدة اخلدياث يف قسى انهغت االَكهيزيتاالَكهٍضٌح يٍ 

 تانُسثح نقسى انهغح االَكهٍضٌح كزنك ذرى ذشجًح انعُٕاٌ ٔأةًاء انثاحصٍٍ ٔانًهخض تانهغح انعشتٍح. ٔذخرى ٔذجهة يع انثحس انُٓائً.أيا 

( نهغدح االَكهٍضٌدح.ٔال ٌقثدم Times New Roman( نهغح انعشتٍح , ٔ)Simplified Arabicٌكٌٕ َٕع انخظ نهثحس ) (3

 ( حظشاً ٔال ٌقثم غٍش رنك.word 2007أي خظ أخش.ٌٔعرًذ تشَايج )

( يدٍ 2,5ةدى( ٔحٕاشدً انظد حح األستعدح )1,5(نهٕٓايش,ٌٔكدٌٕ ذثاعدذ األةدطش)12( نهعُدأٌٍ ٔ)16نهًدرٍ ٔ) (14)حجى انخظ  (4

 جًٍع انجٓاخ.
 انرشقٍى  ٌكٌٕ فً أة م انظ حح يع ذجُة أي عالياخ أٔ إطاساخ أٔ خطٕط. (5
 ذكٌٕ ْٕايش ٔيظادس انثحس كهٓا فً َٓاٌرّ. (6
( أٔ )عهٍّ انسالو( أٔ )سضً ٔةهى طهى هللا عهٍّ ٔانّضج خظٕطاً اٌَاخ انقشآٍَح ٔكهًح )عذو اةرخذاو انخطٕط ٔانشيٕص انجاْ (7

 هللا عُّ( ٔغٍشْا.
( أستعٍٍ إنف دٌُاس يع أستع َسخ ٔسقٍح يٍ انثحس نكافح األقساو تاةرصُاء قسًً 40,000ٌسهى انثاحس نرشٌٔج انثحس يثهغاً قذسِ ) (1

 ( شالشٍٍ إنف دٌُاس.30,000يثهغ قذسِ ) انهغح انعشتٍح ٔاالَكهٍضٌح شالز َسخ يع

 ( ّنحاَيًا: عُد رجٕع انبحج يٍ ادلقٕيني ٔقبٕن)هحصٕل عهى قبٕل انُشر: 

عُذ اكرًال عًهٍح ذقٌٕى انثحس يٍ قثم انًقٕيٍٍ ٌعاد انثحس إنى انثاحس فً حال كاَد َرٍجح انرقٌٕى )طانح نهُشش( نغشع أجشاء  (1

ًٌُح قثٕل انُشش أال تعذ إٌ ٌسهى انثاحس َسخّ َٓائٍح ٔسقٍح يعذنح إضافح إنى َسخح انكرشٍَٔح  انرعذٌالخ انًصثرح عهٍّ,ٔال

(.يع ضشٔسج جهة انُسخ األطهٍح انرً أجشٌد عهٍٓا انرعذٌالخ ٔأٌ ٌكٌٕ انثحس تًجًهّ يح ٕظ CD(عهى قشص)wordتظٍغح)

 ٔانتفاصيم أدَاِ:أجٕر انُشر ادلرتتبت حبسب انتعهيًاث فً يهف ٔاحذ  ٌٔذفع   

( شالز أالف 3000( ط حح تــــ  )25)انًاجسرٍش ٔانذكرٕساِ( ذحسة أٔل ) دلستالث حبٕث طهبت اندراساث انعهياتانُسثح  ( أ

 ( أستعّ أالف دٌُاس.4000دٌُاس إيا يا ٌضٌذ عٍ رنك فرحسة انظ حح تـــ )

( آالف دٌُاس ٔيا ٌضٌذ عٍ رنك يٍ ط حاخ 4000)( ط حح تــــ 25فرحسة أٔل )نبحٕث انرتقياث ٔغري ذنك إيا تانُسثح   ( ب

 ( خًسح أالف دٌُاس.5000فرحسة تـــ )
 ذسقظ يطانثح انثاحس تاةرشجاع يثهغ انرقٌٕى أٔ يثهغ انُشش أرا ذى إسةال انثحس نهًقٕيٍٍ. (2
ذٌذ يثانغ َششْا تانٕطٕالخ, تُشش كافح انثحٕز انرً ذًُحٓا قثٕل َشش ٔذى ذس يهضيحذه د انًجهح اَرثاِ انسادج انثاحصٍٍ إنى أَٓا  (3

 دٌٔ اةرعذادْى نذفع يثانغ َششْا فً انًجهح. لثٕل َشش فمظٔال ذسرقثم انثحٕز انرً ٌشٔو أطحاتٓا انحظٕل عهى 
 ذعرزس إداسج انًجهح عٍ اةرالو أي تحس ال ذُطثق عهٍّ انضٕاتظ أعالِ.
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 رئيس المؤتمر

 اياد عبد الحسين الخفاجيسعادة األستاذ الدكتور 

 المستشار العام

 معالي االستاذ المحكم الدولي القاضي فوق الرتبة البشير عبد اهلل سعيد

 رئيس المحكمة الدولية الدائمة لمتحكيم

 المشرف العام لممؤتمر

 جابر  سعادة االســـتاذ الـــــدكتور حـــميد سراج

 جامعة البصرة -لمعموم االنسانية عميد كمية التربية 

 سعادة االستاذ الدكتور عمار محمد يونس

 عضو استشاري مركز اقرأ

 المعماري سعادة االستاذ الدكتور زمان عبيد وناس

 عضو استشاري مركز اقرأ

 سعادة االستاذ الدكتور هاني جرجس عياد

 عميد كمية العموم السياسية/جامعة سميمان مصر

 غالب ياسين فرحان الدليمي      سعادة االستاذ الدكتور 

 العراق -كمية الكتاب الجامعة



8 
 

 مي مرسي المساعد الدكتوراالستاذ سعادة 

 مصر/ لسياحة واالثاروزارة ا

 سبيتيأحمد  االستاذة هبهسعادة 

 CSCالمركز التخصصي لالستشارات جمعية رئيس 

 الخالصيسعادة الدكتورة سندس اسماعيل محسن 

 رئيس منظمة آن لحقوق االنسان

 المنسق العام

 العراق  - سعادة االستاذ الدكتور عمار محمد يونس

 العراق –المعماري  سعادة االستاذ الدكتور زمان عبيد وناس

 تـونس  –ســــــعادة الدكتـــــــورة عبيــــــــــــــــر دمـــــــق 

 العراق -ايســـــر فاهم وناس المعماريسعـــــــــادة الدكتـــــور 
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 المجنة العممية لممؤتمر . 

 العراق           كمية التربية           –سعادة أ.د. حسين جبار شكر      جامعة كربالء 

 العراق                  كمية التربية – جامعة القادسية   أ.د. حمدية صالح دلي      سعادة

 لندن ة            جامعة سميمان البريطاني       . حنان صبحي عبد اهلل       سعادة أ.د

 كمية التربية الصرفة               العراق –سعادة أ.د. خالد حنين عباس       جامعة بابل 

 تربية بنات                   العراق –سعادة أ.د . رحيم الحمو              جامعة البصرة 

 كمية التربية                  العراق –د. سالم يعقوب يوسف      جامعة البصرة سعادة أ.

 كمية التربية             العراق –سعادة أ. د. شكري ناصر عبد الحسن      جامعة البصرة 

 كمية التربية                العراق  –سعادة أ.د عبد الستار نصيف جاسم       جامعة بابل 

 كمية التربية          العراق –. محمود عبد اهلل شاكر           جامعة البصرة سعادة أ. د

 كمية االداب          العراق –سعادة أ.د. مكي خميل الزبيدي              جامعة الكوفة 

 كمية التربية            العراق   -سعادة أ.د. مرتضى عباس فالح          جامعة البصرة 

 كمية التربية              العراق –سالم فاضل حسون           جامعة كربالء  سعادة أ.م.د

 امريكا            قطر –سعادة أ.م .د. عبد اهلل ثابت القفيمي            جامعة منيسوتا 

 جامعة الموصل        العراق–أ.م.د. انتصار غانم طو              كمية التربية اساسية 

 احمد عبد الاله         المعيد العالي لمعموم التجارية بالمحمة        مصرسعادة د. محمد 
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 المجنة التحضيرية :

 العراق          كمية العموم االسالمية –.د. خولو حمد خمف الزيدي    جامعة ديالىسعادة أ

 العراق                     كمية االداب –سعادة أ.م . د آالء حماد رجو       جامعة بغداد 

 كمية التربية                    العراق –سعادة أ.م.د حيدر كاظم خضير     جامعة كربالء 

 كمية التربية                 العراق –سعادة أ.م . د. عالء حسين ترف      جامعة كربالء 

 التربية              العراق كمية –سعادة أ .م . د. قاسم عباس لعيبي        جامعة البصرة 

 كمية التربية             العراق –سعادة أ.م.د. كوثر حسن ىندي           جامعة كربالء 

 كمية التربية            العراق –سعادة أ.م. د. نوفل كاظم ميوس           جامعة البصرة 

 اق                    العراقالعر  –سعادة د . ايسر فاىم وناس المعماري     وزارة التربية 

 كمية التربية        العراق –سعادة أ. م . د. وفاء عبد الجبار عمران محمد    جامعة بغداد 

 العراق    كمية التربية            -جامعة كربالء              د.ناجي طالب ىاشم سعادة 

 العراق       لمعموم االسالمية            كمية االمام الكاظم      د.ايمان عبيد وناسسعادة 

 كمية التربية الصرفة     العراق –سعادة د . زياد نبيل نجم الشمري         جامعة كربالء 

 سعادة د. فرات عبد الرضا جواد معمة            مركز إقرأ                       العراق 

 وزارة التربية                        العراقاالستاذ عبد الغفار حميد خميفة               

 االستاذ عبد الرحمن مجيد رشيد             وزرارة التربية                        العراق
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 المجنة االعالمية :

 المممكة العربية السعودية  كمية االتصال واالعالم/جامعة جدة   د. عبد اهلل عبد اهلل الوزانسعادة أـ 

 أ.م. د. نبيل كاظم الشمري                 جامعة البصرة                          العراقسعادة 

 سعادة أ.م. د. فتح اهلل غازي اسماعيل الشيخ        كمية صدر العراق الجامعة            العراق 

 مصراسمين في التمفزيون المصري        كبير مر      د . ماجدة محمود عبد العال  سعادة 

 تركيا  سعادة االستاذ احمد جابر الورد   رئيس مؤسسة التراث لمخدمات التعميمية والثقافة الخاصة 

 مصر                                                  الرحمن    السيد أحمد محمد عمي عبد 

      مصر                                                    محمد عمي عبد الرحمناالنسة سممى  

 السيد محمد سعيد مولود         شركة الماسة لمخدمات السياحية والخدمات العامة         تركيا

   تركيا       شركة الماسة لمخدمات السياحية والخدمات العامة         السيد احمد مؤيد مشاري

 تركيا شركة الماسة لمخدمات السياحية والخدمات العامة             السيد مصطفى سمير ادىم  

 تركياشركة الماسة لمخدمات السياحية والخدمات العامة      السيدة صفا امين رشيد السامرائي   

                                                   تركياشركة الماسة لمخدمات السياحية والخدمات العامة         السيدة سجى سمير عبد الواحد    

 : لمؤتمرأهداف ا

الحاصمة في ميادين المعرفة إلى والتطورات يرات الحاصمة في مجتمعاتنا أدت التغ
عديد من اإلرىاصات التي ما فتأت تطرح ىنا وىناك بحثا عن حل لمتعقيدات والمشكالت 

وتحقيق السعادة والرضا عن الحياة وىو اليدف  رفاىيةالا اإلنسان بحثا عن التي يعيشي
األسمى الذي تسعى لتوفيره العموم والمعارف في إطار نظرة إنسانية شاممة متكاممة األبعاد 

  :  والزوايا ومن خالل ذلك ييدف المؤتمر الى تحقيق
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 النصفي اطار تحميل  . إبراز دور العموم االنسانية في معالجة القضايا والمشكالت الراىنة1

 . منظور إنساني من نية . طرح مختمف القضايا والظواىر االنسا2

 في مختمف العموم االنسانية.والعمماء  جمع بين الباحثينال. 3

فضاًء لإللتقاء والتباحث من خالل تقريب الرؤى بين الباحثين لبناء فكر . جعل المؤتمر 4
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 محكمين دوليين  .

 :محاور المؤتمر 

محور التحكيم ) تقام دورة التحكيم بواقع ثالثة ايام حضورية يمقي المحاضرات  -1
المشترك النظرية والتطبيقية خبراء المحكمة الدولية لمتحكيم وبعدها تستمر عن بعد يمنح 

شهادة التحكيم الدولي بصفة قاض محكم دولي مصدقة دوليا ، وتقام الدورة تحت اسم 
 المغفور له الدكتور زهير شمة عمي ( .

ويشمل )الدراسات القرآنية ، عموم الحديث  محور عموم القران والحديث والفقه والنوازل -2
 ( . ني، ثقافة التسامح الدينيالنبوي، عموم الفقو، عموم التفسير، النوازل، الحوار الدي

كل مالو صمة ، التاريخ القديم واالثار و تحقيق المخطوطات ويشمل ) المحور التاريخي -3
 المعاصر، تاريخ الحضارات،الوسيط، التاريخ الحديث و االسالمي ، التاريخ  المغات القديمةب

 . العربية( دولالبحث االثري في الو ،  في حفظ التراثواثرىا حف االمت
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 ويشمل )الجغرافية التاريخية ، الجغرافية البشرية، الجغرافية السياسية، المحور الجغرافي -4
، جغرافية المدن، الخرائط الطبوغرافية،  الجغرافية الطبيعية، الجغرافية الزراعية والصناعية

 الموارد الطبيعية(

ويشمل )عموم المعاجم العربية، عموم المغة العربية وادابيا، النقد المغة واالدب  رمحو  -5
 ( ، الرواية ، االنساق الثقافية االدبي، تحميل الخطاب، الدراسات البينية 

ويشمل) العالقات الدولية الحديثة والمعاصرة، العموم السياسية والعالقات الدولية محور  -6
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ويشمل) ادارة الجودة، ادارة المعرفة، وسائل النشر العممي،  التربية والتعميم محور -7 
 ( ارد البشريةتطوير االداء االكاديمي ، الحوكمة في الجامعات، تنمية المو 

مؤسسات ، ال ، الحرية االعالمية العالم العربي ويشمل) ا االعالم والصحافةمحور  -8 
 . (المينية لمصحافة حقوق الالصحافة،  االعالمية ،

ويشمل) القانون الخاص، القانون العام، القانون المدني، القانون الدولي،  القانونمحور  -9
 القانون الدستوري(.

، فنون مثيل ، الت ، الموسيقى ، النحت يشمل ) الرسم الفن والتربية الفنيةمحور  -10
،  ، الحداثة في الفن، بيئة الفن، الفنون التطبيقية البيئة الفنية، التذوق الفنياالطفال، 

 (  . التمفزيون ، المسرح

عمى مر العرب  العمماء اسيامات، مدارس عمم النفس  ) عمم النفس ويشملمحور  -11
في عمم النفس، عمم النفس الرياضي، عمم النفس التربوي، عمم النفس النمو، عمم  التاريخ

 . (، صمة عمم النفس بالعموم االخرى  نفس الطفولة والمراىقة، عمم النفس الشخصية

 ويشمل ) ويشمل المغة االنكميزية وآدابيا والمغات االخرى ( . محور المغات -12
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 (ـى6831-ـى6921السيد محمد حسن آغا مير القزويني)

 االمامة انموذجاالعممية  قراءة في سيرتو الذاتية واثاره
 

 م . شيماء ياس خضير العامري
 جامعة ذي قار /كمية التربية لمعموم االنسانية / قسم التاريخ

 
 الممخص العربي 

طاعت اف است كدينية ةؿ شخصيات حكزكيء عبر تاريخيا الطكيالعممية في كرببل شيدت الحركة     
السيما  ثر عممي كاضح  في مسيرتيا االجتياديةعبر االجياؿ بما خمدتو مف اتخط لنفسيا مسارا 

ية التي حظيت الشخصية العممائيو لمسيد محمد حسف آغا مير القزكيني الذم ينتسب الى االسرة القزكين
ـ كسط 6899ق /6996نة ا مير القزكيني في كرببلء سكلد السيد محمد آغ بشيرة كاسعة في العراؽ ، اذ

العبلمة السيد محمد المجاىد ،  فكالده العبلمة الميرزا ميدم بف السيد محمد باقر ككالدتو ابنة اسرة جميمة
لو االثر االكبر في تنشئتو تنشئو عممية خالصة عمى حب العمـ كالفضيمة كمكاصمة الدرس  االمر الذم
بلمة تكجو الى مدينة النجؼ االشرؼ ليحضر درس العالعمماء االجبلء ، بعد اف كتتبع خطى كالتحصيؿ 

بمثابة االب الركحي لو لتأثره بأفكاره العممية التي كجدىا محاكيو لما  محمد كاظـ الخرساني الذم يعد
ما اف تكفي استاذه حتى غادر  ة في البحث كاالستقصاء ، لذا نرليجكؿ في صدره مف تجميات عممي

جد العبلمة محمد تقي ة النجؼ االشرؼ ليتجو الى مدينة سامراء حيث تزدىر الحكزة العممية بتكامدين
نيؿ مف معارفو العممية طيمة سنتيف ليعكد بعدىا الى مدينة كرببلء بعد الشيرازم ، لحضر درسو ي

تصنيؼ يحظى بمرتبة االجتياد ، كلينشغؿ بالتدريس كالبحث كالك  6967اني لمعراؽاالحتبلؿ البريط
كالتأليؼ ، فترؾ عدد مف المؤلفات العممية التي بقيت شاىدة عمى مقدرتو العممية كقدرتو المغكية منيا ىدل 

اشير مؤلفاتو ية في دفع التشكيكات الكىابية ، اال اف ككتاب البراىيف الجم،  الممة الى اف فدؾ مف النحمة
عمى منيج ابف تيميو في مؤلفة منياج السنة  ىك كتاب االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى الذم جاء لمرد

في االمامة كالخبلفة بعد رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو  يو عف حؽ االماـ عمي عميو السبلـالنبكية ، دافع ف
كالو كسمـ مف خبلؿ طرح النصكص النبكية كالشكاىد القرآنية الدالة عمى افضمية االماـ عمي عميو السبلـ 

 دكف سكاه .
الكبرل ، البراىيف الجمية ، فقياء كرببلء ، الرد عمى  اإلمامةالقزكينية ،  األسرة أعبلـاحية: الكممات المفت
 ابف تيمية.
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Abstract 
The scientific arena in Karbala has witnessed through its long history scientific 
and religious figures that have been able to follow a path that it has created for 
generations through its immortal scientific influence, especially the scientific 
personality of Mr. Mohamed Hassan Agamir Al-Qazwini, who belongs to the 
Caspian family, He was born in Karbala in 1296 AH in 1899 amid a large 
scientific family. His father is the mark Mirza Mehdi bin Said Mohammed Baqer 
and his mother the daughter of the mark Mr. Mohammed Mujahid, which had 
the greatest impact in his education, establishing him purely scientific on the 
love of science and virtue, And the collection and follow the footsteps of the 
scientists evacuated where he went to the city of Najaf to attend the lesson of 
the mark Mohammed KazemKharsani, who served as a spiritual father for his 
impact on scientific ideas in the search and investigation and after the death of 
his teacher went to the city of Samarra where the presence of the mark 
Mohammed TaqiShirazi, attended his lesson and Nhl of his scientific 
knowledge throughout Two years to return to the city of Karbala after the 
British occupation of Iraq in 1917 to receive the rank of Ijtihad, and to engage 
in teaching, research, classification and composition, where he left a number of 
scientific literature that remained a witness to his scientific ability and linguistic 
ability Huda Mala to the Fedek of bees The most famous book is the book of 
the great imamate and the great caliphate which came to respond to the Ibn 
Taymiyyah curriculum in the author of the Sunnah curriculum, in which he 
defended Imam Ali's right to safety in the Imamate and succession after the 
Messenger of Allah may Allah bless him and grant him peace. During the 
introduction of the Prophetic texts and the Qur'anic evidences that indicate the 

superiority of Imam Ali (peace be upon him.) 
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 المقدمة 
صبلة كالسبلـ عمى اشرؼ االنبياء كالمرسميف محمد كالو الطيبيف الطاىريف الحمد هلل رب العالميف كال      

 الى قياـ يـك الديف .
امتمكت مدينة كرببلء المقدسة مف المؤىبلت العممية كركحية ما جعميا مقصد االسر العممية التي       

اف ربطتيـ بكيانيا  عمد رجاالتيا االعبلـ الى نقؿ تراثيا الفكرم كعطاءىا العممي جيؿ بعد جيؿ بعد
 الثقافي كالحضارم كالمعنكم حتى اصبحكا جزءا مف تراثيا االنساني الخالد.

ق( قراءة في سيرتو 6881-ق6996سبب اختيار مكضكع )السيد محمد حسف آغا مير القزكيني)
ممي كما االمامة انمكذجا ( لتسميط الضكء عمى ىذه الشخصية كما قدمتو مف انتاج عكاثاره العممية الذاتية 

حققو مف انجازات في حقمي الفقو كاالصكؿ كلتعريؼ بأدكار حياتيا العممية كدفاعيا عف حؽ االمامة 
 كالخبلفة .

قسـ البحث الى مبحثيف تناكؿ المبحث االكؿ المعنكف نسب القزكيني االصكؿ التاريخية ليـ كارتباط      
كر بعض رجاالتيـ االعبلـ كصكال الى السيد نسبيـ بزيد بف األماـ زيف العابديف عميو السبلـ ، مع ذ

محمد حسف آغامير القزكيني كالدتو كنشأتو ، االجتماعية كالعممية كابرز شيكخو الذيف تتممذ عمى ايدييـ 
المعنكف  دفنو ، ليأتي بعدىا المبحث الثانيكتبلمذتو كاىـ مؤلفاتو العممية لينتيي المبحث بذكر كفاتو كم

عمى ابف تيميو ، ليكضح باألدلة القطعية زيؼ منيج ابف تيمية مف خبلؿ استناده  اثاره الكبلمية في الرد
الى النصكص النبكية بأفضمية االماـ عمي عميو السبلـ كاحقيتو بالخبلفة ، تمييـ خاتمة بينت فييا ابرز 

 االستنتاجات عف الشخصية العممية مكضكع البحث .
تي افادت البحث بمعمكمات قيمة حكؿ مكضكع البحث اعتمد البحث عمى مجمكعة مف الكتب ال       

منيا ، كتاب االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى لمحمد حسف اغا مير القزكيني ككتاب طبقات اعبلـ 
الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة الغا بزرؾ الطيراني ، ككتاب تاريخ الحركة العممية في 

كدم ، فضبل عف مؤلفات سمماف ىادم اؿ طعمة التي اغنت البحث بمعمكمات كرببلء لنكر الديف الشاىر 
 عف تراث كرببلء كتاريخيا.
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 المبحث االول : السيد محمد حسن آغا مير القزويني نسبو واسرتو ونشاطو العممي 
 اوال : نسب السيد محمد حسن آغا مير القزويني 

ية العممية التي حظيت بنصيب كافر مف العمـ كالمعرفة  مف تعد اسرة القزكيني مف االسر العمك         
( في ايراف في القرف العاشر لميجرة 6الحجاز الى خرساف كمف ثـ الى العراؽ اال اف قياـ الدكلة الصفكية )

دفعيا الى االستقرار في ايراف ، كالىتماميـ رجاالتيا بالعمكـ الدينية كالفتاكم الشرعية جعميـ مقربيف مف 
كمة الصفكية التي عيدت الييـ امارة الحج في قزكيف كالتي كانت لجدىـ االعمى السيد احمد القزكيني الحك

( الذم اصبح ككيؿ لممرجع الديني لمطائفة الشيعية في قزكيف ، كنتيجة الستقرارىـ في مدينة قزكيف 9)
نائيـ كاحفادىـ مف لمدة طكيمة جاءت تسميتيـ بالقزكينييف ، حتى انسحب ىذا المقب مف بعد عمى اب

 (.8بعدىـ )
نبغ مف ىذه األسرة عمماء أعبلـ كحجج في األناـ كمؤلفكف عبقريكف كخطباء خدمكا العمـ كاألدب       

كالشعر خدمة جميمة كتدؿ عمى ذلؾ آثارىـ العممية كاألدبية المشيكرة ، منيـ السيد ميدم القزكيني 
عشائر العراقية ، كالعبلمة الفقيو العالـ المتبحر ( المرجع الكبير في انساب ال4ق( )6889-ق6817)

( ، كالسيد محمد ميدم بف باقر 5ق )6947صاحب كتاب الفمؾ المشحكف السيد باقر القزكيني المتكفي 
ق( كاف عالما فاضبل متفننا في عمكـ كثيرة كالشيخ محمد حسيف 6969-ق6916القزكيني المكلكد )

ف مف فحكؿ العمماء ككبار الفقياء كمف مشايخ التدريس في ق الذم كا6986القزكيني المتكفي سنة 
( ، السيد محمد باقر 6كرببلء فقد كاف رئيسا مقدما كمفتيا يرجع اليو في احكاـ الشرع كالعمـك االسبلمية )

بف السيد عمي القزكيني مؤلؼ حاشية القكانيف كعالـ فاضؿ متضمع ذك احاطة بالفقو ، المتكفي سنة 
سيد محمد تقي القزكيني الذم يعد مف اركاف االسبلـ كدعائـ الديف كنكابغ عمماء عصره ( ، كال7ق )6888

، قرا في ببلده قزكيف مقدمات العمـك ثـ ىاجر الى العراؽ فحضر درس الشيخ شريؼ العمماء كالسيد باقر 
 ( .8بف احمد جد االسرة القزكينية )

عشر لميجرة ، بعد اف ىاجر اليو مف قزكيف العبلمة  استكطنت اسرة القزكيني العراؽ في القرف الثاني     
( ، حيث تكجو في أكؿ االمر الى مدينة 9السيد محمد باقر القزكيني الممقب باألغا كالمعمـ السمطاف )

ق ، حيث نيؿ مف عطاءىا العممي كالفكرم طيمة ثبلثة عشر سنة بعدىا شد 6685النجؼ االشرؼ سنة 
 ( .61ق )6788ق/6698العمـ كالعمماء كذلؾ سنة  الرحاؿ الى مدينة كرببلء مدينة

عرؼ افراد االسرة القزكيني في العراؽ بأخذ العمكـ العقمية كالنقمية بالدراسة كالتحصيؿ حتى لمع نجميـ  
في السماء فظير منيـ العمماء كالفقياء الذيف ممئكا المكتبات العممية بكافر مف عمكميـ الزاخرة  كاثارىـ 

( المعركؼ بصاحب 66ق( )6969-ق6914لسيد ابراىيـ بف السيد محمد باقر القزكيني )الباىرة ، منيـ ا
( ، كذلؾ 69الضكابط ، فقد كاف فقييا بارعا كفي طميعة اعبلـ عصره بعد اف انتيت اليو الرئاسة كالفتيا )

ف ( ، الذم كاف مف اعبلـ الفكر كاالدب كم68ق()6876-ق6981العبلمة الكبير السيد حسيف القزكيني )
(، فضبل عف السيد محمد ابراىيـ القزكيني الذم تتممذ عمى يد كالده 64رجاالت ثكرة العشريف في العراؽ )
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صاحب الضكابط فكاف عالما ليف الطباع طكيؿ الباع يقيـ الجماعة في صحف ابي الفضؿ العباس عميو 
عميو في المجالس ( ، كالعالـ المطاع الذم يثنى 65ق )6861ربيع ثاني  7السبلـ الى اف تكفي في 

( ، كعميو فيك السيد محمد حسف بف السيد ابي 66االدبية كالعممية لغزارة عممو كادبو السيد جعفر القزكيني )
( 67المعالي محمد باقر بف الميرزا ميدم بف السيد ابراىيـ بف السيد محمد باقر الممقب بالمعمـ السمطاف )

بف السيد حسف بف السيد احمد بف السيد محمد  بف  بف السيد ابك جعفر محمد ميدم الممقب معز الديف
مير القاسـ  بف السيد محمد باقر )محمد الخطيب ( بف السيد جعفر بف السيد ابي الحسف بف السيد عمي 
المعركؼ )بالغراب اك عمي الغربي ( بف السيد زيد بف ابي الحسف بف عمي  بف السيد يحيى المدعك 

بي البركات بف ابف ابي جعفر السيد احمد بف السيد محمد بف السيد زيد )عنبر( ابف ابي القاسـ عمي بف ا
( بف السيد عمي الخطيب الشاعر المعركؼ بالحماني كالممقب )االفكه( بف السيد محمد بف جعفر بف 68)

 (.69محمد بف السيد زيد الشييد بف االماـ زيف العابديف بف االماـ الحسيف السبط عميو السبلـ  )
د ابي المعالي محمد باقر بف السيد ميرزا ميدم بف محمد باقر القزكيني الذم عرؼ باآلغامير كالده السي  

( كالشيخ 91ككنو سمي جده محمد باقر الكبير ، حيث تتممذ في كرببلء عمى يد العالـ الفاضؿ االردكاني )
افاضؿ العمماء ( ، حتى اصبح مف 99( ، كالسيد محمد حسيف الشيرستاني )96زيف العابديف المازندراني )

 ( .  98ق )6888عصره عمما فقيا ، تكفي في كرببلء سنة 
( المعركؼ 95( ابف السيد عمي الطباطبائي )94اما كالدتو فيي ابنة العبلمة السيد محمد المجاىد )   

بصاحب الرياض ، العالـ الفقيو كالمرجع الكبير الذم كاف لو شاف كبير في عالـ الفقو كاالصكؿ كاميا 
( العالـ 96د محمد ميدم بحر العمـك العمـ الزاخر كالبحر اليادر ، كاخكتيا كؿ مف السيد حسيف)بنت السي

( 98( ، كالسيد جعفر المتكفي ليمة زفافو )97،  كالسيد حسف ) الفاضؿ المجتيد البصير بالقكاعد األصكلية
اف اثر كبير في صقؿ ، كعميو فقد نشأت في اسرة عممائية جميمة القدر ، فنالت حظكة عممية كاضحة ما ك

شخصيتيا العممية كانعكاس ذلؾ في تربية ابناءىا كاعدادىـ لمعمـ كالتحصيؿ كاخيو السيد ميرزا ميدم بف 
 ( .99السيد محمد باقر القزكيني الذم كاف لو اىتماـ كبير في مجاؿ العمـك الفقيية كالعممية )

 ثانيا : النشاط العممي لمسيد محمد حسن آغا مير القزويني 
ذم الحجة سنة   9في كسط ىذه العائمة العممائيو كلد السيد محمد حسف أغامير القزكيني في كرببلء يكـ  

ق ، فتمقى ركح االيماف مف خبلؿ كالديو المذاف ناال مرتبة سامية في الكرع كالتقكل ، لذا اىتـ بتمقي 6996
كالذكاء كالفطنة اذ جمع بيف قكة الذاكرة العمكـ كالمعارؼ االسبلمية منذ طفكلتو ، بعد أف كجد فيو النباىة 

كقكة الفكر كالذىف فضبل عف صكاب الرام كدقة النظر ككثرة الحفظ كالضبط ، فكاف ال يترؾ شارة اك 
 ( .81كاردة اال كجعؿ فييا سؤاؿ كال يترؾ مسألة اال جعؿ ليا جكاب )
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لو في  ضبلء كاالجبلء المعاصريفتتممذ السيد محمد حسف اغامير القزكيني في اكائؿ امره عمى بعض الف
مدينة كرببلء ، فقرأ في مقدمات العمكـ حتى اتقنيا ثـ شرع في دراسة الفقو كاألصكؿ حتى نبغ في ذلؾ 
نبكغا باىرا كعمى الرغـ مف ارتباط مشكاره العممي بمدينتو كرببلء التي تمثؿ مرتعا خصبا لمعمماء 

ق  التكجو الى 6869ة مف عمره  عقد العـز  في  سنة سن  22كالمتعمميف كالتي امضى فييا ما يقارب 
مدينة النجؼ االشرؼ حيث تزدىر الحكزة العممية برجاالتيا اإلعبلـ الذيف آثر التتممذ عمى ايدييـ كاالخذ 

( ، فحضر درس المكلى الشيخ محمد كاظـ 86مف فيض عمكميـ كتحصيؿ ممكة االجتياد لدييـ )
ي المعتمد في الحكزات العممية ، كعميو فقد كتب السيد محمد حسف ( مؤسس المنيج االصكل89الخرساني )

آغا القزكيني اكثر تقريرات بحثو في تماـ مباحث االصكؿ ، كالطيارة ، كالخمس ، كالكقؼ ، كالخيارات ، 
كالطبلؽ ، كقميبل مف القضاء ، حيث مثؿ الشيخ محمد كاظـ الخرساني بالنسبة لمسيد محمد حسف اغامير 

القدكة الحسنة كالمثؿ األعمى في تماـ العمكـ األصكلية كالفقيو فقد كاف عنده تمميذا نبييا طالبا القزكيني 
( ، كما تتممذ عمى يد عدد مف العمماء االعبلـ كمنيـ العبلمة الفقيد السيد 88مجتيد كمف ثـ فقييا مجددا )

( 85ني الشيير بشيخ الشريعة )( ، كالشيخ فتح اهلل االصفيا84اليزدم طاب ثراه ) محمد كاظـ الطباطبائي
( ، 87( الذيف  يعدكف مف العمماء االجبلء في الحكزة العممية في النجؼ )86، كالشيخ ىادم الطيراني )

( ، السيد محمد صالح 88كمف اشير تبلمذتو الذيف نيمكا منو العمـ كالفضيمة الشيخ محمد عمي سيبكيو )
( ، السيد مرتضى 46يد محمد كاظـ القزكيني )( ، الس41( ، الشيخ محمد الشاىركدم )89القزكيني )
 (.48( ، الذيف اصبح ليـ شأف كبير في عالـ العمـ كالخطابة )49القزكيني )

لـ يطؿ المقاـ بالسيد محمد حسف اغامير القزكيني طكيبل في مدينة النجؼ االشرؼ فسرعاف ما غادرىا  
ق 6881يا الى مدينة سامراء سنة في ق ، متكج6899بعد كفاة استاذه السيد محمد كاظـ الخرساني سنة 

( ، فكاظب عمى حضكر حمقة درسو في 45( حيث تكاجد حجة اإلسبلـ الميرزا محمد تقي الشيرازم )44)
مدينة سامراء لعدة سنكات حتى اصبح مف اجبلء تبلمذتو ، الذيف يشار ليـ بالبناف ، حيث اشتغؿ باإلفادة 

مرتبة االجتياد ، ليصبح عمما مف اعبلـ عصره في  كاالستفادة مف الدرس كالتدريس حتى بمغ أعمى
 ( .46الشريعة )

بقي السيد محمد حسف آغا مير القزكيني في مدينة سامراء سنتيف عاد بعدىا الى مدينتو كرببلء سنة  
( كاختبلؿ نظاـ 47ق اثر مغادرة الميرزا محمد تقي الشيرازم ليا بعد االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ )6888

تدريس في مدينة سامراء ، فعاد السيد محمد حسف اغامير القزكيني الى كرببلء مستأنفا الدرس الدراسة كال
كالبحث كالتصنيؼ بحكزتيا العممية كمتابعة نشاطو الفكرم كالثقافي في التكعية السياسية لمساكئ االحتبلؿ 

غامير القزكيني ( اتصؼ السيد محمد حسف آ48البريطاني لمعراؽ كالحث عمى تعزيز الكحدة الكطنية )
بالكرع كالصبلح كالفضيمة ، كنقاء السريرة ، اذ كاف مف مشاىير العمماء كالفقياء الذيف اىتمكا بالتدريس 
كنشر العمكـ الدينية ، بما عرؼ عنو مف قدـ راسخة في العمـ كسرعة االنتقاؿ في المناظرات كالمباحثات 

ث السف بعد اف اجتذبت حمقة درسو كابحاثو القيمة الجدلية ، حتى ناؿ مرتبة االجتياد كىك ما يزاؿ حدي
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طبلب العمـ بفضؿ ما تكفر لو مف تعبيرات بيانية رفيعة كغزارة في العمـ كفكر ثاقب كرام صائب ، اذ 
كاف حاضر الجكاب ال يعيو حؿ مشكمة كال جكاب مسالة ، بذؿ جيدا دؤكبا في مجاؿ التدريس ، ليتفرغ 

 ( .49كالتأليؼ ) بعدىا كميا لممطالعة كالتحقيؽ
كاف السيد محمد حسف اغامير القزكيني ، عالما كفقييا كمؤلفا كاستاذا بارعا في حكزة كرببلء العممية ، 
حتى الت اليو المرجعية الدينية الكبرل عف جدارة كاىمية ، فكاف مرجعا لمقضاء كالتدريس كالفتيا حتى 

د ذكر عف شخصيتو العممية كالدينية السيد سمماف اصبحت داره منتدل لمعمماء كركاد العمـ كالفضيمة ، كق
ىادم اؿ طعمة حيث قاؿ " تحدثت اليو اكثر مف مرة فرأيتو متضمعا بعمـ الفقو ذا اطبلع كاسع بأصكلو 
فيك مكسكعة نفيسة ، كدائرة معارؼ حكية لكثير مف العمكـ العقمية كالنقمية ، كاحد المراجع في كرببلء 

( 51تكقد الذىف ، صافي السريرة ، كبير النفس ، عالي اليمة ، صريح الرام " )،التي يشار الييا ، كاف م
. 

 ثالثا : مؤلفاتو العممية
عرؼ السيد محمد حسف آغامير القزكيني عف شغفو بالكتابة كالتصنيؼ كالتأليؼ ، فترؾ عدد مف 

ج الفكرم كالتفكؽ المؤلفات كالمصنفات في مكاضيع مختمفة ، مما يدؿ عمى مبمغ ما كصؿ اليو مف النضك 
الذىني الذم جعمو عمى احاطة بالعمكـ االسبلمية المختمفة ، فمف ابرز مؤلفات السيد محمد حسف آغامير 
القزكيني كتصانيفو ىي تصنيؼ شرح الممعة الدمشقية شرح مزجي حيث حكل عمى أبكاب الطيارة ،  

قؼ ، ككتاب الطبلؽ ، ككتابو االخر كاالغتساؿ ، كالدماء ، ككتاب الخمس ، ككتاب الرىاف ، ككتاب الك 
ىدل الممة الى اف فدؾ مف النحمة ، استخرج فيو الحقائؽ الراىنة مف زكايا التكاريخ عف أحقية السيدة 
فاطمة الزىراء  عمييا السبلـ في ممكية فدؾ كبإجماع أغمبية العمماء ، كمع تمكف السيد محمد حسف 

ق ، اال اف نسخو صكدرت بالكامؿ مف 6859االشرؼ سنة اغامير القزكيني مف طبعو في مدينة النجؼ 
( ، كمخطكطة التحؼ األمامية في دحض حجج الكىابية ، كفصكؿ مف 56قبؿ السمطة الحاكمة آنذاؾ )

محاضرات أستاذه الكبير محمد كاظـ الخرساني حكؿ كتابو كفاية االصكؿ جمع السيد محمد اغامير 
لفاظ )مباحث االجتياد كالتقميد كفقان لترتيب كتاب كفاية األصكؿ القزكيني فيو  مباحث الفقو  كمباحث األ

، كمف مؤلفاتو االخرل كتاب البراىيف الجميمة في دفع تشكيكات الكىابية جاء ىذا الكتاب لمرد عمى (59)
العقيدة الكىابية دعت الى انكار الشرؾ كالدعكة الى التكحيد الخالص بمحاربة التكسؿ كالتبرؾ بالرسؿ 

اء كىدـ االضرحة المقدسة كعدـ بناء القبكر ، مدعيف انيـ يمثمكف االسبلـ الصحيح ، حيث يؤمف كاالكلي
اكضح السيد  ذم اتفؽ المسممكف عمى كفرىا ،اذبعقيدة التجسيـ ال(58مؤسسيا محمد بف عبد الكىاب )

 محمد حسف أغامر القزكيني زيؼ عقيدتو كعدـ استنادىا عمى اساس ديني اك عممي اك فقيي مف
االستدالؿ باالحاديث المركية عف ائمة اليدل عمييـ السبلـ ، كقد طبع ىذا الكتاب في مدينة النجؼ 

 ( 54)ق6898االشرؼ 
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مف اشير مؤلفات السيد محمد حسف آغامير القزكيني مؤلفو )االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ( الذم   
ا دكف سكاىـ ، فقد قاـ بإجراء بحكث مكسعة حكل شركح دقيقة حكؿ االمامة كاحقية األئمة االثني عشر بي

حكؿ ىذا المكضكع كالتي استغرقت حكالي نصؼ قرف دكنت نتائجيا في ىذا الكتاب بعد اف حثو استاذه 
محمد كاظـ الخرساني عمى التخصص في االمامة كالخبلفة مع الحفاظ عمى نشاطو الفقيي كاالصكلي ، 

جاء ىذا الكتاب  في ثماف أجزاء ، طبع منيا الجزء األكؿ االمر الذم لـ يكف بعيدا عف طمكحو ، كقد 
ق ، أما األجزاء األخرل ، لـ يتسنى لو طباعتيا ، فقد بقيت عمى شكؿ مخطكطات 6877فقط في كرببلء 

 ( .55احتفظ بيا السيد محمد كاظـ القزكيني لفترة طكيمو اال انيا اتمفت فيما بعد )

 ثالثا : وفاتو ومدفنو

( ، 56في كرببلء ) 6881رجب سنة  98حسف اغامير القزكيني نداء ربو ليمة االثنيف لبى السيد محمد 
حيث ىز العالـ اإلسبلمي فقده كأصبحت كرببلء مذىكلة في صباح ذلؾ اليـك كحمؿ نعشو الى القبر عمى 

برة الرؤكس طبقان لممنياج المعد ليذا الغرض ، كقد أقيمت الفكاتح كحفبلت التأبيف لو ، كقد دفف في مق
 ( .57السيد المجاىد في ما بيف الحرميف الشريفيف )

 المبحث الثاني : اثاره الكالمية في الرد عمى ابن تيميو 

اوال: كتاب السيد محمد حسن اغامير القزويني االمامة الكبرى والخالفة العظمى في الرد عمى منيج 
 ابن تيمية .

مامة الكبرل كالخبلفة العظمى مكضكع افضمية تناكؿ السيد محمد حسف آغامير القزكيني في كتابو اال
( في مؤلفو "منياج السنة 58االماـ عمي عميو السبلـ في االمامة كالخبلفة لمرد عمى منيج ابف تيمية )

( الذم اعتمد عمى الركايات الكاردة عف عائشة كالبخارم تمؾ الركايات التي جحدت فضؿ 59النبكية )
إلمامة كالخبلفة بؿ اختمقكا احاديث تدؿ بزعميـ عمى خبلفة المشايخ االماـ عمي عميو السبلـ كاحقيتو با

( ، كىنا اكضح السيد محمد حسف آغامير القزكيني مكقفو الدفاعي عف حؽ االماـ عمي عميو 61الثبلثة )
السبلـ باإلمامة كالخبلفة باالستناد الى القرآف الكريـ لقكلو تعالى " فاف تنازعتـ في شيء فردكه الى اهلل 

(، كذلؾ لقكؿ رسكؿ اهلل )تكثر االحاديث مف بعدم فاذا 66الرسكؿ اف كنتـ تؤمنكف باهلل كاليكـ االخر" )ك 
( ، كعميو تتمخص 69ركم لكـ حديث ، فاعرضكه عمى كتاب اهلل ، فما كافقو فاقبمكه ، كما خالفو فردكه )

 مسالة الخبلؼ في نقطتيف ىما : 
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 آن الكريم واالحاديث النبوية الشريفة .فضل االمام عمي عميو السالم في القر -6
انكر ابف تيمية الكثير مف اآليات القرآنية الدالة عمى امامة االماـ عمي عميو السبلـ كافضميتو منيا اية 

(، مدعيا  اف 68التطيير بقكلو تعالى )انما يريد اهلل ليذىب الرجس عنكـ اىؿ البيت كيطيركـ تطييرا( )
المراد ، فاآلية امره بالتطيير مف كؿ رجس كال تختص باؿ النبي فقط ، في حيف ارادة اهلل ال تتضمف كقكع 

يكرد السيد محمد حسف آغا مير القزكيني اف ىذه اآلية نزلت في حؽ االماـ عمي عميو السبلـ بشيادة 
ال  اغمب الركاة كالمفسريف ، ىذا في الكقت الذم ينكر فيو ابف تيمية كذلؾ اية المكدة بقكلو تعالى ) قؿ

( التي تشير لفظا كمضمكنا دعكة رسكؿ اهلل المسمميف الى 64أسئمكـ عميو اجرا اال المكدة في القربى ( )
مكدة اىؿ بيتو بما فييـ االماـ عمي عميو السبلـ بينما ابف تيمية انكر تمؾ الخصمة الحسنة لئلماـ عمي 

( ، كمف مسائؿ 65ف رسكؿ اهلل كقريش )عميو السبلـ ، مبينا انما تدؿ عمى رعاية القرابة العامة التي بي
الخبلؼ الكبرل عند ابف تيمية التي بينيا السيد محمد حسف آغامير القزكيني تكذيبو لحديث نزكؿ سكرة 

( كتاره باف الحديث مف الكذب 66ىؿ اتى عمى االنساف حيث يذكر تارة بانيا تخص زكجات رسكؿ اهلل )
ىذا الشأف كحكامو كقكؿ ىؤالء ىك المعكؿ في ىذا الباب  باتفاؽ اىؿ المعرفة بالحديث الذيف ىـ ائمة

كليذا لـ يركا ىذا الحديث في شيء مف الكتب التي يرجع الييا في النقؿ كال في الصحاح كال في المسانيد 
( بالمدينة كسكرة ىؿ اتى مكية 67حيث يدعـ ركايتو باف االماـ عمي انما تزكج السيدة فاطمة الزىراء )

( ، حيث اكضح السيد محمد حسف آغامير القزكيني بطبلف ركاية ابف تيمية 68ؿ كالتفسير )باتفاؽ اىؿ النق
مكضحا انيا نزلت في حؽ االماـ عمي عميو السبلـ كفاطمة الزىراء كالسبطيف الحسف كالحسيف عمييما 

مكضحا اف السبلـ إلطعاميا المسكيف كاليتيـ كاالسير مبينو ما اعد اهلل ليما  مف الجزاء ككالية االمر 
 ( .69سكرة ىؿ اتى مدنية كاف نزكليا في اىؿ البيت عمييـ السبلـ فذاؾ ما ركاه العمماء المفسركف )

لـ يكتؼ ابف تيمية بتكذيب اآليات القرآنية كتحريفيا عف مضمكنيا الحقيقي في الداللة عمى فضؿ      
ى االحاديث النبكية المكضكعة التي ال االماـ عمي كاىؿ بيتو عمييـ السبلـ بؿ التجأ كذلؾ الى االستناد ال

اساس ليا مف الصحة لمتفنيد باإلماـ عمي عميو السبلـ منيا حديث مركم عنعائشة التي تكذب ذلؾ 
الحديث كتقكؿ كنت عند رسكؿ اهلل اذ اقبؿ العباس كعمي فقاؿ " يا عائشة اف سرؾ اف تنظرم الى رجميف 

( ، كذلؾ 71طمعا فنظرت فاذا العباس كعمي بف ابي طالب )مف اىؿ النار فانظرم الى ىذيف الرجميف قد 
انكاره داللة قكؿ النبي محمد صؿ اهلل عميو كالو كسمـ لؤلماـ عمي عميو السبلـ " انت مني بمنزلة ىاركف 
مف مكسى اال انو ال نبي بعده " عمى ثبكت الفضيمة لؤلماـ عمي عميو السبلـ ، اذ بيف ابف تيمية اف عميا 

لنبي صؿ اهلل عميو كالو كسمـ في القرابة كما اف القرابة ال تختص عميا عميو السبلـ بؿ يشاركو نزؿ منزلة ا
( ، فما كاف مف محمد حسف آغامير القزكيني اال 76فييا غيره مف اقربائو صؿ اهلل عميو كالو كسمـ )

قكؿ رسكؿ اهلل " عمي  االستشياد ببعض االحاديث النبكية ذات االسانيد المكثكقة لمرد عمى ابف تيمية منيا
مع الحؽ كالحؽ مع عمي ، ال يفترقاف حتى يردا عمي الحكض " كحديث اخر قاؿ فيو رسكؿ اهلل لعمرك 
بف الحمؽ الخزاعي " ياعمركاتحب اف اريؾ اية الجنة ؟ "قاؿ نعـ يا رسكؿ اهلل فمر االماـ عمي عميو 
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قكلو صؿ هلل عميو كالو كسمـ لؤلماـ عمي  السبلـ فقاؿ رسكؿ اهلل كسمـ ىذا كقكمو اية الجنة ، ككذلؾ
كفاطمة الزىراء كاالماميف الحسف كالحسيف عمييما السبلـ " ال يحبكـ اال سعيد الجد ، طيب المكلد ، كال 

 (.79يبغضكـ اال شقي ردئ المكلد ( )

 االمامة والخالفة بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو والو وسمم       -9
لخبلفة مف مسائؿ الخبلؼ القائمة التي مازاؿ الجدؿ فييا قائما ، كقد تناكليا السيد تعد مسألة االمامة كا   

محمد حسف اغامير القزكيني لمدفاع عف حؽ االماـ عمي بيا ردا عمى ابف تيمية الذم لـ يكتؼ بإنكار 
ماده حؽ االماـ عمي عميو السبلـ بالخبلفة بؿ يستدؿ عمى احقية ابك بكر بيا دكف غيره مف خبلؿ اعت

عمى بعض الركايات التي التكضيح اف خبلفة ابك بكر ثبتت بالنص كاالستدالؿ كدليمو عمى ذلؾ بما اسنده 
البخارم عف جبير بف مطعـ قاؿ : اتت امرأة الى رسكؿ اهلل فأمرىا اف ترجع اليو ، فقالت اف جئت فمـ 

السي عف ابي مميكة عف عائشة اجدؾ ؟ قاؿ اف لـ تجديني فأتي ابك بكر، ككذلؾ ركاية ابي داككد الطي
قالت لما ثقؿ رسكؿ اهلل قاؿ ادعي لي عبد الرحمف بف ابك بكر ألكتب كتابا ال يختمؼ عميو الناس ثـ ترؾ 

( ، مف ىذه االحاديث كغيرىا يستدؿ ابف تيمية 78ذلؾ كقاؿ معاذ اهلل اف يختمؼ المؤمنكف في ابك بكر ( )
هلل قد دؿ المسمميف عمى استخبلؼ ابك بكر كارشدىـ اليو اف خبلفة ابك بكر ثبتت بالنص باف رسكؿ ا

بأمكر متعددة مف اقكالو كافعالو كاخبر بخبلفتو اخبار راض بذلؾ حامد لو ، بؿ كعـز اف يكتب بذلؾ اال 
انو عمـ اف المسمميف يجتمعكف عميو فترؾ الكتاب اكتفاء بذلؾ بعد اف عـز عمييا في مرضو ، اال انو 

اف ذلؾ مف قكؿ المرض ، فترؾ الكتابة اكتفاء بما عمـ اف يختاره المؤمنكف مف  خشي مف قكؿ بعضيـ 
خبلفة ابك بكر، كما يستند ابف تيمية عمى انو في بيعة السقيفة كمبايعة ابك بكر بالخبلفة لـ يعترض احد 

المسمميف مف الصحابة ، كال قاؿ احد منيـ بغير ابك بكر احؽ بيا ، كلـ ينازع في ذلؾ منازع لعمـ سائر 
( ، اشارة الى اف ابك بكر قد بايعو اكثر الناس كما انو لـ يطمب االمر 74اف ليس في القكـ مثؿ ابك بكر)

( ، جاء رد السيد محمد حسف آغامير القزكيني مف خبلؿ استناده عمى بعض 75لنفسو بحؽ اك بغير حؽ )
و السبلـ خميفة لرسكؿ اهلل صؿ اهلل الشكاىد القرآنية التي تبيف النص الجمي عمى تنصيب االماـ عمي عمي

قكلو تعالى ) انما كليكـ اهلل كرسكلو كالذيف امنكا الذيف يقيمكف الصبلة في اية الكالية بعميو كالو كسمـ 
( فعند نزكؿ ىذه اآلية قاـ رسكؿ اهلل قائما عمى قدميو ، كقاؿ: يا معشر 76كيؤتكف الزكاة كىـ راكعكف( )
را حتى جعمو اهلل كلي كؿ مف آمف ؟ قالكا : يا رسكؿ اهلل ، ما فينا عمؿ خيرا المسمميف ايكـ اليكـ عمؿ خي

سكل ابف عمؾ عمي كىك في صبلتو ، فعند ذلؾ تمى عمييـ اآلية الكريمة التي تحكم عمى اقرار مف هلل 
رىا ( ، ىذا في الكقت الذم انك77سبحانو كتعالى بإمامة االماـ عمي عمى المسمميف بما ال يقبؿ التأكيؿ )

ابف تيمية زاعما انيا ال تخص االماـ عمي عميو السبلـ باإلمامة دكف غيره مدعيا ببعض المسائؿ منيا اف 
اآلية تقضي بالكالية العامة لكؿ مف تصدؽ مف جية كمف جية اخرل انكاره اف التصدؽ بالخاتـ في 

تداء كيخرجيا عمى الفكر ، الصبلة مكجب لبطبلنيا ، كاف اعطاء السائؿ كالمدح في الزكاة اف يخرجيا اب
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( 78كلتغييب المعنى الحقيقي لآلية كضح انيا تدؿ عمى النيي عف اتباع الكفار كاالمر بمكاالة المؤمنيف )
تصدؽ  ي االماـ عمي عميو السبلـ حينمانزلت ف اآليةاف فجاء رد السيد محمد حسف اغا مير القزكيني ، 

عمي  لئلماـنما " عمى اف اهلل سبحانو كتعالى اعطى بمقتضى الحصر في كممة " ااآلية بخاتمو كدلت 
رسكؿ اهلل كما ساكل ، ىذا في الكقت عميو السبلـ ما لنبيو صؿ اهلل عميو كالو كسمـ مف الكالية المطمقة 

في مرتبة الكالية كقاؿ لمف يو السبلـ اآلية بينو كبيف االماـ عمي عمصؿ اهلل عميو كالو كسمـ في ىذه 
لست اكلى بالمؤمنيف مف انفسيـ " قالكا بمى قاؿ " فمف كنت مكاله فعمي مكاله " أ" حضر مف اصحابو 

( اذ بيف اهلل سبحانو كتعالى اف فييا اقتراف 79مستندا الى قكلو تعالى " النبي اكلى بالمؤمنيف مف انفسيـ " )
لتصديؽ بيا كذلؾ كالية بيف الكاليتيف فكمااف كالية النبي محمد صؿ اهلل عميو كالو كسمـ مف االيماف كيمـز ا

فيك ثاني اثنيف في الكماالت النفسية كالبدنية حيث بمغت فيو عميو السبلـ اقصى االماـ عمي عميو السبلـ 
كما استند السيد محمد حسف آغامير القزكيني ( ، 81مرتبة الكالية فساكل النبي صؿ اهلل عميو كالو فييا )

ق كفي 61ؿ اهلل صؿ اهلل عميو كالو كسمـ حجة الكداع سنة عمى اية التبميغ التي نزلت بعد اف اكمؿ رسك 
ف لـ تفعؿ  طريؽ عكدتو عند غدير خـ حيث قاؿ تعالى : ) يا أييا الرسكؿ بمغ ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ كا 

( ، كالتي نصت بما ال يقبؿ الشؾ عمى التبميغ بإمامة 86) ( فما بّمغَت رسالتو كاهلل يعصمؾ مف الناس
سبلـ كخبلفتو مف بعده ، فما كاف مف رسكؿ اهلل اال اف امسؾ بيد االماـ عمي عميو االماـ عمي عميو ال

كبعد ىذا التبميغ  السبلـ كقاؿ لممبل مف كنت مكاله فيذا عمي مكاله الميـ كاؿ مف كااله كعاد مف عاداه ،
( ، حيث 89( ) اليكـ أكممت لكـ دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي كرضيت لكـ اإلسبلـ دينان  نزؿ قكلػو تعػالى )

( كقاؿ كؿ منيما :) بٍخ بٍخ لؾ با بف أبي طالب أصبحت 88) يقدميـ أبك بكر كعمر  ىنأه جميع الصحابػة
( ، كقد حصؿ ىذا في يكـٍ كاحد كمكاف كاحد عمى مرأل كمسمع 84مكالم كمكلى كؿ مؤمف كمؤمنة ()

فقد نزلت آية تأمر الرسكؿ بتبميغ ما  الغالبيػة المطمقػة مف الصحابة كالمسمميف الذيف شيدكا حجة الكداع ،
أنزؿ اهلل إليو ، كبعد التبميغ نزلت آية اإلكماؿ . كىذا يدؿ عمى اف كماؿ الديف كاف متكقفان عمى تنصيب 

كمف ىذه اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية يستدؿ ،  (85االماـ عمي اماما كخميفة لبلمة بعد رسكليا )
يني عمى اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ لـ يترؾ امر االمة سدل السيد محمد حسف آغامير القزك 

فقد كجييا لما فيو صبلحيا بعد اف ادرؾ كجكد عمؿ منظـ كمبرمج ييدؼ الى اقصاء االماـ عمي عميو 
( ، مف خبلؿ حادثتيف متبلزمتيف االكلى عدـ تنفيذ اكامره بتجييز جيش اسامة 86السبلـ عف امامة االمة )

الثانية منعيـ اياه مف كتابة كتاب يعيد فيو لممسمميف بإماميـ كخميفتيـ مف بعده ، بعد اف قاؿ ليـ ( ك 87)
ائتكني بالكتب كالدكاة اكتب لكـ كتابا لف تظمكا بعده ابدا ، فما كاف مف جكابيـ اف الرسكؿ اهلل صؿ اهلل 

االماـ عمي عف امامة االمة عميو كالو كسمـ ييجر ، كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى كجكد مخطط بإقصاء 
 ( . 88قبؿ كفاة رسكؿ اهلل )
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حيث اعتمد ابف تيمية عمى مجمكعة مف االحاديث المكضكعة التي جحدت احقية االماـ عمي عميو 
السبلـ بالخبلفة منيا حديث الخكخة حيث يبف فيو اف رسكؿ اهلل قد قاؿ سدكا كؿ خكخة في المسجد اال 

بيف السيد في حيف ، ( 89الحديث دليؿ كبرىاف عمى خبلفة ابك بكر ) خكخة ابك بكر ( حيث يأخذ ىذا
حريؼ كالضعؼ بؿ الكذب الذم اختمقو المبغضيف االماـ الحديث مف التىذا محمد اغا مير القزكيني اف 

، حيث اعداء االماـ عمي عميو السبلـ  وكاجركه عمى لساف الصحابة كالتابعيف فقبم عمي عميو السبلـ 
اف الحديث الصحيح المتفؽ عميو باسناد اغمب الصحابة حمد حسف اغامير القزكيني السيد ميكضح 

اذ يستند السيد محمد حسف اغامير عمى عدد مف ،حديث ) سدكا االبكاب اال باب عمي ( كالتابعيف 
ابي نعيـ االسممي قاؿ امر رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كالو كسمـ بسد  الركايات المنتفؽ عمييا منيا عف

جامعة حتى اذا اجتمعكا بكاب ، فشؽ ذلؾ عمى الصحابة ، فمما يمغ ذلؾ رسكؿ اهلل دعا الى الصبلة الاال
صعد المنبر ، فقاؿ يا اييا الناس ! ما انا سددتيا كال انا فتحتيا بؿ اهلل سدىا ثـ قرأ " كالنجـ اذا ىكل ما 

فقاؿ الرجؿ دع لي ككة أم (  91ظؿ صاحبكـ كما غكل كما ينطؽ عف اليكل اف ىك اال كحي يكحى " )
يذكر كما ك  (،96)ترؾ باب عمي مفتكحا ، في حيف منفذ لمضكء بمعنى خكخة تككف في المسجد فأبى 

باسناد ابف مسعكد قاؿ انتيى الينا رسكؿ اهلل صؿ اهلل اخرل السيد محمد حسف آغامير القزكيني ركاية 
ة فينا ابك بكر كعمر كعثماف كحمزة عميو كالو كسمـ ذات ليمة كنحف في المسجد جماعة مف الصحاب

كطمحة كالزبير كجماعة مف الصحابة بعد ما صميت العشاء فقاؿ ما ىذه الجماعة ؟ قالكا : يا رسكؿ اهلل 
قعدنا نتحدث منا مف يريد الصبلة كمنا مف يناـ فقاؿ اف مسجدم ال يناـ فيو انصرفكا الى منازلكـ كمف 

ف لـ يستطع فمينـ فاف صبلة السر تضعؼ عف صبلة العبلنية ، اراد الصبلة فميصؿ في منزلو راشدا كم
فقمنا كتفرقنا كفينا عمي عميو السبلـ ، فاخذ بيد االماـ عمي عميو السبلـ كقاؿ ) اما انت فانو يحؿ لؾ في 
مسجدم ما يحؿ لي كيحـر عميؾ ما يحـر عمي فقاؿ لو حمزة بف عبد المطمب يا رسكؿ اهلل انا عمؾ ، 

كفي ىذا عز كجؿ ، يؾ مف عمي قاؿ صدقت ياعـ انو كاهلل ما ىك عني انما ىك مف عند اهلل كانا اقرب ال
ىذا في الكقت الذم ينكر (99)أم احد مف الصحابة لبلماـ عمي عميو السبلـ ال يمحقو فييا الحديث فضيمة 
بف تيمية جميعيا ( ، فقد كذبيا ا94( كحديث انا مدينة العمـ كعمي بابيا كحديث االخاء )98فيو حديث الدار)

 اجميعيا لعدـ كجكدىا في الصحيحيف بعد اف كتميا كؿ مف البخارم كمسمـ في صحيحييما لتعصبيم
ما دفعيـ الى ترؾ مناقب االماـ عمي ، فما كاف مف ابف تيمية اال االلتزاـ بعدـ كجكدىا لعدـ  اكانحرافيم

ا جاء في القرآف الكريـ مف آيات ذكرىا اذ اراد بذلؾ الحط مف منزلتو كالكىف في عظيـ رتبتو كمناقضة م
( في الكقت الذم يستند عمييا السيد محمد حسف آغامير 95فضمو ككاليتو كعصمتو كطيارتو عميو السبلـ)

القزكيني عمييا كعمى  حديث الثقميف ) اني تركت فيكـ الثقميف كتاب اهلل كعترتي اىؿ بيتي ، ما اف 
عترتو السيدة فاطمة الزىراء كاالماـ عمي كابناءىما ، اذ ينكر ( ، كيقصد ب96تمسكتـ بيما فمف تظمكا ابدا ( )

( ، 97ابف تيمية الحديث كيصرح باف رسكؿ اهلل لـ يصرح باتباع العترة بؿ قاؿ اذكركـ اهلل في اىؿ بيتي )
 ( .    98كذلؾ حديث سدكا االبكاب كميا اال باب عمي )
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فة االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى التبميغ كايراد بيف السيد محمد حسف اغامير القزكيني انو اراد مف مؤل 
( ، مف خبلؿ 99الحجة عمى اتباع منيج ابف تيمية تبعا لقكلو تعالى ) قؿ لعبادم يقكلكا التي ىي احسف()

االستناد الحقائؽ القاطعة في القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ عمى فضائؿ االماـ عمي عميو السبلـ 
(611 .) 

 الخاتمة 

 مف خبلؿ اخذ المكضكع بالبحث كالتحميؿ استخمصنا عدد مف االستنتاجات منيا :  
مف خبلؿ دراسة الشخصية العممية الدينية لمسيد محمد حسف آغا مير القزكيني  يمكف القكؿ انو كاف  

سبلمية عالما متبحرا كمفكرا متعمقا كضميعا بخمؽ االطر الفمسفية كالعقمية لكثير مف المبادئ العقائدية اال
 الصرفة ، ما يشيد لو بعمك منزلتو العممية كنزكعو الشديد الى تزكية النفس ، كتيذيبيا كتركيضيا .

مثؿ السيد محمد حسف اغا مير القزكيني شخصية عممائيو كاف ليا دكر كبير في الرد عمى الفرؽ  
المعارض مف الحركة المعارضة لمفكر الشيعي االمامي مف خبلؿ مؤلفاتو العممية ، كمكقفو الصريح ك 

الكىابية في مؤلفو البراىيف الجمية في دفع التشكيكات الكىابية ، ككذلؾ رده عمى ابف تيمية في االمامة 
الكبرل كالخبلفة العظمى ، اذ بيف فيو السيد محمد حسف آغامير القزكيني فيو حقيقة المذىب االمامية 

يث النبكية التي تكضح افضمية االماـ عمي عميو السبلـ الذم يستند عمى النصكص القرآنية كاالحاد
كاحقيتو باإلمامة كالخبلفة ، لذا يمكف القكؿ اف شخصية السيد محمد حسف آغامير القزكيني  كانت مثار 
اعجاب كاستحساف ارباب العمـ كالقمـ ، الى جانب اف سيرة حياتو طافحة بكؿ ما ىك طارؼ كتميد الى حد 

 ية خالدة .اعتبارىا مأثره عمم
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 اليوامش 
                                                           

عرفت بالصفكية نسبة الى جدىـ االعمى صفي الديف الحمي ، كقد ارسى قكاعدىا الشاه اسماعيؿ الصفكم ، كقد  - 6
ليا احد عشر شاىا ق( حكـ خبل6648-ق917ـ()6786-ـ6516حكمت ىذه الدكلة  ايراف ما يناىز القرنيف مف الزمف )

، استطاعكا خبلليا تحقيؽ الكحدة السياسية لببلدىـ .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :ىمسميمكنكريؾ ستيفف ، اربعة قركف مف 
 .9، ص6968، بغداد ، 6تاريخ العراؽ الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ، ،ج

كيني النجفي ، كلد في النجؼ االشرؼ ، ككاف ىك السيد احمد بف السيد محمد بف االمير قاسـ الحسيني الشيير بالقز - 9
عالما فقييا ، استطاع الكصكؿ الى مرتبة  االجتياد كالرئاسة الدينية ، كىك جد السادة القزكينيف القاطنيف في الحمة كالنجؼ 

، تكفي في ، كمف مؤلفاتو مجمكعة في االدعية كاالكراد ، كرسائؿ منيا رسالة في الصمكات المستحبة كصبلة جعفر كغيرىا 
ق .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء كاالدباء ، 6698النجؼ االشرؼ سنة 

، ص 6415، مكتبة اية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، مطبعة كالية ، قـ ،  6عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج
69-71. 

 www.iraqcenter.netالعراؽ ،  السادة القزاكنة االشراؼ في - 8
معز الديف بف السيد حسف بف السيد احمد بف السيد محمد بف مير حسيف بف مير ابي القاسـ بف السيد محمد باقر بف  - 4

ق، نشا محبا لمفضؿ كالفضيمة ، مف مؤلفاتو تعميقات عمى 6999السيد جعفر القزكيني ، كلد في مدينة النجؼ االشرؼ سنة
كانكف 98ق / 6811ربيع االكؿ سنة  68لؤلنصارم ، كحاشية الممعة ، ككتاب في الفقو ، تكفي يـك الثبلثاء كتاب الرسائؿ 

ـ في مدينة السماكة عند عكدتو مف الحج . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ 6888لثاني 
ـ ، 9119ق/6481، دار احياء التراث العربي ، بيركت،  69،ج م( -الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )ع

ـ ، المزار مدخؿ لتعييف قبكر االنبياء كالشيداء كاكالد االئمة 6888ق/6811؛ ميدم القزكيني المتكفي  556-554ص 
 .41-66ـ ، ص 9115ق/6466كالعمماء ، تحقيؽ جكدت القزكيني ، دار الرافديف لمطباعة كالنشر ، بيركت ، 

ىك السيد باقر بف السيد احمد بف السيد محمد بف المير قاسـ الحسيني المعركؼ بالقزكيني النجفي ، كعـ العبلمة  - 5
السيد ميدم القزكيني بف السيد حسف بف السيد احمد بف السيد محمد ، مف مؤلفات الفمؾ المشحكف في احكاؿ الحجة 

.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد حرز  6947ف ذم الحجة سنة كالكجيز في الطيارة كالصبلة ، تكفي ليمة عرفة تاسع م
 .695-698الديف ، المصدر السابؽ ، ص 

 .54، ص 6461نكر الديف الشاىركدم ، تاريخ الحركة العممية في كرببلء ، دار العمـك ، بيركت ،  - 6
 .678-677، ص 6481سمماف اؿ طعمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء ، دار الصفكة ، بيركت ،  - 7
، دار احياء  61ح( ، ج-اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )أ - 8

 .981-999، ص 6874التراث العربي ، قـ ، 
، كمدرسا  ىك السيد محمد باقر بف السيد بف السيد ابك جعفر محمد ميدم الممقب معز القزكيني ، كاف عالما فقييا - 9

لبيبا حيث عرؼ بالمعمـ السمطاف لتعميمو الشاه زاده محمد عمي ميرزا ابف السمطاف فتح عمي شاه القاجارم كالي كرمنشاه  
ح( -.لمزيد مف التفاصيؿ : ينظر : اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )أ

 . 664، ص 
، ص 6468ادم اؿ طعمة ، عشائر كرببلء كاسرىا ، دار المحجة البيضاء لمطباعة كالنشر ، بيركت ، سمماف ى - 61

676. 
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ق ، فكاف عمما خافقا 6964ىك السيد ابراىيـ بف السيد محمد باقر المكسكم القزكيني الحائرم ، كلد في ذم الحجة  - 66

قؿ الييا مع كالده السيد محمد باقر المكسكم القزكيني مف مدينة مف اعبلـ الفكر كالعمـ كالفضيمة في حكزة كرببلء بعد اف انت
قزكيف ، مف اشير مؤلفاتو  كتاب الضكابط ، كنتائج االفكار في االصكؿ ، كدالئؿ االحكاـ في شرح شرائع االسبلـ في 

الشيعة الكراـ البررة ق . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ  6969الفقو ، تكفي بالكباء سنة 
 .66-61ح( ، ص -في القرف الثالث بعد العشرة )أ

 .58نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ ، ص - 69
ىك السيد حسيف بف السيد محمد باقر بف السيد ابراىيـ القزكيني ، تمقى مبادئ العمـك عمى اساتذة الحكزة العممية في  - 68

كعضكا فاعبل في ثكرة العشريف كاحد اقطابيا ، لو تصانيؼ جيدة اىميا : المدينة  كرببلء كالنجؼ ، فكاف عالما فاضبل
ق ، كدفف في مقبرة اؿ القزكيني في 6867ذم الحجة سنة 9الفاضمة في االسبلـ ، االجكبة الحائرية كغيرىا ، تكفي يـك 

 .89، ص  الصحف الصغير . لمتفاصيؿ ينظر : سمماف اؿ طعمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء 
 .677-676سمماف ىادم اؿ طعمة ، عشائر كرببلء كاسرىا ، ص  - 64
 .61سمماف اؿ طعمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء  ، ص  - 65
ىك السيد جعفر بف السيد ميدم بف السيد حسف بف السيد احمد بف السيد محمد بف االمير القاسـ الحسيني الحمي  - 66

ق مف كريمة الشيخ عمي نجؿ الشيخ جعفر كاشؼ الغطاء ، كاف مف العمماء االجبلء 6958القزكيني ، كلد في الحمة سنة 
. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد 6998ككجكه اىؿ الفضؿ ، مف مؤلفاتو التمكيحات الغركية في االصكؿ ، تكفي سنة 

 .669-659حرز الديف ، المصدر السابؽ ، ص 
 .999ؽ ، ص نكر الديف الشاىركدم ، المصدر الساب - 67
ق ( ، عمدة الطالب الصغرل في نسب آؿ ابي 898-788جماؿ الديف احمد بف عمي الحسني الداككدم ابف عنبة ) - 68

 6481طالب ، تحقيؽ السيد ميدم الرجائي ، اية اهلل العظمى المرعشي النجفي الكبرل ، مركز الدراسات االسبلمية ، قـ ، 
 .676-669ق ، ص 

سف عمي بف محمد بف عمي بف محمد العمكم العمرم مف اعبلـ القرف الخامس، المجدم في انساب نجـ الديف ابك الح - 69
، مكتبة اية اهلل العظمى المرعشي 9الطالبييف ، تحقيؽ احمد الميدكم الدامغاني ، اشراؼ السيد محمكد المرعشي ، ط

 .887-884، ص 6499النجفي العامة ، قـ ، 
ني ، العالـ الجميؿ الذم ىاجر مف بمده ايراف الى كرببلء حيث حضر درس كابحاث ىك الشيخ محمد حسيف االردكا - 91

شريؼ العمماء المازندراني ، ككتب مف تقريرات استاذه مبحث البيع الفضكلي في باب التجارة ، كقد نشطت الحكزة العممية 
.  6815زعو عمييا احد ، تكفي سنة في كرببلء في عيده كازدىرت ، حيث تكفرت لو الرئاسة الدينية بشكؿ يكاد ال ينا

 . 59-58لمزيد مف لتفاصيؿ ينظر : نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ ، ص 
ق، ثـ تكجو الى 6994ىك الشيخ زيف العابديف بف المبل مسمـ المازندراني النجفي الحائرم ، كلد في مازندراف سنة - 96

اءىا االفذاذ ثـ انتقؿ الى مدينة كرببلء كاقاـ بيا كعقد لو مجمسا ق حضر ابحاث عمم6951مدينة النجؼ االشرؼ في سنة 
لمتدريس فصار يحضر درسو كجكه اىؿ الفضؿ كالتحقيؽ ، مف مؤلفاتو في االصكؿ كتاب مبسكط ىك خبلصة درس استاذه 

، المصدر  ق . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد حرز الديف6819ذم القعدة سنة 67ابراىيـ القزكيني ، ، تكفي في 
 .85؛ سمماف اؿ طعمة ، المصدر السابؽ ، ص  888-886السابؽ ، ص 

ىك السيد ميرزا محمد حسيف محمد عمي المرعشي الحسيني الشيرستاني ، ينتيي نسبو حسيف االصغر بف االماـ زيف  - 99
ره المشاىير اشتير بالصبلح العابديف عميو السبلـ مجتيد كبير عمي الشأف ، حضر االبحاث العالية عمى كالده كاعبلـ عص
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كالزىد ، لو تصانيؼ كثيره تنيؼ عمى الثمانيف كتابا منيا غاية المسؤكؿ كدراية الحديث كرسالة في ارتداد الزكجة ،  تكفي 
. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : عباس القمي ، الفكائد الرضكية في احكاؿ عمماء مذىب 6865بكرببلء في شكاؿ  سنة 

؛  789-787ق ، ص 6885تحقيؽ ناصر باقرم بيدىندم ، مؤسسة بكستاف ، مركز جاب ، قـ ، ،  9الجعفرية ، ج
 . 68-67سمماف اؿ طعمو ، عشائر كرببلء كاسرىا  ، ص 

اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، القسـ االكؿ مف الجزء االكؿ نقباء البشر في القرف الرابع عشر  ،  - 98
 .995ق ، ص 6416، دار المرتضى لمنشر ، مشيد ،  9طبائي ، طتعميؽ عبد العزيز الطبا

ىك السيد محمد المجاىد بف السيد عمي بف محمد عمي أبي المعالي الصغير بف محمد ابي المعالي الكبير  - 94
ـ حضي بمنزلة عممية كبيرة كبمرتبة 6766ق/6681الطباطبائي الذم يعكد نسبو الى ابراىيـ الغمر كلد في كرببلء 

جتياد كالفتيا ، مف ابرز مؤلفاتو مفاتيح االصكؿ كالكسائؿ في االصكؿ كمناىؿ االحكاـ كغيرىا ختـ حياتو بفتكاه بالجياد اال
ق  كدفف في ما بيف الحرميف الشريفيف . لمزيد مف 6949ضد الغزك الركسي إليراف ، تكفي اثناء رجكعو مف ايراف سنة 

، ص 69م( ،ج-ات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )عالتفاصيؿ ينظر : اغا بزرؾ الطيراني ، طبق
؛ محمد ازاد كشميرم ، نجـك السماء في تراجـ العمماء ، تصحيح مير ىاشـ محدث ، )د،ـ( ، )د،ت( ، ص  494-946
888. 

طبائي ، كلد بالكاظمية سنة ىك السيد عمي بف محمد عمي أبي المعالي الصغير بف محمد ابي المعالي الكبير الطبا - 95
ـ ، كىك مف العمماء االعبلـ ، عرؼ بصاحب الرياض نسبة الى مؤلفو الشيير )رياض المسائؿ في 6748-ق 6666

ـ . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: عباس القمي ، الفكائد الرضكية في 6866-ق6986تحقيؽ األحكاـ بالدالئؿ( ، تكفي سنة 
 586ق، ص 6885، مؤسسة بكستاف ، قـ ،  6حقيؽ ناصر باقرم بيد ىندم ، جاحكاؿ عمماء مذىب الجعفرية ، ت

السيد حسيف بف السيد محمد المجاىد بف السيد عمي الطباطبائي ، العالـ الفاضؿ ، مف اجؿ تبلمذة كالده ، لو اثار - 96
عمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء كدفف فييا .لمزيد مف المعمكمات ينظر : سمماف اؿ ط6951عممية قيمة ، تكفي سنة 

 .685في كرببلء  ، ص
السيد حسف الطباطبائي الممقب بالحاج اغا بف السيد محمد المجاىد ، كاف عالما فقييا ، مف اعبلـ كرببلء ، مجتيد - 97

بصير كقاضي رئيس في الحائر عالـ فاضؿ مجتيد بصير كقاضي رئيس في الحائر .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : نكر 
 .59-56شاىركدم ، المصدر السابؽ ، صالديف ال

 .495، ص  69م( ،ج -اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )ع - 98
 www.alshirazi.netالسيد محمد حسف اغامير القزكيني حياة حافمة كمؤلفات كافية ، مدينة كرببلء المقدسة  مكقع  - 99
اعبلميا ، مؤسسة االعممي لممطبكعات ، بيركت ، -عشائرىا–تاريخيا –ىادم الطعمة ، تراث كرببلء سمماف  - 81

 .969-966، ص 6888
اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، نقباء البشر في القرف الرابع عشر ، القسـ االكؿ مف الجزء االكؿ ،   - 86

 .889ص 
ـ،  كسكف النجؼ االشرؼ ، 6889ق/6955مجتيدم االمامية ، كلد بطكس  ىك محمد كاظـ الخرساني ، فقيو مف - 89

حيث درس العمـك االسبلمية الى اف كصؿ الى درجة االجتياد ، تخرج عمى يديو عدد كبير مف العمماء كالفقياء ، لو 
تكفي سنة تصانيؼ منيا "الكفاية " في اصكؿ الفقو مجمداف ، كالفكائد االصكلية كالفقيية كتكممة التبصرة ، 

ـ . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : خير الديف الزركمي ، االعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف 6966ق/6899
 .69-66، ص 9119، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، 65، ط7العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف ، ج
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 .969سمماف ىادم الطعمة ، تراث كرببلء  ، ص  - 88
محمد كاظـ اليزدم بف السيد عبد العظيـ الكسنكم النجفي الطباطبائي الحسني الشيير باليزدم ، كلد في ىك السيد  - 84

ق ، قصد مدينة النجؼ االشرؼ فكاف فقييا اصكليا محققا انتيت اليو الرياسة العممية ، حتى اقبض 6947قرية كسنك سنك 
ي العبادات لممقمديف فييا فركع كثيرة جيدة الترتيب ، تكفي يـك عمى الزعامة االمامية ، مف مصنفاتو العركة الكثقى رسالة ف

، حققو كاخرجو حسف  61ق. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: محسف االميف ، اعياف الشيعة ، ج6887رجب سنة 98الثبلثاء 
 . 48ـ، ص 6989ق/6418االميف ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ، 

ق، كاقاـ 6966زم النمازم الشيير بشيخ الشريعة االصفياني ، كلد في اصفياف سنة ىك فتح اهلل بف محمد جكاد الشيرا- 85
،  6991في مدينة النجؼ االشرؼ كصار مف عمماءىا كمدرسييا ، ، كما كاف مف رجاالت ثكرة العشريف في العراؽ  سنة

لحالؾ في قراءة ممؾ كمالؾ تكفي كاشتغؿ بالتدريس كالتصنيؼ ، مف مؤلفاتو كتاب افاضة القدير في خؿ العصير ، كانارة ا
ق  . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء 6889ربيع الثاني سنة  8في 

، مكتبة اية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، مطبعة كالية ، قـ ،  8كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج
؛ اغا بزرؾ الطيراني ، مصفى المقاؿ في 566، ص9اس القمي ، الفكائد الرضكية ،ج؛ عب656-654، ص 6415

، دار العمـك لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت  9مصنفي عمـ الرجاؿ ، ، عني بنشره كتصحيحو ابف المؤلؼ ، ط
 .694-698ـ ، ص 6988ق/6418، 
رمضاف  91الطيراني النجفي المعركؼ بيادم الطيراني ، كلد في  ىك الشيخ ىادم بف الحاج مبل محمد اميف الكاعظ - 86

ق ، ، ىك احد المؤسسيف في الفنكف الشرعية السيما االصكؿ ، ، تصدل لمتدريس فتيافت عميو الطبلب 6958سنة 
اد كالتقميد . كاعجبكا بحسف اسمكبو ، مف مؤلفاتو الحؽ اليقيف في عمـ الكبلـ ، كرسالة في عمـ الرجاؿ ، كرسالة في االجتي

؛ محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في 998، ص  61لمزيد مف التفاصيؿ ينطر : محسف االميف ، اعياف الشيعة ، ج
 .996-995، ص  8تراجـ العمماء كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج

 www.alshirazi.netببلء المقدسة  مكقع السيد محمد حسف اغامير القزكيني حياة حافمة كمؤلفات كافية ، مدينة كر  - 87
ـ في اسرة عممية تكارث عنيا العمـ كالفضؿ ، درس عمى اية  6997ىك محمد عمي بف سيبكيو كلد في مدينة كرببلء - 88

اهلل الميرزا ىادم الخرساني ، كالـز العالـ محمد ابراىيـ القزكيني كالفقيو السيد محمد حسف آغا مير القزكيني  فناؿ قسطا 
. 6896جمادم الثانية سنة  68كافرا مف العمـك العقمية كالنقمية ، ، فكاف مدرسا قديرا الى اف قضى نحبو في يـك االثنيف 

 .669لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : سمماف اؿ طعمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء  ، ص 
ريـ المكسكم القزكيني الحائرم ، كلد في ىك السيد محمد ميدم بف محمد طاىر بف ميدم بف حمد باقر بف عبد الك - 89

ق ، فكاف خطيبا ذلؽ المساف فقييا جميؿ الييبة لو كتاب المكعظة الحسنة الذم يقع في كراستيف كىك رد 6868كرببلء سنة 
ق ، كدفف في مقبرة اؿ القزكيني . لمزيد مف 6875عمى كتاب كعاظ السبلطيف الذم الفو عمي الكردم ، تكفي سنة 

 .664ينظر : المصدر نفسو ، ص التفاصيؿ 
ىك الشيخ محمد الشاىركدم الحائرم  تفرغ لمتدريس كالتحقيؽ في حكزة كرببلء العممية ، حيث كانت حمقة دركسو  - 41

ق كرببلء متكجيا الى ايراف حيث استقر في 6899كتقريراتو الفقيية كاالصكلية مف اىـ الحمقات التدريسية ، ىجر في عاـ 
ق ، كدفف في ركضة الشاه عبد 6419لى اف تكفي في يـك لخميس الثالث عشر مف شير ربيع الثاني مدينة طيراف ، ا

 .  69-68العظيـ بمدينة رم . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ ، ص 
الكبير كالمرجع الديني اية اهلل السيد  ىك السيد محمد كاظـ بف المجتيد الفقيو اية اهلل السيد محمد ابراىيـ بف العالـ - 46

ق ، اكمؿ دراستو الدينية في الحكزة العممية فييا حتى 6848محمد ىاشـ المكسكم القزكيني ، كلد في مدينة كرببلء سنة 
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بمغ درجة عالية مف العمـ كالثقافة كتخصص بالخطابة كالمنبر ، لو مؤلفات مف ابرزىا شرح نيج الببلغة ، كمف الميد الى 
المحد سمسمة كتب عف حياة اىؿ البيت عمييـ السبلـ ، كمكسكعة عف حياة االماـ الصادؽ عميو السبلـ ، فارؽ الحياة في 

ق . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد كاظـ القزكيني ، زينب مف الميد الى المحد ، 6465جمادم ثانية 68يـك الخميس 
 . 66-69ق، ص 6491دار المرتضى ، بيركت ،حققو كعمؽ عميو كلده السيد مصطفى القزكيني ، 

ـ ، 6986ق/6856ىك السيد مرتضى بف السيد محمد صادؽ بف السيد محمد رضا القزكيني ، المكلكد بكرببلء سنة  - 49
الى الككيت ، حيث اشتغؿ بالتدريس  6896اذ نشأ بأسرة دينية ممتزمة اىتـ بتحصيؿ العمـك في الحكزة العممية ، ىاجر 

امامة الجماعة ، مف مؤلفاتو الى الشباب ، الشيخ البيائي ، الميدم المنتظر، الزكاج كاالسرة ، الطكسي ، بياء كالخطابة ك 
الديف العاممي ، النبكة كاالنبياء في نظر اىؿ البيت . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ 

 . 678ر كرببلء كاسرىا ، ص ؛ سمماف ىادم اؿ طعمة ، عشائ 976 -971، ص 
،  6محمد حسف اغا مير القزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، ج - 48

 ـ.9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 
 .889اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، نقباء البشر في القرف الرابع عشر ، ص  - 44
شيخ ميرزا محمد تقي بف الميرزا محمد عمي المشيكر الشيرازم الحائرم ، كلد في شيراز كنشأ بيا ، ثـ اجر الى ىك ال - 45

كرببلء فقرأ المقدمات عمى افاضؿ عمماءىا ، كما درس منيج الزعامة كسيرىا في المجتمع االسبلمي ، مف مؤلفاتو حاشية 
ذم الحجة 68سالة في صبلة الجمعة ، تكفي في كرببلء ليمة االربعاء عمى المكاسب في الفقو ، كرسالة في احكاـ الخمؿ كر 

، كاقبر في الصحف الحسيني . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : محمد حرز الديف ، معارؼ 6991آب 68ق / 6888سنة 
شي النجفي ، ، مكتبة اية اهلل العظمى المرع 9الرجاؿ في تراجـ العمماء كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج

 .968-965، ص6415مطبعة كالية ، قـ ، 
  -.969سمماف ىادم الطعمة ، تراث كرببلء  ، ص - 46
حتى ثكرة العشريف التي فرضت عمى بريطانيا بإقامة ما سمي 6964حيث ابتدأ االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ في سنة  - 47

ديد لمكجكد السياسي البريطاني يقـك عمى اساس اقامة بنظاـ الحكـ الكطني مف خبلؿ فرض نظاـ االنتداب بتثبيت شكؿ ج
بيف كالئيف ، ترجمة فؤاد جميؿ ، بغداد –نظاـ احتبلؿ مطمؽ . لمزيد التفاصيؿ ينظر : ارنكلد كلسف ، ببلد ما بيف النيريف 

 .696، ص 6971، 
؛ سمماف ىادم الطعمة  889ص اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، نقباء البشر في القرف الرابع عشر ،  - 48

 .969، تراث كرببلء ، ص 
 .676نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ ، ص  - 49
 .966سمماف ىادم الطعمة ، تراث كرببلء ، ص  - 51
 .889اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، نقباء البشر في القرف الرابع عشر ، ص  - 56
 www.alshirazi.netلقزكيني حياة حافمة كمؤلفات كافية ، مدينة كرببلء المقدسة  مكقع السيد محمد حسف اغامير ا - 59
ق( ، مؤسس الدعكة النجدية التي ظيرت في القرف الثاني 6916-ق6665ىك محمد بف عبد الكىاب التميمي )  - 58

ر : ياسر بف ابراىيـ سبلمة ، عشر لميجرة ، كقد سميت بالكىابية نسبة الى مؤسسيا كقائدىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظ
 .5ق ، ص 6481الكىابية تحت المجير ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، الرياض ، 

محمد حسف اغامير القزكيني ، البراىيف الجمية في دفع تشكيكات الكىابية ، قدمو السيد محمد كاظـ القزكيني ، طبع  - 54
 .648-5ق ، ص 6898اليكتركني ، كرببلء المقدسة ، 
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 محمد حسف اغامير لقزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى  . - 55
 .969سمماف ىادم الطعمة ، تراث كرببلء ، ص  - 56
 .696نكر الديف الشاىركدم ، المصدر السابؽ ، ص  - 57
بمي ، كلد ىك احمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبداهلل بف الخضر تقي الديف ابك العباس الحراني الدمشقي الحن - 58

اتجو  حراف ثـ ىاجر مع عائمتو الى دمشؽ حيث ق في بيت حمؿ لكاء المذىب الحنبمي ، كنشأ في مدينة666بحراف سنة 
لطمب العمـ فشرع في التأليؼ كالتدريس في سف السابعة عشرة ، أخذ مكانو في التدريس في "دار الحديث السكرية" ، فقد 

ذم  91لديو العديد مف المؤلفات كالردكد عمى مسائؿ الفقو السني ، تكفى في سنة تصدل ابف تيمية لمخطابة كالتأليؼ ، ك 
، الغدير لمطباعة  9ق . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : صائب عبد الحميد ، ابف تيمية حياتو كعقائده ، ط798القعدة سنة 

 .81-65ـ ،  ص 9119 -ق6498كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 
يمية بطبلف عقيدة الشيعة االمامية بكصفو اياىـ بانيـ أجيؿ الناس في المعقكالت كأكذبيـ في الذم اكرد فيو ابف ت  - 59

المنقكالت كمخالفتيـ لما عميو المسممكف األكلكف مف الصحابة كالتابعيف . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ابك العباس تقي الديف 
.بؿ 7-4، تحقيؽ محمد رشاد سالـ ، ، )د،ـ( ،)د،ت( ، ص   6احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، ج

كاالكثر مف ذلؾ تكفيره ليـ بقكليـ اف القرآف الكريـ نقصت منو آيات كاف لو تأكيبلت باطنة ُتسقط عنيـ األعماؿ المشركعة 
فيذا ال ريب في كفرىـ ، ، ككذلؾ مف يزعـ اف الصحابة ارتدكا بعد رسكؿ اهلل إال نفران قميبلن ال يبمغكف بضعة عشر نفسان 

كعميو فبل تقبؿ منيـ الركاية .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : ابك العباس تقي الديف احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج 
 .68ـ ، ص 6416/6986، تحقيؽ محمد رشاد سالـ ، )د،ـ( ،   9السنة النبكية ، ج

 .97خبلفة العظمى  ، ص محمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل كال - 61
 .59القرآف الكريـ ، سكرة النساء ، االية  - 66
 .44محمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى  ، ص  - 69
 .88القرآف الكريـ ، سكرة االحزاب ، االية  - 68
 . 98القرآف الكريـ ، سكرة الشكرل ، االية  - 64
 .86االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى  ، ص  محمد حسف اغامير القزكيني ،- 65
 .69المصدر نفسو ، ص  - 66
جمادم ثانية  في السنة الخامسة لمبعثة ، اقامت بمكة ثماني سنيف  91كلدت السيدة فاطمة الزىراء عمييا السبلـ في  - 67

مف االكالد االماميف الحسف  كبالمدينة عشرة ، حظيت بمنزلة كبيرة عند رسكؿ اهلل ، كقد تزكجت مف االماـ عمي ، كليا
كالحسيف كزينب الكبرل كاـ كمثـك . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : عمي بف الحسيف الياشمي ، المطالب الميمة في تاريخ 

 .68-64، ص 6968النبي كالزىراء كاالئمة ، منشكرات المطبعة الحيدرية ، النجؼ االشرؼ ، 
ج السنة لمعرفة ابف تيمية مدخؿ لشرح منياج الكرامة ، مطبعة ياراف ، عمي الحسيني الميبلني ، دراسات في منيا - 68

 .861ق ، ص 6469)د،ـ( ، 
 .866المصدر نفسو ، ص  - 69
 . 41-88محمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ، ص  - 71
 .81-99المصدر نفسو ، ص  - 76
 .41المصدر نفسو ،ص  - 79
 .499-486، ص  6الديف احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، جابك العباس تقي  - 78



22 
 

                                                                                                                                                                                     
 .591-566، ص  6ابك العباس تقي الديف احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، ج  - 74
 . 15،ص  9ابك العباس تقي الديف احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، ج  - 75
 .8القرآف الكريـ ، سكرة النمؿ ، اآلية  - 76
ق ، اليقيف 664رضي الديف ابي القاسـ عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس الحسني الحسيني المتكفي  - 77

 . 56، ص  6951في امرة امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ، مؤسسة دار الكتاب ، قـ ، 
 .89-81، ص   9عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، جابك العباس تقي الديف احمد بف  - 78
 . 6القرآف الكريـ ، سكرة االحزاب ، االية  - 79
دار ،  9، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، ج االمامة الكبرل كالخبلفة العظمىمحمد حسف اغا مير القزكيني ، - 81

 .865-864ص ـ ، 9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 
 . 67القرآف الكريـ ، سكرة المائدة ، اآلية  - 86
 .8القرآف الكريـ ، سكرة المائدة ، اآلية   -89
حيث شيد البيعة عدد كبير مف المسمميف ممف حج مع رسكؿ اهلل حجة الكداع كسمع خطبتو التي اكدت بما ال يقبؿ  -88

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : رضي الديف ابي القاسـ الشؾ بإمامة االماـ عمي عميو السبلـ عمى المسمميف بعد رسكؿ اهلل . 
 .695-668ق ، المصدر السابؽ ، ص 664عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس الحسني الحسيني المتكفي 

محمد باقر الحكيـ ، الزىراء اىداؼ ، مكاقؼ ، نتائج ، مؤسسة تراث الشييد الحكيـ ،مطبعة العترة الطاىرة ، النجؼ  - 84
 .47، ص  9116،  االشرؼ

ق ، ركضة الكاعظيف ، تحقيؽ غبل محسيف المجيدم كمجتبى 518محمد بف الفتاؿ النبسابكرم الشييد في سنة  - 85
 .967-965، ص 6498الفرجي مطبعة نكارش ، منشكرات دليؿ ما ، قـ ، 

 . 64-68محمد باقر الحكيـ ، المصدر السابؽ ، ص  - 86
و كالو كسمـ قبؿ كفاتو جيشا بقيادة اسامة بف زيد لمكاجية خطر الرـك ، كقد شكؿ جيز الرسكؿ محمد صمى اهلل عمي - 87

رسكؿ اهلل ىذا الجيش مف كبار الصحابة لتخمكا المدينة بعد كفاتو سكل مف االماـ عمي ليتسنى لو قيادة االمة االسبلمية 
الرسكؿ )جيزكا جيش اسامة لعف اهلل مف دكف منازع ، اال اف الكثير مف الجيش بقي في المدينة عمى الرغـ مف مناداة 

تخمؼ عنو ( ، اال انيـ كانكا يدرككف كفاة النبي ، كقد بيتكا امرا بإقصاء االماـ عمي عف منصبو في قيادة االمة . لمزيد مف 
،  التفاصيؿ ينظر : جعفر السبحاني ، الحجة الغراء عمى شيادة الزىراء ، مؤسسة االماـ الصادؽ ، مطبعة اعتماد ، قـ

 .8-7، ص  6499
، 6968محمد ميدم اآلصفي ، االمامة في التشريع االسبلمي تجديد في بحث االمامة ، مكتبة النجاح ، النجؼ ،  - 88

 . 9ص 
 . 64المصدر نفسو  ، ص  - 89
 .4-6القراف الكريـ ، سكرة النجـ ، االية  - 91
، دار  8، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، ج ىاالمامة الكبرل كالخبلفة العظممحمد حسف اغامير القزكيني ،  - 96

 .61-59ص ـ ، 9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 
 .66-61المصدر نفسو ، ص  - 99
يقكؿ االماـ عمي لما نزلت اآلية ) كانذر عشيرتؾ االقربيف ( دعاني رسكؿ اهلل ، فقاؿ : يا عمي اف اهلل يأمرني اف انذر - 98

متى ابادييـ بيذا االمر ارل منيـ ما اكره ، فقمت يا نبي اهلل اككف كزرؾ عميو ، قاؿ فاخذ عشيرتي االقربيف كعرفت اني 
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برقبتي كقاؿ ) اف ىذا اخي ككصيي كخميفتي فيكـ ، فاسمعكا لو كاطيعكا (. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : شكرم ناصر 
نشر كالتكزيع ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ، المياحي ، االماـ عمي دراسة في الفكر العسكرم ، دار الفيحاء لطباعة كال

 .98، ص9168
حيث يبف ابف تيمية اف حديث المؤخاة حديث مكضكع ، حيث اف رسكؿ اهلل لـ يؤاخ االماـ عمي كانما اخا بيف  - 94

لبلماـ عمي  االنصار كالمياجريف ، كىذا خبلؼ ما تذكره الركايات مف الرسكؿ  اخا في مكة كفي المدينة كفي كؿ مرة يقكؿ
عميو انت اخي في الدنيا كاالخرة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : جعفر السبحاني ، ابف تيمية فكرا كمنيجا ، نشر مؤسسة 

 .981-997ق، ص 6489الصادؽ ، تكزيع مكتبة التكحيد ، قـ ، 
 .79-71ص ،  6جمحمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ،  - 95
ـ ، فمؾ النجاة في االمامة كالصبلة ، حققو كقدمو اصغر 6959-ق6876عمي محمد فتح الديف الحنفي المتكفي  - 96

 .89-99، ص 6997، مؤسسة دار االسبلـ ، الىكر،  9عمي محمد جعفر ، ط
 .865عمي الحسيني الميبلني ، المصدر السابؽ ، ص  - 97
 .57ص ،  6جالخبلفة العظمى ، محمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل ك  - 98
 .58القرآف الكريـ ، سكرة االسراء ، االية  - 99

 .65ص ، 6جمحمد حسف اغامير القزكيني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ،  - 611
 قائمة المصادر والمراجع

 اوال: الكتب العربية والمعربة 
 القرآف الكريـ -6
، تحقيؽ محمد رشاد سالـ ، ،   6ميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، جابك العباس تقي الديف احمد بف عبد الح -9

 )د،ـ( ،)د،ت(.
، تحقيؽ محمد رشاد سالـ ، )د،ـ(   9ابك العباس تقي الديف احمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ، منياج السنة النبكية ، ج -8
 ـ.6986ق /6416، 
 .6971ئيف ، ترجمة فؤاد جميؿ ، بغداد ، بيف كال–ارنكلد كلسف ، ببلد ما بيف النيريف  -4
، دار احياء التراث  61ح( ، ج-اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة )أ -5

 .6874العربي ، قـ ، 
، دار احياء  69م( ،ج -عاغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة الكراـ البررة في القرف الثالث بعد العشرة ) -6

 ـ9119ق/6481التراث العربي ، بيركت، 
اغا بزرؾ الطيراني ، طبقات اعبلـ الشيعة ، القسـ االكؿ مف الجزء االكؿ نقباء البشر في القرف الرابع عشر  ، تعميؽ  -7

 ق.6416، دار المرتضى لمنشر ، مشيد ،  9عبد العزيز الطباطبائي ، ط
، دار  9مصفى المقاؿ في مصنفي عمـ الرجاؿ ، ، عني بنشره كتصحيحو ابف المؤلؼ ، طاغا بزرؾ الطيراني ،  -8

 ـ.6988ق/6418العمـك لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 
 ق.6489جعفر السبحاني ، ابف تيمية فكرا كمنيجا ، نشر مؤسسة الصادؽ ، تكزيع مكتبة التكحيد ، قـ ،  -9

 .6499لحجة الغراء عمى شيادة الزىراء ، مؤسسة االماـ الصادؽ ، مطبعة اعتماد ، قـ ، جعفر السبحاني ، ا -61
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ق ( ، عمدة الطالب الصغرل في نسب آؿ ابي 898-88جماؿ الديف احمد بف عؿ الحسني الداككدم ابف عنبة ) -66
 6481الدراسات االسبلمية ، قـ ، طالب ، تحقيؽ السيد ميدم الرجائي ، اية اهلل العظمى المرعشي النجفي الكبرل ، مركز 

 ق.
، 7خير الديف الزركمي ، االعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف ، ج -69
 .9119، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، 65ط

ق ، اليقيف 664لمتكفي رضي الديف ابي القاسـ عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس الحسني الحسيني ا -68
 .6951في امرة امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ، مؤسسة دار الكتاب ، قـ ، 

 .6481سمماف اؿ طعمة ، مشاىير المدفكنيف في كرببلء ، دار الصفكة ، بيركت ،  -64
بيركت ،  اعبلميا ، مؤسسة االعممي لممطبكعات ،-عشائرىا–تاريخيا –سمماف ىادم الطعمة ، تراث كرببلء  -65

6888.، 
كاسرىا ، الجزء االكؿ العمكيكف الجزء الثاني غير العمكييف ، دار المحجة سمماف ىادم اؿ طعمة ، عشائر كرببلء  -66

 .6468البيضاء لمطباعة كالنشر ، بيركت ، 
، مؤسسة  شكرم ناصر المياحي ، االماـ عمي دراسة في الفكر العسكرم ، دار الفيحاء لطباعة كالنشر كالتكزيع -67

 9168التاريخ العربي ، بيركت ، 
 -ق6498، الغدير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ،  9صائب عبد الحميد ، ابف تيمية حياتو كعقائده ، ط -68

 ـ .9119
، مؤسسة  6عباس القمي ، الفكائد الرضكية في احكاؿ عمماء مذىب الجعفرية ، تحقيؽ ناصر باقرم بيد ىندم ، ج -69

 ق.6885ف ، قـ ، بكستا
تحقيؽ ناصر باقرم بيدىندم ، مؤسسة  ، 9عباس القمي ، الفكائد الرضكية في احكاؿ عمماء مذىب الجعفرية ، ج -91

 ق.6885بكستاف ، مركز جاب ، قـ ، 
عمي الحسيني الميبلني ، دراسات في منياج السنة لمعرفة ابف تيمية مدخؿ لشرح منياج الكرامة ، مطبعة ياراف ،  -96

 ق.6469)د،ـ( ، 
المطالب الميمة في تاريخ النبي كالزىراء كاالئمة ، منشكرات المطبعة الحيدرية ، النجؼ عمي بف الحسيف الياشمي ،  -99

 .6968االشرؼ ، 
ـ ، فمؾ النجاة في االمامة كالصبلة ، حققو كقدمو اصغر 6959-ق6876عمي محمد فتح الديف الحنفي المتكفي  -98

 .6997، الىكر، ، مؤسسة دار االسبلـ  9طعمي محمد جعفر ، 
، حققو كاخرجو حسف االميف ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ،  61محسف االميف ، اعياف الشيعة ، ج -94

 ـ.6989ق/6418
 محمد ازاد كشميرم ، نجـك السماء في تراجـ العمماء ، تصحيح مير ىاشـ محدث ، )د،ـ( ، )د،ت(. -95
يـ ، الزىراء اىداؼ ، مكاقؼ ، نتائج ، مؤسسة تراث الشييد الحكيـ ،مطبعة العترة الطاىرة ، النجؼ محمد باقر الحك -96

 .9116االشرؼ ، 
ق ، ركضة الكاعظيف ، تحقيؽ غبل محسيف المجيدم كمجتبى 518محمد بف الفتاؿ النبشابكرم الشييد في سنة  -97

 .6498الفرجي مطبعة نكارش ، منشكرات دليؿ ما ، قـ ، 
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، مكتبة  6محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج -98
 .6415اية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، مطبعة كالية ، قـ ، 

، مكتبة  9محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج -99
 .6415اية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، مطبعة كالية ، قـ ، 

، مكتبة  8محمد حرز الديف ، معارؼ الرجاؿ في تراجـ العمماء كاالدباء ، عمؽ عميو محمد حسيف حرز الديف ، ج -81
 .6415اية اهلل العظمى المرعشي النجفي ، مطبعة كالية ، قـ ، 

دار ،  6ني ، االمامة الكبرل كالخبلفة العظمى ، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، جمحمد حسف اغا مير القزكي -86
 ـ.9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 

 دار ، 9، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، ج االمامة الكبرل كالخبلفة العظمىمحمد حسف اغامير القزكيني ،  -89
 ـ9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 

دار ،  8، تكثيؽ كتعميؽ السيد جعفر القزكيني ، ج االمامة الكبرل كالخبلفة العظمىد حسف اغامير القزكيني ، محم -88
 ـ9118ق/6498القارئ ، بيركت ، 

محمد حسف اغامير القزكيني ، البراىيف الجمية في دفع تشكيكات الكىابية ، قدمو السيد محمد كاظـ القزكيني ، طبع  -84
 ق.6898ء المقدسة ، اليكتركني ، كرببل

محمد كاظـ القزكيني ، زينب مف الميد الى المحد ، حققو كعمؽ عميو كلده السيد مصطفى القزكيني ، دار المرتضى  -85
 ق.6491، بيركت ،

 .6968محمد ميدم اآلصفي ، االمامة في التشريع االسبلمي تجديد في بحث االمامة ، مكتبة النجاح ، النجؼ ،  -86
ـ ، المزار مدخؿ لتعييف قبكر االنبياء كالشيداء كاكالد االئمة كالعمماء ، 6888ق/6811زكيني المتكفي ميدم الق -87

 ـ9115ق/6466تحقيؽ جكدت القزكيني ، دار الرافديف لمطباعة كالنشر ، بيركت ، 
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 0202الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام  اشكال ومضامين التغطية
 دراسة تحميمية لمصفحات االولى لجرائد) الصباح، طريق الشعب، المشرق(

 اسماعيل غازيصالح د. 
 المستخمص

 
اىمية بالغة في جميع وسائل االعالم السيما   لالنتخابات البرلمانيةتحتل التغطية الصحفية      

الجرائد التي تيتم بتغطية االحداث المرافقة لمعممية االنتخابية لكونيا تعطي صورة واضحة عن 
السياسة االعالمية لمجرائد تجاه االنتخابات البرلمانية ونتائجيا وفقًا لما تفرضو من قوة في 

 االحداث وتطور في مسارىا.
تغطية الصحفية لالنتخابات التعرف عمى االشكال والمضامين التي تناولتيا ال لبحث الىييدف ىذا ا    
الى المشرق( ،  –طريق الشعب  –جرائد ) الصباح الصفحات االولى لفي  0202انية العراقية البرلم

انت معرفة حجم اىتمام الصحافة العراقية بتغطية االنتخابات البرلمانية العراقية ، ومعرفة ما اذا ك
التغطية نتاجًا خالصًا لالحداث التي شيدىا الواقع السياسي العراقي . ودور كل وسيمة من وسائل 
االبراز في تدعيم أىمية المضمون لمتغطية الصحفية في تشكيل بنية االخبار المحمية في الصحافة 

ادفة تتعمق حة وىىذه الصحف وضع اجندة اعالمية واضفيما اذا كانت من ضمن اولويات العراقية. 
 بموضوع االنتخابات.

ولغاية  9/9/0202أعتمد الباحث عمى أسموب الحصر الشامل لالعداد الصادرة خالل المدة من 
أي قبيل موعد االنتخابات بشير، باستخدام استمارة التحميل التي تضمنت خمسة فئات  9/22/0202

 ( فئة فرعية. 02رئيسية و) 
واتخذ من  0202ية الصحفية لالنتخابات البرلمانية في العراق   تناول الباحث في بحثو موضوع التغط

 المشرق( نموذجا  -طريق الشعب  –جرائد )الصباح 
عمى الفصل الثاني  فيما ركز تناول الفصل األول اإلطار المنيجي ، ، فصمين وتكون البحث من 

 0202البرلمانية في العراق   التغطية الصحفية لالنتخابات االشكال والمضامين المستخدمة  تحميل
لمفترة من المشرق(  -طريق الشعب  –لصفحات األولى  لمجرائد الثالث )الصباح التي تناولتيا ا

 9/22/0202ولغاية  9/9/0202
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 الفصل االول                                   
 اإلطار المنيجي

  :تمييد
مصدرا ميما لممعمومات لدى األفراد حيث يعتمد عمييا تمثل وسائل االعالم في الوقت الراىن     
في حصوليم عمى االخبار والمعرفة، وفي جزء من ىذه المعرفة ىناك ما يتعمق  ىوألء

باألشخاص والشعوب والثقافات، وىذا ما ذىب اليو منظور االعتماد عمى وسائل االعالم، كما أن 
ىذه الوسائل ليا القدرة عمى صناعة الصورة النمطية، وتحديد االطار الذي يجب ان نفكر 

      ، واألشياء، واألشخاص.البنية االدراكية لممتمقي بالنسبة لمعالم  بداخمو، مما ينعكس عمى
ومن ىنا يبرز الدور الكبير الذي تؤديو وسائل اإلعالم في التوعية واإلرشاد والتوجيو وتقيَيم أداء 
 المؤسسات الحكومية بيدف تصويب ىذا األداء والنيوض بو لما يمبي خدمة المجتمع والمواطن.

ل االعالم عامة والصحافة خاصة جاىدة لمتعامل بمينية مع التدفق االخباري لذا سعت وسائ
اليائل لالخبار عمى مدار ساعات اليوم من مصادر متعددة تحقيقا لمبدأ حق الجماىير في 

 المعرفة بات من الحقوق االساسية لمفرد وفقا لبنود االعالن العالمي لحقوق االنسان.
اىمية بالغة في جميع وسائل االعالم   لالنتخابات البرلمانيةتحتل التغطية الصحفية        

السيما الجرائد التي تيتم بتغطية االحداث المرافقة لمعممية االنتخابية لكونيا تعطي صورة واضحة 
عن السياسة االعالمية لمجرائد تجاه االنتخابات البرلمانية ونتائجيا وفقًا لما تفرضو من قوة في 

 مسارىا.االحداث وتطور في 
ويرتبط تصنيف التغطية الصحفية وانواعيا بفنون التحرير الصحفي فالتغطية الخبرية تتم عن 
طريق فني الخبر والتقرير ، بينما التغطية التفسيرية تتم عن طريق فن المقال الصحفي والحديث 

ت الصور الصحفي ، في حين ترتبط التغطية التسجيمية بوسائل االبراز بمختمف انواعيا سواء كان
 الخبرية وغير الخبرية واالشكال والرسوم . 

وبذلك فان ىذا البحث يتناول جميع انواع التغطية الصحفية بكل فنونيا ، فضاًل عن ابراز 
االرتباط بين اتجاىات التغطية الصحفية والتصنيف االخر المتعمق بيا من حيث وصفيا تغطية 

 منحازة او محايدة . 
واتخذ  0202حثو موضوع التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية في العراق   لذا تناول الباحث في ب 

 المشرق( نموذجا  -طريق الشعب  –من جرائد )الصباح 
 تحميلالثاني الفصل فيما تناول  ،تناول الفصل األول اإلطار المنيجي ، فصمين وتكون البحث من 

التي تناولتيا  0202النتخابات البرلمانية في العراق التغطية الصحفية ل االشكال والمضامين المستخدمة
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ولغاية  9/9/0202لمفترة من المشرق(  -طريق الشعب  –لمجرائد الثالث )الصباح  ا لصفحات األولى 
9/22/0202. 

 مشكمة البحث: /أوال
يقصد بمشكمة البحث "أية ظاىرة أو حدث او سموك او عالقة تحتاج إلى وصف وتفسير. 

إلى اجابة عن سؤالين: ماذا؟ ولماذا؟ ما ىي ىذه الظاىرة.. ولماذا تحدث بيذا أو تحتاج 
 .(2)الشكل؟"

يقصد بمشكمة البحث أنيا) موقف أو قضية أو فكرة أو مفيوم يحتاج إلى البحث والدراسة 
عادة صياغتيا في  العممية لموقوف عمى مقدماتيا وبناء العالقات بين عناصرىا ونتائجيا الحالية وا 

 (.0) نتائج الدراسة ووضعيا في اإلطار العممي السميم( ضوء

وتدور مشكمة ىذا البحث حول ظاىرة جديدة برزت في الصحافة العراقية بعد االحتالل 
م، محدثة تغييرًا كبيرًا في نمط االعالم والصحافة 0222االمريكي لمعراق في نيسان من عام 

 كبير من الجرائد في مدة وجيزة بعد االحتالل.السائدين آنذاك. تمثمت ىذه الظاىرة بصدور عدد 
اختمفت بشكميا ومضمونيا عما كان سائدًا في الصحافة العراقية. وقد خدمت ىذه الجرائد  

 اىدافًا مختمفة وعبرت عن قيم وتوجيات شتى.
ولعل االخبار السياسية ىي المجال االكثر أىمية، الذي عادة ما يحوز عمى النسبة االكبر 

. ومرد ذلك إلى انو غالبًا ما توجد عالقة وثيقة بين (2)الصحافة في معظم انحاء العالم من اىتمام
مضامين التغطية الصحفية ومصادرىا، سواء كانت ىذه المصادر متمثمة بالقائمين باالتصال 

 انفسيم، او مصادر االخبار العامة.
لذا فأن ىذا البحث يسعى الى معرفة عائدية الممكية لمصحف عينة البحث التي حددت فييا    

التغطية لدى تناوليا العممية االنتخابية.حيث تعود ممكية جريدة الصباح الى الحكومة العراقية 
،بحيث تتطابق سياسة الصحيفة مع اتجاىات سياسات الحكومة فيطمق عمييا ) صحيفة حكومية( 

نيا لسان حال الحكومة، وتمثل جريدة طريق الشعب اتجاىا حزبيا اذ تمثل اتجاىات أي ا
وسياسات الحزب الشيوعي العراقي أي انيا ) صحيفة حزبية( فيما تمثل جريدة المشرق اتجاىا 
مستقال يممكيا القطاع الخاص بالكامل ،فيطمق عمييا ) صحيفة مستقمة(، وبالتالي فان التغطية 

ختمف بختالف ممكية تمك الصحف وكل حسب اختالف وجيات النظر واالفكار الصحفية سوف ت
 واالتجاىات التي تقف وراء طبيعة الرسالة التي تعمل عمى ايصاليا.
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 ثانيا / أىمـــية البحـــث

تكتسب البحوث العممية أىميتيا من عناصر يرتبط بعضيا بالمجتمع الذي يفترض أن 
ا يمكن أن تمثمو من إضافة ميمة إلى المعرفة في ميدان تسيم في حل مشكالتو فضال عن م

 .(4)العمم والمجال التخصصي الذي تنتمي إليو
وتأتي أىمية البحث من أىمية الموضوع الذي يتصدى لو ، والتي تتركز في ىذا البحث      

راقية وعميو فان من االىمية دراسة اشكال ومضامين التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية الع
 لمرحمة ووفقا لذلك فإنو سيتم تناول مشكمة البحث باإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:ـ 0202
 ما االشكال التي تناولتيا الصحافة العراقية االنتخابات البرلمانية العراقية؟ .2
 ما المضامين والموضوعات التي حظيت باىتمام  الصحف موضوع البحث؟ .0
لصحفية لمصحف عينة البحث حول االنتخابات ما الفنون المستخدمة في التغطية ا .2

 ؟ 0202العراقية عام 
 ما فئة كتاب التغطية الصحفية التي تناولتيا الصحف عينة البحث؟ .4
ما المصادر التي اعتمدت عمييا الصحف عينة البحث في التغطية الصحفية  .5

 ؟ 0202لالنتخابات في العراق عام 
 ثالثـــا/ أىداف البحث  

سعى الباحث في إطار المنيج واألساليب البحثية المتاحة لديو إلى تحقيق عدد من        
 األىداف العممية الخاصة بموضوع البحث ومنيا ما يأتي:

معرفة حجم التغطية الصحفية بالقياس لباقي الموضوعات المنشورة عمى الصفحة االولى  -2
 في الجرائد محل البحث.

الصــحفية التــي اعتمــدتيا صــحف )الصــباح  ، طريــق الشــعب،  معرفــة ابــرز أنــواع الفنــون  -0
 .0202المشرق( في تغطيتيا لموضوعات التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية عام 

 التي تناولتيا الصحف عينة البحث اتجاىات فئة كتاب التغطية الصحفية -2
 رابعا/ منيج البحث   

التي يجب أن يتبعيا الباحث لموصول إلى  يمثل المنيج مجموعة من القواعد والخطوات
النتائج المستيدفة ، فيو وسيمة الباحث في ضبط البحث بصيغة عامة وضبط إجراءاتو طبقا 
لمقواعد المعيارية المميزة لكل منيج ، كما يشير من الناحية التطبيقية إلى طريقة التعامل مع 

 . (5)القاعدة المعرفية 
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الدراسات الوصفية التي تستيدف "تقرير خصائص ظاىرة معينة او موقف ينتمي ىذا البحث إلى 
تغمب عميو صفة التحديد. وتعتمد عمى جمع الحقائق وتحميميا وتفسيرىا إلستخالص دالالتيا. 
وتصل عن طريق ذلك إلى اصدار تعميمات بشأن ذلك الموقف أو الظاىرة التي يقوم الباحث 

 .(6)بدراستيا"
لمسح منيجًا لو، إذ يعد منيج المسح اسموبًا عمميًا مالئمًا لوصف وقد اعتمد الباحث ا

الوضع القائم لمظاىرة، او مقارنة الظاىرة موضوع البحث وفقًا لمعايير يتم اختيارىا لمتعرف بشكل 
دقيق عمى خصائص الظاىرة المدروسة، او تحديد الوسائل واالجراءات التي من شأنيا تحسين 

. وعادة تتيح المسوحات تجميع كم كبير من المعمومات حول (7)ظاىرةوتطوير الوضع القائم لم
الظاىرة او الظواىر محل البحث في مجيود واحد، كما ويمكن التعبير عن ىذه المعمومات 
امكانية اختبار فروض الدراسة او االجابة عن تساؤالتيا والوصول إلى نتائج عمى قدر كبير من 

 .(8)الموضوعية
 

 حدود البحث:خامسا:ـ        
اقتصر البحث عمى دراسة اشكال ومضامين التغطية الصحفية المنشورة في الصفحات  .2

 اأُلولى من الجرائد محل البحث وعمى أساس نظام العينة الذي تم تحديده.

. وقد 0202/ 9/22ولغاية  0202/ 9/ 9تقتصر الدراسة عمى المدة الواقعة من  .0

تصاعد فييا الحراك االنتخابي واستقر فييا عمل اختار الباحث ىذه المدة ألنيا فترة 

الجرائد العراقية وانتظمت في صدورىا اليومي. وىي مدة وجدىا الباحث كافية لتحقيق 

 اىداف البحث نظرًا لتجانس مجتمع البحث.

 سادسا/ المصطمحات والتعاريف:

، والتفكير التغطية الصحفية :وتشمل عممية جمع الوقائع من خالل المالحظة، والتحميل  -2

والتأكد من صحة الوقائع التي تعطى لمقارىء والمستمع عندما يتم تجميعيا في قصة 

اخبارية فكرة جيدة عن ما حدث، وىي كذلك عممية الحصول عمى البيانات وتفاصيل 

حدث معين والمعمومات المتعمقة بو، واألحاطة بأسبابو ومكان وقوعو التي تجعل لحدث 
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ويقصد بيا كافة األخبار التي (.9)اصر التي تجعمو صالحا لمنشرمالكا لممعمومات والعن

 9/ 9وردت في الصحف العراقية والمتعمقة بمسألة االنتخابات البرلمانية العراقية من فترة 

 .0202/ 22/  9ولغاية  0202/ 

األنتخابات : ىي المظير الرئيسي لممشاركة السياسية من قبل الشعب الختيار ممثمييم في  -0

لس المختمفة عن طريق التصويت، وىي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الديمقراطبة الميبرالية المجا

 التمثيمية في ظل تزايد أعداد السكان، وعدم امكانية تطبيق اآلجتماع الكامل ألفراد الشعب 

 0202/ 22/ 22ويقصد باألنتخابات النيابية في ىذه الدراسة ىي التي تمثمت في 

 النيابي الخامس ليمثل الشعب. ألختيار أعضاء المجمس

البرلمان : ىي كممة من أصل فرنسي، تستخدم في المغات المختمفة بمعنى المجالس  -2

النيابية العميا التي تمثل السمطة التشريعية في البالد، ويتكون البرلمان من اعضاء 

 مجمس النواب ونشمطيم في دوائرىم األنتخابية وتحت قبة البرلمان.

بالبرلمان العراقي السمطة التشريعية، وىم مجموعة من األفراد تصدر القوانين ويقصد 

والتشريعات اليامة لمدولة، يطمق عمييم بأسم النواب، جرى أختيارىم بواسطة األنتخابات 

 .22/22/0202من قبل المواطنين الناخبين بطريقة التصويت المباشر بتاريخ 

صطمع الصحافة المطبوعة) الورقية( العراقية الصحافة العراقية: والمقصود بيذا الم -4

اليومية المتمثمة بصحف ) الصباح، طريق الشعب، المشرق ( كعين لمبحث ممثمة عن 

 . 0202بقية الصحف العراقية في التغطية االخبارية لألنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

 سابعا/ أدوات جمع البيانات لمبحث:
والمعمومات التي تساعد في تحقيق أىداف ىذا البحث  لغرض الحصول عمى البيانات

استخدم الباحث أداة رئيسية تناسب موضوع البحث وتمبي أىدافو تتمثل في استمارة تحميل 
في  0202اشكال ومضامين التغطية االخبارية لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

في ضوء آليات المناىج النقدية  الصحف العراقية محل البحث ، وقد تم بناء ىذه االستمارة
ين المستخدمة في التغطية في اإلعالم مستعينًا بطريقة تحميل المضمون لالشكال والمضام

 الصحفية
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 الفصل الثاني
 إجراءات البحث وتحميل المضمون

 
 .المبحث األول / إجراءات البحث وأدواتو 

 المبحث الثاني / تحميل مضمون التغطية الصحفية

 البحث:اوال/ مجتمع 
اختار الباحث مجموعة من الجرائد التي صدرت في بغداد قبيل االنتخابات البرلمانية  

لتمثل مجتمع البحث. وىذه الجرائد ىي: )الصباح، طريق الشعب، المشرق(. وجاء  0202لعام 
 اختيار ىذه الجرائد لتكون خاضعة لمدراسة لالعتبارات اآلتية:

فجريدة الصباح مثمت االتجاه شبو الرسمي مثمت ىذه الجرائد اتجاىات مختمفة  .2
)الحكومي(. ومثمت جريدة طريق الشعب االتجاه الحزبي ـ أما جريدة المشرق فقد مثمت 

 االتجاه المستقل.
 جميعيا جرائد يومية منتظمة الصدور. .0

 ثانيا/ مجاالت البحث 
عمى وفق  إن تحديد الباحث لمجاالت بحثو يعد خطوة أخرى مكممة لممضي في عممية البحث

( وفي الدراسات المسحية يكون مجتمع البحث )جميع األعداد التي 22خطوات منسقة ومتكاممة )
صدرت من الصحيفة او مجموعة الصحف التي تم اختيارىا في الفترة المدة لمدراسة أو جميع 

 (22) الكتب والوثائق او المطبوعات المطموب تحميميا(

: يتحدد ىذا المجال باختيار الباحث المجال المكانيىما:وىناك مجاالن أساسيان في ىذا البحث و 
( وذلك لما تمثمو تمك الصحف اليومية من تنوع فيي الصباح ،طريق الشعب، المشرقلصحف )

تمثل مختمف السياسات اإلعالمية إذ تمثل صحيفة الصباح شبكة اإلعالم العراقي وىي صحيفة 
الشعب فيي صحيفة حزبية تمثل الحزب  شبو رسمية تمول من قبل الدولة أما صحيفة طريق

الشيوعي العراقي، و صحيفة المشرق فيي صحيفة مستقمة .ويجد الباحث إن ىذا التنوع يخدم 
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حيادية البحث ويمكنو من تحقيق األىداف المرجوة منو ، كما إن ىذه الصحف الثالثة تعد من 
 \الصحف الميمة اليومية المنتظمة الصدور وذات مقروئية عالية .

( وحتى 9/9/0202: حدد الباحث المجال الزمني لبحثو بالمدة التي تبدأ ب )المجال الزماني
( وقد حدد الباحث شير كامل لرصد التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية 0202\22\9)

العراقية  ومدى تعاطي صحف )الصباح ، طريق الشعب،المشرق( مع ىذه الظاىرة في وقت 
عالم المقروءة والمرئية والمسموعة اىتماما كبيرا في متابعة التطورات في بدأت تشيد وسائل اإل

  المسار الديمقراطي الذي تشيد البالد.
يقصد بالعينة: مجموعة من المفردات أخذت من المجتمع األصمي لتمثمو. ثالثا / عينة البحث: 

(. وقد اختار الباحث 20ويتوقف صدق تمثيل العينة لممجتمع عمى طريقة اختيار العينة وحجميا )
العينة اسموب الحصر الشامل  "والتي امتاز بسعة االنتشار وبساطة اإلجراء وقمة التكاليف فضال 

 بمغ حجم عينة البحث لمصحف )جرائد الصباح وطريق الشعب(. 22)عن قمة التعرض لألخطاء
يدة الصباح ( عددا لجر  04( عددا خالل مدة البحث موزعة بواقع )  52والمشرق ( بواقع  ) 

%( والتي تعثرت في 25.68( عدد لجريدة طريق الشعب بنسبة) 8%( و)  47.25وبنسبة )
استمرارية الصدور اليومي بسبب الضائقة المالية التي تعاني منيا وأن صدورىا الحالي بواقع 

( والتي تخمل ايام صدورىا 27.055( عددا لجريدة المشرق وبنسبة )  29عددين في االسبوع و )
بمناسبة زيارة اربعينية االمام الحسين) ع( .وتناولت  9/0202/ 08 – 04وقف لمفترة من ت

العينة المدروسة االشكال والمضامين المستخدمة في التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية 
التي تناولتيا الصفحات االولى  لمصحف عينة البحث وذلك عن طريق  0202العراقية لعام 
 لمبحث. 0202/  22/  9وحتى  0202/  9/  9من   إخضاع الفترة

 
 الصحف عينة البحث:

 . جريدة الصباح: 2
م من 0222نيسان  9تعد جريدة الصباح من أوسع الصحف التي صدرت بعد أحداث 

حيث االنتشار إذ توزع في انحاء العراق كمو، وىي من إصدارات شبكة اإلعالم العراقي، إذ تعاقد 
تطبيقات العموم األمريكية لتأسيس ىذه الشركة واالشراف عمييا عمى ان تعود البنتاغون مع شركة 
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( ماليين دوالر متضمنة محطتي راديو ومحطة 6ممكيتيا لمدولة العراقية، إذ بمغت ميزانيتيا )
 تمفزيونية وجريدتين ىما الصباح وسومر.

صدارىا في م بعد ان انبثقت فكرة تشكيميا 0222مايس  27وصدرت جريدة الصباح في  وا 
بحضور كل من  م0222اجتماع عقد في أحد البيوت العراقية في شارع حيفا في التاسع من ايار 

م( وحسن العاني وأكرم عمي 0222الصحفيين اسماعيل زاير )صحفي مغترب عائد لمعراق عام 
وعبد الستار البيضاني وفالح الخطاط ورياض شابا وسعد ىادي وفالح المشعل وغانم حسين 

 ىر فيصل وكاظم الطائي وعادل العتابي.وما
وقد كان صدورىا منذ عددىا األول نصف أسبوعية )السبت والثالثاء( وبالحجم النصفي ثم 

( صفحة وتزايد عدد ايام صدورىا فأصبحت بثالثة 20تغيرت لتصدر يومي )األحد واألربعاء( وبـ)
وبالحجم الكبير ثم صدرت بشكل  م0222/تموز/2أيام )األحد، والثالثاء، والخميس( ابتداًء من 

 20صفحة، فضاًل عن ممحق يومي بالحجم النصفي وبـ 04بواقع 0222/آب/0يومي في 
صفحة، وبأختصاصات مختمفة )أدب، فن، أسرة ومجتمع، ثقافة ديمقراطية، ثقافة شعبية، 

 م.وأطفال، عموم وتقنيات( وتوزع ىذه المالحق جميعيا مجانًا إلى جانب نسخة الجريدة األ
تناوب عمى رئاسة تحرير جريدة الصباح الكثير من الصحفيين المعروفين منيم اسماعيل زاير، 
وعبدالجبار الشبوط، وجمعة الحمفي، وفالح المشعل، وعبدالزىرة زكي، وعبد الستار البيضاني، 
وعبد المنعم االعسم، حميم سممان، شوقي عبد االمير، عباس عبود، والصباح جريدة ناطقة باسم 

( ألف نسخة يوميًا، ثم عاشت حاالت من التذبذب في 52الدولة العراقية طبعت في بدايتيا )
( الف نسخة ثم ارتفع ليكن اكثر 26-24الطباعة والتوزيع فتضاءل عدد توزيعيا ليصل ما بين )

( ألف نسخة يوميًا ومن ضمنيا اشتراكات وزارات الدولة 02من ذلك العدد إال انو لم يزد عن )
 اتيا في بغداد والمحافظات.ومؤسس

تممك الصباح شبكة كبيرة من الصحفيين من مندوبين ومراسمين، يعدون الرافد األىم في عممية 
استقاء األخبار وصناعتيا، فضاًل عن مجموعة من المحررين يرتبطون بمدير التحرير بشكل 

السياسيين في مباشر، وليم اتصاالتيم الخاصة وعبر ىواتف مفتوحة مع كبار المسؤولين و 
الحكومة. ولمجريدة كذلك مندوبون خاصون في معظم المؤسسات الحكومية وىم عبارة عن 
موظفين في تمك المؤسسات ويرتبطون بعقود مع جريدة الصباح، ويمثل االنترنت الرافد الرابع 

 لالخبار بالنسبة لمجريدة.
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إذ وضعت جريدة الصباح )المعمن وتعد عوائد اإلعالن موردًا ميمًا من موارد الجريدة المالية، 
قبل القارئ(، ما جعل اإلعالن ينافس بقوة الخبر عمى الصفحة األولى، فالجريدة تسعى لتأسيس 
موارد اقتصادية تساعدىا عمى االستمرار في حال توقف الدعم المالي الممنوح ليا من قبل خزينة 

تتمتات األخبار في الصفحات  المال العام السيما وان الجريدة تتمتع بمساحات كافية لوضع
الداخمية واالكتفاء بمقتطفات من ىذه األخبار عمى الصفحة االولى. ومن حيث اإلخراج 
الصحفي، عادًة ما يكون مركز الثقل في الصفحة متمركزًا في النصف األعمى، والذي تتصدره 

ان الرئيسي لمخبر في العادة صورة كبيرة تحتل حيزًا واسعًا من مساحة الصفحة فضاًل عن العنو 
األخرى عمى  *الذي يكون عادة بالمون األحمر، وببنط كبير. وتتوزع باقي العناصر التيبوغرافية

مساحات الصفحة بشكل متناغم ومنسجم مع بعضيا البعض بحيث يبدو شكل الصفحة متوازنًا 
 ككل.

