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 ٌلػٌث
اتلأكيؽ ىلع أف ظٞٮؽ اإلنكةف  إىلء ٧ةيجةدر ٠سري ٨٦ ا٤ٕ٣

أوجعخ ١ٚؿة مكيُؿة يف اعل٥ احلٮـ، إف ل٥ دس٨ ْل ا١ٛ٣ؿة 
املكيُؿة. ٚ٭ؾق آف ٠ي٪خ دؾ٠ؿ يف ٠ذةث٭ة "ثني احلؿيح كابلٞةء/ الىني 

 Between Freedom and Subsistence: Chinaكظٞٮؽ اإلنكةف"

and Human Rights  إف منلكح ظٞٮؽ اإلنكةف دٞٙ يف ٣ت"
د٤ٟ ادلكؿ ا٣يت  ث٢ يؿل ابلٕي أ٫٩ ظىت 1الكيةيس املٕةرص." اخلُةب

اكمبلن ث٧ٛة٬ي٥ ظٞٮؽ اإلنكةف دٌُؿ ملؼة٣ٛح  ٧ة٦ةال د٭ذ٥ ا٬ذ
بة٢ٕٛ٣ ك 2دثجخ أف إٔٚةهلة ال دجذ٭ٟ ظٞٮؽ اإلنكةف." ٧ةأق٤ٮب٭ة ٠ي

 ٔ٪ٮا٫٩ "ظٞٮؽ اإلنكةف"؟ ٦ة٨٦ ذا اذلم يك٫ٕ أف يٕةرض ٦ٛ٭ٮ
خلىٮص يٞٮؿ ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ كبة٣جكجح لئلقبلـ ىلع كص٫ ا

يف ا٣ٕرص  اإلقبلـ"٨٦ ثني اكٚح اتلعؽيةت األػبلٝيح ا٣يت دٮاص٫ 

                                                                    
يف ٠ذػةب  يس يٮ "اتل٘يري املكذ٧ؿ/ ال١ٮ٩ٛنيٮقيح ك٦٪ْٮر ظٞػٮؽ اإلنكػةف"،أ٩ذٮين ٩ٞبلن ٨ٔ 1 

ثػٮٌلر تٞيػٜ. إـ  ،?Does Human Rights Need God"٢٬ ظٞٮؽ اإلنكػةف تذػةج ل٤ػؿب"
 .107(، ص 2005) كبةربؿا ثؿا٩يخ، )صؿا٩ؽ راثيؽز، ٦تنيضةف، رشًلح كي٤يةـ يب إيؿد٦ة٩ـ ل٤جرش،

 Universal Humanراصٓ صةؾ دك٩ٌل، ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕةمليح يف اجلْؿيح كاتلُجيػٜ  2

Rights in Theory & Practice  ،1(، ص 2003)إيسةاك/ ٦ُةثٓ صة٦ٕح ٠ٮر٩ي٢. 
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كال  1أف اتلعؽم األكرب ٬ٮ منلكح ظٞٮؽ اإلنكةف." احلؽير، يجؽك
ء املك٧٤ني كاملك٧٤ني ٧ةح كا٤ٕ٣ياإلقبل٦ ت٧ةمٟ أف ادلكؿ كامل٪ْ

ا ط تؽيؽن ٌٝيح  مٮٝٛ٭٥ ٨٦ اع٦ح ينٕؿكف ثرضكرة دٞؽي٥ رشح يًٮ
 إىلز ٬ؾا النٕٮر حلذعٮؿ أكظٞٮؽ اإلنكةف. ث٢ إف املٮٝٙ جت
ؿ ٠سري ٨٦ املك٧٤ني ل٤ٌٞةية أكاتلرصيط ثٞجٮؿ املٛ٭ٮـ دم٤ح. ٕٚ٪ؽ د٪

قٍ جتؽ٥٬ يذعؽزٮف كالكيةقيح ٦س٢ ٌٝيح الرصاع يف الرشؽ األ
ٔ٪٫ يف ًٮء ظٞٮؽ اإلنكةف. ث٢ إ٫٩ يف ٠سري ٨٦ اجلٞةمةت الكيةقيح 

جنؽ أف ٧٩ٮذج  -ا٣يت دذ٧عٮر ظٮؿ ٌٝةية احلٞٮؽك- ثني املك٧٤ني
اجل٧٭ٮر ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ  ٔ٪ؽ ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ اذلم جيؽ وؽاق

 َجيٕح ٬ؾا اجل٧٭ٮر.
٢ٛٗ  ك٦ٓ ذلٟ

ي
يؿل الاكدت أف ٔؽدنا ٨٦ األقب٤ح امل٭٧ح ٝؽ أ

احلؽير ٔ٪٭ة نكبينة، ك٨٦ ثني ٬ؾق األقب٤ح/ ٢٬ يكذعٜ ٦جؽأ ظٞٮؽ 
؟ ٠يٙ جيت أف ٧ةضةب اذلي٨ حيٮز٬اإلنكةف لك اتلٞؽيؿ كاإٔل

يسٮف مٮٝٙ املك٥٤ ىلع كص٫ ادلٝح جتةق ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف 
كػةوح اجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف؟ ٠ؾلٟ ٬٪ةؾ قؤاؿ ال ي٢ٞ 

                                                                    
املٕػةرص"، تٞيػٜ/ صٮزيػٙ رك٩ػـك،  اإلقػبلـ٣زتاـ ظٞٮؽ اإلنكػةف يف اػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ " 1

 Humanيف دية٩ػةت ا٣ٕػةل٥  ٮاصجػةت٩ةنيس إـ ٦ػةرد٨، كآرٚي٪ػؽ مػةر٦ة، ظٞػٮؽ اإلنكػةف كال

Rights and Responsibilities in the World Religions  أككٛٮرد، إجن٤رتا، كاف(
 .301(، ص 2003ككردل، 
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٬ٮ مٮٝٙ ٦جؽأ ظٞٮؽ اإلنكةف جتةق  ٦ةأ٧٬يح ٨ٔ ذلٟ ك٬ٮ/ 
 رس دي٪٫ يف ًٮء٧ة؟ ىلع قبي٢ املسةؿ/ ٢٬ حيٜ ل٧٤ك٥٤ أف ياإلقبلـ

 ٦٪ْٮ٦ح ا١ٛ٣ؿ املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف؟
كبكجت األ٧٬يح ا٣ٕة٦ح حلٞٮؽ اإلنكةف يف اعل٥ احلٮـ جيؽر ث٪ة يف 
 مكذ٭٢ ٤٧ٔ٪ة أف ٩ٞؿر ثٕي االقت٪ذةصةت ا٣يت كو٢ إحل٭ة الاكدت.

رتـ ٚي٫ ظٞٮؽ  ًًل/أو يف اعمل٪ة املٕةرص جنؽ أف أم مٮٝٙ تي
رتؼ ث٭ة بنلك اعـ يسٮف أ٢ٌٚ ثسسري ٨٦ املٮٝٙ  اإلنكةف كيٕي
اذلم دجذ٭ٟ ٚي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف كديذضة٢٬، ك٬ؾا يرشح رس ميٮع 

ٚي٭٥ دمٮع املك٧٤ني  ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ثني املٌُ٭ؽي٨ كامل٤ْٮ٦ني، ث
ثؿا٦ش ظٞٮؽ  أف - ظٜ ل١٪٫ - يؽٔٮ لؤلقٙ ةيف أحنةء ا٣ٕةل٥. كمم

ـاؿ دؤًلؽ أف ال١سريي٨ مل  يذ٧ذٕٮا ثٕؽ حبٞٮؽ اإلنكةف. ةاإلنكةف ال د
ظىت ٦ٓ اػذبلؼ اتلىٮرات ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف، إال  ذاًُيا/

ثٕي احلٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة،  ٦ةدة ٧ةيؽ٥ٔ دٔ اإلقبلـأ٫٩ ال مٟ أف 
كبةتلةيل يىجط ٨٦ الٮاصت ىلع املك٧٤ني يف اكٚح أحنةء ا٣ٕةل٥ ادلٚةع 

٨٦  ٦ة٨ٔ ٬ؾق احلٞٮؽ كد٧ٔ٭ة، ذلٟ أف املك٧٤ني الثؽ أف ي٤ْٮا دك
 يؽاٚٓ ٨ٔ احلٜ كي٪رصق كجية٬ؽ ابلة٢َ كا٥٤ْ٣ كاالقتجؽاد.

رتاؼ ثأف ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕ ذاثلاً/ ين ٧ة٤الثؽ ٨٦ األ
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ة ٦ذاكمبلن ل٤عيةة"، ك٬ؾق ْل احلٞيٞح ا٣يت يٕرتؼ  املٕةرص ال ي٧س٢ "٦٪٭ضن
ة(. ٣س٨ يف  ٧ةث٭ة ٠سري ٨٦ مؤيؽم ظٞٮؽ اإلنكةف )٠ ٞن قججني الظ

الٮٝخ ذاد٫، ٬٪ةؾ ٠سري ٨٦ ٦٪ة٬ش ظٞٮؽ اإلنكةف دٕذرب "رشًليح" ث٧ٕىن 
ؽـ أظية٩نة ىلع أم ٦ٕذٞؽات أػؿل  أم دية٩ح أػؿل  أكأف ٦ذ٤ُجةد٭ة دٞي

دٞؽي٥ ٝٮا٩ح٪٭ة ىلع ادلي٨(. إف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف  إىلأ٩٭ة دؽٔٮ  أك)
املٕةرصة د٤ٌف ىلع اعدٜ املك٧٤ني ٦ذ٤ُجةت د٧ف صٮ٬ؿ ا٣ٕٞيؽة 

ح كمٕةاؿ٬ة. كيؿل الاكدت ٬٪ة أ٫٩ إذا اكف داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ياإلقبل٦
جةت، ٚاكف ي٤ُجٮف ٨٦ املك٧٤ني أف يجؽلٮا دي٪٭٥ يف ًٮء ٬ؾق املذ٤ُ

ة كبؿا٬ني ٝٮيح دسٮف ٦ٞ٪ٕح ثة٣ٞؽر الاكيف كاأل ىل ث٭٥ أف يٞؽمٮا ظضضن
االقذضةثح هلؾق املذ٤ُجةت. ٣س٨ إذا ل٥  إىلاذلم يؽٔٮ املك٧٤ني 

ي٧س٨ دٞؽي٥ ٬ؾق األد٣ح، ٤ٚحف ٨٦ ا٣ٕؽؿ أف ٩ُة٣ت املك٧٤ني ثذ٘يري 
 ٦٪ة٬ض٭٥ ٦ٞةث٢ أمؿ ٗري ٦سجخ يؿدسـ ىلع أقف ك٧٬يح.

احلٞيٞح الٮاًعح ا٣يت دْ٭ؿ ٔ٪ؽ ٦ٞةر٩ح ٦جؽأ  إف راةًفا/
ْل أف ظٞٮؽ اإلنكةف ال د٧ذ٤ٟ الٮقةا٢  ةإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف ث
ي٧س٨  ٦ةتٞيٜ اهلؽايح الك٤ي٧ح ل٤برشيح. كأ٢ٌٚ  إىلا٣يت دؤدم 
يكذعٞٮف  - ٗريق أكلكجت ُٚؿم  - ادٛةٝنة أف اجلةس أكٝٮهل مٕٮرنا 

ظٞٮٝنة أل٩٭٥ ثبكةَح برش. ٣س٨ ث٧ضؿد أف يذ٥ ويةٗح ٬ؾق احلٞٮؽ 
كتؽيؽ٬ة، جيؽ املؿء أ٩٭ة، كيف ًٮء احلؿيةت كاحلٞٮؽ امل٤ُٞح، ٗري 
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ذَّةب املك٧٤ني يف اجل٤٧ح  ٥ أف ال١ي ٤ي٫، ثٗؿ ٦٪ُٞيح ك٦ذ٪ةٌٝح ذادينة. ٔك
كػةوح ٨٦ يسذجٮف ثةل٤٘ح اإلجن٤زييح، ٝؽ حلٞٮا ٠ؾلٟ ثؿًلت 

اإلنكةف، ٚي٧س٨ أف ٩ٕذرب أف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكخ  ظٞٮؽ
 1أكرث ٨٦ دلؿد "ك٣ٓ" ٦س٢ "ٔتء الؿص٢ األثيي"، كاالمرتا٠يح

ري٬ . إف ا١ٛ٣ؿة األقةقيح دلل الاكدت أف امل٪٭ش كاتل١ٮي٨ ٧ةٗك
 – ابلٕيؽ املؽل ىلع – املٮصٮد ٔ٪ؽ ٠سري ٨٦ ٬ؤالء ال١ذةب يىجط

يف احلٞيٞح ٚإف احل٤ٮؿ الٮقٍ ا٣يت . كاإلقبلَل امل٪ْٮر ٨٦ ٦ٞجٮؿ ٗري
ؿح ثةق٥  ٨٣ دسٮف ٠ؾلٟ ٦ٞجٮ٣ح ث٪ٛف املكذٮل دلل  اإلقبلـدُي

 داعة ظٞٮؽ اإلنكةف.
 الفييً اإلـاليمفًٓ الاكحب ليٍِٓز 
ا لرشح  ٦ةٝج٢ أف ٩س٢٧  رشٔ٪ة ٚي٫، جيؽ الاكدت ٩ٛك٫ مٌُؿن
اذلم يٞىؽق  ٦ة"، كبٕجةرة أػؿل اإلقبلَلٚ٭٫٧ لئلقبلـ ك"امل٪٭ش 

ري٬ة ٨٦ املى٤ُعةت. كالكجت يف ٬ؾق األ٧٬يح  اإلقبلَلك ةإلقبلـث ٗك
كيف رضكرة تؽيؽ ذلٟ رصاظح ٬ٮ أف ٠سرينا ٨٦ ال١ذةثةت ٨ٔ 

                                                                    
يح٭ة االمرتا٠يحٚي يف ا٣ٛرتة ا٣يت ث٤٘خ 1 ٠ذت ٠سػري ٦ػ٨ ال١ذػةب املكػ٧٤ني  ص٭ةأك /النئٮ

ثٕػي أوػعةث٫  أك ، ٦ػؽٔني أف اجلػ  االمرتا٠يحك اإلقبلـ٨ٔ ٦ؽل اتلٮاٜٚ ثني 
ؿ ٨٦ أىت حبٞػٮؽ أكاكف  اإلقبلـؿ امرتا٠يني ظٞيٞيني. كاحلٮـ يذعؽث ال١سريكف ٨ٔ أف أكاك٩ٮا 

 .اإلقبلـة ثة٢ٕٛ٣ يف ل ظٞٮؽ اإلنكةف مٮصٮدأكاإلنكةف، كأف اكٚح دٔ
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كظٞٮؽ اإلنكةف دؿدسـ ىلع اداعء أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ إقبلـ  اإلقبلـ
٬٪ةؾ أكرث ٨٦ ٩ٮع ٨٦ املك٧٤ني.  أككاظؽ ث٢ ٬٪ةؾ أكرث ٨٦ إقبلـ 

ري مك٧٤ني – ١ذةب املٕةرصي١ٚ٨سري ٨٦ ال  أف يؿكف –مك٧٤ني ٗك
ة،  ٧ةكرب ٣1حكٮا ٠ذ٤ح كاظؽة. كاملك٧٤ني اإلقبلـ يسٮف ٬ؾا وعيعن

الثؽ أف  اإلقبلـ٣س٨ االقت٪ذةج اذلم يتجٓ ذلٟ ٬ٮ أف أم دٕجري ٨ٔ 
، ث٢ يف احلٞيٞح الثؽ أف يي٧ؽح  داـ أ٫٩ ٦تكٜ ٦ٓ  ٦ةيسٮف ٦ٞجٮالن

ري ٦ٞجٮؿ.  ٦جؽأ ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾا اقت٪ذةج ٗري ٦٪ٌُف ٗك
 اإلقبلـكيف ًٮء ٬ؾق اجلْؿة، دذٌةءؿ ٌٝةية ظٞٮؽ اإلنكةف ك

. اإلقبلَلف دُجيٜ النلك امل٪ةقت لئلقبلـ ٔرب ا٣ٕةل٥ ٧ةدلؿد ً إىل

                                                                    
٦ةيؿ ىلع قبي٢ املسةؿ أف "ا١ٛ٣ؿة الؿاحكيح يف ٬ؾا ال١ذةب ْل أف املؿء ال جيت أف آف ؾ٠ؿ د1 

 دىػٮر أف ٬٪ػةؾ أك ٠ذ٤ػح كاظػؽة، اإلقػبلـثةٔذجػةر أف  اإلقػبلـكظٞٮؽ  اإلقبلـيذعؽث ٨ٔ 
دٕػةحل٥  ٦ٕي٪ػح. إفؽٔٮ املك٧٤ني ل٤٪ْؿ ل٤عٞٮؽ ثُؿيٞػح م يإقبلَل كاظؽ حلٞٮؽ اإلنكةف، كاذل

ري٬ة ٨٦ ادلي اجلرصا٩يح ، ٦س٫٤ ٦س٢اإلقبلـ ٩ػةت ال١ػربل ا٣ػيت تنػلكخ ةكاهل٪ؽكقيح كاحل٭ٮديح ٗك
صػؽ رصااعت ثػني أكثة٣ٕٛػ٢  أكي٢ اذلم ي١٧٪٫ أف خي٤ػٜ أكٔرب دٞةحلؽ ٝؽي٧ح ك٦ٕٞؽة، ٝةث٤ح ل٤ذ
 /كظٞػٮؽ اإلنكػةف بلـاإلقػ"٤ذٮٚيٜ ثح٪٭٧ة"، آف ٦ةيؿ، يكىع ل أكا٣ٕٞيؽة ادليجيح كظٞٮؽ اإلنكةف 

)ثػٮدلر،  Islam and Human Rights: Tradition and Politicsا٣رتاث كالكيةقػح 
 اإلقػبلـق "ظٞػٮؽ الػؿب/ أك؛ ا٩ْؿ ٠ؾلٟ إيػؿي٨ 11(، ص2007كيكخ ٚيٮ ل٤جرش، ا٣ُجٕح الؿاثٕح، 

 God: Islam, Human Rights, andاملٞةر٩ػػػػػح كاألػػػػػػبلؽكظٞػػػػػٮؽ اإلنكػػػػػةف 

Comparative Ethics؛ 7(، ص 2007ف، أكدػػ مػػ٪٨ُ ا٣ٕةوػػ٧ح/ ٦ُػػةثٓ صة٦ٕػػح صػػٮرج)كا
-٦www.drsoroush/Eذ٪ػة٥ٗ ك٣ػحف مٮظػؽ" يف الىػٛعح اإلقػبلـٚةردةف صؿجيٮريػةف "

CMO-20021100-Islam-A_Mosaic-Not_a_Monolith html. 

http://www.drsoroush/E-CMO-20021100-Islam-A_Mosaic-Not_a_Monolith
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كذللٟ ٚيف ٠ذةب "األوٮؿ ادليجيح كظٞٮؽ اإلنكةف 
 Religious Fundamentalisms and the Humanل٧٤ؿأة"

Rights of Women  دٕرب الاكدجح اإليؿا٩يح ٦٭٪ةز أٚؼِل ٨ٔ كص٭ح
٩ْؿ ٣حكخ اقتس٪ةايح يف ٦س٢ ٬ؾق ال١ذةثةت بنأف ٠يٙ أف أم ٚ٭٥ 

ة ىلع ظؽ قٮاء/  لئلقبلـ الثؽ أف يسٮف وعيعن
إف ا١ٛ٣ؿة املؿًلـيح حلٞٮؽ اإلنكةف اخلةوح ثةملؿأة بكيُح، 

ٮع ظٞٮؽ املؿأة يف إَةر املؿصٕيح ٮف دميةإلقبل٦ٚ يٕ٭٥ يُؿظٮف مًٮ
ح، ك٬ؾا اجلُةؽ املؿصيع يٌجٍ ظؽكد كصٮدم ثٮويف امؿأة ياإلقبل٦

ذا ال حيٜ يل ثٮويف امؿأة ةمك٧٤ح. كاألقب٤ح ا٣يت أَؿظ٭ة ْل/ مل
اذلم يُٰٕ  ٦ةمك٧٤ح ثة٣٘ح تؽيؽ ٠يٛيح د٪ْي٥ ظيةيت النؼىيح؟ 

ذا حيذ١ؿ رص٢ ادلي٨ ةةوح؟ مللنؼه آػؿ ظٜ اتلؽػ٢ يف ظيةيت اخل
ة؟ ك٢٬ يأػؾ ٬ٮ ق٤ُة٫٩  ٛن يع ثة٣ٞٮة يف ٩ُةؽ ٦ٞؽر ق٤ املك٥٤ ظٜ ًك
٨٦ ا أـ يستكج٭ة ٨٦ اجله أـ ٨٦ ا٣ٕؿؼ؟ إ٩ين أرٚي لك ٬ؾق 

ل لك٤ُذ٫. ث٢ أؤًلؽ أ٩ين اكمؿأة مك٧٤ح أٔؿؼ ٨٦ ظير أكادلٔ
. يل اجله يٞٮهل ٦ة أك ث٫ ا يأمؿين ٦ة –كًلؾلٟ لك رص٢ -املجؽأ
 املضذ٧ٕةت ألف يٓل٤ترش ٧ةق٤ي مىؽرنا يٕؽ ل٥ ا٣ٕؿؼ أف ٨٦أكك

 ذاد٫ الٮٝخ يف كٝةدرة مكذٕؽة كأ٩ة أد٘ري، كأ٩ة دتجؽؿ، كاثلٞةٚةت دذ٘ري
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 1ٝنح ٬ؾق اجلٞةط ٦.٫ٕ٦٪ة ىلع
ثأػؿل كبكجت أظؽاث دةرخييح دسؿر ٬ؾا  أكثُؿيٞح  ٧ةرب

اجلٮع ٨٦ االقذؽالؿ ثني ٠سري ٨٦ ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف كىلع 
األػه ننُةء احلؿًلح ا٣جكةايح ٦٪٭٥. ٢٬ ي٧س٨ أف يسٮف ٬٪ةؾ 

إذا اكف ٦س٢ ٬ؾا  اإلقبلـ٦٪ةٝنح أ٦ي٪ح كرصحيح حلٞٮؽ اإلنكةف ك
ة؟ اإلقبلـاملٮٝٙ ٨٦  ؽ وعيعن  يٕي

مل٭٧ح الثؽ ٨٦ َؿظ٭ة خبىٮص ٬ؾق ٬٪ةؾ ٔؽد ٨٦ اجلٞةط ا
٬ٮ أ٩٭ة "امؿأة  اإلقبلـإف اداعء٬ة الٮظيؽ ٣ٛ٭٥  2ا٣ٛٞؿة املذ١ؿرة.

مكأ٣ح ا٥٤ٕ٣ الرشيع كب٪ةء رأم ا٣ٛؿد ىلع ٦٪٭ضيح ق٤ي٧ح  مك٧٤ح".
ري ذلٟ ٗري وةاجح. كيجؽك يف الٮاٝٓ أ٩٭ة قٮؼ  دجؽك تلٛكري اجله ٗك

ة ٨٦ اجله.  دؿٚي أم دٛكري يأيت ٨٦ الؿصةؿ ظىت كلٮ اكف ُن مكت٪ج
ـ٥ٔ أ٫٩ يأيت  يف الٮاٝٓ ٢٬ ي٧س٨ أف يسٮف ٬٪ةؾ دي٨ ظٞيٌف ي

                                                                    
٦٭٪ةز أٚؼِل، "اتل٧يزي اجلجيس كػُةب ا٣جكبيح ل٤عٞٮؽ يف املضذ٧ٕةت املك٧٤ح" يف ٠ذػةب 1

 Religious Fundamentalisms and the"األوٮحلةت ادليجيح كظٞٮؽ اإلنكةف ل٧٤ؿأة" 

Human Rights of Women ،72(، ص 2001، ٠ٮردحين دث٤يٮ ٬ٮال٩ؽ )٩يٮيٮرؾ، ث٤ضؿاؼ. 
ؿ أف دٞػؽـ وػٮرة أكحلؽير ٔ٪٫ ك٬ٮ أف ٦٭٪ةز أٚؼِل تػ٬٪ةؾ صة٩ت ٦٭٥ قٮؼ ٩ؿسل ا 2

دلل ا٣جكػةء. كاحلٞيٞػح أف  اإلقبلـا٣ٛ٭٥ "اتل٤ٞيؽم" لئلقبلـ دلل الؿصةؿ ثةٔذجةرق ٦ٞةثبل ٣ٛ٭٥ 
٦ذٛٞػةت  ٨يت خيذ٨ٛ٤ ٦ٓ أٚؼِل كجيػؽف أ٩ٛكػ٭بلت ا٣ٕةملةت الة٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣جكةء املك٧٤

 ( ٦ذٛٞح ٦ٓ ا٣ٞؿآف كالك٪ح.قحل٫ ٦ة داـ أف أراء)٦ٓ "٬ؾا" ]آراء الؿص٢[ اذلم تنري ْل إ
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ثةحلٜ ٨٦ ٔ٪ؽ ا ل٤٪ةس ز٥ يرتؾ ٬٪ةؾ مكةظح لبلػذبلؼ يف 
أل٫٩  أكٗريق  أكدٛكري ٔٞيؽد٫ ٍٚٞ ألف ٬ؾا ا٣ٛؿد يتجٓ ٬ؾا ادلي٨ 

إذا اكف ٬ؾا اتلٛكري ٦ججينة ىلع ٩ىٮص  ٧ةأ٩ىث، ث٘ي اجلْؿ ٔ أكذ٠ؿ 
دٕةحل٥ ٩  ٬ؾا ادلي٨؟ كظىت ٦ٓ لك ٩ٮايح ا٣ٞىٮر ٬ؾق، ٚإف  أكي٨ ادل

ؿ ا٧٤ٕ٣يح" بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف ٧ة٠ذةثةد٭ة جتؽ َؿيٞ٭ة ثني "اأٔل
ل٧٤ؿأة. كلؤلقٙ ٚإف ٠ذةثةد٭ة ْل ٨٦ ثني ال١ذةثةت املٕؽكدة ٨ٔ 

كا٣يت دىؽر ٨٦ مؼه مك٥٤، ظير إف ٥ْٕ٦ املؼذةرات  اإلقبلـ
 1ف ىلع األكرث ٨٦ املك٧٤ني.از٪ة أكيسٮف هلة اكدت 

ة ىلع اجل ٘ن اعت ٧ةك٨٦ ثني األمٮر األػؿل، جيؽ املؿء ز٪ةءن ٦جة٣
٦س٢ اخلٮارج كاملٕزت٣ح كاحلؿًلح اجل٧٭ٮريح يف  اإلقبلـابلؽٔيح يف 

ة ٨٦ ٧ةاعت أ٧٩ةالكٮداف، ظير دٞؽـ ٬ؾق اجل ي٧س٨ أف  اإلقبلـَن
٨٦ ٬ؾا أف أكرث  كاألثٕؽ .2دذٕةيل ٦ٕ٭ة ٦٪ىةت ظٞٮؽ اإلنكةف

                                                                    
ػح" أكىلع قبي٢ املسةؿ، يف ٠ذةب"ادلي٨ كظٞٮؽ اإلنكػةف/ دٔػ 1  Religion andل ٦ذٕةًر

Human Rights: Competing Claimsـء اخلةص ث ٠ذبذ٫ إ٣زياثيػر آف  ةإلقبلـ، جنؽ اجل
ٮا ا٣ٕسػٮر ٤ٔيػ٫ كاذلم اكف ٦ةيؿ كْل ٗري مك٧٤ح. ك٨٦ الٮاًط أف املك٥٤ الٮظيؽ اذلم اقػذُةٔ

ػة ىلع ٦ػةيؿ، لػ٥ يسػ٨ ٝػةدرنا ىلع  أك٨٦ املٛرتض أ٫٩ يسذت ردنا  ٞن . ا٩ْػؿ/ اكرم ٕٚػ٢ ٬ػؾاد٤ٕي
ػح" )أك"ادلي٨ كظٞػٮؽ اإلنكػةف/ دٔػ (حمٞٞٮف)صةقذةٚكٮف كبحرت صٮٚي٤ؿ  رمٮ٩ػٟ/ أل ٦ذٕةًر
 ( مٮآً ٦ذٛؿٝح ٨٦ ال١ذةب.٩1999يٮيٮرؾ، إـ إم مةرؾ، 

 ىلع ذلٟ ٝؿيجنة.قٮؼ ٩ُٰٕ أ٦س٤ح  2
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اتلٛكريات ميٮاعن لئلقبلـ كظٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب ْل يف ا٣٘ة٣ت 
 1اتلٛكري اتلٞؽَل/احلؽايث.

 
 
 

                                                                    
٥ ٨٦ أف  1 ح ٦ػ٨  ،ادلية٩ةت األػؿل دٞؽـ يف وٮر ٦ذٕؽدةىلع الٗؿ ح ٦ذ٪ٔٮ ك٨٦ ػبلؿ دل٧ٔٮ

 –الاكدجػح ٗػري املكػ٧٤ح –ال١ذةثػةت ا٧٤ٕ٣يػح، ٚػإف آف ٦ػةيؿ أكال١ذةب يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلؽكات 
جػؽ اػةدل أيب  ثةقتس٪ةء. اإلقبلـ خيه ٚي٧ة ٍٚٞ مؿة ٨٦ أكرث األمؿ ٩ةٝنخ  اجلٕػي٥ ا٢ٌٛ٣ ٔك

ا ٦ػ٨ األوػٮات املكػ٧٤ح ل)كقٮؼ ٩٪ةٚل آراء ٬ؾق  ٤اكدبني ثةتلٛىي٢ ٚي٧ة ثٕؽ( ٚ٭٪ةؾ ٤ٝي٢ صؽن
ظؽازيػح. ا٩ْػؿ ٬ػؾق  أكدٞؽ٦يػح  ث٭ة كإف كصػؽت َؿيٞ٭ػة ٚػٔل أوػٮاتجتؽ َؿيٞ٭ة لبلٔرتاؼ 

٧ةؿ ىلع قبي٢ املسةؿ/ إ٣زياثير إـ ثٮٌلر كبةربؿا ثةر٩يخ )حمٞٞٮف(، ٢٬ ظٞٮؽ اإلنكةف حبةصح  اأٔل
)صؿا٩ؽ راثيؽز، ٦يتنضةف/ رشًلح كي٤يػةـ يب  ?Does Human Rights Need Godل٤ؿب؟ 

ني ا٢ٌٛ٣؛ ٬ة٩ـ ٠ٮ٩ٖ  ػةدل أيبيٮصؽ منةرؾ مك٥٤ قٮل  ظير ال( 2005ٚريد٦ة٩ـ ل٤جرش،  كصٮٗر
 The Ethics of World Religions andمٮملةف، أػبلؽ دية٩ةت ا٣ٕةل٥ كظٞٮؽ اإلنكػةف 

Human Rights  ،( ظيػر ي٧سػ٢ ٔجػؽ ا اجلٕػي٥ 1990)جلؽف، إجن٤رتا/ ٦ُػةثٓ إ ميسػ إس
. صٮزيٙ رك٩ـا ٩ةنيسػ إـ ٦ػةرد٨ كأرٚي٪ػؽ مػةر٦ة )حمٞٞػٮف(، ظٞػٮؽ اإلنكػةف اإلقبلـصة٩ت 
 Human Rights and Responsibilities in theت ا٣ٕػػػةل٥ يف دية٩ػػػة ٮاصجػػػةتكال

World Religions  ،ىلع ( ظير اظذػٮل ال١ذػةب2003)أككٛٮرد، إجن٤رتا/ كاف ككردل ل٤جرش 
جؽ ا اجلٕي٥، ٦ٓ ٦ٞةؿ آػؿ أل٦ري ظكني؛ صػٮف كيذػخ   أيب  ٦ٞةالت للك ٨٦ ػةدل ا٢ٌٛ٣ ٔك

 Religoiusيجيػػح يف امل٪ْػػٮر ا٣ٕػػة٣ِل دم ٚػػةف )حمٞٞػػٮف(، ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف ادلف كصٮ٬ػة ،آر

Human Rights in Global Perspective  ال٬ػػػةم، ٬ٮجلػػػؽا، ٦ػػػةدح٪ٮس ٩يض٭ػػػٮؼ(
 ( ظير حيذٮل ىلع ٦ٞةؿ كاظؽ ٣ٕجؽ ا اجلٕي٥ كآػؿ لؿٕٚخ ظك٩1996.٨ةرشكف، 
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 اإلقبلـؿ ٌٝيح أكؿ الاكدت أف يت٪أكيف ٬ؾا ال١ذةب حي
كبة٣جكجح هلؤالء  1الكين املكذٞي٥". اإلقبلـكظٞٮؽ اإلنكةف يف إَةر "

، ٬ؾق ْل ا٣ُؿيٞح الٮظيؽة بلـاإلقاذلي٨ يؽي٪ٮف ث٭ؾا امل٪٭ش يف ٚ٭٥ 
ٮع، ك٦ٓ ا٣تك٤ي٥ أكالىعيعح ا٣يت ي٧س٨ ٨٦ ػبلهلة د٪ ؿ ٬ؾا املًٮ

ثأف ٠سرينا ٨٦ املك٧٤ني يف مىت ثٞةع ا٣ٕةل٥ ال يؤ٦٪ٮف احلٮـ ث٭ؾا 
ال يذٛٞٮف ٫ٕ٦، ٣س٨ ٬ؾا ال ي٪يف ظٞيٞح أف ٬ؾا امل٪٭ش ال  أكامل٪٭ش 

كأف ٠سرينا ٨٦ ٦ْة٬ؿ يـاؿ ٨٦ أكرث امل٪ة٬ش ميٮاعن ثني املك٧٤ني، 
ح ا٣يت ّ٭ؿت يف ا٣ٞؿف امل٪رصـ صةءت يف ًٮء ٬ؾا ياإلقبل٦الىعٮة 

ىلع أم ٢٧ٔ صةد ي٪ةٝل  ٦ةا٣ٛ٭٥ لئلقبلـ. ك٨٦ ز٥ يىجط لـا
كظٞٮؽ اإلنكةف أف يجذ٭ش ٬ؾا امل٪٭ش، ثؽالن ٨٦ ٔؿض  اإلقبلـ

ي٧س٨ أف دسٮف ٔبلٝذ٭ة ٬نح ثٮاٝٓ  اإلقبلـكص٭ةت أػؿل ظٮؿ 
 ٧ني يف ا٣ٕةل٥.اغبليح املك٤
 

                                                                    
اتل٤ٞيؽم". ٣سػ٨  اإلقبلـ٨٦ املى٤ُعةت املكذؼؽ٦ح ل٤ذٕجري ٨ٔ ٬ؾا املٛ٭ٮـ مى٤ُط " 1
، ٤ٚػحف ٬ػؾا ٬ػٮ اإلقػبلـاملٞىٮد ث٭ؾا اتلٕجري ثبكةَح ٦ة يؤ٨٦ املكػ٧٤ٮف ٔؿٚنػة أ٩ػ٫  إذا اكف

ػؿاؼ كاتلٞةحلػؽ ٝػؽ فػة٣ٙ ا٣ٞػؿآف كالكػ٪ح. ك٦ػ٨ املىػ٤ُعةت  املٞىٮد، ألف ثٕي ٬ؾق اأٔل
، اإلقػبلـاألوٮيل"، ٗري أف دةريغ ٬ؾا املى٤ُط يف ا٣٘ؿب ال ي٪ُجٜ ىلع  اإلقبلـالنةإح ٠ؾلٟ "
 ى٤ُط هل م٧ٌٮف ق٤  ل٤٘ةيح.ٌٚبلن ٨ٔ أف امل
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 الكين املكذٞي٥"/ اإلقبلـكتن٢٧ ثٕي ػىةاه ٬ؾا "
 أف ا٣ٞؿآف ٬ٮ الكـ ا أ٩ـهل ىلع حم٧ؽ  .1

مٮركف ثأف يٕحنٮا ظيةد٭٥ ٦ةحل١ٮف ٬ؽايح ل٧٤ك٧٤ني. كاملك٧٤ٮف 
، كأف 1﴾ثىحِّ٪ىةته آيىةته ﴿يىٙ ٩ٛك٫  ٧ةا٣ٞؿآف، كا٣ٞؿآف ٠ كٜٚ ٦٪٭ش

ل٤ض٧يٓ أف يٛ٭٧٭ة، كبة٣جكجح جلٮا٩ت ٦جةدا٫ ا٣ٕة٦ح ك٬ؽايذ٫ ي٧س٨ 
 ٧ةاتلٛكري اتلٛىي٤يح يف ا٣ٞؿآف ٚٔل مكذ٧ؽة ٨٦ ا٣ٞؿآف ٩ٛك٫ ٠

ٕ٭ة ا٤ٕ٣ ء ٔرب ا٣ٕىٮر، ك٬ؾق تن٢٧ ا٣ٞٮأؽ املكذ٧ؽة ٨٦ ٧ةًك
دٞؿيؿ(  أك٢ٕٚ  أك٨٦ ٝٮؿ  كرد ٨ٔ اجل  ٦ةالك٪ح )

، كبةتلةيل ٚإف أم دٛكري ل٤ٞؿآف خية٣ٙ ٬ؽم 2ك٨٦ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح
 كخية٣ٙ ٝٮأؽ ال٤٘ح ٚ٭ٮ دٛكري مؿدكد. جل  ا

، ك٬٪ةؾ اإلقبلَلْل مىؽر ٤ُ٦ٜ ل٤ترشيٓ  3الك٪ح اجلجٮيح .2
، 4ال ي٢ٞ ٨ٔ مخكني آيح يف ا٣ٞؿآف دؤقف أل٧٬يح الك٪ح اجلجٮيح ٦ة

                                                                    
٥ٍ ﴿إىلىلع قبي٢ املسةؿ يٞٮؿ ا دٕ 1 ةءىزي ً  ٦ًػ٨ى  ٝىٍؽصى ًًلذىػةبه  ٩يػٮره  اِلَّ ًجػنيه  كى ؛ (15املةاػؽة/ ) ﴾٦ي
ٟى ﴿كيٞٮؿ  ٝيٍؿآفو  ا١ًٍ٣ذىةًب  آيىةتي  د٤ًٍ ًجنيو  كى يف ا٣ٞؿآف أف ٣٘ح ا٣ٞػؿآف  إىل، كيٞؿر ا دٕ(1احلضؿ/) ﴾٦ي

 (.195؛ النٕؿاء/ 103ٔؿبيح كاًعح )اجلع٢/ 
ػؽ 2  ، كاجلعػ٢ 37يٞؿر ا٣ٞؿآف ٩ـكهل ثةل٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٧٠ة يف قٮرة يٮقٙ/ اآليح اثلة٩يح، كالٔؿ
 ، كمٮآً أػؿل.195، كالنٕؿاء 113، ك٫َ 103

 كإٔٚةهل كدٞؿيؿق. أٝٮاؿ اجل  املٞىٮد ث٭ة 3 
 The Authority andا٩ْؿ امل٤عٜ يف "دمةؿ ادلي٨ زراثٮزك"، ظضيح الك٪ح كأ٧٬يذ٭ػة" 4 

Importance of the Sunnah  ،272-257 ٛعةت(، و2000)دي٪ٛؿ/ رشًلح ا٣بنري. 
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ي٢ لئلقبلـ خية٣ٙ ٦٪٭ش اجل  أكد أكك٩سؿر أف أم ٚ٭٥ 
 .ك٬ؽي٫ خمة٣ٛح رصحيح ٚ٭ٮ مؿدكد 

 الىعةثح اك٩ٮا يٕحنٮف كٜٚ ٬ؽم اجل   .3
كاجل  اكف يٞؿر ٚ٭٧٭٥، كبةتلةيل اك٩ٮا ىلع الرصاط املكذٞي٥. ك٬ؾا ال 

ا، ٣س٨  أكؿ ٧ةيٕين أ٩٭٥ ث٤٘ٮا مؿدجح ال١  ٦ةأ٩٭٥ ل٥ يسٮ٩ٮا برشن
اكف  اإلقبلـيٕ٪ي٫ ٬ؾا أف ٚ٭٧٭٥ ل٧٤جةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣يت تنلك ظٞيٞح 

لٟ أف ٬ؾا ال يٕين أف املك٧٤ني ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ الىعيط. كاألكرث ٨٦ ذ
يض ة٬ؾا امل إىلا٣ٕٮدة  إىلاملٕةرصي٨ مم٨ ادجٓ ٬ؾا امل٪٭ش يذ٤ُٕٮف 

ذج الثؽ أف دسٮف ا٣ٞؽكة ا٣يت ٧ة٩ٕ٪ي٫ ٬ٮ أف ٬ؾق اجل ٦ةث٢  1"املسةيل"
 ٩ذ٥٤ٕ ٦٪٭ة كحنة٠ي٭ة.

كاحلة٣ح أف  2،اإلقبلـ٬ٮ مىؽر ٦ٕذرب يف  األ٦حع ة٦جؽأ إدم .4
تٞي٫ٞ يف ٠سري ٨٦ األظيةف، ٣س٨ ٬٪ةؾ ع ٝؽ يىٕت ةاإلدم

ع ىلع ٝجٮؿ ةثةتلأكيؽ أمٮر رصح ث٭ة ا٣ٞؿآف كالك٪ح، ك٬٪ةؾ إدم

                                                                    
٬ؾا أظؽ اال٩ذٞةدات امل٭٧ح ا٣يت دٮص٫ ٣ػ"األوٮحلني" يف خمذ٤ٙ ادلية٩ةت. ا٩ْػؿ ىلع قػبي٢  1
ت ادليجيػح كظٞػٮؽ اإلنكػػةف "األوػٮحلح" يف ٠ذػةب "األوػػٮحلة يلأك/ صػٮف قػرتادٮف ٬ػػ1 املسػةؿ

 Religious Fundamentalisms and the Human Rights ofل٧٤ػػػػػػػػػػػػػؿأة"

Women 3(، ص 2001"٠ٮردين دث٤يٮ ٬ٮال٩ؽ" )٩يٮيٮرؾ/ ث٤ضؿاؼ، ٣ػ. 
 ل٤ذٕؿؼ ىلع أد٣ح ظضيح اإلدمةع يؿصٓ ألم ٨٦ ال١ذت األقةقيح يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣.2 
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اجله الرصيط املعس٥، ك٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلٟ ُٝٓ يؽ الكةرؽ. 
ء ا٣ٞؽاٍل ٧ةٚآيةت ا٣ٞؿآف رصحيح يف ٬ؾا الىؽد كٝؽ أدمٓ اكٚح ا٤ٕ٣

 ىلع ٬ؾق احلٞيٞح ا٣ٕة٦ح.

 أكْؿ ٨ٔ مٮاٚٞح ا٣ٞةرئ هلؾا ٩سؿر مؿة أػؿل كب٘ي اجل
ةق  قؼ٫ُ، ٚإف ٬ؾق ْل احلٞيٞح ا٣يت يؤ٨٦ ث٭ة  أكٔؽـ مٮاٚٞذ٫ كًر

٠سري ٨٦ املك٧٤ني ظٮؿ ا٣ٕةل٥، كْل ظٞيٞح الثؽ ٨٦ اتلٕةم٢ ٦ٕ٭ة. 
ـ٥ٔ أف ٬ؾق  اإلقبلـكال يكٓ ٨٦ يسذت ٨ٔ  كظٞٮؽ اإلنكةف أف ي

ك٧٤ني. كال اجلْؿة قٮؼ دذ٘ري يف أم كٝخ يف ا٣ٞؿيت ا٣ٕةص٢ ثني امل
أم  إىليٕين ٬ؾا أف احلؿٌلت األػؿل املٮصٮدة ثني املك٧٤ني ال تكت٪ؽ 

أقةس، ٦س٢ احلؿًلح ا٣ٕرصا٩يح. ٣س٨ ٦ٓ ذلٟ يجًف اتلٮاصؽ ا٣ٕةـ 
املكذٞي٥  اإلقبلـ٬ري املك٧٤ني ٬ٮ ةلئلقبلـ كاذلم جيؽ وؽاق ثني دم

ة.أك ٧ة٠ ٛن  ًع٪ةق آ٩
ٮؽ كظٞ اإلقبلـ٣س٨ لؤلقٙ ٣حف لك ٨٦ يسذت ٨ٔ 

اإلنكةف يتجىن ٬ؾا امل٪٭ش الكةاؽ، ك٢ٕ٣ ٬ؾا أظؽث اردجةاكن ظٮؿ 
كظٞٮؽ اإلنكةف أكرث ٨٦ أم إًةٚح  اإلقبلـَجيٕح ا٣ٕبلٝح ثني 

إجيةثيح. كبةتلةيل جيؽر يف ٬ؾا الٮٝخ أف نكذٕؿض االجتة٬ةت 
 كظٞٮؽ اإلنكةف. اإلقبلـاألقةقيح يف ال١ذةثةت ظٮؿ 
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 لواىفصو األ
 اإلـالميف اىفالكث ةني ضلٔق اإلنفان واًلجتاْات املفارصة 

قٮؼ ٩ٞؽـ يف ٬ؾق ادلراقح املٮصـة لؤلدثيةت اخلةوح ث٭ؾا 
ٮع أ٦س٤حن ٨٦ االجتة٬ةت الؿاحكيح اثلبلث ٦ٓ ٩ٞؽ مٮصـ هلة.  1املًٮ
 ي٧س٨ د٤ؼيه ٬ؾق االجتة٬ةت اثلبلث ىلع اجلعٮ اتلةيل/ 

                                                                    
ـ٥ٔ املؤ1 ذةب ػةرج ٩ُةؽ ٬ؾق االجتة٬ةت اثلػبلث، ٣سػ٨ ٬ػؾق ال ي ٣ٙ ثأ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ ٠ي

ػٮع،  ْل االجتة٬ةت الؿاحكيح ا٣يت د٥ٌ ا٣٘ةبليح ا٣ُْٕل ل٧٤ؤ٣ٛةت ذات الىػ٤ح ظػٮؿ ٬ػؾا املًٮ
يح اإلقػبل٦ك١٬ؾا، ٠ذت من٭ٮد ثػؽري٨/ "ظػؽد ٬ةحلػؽام أربٕػح اجتة٬ػةت ىلع األٝػ٢ ل٤ػؿدكد 

٦ٓ ٦جػةدئ ا٣ٞػة٩ٮف  يذٮاٜٚ اإلقبلـؿ أف كف؛ يؿل االجتةق األل٤ضؽحلح ا٣ٕةمليح ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكة
ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، ثح٪٧ة يؿل االجتةق اثلةين أف ظٞٮؽ اإلنكةف احلٞيٞيح ْل ٦ة ي٧سػ٨ ٚٞػٍ 

يح، أ٦ة االجتةق اثلة٣ر ٚريل أف ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞػٮؽ اإلنكػةف ٦ػة اإلقبل٦إٝؿارق يف ٢ّ الرشيٕح 
ال يذٮاٜٚ ٦ػٓ ا٣ٞػة٩ٮف  اإلقبلـت ر٫ٌٚ، ثح٪٧ة يؿل االجتةق الؿاثٓ أف خمٍُ اقذ٧ٕةرم جي إىل٬ٮ 

ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف. ك٬٪ةؾ اقذضةثح ػةمكح صػؽيؿة ثػةذل٠ؿ كٝػؽ د٘ة٤ٚ٭ػة ٬ةحلػؽام كْل أف 
٬ػؾق االقػذضةثةت  إىلظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح د٪ُٮم ىلع خمٍُ ػيف ٦٪ة٬ي لرليػ٨، كبػةجلْؿ 

٨ ردكد ٢ٕٚ ٨٦ املك٧٤ني ملة ييٮوٙ يف ا٣٘ة٣ػت ىلع أ٩ػ٫ املٕػةيري ث٧٪ْٮر ٩ٞؽم جنؽ أ٩٭ة ٔجةرة ٔ
ذات الٮص٭ني لرلكؿ ا٣يت تكةٔؽ ىلع دؿكيش ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف. كد١ٕف ٬ػؾق الػؿدكد 
ح اإلنكة٩يح كظت اخلػري كبػني الكيةقػح ادلكحلػح ك٣ػحف  أف ظٞٮؽ اإلنكةف دٞٓ ثني ٦ٛ٭ٮـ ا٣زٔن

يح، كقٮؼ ٩ٞي٥ اآلف ٬ػؾق الػؿدكد اإلقبل٦نكةف يف ٢ّ الرشيٕح اخلبلٚةت ظٮؿ ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإل
يح" اإلقػبل٦يح..." من٭ٮد ثؽري٨ "ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلػح كالرشػيٕح اإلقبل٦يف ٢ّ إَةر الرشيٕح 

(International Human Rights and Islamic Law ٓأككػٛٮرد، إجن٤ػرتا/ ٦ُػةث( )
 .13ـ( وػ 2003صة٦ٕح أككٛٮرد، 
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ذَّةب أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ ز٧ح دٕةرض كيؿل ا٣ٛؿيٜ األ ( أ ؿ ٨٦ ال١ي
كظٞٮؽ اإلنكةف، ٚةألٚاكر األقةقيح حلؿًلح ظٞٮؽ  اإلقبلـأوبلن ثني 

جيت اال٩تجةق  ٧ة، ك٦ٓ ٬ؾا ٚاإلقبلـاإلنكةف ي٧س٨ ا٣ٕسٮر ٤ٔي٭ة يف 
إحل٫ ٬٪ة ٬ٮ أف ٬ؾا االجتةق يؤًلؽ ىلع كصٮب جتة٢٬ ا٣ٛ٭٥ اتل٤ٞيؽم 

 ٤ٜ ىلع ٬ؾا االجتةق امل٪٭شاملعةِٚ لئلقبلـ، كي٧س٨ أف ٩ُ أك
 اتلٞؽَل. أك احلؽايث

ذةب أف  ( ب يف صٮ٬ؿق ال  اإلقبلـيؿل ا٣ٛؿيٜ اثلةين ٨٦ ال١ي
يف احلٞيٞح ث٢ كدُجيٜ  اإلقبلـيذٮاٜٚ ٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف، ٚذُجيٜ 

ذةب، ال يٕين  ٧ة٠ 1أم ٨٦ األديةف املٕؿكٚح يؿل ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٬ؤالء ال١ي
اإلنكةف، كٝؽ يذٜٛ ٬ؾا ا٣ٛؿيٜ  قٮل ا٩ذ٭ةؾ املٕةيري ادلكحلح حلٞٮؽ

ذةب ٦ٓ ثٕي  ؿ، ك٣س٨ جنؽ أف ظؽيس٭٥ كيؿاق ا٣ٛؿيٜ األ ٦ة٨٦ ال١ي
أ٫٩  أكثٮص٫ ػةص ٣حف إجيةثينة  اإلقبلـجتةق األديةف بنلك اعـ كجتةق 

"امل٪٭ش املتنةا٥"، ك٨٦  ٦٪ة٬ي هل، كقٮؼ ننري هلؾا امل٪٭ش ثػ
ة ثأ٫٩ "٦٪٭ش ظٞٮٌف ٦ذُؿؼ"  ٌن "٦٪٭ش ظٞٮٌف  أكامل٧س٨ كو٫ٛ أي

 "٧٩ٮذج هلي٧٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف".  أكأوٮيل" 

                                                                    
حلٞػٮؽ اإلنكػةف يف ا٣٘ػؿب  ( "تكتجٕؽ ثٕي اجلْؿيػةت املنػ٭ٮرة10ق )ص أك٠ذجخ أيؿي٨ 1
ظٞػٮؽ لكيح ثؽٔٮل أف ادليػ٨ ىلع كصػ٫ ا٧ٕ٣ػٮـ يٌػٓ ٔٞجػةت يف َؿيػٜ دٞػؽـ  اإلقبلـظةحلنة 
 "، كْل دٞذبف ىلع كص٫ اخلىٮص ٠ذةثةت لك ٨٦ إجي٪ةديٙ كدك٩ٌل. اإلنكةف
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ذةب ٚ٭٥ ٬ؤالء اذلي٨  ٦ةأ ( ت ا٣ٛؿيٜ اثلة٣ر ٨٦ ال١ي
"املكذٞي٥" كيؤ٦٪ٮف ث٫، كيؿل ٬ؾا ا٣ٛؿيٜ أف  اإلقبلـيؤيؽكف 
ال يجذ٭ٟ حبةؿ ٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكةف. كيجؽك ٨٦ الٮ٤٬ح  اإلقبلـ
ا٣ٛؿيٜ، ل١٪٫ يف احلٞيٞح ىل أف مؤ٣ٙ ٬ؾا ال١ذةب يجذِل هلؾا كاأل

قٮؼ يْ٭ؿ يف  ٧ةيؿل أف ٬ؾا امل٪٭ش ٬ٮ ٦٪٭ش ػةَئ يف أقةق٫ ٠
ة ىلع ٬ؾا، اكف امل٪٭ش اذلم ق٫١٤ ا٣ٕؽيؽ كَيةت ٬ؾا ال١ذةب. ٔؤل

ح ٦ؽاعة  ٭٥ تخ َةا٤ح  إىل٨٦ ٬ؤالء ال١ذةب يف ٬ؾق املض٧ٔٮ كٝٔٮ
ذةب اذلي٨ يجذ٧ٮف ل٤ٛؿيٜ األ ٣ٛؿيٜ ؿ )أ( كاكاجلٞؽ ال٧يربر ٨٦ ال١ي

 إىل٬ؾا امل٪٭ش ثأ٫٩ "٦٪٭ش ػةَئ  إىلاثلةين )ب(، كي٧س٨ اإلمةرة 
ي٧س٨ أف ييٮوٙ ث٫ ٬ؾا امل٪٭ش أ٫٩  ٦ة"، كيف الٮاٝٓ أ٢ٌٚ ٦ةظؽ 

"٦٪٭ش دربيؿم" كْل ٣حكخ ثس٧٤ح ٦ؽح، ث٢ ت٢٧ يف ٦ؽلٮهلة ثٕي 
 املٕةين ال٧ٌ٪يح امل٭٧ح ٣ٛ٭٥ النؼه لئلقبلـ. 
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  ػايّث/اتللػيماذلي يصف ُففّ ةاحل املِٓز
اتلٞؽَل"  أكيؿل امل٪٭ش اذلم ي٤ُٜ ىلع ٩ٛك٫ "امل٪٭ش احلؽايث 

ظؽازينة، كتكت٪ؽ ا١ٛ٣ؿة  أك٦جؽأ ظٞٮؽ اإلنكةف دُٮرنا دٞؽ٦ينة 
أف ا٣ٛ٭٥ املكذٞي٥ لئلوقبلـ يف ظٞيٞذ٫ ال  إىلالؿاحكيح هلؾا امل٪٭ش 

 اإلقبلـيذٜٛ ٦ٓ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف. ك٥٬ يؿكف أف دٕةحل٥ 
يف اتلةريغ، ل١٪٭ة ل٥  ٦ةدٞؽ٦يح ٔ٪ؽ ٩ُٞح  أكاملكذٞي٥ اك٩خ زٮريح 

٦٪ةقجح ل٤ٕىٮر احلةحلح، ك٨٦ ز٥ ي٤ــ دٕؽي٢ ٚ٭٥  أكدٕؽ وةحلح 
ىلع حنٮ ػةص، كتؽيس٫ كٚ٭٫٧ يف ٢ّ ًٮءو  اإلقبلـرقح دي٨ ةكمم

اكف يذ٥ ٝجٮهل د٤ٞيؽينة ثٮو٫ٛ ٦ٛة٬ي٥ إقبل٦يح.  ٦ةصؽيؽ يٞذيض ٩جؾ 
األميةء، يىجط اتلٮاٜٚ ٦ٓ اتل١ٛري املٕةرص حلٞٮؽ  إىلكب٭ؾق اجلْؿة 

ثذٕؽي٢ ٩ٛك٫ ٨٦ أص٫٤.  اإلقبلـاإلنكةف ٬ؽٚنة يكذ٤ــ أف يٞٮـ 
ذةب اذلي٨ يٕحنٮف ظةحلنة يف  كينيٓ ٬ؾا امل٪ْٮر ثني ٔؽد ٨٦ ال١ي
ا٣٘ؿب كييؽرقٮف يف ٔؽة صة٦ٕةت، ك٨٦ ثني ٬ؤالء ال١ذةب ػةدل أثٮ 

جؽ ال١ؿي٥ رسكش ج 1ا٢ٌٛ٣ ٔك ؽ ا اجلٕي٥ كآػؿكف. ث٧ضؿد أف ٔك
ء يف حمؿؾ ابلعر "صٮص٢" قٮؼ جتؽ ٩ٮاٚؾ ٧ةدٌٓ ٬ؾق األق

ذةب ثأ٫٩ "ػجري رااؽ ٦ة٤ٕ٦ٮ        ديح دىٙ لك اكدت ٨٦ ٬ؤالء ال١ي

                                                                    
ا٣ٌٛػ٢، أ٦ػة آراء  كػةدل أيبٔجؽ ا اجلٕي٥  قٮؼ ٩ٕؿض يف ٬ؾا ال١ذةب ٧٩ةذج ل١ذةثةت1 

 ق يف ٔؽة مٮآً يف ٠ذةث٭ة. أكتل٭ة أري٨ أكٔجؽ ال١ؿي٥ رسكش ٚٞؽ د٪
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ؿ ثٕي صٮا٩ت أك..."، ك٨٦ ز٥ جيت د٪اإلقبلـيف ظٞٮؽ اإلنكةف ك
 آراا٭٥ بيشء ٨٦ اتلٛىي٢ يف ٬ؾا ال١ذةب. 

قٮداين األو٢ كيؽرس ظةحلنة يف صة٦ٕح ٔجؽ ا اجلٕي٥ 
إي٧ٮرم ثٮاليح صٮرصية، ك٬ٮ اكدت ٗـيؿ اإل٩ذةج، نرشت هل ا٣ٕؽيؽ 

كيٕؽ اجلٕي٥ ٨٦ أدجةع ٨٦1 املضبلت كالىعٙ ا٧٤ٕ٣يح املض٧ٕح.
ـ( 1985-1909كأمؽ ٦٪ةرصم املى٤ط الكٮداين حم٧ٮد حم٧ؽ ٫َ )

ٔؽـ ، ك2اثلة٩يح" اإلقبلـأ٤َٜ ٤ٔي٫ "رقة٣ح  ةاذلم ركج مل
ي
يف اجل٭ةيح أ

. ك٣ٕجؽ ا اجلٕي٥ دأزري ٫َ3 ىلع يؽ صٕٛؿ اجل٧ريم آلراا٫ ا٣٘ؿيجح
يف ٔؽيؽ  اإلقبلـكظٞٮؽ اإلنكةف إذ أ٫٩ ي٧س٢  اإلقبلـ٠جري يف ٌٝيح 

ذةب املك٧٤ني  ٨٦ املؤد٧ؿات، كهل دأزريه ٠جري ىلع ٔؽد ٠جري ٨٦ ال١ي

                                                                    
٥ أف ٦٪٭ش املؤ٣ٙ خيذ٤ػٙ ٠سػرينا ٦ػٓ ٚ٭ػ٥ اجلٕػي٥، إال أف اجلٕػي٥ يف احلٞيٞػح هل  1 ىلع الٗؿ

 د٤ٕيٞةت زةٝجح بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٦جنٮراد٫ ا٣ٕؽيؽة كاملؼذ٤ٛح. 
ح  2  The Encyclopedia of Islam and )اإلقػبلَلكا٣ٕػةل٥  اإلقبلـدذ٤ٞج٫ مٮقٔٮ

the Muslim World )ح  " ١ٛ٣ؿ"امل٧س٢ ابلةرزثػ كا٣ٕػةل٥  اإلقبلـحم٧ٮد ٫َ . املىؽر/ "مٮقٔٮ
"، راحف اتلعؿيؿ ريتنةرد يس ٦ةرد٨ )٩يٮ يٮرؾ/ مؿاصٓ ٦ػة٧٠بلف، الٮاليػةت املذعػؽة اإلقبلَل

 . 590ص.  ـ(،2004األمؿيسيح، 
ػؾت يف دػةريغ  -كْل املػٮت -اإلقبلـ٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف ٔٞٮبح الؿدة ٨ٔ  3 ٩ػةدرنا ٦ػة ٩ٛي
، كب٘ي اجلْؿ ٔػ٨ أم ءء آػػؿ ، ك٦ٓ ذلٟ، د٥ دٮٝيٓ ٬ؾق ا٣ٕٞٮبح ىلع حم٧ٮد حم٧ؽ ٫َ،اإلقبلـ

 اذلم ذ٬ت إحل٫ الؿص٢ يف آراا٫.  ي١ٕف ٬ؾا ٦ؽل اتلُؿؼ
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ري املك٧٤ني.  1ٗك
                                                                    

ا ٣٘يةب األوٮات 1 ذػةب ٗػري املكػ٧٤ني ىلع رب٧ة ٩ْؿن األػؿل يف ا٣٘ؿب يٕذ٧ؽ ال١سري ٦ػ٨ ال١ي
كظٞٮؽ اإلنكةف، ك١٬ؾا جنػؽ أف ثيػ٢ ىلع قػبي٢  ةإلقبلـ٦س٢ ٬ؤالء ال١ذةب املك٧٤ني ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث

، ك٨٦ ٬ؾا اتلرصػيط اتلػةيل اذلم يجكػج٫ اإلقبلـاملسةؿ يٕذ٧ؽ أذ٧ةدنا لكينة ىلع اجلٕي٥ يف ٠ذةثةد٫ ٨ٔ 
يح، ٚػجٕي املٛيػي٨ احلػؽازحني اإلقػبل٦احلٞيٞح، ٬ؾق مكأ٣ح ػبلٚيح ثػني ادلكااػؿ اجلٕي٥/ "يف  إىل

يٞٮلٮف ثأف احلس٥ حبؿ٦ح رشب اخل٧ؿ ي٪ُجٜ ىلع أ٩ٮاع ٦ٕي٪ح ٨٦ اخل٧ؿ املك١ؿ، كأف ا٣ٕػربة ثٕػؽـ 
الك١ؿ كٝخ الىبلة، ك٣حف اتلعؿي٥ مةمبلن لرشب ال١عٮؿ )حمةدزح ٦ػٓ اجلٕػي٥(." دا٩يػةؿ أم ثيػ٢ 

 :East Meets Westثػػ٢ ا٣٘ػػؿب/ ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف كادلي٧ٞؿاَيػػح يف رشؽ آقػػية" )"الرشػػؽ يٞة

Human Rights and Democracy in East Asia ٓثؿيجكػػذٮف، ٩يػػٮ صػػرييس/ ٦ُػػةث( )
ذػةب 72ـ(، ص. 2000صة٦ٕح ٩يٮ صرييس،  ة أف ٔجؽ ا اجلٕػي٥ أزػؿ يف ثٕػي ال١ي ٌن . ك٨٦ املؽ٬ل أي

ظػؽ ثٕيػؽ ظيػر راظػخ  إىلقبي٢ املسةؿ، ٝؽ دأزؿت ثسذةثةدػ٫  املك٧٤ني، ٚةلاكدجح مة٬ني يلع، ىلع
 اإلقػبلـدٞذبف آراءق يف َيةت ٠ذةث٭ة اذلم حي٢٧ ٔ٪ٮاف/ "اجلٮع االصذ٧ػةيع كظٞػٮؽ اإلنكػةف يف 

ري ٦تك كفأكادلكيل/ ٦تككا٣ٞة٩ٮف   Gender and Human" )ف؟ي٨ ٔ٪ػؽ اإلنكػةأكٔ٪ؽ ا ٗك

Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal 

Before Man? /كاظػؽ ٦ػ٨  ثػػ صٮٌلؿ كي٤ٞج٫(.ـ2000 ،٣ٰدو٣ا ا ٩ٮف٤٣ٞ ريو٤١( )ال٬ةم، ٬ٮجلؽا"
ظٮؿ دُٮر كاقذؼؽاـ أ٣حكٮف قٮيسؿ صٮٌلؿ، "ظٞٮؽ اإلنكةف كالرشيٕح/ [اا٢"ك٧٤ٔةء الرشيٕح األ
ادلك٣ح ذات اتلةريغ ا٣ُٮي٢ ٦ػ٨ اال٩ذٞػةد ٦ػ٨ يح كأ٧٬يذ٭ة ل٧٤ؿأة يف إيؿاف، اإلقبل٦الرشيٕح يف ادلكؿ 

(، ص 106-86(، 1) 5)دل٤ػح ٬ريدٛٮردمػةيؿ ل٤ٞػة٩ٮف ،"ٝج٢ دمةاعت ظٞٮؽ اإلنكةف كاألم٥ املذعػؽة
اجلٕي٥ ثٞٮهل/ "أ٦ة ثة٣جكجح لؤلقذةذ ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕػي٥ ٚٞػؽ أهلػ٥  إىل. ك٬ؾا أ٦ري ظكني ينري ]105

أ٦ػػري [( Towards an Islamic Reformationصي٤٪ػػة ثسذةثػػ٫ "حنػػٮ إوػػبلح إقػػبلَل" )
بلف ا٣ٕػة٣ِل،"  ٦٪ٞػٮالن يف ظكني، "ارجتةؼ احل٧١ح ا٣٘ؿبيح/ اقذضةثح إقبل٦يح حلٞٮؽ اإلنكةف كاإٔل

 Human Rights andظٞػػػػٮؽ اإلنكػػػػةف ككاصجةدػػػػ٫ يف أديػػػػةف ا٣ٕػػػػةل٥" ) ٠ذػػػػةب"

Responsibilities in the World Religions كآرٚي٪ػؽ (، صٮزيٙ رك٩ـك ك٩ةنيس ٦ػةرد٨
، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل أصػؽ إمػةرة ]176(، ص. 2003)أككٛٮرد، إجن٤رتا، اجلةرش/ كاف كردل،  مةر٦ة )حمؿركف(

٠ذةثةد٫ يف ال١ذةثةت ال١ػربل ٔػ٨ ظٞػٮؽ اإلنكػةف امل١ذٮبػح ثةل٤٘ػح ا٣ٕؿبيػح ثػأٝبلـ ا٧٤ٕ٣ػةء  إىل
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يح ٔجؽ ا اجلٕي٥ ىلع أق ةن دٞٮـ ًٚؿ  ةس أف ٬٪ةؾ " دٕةًر
٠جرينا ثني الرشيٕح كاملٕةيري احلؽيسح ل٤ٕبلٝةت ادلكحلح كظٞٮؽ 

إظؽاث "إوبلح ٠جري" يف ا٣ٞة٩ٮف  إىلكهلؾا يؽٔٮ اجلٕي٥ 1اإلنكةف."
ـ٥ٔ اجلٕي٥ أف رؤيذ٫ ٬ؾق ٨٦ مأ٩٭ة أف  ا٣ٕةـ املنذٜ ٨٦ الرشيٕح، كي

يسٮف هلة وؽل ثني ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني يف ا٣ٕةل٥ مم٨ ٝؽ 
ٮف دُجيٜ أظاكـ الرشيٕح إذا   2دٮٚؿت هل٥ الكج٢ ٢ٕٛ٣ ذلٟ ٦ةيٕةًر

جل٭٤٭٥ ثةملٕةين  أكك٣س٨ ال جيؿؤكف تلؼٮٚ٭٥ ٨٦ اتلعؽث ٨ٔ ذلٟ 
 ال٧ٌ٪يح ل٤رشيٕح.