عممية السياسية، وذلك تعد االنتخابات البرلمانية المقبمة ىي من اىم االنتخابات التي شيدتيا ال
والفشل الذي منيت بو في المراحل السابقة، ووّلد ذلك احباطًا كبيرًا لدى   بسبب التحديات الكبيرة

المواطن، او الرغبة في عدم المشاركة في االنتخابات، اال ان المرجعية العميا الرشيدة شعرت 
خارطة بيانيا الجديد الذي يمثل بخطورة ىذا األمر عمى مستقبل العراق السياسي، فقامت باصدار 

من  طريق لالنتخابات المقبمة، وحثت فيو الناخب عمى حسن اختياره لمن يمثمو، وأن يتعظ
االنتخابات السابقة، وأن يختار من ىو كفوء ونزيو ومعروف بالصالح واإلخالص، وأن يغتنم 

ن بيان المرجعية بمثابة الفرصة إلحداث تغير حقيقي من خالل اختياره الموفق لممرشحين، لذا كا
أمل جديد امام المواطن العراقي في تصحيح المسيرة السياسية، ووضعيا عمى الطريق الصحيح 

 .والعبور الى بر االمان
الصباح كانت رائدة في التغطية بحكم انتظام صدورىا وعدد صفحاتيا المتنوعة والمتابعات 

والمرجعية وكان تناوليا بشكل مستمر وعامل ميم المستمرة لمبيانات الحكومية والمجتمع المدني 
 في عممية التوعية.

 . جريدة طريق الشعب: 0
وىي جريدة يومية سياسية، تصدر في بغداد تمثل لسان حال الحزب الشيوعي العراقي،  

، ووضعت عمى صدر صفحتيا االولى 2972صدر العدد االول في السادس عشر من أيمول 
سعيد" والحركة الشيوعية العمالية العالمية "ياعمال العالم أتحدوا"  شعار الحزب "وطن حر وشعب
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جنبًا الى جنب مع اإلشارة إلى صاحبيا ورئيس تحريرىا ومدير التحرير المذين كانوا من قادة 
 الحزب.

، وعاودت الصدور بعد سقوط نظام البعث في 2978وقد توقفت عن الصدور في بغداد عام 
ويتولى رئاسة تحريرىا المفكر مفيد الجزائري، وتعد طريق الشعب وما تزال تصدر  9/4/0222

أقدم جريدة حزبية في تاريخ العمل السياسي والوطني العراقي وحتى تاريخ الصحافة  العراقية، إذ 
 يمتد تاريخيا لما يزيد عن ثمانية عقود وأكثر.

زية، فكمف عددًا من ووضع الحزب الشيوعي العراقي ثقاًل واضحًا في اىتمامو بصحيفتو المرك
اعضاء المكتب السياسي والمجنة المركزية وكوادر حزبية من نشطاء العاممين في صحافتو السرية 

لألشراف عمييا والمساىمة في تحريرىا ، فضال عن مناشدتو لكافة المثقفين  –السابقة  –والعمنية 
الزمن اصبح  من شيوعيين أو أصدقاء لمحزب لمدىا بالموضوعات والمعالجات، وبمرور

لمصحيفة مكاتب ومراسمين في جميع المحافظات، وبسبب تنوع اىتماماتيا بين سياسية، ثقافية، 
تحقيقات، مطالب شعبية، رياضة، فقد اصبح عدد محرريو الموزعين عمى االقسام، وكذلك أولئك 

 المساىمين في أعداد موادىا المراسمين والمتطوعين يقدرون بالمئات .

بقاء االصطفافات القديمة وعدم “وعن االنتخابات البرلمانية الخامسة اشارت الصحيفة الى ان  
البحث عن صيغ جديدة لمتحالف في االنتخابات المقبمة، ال ينسجم مع االزمة التي يمر بيا البمد، 

 .”وال يستجيب لتنامي الضغط والحراك الشعبيين المذين جسدتيما ثورة تشرين

ًا اآلن عدم امكان استمرار االوضاع وادارة االمور بنفس طريقة ما قبل انتفاضة اذ اصبح واضح
، وان االنتخابات يجب  تشرين، باعتبارىا حدثًا جوىريًا وكان من مطالبيا اجراءاالنتخابات المبكرة

ان تكون منطمقا لمتغيير. واذا لم يحدث تغيير فمعنى ذلك ان عناصر االزمة ستستمر، وستكون 
الخطورة كامنة في فقدان الناس الثقة. وحينيا سيمجأون الى الشارع باعتبار ان العممية 
الديمقراطية واالنتخابية محكومة بعوامل معطمة، ولن يسمح الرأي العام المتطمع الى التغيير بان 

اسي التغيير ضرورة يفرضيا الواقع االقتصادي والسي تستمر نفس بنية البرلمان والحكومة، لذا فأن
واالجتماعي. وازاء ىذه الحقيقية ما زال العديد من القوى يتموضع في مقابل حركة احتجاجية من 

 .”شباب يرفعون مطالب مشروعة
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 . جريدة المشرق: 3
ىي إحدى الصحف اليومية الدولية المستقمة التي صدرت في العراق إبان فترة ما بعد 

عدد )صفر( في منتصف شير كانون األول سقوط النظام السابق واحتالل العراق، إذ صدر ال
( وعمى ىذا النحو تواصمت بقية األعداد 2ثم تاله في اليوم التالي صدور العدد رقم ) 0222عام 

في الصدور منذ ذلك الحين من دون انقطاع أو توقف عممًا بان الجريدة تتمتع بعطمة اسبوعية 
 الجمعة. وتحتجب عن الصدور بمعدل يوم واحد في االسبوع وىو يوم

وجريدة المشرق ىي واحدة من إصدارات شركة مجموعة المشرق لإلستثمارات اإلعالمية والثقافية 
وبرأسمال قدره  2982لسنة  26تأسست ىذه الشركة عمى وفق احكام قانون الشركات رقم 

( خمسون مميون دينار عراقي، تناوب عمى منصب رئيس تحريرىا منذ صدورىا 52222222)
مي الشريفي، صالح العبد، فؤاد غازي، صباح الالمي، حميد عبد اهلل، غاندي عبد إلى اآلن: ع

 الكريم.
ومن ميام الشركة القيام بإصدار المطبوعات اإلعالمية والصحفية بأنواعيا كافة وتوزيعيا في 
العراق وخارجو، عن طريق مكاتبيا وتقديم االستشارات اإلعالمية المختمفة واستطالع الرأي 

ات السياسية واالستراتيجية. واعتماد المواد اإلعالمية ألغراض التسويق، فضال عن إنشاء والدراس
 مركزًا لمتأىيل والتدريب الصحفي واإلعالمي داخل بغداد وخارجو. 02

يشار إلى أن شركة المشرق كونيا أحد أعضاء مجموعة الصحافة المستقمة أي أنيا غير مرتبطة 
و رسمية وال تمثل أي حزب أو حركة سياسية بل إنيا مستقمة بأي منظمة أو جية رسمية أو شب

 في توجياتيا وآرائيا وحيادية في مواقعيا وفي نشرىا لموقائع والحوادث واآلراء.
ويدير شركة المشرق رئيس مجمس اإلدارة غاندي محمد عبد الكريم اضافة الى كونو رئيس 

مل عبد القادر ومدير التحرير حسين التحرير حاليا ويساعده في ذلك نائب رئيس التحرير شا
عمران ويتولى ميام عدة ، منيا اإلشراف عمى التحرير النيائي لممواد الصحفية المقدمة من أقسام 
بداء الرأي بنشرىا  التحرير وبيان سالمتيا من النواحي المغوية والفكرية والسياسية والصحفية وا 

تصميم والرياضة وصفحة ذاكرة عراقية. أما ويرتبط بمديري التحرير كل من أقسام التصحيح وال
مدير التحرير الفني فيرتبط بو االنترنت، واعداد الصفحات السياسية والثقافية والفنية والمنوعات، 

 وىناك قسم لمحسابات واالعالنات.
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خصصت صفحة كاممة  أو  0222نيسان  9تعد جريدة المشرق أول صحيفة عراقية بعد 
وضوعات أطمق عمييا )ذاكرة عراقية( تعنى بتاريخ العراق السياسي صفحتين في احيان أخرى لم

والثقافي الحديث والمعاصر حفاظا عمى تاريخ العراق بعد االحتالل االمريكي لمبالد.وتعود فكرة 
اصدار جريدة المشرق الزميمين عمي الشريفي ورحيم مزيد المذين رسما صورتيا وأسسًا بنيانيا 

 السياسية وتأسيس االقسام فييا. الميني وتحديد اتجاىاتيا
 0202ثانيا/ اجراءات تحميل مضمون التغطية الصحفية لالنتخابات اليرلمانية العراقية لعام 

  
 ( يبين االشكال المستخدمة في التغطية الصحفية لمصحف عينة البحث 2جدول ) 

 
 الشكل

 
 جريدة المشرق جريدة طريق الشعب جريدة الصباح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 18.18 8 16 4 6.6 0 المانشيت
 54.54 24 36 9 50 25 العناوين
 27.27 12 48 20 43.3 22 االلوان

 - - - - - - الرسوم والكاريكاتير
 99.99 44 100 25 99.9 22 المجموع

 
 ( الى النتائج االتية:2تشير بيانات الجدول رقم )

  المستخدمة في التغطية الصحفية المتعمقة باالنتخابات البرلمانية جاء شكل العناوين
بالمرتبة االولى في الصحف عينة البحث، اذ حصمت جريدة  0202العراقية لعام 

%( 52%( تمتيا جريدة الصباح بنسبة ) 54.54المشرق عمى الترتيب االول بنسبة ) 
 %(.26ثم جريدة طريق الشعب بنسبة ) 

 ة جاءت االلوان من االشكال المستخدمة في الصحف عينة البحث ،اذ وفي المرتبة الثاني
% ( وتمتيا جريدة الصباح 48احتمت جريدة طريق الشعب المرتبة االولى بنسبة ) 

%( فيما حصمت جريدة المشرق عمى الترتيب الثالث بنسبة 42.2بنسبة )  
(07.07.)% 

  ال المستخدمة في التغطية حصل شكل المانشيت عمى المرتبة الثالثة من حيث االشك
الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية وجاءت جريدة المشرق في الترتيب االول بنسبة 
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%( تمتيا في 26%( فيما احتمت جريدة طريق الشعب الترتيب الثانب بنسبة ) 28.28)
 %( .6.6الترتيب الثالث جريدة الصباح بنسبة ) 

 حظى باىتمام الصحف الثالت خالل فترة التغطية اما شكل الرسوم والكاريكاتير فمم ت
 .0202الصحفية لالنتحابات البرلمانية العراقية لعام 

           
 ( يبين نوع التغطية الصحفية التي تناولتيا الصحف عينة البحث0جدول )      

 
 

  نوع التغطية
 جريدة المشرق جريدة طريق الشعب جريدة الصباح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 43.18 19 16 4 43.3 22 المحايدة
 38.63 17 12 3 36.6 22 التفسيرية
 18.18 8 72 18 20 6 المتحيزة 
 99.99 44 100 25 99.9 22 المجموع

  
 ( النتائج االتية:0يبين الجدول رقم )

  التغطية في حصمت فئة التغطية المحايدة عمى اىتمام صحف البحث ، وبرزت ىذه
%( في حين جاءت جريدة الصباح في 42.28جريدة المشرق بالمرتبة االولى بنسبة )

 %(.26%( تمتيا جريدة طريق الشعب بنسبة )42.2المرتبة الثانية بنسبة )
  اما الترتيب الثاني جاءت التغطية المتحيزة  توزعت عمى الصحف ، فجاءت جريدة

%( تمتيا في المرتية الثانية جريدة الصباح 70طريف الشعب بالمرتبة االولى بنسبة )
 ( . 28.28%( وجريدة طريق الشعب بالمرتبة الثالثة بنسبة )02بنسبة )

  وجاءت التغطية التفسيرية بالترتيب الثالث عمى مستوى االتجاه العام ، فقد احتمت جريدة
لصباح %( وفي الترتيب الثاني جاءت جريدة ا28.62المشرق الترتيب االول بنسبة ) 

 %( .20%( تمنيا جريدة طريق الشعب بالترتيب الثالث بنسبة ) 26.6بنسبة )
 

 ( يبين الفنون الصحفية التي تناولت التغطية الصحفية بالصحف عينة البحث3جدول )
 
 

 الفنون الصحفية
 جريدة المشرق جريدة طريق الشعب جريدة الصباح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
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 61.36 27 56 14 66.66 20 الخبر
 27.27 12 - - 13.3 4 التقرير
 99.99 4 08 7 02 6 الصورة
 2.27 1 12 3 - - التحقيق
 - - 4 2 - - المقال

 99.99 44 %100 25 99.96 30 المجموع
 

 الى النتائج االتية: 29يشير الجدول رقم )
المستخدمة بالتغطية الصحفية لالنتخابات * جاء الخبر الصحفي بالمرتبة االولى من الفنون 

، تميزت جريدة الصباح بحصوليا عمى الترتيب االول بنسبة  0202البرلمانية العراقية لعام 
%( فيما احتمت جريدة 62.26%( وتمتيا في الترتيب الثاني جريدة المشرق بنسبة )66.66)

 %(.56طريق الشعب الترتيب الثالث بنسبة ) 
لصحفية عمى المرتبة الثانية لمفنون المستخدمة بالتغطية الصحفية، اذ * حصمت الصورة ا 

%( في حين كان الترتيب الثاني من 08جاءت جريدة طريق الشعب بالترتيب االول بنسبة ) 
 % (.9.29%( وجاءت جريدة المشرق بالترتيب الثالث بنسبة )22حصة جريدة الصباح بنسبة )

ثالث من الفنون المستخدمة بالتغطية الصحفية لمصحف عينة * جاء التقرير الصحفي بالترتيب ال
%( تمتيا بالمرتبة الثانية 07.07البحث . فجاءت جربدة طريق الشعب بالمرتبة االولى بنسبة )

%(، بينما لم يحضى ىذا الفن عمى اىتمام جريدة طريق الشعب  22.2جريدة الصباح بنسبة )
 .0202البرلمانية العراقية لعام  عند تناوليا التغطية الصحفية لالنتخابات

%( تمتيا  20* اما التحقيق الصحفي فقد جاءت جريدة طريق الشعب بالمرتبة االولى بنسبة) 
%( ، فيما لم تولي جريدة الصباح اىتماميا بيذا 0.07جريدة المشرق بالمرتية الثانية بنسبة) 

 نتخابات البرلمانية العراقية.النوع من الفنون الصحفية اثناء تناوليا التغطية الصحفية لال
  وعن المقال الصحفي انفردت جريدة طريق الشعب استخداميا ىذا النوع من فنون

 %(.45التغطية الصحفية عن الجريدتين االخرتين بنسبة ) 
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 ( يبين اتجاه كتاب التغطية الصحفية بالصحف عينة البحث4جدول )      
 

 االتجاه
 

 جريدة المشرق طريق الشعبجريدة  جريدة الصباح
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 38.63 17 - - 73.3 00 ايجابي
 6.81 3 76 19 - - سمبي
 54.54 24 24 6 26.6 80 محايد

 99.98 44 100 25 99.9 22 المجموع
 ( النتائج االتية:4الجدول رقم ) يبين

  ( بينما كان 72.2جاءت فئة ايجابي بالترتيب االول لكتاب جريدة الصباح بنسبة ،)%
 ( ،بينما لم يتسم كتاب جريدة طريق 28.625الترتيب الثاني لجريدة المشرق بنسبة )

 .الشعب بااليجاب عند تناوليم التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية 
  الثانية من كتاب التغطية الصحفية . اذ جاءت جريدة المشرق احتمت فئة محايد المرتبة

( تمتيا في الترتيب الثاني جريدة الصباح بنسبة ) 54.545في الترتيب االول بنسبة )
 %( .04( بينما كان الترتيب الثالث لجريدة طريق الشعب بنسية ) 06.65

 الصحفية لالنتخابات  تميز فئة كتاب جريدة طريق الشعب بالسمبية عند تناوليم التغطية
%( بالترتيب االول ، بينما كان الترتيب الثاني لكتاب 76البرلمانية العراقية بنسبة )
%(، ولم تشيد جريدة الصباح تناول سمبي لموضوعات 6.82جريدة المشرق بنسبة ) 

 . 0202التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام 
 
   
 ( يبين المصادر التي اعتمدت بالتغطية الصحفية لمصحف عينة البحث5جدول )  
 

مصادر التغطية 
 الصحفية

 

 جريدة المشرق جريدة طريق الشعب جريدة الصباح

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
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 56.81 25 60 15 53.3 26 مندوب
 34.09 15 12 3 43.3 22 مراسل

 - - - - 3.3 2 مؤتمر صحفي
 - - - - - - وكاالت انباء
 - - - - - - قنوات فضائية
 9.09 4 28 7 - - جرائد ومجالت

 - - - - - - اذاعات
 - - - - - - انترنت

 %99.99 44 %100 25 %99.9 22 المجموع
 

 ( الى :5يشير الجدول رقم )
  اعتمدت بالتغطية جاءت فئة المندوب الصحفي بالترتيب االول من المصادر التي

الصحفية مقارنة مع بقية المصادر ، وتميزت جريدة طريق الشعب اذ نالت المرتبة 
%( تمتيا 56.82%( وحصمت المشرق عمى المرتبة الثانية بنسبة )62االولى بنسبة )

 %(.52.25جريدة الصباح بنسبة )
 اعتمدت  بينما حصمت فئة المراسل الصحفي الترتيب الثاني من فئات المصادر التي

، 0202عمييا الصحف عينة البحث اثناء تغطيتيا الصحفية لالنتخابات البرلمانية لعام 
%( تمتيا في المرتبة الثانية 42.2وجاءت جريدة الصباح في المرتبة االولى بنسبة )

%( وحصمت جريدة طريق الشعب المرتبة الثالثة بنسبة 24.29جريدة المشرق بنسبة )
(20. )% 

  يق الشعب اىتماما بفئة الجرائد والمجالت كمصدر من مصادر التي أولت جريدة طر
اعتمدت اثناء التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية اذ حققت الترتيب الول 

%( فيما تالشى 9.29%( وجاءت جريدة المشرق بالترتيب الثاني بنسبة )08نسبة )
 اىتمام جريدة الصباح بتمك الفئة .

  االنترنت( لم تحظى  –االذاعات  –القنوات الفضائية  –كاالت االنباء أما فئات ) و
باىتمام الصحف عينة البحث في التغطية الصحفية لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

0202. 
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 االستنتاجات
 

خدمة بالتغطية الصحفية تجاءت فئة العناويين في الترتيب االول لالشكال المس -2
 %(،242.54( ونسبة )48، بعدد التكرارات ) 0202لالنتخابات البرلمانية العراقية لعام 

ونالت فئة االلوان الترتيب الثاني من االشكال المستخدمة في الصحف عينة البحث بعدد 
%( ، في حين احتمت فئة المانشيت الترتيب الثالث 228.57( بنسبة ) 27التكرارات )

%( . وتميزت جريدة 42.78( وبنسبة )24بعدد التكرارات ) الشكال التغطية الصحفية
الصباح كونيا تسعى الى تفاصيل االخبار من مكان الحدث ومن مصادر حية 

 كالتصريحات اليامة لكبار المسؤولين ولما تممكة من امكانية بشرية ومالية.
اولتيا فئة المحايدة بالترتيب االول من حيث انواع التغطية الصحفية التي تننالت  -0

اما الترتيب الثاني %(، 220.48( بنسبة ) 26الصحف عينة البحث وبعدد التكرارات )
%( ، ونالت فئة 222.28( بنسبة )20فقد جاءت فئة التغطية المتحيزة بعدد التكرارات )

( بنسبة 22التغطية التفسيرية الترتيب الثالث عمى مستوى االتجاه العام وبعدد التكرارات )
تفوقت جريدة المشرق بحياديتيا عند التعامل مع التغطية الصحفية %( . و 87.02)

كونيا ذات توجو مستقل وتعمل عمى ترسيخ ثقافة الحوار نحو تحقيق اىداف المسار 
 الديمقراطي لمبمد.

حازت فئة الخبر الصحفي الترتيب االول من الفنون المستخدمة بالتغطية الصحفية بعدد  -3
%(، وحصمت فئة الصورة الصحفية عمى الترتيب 284.20( وبنسبة )62التكرارات )

( بنسبة 27الثاني من الفنون المستخدمة بالتغطية الصحفية وبعدد التكرارات )
( وبنسبة 26%(،وجاءت فئة التقرير الصحفي بالترتيب الثالث بعدد التكرارات )57.29)
نون %(، واحتمت فئة التحقيق الصحفي عمى الترتيب الرابع من حيث الف42.57)

%( ، اما 24.07( وبنسبة )4الصحفية المستخدمة بالتغطية الصحفية بعدد التكرارات )
%( ، وانفردت 4( بنسبة ) 2فئة المقال الصحفي فقد حصمت عمى عدد التكرارات )

جريدة طريق الشعب استخداميا ىذا النوع من فنون التغطية الصحفية عن الجريدتين 
مى افضمية في تركيزىا عمى الخبر الصحفي لما االخرتين . وحصمت جريدة الصباح ع

تمتمكو من ىالة بشرية في اعداد وكتابة االخبار الصحفية ولما تتمتع بو من عدد 
صفحات يميزىا عن مثيالتيا بالصحف المحمية، في حين تفوقت جريدة طريق الشعب 

النتخابات، باستخداميا الصورة الصحفية كفن من الفنون المؤثرة عند التغطية الصحفية ل
 وبشكل متقارب نال التقرير الصحفي اىتمام جريدتي الصباح والمشرق.  
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فئة محايد في الترتيب االول من اتجاىات كتاب التغطية الصحفية لالنتخابات  جاءت -4
%(، فيما جاءت فئة 222.92( وبنسبة ) 220البرلمانية العراقية بعدد التكرارات )

%(، فيما جاءت فئة 225.24( وبنسبة )42كرارات )ايجابي بالترتيب الثاني وبعدد الت
 %(.82.82( بنسبة )00سمبي بالترتيب الثالث من حيث االتجاىات بعدد التكرارات )

اما المصادر التي اعتمدت عمييا التغطية الصحفية لالنتخابات فقد جاءت فئة المندوب  -5
وتميزت جريدة %(، 272.22( وبنسبة )56الصحفي بالترتيب االولبعدد التكرارات )

المشرق عن مثيالتيا في االىتمام بيذه الفئة، وحصمت فئة المراسل الصحفي عمى 
%( والذي تفوقت بو جريدة 84.295( بنسبة )22الترتيب الثاني بعدد التكرارات )

الصباح لما تتمتع بو من شبكة من المراسمين تفوق ما متوفر ببقية الصحف كونيا 
ة جرائد ومجالت فقد جاءت بالترتيب الثالث بعدد صحيفة تمثل الحكومة، اما فئ

%( وكان لجريدة طريق الشعب السبق في اعتمادىا عمى 2.7( وبنسبة ) 22التكرارات 
ىذه الفئة من المصادر، بينما نالت فئة مؤتمر صحفي عمى الترتيب الرابع وبعدد 

قنوات  -نباءولم تحظى بقية المصادر ) وكاالت اال %(.2.2( وبنسبة )2التكرارات ) 
النتخابات البرلمانية انترنت( عمى االعتماد في التغطية الصحفية ل –اذاعات  –فضائية 

  0202لعام 
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 التوصيات

ضرورة االعتماد عمى المصادر العربية والعالمية بغية تنوع الصحف بمضامينيا   -2
ومصادره مقارنة مع المصادر المحمية التي ركزت عمى الصحف عند تناوليا الحدث 

 االنتخابي.

 ضرورة أبراز الرأي والرأي األخر عند الكتاب نحو القضايا والمضامين االنتخابية . -0

تنظيم دورات لرفع كفاءة تأىيل الصحفيين العراقيين في مجال تغطية االنتخابات بيدف  -2
 تعزيز الميارات المينية في التغطية االعالمية لالنتخابات.

ع المدني والجيات المعنية من أجل التثقيف ضرورة تعاون الصحف مع مؤسسات المجتم -4
 والمساىمة بدور فعال في االنتخابات القادة.

ضرورة تكثيف الدراسات النظرية والعممية الخاصة بمراقبة االعالم أثناء االنتخابات كجزء  -5
 ميم في اشاعة ثقافة وسائل االعالم أثناء االنتخابات.

 
 اليوامش : 

                                                 
محمد الجمال، مقدمة في مناىج البحث في الدراسات االعالمية، مركز القاىرة لمتعميم المفتوح،  د.راسم (2)

 .95، ص2999
 .72( ص0222البحث العممي في الدراسات اإلعالمية ) القاىرة ، عالم الكتب ،  –محمد عبد الحميد   (0)
د.حسني نصر، د.سناء عبد الرحمن، الخبر الصحفي ـ التحرير الصحفي في عصر المعمومات االمارات  (2)

 .62، ص0222العربية المتحدة ـ العين: دار الكتاب الجامعي، 
 .87، ص2990أصول وطرائق البحث االجتماعي ، عمان ،دار البشير،  –محمد الياجري  (4)
  252( ص 0222ي في الدراسات اإلعالمية ) القاىرة ، عالم الكتب ، البحث العمم –محمد عبد الحميد   (5)
، )لم يذكر مكان النشر(: مطبعة لجنة البيان 0.عبد الباسط محمد حسن، اصول البحث االجتماعي، طد (6) 

 .002، ص2966العربي، 
والتطبيق، د.ربحي مصطفى عميان، د.عثمان محمد غنيم، مناىج واساليب البحث العممي_النظرية (  7)

 .45ـ44، ص0222االردن_عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع، 
د.احمد بدر، مناىج البحث في االتصال والرأي العام واالعالم الدولي، القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر  (8)

 .229ـ228، ص2998والتوزيع، 
 



 43 
 

                                                                                                                                            
في الصحافة السودانية، دراسة تحميمية :بالتطبيق عمى  ادريس، فائزة محمد أحمد: مجاالت التغطية األخبارية 9

، ) رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة أم درمان االسالمية 0220يوليو  – 2998حرب أفغانستان ، أغسطس 
 .0227لمدراسات العميا، الخرطوم،

10
 .90( ص1894 أسس ٗق٘اعذ اىثحث اىعيًَ ) تغذاد ، دراسح ٍطث٘عح تاىزٍّٗ٘ ، –ٕادي ّعَاُ اىٍٖتً  

 
11
( 1886،  2تحيٍو اىَضَُ٘ : تعزٌفاتٔ ، ٍفإٍَٔ ، ٍحذداتٔ ) اىقإزج ، عاىٌ اىنتة ، ط –سٍَز ٍحَذ حسٍِ  

 .116ص 

 
12
( 1882د.ٍحَذ اىصاٗي ٍحَذ ٍثارك، اىثحث اىعيًَ أسسٔ ٗطزٌقح متاتتٔ) اىقإزج، اىَنتثح االمادٌٍَح،   

 .40ص

  
13
ٍحَذ عثذ اىحٍَذ، اىثحث اىعيًَ فً اىذراساخ اإلعالٍٍح، اىَصذر  ٗمذىل اّظز  41اىَصذر اىساتق ص 

 122، ٗمذىل  سٍَز ٍحَذ حسٍِ، اىَصذر اىساتق، ص 146اىساتق، ص 
تعــرف التيبوغرافيــا بأنيــا عمــم وفــن الييئــات المطبوعــة، وميمتيــا تتعمــق بالشــكل المــادي مــن حيــث المســاحة  *

: الصـــور وحـــروف المـــتن والعنـــاوين، والفواصـــل، والمســـاحات والترتيـــب، والعناصـــر التيبوغرافيـــة عـــدة أىميـــا
البيضاء، والتي تشترك جميعيـا فـي بنـاء الجسـم المـادي لمجريـدة. ينظـر: د. محمـد منيـر حجـاب، الموسـوعة 

 .922، مصدر سابق، ص2اإلعالمية، م
 

 

 المصادر والمراجع :

 

 اىنزٌٌ  اىقزآُأٗال: 

 

 ثاٍّا: اىنتة اىعزتٍح

تذر، ٍْإج اىثحثث فثً االتصثاه ٗاىثزأي اىعثاً ٗاالعثالً اىثذٗىً، اىقثإزج، دار قثثا  ىيطثاعثح ٗاىْ ثز احَذ  .1

 .1889ٗاىت٘سٌع، 

 .2000، دٍ ق، اىَنتثح االعالٍٍح، 2د. ادٌة خض٘ر ،ٍذخو اىى اىصحافح ّظزٌح ٍَٗارسح ، ط .2

فثً عصثز اىَعيٍ٘ثاخ، االٍثاراخ د.حسًْ ّصز، د.سْا  عثذ اىزحَِ، اىخثز اىصحفً ـ اىتحزٌز اىصثحفً  .3

 .2003اىعزتٍح اىَتحذج ، اىعٍِ ، دار اىنتاب اىجاٍعً، 

د.راسٌ ٍحَذ اىجَاه، ٍقذٍح فً ٍْإج اىثحث فثً اىذراسثاخ االعالٍٍثح، ٍزمثش اىقثإزج ىيتعيثٌٍ اىَفتث٘ ،  - .4

1888. 

ْظزٌح ٗاىتطثٍق، االردُ، د.رتحً ٍصطفى عيٍاُ، د.عثَاُ ٍحَذ غٌٍْ، ٍْإج ٗاساىٍة اىثحث اىعيًَ_اى  .5

 .2000عَاُ، دار صفا  ىيْ ز ٗاىت٘سٌع، 

،  2سثثٍَز ٍحَثثذ حسثثٍِ ، تحيٍثثو اىَضثثَُ٘ : تعزٌفاتثثٔ ، ٍفإٍَثثٔ ، ٍحذداتثثٔ ، اىقثثإزج: عثثاىٌ اىنتثثة ، ط .6

1886. 

 .1882ٍحَذ اىٖاجزي ، أص٘ه ٗطزائق اىثحث االجتَاعً ، عَاُ، دار اىث ٍز،  .7

 .1882ٍثارك، اىثحث اىعيًَ أسسٔ ٗطزٌقح متاتتٔ، اىقإزج، اىَنتثح االمادٌٍَح، د.ٍحَذ اىصاٗي ٍحَذ   .9

 .2000ٍحَذ عثذ اىحٍَذ ، اىثحث اىعيًَ فً اىذراساخ اإلعالٍٍح ، اىقإزج، عاىٌ اىنتة ،   .8

تثً، ، ىٌ ٌذمز ٍناُ اىْ ز، ٍطثعح ىجْح اىثٍثاُ اىعز2د.عثذ اىثاسظ ٍحَذ حسِ، اص٘ه اىثحث االجتَاعً، ط-10

1866. 

 .1893د. ٕادي ّعَاُ اىٍٖتً ،أسس ٗق٘اعذ اىثحث اىعيًَ ، تغذاد ، دراسح ٍطث٘عح تاىزٍّٗ٘ ،  -11

 اىزسائو ٗاالطزٗحاخ:

ادرٌس، فائشج ٍحَذ أحَثذ: ٍجثاالخ اىتغطٍثح ااخثارٌثح فثً اىصثحافح اىسث٘داٍّح، دراسثح تحيٍيٍثح :تثاىتطثٍق  -1

، ) رسثثاىح دمتثث٘رآ غٍثثز ٍْ ثث٘رج(، جاٍعثثح أً 2002 ٌ٘ىٍثث٘ – 1889عيثثى حثثزب أفغاّسثثتاُ ، أغسثثطس 

 .2007درٍاُ االسالٍٍح ىيذراساخ اىعيٍا، اىخزطً٘،
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 ياالسهامات العلمية لألسر الشيعية في حلب حتى القرن السادس الهجر

 اعداد

 م.د اسراء أمين عبد اهلل المحنو

 اآلدابجامعة الكوفة /كمية  -العراق

 المقدمة

الشيباء منذ القدم بانيا مدينة العمم والعمماء وموئل المحدثين والفقياء ومحطط رحطال ططاب العمطم مطن م  مط   عرفت مدينة حمب

 البمدان واالصقاع.

ال ط  اسط ند عمييطا صطرح ال قطدم العممط  الطذي شطيد و مدينطة حمطب ابطان  كانت البيو ات العممية الشيعية احطد اىطم الركطائزف

ىذه البيو ات  يرة العمماء المسطممين الطذين انحطدروا مطن صطمب جطد واحطد  ركطوا  مفيطم بصطما يم القرون مدار الدراسة ،اذ انجبت 

واالصطول والشطعر واالدب الحضارية الوىاجة ال    جسدت برفد  مك االسر ميادين المعرفة الم  مفة برجال عمطم برعطوا فط  الفقطو 

دمطو عممطاء الشطيعة فط  مدينطة حمطب وال ط  اسطيمت فط  رفطد واالدب والقضاء ،حيث نجد  نوع ف  المنجز الحضطاري الطذي الطذي  

الحركة العممية بشكل كبيطر ومطرثر م مثمطة  بمصطنفا يم الرصطينة فط  م  مط  العمطوم .كمطا سطاىمت االسطر الشطيعية فط  حمطب فط  

 دعم الحركة ال عميمية من  ال  شييد وو   بعض المدارس االسامية او ال دريس فييا  .

 -يات عدة منيا: طرح الدراسة اشكال

 اثر رواة حديث ائمة اىل البيت ف  دعم الوجود الشيع  االمام  ف  حمب  -ا

 سططميط الضططوء عمططا اثططر الحركططة السططكانية فطط  ان قططال الططبعض افططرادا و بائططل الططا حمططب و نططوع االسططباب الداعيططة ليططذا  -2

 االن قال ون ائج ذلك عما ان شار ال شيع االمام  ف  المنطقة 

 مطة السياسية ف  دعم الوجود الشيع  والحركة العممية ف  المدينة دور الس -3

 ال عري  باىم االسر العممية الشيعية ال   ان ج يا مدينة حمب مع اظيار دورىا الحضاري ف  الحقبة  يد الدراسة . -4
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يع الا مدينة حمب ا  ضت طبيعة موضوع الدراسة  قسيميا الا مطمبين رئيسيين االول ي محور حول   بع د ول ال ش  

والعوامططل المططرثرة فطط   رسططي  الوجططود الشططيع  ىنططاك ، امططا المطمططب الثططان  فقططد حططوى اسططماء االسططر العمميططة الشططيعية فطط  حمططب فطط  

 ال ر يب االبجدي . و م  ر يب اسماء االسر حسب، الحقبة  يد الدراسة وبيان اسياما يم الحضارية ف  الجوانب ال    م ذكرىا 

 الملخص

 ال   اس ند عمييا صرح ال قدم العمم  الذي شيد و مدينة كانت البيو ات العممية الشيعية احد اىم الركائز  

حمب ابان القرون مدار الدراسة ،اذ انجبت ىذه البيو ات  يرة العمماء المسممين الذين انحدروا من صمب جد واحد  ركوا  مفيطم  

 مططك االسططر ميططادين المعرفططة الم  مفططة برجططال عمططم برعططوا فطط  الفقططو واالصططول  بصططما يم الحضططارية الوىاجططة ال طط   جسططدت برفططد

والشعر واالدب والقضاء ،حيث نجد  نوع ف  المنجطز الحضطاري الطذي الطذي  دمطو عممطاء الشطيعة فط  مدينطة حمطب وال ط  اسطيمت 

كمطا سطاىمت االسططر الشطيعية فطط   فط  رفطد الحركططة العمميطة بشطكل كبيططر ومطرثر م مثمططة  بمصطنفا يم الرصطينة فطط  م  مط  العمططوم ،

 حمب ف  دعم الحركة ال عميمية من  ال  شييد وو   بعض المدارس االسامية او ال دريس فييا  .

 طرح الدراسة اشكاليات عدة منيا : اثر رواة حديث ائمة اىل البيت ف  دعم الوجود الشيع  االمام  ف  حمب ،  سميط الضوء 

ن قططال الططبعض افططرادا و بائططل الططا حمططب و نططوع االسططباب الداعيططة ليططذا االن قططال ون ططائج ذلططك عمططا عمططا اثططر الحركططة السططكانية فطط  ا

ال عري  باىم االسر العممية الشيعية ال   ان ج يا مدينة حمب مع اظيار دورىا الحضطاري  ان شار ال شيع االمام  ف  المنطقة ،

 ف  الحقبة  يد الدراسة
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Abstrac 

The Shiite scientific families were one of the most important pillars on which 
the edifice of scientific progress that the city of Aleppo witnessed during the 
centuries was based on. 
As these houses gave birth to the finest Muslim scholars who descended from 
the loins of one grandfather, they left behind their radiant civilizational imprints 
that were embodied by providing those families with fields of knowledge. 
With men of knowledge who excelled in jurisprudence, fundamentals, poetry, 
literature and the judiciary, where we find a diversity in the civilizational 
achievement presented by Shiite scholars in the city of Aleppo, which 
contributed to the scientific movement in a large and influential way, 
represented by their solid works in various sciences. 
The study poses several problems, including: the impact of the narrators of the 
hadith of the Imams of the House of the Prophet in supporting the Imamate 
Shiite presence in Aleppo, shedding light on the impact of the population 
movement on the movement of some individuals and tribes to Aleppo and the 
diversity of the reasons calling for this move and the results of that on the 
spread of Imamate Shiism in the region. 
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 التشيع في حلب حتى القرن السادس الهجري -اوال:

كانت حمب من بين حواضر  باد الشام ال    ضعت لمسيطرة االموية  لما يزيد عمطا  طرن مطن الزمطان  ومطن ثطم اليمكطن     

رواة حططديث الئمططة اىططل   بأسططماءال و ططع بططان ال شططيع كططان يم مططك فييططا نفططوذا ممحوظططا فطط  ىططذه المرحمططة   اال ان المصططادر  مططدنا 

ىط( ان احمد بن عمطران مطن جممطة مطن روى عطن االمطام البطا ر  464ذكر الطوس  ) ت البيت  ال القرنين الثان  والثالث اذ 

)ع( 
، ومططن اشططير الططرواة الحمبيططين عططن االئمططة كططانوا  ال ابطط  شططعبة  المططذين كططانوا مططن شططيعة العططراق ولكثططرة  ططرددىم الططا حمططب (1)

ىل البيطت ع ونشطره فط  المنطقطة فكطان مطنيم عمطا وا ام يم فييا لمدة طويمة ال لم جارة فحسب بل ربما كانت لم عري  بمذىب ا

سبيل المثال عبيد اهلل بن عم  بن اب  شعبة الحمب   ال النجاش   مولا بنط   طيم الطات بطن ثعمبطة أبطو عمط  ، كطوف  ، ي جطر 

جطدىم ىو وأبوه وا  و و إلا حمب ، فغمب عمييم النسبة إلا حمب . وال أب  شعبة بالكوفطة بيطت مطذكور مطن أصطحابنا ، وروى 

. وصن  الك اب المنسوب لطو  2أبو شعبة عن الحسن والحسين عمييما السام ، وكانوا جميعيم ثقات مرجوعا إلا ما يقولون(

، ومحمططد بططن عمطط  بططن ابطط  شططعبة الحمبطط  الططذي وصطط  بالثقططة الططذي 3وعرضططو عمططا  ابطط  عبططد اهلل )عميططو السططام( وصططححو(

، و ومطن رواة  4عميو ىو وا و و عبد اهلل وعمطران وعبطد االعمطا لطو ك طاب ال فسطير وك طاب مبطوب فط  الحطال والحطرام  اليطعن

ائمة اىل البيت من الحمبيين يحيا بن عمران بن عم  بن اب  شعبة الحمب  الذي يطروي عطن االمطام الصطادق ع والكطاظم ع ، 

.وبعد عصر ائمة اىل البيت برز من رواة الحديث الحمبيين  ق  الطدين 5(وثقو النجاش  و ال ف  حقو)ثقة ثقة صحيح الحديث

و ططد كططان لططو شططان عظططيم فطط  6بططن نجططم الحمبطط ، الططذي  ططال عنططو الطوسطط )ثقة  ططرأ عمينططا وعمططا المر ضططا ، يكنططا أبططا الصططاح(

 8ب شطرح الطذ يرة لممر ضطا ، لطو ك طب منيطا البدايطة فط  الفقطو ك طا7الطائفة  ال عنو ابن داود انو )مطن عظمطاء مشطائ  الشطيعة(

 .9والكاف  ف  الفقو

مما  قدم نجد ان بذرة الوجود الشيع  ف  حمب  مثل ب ردد الكوفيين عما ىذه المدينة وسعييم الا نشر عموم ال محمد عمطييم 

مططذ ابطط  السططام ، باالضططافة الططا الصططات العمميططة ال طط  ربطططت طمبططة العمططم بحمططب مططع عممططاء االماميططة فطط  بغططداد كمططا مططر ب  م

 ىط( عما يد الشري  المر ضا والشي  الطوس .447الصاح الحمب )ت
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و د يكون لمحركطة السطكانية الم مثمطة بيجطرات جماعطة مطن شطيعة العطراق الطا حمطب سطاىمت فط  نشطر المطذىب الشطيع  االمطام  

عطامر بطن عقيطل صطاحب فييا اذ  شير المصادر الا ان عقب بن  اب  جرادة واسمو عامر بن ربيعة بن  ويمطد بطن عطو  بطن 

، من ساكن  البصرة ف  محمة بن  عقيل ان قموا الا حمب وكان اول من ان قطل مطنيم موسطا 14 االمام عم  بن اب  طالب )ع(

اذ  طدم   11بن عيسا بن عبد اهلل بن محمطد بطن عطامر بطن ابط  جطرادة وكطان ذلطك فط  )بعطد المطائ ين لميجطرة وكطان وردىطا  طاجرا(

واشار يا وت الا )ان طاعونا و ع بالبصرة ف طرج منيطا جماعطة مطن بنط  عقيطل و طدموا  12ن ف  حمب اجرا من البصرة واس وط

 13الشططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططام واسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط وطنوا حمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططب(

ممطططا سطططبق نجطططد ان ال واجطططد الشطططيع  فططط  حمطططب فططط  القطططرون اليجريطططة االولطططا جطططاء لطططدوافع م عطططددة منيطططا مطططا ي عمطططق بالمصطططالح 

نة ال جارية اليامة لممدينة ف   مك الحقبطة باالضطافة الطا السطع  لنشطر عمطوم اال  صادية وممارسة ال جارة وىذا يوح  لنا بالمكا

اىططل البيططت والصططات العمميططة ال طط  ربط يططا بالمراكزالمعروفططة  بال شططيع فطط  العططراق ، كمططا ان ان شططار االوبئططة واالمططراض كانططت 

  مك االمراض .حافزا  لمبعض لم روج من المناطق الموبئة وال وجو الا باد الشام ىربا من  طر 

ىطط(ال    اسسطت عمطا يطد ناصطر الدولطة 394-293يعود الفضل ف   قوية ال شيع وان شاره ف  حمطب الطا الدولطة الحمدانيطة )   
ىططط(  ل شططمل حمططب وضططواحييا 356-333، وام ططدت فطط  عيططد سططي  الدولططة الحمططدان )14الحمططدان  فطط  مدينططة الموصططل والجزيططرة

 عاشطت .16ىط حيث سطقطت بيطد منافسطييم الفطاطميين 394مر حكميا ف  ابنائو الا سنة ، واس  15بعد ان زاعيا من اال شيدين
حمب عصرىا الذىب  ف  عيد سي  الدولة  الحمدان  و د فا ت ف  حضار يا حواضر العالم اإلسام  وازدىطرت فييطا العمطوم 

اسططفة والعممططاء فطط  حمططب ضططال يم المنشططودة، واآلداب والفنططون وراج فييططا العمططم وال عمططيم ووجططد الك ططاب والشططعراء والمرر ططون والف
فضم  صره أعام العالم اإلسام  فط  شط ا العمطوم يقطول الثعطالب : )لطم يج مطع   ببطاب أحطد مطن الممطوك بعطد ال مفطاء مطا اج مطع 

ا لجيطد لسمطان سوق يجمب إلييا ما ينفق لدييا وكطان أديبطا شطاعرا محبطبباب سي  الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدىر وانما ا
 17الشعر شديد االى زاز لما يمدح بو(

و د ز رت حمب بالعمماء واالطباء والفقياء والفاسفة واالدباء وكبار عمماء المغة وال اري   ، فأدت جيود سي  الدولة النشططة 

ور الذي )كان يقول لرعاية العمم والثقافة الا نشر الفكر الشيع  فقد ضمت ندو و العممية ابو بكر ال وارزم  شي  ادباء نيساب

مطا ف ططق  مبط  وشططحذ فيمط  وصططقل ذىنط  وأرىطط  حطد لسططان  وبمطإ ىططذا المبمطإ بطط  إال  مطك الطوائطط  الشطامية والمطططائ  الحمبيططة 

،ومططن االدبططاء الكبططار الططذين بططرزوا فطط  حمططب ابططو الفططرج االصططفيان  صططاحب  18ال طط  عمقططت بحفظطط  وام زجططت بططأجزاء نفسطط (
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وضططم مجمسططو الشططاعر  24،واعظططم شططاعر عرف ططو العربيططة ابططو الطيططب الم نبطط 19سططي  الدولططة  )ك ططاب االنططان ( الططذي اىططداه الططا

،ومردب بن  حمطدان وسطي  الدولطة عمطا وجطو ال صطوص الحسطين بطن  الويطو ابطو 22والصنوبري 21الفارس ابو فراس الحمدان 

 ونيرىم كثير .  23والمغة والشعرعبد اهلل النحوي، المدفون  بحمب وص  بانو عار  بمذىب ال شيع مع عممو بعموم العربية 

الا المناخ الفكري الذي شاع فط  حمطب فط  عيطد سطي  الدولطة كمطا كطان إلجراءا طو فط  اسط قدام جماعطة مطن الشطيعة  وباالضافة

من حران الا حمب وال   ساىمت ف   ثبيت دعائم  ال شيع فييا ،  ذكر ذلك ابطن العطديم بطالقول )كانطت اع قطادا يم مثممطا كطان 

كططان مططذىب اىططل حمططب ح ططا ىاجميططا الططروم فطط  سططنة احططدى و مسططين عميططو اىططل الشططام  ططديما الططا مططذىب اىططل السططنة وكططذلك 

ونيطره  24وثاثمائة و  موا معظطم اىميطا فنقطل الييطا سطي  الدولطة مطن حطران جماعطة مطن الشطيعة مثطل الشطري  ابط  ابطراىيم العمطوي

حدثطة اسط قدام سطي  ،وىذا يدل عما ال غيير الطديمغراف  الطذي ا 25وكان سي  الدولة ي شيع فغمب عما اىل حمب ال شيع لذلك(

 الدولة عناصر من الشيعة االمامية الا حمب والذي ساىم ف   حوليا الا مذىب ال شيع االمام  

 بعد ضع  الدولة الحمدانية ،شيدت حمب ظيور دولة شيعية ا رى باسم دولة بن  مرداس 

رداس الطا  بيمطة بنط  كطاب ( ال   اسسيا صالح بطن مطرداس عمطا المطذىب الشطيع  االمطام  ويعطود نسطب بنط  مط417-472)

و حالفوا مع القبائل واسسوا دول يم  27وثاروا عما الدولة الحمدانية عدة مرات26القيسية ال   كانت  نزل ضفا  الفرات والجزيرة

 ىط.417عما انقاض الدولة الحمدانية سنة 

وحططدىا وانمططا لي سططرب منيططا الططا  امططا ال شططيع فطط  عيططدىم فقططد  ططوي بشططكل واضططح فطط  عيططدىم وان شططر ان شططارا واسططعا لططيعم حمططب 

 . 28نيرىا من المدن الشامية

ىطط فط  444ذكر يا وت الحموي انو  رأر سالة البن بططان الم طبطب الطا ىطال بطن المحسطن الصطاب  فط  نحطو سطنة 

دولة بن  مرداس فقال: د منا من الرصافة الا حمب ف  اربع مراحل وحمب بمد مسور بحجر ابيض وفيو س ة ابواب 

،وكان من ابرز فقياء االمامية الذين  م عوا بمكانة مرمو ة فط  دولطة بنط  29فقياء يف ون عما مذىب االمامية (...وال

وىطو مطن  امطذة الشطري  المر ضطا و الشطي  الطوسط  ومطن عظمطاء  34مرداس الشي   ق  الدين ابو الصطاح الحمبط 

الطذ يرة لممر ضطا ،   وسطار بطن عبطد العزيطز  مشاي  الشيعة صاحب ك اب البداية ف  الفقو والكاف  ف  الفقطة وشطرح
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، و ططد عينططو 31الططديمم  الططذي كططان مططن كبططار  امططذة الشططي  المفيططد والشططري  المر ضططا وكططان م قططدما فطط  الفقططو واالدب 

 ، والشي  كردي بن عكبر بن كردّي الفارس   نزيل حمب ، كان ثقة فق 32اس اذه المر ضا نائبا عنو ف  حمب 

 لعلمية الشيعية في حلب حتى القرن السادس الهجري االسر ا  -ثانيا:ه 

 بنو حمدان  - 1

،اسططط غل 33ين سطططب بنطططو حمطططدان الطططا  حمطططدان بطططن وائطططل فيطططم مطططن   بيمطططة  غمطططب احطططد بططططون ربيعطططة بطططن نطططزار العدنانيطططة 

الحمدانيون ضع  السمطة العباسية والنزاع مع اال طراك فط  بغطداد ل ثبيطت دعطائم دولط يم ال ط  شطممت الموصطل وحمطب 

 .34وام دت ل شمل مساحات واسعة من  رى باد الشام والجزيرة الفرا ية 

ىطو بطروز عطدد مطن  الا جانب الدور السياسيا الذي لعبو بنو حمدان ف  الساحة السياسية فطان مطاييم موضطوعنا ىطو

الش صطططيات مطططن ىطططذه االسطططرة فططط  الميطططادين العمميطططة السطططيما واننطططا ذكرنطططا سطططابقا اى مطططام امرائيطططا بطططالعمم والمعرفطططة ح طططا 

 اصبحت سمة ا سم بيا عصرىم فمن  مك الش صيات ال   برزت ف  الجانب العمم  :

ىطط( فط  ميافطار ين )بطديار 343غمبط  ولطد سطنة )االمير سي  الدولة الحمدان  : ابوالحسن عم  بن عبد اهلل بن حمطدان ال 

ىططط( لططو و ططائع مططع الططروم كثيططرة، وكططان مقربططا الىططل االدب العمططم 333بكططر( ونشططأ شططجاعاعال  اليمططة ،وممططك حمططب سططنة) 

،  35ويقول الشعر الجيد الر يق، لو أ بار كثيرة مع الشعراء ،  صوصا الم نب  والسري الرفطاء ومطن ىطم فط   مطك الطبقطة

عططالب  :ان بنططو حمططدان مموكططا أوجييططم لمصططباحة وألسططن يم لمفصططاحة وأيططدييم لمسططماحة وعقططوليم لمرجاحططة وسططي  و ططال الث

الدولططة مشططيور بسططياد يم وواسطططة  اد يططم وحضططر و مقصططد الوفططود ومطمططع الجططود و بمططة اآلمططال ومحططط الرجططال وموسططم 

عطد ال مفطاء مطا اج مطع ببابطو مطن شطيوخ الشطعر ونجطوم األدباء وحمبة الشعراء ويقال انو لم يج مع ببطاب أحطد مطن الممطوك ،ب

،وبجانططب رعاي ططو الدبططاء وعممططاء عصططره فقططد او طط  سططي  الدولططة  زانططة لمك ططب بحمططب وكططان فييططا اكثططر مططن عشططرة 36الططدىر

 ىط(356، وف  سي  الدولة الحمدان  سنة) 37اال  ك اب

مططدان بططن حمططدون ال غمبطط  ولططد فطط  الموصططل االميططر الشططاعر ابططو فططراس الحمططدان  الحططارث بططن أبطط  العططاء سططعيد بططن ح

شطاعر و ائططد عسططكري وىطو ابططن عطم سططي  الدولططة الحمطدان   قمططد امطارة عططدد مططن المنطاطق ال اضططعة لمدولططة  38ىططط324سطنة
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، لقب بممك الشطعراءو  كطان الصطاحب بطن  عبطاد  39الحمدانية وو ع ف  اسر الروم مر ين و م فدائو من  بل سي  الدولة

، ولططو الميميططة المشططيورة الموسططومة بالشططافية ردا 44بممططك و طط م بممططك ، يعنططا بططامرء القططيس وأبططا فططراسيقططول : بططدء الشططعر 

وجمطع ديوانطو 42ىطط(357،و طوف  سطنة)41عما محمد ابن ابط  سطكرة الياشطم  فط   صطيد و ال ط  يف  طر بيطا عمطا الططالبيين

 . 43الشي  ابو عبد اهلل الحسين ابن  الويو

ظام الدين ابو المعال  ناصر بن اب  طالب بن عم  بن احمد بن حمدان وصف و الك طب ومن اعام ىذه االسرة الشي  ن

 .44الرجالية بانو فقيو ثقة 

ومن اعام نساء بن  حمدان  قية بنت سي  الدولة الحمدان  ال ط  كانطت عالمطة اديبطة مطن افاضطل النسطاء طمبطت نسط ة 

ىطططط(و د رثاىطططا 399نسططط  ليطططا الطططديوان ،  وفيطططت سطططنة)،وبعثطططت بعشطططرة اال  دينطططار لي 45مطططن ديطططوان الشطططري  الرضططط  )ت(

 الشري  الرض  بابيات  ال فييا:

 46صالح،  رء عما الشي  الطوس   وبينيما مكا بات وسراالت

 نغالب ثم  غمبنا الميال           وكم يبقا الرمّ  عما النبال

  قاض    نريم ليس يضجر بالمطالونطمع أن يمّل من ال

 47أ نظر كي   سفح بالنواص     ليالينطططا و ططعثر بالجبطال



 

وفقيطاء عبطاد وزىطاد و ضطاة ي وارثطون الفضطل كطابرا عطن اسرة بنو جرادة من بيوت حمب المشيورة وفييم ادبطاء وشطعراء  -1

كابر و اليا عن نابر نقل يا وت الحموي ا بار ىذه االسرة العممية من ك اب اال بار المس فادة فط  ذكطر بنط  جطرادة 

احططد اعططام ىططذا البيططت وصططاحب   48 ىططط(664لكمططال الططدين عمططر بططن احمططد بططن ابطط  جططرادة المعططرو  بططان العططديم )ت

ك ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاب بغيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة الطمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططب فطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاري  حمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططب

واسم اب  جرادة عامر بن ربيعة بن  ويمد بن عو  بن عامر بن عقيل صاحب امير المرمنين عم  بطن ابط   -2

و د ذكرنا سابقا  روجيم من البصرة الا حمطب و شطير المصطادر و ان ان قطاليم كطان فط  49طالب عميو السام 

، و طططد جطططزم  51و وجيطططوا فططط  بطططادى االمطططر الطططا حطططران ثطططم  صطططدوا حمطططب  54الططططاعون الجطططار ىطططط  فططط  51حطططدود 

محسططن االمططين ان بل أبطط  جططرادة المعروفططون ببنطط  العططديم شططيعة حمبيططون ورثططوا ال شططيع عططن جططدىم أبطط  جططرادة 

، اال اننطا وجطدنا ان ال شطيع شطمل بعضطيم ممطن عطر  عطنيم 52عامر بن ربيعة صاحب أمير المطرمنين عمط  ع

كمططا ورد فطط   54وبعضططيم عمططا المططذىب الشططافع  53ك وان مططن ىططذه االسططرة مططن كططان عمططا المططذىب الحنفطط ذلطط

 المصادر ال   عدنا الييا .

ومن ابرز عمماء ىذه االسرة: القاض  ابو المكارم محمد بن عبد الممك بن احمد بن عبد اهلل بن احمد ىبة اهلل بن 

، وجططزم السطططيد  55الططذي سططمع بحمططب ورحططل الططا دمشططق و بغططداد وكططان لططو ادب و فضططل وفقططو وشططعر  ابطط  جططرادة

محسططن االمططين ب شططيعو مططن  ططال مططا اورده مططن شططرح ابطط  المكططارم الحمبطط   لقصططيدة ابطط  فططراس الحمططدان  الميميططة 

 المسماة بالشافية وال   اوليا :

 56هلل مق سمُ الحق مي ضُم والدين م  رُم         وفيٌئ بل رسول ا

نشرت مع  عميقات االمين عمييا فط  مجمطة العرفطان  57والقصيدة ف  مدح أىل البيت والرد عما ابن سكرة الياشم 

، وال يشك المطمع عميو  ف   شيع ابط  المكطارم  مطع أنطو  طرجم فط  ك طب أىطل السطنة بكطل وصط  جميطل 58المبنانية 

 ىط(.566او565، وف  بحمب سنة)59ولكن لم يشر أحد إلا  شيعو
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 ومنيم الحسن بن عم  بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البا   بن محمد بن عبد اهلل بن

موسا بن عيسا بن عبد اهلل بن محمد بن عامر أبط  جطرادة بطن ربيعطة الحمبط  الممقطب بثقطة الممطك المعطرو  بطابن 

عرا أديبطا وصط  فط   ططو ىط و يل نير ذلك ،  كان فاضا كا بطا شطا492أب  جرادة وبابن العديم،ولد بحمب سنة 

بانططو يك ططب النسطط  بطريقططة أبطط  عبططد اهلل بططن مقمططة والر ططاع طريقططة عمطط  بططن ىططال و طططو حمططو جيططد جططدا  ططال مططن 

ال كم  وال عس  سمع أباه بحمب وك ب عنو السمعان  عند  دومو حمب وسار ف  حياة أبيطو إلطا الطديار المصطرية 

س بططو ثططم نفططق بعططده عمططا الصططالح بططن رزيططك الططوزير الفططاطم   وا صططل بالعططادل أميططر الجيططوش وزيططر المصططريين وأنطط

سططنة و يططل سططنة  59ىططط ولططو مططن العمططر 551و دمطو فطط  ديططوان الجططيش ولططم يططزل بمصططر إلططا أن مططات بيططا فطط  سططنة 

وعم  بن عبد اهلل بن محمد ابن عبد البا   بطن أبط  جطرادة العقيمط  أبطو الحسطن األنططاك  مطن أىطل حمطب 64ىط555

)شططي  العممططاء فطط  و  ططو بحمططب . لططو  طططل حسططن ويططد فطط  الحسططاب واليندسططة عمططا مططا شططاىد و  يسططكن بططاب أنطاكيططة

كططان جططّده المططدعّو بططأبا جططرادة مططن أىططل الفضططل ،  ب طلططو . وكططان يميططل إلططا عمططم األوائططل ، ويك ططب منططو الكثيططر...

وصطط  بانططو  61 ططب الحسططان(محّبططا لمعمططوم ، جامعططا لمك -رحمططو الملططو  -ان أبططو الحسططن ىططذا كطط وكططان وّرا ططا بحمططب...

نزيططر الفضططل وافططر العقططل دمططث األ ططاق حسططن العشططرة لططو معرفططة بططاألدب والمغططة والحسططاب والنجططوم ويك ططب  طططا 

 حسنا ولو أصول حسنة ورد بغداد سنة سبع عشرة و مسمائة وسمع بيا ونيرىا وسمع بحمب.

الصالحين فقال ل  أين كنت  مت  ال ابن السمعان  :  رأت عميو بحمب و رجت يوما من عنده فربن  بعض 

عند أب  الحسن بن أب  جرادة  رأت عميو شيئا من الحديث فأنكر عم  و ال ذاك يقرأ عميو الحطديث  مطت ولطم 

ىططل ىططو إال م شططيع يططرى رأي الحمبيططين فقططال لطط  لي ططو ا  صططر عمططا ىططذا بططل يقططول بططالنجوم ويططروي رأي األوائططل 

، 62عن مولده فقال ف  محرم سنة إحدى وس ين وأربعمائة بحمب(وسمعت بعض الحمبيين ي يمو بذلك وسأل و 

 ،63ىط548ىطاو546 وف  سنة

 ويمكن ماحظة  نوع النا ج العمم  لمن ثبت  شيعو من اسرة ال جرادة بين الفقو واالدب والشعر .

 اسرة بن  ال شاب  -:
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مططن االسططر المشططيورة فطط  حمططب و ططد  بططوأ افرادىططا الزعامططة الدينيططة واالج ماعيططة لف ططرة طويمططة، امططا عططن نسططب ىططذه   

االسططرة فقططد اشططارت المصططادر الططا انيططا مططن االسططر الياشططمية ولططم  شططر الططا اي مططن بطططون ىاشططم  ن مطط  اسططرة بنطط  

وفطط   64القاضطط  الياشططم  ىكططذا و ططع الطط (ال شططاب انمططا ذكططر ابططن العططديم عنططد  رجم ططو لجططد االسططرة )ابططن ال شططاب 

،كمطا 65موضع ا ر اشار الا ان )عيسا ال شاب جدىم كان مقدما ف  دولة بن  حمدان و قدم بنوه وعقبو بعده(

فطط   66ذكططر فطط   رجمططة احططد افططراد ىططذه االسططرة احمططد بططن الحسططن بططن عيسططا ال شططاب  )ابططو الفطط ح الحمبطط  الكططردي(

 -ىططو حصططن االكراد،ويركططد ذلططك المططررخ الحمبطط  ابططن شططداد الم ططوفا سططنة هاشططارة الططا مكططان ان قططال جططد االسططرة و 

م ويذكر  اري  نزوح عيسا إلا حمب والمكان الذي نزح منو ف  معطرض ذكطره نسطب حفيطده القاضط  أبطو  1285

فط  أيطام سطي   67الحسن محمد بن ال شاب بقولو )وكان جده القاض  عيسا النا ل إلا حمب من حصن االكراد

الم قدمطططة  فسطططيرا  لسطططبب اططططاق ىطططذا المقطططب عمطططا االسطططرة ،  . وال  طططرد فططط  المصطططادر68  بطططن حمطططدان(الدولطططة عمططط

وال فسير الوحيد الذي بين ايدينا ما ذىب إليو بعض الباحثين  من ان سطبب ال سطمية ب )ال شطاب( يعطود إلطا ان 

نسطب درب بنط  ال شطاب ي  ،)والطييم  69جطدىم االكبر)عيسطا( كطان يمط ين  جطارة ال شطب ومنيطا اشط قت ال سطمية

بحمب والييم  نسب ال ربة ال شابية بالقرب من باب  نسرين ...ولبن  ال شاب  ربة أ رى ،... ولم يبق من بثار 

) انما وليكم اهلل ورسولو والذين  74ال ربة المذكورة سوى جدارىا الشر   وىنا حجرة  ديمة ك ب عمييا بعد البسممة(

 . 71ون الزكاة وىم راكعون (بمنوا الذين يقيمون الصاة وير 

 م عت اسرة بنط  ال شطاب بمكانطة مرمو طة لطدى حكطام مدينطة حمطب ممطن   طابعوا عمطا حكميطا ووصطف يم المصطادر 

بان )عيسا ال شاب جدىم كان مقدما ف  دولة بنط  حمطدان و قطدم بنطوه وعقبطو بعطده ورأسطوا بيطا وا  طذوا األمطاك 

  73. كما  ال عنيم الذىب  بانيم ) بيت حشمة و شيع (72المرا ب السنية(بحمب ومال إلييم الشيعة بيا و ولوا بيا 

 وبرز اعام ىذه االسرة ف  الجوانب الدينية والعممية والسياسية ، وكان ممن لو اثرعمم  من بن  ال شاب :

ا ابو الف ح الحمب  الكردي أحمد بطن الحسطن بطن عيسطا ال شطاب وىطو احطد فقيطاء الشطيعة ،ومطن أعيطان حمطب ، يطر 

.وكذلك ابو محمد عبد اهلل بن احمد بن احمد بن احمد ال شاب وىو مرل   74وورعا م قدما ف  دولة بن  حمدان
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وابراىيم بطن سطعيد بطن يحيطا بطن محمطد بطن ال شطاب القاضط  ابطو ططاىر  75ك اب  اري  مواليد ووفيات اىل البيت

شطئأ ، ومططن اجطاء الشططيعة المعطروفين  ططوف  الحمبط  مطن اعيططان  الحمبيطين وكبططرائيم ،كطان فاضططا ،اديبطا ،شططاعرا من

  76ىط589سنة

كان لمعمويين الموجودين ف  حمب اثر بالإ ف  نشر مبادى ال شيع و رسطي و فط  المنطقطة :اسرة  بنو زىرة الحمبيين 

وال زىطرة مطن سطالة البيطت   بنيي هريرة الحلبييين، وف  مقدمة ىذه االسر ذات االثر البالإ ف  ىذا المجال سطادات 

العموي الكريم ومن عظماء اشرا  حمب القدماء الذين جمعطوا الطا جانطب رئاسطة الطدين فييطا نقابطة اشطرافيا و وارثوىطا 

كطابرا عطن كطابر وىططم مطن اعطام الشطيعة االماميططة ومطنيم نيطر واحطد ان يططت اليطو رئاسطة المطذىب وبنططو زىطرة مطن نسططل 

ادق الططذي وصطط  بانططو كططان محططدثا جمططيا وادعططت فيططو طائفططة مططن الشططيعة االماميططة اسططحاق المططر من بططن االمططام الصطط

.اماجططد بنطط  زىططرة الططذي يعرفططون بططو فيططو الشططري  أبططو 78، وكططان الططبعض اذ روى عنططو ذكططر بانططو )الثقططة الرضطط (77(

م محمطد الحسن أو أبو المحاسن زىرة بن أب  المواىب عم  بن أب  سالم محمد بن أب  سطالم محمطد بطن أبط  إبطراىي

الحرانطط  النقيططب ممططدوح أبطط  العططاء المعططري بططن أبطط  عمطط  أحمططد الحجططازي بططن أبطط  جعفططر محمططد بططن أبطط  عبططد اهلل 

ىكططذا سططاق نسططبو العامططة فطط  اجاز ططو ع  الحسططين بططن أبطط  إسططحاق المططر من بططن أبطط  عبططد اهلل اإلمططام جعفططر الصططادق

ب وكنططاه صططاحب عمططدة الطالططب أبططا الحسططن كمططا فطط  الكبيططرة لبنطط  زىططرة وكنططاه ىططو ونيططره أبططا المحاسططن ولعمططو الصططوا

النس ة المطبوعة وى  نير مضمونة الصحة وسقطت فييا لفظة أب  من كنية محمد الحران  . ف  عمدة الطالطب 

 ال الشي  أبو الحسن العمري  قدم أبو إبراىيم محمد الحران  و م  أوالدا سادة فضاء فمطن بنط  أبط  سطالم محمطد 

الحسن زىرة بن أب  المواىب عم  بن أب  سالم ال  وىم بحمب سادة نقباء عمماء فقياء م قدمون بنو زىرة وىو أبو 

ومطن اعقابطو عمطود نسطب بنط  زىطرة الشطري  ابطو 79وال نعر  من أحوال الم رجم شطيئا سطوى ىطذا  كثرىم اهلل  عالا اى

حطاما  شطيعو الططا  84ن الطا حمططبابطراىيم محمطد بطن احمططد الحرانط  الحجطازي الطذي كططان شطاعرا عالمطا ان قططل مطن حطرا

 ىذه المدينة الحنفية المذىب، فكان ال زىرة نقباء حمب و رج منيم جممة من العمماء منيم:
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ىطط( 585-511عز الدين ابو المكارم حمزة بطن عمط  بطن ابط  المحاسطن زىطرة بطن الحسطن الحسطين  الحمبط  ويعطر  بطابن زىطرة )

ب سادة حمطب وىطو مطن الشطيرة بمكطان الينصطر  اططاق ابطن زىطرة االعميطو وبينطو ، ونقي81فاضل عالم ثقة جميل القدرمن الثقاة 

ىططط( اربعططة وسطططاء مططن االسططا ذة وكططان نقيططب الطططالبيين وكبيططر شططيعة حمططب وامططاميم ومططن اشططير 464وبططين الشططي  الطوسطط  )

بطط  ،وصطط  بالسططيد اإلمططام ومططن اعططام بنطط  زىططرة الشططري  محمططد بططن أبطط  القاسططم عبططد اهلل بططن عمطط  بططن زىططرة الحم مرلفا ططو ننيططة

العالم النحرير المعظم ، محي  الممة والدين ،أبطو حامطد نجطم االسطام صطاحب ك طاب األربعطين الطذي ألفطو فط  حقطوق اال طوان ، 

ووذكطر النطوري انطو  82ومنو نقل الشييد الثان  ف  رسالة كشط  الريبطة رسطالة الصطادق عميطو السطام إلطا النجاشط  والط  األىطواز

نو ب ط الشي  الجباع  ، نقمو عن  ط الشييد رحمو اهلل وكانت أمطو بنطت الشطي  الفقيطو محمطد بطن إدريطس، كمطا عندنا نس ة م

.اسططرة بنططو شططعبة  ومططن رجططال ىططذه االسططرة ،الحسططن بططن عمطط  بططن 84ىططط(585،  ططوف  بعططد سططنة )83صططرح ىططو فطط  بعططض إجازا ططو 

م الشطيعة االماميطة فط  القطرن الرابطع اليجطري  الطذي الحسين بن شعبة الحرانط  الحمبط  فاضطل محطدث جميطل ،مطن م قطدم  واعطا

ىط وكان من مشاي  المفيد محمد بن النعمطان )لطو ك طاب  حفطة العقطول فيمطا جطاء 381كان معاصرا لمشي  الصدوق و وف  سنة 

  85من الحكم والمواعظ عن ال الرسول )ص(

النجاش  بانو) ثقة كان ي جر ىو وابطوه وا و طو الطا  ومن ثقات ىذا البيت عبيد اهلل بن عم  بن اب  شعبة الحمب  الذي وصفو

حمططب نمططب عمططييم النسططبة الططا حمططب،وال أبطط  شططعبة بالكوفططة بيططت مططذكور مططن أصططحابنا ، وروى جططدىم أبططو شططعبة عططن الحسططن 

 والحسططين عمييمططا السططام ، وكططانوا جمططيعيم ثقططات مرجوعططا إلططا مططا يقولططون .وكططان عبيططد اهلل كبيططرىم ووجييططم . وصططن  الك ططاب

المنسوب إليو وعرضو عما أب  عبد اهلل عميو السام) االمام الصادق ع( وصححو  طال عنطد  رائ طو :   أ طرى ليطرالء مثطل ىطذا 

،ومطنيم كطذلك احمطد بطن عمطر بطن ابط   86؟    و د روى ىذا الك طاب  مطق مطن أصطحابنا عطن عبيطد اهلل ، والططرق إليطو كثيطرة...(

وى عن أبط  الحسطن الرضطا عميطو السطام وعطن أبيطو مطن  بطل ، وىطو ابطن عطم عبيطد اهلل شعبة الحمب  ذكر النجاش  )انو ثقة ، ر 

وعبد االعما وعمران ومحمطد الحمبيطين ، روى أبطوىم عطن أبط  عبطد اهلل عميطو السطام ، وكطانوا ثقطات . ألحمطد ك طاب يرويطو عنطو 

لثقطة الطذي اليطعطن عميطو ىطو وا و طو  ، ومحمد بن عم  بن اب  شطعبة الحمبط  وصط  بانطو وجطو اصطحابنا وفقطيييم وا 87جماعة

وا طوه عمطران بطن عمط  بطن ابط  شطعبة  88عبيد اهلل وعمران وعبد االعما  لو ك اب ال فسير ،وك اب مبطوب فط  الحطال والحطرام 
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ومن ا طوه عبطد االعمطا بطن 89الحمب  وثقو النجاش  وعده الطوس  من اصحاب االمام جعفر بن محمد الصادق )عميو السام(

، ويحيطا بطن عمطران بطن عمط  بطن ابط  شطعبة الحمبط  94  شعبة الحمبط   يطل فط  حقطو بانطو الثقطة الطذي اليطعطن عميطوعم  بن اب

 .91وثقو النجاش  و ال عنو ثقة ثقة روى عن اب  عبد اهلل الصادق واب  الحسن موسا بن جعفر )ع(

 مماسبق يمكن ان نجمل ما  وصمت اليو الدراسة بمايم 

 عود جذور ال شيع ف  حمب الطا القطرون اليجريطة االولطا و طد حطوت ك طب الرجطال عمطا رواة حطديث الئمطة اىطل البيطت مطن  -1

 حمب ممايدل عما  غمغل ال شيع ف  المنطقة منذ عيود مبكرة من ال اري  االسام .

بيو طات مطن الكوفطة والبصطرة الطا  كان لممصالح ال جارية دورا كبيرا ف  ال واجد الشيع  االمام  ف  حمب من  طال ان قطال -2

 ىناك حمل اصحابيا معيم بذور ال شيع الا حمب.

كما ان االمراض واالوبئة ال   حمطت فط  م  مط  الحقطب ال اري يطة كطان دافعطا لمطبعض ليطروب مطن المنطاطق الوا عطة  حطت  -3

ة الطا بطاد الشطام وحمطب بشطكل طائمة الوباء وىذا ساىم ف  ان قال بعض الشيعة من العطراق اثنطاء ال عطرض لموجطات االوبئط

  اص.

كططان لقيطططام الطططدول الشطططيعية االثطططر االكبطططر فططط  دعطططم ال شطططيع فططط  حمطططب و حوليطططا الطططا مطططذىب االماميطططة ب طططاثير جطططذب السطططمطة  -4

 ييرات ف  ال ركيبة السكانية ىناكالا حمب واحداث  غلمعناصر الشيعية 

د ابنائيططا وكططان لمنسططاء دورا كبيططرا فطط  الجوانططب العمميططة ل طط  اننططت الميططادين العمميططة بجيططو بططرزت عططدد مططن االسططر الشططيعية ا -5

 لبعض  مك االسر
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 ىـ(.14-53والشام لالعوام )نسيج القبمي بين الكوفة اثر الجبر الجغرافي في ال

 المديرية العامة للتربية في بابل /ا.م.د اشراق علي حسين الشمري -1

 المديرية العامة للتربية في بابل /م. نصر عبد الباقر محمود   -2

 بلالمديرية العامة للتربية في با / م.م. عباس علي حسين الشمري -3

 الممخص

كانت نظرية الجبر الجغرافي قائمة عمى أساس تعامل الشعوب مع الحكام وبالعكس فنجد ان       
صفاتيم تبرز من خالل البيئة التي يعيشون فييا فمرة نجدىم منقادين ومتعاونين مع الحاكم ومرة نجد 

في مابينيم وكيفية العكس اليقبمون عمى الحكام ميما كبروا او صغروا ، وكذلك نالحظ التعامل 
المصاىرات وانعقاد المجالس وطبيعة الحوار الذي يتحدثون بو كل ىذا من خالل معرفة اخالق الشعوب 

 وفنون التعامل مع الغرباء اثناء الترحال او الحروب .

الجغرافي من وابرز روادىا  تناولنا في ىذا البحث بعض األفكار الفمسفية واراء الفالسفة في نظرية الجبر
المذان يتحدثان عن الجميوريات القائمة وكيف تحكم مجتمعاتيا، وقد تطرقنا في ىذا ىم جون ومنتيسكيو 

البحث عن بعض النصوص التاريخية التي تتحدث اثر الجبر الجغرافي في النسيج القبمي بين الكوفة 
 ىـ(.14-53والشام لالعوام )

Abstract 

The theory of geographical reparation was based on the basis of peoples’ 
interaction with the rulers and vice versa. We find that their characteristics 
emerge through the environment in which they live. Once we find them 
submissive and cooperating with the ruler and once we find the opposite. They 
do not accept rulers, no matter how old or small. We also note the interaction 
between them, how intermarriages, councils and the nature of dialogue  Which 
they talk about all this through knowledge of the morals of peoples and the arts 
of dealing with strangers during travel or wars. 
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 In this research, we dealt with some philosophical ideas and the opinions of 
philosophers in the theory of geographical algebra, and the most prominent 
pioneers of it are John and Montesquieu, who talk about the existing republics 
and how they govern their societies(35-41 AH) 

 موقف اىل الكوفة والشام خالل حكم االمام عمي)عميو السالم( المبحث األول:

قوام ىذه النظرية ىو العامل الجغرافي "البيئي" اذ تعده العامل االساس المؤثر في حركة ان 
التاريخ، من خالل تاثيره المباشر عمى طبائع الشعوب والمجتمعات، فاالختالفات الظاىرة 

ثقافاتيا وامزجتيا وانشطتيا انما مرجعيا الى اختالف المناخ والبيئة  بين الشعوب واالمم في
الجغرافية وىذا ىو السبب في مانشاىده من اختالف بين مجتمعات البمدان الحارة ومجتمعات 

ومن (،4البمدان الباردة وكذلك بين المجتمعات الجبمية ومجتمعات السيول واألراضي الزراعية)
 ودان ومونتسكيو ومن ارائيم في الجبر الجغرافي :مؤسسي ىذه النظرية جان ب

جون "ذكر جان بودان عن الحكومة التي توافق المجتمع وعن كيفية قياميا وتكويتيا في المجتمع قائالً      
بودان أنو إذا كانت ميمة الدولة ىي المحافظة عمى النظام، فإن ىذا لن يتسنى ليا إال عن طريق سيادة 

حويل أو التخمي عنيا. وبناء عمى ىذا تكون الممكية غير المقيدة، الوراثية، ىي خير مطمقة غير قابمة لمت
أنواع الحكومات يجب أم تكون غير مقيدة حتى ال تنتيي إلى الفوضى، ووراثية تجنبًا لشرور النزاع عمى 

قد أقرىا سادت في معظم أنحاء األرض، ألطول مدة من الزمن، ول -العرش. فالممكية مثل السمطة األبوية
 ."التاريخ

وىذا نجده ي حكومة معاوية بن ابي سفيان وكيف استطاع ان يتسمم السمطة وجعميا وراثية منو الى     
ولده من بعدة يزيد بن معاوية الذي عمل ماعمل في الدين اإلسالمي ومن ثم اعطى الحكم لودة معاوية 

د اغمب الشعوب ومنيم شعب الشام، من بعده ىذه ينص عميو جون بودان ويفضمو باعتباره مفضل عن
يا بني، إني قد "مرض معاوية في أواخر أيامو، فدعا ابنو يزيد الذي عيد إليو بوالية العيد، فقال لو: 

كفيتك الرحمة والترحال، ووطأت لك األشياء، وذلمت لك األعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت 
ني ال أتخوف أن ينازعك في ىذا األمر الذي استتب لك إال أربعة نفر من قريش:  لك من جمع واحد، وا 
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مات معاوية عام ،(2)الحسين بن عمي، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر

اما في مايخص الحكم الديمقراطي القادم من تكاتف الناس في مابينيم (،5)م، فبويع البنو يزيد076ىـ/06
يم بإدارة الدولة فيذا امر مربك الى حد ما الن العمل قائم عمى اقصاء أصحاب واختيار شخص ينوب عن

عمى حين أن "العمل االولي وىم محمد وال محمد صمى اهلل عميو والو وسمم فيقول جون بودان
الديمقراطيات لم تحكم الدول إال لفترات قصيرة فحسب، ولكنيا تنيار، بسبب تقمب الشعب، وعجز 

أي ان العمل قائم عمى اقصاء أصحاب الحق  "ختارىم، وفسادىم وقبوليم لمرشوة الموظفين الذين ي
بالقيادة وعن مجئ االمام عمي عميو السالم الى الخالفة جاء بعد مقتل عثمان بن عفان فتشير المصادر 
اجتمع الناس في المسجد عمى اثر اغتيال الخميفة عثمان بن عفان ، فكثر التأسف والندم عميو ، وأخذ 

أييا الرجالن ، قد وقعتما في أمر والزبير ، إذ قال الناس ليما : "   الناس يوجيون االتيام إلى طمحة
ويبدو أن طمحة والزبير قد تداركا ىذا الموقف ، وذلك بتوجيو أنظار ،(1انفسكما" ) عثمان ، فخميا عن

أييا الناس إن اهلل قد رضي ( ، إذ خطب الزبير بالناس قائاًل : " الحضور إلى مسألة خالفة اإلمام )
( ، فتوجو الناس إلى اإلمام ) لكم الشورى ، فأذىب بيا اليوى ، وقد تشاورنا فرضينا عميًا فبايعوه "

( عمى ذلك أيمانا منو إن األمر ال يقتصر عمى فئة فمم يوافقيم اإلمام )،(3بيعتو) في داره ، يريدون
 در فمن رضي بو أىل الشورى وأىل بدر فيومن المجتمع و " إنما ىو ألىل الشورى وأىل ب

وتكرر طمبيم مرارًا جازمين بأنيم ال يعرفون أحدًا أحق بالخالفة غيره ، وال اسبق لإلسالم منو (،0الخميفة)
( رأى إن يكون وزيرًا خيرًا من أن يكون أميرًا ، ( . إال أن اإلمام )، وال اقرب منو قرابة لرسول اهلل )

صروا عمى بيعتو ، فمما رأى ان ال مفر من ذلك ، أجابيم : " إن بيعتي ال تكون خفية لكنيم أبوا ذلك وأ

ويقول مرة أخرى عن طبيعة  ، (7الناس) ( إلى المسجد ، فبايعووال تكون إال في المسجد " فخرج )
 ان اىل االقاليم الشمالية الباردة قساة مخاطرون، بينما يتصف اىلاألقاليم بالوصف الشبو دقيق:"

ومن االمثل التي نقتبسيا من تاريخنا االسالمي     ،(8بالثار ) االقاليم الجنوبية الحارة بالمكر واالخذ
جيش الشام استغل خوف اىل الكوفة من  معاوية بن ابي سفيانوالتي تتالئم مع ما طرح اعاله ىو ان 

ن باستغالل تمك الدعاية أي جيش المناطق الشمالية باعتباره جيش يتسم بالقساوة والوحشية لذلك تمك
يتضح من صمود اىل االخذ بالثار اما (،6االمارة ) بتفرقة انصار مسمم بن عقيل المحاصره لقصر

( ، ومن اراء 46مقيدًا) الكوفة بوجو عندما أراد ان يسممون لو االمام الحسن عميو السالم
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ان مشغولين بمصالحيم اذا كانت االرض قابمة لمزراعة فاننا نجد السك ( انو قال"44مونتيسكيو)
الخاصة وال يكون لدييم أي اىتمام بتحقيق حريتيم مما يجعميم اسيل انقيادا لمحكم االستبدادي 
...بينما اذا كانت االرض جدباء ال يجد السكان من يشغميم عن تحقيق حريتيم ،كما ان ىذه االرض ال 

 ".والتمسك بالحرية تكون عادة مطمعا لمغزاة وبذلك تسود عند اىميا الشجاعة والعزة

ىو ان الشام كانت منطقة زراعية وذات تربة خصبو لذا التفوا حول معاوية ونطرح مثال عمى ذلك       
عن سيطرة معاوية (42المسعودي) وذكر دون شك او تفكير وانشغموا بمصالحيم الحياتية البسيطة

تقانو ليا واجتذابو قموب خواصو  واستغاللو لسذاجتيم باحداث صفين قائاًل:" وبمغ من إحكامو لمسياسة وا 
وعوامو أن رجاًل من أىل الكوفة دخل عمى بعير لو الى دمشق في حال منصرفيم عن صفين فتعمق بو 

رىما الى معاوية ، وأقام الدمشقي رجل من دمشق فقال : ىذه ناقتي ، ُأخذت مني بصفين ، فارتفع أم
خمسين رجال بينة يشيدون أنيا ناقتو ، فقضى معاوية عمى الكوفي ، وأمره بتسميم البعير اليو ، فقال 
الكوفي : أصمحك اهلل  إنو جمل وليس بناقة ، فقال معاوية : ىذا حكم قد مضي ، ودس الى الكوفي بعد 

أبمغ عميًا فع اليو ضعفو ، وبّره ، وأحسن اليو ، وقال لو : تفرقيم فأحضره ، وسألو عن ثمن بعيره ، فد
أني ُأقاتمو بمائة ألف ما فييم من يفرق بين الناقة والجمل ، وقد بمغ من أمرىم في طاعتيم لو أنو 

... ، وركنوا الى قول عمرو بن العاص : صمى بيم عند مسيرىم الى صفين الجمعة في يوم األربعاء 
 ل عمَّار بن ياسر حين أخرجو لنصرتو، ".إن عميًا ىو الذي قت

 خالل حكم االمام )الحسن بن عمي عميو السالم( والشام المبحث الثاني: مواقف اىل الكوفة

ان موقف أىل الكوفة المتخاذل لالمام الحسن عميو السالم من خالل ارسال أول دعوة لمناس في     
ن لكنيم لم يقومو معو لم يحصل عمى استنصارىم الكوفة وامصارىا لكي يقف بوجو معاوية بن ابي سفيا

فقام ليم  عدي بن بن حاتم يخاطبيم : " سبحان اهلل ما أقبح ىذا المقام أال تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم 
أين خطباء المصر الذين ألسنتيم كالمخاريق في الدعة فإذا جد الجد فروا كالثعالب أما تخافون مقت اهلل 

الشجاعة والعزة كما يقول مونتسكيو الى"  الجدباءبينما مال اىل االرض (، 45.)وعرىا.. وال عيبيا
ىذه العناصر كان ىناك الفئة المؤمنة المخمصة بفكرة اىل البيت عمييم السالم وبقيادة لحرية"والتمسك با

يم من اماىم  الحسن بن عمي عميو السالم، وفي ىؤالء جميرة من بقايا المياجرين واألنصار كان ل
( ما يفرض ليم المكانة الرفيعة بين الناس ، إال إن صوتيم يتالشى في زحام صحبتيم لمرسول )
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ان االمم الكسمى ذات زىو عادة،ويمكن رد المعمول ضد :" (43(، وأورد مونتيسكيو)41المضادة ) األصوات
 العمة والقضاء عمى الكسل بالزىو".

تركو كل شيء وراء ظيورىم وعمموا عمى التفاخر في  وىذا مانجده في مجالس االمويين الذين     
مابينيم حول المغة العربية وماتحظى من اىتمام بين الممغات المتواترة في ذلك الحين ومن المثال عمييا 
ماكان يجري في مجمس معاوية بن ابي سفيان:  حرصا شديدا عمى نقاء المغة العربية وصفائيا ، 

 إذعن طريق محاربة المحن ، واالىتمام بسالمة التعبير وبالغة القول ، والمحافظة عمييا من كل دخيل ،
شيدت مجالسيم الكثير من األحاديث والمحاورات التي تركزت حول ىذه الجوانب ، ففي مجمس معاوية 
وبحضور عمرو بن العاص تحاور الحضور في موضوع البالغة والبمغاء ، ومن ىو أبمغ الناس ، فبين 

وفي مجمس آخر تحاور معاوية مع (،40االيجاز) ترك الفضول واقتصر عمى "ناس من عمرو أن أبمغ ال
ما البالغة  قال : أن  "طالبا منو أن يحدد لو مفيوم البالغة ، قائال :  نفسوصحار العبدي في الموضوع 

 إن بحث معاوية موضوع البالغة مع صحار العبدي ، ربما يعود إلى،(47تبطئ)تقول فال تخطئ وتسرع وال
 .ما حظي بو ىو وقومو من شيرة في الفصاحة والبالغة فاراد ان يظيرىا الى الباقين لكي يعمموا مثمو

 الخاتمة:

من خالل التعرف عمى اراء الفالسفة في قضية المناخ اوالموقع الجغرافي وماىو الدور التي تمعبة ىذه 
 العوامل عمى الفرد يتضح لنا مايمي :

لعداء والطاعة واالنقياد السيل لمسمطان مما اقدموا عميو في ان اىل الشام معروف عنيم با -4
حروبيم مع معاوية ضد االمام عمي عميو السالم واالمام الحسن عميو السالم وكذلك حربيم مع 
 يزيد ضد االمام الحسين عميو السالم وانيم اليبالون باي شيء الميم عندىم تقديم الوالء والطاعة.

بشخصيات اىل الكوفة وكيف تمكن معاوية من السيطرة عمييم بطرق  اما اىل الجنوب المثمثمين -2
ممتوية من ىذه الطرق الدعاية بين صفوفيم وىذا ما نشاىده في في اعالن المصاحف في معركة 
صفين ومرة أخرى نجده يتوعد بيم بالقضاء عمييم من خالل قتمو قائد جيش االمام الحسن عميو 

اضي والصمح وىذا ماجرى مع االمام الحسن عميو السالم في السالم ومرة يعممعمى اعالن التر 
 صمحو.
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ان معرفة ىذه اآلراء ومميزات األقاليم الجغرافية لدى الجغرافيين كانت أساس في معرفة حكميم   -5
 ومايدور في اذىانيم من اضعاف المجتمعات لتي تقف بوجييم.

 اليوامش : 

                                                           
8
 .77دراسة مقارنة بالمدرسة الغربية،ص اإلسالميتاريخ في الفكر عبد الحميد  صائب، فلسفة ال - 
8
 .288، ص5الطبري، تاريخ الطبري، ج - 
2
 .867،ص8اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج - 
4
 .65، ص8ابن قتيبة ،االمامة والسياسة، ج - 
5
 .867، ص8ابن حبان، الثقات، ج - 
6
 .487،ص27ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج - 
7
 .487، ص4لطبري، تاريخ الطبري ، جا - 
7
 .77دراسة مقارنة بالمدرسة الغربية،ص اإلسالميعبد الحميد ، صائب، فلسفة التاريخ في الفكر  - 
7
 .847، ص5الطبري، تاريخ  الطبري، ج - 
88
 .272،ص5الطبري، تاريخ لطبري،ج - 
88
 .488روح الشرائع ،ص - 
88
 .28،ص2مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج - 
82
 .28ابن ابي الحديد ، شرح نهج البالغة ،ص - 
84
 .88،ص8الشيخ المفيد، االرشاد، ج - 
85
 .488روح الشرائع ، ص - 
86
 .277، ص5الطبري، تاريخ الطبري، ج - 
87
 .278،ص5الطبري، تاريخ الطبري، ج - 

 المصادر والمراجع

 ، البالغة نهج م ،شرح 8857/هـ 656 ت المدائني هللا هبة بن الحميد عبد حامد ابي الدين عز:  إبن أبي حديد -8

 م .8754/ هـ 8272 بيروت ، الفكر دار ، الزين خليل محمد والشيخ الدين شرف الدين نور السيد العالمتين تحقيق

 خان المعيد عبد محمد مراقبة ، الثقات،  م765/  هـ254 ت حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حاتم أبو:   إبن حبان -8

 م.8772/   ه 8272 ، الهند الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف ،دائرة لعثمانيةا المعارف دائرة مدير

هـ( تاريخ الرسل والملوك،دار احياء التراث 288الطبري، ابوجعفر محمد بن جرير)ت: -2
 .5م،ج8887العربي،بيروت،

ان، ه( مروج الذهب ومعادن الجوهر،دار الهجرة،اير246ابو الحسن علي بن الحسين:)ت:المسعودي،  -4
 . 2م،ج8774

 العالمي المؤتمر ، م ، االرشاد8888/هـ482ت ، البغدادي العكبري النعمان بن محمد بن محمد هللا عبد ابو:  المفيد -5

 م8778/هـ8482 ،8ط قم، –المفيد الشيخ اللفية

   م784/هـ878 ت  واضح ابن  وهب بن جعفر بن اسحاق بن احمد:  اليعقوبي -6
 م8884/ هـ8485 ،8ط المقدسة، قم ، المنصور خليل حواشيه ووضع يهعل علق ، اليعقوبي  تاريخ

 م. 8888مؤسسة هنداوي،القاهرة، عادل زغيتر، ترجمة: وح الشرائع،مونتسيكيو، ر-7
 
دار  فلسفة التاريخ في الفكر االسالمي دراسة مقارنة بالمدرسة الغربية الحديثة والمعاصرة، عبد الحميد ، صائب،-7

 بال .ت. الهادي ،بيروت،
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 مدرسين لهماومدى استخدام الكطريقتي تدريس ) حل المشكالت والعصف الذهني ( في القرآن الكريم 
 أ.م.د. مسمم محمد جاسم

 جامعة القادسية –كمية التربية لمبنات 
 ممخص البحث

ييدف البحث الى التعرف عمى اآليات القرآنية الكريمة التي دلت عمى طريقتي ) حل المشكالت والعصف 
مدى استخدام المدرسين لطريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في التدريس و  ( في التدريس الذىني

 ٕٕٓٓ.اقتصر البحث عمى مدرسي المدارس المتوسطة واالعدادية في مركز محافظة الديوانية لمعام الدراسي 
مدرسا ومدّرسة  ٕٓٚتكونت العينة من  .استخدم الباحث المنيج الوصفي لتحقيق اىداف بحثو. ٕٕٔٓ –

بناء مقياس وتم ( لكل تخصص ٖٓاختيروا عشوائيا من مجتمع البحث بشكل متساوي نسبة لمتخصص )
لمعرفة مدى استخدام المدرسين لطريقتي حل المشكالت والعصف الذىني ، وتكون المقياس بصيغتو االولية 

اآليات القرآنية وتوصمت النتائج ان  ابدا( –نادرا -احيانا-غالبا-بدائل )دائما ٘فقرة امام كل منيا  ٖٕعمى 
اية ، كما  ٛٚىي   الكريمة التي دلت عمى طريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في التدريس

ان اغمبيم  لعينة واحد لمتاكد من تطبيق المدرسين لمطريقتين وكانت النتائج  t-testاستخرج الباحث 
العصف الذىني في التدريس وان الطريقتين يمكن تطبقيما في اي زمان ومكان يستخدمون حل المشكالت و 

وفي اغمب المواد الدراسية النيا التحتاج الى ادوات او تقنيات وتحتاج فقط ال معرفة في تطبيقيا من قبل 
 وفي ضوء النتائج وضع الباحث عددا من التوصيات والمقترحات . الطالب والمدرس

 ، مدرسينتدريس  ةطريق، القرآن الكريم  ، العصف الذىني ،  حل المشكالت  الكممات المفتاحية :

 

 

 

 



84 

 

Abstract 

The research aimed to identify the Holy Qur’an verses that indicated to the  

methods of  (problem solving and brainstorming) in teaching and the level of 

which teachers use them in teaching. The research was limited to intermediate  and 

preparatory school teachers in the Diwaniyah governorate center for the academic 

year 2020-2021. The researcher used the descriptive approach to achieve the 

objectives of his research. The sample consisted of 270 male and female teachers 

who were randomly selected from the research community in an equal proportion 

to the specialization (30) for each specialization. A scale was built to know the 

extent to which teachers use problem-solving and brainstorming methods, the scale 

is in its initial form on 23 items in front of each Including 5 alternatives (always-

often-sometimes-rarely-never). The results concluded that the noble Quranic verses 

that indicated to the methods of  (problem solving and brainstorming) in teaching 

are 78 verses, and the researcher extracted a t-test for one sample to make sure that 

teachers applied the two methods and it was The results are that most of them use 

problem solving and brainstorming in teaching and that the two methods can be 

applied at any time and place and in most of the study subjects because they do not 

need tools or techniques and only need knowledge in their application. By the 

student and the teacher, and in light of the results, the researcher made a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: problem solving, brainstorming, the Noble Qur’an, teaching method, 

teachers 

 مشكمة البحث

الطرائق واالساليب ولكن عمى مر عدد كبير من  نشأتياالتربويون والميتمون بعممية التدريس ومنذ  استخدم
المباشرة والكمية عمى التدريس واستخدامو من قبل اغمب التدريسيين  السيطرةالعصور كانت لبعض الطرائق 

كطريقة االلقاء والطريقة الحوارية ، ومن المعروف ان القرآن الكريم انزلو ا تعالى ليس مصدرا لمتشريع  فقط 
مجاالت الحياة ومنيا مجال التدريس ، وقد تم  كلينيل منو من يحتاج وفي  بل كان وال يزال ويبقى منيال

وال مجال لمتطرق ليا في ىذا البحث  لذا سيتم ذكر عدد كبير جدا من طرائق التدريس في القرآن الكريم 
 طريقتي حل المشكالت والعصف الذىني المتان تعدان من الطرائق الحديثة نسبيا في التدريساالقتصار عمى 
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من   اآلياتالكتاب الكريم ، ومن ىنا يسع الباحث الى ذكر بعض ىذه  آياتورد ذكرىما في عدد كبير من 
االجابة استخدام المدرسين ليذه الطرائق من خالل  التعرف عمى مدى  جانب ، ومن جانب اخر يسعى الى

عصف الذىني في القرآن التي دلت عمى طريقتي حل المشكالت وال اآلياتماىي :  اآلتيين ينعمى التساؤل
 الكريم ؟ وما مدى استخدام المدرسين ليذه الطرائق ؟

 اهمية البحث 
 يمكن اجمال اىمية البحث الحالي باالتي :

 .القرآن الكريم اىم طرائق التدريس التي حث عمييا  التركيز عمى  -
عمى استخداميما في  التأكيدتناول البحث ستراتيجيتين او طريقتين من الطرائق الميمة التي يجب   -

 التدريس.
 التدريس .، وىو طرائق التعميمية عمى جانب ميم في العممية  يركز البحث  -
وتنظيميا، ووضعيا موضع التنفيذ لكي نستميم  األفكار من ركثيالتحمل التي التربية القرآنية يتناول  -

 منيا ما يرفد التربية في مجتمعنا
 .تدريس طرائق  الرية لممدرسين والمدرسات في مجال التدريبية الضرو  االىتمام باالحتياجات -

 البحث اهدف

 ييدف البحث الى التعرف عمى :

 الكريمة التي دلت عمى طريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في التدريس. القرآنية اآليات -ٔ
 التدريس .مدى استخدام المدرسين لطريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في  -ٕ

 حدود البحث 

 ٕٕٓٓاقتصر البحث عمى مدرسي المدارس المتوسطة واالعدادية في مركز محافظة الديوانية لمعام الدراسي 
– ٕٕٓٔ . 
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 مصطمحات البحث 

 طريقة حل المشكالت -1
او مجموعة حمول لمشكمة او  خطة عمل تستخدم إليجاد حل( بانيا Gangston, 2016عرفيا )

 (Gangston, 2016 , 28مجموعة مشاكل )
 طريقة العصف الذهني -2

( بانيا طريقة إبداع جماعي يتم من خالليا بذل الجيود إليجاد حل Fredric , 2017عرفيا )
 .                                                 لمشكمة معينة من خالل جمع قائمة باألفكار المحتممة لحل المشكمة واختيار االفضل منيا

                                                            ( Fredric , 2017 ,119)  
 طريقة التدريس  -ٖ

جراءات( بانيا  ٜٕٔٓعرفيا ) النبيان واحمد، مدروسة يتبعيا المدرس طة و مخطمنظمة  و  خطوات وا 
 (ٕٙ،  ٜٕٔٓلمسا عدة المتعممين لتحقيق االىداف التعميمية. ) النبيان واحمد،

 حل المشكالت في القرآن الكريم

طريقة حل المشكالت ،  باستخداممى التفكر والتأمل تحث عفي القرآن الكريم آيات كثيرة توجد 
أراد التعرف عمى  حينمام الإبراىيم عميو الس نبي ا  المشكمة التي اعترضت فعمى سبيل المثال

َوَكَذِلَك ُنِرۤي ِإْبَراِىيَم َمَمُكوَت ٱلسََّمـٰٰوِت َوٱأَلْرِض  كما ورد في قولو تعالى )) ربو بعد تفكير وتأمل
﴾ َفَممَّا َجنَّ َعَمْيِو ٱْلمَّْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َىـَٰذا َربِّي َفَممَّآ َأَفَل َقاَل اۤل ُأِحبُّ َ٘ٚوِلَيُكوَن ِمَن ٱْلُموِقِنيَن ﴿

ا َقاَل َىـَٰذا َربِّي َفَممَّآ َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْيِدِني َربِّي أَلُكوَننَّ ِمَن ﴾ َفَممَّآ َرَأى ٱْلَقَمَر َباِزغً ٙٚٱآلِفِميَن ﴿
الِّيَن ﴿ ﴾ َفَمماَّ َرَأى ٱلشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َىـَٰذا َربِّي َىـَٰذآ َأْكَبُر َفَممَّآ َأَفَمْت َقاَل ٰيَقْوِم ِإنِّي ٚٚٱْلَقْوِم ٱلضَّ
ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر ٱلسََّمـٰٰوِت َوٱأَلْرَض َحِنيًفا َوَمآ َأَنْا ِمَن ٛٚوَن ﴿َبِرۤيٌء مِّمَّا ُتْشِركُ  ﴾ ِإنِّي َوجَّ

 ﴾ٜٚٱْلُمْشِرِكيَن ﴿
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وتدل اآليات الكريمة ان النبي ابراىيم )عميو الصالة والسالم( اتبع خطوات حل المشكالت 
 تعالى وىي كاالتي : وجـود ا معرفةأراد  حينما

  مشكمةالالشعور بوجود  - اوال

 اليدفإلـى  والوصول حميـالدافع قوي وجود ، ويشعر ب ميمةبوجود مشكمة  اإلنسانيبدأ التفكير بشعور  -
شعر إبراىيم ، فبحميا  في عممية التفكير األولىمشـكمة ىـو الخطـوة الالشـعور بوجـود فتحقيقـو، لالـذي يسـعى 

، فكيف يعبد األصناميصنع  ىو الذي اإلنسانن ألالتي كان يعبدىا قومو  األصنامعبادة  ببطالنم العميو الس
أخذت تمح عميو وتسيطر عمى تفكيره وىي: من إلو  شيئاً  يصنعو بيديو ؟ وىذا الشعور أثار في نفسو مشكمة

الكـون وخالقـو، وقـد  التفكيـر فييـا بيـدف الوصـول إلـى معرفـة إلـو ىذا الكون ؟ وشـعر بـدافع قـوي يدفعـو إلـى
 .وتوفيقـو الديـو فطرتـو السـميمة، وروحـو الصـافية، وعقمـو الـراجح، وىدايـة  سـاعد عمـى نشـوء ىـذ الـدافع

  بيانات حول موضوع المشكمةالجمع  -ثانيًا 

لو  ىليتسنالجوانب بوجود مشكمة فإنو يقوم عادة بفحص موضوع المشكمة من جميع  اإلنسانحينما يشعر  -
 ، ويقـوم بفحصـيا لمعرفـة درجـة  مالءمتيابـو الخاصةالمعمومات والبيانات  يقوم بجمعثم ، فيمو بشكل جيد 

 . ئمالم ىو غيـر ويسـتبعد مـا مالئملموضـوع المشـكمة ، ويبقـي منيـا مـاىو 

الظواىر  مالحظة خاللوجمع المعمومات والبيانات من  المالحظةم إلى مرحمة الانتقل إبراىيم عميو الس ثم 
الكواكــب والشــمس  ، فنظـر فـيا لعمو ييتـدي منيـا إلـى معرفـة  واألرضالكونية المختمفة في السموات 

 .والقمــر وغيرىــا مــن الظــواىر الكونيــة

 وضع الفروض -ثالثاً 

الذىن بعض الحمول   في أثناء جمع المعمومات والبيانات المتعمقة بموضوع المشكمة تطرأ عمى 
 .المحتممة لممشكمة أو بعض الفروض، والفرض ىو حل مقترح لممشكمة
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 تقويم الفروض -بعاً را

عمى ضوء  فرضًا لحل مشكمة ما فإنو يقوم عادة بتمحيص ىذا الفرض ومناقشتو اإلنسانحينما يضع  -
أن الفرض  اإلنسانحيتو لحل المشكمة، وقد يجد الومن ص مالءمتومالديو من معمومات وبيانات لمتأكد من 

باستبعاده، ثم يقوم بوضع فرض آخر ويقوم  يتفق مع مالديو من معمومات وحقائق فيقومال الذي وضعو 
لما لديو  ومالئمالعممية حتى يصل إلى فرض مقبول  رر وتتك، األولبتمحيصو ومناقشتو كما فعل بالفرض 

وجمع المعمومات عن الظواىر  المالحظةموضوع المشكمة. وفي أثناء مرحمة  من معمومات وحقائق عن
،  مالءمتووضع إبراىيم بعض الفروض، وكان في كل مرة يستبعد الفرض الذي يضعو لعدم  الكونية المختمفة

خمق  ىو الذي مالءمتيا قام إبراىيم بوضع فرض مؤداه أن ا تعالىم وبعد استبعاد جميع الفروض لعد
 .وجميع مافييا من مخموقات  واألرضالكواكب جميعًا والسماوات 

 التحقق من صحة الفرض -خامساً 

الفرد بجمع   وصـالح لحـل المشـكمة، يقـوم مالئموالوصـول إلـى فـرض  المالئمةبعـد اسـتبعاد الفـروض غيـر  -
 تيا .لمتأكـد مـن صـح او تجريب حمول لفروضوجديدة  مالحظات

 في القرآن الكريم الذهنيالعصف 

والتأمل بعمق في  دفعيم إلى التفكرأفكار الناس و  الستثارةم يفي التعم الذىنياستخدم القرآن الكريم العصف  
 :ما يأتي الذىنيالتي تدل عمى العصف  اآلياتقوانينو ومن  فالكتشاالكون 

َذا َفس َكِبيُرُىم ۥَفَعَموُ  َقاَل َبل)) قولو تعالى  ٖٙ: (( األنبياء ِإن َكاُنوْا َينِطُقونَ  َٔـَُموُىمىَٰ

َياٍء َأَفاَل ِتيُكْم ِبضِ ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل المَُّو َعَمْيُكُم المَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغْيُر المَِّو َيأْ وقولو تعالى ))
َيْأِتيُكْم ِبَمْيٍل ( ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل المَُّو َعَمْيُكُم النََّياَر َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغْيُر المَِّو َٔٚتْسَمُعوَن )

َل َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم ( َوِمْن َرْحَمِتِو َجَعَل َلُكُم المَّيْ َٕٚتْسُكُنوَن ِفيِو َأَفاَل تُْبِصُروَن )
( َوَنَزْعَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِييًدا َفُقْمَنا ٗٚ( َوَيْوَم ُيَناِديِيْم َفَيُقوُل َأْيَن ُشَرَكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن )َٖٚتْشُكُروَن )

 [٘ٚ - َٔٚعِمُموا َأنَّ اْلَحقَّ ِلمَِّو َوَضلَّ َعْنُيْم َما َكاُنوا َيْفَتُروَن{ ]القصص : َىاُتوا ُبْرَىاَنُكْم فَ 
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َن اأْلَْرِض ُىْم ُينِشُروَن ﴿وقولو تعالى )) َفُسْبَحاَن  ۚ  َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَّـُو َلَفَسَدَتا  ﴾َٕٔأِم اتََّخُذوا آِلَيًة مِّ
ُقْل  ۚ  ﴾َأِم اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِو آِلَيًة ٖٕ﴾اَل ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُىْم ُيْسَأُلوَن ﴿ٕٕالمَّـِو َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن ﴿
 ﴾َٕٗفُيم مُّْعِرُضوَن ﴿ ۚ  َي َوِذْكُر َمن َقْبِمي َبْل َأْكَثُرُىْم اَل َيْعَمُموَن اْلَحقَّ َىاُتوا ُبْرَىاَنُكْم َىـَٰذا ِذْكُر َمن مَّعِ 

العصف ، اذ يسير  في القرآن الكريم الذىني ح طريقة العصف يوضوسوف نأخذ اآليات الكريمة االخيرة لت
 :االتية يسير الخطوات  الذىني

 تحديد المشكمة 

 (؟ اآلليةإلو واحد أم لو عدد من  لمكونىل  )ىنا والسؤال 

 :فيجب الذىني عن ىذا السؤال حسب طريقة العصف  اإلجابةعند  

 .مطروحةانتقاد أي فكرة  عدم -

 .الجديدة باألفكارالترحيب  -

 .األفكاركبير من الترحيب بعدد  -

 .المتوالدة بعضيا من بعض باألفكارالترحيب  -

 تحميل المشكمة

 :اآلتيينويتم تحميل المشكمة وفقًا لمسؤالين  

 التي نستدل بيا عمى وجود النظام في الكون ؟ األمورما - ٔ

 .تعاقب الميل والنيار -

 .حركة الشمس والقمر -

 .خضوع الكائنات الحية جميعيا لقوانين واحدة كالجاذبية -
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 .كجياز اليضم و جياز التنفس اإلنسانعمل أجيزة جسم  -

 .نجوم التي ال تحصى في الكون دون تصادمحركة ال -

 .والحيوان والنبات اإلنسانالتوازن الطبيعي في  -

 تعالى ؟ ا  العقمية عمى وحدانية  األدلةما - ٕ

 .النظام الدقيق في الكون -

 .إلى فساد الكون اختالفيمادى ألو ختمفا فيما بينيما اللو كان لمكون خالقان  -

 .عمى وجود إلو واحدالتوازن في الكون يدل  -

 .لما جاز أن يكون أحدىما إلياً  اآلخرلو كان في الكون أكثر من إلو وال يستغني أحدىما عن  -

 اشتقاق التعميمات

 .كل ما في الكون يعمل وفق نظام يدل عمى وجود منظم -

 عمى وجود إلو واحد. يدالنوالتوازن في الكون  االنسجام -

 ( ٛٓٔ – ٘ٓٔ،  ٕ٘ٔٓ) يعقوب ،                                        

 اجراءات البحث 

 منهج البحث 

 استخدم الباحث المنيج الوصفي لتحقيق اىداف بحثو.

 مجتمع البحث

 تكون مجتمع البحث من :
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 الكريمة في القران الكريم اآليات

وحسب  مدرسا ومدّرسة (ٕٖٙٗالديوانية البالغ عددىم )مدرسي المدارس المتوسطة واالعدادية في محافظة 
 ( .ٔالتخصصات كما في جدول )

 مجتمع البحث بحسب التخصصات (ٔجدول )

 العدد نوعو التخصص ت
 ٕٖٔ انساني التربية االسالمية ٔ
 ٘ٓ٘ انساني المغة العربية ٕ
 ٛٔ٘ انساني المغة االنكميزية ٖ
 ٘٘ٗ انساني االجتماعيات ٗ
 ٜٗٔ انساني التربية الفنية ٘
 ٜٛٔ انساني التربية البدنية ٙ
 ٜٛٗ عممي العموم ٚ
 ٕٔ٘ عممي الرياضيات ٛ
 ٜٜ عممي الحاسوب ٜ

 ٕٖٙٗ المجموع
 

 عينة البحث

مدرسا ومدّرسة اختيروا عشوائيا من مجتمع البحث بشكل متساوي نسبة لمتخصص  ٕٓٚتكونت العينة من 
 ( لكل تخصص .ٖٓ)
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 البحثاداة 

من خالل االطالع عمى االدبيات المتعمقة بالدراسة تم بناء مقياس لمعرفة مدى استخدام المدرسين لطريقتي 
بدائل  ٘كل منيا  امامفقرة  ٖٕحل المشكالت والعصف الذىني ، وتكون المقياس بصيغتو االولية عمى 

غطت جوانب السمة المراد قياسيا وتم عرضو عمى المحكمين ابدا(  –نادرا -احيانا-غالبا-)دائما
مدرسا ومدرسة من  ٓٛلضمان صدقو الظاىري ومن ثم تطبيقو عمى عينة استطالعية من المتخصصين 

لعينيتين مستقمتين ) المجموعتين العميا والدنيا بعد  t-testمجتمع البحث وحساب تمييز الفقرات باستخدام 
( ٕٜ.ٛٔ -٘ٓ.ٗ% من كمتا المجموعتين( وبمغت القيم )  ٕٚتنازليا واخذ نسبة  ترتيب درجات االستجابات

( وبيذا تم ضمان صدق ٛٚ.ٓ – ٙٙ.ٓ، وتم حساب عالقة الفقرة بالمقياس بمعامل بيرسون وبمغت القيم )
( وبيذا اصبح ٙٚ.ٓالمقياس ، اما ثباتو فقد تم حسابو بطريقة الفا كرونباخ الذي بمغت قيمة معاممو )

 لمقياس جاىزا ليطبق عمى افراد العينة .ا

 

 الوسائل االحصائية

 المتوسط الحسابي 

 المتوسط الفرضي

 االنحراف المعياري

 معامل ارتباط بيرسون

t-test عينة واحدة 

t-test عينتين مستقمتين 

 النسبة المئوية
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 عرض النتائج وتفسيرها

 اليو من نتائج وحسب اىداف البحث كاالتي : في ىذا القسم يعرض الباحث ماتوصل

كما  اآليات القرآنية الكريمة التي دلت عمى طريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في التدريس -ٔ
 ( .ٕفي جدول )

 (ٕجدول )

 السورة وااليات عدد االيات الطريقة ت
،  ٜٚ،  ٔٚ،  ٓٚ،  ٜٙ،  ٛٙ، ٚٙ،  ٖٔ،  ٖٓ،  ٖالبقرة  ٛٗ حل المشكالت ٔ

،  ٜٔٔ،  ٜٓٔ ،  ٜ٘ٔ ال عمران،  ٕٓٙ،  ٜٖٔ،  ٛٓٔ
  ٜٗالمائدة ،  ٖٛ،  ٕٛالنساء 
،  ٖٙٔاالعراف ،  ٜٚ،  ٛٚ، ٚٚ،  ٙٚ، ٘ٚ،  ٗٚاالنعام 
،  ٗٙ،  ٖٙ،  ٕٙ،  ٔٙ،  ٓٙ، الكيف  ٔٗيونس  – ٜٚٔ
ٙ٘  ،ٙٙ  ،ٙٚ ،ٙٛ  ،ٜٙ  ،ٚٓ  ،ٚٔ  ،ٕٚ  ،ٖٚ  ،ٚٗ 
 ،ٚ٘  ،ٚٙ  ،ٚٚ  ،ٚٛ  ،ٜٚ  ،ٛٓ  

،  ٖٛ،  ٕٛال عمران ، ٕٙٙ،  ٕٛ٘،  ٜٕٓ،ٔٔٔ البقرة ٖٓ العصف الذىني ٕ
،  ٜٗ،  ٖٛ، يونس  ٖٛاالنعام ،  ٔٓٔالمائدة  ، ٚٛالنساء 
 ٕ٘ٔ، النحل  ٕٙ،  ٕ٘،  ٕٗ، ابراىيم  ٜٔالرعد ،  ٖٔىود 
،  المؤمنون  ٕٗ،  ٖٕ،  ٕٕ،  ٕٔ، االنبياء  ٖٓٔالكيف ، 

، الصف  ٙٔالجن  ٓٚ،  ٜٙ،  ٛٙ، الواقعة  ٖٔٔ،  ٕٔٔ
ٕ  ،ٖ  

 مدى استخدام المدرسين لطريقتي ) حل المشكالت والعصف الذىني ( في التدريس . -ٕ
من تطبيق المدرسين لمطريقتين  لعينة واحد لمتاكد  t-testلتحقيق ىذا اليدف استخرج الباحث 

 .يبين نتائج البحث  (ٖجدول )و 
 ٖجدول 
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( وىذا يدل عمى ان المدرسين  ٘ٓ.ٓ( اقل بكثير من مستوى الداللة ) ٓٓٓٓ.ٓ) Pنالحظ ان قيمة 
يمكن تطبقيما في اي زمان في التدريس وان الطريقتين  حل المشكالت والعصف الذىنييستخدمون 

ومكان وفي اغمب المواد الدراسية النيا التحتاج الى ادوات او تقنيات وتحتاج فقط ال معرفة في 
 ل الطالب والمدرس .تطبيقيا من قب

 

 توصيات ال

 النبوية الشريفة واألحاديثفي القرآن الكريم،  عمى الطرائق المستخدمةالمدرسين  اعتمادضرورة  –

اعداد المناىج في ضوء تعاليم القران الريم واالحاديث الشريفة وما تتضمنو من طرائق مضمونة في  -
 التدريس .

 .تطوير إعداد المدرسينو  التدريسيةقبل المعنيين بالعممية اعتماد نتائج ىذه الدراسة من  –

 مقترحات ال

  .في القرآن الكريم حول طرائق تدريس اخرىإجراء دراسات  –

  واتجاىاتيمالطرائق عمى تحصيل المتعممين، الطرائق في البحث الحالي أثر  قياسلإجراء دراسات  –

 .نحوىا

 .، والمدرسين، والطمبةالمشرفين  وفق آراءتدريس الحالية الإجراء دراسات تقويمية لطرائق  –

 .النبوية الشريفة األحاديثإجراء دراسات عممية تتناول طرائق التعمم والتعميم في  –

مدرسو المرحمتين 
 المتوسطة واالعدادية

N  المتوسط
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

df t-test   P الداللة 

 دالة ٓٓٓٓ.ٓ 18.75 269 7.6 ٜٙ 77.68 ٕٓٚ
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 المصادر

 ( ، التربٍت والتعلٍم فً العصر االسالمً ، دار دجلت ، بغداد.8102الربٍعً ، صادق مىسى )

( ، التدرٌس واالدارة الصفٍت ، دار الرضىان ، 8102احمد حمزة الجبىري )النبهان ، مسلم محمد جاسم ، 
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 (0681ة )الحرب االهمية المبناني

 سالم محمد عمي حمزة االسدي:  االستاذ الدكتور

 : المقدمـة 

 

,  1481جاءت خصوصية جبؿ لبناف عمى اثر اندالع الحروب االىمية بيف سكاف ىذه المقاطعات في االعواـ      
التي كانت اكثر فتكا بالمبنانييف , وقد كاف طرفا النزاع الطائفة الدرزية التي كانت تتمتع بالنفوذ السياسي  1481

ذيف اصبحوا قوة سياسية منذ اعتناؽ بشير الشيابي الثاني واالقتصادي , والطرؼ الثاني ىـ المسيحيوف الموارنة ال
مذىبيـ الماروني الكاثوليكي وعمى اثر اشتداد الصراع تدخمت الدوؿ االوربية في شؤوف لبناف بوصفيا حامية لمرعايا 

 المسيحييف في الدولة العثمانية .

دة في طبيعة التطورات االجتماعية تأسيسا عمى ذلؾ جاء اختيار الموضوع وذلؾ بسبب سد الثغرة الموجو      
والسياسية التي صاحبت ىذه الفترة الزمنية وما رافقيا مف احداث تاريخية ألنيا بحاجة الى اكثر مف دراسة عمى الرغـ 

 مف الدراسات الكثيرة التي كتبت عنيا والتي تعبر عف اراء كاتبييا .

تعرض المبحث االوؿ )الحرب االىمية المبنانية االولى قسـ البحث الى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ,اس         
( , وتطرؽ المبحث الثالث )التدخؿ  1481(  , فيما تناوؿ المبحث الثاني )الحرب االىمية المبنانية  1481- 1481

 الدولي في لبناف في اعقاب الحرب ( .

عف تاريخ لبناف بشكؿ عاـ  اعتمد البحث عمى مجموعة مصادر تاريخية ميمة وخاصة المصادر التي تتحدث  
السياسية في جبؿ لبناف  –والحرب االىمية بشكؿ خاص  بشكؿ خاص , مثؿ كتاب  ) االتجاىات االجتماعية 

( لمؤلفو  وجيو كوثراني , وكتاب )طائفة الدروز تاريخيا وعقائدىا ( لمؤلفو حسيف  1291- 1481والمشرؽ العربي 
 كامؿ  . 

لدراسة بتسميط الضوء عمى جانب ميمًا مف تاريخ لبناف الحديث وطوائفو المتعددة متمنيًا أف أسيمت ىذه ا     
ـ , والظروؼ القاىرة 1481ػػ   1481والتدخالت االجنبية التي اسيمت بإيقاد الحرب االىمية المبنانية  لمفترة ما بيف 

 التي تعرضت ليا . 
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 :  الُخالصة   

 
 ( م والموقف الدولي منها  " 0680ــ  0680" الحرب  األهمية المبنانية  )

 دراسة تاريخية
ـ . والتي  1481ػػ 1481تميز تاريخ لبناف الحديث خالؿ القرف التاسع عشر باندالع  الحروب االىمية لممدة ما بيف 

كانت أكثر فتكَا بالمبنانييف , بيف طرفي النزاع  الطائفػػػة  )الدرزية(المدعومة مف قبؿ الدولة العثمانية وبريطانيا والتي 
مر الذي مكنيا مف التمتع بالنفوذ السياسي واالقتصادي الواسع النطاؽ في جبؿ أطمؽ عمييا بالطائفة المظمومة ,  اال

لبناف . و ) الطائفة المارونية ( وىي إحدى أىـ الطوائؼ المسيحية المدعومة مف قبؿ فرنسا بعد أعتناؽ زعيميا بشير  
مفتوحة لمصراع والتدخؿ الدولي الشيابي الثاني لممذىب الماروني المسيحي الكاثوليكي . وبذلؾ أصبحت لبناف ساحة 

. 
وجاء أختيار ىذه الدراسة عمى الرغـ مف كثرة ما كتب عنيا , لتجاىؿ معظـ تمؾ الدراسات طبيعة المواقؼ الدولية 

 التي عّقدت المشيد السياسي المبناني وعممت عمى إطالة أمد تمؾ الحرب .
 َقسـ البحث الى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة . 

ـ . اما المبحث الثاني تناوؿ الحرب  1481ػػ  1481ث االوؿ الحرب االىمية المبنانية االولى عاـ إستعرض المبح
 ـ  . فيما تطرؽ المبحث الثالث الى التدخؿ االجنبي في لبناف في اعقاب الحرب االىمية  1481االىمية المبنانية عاـ 

لبحث والتي تـ تثبيتيا في قائمة المصادر وىوامشو إعتمد البحث عمى العديد مف المصادر الميمة المتعمقة بموضوع ا
. 
 

Conclusion 
The modern history of Lebanon during the nineteenth century was marked by the 
outbreak of civil wars for the period between 1841-1861 AD. Which was more deadly 
to the Lebanese, between the two sides of the conflict, the (Druze) sect supported by 
the Ottoman Empire and Britain, which was called the oppressed sect, which enabled it 
to enjoy extensive political and economic influence in Mount Lebanon. And (the 
Maronite community), which is one of the most important Christian denominations 
supported by France after its leader, Bashir Al-Shihabi II, converted to the Catholic 
Maronite Christian sect. Thus, Lebanon became an open arena for conflict and 
international intervention. 
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The choice of this study came despite the large number of what was written about it, 
because most of those studies ignored the nature of the international situations that 
complicated the Lebanese political scene and worked to prolong the war . 
The research is divided into an introduction, three chapters and a conclusion . 

The first topic reviewed the first Lebanese civil war in 1841-1845 AD. The second topic 
dealt with the Lebanese civil war in 1860 AD. The third topic dealt with foreign 
intervention in Lebanon in the aftermath of the civil war . 
The research relied on many important sources related to the topic of research, which 
were installed in the list of sources and its margins . 

 م (0681- 0680) الحرب االهمية المبنانية االولى :  االول المبحث 

اف لفظػػة لبنػػاف لػػـ تكػػف سػػائدة خػػالؿ الحقبػػة العثمانيػػة , بػػؿ كػػاف ىنػػاؾ تعبيػػر جبػػؿ لبنػػاف بوصػػفة تعبيػػرا لمنطقػػة      
معينة , حددت بالمناطؽ الجبمية الشمالية ) بثري ,البتروف , جبيؿ ( , والمنطقة الجبمية الوسطى التي يسكنيا الػدروز 

مر اي عالقة بمناطؽ الموارنة في الشماؿ .لذلؾ لـ تشمميا تسمية ) جبؿ لبناف ( , ولـ يكف ليذه المنطقة في بادى اال
ولكػػف مػػع اواخػػر القػػرف الثػػامف عشػػر شػػممت التسػػمية منطقػػة الػػدروز ولعػػؿ الموارنػػة  قبػػؿ القػػرف السػػابع عشػػر لممػػيالد .

ع الػػػدرزي اسػػػتعمموا اسػػػـ الػػذيف نزحػػػوا الػػػى ىػػػذه المنػػػاطؽ خػػػالؿ القػػػرنيف السػػػابع والثػػامف عشػػػر , كفالحػػػيف فػػػي االقطػػػا
 .(1)ب موطنيـ االصمي فشمؿ الشماؿ والجنو 

لمطبيعة في جبؿ لبناف اىمية كبرى في مجرى احداثو التاريخية . فيو يتألؼ مف سمسمتي جباؿ : ساحمية تمتد      
سمسمة ـ , وىي اغزر امطارا وأوفر سكانا مف ال 0111كـ وترتفع في بعض انحائيا الى اكثر مف  111عمى طوؿ  

الشرقية التي توازييا وتنفصؿ عنيا بسيؿ البقاع الخصيب . ولكنيا مجدبة محرومة مف الينابيع  في معظـ بقاعيا , 
 ولـ تمعب الدور التاريخي الياـ الذي لعبتو السمسمة الغربية الساحمية .

اليو الطوائؼ الدينية التي تشذ  تأويخمفت  وعورة جبؿ لبناف الغربي وارتفاع قممو وانعزاليا جعمو ممجأ      
بمعتقداتيا وتقاليدىا عف غالبية المحيط االسالمي وتقصده جماعات االشقياء والمتمرديف والمغضوب عمييـ , شانو 

الء الالجئيف الدفاع عف انفسيـ السمطنة العثمانية حيث سيؿ عمى ىؤ في ذلؾ شاف بقية الجباؿ في كؿ مكاف مف 
 . (9) بسمطات ليومعتقداتيـ ضد مطاردة ال
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تركز الموارنة في لبناف الشمالي , والشيعة في شمالي سيؿ البقاع وفي كسرواف والدروز في الجزء الجنوبي مف      
الجبؿ وفي سطح جبؿ حرموف ) الشيخ ( . تاركيف لممسمميف السنة السواحؿ والسيوؿ الداخمية التي تشتد فييا قبضة 

لسكاني الى تبايف نظاـ المجتمع الجبمي والمجتمع الحضري , اف صح ىذا التعبير . العثمانييف وقد ادى ىذا التوزيع ا
فبينما كاف يعتمد اىالي الجبؿ اعتمادا كميا عمى الفالحة والعناية بأشجار التوت والزيتوف والعنب وشجيرات القطف , 

ا ألنيا مردودىـ ورزقيـ الوحيد نرى اف سكاف السيؿ يزرعوف الحبوب وسكاف السواحؿ يمارسوف التجارة ويبرعوف فيي
.كاف مف الطبيعي اف يمعب الديف دورا ميما في حياة الجبمييف اليومية وفي تقاليدىـ واتجاىاتيـ , (0) وموضع عنايتو

وبالتالي ليس غريبا اف يمارس رجاؿ الديف مف البطاركة او الكينة لو الحكماء او العمماء نفوذا عظيما عمى الناس 
 مسموعة عمى طوائفيـ وىو امر غير مألوؼ في غير جبؿ لبناف . ويكوف ليـ كممة

,  1481جػػاءت اىميػػة جبػػؿ لبنػػاف عمػػى اثػػر انػػدالع الحػػروب االىميػػة بػػيف سػػكاف ىػػذه المقاطعػػات فػػي االعػػواـ      
سػػػي التػػي كانػػػت اكثػػر فتكػػػا بالمبنػػانييف وقػػػد كػػاف طرفػػػا النػػػزاع الطائفػػة الدرزيػػػة التػػي كانػػػت تتمتػػع بػػػالنفوذ السيا 1481

, والطػرؼ الثػاني ىػـ المسػيحيوف الموارنػة الػذيف  1118واالقتصادي منذ بداية السيطرة العثمانية عمى بالد الشاـ عاـ 
(   مػػػػػذىبيـ المػػػػػاروني 1418 - 1844)       اصػػػػػبحوا قػػػػػوة سياسػػػػػية منػػػػػذ اعتنػػػػػاؽ االميػػػػػر بشػػػػػير الشػػػػػيابي الثػػػػػاني

الكاثوليكي وعمى اثر اشتداد الصراع بيف الطائفتيف لمسيطرة عمػى الحكػـ تػدخمت الػدوؿ االوربيػة فػي شػؤوف جبػؿ لبنػاف 
 .(8) بوصفيا حامية لمرعايا المسيحييف في الدولة العثماني

ال يمكػػف تحديػػد حػػدود جبػػؿ لبنػػاف تحديػػدا يصػػدؽ عميػػة فػػي جميػػع اطػػواره , ألنػػو يضػػيؽ تػػارة ويتسػػع تػػارة اخػػرى      
بحسب قوة االمير او الوالي الذي يتػولى ادارتػو وفقػا لنظػاـ اقطػاع االرض وااللتػزاـ , الػذي تبنػاه السػالطيف العثمػانيوف 

لعثمانية والذي حددت بموجبػو السػمطة السياسػية فػي جبػؿ لبنػاف في االراضي العربية التي دخمت ضمف اطار الييمنة ا
 بمنصبي االمير الحاكـ والمقاطعجي .