٫ يف أف املك٧٤ني احلٮـ يججيغ أف يٌل د٤ؼيه ظضذ ٧ةكٚي
ٓ دىٮر٥٬ اخلةص ل٤رشيٕح.   يسٮ٩ٮا أظؿارنا يف ًك

ٕ٭ة ا٣ٛٞ٭ةء املك٧٤ٮفأكٝؽ    ىلع  ًعخ أف الرشيٕح ٝؽ ًك
٥اإلقبلـىل يف ك٦ؽار ا٣ٞؿكف اثلبلزح األ   يٕح٨٦ أف الرش ، كىلع الٗؿ

مكت٪جُح ٨٦ املىةدر اإلهليح األقةقيح لئلقبلـ كاملذ٧س٤ح يف ا٣ٞؿآف 

                                                                                                                                     

 املك٧٤ني. 
/ ٦ُػػةثٓ صة٦ٕػػح إقػػبلَل" )قػػريا٠يٮز، ٩يٮيػػٮرؾ حٔجػػؽ ا أمحػػؽ اجلٕػػي٥، "حنػػٮ إوػػبل 1

 .184ـ(، ص. 1990قريا٠يٮز، اعـ 
. ثة٣ُجٓ ال يكػذُيٓ أف يٞػؽـ دحلػبلن 185ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلح إقبلَل"، ص 2 

 ىلع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ.
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كالك٪ح، إاٌل أ٩٭ة ٣حكخ كظينة ٦زنالن أل٩٭ة ٩تيضح ل٤ذٛكري ا٣برشم هلؾق 
ة ىلع ٬ؾا، ٚإف ٤٧ٔيح ويةٗح الرشيٕح ٨٦ كاملىةدر اإلهليح. ٔؤل

ػبلؿ اتلٛكري ا٣برشم ظؽزخ يف إَةر قيةؽ دةرييخ ٦ٕني، ك٬ؾا 
٨ٔ قيةٝ٪ة اتلةرييخ املٕةرص، ذلا يججيغ أف يٞٮـ  ٧ة٦ةذ٤ٙ دالكيةؽ خم

املك٧٤ٮف املٕةرصكف ث٤٧ٕيح دٛكري كدُجيٜ ل٤ٞؿآف كالك٪ح يف 
الكيةؽ اتلةرييخ احلةرض ٨٦ أص٢ ويةٗح ٝة٩ٮف اعـ آػؿ لئلقبلـ 

 1ل٤ذُجيٜ يف ٔرص٩ة ٬ؾا. ٧ةيسٮف مبلا
ة كال م 2ال مٟ أف ا٣برش اكف هل٥ يؽه يف دُٮيؿ ا٫ٞٛ٣،  ٌن ٟ أي

ء املك٧٤ٮف ٬ؾا ٧ةأف ا٣برش ٣حكٮا ٦ٕىٮ٦ني ٨٦ الـل٢، كٝؽ أٝؿ ا٤ٕ٣
٤٧ٮا كٜٚ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة، ك٨٦ ز٥ ٚاك٩ٮا  اإلقبلـىلع ٦ؽار دةريغ  ٔك

 ٦ةخيذ٤ٛٮف كيذضةدلٮف ثةحلضش كحنٮ٬ة، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل يٕين ذلٟ أف 
٫ٕ ٬ؤالء ا٤ٕ٣ إذا زجخ  ٦ةإاعدة ويةٗح. أ إىلأ٫٩ حبةصح  أكء ػُأ ٧ةًك

أ٩٭٥ ٚ٭٧ٮا ا٣ٞؿآف كالك٪ح ثُؿيٞح ٗري وعيعح كأف ٬٪ةؾ ٚ٭٥ آػؿ 
ثؽي٢ هلؾق اجلىٮص ي٧س٨ إزجةت وعذ٫ كوٮاث٫ ٤٤ٚ٪ةس احلؿيح 

أظؽ أمؿي٨/  إىلحيذةج املؿء  إذف يف اػذيةر اتلٛكري اذلم يؿك٫٩.ثةتلةيل

                                                                    
 .186-185 ٛعةتإقبلَل"، و جؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلح1ٔ 
ا  2   الظِ أف اجلٕي٥ ييسء اقذؼؽاـ لك٧ح "الرشيٕح" ا٣يت تكػذؼؽـ يف النػةآ ٣تنػري تؽيػؽن
ٓ ا٣برش.  إىل  ٩ىٮص ا٣ٞؿآف كالك٪ح ك٨٦ ز٥ ٚٔل ٣حكخ ٨٦ ًك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

25 

أف يثجخ أف  أكأف يثجخ كصٮد ػُأ ٚةدح يف ٦٪٭ضيح ا٫ٞٛ٣  ٦ةٚإ
قةءكا ٚ٭٥ ٩ىٮص ا٣ٞؿآف كالك٪ح ظىت يكٮغ جلٛك٫ ا٣ٕؽكؿ ء أ٧ةا٤ٕ٣

٨ٔ ٚ٭٧٭٥. ل٥ يسرتث اجلٕي٥ ث٢ٕٛ أم ٨٦ ٬ؾي٨ األمؿي٨ ث٢ جنؽق 
يجؽأ ظضذ٫ كي٪٭ي٭ة ثٞٮؿ أف ا٣برش ٣حكٮا ٦ٕىٮ٦ني ٨٦ اخلُأ، 

ٕٮق رب ٕٮا ا٫ٞٛ٣، كذلٟ ا٫ٞٛ٣ اذلم ًك ال يت٪ةقت  ٧ةٚة٣برش ٥٬ ٨٦ ًك
 ٨٦ ا٣برش ك٣حكٮا ٦ٕىٮ٦ني ٨٦ ٦ٓ ٬ؾا ا٣ٕرص. ٚةمل٭٪ؽقٮف ٦سبلن 

٠ؾلٟ، ك٣س٨ ال يٕين ٬ؾا أف ٩٪يح صة٩جنة اكٚح أقةحلت اإلننةء  اخلُأ
ٕٮ٬ة ل٤٭٪ؽقح كأف ٩رص  ا٣يت َٮرك٬ة، كأف ٩ذضة٢٬ املجةدئ ا٣يت ًك
ٓ ٦جةدئ كأقةحلت صؽيؽة ملضؿد أ٩٭٥ برش ٗري ٦ٕىٮ٦ني ٨٦  ىلع ًك

 ٕي٥.اخلُأ، ك٬ؾا ٬ٮ امل٪ُٜ اذلم يٞٮـ ٤ٔي٫ رأم اجل
يس٨٧ اخلُأ األقةيس يف ظضش اجلٕي٥ )كظضش ا٣ٕؽيؽ مم٨ 

، ز٥ يكىع ٣ٛؿض ٬ؾا ٦ةينةرًلٮ٫٩ الؿأم( أ٫٩ يجؽأ ظضذ٫ ثةٝرتاحو 
االٝرتاح ىلع ٚ٭٫٧ ل٤ٮيح اإل٣ٔل، ًٕٚل قبي٢ املسةؿ يٞٮؿ اجلٕي٥ يف 

، ىلع اإلقبلـظؽيس٫ ٨ٔ ظٞٮؽ املؿأة كظٞٮؽ ٗري املك٧٤ني/ "يف 
أف يسٮف املؿء ٝةدرنا ىلع ويةٗح أق٤ٮب ٦ٕني قبي٢ املسةؿ، يججيغ 

كا٣يت دذ٧س٢ يف ا٣ٞؿآف  اإلقبلـىل يف كإلاعدة دٛكري كٚ٭٥ املىةدر األ
كالك٪ح ثُؿيٞح د١٧٪٪ة ٨٦ اتلؼ٤ه ٨٦ صؾكر اتل٧يزي ًؽ املؿأة 
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ري املك٧٤ني."  ػُأ -"اتل٧يزي" ٌٝيح جتة٤٬٪ة ٦ة إذا –يْ٭ؿ ٬٪ة 1ٗك
 ك٣حف) ادليين الكيةؽ يف ٩ٌٕ٭ة ٦ةٔ٪ؽ احلضح ٬ؾق يف أقةيس ٦٪ٌُف
٤ الكيةؽ دلؿد ًٕ ٪٭ش اذلم يتج٫ٕ اجلٕي٥ امل ىلع كي٪ُجٜ ،(املٕةرص ين٧ةا٣

املس٢ الكةاؽ ]ل٤ذٕجري ث٨٧ يٌٓ األمٮر يف ٗري دؿدحج٭ة الىعيط[ 
ْل إذف ا٣٘ةيح ال١ربل ٨٦ الٮيح إذا  ٧ةـ احلىةف،" ٦ٚة"يٌٓ ا٣ٕؿبح أ

ة ٦ ٞن ٓ األٚاكر ا٣يت يذٮو٢ إحل٭ة اكف اهلؽؼ ٦٪٫ أف يسٮف ٦ذٮاٚ
 2ا٣برش ثأ٩ٛك٭٥؟

اكف وةظت أكرث  ٧ةكيف اجل٭ةيح المٟ أف اجلٕي٥ رب
ذةب اذلي٨ يسذجٮف ٨ٔ   اإلقبلـاتلرصحيةت د٭٧١يح ثني اكٚح ال١ي

٨ ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، ٠ ـ يف الٮٝخ احلةيل ىلع أ٫٩  ٧ةٔك أ٫٩ يٞؽَّ
 ٧ة، ٠اإلقبلـأظؽ أثؿز النؼىيةت املك٧٤ح يف احلؽير ٨ٔ ظٞٮؽ 

يجؽك أف ا٣ٕؽيؽ يأم٤ٮف أف حيؽث م٤ٕح اتل٘يري يف ٬ؾا املضةؿ. ك٦ٓ 
٬ؾا ٚٞؽ أدرؾ اجلٕي٥ ٩ٛك٫ ظٞيٞح يف اغيح األ٧٬يح ظير يٞٮؿ/ " 

                                                                    
 .163إقبلَل"، ص  جؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلح1ٔ 
٧ػةؿ كْل تذػٮل ىلع د٤ػ2  ٟ رب٧ة يتكةءؿ مؼه ٚيٞٮؿ/ ٠يٙ د٥ َجةٔح ٦سػ٢ ٬ػؾق اأٔل

٧٤ةين يف ا٣٘ؿب اع٦ػح يػؿل  ًٕ األٚاكر امل٤٘ٮَح؟ كاجلٮاب أ٫٩ ال ثؽ أف ٩ؽرؾ أف ا٣ٕةل٥ األكةديِل ا٣
أمؿ ػيةيل. كبٕجةرة أػؿل، ٔ٪ػؽ٦ة ال يػؤ٨٦ املػؿء ثػأف  أ٫٩ أكأف ادلي٨ ٨٦ و٪ٓ ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم، 

ثأ٩ػ٫ ال ثػؽ يف ا٣ٞٮؿ دلي٫ إذ٩ادلي٨ كيح ٨٦ ا كأف مىؽرق ٚٮؽ ٝؽرة ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم، ٚبل ظؿج 
 كأف دذٮاٜٚ ٦جةدئ ٬ؾا ادلي٨ ك٩ىٮو٫ ٦ٓ أم كص٭ح ي٪عةز إحل٭ة ا٣برش كيتج٪ٮ٩٭ة. 
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 اإلوبلح دٔٮة املك٧٤ٮف يتجىن أف –٦سبلن  –٨٧ٚ ٗري املعذ٢٧
 ثأ٫٩ إحل٫ يي٪ْؿ مك٥٤ مؼه أك مك٥٤ ٗري مؼه يؽ ىلع اإلقبلَل
كييٕؽ  1."الكةاؽة اإلقبلـ ٦ٛة٬ي٥ ا٩ذٞةد يف القذ٘ؿا٫ٝ مؿدؽ أك ٦جذؽع

٬ؾا اتلرصيط درصحينة د٭٧١ينة ألف اجلٕي٥ ٩ٛك٫ ٬ٮ رااؽ ظؿًلح 
 يٞٮؿ اجلٕي٥/ ٧ة٦ذُؿٚح يف ظؽ ذاد٭ة، كًل

يح اٝرتظخ أف  إىلثةإلًةٚح  رشح كدٮزيٜ وعح ٬ؾق ا٣ًٛؿ
ا املى٤ط الكٮداين األقذةذ حم٧ٮد  ٕ٭ة مؤػؿن ٦٪٭ضيح اإلوبلح ا٣يت ًك
حم٧ؽ ٫َ دجؽك ْل الٮقي٤ح األنكت لىيةٗح ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٕةـ لئلقبلـ 

يف الكيةؽ اتلةرييخ  ٧ةكاملكت٪جٍ ٨٦ ا٣ٞؿآف كالك٪ح كٜٚ دٛكري٬
ؾرم ٣ٞة٩ٮف الرشيٕح ا٣ٕةـ إوبلح ص إىلاملٕةرص، كالمٟ أف احلةصح 

ا ال ٩ـاع ٚي٫ قٮاء الٝخ ٬ؾق امل٪٭ضيح اخلةوح ٝجٮؿ  ثةت أمؿن
 2رٌٚ٭٥. أكاملك٧٤ني 
 

                                                                    
٧٤ة٩يػح،" 1  ًٕ  ٩ٞػبلن ٔػ٨ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، " دسةم٢ كدؿاثٍ ظٞٮؽ اإلنكػةف كادليػ٨ كا٣

 .  41صٮزيٙ رك٩ـك كآػؿي٨، ص 
كا٣ٞػة٩ٮف  اإلقػبلـٞػٮؽ إقبلَل/ احلؿيةت املؽ٩يػح كظ جؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلحٔ 2

 .  163ادلكيل"، ص 
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ؽ ٝةاؽ ظؿًلح أذيربت ظؿًلح مةذة  1ك١٬ؾا جنؽ أف اجلٕي٥ يٕي
ؿيجح دلرصح أف مؤقك٭ة اكف ٨٦ الؿصةؿ ا٤ٞ٣ي٤ني يف اتلةريغ  ٗك

ؽاـ ل٤ؿدة. ثة٣ُجٓ ال جيؽر رد آراء  اإلقبلَل اذلي٨ ظيس٥ ٤ٔي٭٥ ثةإٔل
اجلٕي٥ ملضؿد أ٫٩ ٨٦ أدجةع ظؿًلح ٠٭ؾق، ٚةجلٕي٥ يف احلٞيٞح هل ثٕي 
اآلراء ا٣يت دٮيح ثجىريد٫ ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف 

٩يح كٌٝةية أػؿل، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل مٟ أف ٬ؾق احلؿًلح ٝؽ أزؿت ٧ةكا٤ٕ٣
ص٢ٕ ال١سري ٨٦ األٚاكر ا٣يت يُؿظ٭ة  ةمم ٠سرينا يف رؤيذ٫ لئلقبلـ
٬ري ٠سرية. يف ةال جتؽ ٝجٮالن ثني دم اإلقبلـظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ك

احلٞيٞح، ٨٦ الٮاًط أف املؤقكةت ا٣٘ؿبيح ٝؽ اقتس٧ؿت ٠سرينا ٨٦ 
ص٭ٮد٬ة يف اجلٕي٥، إال أف ٬ؾق اجل٭ٮد أوجعخ ثبل َةا٢ ىلع املؽل 

ة.  ينري ثؾلٟ اجلٕي٥ ٩ٛك٫ يف ٧ةا٣ُٮي٢ ٠ ٞن  ا٣ٛٞؿة املٞذبكح قةث
ك٬ؾا ٬ٮ ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣، رص٢ آػؿ ٨٦ اذلي٨ ظْٮا ثث٪ةء 
ُٔؿ، كأظؽ النؼىيةت امل٭٧ح يف اجلٞةمةت ا٣٘ؿبيح ادلااؿة ظٮؿ 

كظٞٮؽ اإلنكةف. ك٨٦ الٮاًط أ٫٩ يٞؽـ ٩ٛك٫ ىلع أ٫٩  اإلقبلـ
                                                                    

ػؽ ٔجػؽ ا اجلٕػي٥ امل٧سػ٢ ابلػةرز هلػؾا ا 1  أظػؽ ك٬ػٮ – ا١ٛ٣ػؿ٠ذت صٮف ٚٮؿ يٞٮؿ/ "يٕي
أف يُٮر ١ٚػؿ أقػذةذق، كأف يىػجط  ثةمل٭ضؿ د٫ظية يف اقذُةع كاذلم –٫َ  ]حم٧ؽ حم٧ٮد[َبلب 

٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني ابلةرزي٨ يف دلةؿ ظٞػٮؽ اإلنكػةف كا٣ٞػة٩ٮف ادلكيل." صػٮف ٚػٮؿ، " إػػٮة 
ح دم٭ٮريٮف،"  "، راحف اتلعؿيؿ ريتنةرد يس ٦ةرد٨ )٩يٮ يػٮرؾ/ اإلقبلَلكا٣ٕةل٥  اإلقبلـمٮقٔٮ

  .590 اثلةين، ص. ـ(، املضرل2004مؿاصٓ ٦ة٧٠بلف، الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح، 
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ح ياإلقبل٦٦ٕزتيل، ث٢ كيؿكج جلٛك٫ أ٫٩ املؿصٕيح ال١ربل يف الرشيٕح 
يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح، كييؽرس ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ ظةحلنة 

 جبة٦ٕح اكحلٛٮر٩ية يف لٮس أجن٤ٮس.

 أكأق٤ٛ٪ة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ احلؽازحني  ٧ة٠ اإلقبلـحيذةج 
إاعدة ٚ٭٥ ٨٦ ٦٪ْٮر صؽيؽ ليك  إىلإاعدة ويةٗح ك إىلاتلٞؽ٦يني 

٫ أثٮ  ط املسةؿ اتلةيل اذلم يًٕؿ يذٮاٜٚ ٦ٓ ٩ْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف. يًٮ
 اإلقبلـا٢ٌٛ٣ أظؽ املؽاػ٢ املكذؼؽ٦ح تلربيؿ إاعدة دٛكري ٩ىٮص 

الؿاقؼح، كي٤ٌف أثٮ ا٢ٌٛ٣  اإلقبلـا٣تن١يٟ يف ٦جةدئ أكك٦ٛة٬ي٫٧ 
اداعء املك٧٤ني  يف االٝذجةس اتلةيل ثْبلؿ ٨٦ النٟ ظٮؿ ٠يٛيح

أثٕؽ  إىلث٢ كيؾ٬ت يف احلٞيٞح  ٦ٕؿٚح املٕىن احلٞيٌف ألم ٩ه ٝؿآين
أظؽأف يؽيع ٦ٕؿٚح املٕين  ٨٦ ذلٟ ، ظير يٞٮؿ أ٫٩ ال يكذُيٓ

ؿ أف أكاحلٞيٌف ألم ٩ه ٨٦ ٩ىٮص ا٣ٞؿآف، كاملٕىن ال٧ٌين اذلم حي
ة  ٞن ع٫ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٨٦ ٬ؾا ٬ٮ أ٫٩ إذا اكف ا٣ٛؿد ال يكذُيٓ ٤ُ٦ أف يًٮ
يذأكؽ ٨٦ املٕين احلٞيٌف جلىٮص ا٣ٞؿآف ٚؾلٟ يٕين أف ل٧٤ك٧٤ني 

ص٫ ا٣يت يؿك٩٭ة ٦٪ةقجح، ك٨٦ ز٥ كاحلؿيح يف دٛكري ٬ؾق اجلىٮص ثةأل
ٚبل يججيغ أف دسٮف ٬٪ةؾ منلكح يف إاعدة دٛكري ٬ؾق اجلىٮص يف 

 ًٮء ٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة كا٣ٞة٩ٮف ادلكيل. 
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 إىلا دٕ يٞٮؿ اتلةحلح ا٣يتاآليح كاجله ا٣ٞؿآين املٕين ٬ٮ 
ارِق   ﴿ /ٚي٭ة ارِقَة   َوٱلسَّ ِٓا   َوٱلسَّ ُ   فَٱۡقَطع  يِۡدَي

َ
ِ  َجَزآَء   ىاأ َٰٗل  َكَسَبا ىاب  ًََك

ِيَ  ِه  و   أثٮ ٠ذت ظير. [ 38/ ؽةاةامل] ﴾ ٣٨ َحِكيه   َعزِيز   َوٱللَّ   ٱللَّ
 / يٌل ٦ة اآليح ٬ؾق ظٮؿ ا٢ٌٛ٣

دٕجري "إُٝٮا" ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ُٝٓ كاذلم يٕين  اقذؼؽـ ا٣ٞؿآف
ة أكاجلؾ  ٌن ٓ ظؽ ل٤يشء  أكاحلــ  ابلرت، كٝؽ يٕين أي  أكامل٪ٓ  أكًك

اهلضؿ كاال٩ُٞةع ٨ٔ اليشء، كأيًّة اكف املٕىن املكذٮىح ٨٦ اجله 
ٚ٭٢ يكذُيٓ برشه أف يؽيع احلٞني امل٤ُٜ يف أف املٕىن اذلم دٮو٢ 

 ...إحل٫ ٬ٮ املٕىن اذلم يؿيؽق ا؟

ال يٕين ٬ؾا أف دٛكري الرشيٕح اإلهليح ال ٚةاؽة ٦٪٫؛ ث٢ يٕين أف 
اتلٛكريات ا٣يت دٮو٢ هلة ا٣ٛٞ٭ةء ْل دلؿد اصذ٭ةدات حمذ٤٧ح تلٛكري 

يؿيؽق ا، ك٦ٓ ٬ؾا ال ي٧س٨ أذجةر أم ٝٮا٩ني ٠ذ٤ٟ ا٣ٞٮا٩ني ا٣يت  ٦ة
ة ظٞيٞينة هلؾق املٕةين امل ٞن  عذ٤٧ح. دٌٕ٭ة ادلك٣ح كدٞٮـ ثت٪ٛيؾ٬ة دُجي

ػ٤ٛيذ٭ة ٬ٮ  أكٗري أف ٝة٩ٮف أم دك٣ح ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ أوٮهلة 
ٝة٩ٮف ػةص ثذ٤ٟ ادلك٣ح. كب٭ؾا يذأكؽ يف ٢ّ ٬ؾا املٛ٭ٮـ ثأ٫٩ ال 

٫، ث٢ رب ت ٦ةدٛؿض ادلك٣ح ا٣زتا ٧ةيٮصؽ دي٨ ي٧س٨ لرلك٣ح أف دًٛؿ
دٛؿض  ٧ةرب أكمؼىيح قةاؽة ثني أٚؿاد املضذ٧ٓ )املؽرقح اثلة٩يح(، 

٤جيح أٝؿب  ٦ة ىل(، ك٦ٓ ٬ؾا كاملٛ٭ٮـ اإل٣ٔل )املؽرقح األ إىليؿاق اأٗل
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٫ كد٪ٛيؾق ٨٦ ٝٮا٩ني  ٚإف ٨٦ املؤًلؽ يف لكذة احلةتلني أف اذلم يذ٥ ًٚؿ
ٕ٭ة  ٣حف ا٣ٞة٩ٮف اإل٣ٔل. كيٕين ٬ؾا أف اكٚح ا٣ٞٮا٩ني ا٣يت يذ٥ ًك
ٓ ا٣برش، كجيت اتلٕةم٢  كد٪ٛيؾ٬ة يف دك٣ح ٨٦ ادلكؿ لك٭ة ٨٦ ًك

 1ىلع ٬ؾا األقةس...٦ٕ٭ة 
ذا ماك٩ح ٠جرية دلظي اتلٞؽي٥  ٧ةمك٤ ةال يكذؽيع األمؿ اعمل

الكة٣ٙ ذ٠ؿق ىلع لكةف أيب ا٢ٌٛ٣، ٚةلكبي٢ الٮظيؽ اذلم ق٫١٤ أثٮ 
٬ؾق االقت٪ذةصةت ك٨٦ ز٥ ا٣تن١يٟ يف ٚ٭٥  إىلا٢ٌٛ٣ ل٤ٮوٮؿ 

ؿبيح ابلجيح ا٣ٕ أك( تنٮي٫ قيةؽ اآليح ال١ؿي٧ح 1الرشيٕح دذ٧س٢ لك٭ة يف/ )
   2( اتلضة٢٬ اتلةـ ل١يٛيح ٚ٭٥ الؿقٮؿ كدُجي٫ٞ هلؾق اآليح.2لآليح، )

                                                                    
ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣، "اإلنكةف كتؽم ا٣زتاـ ادلي٧ٞؿاَيح،"، إ٣زياثير ثػٮًلؿ كبةربػةرا ثةر٩يػخ،  1

( ?Does Human Rights Need God؟ )الػؿب إىل)حمؿركف( "٢٬ ظٞٮؽ اإلنكةف حبةصح 
. 103-102ـ(، ص 2005)صؿا٩ؽ راثيؽز، ٦يتنضةف/ رشًلح كي٤يػةـ إيؿد٦ػة٩ـ ل٤ُجةٔػح كا٣جرشػ، اعـ 

ا٢ٌٛ٣ اٝذبف ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ثأك٤٧٭ة ٨٦ ا٧ٕ٣ػ٢ الكػةثٜ  أف أثة(. صؽيؿ ثةذل٠ؿ اتلأكيؽ ٨٦ الاكدت)
كتػؽم  اإلقػبلـثٕ٪ػٮاف/ " ا٣ٌٛػ٢ كآػػؿي٨ أيبدػأحلٙ دةريغ ا٣جرش(، ٦ػ٨ )الكةثٜ ثةٔذجةر هل 

( )ثؿيجكػػذٮف/ ٦ُػػةثٓ Islam and the Challenge of Democracyادلي٧ٞؿاَيػػح،" )
 .35ـ(، ص 2004ثؿيجكذٮف، اعـ صة٦ٕح 
ٚ٭٧ػ٫ جلىػٮص  أكآػػؿي٨ ال يٕذػربكف دُجيػٜ اجلػ   أكا٣ٌٛػ٢  جتؽ أثة٣حف ٨٦ املؽ٬ل أف  2

ة  ػت  أكا٣ٞؿآف م٤ـ٦ن أ٫٩ كيح ٨٦ ا، ك٣حف ٬ؾا ث٧ٞةـ مل٪ةٝنح ٬ؾق ا٣ٌٞيح اآلف، ك٣س٨ ىلع ٦ػ٨ يٗؿ
زراثٮزك تخ ٔ٪ٮاف " ظضيح الكػ٪ح  اإلَبلع ىلع مـيؽ ٨٦ اتلٛىي٢ أف يٞؿأ ٠ذةب املؤ٣ٙ دمةؿ ادلي٨

 .  127 – 103 ٛعةت( وThe Authority and Importance of the Sunnah" )كأ٧٬يذ٭ة
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/ ل٥ د٢ٞ اآليح "ٚة٫ُٕٝ" كإ٩أك " ٥ٕ٩ ٧.1ةأيؽي٭ ٝة٣خ رصاظح "ٚةُٕٝٮا ٧ةالن
 ٦ةٝؽ ت٢٧ ٣ْٛح ٔؿبيح ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املٕةين املضةزيح ٣س٨ ٔ٪ؽ

يكذؼؽـ ٬ؾق ال٤ْٛح يف قيةؽ ٦رتاثٍ ٦ٓ ثٕي اللك كؿ ت املٕي٪ح دـ٧ةت
املٕةص٥ ا٣ٕؿبيح  إىل٬ؾق املٕةين املضةزيح، كهلؾا رصٓ الاكدت ٬٪ة 

األوي٤ح ٦س٢ "لكةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس كد٭ؾيت ال٤٘ح كا٣ٞةمٮس 
" دذ٨٧ٌ ٧ةاملعيٍ" كل٥ جيؽ أم إمةرة ملى٤ُط ثىي٘ح "إُٝٮا أيؽي٭

ٓ ظؽ ل٤يشء  أك٦ٕةين ٦س٢ ا٣يت ذ٠ؿ٬ة أثٮ ا٢ٌٛ٣/ "يٕين احلــ   أكًك
ة ٦س٢  أكامل٪ٓ  ٛن اهلضؿ كاال٩ُٞةع ٨ٔ اليشء." كأٔيؽ ا٣ٞٮؿ ثأف تؿي

 مؿكر ال١ؿاـ ىلع ال١سري ٨٦ املك٧٤ني.  ٬ؾا ل٤٪ه ال أّ٪٫ ي٧ؿ
َٮيبلن ٩ةٝل ٚي٫ املكأ٣ح املٕؿكٚح يف  ٦ة٠ذت أثٮ ا٢ٌٛ٣ الك

ك٢٬ لك دلذ٭ؽ  ؟اتلةريغ ا٣ٛٞٔل بنأف ٦ىت جيٮز ل٤ٛٞي٫ أف جيذ٭ؽ
ف لك دلذ٭ؽ مىيت يف اصذ٭ةدق، ء أ٧ةمىيت؟ ٚٞؽ رأل ثٕي ا٤ٕ٣

يؿل  ٧ةدٮو٢ إحل٫ ثةصذ٭ةدق يؤػؾ ىلع أ٫٩ وٮاب، ثح٪ ٦ةث٧ٕين أف 
ء أ٫٩ ٦سةب ىلع اصذ٭ةدق ل١٪٫ ي٧س٨ أف يسٮف ٧ةٚؿيٜ ٨٦ ا٤ٕ٣

                                                                    
1٥ ثةلرضكرة الؿبٍ ثني ٣٘ح كأػؿل ك٣س٨ يكذُيٓ املؿء اإلديػةف ال ي٧س٨ أ٫٩  ٨٦ ىلع الٗؿ

مل٧سػ٨ أف يٕػين ث٧ٞةثبلت ٝؿيجح ٨٦ املسةؿ املؾ٠ٮر أىلع الىٛعح. لٮ ٝةؿ مؼه/ "٫ُٕٝ" ٧ٚػ٨ ا
 أك٬ؾا أ٫٩ ٦٪٫ٕ ٨٦ دػٮؿ ث٪ةيح ٦ة كإف اكف ٨٦ املعذ٢٧ أف يٕين ذلٟ أ٩ػ٫ ٝةَٕػ٫ أز٪ػةء ظؽيسػ٫ 

ص٫ كأز٪ةء مؿكرق. ك٣س٨ ٔ٪ؽ٦ة ٩ٞٮؿ/ " ُٝٓ يؽي٫" ٚإف ذلٟ يؿٚٓ دميٓ األ أكأز٪ةء ٝيةدد٫ الكيةرة 
ييح   اإلجن٤زييح[. ردق املؤ٣ٙ ثةل٤٘حأكاألػؿل املعذ٤٧ح يف املٕىن ]دؿدمح ملسةؿ دًٮ
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ؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ثٕؽ رسد ٬ؾق امل٪ةٝنح ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ يف ًٮء أكخمُبنة. كحي
ع ا، كال مٟ ٬ٮ ظٞيٞح رش ٦ةالك الؿأيني ال يكذُيٓ املؿء أف جيــ 

يح  أف ٬ؾا االقت٪ذةج ي٧س٢ هل أ٧٬يح ٠ربل، ٚج٪ةءن ىلع ٬ؾق ا٣ًٛؿ
ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املؾا٬ت الرشيٕح يٌل/ " د٥ٌ  ٦ةي١٧٪٫ ا٣ٞٮؿ ث٧س٢ 

ك٨٦ ز٥ ٚبل ي٧س٨  1كمكذٞي٧ح"، كاآلراء ا١ٛ٣ؿيح، كٍل٭ة وةحلح
 ظٞيٞذ٫ يف يٕذ٧ؽ أك –اقذٞىةء ٧٩ٮذج إقبلَل صؽيؽ يذٮاٜٚ ٦ٓ 

 أك ا٢ٌٛ٣ أثٮ جتة٢٬ ك١٬ؾا. اإلنكةف حلٞٮؽ املٕةرص ا١ٛ٣ؿ –ىلع
 ظضذ٫ دلظي صؽيؿة ْل ث٢ األ٧٬يح اغيح يف ٩ُٞح ٨ٔ د٘ةىض ٧ةرب

ٟ أف اجلٞةش اذلم رسدق كالنٟ اذلم أ٣ًف ثْبلهل ىلع ذل ثأك٤٧٭ة؛
جنؽ أف ٬٪ةؾ  ٧ة٬ٮ يف أمٮر االصذ٭ةد، ثح٪ ٧ةإجيةد احلٞيٞح ا٣ٞةَٕح إ٩

الك٪ح  أك٫٩ "ال اصذ٭ةد ٦ٓ اجله ]أم ٩ه ا٣ٞؿآف ح دٞٮؿ ثأذٝةٔؽة زةث
هلة أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٦س٢ ظؽ أكُٝيع ادلال٣ح[، كًلسري ٨٦ اجلىٮص ا٣يت يت٪

ك٨٦ ز٥ ٤ٚحكخ  ،اليٝح الكة٣ٙ ذ٠ؿق ْل ٩ىٮص ّة٬ؿة ادلال٣ح
 حم٢ اصذ٭ةد ٝؽ ال يك٥٤ ٨٦ اخلُأ.

الًظِ أف االقت٪ذةصةت ال٧ٌ٪يح ا٣يت ينري إحل٭ة أثٮ ا٢ٌٛ٣ 

                                                                    
احلػؽايث،"، صٮزيػٙ رك٩ػـك كآػػؿكف  اإلقبلـػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣، " ا٣زتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف يف 1

 .  321)حمؿركف(، ص. 
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٥ أف احلؽازحني  ٦س٤٭ة ٦س٢ اقت٪ذةصةت اجلٕي٥ يٕٮز٬ة امل٪ُٜ ىلع الٗؿ
ٞبل٩يٮف، ٚبل يٕين دلؿد أف ثٕي  ٦ةاعدة  ـ٧ٔٮف أ٩٭٥ ٦٪ُٞيٮف ٔك ي
 إىلكع ثأك٫٤٧ يف ظةصح ظاكـ دٞج٢ ٝؽرنا ٨٦ النٟ أف املرشاأل

ةق،  د٧ـي٫ٞ إربنة كأف ل٧٤ؿء ابلؽء ٨٦ الىٛؿ كٜٚ اتلٛكري اذلم يًؿ
 ٦ةاحلٞني امل٤ُٜ ىلع وعح دٛكريق  إىل حيذةج ا٣ٛؿد كيف ا٣ٞة٩ٮف ال

ـاؿ إ٣ٞةء ّبلؿ ٨٦  إىلداـ ٬٪ةؾ أد٣ح اكٚيح تنري  وعح دٛكريق. ال ي
ح ثٮصٮد دٛكريات صؽيؽة لكيحن ١ٚؿة راجئح ثني ٧ةالنٟ ك٨٦ ز٥ الك

ؽ ٦سةؿ اجلٕي٥ ل٤تن١يٟ يف الرشيٕح  احلؽازحني كاتلٞؽ٦يني )كا٣يت يٕي
دجًف املٕةين ال٧ٌ٪يح املرتدجح ىلع ٬ؾق  ٦سةالن هلة( ك٦ٓ ذلٟ
ري ٦٪ُٞيح دأكا٣تن١ياكت ا٣يت حي  . ٧ة٦ةلٮف إٝعة٦٭ة ٦ذُؿٚح ٗك

دسٮف آراء ٔجؽ ال١ؿي٥ رسكش أمؽ دُؿٚنة ٨٦ اآلراء  ٧ةرب
ق/ "دربز امل٪ةٝنةت ا٣يت أكأيؿي٨ دٞٮؿ  ٧ةكًل 1قجٜ ٦ةا٣يت ٩ةٝن٪ة٬ة يف 

كا٣تكة٦ط كظٞٮؽ أزةر٬ة ٔجؽ ال١ؿي٥ رسكش ظٮؿ ادلي٧ٞؿاَيح 
ة ٦ٓ ادلٔٮات ا٣٘ؿبيح احلةحلح حلٞٮؽ  ٞن اإلنكةف ىلع أ٩٭ة األكرث دٮاٚ

ٔ٪ؽ ٔجؽ   الؿاحيس يؿ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٕؽا٣ح٦ةكد٤ؼه آف  2اإلنكةف."

                                                                    
يٕذرب املؤ٣ٙ أف آراء ٔجؽ ال١ؿي٥ رسكش أ٢ٝ دأزرينا يف ا٣٘ؿب كبني أ٬ػ٢ الكػ٪ح ىلع ظػؽو  1

 قٮاء كذلا ٨٤ٚ يك٭ت يف احلؽير ٨ٔ آراا٫.
 . 112ق، ص أكآري٨  2
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ال١ؿي٥ رسكش يف ٝٮهل/ "٣ٞؽ جتؿأ رسكش ىلع ا٣ٞٮؿ ٔبل٩يح ثأف 
، كأ٫٩ يججيغ ل٤رشيٕح اإلقبلـ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٕؽا٣ح اكف مٮصٮدنا ٝج٢ 

ك١٬ؾا يذٌط أف ٩ْؿيح  1ح أف دذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ٕيةر ا٣ٕؽا٣ح."ي٦اإلقبل
ىلع  ٧ةٔجؽ ال١ؿي٥ رسكش دٞٮؿ ثأف دي٨ ا جيت أف يسٮف ٝةا

، دكف اتل٪ٮي٫ ىلع ظٞيٞح ٧ٗٮض مى٤ُيح ٦2ٛ٭ٮَل ا٣ٕؽا٣ح كاحلؿيح
احلؿيح ٝؽ  أك"ا٣ٕؽا٣ح" ك"احلؿيح"، كأف ٦ٛ٭ٮـ النؼه ل٤ٕؽا٣ح 

س٢. ث٢ إ٫٩ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأف خيذ٤ٙ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮـ مؼه آػؿ هلؾق  ال٧ي
يكذُيٓ  ٦ةاهلؽم اإل٣ٔل إذا اكف ٬ؾا ٬ٮ لك  إىلا٣برش ال ظةصح هل٥ 

 اهلؽم اإل٣ٔل أف يٞؽ٫٦. 
 

                                                                    
 .53كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص.  اإلقبلـآف إ٣زياثير ٦ةيؿ، " 1
ذاد٭ػة يف ال١ذػةب اذلم ظػؿرق  ضػح. يُؿح أثٮ ا٢ٌٛ٣ احل87-86 ٛعةتق، وأكا٩ْؿ أري٨ 2

، ظير يٞٮؿ/ "إف ا٣ٕؽا٣ح كَل ٦ة ٬ٮ رضكرم تلعٞيٞ٭ة يف كص٭ح ٩ْػؿم 330رك٩ـك كآػؿكف، ص. 
ة أف  د٧س٢ ا٣ٞة٩ٮف اإل٣ٔل كق٤ُةف اإلهل كذاد٫ ا٤ٕ٣يح." ٌن احلضش ا٣ػيت  إظؽلك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أي

وةٗ٭ة أثٮ ا٢ٌٛ٣ دٞيض أف "االصذ٭ةد" اذلم يسٮف يف اجلىٮص ا٣ٞؿآ٩يح ٬ٮ اصذ٭ةد ّين، ك٦ػٓ 
أيح ٩ىٮص( أقػ٭٢  إىل٬ؾا ٚيجؽك أ٫٩ يؿل أف ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٕؽا٣ح ا٣يت يٞرتظ٭ة اآلف )كاذلم ال يكت٪ؽ 

 ُٕٝيذ٫. إىليف الٮوٮؿ 
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ٔكفات املخفيلث ةٓؼا املِٓز  اتل
٥ مم  ذَّةب ا٣٘ؿبحني ي٤ٕٞٮف آ ةىلع الٗؿ الن ٦ةيجؽك أف ثٕي ال١ي

ذَّةب املك٧٤ني كيف ٦س٢ ٬ؾا امل٪٭ش اذلي٨  ٠جرية ىلع ٦س٢ ٬ؤالء ال١ي
إال أف ٨٦ احلٞةاٜ ابلح٪ح أف ٬ؾا امل٪٭ش  1،اإلقبلـيتجٕٮ٫٩ يف ال١ذةثح ٨ٔ 

٬ؾق احلٞيٞح  إىلثأرسق. كتنري أري٨  اإلقبلَل٨٣ جيؽ ٍٝ ٝجٮالن يف ا٣ٕةل٥ 
ا اجلٕي٥ ء أمؿيسيٮف من٭ٮركف ٦س٢ ٔجؽ ٧ةٚذٞٮؿ/ "٣ٞؽ ٠ذت ٤ٔ

يؿ ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف بنلك م١سٙ ٣س٨ يْ٭ؿ ٦ةكآف إ٣زياثير 
 2ربة ا٣٘ؿبيح."أكحلح ك٧ة٬ري أمؿيسة النةدأزري٥٬ ثىٮرة ٠جرية ثني دم

                                                                    
 اإلقػبلـسةؿ ز٪ةء آف إ٣زياثير ٦ةيؿ ىلع اجلٕي٥ كأثػٮ ا٣ٌٛػ٢ يف ٠ذةث٭ػة "ا٩ْؿ ىلع قبي٢ امل1 

 .58كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص. 
، "يؽرؾ ٔجؽ ا اجلٕي٥ ٬ؾق احلٞيٞح، ل١٪ػ٫ يػجًف ٦ذٛػةابلن ظػٮؿ إماك٩يػح 7ق، ص أكأري٨  2

ثةل٤٘ػح  ( " رب٧ة يجؽك ٨٦ املاكثؿة أف دذٮٝٓ أف جتػؽ ٠ذةثنػة م١ذٮبنػة187 - 186دأزريق" ظير يٞٮؿ )
، كىلع اإلقػبلَلاإلجن٤زييح كحمْٮرنا يف ثٕي ادلكؿ املك٧٤ح كأف يسٮف هل دػأزري ٠جػري يف ا٣ٕػةل٥ 

٥ ٨٦ ا٣ُجيٕح ل٤ٕؽيؽ ٦ػ٨ املضذ٧ٕػةت  املعةِٚ مل٥ْٕ األ٧ْ٩ح الكيةقيح كاالجتةق االقتجؽاديحالٗؿ
 يف ٔٞػٮؿ ك٤ٝػٮب  إال أ٩ين أٔذٞؽ أف األٚاكر املُؿكظح ٬٪ة قٮؼ جتػؽ ٝجػٮالن اإلقبلَليف ا٣ٕةل٥ 

 يف رب٧ػة –ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني، كذلٟ ليشء كاظؽ ك٬ٮ أف ٥ْٕ٦ ٬ؾق األٚػاكر مٮصػٮدة ثة٣ٕٛػ٢
ٞٮؿ ٤ٝٮب يف –ىلكاأل ا٣ُٛؿيح وٮرد٭ة  ا٣ػيت اجلةمػبح، األصيػةؿ القػي٧ة املك٧٤ني ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ٔك
ة األكرث األٚؿاد د٥ٌ َن ال١ذػةب  ٬ػؾا يسػٮف أف كأد٤ُػٓ آم٢ ٚإين ذلا االصذ٧ةيع، اتل٘يري يف ننة

 ٦ػ٨ ػػبلؿ دٞػؽي٥ ٬ػؾق األٚػاكر يف اإلقبلَلؾا اتل٘يري املؿصٮ يف ا٣ٕةل٥ هل املكجت ث٧سةثح ا٣ٕةم٢
، ٧٠ة أف ٦ة يذ٧زي ث٫ ا٣ٕةل٥ احلؽايث ٨٦ دػؿاثٍ زٞػةيف اإلقبلَلأق٤ٮب مةم٢ ٦٪٥ٌْ ي٧ؽ٬ة ثةمل٪ُٜ 

 جي٢ٕ ٨٦ الىٕت إٝىةء ثٕي األٚاكر كاتل٤ٞي٢ ٨٦ أزؿ٬ة."
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أػؿل ٨٦ ا٣ٕةل٥،  كل٥ دٛي أري٨ قجت ٔؽـ دأزري ٦س٢ ٬ؤالء يف أحنةء
ء املك٧٤ني كا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٧ةأف ا٤ٕ٣ إىليؿصٓ الكجت يف ذلٟ  ٧ةرب

ري وعيعح ٧ٔٮـ  املك٧٤ني يؿكف أف ٬ؾق األٚاكر أٚاكرنا ٤٘٦ٮَح ٗك
ذةب ٠ذةثةد٭٥  ثةملؿة، كيف احلٞيٞح يذٕضت املؿء مل٨ يٮص٫ ٬ؤالء ال١ي
ىلع كص٫ اتلعؽيؽ، ث٢ أوجط ٨٦ املٕٞٮؿ أف يتكةءؿ املؿء ٢٬ ثة٢ٕٛ٣ 
٥٬ يسذجٮف ٍٚٞ لؤلكةدي٧يني ا٣٘ؿبحني اذلي٨ يجؽكف مكذٕؽي٨ 

 ؟ اإلقبلـ٨ٔ  ٣ٞجٮؿ أم ٩ْؿيح صؽيؽة
 اإلقبلـالت أػؿل ل٤ؿبٍ ثني أكيض حمة٣ٞؽ اك٩خ ٬٪ةؾ يف امل

ريق ٨٦ املؾا٬ت ا١ٛ٣ؿيح كٌل٩خ ٥ْٕ٦ ٬ؾق املع الت دجٮء أكٗك
ف ىلع قبي٢ املسةؿ أف يٛ٭٥ ٠يٙ ٦ةكيكذُيٓ ٩ٮح ٚيرل ثة٣ٛن٢ اتلةـ.

يؾ٠ؿ٩ة  اإلقبلـأف ٬ؾا امل٪٭ش اذلم ي٧ُط يف ث٤ٮرة ملك صؽيؽ ٨٦ 
ة ىلع ٦ةالت الكةثٞح ا٣ٛةم٤ح، يٞٮؿ ٚيرلأكثة٣ٕؽيؽ ٨٦ املع ٞن ف ٤ٕ٦

 ؿ أيب ا٧/٢ٌٛ٣ةأٔ
 اإلقبلـدؾ٠ؿ٩ة ٦س٢ د٤ٟ اجل٭ٮد اك٣يت يجؾهلة أثٮ ا٢ٌٛ٣ دل٦ش 

كادلي٧ٞؿاَيح يف زٮب كاظؽ ثة٣ٛبلقٛح املك٧٤ني يف ا٣ٞؿكف الٮقُٯ 
٦يح اعمليح رؤيح إقبل كاذلي٨ قٕٮا دل٦ش أٚاكر أرقُٮ كأٚبلَٮف يف

أوي٤ح، كأق٭ت ٚبلقٛح ٦س٢ ا٣ٛةرايب كاث٨ رمؽ كاث٨ قح٪ة يف ٠ذةثح 
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أدثيةت ٤ٚكٛيح ٠جرية، ٣س٨ أزؿ٥٬ ا١ٛ٣ؿم اكف هل وؽل أكرب يف 
 1ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب كوؽل أ٢ٝ ٦٪٫ يف ا٣ٕةل٥ ا٣ٛةريس ٦ٞةر٩ح ثة٣ٕةل٥ ا٣ٕؿيب.
كال ي٧س٨ أف ٩ذٮٝٓ أف ٠ذةثةت أٚؿاد ٠٭ؤالء ك٥٬ يف 

كةدي٧يح يف ا٣٘ؿب قي١ٮف هلة دأزري ٝٮم ىلع أرض الٮاٝٓ ٦٪ةوج٭٥ األ
إذا اك٩خ احلضش ا٣يت يُؿظٮ٩٭ة ٤٘٦ٮَح  ٧ة، القياإلقبلَليف ا٣ٕةل٥ 

ظىت تٜٞ  اإلقبلـٕ٪ٜ ٩ىٮص ي٤ٕٛٮ٫٩ ٬ٮ حل ٦ةٚلك ظؽ ثٕيؽ،  إىل
 هل٥ "٩ذةاش كأ٬ؽاؼ ظٞٮؽ اإلنكةف" ا٣يت ي٪ةدكف ث٭ة. 

ذةب كالكجت يف أف ٦س٢ ٬ؾق ال١ذةثةت  د٤ًف وؽا٬ة ثني ال١ي
ا٣٘ؿبحني ىلع ١ٔف ال١ذةب املك٧٤ني أف ٠سرينا ٨٦ ا٣٘ؿبحني ال 

احل٭ٮديح، كىلع  أك٨ٔ اجلرصا٩يح  اإلقبلـ ٦ؽل اػذبلؼ يؽرًلٮف
٥ ٨٦ أف ابلٕي يف ا٣٘ؿب ٝؽ يذٮٝٓ ءء ٨٦ اإلوبلح يف ا٣ٕةل٥  الٗؿ

أف ٬ؾا ٨٣  رد٨ لٮزؿ يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب إاٌل ٦ةٝةـ ث٫  ٦ةحيةيك  اإلقبلَل
يسٮف هل أزؿ ٍٝ ثني املك٧٤ني. ٚةملٕزت٣ح ل٥ دىجط ٍٝ اجل٧ٮذج 

                                                                    
 اإلقػبلـ٨ ثٕ٪ٮاف "يآػؿك ا٢ٌٛ٣ أيب ٠ذةب ػةدل ٩ٞبلن ٩٨ٔٮح ٚيرل٦ةف، "األم٢ األ٢ٌٚ"،  1

. ي٧س٢ اثػ٨ رمػؽ 61ـ(، ص 2004كتؽم ادلي٧ٞؿاَيح" )ثؿيجكذٮف/ ٦ُةثٓ صة٦ٕح ثؿيجكذٮف، اعـ 
كاملٕؿكؼ ثأ٫٩ أظؽ ٠جةر ا٣ٛبلقٛح املك٧٤ني يف ا٣٘ؿب أظؽ اجل٧ةذج اتلةرخييح ظير يٞػٮؿ قػيؽ 

ح ٦ٞجٮؿ أ ثػ٨ رمػؽ ٤ٝي٤ػني يف ا" املٕؿكٚػح ىلع ٩ُػةؽ كاقػٓ/ "اكف أدجػةع اإلقبلـمحؽ يف "مٮقٔٮ
ح اإلقبلـ ، تؿيػؿ يب لػٮيف كآػػؿكف )٦ؽي٪ػح اإلقػبلـ." )قيؽ ٦ٞجٮؿ أمحؽ، "اث٨ رمؽ"، مٮقػٔٮ

 (.919ـ(، املضرل اثلة٣ر، ص 1986حلؽف، اجلةرش أ.ىج. ثؿي٢، اعـ 
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الكةاؽ )كإف اك٩ٮا ٝؽ دٞرلكا الك٤ُح بلٕي الٮٝخ(، كًلؾلٟ اكف 
ثٕي اتلأزري إال أ٩٭ة  1ل٤عؿًلح احلؽازيح ا٣يت ٝةد٬ة ٔجؽق األٚ٘ةين

اظذٮت ٤ٔي٫ ٨٦ أػُةء ك٦ٛة٬ي٥ ٤٘٦ٮَح.  ةدظٌخ مل ٦ةرساعف 
عٮ ٝؽ يسٮف دلاعة احلؽازح املٕةرصي٨ دأزري ٠جري يف كىلع ٬ؾا اجل

، إال أ٫٩ ٨٦ الىٕت ل٤٘ةيح أف اإلقبلَلا٣٘ؿب كيف ثٕي أحنةء ا٣ٕةل٥ 
ني  – ثبكةَح –ألف  ٩ذٮٝٓ أف يىجط ٬ؾا ٬ٮ اجل٧ٮذج الكةاؽ، املٕةًر

ا، ٠ خيذ٤ٙ ٔ٪٫ يف  اإلقبلـأف املٮٝٙ يف  ٧ةهلؾا ا١ٛ٣ؿ ٠سريكف صؽن
 اإلقبلـص٫، ًٕٚل قبي٢ املسةؿ ال ييٮصؽ يف أكاجلرصا٩يح ٨٦ ٔؽة 

أف  ٧ةينضٓ اجلةس ىلع اثلٮرة ًؽ٬ة، ٠ ةرس االًُ٭ةد مم٧ةد ٠٪حكح
 ٝؽ مٕؿ ٠سريكف جتةق اإلجني٢. ٧ةا٤ٕ٣ٮـ احلؽيسح ل٥ دسؾب ا٣ٞؿآف ٠
ة  إىلصؽيؿه ثةذل٠ؿ ٝج٢ اال٩ذٞةؿ  ٌن ػؿل أف ٬٪ةؾ أي

ي
صـايح أ

ثةدلٚٓ احلٞيٌف اذلم يذ٤ٕٜ  ٧ةثٕي اجلٞةط النةاسح ل٤٘ةيح ٚي
. كال يججيغ أف يجىس اإلقبلَلرق٫ ٩ْؿيح ادلي٨ احلؽايث ىلع ا٣ٕةل٥ ٧ةد

ريٞخ يف ٦ةاملؿء د٤ٟ ادل
ي
ربة ٩تيضحن ملس٢ ٬ؾق أكء ال١سرية ا٣يت أ

احلؿٌلت املذٛة٤ٔح ٦ٓ احلٞةاٜ الكيةقيح، كال حيذةج املؿء إلدراؾ ٦س٢ 
خ ٔ٪ٮاف/ "الرصاع ف ٬ٮزيل ت٦ة٬ؾق احلٞةاٜ قٮل ٝؿاءة ٠ذةب ٩ٮر

                                                                    
 . ]املرتص٥[٢ٕ٣ الاكدت يٞىؽ دمةؿ ادلي٨ األٚ٘ةين 1
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 Religiousـ") 1536ـ كظىت اعـ 1400ربة ٨٦ اعـ أكادليين يف 

Warfare in Europe 1400-1536 كًلذةب ريتنةرد دكف تخ ،)
ـ" 1715ـ كظىت اعـ 1559ٔ٪ٮاف/ "ٔرص احلؿكب ادليجيح ٦٪ؾ اعـ 

(The Age of Religious Wars 1559-1715 حلؽرؾ أ٩٪ة ٩ذعؽث )
٨ٔ ٝؿكف ٨٦ "احلؿكب ادليجيح" ثني اجلىةرل ٩تيضح هلؾق 
اإلوبلظةت ا٣يت ظؽزخ يف ال١٪حكح كا٣يت ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ ثأف 
ا تلةرخي٭ة اخلةص. كيف ٢ّ ا٣ٞٮة  اجلرصا٩يح اك٩خ يف ظةصح إحل٭ة ٩ْؿن
ا٧ٕ٣يةء ل٤رصاع املٕةرص كظٞيٞح أف ا٣ٕةل٥ ٝؽ أوجط "ٝؿيح و٘رية" 

الىٕت أف ٩ذؼي٢ أف محبنة ث٭ؾق ا٣ُجيٕح ٝؽ ي٤ُٜ هل  أوجط ٨٦
احلٮـ. ك٦ٓ ٬ؾا، ٨٧ٚ املعـف أف ٩ذٮٝٓ  اإلقبلَلا٣ٕ٪ةف يف ا٣ٕةل٥ 

ا ظذ٧ينة ٔ٪ؽ ة أف ٬ؾا ٝؽ يىجط أمؿن ٌن ييسؿق اجلةس ىلع ٝجٮؿ  ٦ةأي
آراء يف دي٪٭٥ ال يؤ٦٪ٮف ث٭ة كال يذٮاٚٞٮف ٤ٔي٭ة. ٚجؽكف إٝ٪ةع 

ح ا٣ٞٮيح ثأف ٬ؾق اتل٘ريات ياإلقبل٦حلضش الن ٨٦ ػبلؿ اأكاملك٧٤ني 
٦ٞجٮ٣ح كرضكريح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ إقبل٦يح قٮؼ يسٮف ا٣ٕ٪ٙ ٬ٮ 

. كٝؽ أػٜٛ احلؽازٌيٮف املٕةرصكف يف كص٭ح ٧ةاجلتيضح األكرث اظذ الن
٭٥ آراء٥٬ ثةق٥  ٩ْؿ املؤ٣ٙ يف ٔؿض أيح ظضش ٦ٞ٪ٕح كأ٩٭٥ ثًٛؿ

ؤدم ىلع األرصط أم دٔٮة أػؿل ٚإف ٬ؾا قٮؼ ي أك"ظٞٮؽ اإلنكةف" 
 امل٪ٕٛح. ثؽؿ مـيؽ ٨٦ الرضر إىل
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تلائً ٍُ  املِٓز ال
ادلي٨ ثٮص٫  ٧ة)كرب اإلقبلـيؿل امل٪٭ش املتنةا٥ يف صٮ٬ؿق أف 
يأيت احلؽير ٨ٔ د٪ٛيؾ ظٞٮؽ  ٦ةاعـ( ٦ٕٮؽ أكرث ٦٪٫ مكةٔؽ ٔ٪ؽ

ذَّةب ٬ؾا امل٪٭ش املتنةا٥ الىرب  اإلنكةف يف أحنةء ا٣ٕةل٥، كال يُيٜ ٠ي
٥ أ٩٭٥ يف ا٣٘ة٣ت  ةإلقبلـ "ثيكُل ٦ةىلع  املكذٞي٥" ىلع الٗؿ

األوٮيل". كيؽكر ٬ؾا امل٪٭ش ظٮؿ  اإلقبلَليكذؼؽمٮف مى٤ُط "
 زبلث ٩ٞةط راحكيح/ 

ثؿ٩ة٦ش مبلا٥ كيججيغ  ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص أف (1
 دُجي٫ٞ، كب٭ؾا ال يٮصؽ ٬٪ةؾ ماكف ألم دي٨ يجذ٭ٟ ظٞٮؽ اإلنكةف.

ح ثةلٮزةاٜ ا٣يت كٕٝذ٭ة، كإذا يبل٦اإلقجيت أف د٤زتـ ادلكؿ  (2
إذا اك٩خ  ٧ة٦ةٝؽ٦خ ٬ؾق ادلكؿ أيح تْٛةت يذ٥ رٌٚ٭ة كجتة٤٬٭ة د
ٕخ ٨٦ أص٫٤.   د٪ةيف ركح ٬ؾق الٮزةاٜ كاهلؽؼ اذلم ًك

ؿاؼ كا٣ٞٮا٩ني  (3 ا ٨٦ اأٔل ـءن ٣ٞؽ أوجعخ ظٞٮؽ اإلنكةف ص
ح ىلع كزةاٜ ياإلقبل٦ادلكحلح احلٮـ، كب٭ؾا ٚعىت لٮ ل٥ دٮٝٓ ادلكؿ 

٦ٕي٪ح ٚإف ا٣ٞة٩ٮف جيرب٬ة ىلع اال٣زتاـ ثةملٕةيري ادلكحلح. كيف الٮاٝٓ 
ذَّةب يٞٮلٮف بنلك كاًط أ٫٩ ٝؽ ظةف الٮٝخ  جنؽ أف ٬٪ةؾ ثٕي ال١ي
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ألف يكذؼؽـ املضذ٧ٓ ادلكيل اكٚح الكج٢ املذةظح إلصجةر ادلكؿ 
ؿاؼ ادلكحلح. ياإلقبل٦  ح ىلع اال٣زتاـ ث٧س٢ ٬ؾق اأٔل

ذَّةب اذلي٨ ي٧س٨ كىلع الؿ ٥ٗ أف ٬٪ةؾ ٔؽدنا ٠جرينا ٨٦ ال١ي
ا ٦٪٭٥  إدراص٭٥ تخ ٬ؾا اتلى٪يٙ ٚكٮؼ ٩٪ةٝل ٔؽدنا حمؽكدن

ا لٌيٜ املٞةـ.   ثةتلٛىي٢ ٩ْؿن
يؿ ٦ةؿ ا٣يت تذةج ٣رتًلزي ػةص ٠ذةب آف إ٣زياثير ٧ة٨٦ اأٔل
 Islamكظٞٮؽ اإلنكةف/ ا٣رتاث كالكيةقح" ) اإلقبلـتخ ٔ٪ٮاف "

and Human Rights: Tradition and Politicsوؽرت  (، كٝؽ
أف ال١ذةب  ٧ةالؿاثٕح ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب ٦٪ؾ كٝخ ٝؿيت ٠ ا٣ُجٕح

يكذؼؽـ ٠أظؽ ال١ذت ادلراقيح يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٦٪ة٬ش اجلة٦ٕةت يف  ي
يؿ ٝؽ اػذريت ٦ةأفَّ آف إ٣زياثير  إىلالٮاليةت املذعؽة، ثةإلًةٚح 
إلنكةف يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ كظٞٮؽ ا اإلقبلـل١٤ذةثح ٨ٔ ا٣ٕبلٝح ثني 

املؼذةرات األدثيح ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف، ٌٚبلن ٨ٔ ظٌٮر٬ة ا٣ٕؽيؽ 
 كظٞٮؽ اإلنكةف. ةإلقبلـيذ٤ٕٜ ث ٧ة٨٦ املؤد٧ؿات ممس٤حن املؿصٕيح ٚي

ؽ آف  يؿ ٦٪ةرصة ٝٮيح ٣ٕةمليح ظٞٮؽ اإلنكةف، كدٕين ٬ؾق ٦ةدٕي
يت ا٣ٕٞيؽة ثأف لك مؼه يف ا٣ٕةل٥ يكذعٜ ٩ٛف املجةدئ كاحلٞٮؽ ا٣

زٞةٚيح أف  أكرقح ديجيح ةدٞؿ٬ة ظٞٮؽ اإلنكةف حبير ال جيٮز ألم مم
يؿ ١ٚؿة ٦ةتٮؿ دكف ٝجٮؿ ٬ؾق احلٞٮؽ. كيف احلٞيٞح دؽظي آف 
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ط يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ةقجةت أف  ا٣جكبيح اثلٞةٚيح بنلك ٦ُٮؿ كدًٮ
داـ ذلٟ ال  ٦ةينةءكف ٨٦ دي٪٭٥  ٦ةرقح ةل٧٤ك٧٤ني اكم٢ احلؿيح يف مم

ين أف ٧ةيؿ دٞٮؿ/ "إ٩ين ثإي٦ةيجذ٭ٟ ظٞٮؽ اإلنكةف. ك١٬ؾا ٠ذجخ آف 
ٚأ٩ة أؤ٨٦ أف املك٧٤ني  اعمليةن  ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكيل ٝةث٢ ل٤ذُجيٜ

ينري ٬ؾا  1يح تخ ٤ْ٦ح ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل."٧ةأ٢٬ لاكٚح إصؿاءات احل
 ٨٦ ألق٤ٮبا ٬ؾا املؤ٣ٙ يكذؼؽـ ك٬٪ة –املعةيؽ أكاتلرصيط احل٧يؽ 

د٤ٕٜ ىلع ػٍُ ظٞٮؽ اإلنكةف  ٦ةيؿ ٔ٪ؽ٦ةتكذؼؽ٦٭ة  ا٣يت ال٤٘ح
 ؿكأل ا٣ٞةرئ ٢ٞٔ إىل يذأىت ةمم ثسسري أكرث ٦ٕةين إىل ٧ً٪نة –حياإلقبل٦
 اإلنكةين احلٜ ل٧٤ك٧٤ني أف دٞىؽ ٦ة أكرث دٞىؽ احلٞيٞح يف ٚٔل ك٤٬ح؛
 .اإلقبلـ دي٨ ٦جةدئ دجذ٭ٟ ا٣يت ا٣ٞٮا٩ني إدجةع يف

 اإلقبلـيؿ كاظؽة ٨٦ ٬ؤالء اذلي٨ يٞٮلٮف ثأف ٦ةأف آف  ٧ة٠
ا. ٚةملك٧٤ٮف يف أحنةء ا٣ٕةل٥ دذٛ ت كص٭ةت ٩ْؿ٥٬ أك٣حف ٝةبلنة كاظؽن

كظٞٮؽ اإلنكةف، ثٌٕ٭٥ يؿٌٚٮف ٬ؾا  اإلقبلـظٮؿ ا٣ٕبلٝح ثني 
يؿ ٦ة. ثة٣ُجٓ آف ٧ة٦ة٬٪ةؾ آػؿكف يٞج٤ٮ٫٩ د ٧ةاملٛ٭ٮـ ّة٬ؿينة ثح٪
ٟ أظؽ يف كصٮد ٦س٢ ٬ؾق اآلراء املذجةي٪ح ثني حمٞحن يف ٬ؾا إذ ال ين
ال ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يٞٛـ ٨٦ ٬ؾق احلٞيٞح  املك٧٤ني احلٮـ، ٗري أ٫٩

                                                                    
 .15كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "1
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٣حف ثٞة٣ت كاظؽ ل٤ٞٮؿ ٦جةرشة ثأف ٬٪ةؾ  اإلقبلـكدٔٮل أف 
يؿ يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ٦ةكدٞؿ آف  ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الىٮر املٞجٮ٣ح لئلقبلـ.

٫ كال ي٧س٨ أف فرب دسذت ٔ٪ اإلقبلـأ٩٭ة مؼه دػي٢ ىلع 
يججيغ أف يٞج٤ٮ٬ة ثىٮرة اكم٤ح، كيف ذلٟ  اإلقبلـاملك٧٤ني أم وٮر 

 يؿ/٦ةدٞٮؿ آف 
إ٩ين أرظت ثْ٭ٮر دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف امل٪٭ضيح يف دكؿ 

ح ثُؿؽ ياإلقبل٦قٍ كامليٮؿ املزتايؽة حنٮ دٛكري املىةدر كالرشؽ األ
ملجةدئ ادلكحلح ح كاياإلقبل٦د٢٧ٕ ىلع إجيةد اتلٮاٜٚ ثني الرشيٕح 

أدرؾ أ٩ين ثٮويف مبلظْح دػي٤ح  ٧ةحلٞٮؽ اإلنكةف، ك٦ٓ ٬ؾا داا
د٤ٕٜ ىلع اتلُٮرات اجلةريح يف دؿاث آػؿ ٝؽ ال يسٮف آلرايئ ٚي٫ 

املٕيةريح، ذلا ٤ٚكخ أٝؿ أيح ٝؿاءة ٦ٕي٪ح ل٤ٕٞيؽة  أكا٣ٞي٧ح اإللـا٦يح 
 ح كال أٚرتض اإلمةرة إيل أم اتلٛكريات ا٣يت يججيغياإلقبل٦

 1ل٧٤ك٧٤ني أف يٕؽك٬ة اتلٛكري املؿصيع لئلقبلـ.
ي٧س٨ أف ٩ٞج٢ ٝٮهلة/ "كال أٚرتض اإلمةرة إيل أم اتلٛكريات 

 ا٣يت يججيغ ل٧٤ك٧٤ني أف يٕؽك٬ة اتلٛكري املؿصيع لئلقبلـ"،
ك٣س٨ يف الٮٝخ ٩ٛك٫ جنؽ أف ٠ذةث٭ة يف ا٣٘ة٣ت م١ؿس 

ٕٙ ظٞٮؽ ا إلنكةف حلْ٭ؿ ٠يٙ أف ا٣ٛ٭٥ "املكذٞي٥" لئلقبلـ يٌي
                                                                    

 .15كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "1
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كٝؽ ال دجؽك ٨٦  1كذللٟ ال ي٧س٨ ٝجٮهل ٨٦ كص٭ح اجلْؿ ادلكحلح.
ٝؽ يٕذٞؽك٫٩،  ٦ةكص٭ح ٩ْؿ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل أ٩٭ة "تنري" ىلع املك٧٤ني 
رتاؼ ثآراء  ا٣يت ال دذٮاٜٚ  اإلقبلـل١٪٭ة يف الٮاٝٓ "د٤ُت" ٔؽـ األ

 ٦ٓ ثؿا٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة. 
ـ٥ٔ آف  ذٞةد ٠يؿ أ٩٭ة دؤ٨٦ ٦ةد ـ٥ٔ  ٧ةحبؿيح ادلي٨ كاأل ي

ا أف  دميٓ ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف املٕذؽ٣ني، كل١٪٫ ٨٦ الٮاًط صؽن
ذٞةد يف أظؽ األديةف  ةيؿ مل٦ةٚ٭٥ آف  رقذ٭ة ٬ٮ ةمم أكدٕ٪ي٫ لك٧ح األ
ا مل أكين ٧ةٚ٭٥ ٤ٔ ىن  ةحمؽكد صؽن ط أف ادلي٨ يٕي دٕ٪ي٫ اللك٧ح. ٚٔل دًٮ

يك٧ط هل ا بلذح ثةتلؽػ٢ يف الكيةقةت ثةملٕذٞؽات اخلةوح كال ي
 يؿ ٬ؾا ا٣ٛ٭٥ ٚذٞٮؿ/ ٦ةكا٣ٞة٩ٮف، كدؤًلؽ آف 

ٝؽ يسٮف دلل املك٧٤ني اٝذ٪ةع دةـ ثأف أٔؿاٚ٭٥ ادليجيح 
دذ٤ُت احنؿاٚةت ٨ٔ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، ك٦س٢ ٬ؾق املٕذٞؽات اخلةوح 

دسٮف ٬٪ةؾ  ٦ةجيت اظرتا٦٭ة، ك٣س٨ خيذ٤ٙ املٮٝٙ ٔ٪ؽ
ح يججيغ أف د٤ٕٮ ٚٮؽ ظٞٮؽ اإلنكةف، ياإلقبل٦٦ٕذٞؽات ثأف األظاكـ 

إصؿاءات لك٤ت  أككيذ٥ ظنؽ ٬ؾق املٕذٞؽات دل٥ٔ محبلت 
                                                                    

( دٞٮؿ/ " كىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ذلٟ، ٚإف ثػؿا٦ش ظٞػٮؽ 3ىلع قبي٢ املسةؿ ٠ذجخ آف ٦ةيؿ )ص 1
  ال دػـاؿ تكػذؼؽـ ٦ٕػةيري إقػبل٦يحاإلقػبلَليح ا٣يت ركصخ هلة ٦٪٧ْح املؤد٧ؿ اإلقبل٦اإلنكةف 

ة." َن  خمذ٤ٛح تلٞٮض احلٞٮؽ كاحلؿيةت ا٣يت يس٤ٛ٭ة ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل كًلأف األػري اكف ٦ٛؿ
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 أكاآلػؿي٨ ظؿيةد٭٥ ا٣يت يكذعٞٮ٩٭ة تخ ٤ْ٦ح ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل 
يذ٥ االقتن٭ةد ث٭ؾق املٕذٞؽات دل٥ٔ قيةقةت كٝٮا٩ني  ٦ةٔ٪ؽ

 ظ١ٮ٦يح ٦ٕي٪ح دجذ٭ٟ امليسةؽ ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، كب٭ؾا فؿج
ؿض ىلع احلٞٮؽ كاحلؿيةت ٨٦ دااؿة املٕذٞؽات  ٬ؾق ا٣ٞيٮد ا٣يت دٛي

 1اخلةوح املع٧يح تلؽػ٢ ٩ُةؽ الكيةقح كا٣ٞة٩ٮف.
يؿ ٝؽ ا٩ذ٤ٞخ ٨٦ احلؽير ٨ٔ ٦ةيذٌط يف ٬ؾق ا٣ٛٞؿة أف آف 

ذٞةد  يك٧ط هلة حبؿيح  إىلظؿيح ادلي٨ كاأل احلؽير ٨ٔ وٮر ادلي٨ ا٣يت ي
رقح. يؾ٠ؿ٩ة الك٦٭ة ث٧ٞٮ٣ح ٬رنم ٚٮرد الن٭رية/ "ي١٧٪ٟ ٧ةالٮصٮد كامل

 داـ لٮ٫٩ أقٮدنا." ٦ةثأم لٮف تج٫  (Model-T)ا٦ذبلؾ ٧٩ٮذج يت 

يط "وٮر" ٦ةؿ آف أكت يؿ يف أكرث ٨٦ ٦٪ةقجح بنلك رصيط دًٮ
ثٕي  إىلا٣يت يججيغ تنضيٕ٭ة كد٧ٔ٭ة كجي٤ٕ٭ة ٬ؾا دذٮو٢  اإلقبلـ

                                                                    
)اتلأكيػؽ . xv(، ص 1999)ثٮدلر، ٦ُةثٓ كيكخ ٚيػٮ،  "نكةفكظٞٮؽ اإل اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1

. ٗريت آف ٦ةيؿ يف ا٣ُجٕح اجلؽيػؽة ٦ػ٨ ٠ذةث٭ػة ٬ػؾق ا٣ٛٞػؿة مػحبنة ثةللك٧ةت املةا٤ح ٨٦ الاكدت(
٥ ٬ؾا ٚأ٩ػة أٚ٭ػ٥ أف ل٧٤كػ٧٤ني احلؿيػح يف أف يٞػؿركا xivظير ٠ذجخ اتلةيل )ص  ٤ٝيبلن  (/ " ٗر

يح ال دذٮاٚػٜ ٦ػٓ اإلقػبل٦يح ا٣ػيت ٝػؽ جتٕػ٢ الرشػيٕح اإلقبل٦ٝجٮؿ مؿصٕيح دٛكريات املىةدر 
ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، كيججيغ اظرتاـ ظٜ املك٧٤ني يف ٦س٢ ٬ؾق املٕذٞؽات اخلةوػح، إال 

ٓ خيذ٤ٙ ٔ٪ؽ٦ة يذ٥ ويةٗح اإلداعءات ثػأف األظػاكـ  يح يجػجيغ أف د٤ٕػٮ ٚػٮؽ اإلقػبل٦أف الًٮ
٧ذػٓ ث٭ػة كا٣ػيت يف قيةؽ جي٤ٕ٭ة جتؿد اجلةس ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت ي٧ُعٮف ل٤ذ اإلقبلـظٞٮؽ 

يكذعٞٮ٩٭ة يف ٢ّ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، كال ٩ذعؽث يف ٬ؾا الكيةؽ ٨ٔ ٦ٕذٞؽات ديجيح ػةوػح كإ٧٩ػة 
 ٨ٔ ثؿا٦ش درض ث٧ضةالت الكيةقح كا٣ٞة٩ٮف." 
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ثٞىةاؽ  يؿ دذ٘ىن٦ةٓ جنؽ أف آف كيف الٮاٝ االقت٪ذةصةت ا٣٘ؿيجح.
يٛي كصٮد احنيةز ٦ذأو٢  ٦ةاثل٪ةء كاملؽح يف اخلٮارج كاملٕزت٣ح ك٬ٮ 

ح  ح ا٣ٛؿديح كا٣زٔن يف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف أال ك٬ٮ اتلأكيؽ ىلع ا٣زٔن
ثٕؽ(، ك٬ة  ٧ةث٧ـيؽ ٨٦ اتلٛىي٢ ٚي ٧ةا٤ٕٞ٣يح )كال٤ذني قٮؼ ٩٪ةٝن٭

املكذٞي٥"  اإلقبلـ ٤ؿؤيحيٛرتض ٨٦ ٩ٞؽ٬ة "ل ٦ةيؿ ثٕؽ٦ةْل آف 
 ٦٭ة ىلع اخلٮارج ٚذٞٮؿ/٧ةحلٞٮؽ اإلنكةف دٕٮد ٚرتًلـ ا٬ذ

٧٩ٮ ٦ٛة٬ي٥ احلٞٮؽ ا٣ٛؿديح  اإلقبلَلأاعٝخ ػىةاه ا١ٛ٣ؿ  
ت، ٦ةـ اال٩ذ٭ةاكت ا٣يت دؿدسج٭ة احل١ٮ٦ةا٣يت ي٧س٨ دأكيؽ٬ة أ

 اإلقبلَلٗري أ٩٭ة ل٥ تكذُٓ احلضت اتلةـ تليةرات أػؿل يف ا١ٛ٣ؿ 
س٢ احلٞٮٝيح، كي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يذٕؿؼ ىلع ديةرات  اك٩خ ظةً٪ح ل٧٤ي

ك٤ّخ مكذ٧ؿة  اإلقبلَلىل ٨٦ ا١ٛ٣ؿ كإنكة٩يح ثؽأت يف املؿاظ٢ األ
ؿ ثٮادر كاأل اإلقبلَل٬ؾا، اكف يف ا١ٛ٣ؿ  إىلظىت احلٮـ.كبةإلًةٚح 

ي٧س٨ أف جنؽ ٦ٛة٬ي٥  ٧ةكمؤرشات ١ٛ٣ؿة احلؿيح الكيةقح، ٠
النج٫ ثأٚاكر ادلي٧ٞؿاَيح يف األ٧ْ٩ح الكيةقيح لرلي٧ٞؿاَيح مؽيؽة 
٦س٢ أٚاكر اخلٮارج  اإلقبلَلىل ٨٦ اتلةريغ كاحلؽيسح يف احلٞجح األ
ا  اإلقبلـا٣يت ا٩ٛى٤خ ٨ٔ  الكةاؽ يف ا٣ٞؿف الكةثٓ امليبلدم ٩ْؿن

اال٩ىيةع ٣ٕٞيؽة اخلٮارج يف أف ػ٤ٛةء اجل  حم٧ؽ  اإلقبلـلؿٚي 
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 ؽ اخلٮارج جيت دٮحل٭٥ اخلبلٚح ثةال٩ذ ؼةب. ٣ٞؽ ا٩ذٞي
اك٩خ ٠ذةثةد٭٥ فذ٤ٙ  ٧ة، ٠اإلقبلـ٠سرينا آلراا٭٥ ٗري اتل٤ٞيؽيح يف 

٠سرينا ٨ٔ ٠ذةثةت ٗري٥٬ ٨٦ املك٧٤ني، ك٦ٓ ٬ؾا ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ ثأف 
ىل ىلع أٚاكر دججأت ث٧جةدئ كاظذٮل ٦٪ؾ مؿاظ٫٤ األ اإلقبلَلا٣رتاث 

 1ملٕةرصة.دي٧ٞؿاَيح دٕـز أٔؿاؼ كٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف ا
ك٨٦ املؾ٢٬ أف جتؽ أف ٬ؾق الاكدجح امل٪ةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف ال 
فض٢ أف دُؿم ٌٚةا٢ اخلٮارج، كبة٣ُجٓ ْل ال دؾ٠ؿ أف اخلٮارج 

ة يف  ٧ةرب ٛن اك٩ٮا  األ٦حع ةكأ٩٭٥ ثإدم اإلقبلـاك٩ٮا أكرث ا٣ُٮااٙ ٔ٪
ٚؿٝح ًة٣ح ٦ذُؿٚح، ث٢ إف ٩ْؿد٭٥ "ادلي٧ٞؿاَيح" ل٤عيةة ص٤ٕذ٭٥ 

 2ا٭٦.٥ةيسٛؿكف لك ٨٦ ٔؽا٥٬ ٨٦ املك٧٤ني ث٢ كيبيعٮف قٟٛ د
١ٚيٙ يكذُيٓ املؿء يف ٔرص٩ة ٬ؾا، ٔرص اتلُؿؼ كاإلر٬ةب 
ا ثأف ىلع املك٧٤ني أف حيؾكا ظؾك اخلٮارج  كا٣ٕ٪ٙ، أف يٞٮؿ صةدن

 ! كأف يكذ٤٭٧ٮا ٨٦ أٚاكر٥٬
يؿ ل٥ دؾ٠ؿ ٦ةيف ٦ٕؿض احلؽير ٨ٔ املٕزت٣ح جنؽ أفَّ آف  ٦ةأ

راظٮا  اإلقبلــ األمٮر يف ثبلد ٦ةأمك١ٮا ثـ ٦ةأف املٕزت٣ح ٔ٪ؽ
                                                                    

 .53كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
ػط ٠يػٙ اكف اخلػٮارج ٔرصػيني،  2 رب٧ة دسٮف الكيؽة آف ٦ةيؿ حمٞح يف صة٩ت آػػؿ يًٮ
 ٌٗةًػح جيػؽكف ال ٩ٮا ٦س٢ ٦٪ةرصم ادلي٧ٞؿاَيح كاحلؿيح كظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصي٨ احلٮـٚاك
 .احلؿيةت ٬ؾق ٣ٛؿض ا٣ٞٮة القذؼؽاـ ال٤ضٮء يف
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ء املك٧٤ني كاع٦ذ٭٥ ىلع أذ٪ةؽ ٦ؾ٬ج٭٥، كل٥ يٕجبٮا ٧ةجيربكف ٤ٔ
ج ثسسري ٨٦ ا٤ٕ٣ ـي ذٞةد، ٚ ء يف الكضٮف ٧ةثةظرتاـ ظؿيح األ

ق ا٣ٛؿٝح، كٝىح أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢ ػري لؿٌٚ٭٥ اخلٌٮع لٌ٘ٮط ٬ؾ
مة٬ؽ ىلع ٬ؾا، كْل أم٭ؿ ٨٦ أف نيد٬ة يف ٬ؾا املٞةـ، ك٦ٓ ٬ؾا 
ذؾم  ٨٧ٚ ا٣ٕضت ا٣ٕضةب أف جتؽ ٨٦ يؽٔٮ املك٧٤ني احلٮـ أف حيي

يذ٤ٕٜ ثةحلؿيح كظٞٮؽ اإلنكةف. يف الٮاٝٓ ٣حف ٬ؾا  ٧ةَؿيٜ ٬ؤالء ٚي
ؿيح كظٞٮؽ اإلنكةف يؿ دؽٔٮ ثةق٥ احل٦ةثة٣٘ؿيت كاملعةؿ؛ ٚ٭ة ْل آف 

ٓ ٩٭ةيح لئلقبلـ "اتل٤ٞيؽم٧ةكا٣ٕٞبل٩يح ثس٤  ت مكترتة لًٮ
 املكذٞي٥" ىلع األ٢ٝ ىلع املكذٮل ا٣ٕةـ. 
ة يف ٦ٞةؿ هلة ٦ةاكف امل٪٭ش اذلم ق١٤ذ٫ آف  ٮظن يؿ أكرث ًك

٠ذبذ٫ يف ثٕي املؤ٣ٛةت تخ ٔ٪ٮاف "ظٞٮؽ املؿأة كظٞٮؽ اإلنكةف/ 
يؿ يف ٬ؾق املٞة٣ح ٦ةًعخ آف أكظير  1كص٭ةت ٩ْؿ نكةايح دكحلح."

دٕرتض ٤ٔي٫ بنأف ا٣ٛ٭٥ اتل٤ٞيؽم لئلقبلـ، ظير  ٦ةثىٮرة أدؽ 
أف ٠سرينا ٨٦ تْٛةد٭ة  ةإلقبلـيذٌط بك٭ٮ٣ح ل٤ٞةرئ اذلم هل درايح ث

الك٪ح  أكاك٩خ ىلع أظاكـ ذ٠ؿت رصاظح كال صؽاؿ ٤ٔي٭ة يف ا٣ٞؿآف 

                                                                    
آف ٦ةيؿ ثٮوٛ٭ة أظػؽ اخلػرباء يف  إىل٬ؾا أظؽ األ٦س٤ح ا٣ٕؽيؽة ا٣يت يذ٥ دٮصي٫ ادلٔٮة ٚي٭ة  1
 كظٞٮؽ اإلنكةف.  اإلقبلـٌٝيح 
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 يؿ/ ٦ةدٞٮؿ آف 
[ ثىٮرة اع٦ح أف اإلقبلَلقٍ كدٞؿر األظاكـ ]يف الرشؽ األ

يٓ زكص٭ة، كأ٫٩ ال حيٜ ل٤ـكصةت ا٢٧ٕ٣ ػةرج املزنؿ  املؿأة جيت أف دُي
دكف إذف أزكاص٭٨، كأف ل٤ؿصةؿ احلٜ يف اتلٕؽد ظىت أربٓ زكصةت، 
كأ٫٩ ال جيٮز ل٧٤ؿأة املك٧٤ح أف دزتكج إال ٨٦ م٤ذ٭ة، كأف ل٧٤ؿأة 

 املؿأة ٩ىٙ ٩ىيت الؿص٢ يف املرياث، كيف ثٕي ادلكؿ جيت ىلع
ذؽ ث٭ة  اردؽاء احلضةب ػةرج ثحذ٭ة... كأف م٭ةدة املؿأة يف ا٣ٌٞةء ال يٕي

 أف م٭ةدد٭ة دٕؽؿ ٩ىٙ م٭ةدة الؿص٢، كأ٫٩ ال جيٮز ل٤جكةء الكٛؿ أك
٨٦ اجلٌل أ٫٩ قي١ٮف ٨٦ الىٕت  ثؽكف حمؿـ... أكدكف إذف حمؿـ 

ؿاؼ ادلكحلح بنلك  دربيؿ ثٞةء ٦س٢ ٬ؾق األظاكـ إذا د٥ دُجيٜ اأٔل
( ٨٦ ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي 2دة )ةدٞؿ امل ٧ةصةد ٠

ـ كا٣يت دذ٤ُت ٨٦ دميٓ 1918ًؽ املؿأة كا٣يت د٥ اتلٮٝيٓ ٤ٔي٭ة اعـ 
دأػري  أك٤َح ةادلكؿ "أف تكىع القذؼؽاـ اكٚح الكج٢ املبلا٧ح دكف مم
 1تل٪ٛيؾ قيةقح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ًؽ املؿأة."

ؿ ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ صؽيؿ ثة ذل٠ؿ أ٫٩ ل٥ يٞي

                                                                    
ة حلٞٮؽ املؿأة/ دأمبلت يف اتلضؿبح الرشؽ آف ٦ةيؿ، " اخل 1 ٞن قُيح،" أكىٮويح اثلٞةٚيح اعا
تخ ٔ٪ٮاف "ظٞٮؽ املؿأة كظٞٮؽ اإلنكةف/ كص٭ةت  )حمؿركف( صٮيل ثحرتز كأ٩ؽرية ك٣رب ٩ٞبلن ٨٦

 . 177ـ(، ص ٩1995ْؿ نكةايح دكحلح" )٩يٮ يٮرؾ/ ركد٤يؽج، اعـ 
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ٮل ٔؽد ٤ٝي٢ ٨٦ ادلكؿ  ح، كأف ادلكؿ ياإلقبل٦اتل٧يزي ًؽ املؿأة قي
وةدٝخ ٤ٔي٭ة اك٩خ دلي٭ة تْٛةت ىلع ثٕي ث٪ٮد ٬ؾق  ا٣يت

يؿ ثأف ٦س٢ ٬ؾق اتلعْٛةت ٗري ٦ةاالدٛةٝيح، ك٦ٓ ذلٟ دٞٮؿ آف 
 1املٕة٬ؽة املٕ٪يح." أكح وةحلح أل٩٭ة "ال دذٮاٜٚ ٦ٓ ٬ؽؼ االدٛةٝي

يؿ أف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف جيت أف ٦ةيف الٮاٝٓ، دٕذٞؽ آف 
ةع ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٝجٮؿ ادلك٣ح  ٨  أكيُي رٌٚ٭ة ملس٢ ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني، ٔك

                                                                    
ة حلٞٮؽ املؿأة/ دأمبلت يف آف ٦ةيؿ، " اخلىٮويح اثلٞةٚيح اع 1 ٞن قػُيح"، ص أكجتؿبح الرشػؽ ا
ل٥ دٞؽـ آف ٦ةيؿ ٬٪ة قٮل اظذ٧ةحلح كاظؽة ملة جيت ٤ٕٚػ٫ ٔ٪ػؽ٦ة يذٕػةرض تٛػِ ٦ػة ٦ػٓ . 178

ا٣ٕبلٝػةت  أك٬ؽؼ كزيٞح ٨٦ كزةاٜ ٬ؾق املٕة٬ؽة، ك٣حف احل٢ ٦ػ٨ كص٭ػح ٩ْػؿ ا٣ٞػة٩ٮف ادلكيل 
، ك٣حف ٦ة دؽٔٮ إحل٫ ٬ٮ االظذ٧ةحلح الٮظيؽة حل٢ ٬ػؾا ادلكحلح ث٭ؾق الك٭ٮ٣ح ا٣يت دٞؽ٦٭ة آف ٦ةيؿ

اتلٕةرض، راصٓ ىلع قبي٢ املسةؿ دراقح تلعْٛةت امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح ًؽ ادٛةٝيح ا٣ٌٞػةء 
ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ًؽ املؿأة ك٦ة ْل احل٤ٮؿ املعذ٤٧ح هلؾا املأزؽ، كادلراقح )ٔجةرة أَؿكظػح 

ـ( ٝة٦خ ث٭ة ابلةظسح قػةرة ٨2004 لكيح احلٞٮؽ، صة٦ٕح لٮ٩ؽ، اعـ ل٤عىٮؿ ىلع درصح املةصكتري ٦
( تخ ٔ٪ػٮاف/ "اخلىٮوػيح اثلٞةٚيػح كاتلعْٛػةت ىلع ادٛةٝيػةت Sarah Helaouiم )ك٬ؤل

ظٞٮؽ اإلنكةف/ اآلزةر ا٣ٞة٩ٮ٩يح تلعِٛ امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح ىلع ادٛةٝيح ا٣ٌٞػةء ىلع دميػٓ 
ـء ٨٦ ػةد٧ح الؿقة٣ح )ص أماكؿ اتل٧يزي ًؽ املؿأة." ٚي٧ة  (/ "ل٥ دس٨ ٬ؾق اخلةد٧ػح ذات 65يٌل ص

آزةر صيؽة، ا٣ٕةمليح ٦ٞةث٢ ا٣زنا٬ح كصٔل امل٤ٌٕح/ ٢٬ ٨٦ األ٢ٌٚ أف ٩جًف ادلك٣ػح املذعْٛػح ىلع 
ظكةب ٩ـا٬ح االدٛةٝيح ثؽالن ٨٦ أف ٩رض ثإٝؿار املٕة٬ؽة ىلع ظكةب ا٣ٕةمليح؟ أصيت ٬ؾا الكػؤاؿ 

ة ، ذلٟ أف اقذؼؽاـ ث٪ؽ ا٣ٛى٢ املبلا٥ ث٢ كاتل٤ٞةيئ جتػةق اتلعْٛػةت ثةإلزجةت ك٣س٨ ثؽكف ًر
ا٣يت ال دذٮاٜٚ ٦ٓ االدٛةٝيػح ٬ػٮ احلػ٢ املٌٛػ٢ ثػبل مػٟ أل٩ػ٫ يٕػؽ ا٩ذىػةرنا ٣ٕةمليػح ك٩ـا٬ػح 

 االدٛةٝيةت، ك٣س٨ يف الٮٝخ ذاد٫ ٝؽ يىجط ا٣ٛى٢ ا٩ذاكقح لكيةدة ادلك٣ح كماك٩ذ٭ة." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
52 

 يٌل/ ٦ة٬ؾا ٠ذجخ ٬ؾق امل٪ةرصة "ل٤عٞٮؽ كاحلؿيةت" 
٥ أف أ٩ ط اتلىؽيٜ ىلع االدٛةٝيةت ادلكحلح حلٞٮؽ ٧ةىلع الٗؿ

 ٦ذٮاز٩ح، كأف ٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ ابل٪ٮد املذ٪ةزع ٤ٔي٭ة يف اإلنكةف ٗري
اعن اكٚينة حلربر ا٣ٞٮؿ ةا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، إال أف ٬٪ةؾ إدم

ثأف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف أوجعخ صـانة ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل 
املٕذةد ك٨٦ ز٥ ٚٔل م٤ـ٦ح جل٧يٓ ادلكؿ ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ظة٣ح 

 1ا٩ني.دىؽيٞ٭ة ىلع د٤ٟ ا٣ٞٮ
يٞةؿ ٨ٔ ٬ؾا اتلرصيط أ٫٩ درصيط ٗؿيت؛ ظير  ٦ةإف أ٢ٝ 

رتاؼ ثأ٫٩ ل٥ يذ٥ اتلىؽيٜ ىلع اكٚح ظٞٮؽ  دجؽأ ٚي٫ آف ثةأل
اإلنكةف، كدؾ٠ؿ أف ٬٪ةؾ اػذبلٚنة يف الؿأم ظٮؿ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ 

يس٨ ًٕٚل دميٓ ادلكؿ أف د٤زتـ  ٧ةاإلنكةف ز٥ فذ٥ الك٦٭ة ثأ٫٩ ٦٭
 ٨ مٮاٚٞذ٭ة ٤ٔي٭ة أـ ال. ث٭ؾق ا٣ٞٮا٩ني ث٘ي اجلْؿ ٔ

مـيؽ ٨٦ اتل٤ٕيٜ  إىليؿ ٦ةتذةج اجلُٞح األػرية يف درصيط آف 
هلة ٨٦ ٦ٕةين ٧ً٪يح ذات آزةر ٠جرية، ٚؾلٟ يٕين أ٫٩ ث٧ضؿد  ةكذلٟ مل

ا ٨٦ ٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف ٦س٢  ـءن يذٮٝٓ  ٦ةأف يىجط أم ءء ص
ظٜ اإلص٭ةض ثؽكف ٝيٮد ٚإف  أكمكذٞجبلن ٨٦ إٝؿار زكاج النٮاذ 

٥ ٨٦ كصٮد  ا ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل. كىلع الٗؿ ـءن ٬ؾا اليشء يىري ص
                                                                    

 .49ف،" ص كظٞٮؽ اإلنكة اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "1 
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ـا٦يح ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ٚإف اهلؽؼ اذلم  1ثٕي اجلؽؿ ظٮؿ ٦ؽل إل
ة ل٤٘ةيح، ٚج٧ضؿد دٮٝيٓ ٦س٢ ٬ؾق  يكٕٮف تلعٞي٫ٞ ثةت كاًعن

٨ ٦ةثس٢  ا٣ٞٮا٩ني يسٮف ىلع لك ادلكؿ اال٣زتاـ  ٚي٭ة ٨٦ ث٪ٮد، ٔك
 دٮ اتل٤ٕيٜ اتلةيل/٦ة٬ؾا يسذت أ٩ذٮين دا

يذؼُٯ اآلف ٦جؽأ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل كاصت ادلكؿ يف ٔؽـ 
اتلؽػ٢ يف ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح ملعةقجح د٤ٟ ادلكؿ ىلع ٔؽـ 

ؤلةف مح٧ةاتلعؿؾ ثإجيةثيح لٌ ة ىلع ٬ؾا... ي٤ــ كيح ٬ؾق احلٞٮؽ. ٔك
بلز٦ح مل٪ٓ كٝٮع ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل اآلف ادلكؿ ثةقذؼؽاـ اإلصؿاءات ال

 إىلا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف النجيٕح كامل٪٧ْح ثني األَؿاؼ اخلةوح 
 2صة٩ت اتلعٞيٜ يف ٬ؾق اال٩ذ٭ةاكت كاملٕةٝجح ٤ٔي٭ة.

                                                                    
ػة ٝػة٩ٮف؟" )أٝةرف  1 ٞن  .٩Northwestern U.L. Revذٮين دا٦ةدٮ "٢٬ ا٣ٞػة٩ٮين ادلكيل ظ

 .American J 87)(؛ صٮ٩ةزػػػةف تنػػػةرين "ا٣ٞػػػة٩ٮف ادلكيل ا٣ٕػػػة٣ِل،" (1985) 1293

International L. 529 (1993).) 
"ظٞػٮؽ  ٩ٞبلن ٨ٔادلكيل ل٧٤ؿأة/ ا٣ُؿيٜ املكذٞجٌل"  ظٞٮؽ اإلنكةفريبياك ىج ٠ٮؾ " ٝة٩ٮف  2

 :Human Rights of Womenاإلنكةف اخلةوح ثةملؿأة/ كص٭ةت اجلْػؿ املع٤يػح كادلكحلػح )

National and International Perspectives ،)3 ،6-7 ،ريبػػياك ىج ٠ػػٮؾ حمػػؿرنا ( ،
 The Idea ofٕح تكةؤالت" )٦ةيس٢ ثريم "١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف/ أرب ٩ٞبلن ٨ٔـ(، ك1994اعـ 

Human Rights: Four Inquiries ـ(، 1998( )٩يٮ يٮرؾ/ ٦ُػةثٓ صة٦ٕػح أككػٛٮرد، اعـ
 .44ص 
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ت ٚعكت، ث٢ ٦ةل٥ يٕؽ دأزري ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني يٞذرص ىلع احل١ٮ
٨ ذلٟ  إ٩٭٥ يٮدكف ٦ؽ أيؽي٭٥ ثةتلؽػ٢ يف اهليبةت ٗري احل١ٮ٦يح، ٔك

 يٌل/  ٦ة كٚي٤يت ألكذٮف ٠ذت ٬رنم قتيرن
بلف ٔ٪٭ة يف ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل  ال دٞذرص احلٞٮؽ ا٣يت د٥ اإٔل
ل٤عٞٮؽ الكيةقيح كاملؽ٩يح ىلع ظٞٮؽ ٔؽـ اتلؽػ٢ احل١ٮَل، كيٕين 
٘ذًىت  ٬ؾا أف اتلؽػ٢ ٗري احل١ٮَل ٨٦ ٝج٢ األَؿاؼ اخلةوح )اكل٧ي

( ٝؽ يٞٮض احلٜ يف "أ٨٦ األمؼةص" د ز٥  (. ك9٨٦)ا٣ٛٞؿة  ٧ة٦ة٦سبلن
ؽ كاصت ادلك٣ح يف دٞؽي٥ اتلٕٮيٌةت امل٪ةقجح ٩ةمئ ٨ٔ ق٤ٮؾ  يٕي

ذىةب( ٣حف ٕٚبلن ظ١ٮ٦ينة يف األو٢.  1)اكاٗل
يك٧ط ألم دي٨  ٔؿؼ  أككاألػُؿ ٨٦ ذلٟ أف ٬ؾا يٕين أ٫٩ ال ي

صة٩ت أ٩٭٥ خيُُٮف ألف  إىلأف يٞٙ يف َؿيٜ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، 
ٜ هل٥ االنكعةب ٦٪٭ة يىةدؽ ىلع ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني ال حي جي٤ٕٮا ٨٦
 آف تنري ٧ة٠ قةثٞح ظ١ٮ٦ح ٢ّ يف ٤ٔي٭ة دىؽيٞ٭٥ اكف كلٮ ظىت
يك٧ط ال/ "اتلةيل درصحي٭ة يف يؿ٦ة د٭ة ٦ةزتاا٣ ٨ٔ دذؼًل ثأف لرلكؿ ي

يك٧ط  أكادلكحلح ثإراداد٭ة  ـ٥ٔ أ٩٭ة قذٌٓ ٝٮا٩ني ػةوح ث٭ة... كي ث

                                                                    
٬٪ريم قتيرن كٚي٤يت ألكذٮف "ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف يف قيةؽ ا٣ٞة٩ٮف كالكيةقػح  1

 ,International Human Rights in Context: Law, Politicsكاألػػػػػػػػػبلؽ" )

Morals ـ(.1996( )أككٛٮرد، إجن٤رتا/ ٦ُةثٓ صة٦ٕح أككٛٮرد، اعـ 
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كحمؽدة  ث٧ؼة٣ٛح املٕةيري ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف يف ٢ّ ّؿكؼ ًيٞح
ال تنذ٢٧ ىلع ٦٪ٓ اجلةس ٨٦ اتل٧ذٓ حبٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ إدجةع 

 1دٕةحل٥ أم دي٨ ٨٦ األديةف."
ا ٨٦  ٦ةأف يىجط ءء  ٧ةإف هلؾق احلٞيٞح ػُؿ صكي٥؛ ٚ ـءن ص

ت ظٞٮؽ اإلنكةف ٧ةت ادلكحلح ك٦٪٧ْةا٣ٞة٩ٮف ادلكيل تكذُيٓ امل٪ْ
ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ رس ً٘ٮَ٭ة ك٦ٞةَٕذ٭ة ل٤ذؽػ٢ تخ ذريٕح ٧ةأف د

ت ا٣يت ٦ةاإلنكةف، ث٢ ظىت كإف د٘ريت ظ١ٮ٦ح ادلك٣ح دجًف احل١ٮ
 دٕٞج٭ة مكؤك٣ح ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق االدٛةٝيةت اخلةوح ثة٣ٞة٩ٮف ادلكيل. 

يؿ ٦ةيذ٤ٕٜ ثآف  ٧ةك٬٪ةؾ ٔؽة أمٮر أػؿل جتؽر اإلمةرة إحل٭ة ٚي
كظٞٮؽ  اإلقبلـاحنيةز ٬ؾق اخلجرية يف ٌٝةية  ٧ةرب أككذلٟ أف ٦يٮؿ 

، كأ٫٩ اإلقبلـنكةف دؤزؿ بنلك كاًط يف درصحيةد٭ة كد٤ٕيٞةد٭ة ٨ٔ اإل
ني" ك"األوٮحلني" ثأ٩٭٥ "٦ذُؿٚني" ياإلقبل٦يف اعل٥ يسرث ٚي٫ ا٩ذٞةد "

ة أ٩٪ٮص٫ أوةثٓ االد٭ةـ ملذُؿيف ٌن  ٦٪ةثؿ احلؿٌلت األػؿل.  يججيغ أي
ٝؽ  ٦ةي٧س٨ أف ٤ُ٩ٜ ٤ٔي٫ الؿؤيح املذُؿٚح ك ٦ةتخ ٤ْ٦ح 
ح ٨٦ ٦ةاملسةحلح حلٞٮؽ اإلنكةف دُؿح آف يجؽك الىٮرة  يؿ دل٧ٔٮ

يؿ ٦ةاملـا٥ٔ ا٣٘ؿيجح ٩يةثح ٨ٔ ٦٪رب ظٞٮؽ اإلنكةف؛ ظير دجذٞؽ آف 

                                                                    
 .  12كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
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ـ٧ٔ٭٥ أف دلي٭٥ ظٞٮؽ إنكةف ٧ةىلع حنٮو ٦ذٮاو٢و ا٤ٕ٣ ء املك٧٤ني ل
ح ياإلقبل٦أف الرشيٕح  إىلز٥ ينريكف  اإلقبلـ٨٦ ٩ٮع ػةص يٞج٤٭ة 

دلي٭ة ثٕي اتلعْٛةت ىلع دميٓ ٬ؾق احلٞٮؽ. ك٬ؾا يف احلٞيٞح ق٤ٮؾ 
أف ٝٮا٩ني ظٞٮؽ  إىلخمةدع ٨٦ صة٩ج٭ة، ظير تنري يف ثٕي املٮآً 

اإلنكةف تك٧ط ثٮصٮد ثٕي االقتس٪ةءات كل١٪٭ة يف الٮٝخ ذاد٫ 
 لٮ ٧ة٠ يجؽك األمؿ جت٢ٕــ  حياإلقبل٦ امل٪ة٬ش دجذٞؽ اك٩خ إذا ٧ةالقيــ

 كال ٤ُ٦ٞح ظٞٮٝنة ادلكحلح االدٛةٝيةت د٧ٌ٪٭ة ا٣يت ٮؽاحلٞ اك٩خ
 آف دجذٞؽ ٧ةٚجح٪ املسةؿ قبي٢ كىلع. اتلٞييؽ وٮر ٨٦ وٮرة أم دٞج٢
جيٮز الـكاج  ٨٦ دٞيؽ كا٣يت ثةلـكاج اخلةوح حياإلقبل٦ األظاكـ يؿ٦ة

الؿص٢ املك٥٤ كاملؿأة املك٧٤ح دٞٮؿ/ "ال فٌٓ ظؿيح  ٦٪٫ للك ٨٦
دٞؿ دميٓ ادلكؿ  ٦ةك٬ؾا  1ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل أليح ٝيٮد."الـكاج يف ٢ّ 
كط كال٤ٮااط ير دٌٓ دميٓ ادلكؿ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الرشثٕؽـ وعذ٫ ظ
 2يف ذلٟ ا٣ٞيٮد ىلع ٦س٤يح اجلجف كق٨ الـكاج. ٧ةا٣يت دٞيؽ الـكاج ث

                                                                    
 .  123كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "  1
ؿح مرشكع ا٣ٞة٩ٮف ر٥ٝ ) 2 َن ـ 2008( يف اال٩ذؼةثةت ادلاػ٤يح اعـ 8يف احلٞيٞح، ٔ٪ؽ٦ة 

ثٮاليح اكحلٛٮر٩ية ّ٭ؿت أوٮات ٤ٝي٤ح ل٤٘ةيح ػبلؿ ص٤كةت ٦٪ةٝنةت ا٣ٞة٩ٮف د٪ةدم ثأف دٞييؽ 
الـكاج املسٌل ي٧س٢ ا٩ذ٭ةاكن ٣ٞٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح. )ك٦ٓ ٬ؾا ٚاكف ٨٦ املنة٬ؽ املسرية 

ة ىلع رٚي مرشكع ٝة٩ٮف ل ًن ٤٘ةيح أف دؿل د٤ٟ املْة٬ؿات ا٣يت صةثخ مٮارع الٮاليح أرتا
ة ٦٪ةرصي٨ أٝٮيةء  ٌن حيْؿ الـكاج املسٌل؛ ٧٠ة أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ أ٩ىةر ١ٚؿة الـكاج املسٌل ٥٬ أي
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يؿ ثٞٮهلة أف ظؿيح الـكاج ٗري ٦ٞيؽة أف ذلٟ ٦ةدٕ٪ي٫ آف  ٦ةإف 
يذ٤ٕٜ األمؿ ثةدلي٨ كا٣ٕؿؽ كاجلجكيح ل١٪٭ة ٔؽ٣خ ٨ٔ أف  ٦ةٔ٪ؽ

 دؾ٠ؿ ٬ؾق األميةء ىلع ٬ؾا اجلعٮ الرصيط. 
ا يف ٦ٕؿض ظؽيث٪ة ٨ٔ ٬ؾق  ة كػُؿن ٮظن كاملسةؿ اتلةيل أكرث ًك

 يؿ/ ٦ةا٣ٌٞيح ظير دٞٮؿ آف 
ال تك٧ط ا٣ٞٮا٩ني ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف ثٮصٮد أم ٝيٮد ىلع 

ذٞةد ال فٌٓ ألم ٦ٕذٞؽات النؼه ادليجيح؛ ٚ عؿيح ادلي٨ كاأل
دة اثلة٦٪ح ةصةء يف امل ٦ةٝيٮد، ك٨٦ أكرث ثية٩ةت ٬ؾق احلؿيح دأزرينا 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف، ظير د٪ه امل دة اثلة٦٪ح ةٔرش ٨٦ اإٔل
يٌل/ "للك مؼه ظٜ يف ظؿيح ا١ٛ٣ؿ كالٮصؽاف كادلي٨،  ٦ةٔرش ىلع 

٦ٕذٞؽق، كظؿيذ٫ يف إّ٭ةر  أككين٢٧ ٬ؾا احلٜ ظؿيذ٫ يف د٘يري دي٪٫ 
 أكرقح كاتل٤ٕي٥، ث٧ٛؿدق ٧ة٦ٕذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ كامل أكدي٪٫ 
 1ظؽة." ىلع أكـ املؤل ٦ةٔح، كأة٦ٓ دم
 

                                                                                                                                     

ىح ث٭ة  ١ٛ٣ؿة ادلي٧ٞؿاَيح، ك٦ٓ ٬ؾا ٚةحلٞيٞح ا٣يت يؽرًل٭ة اجل٧يٓ أف ادلي٧ٞؿاَيح ٩ٛك٭ة يٌي
 ة دسٮف ٬٪ةؾ ز٧ح أمٮر أ٥٬(.ٔ٪ؽ٦
. ك٨٦ اجلػؽيؿ ثػةذل٠ؿ أف 169-168 ٛعةتكظٞٮؽ اإلنكةف"، و اإلقبلـآف إ٣زيبير ٦ةيؿ، " 1

 ـ( د٪ه ىلع ٩ٛف ٬ؾا امل٧ٌٮف. 1950ربيح حلٞٮؽ اإلنكةف )ك( ٨٦ االدٛةٝيح األ9املةدة اتلةقٕح )
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يؿ يف مٮآً أػؿل ٨ٔ االًُ٭ةد ادليين ٦ةكدذعؽث آف 
رقةت ةلؤل٤ٝيةت يف إيؿاف ظير ٝة٣خ ذات مؿة/ "دذىةدـ مم

ذٞةد كْل ظؿيح ال فٌٓ االًُ٭ةد ادليين ٦ٓ ٦جؽأ  ظؿيح ادلي٨ كاأل
 1ألم ٝيٮد يف ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل."

ة   ٞن ـ٥ٔ ٧ة٠ –٢٬ ٨٦ امل٧س٨ أف يسٮف ذلٟ ظ  أك يؿ٦ة آف د
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ ةد٪ه ٬ؾق امل ٧ة٠ دة اثلة٦٪ح ٔرش ٨٦ اإٔل

ثٛؿض أيح ٝيٮد ىلع  ظٞٮؽ اإلنكةف "ال يك٧ط ٝة٩ٮف ثأف –اإلنكةف
ؽ ٬ؾا  أكم إنكةف" املٕذٞؽات ادليجيح أل "ظؿيح ادلي٨"؟ يف احلٞيٞح، يٕي

٫٧ الٮظيؽ أف ثٕي وٮر  ـ٥ٔ أظؽ املـا٥ٔ ابلةرزة يف ز٪ةية ٠ذةب ٔز ال
دجذ٭ٟ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٨٦ ز٥ ٚبل ي٧س٨  اإلقبلـ
رقةت ٬ؾق الىٮر يف ا٣ٕةل٥ الٮاٝيع. كجلتكةءؿ اآلف ةز ٦ٓ ممأكاتلض
ظؽث هلؾق احلؿيح ا٣يت ال فٌٓ أليح ٝيٮد قٮاء اكف ذلٟ بنلك  ٧ةٔ

ا ةدم أكٚؿدم  ٔبل٩يح؟ إف احلٞيٞح ا٣يت ال ريت ٚي٭ة ْل أف  أكيع رسن
ا٣ٛٞؿة الكةثٞح ٩ٛك٭ة دسنٙ أظؽ األػُةء ا٣ٛةدظح كاألقةقيح يف 
ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف، ٚبل ي٧س٨ ل٧٤ؿء اجل٧ٓ ثني 

آف كاظؽ/ ٚبل يكذُيٓ ٦سبلن أف يٞٮؿ ثأف ثٕي اجلٞيٌني يف 
يٞٮؿ يف الٮٝخ ذاد٫ أف لك  ٧ةز ٦ٕ٭ة ثح٪أكرقةت يججيغ ٔؽـ اتلض٧ةامل

                                                                    
حآف إ٣زياثير ٦ةيؿ، " 1  .  192(، ص Competing Claims" )دٔٮل ٦ذٕةًر
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 مةء. ٦ةرس ٧ةي أكإنكةف ظؿ يف أف يٕذٞؽ 
ح كْل ٠ٮردين ٬ٮال٩ؽ  ك٬ؾق اكدجح أػؿل ٨٦ ٬ؾق املض٧ٔٮ

ٮع أكدت٪ ظٞٮؽ املؿأة(، كىلع  ٧ةكظٞٮؽ اإلنكةف )القي اإلقبلـؿ مًٮ
٥ أف آف  جنؽ أف ٬ٮال٩ؽ  اإلقبلـؿ يف ٥ْٕ٦ ٠ذةثةد٭ة أكيؿ دت٪٦ةالٗؿ

 د٥٧ٕ ٩ٞؽ٬ة ىلع أم دي٨ حي٢٧ وٛح "ادلي٨ األوٮيل". 
يؿ كل١٪٭ة اك٩خ أكرث ٦ةتكري ٬ٮال٩ؽ ىلع ٩ٛف ٩٭ش آف 

رصاظح ٦٪٭ة يف االقت٪ذةصةت ا٣يت ف٤يه إحل٭ة، ظير اقت٪ذضخ أف 
ة ادلاػ٤يح كبلةس املؿأة ؿ ثجيح األرسأكا٣يت دت٪ اإلقبلـأظاكـ 

ري٬ة ٨٦ أظاكـ ْل ا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ املؿأة  كأظاكـ الـكاج كاملرياث ٗك
يٌل/ "ال١سري  ٦ةا٣يت دٞؿ٬ة األم٥ املذعؽة، ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ يف ٠ذةثةد٭ة 

ىلع اخلٌٮع  الـكصةت جترب ٨٦ أ٧ْ٩ح الـكاج األوٮحلح ادليجيح
٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني َةٔح اكم٤ح، كال مٟ أف  كىلع َةٔذ٭٥ ألزكاص٭٨

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ  دذٕةرض ٦ٓ و٪ٛني ٨٦ احلٞٮؽ امل١ٛٮ٣ح يف اإٔل
ط ٠ٮردين أ٫٩  1اة."أكاإلنكةف/ كْل ظٞٮؽ احلؿيح كظٞٮؽ املك ز٥ دًٮ

ح لرلٚةع ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق امل رقةت ادليجيح، ٧ة٣حكخ ٬٪ةؾ ظضح مرشٔك
                                                                    

كظؽق ث٢ اك٩خ  اإلقبلـ. الظِ أف ٬ٮال٩ؽ ل٥ دس٨ دسذت ٨ٔ ٠187ٮردين ٬ٮال٩ؽ، ص  1
ة ٨ٔ احل٭ٮديح كاجلرصػا٩يح كابلٮذيػح كاهل٪ؽكقػيح، كٌل٩ػخ ظضض٭ػة تكػذ٭ؽؼ ٦ػ٨  ٌن دسذت أي

 دىٛ٭٥ "األوٮحلٮف" يف خمذ٤ٙ ادلية٩ةت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
60 

دل ٚذٞٮؿ ثأف ىلع ادلكؿ مكؤكحلح مٮاص٭ح ٦س٢ ٬ؾق ٧ةث٢ إ٩٭ة دذ
٭ة. كدٞٮؿ ىلع قبي٢ املسةؿ/ "جيٮز أكا٣ٞٮا٩ني كأم ص٭ح ت ؿ ًٚؿ

رقةت ادليجيح ا٣يت ٧ةلرلك٣ح ث٢ يسٮف ٨٦ كاصج٭ة أف تؿـ د٤ٟ امل
اة. ك٨٦ األمٮر املُؿكظح ل٤٪ٞةش أكدجذ٭ٟ ظؿيح املؿأة كظٞٮؽ املك

أف يسٮف ٨٦ كاصت ادلكؿ ا٣يت ث٭ة ظؿٌلت أوٮحلح ديجيح ٝٮيح ٦س٢ 
كرسيبل٩سة كالٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح أف د٧ؿر احلةثةف كإيُةحلة 
 1رقةت ا٣يت دذ٤ُت َةٔح الـكصةت ألزكاص٭٨."٧ةٝٮا٩ح٪نة تؿـ امل

ٌةء أف دذؼؾ إصؿاءات  كأػرينا دٞٮؿ ٠ٮردين ثأف ىلع ادلكؿ اأٔل
ٔٞةثيح ًؽ د٤ٟ ادلكؿ ا٣يت ق٧عخ ثأف دسٮف األظاكـ األوٮحلح 

ا ٨٦ أ٧ْ٩ذ٭ة ا٣ٞة٩ٮ٩يح.  ـءن يكذؼؽـ اكٚح ادليجيح ص ث٢ دٞؿر/ "جيت أف ت
إلصجةر ٬ؾق ادلكؿ  آحلةت د٪ٛيؾ ا٣ٞة٩ٮف املذةظح ل٧٤ضذ٧ٓ ادلكيل

(. ٣ٞؽ ظةف الٮٝخ 56( ك)55ددني )ةالنةذة ىلع ٔؽـ ا٩ذ٭ةؾ امل
بلف  ل٧٤ضذ٧ٓ ادلكيل أف حيية كٜٚ ٦ٕةيري ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة كاإٔل

 2ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف."
 
 

                                                                    
 .٠198ٮردين ٬ٮال٩ؽ، ص 1
 .  ٠201ٮردين ٬ٮال٩ؽ، ص 2
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ة ٠٭ؾا ييذٮٝٓ أف ٨٦ الىٕت ل٤٘ةيح أف  دذؼي٢ أف ٦٪٭ضن
يسٮف هل وؽلن ثني اجل٧ٮع املك٧٤ح، ث٢ إ٫٩ ٨٦ الىٕت أف دذؼي٢ 
ـ٥ٔ ننُآء ظٞٮؽ اإلنكةف أف هل٥ احلٜ يف اإلرصار ىلع ٦٪٭ش  ٠يٙ ي
ـ٧ٔٮف أ٩٭٥ ي٧س٤ٮف ظؿيح ٤ُ٦ٞح لرلي٨  ٠٭ؾا. ٚ٭٥ يف ثةدئ األمؿ ي

ذٞةد، ثح٪  أ٩٭٥ــ  املك٧٤ني ثني ك٥٬ــ ٥٬ يف احلٞيٞح يٞٮلٮف ٧ةكاأل
ري املؿأة ظٞٮؽ ىلع حيةْٚٮف  كالٮاٝٓ املؿدؽي٨، كظىت ث٢ املك٧٤ني ٗك
 األوٮيل ةإلقبلـث يؽي٪ٮف اذلي٨ ٔؽا ٦ة إنكةف لك أف ين٭ؽ

رقح وٮرد٭٥ "اخلةوح" لئلقبلـ كا٣يت ةكاملكذٞي٥ ظؿه يف مم كاتل٤ٞيؽم
دذٮاٜٚ ٦ٓ ٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف، كب٭ؾا دٞؿر امل٪ىةت ادلأيح 

 اإلقبلـحلٞٮؽ اإلنكةف ثةق٥ ظؿيح ادلي٨ كظٞٮؽ اإلنكةف وٮرة 
 ا٣يت يسٮف اجلةس أظؿارنا يف اػذيةر٬ة.

األمؿ األكرث ػُٮرة ثة٣جكجح ل٤ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني اذلي٨  ٧ةرب
ٞؿآف كالك٪ح كيح ٨٦ ٔ٪ؽ ا ٬ٮ أف ٬ؾا امل٪٭ش يؤ٦٪ٮف ثأف ا٣

يٕؿؼ ثةحلة٧٠يح،  ٦ة أكحلٞٮؽ اإلنكةف جيؿد ا ٨٦ وٛةت األلٮ٬يح 
يٞٮهل داعة ٬ؾا امل٪٭ش ظؿٚينة ٬ٮ أف ا ٣حف هل احلٜ يف ترشيٓ  ٧ةٚ

ا٣ٞٮا٩ني ا٣يت تس٥ ظيةة ا٣برش، كاحلٜ اذلم ال ريت ٚي٫ أف ا هل 
ك٨٦ ز٥ ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾا امل٪٭ش ٬ٮ ٦٪٭شه  احلٜ امل٤ُٜ يف ذلٟ،
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يذ٤ٕٜ جبة٩ت مؽيؽ األ٧٬يح يف  ٧ةٔؽايئ جتةق ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني ٚي
ا دةٚ٭ة يذٮٝٓ املؿء أف يذضة٫٤٬ املك٧٤ٮف.   ٔٞيؽة املك٥٤ ك٣حف أمؿن

كب٭ؾا ي٪ُٮم ٦٪٭ض٭٥ ٬ؾا ىلع ػُأ ٚةدح كػ٢٤ ٦٪ٌُف ّة٬ؿ 
هل احلؽير ٨ٔ احلٞٮؽ كاحلؿيةت، ٤ٚحف ٬٪ةؾ ءء ظٞيٌف أكيف د٪

احلؿيةت امل٤ُٞح ألفىٌ ٦س٢ ٬ؾق احلٞٮؽ كاحلؿيةت إف  أكيؽىع احلٞٮؽ 
 ٧ةظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥، كب٭ؾا ٚعذ ٧ةكيصؽت ٚكٮؼ دجذ٭ٟ ظذ

اتلٮازف، ك٬٪ة ٩ٮاص٫ الكؤاؿ  أكقٮؼ يسٮف ٬٪ةؾ ٩ٮاعن ٨٦ املجةد٣ح 
 احلٜ يف تؽيؽ ٬ؾق املجةدالت ا٣يت قٮؼ احلذِل اذلم ٚعٮاق/ ٨٦ هل

ا أف آف  يؿ دؽرؾ ٬ؾق احلٞيٞح ٦ةيٞج٤٭ة دميٓ األَؿاؼ؟ يذٌط صيؽن
ـ٥ٔ أف ادلي٨ ٨٣ يسٮف يف ٔرص ٨٦ ا٣ٕىٮر  ا ك٦ٓ ٬ؾا ٚٔل د صيؽن
قبجنة القتس٪ةء ٬ؾق احلٞٮؽ كاحلؿيةت ا٣ٕة٦ح ظير صةء يف الك٦٭ة 

ة ٠  يٌل/ ٦ةاقتن٭ؽ٩ة ث٫ ٨٦ ٝج٢  ٧ة٩ىن
ي   أكد٭ة ادلكحلح ثإراداد٭ة ٦ةك٧ط لرلكؿ ثأف دذؼًل ٨ٔ ا٣زتاال ي

يك٧ط ث٧ؼة٣ٛح املٕةيري ادلكحلح  ـ٥ٔ أ٩٭ة قذٌٓ ٝٮا٩ني ػةوح ث٭ة... كي ث
حلٞٮؽ اإلنكةف يف ٢ّ ّؿكؼ ًيٞح كحمؽدة ال تنذ٢٧ ىلع ٦٪ٓ 

دجةع دٕةحل٥ أم دي٨ ٨٦ أاجلةس ٨٦ اتل٧ذٓ حبٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ 
 1األديةف.

                                                                    
 .  12كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
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ة إف ٬ ٞن ٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف اذلي٨ يجؽكف ظ
ذج ٧ةهل٥ ٌٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ اجلأكدٮاز٩نة يف د٪ أكأكرث أذؽاالن 

ؽ صةؾ دك٩ٌل أكرث أذؽاالن  ة، كيف ٬ؾا الكيةؽ يٕي ٞن ا٣يت ٩ةٝن٪ة٬ة قةث
ؾ صٮدلريٟ اذلم ٦ةصة٩ت ٦٪٭ش  إىليف ٠ذةثةد٫ ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف 

 يتجىن الؿؤيح اتلةحلح/ 
إف كصٮد ػرباء ٨٦ أ٧ْ٩ح ٝة٩ٮ٩يح خمذ٤ٛح ٨٦ مأ٫٩ أف يكةٔؽ 

(. 40دة )ة٬يبح ظٞٮؽ اإلنكةف يف دراقذ٭ة ل٤ذٞةريؿ ا٣يت تنري إحل٭ة امل
ًٕٚل قبي٢ املسةؿ ػبلؿ دراقح دٞؿيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ٨ٔ امل٘ؿب اكف 
ا ل٤٘ةيح أف جتؽ ٬يبح ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ثني أٌٔةا٭ة ػرباء  ٦ٛيؽن

أف الرشط اذلم ي٪ه ٤ٔي٫ ابل٪ؽ  ٧ةح، ٠ياإلقبل٦ظاكـ ىلع درايح ثةأل
( ي٧٪ط األظـاب الكيةقيح يف ادلكؿ اثلٞح يف أف 31دة )ة( يف امل2ر٥ٝ )

 ٦1٪٭ض٭٥ قٮؼ يذ٥ دٛ٭٫٧ ظىت كإف ل٥ يذ٥ املٮاٚٞح ٤ٔي٫...
يؿ ٦ةك٦ٓ ٬ؾا ٚ٭٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األ٦س٤ح األكرث تنؽدنا ٦س٢ آف 

 ٤ٕيٜ الرصيط كا٣٘ؿيت ل٤٘ةيح/ كًلٮردين ٬ٮال٩ؽ، الظِ ٬ؾا اتل
 
 

                                                                    
 .  221ص  ،ثؽري٨ ٩ٞبلن 1٨٦ 
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ٝةؿ أظؽ داعة ٬ؾا امل٪٭ش األظةدم، يف  ىلع قبي٢ املسةؿ،
إصةثذ٫ ىلع ٬ؾا الكؤاؿ ك٬ٮ"٠يٙ يججيغ أف يكذضيت ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل 

ح ٦ٓ املٕةيري ياإلقبل٦الرشيٕح  إىل٣ٕؽـ دٮاٜٚ املُةبلةت ا٣يت تكت٪ؽ 
٦ح ىلع ٝٮأؽ أكاملكيججيغ ٔؽـ  يٌل/ ٦ةادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف؟" 

ء املك٧٤ني أف ٧ةا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، كأ٫٩ ٝؽ يسٮف ٨٦ األ٢ٌٚ ل٤ٕ٤
ح كا٣يت ث٧ٮصج٭ة ياإلقبل٦يجعسٮا ٨ٔ دٛكريات ثؽي٤ح ل٧٤ىةدر 

ي٧س٨ اتلٮٚيٜ ثني الرشيٕح كبني دُٮرات ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ 
 1اإلنكةف."