يعد االمير صاحب السمطة السياسية العميا ويسمى ) الحاكـ ( وكاف الباب العالي العثماني , يصدر امػر ففرمػاف      
ي فػي المرتبػػة الثانيػة بعػد االميػر فػي سػمـ اليػػـر ف تعينػو باسػـ السػمطاف عػف طريػؽ والػػي صػيدا ,  امػا المقػاطعجي فيػأت

السياسي واالجتماعي لنظاـ الحكـ المبنػاني ,  لتػأتي بعػدىا عامػة الشػعب فػي المرتبػة الثالثػة فػي ذلػؾ النظػاـ , ليكػرس 
يرأسوف نظاـ االدارة العثماني في جبؿ لبناف ألنو ابقى الزعامات االقطاعية القائمة عمى حاليا واختار مف بينيا حكاما 

 .(1) النظاـ  االقطاعي وىـ في الوقت ذاتو زعماء لعدد مف االسر االقطاعي
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يمكػػػف القػػػوؿ اف الطبقيػػػة غػػػدت عرفػػػا سػػػائدا فػػػي جبػػػؿ لبنػػػاف . زاف النظػػػاـ االقطػػػاعي صػػػار بشػػػكؿ واضػػػح احػػػد     
لػؾ بشػكؿ متميػز مػف المقومات االساسية لمحياة السياسية واالجتماعية في جبػؿ لبنػاف فػي العصػر الحػديث . وقػد بػدا ذ

خػػالؿ الػػدور التػػاريخي الػػذي مارسػػتو اكبػػر الوحػػدات االجتماعيػػة عػػددا فػػي التػػأثير فػػي رسػػـ صػػورة الحيػػاة السياسػػية فػػي 
 بنيتيا التقميدية وىـ الموارنة والمسمميف مف الدروز وغيرىـ مف الطوائؼ االخرى .   

, وىػـ مػف اقػدـ الطوائػؼ الكاثوليكيػة فيػو وأىميػا , ال  يعد الموارنة مف ابرز الطوائػؼ التػي اسػتوطنت جبػؿ لبنػاف     
بسػػبب كثػػرة عػػددىـ فػػي جبػػؿ لبنػػاف , بػػؿ بسػػبب الػػدور السياسػػي الػػذي ادوه فػػي تمػػؾ الػػبالد ويعػػد القػػديس مػػار مػػاروف 
والبطريػػرؾ يوحنػػا مػػاروف . ابػػرز رمػػوز الطائفػػة المارونيػػة التػػي حممػػت اسػػمييما , وكانػػت بمػػدة البتػػروف الواقعػػة عمػػى 

احؿ المبنػاني الشػمالي , اوؿ مقاطعػة لبطريركيػة الطائفػة المارونيػة . وكانػت اوؿ اشػارة ورد فييػا ذكػر الطائفػة التػي الس
تنسػػب الػػى القػػديس مػػار مػػاروف , ىػػي الرسػػالة التػػي ارسػػميا بطريػػرؾ القسػػطنطينية مػػف منفػػاه فػػي ارمينيػػا الػػى مػػاروف 

اروف مػف اوائػػؿ الػذيف تبنػػوا فػي بػػالد الشػاـ حيػػاة الرىبنػػة طمػب فييػػا اف يػذكره فػػي صػمواتو وكػػاف مػػ 1818الكػاىف عػػاـ 
 .(8)وبشر بالمسيحية

امػػا الطائفػػة الثانيػػة التػػي اشػػتيرت فػػي لبنػػاف فيػػي طائفػػة الػػدروز , وىػػـ يعػػدوف مػػف الفػػرؽ االسػػالمية التػػي ترجػػع      
ي الممقػب بػػ)نشتكيف ( , بجذورىا الى فرؽ االسماعيمية الفاطمية ويرجع نسب اصػحابيا الػى محمػد بػف اسػماعيؿ الػدرز 

ـ( الػذي تسػمى اتباعػو باسػمو بعػد  1191احد الدعاة الفاطمييف فػي عيػد الخميفػة الفػاطمي السػادس الحػاكـ بػأمر ا  )
اف كػػانوا يسػػموف بتسػػميات ثػػالث ىػػي ) الموحػػدوف , المسػػمموف , اؿ معػػروؼ ( التػػي كانػػت حتػػى اواسػػط القػػرف الثػػامف 

 امة .عشر مؤسسة معزولة عف الحياة الع

نجح الحمفاء في تأليب المبنانييف ضد ابراىيـ باشا ولكنيـ لػـ ينجحػوا فػي اسػتمالة االميػر بشػير الثػاني الػى جػانبيـ     
فػأعمف موقفػة المؤيػد لمحمػد عمػي باشػػا عمػى الػرغـ مػف التيديػدات التػي تمقاىػػا مػف قبػؿ الػدوؿ الحميفػة والسػيما بريطانيػػا 

مة المصرية واف يعمف والءه لمسمطاف العثماني فتضمف لو الحكومة البريطانية حيث دعتو الى التوقؼ عف دعمو لمحكو 
بقاءه حاكما عمى جبؿ لبناف . وجعؿ الحكـ مقتصرا في اسرتو مف بعده فما كاف رد االمير بشير عمى ذلؾ اال التأكيػد 

 .(8)عمى استمراره في التحالؼ مع محمد عمي باشا

عيػدا عػف مسػرح بشػير الثػاني وعػف عاصػمتو السياسػية فاقتصػرت مجمػؿ اعمالػو كانت العمميات العسػكرية تػدور ب     
عمػػى اف يبقػػي عصػػياف االىػػالي بعيػػدا عػػف عاصػػمة حكمػػو , لكػػف اىػػالي شػػحار تسػػمموا السػػالح مػػف الحمفػػاء ورفضػػوا 

ء الػدروز تسػميمو لمميػر بشػير بحجػة انيػـ يعيػدوف السػالح الػى الجيػة التػي تمقػوه منيػا ثػـ عمػد االميػر بشػير الػى اغػرا
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لموقوؼ بجانبو لكف محاوالتو باءت بالفشؿ ومع تنامي حركات العصياف وكثرة اليزائـ التي الحقت بالجيش المصري , 
ادرؾ االميػػر بشػػير اف اي ىزيمػػة تحػػؿ بالمصػػرييف سػػتمحؽ بػػو عػػاجال اـ اجػػال كمػػا ادرؾ اف مػػا يجػػري ىػػو اكبػػر مػػف 

 .(4)نة معيـ حجمو وسمطتو لذلؾ حاوؿ االتصاؿ بالحمفاء والمياد

.  1481تشػػريف االوؿ  4وافػػؽ الحمفػػاء عمػػى اعطػػاء االميػػر ميمػػة لالنضػػماـ  الػػييـ وحػػدد موعػػدىا االقصػػى يػػـو      
ويبدو اف تردد االمير بشير في االستجابة لطمب الحمفاء يعود الى قناعتػو بعػدـ تخمػي فرنسػا عنػو , فػاثر التريػث حتػى 

ر البريطػػانيوف لسياسػػتيـ تجاىػػو فقػػد حصػػموا عمػػى فرمػػاف تتضػػح االمػػور اكثػػر . وقػػد ادت سياسػػة المماطمػػة الػػى تغييػػ
عثمػػاني يقضػػي بعػػزؿ االميػػر بشػػير الثػػاني . وقػػد اعطػػى البريطػػانييف ذلػػؾ الفرمػػاف تاريخػػا سػػابقا ىػػو الثالػػث مػػف ايمػػوؿ 

 .(2) انتقاما مف االمير بشير عمى نشرتو لمىالي الصادرة بالتاريخ ذاتو

بشير وتأكد لو رجحاف السياسة البريطانيػة وتراجػع فرنسػا وىزيمتيػا امػاـ حسمت ىزيمة بحر صاؼ موقؼ االمير      
التحالؼ االوربي فاضطر الى التسميـ الى بريطانيػا امػال فػي اف يبقػوه حاكمػا عمػى الجبػؿ وأرسػؿ يسػتقدـ اوالده وحفدتػو 

يػػر بشػػير بيػػت الػػديف تػػرؾ االم 1481تشػػريف االوؿ  11اليػػو . ثػػـ بػػدا بجمػػع اموالػػو تمييػػدا لمنػػزوؿ الػػى صػػيدا , وفػػي 
 مصطحبا عائمتو ومديره وحاشية كبيرة تألفت مف سبعيف شخصا فضال عف بعض االعياف .

ادى انسحاب االمير بشػير الثػاني مػف الجبػؿ وتركػو القصػر ببيػت الػديف الػى فػراغ السػمطتيف السياسػية واألمنيػة .      
ى االسمحة واألمتعة والمؤف والذخائر . كمػا اف القػوات فاستغؿ بعض اىالي دير القمر وبعقميف ذاؾ الفراغ واستولوا عم

المتحالفة تغمغمت في مناطؽ جبؿ لبناف كافة ووصمت الى جبؿ عامؿ فانطمقػت موجػة العصػياف ضػد الحكػـ المصػري  
. واقبػػؿ االىػػالي عمػػى تسػػمـ االسػػمحة مػػف الحمفػػاء , فػػرأى المصػػريوف ضػػعؼ قػػواتيـ , فانسػػحبوا مػػف طػػرابمس والالذقيػػة 

 0و دوف قتػػاؿ . ولػػـ يعػػد بحػػوزتيـ سػػوى قمعػػة عكػػا وسػػواحؿ فمسػػطيف إال اف الحمفػػاء تمكنػػوا مػػف اسػػقاط عكػػا فػػي وأدرنػػ
 . (11) 1481تشريف الثاني 

اصبحت جميع السواحؿ الشامية تحت سيطرة الحمفػاء وبانتيػاء حكػـ االميػر بشػير الثػاني بنفيػو الػى جزيػرة مالطػة      
ـ , طوى جبؿ لبناف مرحمة ميمة مف تاريخو وأكثرىا تأثيرا فػي كيانػو , ليبػدأ حكػـ وجالء القوت المصرية مف بالد الشا

 امير جديد ىو االمير بشير قاسـ ممحـ ) بشير الثالث ( الذي كانا خر اميرا ألخر امارة . 

نت عميو قبػؿ . قد اعاد االمور تقريبا الى ما كا 1481كاف اسناد االمارة الى االمير بشير الثالث مف ايموؿ عاـ      
مجػػي المصػػرييف الػػى الشػػاـ . فػػاف خريطػػة القػػوى االجتماعيػػة والسياسػػية واالقتصػػادية داخػػؿ االمػػارة الشػػيابية نفسػػيا , 
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ووجيات النظر المختمفة لدى الدوؿ االوربية الكبرى المعنية بمستقبؿ المنطقة كانت توحي باف ذلؾ االجراء كاف مؤقتػا 
  -:(11)ية والخارجية الموجية لتاريخ لبناف حينذاؾ عمى النحو التالي , ويمكف اف نحدد ىذه القوى الداخم

 في االمارة : -1

 االمير الحاكـ بشير الثالث  -

 الجبية الدرزية بما فييا مف انقسامات جنبالطية ويزبكية . -

 نية .الجبية المارونية بما فييا مف انقسامات وقوى موجية كاالكميروس الماروني والمقاطعجية المارو  -

 -السمطات العثمانية : -9

 الباب العالي  -

 والة الدولة العثمانية في دمشؽ وبيروت ومف يبعث بيـ الباب العالي لممساىمة في توجية االمور . -

 الحكومة  وقناصميا في الشاـ وسفراءىا في االستانة وخاصة سفراء وقناصؿ بريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا . -

 الييئات التبشيرية : كالجزويت والمبشريف البروتستانت .   -

مع اشتداد التنافس االوربي في لبناف اصبحت بريطانيا صاحبة اليد العميا في اعادة الشاـ الى السػمطاف العثمػاني      
ار االنكميز بعد التي فتحت واليات الدولة العثمانية اماـ التج 1402بعد اف حصمت منو عمى معاىدة بمطة ليماف عاـ 

 .(19) اف خففت عف تجارتيـ الضرائب الكمركية فتدفؽ االنتاج االنكميزي الى داخؿ الواليات

لػػـ يخفػػؼ موقػػؼ فرنسػػا السػػمبي ازاء وضػػع الموارنػػة ابػػف الحكػػـ العثمػػاني المصػػري فػػي عػػاطفتيـ الدينيػػة المذىبيػػة      
ح والػذخائر وكػاف البريطػانييف يمػدونيـ بيمػا كانػت الكنيسػة تجاه باريس بؿ انيـ حينما كانوا في اشد الحاجة الى السال

المارونية رافضة لسالح البريطانييف . كما رفض اميرىـ حيدر ابي الممع بشدة فكرة طمب الحماية البريطانية , واستعر 
ممبشػػػػريف الكػػػػرة بػػػػيف االنكميػػػػز والموارنػػػػة حيػػػػث استشػػػػعر موارنػػػػة جبػػػػؿ لبنػػػػاف سػػػػعى الدولػػػػة االنكميكانيػػػػة الػػػػى التمييػػػػد ل

والبروتسػتانت فػػي لبنػػاف حيػػث تكػاثر المبشػػروف البريطػػانييف واألمريكيػػوف فػػي ثالثينيػات القػػرف التاسػػع عشػػر واربعينياتػػو 
 . (10)مما اثار رجاؿ الديف الموارنة والجوزيت والرـو االرثوذكس 
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شػكؿ نػزاع طػائفي بػيف الموارنػة الػى الجبيػة الداخميػة عمػى  1481انتقؿ النزاع التقميدي بيف فرنسا وبريطانيا عػاـ      
والػػدروز وبػػذلؾ اضػػيؼ عامػػؿ جديػػد لمعوامػػؿ المنازعػػات القديمػػة وأصػػبح جبػػؿ لبنػػاف مسػػرحا لممكائػػد والدسػػائس الدوليػػة 
ولكف مف جية اخرى كاف الباب العالي حرصا عمى الوقوؼ في وجو التػدخؿ االوربػي . والتػدخؿ االوربػي فػي نظػرة ال 

مؿ الباب العالي القوة في بعػض اجػراءات االدارة ولػذلؾ لػـ يكػف بػد مػف اتبػاع سػموؾ اخػر يمكف اف يحدث إال اذا استع
كاف يسعى الى الدس والمكيدة وضرب الطوائؼ بعضيا ببعض دوف تمكيف دوليا الحامية مف التدخؿ في شؤوف لبناف 

 .(18) وسوريا

جيػػة الػدروز ال ألنػػو مارونيػػا يكػػره الػػدروز كػاف االميػػر الشػػيابي يخطػػط لتوجيػو ضػػربة الػػى االقطػػاعييف او المقاطع     
نما النتياجو السياسة عينيا التي انتيجيا سمفو االمير الشػيابي الكبيػر فػي القضػاء عمػى االقطػاعييف حتػى  وعقيدتيـ وا 
يخمػػوا بػػالحكـ  . فضػػؿ الػػدروز عمػػى الػػرغـ مػػف تمػػادي االميػػر بشػػير الثالػػث فػػي اضػػطيادىـ اف يعرضػػوا االمػػر عمػػى 

,  1481انية حتى تكوف عمى بينة مما يعانونو ويدبر ليـ فبعثوا بشكوى الى البػاب العػالي فػي حزيػراف السمطات العثم
  -:(11) تضمنت

اف االمير بشير الكبيػر كػاف قػد تحػوؿ الػى النصػرانية ومػع ىػذا كػاف يعامػؿ الػدروز معاممػة كريمػة عمػى عكػس مػا  -1
 لتنصير وىو ما لف يحدث وسيقاومونو بكؿ اصرار .يفعمو خميفة بشير الثالث الذي يضطيدىـ إلرغاميـ عمى ا

 اعتراؼ الدروز بأنيـ مسمموف . -9

بػػدأت موجػػة السػػخط واالسػػتياء ضػػد الحػػاكـ تتسػػع بػػيف جميػػع االوسػػاط الدرزيػػة وحبطػػت مسػػاعي الزعمػػاء الػػدروز      
العالي يظيروف فييػا  قدـ الدروز عريضة الى الباب 1481حزيراف  01السترجاع سمطتيـ وأمالكيـ المصادرة , وفي 

كراىيـ عمى اعتناؽ ف ديانتو ف  تمسكيـ بأىداؼ االسالـ . ويتيموف حاكميـ بأنو ينزؿ بيـ ضروب االحتقار إلذالليـ وا 
انتيػػز الػػدروز دعػػوة االميػػر بشػػير لزعػػامتيـ كػػي يبػػاحثيـ فػػي نظػػاـ توزيػػع الضػػرائب  1481تشػػريف االوؿ  10. وفػػي 

اصػػروا قصػػر االميػػر وىػػاجـ فريػػؽ مػػنيـ دور النصػػارى فػػي المدينػػة ونشػػبت الحػػرب الجديػػد وتقػػدموا نحػػو ديػػر القمػػر وح
 االىمية بيف الدروز والنصارى المعروفة بالحركة االولى .

بعد اف طاؿ انتظار الزعماء الدروز لتحرؾ عثماني ايجابي فقد عزموا عمى اف يحققوا بالقوة مػا فشػموا فػي تحقيقػو      
الػػػى  1481والشػػػكاوى فبػػػادرت قػػػواتيـ بزعامػػػة اوالد بشػػػير جنػػػبالط فػػػي الثالػػػث عشػػػر مػػػف تشػػػريف االوؿ  بااللتماسػػػات

محاصػػرة ديػػر القمػػر ايػػذانا ببػػدء الحػػرب االىميػػة االولػػى .وعمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتعدادات الموارنػػة وادعػػاءاتيـ بمػػا يفعمونػػو 
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في دير القمر , اذ دبت فييـ الفوضى فأصبحوا  بالدروز , عندما تقع الحرب تحوؿ القتاؿ الى كارثة مروعة نزلت بيـ
 .(18) اىدافا سيمة لمقوات الدرزية

مػػػا اف سػػػمع البطريػػػرؾ بمػػػا حػػػدث لػػػدير القمػػػر حتػػػى اغمػػػؽ الكنػػػائس وطمػػػب مػػػف كػػػؿ مسػػػيحي اف يحمػػػؿ السػػػالح      
لػػػبالد وتبػػػادؿ وىاجمػػػت القػػػوات المارونيػػػة بعػػػض المواقػػػع الدرزيػػػة المتفرقػػػة لينتشػػػر لييػػػب الحػػػرب االىميػػػة بسػػػرعة فػػػي ا

الطرفاف احراؽ القرى . وسمب االمواؿ والتمثيؿ باألسرى والقتمى ولكف كفة الدروز كانت ىي الراجحة فبعد اف سيطروا 
 عمى المناطؽ المارونية في الجنوب شرعوا يدقوف ابواب النصؼ الشمالي الماروني عبر نير الكمب .

انب الدروز العتقػادىـ اف تفػوؽ الموارنػة سيعرضػيـ الضػطياد خالؿ ىذه الحرب االىمية وقؼ االرثوذكس الى ج     
مػػػاروني حمػػػال ليػػػـ عمػػػى تػػػرؾ عقيػػػدتيـ وحينمػػػا اشػػػتد الضػػػغط الػػػدرزي عمػػػى الموارنػػػة , سػػػارع الموارنػػػة الػػػى السػػػمطات 
العثمانيػػة والقناصػػؿ االوربيػػيف خاصػػة القنصػػؿ الفرنسػػي . اسػػفرت الحػػرب عػػف موافقػػة البطريػػرؾ المػػاروني عمػػى ابعػػاد 

( االمػر الػذي تػرؾ  1481مير بشير الصغير عف الحكـ عمػى اف يحػؿ محمػة االميػر بشػير الكبيػر ) تشػريف الثػاني اال
انطباعػػا سػػيئا لػػدى القنصػػؿ البريطػػاني عػػف رجػػاؿ الموارنػػة ولكػػف لػػـ يخضػػع العثمػػانيوف الػػى رغبػػة البطريػػرؾ وانتيػػزوا 

سػموه الػى االسػتانة بينمػا كمػؼ البػاب العػالي مصػطفى محنتو فقبضوا عميو لػدى مغادرتػو ف ديػر القمػر ف الػى بيػروت وأر 
 .(18) باشا باف يتولى ميمة اعادة االمف الى نصابة والعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ العثمانييف في انياء حكـ بيت شياب

الػػى  1488ايمػػوؿ  9فػػي محاولػػة لوضػػع اسػػاس مقبػػوؿ لحػػؿ مشػػكمة المنػػاطؽ المختمفػػة توصػػؿ البػػاب العػػالي فػػي      
  -ية :الصيغة التال

 تتبع المناطؽ المختمطة في القائمقامية الدرزية القائمقاـ الدرزي . -1
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رحػػب القنصػػػؿ البريطػػػاني بتمػػػؾ التسػػػوية وأيػػػداىا الػػػى حػػػد مػػػا الػػػدروز بينمػػػا رفضػػػيا بشػػػدة متفاوتػػػة قناصػػػؿ فرنسػػػا      
رأى اف االخػػالص وروسػػيا والنمسػػا وعارضػػيا الموارنػػة بشػػدة بمغػػت حػػد الػػدعوة الػػى المجػػوء الػػى القػػوة بػػؿ اف مػػنيـ مػػف 

 . (14) لمموارنة في بالد الدروز إال باليجرة الى بيروت وكسرواف

مػػػؤتمر موسػػػعا فػػػي المختػػػارة خططػػػوا فيػػػو لمحػػػرب حضػػػرة وكػػػالء عػػػف  1481شػػػباط  9عقػػػد زعمػػػاء الػػػدروز فػػػي      
سػكرية ليػـ . وفػي ىػذا اليزبكييف بينما استعدت المدف والقرى المارونية لجولة جديدة واتخػذ الموارنػة  ف عبيػو ف قاعػدة ع

الوقػػت الحػػرج اسػػتدعت السػػمطات العثمانيػػة اسػػعد باشػػا مػػف واليػػة صػػيدا ربمػػا بإيعػػاز مػػف بريطانيػػا الػػذيف كػػانوا يتيمونػػو 
بالميؿ الى جانب الموارنة بينما ذىػب خميػؿ باشػا فػي رحمػة تفتيشػية الػى طػرابمس وبػذلؾ ابتعػد ىػذاف الػرجالف العارفػاف 

, مما احدث فراغا في ىذا الظرؼ الدقيؽ الذي كاف يتطمب تدخال عسكريا لمنػع التصػادـ ببواطف االمور عف المنطقة 
 .(12) المنتظر

مما اعطى الفرصة الواسعة الف يمجا الطرفاف المتنازعاف الموارنة والدروز الى السالح في غياب قوة ردع مالئمة      
نػة المسػؤولية فػي بػدء الحػرب وأنيػـ اعمنوىػا حربػا صػميبية بينما المصادر البريطانية والعثمانيػة تتجػو الػى تحميػؿ الموار 

تيدؼ في ما تيدؼ اليو الى اعادة بشير الشيابي الثاني الكبير الى الحكـ .كانت االمور قد وصمت الػى حػد ال يمكػف 
 وكػاف جػزء 1481السيطرة فيو عمى لي مف الطرفيف فالحرب واقعػة ال محالػة اذ ىاجمػت القػوات المارونيػة فػي نيسػاف 

رى ػة القػػرى بمياجمػػة ىػي االخػػوات الدرزيػػيا فػردت القػػرقتػػرى الدرزيػة وأحػض القػػمنيا  بقيػادة االكميػروس المػاروني بعػ
 .(91) والمدف الماروني

وما كاد القتاؿ يبدأ حتى دخؿ الرـو االرثوذكس المعركة الى جانػب الػدروز وشػجعيـ عمػى ذلػؾ القنصػؿ الروسػي      
دوف اف الموارنػػة لػػو كسػػبوا الحػػرب وتسػػمطوا عمػػييـ فسػػيعمموف عمػػى ارغػػاميـ بكافػػة الوسػػائؿ عمػػى بازيػػؿ فقػػد كػػانوا يعتقػػ

الدخوؿ في مذىبيـ او في الكاثوليكية وكذلؾ انضـ الى الدروز جماعة مف السنة والشيعة ولما اشتد القتاؿ بدا واضحا 
د القناصػؿ ولكػف وجيػو باشػا والػي صػيدا رفػض اف كفة الدروز ىػي الراجحػة وتوالػت ىػزائـ الموارنػة فبػادروا الػى اسػتنجا

ذا كانػػػت  1481التػػػدخؿ فػػػي الصػػػراع متيمػػػا الموارنػػػة بػػػأنيـ ىػػػـ المسػػػئولوف عػػػف نشػػػوب القتػػػاؿ وانتشػػػاره فػػػي تمػػػوز  وا 
السمطات العثمانية راضية بما اصاب ىذه المنطقة مف فوضى ليثبت لمدوؿ االوربية الكبرى اف ىؤالء الناس ال يمكنيـ 

سيـ بأنفسيـ واف الحكـ العثماني المباشر ىو المالئـ ليـ إال انو كاف البد ليا اف تتدخؿ لتوقػؼ المػذابح اف يحكموا انف
 .(91)1481الطائفية اوال ولتفرض سيطرتيا الفعمية المباشرة ثانيا , واستمرت الحرب بيف الطائفتيف حتى تموز 

 المبحث الثاني   



015 
 

 ( 0681) الحرب االهمية المبنانية    

اسػباب اىميػا الصػراع بػيف الطػائفتيف فػي جبػؿ  1481كاف لمحرب االىمية التي قامت بيف الدروز والموارنػة عػاـ      
لبناف فضال عف التنازع عمى االراضي الخصبة فبدا الموارنػة بإيقػاد شػرارة الحػرب فػي التاسػع مػف نيسػاف وذلػؾ بعػد اف 

ي سػػمرا غػػانـ احػػد الشػػيوخ الموارنػػة نحػػو قػػرى جنػػوب الشػػوؼ تحػػرؾ موارنػػة مقاطعػػة جػػزيف جنػػوب جبػػؿ لبنػػاف بقيػػادة ابػػ
وقتمػػوا العديػػد مػػف اىميػػا بػػدوف سػػابؽ انػػذار قاصػػديف بمػػدة المختػػارة لػػوال تػػدخؿ القػػوات العثمانيػػة المتمركػػزة قػػرب المختػػارة 

 .(99) ووقوفيا الى جانب الدروز عندىا اضطروا الى التراجع

عمػػى الػػرغـ مػػف عقػػد الصػػمح إال اف االشػػتباكات تجػػددت بػػيف الموارنػػة والػػدروز ولػػـ يؤخػػذ باالتفػػاؽ الػػذي عقػػد بػػيف      
الطرفيف , عندىا تدخمت فرنسا وطمبػت مػف الحكومػة العثمانيػة وضػع حػد لالنتياكػات التػي يتعػرض ليػا الموارنػة فػأمر 

حػو جبػؿ لبنػاف إلنيػاء االضػطرابات وتػـ ابػالغ سػفراء الػػدوؿ السػمطاف العثمػاني وزيػر خارجيتػو شػكيب افنػدي بالتوجػو ن
بميمة وزير الخارجية وأعطيت االوامر لنامؽ باشا قائد  1481االوربية في اسطنبوؿ في الثامف والعشريف مف حزيراف 

 .(90) جيش عربستاف , لمسيطرة عمى جبؿ لبناف

وث موجة استياء وانتقادات في البرلماف الفرنسي ركزت الى حد 1481ادى قياـ الحرب االىمية المارونية الدرزية      
عمى ضعؼ عمؿ وزارة الخارجية الفرنسية وسياستيا تجاه الطائفة المارونية وكانت مف جممة االنتقادات , اف الحكومة 

وز ضػد الفرنسية سمحت لمدوؿ االوربيػة التػدخؿ بصػورة واسػعة فػي المسػالة المبنانيػة السػيما بريطانيػا التػي سػاندت الػدر 
الموارنػة حمفػاء فرنسػا كمػا سػمحت لػػدوؿ اوربيػة كاثوليكيػة كالنمسػا مزاحمػة فرنسػا فػػي حمايتيػا لمموارنػة ممػا ىػدد النفػػوذ 
الفرنسػػػي فػػػي جبػػػؿ لبنػػػاف , وقػػػد دافػػػع غيػػػزو وزيػػػر الخارجيػػػة الفرنسػػػي عػػػف سياسػػػة حكومتػػػو ووزارتػػػو بعػػػد اف ذكػػػر اف 

واحؿ بػالد الشػػاـ قريبػػا مػف جبػػؿ لبنػػاف واسػتعدادىا لتقػػديـ المسػػاعدة الحكومػة الفرنسػػية قػد ارسػػمت سػػفنيا الحربيػة الػػى سػػ
 .(98)لمموارنة في اي لحظة 

كما اف فرنسا سعت الى ارسػاؿ قػوات بريػة الػى الجبػؿ , وىػذا مػا كانػت ترفضػو بريطانيػا باسػتمرار ومػع ذلػؾ فػاف      
وبروسػػيا الػػى التػػدخؿ ومنػػع االضػػطرابات فػػي فرنسػػا سػػعت بالتعػػاوف مػػع بػػاقي الػػدوؿ االوربيػػة بريطانيػػا والنمسػػا وروسػػيا 

نيا لف تتنازؿ عف حقيا في االنفراد بحماية مسػيحي الشػرؽ . واف عقػد اي اتفػاؽ بػيف الػدوؿ االوربيػة فػال شػؾ  سوريا وا 
 .(91) انو لمصمحة اىالي الجبؿ

نيػة فكػرة اليجػرة الػى امػاـ الػدروز طرحػت فػي االوسػاط المارو  1481بعد ىزيمة الموارنة في الحػرب االىميػة عػاـ      
الجزائر الواقعة تحت ظؿ االحتالؿ الفرنسي , والعيش فييا بحماية فرنسية وقد تبنى تنفيذ ىذه الفكرة احػد كبػار التجػار 
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( الفكرة التي القت ترحيب الحكومة الفرنسػية منػذ بدايػة طرحيػا  1449-1411الفرنسييف المدعو لويس دو بوديكور )
ومة الفرنسية اف االضرار الناجمة عنيا اكبر مف فائدتيا اذ انيا ستكمفيـ الكثيػر مػف االمػواؿ . وبعد دراستيا تبيف لمحك

واف الموارنة سيشكموف عبئا ثقيال عمى فرنسا مف الناحية االقتصادية كما اف وجود الموارنة في بالد الشاـ وتحديدا فػي 
 . (98) حكومة الفرنسية عنياجبؿ لبناف يعد ضرورة لمسياسة الفرنسية مما ادى الى صرؼ نظر ال

وتحػػت ىػػذه  اصػػدر السػػمطاف محمػػود الثػػاني حزمػػة مػػف القػػوانيف الجديػػدة وسػػميت بالتنظيمػػات . 1402فػػي سػػنة      
القػوانيف حػػاوؿ أف يسػاوي بػػيف مػػواطني السػمطنة بػػالحقوؽ والواجبػػات بصػرؼ النظػػر عػػف ديػنيـ أو عػػرقيـ أو قػػوميتيـ. 

في الحياة الثقافية  واالقتصادية , وسمح لػو بالػدخوؿ إلػى المػدارس وتعمػـ المغػة وأصبح بإمكاف غير المسمـ أف يشارؾ 
 .  العربية )التي كانت حصرًا عمى المسمميف( والمغات األجنبية

عمى اثر التنظيمات نشأت عالقات تجارية متميزة بيف االوربييف مف جية ومسيحيي وييود سػوريا مػف جيػة اخػرى     
, وبػػرزت بيػػروت كمينػػاء ميػػـ يػػؤمف لموربيػػيف التواصػػؿ مػػع الػػداخؿ السػػوري وخاصػػة دمشػػؽ , لمسػػاعدتيا كمتػػرجميف 

نيـ حصػػانة دبموماسػػية بحصػػوليـ عمػػى جنسػػيات ووكػػالء تجػػارييف . فأصػػبحوا ىػػؤالء مػػف االغنيػػاء واكتسػػب العديػػد مػػ
 .(98) اوربية

ادى ذلؾ الى ازدياد غنى التجار المسيحييف والييود عمى حساب التجار المسمميف وخاصة صػغار الكسػبة , كمػا      
تػػػأثرت صػػػناعات النسػػػي  والحريػػػر المحميػػػة مػػػع ازديػػػاد الػػػواردات االوربيػػػة والمنافسػػػة عمػػػى السػػػوؽ المحميػػػة . وانخفػػػض 

 نتاج المحمي منيا الى الربع تقريبا وأغمؽ العديد مف الورشات . اال

(  ليزيد الطيف بمػو 1414 – 1418اضافة الى  كؿ ىذا جاء الكساد االقتصادي الذي اصاب اوربا في عامي )      
ف الى االقتراض , فكثرت جرائـ السرقة ولـ تسمـ حتى قوافؿ الح  القادمة مف بغداد . ولجا الكثير مف التجار الدمشقيي

مػػف التجػػار ورجػػاؿ االعمػػاؿ المسػػيحييف والييػػود فػػي دمشػػؽ وبيػػروت . حتػػى اف المسػػيحييف اصػػبحوا دائنػػيف لمحػػاكميف 
 العثمانييف .

وضعت السمطنة قانونا يسمح لموربيػيف وأعػوانيـ فػي سػوريا بشػراء االراضػي مػف نػبالء سػوريا   1414وفي عاـ      
ديوف . كؿ ىذه التغييرات االقتصادية لعبت دورا فػي زيػادة غنػى االغنيػاء ) خصوصػا المسمميف ليخفؼ عنيـ العب وال

المسيحييف والييود ( وفقػر الفقػراء ) وبشػكؿ خػاص مػف المسػمميف (  وكػاف المػـو كمػو ينصػب عمػى االوربيػيف وحمفػائيـ 
 .(94) في المدينة مف االقميات الدينية
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دما تمػػرد فالحػػوا كسػػرواف الػػذيف اثقمػػتيـ الضػػرائب المتزايػػدة , عمػػى فشػػؿ ىػػذا النظػػاـ فػػي الحفػػاظ عمػػى النظػػاـ عنػػ    
طالب طانيوس شػاىيف , احػد قػادة الفالحػيف الموارنػة  1414الممارسات االقطاعية التي كانت سائدة في لبناف , ففي 

لفقػراء لمتحضػير بإلغاء االمتيازات التي تميػزت بيػا الطبقػة االقطاعيػة . وعنػدما تػـ رفػض ىػذا الطمػب , بػدا الفالحػوف ا
. عنػدما تػرأس شػاىيف انتفاضػة مسػمحة . واسػتيدفت االنتفاضػة مشػايخ  1412لمثورة , وحػدث ذلػؾ فػي كػانوف الثػاني 

جبؿ لبناف فنيبت اراضػييـ وحرقػت منػازليـ . بعػد ىػزيمتيـ وطػردىـ االقطػاعييف الموارنػة سػيطر الفالحػوف المتمػردوف 
 .(92) عمى معظـ اراضي كسرواف وأسسوا بيا حكميـ

كاف النتفاضة كسرواف , اثار ثورية عمى المناطؽ االخرى في لبناف , فانتشرت االضطرابات الى الالذقية ووسط      
لبنػػاف , وبػػػدا الفالحػػوف الموارنػػػة , بػػػدعـ مػػف جانػػػب رجػػػاؿ الػػديف , بالتحضػػػير النتفاضػػػة عمػػى االقطػػػاعييف الػػػدروز . 

 ز , وذلؾ بدعـ مف الوالي العثماني خورشيد باشا .وبالمقابؿ بدا ىؤالء بدورىـ بتسميح رعاياىـ مف الدرو 

تصاعدت التوترات عندما ىػدد البطريػرؾ المػاروني بػولس بطػرس مسػعد , االميػر الػدرزي مصػطفى باشػا , بطػرد      
رجػػؿ . بػػدأت الحػػرب بػػيف الطػػائفتيف بحسػػب روايػػة تقميديػػة بعػػد نػػزاع بػػيف  011,  111الػػدروز مػػف لبنػػاف بقػػوة قواميػػا 

وماروني مف دير القمر فتدخمت عائمتييما ومف ثـ طائفتييما , واشتعمت ىذه الخالفات سػيال مػف اعمػاؿ  طفميف درزي
قتػؿ  1481ايػار  01الػى  92قرية بالقرب مف بيػروت فػي ثالثػة ايػاـ . مػف  81العنؼ اجتاحت لبناف ,دمرت خالليا 

 .(01) درزي 84مسيحي و  00خالليا 

ت الػػى االحيػػاء المختمطػػة مػػف جنػػوب لبنػػاف وجبػػاؿ لبنػػاف الشػػرقية وحتػػى صػػيدا بحمػػوؿ حزيػػراف امتػػدت االضػػطرابا     
وحاصيبا وراشيا ودير القمر وزحمة , اقػاـ خالليػا الفالحػيف الػدروز حصػارا حػوؿ االديػرة الكاثوليكيػة والبعثػات وحرقوىػا 

 وقتموا رىبانيا .

نظمت جماعات شبو عسكرية درزية  دمشؽ  تموز. وفي 2-تموز و 4في والالذقية  زحمة  امتدت المجازر إلى      
تمػػػوز( , قتػػػػؿ خالليػػػػا  11-2ومسػػػممة المػػػػذابح بػػػالتواطؤ مػػػػف السػػػػمطات العسػػػكرية العثمانيػػػػة , اسػػػتمرت ثالثػػػػة أيػػػػاـ )

مسػػيحي بمػػا فػػي ذلػػؾ بعػػض أفػػراد البعثػػات األجنبيػػة بيػػا كالقنصػػؿ األمريكػػي واليولنػػدي , تػػـ فػػي ىػػذه الفتػػرة  910111
عبػػد  التبشػيرية. وقػاـ بعػض المتنفػذيف مػػف المسػمميف بإنقػاذ العديػد مػف المسػيحييف مػف أبػرزىـ حػرؽ الكنػائس والمػدارس

دمرت خالؿ ىذه المجازر حارة النصارى فػي دمشػؽ  قمعة  دمشؽ .  الذي أواىـ في مقر إقامتو وفي القادر الجزائري 
الصناعية التجارية بشكؿ كامػؿ , بمػا فػي ذلػؾ . البرجوازية القديمة والتي كاف يسكنيا الكاثوليؾ وكانت تُقيـ فيو الطبقة
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الفقيػر خػارج األسػوار والػذي شػكؿ األرثػوذكس معظػـ سػكانو  حػي الميػداف عدد مف الكنػائس القديمػة , بينمػا نجػا سػكاف
 . )01(ـبسبب حماية جيرانيـ المسمميف لي

 أو أكثر 910111أخرى إلى بينما تصؿ  110111إلى  80111تضع معظـ المصادر عدد القتمى في لبناف بيف      
وفي  الرـو األرثوذكس في حاصبيا مف  1111و   جزيف نسمة في  1111نسمة في دير القمر و  9811وشممت  .

إلػػػى جانػػػب اعتنػػػاؽ قػػػرى  جنيػػػو إسػػػترليني ذىبػػػي , وكانػػػت الخسػػػارة فػػػي األمػػػالؾ أربعػػػة ماليػػػيف نسػػػمة 411راشػػػيا 
مػف  اليجػرة المسػيحية ىرًبػا مػف اإلبػادة كمػا فتحػت األحػداث بػاب وصػور وصػيدا  الجميػؿ األعمػى فػي لإلسػالـ بأكمميػا
 .(09) الشرؽ

قتمػػوا ورممػػت   4,111و 80111بيػػذا الصػػدد أف بػػيف  1481اإلنكميزيػػة فػػي تمػػوز  ديمػػي نيػػوز وتػػذكر صػػحيفة     
 098(, أف األضػرار بمغػت حػوالي 1490)ت.  طفػاًل. قػدر المػؤرخ جػيمس لػويس فػارلي 180111امرأة ويتـ  10111
 -أعػداد القتمػى ب  تشرشػؿ مؤسسػات دينيػة. ويضػع تشػارلز 2-ديػرًا و 89-مدرسػة , و 94-كنيسػة و 181-قريػة و

مسػكف وقضػى  00111أرممػة ويتػيـ , كمػا دمػر حػوالي  910111الجػ  وحػوالي  111 111باإلضافة إلى  110111
 . )00(تسببت بو المجازر نحبو جراء الفقر المدقع الذي 80111

كما تكبد الدروز والمسمميف خسائر كبيرة كذلؾ. أما صناعتا الغزؿ والنسي  المتاف كانتا مزدىرتيف في ذلؾ الوقػت      
حصػرًا ىػـ   المسيحيوف شخص , فقد أصيبتا بالكساد ؛ إذ كاف 910111, وكاف يعمؿ فييما في دمشؽ ما يقرب مف 

 بيروت إلى المسيحييف سبَّبت أيضًا حركة ىجرة مكثفة لعدد كبير  مف 1481الصناعتيف ؛ حوادث الذيف يديروف كمتا 
لقد كاف أكثر ىؤالء المياجريف يمثمػوف يػدًا عاممػة ثمينػة فػي أعمػاؿ وصػناعات وحػرؼ مختمفػة   .والقاىرة واإلسكندرية 

 يختص بيا المسيحيوف حصرًا في دمشؽ , لقد سمحت ألتنظيمات العثمانية 

لػػػػبعض الفئػػػػات المسػػػػيحية المميػػػػزة أف تشػػػػارؾ مشػػػػاركة فعالػػػػة فػػػػي أكثػػػػر المجػػػػاالت اإلداريػػػػة  1402.الصػػػػادرة عػػػػاـ 
 . واالقتصادية والثقافية

, إضافة لما سببتو مف خسائر فادحة في األرواح والممتمكات , فقد أفسحت المجاؿ لمتدخؿ  1481ولكف حوادث      
ولوضػع يػده عمػى مرافػؽ اقتصػادية ىامػة , وكانػت إحػدى نتػائ  ألتنظيمػات أيًضػا  األوروبي في الشؤوف الداخمية لمبالد

السماح لمقمية المسيحية بإنشاء مدارس خاصة لمتعميـ ونشػر الثقافػة العربيػة واألجنبيػة. وقػد ظيػرت نتيجػة لػذلؾ طبقػة 
ألجنبيػة فػي معظػـ ىػذه المػدارس مسيحّية مثقفػة تتميػز بمعرفتيػا الممتػازة لمغػة العربيػة الفصػحى. كمػا أف تعمػـ المغػات ا

 . )08(المغة العربية إلى واإلنكميزية  الفرنسية سمح الحقًا بترجمة الكثير مف المؤلفات األدبية الكالسيكية مف
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 المبحث الثالث                                          

 ) التدخل الدولي في لبنان في اعقاب الحرب (                    

 

الػرأي العػاـ الفرنسػي , وأمػرت الحكومػة الفرنسػية قناصػميا فػي بػالد  1481اثارت الحػرب االىميػة فػي جبػؿ لبنػاف      
قمػع الفتنػة و اكػراه  اف الػدعـ ىػذا ال يعنػي الشاـ العمؿ عمى حماية المسيحييف ىناؾ , ورأت وزارة الخارجيػة الفرنسػية 

الػػى سػػابؽ عيػػداىا وذلػػؾ باتخػػاذ وسػػائؿ جديػػدة إلصػػالح مػػا خربتػػو  الػػدروز عمػػى االستسػػالـ , و انمػػا اعػػادة االوضػػاع
 .(01)الحرب وضماف عدـ تجددىا

ورأى المسيو توفنيؿ وزير الخارجية الفرنسي اف ميمػة الػدوؿ الكبػرى البحػث مػع البػاب العػالي عػف االسػباب التػي      
بنظػاـ يناسػب اوضػاع جبػؿ  1489ي سػنة ادت الى تمؾ الحرب والنظر في تغيير النظاـ الػذي اتفػؽ عميػو البػاب العػال

لبناف . اعتقد المسيو توفنيؿ اف التطورات في جبؿ لبنػاف ألتحػؿ إال بمبػادرة جماعيػة مػف الػدوؿ الكبػرى إلجػراء تحقيػؽ 
 جماعي في االحداث لمعرفة اسباب الحوادث .

رسػػاليا الػػى ج      بػػؿ لبنػػاف لمتحقيػػؽ فػػي اسػػباب لػػذلؾ تقػػرر تشػػكيؿ لجنػػة تتػػألؼ مػػف الػػدوؿ الكبػػرى والبػػاب العػػالي وا 
الحرب ودرجة مسؤولية زعماء الطوائؼ وموظفي الدولة العثمانية وتقدير التعويضات الواجب دفعيا لممتضرريف واتخاذ 
الخطػوات الالزمػػة لوضػػع نظػػاـ اداري جديػػد لمنػػع تجػػدد مثػػؿ ىػػذه الحػػوادث , ولتحقيػػؽ اىدافػػو , امػػر توفنيػػؿ سػػفيره فػػي 

اطػػالع وزيػػر الخارجيػػة العثمػػاني عمػػى المقترحػػات الفرنسػػية , ولفػػت نظػػر السػػفير اف فرنسػػا  االسػػتانة المسػػيو الفاليػػت
اىتمت بمبناف منذ القدـ وأصبح ىذا التقميد مألوؼ وال يمكف انكاره , وطمب منو اتخاذ الخطوات الضرورية إلنياء تمػؾ 

 .(08) المشكمة

 

 

كاف لمموقؼ الذي اتخذتو الحكومػة الفرنسػية تجػاه المسػالة المبنانيػة اثػر فػي ارسػاؿ السػمطاف عبػد المجيػد الثػاني )      
تموز اسؼ فييا عمى  18( في  1481 – 1419( رسالة الى االمبراطور الفرنسي نابميوف الثالث )  1481- 1402

نػػزاؿ االحػػداث التػػي وقعػػت فػػي لبنػػاف وتعيػػد السػػمطاف عمػػى بػػذؿ ا عػػادة االسػػتقرار الػػى الجبػػؿ وا  لجيػػود إلقػػرار االمػػف وا 
 .(08) العقوبات بحؽ مثيري االحداث
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اف اعمػػاؿ العنػػؼ فػػي جبػػؿ لبنػػاف وامتػػدادىا الػػى دمشػػؽ والمنػػاطؽ السػػورية االخػػرى حفػػز الحكومػػة الفرنسػػية عمػػى      
الفرنسػي لوضػع رجالػو تحػت تصػرؼ اتخاذ سياسة تخدـ مصالحيا في المنطقة , فأصدرت اوامرىا الى قائػد االسػطوؿ 

القناصؿ الفرنسييف في بالد الشاـ . وعمى الػرغـ مػف ذلػؾ , اعتقػدت الحكومػة الفرنسػية اف تمػؾ االجػراءات غيػر كافيػة 
إلنياء المشكمة , وعميو رأت اف انسب طريقة ىي وضع فيمؽ مف الجنود االوربييف تتوفر لديو وسائؿ العمؿ ليمكنو اف 

مف خالؿ تقديـ المساعدة الى الجػيش العثمػاني , ورأى المسػيو توفنيػؿ اف تمػؾ االجػراءات ال تػتـ إال يقوـ بتمؾ الميمة 
باالتفػػػاؽ مػػػع البػػػاب العػػػالي وبموقػػػؼ اوربػػػي موحػػػد السػػػيما بريطانيػػػا , وتمييػػػدا لػػػذلؾ , امػػػرت فرنسػػػا سػػػفيرىا فػػػي لنػػػدف 

 .(04) سياسة فرنسا تجاه تمؾ المسالةالكونت دي برسيني اطالع وزير الخارجية البريطاني المورد روسؿ عمى 

إلطالعػو عمػى سياسػة فرنسػا ازاء االزمػة  1481تمػوز  18اجتمع السفير الفرنسي في لندف مع المورد روسؿ في      
المبنانية , ورأى االخير اف سياسة فرنسا تحمؿ تيديدا لسياسة بريطانيا في الشرؽ االدنػى , وعميػو طمػب الػوزير تأجيػؿ 

ساعات لتبدأ الجولة الثانية التي وافؽ مف خالليا المورد روسػؿ عمػى المقترحػات الفرنسػية إال انػو اعتػذر االجتماع عده 
عػػف ارسػػاؿ جنػػود بريطػػانييف الػػى سػػوريا بحجػػة عػػدـ وجػػود قػػوات بريػػة كافيػػة لػػدييا , ولكنػػو وافػػؽ عمػػى تعزيػػز القػػوات 

 .(02) ف الساحميةالبحرية في شواط  سوريو ببعض بوارجيا الحربية لحماية سكاف المد

وفي الوقت نفسو عيد الى الحكومة الفرنسية ارساؿ جنودىػا الػى منػاطؽ سػوريا الداخميػة , ورأى المػورد روسػؿ اف      
ألحاجو إلرساؿ قوات روسية وبروسػية فػي الحممػة , كمػا ال ينبغػي عمػى فرنسػا اف يحتػؿ جيشػيا االراضػي السػورية إال 

  باتفاقية تتفؽ عمييا جمع االطراؼ .

مف جانب اخػر مػارس السػفير الفرنسػي فػي االسػتانة المسػيو الفاليػت ضػغوطا عمػى المسػئوليف العثمػانييف التخػاذ      
الوسائؿ الالزمة لوقؼ اعماؿ الفتف في سوريا , وأدت تمؾ الضغوط الى اصدار السمطاف عبد المجيد الثاني فرمانا في 

إلعادة االمف والقضػاء عمػى الفتنػة الطائفيػة فػي سػوريا واستئصػاؿ بتكميؼ وزير خارجيتو فؤاد باشا  1481اوائؿ تموز 
حالؿ االمف والسالـ محميما مفوضا لو وضع التػدابير السياسػية الالزمػة , وجػاء ىػذا التكميػؼ حسػب  الذيف ايقضوىا وا 

 .(81) رغبة الحكومة الفرنسية بإرساؿ شخصية تطمأف لو

نسػػية بإرسػػاؿ لجنػػة دوليػػة الػػى سػػوريا إلجػػراء التحقيػػؽ باالشػػتراؾ مػػع تمقػػى البػػاب العػػالي مػػذكرة مػػف الحكومػػة الفر      
رساؿ قوة اوربية الى سوريا لممساعدة عمػى  ممثمي الباب العالي والعمؿ عمى اجراء تعديالت عمى نظاـ شكيب افندي وا 

ثمػػي الػػدوؿ توطيػػد االمػػف فييػػا , وطمبػػت الحكومػػة الفرنسػػية تفػػويض البػػاب العػػالي سػػفيره فػػي بػػاريس االجتمػػاع مػػع مم
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الكبػػرى لمفاوضػػتيـ واالتفػػاؽ معيػػـ لوضػػع بنػػود االتفاقيػػة بيػػذا الشػػأف , وأبمغػػت الحكومػػة الفرنسػػية سػػفرائيا فػػي الػػدوؿ 
 االوربية لمشاورة الحكومات ىناؾ بشاف حوادث سوريا . 

ا ال تجعػػؿ قابػػؿ السػػفير الفرنسػػي فػػي بطرسػػبرغ االميػػر غورتشػػاكوؼ وزيػػر الخارجيػػة الروسػػي الػػذي اكػػد اف روسػػي     
نيػا مسػتعدة دائمػا لالشػتراؾ بيػا  ادنى تمييز بيف الطوائؼ كمما قضت الحاجة الى اتخاذ وسائؿ لحماية المسػيحييف , وا 
, ووافؽ غورتشاكوؼ  عمى المقترحات الفرنسية مػوثرا رؤيػة العمػـ الفرنسػي فػي تمػؾ المنػاطؽ عمػى غيػره , وفػي الوقػت 

ي دولتو في االستانة وباريس لوبانوؼ ودي كيسميف , وأعطى االخيػر حػؽ نفسو ارسؿ غورتشاكوؼ تعميماتو الى سفير 
عقد اتفاقية مع الحكومة الفرنسية والدوؿ الكبرى , وقد اشترط االمير الروسي اضافة فقرة الى اتفاقية تتعيد فييا الػدوؿ 

 .(81) بتحسيف اوضاع المسيحييف في اراضي الدولة العثمانية  كافة

بموافقتيا عمى السياسة الفرنسية تجاه سػوريا السػيما بعػد االتفػاؽ الػذي عقػد بػيف الػدروز والموارنػة ترددت بريطانيا      
وطمب السفير البريطاني في باريس كولي مف المسيو توفنيؿ الغاء الحممة العسكرية عمى سػوريا  1481حزيراف  8في 

د الصػػمح , وأكػػد اف االنبػػاء التػػي تمقاىػػا مػػف او تأجيػػؿ ارسػػاليا إال اف توفنيػػؿ رد عمػػى الطمػػب انػػو لػػـ يبمغػػو صػػحة عقػػ
 .(89) ال تتضمف ادنى اشارة الى توقؼ القتاؿ بيف الدروز والموارنة 1481حزيراف  19بيروت حتى 

كاف لوصوؿ اخبار الفتنة الطائفية الى لندف اثر كبير في اثارة الرأي العاـ ىناؾ , فأصػبحت الحكومػة البريطانيػة      
فػي موقػؼ حػرج اضػطرت عمػػى اثرىػا الػى الموافقػة عمػػى المقترحػات الفرنسػية فػي ارسػاؿ حممػػة اوربيػة الػى سػوريا لمنػػع 

حزيػػراف , ورأت ضػػرورة  11ذا ثبػػت عػػدـ توقػػؼ الحػػرب قبػػؿ وقػػوع حػػوادث اخػػرى ولكنيػػا اشػػترطت اف يكػػوف ارسػػاليا ا
تحديػد موعػد لجػالء الجنػود االوربيػيف عػف سػوريا عمػػى اف ال تتعػدى مػدة االحػتالؿ سػتة اشػير وتتحمػؿ الػدوؿ االوربيػػة 

تضػى تمويؿ الحممة , كما ارسمت الحكومة البريطانية اسطوليا الى السواحؿ السػورية , وخولػت قائػده انػزاؿ قواتػو اذا اق
 .(80) االمر ذلؾ

لػػـ تقتصػػر ميمػػة الػػدوؿ االوربيػػة ومػػف ضػػمنيا فرنسػػا عمػػى الحممػػة العسػػكرية بػػؿ اتفقػػت عمػػى انشػػاء لجنػػة دوليػػة      
ميمتيػػا العمػػؿ عمػػى تعػػديؿ نظػػاـ الحكػػـ فػػي جبػػؿ لبنػػاف , وقػػد مثػػؿ فرنسػػا احػػد كبػػار مػػوظفي وزارة الخارجيػػة المػػدعو 

فػػي بيػػروت عمػػى  1481ة االولػػى لمجنػػة فػػي الخػػامس مػػف تشػػريف االوؿ المسػػيو بػػيكالرد الػػذي عمػػؿ منػػذ عقػػد الجمسػػ
الضغط عمى المندوب العثماني فػؤاد باشػا وبػاقي ممثمػي الػدوؿ االوربيػة عمػى تعػويض الموارنػة المشػرديف والمتضػرريف 

ات بإسػػػكانيـ فػػػي بيػػػوت الػػػدروز التػػػي تركيػػػا اصػػػحابيا ىربػػػا مػػػف المالحقػػػة والعقػػػاب وتوزيػػػع االمػػػواؿ عمػػػييـ كتعويضػػػ
 .  (88)وغرامات تجمع مف المقاطعات الدرزية 
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بإلقػػاء مسػػؤولية  1481كمػػا طالػػب فػػي الجمسػػة السادسػػة التػػي عقػػدت فػػي السػػادس والعشػػريف مػػف تشػػريف االوؿ      
االحداث مف مجازر ونيب وسمب عمػى المسػئوليف العثمػانييف مػف سياسػييف وعسػكرييف لمسػاعدتيـ الػدروز او لغضػيـ 

 البصر عما قاموا بو دوف محاسبتيـ . 

وخيػر مثػاؿ عمػى  1218 – 1481ى النظاـ السياسي في جبؿ لبناف الذي استمر بيف استمرت فرنسا مييمنة عم     
كاف عمى الحكومة العثمانية وممثمي الدوؿ االوربية راعية نظاـ المتصرفية النظر في مسالة  1440ذلؾ ما جرى عاـ 

المقػػػررة لػػػو , فعقػػػد تعيػػيف متصػػػرؼ جديػػػد او اعػػػادة تجديػػد واليػػػة المتصػػػرؼ رسػػػتـ باشػػا وذلػػػؾ النتيػػػاء العشػػػر سػػنوات 
 .(81) وتـ ترشيح عدة اسماء فضال عف رستـ باشا 1440اجتماع في اسطنبوؿ في الثامف مف ايار عاـ 

اكتػػوبر اجتمعػػت لجنػػة دوليػػة مؤلفػػة مػػف فرنسػػا والمممكػػة المتحػػدة والنمسػػا وبروسػػيا واإلمبراطوريػػة العثمانيػػة  1فػػي      
اداري وقضػػائي جديػػد لمبنػػاف يحػػوؿ دوف تكرارىػػا , اتفػػؽ اعضػػاء والتوصػػية بنظػػاـ  1481لمتحقيػػؽ فػػي اسػػباب احػػداث 

بيف الدروز والمسيحييف كانت السبب الرئيسي وراء المجازر . وبحسب ذلؾ تـ  1489المجنة اف تقسيـ امارة لبناف في 
فصؿ لبناف عف سػوريا ووحػدة عمػى ىيئػة متصػرفية تحػت حكػـ مسػيحي يعػيف مػف قبػؿ  1481تشكيؿ نظاـ جديد عاـ 

مطاف العثماني وبموافقة القوى العظمى , ويعاونو مجمس اداري مكوف مف اثني عشػر عضػوا مػف مختمػؼ الطوائػؼ الس
 .(88) الدينية في لبناف

 الخاتمة

مف اىـ االحداث السياسية التي تعرض ليا الجبؿ  1481عدت الفتنة الطائفية التي حصمت في لبناف سنة      
بشكؿ خاص والدولة العثمانية بشكؿ عاـ في القرف التاسع عشر الميالدي , وكادت اف تؤدي الى حرب كبرى ؿ 

نما دخوؿ دوؿ اوربية ليا اىتما ماتيا الخاصة في المشرؽ العربي بشكؿ عاـ اتقتصر عمى الدولة العثمانية فقط وا 
 وجبؿ لبناف بشكؿ خاص وكاف مف ابرز تمؾ الدوؿ فرنسا .

نفوذىا بشكؿ اقوى السيما اف سياسة  إلعادةاعتقدت الحكومة الفرنسية اف الفتنة التي اصابت جبؿ لبناف فرصة      
ومنيا سوريا السيما بيف الطوائؼ الكاثوليكية  فرنسا المؤيدة لمسيطرة المصرية عمى سوريا قد اضعؼ موقؼ فرنسا في

الطائفة المارونية , فضال عف ذلؾ اتخذت فرنسا مف تدخميا في ىذه االحداث وسيمة لمضغط عمى الباب العالي 
 لتمرير مشاريعيا االقتصادية في الدولة العثمانية السيما مصانع الحرير في جبؿ لبناف ومشروع قناة السويس .

ثمانية وبريطانيا لـ توافقا عمى ارساؿ حممة إال بعد اف استتب االمف في جبؿ لبناف , ورسخ فؤاد باشا اف الدولة الع
قواعد حكمو ىناؾ وقضى عمى الفتنة وعميو فعندما جاءت القوات الفرنسية لـ تجد ما تفعمو فالدروز بدفع مف االنكميز 
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الدرزية فضال عف اف العثمانييف غضوا النظر عف  لـ يحركوا ساكنا حتى ال تكوف حجة لمفرنسييف في ضرب القرى
الممرات الجبمية التي سمحت لمدروز باليرب الى حوراف عمى الرغـ مف احتجاجات الفرنسييف وبالتالي اصبح وجود 

       الحممة ىامشيا في الجبؿ .
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 رين في العراقثورة العش

 اسبابها ونتائجها

 دراسة تاريخية

 م. علي جليل الفتالوي

 ) الممخص(

يعنى ىذا البحث بأسباب ثورة العشرين الخالدة ونتائجيا والتي قادىا ابناء الشعب العراقي من شمالو الى   

جنوبو ووقوف ىذا الشعب بوجو المحتل الذي استخدم كل وسائل االرىاب والبطش ضده ،حيث كان ليذه 

ساعدت عمى حث وتشجيع  الثورة الخالدة اسباب خارجية وداخمية عمى الصعيدين القطري والقومي والتي

ابناء الشعب العراقي لمنيوض من اجل استعادة كرامتو التي سمبت من قبل المحتل ،كما كانت ىناك نتائج 

ايجابية ليذه الثورة رغم فشميا عسكريا ،حيث تحققت عمى اثرىا الكثير من االىداف التي كان العراقيون 

وطنية يتزعميا رئيس عربي غير خاضع لسمطات  يطمحون لتحقيقيا من قبل وكان ابرزىا تشكيل حكومة

االحتالل ،كما افرج عن العديد من الشخصيات التي كانت تقاوم المحتل والتي كانت تقبع في سجونو 

لفترات طويمة ،كما كان ليذه الثورة صدى عام عمى المستوى الخارجي والذي جعل بريطانيا في موقف 

 ر.بالحديد والنا محرج امام مستعمراتيا التي كانت تحكميا
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                     (Abstract) 

This research is concerned with the causes and results of the eternal revolution 
of the twentieth century, which was led by the Iraqi people from north to south, 
and the standing of this people in the face of the occupier, who used all means 
of terrorism and oppression against him. To rise in order to restore his dignity 
that was robbed by the occupier, and there were positive results for this 
revolution despite its military failure, as it achieved many goals that the Iraqis 
aspired to achieve before, the most prominent of which was the formation of a 
national government led by an Arab president who is not subject to the 
occupation authorities, as well as Many personalities who were resisting the 
occupier and who had been languishing in its prisons for long periods were 
released, and this revolution had a general resonance on the external level, 
which made Britain in an embarrassing position in front of its colonies that were 
ruled by iron and fire. 

 المقدمـــــــــــــــــــــة

اكتسبت ثورة العشرين في العراق اىتماما كبيرا لدى االعالم العربي والعالمي باعتبارىا اولى الثورات     

جيوشيا المنتشرة في بقاع التي تركت صداىا في اوربا عندما كانت بريطانيا العظمى تتسيد العالم عبر 

البحث ىو االعتزاز الحقيقي بيذه الثورة التي تييأت بذورىا مسبقا ان ما جعمني ان اتعمق في ىذا العالم 

وقطفت ثمارىا التي تمثمت باألىداف التي حققتيا ىذه الثورة.رغم اخفاق ىذه الثورة عسكريا اال انيا نجحت 

 ثمة .سياسيا وجعمت بريطانيا تراجع حساباتيا في العراق والدول المجاورة التي بدأت تتييأ لمقيام بثورات مما

حققت ىذه الثورة عدة اىداف عمى المستوى الداخمي والخارجي ،فعمى المستوى الداخمي فقد انبثقت    

منيا تشكيل حكومة وطنية مؤقتو يرأسيا عبد الرحمن النقيب ومن ثم تأسيس الدولة العراقية التي يتزعميا 
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خروج من االنتداب ودخولو الممك فيصل بن الحسين. اما عمى الصعيد الخارجي فقد ىيأت العراق لم

نبذة تاريخية  المبحث االول حث الى مقدمة وثالث مباحث حيث استعرضعصبة االمم . قسمت خطة الب

الحياة االجتماعية قبل الخارجية .في حين استعرض المبحث الثاني يا اسبابو  عن ثورة العشرين الخالدة

صل الثالث فقد تناول اىم النتائج السياسية التي حققتيا الداخمية عمى الساحة العراقية اما الف يااسبابالثورة و 

اعتمدت الدراسة عمى مجموعة متنوعة من المصادر والصحف والمجالت  والرسائل  ثورة العشرين الخالدة.

واألطاريح باإلضافة الى بعض المصادر االجنبية المعربة التي رفدت البحث بالمعمومات القيمة .وختاما 

قد وفقت في انجاز ىذا العمل المتواضع والذي يعطينا صورة واضحة الىم ثورة في  أسأل اهلل ان أكون

 تاريخ العراق والتي انبثقت عمى اثرىا عدة ثورات في مختمف انحاء العالم .   

      ثورة العشريننبذة تاريخية عن :  حث االولــــــــــــــــــالمب                      

تعتبر ثورة العشرين واحدة من سمسمة االنتفاضات التي حدثت في الوطن العربي جراء عدم ايفاء       

دول الحمفاء بالوعود المقطوعة لمعرب بنيل االستقالل كدولة عربية واحدة من دول الخالفة العثمانية 

،حيث اتخذت الثورة في بادئ االمر شكل مظاىرات جماىرية من قبل اىالي بغداد حيث بدأت مقدمات 

ىي ثورة اندلعت في العراق في شير  العشرين ان ثورةالثورة قبل ان تنتشر في جميع محافظات العراق.

    انيا .الى بريط لضموم ضد االحتالل البريطاني وسياسة تينيد العراق تمييدا 0991ايار مايو 

لشعب العراقي كانت ثورة العشرين حدثا تاريخيا طبيعيا نتيجة اسباب خارجية وداخمية تراكمت وجعمت ا  

عالن ثورتيم عمى المحتل، حيث استطاعوا من خالليا توجيو ضربة قوية لمكانة في حالة نفور تام إل

 .( 0)بريطانيا في المنطقة عموما والعراق بشكل خاص
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 : الخارجيةاالسباب 

 .م 1111ثورة مصر -1

كانت لثورة مصر ضد االحتالل البريطاني االثر القوي في تييئة الشعب العراقي لمقيام بثورتو       

الخالدة ، حيث زادتيم ثقة بأنفسيم وشجعتيم عمى اعالن الثورة ال سيما بعد اطالعيم عمى االنتصارات 

. حيث ادركت حكومة االحتالل مدى خطورة (9)طاني التي حققيا اشقائيم المصريين ضد االحتالل البري

وصول االخبار الى العراق فحاولت جاىدة من تقميل االخبار لكن العراقيين اطمعوا عمى اخبار ثورة مصر 

 .(3)عن طريق المجالت والجرائد التي كانت تصدر وتصل عن طريق العراقيين المتواجدين خارج العراق 

 م.1121-1111يا لة العربية في سور قيام الدو -2

لقيت اخبار الثورة العربية الكبرى في سوريا بقيادة االمير فيصل االول اىتماما كبيرا لدى العراقيين 

واصبحت في الوقت نفسو دافعا قويا ليم في مقاومة االحتالل لمحصول عمى استقالليم تحت حكم 

.وقد اىتمت صحيفة العراق بمتابعة ونشر اغمب االحداث التي (4)وطني مماثل لما اقيم في سوريا 

وقعت في سوريا ال سيما االجراءات التعسفية لمسمطات الفرنسية واعتقاليا قادة الحركة الوطنية بعد 

 .(5)احتالليا دمشق 

 المؤتمرات الخارجية االخرى.-3

البد لكل ثورة في العالم ومنيا ثورة العشرين من مؤثرات خارجية تتفاعل معيا وتتأثر بيا سواء   

كانت اقميمية او دولية ومن ىذه المؤثرات التي كان ليا دور في انبثاق ثورة العشرين الخالدة ىي 

ذ .اخذت تركيا تؤيد أي حركة وطنية تستيدف اضعاف النفو (6)الحركة الوطنية في تركيا 

ومن المؤثرات الخارجية االخرى ىي ثورة اكتوبر في روسيا التي وصمت اخبارىا  (.7)البريطاني 

 .(8)الى العراق عن طريق الصحف او عن طريق الداخمين الى العراق لغرض الزيارات 
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م فقد عدت 0908اما بالنسبة لبنود الرئيس ولسن االربعة عشر المعمنة في الثامن عشر من كانون عام 

د واسع يغمب الشعوب ومنيا العراق حيث حظيت بتأيميمة والمؤثرة في مجرى االحداث ألالعوامل ال من

 (.9)من العراقيين ووثقوا بيا وجعموىا مصدرا لمتمسك بحقوقيم المسموبة من قبل االستعمار 

 فرض سياسة االنتداب.-4

سيما بعد ان اتضح لمعراقيين من يعد ىذا العامل من ابرز العوامل الخارجية لقيام ثورة العشرين ال -5

خالل بيانات وتصريحات المسؤولين البريطانيين اصرار بريطانيا عمى حكم العراق وبقية الدول 

.حيث تعيدت بريطانيا عند قيام الحرب العالمية االولى وبداية احتالل (01)العربية حكما مباشرا

لعثمانية وتعيدت لمشريف حسين العراق بتخميص المناطق العربية والعراق من سمطة الدولة ا

.لكن الوعود البريطانية اتضح (00)بإقامة دولة عربية موحدة تضم كل من سوريا والعراق والحجاز 

م الذي وضع العراق تحت االنتداب 0991زيفيا بعد ان قامت بإصدار مؤتمر سان ريمو 

ت اعالن مؤتمر سان . تم(09)م 0991البريطاني ووافقت بريطانيا عميو في الثالث من ايار عام 

ريمو ردود فعل شديدة واستياء عام في مختمف انحاء العراق ال سيما في بغداد بأعتبارىا مركز 

الرأي العام العراقي حيث خرجت مظاىرات عامة رافضة لالنتداب ومطالبة باالستقالل عن طريق 

ييا مختمف القوميات الحفالت الدينية التي تقام بمناسبة المولد النبوي الشريف والتي شاركت ف

وفي اليوم الحادي والعشرين من ايار  (.03حيث القيت القصائد الحماسية المعادية لالحتالل ) 

م اقيم تجمع سياسي كبير في جامع الحيدر خانة الذي يعد المركز الرئيسي لمتجمعات 0991

سية اليبت ة حماالجماىرية حيث القى عيسى عبد القادر وىو احد موظفي دائرة االوقاف قصيد

 (. 04عتقمتو السمطات البريطانية ) مشاعر الجماىير فا
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زاد غضب الجماىير عمى اثر اعتقال عيسى عبد القادر وقرروا القيام بمظاىرات كبيرة احتجاجا عمى 

 (.  05تحدي السمطات ليم )

 :  حث الثانيـــــــــــــــــــــالمب

 االوضاع االجتماعية قبل الثور.1

رون ان يفعموا عثماني التي استمرت قرابة الخمس قالعراقيون خالل فترة الحكم اللقد اعتاد       

ما يشاؤون وبال تدخل الدولة العثمانية اال فيما يخص استحصال الضرائب وىو اشبو ما يكون 

بالحكم السائب وقد الف سكان العراق ىذا النمط من الحكم طيمة فترة الدولة العثمانية حتى 

ف الى ذلك ان الموظفين الحكوميين في العيد العثماني تساىموا في تطبيق اعتادوا عميو اض

االنظمة والقوانين تحت تأثير الرشوة والواسطة وقد رضى الناس في ذلك لتسيير امورىم ال سيما 

ولما جاء االنكميز شيد الناس نظاما جديدا لم يعتادوا ،المشايخ وكبار التجار والمسؤولين المحميين 

يألفوه طوال فترة الدولة العثمانية ،حيث كان نظام االنكميز شديدا في تطبيق القوانين عميو ولم 

 (.06وعدم وجود الرشوة والواسطة االمر الذي جعل الناس يتذمرون من ىذه السياسة الصارمة ) 

يا لقد اتبع البريطانيين سياسة عشائرية مختمفة عما كانت تتبعيا الدولة العثمانية في ايام حكم     

حيث كانت تتبع سياسة التفريق بين العشائر عن طريق بث النزاعات فيما بينيم بينما اتبعت بريطانيا 

سياسة مختمفة وىي اختيار شيخ واحد من كل منطقة في العراق او كل عشيرة كبيرة ودعمو بالمال 

المنطقة التي والسالح وبكل ما يمزم لكي يكون المسؤول اماميم عن االمن والنظام في منطقتو أي 

يسكن فييا وتخضع لنفوذ الشيخ وقد اثارت ىذه السياسة امتعاض وغضب بعض رؤساء العشائر 

 (.07الذين ابعدوا عن مسؤولياتيم السابقة) 
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 االسباب الداخلية        

 .سوء التصرف االداري -1

يمتازون بالعنف ضد الشعب لقد كمفت بريطانيا حكام عسكريين لتولي حكم البالد وىؤالء الحكام كانوا     

العراقي لذلك حمموا الشعب ما ال طاقة لو بيا بصورة مفاجئة لذلك احست الطبقات المثقفة بالخطر الذي 

فضال عن اجبار السمطات البريطانية المزارعين عمى ترك ، (08دد حريتيا لذلك اخذت تييئ لمثورة)يي

(.يضاف الى ذلك االجراءات  09كرية وبدون مقابل)اراضييم الزراعية وتسخيرىم لمعمل لصالح قواتيا العس

التعسفية التي اتبعتيا بريطانيا ضد العراقيين ال سيما قادة الحركة الوطنية ورجال الدين مما زاد من كره 

 (.91الشعب وحقده عمييم) 

 تأسيس االحزاب السرية.  -2

رب والعراقيين وتبين انيم اشد ظمما سرعان ما انكشفت االىداف الحقيقية لبريطانيا والحمفاء اتجاه الع      

وجورا من الذين سبقوىم واكثر استغالال لثرواتيم مما اقنع الشعب العراقي بضرورة التحرك والنضال عن 

(. لم تسمح السمطات البريطانية في العراق بقيام احزاب سياسية  90طريق التنظيم الحزبي لالستعداد لمثورة)

ذه الحركات الى تأسيس جمعيات واحزاب سياسية سرية كان اىميا حزب عمنية خوفا منيا ولذلك التجأت ى

العيد العراقي في بغداد والموصل وحزب حرس االستقالل الذي كان لو صالت مع مناطق اخرى من 

مناطق العراق وخاصة النجف وكربالء المتان كانتا من اكثر المدن العراقية تييئة لمثورة لوجود عمماء الدين 

 (.99فييا ) 
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 العامل الديني.  -3

يعتبر ىذا العامل من اىم العوامل وابعدىا اثرا في تحريض الناس عمى الثورة ضد االحتالل 

البريطاني ،حيث كان لمعمماء دور كبير في توجيو الناس لمقيام بالثورة واىم ىؤالء العمماء االمام 

(.ادى رجال 93الشيرازي الذي ىيأ الناس من سنة وشيعة وقربيم دينيا من اجل مصمحة البمد ) 

الدين دورا ميما في قيام الثورة ضد االحتالل البريطاني وكانوا من ابرز زعماء الثورة وقادتيا حيث 

وقفوا جنيا الى جنب مع قادة الحركة الوطنية ضد القوات البريطانية وقادوا الكثير من التظاىرات 

يطانية الكثير من رجال الدين السياسية الرافضة لسياسة االحتالل البريطاني.اعتقمت السمطات البر 

محمد رضا نجل الشيخ محمد تقي الشيرازي مما ادى الى ردود فعل قوية  يرزاوكان من اىميم الم

ىددوا فييا باستخدام القوة لتحرير رجال الدين فأصدر عمى اثر ذلك الشيخ محمد تقي الشيرازي 

روقة فزاد ذلك من حماس العراقيين فتواه التي اجاز فييا استخدام القوة لمحصول عمى الحقوق المس

 (.94في اعالن الثورة ضد االحتالل البريطاني ) 

 االنتفاضة الثورية في النجف . -4

لعبت مدينة النجف دورا بارزا في مقاومة االحتالل البريطاني منذ بداية احتاللو لمعراق في عام 

ن مركزىا الديني والسياسي م واصبحت مركز الثقل في التمييد لمقيام بثورة العشرين فضال ع0904

(،حيث تمكن اعضاء الجمعية االسالمية وبحركة منظمة من قتل الكابتن مارشال 95في العراق ) 

عن طريق ىجوم نفذتو ىذه المجموعة عمى مقر الحاكم البريطاني في النجف وكان في مقدمتيم 

بريطانية في العراق اثارت ىذه العممية السمطات ال ( .96الحاج نجم البقال احد كسبة النجف) 

واتخذت اجراءات مشددة ضد اعضاء الجمعية لمقبض عمى منفذي العممية حيث فرضت السمطات 

البريطانية حصارا قويا عمى مدينة النجف قطعت فيو جميع الطرق المؤدية الييا لمدة اربعين يوما 

 (.97) تمكنت من خالليا من القاء القبض عمى الثوار واعتقاليم بعد نفاذ ذخيرتيم 
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عمى الرغم من اخفاق ثورة النجف اال انيا لم تمنع من مواصمة مقاومتيا لالحتالل البريطاني 

واتضح ذلك من خالل الدور البارز الذي قامت بو مدينة النجف في ثورة العشرين فيما بعد حيث 

 (.98اصبحت مركزا لقيادة الثوار والعمميات الحربية ضد االحتالل البريطاني ) 

 .القتصاديالعامل ا -5

يعد الوضع االقتصادي المتدىور لمشعب العراقي سببا ميما من اسباب ثورة العشرين حيث زاد من     

معاناة الشعب العراقي واستياءه من سمطات االحتالل البريطاني حيث جعل الشعب العراقي اكثر 

لزراعية استعدادا لمقيام بالثورة يضاف الى ذلك سيطرة السمطات البريطانية عمى الكثير من االراضي ا

وتدمير الكثير من المشاريع االروائية مما اثر سمبا عمى مستوى االنتاج الزراعي ال سيما الحبوب التي 

تعد الغذاء الرئيسي لمشعب فضال عن ارتفاع االسعار بشكل عام حيث انعكس ذلك عمى مستوى 

لمفروضة في عامي (.قامت السمطات البريطانية برفع نسبة الضرائب ا99المعيشة لممواطن العراقي ) 

( ففي شمال العراق فرضت ضرائب عمى الشعب اكثر من 31م الى اكثر من ضعفين) 0909-0991

 ( 30خمسة عشر مرة مما كانوا يدفعونيا لمعثمانيين )

 .نتقاضات في شمال العراق وتلعفراال  -6

يدة في لم تمض فترة طويمة عمى احتالل السمطات البريطانية لمعراق حتى قامت انتفاضات عد     

شمال العراق قام بيا الشعب الكردي نتيجة االستياء الشعبي من سوء المعاممة والقسوة التي كان يعامل 

م وقعت االنتفاضة الكردية 0909ففي اذار عام كردي من قبل السمطات البريطانية ، بيا الشعب ال

عاممة من قبل السمطات االولى ضد االحتالل البريطاني من قبل عشيرة كويان في زاخو بسبب سوء الم

البريطانية ليا حيث قامت مجموعة من ابناء العشيرة باعتقال الحاكم البريطاني في المنطقة وقتمو ليتسع 

 (.39)فاضة الى العشائر الكردية االخرىبعد ذلك نطاق االنت
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بعد مدة قصيرة من انتفاضة عشيرة كويان وقعت انتفاضة كردية اكبر منيا في محافظة      

م حيث اتسع مداىا ليصل 0991يمانية بقيادة الشيخ محمود وذلك في العشرين من ايار عام السم

الى محافظة كركوك ورانية وحمبجة اضطرت عمى اثرىا السمطات البريطانية ارسال حممة عسكرية 

فشمت فييا من اخماد الثورة فأرسمت حممة عسكرية اخرى تمكنت من خالليا وبمساعدة بعض 

حدثت االنتفاضات الكردية ا(.33موالين لمسمطات من قمع االنتفاضة والقضاء عمييا) االقطاعيين ال

في شمال العراق صدا واسعا في مناطق العراق االخرى وساىمت في زعزعة مكانة بريطانيا وىيأت 

 (.34العراقيين لمقيام بثورة العشرين) 

 على المستوى السياسي واالقتصادينتائج ثورة العشرين :  ثــــــــــحث الثالـــــــــــــالمب    

االحتالل البريطاني شعر فيو  ضد في نضاليم لقد شكمت ثورة العشرين اول تحدي عام لمعراقيين    

زادت من العراقيين من خالليا بتماسك وحدتيم الوطنية بالدفاع عن حرية العراق واستقاللو فضال عن انيا 

ارادتيم واكسبتو بالوقت نفسو بحرية نضالية ساعدتو عمى قدرتيم عمى فرض و  ثقة العراقيين بأنفسيم 

خوض المعارك التي تمت ثورة العشرين واعممتيم بأن االعتماد عمى النفس ىو السبيل الوحيد لممطالبة 

 (.35باستقالليم الذي اصبح مطمبيم بعد ثورة العشرين )

ية والبشرية حيث قدر عدد الثوار كذلك اوقعت ثورة العشرين باالحتالل خسائر كبيرة من الناحية الماد

الذين شاركوا في القتال في ثورة العشرين بحدود مئة وثالثين الف ثائر كانت خسائرىم وفق التقديرات 

البريطانية ثمانية االف واربعمائة وخمسون شخص ما بين جريح وشييد اما خسائر القوات البريطانية بمغ 

بين قتيل وجريح ومفقود واسير بينيم الكثير من الضباط  بحدود الفين ومائتين وتسع وستون شخصا ما

البريطانيين والينود وقد تكبدت السمطات البريطانية خسائر مادية كبيرة بمغت بحدود مميون باون استرليني 

(.من النتائج الميمة التي حققتيا ثورة العشرين ىو احداث تأثير 36وىو مبمغ ضخم جدا في ذلك الوقت )
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ره عمى الرأي العام البريطاني واثارت اختالفا كبيرا في وجيات النظر بين الحزب الحاكم ميم انعكست اثا

في بريطانيا والحزب المعارض لو الذي طمب انسحاب قواتيم الى البصرة بأقل تقدير بسبب الخسارة 

ممة اال انيا (.عمى الرغم من ان ثورة العشرين لم تحقق اىدافيا كا37المالية التي اربكت اقتصاد بريطانيا )

اجبرت االستعمار البريطاني عمى تقديم تنازالت لصالح العراقيين حيث غيرت سياستيا بعد ان رأتيا ال 

تجدي نفعا حيث قام برسي كوكس بعد وصولو الى العراق باالتصال بالشخصيات الميمة وطمب منيم 

مت بريطانيا بتشكيل اول حكومة (.قا38المساعدة لتحقيق مطالبيم وتشكيل حكومة وطنية بنظارة بريطانية )

م،بعد ان 0991عراقية مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب في الخامس والعشرين من تشرين االول عام 

تيقنت بأن الحكم المباشر في العراق لم يجدي نفعا ال سيما بعد الثورة التي عمت مدن العراق والحقت بيا 

مندوب السامي برسي كوكس بتكميف عبد الرحمن النقيب خسائر كبيرة باالرواح واالموال لذلك قام ال

(،وترشيح االمير 41كذلك قامت بريطانيا بعودة المنفيين من خارج البالد ) (39لتشكيل الحكومة العراقية )

(.اما عمى الصعيد االقميمي فقد تركت ثورة العشرين تأثيرا ميما ال 40فيصل بن الحسين ممكا عمى العراق)

ي انسحبت منيا عدد من القوات الى العراق و جعمتيم يفكرون بالثورة ضد البريطانيين سيما عمى ايران الت

(49.) 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة

من خالل دراستنا ليذا البحث نستطيع ان نستنتج عدة مفاىيم ورؤى ليذه الثورة التي اصبحت تاريخا     

 ونبراسا لكل الثورات التي تمتيا.

 -مفاىيم ىـــــــــــي:ومن ىذه ال  

 تعتبر ثورة العشرين اولى الثورات العراقية التي انبثقت من صميم عراقي خالص.   -0

 وحدت ثورة العشرين جميع ابناء الشعب العراقي من عرب واكراد وطوائف اخرى ضد المحتل  -9
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الشرارة التي اشعميا شعالن ابو لثورة العشرين التحررية قبل اندالع  كان ىناك تمييد مسبق  -3

 الجون في الرميثة .

كان لفتوى الجياد التي اعمنيا المرجع الديني محمد تقي الشيرازي االثر الكبير في اتساع حجم  -4

 الثورة ال سيما في المناطق الشيعية وبالخصوص منطقة الفرات االوسط.

 سكرية التي وصمتيا من ايران .استطاعت بريطانيا من القضاء عمى الثورة بسبب االمدادات الع -5

حققت ثورة العشرين نتائج سياسية واقتصادية كبيرة عمى الصعيد الداخمي ومنيا تشكيل حكومة  -6

 مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب.

حققت انجازات كبيرة عمى المستوى الخارجي ومنا التمييد لوضع العراق في عصبة االمم المتحدة  -7

 م.0939الذي تم في عام 

 وامش اله
                                                           

 . 241، ص  1115، بغداد ،  2م ، مطبعة دار السالم ، ط 1121عبدهللا فٌاض ، الثورة العراقٌة الكبرى  - 1

 . 251المصدر نفسة ، ص - 2

بٌروت ،  عبد العزٌز سلٌمان نوار ، تارٌخ العرب المعاصر مصر والعراق ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، - 3

 .461م ، ص  1113

 136، ص  1111زاهٌة مصطفى قدورة ، تارٌخ العرب الحدٌث ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ، بٌروت ،  - 4

– 131 . 

فارس محمود فرج الجبوري ، وقائع ثورة العشرٌن فً ضوء مواد صحٌفة العراق دراسة تارٌخٌة ، رسالة ماجستٌر  - 5

 . 53، صم  2112، كلٌة التربٌة ، جامعة تكرٌت ، 

 . 54؛ فارس محمود الجبوري ، المصدر السابق ، ص 1121اب ،  4،  55صحٌفة العراق ، العدد   -6

،  1155كلٌة االداب ، جامعة بغداد ، راقٌة، رسالة ماجستٌر، سؤدد كاظم مهدي، ارنولد ولسن ودورة فً السٌاسة الع -1

  . 115ص 

م، 1111،بغداد،  ٌن الوطنٌة التحرٌرٌة فً العراق ،مطبعة الجمهورٌةكوتلوف ،ترجمة عبد الواحد كرٌم ،ثورة العشر -1

 .55؛ فارس محمود فرج ،المصدر السابق ،ص 131 – 131ص 

 .56المصدر نفسه،ص 1-
 .44-43المصدر نفسه،ص - 11

 . 13م،ص1111،لبنان ،4عبد الرزاق الحسنً ،الثورة العراقٌة الكبرى ،مطبعة دار الكتب ،ط 11-
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عبد الدراجً ، جعفر ابو التمن ودوره فً الحركة الوطنٌة فً العراق ، دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، عبد الرزاق  -12

 . 15، ص 1111

 .  11 -15عبد الرزاق الدراجً ،المصدر السابق ، ص  - 13

 .11المصدر نفسه ،ص - 14

 – 132، ص 1111، بغداد ،  2، الوقائع العراقٌة فً الثورة العراقٌة ، مطبعة االدٌب البغدادٌة ، ط علً البازركان - 15

133 . 

 
 .  22 – 21، ص  1111، بغداد ،  5علً الوردي ، لمحات اجتماعٌة من تارٌخ العراق الحدٌث ، ج - 16

 .  21المصدر نفسة ، ص - 11

 .11،ص1112،النجف، 1العشرٌن، طكامل سلمان الجبوري ،الكوفة فً ثورة -11

 . 114 – 113عبد الرزاق الحسنً ، المصدر السابق ، ص - 11

،  1111، بغداد ،  1، دار الشؤون الثقافٌة العامة ، ط 1عبد الرزاق الحسنً ، تارٌخ العراق السٌاسً الحدٌث ، ج - 21

 .  141ص 

 .  46فارس محمود فرج الجبوري ، المصدر السابق ، ص  - 21

 .  13 – 12كامل سلمان الجبوري ، المصدر السابق ، ص  - 22

 . 214 – 212عبدهللا فٌاض ، المصدر السابق ، ص  - 23

 . 114 – 113عبد الرزاق عبد الدراجً ، المصدر السابق ، ص  - 24

 .  51فارس محمود فرج الجبوري ، المصدر السابق ، ص  - 25

، السنة الثالثة  1،)االقالم( ،مجلة ،ج 1111اذار  11لكابتن مارشال فً عبد الرزاق الحسنً ، ثورة النجف بعد مقتل ا-26

 .  35 – 31ص ، 1161،بغداد ، اذار 

الشٌخ جعفر محبوبة وكتابه ماضً النجف وحاضرها ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة عالوي عباس العزاوي ،-21

 .  24، ص 1111االداب ، جامعة الكوفة ، 

الدٌن ، ثورة العشرٌن فً ذكراها الخمسون معلومات ومشاهدات ، مطبعة التضامن ، بغداد ، محمد علً كمال  - 21

 . 15 – 11، ص  1111

محمد سلمان حسن ، العامل االقتصادي فً الثورة العراقٌة االولى ، مطبعة جرٌدة الجمهورٌة ، بغداد ، بدون تارٌخ  - 21

 . 16 – 15، ص 

 .  111كوت لوف ، المصدر السابق ، ص  - 31

 .  21، ص  1111كمال مظهر احمد ، دور الشعب الكردي فً ثورة العشرٌن العراقٌة ، مطلعة الحوادث ، بغداد ،  -31

  51صالمصدر السابق،،فارس محمود فرج الجبوري ؛11–11المصدرنفسة،ص-32

 . 11 – 11كوتلوف ، المصدر السابق ،  - 33

 . 12، ص 1111ق السوفٌتً ، مطبعة الزمان ، بغداد ، كمال مظهر احمد ، ثورة العشرٌن فً االستشرا -34
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،  21، المجلد  2كمال مظهر احمد ، ثورة العشرٌن واهمٌتها فً ضوء اصداءها الخارجٌة )المورد ( ، مجلة ، العدد  - 35

 .  31 – 31م ، ص  2111بغداد ، 

 .  11؛ فارس محمود فرج ، المصدر السابق ،  ص  1121اب  12،  62صحٌفة العراق ، العدد  - 36

 .15فارس محمود فرج ،المصدر السابق،ص- 31
، رسالة ماجستٌر ، كلٌة االداب ،  1123 – 1164منتهى عذاب ذوٌب ، برسً كوكس ودورة فً السٌاسة العراقٌة  - 31

 .  111 – 116،ص1155جامعة بغداد ، 

  .  141، ص  م2114كامل سلمان الجبوري ، النجف االشرف والثورة العراقٌة ، دار الضٌاء ،  -31

، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة ابن  1121 – 1111، بغداد فً ضل االحتالل البرٌطانً مدٌنةاٌاد طارق الدلٌمً ، -41

 . 141، ص  2112اد ، رشد ، جامعة بغد

، وثائق ثورة العشرٌن فً كتاب كامل سلمان الجبوري ، دراسة تحلٌلٌة ، رسالة وسن صاحب عٌدان الجبوري  - 41

 .212، ص  م2111ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للبنات ، جامعة الكوفة ، 

 . 41كمال مظهر احمد ،المصدر السابق،ص - 42

 قائمة المصادر
 . 0975، بغداد ،  9م ، مطبعة دار السالم ، ط 0991عبداهلل فياض ، الثورة العراقية الكبرى  -1

بيروت ،  عبد العزيز سميمان نوار ، تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، -2

 م . 0973
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صحيفة العراق دراسة تاريخية ،رسالة ماجستير ،كمية  رين في ضوء موادوقائع ثورة العشفارس محمود الجبوري ، -4

  .9119التربية ،جامعة تكريت،

 م.0991اب ،  4،  55صحيفة العراق ،العدد  -5

سؤدد كاظم ميدي ، ارنولد ولسن ودورة في السياسة العراقية ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية االداب ،  -6

 . 0955جامعة بغداد ، 

ف ، ترجمة عبد الواحد كريم ، ثورة العشرين الوطنية التحريرية في العراق ، مطبعة الجميورية ، بغداد  ، كوتمو  -1

 م . 0970

 . 0978، لبنان ،  4عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، مطبعة دار الكتب ، ط  -1
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،  9، )االقالم( ، مجمة ، ج 0908اذار  09عبد الرزاق الحسني ، ثورة النجف بعد مقتل الكابتن مارشال في  -11
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 تاريخ  .
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، المجمد  9كمال مظير احمد ، ثورة العشرين واىميتيا في ضوء اصداءىا الخارجية )المورد ( ، مجمة ، العدد  -21

 م . 9111، بغداد ،  98
، رسالة ماجستير ،كمية التربية  0990 – 0907مدينة بغداد في ظل االحتالل البريطاني ، اياد طارق الدليمي ، -22

 م. 9119جامعة بغداد ، ابن رشد ،
وسن صاحب عيدان الجبوري ، وثائق ثورة العشرين في كتاب كامل سممان الجبوري ، دراسة تحميمية ، رسالة  -23

 . 9100ماجستير ، كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة ، 
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 البشرية الموارد لتنمية اتالجامع يف الشاممة الجودة إدارة مبادئ تطبيق 
 

 م.د أحالم حميد نعمة الجنابي 
 جامعة القادسية /كمية التربية

  البشرية الموارد تنمية، الشاممة، الجودة إدارة : المفتاحية الكممات
 وتطبيقيا الجامعات( ) العالي التعميم في الشاممة الجودة إدارة مفيوم بتناول الدراسة تبدأ: الممخص
 البشرية الموارد في وأثرىا الجامعات في الشاممة الجودة إدارة نظام بناء خطوات بيان ثم ومعاييرىا،
 في الشاممة الجودة إدارة تطبيقات في العالم في الجامعات تجارب بعض إلى التطرق ثم العاممة.

 والمراجع. والتوصيات بالنتائج الدراسة نختم ثم المتميزة. ممةالعا البشرية الموارد وتخريج الجامعات
 

 الوسائل بين تمزج وىي الموجية الحديثة اإلدارية المفاىيم أحد إلى الشاممة الجودة مفيوم يرتكز :المقدمة
 أجل من وذلك الدقيق التخصص ذات الفنية الميارات وبين أخرى، جية من االبتكارية واألعمال اإلدارية
 أن الدراسات معظم ووجدت الشديد باالىتمام الشاممة الجودة إدارة وحظيت  [1]اإلدارة. مستوى إسناء

 انخفاض عبر وذلك تطبقيا، منظمة أي أداء عمى إيجابي بشكل ينعكس الشاممة الجودة إدارة تضييق
 [2]بينيم. الوظيفي الرضا مستوى وارتفاع العاممين بين العالقة وتحسين األداء حسنوت التكاليف
 شككت حيث االستشارية الشركات بعض لدى الجودة ىذه دراسة تم   الشاممة الجودة بإدارة االىتمام وسبب

 مجالت في الدراسات ىذه ونشر والصعوبات التحديات مواجية في الشاممة الجودة إدارة  مساىمة في
 باحث كل يحاول مفيوما الجودة مفيوم الدراسات ىذه جعمت وقد عممية، دوريات في أو  عممية محكمة

 [3]التحسين. في حقيقي تاثير لو ليس زائف نفسو الوقت في وىو بو، ومعرفة إلماما لو أن يدعي أن
 منظمة أو مؤسسة أي في أداء في األعمال الكفاية ترفع األعمال أداء في الشاممة الجودة إدارة ميمات من

 تواجو أن المؤسسات ليذه بد ال ىنا ومن ؛ ذلك غير أم شركة أم حكومية إدارة أم جامعية كانت سواء
 الجودة. إدارة مفيوم بتطبيق ذلك ويكون والتحسين التطوير أمام عائقا تقف التي والتحديات الصعوبات

 وتخفيض اإلنتاج زيادة تحقيق بوساطة وذلك ليا، المشابية المؤسسات من غيرىا عن المؤسسة ىذه وتميز
 في بميغ أثر ذا ذلك كان ذلك ضوء في المقدمة. لمخدمة الجودة مستوى وتحسين األداء في الكمفة

 واالجتماعي االقتصادي موهون المجتمع مع وجودتيا المؤسسات ىذه ارتباط بسبب العالي التعميم مؤسسات
 التعميمي. والثقافي
 مستوى عمى العالمية المطالب وازدياد العالي التعميم بمؤسسات الممتحقين الطمبة أعداد زيادة وبسبب

 ثم خاص، بشكل ولمدارسين عام بشكل لممواطنين المقدمة الخدمات لتحسين العالمية والييئات المنظمات
 العالمية والمنظمات الدولية باالتفاقيات الدول وارتباط الطمبة استقطاب في الجامعات بين التنافس ازدياد
 تغيير في سريع تطوير إحداث في رئيسة وظيفة اليائمة المعرفية الثورة وتؤدي العالي. التعميم مستوى عمى
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 والثقافية ميةوالعم واالقتصادية االجتماعية النشاطات في أىمية من ليا لما العالم في المكتبات إلى النظرة
 أو لمجيات تدفقيا وتسييل وحفظيا وتنظيميا المعمومات بجمع تقوم المكتبات وىذه مجتمع، ألي

 تقويم بيا يتم التي الرئيسة المعايير أحد من وتعد األفراد، أو المؤسسات أو لمجيات األفراد أو المؤسسات
 جعمت التي الرئيسة األسباب من تيامجاال بكل الحديثة فالتقنية كالجامعات، ليا التابعة المؤسسات
دارتيا بالجودة تيتم الجامعات دارتيا بالجودة تيتم يتعمق وما وا   من لممستفيدين تقويم من بيا يتعمق وما وا 
 المؤسسات. ىذه تقود التي الزيادة وتحسين بيا العاممين وتحسين الخدمات

 : الشاممة الجودة إدارة مفهوم     .1 
دارتيا الشاممة الجودة إدارة عن تتحدث التي األدبيات مراجعة عبر لوحظ  مصادر عمى تعتمد أنيا وا 
 الجودة فإدارة ومبادئيا. وفمسفتيا وظائفيا وبيان تأسيسيا في ميما دورا أدوا مشيورين لعمماء أجنبية
 ( TQM ) بالمصطمح عادة وتختصر MANAGMENT QUALITY TOTAL لمتعبير ترجمة الشاممة

 بأنيا اإلدارة فعر ف عنصرا، عنصرا التركيب ىذا تناول فبعضيم ليا، الباحثين تعريفات تعددت وقد
 الجودة وأما لمجودة، متواصل إسناء أجل من المؤسسة إمكانية عمى والمحافظة التطوير

( QUALITY) الشاممة وأما ومتطمباتو، المستفيد رغبات تحقيق فيي (  TOTAL) عن البحث بيا فيعنى 
 تقدميا التي الخدمات عن رضاه بتقويم وانتياء المستفيد حاجات من ابتداء كميا، العمل مظاىر في الجودة

 المؤسسة. لو
  

 العميل تقييم عمى واالعتماد مرة أول من سميم بشكل بالعمل القيام بأنيا األمريكي الفدرالي المعيد وعرفيا
 الجودة مبادئ إلى ترتكز التي التعريفات من  وغيرىا األداء في اإلسناء مدى معرفة في المستفيد أو

لى التنافسية الميزة لضمان باستمرار  المنتج تحسين عمى والعمل المستفيد عمى بتركيزىا الشاممة  كيفية وا 
لى الشاممة الجودة أداء  الشاممة الجودة إدارة ظل في تعامل التي فالمؤسسات [4]والنتائج. األىداف وا 
جراءات إدارتيا في تنطمق حديثة إدارية فمسفة إلى تستند  إدارة تعتمدىا التي األساليب بعض _ عادة _ وا 
 : األساليب ىذه ومن الشاممة الجودة

  
 ذلك ويكون TECHNUQUE SOLVING PROBLEM  المشكالت حل أسموب               -1

 ىذه ميام ومن حميا، عمى والعمل الجامعة في المشكالت لمناقشة فرق تكوين طريق عن
 [5]. الجودة تحسين المجان

 أفضل عن البحث عمى تعتمد وىي BENCHMARKING المرجعية المقارنة               -2
 بقياس تقوم ثم ومن  األداء في التفوق إلى تؤدي منافسة مؤسسات بيا تقوم التي الممارسات

 وىذه األحسن لتحقيق المطموب التغيير طبيقوت األخرى الجامعات مع بالمقارنة األداء ىذا
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يجاد واحتياجاتيم  الجامعات في الدارسين توقعات تحديد إلى تيدف المقارنة  واضحة أىداف وا 
 [6]الجودة. إسناء من

 االقتراحات نظام بوضع ويكون SYSTEM SUGGESTION االقتراحات أنظمة               -3
 [7]دراستيا. االقتراحات ىذه وتتبنى بالجامعة لمموظفين

 عمى يساعد اسموب وىو SYSTEM TIME IN -JUST المناسب التوقيت أنظمة               -4
 [8]المناسب. الوقت في الكمية وطمب لممواد الفعمي المخزون تقنيين

 تساعد CONTROL PROCESS STATISTICAL اإلحصائية العمميات رقابة               -5
 الجودة تحسين لجان تزود التي صائيةاإلح األساليب تطبيق عمى الحاسوب وبرمجيات البيانات
 العاممين مشتركة[9]ما. قرار اتخاذ أو ما، مشكمة حل عمى تساعد ببيانات

  
 بين تفاعل إلى الشاممة الجودة إدارة في النظام يؤدي :  الجامعات في الشاممة ةالجود إدارة 1.1

 والموظفون والطمبة الدراسية المناىج وىي: لألجيزة واألساليب األفراد في المتمثمة التعميم مدخالت
 من تفيدوالمس الخريجين من المتخصصة الكوادر في المتمثمة المخرجات وبين التدريسية والييئة اإلداريون

 واألساليب الجامعي والييكل التعميمية والعممية النظام ومنيا: المفاىيم بعض في كالمؤسسات التعميم نظام
 العاممين عمىمشاركة والتركيز االستراتيجية( من جزءا الجودة واعتبار الطمبة ) المستفيدين عمى والتركيز
 الشاممة الجودة فإدارة [10]الجودة. في ؤوالمس الجامعة في عضو كل لتحسين االستمرارية عمى والتركيز

 والييكل التعميمية والعممية النظام وىي: بيا، المتعمقة المفاىيم بعض تحديد منا تتطمب الجامعات في
 من رئيسا جزءا الجودة وتعد وحاجاتيم والمستفيدين الدارسين عمى تركز عناصر وىي واألساليب، الجامعي

 أي الجودة؛ عن ومسؤولة الجامعة في عضوا وتعد التحسين في االستمرارية عمى وتركز استراتيجيةالجامعة
 . التعميمي لمنظام والمخرجات المدخالت بين التفاعل عبر قيم نظام الشاممة الجودة إدارة أن
  
 [11] يأتي: ما المعايير ىذه أىم من : الجامعات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق معايير .1.1

 والتعمم. التعميم لدعم المادية المصادر توفر        أ. 
 والتعمم. التعميم لدعم المؤىمين الموظفين توفر   ب. 
 والطمبة. التدريسية الييئة من المفيومة األىداف توفر    ج. 
 وغاياتو. البرنامج بأىداف الدراسية الموضوعات محتوى ارتباط      د. 
 التعميم. في المسؤولية وتحمميم الفاعمة المشاركة عمى الطمبة تشجيع       ه. 
 لمبرنامج. ومناسبتو البرنامج معايير      و. 
 والعادل. والموضوعي الصادق التقييم       ز. 
 واسع. بشكل وغاياتو المساق أىداف يغطي الذي التقييم    ح. 
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 م.التقيي من المفيدة الراجعة لمتغذية الطمبة تمقي    ط. 
 الجامعة. إلى لالنتقال قابمة ومعرفة ميارات عمى الطمبة حصول    ي. 

  
 من إليو ترجو ما تحقيق أجل من معينة بخطوات تقوم أن بد ال النظام ىذا بتطبيق الجامعات تقوم ولكي
 التدريس طرائق وتحسين التكاليف وتخفيض الخدمات نوعية وتحسين العاممين لدى األداء مستوى رفع
 التي الفوائد ىذه من وغيرىا المناقشة عمى الجامعات واستمرارية لممؤسسة العاممين لدى الوالء ةوزياد
 : الخطوات ىذه أىم ومن الجامعة، في العاممون األفراد يجنييا

 الكفاية. ذات المتعددة المجان تشكيل        
 الجامعة. في والمديرين العاممين تدريب        
 الجودة. دليل إعداد        
 الجودة. إدارة عناصر تحديد        

  
 يأتي كما جامعة أي في الشاممة الجودة برنامج بدء في منيا االستفادة يمكن الخطوات ىذه ضوء في
:[12] 

 عامة رؤية ويسبقيا لمعاممين، واضح بشكل mission  الجامعة أىداف كتابة (1
 بالتساؤل: إنجازه تم ما بمعنى المستقبل، في الجامعة مسار تحدد ؛ vision لمجامعة

 يكون ذلك لتفعيل نريد؟ ما إلى نصل وكيف نكون؟ أن ةنريد واين اآلن؟ نحن أين
 وقد اإلداري. العممي األداء جوانب كل في بالتميز( االلتزام ) ىو لمجامعة العام اليدف
 إنتاج عممية في يكون أو العممية والدراسات البحوث في ما، لجامعة مثال التميز يكون

 عالية. بكفاية السوق حاجات لسد المؤىمين الدارسين
 بمراجعة وذلك المستمر التطوير إلى ترتكز لمتغيير استراتيجية ببناء القيام  (2

بداعيا المعرفة بنقل التميز  وأساليب القيم ونظام لمجامعة اإلداري والييكل االىداف  وا 
 األساسية. الجامعة وظائف من المجتمع.وىذه وخدمة

  
 : الجامعات في والتميز الجودة .1

 وتحسين الجامعات في والمحاضرين األساتذة أداء تحسين من بد ال الشاممة الجودة إدارة نجاح لضمان
 ىذه تحقيق عمى تساعد التي العوامل بأن سابقا ذكر وكما وقصرىا. اإلجراءات وسيولة األنظمة مرونة

 وتحميل التخطيط عبر مستمر بشكل التحسين يتم أن في تكون الشاممة الجودة إدارة في المطالب
 جمة فوائد تحقق الجامعات في الشاممة فالجودة الخطط. وتنفيذ وأساليبو العمل إجراءات حول المعمومات

 [13]: يأتي ما تحقق إنيا بحيث تطبيقيا حالة في
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 ومراجعتيا. وتطويرىا الدراسية لممناىج وتقييميا الجودة ضبط -1
 األداء. قياس معايير وتطوير الجامعي التعميمي النظام في األداء تقييم -2
 طمبة.لم الخدمات تقديم -3
 الموظفين. بين الثقافي السموك تغيير -4
 التنافسية. القدرة ومنحيا الجامعات تسوق -5
 الجماعي. العمل أسموب تطوير -6
 الجامعات. في التعميم جودة عمى تركز تنظيمية ىياكل إيجاد -7

  
 ىيكل بناء عمى أثر ىناك يكون سوف الجامعات في الشاممة الجودة إلدارة الجمة الفوائد ىذه ضوء في

 التقنية وثورة االقتصادية والتكتالت كالعولمة والعشرين الواحد القرن تحديات مواجية تستطيع وسموكيات
 تقف التي المعوقات بعض الجامعات في الشاممة الجودة إدارة تطبيق يواجو قد أخرى ناحية ومن الحديثة.
 تواجو التي الصعوبات إلى أشار فبعضيم العوائق ىذه حول اآلراء واختمفت الفوائد، ىذه تحقيق دون حائال

 [14]: يأتي كما العوائق ىذه بعض تتبع ويمكننا واألىمي، الحكومي التعميم في التطبيق
 العممية متطمبات لتحقيق الالزمة البيانات توفر وعدم المعمومات نظام ضعف        -

 التعميمية.
 المؤىل. التدريسي الكادر توفر عدم        -
 العالي. التعميم سياسات وضع في المركزية        -
 وعدم التدريسية الييئة أعضاء بعض لدى التدريس عممية في الخبرة نقص        -

 التدريس. في الحديثة لألساليب قبوليم
 لمجامعة تسويقيا بسبب الجامعات بعض في الصحيحة المعمومات دقة عدم        -

 الجودة. في الصدقية وانعدام الطمبة الستقطاب
 الجودة. رةإدا لتطبيق السريعة النتائج توقع تعجل        -
 الجودة. تحسين إلى تؤدي التي ىي الحاسوب اجيزة بأن االعتقاد        -
 ومضممة. خاطئة نتائج إلى يؤِدي مما اإلحصائية لمطرق الواعي غير التدريس        -
 والعاممين. اإلدارة من التغيير مقاومة        -
 عمى اعتمادىا من أكثر بالجودة خبراء عمى الشاممة الجودة برامج اعتماد        -

 المؤسسة. في العاديين األشخاص
 كمو. النظام عمى وليس الجودة إدارة في معينة أساليب عمى التركيز        -
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 ويشارك الجودة تحسين عممية تفيم لمجامعة عميا إدارة ىناك يكون أن يتطمب العوائق ىذه عمى فالتغمب
 من يمزم بما العممية ليذه واإلعداد والتخطيط مدرسين أم نإداريي كانوا سواء الموظفون العمل ىذا في

 نجاحيا. لضمان حديثة تقنية وأساليب قيادية ميارات
  

 في الشاممة الجودة إدارة تطبيق بدأ : الشاممة الجودة إدارة تطبيق في العالم في الجامعات تجارب .1.1
 والكميات الثانوية المدارس بعض بو قامت ما عبر ذلك كان إذ المتحدة؛ األمريكية بالواليات األمر بداية

 تطبيق إلى األمريكية أالسكا بوالية إيدج( )ماونت مدرسة بادرت فمثال لمتعميم، إصالح بعممية والجامعات
 في أخرى مدارس التوجو ىذا وتبنت الوطني المستوى عمى يحتذى مثاال وأصبحت الشاممة الجودة إدارة
 الجودة في ويمز جائزة عمى ويمز بمقاطعة دراي( يني )ت مدرسة حصمت نيابريطا وفي ديترويت(، ) والية
 م.1995 عام
  

 من مجموعة تحديد وتم الشاممة الجودة إدارة نظام أريغون جامعة طبقت فقد الجامعات مستوى عمى أما
 الشاممة الجودة نظام لتطبيق االفضل النيج أن إلى النتيجة وخمصت الجودة إدارة نظام لتطبيق األىداف

 واضحة تحسينات إنجاز استطاعت فقد بنسمفانيا جامعة أما االستراتيجي. التخطيط نيج أريغون جامعة في
 وأىداف استراتيجيات بصياغة الجامعة وقامت م،1993 عام الجامعة في اإلدارية الخدمات نوعية في

 الجودة إدارة بتطبيق قامتو  تكمفة بأقل الزبائن خدمة عمى وركزت الجامعة، في والتعميم البحث لدعم
 ) العميا الجامعية الدراسات ومرحمة )البكالوريوس( األول الجامعية المرحمة مستوى عمى الشاممة

 األعمال. إدارة قسم في الدكتوراه( ) العالية واإلجازة الماجستير(
  

 واألنظمة اإلدارية نبالجوا عمى والتركيز الشاممة الجودة إدارة بتطبيق قامت أخرى أمريكية جامعات وىناك
 ستايت( ميسوري ويست نورث ) جامعة وفي العممي، والبحث التعميمية الجوانب من أكثر المالية
 من إلييا الرجوع يمكن عديدة أخرى تجارب وىناك [15]النوعية. ثقافتيا بتطوير وقامت م،1986 عام

 أدناه. المذكورة والمراجع المصادر
  

 وىذا الصناعي، المجال في الجامعات في سيما وال باليابان الشاممة الجودة فكرة نشأت : اليابان تجارب
 وىذه الشاممة الجودة تحقيق في حقيقيا إسياما تسيم مفاىيم إلى يشير إذ الجودة؛ بيت عميو أطمق المفيوم
 اإلداري والنظام االجتماعي النظام من تتكون وىي الفوقية، البنية ومنيا: مرتكزات، إلى ترتكز المفاىيم
 والتحسين بالحقائق واإلدارة البشر واحترام العمل خدمة حيث من الجودة ركائز وثانييا التقني؛ والنظام

 اإلدارة؛ إنسانية ورابعيا األعمدة؛ أو السقف إلييا يرتكز التي الحجرية واألحكام االصول ياوثالث المستمر؛
 اليابان في واشتير بالجودة عالقة لو إداري مفيوم وثمة  [16]والقيم. والرؤية والميمة األركان وخامسيا
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 اإلدارية، والخبرات بالمعرفة الشعوب من غيرىم عمى يتفوقون اليابايين جعمت التي األسباب من وكان
 وىي اإلنتاج لمشكالت عالجا بوصفيا ح( ) بنظرية يسمى ما المجال ىذا في المشيورة النظريات ومن

 النظرية وليذه اإلنتاجية زيادة مشكمة حل مفتاح ىو والممتزم السعيد العامل أن أساس عمى ومتق نظرية
 [17]واأللفة. والمودة الحذق أو والميارة الثقة وىي: عناصر، ثالثة

  
 الجودة معايير بتطبيق واإلسالمية العربية الجامعات بدأت : واإلسالمي العربي العالم تجارب .1.1

 وصنفت عربية، لجامعات عدة نماذج ىناك وكان الجامعات ىذه لدى المعايير تنوعت وقد فييا، الشاممة
يجابياتيا المعايير ىذه لنا  الجامعات مثمة ومن وبعده، التطبيق أثناء واجيتيا التي المشاكلو  وسمبياتيا وا 

 يأتي: ما المبادئ ىذه بتطبيق قامت التي
  

 كمية تجربة إلى[18]المعاصريين أحد دراسة تشير إذ ؛ُعمان بدولة قابوس السمطان جامعة تجربة أوال:
 وخدمة البحثية الخدمات عل وضبطيا الجودة ضمان أنظمة تطبيق في قابوس السمطان بجامعة التربية

 األكاديمي( ) العممي االعتماد عمى لمحصول التربية كمية سعي عمى التجربة ىذه أكدت حيث المجتمع،
 : وىي عدة، بمراحل بدأت لجان بتشكيل وقامت المطروحة، رامجيالب
  

 واالطالع العممي االعتماد عمى حصمت وجامعات كميات إلى المجان زيارة األولى: المرحمة
 وقطر. المتحدة العربية اإلمارات جامعة سيما وال تجربتيا عمى

 الذي لمقسم ذاتية دراسة إلعداد التدريس ىيئة أعضاء من لجان تشكيل الثانية: المرحمة
 الخاصة والمساحات والمباني بالقسم التعريف وىي: شت، بنودا الدراسة تتضمن إليو ينتمون
 وبحثية( تعميمية ) القسم يطرحيا التي والبرامج وأساليبيا قسم لكل العممية والغدارة بالقسم

 خدمة في قسمال ودور القسم في البحثي النشاط وطبيعة القسم في العممية والتخصصات
 وأعضاء القسم وخريجو القسم في والمادية البشرية والموارد والتعمم التعميم ومصادر المجتمع،

 الخارج. من متخصصين إلى الدراسة أرسمت ذلك وبعد التدريس، ىيئة
 في األقسام أعمال عمى لالطالع الخارجيين  الممتحنين لزيارة برنامج وضع الثالثة: المرحمة
 المراحل ىذه بعد األكاديمي االعتماد عمى الكمية حصمت الكمية بيذه التجربة وخمصت الكمية

 الثالث.
  

 القرى أم وجامعة العالي التعميم وزارة قامت إذ ،السعودية العربية بالمممكة القرى أم جامعة تجربة ثانيا:
 تطويرية مراحل عبر وذلك بالمممكة العالي التعميم مؤسسات في والنوعية الجودة تطبيق في بالسعودية

 لحضور أماميم الفرصة إتاحة عبر واألكاديميين اإلداريين من موظفييا بتأىيل الجامعة عناية تبين لمجودة
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 الييئة أعضاء لدى األداء تحسين في رائدة خطوة ىذه وكانت المصاحبة، العمل وورش التدريبية الدورات
 اإلنترنت بشبكة دائم بشكل مربوط حاسوب يازج تدريس عضو لكل الجامعة ووفرت وتطويره، التدريسية
 [19]الحاسوب. باستخدام والبحت التعميم في األداء لتحسين فرصا ليم ووضعت

  
 : الجامعات في البشرية الموارد تنمية في الشاممة الجودة مبادئ رأث -3

 مفيوم بتحديد نبدأ الجامعات، في البشرية الموارد تنمية في واثرىا الشاممة الجودة مبادئ ببيان البدء قبل
 فييا ترى مجتمعية نظرة اإلنسان إلى النظر تعني أنيا إلى والعربية الغربية األدبيات تشير إذ بشرية، موارد
 الجودة إدارة تستخدم حيث وغاياتيا التنمية أداة البشر أن يعني وىذا [20] وتفاصيميا، الشجرة وليس الغابة

 ال حقيقية تنمية وأي [21] والحصر، والتعبئة الحشد موارد بمفيوم ويقصد البشر. تنمية أجل من الشاممة
 البشرية الموارد بتنمية العناية قضية وأخذت حقوقو، بكامل يتمتع لذيا الحر اإلنسان عمى تعتمد أن بد

 ومحمي. عالمي مستوى عمى ذلك وكان االستثمار، درجات أعمى من بوصفيا االىتمام من واسعة مكانة
 والثقافية االجتماعية واألبعاد االقتصادية األبعاد ومنيا: عدة، أبعادا البشرية الموارد بتنمية العناية أخذت

 وتوفير ليا التقدم تحقيق عبر االقتصادية بالتنمية الدول اىتمت االقتصادية األبعاد في فمثال والتعميمية؛
 عالية وبجودة الشاممة الجودة ضوء في تعميميا تأىيال المؤىل فالموظف والمدربة، المؤىمة البشرية الموارد
 مما الوقت، عمى ويحافظ الجيد ميمالتع فرص من ويزيد العمل في الدقة عمى سيحافظ مستمر وتدريب
 االقتصاد تنشيط في تساىم مضافة قيمة ويحقق ينتج مواطنا بوصفو عمل فرص يجد أن الفرد ليذا يسمح

 في البشرية الموارد من المثقفين نسبة تزايد في فيتمثل البشرية الموارد لتنمية الثقافي البعد وأما المحمي؛
 والفمكور والمغة التراث حيث من الثقافية بيويتو وتمسكو الفرد معرفة نم ويزيد لممجتمع الحضارية التنمية
 وعولمة والعالمية المحمية األسواق عولمة تحديات من حولو من يدور لما لديو الوعي مستوى ويزداد
 ةالمؤثر  العوامل تجاه القياديين ونظرة ديمغرافيا تحدث التي والتغيرات المعمومات وعولمة االتصاالت تقنيات

 التغيرات. من وغيرىا والتغير التحول بسرعة تتسم التي والتنظيمية اإلدارية والبيئات العمل فاعمية في
  

 والفكرية العقمية الفرد قدرات ينمي الذي التعميم في فيكون البشرية الموارد لتنمية االجتماعي البعد أما
 الروابط وترسيخ االجتماعية المشكالت تفيم إلى بو يؤدي مما المتوازنة وقيميا السموكية األنماط ويكسبو
 الدولة عناية إن إذ األمني؛ البعد وىو البشرية الموارد بتنمية يتعمق آخر بعدا نضيف أن ويمكن  األسرية.

 مما التعميم مع تتناقص التي البطالة نسبة تخفيض إلى يؤدي وتدريبو الفرد بتعميم التعميمية المؤسسة أو
 الدول في التنمية عمميات في ميم دور ليا البشرية الموارد لممجتمع.وىذه ألمنيا االستقرار في يساىم
 العناصر أىم من يعد العمل أن إلى الدولية العمل منظمة  إحصائيات تشير حيث خصوصا، النامية

 لتيا المجال ىذا في العاممة المتحدة األمم منظمات قرارات وكذلك والتنمية، المجتمع في المؤثرة اإلنتاجية
 [22]المادي. المال رأس عل التركيز من أكثر وتنميتو البشري العنصر أىمية إلى أشارت
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 في وتطبيقو الشاممة الجودة إدارة لنظام يمكن البشرية مواردبال العناصر بعض ارتباط أن ويالحظ

 حيث االقتصادي، النشاط في اإلسيام قمة أوال  العناصر: ىذه ومن تنميتيم، عمى يؤثر أن الجامعات
 أىميا من أسباب إلى ذلك ويعود عام، بشكل الغربي العالم إلى قياسا اإلسالمي العالم في اإلسيام ضعف
 كالتكافل العمل عن االكتفاء ظاىرة ثانيا االقتصادي؛ المرأة نشاط وضعف الشابة العمرية الشرائح ارتفاع

 ذلك ويعود خصوصا، والعربي اإلسالمي العالم في واسعة  مساحة تأخذ التي البطالة ثالثا االجتماعي؛
 خاصًة، والعربية قيرةالف البالد في العممية لمكفايات اليجرة رابعا والسياسي؛ االجتماعي لمبعد التوزيع لسوء
 من العمل وبيئة والغرب؛ الثالث العالم بين التقنية الفجوة واتساع بالدىم في الخدمات انخفاض بسبب
 [23]لمعاممين. الحقوق إعطاء وعدم األجر قمة حيث

  
 وميارات معارف لمفرد يقدم إذ ولمفرد؛ لمدولة عظيمة فائدة ذا البشري المال رأس في االستثمار كان ولذلك
 استغالل عمى وتساعده الفرد فييا يعمل التي المؤسسات في العمل بيئة وتعزز المادية دخولو في تزيد

 إظيار في مساعدا عامال وتدريبو الفرد تعميم عمى اإلنفاق يكون وقد ينفع، بما واستخداميا الحديثة التقنية
 يمكننا ولذلك البشرية. التنمية زيادة إلى يؤدي ثم من وىذا فيو، يقوم الذي المجال في وميارتو لقدراتو الفرد
 من مفيدا عنصرا عناصرىا لبك الشاممة الجودة مفاىيم طبقت التي الجامعات في أى ل الذي الفرد نعد أن

 . والعالمي المحمي العمل سوق في والمنافسة وكفاية قدرات من العمل سوق يطمبو بما القيام أجل
 والتنمية التعميم إن حيث التعميم، في نوعية نقمة تؤدي أنيا نجد السوق في  التقنية التغيرات وبسبب
 البشري العنصر ألن التعميم، عمى قائما اقتصادا نييع المعرفة عمى قائم واقتصاد المعرفة عالم في صنوان

 االجتماعي التقدم مصدر فيو التغيير في رئيس عامل ذاتو بحد والتعميم جدال بال مقوماتو أىم من
 محرك والمعرفة اإلنسانية، والكرامة والعدالة الحرية في اإلنسان غايات إلى لموصول طريق ىي والمعرفة
 بوصفيا المعرفة برزت والمادية الطبيعية المصادر أىمية توارت عندما لذلك وقودىا، والتعميم المجتمع
 مستقبل تحديد في الحاسم العامل ىي البشرية الموارد تنمية عممية وأصبحت القوة مصادر من مصدرا

 أكثر من التعميم مجال في االستثمار وصار بالتعميم التنمية تداخل إلى أدى بدوره وىذا المجتمع،
 تطبيق مراميو من الذي المعرفة اقتصاد في سيما وال والفرد، المجتمع عمى منفعة تدر التي اراتاالستثم
 المعارف وقواعد االختراع وبراءات البرمجيات أصول المثال سبيل عمى المجاالت كل في الحديثة التقنية

لكتروني طباعي نشر من المحتوى صناعة ومنتجات نتاج وا  عالمي تمفزيوني وا  بداع ا.وغيرى وا   األفكار وا 
 [24] الفائدة. يحقق بما واستغالليا الجديدة
 التعميم بجانب يشمل ألنو التعميم من أوسع كونو في التعميم عن يختمف الذي التعم م   التعميمِ  أعمدة ومن
 مراعاة حيث ومن الشيخوخة، مرحمة إلى الطفولة من والميارات والخبرات المعرفة اكتساب أشكال جميع
 النابغين. موىبة ويقتل اإلبداع من أحيانا يمنعو لمتعمميو مكرر نسخ عممية التعميم كون الفردية الفروق
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 ووربطو عالية ميارات عمى حائزا المتعمم يكون أن المجتمع عمى فرض فقد ممالتع نحو التوجو ليذا ونتيجة
 عمى الفرض إلى المعرفية والقاعدة االقتصادية المعرفة في التوسع وأدى والعمل، بالممارسة المعرفة

 لإلعداد  ربط بدوره وىذا اليدوية، الميارة عمى العقمية لمميارات األولوية إعطاء التعميمية المؤسسات
 تقترن الجامعات في البشرية الموارد تنمية أدبيات كانت ولذلك العمل، سوق فرصو الذي بالعمل التعميمي

 أو الفرد إعداد في الشاممة الجودة مفيوم إليو أشار ما وىذا والتنمية والتقني الميني والتعميم بالتدريب كثيرا
 الطمبة يكتسب وأن كفايتو وتحسين معممال فاعمية وتحسين الدورات بحضور التدريس ىيئة وعضو الطالب
 التربوية. أىدافيم تعزز التي األساسية والميارة الكفاية

 التعميم مجال في البشري المال رأس مفيوم من اإلسالم موقف عن ىنا التساؤل يتم وقد         
 تلسياسا إجرائي عرض إال ىو ما ومبادئيا الشاممة الجودة مفاىيم من ذكرناه ما إن إذ والجامعات،

 توعية عبر البشرية التنمية ضمنيا من وكان عشر األربعة ديمنج آراء ضمنيا من ذكرت التي الجودة
 تقوم فاعمة قيادة وجود وعمى حياتيا سموكا بوصفيا الجودة أىمية عمى خصوصا الجامعات في العاممين
 المجان وتفعيل ممينالعا بين والثقة الجماعي بالعمل يتصف تنظيميا مناخا وتييء الجودة مع بالتعامل
 وأدبيات جوانب ثمة أن نرى بدورنا ونحن المستمر. الذاتي والتعمم والعاممين القيادة بين الشفافية وتفعيل

 لقولو الخير عمل عمى المنافسة مثل الجودة، بمفاىيم مباشرة عالقة ليا اإلسالم في وأخالقيات
 أو مثال الربح ال الخير استباق عمى اآلية كدتؤ  حيث ،148البقرة/ .." الخيرات فاستبقوا ...  تعالى"
 العاممين مع متفاعمة قيادة تكون سوف بدورىا التشريف ال التكميف عمى تقوم التي والقيادة الذاتية. المنفعة
 اآلخر إنياء عمى القائم الشريف غير التنافس في سببا تكون ولن المجاالت، كل في ومنفتحة ليم ومحركة

 كما ترنو التي الجودة معطيات مع تتوافق وىذه الصالح والعمل والبر العمل عمى لحثوا المؤآزرة عمى بل
 بعد وفاعمية جودة لو  اإلنتاج ليكون المتبادلة والثقة واالستمرارية والشفافية التعاون تحقيق إلى ذكرنا،

 المخرجات.
  

 ومعممين طمبة يجتخر  في وأثرىا الجامعات في الجودة تطبيق عمى مثال نأخذ ذكر ما ضوء يف         
 عن اإلسالمية الجامعة تعبر حيث بماليزيا، الحديثة، التقنية واستخدام المعرفة في وكفاية عالية جودة ذوي

 ركزت الماليزية الحكومة ألن والخاصة، العامة والشركات والماليزية الحكومية المؤسسات في مقبول نموذج
 التنمية عبر وذلك ومبدعة ماىرة تصبح كي يةالبشر  الموارد أىمية عمى االستراتيجية خطتيا في

 عمى تقوم اقتصادية سياسة عبر م2222 رؤية لتحقيق خططا الحكومة وضعت حيث لماليزيا االقتصادية
عانات االستثمار بتشجيع وذلك واالجتماعية االقتصادية والتباينات الفقر تخفيض أساس  االئتمان وا 
 األجنبية االستثمارات وجذب exception tax لضريبيةا واإلعفاءات subsidies credit المالية

 الثانية المرحمة بتطبيق بدأت التسعينيات بداية وفي الثمانينيات، أواخر في بماليزيا الصناعة واشتيرت
 الفقر عمى وركزت policy Development new the القومية التنمية مرحمة وىي متقدمة، دولة لتصبح
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 المعرفة نحو الدولة توجيت المرحمة ىذه وفي البشرية، الموارد وتقوية اصالخ القطاع عمى واالعتماد
 في االستثمار وجذب الوطنية القدرات وتنمية الوطني االستثمار تقوية عبر ذاتي بشكل النمو وتوليد

عادة االستراتيجية المجاالت  المعرفة. عمى المعتمد المجتمع لدعم البشرية الموارد تشكيل وا 
 مفيوم ولتقوية الجامعات، سيما وال التعميم في وتطبيقيا الشاممة الجودة أىمية توضح التي النقطة وىذه

 تقنية أجندة إطالق مبادراتيا ومن التطوير تسييل شأنيا من إجراءات باتخاذ ماليزيا قامت المعرفة اقتصاد
 وذلك rridorCo Super multimedia The المتعددة لموسائط المتميز والنفوذ الوطنية المعمومات

 وتدريب العالي بالتعميم اىتمت ولذلك العالمي، المستوى عمى المعرفي االقتصاد خارطة في نفسيا لتضع
 الجامعي التعميم عمى عام بشكل العمال الدولة وشجعت االطالع والواسعة الماىرة العاممة القوى

 والميني التقني التعميم معاىد عمى األقل عمى والحصول education university tertiary الثالثي
 مجاالت في تعطى التي كالبرامج لمتطوير الفرص من وغيرىا ، polytechnics البولوتكنيك معاىد عبر

 فرصا وتعطي لمعمل، تؤىمو شيادة عل الدارس بعدىا ويحصل سنتين ولمدة والتقنية واالقتصاد اليندسة
 تطوير لدعم البشري المال رأس تقوية أنواع من نوع وىذا عالوة، ودفع ريبالتد عبر لمعاطمين كبيرة

 عممية في الجودة بو قامت ما وىذا التقنية، والخبرات الميارات أجل من الطمب وتحويل المعرفة اقتصاد
 [25] واإلدارة. الدارس في والتطوير التحسين

  
عداده وتطويره الفرد بناء في الشاممة الجودة أثر حول ذكرناه ما ضوء في : خالصة  من سميما إعداداً  وا 

 وتطبيقيا الشاممة الجودة مفيوم أن نرى والطمب، السوق حاجة لسد بيا يتميز التي والنوعية المنافسة أجل
 أو العامل أو اإلنسان عناصرىا أىم من والتي البشرية، الموارد تنمية في كبير أثر ليا الجامعات عمى
 وحل اإلبداع أجل من حياتو من جزءا الجودة مفيوم ويصبح ويدرب، يييأ الذي الطالب أو المعمم

 ما بكل الغرب سيما وال الخارجي، العالم مع املوالتع أنواعيا بكل الحديثة التقنية واستخدام المشكالت
 ومفيوميا الشاممة الجودة استخدام يتم أن البحث يقترح ولذلك المجاالت. كل في ىائمة تطورات من يحمل
 التجديد أجل من المينية والوظائف والصحة العبادة أماكن مجال في حتى الحياة مستويات كل في

 لممجتمع المعيشة مستوى وتحسين لمفرد المادي الوضع تحسين في رأث من لذلك وما والعطاء واإلبداع
 واإلنتاج. والصناعة التعميم مجال في النفقات وتقميل
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 والعممية العقمية والميارات والمعرفة األفراد فيي: المخرجات وأما ، والعناصر والتمويل والمعممون والمحتوى االىداف اآلتية:
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 أحاديث إبراىيم، بن حمد والسموم، ؛81ص الشاممة، الجودة إدارة جويحان، وأغادير عوض، محمد الترتوري، انظر: [11]
 قد المراجع ىذه أن مالحظة مع .23ص التعميم، في الشاممة الجودة وآخرون، رشدي وطعيمة، ؛322ص التعميم عن

 من النقاط بعض في اختالف مع أعاله ذكرناىا التي النقاط في النياية في تصب لكنيا مختمفة بأساليب المعايير تناولت
 النقصان. أو الزيادة حيث
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 الحرس الثوري االيراني ونشاطه في العراق

0891-0899 
 م. افتكار محسن صالح حسين

 جامعة القادسية –كمية التربية 
 

 ممخص
الحرس الثوري االيراني من الدراسات  التي حظيت باىتمام عدد غير قميل من الباحثين  بالشأن دراسة  تعد

 وشبو عسكرية تيدف لمدفاع عن نظام الحكم االسالميااليراني   اذ يعتبر الحرس الثوري منظمة عسكرية 
في أعقاب الثورة  9979أيار/مايو  5تشكل الحرس الثوري في  ,9979تولى السمطة في عام  الذي

اإلسالمية محاولًة لتوحيد العديد من القوات شبو العسكرية في قوة واحدة موالية لمحكومة الجديدة؛ لتكافح 
نظامي الموالي لمشاه محمد رضا بيموي ,فضال  عمى ذلك بعد حرس الثوري النفوذ والسمطة ضد الجيش ال

اإليراني, ىو أحد فروع القوات المسمحة اإليرانية التي تأسست بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية  بأمر من آية 
 اهلل روح اهلل الخميني.