قي٧ٮف  -امل٪ةرصات حلٞٮؽ اإلنكةف ل٧٤ؿأة  إظؽل كأذ٠ؿ أف
ح ل٤جكةء ثةبلٞةء يف ٧ةرصظخ ذات مؿة خبىٮص الك -دم ثٮٚٮار 

/ أكاملزنؿ ٠ؿبةت ثيٮت   أ٦٭ةت ٝةا٤حن

االػذيةر ثني ٬ؾي٨ األمؿي٨،  ال، حن٨ ال ٩ٕذٞؽ أف ألم امؿأة
يك٧ط ألم امؿأة أف دجًف يف املزنؿ ٣رتبيح األَٛةؿ، كىلع  كيججيغ أف ال ي

ال يججيغ أف يسٮف ل٧٤ؿأة ٬ؾا  ٧ةاملضذ٧ٓ ثأرسق أف يؿٚي ٬ؾا، ٠
ػ أل٫٩ لٮ كيصؽ ٦س٢ ٬ؾا اخليةر ٚكٮؼ  ىلع كص٫ اتلعؽيؽػ اخليةر 

                                                                    
كا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف/ صٮا٩ت خمذةرة." اجل٧ٕيح األمؿيسيح  اإلقبلـ٩ة٩ؽا يف يب، "1

 American Society of International Lawلٮٝػػػػػػػػػةآ ا٣ٞػػػػػػػػػة٩ٮف ادلكيل )

Proceedings( )1993222ثؽري٨، ص  ٩ٞبلن ٨٦، 331ـ( ص  . 
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ا ٨٦ ا٣جكةء.  1ي٢٧ٕ ث٫ ٔؽد ٠جري صؽن

يٞؿأ املؿء ٦س٢ ٬ؾق اتلرصحيةت الىةدرة ٨ٔ أ٩ىةر  ٦ةٔ٪ؽ
٦زت٦ذني  ظٞٮؽ اإلنكةف، يؽرؾ بك٭ٮ٣ح أ٩٭٥ يف الٮاٝٓ دلؿد أمؼةص

أوٮيل، ثُجيٕح احلةؿ ٝؽ  أكك٦ذع٧كني ٦س٢ أم ٦ذُؿؼ ديين 
ـ٧ٔٮف ثأف مٮٝٛ٭٥ ٬ؾا ٣حف دلؿد مكأ٣ح إي رؤيح  ٧ةكإ٩ 2ف أُٔل،٧ةي

٨ٔ األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ٬ؾق  ٦ة٦ٕٞٮ٣ح ك٦ؽركقح هلؾا ا٣ٕةل٥، أ
 قٮؼ ٩ؿسل ٦٪ةٝنذ٫ ل٤ٛىٮؿ ا٣ٞةد٦ح. ٦ةالؿؤيح ٚ٭ٮ 

                                                                    
 ٠Who Stoleؿيكتية٩ة ٬ػٮؼ قػٮمؿز، "٦ػ٨ اذلم رسؽ احلؿًلػح ا٣جكػةايح؟" ) ٩ٞبلن 1٨٦

Feminism? ،257-256ـ(، وٛعةت 1994( )٩يٮ يٮرؾ، قي٧ٮف كمٮقرت  . 
كب٧ة أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ أ٩ىةر ٬ؾا امل٪٭ش ٨٦ ا٣٘ؿب، ٚػإ٩٭٥ رب٧ػة يػؿكف ادليػ٨ دلػؿد إي٧ػةف  2

٦ة ٬ٮ إال ٬ؾق الىٮرة، ك٦ٓ ذلٟ، ٤ٚحكخ ٬ػؾق  أف اإلي٧ةف اجلىةرل أُٔل، ٧٠ة يؤًلؽ ا٣ٕؽيؽ ٨٦
، ظير يججيغ أف دبػىن ٔٞيػؽة املكػ٥٤ ىلع امل٪ُػٜ كا١ٛ٣ػؿ، اإلقبلـْل رؤيح ا٣ٕٞيؽة ادليجيح يف 

كا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ػري مة٬ؽ ىلع ٬ؾا ث٧ة ٚي٫ ٨٦ آيةت ٠سرية تي اجلةس ىلع اتلأمػ٢ كاتل١ٛػؿ يف 
 ظٞةاٜ ٬ؾا الٮصٮد.
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 ّي ٌفيبٌِٓز حفاؤيل ولهِّ اـخؼار

ز٧ح ٦٪٭ش زة٣ر ٬٪ة ٩ى٫ٛ ثأ٫٩ دٛةؤيل كإف اكف أذؾاريًّة ٦ٕيجنة. 
يح األقةقيح  امل٧ٌٮف ا٣ٕةـ هلؾا امل٪٭ش ىلع أقةس أ٫٩  أكدٞٮـ ا٣ًٛؿ

٣حف ٬٪ةؾ دٕةرض ظٞيٌف ثني امل٪ُٜ املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف 
. يف الٮاٝٓ، ٣حف ٨٦ ا٣٘ؿيت ىلع ٦س٢ ٬ؤالء ال١ذةب اإلقبلـك

املك٧٤ني )ك٬ؤالء ال١ذُّةب يف ٬ؾق ا٣ٛبح ٥٬ ٠ذُّةب مك٧٤ٮف ثىٛح 
 1ظٞٮؽ اإلنكةف. إىلؿ ٨٦ داع أك٬ٮ  اإلقبلـاع٦ح( االداعء ثأف 

ح  يتني ٬ة٦ذني/ إىلكي٧س٨ دٞكي٥ ٬ؾق املض٧ٔٮ  ٚبتني ٚٔؿ

ثأ٫٩ لٮ أ٩ىٙ املؿء  ؿ ٨٦ ٬ؤالء ال١ذةبك)أ( يٞٮؿ ا٣ٛؿيٜ األ
يف ٝي٥ ا٣ٕؽا٣ح كاإل٩ىةؼ كاحل٧١ح ا٣يت صةءت ث٭ة الرشيٕح 

كظٞٮؽ اإلنكةف، يف الٮاٝٓ،  اإلقبلـح، ٚكٮؼ يؽرؾ أف ياإلقبل٦
 ابلٕي. ٧ة٦ٓ ثٌٕ٭ ٧ة٦ة٦ذٮاٚٞني د

يؽرؾ  ٦ة)ب( يٞٮؿ ا٣ٛؿيٜ اآلػؿ ٨٦ ٬ؤالء ال١ذةب أ٫٩ ٔ٪ؽ
ة ل٤ذٞؽيؿ داػ٢ ٝة٩ٮف  املؿء أف ٬٪ةؾ دلةالن ل٤ذٛكري كأف ٬٪ةؾ ٬ةمنن

رقةت ٧ةامل ثٕي ظٞٮؽ اإلنكةف، ٦ٓ كصٮد مكةظح إلاعدة ٚ٭٥
ح، قٮؼ جيؽ املؿء أ٫٩ يف الٮاٝٓ ٣حف ٬٪ةؾ دٕةرض ثني ياإلقبل٦

                                                                    
؛ آف ٦ػةيؿ، 72دٞؽي٥ ٦سػ٢ ٬ػؾق املػـا٥ٔ ا٩ْػؿ صػةؾ دك٩ػٌل، ص لئلَبلع ىلع املـيؽ ٨٦ 1 
 ك٦ة ثٕؽ٬ة.  58كظٞٮؽ اإلنكةف" ص.  اإلقبلـ"
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 كظٞٮؽ اإلنكةف.  اإلقبلـ

٬ٮ إال دٞؽي٥  ٦ةيؿل ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلٞةد أف ٬ؾا امل٪٭ش اثلة٣ر 
، كيجؽك أف ٬ؽؼ ٬ؾا اإلقبلـأذؾارم ل٤ٕبلٝح ثني ظٞٮؽ اإلنكةف ك

٣ح إزجةت ٔؽـ كصٮد رصاع ثني ا٣ربا٦ش املٕةرصة حلٞٮؽ أكامل٪٭ش ٬ٮ حم
، ك٦ٓ ذلٟ ٨٧ٚ أص٢ تٞيٜ ٬ؾا اهلؽؼ ٚإ٫٩ جيت اإلقبلـاإلنكةف ك

يط ا٣ٞٮا٩ني  ادلكحلح ح ا٣يت يجؽك أ٩٭ة دذٕةرض ٦ٓ املٕةيري ياإلقبل٦دًٮ
٥ ٨٦ أف ظضح ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األظاكـ  حلٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة ىلع الٗؿ

ح "املسرية ل٤ضؽؿ" ْل ظضش وعيعح كدا٦٘ح يف ٠سري ٨٦ ياإلقبل٦
يْ٭ؿ ص٤ينة ٍٚٞ ل٧٤ك٧٤ني املؤ٦٪ني ث٭ؾق األظاكـ.  ٦ةاألظيةف ك٬ؾا 

كبٕجةرة أػؿل ٚإف ٠سرينا ٨٦ ٗري املك٧٤ني يؿكف يف ٬ؾق ابلبلٗح 
 اإلقبلـ٣ح إلػٛةء الرصاع املٮصٮد ثني أكاملكذؼؽ٦ح حمكاحلضش 

كظٞٮؽ اإلنكةف. كلؤلقٙ ٚإف اجلتيضح احلذ٧يح هلؤالء املؽإٚني ٨ٔ 
رضر٬ة أكرب ٨٦ ٩ٕٛ٭ة،  ح حلٞٮؽ اإلنكةف ْل ٩تيضحياإلقبل٦الىٮرة 
أف ثٕي ال١ذةب ٗري املك٧٤ني يجذٞؽكف ٬ؾق ال١ذةثةت  ٧ة٠

ط ذلٟ ٚي ٧ةكيكؼؿكف ٦٪٭ة ثس٢ ق٭ٮ٣ح ٠  ٧ة٠ 1يٌل. ٧ةقٮؼ ٩ًٮ
                                                                    

ذؾاريح ٚي٧ػة يذ٤ٕػٜ ثػةملؿأة "ك 1  اإلقػبلـىلع قبي٢ املسةؿ ٣ٞؿاءة أظؽ اال٩ذٞةدات ل٤ؿدكد األ
يػخ، األوٮيل"ي١٧٪ٟ اإلَػبلع ىلع ٦ػة ٠ذبذػ٫ ٠ػؿكدين ٬ٮال٩ػؽ ٦٪ٞػٮالن يف ٠ذػةب ثػٮًلؿ كبؿ٩

 . 172-169 ٛعةتو
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ة أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلٮا٩ت ا٣يت ي٧ؽظ٭ة ٞن ٠ذةب ٬ؤالء  قٮؼ ٩بني الظ
امل٪٭ش ثٮوٛ٭ة صٮا٩ت مبلا٧ح حلٞٮؽ اإلنكةف ْل ذاد٭ة اجلٮا٩ت ا٣يت 

 ال١ذةب اآلػؿكف ثأ٩٭ة دجذ٭ٟ ظٞٮؽ اإلنكةف.  1يجذٞؽ٬ة
٧س٨ ؿ ا٣يت ٨٦ امل٧ةيف احلٞيٞح ٬٪ةؾ ٔؽد ٠جري نكبينة ٨٦ اأٔل
ؿ كد٪ةٝل اكٚح ظٞٮؽ ٧ةإدراص٭ة تخ ٬ؾق ا٣ٛبح، كترص ٬ؾق اأٔل

حيك٨ كوٙ  ٧ةلئلنكةف. رب اإلقبلـاإلنكةف املذٕؽدة ا٣يت يس٤ٛ٭ة 
ؿ ظٞٮؽ أكالن دت٪٧ةت لئلقبلـ ك٣حف أ٦ٔةؿ ثأ٩٭ة ٦ٞؽ٧ةثٕي ٬ؾق اأٔل

ؿ أف دْ٭ؿ أكؿ لك صٮا٩ت ادلي٨ كت٧ةاإلنكةف حبير دُ٘ٯ ٬ؾق اأٔل
ا ػ ءء لكػ  اإلقبلـا٣يت ٤ٛ٠٭ة  اكٚح احلٞٮؽ  ػىٮويح ظٜ ٨٦ ثؽءن
ري٬ة اآلثةء كظٞٮؽ األزكاج ة ٦ىت ٧ةك٦ٓ ٬ؾا د٪ةٝل ٬ؾق اأٔل 2.ٗك ٌن ؿ أي

                                                                    
٧ةؿ ا٣يت يؤ٣ٛ٭ة أ٦سةؿ آف ٦ةيؿ كًلٮردين ٬ٮال٩ؽ كآػؿي٨. 1  القي٧ة اأٔل

تٞيػٜ حنػٮ ؿ أظؽ ال١ذت اجل٧ٮذصيح ٨٦ ٬ؾا اجلػٮع ثٕ٪ػٮاف "قػٕينة أكىلع قبي٢ املسةؿ د2٪ 
 In Pursuit of Justice: The" )اإلقػػػػبلـا٣ٕػػػػؽؿ/ ٚٞػػػػ٫ ظٞػػػػٮؽ اإلنكػػػػةف يف 

Jurisprudence of Human Rights in Islam املٮاًيٓ اتلةحلح/ ٝؽقيح احليةة كظؿيح )
ٓ املؿأة كظٞٮؽ ٗري املك٧٤ني كظٞٮؽ امل١٤يح كاملٮاَ٪ح كظؿيح دسٮي٨  اتلٕجري كظؿيح ادلي٨ كًك
اجل٧ٕيةت كظؿيح اتل٪٢ٞ كظٞٮؽ األَٛػةؿ كأ٦ػةف ا٣ٛػؿد كالػؿؽ كاخلػؽ٦ةت االصذ٧ةٔيػح. ا٩ْػؿ 

تٞيٜ ا٣ٕؽؿ/ ٚٞػ٫ ظٞػٮؽ ة حنٮ ت ك٩ةيؿ يلع "قٕين ظذعٮت ك٦ة٬ؿ ٦ٓ ُْٔل دمي٢ كصةرس ظذعٮ
ـ(. 2006" )لٮس أجن٤ٮس، اكحلٛٮر٩ية/ دل٤ف النؤكف ا٣ٕة٦ػح ل٧٤كػ٧٤ني، اعـ اإلقبلـاإلنكةف يف 
ح ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف أك٧٠ة يت٪ اكٚػح ا٣ٌٞػةية  "اإلقػبلـؿ ٠ذةب مؿكاف ا٣ٞحيس ثٕ٪ٮاف " مٮقٔٮ

ا ٨٦ ظٜ أظؽ الـكصني مؿكرنا حبٞٮؽ اخلىٮ ذٮىف.ثؽءن  ويح الـكصني كظىت ظٜ ال٧ي
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ص٫ االػذبلؼ ثني اتلرصحيةت ا٣ٕة٦ح حلٞٮؽ أككًليٙ يجؽك ٬٪ةؾ ثٕي 
 ظٮؿ ٌٝةية ٦ٕي٪ح.  اإلقبلـاإلنكةف كمٮٝٙ 

دبني أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ ٨٦ ال١ذةثةت اجل٧ٮذصيح هلؾا امل٪٭ش كا٣يت 
٠ذةب ٔجؽ ا ث٨  اإلقبلـدٕةرض ظٞيٌف ثني ١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ك

"، يجؽأ ث٨ اإلقبلـثي٫ ثٕ٪ٮاف "ظٮار ٨ٔ ثٕؽ ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف 
ال يٞؿ أيًّة ٨٦  اإلقبلـثي٫ يف ٬ؾا ال١ذةب ثةلؿد ىلع ٨٦ يٞٮلٮف أف 

ديح ة٦ٛة٬ي٥ ظٞٮؽ اإلنكةف، ز٥ يٞٮؿ ثأف احلٌةرة ا٣٘ؿبيح امل
 ٩1يح ْل ا٣يت أ٬ة٩خ املؿأة كأقةءت إحل٭ة.٧ةا٤ٕ٣

                                                                    
" )الؿيػةض/ م١ذجػح اإلقػبلـٔجؽ ا ث٨ ثي٫، " ظٮار ٨ٔ ثٕػؽ ظػٮؿ ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف  1

ك٦ة ثٕػؽ٬ة. يؤًلػؽ ٠سػري ٦ػ٨ املكػ٧٤ني اذليػ٨ يسذجػٮف ٔػ٨  15ـ(، ص 2007اعـ  ا٣ٕجياكف،
اك٩ػخ د٪ػةؿ ٤ٔيػ٫ ري ممة سأكرث ثس ةاملؿأة ظٞٮٝن  أُٔٯ اإلقبلـكظٞٮؽ اإلنكةف" ىلع أف  اإلقبلـ"

ىلع قبي٢ املسةؿ ٦ة يٞػؿب ٦ػ٨ ٚىػ٢ اكمػ٢ م١ػؿس هلػؾق امل٪ةٝنػح يف  يف ا٣ٕرص اجلة٬ٌل. ]ا٩ْؿ
"املؤد٧ؿات ا٣يت أٝي٧ػخ يف الؿيػةض كبػةريف ك٦ؽي٪ػح ا٣ٛػةدياكف كص٪يػٙ كقػرتاثٮرغ ٣ٕٞيػؽة 

سٞٛػني ثني ٠جةر رصةؿ الرشيٕح الكٕٮديني كاحلٞػٮٝيني كامل اإلقبلـاملك٧٤ني كظٞٮؽ اإلنكةف يف 
 ٛعةتركبحني ابلةرزي٨" )الؿيةض، امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ كزارة ا٣ٕؽؿ، ثؽكف دةريغ(، وػكاأل
٥ ٨٦ أ٫٩ ال ينٟ مؼه حمةيؽ ٚي٧ة ٝؽ٫٦  .[155-190 ل٧٤ؿأة يف ذلٟ الٮٝػخ إال  اإلقبلـكىلع الٗؿ

ٔؽـ و٤ح لك ٬ؾا ثة٣ٌٞيح الؿا٬٪ح، ٚةمل٪ةرصكف حلٞػٮؽ  إىلأ٫٩ يجؽك أف ٬ؤالء ال١ذةب ل٥ يجذج٭ٮا 
املؿأة، ىلع قبي٢ املسةؿ، يٞٮلٮف أف املؿأة اك٩خ مٌُ٭ؽة يف دميٓ املضذ٧ٕةت يف ا٣ٕىػٮر الكػةثٞح، 
ث٧ة يف ذلٟ املضذ٧ٕةت املك٧٤ح، ك٦ة ظٞٞٮق ك٦ة يٮاو٤ٮف تٞي٫ٞ ٬ٮ املٕيةر املٕػةرص ا٣ػيت جيػت 

 هل.كأىلع املؿء أف يذعؽث ٔ٪٫ كيت٪
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ٓ املؿأة يف   ٪ؽ ٦٪ةٝنذ٫ ًك  ٦ةل٥ يؾ٠ؿ اث٨ ثي٫ إال  اإلقبلـٔك
ٕخ ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف  ٬ٮ مٮصٮد يف ٥ْٕ٦ ال١ذت ا٣يت كًي

ٚجٕؽ أف ا٩ذٞؽ ثٕي آػؿ اتلُٮرات يف احلؿًلح ا٣جكةايح )يف  1.اإلقبلـ
ا  ٦ةوٛعذني( كبٕؽ أكوٛعح  ثني ٠يٙ أف ٬ؾق احلؿًلح د٧س٢ د٭ؽيؽن

 اإلقبلـبلجيح األرسة ككظؽد٭ة، راح اث٨ ثي٫ يذعؽث ٨ٔ ٠يٛيح ٩ْؿ 
٢ٌٚ ا ث٫  ٦ةيس٢٧ اآلػؿ ثةٔذجةر  ٧ةل٤ؿص٢ كاملؿأة كأف الكن ٦٪٭

حير ىلع الؿمحح كاملٮدة يف  اإلقبلـثٌٕ٭٥ ىلع ثٕي، ز٥ ذ٠ؿ أف 
ل٤ٕةل٥ كل٥ دس٨  اإلقبلـ ا٣ٕبلٝح ثني الـكصني، كأف ٬ؾا ءء ٝؽ٫٦
 إىلز٥ دُؿؽ اث٨ ثي٫  2.اإلقبلـاملؿأة دٕؿؼ ٦س٢ ٬ؾق املاك٩ح ٍٝ ٝج٢ 

٬ٮ كيح ٨٦ ٔ٪ؽ ا كأ٫٩ اكف ث٧سةثح د٘ريو صؾرمو يف  ٧ةإ٩ اإلقبلـأف 
يف ثبلد ا٣ٕؿب اذلي٨ اك٩ٮا ال يكذبرشكف  ٧ةظيةة املؿأة كماك٩ذ٭ة، القي

إ٩ةزنة، ث٢ ل٥ يس٨ ل٤جكةء ٩ىيت إذا ٧٤ٔٮا أف زكصةد٭٥ ٝؽ أجننب هل٥ 
 3يف املرياث كل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ظؽه ل٤ذٕؽد.

ز٥ ثٕؽ ذلٟ يٞٮؿ ٔجؽ ا ث٨ ثي٫ أف االػذبلٚةت يف األظاكـ 
يٛؿؽ ثؾلٟ يف رشٚ٭٥  اإلقبلـا٣يت فه الؿصةؿ كا٣جكةء ال دٕين أف 

                                                                    
 .59-49 ٛعةتاث٨ ثي٫، و 1
 .51اث٨ ثي٫، ص  2
 .52اث٨ ثي٫، ص  3
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 ٦ى٨ٍ ﴿يف ٬ؾق اآليح ال١ؿي٧ح/  إىل٦زنتل٭٥ ظير يكتن٭ؽ ثٞٮهل دٕ أك
٢٧ًى  ةحًلنة ٔى ٨ وى ؿو  ٦ِّ

٩ىثى  أكذى٠ى
ي
ٮى  أ ٍؤ٨٦ًه  كى٬ي يىةةن  ٚى٤ى٪يٍعًيحى٪٫َّي  مي يِّجىحن  ظى َى

٥ ٍصؿى٬ي
ى
٥ٍ أ يى٪َّ٭ي ـً ىٍض

جلى ٨ً  كى ٍظكى
ى
٩يٮاٍ  ٦ة ثًأ ٤يٮفى  اكى ٧ى ٍٕ  (.97/ اجلع٢) ﴾حى

ز٥ يٞٮؿ ثٕؽ ذلٟ/ "ك٦ٓ ٬ؾا ٨٧ٚ الٮاصت أف يبني املؿء 
ؽ املكؤكحلةت اخلةوح كاملبلا٧ح ٣ُجيٕح لك ٨٦ ال ؿص٢ كاملؿأة، كذلا ال يٕي

دٮزيٓ األدكار كاتلأكيؽ ىلع احلٞٮؽ كالٮاصجةت ٨٦ ٝجي٢ اجلْؿة ادلك٩يح 
كب٭ؾا يٞٮؿ أف ىلع املؿء أف يبلظِ ا٣ٕبلٝح 1ألم ٨٦ اجلجكني."

اتلاكم٤يح ثني الؿص٢ كاملؿأة ليك يؽرؾ قجت اتلجةي٨ يف ٩ىيت املؿأة 
ا ٔتء ٩ٛٞذ٭ة، ٚإكالؿص٢ ٨٦ املرياث، ظير ال دذع٢٧ املؿأة أث أف  ٦ةؽن

 ادلك٣ح. أكأظؽ أٝؿبةا٭ة  أككادل٬ة  أكدسٮف مكؤك٣ح ٨٦ زكص٭ة 
ز٥ ثٕؽ ذلٟ يكتن٭ؽ اث٨ ثي٫ ثجٕي األ٦س٤ح ملنةرًلح املؿأة 

٦٪ةٝنح  إىل، ز٥ يذُؿؽ ػةرج ثحذ٭ة يف ٔ٭ؽ اجل  
ري  اآلراء ظٮؿ ظس٥ ٢٧ٔ املؿأة ٝةًينة كظس٥ دٮحلذ٭ة احلس٥ ٗك

اكف ث٧سةثح زٮرة حلٞٮؽ  اإلقبلـذلٟ ٨٦ مكةا٢، ز٥ يؾ٠ؿ زة٩يح أف 
، كبٮص٫ اعـ يٞٮؿ اث٨ ثي٫ أف ظٞٮؽ املؿأة حمٛٮّح كم١ٛٮ٣ح يف 2املؿأة

                                                                    
 .  53اث٨ ثي٫، ص  1

 .57اث٨ ثي٫، ص  2
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كأف مكأ٣ح ٝٮا٦ح الؿص٢ ْل ٦جؽأ إقبلَل ذ٠ؿق ا٣ٞؿآف  اإلقبلـ
ةؿي ﴿ ٝٮهل/ ال١ؿي٥ يف ٮفى الؿِّصى امي ى  ٝىٮَّ ةء ىلعى ٥ٍ  ٧ةثً  ا٣جِّكى ٭ي ٌى ٍٕ ي بى ٢ى اِلَّ ٌَّ ٚى
ٍٕيو  ى بى  يٌل/  ٦ة(، ز٥ ل٥ ي٤جر ظىت ٝةؿ 34)ا٣جكةء/  ﴾ىلعى

إف ا٣ٞٮا٦ح دىت يف مى٤عح املؿأة ٝج٢ لك ءء كلىة٣ط 
ابليخ كاألرسة إذ أف الؿص٢ يسٮف ٤ٔي٫ أٔجةء املٕةش كاإل٩ٛةؽ 

د٤زتـ املؿأة ثٮاصجةت ثحذ٭ة... كىلع ٬ؾا ال يسٮف املٞىٮد  ٧ةثح٪
ا  أكثة٣ٞٮا٦ح أف دسٮف ديسذةدٮريح   1...٧ة٤ّ أكَ٘ية٩نة كال اًُ٭ةدن

٥ أف ثٕي اجلٞةط ا٣يت ذ٠ؿ٬ة اث٨ ثي٫ ٝةث٤ح ل٤٪ٞؽ إال  ىلع الٗؿ
، ك٦ٓ ذلٟ، ٚ٭ؾا اإلقبلَلٝةهل ظٜ كوٮاب ٨٦ امل٪ْٮر  ٦ةأف دل٢٧ 

حف هل وؽل دلل ٦٪ةرصم ٩ْؿيح ظٞٮؽ اجلٮع ٨٦ امل٪ُٜ ٣
خيةَت ث٭ة ا٣ُجٞح املذؽي٪ح أم ٬ؤالء  ٦ةاإلنكةف، ١ٚذةثةد٫ صيؽة ٔ٪ؽ

كيؿك٫٩ كظينة ٦زنالن ٨٦ ٔ٪ؽ ا، ك٣س٨  ةإلقبلـاذلي٨ يؽي٪ٮف ث
يط كص٭ح ٩ْؿ  ٠ذةثةد٫ ٬ؾق ٨٣ جتؽم ٠سرينا إذا اكف اهلؽؼ ٦٪٭ة دًٮ

 ةف. يأيت احلؽير ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنك ٦ةٔ٪ؽ اإلقبلـ
ط  ص٫ ا٣ٞىٮر ا٣يت ي٪ُٮم ٤ٔي٭ة ٬ؾا امل٪٭ش وٕٮبح أكديًٮ

٬ٮ األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف  ٦ة٣ح رشح أكحم
أ٫٩ يؾ٠ؿ٩ة ث٧٪ةٝنح صةؾ دك٩ٌل ل٤ذعؽيةت ا٣يت دٮاص٫  ٧ةلآلػؿي٨، ٠

                                                                    
 .58اث٨ ثي٫، ص 1 
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 ٦٪ةرصم ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع، يٞٮؿ صةؾ دك٩ٌل/ 
دٮاص٫ ٩ْؿيةت ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع املنلكح ذاد٭ة، كيٕؽ ٠ذةب 

 Naturalصٮف ٚيجزي ثٕ٪ٮاف "ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع كاحلٞٮؽ ا٣ُجيٕيح" 

Law and Natural Rights  ة مل٧ٌٮف 1980)اعـ ٞن ة دٝي ٛن ـ( كو
-neoس أكٮي٪ةس اجلؽد )٦ةا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ٔ٪ؽ أدجةع دٮ

Thomist natural lawٞٮؽ اإلنكةف ا٣ُجيٕيح.خيه ٌٝةية ظ ٧ة(ٚي 
كبة٣جكجح جلة مم٨ ٥٬ ػةرج د٤ٟ اتلٞةحلؽ دجؽك وٮر االقذ٘ةزح 

 ٦ة. أ٦ةظؽ  إىل٦ٞ٪ٕح  أكصؾاثح  أكاألقةقيح ثة٣ُجيٕح كا٢ٕٞ٣ ٦سرية 
ثة٣جكجح جلٮف ٚيجزي ١ٚٮف ٬ؾق احلٞٮؽ دٞٓ يف ٬ؾا الكيةؽ جي٤ٕ٭ة 

. رب ٧ةظذ بلؽايح ا٣يت ٩ٞذ٪ٓ ٦٪ُٞينة إذا ا٤ُ٩ٞ٪ة ٨٦ ٩ُٞح ا ٧ة٦ٞ٪ٕحن
ا٤ُ٩ٜ ٦٪٭ة صٮف ٚيجزي جلٞج٢ اقت٪ذةصةد٫ بنأف احلٞٮؽ ا٣ُجيٕيح، 
٣س٨ النؼه املتن١ٟ ٨٣ يٞذ٪ٓ ثة٢ٕٞ٣ كظؽق ظىت يكذُيٓ 

 1ابلؽايح ٨٦ ٬ؾا امل٪٤ُٜ.
٨٦ املٮاٝٙ ا٣يت يجؽك ٚي٭ة اتل٪ةٝي ص٤ينة أف ٩ٛف اجلٮا٩ت ا٣يت 

ـء ٨٦ دم ٧ْذ٫ ٧ةكًل اإلقبلـؿ ةي٧ذؽظ٭ة اث٨ ثي٫ يف ٠ذةث٫ ثأ٩٭ة ص هل ٔك
ْل د٤ٟ اجلٮا٩ت ا٣يت يٞٮؿ ٔ٪٭ة ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف أ٩٭ة ا٩ذ٭ةاكت 

                                                                    
 . 1صةؾ دك٩ٌل، ص 1
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أ٩٭ة ٣حكخ إال دلؿد دٛكريات  أكل٤ٞٮا٩ني ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف 
يججيغ أف دسٮف ٤ٔي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف. ك٨٦ أ٦س٤ح ٬ؾا أفَّ آف  ةمنٮ٬ح مل

ٞٮؽ املؿأة ىلع حنٮ يؿ دجذٞؽ آراء املٮدكدم ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ظٮؿ ثٕي ظ٦ة
 يٌل/  ٦ةيؿ يف ٩ٞؽ٬ة ٦ةينج٫ ٠ذةثةت اث٨ ثي٫، دٞٮؿ آف 
ح ظٜ املؿأة ياإلقبل٦ػٮذة ٨٦ املىةدر ة٨٦ احلٞٮؽ األػؿل امل

إٔبلـ،  أكأال يؽػ٢ ٤ٔي٭ة الؿصةؿ ٨٦ أٚؿاد أرسد٭ة دكف اقتبؾاف 
٪ؽ يح املؿأة ٨٦ ٦جةٗذح الؿصةؿ هلة يف ةدذ٧ٌ٪٫ مح ٧ةي١ٛؿ املؿء ٚي ٦ةٔك
اـ  حذ٭ة ييؽرؾ املؿء أف ٬ؾا احلٜث ـ  احلؿيةت ىلع حيةِٚ ٠ٮ٫٩ ٨ٔ ثٕيؽن

 إف ظير األػؿل، املؿأة ظٞٮؽ ىلع ا٣ٞيٮد ثٕي ٧ً٪ينة يٛؿض ٚإ٫٩
اٚرتاض ثٕؽـ كٝٮع اػذبلط ثني الؿصةؿ كا٣جكةء كأف ىلع املؿأة  ٬٪ةؾ

٬ؾا  أكأف د١٧ر يف ثحذ٭ة ٦ٕـك٣ح ٨ٔ الؿصةؿ، ز٥ جنؽ أف ٬ؾق ا٣ٕـ٣ح 
احلضت ي٧ذؽ ٣حن٢٧ الؿصةؿ ٨٦ أرسة املؿأة ٚبل يججيغ هل٥ أف يجةٗذٮا 
املؿأة يف ظضؿد٭ة دكف إٔبلـ املؿأة كاقتبؾا٩٭ة ظىت تكرت املؿأة ٩ٛك٭ة 
ة  ٌن ٚبل يؽػ٤٭ة إال كْل حمتن٧ح بنلك ٦٪ةقت. حي٢٧ ٬ؾا احلس٥ أي
جح يف َيةد٫ إمةرةن ٧ً٪يحن ثأف املؿأة يججيغ أف دجًف يف ٔـ٣ح كحمذض
ظىت كْل يف ثحذ٭ة إذا أف ٨٦ كاصت املؿأة أف دذض٪ت اتلربج 
كالكٛٮر، كب٭ؾا جنؽ أف ٬ؾا احلٜ ال يذى٢ ثأم ظٜ ٬ةدؼ ٨٦ 

 ثٮاصت املؿأة اتل٤ٞيؽم يف ٢ّ الرشيٕح يذ٤ٕٜ ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف كإ٩
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 ٦1ٕـك٣ح ك٦٪ٛى٤ح كحمذضجح . أف دجًف
ا٣يت اذلم يجؽك كًلأ٫٩ اػذيةر ا٩ذٞةيئ ل٤عٞٮؽ  ػ٬ؾا األمؿ

د٤ٟ احلٞٮؽ ا٣يت يذ٥  أك٦ٓ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف  ٧ة٦ةدذٮاٜٚ د
ة، كدٕذرب آف ػ  دٕؽي٤٭ة بنلك اكم٢ ٌن يؿ كاظؽة ٦ةل٥ يك٥٤ ٨٦ اجلٞؽ أي

الت تلٞؽي٥ إٔبلف إقبلَل حلٞٮؽ أك٨٦ أثؿز اجلٞةد ملس٢ ٬ؾق املع
 الت/أكاإلنكةف، ظير دٞٮؿ حمٞح ٨ٔ ٬ؾق املع
ح ظٞٮٝنة ٦ٞذبكح ٨٦ ي٦اإلقبلد٥ٌ ٥ْٕ٦ ظٞٮؽ اإلنكةف 

رد٭ة تنٮي٫ وٮ أكا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، كا٣يت د٥ دٕؽي٤٭ة 
ْل إال رشكح  ٦ةاة" ا٣يت د٥ ذ٠ؿ٬ة أك، ٚىيةاغت "املك٦ة ظؽ إىل

يعةت اكم٤ح بل٪ٮد ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٬ؾا الىؽد، كد٧س٢  كدًٮ
اإلنكةف ح حلٞٮؽ اإلنكةف مـجينة ٨٦ ٦جةدئ ظٞٮؽ ياإلقبل٦املجةدرات 

أف ٬ؾق احلٞٮؽ  ٧ةادلكحلح كػىةاه إقبل٦يح ٗري كاًعح، ٠
ػٮذة ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ْل يف وٮرة ٝيٮد إقبل٦يح ىلع ٬ؾق ةامل

( ىلع قبي٢ املسةؿ ىلع أف "اكٚح احلٞٮؽ 24دة )ةاحلٞٮؽ. د٪ه امل
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ  فٌٓ  اإلقبلـكاحلؿيةت ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة اإٔل

ح ياإلقبل٦ح." ك٨٦ ز٥ ٚإف ٚؿض ٬ؾق ا٣ٞيٮد يقبل٦اإلألظاكـ الرشيٕح 

                                                                    
 .  68كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "  1
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٬يح ٬ؾق ةرقح ال َةا٢ ٦٪٭ة ٦ٓ ٔؽـ دٞؽي٥ دٕؿيٛةت حمؽدة ملةي٧س٢ مم
ذةب ال يٮدكف أف يبي٪ٮا رصاظحن أ٩٭٥ ياإلقبل٦ا٣ٞيٮد  ح. كيجؽك أف ال١ي

٣ح دٞييؽ احلٞٮؽ كي٤ٌٛٮف الالكـ ٔ٪٭ة بنلك ٗري أكي٧ٌؿكف حم
ت ظؿيح دٛكري ٬ؾق ا٣ٞيٮد ٦ة١ٮٝةَٓ كرصيط كب٭ؾا ي٧٪عٮف احل

أف األو٢ يف احلٞٮؽ الكيةقيح  ٧ةدؿيؽ، كب ٧ةح بنلك اعـ ٠ياإلقبل٦
ح حل ٔٮ يح ظٞٮؽ ا٣ٛؿد ًؽ ا٩ذ٭ةاكت ٧ةكاملؽ٩يح احلؽيسح أ٩٭ة مًٮ

رقح ادل٬ةء الاكم٢ يف دٕؿيٛ٭ة ملضةؿ ٧ةح لرلك٣ح ث٧٧ةادلك٣ح ٚإف الك
يةت كاحلٞٮؽ دلؿد دُجيٜ ٬ؾق احلٞٮؽ كاحلؿيةت جي٢ٕ ٨٦ ٬ؾق احلؿ

 1ػؽاع كك٥٬.
ذةب املك٧٤ني يذعؽزٮف ٨ٔ  ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ يف إجيةز أف ال١ي

٨ٔ د٤ٟ ا٣يت دٞؽ٦٭ة ظٞٮؽ اإلنكةف  ٧ة٦ة"ظٞٮؽ إنكةف" خمذ٤ٛح د
يؿ كًلسريي٨ ٗري٬ة. ٦ةاملٕةرصة دلكؽة يف ٠ذةثةت ٦٪ةرصي٭ة أ٦سةؿ آف 

ة أف نكت٪ذش ٨٦ ٬ؾا أف ٬٪ةؾ ٚضٮة ٠جرية ثني امل٪ةٝنةت  ٌن ي١٧٪٪ة أي
ذؾاريني كبني ٦ُة٣ت ك٦ٛة٬ي٥ ياإلقبل٦ ح ملس٢ ٬ؤالء ال١ذةب األ

االقت٪ذةج  إىليؿ دجذٔل ٦ةص٢ٕ آف  ٦ةظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾا 
                                                                    

حأكدٔآف ٦ةيؿ، " 1 كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـ. ا٩ْؿ أيٌة آف ٦ةيؿ، " 182"، ص ل ٦ذٕةًر
xii  ٥ أف ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ث٭ة ال١سري ٨٦ اتل٧ٕي٧ةت إال أف ٠سػرينا ممػة ٚي٭ػة ٦ػ٨ ٩ٞػؽ صػؽيؿ )ىلع الٗؿ

يح حم٢ ل٤٪ٞؽ كإاعدة اجلْؿ اإلقبل٦ثةملبلظْح(. ٧٠ة أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٠ذةثةت آف ٦ةيؿ ٨ٔ ال١ذةثةت 
 ٚي٭ة. 
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 ح/ ياإلقبل٦اتلةيل بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف 
ذةب اذلي٨ ثٕؽ دراقح املٛة٬ي٥ ا ٣٘ةمٌح كاملنٮمح دلل ال١ي
ح يف ٦ؾ٠ؿاد٭٥ يكذُيٓ املؿء أف يؿل ياإلقبل٦يتج٪ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف 

ت ظٞٮؽ ٧ة٦ةأف ٬ؤالء ال١ذةب ٣حف دلي٭٥ ٚ٭٥ اكم٢ كدٝيٜ ال٬ذ
ثؿ٩ة٦ش  اإلنكةف احلٞيٞيح، ظير تن٢٧ ٠ذةثةد٭٥ ٝيٮدنا ال كصٮد هلة يف

ذٜٛ ٤ٔي٭ة كظٞٮؽ امل٪ترشة كامل ثني األقف ا٤ٛ٣كٛيح ٦ةجي٧ٓ 
 1اإلنكةف ادلكحلح.

٥ أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ال١ذةب املك٧٤ني ٝؽ ي٧ذٌٕٮف هلؾا  ىلع الٗؿ
ؽ "منةريٓ ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ةاجلٞؽ احلةد ا٣يت تن٪٫ آف  يًؿ

ة  2ح"ياإلقبل٦ ٕن ٤ٚحف ٬٪ةؾ مٟ أف ٦س٢ ٬ؾا اجلٞؽ قي٤ًف ٝجٮالن كاق
ةف. كيف يف ٢ّ ٚ٭٥ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ةرصي٨ املٕةرصي٨ حلٞٮؽ اإلنك

ٓ ٦ٕٞؽ ل٤٘ةيح؛ ١ٚ أف امل٪٭ش اذلم  ٧ةاحلٞيٞح ينٕؿ املؿء ثأ٫٩ إزاء ًك
جؽ ا اجلٕي٥ ٨٣ ي٤ًف ٝجٮالن ثني دم ٬ري ةق٫١٤ ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٔك
ذؾارم ٝجٮالن يؾ٠ؿ ثني ا٤ٕ٣ ء ٧ةاملك٧٤ني،١ٚؾلٟ ٨٣ جيؽ امل٪٭ش األ

 ا٣٘ؿبحني امل٪ةرصي٨ حلٞٮؽ اإلنكةف. 

                                                                    
 .  70-69كظٞٮؽ اإلنكةف"، وٛعةت  اإلقبلـاقت٪ذةج آلف ٦ةيؿ " 1 
ا آف ٦ةيؿ"  2  . 196-193كظٞٮؽ اإلنكةف"، وٛعةت  اإلقبلـا٩ْؿ تؽيؽن
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ة أثٕؽ مم ك٬ؾا من٭ٮد ثؽري٨ اذلم ٞن ق٫١٤ ٠ذةب  ةا٩ذ٭ش َؿي
ت ٧ةتل٫ قؽ ٬ؾق ا٣ٛضٮة الٮاقٕح، كدذ٧زي ٠ذةثةد٫ بكأكآػؿكف يف حم

ؿ رصاظح أف جي٧ٓ ثني صٮا٩ت ٦ٕي٪ح ل٤٪ْؿيح أكػةوح ظير حي
ا٣٘ؿبيح حلٞٮؽ اإلنكةف ٦ٓ صٮا٩ت ٦ٕي٪ح ل٤٪ْؿيح الرشٔيح 

جلي٢ ٠ذةث٫ املٞذبف ٨٦ رقةتل٫ ا٧٤ٕ٣يح  يكذعٜ ح، كذللٟياإلقبل٦
 ٧ةدرصح ادل٠ذٮراق تك٤يٍ ثٕي الٌٮء يف قيةؽ ٬ؾا ال١ذةب. رب
يسٮف ثؽري٨ ٬ٮ اجل٧ٮذج األ٢ٌٚ ل٧٤٪٭ش اثلةين ٨٦ ٬ؾق ا٣ٛبح ا٣يت 
ـء ٨٦ ال١ذةب كا٣يت كوٛ٪ة٬ة  حن٨ ثىؽد احلؽير ٔ٪٭ة يف ٬ؾا اجل

ٓ قةثٜ ثأ٩٭ة ت ف املنرتؾ أكرة كاتلٕأكؿ إجيةد مكةظح ل٧٤٪أكيف مًٮ
ط ثؽري٨ ياإلقبل٦ؽ اإلنكةف كبني الرشيٕح ثني ٝة٩ٮف ظٞٮ ح. يًٮ

 ٠يٛيح اػذبلؼ ٦٪٭ض٫ ٨ٔ ٗريق ٨٦ ال١ذةب ٚيٞٮؿ/ 
ؿ الكةثٞح ٧ة٣ٞؽ اكف امل٪٭ش املذجٓ ثىٛح اع٦ح يف ٥ْٕ٦ اأٔل

كو٫ٛ كاتكٮف ثأ٫٩  ٦ةي١ٕف  ٧ة٠أ٫٩ ظٮار النؼه ٦ٓ ٩ٛك٫، ٠
ةف ْل اٚرتاضه ثأف اتلٛكريات احلةحلح ل٤ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنك

كالثؽ ٨٦ دٕؽي٢ أم ءء ٗري ٬ؾا  دٛكريات ٦ٕىٮ٦ح ٨٦ اخلُأ،
كٌلف يُؿح مؿارا اتل٤ٕي٢ اذلم  .٧ةحلجًف ٬ؾا االٚرتاض ٝةا ا٣ٞة٩ٮف

ادلكؿ املك٧٤ح ىلع االدٛةٝيةت ادلكحلح حلٞٮؽ  ٦ٛةدق أف مىةدٝح
ا٣يت ٨٦  اإلنكةف دسٮف م٤ـ٦ح ثبلحئح ٨٦ لٮااط ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل
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٣ح ا٣يت دٮٝٓ ىلع ٬ؾق االدٛةٝيح "ال جيٮز هلة أف ادلك م٧ٌٮ٩٭ة أف
دذؾرع ثأظاكـ ا٣ٞة٩ٮف ادلاػٌل هلة ثةٔذجةرق ٦ربرنا ٣ٕؽـ ا٣زتا٦٭ة ثب٪ٮد 
االدٛةٝيح ا٣يت دٮٝٓ ٤ٔي٭ة." ك٦ٓ ذلٟ ٨٧ٚ اجلةظيح ا٤٧ٕ٣يح جنؽ أف 
ادلكؿ املك٧٤ح... يف ا٣٘ة٣ت ال دٕرتض ىلع ٩ه ا٣ٞة٩ٮف ث٢ ىلع ثٕي 

ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف اذلم يٞٮلٮف ثأ٫٩ ال ي٭ذ٥  دٛكريات ا٣ٞة٩ٮف
أف ٬٪ةؾ ظةصح م٤عح ل٤ض٧ٓ ثني ٬ؾي٨  ح... كال مٟياإلقبل٦ثة٣ٞي٥ 

ا٣ُؿٚني املذجةٔؽي٨ ك٨٦ دٞؽي٥ رؤيح ثؽي٤ح ل٤ٕبلٝح ثني ا٣ٞة٩ٮف 
ح. يذعؽل ٬ؾا ال١ذةب ياإلقبل٦ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف كبني الرشيٕح 
ك٨٦  اإلقبلَلكت٪جُح ٨٦ ا٫ٞٛ٣ ٨٦ ػبلؿ اقذؼؽا٫٦ األد٣ح امل

رقةت ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف اجلؽحلح ا٣يت دٞٮؿ ثأف اال٣زتاـ ٧ةامل
دكف اقتس٪ةءات  ثب٪ٮد ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف أمؿ مكذعي٢

جي٧ٓ ال١ذةب ٨٦ اجلةظيح اجلْؿيح  ٧ةح. ٠ياإلقبل٦دٞؿ ٤ٔي٭ة الرشيٕح 
يف  اإلقبلَلرقح ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف كبني ٩ْةـ ا٫ٞٛ٣ ٧ةثني امل

، ٧ةهلة لك ٦٪٭أكملك ظٮار ث٪ةء يٞؽـ رؤيح منرتًلح ل٤ٌٞةية ا٣يت يت٪
كيذ٤ُت ٦٪٭ش ظٮارم منرتؾ ث٭ؾق الىٛح تٌل ا٣ُؿٚني ثسٞةٚح 
ا٣تكة٦ط كاإلٝ٪ةع كاتلؼٌل ٨ٔ زٞةٚح ًيٜ األٜٚ كا٣ٕ٪ٙ 

اإل٩ىةت لآلػؿ كإّ٭ةر االظرتاـ يذ٤ُت ا٣ٞؽرة ىلع  ٧ةكا٣ٕؽكا٩يح، ٠
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 1املذجةدؿ كدجةدؿ اآلراء.
يٞؿ ثؽري٨ ٨٦ ػبلؿ ٬ؾا الالكـ أف ٬٪ةؾ "اػذبلٚةت يف دلةؿ 

ح كا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ ياإلقبل٦ا٢٧ٕ٣" ثني لك ٨٦ الرشيٕح 
 مؿة ـ اإلنكةف، كيٞٮؿ أ٫٩ ٬٪ةؾ مكةظح ل٤٪ٞةش ك٩جؾ اتلٌةد، كل١٪٫

اث دٕؽيبلت يف لك ٨٦ َؿيف ٨٦ إظؽ الثؽ أ٫٩ يٞٮؿ ـ أػؿل
يع٫ مل ٧ةا٣ٌٞيح، كٚي  يؽٔٮ إحل٫/ ةيٌل دًٮ
إظؽاث د٘ريي ٧٩ٮذ  يف  إىليكىع دُجيٜ ٦جؽأ اتلربيؿ  

اتلٛكريات اتل٤ٞيؽيح املتنؽدة ل٤رشيٕح كيف اتلٛكريات االٝىةايٌح 
ل٤ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف. كيف ٬ؾا الىؽد ٩٪ةٝل ٝةٔؽة د٤٘يت 

كٝةٔؽة "٬ةمل اتلٞؽيؿ"  اإلقبلَليف ٩ْةـ ا٫ٞٛ٣  املى٤عح )ا٣ٕة٦ح(
 2ربيح ٨٦ أص٢ ويةٗح ٬ؾق اجلؽحلةت.كيف ٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف األ

٩تيضح  ٧ة٣حف ٬ؾا دلؿد مٮٝٙ ٩ْؿم ٨٦ صة٩ت ثؽري٨ كإ٩
ي٭ة ا٤ٕ٣  ٦ةح، ك٬ؾا ياإلقبل٩٦يح ك٧ةملٞةر٩ذ٫ كزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف ث٪ٔٮ
 يؤًلؽق ٝٮهل يف ػذةـ ٠ذةث٫ ظير يٞٮؿ ثؽري٨/

                                                                    
 .5-4ثؽري٨، وٛعةت 1
ط الاكدت ٬ؾا يف ػةد٧ح ٠ذةث٫، ا٩ْػؿ ص 6ثؽري٨، ص 2 كالىػٛعةت اتلةحلػح هلػة.  220. يًٮ

ة ىلع ٝةٔؽة "٬ةمل اتلٞؽيؿ" ٦ة يٌل/ " يٮصؽ ٦جؽ ٞن أ "٬ةمل اتلٞػؽيؿ" داػػ٢ كٝؽ ٠ذت ثؽري٨ ٤ٕ٦
ريب حلٞٮؽ اإلنكةف، كيٕؿؼ ثأ٫٩ احلؽ اذلم يجػجيغ ٔ٪ػؽق أف دٛكػط املؿاٝجػح ادلكحلػح كاجلْةـ األ

 .231د٪ٛيؾ٬ة." ثؽري٨، ص  أكا٣ُؿيٜ إلرادة ادلك٣ح يف ق٨ ا٣ٞٮا٩ني 
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ط ادلراقح اتلٛىي٤يح للك ٨٦ ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص  دًٮ
( كا٣ٕ٭ؽ ICESCRٔيح كاثلٞةٚيح )٧ةثةحلٞٮؽ االٝذىةديح كاالصذ

( يف ًٮء الرشيٕح ICCPRادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح )
ا٣ٞٮا٩ني ادلكحلح حلٞٮؽ دٮاٜٚ ث٪َّةء ثني  إىلح إماك٩يح اتلٮو٢ ياإلقبل٦

ح، ك٣س٨ يذ٤ُت ٬ؾا اتلٮاٜٚ ياإلقبل٦اإلنكةف كبني أظاكـ الرشيٕح 
٩نة وةدٝنة ثإماك٩يح اتلٮو٢ إحل٫ ٦ٓ اتلؼٌل ٨ٔ اإلصعةؼ ٧ةإي

ح ٨٦ ص٭ح كبني ٦٪ةرصم ياإلقبل٦ء الرشيٕح ٧ةكاتلعةم٢ ثني ٤ٔ
 1ا٣ٞٮا٩ني ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ص٭ح أػؿل.

ة  اإلقبلـ إىلا٣ٞٮؿ ثأف اجلْؿ  إىليجذٔل ثؽري٨  ٞن ثٮو٫ٛ ٦ذٮاٚ
٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ امل٪٭ش األكرث مبلا٧ح، كيٞٮؿ ثأف ٬ؾا ٨٣ 

ذؾارم كإ٩ ٨٦ ػبلؿ اإلٝؿار جبٮا٩ت  ٧ةيسٮف ٨ٔ َؿيٜ امل٪٭ش اإٔل
ح ٦س٢ احل١ٮ٦ح الؿميؽة كاظرتاـ ا٣ٕؽا٣ح ياإلقبل٦٦ٕي٪ح يف الرشيٕح 

ري ذلٟ  كد٤٘يت املى٤عح ا٣ٕة٦ح كيٞٮؿ ثؽري٨ ثأف  ٨٦2 األوٮؿ.ٗك
ؿ كاألػري ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ ٠ؿا٦ح احلٞٮؽ كاهلؽؼ األ

 3ح.ياإلقبل٦دٞٮـ ٤ٔي٫ الرشيٕح  ٦ةاإلنكة٩يح كاملعةْٚح ٤ٔي٭ة ك٬ؾا 
                                                                    

 . 219ثؽري٨، ص  1
 .13ثؽري٨، ص 2
 .  14ثؽري٨، ص3
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 مى٤ُط أف –ثٕؽ ٧ة٬ؾا ٚي إىلننري قٮؼ ٧ة٠ –)ك٦ٓ ٬ؾا ٚ٪ضؽ
 اتلٮاٜٚ ٨٦ ٩ٮع أم إىل يؤدم ال ٦ج٭٥ مى٤ُط" اإلنكة٩يح ال١ؿا٦ح"
 (.ا٣ٕة٦ح املٛة٬ي٥ يف إال

ط ثؽري٨ ث٪ٛك٫ األو٢ اذلم تكت٪ؽ إحل٫ ظضذ٫ ا٣يت  يًٮ
 ح يججيغ أف دذ٘ري ٩تيضح حلٞٮؽ اإلنكةف/ ياإلقبل٦٦ٛةد٬ة أف الرشيٕح 

٨٦ امل٧س٨ دٕـيـ ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح بنلك إجيةيب يف 
٪ةءة ٨٦ ػبلؿ اتلٛكريات املٕذؽ٣ح كاملذٛة٤ٔح كابل اإلقبلَلا٣ٕةل٥ 
ح ثؽالن ٨٦ اتلٛكريات املتنؽدة ٗري املذٛة٤ٔح هلة، ياإلقبل٦ل٤رشيٕح 

يذ٤ٕٜ حبٞٮؽ املؿأة كظٞٮؽ األ٤ٝيةت  ٧ةكيىؽؽ ٬ؾا بنلك ػةص ٚي
املؾا٬ت  إىلًع٪ة ثةإلمةرة أكح. ك٣ٞؽ ياإلقبل٦كدُجيٜ احلؽكد 
ؿض اآلراء ا٣ٛٞ٭يح ا٣ٞؽي٧ح أ٫٩ ظىت  اإلقبلَلاملؼذ٤ٛح يف ا٫ٞٛ٣  ٔك

ذؽاؿ، ا٣ٛٞ٭ة ء كاملك٧٤ٮف ا٣ٞؽاٍل ٝؽ أكؽكا ىلع أ٧٬يح الٮقُيح كاأل
ذ د ٤ٔي٭ة بنلك ٠جري احلٮـ تلٕـيـ ٧ةكٌل٩خ هل٥ آراءه ث٪ةءة ي٧س٨ األ

ٝةث٤يح دُجيٜ املٕةيري ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف داػ٢ ٩ُةؽ أظاكـ 
ح ثأ٩٭ة ياإلقبل٦ األ٦حح. ٣ٞؽ كوٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ياإلقبل٦الرشيٕح 
ُن  ذؽاؿ كالٮقُيح يف "أ٦حن كق ، اإلقبلـة" ك٬ٮ كوٙ يؤًلؽ أ٧٬يح األ

مليسةٝني دكحلني حلٞٮؽ  اإلقبلَليؤًلؽ ٬ؾا اتلع٤ي٢ ا٣ٛٞٔل  ٧ة٠
ح ياإلقبل٦اإلنكةف احلةصح امل٤عح ملؿاصٕح ثٕي دٛكريات الرشيٕح 
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يف ًٮء اآلراء املٕذؽ٣ح ٦٪ؾ ٔ٭ؽ ا٣ٛٞ٭ةء املك٧٤ني ا٣ٞؽاٍل ظىت يذ٥ 
ٚ٭٥ ا٣ٞٮا٩ني املٮصٮدة يف ٬ؾق اتلٛكريات بنلك اكم٢ يف ٢ّ دُجيٜ 

ىلع دبين  اإلقبلَلتر أوٮؿ ا٫ٞٛ٣  ٧ةح. ٠ياإلقبل٦الرشيٕح 
دٛكريات ل٤رشيٕح ٨٦ مأ٩٭ة دٕـيـ ركح ا٣تكة٦ط كاإلظكةف 

يذٮاٜٚ ٦٪ُٜ ٬ؾق اتلٛكريات ٦ٓ احلةصح  ٦ةٔ٪ؽ ٧ةح القيياإلقبل٦
 1ٔيح كالؿٚة٬يح اإلنكة٩يح.٧ةامل٤عح تلعٞيٜ ا٣ٕؽا٣ح االصذ

ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ يف ظةالت ٔؽيؽة أف االقت٪ذةصةت ا٣يت دٮو٢ 
إحل٭ة ثؽري٨ دؽكر يف ٤ٟٚ االقت٪ذةصةت ا٣ٛٞ٭يح املٞجٮ٣ح ثىٛح اع٦ح. 

ؿأة أ٫٩ ٝؽ يسٮف يذ٤ٕٜ ث٤جةس امل ٧ةىلع قبي٢ املسةؿ، يٞٮؿ ثؽري٨ ٚي
٨٦ األ٢ٌٚ أف دؽع ادلك٣ح اخليةر ل٧٤ؿأة يف أف دُ٘ٯ اكٚح صكؽ٬ة 

ك٣س٨ يف الٮٝخ ذاد٫ ٝؽ جنؽ ٨٦ 2أف دْ٭ؿ الٮص٫ كال١ٛني، أك
يؿ ١ٚؿة ٦ةالىٕت في٢ ٝجٮؿ ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ أ٦سةؿ آف 

أف حيؽد زم املؿأة دكف الؿص٢، كاحلٞيٞح أف ثؽري٨ ٩ٛك٫ يكتن٭ؽ 
 ال٤ض٪ح ىلع ادٛةٝيةت ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع اجلعٮ اتلةيل/  ثذ٤ٕيٞةت

اة يف د٧ذٓ ا٣جكةء حبٞٮٝ٭٨ يف دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥ أكإف ٔؽـ املك
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يف ذلٟ  ٧ةظٞيٞح ٦ذأو٤ح ث٧ٕٜ يف اتلٞةحلؽ كاتلةريغ كاثلٞةٚح ث
الك٤ٮًليةت ادليجيح...كىلع ادلكؿ املٮٕٝح ىلع ادٛةٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف 

اثلٞةٚيح ٨٣  أكاتلةرخييح  أكاتل٤ٞيؽيح  أف د٨٧ٌ أف الك٤ٮًليةت
ـ ا٣ٞة٩ٮف، ٦ةاة أأكتكذؼؽـ ٠ؾريٕح دربر ا٩ذ٭ةاكت ظٜ املؿأة يف املك

ثسةٚح احلٞٮؽ ا٣يت دس٤ٛ٭ة ادٛةٝيح ظٞٮؽ  كاتل٧ذٓ ا٣ٕةدؿ
ت الاكٚيح ٨ٔ املْة٬ؿ ٦ةاإلنكةف.كىلع ادلك٣ح املٮٕٝح أف دٞؽـ امل٤ٕٮ

اتلةرخييح كاثلٞةٚيح كالك٤ٮًليةت رقةت ٧ةصة٩ت امل إىلاتل٤ٞيؽيح ث٭ة 
د٪ه  ةاإلذاعف مل-تٮؿ ثة٢ٕٛ٣ دكف  أك –دكف  ادليجيح ا٣يت ٝؽ تٮؿ

ا٣يت د٪ٮل  أكاتلؽاثري ا٣يت ٝة٦خ ث٭ة  إىل( كأف تنري 3دة )ة٤ٔي٫ امل
 1ا٣ٞيةـ ث٭ة ل٤ذ٤٘ت ىلع ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕٮام٢.

ـء ٨٦ الرشيٕح  ٦ةيجؽك أف ثؽري٨ ي٢ٛ٘ أف  ح ياإلقبل٦يؽ٫٧ٔ ٠ض
اة، ك٨٦ ز٥ ٚكٮؼ يسٮف ٨٦ ظٜ ثٕي ٦٪ةرصم أكال يٕرب ٨ٔ املك

ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾا يجذ٭ٟ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، يف احلٞيٞح 
ت ثؽري٨ يف ٬ؾا الىؽد ػري دحل٢ ىلع أف ٦٪٭ض٫ يف املٞةربح ٨٣ ٧ةلك

 ي٤ًف ٝجٮالن ظذ٧ينة، يٞٮؿ ثؽري٨/ 
ؽكف ٦تك ٥ أف الؿصةؿ كا٣جكةء يٕي أف ذلٟ ال  ي٨ إالأكىلع الٗؿ

داػ٢ ٩ُةؽ  ٧ةيٕين اتلُةثٜ اتلةـ يف األدكار ا٣يت يٞٮمٮف ث٭ة القي
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اة ثني الؿص٢ كاملؿأة أكاألرسة. كٝؽ ذ٠ؿ حم٧ؽ ُٝت أ٫٩ كإف اك٩خ املك
اة ال يججيغ أف د٧ذؽ تلجؽي٢ أك٤ُ٦ت َجييع ك٦٪ٌُف ٚإف ٬ؾق املك
ؽث ، ك٬ؾا ٨٦ مأ٫٩ أف حي٧ةاألدكار كالٮّةاٙ ا٣يت يٞٮـ ث٭ة لك ٦٪٭

مٮاٝٙ دجةي٨ يف األدكار ا٣يت يٞٮـ ث٭ة لك ٨٦ الؿص٢ كاملؿأة يف ٢ّ 
ي٧س٨ أف يٕذربق ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل  ٦ةظؽ  إىلح ياإلقبل٦الرشيٕح 

٥ أف ٧ةحلٞٮؽ اإلنكةف د٧زينا ىلع أقةس اجلجف ثح٪٭ ، كىلع الٗؿ
اة يف أك( ظٮؿ املك3دة )ةمبلظْةت األم٥ املذعؽة ىلع مكٮدة امل

ا ملعؿرم ٬ؾق املاحلٞٮؽ ثني الؿ دة إال أ٫٩ ةص٢ املؿأة ٝؽ قض٤خ دٞؽيؿن
ؿاؼ كاأل٧ْ٩ح  اكف ٨٦ الىٕت أف يؿل اجل٧يٓ إماك٩يح جتة٢٬ اأٔل

أف ي٧س٨ د٘يري املضذ٧ٕةت امل٪٧ْح يف ٦ؽة ز٦٪يح  أكا٣ٞة٩ٮ٩يح 
أف يذ٥ د٘يري املٮاد ا٣ترشيٕيح اخلةوح ثة٣ٕٞيؽة كادلي٨ ٨٦  أكٝىرية 

. كيجؽك أف جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف ثةدخ ػبلؿ ث٪ٮد االدٛةٝيح ٍٚٞ
٦ٞذ٪ٕح يف ٢ّ اتلضةرب ا٣يت مؿت ث٭ة ٨٦ ػبلؿ األننُح ا٣يت ٝة٦خ 

ًيني أف د٢٧ٕ ىلع دُجيٜ ٦ٕةيري اعمليح ةث٭ة ىلع ٦ؽار ا٣ٕٞؽي٨ امل
اة الاكم٤ح ثني اجلجكني يف ٢ّ امليسةؽ ادلكيل حلٞٮؽ أكتلعٞيٜ املك

ت ادليجيح كاثلٞةٚيح د٘يري الك٤ٮًلية إىلاإلنكةف كاذلم ي٭ؽؼ 
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 1كاتل٤ٞيؽيح ا٣يت تٍ ٨٦ مأف املؿأة ىلع مكذٮل ا٣ٕةل٥.
اٝرتح ثؽري٨ يف مٮآً أػؿل ٝجٮؿ اآلراء ا٣يت دٕؽ آراء 

 إىلء ىلع مؿ ا٣ٕىٮر. ك٨٦ امل٭٥ ٝج٢ اتلُؿؽ ٧ةاأل٤ٝيح ٨٦ ا٤ٕ٣
ح ياإلقبل٦٦٪ةٝنح أ٦س٤ح ثؽري٨ أف ٩ؾ٠ؿ ٩ُٞح ٦ذ٤ٕٞح ثةلرشيٕح 

ا اتلٮٚيٜ ثني أكحي ٧ةاال٩تجةق هلة ثح٪أػٜٛ ثؽري٨ يف   اإلقبلـؿ صة٬ؽن
ء ٧ةكا٣ٞة٩ٮف املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف. إف دلؿد دبين أظؽ ا٤ٕ٣

املك٧٤ني لؿأم ٨٦ اآلراء ال يٕين أف ٩ٕؽق وةاجنة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ 
الرشيٕح، كيجًف الكؤاؿ امل٭٥/ ٢٬ ٬ؾا األمؿ ٦ربر ٨٦ ٦٪ْٮر الرشيٕح 
أـ ال ك٣حف ثبكةَح ٢٬ ٝةؿ أظؽ املك٧٤ني ث٭ؾا الؿأم أـ ال؟ كيجًف 
 ٦ةالٮاصت ىلع ا٣ٕةل٥ املك٥٤ )ث٢ أم مك٥٤( أف يتجٓ احلٜ اذلم هل 

الاٜ  اػذيةر رأم ٨٦ اآلراء ملضؿد أ٫٩ ٦ة٨ ا٣ٞؿآف كالك٪ح، أيؤًلؽق ٦
ة ٦ٓ ا٣ٞؿآف  ٌن  ٧ةاكف د٪ة٫ٌٝ هل أكالك٪ح  أكقيةقيةن ظىت لٮ ثؽا ٦ذ٪ةٝ

ة ٚ٭ؾا ال ٦ربر هل، ٠ أ٫٩ ٨٦ الرضر ابلة٣ٖ أف ٧٩ي٢ آلراء  ٧ةكاًعن
 ٦ٕي٪ح ملضؿد أ٩٭ة دذٮاٜٚ ٦ٓ االجتةق الكةاؽ يف اعمل٪ة احلٮـ.

ة ىلع مكأ٣ح الؿدة ٠ذت ثؽري٨ ٦ٕ ٞن  يٌل/ ٦ة٤
ذٞةد حل٥ٌ ظؿيح  إف م٧ٮؿ دٛكري احلٜ يف ظؿيح ا١ٛ٣ؿ كاأل
املؿء يف د٘يري م٤ذ٫ ث٢ كأذ٪ةؽ اآلراء امل٤عؽة ل٥ يك٥٤ ٨٦ اجلؽؿ 
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لٮف مكأ٣ح ظس٥ أكء املك٧٤ني ك٥٬ يت٪٧ةكاػذبلؼ اآلراء ثني ا٤ٕ٣
ت٤ي٢ اآلراء  إىليٌل  ٧ةح. كقٮؼ ٩ذُؿؽ ٚيياإلقبل٦الؿدة يف الرشيٕح 

ء ٧ةاملؼذ٤ٛح يف ٬ؾق املكأ٣ح، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف االجتةق ا٣ٕةـ ثني ا٤ٕ٣
املك٧٤ني املٕةرصي٨ يف مكأ٣ح احلؿيح ادليجيح يف ٢ّ الرشيٕح 

     ح يذ٧س٢ يف اتلأكيؽ ىلع اتلٮصي٫ ا٣ٞؿآين يف ٝٮهل دٕةيل/ ياإلقبل٦
اقى ﴿ ي٨ً  يًف  ال إ٠ًٍؿى ى  ٝىؽ ادلِّ .. دَّبىنيَّ  (255)ابلٞؿة/  1﴾ الؿٍُّمؽي

ٔي٢ ٧ةز٥ يكتن٭ؽ ثؽري٨ ثٕؽ ذلٟ ثؿأم لك ٨٦ ادل٠ذٮر إق
ف يف ٬ؾق املكأ٣ح، ز٥ يجذ٢ٞ ثؽري٨ ٧ةا٣ٛةركٌف كاألقذةذ حم٧ؽ ٚذيح ٔس
٦٪ةٝنح أػؿل ال و٤ح  إىلء ا٣ٞؽاٍل ٧ة٨٦ ػبلؿ اقتن٭ةدق ثآراء ا٤ٕ٣

ذ٪ةؽ   2.ـاإلقبلهلة ث٭ؾق املكأ٣ح ظٮؿ ٔؽـ إ٠ؿاق الـكصح ٗري املك٧٤ح أل
يذ٤ٕٜ حبٜ الـكج يف ا٣ُبلؽ ٝةؿ ثؽري٨ يف ٦ٕؿض  ٧ةكٚي

ٝة٣خ/ "جيت أف  ر٦٪ةٝنذ٫ تل٤ٕيٜ جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع ٬ؾا ظي
ة م١ٛٮالن ل٤ؿصةؿ كا٣جكةء ىلع  ٞن دسٮف أقجةب ا٣ُبلؽ كٚكؼ٫ ظ
ظؽ قٮاء"، كيٞٮؿ ثؽري٨ بنأف ٬ؾا "اإلرشاؼ ا٣ٌٞةيئ ٨٦ ٝج٢ 

                                                                    
 .120ثؽري٨، ص 1 
ة  121ثؽري٨،  2 ٌن رأم اث٨ ظــ املٛؿط رب٧ة ٦ػ٨ أصػ٢ إ٧٠ػةؿ  إىلك٦ة ثٕؽ٬ة؛ ينري ثؽري٨ أي

 الالكـ يف ٬ؾق املكأ٣ح. 
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يٞٮؿ  ٧ة1٠ٝةٔؽة )املى٤عح ا٣ٕة٦ح(."ادلك٣ح ىلع ٚكغ اجلاكح ٝؽ دربرق 
ثأف ٬ؾا اإلرشاؼ ىلع ا٣ُبلؽ ٨٦ ٝج٢ ادلك٣ح ٨٦ امل٧س٨ أف يٕذرب 
ا ٨٦ ٦جؽأ احلكجح كا٣يت جيت ىلع ادلك٣ح ٚي٫ األمؿ ثةملٕؿكؼ  ـءن ص
أف  ٧ةكاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ. كيٞٮؿ ثؽري٨ زيةدة يف دأييؽ ٦٪٭ض٫ املجذ١ؿ "ث

ي٤ح ٔٞةثيح دٞؿ٬ة الرشيٕح ٚكغ اجلاكح ثأمؿ ٌٝةيئ ٬ٮ ث٧سةثح كق
إزا٣ح املزية اإلصؿاايح  ٧ةح ٨٤ٚ يؿدٌف لك٨ ٝٮا٩ني صؽيؽة كإ٩ياإلقبل٦

فٌٓ لكٮء اقذ٘بلؿ ابلٕي." كٝؽ الظِ  ٦ةهلؾا ا٣ٛكغ كا٣يت اع٦ح 
ح ٝٮيح ٚٞةؿ/  ثؽري٨ أف ٬ؾق اآلراء قٮؼ دٮاص٫ ٦ٕةًر

ؼ أف إثُةؿ ظٜ الؿص٢ يف ا٣ُبلؽ  ك٦ٓ ٬ؾا أذرب ػبلَّ
دكر ا٣ٌٞةء بنلك اكم٢ ٬ٮ تٞيٜ  إىلمؿ ٚكغ ٔٞٮد الـكاج كفٮي٢ أ

ؼ يف ٬ؾا ألف ٬ؾا  ملى٤عح ك٧٬يح، كي١٧٪٪ة أف خنذ٤ٙ ٦ٓ ػبلَّ
يذٜٛ  ٧ةامل٪٭ش اجلؽيؽ ال يذٕةرض ٦ٓ أمؿ ٝؿآين رصيط يف ا٣ُبلؽ، ٠

املذ٧س٤ح يف ٝٮهل/ "ال رضر كال  ٬ؾا امل٪٭ش ٦ٓ ق٪ح اجل 
ٕنة ىلع املؿأة كرضار." كقٮؼ يـي٢ ٬ؾا امل٪٭ش  ة كاٝ ٞن إرضار رضرنا ظٞي

ي٨٧ٌ أف  ٧ةـ الؿص٢ كإ٦٩ةثةلؿص٢ ظير ال يكؽ قج٢ ا٣ُبلؽ أ
 2ا٣ُبلؽ يٞٓ ألقجةب كصي٭ح.
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كإذا ٝيج٤خ ظضح ثؽري٨ ٬٪ة القت٪ذةص٭ة امل٪ٌُف، ٚ٭ؾا يٕين 
ح أف الؿصةؿ ٨٣ يكحبٮا اقذؼؽاـ ظٞ٭٥ ياإلقبل٦أ٫٩ إذا رأت ادلك٣ح 

ةد  ؽ ا٩ذ٭ةاكن يف ا٣ُبلؽ ٚكٮؼ يٕي إحل٭٥ ٬ؾا احلٜ، ك٣س٨ ٬ؾا يٕي
٣ٞة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف ألف احلٜ يف ا٣ُبلؽ ٨٣ يسٮف م١ٛٮالن 

زااٛح ٚإ٫٩  أف ظضح ثؽري٨ ٬٪ة ٧ةاة للك ٨٦ الؿص٢ كاملؿأة، كبأكثةملك
يذٜٛ ٦ٓ  ٧ةال ي١٧٪٫ االداعء ثأف "ا٣ٞة٩ٮف" ٨٦ امل٧س٨ ويةٗذ٫ ث

س٪ةايح ييسء الؿصةؿ ٦ُة٣ت ظٞٮؽ اإلنكةف إال يف ٢ّ ّؿكؼ اقت
ؿ ظٞ٭٥ يف ا٣ُبلؽ، كإذا ل٥ حيؽث ٬ؾا جيؽ املؿء ٩ٛك٫ ٧ةٚي٭ة اقذٕ
ح ك٦ُة٣ت ياإلقبل٦ـ ظة٣ح ٨٦ اتلٕةرض ثني الرشيٕح ٦ةمؿة أػؿل أ

 ظٞٮؽ اإلنكةف.
ؤل ة ىلع ٬ؾا، ٬٪ةؾ ثٕي احلةالت ا٣يت ي٪ه ٚي٭ة ثؽري٨ كٔك

ىجط ي ٦س٢ ٬ؾا ىلع أف املك٧٤ني ال ي١٧٪٭٥ اتلعٌل ثةملؿك٩ح ٚي٭ة، كيف
٤ٔي٪ة أف نكذؽيع ٬ةمل ٦ٛ٭ٮـ اتلٞؽيؿ يف ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل كأف  ٦ةلـا

٩ذٞج٢ ّؿكؼ املك٧٤ني اخلةوح ا٣يت د٤٧ي٭ة ٔٞيؽد٭٥ ادليجيح. كىلع 
 ملضؿد اإلص٭ةض ٝجٮؿ ـ  املسةؿ قبي٢ ىلعـ  ٬ؾا اجلعٮ يؿٚي ثؽري٨

ٮبنة يس٨ ل٥ احل٢٧ أف ة ىلع 1ٚي٫ مٗؿ ٞن . كًلؾلٟ ٠ذت ثؽري٨ ٤ٕ٦

                                                                    
 .74ا٩ْؿ ثؽري٨، ص 1 
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 يٌل/ ٧ةمكأ٣ح "األَٛةؿ ٗري الرشٔيني" ث
دذ٤ٕٜ املنالكت األقةقيح ثٌٞةية املؿأة ا٣ٕةم٤ح ك٦ٛة٬ي٥  

األرسة كاألَٛةؿ املٮلٮدي٨ ػةرج راثُحالـكصيح. كإذا اك٩خ ٌٝةية 
ح ت٧١٭ة اتلٞةحلؽ ياإلقبل٦ا٣جكةء ا٣ٕةمبلت يف ٥ْٕ٦ ادلكؿ 

ح ٩ٛك٭ة، ٚإف ٌٝةية األرسة ياإلقبل٦رشيٕح كا٣ٕةدات ك٣حكخ ال
ح ياإلقبل٦املٮلٮدي٨ ػةرج راثُح الـكصيح د٪٧ْ٭ة الرشيٕح  كاألَٛةؿ

بنلك ظةق٥ كدٌٓ هلة ًٮاثٍ حمؽدة...كتن٢٧ مكأ٣ح األرسة 
 إقبل٦ينة جي٧ٓ ثني  كاألَٛةؿ

ن
املٮلٮدي٨ ػةرج راثُح الـكصيح ٦جؽأ

ادلي٨ كاألػبلؽ، كيذ٤ُت أرتاٚنة ث٧ٛ٭ٮـ ٬ةمل اتلٞؽيؿ لرلكؿ 
ط ث٧ـيؽ ٨٦ اتلٛىي٢ يف ا٣ٛى٢ اخلةمف ٨٦  ٧ةح ٠ياإلقبل٦ ًٮ ٬ٮ مي

 ٬1ؾا ال١ذةب.
ـء األ ؿ ٨٦ أَؿكظح ثؽري٨ كي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ يف إجيةز أف اجل

ـء اثلةين  ٧ةدلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف ثح٪ؿ د٘يري امل٪٭ش اأكحي يٕؿض اجل
َؿكظذ٫ ٩ْؿة صؽيؽة 

ي
ـء ٨٦ ياإلقبل٦الرشيٕح  إىل٨٦ أ ح؛ كيٕذ٧ؽ ص

ـء  ٧ةأَؿكظذ٫ بنلك ٠جري ىلع ٦ٛ٭ٮـ "٬ةمل اتلٞؽيؿ" ثح٪ ي٪ةٝل ص
يكُل ثذعٞيٜ املى٤عح ا٣ٕة٦ح  اإلقبلَلآػؿ ٦٪٭ة املٛ٭ٮـ  اذلم ي

هلة ثؽري٨ أكٞةط ا٣يت د٪ك٦ٞةوؽ الرشيٕح، كالمٟ أف لك ٬ؾق اجل
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خ ث٫.  ٔيًؿ  ٝةث٤ح ل٤٪ٞؽ كامل٪ةٝنح ىلع األ٢ٝ خبىٮص األق٤ٮب ا٣يت 
يذ٤ٕٜ ث٧ٛ٭ٮـ "٬ةمل  ٧ة٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف أف ٩بلظِ ٚي

ة يف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف،  ٕن اتلٞؽيؿ" أف ٬ؾا املٛ٭ٮـ ل٥ ي٤ٜ ٝجٮالن كاق
ح ظٞٮؽ جل٪ ؽري٨ ٩ٛك٫ ٬ؾا يف ٝٮهل/ "ل٥ دتنبكيف احلٞيٞح الظِ ث

اإلنكةف ثةألم٥ املذعؽة ٦ٛ٭ٮـ "٬ةمل اتلٞؽيؿ" بنلك رقِل ٨٦ 
اجلةظيح ا٤٧ٕ٣يح، كل١٪٭ة أمةرت إحل٫ يف ٬ريزبريج كآػؿكف ًؽ 

كيف الٮاٝٓ رٌٚخ  1(.Hertzberg and Others v. Finlandٚ٪٤٪ؽة )
ذ٠ؿ ذلٟ ثؽري٨ ث٪ٛك٫ ٦ٛ٭ٮـ  ٧ةجل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف رصاظح ٠

دة املٕ٪يح ٨٦ ة"٬ةمل اتلٞؽيؿ" كرصظخ ثأف لك دك٣ح م٤ـ٦ح ثب٪ٮد امل
٬٪ةؾ فٮؼ ٨٦ أف يؤدم ٦ٛ٭ٮـ  2االدٛةٝيح ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف.

رٚيو اكم٢ ٣ٞة٩ٮف  إىلنكبيح زٞةٚيح ك٨٦ ز٥  إىلاهلةمل اتلٞؽيؿم 
يٕين أف ثؽري٨ ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع ٬ؾا األقةس، ك٨٦ ز٥ ٚإف ٬ؾا 

ا ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل  ـءن يبين ٩ْؿيح املىةحلح ىلع ٩ْؿيح ٣حكخ ص
ربة تذ٢ ماك٩ح ثةرزة أكدٛكريق ظىت كإف اك٩خ  أكحلٞٮؽ اإلنكةف 

                                                                    
ٮع تل٤ٕٞ٭ة ثإدا٩ح ٔؿض ٦ُٞػٓ  ٌٝيح كزيٞح الى٤ح. اك٩خ ٬ؾق 231ثؽري٨، ص 1  ث٭ؾا املًٮ

بلـ، كقٮؼ ننري  أ٫٩ ظػىت  إىل٬ؾق ا٣ٌٞيح ٚي٧ة ثٕؽ، ٧٠ة جتؽر اإلمةرة  إىلل٤نٮاذ يف كقةا٢ اإٔل
 .لك ابلٕؽ ٨ٔ إٔبل٫٩ رصاظحان يف ٢ّ د٤ٟ ا٣ٌٞيح اكف ٝجٮؿ ٦ٛ٭ٮـ ٬ةمل اتلٞؽيؿ ثٕيؽ

 .232ثؽري٨، ص  2
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 يذ٤ٕٜ ثٛ٭٥ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٧ةٚي
ة حيذةج ٦٪٭ش ثؽري٨ جتةق الرشيٕح  ٌن إاعدة  إىلح ياإلقبل٦أي

يؿ يف أف ثٕي امل٪ة٬ش ٦ةآف ٩ْؿ، ك٨٦ املسري أف جنؽ ثؽري٨ يذٜٛ ٦ٓ 
إاعدة إظيةء ظىت يسٮف ٬٪ةؾ  إىلحبةصح  اإلقبلـا٣ٞؽي٧ح ٣ٛ٭٥ 
كظٞٮؽ اإلنكةف. ثٕؽ االقتن٭ةد ثٛٞؿة ٨٦  اإلقبلـدٮاٜٚ أكرث ثني 
"ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املٛة٬ي٥ ا٤ٛ٣كٛيح كا٣ٞي٥  إىليؿ تنري ٚي٭ة٦ة٠ذةب آف 

 اإلقبلَل١ٛ٣ؿم اإلنكة٩يح كاملجةدئ األػبلٝيح" املٮصٮدة يف "اإلرث ا
ٝج٢ احلؽازح" ٠ذت ثؽري٨ يٞٮؿ/ "إ٩٭ة د٤ٟ ا٣ٞي٥ كاملٛة٬ي٥  ٧ةٚي

إظيةء اكم٢ ٨٦ أص٢ تٞيٜ  إىلح ا٣يت تذةج ياإلقبل٦اإلنكة٩يح 
ح يف ادلك٣ح ياإلقبل٦ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح يف ٢ّ دُجيٜ الرشيٕح 

ط ثؽري٨ ٬ؾق اجلُٞح، كال ي٤٧ٟ املؿء  1ح."ياإلقبل٦ كلؤلقٙ ل٥ يًٮ
 كاخلٮارج املٕزت٣ح ٦ؾ٬ت ىلعـ يؿ٦ة آف ٦س٢ـ إال أف يذ٧ىن أ٫٩ ٨٣ يثين

 . اتلٛكرييح ٦٪ة٬ض٭٥ اقذٕةدة يأم٢ أك
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ح يجذٞؽ ثؽري٨ اتلٛكري اثلةثخ ياإلقبل٦يذ٤ٕٜ ثةلرشيٕح  ٧ةٚي ٦ةأ
ح ظير يؤًلؽ ثؽري٨ أ٧٬يح ٦جؽأ املى٤عح ا٣ٕة٦ح ياإلقبل٦ل٤رشيٕح 

 يٌل يٕؿض ثؽري٨ رشظ٫ مل٪٭ض٫ ٚيٞٮؿ/ ٧ة، كٚي1ك٦ٞةوؽ الرشيٕح
ا  ة ٣ُجيٕح أكالىٮرة ا٣ٕة٦ح ا٣يت  إىلاقت٪ةدن ٞن ًع٪ة٬ة قةث
األػؾ ث٧جؽأ  إىلح، دؽٔٮ ٬ؾق ادلراقح ياإلقبل٦كدُٮر الرشيٕح 

د٤٘يت املى٤عح ا٣ٕة٦ح ثٮو٫ٛ أظؽ األوٮؿ امل٭٧ح يف الرشيٕح 
ح ل٤ذٮاٜٚ ٦ٓ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف كدُجي٫ٞ يف ٢ّ ياإلقبل٦

ة ثأف أكالىٮرة ا٣يت  إىلدُجيٜ الرشيٕح. كيكت٪ؽ ٬ؾا  ٛن ًع٪ة٬ة قة٣
٨٦ إقةءة  األٚؿاديح ةمح إىلا٣ٞٮا٩ني ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف د٭ؽؼ 

نرش ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح كدٕـيـ٬ة.  إىلد٭ؽؼ  ٧ةالك٤ُةت احل١ٮ٦يح ٠
٦جؽأ املى٤عح ا٣ٕة٦ح ث٧ٛ٭ٮ٫٦  إىلدراقت٪ة ٬ؾق  كقٮؼ نكت٪ؽ يف

ٚي٫ ػري ل٧٤ؿء كيؿٚٓ  ٦ةتٞيٜ لك  إىلا٣ٕةـ ل٤رشيٕح كاذلم ي٭ؽؼ 
ٔ٪٫ لك ظؿج ك٬ؾا ٬ٮ املٕىن اذلم دؤًلؽق اآليح ال١ؿي٧ح يف ٝٮهل 

ٕى٢ى  ٦ةكى ﴿دٕةيل/  ٥ٍ  صى ٤ىيٍسي ي٨ً  يًف  ٔى جو  ٨٦ًٍ  ادًلٌ ؿى  ( 78/ احلش) ﴾ظى
 

                                                                    
أ٬ؽاؼ الرشيٕح ك٦ة ثٕؽ٬ة. يٕؿؼ املؤ٣ٙ ٦ٞةوؽ الرشيٕح ثأ٩٭ة " 40ا٩ْؿ ثؽري٨، ص  1
 " كبٕؿؼ املى٤عح ا٣ٕة٦ح ثأ٩٭ة "ص٤ت اجلٛٓ ا٣ٕةـ ل٤٪ةس كدٚٓ األذل ٔ٪٭٥."كاغيةد٭ة
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٬ٮ ٦جؽأ املى٤عح ا٣ٕة٦ح يف و٤ذ٫ ث٧ٞةوؽ أك٬ؾا املجؽ
الرشيٕح قٮؼ يٮص٫ ٦جؽأ اتلؼريُّ لك٭ٮ٣ح اال٩ذٞةؿ ثني املؾا٬ت 

صة٩ت دراقح آراء ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء  إىل اإلقبلَلالؿاحكيح يف ا٫ٞٛ٣ 
 1املك٧٤ني دل٥ٔ احلضش ابلؽي٤ح يف ا٣ٌٞةية األقةقيح يف ٬ؾا ال١ذةب.

ثىٛح اع٦ح  ٧ةيف ٝجٮهلهلؾي٨ املٛ٭ٮ٦ني ٚةاؽة ْٔي٧ح كال مٟ 
املكذٞي٧ح، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف املنلكح يف ٬ؾي٨  داػ٢ إَةر اجلْؿيح ا٣ٛٞ٭يح

بك٭ٮ٣ح، ظير ي٧س٨  ٧ةاملٛ٭ٮ٦ني أ٫٩ ي٧س٨ إقةءة اقذؼؽا٦٭
تلضة٢٬ االقت٪ذةصةت ا٣ٛٞ٭يح اثلةثذح ٨٦ ٩ةظيح ك٬ؾا  ٧ةاقذؼؽا٦٭

 ٧ةأمؿ ٝةث٢ ل٤ضؽاؿ كاخلبلؼ، ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل ي٧س٨ اقذؼؽا٦٭
ضة٢٬ ٩ىٮص كاًعح كرصحيح يف ا٣ٞؿآف كالك٪ح ك٬ؾا أمؿ إماكيل تل

 يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ احلةالت كال ي٧س٨ دٞج٫٤ حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ. 
٬٪ةؾ ٦جؽأ آػؿ يؽٔٮ إحل٫ ثؽري٨ ظير يٞٮؿ/ "ٝؽ دذ٘ري 
األظاكـ ا٣ٛٞ٭يح ٦ٓ مؿكر الٮٝخ." كيٞٮؿ أف ٬ؾا ي٪ُجٜ يف ٥ْٕ٦ 

ك٬ؾا ٦جؽأ ٦٭٥ ثبل  2ٕةمبلت."احلةالت ىلع املكةا٢ "ا٣يت دذ٤ٕٜ ثةمل
، ك٦ٓ ذلٟ ٥٤ٚ يؾ٠ؿ ثؽري٨ اإلقبلَلمٟ ظير يك٭٢ د٘يري ا٫ٞٛ٣ 

احلٞيٞح يف أف ٬ؾا املجؽأ يذ٥ دُجي٫ٞ ٍٚٞ يف األظاكـ كا٣ٞٮا٩ني ا٣يت 

                                                                    
 .44-43ثؽري٨، وٛعةت  1
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، ك٬ؾق أظؽ اجلٞةط امل٭٧ح  أكل٥ ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞؿآف  الك٪ح رصاظحن
 جؽأ. ا٣يت يذضة٤٬٭ة ٥ْٕ٦ اجلةس ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ ٬ؾا امل

ص٫ االػذبلؼ ثني امل٪٭ش أككيؤًلؽ ثؽري٨ ٠ؾلٟ ىلع 
ط ياإلقبل٦اجليص/املتنؽد كامل٪٭ش اتلُٮرم يف ٚ٭٥ الرشيٕح  ح، كيًٮ

 ي٤ُٜ ٤ٔي٫ امل٪٭ش اتلُٮرم ظير يٞٮؿ/  ٦ةثؽري٨ بنلك كاًط 
صة٩ت درايذ٭٥  إىللٮف أكي٧س٢ "اتلُٮيؿيٮف" ٬ؤالء اذلي٨ حي 
ح أف جي٤ٕٮق ياإلقبل٦اتل٤ٞيؽم ك٦٪ة٬ش الرشيٕح  اإلقبلَلثة٫ٞٛ٣ 

مٮا٠جنة لؤلز٦٪ح املٕةرصة، كيؤ٨٦ ٬ؤالء ثرضكرة اقذ٧ؿار دُٮر 
ة أف دذٮا٠ت ياإلقبل٦الرشيٕح  ٞن ح، كيٞٮلٮف ثأ٫٩ إذا اكف ل٤رشيٕح ظ

ىلع حنٮ ٬ةدؼ ٦ٓ وٮر اتلُٮر احلؽير كأف دسٮف ٝةث٤ح ل٤ذُجيٜ 
٢ ٬ؾق الىٮر يف دٛكري الرشيٕح يف اكٚح ا٣ٕىٮر ٚبل ثؽ ٨٦ دؽارؾ ٦س

ة ثةملك٧٤ني املٕذؽ٣ني  إىلكدُجيٞ٭ة. كينةر  ٌن ال٤يرباحلني،  أك٬ؤالء أي
يض كاملكذٞج٢ يف دٛكرياد٭٥ ل٤رشيٕح ٧ةكيتج٪ٮف ٦٪٭ش اجلْؿة ل٤

اتل٤ٞيؽم يف ًٮء الكيةؽ كا٣ٞؿي٪ح، كيٕذ٧ؽ  اإلقبلَلكدُجيٜ ا٫ٞٛ٣ 
ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ  ح كبنيياإلقبل٦دلةؿ اتلٮٚيٜ ثني الرشيٕح 
٬يح امل٪٭ش اذلم يذ٥ دب٪ي٫ يف دٛكري الرشيٕح ٦ةاإلنكةف بنلك ٠جري ىلع 
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 ٢٬1 ٬ٮ امل٪٭ش الٮقُٰ أـ اتل٤ٞيؽم. اإلقبلَلكدُجيٜ ا٫ٞٛ٣ 
ٝؽ جيؽ اتلٞكي٥ اذلم ٝؽ٫٦ ثؽري٨ ثني "املتنؽدي٨" 

ء ا٣٘ؿبحني كل١٪٫ يف ٧ةك"ال٤يرباحلني" وؽل دلل ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٤ٕ٣
د٤ٕٜ ث٫ يف  ٦ةك اإلقبلـاحلٞيٞح دٞكي٥ زااٙ ٚيؿض ىلع ٦٪ةٝنح 

الك٪ٮات األػرية ٣ٕؽيؽ ٨٦ األقجةب الكيةقيح. كاحلٞيٞح أف 
اتل٤ٞيؽيني ال ثؽ أف يسٮ٩ٮا أكرث مؿك٩ح يف دُجيٞ٭٥ ل٤رشيٕح 

كأدجة٫ٔ، ك٣س٨ جيت أف  ح اٝذؽاءن ثةجل  ياإلقبل٦
 ٩ُةؽ ظؽكد ٦ٕي٪ح ٨٦ الرشيٕح. كل٥ يٞج٢ دسٮف ٬ؾق املؿك٩ح يف

ز أكء اتل٤ٞيؽيني امل٪٭ش ال٤يربايل أل٫٩ يكىع تلض٧ةا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٤ٕ٣
٬ؾق احلؽكد ك٨٦ ز٥ ٚبل ي٧س٨ أف يٮصؽ هل مكٮغ يف أم دٛكري 

 الك٪ح. أكجلىٮص ا٣ٞؿآف 
ا حيأكدجؽك أَؿكظح ثؽري٨ ٨٦  ة صؽيؽن ؿ إجيةد أكؿ ك٤٬ح ٦٪٭ضن
ٛكريات احلؽيسح ١ٛ٣ؿ ظٞٮؽ اإلنكةف دٮاٜٚ صيؽ ثني ثٕي اتل

 ٧ةح، كٚيياإلقبل٦كبٕي اجلٮا٩ت املٮصٮدة ثة٢ٕٛ٣ يف ٩ْؿيح الرشيٕح 
 يٌل ثٕي االقت٪ذةصةت امل٭٧ح بنأف ٠ذةب ثؽري٨/

ـ أكيؤًلؽ ثؽري٨ أف ٬٪ةؾ ٌٝةية ٦ٕي٪ح ال ي٧س٨ أف تك (1
حذلا جيت اظرتاـ ٬ؾق اجلٞةط يف الرشيٕح ياإلقبل٤ٔ٦ي٭ة الرشيٕح 

                                                                    
 .44ثؽري٨، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

97 

ؤلياإلقبل٦ ٪٭ش دُؿؼ امل إىلة ىلع ٬ؾا ل٥ يى٢ ثؽري٨ كح كظكت، ٔك
ل٤ٞٮا٩ني  ٧ة٦ةٚ٭٥ صؽيؽ د إىل احلؽايث/اتلٞؽَل ظير ل٥ يؽع

ثٕي  أكحبر ٨ٔ اآلراء ا٣يت ٝةؿ ث٭ة أظؽ  ٧ةح، كإ٩ياإلقبل٦كاألظاكـ 
يض، ك٬ؾا ٨٦ مأ٫٩ أف جي٢ٕ القت٪ذةصةد٫ ٝجٮالن أ٢ٌٚ ةء يف امل٧ةا٤ٕ٣

٬ري املك٧٤ح، كل١٪٫ أ٢٧٬ ظٞيٞح ٦٭٧ح كّل أف ا٣ٌٞيح ٧ةثني اجل
 ٦ةٝةؿ ثؿأم  ٦ة ة٣حف دلؿد أف اعمل اإلقبلَلاألقةقيح ثة٣جكجح ل٫ٞٛ٤ 

ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ماك٩ح ٬ؾا ا٣ٕةل٥، ك٣س٨ ا٣ٌٞيح  ،يضةيف امل
 األقةقيح ْل ٢٬ ٬٪ةؾ دحل٢ هلؾا الؿأم يف ًٮء ا٣ٞؿآف كالك٪ح أـ ال. 

٥ أف ثؽري٨ يُة٣ (2 ت ٬ؤالء اذلي٨ يٞٛٮف يف صة٩ت ىلع الٗؿ
٦ٛ٭ٮـ "٬ةمل اتلٞؽيؿ" إال أ٫٩ ٨٦  إىلظٞٮؽ اإلنكةف أف ي٤ضبٮا 

ة ٨٦ اقت٪ذةصةد٫ قذ١ٮف حم٢ ٝجٮؿ دلل  ٌن الىٕت أف دذؼي٢ أف ثٕ
يؿ ك٬ٮال٩ؽ ٦ةثٕي ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف األكرث تنؽدنا ٦س٢ آف 

ري٥٬. كيف ٬ؾا امل٪٭ش ال فذ٤ ٙ ظضش ك٦٪ةرصم احلؿًلح ا٣جكةايح ٗك
ذؾاريح ا٣يت دت٪ ؿ ظٞٮؽ أكثؽري٨ كدٛكرياد٫ ٠سرينا ٨ٔ ال١ذةثةت األ

 اإلنكةف.

 إىلىكؽاد ادلٔٮة  جيت ىلع املؿء أف يتكةءؿ ظٮؿ ٦ؽ (3
ريق ٨٦ أدكات الرشيٕح  ح ياإلقبل٦دُجيٜ ٦جؽأ املى٤عح ا٣ٕة٦ح ٗك
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ة ٦ٓ حل١ٮف  ٞن د٪ةدم ث٫ ٦٪ةثؿ ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة؛  ٦ةا٫ٞٛ٣ ٦ذٮاٚ
ال ثؽ أف يتكةءؿ املؿء ٢٬ ٬ؾا أق٤ٮبه ٦ٞجٮؿه دلٔٮة دُجيٜ ٦جؽأ  / الن أك

الرشيٕح  ذا جيت إصجةرةال ثؽ أف يتكةءؿ املؿءمل/ زة٩ينة املى٤عح ا٣ٕة٦ح، 
اتلٮاٜٚ ٦ٓ ا١ٛ٣ؿ املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف. ٬ؾا ثبل  ىلع حياإلقبل٦

مٟ ٬ٮ الكؤاؿ األ٥٬ اذلم جتة٫٤٬ ثؽري٨ ثىٮرة أقةقيح، كإف اكف 
 دجًف ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب. ٦ةالكؤاؿ اذلم قي٤ٕت دكرنا ٠جرينا يف  ٬ٮ

دجًف ٩ُٞح أػرية يججيغ ذ٠ؿ٬ة بنأف ثؽري٨ يف دٔٮد٫ تلُجيٜ 
لٮيةت ا٣ٕة٦ح ل٤رشيٕح كاأل٬ؽاؼ كاأل أك٦ٛ٭ٮـ ٦ٞةوؽ الرشيٕح 

ط قٮؼ ٧ةكًلـ  ح، كيجًف احلٜ أ٫٩ياإلقبل٦ ة ٬ؾا ٩ًٮ ٞن  اكف لٮـ  الظ
ط ءءه  خمذ٤ٛح ٨ٔ أ٬ؽاؼ  اإلقبلـ كظٞيٞح ك١ٚؿ ٦ٞةوؽ أف يًٮ

كظٞيٞح ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٚ٭ؾا اليشء ٬ٮ ٦ٞةوؽ الرشيٕح 
٩ٛك٭ة، كدذ٤ؼه ٦ٞةوؽ الرشيٕح ا٣يت دؽكر يف ١٤ٚ٭ة اكٚح أظاكـ 
الرشيٕح يف مخكح ٦ٞةوؽ ْل ظِٛ ادلي٨ كاجلٛف كا٣جك٢ 

ؿ كا٢ٕٞ٣، كفذ٤ٙ ٬ؾق املٞةوؽ اػذبلٚنة ٠جرينا ٨ٔ ة)كا٣ٕؿض( كامل
 ٦ة٬ؽاؼ ا٣يت يكىع تلعٞيٞ٭ة ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف ػةوح ٔ٪ؽاأل

يذؾ٠ؿ املؿء اتلأكيؽ ابلة٣ٖ ىلع ظِٛ ادلي٨. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ ٨٦ 
ح ا٣يت يىٕت ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف دٞج٤٭ة ظس٥ ياإلقبل٦األظاكـ 

الؿدة، كلٮ اكف ٬٪ةؾ ظس٥ رشيع يذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ٞةوؽ الرشيٕح 
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يح ةف ا٣٘ةيح ٦٪٫ ظِٛ كمحكأ٬ؽاٚ٭ة ٚبل مٟ أ٫٩ ظس٥ الؿدة أل
اهلؽؼ األقُل ٨٦ أ٬ؽاؼ الرشيٕح أال ك٬ٮ ظِٛ ادلي٨، كب٭ؾا جنؽ 
أف ادلٔٮة تلُجيٜ ٦جؽأ ٦ٞةوؽ الرشيٕح ال دؤيؽ يف ظٞيٞذ٭ة ىلع 

 املؽل ا٣ُٮي٢ ٌٝيح ثؽري٨ ا٣يت يؽٔٮ هلة. 
٣ٞؽ ٩ةٝن٪ة يف ٬ؾا ال١ذةب ٢٧ٔ ثؽري٨ بيشء ٨٦ اتلٛىي٢ 

ة ٨ٔ ٗريق/ يف وٮرة دٮاٜٚ ظٞيٌف مح ٠أ٫٩ يٞؽـيجؽك أل٫٩  ٛن بةن خمذ٤
ؿ ثؽري٨ تٞيٜ أكح كٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف. ظياإلقبل٦ثني الرشيٕح 

ح ياإلقبل٦ذلٟ ٨٦ ػبلؿ د٦ش ٣حف ٍٚٞ ثٕي صٮا٩ت الرشيٕح 
ذةب اذلي٨ ي٪ؽرصٮف  ك٬ٮ اجل٧ٍ اجل٧ٮذ  الؿااش ثني ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ال١ي

ذؾاريح كل١٪٫ ظ ةأكتخ ٬ؾق ا٣ٛبح األ ٌن د٦ش ثٕي اتل٘ريات  ؿ أي
يف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٦ٓ ٬ؾا لك٫ ًٕٚل املؽل ابلٕيؽ ل٥ ي٪ضط 

 ٧ة٣ح ٠أكثؽري٨ يف مكٕةق. ك٣حف ٨٦ ا٣ٕضيت أف فٜٛ ٬ؾق املع
 ٧ةقٮؼ ٩بني ذلٟ ٚي ٧ةالت ٠أكأػٛٞخ ٨٦ ٝج٤٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املع

دجًف ٨٦ وٛعةت ٬ؾا ال١ذةب، كال مٟ أف ٬٪ةؾ قجت منرتؾ ثني 
ـاؿ يذ١ؿر  إىلالت ل٤ٮوٮؿ كأ٬ؾق املع ٓ املذٕي كاذلم ال ي ٬ؾا الًٮ

ح ك٦٪ةرصم احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ ياإلقبل٦ثني ٦٪ةرصم الرشيٕح 
 اإلنكةف. 
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 أيَ ُؼْب؟ إىل
٠ؿقخ وٛعةت ٔؽيؽة يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ إل٣ٞةء الٌٮء ىلع 

كظٞٮؽ اإلنكةف،  اإلقبلـامل٪ة٬ش احلةحلح ل١يٛيح اتلٮٚيٜ ثني 
ؿ ٬ؾق امل٪ة٬ش بيشء ٨٦ اتلٛىي٢ أف ٬ؾق اتلٛةوي٢ أككالكجت يف د٪
ط ٠يٛيح د٪ ٫ٕ يف الكيةٝةت كاإلَةرات أكدًٮ ٮع كًك ؿ ٬ؾا املًٮ
يؽٔٮ ٦٪٭ضةف ٨٦ زبلزح ٦٪ة٬ش  ٣1ح اجلؽؿ كاجلٞةش.أكاملٕةرصة ىلع َ

 ٧ةرقذ٫ َٮاؿ ٝؿكف، ثح٪ةثُؿيٞح ٚ٭٫٧ كمم اإلقبلـاتلؼٌل ٨ٔ دي٨  إىل
 اإلقبلـدسٮي٨ مـيش يسء ل٤٘ةيح ٨٦  إىليكىع امل٪٭ش اثلة٣ر 

كظٞٮؽ اإلنكةف، كيف احلٞيٞح يذٜٛ مؤ٣ٙ ٬ؾا ال١ذةب ٠سرينا ٦ٓ 
 ٝةؿ/ ٦ةيس٢ إص٪ةديٙ ٔ٪ؽ٦ةكص٭ح ٩ْؿ 

بل٩ةت  ٧ةالت ٦ذ١ؿرة ثأك٣ٞؽ اك٩خ ٬٪ةؾ حم ٚي٭ة اإٔل
ح كاتلٞةحلؽ ياإلقبل٦ح حلٞٮؽ اإلنكةف ل٤ذٮٚيٜ ثني اتلٞةحلؽ ياإلقبل٦

تلأكيؽ ثىٮرة أكرب ىلع كاصت األرسة ا٣٘ؿبيح ٨٦ ػبلؿ ا

                                                                    
جلة٬ػة يف ٬ػؾا ا٣ٛىػ٢، أكا٣ػيت د٪٬٪ةؾ ثٕي ال١ذةب رب٧ة ال ي٪ؽرصٮف تخ ٬ؾق ا٣ٛبةت  1

" اإلقػبلـًٕٚل قبي٢ املسةؿ يذ٧زي ٠ذةب أثػٮ األىلع املػٮدكدم تػخ ٔ٪ػٮاف "ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف 
٧ةؿ ا٣يت ي٪ةٝن٭ة ٬ػؾا ال١ذػةب، أكـ( ٨٦ ٔؽة 1976يح، اعـ اإلقبل٦)٣حكرت، املؤقكح  ص٫ ٨ٔ اأٔل

٥ ٦ػ٨ أف املػٮدكدم يػؿ ل رصااعن أقةقػينة ثػني ظٞػٮؽ ك٦ٓ ذلٟ ٧١ٚة تنري آف ٦ةيؿ أ٫٩ ىلع الٗؿ
يف صٮ٬ؿق ٝؽ ٢ٛ٠ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٝةرف آف ٦ػةيؿ "  اإلقبلـيؿل املٮدكدم أف  ،اإلقبلـاإلنكةف ك
 ك٦ة ثٕؽ٬ة.  73كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـ
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كاإلػبلص ادليين ك٨٦ ػبلؿ اتلأكيؽ ىلع دٞةحلؽ ا٣تكة٦ط ا٣ٕؿٌف 
يف تٞيٜ  التأككادليين امل٧زية، ك٦ٓ ٬ؾا ٥٤ٚ د٪ضط ٍٝ ٬ؾق املع

كا٣٘ؿب بنلك اكم٢/ظير اكف  اإلقبلـاال٩ى٭ةر اتلٮاٌٚف ثني 
٦٪٭ة، ك٨٦ ز٥ االدٛةؽ ثني األَؿاؼ يذضة٢٬ اجلٞةط امل٭٧ح دلل لك 

ري ٦ٞ٪ٓ ثةملؿة. ٧ةيأيت ابليةف املذٜٛ ٤ٔي٫ ٔٞي  1ٗك
 ٧ة٦ةمكذ٢ٞ د اإلقبلـكيؿل املؤ٣ٙ يف امل٪٭ش اذلم يتج٪ةق أف 

 ٧ة٨ٔ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، كأف مىةدر كأقف لك ٦٪٭
، ك٨٦ ز٥ ٤ٚحف ٨٦ امل٪ُٜ أف ٩ذٮٝٓ أف ٧ة٦ةخمذ٤ٛح كمكذ٤ٞح د
ؤل٦ٓ اآلػؿ ب ٧ةيذٮاٜٚ أم ٦٪٭ ة ىلع ٬ؾا ٚإف ٦ٞةر٩ح كنلك اكم٢، ٔك

ص٫ االػذبلؼ )كىلع أك٨٦  ٧ةثح٪٭ ٦ةاالزجني أمؿ وٕت ل٤٘ةيح ل١رثة 
٥ ٨٦ ٬ؾا ٚكٮؼ ي٥ٌ ٬ؾا ال١ذةب ثٕي ص٭ٮد املٞةر٩ح(.   الٗؿ
ا لك ٨٦ َؿيف ا٣ٌٞيح  ا أف يٛ٭٥ صيؽن ٬يح ٦ة٨٦ امل٭٥ صؽن
 ٧ةمـأا٣ُؿؼ اآلػؿ، ذلٟ أف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف دؽيع جلٛك٭ة 

ؿيٌح كًلؾلٟ  ؿيٌح، كيف  ٧ةيؽيع مـأ اإلقبلـ٠جرية ٔك ٠جرية ٔك

                                                                    
 ٦Human Rights as Politicsةيس٢ إص٪ةديٙ، "ظٞٮؽ اإلنكػةف قيةقػحن كدي٪نػة" 1 

and Religion ٜثذ٤ٕيػػػ(K. AnthonyAppiah, David A. Hollinger, Thomas 

W. Laqueur, Diane F. Orentlicher ثؿيجكػػذٮف/ ٦ُػػةثٓ صة٦ٕػػح ثؿيجكػػذٮف، اعـ( )
 .  59ـ(، ص 2001
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٠سري ٨٦ األظيةف جنؽ أف اكٚح ٬ؾق املـا٥ٔ ظٮؿ ٩ٛف ا٣ٌٞةية ٣س٨ 
، كيف ٧ة٦ةاالقت٪ذةصةت خمذ٤ٛح اػذبلٚنة ٠جرينا إف ل٥ دس٨ ٦ذ٪ةٌٝح د

ة ظٮؿ ٬ؾق ا٣ٛؿكؽ  ٬ؾا ا٣ٕرص يججيغ أف يسٮف املؿء أ٦ي٪نة ككاًعن
. كقٮؼ يذٌط جلة أف ٤ٚكٛح ظٞٮؽ اإلنكةف ك٦جةدا٭ة ا٤ٛ٣كٛيح

كأوٮهل، ك٬ؾا يٌٓ يف أذ٬ة٩٪ة ٩ُٞح يف  اإلقبلـفذ٤ٙ ٨ٔ ٦جةدئ 
يذٮاٜٚ  اإلقبلـؿ املك٧٤ٮف أف جي٤ٕٮا أكذا حيةاغيح األ٧٬يح ٚعٮا٬ة/ مل
ء املك٧٤ني ٧ةيف ءء؟ ٨٧ٚ املؤًلؽ أف ا٤ٕ٣ اإلقبلـ٦ٓ ٩ْةـ ٣حف ٨٦ 

لٮف إزجةت أكاحل٭ٮديح ظير ال حي أكجلرصا٩يح ال يٞٮمٮف ث٭ؾا جتةق ا
بكجت ٔٞؽة ادلك٩يح  ٧ةثىٮرة اكم٤ح. ك٦ٓ ٬ؾا رب ٧ةدٮاٜٚ لك ٦٪٭
ا ٠جرينا ٨٦ ا٣ٕةل٥ ٦ةا٣يت ثؽأت ٔ٪ؽ ـءن  اقذ٧ٕؿت ادلكؿ ا٣٘ؿبيح ص

كآ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني ث١ٛؿة أف ظٞٮؽ اإلنكةف ْل  الرشٌف
كا٤ٕ٣ٮـ ا٣٘ؿبحذني، كمٕٮر ُٔيح ٨٦ ا ٦س٤٭ة يف ذلٟ ٦س٢ احلٌةرة 

ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني أف ٤ٔي٭٥ أف يرب٬٪ٮا ىلع ٔؽـ كصٮد أيح دٕةرض 
 .اإلقبلـثني ظٞٮؽ اإلنكةف ك

ال يؽكر اجلٞةش ٬٪ة ظٮؿ ا٣جكبيح اثلٞةٚيح ث٢ ْل يف احلٞيٞح 
تكةؤؿ ٨ٔ أقةس أوي٢ يف ٬يلك ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾا اجلٞؽ ٩ٞؽ 

٩يح، ٚةلكؤاؿ إذف ظٮؿ ٧ةجلْؿ ا٤ٕ٣ق٤ي٥ كهل أ٧٬يذ٫ ظىت ٨٦ كص٭ح ا
 ٦ةذا ثإماكف ٬ؾق احلؿًلح أف دٞؽـ لئلقبلـ؟ كال يٕين ٬ؾا رٚي لك ٦ة
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يٞؿ كيؽ٥ٔ  اإلقبلـيٞٮؿ ث٫ ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف، ٚبل مٟ أف 
قٮؼ  ٧ةا٣ٕؽيؽ ٨٦ املٛة٬ي٥ ا٣يت دؽٔٮ هلة ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٠

ا أف خن ٧ة٩بني ذلٟ ٚي  اإلقبلـ٤ٍ ثني ثٕؽ. ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل جيت أثؽن
زاؿ ينلك  ٦ةين اذلم ٧ةا٤ٕ٣ أكا١ٛ٣ؿ ا٤ٛ٣كيف  أككبني ا٤ٛ٣كٛح 

 احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف. 
يذ٫ امل٪ُٞيح يف  يف احلٞيٞح، ث٧ٞؽكر املؤ٣ٙ أف يُؿح ًٚؿ
ط الىٛعةت الكةثٞح وٕٮبةت  ٔجةرة أٝٮل ٨٦ ٬ؾق، ظير دًٮ
اتلٮٚيٜ اتلةـ ثني اجلْؿيةت احلةحلح حلٞٮؽ اإلنكةف كبني الرشيٕح 

قجٜ اكف ىلع  ٧ةح. كيف امل٪ة٬ش اثلبلزح ا٣يت ٩ةٝن٪ة٬ة ٚيياإلقبل٦
أف يسٮف ىلع  أكأف يذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ٕةيري ظٞٮؽ األنكةف  ٧ةداا اإلقبلـ

األ٢ٝ ٦ٞجٮالن يف ًٮء اجلْؿيح احلةحلح حلٞٮؽ اإلنكةف. ك٦ٓ ذلٟ 
 اإلقبلـذا يسٮف ةٚ٭٪ةؾ قؤاؿ ٦٭٥ه ل٥ يذ٥ اإلصةثح ٤ٔي٫ ك٬ٮ/ مل

٬ٮ  ٦ةثٕجةرة أػؿل؛  أكـ مـا٥ٔ ٩ْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف؟ ٦ةمكؤكالن أ
جي٤ٕ٭ة املذٕ٭ؽ اذلم  ةٮؽ اإلنكةف مماليشء اذلم د٧ذ٫١٤ ٩ْؿيح ظٞ

ال ريت ٚي٫ ل٤عٞيٞح ظىت أ٫٩ ىلع األديةف أف دذٮاٜٚ ٦ٓ ٦ٕةيري٬ة؟ 
ة جي٢ٕ  ٘ن ٢٬ ٬٪ةؾ ءء يف ٩ْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف ث٤ٖ ٨٦ الىٮاب ٦ج٤
ا ٗري ٦ٞجٮؿ؟ أـ أف ٬ؾا دلؿد  دلؿد ا٣تكةؤؿ ظٮؿ ٬ؾا اليشء أمؿن
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ىن أف ا٣٘ؿبحني دسؿار ٣ٕجةرة "ٔتء الؿص٢ األثيي" كا٣يت دٕ
 1ينٕؿكف ثأف ٤ٔي٭٥ إ٩ٞةذ املك٧٤ني؟

ة د ٛن ة خمذ٤ جتةق ا٣ٌٞيح  ٧ة٦ةقٮؼ يك٤ٟ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ٦٪٭ضن
ط أف  أيؽيٮلٮصيح ظٞٮؽ  إىل٣حف حبةصح  اإلقبلـاحلةحلح، كقٮؼ يًٮ

ث٧ضؿد ا٣ٞٮؿ ثأف  أكاإلنكةف، ك٨٣ يسٮف ذلٟ ثأق٤ٮب ٦ذٕضؿؼ 
                                                                    

( أف ىلع ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف أف يٞػؽركا ابلحبػح االقػذ٧ٕةريح 3ق )ص. أكدٞٮؿ أيؿي٨ 1 
ال دـاؿ د٧ؿ ث٭ة ممة ص٤ٕ٭ة ٠سػرية ا٣تنػ١ٟ  أكالكةثٞح ا٣يت اع٩خ ٦٪٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ادلكؿ املك٧٤ح 

 ااػ٢كاألربيٮف ك(/ "ٔ٪ؽ٦ة كو٢ األ10يف أم ٦ؾ٬ت ١ٚؿم فؿج دٔٮد٫ ٨٦ ا٣٘ؿب. كدٞٮؿ )ص 
دذ٧س٢ يف اتلٌعيةت ا٣برشػيح كا٣ٕٞٮبػةت  "اعدات ثؿبؿيح"د٤ٟ ابلبلد ابلٕيؽة ا٠تنٛٮا أف ٬٪ةؾ 

ري ذلٟ ٠سري.  كاحلٮـ دٕػؽ ا٩ذ٭ػةاكت ظٞػٮؽ اإلنكػةف ا٣ٞةقيح كدٞييؽ حلؿيح ا٣جكةء كظبك٭٨ ٗك
يةب ادلي٧ٞؿاَيح كمىري ا٣جكةء يف ادلكؿ املك٧٤ح وػٮرة ٦ٕػةرصة هلػؾق "ا٣ٕػةدات ا٣رببؿيػح."  ٗك

ة ثؿيس٧ٮف )ص.  ٌن يكػذؼؽـ تلربيػؿ اتلػؽػ٢ 20كي٪ةٝل أي ( ٠يٙ أف ػُةب ظٞٮؽ اإلنكػةف ي
ؾار يف املةيض  حمىػٮرة يف "أٔجػةء الؿصػ٢ ا٣ٕك١ؿم يف أصـاء أػؿل ٨٦ ا٣ٕةل٥، ثح٪٧ة اك٩خ اأٔل

ري ذلٟ. يٞٮؿ ثؿيس٧ٮف )ص.  (/ "ٔ٪ؽ٦ة ي٧ةرس ادليسذةدٮريٮف 29األثيي" كنرش اجلرصا٩يح ٗك
 إىلاالقػذ٧ٕةريٮف قػ٤ُذ٭٥ ىلع اآلػػؿي٨ حيذػةصٮف  أكاألرقػذٞؿاَيٮف  أكالؿؤقةء  أكامل٤ٮؾ  أك

 ٬ؾا اجلعٮ/ "إذا ٦ػةرس أيؽيٮلٮصيح دربر هل٥ إٔٚةهل٥، كدسٮف وي٘ح اتلربيؿ يف ٥ْٕ٦ احلةالت ىلع
ؿ يٕٛػ٢ ذلػٟ ٦ػ٨ أصػ٢ مىػ٤عح كَؿؼ ٨٦ األَؿاؼ ق٤ُذ٫ ىلع َؿؼ آػؿ ٚػإف ا٣ُػؿؼ األ

ـ٥ٔ. ا٩ْػؿ صػني  ا٣ُؿؼ اآلػؿ." ز٥ يرضب ثؿيس٧ٮف ا٣ٕؽيؽ ٦ػ٨ األ٦س٤ػح ا٣ػيت دػربر ٬ػؾا الػ
 Humanitarian"ثؿيس٧ٮف "ال٤يرباحلح اإلنكة٩يح/ اقذؼؽاـ ظٞٮؽ اإلنكةف ٣رتكيش احلػؿكب

Imperialism: Using Human Rights to Sell War  ٓ٩يػػػػػػٮكيؿؾ/ ٦ُػػػػػػةث(
Monthly Review ،2006). 
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أ٫٩ حمةؿ ىلع ا١ٛ٣ؿ ا٣برشم ٬ٮ اهلؽايح املزن٣ح ٨٦ ٔ٪ؽ ا ك اإلقبلـ
يؤ٨٦ ث٫  ٦ةأف حيٜٞ محبنة ٨٦ ٧ْٔح ا٣ترشيٓ اإل٣ٔل كإف اكف ٬ؾا ٬ٮ 

لك مك٥٤ ٨ٔ يٞني. ٚةجل٭ش اذلم يك٫١٤ الاكدت يف ٬ؾا ال١ذةب 
، ظير يكذؼؽـ الاكدت اجلٞؽ اذلم دٮص٭٫ ظؿًلح ٧ة٦ةخمذ٤ٙ د

ٞٮـ يف إّ٭ةر ظٞيٞح اخل٢٤ ابلني اذلم ي اإلقبلـ إىلظٞٮؽ اإلنكةف 
ؽـ دٮا٫ٞٚ  إىل٤ٔي٫ ٩ْةـ ظٞٮؽ اإلنكةف  صة٩ت د٪ة٫ٌٝ ٦ٓ ٩ٛك٫ ٔك

 ٨٦ اجلةظيح امل٪ُٞيح.
ة حلٞٮؽ  اإلقبلـكال يٕين ٬ؾا أف  ًن ة ٦ٕةر ٛن يذؼؾ مٮٝ

قٮؼ  ٧ةيؽ٥ٔ كيؽاٚٓ ٨ٔ ظٞٮؽ إنكة٩يح ٠سرية ٠ ةإلقبلـاإلنكةف، ٚ
ة أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ ءء ٩ةٚٓ ٧ةثٕؽ، ٠ ٧ة٩بني ذلٟ ٚي ٌن  ال يٕىن ٬ؾا أي

صيؽ يف دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف، ث٢ يٕين ٬ؾا أف دٔٮة ظٞٮؽ  أك
ٕيح األ٧ْ٩ح ثةيق ٦س٢ ٦س٤٭ة ـ اإلنكةف  ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ذلٟ يؿل ٧ةكًل الًٮ
 احل٪يٙ ادلي٨ يٞؽ٫٦ ٦ة ل٤برشيح دٞؽـ أف ي١٧٪٭ة ال ـ  احلٮـ اجلةس

 اذلم صةء ٨٦ ٔ٪ؽ ا. 
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 اىفصو اثلاين
أضػ املفاْيً حاريظ ضلٔق اإلنفان/ ْو ضلٔق اإلنفان 

 اىغؽبيث احلػيرث؟
يف اآلراء ظٮؿ ثؽايح دةريغ ظٞٮؽ  اػذبلؼ ٠جري ؾ٬٪ة

يؿ/ "إف ٦ٛة٬ي٥ ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ةاإلنكةف. ىلع قبي٢ املسةؿ دٞٮؿ آف 
ؿاؼ ا٣يت ا٩ذ٤ٞخ ٨٦ ا٣٘ؿب  ْل ٔجةرة ـء ٨٦ ق٤ك٤ح ٨٦ اأٔل ٨ٔ ص

كي٪يف صةؾ دك٩ٌل بنؽة أف دسٮف أم  ٦1٪ؾ ا٣ٞؿف اتلةقٓ ٔرش."
ٝج٢ احلؽازح( ٝؽ  ٦ةٚي٭ة احلٌةرة ا٣٘ؿبيح يف ٚرتة  ٧ةةرة أػؿل )ثظٌ

ٔؿٚخ أم ٦ٛ٭ٮـ ٝؿيت ٨٦ املٛ٭ٮـ احلةيل حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٨٦ 
ؿاؼ الكيةقيح  ٦ةأ٦س٤ح ذلٟ أف ٠ذت صةؾ دك٩ٌل  يٌل/ "٥ْٕ٦ اأٔل

رقح ظٞٮؽ اإلنكةف كظكت ث٢ ةٗري ا٣٘ؿبيح ال يٕٮز٬ة مم كاثلٞةٚيح
كةف. ك٨٦ احلٞةاٜ اتلةرخييح أف ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ دلؿد ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلن

 2احلٌةرة ا٣٘ؿبيح احلؽيسح." ر٧ةز اإلنكةف أظؽ
ٓ آػؿ ظير يٞٮؿ/  كيؤًلؽ صةؾ دك٩ٌل ٬ؾا بنلك ٝةَٓ يف مًٮ
ؿاؼ الكيةقيح كاثلٞةٚيح ٗري ا٣٘ؿبيح   إىل"ال ز٣خ أٝٮؿ ثأف اأٔل

                                                                    
 .  9، ص (1999)ثٮدلر، ٦ُةثٓ كيكخ ٚيٮ،  كظٞٮؽ اإلنكةف" اإلقبلـآ٧٩ةيؿ، "  1
صةؾ دك٩ٌل، "ظٞٮؽ اإلنكةف كال١ؿا٦ح/ ٩ٞؽ ت٤يٌل ملٛة٬ي٥ ظٞٮؽ اإلنكةف ٗػري ا٣٘ؿبيػح"،  2

٦٪ٞػٮؿ يف ٠ذػةب يلع،  303(، ص 76ـ، ا٣ٕػؽد/ 1982دل٤ح ا٤ٕ٣ٮـ الكيةقيح األمؿيسيح )الك٪ح/ 
 . 17ص 
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رقح ةٝج٢ احلؽازح ل٥ يٕٮز٬ة ٍٚٞ مم ٦ةصة٩ت األ٧ْ٩ح ا٣٘ؿبيح يف ٚرتة 
." ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ٚعكت كإ٩  1ل٥ يس٨ دٕؿؼ ٬ؾا املٛ٭ٮـ أوبلن

ـ٥ٔ يٮصي٪ؽرا ػٮمبلين أف " ٦ٛ٭ٮـ  ك٨٦ اجلةظيح األػؿل ي
 2ظٞٮؽ اإلنكةف ي٧س٨ دتج٫ٕ ٔرب دةريغ اجلجف ا٣برشم ٩ٛك٫."

ح ثؿيذة٩ياك أف/  ٧ةدسٮف الىٮرة األكرث كإٝيح ٠ ٧ةكرب  دؾ٠ؿ مٮقٔٮ
ييؿصٓ ٥ْٕ٦ ابلةظسني يف ظٞٮؽ اإلنكةف األوٮؿ اتلةرخييح 

ظير اكف املى٤ُط  ٦ةٔ٭ؽ احلٮ٩ةف ا٣ٞؽي٧ح كرك إىلهلؾا املى٤ُط 
ٝج٢ احلؽازح كاخلةوح  ٧ةكزيٜ الى٤ح ث٧جةدئ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ٚي

ؿيٜ )٦ؽرقح ٤ٚكٛيح أقك٭ة ا٣ٛي٤كٮؼ  ث٧ؾ٬ت الؿكاٝيني اإٗل
٠يتيٮـ ا٣ٛيجيٞيح، كدٞٮؿ ٬ؾق الؿكايق احلٮ٩ةين زي٪ٮ ٨٦ ٦ٞةَٕح 

املؽرقح ا٤ٛ٣كٛيح ثأف ا٣ٞٮة ا٣ٕةمليح ا٣ٕةم٤ح دذؼ٢٤ دميٓ اخلبلاٜ 
ة هلؾق ا٣ٞٮة ٠ ٞن  ٧ةك٨٦ ز٥ ٚيضت احلس٥ ىلع الك٤ٮؾ ا٣برشم كٚ

                                                                    
 Universal Humanصػػةؾ دك٩ػػٌل، "ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف ا٣ٕةمليػػح/ اجلْؿيػػح كامل٧ةرقػػح" 1

Rights in Theory & Practice  71ـ(، ص 2003)إيسػػةاك/ ٦ُػػةثٓ صة٦ٕػػح ٠ٮر٩يػػ٢، اعـ .
ا٣٘ػؿب  إىلد أف أ٩ذٞػ٢ ىلع ا٣ٛػٮر أك( "76يٞٮؿ صةؾ دك٩ٌل ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ثة٣٘ؿب ٝج٢ احلؽازح )ص 

ة."  يف ٚرتة ٦ة ٝج٢ احلؽازح ظير اك٩خ ممةرقح ظٞٮؽ اإلنكةف ١ٚؿة ٗؿيجح د٧ة٦ن
٬ػؾا ، ظيػر يىػٙ صػةؾ دك٩ػٌل 71ٕةمليح(، ص ا٣ ظٞٮؽ اإلنكةفصةؾ دك٩ٌل ) ٩ٞبلن 2٨ٔ 

ٮح."  اإلداعء ثأ٫٩ "إداعء ٗري ٦٪ٌُف ثس٢ ًك
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 1جيت أف يكري يف د٪ة٥ٗ ٦ٓ ٝة٩ٮف ا٣ُجيٕح.(
ذ٠ؿ٩ة ذلٟ  ٧ة٠املك٧٤ني صة٩ت ٬ؾا، ينري ثٕي املؤ٣ٛني  إىلك

أف ١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف ٝؽ ثؽأت ٦ٓ ٝؽكـ  إىلة ٨٦ ٝج٢ ٧ً٪ن 
ة ىلع ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة/ ٦ةيٌل  ٧ة، كٚياإلقبلـ ٞن  ٝةهل صةؾ دك٩ٌل د٤ٕي

جنؽ اغبلنة يف اكٚح األدثيةت ا٣ٕؿبيح املٕةرصة ظٮؿ ٬ؾا 
ٮع ]ظٞٮؽ اإلنكةف[ ٝةا٧ح ثةحلٞٮؽ األقةقيح ا٣يت أرقذ٭ة  املًٮ

بل٩ةت كاالدٛةٝيةت احلؽيسح ز٥ ٩ؿل حم ٣ح صةدة إلرصةع أو٢ كأاإٔل
(، ث٢ يٞٮؿ مؤ٣ٛٮف ٩228ىٮص ٝؿآ٩يح )زًلؿية، ص.  إىل٬ؾق احلٞٮؽ 

( أف ٦جةدئ ظٞٮؽ 1970 /1 ،85[، ٠Tabandehسريكف )٦س٢ دةث٪ؽق ]
حا٣يت ياإلقبل٦ْل إال دلؿد نكؼح ٦ذ١ؿرة لؤلٚاكر  ٦ةاإلنكةف احلةحلح 

اح اعـ، كتكت٪ؽ احلضح اتل٤ٞيؽيح يف ٧ةٝج٢ أ٣ٙ كأربٕ ٦ة إىلدؿصٓ 
ٝؽ أرىس احلٞٮؽ  اإلقبلـا٣ٞٮؿ ثأف " إىل٬ؾق األدثيةت ا٣٘ـيؿة 

ا٣ٕةمليح األقةقيح ل٤برشيح دمٕةء كا٣يت يججيغ اظرتا٦٭ة كا٦ذسةهلة يف 
اكٚح ا٣ْؿكؼ...ٚٔل ظٞٮؽ أقةقيح للك إنكةف ملضؿد أ٫٩ إنكةف" 

                                                                    
ح ثؿيذة٩ياك/ 1  ح  Ultimate Reference Suite"ظٞٮؽ اإلنكةف" مٮقٔٮ )ميةٗٮ/ مٮقٔٮ

٦٪ةٝنح راإح ك٦ٛى٤ح ملٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكػةف  ـ(. يٞؽـ ٠ذةب ريتنةرد ثٮ٦ةف2009ثؿيذة٩ياك، اعـ 
 Humanاملٛ٭ٮـ ا٣ٞؿيت ٦٪ػ٫ يف ا٣ٕىػٮر الؿك٦ة٩يػح، "ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف رك٦ػة ا٣ٞؽي٧ػح" أك

Rights in Ancient Rome  ـ(، يكت٪ذش املؿء ٦ػ٨ ٬ػؾا ال١ذػةب 2000)ركديؽ٣ش/ جلؽف، اعـ
 ( أف اجلْةـ احلةيل حلٞٮؽ اإلنكةف يؽي٨ ثةل١سري ل٤ٕىٮر الؿك٦ة٩يح. ٧٠130ة ٢ٕٚ ثٮ٦ة )ص 
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ؿ يٮـ أكح ٨٦ ياإلقبل٦( " ٣ٞؽ صكؽت الرشيٕح 10/ 1976)املٮدكدم، 
 1املٛة٬ي٥ كاملجةدئ األقةقيح حلٞٮؽ اإلنكةف."