دفاع عن الحدود اإليرانية وحفظ المحور  ففي حين يقوم جيش الجميورية اإلسالمية اإليرانية النظامي بال
النظام الداخمي وفًقا لمدستور اإليراني يقوم الحرس الثوري "پاسداران" بحماية نظام الجميورية اإلسالمية في 
الداخل والخارج. يتركز دور الحرس الثوري في حماية النظام اإلسالمي ومنع التدخل األجنبي أو 

 رفة والمتطرفة". اسم إيران غير موجود في شعار الحرس الثوري.االنقالبات العسكرية أو "الحركات المنح
 االمر الذي دفع الباحثو الى اختيار الموضوع  اوال.

 
انشأ الخميني الحرس الثوري االيراني لتوحيد وتنظيم القوات شبو العسكرية التي كانت ممتزمة  عمى حين 

النظامي الذي كان في االصل مواليا لمشاه,وعمى  بالثورة ,بالتالي,ستعمل القوة الموحدة كثقل موازن لمجيش
الرغم من انتشار الحرس الثوري االيراني في البداية في الحرب االيرانية العراقية لتعزيز جيود الجيش 
النظامي  ,فضال عن الميام العسكرية والميام االمنية الداخمية الممقاة عمى عاتق الحرس ,فانو اضطمع 

تصدير الثورة االسالمية ,وانشطة الحرس لمعادية لمغرب ولواليات المتحدة  بدوررأس الحربة في جيود
 فتدخل عموما تحت اطار تصدير الثورة وىذ الدافع الثاني لمباحثو الختيار الموضوع.
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Summary 
The study of the Iranian Revolutionary Guard was one of the studies that 
attracted the attention of a large number of researchers in the Iranian issue, as 
the Revolutionary Guards is a military and paramilitary organization that aims 
to defend the Islamic regime that took power in 1979. The Revolutionary 
Guards were formed on May 5, 1979, in the wake of the revolution Islamists 
attempt to unite several paramilitary forces into one force loyal to the new 
government; To struggle for influence and power against the regular army loyal 
to Shah Muhammad Reza Pahlavi, as well as after the Iranian Revolutionary 
Guards, it is one of the branches of the Iranian armed forces that was 
established after the Iranian Islamic Revolution by order of Ayatollah Ruhollah 
Khomeini. 
Axis While the regular army of the Islamic Republic of Iran is defending Iran's 
borders and maintaining internal order in accordance with the Iranian 
constitution, the Revolutionary Guards "Pasdaran" protect the Islamic Republic's 
regime at home and abroad. The role of the Revolutionary Guards is focused 
on protecting the Islamic regime and preventing foreign intervention, military 
coups, or "deviant and extremist movements." The name of Iran is not found in 
the logo of the Revolutionary Guards. Which prompted the researcher to 
choose the topic first . 
 While Khomeini created the Iranian Revolutionary Guards to unify and 
organize the paramilitary forces that were committed to the revolution, 
therefore, the united force would act as a counterweight to the regular army 
that was originally loyal to the Shah, and despite the Iranian Revolutionary 
Guards initially deployed in the Iran-Iraq war to reinforce the efforts of the 
regular army In addition to the military and internal security tasks entrusted to 
the guard, it played the spearhead role in the efforts to export the Islamic 
revolution, and the guard’s anti-Western and anti-US activities, so it generally 
falls under the framework of exporting the revolution, and this is the second 
motive for the researcher to choose the topic . 
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 المقدمة
عمى  م,9979عام  ىي مجموعة تنظيمات تشكمت قبيل  الثورة الحرس الثوري اإليراني بادى ذي بدء ,  

سبيل التمثيل الالحصر ) مجاىدو الثورة االسالمية وتنظيم مجاىدي خمق (وبعد نجاح الثورة االسالمية 
لحماية نظام  الثوري  الثورة اإلسالمي بتشكيل الحرسالخميني لمجمس االمام روح  اهلل  بأمر من و 

ويدور اليدف الرئيس من تتمتع ىذه القوات بييكمية مستقمة عن الجيش النظامي,اذ  الجميورية اإلسالمية,
إنشاء الحرس حول جمع القوات العسكرية المختمفة, التي نشأت بعد الثورة في بنية واحدة موالية 

ايتيا حسبما وضعيا الخميني. وقد أضيفت إليو ميمات اخرى, أىميا حراسة لمنظام,وتصدير الثورة وحم
وكانت وتمتمك وحدات برية وجوية وبحرية وقوة جوفضائية, المناطق الحدودية الحساسة والمؤسسات السرية

مرحمة الحرب العراقية االيرانية ابان ثمانينات القرن الماضي, فرصة سانحة, لتعزيز مكانة الحرس وتقوية 
 ادواره في المعادالت السياسية  .

 ىما:البحث الى مطمبين  الى تقسيم  الباحثةقامت 
المطمب االول : الحرس الثوري النشأة والتاسيس والتشكيالت, المطمب الثاني الحرس الثوري االيراني واثره 

 ,وعقب ىذه المطالب خاتمو ونتائج .9988-9981االيرانية  –في الحرب العراقية 
 

 االول : النشأة والتاسيس وابرز المهام الداخمية والخارجيةالمطمب 
 النشأة والتاسيس -0

(, إال أن 9)بقرار من قائد الثورة اإليرانية روح اهلل الخميني 9979تأسس الحرس الثوري بشكٍل رسمي عام 
 فكرة تأسيسو انبثقت أساًسا من رغبة الخميني ومستشاريو بتشكيل جيش من الشعب يكون قادًرا عمى
مواجية الشاه الذي كان متوقًعا لو أن يصمد لفترة أطول في وجو الثورة, فيكون ليذا الجيش القدرة عمى 

 (  .2إرغام محمد رضا بيموي عمى التنحي ومغادرة البالد )
وذلك من أجل حماية رجال الدين الذين 9979أبريل )نيسان(,  22عمى حين تم تأسيس ىذه القوات في 

ولمحاولة بناء قوة عسكرية مناوئة لمجيش اإليراني, الذي كان يدين معظم جنراالتو لمشاه شاركوا في الثورة, 
 (.3تأسست في األيام األولى النتصار الثورة االيرانية )  .محمد رضا بيموي

 تجمعوا الذين اإلسالميين لمثوار بالنسبة لمغاية مزعجاً  الثورة نجاح بعد البالد في القائم الوضع ن ا ونجد 
 رغباتيم يخص فيما واضحاً  اليسارية والمجموعات الميبرالية المجموعات تأثير فكان الخميني, اهلل آية لحو 

 لم وبالطبع الجديدة. الدولة لبناء القوي واستعدادىم الثوري, حماسيم مستخدمين ديمقراطي, نظام بإقامة
 ليم تضمن ىياكل بإنشاء ومواويق يبادروا أن عمييم فكان ذلك, قبول الخميني اهلل آية أتباع يستطع

 . السمطة عمى الحصول
 لدييم تكن فمم لمثورة, األولى األيام منذ اإليراني الجيش مع واضحاً  موقفيم كان الثوريون الدين رجال
 بكل الدين رجال فحاول الشاه. نظام مع بصالتو نفسو شوه الذي الجيش بقايا عمى االعتماد في الرغبة
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 معتنقة بديمة مسمحة تشكيالت خمق عمى التركيز مع المسمحة, القوات أىمية نم التقميل ممكنة وسيمة
 الخمينية. العقيدة بالكامل

 الدين رجال وضع الثورة, بعد نشأت التي المختمفة السياسية اليياكل في التأثير أجل من الصراع وفي
 عناصر وبتوحيد اليياكل. هىذ في وممثمييم تعصبا األكثر الثورية العناصر عاتق عمى رىانيم الثوريون
 واستخداميا «المساجد طريق عن بيا التحكم يتم» عسكرية سياسية منظمة في البروليتارية نصف الطبقة
 لتعبئة الوحيد السبيل ىي المنظمة ىذه أن الروحية السمطة رأت األخرى, السياسية القوى ضد كسالح

 بإجراءات القيام ثم ومن بيا, واالحتفاظ السمطة مىع لالستيالء عمييا االعتماد أجل من العادية الجماىير
 الثوري الحرس لقوات األولى النواة كانت المنظمة ىذه إيران. في إسالمية دولة إنشاء إلى تيدف سياسية

 اإليراني.
 األربع الثورية المجان وممثمي المؤقتة الثورية الحكومة اإليراني, الثوري المجمس ممثمي بين اجتماع في

 اهلل آية يضمن ولكي ,«اإليراني الثوري الحرس فيمق» في المسمحة المفارز كل دمج تم طيران, في عشرة
 أحد بتعيين وقام «الحرس عمى المشرف» منصب استحداث تم الفيمق, ىذا عمى السيطرة الخميني

 عباس ىو اإليراني الثوري لمحرس رسمي قائد أول وكان .( المنصب ىذا في «الىوتي اهلل آية» مستشاريو
 الثوري الحرس فيمق تأسيس عن اإلعالن تم المبنانًي, اهلل لحزب الروحي األب أيضا وىو (,4زماني)

 (5 ) 9979 )أيار( مايو 6 في اإلسالمي
 

 لمحرس الثوري االيراني تشكيالت العسكرية -2
تبين لنا مماسبق بان  الحرس الثوري تبع  لممرشد األعمى الذي يشغل منصب القائد األعمى لمقوات 
المسمحة في البالد,فضالعن ذلك استخدم المرشد سمطتو لبسط نفوذ وتعزيز قوة الحرس, وذلك من خالل 

لمحرس الثوري اإليراني ىيكل معقد يشمل  تعيينو العديد من عناصره السابقين في مناصب سياسية رفيعة
 ونوابو, األعمى القائد اإليراني: الثوري لمحرس األعمى المجمس يضمكل الوحدات العسكرية والسياسي 

 (93) من وتتألف المشتركة, األركان ىيئة إلى ُتعيد اإليراني الثور لمحرس المشتركة األركان ىيئة ورئيس
 اليندسة, واإلحصائيات, التخطيط القتال, عمى التدريب التجسس,   افحةمك مخابرات, )عممياتي, مكتًبا:

 والمؤسسات الجيش مع لمعالقات والتفتيش, السيطرة السياسية, األيديولوجية الموظفون, االتصاالت,
 القوات قائد الجوية, القوات قائد البرية, القوات قائد ,  ومالي طبي والتعميم, والثقافة الجميور الحكومية,
 األعمى المرشد عن ممثمين إلى باإلضافة ,«القدس فيمق» الخاصة القوات وقائد الباسيج, قائد البحرية,
 لمفيمق العامة اإلدارة العام القائد يمارس المسمحة. القوات أفرع في اإليراني الثوري الحرس وممثمي لمبالد,

 سيما من خالل قوة )القدس( التابعة ال الثوري الحرس لقوات التنفيذية القيادة النواب. جياز خالل من
 .  (6لو)
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حيث  العقيدة الفسيفسائية",تتميز القوات البرية التابعة لمحرس الثوري بما ُيمكن أن ُيطمق عميو "       
وحدة صغيرة منفصمة )وحدة واحدة لكل محافظة في إيران واثنان  39قسمت ىذه العقيدة القوات البرية إلى 

عمى مكافحة االضطرابات الداخمية, إضافة إلى وجود بعض الوحدات السرية لمبعثات  ودربتيالطيران( 
خفيفة مدربة ومجيزة لميمات األمن الداخمي,  والحرب غير المتناظرة, ومعظم ىذه القوات ىي قوات مشاه

جندي, وتشكل الصواريخ  93111و 92111تشير التقارير إلى أن ىذه القوات تضم ما بين 
الدعامة األساسية لعقيدة الدفاع اإليرانية, حيث يأمل القادة  لـ"الحرس الثوري اإلسالمي" ليستيةالبا

العسكريون التأثير عمى حسابات العدو من خالل تنوع الترسانة ونطاقيا ومعدل الفتك الخاص بيا ودقتيا 
 (.7وقابميتيا لمصمود)

 البحرية القوات
 5.111مقاتل, بما في ذلك وحدات بحرية تضم  21.111لمحرس الثوري اإليراني فرع بحري بو 

واألسمحة البيولوجية إلى الموانئ وبعض  والقنابل واأللغام ىذه القوة يمكنيا تسميم األسمحة التقميدية مقاتل,
وبإمكان ىذه القوات تنفيذ عممياتيا في الخميج العربي وخميج عمان  منشآت النفط ومحطات تحمية المياه,

  توفرت ليا وسيمة نقل مناسبة. أخرى إذاأو في أماكن 

وعشرات  ويتألف األسطول القتالي لـ"القوات البحرية لفيمق الحرس الثوري" من مئات القوارب الصغيرة
زوارق الطوربيد الحربية والطائرات سريعة اليجوم المسمحة بصواريخ مضادة لمسفن وعدد من الغواصات 

لمحروب البحرية غير التقميدية وميام منع الوصول وتعمل في وىذه القوات ُمدربة ومنظمة  الصغيرة,
 (.8الخميج العربي)

  الجوية القوات
, باإلضافة إلى PC-7 45الثوري العديد من طائرات التدريب اإليرانية الـ عمى حين يستخدم الحرس      

إلى أنيا تستخدم بعض طائرات التدريب الباكستانية الصنع في مدرسة تدريب قرب "موشاك", إضافًة 
 " متوسطة المدى.3-الصواريخ البالستية "شياب

 القدس فيمق
من خمس وحداٍت ُتشكل الحرس الثوري اإليراني, فضال عن ذلك يتكون  يعد فيمق القدس ىو واحد      

مثل إجراء االتصاالت  ألف مقاتل, وتتركز ميماتو عمى العمميات خارج الحدود اإلقميمية 95الفيمق من 
وجمع المعمومات  وتزويد المنظمات باألسمحة والدعم المالي وتوفير التدريب موماسية السريةالدب

 وتسييل بعض الدعم اإلنساني واالقتصادي الذي تقوم بو إيران لدعم سياساتو. االستخباراتية

 ( بيدف القيام بعممياٍت سرية داخل9988-9981برز فيمق القدس خالل الحرب العراقية اإليرانية ) 
 (.9العراق, وقد اشتمل ذلك عمى تقديم الدعم لؤلكراد العراقيين في مواجية النظام العراقي )
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 ابرز المهام الداخمية والخارجية لمحرس الثوري االيراني -3

 نستنتج مماسبق ان  الدستور االيراني الجدد  يحدد ميام الحرس عمى الصعيد الداخمي والخارجي بما يمي: 
 منيا, حماية الثورة وأ-9
 .دعم حركات التحرر في العالم,2
 .حراسة الثورة وقادتيا وأىدافيا من العدو األمريكي والصييوني وعمالئيم في المنطقة3
 (, 93.مسؤولية الحفاظ عمى أمن الحدود)4,

وبيذا ُيالحظ بأن لمحرس مكانة خاصة في الدستور, فيو مؤسسة يتجمى ىدفيا األساسي في حماية الثورة 
 .(01التي حققتيا منذ قياميا إلى الوقت الحاضر) والمكاسب

قام الدستور اإليراني في مقدمتو, بتحديد الطبيعة العقائدية لتكوين الجيش اإليراني وميام  عالوة عمى ذلك 
الحرس الثوري, معتبرًا أنو "في مجال بناء وتجييز القوات المسّمحة لمبالد, يترّكز االىتمام عمى جعل 

أساسًا لذلك, وال تمتزم القوات المسّمحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب, بل  اإليمان والعقيدة
تحمل أيضًا أعباء رسالتيا اإلليية, وىي الجياد في سبيل اهلل, والجياد من أجل بسط حاكمية القانون 

العناصر تتمخص ميام الحرس الثوري, وفقا لمدستور, في احتواء أو تصفية .(99اإلليي في العالم )
المضادة والمعادية لمثورة, والمواجية المسمحة لمثورة المضادة وعناصرىا المسمحة كذلك, إضافة إلى حماية 

إيران من تحركات القوى الخارجية في الداخل, ومساعدة الجميورية اإلسالمية عمى نشر الثورة, وذلك 
رس الثوري وموارده البشرية في تحت إشراف وتوجيو المرشد األعمى لمثورة, وكذلك توظيف خبرة الح

التعامل مع االضطرابات القومية والكوارث غير المتوقعة ودعم خطط التنمية في الجميورية اإلسالمية 
 (92االقصى) لضمان زيادة موارد الحرس الثوري إلى الحد

ني عمى حين نجد ان ميام الحرس الثوري لم تنحصر داخل ايران فقط انما سعى الحرس الثوري االيرا
لقد كان دور الحرس مؤثرًا في إحباط كل مؤامرات القوى "االستكبارية" ضد الثورة, سواء بتصدير الثورة , 

في أعمال التخريب, أو التضميل, أو جبيات القتال, كما قاموا بدور كبير في رفع الروح المعنوية 
مي االحتياجات اإلعالمية لمجماىير وكان دورىم الفني أىم من دورىم العسكري وقد غطى جيازىم اإلعال

 كذلك كان ليم دور كبير خارج البالد في تصدير الثورة اإلسالمية فأثبتوا أنيم جياز يمكن االعتماد عميو.

تحالف النظام اإليراني مع نظام األسد في سوريا منذ قيام ثورة الخميني, حيث ساعد األسد الخميني في 
حربو مع النظام العراقي, الذي كان من المفترض أن يكون حميفا طبيعيا لمنظام السوري ألن الذي يسيطر 

انت لو حسابات أخرى عمى مقاليد الحكم في كل من البمدين, ىو حزب البعث ولكن النظام السوري ك
تتعمق بيويتو الطائفية, فيو يستمد دعمو من أبناء الطائفة النصيرية أو العموية كما يسمون أنفسيم, ولقد 
أطمق عمييم االستعمار الفرنسي لسوريا اسم العمويين تمويًيا وتغطية لحقيقتو الرافضّية. فتحالفو المريب مع 
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ي غير صالح النظام إال أنو ينظر إليو بمنظار عقائدي حيث نظام طيران الشيعي بدا في أوقات كثيرة ف
  .93النظامين أقرب في عقيدتيم كل منيما لآلخر

( لتأسيس موطئ قدم في جنوب لبنان اذ تحدث مصطفى 94مما دفع ايران عمى التحالف مع نظام االسد)
( وزير الدفاع االسبق والمؤسس الرئيسي لمحرس الثوري قائال:)اعتبر جنوب لبنان اقدس بؤرة 95جمران)

شيعية في  العالم(يجب حمايتيا باي ثمن , قدمت ايران مساعدات عسكرية ومالية لنظام االسد وارسمت 
ميني بميمة خبراء من  الحرس الثوري لتدريب  الجيش التابع  لمنظام السوري ,عالوة عمى ذلك كمف الخ

بتاسيس حزب اهلل  وتدريب مميشيات الحزب ودعميم ماديا وعسكريا ,كما ارسل الحرس الثوري مقاتمين 
 (   .96من افغانستان لمقتال في لبنانبعد تدريبيم واالشراف عمى ترحيميم) 

 المطمب الثاني : الحرس الثوري والحرب العراقية االيرانية 

وتفاقم الصراع بين البمدينالمرحمة االولى : بداية االزمة   

, في اعقـاب  9929بدأت التوترات بين البمدين عمى الفور تقريبا بد انشاء الحكومة الجديدة في العراق عام
الحــرب العالميــة االولــى بحمــول ســبعينيات القــرن الماضــي , كــان احــد مصــادر الصــراع الــدائم ىــو الســيطرة 

لتقـاء نيـري دحمـة والفـرات, ويشـكاللطرف الجنـوبي منـو عمى شـط العـرب , الممـر المـائي الـذي تشـكل مـن ا
ـــد ان ىــذه االتفاقيــة قــد قممــت مــن الســيطرة العــراق 97) 9975بــين البمــدين ,وقعــت اتفاقيــة الجزائــر عــام  (نحـــ

ــــــــــي شــــــــــمال العــــــــــراق) ــــــــــل ســــــــــحب ايــــــــــران دعميــــــــــا لمتمــــــــــر االكــــــــــراد ف ــــــــــى الممــــــــــر المــــــــــائي مقاب (                    98عم
لم تمتزم ببنود اتفاقيـة الجزائـر واسـتمرت فـي دعـم االكـراد فـي شـمال العـراق, اذاعتبـر  بالمقابل نجد ان ايران

ـــتدخل فــي الشــؤون  صــدام حســين ىــذا الخــرق ىــو خطــوة العتبــار االتفاقيــة ممغــاة وذلــك لمنــع ايــران مــن الـــ
دولـة  الداخمية لمعراق ,عالوة عمى ذلك دعـم صـدام حسـين االنفصـاليين العـرب فـي خوزسـتان السـاعين الـى

وقد تبين لنا مما تقدم ان الخالف بين البمدين ليس خالفا حـدودي,االان (99عربية تعرف باسم )عربستان ()
طــائفي فــي ان واحد,ســببو كمــا نــرى ىــوان المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف -دينــي-الخــالف ذو بعــد تــاريخي

الشيعة في الخميج لكسب  رفضت تدخل ايران ومحاولة فرض سيطرتيا عمى المرجعية محاولة التاأثير عمى
ثقـــتيم وتأييــــدىم ,فضــــال عــــن ذلــــك يمثــــل العــــراق الجســـر البــــري الــــذب تمرعبــــره ايــــران الــــى اقطــــار الخمــــيج 

وتبين لنا مماسبق من الحديث ان السبب الرئيسي الشغال نار الخالف بين البمدين ليس خرق  (21العربي.)
مــن خــالل  -القــوة المييمنــة فــي المنطقــة العربيــة بنــود اتفاقيــة الجزائــر فقــط بــل  اىتمــام العــراق بــأن يصــبح 

تنفيذ مفيوم القومية العربية المشيور منذ وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصـر ,مسـتغل الفوضـى التـي 
 شيدت الساحةااليرانية وقيام النظام الجديد بتصفية قادة الجيش مما ادى الى ضعف القيادة العسكرية .
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يــران بعــد قيــام الثــورة االيرانيــة  , حيــث تبــادل البمــدان ســحب 9979تأزمــت العالقــات السياســية بــين العــراق واق
وفــي الرابــع مــن ســـبتمبر/أيمول  .  . وخفــض مســتوى التمثيـــل الدبموماســي 9981الســفراء فــي مــارس/آذار 

ـــة معتبــرة ذلــك بدايــة لمحــرب, فقــام الــرئيس  , اتيمــت العــراق9981 إيــران بقصــف البمــدات الحدوديــة العراقيــــ
مـع إيـران واعتبـار ميـاه شـط العـرب  9975سبتمبر/أيمول بإلغاء اتفاقيـة عـام  97العراقي صدام حسين في 

ادراكـا لضـعف الجـيش االيرانـي فـي اعقـاب ثورتيـا, قـرر صـدام قالعرا 29)  الميـاه اإلقميميـةجزءا كاممة مـن  
,شـنت القـوات العراقيـة غـارات جويـة عمـى  9981سبتمر  22ضربة استباقية ضد ايران ,في حسين توجيو 

 قواعد جويو ايرانية ,في اعقاب غزو بري لمنطقة خوزستان الحدودية المنتجة لمنفط. 

بالمقابل بدأت العراق الحرب ولدييا ميزة في مجال القوة البشرية بسبب الفوضـى التـي كانـت ســــائدة داخـل  
بســبب 9984-9989ن التــي تعرضــت ليــا القــوات المســمحة .وفقــدت العــراق الميــزة فيمــا بعــد بــين عــام ايــرا

حمـــى الثـــورة التـــي ســـادت ايـــران والتـــي مكنتيـــا مـــن زيـــادة القـــوة البشـــرية العاممـــة بـــالقوات المســـمحة والحـــرس 
 ( 22الثوري.) 

لكن التقدم العراقي سرعان ماتوقف امام مقاومة ايرانية شرسة ,مدعومة باضافة الحرس الثوري الى القوات 
شنت ايران ىجوما مضادا بالتعاون مع الحـــــرس الثوري وبحموالوائل  9989المسمحة النظامية ,في عام 

قوات العراقية الى الخطوط الحدودية استعادوا جميع االراضي المفقودة تقريبا ,مما ادي اى انسحاب الـــــــ
قبل الحرب ,فضال عما سبق نجد ان العراق حاول السعي لتحقيق السالم تحت قيادة خميني االان ايران 

( .  23رفضت ىذه المبادرة واصرت عمى استمرار الصراع فمحاولة السقاط نظام صدام )   

في الحرب المرحمة الثالثة : اهم العمميات العسكرية لمحرس الثوري    

عادة تشكيمو  تبين لنا مماسبق بأن  الجيش اإليراني جيًشا منيًكا بعد تورطو في مواجية ثورة شعبية واق
(,أن يشكل الحرس الثوري رديًفا لمجيش    24وىيكمتو مع الحكومة الجديدة.اقترح محمد عمي رجائي )

 ( 25الرسمي في حال ىزيمتو, ولكن الحرس لم ينتظر ىذه اليزيمة وبادرت عناصره لممشاركة في الحرب )

في البداية كان أكثر المتعاطفين مع الحرس الثوري كالخميني ورفسنجاني ومنتظري يرون عدم جاىزية 
والتدريب الالزمين.تم نشر مقاتمي الحرس الثوري عمى الجبية  الحرس لخوض ىذه الحرب, النعدام الخبرة

الجنوبية لمواجية التقدم العراقي.كانت غالبية المتطوعين من الباسيج الذين لم يتمقوا التدريبات الالزمة 
 ( .  26)  لممشاركة في الحرب, فكان يتم توجيييم لمخيمات تدريبية لثالثة أيام قبل إرساليم إلى الجبية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/5/4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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التي كانت   9981او المحمرة عام عن ذلك  مشاركة الحرس الثوري االيراني في معركة خرمشير نتج 
نموذًجا مثالًيا لمعرفة شخصية الحرس الثوري األيدولوجية وعقيدتو القتالية.حاصرت القوات العراقية المدينة 

جيان آرا قائد الحرس الثوري بينما تولت القوات النظامية اإليرانية والحرس الثوري الدفاع عنيا.كان محمد 
في ىذه المعركة, واتخذ من المسجد الجامع بوسط المدينة مركًزا إلدارتيا.كانت المواجيات شديدة لمغاية 
فقد نجح الجيش العراقي في عزل مدينة المحمرة ومن داخميا من الحرس الثوري عن محيطيا من المدن 

بالجمود عمى جبيات  9989ة شيور األولى من عام (.وتميزت الست27فانقطعت اإلمدادات بشكل نيائي) 
القتال, ولكن في يونيو منــــــي الجيش اإليراني بخسائر فادحة جراء ىجوم أطمقو الرئيس أبو الحسن بني 

, بدأ اإليرانيون في إحراز 9989صدر, والذي أدى إلــــى استقالتو في نياية المطاف, لكن بحمول سبتمبر 
صار عمى مدينة عبدان, عمى يد قوة مكونة من الحرس الثوري والقوات النظامية تقدم من خالل فك الح

    التقميدية, حيث أجبروا العراقيين عمى االنسحاب إلى نير قارون.

  وبعد شـيرين مـن ىـذا التـاريخ, قـاد اإليرانيـون ىجومـا آخـر مضـاد فـي شـمال غـرب منطقـة األحــــواز      
ـــيون ىجومــا  العــراقيين فــي منطقــة دزفــول وشــوش , ىــزم اإليرانيــون9982وفــي مــارس  بعــدىا أطمــق اإليرانــــ

   (. 28)واسـعا الســتعادة خرمشــير, حيــث اســتطاعوا تحريرىــا مــن أيــدي القــوات العراقيــة بحمـول نيــــاية مــايو
ونجـــد ان باســـتعادة إيـــران لخرمشـــير, تكـــون المرحمـــة الثانيـــة مـــن الحـــرب قـــد انتيـــت, بخســـائر فادحـــة فـــي 

(, وىــــي اليجــــوم اإليرانــــي عمــــى 9984إلــــى مــــارس  9982منــــذرة بالمرحمــــة الثالثــــة )مــــن يونيــــو األرواح, 
, 9984مــارس مـن العــــــــــام  6األراضـي العراقيــة والـذي بــدأ بمحاولـة احــتالل البصـرة دون نتــائج تـذكر,وفي 

دف الطـرفين نـاقالت العراقية تمثل في حـرب النـاقالت, حيـث استــــــــي-اندلع فصل جديد في الحرب اإليرانية
  البترول والسفن المارة في المياه اإلقميمية لمبمدين والبمدان المجاورة .

, حاولــت إيــران مــرة أخــرى الســيطرة عمــى البصــرة مــن خــالل عمميــة بــدر التــــــــي 9985وفــي مــارس       
ــــر اإليرانيـون ألف عنصر من الحرس الثوري, ورغـم تحقيـق بعـض االنتصـارات, خســـــ 55شارك فييا نحو 

معظم األراضي التي سيطروا عمييا حاول اإليرانيون مرة أخرى السيطرة عمى مــــــــدن عراقيـة مـرة فـي فبرايـر 
  (. 29ألف جندي إيراني, إال أنو تم احتواؤه) 211, من خالل ىجوم واسع اعتمد عمى 9986

كتيكــات البرمائيــة اإليرانيــة, بعــد أن لكــن  إيــران اســتطاعت الســيطرة عمــى شــبو جزيــرة الفــاو بفضــل الت     
أخطأ العراقيون في تقدير الموقف, و تباطؤوا في االستجابة لميجوم أطمق العراقيون في نفـس العـام ىجومـا 
مضادا واسعا , وذلك لمنع أي ىجوم إيراني محتمـل عمـى العاصـمة بغـداد, وبالفعـل سـيطر العراقيـون عمـى 

  رانيين أطمقوا ىجوما لمحاولة استعادتيا استخدموا فيو الغاز السام.مدينة ميران اإليرانية, إال أن اإلي
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ديسمبر, أطمقـت إيـران ىجومـا جديـدا عمـى شـط العـرب, قوبـل بمقاومـة عراقيـة جعمتـو بــــال طائـل,  23وفي 
ألـف جنـدي البصـرة مجدداأطمقـــــت إيـران فـي بدايـة  92وقد خسر العراقيـون فـي ىـذه المعركـة القصـيرة نحـو 

ألف مجند, كان من بينيم أطفـال بعمـر الــ  61ىجوما آخر عمى البصرة, باستخدام قوة مكونة من  9987
 عاما, لم يحصموا عمى تدريب عسكري . 95و 94

وتقـــدم اإليرانيـــون بالفعـــل وبـــدأوا فـــي تحقيـــق نجاحـــات عمـــى حـــدود البصـــرة, إال أن الجـــيش اإليرانـــي منـــي  
العراقــي, حيــث عانــت إيــران مــن خســائر بشــرية فـــــي ىــذه  بخســائر فادحــة مــع مــرور الوقــت بفضــل الطيــران

حاولــت إيـران الضــغط مــرة أخــرى فـي فبرايــر بعــد خطــاب  ألفــا بـين مصــاب وقتيــل 41المعركـة وصــمت إلــى 
لمرشــد الثــورة روح اهلل الخمينــي, قــال فيــو إن الحــرب مــع العــراق مقدســة, متعيــدا بالنصــر, إال أن محــاوالت 

 (. 31)  الفشلالسيطرة عمى البصرة باءت ب

 االستنتاجات 

خطورة ثورة الخميني عمى الدول المجاورة بشكل خاص, في رفعيا شعار تصدير الثورة, مما  -9
يعني, ببساطة, أن إيران ستعمل عمى نقل أفكار الخميني إلى جيرانيا ومن ثم إلى األقطار 

 األبعد

التوسع, وبالمقابل كان صدام حسين وأصبح النظام اإليراني الجديد نظامًا راديكاليًا راغبًا في  -2
 قائدًا لمثورة في العراق, وكان يسعى إلى تزّعم العروبة.

ن القيادة العسكرية العراقية أحسنت استغالل مواردىا مستغمة إعدام الخميني آلالف الضباط ا -3
والمراتب بعد الثورة, وخاصة في سالح الجوا حدا بالعراق إلى التفوق الجوي المطمق بعدد 

 طائرة إيرانية. 81طائرة مقابل أقل من  511رات وصل إلى طائ

اصبح التزامو الحماسي بمواصمة الحرب,وكان و زادت قوة ايران بعد تطور الحرس الثوري  -4
 برغم الكوارث الميدانية.الحرس يعارض وقف اظالق النار 

 :الخاتمة

فعال في مختمف المجاالت السياسية ال  الحرس الثوري اإليرانينستنج من ذلك الدور  
الحرس الثوري والتي  واالقتصادية والثقافية في إيران,وذلك بسبب اإلمكانيات التي يمتمكيا 

منحيا لو الدستور  تاليراني ,زاد عمى ذلك تأثير  الحرس الثوري في عممية صنع القرار 
والتعبئة العامة الذي  9988-9981السياسي في إيران من خالل دوره في الحرب مع العراق 

كان يشرف عمييا أثناء الحرب  وعالقاتو الوطيدة مع أىم مراكز القوة في إيران,وفي مقدمتيا 
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الحرس ىو القبضة القوية لوالية “المرشد األعمى,حيث قال ذو القدر قائد سابق في الحرس بأن 
 الفقيو   .

 :  المصادر والهوامش
                                                 

1
ِٓش بهمب اإلياو انخًُٛٙ. َُٚؼدذ  ٔاددذام يدٍ  (1090 -1091ْٕ انغٛذ سٔح هللا انًٕعٕ٘ انخًُٛٙ ) سٔح هللا خًُٛٙ :  ر٘ اشخُ

و، ٔانخٙ أّدث إنٗ  1090حذج لٛادحّ عُت  انزٕسة اإلعاليٛت فٙ إٚشاٌ انمشٌ انخايظ ػشش. إَخصشث فٙ كباس يشاجغ انخمهٛذ
 1090ٛدٕ عدُت دضٚشاٌ/َٕٚ 4حٕفٙ ٕٚو انشابدغ ػشدش يدٍ خدشداد .انجًٕٓسٚت اإلعاليٛت فٙ إٚشاٌ انشاِ ٔحأعٛظ َظاو إعماط

بؼدذ ٔفاحدّ  انغدٛذ ػهدٙ انخدايُ ٙ حشٛٛؼٓانًالٍٚٛ، كًا حى حؼٛدٍٛ بؼذ يا دضش انغٛذ انكهباٚكاَٙ انًشجغ انذُٚٙ و، ٔصهّٗ ػهّٛ
 .. 90ٓاد االكبش ، حشجًت ،دغٍ دُفٙ، انماْشة،صجًُٛٙ ،انخ:نهًضٚذ ُٚظش،سٔح هللا  ٔخهفام نّ نهزٕسة اإلعاليٛت لائذا

1
عَّغاثيؼخصى صذٚك ػبذ هللا ،   - ٕٔ  بُٛدت ٙفد ٔانجدٛش انزدٕس٘ نذدشطا ٔضغ بٍٛ-يماسَت-ٔانخًٓٛش انزمت ٍٛب انؼغكشٚت-انً

 .191،ص1912، يجهت  انذساعاث االٚشاَٛت ، انؼذد االٔل ، اإلٚشاَٙ انُظاو
9
 (. ػهٗ انشابظ انخانٙ:111، انًادة )1090انذعخٕس اإلٚشاَٙ انصادس ػاو  - 
 
 https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=a 
 
4
مدادة انًؼشٔف باعًّ انذشكٙ أبٕ ششٚف يٍ انًُاضهٍٛ ضذ انشاِ فٙ انًذٌ، ٔحهمٕا حذسٚباحٓى يزم يؼظى ان ػباط صياَٙ : 

اندز٘ كداٌ اددذ أػضدام يجًٕػدت ىيصدنفٗ شدًشاٌى ْٔدٕ يدٍ ، األٔائم نهذشط نذٖ يُظًت انخذشٚدش انفهغدنُٛٛت فدٙ نبُداٌ
انًؼاسضٍٛ اإلٚدشاٍَٛٛ انًمًٛدٍٛ فدٙ نبُداٌ ٔلدذ عداْى فدٙ حأعدٛظ دشكدت ىأيدمى، ٔنكُدّ اَخمدم فدٙ يشدهدت الدمدت إندٗ ٔصاسة 

ٛت فٙ باكغخاٌ، ٔيٍ رى أسعم إنٗ نبُاٌ نإلششاف ػهٗ حأعٛظ ىددض  هللاى انخاسجٛت دٛذ ػٍٛ لائًا بأػًال انغفاسة اإلٚشاَ
جًال عدُكش٘، يغدٛشة لائدذ شدٛؼٙ: انغدٛذ يذًدذ دغدٍٛ فضدم  نهًضٚذ يٍ انخفاصٛم ُٚظش: ْزا انذض . ، يًٓخّ حُظٛى ػًم 
 111،ص1919هللا،داس انغالٙ،نبُاٌ،

5
ينددابغ انًخذددذة  ،يشكددض انًغددباس نهذساعدداث ٔانبذددٕد ،إٚددشاٌ يددٍ انددذاخم : انغٛاعدداث ٔاإلخفالدداث ، مجموعةةت حةةن,     

 .24،ص1919،دبٙ،نهنباػت ٔانُشش

 
، يشكضااليددددداساث نهذساعددددداث ٔانبذدددددٕد انذدددددشط انزدددددٕس٘ االٚشاَدددددٙ: َشدددددأحّ ٔحكُٕٚدددددّ ٔدٔسِ ،كُٛٛدددددذ كاحضيددددداٌ-2

  99،ص1992االعخشاحٛجٛت،
9
، 1914اس، انمدٕة انؼغدكشٚت نجًٕٓسٚدت إٚدشاٌ اإلعداليٛت، داس َشدش جايؼدت يٕعدكٕ، يٕعدكٕ فُٛٛايٍٛ عاجٍٛ ٕٔٚس٘ بَٕذ 
 .199ص

9
، ػهدٗ 19/1/1911(، حداسٚ  انُشدش: Mil.Press FLOT)انبذشٚت اإلٚشاَٛت ٔانمٕاث انبذشٚت انخابؼت نهذدشط انزدٕس٘، ) 

 انشابظ انخانٙ:
 

2012https://flot.com/nowadays/concept/opposite/irannavy 
0
 191كُٛٛذ كاحضياٌ، انًصذس انغابك،ص 
19
،حشجًدددت انًةعغدددت انذٔنٛدددت نهذًٕٚلشاطٛددددت 1090شدددايال حؼذٚالحدددّ نااٚدددت ػددداو  1090دعدددخٕس إٚدددشاٌ انصدددادس ػددداو  

 .10،ص1919ٔاالَخخاباث،حذذٚذ يششٔع انذعاحٛش انًماسَت،
11
اإلٚشاَٛددددت،يشكض دساعدددداث انٕدددددذة -انؼشبٛددددتَٛفددددٍٛ ػبددددذ انًددددُؼى يغؼذ،صددددُغ انمددددشاس فددددٙ إٚددددشاٌ ٔانؼاللدددداث    

 1،ص1991انؼشبٛت،بٛشٔث،نبُاٌ،اننبؼت األٔنٗ،
11
،حشجًدددت انًةعغدددت انذٔنٛدددت نهذًٕٚلشاطٛددددت 1090شدددايال حؼذٚالحدددّ نااٚدددت ػددداو  1090عدددخٕس إٚدددشاٌ انصدددادس ػددداو د 

 .10،ص1919ٔاالَخخاباث،حذذٚذ يششٔع انذعاحٛش انًماسَت،
19
 19انغابك،ص،انًصذس كُٛٛذ كاحضياٌ  
14
 لررأل لةررني ة  ررني اررا ولعلويررب ولرد  ررب  لل نألوحررب ( 1111حز ررنوا  61 - 6111تشررن ا ول    6)  دددافا االعددذ : 

 للتنظ الت ولعال  رب ح رث  عنألال شك  نةاً ل أ   ةنع له ةي ولالذق ب. كال وهتم 1946 ضم لحزب ول رث علمون , للالذق ب
 انصرب  ز رن ولرألةلع  ,كلا نو س ةنع والتحلأل ول عني لدعد ب ةري احلةظرب ولالذق رب, ررم نو ًةرل التحرلأل ولعد رب ةري ةر ن ل

ارل  ر ا  نور س  زنو  ةر ن ل  انصرب ، 1972-  1966 نلوب ول لورأل ولعدرل لدشر ا  ول ر وت ولاةردحب ارل  ر ا ولررلا ا
حرزب ول ررث ولرن ري   ولا ا ولررلم  عضر  ول  رلألي ول عن رب ةري  س ولشاه ن ب ولرن  ب ولة ن بنو 6116-6111لا اولر

ا ددداف,لداز ررأل اررا ولتيلصرر    نظررن  1111-6116 اررل  رر ا ولرررلا ا  لدشرر ا  ول رر وت ولاةرردحب عدررل ول لوررأل ول والشررتنوكي
 .1092،داس انششٔق،9، انًجهذ 1091-1099دافا االعذ: صاَغ حاسٚ  االيت ٔباَٙ يجذ انٕطٍ : يٕعٕػت كايهت، االعذ،

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=a
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
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11
انذددشط انزددٕس٘  ْٔددٕ يددٍ ابددشص لددادة  ،عددأة ٔنددذ يصددنفٗ شددًشاٌ فددٙ يذُٚددت( 1091 -1091يصددنفٗ جًددشاٌ: ) 

أددذ أْدى   انزدٕسة اإلعداليٛت فدٙ إٚدشاٌ ، ٔكداٌ جًدشاٌ لبدم لٛداوطٓدشاٌ ػدٍ يُنمدت ٔػضدٕ فدٙ انبشنًداٌ اإلٚشاَدٙ اإلٚشاَٙ
أفددٕاس انًمأيددت  "ٔجُادٓددا انؼغددكش٘ دشكددت انًذددشٔيٍٛ يغدداػذ٘ انغددٛذ يٕعددٗ انصددذس ٔيددٍ انًةعغددٍٛ نهخُظددٛى انهبُدداَٙ

حدٕفٙ شدًشاٌ إردش إصدابخّ بشدظٛت  .نذشكدت ايدم ْٔدٕ أٔل يغدةٔل حُظًٛدٙ يشكدض٘ .دشكدت أيدم انخٙ حؼشف باعى "بُاَٛتانه
 يذًددذ عددشٔس صٚددٍ انؼابددذٍٚ، نهًضٚددذ ُٚظددش:.يذافظددت خٕصعددخاٌ فددٙ يُنمددت انذْالٔٚددت 1981 َٕٚٛددٕ  21لزٚفددت بخدداسٚ 
 .111،ص1911،لنةةةةةةةةةةةةةةةد  –دار الجابيةةةةةةةةةةةةةةة   ،2جنبُاٌ)دشكدددددددددددددددت أيدددددددددددددددم ًَٕرجدددددددددددددددا( ، فدددددددددددددددٙ انشدددددددددددددددٛؼت

 
12
 .141يؼخصى صذٚك ػبذ هللا،انًصذس انغابك،ص  
19
  ا نلوب ولنو س ولرنوقي  6115آذون/النس 6ةي   إ نوا ولرنوق وتيلق ب  قرت   اهي  :1091احفالٛت انجضائش  

ٔحضًُج االحفالٛت ػذد .ه وني   األ ا آنذوك ولشزوون   إشنوف نو س  هد ياحاأل نضل  إ نوا  شله م حة اصألو آنذوك
 لم ك  اا ٔق 1019 نت ك   ول ةعن ع ن ب لرلم شنو  تخع ع نهلوي لحأل أل ول دأل ا ول ن ب  نلً  عدليٍ انُماط ابشصْاا 

، انذذٔد  بٛذام يذًٕد ادًذولاشتنكب ,لداز أل اا ولتيلص    نظن   ولحأل أل ول دأل ا  إعلألي ولاا  ولر ب ولات لأللب عدل ع 
، انجايؼت انًغخُصشٚت 11-19انؼشالٛت االٚشاَٛت دساعت حاسٚخٛت عٛاعٛت ، يشكض ٔبذٕد انٕطٍ انؼشبٙ ،انؼذد 

 .199،ص1992،
19
، سعانت ياجغخٛش غٛش يُشٕسة ،كهٛت  1091-1029االٚشاَٛت  –ساضٙ دأ٘ طاْش انخضاػٙ ، انؼاللاث انؼشالٛت  

 .111،ص 1999انخشبٛت انجايؼت انًغخُصشٚت ،
19
: قزاءة تحل ل ت مقنرنت في مذكزاث الفزيق نزار عبذ 1999-1991اإليزان ت  –لحزب العزاق ت عبذ الوهنب القصنب  

  .22 ص4112ث قطز المزكز العزحي لألححنث ودراست الس نسن ف صل الخزجي  الكزيم
 

ت ،قطر المركز العربي لألبحاث ودراس  السياسا ،العرب وإيرا : مراجع  في التاريخ والسياس  ؤلف     مجموعت م 41
 .21،ص2102،

 
 
11
( ، ينبؼت داس انجادا، باذاد، 1، )سالحزب العزاق ت اإليزان ت: يوم نث ووقنئع وأ,ذاث، فٛصم ششْاٌ انؼشط  

 .و1091
 
11
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 لجرائم الخضراءالمواجهة التشريعية ل

 -سبيال لتحقيق التنمية المستدامة  -

 الخير إيمان طلعت أبو
 

 وقذهخال

حألػٔخٍ حُؼخ٢ُٔ حُلي٣غ، ٌٝٛح ظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٖٓ حُٔظطِلخص حألًؼَ ش٤ٞػخ ك٢ هخّٓٞ حُُوي أطزلض 

٣ؼ٤َ طٔخإال " َٛ ُظلو٤ن أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش آ٤ُخص كؼخُش ٓٞحء اه٤ٔ٤ِخ أٝ ى٤ُٝخ أّ اٜٗخ ٓـَى ريػش أهَٟ ٓٞف 

طؼٔلَ ٝطظالش٠ ػزَ حُِٖٓ؟ "، ٝحُٞحهغ إ ٌٛح حُٔظطِق أٝؿي ًحطٚ ٝكَع ٗلٔٚ هَٔح أٝ ؽٞحػ٤ش، ك٤غ أٝؿيطٚ 

طٞحؿٚ حُٔل٤ؾ حُز٤ج٢، ٓٞحء ٖٓ ؿٜش حُٔٞحٍى حُظ٢ ٗؼظزَ ٝؿٞىٛخ  ُؼَ ٖٓ أٜٛٔخ طِي حُظ٢ هط٤َس أُٓخص ٝطٜي٣يحص

ح٥ٕ ٖٓ حُِٔٔٔخص ٓؼَػش ُِ٘لخى ك٢ حُٔٔظوزَ حُو٣َذ، أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظِٞع حُٔظِح٣ي ح١ٌُ طؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ ر٤جظ٘خ ك٢ 

غ هطؾ حٓظَحط٤ـ٤ش ٝآ٤ُخص ك٤ٌٔش ٖٓ حُٞهض حُلخػَ. كظَٜص ٖٓ ٛ٘خ حُلخؿش حُِٔلش ُظَش٤ي حُظؼخَٓ حإلٗٔخ٢ٗ ٝٝػ

 أؿَ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش.

ألٍٝ َٓس ػ٠ِ ٣ي حُِـ٘ش حُي٤ُٝش ُِز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشظَٜ ُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش حطؼ٣َق إ 
1

، كؼَكظٜخ ػ٠ِ 

طِز٤ش حكظ٤خؿخطٜخ"، أٜٗخ " أِٓٞد ُِظ٤ٔ٘ش ٣ِز٢ حكظ٤خؿخص حألؿ٤خٍ حُلخػَس ىٕٝ حإلهالٍ رويٍس حألؿ٤خٍ حُوخىٓش ػ٠ِ 

، ٝح١ٌُ 1992ٝهي ًَّ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ طؼ٣َلخ ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٖٓ هالٍ اػالٕ ٓئطَٔ "٣ٍٞ ى١ ؿخ٤َٗٝ" ػخّ 

طؼٖٔ حُٔزيأ حُؼخُغ ٌُٜح حإلػالٕ طؼ٣َلخ ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ أٜٗخ: حُلن ك٢ حُظ٤ٔ٘ش ٣ـذ إٔ ٣ظلون رل٤غ ٣ظْ طِز٤ش 

٤ش ٝحُز٤جش رؼيحُش ُألؿ٤خٍ حُلخػَس ٝحألؿ٤خٍ حُوخىٓش.حالكظ٤خؿخص حُٔظؼِوش رخُظ٘ٔ
2

 

طظَؿْ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش أ٣ؼخ كٌَس حُظَحع حُٔشظَى، ٝهي ظَٜ ًُي ٖٓ هالٍ حُشؼخٍحص حُظ٢ ٍكؼض ك٢ 

، Brundtland"أٍع ٝحكيس" ا٠ُ ؿخٗذ طو٣ََ حُِـ٘ش حُي٤ُٝش ُِز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش  1992ٓئطَٔ ٓظًُْٜٞٞ 

ٔٔظيحٓش طلظَع ريحٛش ٝؿٞى ػَٝس ٓشظًَش طظٞحٍػٜخ حألؿ٤خٍ. ًٔخ ط٘خٍٝ ح٤ُٔؼخم حُيٓظ١ٍٞ حُل٢َٔٗ ُِز٤جش كخُظ٤ٔ٘ش حُ

 : حُز٤جش ٢ٛ حُؼَٝس حُٔشظًَش ُِزشَ. ٝٗض ػ٠ِ إٔكٌَس حُظَحع حُٔشظَى  2005ػخّ 

وي أػِٖ ٝٓؼض حُؼي٣ي ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ ٗلٞ ط٣ٌَْ ٓؼٕٔٞ كٌَس حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ىٓظ٣ٍٞخ ٝطش٣َؼ٤خ، ك

ٖٓ حُٔويٓش أٗٚ ٖٓ أؿَ ػٔخٕ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٣ـذ أال ط٘خٍ حالهظ٤خٍحص  9ح٤ُٔؼخم حُيٓظ١ٍٞ حُل٢َٔٗ ك٢ حُز٘ي 

حُٔظؼِوش رظِز٤ش حكظ٤خؿخص حُلخػَ ٖٓ هيٍس حألؿ٤خٍ حُوخىٓش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُشؼٞد ػ٠ِ طِز٤ش حكظ٤خؿخطٜخ حُوخطش. ًٔخ 

٤ٔش حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ إٔ ٛيف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٛٞ طِز٤ش حكظ٤خؿخص حُظ٤ٔ٘ش طؼٖٔ هخٕٗٞ حُز٤جش حُل٢َٔٗ طؼ٣َلخ ُِظ٘

ٝحُظلش ُألؿ٤خٍ حُلخػَس ىٕٝ حإلهالٍ رويٍس حألؿ٤خٍ حُوخىٓش ػ٠ِ طلو٤ن حكظ٤خؿخطٜخ.
3

 



159 
 

، كوي ًَّ كٌَس حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ أٍرؼش ٗظٞص، ٝطظ٤ِٔ طِي 2014ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ حُيٓظٍٞ حُٔظ١َ 

رز٤خٕ حألرؼخى حُؼالػش ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٢ٛٝ حُظ٤ٔ٘ش حالهظظخى٣ش، ٝحُظويّ حالؿظٔخػ٢، ٝكٔخ٣ش حُ٘ظٞص حُيٓظ٣ٍٞش 

حُز٤جش. ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي أطزق اىٍحؽ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ ٓظَ ٣ؼي حُظِحٓخ ىٓظ٣ٍٞخ ٣وغ ػ٠ِ 

 حُٔشَع ٝحُِٔطخص حإلىح٣ٍش ٝحؿذ طلو٤وٚ. 

حُٔظ١َ ػ٠ِ إٔ: "طِظِّ حُيُٝش رخطوخً حُظيحر٤َ حُالُٓش ُِللخظ ػ٠ِ حُز٤جش،  حُيٓظٍٞ 46ٝٗظض حُٔخىس 

ٝػيّ حإلػَحٍ رٜخ، ٝحالٓظويحّ حَُش٤ي ُِٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش رٔخ ٣ٌلَ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش، ٝػٔخٕ كوٞم حألؿ٤خٍ 

ِّ حُيُٝش رخُللخظ ػ٤ِٜخ، ُٝكٖٔ ٓ٘ٚ ط٘ض ػ٠ِ إٔ ٓٞحٍى حُيُٝش حُطز٤ؼ٤ش ِٓي ُِشؼذ، ٝطِظ 32حُوخىٓش. ًٌُٝي حُٔخىس 

 حٓظـالُٜخ، ٝػيّ حٓظِ٘حكٜخ، َٝٓحػخس كوٞم حألؿ٤خٍ حُوخىٓش ك٤ٜخ.

، ك٢ ط٤خؿظٚ حأل٠ُٝ هخ٤ُخ ٖٓ أ١ ط٣ٌَْ ُلٌَس حُظ٤ٔ٘ش 1994ُٔ٘ش  4ٝهي ؿخء هخٕٗٞ حُز٤جش ك٢ ٓظَ ٍهْ 

.1992حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ًخٕ طخ٤ُخ إلػالٕ ٣ٍٞ ك٢ 
4

طْ اػخكش  2009حٓ٘ش  9رخُوخٕٗٞ ٍهْ  ٝرؼي طؼي٣ِٚ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ ٓئىحٛخ حإلىحٍس حُٔظٌخِٓش ُِٔ٘خؽن ح٤ُٔخك٤ش رٔخ ٣ٌلَ اىحٍس ٓٞحٍىٛخ ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش  44كوَس ا٠ُ حُٔخىس 

حُ٘ض ػ٠ِ إٔ ط٘يٝم كٔخ٣ش حُز٤جش ٣ٜيف ا٠ُ ط٣َٞٔ حألٗشطش  2015ُٔ٘ش  105حُٔٔظيحٓش. ًٔخ ط٘خٍٝ حُوَحٍ روخٕٗٞ 

ص ٝحُٔشَٝػخص حُز٤ج٤ش ُيػْ ؿٜٞى حُيُٝش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝحُؼَٝحص حُطز٤ؼ٤ش ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش ٝحُيٍحٓخ

 حُٔٔظيحٓش، ػْ طيٍص رؼي ًُي هٞح٤ٖٗ ٝهَحٍحص أهَٟ رشؤٕ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش.

ٜخ ٓٔخ ٣ئػَ ٗظَح ُٔخ ُِـَحثْ حُز٤ج٤ش ٖٓ أهطخٍ ٝأػَحٍ ػ٠ِ حُز٤جش ٝحُظؤػ٤َ ػ٠ِ ٓٞحٍىٛخ ٝحٓظيحٓش حالٗظلخع رٝ

 ٍأ٣٘خ طو٤ْٔ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ح٥ط٢:  ريٍٝٙ ػ٠ِ كوٞم حألؿ٤خٍ حُوخىٓش ك٢ حالٗظلخع رٜخ، كوي

 حُٔزلغ حألٍٝ: ٓخ٤ٛش حُـَحثْ حُوؼَحء. 

 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: حُٔؼخُـش حُظش٣َؼ٤ش ُِـَحثْ حُوؼَحء. 

 الوجحج األوه

 هبهُخ الزرائن الخؼراء

 : توهُذ وتقضُن

حُـَحثْ حُوؼَحء ٣ـيٍ ر٘خ حإلشخٍس أٝال ُٔخ ٠ٔٔ٣ رخألٖٓ حألهؼَ، ٝح١ٌُ ٣ٔظخُ رؤٗٚ ش٢ُٞٔ ُِلي٣غ ػٖ 

٣ـٔغ ر٤ٖ أٖٓ حُطز٤ؼش ًِٜخ ٝٓالٓش حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ٓغ حألهٌ رَكخ٤ٛش حُلَى ٝحإلٗٔخ٤ٗش رظلش ػخٓش، ٗـي حالٛظٔخّ 

٠ أًؼَ ٖٓ ٓٔظٟٞ ٓٞحء ًخٕ ٓل٤ِخ أٝ ٝحُظطٍٞ حُِٔلٞظ ك٢ هؼخ٣خ حألٖٓ ٣ؼٞى ا٠ُ طظخػي حُظٜي٣يحص حُز٤ج٤ش ػِ
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اه٢ٔ٤ِ أٝ ى٤ُٝخ، ٓٔخ حٓظيػ٠ ظٍٜٞ حُـَحثْ حُوؼَحء ٜٝٓ٘خ رظلش هخطش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش، كٌخٕ ُِحٓخ ط٤ٓٞغ أؿ٘يس 

 حألٖٓ ُظشَٔ ػيس هؼخ٣خ رٔخ ك٢ ًُي هؼ٤ش حُز٤جش.

خٍ ا٤ُٚ رخألٖٓ حُل١ٞ٤، ٣ٝؼي حألٖٓ حُز٤ج٢ أكي حُٔٞػٞػخص ح٣ًَُِٔش ك٢ هؼخ٣خ حُـَحثْ حُوؼَحء، ٣ٝش 

كٜٞ ٣ؼُِ ٣َٝؿق ٖٓ ه٤ٔش كوٞم حإلٗٔخٕ حُز٤ج٤ش هخطش ٓغ حالٍطزخؽ حُٞػ٤ن ر٤ٖ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٝحألٗشطش حإلٍٛخر٤ش 

ح١ٌُ ُٞكع ك٢ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس، كؤػل٠ حإلٍٛخد حُز٤ج٢ هؼ٤ش كَؿش رخُ٘ٔزش ٤ُِٔخ٤٤ٖٓ ٝط٘خع حُوَحٍ. كوي 

َ ٓـخٍ اؿَح٢ٓ ك٢ حُؼخُْ رؼي حُٔويٍحص ٝحُظ٤٣ِق ٝحالطـخٍ رخُزشَ.ط٘لض حُـ٣َٔش حُوؼَحء ٍحرغ أًز
5

 

٣ٌٖٝٔ طلي٣ي حُـ٣َٔش حُوؼَحء رؤٜٗخ طِي حألٗشطش ؿ٤َ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ حٛالًخ ُِز٤جش أٝ حُظ٘ٞع 

ٗظٜخًخص حُز٤ُٞٞؿ٢ أٝ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش، كخُـَحثْ حُوؼَحء ٢ٛ طِي حألكؼخٍ ؿ٤َ حُٔشَٝػش ٝحُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ ح

ُٔزخىة حُؼيحُش حُز٤ج٤ش ٝػيحُش حألٗٞحع ًخُظ٤ي حُـخثَ ٝحالطـخٍ رخألك٤خء حُز٣َش. ًٔخ طيهَ ػٖٔ حألٗشطش حُز٤ج٤ش حُظ٢ 

طٔزذ أػَحٍح ٝحٓؼش حُ٘طخم، ًظي٤َٓ حُ٘ظخّ حُز٤ج٢ ك٢ ٓ٘طوش ٓؼ٤٘ش ٝكويحٗٚ؛ ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ح٤َُ٘ ٖٓ طلش ٍٝكخ٤ٛش 

رٔخ ك٢ ًُي حُزشَ.حألٗٞحع ىحهَ ٌٛٙ حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش 
6
٣ٌٖٝٔ حُظؼز٤َ ػٖ حُـ٣َٔش حُوؼَحء ًٌُي رؤٜٗخ ًُي حُ٘شخؽ ؿ٤َ  

حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ ال ٣ؼَ حُز٤جش رشٌَ ٓزخشَ كلٔذ، رَ ٣ٜيى ك٤خط٘خ حُز٣َش، ٣ٝشٌَ هطَحً ػ٠ِ حألٖٓ ٝحالٓظوَحٍ ك٢ 

 ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ.

ؿَحّ حألهؼَ ٝٛٞ ػِْ ٣ظؼٖٔ ىٍحٓش ٝهي طْ حٓظليحع كَع ؿي٣ي ُؼِْ حإلؿَحّ ٣ظطِق ػ٤ِٚ رؼِْ حإل

حألػَحٍ ٝحُـَحثْ حَُٔطٌزش رلن حُز٤جش رٔلّٜٞ ٝحٓغ ٝطشٌَ طٜي٣يح ػ٠ِ حألٖٓ حألهؼَ، رٔخ ك٢ ًُي ىٍحٓش حُوخٕٗٞ 

حُز٤ج٢ ٝح٤ُٔخٓش حُز٤ج٤ش ٣ًَِٝ ػ٠ِ طـ٣َْ طِي حألٗشطش حُظ٢ ط٘ظٜي حُز٤جش ٓٞحء ك٢ حُظش٣َؼخص حُٞؽ٤٘ش أٝ طلض ٓظِش 

 ي٢ُٝ حُـ٘خث٢.حُوخٕٗٞ حُ

كظِي حُـَحثْ حُز٤ج٤ش طٔؼَ طٜي٣يح هط٤َح ُِزش٣َش ٣ٝؼي رؼؼٜخ ٖٓ أًؼَ حألٗشطش حالؿَح٤ٓش ٍرلخ ك٢ حُؼخُْ، 

ٝطَطزؾ حُٔٔخٍٓخص حألًؼَ ش٤ٞػخ ٜٓ٘خ رخالٓظـالٍ ؿ٤َ حُٔشَٝع ُِل٤ٞحٗخص ٝحُ٘زخطخص حُز٣َش ٝحُظ٣ِٞغ ٝحٓغ حُ٘طخم 

 ٣خص حالٌُظ٤َٗٝش ٝحإلطـخٍ رٜخ. ٝحُظوِض ؿ٤َ ح٥ٖٓ ٖٓ حُ٘لخ٣خص ًخُ٘لخ

ح ػ٠ِ حُظؼ٤ي حُؼخ٢ُٔ ٢ٛٝ  ًٍ ٣ٌٖٝٔ طظ٤٘ق حُـَحثْ حُوؼَحء ا٠ُ هٔٔش طٍٞ ٝحُظ٢ طؼي حألًؼَ حٗظشخ

ع، رخإلػخكش ُظِٞحثْ حؿَؿ٣َٔش حالػظيحء ػ٠ِ حُل٤خس حُز٣َش، ٝهطغ حألشـخٍ ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ، ٝحُظ٤ي ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ، ٝ

أًيص طوخ٣ٍَ ٌٓظذ حألْٓ حُٔظليس حُٔؼ٠٘ رٌٔخكلش حُـ٣َٔش ٝحُٔويٍحص ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ  ا٠ُ حُظؼي٣ٖ ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ. ًٔخ

حُـَحثْ ال ٣ٌٖٔ كظِٜخ ػٖ حُـَحثْ حُٔ٘ظٔش، ٌُٜٞٗخ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ًحص حُظ٘ظ٤ٔخص كظٔظويّ ًِظخ حُـ٣َٔظ٤ٖ ك٢ ػ٤ِٔخص 

ح ُزوخء حُظ٘ ًَ ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ك٢ حُؼخُْ، ًِٝٔخ ًخٗض حالطـخٍ ٝحُظ٣َٜذ. ٣ٝشٌَ حالطـخٍ رخُل٤ٞحٗخص حُز٣َش طٜي٣يح هط٤

 ٝحُشٔزخ١ِٗ،حألٗٞحع ٜٓيىس رخالٗوَحع ًِٔخ حٍطلغ ٓؼَٛخ، ًخُط٤ٍٞ حالٓظٞحث٤ش حُززـخٝحص، ٝحُِٝحكق، ٝحُؼ٘خًذ 

حُٔٔظويّ ك٢  ،حُٔٞىحءٝٓخ ا٠ُ ًُي؛ ٝٗـي أ٣ًؼخ ظخَٛس هط٤َس ٢ٛٝ ر٤غ ػخؽ حُل٤ِش أٝ ٝك٤ي حُوَٕ ك٢ حُٔٞم 
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ط٘خػش حُِهخٍف أٝ ك٢ حُطذ حُظ٢٘٤ حُظو٤ِي١ ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ هطٍٞس حٗوَحػٜخ. ًٔخ ٣ؼي هطغ حألشـخٍ حُؼشٞحث٢ 

ٝؿ٤َ حُٔٔجٍٞ ٖٓ أؿَ حُلظٍٞ ػ٠ِ حألهشخد ُظظ٤٘غ حألػخع ٝحُزؼخثغ أٝ كظ٠ ُظل٣ِٜٞخ ا٠ُ أٍحع ٍُحػ٤ش ٖٓ 

٤جش ٝحُظـ٤َ حُٔ٘خه٢ ٝح١ٌُ رخص ٣ٜيى ٓالٓش ٝأٖٓ حُزش٣َش ك٢ أهطَ طٍٞ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٝٓززخ ٓزخشَح ُظي٤َٓ حُز

ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ.
9
  

ٝطؼي حُزِيحٕ حُٜشش حُظ٢ طلظوَ ا٠ُ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ٝح٤ُٔخٓخص حُلخػِش، ٢ٛ حُزِيحٕ حألًؼَ ػَػش ُِـَحثْ 

ي٣ي حألٗشطش ح٤ُٔخك٤ش حُوؼَحء، ك٤ظَ هطَ ٌٛٙ حُـَحثْ ك٢ رؼغ حُٔـظٔؼخص ا٠ُ كويحٕ حإلٓيحىحص حُـٌحث٤ش ٝطٜ

ٗظ٤ـشً ُِظ٤ي حُـخثَ ٝاُحُش حُـخرخص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٔخٍٓخص ؿ٤َ حُٔشَٝػش ٝا٠ُ ؿخٗذ ًُي رخطض أىحس ُِظَحع 

ٝحٗظٜخى حُوٞح٤ٖٗ ٝحُلَٓخٕ ٖٓ حُؼ٣ٍَٝخص حُٔؼ٤ش٤ش ٓؼَ ٤ٓخٙ حُشَد ح٥ٓ٘ش ٝٓظخىٍ حُـٌحء ٝحُٔؤٟٝ، ٓٔخ ٣ؼَع 

ُٔخُي٣ق، ك٤غ ٣ظؼَع حٌُٔخٕ ػ٤ِٜخ ُٔوخؽَ حٍطلخع ٓٔظٟٞ ٓطق حُزلَ ك٤خس حٌُٔخٕ ُِوطَ، ٝٓؼخٍ ًُي ؿٍِ ح

ٗظ٤ـش ُِظـ٤َ حُٔ٘خه٢ ٝح١ٌُ ًخٕ ر٘ٔزش ًز٤َس ٗخطـخ ػٖ اُحُش حُـخرخص أٝ ٓخ ٣ؼَف  رـخُٔٔخكخص حَُٓخى٣ش.
4

 

 وعلً رلل ارتأٌَب تقضُن رلل الوجحج إلً اِتٍ:

 الوطلت األوه: تعرَف الزرَوخ الجُئُخ. 

 ًٍ: الوظلحخ الوحوُخ الوعُخ ثبلتزرَن فٍ ررائن الجُئخ.الوطلت الخب

 الوطلت الخبلج: أرمبى الزرَوخ الجُئُخ.

 الوطلت األوه

 تعرَف الزرَوخ الجُئُخ

طٌٖٔ هطٍٞس حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٓلَ حُلٔخ٣ش ٝطؼٞرش طلي٣يٛخ ك٢ إٔ أػَحٍٛخ ال ط٘لظَ ك٢ ٌٓخٕ ٝهٞػٜخ 

خ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلخالص، ًٔخ أٜٗخ طٔظي ُظشَٔ حألؿ٤خٍ حُلخػَس ٝحٗٔخ طٔظي ُظشَٔ أٓخًٖ ػيس ٣ظؼذ طلي٣يٛ

ٝحُٔٔظوزِش
9

، ٝهزَ حُلي٣غ ػٖ ٓلّٜٞ طِي حُـ٣َٔش ٝأًٍخٜٗخ ٓٞف ٗٔظؼَع رؼغ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طوض ٌٛح حُ٘ٞع 

 ٖٓ حُـَحثْ ٝحُظ٢ ٓظؼط٢ ٣ِٓيح ٖٓ حال٣ؼخف ٝحُظلظ٤َ ُٔٞػٞع رلؼ٘خ. 

 تعرَف الجُئخ: -

٣ؼي ٓظطِق حُز٤جش ٖٓ أطؼذ حُٔظطِلخص حُظ٢ ٌٖٓٔ إٔ ٗظَ ٓؼٜخ ا٠ُ طؼ٣َق ٝحػق ٝٓليى رشؤٜٗخ، 

كٔغ طؼيى ٓـخالص حٓظويحّ حُز٤جش ك٢ حألٗشطش حُزش٣َش حُٔوظِلش، ط٘ٞػض ٝحهظِلض حُظؼخ٣ٍق حُوخطش رخُز٤جش ا٠ُ إٔ 

ٝطَ حُزؼغ ُِوٍٞ رؤٕ "حُز٤جش ٢ٛ ًِٔش ال طؼ٢٘ ش٤جخ ألٜٗخ طؼ٢٘ ًَ ش٢ء!، ك٢ٜ طيٍ ػ٠ِ كٌَس ٝحػلش ك٢ ًحطٜخ 

 اال أٜٗخ ؿ٤َ ٓليىس ك٢ ٓل٤طٜخ".  
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حُلوٚ حُز٤جش رؤٜٗخ: " طٔؼَ ؿ٤ٔغ حُؼٞحَٓ حُل٣ٞ٤ش ٝؿ٤َ حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ طئػَ رخُلؼَ ك٢  ٝػَف ًٌُي رؼغ ٖٓ

حٌُخثٖ حُل٢ رط٣َوش ٓزخشَس أٝ ؿ٤َ ٓزخشَس ك٢ أ٣ش كظَس ٖٓ طخ٣ٍن ك٤خطٚ، ٣ٝوظي رخُؼٞحَٓ حُل٣ٞ٤ش ؿ٤ٔغ حٌُخث٘خص 

حُؼٞحَٓ ؿ٤َ حُل٣ٞ٤ش ك٢ حُٔخء، ٝحُٜٞحء، حُل٤ش َٓث٤ش ٝؿ٤َ َٓث٤ش ٝحُٔٞؿٞىس ك٢ حألٝٓخؽ حُز٤ج٤ش حُٔوظِلش، ٝطظٔؼَ 

ٝحُظَرش، ٝحُشْٔ، ٝحُلَحٍس... ٝؿ٤َٛخ"
10

   

ًٔخ ُهَص حُٔئطَٔحص حُي٤ُٝش ٝحإله٤ٔ٤ِش رخُلي٣غ ػٖ حُز٤جش ٝطلي٣ي طؼخ٣ٍق ػي٣يس ُٜخ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓئطَٔ 

خٕ ٖٓ أش٤خء طل٤ؾ رٚ ، ٝح١ٌُ ػَف حُز٤جش رؤٜٗخ "ًَ ٓخ ٛٞ هخٍؽ حإل1964ٔٗح٤ٌُٞٗٔٞ ح١ٌُ ػوي ك٢ رخ٣ٍْ ػخّ 

رشٌَ ٓزخشَ أٝ ؿ٤َ ٓزخشَ ٣ٝشَٔ ًُي ؿ٤ٔغ حُ٘شخؽخص ٝحُٔئػَحص حُظ٢ طئػَ ك٢ حإلٗٔخٕ ٓؼَ هٟٞ حُطز٤ؼش 

ٝحُظَٝف حُؼخث٤ِش ٝحُٔي٤ٍٓش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُظ٢ ٣يًٍٜخ ٖٓ هالٍ ٝٓخثَ حالطظخٍ حُٔوظِلش حُٔظٞكَس ُي٣ٚ ًٌُٝي 

طَحع حُٔخػ٢".
11
  

ُٔ٘ش  4( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 1/1أٍٝى حُٔشَع حُٔلّٜٞ حالططالك٢ ُِز٤جش ك٢ حُٔخىس )ٝك٢ حُوخٕٗٞ حُٔظ١َ، 

رؤٜٗخ "حُٔل٤ؾ حُل١ٞ٤ ح١ٌُ ٣شَٔ حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝٓخ ٣لظ٣ٞٚ ٖٓ ٓٞحى ٝٓخ ٣ل٤ؾ رٜخ ٖٓ ٛٞحء ٝٓخء ٝطَرش  1994

 . ٝٓخ ٣و٤ٔٚ حإلٗٔخٕ ٖٓ ٓ٘شآص"

 حوبَخ الجُئخ:  -

رؤٜٗخ  1994ُٔ٘ش  4ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٢1 حُز٘ي حُظخٓغ ٖٓ حُٔخىس ػَف حُٔشَع حُٔظ١َ كٔخ٣ش حُز٤جش ك

"حُٔلخكظش ػ٠ِ ٌٓٞٗخص حُز٤جش ٝحالٍطوخء رٜخ ٝٓ٘غ طيٍٛٞٛخ أٝ طِٞػٜخ أٝ حإلهالٍ ٖٓ كيس حُظِٞع. ٝطشَٔ ٌٛٙ 

حُٔل٤ٔخص حٌُٔٞٗخص حُٜٞحء ٝحُزلخٍ ٝح٤ُٔخٙ حُيحه٤ِش ٓظؼٔ٘ش َٜٗ ح٤َُ٘ ٝحُزل٤َحص ٝح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش، ٝحألٍحػ٢ ٝ

 حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش حألهَٟ". 

٣ٝزيٝ ٖٓ ٌٛح حُظؼ٣َق إٔ حُٔشَع حُٔظ١َ هظَ كٔخ٣ش حُز٤جش ػ٠ِ كٔخ٣ش حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش كلٔذ ٖٝٓ ػْ 

أؿلَ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝاػخىس طؤ٤َٛ حُٔ٘خؽن حُظ٢ طيٍٛٞص ٝطشـ٤غ أٗٔخؽ حُِٔٞى حإل٣ـخر٢
12

. ٣ٝـيٍ رخُوٞح٤ٖٗ 

٠٘ حُٜ٘ؾ حُظـ٢ٔ٣َ حُٔٞٓغ ح١ٌُ ال ٣وظظَ ػ٠ِ أكؼخٍ ط٣ِٞغ حُز٤جش كلٔذ رَ ٣ٔظي ٤ُشَٔ حُلٔخ٣ش حُٞؽ٤٘ش إٔ طظز

حُش٤ُٞٔش ُِز٤جش ٝطـ٣َْ ح٣ُِٔي ٖٓ طٍٞ حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش. ٝٛ٘خى ؿٜٞى ال ٣ٌٖٔ حؿلخُٜخ ٖٓ هزَ حُلٌٞٓش 

ؼخٍ ؿ٤َ حُٔٔجُٞش ػي حُز٤جش ٝحُظ٢ ٤ٓظْ حُٔظ٣َش ٝحُٔشَع حُٔظ١َ ٖٓ أؿَ حٓيحى حُلٔخ٣ش حُظش٣َؼ٤ش ٣ُِٔي ٖٓ حألك

  ًًَٛخ ك٤ٔخ رؼي.

 تلىث الجُئخ:  -

ػَف حُٔـِْ حألٍٝٝر٢ طِٞع حُز٤جش رؤٗٚ: "ٝؿٞى ٓٞحى ؿ٣َزش رخُز٤جش أٝ حهظالٍ ٓئػَ ك٢ ٗٔزش ٌٓٞٗخطٜخ ٓٔخ 

هي ٣ٔزذ آػخٍح ػخٍس"
13
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ُٝوي هٖ٘ حُٔشَع حُٔظ١َ حُٔلّٜٞ حالططالك٢ ُظِٞع حُز٤جش ٓلَ حُلٔخ٣ش حإلؿَحث٤ش ك٤ٖ ٗض ػ٠ِ طؼ٣َلٚ 

رؤٗٚ: "ًَ  2009ُٔ٘ش  9حُٔؼيٍ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 1ك٢ حُز٘ي حُٔخرغ ٖٓ حُٔخىس )

َحٍ رظلش حإلٗٔخٕ ٝحُظؤػ٤َ ك٢ ٓٔخٍٓظٚ ك٢ طـ٤َ ك٢ هٞحص حُز٤جش ٣ئى١ رط٣َن ٓزخشَ أٝ ؿ٤َ ٓزخشَ ا٠ُ حإلػ

ك٤خطٚ حُطز٤ؼ٤ش، أٝ حإلػَحٍ رخُٔٞحثَ حُطز٤ؼ٤ش، أٝ حٌُخث٘خص حُل٤ش أٝ حُظ٘ٞع حُل١ٞ٤ "حُز٤ُٞٞؿ٢". ٣ٝلٔي ُِٔشَع 

حُٔظ١َ ك٢ أٗٚ شَٔ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝحُظؤػ٤َ ػ٤ِٚ ػٖٔ ٌٛح حُظؼ٣َق ٝ ُْ ٣وظَ ٓلّٜٞ طِٞع حُز٤جش ػ٠ِ ٓخ 

 حٍى حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ حػظيحء ٝطِٞع كلٔذ. ٣ِلن حُٔٞ

ػ٠ِ إٔ:  2009ُٔ٘ش  9حُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4/ ر٘ي أٝال( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 24ًٔخ ط٘ض حُٔخىس )

ط٤ي أٝ هظَ أٝ آٔخى حُط٤ٍٞ حُل٤ٞحٗخص حُز٣َش ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش  -" ٣لظَ رؤ١ ؽ٣َوش حُو٤خّ رخألػٔخٍ ح٥ط٤ش: أٝال

ٜخ أٝ ٗوِٜخ أٝ طظي٣َٛخ أٝ حٓظ٤َحىٛخ أٝ حإلطـخٍ ك٤ٜخ ك٤ش أٝ ٤ٓظش ًِٜخ أٝ أؿِحثٜخ أٝ ٓشظوخطٜخ أٝ حُٔخث٤ش أٝ ك٤خُط

حُو٤خّ رؤػٔخٍ ٖٓ شؤٜٗخ طي٤َٓ حُٔٞحثَ حُطز٤ؼ٤ش ُٜخ أٝ طـ٤٤َ هٞحطٜخ حُطز٤ؼ٤ش أٝ ٓٞحثِٜخ أٝ اطالف أًٝخٍٛخ أٝ اػيحّ 

ر٤ؼٜخ أٝ ٗظخؿٜخ..."
14
  

١َ هي طز٠٘ طؼ٣َق طِٞع حُز٤جش ٝرؼغ أٗٞحػٚ، ًُٝي روالف رؼغ ٣ٝظؼق ٖٓ ًُي إٔ حُٔشَع حُٔظ

حُظش٣َؼخص حُٔوخٍٗش حُظ٢ حًظلض رٞػغ طؼ٣َق ٓٞكي ُظِٞع حُز٤جش ىٕٝ طلي٣ي أٗٞحػٚ حُٔوظِلش، ٣َٟٝ حطـخٙ كو٢ٜ إٔ 

رؤٕ ٖٓ ٣ظٔزذ  ٌٛح حُٜ٘ؾ ٛٞ حألٝكن ألٗٚ ٣ليى ٓخ٤ٛش أٗٞحع حُظِٞع ٓلَ حُظـ٣َْ ػْ ٣ظ٠ُٞ ُيٟ حألكَحى حُٞػ٢ ٝحُؼِْ

ك٢ طِٞع أ١ ٗٞع ٖٓ ٌٛٙ حألٗٞحع أٝ ٣َطٌذ أ١ ؿ٣َٔش ر٤ج٤ش كٔٞف ٣ظؼَع ُِؼوخد، ٖٝٓ ػْ ٣ئى١ حُوخٕٗٞ حَُٓخُش 

 حُٔ٘ٞؽش رٚ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش. 

 تذهىر الجُئخ:  -

 ػَف حُزؼغ طيٍٛٞ حُز٤جش رؤٗٚ طؼز٤َ ٝحهؼ٢ ػٖ طٞهق أٝ طؼَٔ حُؼ٤ِٔخص حُطز٤ؼ٤ش الكظٞحء ٝٛؼْ حُ٘لخ٣خص

 1994ُٔ٘ش  4( ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ 1/4ٖٝٓ ػْ حإلػَحٍ رخُز٤جش. ٝهي ػَف حُٔشَع حُٔظ١َ طيٍٛٞ حُز٤جش ك٢ حُٔخىس )

رؤٗٚ " حُظؤػ٤َ ك٢ حُز٤جش رٔخ ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔظٜخ أٝ ٣شٞٙ ٖٓ ؽز٤ؼظٜخ حُز٤ج٤ش أٝ ٣ٔظِ٘ف ٓٞحٍىٛخ أٝ ٣ؼَ رخُٔٞحٍى حُل٤ش 

 أٝ رخ٥ػخٍ". 

ّٜٞ طيٍٛٞ حُز٤جش ٓغ ٓلّٜٞ طِٞع حُز٤جش؛ ر٤ي إٔ حُٔلّٜٞ حأله٤َ أشَٔ كٌَ ٌٌٝٛح ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ظيحهَ ٓل

طيٍٛٞ ك٢ حُز٤جش ٣شٌَ ك٢ حُٞحهغ طِٞع ُٜخ اال إٔ حُؼٌْ ؿ٤َ طل٤ق. ٝهي ٣ٌٕٞ طيٍٛٞ حُز٤جش ٗخطـخ ػٖ كؼَ حُطز٤ؼش 

هذ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخ، أٓخ اًح ًحطٜخ ىٕٝ طيهَ رش١َ ًخُزَح٤ًٖ ٝحُِالٍُ ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣وَؽ ٖٓ ىحثَس حُظـ٣َْ ٝؿ٤َ ٓؼخ

ًخٕ طيٍٛٞ حُز٤جش ٗخؿٔخ ػٖ كؼَ حإلٗٔخٕ كبٕ حُظِٞع حُ٘خطؾ ػ٘ٚ ٣يهَ ك٢ ىحثَس حُظـ٣َْ ٣ٌٕٝٞ ٓؼخهزخ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخ.
15
  

 الزرَوخ الجُئُخ: 
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اًح ًخٗض حُـ٣َٔش ٢ٛ ًَ كؼَ ؿ٤َ ٓشَٝع طيٍ ػٖ اٍحىس ؿ٘خث٤ش ٣ٝوٍَ ُٚ حُوخٕٗٞ ػوٞرش أٝ طير٤َ ٖٓ 

٤٘ٓش، أٝ ٢ٛ ًَ كؼَ أٝ حٓظ٘خع ػٖ كؼَ ٣ٌٖٔ آ٘خىٙ َُٔطٌزٚ ٣ٝوٍَ ُٚ ػوٞرش ؿ٘خث٤ش، ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حُظيحر٤َ حأل

حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٢ٛ ًَ ِٓٞى ا٣ـخر٢ أٝ ِٓز٢ ٓٞحء ًخٕ ػٔي١ أٝ ؿ٤َ ػٔي١ ٣ظيٍ ػٖ شوض ؽز٤ؼ٢ أٝ 

ٓؼ١ٞ٘؟؟ طؼَ رؤكي ػ٘خطَ حُز٤جش ٓٞحء رط٣َن ٓزخشَ أٝ ؿ٤َ ٓزخشَ.
16

 

ؼ٣َلٜخ ػ٠ِ أٜٗخ: "ًُي حُِٔٞى ح١ٌُ ٣وخُق رٚ ٖٓ ٣َطٌزٚ ط٤ٌِلخ ٣ل٤ٔٚ حُٔشَع رـِحء ؿ٘خث٢، ًٔخ ٣ٌٖٔ ط

ٝح١ٌُ ٣ليع طـ٤٤َح ك٢ هٞحص حُز٤جش رط٣َوش اٍحى٣ش أٝ ؿ٤َ اٍحى٣ش ٓزخشَس أٝ ؿ٤َ ٓزخشَس ٣ئى١ ا٠ُ حإلػَحٍ 

ُل٤خطٚ حُطز٤ؼ٤ش. رخٌُخث٘خص حُل٤ش ٝحُٔٞحٍى حُل٤ش أٝ ؿ٤َ حُل٤ش ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حإلٗٔخٕ
19

 

ٝٝكوخ ُِوخٕٗٞ حُٔظ١َ طؼَف حُـ٣َٔش رؤٜٗخ: "ًَ كؼَ ؿ٤َ ٓشَٝع طخىٍ ػٖ اٍحىس ؿ٘خث٤ش ٣وٍَ ُٚ 

حُوخٕٗٞ ػوٞرش أٝ طير٤َح حكظَح٣ُخ". ٝٓخ ىحٓض أكؼخٍ حُٔٔخّ رخُز٤جش طَطذ أػَحٍ أٝ أهطخٍ ػ٠ِ حُز٤جش ٝطئػَ ك٢ 

ث٢ حُز٤ج٢ ُظـ٣َْ ٌٛٙ حألكؼخٍ. ٌُٖٝ حُٔشَع حُٔظ١َ ُْ ٣ؼغ حُلَى ٝحُٔـظٔغ ًخٕ الري ٖٓ طيهَ حُٔشَع حُـ٘خ

طؼ٣َلخ ٓليىح ُِـ٣َٔش حُز٤ج٤ش رخَُؿْ ٖٓ كَطٚ ػ٠ِ طلي٣ي أًٍخٕ ًَ ؿ٣َٔش ػ٠ِ كيس ٝطلي٣ي شَٝؽٜخ، ٝػخهذ 

ًَ ٖٓ حٍطٌزٜخ ٝحٗطزوض ػ٤ِٚ ٌٛٙ حُشَٝؽ ٝحألًٍخٕ. 
14
  

رؤٜٗخ "ًَ ِٓٞى ا٣ـخر٢ أٝ ِٓز٢ ؿزَ ٓشَٝع ٖٝٓ ؿٔخع ٓخ ٓزن ٣ٌٖٔ حٓظوالص طؼ٣َق حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش 

ٓٞحء ًخٕ ػٔي٣خ أٝ ؿ٤َ ػٔي١ ٣ظيٍ ػٖ شوض ؽز٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ٣ؼَ أٝ ٣لخٍٝ حإلػَحٍ رؤكي ػ٘خطَ حُز٤جش 

 ٓٞحء رط٣َن ٓزخشَ أٝ ؿ٤َ ٓزخشَ ٣وٍَ ُٚ حُوخٕٗٞ حُز٤ج٢ ػوٞرش أٝ طير٤َح حكظَح٣ُخ". 

كؼَ ؿ٤َ ٓشَٝع  -حٍطٌخد كؼَ د -ّٞ ػ٠ِ ػيس ػ٘خطَ:أ٣ٝظؼق ٖٓ ٌٛح حُظؼ٣َق إٔ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش طو

إٔ ٣وٍَ ُٚ حُوخٕٗٞ ػوٞرش أٝ طير٤َح حكظَح٣ُخ. -طيٍٝ حُلؼَ ؿ٤َ حُٔشَٝع ػٖ اٍحىس ؿ٘خث٤ش ى -ؽ
19

 

ٖٝٓ حُِٔلٞظ إٔ حُظـ٣َْ حألهؼَ ال ٣وظظَ ٓـخُٚ ػ٠ِ حألٗشطش حُِٔٞػش ُِز٤جش ٌُٝ٘ٚ ٣شَٔ أكؼخٍ حُٔٔخّ 

رخُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝطٜي٣ي حُ٘ظخّ حإل٣ٌُٞٞؿ٢ ٝح١ٌُ ال ٣ٔزذ أػَحٍح ٓزخشَس ػ٠ِ حإلٗٔخٕ. كخُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٢ٛ 

ي٤ُٝش ٓظٔؼِش ك٢ ٓـٔٞػش حُؼٔخ٤ٗش ٝحإلٗظَرٍٞ ٝحالطلخى كؼَ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ ٣ؼَ رخُز٤جش ٓزخشَس، ٝهي كيىطٜخ ح٤ُٜجخص حُ

حألٍٝٝر٢ ٝرَٗخٓؾ حألْٓ حُٔظليس ُِز٤جش
20

ٝٓؼٜي حألْٓ حُٔظليس حإله٢ٔ٤ِ ُزلٞع حُـ٣َٔش ٝحُؼيحُش، كـٔؼض طٍٞ ٌٛٙ  

ٍِع ٓؼخٛيس حُظـخٍس حُؼ خ٤ُٔش ألط٘خف حُـَحثْ ك٢ حإلطـخٍ ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ رخألٗٞحع حُز٣َش حُٜٔيَّىس رخالٗوَحع رٔخ ٣ُؼخ

حُل٤ٞحٕ ٝحُ٘زخص حُز١َ حُٜٔيى رخالٗوَحع، ٝط٣َٜذ حُٔٞحى حُٔٔظ٘لِيس ُألُٕٝٝ رٔخ ٣ؼخٍع رَٝطًٍٞٞ ٓٞٗظ٣َخٍ، 

(1949ٝاُوخء حُ٘لخ٣خص حُوط٤َس ٝحالطـخٍ ك٤ٜخ رٔخ ٣ؼخٍع حطلخه٤ش رخٍُ )
21

، ٝحُظ٤ي ؿ٤َ حُٔشَٝع ٝؿ٤َ حُٔزَِّؾ ػ٘ٚ 

، رٔخ ٣ؼخٍع حُؼٞحرؾ ح ُظ٢ طلَػٜخ ٓوظِق حُٔ٘ظٔخص حإله٤ٔ٤ِش، رخإلػخكش ا٠ُ هطغ حألشـخٍ حُٔلظٍٞ ٝؿ٤َ حُٔ٘ظَّْ

ٝٓخ ٣ظظَ رٚ ٖٓ حإلطـخٍ ك٢ حُوشذ حَُٔٔٝم رٔخ ٣وخُق حُوٞح٤ٖٗ حُٞؽ٤٘ش.
22
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 الوطلت الخبًٍ

  خُالوظلحخ الوحوُخ الوعٌُخ ثبلتزرَن فٍ ررائن الجُئ

ػ٠ِ ػيٝحٕ ػ٠ِ ٓظِلش ٣ل٤ٜٔخ حُوخٕٗٞ. ٢ٌُ ٣وغ كؼَ أٝ ِٓٞى ىحهَ ٗطخم حُظـ٣َْ، ٣ـذ إٔ ٣٘ط١ٞ 

ٝط٘ط١ٞ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ػ٠ِ ػيٝحٕ ػ٠ِ ٓظِلش ٣ل٤ٜٔخ حُوخٕٗٞ ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حُٔظِلش طٔؼَ حػظيحء ػ٠ِ كوٞم 

ًِٓٔٞش ُِيُٝش أّ ُألكَحى، ٝٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حُٔظِلش طٜيف ا٠ُ حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش أٝ ػ٠ِ طلش حإلٗٔخٕ أٝ ػيّ 

ُق حالهظظخى٣ش أٝ حالؿظٔخػ٤ش، ٝٓخ ىحٓض أكؼخٍ حُٔٔخّ حُز٤جش طَطذ أػَحٍ ٝأهطخٍح ػ٠ِ حُٔٔخّ رزؼغ حُٔظخ

حُز٤جش ٝطئػَ ك٢ حُلَى ٝحُٔـظٔغ، ًخٕ الري ٖٓ طيهَ حُٔشَع حُـ٘خث٢ حُز٤ج٢ ُظـ٣َْ ٌٛٙ حألكؼخٍ.
23
  

م حُيٍٝ ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ ٓزن كبٕ حُؼِش حُظـ٤ٔ٣َش ك٢ ؿَحثْ حُز٤جش طٌٖٔ ك٢ آخ حالػظيحء ػ٠ِ كوٞ 

 ٝحُٔـظٔؼخص ٝحألكَحى ك٢ حُل٤خٙ ك٢ ر٤جش آٓ٘ش ٝ طل٤ش، أٝ ػيّ حُٔٔخّ رزؼغ حُٔظخُق حالهظظخى٣ش أٝ حالؿظٔخػ٤ش. 

٣َٟٝ حُزخكغ إٔ حُٔظِلش حُٔل٤ٔش حُٔؼ٤٘ش رخُظـ٣َْ رخُ٘ٔزش ُِـَحثْ حُوؼَحء ال طوظظَ ػ٠ِ طِي حُلوٞم 

ؼ٢٘ رخُظـ٣َْ ٛ٘خ كٔخ٣ش حُز٤جش ًظَحع ٓشظَى ٓظيحٍٝ ػزَ كلٔذ ٝاٗٔخ طٔظي ُظشَٔ كٔخ٣ش حإلٗٔخ٤ٗش ؿٔؼخء، ك٘

حألؿ٤خٍ حُلخػَس ٝحُٔٔظوزِش، كخإلٗٔخٕ ك٢ كي ًحطٚ َٓكِش ػخرَس ك٢ حُِٓخٕ ٝال ٣ـٔي حإلٗٔخ٤ٗش، ر٤٘ٔخ حإلٗٔخ٤ٗش 

 ٓٔظَٔس ػزَ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ طظطِذ كٔخ٣ش كوٞهٜخ ٖٓ حالٗظٜخى ٝحُظل٣َؾ ك٤ٜخ، ٝال ٗوظَ حُلٔخ٣ش ػ٠ِ كوٞم

حإلٗٔخٕ كلٔذ. ٌُح ًخٕ ُِحٓخ طـ٣َْ أكؼخٍ حالػظيحء ػ٤ِٚ حُز٤جش ًؤكي ػ٘خطَ حإلٗٔخ٤ٗش كلخظخ ػ٠ِ ٓٞحٍىٛخ ٝػٔخٗخ 

الٓظيحٓظٜخ ٝحالٗظلخع رٜخ ػزَ حألؿ٤خٍ.  ٝطلو٤وخ ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٣ـذ ػ٤ِ٘خ اػالء كٌَس حُظَحع حُٔشظَى ٝحُظ٢ 

 ؿ٤خٍ ٝحُظ٢ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ كٔخ٣ظٜخ.طلظَع ريحٛش ٝؿٞى ػَٝس ٓشظًَش طظٞحٍػٜخ حأل

 الوطلت الخبلج

 أرمبى الزرَوخ الجُئُخ

ُظو٣ََ حُٔٔج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش ػٖ حألكؼخٍ حُؼخٍس ُِز٤جش ٣ِِّ طٞحكَ ٤ًٍٖ٘: حألٍٝ/ حًَُٖ حُٔخى١ ٝحُؼخ٢ٗ/ حًَُٖ 

 حُٔؼ١ٞ٘. 

 الفرع األوه

 الرمي الوبدٌ
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ح١ٌُ طِٔٔٚ حُلٞحّ، ٝح١ٌُ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ حُٔٔخّ رٔظِلش حًَُٖ حُٔخى١ ُِـ٣َٔش حُز٤ج٤ش، ٛٞ حُٔظَٜ حُوخٍؿ٢ 

٣ل٤ٜٔخ هخٕٗٞ حُز٤جش أٝ حُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش حألهَٟ، ٝػٖ ؽ٣َوٚ طوغ حألػٔخٍ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِـ٣َٔش، ٣ٝظٌٕٞ ٌٛح حًَُٖ ٖٓ 

 ػ٘خطَ ػالػش ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حُِٔٞى ٝحُ٘ظ٤ـش ٝػالهش حُٔزز٤ش. 

 . الجُئُخالضلىك االرراهٍ فٍ الزرَوخ :  أوال

ططِذ حُلؼَ حُٔخى١ حإل٣ـخر٢ ك٢ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش اط٤خٕ ِٓٞى ا٣ـخر٢ ٣ظيٍ ػٖ حُـخ٢ٗ أ٣خ ًخٕ شٌِٚ أٝ 

ٓظيٍٙ، ٝٓٞحء ًخٕ طخىٍح ٖٓ حإلٗٔخٕ أٝ ٖٓ أٗشطش حُٔئٓٔخص، ٝحُٔ٘شآص حُظ٘خػ٤ش رخػظزخٍٙ حُلؼَ ح١ٌُ ٣ئى١ 

ألكؼخٍ هي طئى١ ا٠ُ حالػظيحء ػ٠ِ ػ٘خطَ حُز٤جش ٝاهالٍ ا٠ُ طلون حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٣ـَٜٓخ حُٔشَع، ٖٓ هالٍ طـ٣َٔٚ 

طٞحُٜٗخ.
24

ر٤ي حٗٚ ٣ٌٖٔ أ٣ؼخ طظٍٞ حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش ٖٓ هالٍ ِٓٞى اؿَح٢ٓ ِٓز٢ ٣ظلون رخالٓظ٘خع ػٖ أىحء  

ٝحؿذ ٣لَػٚ حُوخٕٗٞ ٖٓ أؿَ ٓ٘غ ٌٛح حالػظيحء ٝحُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش.
25

ش٤ٌِش  ٣ٌٝٔ٘٘خ طو٤ْٔ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ا٠ُ ؿَحثْ

 ٝؿَحثْ رخُ٘ظ٤ـش ٝؿَحثْ رخالٓظ٘خع.

 . الزرائن الجُئُخ الشنلُخ -أ

٢ٛٝ طٔؼَ ؽخثلش ًز٤َس ٖٓ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٝحُظ٢ ٣َحى رٜخ طلون حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ٝإ ُْ ٣ظلون حُؼٍَ، 

ى حإلؿَح٢ٓ ٝهي ال ٣ٌٕٞ حُِٔٞى ٌٓٞٗخ ُ٘ظ٤ـش ٓخى٣ش ٓؼ٤٘ش ٌُٖٝ ٓـَى طؼ٣َغ أكي ػ٘خطَ حُز٤جش ُِوطَ. ٝحُِٔٞ

ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ؿخُزخ ٓخ ٣ظٔؼَ ك٢ ػيّ حكظَحّ حالُظِحٓخص حإلىح٣ٍش ٝحُظو٤٘ش حُٔ٘ظٔش ُِلٔخ٣ش حُز٤ج٤ش ًخالُظِحٓخص حُوخطش 

 رظيحٍٝ ٝٗوَ حُ٘لخ٣خص حُوطَس أٝ طـخُٝ حُليٝى حُٔٔٔٞف رٜخ ُألىه٘ش حُؼخٍس ػ٘ي كَم حُٞهٞى ؿ٤َٛخ.

ٖ ٌٛح حُلؼَ ٝٓخ ٣٘ـْ ػ٘ٚ ٖٓ آػخٍ ٓٔظيس ٣َٓؼش حالٗظشخٍ، ٝهي حٛظٔض طش٣َؼخص ٓؼظْ حُيٍٝ ك٢ حُلي ٓ

ٝالػظزخٍحص طظؼِن رخُٔظِلش حُـٔخػ٤ش حُٔؼ٤٘ش رخُظـ٣َْ، إٔ ٣شَٔ أكؼخٍ حُوطَ حُِّٔٔٞ أٝ حُٔـَى، رخالػظزخٍ إٔ 

 حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش ٣ٔؼَ حػظيحء ػ٠ِ كن ٖٓ حُلوٞم حإلٗٔخ٤ٗش حألٓخ٤ٓش.   

 .  ُزخالزرائن الجُئُخ ثبلٌت -ة

٣شظَؽ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَحثْ طلون ٗظ٤ـش ٣٘ض ػ٤ِٜخ حُٔشَع، كال ٣ٌٖٔ إٔ طوّٞ حُـ٣َٔش ٝحُؼوخد 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤جش 95ػ٤ِٜخ اال ٖٓ هالٍ حإلط٤خٕ رلؼَ ٓخى١ ٝٝهٞع ٗظ٤ـش ٣ـَٜٓخ حُوخٕٗٞ، ٝٓؼخٍ ًُي ٓخىس )

ال ط٣ِي ػ٠ِ ػشَ ٓ٘ٞحص ًَ ٖٓ حٍطٌذ ػٔيح حُظ٢ ط٘ض ػ٠ِ إٔ: "٣ؼخهذ رخُٔـٖ ٓيس 1994ُٔ٘ش  4حُٔظ١َ ٍهْ 

أكي حألكؼخٍ حُٔوخُلش ألكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ اًح ٗشؤ ػ٘ٚ حطخرش أكي حألشوخص رؼخٛش ٓٔظي٣ٔش ٣ٔظل٤َ رَإٛخ، ٝطٌٕٞ 

حُؼوٞرش حُٔـٖ اًح ٗشؤ ػٖ حُٔوخُلش حطخرش ػالػش أشوخص كؤًؼَ رٌٜٙ حُؼخٛش". كخُ٘ض ٛ٘خ ٣ظطِذ كيٝع ٗظ٤ـش 

 ٢ً طوّٞ حُـ٣َٔش ٣ٝؼخهذ ػ٤ِٜخ.  –خرش رؼخٛش ٓٔظي٣ٔش حإلط –اؿَح٤ٓش 

 . الزرائن الجُئُخ ثبالهتٌبع -د
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ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ػيّ حٓظؼخٍ حُـخ٢ٗ ُِوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣لَع ػ٤ِٚ اط٤خٕ طظَكخص ٓؼ٤٘ش ٣ٌٖٝٔ حُظٔؼ٤َ ٌُُي 

جٍٞ ػٜ٘خ ػٖ حطوخً رٔٔخٍٓش حُ٘شخؽ ٝحالٓظ٘خع ػٖ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٍهظش حُِٔحُٝش، ٝحٓظ٘خع طخكذ حُٔ٘شؤس أٝ حُٔٔ

حالكظ٤خؽخص ٝحُظيحر٤َ حُالُٓش رؼيّ طَٔد أٝ حٗزؼخع ِٓٞػخص حُٜٞحء ىحهَ ٌٓخٕ حُؼَٔ اال ك٢ حُليٝى حُٔٔٔٞف رٜخ 

 .2009ُٔ٘ش  9ٝحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ ٍهْ  49/2ٝ  43ٝكوخ ُِٔخىط٤ٖ 

 . الٌتُزخ فٍ الزرائن الجُئُخ : حبًُب

طؼي حُ٘ظ٤ـش حإلؿَح٤ٓش ٖٓ حُٔٔخثَ حُيه٤وش حُظ٢ ٣ظؼذ حػزخطٜخ ك٢ ؿَحثْ حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش، ٣َٝؿغ ًُي ا٠ُ 

ؽز٤ؼش ٌٛٙ حُـَحثْ ٝٓخ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٖٓ ٗظخثؾ، ك٢ٜ رؼٌْ حُـَحثْ حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ طظَطذ ػ٤ِٜخ ٗظخثؾ ٓخى٣ش ٓليىس 

طظلون حُ٘ظ٤ـش ك٢ حُلخٍ، ٌُٖٝ رؼي كظَس ؽخُض أٝ هظَص.  ٝٓلٔٞٓش. كخألَٓ ك٢ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٓوظِق، كوي ال

ٝٓؼخٍ ًُي، كيٝع طَٔد ُٔٞحى ٓشؼش رٔزذ هطؤ ك٢ طشـ٤َ ٓ٘شؤس ٣ٝٞٗش، كوي ٣ظَحه٠ ظٍٜٞ حُظِٞع حالشؼخػ٢ ٓيس 

٤ُ٘ٓش ؽ٣ِٞش. ًٔخ إٔ حُ٘ظ٤ـش هي طظلون ك٢ ٌٓخٕ كيٝع حُلؼَ ٝهي طظلون ك٢ ٌٓخٕ آهَ ىحهَ حُيُٝش ٗلٜٔخ أٝ 

خ ًٔخ ٣ليع ك٢ طِٞع حُزلخٍ أٝ حُٜٞحء.هخٍؿٜ
26
  

 . عالقخ الضججُخ:  حبلخب

ؿَحثْ حُٔٔخّ رخُز٤جش ًـ٤َٛخ ٖٓ حُـَحثْ، طظطِذ طٞحكَ ػالهش حُٔزز٤ش ر٤ٖ حُِٔٞى حإلؿَح٢ٓ ٝر٤ٖ حُ٘ظ٤ـش 

 حالؿَح٤ٓش حُٔظَطزش ػ٠ِ ٌٛح حُِٔٞى، ٓٞحء طٔززض ك٢ ػٍَ أٝ هطَ ػ٠ِ أكي ػ٘خطَ حُز٤جش. 

ُٝؼالهش حُٔزز٤ش ك٢ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش هظٞط٤خص ٖٓ أٜٛٔخ أٗٚ ٣ظْ حالػظٔخى ك٢ حُظـ٣َْ حُز٤ج٢ ػ٠ِ أٓخّ 

حُوطَ، كل٢ أؿِذ حُلخالص ال ٣ٌٖٔ طٞهغ ًخكش ٗظخثؾ حُؼٍَ حُز٤ج٢ ٝىٍؿش هطٍٞطٚ ػ٠ِ ػ٘خطَ حُز٤جش، ًٔخ ٣ظؼذ 

ظطٍٞس، ًٌُٝي هي طظؤهَ ظٍٜٞ حُ٘ظ٤ـش حًظشخف حُؼٍَ حُز٤ج٢ ٝح١ٌُ ٣ظطِذ ٝٓخثَ ٓخى٣ش ٜٝٓخٍحص رش٣َش ٓ

حإلؿَح٤ٓش ك٤ظٔغ ٗطخم حٗظشخٍٛخ ٓٔخ ٣ئى١ ُظؼيى ٓظخىٍ حُؼٍَ أٝ طؼيى حُؼٞحَٓ حُٔٔززش ُِ٘ظ٤ـش حإلؿَح٤ٓش، ٓٔخ 

ىكغ حُٔشَع ك٢ أؿِذ حُيٍٝ ا٠ُ طز٢٘ ٓزيأ حُٞهخ٣ش ٝحُل٤طش ٝٓؼخُـش حألَٓ هزَ ٝهٞع حُؼٍَ ك٢ ظَ طؼٞرش 

اطالكٚ ك٤ٔخ رؼي.
29
  

 ٍفرع الخبًال

 الرمي الوعٌىٌ

طٍٞس حُوظي حُـ٘خث٢ ٝطظزق حُـ٣َٔش  –شؤٗٚ شؤٕ حُـَحثْ حألهَٟ  –٣ظوٌ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُِـَحثْ حُز٤ج٤ش  

ػٔي٣ش، أ١ ٣ظـٚ ػِْ حُـخ٢ٗ ٝاٍحىطٚ ٗلٞ طلو٤ن حُٞهخثغ حإلؿَح٤ٓش، أٝ ٣ظوٌ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ طٍٞس حُوطؤ ؿ٤َ 

 حُؼٔي١ ٝطظزق حُـ٣َٔش ؿ٤َ ػٔي٣ش. 
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٣الكع إٔ حُٔشَع ٣شظَؽ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش طٞحكَ حُؼٔي ك٢ اط٤خٕ حُ٘شخؽ ىٕٝ ططِذ ٤ٗش هخطش. 

ٝٓؼخٍ ًُي إٔ ٣وّٞ حُـخ٢ٗ ربُوخء ٓٞحى ك٢ ٓـخ١ٍ حألٜٗخٍ ىٕٝ إٔ ٣ظطِذ ًُي طٞحكَ ٤ٗش حُظِٞع ُي٣ٚ، ٍٝرخٕ حُٔل٤٘ش 

حُٔوِلخص ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ هخطيح أٝ كظ٠ ٣َٓيح ط٣ِٞغ ٓؼال حُظ٢ طِو٢ ٓوِلخطٜخ هظيٙ حُظوِض حُظوِق ٖٓ ٌٛٙ 

حُشٞحؽت. كٔؼظْ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ال ٣شظَؽ ك٤ٜخ ٤ٗش هخطش أٝ هظيح هخطخ، ٌُٖٝ ٣ٌل٢ ٓـَى حُوظي حُؼخّ أ١ اٍحىس 

اط٤خٕ حُِٔٞى ىٕٝ ططِذ طٞحكَ ٤ٗش حإلػَحٍ رخُز٤جش.
24 

٢ أؿِذ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٌِٓٔخ طش٣َؼ٤خ ٣ٝؼي حطـخٙ حُٔشَع ك٢ ػيّ حشظَحؽ طٞحكَ هظيح ؿ٘خث٤خ هخطخ ك

ٓلٔٞىح كٜٞ حألٗٔذ ُٔٞحؿٜش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ًؤكي أٗٞحع حُـَحثْ حُٔٔظليػش ٝحُظ٢ ٣وّٞ طـ٣َْ أؿِزٜخ ػ٠ِ أٓخّ 

حُوطَ، كل٤ٖ ٣ظز٠٘ حُٔشَع ٌٛح حُِٔٞى حُظـ٢ٔ٣َ ٣وظي رٚ ط٤ٓٞغ ىحثَس حُظـ٣َْ ٝحُؼوخد ُِظظي١ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ 

 طز٤ؼش حُوخطش ٝحُ٘ظخثؾ ؿ٤َ حُٔظٞهؼش.  حُـَحثْ ١ً حُ

ٝهي رَُ ك٢ كَٗٔخ حطـخٙ إٔ ٛ٘خى رؼغ حُـَحثْ ًخُٔوِلخص ٝحُـَحثْ حالهظظخى٣ش ال طظطِذ ًٍ٘خ ٓؼ٣ٞ٘خ رَ 

٢ٛ ؿَحثْ ٓخى٣ش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ رٔـَى اط٤خٕ حُِٔٞى حُٔخى١، ٓٞحء ًخٕ َٓطٌزٜخ كٖٔ ح٤ُ٘ش أٝ ٤ٓت ح٤ُ٘ش ٝهي 

٢ٔٗ رٌُي.أهٌ حُوؼخء حُلَ
29

أٓخ حُوؼخء حُٔظ١َ كوي هخُق ٌٛح حالطـخٙ ػ٘ي رلؼٚ ٓٞػٞع حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٢  

حُـَحثْ حُز٤ج٤ش، ٝحشظَؽ ُو٤خّ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش حُؼٔي٣ش طٞحكَ حًَُٖ حُٔخى١، رخإلػخكش ا٠ُ حُوظي حُٔزخشَ ُيٟ حُـخ٢ٗ 

ا٠ُ ٗظ٤ـش  –ىٕٝ ٌٛح حُوظي  -أكؼ٠ حُلخػَ  ٝإٔ طظـٚ اٍحىطٚ ػ٘ي حهظَحف حُلؼَ ا٠ُ طلو٤ن ٗظ٤ـش اؿَح٤ٓش، كبًح

اؿَح٤ٓش كال ٣ٔؤٍ ػٜ٘خ ٟٓٞ ٓٔج٤ُٞش ؿ٤َ ػٔي٣ش.
30 

ٝٗظخؿخ ُٔخ طويّ ٣٘خى١ ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ حُوخ٢ٗٞٗ حُٔظ١َ رٞؿٞد حألهٌ رخالطـخٙ حُل٢َٔٗ ٝحػظزخٍ رؼغ 

ُـَحثْ ٣ؼـ٠ ك٤ٜخ حُـخٗذ حُٞهخث٢ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ؿَحثْ ٓخى٣ش، ًُٝي ُظؼٞرش اػزخص حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٤ٜخ، ألٕ ٌٛٙ ح

ػ٠ِ حإلػْ هخطش إٔ حُٔشَع هي ٓخٟٝ ك٢ حُؼوٞرش ر٤ٖ حٍطٌخد رؼغ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش ٝؿ٤َ حُؼٔي٣ش، ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ 

حُـَحثْ ٓؼال اُوخء حُٔٞحى حُٔخثِش حُؼخٍس أٝ طظ٣َلٜخ ح٣ُِض أٝ ح٣ُِٔؾ ح٣ُِظ٢ أٝ حُٔٞحى حُؼخٍس ك٢ حُزلَ حإله٢ٔ٤ِ أٝ 

هظظخى٣ش حُوخطش رط٣َوش اٍحى٣ش أٝ ؿ٤َ اٍحى٣ش ٓزخشَس أٝ ؿ٤َ ٓزخشَس ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ػٍَ رخُز٤جش حُٔخث٤ش أٝ حُٔ٘طوش حال

ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤جش  90/1ٝ  60/1حُظلش حُؼخٓش أٝ حالٓظويحٓخص حألهَٟ حُٔشَٝػش ُِزلَ حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُٔخىط٤ٖ 

. 2009ُٔ٘ش  9حُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4ٍهْ 
31 

 ج الخبًٍالوجح

 الوعبلزخ التشرَعُخ للزرائن الخؼراء

 ٗظَح ُوظٞط٤ش حُـَحثْ حُوؼَحء كوي حٍطؤ٣٘خ طو٤ْٔ ٌٛح حُٔزلغ ا٠ُ ح٥ط٢: 

 . الطجُعخ الخبطخ للزرَوخ الجُئُخ:  الوطلت األوه
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 . خظىطُخ الوىارهخ التشرَعُخ للزرائن الجُئُخ:  الوطلت الخبًٍ

 

 الوطلت األوه

 للزرَوخ الجُئُخالطجُعخ الخبطخ 

حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش روظخثض ط٤ِٔٛخ ػٖ أ١ ؿ٣َٔش طو٤ِي٣ش أهَٟ، ٖٝٓ أْٛ طِي حُوظخثض طٞحكَ  طظْٔ

هخط٤ش حُوطَ، ًٔخ أٜٗخ ؿ٣َٔش ًحص ؽخرغ هخص ًٕٞ حُـ٣َٔش ال طظَٜ ٗظ٤ـظٜخ ػخؿال، رَ هي طظطِذ ٝهظخ ٓٔخ 

حُٔؼظي١ ػ٠ِ حُز٤جش هي ٣ٌٕٞ ٛٞ حُؼل٤ش ٗلٔٚ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼل٤ش أٗخّ ُْ ٣ؼخطَٝح حُـ٣َٔش، ًٔخ إٔ 

٣ظَطذ ػ٤ِٚ طؼٞد طلي٣ي أًٍخٜٗخ ٝهخطش حًَُٖ حُٔخى١ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ حُِٔٞى ك٤ٚ آخ ا٣ـخر٢ أٝ ِٓز٢، ًٌُٝي 

حُ٘ظ٤ـش آخ إٔ طٌٕٞ ػخٍس أٝ هطَس، ٝح١ٌُ ٣ٔظيػ٢ ريٍٝٙ اطيحٍ ػوخد ٣ظٔخش٠ ٝحُـ٣َٔش حُٔوظَكش. ٝطلَع 

ثْ حٓظؼ٘خثٜخ رزؼغ حُوٞحػي ٓٔخ ؿؼَ ٓؼٕٔٞ حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘ظٔش ُٜخ ٣٘ؤْ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، حألٍٝ ػخّ هظٞط٤ش ٌٛٙ حُـَح

طشظَى ك٤ٚ رو٤ش حُـَحثْ حُظو٤ِي٣ش ٝط٘ظْ حألؽَ حُؼخٓش ُِـ٣َٔش، ٝحُؼخ٢ٗ هخص ال ٣طزن اال ػ٠ِ ٌٛٙ حُـ٣َٔش رؼ٤ٜ٘خ 

 ًٜٞٗخ طظ٤ِٔ روظٞط٤خص ال طظٞحكَ ك٢ ؿ٤َٛخ.

 ُئُخ:  خظبئض الزرَوخ الج -

طؼي حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ًِٓٞخ ػخٍح ٣وَ رظٞحُٕ حُز٤جش ٣ٜٝيى حٓظوَحٍ حإلٗٔخٕ ٝٓٔظوزِٚ ػ٠ِ حألٍع ٖٝٓ أْٛ 

 حُوظخثض حُظ٢ حطٔٔض حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُـَحثْ حُظو٤ِي٣ش ٢ٛ:

 طعىثخ تحذَذ أرمبى الزرَوخ الجُئُخ وعٌبطرهب وشروؽ قُبههب:  -أوال

ُز٤جش رخُ٘ض ػ٠ِ حُ٘طخم حُؼخّ ُِـ٣َٔش ٝػوٞرظٜخ، ػْ ٣ل٤َ ا٠ُ حُـٜخص حإلىح٣ٍش ك٤غ ٣ٌظل٢ هخٕٗٞ ح

حُٔوظظش ُظلي٣ي ػ٘خطَ ه٤خّ طِي حُـ٣َٔش ٝشَٝؽٜخ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُظلخط٤َ حُٔظؼِوش، ك٘ـي إٔ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش طؼخ٢ٗ 

حُوٞح٤ٖٗ ال ٣ٌٖٔ طلي٣يٛخ ٖٓ طشؼذ ٗظٞص حُظـ٣َْ حُز٤ج٢ ٝطشظظٜخ، كؤؿِذ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ 

ٝٓؼَكش ػ٘خطَٛخ ٖٓ ؿ٤َ حَُؿٞع ا٠ُ ُٞحثق ٝٗظٞص ط٘ظ٤ٔ٤ش ٝط٘ل٣ٌ٤ش ٓظٔٔش ُظِي حُوٞح٤ٖٗ، ٝحُظ٢ طظيٍ ػٖ 

حُـٜخص حإلىح٣ٍش حُٔوظظش أٝ رخَُؿٞع ا٠ُ هٞح٤ٖٗ أهَٟ، أٝ رخإلكخُش ا٠ُ حُٔؼخٛيحص حُي٤ُٝش حُظ٢ ط٘ؼْ ا٤ُٜخ حُيُٝش 

ُِٞهٞف ػ٠ِ ػ٘خطَ حُـ٣َٔش.
32 

 الزرَوخ الجُئُخ هي ررائن الخطر: -حبًُب 

٣ٝؼ٢٘ ًُي أٗٚ ٣ظْ طـ٣َْ كؼَ حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش رظَف حُ٘ظَ ػٖ طلون ٗظ٤ـش ِٓٔٞٓش، ًٌُٝي حُزؼغ 

ٜٓ٘خ هي ٣ٌٕٞ ٖٓ ؿَحثْ حُؼٍَ، ك٤غ طظلون ٗظ٤ـظٜخ ٝهض حُلؼَ أ١ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ٗظخثؾ ٓخى٣ش ِٓٔٞٓش ٝٓلٔٞٓش ك٢ 
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ؼخع ػٞحىّ أٝ ىهخٕ ًؼ٤ق ٗظ٤ـش حٓظويحّ آالص أٝ طيٍٝ طٞص ِٓػؾ ٣ـخُٝ حُليٝى حُٔٔٔٞف حُؼخُْ حُوخٍؿ٢ ًخٗز

رٜخ هخٗٞٗخ، ٝحُلخػَ ٛ٘خ ال ٣وظي حإلػَحٍ رخُز٤جش ك٢ كي ًحطٜخ ٌُٖٝ ؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ ٗظ٤ـش أٓزخد أىص ا٠ُ حٍطٌخد ًُي 

ٌٕٞ ػ٠ِ كٔخد حُز٤جش ٓؼَ إٔ ٣ِـؤ رؼغ حُلؼَ ًخُلخؿش حالهظظخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ا٠ُ ٓٔخٍٓش ًُي حُ٘شخؽ ٝح١ٌُ ٣

 حُِٔحٍػ٤ٖ ُِٔوخ٣ش ر٤ٔخٙ حُظَف ٗظ٤ـش ُشق ح٤ُٔخٙ ٝهِظٜخ أٝ حُظٌخ٤ُق حُزخٛظش الٓظوَحؿٜخ. 

 عذم وػىس الزرَوخ الجُئُخ وطعىثخ تحذَذ الؼرر الجُئٍ: -حبلخب

ي ٣ٌٕٞ حُٜٞحء ِٓٞػخ ك٤غ ٣ظؼذ حًظشخف حُـ٣َٔش، كظظْٔ رؼغ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش رؼيّ حُظٍٜٞ ٝحُٞػٞف؛ كو

رؤكي حُـخُحص حُٔخٓش حُظ٢ ال ُٕٞ ُٜخ ٝال ٍحثلش ط٤ِٔٛخ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظطِذ حألَٓ أؿِٜس هخطش طٌشق طِٞع حُٜٞحء 

ٝىٍؿظٚ ٝٗٞػ٤ش حُٔخىس حُِٔٞػش ٢ٌُ ٣ظْ حًظشخف طِي حُـ٣َٔش، ًٔخ أٗٚ هي ال ٣ؼَف حُؼل٤ش ك٢ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش، كوي 

٢ شوض حُٔؼظي١، ٝهي ال ٣ظَٜ طؤػ٤َ ٌٛٙ حُـَحثْ ػ٠ِ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ اال رؼي كظَس طـظٔغ طلش حُٔـَّ ٝحُؼل٤ش ك

ًظؤػ٤َ ػٞحىّ ٝٓوِلخص ٓظخٗغ حألٓٔ٘ض ػ٠ِ حُؼٔخٍ أٝ ٌٓخٕ حُٔ٘طوش حُٔـخٍٝس. ًٔخ هي ٣ظؤؿَ طلي٣ي حُؼل٤ش ا٠ُ 

٠ُ إٔ آػخٍ حُـ٣َٔش هي ٣ٔظَٔ حألؿ٤خٍ حُوخىٓش حُظ٢ ال طِحٖٓ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٌُٖ طَع ٝطظؤػَ رٜٔٔٞٓخ. رخإلػخكش ا

ُلظَحص ؽ٣ِٞش كظ٠ طوّٞ حُطز٤ؼش رٌحطٜخ ربُحُش ٓخ ٗـْ ٖٓ ِٓٞػخص أٝ ٣وّٞ حإلٗٔخٕ ربػخىس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٕ 

ػ٤ِٚ.
33

ٝؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓٞػٞع حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٢ٛ حألٓالى حُؼ٤ٓٞٔش ٤ُٝٔض حُوخطش، حألَٓ ح١ٌُ ًخٕ ٍٝحء ظخَٛس 

  طـي ٓظؼٍَ ٓزخشَ ٣يحكغ ػٜ٘خ. حُال ػوخد رشؤٜٗخ ألٜٗخ ال

ًٔخ أٜٗخ طظْٔ رخطٔخع َٓٔف حُـ٣َٔش، كخُز٤جش ًٔخ ٣ؼَكٜخ حُزؼغ ٢ٛ ًِٔش ال طؼ٢٘ ش٤جخ ألٜٗخ طؼ٢٘ ًَ 

ش٢ء! ك٢ٜ طيٍ ػ٠ِ كٌَس ٝحػلش ك٢ ًحطٜخ اال أٜٗخ ؿ٤َ ٓليىس ك٢ ٓل٤طٜخ، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُز٤جش حُٜٞحث٤ش ال 

٣ض هي ط٘ظشَ ك٢ حُٞٓؾ حُٔخث٢ رويٍ ح٤ٌُٔش حُظ٢ طْ ط٣َٔزٜخ، ٝال ٣ٌٖٔ طلي٣ي هيٍ ٣ليٛخ ٌٓخٕ، ًٔخ إٔ روؼش حُِ

حُظ٣ِٞغ ح١ٌُ طَطذ ػ٤ِٜخ ٖٝٓ ػْ ٣ظؼذ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ك٢ ٝهض هظ٤َ.
34 

 الزرَوخ الجُئُخ تعذ هي ررائن الهذم والتخرَت: -خبهضب

رٌؼَس ػيى ػلخ٣خٛخ ك٤ؼخ٢ٗ ٖٓ أػَحٍ رؼغ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ػلخ٣خ ال كظَ ُْٜ؛ ٝال ٤ٓٔخ إ  كظظْٔ 

ٝهؼض ىحهَ حُٔ٘خؽن حُٔؤُٛٞش رخٌُٔخٕ، ٓٔخ ٣لظْ ػ٠ِ حألؿِٜس حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك٢ ًَ ىُٝش ه٤خّ ىٍؿش حُظِٞع رظلش 

ىٍٙ ٝحُلي ٜٓ٘خ.ى٣ٍٝش ك٢ حألٓخًٖ حُظ٢ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ِٓٞػخص ٤ٔ٤ًخث٤ش ٝط٘خػ٤ش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ ٓظخ
35 

ال طؼَف حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش حُليٝى ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حُــَحك٤ش، ٌُح كبٕ أؿِزٜخ ؿَحثْ  ررَوخ عبثرح للحذود: -راثعب

ػخرَس ُِليٝى طٔظي آػخٍٛخ ا٠ُ ىُٝظ٤ٖ أٝ أًؼَ، ألٜٗخ طْٔ حُطز٤ؼش حُظ٢ ال طظٞهق ػ٘ي حُليٝى حَُٔٓٞٓش، ٝال ٤ٓٔخ 

غ حٓظلخُش ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُٜٞحء ٝػيّ حُويٍس ػ٠ِ طلـ٤ْ ٗطخهٚ كظٔخػي َٓػش ح٣َُخف ؿَحثْ ط٣ِٞغ حُز٤جش حُٜٞحث٤ش ك٤

ٝىٍؿش حُلَحٍس ٝحَُؽٞرش حُوخطش رخُـٞ ػ٠ِ حٗظشخٍ حُٜٞحء حُِٔٞع. ٌُُي كبٕ أشي ؿَحثْ ط٣ِٞغ حُز٤جش هطٍٞس ٢ٛ 

ٜٓٔخ.طِي حُـَحثْ حُؼخرَس ُِليٝى ٝحُظ٢ طَطٌزٜخ حُيٍٝ أٝ أكي حألشوخص ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ رخ
36 
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ٝحُؼٍَ حُز٤ج٢ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ هي ٣ؼ٤َ طؼٞرخص ك٤ٖ ٣ظؼِن حألَٓ رظلي٣ي ٗطخهٚ، كٌؼ٤َح ٓخ ٣ٔظي ٤ُشَٔ ىٍٝ 

حُؼخُْ ؿ٤ٔؼٜخ ٝحُظ٢ طـٔؼٜخ ٓظخُق ر٤ج٤ش ٓشظًَش ٣ْٝٔ أٜٓ٘خ حُز٤ج٢ رط٣َوش أٝ رؤهَٟ ٝكٔخ٣ظٚ ٣ؼي ٓطِذ ى٢ُٝ، 

ؼَ ُٔٞحٍىٛخ ٤ٓئى١ ا٠ُ كٔخ٣ش ؽزوش حألُٕٝٝ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ كظو٤َِ حألػَحٍ حُظ٢ طِلن رخُز٤جش ٝحالٓظؼٔخٍ حألٓ

حُؼخ٢ُٔ، ٣ٝؼغ كيح الٗزؼخػخص حُـخُحص ٖٓ حألٗشطش حألٍػ٤ش ك٢ حُلؼخء حُـ١ٞ ٓٔخ ٣لٍٞ ىٕٝ حُظيهَ حإلٗٔخ٢ٗ ك٢ 

 ٗظخّ حُٔ٘خم ٣ٝٔٔق ُِ٘ظْ حُز٤ج٤ش رخُظؤهِْ حُطز٤ؼ٢ ٓغ طـ٤َ حُٔ٘خم ح١ٌُ رخص ٣ٜيى حُؼخُْ أؿٔغ. 