)ز٥ خيذذ٥ صةؾ دك٩ٌل ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ثذٞؽي٥ رأي٫ يف ٬ؾق املـا٥ٔ 
 "(٧ٚ2س٢ ٬ؾق املـا٥ٔ ال أقةس هلة. ٚيٞٮؿ/ "ك٦ٓ ٬ؾا،

كدؤًلؽ ٦يتني٤ني إينةم ظٞيٞح أف أو٢ ظٞٮؽ اإلنكةف 
دي٧٪ط املزية ٚي٭ة جلْةـ ٝيِل  مكأ٣ح ػةًٕح لؤلثٕةد كامليٮؿ الكيةقيح
. كهلؾا 3اجلْةـ ا٣ٞٮي٥ األقةيس ٦ٕني ًؽ اتلعؽيةت املٮاص٭ح هلؾا

 جيؽ املؿء ٦س٢ ٬ؾق املـا٥ٔ ال١سرية ظٮؿ أوٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف.
كالكؤاؿ األثؿز اذلم يُؿح ٩ٛك٫ اآلف ٬ٮ/ ٠يٙ يذٮو٢ 

اقت٪ذةصةت خمذ٤ٛح ظٮؿ دةريغ أوٮؿ ظٞٮؽ  إىل٬ؤالء ابلةظسٮف 
نكةف؟ كاإلصةثح ىلع ٬ؾا الكؤاؿ ق٭٤ح ل٤٘ةيح، ٧ٚٓ ا٣س٥ اهلةا٢ اإل

٨٦ احلؽير ٨ٔ أ٧٬يح ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٬ؾا ا٣ٕرص، جنؽ أف ٬٪ةؾ 
ديؾ٠ؿ كْل أف خمذ٤ٙ اجلةس هل٥ دىٮرات خمذ٤ٛح ظٮؿ  ٧ةظٞيٞح ٤ٝ

                                                                    
 .72صةؾ دك٩ٌل، ص  1
 .72صةؾ دك٩ٌل، ص  2

إينةم، " دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف/ ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽي٧ح كظىت ٔرص ا٣ٕٮملح"  آر ٦يتن٤ني3 
The History of Human Rights: From Ancient Times to the 

Globalization Era 6ـ(، ص 2004، )ثةريلك، ٦ُةثٓ صة٦ٕح اكحلٛٮر٩ية، اعـ . 
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٬يح احلٞيٞيح حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٨٦ ز٥ جتؽ أف ابلٕي يٞٮؿ ثأف ةامل
يٞٮؿ آػؿكف  ٧ةاتلةريغ ا٣ٞؽي٥ ثح٪ إىلصٓ أوٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف دؿ

 أ٩٭ة كحلؽة ا٣ٕرص احلؽير كا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب.

٨٦ الىٕت أف ٩ذؼي٢ أف احلٌةرات الكةثٞح ل٥ دس٨ دٕؿؼ 
ثٕي احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ا٣يت اكف يكذعٞ٭ة لك إنكةف، كال مٟ أف 
ظٞٮٝنة ٦س٢ ظٜ دسٮي٨ أرسة كاحلٜ يف ظؿيح اتلعؿؾ كاال٩ذٞةؿ 

ري ذلٟ ٨٦ ظ 1ٞٮؽ اك٩خ د٤ًف ٝجٮالن "كإف اػذ٤ٙ ٦ؽاق"ٗك
 ٦س٤٭ة ـ 

 دٔٮة ٬٪ةؾ يسٮف أف دكف مىٮ٩ح كٌل٩خـ  احلٞٮؽ ٨٦ ٠سري ذلٟ يف
 حياإلقبل٦ الرشيٕح ىلع املٛ٭ٮـ ٬ؾا ي٪ُجٜ". اإلنكةف ٠عٞٮؽ" هلة

 دٞٮؿ حياإلقبل٦ الرشيٕح يف اع٦ح ٝةٔؽة ٬٪ةؾ أف ظير ػةوح ثىٛح
 2ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ٩ه حيؿ٦٭ة. ٦ةيف األميةء اإلثةظح  األو٢ ثأف

                                                                    
ل٥ دس٨ ٦ذةظػح  أكٮرة ىلع َجٞةت ٦ٕي٪ح ٨٦ املضذ٧ٓ اك٩خ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٬ؾق احلٞٮؽ ٦ٞى 1

ا يف اعلػ٥ ادلكؿ كاحل١ٮ٦ػةت،  ٓ مكذ٧ؿن بنلك اكم٢ ٣٘ري املٮاَ٪ني. كيف احلٞيٞح ال يـاؿ ٬ؾا الًٮ
ة ملضؿد أ٩٭ ةم٢ اجلةس ٦ٕةم٤ح خمذ٤ٛح د٧ة٦ن ٣حكٮا ٦ػ٨ مػٮاَين ادلك٣ػح، كيف  ٥ٚيف أظيةف ٠سرية يٕي

ؿ ال حيٜ ملٮا٨َ أمؿيسٰ كيدل ػػةرج أرايض الٮاليػةت املذعػؽة الٮاليةت املذعؽة ىلع قبي٢ املسة
ة ألمؿيسة.   أف ييىجط راحكن

ٝىٍؽ ﴿يٞٮؿ ا دٕةيل يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥/  2 ٥كى ٢ى ٣ىسي ة ٚىىَّ ـى  ٦َّ ؿَّ ٥ٍ  ظى ٤ىػيٍسي (. 119/ األ٩ٕػةـ) ﴾ٔى
. ءء ثأم اتل٧ذٓ يف اإلنكةف ىلع ظؿج ٚبل النةرع ظؿ٦٭ة ا٣يت األقةقيح الٌةرة األمٮر ثةقتس٪ةء
٣ٕجػؽ ا اجلػؽيٓ  ا٩ْؿ ٠ذةب "دحكػري ٤ٔػ٥ أوػٮؿ ا٫ٞٛ٣"اإلقبلَل٨ٔ ٦٪ةٝنح ٬ؾا املجؽأ  ملـيؽ

ح الؿيةف، اعـ   ك٦ة ثٕؽ٬ة. 48ـ(، ص 1997)ثريكت/ مٮقٔٮ
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احلؿيح يف أف  أككبٕجةرة أػؿل، للك ٚؿد ٨٦ أٚؿاد املضذ٧ٓ احلٜ 
داـ ٬ؾا اليشء ل٥ يزنؿ ٩ه رشيع ثذعؿي٫٧، كل٥ ٦ةرس أم ءء ٧ةي

يس٨ ي٤ُٜ ىلع ءء ٠٭ؾا "ظٜ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف" ظير ل٥ 
ة أ٩ؾاؾ.   يس٨ ٬ؾا املى٤ُط دارصن

٦ٛ٭ٮـ "ظٞٮؽ  ٠ؾلٟ ٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف أف ٩ؽرؾ أف
٥ هل   ٦ةاإلنكةف" املٕةرص ٦ٛ٭ٮـ ظؽير كهل أوٮهل ا٣٘ؿبيح ك٬ؾا ٔز
ط صةؾ دك٩ٌل ٔبلٝح ٬ؾا املٛ٭ٮـ حبٞٮؽ اإلنكةف ك٣حف  يربرق. يًٮ
ثٮاصجةد٫، ظير إف ٦ٛ٭ٮـ كاصجةت اإلنكةف ي٧س٨ كصٮدق يف 

 يف املضذ٧ٕةت الكةثٞح، يٞٮؿ صةؾ دك٩ٌل/  أكدلذ٧ٕةت أػؿل 
ري ا٣٘ؿبيح–ت اتل٤ٞيؽيحاكف دلل املضذ٧ٕة  ظؽ ىلع ا٣٘ؿبيح ٗك

 الٮاصجةت ٬ؾق ٨٦ ا٣ٕؽيؽ كٌلف كاًعح، كاصجةت أ٧ْ٩ح –قٮاء
 اإلنكةف ظٞٮؽ كبني ثح٪٭ة ٩ؿبٍ ا٣يت ت٦ةكاال٣زتا ل٤ٞي٥ اقذضةثح
 ا٣ٕؽا٣ح ٦س٢ ٦ٛة٬ي٥ املضذ٧ٕةت ٬ؾق دلل اكف ٬ؾا ك٦ٓ احلٮـ،
ؽ ا٣ٕحل كٌلف اهلؽؼ ٨٦ كا ا٢٧ٕ٣ كٜٚ ٬ؾق لرشٔيح الكيةقيح كٗر

املٛة٬ي٥ وية٩ح ٠ؿا٦ح اإلنكةف كدٮٚري ظيةة ٠ؿي٧ح هل بنلك مكذ٢ٞ 
ؿاؼ كامل ٧ة٦ةد رقةت وٮرة ٧ة٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف. اك٩خ ٬ؾق اأٔل
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 1كل٥ دس٨ ويةاغت خمذ٤ٛح هلة. ثؽي٤حن حلٞٮؽ اإلنكةف
٥ أف ا٣ٛؿؽ ثني احلٞٮؽ كالٮاصجةت ٨٦ امل٧س٨  ىلع الٗؿ

ة كهل َةثٓ ٗؿيب املجة٣٘ح ٚي٫ إال أف ٬٪ةؾ يف ٌن  الٮاٝٓ محبنة ظؽازينة حم
ي٧زي٬ة ٨ٔ ثٞيح املٛة٬ي٥ ا٣يت  ةيف الؿؤيح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف مم

ٝؽ دجؽك يف ا٣ْة٬ؿ مبي٭ح ث٧ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف. كٝؽ أزؿت 
ت ا٣ٛؿيؽة هلؾا اتلةريغ املٛ٭ٮـ احلةيل حلٞٮؽ اإلنكةف ظير ٧ةالك

 ٧ةٮاع الك٤ُح املؼذ٤ٛح القيي١ٕف اتلةريغ ا٣٘ؿيب اثلٮرة ًؽ أ٩
ق٤ُح ال١٪حكح كق٤ُح امل٤ٮؾ، ك٨٦ ز٥ ٣ٕت ٬ؾا الرصاع دكرنا ٠جرينا 

٬ؾا  ٧ةكرب 2ت.٦ةاال٣زتا أكيف اتلأكيؽ ىلع"احلٞٮؽ" ك٣حف الٮاصجةت 
                                                                    

 .71صةؾ دك٩ٌل، ص 1 
ـ٥ٔ صةؾ دك٩ٌل أ٩ 2 ٔجةرة ٨ٔ "أدكات د٧٪ط ل٧٤ٌُ٭ؽي٨" ثح٪٧ة الٮاصجػةت ٣حكػخ  ةحلٞٮؽي
٭ة زتا٦ةتقٮل "ا٣ ". ك٦ٓ ٬ؾا "٧ٚػ٨ ػػبلؿ دأمػ٢ ٬ػؾا اتل٧يػزي ثػني أوعةب اال٦ذيةزاتا يًٛؿ

املٛ٭ٮ٦ني ٨٣ يسٮف ل٤عٞٮؽ أ٧٬يح إذا ل٥ يٞج٢ املؿء ا٣ٞيػةـ ثٮاصجػ٫ ملكػةٔؽة اذليػ٨ ا٩ذي٭١ػخ 
 أك اقػرتصةٔ٭ة ي٧س٨ ال –داا٧ح املُةبلح ث٭ة  اك٩خ كإف–ظٞٮٝ٭٥، كٝؽ ٤ٝ٪ة أف ظٞٮؽ امل٤ْٮ٦ني

(. 25، ص. أككةٔؽة أف ٨٦ كاصج٭٥ ا٣ٞيػةـ ث٭ػؾا." )أريػ٨ امل يكذُيٕٮف ٨٦ أي٨ٞ إذا إال تٞيٞ٭ة
اتل٧يزي ثػني احلٞػٮؽ كالٮاصجػةت ثُػؿؽ ٠سػرية. ٚػإذا اك٩ػخ  أك٨٦ امل٧س٨ املجة٣٘ح يف اتلٛؿيٜ 

 ثةلكػ٧ةح اال٣ػزتاـ مػلك يف اك٩ػخ كإف ظػىت–ٞةث٤٭ة ثٕي الٮاصجةت جتةق اآلػػؿي٨ ي احلٞٮؽ ال
ػؤلت أثؽا ي٧س٨ ال ظٞٮؽ ٚ٭ؾق –اآلػؿي٨ ثٮصٮد ة ىلع ٬ػؾا، إذا لػ٥ يذٞجػ٢ اجلػةس كٞيٞ٭ػة. ٔك

ك٬ػٮ األمػؿ اذلم  ك٩ػـااعن  رصااعن  الٮاصجةت ا٣يت دٛؿض ٤ٔي٭٥، ٚكٮؼ ي٢ْ احلىٮؿ ىلع احلٞٮؽ
ا ٦ُٮالن ٦٪ٞػٮالن  د١ٕك٫ احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف بنلك كاًط، كٝؽ ذ٠ؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣ دٛ٪يؽن

أف ١ٚؿة احلٞٮؽ ل٥ يس٨ هلػة  إىلهلؤالء اذلي٨ ينريكف ٧ً٪ينة  91-88عةت يف ثٮًلؿ كبؿ٩يخ، وٛ
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بلف ا٣ٕة٣ِل لٮاصجةت  ٦ة٬ٮ الكجت يف أ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ  يكُل "اإٔل
الٮاصت"  أكاإلنكةف" دلل ٬ؾق ال١ية٩ةت ا٣٘ؿبيح. إف ٦ٛ٭ٮـ "اال٣زتاـ 
يؽكر ٤ٔي٫ ٬ؾا  ةثٮو٫ٛ املٌةد ملٛ٭ٮـ "احلٜ" ٬ٮ اجلٞيي احلٞيٌف مل

 دبل٬ة ٨٦ ٩ٞةش. ٦ةا٣يت أزةرت  الرصاع ك٬ؾق ْل احلٞيٞح اتلةرخييح
ـ٥ٔ ثأف  ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف كي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ ثإجيةز أف ال

٥ وةات  ٦ة٦ٛ٭ٮ ث٧ٕىن أف ا٣ربا٦ش احلةحلح حلٞٮؽ  ٦ةظؽ  إىلٗؿبينةٔز
٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف ْل ثة٢ٕٛ٣  ٧ةاإلنكةف ٠ يًٕؿ

ؿبيح يف َجيٕذ٭ة، ذلا اكف ٨٦ امل٭٥ أف ٩ٛ٭٥ ػ٤ٛيح  ٦ٛة٬ي٥ ظؽيسح ٗك
ـاؿ هلة  دُٮر ا١ٛ٣ؿ احلةيل حلٞٮؽ اإلنكةف ظير إف ػ٤ٛيح دُٮرق ال ي

أزؿ ٠جري ىلع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ةرصي٨ املٕةرصي٨ ١ٛ٣ؿة ظٞٮؽ اإلنكةف. 
إذا  ٦ةأف ٬ؾا اتلةريغ كاتلُٮر ي٤ٞيةف ثٕي الٌٮء ىلع مكأ٣ح  ٧ة٠

يف  أ٩٭ة ٨ٔ دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة اكف ثإماك٩٪ة أف ٩ٞٮؿ
 دٔٮة اعمليح أـ ال.  َجيٕذ٭ة

                                                                                                                                     

يح، ظير ثػؽأ ٩ٞةمػ٫ هلػؾق املكػأ٣ح ثٞػٮهل/ "إف اإلقبل٦كصٮد يف اثلٞةٚةت الكةثٞح القي٧ة اثلٞةٚح 
لػ٥  ٫أ٩ػ احلٞٮؽ ا٣ٛؿديح ٚ٭ؾا ال يٕين أكا٣ٞٮؿ ثأف ا٣رتاث ا٣ٛٞٔل ل٥ يٌٓ ١ٚؿة احلٞٮؽ األقةقيح 

 األٚػؿادا٣ٛٞٔل ٦ػةؿ ل٤ذٕػةَٙ ٦ػٓ  اكف اغٚبلن ٔ٪٭ة. كاحلٜ أف ا٣رتاث أكيس٨ ييع ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة 
ػة  أكاذلي٨ اك٩ٮا يٞذ٤ٮف بكجت ٦ٕذٞؽاد٭٥  ٌن اذلي٨ ٦ةدٮا ك٥٬ حيةربٮف ا٥٤ْ٣ كا٣ُ٘يةف..." ا٩ْػؿ أي

 .27-26ق، وٛعةت أكأري٨ 
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ٔسؾ حلؽكث ضلٔق اإلنفان املفا  رصةحاريظ م
٬٪ةؾ ٔبلٝح كزيٞح ثني ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة كبني 

ربة ا٣ٛؿيؽ، ك٨٦ اجلٌل أف ا٣ٕةل٥ لك٫ ل٥ ين٭ؽ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ أكدةريغ 
ة.  إىلاتلةريغ اذلم م٭ؽق ا٣٘ؿب كاذلم قٮؼ ننري  ٞن ـء ٦٪٫ الظ ص

كيججيغ ىلع املؿء يف ابلؽايح أف يٞٮؿ أ٫٩ قي١ٮف ٨٦ الىٕت أف 
ة٬ي٥ ا٣يت ْل كحلؽة ٬ؾا اتلةريغ ا٣ٛؿيؽ قٮؼ ٩ذؼي٢ أف ٬ؾق املٛ

 ٭٥. ٨ ل٥ يبلٝٮا ٬ؾا املىري يف دةرخيد٪ةقت ثٞيح قاكف امل٧ٕٮرة مم
ربيح ا٣يت اك٩خ كاة يف ابلحبةت األأكدٮدلت ١ٚؿة احلؿيح كاملك

ة ملٛ٭ٮـ املك ا ل٤عؿيةت ك٧َكن ـء ٠جري أكتن٭ؽ دٞييؽن اة، كٌلف املٞيؽ جل
–كاحل١ٮ٦ح احلة٧٠ح هلؾق ابلبلد ٨٦ ٬ؾق احلؿيةت كظٞٮؽ ادلي٨

 ُةف ث٪ْؿيح "احلٜ اإل٣ٔل ل٤٧٤ٮؾ".مؿدج ال١ية٩ةف ٬ؾاف اكف ظير
ا  ة صيؽن ٛن ح ثؿيذة٩ياك كو دٞؽـ ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ٨٦ مٮقٔٮ

ا هلؾق اتلضؿبح اتلةرخييح/  كخمذرصن
 –مضٕخ اإلجنةزات ا٧٤ٕ٣يح كاتلةرخييح ل٤ٞؿف الكةثٓ ٔرش

 ديحةامل ك٩ْؿيح ٩يٮد٨، إقعةؽ الكريك اغحل٤يٮ ا٠تنةٚةت ٨٦ ٚي٭ة ٧ةث
ح لؿيجي٫ ديسةرت كصٮدٛؿيؽ ٚي٤٭٥٤ كا٣ٕٞبل٩ي ٬ٮبـ، س٦ةتلٮ

اليب٪زت، ككظؽة الٮصٮد بل٪ؽيسخ دم قبي٪ٮزا، كاجلْؿيح اتلضؿيبيح 
 ا٣ُجييع ا٣ٞة٩ٮف ثىعح ف٧ةاإلي –٣ٛؿانكحف ثي١ٮف كصٮف لٮؾ
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 اتل٪ٮيؿ ثٕرص يكُل ٦ةك ٔرش اثلة٨٦ ا٣ٞؿف كػبلؿ ا٣ٕة٣ِل؛ كاجلْةـ
ؿ النؤكف ا٣برشيح ٧ةد٪ةَل اثلٞح يف ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم كٝةث٤يح ٠ إىلأدل 
ؿ ا٣يت يججيغ ٧ةف أكرث م٧ٮحلح. ك٨٦ أ٥٬ اأٔل٧ةص٢ٕ ٬ؾا اإلي إىل

ذ٠ؿ٬ة ٨٦ ا٣ٞؿف الكةثٓ ٔرش ٠ذةثةت ا٣ٛي٤كٮؼ اإل٩س٤زيم صٮف 
ؽ اذلم –لٮؾ  –احلؽير ا٣ٕرص يف ا٣ُجييع ا٣ٞة٩ٮف ٦٪ْؿم أ٥٬ يٕي

 ثىٛح ثةريف يف دؿًلـت ا٣يت ٔرش اثلة٨٦ ا٣ٞؿف ٚبلقٛح كًلذةثةت
٨ أثؿز ٠ذةث٭ة مٮ٩تك١يٮ كٚٮتلري كصةف صةؾ ركقٮ. كذ٠ؿ ك٦ أقةقيح

ـ )اثلٮرة املضيؽة( 1688لٮؾ ثةتلٛىي٢ يف ٠ذةثةد٫ املؿدجُح ثسٮرة اعـ 
أل٩٭ة اك٩خ  ٠برش )كذلٟ األٚؿادأف ثٕي احلٞٮؽ ال مٟ أ٩٭ة فه 

يُٮر ا٣برش ١ٚؿة املضذ٧ٓ املؽين(. ك٨٦ أ٥٬  مٮصٮدة ثُجيٕذ٭ة ٝج٢ أف
٬ؾق احلٞٮؽ احلٜ يف احليةة كاحلؿيح )اتلعؿر ٨٦ احلس٥ اتلٕكيف( 

دبىن اجلةس ١ٚؿة املضذ٧ٓ املؽين )ىلع أقةس  ٧ةكاحلٜ يف اتل٤٧ٟ، ٤ٚ
يع" ( دؿًلٮا لرلك٣ح ٍٚٞ ظٜ إ٩ٛةذ ٬ؾق احلٞٮؽ ٧ة"ا٣ٕٞؽ االصذ

ن٢ ادلك٣ح يف دأ٦ني ٬ؾق ا٣ُجيٕيح ك٣حف احلٞٮؽ ٩ٛك٭ة، كأدل ٚ
٥ أف ادلك٣ح ث٧ٮصت ٔٞؽ املضذ٧ٓ املؽين  احلٞٮؽ ا٣ُجيٕيح )ىلع الٗؿ

اتلأكيؽ ىلع أ٧٬يح ظٜ  إىليح مىة٣ط أٚؿاد٬ة( ةمكؤك٣ح ٨ٔ مح
ٔيح كالكيةقيح، ك٨٦ ز٥ اك٩خ اثلٮرة النٕجيح. ٧ةاملكؤكحلح االصذ
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ريق كدب٪ينة ل١سري ٨٦ اتليةرات ا١ٛ٣ؿيح  ٦ة إىلكاقت٪ةدنا  ٝةؿ ث٫ لٮؾ ٗك
ف اكم٢ ثة٢ٕٞ٣، ٬ةص٥ ا٣ٛبلقٛح ثٞٮة ٧ةاملؼذ٤ٛح كا٣يت جي٧ٕ٭ة إي

ٔيح ٧ةاجل٧ٮد ا٤ٕ٣ِل كادليين كاتلٕىت كالؿٝةثح كا٣ٞيٮد االصذ
ا٠تنةؼ كدُجيٜ ٦جةدئ ذات ٝجٮؿ اع٣ِل  إىلقٕٮا  ٧ةكاالٝذىةديح، ٠

صة٩ت ويةٗح  إىلح كاإلنكة٩يح كاملضذ٧ٓ، د٢٧ٕ ىلع د٪ْي٥ قري ا٣ُجيٕ
ثٕؽ  ٧ةكا٣يت أوجعخ ٚي ٩ْؿيحظٞٮؽ لئلنكةف ٗري ٝةث٤ح ل٤ك٤ت

 1ٔيح كاألػبلٝيح ا٤ٕ٣ية.٧ةاملؿصٓ اذلم ي٧ٌل ٤ٔي٭٥ املجةدئ االصذ ث٧سةثح

٥ ٨٦ ذل٧ٟةك٨٦ املسري لبل٬ذ ٚإف ظؿًلح  ـ أف ٩بلظِ أ٫٩ ىلع الٗؿ
ا كا٣  يت أزؿت بنلك ٠جري ىلعظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت دج٤ٮرت ٦ج١ؿن

ادلقذٮري٨ األمؿيسٰ كا٣ٛؿنيس ًٕٛخ يف ٩٭ةيح املُةؼ . ًٕٛخ 
خ ٩ْؿيةت  إىل٬ؾق احلؿًلحأل٩٭ة اك٩خ دٛذٞؿ  أقةس راقغ،ظير دًٕؿ

ا٣تكةؤؿ كاتلعٞيٜ، كاقتيجٕؽت  إىل٠سرية يف ٔرص اجل٭ٌح كاتل٪ٮيؿ 
 ةأكرث مم أك٩ْؿيح ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع كًلؾلٟ ٩ْؿيةت أػؿل ثىٮر أ٢ٝ 

ؤل إىلأدل  ا كا٧ًعبلؿ يف دٞؽـ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٔك ة كٚؿاغ ٠جري صؽن
أف دُٮيؿ ١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب ل٥  إىلىلع ذلٟ، جتؽر اإلمةرة 

حيٜٞ محبنة يؾ٠ؿظير ا٩ذٓل حبة٣ح ٨٦ ا٣ٛن٢ كاتلُؿؼ اذلم م٭ؽق 

                                                                    
ح ا٣ربيُة٩يح )1   Encyclopædia Britannica: Ultimate"ظٞٮؽ اإلنكةف"، املٮقٔٮ

Reference Suite ح ثؿيذة٩ياك، اعـ  ـ(.2009( )مياكٗٮ/ مٮقٔٮ
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ّ٭ٮر ٦ُة٣ت  إىلأدل ٬ؾا اتلُؿؼ ثني ال١٪ةئف كبني احلاكـ  1ا٣٘ؿب.
أدت وٮر اتلُؿؼ كا٣ْٛةآ ا٣يت اردسجخ  ٧ة٠ ٧ة٦ةنكةف )دحبٞٮؽ اإل

ىل كاحلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يحكىلع يؽ كيف ادلكؿ ا٣٘ؿبيح يف احلؿب ا٣ٕةمليح األ
املُةبلح حبٞٮؽ اإلنكةف(. د٤ؼه ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ٨٦  إىلر ٧ةاالقذٕ

ح ثؿيذة٩ياك ٬ؾق احلٞةاٜ ثىٮرة راإح/  مٮقٔٮ

تخ مكُل  -اإلنكةف ٣ٕجخكػبلوح ا٣ٞٮؿ أف ١ٚؿة ظٞٮؽ 
اا٢ أكاػؿ ا٣ٞؿف اثلة٨٦ ٔرش كأكدكرنا راحكينة يف ٩ٌةالت  -آػؿ

ا٣ٞؿف اتلةقٓ ٔرش ًؽ االقتجؽاد الكيةيس. يف احلٞيٞح اكف ٔؽـ 
اة، كا٣يت اك٩خ حمٮر ٤ٚكٛح أكاظرتاـ احلاكـ ملجةدئ احلؿيح كاملك

األمٮر ىلع ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ٦٪ؾ ثؽايذ٫، ٬ٮ الكجت احلٞيٌف تلُٮر 
٬ؾا اجلعٮ. يٞٮؿ مٮريف ٠ؿانكذٮف أظؽ ابلةظسني ابلةرزي٨ يف 
ظٞٮؽ اإلنكةف/ "...دٚٓ االقتجؽاد اإلنكةف ل٧٤ُةبلح حبٞٮ٫ٝ 

 2]اإلنكة٩يح كا٣ُجيٕيح[ ظير ظؿ٫٦ ٦٪٭ة االقتجؽاد."

                                                                    
يجؽك أف صةؾ دك٩ٌل يؽرؾ ٬ؾق احلٞيٞح ٗري أ٫٩ ال يؿيؽ أف يػؾ٠ؿ٬ة رصاظػح ظيػر يٞػٮؿ 1 
ؿ وػٮر أك٦زية ٗؿبيح، ذلٟ أف  أكحلح اتلةرخييح أم ٌٚي٤ح ك(/ "ثة٣ُجٓ ال د١ٕف ٬ؾق األ62)ص 

 ال يف ا٣٘ؿب." أكال٩ذ٭ةاكت احلٞٮٝيح لؤلقٮاؽ كادلكؿ احلؽيسح كٕٝخ اخلـم اإلنكةين كا
ح ثؿيذة٩ياك، اعـ  2 ح ا٣ربيُة٩يح)ميةٗٮ/ مٮقٔٮ ػة 2009"ظٞٮؽ اإلنكةف"، املٮقٔٮ ٌن ـ(. ا٩ْػؿ أي

 .٦64يتن٤ني إينةم، ص 
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ة ظٮؿ ٬ؾق اجلُٞح، ظير  ٌن ك يؾ٠ؿ إجي٪ةديٙ ٦٪ةٝنح صيؽة أي
 يٞٮؿ/
ـاؿ يف َٮرق األاكف إٔبلف ]ظٞٮؽ اإل ٧ةرب ؿ يف كنكةف[ ال ي

د٫ ٦ةف ثةتل٪ٮيؿ أمؽ أز٧ةكاص٫ اإلي ٦ةٔرص اتل٪ٮيؿ، كل١٪٫ ٠يذت ٔ٪ؽ
ا٣يت د٤ٕٞخ ثٛٞؽاف زٞح اجلةس ٚي٫، كب٭ؾا ٩ؽرؾ أف ظٞٮؽ اإلنكةف ل٥ 

ا ٨٦  ٦ةركبيح ثٞؽر كدس٨ إٔبل٩نة ٨ٔ دٛٮؽ احلٌةرة األ اك٩خ تؾيؿن
 1أػُةا٭٥. اردسةب إلاعدةيكىع  أال ركبحني بلٞيح ا٣ٕةل٥كٝج٢ األ

ربة ث٧سةثح ردة ٢ٕٚ ٣ٕرص أكيف الٮاٝٓ، اكف ١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف 
ل٥ ين٭ؽ يف ظٞيٞذ٫ أيح ظؿيح ديجيح؛ اك٩خ ادلك٣ح د٨٤ٕ دية٩ذ٭ة كال 

خمذ٤ٛح ٨ٔ ا٣يت  أيح دية٩ح يٕذ٪ٜ ٧ةظىت رب أكرس ٧ةي٤٧ٟ النٕت أف ي
افؾد٭ة ادلك٣ح. دىٙ ٦يتن٤ني إينةم يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح صة٩جنة ٨٦ ٬ؾق 

/ –ربةأكاحلٞجح امل٧٤ْح ٨٦ دةريغ   ا٣يت ل٥ ين٭ؽ ا٣ٕةل٥ هلة ٦سيبلن

ل٥ دس٨ املٕؿًلح ا٣يت ٝة٦خ ٨٦ أص٢ احلىٮؿ ىلع احلؿيح 
يف ملك  ٧ة٦٭ ٦ةادليجيح ا٩ذ٭خ ثٕؽ، ٚيف ٚؿنكة م٭ؽ اجلٌةؿ دٞؽ

                                                                    
ة )ص 65اجي٪ةديٙ، ص 1  ٌن ( "إف تك٧يح اال٩تنػةر ا٣ٕػة٣ِل 4. كٝؽ ٠ذت يف ٩ٛف ال١ذةب أي
ركبػة أكجيٕػ٢ ٦ػ٨ ةيجؽك ٦٪٭ضن  "ٔبل٦ح ىلع اتلٞؽـ األػبليقثأ٫٩ "ـ ا٣٘ؿيب حلٞٮؽ اإلنكةف ل٧٤ٛ٭ٮ

ثؿ٦ػخ ثٕػؽ اعـ مؿًلـ ال١ٮف
ي
ـ لػ٥ دسػ٨ 1945. ك٦ٓ ذلٟ، ٚإف ادٛةٝيةت ظٞٮؽ اإلنكػةف اذلم أ

ة جلي٢ أ٩٭١ذ٫ احلؿب ىلع كدٕجرينا ٨ٔ ا٩ذىةر اإل٦ربيةحلح األ ركبيح الٮازٞح ث٪ٛك٭ة ث٢ اك٩خ ا٩ٕاكقن
ٮاٝج٭ة. "كا٣ٕؽ٦يح األ  ركبيح ٔك
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ـ( كاذلم قىع ٨٦ ػبلهل 1598)اعـ  Edict of Nantesـ ٩ة٩خ مؿقٮ
ف ٧ةإ٩٭ةء احلؿكب ادليجيح ا٣ٛؿنكيح ٨٦ ػبلؿ ً إىل٬رنم الؿاثٓ 

ٮ٩ٮديٮف(. ك٦ٓ ٬ؾا،  أكاحلؿيح ادليجيح ل٤ربكتكذة٩خ ا٣ٛؿنكحني ) اهلٗٮ
 ـ كظؿـ1658ٝةـ لٮيف الؿاثٓ ٔرش ثإ٣٘ةء ٬ؾا املؿقٮـ اعـ 

يف  ٦ةاكٚح احلؿيةت املؽ٩يح كادليجيح. أ ا٣ٛؿنكحني ٨٦ ا٣ربكتكذة٩خ
ـ، اذلم 1689ف ٝؽ أٝؿ ٝة٩ٮف ا٣تكة٦ط ادليين اعـ ةإجن٤رتا ٚاكف ا٣ربمل

ني ث٧ إال أ٫٩  رقح مٕةاؿ٥٬ ادليجيح٧ةكإف اكف ق٧ط بلٕي املٕةًر
 1كاو٢ إٝىةء ٦ْة٬ؿ ا٣ٕجةدة احل٭ٮديح كالاكزٮحل١يح.

ا ركبة دجؽك أكجت٢ٕ ٦يتن٤ني إينةم اتلُٮرات يف  ٦٪ُٞيح صؽن
 يٌل/ ٦ةظير اقت٪ذضخ 

 إىلكظىت لٮ اك٩خ ق٤ك٤ح احلؿكب ادليجيح ا٣ُٮي٤ح أدت 
حلح لرلية٩حاجلرصا٩يح، ٚإف ا٣ُةثٓ ادلكيل كدبلء اتل٤ُٕةت األ

ل٤عؿكب قةٔؽ ىلع ّ٭ٮر رؤيح صؽيؽة ل٤ٮظؽة ا٣ٕةمليح ىلع أقةس 
 ا٣يت ئاملجةد د٤ٟ  اتل١ٛري ا٣ٕٞبلين ك٣حف احلٞةاٜ ادليجيح ال٧يزن٣ح

 ٩ٛٮذ قةٔؽ ٧ة٠. ادليجيح احلؿكب ػبلؿ اال٩ٞكة٦يح َجيٕذ٭ة أّ٭ؿت
 يف ا٣ٛؿديح املكؤكحلح ىلع دأكيؽ٬ة ػبلؿ ٨٦ ا٣ربكتكذة٩تيح ال١٪حكح

                                                                    
 .٦77يتن٤ني إينةم، ص  1
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رض ىلع ّ٭ٮر ٔٞيؽة صؽيؽة األ يف الكٕةدة كتٞيٜ اخلبلص مكةا٢
ف ثٞي٧ح ٧ةز٥ ٔـز ٨٦ اإلي دٕذ٧ؽ ىلع االػذيةر كاحلٞٮؽ ا٣ٛؿديح،

ؿ ا٢ٕٞ٣ دٛضؿ زٮرة أػؿل ٨٦ ٧ةكٝؽرد٭٥ ىلع إٔ األٚؿاد
 1اال٠تنةٚةت ا٧٤ٕ٣يح.

ك٦ٓ ذلٟ ٝؽ ال دسٮف ٬ؾق الىٮرة الٮرديح تلُٮر "اتل١ٛري 
ا٣ٕٞبلين" وةاجح ىلع اإلَبلؽ. يف الٮاٝٓ، ل٥ دس٨ ا٤٧ٕ٣يح ا٣يت 

ٕخ ٨٦ ػبلهلة  ٤٧ٔيح " ركبة ٦ٛة٬ي٥ صؽيؽة ل٤عيةة ثةلرضكرةأكًك
ا. كبٕجةرة أػؿل، ظؽزخ اتل٘يريات ا٣يت  ٔٞبل٩يح" ك٦ؽركقح صيؽن

ص٫ أكربيح ذاد٭ة ككركبة ردنا ىلع ًٕٙ ادلي٨ كاحلٌةرة األأكم٭ؽد٭ة 
ربيح املٕذةدة لرلي٨ كا٣ٞىٮر ٚي٭ة. ىلع قبي٢ املسةؿ، ٣حكخ اجلْؿة األ

الظِ  ٧ة٩ْؿة ٔٞبل٩يح ثةلرضكرة ث٢ أكرث اعَٛيح يف صؾكر٬ة ٠
٩يح ٧ةريٟ ذلٟ بنأف امل٪٭ش ا٣ٛؿنيس ك٩ْؿد٫ لرلي٨ كا٠٤ٕ٣٘ٮدل٦ة

 ظير يٞٮؿ/

امل٪٭ش ا٣ٛؿنيس احلؽير جتةق ادلي٨ ٨٦ ػبلؿ  إىلل٥ ييذٮو٢ 
د٥  ٧ةاتل١ٛري امل٪٭يج ا٤ٛ٣كيف يف أ٧٬يح كٝي٧ح احلؿيح ادليجيح كإ٩

اتلٮو٢ إحل٫ ثٕؽ ٝؿكف ٨٦ الرصاع ا٣ٕ٪يٙ كاملؿيؿ ثني ادلك٣ح 
ٚؿنكة دةرخينة َٮيبلن ٨٦ ا٣ٕؽاء كالرصاع كال١٪حكح. كٝؽ م٭ؽت 
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ـ، 1598اعـ  إىلـ 1562يف ذلٟ احلؿكب ادليجيح ٦٪ؾ اعـ  ٧ةادليين ث
كٝؽ ٣ٕجخ ال١٪حكح الاكزٮحل١يح يف ٠سري ٨٦ ٬ؾق الرصااعت دكرنا 
قيةقينة ثةرزنا. كيف احلٞيٞح، اكف احلؽ ٨٦ الك٤ُح الكيةقيح كوٮر 

٩يح أظؽ ٦ةالاكزٮحل١يح الؿكيع كاثلٞةيف ل١٤٪حكح ٧ةاجلٛٮذ االصذ
ـ أ٤ٔ٪خ 1789ـ(. كيف اعـ 1795 -1789أ٬ؽاؼ اثلٮرة ا٣ٛؿنكيح )

اجل٧ٕيح اتلأقحكيح أف ممذ٤اكت ال١٪حكح الاكزٮحل١يح قٮؼ دسٮف 
ا تخ درصؼ ادلك٣ح، كيف اعـ  ـ وؽر ٦1790٪ؾ ذلٟ احلني ٚىةٔؽن

ٓ ادلقذٮر امل ٧ةا٣ٞؿار اذلم أ٣ىغ لك اجلؾكر الؿ٬جة٩يح، ٠ ؽين كًي
 1قح الاكزٮحلٟ.أكلؿصةؿ ادلي٨، كٝيذ٢ ك٩ييف اآلالؼ ٨٦ ا٣ٞك

ا أف ٩ٛ٭٥ ك٩ؽرؾ ٬ؾق اخل٤ٛيح حلؿًلح ظٞٮؽ  ٨٦ امل٭٥ صؽن
ـاؿ دلي٭ة دأزري ٝٮم ىلع ٬ؾق احلؿًلح احلٮـ؛ ةاإلنكةف يف امل يض أل٫٩ ال ي

ثأيح ق٤ُح ديجيح كإف اك٩خ  ٣حكخ هلة و٤ح ٬٪ةؾ ظؿًلح كاًعح
 ٦ةبكؾاصح "ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم" ك"احلؿيح" كيكُل ٦ةق٤ُح  إىلأٝؿب 

ذٞةد ثأف ٦جؽأ  أكا٣تنؽد  يف الٮاٝٓ مةث٫ ذلٟ. تةرب ٬ؾق احلؿًلح األ

                                                                    
ركبػة" أك يف اإلقبلَلدك٦يجيٟ ٦ة٠٘ٮدلريٟ، "ظٞٮؽ اإلنكةف كادلي٨/ اجلؽؿ ظٮؿ احلضةب 1

Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in 

Europe ،ثٮردبل٩ؽ( ،OR ص. 2006/ ٬ةرت ل٤جرش، اعـ ،)يٮاو٢ الاكدػت ٦٪ةٝنػح املـيػؽ 34ـ .
 ك٦ة ثٕؽ٬ة.  ٨٦34 املنةٔؿ املٕةديح لؿصةؿ ادلي٨ يف اتلةريغ ا٣ٛؿنيس، ا٩ْؿ ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
122 

ال يججيغ أف دذ٘ري ث٢ د٢ْ زةثذح. كد٥ اتلؼ٤ه ٨٦ ٬ؾا  ٦ةٝةٔؽة  أك ٦ة
ذٞةد تخ مكُل ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم اذلم ل٥ يٕؽ يذٞج٢ ٦ٕذٞؽات  األ

ذلا أوجط ٨٦  1دم.ةثة٣ٕةل٥ امل يذ٤ٕٜ ٧ةال١٪حكح املكيعيح كػةوح ٚي
أ٥٬ رقةا٢ اتل٪ٮيؿ ث٢ ك٨٦ زٮاثخ احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف أف 

 يٌل/ ٦ةذ٠ؿ راق٧ٮق٨  ٧ةمؿدجٍ ثةإلنكةف. كًل لك ءء

 ٧ةدٕذرب ظؿًلح اتل٪ٮيؿ اإلنكةف و٪ٛة ػةوة ٨٦ الاكا٪ةت،ثح٪
٩خ اك هلة دىٮر ٨ٔ ثةيق الاكا٪ةت يٮاٜٚ أٚاكر ديسةرت ككٌل٩خ. اكف

ة د يف دىٮرق هلؾا ٚٞةؿ/ " احليٮا٩ةت ٣حكخ ٦ؽرًلح  ٧ة٦ة٩ٛك٫ كاًعن
ْل دلؿد كقي٤ح تلعٞيٜ اغيح ٦ٕي٪ح. ٬ؾق ا٣٘ةيح ْل  ٧ةذلاد٭ة كإ٩

اإلنكةف. كجلس٨ ىلع يٞني ثأف "ا٣ُجيٕح" ك"احلٞٮؽ ا٣ُجيٕيح" 
ٮاعت أػبلٝيح كديجيح ك٦يذةٚزييٞيح صةدة  ك"ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع" ْل مًٮ

٤ُعةت الؿاحكيح يف ػُةب احلٞٮؽ يف ٔرص اتل٪ٮيؿ، ث٢ د٧س٢ املى
ا ٠جرينا ثأ٦سةؿ لٮؾ كركقٮ كصيٛؿقٮف كبةي٨  ٧ة٠ ٩بلظِ ٬٪ة دأزؿن

ري٥٬ ٨٦ رصةؿ ٬ؾق ادلٔٮة ا١ٛ٣ؿيح. ك٣س٨ حمٮر اال٬ذ ـ ٬٪ة ٧ةٗك
م ٨٦ ٦٪ْٮر ٥٤ٔ ٧ةكا٣ٕةل٥ الك ٦ة٬ٮ اإلنكةف دكف مٟ... أ
 يف ا٣ُجيٕح ٦ْة٬ؿ اكٚح رؤيح ٦ٓ  –ال١ٮ٩يةت يف ا٣ٕىٮر الٮقُٯ

                                                                    
ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ ذ٠ؿ اجلٞةد املك٧٤ٮف أف "ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم" ال خيذ٤ٙ يف ظػةالت ٔؽيػؽة ٔػ٨  1

جةت كاأل٬ٮاء ا٣برشيح" القي٧ة إذا اكف ٦  ذعؿرنا ٨٦ ٝيٮد ادلي٨ كاألػبلؽ."الٗؿ
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 يف ٧٤ٔ٪ذ٫ د٥ ٚٞؽ  –ء٧ةثةلك األرض دى٢ ا٣يت الؿمٮز ٨٦ حبؿ وٮرة
 ىلع كاحلس٥ ا١ٛ٣ؿ ٨٦ ص٤ٕخ ا٣يت الٮاقٕح احلؿًلح د٤ٟ ٩ٛف
 ٦ةأ. األػبلٝيح كاجلْؿيح احلٞٮؽ ػُةب ـ٧ةا٬ذ مؿًلـ ا٣برشيح اذلات
ؽير ٨ٔ اإلهل كا٣ُجيٕح ثٮوٛ٭ة دٕجرينا م٤يبنة ثة٣ٛيٮض اإلهليح احل

ٚٞؽ د٥ جتة٫٤٬ لىة٣ط ا٣برشاذلي٨ يذ٧ذٕٮف ثسٛةيح ذاديح ٨٦ 
األػبلؽ كا٣ُجيٕح املياك٩ي١يح كاملض٭ٮ٣ح. ىلع أيح ظةؿ ا٩بسٞخ ٣٘ح 

دم ٦ة أكػُةب احلٞٮؽ ٨٦ داػ٢ اعل٥ أػبليق ٣حف ثٕةل٥ ركظةين 
 1اعل٥ برشم حبخ. ٧ةكإ٩

د٤ؼه ا٣ٛٞؿة اتلةحلح اجلٞةط امل٭٧ح يف دةريغ احلؿًلح احلؽيسح 
 اجلٮا٩ت ثجٕي يؿ٦ة آف دٕرتؼ ا٣ٛٞؿة ٬ؾق كيف  –  حلٞٮؽ اإلنكةف

ط كا٣يت اإلنكةف حلٞٮؽ امل٭٧ح  ادلي٨ ظؿيح أف أػؿل مؿة دًٮ
ذٞةد ا دسٮف أف حبةؿ ي٧س٨ ال كاأل ـءن  اإلنكةف ظٞٮؽ دٔٮة ٨٦ ص
 يؿ/٦ةظير دٞٮؿ آف  - املض٤٧ح وٮرد٭ة يف املٕةرصة

إف ويةاغت ظٞٮؽ اإلنكةف املكذؼؽ٦ح يف ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ْل 
٥ ٨٦ أ٫٩ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف جيؽ  ويةاغت ظؽيسح نكبينة ىلع الٗؿ
                                                                    

 Humanاحلٞػػػٮؽ احليٮيػػػح"  أكالرم راقػػػ٧ٮس، "ظٞػػػٮؽ اإلنكػػػةف ابلحبيػػػح ك/ 1

Environmental Rights and/or Biotic Rights ،ٮٚيبلر،  ٩ٞبلن ٨ٔ ٗٮقذةٚكٮف ٗك
 .  38-37وٛعةت 
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األٚاكر ا٣يت دت٪جأ ث٧ٛة٬ي٥ ظٞٮؽ اإلنكةف يف أدثيةت ا٣ٕىٮر 
ا٣ٞؽي٧ح، ك٨٦ املؤًلؽ أف دُٮر األقف ا١ٛ٣ؿيح حلٞٮؽ اإلنكةف ظْٰ 

ركبة كاجل٧ٮ املؿدجٍ ث٫ يف أكثؽاٚٓ ٝٮم يذ٧س٢ يف ٔرص اجل٭ٌح يف 
٩ُٞح تٮؿ ٦٭٧ح يف  إىلا١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞبلين كاإلنكةين، األمؿ اذلم أدل 

ا٣يت قةدت ا٣ٕىٮر  ؿيب/ ظير اتلؼٌل ٨ٔ املؾا٬تدةريغ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘
الكةثٞح ل٤ٕرص احلؽير كا٣يت اك٩خ دؿًلـ ىلع ٦٭ةـ اإلنكةف ككاصجةد٫ 

د رؤيح صؽيؽة ٦ٛةد٬ة أف ظٞٮؽ اإلنكةف يججيغ أف دسٮف ٧ةكأذ
ركيب أوجعخ كحمٮريح يف اجلْؿيح الكيةقيح. كػبلؿ ٔرص اتل٪ٮيؿ األ

ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف الن٢٘ النة٢ٗ ل٤ٛ٤كٛ ح الكيةقيح، ك٨٦ ز٥ كًي
 األقةس ا١ٛ٣ؿم جلْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف احلؽيسح ىلع اجلعٮ اتلةيل/

يذ٤ٕٜ ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح  ٧ةٝةـ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ٚي
٫ٕ يف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ ىلع املٮركزةت ا٣٘ؿبيح ٨٦  كاذلم د٥ ًك
ِل ا٣ٛؿديح كاإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل٩يح كىلع املجةدئ ا٣ٞة٩ٮ٩يح ا٣يت ت

ح ا٣ٛؿديح كاإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل٩يح  ٧ةاحلٞٮؽ ا٣ٛؿديح، ٠ أف رٚي ا٣زٔن
 ٬1ٮ ث٧سةثح رٚي املجةدئ احلؽيسح حلٞٮؽ اإلنكةف.

 

                                                                    
٨ الاكدػت ٦ػ -ثةل١ذةثح املةا٤ح -]اتلأكيؽ، 48-47كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص.  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "1 
 .٬٪ة[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

125 

ك٨٦ املؽ٬ل أف جنؽ أ٫٩ ٨٦ الٮاصت إٝؿار ٦س٢ ٬ؾا اتلةريغ 
ؽ كأف – ػىةاى٭ة صة٩ت إىل –حلؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة   يٕي

ا اإلنكةف ظٞٮؽ اعمليح بنأف ا٣تكةؤؿ ذةب ثني ك٨٦. إحلةدينة أمؿن  ال١ي
٤ٞٮا احلٞيٞح ٬ؾق أدرًلٮا اذلي٨ ا٣٘ؿبحني  اذلم سأكقذة٠٭ ٤ٔي٭ة ٔك
 /يٞٮؿ ٠ذت

ك٨٦ املؤًلؽ أف ثٕي اذلي٨ ي٤ُٜ ٤ٔي٭٥ املؽإٚٮف ٨ٔ ظٞٮؽ 
اإلنكةف ٝؽ ٌٔؿًٮا أ٩ٛك٭٥ ل٤٪ٞؽ، كا٣تنٮي٫ ٗري املٞىٮد ألٚاكر 
ظٞٮؽ اإلنكةف. ىلع قبي٢ املسةؿ، يٞٮؿ لك ٨٦ ركدا ٬ٮارد كصةؾ 

اتل٘يريات اهليلكيح ا٣يت  إىلدك٩ٌل أف ١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف "دؿصٓ 
ريب كاا٢ ا٣ٕرص األأكا٣ٕىٮر الٮقُٯ كاػؿ أكثؽأت يف ا٣ْ٭ٮر يف 

احلؽير." ك٦ٓ ذلٟ، إذا زجخ أف ٦س٢ ٬ؾق األٚاكر ٣حكخ أكرث ٨٦ 
ػؾت ٨٦ قيةؽ دةرييخ كاصذ

ي
يع ٦ٕني قٮؼ ٧ةدلؿد أٚاكر زة٩ٮيح أ

ا أف يٞٮؿ ٝةا٢ ثأ٫٩ يججيغ ص٢ٕ ٬ؾق املجةدئ  يسٮف ٨٦ الىٕت صؽن
ؽ د٘رٌي صؾرينة ٦جةدئ ظة٧٠ح ل٧٤ضذ٧ٕةت إذا اكف قيةٝ٭ة اتلةرييخ ٝ

ة أف  أك ٕن ة ٦ٓ ٦٪ةَٜ أػؿل ٨٦ ا٣ٕةل٥. ي١٧٪٪ة َج ٞن أ٫٩ ٣حف ٦ذٮاٚ
٩ٕذٞؽ أف ٬ؾا امل٪ُٜ اثلةثخ ل٤ذةريغ ا٣ٕة٣ِل يكىع حنٮ د١٧ني أكرث 

ص٪ت  إىلحلٞٮؽ اإلنكةف كاحلس٥ املكذ٢ٞ يف لك أرصةء ا٣ٕةل٥ ص٪جنة 
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ةل٥. يع كالكيةيس كاالٝذىةدم اذلم ين٭ؽق ا٧ٕ٣ة٦ٓ اتل٘يري االصذ
ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف ٬ؾا االٝذ٪ةع اذلم ينج٫ االٝذ٪ةع ادليين ٬ٮ ثٕيؽ٨ٔ 

يسٮف ٨٦ زٞح ٥ْٕ٦ اجلةس يف ٦٪ُٜ  ٦ةاألد٣ح امل٧٤ٮقح كأثٕؽ 
اتلةريغ. ظير يجؽك أف اتلةريغ ال ي٨٧ٌ ٬ؾق اثلٞح املذٛةا٤ح يف 

دذعؿر احليةة ٨٦ اكٚح  ٦ةاحلةٚـ ا٣ُٛؿم دلم اجلةس ٢ٕٛ٣ اآلػؿ ٔ٪ؽ
أراد ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ١ٛ٦ؿم ٔرص  ٧ةٔيح ٧٠ةيح كاالصذا٣ٞيٮد ادليج

ة ىلع ذلٟ، ٤ٚحف كاتل٪ٮيؿ أف دسٮف ٬ؾق ْل اجلتيضح اجل٭ةايح. ٔؤل
٨٦ الٮاًط أف احلس٥ اذلايت املكذ٢ٞ يججيغ أف يسٮف ا٣٘ةيح 

 1األػبلٝيح األقُل.
 
 
 
 

                                                                    
 Whyا/ كص٭ػح ٩ْػؿ مكػيعيح"  إىلس، " ملةذا تذةج ظٞٮؽ اإلنكػةف أك٦ة٠ف قذة٠٭1 

Human Rights Needs God: A Christian Perspective ،ثػػػٮٌلر  ٩ٞػػػبلن ٔػػػ٨
 .13كبةر٩يخ، ص 
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يم ىلع ضلٔق اإلنفان واملػارس اىفهؽيث  إطفاء اىػاةؿ الـؽ
 فاناملفارصة حللٔق اإلن

ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ حبٜ أف أكرب اتلعٮالت يف إًٛةء ا٣ُةثٓ 
ىل كالؿقِل ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف اك٩خ ثٕؽ احلؿبني ا٣ٕةمليتني األ

اعت" كا٣يت اك٩خ ٧ةكاثلة٩يح. ٚٞؽ أدت"املٕةم٤ح الٮظنيح لؤلٚؿاد كاجل
مٮصٮدة ثىٮرة أكرث يف ا٣ٕةل٥ ا٣٘ؿيب يف ا٣ٛرتة ا٣يت ف٤٤خ احلؿب 

ّ٭ٮر ٦ُةبلةت ثٞؽر أكرب  إىلىل كاحلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح كا٣ٕةمليح األ
٨٦ احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ملـيؽ ٨٦ اجلةس. كٌلف ٬٪ةؾ ٤ٜٝ ػةص إزاء 

ـء ٨٦ أكركبة الٮقُٯ كأكمىري األ٤ٝيةت يف  ربة الرشٝيح. اكف ٬ؾا ص
ـ دب٪خ 1929إثؿاـ ٔ٭ؽ ٔىجح األم٥. كيف اعـ  إىلاألمٮر ا٣يت أدت 

٤ٔي٭ة ٦ٕ٭ؽ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل إٔبل٩نة ٗري  ٬يبح دكحلح ػةوح ي٤ُٜ
 1م٤ــ حلٞٮؽ اإلنكةف.

ت لؿؤيح  يـيؽ ىلع مخكني  ٦ةدٕٚخ منةٔؿ اهلٮؿ كالٔؿ
 ا٦ذؽت ا٣يت – م٤يٮف مؼه ي٤ٞٮف ظذٛ٭٥ يف احلؿب ا٣ٕةمليح

 ءء ٢ٕٚ حبذ٧يح ل٤نٕٮر ا٣ٕؽيؽ –٨٦ صؽيؽربةأك ٤ٝت يف صؾكر٬ة
 د٥ الكةثٞح األم٥ ٔىجح ٚن٢ ثٕؽ. األ٬ٮاؿ ٬ؾق ظؽكث ٨٦ ل٤عؽ

                                                                    
 . 18-17 ٛعةتا٩ْؿ ثؽري٨، و 1
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ننبخ األم٥  املذعؽة األم٥ إننةء
ي
ـاؿ مٮصٮدة ظىت احلٮـ. أ كا٣يت ال د

املذعؽة ٨٦ ػبلؿ ٦ٕة٬ؽة أكؽت ىلع "االظرتاـ ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ 
 أكا٣ٕؿؽ  بكجت اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح ل٤ض٧يٓ دكف د٧يزي

ٌٔةء ادلي٨." اك٩خ ٬ؾق اهليبح ادلكحلح ثؽكهلة األ أكال٤٘ح  أكاجلجف 
٭ة ا٣يت ي١٧٪٭ة أف كا٣يت تن٢٧ ا٣ٕةل٥ ثأرسق امل٪٧ْح األ ىل ٨٦ ٩ٔٮ

د٪ةٝل جبؽيح مكأ٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع مكذٮل ا٣ٕةل٥ ممذؽة ثأننُذ٭ة 
لك ٚؿد كَل إنكةف يف لك دك٣ح، كا٤ًُٕخ  إىلكراء ادلكؿ تلى٢  ٦ة إىل

بلف  ا ٨٦ دةرخي٭ة تلٞٮـ ثىيةٗح اإٔل ث٭ؾق امل٭٧ح يف كٝخ ٦ج١ؿ صؽن
 1ـ.1948( حب٤ٮؿ اعـ ٣UDHRٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف )ا

٨٦ األ٧٬يح ث٧اكف أف ٩ٞؽـ ٩جؾة خمذرصة ٨ٔ ويةٗح ٬ؾق 
بلف ا٣ٕة٣ِل جل٪ح خمذىح  الٮزيٞح. أٔؽت املكٮدة األو٤يح هلؾا اإٔل

 ٚؿا٩س٤ني الؿاظ٢ الؿاحف أرم٤ح – ثٞيةدة الكيؽة إحل٪ٮر ركز٤ٚخ
 خمذ٤ٙ ٨٦ ٌٔٮنا ٔرش ٩يح٧ةز ٨٦ ال٤ض٪ح ٬ؾق دسٮ٩خ - ركز٤ٚخ
٭ة أقرتاحلة كب٤ضياك كبيبلركقية كميٌل رأق ىلع كٌلف ا٣ٕةل٥ ثرلاف

ًلؿا٩ية أككا٤ٛ٣جني ك ٧ةكالىني كمرص كٚؿنكة كاهل٪ؽ كإيؿاف كبل٪ةف كب٪
ٮامأككامل١٤٧ح املذعؽة كالٮاليةت املذعؽة ك  كاالتةد الكٮٚيحيت رٗك

ٮقبلٚية. كأز٪ةء ٠ذةثح املكٮدة د٥ دٮزيٓ اقتجية ف يذ٨٧ٌ أقب٤ح كيٗٮ
                                                                    

 مؿٜٚ نكؼح ٨٦ ٬ؾق الٮزيٞح يف م٤عٞةت ٬ؾا ال١ذةب. 1 
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٦٪٭ة اثلٞةٚح الىيجيح  ،بنأف دٞةحلؽ كأٔؿاؼ كزٞةٚةت خمذ٤ٛح
ح كاهل٪ؽكقيح. ثٕؽ د٤ٌف ٔؽد ٨٦ الؿدكد ٨٦ دميٓ أحنةء ياإلقبل٦ك

ا٣ٕةل٥ رأت ال٤ض٪ح أف دلي٭ة دٮاٜٚ اكيف يف اآلراء بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف 
بلف. ٦ةاألقةقيح ل٧٤يض ٝؽ  يف ويةٗح ٬ؾا اإٔل

٣ٕةـ ك٩ىٙ يف إٔؽاد الىي٘ح اجل٭ةايح كبٕؽ مٮاو٤ح ا٢٧ٕ٣ 
صة٩ت الكيؽة ركز٤ٚخ  إىلهلؾق لٮزيٞح دأ٣ٛخ جل٪ح الىيةٗح اجل٭ةايح 

ة منةرٌلن ل٤ض٪ح كتنةرؿ  ٨٦ ا٣ٛي٤كٮؼ الىيين ث٨ تنٮ٩ٖ تنة٩ٖ راحكن
لٟ ا٣ٛي٤كٮؼ الٮصٮدم ال٤ج٪ةين كاعل٥ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٛؿنيس ريجي٫ ٦ة

ٓ املكٮدة األو ٤يح ل٤ٮزيٞح ٔؽد ٨٦ اكقةف. ك١٬ؾا مةرؾ يف ًك
 النؼىيةت ا٣يت دذ٧ذٓ ثٮص٭ةت ٩ْؿ كاقٕح.

ظىت يف د٤ٟ املؿظ٤ح املج١ؿة اكف ٨٦ الٮاًط أف ويةٗح ث٪ٮد 
اعمليح حلٞٮؽ ٨٦ مأ٩٭ة أف تن٢٧ ا٣ٕةل٥ لك٫ ث٪ٛف ا٣ٞؽر ٨٦ 
االظرتاـ كاملبلا٧ح ل٥ دس٨ ثةمل٭٧ح الك٭٤ح، ٤ٚٮ كاص٭خ ٤٧ٔيح 

ا٣ٕٞجةت ال مٟ أف دُجيٞ٭ة ويةٗح ٬ؾق املكٮدة ثٕي املنةلك ك
ط ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ثٕي اتلٮدؿات  . دًٮ ا كإماكحلحن قي١ٮف أكرث دٕٞيؽن

ثني ممسٌل "ال١ذ٤ح الرشٝيح االمرتا٠يح"  ٧ةا٣يت م٭ؽد٭ة ال٤ض٪ح القي
 ك"ال١ذ٤ح ا٣٘ؿبيح"/
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ط االػذبلٚةت األيؽيٮلٮصيح كا٤ٛ٣كٛيح  ٦ة٨٦ أ٥٬  يًٮ
ىل كا٣يت دارت ػبلؿ اجل٤كح األىل كاجلٮ٬ؿيح امل٪ةٝنح الؿاحكيح األ

ثني أٌٔةء جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف. اك٩خ امل٪ةٝنح ظٮؿ دٕؿيٙ 
 ٢٬" - لٟ املسرية٦ةا٣ُجيٕح اإلنكة٩يح، ظير أزةرت أقب٤ح تنةرؿ 

 اكا٨ دلؿد ٬ٮ ٢٬ ظيٮاف؟ دلؿد ٬ٮ ٢٬ يع؟٧ةاصذ اكا٨ دلؿد اإلنكةف
ة -" اٝذىةدم؟  كٝؽ. ٔيح٧ةكاجل ا٣ٛؿديح احلٞٮؽ داعة ثني ٦ةحمذؽ ٩ٞةمن
ٔيح ا٣يت ا٦ذىخ يف ٧ةؿة اجلاجلْ ػُؿ ٨٦ حمؾرنا ل٦ٟة تنةرؿ أكؽ

اجل٭ةيح "ا٣ٛؿد ا٣برشم ثٛؿديذ٫ كٝؽاقذ٫" ىلع مؿًلـيح ٢ٞٔ ا٣ٛؿد 
ي٫، كظؿ٦ح ظٞٮؽ امل١٤يح ا٣ٛؿديح، كمح يح ا٣ٛؿد ٨٦ ةا٣برشم كٔك

 ل٦ٟةادلك٣ح ادليجيح كٌلٚح أماكؿ اإل٠ؿاق اخلةر . أزةر مٮٝٙ تنةرؿ 
ٮقبلٚيح ٦س٢ ٚبلديكبلؼ  يح احلٗٮ ردكد ٢ٕٚ ٝٮيح ٨٦ ممسٌل النئٮ

ـ( كاملجٕٮث الؿكيس ٚةجلتني دحج٤ية٠ٮؼ. 1955-1900ريب٪ياكر)
يٞٮؿ ٚبلديكبلؼ ريب٪ياكر/ "اقذؼؽ٦خ ا٣ُجٞح احلة٧٠ح يف ٥ْٕ٦ 
ثرلاف ا٣ٕةل٥ الكي١ٮلٮصيح ا٣ٛؿديح ل٤عٛةظ ىلع ا٦ذيةزاد٭ة اخلةوح؛ 

ثةحلٞٮؽ ا٣يت  ٔبلف املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف ٍٚٞذلا جيت أال ي٭ذ٥ اإل
دىت يف مى٤عح ا٣ُجٞح احلة٧٠ح" ك٨٦ صة٩ج٫ تكةءؿ ٚةجلتني 
دحج٤ية٠ٮؼ ٠يٙ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يٛ٭٥ احلٞٮؽ كالٮاصجةت ا٣ٛؿديح 
 ل٧٤ؿء بنلك ٦٪ٛى٢ ٨ٔ ظٞٮؽ ككاصجةت املضذ٧ٓ اذلم يٕحل ٚي٫.
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الكٮٚييت  ي٧٪ط ممس٤ٮ االتةد ل٥ يس٨ ٨٦ املسري لرل٬نح أف
يٞةث٤٭ة ٨٦ الٮاصجةت  ٦ةٔيح كاالٝذىةديح ك٧ةلٮيح ل٤عٞٮؽ االصذكاأل

لٮيح كاملؽ٩يح يف ظني ٢ٌٚ امل٧س٤ٮف األمؿيسيٮف أف دسٮف األ
 ل٤عٞٮؽ الكيةقيح كاملؽ٩يح. ك٨٦ املٮاٝٙ امل٭٧ح يف ٬ؾا اخلبلؼ

املٮاص٭ةت املعذؽ٦ح ثني أ٩ىةر اتلؼُيٍ املؿًلـم كداعة  إظؽل
دتيط ٚؿوح تلعؿؾ "احلؽ اخلٛيح". كأزةرت ٬ؾق املٮاص٭ةت  ا٣ربا٦ش ا٣يت

ت املذجةد٣ح ثني ا٣ُؿٚني، ىلع قبي٢ املسةؿ صةء رد ٦ةاعوٛح ٨٦ االد٭ة
ت األ٦ريًليح ثٮصٮد ا٩ذ٭ةاكت ٦ةممسٌل االتةد الكٮٚييت ىلع االد٭ة

حلٞٮؽ اإلنكةف املؽ٩يح كالكيةقيح يف اجل٧٭ٮريح الكٮٚيتيح أف 
رس قيةقح اخلؽاع يف إثٞةا٭ة اتلٛؿٝح يف ٧ةاك٩خ دالٮاليةت املذعؽة 

رقح ظٞٮٝ٭٥ ةثبلد٬ة تلعؿـ املٮاَ٪ني الكٮد يف اجل٪ٮب ٨٦ مم
 1األقةقيح ٨٦ احلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح كاالٝذىةديح.

أف ثٕي املنةلك ا٣يت أثؿزد٭ة ا٣ٛٞؿة الكةثٞح  إىلجيؽر اال٩تجةق 
ـاؿ ٬ؾق االد٭ة ملعٞح( ديسةر ثةقذ٧ؿار ت )ا٦ةل٥ يذ٥ ظ٤٭ة ثٕؽ، كال د
بلف ٧ةصةء كٝخ أذ ٦ةظىت احلٮـ. كيف ٩٭ةيح املُةؼ ٔ٪ؽ د اإٔل

                                                                    
٦يتني٤ني إينةم، " دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف/ ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽي٧ح كظىت ٔرص ا٣ٕٮملح"  1

 . 221ـ(، ص 2004)ثرييلك، اكحلٛٮر٩ية/ ٦ُجٕح صة٦ٕح اكحلٛٮر٩ية، اعـ 
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د ٧ةا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ا٦ذ٪ٕخ ال١ذ٤ح الكٮٚيتيح، كد٥ أذ
بلف، ك٦ٓ ٬ؾا جنؽ أف أ٩ىةر ظٞٮؽ اإلنكةف احلٮـ ال يؾ٠ؿكف  اإٔل

ٔبلف د ٬ؾا اإل٧ة٤ٔ٪نة أف ُٝةاعن ٠جرينا ٨٦ دكؿ ا٣ٕةل٥ ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ أذ
بلف إٔبل٩نة  ث٢ كيٞٮؿ ٬ؤالء امل٪ةرصكف ثٮصٮب أذجةر ٬ؾا اإٔل

ذ ٧ةاعملينة. ٚي د اجل٭ةيئ ٧ةيٌل دؾ٠ؿ ٦يتن٤ني إينةم ثٕي دٛةوي٢ األ
بلف/  هلؾا اإٔل
٭٧ح ٦ةٔ٪ؽ ؿظخ ٬ؾق الٮزيٞح ال٧ي –م٤ـ٦ح ٗري اك٩خ كإف–َي

ٌةء ادلكؿ ٔؽد اكف ٤ٔي٭ة ل٤ذىٮيخ  ف٧ةز املذعؽة ثةألم٥ اأٔل
بلف ثح٪ وةدٝخ مخكٮفٍٚٞ، دك٣ح كمخكني  ٧ةدك٣ح ٦٪٭ة ىلع اإٔل

ا٦ذ٪ٕخ ثيبلركقية كتني١ٮق٤ٮٚة٠ية كبٮجلؽا كامل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح 
ٮقبلٚية. أكالكٕٮديح كص٪ٮب إٚؿيٞية ك ًلؿا٩ية كاالتةد الكٮٚييت كيٗٮ

د٤٘ت ٤ٔي٭ة  ا٩ذةب ٬ؾق ابلرلاف مٕٮر ثة٤ٞ٣ٜ إزاء ٬ؾق الٮزيٞح ا٣يت
ح"ا٣ٛؿديح" ٚي ح احلٞٮؽ ا٣يت د٪ه ٤ٔي٭ة كفٮٚخ  هخي ٧ةا٣زٔن دل٧ٔٮ

قيةدة ا٣ٌٞةء املعٌل  ٬ؾق ادلكؿ ٨٦ أف ٬ؾق الٮزيٞح ٝؽ د٧س٢ َٕ٪نة يف
ا٣يت يس٤ٛ٭ة ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة امل٤ــ ٨٦ اجلةظيح ا٣ٞة٩ٮ٩يح.زجخ 

رقةت ادلكحلحكاالقذؽالالت ٧ة٦ربرة بكجت امل ؼأكأف ٬ؾق املؼ
ٝة٩ٮف  إىلظٮؿ الٮزيٞح ةٔبلف، مماملذٕةٝجح ىلع ٦ؽار الٮٝخ ث٭ؾا اإل

حيْٯ ثةظرتاـ،ث٢ األ٥٬ ٨٦ ذلٟ أف ٦ٛٮيض ظٞٮؽ  ٔؿيف دكيل
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بلف ل٥ يس٨ قٮل ػُٮة  ٓ أكاإلنكةف أدرًلٮا أف اإٔل ىل حنٮ ًك
ا ٨٦ اجلةظيح ا٣ٞة٩ٮ٩يح حلٞٮؽ اإلنكةف.  ٦1يسةؽ م٤ــ كأكرث تؽيؽن

مٮازيٜ  ٝج٢ أف دىةدؽ األم٥ املذعؽة ىلع مٌخ ق٪ٮات ٔؽيؽة
ـ أذ٧ؽت اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح 1966ذات وٛح ٝة٩ٮ٩يح اكم٤ح. كىف اعـ 

ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ االٝذىةديح  ٧ةكزيٞذني ٬ ةلؤلم٥ املذعؽ
( كا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ ICESCRٔيح كاثلٞةٚيح )٧ةكاالصذ

، كٝؽ دػ٢ ٬ؾاف ا٣ٕ٭ؽاف ظزي اتل٪ٛيؾ 2(ICCPRاملؽ٩يح كالكيةقيح )
ـ، كي٧س٢ ٬ؾاف ا٣ٕ٭ؽاف 1976الىٛح ا٣ٞة٩ٮ٩يح يف اعـ كا٠تكجة اكم٢ 

بلف ا٣ٕة٣ِل الرشٔيح ادلكحلح ل٤عٞٮؽ. إىل  صة٩ت اإٔل
٨٦ امل٭٥ تك٤يٍ الٌٮء ىلع صة٩ت آػؿ ٨٦ اجلٞةش اذلم كٝٓ 
ـاؿ هل دؽأيةت ٠جرية احلٮـ. ٬٪ة٠أ٩ٮاع  ػبلؿ د٤ٟ ا٣ٛرتة كاذلم ال د

دٮوٙ  ٦ةملؼذ٤ٛح، كاعدة خمذ٤ٛح ٨٦ احلٞٮؽ ا٣يت دٞؿ٬ة ٬ؾق الٮزةاٜ ا
ٚبح ٦٪٭ة ثأ٩٭ة ظٞٮؽ ٦ؽ٩يح كقيةقيح كٚبح أػؿل ثأ٩٭ة ظٞٮؽ 

ثـاع٦ح الٮاليةت املذعؽة  ٧ةكٝؽ اكف ا٣٘ؿب داا3ٔيح.٧ةاٝذىةديح كاصذ

                                                                    
 .٦223يتني٤ني إينةم، ص 1 
 د٥ٌ م٤عٞةت ٬ؾا ال١ذةب ٩ىٮص الك ا٣ٕ٭ؽي٨.  2

ة دٕؿؼ احلٞٮؽ الكيةقيح كاملؽ٩يح ثةجليػ٢ األ3  ٌن ؿ ٦ػ٨ ظٞػٮؽ اإلنكػةف ثح٪٧ػة دٕػؿؼ كأي
 ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. احلٞٮؽ اثلٞةٚيح كاالصذ٧ةٔيح كاالٝذىةديح ثةجلي٢ اثلةين
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رتاؼ ٧ة٩٭ة اجلةزـ يف رأق٧ةكإي حلح الكٮؽ احلؿة ٦رتددنا يف األ
املذعؽة ٔيح. كٝؽ ذ٠ؿت الٮاليةت ٧ةثةحلٞٮؽ االٝذىةديح كاالصذ

ٮح أف احلٞٮؽ االٝذىةديح كاالصذ ْل إال دلؿد  ٦ةٔيح كاثلٞةٚيح ٧ةثًٮ
)قٮؼ ٤ٕ٩ٜ ىلع ٬ؾق  1لئلنكةف." "أ٬ؽاؼ دلذ٧ٕيح " ك٣حكخ "ظٞٮٝةن 

 اإلقبلـا٣ُؿيٞح اال٩ذٞةايح لؿؤيح ظٞٮؽ اإلنكةف ٔ٪ؽ ٦٪ةٝنح دٮاٜٚ 
 ٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 .21ا٩ْؿ ثؽري٨، ص 1 
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 اىفاىيم حللٔق اإلنفاندور املفيٍني يف صياغث اإلـالن 

يؿ كصةؾ دك٩ٌل كذ٠ٌؿكا ٝؿاء٥٬ ثأف ٦ةأكؽ مؤ٣ٛٮف ٦س٢ آف 
بلف ا٣ٕة٣ِل كٌلف هلة  ادلكؿ املك٧٤ح اك٩خ ٨٦ ادلكؿ املٮٕٝح ىلع اإٔل

ـ٥ٔ ٦ةدكر ٚة٢ٔ يف ويةٗذ٫ اجل٭ةايح. دٞٮؿ آف  يؿ/ "٨٦ اخلُأ أف ٩
ٓ األقف مل٪ْٮ٦ح األم٥  ٦ةثىٮرة اع٦ح أ٫٩ ٔ٪ؽ اكف جيؿم ًك

املذعؽة احلؽيسح يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف احلؽيسح اك٩خ ابلرلاف 
يؿ ٦ةكيجؽك أف آف  1املك٧٤ح ٨٦ ػىٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕةمليح."

قٕيؽة كميكرة أف جتؽ ٦ٞة٣ح قٮزاف كا٣زت تخ ٔ٪ٮاف "ظٞٮؽ 
ا٣ُؿيٞح ا٣يت ظير دٮيح  2اإلنكةف ا٣ٕةمليح/ مكة٧٬ح ادلكؿ املك٧٤ح."

                                                                    
 .  15كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
ك٦ة ثٕؽ٬ة. دجؽأ ٦ةيؿ ٦٪ةٝنذ٭ة ثٞٮهلة/  12كظٞٮؽ اإلنكةف "، ص  اإلقبلـراصٓ آف ٦ةيؿ، " 2

ا ٨ٔ ننأة اجلْةـ ادلكيل  مؿظت ث٫"يف الٮاٝٓ، كيف دُٮر  رٚٓ ٔؽد ادلراقةت ا٣يت أصؿيخ مؤػؿن
حلٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ دٞؽيؿ٩ة أل٧٬يح املنةرٌلت ا٣يت ٝةـ ث٭ة ممس٤ٮف ٨٦ ابلرلاف املك٧٤ح، ظير 

لٮقةا٢ األقةقيح ا٣يت اقذؼؽ٦ذ٭ة األم٥ املذعؽة يف ويةٗح ٝٮا٩ني أزؿت ٬ؾق املنةرٌلت يف ا
ظٞٮؽ اإلنكةف. كدٮزٜ ٬ؾق ادلراقةت ادلكر اثلة٩ٮم نكبينة اذلم د٤ٕج٫ ٝٮل ٗؿبيح ٦س٢ الٮاليةت 

كتك٤ٍ ٬ؾق ادلراقةت الٌٮء ىلع املكة٧٬ةت ال١جرية ا٣يت ٝؽ٦٭ة ممس٤ٮ  ،املذعؽة يف ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح
ج ٦٪ُٞح م٧ةؿ األ٤َيس ث٧ة ٚي٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ابلرلاف املك٧٤ح." )آف ٦ةيؿ، ابلرلاف الٮإٝح ػةر

يرشت ٦ٞة٣ح ]اتلأكيؽ ثةللك٧ةت املةا٤ح ٨٦ الاكدت ٬٪ة[، 12كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـ" (. ن
ـ، 2004، اعـ 26)املضرل Human Rights Quarterlyكا٣زتيف دل٤ح ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٛى٤يح 

 (.844-799 ٛعةتو
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 ٧ةأ٩٭ ٬ؾق احلٞةاٜ ل٧٤ؿء ثةلنٕٮر إىليؿ كصةؾ دك٩ٌل ٦ةتنري ث٭ة آف 
الف ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ٣حف ل٧٤ك٧٤ني احلٜ يف اتلؾمؿ بنةف ظٞٮؽ أكحي

اإلنكةف أل٩٭٥ مةرًلٮا ٤ٕٚينة يف الىيةٗح كأثؽكا مٮاٚٞذ٭٥ ىلع ٦ٛ٭ٮـ 
ذَّةبه ؿ أكا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف. ك٦ٓ ذلٟ ٚةجلٞةط ا٣يت حي ٠ي

يؿ كصةؾ دك٩ٌل دأكيؽ٬ة ْل ٩ٞةط ًٕيٛح إف ل٥ دس٨ ٦ة٦س٢ آف 
يؿ ٬ؾق املكأ٣ح يف ٔؽة وٛعةت كل١٪٭ة يف ٦ةػؽااعن ثح٪نة. ٩ةٝنخ آف 

ؿ دأكيؽ٬ة. أكاجل٭ةيح أػٛٞخ يف إزجةت أم وعح ل٤٪ٞةط ا٣يت ت
 ٬ؾا لؤلقجةب اتلةحلح/  كيؿصٓ
ذةب ٦س٢ آف  (1 ٣حف  ـاإلقبليؿ كصةؾ دك٩ٌل أف ٦ةيٞٮؿ ال١ي

ا، ك٬ؾا ٍٚٞ أل٩٭٥ كصؽكا ُٝةاعن ٨٦ املك٧٤ني  ىلع–ٝةبلنة كاظؽن
رًلٮا يف ٬ؾق مة –ا٣٘ؿب يف د٤ٕي٧٭٥ د٤ٞٮا اذلي٨ اجلؼجح ٨٦ األرصط

ة حلضش ٬ؤالء ال١ذةب ال ي٧س٨ ل٧٤ؿء  ٞن احلؿًلح ككٕٝٮا ٤ٔي٭ة. ككٚ
٤جيح( يذٛٞٮف ٦ٓ ٬ؾق  ٧ةأف يٛرتض أف لك املك٧٤ني اآلػؿي٨ )رب اأٗل

 مٮف ٦ٕ٭ة.٧ةيذ أكاحلؿًلح 

( ظير 22-21ق ٬ؾق اجلُٞح امل٭٧ح )وٛعةت أكل٥ د٢ٛ٘ أيؿي٨ 
 ٝة٣خ/

٥ ٨٦ أف اجلُةؽ ادلكيل ملرشكع ظٞٮؽ اإلنكةف يؽؿ  ىلع الٗؿ
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بلف ا٣ٕة٣ِل ظ لٮا صة٬ؽي٨ أف يؽرصٮا أوٮادنة أكىلع أف م٤٭ِل اإٔل
أػؿل ٗري األوٮات ا٣٘ؿبيح، كٌل٩خ ٬ؾق األوٮات ٨٦ و٪ٓ زٞةٚذ٭٥ 

اػؿ أكيح ظير أف اغبليح ٝةدة ص٭ٮد ظٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب
األربٕيجيةت ٨٦ الؿصةؿ ابليي اذلي٨ د٧٤ٕٮا يف ا٣٘ؿب كظى٤ٮا ىلع 

٫ ا٣٘ؿبيٮف أكا٦ذيةزات ٨٦  ركبة كالٮاليةت املذعؽة. كب٭ؾا ٚٞؽ كصَّ
ا ثٞيخ يف ٬يلك٭ة ا٣ٕةـ ٩ذةج ٦ٕذٞؽاد٭٥ كخمي٤ذ٭٥ ظىت كإف  ص٭ٮدن

 1رشاؾ أوٮات ٨٦ ادلكؿ ٗري ا٣٘ؿبيح.قٕٮا ػبلؿ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح إ
ة أ٣حكٮف ر٩ذ٨٤ ظير أمةرت  ٌن ك٬ؾق الؿؤيح ْل ا٣يت دب٪ذ٭ة أي

بلف األم٥ ٧ةين ٔرشة ا٣يت د٥ أذ٧ةأف "املكٮدات اثل إىل د٬ة إٔل
املذعؽة حلٞٮؽ اإلنكةف صةءت لك٭ة ٨٦ ا٣٘ؿب ادلي٧ٞؿايط م١ذٮبح 

اقت٪ذضخ ر٩ذ٨٤ ثةل٤٘ح اإلجن٤زييح ثةقتس٪ةء مكٮددني ٍٚٞ." كب٭ؾا 
ح يف اتلىٮيخ ىلع أذ د ٧ةأف "ظٞيٞح ٔؽـ كصٮد أوٮات ٦ٕةًر

بلف ال يٕين اتلٮو٢   2يع ث٧ٕ٪ةق احلٞيٌف."٧ةاتلٮاٜٚ اجل إىلاإٔل
أف املك٧٤ني اذلي٨ مةرًلٮا يف ويةٗح  3يؿ٦ةدٞٮؿ آف  (2
ىل حلٞٮؽ اإلنكةف ل٥ يٕرتًٮا ىلع م٧ٌٮف ٬ؾق الٮزةاٜ كالٮزةاٜ األ

                                                                    
 .22-21ق، وٛعةت أك أيؿب1٨
 .25ثؽري٨، ص 2
 .13كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
138 

يجؽك أ٩٭٥ ل٥ يؿكا يف ٬ؾق الٮزةاٜ إماكحلح ٨٦ ألقجةب إقبل٦يح، ك
٥ ٨٦ ٬ؾا دٕرتؼ آف اإلقبلَلامل٪ْٮر  يؿ يف مٮآً ٦ة، كىلع الٗؿ

لٮا ٌٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف إال ثٕؽ أكء املك٧٤ني ل٥ يت٪٧ةأػؿل أف ا٤ٕ٣
ح يف الكجٕيجيةت ثٕؽ احلؿكب ا٣ٕؿبيح ياإلقبل٦ٚرتة اجل٭ٌح 
 -الكٕٮديح  امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيحكيف احلٞيٞح اكف ممس٢  1اإلرسااي٤يح.

ة  ْى  ىلكاأل الىيةٗح يف املنةرًلح يف –ادلك٣ح املك٧٤ح األكرث تٛ
يؿ ٦ة. ١ٚيٙ دٞٮؿ آف ٩2رصا٩ينة بل٪ة٩ينة رصبلن  اإلنكةف ظٞٮؽ ملكٮدات

ة منةرًلني كْل د٥٤ٕ أف ا٤ٕ٣ ٞن ء املك٧٤ني ل٥ ٧ةأف املك٧٤ني اك٩ٮا ظ
لٮا ٌٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف إال ثٕؽ إٔبل٩٭ة ثٛرتة؟ ث٢ إ٩٭ة يف أكيت٪

يف ٥ْٕ٦ ٬ؾق  اإلقبلـاحلٞيٞح دؾ٬ت أثٕؽ ٨٦ ذلٟ كدٕرتؼ أف 
 ٧ةا٤٧ٕ٣يح د٥ جتة٫٤٬ ٨٦ ٝج٢ الٮإًني ٣ٞة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف، كٚي

 يٌل ٩ه الك٦٭ة ٨ٔ ٬ؾا ظير دٞٮؿ/ 

                                                                    
ا اتل٘ريات ا٣يت ظؽزخ ثني املك٧٤ني، ظير ٠ذجػخ ث٪ٛكػ٭ة )ص 1 ( " 14دؽرؾ آف ٦ةيؿ صيؽن

٭٥ املذ١ػؿر  املىػةدر  إىلإف ٦ة ي٧زي االجتة٬ةت املك٧٤ح احلةحلح جتةق ظٞػٮؽ اإلنكػةف ٬ػٮ رصػٔٮ
 دؽي٪٭ة." أكادليجيح إلجيةد آراء دؽ٥ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف 

. ٨٦ املسري لرل٬نح أف آف ٦ةيؿ دجػؽك كًلأ٩٭ػة ال 13كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 2
ا  ٔبل٦ح ٣ٕؽـ االقذٕؽاد الاكيف ٨٦ صة٩ت ا٧٤ٕ٣ػةء املكػ٧٤ني يف ذلػٟ الٮٝػخ.  أكدؿل ٬ؾا قةػؿن

ة يف ٠ ٌن ٦ة يٌل/ "أ٣ٙ املك٧٤ٮف ٦٪ؾ  11كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـذةث٭ة "كٝؽ ذ٠ؿت آف ٦ةيؿ أي
٨٦ ظٞٮؽ اإلنكػةف كملٞةر٩ػح  اإلقبلـ٣ح ٦٪٭٥ تلعؽيؽ مٮٝٙ أكاثل٧ة٩ح٪يةت ٠ذةثةت ٠سرية يف حم

 يح ثةحلٞٮؽ ا٣يت يٞؿ٬ة ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف."اإلقبل٦احلٞٮؽ 
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حلح ؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكأكأّ٭ؿت ال١ذةثةت ا٧٤ٕ٣يح ا٣يت دت٪
كا٣يت ٠ذج٭ة ٦ذؼىىٮف أكةدي٧يٮف ٔؽـ اال٠رتاث ثة٣رتاث 

ح، كظىت ٔ٭ؽ ٝؿيت ل٥ دس٨ الرشيٕح ياإلقبل٦اتلٞةحلؽ  أك اإلقبلَل
ة يف ٦٪ةقجةت ٤ٝي٤ح يف وؽد احلؽير ٨ٔ ياإلقبل٦ ًن ح ديؾ٠ؿ إال ٔؿ

اكف ي٪ْؿ إحل٭ة ثٮوٛ٭ة أظؽ  ٧ةا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف، ٠
أف ٬٪ةؾ اٚرتاض مك٥٤ ث٫ بنأف  ٧ة٘ؿيجح. ٠ا٣ْٮا٬ؿ اهلةمنيح كا٣

 إىلمؿصٕيح ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف كال١ية٩ةت املذى٤ح ث٫ 
ذج إقبل٦يح ٝؽ ٧ةصة٩ت أذٞةد قةاؽ ثةلؿصٕيح ا٣جكبيح أليح ٩
ؤل ة ىلع ٬ؾا، ل٥ درث كخيذ٤ٙ ٦ٕ٭ة ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف. ٔك

يٕرتًٮف ىلع ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل  اال٩ذٞةدات ا٣يت ٝؽ٦٭ة املك٧٤ٮف اذلي٨
ء ا٣٘ؿبحني املذؼىىني ٧ةحلٞٮؽ اإلنكةف ألقجةب ديجيح ًضؿ ا٤ٕ٣
ء ل٥ ينٕؿكا ثأف رشٔيح ٧ةيف ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، ذلٟ أف ٬ؤالء ا٤ٕ٣

ا تلٕةرض ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ٦ٓ ا٣ٞٮا٩ني  ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل يف ػُؿ ٩ْؿن
 1ح.ياإلقبل٦كاألظاكـ 

دىٮيخ. يٞٮؿ ابلٕي احلٮـ أف  أكٔؽـ كصٮد دٛٮيي  (3
املك٧٤ني يف أحنةء ا٣ٕةل٥ ال جيؽكف ٚؿوح اتلىٮيخ ىلع دُجيٜ 

                                                                    
 .49كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
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. اإلقبلـكأ٩٭٥ لٮ ق٪عخ هل٥ ا٣ٛؿوح حلؽلٮا ثؿأي٭٥ لؿٌٚٮا  اإلقبلـ
مٕٮب  ك٦ٓ ٬ؾا ٨٧ٚ املسري أ٫٩ ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ أم دىٮيخ ٨٦ صة٩ت

 د٧خ ٦ة٨ٔ أ٫٩ ٔ٪ؽ ا٣ٕةل٥ ىلع إٔبل٩ةت ظٞٮؽ اإلنكةف. ٩ة٬يٟ
املىةدٝح ىلع كزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف اك٩خ ٥ْٕ٦ ادلكؿ املك٧٤ح يف 

ت ٦ةظ١ٮ أكر كٌلف حي٧١٭ة ًجةط ٧ةثٕؽ االقذٕ ٦ةمؿظ٤ح 
ريح آ٩ؾاؾ، ك٨٦ ز٥ ٚبل يكذُيٓ ٧ةد٠ذةدٮريح ػ٤ٛذ٭ة ا٣ٞٮل االقذٕ

ـ٥ٔ أف ٬ؤالء احلاكـ اك٩ٮا ي٧س٤ٮف أم وٮرة ٨٦ وٮر  املؿء أف ي
يف ظؽ ذاد٫ ث٢ اكف ٥ْٕ٦ احلاكـ يف ادلكؿ  ـاإلقبل أكاإلرادة النٕجيح 

 ال ديجيني ك١٬ؾا. أكحلني ٧ةرأق أكح امرتا٠يني ياإلقبل٦

يٕيؽ املؿء اجلْؿ يف ابل٪ٮد ا٣يت أرتض ٤ٔي٭ة  ٦ةٔ٪ؽ (4
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف جيؽ أف  املك٧٤ٮف أز٪ةء ويةٗح اإٔل

 ابل٪ٮد ٩ٛف ىلع يٕرتًٮف اك٩ٮا –1يؿ٦ة آف دٞٮهل ةمل كٚٞة–املك٧٤ني 
ك٧٤ٮف احلٮـ ٦س٢ ابل٪ٮد املذ٤ٕٞح امل ء٧ةا٤ٕ٣ ٤ٔي٭ة يٕرتض ا٣يت

ؿ أف دثجخ أف أككبٕجةرة أػؿل ٚجؽالن ٨٦ أف ت 2ثةجلاكح كاألرسة.
                                                                    

 .14كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 1
ة" أ٩ػ٫ ٣حكػخ ادلكؿ املكػ٧٤ح 14كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، " 2 ٌن . ذ٠ؿت ٦ةيؿ أي

خ الٮاليػةت املذعػؽة   اكف ظيػر –كظؽ٬ة ْل ا٣يت أرتًخ كصةد٣خ يف ٬ؾق ابل٪ٮد؛ ٚٞؽ اعًر
 حيْػؿ ٝػة٩ٮف مرشػكع –ؿٝني خمذ٤ٛػني٨٦ يجذ٧يةف ٣ٕ ثني الـكاج ؿـت ٝٮا٩ني كاليةد٭ة ثٕي يف

ػط ةن أرتاًأف  ثةذل٠ؿ كصؽيؿ. ادلي٨ أك اجلجكيح أك ا٣ٕؿؽ بكجت الـكاج ىلع ٝيٮد ٚؿض ٠٭ؾا يًٮ
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املك٧٤ني ال يججيغ هل٥ أف يذؾمؿكا بنأف كزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف أل٩٭٥ 
ٕ٭ة كويةٗذ٭ة ٤ٔي٭ة أف دٞؿ ثأف املك٧٤ني اك٩ٮا كال  اك٩خ هل٥ يؽ يف ًك
ـالٮف يٕرتًٮف ىلع ٩ٛف ا٣ٌٞةية ٦٪ؾ ثؽأت ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف.   ي

قجٜ ٨ٔ ذ٠ؿ املـيؽ ٨ٔ دكر املك٧٤ني يف  ٧ة٩سذيف اآلف ث
ؿ أكحي ٦ةأف  إىلىل حلٞٮؽ اإلنكةف. كخن٤ه كألويةٗح الٮزةاٜ ا
ذَّةب أ٦سةؿ آف  يؿ كصةؾ دك٩ٌل اتلأكيؽ ىلع أ٧٬يذ٫ ٣حف هل ٦ٕىن، ٦ة٠ي

لٮف أف أكث٢ ٣حف هل أقةس ثةملؿة، كظضذ٭٥ ًٕيٛح ل٤٘ةيح إذا اك٩ٮا حي
ينريكا ٧ً٪نة ثأف املك٧٤ني احلٮـ ال يججيغ هل٥ أف يٕرتًٮا ىلع كزةاٜ 

ا٣يت  -حياإلقبل٦ت ٦ةاحل١ٮ أكٕي املك٧٤ني ظٞٮؽ اإلنكةف ألف ث
 مةرًلخ يف اتلٮٝيٓ ىلع ٦س٢ ٬ؾق الٮزةاٜ.  -ل٥ دس٨ د٧س٤٭٥

يٌل أظؽ ا٣ٛؿكؽ ثني كص٭ح اجلْؿ  ٧ةيؿ ٚي٦ةيف احلٞيٞح دربز آف 
 ح ككص٭ح اجلْؿ ا٣٘ؿبيح حلٞٮؽ اإلنكةف ظير دٞٮؿ/ ياإلقبل٦

اإلنكة٩يح يف الحئح احلٞٮؽ  ي٢ٛ٘ ابلٕي ٨ٔ أف ٦ةاغبلنة 
الرشٔح ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف د٥ٌ ظٞٮٝنة اٝذىةديح كظٞٮٝنة 

 ابل٪ٮد ح بنلك اعـ ىلعياإلقبل٦ٔيح. كٝؽوةدٝخ ادلكؿ ٧ةاصذ
دٕرتض ٤ٔي٭ة الٮاليةت  ٦ة ٧ةٔيح كا٣يت داا٧ةاالٝذىةديح كاالصذ

                                                                                                                                     

ا ٨٦ أ٥٬ ٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكػةف  أف الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح ل٥ دس٨ مكذٕؽة تلبىن كاظؽن
٧ةؿ ا٣يت قة٧٬خ يف  بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف."ل٥ يؿد ذ٠ؿق إال ٩ةدرنا يف دٞةريؿ اأٔل  اإٔل
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ة ٣ٞي٧٭ة الؿأق ٌن حلح بنلك ٧ةاملذعؽة األمؿيسيح أل٩٭ة د٧س٢ د٪ةٝ
رٕٚخ ٦ُة٣ت أ٫٩ ثؽالن ٨٦ ٦يسةؽ دكيل كاظؽ  ٦ةٔ٪ؽأقةيس. ذللٟ 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف  ي٪ه ىلع احلٞٮؽ ا٣يت د٥ إٝؿار٬ة يف اإٔل
ٔيح يف ٦يسةؽ ٦٪ٛى٢. ٧ةجيت أف ديىةغ احلٞٮؽ االٝذىةديح كاالصذ

خ ادلكؿ  ح ٬ؾا ا٣ٛى٢ يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف، ياإلقبل٦كٝؽ اعًر
ة ػ ٛن ا، ك٣س٨ كدبني أ٩٭ة دب٪خ ثؾلٟ مٮٝ ؿ ٦٪ةرصك ظٞٮؽ ٦ةةرسن
ا٣ٞٮؿ ثأف ظٞٮؽ اإلنكةف دذاكٚأ  إىلاإلنكةف يف الك٪ٮات األػرية 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف اكف  بنلك ٦ذجةدؿ ك٨٦ ز٥ ٚإف ٚى٢ اإٔل
ري صيؽة هلؾق احلٞٮؽ. كب٭ؾا ٠كت ممس٤ٮ ادلكؿ  ػُٮة م٤٤ٌح ٗك

 ملٮٝٛ٭٥ يؿاتلرب ٨٦ محبنة – ٦ةدٞؽ األكرث الؿأم ذكم –حياإلقبل٦
ا اتلربيؿ ٬ؾا صةء ك٣س٨  . ٦1ذأػؿن

ط ا٩ٞكة٦ةز٥ ذ٬جخ  ا أكرب يف كص٭ح اجلْؿ  ٦ةيؿ تلًٮ آػؿن
 ا٣٘ؿبيح ككص٭ح اجلْؿ ا٣يت يتج٪ة٬ة املك٧٤ٮف ظير ٝة٣خ/ 

ٌةء يف األم٥ املذعؽة مٮاٝٙ ادلكؿ  أٝؿت اغبليح ادلكؿ اأٔل
٬ؾق ر، كبٞيخ ٧ةح بنأف دٞؿيؿ املىري كأػُةء االقذٕياإلقبل٦

املٮاٝٙ مىٮ٩ح يف ابل٪ٮد املؤيؽة هلة يف الٮزةاٜ ادلكحلح حلٞٮؽ 
املٮاٝٙ  إىل ٧ةاإلنكةف. كيف الٮٝخ ٩ٛك٫، ل٥ د٪عـ ادلكؿ ا٣٘ؿبيح داا

                                                                    
 .16كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "  1
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املؿدجُح ثة٤ٛ٣كٛح املؤيؽة حلٞٮؽ اإلنكةف كحلٞخ أظية٩نة ثةألوٮات 
ح حلٞٮؽ األ٤ٝيةت كاإلصؿاءات ا٣يت د٨٧ٌ اتل٪ٛيؾ ا٣ٕٛةؿ  املٕةًر

 1ٮؽ اإلنكةف كا٣ٌٞةء ىلع اتل٧يزي.حلٞ
كيف اجل٭ةيح كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ ادلكر اذلم ٣ٕجذ٫ ادلكؿ 

ىل حلٞٮؽ اإلنكةف ٣حف ٬٪ةؾ كح يف ويةٗح ثٕي الٮزةاٜ األياإلقبل٦
ز٧ح مٟ ثأ٫٩ ٦٪ؾ ذلٟ احلني كامل٪ْٮر ا٣٘ؿيب كامل٧س٤ٮف ا٣٘ؿبيٮف ٥٬ 

ؾق ْل الىٮت ابلةرز يف اجتةق ١ٚؿ ككزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٬
 ًط ثؽري٨/ أكيؿ ٍٝ يف ٠ذةثةد٭ة؛ كٝؽ ٦ةامل٤عٮّح ا٣يت ل٥ دؾ٠ؿ٬ة آف 

ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ الظِ لك ٨٦ صٮزيٙ كمٮ٣زت كٌلقذةف أ٫٩ ٨٦ 
امل٧س٨ روؽ اتلعزي اتل٧سيٌل ا٣٘ؿيب يف الك٪ٮات األػرية ظير أف 
أكرث ٨٦ ٩ىٙ أٌٔةء ]جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف[ اذلي٨ ي٤٧ٕٮف ث٭ة ٦٪ؾ 

ـ ٨٦ الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح كًل٪ؽا 2000اعـ ـ كظىت 1998اعـ 
٩ية ةكأقرتاحلة كامل١٤٧ح املذعؽة كٚؿنكة كإيُةحلة كإرسااي٢ كٚ٪٤٪ؽا كأمل

ؽ ٨٦ املجة٣٘ح ا٣ٞٮؿ ثرضكرة اتل١ٛري يف  كبٮجلؽا. ك٨٦ ز٥ ٚإ٫٩ ال يٕي
دٮزيٓ أٔؽؿ ل٤ٌٕٮيةت ا٣ٕةم٤ح يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حف ٍٚٞ 

ف كظكت ث٢ يف دميٓ اهليبةت املذ٤ٕٞح ث٧ٕة٬ؽة يف جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكة

                                                                    
 . 16كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف ٦ةيؿ، "  1
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 1ظٞٮؽ اإلنكةف اتلةثٕح لؤلم٥ املذعؽة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
صٮزيػٙ كمػٮ٣زت كٌلقػذةف، "ا٣ٕ٭ػؽ ادلكيل ل٤عٞػٮؽ املؽ٩يػح  ٩ٞػبلن ٦ػ٨. 221ثؽري٨، ص  1

 The International Covenant on Civilكالكيةقػػيح/احلةالت كاملػػٮاد كاتل٤ٕيٞػػةت"

and Political Rights, Cases, Materials, and Commentary( ،2000 ص ،)10ـ. 
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 أضػث اتلػٔرات/ اىلاْؽة وبكني واىلظايا ذات الصيث

دٮاو٤خ ادلٔٮات يف الك٪ٮات األػرية ٦ُةبلح ثةظرتاـ ظٞٮؽ 
ا،  ٧ةاإلنكةف، ٠ اتكٓ ٩ُةؽ ظٞٮؽ اإلنكةف كأوجط أكرث تؽيؽن

كأوجعخ ابلية٩ةت ا٣ٕة٦ح ل٤ٮزةاٜ الكةثٞح حلٞٮؽ اإلنكةف أكرث دٝح 
قجٜ ظير اقذ٭ؽٚخ ٚبةت ػةوح )٦س٢ ا٣جكةء كاألَٛةؿ(،  ةمم

كتن٢٧ الٮزةاٜ الىةدرة ٨ٔ األم٥ املذعؽة كا٣يت ل٥ تِ ثذىؽيٜ 
  يٌل/ ٦ةىل كاجلُةؽ ٦س٢ الٮزةاٜ األ كاقٓ

ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ًؽ املؿأة )ديك٧رب 
 ـ(.1979اعـ 

ريق ٨٦ رضكب املٕةم٤ح    أكادٛةٝيح ٦٪ة٬ٌح اتلٕؾيت ٗك
 ـ(.1984امل٭ي٪ح )ديك٧رب اعـ  أكالبلإنكة٩يح  أكا٣ٕٞٮبح ا٣ٞةقيح 

 ـ(.1992ادٛةٝيح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣ )ديك٧رب اعـ 
كبنلك ػةص، ٬ي٧٪خ املُة٣ت ثةحلؿيةت اجلجكيح كظٞٮؽ 
"اجل٧ٍ ابلؽي٢ ل٤عيةة"ىلع ال١سري ٨٦ قةظةت اجلٞةش يف دلةؿ ظٞٮؽ 

اتلأزريات ال٤يرباحلح ا٣٘ؿبيح. كيف  إىلاإلنكةف، كيؿصٓ ٬ؾا يف ٫٧ْٕ٦ 
ـ اقذٌةٚخ ا٣ٞة٬ؿة املؤد٧ؿ ادلكيل ل٤كاكف كاتل٪٧يح، ك٨٦ 1994اعـ 

ثني ا٣ٌٞةية ا٣يت أكؽ ٤ٔي٭ة املؤد٧ؿ "٩٭ٮض كد١٧ني املؿأة كا٣ٌٞةء 
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ىلع دميٓ أ٩ٮاع ا٣ٕ٪ٙ ًؽ املؿأة كظٜ املؿأة يف اتلعس٥ يف 
ٔيٞؽ مؤد٧ؿ املؿأة يف ثسني اع 1ػىٮبذ٭ة." ـ، كأزةر ٦ُة٣ت 1995ـ ز٥ 

 صؽيؽة ٨٦ أص٢ املؿأة دىٛ٭ة ديكةم يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح/
 دذ٧س٢ اإلًةٚح اجلؽيؽة ذات األ٧٬يح ال١ربل هلؾق الٮزيٞح يف
رتاؼ ث٪ٮع صؽيؽ ٨٦ احلٞٮؽ اجلجكيح/"ظير تن٢٧ ظٞٮؽ  األ
اإلنكةف ل٧٤ؿأة ظٞ٭ة يف أف دذعس٥ يف املكةا٢ املذى٤ح حبيةد٭ة 

يف ذلٟ  ٧ةتنةء ٚي٭ة ىلع مكؤكحلذ٭ة اخلةوح ث ٦ةؿر كأف دٞ اجلجكيح،
 2ٔ٪ٙ." أكد٧يزي  أكالىعح اجلجكيح كاإلجنةثيح كذلٟ دكف إ٠ؿاق 

ىلع  الكعةؽ ٣ٞؽ أػٛٞخ الٮزيٞح يف أف دؾ٠ؿ رصاظح أف
٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف، كٝؽ اك٩خ ٬ؾق ٨٦ اجلٞةط  قبي٢ املسةؿ ٬ٮ

ةت ظٞٮؽ امل٪ىح ٨٦ ٦٪ى النةاسح يف اجلؽؿ ادلااؿ ظٮؿ ٬ؾق
اعت ادليجيح ٧ةاإلنكةف. كلك٪ة حبةصح ل٤ٞٮؿ ثأف ٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ اجل

ا٣يت دٕةرض ٬ؾا اجلٮع ٨٦ احلٞٮؽ. كٝؽ اػذذ٥ مؤد٧ؿ ثسني ٕٚةحلذ٫ 
ث٭ؾا ابليةف املج٭٥ اذلم قجٜ ذ٠ؿق كاذلم ي٧س٨ دٛكريق يف ظٞيٞح 

ة ٦ إىلاألمؿ ثأ٫٩ إمةرة ٧ً٪يح  ٞن ٨ أف ٬ؾا احلٜ جيت ٝجٮهل ثةٔذجةرق ظ

                                                                    
 .7ص ٩ٞبلن ٨ٔ ٠ٮزؿ1
ح ظٞػٮؽ اإلنكػةف" 2 ٦ة٩حنة ديكةم، "ظٞٮؽ املؿأة"، صي٧ف لٮيف كٌلرؿ قػاكتل، " مٮقػٔٮ

 .949، ص 3(، دلرل 2001)أرمٮ٩ٟ، ٩يٮيٮرؾ/ مةرب ريٛؿنف، 
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 1ظٞٮؽ اإلنكةف.
ك٣ٞؽ اك٩خ هلضح ابليةف كظٌؽد٫ أمؽ صؿأة، ظير دٞٮؿ ديكةم 

 مؿة أػؿل/
أمةر أظؽ ٦٪ِْل كرش ا٢٧ٕ٣ ثةملؤد٧ؿ/ "يف ٩ريكيب ل٥  ٧ةكًل

ت أف دؽ٥ٔ ٦ة٩س٨ ظةق٧ني، ٚٞؽ اكف اتلأكيؽ ىلع أ٫٩ يججيغ ل٤ع١ٮ
يف ثسني ٚٞؽ ثةت األمؿ  ٦ةاملٕة٬ؽات ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف. أ

ت أف دؾ٨ٔ ٦ةظير صةءت املُة٣ت ثأ٫٩ جيت ىلع احل١ٮ ٦ة صـأكرث
 ٣2ٞٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف."

يذ٥ جتة٢٬  ٧ةتكذ٧ؿ املُة٣ت ث٭ؾق األ٩ٮاع ٨٦ احلٞٮؽ، ثح٪
دح. كاحلٮـ يذ٥ دى٪يٙ ظٞٮؽ أكظٞٮؽ أػؿل رصاظح كبىٮر ٦ذٛ
ٮع  ٦ةاإلنكةف ٨٦ ػبلؿ ٔؽة َؿؽ/ إ  أكاهلؽؼ  أك٨٦ ظير املًٮ

ـاؿ اتلأكيؽ األكرب ىلع احلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح.  "اجلي٢"، ٣س٨ ال ي
يٞٮؿ ثؽري٨ أف ٬ؾق احلٞٮؽ "ْل احلٞٮؽ امل٤ٌٛح دلل ادلكؿ ٧ةكًل

                                                                    
ٝنةت كاخلبلٚةت ادلااؿة ظػٮؿ مػؤد٧ؿ ثسػني، ةاكم٤ح ملؼذ٤ٙ امل٪َبلع ىلع ٦٪ةٝنح لبل1 

 Woman’s/ كزيٞح األم٥ املذعؽة يف مؤد٧ؿ ثسػني" اإلقبلـا٩ْؿ زي٪ةت ٠ٮزؿ، "د١٧ني املؿأة ك

Empowerment and Islam: The UN Beijing Document Platform for 

Action  ،٦ذٛؿٝح يف ال١ذةب. ( يف مٮا2002)قيبلجنٮر، ٦ة٣زيية/ ا٧٤ٕ٣يح ٩ةرشكف ًٓ 
 .  948ديكةم، ص 2 
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أذرب ابلٕي أ٩٭ة اتلٮويٙ احلٞيٌف حلٞٮؽ  ا٣٘ؿبيح، كا٣يت
ينةر  1اإلنكةف." ٔيح كاالٝذىةديح ٧ةاحلٞٮؽ اثلٞةٚيح كاالصذ إىلكي

ي٢ٌٛ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ احلٞٮؽ ٔؽد  ٧ة٨٦ احلٞٮؽ"، كرب"ثةجلي٢ اثلةين 
٨٦ ادلكؿ اجلة٦يح إال أ٫٩ ٣حف هلؾق احلٞٮؽ دأييؽ ٝٮم ثني ٦٪ةرصم 
ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف بنلك اعـ.ك٬ؾا ٨٦ األمٮر املسرية إذ د٤ًف 

أ٢ٝ  ٧ة٦ةاحلٞٮؽ ا٣يت دربز أ٧٬يذ٭ة يف وية٩ح "ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح" ا٬ذ
كةف، كي٤ٕٜ ثؽري٨ مؿة زة٩يح ىلع ٬ؾا ٨٦ صة٩ت ثؿا٦ش ظٞٮؽ اإلن

ٔيح ٧ةاحلٞٮؽ اثلٞةٚيح كاالصذ إىلاكف يي٪ْؿ  ٦ةٚيٞٮؿ/ "اغبلنة 
كاالٝذىةديح ثةٔذجةر٬ة "٧َٮظةت ٦سةحلح" ٗري ٝة٩ٮ٩يح كال ي٧س٨ 

ثةدؿيٟ قٛرية  كٝؽ كوٛخ صني ٠ريؾ 2يذ٭ة تخ ٤ْ٦ح ا٣ٕؽا٣ح."ةمح
ك٩ةدل رجيةف ٬ؾق الٮاليةت املذعؽة دلل األم٥ املذعؽة يف ٔ٭ؽ ر

مٮ٩خ أف  ، كٝؽ ٩ٮَّق صني ثؿي3ٟثةثة ٩ٮي٢" إىلاحلٞٮؽ ثأ٩٭ة "ػُةب 
                                                                    

 .21ثؽري٨، ص 1 
٪يػةء مكػؤكحلح 22-21ثؽري٨، وٛعةت  2 . يٞٮؿ ثٕي املؤ٣ٛني ٦س٢ ٬ػرنم مػٮ أف ىلع اأٗل

٠جرية٨٦ ٦٪ْٮر ظٞٮؽ اإلنكةف جتةق اذلي٨ يٕة٩ٮف ا٣ٛٞؿ يف دميٓ أحنػةء ا٣ٕػةل٥.ا٩ْؿ ٬ػرنم مػٮ، 
 :Basic Rightsح اخلةرصيػح ل٤ٮاليػةت املذعػؽة "احلٞٮؽ األقةقيح/ ال١ٛةؼ كا٣رثاء كالكيةقػ

Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy  ،صة٦ٕح ثؿنكذٮف أككػٛٮرد (
ا ك٦ذ٪ةزؿة يف األدثيةت املٕةرصة ظػٮؿ 1980 ـ(. ك٦ٓ ذلٟ، ٤ٚؤلقٙ ٦س٢ ٬ؾق األوٮات ٤ٝي٤ح صؽن

 ظٞٮؽ اإلنكةف.
 .83مٮ٩خ، ص  ٩ٞبلن ٨ٔ ثؿي3ٟ 
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ؿ أكتكة ثةدؿيٟ ٬ؾا مليرث ردة ٢ٕٚ الىعةٚح كاملسٞٛني، ٠ريؾ درصيط
احلٞٮؽ املؽ٩يح  ردة ا٢ٕٛ٣ لٮ كيًوٛخ ذا ٝؽ دسٮف٦ةمٮ٩خ  ثؿيٟ

 1ثةثة ٩ٮي٢." إىلكالكيةقح ثأ٩٭ة "ػُةب 
ٔيح ٦ٞةث٢ ٧ةاحلٞٮؽ اجل إىلكينري اجلي٢ اثلة٣ر ٨٦ احلٞٮؽ 

 2احلٞٮؽ ا٣ٛؿديح، كتن٢٧ ظٞٮؽ ٬ؾا اجلي٢ "احلٜ يف احليةة بكبلـ"
                                                                    

ا ل٤ض٪ةح  مٮ٩خ ثؿيٟ. ٨٦ الٮاًط أف 84-83، وٛعةت مٮ٩خ ثؿيٟ 1 ٦٪عةز صؽن
/ "ٝةد ا٣حكةر 84ص  مٮ٩خ ثؿيٟا٣حكةرم، كل١٪٫ يثري ٩ُٞح صؽيؿة ثةال٬ذ٧ةـ ظٮؿ ٠ٮبة، يٞٮؿ 

ركيب ٦٪ؾ ٚرتة كبنلك ٠جري ادلٔٮل تلُجيٜ ادلي٧ٞؿاَيح يف ٠ٮبة، ك٣س٨ دٔٮ٩ة ٩ٛرتض كاأل
تجؽادم" ٧٠ة دؽيع كقةا٢ إٔبل٦٪ة. ك٦ٓ ذلٟ، ٨٧ٚ الٮاًط صؽالن ثأف اجلْةـ ال١ٮيب "٬ٮ ٩ْةـ اق
ة أ٫٩ يف ثٞيح أمؿيسة البلدح٪يح ظير يٮصؽ ثة٢ٕٛ٣ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ ادلي٧ٞؿاَيح ا٣يت دي٪ىط  -د٧ة٦ن

ؽـ  -٠ٮبة ثرتقيؼ٭ة جنؽ أف ٨٦ أ٥٬ ق٧ةد٭ة دؽين صٮدة الىعح كاتل٤ٕي٥ ىلع ظؽ قٮاء ٔك
كلٮ د٥ أذ٧ةد قيةقح الىعح ا٣ٕة٦ح ال١ٮبيح يف أ٦ةز٨ إدةظذ٭٧ة لؤل٤ٗجيح ا٣ٛٞرية ٨٦ الكاكف. 
إ٩ٞةذ اآلالؼ ٨٦ األركاح ا٣برشيح. ك٨٦ اجلؽيؿ  إىلأػؿل يف أمؿيسة البلدح٪يح ألدل ذلٟ 

ثةذل٠ؿ أف اجل٭ٮد ال١ٮبيح تلٮٚري الؿاعيح الىعيح ا٣ٕة٦ح كاتل٤ٕي٥ اقذ٧ؿت ٣ٛرتة َٮي٤ح ثٕؽ كٝٙ 
٭ة حلْؿ مؽيؽ كأ٧ٔةؿ ال ظرص هلة د٥ٔ اجلـيؿة ٨٦ ٝج٢ االتةد الكٮٚيح ٥ ٨٦ دًٕؿ يت كىلع الٗؿ

٥ احل١ٮ٦ح  ٨٦ اتلؼؿيت ىلع يؽ ا٣ٞٮل ا٣ُْٕل املذ٧س٤ح يف أمؿيسة الن٧ةحلح، األمؿ اذلم أٗر
ري ذلٟ." كال يـاؿ صةؾ دك٩ٌل  ال١ٮبيح ىلع فىيه مٮارد إًةٚيح لرلٚةع كماكٚعح اتلضكف ٗك

ا ىلع ر٫ٌٚ هلؾا اتلىٮر ٨ٔ ا٣ٕةل٥   ا٣٘ؿيب ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٭ؾق األ٩ٮاع ٨٦ احلٞٮؽ، كيٞٮؿ إفمرصن
ة يؿايع ٬ؾق احلٞٮؽ ىلع حنٮ  أفأزبذخ  كالٮاليةت املذعؽة ركبيح ا٣٘٪يحكادلكؿ األ ا٣٘ؿب اكف داا٧ن

 كالىٛعةت اتلةحلح هلة. 49صةد. ا٩ْؿ ٦٪ةٝنذ٫ الاكم٤ح هلؾق اجلـايح يف ٠ذةب صةؾ دك٩ٌل، ص 
ا٣ٕة٦ػح لؤلمػ٥ املذعػؽة "إٔػبلف بنػأف ظػٜ النػٕٮب يف  ، أوؽرت اجل٧ٕيح1984يف اعـ  2
 الكبلـ."



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
150 

كٌل٩خ ٬ؾق ْل آػؿ املٛة٬ي٥ ا٣يت دُٮرت يف ٢ّ  ك"احلٜ يف اتل٪٧يح"،
ـ ٧ة٬ؾا اتلى٪يٙ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف، كْل د٪ةؿ ٝؽرنا ٤ٝيبلن ٨٦ اال٬ذ

 نكةف.ا٣ٕةـ حبٞٮؽ اإل

٥ ٨٦ أف اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة ٝؽ أكؽت أف  كىلع الٗؿ
دميٓ ظٞٮؽ اإلنكةف ٗري ٝةث٤ح ل٤ذضـاح كد٧س٢ كظؽة كاظؽة إال أف 

دٞؽـ  ٦ةرقح ظٞٮؽ اإلنكةف م٭ؽت دجةي٪نة ٠جرينا، ك١٬ؾا ٕٚ٪ؽةمم
أثؿز ٦٪ذ٭يك ظٞٮؽ اإلنكةف جنؽ  ت ادلكحلح ٝٮاا٧٭ة ا٣يت د٧٥ٌةامل٪ْ

ؿ" كال دٮيل إال كق اال٩ذ٭ةاكت دذ٤ٕٜ "حبٞٮؽ اجلي٢ األأف ٥ْٕ٦ ٬ؾ
ـ ثسةٚح احلٞٮؽ األػؿل،كي٧س٢ ٬ؾا اتلعزي ٧ة٤ٝيبلن ٨٦ اال٬ذ
ـ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف حبٞٮؽ دكف أػؿل أظؽ ٧ةالٮاًط بنأف ا٬ذ

صة٩ت دية٩ةت أػؿل ثأ٫٩ يذٕةرض  إىل اإلقبلـاألقجةب القذ٭ؽاؼ 
بلـ ىلع  ٧ة٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف، ثح٪ ال يذ٥ تك٤يٍ الٌٮء يف كقةا٢ اإٔل

 1ٔيح ثأك٤٧٭ة ال د٭ذ٥ ثةظذيةصةت ا٣ٛٞؿاء.٧ةأ٧ْ٩ح اصذ

                                                                    
لٮف تك٤يٍ الٌٮء ىلع ٬ػؾا اتل٪ػةٝي كادلٔػٮة ل٤ذ٘يػري يف كص٭ػةت أك٬٪ةؾ ثٕي اذلي٨ حي1

اجلْؿ بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف ك٨٦ أ٦سةؿ ٬ؤالء/ املؤ٣ٛٮف املكة٧٬ٮف يف ٠ذةب أ٩ٮرادا ٦يذةؿ كبحػرت 
 America Needs Humanٞػػٮؽ إنكػػةف" ظ إىلركقػػي٫ تػػخ ٔ٪ػػٮاف "أمؿيسػػة حبةصػػح 

Rights (ُل٩ؽ، اكحلٛٮر٩ية/ أكFood First Books ،1999 .يف مٮآً خمذ٤ٛح ٦ػ٨ ال١ذػةب )
ك٨٦ املٞةالت الٮاردة يف ٬ؾا ا٧ٕ٣ػ٢ "اجلػٮع يف أرض ا٣ػرثكة ا٣٘ؾاايػح"ك"٠يٙ خي٤ػٜ االٝذىػةد 

ؽـ املك ؿٚة٬يح يجذ٭ٟ ظٞػٮؽ اإلنكػةف" اة" ك"احلؿب ىلع ا٣ٛٞؿاء" ك"إوبلح الأكاأل٦رييك ا٣ٛٞؿ ٔك
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كػبلوح ا٣ٞٮؿ أ٫٩ ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ اتلةريغ كاألقف األو٤يح 
إذا اكف لك دلذ٧ٓ هل دىٮرق  ٦ةحلٞٮؽ اإلنكةف، كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ 

ٗؿبينة يف اخلةص حبٞٮؽ اإلنكةف أـ ال، ٨٧ٚ املؤًلؽ أف ٬٪ةؾ تزينا 
ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، كبٞيح ا٣ٕةل٥ يي٪ْؿ إحل٫ يف ًٮء 

ا ييذٮٝٓ ٚي٫ ثةق٥  إىلاملٕيةر ا٣٘ؿيب. كٝؽ أدل ذلٟ  ٓ ٦ذ٪ةٝي صؽن ًك
ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيح أف تةيك املضذ٧ٕةت كاثلٞةٚةت األػؿل ٬ؾق 
ؿاؼ كاملجةدئ ا٣٘ؿبيح. كصؽيؿ ثةذل٠ؿ أف ٬ؾا ال يبرش خبري  اأٔل

جكجح حلؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٩ٛك٭ة ظير دْ٭ؿ أوٮات ٔؽيؽة ثة٣
 د٪ؽد ثؿؤيح ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ل٤ٕةل٥ كاملضذ٧ٕةت ا٣ٛؿديح.

ذَّةب ةاإلدم إىلكبةجلْؿ   ع ا٣ٕةـ اذلم ينري إحل٫ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ال١ي
ـاؿ ٬٪ةؾ ٝؽر ٠جري  ٧ةٚي يذ٤ٕٜ ثٞجٮؿ مؿصٕيح ظٞٮؽ اإلنكةف،ٚبل ي

ؽ ْل ظٞٮؽ اإلنكةف، كٚي٨٦ االػذبلؼ بنأف أم ٬ؾق احل  ٧ةٞٮؽ دٕي
ال١يٛيح ا٣يت  ْل ٦ةيذ٤ٕٜ حبٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت د٥ االدٛةؽ ٤ٔي٭ة، 

                                                                                                                                     

٦ح النؽيؽة إلوبلح ٩ْةـ الؿاعيح الىعيح ا٣ػيت أككي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يٕذرب أف اجلٞةش احلةيل كاملٞ
بة٦ة ٬ٮ ا٩ٕاكس ل٤ؿٚي اليلك ١ٛ٣ؿة "ظٞػٮؽ اإلنكػةف" االصذ٧ةٔيػح يف املضذ٧ػٓ أكدٞٮـ ث٫ إدارة 

أ٦ريًلينة، أريػؽ أف أمػري بنػلك  ( "ثةٔذجةرم مٮاَ٪نة33األمؿيسٰ. ث٢ إف صةؾ دك٩ٌل يٞٮؿ )ص 
ػة الٮاليػةت املذعػؽة، ظيػر يػذ٥ ا٩ذ٭ػةؾ احلٞػٮؽ االٝذىػةديح  إىل رصيط ٌن أف ٬ػؾا يذٌػ٨٧ أي

كإ٧٩ػة ٠عٞػٮؽ مكػذعٞح  ي٪ْػؿ إحل٭ػة ال كاالصذ٧ةٔيح ثىٮرة ٠جرية ألف ٬ؾق احلٞػٮؽ ال يػـاؿ
 ثٮوٛ٭ة أذجةرات ٣ٞي٥ ا٣ٕؽا٣ح كاإلظكةف كاجلٛٓ ا٣ٕةـ."
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 ت ا٣يت٦ةدي٪ٛؾ ث٭ة. ث٢ ظىت يف ادلكؿ ا٣٘ؿبيح، د٤ٟ ادلكؿ كاحل١ٮ
ـاؿ ٬٪ةؾ دجةي٪ةت ٧ة٩ٛك٭ة ٔز تكِل ء محبلت ظٞٮؽ اإلنكةف، ال د

ٓ ٬ؾق احلٞٮؽ ٝيؽ اتلُجيٜ ك  يف إَةر ا٣ٞة٩ٮف.٠جرية يف ٠يٛيح ًك
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 اىفصو الؽاةؿ
ٔذج املفارص حللٔق اإلنفان  اىلظايا األـاـيث املخفيلث ةاجلٍ
قٮؼ ٩٪ةٝل يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ ثٕي ا٣ٌٞةية األقةقيح املذ٤ٕٞح 
ثةجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾق ْل ا٣ٌٞةية ا٣يت جيت أف 
دؤزؿ يف مٮٝٙ املؿء جتةق اجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف، كتن٢٧ 

 يٌل/ ٦ة٬ؾق ا٣ٌٞةية األقةقيح 

 دربيؿ ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف. .1

ظٜ ٨٦ "ظٞٮؽ  ثأ٫٩ ٦ة٠يٙ ي٧س٨ تؽيؽ ءء  .2
 اإلنكةف"؟

 اتل٪ةٝي يف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. .3

 رقح.٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ثني اجلْؿيح كامل .4

 حربيؽ ٌِؾٌٔث ضلٔق اإلنفان

ة أف أكٔ٪ؽ ٝؿاءة ال١ذت ا٣يت دت٪ ؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يجؽك كاًعن
ثٕي املؽإٚني ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف يجذْؿكف أف د٪عين دميٓ 

ا٣ربا٦ش املٕةرصة حلٞٮؽ  كد٪ٛؾاملضذ٧ٕةت كاألديةف ملُةبل٭٥ 
اإلنكةف. ك٬ؾا ال مٟ ي٧س٢ ٤ُ٦جنة زٞيبلن ىلع املك٧٤ني اذلي٨ 

 ٦ة ك٬ٮ يٕذٞؽكف أف ثني أيؽي٭٥ الٮيح اإل٣ٔل املزنؿ ٨٦ ٔ٪ؽ ا
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 اذلم الٮيح ٬ؽم ٨ٔ االحنؿاؼ ٔؽـ ٤ٔي٭٥ دٮصت ٔٞيؽة ي٧س٢
 .إحل٭٥ ا أ٩ـهل

صةدكف يف ٤ُ٦ج٭٥ ٚإذا اكف املؽإٚٮف ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف 
اذلم يؿيؽكف ٨٦ اجل٧يٓ أف يؾٔ٪ٮا هل، ٤ٔي٭٥ أف يٞؽمٮا ىلع األ٢ٝ 

ة مل ا كصي٭ن يُةبلٮف ث٫ اآلػؿي٨، ك٬ؾا ٨٦  ٦ةيٌؽٔٮ٫٩ أل٩ٛك٭٥ ك ةدربيؿن
مأ٫٩ أف يثري قؤاالن ظذ٧ينة ظٮؿ األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ١ٚؿة 

 ٬ٮ ٬ؾا األقةس إذنا؟ ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف؛ ٚ

ؽإٚٮف ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ثأف ٬ؾق ا٣ٌٞيح قيٕرتؼ امل ٧ةرب
ىل يف درع ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف، كيف كْل ا٣يت د٧س٢ اثل٘ؿة األ

احلٞيٞح جنؽ أف ٬ؾا الكؤاؿ يذ٥ اتلٕةم٢ ٫ٕ٦ ثذضة٫٤٬ ثس٢ بكةَح، 
كيسذيف ال١سريكف ٦٪٭٥ ث٧ضؿد ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾا الكؤاؿ بنأف 

ل٤ضؽؿ  األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ قؤاؿ ٦سري
كاال٩ٞكةـ كاحلرية، ٨٧ٚ األق٭٢ كاأل٢ٌٚ أف دذٞج٢ ثبكةَح ٬ؾق 

ث٭ؾق احلٞٮؽ. ك٦ٓ ذلٟ،  اجلْؿيح كأف د٨٧ٌ أف لك إنكةف يذ٧ذٓ
ٚ٭٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ كا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ْؿي٨ اذلي٨ يتكةءلٮف ظٮؿ ٬ؾا امل٪٭ش 
ُل كيثريكف تكةؤالت ٠سرية بنأف األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫  اأٔل

ّؿي٨ اذلي٨ ة٢ ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ كا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ظٞٮؽ اإلنكةف، ث
يؽرًلٮف ظذ٧يح اإلصةثح ىلع ٬ؾق ا٣تكةؤالت كيؿكف أف ٬ؾق 
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يح. يٞٮؿ ٔجؽ ا اجلٕي٥ أظؽ  اإلصةثةت الثؽ كأف دسٮف مًؿ
ذةب املؤيؽي٨ حلٞٮؽ اإلنكةف/ "كظىت ثٕؽ ميض أكرث ٨٦ مخكني  ال١ي

ـاؿ ٦ةاع بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف[ ال ي ٨٦ الىٕت  ىلع ]اإٔل
ا٤ٛ٣كيف حلٞٮؽ  أكدٞؽي٥ إصةثح ظةق٧ح ملكأ٣ح األقةس األػبليق 

ـاؿ ٬ؾق املكأ٣ح ظيٮيح ٨٦ اجلةظيح ا٤٧ٕ٣يح تل٪ٛيؾ  اإلنكةف، كال د
 1ٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف."

ؿض ٦ُة٣ت ٦ٕي٪ح ىلع املضذ٧ٓ اإلنكةين يججيغ ٦ةٔ٪ؽ  ٧ة٠–دٛي
يسٮف ٬٪ةؾ ءء ٦٭٥ يربر د٤ٟ املُة٣ت، كإذا  أف –ٝج٢ ٨٦ ٩ٮ٬َّ٪ة

ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ٦ربر هلؾق املُة٣ت ٚي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩٭ة ٣حكخ قٮل 
ُؿقح دؽٚٓ ٦س٢ ٬ؤالء ادلاعة حلٞٮؽ  دٕىت أُٔل كدُؿؼ ٗك

 اإلنكةف أف يُةبلٮا ا٣ٕةل٥ ثأرسق أف يكريكا ىلع َؿيٞ٭٥. 
 