 لخبًٍالوطلت ا

 خظىطُخ الوىارهخ التشرَعُخ للزرائن الخؼراء مزرائن هضتحذحخ

طؼـي حُـ٣َٔـش حُز٤ج٤ـش ؿ٣َٔـش ًحص ؽخرغ هخص كـ٢ حُظشـ٣َؼخص حُلي٣ؼـش ٝٛـٌح حُظ٤ٔـِ ٣ٔظظزؼٚ حُؼي٣ي ٖٓ 

ٌٙ حُـَحثْ. كٔخ حُؼٞحثن حُظشـ٣َؼ٤ش ٝؿخُزخ ٓخ ٣َؿغ ًُي ا٠ُ ػـيّ حٓـظ٤ؼخد حألِٓٞد حُظو٤ِي١ ُِظـ٣َـْ ُٔظطِزـخص ٛـ

ٛٞ ؿــيٟٝ حُظـ٣َـْ حُز٤جـ٢ كـ٢ ظـَ ػـيّ كخػ٤ِظـٚ ٗظ٤ـش ُِٔشٌالص حُظـ٢ طؼظَع ططز٤ن طِي حُوٞحُذ حُظش٣َؼ٤ش 

حُظو٤ِي٣ش ػِـ٠ ٓٔـظٟٞ حًَُـٖ حُٔـخى١ ُِـ٣َٔش أٝ حُٔؼ٘ـ١ٞ ٝح١ٌُ ٣ظطِذ ٓؼخُـش ٓظلَىس ُظِي حُـ٣َٔش حُٔٔظليػش، 

حُظش٣َؼخص حُز٤ج٤ش كال طِحٍ ٓٞحؿٜش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش طِو٠ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔشٌالص  ٝرَؿْ ًَ حُظطٍٞحص حُظ٢ ػَكظٜخ

ُٜــٌح كــبٕ أؿِــذ حُظشــ٣َؼخص رٔــخ ك٤ٜــخ حُظش٣َغ حُٔظ١َ هــي طوِــض ػــٖ رؼغ ٖٓ حُٔزخىة حُوخ٤ٗٞٗش حُٔٔــظوَس 

ح حُٔزلغ أْٛ حُؼٞحثن ٝحألٓزخد حُظ٢ طؼٞم ُؼــيّ ؿيٝحٛــخ كــ٢ ٓٞحؿٜــش حُـ٣َٔــش حُز٤ج٤ــش، ٝٓٞف ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛ

كؼخ٤ُش حألِٓٞد حُظـ٢ٔ٣َ حُظو٤ِي١ ٝريٍٝٙ ٗٔظؼَع أرَُ حألٓخ٤ُذ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ حطزؼظٜخ حُظش٣َؼخص حُٔوظِلش 

ُٔٞحؿٜش حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ًحص حُطز٤ؼش حُوخطش، ٢ٌُ ٣لظ١ٌ رٜخ حُٔشَع حُز٤ج٢ كخٍ ٓ٘ٚ ُِظش٣َؼخص ٖٓ أؿَ ٓٞحؿٜش 

وعلً رلل رأٌَب تقضُن رلل الوطلت إلً حالحخ فروع موب ٤ُال ُِظؼٞرخص حُظ٢ طؼٞم حُلٔخ٣ش حُٔؼ٠ِ ُِز٤جش. كخػِش ٝطٌ

 َلٍ:

 قبئوخ علً الخطر االحتوبلٍالفرع األوه: الوىارهخ التشرَعُخ للزرائن الجُئُخ مزرائن 

 الفرع الخبًٍ: تشعت الٌظىص الوعٌُخ ثحوبَخ الجُئخ وتعذد رهبد االختظبص

 ع الخبلج: ػعف الىعٍ الوزتوعٍ ثشئىى حوبَخ الجُئخالفر

 

 الفرع األوه

 قبئوخ علً الخطر االحتوبلٍمزرائن  الوىارهخ التشرَعُخ للزرائن الجُئُخ 
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ٗظَح ألٕ حُطز٤ؼش حُـخُزش ػ٠ِ ؿَحثْ حُز٤جش أٜٗخ ؿَحثْ هطَ، ظَٜص حُلخؿش ُِظـ٣َْ ػ٠ِ أٓخّ حُوطَ، 

حطـٜض  هي٣ٌٖٔ طٞهغ ًخكش ٗظخثـٚ ٝىٍؿش هطٍٞطٚ ػ٠ِ ػ٘خطَ حُز٤جش، ٝحُؼٍَ حُز٤ج٢ ٝح١ٌُ ال  ًُٝي ُيٍء

حُظش٣َؼخص ُظز٢٘ أٓخ٤ُذ طش٣َؼ٤ش ؿ٤َ طو٤ِي٣ش ُِظظي١ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَحثْ ٝٓؼخُـش حألَٓ هزَ ٝهٞع حُؼٍَ ك٢ 

ٞرش ظَ طؼٞرش حًظشخف حُؼٍَ حُز٤ج٢ ٝح١ٌُ ٣ظطِذ ٝٓخثَ ٓخى٣ش ٜٝٓخٍحص رش٣َش ٓظطٍٞس رخإلػخكش ا٠ُ طؼ

 اطالكٚ ك٤ٔخ رؼي، ٝٓ٘ؼَع أرَُ ٌٛٙ حألٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش ٝٗٞؿِٛخ ك٤ٔخ ٢ِ٣: 

 ؽ. ٓ٘ق ِٓطش طوي٣َ٣ش ُِوخػ٢ حُـ٘خث٢.      ٓزيأ حُظؼ٤ْٔ ُِظ٤خؿش حُوخ٤ٗٞٗش. د.      أ. ٓزيأ حُٞهخ٣ش ٝحُل٤طش. 

 أ. هجذأ الحُطخ

ػش هخثٔش ػ٠ِ أٓخّ حُوطَ حُٔلظَٔ، ٣ؼي ٓزيأ حُل٤طش ٓزيأ ؿ٣َٛٞخ ُٔٞحؿٜش ؿَحثْ حُز٤جش ًـَحثْ ٓٔظلي

ًُٝي ألٗٚ ٣لٍٞ ىٕٝ ٝهٞع أػَحٍح كخىكش ؿ٤َ ٓئًي ٝهٞػٜخ ػ٠ِ حُز٤جش ك٢ اؽخٍ ٓٔخ٣َس ٝٓٞحؿٜش حألهطخٍ 

حُٔظ٘ٞػش ٝحُٔٔظليػش، كوي أطزق ُِحٓخ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٜخ ٗلٞ حُٔٔظوزَ ٖٓ أؿَ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش. 

حُل٤طش ٝح١ٌُ رٔٞؿزٚ طظوٌ حُيُٝش حُظيحر٤َ حُالُٓش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظيٍٛٞ ًُٝي كخٍ  ٝظَٜص ػٍَٝس طز٢٘ ٓزيأ

ؿ٤خد ح٤ُو٤ٖ حُؼ٢ِٔ حُوخؽغ كٍٞ حألػَحٍ حُظ٢ هي طليع ٗظ٤ـش ٓٔخٍٓخص ٝأٗشطش طئػَ ػ٠ِ حُز٤جش، ٌٛح حُٔزيأ ٣ظ٤ِٔ 

 ٤َُ حُٔلظَٔ كٍٞ طلون حُؼٍَ.رظلش حُظ٘زئ ٗلٞ حُٔٔظوزَ، ر٘خء ػ٠ِ حُٔؼط٤خص حُؼ٤ِٔش حُلخ٤ُش أ١ حُي

٣ٝؼي ط٣ٌَْ ٌٛح حُٔزيأ ك٢ حُظش٣َؼخص حُٔؼ٤٘ش رخُز٤جش ططٍٞح ٛخٓخ ٖٓ أؿَ طل٤ٖٔ حألٖٓ حُز٤ج٢ ٝطلو٤ن 

حُظ٤ٔ٘ش حالهظظخى٣ش حُٔٔظيحٓش. ٣ٝظْ اػٔخٍ ٌٛح حُٔزيأ ك٢ كخُش حُشي ًُٝي رٜيف حُٞطٍٞ ا٠ُ ٗظخثؾ َٓػ٤ش. كٜ٘خى 

ض كٌَس حُل٤طش كٌَس ٍحٓوش ٣ٝٔظؼخٕ رٜخ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ظٞص حُي٤ُٝش ٝحإله٤ٔ٤ِش حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ٝحُظ٢ ؿؼِ

 ٝحُٞؽ٤٘ش.

 هؼوىى هجذأ الحُطخ وتوُُزٍ عي هجذأ الىقبَخ:  -

٣ظلن ٓزيأ حُل٤طش ٓغ ٓزيأ حُٞهخ٣ش ك٢ اٍحىس حٓظزخم ٝهٞع أػَحٍ ػ٠ِ حُز٤جش ٝٓ٘غ كيٝػٜخ، حألَٓ ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ 

رخشظَحًٜٔخ ك٢ كٌَس حُٞهخ٣ش رخُٔؼ٠٘ حُٞحٓغ، ٝٓغ ًُي ٣وظِق ًال ٖٓ حُٔزيأ٣ٖ ػٖ ح٥هَ ٝكوخ ُ٘ٞع حألػَحٍ ػ٠ِ 

 حُز٤جش. 

٘غ ٗشٞء أػَحٍ ٣ؼَف ٓويٓخ ٗظخثـٜخ، ٝٓؼخٍ ًُي حُٞهخ٣ش ٖٓ ٣ٜيف ٓزيأ حُٞهخ٣ش ا٠ُ ٓ هجذأ الىقبَخ: -أوال

حُلَحثن أٝ حالٗلـخٍحص حُ٘خؿٔش ػٖ حٓظويحّ ٓٞحى حشظؼخٍ، أٝ ٓظلـَحص، أٝ ط٣َٔذ ٓٞحى ٓخٓش ك٢ ح٤ُٔخٙ.
39 

٣ٜيف ٓزيأ حُل٤طش ا٠ُ طـ٘ذ ٗٞع آهَ ٖٓ حألػَحٍ، ٢ٛٝ طِي حُظ٢ ال ٗؼَف ٗظخثـٜخ؛  هجذأ الحُطخ: -حبًُب

ٜخ ؿ٤َ ٓئًي ػ٠ِ ػٞء حُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش، ٝك٢ كخٍ ٝهٞػٜخ ك٢ٜ ؿ٤َ هخرِش ُإلطالف. ٌٝٛح ٛٞ حُشؤٕ ألٕ ٝهٞػ
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رخُ٘ٔزش ُٔٞػٞػخص ػي٣يس ٓخ ُحٍ ٣شٞرٜخ حُـٔٞع ٝحالكظوخٍ حُؼ٢ِٔ ٓؼَ طآًَ ؽزوش حألُٕٝٝ، ٝحألػَحٍ حُ٘خشجش 

 ٍٝحػ٤خ.  ػٖ حُٔلطخص ح٣ُٝٞ٘ش، ٝحُ٘لخ٣خص حإلشؼخػ٤ش، ٝحٓظويحّ حٌُخث٘خص حُٔؼيُش

٣ُِٔٝي ٖٓ حإل٣ؼخف، ٗؼَع حُظَه٤ض رخٓظؼٔخٍ ٓخىس أطَرش حألٓزٔظّٞ ًٔؼخٍ ٌُُي،
34

كوزَ ٓؼَكش  

أػَحٍٛخ ػ٠ِ ٗلٞ ٣و٢٘٤ ًخٕ ٣٘زـ٢ حالٓظؼخٗش رٔزيأ حُل٤طش ػ٘ي ٓٞحؿٜش أػَحٍٛخ، أٓخ رؼي ٓؼَكش ٌٛٙ حألػَحٍ 

 ظويحّ ٌٛح حُٔ٘ظؾ. حُـ٤ٔٔش ك٤ـذ ططز٤ن ٓزيأ حُٞهخ٣ش ح١ٌُ ٣ئى١ رزٔخؽش ا٠ُ ٓ٘غ حٓ

كل٢ كخُش حُوالف ٝػيّ ح٤ُو٤ٖ حُؼ٢ِٔ كٍٞ طؤػ٤َ ٓخىس ٓؼ٤٘ش أٝ ٓٔخٍٓش ٗشخؽ ػ٠ِ حُٞٓؾ حُز٤ج٢، ٣ـِذ 

حٓظويحّ ٓزيأ حُل٤طش ح١ٌُ ٣لَع ػيّ حإلٍؿخء ا٠ُ ٝهض ٓظؤهَ الطوخً طيحر٤َ كؼخُش ُٔ٘غ ٌٛٙ حُؼٞحهذ ٌٌٝٛح ٣زيٝ 

 حُٔٔظيحٓش. حالٍطزخؽ ٝػ٤وخ ر٤ٖ ٓزيأ حُل٤طش ٝحُظ٤ٔ٘ش

 تنرَش هجذأ الحُطخ علً الوضتىي الذولٍ: 

ٖٓ اػالٕ ٣ٍٞ  15ٗض ٓزيأ 
39

ػ٠ِ أٗٚ: ٣ـذ ػ٠ِ حُيٍٝ ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش حُز٤جش ططز٤ن طيحر٤َ حُل٤طش  1992

ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ٝكوخ إلٌٓخٗخطٜخ، ٝأٗٚ ك٢ كخُش ٝؿٞى أهطخٍ رليٝع أػَحٍ ؿ٤ٔٔش أٝ ؿ٤َ هخرِش ُإلطالف كبٕ ػيّ 

 خ٢ٗٞٗ حُٔطِن ال ٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ طٌؤس إلٍؿخء حطوخً طيحر٤َ كؼخُش طٔظٜيف ٓ٘غ طيٍٛٞ حُز٤جش. ح٤ُو٤ٖ حُو

ٝرٌُي كوي شٜي ٓزيأ حُل٤طش ط٣ٌَٔخ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ٤ٓٝظَ ًُي حُ٘ض ٛٞ حُ٘ض حَُٔؿؼ٢ ُٔزيأ حُل٤طش 

ش الهَحٍ ٓزيأ حُل٤طش كظ٠ ٝحطوخً طيحر٤َ حٓظزخه٤ش ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝٓ٘غ طيٍٛٞٛخ. ػْ طٞحُض حُ٘ظٞص حُي٤ُٝ

 حُيٍٝ أطزلض ٓزيأ ػخٓخ ٖٓ ٓزخىة حُوخٕٗٞ

 تنرَش هجذأ الحُطخ فٍ التشرَعبد الىؽٌُخ: 

ك٢ كَٗٔخ، كَص حُٔشَع حُل٢َٔٗ اىٍحؽ حُٔزيأ ك٢ ًال ٖٓ حُيٓظٍٞ حُل٢َٔٗ ٝهخٕٗٞ حُز٤جش حُل٢َٔٗ، كوي 

ح١ٌُ ٗوَ طٞؿٜخ أٍٝٝر٤خ ٓظؼِوخ رخٌُخث٘خص  1992٘ش ُٔ 13طز٠٘ حُٔشَع ٓزيأ حُل٤طش ك٢ ٝهض ٓزٌَ ًُٝي ك٢ هخٕٗٞ 

خ ك٢ هخٕٗٞ  ًٓ ُٔ٘ش  رخ٤٤ٍٗٚ Barnierحُٔؼيُش ٍٝحػ٤خ. ػْ طز٠٘ حُٔشَع ك٢ ٝهض الكن ٓزيأ حُل٤طش رٞطلٚ ٓزيأ ػخ

رشؤٕ طؼ٣ِِ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝح١ٌُ أىٍؽ حُٔزيأ طَحكش. ػْ أىٍؽ حُٔزيأ ك٢ هخٕٗٞ حُز٤جش حُل٢َٔٗ ح١ٌُ ٗض ػ٠ِ  1995

أٗٚ ٓغ ػيّ طٞحكَ حُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش ٝحُظو٤٘ش ك٢ حُٞهض حَُحٖٛ كال ٣ـُٞ إٔ ٣ئى١ ػيّ ح٤ُو٤ٖ ا٠ُ طؤه٤َ حطوخً طيحر٤َ 

ػَحٍ ؿ٤ٔٔش ال ٍؿؼش ك٤ٜخ ػ٠ِ حُز٤جش رظٌِلش حهظظخى٣ش ٓوزُٞش.كؼخُش ٝٓظ٘خٓزش طٜيف ا٠ُ أهطخٍ كيٝع أ
40 

ًٔخ أكَُ ح٤ُٔؼخم حُيٓظ١ٍٞ حُل٢َٔٗ طويٓخ ًز٤َح رخُ٘ض ػ٠ِ ٓزيأ حُل٤طش ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش حُز٤جش، ك٘ظض 

ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ: ٣ـذ ػ٠ِ حُِٔطخص حُؼخٓش إٔ طٌٕٞ، ططز٤وخ ُٔزيأ حُل٤طش، ٝك٢ ٗطخم حهظظخطخطٜخ، رظطز٤ن  5حُٔخىس 
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اؿَحءحص ُظو٣ْٞ حُٔوخؽَ، ٝحطوخً طيحر٤َ ٓئهظش ٓظ٘خٓزش ٖٓ أؿَ ٓ٘غ ٝهٞع أػَحٍ ؿ٤ٔٔش ٝؿ٤َ هخرِش ُإلطالف ػ٠ِ 

 حُز٤جش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٝهٞػٜخ ؿ٤َ ٓئًي ك٢ حُلخُش حَُحٛ٘ش ُِٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش. 

ٝالثل٤ش طٞػق ٤ًل٤ش ٝهي حٓظوَ حُوؼخء حُل٢َٔٗ ك٢ طل٤َٔ ٌٛح حُ٘ض ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ظطِذ ٗظٞطخ طش٣َؼ٤ش 

ططز٤ن ٓزيأ حُل٤طش ٖٝٓ ػْ ٣ٌٖٔ حُظٔٔي رٚ، ٝططز٤وٚ ططز٤وًخ ٓزخشَح أٓخّ حُٔلخًْ. ٝر٘خًء ػ٠ِ ًُي هؼ٠ ٓـِْ 

حُيُٝش حُل٢َٔٗ رؤٗٚ ال ٣ـُٞ هخًٗٞٗخ اػالٕ حُٔ٘لؼش حُؼخٓش ػ٠ِ ػ٤ِٔش طوخُق ٓزيأ حُل٤طش.
41 

ح١ٌُ ٣وؼ٢ رظٞك٤َ حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِز٤جش رظلش  ٝك٢ حُـِحثَ، كوي أهَ حُٔشَع حُـِحث١َ ٓزيأ حُل٤طش

ٓلّٜٞ حُشَػ٤ش ٣ؤهٌ طٞٓؼخ ك٢  ٓٔزوش ػ٘ي ٝهٞع حُؼٍَ حُز٤ج٢، رخَُؿْ ٖٓ ؿ٤خد حُ٘ض حُظـ٢ٔ٣َ، ٓٔخ ٣ـؼَ

حُز٤ج٢، ٝح١ٌُ ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ٣ٌٕٞ ٓٔظَٔح، ٓٔخ ٣ـؼَ ٖٓ  حُٔـخٍ حُز٤ج٢، ال ٤ٓٔخ ػ٘ي حكظٔخٍ ٝهٞع حُؼٍَ

حُز٤جش  حُٔظؼِن رخُز٤جش ٝح١ٌُ ٣ظيٍ ٓٔظوزال ١َٔ٣ رؤػَ ٍؿؼ٢، ًُٝي ٖٓ أؿَ هٔغ حالػظيحء ػ٠ِحُ٘ض حُـ٘خث٢ 

ٝططز٤ن حُـِحء ػ٠ِ حُـخٗق ٝػيّ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حإلكالص.
42 

ٖٓ هخٕٗٞ  49ًٔخ إٔ ػوٞرش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش هي طظَ ا٠ُ حإلػيحّ، كخُٔشَع حُـِحث١َ ٗض ػ٠ِ حُٔخىس 

ُٞحهؼش ػ٠ِ حُٔل٤ؾ ًٌُٝي حالػظيحء ػ٠ِ حُـٞ رظ٣َٔذ أٝ اىهخٍ ٓخىس ك٤ٚ أٝ ك٢ رخؽٖ حُؼوٞرخص حُظ٢ ٤ًلض حُـَحثْ ح

حألٍع أٝ اُوخء ٌٛٙ حُٔخىس ك٢ ح٤ُٔخٙ، ٝحُظ٢ ٖٓ شؤٕ ٌٛٙ حُٔخىس إٔ طـؼَ طلش حإلٗٔخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ ًٌٝح حُٞٓؾ 

ظٜخ حإلػيحّ.حُطز٤ؼ٢ ك٢ هطَ، رل٤غ ٤ًلظٜخ ٝٝطلظٜخ ػ٠ِ أٜٗخ أكؼخٍ اٍٛخر٤ش أٝ طو٣َز٤ش ٝػوٞر
43 

ا٠ُ ٓزيأ حُل٤طش طَحكش، ٝٛٞ حألَٓ  1994ُٔ٘ش  4ك٢ ٓظَ، ُْ ٣شَ رؼي هخٕٗٞ حُز٤جش ك٢ ٓظَ ٍهْ ٝ

ح١ٌُ ٣ٔظيػ٢ حٗظزخٙ حُٔشَع حُٔظ١َ ُٚ ًُٝي ٖٓ أؿَ طز٢٘ ٓزيأ حُل٤طش ًؤكي حُٔزخىة حُؼخٓش حألٓخ٤ٓش ُوخٕٗٞ حُز٤جش 

حُٔظ١َ ٝحُ٘ض ػ٤ِٚ طَحكش
44

 ؼ٢ ٣ؼي ٗوِش ٝحػ٤ش ك٢ ٓـخٍ حُظـ٣َْ حُز٤ج٢. ، كٌٜح حُِٔٔي حُظش٣َ

 هجذأ التعوُن فٍ الظُبغخ القبًىًُخ: -ة

٢ٌُ ٣ظٔخش٠ حُظش٣َغ حُز٤ج٢ ٓغ حُطز٤ؼش حُوخطش ُـَحثْ حُز٤جش ٣ـذ إٔ ٣ظْٔ رخُؼ٤ٓٞٔش ك٢ أُلخظٚ، ٌُح ٣ِـؤ 

حُٔشَع ؿخُزخ ا٠ُ ٓزيأ حُظؼ٤ْٔ ػ٘ي ط٤خؿش حُوٞح٤ٖٗ ٢ٌُ طٔظٞػذ طِي حُوٞح٤ٖٗ ؿ٤ٔغ حألكؼخٍ حُـي٣يس حُظ٢ طلَع 

٤َحػ٠ ػ٘ي ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ إٔ ٣ؼغ حُوخٕٗٞ حإلؽخٍ حُؼخّ ٗلٜٔخ ال٤ٓٔخ ك٢ ػظَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظطٍٞحص ح٣َُٔؼش، ك

ُِـ٣َٔش ٣َْٝٓ حُوطٞؽ حُؼ٣َؼش ُٜخ، ٣ٌٕٝٞ حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ُِٔشَع ٛ٘خ ٛٞ ط٤ٓٞغ ىحثَس حُظـ٣َْ ٝحُؼوخد ُظشَٔ 

 ٓخ طٔظـي ٖٓ أكؼخٍ اؿَح٤ٓش ك٢ ظَ حُظطٍٞ حُٔظٔخٍع طٌُ٘ٞٞؿ٤خ، ٝحؿظٔخػ٤خ، ٤ٓٝخ٤ٓخ، ٝؿ٤َٛخ. 

حُٔظ١َ رخُلؼَ ٌٛح حُٜ٘ؾ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ٗظٞص هخٕٗٞ حُز٤جش اال أٗ٘خ ٓ٘ٔظؼَع ك٤ٔخ ٢ِ٣  ٝهي حٗظٜؾ حُٔشَع

رؼغ ٓٞحى هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ ٝحُظ٢ حطٔٔض رؼيّ حُؼ٤ٓٞٔش ٓٔخ أىٟ ا٠ُ طو٤٤ي حُلٔخ٣ش حُشخِٓش ُِز٤جش، ِٝٗٔؾ 

 ٝٓٔظيحٓش ُِز٤جش.   حُؼٞء ػ٤ِٜخ ٢ٌُ ٗش٤ي رخُٔشَع اػخىس حُ٘ظَ ك٢ طِي حُ٘ظٞص ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش شخِٓش
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ػ٠ِ إٔ "٣ٝلظَ  2009ُٔ٘ش  9/ ر٘ي د ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔؼيٍ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٍهْ 39ٗظض حُٔخىس  -أ

ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ؿٔغ حُؤخٓش ٝٗوِٜخ اُوخء ٝكَُ ٝٓؼخُـش حُؤخٓش ٝحُٔوِلخص حُظِزش اال ك٢ حألٓخًٖ حُٔوظظش 

ٍُِحػ٤ش ٝحُٔـخ١ٍ حُٔخث٤ش....". كليى حُٔشَع هخثال إٔ طٌٕٞ حألٓخًٖ ٌُُي رؼ٤يح ػٖ حُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش ٝحُظ٘خػ٤ش ٝح

حُٔوظظش إلُوخء أٝ ٓؼخُـش أٝ كَم حُؤخٓش رؼ٤يس ػٖ حُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش ٝحُظ٘خػ٤ش ٝحٍُِحػ٤ش ٝحُٔـخ١ٍ حُٔخث٤ش 

حُلظَ ػخٓخ ػ٠ِ  ٝرخُظخ٢ُ هَؽ ٖٓ ٗطخم ٌٛح حُ٘ض أٓخًٖ أهَٟ ًخُٔ٘خؽن حُظـخ٣ٍش أٝ ح٤ُٔخك٤ش أٝ حألػ٣َش كِْ ٣ٌٖ

 ؿ٤ٔغ حألٓخًٖ.

ًٝخٕ ٖٓ حألؿيٍ إٔ طٌٕٞ ط٤خؿش حُ٘ض ًٔخ ٢ِ٣: " ٣لظَ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ؿٔغ حُؤخٓش ٝٗوِٜخ اُوخء 

ٝكَُ ٝٓؼخُـش حُؤخٓش ٝحُٔوِلخص حُظِزش اال ك٢ حألٓخًٖ حُٔوظظش ٌُُي"، ىٕٝ اػخكش "رؼ٤يح ػٖ حُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش 

ُٔخث٤ش". ٝحُظ٘خػ٤ش ٝحٍُِحػ٤ش ٝحُٔـخ١ٍ ح
45 

ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ ػزخٍس "ٗوَ ٓخ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٖٓ ٓوِلخص أٝ أطَرش" ٗـي أٜٗخ ال طل٢  39ًٔخ ٍٝى رخُٔخىس  -د

أ٣ؼخ رٌَ حالكظ٤خؿخص، كٜ٘خى ؿٜش ط٠ٔٔ "حُٔ٘خؿْ ٝحُٔلخؿَ" ٢ٛٝ حُظ٢ طؼط٢ حُظظ٣َق ُٔلخؿَ حَُٓخٍ ٤ٓٝخٍحص 

 –ألٜٗخ ُْ طظوٌ حالكظ٤خؽخص حُالُٓش  -ٝهي ٣٘ظؾ ػٜ٘خ كٞحىع حُ٘وَ حُظ٢ طلَٔ ٌٛٙ حَُٓخٍ ٝط٤َٔ رٜخ ػ٠ِ حُطَم، 

رٔزذ طظخػي حألطَرش رخُطَم حُظلَح٣ٝش ٝحٍُِحػ٤ش. كٌخٕ ٖٓ حأل٠ُٝ اػخكش ًِٔش ٍٓخٍ رؼي ًِٔش أطَرش أٝ اػخكش 

ًِٔش " ٝؿ٤َٛخ" كظ٠ ٣ٌٕٞ حُ٘ض ػخٓخ ٝشخٓال. 
46 

حُٔ٘شؤس رخطوخً حإلؿَحءحص حٌُل٤ِش رٔ٘غ حُظيه٤ٖ  ػ٠ِ إٔ: "٣ِظِّ حُٔي٣َ حُٔٔجٍٞ ػٖ 46ًٔخ ٗظض حُٔخىس  -ؽ

ك٢ حألٓخًٖ حُؼخٓش حُٔـِوش اال ك٠ حُليٝى حُٔٔٔٞف رٜخ ك٠ حُظَه٤ض حُٔٔ٘ٞف ٌُٜٙ حألٓخًٖ ، ٣َٝحػ٢ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

 46طوظ٤ض ك٤ِ ُِٔيه٤ٖ٘ رٔخ ال ٣ئػَ ػ٢ِ حُٜٞحء ك٢ حألٓخًٖ حألهَٟ"، كٌخٕ ٣ـذ أال ٣وظَ حُٔشَع ك٢ حُٔخىس 

َ حُظيه٤ٖ ػ٠ِ حُٔ٘شآص كوؾ ٝاٗٔخ ػ٠ِ أ١ ٌٓخٕ ٓـِن، ألٗٚ رٌُي ٣وظَ حُلٔخ٣ش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ كظ

ىٕٝ ؿ٤َْٛ، كبًح ًخٕ ٓٞحؽٖ ٓٞؿٞىح ك٢ ٓ٘شؤس ٤ٓخك٤ش كبٗٚ ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُلظَ، أٓخ اًح ًخٕ ٓٞؿٞىح ك٢ ؿٜش ك٤ٌٓٞش 

خٕ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلظَ ػخٓخ ٝشخٓال ٝال ٣ٔٔق ك٤ؼخٍ رٔزذ ػيّ كظَ حُظيه٤ٖ ك٤ٜخ. ٌٛح رخإلػخكش ا٠ُ أٗٚ ً

رٞؿٞى ك٤ِ هخص ُِٔيه٤ٖ٘ ك٢ حٌُٔخٕ حُٔـِن، ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلَ هخؽؼخ ٓغ ٓشٌِش حُظيه٤ٖ حُٔشٌِش حألًؼَ 

هطٍٞس ػ٠ِ حُظلش، ك٘لٖ رٌُي ٖٓ ٗخك٤ش ٗظلن ٓغ كِٔلش حُٔشَع ٢ٛٝ كٔخ٣ش حُٔـظٔغ ٖٓ أٓزخد حُظِٞع ٝحُظل٣ٌَ 

هَٟ ٣ـذ إٔ ٗؼ٤ن حُو٘خم ػ٠ِ أ١ ٓيهٖ ك٤ؼي ًُي ٓئشَح أٝ ىحكؼخ ا٠ُ حُوؼخء ػ٠ِ حُظيه٤ٖ ٜٓ٘خ، ٖٝٓ ٗخك٤ش أ

ػخٓش.
49
  

٣ٝـيٍ حإلشخٍس ٛ٘خ ػٖ ح٤ُٔخٓش حُظش٣َؼ٤ش حُظ٢ ٣ظـٚ حُٔشَع حُٔظ١َ ا٠ُ حطزخػٜخ ُٔٞحؿٜش أهطخٍ حُـَحثْ 

 ؿٜش كخػِش ُٜخ.ًحص حُطز٤ؼش حُوخطش ٝحُظ٢ طٔظظزغ حطوخً طيحر٤َ ٝاؿَحءحص هخطش ٖٓ أؿَ ٓٞح
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كزؼي ػـِ حألِٓٞد حُظـ٢ٔ٣َ حُظو٤ِي١ ك٢ حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش إٔ طٞحؿٚ ٝطٌخكق حُـَحثْ حُز٤ج٤ش حُوطَس 

ظَٜص حُلخؿش ا٠ُ أِٓٞد طـ٢ٔ٣َ كي٣غ هخثْ أٓخٓخ ػ٠ِ ٓزيأ حُظؼ٤ْٔ ٝاهَحٍ حُظيحر٤َ ُٔٞحؿٜش ؿَحثْ حُز٤جش ًـَحثْ 

ش ؿي٣يس، ٣ـيٍ ر٘خ إٔ ٗٔظزظَٛخ ٤َٔٗٝ ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ ٣ظالثْ ٓغ ظَٝف هطَ. ك٤لظق ٌٛح حُلٌَ حُٔٔظليع آكخم طش٣َؼ٤

 حٍطٌخد ًَ ؿ٣َٔش ٝػ٠ِ كٔذ ؽز٤ؼظٜخ حُوخطش، ٓؼ٤خ ٍٝحء حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش حُٔ٘شٞىس.  

ك٢ حطوخً ٓخ طَحٙ ٖٓ طيحر٤َ  -حُٔظٔؼِش ك٢ ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش  -ٝهي كٞع حُٔشَع حُٔظ١َ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش 

ٙ حُـَحثْ، ٝٓٔخ ال شي ك٤ٚ إٔ ٌٛح حألِٓٞد حُظـ٢ٔ٣َ حُلي٣غ ًٝؤ١ أِٓٞد ٓٔظليع هي أطخرٚ ٓ٘خٓزش ٌُٔخكلش ٌٛ

هيٍ ٖٓ حالٗظوخى ٖٓ ؿخٗذ حُلوٚ حُوخ٢ٗٞٗ ٣ٌَٖ٘ٓ حٓ٘خى ؿخٗذ ٖٓ حُِٔطش حُظش٣َؼ٤ش ا٠ُ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝٓخ ٓ٘ظ٘خٍٝ 

 ٌٛح حَُأ١ ٝحَُى ػ٤ِٚ ك٤ٔخ رؼي. 

هخٕٗٞ ٌٓخكلش حإلٍٛخد ػ٠ِ إٔ: "َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش، ٓظ٠ هخّ هطَ ٖٓ  / كوَس أ٠ُٝ( ٖٓ 53ك٘ظض ٓـخىس )

أهطخٍ حُـَحثْ حإلٍٛخر٤ش أٝ طَطذ ػ٤ِٜـخ ًٞحٍع ر٤ج٤ش، إٔ ٣ظيٍ هَحٍح رخطوخً حُظيحر٤َ حُٔ٘خٓزش ُِٔلخكظش ػ٠ِ 

٣ظؼٖٔ حُوَحٍ حألٖٓ ٝحُ٘ظـخّ حُؼخّ، رٔخ ك٠ ًُي اهالء رؼغ حُٔ٘خؽن أٝ ػُِٜخ أٝ كظَ حُظـٍٞ ك٤ٜـخ، ػِـ٠ إٔ 

طلي٣ي حُٔ٘طوش حُٔطزن ػ٤ِٜخ ُٔيس ال طـخُٝ ٓظش أشَٜ ، ًٝـٌح طلي٣ـي حُِٔطش حُٔوظظش ربطيحٍ حُوَحٍحص حُٔ٘لٌس ُظِي 

 .حُظيحر٤َ"

كؼ٘يٓخ ٌٕٗٞ رظيى أهطخٍ طؼـِ حُٔٞحؿٜش حُظش٣َؼ٤ش حُظو٤ِي٣ش، ٝكوي أكخٍ حُٔشَع ٛ٘خ َُث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش 

خطوخً حُظيحر٤َ حُٔ٘خٓزش، ك٘الكع ٛ٘خ ططز٤ن ٓزيأ حُظؼ٤ْٔ ك٢ حُظ٤خؿش حُوخ٤ٗٞٗش ُْٝ كخٍ ه٤خّ هطَ إٔ ٣ظيٍ هَحٍح ر

٣ليى ٗطخم ُٔظطِق حُظيحر٤َ، رَ طًَٜخ ػخٓش ؿ٤َ ٓليىس ٝهخٍؽ ٗطخم حُلظَ، ك٤غ ٣ظْ طلي٣ي حُظيحر٤َ كٔذ ٓخ 

١ ٛ٘خ ٓ٘شٞى، كؼ٘يٓخ طوظؼ٤ٚ ظَٝف حٍطٌخد حُلؼَ حالؿَح٢ٓ ٝأػَٙ ٝهطٍٞطٚ حالؿَح٤ٓش. كِٔٔي حُٔشَع حُٔظَ

ٌٕٗٞ رظيى أهطخٍ طؼـِ حُٔٞحؿٜش حُظش٣َؼ٤ش حُظو٤ِي٣ش، طظَٜ حُلخؿش ا٠ُ حُظيهَ ٝحطوخً اؿَحءحص حٓظزخه٤ش طؼٖٔ 

َٓػش حالٓظـخرش ُيٍء حُٔوخؽَ ٝطـ٘ذ حالُظِحّ رخإلؿَحءحص حُظو٤ِي٣ش ٝحألِٓٞد حُظـ٢ٔ٣َ حُظو٤ِي١ كخٍ ٓٞحؿٜش 

 الؿَح٤ٓش حُوخطش.حُـَحثْ حُٔٔظليػش ًحص حُطز٤ؼش ح

 ؽ. ٓ٘ق ِٓطش طوي٣َ٣ش ُِوخػ٢ حُـ٘خث٢ ك٢ طلي٣ي طٞحكَ حُوطَ:

ٓغ طـِذ كٌَس حُؼٍَ حالكظٔخ٢ُ ػ٠ِ ؽز٤ؼش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش، كخُلَ ح١ٌُ طٞؿيٙ حُؼي٣ي ٖٓ حُظش٣َؼخص ٛٞ 

لون رخُ٘ٔزش ُـَحثْ حػطخء ِٓطش طوي٣َ٣ش ُِوخػ٢ حُـ٘خث٢ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظو٣ََ طٞحكَ حُوطَ حالكظٔخ٢ُ أٝ حُؼٍَ حُٔ

حالػظيحء ػ٠ِ حُز٤جش. ٝهي ال ٣٘خٍ ًُي حُٔ٘خؽ حإلؿٔخع ح١ٌُ ٣َطج٤ٚ، كؤؿِذ حُلوٚ ػٔٞٓخ ٣َكغ حُظٞٓغ ك٢ كٌَس 

حالهظ٘خع حُشوظ٢ ُِوخػ٢ حُـ٘خث٢ ألٕ ٓ٘خؽ حُظـ٣َْ ٝحُؼوخد ٣ُل٠ٔ رٔٞؿذ ٓزيأ حُشَػ٤ش ٝاال ػي ًُي هَهخ ٌُٜح 

كو٢ٜ آهَ أٗٚ ال ٓ٘خص ٖٓ اػٔخٍ كٌَس حالهظ٘خع ٛ٘خ ألٕ حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ؿ٣َٔش حُٔزيأ حألط٤َ. ك٢ ك٤ٖ ٣َٟ ؿخٗذ 
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هخطش ٝاًح أٍىٗخ إٔ ٌٕٗٞ ىه٤و٤ٖ أًؼَ كال رؤّ ٖٓ اػٔخٍ كٌَس حالهظ٘خع ك٤خٍ طِي حُـَحثْ حُظ٢ طشٌَ ػيٝحٗخ ٓـَىح 

ػ٠ِ حُز٤جش ٝػِش ًُي إٔ حُلٔخ٣ش ٓوٍَس ُِٔظِلش حُؼخٓش.
44 

 لوحغ: فنرح الؼرر الجُئٍ ا -

٣ظ٤ِٔ حُؼٍَ حُز٤ج٢ حُٔلغ ػٖ حألػَحٍ حُلَى٣ش، ٝحالهظظخى٣ش، ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُ٘خؿٔش ؿَحء حالػظيحء ػ٠ِ 

حُز٤جش، أٜٗخ أػَحٍ ر٤ج٤ش هخُظش، أٝ أػَحٍ طِلن رخُطز٤ؼش رظَف حُ٘ظَ ػٖ آػخٍٛخ ػ٠ِ حألكَحى. ٝطظ٤ِٔ ٌٛٙ 

ػَحٍ ىٕٝ ػلخ٣خ اال حُطز٤ؼش ًحطٜخ، ك٢ٜ ًٔخ ٣ظلٜخ حألػَحٍ أٜٗخ ال طليع أ١ حػظيحء ػ٠ِ ٓظخُق كَى٣ش، ألٜٗخ أ

حُزؼغ أػَحٍ ٓٞػٞػ٤ش ٖٝٓ ػْ ٤ُْ ُٜخ طلش شوظ٤ش، أٝ رخهظظخٍ ػٍَ ٣ئػَ ك٢ ٓظِلش ٣ل٤ٜٔخ حُوخٕٗٞ، 

ٝحُؼٍَ حُز٤ج٢ ٓلٜٞٓخ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ هي ٣ؼ٤َ طؼٞرخص ك٤ٖ ٣ظؼِن حألَٓ رظلي٣ي ٗطخهٚ، ٝط٤٤ِٔٙ ػٖ رؼغ 

 حألػَحٍ حُشوظ٤ش. 

حُزخكغ أٗٚ ٖٓ حُٔالثْ ٓ٘ق حُوخػ٢ ِٓطش طوي٣َ٣ش ُظلي٣ي طٞحكَ حألهطخٍ ٝحألػَحٍ حُز٤ج٤ش حُٔلؼش  ٣َٟٝ

ٖٓ حؿَ ٓٞحؿٜش حُطز٤ؼش حُوخطش ٌُٜٙ حُـَحثْ. كٔٔخ ال شي ك٤ٚ إٔ حُوؼخء هي ٝطَ ا٠ُ ىٍؿش ٖٓ حُ٘ؼؾ طٌٔ٘ٚ ٖٓ 

ى ٓظِلش كَى٣ش، رَ طٜيى ٓظِلش حإلٗٔخ٤ٗش طلَٔ ٌٛٙ حُٔٔج٤ُٞش هخطش ك٢ ظَ ٓٞحؿٜش أهطخٍ حُز٤جش ٝحُظ٢ ال طٜي

ؿٔؼخء، كال ٣ٌٔ٘٘خ ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُؼيحُش حُز٤ج٤ش حُٔ٘شٞىس ٓغ حُظٔٔي حُلخى رٔزيأ حُشَػ٤ش ٝح١ٌُ ًٔخ أٗٚ ٣ٌلَ ػٔخٗخص 

 كٔخ٣ش كوٞم حالكَحى كخٗٚ هي ٣ؼ٤ن ط٘ل٤ٌ ػيحُش طٔٔٞ ػ٠ِ كٔخ٣ش حُلوٞم حُلَى٣ش. 

 :الفرع الخبًٍ

 الوعٌُخ ثحوبَخ الجُئخ وتعذد رهبد االختظبصتشعت الٌظىص 

  تشعت القىاًُي الجُئُخ  -

ُ٘ظــٞص  ٓظــخىٍ حُظـ٣َــْ حُز٤جــ٢ ٓظؼــيىس ٝٛــ٢ ظخٛــَس ٤ِٔٓس ططزــغ حُظـ٣َــْ حُز٤جــ٢، كزخإلػخكش

ػخكش ا٠ُ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ هخٗــٕٞ حُؼوٞرــخص ٛ٘ــخى طَٓــخٗش ٓــٖ حُوٞح٤ٗــٖ حُز٤ج٤ــش ٓؼــيس ُــٌحص حُـــَع رخإل

حُوخطش، ًَ ًُي ٣ٝؼخف ا٤ُٚ حُِٞحثق ٝحُ٘ظٞص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ش حُٔظٔٔش ُظِي حُوٞح٤ٖٗ ٤ًٝل٤ش ططز٤وٜخ ٗخ٤ٛي 

ػٖ حُٔؼخٛيحص ٝحالطلخه٤خص حُي٤ُٝش ك٢ ٓـخٍ حُز٤جش ٝحُٔظيم ػ٤ِٜخ.
49 

خٕٗٞ ُٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ حُلخٍ ك٢ حُظش٣َغ حُٔظ١َ كؤؿِذ حُظش٣َؼخص ٤ُٔض ُٜخ هٞح٤ٖٗ ط٘ظْ حُز٤جش ٝاًح ًخٕ ُٜخ ه

كٜٞ هخٕٗٞ ًؼ٤َح ٓخ ٣ل٤َ ا٠ُ هٞح٤ٖٗ ٓٔخػيس ًؼ٤َس ٓٔخ طَطذ ػ٤ِٚ حُظؼوْ حُظش٣َؼ٢ ح١ٌُ طؼَكٚ حُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش ٓٔخ 

ْ ٝهي حٓظظزغ ًُي حالطـخٙ حُلخؿش ا٠ُ حٓظزؼخى حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٖٓ هخػيس حكظَحع حُؼِ  ٣ٔظزؼي ٓؼٚ ػِْ حُ٘خّ رٜخ.

رخُوخٕٗٞ ٝاػٔخٍ ٓزيأ حُؼٌٍ رخُـَٜ رخُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش، ك٤َٟ حٌُؼ٤َ ػٍَٝس اػٔخٍ ٓزيأ حُؼٌٍ رخُـَٜ رخُوٞح٤ٖٗ رشؤٕ 

 حُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ٝحٓظزؼخى ططز٤ن هخػيس حكظَحع حُؼِْ رخُوخٕٗٞ، ًُٝي ُألٓزخد ح٥ط٤ش: 
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كيحػش حُظـ٣َْ حُز٤ج٢: كخُـَحثْ حُٔٔظليػش ٜٝٓ٘خ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٤ُٔض ٖٓ حُـَحثْ حُٔؼَٝكش ٝحَُحٓوش ك٢  -

ػ٤َٔ حألكَحى ٝأًٛخْٜٗ ٢ٛٝ طلظخؽ حُٞهض حٌُخك٢ كظ٠ ٣ؼِْ حألكَحى رٜخ ٗخ٤ٛٚ ػ٠ِ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ط٘ظٜٔخ، ٌُُٝي كبٗٚ 

خص ح٣ٌُٖ ٣لَع ػ٤ِْٜ حُوخٕٗٞ حُظِحٓخ ٓخ رلٔخ٣ش حُز٤جش ٣ٝوٕٞٓٞ ٣ٌٖٔ ططز٤ن هخػيس حُؼِْ كوؾ رخُ٘ٔزش ألُٝجي حألشو

 رٌُي. 

طؼٌٍ حُؼِْ رخُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش: كال شي إٔ حُوظي حُـ٘خث٢ ٣وّٞ ػ٠ِ حُؼِْ ٝحُٔشَع حُـ٘خث٢ ٝإ ُْ ٣وظي ك٢  -

ظزَٙ حُوخٕٗٞ ػيٝحٗخ ٓٔؤُش حُوظي حُـ٘خث٢ اال أٗٚ ٣ظطِذ حُؼِْ أ١ ػِْ حُـخ٢ٗ رؼ٘خطَ حُِٔٞى ح١ٌُ ٣ؤط٤ٚ ٝح١ٌُ ٣ؼ

ػ٠ِ حُز٤جش أٝ رٔؼ٠٘ آهَ ػٍَٝس إٔ ٣لخؽ ػِْ حُـخ٢ٗ ك٢ ؿَحثْ ط٘ل٤ٌ حُز٤جش رؤٗٚ ٖٓ شؤٕ ًِٓٞٚ إٔ ٣ٔزذ حُؼيٝحٕ 

ػ٠ِ حُز٤جش. 
50

 

ُِظشــ٣َغ كــ٢ حُٔـــخٍ حُز٤جــ٢ ٓٔــخ ٣ئًــي ػــيّ حُؼِــْ  ػـيّ هـيٍس حُلـَى ػِـ٠ ٓظخرؼـش حُ٘ٔـؾ حُٔظٔـخٍع -

حُ٘ظــٞص.رظِــي 
51 

، ًُي حُوخٕٗٞ حُٔؼ٢٘ رشجٕٞ حُز٤جش 2009ُٔ٘ش  ٣ٝ9ؼي هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ رؼي طؼي٣ِٚ رخُوخٕٗٞ ٍهْ 

ٝكٔخ٣ظٜخ، هطٞس كؼخ٣ٍش ٛخٓش ٓغ ٓخ ٓزوٚ ٖٓ طش٣َؼخص كؼال ػٖ أٗٚ أٍٝ هخٕٗٞ هخص رخُز٤جش ٝهي طؼٖٔ 

 ش كخػِش ُِز٤جش. اٗـخُحص ًز٤َس ٓخػ٤خ ٗلٞ طو٤ٖ٘ ٝحػق ٝٓليى ٌُِخكش ٖٓ أؿَ كٔخ٣

ك٢ حُٔخىس حُوخٓٔش ىٍٝح طش٣َؼ٤خ ُٚ  –ٝٛٞ ٓئٓٔش ط٘ل٣ٌ٤ش  –ٝهي ؿؼَ حُٔشَع حُٔظ١َ ُـٜخُ شجٕٞ حُز٤جش 

هطٍٞطٚ؛ ك٤غ أٗخؽ رٚ ِٓطش ٝػغ حُٔؼيالص ٝحُ٘ٔذ حُالُٓش ُؼٔخٕ ػيّ طـخُٝ حُليٝى حُٔٔٔٞف رٜخ ُِِٔٞػخص 

ٕ ٣ٝوغ حُلؼَ حُٔخى١ ُِـ٣َٔش رٔوخُلش ٓخ كيىطٚ ٌٝٛح أَٓ ٖٓ ٝال شي أٜٗخ ٖٓ أًٍخٕ حُـَحثْ حُظ٢ ٝػؼٜخ حُوخٗٞ

 طِذ حُظش٣َغ، ٣َٟٝ ؿخٗذ كو٢ٜ إٔ ك٢ حٓ٘خىٙ ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش هَٝؽ ػ٠ِ هٞحػي حُظـ٣َْ. 

ٝ طؼو٤زخ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔالكظش، ٗـي إٔ حُٔشَع حٗٔخ أٗخؽ رـٜخُ شجٕٞ حُز٤جش ٌٛح حُيٍٝ حُْٜٔ كظ٠ ال طظؼَع  -

ٗٞع ٖٓ حُظَحه٢ ك٢ حٗظظخٍ طيٍٝ حُظش٣َغ ػ٘ي ٝؿٞد طؼي٣َ ٗٔزش ٖٓ حُ٘ٔذ حُالُٓش ُؼٔخٕ ػيّ  كٔخ٣ش حُز٤جش ا٠ُ

طـخُٝ حُليٝى حُٔٔٔٞف رٜخ ُِٔٞع ٖٓ ِٓٞػخص حُز٤جش، ٝكظ٠ ال طـَ ٣ي ؿٜخُ شجٕٞ حُز٤جش ك٢ ٓز٤َ أىحء حُيٍٝ حُٔ٘ٞؽ 

ُز٤ج٢ ٓٔخ هي ٣لظْ ػٍَٝس طـ٤٤َ ٌٛٙ حُ٘ٔذ، رٚ ك٢ ظَ حُظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ح١ٌُ ٣ظخكزٚ طيٍٛٞ ٓٔظَٔ ك٢ حُظٞحُٕ ح

 122حُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1960ُٔ٘ش  142ٝال ٤ٓٔخ إٔ ٛ٘خى ٓٞحرن طش٣َؼ٤ش ٜٓ٘خ إٔ حُٔشَع ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

( رخ٣َُُٞ حُٔوظض 32ك٢ شؤٕ ٌٓخكلش حُٔويٍحص ٝط٘ظ٤ْ حٓظؼٔخُٜخ ٝحإلطـخٍ ك٤ٜخ أٗخؽ ك٢ ٓخىطٚ ٍهْ ) 1949ُٔ٘ش 

يحٍٝ حُِٔلوش رخُوخٕٗٞ رخُلٌف ٝحإلػخكش أٝ طـ٤٤َ حُ٘ٔذ حُٞحٍىس ك٤ٜخ.ِٓطش طؼي٣َ حُـ
52

 

ػ٠ِ أٗٚ ال  ٣ٝ66ئًي ًُي ٓخ هؼض رٚ  حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ ٖٓ إٔ: " حُيٓظٍٞ اً ٗض ك٢ حُٔخىس  -

ٖٝٓ هالٍ  –ؿ٣َٔش ٝال ػوٞرش اال ر٘خء ػ٠ِ هخٕٗٞ، ٝهي ىٍ ػ٠ِ إٔ حألطَ ٛٞ إٔ طظ٠ُٞ حُِٔطش حُظش٣َؼ٤ش ر٘لٜٔخ 

طلي٣ي حُـَحثْ ٝر٤خٕ ػوٞرخطٜخ، ٤ُْٝ ُٜخ رخُظخ٢ُ إٔ طظو٠ِ ٤ًِش ػٖ  –هخٕٗٞ رخُٔؼ٠٘ حُؼ٤ن طوَٙ ٝكوخ ُِيٓظٍٞ 
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ٖٓ حُيٓظٍٞ إٔ طليى  66ٝال٣ظٜخ ٌٛٙ، رؤٕ طؼٜي رٜخ رؤًِٜٔخ ا٠ُ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش، ٝإ ًخٕ ٣ٌل٤ٜخ ٝكوخ ُ٘ض حُٔخىس 

ٜٗخ ٖٓ ؿِحء، ُظلظَ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش رؼغ ؿٞحٗزٜخ، ُظلظَ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش اؽخٍح ػخٓخ ُشَٝؽ حُظـ٣َْ ٝٓخ ٣وخٍ

رؼغ ؿٞحٗزٜخ، كال ٣ؼظزَ طيهِٜخ ػ٘يثٌ ك٢ حُٔـخٍ حُؼوخر٢ اال ٝكوخ ُِشَٝؽ ٝحألٝػخع حُظ٢ ٗظٜٔخ حُوخٕٗٞ، رٔخ ٓئىحٙ 

ؼٜخ، ٝال ٣ظظٍٞ إٔ ٣٘شؤ رؼ٤ي رؼ٤ٓٞٔظٜخ حٗظلخء شوظ٤ظٜخ ٢ٛ حُظ٢ ٣يٍٝ حُظـ٣َْ ٓ –إٔ حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش ٝكيٛخ 

ػٜ٘خ. ٝال ٣ؼ٢٘ ًُي إٔ ُِِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓـخال ٓلـُٞح ط٘لَى ك٤ٚ رظ٘ظ٤ْ أٝػخع حُظـ٣َْ، كٔخ ُحٍ ىٍٝٛخ طخرؼخ 

ُِِٔطش حُظش٣َؼ٤ش، ٝٓليىح ػ٠ِ ػٞء هٞح٤ٜٗ٘خ، كال طظٞالٙ رٔزخىٍس ٜٓ٘خ ال ٓ٘ي ُٜخ ٖٓ هخٕٗٞ هخثْ"
53

 

  االختظبصرهبد  تعذد -

طظٔؼَ أْٛ ٝظخثق حإلىحٍس ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ حُٔـظٔغ ػٖ ؽ٣َن اطيحٍ حُوَحٍحص حُالثل٤ش 

ٝحُلَى٣ش ٝحٓظويحّ حُوٞس حُٔخى٣ش ٓغ ٓخ ٣ٔظظزغ ًُي ٖٓ كَع ه٤ٞى ػ٠ِ حُل٣َخص حُلَى٣ش ٝحٓظويحّ حُوٞس حُٔخى٣ش ك٢ 

ؿٜخص حالهظظخص ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ طؼوي حُٔشخًَ رؼغ حألك٤خٕ. ٌُٖٝ ك٢ ًحص حُٞهض أػزظض حُظـَرش إٔ طؼيى 

إٔ ٣ٔظي حهظظخص ؿٜخُ شجٕٞ حُز٤جش ح١ٌُ أٗشت رَثخٓش  –ك٢ ٍأ٣٘خ  –حُظ٢ ٣ظؼيى حالهظظخص رشؤٜٗخ، ٖٝٓ حأل٠ُٝ 

، ا٠ُ ًَ ٓخ ٣ظؼِن 2ٓـِْ حٍُُٞحء ٣ٝظٔظغ رشوظ٤ش حػظزخ٣ٍش ػخٓش ٣ٝظزغ ح٣َُُٞ حُٔوظض رشجٕٞ حُز٤جش )ٓخىس (

ُٔ٘ش  9حُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4حُز٤ج٤ش ػ٠ِ حألهَ حُظ٢ ٗض ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُز٤جش ٍهْ  رخُـٞحٗذ

2009 . 

ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ، ك٤غ ػيىص حالهظظخطخص ُلٔخ٣ش حُز٤جش حُٔخث٤ش  44ٝٗطَف ٓؼخال ٌُُي حُٔخىس  

حُ٘وَ حُزل١َ ٝحُـٜخص حُٔوظظش حُٔشخٍ ا٤ُٜخ ك٢ ٖٓ حُظِٞع، كوٍَص إٔ ٣ظ٠ُٞ ٣َُٝ شجٕٞ حُز٤جش رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٣َُٝ 

ٝحُظ٢ ٝطَ ػيىٛخ ا٠ُ ػٔخ٢ٗ ؿٜخص. كخَُٔكن ح١ٌُ ٣ظؼيى حالهظظخص رشؤٗٚ ٝٛٞ ٛ٘خ َٓكن  1ٖٓ حُٔخىس  34حُز٘ي 

حُز٤جش هي ٣وطت حُٔز٤َ ك٢ طلو٤ن حُٜيف حُٔ٘ٞؽ رٚ ألٗ٘خ ٌٕٓ٘ٞ رظيى حُىٝحؿ٤ش ك٢ حالهظظخص، كٖٔ ح١ٌُ ٣ظلٌْ 

ػ٠ِ حُز٤جش حُزل٣َش َٛ ٛٞ ٣َُٝ شجٕٞ حُز٤جش أّ ٣َُٝ حُ٘وَ حُزل١َ؟ ٝأ٣ٜٔخ ٣ٌٕٞ ٓٔجٞال أٓخّ ٓـِْ  ك٢ ح٤ُٔطَس

حُشؼذ رظلظٚ ٓوظظخ ػٖ طِٞع حُز٤جش حُزل٣َش.
54

كخُظ٤خؿش ك٢ حُ٘ض طـؼَ ٣ي ؿٜخُ شجٕٞ حُز٤جش ٓـُِٞش ٖٓ حُٞؿٜش 

(، أٝ رؼي أهٌ ٍأ١ 19حإلىح٣ٍش حُٔوظظش )ٓخىس حُؼ٤ِٔش، ك٤غ ال ٣ِٔي حطوخً اؿَحءحص اال رؼي حُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٜخص 

/ ر٘ي ؽ( ... اُن. 3( أٝ رخالطلخم ٓغ حُٞكيحص حُٔل٤ِش )ٓخىس 31حُُٞحٍحص حُٔؼ٤٘ش )ٓخىس 
55
  

 الخبلجالفرع 

 ػعف الىعٍ الوزتوعٍ ثشئىى حوبَخ الجُئخ

طزَُ ظخَٛس ػؼق حُٞػ٢ حُٔـظٔؼ٢ رخُٔوخؽَ حُز٤ج٤ش ٝٓخ ٣ٔظظزؼٚ ٖٓ طـ٣َْ ر٤ج٢ ٗظ٤ـش ػـيّ هـيٍس حألكَحى 

ػِـ٠ ٓظخرؼـش حُ٘ٔـؾ حُٔظٔـخٍع ُِظشــ٣َغ كــ٢ حُٔـــخٍ حُز٤جــ٢ ٓٔــخ ٣ئًــي ػــيّ حُؼِــْ رظِــي حُ٘ظــٞص. كخُٔشٌِش 

ش٣َؼ٤ش، رَ ك٢ ػيّ حُظ٘ل٤ٌ، كٔخ طِوخٙ طِي حُوٞح٤ٖٗ ٖٓ ػيّ حكظَحّ ال طٌٖٔ كلٔذ ك٢ طيحٍ هخٕٗٞ أٝ كظ٠ طَٓخٗش ط
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٣َؿغ ك٢ حألٓخّ ا٠ُ اٛٔخٍ حألؿِٜس حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك٢ ططز٤وٜخ، ٝػؼق حُٞػ٢ ُيٟ حألكَحى ٌُٜٙ حُوٞح٤ٖٗ ُٔخ ُظِٞع حُز٤جش 

ٌٙ حُوٞح٤ٖٗ ػ٠ِ ٖٓ آػخٍ ػخٍس ػ٠ِ ك٤خطْٜ ٝػ٠ِ ٓالٓش ٝأٖٓ حُٔـظٔغ. كالري أل١ ىُٝش إٔ طؼظٔي ك٢ ط٘ل٤ٌ ٛ

 حُٔشخًٍش حُشؼز٤ش ك٤ظلٍٞ ًَ كَى ا٠ُ شَؽ٢ ٣يحكغ ػٖ حُز٤جش.  

حُـٜش حُظ٢  -ٝٓغ حَُؿٞع ا٠ُ رؼغ حالكظخث٤خص حُظخىٍس ػٖ ؿٜخُ شجٕٞ حُز٤جش رَثخٓش ٓـِْ حٍُُٞحء 

ٗـي إٔ ػٔش طزخ٣٘خ ًز٤َح طي٤ُال ػ٠ِ ٓيٟ ٓالءٓش حُظش٣َغ حُز٤ج٢ ُِٞحهغ حُؼ٢ِٔ،  -أٗخؽ رٜخ حُٔشَع كٔخ٣ش ٝط٤ٔ٘ش حُز٤جش 

ر٤ٖ ٗظٞص حُوخٕٗٞ ٝحُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ك٤غ طزيٝ ٗظٞص حُوخٕٗٞ ألٍٝ ِٝٛش ه٣ٞش ًٝخك٢ ُلٔخ٣ش حُز٤جش اال أٜٗخ ك٢ 

حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ هخطَس ػٖ كٔخ٣ظٜخ، ٣َٝؿغ ًُي أٓخٓخ ا٠ُ:
56

 

٤ج٤ش طلظخؽ ا٠ُ ؿٜي ٗوض حُٞػ٢ حُز٤ج٢: ٝٛٞ ٓخ ٣يكغ ا٠ُ حٍطٌخد حُٔوخُلخص ك٤غ إ ػ٤ِٔش حُظٞػ٤ش حُز -

ٌٓؼق ٢ٌُ طظَ ا٠ُ حُـ٤ٔغ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ـق حُٔـٜٞىحص حُظ٢ طزٌٍ ك٢ ٌٛح حُشؤٕ رـ٤َ طٌخطق هٟٞ حُشؼذ ا٠ُ 

 ؿخٗذ حُلٌٞٓخص. 

ػيّ ٝحهؼ٤ش رؼغ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظؼ٤ِٔخص: كالري ٖٓ طٞك٤َ حُزي٣َ حُٔ٘خٓذ ُِٔٞحؽٖ كظ٠ ال ٣ٔخٍع ا٠ُ حٗظٜخى  -

ٓٞف ٣َؿق ٓظِلظٚ حُوخطش حُِٔلش ػ٠ِ حُٔظِلش حُؼخٓش حُٔٔظوز٤ِش. أكٌخّ ًُي حُوخٕٗٞ ألٗٚ
59 

 وًضتعرع فُوب َلٍ ثعغ الزهىد التشرَعُخ لوىارهخ رلل األهر:

 ػجؾ ررائن الوضبس ثبلجُئخ:  -

٣ٔؼَ حُؼزؾ حإلىح١ٍ ٝظ٤لش ٖٓ أْٛ ٝظخثق حإلىحٍس، ٝطظٔؼَ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ حُٔـظٔغ ػٖ 

حُوَحٍحص حُالثل٤ش ٝحُلَى٣ش ٝحٓظويحّ حُوٞس حُٔخى٣ش ٓغ ٓخ ٣ٔظظزغ ًُي ٖٓ كَع ه٤ٞى ػ٠ِ حُل٣َخص  ؽ٣َن اطيحٍ

حُلَى٣ش ٝحٓظويحّ حُوٞس حُٔخى٣ش ًبؿَحءحص حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ ٓغ ٓخ ٣ٔظظزغ ًُي ٖٓ كَع ه٤ٞى ػ٠ِ حُل٣َخص حُلَى٣ش 

ص حُظ٢ طوٍَٛخ ٤ٛجش حُشَؽش ٖٓ أؿَ كلع حُ٘ظخّ ٣ٔظِِٜٓخ حٗظظخّ أَٓ حُل٤خس ك٢ حُٔـظٔغ. ًٝلخُش ط٘ل٤ٌ حُظؼ٤ِٔخ

 ٝحألٖٓ حُؼخّ ٝحُظلش حُؼخٓش، ٝٓ٘غ حُـَحثْ هزَ ٝهٞػٜخ.

٣ِؼذ حُؼزؾ حإلىح١ٍ ك٢ ٓوظِق حُظش٣َؼخص ىٍٝح ؿ٣َٛٞخ ك٢ ٌٓخكلش ؿَحثْ حُز٤جش، ًٔخ طوظِق حُِٔطخص 

 ٝأٓخ٤ُذ ٓؼخُـخطٜخ ُٔشٌالص حُز٤جش.  حُٔٔ٘ٞكش ُـٜش حإلىحٍس ٖٓ ىُٝش ا٠ُ أه١َ ٝطوظِق أ٣ؼخ هٞحػيٛخ حُالثل٤ش

ٝٗٔظؼَع أكي أٓخ٤ُذ حإلىحٍس حُل٤َٔٗش كخٍ ط٘ظ٤ٜٔخ ُشجٕٞ حُز٤جش ٖٓ أؿَ كٔخ٣ظٜخ ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ. كوي طْ 

طش٤ٌَ ُـ٘ش ك٤٘ش ٓوظظش ريٍحٓش ىٍحٓخص حُـيٟٝ حُوخطش ريٍحٓش حألهطخٍ حُٔويٓش ٖٓ ٓخُي حُ٘شخؽ ُِظؤًي ٖٓ 

ر٤ٜ٘خ: ٓي١ طٞحكَ ٓؼخ٤٣َ حألٓخٕ ٝحُظلش حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٝهخطش حُؼخ٤ِٖٓ ٝؿٞى رؼغ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ 

ك٢ حُٔ٘شؤس، ٝحُٞٓخثَ حُٔظٞحكَس ٝحُوخىٍس ػ٠ِ طو٤َِ حُؤخثَ ٝحُظِٞع ا٠ُ أهظ٠ كي ٌٖٓٔ ك٢ كخُش حُلٞحىع، ًٌُٝي 

شٌِٚ ٖٓ أهطخٍ.طلي٣ي حألٓزخد حُـ٣َٛٞش حُظ٢ طٔظيػ٢ اػطخء حُظَه٤ض ٌُٜح حُ٘شخؽ ٍؿْ ٓخ هي ٣
54

ٝٓٔخ ال شي  



181 
 

ٌٛٙ حُظلخط٤َ ٣ٞػق ٓيٟ كَص ؿٜش حإلىحٍس ك٢ كَٗٔخ ػ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش ٝكٔخ٣ظٜخ، أٓال إٔ ٓؼَ ٕ ر٤خٕ ك٤ٚ أ

 ٣لظٌٟ رٜخ ك٢ ٓظَ ػ٘ي كظق أكي حألٗشطش حُِٔٞػش ُِز٤جش. 

٠ِ كخػ٤ِش ًٝلخءس حُظش٣َؼخص رؤٗٚ ٣ئًي ػ ٛيكٚ حألٍٝ ٤ظٔؼَك خُؼزؾ حُوؼخث٢ ك٢ ٓـخٍ حُز٤جش،ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن ر

حُٔؼ٤٘ش رلٔخ٣ش حُز٤جش، ك٤غ إٔ حُٔشَع كَص ػ٠ِ اىهخٍ حُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُظش٣َؼ٢ ح١ٌُ هٍَٙ ُِللخظ 

ػ٠ِ ٓالٓش حُز٤جش ٖٓ أ١ حػظيحء، ٖٝٓ ٌُُي حُؼوٞرخص حُٔالثٔش ُلَػٜخ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣وخُق أكٌخّ ٌٛٙ حُظش٣َؼخص 

٣ٝوَؽ ػ٤ِٜخ. 
59 

 عي ررائن الوضبس ثبلجُئخ:  اإلثالغ -

ٖٓ حُٞحؿزخص حُٔلَٝػش ػ٠ِ ٓؤٍٓٞ حُؼزؾ حُوؼخث٢ ك٢ ٓـخٍ ػِٔٚ هزٍٞ حُزالؿخص ٝحُشٌخٟٝ حُظ٢ طَى 

ا٤ُْٜ رشؤٕ حُـَحثْ، ٝػ٤ِْٜ آٌٗحى حطوخً حإلؿَحءحص حُالُٓش ٌُِشق ػٖ ٌٛٙ حُـَحثْ ٝؿٔغ حألىُش حُٔئ٣يس ػ٤ِْٜ 

 ٖٓ هزَ حُِٔطش حُٔوظظش. ُِزلغ ػٖ َٓطٌز٤ٜخ ُِزيء ك٢ حُظلو٤ن 

ٝك٢ ٓـخٍ ؿَحثْ حُز٤جش كبٗٚ ٗظَح ُِطز٤ؼش حُوخطش ٌُٜٙ حُـَحثْ ٝٓخ طظْٔ رٚ ٖٓ ٓٔخص ك٤٘ش رلظش ٣ـؼَ 

حإلرالؽ ػٜ٘خ أَٓح ؿ٤َ ٓظظٍٞ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُلخالص، ًُٝي إلٌٓخ٤ٗش كيٝع ٌٛٙ حُـَحثْ ىٕٝ إٔ طٌ٘شق ٝطظؼق 

ٙ حُـَحثْ ٣ظؼٌٍ حىٍحًٜخ رخُلٞحّ حُٔـَىس، رَ طظطِذ أؿِٜس ٝه٤خٓخص ٌُؼ٤َ ٖٓ حألكَحى، هخطش ٝإٔ حُؼي٣ي ٖٓ ٌٛ

هخطش إلػزخطٜخ ٝحُظلون ٖٓ ٝهٞػٜخ.
60 

ٌُح كوي كَص حُٔشَع حُٔظ١َ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ك٢ ٓـخٍ ؿَحثْ حُز٤جش ػ٠ِ أ٤ٔٛش حإلرالؽ ػٜ٘خ، ًُٝي ػ٠ِ 

ؽ ػٖ حُـَحثْ ُْٝ ٣وظَ حإلرالؽ ػ٠ِ ٖٓ حَُؿْ ٖٓ إٔ هخٕٗٞ حإلؿَحءحص حُـ٘خث٤ش هي أٍٝى ك٢ أكٌخٓٚ ػٍَٝس حإلرال

طوغ ػ٤ِٚ حُـ٣َٔش كوؾ، ٝحٗٔخ أؿخُٙ حُوخٕٗٞ ٝٓ٘لٚ ُألكَحى ًخكش، ٌُٖٝ أل٤ٔٛش حُز٤جش كوي أػل٠ حُٔشَع ػ٠ِ حإلرالؽ 

 أ٤ٔٛش هظٟٞ ك٢ ٗطخم حُظش٣َؼخص حُز٤ج٤ش.

( ػ٠ِ إٔ "ٌَُ 103ٚ ٍهْ )ك٤لٔذ ٌُٜح حُوخٕٗٞ ٓلخُٝظٚ اشَحى حألكَحى ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ك٤غ ٗض ك٢ ٓخىط

ٓٞحؽٖ أٝ ؿٔؼ٤ش ٓؼ٤٘ش رلٔخ٣ش حُز٤جش حُلن ك٢ حُظز٤ِؾ ػٖ أ١ ٓوخُلش ألكٌخّ ٌٛح حُوخٕٗٞ"، ًٔخ أًيص حُالثلش حُظ٘ل٣ٌ٤ش 

( ٜٓ٘خ ػ٠ِ أ٤ٔٛش حإلرالؽ ًُٝي اىٍحًخ ٖٓ حُٔشَع ٝا٣ٔخٗخ ٓ٘ٚ رو٤ٔش حُز٤جش ٝػٍَٝس 65رٌحص حُوخٕٗٞ ك٢ حُٔخىس )

٤ٖ حإلرالؽ ػٖ أ١ كؼَ ٣ْٔ رٜخ، كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُٔؤٍٓٞ حُؼزؾ حُوؼخث٢ حُٜ٘ٞع رؼزؾ ٌٛح حُلؼَ كٔخ٣ظٜخ ٓٔخ ٣ظؼ

حُٔوخُق ٝحُظظي١ ُٚ ٌٝٓخكلظٚ ٝح٤ُٔطَس ػ٤ِٚ ُِلي ٖٓ آػخٍٙ، ػْ حُؼَٔ ػ٠ِ حػزخطٚ ٝحُظٞطَ ُلخػِٚ ٝحطوخً 

حإلؿَحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔوٍَس طـخٛٚ.
61 

"أػٔخٍ أٝ ٓشَٝػخص ٖٓ شؤٜٗخ كٔخ٣ش حُز٤جش ٓٞحء ًخٗٞح أكَحى  ًٔخ أٗٚ هؼ٠ رظوي٣ْ كٞحكِ ٌَُ ٖٓ ٣وّٞ د

ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ " ٣ؼغ ؿٜخُ شجٕٞ حُز٤جش رخالشظَحى ٓغ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش  19أٝ ٤ٛجخص أٝ ٓ٘شآص؛ ك٤غ ط٘ض حُٔخىس 
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خٍ أٝ ٗظخٓخ ُِلٞحكِ حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُـٜخُ ٝحُـٜخص حإلىح٣ٍش حُٔوظظش ٝحُٔ٘شآص ٝحألكَحى ٝؿ٤َٛخ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رؤػٔ

ٓشَٝػخص ٖٓ شؤٜٗخ كٔخ٣ش حُز٤جش".
62 

ٝهي حٛظْ حُٔشَع حُل٢َٔٗ ٝأًي ػ٠ِ ػٍَٝس حإلرالؽ ػٖ أ١ ٓوخُلخص ألكٌخّ حُوٞح٤ٖٗ حُٔؼ٤٘ش رلٔخ٣ش  

رشؤٕ حُٔ٘شآص حُٔظ٘لش ُلٔخ٣ش حُز٤جش،  ٤ُٞ٣1996ٞ  19حُظيٍ ك٢  96/ 663حُز٤جش، ٝهي طـ٠ِ ًُي ك٢ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

حُوخث٤ٖٔ رخُظلظ٤ش ػ٠ِ حُٔ٘شآص حُٔظ٘لش رؼٍَٝس ارالؽ حُ٘خثذ حُؼخّ حُـ١ٍٜٞٔ ػٖ أ١  ك٤غ أٝؿذ ػ٠ِ حُٔلظش٤ٖ

ٓوخُلخص طَطٌزٜخ ٌٛٙ حُٔ٘شآص.
63 

 :خبتوخال

ك٢ ٌٛٙ حُلظَس حُلخٓٔش أْٛ ٓخ ٣شـَ رخٍ حإلٗٔخٕ  ك٢ ػ٤ٓٞٔخطٜخ ٝهظٞط٤خطٜخ حُوؼَحءحُـ٣َٔش  أطزلض

اال إٔ  ح٤ُّٞ ؿ٣َٔش ر٤ج٤ش طَطٌذوي كطٔظخُ روطَٛخ هزَ ػٍَٛخ،  ًحص حُطز٤ؼش حُوخطش كظِي حُـ٣َٔش .ٖٓ حُظخ٣ٍن

 ، كؼزض إٔ رخٌُخَٓ ٗظ٤ـظٜخ ال طظَٜ اال رؼي ٤ٖ٘ٓ ٓٔخ ٣ئى١ إلطخرش أؿ٤خٍ ُْ ٣ؼخطَٝح حُـ٣َٔش ٌُْٜ٘ طلِٔٞح أػَٛخ

ظق حُـخرخص وظل٢ ٗطك٢ حُٔجش ٖٓ حُل٤ٞحٗخص ٝحُ٘زخطخص ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ ٜٓيىس رخالٗوَحع، ًٔخ ٣ظٞهغ إٔ  20

٣ئى١ ا٠ُ حهظالٍ  ٝرخُظزؼ٤شحالٓظٞحث٤ش ٓٔخ ٣شٌَ هِال رخُ٘ظخّ حُ٘زخط٢ ٣٘ؼٌْ رخُؼٍَٝس ػ٠ِ حُٔ٘خم رشٌَ ِٓز٢ 

 حُٔٞحى حُٔيَٓس ُطزوش حألُٕٝٝ، ٓٔخ ٣ٔظظزغ ٓؼٚ  ٝطِح٣ي ك٢حُظٞحُٕ حُز٤ج٢، ٣ٝٞحطَ حُؼِٔخء طٔـ٤َ ٓؼيالص َٓطلؼش 

 

ٍؿخص حُلَحٍس، ٌُح كخٕ حُٔٔخٍٓخص ؿ٤َ حُٔٔجُٞش طـخٙ حُز٤جش طٔظِِّ طٞهغ ح٣ُِٔي ٖٓ حالٍطلخع ك٢ ٓظٞٓؾ ى

ٓ٘خ ٝهلش ؿخىس ٝاػخىس حُ٘ظَ ك٢ أٓخ٤ُذ حَُىع ال ٤ٓٔخ ٓخ ٣ظؼِن رخُـخٗذ حُظش٣َؼ٢. ٖٝٓ ٛ٘خ ًٍِ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ 

ش طش٣َؼ٤ش أْٛ حُوظخثض حُظ٢ ط٤ِٔ حُـَحثْ حُوؼَحء ًـَحثْ ٓٔظليػش ًحص ؽز٤ؼش هخطش طلظخؽ أ٣ؼخ ا٠ُ ٓٞحؿٜ

ًٌُٝي ػَػ٘خ أْٛ حألٓخ٤ُذ حُظش٣َؼ٤ش حُٔٔظليػش حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حُيٍٝ كخٍ ٓٞحؿٜظٜخ ٌُُي حُ٘ٞع ٖٓ  شحٓظؼ٘خث٤

 حُـَحثْ. 

 الٌتبئذ:

  كيػض ؽلَس طش٣َؼ٤ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُوٞح٤ٖٗ 2030ٓغ طز٢٘ ٓوظِق حُيٍٝ ألؿ٘يس حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ،

حُٞؽ٤٘ش ٝحُي٤ُٝش حُٔؼ٤٘ش رشجٕٞ حُز٤جش، ٌُٖٝ حُٔٔخٍ حُظش٣َؼ٢ حُز٤ج٢ ٤ٓظَ ىحثٔخ ك٢ كخؿش ا٠ُ 

 حُظط٣َٞ ٝحُظؼي٣َ ًُٝي ُِطز٤ؼش حُوخطش ُِـَحثْ حُز٤ج٤ش ًـَحثْ ٓٔظليػش.  

 ػ٠ِ ط٣ٌَْ كٌَس حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش، ٌُح أطزق اىٍحؽ كٌَس  2014ُيٓظٍٞ حُٔظ١َ كَص ح

ىٓظ٣ٍٞخ ٣وغ ػ٠ِ ػخطن حُٔشَع ٝحُِٔطخص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝحُٔؼ٢ ُظلو٤ن أٛيحكٜخ حُظِحٓخ 

 حإلىح٣ٍش ٝحؿذ طلو٤وٚ ٝطَؿٔظٚ ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ. 
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  ،ٜخ ٘حٓظيػض حُلخؿش ُظٍٜٞ حُـَحثْ حُوؼَحء ٝٓٓغ طظخػي حُظٜي٣يحص حُز٤ج٤ش ٓل٤ِخ ٝاه٤ٔ٤ِخ ٝى٤ُٝخ

رظلش هخطش حُـَحثْ حُز٤ج٤ش، ُٔٞحؿٜش حألهطخٍ ٝحألػَحٍ حُـ٤ٔٔش حُظ٢ طٜيى حُز٤جش، هخطش ٓغ 

حالٍطزخؽ حُٞػ٤ن ر٤ٖ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٝحألٗشطش حإلٍٛخر٤ش، ك٤غ ط٘لض حُـ٣َٔش حُوؼَحء ٍحرغ أًزَ 

 ُظ٤٣ِق ٝحإلطـخٍ رخُزشَ. ٓـخٍ اؿَح٢ٓ ك٢ حُؼخُْ رؼي حُٔويٍحص ٝح

 ٣شَٔ أكؼخٍ حُٔٔخّ رخُظ٘ٞع  ،حُظـ٣َْ حألهؼَ ال ٣وظظَ ٓـخُٚ ػ٠ِ حألٗشطش حُِٔٞػش ُِز٤جش ٌُٚ٘ٝ

خُـ٣َٔش حُوؼَحء ٢ٛ طِي حألكؼخٍ ؿ٤َ حُٔشَٝػش ٝحُظ٢ . كحُز٤ُٞٞؿ٢ ٝطٜي٣ي حُ٘ظخّ حإل٣ٌُٞٞؿ٢

طلش ٍٝكخ٤ٛش ٖٓ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ حٗظٜخًخص ُٔزخىة حُؼيحُش حُز٤ج٤ش ٝػيحُش حألٗٞحع، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ح٤َُ٘ 

، ٓٔخ ٣ئػَ رط٣َن ٓزخشَ أٝ ؿ٤َ ٓزخشَ ػ٠ِ حألٗٞحع ىحهَ ٌٛٙ حُ٘ظْ حُز٤ج٤ش رٔخ ك٢ ًُي حُزشَ

 .  حألؿ٤خٍ حُلخػَس ٝحُٔٔظوز٤ِش

  ٕحُـ٣َٔش حُز٤ج٤ش ُٜخ هظٞط٤ظٜخ ػٖ أ١ ؿ٣َٔش ر٤ج٤ش أهَٟ، ٖٝٓ أْٛ حُوظخثض حُظ٢ ط٤ِٔٛخ أ

حُظـ٣َْ حُز٤ج٢ ك٢ أؿِذ ٌٛٙ حُـَحثْ ٣وّٞ ػ٠ِ أٓخّ حُوطَ، رخُظخ٢ُ ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ال ٣ٌٖٔ 

أًٍخٜٗخ طٞهغ حُ٘ظخثؾ ٝىٍؿش حُوطٍٞس ػ٠ِ حُز٤جش، ك٢ٜ طٔظخُ رؼيّ ٝػٞف حُـ٣َٔش ٝطؼٞرش طلي٣ي 

 . رخُظخ٢ُ طظطِذ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ٓؼخُـش طش٣َؼ٤شٝٝشَٝؽٜخ، 

  ْحطـٜض حُظش٣َؼخص حُٔؼخطَس ُظز٢٘ أٓخ٤ُذ طش٣َؼ٤ش ؿ٤َ طو٤ِي٣ش ُِظظي١ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُـَحث

 حُٞهخ٣ش، طز٢٘ ٓزيأ حُٔٔظليػش ٝٓؼخُـش حُؼٍَ هزَ ٝهٞػٚ، ٖٝٓ أرَُ ٌٛٙ حألٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش

ا٠ُ حُظ٤ٓٞغ  ش، رخإلػخكػ٠ِ َٓحػخس ٓزيأ حُظؼ٤ْٔ ػ٘ي ط٤خؿش حُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش ٝحُلَصٝحُل٤طش، 

 ك٢ طوي٣َ حُٔوخؽَ حألػَحٍ حُز٤ج٤ش.  شٖٓ ِٓطش حُوخػ٢ حُظوي٣َ٣

  ػيّ حكظَحّ حُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش ٣َؿغ ك٢ حألٓخّ ا٠ُ ػؼق حُٞػ٢ ُيٟ حألكَحى ٌُٜٙ حُوٞح٤ٖٗ ُٝٔخ

 ٓالٓش ٝأٖٓ حُٔـظٔغ.  ُظِٞع حُز٤جش ٖٓ حألػَحٍ ٝهطٍٞس ػ٠ِ

  َٔػ٠ِ ٓي  2009ُٔ٘ش  9ٝحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  1994ُٔ٘ش  4هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ ٍهْ ػ

 حُلَحؽ حُظش٣َؼ٢ ٝكخٍٝ ؿٔغ شظخص حُوٞح٤ٖٗ حُٔظلَهش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش. 

 التىطُبد:

 هي رولخ دراصتٌب الضبثقخ ًخلض ثعذح هٌبشذاد للوشرع الوظرٌ فُوب َلٍ : 

ٗٞط٢ حُٔشَع حُٔظ١َ رَٔحػخس حُـٞحٗذ حُٔظؼيىس ُِظـ٣َْ حألهؼَ ٝح١ٌُ ال ٣وظظَ ٓـخُٚ ػ٠ِ  (1

ٌُٝ٘ٚ ٣شَٔ أكؼخٍ حُٔٔخّ رخُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝطٜي٣ي حُ٘ظخّ حإل٣ٌُٞٞؿ٢ ٝح١ٌُ هي ال ٣ٔزذ  ،حألٗشطش حُِٔٞػش ُِز٤جش

 أػَحٍ ٓزخشَس ػ٠ِ حإلٗٔخٕ. 
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حهظيحء رخُٔشَع  حثْ ٓخى٣ش ٝػيّ ططِذ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ رٜخٗٞط٢ حػظزخٍ رؼغ حُـَحثْ حُز٤ج٤ش ؿَ( 2

 حُل٢َٔٗ، ًُٝي ُوظٞط٤ظٜخ ُٝظؼٞرش اػزخص حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ك٤غ ٣طـ٠ ػ٤ِٜخ حُـخٗذ حُٞهخث٢. 

ٗٞط٢ رظز٢٘ ٓزيأ حُل٤طش ًؤكي حُٔزخىة حُؼخٓش حألٓخ٤ٓش ُوخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظ١َ ٝحُ٘ض ػ٤ِٚ طَحكش،  (3

ظزخه٤ش كخٍ ٗشٞء أهطخٍ ر٤ج٤ش طٜيى ٓالٓش ٝأٖٓ حُزالى ٣ؼي ِٓٔي طش٣َؼ٢ ٓلٔٞى ٝٗوِش كظطز٤ن طيحر٤َ حُل٤طش حالٓ

 ٝحػ٤ش ك٢ ٓـخٍ حُظـ٣َْ حُز٤ج٢. 

ٗٞط٢ ٣ِٓيح ٖٓ حَُٔحػخس ُٔزيأ حُظؼ٤ْٔ ػ٘ي ط٤خؿش حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رخُز٤جش ػٔخٗخ ُلٔخ٣ش ( 4

 حُ٘شخؽ حإلؿَح٢ٓ حُز٤ج٢.  شخِٓش ٝٗخؿِس طظالءّ ٓغ حُظطٍٞحص ؿ٤َ حُٔٔزٞهش ُظٍٞ

ٗٞط٢ رخُظٞٓغ ك٢ ٓ٘ق حُوخػ٢ حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ك٢ طلي٣ي طٞحكَ حألهطخٍ ٝحألػَحٍ حُز٤ج٤ش ٝال٤ٓٔخ ( 5

 . طِي حألػَحٍ حُز٤ج٤ش حُٔلؼش حُظ٢ ال ػلخ٣خ ُٜخ ٟٓٞ حُطز٤ؼش

، -ٕ حُز٤جش ٝهظَٙ ػ٠ِ ؿٜخُ شجٞ –ٗٞط٢ رؼٍَٝس طٞك٤ي ؿٜش حالهظظخص رخُؼزؾ حإلىح١ٍ حُز٤ج٢  (6

 كظؼيى ؿٜخص حالهظظخص ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ ٣ِٓيح ٖٓ حُظؼو٤يحص حإلىح٣ٍش ٓٔخ ٣ؼٞم طلو٤ن ػيحُش ر٤ج٤ش ٗخؿِس. 

حالٛظٔخّ رَكغ حُٞػ٢ حُٔـظٔؼ٢ روؼخ٣خ حُز٤جش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُز٤ج٤ش ٝحالػظٔخى ك٢ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ  ػٍَٝس( 7

كخُز٤جش ًٔل٤ؾ ٓؼظيٟ ػ٤ِٚ ٤ُْ ُٜخ طٞص ٝال ػ٠ِ حُٔشخًٍش حُشؼز٤ش ك٤ظلٍٞ ًَ كَى ا٠ُ شَؽ٢ ٣يحكغ ػٖ حُز٤جش. 

 ٍى كؼَ، كٌِٖ٘ ٗلٖ ٖٓ ٣َى ٣ٝيحكغ رخ٤ُ٘خرش ػٜ٘خ.

حُلٔخ٣ش ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُيحه٤ِش ٤ُشَٔ ٓلّٜٞ حُظـ٣َْ حألهؼَ، ٝح١ٌُ ال ٣وظظَ حُلٔخ٣ش ك٤ٚ حٓظيحى ٓلَ ( 8

ػ٠ِ كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ر٤٘ٔخ ٣ٜيف ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُشخِٓش ُِز٤جش ٌُٝخكش ٓٞحٍىٛخ ٝحُللخظ ػ٠ِ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ 

 ٝحٓظيحٓش حالٗظلخع ٝحالٓظـالٍ حألٓؼَ ُِز٤جش ػزَ حألؿ٤خٍ.

ؼخٓش ٝطي٣ٍزْٜ ػ٠ِ ٓٔخثَ حُز٤جش ٝٓشٌالطٜخ، ٝاٗشخء ىٝحثَ ح٤ُ٘خرش حُوؼخء ٝحٍُٝكغ ًلخءس ٍؿخٍ  ِطؼ٣ِ( 9

ؿ٘خث٤ش ٓظوظظش ك٢ حُوؼخ٣خ حُز٤ج٤ش ال ٤ٓٔخ ك٢ حُٔ٘خؽن حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش ًُٝي َُٔػش حُلظَ ك٢ ىػخٟٝ حُـَحثْ 

 حُز٤ج٤ش.
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 الهوامش:

 
                                                           

1
التً كان مهمتها تحلٌل الوضع وتقدٌم المقترحات، وقد نشرت اللجنة فً  1893أنشأت األمم المتحدة اللجنة الدولٌة للبٌئة والتنمٌة المستدامة عام  

والذي تضمن تعرٌفا ألول مرة للتنمٌة  Brundtlandتقرٌرا تحت اسم "مستقبلنا المشترك" الذي شاعت تسمٌته باسم تقرٌر  1891مارس 

 ستدامة.  الم
2
 .12، ص 2221، قانون التنمٌة المستدامة، دار النهضة العربٌة، فد. محمد محمد عبد اللطٌأ. 

3
 . 13، ص2221، قانون التنمٌة المستدامة، دار النهضة العربٌة، فد. محمد محمد عبد اللطٌأ.  
4
 .14، ص المرجع السابق 
5
د. جمٌلة مرابط، الجرٌمة الخضراء وتأثٌراتها على األمن اإلنسانً، مجلة القانون واألعمال الدولٌة، جامعة الحسن األول، المغرب.  

https://www.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%
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 صباحا.  42: 12، الساعة 2222ماٌو  21تمت آخر زٌارة ٌوم 
6
 المرجع السابق.    

1
 للمزٌد أنظر الموقع الرسمً لإلنتربول )المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة(  

crime-https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental  صباحا.  51: 13، الساعة 2222أبرٌل  21تمت زٌارته ٌوم  
9
ولٌة، جامعة الحسن األول، المغرب. راجع شبكة د. جمٌلة مرابط، الجرٌمة الخضراء وتأثٌراتها على األمن اإلنسانً، مجلة القانون واألعمال الد 

المعلومات الدولٌة: 
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d9%88%d8%aa%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80/%-84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1 

 صباحا.   12:35، الساعة 2222أبرٌل  21تمت زٌارته ٌوم 
 
8
 ، نادي القضاة، مصر.29هالل، الموسوعة الجنائٌة للبٌئة من الناحٌتٌن الموضوعٌة واالجرائٌة، ص. فد. أشر 

12
 . 11، ص 2221العلوم والتكنولوجٌا، مكتبة األسرة، القاهرة،  أ.د. على زٌن العابدٌن عبد السالم، تلوث البٌئة ثمن للمدنٌة، سلسلة 
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 بغداد ودورها في نشر العمم والثقافة في العصر العباسي

 م.د. احمد نشمي جياد العمياوي
 :  خمصستالم

حيث كانت  ،والعموم في العصر العباسي ةفي نشر الثقاف ومميزاً  لعبت بغداد  دورًا كبيراً 
العمماء والمثقفين من العرب والمسممين من شتى  ألنظار ةومحط ةوالفكري ةالعممية لمحرك مركزاً 

منذ نشوء مدينو بغداد واستمرت طيمة العصر العباسي  ةىذه الحرك بدأتوقد  ،انحاء البمدان
العديد من العمماء والمفكرين ليا وكان ليم االثر الواضح في تعزيز ىذه  توافد ةوشيدت المدين

 ومنيا ما ةمنيا ما كان في القصور العباسي عمموعمى اثر ذلك نشأت عدد من مجالس ال ة،الحرك
والمكتبات  ةكان في الرباطات وشيدت العديد من المدارس الفكري كان في المساجد ومنيا ما

، واسندوىا بكافو وسائل التطور ةالعممي ةكما شجع بعض الخمفاء العباسيين ىذه الحرك، العممية
 لمعمم والثقافة في العصر العباسي وما ةصمبغداد عا ةكل ىذه االسباب ادت الى جعل  مدينو 

 .تزال الى وقتنا الحالي

 (بناء بغداد، الحركة العممية، العصر العباسيالكممات المفتاحية: )



181 
 

 
 

Abstract 
Baghdad played a great and distinguished role in the dissemination of 

culture and science in the Abbasid era, as it was a center of the scientific and 
intellectual movement and a station for the attention of scholars and 
intellectuals from Arabs and Muslims from all over the countries. And they had 
a clear impact in strengthening this movement, and as a result of that, a 
number of science councils arose, including what was in the Abbasid palaces, 
some were in mosques, and some were in the ribat, and many schools of 
thought and scientific libraries were built, and some Abbasid caliphs 
encouraged this scientific movement. And they supported it with all means of 
development, and all of these reasons led to making the city of Baghdad the 
capital of science and culture in the Abbasid era and it is still today. 

 المقدمة

تعد مدينة بغداد من المدن االسالمية الميمة في العصور االسالمية باعتبارىا عاصمة لمدولة 
م(، كما اعتبرت عاصمة لمعمم 2158ىـ/ 656م( الى عام )749ىـ/231العباسية التي استمرت من عام )

العمماء والفقياء من شتى انحاء العالم، فكانت مدينة المدارس العممية ومدينة والثقافة ومحطة انظار 
م( وىي المدرسة 2666ىـ/459عام )يس اول مدرسة في العالم االسالمي العمماء والسيما انيا شيدت تأس

كري تعج بالعمماء والفقياء واالدباء لذلك اعتبرت مركز االشعاع الف ،المستنصرية وكانت مركزىا الثقافي
والحضاري، وقد وصفت من بعض المؤرخين بانيا مدينة العمماء، باإلضافة الى ذلك فقد وصفت من 
المؤرخين المستشرقين بانيا عاصمة العمم في القرون الوسطى وذلك بسبب عمميا في جميع المجاالت 

 وتاريخ عممائيا وفقياىا الذين كان ليم النصيب االكبر في عمو شأنيا. 

واماكن تمك العموم ومنيا ما كان يعقد داخل في القصور العباسية ومنيا ما كان  وقد تعددت طرق
يعقد في المساجد ومنيا ما كان في المدارس العممية ومنيا ما كان في حمقات المناظرة ومجالس الفقياء، 

 وعمى اثر ذلك تطورت العموم والثقافة في عاصمة الدول االسالمية وانتشرت الى بمدان اخرى.
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 بناء بغداد :ولا أ

، أن المنصور عزم عمى (1)م( شرع الخميفة أبو جعفر المنصور ببناء مدينة بغداد758ىـ/242في عام)
.وقد اشرف الخميفة أبو جعفر المنصور بنفسو عمى (2)م(741ىـ/215البناء في شير ربيع االول عام)

القطن وصب عمييا النفط  تخطيط مدينة بغداد حيث أمر بخطيا بالرماد ثم وضع عمى تمك الخطوط حب
 .(3)وأشعميا وظير تخطيطيا بشكل واضح

وطمب الخميفة أبو جعفر المنصور اإلفادة من خبرات العمال والحرفيين الفنيين المسممين من مختمف 
األقطار اإلسالمية ومعناه جمع العمال والصناع من مختمف األماكن في الدولة وتوجيييم الى عمل 

الى الشام والكوفة والبصرة وواسط بإرسال اليو قوم ذو الفضل والعدالة والعفة رسمي فييا، فمقد كتب 
واالمانة والمعرفة باليندسة فكان ممن نظر وأشرف عمى العمل ىو الحجاج بن أرطاه وأبو حنيفة النعمان 

 .(4)بن ثابت والذي قام بإحصاء األجر والمُبن المييء لمبناء

فيو أتجاه جديد في فن بناء المدن اإلسالمية كما الحظ مؤرخو  وكان تخطيط المدينة عمى شكل دائري
العرب، وأن ميزية االستدارة ىي كون المركز عمى مسافات متساوية من أجزاء الدائرة ولعل الخميفة ابو 
جعفر المنصور تأثر بيندسة العواصم اآلسيوية القديمة فأنيا كانت محاطة بأسوار عالية وكان محل قصر 

 .(5)مالو في وسط السور الداخمي بينما تقع بيوت الرعية بين األسوار االخرىالممك وبيت 

وجعل أبواب مدينة بغداد مقسمًا باتجاه المدن العباسية األخرى فجعل بابًا باتجاه مدينة واسط وجعل باب 
قصره في أخرى باتجاه الشام وجعل الباب اآلخر باتجاه الكوفة وقد جعل سورًا كبيرًا خارج المدينة وبنى 

 .(6)وسطيا والمسجد الجامع بجانب القصر

وكان الحجاج بن أرطاه ىو الذي خط المسجد وقبمتو غير مستقيمة يحتاج المصمي أن ينحرف الى باب 
البصرة ألنو وضع بعد القصر، وكان القصر غير مستقيم عمى القبمة وكان الَمبن الذي يبنى بو ذراع في 

 .(7)وزن لبنو منو مائة رطل وست عشر رطالً ذراع ووزن بعضيا لما نقص، فكان 

وفي رواية أخرى تقول ان المنصور جعل لممدينة ثمانية أبواب أربعة داخمية صغار وأربعة خارجة كبار 
.وتعد بغداد نموذجًا لتخطيط المدن اإلسالمية (8)وىي باب البصرة وباب الشام وباب خرسان وباب الكوفة

، وقد (9)مختمفة فيي تجمع بين التحصينات العسكرية واالغراض المدنيةالتي أنشأىا العرب في البالد ال
.وكان مقدار (10)م(766ىـ/ 249م( الى عام)761ىـ/245أستمر بناء مدينة بغداد أربعة سنوات من عام)

النفقة عمى بنائيا وبناء المسجد والقصر واالسواق والخنادق واالبواب أربعة االف وثمانمائة وثالثة وثالثين 
 . (11)ىم، وكان أستاذ البنائين يعمل يومو بقيراط فضة والروز كاري بحبتيندر 
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 وكان اختيار الخميفة ابو جعفر المنصور لموقع مدينة بغداد لألسباب اآلتية: 

 أنيا تقع عمى نير دجمة. -أ 
ألىمية وقوعيا عمى الطرق التجارية ألن ذلك يؤمن تموينيا ويسيل االتصال بينيا وبين أنحاء  -ب 

 المختمفة وتشجيع التجارة. المدن
وأنت بين أنيار ال يصل إليك عدوك إال عمى جسر أو حصانة موقعيا فقد قيل لو في ذلك " -ج 

 .(12)قنطرة، فإذا قطعت الجسر وأخرجت القناطر لم يصل إليك عدوك...الخ"

وقيل في مدح بغداد كانت بغداد حاضرة وما غيرىا بادية، وكانت بغداد جنة األرض ومدينة 
م وقبة اإلسالم، ومجمع الرافدين وغرة البالد وعين العراق ودار الخالفة، ومجمع المحاسن والطيبات، السال

 .(13)ومعدن المطائف والظرائف وبيا أرباب الغايات في كل فن، وآحاد الدىر في كل نوع

عالميا وقيل أيضًا لم تكن لبغداد في الدنيا نظير في جاللة قدرىا وفخامة أمرىا وكثرة عممائيا وأ
وتميز خواصيا وعواميا وعظم أقطارىا وسعة أطرارىا وكثرة ُدورىا ومنازليا وُدروبيا وشوارعيا ومحاليا 
وأسواقيا وسككيا وأرزاقيا ومساجدىا وصماماتيا وخاناتيا وطيب ىوائيا وعذوبة مائيا وبرد ظالليا وأفيائيا 

 . (14)واعتدال صيفيا وشتائيا وصحة ربيعيا وخريفيا

 الحركة العمميةثانياا: 

نشطت الحركة العممية والثقافية كثيرًا في العصر العباسي وأنشئت المؤسسات التعميمية والفكرية في بغداد 
، ومن (15)وفي خارجيا مما أدى الى أنتشار المعرفة بين أبناء الشعب عمى اختالف طبقاتيم وشرائحيم

 بين تمك المؤسسات: 

 المدارس: -1

الثقافية والعممية في بغداد وقد لعبت ىذه المدارس دورًا كبيرًا في رفد  تمثل المدارس أىم المراكز
 الحركة العممية وتنشيط الحركة الثقافية وأىم ىذه المدارس:

المدرسة التي وضع المستوفي باهلل حجر أساسيا: وىي مدرسة أبي حنيفة النعمان  -أ 
 نفي.م( والتي كانت تدرس العموم عمى أساس المذىب الح2666ىـ/459عام)

المدرسة النظامية: وىي أول مدرسة أسست في العراق وقد أسسيا الوزير السمجوقي نظام الممك  -ب 
 . (16)لتدريس الشريعة والعموم عمى أساس المذىب الشافعي
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م( 2691ىـ/ 485مدرسة جامع السمطان: وىي من المدارس الحنفية التي بناىا ممكشاه عام ) -ج 
 ل.ومن شيوخيا أبو يعقوب يوسف بن اسماعي

المدرسة التتشية: وىي المدرسة التي تدرس أيضًا المذىب الحنفي والتي بنيت في الجانب الشرقي  -د 
 من بغداد التي بناىا ممموك السمطان السمجوقي تتش بن أرسالن وسميت عمى اسمو.

م(، 2227ىـ/ 522المدرسة المغيثية: وىي التي ينسب تأسيسيا الى مغيث الدين بن غياث عام ) -ه 
.وكانت المجالس الثقافية تعقد في ىذه المدارس وتعقد (17)في الجانب الشرقي من بغداد وتقع أيضاً 

 .(18)فييا الندوات والدراسات الدينية والثقافية وفي مختمف الدراسات والعموم األخرى

وأصبحت مدينة بغداد المركز العممي األول في الشرق وفد الييا طالب العمم والعمماء من كل صوب 
ة التصنيف والتدوين في الفقو والحديث والتفسير ففي المدينة كان االمام مالك بن أنس وبدأت عممي

.ونمت حركة التدوين الفقيي (19)واالوزاعي بالشام وابن ابي عروبة وحماد ابن سممة وغيرىم في البصرة
ن عمر واتسعت في العصر العباسي وخاصة في مدينة بغداد فقد جمع فقياء المدينة فتاوى لعبد اهلل ب

وعائشة وابن عباس وكبار التابعين في المدينة وأيضًا فتاوى عبد اهلل بن سعود وقضاياه ثم بدأوا يبوبون 
الحديث النبوي أبوابًا حسب الفقو ثم جمعوا األحاديث المستقمة بموضوع واحد وقد كانوا يميمون الى اىل 

 .(20)شيخ الحنفية الرأي ومن أشير عممائيم أبراىيم النخعي وحماد بن أبي سميمان

 المساجد والجوامع:-2

تعد المساجد من مراكز اإلشعاع الفكري والثقافي وىي مؤسسات تعميمية إذ بدأ دورىا منذ نشوء 
. وامتازت مدينة بغداد بكثرة مساجدىا (21)أول مسجد جامع في تاريخ العرب المسممين عمى عيد الرسول

واالمراء والوجياء ببنائيا في كل محمة من محالت بغداد، في الجانبين الغربي والشرقي وباىتمام الخمفاء 
وقد قدمت ىذه المساجد النشاط الفكري من خالل حضور كبار رجال الحديث والعمماء حيث كانوا يعتقدون 

. وكان المتحدثين والعمماء يمقون عدد من الخطب الدينية (22)في ىذه المساجد حمقات لمدرس والتدريس
الطالب وابرز ما ُيمقون في تمك الخط ىو تعمم عمم القرآن ودروسًا في النحو والعممية عمى عدد من 

.وكان المذىب الحنفي ىو المذىب الرسمي لمدينة بغداد وقد أنتشر ىذا المذىب في جميع الدول (23)والمغة
من التابعة لمخالفة العباسية وينتسب ىذا المذىب الى مؤسسُو ابو حنيفة النعمان ويحظى بأتباع كثيرة 

.وبعد وفاة أبو حنيفة النعمان أنتشر في أكثر البقاع اإلسالمية وخصوصًا (24)المسممين في الوقت الحاضر
.وعمى (25)في مصر والشام وافريقية عن طريق الفقياء أمثال أبو يوسف يعقوب وزفر بن اليذيل وغيرىم

 .(26)آية حال ففي ىذا العصر دونت كتب الفقو واصطبغت بصبغة قانونية
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 الربط او الرباط:-3

وتعني في بداية االمر نقطة أو محطة تتخذ عمى حدود الدولة العربية اإلسالمية لمجياد ضد دول 
الكفر المجاورة وبعدىا بنيت الربط داخل المدن االسالمية ومنيا بغداد فقد أندفع الخمفاء والوجياء والشيوخ 

 .(27)لبناء ىذا الربط ألسباب سياسية وعسكرية

م الزمن أصبح لمربط تأثير كبير في الثقافة وانتشارىا وخاصة الربط في مدينة بغداد وخالل تقد
التي كانت فييا سبعين رباطًا، وأن كثير من تمك الربط أصبحت أماكن لتجمع الفقياء والعمماء وبذلك 

ة مثل تحولت الى أماكن لمتدريس والوعظ، وقد أحتوى بعض ىذه الربط عمى مكتبات تظم كتبًا ميمة وقيم
رباط الشيخ أبي الحسن عمي بن أحمد )الواعظ(، ولم تكن وظيفة الرباط مقتصرة عمى الجانب الديني فقط 

 .(28)بل عمى األدب والنحو والشعر واالطالع عمى مؤلفات خاصة بالتصوف

 حمقات المناظرة والمجالس الخاصة:-4

ي كان ليا الدور الفاعل في رفد كانت تعتقد تمك الحمقات والمجالس بالمنازل والدور في بغداد والت
الحركة الفكرية والعممية وقد حضر ىذه الحمقات العمماء والفقياء إذ كانت تعقد في الدور الخاصة بيم 

 .(29)سواء في دور العمماء أو الفقياء ورجاالت الدولة أنفسيم

لو ويحضر وكان فخر الدين ابو محمد اسماعيل البغدادي الفقيو الحنبمي ُيدرس الطالب في منز 
وكانت ىناك عادة معروفة ىي عقد المجالس الثقافية ، (30)عنده الفقياء ولو حمقة خاصة لممناظرة والجدل

في الدور والمحالت ألن الخمفاء وعدد من الوزراء والوجياء كانوا يجتمعون باألدباء والشعراء والمثقفين في 
ن يعقد مجمسًا خاصًا في دار السمطان السمجوقي منازليم، واشير ىؤالء الفقياء أبو حامد الغزالي الذي كا

 .(31)محمود

 الُكتاب )الكتاتيب(:-5

ويعتبر الكتاب من مراكز التعميم والنشاط الفكري ألنو عامل مساعد عمى التقميل من األمية والجيل ومع 
والكتابة األولية كونُو مركزًا محددًا بجيل االطفال والصبيان إال أنو مقتصرًا عمى تعميميم القرآن وقراءتو 

.ومن بين الُكتاب المعروفين في (32)وكان مركزًا ميمًا في توسيع قاعدة المتعممين من أىل بغداد والعراق
بغداد ىو محمد بن أحمد بن داود وىو مؤدب وحاسب وكان يحرص في كتابُو عمى تعميم الصبيات في 

مممًا بعمم الحساب واألدب  الحساب والفقو والفرائض وأيضًا محمد بن عمي الفرضي الذي كان
 .(33)والفرائض
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 عمماء بغداد:-6

لقد زخرت بغداد بكثير من العمماء واألدباء والفقياء والشعراء مما يؤكد المكانة الثقافية والعممية 
 .(34)الكبيرة التي بمغتيا في العصر العباسي

صة من ايران وأسيا حيث كانت بغداد تجذب العمماء من كل ارجاء العالم االسالمي المختمفة وخا
الوسطى فكان أبو محشر منافس الكندي في بغداد من أصل بمخي كما أن أبا زيد أحد تالميذُه المشيورين 
من بمخ وقد عاش في بغداد عالم يدعى أبو موسى الخوارزمي وىو من خوارزم وقد خمف كتبًا قيمة في 

بين عمماء بغداد أبن النحاس حيث .ومن (35)الحساب والجبر واصبح موثق في أوربا حتى عصر النيضة
 .(36)كان فقييًا فاضاًل وكان لو ىمة ونفس قوية ومحبة لمسماع والتسميع والرواية

 الترجمة:-7

ازدىرت الترجمة في العصر العباسي ووصمت الى ذروة االزدىار في مدينة بغداد ومن اىم الدوافع    
الدولية في العصر العباسي ما بين بغداد وما التي ساعدت عمى ازدىار حركة الترجمة ىو نمو العالقات 

بين عواصم الدول التابعة لمخالفة العباسية والجيود التي بذليا العباسيون في فرض السالم والمبادالت 
التجارية التي وصمت الى ذروتيا في عيدىم والتي حممت التجار الى كل سوق ودفعت السفن العربية في 

عباسية تعقد الصفقات لشراء الكتب وتدفع في سبيميا أغمى االثمان وقد .وقد كانت الدولة ال(37)كل بحر
بدأت ىذه الصفقات الثقافية في عيد المنصور وأصبحت الترجمة تظفر بعناية الدولة العباسية وتشجيعيا 
وتنفق عمييا األموال الطائمة وقد قام المنصور بجمع صفوة من العمماء من مختمف النواحي وكان من 

.وىكذا كانت بغداد من أشير المدن في التاريخ اإلسالمي من حيث (38)ء عبد اهلل بن المقفعابرز ىؤال
م( عمى يد 2158ىـ/ 656العموم والثقافة واالدب وقد ظمت مركز حضارة عظيمة حتى سقوطيا عام)

ب وقد ىوالكو المغولي وقد جاء حديث الجغرافيين والمؤرخين العرب القدامى عنيا مفعمًا بالفخر واالعجا
. ويقوم المسافر في التجوال في بالد الشرق الى أن يصل آخر (39)وصفيا البعض أم الدنيا وسيدة البالد

طوبى لك يا بغداد مدينة العمم االمر الى بغداد التي يتغنى بيا الشاعر اآلثوري في شعر فارسي يقول: "
رى تناظرىا، إن أرباضيا لتنافس في والفن، التي ال يستطيع إنسان أن يجد بين مدن العالم كمو مدينة أخ

ن مناخيا ليضارع نسيم السماء الذي يبعث الحياة في األجسام، وأحجارىا  جماليا قبة السماء الزرقاء، وا 
ن شواطئ دجمة ومن عمييا من الفتيات الحسان لتفوق بمخ، وجناتيا  تضارع في تأللؤىا الماس والياقوت وا 

 .(40)المميئة بالحور العين"
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ت بغداد عمى عيد الرشيد والمأمون في أوائل القرن التاسع عشر فأصبحت تجمعًا يمتد وقد وسع
عمى حوالى تسعة أو عشرة كيمو متر وذلك يعني انيا أصبحت أىم مدن الشرق وأكبر مدينة في العالم 

ادي باإلضافة الى أن الطرق البرية والبحرية تتالقى فييا مما جعميا مركز العالم يصب فييا الغنى الم
 . (41)والروحي من مختمف األقطار وظمت مركز العالم اإلسالمي طوال خمسة قرون

 الخاتمة:

في العصر العباسي  ةبغداد ودورىا في نشر العمم والثقاف ةبعد عرض محتوى ىذا البحث عن مدين
 :امور منيا ةص عدمخنست

 ة.بغداد خالل العصر العباسي وظيور عدد من المدارس العممي ةفي مدين ةالعممي ةنشاط الحرك -1
الفكري  لإلشعاعاعتبرت مدينو بغداد عاصمة العمم والثقافة والفنون و كانت  ومازالت مركزا  -2

 .والحضاري
وبمدان  ةاصبحت قبمو العمماء واالدباء والمفكرين ومنيا انطمقت العموم والمعرفة الى البمدان المجاور  -3

 .العالم
 ألنحاء ةدت عدد من دور العمم كالمدارس والمساجد واتخذت كمراكز عمميو لنشر العموم االسالميشي -4

 .العالم
 .ظيور عدد من العمماء والمفكرين الذين كان ليم دورًا بارزًا في نشر العموم والثقافة -5

 :  الهوامش
                                                           

, 1ذارٚخ تغذاد, ذح: تشار عٕاد يعرٔف, طو(, 1101ْـ/463( انخطٛة انثغذاد٘, أتٕ تكر أحًذ تٍ عهٙ تٍ ثاتد)خ(1

 . 66, ص1و(, ج2111ْـ/1422دار انغرب اإلساليٙ, )تٛرٔخ, 

, دار 1و(, انثذاٚح ٔانُٓاٚح, ذح: عثذ هللا تٍ عثذ انًحسٍ, ط1302ْـ/004(  اتٍ كثٛر, أتٕ انفذاء إسًاعٛم تٍ عًر)خ(2

 . 388, ص3و(, ج1998ْـ/1419ْجر نهطثاعح ٔانُشر ٔانرٕزٚع ٔاإلعالٌ, )انقاْرج, 

يؤسسح انرراز انذٔنح , 2و(, يعجى انثهذاٌ, ط1228ْـ/626( انحًٕ٘, شٓاب انذٍٚ أتٕ عثذ هللا ٚاقٕخ تٍ عثذ هللا)خ(3

 . 361, ص2و(, ج1995ْـ/1416, )تٛرٔخ, االساليٛح

 . 61, صو(2111ْـ/1431, دار انفكر, )عًاٌ, 1( انجثٕر٘, أحًذ اسًاعٛم, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ط(4

, يركس دراساخ 1( انذٔر٘, عثذ انعسٚس, انعصر انعثاسٙ االٔل: دراسح فٙ انرارٚخ انسٛاسٙ ٔاالدار٘ ٔانًانٙ, ط(5

 . 115و(, ص2116ْـ/1420انٕحذج انعرتٛح, )تٛرٔخ, 

و(, انكايم 1232 ْـ/631( اتٍ االثٛر, أتٕ انحسٍ عهٙ تٍ أتٙ انكرو يحًذ تٍ يحًذ تٍ عثذ انكرٚى تٍ عثذ انٕاحذ )خ(6

 . 100, ص5و(, ج1994ْـ/1415, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 2فٙ انرارٚخ, ذح: عثذ هللا انقاضٙ, ط

 . 108-100, ص5( اتٍ االثٛر, انكايم فٙ انرارٚخ, ج(0

انٛى, و(, احسٍ انرقاسٛى فٙ يعرفح االق991ْـ/381( انًقذسٙ, شًس انذٍٚ أتٙ عثذ هللا يحًذ تٍ احًذ تٍ اتٙ تكر)خ(8

 . 111و(, ص2113ْـ/1424, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 1ذح: يحًذ ايٍٛ انضُأ٘, ط

 . 60, ص1( انخطٛة انثغذاد٘, ذارٚخ تغذاد, ج(9

 . 111( انًقذسٙ, احسٍ انرقاسٛى فٙ يعرفح االقانٛى, ص(11

 . 108, ص5ارٚخ, ج؛ اتٍ االثٛر, انكايم فٙ انر112( انًقذسٙ, احسٍ انرقاسٛى فٙ يعرفح االقانٛى, ص(11

 . 114-113( انذٔر٘, انعصر انعثاسٙ االٔل: دراسح فٙ انرارٚخ انسٛاسٙ ٔاالدار٘ ٔانًانٙ, ص(12

 . 62( انجثٕر٘, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ص(13
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 . 390-396, ص13(  اتٍ كثٛر, انثذاٚح ٔانُٓاٚح, ج(14

 . 50, ص2, ج(و1990ْـ/1418( ايٍٛ, احًذ, ضحٗ االسالو, يكرثح االسرج, )يصر, (15

و(, انًُرظى فٙ ذارٚخ انًهٕك 1211ْـ/590( اتٍ انجٕز٘, جًال انذٍٚ أتٕ انفرج عثذ انرحًٍ تٍ عهٙ تٍ يحًذ)خ(16

 . 264, ص8و(, ج1992ْـ/1412, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 1ٔاأليى, ذح: يحًذ عثذ انقادر عطا, ط

 . 264ص ,8( اتٍ انجٕز٘, انًُرظى فٙ ذارٚخ انًهٕك ٔاأليى, ج(10

 . 50, ص2( ايٍٛ, ضحٗ االسالو, ج(18

 . 63( انجثٕر٘, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ص(19

و(, 1995 ْـ/1416( انشرٚف, احًذ اتراْٛى, انعانى االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, دار انفكر انعرتٙ, )انقاْرج, (21

 . 211ص

 . 01, ص1( انخطٛة انثغذاد٘, ذارٚخ تغذاد, ج(21

 . 214االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, ص ( انشرٚف, انعانى(22

 . 58, ص2( ايٍٛ, ضحٗ االسالو, ج(23

, ذر: رشا جًال, انشثكح انعرتٛح نألتحاز ٔانُشر, 11, خًسٌٕ شخصٛح اساسٛح فٙ االسالو, ط٘( جاكسٌٕ, رٔ(24

 . 01و(, ص2111ْـ/1431)تٛرٔخ, 

و(, 1995 ْـ/1416, )انقاْرج, يطثعح انقاْرج( اتٕ زْرج, يحًذ تٍ احًذ, اتٕ حُٛفح حٛاذّ عصرِ آراءِ فقّٓ, (25

 . 412ص

 . 211( انشرٚف, انعانى االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, ص(26

 . 05( انجثٕر٘, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ص(20

 . 06( انجثٕر٘, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ص(28

 . 203, ص8( اتٍ انجٕز٘, انًُرظى فٙ ذارٚخ انًهٕك ٔاأليى, ج(29

و(, 2111ْ/1421أتٙ انًعانٙ يحًذ تٍ رافع, ذارٚخ عهًاء تغذاد , انذار انعرتٛح نهًٕسٕعاخ, )تٛرٔخ,  ( انساليٙ,(31

 . 53ص

 . 203, ص8( اتٍ انجٕز٘, انًُرظى فٙ ذارٚخ انًهٕك ٔاأليى, ج(31

 . 58, ص2( انخطٛة انثغذاد٘, ذارٚخ تغذاد, ج(32

 . 95( انساليٙ, ذارٚخ عهًاء تغذاد, ص(33

 . 25( انساليٙ, ذارٚخ عهًاء تغذاد, ص(34

, يُشٕراخ ٔزارج انثقافح, )ديشق, 2( تارذٕنذ, فاسٛهٙ, ذارٚخ انحضارج األساليٛح, ذر: حًسج طاْر, ط(35

 . 84-83و(, ص2114ْـ/1425

 . 36( انساليٙ, ذارٚخ عهًاء تغذاد, ص(36

 . 214-212( انشرٚف, انعانى االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, ص(30

 . 214-212شرٚف, انعانى االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, ص( ان(38

 . 99, ص4و(, ج2115 ْـ/1426( انحسٍٛ, قصٙ, يٕسٕعح انحضارج انعرتٛح, يكرثح دار انثحار, )تٛرٔخ, (39

ِٔل ٔاٚرٚم, قصح انحضارج, ذر: يحًذ تذراٌ, دار انجٛم, )تٛرٔخ, (41  . 6, ص13و(, ج1988ْـ/ 1418( دَٕٚراَد, 

 . 111, ص4( انحسٍٛ, يٕسٕعح انحضارج انعرتٛح, ج(41

 

 

 المصادر:

(, و1232ْـ/631اتٍ االثٛر, أتٕ انحسٍ عهٙ تٍ أتٙ انكرو يحًذ تٍ يحًذ تٍ عثذ انكرٚى تٍ عثذ انٕاحذ )خ -1

 و(.1994ْـ/1415, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 2انكايم فٙ انرارٚخ, ذح: عثذ هللا انقاضٙ, ط

و(, انًُرظى فٙ ذارٚخ 1211ْـ/590انذٍٚ أتٕ انفرج عثذ انرحًٍ تٍ عهٙ تٍ يحًذ)خاتٍ انجٕز٘, جًال  -2

 .و(1992ْـ/1412, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 1انًهٕك ٔاأليى, ذح: يحًذ عثذ انقادر عطا, ط

, دار صادر, 2و(, يعجى انثهذاٌ, ط1228ْـ/626انحًٕ٘, شٓاب انذٍٚ أتٕ عثذ هللا ٚاقٕخ تٍ عثذ هللا)خ -3

 .و(1995ْـ/1416رٔخ, )تٛ

, ذارٚخ تغذاد, ذح: تشار عٕاد يعرٔف, و(1101ْـ/463انخطٛة انثغذاد٘, أتٕ تكر أحًذ تٍ عهٙ تٍ ثاتد)خ -4

 .و(2112ْـ/1422, دار انغرب اإلساليٙ, )تٛرٔخ, 1ط

, 1, ط(, انثذاٚح ٔانُٓاٚح, ذح: عثذ هللا تٍ عثذ انًحسٍو1302ْـ/004اتٍ كثٛر, أتٕ انفذاء إسًاعٛم تٍ عًر)خ -5

 .و(1990ْـ/1418دار ْجر نهطثاعح ٔانُشر ٔانرٕزٚع ٔاإلعالٌ, )انقاْرج, 
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و(, احسٍ انرقاسٛى فٙ يعرفح 991ْـ/381انًقذسٙ, شًس انذٍٚ أتٙ عثذ هللا يحًذ تٍ احًذ تٍ اتٙ تكر)خ -6

 .و(2113ْـ/1424, دار انكرة انعهًٛح, )تٛرٔخ, 1االقانٛى, ذح: يحًذ ايٍٛ انضُأ٘, ط

 ديثة:المراجع الح

 (.و1990ْـ/1418ايٍٛ, احًذ, ضحٗ االسالو, يكرثح االسرج, )يصر,  -1

, يُشٕراخ ٔزارج انثقافح, )ديشق, 2تارذٕنذ, فاسٛهٙ, ذارٚخ انحضارج األساليٛح, ذر: حًسج طاْر, ط -2

 .و(2114ْـ/1425

ز ٔانُشر, , ذر: رشا جًال, انشثكح انعرتٛح نألتحا11جاكسٌٕ, رٖٔ, خًسٌٕ شخصٛح اساسٛح فٙ االسالو, ط -3

 .و(2111ْـ/1431)تٛرٔخ, 

 .و(2111ْـ/1431, دار انفكر, )عًاٌ, 1انجثٕر٘, أحًذ اسًاعٛم, ذارٚخ انذٔنح انعثاسٛح, ط -4

 .و(2115 ْـ/1426انحسٍٛ, قصٙ, يٕسٕعح انحضارج انعرتٛح, يكرثح دار انثحار, )تٛرٔخ,  -5

, يركس دراساخ 1انسٛاسٙ ٔاالدار٘ ٔانًانٙ, طانذٔر٘, عثذ انعسٚس, انعصر انعثاسٙ االٔل: دراسح فٙ انرارٚخ  -6

 .و(2116ْـ/1420انٕحذج انعرتٛح, )تٛرٔخ, 

ِٔل ٔاٚرٚم, قصح انحضارج, ذر: يحًذ تذراٌ, دار انجٛم, )تٛرٔخ,  -0  .و(1988ْـ/ 1418دَٕٚراَد, 

 .و(1995ْـ/1416اتٕ زْرج, يحًذ تٍ احًذ, اتٕ حُٛفح حٛاذّ عصرِ آراءِ فقّٓ, دار انفكر انعرتٙ, )انقاْرج,  -8

انساليٙ, أتٙ انًعانٙ يحًذ تٍ رافع, ذارٚخ عهًاء تغذاد , انذار انعرتٛح نهًٕسٕعاخ, )تٛرٔخ,  -9

 .و(2111ْ/1421

 .و(1995ْـ/1416انشرٚف, احًذ اتراْٛى, انعانى االساليٙ فٙ انعصر انعثاسٙ, دار انفكر انعرتٙ, )انقاْرج,  -11
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 من منظور الدكتور زهير غازي زاهد _ دراسة تحميميةالتوجية النحوي لمقراءات القرآنية 

 . رباب موسى نعمة الصافيم. د

 ممخص البحث :

لقد وصؼ ابف جني أبا عمرو بأنو أبو العمماء. ىذا الوصؼ يصدؽ في ىذا العالـ الكبير الذي امتدت    
في تاريخ نشأة عمـ الفقو والكالـ والنحو والتفسير وغيرىا  ىػ . وكانت ىذه المرحمة ميمةٗ٘ٔحياتو حتى 

.وقد تنوعت معارفو ألف الذيف اخذ عمييـ كثيروف . أخذ الحديث والقراءة عمى كبار عمماء عصره كما أخذ 
العربية وروى الشعر عمى كبارىـ ايضا ومع ىذا كانت لو رحالتو الكثيرة المترامية وقد شممت الشاـ 

ة موطف نشأتو ثـ مكة واليمف ثـ مواطف العرب عمى اختالؼ قبائميـ وليجاتيـ ، لذا كاف والكوفة والبصر 
أكثر عمماء عصره إلماما ومعرفة بكالـ العرب وأساليبيـ ، وكاف عممًا في القرآف الكريـ وكانت قراءتو مادة 

عربية أكثر مف نصؼ تطبيقية لمنحوييف بعده وىي مف القراءات السبع الصحيحة ، ثـ أنو كاف عممًا في ال
قرف يحمؿ لواءىا ويضع مقاييسيا وأحكاميا بيف تالمذتو ومريديو ولـ يقتصر أثره عمى البصرة في تطوير 
الدرس النحوي أو تدريس عموـ العربية األخرى بؿ تعدى الى الكوفة فكاف ممف أخذ عميو أبو جعفر 

كاف ىذا في الكوفة ، فقد عرفتو مجالسيا الرؤاسي شيخ الكسائي والفراء ، وروي أف الكسائي جمس اليو و 
والسيما مجمس شيخيا األعمش مما دفعنا الى التفكير بمدى ما بيف الشيخيف مف األثر والتأثير فكالىما 
ف كاف أبو عمرو ال يجاري في سماعو  صاحب قراءة سبعية وكالىما نحوي وكالىما صاحب مشافية وا 

 ايضا.وروايتو المغة والشعر فكاف عممًا في ذلؾ 

وتأسيسا لما لمقراءات القرآنية مف أثر كبير وأىمية بالغة في بناء النص القرآني إذ تعد أحد تجميات    
السمة االعجازية فيو سواء أكانت مف حيث التوجيو الصوتي والصرفي لمقراءات أـ مف حيث التوجيو 

ءات لغوية تقتصر عمى النحوية لمقراءات ، وبناء عميو فقد كانت أغمب اختالفات العمماء في تعدد القرا
التوجييات الصوتية والصرفية والنحوية حتى شكمت مظيرًا متميزًا أو سمة بارزة في اختالؼ القراءات 
ونظرًا لذلؾ كاف لزامًا عمينا أف ندرس ىذه التوجييات بمختمؼ مستوياتيا والبد ىينا مف أف نشير إلى أف 

تعدد القراءات نتيجة لمخالؼ المنيجي بيف  التوجييات النحوية قد استحوذت عمى مساحة كبيرة في
 النحوييف والقراء . 
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وسينطمؽ ىذا البحث مف فرضية عممية تنص عمى دراسة حيثيات سمات القراءات القرآنية وكيفية    
توجيييا عند الدكتور زىير غازي زاىد تحديدا ، ذلؾ بأف لمدكتور زىير زاىد اسيامات عممية جميمة القدر 

يمكف اف نسمط عمييا الضوء مف أجؿ استظيار مكمف االعجاز الداللي والجمالي والفني  في ىذا المجاؿ
 في القراءات القرآنية .

ُتعد ىذه الدراسة مف الدراسات القرآنية المتخصصة، وذلؾ ِلما تتضمنو مف جيود قرآنية لمدكتور زىير     
القرف الحالي، فكاف مف الواجب عمينا  غازي زاىد ، فيو احد أساتذة الجيؿ في القرف الماضي ومطمع ىذا

أف نصرؼ اىتمامنا إليو وعنايتنا لو بوصفو احد رواد التنظير المغوي الحديث واحد منظري معرفيات 
النص القرآني القائمة عمى أساس الظواىر المغوية والدالالت النحوية واألساليب المسانية البديعة فيو 

 والتأمؿ . صاحب نظرات عممية جادة وجديرة بالدرس

وقد كانت أغمب اختالفات العمماء في تعدد القراءات الغوية تقتصر عمى التوجييات الصوتية والصرفية    
والنحوية حتى شكمت مظيرًا متميزًا أو سمة بارزة في اختالؼ القراءات ونظرًا لذلؾ كاف لزامًا عمينا أف 

نشير إلى أف التوجييات النحوية قد استحوذت ندرس ىذه التوجييات بمختمؼ مستوياتيا والبد ىينا مف أف 
 عمى مساحة كبيرة في تعدد القراءات نتيجة لمخالؼ المنيجي بيف النحوييف والقراء .

وتأسيسا لما لمقراءات القرآنية مف أثر كبير وأىمية بالغة في بناء النص القرآني إذ تعد أحد تجميات    
وجيو الصوتي والصرفي لمقراءات أـ مف حيث التوجيو السمة االعجازية فيو سواء أكانت مف حيث الت

النحوية لمقراءات ، وبناء عميو سينطمؽ ىذا البحث مف فرضية عممية تنص عمى دراسة حيثيات سمات 
القراءات القرآنية وكيفية توجيييا عند الدكتور زىير غازي زاىد تحديدا ، ذلؾ بأف لمدكتور زىير زاىد 

في ىذا المجاؿ يمكف اف نسمط عمييا الضوء مف أجؿ استظيار مكمف اسيامات عممية جميمة القدر 
 االعجاز الداللي والجمالي والفني في القراءات القرآنية .

 القراءة لغة: 

قرء: وقرأت القرآف عف ظير قمب أو » ىي مصدر لمفعؿ قرأ، ومعناه الجمع والضـ، قاؿ الخميؿ: 
 ومنو قوؿ الشاعر:  (ٔ)«مقروء، وانا قارئ نظرت فيو، وقرأ فالف قراءة حسنة، فالقرآف 

 ذراَعي َعيَطٍؿ أدماء بكرٍ 
 

 ىجاف الموِف لـ تقرأ جنينا 
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 .(ٕ)أي: لـ يجمع رحميا عمى جنيف ولـ يضـ
، وقرأ  (ٖ)«قرأ الكتابة قراءة قرآنًا.. وقرأ الشيء: َجَمَعُو وضمَّوُ « : » ىػ  ٕ٘ٓٔت : » قاؿ الزبيدي 

چ ي    الشيء قرآنًا بالضـ جمعو وضمو، ومنو سمي القرآف ، ألنو يجمع السور ويضميا، وقولو تعالى:
،أي قراءتو، وسميت قراءة الخط قراءة، ألف القارئ يجمع الحروؼ بعضيا إلى بعض (ٗ)چ مئ   حئ  جئ

 . مف ىنا تكوف القراءة بمعنى ضـ الحروؼ وجمعيا نطقًا.(٘)فيقرؤىا
 
 اصطالحا :القراءة 

ولمقراءة في االصطالح عدة مدلوالت عرض ليا جممة مف العمماء ، ومنيـ الزركشي حيث قاؿ : 
، أما ابف (ٙ)«اختالؼ ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروؼ أو كيفيتيا مف تخفيؼ وتثقيؿ وغيرىما»ىي 

 .(ٚ)« عمـ بكيفية أداء كممات القرآف واختالفيا معزوًا لناقمو» فقد ذكر أنيا « ىػ ٖٖٛت :   »الجزري 
عما قرره الزركشي وابف الجزري كثيرًا ، إذ عرفيا عمى « ىػ ٚٔٔٔت :  »ولـ يبتعد ابف الدمياطي 

والتحريؾ والتسكيف،  عمـ يعمـ منو اتفاؽ الناقميف لكتاب اهلل تعالى، واختالفيـ في الحذؼ واإلثبات» انيا 
 .(ٛ)« والفصؿ والوصؿ، وغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ واإلبداؿ وغيره مف حيث السماع 

تمؾ » أما المحدثوف فقد وضعوا لمقراءة حدًا أيضًا ومنيـ د. محمد سمير المبدي اذ عرفيا بأنيا: 
د. السيد . وعرفيا (ٜ)« عمى العباد  الوجوه المغوية والصوتية التي أباح اهلل بيا قراءة القرآف بنبرًا، وتخفيفاً 

وجوه مختمفة في األداء مف النواحي الصوتية ، أو التصريفية، أو النحوية، واختالؼ » رزؽ الطويؿ بأنيا: 
القراءات عمى ىذا النحو اختالؼ تنوع ، وتغاير ال اختالؼ تضاد، وتناقض، ألف التناقض والتضاد ينزه 

 .  (ٓٔ) «عنيما الكتاب العزيز
ذلؾ يمكف أف نخمص إلى أف عمـ القراءات ىو : عمـ يعرؼ بو كيفية أداء اختالؼ ألفاظ  ومف

الوحي في القرآف الكريـ والنطؽ بيا كما نطؽ بيا الرسوؿ )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( مع  عزو كؿ حرؼ 
 إلى ناقمو.

 القراءة من منظور د. زاهد:
معاف متعددة، وأورد د. زاىد الداللة المغوية القراءة أحد مصطمحات المغة العربية، وتدؿ عمى 

نعني الجمع والضـ، فقرأت الشيء: جمعتو وضممت بعضيا إلى بعض ومنو قوليـ: ما » لمقراءة، إذ قاؿ: 
 .(ٔٔ)«قرأت ىذه الناقة َسمي وما قرأت جنينًا أي لـ تضـ رحميا عمى ولد 
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ف اآلية صوتًا أو بنية أو تركيبًا عمى طريقة أداء الموضع م» وقاؿ في داللتيا االصطالحية انيا : 
. وبيذا نحسب أف د. زاىد لـ ينأ بعيدًا في عرضو لمفيوـ القراءة عما (ٕٔ)«وفؽ رواية القارئ عف شيوخو

بسطو المحدثوف فييا، إذ قيد تحقيؽ مفيـو القراءة برواية القارئ عف شيوخو وبيذا نفيـ مف اشتراطو بأف 
 سناد ورواية.القراءة ليست اجتياد ، بؿ ىي إ

لقد كانت قراءة النص القرآني موضع عناية فائقة لدى العمماء حتى نشأ عمـ قائـ برأسو في 
حكامو. وقد كانت القراءات عمى مراتب « عمـ القراءات » الدراسات القرآنية يسمى  لو ضوابطو وقواعده وا 

 : (ٖٔ)ييا شروط وىي، فالمرتبة األولى ىي القراءات السبع، وىذه القراءة يجب أف تتوافر ف
صحة السند، فروايتيا مسندة برجاؿ ثقاة حتى تصؿ إلى قارئيا األوؿ الرسوؿ )صمى اهلل عميو  -ٔ

 وآلو وسمـ(.
 موافقتيا الرسـ العثماني. -ٕ
 موافقتيا العربية ولو بوجو أي عدـ مخالفتيا لقواعد العربية العامة. -ٖ

. فالقراءة في التراث (ٗٔ)قراءات األربعة عشرأما المرتبة الثانية لمقراءات فيي القراءات العشر، وال
كانت أىميتيا تتداخؿ في غايتيا، فاليدؼ منيا الوصوؿ إلى حكـ أو متعة »العربي كما يرى د. زاىد : 

في المحظة الجمالية أو التجربة الجمالية التي يعبر عنيا النص، ىذا النوع مف القراءة يكوف األداء واليدؼ 
ؼ لدى القارئ القراءة المجردة وأداء النص لمثوبة أو متعة نفسية، وىذا يشبو قراءة فييا حالة واحدة، فاليد

 .(٘ٔ)«النص القرآني لدى المجوديف والمرتميف
فنمحظ أف القراءة عمى أنواع مختمفة عمى الرغـ مف اليدؼ منيا وىو التعبير عف التجربة الجمالية، 

 : (ٙٔ)وىذه األنواع ىي
 واليدؼ في حاؿ واحدة وىي قراءة المثوبة والمتعة النفسية والقراءة المجردة.النوع األوؿ: يكوف األداء 

 النوع الثاني: قراءة المغوييف الستخراج الشاىد أو إلثبات ظاىرة لغوية أو ظاىرة ليجية.
 النوع الثالث: قراءة البالغييف والنقاد مف أجؿ فيـ القرآف وتفسير أحكامو عمى وفؽ منيج القارئ المعرفي.

 النوع الرابع: قراءة غايتيا الشكؿ دوف المضموف.
قراءة الشعراء » النوع الخامس: قراءة تنظر إلى نسيج النص وشكمو وما يؤديو مف معاٍف وصور وىي 

 «.والكتّاب
 «.في العصر الحديث» النوع السادس: قراءة جمالية 
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أف اختالؼ القراءات « نحو أبو عمرو بف العالء جيوده في القراءة وال» ويرى د. زاىد في كتابو 
 : (ٚٔ)القرآنية يعود لسببيف فقط ىما

اختالؼ القبائؿ؛ إذ يحيؿ د. زاىد مسألة اختالؼ القراءات إلى تبايف الميجات بيف القبائؿ فكؿ  .ٔ
 قارئ يقرأ بميجتو وضوابط تمؾ الميجة مف حيث الصوت والصرؼ والنحو.

د. زاىد يسوغ في قراءة أبي عمرو أنيا مخالفة القراءة لرسـ المصحؼ وعمى الرغـ منو فإف  .ٕ
ف اختمؼ صوتًا مع صورة الكتابة ومع ىذا فيي محتممة الصحة.  موافقة لمخط المصحفي وا 

بالياء ويذكر د. زاىد إنو أجمع  (ٛٔ)چۇئ  وئ  وئ  ەئچ   ومف ذلؾ قراءة أبي عمرو قولو تعالى:
 وندر منيـ أبو عمرو فقرأىا بالياء.« ىذاف » السبعة مف القراء عمى قراءة األلؼ 

إذ  «مجازه» عبيدة في زاىد يوافقو عمى ىذه القراءة ألنو يستشيد لو بمقولة أبو والظاىر أف د.
 .(ٜٔ)«الكتاب والمفظ صوابكما يزيدوف وينقصوف في « ىذاف » أف ىذيف في المفظ وكتب » يقوؿ: 

 غير أف الباحثة ال توافؽ أبا عمرو في قراءتو ىذه وذلؾ لداعييف ىما: 
 األوؿ: اتفاؽ القراء السبعة عمى قراءة األلؼ.

الثاني: إف د. زاىد نفسو قد حدد تبايف القراءة نتيجة الختالؼ الميجات، وعميو نؤسس أف قراءة 
الشائعة ليذا ال داعي إلى مخالفتيا إلى الياء مف غير داٍع؛ فضاًل األلؼ تعد ليجة مف الميجات العربية 

ذكر ابف عباس أنو قاؿ إف اهلل تبارؾ اسمو أنزؿ القرآف بمغة » عف أف خط المصحؼ قد جاء باأللؼ، إذ 
كؿ حي مف أحياء العرب فنزلت ىذه اآلية بمغة بني الحارث بف كعب ألنيـ يجعموف المثنى باأللؼ في 

. وانطالقًا مف ىذا نحسب أف قراءة األلؼ ىي األصح واألرجح وال ضير مف القوؿ (ٕٓ)«وعاً كؿ وجو مرف
 بيا.

إذ يرى د.  (ٕٔ) چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ گ  گ   گ    ومف ذلؾ أيضًا قراءة قولو تعالى:
سيكوف المتكمـ جبرائيؿ )عميو « ألىب » زاىد أف قراءة الجميور باليمزة فييا نظر، ألف قولنا باليمز 

فإف الكالـ سيحاؿ عمى اهلل « لييب» السالـ( ىو الذي ييب لمريـ الغالـ، إما قراءة أبي عمرو بالياء  
يقرأ بالياء واليمزة فالحجة لمف قرأ « لييب لؾ»قولو تعالى » سبحانو فيو مف َسَيِيُب ، يقوؿ ابف خالويو: 

بالياء أنو جعمو مف اخبار جبرائيؿ )عميو السالـ( عف اهلل عز وجؿ ومعناه لييب لؾ ربؾ، والحجة لمف قرأ 
باليمزة أنو أراد بذلؾ حكاية عف جبرائيؿ )عميو السالـ( عف اهلل تعالى أني رسوؿ ربؾ وىو يقوؿ ألىب 

 .(ٕٕ)«)عميو السالـ( أخبر بذلؾ عف نفسولؾ، فأراد أف جبرائيؿ 
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ف كانت مخالفة لمجميور غير « لييب » ونحسب أف قراءة  ىي األرجح وىي قراءة أبي عمرو، وا 
أنيا موافقة لروح النص، ألف اهلل سبحانو في سياقات كالمو في الخطاب القرآني عامة يسند لنفسو كؿ 

الدة النبي عيسى )عميو السالـ( مف غير أب ىو أمر المواضع والمعاني الجميمة والعظيمة ولما كانت و 
عظيـ كاف مف باب أولى أف ينسبيا لنفسو ليتضح المراد وال ينصرؼ الذىف إلى جبرائيؿ )عميو السالـ( لذا 

يكوف المعنى ممتصقًا باهلل تعالى باعتبار أف الرسوؿ متكممًا عف اهلل ال عف نفسو، « لييب»حينما نقوؿ 
، وفي ىذا الخطاب زيادة إيماف واطمئناف لمريـ «ربؾ»عائد عمى لفظة « لييب»لفعؿ وبيذا يكوف ضمير ا

 بأف اهلل ىو الواىب، وال داعي لمتكمؼ ليقوؿ جبرائيؿ إنما إنا رسوؿ ربؾ ويقوؿ اهلل تعالى ألىب لؾ.
عدـ »وقد أشار د. زاىد إلى أف قراءة أبي عمرو وصفت بمخالفة رسـ المصحؼ وذلؾ بسبب: 

سـ في عصره مرحمة التكامؿ الحتمالو الخالؼ. كاف الرسـ في عصره ينقط بمونيف مف النقط، وصوؿ الر 
، واآلخر نقط االعجاـ الذي وضعو نصر بف « ىػ ٜٙ»أحدىما نقط اإلعراب الذي وضعو أبو األسود 

، إما (ٖٕ)، وىكذا ظؿ رسـ المصحؼ بيذه الصورة في النصؼ األوؿ مف القرف الثاني« ىػ ٜٛ» عاصـ 
لرموز اأُلخر كاليمزة والوصؿ فما وجدت بعد ثـ عالمات اإلعراب التي شاعت فيي مف وضع الخميؿ بف ا

 .(ٕٗ)«احمد تمميذ أبي عمرو، كؿ ذلؾ مف مكمالت الرسـ الذي عرؼ بعد أبي عمرو
ف وردت فييا بعض القراءات التي وصفت بمخالفة  وما نمحظو أف قراءة أبي عمرو بف العالء وا 

 ال إف أغمبيا قراءة صحيحة ومعتمدة لقربيا مف روح النص ومعناه.رسـ المصحؼ إ
 توطئة :
اف لمنحوييف مواقؼ متعددة مف القراءات القرآنية، ولما كاف ىذا الموقؼ نابعًا مف الخالؼ المنيجي       

بيف النحوييف والقراء، لذا ظير جميًا في تعدد القراءات تبعًا لتمؾ التوجييات المتنوعة لمنحاة، ولـ يكف خافيًا 
رواة لقراءاتو مثؿ أبي عمرو بف العالء والخميؿ  أف بعضًا مف عمماء النحو كانوا قّراء لمقرآف الكريـ أو

والكسائي والفراء وابف خالويو وغيرىـ إاّل أف ىؤالء منيـ مف يميؿ إلى ىذا ومنيـ إلى ذاؾ فآثار المنيجيف 
واضحة في عمميـ وما أثر عنيـ مف آراء كالكسائي والفراء وابف خالويو، ومنيـ مف كاف يسير عمى وفؽ 

اف في النحو غمب عميو منيج النحوييف وأف كاف في التفسير والقراءات اتضح لديو موضوع تصنيفو فأف ك
 .(ٕ٘)منيج القّراء وذلؾ كالزمخشري في مواقفو مف القراءات سواء كاف في الكشاؼ أو المفصؿ

إف مف أىـ الخالفات التي وقعت في توجييات القراء ىي الخالفات النحوية في اإلعراب حتى  
ف ورود جممة مف اآلراء والمصطمحات لدى أبي عمرو نجدىا شكمت المظير المت ميز لتعدد القراءات، وا 

قد ترددت لدى الكوفييف يزاد عمى ذلؾ تممذة الرؤاسي والكسائي عميو كما روي، فيذا يدؿ عمى أف النحو 
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، ومف (ٕٙ)ونثراً  الكوفي كاف امتدادًا وتطورًا لنحوه الذي كاف قائمًا عمى القرآف وقراءاتو ثـ لغة العرب شعراً 
 ىذه الخالفات النحوية : 

 أو بناؤها:« أيُّ » إعراب  -ٔ
. إف القراءة المشيورة ليذه (ٕٚ)چ ڌ       ڌ  ڎ   ڎ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇچ چ  چ   قاؿ تعالى:

وعمييا عامة الُقراء، إاّل إف ىاروف القارئ، ومعاذ اليراء وطمحة بف مصرؼ « أّيُيـ » اآلية ىي رفع كممة 
الموصولة ليا « أيّ »، والمشيور عند النحاة أّف (ٕٛ)«لننزعفّ » عمى أنيا مفعوؿ « أّيُيـ » بنصب  قرؤوىا

مضافة وصدر صمتيا « أّي »أربع أحواؿ ، ثالثة منيا تعرب فييا وواحدة منيا تبنى وىي فيما إذا كانت 
، « ـ ىو قائـ يعجبني أّيي» محذوؼ، وىذه األحواؿ ىي: أوليا، أف تضاؼ ويذكر صدر صمتيا نحو: 

، وثالثيا، أف ال تضاؼ ويذكر «ُيعجبني أيُّ قائـٌ »وثانييا، أف ال تضاؼ وال يذكر صدر صمتيا نحو 
يعجبني » ، ورابعيا، أف تضاؼ ويحذؼ صدر الصمة نحو : «ُيعجبني أيُّ ىو قائـ»صدر صمتيا نحو: 

 .(ٜٕ)«أيُُّيـ قائـ
ـ اختمفوا في عمة تخريجيا، فالخميؿ ومف تابعو في أما قراءة الرفع فقد قاؿ بيا أكثر النحاة ولكني
معنى االستفياـ وعميو فيي مرفوعة عمى « أي » ذلؾ الزجاج يعّداف ىذه الضمة ضمة إعراب، وفي 

. أما (ٖٓ)الحكاية عندىـ، وذىب يونس إلى رفعيا عمى االبتداء، ووافقو عمى ذلؾ الكسائي مف الكوفييف
وقد حذؼ صدر صمتيا « الذي » الضـ وىي عنده بمعنى سيبويو فقد ذىب إلى بناءىا عمى 

 .(ٖٔ)«العائد»
وقد ذىب إلى تخطئة سيبويو كؿ مف الجرمي والنحاس والزجاج فيـ يميموف إلى قراءة النصب، وقد 

 .(ٕٖ)عّد ذلؾ االنباري مف المسائؿ الخالفية التي وقعت بيف البصرييف والكوفييف 
ليست بمناسبة لسببيف: األوؿ: ىو أف سيبويو نفسو قد وصؼ وعميو فإف تخطئة النحاة لرأي سيبويو 

ولـ يتعنت لرأيو في قراءة الضـ والثاني: ىو أف قراءة الضـ ىي  (ٖٖ)« لغة جيدة » قراءة الكوفييف بأنيا 
 القراءة المعيودة بيف القراء كميـ.

« أّيُيـ » راءة، ويجوز فيو الق« أّيُيـ » فأما رفع » ومما قالو الزجاج نفسو في ىذه اآلية ما نصو: 
وىذه آية مشكمة في اإلعراب ألف القراء » لمنحاس قد جاء قولو: « إعراب القرآف » . وفي (ٖٗ)«بالنصب 

« ثـ لننزعف مف كؿ شيعٍة أيَُّيـ » بالرفع إال ىاروف القارئ، فإف سيبويو حكى عنو « أّيُيـ » كميـ يقرؤوف 
 .(ٖ٘)« «أّيُيـ لننزعف» بالنصب أوقع عمى 
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إلى ىاتيف القراءتيف، وما نظنو أنيـ ال يجعموف ىذه المسألة خالفية  (ٖٙ)وقد أشار بعض المفسريف
 فالظاىر عمييـ أنيـ يرجحوف كمتا القراءتيف.

وبيذا يرتفع اإلشكاؿ الوارد في ىذه اآلية وىو ال يستحؽ أف يرقى إلى َعدِِّه مسألة خالفية كما يرى 
يح رأي د. زاىد بأنو ال خالؼ كبير بيف البصرييف والكوفييف في ىذه ذلؾ ابف االنباري، ونميؿ إلى ترج

 المسألة.
 : (37)«يوم » و « كمه » قراءة الرفع لمفظتين  -2

  ڦڦچ مف السبعة الذي قرأ قولو تعالى: (ٖٛ)لقد رصد د. زاىد إف أبا عمرو بف العالء ىو الوحيد
چ :في قولو تعالى« يوـ » .وكذا قرأ  (ٓٗ)بالنصب، وقرأ الباقوف «كمو » برفع لفظة  (39)چ   چ  چ   ڦ
 .(42)بالرفع وىي قراءة ابف كثير، وقرأ الباقوف بالنصب (41)چ ڭ  ڭ  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

وأشار ابف خالويو إلى حجة مف قرأ بياتيف القراءتيف ففي اآلية األولى كانت حجة مف قرأ بالرفع أنو 
تأكيدًا لؤلمر و)هلل( « كمو » وحجة النصب أنو جعؿ « إف » خبر الخبر والجممة « هلل » جعمو مبتدأ و 

بدؿ مف اليوـ األوؿ وأضمر لو « يوـ » . إما اآلية الثانية فقد كانت حجة مف قرأ بالرفع أف (ٖٗ)الخبر
إشارة إلى ما تقدـ وكناية عنو فرفعو بو، في حيف مف قرأ بالنصب كانت حجتو أنو جعمو ظرفًا « ىو»

 .(ٗٗ)لمديف
بالرفع، والباقوف بالنصب، ووجو الرفع أنو « كمو » قرأ أبو عمرو وحده » ذكر الطوسي أنو:  وقد

مف » ، إما عند النحوييف ومنيـ الفراء حيث يرى إف : (٘ٗ)«عمى االبتداء، والنصب عمى أنو تأكيد لؤلمر 
  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    چ  چچ   كقولو تعالى:« هلل » اسمًا فرفعو بالالـ في « كؿ » رفع جعؿ 

 جعمو مف نعت األمر.« كمو » ومف نصب  (ٙٗ)چ  چچ
وفي اآلية الثانية جعؿ الرفع جائز لو قرئ بو، زعـ الكسائي: إف العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا اليـو 
إلى يفعؿ، وتفعؿ، وأفعؿ، ونفعؿ، فيقولوف: ىذا يوـ تفعؿ ذاؾ، وأفعؿ ذاؾ، ونفعؿ ذاؾ، فإذا قالوا: ىذا 

 يـو فعمت، فأضافوا يـو إلى فعمت أو إلى إذ اثروا النصب، وانشدوا: 
 (ٚٗ)وُقمُت َأَلمَّا َتصُح والَشيُب واِزعُ   يَف عاتبُت المشيَب عمى الصبِّاَى حعم

 
 .(ٛٗ)«وتجوز في الياء والتاء ما يجوز في فعمت، واألكثر ما فسر الكسائي، والقراء اجتمعوا عمى النصب

وىو إف أبا عمرو كاف ممف ينزعوف إلى الرفع في توجيو  (ٜٗ)والذي يظير مف خالؿ ما رصده د. زاىد
 واآليات السابقة. (ٓ٘)چ  ڀچ  پ   قراءاتيـ كما في اآلية
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ولما كاف األمر « لؤلمر » توكيد « كمو » إما الوجو األنسب في توجيو إعراب اآلية األولى أف 
 «.أف » خبر لػ « هلل » ، و « كمو » نصب « أف » منصوبًا عمى أنو اسـ 

ظرؼ واألولى في الظرؼ النصب إال إنو « يوـ » إما اآلية الثانية فالراجح فييا قراءة النصب ألف 
 لوحظ خروجيا عف الظرفية لذا يمكف القوؿ بأف معاممة الظرؼ عمى حالو أولى.

 : (51)«خاضعين » الخالف في لفظة -3
أف المطابقة في الجنس تحدث غالبا بيف الفعؿ وما يسند إليو، ومع ىذا يوجد في الكالـ العربي   

وىذه المطابقة تكاد تكوف  (ٕ٘)چ ىئ  ىئ  ىئ   ېئچ والقرآف الكريـ ما ىو خالؼ ذلؾ مثؿ قولو تعالى:
 .(ٖ٘)بالتاء« وال تقبؿ » ظاىرة مطردة في قراءة أبي عمرو بف العالء فقد قرأ 

. ومف أكثر ما تحدث فيو المطابقة ما يالحظ تأثر (ٗ٘)زاىد أنيا مف باب المشاكمة ويرى د.
 .(ٙ٘) Zٹ  ٹ  ٹ   ٹچ، ومنيا قولو تعالى:(٘٘)المضاؼ بالمضاؼ إليو في اكتساب التذكير والتأنيث

والفعؿ لؤلعناؽ فيقوؿ القائؿ: كيؼ لـ يقؿ: خاضعًة، وفي ذلؾ وجوه كميا صواب. » قاؿ الفراء : 
أف مجاىد جعؿ األعناؽ: الرجاؿ الكبراء فكانت األعناؽ ىا ىنا بمنزلة قولؾ: ظمت رؤوسيـ رؤوس أوليا 

القوـ وكبراؤىـ ليا خاضعيف لآلية، والوجو اآلخر أف تجعؿ األعناؽ الطوائؼ، كما تقوؿ: رأيت الناس إلى 
في العربية أف األعناؽ  فالٍف عنقًا واحدة فتجعؿ األعناؽ الطوائؼ والعصب وأحبُّ إلي مف ىذيف الوجييف

 .(ٚ٘)«لمرجاؿ« خاضعيف»إذا خضعت فأربابيا خاضعوف فجعمت الفعؿ أواًل لؤلعناؽ ثـ جعمت 
قرئ فتظؿ أعناقيـ، فإف قمت كيؼ صح مجيء خاضعيف خبرًا عف » ومما جاء في الكشاؼ أنو : 

وع وترؾ الكالـ األعناؽ؟ قمت أصؿ الكالـ فظموا ليا خاضعيف، فأقحمت األعناؽ لبياف موضع الخض
عمى أصمو كقولو: ذىبت أىؿ اليمامة، كأف األىؿ غير مذكور، أو لما وصفت بالخضوع الذي ىو 

وقيؿ أعناؽ الناس رؤساؤىـ ومقدموىـ شبيوا  (ٛ٘)چ ۇئ  وئ  وئچ لمعقالء قيؿ خاضعيف كقولو تعالى:
 .(ٜ٘)« باألعناؽ كما قيؿ ليـ الرؤوس والنواصي والصدور وقرئ فظمت أعناقيـ ليا خاضعة

« القـو » الذي يعود إلى « ىـ » وبياف ذلؾ أف األعناؽ مؤنث لكنيا اكتسبت التذكير مف الضمير 
إف خاضعيف ليس مف صفة » عمييا بالتذكير، قاؿ أبو عمرو: « خاضعيف » الذي رجع الوصؼ 

نما ىي مف صفة الكناية عف القوـ التي في آخر األعناؽ   .(ٓٙ)« األعناؽ وا 
ظؿ » حااًل بعد « خاضعيف » ي عمرو في معنى الوصفية أنو قد يكوف عّد كممة ويحتمؿ كالـ أب

 .(ٔٙ)واإلعراب األوؿ لمكوفييف والثاني لمبصرييف « ظؿ » أو خبرًا لػ « 
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ذا كاف أبو عمرو يرى المطابقة في الجنس أولى مف عدميا فإنو في الوقت نفسو يجوز عدـ  وا 
 .(ٕٙ)المطابقة في العدد بيف الضمير والعائد عميو 

 ويرى د. زاىد إف تجويزه ىذه الخصيصة في التركيب اقتضت ذلؾ ومثاؿ ذلؾ قوؿ امرؤ القيس: 
 (ٖٙ)شعت مآقييا مف ُأُخر  وعيف ليا حدرة بدرة 

 
عمى العيف وىي مفرد ألف االثنيف إذا كانا ال يفترقاف جاز عود الضمير عمييما « ىما»فقد عاد الضمير 

وبيذا نجد أف ىذه السمة االستعمالية شائعة في التداوؿ  (ٗٙ)بالمطابقة أو عدميا عمى رأي أبي عمرو
 المغوي لدى العرب فال بأس مف القراءة بيا.

 : (٘ٙ)«َتحسَبنَّ » الخالف في لفظة  -4
  ڻڻ  ہ   ۀۀ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ں  ںچ في قولو تعالى:« تحسبّف » قرأ ابف عامر وحمزة الفعؿ 

)صمى اهلل عميو بالياء، والباقوف بالتاء، وحجة مف قراء بالياء أنو جعؿ فاعؿ الحسباف النبي (ٙٙ)چ ھ  ڻ
وتقدير ىذا أنو ال يحسبف محمد الذيف  (ٚٙ)چ ڱ  ڳچ  وآلو وسمـ( ألنو قد تقدـ ذكره في قولو تعالى:

الذيف »مفعوال الفعؿ تحسب، وجائز أف يكوف فاعؿ الحسباف « معجزيف » و « الذيف » كفروا معجزيف، و
عمى أف يكوف المفعوؿ األوؿ محذوفًا تقديره: ال يحسبف الذيف كفروا أنفسيـ معجزيف ،وحجة مف « كفروا

« الذيف كفروا» لمنبي)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( وىو الفاعؿ وقرأ بالتاء أنو ظاىر النص عمى الخطاب 
 .  (ٛٙ)مفعوال يحسب « معجزيف»و

 ونتيجة لتبايف القراءة فقد وقؼ النحويوف لتوجيييا مواقؼ متعددة محاوليف تفسير كمتا القراءتيف.
» يو وىما قد أخذ مفعول« تحسبف»فأما قراءة التاء فال إشكاؿ في توجيييا النحوي؛ إذ إف الفعؿ 

 وفاعمو ضمير المخاطب المستتر.« الذيف، ومعجزيف 
 وأما قراءة الياء فقد انقسـ النحاة في توجيييا عمى قسميف: 

القسـ األوؿ: وىـ المجوزوف ومنيـ أبو عمي الفارسي الذي ذكر أف مف قرأ بالياء جعؿ فاعؿ 
ال يحسبف » اهلل عميو وآلو وسمـ( أي أحد شيئيف: إما أف يكوف ضميرًا عائدًا عمى النبي )صمى « يحسبف»

وبيذا يرتفع اعتراض مف اعترض عمى قراءة الياء بعدـ وجود مفعوليف « النبي الذيف كفروا معجزيف 
 ىما مفعوال يحسب.« الذيف كفروا ، ومعجزيف » لحسب ألف 

فعوليف فيو أحد الم« معجزيف » إما « الذيف كفروا » ىو « يحسب » والثاني: وىو أف يكوف فاعؿ 
 .(ٜٙ)«أنفسيـ » واآلخر محذوؼ تقديره 
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  ٹ  ڻ  ڻ    ں  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳچ گ   ومثؿ ىذه اآلية قولو تعالى:
وقد « إنما»وبفتح اليمزة وكسرىا في « يحسبف » فقد قرأت أيضًا بالتاء والياء في  (ٓٚ)چ ڻ  ہ  ۀ   ۀٹ

« ال تحسبف»فمف قرأ » إذ جاء فيو : « حقائؽ التأويؿ » وقؼ الشريؼ الرضي عمى توجيو ذلؾ في كتابو 
ؾ وكسرىما وليس ىذا موضع استقصاء ذل« تحسبف » عمى اختالفيـ في فتح السيف والباء مف  -بالتاء 

عمى ىذه القراءة في  چ  ڳ  ڳ﴿  وىي قراءة نافع وابف عامر وحمزة مف السبعة، كاف قولو تعالى: -
موضع نصب، فإنو المفعوؿ األوؿ، والمفعوؿ الثاني في ىذا الباب ىو المفعوؿ األوؿ في المعنى، فال 

» ، ومف قرأ « إمالءىـ ال يكوف إياىـ » ألف   چ ڱ  ڱ  ڳچ  مف قولو تعالى:« أف»يجوز إذف فتح 
  ڱ  ڱ  ڳچ    مف قولو« أف » بالياء، وىي قراءة باقي السبعة، فال يجوز في قراءتو كسر « يحسبف 

 .(ٔٚ)«  چںڱ  ڱ
وال تحسبف الذيف كفروا » وقد قرأىا بعضيـ « إنما » قاؿ « وال تحسبف » مف قرأ » وقاؿ الفراء : 

     ىئ  ىئ  ېئچ  تحسبف أنما نممي ليـ، وىو كقولو تعالى:بالتاء والفتح عمى التكرير: ال تحسبنيـ ال « أنما
عمى التكرير: ىؿ ينظروف إال أف تأتييـ  (ٕٚ)چمب   خب  حب  جب  يئ  ىئمئ  حئ  جئ  يڳ  ڳ  ي  ىئ
 .(ٗٚ). وقد جوز الزجاج ىذه القراءة عمى القبح(ٖٚ)« 

وحجتو «  ىػ ٕٛٗ» القسـ الثاني: ومف النحاة مف لّحف القراءة بالياء ومنيـ أبو حاتـ السجستاني 
أف مف قرأ بالياء لـ يأت بالياء بالمفعوؿ الثاني؛ إذ اقتصر عمى مفعوؿ واحد،  (٘ٚ)عمى ما ذكر النحاس

» ويذكر د. زاىد أف تمحيف أبي حاتـ ليذه القراءة كاف نابعًا مف تأويمو المخطوء بداللة تعميمو إياىا بقولو: 
ءة ىو الذي صاغ ىذا التركيب وقد كاف وصؼ الفراء أقؿ وكأف راوي القرا« ألنو لـ يأت إال بمفعوؿ واحد

 .(ٙٚ)حدة مف وصؼ أبي حاتـ إذ وصفيا بالضعؼ ولـ يمحنيا
وعمى الرغـ مف أننا نميؿ إلى ترجيح قراءة التاء عمى قراءة الياء فإننا نحسب في الوقت نفسو أف 

مف أف ُترمى قراءة الياء بالمحف،  توجيو الفارسي لقراءة الياء فييا شيء مف القبوؿ والوجاىة، وىذا انسب
والذي يبدو أف د. زاىد ال يرتضي تمحيف القراءات ميما قؿ عددىا بداللة تعميقو السابؽ عمى رأي 
السجستاني في تمحيف قراءة الياء، ويرى د. زاىد أف اختالؼ مواقؼ النحوييف ناتج مف اختالؼ نظرىـ 

 .(ٚٚ)قواعدىـإلى تركيب اآلية ومحاولة إخضاعيا لمعاييرىـ و 
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 :(78)« أُكن » الخالف في لفظة  -5
. قرأ الفعؿ (ٜٚ) چې  ې  ى  ى  ۅ  ۅ   ۋ     ۋ  ٴۇچ    قرأ أبو عمرو بف العالء قولو تعالى:

 بالنصب.« أكوف » 
أكوف » فيو قراءتاف، األولى قراءة أبي عمرو بف العالء مف السبعة بالنصب في « أكف » إف الفعؿ 

، (ٓٛ)«أكف » ألنيا منصوبة بفاء السببية، والقراءة األخرى ىي قراءة الجـز في  «فأصدؽ » عطفًا عمى « 
، إذ جاء في الكتاب: يقوؿ سيبويو:               وسألت الخميؿ عف قولو عزوجؿ»واختمؼ في توجيو ىذا الجـز

 : (ٔٛ)، فقاؿ: ىذا كقوؿ زىير چې  ې  ى ى﴿
 َسابٍؽ شيئًا إَذا َكاف جائياً واَل   أنَّي َلسُت ُمدِرَؾ َما َمضى  َبدا ليَ 

 
فإنما جروا ىذا ، ألف األوؿ قد يدخمو الباء، فجاءوا بالثاني كأنيـ قد اثبتوا في األوؿ الباء، فكذلؾ ىذا لما 
كاف الفعؿ الذي قبمو قد يكوف جزمًا وال فاء فيو تكمموا بالثاني، وكأنيـ قد جزموا قبمو، فعمى ىذا توىموا 

 .(ٕٛ)«ىذا
، إما سيبويو فقد حمؿ ىذا الكالـ عمى الغمط في  -أي الجـز عمى التوىـ  -الخميؿ  وىذا ىو رأي

واعمـ أف ناسًا مف العرب يغمطوف فيقولوف: أنيـ أجمعوف » موضعيف آخريف مف كتابو، قاؿ في أحدىما: 
نؾ وزيد ذاىباف، وذاؾ أّف معناه معنى االبتداء، فيرى أنو قاؿ: ىـ، كما قاؿ، وال  سابؽ شيئًا إذا ذاىبوف، وا 

 .(ٖٛ)«كاف جائيًا 
أف ناسًا مف العرب يقولوف: ادِعو في َدَعوُت،  (ٗٛ)وزعـ أبو الخطاب» وفي الموضع اآلخر قاؿ: 

فيكسروف العيف، كأنيا لما كانت في موضع الجـز توىموا أنيا ساكنة، إذ كانت آخر شيء في الكممة في 
، فكسروا حيث كانت الداؿ ساكنة، ألنو ال يمتقي ساكناف، كما قالوا: ُردِّ يا فتى، وىذه لغة  موضع الجـز

نما ىو غمط   .(٘ٛ)«رديئة، وا 
يميموف إلى الجـز عطفًا عمى محؿ الفعؿ المنصوب  (ٙٛ)والظاىر أف اغمب المفسريف والنحويوف

عمى موضع الفاء، « وأكْف » رددت » وليس عمى التوىـ كما قاؿ الخميؿ، فقد قاؿ الفراء: « فأصدؽ»
، والنصب عمى أف ترده ، إذ كاف الفعؿ إذا وقع موقعيا بغير الفاء جـز عمى ما بعدىا،  ألنيا في محؿ جـز

بالواو، وقد قرأ بيا بعض القراء، قاؿ: « وأكوف » وىي في قراءة عبد اهلل بف مسعود « وأكوف »فتقوؿ: 
 .(ٚٛ)«وارى ذلؾ صوابًا، ألف الواو ربما حذفت مف الكتاب وىي تراد لكثرة ما تنقص وتزاد في الكالـ
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ما في اآلية مختمؼ عما في بيت وقد رّد د. خميؿ بنياف عمى كالـ الخميؿ ومف ذىب مذىبو بأف 
كاف عمى توىـ وجود عامؿ غير موجود أصال وىو الباء في خبر « سابؽ » زىير؛ ذلؾ بأف الجر في 

ما اآلية الكريمة فال وجود لعامؿ التوىـ فييا أصال؛ ألف العامؿ موجود وىو الفاء ، وعميو فإف (ٛٛ)ليس، وا 
 ترجيح الجـز عطفًا عمى المحؿ أولى وأصح.

ألنيا أقرب إلى واقع « أكوف » في « النصب » و أف د. زاىد استحسف قراءة أبي عمرو ويبد
 .(ٜٛ)المنظور النحوي وأبعد مف التوىـ والوىـ

 
 : (90)«امرأتك»الخالف في لفظة -6

  يب  ىب  مب  خب  حب        جب  يئ  ىئچ في قولو تعالى:« امرأتؾ » اختمؼ القراء في لفظة 
وقد كاف ليـ فييا قراءتاف، األولى: قراءة الرفع التي قرأ بيا أبو عمرو بف العالء  (ٜٔ)چيبخت   حت  جت

 .(ٖٜ)««وال يمتفت منكـ أحد»أنيا استثناىا مف قولو » ، والحجة في ىذه القراءة (ٕٜ)وابف كثير مف السبعة
األشير والثانية: قراءة النصب والتي قرأ بيا نافع وعاصـ والكسائي وابف عامر وحمزة وىي 

 .(ٜ٘) چىب  مبچوليس  چيئ  ىئ﴿  مئ، وحجة مف قرأ بيذه القراءة إنو استثناء مف قولو(ٜٗ)واألرجح
، (ٜٙ)«ويقرأ بالنصب عمى أنو استثناء مف أحد، أو مف أىؿ» ووجو العكبري قراءة النصب بقولو: 

، ومكي (ٓٓٔ)والنحاس، (ٜٜ)، واالخفش(ٜٛ)، وأبو عبيدة(ٜٚ)واختار أغمب النحاة ىذا التوجيو ومنيـ الفراء
 .(ٔٓٔ)القيسي

يقرا بالرفع عمى أنو بدؿ مف أحد، والنيي في المفظ » إما قراءة الرفع فقد وجييا العكبري بقولو: 
 .(ٕٓٔ)«، وىي في المعنى لموط، أي ال تمكف أحدًا منيـ االلتفات، إال امرأتؾ«أحد»لػ

« ال » بالرفع، وجعؿ « وال يمتفت » كاف وأنكر أبو عبيد قراءة الرفع عمى البدؿ حيث قاؿ لو كاف كذا ل   
عمى النيي: أف المرأة أبيح « يمتفت » وجزمت « أحد»مف « المرأة » نافية، ألف المعنى يصير إذا أبدلت 

 .(ٖٓٔ)ليا االلتفات، وليس المعنى كذلؾ
رسوؿ فإنكار أبي عبيد ليذه القراءة ال يجوز؛ ألف ىذه القراءة مف القراءة السبعية المتواترة عف ال

)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( وقرأ بيا أئمة القراء أبو عمرو بف العالء وابف كثير، واألجدر بو أف يوجو ىذه 
 القراءة التوجيو األنسب كما فعؿ بعضيـ.
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إلى تعميؽ المبرد عمى ىذه اآلية، بأنو أجاز ىذه القراءة وأف المراد بالنيي ىو  (ٗٓٔ)وأشار النحاس
أّي: ال تدعيـ يمتفتوف إال امرأتؾ، كما تقوؿ لخادمؾ ال يخرج « أحد » ولفظة « لوط » المخاَطب، أّي 

 .(٘ٓٔ)فالف، فمفظ النيي لفالف ومعناه لممخاطب أي ال تدعو يخرج، فكذلؾ معنى النيي إنما ىو لموط 
إف االستثناء عمى كمتا القراءتيف منقطع لـ يقصد بو إخراجيا مف » وقاؿ أبو حياف األندلسي: 

باإلسراء بيـ، وال مف المنيييف عف االلتفات، ولكف استؤنؼ اإلخبار عنيا، فالمعنى: لكف امرأتؾ المأمور 
يجري ليا كذا وكذا، ويؤيد ىذا المعنى أف مثؿ ىذه اآلية جاءت في سورة الحجر، وليس فييا استثناء 

فمـ تقع العناية في  (ٙٓٔ)چ ۋ  ۋ  ٴۇ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓچ  البتة، قاؿ تعالى:
ذلؾ إال بذكر مف أنجاىـ اهلل تعالى، فجاء شرح حاؿ امرأتو في سورة ىود تبعًا ال مقصودًا باإلخراج مما 
ـَ إف القراءتيف وردتا عمى ما تقتضيو العربية في االستثناء المنقطع، ففيو  ذا اتضح ىذا المعنى ُعِم تقدـ، وا 

 .(ٚٓٔ)«عميو األكثر، والرفع لبني تميـ وعميو اثناف مف القراءالنصب والرفع، فالنصب لغة أىؿ الحجاز و 
والظاىر أف النصب ىو األرجح حماًل ليذا االستثناء عمى القطع ال االتصاؿ؛ ألف الرفع يقتضي  
ومف ثمة سوؼ تُْتَرُؾ في حكـ المبدؿ منو أي كأف المعنى «أحد » عمى أنيا بدؿ مف « امرأتؾ » إعراب 

ر ذلؾ؛ إذ إف المأمور والحؽ غي (ٛٓٔ)سيتحوؿ إلى أف امرأَة لوٌط وقد أمرىا اهلل بعدـ االلتفات إلى قوميا
 بعدـ االلتفات ىـ المؤمنوف مف قـو لوط وليست امرأتو.

وقد تنبو د. زاىد إلى أف مذىب أبي عمرو في االستثناء المنفي سواء أكاف متصاًل كما في قولو 
        جب  يئ  ىئچ    كما في قولو تعالى: -عند بعضيـ  -أو منقطعًا  (ٜٓٔ)چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀچ  تعالى: 
قميؿ » ىو اإلتباع عمى البدلية ، لذا فالوجو األنسب في  (ٓٔٔ)چ يبخت   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب
 «.أحد»عمى أنيا بدؿ مف « امرأتؾ»عند أبي عمرو ىو الرفع عمى أنيا بدؿ مف الواو، وكذا الرفع في « 

 وقد لحظ د. زاىد أف أبا عمرو كاف نحوه وظيفيًا تطبيقيًا، لذا لـ يأِت الحديث فيو بشكؿ منظـ
مبوب؛ بؿ كانت الموضوعات تعرض عمى وفؽ ما يقتضيو الموقؼ المغوي، فيجري الحديث في ذلؾ 
سواء كاف ىذا الموقؼ في قراءتو اآلية وتحميميا واالحتجاج ليا أـ في بيت شعر يقرأ ويحمؿ، أو نص آخر 

يضُـّ يروى بميجة مف الميجات، أو بتركيب يستوقؼ المغوي تحميمو، ولـ يؤثر عنو كتاب مؤلؼ 
موضوعات النحو بأبوابو كما أثر عف سيبويو بؿ يستفاد نحوه مف قراءتو وأقوالو وآرائو التي ُنِقَمْت عنو، 

، كاف يربط التركيب ومعناه وتفسير الظواىر المغوية أو تقديرىا يتصؿ  -أي أبا عمرو بف العالء -وأنو 
لتعبير فضاًل عف أنو وصؼ بسعة العمـ بذلؾ اتصااًل وثيقًا، وكاف كثير االىتماـ باألساليب وصور ا

 .(ٔٔٔ)بأساليب كالـ العرب
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 أسس توجيياتو لمقراءات القرآنية.وكاف أبو عمرو بصريًا في اتجاىو النحوي وعمى ىذا 
 الخاتمة : 

قيد د. زاىد شرط تحقيؽ مفيوـ القراءة برواية القارئ عف شيوخو بأف القراءة ليست اجتياد ، بؿ ىي  -1
 إسناد ورواية .

يرى د. زاىد أف اختالؼ القراءات القرآنية يعود لسببيف أوليما يعود الختالؼ القبائؿ والى تبايف  -ٕ
الميجات بيف القبائؿ فكؿ قارئ يقرأ بميجتو وضوابط تمؾ الميجة مف حيث الصوت والصرؼ ، 

 وثانييما يعود الى مخالفة القراءة لرسـ المصحؼ .
ما قؿ عددىا ، ويرى د. زاىد أف اختالؼ مواقؼ النحوييف أف د. زاىد ال يرتضي تمحيف القراءات مي -ٖ

 . ناتج مف اختالؼ نظرىـ إلى تركيب اآلية ومحاولة إخضاعيا لمعاييرىـ وقواعدىـ
 
 


 الهوامش :

 
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/٘)مادة قرء(: ف( الفراىيدي، كتاب العئ)

.  ٖٓٔ( ينظر الزوزني، شرح المعمقات السبع: ٕ)  والبيت لعمرو بف كمثـو

 .ٖٓٚ-ٖٗٙ/ٔ« : مادة قرأ » ( الزبيدي، تاج العروس ٖ)

 .ٚٔسورة القيامة: اآلية ( ٗ)

 .٘ٙ/ ٔ« : مادة قرأ » الجوىري، الصحاح ( ينظر ٘)

 .ٖٛٔ/ٔالزركشي، البرىاف في عمـو القرآف: ( ٙ)

 .ٖالجزري، منجد المقرئيف ومرشد الطالبيف: ابف ( ٚ)

 .٘الدمياطي، إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: ( ٛ)

 .ٜٖٓمحمد سمير المبدي، أثر القرآف والقراءات في النحو العربي: ( ٜ)

 .ٕٚ( السيد رزؽ الطويؿ، في عمـو القراءات مدخؿ ودراسة وتحقيؽ: ٓٔ)

 .ٕٔآني: ( زىير زاىد، في النص القر ٔٔ)

 .ٖٓٙ/ٕ، وينظر المعجـ الوسيط، مجموعة مؤلفيف، )مادة قرأ(: ٕٔ( ـ. ف: ٕٔ)

  .ٕٗ-ٖٕ، وزىير زاىد، في النص القرآني: ٖٖٔ/ٔينظر الزركشي، البرىاف في عمـو القرآف: ( ٖٔ)

 .ٕٗ-ٖٕ( ينظر د. زىير زاىد، في النص القرآني: ٗٔ)

 .ٕٙ-ٕ٘( زىير زاىد، في النص القرآني: ٘ٔ)

 .ٕٙ-ٕ٘( ينظر ـ.ف: ٙٔ)

 .ٗ٘، ٜٗينظر زىير زاىد، أبو عمرو بف العالء جيوده في القراءة والنحو: ( ٚٔ)
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 .ٖٙسورة طو: مف اآلية ( ٛٔ)

 .ٕٔ/ٕأبو عبيدة، مجاز القرآف: ( ٜٔ)

 .ٚ٘ٔ( الفراىيدي، الجمؿ في النحو: ٕٓ)

 .ٜٔسورة مريـ: مف اآلية ( ٕٔ)

 .ٖٕٙ/ ٔابف خالويو، الحجة في القراءات السبع: ( ٕٕ)

 .ٖ٘، وزىير زاىد، أبو عمرو بف العالء جيوده في القراءة والنحو: ٚينظر ابف الجزري، النشر في القراءات: ( ٖٕ)

 .ٖ٘( زىير زاىد، أبو عمرو بف العالء جيوده في القراءة والنحو: ٕٗ)

 .ٖٖٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٕ٘)

 .ٚٛٔعمرو بف العالء جيوده في القراءة والنحو: ( ينظر زىير زاىد، أبو ٕٙ)

 .ٜٙ( سورة مريـ : اآلية ٕٚ)

 .ٔٚٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٕٛ)

 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٔ( ينظر ابف عقيؿ، شرح ألفية ابف مالؾ: ٜٕ)

 .ٖٚٔ-ٕٚٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٖٓ)

 .ٓٓٗ/ٕالكتاب: ( ينظر سيبويو، ٖٔ)

 .ٖٓٛ/ٕ«:  ٕٓٔالمسألة » ( ينظر ابف االنباري، اإلنصاؼ  ٕٖ)

 .ٜٜٖ/ٖ( ينظر سيبويو، الكتاب: ٖٖ)

عرابو: ٖٗ)  .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٖ( الزجاج، معاني القرآف وا 

 .ٖٔ٘( النحاس، إعراب القرآف: ٖ٘)

 وما بعدىا. ٖٖٔ/ٔٔ، والقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف: ٜٔٔ/ٙٔمفاتيح الغيب: ، والرازي، ٚٓٛ/ٙ، مجمع البياف:  ، والطبرسيٖ٘/ٖ( ينظر الزمخشري، الكشاؼ: ٖٙ)

 .ٕٙٔموضوعات في نظرية النحو العربي:  ( ينظر زىير زاىد،ٖٚ)

 .ٕٙٔ( ينظر ـ. ف : ٖٛ)

 .ٗ٘ٔ( سورة آؿ عمراف: مف اآلية ٜٖ)

 .ٕٙ٘، والداني، التيسير في القراءات: ٕٔٙ/ٔقراءات: ، ومكي القيسي، الكشؼ عف وجوه الٕٚٔ( ينظر ابف مجاىد، السبعة في القراءات: ٓٗ)

 .ٜٔ( سورة االنفطار: مف اآلية ٔٗ)

 .ٗٔ٘، والداني، التيسير في القراءات: ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ، ومكي القيسي ، الكشؼ عف وجوه القراءات: ٗٚٙ( ينظر ابف مجاىد، السبعة في القراءات: ٕٗ)

 .ٕٓٗ، ٙ٘( ينظر ابف خالويو، الحجة في القراءات: ٖٗ)

 .ٕٓٗ، ٙ٘( ينظر ـ.ف: ٗٗ)

، والقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف: ٘ٛ-ٗٛ/ٖٓو  ٜ٘/ٗ، والرازي، مفاتيح الغيب: ٚٔٚ/ٗو ٘٘ٗ/ٔ، وينظر الزمخشري، الكشاؼ: ٖٜٕ/ٓٔ، وينظر ٖٕ/ٖ( الطوسي، التبياف: ٘ٗ)

 .ٜٕٗ/ٜٔو  ٕٕٗ/ٗ

 .ٓٙ( سورة الزمر: مف اآلية ٙٗ)

 .ٜٚ ( ينظر ديواف النابغة الذبياني:ٚٗ)

عرابو: ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖو  ٖٕٗ/ٔ( الفراء، معاني القرآف: ٛٗ)  .ٜٕ٘/٘و  ٓٛٗ/ٔ، وينظر الزجاج، معاني القرآف وا 

 .ٖٙٔ-ٕٙٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٜٗ)

 .ٜٚٔ( سورة البقرة: مف اآلية ٓ٘)
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 .ٕ٘ٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٔ٘)

 .ٛٗالبقرة: مف اآلية  ( سورةٕ٘)

 . ٕٓٔ( ينظر النحاس، إعراب القرآف: ٖ٘)

 ٖٕٔٓ/  ٕ/ ٔمكالمة ىاتفية مع الدكتور يـو الجمعة الموافؽ « المقاربة والمشابية ، فالمشاكمة قد تكوف مطابقة أو قد تكوف غير مطابقة » ( ويقصد الدكتور زاىد بالمشاكمة ٗ٘)

 الساعة السادسة والربع مساء.

 .ٕ٘ٔزىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي:  ( ينظر٘٘)

 .ٗ( سورة الشعراء: مف اآلية ٙ٘)

 .ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕ( الفراء، معاني القرآف: ٚ٘)

 .ٗ( سورة يوسؼ : مف اآلية ٛ٘)

 .ٜٓ-ٜٛ/ٖٔ، والقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف: ٜ٘/ٜٔ،وينظر الرازي، مفاتيح الغيب: ٖ٘ٓ/ٖ( الزمخشري، الكشاؼ: ٜ٘)

 .ٕ٘ٔزاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي:  ( زىيرٓٙ)

 .ٕ٘ٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٔٙ)

 .ٕ٘ٔ( ينظر ـ. ف: ٕٙ)

 .٘ٙ-ٗٙ( ينظر البطميوسي، شرح األشعار الستة الجاىمية: ٖٙ)

 .ٕ٘ٔموضوعات في نظرية النحو العربي:  ( ينظر زىير زاىد،ٗٙ)

 .ٖٚٔت في نظرية النحو العربي: ( ينظر زىير زاىد، موضوعا٘ٙ)

 .ٚ٘( سورة النور: اآلية ٙٙ)

 .ٙ٘( سورة النور : مف اآلية ٚٙ)

 .ٜٚ، ومشكؿ إعراب القرآف: ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٕ، ومكي القيسي، الكشؼ عف وجوه القراءات: ٖ٘ٛ، والداني، التيسير في القراءات السبع: ٕ٘ٓ(ينظر ابف خالويو، الحجة في القراءات: ٛٙ)

 .ٕٓٗ/ٚرسي، مجمع البياف: ( ينظر الطبٜٙ)

 .ٛٚٔ( سورة آؿ عمراف: اآلية ٓٚ)

 .ٜٕٛ( الشريؼ الرضي، حقائؽ التأويؿ: ٔٚ)

 .ٛٔ( سورة محمد: مف اآلية ٕٚ)

 .ٕٛٗ/ٔ( الفراء، معاني القرآف: ٖٚ)

عرابو: ٗٚ)  .ٜٓٗ/ٔ( ينظر زجاج، معاني القرآف وا 

 .ٕٜ٘( ينظر النحاس، إعراب القرآف: ٘ٚ)

 .ٜٕ٘/ٕ، والفراء، معاني القرآف: ٗٚٔموضوعات في نظرية النحو العربي: ( ينظر زىير زاىد، ٙٚ)

 .٘ٚٔ: زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي( ينظر ٚٚ)

 .ٚٙٔ: ـ.ف( ينظر ٛٚ)

 .ٓٔ( سورة المنافقوف: مف اآلية ٜٚ)

 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕ ، ومكي القيسي، الكشؼ عف وجوه القراءات:ٖٓٔ( ينظر ابف مجاىد ، السبعة في القراءات: ٓٛ)

 .ٙٔٔ( شرح ديواف زىير بف أبي سممى: ٔٛ)

 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٖ( سيبويو، الكتاب: ٕٛ)

 .٘٘ٔ/ٕ( سيبويو، الكتاب: ٖٛ)
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 « .ىػ  ٚٙٔ» ( ىو االخفش األكبر عبد الحميد بف عبد المجيد ٗٛ)

 .ٓٙٔ/ٗ( سيبويو، الكتاب: ٘ٛ)

، والزجاج، معاني ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٛٔ، والقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف: ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٕٛوالرازي، مفاتيح الغيب: ، ٙٗ٘/ٗ، والزمخشري، الكشاؼ: ٙٔ/ٓٔ( ينظر الطوسي، التبياف: ٙٛ)

عرابو:   .ٜٗٚ، والنحاس، إعراب القرآف: ٖٕٗ/ٗالقرآف وا 

 .ٚٛ/ٔ( الفراء، معاني القرآف: ٚٛ)

 .ٖٜٔ( ينظر خميؿ بنياف، النحويوف والقرآف: ٛٛ)

 .ٚٙٔنظرية النحو العربي: ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في ٜٛ)

 .ٜٙٔ( ينظر زىير زاىد، موضوعات في نظرية النحو العربي: ٜٓ)

 .ٔٛ( سورة ىود: مف اآلية ٜٔ)

 .ٖٖٛ( ينظر ابف مجاىد، السبعة في القراءات: ٕٜ)

 .ٖٔٔ( ابف خالويو، الحجة في القراءات: ٖٜ)

عرابو: ٖٙٔي القراءات: ، والداني، التيسير فٖٖٛ( ينظر ابف مجاىد، السبعة في القراءات: ٜٗ) ، ومكي القيسي، الكشؼ عف وجوه القراءات: ٛٙ/ٖ، والزجاج، معاني القرآف وا 

ٔ/ٖ٘٘-ٖ٘ٙ. 

 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕ، والرضي االستربادي، شرح الكافية: ٖٔٔ( ينظر ابف خالويو، الحجة في القراءات السبعة: ٜ٘)

 .ٓٔٚ/ٕ( العكبري، التبياف في إعراب القرآف: ٜٙ)

 .ٕٗ/ٕء، معاني القرآف: ( ينظر الفراٜٚ)

 .ٜ٘/ٔ( ينظر أبو عبيدة، مجاز القرآف: ٜٛ)

 .ٖٚ٘/ٕ،معاني القرآف: ،  ( ينظر االخفشٜٜ)

 .ٖٓٗ( ينظر النحاس، إعراب القرآف: ٓٓٔ)

 .ٕٖٚ/ٔ( ينظر مكي القيسي، مشكؿ إعراب القرآف: ٔٓٔ)

 .ٓٔٚ/ٕ( العكبري، التبياف في إعراب القرآف: ٕٓٔ)

 .ٓٛ/ٜ، والقرطبي، الجامع إلحكاـ القرآف: ٖٓٗالقرآف: ( ينظر النحاس، إعراب ٖٓٔ)

 .ٓٛ/ٜ، و ـ.ف: ٖٓٗـ.ف:  ( ينظرٗٓٔ)

 .ٓٛ/ٜ، والقرطبي ، الجامع إلحكاـ القرآف: ٖٓٚ/ٔ، ومكي القيسي، مشكؿ إعراب القرآف: ٖٓٗ( ينظر ـ. ف: ٘ٓٔ)

 .٘ٙ( سورة الحجر: اآلية ٙٓٔ)

 وما بعدىا. ٕٛٗ/٘( أبو حياف، البحر المحيط: ٚٓٔ)

 .ٖٓٗينظر النحاس، إعراب القرآف: ( ٛٓٔ)

 .ٙٙ( سورة النساء، مف اآلية ٜٓٔ)

 .ٔٛ( سورة ىود: مف اآلية ٓٔٔ)

 .ٚٛٔ-ٙٛٔ( ينظر زىير زاىد، أبو عمرو بف العالء، جيوده في القراءة والنحو: ٔٔٔ)

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .

 ٍُ٘د.غ.2002ِىزجخ االٔجٍٛ اٌّصزٌخ  –اٌٍغٌٛخ  األصٛاد:  أٍٔض إثزا /َ

 د.غ.2003ِىزجخ االٔجٍٛ اٌّصزٌخ،  -فً اٌٍٙجبد اٌؼزثٍخ ،َ
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 ٍُ٘رذمٍك: ِجّغ اٌٍغخ اٌؼزثٍخ. -: اٌّؼجُ اٌٛطٍػٚآخزِْٚصطفى  إثزا

 ٌٍجٍب، د.غ، د.د. -اٌذار اٌؼزثٍخ ٌٍىزبة -دّذ ػٍُ اٌذٌٓ اٌجٕذي: اٌٍٙجبد اٌؼزثٍخ فً اٌززاسأ

 1891اٌىٌٛذ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ  -رذمٍك: د. فبئش فبرص، اٌّطجؼخ اٌؼصزٌخ -ْآبًٔ اٌمزؼ٘ـ(: 215ِخفش: طؼٍذ ثٓ ِظؼذح )األ.َ

 اٌززاس  إدٍبءرذمٍك: ِذّذ ػٛض ِزػت، ِطجؼخ دار  -٘ـ(: رٙذٌت اٌٍغخ320)األس٘زيدّذ إِٔصٛر ِذّذ ثٓ  أثٛ: األس٘زي

َ.2001 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -اٌؼزثً، ثٍزٚد

  :فً ِظبئً اٌخالف ثٍٓ إٌذٌٍٛٓ  اإلٔصبفٖ(: 522طؼٍذ االٔجبري ) أثًاٌجزوبد ػجذ اٌزدّٓ ثٓ ِذّذ ثٓ  أثٛاثٓ االٔجبري

رذمٍك: ِذّذ ِذً اٌذٌٓ ػجذ اٌذٍّذ، دار اٌفىز، د.غ، د.د. -اٌجصزٌٍٓ ٚاٌىٛفٍٍٓ

 ٘ـ1423جخ اٌخبٔجً ثبٌمب٘زح، اٌطجؼخ اٌزاثؼخ زىرذمٍك: رِعبْ ػجذ اٌزٛاة، ِ -ززاطز: اٌزطٛر إٌذٛي ٌٍغخ اٌؼزثٍخشثزج- 

2003.َ

  اٌؼزالٍخ  اإلػالَرذمٍك: ٔبصٍف طٍٍّبْ ػٛد، ٔشز ٚسارح   -اٌظزخ اٌجبٍٍ٘خ اإلشؼبراٌجطٍٍٛطً: اثٓ ثىز ػبصُ اٌجطٍٍٛطً: شزح

.َ، د.غ1828

 ( ًِٕجذ اٌّمزئٍٓ ِٚزشذ اٌطبٌج933ٍٓاثٓ اٌجشري: ِذّذ ثٓ ِذّذ اٌذِشم :)ِصز  -ثٕشزٖ: ِىزجخ اٌمذطً، اٌمب٘زحػٍٕذ  -٘ـ

٘ـ.1350

 ٌجٕبْ، د.غ،  -ذ اٌعٍبع، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚدّاشزف ػٍى رصذٍذٗ ِٚزاجؼزٗ: اٌشٍخ ػًٍ ِذ -إٌشز فً اٌمزاءاد اٌؼشز

د.د.

  :ًٕرذمٍك: ِذّذ ػًٍ إٌجبر، لذَ ٘ذٖ اٌطجؼخ: د. ػجذ اٌىزٌُ راظً،  -٘ـ(: اٌخصبئص382اٌفزخ ػضّبْ ثٓ جًٕ ) أثٛاثٓ ج

َ.2010اٌٍٙئخ اٌّصزٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ اٌخبِظخ 

 )2009 -٘ـ1428ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  -ػجذ اٌذٍّذ ٕ٘ذاٚي، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚد -اٌزذمٍك اٌضبًٔ ٌىزبة )اٌخصبئص.َ

  1895 -٘ـ1405 األٌٚىطٛرٌب، اٌطجؼخ  -رذمٍك: د. دظٓ ٕ٘ذاٚي، دار اٌمٍُ، دِشك -اإلػزاةطز صٕبػخ.َ

 1888-٘ـ1418 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -رذمٍك: ِذّذ ػجذ اٌمبدر ػطب، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚد -إٌّصف.َ

 ٛدّذ ػجذ اٌغفٛر ػطبر، دار اٌؼٍُ أرذمٍك:  -٘ـ(: ربط اٌٍغخ ٚصذبح اٌؼزثٍخ383ي )٘زثٓ دّبد اٌجٛ إطّبػًٍ٘زي: ااٌج

َ.1892 -٘ـ1402ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌزاثؼخ  -ٌٍّالٌٍٓ، ثٍزٚد

 ٛاٌجذز اٌّذٍػ ٘ـ(:245) األٔذٌظًػجذ هللا ِذّذ ثٓ ٌٛطف ثٓ ػًٍ ثٓ ٌٛطف ثٓ دٍبْ  أثٛاٌذٌٓ  أصٍز: األٔذٌظًدٍبْ  أث- 

دّذ إٌجًٌٛ اٌجًّ، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، أػجذ اٌّٛجٛد ٚػًٍ ِذّذ ِؼٛض ٚد.سوزٌب ػجذ اٌّجٍذ اٌزًٛٔ ٚد.  دّذأرذمٍك: ػبدي 

َ.2002-٘ـ1429ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ  -ثٍزٚد

  :ٌٌٗٛٚإٌشز دار اٌززثٍخ ٌٍطجبػخ  -ْ اٌىزٌُآصالصٍٓ طٛرح ِٓ اٌمز إػزاة٘ـ(: 320دّذ ثٓ خبٌٌٛٗ )أػجذ هللا اٌذظٍٓ ثٓ  أثٛاثٓ خب

 اٌؼزاق، د.غ، د.د. -ٚاٌزٛسٌغ، ثغذاد
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 :ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ  -دّذ فزٌذ اٌّشٌذي، لذَ ٌٗ: فزذً دجبسي، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚدأرذمٍك:  -اٌذجخ فً اٌمزاءاد اٌظجؼخ

 َ.2002 -٘ـ1429

 2002 -٘ـ1423 األٌٚىؼخ ، اٌطجاألردْ -ِىزجخ اٌزطبٌخ اٌذذٌضخ، ػّبْ -ْآخًٍٍ ثٍٕبْ اٌذظْٛ: إٌذٌْٛٛ ٚاٌمز.َ 

  :ًٔرذمٍك: دبرُ صبٌخ اٌعبِٓ، ِىزجخ اٌصذبثخ،  -٘ـ(: اٌزٍظٍز فً اٌمزاءاد اٌظجغ 444ػّزٚ ػضّبْ ثٓ طؼٍذ اٌذأً ) أثٛاٌذا

 َ.2009 -٘ـ1428 األٌٚى، اٌطجؼخ اإلِبراد -اٌشبرلخ

  ٌٓ(:إرذبف فعالء اٌجشز فً اٌمزاءاد األرثؼخ 1112)غًدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ ػجذ اٌغًٕ اٌشٍٙز ثبٌجٕبء اٌذٍِبأاٌذٍِبغً: شٙبة اٌذٖ

 َ.2006 -٘ـ1422ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  -، ثٍزٚد دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ –ػشز 

 ( 606اٌزاسي: فخز اٌذٌٓ ِذّذ ثٓ ػّز ثٓ اٌذظٍٓ اٌزاسي)إٌزاْ -دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، غٙزاْ -(: اٌزفظٍز اٌىجٍز )ِفبرٍخ اٌغٍت ،

 اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ، د.د.

 ثذٌغ ٌؼمٛة، دار  إًٍِرذمٍك:  -٘ـ(: شزح وبفٍخ اثٓ اٌذبجت696اٌذٌٓ ِذّذ ثٓ اٌذظٓ االطززاثبدي ) ىاالطززاثبدي: رظ ىاٌزظ

 َ.1889-٘ـ1418 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚد

 دار اٌفىز اٌؼزثً، ثٍزٚدرذمٍك: ِذّذ ٔٛر اٌذظٓ ِٚذّذ اٌشفشاف ِٚذّذ ِذً اٌذٌٓ ػجذ اٌذٍّذ -شزح شبفٍخ اثٓ اٌذبجت ،- 

 َ، د.غ.1825ٌجٕبْ 

 ٌ٘ـ(: ربط اٌؼزٚص ِٓ جٛا٘ز اٌمبِٛص1205ًٕ اٌٛاططً اٌشثٍذي )ٍفٍط اٌظٍذ ِذّذ ِزرعى اٌذظ أثًثٍذي: ِذت اٌذٌٓ شا- 

، د.غ.1884 -٘ـ1414دراطخ ٚرذمٍك: ػًٍ شٍزي، دار اٌفىز ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ٚاٌزٛسٌغ 

  :األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -زٚدٍػبٌُ اٌىزت، ث -ٚإػزاثْٗ  آ٘ـ(: ِؼبًٔ اٌمز311اٌظزي ثٓ طًٙ ) إثزاٍُ٘ إطذبق أثٛاٌشجبط 

َ.1899 -٘ـ1409

  ٌٓرذمٍك: ِصطفى ػجذ اٌمبدر ػطب،  -ْآ٘ـ(: اٌجز٘بْ فً ػٍَٛ اٌمز284) ًثٙبدر اٌشروشػجذ هللا ِذّذ ثٓ  أثًاٌشروشً: ثذر اٌذ

َ.2002 -٘ـ1429 األٌٚى ٌجٕبْ، اٌطجؼخ -دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ، ثٍزٚد

  :فً ٚجٖٛ اٌزأًٌٚ األلبًٌٚ٘ـ(: اٌىشبف ػٓ دمبئك اٌزأًٌٚ ٚػٍْٛ 539اٌمبطُ ِذّٛد ثٓ ػّز اٌشِخشزي ) أثٛاٌشِخشزي- 

َ.1882 -٘ـ1412 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -زٚدٍاٌززاس اٌؼزثً، ث إدٍبءرذمٍك: ػجذ اٌزساق اٌّٙذي، دار 

  ٓدّذ غٍؼذ، ِٕشٛراد دار اٌمبِٛص اٌذذٌش، دار اٌفىز ٌٍجٍّغ، أشزح ٚرذمٍك: د.  ،طٍّى أثًطٍّى: دٌٛاْ سٍ٘ز ثٓ  أثًسٍ٘ز ث

َ.1869 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -ثٍزٚد

 د.غ.1892اٌؼزاق  -ِطجؼخ جبِؼخ اٌجصزح -ػّزٚ ثٓ اٌؼالء، جٙٛدٖ فً اٌمزاءح ٚإٌذٛ أثٛ -سٍ٘ز غبسي سا٘ذ ،َ

  2012 -٘ـ1433 األٌٚىاٌؼزاق، اٌطجؼخ  -ِؤطظخ دار اٌصبدق اٌضمبفٍخ، ثبثً -رؼجٍزٖ طبٌٍتٚأ اٌمزآًٔفً إٌص.َ

 )غ.َ، د.2008 -٘ـ 1430دار اٌشِبْ،  -ِٛظٛػبد فً ٔظزٌخ إٌذٛ اٌؼزثً )دراطبد ِٛاسٔخ ثٍٓ اٌمذٌُ ٚاٌذذٌش

  :ًٔ٘ـ1392ِصز -دار االرذبد اٌؼزة ٌٍطجبػخ  -٘ـ(: شزح اٌّؼٍمبد اٌظجغ502) دّذ اٌشٚسًٔأػجذ هللا اٌذظٍٓ ثٓ  أثٛاٌشٚس- 

َ، د.غ.1862
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  :ٌٌٗٛجٕبْ، اٌطجؼخ  -رذمٍك: ػجذ اٌظالَ ِذّذ ٘برْٚ، دار اٌجًٍ، ثٍزٚد -٘ـ(: اٌىزبة190ثشز ػّزٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ لٕجز ) أثٛطٍج

، د.د.األٌٚى

 ( ًّٔٛشزح ا828االشًّٛٔ: ػًٍ ثٓ ِذّذ االش :)رذمٍك: ِذّذ ِذً اٌذٌٓ ػجذ اٌذٍّذ، ِطجؼخ  -اثٓ ِبٌه أٌفٍخالشًّٛٔ ػٍى ٘ـ

َ.1859 األٌٚىِصز، اٌطجؼخ  -اٌّصطفى اٌجبثً اٌذٍجً

 ( ًدمبئك اٌزأًٌٚ فً ِزشبثٗ اٌزٕش406ًٌاٌشزٌف اٌزظ :)ٌجٕبْ،  -، ثٍزٚداألظٛاءوبشف اٌغطبء، دار  آيشزح: ِذّذ اٌزظب  -٘ـ

َ.1896 -٘ـ1406 األٌٚىاٌطجؼخ 

  :ًرذمٍك: ٘بشُ اٌزطٛي اٌّذالرً ٚفعً  -ْآ٘ـ(: ِجّغ اٌجٍبْ فً رفظٍز اٌمز541ػًٍ اٌفعً ثٓ اٌذظٓ اٌطجزطً ) أثٛاٌطجزط

َ.1896 -٘ـ1406 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -هللا اٌٍشٌذي اٌطجبغجبئً، دار اٌّؼزفخ، ثٍزٚد 

  :ًإدٍبءدّذ دجٍت لصٍز اٌؼبًٍِ، دار أرذمٍك:  -ْآفظٍز اٌمز٘ـ(: اٌزجٍبْ فً ر460جؼفز ِذّذ ثٓ اٌذظٓ اٌطٛطً ) أثٛاٌطٛط 

ٌجٕبْ، د.غ، د.د. -اٌززاس اٌؼزثً، ثٍزٚد

  د.غ.1889 -٘ـ1418ِصز  -اإلطىٕذرٌخدار اٌّؼزفخ اٌجبِؼٍخ،  -اٌمزآٍٔخػجذٖ اٌزاجذً: اٌٍٙجبد اٌؼزثٍخ فً اٌمزاءاد ،َ

 ٛاألٌٚىفً ِصز، اٌطجؼخ  أٍِٓوٍٓ، ٔشزٖ: ِذّذ طبًِ طش: فؤاد ٍكمرذ -ْآ٘ـ(: ِجبس اٌمز210ػجٍذح: ِؼّز ثٓ اٌّضٕى ) أث 

1854-1863.َ

 ( اٌّّزغ فً اٌزصزٌف668اثٓ ػصفٛر: ػًٍ ثٓ ِؤِٓ ثٓ ػصفٛر :)اٌجذٌذح،  اَفبقبٚح، ٔشز دار جرذمٍك: د. فخز اٌذٌٓ ل -٘ـ

َ.1829ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  -ثٍزٚد

 ( شزح 268اثٓ ػمًٍ: ثٙبء اٌذٌٓ ػجذ هللا ثٓ ػمًٍ اٌؼمًٍٍ اٌّٙذأً اٌّصزي :)رذمٍك: ِذّذ ِذً اٌذٌٓ ػجذ  -اثٓ ِبٌه  أٌفٍخ٘ـ

َ.1864-٘ـ 1394ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌزاثؼخ ػشزح  -اٌززاس اٌؼزثً، ثٍزٚد إدٍبءاٌذٍّذ، دار 

  :اٌىزت  إدٍبءرذمٍك: ػًٍ ِذّذ اٌججبٚي،  -ْآاٌمز إػزاةاٌزجٍبْ فً ٘ـ(: 616اٌجمبء ػجذ هللا ثٓ اٌذظٍٓ اٌؼىجزي ) أثٛاٌؼىجزي

ٌجٕبْ، د.غ، د.د. -اٌؼزثٍخ، ثٍزٚد

 ٛرذمٍك: وبًِ ِصطفى إٌٙذاٚي، دار اٌىزت اٌؼٍٍّخ،  -٘ـ(: اٌذجخ ٌٍمزاء اٌظجؼخ322دّذ اٌفبرطً )أػًٍ اٌفبرطً: اٌذظٓ ثٓ  أث

َ.2001 األٌٚىٌجٕبْ، اٌطجؼخ  -ثٍزٚد

  :دّذ ٌٛطف ٔجبرً ِٚذّذ ػًٍ إٌجبر، اٌٍٙئخ اٌّصزٌخ أْ، رذمٍك: آ٘ـ(: ِؼبًٔ اٌمز202سوزٌب ٌذٍى ثٓ سٌبد اٌفزاء ) ٛأثاٌفزاء

َ.1890اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ 

  :ح، ِؤطظخ اٌزطبٌخٚبجرذمٍك: فخز اٌذٌٓ ل -٘ـ( : اٌجًّ فً إٌذ125ٛدّذ اٌفزاٍ٘ذي )أػجذ اٌزدّٓ خًٍٍ ثٓ  أثٛاٌفزاٍ٘ذي ،

َ.1885ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌخبِظخ  -ثٍزٚد

 ٍٓ٘ـ.1408، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ إٌزاْ -اٌظبِزائً، ِؤطظخ دار اٌٙجزح  إثزاٍُ٘رذمٍك: د. ِٙذي اٌّخشًِٚ ٚد.  -ِؼجُ اٌؼ

  :ًدّذ ػجذ اٌؼٍٍُ اٌجزدًٚٔ، دار أْ صذذٗ: آاٌمز إلدىبَ٘ـ(: اٌجبِغ 621اٌمزغجً ) األٔصبريدّذ أػجذ هللا ِذّذ ثٓ  أثٛاٌمزغج

َ.1852 -٘ـ 1322ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ  -اٌززاس اٌؼزثً، ثٍزٚد إدٍبء
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  ٍُد.غ.2000 -٘ـ1420ِصز  -دار غزٌت، اٌمب٘زح  -(األصٛادوّبي ثشز: ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبَ )ػ ،َ

  :1836 األٌٚىسوً ِجبرن، اٌطجؼخ  رذمٍك: -ٚاألدة٘ـ(: اٌىبًِ فً اٌٍغخ 295ػجبص ِذّذ ثٓ ٌشٌذ اٌّجزد ) أثٛاٌّجزد.َ

  :رذمٍك: شٛلً ظٍف، دار اٌّؼبرف، اٌمب٘زح -دّذ ثٓ ِٛطى ثٓ اٌؼجبص ثٓ ِجب٘ذ )   (: اٌظجؼخ فً اٌمزاءادأثىز  أثٛاثٓ ِجب٘ذ- 

٘ـ.1400ِصز، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ 

  :1829 -٘ـ1389 األٌٚىاٌىٌٛذ، اٌطجؼخ  -دار اٌىزت اٌضمبفٍخ -ْ ٚاٌمزاءاد فً إٌذٛ اٌؼزثًآصز اٌمزأِذّذ طٍّز اٌٍجذي.َ

  :ًرذمٍك: د. ِذً  -٘ـ(: اٌىشف ػٓ ٚجٖٛ اٌمزاءاد اٌظجغ ٚػٍٍٙب ٚدججٙب432غبٌت اٌمٍظً ) أثًِذّذ ِىً ثٓ  أثِٛىً اٌمٍظ

، د.غ.1824َ -٘ـ1384اٌذٌٓ رِعبْ، ِطجٛػبد ِجّغ اٌٍغخ اٌؼزثٍخ ثذِشك 

  ً1899ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌزاثؼخ  -رذمٍك: دبرُ صبٌخ اٌعبِٓ، ثٍزٚد -ْآاٌمز إػزاةِشى.َ

  :٘ـ.1405 إٌزاْ -اٌذٛسح، لُ  أدةٔشز  -٘ـ(: ٌظبْ اٌؼزة211اٌفعً جّبي اٌذٌٓ ِذّذ ثٓ ِىزَ اثٓ ِٕظٛر ) أثٛاثٓ ِٕظٛر

  :رذمٍك: د. سٍ٘ز غبسي سا٘ذ، ػبٌُ اٌىزت،  -ْآاٌمز إػزاة (:339ٖثٓ إٌذبص ) إطّبػًٍدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ أجؼفز  أثٛإٌذبص

َ.2009 -٘ـ1428ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٍٔخ  -ثٍزٚد

 ْ٘ـ.1409 األٌٚىِىخ اٌّىزِخ، اٌطجؼخ  -اٌززاس اٌؼزثً إدٍبءِزوش  -ِؼبًٔ اٌمزا
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 ر السياسي لإلمام عمي )عميو السالم( في عصر الرسالة الدو                   

 داودعباس عبيد أ.م. 

 اسيام الدور السياسي لإلمام عمي)عميو السالم( في عصر الرسالة بحثو ىذا دراسة تناول الباحث في     
وقد ناقش الباحث في اسالم االمام عمي)عميو السالم(  من خالل مؤلفات مؤرخي القرن الثالث اليجري

بني ىاشم  ودوره في اليجرة النبوية بوصفو )عميو السالم( أحد فتيان واسياماتو في حركة الدعوة االسالمية
)عميو السالم(  ،ثم تناول الباحث دوره حينذاك الرىط الذي تحمل أعباء الدعوة االسالمية في سنينيا األولى

في غزوات الرسول)ص( وسراياه بوصفيا أىم األحداث السياسية والعسكرية في العيد المدني ،وبالتالي تم 
األبعاد السياسية لمنزلة االمام عمي بن أبي طالب)عميو السالم( من الرسول الكريم)ص( وبالتالي مناقشة 

 . ي من تمك المنزلةبقى الباحث متتبعا مواقف بعض مؤرخي القرن الثالث اليجر 

االمام عمي بن أبي طالب )عميو السالم ( ودوره عن سيرة خميفة المسممين يعد البحث : لمقدمة ا 
، ألنيا من السياسي في عصره احتل المكان البارز والمرموق لدى المسممين في كل أرجاء المعمورة 

األمور األولية التي عمى المسمم معرفتيا ألدراك المراحل التي مرت بيا الدعوة االسالمية وفيميا، ومعرفة 
، والظروف التي رافقت والدتيا ، فضال عن معرفة عوامل نشأتيا الظروف التي سبقت الدعوة االسالمية 

تكوين ىذه الشخصية االسالمية الفذة  وأسيمت في اجتمعتوصيرورتيا وكيف أن ىذه الظروف والعوامل 
عمي )ع( عمى الرغم  لإلماموىذا ما دفع الباحث عمى التبحر في طيات التاريخ لمعرفة الدور السياسي 

من مرور ما يقارب ألف وأربعمائة سنة مرت عمى استشياده )ع(، ما كتبت أقالم المثقفين من عمماء 
من المتقدمين والمتأخرين عمى اختالف ىوياتيم  المؤرخينومفكرين وأدباء وشعراء ولغويين ، فضال عن 

تدون تأمالتيم وأفكارىم وأبحاثيم وتحقيقاتيم عن ىذه وانتماءاتيم الدينية والمذىبية والقومية والسياسية ، 
فضال عن سيرتو الجيادية بأبعادىا المختمفة كالسياسية والحضارية واالجتماعية ، الشخصية المتميزة ،

العالم أجمع ،  مستوىيو السالم ( شخصية دينية مرموقة تحظى باالحترام واالجالل عمى بوصفو ) عم
. لذلك من المؤكد ان ىذه الدراسة لن تكون آخر عمى وجو األرض  باإلسالملو كل من يدين التي يكنيا 

وال أظن أن مدادا تسطر بو مآثر ىذه  السالم(، )عميوما يكتب عن سياسة االمام عمي بن أبي طالب 
تناول الباحث  وقد قسم البحث الى مبحثين الساعة.الشخصية سوف يجف في يوم من األيام حتى قيام 

: اسالم أوال المكي:العيد  السالم( فيعمي بن أبي طالب )عميو  لإلمامالدور السياسي  األول:في المبحث 
  السالم(.االمام عمي بن أبي طالب )عميو 
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 النبوية.في الدعوة االسالمية واليجرة  السالم(: دور االمام عمي بن أبي طالب )عميو ثانيا

  المدني.في العيد  السالم(عمي بن أبي طالب )عميو  لإلمامالدور السياسي  :الثانيالمبحث 

 في الغزوات والسرايا النبوية. السالم(: دور االمام عمي بن أبي طالب )عميو أوال

 لدى الرسول)ص( وأبعادىا السياسية. السالم(: منزلة االمام عمي بن أبي طالب )عميو ثانيا

بوصفو  لإلسالمعمى الرغم من الطبيعة العقائدية .  السالم(اسالم االمام عمي بن أبي طالب )عميو  وال:ا
أحد األديان السماوية الكبرى ، ليس بمقدور أحد تجريده من أبعاده وأىدافو وأساليبو السياسية ، اذ ثبت 
عقائديا وتاريخيا ان االسالم نظام شامل وجد لقيادة الحياة االنسانية بمجاالتيا كافة ، ومنيا المجال 

وقف سياسي أتخذه في حياتو ، ومن ىنا السياسي ، لذلك يعد اسالم االمام عمي )عميو السالم ( أول م
(، تعرف الروايات مؤرخي القرن الثالث اليجري بشأن اسالم االمام عمي) عميو السالم تأتي الحاجة الى 

فضال عن ذلك تعد الروايات الواردة بيذا الشأن من أكثر الروايات تأثرا بالعوامل السياسية اذ يعد اسالمو 
م مدى استحقاقو لخالفة رسول اهلل )ص ( وىو ما أصبح محورا أساسيا من امرا وثيق الصمة بأفضميتو ، ث

، اذا كانت الدعاية المحاور التي دارت حوليا النزعات السياسية عبر العصور االسالمية المختمفة 
أساسا  اعتمدت مام عمي بن أبي طالب )عميو السالم (السياسية لمعاوية بن أبي سفيان في صراعو مع اال

بين موقفو وموقف االمام عمي من مقتل الخميفة عثمان بن عفان ) رض ( ومن قاتميو، مع  المقارنة
. وبعد استشياده )عميو السالم( شيدت 1وفضمو وقرابتو( عميو السالم)االمام عمي بأسبقيةمعاوية  اعتراف

السنوات وبأمر من معاوية بن أبي سفيان نفسو محاوالت جادة لممساس بأسبقيتو في االسالم وفضمو، قال 
)... وقد عممت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدىما من بني مروان أيام ممكيم. وذلك نحو  2االسكافي 

خفاء فضائمو، وستر مناقبو وسوابقو ...(.  ثمانين سنة. لم يدعوا جيدا في حمل الناس عمى شتمو ولعنو وا 
فكانت ىذه االجراءات التي أتخذىا األمويون بالغة األثر في الروايات التاريخية المتعمقة بيذا البحث ، 
وبالتالي شيدت العصور العباسية أيضا محاوالت مماثمة ابتدأت في عيد أبي جعفر المنصور الذي كان 

، التي طالما حمميا دعاتيم ابان الثورة 3ح من لدى العباسيين لمشعارات السياسية العمويةعيد تنكر واض
العباسية ضد األمويين ، بعد ثالثة عشر عاما من اعالن داود بن عمي العباسي في خطبة تولي أبي 

فة سابقة ىـ ( ، عن عدم اعتراف العباسيين بأي خال 132العباس السفاح الخالفة في مدينة الكوفة سنة ) 
، لم يتردد أبو جعفر المنصور في أول اصطدام 4غير خالفة االمام عمي بن أبي طالب )عميو السالم ( 
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، وذلك ما ظير واضحا من خالل 5لو بالعمويين من اعالن تشكيكو في أحقية االمام عمي بالخالفة 
ىـ (مطالبا بالخالفة 145نصوص المراسالت بين المنصور ومحمد النفس الزكية الذي ثار عميو سنة ) 

: ) ... وأما ما فخرت بو من عمي وسابقتو فقد حضرت رسول اهلل ) ص ( 6فكتب المنصور لمحمد قائال
الوفاة فأمر غيره بالصالة ، ثم أخذ الناس رجال بعد رجل فمم يأخذوه وكان في الستة فتركوه كميم دفعا لو 

عوف فقدم عميو عثمان بن عفان )رض( وقتل عثمان عنيا ، ولم يروا لو حقا فييا ، أما عبد الرحمن بن 
وىو لو متيم وقاتمو طمحة والزبير وأبي سعد بن أبي وقاص بيعتو وأغمق دونو بابو ثم بايع معاوية بعده ، 
ثم طمبيا بكل وجو وقاتل عمييا وتفرق عنو أصحابو وشك شيعتو قبل الحكومة ، ثم حكم حكمين رضي 

فاجتمعا عمى خمعو ... (.وقد سمحت حرية التعبير النسبية  التي تمتع بيا بيما وأعطاىما عيده وميثاقو، 
بعض عمماء المعتزلة مطمع القرن الثالث اليجري بأن يكون موضوع األفضمية بالخمفاء الراشدين مادة 

، يتبين أن االختالف في روايات 7دسمة لممجاالت الكالمية ذات الطبيعة التاريخية التي سادت حينذاك 
 ي القرن الثالث اليجري بشأن اسالم االمام عمي )عميو السالم ( كان عمى شكل ثالثة حاالت : مؤرخ

الحالة األولى : عمر االمام عمي )عميو السالم ( حين أسمم اختمفت الروايات في تحديد سن االمام )ع ( 
كثر من تاريخ حين أسمم وأغمب مؤرخي القرن الثالث اليجري لم يثبت عمى تاريخ واحد وانما ذكر أ

.أنو أسمم وعمره خمس عشرة أو ست عشرة ، وذكر ابن   8إلسالمو ) عميو السالم ( ، روى الصنعاني   
ثالث روايات بيذا الشأن : رواية مجاىد : أنو أسمم وعمره ) ع ( عشر سنين وىو ما نقل عن  9سعد

: أن عمره كان تسع سنين أيضا ، ورواية زيد بن الحسن بن عمي ) عميو السالم (  10محمد بن اسحق
، وروي ابن قتيبة انو كان ابن تسع سنين لما أسمم ، 11ورواية الحسن بن زيد : أن عمره كان أقل من ذلك

عمى رواية الواقدي بأن االمام عمي )ع ( أسمم وعمره احدى عشرة سنة فقال : ) وذلك  12وعول البالذري 
شر ويقال ابن تسع ويقال ابن سبع(، وذكر الكوفي ىو الثبت ( ، وأضاف البالذري :) ... ويقال ابن ع

أنو كان آنذاك ابن  14ان عمر االمام حين أسمم اثنتي عشر سنة وتفيد الثانية 13روايتين : تفيد األولى 
 خمس عشرة أو ست عشرة سنة .

 أسبقيتو في االسالم: ال خالف في أن االمام عميا )ع( كان من أوائل من أسمم وصدق الحالة الثانية:
النبي محمد )ص(، بل تجزم أغمب الروايات التي ذكرىا مؤرخو القرن الثالث اليجري بأنو أول من صدق 
الرسول األعظم )ص( وصمى معو، لكن ذلك ال يمنع من وجود بعض الروايات التي أخرت اسالم االمام 
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لة أسبقية االمام عمي بن أبي طالب )عميو السالم( وقدمت عميو غيره، وقد اتخذت ىذه الروايات من مسأ
 عمي في االسالم عدة اتجاىات كما يمي: 

أنو أول من أسمم : أشار عدد من مؤرخي القرن الثالث اليجري صراحة أو ضمنا الى أن االمام عميا  -1
بأسناده عن النبي محمد )ص ( أنو قال لفاطمة )ع ( : ) يا فاطمة أما  15أول من أسمم ، روى الكوفي 
أىل األرض أباك فبعثو نبيا ثم اختار منيم بعمك فأوحى الي فأنكحتو أما عممت أن اهلل اختار من 

 16عممت يا فاطمة أني بكرامة اهلل اياك زوجتك أعظم حمما وأقدميم سمما وأكثرىم عمما (.وروي البالذري
 بإسناده عن سممان الفارسي أيضا .

بإسناده عن ابن عباس أنو  18سعد : من ذلك ما رواه ابن17أنو )عميو السالم( أسمم بعد خديجة بنت خويمد -2
 قال: )أول من أسمم من الناس بعد خديجة عمي(. 

وعن عمرو بن 20وابن سعد بإسناده عن الزىري 19أن زيد بن حارثة أول من أسمم: روى ذلك الصنعاني  -3
 . 21عبسة 

بإسناده عن ابن أروى الدوسي وعن ابراىيم  22أن أبو بكر )رض( أول من أسمم: روى ذلك ابن سعد -4
 بإسناده عن ابراىيم النخعي أيضا.23لنخعي، ورواه ابن أبي شيبةا
االتجاه التوفيقي : انتيج بعض الرواة منيجا توفيقيا فعّدوا كال من االمام عمي) عميو السالم( وخديجة بنت  -5

خويمد وزيد بن حارثة وأبي بكر)رض( أول الناس اسالما ، اذ روي أن خديجة أول من أسمم من النساء 
 25ونحا اليعقوبي 24وعمي)عميو السالم( أول من أسمم من الغممان وأبو بكر)رض( أول من أسمم من الرجال

عمى ما 26في احدى رواياتو ىذا المنحى اال أنو عد عميا )عميو السالم( في الرجال . أما رد االسكافي ،
 رواه الجاحظ كاآلتي:

اسالما ال يعد احتجاجا صحيحا بدليل عدم أوال: ان احتجاج الجاحظ بأن أبا بكر )رض( أول الناس 
 اعتماد أبي بكر نفسو عميو يوم السقيفة.  

ثانيا: ذكر االسكافي أن جميور المحدثين روى أن أبا بكر)رض( أسمم بعد عدة من الرجال منيم: االمام 
د بن عمي)ع( وأخوه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة السممي وخال

 سعيد بن العاص وخباب بن األرت.
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ثالثا: أورد االسكافي روايات عن أبي عباس تفيد أن االمام عميا)ع( أول من أسمم وذكر أنيا روايات أكثر 
وأشير مما رواه الجاحظ عن ابن عباس بان أبا بكر أول من أسمم، فذكر االسكافي رواية مسندة عن ابن 

 جال عمي)ع((. عباس انو قال: )أول من صمى من الر 

رابعا: احتج االسكافي عمى رواية الجاحظ بان الرسول)ص( قال: )انما تبعني حر وعبد(. قائال: فأنو)ص( 
 لم يسم في ىذا الحديث أبا بكر وبالال وكيف وأبو بكر لم يشتر بالال اال بعد ظيور االسالم بمكة.  

( أول   ة الوثيقة تفيد بان اإلمام عمياً )خامسا: ذكر االسكافي أن الروايات الصحيحة واألسانيد القوي
 الناس إسالما، ثم أورد من ىذه الروايات ما قارب الخمسة عشر رواية كميا تفيد أسبقية اإلمام عمي     )

 .عمى غيره في اإلسالم ) 

أىمية   ذكرنا سابقا أن إلسالم اإلمام عميالحالة الثالثة : التوظيف السياسي لتاريخ إسالمو : 
لغة؛ وذلك الرتباطو بقضية سياسية ميمة متمثمة بمدى استحقاقو لإلمامة؛ لذلك ظير لدينا اتجاىان با

(، فقد ذىب أصحاب االتجاه األول إلى تجربة  متضادان في قضية تقدير أىمية إسالم اإلمام عمي)
شيد تقديم غيره  ووظفوا ذلك سياسيًا في تبرير الواقع السياسي الذي ( من أية أىمية تذكر  إسالمو )

من عمماء القرن الثالث اليجري  .عميو في تولي الخالفة، أما أصحاب االتجاه الثاني الذين تحدث بمسانيم
( إلى اإلسالم فضيمة من فضائمو   ) االسكافي والطبري الشيعي فقد عدوا أسبقية اإلمام عمي :كل من

 فة الرسول)ص(.                                                                                      تميزه عن غيره من الصحابة، وتجعمو أكثرىم استحقاقا لخال

لم تعُد السياسة في المجتمع  :( في الدعوة اإلسالمية واليجرة النبوية  دور اإلمام عمي ) :ثانيا
األحرى العالقات بين بطون قبيمة المكي قبل اإلسالم أن تكون نوعًا من أنواع العالقات القبمية، أو ب
 .بطريقة تذكرنا بالطريقة التوافقية 27واحدة، ىي قبيمة قريش التي تقاسمت فيما بينيا حكومة مكة وقتذاك

والحقيقة أن  .المتبعة في وقتنا الحاضر، في تقسيم السمطة التنفيذية في حالة العجز عن اختيار األكفأ
الم لم يكن بإمكانو مواجية قريش سياسيا، من دون أن يأوي إلى الرسول)ص( لما أمر بالدعوة إلى اإلس

ركن شديد يمثل الدعامة الخارجية لمدعوة، وىي تشق طريقيا وسط ذلك المجتمع الغارق في الجاىمية 
والعصبية القبمية .الذين أرادوا قتل رسول اهلل )ص(، كان أبو طالب وبنو ىاشم العائق الوحيد الذي وقف 

جراءاتيا وبغية إجبارىم عمى  في طريق تنفيذ ذلك القرار، حتى أيست قريش منيم فصعدت من ضغوطيا وا 
التخمي عنو وتسميمو إلييا لقتمو، فكتب سادة قريش صحيفة تضمنت مقاطعة بني ىاشم اجتماعيا 
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سو :". . . أقام رسول اهلل)ص( بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى اهلل ويعرض نف 28وقال ابن سعد .واقتصادياً 
عمييم كل سنة بمجنة وعكاظ ومنى أن يؤوه حتى يبمغ رسالة ربو وليم الجنة فميست قبيمة من العرب 
نجاز ما وعده فساقو إلى ىذا الحي من  تستجيب لو ويؤذى ويشتم حتى أراد اهلل إظيار دينو ونصر نبيو وا 

 األنصار...".  

غزوات الرسول)ص( وسراياه ىي النشاط ( في العيد المدني: لعل   الدور السياسي لألمام عمي)
السياسي والعسكري األىم الذي يميز العيد المدني من عصر الرسالة، كذلك تعد تصريحات الرسول 
جراءاتو االستباقية تجاه مرحمة ما بعد وفاتو ، حاول الباحث في ىذا المبحث دراسة موقع اإلمام  )ص( وا 

 : ت مؤرخي القرن الثالث اليجري وعمى النحو اآلتي( في ىذين المحورين ، من خالل مؤلفا  عمي)

تعد غزوات الرسول )ص( وسراياه من أىم الحوادث  ( في الغزوات والسرايا النبوية:  أوال: دوره )
التاريخية التي حظيت باىتمام خاص من لدن المؤرخين القدامى والمحدثين، حتى أوردىا بعضيم 

التفاصيل تضمنت إيضاحا ميما لمدور الذي أداه معظم الصحابة  بتفاصيميا الدقيقة، وال شك في أن ىذه
األوائل، الذين شكموا بطبيعة الحال مادة تمك الغزوات والسرايا، فيم الرعيل األول من المجاىدين الذين 
حمموا راية اإلسالم خمف الرسول )ص( وأسيموا معو في تشييد دولتو. ويتضح من خالل استقراء ىذه 

 :( كان دورا متميز؛ وذلك لمدالئل اآلتية  ر اإلمام عمي)الروايات أن دو 

 تتضح ىذه الخصوصية من خالل اطالع اإلمام عمي) خصوصية الدور المناط بو في المعارك : -۱
 يكتسب حامل المواء أىميتو من أىمية المواء ذاتو في 29 حمل المواء والراية: -:أ ( بالميمات اآلتية

كان منصب المواء من جممة مناصب قريش في حكومة مكة، مما يدل عمى المعارك، وقبل اإلسالم 
أىميتو، وكان القريشيون يتفقون عمى اختيار حامل المواء قبل المعركة أو يسممونو إلى أحد أصحاب ىذا 

، وقد حمل أبو سفيان بن حرب حممة المواء من بني عبد الدار مسؤولية اليزيمة  30المنصب من بني أمية
ت ليا قريش في معركة بدر الكبرى، فقال: " يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، التي تعرض

أن اإلمام  32روى ابن سعد   31". . . فأصابنا ما قد رأيتم وانما يؤتي الناس من قبل راياتيم إذا زالت زالوا
ـ وكان لواء أبيض، ى2سنة 33)ص( في غزوة طمب کرز بن جابر الفيري ( حمل لواء الرسول  عميًا )

" وكان أمام رسول اهلل )ص(  :في خبر غزوة بدر الكبرى عن ابن إسحاق انو قال34وروى ابن ىشام 
رايتان سوداوان إحداىما مع عمي بن أبي طالب، يقال ليا العقاب واألخرى مع بعض األنصار "، وفي 
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( كان   أن اإلمام عميا ) 36يذكر ابن سعد والطبر  ىـ۳سنة  35خبر غزوة قرقرة الكدر أو قرارة الكدر
 حامل لواء الرسول )ص(. 

( لنيوض ببعض الميمات   اإلمام عميًا)  اختار رسول اهلل)ص( :إرسالو في ميمات استثنائية -ب
      االستثنائية، التي يبدو من طبيعتيا صعوبة النيوض بيا من لدن غيره من الصحابة                                             

( في غزوات الرسول )ص( وسراياه بإبدائو   تميز دور اإلمام عمي ) :( وبسالتو  شجاعتو ) -2
( وبسالتو، في غزوات وسرايا   شجاعة فائقة وبسالة نادرة، وتظير أىمية شجاعة اإلمام عمي )

 الرسول )ص( من خالل ما يأتي

ذكر بعض مؤرخي القرن الثالث اليجري من قتل من  :كثرة من قتل من المشركين في تمك المعارك - أ
إذ أن ىناك أعدادا من القتمى لم يذكر مؤرخو القرن  (  المشركين في بعض الغزوات، عمي )

الثالث اليجري أسماءىم أو أسماء من قتميم اختمف مؤرخو القرن الثالث اليجري في مدى اىتماميم 
 أثره) -ب                                            بيذا الموضوع.                           

 في حسم المعارك ): (لم تكن صوالت اإلمام عمي  )  وجوالتو في الغزوات والسرايا أحداثا
عادية، يتساوى تأثيرىا في نتائج المعركة مع صوالت غيره من الصحابة وجوالتيم  وذلك ما يظير 

 من خالل ما يأتي:
ذكرنا فيما سبق األىمية والخطورة المتين يشكميما حامل المواء أو الراية في المعارك  :اتقتمو حممة الراي -1

أو ىزيمتو لو تأثير معنوي عمى الجيش وربما يؤدي إلى ىزيمة  .وقتذاك؛ إذ إن قتل حامل الراية أو المواء
صفو باألثر الحاسم .                                                  في المعارك وو  (  الجيش بأكممو ، وىذا ما يدعو إلى اإلشادة بأثر اإلمام عمي )

: من المعموم أن لوجود القائد السياسي أو الميداني أو البطل الذي يرىب جانبو في  قتمو صناديد القوم -۲
ساحة القتال أثره البارز في معنويات الطرفين المتحاربين ، ففي الوقت الذي ترتفع معنويات الجيش بوجود 

مجريات المعركة قائده أو بطمو وسط الميدان ، تنخفض معنويات المعسكر المقابل خشية منو أو من أثره في 
، أما إذا حدث أن قتل القائد أو البطل في المعركة فحتما أن لذلك مردودًا معنويا عظيما في كال المعسكرين 
، ومن ذلك ما أوجدتو إشاعة خبر مقتل الرسول)ص( يوم أحد من تراجع في صفوف المسممين ، حتى ألقي 

قف الميداني لجيش المشركين من جية أخرى من جية ، ومن تقدم في المو  37بعضيم السالح وترك القتال
صبره  -3.                                                           38بإسناده عن الزبير بن العوام

أشارت بعض مؤلفات مؤرخي القرن الثالث اليجري إلى أن ىنالك عددا من الصحابة،  :وثباتو في الحرب
ف الحرجة التي مر بيا في غزواتو، في معركة أحد تعرض المسممون صبروا مع رسول اهلل في بعض المواق
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 إلى ىزة عنيفة حينما انقمب نصرىم في ساحة القتال إلى ىزيمة كبرى، حتى نال المشركون من النبي )ص(
، إال أن ىنالك بعض الصحابة كانوا، كما  قمنا قد ثبتوا مع رسول )ص( 39بان جرحوه في وجيو ورأسو

وقاتل عمي  :40( كما يبدو م ما رواه ابن ىشام قائال نفر قميل في مقدمتيم اإلمام عمي ) ودافعوا عنو وىم
حين يوم  "وكان عمي ممن ثبت مع رسول اهلل )ص( :41بن أبي طالب ورجال من المسممين "، وقال ابن سعد

 : منزلة اإلمام عمي)نيا  .                                                           ثاأحد حين انيزم الناس 
(وأبعادىا السياسية: جرت العادة عمى إدراج المنزلة التي احتميا اإلمام عمي )( لدى الرسول )ص   )

لدى الرسول)ص(، ضمن مجموعة من الخصائص التي تميز بيا اإلمام عمي عن غيره من الصحابة، والتي 
مميزات أخرى وصف بيا صحابة آخرون عرفت  (، مثمما وجدت بالمقابل ( عرفت بفضائل اإلمام عمي )

( قد أخذت في مقاصدىا   بشكل عام بفضائل الصحابة ، يؤكد أن إجراءات الرسول، بحق اإلمام عمي )
 :السياسية أبعادا ثالثة ىي

( أسيمت بعض مؤلفات مؤرخي القرن الثالث اليجري في   التصريح بخالفة اإلمام عمي ) -1
( من بعده، وذلك بإيرادىا مجموعة   باستخالف اإلمام عمي )إثبات تصريح الرسول)ص( 

 من النصوص الميمة بيذا الشأن، ونكتفي بإيراد شاىدين بيذا الشأن ىما:
 ، أن رسول اهلل لما خمف اإلمام عميا ) 42حديث المنزلة: روى بعض مؤرخي القرن الثالث اليجري - أ

  ىـ، أشاع المنافقون المتخمفون في 9( في المدينة ولم يصطحبو معو إلى غزوة تبوك سنة
(استثقاال لو وتخفًا منو ،  وىناك أسباب   المدينة أن الرسول )ص( إنما ترك اإلمام عميا )
 (أميرا عمى المدينة، ىي:  عدة  بأن الرسول)ص( قد استخمف اإلمام عمي )

 ( إن استخالف الرسول اإلمام عميا   مع حاجتو الماسة إليو في الحرب، يو ) حي بأن ىنالك أمرا عظيما
 43(انو البد أن أقيم أو تقيم  ) لم يكن بإمكان أحد من الصحابة النيوض بو، وىذا ما يؤكده قولو لعمي

وربما كان األمر يتعمق بخطر ما كان الرسول)ص( يخشى أن تتعرض لو المدينة في غيابو، والسيما أن  .
يبدو انو غير مسبوق حتى تطرق القرآن الكريم إلى  ىذه الغزوة قد شيدت تخمف عدد من المنافقين بشكل

 ذلك.
 ص( عميا ) 44وعمل الطبري اإلمامي(استخالف الرسول   بعد تبوك عن المدينة، وتخمف المنافقين )

 .فييا واحتمال مياجمتيا من قبل المشركين؛ الن رسول اهلل عمم انو لن يكون في تبوك قتال
( بدور ىارون   رسول وأىمو ال يستمزم تشبيو دوره)( في أىل ال  إن تخمف اإلمام عمي ) - ب

.                                                               45من موسی؛ ألن موسى إنما خمف ىارون في قومو ال في أىمو
ما عرف بحديث الغدير، ومضمونو  46أورد عدد من مؤرخي القرن الثالث اليجري :حديث الغدير -ت 
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، وأخذ بيد  47خم )ص( لما عاد من حجة الوداع جمع المسممين في موضع عرف بغدير اهلل أن رسول
مواله، الميم والي من وااله وعاد من عاداه، وقد شيد  ي( ثم قال: "من كنت مواله فيذا عم  عمي)

قبل بعض الفرق اإلسالمية ،  أما من القرن الثالث اليجري حالة تنكر واضحة تجاء ىذا الحديث 
 فقد ذكر ىذا الحديث بالطرق اآلتية: 48البالذري

" نظرت إلى رسول اهلل )ص( رماة اهلل بغدير خم وىو قائم يخطب وعمي  :عن أبي ىريرة أنو قال -ث 
 إلى جنبو فأخذ بيده فأقامو وقال: من كنت مواله فيذا مواله.

خم، نؤدي الصالة جامعة وكسح  : " لما أقبمنا مع النبي )في حجتو فكنا بغديروعن البراء بن عازب قال
اييا الناس أو لسُت أولى بالمؤمنين من  :لمنبي)ص( تحت شجرتين فاخذ بيد عمي بن أبي طالب وقال

بمي. قال: أو ليس ازواجي أمياتيم؟ قالوا: بمى يا رسول اهلل. فقال: ىذا ولي من أنا مواله،  :أنفسيم؟ قالوا
 الميم وال من وااله وعاٍد من عاداه'.

' أقبمنا مع رسول اهلل)ص( في حجة الوداع فمما كنا  :لبراء بن عازب بطريق آخر أنو قال أيضاعن ا
ثم أخذ بيد  .إن اهلل موالي وأنا مولى كل مؤمن :بغدير خم أمر بشجرتين فكسح ما تحتيما، ثم قام فقال

 من كنت مواله فيذا مواله ثم قال الميم وال من وااله وعاد من عاداه'. :عمي فقال

: ثمة إجراءات أخرى قام بيا الرسول بوحي إليي بطبيعة (عن باقي الصحابة  تمييز اإلمام عمي )  
(عن بقية الصحابة ، ومن ىذه   الحال ، تفيد أنو رسول اهلل )ص( أراد بيا تمييز اإلمام عمي )

 اإلجراءات ما يأتي :

 الرسول )ص(آخى بين نفسو واإلمام عمي ): ذكر عدد من مؤرخي القرن الثالث اليجري أن المؤاخاة -أ
  فتميز بذلك عن غيره من الصحابة الذين آخى الرسول بين بعضيم وبعضيم االخر، روى ابن ، )
طالب ، فقال : ىذا أخي ، فكان  بيد عمي بن أبي]رسول اهلل)ص(  [عن ابن أسحق قال : أخذ 49ىشام

مام المتقين ور  سول رب العالمين الذي ليس لو خطير وال نظير من رسول اهلل )ص( عمي سيد المرسمين وا 
عن النبي)ص( حين أخي بين  "50:( أخوين ..."  وقال ابن سعد  العباد وعمي بن أبي طالب )

(  ثم قال أنت أخي ترثني وأرثك، فمما نزلت آية الميراث   أصحابو، وضع يده عمى منكب عمي)
 "  . قطعت ذلك

اتفقت معظم مؤلفات مؤرخي القرن الثالث اليجري عمى أن الرسول )ص( قد  :حديث سورة براءة –ب 
( ميمة تبميغ الناس في مكة بما أنزل اهلل تعالى عميو من سورة براءة )التوبة(  أوكل إلى اإلمام عمي)
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، وتضمن ىذا التبميغ : أنو ال يدخل الجنة كافر ، وال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، 
ووافق نزول ىذا األمر اإلليي مع موسم الحج،   51عيد فيو لو إلى مدتو .ومن كان لو عند رسول اهلل

(امير عمى الناس في الحج، ولكن الرسول)ص( اختص عميا( دون وكان رسول اهلل قد بعث ابا بكر )
لذلك   52مني....(بميمة التبميغ عنو معمال ذلك بالقول : '. . . ال يبمغ عني غيري أو رجل أبي بكر)

 باتجاه مختمف: وصمتنا الروايات عن ىذه الحادثة في بعض مؤلفات مؤرخي القرن الثالث اليجري 

(، ( والتأكيد أن اإلمرة ألبي بكر)  وميمة اإلمام عمي ) (الفصل بين ميمة أبي بكر)أوال:  
يقو إلى مكة فسألو أبو (في العرج في طر (  لحق أبي بكر )  فذكر أصحاب ىذا االتجاه أن عميا )

، سألو 54، وفي رواية ابن سعد53(: بل مأمور  ( : " أمير أم مأمور ؟'، فأجابو اإلمام عمي )بكر )
(: "ال ولكن بعثني أقرا براءة   (: استعمالك رسول اهلل)ص(  عمى الحج؟ ، فقال عمي )أبو بكر )

قام كل بميمتو، فحج  .أصحاب ىذا االتجاهعمى الناس وانبذ إلى كل ذي عيد عيده"، وفي مكة كما ذكر 
  (وعمي )( عمييم سورة براءة يوم النحر، ثم عاد أبو بكر )  ) ( بالناس وقرا عميأبو بكر )

 .  55(سوية إلى المدينة

االنتباه اإلجراءات  56ثانيا : دعم موقف اإلمام عمي( )بالدعاة المصدقين(: لفت أحد الباحثين المحدثين
استباقية إن صح التعبير وأخرى قام بيا الرسول )ص(، كانت غاية في األىمية التوضيح الحقائق لألمة 

        اإلسالمية في زمن يكون فيو الرسول )ص( قد غاب عن ىذه الدنيا وغابت معو الكثير من الحقائق.                                       
( من الخروج عميو: كان من بين اإلجراءات ذات األبعاد   خالفي اإلمام عمي )تحذير بعض م

السياسية المستقبمية التي اتخذىا الرسول )ص(، إجراءين قصد رسول اهلل )ص( منيما تحذير بعض الذين 
(، كما يتضح من الروايات الواردة في بعض   عمم بأنيم سيخرجون مستقبال عمى اإلمام عمى )

 ؤرخي القرن الثالث اليجري، التي تضمنت اآلتي :مؤلفات م

أن رسول اهلل )ص( حذر نساءه من  58: روى عدد من مؤرخي القرن الثالث اليجري 57حديث الحواب
أن إحداىن ستنبحيا كالب الحواب و أن عائشة أم المؤمنين نبحتيا كالب الحواب لما خرجت إلى 

أن  ، ويظير من ىذين الحديثين كما ذكرنا 59تيبةالبصرة قبيل معركة الجمل ، وتفيد رواية ابن ق
بعض إجراءات الرسول )ص( قد تضمنت التحذير من مغبة الوقوف بوجو مشروع اإلصالح الذي 

  . الخالفة( النيوض بو إذا ما تولى   ينتظر من اإلمام عمي )
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 :  ىوامش البحث 

                                                           

 وموضعك ص() هللا رسول من وقرابتك االسالم فً شرفك وأما)...  ع(:) علً االمام الى معاوٌة من رسالة فً جاء -2
 أبو محمد تح: واألدب، اللغة فً الكامل هـ(، 222 ت) ٌزٌد بن محمد العباس أبو المبرد، ...(، أدفعه فلست قرٌش من

   .222 ص ،2 ج م، 2222 بٌروت العصرٌة، المكتبة إبراهٌم، الفضل

 . 222، ص 2222العثمانٌة، دار الكتاب العربً، القاهرة،  هـ(، 222)الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحرت  - 2

 .  222م ، ص  2222لٌدوك، علً ومعاوٌة فً الرواٌة العربٌة المبكرة، تر: عبد الجبار ناجً، قم  بٌترسن، اٌلرلنغ - 2

منبركم هذا خلٌفة بعد رسول هللا )ص( اال أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب  دقال داود بن علً: )... أال وانه ما صع - 2

 .22، ص 2العباس ...(. الطبري، تارٌخ الرسل والملوك، ج بن محمد وأشار بٌده الى أبً  )ع( وأمٌر المؤمنٌن عبد هللا

التارٌخ السٌاسً، مكتبة  –ماجد عبد المنعم، العصر العباسً األول أو القرن الذهبً فً تارٌخ الخلفاء العباسٌٌن  - 2

 . 22 – 22، ص 2م، ج  2222األنجلو المصرٌة، القاهرة 

دراسة ونصوص، مؤسسة الرسالة،  –رٌة العائدة للعصر العباسً األول حمادة، محمد ماهر، الوثائق السٌاسٌة واالدا -2

 . 222 – 222ص  م، 2222بٌروت 

م، ص  2222هارون، عبد السالم محمد فً تحقٌقه كتاب الجاحظ المعنون: العثمانٌة، دار الكتاب العربً، القاهرة  - 2

22. 

هـ(، المصنف، تح: حبٌب الرحمن األعظمً، منشورات المجلس العلمً،  222بن همام )ت  قالصنعانً، عبد الرزا  - 2

 . 222، ص 2هـ( ج  2222د.م،)

 .222 – 222، ص 2د. ت(، ج)هـ(، الطبقات الكبرى، دار صادر، بٌرو ت  222ابن سعد، محمد )ت  - 2

هـ(، مطبعة أمٌر، قم  222لم الدٌنوري )ت بن مس عكاشة، ثروة، )المحقق( كتاب: المعارف، البن قتٌبة عبد هللا 22

 .22هـ، ص 2222

هـ(، أنساب األشراف، تح: محمد باقر، مؤسسة األعلمً، بٌروت،  222البالذري، أحمد بن ٌحى بن جابر )ت  - 22

 .22 – 22، ص2222

ء الثقافة االسالمٌة، محمد بن سلٌمان، مناقب االمام أمٌر المؤمنٌن على )ع(، تح: محمد باقر المحمودي، مجمع احٌا - 22

 . 222، ص 2هـ، ج  2222قم 

 . 222، ص 2المصدر نفسه، ج  - 22

، هـ 2222هـ(، تارٌخ االمم والملوك، دار الكتب العلمٌة، بٌروت  222الطبري، أبو جعفر محمد بن جرٌر )ت  - 22

 .22، ص 2ج

، مؤسسة النشر 2مالك المحمودي، طهـ(، المناقب، تح:  222الخوارزمً، الموفق بن أحمد بن محمد المكً )ت  - 22

 . 222، ص 2هـ، ج  2222االسالمً، قم، 

عمر البارودي، دار  هـ(، األنساب، تح: عبد هللا 222السمعانً، أبو سعد عبد الكرٌم محمد بن منصور التمٌمً )ت  -22

  . 222 – 222م، ص  2222الجنان، بٌروت 
، دار الكتب 2هـ(، السٌرة النبوٌة، تح: أحمد فرٌد المزٌدي، ط 222ت )ابن اسحق، محمد المطلبً المدنً  - 22

 (. 2222العلمٌة)بٌروت،

 . 22ابن سعد، الطبقات، المصدر السابق، ص  - 22

 . 222- 222الصنعانً، المصنف، المصدر السابق، ص  - 22

 . 22ابن سعد، الطبقات، المصدر السابق، ص  - 22
 . 222 – 222المصدر نفسه، ص  - 22

  . 222ابن سعد، الطبقات، المصدر السابق، ص -22
  .222، 222، 222، ص2الصنعانً، المصنف، ج  -22

هـ(، الذرٌة الطاهرة، تح: محمد جواد  222ت )الدوالبً، أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد األنصاري الرازي  - 22

 . 22هـ(، ص  2222الجاللً، مؤسسة النشر االسالمً، )قم، 
 . 22خ األمم والملوك، المصدر السابق، ص الطبري، تارٌ - 22

نهج البالغة، تح: محمد أبو الفضل  حهـ(، شر222ابن أبً الحدٌد، عز الدٌن عبد الحمٌد بن هبة هللا المدائنً )ت  - 22

 . 222 - 222م، ص 2222، دار احٌاء الكتب العربٌة، القاهرة، 2ابراهٌم، ط
بن أبً طالب، بحث منشور صمن كتاب، علً بن أبً طالب، لرؤٌة عمارة ، محمد ، الفكر االجتماعً لعلً  - 22

 . 2- 2م ، ص2222عصرٌة جدٌدة لمجموعة من المؤلفٌن، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت ، 
 .  222/ 2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  - 22
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تسمى لواء اذا عقدت للحرب فقط. زٌدان ، اللواء والراٌة شًء واحد ولعل اللواء أصغر من الراٌة أو ان الراٌة  - 22

 2/222تارٌخ التمدن االسالمً،
 .  222/ 2. ٌنظر : زٌدان ، تارٌخ التمدن االسالمً ،  222/ 2ابن عبد ربه ، العقد الفرٌد ،  - 22
 . 222 – 222/ 2ابن هشام ، السٌرة النبوٌة ،  - 22
 .  222/ 2تارٌخ ، . انظر: الطبري ،  2/2ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  - 22
كان كرز بن جابر الفهري قدأغار على سرح) مواشً( المدٌنة الذي كان ٌرعى على بعد ثالثة أمٌال من المدٌنة  - 22

 . 2/ 2فأستقاه ، فخرج رسول هللا )ص(فً طلبه فلم ٌلحق به. ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 
 . 222/ 2ي ، تارٌخ ، . ٌنظر : الطبر 22/ 2ابن هشام ، السٌرة النبوٌة ،  - 22
بناحٌة المعدن على بعد ثمانٌة برد) مفردها: برٌد( عن المدٌنة ، وقٌل ماء لنبً سلٌم وكان قد بلغ الرسول)ص( ان  - 22

 . 222/ 2. ٌنظر: الحموي ، معجم البلدان ،  22/ 2هناك جمعا من سلٌم وغطفان فسار الٌهم . ابن سعد ، الطبقات ، 
 .  22/ 2،  ابن سعد ، الطبقات - 22
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Abstract 

Approaching the writer’s intentions and their perceptions occurs within 

pragmatics. Pragmatics is closely connected with stylistics especially in poetry. 

This paper examines Abid Al- Razzak’s poem pragma- stylistically. It aims to 1- 

find out the role and function of speech acts in interpreting and understanding 

his poem and its impact on the his style 

2- identify the most common category of speech acts that has an impact on his 

style 3- show the most common figure of speech that affects his style. In order to 

achieve the goals of the study, the researchers utilizes Searle’s model of speech 

act qualitatively with some figures of speech. The study concludes that the poet 

utilizes certain categories of speech acts such as assertive and expressive speech 

act to covey his message of faith and certitude in this Imam. Some figures of 

speech such as metaphor, repetition and exaggeration are utilized to reinforce 

the true faith in this Imam 

     1- Introduction 

Language is a means of communicating our ideas and emotions which is found 

in various genres such as articles, poems, etc. How this means   is utilized 

depends on the speaker/ writer’s perspectives. A poet/ poetess, for example, 

utilizes language in a way that expresses his/ her intentions. Approaching the 

speakers' intentions and their perceptions occur within the field of pragmatics. 

Leech ( 1981:5) states that the pragmatic study of language aims to explore the 

meaning derived from the context in which the utterance is used and how it is 

used rather than from the formal properties of words and constructions as in 

semantics. Any pragmatic element found reflects the style of the writer. De Vito 

( cited in Ogunsiji ( 2012)) defines style as" the selection and arrangement of 

linguistic features which are open to choice" That is, whether he intends to 
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assert something or express emotion. Abid Al- Razzak Abid Al-Wahid is an 

Iraqi poet who is known for his distinctive style. This paper is a pragma- 

stylistic study of his poem Fi Rehab Al- Hussein which aims to  

1- Find out how the poet exploits pragmatic theory called speech act theory that 

yields stylistic effect in his poem. 

2- Identify the most dominant category of speech acts that has an effect on his 

style. 

3- show the most common figure of speech that affect his style. 

2- Theoretical Background 

2-1 Speech Act Theory 

One of the theories which is studied within pragmatics is speech act. According 

to this theory, which is invented by Austin, people use language not only to say 

things but also to perform actions. It consists of three levels: locutionary , 

illocutionary, and perlocutionary acts. Locutionary act is the production of 

actual utterance whatever its language is. Illocutionary act is the intention of the 

speaker attempts to convey. Perlocutionary act is the effect of our utterances on 

the hearer ( Black, 2006: 17) 

        What is important is that certain circumstances must be available in order 

for a speech act to be performed successfully. These circumstances are called 

felicity conditions. They are contextual conditions which must be available 

before the speech act is said to be performed.  

3- Figures of Speech 

3- 1 Repetition 

A vital part of the language of literature both in verse and prose is repetition. It 

is a basic and positive unifying device utilized in language. Repetition conveys 

no new information, but it has an aesthetic force which can serve as a kind of 

internal rhyme. Moreover, the repetition of a sound, word, phrase, or even a 

complete sentence is not without significance. Instead, it reveals a hidden 

meaning which is important for emphasis and, at the same time, it is necessary 

to draw the attention of the reader on the key word of the utterance. Thus, the 

use of repeated items is not for the sake of redundancy, but for emphasis. 

3-2 Metaphor 
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According to Lazar ( 2007: 5) metaphor is an imaginative way of describing a 

person, object or idea by referring to something else that you think has similar 

qualities to the person , object, or idea that you are trying to describe. Alm- 

Arvius ( 2003: 90) refers to metaphor as a common means of extending the uses 

and references of words. Corbett ( 1965: 438) states that metaphor is an inferred 

correlation between two entities that are diametrically opposed in nature but 

have so much in similarity. 

3-3 Exaggeration 

Exaggeration is a representation of something in an excessive manner to make it 

more noticeable. ( Aristotle, 1976: 165)  Exaggerators utilize different devices to 

be effective. One of these devices is called hyperbole which is defined as” a 

figure of speech in which emphasis is achieved by deliberate exaggeration and 

not intended to be taken literally”.( Warren and Brooks, 1970:484) This device 

is utilized for reinforcing, strengthening, and intensifying the effect. This effect 

may be humorous or grave, fanciful or restrained, convincing or unconvincing.  

( Perrine, 1983:101) 

4- Pragma- stylistics 

Morphologically speaking, an analysis of the term pragma-stylistics reveals that 

it is made of stylistics and pragmatics. This term concentrates on the stylistic 

effect resulting from the application of  

pragmatic theories. According to Allan (2016: 217), this field aims at applying 

the findings and methodologies of pragmatics to the concept of style in 

language. Hickey ( cited in D' hondt (2009:23)) puts pragma-stylistics in this 

way: 

Pragma- stylistics attempts to say how different possible ways of saying the 

same thing ( style) depend on factors which compose the situation ( pragmatic 

factors). 

5- Methodology 

5- 1 Data of the Study 

The data selected for this study is one poem entitled Fi Rehab Al- Hussein 

written by an Iraqi poet Abid Al- Razzak Abid Al- Wahid. Since this poem is a 

long one, some excerpts selected and analyzed pragma- stylistically. 
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5-2 The Model of Analysis  

The model selected for this study is Searle's taxonomy of speech act which is 

divided into five categories. These are assertive, directive, commissive, 

expressive, and declarative. In addition, some figures of speech are found in this 

poem, thus , they are taken into consideration within the model such as 

repetition and exaggeration. 

5- 3 Research Design 

This paper is conducted by using qualitative research as it presents data analysis 

descriptively Isaac and Michael (1995:50) support descriptive research as it 

describes systematically the facts and characteristic of a given population or area 

of interest factually and accurately. 

5- 4 Results and Discussion 

 The poet utilizes expressive speech act when he comes into Imam Al- Hussein 

asking for forgiveness and intercession. He depicts himself as a servile prisoner 

and a thirsty, repentant and a broken person. What is expressed is his 

psychological state, thus, expressive speech act is utilized. This can be 

illustrated by the following lines: 

 حسيزا اسيزا مسيزا ضويقدهت ّعفْك عي هقدهي   

I came and you pardoned for coming         Exhausted, prisoner, broken. parched 

 

The poet utilizes assertive speech act as he states a fact about this Imam 

 طبت هي بزعن---سالم علٔ حبيب الٌبي       ّبزعوَ

Peace be upon you, beloved of the prophet       and his bud---and what a bud 

He is the lover of the prophet and his bud. The poet repeats ( Peace upon--)to 

emphasize the event of Kerbala and what they face from enemies, repetition as 

a figure of speech is used. The poet also repeats the word bud to reinforce the 

idea this Imam belongs to the prophet, thus how shall dare to harm him.  

The poet states that this Imam chooses the way of right and,thus, the way of 

death to get rid of those enemies of Islam. He also says that  
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 this Imam is a victim for he doesn’t have anything wrong to be killed for. He 

dies for the sake of Islam and nothing more. What is remained is only his 

memory which the poet depicts as a star. These are all facts about this Imam and 

the poet states and asserts them, thus, assertive speech act is utilized. This is 

illustrated by the following lines: 

 القي بَ الوْت مي تسلوي لقد قلت للٌفس ُذا طزيقل     

I told myself; this is your way 

Face death with him to be rescued. 

 ًجوا هي االًجنفوسل هي دّى قصد فوات    ّابقاك 

It unintentionally touched you and died 

And it left you as a star among stars 

 The poet repeats the word star to immortalize the enthusiasm of this Imam to 

be remembered now and then. He is like a star lightening in the sky. Whenever 

we see the star, we remember this Imam and his sacrifice for the sake of Islam.  

Comparing this Imam to the star and bud is also called metaphor as it is an 

illustration of his feeling towards this Imam. The poet transfers the qualities of 

star as shining and eternal to this Imam. In the same vein, the features of bud to 

this Imam 

The poet utilizes expressive speech act in which he shows his feeling and 

emotion as in: 

 فوٌد مٌت طفال رايت الحسيي   هٌارا الٔ ضْئَ اًتوي

When I was a child, I saw Hussein, 

A beacon’s light, to which I belonged  

 باسْارٍ احتوي اهال   ّهٌد مٌت طفال ّجدت الحسيي

When I was a child, I found Hussein 

A haven that I found refuge by its walls 

 ّهٌد مٌت طفال عزفت الحسيي   رضاعا... ّلالى لن افطن

When I was a child, I knew Hussein 
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Breastfeeding—so far I have not been weaned 

The poet says that as he was a child, he saw this Imam as a beacon’s light that 

saved him from the darkness of his life. Moreover, he found this Imam as a 

haven by which he is protected. In these lines, the poet uses metaphor when he 

makes a comparison between two unrelated things. In fact, each comparison has 

a specific meaning which highlights certain aspect as this Imam is like a haven 

that protects human from all sorts of hamness.  Moreover, his faith in this Imam 

begins from being a child and he is still a child which means he is still in need of 

this Imam  

The poet repeats As I was a child--- to reinforce  the lofty position of this Imam 

and his supporters who are ready to sacrifice their lives in order to fulfil their 

good principles and stand in front of the enemies of Islam. When  the poet finds 

this Imam as a beacon’s light , this comparison is similar to this surah 

 الن يجدك ضاال فِدٓ  

The poet gains the perfect certitude in this Imam though his religion is different.  

       Another type of repetition called semantic repetition is also utilized. 

Semantic repetition is achieved through using synonyms which means sameness 

of meaning ( Palmer, 1981: 88). The poet utilizes these synonymous expressions 

( saw- found- know ) for a specific purpose. Each word has a certain meaning 

which is added to give his complete picture as follows: 

At first, he saw this Imam as a light  that lightens his life, that is, how good 

principles – principles of Islam- this Imam has. Thus, knowing this Imam is a 

virtue. No one will be wronged. At last, the poet has attained a complete 

certitude in this Imam from the time of being a baby till now. 

 At the same time, the poet uses exaggeration to persuade the listeners  about 

what he said is a truth  .  

6- Conclusion 

From this paper, we can conclude that speech act has a good role and function in 

conveying what the poet attempts to convey. The poet relies heavily on certain 

categories of speech act such as assertive and expressive to convey his message 

of certitude in this Imam. What is more, some figures of speech such as 

metaphor, overstatement and repetition enable the poet to make  a vivid image 

of this Imam and certitude in this Imam.   
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 السناجب رقصرواية  األثر القرآني في 

 لمروائي عباس خمف عمي

 باسم شعالن خضيرم.م 

 الملخص :

يهدف البحث إلى تسليي  الول ع ىيلى جتلوا ي ارلال ييب رلال ح ولال لحو للع لييخلف ىلل الفل يل ال  لووال 

للف تيللل الجصلل ا اللبوييللع وللال  جويللو ف وبلل    اللعيوللال وللال إسللتيهول  لجصلل ا ال لليلل اليللييو حإ   ك 

يللو للو اده أ يا وال اللتي ال حلسلتعل   ال اجلو  لفتيًلع  للل اهسلتيهوو اللبوخلي  اللحل ي  إسلتهوو اللعجلى ح

ي كهي أ ي البيرع  اوحو   جييو  وال جص ص  اهبداىيعح لتأ يا بلجتلعل  الييب رلال  خفصليوتهو التلال تلأ 

 بأحدا هو .

 Abstract 

The research aims to shed light on the product of Karbalai’s novelist, in an 

attempt to reveal the cultural and cognitive treasure in his inspiration of the 

texts of the Holy Qur’an, as he employed those blessed texts in the folds of his 

speech, which made an impact on the recipient, using different colors of direct 

inspiration, axis and inspiration for meaning, as the impact of the environment 

appeared.  It is clear and evident in his creative texts, influenced by his Karbalai 

society and its personalities who were affected by its events. 

 املقدمت :

َقيًِّما ِلُيْنِذَر َبْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو   (1)اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجا ﴿
اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَسًنا  ، [ٖ-ٔ]الكيؼ:  ﴾(3)َماِكِثيَن ِفيِو َأَبدً  (2)َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ

 الطيبيف الطاىريف . وآلو صالة والسالـ عمى سيدنا محمد وال

بِو إلى الربّْ جمْت عظمُتو، طمُب عمـٍ أخرَج ِمْف  قتربُ ما ُيقطَع بو الوقت، وُيشِغَؿ بو النفس، فتَ فإفَّ خيَر 
شغمتيا في تتبع أثر القرآف الكريـ ، وانني أعمـ اف ذي شغمُت بو نفسي، ظممة الجيؿ إلى النور، وذاؾ ال

ا ، وقفوا ارباب الفصاحة والبالغة البحث في ىذه المعجزة الكبرى التي اعجزت الناس عمى اف يأتوا بمثمي
عاجزيف اماميا ، فييا عمؿ ال ينضب ورافد ثر ال ينقطع ، فالقرآف الكريـ قد اكتنزه التراث ، مف كتب 
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عمماء وبمغاء وفقياء كانوا متأثريف بو كثيرا وصوال الى ىذا العصر الذي يوجد فيو الكثير مف الطاقات 
وىبة ربانية استطاعت اف تكتب وىي متأثرة بكتاب عظيـ ومعجزة االبداعية التي تمتمؾ ادوات فنية وم

 كبرى .

ومف ىنا حاولت ىذه الدراسة اف تتبع األثر القرآني في كتاب مف كتب النثر الحديثة ، وىو رواية )) 
فالقرآف الكريـ ال يزاؿ وسيبقى فردوسًا ينيؿ منو االدباء والعمماء ، حاوؿ الباحث في رقص السناجب (( 

الدراسة اف يبيف االثر القرآني في بعض مواطف الرواية ، فمجأ الى المنيج التحميمي ، وقد الحظ ىذه 
الباحث اف الكاتب لـ يتناوؿ االثر القرآني بشكؿ واحد لذلؾ قسـ دراستو الى ثالثة مباحث ، اختص االوؿ 

ثر القرآني غير المباشر ، بدراسة االثر المباشر ، والثاني بدراسة االثر المحور ، والثالث بدراسة اال
 تمة  وتالتيا قائمة بروافد البحثوتوصؿ لباحث الى عدد مف النتائج قد ذكرت في الخا

 التمهيد :

 السرية الذاتيت والفكزيت للزوائي عباس خلف علي .

 .ٜٗٚٔالعراؽ ، خريج معيد الفنوف الجميمة / قسـ السينما عاـ \كربالء  ٜ٘٘ٔعّباس خمؼ عمي ، تولد 

يعد عباس خمؼ أحد كتاب  القصة القصيرة والرواية والمقاؿ النقدي في العراؽ  ، مارس كتابة القصة   
القصيرة منذ سبعينات القرف الماضي أشتغؿ في المجاؿ الصحافي وتسمـ مسؤولية الصفحة الثقافية في 

الثقافية التي تقاـ في ، ثـ عمؿ مندوبًا لمصحيفة ذاتيا لتغطية  النشاطات ٜٛٚٔجريدة ) الراصد ( عاـ 
عمؿ في القسـ الوثائقي في تمفزيوف بغداد وأخرج عدد مف األفالـ القصيرة، استعيرت  الفرات األوسط

 . ٜٜٜٔ-ٜٙٚٔخدماتو لمتدريس في المعيد كمحاضر مف عاـ 

 لو مؤلفات منشورة عديدة  : 

ـ في مجمة الورود البيروتية ، وظؼ الموروث ٜٚٚٔنشر قصتو األولى )  فرصة إلعادة النظر  ( عاـ   
الشعبي والحكاية الخرافية واألساطير في اغمب قصصو وخاصة في قصة ) حمـ الماء ( التي نشرت في 

و القصصية ـ ، نشر مجموعتٕٓٓٓمجمة ) األقالـ ( الصادرة عف دار الشؤوف الثقافية العامة عاـ 
ـ ، ثـ نشر روايتو األولى ) ٜٜٜٔاألولى ) فرصة إلعادة النظر ( عف دار الشؤوف الثقافية في بغداد عاـ 

ـ ، ثـ نشر مجموعتو القصصية ) مدينة الزعفراف ( عف ٕٓٓٓعدسة الرؤيا ( عف الدار نفسيا عاـ 
ـ ٕٔٔٓالعامة في بغداد عاـ  ـ ، وأعيد طبعيا في دار الشؤوف الثقافية ٕٔٓٓبغداد عاـ  –مكتب مدى 
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بغداد  –، كتب رواية نص ) كوربايؿ ، االسـ القديـ لممدينة(  التي صدرت عف منشورات اإلبداع الذاتي 
ولـ يتوقؼ القاص والروائي عباس خمؼ عمي ، فقد نشر عف دار فضاءات في عماف   ـ ، ٕٛٓٓعاـ 

تحوالت  –( ، لو كتاب بعيا برواية ) عربة ىوالكورواية نص  بعنواف :) اعترافات مف ذاكرة البيدؽ ( ، وت
 .ٔ تحت الطبع-السرد في الخطاب السينمائي 

 رأي النقاد فيو :
)) إفَّ كتابات القاص والروائي عباس خمؼ عمي لو أردنا تفحصيا عف كثب ، لتبّيف لنا إنيا محاوالت   

عمى تكويف نسؽ أشاري خاص بو .  تدخؿ في مجاؿ حفرياتو المعرفية التي كونت جيازه المعرفي الخاص
والقاص أقاـ بتوظيؼ األساطير والحكايات الشفاىية والنصوص الفمسفية والتماىي معيا ، كؿ ىذا جعؿ 

فَّ النص لديو ما ىو إاَل وثيقة نفسو  .   ٕ.((مف القاص أف يقدـ نصو بصفتو حفيرة ، وا 
ال شؾ في اف الكاتب عباس خمؼ قد تأثر بمحيطو ، وبما يممؾ مف مخزوف ثقافي قد ظير في ثنايا  

 نصوصو فنجد االثر قد ورد كثيرا .
ونعني باالثر لغة  ))... بقية ما ترى مف كؿ شيء وما ال يرى بعدما ُيبقي ُعمَقة .أثر الحديث : أف يأثره 

 .ٗوىو )) العالمة ، وما خمفو السابقوف ((ٖىـ ، أي : بعدىـ ((قوـٌ عف قوـٍ ، أي : ُيحدَّث بو في آثار 
حصوؿ ما يدؿ عمى وجود الشيء والنتيجة ، وأثرت  :اما في االصطالح فقد عرؼ االثر عمى انو 

الحديث نقمتو ولو عدة استعماالت بحسب العمـ الذي ىو داخؿ فيو فيو أداة تتحرؾ وفؽ آلية ذلؾ المجاؿ 
قًا محددًا ضمف أطاره برمجتيا معطياتو لتضطمع بدور اساسي في ارساؿ اشارات وتوجييو لترسـ لو أف

 .٘تعريفية تكشؼ عف معموماتو
وىذا الموف االدبي المتكوف مف نتاجات سابقة ونصوص اخرى سنتعرض لو في ىذه الدراسة ، لنتعرؼ   

 عمى المخزوف القرآني لدى الروائي عباس خمؼ .
 آليت:املبحث االول: استلهام نص ا

بينما صنؼ ىذا النسيج دائما   Tissu )))النسيج )في البداية نقؼ عمى مفردة نص والتي تحيؿ إلى معنى
لى اآلف بوصفو إنتاجًا ، وحجابًا جاىزًا ، يقؼ معنى  الحقيقة خمفو إلى حد ما ، فإننا سنركز اآلف ،  ، وا 
داخؿ ىذا النسيج ، عمى الفكرة التوليدية التي يتخذىا النص لنفسو ، وينشغؿ بيا مف خالؿ تشبيؾ دائـ ، 

ف الذات إذ تكوف ضائعة في ىذا ا لنسيج ، عمى الفكرة التوليدية التي يتخذىا النص لنفسو ، وينشغؿ بيا وا 
  ٙمف خالؿ تشبيؾ دائـ .((

فقد تشابكت في انتاجو نصوص عديدة ، ىذه النصوص ولدت نصا  بداً أوىذا النص لـ يأت مف فراغ    
شدة التأثير في جديدا يحمؿ دالالت جديدة وغايات مخالفة ، واحيانا تتداخؿ النصوص لزيادة الحجة ، و 

لى وضع نصا إ( فقد يمجأ الكاتب ةمتمقي النص الجديد ، وقد تأتي ىذه النصوص بصورة مباشرة )مقتبس
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و معناه ، بالمقابؿ ينصير النص الكريـ في النص الجديد فتضيؼ أو جزء دوف المساس بمفظو أكامال 
 .ٚمزيد مف المعاني وتزيد مف التأييد ليذا النص 

نفتاحو عمى نصوص القرآف الكريـ ، وقد دمجيا كثيرا في نصوصو حتى بانت مختمطة از بكاتبنا قد تمي   
و أثر القرآني في نصوصو يكوف احيانا كثيرة مباشر ، يقتبس ومتجزأة مع بعضيا ، وىذا االنفتاح جعؿ األ

مباركة ، يضمف آية مف آيات القرآف الكريـ بمفظيا او جزء منيا دوف اف يحور او يغير في نص اآلية ال
ال شيء فينا قد يصبح شيئا  ((  :وىذا قد وجدناه في مواضع كثيره عند الروائي انتقينا بعضيا ، فيقوؿ

يدعونا لمبيجة ، حفاة وعراة نميث خمؼ شيية خاوية تبحث في الريح عف كسرة خبزة أىممتيا معسكرات 
، ٜ}ُكؿُّ َمْف َعَمْيَيا َفافٍ {القرآنية في ىذا النص تناص مباشر مع اآلية ٛميجورة ، كؿ مف عمييا فاف.." ((

، والكاتب جاء بيذا النص المبارؾ  ٓٔفي ىذا النص القرآني الكريـ عرض مشيد الفناء المطمؽ لمخالئؽ
ليأتي بدالالت جديدة فقد  وصؼ حاؿ ىذه المعسكرات ، فيي أرض بور خالية مف ساكنييا ال يوجد فييا 

ساف البائس ، عاش األسى بإرادتو  ، باحثا عف تمؾ االشياء التي غير االطالؿ ، رسـ الكاتب صورة لإلن
تزوؿ ال ثبات فييا وال امؿ منيا ، واستمياـ النص الكريـ جاء بداللة جديدة تبيف اف مف عمى االرض 
جميعا معرضيف لمفناء  ، فعمى االنساف اف يبحث عف الخبز والنبض معا ، ألنو قمح نبت مف تراب ،  

 اب المؤجؿ . ونبض يسقي التر 

و إلدراؾ كاتبنا سر الجماؿ واالعجاز في القرآف الكريـ ، وكذلؾ أثره في النفوس نجده في موضع آخر 
يتشابؾ نصو مع المعجزة الكبرى ، يقوؿ: ))كنا نشد ازر بعضنا بعضا ، مف اجؿ اف نفوز بإحدى 

تناص مباشر   ٔٔساف" ... ((الحسنييف  ، ونحمؽ بسماوات مفتوحة باالطياب  والممذات " فييف خيرات ح
يذكر النص الكريـ ممذات الجنة فييا )) َجَواٍر َنابتاٌت   }ٕٔ(ِٓٚفيِيفَّ َخْيَراٌت ِحَساٌف ) {مع قولو تعالى 

، الكاتب ذكر ىذا النص المبارؾ  ٖٔعمى شّط الكوثر ، كّمما ُأخذت منيا واحدة نبتت مكانيا ُأخرى((
بالية ، تولد حياة مف رحـ ىذه الحياة ، بناىا االنساف بنفسو بحث ليوضح بعد اف يختـر الموت االجساد ال

عف احدى الحسنييف فكانت لو ، امًا حنونة ، جنة ال يريد اف يبرحيا ففييا كؿ ما لذ وطاب ، ىذا ما اراد 
 الكاتب توضيحو فكاف الرامي واليداؼ فاستعمؿ اآلية الكريمة ليؤكد عمى الحياة التي سيعيشيا الشيداء.

القرآف الكريـ ىو معجزة كبرى قادرة عمى إثراء الجانب الداللي ألي نص توضع فيو ، وبالتالي تصؿ    
الى الغاية المنشودة التي أراد كاتب النصوص ايصاليا فيقوؿ الروائي : )) كمنا نموت شئنا أـ ابينا ، ىذا 

نظر الى السماء ، تأفؼ وردد قدر محتوـ ، وفي أي ساعة وأنى نكوف ، أذا جاء أجميـ ال يستأخروف ... 
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في ىذا النص تناص مباشر آليتاف مف القرآف الكريـ ، ))أذا جاء  ٗٔقوؿ اهلل " لكؿ أجؿ كتاب" ...((
 أجميـ ال يستأخروف(( مأخوذة مف قولو تعالى :

ـْ َما َتَرَؾ َعَمْيَيا ِمْف َدابٍَّة َوَلِكْف { ـْ اَل َوَلْو ُيَؤاِخُذ المَُّو النَّاَس ِبُظْمِمِي ـْ ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمِّى َفِإَذا َجاَء َأَجُمُي ُرُى ُيَؤخّْ
المدة المحددة لعقابيـ لمحاسبتيـ البد اف تأتي فمكؿ شيء  ٘ٔ}(َٔٙيْستَْأِخُروَف َساَعًة َواَل َيْستَْقِدُموَف )

ْرَسْمَنا ُرُساًل خرى في النص  " لكؿ أجؿ كتاب" مأخوذة مف قولو تعالى : َوَلَقْد أَ أ. وكذلؾ وردت اية ٙٔاجؿ
يًَّة َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأْف َيْأِتَي ِبَآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذِف المَّوِ  ـْ َأْزَواًجا َوُذرّْ ( َيْمُحوا ِٖٛلُكؿّْ َأَجٍؿ ِكَتاٌب ) ِمْف َقْبِمَؾ َوَجَعْمَنا َلُي

ُـّ اْلِكَتاِب ) ه االية الكريمة جاءت لفظة كتاب والتي تحمؿ .  في ىذ ٚٔ}(ٜٖالمَُّو َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ
معنى االمد المحتوـ كما في قولو تعالى )) حتى يبمغ الكتاب أجمو(( وىذه المفظة توسطت بيف لفظتي 
)أجؿ(و)يمحو( لفظة اجؿ استعممت احد مفاىيـ الكتاب وىو االمد ، ويمحو استعممت مفيوـ آخر لمكتاب 

وبيذا تكوف ىناؾ التفاتو جميمة ٛٔمؤقت مكتوب يمحى ويثبت  وىو المكتوب فاصبح التقدير لكؿ حد
لمكاتب اذ بو يفاد مف وجود لفظ مشترؾ بيف معنييف في ىذه اآلية الكريمة في تأكيد عمى المعنى االية 
االولى في النص نفسو الذي جاء بصيغة تنبيو وتحذير. اراد الكاتب بإيجاز وتكثيؼ اف يبيف اف الموت 

النساف لكنو جزءا حميما ، ىما معا يحاوطو في كؿ مكاف وزماف ، ليس لو خيار بيف أسى وىو جزء مف ا
الحياة والموت ، ال بد اف يأتي يوما يبتسـ ىذا الجزء ابتسامة المنتصر ينتقؿ باإلنساف الى اغفاءة قصيرة 

ى ىذا االجؿ ، فاألجؿ قد جاء ، والكتاب قد قرأ ، فعمى االنساف اف يدرؾ ماذا يفعؿ واف يييء نفسو ال
 المحتوـ.

وفي موضع اخر بيف الكاتب اف مصير االنساف ىو العودة الى خالقو الى المثوى االخير فنجده       
وىذا مأخوذ مف  ٜٔيذكر قولو تعالى في نص مباشر ))... وهلل في خمقو شؤوف ، انا هلل وانا اليو راجعوف((

ـْ ُمِصيَبٌة {قولو تعالى  نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوفَ الَِّذيَف ِإَذا َأَصاَبْتُي في مواضع كثيرة مف ىذه الرواية  ٕٓ}َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 
ارتأى الكاتب اف يذكر المتمقي بالمصير المحتوـ الذي سيكوف إليو االنساف ، فاالسى ،والفرح ، والعتب ، 

لتأسي ، او يكوف والعتب والشكوى وااللـ ، واالياـ الطواؿ كميا ستنقضي يوما ما وقد يغمب االسى ا
العكس ربما زود االنساف نفسو بزاد يكفيو في رحتمو الطويمة حتى يصؿ الى بر االماف ، ال الماؿ وال 
االوالد فكؿ ما في الدنيا زائؿ وىذا ما ذكره كاتبنا في نص مباشر اذ قاؿ )) ػػ يا رىباف ، أنا ال أعمـ في 

ػ روضتيما عمى ما ألقى بو اهلل ، يـو الينفع ماؿ  ىذا العمر شيئا ػ ولكف ما أفيمو ، أف قمبي وجسدي
 .ٕٕ}(َٛٛيْوـَ اَل َيْنَفُع َماٌؿ واََل َبُنوَف ) {وىذا اثر قرآني مباشر واضح مأخوذ مف قولو تعالى   ٕٔوالبنوف((
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 ني المباشر في نص الكاتب في قولو : )) يا أييا الناس أسمعوا وعوا ػ إف اهلل نيانا عفآثر القر ويرد األ   
َيا  {وىذا قد ورد في قولو تعالى  ٖٕىذا العمؿ الخسيس ... لمبيوت حرمة ، ال تدخموا بيوتا غير بيوتكـ ((

ـْ َحتَّى َتْستَْأِنُسوا َوُتَسمُّْموا َعَمى َأْىِمَيا ذَ  ـْ َلَعمَُّكـْ َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اَل َتْدُخُموا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُك ـْ َخْيٌر َلُك َتَذكَُّروَف  ِلُك
. يجعؿ كاتبنا ىذا النص اقرب الى الخطبة الدينية ، ثـ يتدرج بحكمة عالية بمنع الناس عف  ٕٗ }(ٕٚ)

عمؿ مرفوض فيمجأ الى ذكر نص قرآني فيكوف النص القرآني بمثابة حجة ودليؿ عمى اف ىذ العمؿ قد 
الى البيوت بدوف استئذاف امر ترفضو نيانا اهلل عنو ، فقد جعؿ ىناؾ حجة وشرعية ليذا النيي ، فالدخوؿ 

اخالؽ المؤمف ، ونيت عنو سنة الرسوؿ صمى اهلل عميو والو وسمـ ، وكذلؾ قد ورد بذلؾ نص صريح في 
 القرآف الكريـ .

تتعانؽ نصوص كاتبنا مع آيات القرآف الكريـ فكميا جاءت لتأكيد معنى ما قصده الكاتب ، والواضح       
ر ومنيج لحياتو ينطمؽ منو لرسـ حدود ىذه الحياة ، وكذلؾ لمتوجيو وليداية انو جعؿ القرآف الكريـ دستو 

الخمؽ وارشادىـ وجب اف تقترف النصوص مع آيات الذكر الحكيـ ألنيا خير برىاف ودليؿ لصدؽ قوؿ 
 المدعي .

 .املبحث الثاني : استلهام نص مع التغيري ) حمىر(

نما ينبغي أف  ))تتفاوت القدرات اإلبداعية بيف األشخاص إذ      ال يكفي أف تكوف لممرء موىبة عظيمة وا 
،  موىبة الكاتب وامكانيتو جعمتو يدير نصوصو بطريقة مبدعة ، فاستثمر نصوص ٕ٘يعرؼ كيؼ يديرىا((

القراف الكريـ غير بموضع االلفاظ وربما الحروؼ ، قدـ واخر، حذؼ او زيادة ... مع ذلؾ لـ يخؿ 
جديدة مؤكدة ومؤيدة لممعنى االـ ، وىذا ىو التناص المحور الذي لجأ بالمعنى ، بؿ جعؿ ىناؾ دالالت 

، فيعتمد الكاتب ))...عمى تحويؿ النصوص  ٕٙاليو كاتبنا ليجعؿ نصوصو تؤدي الوظيفة التي يقتضييا
السابقة وتمثيميا في نص مركزي يجمع بيف الحاضر والغائب في نسيج متناغـ مفتوح ، قادر عمى 

 .ٕٚنصية لكؿ قراءة فعالة تدخمو في شبكة أعـ مف النصوص ((اإلفضاء بأسراره ال

وقد ورد التناص المحور في قوؿ الكاتب: ))أثناء المسير شاىدنا مدافع مدمرة وأكداسا مف الظروؼ    
حوليا ، كانت تسقط بعض الياونات والقنابؿ ، التراشؽ المتبادؿ شيء طبيعي ووارد أف نواجيو ، الشيء 

ىذا ماكنا نخشاه ... أجالؼ في قموبيـ زيغ ، مف أتباع المكر السيء الذي اليحيؽ   األىـ : األلغاـ ،
ُىَو الَِّذي َأْنَزَؿ َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِمْنُو  {)أجالؼ في قموبيـ زيغ(( نص محور مف قولو تعالى  ٕٛبأىمو فقط ((
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ُـّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياٌت  ـْ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء َآَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىفَّ ُأ َفَأمَّا الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِي
ـُ تَْأِويَمُو ِإالَّ المَُّو َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ َيُقوُلوَف َآَمنَّ  َيذَّكَُّر ا ِبِو ُكؿّّ ِمْف ِعْنِد َربَّْنا َوَما اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِمِو َوَما َيْعَم

، )فأما الذيف في قموبيـ زيغ ( يقصد بيـ ىـ اىؿ البدع الذيف يتعمقوف بالمتشابو  ٜٕ}(ِٚإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب )
مف آيات القراف الكريـ الذي يحمؿ ما يذىب اليو المبتدع ويبتعدوف عف المحكـ مف آياتو وفي ذلؾ طمبيـ 

 . ٖٓلمفتنة واضالؿ الناس

ورد نص محور وىو ) مف أتباع المكر السيء الذي ال يحؽ بأىمو فقط( وىذا  وفي نص الكاتب نفسو
اْسِتْكَباًرا ِفي اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّيِّْئ َواَل َيِحيُؽ اْلَمْكُر السَّيُّْئ ِإالَّ ِبَأْىِمِو َفَيْؿ َيْنُظُروَف  {مأخوذ مف قولو تعالى 

ِليَف َفَمْف َتِجَد ِلسُ  االستكبار والمكر ىما  ٖٔ}(ٖٗنَِّة المَِّو تَْبِدياًل َوَلْف َتِجَد ِلُسنَِّة المَِّو َتْحِوياًل )ِإالَّ ُسنََّة اأْلَوَّ
الموجياف لمكفار والمنافقيف في رفض الدعوة االسالمية وااليماف بالرسؿ واالنبياء وتصديؽ دعواىـ ، وليذا 

 . ٕٖالى غيره االستكبار والمكر نتيجة ترجع عاقبتيا الى اإلنساف نفسو ال تصؿ 

كاتبنا ادرج النص القرآني الكريـ ثـ انتقؿ الى نص تكميمي آخر اراد بيما معا اف يصؿ الى داللة جديدة   
اراد الكاتب ايصاليا لممتمقي وكذلؾ ىي تخدـ مفيوـ نصو والحكاية التي وضعت فييا ، فيتواكب ىذيف 

والموت الذي يحدث اثناء النصيف ليرسما حالة الحرب وبداللو جديدة بحيث اف العمؿ السيء والدمار 
الحروب يصيب االنساف نفسو وابناء االرض جميعا ، فيستند الكاتب عمى النص االوؿ ليبيف قدرة أىؿ 
البدع وىنا يقصد بيـ مترأسي الحروب والمشجعيف عمى اقامتيا ، فيـ يستعمموف كؿ الطرؽ التي تقنع 

لتأثير باستعماؿ الحجج والبراىيف وقد يستندوف عمى الناس بفكرة القتاؿ ، واوضح القوة التي يمتمكونيا قوة ا
يخدميـ في مبتغاىـ ، ما اف يندرج الناس في ىذا الطريؽ حتى يجدوا انفسيـ قد  (متشابوة )قرآني وصنص

مالت بيـ األرض ىـ ومف معيـ ، فاألذى يصيب كؿ االطراؼ مع المحيطيف ، والدمار يشمؿ االرض 
 نسانية جمعاء.لتوجو الى فعؿ ىذا الدمار اذية لإلجميعيا ، فاتباع المكر السيء وا

استثمر الروائي نصوص كثيرة مف القرآف الكريـ ، لكي تنشأ مع نصو داللة جديدة تصؿ الى ذىف   
المتمقي فيقوؿ : )) عمى أي شيء أتكئ ، بعد أف وجدت نفسي بال ذنب في ميب الريح ، إنساف يفر مف 

، قاؿ لي "أوجيف" ال مناص مف اليروب ، فاألدلة تحاصرؾ ، نفسو ... بعد رؤيتي القرص المدمج 
في ىذا النص تشابكت   ٖٖيمكنني تيريبؾ إلى أي مكاف ، أنت قاب قوسيف أو أدنى مف القراصنة ((

َيْوـَ {مف قولو تعالى:   ةنصوص ثالثة محورة مف القرآف الكريـ  ، ففي قولو ) إنساف يفر مف نفسو( مأخوذ
اي يوـ يعرض المرء عف أخيو وعائمتو وال يصاحبيـ فيكوف مشغوؿ بنفسو ، فيـ   }ِٖٗمْف َأِخيوِ َيِفرُّ اْلَمْرُء 
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و مت، اما كاتبنا جعؿ االنساف يفر مف نفسو ، الشدة والجزع التي يعيش فييا جع  ٖ٘ال يغنوف عنو شيئا 
ؼ اهلل وعطفو يريد التخمص حتى مف نفسو ، فيو ىذا حاؿ االنساف ، تكسره اىوف الظروؼ ، فينسى لط

والخالؽ جؿ ثناه اقرب الى االنساف مف نفسو ، واحف عميو مف اىمو . وتتشابؾ االحداث ويزداد االسى 
ولكي يجعؿ الكاتب المتمقي يعيش االحداث نفسيا في القصة وكانو مشيد يبصره يمجأ الى استعماؿ نص 

ـْ ِمْف َقْرٍف َفَنادَ  {مبارؾ ، ـْ َأْىَمْكَنا ِمْف َقْبِمِي ، الت حرؼ نفي بمعنى ال تنفي  ٖٙ}(ْٖوا َواَلَت ِحيَف َمَناٍص )َك
 ٖٚاالسماء  ، فيي مركبة مف ال النافية وتاء زائدة ، ال نجاة فقد فات االواف وحؽ عمييـ العذاب واليالؾ 

، وجود ال مناص النجاة مف العقاب مشيد يوضح الشدة التي وقع فييا ىذا االنساف فاالدلة قد وضعت 
َـّ {قد نطقت ، ويزاد شد ذىف المتمقي الى المشيد بوجود نص قرآني ثالث محور مف قولو تعالى: والشيود  ُث

المعنى في ىذه اآلية اف جبرائيؿ عميو السالـ كاف عمى  ٖٛ}(ٜ( َفَكاَف َقاَب َقْوَسْيِف َأْو َأْدَنى )َٛدَنا َفَتَدلَّى )
، وىذا قد استعمؿ الكاتب ىذه االيو لما  ٜٖمسافة قوسيف او ادنى عف النبي صمى اهلل عميو والو وسمـ 

تحممو مف دالالت فيي توضح القوة البشرية التي ال يمكف اف تتصؿ بقوى ممكوتيو سماوية ، ومراعاة ذلؾ 
ما ، وكذلؾ رسمت لنا داللة توضح رحمة اهلل وعطفو بعباده ال اتصاؿ قبؿ اف يميد كاف ىناؾ بعد بيني

تو ماالمر ويكوف االنساف قد اعتاد عمى المقاء ، في ىذه االية داللة عمى اف اهلل ىو الرحمف الرحيـ ، رح
عي الرحمة وسعت كؿ شيء ، اما كاتبنا فقد جاء بداللو جديدة مخالفة لما سبؽ ، فاالقتراب لـ يكف بدا

ولـ يكف ىناؾ اي عطؼ بؿ ىناؾ حساب وعقاب الف االمر قد باف والدليؿ قد وضع والخصـ ىو نفسو 
 الحكـ . 

ثالث نصوص محورة تشابكت وانسجت لنا نصا جديدا، جعمت متمقي النص الجديد بداللتو المبتكرة     
وقت الى آخر ، واوضحت االثر يكوف كأنو مشيد يبصر وكأف ىناؾ مدة زمنية بيف االحداث انتقمت مف 

النفسي الذي تعرضت لو الشخصية ، فقد كانت ال تريد االستمرار حتى مع نفسيا الى اف دنى الخطر 
فباتت تبحث عف ممجأ ينقذىا مما ىي فيو ، قد ابدع الكاتب هلل دره كيؼ لممـ كؿ ىذا حتى اوضح اف 

 حقوؿ وافاؽ ومواسـ ممطرة . الروح المبدعة ال تشيب وال تكؿ وال تمؿ ، وانو ونصوصو

لـ يكتفي كاتبنا بيذه النصوص بؿ قد مألت روايتو نصوص محورة مف القرآف الكريـ ،يقوؿ : ))... يا    
لؾ مف حياة ، ال أدري كيؼ يطمئف الناس ليا ... فمو اجتمعت اإلنس والجف عمى أف أبدؿ جمدي ال 

رود ، وال أتوقع في ىذا التردي الميووس بالجشع ، أف أغيره ، أدرؾ اف مشواري ليس معبدا بالرياحيف والو 
استعمؿ الكاتب النص ) فمو  ٓٗثمة مف يستأنؼ فراشة الفردوس ، ويعيد لي نضاره ما تالشى عني ....((
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ْنُس َواْلِجفُّ َعَمى َأْف َيْأُتوا  اجتمعت اإلنس والجف ( وىي محورة مف قولو تعالى : }  ُقْؿ َلِئِف اْجَتَمَعِت اإْلِ
ـْ ِلَبْعٍض َظِييًرا ) اراد الخالؽ جؿ ثناه في ىذا ٔٗ( {ِٛٛبِمْثِؿ َىَذا اْلُقْرَآِف اَل َيْأُتوَف ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَف َبْعُضُي

النص المبارؾ اف يبيف احدى وجوه اعجاز لقرآف الكريـ ، فموا تساعد كؿ المخموقات عمى اف يكتبوا شيئا 
مثؿ فصاحتو وال بالغتو وال حسف نظمو وتأليفو فيو معجزة كبرى  منو لفشموا ، ال يمكف اف يكتبوا ال

اعجزت اصحاب البالغة والبياف اف يأتوا بمثمو ولف يأتوا ابدا ، ولف يصبح المحاؿ ممكف فيذه صفة 
 . ٕٗمقترنو بالخالؽ فيو القادر عمى اف يقوؿ لمشيء كف فيكوف

يـ ، ليؤكد عمى اف ىذه الشخصية متمسكة الكاتب قد جاء بداللة جديدة ، فيو استعمؿ النص الكر   
بمبادئيا وطبيعتيا فمف تغير ما بنيت عميو ، وجعؿ ىذا الشيء محاؿ ، فمو اجتمعت كؿ البشرية مع 

 .المخموقات الغيبية لجعمو يتراجع عف افكاره ومذاىبو فمف يكوف ذلؾ

ماذا أصنع بنفسي ، نقؼ عمى نص آخر محور )) يا إليي ُأمي تخاؼ عمّي مف البالء .. ترى     
كرعت مف كأس التجارب الفاشمة حتى الثمالة ... ىي تريد أف تبعدني عف الضجر وتدعو ربيا عمى أف 

خرج ىذا النص لغرض الدعاء لذلؾ لجأ الكاتب الى استعماؿ نص قرآني  ٖٗال يمسني الضر... .((
ـُ الرَّاِحِميَف )َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّو أَ  {محور في ثنايا نصو فيقوؿ تعالى : رُّ َوَأْنَت َأْرَح  }( ٖٛنّْي َمسَِّنَي الضُّ

، وىذا النص الكريـ كذلؾ جاء بصيغة الدعاء ، فالنبي ايوب عميو السالـ يناجي اهلل تعالى وكانو يقوؿ  ٗٗ
لو الميـ انت اعمـ بحالي ، واف مسني الضر في الظاىر فاف في الباطف لطفا خفيا ، فانت ارحـ الراحميف 
، ال شرط اف يكوف البالء عقوبة بؿ ربما امتحاف ونيؿ الدرجات ، ربي انت اعمـ بما ىو خير وانت ارحـ 

 . ٘ٗالراحميف 

المطؼ في الدعاء والطمب بطريقة مؤدبو لجأ الييا الكاتب في ىذا النص ، فيو رسـ لنا اـ تدعوا    
الزمف السائر نحو النياية ، ال تشابو  خالقيا باف يرفع عف ولدىا كؿ أذى ، كأف لساف حاليا يقوؿ أييا

فيؾ ابدا ، كيؼ امسؾ النجـ البعيد بيدي واليث معو ىاربو عف ذاؾ القدر ؟! ، ليت الوالدة االولى لـ تكف 
حتى ال تفجع االـ بولدىا ، انِت أيتيا لذنوب ماذا تبقى لترحمي ، اذىبي مع ذاؾ الشيب فولدي ىو الناحر 

 ال القرباف . 
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 لثالث : أستلهام املعىن )من خالل املعىن(املبحث ا

)) ... الذي تدؿ عميو إشارة او لمحة بمفظ  يعّرؼ العمماء ىذا النمط مف األستمياـ بأنو ذلؾ المعنى    
قرآني او معنى وىذه اإلشارة إلى معنى آية او آيات عدة  كؿ ذلؾ يؤدي الى انتاج عمؿ سبقت لو العدمية 

، يعد شكال مف  ُٙٗبنيت لبناتو مف نصوص سابقة صنعت حضورية جديدة موافقة لما يقتضيو الكاتب (( 
، ))وقد اشار ابف االثير في كتابو إلى ىذا الشكؿ  ٚٗخميا وتفاعميا أشكاؿ تقاطع النصوص ، ومف ثـ تدا

 (ٛٗ)مف التوظيؼ بػ  اف يؤخذ المعنى وحده ، ويتصرؼ فيو بوجوه التصرفات ((

كاتبنا لقد كاف القرآف الكريـ حاضرا في ذىنو يغترؼ منو يرنو اليو بفكره ، نصوصو التي فقدت نصا    
لمحة قرآنية ، كؿ ذلؾ اثر في متمقي نصوص ىذا الروائي  ومف ىذه  مباشرا  ، ترصعت بمفظة ، معنى ،
)) لقد تركتني الحروب لمنيـ والجشع   :مباشر قوؿ الروائي  غير النصوص التي وجد فييا اثر قرآني

ـّ ما بعثره الحظ  والسخط ، غريبا تائيا عف نفسي ومالي وجاىي ، أي )جاه( ال دعة فيو غير البؤس أف يم
ؾ  ، وأي نفس تطمئف لطوفاف األسى ، ال محاؿ مف وجوب التطير قبؿ أف يبمغ السيؿ الزبى بيف األشوا

ـْ َأْلَؼ َسَنٍة ِإالَّ  {استحضر الكتب النص القرآني الكريـ :  ٜٗ...(( َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِي
ـْ َظاِلُموَف ) ـُ الطُّوَفاُف َوُى  . ٓ٘}(َٗٔخْمِسيَف َعاًما َفَأَخَذُى

استحضر لقصة الطوفاف والتأـز النفسي والحالة التي كاف يعيشيا ركاب السفينة ، فيـ كانوا يعيشوا    
يعة واالتجاه نحو المجيوؿ ، وبالمقابؿ نجاتيـ مف القوـ الكافريف ، اضطرابات نفسية خوؼ مف الطب

، )المحاؿ مف وجوب التطير( ىنا كأف كاتبنا ينظر الى القصة مف زاوية اخرى  ٔ٘واختالؼ في الشعور
فريف ، ال اعتراض عمى اف النبي عميو السالـ مؤمف باف اهلل تعالى سينجييـ مف الطوفاف ومف القوـ الكا

لكنو يعيش االسى ، فطرة االنساف اف يكوف ولده جزء مف روحو ، يتأمؿ نجاتو ، يدعوه اف يعود الى 
 .ٕ٘الطريؽ الصحيح وييتدي ، وال يفجع اباه بو

الكاتب وظؼ النص القرآني الكريـ توظيفا رائعا جدا ، حيث ىو صور حادثة الطوفاف ، وكيؼ اف االبف   
د الى الطريؽ بدعوه نبي ينجو ال محاؿ في ذلؾ ، لكنو بقى بيف الشؾ الضاؿ كاف لو مجاؿ اف يعو 

والريبة متقمب النفس ال يعمـ ايف ىي نجاتو ، ىؿ يذىب معيـ في مصير مجيوؿ يسمـ نفسو الى الطبيعة 
الى مكاف بعيد يظف انو سينجو بذلؾ ، تجاىؿ قدرة اهلل القادر المقتدر عمى كؿ شيء ي الغاضبة ، اـ يأو 

. 



942 
 

بد لممتمقي اف يتأثر بذلؾ البد لو اف يتممس االسى والخوؼ والقمؽ وربما يعيشو فالكاتب جيز ذىف ال   
المتمقي خطوة بخطوة لكي يجعمو يعيش مع النص ويتأثر بو ، ويقتنع اف مصير االنساف بيد خالقو ىو 

 اليادي والرحمف الرحيـ.

كـ نرتاع مف خشية المكروه الذي يمحقنا ، ... ((  :يستحضر الكاتب نصوصا اخرى يقوؿ في روايتو    
ويتبعنا كأنو يتربص بنا ، ونتحسس وقوعو عمى حيف غرة ، المكر والكيد والخداع ، السقاية وصواع الممؾ 
، تدبير اـ تنزيؿ ، ال وارد لنا غير الشفاعة ، نتمسؾ ونتشبث بيا ، ىي نشأت ما قبؿ وما بعد، منذ ولدنا 

الكاتب استحضر قصة ،  ٖ٘ر الغيب ، فيي سبيؿ مف ال سبيؿ لو ...((نحتضنيا ، ونرددىا عمى ظي
النبي يوسؼ عميو السالـ ، مف خالؿ انو ذكر الخراب الذي يعيش فيو االنساف ، الحسد، المكر، الخداع 

ْت ِإَلْيِيفَّ َفَممَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِىفَّ َأْرَسمَ  {، الغيرة ، كره االخ ألخيو، الخيانة ، الغدر والنيؿ في الخفاء ،
َأْكَبْرَنُو َوَقطَّْعَف َأْيِدَيُيفَّ َوُقْمَف  َوَأْعَتَدْت َلُيفَّ ُمتََّكًأ َوَآَتْت ُكؿَّ َواِحَدٍة ِمْنُيفَّ ِسكّْيًنا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَمْيِيفَّ َفَممَّا َرَأْيَنوُ 

ىذه االية المباركة توضح طبيعة مجتمع منتشر فيو  ٗ٘}(َٖٔحاَش ِلمَِّو َما َىَذا َبَشًرا ِإْف َىَذا ِإالَّ َمَمٌؾ َكِريـٌ )
 ٘٘الفساد ، تميث فيو الرذائؿ ىاربو مف فاعمييا ، مكر اريد بو ارضاء النفس وشيواتيا ، رغبات مرفوضة

ـْ َجَعَؿ السَّْقاَيَة ِفي َرْحِؿ َأِخي {. وكذلؾ ورد ذكر لمنص القرآني الكريـ: و ـْ ِبَجَياِزِى َـّ َأذََّف َفَممَّا َجيََّزُى ِو ُث
ـْ َلَساِرُقوَف ) َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِمِؾ َوِلَمْف َجاَء ِبِو ِحْمُؿ َبِعيٍر َوَأَنا ِبِو َزِعيـٌ  { ٙ٘}(ُٓٚمَؤذٌّْف َأيَُّتَيا اْلِعيُر ِإنَُّك

ة .تمؾ الحادث ٛ٘. سمي الكيؿ بالسقاية ألنو كاف يسقى بو ، وبالصواع ألنو كاف بقدر صاع ٚ٘}(ٕٚ)
بينت لنا نقض العيود بيف االبناء وابييـ ، وبينت لنا تنازؿ االخوة عف اخييـ ، ويؤكدوف عمى خطيئة لـ 

اف  يفعميا ، ويمزقوف بو تيمة لـ يكف لو يد فييا ، لـ يكف اخوتو سند ، بؿ ارادوا انقاذ انفسيـ ، ال ييميـ
 ٜ٘منيـ  أيكوف المتيـ بريء ، او اف يكوف جزء ال يتجز 

الكاتب مأسي الحياة ويبيف اف ال قدرة لإلنساف عمييا ، ربما كانت مف صنع ايدييـ وربما كانت  يذكر   
اختبار وامتحاف ، شيء منزؿ مف السماء ، الحذر منو واجب ، لكف اف وقع ال قدرة لممخموؽ ويترؾ االمر 

 لمخالؽ.

د ، يوـ تيابو المالئكة ، وتيرب منو ))... كانت والدتؾ يـو الجمعة ، يوـ ال كاألياـ .. فيو الّذكر الموعو 
الشياطيف ، يوـ تترحـ فيو الناس ، عمى موتاىـ ويدعوف ليـ بالغفراف ، أنت أتيت الى الدنيا في يـو مبار 
يا بني، يـو يصطفي فيو العبد مع الخالؽ ، يـو يجتمع فيو الشفاعة والعبادة ، يوـ تتطير فيو النفوس مف 

في ىذا النص استحضر الكاتب مميزات يوـ الجمعة وانيا قد  ٓٙوكفى ...(( األبداف .إنو يوـ االستثناء
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ذكرت في القرآف الكريـ ، وتعد مف أفضؿ اياـ االسبوع ػ وىي يوـ يجتمع فيو المسمموف ويكوف يوما مميز 
ىا ، ذكر  ٔٙليـ كما اف لمييود يوـ ولمنصارى يوـ ، يجتمع فييا الناس لمصالة والعبادة والتشاور في االمور

اَلِة ِمْف َيْوـِ اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا الْ  {قولو تعالى:  ـْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ َبْيَع َذِلُك
ـْ َتْعَمُموَف ) ـْ ِإْف ُكْنُت  . ٕٙ}(َٜخْيٌر َلُك

)) ... يا سمية ىربت الغرباف عنا ،   :ـ فيقوؿيستحضر الكاتب قصة اليدىد وبمقيس وسميماف عميو السال
 ٖٙوعاد ىدىد بمقيس بالخبر اليقيف ، قمت لو ال تمغز يا ىوبي ..((

ـْ َكاَف ِمَف اْلَغاِئِبيَف ){ ُو َأْو ( أَلَُعذَّْبنَُّو َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَّ َٕٓوتََفقََّد الطَّْيَر َفَقاَؿ َما ِلَي اَل َأَرى اْلُيْدُىَد َأ
ـْ ُتِحْط ِبِو َوِجْئُتَؾ ِمْف َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍف َٕٔلَيْأِتَينّْي ِبُسْمَطاٍف ُمِبيٍف ) ( َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَؿ َأَحطُت ِبَما َل

. اليدىد ىو مف الكائنات المسخرة في وقتيا لخدمة سميماف عميو السالـ ، جاء بخبر مف سبأ  ٗٙ}(ٕٕ)
. في كؿ ذلؾ بياف لقدرة اهلل سبحانو وتعالى ، في انو ٘ٙفييا ممكة متحكمة بشؤونيا  وىي مدينة توجد

القادر عمى كؿ شيء ، اما كاتبنا فقد استحضر ىذا النص ليضيؼ تفائؿ الى نصو ، بما اف الغرباف 
يف بشؤميا قد رحمت ، وجاء اليدىد بخبر يوضح قدرة اهلل وحكمتو ، ورأفتو في خمقو ، باف جعميـ متحكم

بشؤونيـ يممكوف مف القوة والمكانة قد اخذوىا بمطؼ منو ، الشخصية في الرواية كذلؾ تقدـ خبر تدخؿ 
 الخالؽ فيو فسيؿ ليـ حياتيـ ورتب امورىـ وجعميـ حبا فييا وتمسكا بيا. 

مأسي الدىر ليست قميمة ، االنساف معرض لمفناء واليالؾ يذكر ذلؾ كاتبنا في نصوصو فيقوؿ : )) 
أبو الدىر ، أال ترى الشيب يضحؾ في مفرؽ الرأس ، والجسد طحنتو عوادي الزمف ، ولـ يبؽ لي  ممعوف

 . ٙٙسوى شيء واحد ، أنتظره بيقيف ، وىو متى يأتي دوري لمطواؼ في الممكوت األعمى ((

ـْ َأُكْف ِبُدَعاِئَؾ َربّْ َقاَؿ َربّْ ِإنّْي َوَىَف اْلَعْظـُ ِمنّْي َواْشَتَعَؿ الرَّأْ  {استحضر الكاتب قولو تعالى :  ُس َشْيًبا َوَل
 .ٚٙ}(َٗشِقيِّا )

)) كما أف النار لذاعة كواءة ، تؤلـ مف تالمسو ، فكذلؾ الشيب يؤلـ األشيب ، فقد صدت عنو     
، ليذا استعمؿ الكاتب المشيب لعبر عف غدر الزمف والمأساة التي يعيشيا  ٛٙالغواني واقتحمتو العيوف ((

شاره تالفرد ، فاستعار لفظة الضحؾ لمشيب وجعمو كائف حي ، يضحؾ ويبكي .. فكاف المشيب يضحؾ بان
في رأس االنساف ، وكاف االنساف يبكي ىرمو وربما فناءه بعد ذلؾ ، انو داللة عمى قرب الموت والفناء، 
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تتأـز الحالة النفسية ويتأثر االنساف بذلؾ )) أف مصير النار ، بعد أف تفعؿ افاعيميا ، وتبمغ غايتيا  لذلؾ
  ٜٙالخمود واالنطفاء فالرماد ، كذلؾ مصير اإلنساف، وناىيؾ بيذا المصير ايالما لمنفس((

 اخلامتت:

استميامو لنصوص الكاتب مف خالؿ نصوصو كشؼ عف الخزيف الثقافي والمعرفي ليس فقط في ػػ ٔ
القرآف الكريـ ، بؿ اف ىذه الرواية لـ تخموا مف الحديث الشريؼ ، واالمثاؿ العربية ، وتداوؿ بعض 
نصوص مف روايات اخرى وغيرىا مف المعمومات الفكرية والثقافية ، فيو يختزف في ذاكرتو تراثا غنيا 

 متعدد الجانب .

ـ محور اـ غير مباشر ، وردت جميعيا فكانت منتشرة في االثر القرآني واضح جدا سواء كاف مباشر اػػ ٕ
نصوص الكاتب ، خدـ فييا في بعض االحياف خطابو ، والبعض االخر زاد اثر المتمقي في كالمو ، 

 وبعضيا وضعت إليصاؿ حالو او ىداية مجتمع او بياف مساؤ فئة معينة في مجتمع ما .

ص الكاتب ، فكاف يذكر القصة في طريقة غير االثر القرآني القصصي كاف واضح جدا في نصو ػػ ٖ
 ، فكاف يخمؽ فييا لونا جميال ، ويصيغيا بأسموب ابداعي رائع.مباشرة يدؿ المعنى المتمقي عمييا

ػػ البيئة الدينية التي كاف يعيش فييا الكاتب كاف اثرىا واضح جدا في نصوصو ، وكذلؾ مجتمعو ٗ
الكربالئي ، كاف يتنقؿ بيف ذكريات الطفولة والشباب واليـر لشخصيات عاشت فييا ، رسـ حياتيـ وتأثر 

 باحداثيا.

 اليوامش 

                                                           
 .ٕٙٓػ لقاء شخصي مع الروائي. ورواية رقص السناجب :  ٔ
 ػ رأي الناقد محمد عمى النصراوي ، نقؿ مف السيرة الفكرية لمروائي عّباس خمؼ عمي. ٕ
ىػ ( ، ت: الدكتور ميدي المخزومي والدكتور  ٘ٚٔ – ٓٓٔالعيف :ابي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدي  )  (ٖ)

 .  ٖٕٚ - ٖٕٙ:  ٛابراىيـ السامرائي ، ـ : دار اليالؿ ، بيروت ، د: ت ، ج 
 . ٘ـ :  ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ: المعجـ الوجيز : مجمع المغة العربية ، الناشر : وزارة التربية والتعميـ ، مصر ، ت  (ٗ)
ـ (  ، ت :  ٖٔٓٔ  -ىػ  ٕٜ٘ينظر :التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : لمشيخ اإلماـ عبد الرؤوؼ بف المناوي )  (٘)

 . ٖٛ:  ٔـ ، ط ٜٜٓٔ  -ىػ  ٓٔٗٔالدكتور عبد الحميد صالح حمداف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ت : 
 .ٜٓٔػ ٛٓٔ. ٕٜٜٔ\ٔر عياشي ، طػ لذة النص : روالف بارت ، ترجمة د. منذ ٙ
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 -ىػ  ٖ٘٘ٔػػ ينظر :  ػ األدب العربي في األندلس : عبد العزيز محمد عيسى ، مطبعة االستقامة ، القاىرة ، ت :  ٚ

 . ٕٕـ :  ٖٜٙٔ
 ٔٔػػ رقص السناجب :  ٛ
 .ٕٙػ سورة الرحمف: ٜ

 . ٖ٘ٗٗ\ٙمجػ ينظر : في ظالؿ القرآف : سيد قطب:  دار الشروؽ لمطباعة والنشر : ٓٔ
 ٕٔػػ رقص السناجب : ٔٔ
 . ٓٚػ سورة الرحمف: ٕٔ
 ٔٓٗج :  \بيروت ػػ لبناف \البرىاف في تفسير القرآف : ىاشـ البحراني، منشورات مؤسسة االعممي لممطبوعات ٖٔ
 .ٕٚػػ رقص السناجب :  ٗٔ
 .ٔٙػ سورة النحؿ: ٘ٔ
 .ٜٔٔػػ  ٚٛٔ: ٗـ:جٜٗٛٔػ ينظر : تفسيرالتحرير والتنوير: ابف عاشور ، الدار التونسية  لمنشر :  ٙٔ
 .ٜٖػػ ٖٛػ سورة الرعد.:  ٚٔ
دار اليمامة ودار ابف كثر ودار االرشاد لمشؤوف الجامعية \ػػ ينظر: إعراب القرآف الكريـ وبيانو: محي الديف درويش ٛٔ

 .ٜٓٔ\ٗ:مجٚط \لمطباعة والنشر
 .ٜٗػػ رقص السناجب :  ٜٔ
 ػ سورة البقرة . ٕٓ
 ٓٓٔػػ رقص السناجب :  ٕٔ
 .ٛٛػػ سورة الكيؼ :  ٕٕ
 .ٖٔٔػػ رقص السناجب :  ٖٕ
 .ٕٚػػ سورة النور :  ٕٗ
ػ خمسة مداخؿ في النقد االدبي ، مقاالت معاصرة في النقد : ويمبريس ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ :د.عناد غزواف إسماعيؿ  ٕ٘

 .ٖٗـ. ص ٜٔٛٔ\الخميمي ، دار الرشيد لمنشر ، منشورات وزارة الثقافة واالعالـ ػػ العراؽ وجعفر الصادؽ 
 . ٕٕػػ ينظر :  األدب العربي في األندلس:  ٕٙ
ػػ التناص الشعري قراءة اخرى لقضية السرقات : الدكتور مصطفى السعدني ، منشأة المعارؼ باالسكندرية ، مصر ، ت  ٕٚ
 . ٛـ :  ٜٜٔٔ -ىػ  ٕٔٗٔ: 
 .ٕٕٓػػ رقص السناجب : ٕٛ
 .ٚػػ سورة اؿ عمرتاف :  ٜٕ
 .ٔٙٔـ  :ٜٕٓٓ\ٖبيروت ػػ ليناف :ط\ػ ينظر : تفسير الكشاؼ : الزمخشري : تعميؽ خميؿ مأموف : دار المعرفة  ٖٓ
 .ٖٗػ سورة فاطر:   ٖٔ
 .ٓ٘ٗ\ـٕٗٔٓ\ٔدار المؤرخ العربي ػػ بيروت ػػ  ط\ٚػػ ينظر : تفسير النور : تأليؼ محسف قراءاتي ، مج ٕٖ
 .ٓٛٔػػ رقص السناجب :  ٖٖ
 .ٖٗػػ سورة عبس :  ٖٗ
 .ٛٗ\ٖٓبيروت ػػ لبناف :\ىػػ: دار احياء التراث العربي ٕٓٚٔػػ ينظر : روح المعاني: محمد االلوسي البغدادي ت  ٖ٘
 .ٖػ سورة ص :  ٖٙ
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 .ٕٛٓػػ  ٕٚٓ\ٖٕػػ ينظر : التحرير والتنوير : ج ٖٚ
 .ٜػػ ٛػػ سورة النجـ :  ٖٛ
 .ٜٚ\ٕٚظر : التحرير والتنوير :ػػ ين ٜٖ
 .ٖٜٔػػ رقص السناجب :  ٓٗ
 .ٛٛػ سورة االسراء : ٔٗ
 .ٛٓٙػػ ينظر الكشاؼ :  ٕٗ
 .ٛٔػػ رقص السناجب : ٖٗ
 .ٖٛػ سورة االنبياء : ٗٗ
 .ٚٗٗػػ  ٙٗٗ\٘ػػ ينظر : تفسير النور :  ٘ٗ
 . ٕٕػاألدب العربي في األندلس :  ٙٗ
 .٘ٔـ ، ص ٜٜ٘ٔ\ٔاحمد الزعبي ، مكتبة الكتاني ، أربد ، االردف ، طػػ ينظر : التناص نظريا وتطبيقيا :  ٚٗ
الوشي المرقـو في َحؿّْ المنظـو : ضياء الديف بف االثير ابو الفتح نصراهلل بف محمد الشيباني الجزري ، ت : يحيى  (ٛٗ)

 .  ٕٖٚـ :  ٕٗٔٓعبدالعظيـ ، تقديـ : دكتور عبدالحميد راضي ، شركة االمؿ لطباعة والنشر ، القاىرة ، ت : 
 .ٜػػ رقص السناجب : ٜٗ
 .ٗٔػػ سورة العنكبوت :  ٓ٘
 .٘ٚ\ٕٔػ ينظر : التحرير والتنوير: ٔ٘
 .ٙٚ\ٕٔػ ينظر: التحرير والتنوير: ٕ٘
 ٓٔػػ رقص السناجب : ٖ٘
 .ٖٔػػ سورة يوسؼ :  ٗ٘
 .ٕٕٔ\ٗـ. ٕٛٓٓ\ٕػ ينظر: مف ىدى القرآف: محمد تقي المدرسي :أخراج زكي احمد : الناشر دار القارئ ،ط ٘٘
 .ٓٚػ سورة يوسؼ : ٙ٘
 .ٕٛػ سورة يوسؼ:  ٚ٘
 .٘ٗٔ\ ٗىدى القرآف :ػ ينظر :مف  ٛ٘
 .ٜٗٔ \ٗػػ ينظر : مف ىدى القرآف : ٜ٘
 .ٚٔػػ رقص السناجب :  ٓٙ
 .ٙٓٔٔػػ الكشاؼ:  ٔٙ
 ٜػػ سورة الجمعة :  ٕٙ
 .ٚٔٔػ رقص السناجب : ٖٙ
 .ٕٕػػ  ٕٓػػ سورة النمؿ :  ٗٙ
 .ٕ٘ٔػػ ٜٗٔ\ٜٔػ  ينظر: التحرير والتنوير: ٘ٙ
 .ٔٓٔػػ رقص السناجب :  ٙٙ
 .ٗػ سورة مريـ : ٚٙ
 .ٓٚ٘\ٗإعراب القرآف الكريـ وبيانو : ػػ ٛٙ
 .ٓٚ٘\ٗالمصدر نفسو: ٜٙ



954 
 

                                                                                                                                                                                     

 المصادر والمراجع: 
 القرآف الكريـ: 

 :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ػػ لبناف. ٕٕٓٓ\رقص السناجب : عّباس خمؼ عمي : الطبعة االولى - 
 .ٕٜٜٔ\ٔلذة النص : روالف بارت ، ترجمة د. منذر عياشي ، ط

 .ٖٜٙٔ -ىػ  ٖ٘٘ٔالعربي في األندلس : عبد العزيز محمد عيسى ، مطبعة االستقامة ، القاىرة ، ت : األدب -
 في ظالؿ القرآف : سيد قطب:  دار الشروؽ لمطباعة والنشر.

 بيروت ػػ لبناف .\البرىاف في تفسير القرآف : ىاشـ البحراني، منشورات مؤسسة االعممي لممطبوعات -
 ـ:ٜٗٛٔير: ابف عاشور ، الدار التونسية  لمنشر : تفسير التحرير والتنو -
دار اليمامة ودار ابف كثر ودار االرشاد لمشؤوف الجامعية لمطباعة \إعراب القرآف الكريـ وبيانو: محي الديف درويش-

 ٚط \والنشر
غزواف إسماعيؿ خمسة مداخؿ في النقد االدبي ، مقاالت معاصرة في النقد : ويمبريس ، ترجمة وتقديـ وتعميؽ :د.عناد -

 ـ.ٜٔٛٔ\وجعفر الصادؽ الخميمي ، دار الرشيد لمنشر ، منشورات وزارة الثقافة واالعالـ ػػ العراؽ 
التناص الشعري قراءة اخرى لقضية السرقات : الدكتور مصطفى السعدني ، منشأة المعارؼ باالسكندرية ، مصر ، ت : -

 ـ. ٜٜٔٔ -ىػ  ٕٔٗٔ
 ـ  .ٜٕٓٓ\ٖبيروت ػػ ليناف :ط\ؽ خميؿ مأموف : دار المعرفة تفسير الكشاؼ : الزمخشري : تعمي-
 ـ.ٕٗٔٓ\ٔدار المؤرخ العربي ػػ بيروت ػػ  ط\ٚتفسير النور : تأليؼ محسف قراءاتي ، مج-
 بيروت ػػ لبناف.\ىػػ: دار احياء التراث العربي ٕٓٚٔروح المعاني: محمد االلوسي البغدادي ت -
 ـ.ٜٜ٘ٔ\ٔبي ، مكتبة الكتاني ، أربد ، االردف ، طالتناص نظريا وتطبيقيا : احمد الزع-
الوشي المرقـو في َحؿّْ المنظـو : ضياء الديف بف االثير ابو الفتح نصراهلل بف محمد الشيباني الجزري ، ت : يحيى -

 ـ. ٕٗٔٓعبدالعظيـ ، تقديـ : دكتور عبدالحميد راضي ، شركة االمؿ لطباعة والنشر ، القاىرة ، ت : 
 ـ.ٕٛٓٓ\ٕرآف: محمد تقي المدرسي :أخراج زكي احمد : الناشر دار القارئ ،طمف ىدى الق-
ىػ ( ، ت: الدكتور ميدي المخزومي والدكتور  ٘ٚٔ – ٓٓٔالعيف :ابي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدي  ) -

 ابراىيـ السامرائي ، ـ : دار اليالؿ ، بيروت ، د: ت .
 ـ. ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ، الناشر : وزارة التربية والتعميـ ، مصر ، ت :  المعجـ الوجيز : مجمع المغة العربية-
ـ (  ، ت : الدكتور عبد  ٖٔٓٔ  -ىػ  ٕٜ٘التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : لمشيخ اإلماـ عبد الرؤوؼ بف المناوي ) -

 . ٔـ ، ط ٜٜٓٔ  -ىػ  ٓٔٗٔالحميد صالح حمداف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ت : 
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 انعكاسات االدب الفارسي عمى الثقافة الجورجية

 نضال جميل غضب  أم د.

 /لغة فارسيةكمية المغات/جامعة الكوفة

 :   الممخص

اشتمل هذا البحث على ثالث مباحثث لثل مبحثث شثمل عثاض م اوثها ا ل ثا عمثط التثرابط التثاره          

 الثثذت تحثث ل الثثى حالثثر افوثثافهر ا ثثاا  لثثال بثثهن هم  رهثثر اهثثران ا وثثالمهر  هم  رهثثر ه رههثثا  المتثثاا ل 

مثثن محاوثثن التثثرابط ا هتمثثاع  ،  اتوثثم  بثثال فل  اللراههثثر بهثثف م ضالبلثثاهن ب ثثا ان لافثث  حثثر   مت ثثاا

ال لث م الثثاف  ا تحثاا الوث  هت  الوثابط،  المبحثث عزز الفشاطا     لا ر المها   ب ا افحالل   الثقا  

اللغ هر  الاراوا  الت  ت ثاا  مرالزهثا، امثا المبحثث الثالثث الثذت لثان ذا موثاحر  اوث ر شثمل اللثهثر مثن 

 الت  شمل ا الم اه   التراهم على موت ى ا ا   الفن  الم ط طا   و اها ، هفاك مهم عر من ا وئلر

ر  اههابا على المرحلر الالحقثر ب ثا ان لافث  لهل تم ااارض  ااامر تلك ال القا  ، هل اثهذا البحث مف ا 

 هل ارتقى الت ثا ن الثقثا   الثى مثا لثان الطثر هن هطمثو لثظ ،  هثل ظ ثر  ش ةثها  ثقا هثر حر با بهف م، 

، لل ذلك وتهه  علهثظ هثذ  م مر لثمرض من ه  ا الت ا ن الابل ماو  الذت اف لس على الهاف  الثقا   

 ل ذا البحث. قراءتلمعله ا اثفاء الاراور التحلهلهر الت  وتطل  ن 

 فشاطا  -الاراوا  -التباال الفلرت -ال القر -اا    -ثقا ر -الللما  المفتاحهر: ت ا ن 

Reflections of Persian literature on Georgian culture 
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ABSTRACT 

       This research included three sections, each topic included several topics, 
the first of which was the depth of the intertwined historical communication 
between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Georgia, which turned 
into a humanitarian situation that benefited both countries after there were 
multiple wars between them that were characterized by violence and hatred. 
After the dissolution of the former Soviet Union, and the second topic of 
linguistic sciences and studies that had many centers, while the third topic, 
which had a wide area and included many talents and translations at the level 
of literature, art, manuscripts and others, there is a set of questions covered by 
this research, including how these relationships were managed and maintained 
Did it have a positive impact on the subsequent phase after it was wars 
between them, did the cultural cooperation rise to what the two sides aspired 
to, and did important cultural figures emerge as a fruit of diplomatic cooperation 
efforts that reflected on the cultural side, all of this will be answered by this 
analytical study that you will look at While reading this research. 

 Keywords: cooperation - culture - literature - relationship - intellectual 
exchange - studies - activities 

  :المقدمة

حهثثرض ا ابهثثر اله رههثثر ، ممثثا هب ثثث ال فثثرى اللثهثثر مثثن ا شثثارا  الثثى ا ا  الفاروثث   ثث  المفشثث را       

رت لهثر امفذ ال هلر ا  لى ، حتى موألر اله اما  فوبر ا وثالم التث  تلثاا ان تلث ن الثافهثر ب ثا الق مهثر الل

الت  ه  اواس الش   اله ره  ،  وال عن ا ثار  اللقى ا والمهر الت  تمتا الى حقث  زمفهثر ب هثاض ، 

ر على الهل هشف  الغلهل ، ه  محبر  حفهن اللثهر من الشث   الهث ره  الثى  الش ء المثهر  الذت لم ف ث
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ال ثثثر  ، الثثثب ض هقثثث ل لثثثاف ا عربثثثا   ثثثاهر ا بوثثثب  قوثثث ض الحثثثر   ،  الظلثثثم الثثث   قثثثا علثثثى ب ثثثض  ئثثثا  

هبثثر ا علثثى الثثا  ل تحثث  لثث اء الاهافثثر الموثثهحهر أالموثثلمهن  وثثلف ا الهبثثال ب ثثا قط  ثثم موثثا ا  ط هلثثر ،   

ء الثثذت تمحوثثو مثثا الشثث   الهثث ره  ،   اشثث ا بوثثالم موثثالمهن هحترمثث ن ب وثث م ب وثثا ، إن  افثثاما الهثثز 

التثثاا ل  ال القثثا  بثثهن المهتمثثا الهثث ره   ا هرافثث  اتوثثو بةثث رض ا وثثو إبثثان الفتثثرض الةثثف هر حهثثث تثثم 

قهثثااض عثثااا مثثن ا  ل مثثن الهثث رهههن الثثى ماهفثثر اةثثف ان عاةثثمر الا لثثر الةثثف هر  فثثذاك ، حهثثث لثثان 

ال اها من رها   ه رهها هحتل ن مرالز ر ه ر  ث  الثا رض الةثف هر ، مثن هملثت م اي  رات  ثان  ا  ا ، 

 مثثثن ا وثثثبا  ا  ثثثرى هثثث   هثثث ا عثثثاا   بثثثأس بثثثظ مثثثن الللمثثثا  ال ربهثثثر  الفاروثثثهر  لهفهثثثر  ةثثث ل تلثثثك 

فحث  الهث ره ، لثل ذلثك الللمثا  الثى المحااثثر اله رههثر امثا لللمثر لاملثر أ  للمثر  هثتم تةثرهف ا طبقثا لل

ا  ف  الى هما عااا من المةاار لل ث ض  ث  اوثبا  هثذ  الثر ابط  مثا اثمثر   مثا ا روثهر  الظثر ل 

 بظ. ذىةار  مثا  هحت  الت  واعا  على ت ها و ء هذ  ال القر الت

 الجورجيالثقافي نبذة عن امتدادات التاريخ  المبحث  االول:

 الثقا ر ا هرافهر مفذ القام ، حهث ُترهم  اللثهر من ا عمال  األا م ر ر اهتماما ب لله رهههنلان       

مثثن هملت ثثا وثثهرض الملثث ك للفرا وثث  ،    الهثث رههنا هرافثث  علثثى أهثثاات الموتشثثرقهن  لثثبا ا ابهثثر اللبهثثرض 

  هثس  رامثهن لف ثر الثاهن اوثث ا الهرهثاف   وثال عثن ترهمثر اشثث ار الوثابقهن مثف م  الم اةثرهن ، ُطب ثث 

 على شلل مهم عا  ل اض مرا     ه رهها .

اهتثثا  ه رههثثا الثثى الموثثهحهر مفثثذ القثثرن الرابثثا المثثهالات ، هثثف م الموثثلم ن بثثا من  ا مثثان اائمثثا  ثث  هثثذا 

، من ال لماء المولمهن    هذا البلا   الذت ذاع ةهت م    المفطقر ) التفلهوث    ان ال علثى شث ء البلا 

  7، 7711)احماهان: 4) الحرهر الثقا هر  فذاك.  أفظ هشهر الى عمط التراحم
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 ت ثااا وثلاف ا حث ال   موثر ملهث ن  2لثم17777تمتا هم  رهر ه رهها من الغثر  حتثى الشثرط بموثاحر 

فومر . هشلل الهزء ا عظم من ولاف ا :اله رهه ن: ا رمثن  ا ذرهثهن  اقث ام ا وثههن ) قث م ذ   اةث ل 

 اهرافهر   ا ب از  الر س. 

 . 8)عاةمر ه رهها ه  تبلهو  )تفلهس  من احاى المرالز ال لمهثر  الثقا هثر  التهارهثر  ث  الشثرط ا افثى 

         17، 2772)له فاشفهلى:

لاف  هفالك عالقا  قاهمر مفذ ع  ا ط هلر بهن اهران  ه رهها اقتةر  على التهثارض  الثقا ثر ،          

ا  حلقر  ةل بهن الا لتهن ال ثائط  المول لا  اثبت  ذلك الت  تم مفذ الفترض الواوافهر لان هفاك طرهط 

 . 84، 7787)از اهار اشفا: 7)ال ث ر عله ا    ه رهها مؤ را

م 78م  اوثثتمر  حتثثى ف اهثثر القثثرن ال 71تأووثث  الا لثثر الةثثف هر لمثثا هثث  م لثث م  ثث  بااهثثر القثثرن ال   

وثاعا  ،  اةثبح  اةثف ان عاةثمر للا لثر الةثف هر ازاهر  التهارض  الثقا ر     ترض الشثا  عبثاس ا  ل 

م ، فشثثط  ا  اةثثر بثثهن ا هثثرافههن  الهثث رهههن  ثث  تلثثك الفتثثرض 7122-7178ضاله رههثث ن  ثث  تلثثك الفتثثر 

 وثثثال عثثثن ال القثثثا  الثقا هثثثر  ثثث  مهثثثال الت لثثثهم  التحقهقثثثا   ا حثثثااث التاره هثثثر ، عفثثثاما فقثثثرأ مؤلفثثثا  

مثن هملثر ذلثك : للهلثر  علثى اطالع ثم بتلثك الثقا ثرا ا  الفاروث   ث  لتابثات م ا لثر ثر فرى ا لله رهههن

ترهم  بففس  ترض حلم الا لر الةف هر ،  ا ر الفقاشهن على    امفر  ه ول  زله ا     هس  رامهن الت

ل   ا را  ررهال زل الذهن لاف ا ه مل ن    اهران لاف ا هوت مل ن اللثهر من ا لفاظ الفاروهر،  طرهط الح

لبهثثرا  ثث  اهةثثال اللثهثثر مثثن المثث اا الثثى المهتمثثا الهثث ره  علثثى وثثبهل المثثثال ا قمشثثر  الت ابثثل  الوثثهاا 

 هثثذا هثث  وثثر ت ثثر  م علثثى لبثثار المؤلفثثا   ن ن ا هثثرافهن محثثض اهتمثثام الهثث رههلافثث  اثثثار المثثؤلفه..الثث  

 . 21،77، 7711)از اهار  شفا: 2)الفاروهر
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ر حتثى ا ا ثر القثرن ال على  ه ا عالقا  قرهبر عثن ب ثض وهاوثهر  تهارهثر  ثقا هثتشهر ا الر  الش اها 

فترض الةف هر الت  حلمث  فةثل ه رههثا تقرهبثا، لاله رهه ن مفاة  ر ه ر الموت ى ابان ا م  اعتلى 78

، امثا ا  ا  امثثامقل  ، ه تبثر اي  رات  ثان  احثاى الش ةثها  الم مثر التثث  فالث  روثا الا لثر الةثف هر 

  1) ثثان   اا ا  ثثان  لثثذلك  وثثر   مهثثرزا )الم ثثر ل بروثثتم  ثثان  ،   وثثها ش بهثثك.....  ال اهثثا مثثف م. 

   17م، 2772)له فاشفهلى:.

الرومهر للبالا تتمتا ا قلها     ه رههثا بقثاف ن  اللغر ،أله رههر   قا للقاف ن اله ره  ت تبر اللغر      

م  ااهثثان  مثذاه  عاهثثاض )  ۳-2-7 ث  القثرن ) افتشثثر الحلثم الثذات  الثثذت هوثمن الحقث ط الثقا هثثر ل ثم .

ال ثفهثر  اله  اهثثر  الزراشثتهر  الموثثهحهر  .  للثن تثثم اعثالن الثثاهن الموثهح  اهفثثا روثمهاا للثثبالا مفثذ بثثااها  

الات .لثثان الثثاهن الموثثهح  للهثث رهههن  ثث  القثثر ن ال وثثطى افطالقثثا فحثث  ال ثثالم . هشثثلل القثثرن الرابثثا المثثه

ا رثذ لس    الهم  رهر اله رههر الفوبر ا لبر هله م اللاث لهك . للن هزء من والف  ه رهها  ى اقلهم 

 فر.ا هارا )هتمت  ن بالحلم الذات      هم من المولمهن الوُ 

م      ففس الفترض ظ ر  أعمثال  77-72وهاوهر  لمال ا الثقا      القر ن )بلغ  ه رهها ذر ت ا ال   

تحثثث  عفثثث ان البطثثثل  ثثث  ااهثثثا  الفمثثثر. اعلثثثن الشثثثاعر    Shota Rustaveliهثثث  شثثث تا ر وثثثتا هل  ااأل

 م  . 72ر وتا هل  ا ة ل ا ابهر للف ور    القرن) 

لبهثثرض بثثأعالم ا ا  اابهثر ر وثتا هل  ةثثلر  لباهثث  ثا مثثن مبشثرت حرلثثر الف وثثر . لثان  ل ثذا الوثثب  هُ   

 الت ه ثثثا  الشثثث رهر  باإلبثثثااعا الفاروثثث  : الفرا وثثث     ثثثر الثثثاهن الهرهثثثاف   لثثثان علثثثى اراهثثثر  م ر ثثثر 

هثثثث  فتههثثثثر مفطقهثثثثر  زاهثثثثار ا ا   الهثثثث ره لفظثثثثام  اللفهثثثث ت. ان ا رث اللبهثثثثر الثثثثذت  لفثثثثظ الشثثثثاعر 

له ره . لذلك ه  همثل ال  هر ال طفهر لله رهههن  مثر ض لمهثزا   الفلوفر  الثقا ر  الفلر  تط ر المهتما ا

 اله ره .  الش   ر ح 
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بوثثب  الم قثثا ال ثثاص الثثذت تتمتثثا بثثظ ه رههثثا  ثث  قلثث  الثثثر المفثثاطط حواوثثهر اوثثح  موثثرحاا        

هثر للةراع  وباط الا ل ابان ذلك ال ق   وحهر ل ملها  الما  الهثزر لمهرهثا  ا حثااث الوهاوثهر  الاهف

 البهزفطهثثثر ا قتةثثثااهر ، مثثثن بثثثهن الةثثثراعا  حثثث ل ه رههثثثا هثثث  المفا وثثثر ا هرافهثثثر الر مافهثثثر  ا هرافهثثثر 

  ا هرافهر ال ثمافهر  ا هرافهر الر وهر ال ثمافهر.

لافثث  ه رههثثا ا لثثر مثثن بثثهن عثثاض ا ل ملافثثا للتبثثاال الفلثثرت  الثقثثا   مثثا بثثهن الشثثرط  الغثثر   قثثا        

مثثثن ثقا ثثثا   علثثث م هثثثاتهن المفطقتثثثهن . ظثثثل اله رههثثث ن علثثثى امتثثثااا تثثثاره  م الط هثثثل اوثثثتل م  اللثهثثثر 

 هفقل فظ من  ما هلوب فظمهااهن  محاثهن  للف م لاف ا هو  ن اائماا للتموك بأةالت م الق مهر  ه ازُن بهن 

  7714زرل  :). 1)ما مباائ م ا ةلهر هتالءمعل م بما 

ن قثثثا تملفثثث ا مثثثن اههثثثاا ثقا ثثثر مااهثثثر  م ف هثثثر  اةثثثر ب ثثثم ههثثث رهه مثثثن هفثثثا فوثثثتطها القثثث ل ان ال      

هلثذا هبثا   موتثمرهن مزاهاهم الثقا هر  ال طفهر . ل ذا الوب  هالحظ ف ع من الت اةل الثقا      ه رههثا،

 ان ال القر ا هرافهر اله رههر   هه  ان تحاا بمهال الوهاور  الحر   ا فتةار  ا فاحار . 

لافثث  ال القثثثا  ا هرافهثثثر  اله رههثثثر مفثثثذ القثثثام علثثثى قثثام  وثثثاط مثثثن الت اةثثثل المتبثثثاال  ثثث  الوثثثلم        

 الحثثر   المقاهوثثا  التهارهثثر  علثثى لا ثثر الموثثت ها  ال لمهثثر  الثقا هثثر الم تلفثثر . افتقلثث  مفهثثزا  هثثذهن 

هثثا مثثن  تثثرا   مثثن لغثثر   ثثرى .  للثثن الحثثر   المت اقبثثر التثث  حثثاث   مثثا تال أل ثثرىالشث بهن مثثن ارض 

بثثر  الةثثااقر  ازالثثر مثثاعلر الوثثلم  الت اةثثل ا ههثثاب  اوثثفر  عثثن افثثارض  وثثاء ال القثثر بثثهن البلثثاهن بالمح

اوثثثتفاااا الثثثى قثثث ل ال ثثثالم الهثثث رهى هثثثا ا   شثثثفهل : ةلافثثث  الثقا ثثثر ا هرافهثثثر  ثثث  الفتثثثرض ا وثثثالمهر ةثثثف ها 

ائمثاا احترامثاا لبهثراا لل لثم  الفثن ا هرافث ... ،  لثثان بالفوثبر للهث رهههن محثط علثم  اراهثر  هثم لثاف ا هلفثث ن ا

ا هثثرافههن بشثث رهم حتثثى اوثثحى الشثث ر  الثقا ثثر عثثامالا مثثن  لاهتمثثاماله رههثث ن ه تمثث ن بالشثث ر الفاروثث  
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ع امثثثثثثثثثل ااههثثثثثثثثثاا ال حثثثثثثثثثاض الم ف هثثثثثثثثثر بثثثثثثثثثهن الهثثثثثثثثث رهههن  ا هثثثثثثثثثرافههن  حلثثثثثثثثث  الةثثثثثثثثثااقر  المحبثثثثثثثثثر محثثثثثثثثثل 

 .   javaxisvili :7111). 72)الفزاعا ة

 نشاط التعاون بعد االستقالل

ل  ثث ا قاهمثثر ، للف ثثا لثثم تلثثن ترتقثث  الثثى موثثت ى ترهثثا ال القثثا  الثقا هثثر بثثهن البلثثاهن اهثثران  ه رههثثا      

الطم ح ، بففس ال ق  لاف  اروهر  قاعاض افطالط للف  ض ب اقثا الت ثا ن الثقثا   علثى موثت ى الترهمثر 

 هلن لاهظ م ل ما  لا هر     قت ا عن اللغر  ا ا  اله ره . ا ا  الفارو  ، للن الطرل ا  ر لم 

م  رةثثثر طهبثثثر  وثثثتئفال ال القثثثا  مثثثا ا ل 7117م ثثثا  الظثثثر ل الحالهثثثر ب ثثثا اوثثثتقالل ه رههثثثا      

اله ار ا هراف  من ومف ا ه رهها ، تم تف هل الا ر الثقا   لهفتا ثمرا  من اللت     اطار ال ق ا الت  

 هن.ابرم  بهن الا لت

هفر بث ش گلفݒلم هاح ر طال  الماهوتهر  رشها الشاا الذت هارس    هام ر طباطبائ  بطبا لتا  )    

اللبهر ش تا ر وتا هل     ط ران حهث فقلثظ الثى الفاروثهر،  ب ثا وثفتهن مثن ذلثك تثرهم الثالت ر  لباه   

اللتا  من قهمثر لبهثرض  مرض ا رى لحوا  هام ر لهالن لما ل ذامحما لاظم ه ول ب ر ذلك الى الفاروهر 

 لاى الش   اله ره .

بم هثثث  ا تفاقهثثثا  التثثث  عقثثثا  بثثثهن البلثثثاهن هثثثز ر اهثثثران عثثثاا لبهثثثر مثثثن الطثثثال  الهثثثام ههن لثثثت لم اللغثثثر 

الفاروهر    اطار ا را  اعا   ةهةا لذلك المشر ع الثقا    وال عن  تو مرالز  اةر للبح ث    

فثث   الثثذت مثثا زال قائمثثا حتثثى هثثذ  اللحظثثر لمثثا هثمثثر مفثثظ مثثن تقثثار  مهثثال الاراوثثا  ا هرافهثثر للطلبثثر ا ها

  تفاهم بهن البلاهن. 
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من الهاهر بالذلر ان فشهر الى ال القا  ال ثهقر بثهن هام ثر لثهالن   هام ثر ل تاهوث  تحث  اوثم الثال  

ا ر الوثفارض  تورهتل  لقر  الماهفتهن من البحر ،    ففوى ا ر وفارض الهم  رهر ا وثالمهر  ث  تبلهوث   

اله رههر  ث  ط ثران  ث  ت مهثط ال القثا  الثقا هثر  تثذلهل الةث ا  مثن اهثل  وثا ال القثا  علثى الوثلر 

 .هذا ما لموفا  اثفاء اقامتفا هفاك اثفاء الاراوا  ال لها بة رض ةحهحر

لافثثث  ترهمثثثر المفثثثاها  اهثثثراء التحقهقثثثا  اللغ هثثثر تاهثثثر  ثثث  الةثثث  بر   ثثثتالل لغثثثر الترهمثثثر مثثثن       

 ره  الثثى الثثفص الفاروثث   ال مثثل علثثى اههثثاا مثثا هقابل ثثا  ثث  الهثث ره  ، هتوثثو مثثن اله ثث ا المبذ لثثر الهثث

للمتثثثرهم  ثثث  الموثثثائل الم قثثثاض  ال ملهثثثر مثثثن اهثثثل  وثثثا الفقثثثاط علثثثى الحثثثر ل   وثثثبط الترهمثثثر بالشثثثلل 

 المطل  .

هلفثث ن  اهثثث لثثاف  لثثم تلثثن الثقا ثثر ا هرافهثثر  ثث  الفتثثرض ا وثثالمهر ترهبثثر علثثى المهتمثثا الهثث ره  ، ح      

ا حتثثرام  التقثثاهر لل لثثم  الفثثن ا هرافثث  ، لثثان للفثثثر الفاروثث  تثثأثهرا لبهثثرا علثثى الشثث ر الهثث ره  ، لثثم تقثثل 

 اففو م .بأاب م  ف  عن عالقر ا هرافههن ا هرا باألا  ه ن عالقر اله ره

احتلثث  المحبثر  الةثثااقر لثان الشث ر  الثقا ثثر عثامال ا  ث  اههثثاا ال حثاض الم ف هثر بثثهن الشث بهن ، حهثث     

 .7مر  الفزاعا    ملان ال ة

رلا وال  اوم احا المل ك    احاى الفترا  الزمفهر ، ه طهفا ة رض عن  هث ا ا لفثاظ الفاروثهر  ا تافك لُ 

 الت  افتقل  ل ذا البلا)لرك تن  

مثهن   ث  القثرن ال الاراوا  ا هرافهر    ه رهها ل ا وابقر تاره هر ، علثى وثبهل المثثال ترهمثر  هثس   را

م حهثثث  تمثثث  ترهمت مثثثا عثثثاض مثثثرا  حهثثثث ترهمثثث  ا  هثثثرض 78-71القثثثرن    ترهمثثثر للهلثثثر  امفثثثر  ثثث 72

 بم ال عشر ن الل فو ر. 7111ب اوطر ا وتاذ المرح م ما لال  ت ا ا 
                                                           

1
 1336 ، تهران ، كيوناشفيلى جمشيد ، مقاالت ومجموعه كرجي مطالعات 
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 . العموم المغوية المبحث الثاني:

م ر ثثر ا لفثثاظ اله رههثثر  ثث  الفاروثثهر  الفاروثثهر  ثث  اله رههثثر ، حهثثث هملثثن ال ثثث ر علثثى مئثثا           

المقثثا    التحقهقثثا  عثثن اهثثران  ثث  الم اهثثا  الملتبثثا  .ه هثثا ال اهثثا مثثن المرالثثز المت ةةثثر بالاراوثثا  

 القوثثم ذاتثثظ  قوثثم الحل مهثثر   مثثثال ذلثثك المرلثثز اللغثث ت  ا ابثث   ثث  هام ثثر تبلهوثث  ا وتشثثرا هرا هرافهثثر 

    م  ا ا وتشراط الثقا   ل ل م الهم  رهر اله رههر. ال فا  أ ربهراللغا  

علثى ا ا  الهث ره  ، لثان مثن الوثر رت ان فتفثا ل  قثل ا هرافث ثل  ارافا ان ف رل مها   م ر ر الم

لهثث ره  ، تثثم ترهمت ثثا لتثثا  )بلفلهفثثر بثث ش  لل ثثالم شثث تا ر وثثتا هل  الثثذت ه تبثثر ال  هثثر الحقهقهثثر للشثث   ا

وثفهن قرهبثر تثم ترهمت ثا الثى   مفثذ عثاضعامثا،  77عاما،  الى الفرفوهر مفثذ  17ل اض لغا  ا فهلهزهر مفذ 

 ال ربهر  الفاروهر.

 تشثهرمن، التث  ال زافر الحا ظر الرئهوهر لتراث ال القا  بهن البلاهن  ،ت تبر الملتبر اله رههر    المفطقر

ب ها ا  قره  على هثذ ر ال القثا  الثفائهثر  ث  إطثار اراوثا  الشثرط ا افثى  الق قثاز. بالتألهثا ان ترهمثر 

ذلك الى الفاروثهر وث ل هلوث ها ر فقثاا هاهثاا ،   وث ل ه لثط  ه ثر فظثر اهتماعهثر  وهاوثهر هاهثاض  ث  

 المفطقر.

شثثاطا  ثقا هثثر   موثثاع للبلثثاهن وثثاهم  ال القثثا  ا قتةثثااهر  ثث  اطثثار ا وثثتهراا  التةثثاهر  ثث   لثثط ف

 للت رل على ب ض .

فثثثثثا م وثثثثثلهاف  ، لهثثثثث رل  لبزافهثثثثثاز  : همشثثثثثها له فاشثثثثثفهل  مارهمترهمثثثثث  اللغثثثثثر الفاروثثثثثهر مثثثثثن الهثثثثث رهههن
  7782)فهل هاازض:. 1)
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 الدراسات االيرانية في جورجيا

قوثم الاراوثثا  ا هرافهثثر  ث  هام ثثر تبلهوثث  ل لثثم  افطالقثا مثثن ال القثثا  التاره هثر القاهمثثر تثثم تاوثثهس      

هاهثثثا هفثثثتو اب ابثثثا هاهثثثاض للت ثثثا ن الثفثثثائ  ، علثثثل علثثثى تأوثثثهس ذلثثثك ف بثثثر مثثثن ال لمثثثاء هثثثا ا   شثثثفهل  

ى    لثاهاف  مت ةثص  ث  علثم اللغثر ،   ه وثتهن ابث  از  مت ةثص همت ةثص  ث  التثاره  ،   ههث ر 

ا وتشراط    ه رهها با عتماا على المةثاار اللثهثرض     ا ا ، لان ال ال من ذلك ه  بوط  تط هر

الم تلفثثر ا قوثثام بأهثثاات لبثثار المثثؤلفهن ا هثثرافههن ، مثثن اهثثل توثثلهط الوثث ء عله ثثا   وثث  ا تحثث  محثثك 

الحلثم الوثابط ان ذلثك ا فتقاا  بحث اللثهر مثن تثاره  الحهثاض ا هتماعهثر  ا قتةثااهر  الوهاوثهر  ث   تثرض 

  7714)فشر اافش :. 77)ا  لالا  اله ره ه تبر من الور ره

فامثثر مثثن هملثثر الثثثر اللتثث  التثث  ترهمثث  الثثى  هقثث ل ا اهثث  وثث ها ففهوثث  ان لثثم ألثثن مبالغثثا ، إن  الشثثا 

  7،17، 7711)له فاشفهلى:. 77)اله رههر 

تث لى  ههثرت 7727ههرت حتثى   اتثظ 7774 ه ول شا   اي  رات  ان ت لى حل مر   هر  ارس عام 

امام قل  بك بن اي  رات  ان احا امراء اقلهم  ارس،  ه وثل شثا   قثام ا بالثا اع ابفاء  القهااض من ب ا  ،

عثثن هزهثثرض البحثثرهن وثثا البرتغثثالههن علثثى الثثرتم مثثن مثث ت م  ثث  الثثا اع عثثن الهزهثثرض للثثف م افتةثثر ا عثثام 

  7181،78) لوف :. 7) ههرت 7777

 مهف  حهث تم ال ث ر على  ثائط    لقى لشف  التفقهبا  على  ه ا عالقا  قاهمر تمتا الى ال ةر األ

تثب  ان ال القا  لاف  قائمر حتى قبل ا والم ر ت عن حون بن ه ول عن  الا اب  هزها اب  عبااي 

 . 2 قم  تفلهسعلهظ الوالم قال هل الذت ا تار من بهن همها المان : الل  ر 

 
                                                           

2
 73ص ، طهران قم، تاريخ 
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 للاراوا  ا هرافهر    ه رهها رلمرالز الفاشطا

 لرو  اللغر  ا ا  ا هراف  هام ر تفلهس الحل مهر --7

 قوم اللغر  ا ا  الفارو  م  ا اوها لالوتشراط الثقا    ال ل م اله رههر -2

 ا وتشراط الثقا   لل ل م اله رههراهر  ا هرافهر    م  ا فاللغا  ال  مقو -7

 لرو  اللوافها  الشرقهر هام ر تبلهو  الحل مهر  -4

 م  ا اوها  ا رهقها  تبلهو  -1

 لرو  تاره  ا ل الشرط هام ر تبلهو  الحل مهر  -1

 لرو  تاره  ممالك اوها  ا رهقها هام ر تبلهو  الحل مهر -1

 رهها  هقوم تاره  القر ن ال وطى الشرط ا افى  المرلز ا وتشراط الثقا   ال لم  ل -8

 قوم التاره  الم اةر لممالك الشرط ا افى  م  ا ا وتشراط -1

 . قوم المةاار الشرقهر   فشر المةاار التاره هر تاره  ا هتماع  ل ل م ه رهها -77

 ارس اللغر الفاروهر    عاض مؤووا  مف ا :تُ  

 ماارس    مرلز ال اةمر من الةل الثاف  الى الةل الحاات عشر            

 هام ر تبلهو  الحل مهر ) للهر ا وتشراط، للهر التراث، للهر اللغر  ا ا  ، للهر الهغرا ها 

 ) للهر اللغر  ا ا   هام ر ل تاهو  الحل مهر

 7117ق اعا اللغر الفاروهر تألهل ه  اب  ازض )للهر ا وتشراط  تبلهو ، 
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 7181ق اعا اللغر الفاروهر ، همشها له فاشفهل  ، تبلهو  

 7141ب ت رهازض ، تبلهو  م تارا   اروهر   اهمهر 

 .7117لهال ت شهشفهل  تبلهو  الوهاض م تارا   اروهر تألهل 

،  وال عثن ال اهثا مثن المؤلفثا  7117زض )اا  قاهم  المهلا ا  ل تبلهو  ام تارا   اروهر ، اا ا ل به

 للبار ا اباء اله رهههن.

 المبحث الثالث:

 :المغةعمم المتخصصون في 

ه ها ال اها من المت ةةهن    علم اللغر     علم ا ة ا   اللغا  القاهمر لا  وثتائهر  اسوثهر      

علثثى رأوثث م ك    لثثاهاف  حهثثث اهثثرى ال اهثثا مثثن البحثث ث عثثن اله ثثاز الةثث ت   الفحثث ت للغثثا  ا هرافهثثر 

اللغر التطبهق  بالت امل ما  باحث   ا م ر المت لقر با شتقاقا   التراله   علم الل ها  على اواس علم 

اللغثثا  الوفوثثثلرهتهر  اللغثثثا  الفاروثثثهر القاهمثثثر  المت وثثثطر . ا وثثثتاذ تامثثثاز لامقرهلهثثثازض  ثثث  اطثثثار اللغثثثا  

 ال فا ا ربهر ا ةل  المفشأ  الم طن التاره  .

لابرهفثاا شث هل   لر الحاو    اش ر مه  لر ش  باوت اام من ال لماء الذهن ل ب ا ا را    علم ا ة ا  

هل   الوثثثهاض تهثثثا ه هثثثازض المت ةةثثثر  ثثث  علثثثم ا ةثثث ا  الفاروثثثهر  ل تثثثظ تثثث  شثثثفهل  ف  همشثثثها له فاشثثث

المت ةثثص باللغثثر ا وثثهر،  تثثم فشثثر  طبثثا ال اهثثا مثثن المؤلفثثا  التثث  ت ةةثث   ثث  هثثذا ال لثثم حهثثث تثثم 

فهل   اارهثان ه  بهثاف  على وبهل المثثال مؤلفثا  الثالت ر همشثها له فاشثطب  ا  ارج  اا ل ه رهها ، 

 تثثثث ا ا تثثثث ر لائهثثثثازض،  ا وثثثثتاذ ماهثثثثا وثثثثا  لها التثثثث  ت ةةثثثث   ثثثث  اللغثثثثا  الفاروثثثثهر القاهمثثثثر  ا رمفهثثثثر 
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 اله رههر القاهمر حهث عمل  عله ا عاض اراوا   تحقهقا . ال اها من المت ةةهن    علم اللغر اثر ا 

 الملتبر الشرقهر ب ل م م الففهور.

 :االدبعمم المتخصصون في  

من اهم المباحث الت  تهلث  افتبثا  المت ةةثهن بالاراوثا  ا هرافهثر مثن الهث رهههن التحقهثط  ث          

رهمثثث  لبثثثار المؤلفثثثا  الهثثث ره  ، لمثثثا قلفثثثا تُ  بثثثاألا مهثثثال ا ا  الفاروثثث   ال الئثثثط ا ابهثثثر ا هرافهثثثر 

 تشثثث هص اوثثثل   ا هرافهثثثر الثثثى اللغثثثر اله رههثثثر   مقارفثثثر الر اهثثثا  اله رههثثثر  ثثث  الفةثثث ص الفاروثثثهر 

 ترهمت ا  اهمهت ا من اهل اهراء التحقهقا     للفة ص الفاروهر من قبل ال لماء اله رهههن.

للشثاعر اللبهثر الفرا وث   لشا  فامثراعلل ال اها من ال لماء على ترهمر ا ثر ال الا من ا ا  ا هراف  

ابثر افطلقث  حهثث  لثان ب   7817ثثل فهلالمثار عثام ت اق  علثى ترهمثر ذلثك ال اهثا مثن المت ةةثهن م، 

زض  ال اهثا ال بهث .مف ا التراهم المت اقبثر ،  وثار علثى ف هثظ ال ثالم لثظ لثظ لهثازض   أ شثافهازض  بارامهثازض   ا

 مف م. 

،  وثال عثن التحقهثط  ث  اللتثا  7111عثام  ل بهثاز  .لتثا  مثن قبثل ا   ثظ  تم ترهمر ر اهثا  الشثاهفام

.   واماتواشثفهل  بثل هث  ابث  ازض   بارامهثاز    ل بهثاز قالمش  ر  هس  رامهن لف ثر الثاهن الهرهثاف  مثن 

 .7111عام 

وثاباا ربلهاف  ال  تث ا ا گث،  ما 7114للهلر  امفر الت  تم ترهمت ا عثاض مثرا  علث  هثا المثؤلفهن بارامهثازض 

 .7111ل  ت ا ا عام اگا  م 7181 تهاه هاز  ، 7111

 من اللت   ذلك فظرا لو ر الم اوها ا ابهر التاره هر بهن البلاهن: و ل فذلر عااا محا اأ

 7111هالل الاهن الر م  ،ها لهازض  -7
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 7114فظام  ك هالا ا  -2

 7187مهراث ملحمر عفةرت باف  ات  -7

 7111ل بهاز   .عبا الرحمن هام  ، ا -4

 7111عمر ال هام ك مال  ها  -1

 7111-7187ل بهازض    ثالث مهلاا   ا ابهر اله رههر الفاروهر، ا.ال القا   -1

امهثثثاازض مالمثثثو الفوثثثاء  ثثث  قةثثثص الشثثث   ا هرافثثث  ، مطب عثثثا  المرلثثثز الثقثثثا   لل لثثث م  ا. - أ

 الل   مومائر فو ر. 7181

ل طفهثثر الهثثث ره  ااارض المطب عثثا  الثقا هثثثر ل. ل تاشثثفهل  ال فاةثثر الشثثثرقهر  ثث  القةثثثص ا - 

 الل  ثالثمائر فو ر  7181لل ل م ، 

الر اهثثثا  اله رههثثثر  ثثث  القةثثثص ال امهثثثر ا هرافهثثثر ، ااارض المطب عثثثا  الثقا هثثثر    . ل ا ارهثثثا -ج

 ، ثمافمائر فو ر 7118لل ل م ، 

 االدب المعاصر 

، 7111، ااارض المطب عا  الثقا هر لل ل م  م. اه افهشفهل  ، ر اهر تاره هر شمس  تغرا  ور ى-7

 الل  ثالثمائر فو ر

 ، الف  فو ر7182مقا   عن ا ا  الفارو  الم اةر تلظ شال ا )ه رهها الر وهر   -2

، الثل فوث ر )  7111ه فاشفهل  فثر بثاها وث ها ففهوث  ااارض مطب عثا  الثقا هثر لل لث م گل،  -7

 باللغر الر وهر 



522 
 

الفالحثثثهن  ثثث  الفثثثثر الفاروثثث  الم اةثثثر ، اائثثثرض مطب عثثثا  الثقا هثثثر ه فاشثثثفهل  م وثثث ع گل،  -2

 ،  مومائر فو ر، باللغر الر وهر7111لل ل م ، 

ه فاشثثثثثثفهل  ، موثثثثثثائل اوثثثثثثتقرار  تطثثثثثث ر ال اق هثثثثثثر  ثثثثثث  الفثثثثثثثر الفاروثثثثثث  الم اةثثثثثثر ، ااارض گل. -1

 ،  مومائر فو ر7181مطب عا  الثقا هر لل ل م ، 

 ب ض التراهم اله رههر:

 7177اش ار تفائهر  اروهر  . هلهاز  تبلهو ،  -7

 7171لهازض  الغزل الفارو ، ترهمر  . هظ -2

 7112الفثر الطاههل ، ترهمر م، ت ا ا ، تبلهو   -7

 7111الر وهر  تبلهو ،  الفثر الشرق  م ت ا ا ) ه رهها -4

 7111الر وهر  تبلهو   الوا رهن البغاااههن، مهم عر قةص ، م ت ا ا )ه رهها -1

 ر الر الثث ، اشثث ار الفرا وثث ،  امثثن التثثراهم مثثن هملت ثثا الشثثاعر بابثثا طثثاهر، اشثث   ال اهثثا

  هس  رامهن، مهف ن لهلى ،  فظام .

 ترجمة االدب العامي والفمكمور الفارسي:

 7147هزلها  مال فةر الاهن ترهمر، هلهازض ، تبلهو ، - 7

 7117، تبلهو ،  طائر الحظ، ) قةص  اروهر  ترهمظ تاباتاازض   -2

 7111اهله  ا فهلهز ) مهم عر قةص  ترهمر ل. له فاشفهل   مال ب ل ل    -7

 7181والر الببغاء، ترهمر م . ت ا ا تبلهو  ،   -4
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 7117قةص  اروهر همشها له فاشفهل  ، تبلهو  ، -1

 :تراجم االدب الفارسي المعاصر

 القةص الفاروهر ، باشرال ط بالا ا ) لات  ر و   -7

 7111المال ا بهض ) قةص  اروهر  ترهمر م اه افشفهل  ، تبلهو  ،  -2

 7117ةااط هااه  ، حاه  اقا ، ترهمر م ماما تواش هل  ، )اا    ن  تبلهو ،  -7

  7117مشفط لاظم  ط ران المرعبر، ترهمر ،   ل رلهش هل  ) ه رهها الر وهر  تبلهو  ،  -4

 71117 افشفهل  ) ه رهها الر وهر ، تبلهو ، هالففهان الملو ر ) قةص  اروهر  ترهمر م ا -1

 2772، 11-11لارفامظ بفها  والظ، همشها له فاشفهل ، تفلهس ص

 :  الفن

هوثثثم متحثثثل التثثثاره  الهثثث ره   متحثثثل الففثثث ن الهمهلثثثر  المتثثثاحل ا  ثثثرى اللثهثثثر مثثثن التحثثثل المفزلهثثثر 

 س  الشم اافا   ه   هثر ؤ رش  الل فماذج ا لبور  ا  اف   ا ولحر  الوتائر المزرلشر  البالطا   الف

الهل على الذ  ط  الحس الفف  الر ها للحر ههن  الففافهن ا هثرافههن علثى مثر ال ةث ر الم تلفثر . مثن اهثم 

 -7811شثثال ا  مهرافثثا شثثفهل  )، افهر وثثال لمثثاء  ثث  مهثثال الفثثن الهثث ره   الثقا ثثر ا هرافهثثر ابثثان الفتثثرض الوا

7111Sh.Amiranashvili حهثثث  طثثى  طثث ا  لبهثثرض  ثث  وثثبهل اراوثثر  ثثن الروثثم ا هرافثث   ثث  الفتثثرض  

 .7147القاهارهر .  من اهم لتبظ    هذا المهال  ن الروم ا هراف  

  من المؤلفا     هذا ال لم: 

 7118ا طباط الفحاوهر، ل هر ل لها 

                                                           
3
 2112 ،35-63ص تفليس كيوناشفيلي، جمشيد ساله، بنجاه كارنامه 
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 الت ةهل الفف ، أ ل هال ا )اةف ان، شهراز ، لاشان 

  7711)له فاشفهلى:. 77)7117، الوهاض توهن تواازض 72-77مان ا هرافهر    القرن افتاج القماش    ال

 :المخطوطات التاريخية

للم ط طا     القرن ال امس المهالات ، احت   هثذ    ةل  ا ثار ا ابهر اله رههر الى م  ا لللهازض

ا ثثثار علثثى فوثث   طهثثر ففهوثثر ُحفظثث   ثث  لفهوثثر ا وثثقل لثثرت ا لبثثر ، هحثث ت هثثذا الم  ثثا اللثهثثر مثثن 

م   وثثال 71-م1الفوثث  ال طهثثر  اللتثث  الففهوثثر ، هقثثار عثثاا عشثثرض ا ل فوثث ر  طهثثر باللغثثر اله رههثثر )

 ثثثرى  ارب ثثثر ا ل فوثثث ر  طهثثثر باللغثثثا  اله فافهثثثر  ال ربهثثثر  ال برهثثثر عثثثن ا ثثثثار التاره هثثثر اله رههثثثر ا 

  27-71 ثهقر بلغا  م تلفثر مثن القثرن) 277 الترلهر  عشرا  المؤلفا  التاره هر    الورهافهر  الفاروهر

 ، حفظ هذا الم  ا التاره  الشرق  اله ره   ا  امر  الم اثهط الفاروهر باللغتهن الفروهر  اله رههر .

 اره  فابله ن )احااث حر  فابله ن ب فابر   الهزء ا  ل/ محما روا تبرهزتت

البااهثثر: )لثثم ظ ثثر مثثن ا تال ثثا   ا ثثتال    ثث   تثثرض  ههثثزض  ثث  وثثل ك اهثثال  الممللثثر ، هلتفثث ن بثثالتغههر 

 اللل  

 تم تفةه   لا  امبراط را،  اقهم حفل لبهر حور  هما تفهر.  تالف اهر)بحو ر 

 ةثثثال ، احتثثث ى الفةثثثل ا  ل الفةثثثل بثثثهن الثثثا لتهن  رفوثثثا  الفموثثثا ،  ر وثثثالر  24 الثثثفص: احتثثث ى علثثثى

 فابله ن ح ل ممللتظ.

، مقهثثثثاس الثثثثفص 27، عثثثثاا ا وثثثثطر22ط ، عثثثثاا ا  راط  7218فثثثث ع ال ثثثثط: فوثثثثت لهط ، تثثثثاره  لتابتثثثثظ 

 P.K  2/2وم رقم التوههل 1/77×8/22
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 مهما ا فشاء= هام ظ مراوال  ا ل ا لبا  

  اتل  حهار  رزفا اب  القاوممن : اه

البااهر: حور  ةاح  ا  ااض  ا  اور ها ملهأ الفوائل  اللما    الم ارل الذت هح ت اف اع الم الم 

  ا  ااا  حاما الملارم  الو ااا  هاما ال ق ل  المفق ل ها موتهما الفف ن  الفر ع  ا ة ل 

لظ إاهل تبلهغ ا  بار ... ال تم بالةل ا  على محما الف اهر: )اوماعهل بن حهار ابن هفها الةف ت من 

 الطاهرهن الى ه م الاهن 

هحتث ت علثى روثائل  ت حثا  الملث ك الثى الثر م  اه بت ثا  بهثزئههنههرت ، لتث   77الفص:    القرن ال 

 م ا مرتبطر بالةف ههن .ظ م 

 م 7821،تقمر  7242ت لهط    ربها ا  ل ص ف ع ال ط: ف

،  القهثثثاس 71، عثثثاا ا وثثثطر  217رط ا ربثثث  مائثثثل الثثثى لثثث ن ا ةثثثفر، عثثثاا ا  راط عف اف ثثثا: فثثث ع الثثث  

 وم 7/71× 7/28وم، الهلا 72×22

مهثثزا  الفوثث ر:  ثث  ف اهثثر الشثث ر ههثثاء مثثن قبثثل قثثائم مقثثام الفراهثثاف  الثثى قائثثا القاهثثارههن . رقثثم التوثثههل 

27 ،PK 

  للثرض الم ط طا  واذلر عااا من ال فا هن:

 فبهاءوهرض المل ك  ا  ر ور الةفا   

 هرتگه اف گ رهف

 لفز اللغا 
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 ا تهارا  باه ى

  7787)مابر: 1)اه ان )ترض اللمال  

 :الخاتمة

فوثثثت لص مثثثن هثثثذا البحثثثث الثثثذت عرهفثثثا مثثثن  اللثثثظ علثثثى ه رههثثثا  ملافت ثثثا  هثثثذ ر ال القثثثا  مثثثا       

الحثثا ا بهف مثثا حتثثى  ان لثثم تلثثن روثثم ل ان تُ بثثهم  رهثثر اهثثران ا وثثالمهر ، التثث  امتثثا  الثثى زمثثن ط هثثل ق

، للن الت اةل ا هتمثاع   التهثارت  حتثى الثقثا   لثان متثاا ال بثهن البلثاهن ، تطث ر   حالها محاذهر ل ا

الشث     ا مثثم   ةثثل  الثى موثثت ى مثثن الُرقثث   الفوث ج الفلثثرت ممثثا حثثاى هلهثا علثثى اهبثثار الم تةثثهن 

لففهثر  الشث رت  الم ط طثا   الاراوثا   الفشثر  الةثحل لتب ه  هذ  ال القا  الثقا هر    لا ثر  ر ع ثا ا

، حهثثثث عقثثثا  الفثثثا ا   الهلوثثثا   المثثثؤتمرا  تباعثثثا ،  امتثثثا ذلثثثك الثثثى رتبثثثر  ثثث  ت طهثثثا هثثثذ    التثثثألهل

ال القثثثا  اهتماعهثثثا  اقتةثثثااها ،    شثثثك ان الللمثثثا   اوثثثماء ا عثثثالم  ش ةثثثها  القةثثثص باتثثث  مثثثن 

تتمتا بظ الر ابط بثهن البلثاهن مثن احتثرام  تقثاهر   الشارع اله ره  لما ا م ر الطبه هر الت  هتم تاا ل ا  

  للم ر ث الحوارت للال البلاهن ب و م ب وا.

 :المصادر

، مهم عثثظ مقثثا   اافشثثه هان رشثثتظ اهثثران شفاوثثى   زبثثان  اابهثثا   84 ، ص 7از اهثثار  شثثفا ) -1

 7787تفلهس ،  - ارو  ، وفار  هم  رى اوالمى اهران

 7711تفلهس ،  –  وفار  هم  رت اوالمى اهران 2،) 77-21از اهار اشفا ، ص -2

حثثث   لوثثثف  تاهثثثران  ال القثثثا  ال ارههثثثر  ثثث  ال  ثثثا الةثثثف ت، فةثثثر اي  لوثثثف ، ترهمثثثر محمثثثا   -3

 78،71ص 7181
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 7711، افتشارا  بهن المللى ، ال اى،7رهوتان، التر ب رام امهر احماهان، صگهغرا هاى  -4

،  4 ش، مهلثثظ اافشثثلا  اابهثثا   علثث م افوثثافى زرلثث   حمهثثا، ،مشثث ا شثثمار  ااوثثتان نلفگهفثثظ نثث -5

7714                                      

ا  گرهثى بثراى  اروث  زبافثان /لثهال فهل هثااز  ن ترهمثظ  ثراهن لمثائ / ااار  افتشثارا  اافشثگزبان  -6

 7782ا  ا ل، چهالن، گ

 ثار برهث  / چفلهس / هلثا ا ل ، وثهل اي مثابر الف رو  تفةهل  فو   طى افوتهت  لللهاز  ت -3

 ،ج 81، 81، 88ص7787تابوتان، - هش  ، ت رانژ نمرلز اوفاا   اما  

ى هم ث رى گثه فاشثفهلى راهثزن  رهفگى، التثر همشثها گثفهثا  وثالظ ، ر ابثط تثاره ى  رهفنلارفامثظ  -8

- اهثثثران رهوثثثتان گى  هملثثثارى گثثثافتشثثثارا  افهمثثثن ر ابثثثط علمثثثى   رهف17ص  -اوثثثالمى اهثثثران

 م 2772

 17المةار اعال  ، ص -7

ت ثثثثثثثثران   –ه فاشثثثثثثثثفهل  ، تفلثثثثثثثثهس گرهثثثثثثثث ، مهم عثثثثثثثثظ مقثثثثثثثثا   ، همشثثثثثثثثها گمطال ثثثثثثثثا   -11

 7711،  17،ص1ص

 7714-7شمار  -71وال  71-78ص-فشر اافش -11

12- javaxiSili ivane, qarTveli eris istoria, II, Tbilisi,1965  
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  9191دور جمعية النهضة االسالمية في الحركة الوطنية ضد االحتالل االنكميزي 

 )النجف أنموذجًا( 

 م.د . عمي مكصد فضالة الزيدي 

 م . د . رشا مجيد منديل 

 

 :  المقدمة

ًراا تب تتتراا بتتعلارر ل ستتتد ادوتتتاعيعر البر  تتعا  ل اعتتت  ا  تتتر        لعبتتت عيع تتته الاتستته ادوتتت ي ه د

ًرة  ًله عن ا ًب ث ًعتتع   9998الاع  الا  ردثت عتع  ًتعات اليوؤ ًالات  اتع  بتتع العد تد يتن اةتعل  ً

ًتعن ف  يقديات  الرعج اع  البقعل )عسً ف  عيع ه الاتسته اد ًخ الاع  ا  ر   ًالتذ  ً   وت ي هو 

ًل   يعر علو.افذ عي  ه اال الرعت  العوتر  البر  عا  ليد اه الاع  ا  ر   ( 

ًات ًالعتتد ر بعلتتذتر        ًرة اتتد ارتتتت يثتتعر وتت ب ه ع تتا يد اتته الاعتت  ا  تتر  اذ اعيتتت القتت أن ةتتذا الثتت

ًات البر  عا تته التتا  ًاعيتتت البر  عا تته بفتترل رشتتعر  تتد د ع تتا يد اتته الاعتت  أعقبتتب دطتتًل القتت اليد اتته 

ًعتترت يرعتيتتعت ع ا تته لتتت  ايتتع  اا تتعر  ًالقتت  القتتبل ع تت ت  عي عتتعا  ًار  ًاوتتعه ستتد الثتت بري تته اعاقتتعدت 

ًر اليرعتيتعت ف شتدرت  ًعتتع  اليد اته رست ًخ ً ًات البر  عا ه بإعبعر  ت  أةعل  الاع  بعد أن اعيت الق

ًيتات  ًتتع    ع ا البعل يات  رتيعا بعدعتدا   ًغ ترة   شتب  )اعت  البقتعل  تيتع أشتدرت اليرتيته اتراراا  و 

ًاد العزائر  الا عز رة ةاعع   .باف  يؤوس العيع ه ال  خ يريد ع
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Abstract 

 

     The Islamic Renaissance Society is the first partisan experiment in Iraq with 

a political and military project at the same time to stand up to the British 

invasion of Iraq, prompted by a sense of citizenship in the face of the British 

occupation. 

      Some clerics, tribal sheikhs, and the city’s people contributed to preparing 

for the revolution, but haste and lack of planning led to the revolution’s failure, 

and the revolution did not go out to the rest of the areas surrounding Najaf, and 

no one from outside Najaf supported it, and the British forces imposed a severe 

siege on the city, so Najaf tasted various kinds of food. The torment was not 

lifted until the people agreed to the harsh conditions imposed by the British 

occupation on the leaders of the revolution and their helpers from the city’s 

residents. 

 

 )النجف أنموذجًا( 9191 دور جمعية النهضة االسالمية في الحركة الوطنية ضد االحتالل االنكميزي-

ًلتعإاب تتل        ًاثاتتع  ًشتت ًات البر  عا تته  عتت  ا  تتر  ا لفتتت عيع تته التتا الا رتتا ل باتتداد يتتن ابتتل القتت

ًيتتته تتتترد فعتتتل ل اتتتًز البر  تتتعا  ل عتتترا    الاتستتته ادوتتت ي ه ًراا بتتتعرزاا بيقع تتتتعن ليد اتتته الاعتتت  ا  تتتر  د

ًد التا ع يعئتتع  ًالفستل فت  ذلتع  عت ًيرعع اتتع الد ا ته وت يع بعتد أن أع اتت اليرعع ته ادرا ل البر  عا  

ًات البر  عا ه  ًراا بتعرزاا فت  رتث ًين  9991إرا ت البشرة عع  الا  الد ا ه العتعد سد الق ثت  تتعن لتتع د

ًرة العراا ه ا ًرعتعل الع تعئر ع تا ا وت س   9991لتبتر  عتع  الاعس ع ا اد اراع بعلث إافت  زعيتع  التد ن 

ًيتتن ابتترز يؤووتت  ررتتته  ًذ العثيتتعا  اً البر  تتعا   ًرتتدة العرب تته اليوتتاق ه عتتن الافتت اريتت  التتا ارق تت  ال
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ًعبتتعس الط   تت  العيع تته )يريتتد ع ًيريتتد ع تت  الدي تتق   ًاد العزائتتر   ًال تت خ يريتتد عتت ً و   تت  برتتر الع تت

ًة  بيثعبه اعدة العيع ه ًزة الد ا ه ف  الاع  ا  ر   ًالر  .و9)ًتعن ةؤد   يث ًن رععل الد ن 

ًابتتتد       ًاد  تتت خ ع تتت رة )الع ع العتتت ًخ الع تتتعئر أيثتتتعل ال تتت خ يتتترًز و تيتتتع ااستتت  ل عيع تتته العد تتتد يتتتن  تتت 

ًدا  الع   رئ س ع عئر )يل ع  و ًو يعن الفعسل رئ س ع  رة  ًال  خ را ح الع  ب   خ )الري داتو ً

ًاا و ًعبتتعس  و3)  ستتيت العيع تته العد تتد يتتن التوتتبه أيثتتعل الرتتعج )اعتت  التتد ن البقتتعلو9))الرتت ًتتتع   شتتب   

ًتر   الرعج وعد الرعج راس و.  الريعر  

إو ي  إابثقت ترد  -ادو ي ه ة  أًل عيع ه ذات اا    و عو ً يتن القًل إن عيع ه الاتسه      

ًلتتا ) ًالاعتت  ا  تتر  9998 –9991فعتتل ع تتا ا تتع  الرتترب الععلي تته اد ًادرتتا ل البر  تتعا  ل عتترا   و 

ًيبعدئ ين أةيتع:  ًتعن ل عيع ه أةدا  

ًارا اب.  -9  الوع  إلع   ت يه ادو   ًوععداب 

 ًالعيل بب.يراععة ال رع ال ر   اليريد    -9

ً ع ً بب ادو    -3 ًالعيل بيع  افع بب اليو يًن   .و1)ابذ الاقعل د ادعاب ه 

ًالثتتتعا  عوتتتتر  تعاتتتت يتيتتته        أيتتتع الا تتتع  التتتداط   ل عيع تتته فقتتتد ا لفتتتت يتتتن عاتتتعر ن ادًل و عوتتت  

ًالتدع . أيتع العاتعح العوتتر   العاعح الو عو  ة  البرث عن اععدة عيعة ر ه اؤ دةع برثتعا عتن اداشتعر 

ًةتتً يتتن أبتترز ال طشتت ع911فقتتد اتت ل  يتتن ) ت الاعف تته و عاشتتر يتتن أبتترزة  ال تت خ )ع  تته أبتتً ت تتلو. 

ًاا  ي رفه سد ادرا ل ادات  ز  ل اع  ا  ر   .و5)ًتعات لب ي

ًلتتن وترععن        ًر الزين اًوع عدد اعسع  العيع ه بعاايتع  أعتداد تب ترة يتن اباتع  الاعت  إل تتع  ًبير

ًعتعاتتتتع فتتتدعت  ًر فئاتتت ن تتتتل فئتتته اطا تتت  عتتتن ادطتتتر  فتتت  ا ًذلتتتع ل تتتت يتتتع دب الطتتت   بتتت ن اعستتتع ةع 
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ًعتد  الاوترع بعاطتعذ القترارات ايتع ا طتر  فقتد دعتت التا ادوتراع أرداةيع ال ًيععلعاتتع  ا دراوه ادًستعع 

ًرة  .و6)بإع ن الث

ًاوا عع أن  عيع يتع  قتعرب )       ًرة ور عه  ًرة بش و 11تعن اع  البقعل ين أبرز الداعي ن إلع ن الث

ً  يو ح ع تا ال ًرة ور ه لااف ذ ةع ًععا ين أعسع  العيع ه بش ًات البر  عا ته فت  الاعت  ا  تر  يا  قت

ًرة  ً بدً إن ارار اع  البقتعل ل ق تع  بتعلث ًع الا العاعح الو عو  ل عيع ه  ًتعن ةذا القرار ياورععا دًن الرع

ًذلع بوبب ااايع ا الد ا  الياعشب ًرة ور عه ةً ارار إراععل    .و7)بش

ًيتته فتت         ً  ع تتا وتترا  الرت ًالتتذ  شتتعد  التتتذتر   9998يذار  99اتترر الرتتعج اعتت  البقتتعل التعتت

ن يوت رعا بااف تذ عي  ته  ًعته  ب تا عتددةع ع تًر ًبعلفعتل اعيتت يعي ًلا إلرا ل باداد ين ابتل ادات  تز  اد

ًل   يعر علو ف    .و8)ًعرح أرد يوععد ب 9998يذار عع   99اال الرعت  الو عو  ف  الاع  ا  ر  )

ًا أ ستعا  ب تب أثعرت ةذا الرعدثته الريتعس عاتد أةتعل  الاعت      ًاا ت ًيته  ًا وترا  الرت   ا  تر  فتتععي

ًعرح البعل ياتع ًة اليتععيه  ًبعليقعبل اوا تد العد د ين افراد الق  .و9)ا رلاد  ً طص ثعلث 

ًرو الا يد اه الاع  ا  تر  ً علتب باوت          ًع ا أثر يقال السعب  البر  عا  رسر ال فاعات )ب ف

ًا الستتعب  ا ًا   بتتب اديتتر التتذ  دعتتا التتا يرعشتترة اد تتطعص ال تتذ ن اا تت لبر  تتعا  إد أن ادةتتعل  رفستت

ًاتد اوتاير الرشتعر ليتدة  ًات البر  عا ه بعد ان إابع ادات  ز و عوه )فر  اوتدو  يد اه الاع  ين ابل الق

ًبعتتتتل 11) ًعتتتتد  رفتتتتع الرشتتتتعر إد بعتتتتد ااف تتتتذ ال تتتتًر  القعوتتتت ه الاتتتت  اايثتتتتل باوتتتت    ادوتتتت ره  ًيتتتتعا  و  

ًرة ف شتبرت الاتعس فت  رعلته  رثتا لتتع فعست رت ادةتعل  التا  ترب الي تعا اد طعص الذ  ن  ازعيًن الثت

ً  الري تر ا يتر التذ  دفتع رعتعل  ًاد إست ر ا ةتعل  التا أتتل لرت ًاد الاذائ ه  رافعت أوععر الي ًا  اليعلره 

ًطعشه اليرعع ه الد ا ه ال  ب ين ادات  ز برفع الرشعر عن أةعل  الاع   .و91)الد ن 
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ًفت  يقتديات  الوت د )تتع   ال تزد و تتعن        ًالعد ر بعلذتر إن تبعر ع يتع  التد ن فت  الاعت  اد تر  

ًرفعاتتتب يتتتن عي  تتته ااتتتل الرتتتعت   ًا إن يتتتع اتتتع  بتتتب الرتتتعج )اعتتت  البقتتتعلو  عابتتتر ًا  ًرة  يتتتن أ تتتد اليععرستتت ن ل ثتتت

ًياورع د  يثل أةعل  الاع  ًل   يعر علو ةً عيل فرد   ً بدً إن عد  و99)الو عو  ل اع  ا  ر  )   

ًعتتب ادات  تتز ليتتع اشتتعبت  يتتن  ًاتتً  ب ًرة ةتتً عتتد  يقتتدرة اةتتعل  الاعتت  ال يوتتعادة الوتت د تتتع   ال تتزد  ل ثتت

ًرات  ع تا أ ته رتعل إعايتع عتدد  ن الاع  ل  اتتن يت ت ة ليثتل ةتذا الثت ًا  ً  ت الرشعر  ًالفقر ً السع  

ًا ًيريتتد عتت ًخ الاعتت  يتتن أبتترزة  )عبتتدالتر   العزائتتر   ًيريتتد رستتع الشتتعف  يتتن تبتتعر ً تت  ًاةر   د العتت

ًعتتع  اليا قته فت  دار  ًارد الرعج وترو إسعفه الا العد د يتن  ًعبدال ًيرون أً  ب خ  ًعبعس الت  دار 

عايتتع  ًا  ًفتد برئعوته الوت د عبتعس الت  تدار  ًاتد ا تتل ال ًفتد ليقعب ته ادات  تز  ًذلتع إلطا تعر  عبتعس الت  تدار 

ًرو الرعت  الو عو  ليد اه الاع   ًالتذ   ترح ع ت ت  يع )ب ف ًل   يعر علو  ا  ر  الذ  عع  بعد يقال )

ًة :  بعل ال ًر  

 و أل  ل رة إات  ز ه ذةب ه.51دفع غرايه يعل ه ادرةع )  -9

ًادرةع أل  بادا ه.  -2  دفع غرايه الباعد  

ًاعابعرة  أور  ررب.  -3  اف  أل  رعل الا التاد 

ًال عع .  -4 ً ياع عاتع اليع    ابقا الاع  يرعشرة 

ًبدًن ا د اً  ر  او     -5 ًرة   .و99)بعل اد طعص الذ ن عر  عات  اات  زعيع  الث

ًافقته ع تا ا تع ال تًر  القعوت ه راتا  تا  رفتع الرشتعر        ًخ الع تعئر التا الي إس ر رععل الد ن ً ت 

ًألقتا التث ًرة  ًبدأ العتد الااتعزل  ل ثت ًرة  ًار  اوربًن ين الث ًبعلفعل أطذ التث ر ين الث  تر عن أةعل  الاع  

ًاد  ًاو  يت  الا ادات  ز  ًار  ًا بعلقبل ع ا الث ًاعي ًار  اق ب أةعل  الاع  ع ا الث ًا  ًار و رت   ين الث
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ًتسو فتت  العتترا  فتت  ع تتر ا عت القتترن  أتتتدت اليتتس ب تتل )يوا تتعرة الياتتدًب الوتتعي  البر  تتعا  بروتت  تتت

ًالاتت  ًشتت ت العتترا  عتع   رة الاعتت  اااتتتت بتز يتته بعتتد أن ا تترت اقر تتراا عتتع  ف تب )ان ثتتً  9991اليعست  

ًيتات  )اعتت   ًار يتتن اا ته )يعر تتعلو  ًةتتتذا ات  القتتع  القتبل ع تتا العد تد يتتن الثت ًاااشتتعر ادات  تزو   ًار  الثت

ًاد ب ا عدد اليعاق  ن ف  الاع  ا  تر  يتع  ًعبعس الريعر و  البقعلو بعدسعفه الا الرعج )وعد راس  

ًاتتد افتت  يتتات  ) ًأشتتدرت اليرتيتته  9998ي تتعر عتتع   9تاتتد فتت  و رعتت ا التتا ال65 قتتعرب يعئتته رعتتل  تيتتع 

ًعبتعس الريتعر   ًتتع   شتب    رتيعا بعدعدا   اقعا راا اليًت بر  أرد ع ر رع ا ابترزة  )اعت  البقتعل 

ًدد وعد الرعج راس و  .و93) ًتر   ا

ًاد      ًا فت  يقبترة  ًدفات ًفته اترب طتعن ع ت  ريتزة الاشتر ا     ًاد ا  ااف تذ رتت  ادعتدا  ع ت ت  فت  الت

ًات  ًرتت يتع بت ن الوتت وتا الو   ف  الاع  ا  ر   أشدرت اليرتيه ارتعيعا يافراه ع تا اخطتر ن ارا

ًر التا ياشتته  ًخ الع تعئر الرستت ًعتتدد يتن  تت  ًا الاتعس يتتن أةتعل  الاعت   ًتتعن ادات  تتز اتد أعبتتر ًاليؤبتد 

ًالطً  ف  وتعن اليد اه ًذلع لبث الرعب   .و91)ادعدا   

ًرو فت  افتس      ًالعد ر بعلذتر ارر أةعل  الاع  اتر   الرعت  الو عو  البر  عا  ل اع  ا  تر  )ب فت

ًر  أيع اعدة  ًا و   ال ر  الا ب ف ًادي ًال طش عت الاعف ه  ًا  ًع ًاد رسر الاتر   بعل ال ً  ادعدا    

ًالوت د يريتد ع ت  برتر الع ت ًاد العزائتر   ًة  تتل يتن ال ت خ )يريتد عت ً و فقتد اًوت  لتت  ال ت خ العيع ه 

ًزة  ًزة الع ي ته ياتذاع الرت ًالوت د اليرعتع يريتد اقت  ال ت راز  زعت   الرت طزعل بتن عتعبر  ت خ ع ت رة تعتب 

ًاد اوابدلت اليرتيه ادعدا  بعلاف  الا طعرج العرا   .و95)الع ي ه ياذاع 

ًارتتت يثتعر       ًح الً ا ته الات  تتعن  ري تتع أةتعل  الاعت   ًرة الاع  أتدت ع ا الر ً يتن القًل أن ث

ًال عب العراا  ل را ل البر  عا .  ًاوعه ع ا يععرسه أةعل  الاع  
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ً  بتع ال عب العراا  بتعفه أ  عفب سد ادرا ل البر  عا  ع تا الترغ  يتن إاتتع لت        ًرة  ق اتع أًل ث ًا 

ًات البر  عا تته يتتن القستتع  ع  تتتع بعتتد الرشتتعر التتذ  فرستتاب  ً  ا اذ وتترععن يتتع إوتتا ععت القتت اوتتاير  تت

ًاإلعايعع ه فت  اعتس  ًأن اشر عيرةع لتاتع اعابر ردثعا يتيعا ين الاعر ه الو عو ه  ع ا أةعل  الاع  

ًالاعفتت  طعشتته الثتتعئر ستتد ادرتتا ل الب ًر اليعايتتع العرااتت  ععيتته  ًرة ر تته يتتن شتت ر  تتعا  فتت  ا تتع شتت

 الفارة.

 

 الخاتمة

 

ًاسرعا  و9 ًدروعا  ًرة ياتعععا  ًل ه اعابر ةذا الث ل عي ع أن يد اته الاعت  اد تر  اتعدرة ع تا اريتل اليوتؤ

ًات البر  عا ه. ًاعته الق  ًي

ًرة عع   و9 ًلا لق ع  ث ًرة البذرة اد  ف  العرا . 9991اعد ةذا الث

ًا  و3 ًاسح ب ن اعستعئتع التذ ن ااقوتي ًااو    ًد اععدة عيعة ر ه  ًع ًرة عد   ان ين أة  اوبعب ف ل الث

ًاخطتر دعتع اوي ن القو  ادًل الذ  دعا الا دراوه ًرة  الًسع ابل الق تع  بتتع  التا ادوتراع بق تع  الثت

 يايث ه بعلرعج )اع  البقعلو.

ًالياع    و1 ًد ااو   ب ن يد اه الاع   ًع ًرة ير  ه اليعععد    عي ه ًرة لتع بعل تل الذ   ععل ياتع ث

 سد اليرال.

ًا  اليرعع ه  و5 ًرة ةً ي  الد ا ه الرافل ليثل ةذا ادرداث.تعن الوبب الرئ و  لعد  اععح الث
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ًة و6 ًالذ  اس ر ف ب ادةعل  الا  الق ًالرشعر الذ  فرساب بر  عا ع ع ا اةعل  يد اه الاع   اليفر ه 

ًالق   ً  الري ر  ًرة. اتل لر  ين ادوبعب الرئ و ه لف ل الث
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Abstract: 

The relationship between language and culture is deeply rooted. Language is used to 

maintain and convey culture and cultural ties. Different ideas stem from differing   language 

use within one's culture and the whole intertwining of these relationships start at one's birth. 

The dialectical connection between language and culture has always been a concern of L2 

teachers and educators. Whether culture of the target language is to be incorporated into L2 

teaching has been a subject of rapid change throughout language teaching history . In the 

course of time, the pendulum of ELT practitioners' opinion has swung against or for teaching 

culture in context of language teaching. For example, during the first decades of the 20
th

 

century researchers discussed the importance and possibilities of including cultural 

components intoL2 curriculum ( Sysoyev& Donelson,2002);the advent of communicative  

language teaching (CLT) in the late 1970s marks a critical shift for teaching culture, for the 

paradigm shift from an approach based largely on form and structure to a plurality of 

approaches causing an unintended side effect: the negligence of culture (Pulverness ,2003). 

Acquiring a new language means a lot more than the manipulation of  syntax and lexicon. 

According to Bada (2000,101), "the need for cultural literacy  in ELT arises  mainly from the 

fact that most language learners, not exposed to cultural elements of the society in question 

,seem to encounter significant hardship in communicating meaning to native speakers". In the 

literature , there are two widely spread and opposing views regarding the relationship between 

culture and English language teaching (ELT). One is that, since culture and language are 

inseparable ,English cannot be taught without the culture (or rather, one of the cultures) in 

which it is embedded. The other one is that English language teaching should be carried out 

independently  of its cultural context. It is often suggested that, instead of the context of the 

target culture , ELT should make use of contexts familiar to language learners. 

Keywords: Culture, English Lanaguge Teaching, Second Lanaguge  

1. Introduction 

As we know , people of different languages have their unique cultures . Because 

of cultural differences , misunderstandings may often arise when people with 

different cultural backgrounds communicate, although the language used  in 

communication may be faultless. The same words or expressions may not ,mean 

the same thing to different peoples. Because of cultural differences, a serious 

question may cause amusement or laughter;a harmless statement may cause 

displeasure or anger. Because of cultural differences, jokes by a native English 

speaker may be received with blank faces and strong silence in non-English 



385 
 

speaking countries. Yet the same stories in the speaker's own country would 

leave the audiences holding their sides with laughter.  

Language is culture. When a person decides to lean French,for example, he/she 

is not merely  absorbing the linguistics of the language , but everything to do 

with French and France. What he/she is taking in includes all the preconceptions 

about the French language ,that it is beautiful that it is romantic , that it is 

spoken along the Seine and so on. To speak a language well, one has to be able 

to think in that language, and thought is extremely powerful. A person's mind is 

in a sense the centre of his identity,so if a person thinks in French in order to 

speak French,one might say that he has , in a way, almost taken on a French 

identity (see Littlewood,1984 

) . That is the power and the essence of a language . Language is the soul of the 

country and people speak it. To communicate internationally requires 

communicating interculturally as well, which probably leads us to encounter 

factors of cultural differences. These differences exist in every language. Culture 

has many mothers-academic disciplines that have influenced its development. 

One is linguistics which has provided the concepts of language analysis that are 

the basis of inter-cultural communication. Another is psychology ,that has 

provided many of the concepts  we use in understanding people's motivation and 

behaviour . Two other disciplines ,sociology and anthropology, have both 

influenced our study of behavior and also the social values in different 

communities . So we can say that cultural awareness is an interdisciplinary 

subject that draws on the resources of a variety of humanistic disciplines to 

profile the aptitudes and skills required to understand and work successfully in 

another culture.  

    According to Tomalin(2008), the international role of English Language and 

globalization are the two main reasons to teach culture as a fifth skill , in 

addition to listening, speaking, reading and writing ." What the fifth language 

skill teaches you  is the mindset and technique  to adapt your use of English to 

learn about , understand and appreciate the values ,ways of doing things and 

unique  qualities of other cultures. It involves understanding how to use 

language to accept differences, to be flexible and tolerant of ways of doing 

which might be different to yours. It is an attitudinal change that is expressed 

through the use of language".  

Admittedly, it is not an easy task to teach culture. Teachers can show the way 

rather than regulate a specific way of seeing things, which has the inclination of 

cultural imperialism . Making students of the important traits in the target 

culture, they realise that there are no such things as superior and inferior and 
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there are differences among people of distinctive cultures as well (wang, 

2008:4). 

2. Definitions  and Importance of Culture in Language Learning and 

Teaching  

If we accept the definition of culture as "socially acquired knowledge" , then it is 

easy to see that culture is one part of memory which in turn is a component of 

thought. Hudson (1980) distinguishes three kinds of knowledge : cultural 

knowledge ,which is learned from other  people; shared knowledge, which is 

shared by people within the same community or the world over, but is not 

learned from each other; and non-shared non-cultural knowledge, which is 

unique to the individual. Of these three kinds of knowledge ,the shared kind is 

relevant to language . That is, some parts of language are cultural are knowledge 

,since they are not learned from others. Hudson argues that most of language is 

contained within its culture,and that a society 's language is an aspect of its 

culture. He contends that the relation of language to culture is that of part to 

whole. 

Based on Adaskou et al.(1990), it is possible to divide 'culture' into three 

different subcategories for the purposes of language teaching. These are the 

following: 

 Culture in the aesthetic sense involves literature, music , films and the 

fine arts. 

 Culture in the sociological sense refers to the way of life in the target 

community. This category includes the structure of different institutions 

from the national health system to the family, and the interpersonal 

relations at home, at work, and during free time activities. 

 Culture in the pragmatic sense is the category. It refers to the social 

skills, which make it possible for learners to communicate successfully 

with other member of the target language community according to setting 

audience, purpose and genre. 

Understanding the cultural context of day to day conversational conventions 

such as greetings, farewells, forms ,thanking,making requests, and giving and 

receiving compliments means ,ore than just being able to produce grammatical 

sentences . It means knowing what is appropriate to say to whom , and in what 

situations and it also means understanding the beliefs and values represented by 

the various forms and usages of the language. For these reasons, culture must be 

fully incorporated as a vital component of language learning. Foreign language 

teachers should identify key cultural items in every aspect of the language they 

teach( Peterson& Coltrane,2003). 
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Culture offers ELT a vast landscape of perspectives that can be employed to 

enhance the dynamics of a class; even more so among  undergraduate students , 

who have already chosen a certain area of study and may show antipathy or 

apathy to a teacher's ambitious lesson plan if they do not consider it relevant. So, 

it is important to know the methods that a teacher might employ in order to 

avoid " teaching meaningless symbols or symbols to which the student attaches 

the wrong meaning"( Politzer,1959:100-101). 

The role of culture in ELT is crucial ,since it will mean the difference between 

casual speakers who remain outsides and speakers who understand the meaning 

behind the words and the world that is constructed by them. As 

Samover,P

oter,and 

Jain (1981) 

observe:    

 

 

 

 

 

3. Cultural Aspects in the English Language Teaching 

It's better to classify the cultural items into two classes: lexical ones and 

discourse ones. As we know , the impact of culture on language of lexis , and 

the other is the organizational structure of discourse. 

3.1. Lexical cultural items: Lexis includes two classes : single words and 

phrases (idioms, proverbs, and sayings, etc.) 

As lexis is a carrier of cultural information, a variety of cultural features 

are manifested in a given language vocabulary. Some lexical meanings 

,under the influence of different political systems ,customs and habits, as 

well as religions,are reflected differently in their connotations. For 

example, the word ' xuan chuan' in Chinese is different from the one' 

propaganda' in English. Here ,we can summarize the most important 

contents reflected in lexical culture as follows:1) the unique things and 

concepts in the culture of people entailed in lexis;2) the words that have 

the same references or denotations in different languages may have 

different connotations such as 'worker',' farmer' in English are different in 

cultural connotations for 'gong ren', 'nong min' in Chinese ;3) the meaning 

Culture and commination are inseparable , because culture 

not only dictates who talks to whom, about what ,and how the 

commination proceeds ,it also helps to determine how people 

encode messages , the meanings they have for messages, and 

the conditions and circumstances under which various 

messages may or may not be sent, noticed or 

interpreted…culture … is the foundation of communication.    
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of words are not equivalent in cultural connotations ;4)the same 

phenomena in different culture are manifested by different words and 

meanings according to the classification of mentality.;5)culturally-loaded 

idiomatic expressions such as set phrases , proverbs and sayings. 

3.2. Discourse cultural items: Culturally-influenced and culturally-restricted 

discourses are as follows:1) the selection of topics has different social 

implications in different cultures. For instance, talking about weather,age, 

income, and marriage has different implications in English and other 

language;2) code-selecting. It is also conditioned by culture to use what 

variation and what style in speech;3) the discourse arrangement ,such as 

turn-taking, coherence, order and manner of description has different 

patterns in different cultures. 

3.3. Approaches to culture teaching: From the angle of the English language 

teaching, it is both simple and feasible to classify cultural items into lexis 

and discourse. It is easy for the teacher to prepare teaching materials, and 

it is also easy for students to accept and understand them. 

Language is the most important medium reflecting the culture of its speakers. 

The expressions reflecting the culture of a nation may leave the students 

hesitant. In order to avoid confusion and misunderstanding, the teacher should 

provide the student with cultural matrices for those expressions and create 

suitable conditions to make the students infer their meanings easily. 

There are some important aspects of culture that learners and teachers should be 

familiar with: 

 Language cannot be translated word by word. 

 The tone of a speaker's voice carries meaning. 

 Each language employs gestures and body movements which convey 

meaning. 

 All cultures have taboo words and topics. 

 In personal relationships , the terms for addressing people may vary 

considerably among languages. 

 

4. Approaches and Strategies for teaching Culture 

The content of culture teaching should include aspects of cultural 

communication for information. The cultural knowledge information can be 

gained directly through approaches of formal communication,which are 

concerned with the product of communication, and gained gradually through 
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approaches of informal communication which are concerned the process of 

communication engagement (Ellis, 1982) 

In teaching, foreign language teachers need to be sensitive to the fragility of 

students by using techniques that promote cultural understanding. There are 

many useful cultural activities and ideas to incorporate into the lesson plans to 

enrich and inform the teaching content. Some instructional strategies and 

approaches are as follows: 

I. Strategies  

 

 Culture Capsules 

A culture capsule is a short description ,usually one or two paragraphs in length, 

of one minimal difference between the culture of the source and the target 

languages, accompanied by illustrative photos, slides or realia. The technique 

was developed by Darrel Taylor,a foreign language teacher, and John 

Sorenson,an anthropologist (Hadley,2003:394). 

 Proverbs 

Proverbs are frozen phrases like idioms. They differ from idioms ,however, in 

that they display shared cultural wisdom. Though people share proverbs with 

many different cultures ,we still must be able to interpret proverbs when we 

encounter them for the first time. We try to assign meaning to them in the 

context in which they are offered. Most English proverbs have similar sayings in 

Turkish or other languages. The way of expressing the idea may be different . 

Therefore, in many cases, a literal translation will not be appropriate . Using 

proverbs as a  medium for teaching culture helps to examine the values that are 

represented in the proverbs of the target language being learned. 

 Authentic Materials 

Language instruction has five important components: students, teacher, 

materials , teaching methods, and evaluation. Using authentic materials,from the 

target language community helps students to have authentic cultural experiences 

. Sources can include films ,newsbroadcasts and television shows,web sites,and 

photos , and other printed materials. Teachers can adopt their use of authentic 

materials to suit the age and language proficiency level of students (Peterson 

&Coltrane, 2003). 

 Role Play 

Role play activities can be used for teaching cultural expressions. For instance, 

students can act out a miscommunication role play based on cultural differences. 
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Other students in the classroom may try to find out the reason for 

miscommunication and suggest ways to create more effective communication. 

 

 

 

 Native Speakers as Cultural Resources 

Exchange students , immigrant students, or native speakers who speak the target 

language at home can be invited into the classroom as cultural resources. They 

can give information about the cultural life of that language. 

 

 Kinesthetics  and Body Language 

It is important for students to understand how gestures from different cultures 

are unconsciously used and may be easily misunderstood. Very few gestures are 

universally understood and interpreted . What is perfectly acceptable in one 

culture, may be rude, or even obscene, in other cultures. Thus, activities using 

pictures ,role plays, dialogues and discussions allow participants to look a little 

closer at how body language might be interpreted by other people. 

 Semantic Mapping 

Semantic mapping is a technique that was originally developed by Johnson and 

Pearson (1978) to teach vocabulary to children learning to read in their native 

language. It consists of creating a graphic arrangement of associated word 

clusters around a key word,idea or concept. Hague(1987) proposes various 

strategies for using this technique in teaching foreign language vocabulary. To 

create a semantic map , she outlines six steps: 

1. Write the foreign language word or concept on the board. 

2. Ask class members to think of as many related words as they can 

3. Write the words suggested by the class in categorical clusters arranged 

around the original word. 

4. Have the students provide category names for the clusters. 

5. Discuss the words and their relationship on the semantic map that has 

been created. 

6. Revise the map, if necessary, after the group has discussed the various 

meanings of different vocabularies. 

 

II. Approaches 
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 Introducing Cultural Background   

Information about people from other cultures, their ways of life ,their countries 

and their civilization is needed in the EFL classroom. 

 Creating Cultural Environments 

The teacher should guide students to participate in the community in its cultural 

environment. The classroom is an artificially created cultural environment in 

which the learner's internal social reality meets a different external reality. 

Teachers can motivate learners to participate in all kinds of English activities, 

such as English poem recitations, oral English competitions ,and English drama 

performance . 

 Comparing  Different Cultures 

Teachers should make comparisons between cultures which may help learners to 

understand other cultures as well  as their home culture , on the basis of previous 

experience and new knowledge. 

 Adopting Advanced Techniques 

Mass media such as films, novels and especially all applications of social media 

are also considered an insightful means for teaching culture ,for they reflect 

people's way of life in terms of variety , contemporary issues and authenticity . 

Teaching knowledge about other cultures in EFL education can strengthen the 

learner's intellectual power learner since the learner changes from being ignorant 

to be knowledgeable. Thus, the approaches suggested above can help to foster 

and improve the learner's cultural awareness and competence of cultural 

understanding.  

 

5. Conclusion 

Culture offers an interdisciplinary field that includes artistic discourses,social 

conversations, and reflexive impacts. It opens the door for students to increase 

their knowledge of the target culture as they can contemplate and critically 

comment on people's way of life ,values, attitudes, and beliefs ,and regard how 

these elements manifest in linguistic categories and forms. The classes in 

language and culture aim at improving one's understanding of the language and 

the people who speak it. 

It is a task of ELT to draw students' attention to cultural diversity thus enhancing 

tolerance, understanding and cooperation between people with different cultural 
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backgrounds. This awareness is present, to a varying extent,in academic level as 

well as among the participants of the teaching and learning process. 

EFL teaching should lead to a better understanding of and an insight into one's 

native culture. Students must be provided with the necessary linguistic 

,communicative and intercultural skills to reflect upon and portray their own 

society, to express themselves, and to present their own culture in the  target 

language. Besides, discussion can be initiated for the students to compare the 

underlying values and beliefs in students' native culture with the target culture 

,so they cannot only know the difference, but also better appreciate both 

cultures. 
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 الشريف عرض ونقد الحديث النبوي المستشرقين تجاه نماذج من مواقف

 عريبي  م . د. احمد عبداهلل حميد
 

 البحث:خالصة 
صلم  اهلل "الطالررن    لا  ن ا  الرساام محماد  السا   لىام محماد الىام الا الحمد هلل رب العاللمن  االالا ة ا  

لماللازم لىنا  ما  القارا  ال ارن   مال ىرسالل  الساملان  القاممبىغًل فقط ل" عميو والو التبنان  للشارح ا ب لً مالاحابداره  اا 
  ت لالانم مجمام اراي بمالبا  الشارن السل  اللبان   ري المترج  لتك التبىنغلت ف للت أقاال  اأفعلل  ج للهلف ل  لت

دساتارا م سارًا لىقارا   أالبحلىتعللن  السملان  م  خ م الحدنث الشرنف الذي  القرآ  ال رن  تعد ملهجن  تاضنحن 
  بللحادنث الشارنف عالذا لمد المستشارقن  لىطتمسك المسىمن  بهذن  األالىن  اارتماا بهمل ارتملمًل بىنغًل ف ال رن 
راا  نعد ماضاع البحثف   اإلس  االحقد تجله  التلرنخن رن  بلللزاللت متأامشار  لإلس    اً ف لر لت ان  أ بمجمى 

الاارد بالااارة مختالاارة ا التااي طرحهاال المستشاارقا  تجااله الحاادنث اللباااي  ااآلرا اسااتعراض لاابعض رااذه اافتاارا ات 
قن  ماا  دراساا  المستشاار   أراداف   إلاامالتطاار  ملهال  األالاامفقاارات اا ث  إلاامتقساانم  لقتضاات طبنعاا  البحاث فلىنهال 

رحه  فاي طا إلنهالاا االاىا نف تبعض تىك اافترا ات  تللاللل افقرة اللن   ملهلالشرنف امل الغلن  الحدنث اللباي 
اتللاللال فاي جللاب آخار    تادان  الحادنث اسالده أرائها  فاي لل  افي فقرة اخرى أخذامل الحج  لىم تىك األ لذنب

تخىام تىاك ال قارات لىارد لىانه   أداةت اا  ل لبها األخذالحدنث ا ن ن   من أر إلمالمشنرة  اآلرا بعض في رذه ال قرة 
بعاض اآلرا  الملالا   التاي طرحات ما  بعاض  نا  اأخنارا اضاعلل ام فر ما  بعض الرداد االتحىن ت التي تللساب 
  التي التمدلل لىنهل في البحث .للمراج    اقلئم  بالمستشرقن  ام  ا  خلتم  بللماضاع 

         Abstract 
            Praise be to God, Lord of the worlds, and peace be upon Muhammad and 
upon the pure God. The Messenger was not only a transmitter of the heavenly 
message, and the transmission of what was revealed to him from the Qur’an, his 
role accompanied by the explanation, which resulted in his words and actions 
translated into those communications. It was the Sunnah of the Prophet serves as 
the details of the entire Holy Qur’an and clarification of the heavenly teachings 
through the honorable hadith. So it became an explanatory constitution for the 
Qur’an, Muslims adhered to these two principles, so the Orientalists deliberately 
challenged the to form distorted ideas of Islam affected by historical disputes and 
hatred against Islam  Prophet’s and some fabrications and how they came to them 
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and the argument lies and we took their opinions on the recording of the hadith and 
its chain of transmission we dealt with some opinions pointing to the importance of 

the hadith and how them as a tool respond to them .                                         
                                              

 : المقدم 
بللشارقنن  شاعابه   المتعىقا : " تعبنار أطىقا  رنار الشارقنن  لىام الدراسالت بألا  قنم  ااستشرا  نعرف        

اماال فنهال ما   لااز اخناارات احضالراته  ا ام ماال  أراضانه ر تالرنخه  لغالته  أاضالله  ااجتمللناا  ابىاداله  اسالئ
 (  2)  الارف احااد المستشارقن  ااستشاارا  بألاا  : " إنجالد فاارع ما  فااراع المعرفا  لدراساا  الشاار  " (  1)نتعىا  بهاا  " 

ن  االغااااربنن  لم هااااا  رقناااااات فااااي أرىااااب  تااااب ااستشاااارا  اضااااعهل الشلك العشاااارات ماااا  التعاااالرنف التااااي ذ اااار ارلاااا
 . ااستشرا  

التااي تتعىاا   ام العدنااد ماا  فااراع العىااا  االتااراثتلاال إلااملمااد المستشاارقا  ماا  خاا م دراساالته  تىااك   
في  م  اإلس ميبللدن   المتعىق الىم اج  الخالاص ملهل الدراسلت  اأدنلله الشر  الىامه  امعلرفه   بأحاام

 للات تساتهدف  باللطع  االتشاان   سافالأل ألهال لحدنث الشرنف لالانب اافار ملهال ااجاالب  ف ل  لىسل  اللبان  اا
لااادن  تعااللن  ا إنالاالمفاااي  األساالس  اام اذلااك ا  السااال  رااي  اإلسااا مياالتشاا نك لن ااا  مقدمااا  لىطعاا  بللاادن  

باابعض  لألخااذ اال  الساابب فااي اختنلرلاال لماضاااع البحااث  األساالسن    الىاام رااذا االم ساارة للالاااص القاارآ  ال اار 
 اآلرا ما  راذه  األبارز فأخاذلل االتشاان ااستشراقن  التي تللالت السل  اللبان  بللطع  الجاالب المتعىق  بللدراسلت 

 اآلرا في محلال  لت لندرل ااض  الرداد المللسب  لىنهل في تقسنملت البحث اف  فقرات ا ا  م  اختنلرلل لبعض 
الحاادنث  أالااامدراساا  فااي  قاا تىااك ماا  بعااض الباارارن  المتعى أراراا الحجاا  الاارادة لىاام  إلقلماا الملالااف مااله  فااي 

قاد افقات  أ اا نطرحا  المستشارقا    اارجااا ا   مال أسلسا لىم  اإلس من  األالاماالسل  اتدانلهل لىم اف  
المستشارقا  االارد لىنهال بالاارة مبساط  االحماد هلل رب  اأف الربهذا الطرح المتااض  لتبنل  جللب مه  م  خبلنال 

 العللمن  .  

 ستشرقين من دراسة الحديث النبوي : لالمأواًل للللل أىداف  
لااذلك اشااتد الهجااا   "القاارا  ال اارن " بعااد  اإلساا  تعتباار الساال  اللباناا  أحااد أراا  لللالاار القاااة الرئنساان  فااي      

تماام للادر  أسالس قااة اإلسا   فهاي فهاي الحلفظا  لساىا نلت الللالار  أللهاللىنهل خلال  م  قبم المستشرقن  
العىمناا  االعمىناا  ااألخ قناا  لااذلك دلاام المستشاارقا  إلغاال  الساال  باازلمه   "اهلل عميللو والللو صللم "شخالاان  الرسااام

  اماا  المعااراف أ  ااستشاارا  باادأ (  3)لنساات ماا  الاادن  فااي شااي  االعماام بهاال ساابب فااي تخىااف المسااىمن   ألهاال
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بللرربل  االقسلاس  اللاللرى ا  استمر بعد ذلك امعظ  المستشرقن  م  رجلم ال هلات المسنحي رؤا  مدفالن  
بهدف االتاللر لىلالرالن  الدنه  الررب  فاي تلالانر المساىمن  الاذن  ا تساحاا إمبراطاارنته  ااساتطللاا أ  نغىبااا 

ا  لىطعاا  فااي اإلساا   اتشااانه  اتحرنااف حقلئقاا  بغناا  إقلاالع جماالرنرر  التااي تخضاا  اللالاارالن    لااذا اتجاا  رااؤ 
نسااتح  االتشاالر اأ  المسااىمن  رمااج لالاااص ساا ل ا دماال  نحاااه  دنااله   لزللماالته  الدنلناا  باال  اإلساا   دناا  ا

 . (  4)لىم المىذات انبعدر  ل   م سما راحي 

راسالت األدبنا  االتلرنخنا  ارنررال ما  الماضااللت   فقد أمضم المستشرقا   انرًا م  الاقت في الد 
في اقت متأخر العم أام محلالا  لهال أرمنتهال راي التاي قال   إادراس  الحدنث اللباي ل  نأت  إلمأ  تاجهه   إا

  تحااات للااااا  " 1891بهااال المستشااار  ذائااا  الالااانت )آجلااالس جالاااد تساااهنر( الاااذي لشااار لتنجااا  بحاااا  فاااي سااال  
بلحاا    اما  اااااأالبح  تلب  في دائارة ااستشارا  ملاذ ذلاك الاقات نهتادي با  ال األلمللن لىغ  دراسلت إس من  " بل

فاي معالد  األحلدناث ال قهنا  الشاار  ضام لشارة ألاااا  فاي البحاث االتلقناببعاده جال  دار جازناف شالخت الاذي ق
لاانس رلاالك حاادنث  بحاااا  تحاات للاااا  " االااام الشاارنع  المحمدناا  " حتاام اضاا  خ الاا  فااي لتاالئج أبحلااا  بألاا 

  حتااام ا  شااالخت قااالم فاااي مطلللااا  ا  (  5)ااحاااد الاااحنح فالااالر  تلبااا  راااذا الجااانً  اللنااال فاااي لااالل  ااستشااارا  
م      لىمل  المسىمن  م  القرلن  الاللي االاللث الهجرنن  اضاعت لىام لسال  اللباي  ألهلفي الااق   األحلدنث

لظرنلت شلخت تأانرا بللغل لىام جمنا  المستشارقن  ما  أماالم  أارت  القد (  6)زارًا ابهتللًل  "صم  اهلل عميو والو"
الدرسااا  ارابلساااا  افنزجرالاااد ا الساااا  اباااازاث ا ااال  لهاااذه اللظرناالت تاااأانرا لمنقااال لىااام مااا  تاق ااااا بللاقلفااالت 

 .(  7)االشرنع   اإلس  الغربن  م  المسىمن  التي طغت لىم المعىاملت السىنم  ل  

اقساا  األلظاا  ماا  الحاادنث اللباااي لىاام الاا   إلاامشااهنر نقااام : " ألاا  ابااد ماا  اللظاار ت فلجااد أ  جالااد
رناار الجاالئز اسااتعملم األحلدنااث   ااااالتاالج التطااار ااجتمااللي االاادنلي لىساا   خاا م القاارلن  األالناان  ... االاا  م

 االهدف رلل ااضح   فه  بهذا الهجا  نرنادا  بمطاللله  تىاك فاي الحادنث السال  نم ا  إ   (  8)مالدرًا تلرنخنًل " 
لالزراااال ب اااااله  نرنااااداا أ  نسااااقطاا معهاااال القاااارا  ال اااارن  دا  أ  نسااااماه بقااااام لاااا  ل ااااا  المسااااىمن  انسااااتطنعا  

 ارن  فللحادنث االسال  ااستغلل  ل  الحدنث االسل  التي فسرت مل رمض لاله  ما  األح ال  الاااردة فاي القارا  ال
 اللبان  ري البنل  لمل جل  في القرا  ال رن  فتذرع المستشرقا  اش  اا بللحدنث اللباي اطعلاا بماارده . 

صلم  اهلل "للباي الشرنف بأ  اللبي ام  ابرز الدلاات التي ظهرت للد دراس  المستشرقن  لىحدنث ا
له  احتجاا " عميو والو لهم ل  تدان  الحدنث اأرمم الحدنث م  قبم المحدان  بأل  ل  ندا  أا نجم  الحدنث اا 

(  9)التشا نك بالاح  األحلدناث إلامضانلل  اا   تاب ملا  بعاد ذلاك ممال دلالر   إلامالقم ش لرل ابللتللي أدى ذلاك 

الحاادنث اللباااي امتجاالرىن  جهاااد العىماال  لتلقناا  الحاادنث  رناا  متللساان  ماال التمااده لىماال  فللمستشاارقن  بتىااك ال 
فااي  أاماال لاا  نعهااد للااد المستشاارقن  بللغاا  الدقاا  فااي التابناات االتحااري الالااحنح ماا  رنااره بلسااتللدر  إلاام قاالااد 

 .(  11)دنلللته  
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ماا  أسااللنبه  فااي لاارض الحاادنث ماا  خاا م ماال نتطاالب  ماا  ماال ارد فااي القاارا   ا ااذلك ا للساام ا  لىملئلاال      
تعماداا تجلرىا   ألها ال رن  اا نتعلرض مع  في تلقن  الحدنث اتمننزه ارذا أنضل ممال تجلرىا  المستشارقن  بام قام 

أرااراض  لمالاا   الحقنقنا إابالت  إلامفاي دراساته  لىحادنث اللبااي ممال نادم لىام ا  داافعهاا  لنسات لىمنا  اا تهادف 
الاا  قاالم : " إذا جاال    للااي " صللم  اهلل عميللو والللو"لىمااي   ابهااذا الالاادد نلقاام لاا  رسااام اهلل  بأسااىابلداالناا  

لمم لىن     ارذا(  11)حدنث فللرضاه لىم  تلب اهلل فمل اافق  فلقبىاا ب  امل خلل   فلضرباا ب  لرض الحلئط " 
 تشرقا  .نجهى  المسفي تلقنح ااابلت الحدنث مل  لىملئلل

المستشارقن  اساتهداف الحادنث اللبااي  أسبلبنعزاا احد البلحان  في الدراسلت ااستشراقن  في طرح 
الحاادنث نعاااد  إلاامبقالاا  : " ماا  خاا م متلبعاا  دراساالت المستشاارقن  بااأ  البللااث لهاا  لىاام تاجناا  سااهل  الطعاا  

متلالاًا  ام جاالاب الحنالة فاي  دنلًل شلمً   الم ا  أله  أدر اا أ  الحدنث اللباي را الذي جعم اإلس   إلم  أسلسل
  اام زماال  ام اال  ... فاجااداا أنساار اساانى  لىتشاا نك فناا  اادلاال  ا  أ اااره مختىاا  ارااذا الماالهج الااذي تبلااله جالااد

ث ااااااراا حدن رقا  مادخً  لىطعا  فاي الحادنث  فتجد أ  أ ار مل تمسك ب  المستش( 12)تسهنر اسلر خى   شلخت "
صللم  اهلل عميللو "االتاادانن  لاا  اللبااي ال تلباا لدنث تحااث لىاام اااااااااا نااذ را  ماال ارد ماا  أح  ل ااااااااااااتلب أاللهااي لاا  

ماال نلقاام لاا   أل تلباا  إلاام أشاالرت أحلدنااثماا   األااارارد فااي  (  13)ابهااذا ابتعااداا لاا  الماالهج العىمااي اللزناا  " والللو
أرناد أ  أح ظا  فلهتلاي قارنش اقاللاا :  ""لبداهلل ب  لمر قلم : "  لت أ تاب  ام شاي  أسامع  لا  رساام اهلل 

شر نت ى  في الغضب االرضال فأمسا ت لا  ال تلبا  فاذ رت "  "صم  اهلل عميو والو""رسام الت تب  م شي  ل  
فنا   إلامالحا  اأشالر بناده  إا  خارج ملا الذي ل سي بنده مل : ا تب فافقلم" صم  اهلل عميو والو"ذلك لرسام اهلل 

َُ َعللِن اِلَيللَوُ َِِن ُىللَو َِاُل َوِحللٌي ُيللوَح  :الحاادنث مالااداقًل لقالاا  تعااللم" المستشاارقن   أ نبااداا ا    (14 )َوَمللا َيِنِقلل
فما  خا م  (  15 )"  قلم : " قنداا العىا    فقنام لا  امال تقنناده قالم :  تلبتا    إذ "صم  اهلل عميو والو""أر ىاا حدنا  

تىك ال  دحضت مقللته  بملع  لى تلب رلذ أله  أخذاا في افترا اته  تىك مل تستهان  مقلاته    فا  رذا  لدنا اااأح
ث الالاحنح  ال للىا  فاي ااااتللساا مجهاادات لىمال  المساىمن  بمختىاف ماذاربه  لىعىا  لىام إابالت األحلدن أله  ى  

 . " صم  اهلل عميو والو" اقاالد ابتت فنهل ملارد لل  أسسالشرنع  ألمار الدن  االدلنل اف  

طبنا   م م  ض  ال  نم   فالم الحدنث ل  القرآ  فهاا مخطاك  ام الخطاأ فاي مجالم العمام االتف
باللرجاع إلام الحادنث  إاالعمم بللقرا  احده  الف فاي تل ناذ الشارنع  ا  العمام فنا  احاده رنار مم ا   إ انتار  

الم سر ا  الحدنث اللبااي تضام  ت الانً  لا   انار ما  األح ال  اأاضاحهل  مناراث الجادة اا حاد شارب الخمار 
نقاا  لىام حقنقا  راا تضاىنم ذا أراداف سانئ  ا ف  رة ترك الحدنث اااقتاللر ل  القرآ  احده ري أمال جهام ا 

  الحدنث اللباي الشرنف را الطعا  با  باأي شا م م  دراس ردفه  األسلس إ االااضح   (  16)إلم حقنقن  لىمن  
اللباي را الرابط األسلس بن  القرا  ال رن  ابن  لهد  ال  ر اإلس مي  ا  الحدنث  م  األش لم ابللتللي محلال 

ابللتاللي  " صلم  اهلل عميلو واللو"إخراج تعللن  اإلس   بللتاضنح االت سنر ل  طرن  السل  لىم لسل  رساام اهلل 
 . را الطع  بللقرا  اتعللنم  ااإلس  د ن الاا قد حققاا ردفه  ا ق
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 وتدوينو : ثانيًا : افتراءات المستشرقين حول وضع الحديث
اقد لام المستشرقن   انرًا لىم اض  الحدنث ااجداا في رذا المارد مجلا ااسعًل لىطعا  فاي السال  

اضاعت ما  قبام أالاحلب الماذارب بمال نخاد  ماذاربه  اممال " صلم  اهلل عميلو واللو"بل   انرًا ما  أحلدناث اللباي 
 إ لمسااىمن  حااام األحلدنااث الماضاااع إا ساللدر  لىاام بسااط   مهاا  رااذا رااا ماال اجااداه فعاً  ماا   اا   لىماال  ا

المستشرقن  ر ىاا ل  الجللب العىمي االماضالي الذي نقتضي لىنه  مللقشت  م  طر  لىمال  المساىمن  راا  
  فعىاام ماال نبااداا إ  المستشاارقن  التمااداا  (  17)فااي لقااد الحاادنث اماالهجه  فااي رربىتاا  امعرفاا  الالااحنح ماا  رنااره 

في ااحتجلج لىم المساىمن  االتبرارال الاحنح  لىطعا  فاي الحادنث اللبااي اراذه لىم األحلدنث الغنر الحنح  
 األحلدنث ري بلألسلس رنر الحنح  لمد المسىمن  .

   األخرى اقد تبلم تىك المزال  المستشر  النهادي جالداقن  بل  السل  ملقال  ل  األمر ام  مزال  المستش
مأخاذة م  األللجنم  أابقال  : " إ  رللك جمم أخذت م  العهد القدن  االجدند اأقاام الربللنن   تسهنر

ألماضال  اتعللن  م  ال ىس   النالللن  اأقاام اح   ال رس االهلاد... ا م ذلك اخذ م لل  ل  طرن  الحدنث " 
اااااااااااا   ااألدناااااااااال  المسلف  الزملن  بن  اإلس   االرد لىم رذه ال رن  بأل   نف اخذ م  األم  السلبق  ارذه (  18)

 تىاا اااااااااااك ل  ناااااااااااقبم ذل السلبق  ا ل  اللبي
َوَما ُكِنَت َتِتُمو ِمِن َقِبِمِو ِمِن ِكتَاٍب َواَل    تلبًل ال  نخط بنمنل  حتم الرح بذلك القرا  ال رن  بقال  تعللم :

 َبِل ُىَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر اُلِذيَن ُأوُتوا اِلِعِمَم   ِبَيِميِنك ًَِذا اَلِرتَاَب اِلُمِبِقُمونَ ُو لللللَتُخق  

ُُللاِلُمون    لعاا  ناجااد رلاالك أخباالر الرساام الساالبقن  فااي ال تاالب افااي الساال  ارلاالك   (19 )َوَمللا َيِجَحللُد ِبتَياِتَنللا َِاُل ال
لماال فااي لقاام الهاادف رااا التبىناا  باالهلل الااحااد  تشاالب  باان  اإلساا   ارنااره ل اا  رااذا ا نعلااي الاا  اخااذ ماا  الساالبقن  اا 

  لمال انالد  بعضه  بعضًل ااات ل  راا فاي أالام التاحناد اما  نطىا  نجاد فرقاًل شلساعًل بان  مال جال  با  اإلسا 
ال  قم المحلاات في دس ااسرائنىنلت إلم اإلس   في محلال  لتعرنض  لىشك بألا  اخاذ مما  سابق   إاجل  قبى  

 .  (  21)فتالدى لدد م  لىملئلل إلم أف لرر  تىك ا ش ارل بللحجج ااألدل  

لمال اساتلداا إلام الحادنث رنار الالاحنح اار ىاا  ا ملهال مال فلاد فهلل حجاته  اارنا  اا تساتلد إلام دلنام اا 
الا  قالم : " ساألت النهااد لا  " صم  اهلل عميو والو"تىك اادلل ات   الستشهد بذلك مل ارد بسلده ل  رسام اهلل

ماسم فأ اراا ازاداا القالاا حتم   راا اسألت اللاللرى ل  لنسم فأ اراا فنا  ازاداا القالااا حتام   اراا االا  
 تلب اهلل االتبراه فمل ااف   تلب اهلل فللال قىتا  امال لا  ناافا   تالب  سن شا للي أحلدنث فمل أتل   حدناي فلقر اا

  اماا  باالب آخاار حااام مطااللله  الساالبق  بلالتماالد لىاام القاارا  فقااط اتاارك الحاادنث فللجاادنر  (  21)اهلل فىاا  أقىاا  " 
صلم  اهلل عميلو "تالارنح بششالرة اردت لرسااللل ال ارن  ا نل اك لا  الحادنث اللبااي اراذا  بللذ ر بل  القارا  ال ارن 
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 :فاي القارا  ال ارن  تحادد م للا  الحادنث فاي اإلسا   فللحادنث راا المبان  لتعاللن  القارا  ال ارن  قالم تعاللم " واللو
َل ََِلِيِيِم َوَلَعُمُيِم َيَتَفُكُرونَ   .   (22  ) َوَأنَزِلَنٓا ََِلِيَك ٱلذِِّكَر ِلُتَبيَِّن ِلمُناِس َما ُنزِّ

 أرادااام  آرائه  المسمام  التي ري بحقنقتهل ماجه  ضد اإلس     م النس تجله الحدنث فحسب بم        
المساااتشر  ملهل ادخم الش اك اخىخى  العقندة اإلس من  امحلالته  السنطرة لىم الاقلف  الدنلن  ملهل مل قلل  

لىم القرآ  ... " انقام أنضًل ل   : " أ  اإلس   مبلي لىم األحلدنث أ ار ممل را مبلي األمرن ي جب
: " ا  المؤملا  ندالا   ىملت  لىم لجم " أي ألهل ل  تدا  بش م دقن  فها "صم  اهلل عميو والو"الرسام

لقنت ل  نبقم ملهل شي    ارلل نعد افترائ  تجلي لىم السل  اللبان   أ نحلام ا  نالاررل ألهل مجمال  أخبلر 
 أ جب نرند  لمجمى  اماضح  لملهج  فل حظ رللاالتي جل ت م سرة لىقرا  ال رن  امبنل  إلح لم  ام الى  

جد رراب    اا ل (  23)نالار بل  السل  اللبان  الشرن   ا ألهل مجمال  م  األخبلر لا لقنت ل  نبقم ملهل شي   
 . (  24)جتسهنرد في مل نقال  جب  ال  نعتبر م  المؤندن  ألرا  شلخت اجال

ماال نقالاا  باال  المسااىمن  اا المؤملااا   تباااا  إماالت ااا  مطلللاا  اأرائاا  بهااذا ااتجااله  أ فماا  الطبنعااي  
 تباااه بعجللاا  اراام تتباا   ألهاا ناجااد ماال نعطناا  الحاا  بااللقام بهااذا ف نااف لاارف  الحاادنث بعجللاا  فااللرد لىناا  بألاا  ا

 تباه بعجلل   مال نم للال ا  لطعا  بقالا   أله سنرة  م م  دا  الحدنث اا دلنم للده لىم رذه ال رن   أاطبنع  
م  خ م طرح  رذا بأل  رم را  تب  ا  رنره ا   ل  رللك م  نقف ارائ  م  ألدا  اإلس   نشنر لىن  لىطع  

ناجااد ماال نالااار أل تلباا  بساارلتهل اا  ا إذي ااباات فنهاال ساارل  تاادان  الحاادنث رااي ألطرنقاا  التاا بتىااك ألطرنقاا  اماال
بهااذا  ملت ناا الااذي ناادف  مطااللله  تىااك فهااذه تعتباار استشاا لاته   لىاام الااحف م تاباا االااىت  ألهاالبطئهاال ساااى 

 الجللب .

 ثالثًا لللل ردود عامة عم  مقاعن المستشرقين 
لا  بعاض  أشالراردا لىم مزال  جمن  المستشرقن  التي ا نس  المقل  لىم ذ ررل جمنعل رلل في  البحث ري مال 

 " صلم  اهلل عميلو واللو" انر م  الالحف اال تب دالت اذ رت الحدنث فاي زما  الرساام  إ العىمل  المؤرخن    
للدمل رلجر إلنهل اض  ألرىهال  (  25)المدنل  في  املهل دستار اللبي ابأمر مل  ل ي ناضح لألم  تعللن  اإلس  

 قللالل أمر ب تلبت  في 

الحن   في السل  األالام لىهجارة ا ال  أشاب  بدساتار الدالا  الللشائ  ا ال  نشاتمم لىام حقاا  المهالجرن  االنهااد 
حضر مات ا تب  لىمىاك األمرا  ارنهال  الرب المدنل  افي لهده دا   تلب لىالدقلت ا تب ألرم النم  اارم

ماا  قباام الالااحلب  بماال  اال  للاادر  ماا  " صللم  اهلل عميللو والللو"  ااا  دا  الحاادنث بعااد افاالة رسااام اهلل (  26)  اناار
ملهل نراى ا  رجً  ندلم أبي جحن ا  قالم : "  " س   اهلل لىن "فقد  ل  للد اإلمل  لىي أنلم   إلمالحف تعاد 
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فاي راذه الالاحن     قالم :   تالب اهلل أا فها  ألطنا  رجام مساى  أا مال إالب ؟ قلم : ا قىت لعىي رم للد    ت
  . (  27)  اا نقتم مسى  ب لفر  األسنرقىت امل في رذه الالحن   ؟ قلم : العقم اف لك 

ت ا   أف لر اأرا  محدده ا إلمم  نستهدف الاالام في معظ االبحث ااستشراقي حلفم بلل انر م  اللملذج ألل 
الااق  العمىي الذلك فللىجا  الم التعمن  في أسللنبه  نسللد في الاالام إلم  أالهل الى  بللملط  العىمي 

مرادر  بذ ر القللد رلا الرأي دا  إنراد شاارد اا أدل  لىمن   ل  نقالاا قلم بعض العىمل  اا البلحان  اا 
االعىمل  في  ن ن  أخذ  " لىنه  الس  " مل ارد ل  األئم اردا لىم مطللله  ب  (  28)الم  رن  دا  اإلشلرة إلنه  

قلم : "  م شي   "   الىن  الس "المستشرقن    فقد ارد ل  ابي لبداهلل  نجهى الحدنث االتملده لىم ل س مل 
بمل نااف   إاتالد  لىنلل  اقلم : " ا "  نااف   تلب اهلل فها زخرف حدنث ا تلب اهلل االسل  ا م  إلممرداد 

 . ( 29) تلب اهلل اسل  لبن  " 

" امتام اجادلل حادناًل نخلل ا  ال تالب ض االسال :م ند في حدنا  ل  لقم األح ل  االحا م االحارا  اال ارائااانقام ال 
جملع  أح ال لىنا  ا اذلك اجادلل حادناًل نخاللف األئم   اا نالح افلق  ل  لىم حلم طرحلله لقضل  ال تلب بذلك اا 

    املهل(  31)العقام طرحلله لقضن  العقم ب سلده 

نقباام الخباار الااحااد فااي مللفاالة العقاام اح اا  القاارا  الالباات االساال  المعىاماا  اال عاام  قااام الخطنااب البغاادادي : " اا 
لمال نقبام  ا نقطا  با  ممال نجااز اراد التعباد با   لألح ال  ... " ... ا الجلري مجرى السل  ا ام دلنام مقطااع با  اا 

َوَمللا آتَللاُكُم : قاالم تعااللم  إذ.ا ااذلك ردا لىاام ماازال  المستشاارقا  حنااث نعتباارا  الحاادنث بعنااد لاا  القاارا   (  31)
الُرُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكِم َعِنُو َفانَتُيوا َواُتُقوا الُمَو َُِن الُمَو َشِديُد اِلِعَقابِ 

  رذا م  القام بللجهاد التاي باذلهل  ( 32)
خراج الالحنح مل  بمل نتطلب  ما  القارآ  ال ارن  قااا افعا    بمال نجهىا  المستشارقا   العىمل  في تلقن  الحدنث اا 

اماا  بعااده  "صللم  اهلل عميللو والللو"تعااد أراادافه  امطاالمحه  فقااط لىتشااان  بمعتقاادات المسااىمن  ف اام ماال قللاا  اللبااي 
اماا  ااا  لحقهاا  لىملئلاال بللشاارح االتاضاانح دالاا  لىاام اارتماال  بللحاادنث بماال نتطاالب  ماا  قااام اهلل تعااللم  األئماا 

بللحادنث االسال  الشارن    "صم  اهلل عميو والو"الطرن  القان  بشرنع  اإلس   بمل اضح  رساام اهلل  إلملىاالام 
ااضح في محلاات لادة إلبعالد الطالب    لىم الع س ممل نطرح  المستشرقا  دا  ماضالن  ابتللقض ابتحنز 

 اإللهي االملظ  ل  اإلس   .

ا ذلك نم   أ  ن ا  الرد لىنه  ما  خا م بعاض اآلرا  الملالا   لابعض المستشارقن  ملهال مال قللا  
راذا العالار ا  نعتبار تىاك ااتهلمالت التاي  أبلال المستشر   لرلنم في لالاره : " لالر لىام ما  راا متماد  ما  

تاازام  رااذه ااتهلماالت المخجىاا  أ  رساالل  الرسااام ا أمااالمأرمناا  ا  ماا  الااجااب لىنلاال رد  البناا    لإلساا  اجهاات 
  نقااام اال ىناازي ملتغمااري اات حااام التشااان  الااذي طاارح تجااله (  33)"  إلساال سااراجل ملناارا للحاااا أربعملئاا  مىنااا  

 تلب القرا  الاسطم فاي ااربال اتازام قلئما   أحداهلاإلس   انذ ر سبب  بقال  : " الماقف المجلفي لىحقنق  التي 
  انقام العلل  ال رلسي ال السا املرتن  المخاتص بللدراسالت اإلسا من  االشارقن  قالم : " أ  حنالة محماد  (  34)" 
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   اقاة  قاة تأمى  ات  نره اجهلده ... اربالط جأشا  لتابات أر ال  لقندتا  اإلسا من  ا   ام ذلاك أدلا  لىام ألا  لا
مر خاادالًل اا نغشام لىام بلطاام فهاا فنىساااف اخطناب ارساام امشااراع ارالدي لىعقاام فااأي إلسال  بىاا  ن ا  نضا

 .  (  35)مراتب ال ملم ماى  " 

بالااار للماا  االحاادنث  اإلساا  تسااهنر( ا ااارة مطلللاا  حااام  ال ااارة ماال ارد لاا  المستشاار  النهااادي ) جالااد
 ذب ااااااااااااا باللباي الشرنف بش م خلص امل اض  م  شبهلت تااترت  ىهل 

لعى  أ  جالد تسهنر رذا ماجااد االا  ألاف  تلبا  راذا فاي العقنادة اإلسا من  اا رنرنهال فىمالذا  أن افترا ات    فم  
لا  لعارف اجااده  فشللالن ا  را شخالن  خنللن  ات ا  لسب رذا ال تلب إلن  ري ما  اخات ف بعاض الخباال   ا
 . (  36)رة حسب ادللئ  م ذاب    فىملذا لل ررل العترف باجاده را بللتااتر فشذا  للت السل  المتاات إا

حااام ساالد الحاادنث ملهاال ماال قللاا  اانطااللي  لبتااللي  آرائهاا ساال  االحاادنث بشاا م لاال  لامماال قااللاا فااي الطعاا  بل
 األساللندم   األلظ ه( االجز  81سلد الحدنث ل  ن   ماجاد قبم سل  ) إ  ( الذي قلم 1926  ااااا 1869)

رااااارد فااااتش  األلمااااللي  ا ااااذلك المستشاااار   (  37)اختىقهاااال المحاااادان  فااااي القاااارلن  الاااااللي االاللااااث الهجاااارنن  
 األامالقار   إلام ( الذي درس بدان  استعملم السالد اذ نشانر الام ا  اساتعملم السالد نعااد 1931  ااا 1874)

ا ألاا  ناارد  لبتااللي اانطااللي ال حااظ تضاالرب  األخناارارلاال لجااد أ   اا      (  38)ه(  75الهجااري قباام ساال  )
الح  فنمل لانس لها  با   ألل سه نراله  ر   م ااحد مله  لىم حده أي له  نعطا   فنمل بنله  اف  مل اآلرا 
 المغرض  ااضح  للدر  رلل .   فلألردافاله  لنساا م  اتبلع الدن  ا ح  

 األحازابلمام اتطاار لىام ناد  األحلدناثسالد  أ نارى  إذلادى المستشار  شالخت  األخرى اآلرا ام  
 األهالراا التبالطي  األساللندمرماقن  م  القادمل  اا  أ بار  أشخلص إلما  تلسب لظرنلتهل  أرادتالمختى   التي 

زب اا جمللاا  ماا  القاار  الاللااث  الهجااري اا  أي حاا مللهاال فااي اللالااف الاااللي  إلاامباادأت بشاا م باادائي ااالااىت 
 . (  39) األسللنددمن   ل  نختلر تىك الشخالنلت انضعالهل في المتق إلم أرائ نرند أ  نلسب 

الحاااادنث   ان حااااظ ا   إسااااللد  ماااا  فناااا  تعماااان  أي الاااا  نطاااا  بشاااا م  لماااام فااااي  إ ال حااااظ رلاااال 
ندم لىم الحتهل في  في رنر مااضعهل احمىارل ملل  تحمم ابمل ا اأسللندرلالمستشرقن  لقد اضعاا اللالاص 

 إلامارنالب اللظارة ال ىنا  فاي الح ا  فأحنللال را  نمنىاا   األماارتجزئ  ل م راذه  إلمري  قاله  ارذه ادلل اته  مل
 أ ماا  المعىااا   إذ  فللمستشاارقا  أساال اا ااختناالر ألبحاالاه   (  41)مااذرب دا  آخاار  إلاامرأي دا  آخاار  للمناام 

نث الخلص فمندا  دراس  الحدنث االسلد بالاره خلال  إلمل را  تاب الحاد ل م دراس  مندالهل املهجهل ام همارل
دراس  أسللند الحادنث ل اي تاأتي بلتالئج ااقعنا  الحدنث فها احده نالىح إلتبلل  ل احدرل االمسىك الذي سى   أرم

(41  ). 

م  خ م مل ارد مسبقًل نم   أ  لقام لىم اجا  العماا   مال راا فاي حادنث المستشارقا  ما  تعمان  
قاالاد مال نعتماد لىنا  للاد المساىمن  فاي البحاث لا   إلام ذلك لطرحهل بللعما  بأ  آرائه  ري ملال   اا تستلد 
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هل دا  اضاا  أي اااا  افرضالساال  االحاادنث اساالده ا اام ماال نتعىاا  باا  أي ا  المستشاارقا  حااللاا طاارح اجهاا  لظاارر
 لم ااااااااارح مجاااااااحتملات معهل اا ط

خلالا  لىطعا  فاي  أرا ما   أاالراانم ا  ا  نعتماد لىام مال  بعضاه  الابعض   فا  أرا نتبلاا   أحنللالللقلشهل ار  
 اآلرا نم   لىم أي بلحث ملالف م  رنار المساىمن  ا  نعتماد لىام تىاك  ارد ل  السل  الشرن    مل ا  م مل

المستشرقن   أف لردا  التعرف لىنهل بللمبلشر فم  رنر المعقام ا  ت ا  بللة  اإلس من المشار  لىعقندة االسل  
ح ل  رذه ال  أسست بعد اط له  لىم  م ت لالنم السل  اللبان   هل فمهمال تدانلهل م  مات  اسالد ا ام ت لالانىاا 

 ملقاال  امغرض  .تعتبر  ألهل إاحام السل  الشرن    ه بحاا للت 

اسالت  مال قللا  العالل  فلىاي  "صلم  اهلل عميلو واللو"لل ال ارن  اااااالملال   حام شخالن  رسال اآلرا  م ا 
 أجنالمأابت لىبىدا  قدمل في القللا  مادى  األم  أقاا في  تلب  النالل  االرامل  : " إ  لجلح محمد  مشراع بن  

 42)في شتم لااحي الهن م ااجتمللي دلنم لىم ا  رذا الرجم الخلر  قد  ا  م  مزنج   لنلت ممتلزه "  طانى 

هاال فااي التلظاان  ماا  خاا م ساالت  العطاارة الالااحنح مل إلنلاال  اماا  خاا م قااام فلىااي لقااام لهاا  ا   اام رااذا االاام  ( 
     . حج  ل   لىنلل فنمل طرحت   ىقرآ  ال رن  ااا  اإلس مي العل  الم سر لاالقللااجتمللي 

  :الخاتمة
تجاله بعاض  للفعا دفللالت   بشاالرةقاد سالر   راذا البحاث بأ  ن ا  أمىيم  خ م رذا العرض المختالر         

لتشاان  اجا  حا  رادفهل ا أا  أي دلنام دا  لىحادنثج  لىحدنث الشارنف التاي لسابت الما  المغرض تىك اافترا ات 
الحادنث  أمال المتالادن  االللقادن  لهال فهاي أراا  ما  تابات حجا   أمال االطع  فقط امل ادلل اته  تىك لا  تالامد 

الالحنح ب م ت لالنى  أمل  مل نقلبم مطللله  تىك م  حجج ابرارن  م  القرا  ال رن  ام  الحدنث اللباي ل سا  
أراا  ما  فهاي  الاح  الحادنث ما  لدما  إابالتتهل في رقن  قاالدرل احنانلم  جهاد العىمل  التي جهم المستشا 

ر  انعتمادا  فاي طارح آرائها  لىام أرا  مستشارقن  قابىه  ارا   نجهىال ن  الذ اإلس ميلم  ال  ر   أ  تقف أمل
المسااىمن  فهاا  للااد  رناار معتبااره بلألالاامرااي  اأف االرنتبلاراال دا  لىاا  اا دراناا  ا ااذلك نعتماادا  لىاام أحلدنااث 

 أف االرر  نخااد  مباالليماال تعااللم انعتماادا  لىاام ماال نطاالب  أف االرر   الىاام االمطاالب  لقااام اهلل نتر ااا  الالااحنح 
تشااان  الاادن  دا  اجاا  حاا  اقااد اقااف بلحانلاال الىملئلاال  شااف رااذا لاإلساا   اماال مسااللنه  تىااك تجااله  المرنضاا 

  مل طرح  المستشرقنل ط ع لىم  م جمن  البلحان   الدلا   ادحض لظرنلته  المدساس زننف االرد لىن  تال
االسال   اإلسا  تجاله  أطراحالته االرد لىنه  بملط  العقم االحج  البللغا  ا شاف الخاداع االزناف الاذي تبلااه فاي 

لعم المغرض    ارلل لقام  أبلطنىه نجدرل ذات حجج اارن  م ذاب  سهى  الرد اال شف ل   أرائه فم  تمع  في 
اسالت  احجا  نلت ا  بهال  " صم  اهلل عميو واللو"اهلل ن تب للل في رذا البحث مل ن تب ب  دفللًل الالرة لرساام اهلل 

         .   االحمد هلل رب العللمنلىرد لىم مجمم تىك اافترا ات بش م لل  
 وثبت مصادره : ىوامش البحث 
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 .   121 ( ص2111  دار القى    ) دمش    8المندالي   لبدالرحم  حس  جلب     أجلح  الم ر الا ا  اخاافنهل   ط   (1)
  سىسى  ملشارات للل   1  الالارة الغربن  االدراسلت اإلس من    ت : محمد زرنر السمهاري   ط م سن    رادلس   (2)

 . 111  ص 27 (   ص 1978المعرف    )ال انت 
 . 191  ( ص 1978  )د.    اإلس مي  لشر الم تب  2  مالط م   السل  ام للتهل في التشرن  اإلس مي   طالسبللي  (3)
 .  127ر الا ا    صالمندالي   أجلح  الم   (4)
  21اا  19 (   ص1999  دار ال جر )لمل     1بهل  الدن    محمد   المستشرقا  االحدنث اللباي   ط  (5)
 .  22المرج  ل س    ص  (6)
  لشر : الملظم  العربن  لىتربن   1  ط اإلس من خرفي   الللح اآخرا    ملهلج المستشرقا  في الدراسلت العربن    (7)

 .  68  ص 1 (   ج1985االاقلف  االعىا    ) تالس   
 ( 2111  دار ال تب الاطلن    ) بلغلزي    2  ااستشرا  االمستشرقا    ترجم  : لمر لط ي   طفاك   نارل   (8)

 .  241ص
  121 ( ص1999ر ال رقل    )لمل      دا 1  ااستشرا  االدراسلت اإلس من    طالعللي   لبد القهلر  (9)
  28ص  دار الارا )د.    د.ت(  1السبللي   مالط م  ااستشرا  االمستشرقا  ملله  امل لىنه    ط (11)
 مجم  البنل  في ت سنر   ( .1153ه/ 548أبا لىي ال ضم ب  الحس   )ت : الطبرسي   (11)

 .  12  ص 1.  ج (2116  دار المرتضم   )بنرات    1القرآ    ط
 .   23اااا  22نث اللباي   صدبهل  الدن    المستشرقا  االح (12)
 .   71  ص1ج ( 1992) بنرات   اإلس مي  الم تب 1لحدنث اللباي اتلرنخ تدانل   ط  دراسلت في ااأللظمي  محمد  (13)
 . 4_  3سارة اللج  / آن  :   (14)
  تحقن  : لمستدرك لىم الالحنحن  ( ا1112ه/413اللنسلباري   ابا لبد اهلل محمد ب  لبداهلل الحل    ) ت:  (15)

 . 188اا 187  ص 1ج ( . 2112) بنرات    دار ال تب العىمن    2قلدر   طمالط م لبد ال
 .  24ااا  23بهل  الدن    المستشرقا  االحدنث اللباي   ص  (16)
ال انت     المجىس الاطلي لىاقلف   )  1اللشمي   لجنم جلس    المستشرقا  اماللدر التشرن  اإلس مي   ط  (17)

 . 95 (   ص 1984
 .  39  ( ص2111  م تب  ارب    )القلررة    1رلش    احمد لمر   دفللًل ل  الحدنث اللباي   ط (18)
 .   48   47سارة العل بات / آن  :  (19)
 .   41   39المرج  ل س    ص (21)
ااألقاام   تحقن  : ب ري   (    لز العملم في السل 1567ه /  975الهلدي   ل   الدن  لىي المتقي البررل  ) ت :   (21)

 .  196  ص 1  (   ج1989حنللي   د.ط   مؤسس  الرسلل    ) بنرات   
 .   44سارة اللحم / آن  :  (22)
 .  48ااا  47رلش    دفلع ل  الحدنث اللباي   ص  (23)
 .   51    ص1989  دار الهدان  ) القلررة    1  ط اإلس ميالشرقلاي   محمد لبداهلل   ااستشرا  االغلرة لىم ال  ر  (24)
د.ط   ه  / (   السنرة اللبان    تحقن  : مالط م لبدالااحد   747  )ت :  إسمللنمنلظر : اب   انر   ابي ال دا   (25)

 .   324اااا  321  ص 2 ج ( 1971دار المعرف    ) بنرات   
 .   41 ااا 39بهل  الدن    المستشرقا  االحدنث اللباي   ص (26)
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  دار اللدر   )  1(   ط111ه (   الحنح البخلري   حدنث )256  )ت :  إسمللنمالبخلري   ابي لبداهلل محمد ب    (27)
 . 33 ( ال تلب المجماع   ص  2111بنرات   

 .124 (   2111  دار اب  قتنب    ) د.    2ااسلئى    ط أرداف الزنلدي   محمد   ااستشرا    (28)
 .  224  ص 2  ج 69  ص 1  ج األلاارالمجىسي   بحلر   (29)
 . 149تالحنح التقلد ااملمن    ص  (31)
 .  472ال  لن  في لى  الراان    ص  (31)
 .   7سارة الحشر / جز  م  اآلن  :  (32)
 .   181ااا  181  (  ص 1961 )القلررة    1تاملس  اابطلم البلدة البطم  ترجم  : محمد سبللي   ط (33)
معىاملت ل  ااستشرا  االمستشرقن    د.ط   لشر م تب  الممى   العربن    ) الرنلض   ر الاللمى  لىي إبرارن    ماللد  (34)

 .  13  (   ص1993
 (   1965  ) القلرره     اإلس من  لىشؤا  األلىم  المجىس  1  ط ااإلس  ز رنل   رلش  ز رنل   المستشرقا    (35)

 .  272ص
 (   1992  دار اللهض    ) القلررة    1طلل  المستشرقن    طالغزالي   محمد   دفلع ل  العقندة االشرنع  ضد م  (36)

 .  49ص
 . 327  ص  2 (  ج1964  دار المعلرف   )القلررة    3العقنقي   لجنب   المستشرقا    ط  (37)
 . 743  ص 2العقنقي   المستشرقا    ج  (38)
 . 113بهل  الدن    المستشرقا  االحدنث   ص  (39)
 . 121الزنلدي   ااستشرا    ص  (41)
 . 121بهل  الدن    المستشرقا  االحدنث   ص  (41)
 . 271ز رنل   المستشرقا  اااس     ص (24)
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 الّنوازل الفقهية عند الّشيخ الجنتوري
 للباحثين:

 العراق –جامعة ديالى  –أ.د. خولة حمد الزيدي 
 الجزائر -المركز الجامعي نور البشير –د. عبد القادر حسيني 

 
 

 ملخص الدراسة: 
ََ فاّتساع  ربااتار اؼبعييهاس اتياا    ُ اجتمعا  يهار رفايال اافةاياس اإلةا مهس  اعبنتوري إماام اإلمام    ْيا

اااما بالبعاااد اافّةايااس اإلةاا مهس  فمااا  ّّ ذبيبتاار  فُمْمااَق تةايتاار  َفِةااعس ِمّماار بااااّل،اوق ااعّمهااس  ف فمهاار اا
اُعر ؽبا ا  ْْ إال داهاا  اؼبخطوطاات ااعّمهاس ااهةةهاسامرتا ا من ازد ار فاكبطاط يف ـبتّف ااعصور  فماا َف

 عّمُ هَ   اَااأةساار ايامااراااا ي  ااهةةاا اؼبّاايفع  ؼبااا تةااّلم  فاةتّاايال مناار اّمسااتةناا رّ  اانّااا ي يف  اا ا
ااا  أةاااٍ   رمّااام ااهةاااح مااال   ي ااا أبعااااد يةةهاااس متنوماااس تي اااو إ  ربةهاااق ذات مّمهاااس د،هةاااس مّاااض ْف

ااياعس اإلةاا مهس امااّا زماا  فممااا  ّّ  فهتاالل إ  تالةااه  ااتناااا ااهةةاا  اااا ي أةاا  ااار    اّو هس اا
فمااا  اْااية تااوات   منااا َ مّمهااس  ااّ   ر فيااقهعهّاافةاانا ت امهههااات تسااهوت  فتةنهااات تااالطوت  فمااي ّ 

ااعّمهس ااوالدة اّخو من ذاك بنعهل  فما منةَ اعبااوي اانةهس من تنااا ااّلرر ااهةةهس من تّمام اااّلرر 
اانااوازا ااهةةهااس بااالرض تااوات اؼباامهااس فبفّااس بّااخ  تاااله  اا ت ااّلراةااس بلاايِض اامّااف ماان ا بهيااال

ّّهخ اعبنتوري  .فزبصهصاً  فتصنههاً  عهً  تنظواً  فته اا
 : نتائج البحث

اتمها منةَ ااّهخ منل اايضبن اعبنتوري دبهااات ماّلة اعاّا أنبةاا:  و ار ال ىبايج يف  وازاار مّاض  - -أ  
ما بر ااهتو    ما أ ر  ا  اي  حبيمس اإليتاء بااّيعهف  با  ا  اّّل  موت مّض مان اهعاا ذاان مان 

ْااايس إ  امتمااادت مّااض اانصاااوص  فار،ااواا  فاامتاا  اؼبعتااّل  اااا يف معا اايار  فالّاا  ااار ااةاااوا  باإل
ااها ف تو ااا   مااا ا ااتم ااّااهخ مناال ااااايضبن  اؼباا   :  اؼبلف ااس  فاانّااوادر فااااااادات  اؼبختصااي  ااتْو

 اعبنتوري جبا   ااتةعهل يف يتافار.   
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هّر ااويو  يماا   ناو ااّاال   سبها ااّهخ اعبنتوري بتنوع مّومر ف فية ينو ر  فمةّر اؼبستنو فربص -ب
يسااعض إاهاار ااطاا ب فااعّماااء ماان اديااا  اانعهاالة  يعييااوا ااار ،االرت  فامرتيااوا بهيااّر  ااا ا  فااي ادرباا ف  

 منر.
تعلت يواول  ت  اانوازا تو اؼبّتلّح بااهةر فأ وار  با تعّلت تو م من اؼبختصح يف ةااوي  -جا

فااتارىبهااس   اا  ،هااا: كبااالّ   ااا ممااا تااارىب  ات ا ااا  اا ا  ااعّااوم اإل سااا هس  فاالراةااات االجتمامهااس
 اانوع من اؼبصادر اعل مم ً منةو اًك.

ا ايياا  اؼبسااتو  ااّتعّهماا  هةةهااس ماان رباا ا دراةااس اانّااوازا ااهةةهااس مناال ااعّماااءتةواااس اؼبّمااات اا –د 
  ةاانها اػبصااوص فااهةةاا  مّااض ااال  اؼبتعّمااح  فيبماانةم ماان اال هتاااح مّااض تااو م  فااتةاالم اؼبعااييف

ّّياعس اإلة مهس امّا زما  فمما ااواةع ساغبيارافاسةم يف اايّاادة   .س من رب ا تال هلت  ّو هس اا
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 : تمهيد 
اس هبهانةم مان مسااوّةم ف اوازؽبم  فاناح ؽبام اغبا ا يةر اانوازا من أبواب ااهةر اايايفراس اّنّااعّل     

 كااهةةهس اؼبعا ايةك  فاايبا اغبهااة ااهةةهاس اّهةهار حبهاتار ااا  اتمهاف يف به تةاا  ف  فاغبيام يف ،يااا م
 .فا،عر اا ي اعهش يهر

فصبه  ااو،او  من ار لاث فار واا اا  تتعّق باؼبمّف ؽبا  مم تمّهه  من فجوب  َأْف  يمس     
اء  اااااا  ذاااااان يف ااعناااااادات  أَْم يف َأْف اةااااات ناب  َأْف  يا اااااس  َأْف إبا اااااس  َأْف ِ ااااا  س  َأْف بطااااا    ةاااااو 

اؼبعااام ت  ماان بهااوع فإجااارة  فةااو َأْف ماايفر  فم ،ااس ااعامااا باايب ااعمااا فممساار  أَْم ار م ااس  أَْم 
اعبنااات  أَْم ةّوك اإِل سا  ااهيدي  أَْم م ،س ااهيد باالفاس  أَْم م ،تةاا بار  أَْم م ،اس االفااس اؼبساّمس 

 .ٔ ا ار لاث فار واا ف،او  يةةهس  أممن أ  اةاافا ان  بلو ا من ارمم ارجننهس 
 ماهية فقه النوازل  أواًل:

 تعريف الفقه أ.
يَااْرفا ؼبطّاق اْاَهةام  َفااف ااِ    فتعياف اْاِهْةار: مصالر يةار  اُاَةااا: يةار ِبَمْساي اْاَةاال َفْاّمَةا َفيت َةاا

ت  ،َااَااار اْاَةااايَايفّ َفصَبَاَماااسِإذا َ ااااَ  اَاااُر ةااا هس  َفااف ااِااال ِإذا  ةاااي مّاااض َتاااو 
ك اْاَةااااُموسك:   اااا  ،َااااَا    ٕ

ااَيِيرااِهْةااُر  باامسااي: ااِعّْااُم بااّاا ِء  فااَهْةااُم ااار  فااِهْطنَااُس  فَتَّااَ  مّااض ِمّااِم اااالّ  َّ فيَاُةااَر   َمااُيَم   اِن ا
   تَاَهة َةااارُ  فَيِةَةاااُر   َعَِّماااُر: َيِةَماااُر   ج: يُاَةةااااُء  ف ااا  َيةهَةاااٌس فيَاُةَةاااسٌ   فيَااايَِح  يةاااو َيِةهاااٌر فيَاُةاااٌر  َ نَاااُلسٍ 

 .ٖ الَياَْةَةرُ  فيَاة َةُر تَاْهةهةاً: َمّ َمُر 
 ب. اصطالًحا : 

ايْع: مّام رَبااص  ّ لر ارفا مان ااصا ابس  اا  ااهةار يف ااّصا  فربةهةااً: يةال  َٗفاْاِهْةر مّض ِاَسا  ضَبَّس اا
ا فااا ا [ااعمّهااس أف االمتةادااس  دف  تهيااق بهنةماامااا  او أمام مان ار ماام ] :فااتاابعح اطّاق فااياد بار
بال ااار: كمعيياااس ااااانه  ماااا ؽباااا فماااا مّهةااااك    سبهاااا ااهةااار دبعااا    -رضبااار اه-مي يااار اإلماااام أباااو  نههاااس 
لر ارفا   هال اربات  مّام ااهةار باةاتنناط ار ماام ااعمّهاس مان اردااس ا ط    جلال بعل ااصّ 

ااعّاام كفأ اا ابر ااهةاار بتعياااف ا ااتةي فذاع  ف ااو:   -رضباار اه-يع  ااتهصااهّهس  فمااي ل اإلمااام ااّااا
ااوع مّاام ااهةاار  ااو أيعاااا اؼبمّهااح كبار مااام ااّاايمهس ااعمّهااس اؼبمتساا  ماان أداتةااا ااتهصااهّهس   فمْو

 .٘من  هل اغبمم مّهةا  ةواء أ ا   ار مام ،طعهس أم  نهس
 



308 

 

 ماهية النوازل ج.
 لغة  . أ

مُ اانُّااوُ  ] َاااَاَا اانّااوازا:  َف َاااَاَا َمااْن َداب تِااِر   َ َِّمااٌس َ ااِ هَ ٌس تَااُلُا َمَّااض ُ نُااوِط َ ااْ ٍء َفُفُ،وِماارِ   [َفااااا اُء َفاااا  
ِلاَلُة ِمْن َ َلاِوِل اال ْ ِي تَاْناِاُ   َف َاَاَا اْاَمطَُي ِمَن ااس َماِء  ُاُافاًل    ُاُافاًل   ّ ْ  َفااناِّاَاُا يف اغْبَاْيِب: أَ   َفاان ازَِاُس: اا

ااَ  ا ْاااِاْ   اَاتَانَااَزَا اْاَهيِاَةااا ِ  ِْ ااُ  َمْو َْ ااَاُا ِيهااِر َ فِاوًا  َف َااااَاِا: َ َِّماٌس ُتو َفَفَجااْلُت اْاَةااْوَم َمَّااض   َفَمَمااٌ   َاااٌِا: اُاناْ
  َعااٌم ُذف  اُاْاٍا َف َااَاٍا  َأْي ُذف َيْيااٍ َفطَ   ،َاَاُر ابْاُن اْرَْمايَاِِّّ. َفااناُّاُاُا: َماا اُاَةه االُ اِّن اِاااِ    َاَااَلهِتِْم  َأْي َمَنازؽبِِمْ 

َِّ بِااناُُّافاِ  َ . ،َاَا: اَفاُاَعناُِّيفَ  َمِن اغبَْ  َف َاَاَا  ِإَذا َ 
 َٙفَام ا  َااَْاَنا ،َاي ِت اْاَعْحُ َفا ْاتَاَةْ  ... أََماِ ُّ َ اَ ْ  ،َاْنُا يف اال ْ ِي ُتْساَلاُ 

،ااا   انازااس مّاض اؼبساالاس ااوا،عاس اعبلاالة ااا  تتطّا  اجتةااداً ،ل  اع فا تةي منل ااهةةاء إطا   اف  
  فيف  ا ا ٚابن منل ااا: كباب اجتةاد اايأي مّض ار وا منل ملم اانصوص يف  ح  افا اانازاس ك

ف،ااا ااناوفي: كفيهار اجتةااد بهاٌ  مّض أّ  ؿبّا االجتةاد مّض ار وا  اا ملم فجود اااّن  متعاح  
  فاعاّا تيصباس اانّاوفي ]رضبار اه[ يف  اي ر مّاض  ا ها مساّم ٛ اا إ  ار اواكازا فردّ و ارومس يف اانّا

]باب اةت ناب ااةنوت يف صبه  ااّصّوات إذا  اا  باؼبساّمح  ازااس فااعهااذ بااه[  فذ ايت ر اواٍع مان 
ااير  ااا ي باؼبسااّمح فكبااو ذااان[  تن ااو فيااق  اا ا  .اؼبصاااو : ] عاالف ف، ااا ف فباااء  فمطااش  ْف

 .ٓٔهبتةلف  يف اانوازا ك ف،اا ابن ااةهم: ك ف،ل  ا  أ  اب رةوا اه  .ٜ واان
 األلفاظ ذات الصلة بالنوازل د.

ُمناوا باإليتااء يف   - ماا ةاهتنح-إ  ااهةةاء اؼبتةلمح فإ  مل امفاي دفرا  اها  ااناوازا بهانةم إال أ ام 
ّاموا منااء اعباواب  يّيدباا مااعبوا  ا ماا هبالُّ فوبالث مان مسااوا  فبا اوا جةال م يف االةاتنناط  فذب

تّاان اؼبساااوا فظبو ااا بالظباااء أربااي     إ  اؼبعا اايان ماان ااهةةاااء ماا  اةااتعماؽبم ؼبصااطّا اانااوازا  إال 
   ف  ا ما اتنح يهما اّ :ٔٔأ م ،ل اةتعمّوا مصطّ ات جلالة

ااظا ي أ ام ف   ٕٔصب   ادتس.،اا ارز يي: ك اغبلث من أ لاث ااظةي  نر اانازاس ك الحوادث:-1
دالاااس  صااوص ااّاايمهس رأًةااا  أف أ ّ إمبااا أطّةااوا اهاا  اغبااوادث مّااض اانااوازا  إمااا امو ااا مل تاا  ي يف اانّ 

اااااس مّهةااا  أف هبةاااا فجاار دالاتةاااا اؼبنتّاااض  ااا هبةاااا اانصااوص االّ  اانصااوص مّهةااا تاااو  ااا ية  أف أ ّ 
 .ٖٔمّهةا  يمال ا  ا   بعل أ  مل تمن يف  ةر
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  ف ا   ا ا ٗٔاهةةااء فار اواهح مّاض ماا هبال مان ااو،ااو  ااا  ربتااج غبمام  ايم فاطّةةا  فو مان ا
 . ٘ٔاؼبع  مياديس اّنوازا  فا ا يةل ميي  ا ط  ا:بال ا ااوا،عس اا  ربتاج إ  يتو 

َمَّاض ُةاُةوِط :   اَاُلاُ َف،َاَ  ااْاَواُف َفاْاَةااُل َفاْاَعاْحُ َأْ اٌا َفاِ اٌل اَاْيِجاُ  إِاَْهاِر يُاُيفُمارُ  صبا  فا،عاس الوقائع: -2
اْ ُء ُفُ،وًماا يَاُةاَو َفا،ِا ٌ   َ اْ ءٍ   ّ ااُ مْ   اُاَةااُا: َف،َاَ  اا َّ َفاْاَو،اَْعاُس:   َفاْاَواِ،َعاُس: اْاِةَهاَماُس  ِرَ ا َةاا تَاَةاُ  بِااػْبَِّْق يَاتَاْل

  َٙٔفَمَوا،ِاااُ  اْاَلْهاااِل: َمَسااااِ،طُرُ   ْاَمااااَء َف،َاااَ  ِيهَةااااَفاْاَو،َااااِوُ : َمنَااااِ،ُ  اْاَمااااِء اْاُمتَاَهيِّ،َاااُس  َ ااااَل   ا  َ اااْلَمُس اغْبَاااْيبِ 
فااهةةااء اطّةاو  ااوا،عاات مّاض ااناوازا  إال أ  ااظاا ي أ ام ال اماادف  اساتعمّو  اها  ااوا،عاات يف 

 .ٚٔااعنادات  فإمبا    يف اؼبعام ت
اُا ُأُ اوٌا تَ  اَجل  فأ ّةا من صب  مست لة  المستجدات:-3 َ تَاٌس: اْرَف ُا اْاَعَظَماُس  َفااف ااِ  اعْبِهُم َفاال 

اْن ،َااَا: نَفأَ  اُر تَاَعااَ  َجالُّ َرباِّنَاا    اغبَْ ُّ  َفااف اِاُل اْاَةْط ُ  يَاْرَف ُا اْاَعَظَمُس  ،َاَا ااّ ُر َجاا  تَانَااُهُت ِإرْبنَاارًا َمم 
َم. ،َاااَا أَ َااُ  بْااُن َمااِااٍن: كَ اااَ  ااي ُجااُا ِإَذا ،َااايَأَ ُةااوَرَة َفاُاَةاااُا َجاال  ااي ُجااُا يف َمْهااِع َأْي َمظُاا  [ٖ]اعباان: 

َفااف اااِ : اْالِااَ  َفاغْبَاا ُّ  ،َاااَا َرُةااوُا ااّ ااِر َ ااّ ض ااّ ااُر   اْانَاَةااَيِة َفِِا ِمْماايَاَ  َجاال  ِيهنَاااك  َأْي َمظُااَم يف ُ ااُلفرِ َا
َهااُ  َذا اعْبَاالِّ ِمْنااَن اعْبَاالُّ اَل »َمَّْهااِر َفِاِااِر َفَةااّ َم يف ُدَماوِااِر:  َااا «  اَاناْ َهااُ  َذا اْالِااَ  ِمْنااَن ِتنَاااُت  ِإمب    اُيِاااُل اَل اَاناْ

َهُعُر اْاَعَمُا ِبطَاَمِتنَ  اْ َء َجال ا    َفُيَ ٌ  َأَجلُّ ِمْن ُيَ ٍ  َفَأَ ا ُّ ِمْناُر دبَْعاً    اَاناْ  ّ َفااف ااِاُل: اُاَةااُا َجاَلْدُت اا
َفاَااْهَ  بَِنِعهااٍل َأْ  َاُمااوَ  اعْبِاالُّ يف اْرَْمااِي َفاْاُمَناَالَااُس ِيهااِر ِمااْن َ ااَ ا ا  فٌد َفَجِلاااٌل  َأْي َمْةطُااوٌع. ،َااااَ َفُ ااَو ؾَبْاالُ 

ا ِمْناَن  َ اييبًَس ِمْناَن  أَ  ِرَ  ُر َاْصيُِمُر َ اييبًَس َفاَاْعاُِماُر َمايبَاًس. َفِماْن َ اَ ا ،َاْواُاَن: َأِجال َك تَاْهَعاُا َ اَ اج َأْي َأَجال 
فااااياد  اااا ااو،ااااو  اعبلاااالة ربتااااج إ   مااام  ااايم   ف ااا  ميادياااس اّنازااااس  ااا ا اؼبعااا     ٛٔأََمايبَاااًس ِمْنااانَ 

 .ٜٔفامفي إط ،ةا منل اؼبعا يان مّض اانوازا اؼبعا ية
صب  مسالاس ف ا  مصالر ةاالا  فتماو  مان ااةياهس اؼبطّاوب بها اا فمان اغبادتاس اساالا  المسائل:-5

ممةااا ااّاايم   فاسااتعمّةا اؼبتةاالمو  يف االالاااس مّااض ااهاايفع ااهةةهااس اااا  تتطّاا  بها ااا غبماام ماان  
ااّيع  فال تطّق مّض اانوازا دبعنا ا اػباص اؼبتةلم  إال إذا دا  االاها مّهةا امو ا أمم من ااناوازا  

 .ٕٓ ية  تصل  مّض اؼبساوا ااةليبس فاعبلالة فااوا،عس فتو ااوا،عس
صب  يتو  فيتها ف   إبا س اغبمم  فالّ  إط   ااهتو  ا ط  ا مّض اإلربنار حبمام ى: الفتاو -6

فمناار اتنااح أ  بااح ااهتااو  فاانااوازا ييف،ااا  يااااهتو   اا  اغبماام  فاانازاااس  اا    ٕٔااّاايع ؼباان ةااالا مناار
اس  خبا ل ااناوازا   احملا   ما أ  ااهتو  تّما اعبواب من اؼبساوا ااةليبس فاعبلالة فااوا،عاس فاؼبهرْت

 .ٕٕ يإمبا    ااو،او  اعبلالة
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 .   التعريف بالشيخ الجنتوري: اً ثاني
ااا  باح أاالانا  ااايضبن اعبنتاوري  باا  ا  اؼبصاادر  ظياً اةّس اؼبياج  اؼبرتصباس اّّاهخ منال 

ياا  اسااعنا ةااو  أ   اا  ي بعاا  مااا ّ   قباال ا ،اال  اا   مّهنااا حبهاااة  اا ا اإلمااام اؽبمااام 
   .ااو،ول مّهر

 ف ّالتر فطّنر اّعّم موالت أ.
 و أبو زال منل ااايضبن بان أِّ إةا ا  إبايا هم بان منال ااايضبن بان ؿبمال   اسمه ونسبه:

باان مّاا  اإل صاااغب  اعبنتااوري   اعبااياري ار صاااري  ماان ماوّااس مياةااس ؿبايظااس تن االر ماان 
،صااي تهطاااال ف،وانااا اإل صااااغب   ساانس إ  منطةاااس ماااح  ااال ااااا  ا تةّاا  ماوّاااس ااّاااهخ 

فا اان ضبا بع  أيياد ا   ت اانسنس   فاعبنتوري  سانس إ  ،صاي أجنتاور مان با د  إاهةا
فاعبنتااااوري  ااااو ااّةاااا  االاااااا  مّااااض ااّااااهخ أِّ زااااال   تهمااااوراران اااااا  ،اماااالهتا تهمهمااااو 

فامت  أ ها ا  ادرة اامنتوري فأجنتور ،صي تاب  إدارااا إ  داواية أفالد مهساض  مّاض بعال 
فتنتساا  ماوّااس اعبنتااوري إ  أِّ أاااوب ار صاااري   تهمهمااو  طبسااس فةااتح  هّااومرتا تاايب

 .  ٖٕ س  ما فجل خبا فاالت إبيا هم ابن منل اايضبن يف إ ل  رةاوّر
 ااااا ٓٓٔٔأ اااار فااااال مااااابح ةاااان   إ  أ ااااار اانا اااال أضباااال بوةااااعهل يف رةااااااتر مولددددد :

 ّااار بنااااء مّاااض ماااا تنااا  مااان تااااراخم  فذاااان  ماااا مّّ ٜٜٙٔم فٜٛٙٔ اااا/اؼبوايق ٓٔٔٔف
 . ٕٗفياتر  فأ ر ماش  هها فطبسح ةنس

فا ط ،اااا مااان  ااا ت    ماااا  ااا  ااعاااادة يف  فاااو مااان ا تسااانوا إ  ااعّااام يف تاااوات نشددد ته :
ااظااااااا ية ف اااااا  فجااااااود أةااااااي مّمهااااااس يف اؼبنطةااااااس  اانّنااااااااهح   فاانمااااااياح   فار صااااااار    

يف أ ياا  أةايتر          ا ااعاامل اان ياايا فاانو املاح    فااتن  هح ف  ا اعبنتوراح
يتّةض منااد  ااعّاوم مّاض اال فااالت ااّاهخ أِّ إةا ا  إبايا هم بان منال ااايضبن   ي ها  
مّهر ااةيا  ااميمي يف ةن منمي   فأرب  مان ابان ممار ااهةهار اؼبّاارك ةاهلي منال ااعاا  

اااايضبن اعبنتااوري  فةااهاله اغباالال مناار مناال ااماا م ماان  ااهوربر      باان أضباال باان مناال
فؼبااا مااام   ٕ٘  ااعّاام إ  ملانااس ياااس امناار مل يبماال  ااا طااوا   اا  ردت أ ّاارر ااا اطّاا

ااّهخ مّض ااي ها إ  ياس ردت أ ّر  ما ةنق  ظب  بةلفم ااّاهخ أِّ  ها  مماي ابان 
 منل ااةادر ااتن    إ  توات ر ا إاهر   يال،اام منالت كباو ةانس ف صاف ف،ايأ مّهار درفةااً 
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صباا  اعبواماا    فااسااّم   فااتّخااه    فالمهااس اريعاااا   يف اؼبختصااي يف أفاوااا اانهااوع   ف 
يف اانخاااااااري  ف،اااااايأ مّهاااااار ااّااااااهاء   ف يااااااي تلراساااااار يف اؼبختصااااااي فاايةااااااااس    فدرفةاااااااً 

فارجيفمهس   فاراههس   فتو ذان   فالزمر    ا تها  بار   ف او  أجاا مان أربا  منار يف 
 هاا فأ،اام منالت كباو ةاتس أ اةي يةايأ   رج  إ  بّلت يال،ام  اا مالة   ر اا إاهار تا  ب د ا

ف يي يف أتنااء ذاان درفةار يف   يف اؼبنطق   فمةهلتر ااما  ٕٙمّهر   ـبتصي ااسنوة 
  ا  من   نات تاااوا،اً   -رضبر اه-ياؼبااا    أ  ااّهخ   ٕٚاؼبختصي فتوت     رج  انّلت

وبتااار   فإال يّااااااه  مااان اّعاااااّم فؿبناااا ر ااااااّر   فةااااملت مّاااض ذااااان  ةااااء ذ اااانر فجاااودة ،ي 
ااسةا أ  يبمل ااوا ل زمن اسوا فاالرك بعال ذاان ماا مل الر ار تاوت فبان طاااا طّنار . 
ف،اااال ةاااااملت مّااااض ذااااان  اااالة  ي اااار  مّااااض ااو،اااا  ف مّااااض االةااااتهادة ماااان مّاااااىبر   
إْااايس إ  ماااا ف نااار اه ااار مااان ةااايمس  هاا  فبلاةاااس اةت اااايار    ااا ذاااان باااااوأ ااّاااهخ  

نةم ماااي   ااا   اااار مهااااع  ااهتهااااااا فميجااا  اؼبّااام ت يف ،طاااي تاااوات  ّةاااا اؼبةعااال ااعاااا 
ااّااهخ يف طّاا  ااعّاام فر  تاار  اا ت  ا تساانتر ،ااوة مّمهااس ف سبيةااا د،هةااا  اا   ااار ماان 

 -فاّااةل ااا ان تّمهاا ت اؼبسااعلي اعبااياري ،اااو : ك ف ااا    اانااوازاهح اااا ان ايجاا  إاااهةم
 ٜٕفابان ميياس ٕٛيهست يي  ةوا ابن منال ااسا م ار درااس فرفااس ف ه  -رضبر اه تعا  

اااااها فمااااان بعاااااال م  ااّاااااارح اامناااااو فابااااان تاااااازي فاغبطاااااااب  ٖٓفااّاااااهخ ربّهاااااا يف ااتْو
 .ٕٖفتو م مّض  ةي ،ّ  ك  ٖٔفارجةوري

  هوربر فت مه ت ثانياً:
تّةض ااّهخ منل اايضبن اعبنتوري ااعّم مّض اال مّهاس ااعّمااء فرباوة ااهيا ء  أ/ شيوخه:
  تارباااي  ااام تاااوات يف ااةاااي  اافاااا  مّاااي   ااايي   يالياااادفت يف مّاااوم اانةاااا ااااا ان  ا ااا

  فمان فااعةا  يف ااتهسو   فااهةر   فار ّح   فاان و   فاغبلال   فتو اا مان ااعّاوم
  ؤالء اؼبّااخ ااهي ء:

ف اااو فااااال ااّاااهخ منااال ااااايضبن  الشددديخ أبدددي إسدددحاق إبدددراهيح بدددن عبدددد الدددرحمن: -ٔ 
هخر ارفا يف ابتااالاء ااطّااا     هاال   هااا  مّهااار ااةااايا  اامااايمي يف اعبنتااوري   فاعااال  ااا

ةاان منمااي   فتّةااض مناار اؼبناااد  ارفاهااس اّعّااوم ااّاايمهس فااعيبهااس   فا ااتلا باااؼبتو  ارفاهااس 
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يف  ا  ااهنااو   هظااا فيةمااا  ا  أتةنةااا أيبااا إتةااا    فبااا أ ّار يهمااا بعاال ماان اعبّااوس إ  
 ااصايف .  ّةات ااعّماء فاانةا من معهنةم 

ر اؼبّااارك ف ااو اباان ماام هااااهة عبددد العددالي بددن أحمددد بددن عبددد الددرحمن الجنتددوري: -ٕ
       ااّااهخ مناال اااايضبن اعبنتااوري   يااتممن مّااض الااار ماان اةااتهعاب ـبتصااي ااع مااس ربّهااا 

  فبعاا  ٖٗ  فااتّمسااا هس يف ااهااياو    فأاههااس اباان ماااان ٖٖفرةااااس باان أِّ أزااال ااةااوفا 
  فالزماار ماالة ٖٙ  فااويااق اؼبخماا  اػبااا  ااوةااا مّااض طياةااس اعباااف ٖ٘تااالاهف ااةّصااادي

 من ااامن إ  أ  ر ا إ   ياس.

اإلماااام ااعاااامل اؽبماااام فلبناااس ارتةهااااء فيياااال  الشددديخ عمدددر بدددن عبدددد القدددادر التنالندددي: -ٖ
ها من  هااظ اؼبا    اؼبةتال   ارفا  أ ل أم م اؼب    ف إمامر يةهةا كبواا الواا ميْف

و ااةالر فاياي اؽبماس   تاو  ااتالرا  دبلانااس يااس ف اا  وبها  أربعاس مّاية فر،اس ماان  ام  نا
اغبطااااب  اااا ااااوم يبّهةاااا مّاااض ااطّناااس فدر س جباااام  ااةااايفاح   ا تةاااا مااان يااااس إ  زافااااس 
تن   من ب د تهم    فيف ِربي مميت تاو  ربطاس ااةيااء ياال ةي ااعالا ف أ سان ااساوة 

م    ااا  السااا   ااَ احملمااوم مّهاار فماااا يف ِربااي مماايت إ    فمل ىبااف يف اه اومااس الواا
ااتصاااول فا ت ااا  مااان اانااااس   اااار تةههااالات مّاااض اؼبختصاااي فتاااوت   فاااال ةااانس شبا هاااس 
فتسااعو  ف أاااف   اايي فتااويف مّااهس ارربعاااء اافاااال ماان ربهاا  ارفا ةاانس اتناا  فطبسااح 

 .ٖٚفماوس فأاف   يي
اايضبن اعبنتاوري اتّمها ت أِّ زاال منال فمن رب ا اإلجازة اا  أمطا ا ااّهخ منل ا

 اي  أ ار درس مان ااّاهوخ ادتهاس  -بعال ذ اي مان تةالم ذ ايت  -اايضبن بن بعماي ااتان   
 :ٖٛأظباه م
 سديدي أحمدد بدن الحداج األمدين  رف  ااّاطنهس باإلجازة من ااّهخح ارجّح

 .والسيد محمد بن الحسن القبليين
   مااالرس اعباااام   اهلل البليددددي الغرندددا ي أبدددو عبددددفأجاااازت باؼبوطاااال ااّاااهخ اعباااام

 ارز ي ف ار ييهس .
  الشيخ سالح بن محمد النفراوي القاهريفأجازت يف اراههس     اان. 
  ارز يي يف   ها اانخاري. الشيخ الدميري الشافعي الغنميفأجازت 
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 ب/ تالميذ :
نو  فربصاهّر اااويو   ا  ااّهخ اعبنتوري اتمها بتنوع مّومر ف فاية ينو ار  فمةّار اؼبسات     

ف ااا  ك  نااو ااّااال  ك  مااا ،اااا يهاار مناال اااايضبن باان ممااي ااتاان    ااا ا ،صاالت ااطاا ب 
ااهةةاااء فااهياا ء   فماان    فااي ت مهاا ت  -ماان اديااا  اانعهاالة  -فااعّماااء  فةااعض إاهاار 

 فتعلد ادرب ف  منر    ي منةم :
اايةااوخ ااعاامل ااع مااس فاان ااي  ااهخ ااّاهوخ فبةهااس  عبدد الددرحمن بددن بعمددر التنالنددي: -ٔ

ماؼباا ماام   ايظاا تا،ا   -رضبار اه  -ااهةامس مّم ارم م فمي ال ار اام أباو زاال  اا  
اااا     اا ها ااعااح مااااا اؼبنااح يصااها ااّسااا  ر اا  اعبنااا  ماا  مهااس ف ااها س فف،ااار 

لان يف فداا س ،ط  ااّور  ا تةا  إاهار رواةاس ااهةار بااالاار ااصا يافاس يماا  مان ا تةا
اؼب     اد  يف ااةاوا تابا  يف اانةاا أربا  مان  اهوخ مالة مانةم ااّاهخ ةاهلي منال 
اااايضبن اعبنتااوري فةااهلي أِّ  هاا   ؿبماال باان ِب    مااا أرباا  مناار  ااهوخ أجّااس أمفاااا 

م زمااا  -رضباار اه  -ابناار ااّااهخ ؿبماال ف مناالاغبق باان مناال ااماايمي اااالاع اانماايي  ااا  
إماياب ااةايا  يف تاااس اغبسان   فاار يتااف  ف تةههالات  اّتلرا  أااف ـبتصاي ااسامح يف

ف ا  ال انام من ااّها إال ،ّه  تويف دبصاي بعال رجومار مان   اس ااهياياس   فديان جبنا  
ااّهخ ةهلي منل اه اؼبنويف دبةاتر يف مصي   ف ا   فياتر ي اي ااهاوم ااتاةا  فااعّايان 

 من  هي تس  فشبا ح فماوس ف أاف   يي 

ااا ي رتا  فصبا   بن أحمد بن عبد العزيدز الفرعدوني المسدعدي الجدراري: محمد -2
 ااوازا ااّااهخ ف،اال  االا منصاا  ااةياااء يف تهمااوراران  ااا   ياصااا مّااض  يااور ؾباااا  

حبفةاا ما  بعياةم مّاايةس   هخر مطّعا مّض مياة تر فمياجعاتار ما   اهوخ تاوات ف أ ار
 فاه  اػبا  ااعها . 

االبااان ااو هاال ؼبؤةااا  زافاااس جنتاااور ةاااهلي  الرحمن:أبددو عبدددد اهلل محمدددد بددن عبدددد -3
 اغبَ اغبسن اا ي  ا   اميا   ار مةاطعات  عياس موجودة يف رباا س بلراا  بتهمهمو .
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 مكانته العلمية وتصدر  للتدريسثالثاً: 
مةعلا مااها بح ااعّمااء فااعاماس   فال أدا مّاض ذاان مان  اةادة ااّهخ اعبنتوري تنوأ    

ما يفت من ااعّماء   فمن جاء بعلت من ااسادة ااهيا ء   ااا ان ال تايد ؽبام  أ،يا ر فمن
  ةادة   فال اةلح يهةم إال من ال رب   ار.

ماا  مااا  نااات اه باار ماان ااةااوة ااعّمهااس اااه  ماان اانظااياح  أ،صاال  ااّااهخ رصباار اه  ااا    
  اعييااو    اام ماان وبهظااو  اانصااوص دف  إؼبااام دبااا وبااوطةم ماان ف،اااو  فمساات لات   ياا

 هههس تصور اؼبساوا فال  هههس إةةاطةا مّض ااو،او    يةل  ا  ااّهخ ملر ا ؽبا ا اػبّاا 
اااا ي اةاا  يهاار اامفااو ماان ااهةةاااء اؼبةّاالان   اااا ان هبماالف  مّااض اانصااوص دف  إمماااا 
اّهمي فال مياماة اّمةا ل   إذ   ا  اّّهخ يهر ،لم راةخ اتنح ذان من رب ا   مار 

كال اصّا اػبّق إال رباااةةم   فال اعّام أ ال مان مصااغبةم ماا اعّام   فماا  هل ،اا : 
مل وبممر ؽبم ال مصّ س يهر   ف إ   ةيت انا مصّ س يف تو ما  ايع اناا   يا  وبمّناا 
ذان مّض ـبااهتار   باا هبا  مّهناا اهتاام ِراوناا فماا ةاوا  اناا أ هسانا   ف أاان ماا تساوا 

ج يااإ  ،هااا ا  قبال مساااوا ربواااف يهةااا ااّاايع فاتنعاا  يهةااا اناا أ هساانا فبااا اربتااارت اه انااا 
 .ٜٖاؼبصّ س ااظا ية ياةتةام أمي ااناس  ا  ،ّنا إمبا ذان يتنس فاةتلراج ك

،ااااا يهااار تّمهااا ت منااال ااااايضبن بااان بعماااي ااتااان   : ك أمّااام مااان اةهتااار بار اااوا فااةوامااال 
 هاا  ممااي باان مناال اعااع باار ااّااهخ أبااا  آٗااهةةهااس   يااا  يف ذااان  ااهخر أبااا  هاا  ك

 ااةادر ااتن  . 
فماااان ااعّماااااء اااااا ان  ااااا  بهاااانةم فبااااح ااّااااهخ فد ف رباباااا  فتسااااّهم اإلمااااام اباااان أب   

 ا ا  إذا أ اامّ  مّهار مساالاس يةةهااس ةاالار منةاا    مااا ذ اي ذاان ْااهف اه   ٔٗاؼبامايي
 . ٕٗبن أب يف ر ّتر

اةااوا اانماايي بااان مناال ااماايمي منااار : ك ااعااامل ااعاماااا ااااورع ااا ااس   إماااام أ ااا مصااايت    
مّما فمنادة فةاهل ارفا    ااعّام ااهايد مل تسام  دبفّار يف أبنااء جنسار أذ    فمل تاي ماح 

 . ٖٗمن الا هر    اا ي ايا،  اه يف ةيت فجةيت ك
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عّام بااالاار ااتواتهاس   ...يال انا أ ام اةوا يهار اؼبةالافي : ك ا تةا  إاهار اايااةاس يف اا   
ا تةالان يف مصايت   مان أمهااا  ااعّمااء فمّاا و ااهيا ء   ماالمي اانظاو يف ااعّام مّااض 

 . ٗٗاربت ل ينو رك
   ِتارت ف فياتر:  ثانياً 

 :٘ٗأ/ آثار 
 . ار  يح مّض اؼبختصي بلأ يهر من اػبطنس ف ف ا يهر إ  باب اانماح -ٔ
ف ااا  مناااارة مااان طاااير ف تةااهااال مّاااض  ااايح ااار،اااا  : ٙٗ ا اااهس مّاااض ااار،اااا  -ٕ

ؼبختصي ربّها   ف ،ل تعة  يهةا ااّهخ مّاض ااار،اا  ف اا  اّاتل مّهار يف بعا  
 ار ها     انسنر ػبي  اإلصباع .

فار  ا هس أربي  مّض ااار،ا  من أفا اؼبختصي ا،تصاي يهار تااناا مّاض إةاناد  -ٖ
 ن مسودهتا.اؼبساوا ر وؽبا ف   مل تمما فمل زبيج م

معو س االيمي  بانع  أ ماام ،يااء اؼبّاهم : ف ا  منظوماس  اوت مااو  فةانعس  -ٗ
 أبهات  تمّم يهةا ااّهخ مّض مساوا تتعّق بال مام ،ياء االان مّض االيمي .

  يح مّض منظومس معو س االيمي . -٘
رةااااااس اؼبلااااارم يف بطاااا   مااااا أرباااا  باؼبظااااامل :  منااااارة ماااان جااااواب مّااااض أ اااال  -ٙ

اانمياح تيامن  بطا   ماا درج مّهار بعا  ،يااة زما ار مان بها  ر اوا  ااةياة
 اؽباربح يف اؼبلارم . 

يتاف  مّض ارة ّس ااواردة مّهار   فااا  تعايل بناوازا اعبنتاوري صبعةاا تّمها ت  -ٚ
 اؼبسعلي  اعبياري ف   ؿبا االراةس .

 انوازا.تالاهف يف ااتصول يف أ واا أرباب ااةّوب ذ يت اؼبسعلي جام  ا -ٛ

 رجا يف مّم اام م يف مسالاس اامو  . -ٜ
 منظومس يف ااهياو  ذ ي ا تّمه ت منل اايضبن بن ممي .  -ٓٔ

 فار ملة رةاوا فأجوبس رد يهةا مّض ،ياة ااو،  .
 منظومتا  يف مّم اام م راوهس فالمهس   ف ي ا  مّهةما . -ٔٔ

 ب/ وفاته :
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صاا  ؽباام ماان ااعااوام  فاةااوم بنصااي اؼبظّااوم  ااا  رضباار اه انمااي مّااهةم ف مّااض ماان اتع  
أ سن ،هام فاّل ميلت ما أممنار مان  تاباس ف ا م   ا   ال ار اؼبمّاف باػبصاام ،ا الا 
باا ان إ ةااار اغبااق ماان تااو  هاا  وبصااا ااار ماان ااةاوااا فال ىبااال يف اه اومااس الواام   اا  

 أمّام ،ها إ  ةن  فياتر  ا   مّض اال  بعا  مان ظبار إل ماارت مّهار بعا  ذاان  يااه
 .  ٚٗإ   ا  ذان

رف ااااار ااطاااااا ية  إ   -رضبااااار اه -فمل امتااااا  اػبّاااااود يف ااااااال ها ر ااااال يالةاااااّم ااّاااااهخ   
ف ةانر  ٓٙٔٔربااةةا يف اوم االتنح من طبسس أااام ربّاو  مان  اةي صبااد  ارف  ماام 

مّاااض ماااا ،هاااا  هاااف فطبساااو  ةااانس   ف ياااي جنازتااار صبااا   فاااو فديااان يف ملرةاااتر بةصاااي 
 أجنتور . 

 ما به الفتوى في التعامل مع الشيخ الجنتوري منهج
اجا من ااض صبااا و ااعّماااء ماان اتناااع اااايّ  [رضباار اه تعااا ]اةاال كبااض ااّااهخ اعبنتااوري    

 فاؼبّةور يف ااةياء فااهتها.
   48أوال: مصطلح الّراجح عند األصوليين من المالكية

ييااااً  مااااْن ماااا  ٍ  ِماااان مل اماااان اةااااتعماُا ااااااياجِا مةتصاااايًا مّااااض مّااااٍم ِماااان ااعّااااوِم    
اؼباااا ا ِ   يةاااال اةااااتعمَا ااعّماااااُء مصااااطَّا: ااااااياجا يف مّااااوٍم ـبتّهااااٍس  فأرادفا باااار ااةااااوَا 
ااةاااوي   أف ااااا ي اااار أدااااٌس ،وااااٌس  إال أ   اؼبااا  َ  اؼبااااام  ،ااال  ااا   مّاااض معااا  مصاااطِّا: 

اَء يهاااار سبهّاااااَا ماااا  ُ  اؼباامهااااِس باااا  ِي معاااا  مصااااطِّا: ااااااياجا يف ماااا  ِنةم  فجاااا ااااااياجا 
اربتّاَف مّمااُء اؼباامهاِس يف معا : اااياجا يف ما  ِنةم   ف،ال مصطّ ا: اااياجا ف اررجاا

 مّض ،واح:
 ا فاّااااماُ : أ  اااار ااةااااوُا اااااا ي ،ااااوَي داهُّاااارااهاةاااا [ -ااّصااااافي -]ااّلةااااو،  ااةااااوا ارفا

ظاا َي  : ار ا   فااص هَا  فاا  ا اؼبع  اؼبصطّ ات ار واهس ااّتااهس مصطُّا: ااياجا
 .فاؼبه  بر  فما مّهر ااعمُا 

 : أ  ر ما َ فُي ،اوُّر.]ذ يت أبو منل اه ااهاة [ ااةوا اافا 
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   49ثانياً: مصطلح المشهور عند األصوليين من المالكية
اؼبّةوُر ِمن اؼب  ِ   فمل امْن سبههُا اؼبّةوِر يف م    اؼباامهِس فاًْ ا مهسورًا ،نَا أِّ 

 اا إذ  ا  اؼبَ  ُ   فَو اايفااِس   فَو ار،واِاا حبهُل انةض  ٖٙ٘ي ت: منِل اه اؼبازر 
اؼبةُِّل  اويًا يف ااةياِء فااهتو  فتِونبا  إ  أ  جاء اؼبازريُّ  يامت  بنهاِ  اؼبّةوِر يف 

ف،ل اربتَّف متالربيف اؼباامهِس يف ربلاِل مصطِّا:   م  ِنرا اهسةَا اؼب  ُ  مّض أتناِمر
 يف م  نةم مّض أ،واا:اؼبّةور 

فمّض   ا   : أ  ر ما ،وَي داهُّر]ابن بّو  ابن ربواا منلاد  ااّلةو، [ ااةوا ارفا
 ااةوِا ال ييَ  بح اؼبّةوِر  فااياجِا.

 : أ  ر ما َ فُي ،اوُّر.]اؽب    ااهاة   ااّلةو، [ ااةوا اافا 
ااّاهخ مّاض ـبتصاي ااع ماس ربّهاا بان  فاعا اؼبتتن  انوازار اي  يف  فو من اؼبساوا ارتماز

َ   ا ارربو أ ر ،ل ا،تصي يهر مّض اؼبه  بار  هال اةاوا: كمنهنااً   إة ا  اعبنلي  إذ بح 
 .ٓ٘ؼبا بر ااهتو ك

رر اؼبمنو اس   اا   ااالّ  ٔ٘وازاهح  اإلماام اؼباازف  ما أ  امتمادت مّض من ةنةر من اانّا
   هاال اةااوا  اا ا ارربااو أي اباان ٖ٘مييااس  ااا   اانااوازا  تّمهاا  اباان ٕ٘فاإلمااام اااااز 

 .ٗ٘مييس: كإمبا اعتا من أ مام ،ياة ااعصي ما ال ىبااف اؼبّةور يف اؼب   ك
يامتماد اعبنتوري مّض  ؤالء اعبّس من ااعّماء فأْايا م  هبعّار ان اض من اا م يف يتافاار 

اذج فامتمادت مّض ما بر ااهتاو  دف  تاوت  ف  ستّاف ذاان مان ربا ا ذ اي بعا  اانما
 من    أبواب  وازار.
 :  ٘٘جاء يف اانوازا

ك فةااا ا ممااان أمماااي مماااي  مّاااض أفالدت مااان ااااا  ور فارمي مااان اانناااات مماااي  اةاااتل ا 
فا تهاااع ماالة  هاااهتم   مّااض أمةااا م   أمةاااب أمةااا م مااا تناةااّوا.....يالجاب: يعّااض 

 ي....ك.اؼبّةور يإ  ااعمي  تيد اّمعمّ 
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َهَعِس طُوا َ َهاِة اْاُمْسَتِعِو ِبَلْوِ ِماَوضٍ اْاُعْمَي : سَبِّْهُن ااْ    ف ا ا إ   ظي اا إاهار مان فجار  َٙ٘مناْ
 و اار مل ىبااااف مّااةور اؼباا     فاجتةاال يهمااا اسااوتر ااار مّااةور اؼباا     ماا  أ  ماان 
ار واهح ار نال من جعا كااعمي ك ييع من مسالاس كاؽبنسك فجعا ر ان اؽبناس اإلهبااب 

 :  ٚ٘هباب مّض ت تس أ،سامفااةنواا   ،ّسم  هغ اإل
 اإلهباب اؼبةرت  بةيانس ااو، ا ف و ما اةصُل بر ااعمي .

اإلهباااب اؼبةاارت  بّاايط مفااا ااااّي،اا اااا   اا  اتّهااا  اتنااح مّااض أ  ماان مااات ،نااا ادربااي  
 امو  ماار اآلربي اغب   فمنعةا اغبنههس فاؼباامهس.

 اإلهباب اؼبةرت  باؼبنهعس كاؼبن سك   
 :  ٛ٘زاجاء يف اانوا

ك ريعااا  اانازااااس إ   ياليتهااا   اااا بإممااااا ،اااوا ابااان ؿبمااال    ذ ااا  ابااان مّااا  إ  
مّماااء ياااس فتّمسااا  فتااو م. ياااليتوت بةساامس ذااان مّااض اااايهفس  فاةااتلاوا مّااض ذااان 
دبساااالاس ااي اااا مناااال اغبطااااب مناااال ،اااوا ربّهااااا:  واااالت فمل اعهّاااانةم...... ياااالجنتةم: يااااإ  

ارمةااااب ال بااتساااواس فال بااتهياااها  فال أ  انةاااض مساااالاس ااعماااي  مل اااا  ي يهةاااا  مااام 
  صه   ا منةم اوالت  فما ذ يت ابن ر ل يهةا  و اؼبّةورك.

 :  ٜ٘جاء يف اانوازا
فةااا ا مماااا اظةاااي يالجااااب: اةياااض بةطااا  ماااا أْاااي مااان  ااا ية أي مااان أتصاااا ا 
جباالار عبااار إ  ذباالدت تّاان ااّاا ية فإال بااال   ا اا  أ،االم ماان اعباالار فااسااابةس يةااوال  

 بااةط  ؼبطيل فملمر البن اؼباجّو  فااياجا منةا ااةط .
 :  ٓٙجاء يف اانوازا

فة ا رضبر اه تعا  ممن ايال ااسهي بافجتر يةا ار ذان  يالجاب: ااا ي ذبا  
بر ااهتو  أ  ااافجس ،نا االربوا ؽباا االمتنااع مان ااساهي ما  زفجةاا  ا  تةان  ماا  اا 

 فما.من ااصلا  ةواء  ا  ااافج مّها أف معل
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 :  ٔٙجاء يف اانوازا
يالجااااااب: فبعااااال يااااا  تناااااار مّاااااض ااصااااال،س حبسااااا   ااااال  ااوتهةاااااس ف هااااال رجااااا  
ااّااااا لا  فامرتيااااوا بااماااا ب ياااااؼبيج  يف ذااااان إ  مةتيااااض ااّاااايع ف ااااو أ ااااا إ   ا اااا  
ر هلة يااصل،س ماْهس ال رجوع ؽبا يهةا  يإ   هات فاو بلو إذ اا  ا   يمهاف ف،ال 

اات ااااواا  فهبااااا مّهةااااا ااوا اااا  إ  امتناااا   اااا ا  ّاااار مّااااض أذ اااا  إذ ال اّاااارتط يف اؽبنااااس 
 اؼبّةور.

   :ٕٙفمن  وازا اانهوع 
فة ا من ،اض باع من ملان تاو  مّما ار يف داان تابا  مّهار يف ااتالاها بعال 
أ  زاد يهاار ِربااي زاااادة يالجاااب: اباان زبااو: إذا تنتاا  ااااااادة بّااا ل يااالمّض الةااهما  هاال  

ف أمااي باار يااإ  االااه اةااوم باار االاواا  ف هاال فجاا   ااا  ااةاْاا   ااو اااا ي تااو  ذااان أ
ااةهاااام بااار ياؼبّاااةور ااااا ي جاااي  بااار ااعماااا مااان أ،اااواا ت تاااس أ  اانهااا  اهساااخ ماااامل اهااا  
دبهوت  ف هل يات ،ي  بااااادة مّض اؼبّرتي  فأجاب ااع مس اعبنتاوري بعالت اعباواب 

    ها.

                                           
توصرريا نضيةرري  لررر نة ارر ي   نرنررةني    ن طرر  نةننرر    ن  رر  نةن رر  ينظرر ع د رر  ن   رر  ن نرر   رر  نرر       نرري    1

  16  ص2م  ج2003-ىرر1423ر  1نة لني   ط
ىررر  نةتا  ير   ر ل نةتا  ير  لرر وصرو  نة  رو  885ينظ ع نةن  نويع درة  نةر اي  و رو نة نر  دلرر  ر  نرلين   نةنر  نوي   2

  53ص  1م  ج2000-ىرر1421  1ن ت   نة ا    نةنا و ي   ط
ىرر  نة ر نو  نةن ريط  ترمك ن تر  ت  يرّ نةتار ن  لرر 817ينظ ع نة ي و     ي  نج  نة اي  و و ط ى  ن ن     ي  و     3

نررر ة  ةلط  دررر  ونةن ررر    يررر و   ة نررر    ط نررر ة      ررر ناك ن نررر  ن ررريم نة  ينونرررر  نؤنانررر  نة ا -ىررررر1426  8نؤنانررر  نة ا
  205م  ص2005

  54  ص1  ي  لر وصو  نة  و  جينظ ع نةتا  ي    ل نةتا  4
  285  ص1م  ج2013-ىرر1434  1ينظ ع ن ن  ين ي إ  نىيم  ل و نةناون   ةأليلي   نةننلن    ن  نةين   نة  ى ة  ط 
  4176  ص5ينظ ع ن  يي  نةلغ   ج 
و ن  ن ر   ر م  ير و     ت  يّ و و د   نة  ن  لرون  نة ن ةرر  نؤننر  نة ير   ج نع  ي   نة لم ولةلو  د   نة  ك ن    7

 .      2/188 .م2003ه/1423نن 1ة ن   ط
 .      1/213م 1929ه/1347نن 1ص يم ننلم    ل نةنووي  نةنط    نةنص ي    ض ى  ط 8
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  1769  ص5  ج2ينظ ع نةنني ج لر   ل ص يم ننلم   ن  إ ي   نةت ن  نة   ر   ي و   ط 

      . 2/203ن   ييم نةجو ي ك إدةم نةنوي ي  10
  3511  ص1ينظ ع ل و نةنون   ةأليلي   نةننلن   ج 

 . 2/132ن   ننظو ك ةن   نة    12
  3513  ص1ينظ ع ل و نةنون   ةأليلي   نةننلن   ج 

 .     150يل   جرك ن جم ةغ  نة  ي   ص 14
 نةن جع نةن  ّ.       15
  3416  ص6ينظ ع ن جم ن  ي  نةلغ   ج 
  17 35م  ص2005-ىرر1425  1و نةننتج ن  لر نة    ن    ن  نةنا  ئ   دن    طينظ ع ط ى  يونا نةص ي ر  ل  
  40718ينظ ع ن  يي  نةلغ   ص 

 . 93نن   نة  ط نرك ننيج ننتن  ط و   م نةنون   نة  يي  نةن  ص ة ص 19
 . 33م ص2008ىر/1429نن 1 .د   ن     ن ص  نةغ يلرك نون   نة   ة  ن  نةنين   ط  20
 . 178  ن ن   ي ضك  وصو  نة توى ونة ة   لر نةنذى  نةن ة ر ص339ن جم ةغ  نة  ي   ص يل   جرك 21
 . 33 .د   ن     ن ص  نةغ يلرك نون   نة   ة ص 22
/د رر  نة رر     رر  دنرر  نةنيرر نوي  نةرر  ة 87ينظرر  ت جنتررو  لرررك  د رر نة  ن   رر  دنرر  نةتنةنررر  لي نرر  نة رريو    ص 23

  ةرريا ن   رر  و ا  18ونتيرر   ن طرروط    ننرر  نةوةيرر   رر  نةوةيرر    يصرر   رر  د رر ن  و  ن  صنة رر   ة لررر ذ رر  نةن رر ي  نةت
  نة  رر ي  رر  د رر  نة رر يم  رر  نة  رر ي  إدررةم 81-67نة  لرر  إةررر ي رر  نةونةرر   ن طرروط   ة  ننرر  نة   يرر   تننطرريط   و  ن    

 د رررر نة  ن  نةجنتررررو ي  نررررون   16ن    صنر ررررون   ر  رررر     ررررض نةنرررر  ة  ن طرررروط   ة  ننرررر  نة   يرررر    تننطرررريط    و   
نةجنتو ي   جنرع وت تير  ن نر   ر  د ر  نة  ير  نةننر  ي نةجر ن ي   ن طروط    ننر   ر  د ر  نة  ير    نةنط  لر    و  ن   

 .1ص
م  ن ة  ن جنتي  18ىر/12و ن   ون ي ك نة ي ة نالجتن دي  ونةث  لي     يليم تون  ن   ة  نون   نةجنتو ي لر نة     24

 .53.  ص2011/2012لر نةت  ي  نة  م ج ن   و  ن   نن 
 .87د  نة  ن     دن  نةتنةنرك  لي ن  نة يو    ص 25
ىو و و د   ن  ن ن     يونا    دن       ي  ةننونرر نةتلننر نر صرولر  و رذ در  ونةر ه وو يرو ضنرو  السنوسي: 26

غي ىم   ودنو ن   و رر نر ي  ونة ري    ّو و لرّ  ثير   ةرو تر ةيا دلر نةت ةوتر  وو و د   ن  نةجة  وو و  ي  نةث  ة ر و 
ىررر. ينظر ك  يرر  نةر ي  نة   لرررك نضدررةم 895و ري ى  لررر نة   ئر  نة  رر ى و رر  ي  ونةونرطر و رر  ي  ونةصرغ ى و رر  ي  

 . 2/251  و ن       نةتن  ترك ني  نال تي ج 266 ن ن  ن لواك  ج ة نةنو  ص 7/154
 .88نةتنةنرك نةن جع نةن  ّ   ص د  نة  ن     دن   27
ك ىو و و د   ن  ن ن     د   نةنةم نةيون ي نةتوننر ي ةر نةجن د   ي  ودةنتي  ننع و   نة     ابن عبد السالم 28

نة ط نررر وو ررذ درر  ن رر  ىرر  و  ون رر  جن درر  وغيرر ىم  ت رر ج  رري  ي يررو جن درر  نررنيم نة  ةررر ن رر   يرر  ة ون رر  د لرر  و  ةرر  
ىررر.ينظ ك ن ن  ن لررواك 749 لرر و  وةررو  رر ل دلررر ن تصرر  ن رر  نة  جرر  تررولر   ةطرر دو  نةجرر  ا نررن    نة لرروي ون رر 
 .2/59 و ن       نةتن  ترك ني  نال تي ج60-2/59 نة    نةن نر210 ج ة نةنو  

جلر  نرنيم ك ىو ن ن     ن ن     د ل  و و د   ن  نةو غنر نةتوننر ن       نضئن  لر  ن نو  و رذ در  ابن عرفة 29
ن رر  د رر  نةنررةم ون رر  ىرر  و  وغيرر ىم  ودنررو نة   ةررر ون رر  نرر جر ون رر  ل  ررو  وغيرر ىم نرر  تص ني و نةن تصرر  و نة  و  
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 ن نرررررر  ن لررررررواك  ررررررج ة نةنررررررو  243-239ىررررررر.ينظ كو ن     رررررر  نةتن  ترررررررك تو رررررريم نةرررررر ي  ج ص803نة  ييرررررر  وغي ى  

 .2/127 و ن       نةتن  ترك ني  نال تي ج227ص
ىو ن ن     د   نة  ن  و و د   ن  نة دينر نةن  وا   ة ط   نة  ي  نضن ةنر نضص  نةط ن لنر نةنوة   :الحطاب 30

نةن رررر نة ن  ت  رررو  ن نررر   ررر  نة  نرررر وو يرررو وو نررر  نررر  ّو وغي ىم وو رررذ دنرررو جن دررر  نرررنيم وةررر نه ن نررر  و   ررر    نررر  
  ر  نةتن  تررك تو ريم نةر ي  ج   ت  يرّ  .دلرر دنر   ىرر.ينظ كو ن   954تص ني و  نونى  نةجلير  ة ر ل ن تصر   لير   

 و ن     ر  نةتن  تررك 269  ن ن  ن لواك  ج ة نةنو  ص192م ص2004ىر/1423نن 1ن ت   نةث  ل  نة يني  نة  ى ة ط
  2/285ني  نال تي ج

نرررو  نةررر ي   ىرررو دلرررر  ررر   يررر  نة   ررر ي   ررر  ن نررر   ررر  و رررر ن نررر   يررر  نةررر ي   د ررر  نةررر  ن  و رررو نر  ررر   األجهوووور : 31
نضجيو ي   ي  نةن ة ي  لر دص ه نل ّ نض       ضج ن   ي  دنَّ  طوية  و ذ د  نة نول ي ونة    نة  نلرر ونة  نرونر 
ونرر ةم نةنررنيو ي و لررّ  ودنررو د رر  نة رر ير نة  يرر نر ون نررو ن نرر  ونة رر   يتر ونة   ررر ود رر  نة رر   نة تيرروجر جرر نع لت ويررو 

نةو  ي وثة    ول دلر  لي  وغي ى . ينظ ك  ةص  نضثر  ةلن  رر  ن  نة تر   نرنرةنر وجنع   ن  ت ةي و نة نى ن  
  دنرررر   ةرررر     ةرررر  ن جررررم نةنررررؤة ي   نؤننرررر  نة نرررر ة   يرررر و  ة نرررر   203 ن نرررر  ن لررررواك  ررررج ة نةنررررو  ص3/157
 . 2/510م1993ىر/1414نن 1ط
 .2د  نة  ن  نةجنتو يك نةنون     ص  32
نر  د ر  ن   ر  و رر  ير  د ر  نةر  ن  نةن ر ي نة ي وننرر نةنل ر   ن ةرل نةصرغي  دو  در  ن ر  ك ىرو و رو ن ابن أبي زيد 33

نةل    ونة ط   ونض ي نر وننع  لّ  ثي  ودنو و و        د  نة  ن  وو ون ي  نة  نذدر و لّ ن  ت ةي و نة ن ة  ونةنون   
 . 96ة نةنو  صىر.ينظ كن ن  ن لواك  ج  386ونة ي  ن   ون تص  نةن ون  وغي ى  

ك ىررو و ود رر  ن  جنرر   نةرر ي  ن نرر   رر  د رر  ن   رر  ن ةررل نةطرر ئر نضن ةنررر نةجيرر نر نة رر ل ر ن يرر   ن ررّ ابوون لالوو  34
 نررنع   ن ررّ نرر  نةنرر  وي ونة نرر   رر  نةصرر  ل وجن درر   وو ررذ نة   يرر  درر  غيرر  ون رر  وصرر ا ىنتررو إةررر إت رر   ةنرر   

 رر  جن درر  ونة ررة   رر  نة طرر   و لررّ   نرر  تصرر ني و نة ةصرر  نةن رريو ة  نة رر    تررر  لررا ليررو نةغ يرر   ودنررو و ررذ نة رر  
ىر. ينظ ك  غي  نةود ة لر ط  ر   نةلغرويي  ونةن ر ة جة  نةر ي  نةنريوطر  672  ضة ي  نة  لي  نة  لي  ونةتنيي  وغي ى   

ةنر   ة ونصر  ل نة ير  ة  ن تر ل ن1/130م 1979ىرر/1399نرن 2 / ن ن  و و نة ة  إ  نىيم   ن  نة     ي و  ة نر   ط
 ن م نةطي  نر  غصر  نضنر ة  نة طير  ةلن ر ي 1/131م1985نن  1ط ش    ى  ن ة   ن نة ت  نة لني   ي و  ة ن   ط
 .  7/278م 1968   /  .إ ن   د      ن  ص     ي و  ة ن   

 رذ در  ن ر  نر  ّو نة  ير  ىو و و نة ن  دلر    ن ن  نة نطر نة   ر نة ريي    ة لصر  ي نضن ةنرر  و القلصاد : 35
نة    نر ون    نغو ونة ل  نر و لوةو ونة  لظ ن    ج  وجن د   ودنو نةننونر وو و د   ن  نةجةةر وو ن     دلر    

ىرر. ينظر ك 891 نو  ةو   ول دلر نة ن ة  و نةتل ي  ونةن تص  و  ت   نن ه و  ا نةننر ةل إةرر نرذى  ن ةرل وغي ىر  
 . 261نو   صن ن  ن لواك  ج ة نة

ىررو و ررو  يرر  د رر  نةرر  ن   رر  د رر   نةج وةررر نة  يررو  رري  نةن ونرر    رر   ي ةرر  نجلنررو و ثرر  نرر  وةررا ل يررو  الجزولووي: 36
و ث ىم ينتظي  نةن ون   و ذ د  و ر نة ة   ن      و ر  ن   نةوةي ي وو ر  ي  نة ج نجر   ن  ونو   ع لر دلم نضول ّ 

-3/320ىر. ينظ ك  ي  نة ي  نة   لرك نضدةم744وو741نة ج ج يونا    دن  ونةنجوم  ودنو و ذ جن د  ننيم و و 
 .219-218  ن ن  ن لواك  ج ة نةنو   ص321

 .1/35ن ن    ي  ل  ةمك نة  ل  نة لي   37
 .116د  نة  ن     دن  نةتنةنرك  لي ن  نة يو   ص  38
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 .65د   نة  ن  نةجنتو يك نةنون   ص  39
 .122نةتنةنرك لي ن  نة يو   صد   نة  ن     دن    40
ىررو نة  يررو نض يرر  نة رر د  ذو نةنونىرر  ونةنل رر   نةنت رر  ة  وةرر  لررر يصرر  ووال  نة رر ج يرر    ن نرر   رر  وا َّ نةن نرر يك  41

ن نررر   ررر  د ررر  نةنرررؤن  نةنررر  در ونة ررري  ن نررر   و      نويررر   نترررو و ن رررا ون رررتي   و رررذ دررر  م 1683ىرررر/ 1094ووةرررا
  ط ا  ي  وي ةيم تون    ن  تن    ري  نجلن نر  و لر   نر  نةنغر   و    د   نة     نةتنةنر نةص ةم    نةن  ن  ودن  

 ي  د ص  نة ي  د   نة  ن  نةجنتو ي نةذي ذ   نة   ة  ن   و   تن  تون و و ون  ن  نةنو ن  وننت   و ي ن  تينينو  
نةطون  لر إصةل نة ص ئ  ونةنظ  لين  ي   ةلجنترو ي نال   ونو      نئم نةت    دلر نن   نة ي   ننتغ ي  ن و نةن د   

  ن نر   ر ي 65ه. ينظر ك ةريا ن   ر  و ك نة  لر  ة  ر  نةونةر   و ير  1160    ن   ن لر نض   ونة ر     ن  نون  
 1ئرر  ط ل رر ةمك نة  لرر  نة ليرر   و نرر  و َّرر  نةصرر لر ج  رر يك ن نرر   رر  و  نةن نرر ي  ي تررو و ثرر  ه   ن  نة ترر   نة   ررر نةج ن

 .5  ص 2004نن 
 .67ك نة  ل  إةر ي   نةونة   ص ةيا ن     و   42
 .16نة   ي    د   نة  يم    نة   يك   ة نضيةم لر ودي   نةنغ       نرنةم    ص  43
 .18نةني نوي د   نة        دن ك نة  ة نة    ة لر ذ   نةن  ي  نةتونتي  .ص  44
  د ر  نةر  ن  67  ةيا ن     و ا نة  ل  إةرر ي ر  نةونةر   ص2-1نةن  ّ   ص  د   نة  ن  نةجنتو يك نةنص    45

 .  125-124   دن  نةتنةنر   لي ن  نة يو     
د ر  نة رر ير  ر  يونرا  ر  و نرر  و رو ن نر  نة  يرر نر نةنصر ي   ر     نرو ن   يرر  لرر نةرذ    ويرروة نر  نل   الزرقواني: 46

و  و رذ در  نة ري  دلرر نضجيرو ي وال نرو و ري  ةرو  ر ة لم  وو رذ در  نة  ىر   نةل ر نر    ذًن   ةنصي  نضول  ن  دلرم نة  ر
ونةنرررو  نة   ننلنرررر  ونة رررن  نة   لر ودنرررو و رررذ جن دررر  نرررنيمك ن نرررو ن نررر   وو رررو د ررر  ن  ن نررر  نةصررر    نة ي وننر. ررر ل 

نة  ير   ونننرل  ترولر  نصر  نةن تص  وىو ن  و ن  نة ر ول  وةرو  ر ل دلرر  ر ل نةل ر نر ة ط ر   لير   و ر ل دلرر 
نة  ررر  304 ن نررر  ن لرررواك  رررج ة نةنرررو 341 صررر وة نررر  ننت ررر 2/287ينظ ك ةصررر  نضثررر نرررن  تنرررع وتنررر ي  ووةرررا  

نة رر ى ة  نةيونييرر  نةثنينرر  لررر وديرر   نررذى  وىرر  نةن ينرر  ةن نرر  نة  رري  ظرر ل  نض ىرر ي  ن  ن لرر ّ نة   يرر  2/337نةنرر نر
 . 176م ص2003ه/1423نن 1ط
 .  124ة  ن     دن  نةتنةنرك لي ن  نة يو     ص د   ن  47
م  2013-ىرر1434ي جرعع   ةر   ر  ننر د   ر  ن نر  نة ويترع  نةتنرذى    ننر  نظ ير  ن  ير    ن  نةت ن ير   نة ير ض    48
  535  ص1ج

550  ص1ي جع  نةنص   ن نو  ج  49  
 .21ص ،م2006ن ن 1ن تص        نة    ةلتص ي  نة  نن  نة  ى ة ط:  لي     إن  ّ  50
درر  ن رر  نرر  ّو نة  يرر  وي نررم  \ىررو و ررو    يرر   ي ررر  رر  نونررر نةنغيلررر نةنرر  ونر ي ةرريي  ود ةنيرر   و اللووازوني:  51

نة   رر نر ون رر   نغررو  ون نرر   رر  نة  رر    وةررا نةنررون   نةن رريو  ة جنررع لييرر  لترر وى نةنتررر  ي  نرر  دلنرر   تررون  و ج يرر  
 . .265ظ ك ن ن  ن لواك  ج ة نةنو   صه[  ين884وتلنن   ونةج نئ  وغي ىم  ] 

ن ني    ةج نع نضدظم   و رذ در  ن ر  البرزلي  52 ك ىو و و نة  نم    و ن  نة   ةر  نة لوي نة ي وننر ثم نةتوننر ن تيي  ون 
د ل   ون ر  نر  ّو نةجر   و و رو نة نر  نة ط نرر  و غير ىم  و دنرو و رذ ن ر  نر جر و  لوةرو ونة صر ع وغير ىم ةرو  يرون  

ىرررر.ينظ ك ن ن  ن لرررواك  رررج ة نةنرررو  844وو843وو841يرر  لرررر نة  رررو و نة ررر وي لررر نةنرررون   ن تلرررا لرررر نرررن  ول تررو   
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 و نرررر     رررر  11/189م1992نررررن 1 نةةررررو  نةةنررررع ضىرررر  نة رررر   نةت نررررع ةلنرررر  وي  ن  نةجيرررر   يرررر و  ة نرررر   ط245ص

 .2/17نةتن  ترك ني  نال تي ج
د   ن  نةو غنر نةتوننر ن       نضئن  لر  ن نو  و رذ در  جلر  نرنيم  ك ىو ن ن     ن ن     د ل  و وابن عرفة 53

ن رر  د رر  نةنررةم ون رر  ىرر  و  وغيرر ىم  ودنررو نة   ةررر ون رر  نرر جر ون رر  ل  ررو  وغيرر ىم نرر  تص ني و نةن تصرر  و نة  و  
نةنررررررو   ن نرررررر  ن لررررررواك  ررررررج ة 243-239ىررررررر.ينظ كو ن     رررررر  نةتن  ترررررررك تو رررررريم نةرررررر ي  ج ص803نة  ييرررررر  وغي ى  

 .2/127 و ن       نةتن  ترك ني  نال تي ج227ص
 
 .119م  ص2007ىر/1428نن 1د   ن      ي ك صن د  نة توى ول و نضيلي     ن  نةنني ج  ي و  ة ن   ط  54
 . 110نن       و ي    55
81ر  ص5نةنونود  نة  يي   ج  56  
ون     ى . 7  ص5جي جعع وى   نة  يلر  نة  و نرنةنر وو ةتو   ن  نة       57  
 .111- 110نن       و ي    58
 . 54نن       و ي    59
 . 82نن       و ي    60
 . 126نن       و ي    61
 . 34 نن       و ي   62