 

                                                                    
٧٤ة٩يح"، يف رك٩ػـك كآػػؿكف، ٔجؽاهلل اجلٕي 1 ًٕ ٥، "دسةم٢ كدؿاثٍ ظٞٮؽ اإلنكةف كادلي٨ كا٣
 .  28ص 
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لٔق حاريظ ْؼا الفؤال/ اذلي حٓؽب ٌِّ اإلـالن اىفاىيم حل
 اإلنفان
ال مٟ ٚي٫، أف ٨٦ ثني أكرب أقجةب اخلبلٚةت يف الؿأم  ةمم

بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف ٌٝيح األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف 
ذاد٭ة، كيؤزؿ ٬ؾا الكؤاؿ بنلك أقةيس يف ٌٝةية ٦٭٧ح ذات و٤ح 

ْل األمٮر ا٣يت تنلك ظٞٮؽ اإلنكةف،  ٦ةحبٞٮؽ اإلنكةف/ ٦س٢ 
 كًليٙ يذ٥ د٪ٛيؾ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف.

ٝؿر املك٪ٮف ل٧٤كٮدة األو٤يح لئلٔبلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف 
٣حن ٦٪٭٥ احلىٮؿ ىلع أكيف األربٕيجيةت جتة٢٬ اتلٕؿض هلؾا الكؤاؿ حم

٨ ٬ؾا يٞٮؿ ثٮٌلر كبةر٩يخ/ ادٛةؽ اع٣ِل ىلع  ويةٗح املكٮدة، ٔك
لئلٔبلف ا٣ٕة٣ِل ٬ؽؼ حمؽكد ك٬ٮ إٔبلف ظٞٮؽ اكف  

ٌةء االدٛةؽ ٤ٔي٭ة. كد٪١ٕف ٬ؾق  إنكة٩يح ٦ٕي٪ح يتكىن لرلكؿ اأٔل
الىٮرة املعؽكدة هلؾا املرشكع يف د٤ٕيٜ ا٣ٛي٤كٮؼ الاكزٮحليك 

ريتني ىلع امل٪ةٝنةت ا٣يت قجٞخ ويةٗح ٬ؾا ٦ةا٣ٛؿنيس صةؾ 
بلف ظير يٞٮؿ/ "ادٛٞ٪ة ىلع ٬ؾق احلٞٮؽ رش يُح أ٩ة ال يكأجلة اإٔل
ذا" يجؽأ اجلؽاؿ" ك٨٦ ةأظؽ ٨ٔ الكجت، ٚج٧ضؿد أف يٞٮؿ ابلٕي "مل
بلف ا٣ٕة٣ِل كٜٚ ٩ىيعح  ريتني، كد٧ٕؽ ٔؽـ ٦ةز٥َّ صةء ٩ه اإٔل

يط الكجت كا٤ٕ٣ح ا٣يت دس٨٧ ػ٤ٙ دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف، ث٢  دًٮ
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بلف ا٣ٕة٣ِل ىلع أف  دؿًل٭ة اغمٌح حمرية، ظير يؤًلؽ ٩ه اإٔل
ري ا٣ٞةث٤ح ل٤ك٤تأككاحلٞٮؽ املتكذأو٤ح"ال١ؿا٦ح امل لاكٚح أٚؿاد  يح ٗك

أقةس احلؿيح كا٣ٕؽؿ كالكبلـ يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥"،  ٧ةاملضذ٧ٓ ا٣برشم ٬
ري ٦ٕؿكؼ أال ك٬ٮ  هلؾق ٗري أ٫٩ ص٢ٕ احلٞٮؽ أقةقة ٗري حمؽد ٗك
 1"ا٣ٛ٭٥ ا٣ٕةـ."
٬ؿة ٨٦ صة٩ج٭٥ يف ذلٟ الٮٝخ ٨٦ ٦ةدجؽك ٬ؾق ػُح  ٧ةرب

ٝؽر ٠جري ٨٦ اتلأييؽ كاملٮاٚٞح املجؽايح ىلع ٬ؾا أص٢ احلىٮؿ ىلع 
ة،  ٮع املجذ١ؿ، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف الٮاٝٓ ين٭ؽ ثأ٩٭ة اك٩خ ػُأ ٚةدظن املًٮ
٥ ٨٦ لك ٬ؾا ل٥ يذ٥ ٦ٕةجلح ٬ؾا اخلُأ ثىؽؽ ٦٪ؾ  كلؤلقٙ ًٕٚل الٗؿ

ذي٠ؿ يف ثٮًلؿ كبةر٩يخ ٦جةرشة ثٕؽ االٝذجةس املؾ٠ٮر  ٧ةابلؽايح، كًل
٣ح املج١ؿة ل٤ذأكيؽ ىلع األقجةب امل٪ُٞيح ا٣يت كأأٔبلق/ "ثٕؽ ٬ؾق املع

دربر ظٞٮؽ اإلنكةف، كاو٢ املضذ٧ٓ ادلكيل دأييؽق لؿٚي ٔؿض ٬ؾق 
أيح ٦٪ةٝنح  اكف ذلٟ ثؽاٚٓ اخلٮؼ ٨٦ أف دؤزؿ ٧ةاألقجةب، رب

لبلػذبلٚةت املٮصٮدة ثني األقجةب امل٪ُٞيح املربرة حلٞٮؽ اإلنكةف 

                                                                    
آف ٦ةيؿ كبٮٌلر كبةربؿا ثةر٩يخ، "٦ٞؽ٦ح/ ملةذا ظٞٮؽ اإلنكةف" يف ٠ذةب آف إ٣زياثيػر ٦ػةيؿ 1 

 :Grand Rapids, Michiganا؟" ) إىلكبٮٌلر كبةربؿا ثةر٩يخ "٢٬ ظٞٮؽ اإلنكةف حبةصح 

William B. Eerdmans Publishing Company, 2005 2-1(، وٛعةت. 
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بلف ا٣ٕة٣ِل  عةىلع اإلدم  1حلٞٮؽ اإلنكةف."ظٮؿ اإٔل
ا يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ادلكااؿ ظىت احلٮـ،  ـاؿ ٬ؾا الك٤ٮؾ مكذ٧ؿن كال ي

٥ ٨٦ اظذ ؿ كصٮد ادٛةؽ كاقٓ ىلع املكذٮل ا٣ٕةـ، ٚةحلٜ أف ٧ةكىلع الٗؿ
٬٪ةؾ اػذبلٚةت مؽيؽة يف كص٭ةت اجلْؿ ظٮؿ ا٣ٌٞةية اجلٮ٬ؿيح يف 

ٓ ملجؽأ أمةر كيكذٮف/"إف ا٣ٞٮؿ ثٮصٮد ٝجٮؿ كاق ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف، كًل
ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع املكذٮيني املعٌل كادلكيل ال يٕين أف ٬٪ةؾ ادٛةٝنة 

ٮيع." أكاكمبلن بنأف َجيٕح ٦س٢ ٬ؾق احلٞٮؽ   ٩2ُةٝ٭ة املًٮ

كيججيغ ىلع املؿء أف يؽرؾ أف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة 
ىن ثٌ د٧ؿيؿبٕي  أكف ثٕي احلٞٮؽ ٧ة٣حكخ دلؿد ظؿًلح دٕي

ا٣ٞٮا٩ني كق٪٭ة لاكٚح ا٣برش، ث٢ إ٩٭ة دٞؽـ رؤيح ٦ذاكم٤ح ل٤برشيح 
كدٛؿض ٦ُة٣ت ىلع اكٚح املضذ٧ٕةت ا٣برشيح ىلع كص٫ األرض.كٚٮؽ 

ل ٠جرية ك٨٦ أ٦س٤ذ٭ة دٞؿيؿ٬ة أف "ا٣برش هل٥ أكذلٟ، ٚإ٩٭ة دٕؿض دٔ
ذاؾ." ك٬ؾا الك٤ٮؾ ٨٦ مأ٫٩ أف يثري الكؤاؿ اتلةيل أكاحلٜ ٢ٕٛ٣ ٬ؾا 

 أكاذلم الثؽ هل ٨٦ إصةثح/ ٢٬ ٬٪ةؾ ءء هل ٬ؾا ا٣ٞؽر ٨٦ ا٣ٞؽاقح 
يكٌٮغ أف يسٮف للك إنكةف ٝةا٧ح ػةوح ٨٦  اخلىٮويح دلل ا٣برش ي

 احلٞٮؽ ملضؿد أ٫٩ برش؟

                                                                    
 .  2ثٮٌلر كبةربؿا ثةر٩يخ، "٦ٞؽ٦ح/ ملةذا ظٞٮؽ اإلنكةف"، ثٮٌلر كبةر٩يخ، ص 1 
 .2-٩1ٞبلن ٨ٔ ثؽري٨، وٛعةت 2
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٦ٛةد ٬ؾق احلضح يف ٬ؾا الىؽد أ٫٩ ال ي٧س٨ جتة٢٬ األقب٤ح 
ؼ املٮصٮدة أكاألقةقيح بنأف ظٞٮؽ اإلنكةف،إذ أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املؼ

ٌٝةية صٮ٬ؿيح د٥  إىلبنأف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف تكت٪ؽ يف ظٞيٞذ٭ة 
جتة٤٬٭ة دكف دٮٚري ظ٢ ٦ٞ٪ٓ هلة. كحلك٨ احلِ ٚإف ٬٪ةؾ املـيؽ 

ء اذلي٨ يٞؿكف ث٭ؾق اجلُٞح كيؽرًلٮف أ٩٭ة مؽيؽة ٧ةكاملـيؽ ٨٦ ا٤ٕ٣
ٚن٢ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف، كال ي٧س٨  أكاأل٧٬يح ثة٣جكجح جلضةح 

إٗٛةهلة، كٝؽ أوةب  أك٬ؾق املـا٥ٔ ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف  ٍٝ جتة٢٬
/ ٦ةف ٬ؾق اجلُٞح ٔ٪ؽ٧ةٗٮد  ٠ذت ٝةابلن

-ث٪ٮع ٨٦ ا٣تن١يٟ- ي٧س٨ أف يٮص٭٫ الكؤاؿ اذلم
أوعةب اتل١ٛري ا٧ٕ٣ٌل ٬ٮ ٩ٛف الكؤاؿ ادلااؿ يف امل٪ةٝنةت 
الكةػ٪ح كالنةإح بنأف األقف األػبلٝيح كامليذةٚزييٞيح حلٞٮؽ 

ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ ال١ؿا٦ح أك٢ ٬ؾق امل٪ةٝنةت ا٣يت دت٪اإلنكةف. د٧ي
ا٣ُةثٓ اجلْؿم بنلك ٠جري،  إىلكاملضذ٧ٓ اإلنكةين كا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع 
٤ٞ٩ٜ بنأ٫٩ ٨٦ اجلةظيح  ٦ةك٨٦ ز٥ ٚٞؽ دٮيح ثأ٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ 

٨٦ الىعح  ٧ة٦ةا٤٧ٕ٣يح، ك٣س٨ اٚرتاض ٠٭ؾا ٬ٮ اٚرتاض اعرم د
يذ٤ٕٜ خبُةب ظٞٮؽ  ٧ةعٟ ٕٚبلن ٚي٬ٮ ىلع امل ٦ةكاحل٧١ح، إذا أف 

اإلنكةف ٬ٮ رشٔيح ٬ؾا اخلُةب ٩ٛك٫ يف الكةظح ادلكحلح. كلٮ اك٩خ 
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٦يذةٚزييٌف ٚ٭ؾا  أكأقةس أػبليق  إىل٬ؾق احلٞٮؽ ثةلرضكرة مكت٪ؽة 
أ٩٭ة قتك٥٤ ٨٦ اجلٞؽ ىلع الكةظح  أكال يٕين ثأم ٦٪ُٜ أ٩٭ة اعمليح 

األٚاكر  إىللٮ اك٩خ ٬ؾا احلٞٮؽ مكت٪ؽة ثىٮرة ظرصيح  ٦ةادلكحلح، أ
ـ٥ٔ ذلٟ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلٞةد )كبإرصار  ٧ةربيح ٠كاخلةوح ثةثلٞةٚح األ ي

مؽيؽ(كأف ٬ؾق األٚاكر د٪عةز ًؽ ادلكؿ كاثلٞةٚةت ٗري ا٣٘ؿبيح ٚإف 
٬ؾا ي٤ٌف ثْبلؿ ٨٦ النٟ ىلع رشٔيح ػُةب ظٞٮؽ اإلنكةف 

٭ٮد ظٞٮؽ اإلنكةف كق٨ ٝٮا٩ني  .1 ظٞٮؽ اإلنكةفٔك

ف ٬ؾق امل٪ةٝنح ث٧ٕٜ أكرث ٨٦ أك٣خ ٠ؿيف ثؿأككٝؽ د٪
هل "ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف" أكدت٪ ٦ةف ظير ٝة٣خ/ "يف الٮاٝٓ لك ٧ةٗٮد

أف  أكحلٞٮؽ  األٚؿادأف ١ٚؿة د٤٧ٟ  ٧ة٬ٮ حم٢ صؽؿ كاػذبلؼ...٠
جيت أف يسٮف ١ٚؿة ٦سرية ل٤ضؽؿ، كًلؾلٟ ل٥ تك٥٤ ٨٦  ٦ةذلٟ ٬ٮ 

يججيغ أف دسٮف ىلع  ةألٚؿاد١ؿة أف إحلةؽ احلٞٮؽ ثاجلٞؽ الىةات ٚ
 2أقةس إنكة٩حذ٭٥ املنرتًلح.

٬ؾا ٬ٮ الٮاٝٓ اذلم يججيغ ىلع ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف 
رتاؼ ث٫، ٚبل ي١٧٪٭٥ االػذجةء كا٣تكرت كراء  مٮاص٭ذ٫ كاأل

إحل٫ يف  يؽٔٮف ٦ة ٧ةاملى٤ُعةت اجل٧ي٤ح ٦س٢ "ظٞٮؽ اإلنكةف" ثح٪

                                                                    
 .17ٗٮد٧ةف، ص 1
 .٩20ٞبلن ٨ٔ صةؾ دك٩ٌل، ص 2
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ػؿاٚح ال أقةس هلة ىلع اإلَبلؽ. كال ثؽ ٨٦  الٮاٝٓ ٣حف قٮل دلؿد
اؽة ٦ةَؿح مكأ٣ح األقف ا٣يت دٞٮـ ٤ٔي٭ة ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع 

امل٪ةٝنح كاحلٮار إذا اك٩ٮا يجذْؿكف ٨٦ اجلةس يف دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥ أف 
 يٞٮمٮا ثذ٘يري دلذ٧ٕةد٭٥ ث٢ كأدية٩٭٥ ٨٦ أص٢ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف.

ٓ ٔؽد ٨٦ اجلْؿيةت ردنا ىلع  ٬ؾق األقب٤ح اجلٮ٬ؿيح كًي
كب٭ؽؼ دربيؿ دلؿد كصٮد ٦٪ىح حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٨٦ ذلٟ ىلع قبي٢ 

ري٪ؽ ٠ؿَّس ا٣ٛى٢ اثلة٣ر ثأك٫٤٧ ٨٦ ٫٤٧ٔ أكاملسةؿ أف ثؿاي٨ 
ري٪ؽ يف ٬ؾا أكاتلٞؽيِل ملكأ٣ح دربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف، كي٪ةٝل 

 لـ الن٭ريةأكا٣ٛى٢ امليسةؽ األػبليق كاحل٧١ح النؼىيح ك٦٪٭ضيح ر
كمكأ٣ح ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح ك٩ْؿيح ا٣ٕٞةب كاالقذؽالؿ 
كيف  1كاالظذيةصةت الرضكريح لئلنكةف كاال٣زتاـ ثٕؽـ إيؾاء اآلػؿي٨.

ٝؿاءة ا٣ٛى٢ حلؽرؾ ٔؽـ دأزري ٬ؾق  إىلالٮاٝٓ ال حيذةج املؿء ظىت 
االَبلع  ػبلؿ ٨٦ بك٭ٮ٣ح ذلٟ يؿل أف ل٧٤ؿء ي٧س٨ ث٢احلضش 

 ىلع كوٙ ٬ؾق احلضش.
 
 

                                                                    
 Human Rights: Concept andري٪ؽ، "ظٞٮؽ اإلنكةف/ املٛ٭ٮـ كالكيةؽ" أكثؿاي٨  1

Context  ٓ٦ُةث(Broadview ،2002.) 
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دٕؽديح ر٩ؽ ػيةر قٮل اقذؼؽاـ ٩ْؿيح أك ـ٦ةس٨ أل٥ ي
ك٬ؾق اجلْؿيح ٦ٛةد٬ة أ٫٩ ال يٮصؽ دربيؿكاظؽ  1تلربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف،

اكم٢ تلربيؿ دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف، كذلٟ ألف لك ظضح يف  أكاكيف 
ح ٨٦  ج٢ دل٧ٔٮ قيةؽ ٬ؾا اتلربيؿ د٪ُٮم ىلع ز٘ؿة ٦ٕي٪ح، ك٨٦ ز٥ دٞي
٬ؾق احلضش اتلربيؿيح املٕيجح يف آف كاظؽ تلربيؿ ٬ؾق ادلٔٮة ٦ٓ 
االٝذ٪ةع ثأف دٞؽي٥ ٬ؾق احلضش لك٭ة يف آف كاظؽ قي١ٮف أٝٮل ٨٦ 

 ٦ةي٫٤ٕٛ املعةَل ٔ٪ؽ ٦ةنج٫ ٬ؾا الك٤ٮؾ دٞؽي٥ لك ٦٪٭ة ىلع ظؽة. ي
 2يٞؽـ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ احلضش اجلـايح تل١ذ٢٧ الىٮرة دلل ا٣ٞةيض.
كيججيغ أف ال يٛٞؽ٩ة ٬ؾا ثىريد٪ة يف الىٮرة احلٞيٞيح امل١ذ٤٧ح ٨ٔ 

ط ظيةديح اكم٤ح ٧ةظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف كأ٬ؽاٚ٭ة، ٚ٭٪ةؾ أديةف كأ٩
احلٜ أ٫٩ ال ثؽ كأف يٞؽـ ثةق٥ ٬ؾق احلؿًلح، ك يذ٥ دٕؽي٤٭ة كد٘يري٬ة

 أكرث إٝ٪ةاع ٨٦ ذاؾ اذلم يٞؽ٫٦ املعةَل أ٩ىةر ظٞٮؽ اإلنكةف دحلبلن 
 ل٤ٞةيض تلربيؿ ٬ؾق ادلٔٮة.

ة ظةصحه تلربيؿ ظٞٮؽ  ٞن )٣ٞؽ تكةءؿ ابلٕي ٢٬ ٬٪ةؾ ظ
اإلنكةف، كاحلٜ أف احلةصح تلٞؽي٥ دربيؿ ٦ٞ٪ٓ حلٞٮؽ اإلنكةف يججيغ 

ظٞٮؽ اإلنكةف أ٩ٛك٭٥، كإذا  ت ٦٪ةرصم٧ة٦ةدسٮف ٨٦ أكرب ا٬ذ أف

                                                                    
 .70-69ري٪ؽ، وٛعةت أكٝةرف  1

 .70ري٪ؽ، ص أك2 
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ة يؿيؽكف ٨٦ ٗري٥٬ أف حيؾكا ظؾك٥٬ ٞن  أك إ٠ؿاق أدىن دكف–اك٩ٮا ظ
ري٬ة اٝذىةديح ٦ٞةَٕةت أك ٔك١ؿيح د٭ؽيؽات  ا٣برش جت٢ٕ ةمم ٗك
1يجذٕٛٮف ٝؽ ةمم أكرث يٕة٩ٮف

 دحلبلن  يٞؽمٮا أف ٤ٔي٭٥ جيت أك ٚيججيغ–
ة ٕن  قي١ٮف املؼةَؿ ٬ؾق اكٚح حبض٥ ا٥٤ٕ٣ ك٦ٓ. مٮٝٛ٭٥ يؤيؽ ٦ٞ٪
ٕنة ىلع ٚن٤ ٭٥ يف دٞؽي٥ ٬ؾا ادلحل٢ املٞ٪ٓ كاتلربيؿ النةيف دحلبلن ٝةَ

 ًٕٙ مـا٧ٔ٭٥(.
 
 
 
 

                                                                    
(، "ك٬ػؾا ٬ػٮ الكػجت يف أف اقػذؼؽاـ ا٣ٞػٮة كاتل٭ؽيػؽ 71ري٪ػؽ )ص أكالظِ ٦ػة ٠ذجػ٫ 1 

 ثة٣ٕٞةب اإلصجةرم كاتلٞٮي٥ ٬ٮ احل٢ اجل٭ةيئ اذلم ي٧س٢ ال٧ٌةف األكرث ٕٚةحلح كمىؽاٝيح ٚيٕػؽـ
ؾ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٕٚ٪ؽ٦ة يؿٚي ٦٪ذ٭١ٮ ظٞٮؽ اإلنكػةف االقػذضةثح ل٤٪ػؽاءات األػػؿل، ا٩ذ٭ة

ٚإ٩٪ة ٩ؿد ىلع ٬ؾا ثة٣ٞٮة ك٬ؾا أمؿ وٮاب كال ثأس ث٫، ٤ٚيك دسٮف احلٞػٮؽ ظٞيٞيػح الثػؽ ٦ػ٨ 
ًط ٨٦ ٬ؾق ل٤ٞٮؿ ثأ٫٩ "إذا ل٥ يٞذ٪ٓ اجلةس ثةإلي٧ػةف أكد٪ٛيؾ٬ة ثٞٮة ا٣ٞة٩ٮف." ٚ٭٢ ٬٪ةؾ َؿيٞح 

 كاظرتاـ ٦ة ال يؤ٦٪ٮف ث٫، ٚكٮؼ نكذؼؽـ ا٣ٞٮة ًؽ٥٬." ٪ىح ظٞٮؽ اإلنكةفبرشٔيح ٦
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ضلٔق اإلنفان ةصفخّ مصػيًطا مؽكًتا/ غتيفث اإلنفان 
 ٌلاةو ضلٔق اإلنفان

ليك ٩بني أ٧٬يح ٚ٭٥ األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ ظٞٮؽ اإلنكةف 
ة  بنلك أكرث يججيغ أف حن٢٤ ٔجةرة "ظٞٮؽ اإلنكةف" ثٮوٛ٭ة مى٤ُعن

مؿًلجنة. إف دىٮر املؿء ملى٤ُيح "اإلنكةف" ك"احلٞٮؽ" يؤزؿ ىلع اتلىٮر 
ري٪ؽ يف ٝٮهل/ "يف أكأمةر  ٧ةا٣ٕةـ اذلم يؽرًل٫ املؿء هلؾا املٛ٭ٮـ. كًل
ت ثٕي ٦ةتن٢٧ ٬ؾق املٞؽ ٦ةاجلٞةش األػبليق كالكيةيس اعدة 

اجلٮ٬ؿم اتلىٮرات ل٤ُجيٕح ا٣برشيح كبٕي ا٣ٛ٭٥ ل٤ُ٧٤ت 
 1لؤلػبلٝيةت كا٣ٕؽا٣ح."

ٚكٮؼ ٩٪ةٝل يف ٬ؾا الكيةؽ  كظىت ال نكذُؿد يف الالكـ،
ٚ٭ٮ  مى٤ُط "احلٞٮؽ" ٦ةؿ ك٬ٮ مى٤ُط "اإلنكةف" )أكاملى٤ُط األ

مى٤ُط ٝة٩ٮين كال مٟ أف هل إقٞةَةت ٦ذجةي٪ح يف خمذ٤ٙ 
 قيةؽ ٦٪ةقت.(  إىلاملضذ٧ٕةت ذلا قرنسل ٦٪ةٝنذ٫ 
ملٛ٭ٮـ "اإلنكةف" هل آزةر ٔؽيؽة يف  ال مٟ أف دىٮر املؿء

ة يف  ٧ةدىٮرق ملٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف، ٠ دسٮي٨ ٌن أف هل آزةرق أي
إذا اكف اآلػؿكف قيٞج٤ٮف ٬ؾا املٛ٭ٮـ أـ ال. دتجةي٨ آراء  ٦ة٦ٕؿٚح 

اجلةس يف أحنةء ا٣ٕةل٥ ظٮؿ َجيٕح ا٣برش، كٌل٩خ ٬ؾق املكأ٣ح ظٮؿ 
                                                                    

 .69ري٪ؽ، ص أك1 
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َجيٕح اإلنكةف ٨٦ األميةء ا٣يت د٥ ٦٪ةٝنذ٭ة يف امل٪ةٝنةت الكةثٞح 
 لئلٔبلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف، دٞٮؿ ٦يتني٤ني إينةم/ 

ط االػذبلٚةت األيؽيٮلٮصيح كا٤ٛ٣كٛيح اجلٮ٬ؿيح  ٦ة٨٦ أ٥٬  يًٮ
ثني أٌٔةء  ىلكىل ا٣يت دارت ػبلؿ اجل٤كح األكامل٪ةٝنح الؿاحكيح األ
اك٩خ امل٪ةٝنح ظٮؿ دٕؿيٙ ا٣ُجيٕح اإلنكة٩يح،  جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف.

 يع؟٧ةاصذ اكا٨ دلؿد اإلنكةف ٢٬" –ل٦ٟةظير أزةرت أقب٤ح تنةرؿ 
ة" اٝذىةدم؟ اكا٨ دلؿد ٬ٮ ٢٬ ظيٮاف؟ دلؿد ٬ٮ ٢٬  ثني ٦ةحمذؽ ٩ٞةمن
 اجلْؿة ػُؿ ٨٦ اتلعؾيؿ قبي٢ كيف. ٔيح٧ةكاجل ا٣ٛؿديح احلٞٮؽ داعة
كظؿ٦ذ٫"، ثٛؿديذ٫  ا٣برشم ا٣ٛؿد" اجل٭ةيح يف ا٦ذىخ ا٣يت ٔيح٧ةاجل

ي٫، كظؿ٦ح ٦ةأكؽ تنةرؿ  لٟ ىلع مؿًلـيح ٢ٞٔ ا٣ٛؿد ا٣برشم كٔك
يح ا٣ٛؿد ٨٦ ادلك٣ح ادليجيح كٌلٚح أماكؿ ةظٞٮؽ امل١٤يح ا٣ٛؿديح، كمح

لٟ ردكد ٢ٕٚ ٝٮيح ٨٦ ممسٌل ٦ةاإل٠ؿاق اخلةر . أزةر مٮٝٙ تنةرؿ 
يح كبليف ٚبلديكبلؼ النئٮ ـ( 1955-1900) ريب٪ياكر أ٦سةؿ احلٗٮ

كاملجٕٮث الؿكيس ٚةجلتني دحج٤ية٠ٮؼ. يٞٮؿ ٚبلديكبلؼ ريب٪ياكر/ 
"اقذؼؽ٦خ ا٣ُجٞح احلة٧٠ح يف ٥ْٕ٦ ثرلاف ا٣ٕةل٥ الكي١ٮلٮصيح 
بلف  ا٣ٛؿديح ل٤عٛةظ ىلع ا٦ذيةزاد٭ة اخلةوح؛ ذلا جيت أال ي٭ذ٥ اإٔل

ثةحلٞٮؽ ا٣يت دىت يف مى٤عح ا٣ُجٞح  املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف ٍٚٞ
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احلة٧٠ح" ك٨٦ صة٩ج٫ تكةءؿ ٚةجلتني دحج٤ية٠ٮ١ٚيٙ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف 
بنلك ٦٪ٛى٢ ٨ٔ ظٞٮؽ ككاصجةت  يٛ٭٥ احلٞٮؽ كالٮاصجةت ا٣ٛؿديح

 1املضذ٧ٓ اذلم يٕحل ٚي٫؟
ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٠ٮف اإلنكةف ظيٮاين ثُج٫ٕ أـ  -كال مٟ أ٫٩

٨٧ اجلٌل أف ادلي٨ يؤزؿ يف دىٮر املؿء ٚ -يع ثُج٫ٕ أـ ال٧ةاصذ أكال، 
. ٚجٕي اجلةس يؿكف أ٩٭٥ مٕت ا املؼذةر 2دٕ٪ي٫ لك٧ح "إنكةف" ةمل

أف ٬٪ةؾ  ٧ةكيؽرصٮف دميٓ ٨٦ قٮا٥٬ يف ٚبح دك٩يح ٨٦ ا٣برش، ٠
ٮف ١ٚؿة "ظٞٮؽ اإلنكةف" د كيٕذربكف أ٫٩  ٧ة٦ةثٕي اجلىةرل يٕةًر
٥ ظٞٮٝنة مكذ٤ٞح ٨ٔ ٨٦ قٮء األدب ٦ٓ ا أف يؽيع ا٣برش أف هل

ك٬ؾا بكجت دىٮر٥٬  ٬3ؾق احلٞٮؽ أل٩ٛك٭٥، الؿب ٌٚبل ٨ٔ ٦٪ط
 ٧ةلئلهل كا٣ٕبلٝح ثني اإلهل كبني ا٣برش. كيؾ٠ؿ صٮريةف رصاظح ٚي

ثةجلرصا٩يح األرزٮذ٠كيح الرشٝيح أف "١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ١ٚؿ  يذ٤ٕٜ
كيذ٧كٟ ثٕي املكيعيني األرزٮذ٠كحني 4دػي٢ ىلع األرزٮذ٠كيح."

                                                                    
٦يتني٤ني إينةم، " دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف/ ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽي٧ح كظىت ٔرص ا٣ٕٮملح" 1 

 .221ـ(، ص 2004)ثرييلك، اكحلٛٮر٩ية/ ٦ُجٕح صة٦ٕح اكحلٛٮر٩ية، اعـ 
  هلؾق ا٣ٌٞيح.قبلَلاإلؿ ٚي٧ة ثٕؽ امل٪ْٮر أكقٮؼ ٩ت٪ 2
ٚإ٩ػ٫ ٦ػ٨  اجلىػةرل يف احلٞيٞح إذا اكف "اجلكؽ" ٬ٮ ٦٪جٓ الرش ٧٠ة يٞٮؿ ثؾلٟ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ 3

 الىٕت ث٧اكف أف ٩ذؼي٢ أف يكذعٜ ٬ؾا "اجلكؽ" الرشيؿ ٬ؾا ا٣س٥ ال١جري ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف.
رزٮذ٠يسػ"، أكٚةجي٨ صٮريةف، " ظٞٮؽ اإلنكةف كاإلي٧ةف ا٣٘ؿيب احلؽير/ دٞيػي٥ مكػييح  4
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أيح و٤ح ثني ااجلرصا٩يح كظٞٮؽ   الرشٝيني ث١ٛؿة ٔؽـ كصٮدٗري
اٝذبك٫ صٮريةف ٨ٔ ديرتيل  ٦ةاإلنكةف، ك٨٦ ذلٟ ىلع قبي٢ املسةؿ 

 يف ٝٮهل/ -ذاآ الىيخ-ثٮ٩٭ٮٚؿ
ال ي٧س٨ أف دسٮف لك٧ح ال١٪حكح هلؾا ا٣ٕةل٥ خمذ٤ٛح ٨ٔ 

 ل٤ٕةل٥، كاللك٧ح ْل املكيط ٔحىس كاخلبلص يف اق٫٧،  لك٧ح ا
 يكٮع ٤ح ا ث٭ؾا ا٣ٕةل٥ ال ي٧س٨ ٦ٕؿٚذ٭ة إال ٨٦ ػبلؿٚى

كيٕين ٬ؾا ثٕجةرة أػؿل أف ٔبلٝح ال١٪حكح  ... املكيط )ٔحىس(
 أك٨٦ ا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٕيح  ا٣ٞٮي٧ح ث٭ؾا ا٣ٕةل٥ ال ي٧س٨ أػؾ٬ة

٨٦  ٧ة٨٦ املجةدئ ا٣ٕةمليح حلٞٮؽ اإلنكةف كإ٩ أك ا٣ٞٮا٩ني ا٣ٕٞبل٩يح
 1املكيط.)ٔحىس(  ػبلؿ إجني٢ يكٮع

ك٦ٓ ٬ؾا يؿل آػؿكف أف ادلي٨ ي٧س٢ ا٣ٞٮل ادلإٚح ػ٤ٙ 
ث٢ ي٧س٨  2ؿ.كدؿقيغ ١ٚؿة اظرتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف يف املٞةـ األ

ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ثذضة٢٬ أم ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ادلي٨ قٮؼ يسٮف ٨٦ 

                                                                                                                                     

 .  42ثٮٌلر كبري٩خ، ص 
 .٩45ٞبلن ٨ٔ صٮريةف، ص 1
هلة صٮزيٙ رك٩ـك ك٩ةنيسػ ٦ػةرد٨ كأرٚي٪ػؽ مػةر٦ة يف أك٬ؾق ْل ا١ٛ٣ؿة الؿاحكيح ا٣يت يت2٪

 ,Oxford, England: One Worldيف أديػةف ا٣ٕػةل٥" ) اإلنكػةف ككاصجةت ٠ذةث٭٥ "ظٞٮؽ

2003.) 
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ـ٥ٔ أف ٬٪ة ٠أيح وٮرة ظٞيٞيح حلٞٮؽ اإلنكةف ألف  الىٕت أف ٩
اذلم  ٬ٮ اليشء اخلةص يف ا٣ُجيٕح ا٣برشيح ٦ةذلٟ جي٤ٕ٪ة ٩تكةءؿ 

جي٤ٕ٭٥ يكذعٞٮف ٬ؾق احلٞٮؽ ا٣ْٕي٧ح كامل٭٧ح. ٣ٞؽاك٩خ ٬ؾق ْل 
يس٢ ٦ةس كأك٠ف قذة٠٭٦ةاجلُٞح ذاد٭ة ا٣يت ص٤ٕخ ٦٪ْؿي٨ ٦س٢ 

ثريم يٞٮلٮف ثأف ١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف "دؿدسـ ىلع ١ٚؿة البل٬ٮت" 
ؿة ظٞٮؽ اإلنكةف أ٩٭ة "١ٚؿة ديجيح حبذح." كيٞٮؿ ثريم ثأف ١ٚ أك

١ٚؿة أف لك إنكةف "٦ٞؽس" كأف "لك إنكةف ال ي٧س٨ أف  إىلتكت٪ؽ 
ل ىلع ظ٫ٞ" ك٨٦ ز٥ ٚإف هل "٠ؿا٦ح كٝي٧ح"  أكديجذ٭ٟ ظؿ٦ذ٫  ذؽى يٕي
يٌل يف ٦ٞةر٩ح ثني دكرًلني )اذلم ادىع  ٦ة٠ذت ثريم  ٦1ذأو٤ح ٚي٫.

٩يح( ٧ةأ٫٩ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف دسٮف ٩ْؿد٫ ٣ٞؽقيح ا٣برش ٩ْؿة ٤ٔ
ذٞةد جيت أف يسٮف أككبني د ين )اذلم ادىع أف ٦س٢ ٬ؾا األ

األقجةب ا٣يت  إىلأذٞةدنا ديجينة(/ "أقت٪ذش يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ اقت٪ةدنا 
خمُئ، كذلٟ أل٫٩ ٣حف ٬٪ةؾ  مىيت كدكريك ينأكَؿظذ٭ة ٚي٫ أف د
ين ٦ٛ٭ٮـ لبلٔذٞةد يف ٝؽقيح كظؿ٦ح اإلنكةف؛ ٧ةدىٮر ٤ٔ

ذ  2ٞةد ْل دىٮرات ديجيح.كاتلىٮرات املٛ٭ٮ٦ح هلؾا األ

                                                                    
٦جةظر" )٩يٮ يٮرؾ/ ٦ُةثٓ صة٦ٕح أككػٛٮرد،  ٦ةيس٢ ثريم، "١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف/ أربٕح 1
 .  5ـ(، ص1998اعـ 
 .11ثريم، ص  2
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يؿل ال١سريكف أف ٨٦ ثني أ٬ؽاؼ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف 
ص٢ٕ ا٣برش يٕةم٤ٮف ٗري٥٬  أكدٞييؽ ا٣برش يف ق٤ٮًل٭٥ جتةق اآلػؿي٨ 

ة ظٮؿ  ٧ة٨٦ ا٣برش ث ٌن يكذعٞٮف ٨٦ املٕةم٤ح، كٝؽ ذ٠ؿ ابلٕي أي
٬ؾق اجلُٞح ثأف ٬ؾا اجلة٩ت ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف يذ٤ُت كصٮد ادلي٨، 

 ٪ةديٙ/ يٞٮؿ إجي

٤ٚحف ٨٦ ا٣ٕضيت إذف أ٫٩ يف أٔٞةب املعؿٝح يججيغ أف 
ح ٨٦ املىةدر  ٧ةدٮاص٫ ظٞٮؽ اإلنكةف تؽينة ١ٚؿينة داا ٨٦ دل٧ٔٮ

ٚي٭ة املىةدر الاكزٮحل١يح كا٣ربكتكذة٩تيح كاحل٭ٮديح كا٣يت  ٧ةادليجيح ث
د٪ةدم لك٭ة ث٪ُٞح أقةقيح كْل/ أ٫٩ إذا اكف ا٣٘ؿض ٨٦ ظٞٮؽ 

قذؼؽاـ ا٣برشم ل٤ك٤ُح، ٚإف املؿصٕيح الٮظيؽة اإلنكةف ٠جط اال
٬ٮ أثٕؽ ٨٦ اإلنكة٩يح  ٧ةا٣يت تكذُيٓ ا٣ٞيةـ ث٭ؾا جيت أف دس٨٧ ٚي

 . 1ي٧س٨ أف جنؽق يف ثٕي مىةدر املؿصٕيح ادليجيح ٦ة٩ٛك٭ة ك٬ٮ 

 يٕرتؼ إجي٪ةديٙ ك٬ٮ اذلم يسذت ٨٦ ٦٪ْٮر إنكةين
ٞٮؽ ثةتلؼجٍ يف "ظٞٮؽ اإلنكةف" ثبكةَح ٨٦ أص٢ دٔٮة "ظ

ة ثة٣برش ي٧زي٥٬  ذٞةد ثأف ٬٪ةؾ محبنة ػةون اإلنكةف" ٩ٛك٭ة، دكف األ
                                                                    

. ٨٦ امل٤ٛخ أف دؿل إجي٪ةديٙ ال يؾ٠ؿ يف ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ا٧٤ٕ٣ةء 82-81اجي٪ةدحيٙ، وٛعةت  1
٥ أ٩ػ٫ ي٤ٕػٜ ىلع املكػ٧٤ني كىلع  يف  اإلقػبلـاملك٧٤ني اذلي٨ يكٮٝٮف ٬ؾق احلضح ذاد٭ػة ىلع الػٗؿ

 ال١ذةب ثأك٫٤٧. 
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 قٮا٥٬. يٞٮؿ اجي٪ةديٙ/ ٦ة٨ٔ لك 

 إىلإذا اك٩خ الٮزجيح دذ٧س٢ يف االردٞةء ثأم ٦جؽأ إنكةين حبخ 
مكذٮل احلٜ امل٤ُٜ اذلم ال صؽاؿ ٚي٫، ٚإف ٬ؾا يٕين أف ظٞٮؽ 

لٮ اك٩خ رضبنة ٨٦ رضكب الٮزجيح. كال مٟ أف  ٧ةاإلنكةف دجؽك ٠
اإلنكة٩حني ال يٕجؽكف ظٞٮؽ اإلنكةف ثةملٕىن احلؿيف ل٤لك٧ح، كل١٪٪ة 
ة ظٮؿ ظؿ٦ح ٠ؿا٦ح  نكذؼؽـ ٬ؾق ا٣ٕجةرة جلٞٮؿ ثأف ٬٪ةؾ محبنة٦ٞؽقن
لك إنكةف. ك٬ؾا ثبل مٟ ق٤ٮؾ دٕجؽم، كاملٕىن ال٧ٌين يف اقذٕةرة 

 أكادلية٩ةت  إظؽل يف ءء ينج٫لك٧ح ا٣ٕجةدة ٬ٮ رسٔح اتلىؽيٜ 
يةت  ٦ةا٣ٕجةدات املن٭ٮرة، ك٬ٮ  ي٧س٢ ٔؽـ ا٣ٞؽرة ىلع إػٌةع ا٣ًٛؿ

٭ة ا٣ٕٞبل٩يح اإلنكة٩يح ىلع ا٣ٕٞيؽة ادليجيح، كصٮ٬ؿ ٬ؾا  اذلم دًٛؿ
اال٩ذٞةد ٬ٮ ٔؽـ د٪ةقٜ اجلْؿيح اإلنكة٩يح يف ذاد٭ة ظير أ٩٭ة دجذٞؽ 

 1اكٚح وٮر ا٣ٕجةدة كتكتسين ٩ٛك٭ة.
د الٮظيؽ اذلم يكذُيٓ أف يٞؽ٫٦ اإلنكة٩يٮف ٬ٮ رد إف الؿ

ْل ٣٘ح وةٗ٭ة ا٣برش  ٧ةإ٩ احلٞٮؽ دةرييخ ظير يٞٮلٮف أف ٬ؾق
 .٠2نلك ٨٦ أماكؿ ٦٪ة٬ٌح ا٥٤ْ٣

 ك٦ٓ ذلٟ، ٚإف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ أ٩ىةر ظٞٮؽ اإلنكةف األىلع وٮدنة

                                                                    
 .  83إجي٪ةديٙ، ص 1 
 .83إجي٪ةديٙ، ص 2 
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لٮف أكين حبخ كحي٧ةلٮف مكأ٣ح ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ٦٪ْٮر ٤ٔأكيت٪
. ىلع قبي٢ املسةؿ، ٧ة٦ةادلي٨ ٨٦ الىٮرة د أكالبل٬ٮت  اقتجٕةد ١ٚؿة

ر٩يؽ أف املربرات ادليجيح حلٞٮؽ اإلنكةف ْل "٦ربرات أكيٞٮؿ 
ك٬٪ةؾ ثةتلأكيؽ ءء ٨٦ الىٮاب يف  1إٝىةايح ك٦سرية ل٤ضؽؿ"،

 الك٫٦، ك٣س٨ جت٪ت مكأ٣ح وٕجح ال حي٢ ثةلرضكرة أم ءء.

٨٦ الىٮرة ٝؽ ال  ادلي٨ أككأٝٮؿ رصاظح أف اقتجٕةد البل٬ٮت 
يسٮف ثةلرضكرة أ٢ٌٚ ٦٪٭ش تلأقحف ١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف 

يض كاحلةرض وٮرة ةين يف امل٧ةكدؿقيؼ٭ة، ٥٤ٚ يؿق٥ اتل١ٛري ا٤ٕ٣
ك٨٦ ذلٟ ىلع قبي٢ املسةؿ، أف ١ٚؿ اجلْؿيح  2كرديح ملٕةم٤ح ا٣برش.

ا٣برش ثٮوٛ٭٥ وٮرة ٦ذُٮرة ٨٦  إىلادلاركيجيح كاذلم ي٪ْؿ 
ظٞٮؽ  أكاحليٮا٩ةت ل٥ ك٨٣ يٮيح ثأم إظكةس ثةل١ؿا٦ح اإلنكة٩يح 

اإلنكةف. كٝؽ أثؿز ممؽاين يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ثٕي اجلٞةط اتلةرخييح 
 هلؾا اجلٮع ٨٦ ا١ٛ٣ؿ ظير ٝةؿ/

 Socialيع٧ة٠ذت ٬ؿبؿت قججي يف ٠ذةث٫ اإلظىةء االصذ

Statics  املؼٍُ ـ(/ "إف ا1850)اعـ ٓ ٣ٞٮل ا٣يت د٢٧ٕ ىلع ًك
                                                                    

 .73ري٪ؽ، ص أك1 
ثة٣ُجٓ د٧س٢ ا٧٤ٕ٣ة٩يح أظؽ اجل٧ةذج الكةاؽة يف ا٣ٕةل٥ احلٮـ، كْل أيؽيٮلٮصيح أػؿل ي٤ػًف  2

 املك٧٤ٮف ً٘ٮَة ٠سرية تلٞج٤٭ة. 
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ة  ال١جري تلعٞيٜ الكٕةدة، كال دؿايع ًن ظةالت املٕة٩ةة ا٣يت تؽث ٔؿ
يف قبي٢ ذلٟ، دٞىض ىلع د٤ٟ ا٣ُٞةاعت ا٣برشيح ا٣يت دٞٙ يف 
َؿيٞ٭ة." ك٬ؾا ٬ٮ ٦٪٭ش اتل١ٛري اذلم ق٫١٤ تنةرلـ الي٢ ٦٪ؾ 

 Principles of Geology يف ٠ذةث٫ "٦جةدئ اجليٮلٮصية" ٦ةٔرشي٨ اع
ظير ٝةؿ/ "إذا اك٩خ أكرب األ٩ٮاع كأو٘ؿ٬ة ٝؽ ٝذ٤خ ثٌٕ٭ة 

ذا ال ٢ٕٛ٩ ٦س٤٭ة كحن٨ قةدة ٬ؾق املؼ٤ٮٝةت؟" كٝؽ أكؽ ةثةآلالؼ، مل
 The Descent ofد٧٤يؾق تنةرلـ داركي٨ يف ٠ذةث٫ "أو٢ اإلنكةف"

Man  يف املكذٞج٢ ٗري ابلٕيؽ كاذلم  ٦ةـ( أ٫٩ "يف ٚرتة 1871)اعـ
قٮؼ دٞيض األص٪ةس املذعرضة ٨٦ اإلنكةف ىلع  يٞؽر ثٞؿكف

٤ٜ قٛني ي٪ؽ٠ٛحكخ يف ٧ة٦ةاألص٪ةس الٮظنيح كت٢ حم٤٭ة د ."ٔك
ٔيح ٚٞةؿ/ "أوجط ٨٦ ٧ةريب ظٮؿ اإلثةدة اجلكدراقذ٫ ل١ٛ٤ؿ األ

ٔيح، كإذا ٠٪خ ٧ةاملٞجٮؿ ثٕؽ داركي٨ أف ال تكت٪١ؿ اإلثةدة اجل
ط أ٩ٟ حبةصح   1اتل٤ٕي٥."مـيؽ ٨٦  إىلمكذةءن ٚإف ٬ؾا يًٮ

س ىلع رأي٫ يف أف ظٞٮؽ اإلنكةف أك٠ف قذة٠٭٦ةيرص  ٧ة٠
 ٩يح ٨٣ دسٮف ظٞيٞح م٧٤ٮقح ظير يٞٮؿ/ ٧ةا٤ٕ٣

يرشت ظٮؿ ٬ؾا  ٨٦ ثني ٬ؾا ا٣س٥ اهلةا٢ ٨٦ األدثيةت ا٣يت ن
                                                                    

حم٧ٮد ممؽاين، "املك٥٤ اجليؽ كاملك٥٤ اليسء/ أمؿيسة كاحلػؿب ابلػةردة كصػؾكر اإلر٬ػةب"  1
Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of 

Terror  /٩يٮيٮرؾ(Pantheon Books ،2004 ص ،)262  . 
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ٮع  ٝك٥ "االدىةالت اخلةوح" احلةيل ٨٦  إىلد أف أ٣ٛخ اال٩تجةق أكاملًٮ
ط ٬ؾا ا٣ٞك٥ يف ق٤ك٤ح ٨٦ دل٤ح اجل٧ٕيح ا٣ُجيح األ٦ريًليح،  ظير يًٮ
لؤلحبةث ا٣ُجيح كا٣ٞة٩ٮ٩يح )كا٣يت  ٦ةاملٞةالت أف "املؿا٠ـ األكرث دٞؽ

ثٕؽ ا١ٛ٣ؿ  ٦ة أكد٢٧ٕ دميٕ٭ة ىلع األقف امل٪ة٬ٌح ل١ٛ٤ؿ البل٬ٮيت 
البل٬ٮيت( اك٩خ ٨٦ ثني أننٍ اجل٭ةت املرشٔح هلؾق اتل٪ةٌٝةت 

٬يٮـ كركقٮ كداركي٨ ا٣٘ؿيجح" ظير اك٩خ ٬ؾق املؿا٠ـ دٞذبف ٨٦ 
ٓ ١ٚؿة "ا٣ُ٭ةرة ا٣ٕؿٝيح" كرًلـكا ىلع  ٕنة مم٨ ًك كب٤ٮيتف ك٥٬ دمي

ة  ٌن ادل٠ذٮر حلٮ  إىل٦ٛ٭ٮـ "تكني ا٣جك٢". كتنري االٚذذةظيح أي
 theال١ك٪ؽر اذلم ٝؽـ م٭ةدة يف حم٧١ح أَجةء ٩ٮر٦ربج االثذؽاايح )

Nuremberg Doctors Trialيح ٨٦ اجلْؿيةت اهلي٤٘ ( ثأف مـجينة
ل٤ذُٮر اتلةرييخ كأٚاكر "امل٪ٕٛح ا٣ٕٞبل٩يح" اكف ث٧سةثح املجةدئ 
اتلٮصي٭يح لرليسذةدٮريةت احلؽيسح، كأف ٬ؾق ادليسذةدٮريةت ٝؽ 
اقتجؽ٣خ دميٓ ا٣ٞي٥ املٕ٪ٮيح كاألػبلٝيح كادليجيح. يٕذٞؽ لك امل٪ْؿي٨ 

ثٕؽ ١ٚؿة  ٦ةاذلي٨ يتك٧ٮف ثةلرصاظح أف أم وٮرة ٨٦ وٮر ٩ْؿيح 
ةالبل٬ٮت  اكٚيح ل١ٛ٤ؿ كالكيةقح كا٣ٞة٩ٮف  ي١٧٪٭ة أف دٮٚؿ أقكن

أم ءء آػؿ ٗري "ا٣ُجيٕح"  إىلكاألػبلؽ ٨٦ دكف احلةصح 
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 1ك"اتلةريغ"ك"اثلٞةٚح" ك"اإلثؽاع ا٣برشم" ٦س٢ "ا".

كيٞٮؿ ٗٮقذةٚكٮف كصٮٚيبلر أيٌة يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةب "ادلي٨ 
ح"/أككظٞٮؽ اإلنكةف/ دٔ  ل ٦ذٕةًر

ذةب املٞةالت ح د ي٥٤ٕ ٠ي أف  ٧ة٦ةاملٮصٮدة يف ٬ؾق املض٧ٔٮ
يذ٤ٕٜ ثةلكيةقح، ل٥  ٧ةٚي ٧ةجتؿبح صريا٩٪ة يف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨، كال قي

ٓ األػبليق لئلنكةف، ٚأي٨ اكف "ا٣ٞة٩ٮف  دٛؽ٩ة بيشء إال زٞح يف الًٮ
٪ؽ1914ثؽأت ظؿب اخل٪ةدؽ اعـ  ٦ةاألػبليق" ٔ٪ؽ اػرتع  ٦ةـ ؟ ٔك

ذٞةؿ؟ اجلةزيٮف اذلي٨ د٥ دؽريج٭٥ يف اجلة٦ ٕةت ٦ٕك١ؿات األ
٪ؽ  إظؽل ٔيح ملؽف ثأك٤٧٭ة٧ةأوجعخ اإلثةدة اجل ٦ةٔك

ا ٨٦ اعـ  االقرتاديضيةت املٕيةريح تلعٞيٜ اجلرص يف احلؿكب ثؽءن
٪ؽ1945ـ كظىت اعـ 1939 ر٥ٝ  إىلكو٤٪ة يف دلذ٧ٕ٪ة ادلكيل  ٦ةـ؟ ٔك

م٤يٮف إنكةف ٦ٓ اٝرتاب  150يٞؿب ٨٦  ةٝيةيس يف ا٣ٞذ٢ امل٪٥ْ مل
اذلم اعش  ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨؟ ٣ٞؽ تؽث ا٣ٛي٤كٮؼ ا٣ٛؿنيس ٩٭ةيح

ٝج٢ اتل٪ٮيؿ ث٤زي ثةقاكؿ ٨ٔ "ا٧ْٕ٣ح كابلؤس" يف ا٣ُجيٕح ا٣برشيح، 
ظير ٩ٕؿؼ ا٧ْٕ٣ح ٍٚٞ يف ٩ـ٬ذ٪ة يف ال٤يةيل امل٧ٞؿة كيف ظٮاقب٪ة 

ة يف  ٦ةكإٔبل٩ةد٪ة اخلةوح حبٞٮؽ اإلنكةف، أ ٞن يف املكذٮيةت األكرث ٧ٔ

                                                                    
 .  21س، ص أكقذة٠٭ 1
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 1د٩ة كال يٛةرٝ٪ة.أكؿظيةد٪ة ٚةبلؤس ي

ء كامل٭٪ؽقني ٧ةقةط ثٕي ا٤ٕ٣أكأف اتلُٮرات األػرية يف  ٧ة٠
ظؿ٦ذ٫، ظير يؾ٠ؿ  أكال دبرش ثةخلري ثة٣جكجح ١ٛ٣ؿة ٝؽقيح اإلنكةف 

 The Mystery of Consciousness املؤ٣ٙ يف ٠ذةب "٣٘ـ الٮيع"
ء اذلي٨ اقذُةٔٮا تؽيؽ مؿًلـ الٮيع يف ٧ة)قتي٨ٛ ثح٪١ؿ( ٨ٔ ا٤ٕ٣

ة ىلع ٬ؾا اتلُٮر يٞٮؿ/ "ال يٞذ٢ ٬ؾا  ٞن املغ، كٝؽ ٠ذت ثح٪١ؿ ٤ٕ٦
اتلُٮر ٍٚٞ األم٢ يف أ٫٩ ٝؽ ي١٧٪٪ة أف ٩٪ضٮ ٨٦ مٮت أصكة٦٪ة يف 
ة ١ٚؿة ٠ٮ٩٪ة خم٤ٮٝةت ٦ٕٛةة ٨٦ مكؤكحلح  ٌن ٬ؾق احليةة، ث٢ يٞٮض أي

 احليةة يف ٧ةكإ٩ احليةة ٬ؾق يف ٍٚٞ ٣حف االػذيةرات ا٣يت ٩ٞٮـ ث٭ة
ـ أوؽرت دل٤ح دمٕيح 2008كيف م٭ؿ يٮ٩يٮ اعـ  2."٠ٟؾل األػؿل

 ٦IEEE’s٭٪ؽيس ال١٭ؿبةء كاإلل١رتك٩يةت ذاإح الىيخ اعملينة)

journal Spectrum ة ٨ٔ "اتلٛؿد" كٌلف اقت٪ذةج ا ػةون ( دٞؿيؿن
ًلني يف اتلٞؿيؿ أف ا٣برش يف املنةر –دميٓ ك٣حف– ا٣ٕؽيؽ ٨٦

                                                                    
اكرم ٗٮقذةٚكٮف كبحرت صٮٚيبلر "٦ٞؽ٦ػح" ٠ذػةب اكرم ٗٮقذةٚكػٮف كبحػرت صػٮٚيبلر 1 

ػػح" )أكثٕ٪ػػٮاف "ادليػػ٨ كظٞػػٮؽ اإلنكػػةف/ دٔػػ  .Armonk, New York: M. Eل ٦ذٕةًر

Sharpe, 1999 9(، ص. 
ـ(. ٨٦ ا٣٘ؿيت، أف ثح٪١ؿ 2007ي٪ةيؿ، اعـ  19قتي٨ٛ ث٪١ؿ، "٣٘ـ الٮيع" دل٤ح دةي٥ )اجل٧ٕح،  2
 األػبلؽ".ة"صٮ٬ؿ  إىل٦ة أف ٬ؾق اجلذةاش قٮؼ دؤدم  ؼ٤ه ثُؿيٞحذيك
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ابلٕي أف أص٭ـة ٠ي٪ةت، كٝؽ دججأ ٦ةأكرث ٨٦  ٣حكٮا صٮ٬ؿ٥٬
ال٧١جيٮدؿ ٝؽ دسٮف ٝؿيجنة ٝةدرة ىلع إ٩ذةج "الٮيع اإلنكةين" يف ظني 

حبير  تؽث آػؿكف ٨ٔ إماك٩يح ت٧ي٢ كيع املؿء ىلع ص٭ةز ٧٠جيٮدؿ
ػؿ آ مؼه ي٥ٞ ل٥ إذاي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يٕحل ثٕؽ مٮد٫ اجلكؽم 

 1حبؾ٫ٚ ٨٦ ذا٠ؿة احلةقٮب.
٬يح ٦ةجلؽؿ ظٮؿ أف كصٮد ٦س٢ ٬ؾا اجلٞةش كا إىلكبةجلْؿ 
يذ٤ٕٜ  ٦ةذا يٕين ٬ؾا ملٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف؟ ٔ٪ؽ٧ة"اإلنكةف"، ٚ

األمؿ حبٞٮؽ اإلنكةف، ٣حف ٬٪ةؾ مٟ يف أف ثٕي اتلٕؿيٛةت 
"لئلنكةف" قذ١ٮف أكرث ٚةاؽة ٨٦ ٗري٬ة، ك٦ٓ ذلٟ ٨٧ٚ النؼه 
٨ٔ  اذلم يكذُيٓ أف جيرب اجل٧يٓ ىلع ٝجٮؿ ا٣ٛ٭٥ اذلم يتج٪ةق

                                                                    
ا ٨٦ دل٤ح دمٕيح ٦٭٪ؽيس ال١٭ؿبةء كاإلل١رتك٩يةت)1   IEEE’sجلأػؾ ٍٚٞ ٦سةالن كاظؽن

journal Spectrum ( ظير يٞٮؿ املؤ٣ٙ "٨٦ ٦ٞة٣ح ثٕ٪ٮاف )أ٩ة ركدين ثٮًلف أظؽ ٬ؾق
يةت ا٣يت د٪ يح ٨٦ ثني دميٓ ا٣ًٛؿ ؽ ٬ؾق ا٣ًٛؿ  30تل٭ة يف مكرييت ا٧٤ٕ٣يح ملؽة أكالؿكبٮدةت( "دٕي

يةت ا٧٤ٕ٣يح امل٭٧ح بلعيث يف دلةؿ الؿكبٮدةت كاذلاكء االوُ٪ةيع. ٚأ٩ة ة أظؽ ا٣ًٛؿ  ٩خكأ اع٦ن
يح يتيط  كاألوؽٝةء كاعا٤ذ٪ة كالالكب لك٪ة ٔجةرة ٨ٔ ركبٮدةت... كال مٟ أف ٝجٮؿ ٬ؾق ا٣ًٛؿ

يح  يح ًٚؿ ة آالت برشيح كإذا اك٩خ ٬ؾق ا٣ًٛؿ ٞن إماك٩يح دُجيٞةت ٧٤ٔيح ٠جرية. ٚإذا ٠٪ة ظ
وعيعح حبير أ٩٪ة ٩ذ٥٤ٕ ا٣ٞٮأؽ ا٣يت تس٥ ٔٞٮجلة٤ٚحف ٬٪ةؾ قجت ٨٦ ظير املجؽأ ي٧٪ٕ٪ة 

ار دُجيٜ ٬ؾق ا٣ٞٮأؽ يف وٮر ٨٦ الكي٤ي١ٮف كاهليةلك احلؽيؽيح. ذلا ٚأ٩ة أٔذٞؽ أف ٨٦ دسؿ
٬ؾا الاكا٨ اذلم ق٪ى٪٫ٕ ثأيؽي٪ة قٮؼ يسٮف دلي٫ ٦٭ةرات اذلاكء ا٣برشم كاتلٕجري ٨ٔ 

 ا٣ٕٮاَٙ ث٢ كظىت الٮيع."
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يذٮاٜٚ ٦ٓ ا٣ٛ٭٥ اذلم يجذٔل إحل٫ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف حبير 
اإلنكةف؟ كًليٙ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يذ٤٘ت ىلع وٮر االػذبلؼ ا٣يت 

 يىٛ٭ة دك٩ٌل يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح/

 أكال ٩٭ةيح  ٦ة إىلك٣س٨ إذا اك٩خ َجيٕح ا٣برش ٝةث٤ح ل٤ذ٘يري 
دٞٮؿ ثؾلٟ  ٧ةإذا اك٩خ اكٚح ا٣ٞي٥ األػبلٝيح تؽد٬ة ٍٚٞ اثلٞةٚح )٠

ح ا٣جكبيح اثلٞةٚيح الؿداكحلح(، ٤ٚحف ٬٪ةؾ ظٞٮؽ إنكةف ٩ْؿي
)ث٧ٛ٭ٮـ احلٞٮؽ ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة النؼه "ملضؿد أ٫٩ إنكةف"( كذلٟ 

أ٧٬يح أػبلٝيح.  أكألف ٦ٛ٭ٮـ "الاكا٨ ا٣برشم" ٣حف هل ٦ٕىن حمؽدنا 
٩ؿل يف ٧٩ٮذج اهل٪ؽ اهل٪ؽكقيح ظير ل٥ دٕرتؼ ثٕي  ٧ةكًل

ء ٧ةث٢ إف األق ٔذجةرق ٚبح دٮويٛيح،املضذ٧ٕةت ثػ"الاكا٨ ا٣برشم" ثة
األوي٤ح ل٤سٞةٚةت د٪ٕخ النٕٮب وةظجح د٤ٟ اثلٞةٚةت )٦س٢ اهلٮيب 

د٧زي٥٬ األقةَري ا٣يت دٮارزٮ٬ة ظٮؿ أوٮهل٥ ٨ٔ  ٧ةكاألراثة٬ٮ( ثح٪
ؽكف ٨٦ ا٣برش  األٚؿادٗري٥٬ ٨٦  اخلةرصني ٨ٔ زٞةٚذ٭٥ كاذلي٨ ال يٕي
 1أػؿل. أكثىٮرة 
 
 

                                                                    
 .91دك٩ٌل، ص  1
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٦٪ةٝنح املكٮاغت املؼذ٤ٛح  إىلؿ ي١٧٪٪ة اآلف اال٩ذٞة
املكذؼؽ٦ح تلأييؽ اجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف ثٕؽ جتة٢٬ 

٬ٮ ا٣ُجيٕح اخلةوح  ٦ةظٞيٞح أف ظىت دلؿد ٦ٛ٭ٮـ "اإلنكةف" ك
ا  ة ٤ٔي٫ ثني داعة ظٞٮؽ اإلنكةف،  أك"لئلنكةف" ٣حف حمؽدن ٞن ٦ذٛ

ثؿؤيح حمؽدة ال ٦ٛ٭ٮـ "ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع" الردجة٫َ أككقٮؼ ٩٪ةٝل 
 لئلنكة٩يح.
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 اىلأُن اىػتييع
 ٦ة إىل٨٦ ثني احليضش امل٪ةرصة ٣ٌٞيح ظٞٮؽ اإلنكةف ال٤ضٮء 

يكُل "ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع"، كال مٟ أف دةريغ ٦ٛ٭ٮـ "ا٣ٞة٩ٮف 
ا٣ُجييع"يٕؽ ٨٦ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣٘ؿبيح، كي٧س٨ د٤ؼيه ٦ٛ٭ٮـ "ا٣ٞة٩ٮف 

ذٞةد ثأف ٬٪ةؾ ثٕي ا٣ٞٮا٩ني  املجةدئ املكت٪جُح  أكا٣ُجييع" ثأ٫٩ اإٔل
٨٦ "ا٣ُجيٕح" كجيت اتل٧كٟ ث٭ة قٮاء ناك٩خ ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني د٧س٢ 

ا ٨٦ ٝٮا٩ني ا ـءن يع( أـ ال.ص  1ملضذ٧ٓ )ا٣ٞة٩ٮف الًٮ
ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ثةٔذجةرق مكٮاغن  إىلكال مٟ أف ال٤ضٮء 

ـاؿ ي٫٤ٕٛ ثٕي املٕةرصي٨ ٦س٢  ٦ةك٬ٮ  - ملٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف ال ي
أمؿه ال خي٤ٮ ٨٦ النٟ كال٤بف يف أ٢ٝ دٞؽيؿ. ذلٟ  -2ركبؿت صٮرج

أ٫٩ ظىت لٮ كصؽ ٝة٩ٮف أػبليق ٨٦ ػبلؿ ا٣ُجيٕح ٚإ٫٩ ٨٦ املؤًلؽ أف 

                                                                    
ٮ ٗؿكديٮس )1  جلْؿيػح ىلع وػعح ـ( أظؽ امل٪ةرصي٨ ا٣ٞػؽاٍل هلػؾق ا1945-1583أرٌص ٬ٗٮ

أ٫٩ ال يٕجأ بنؤكف اإلنكةف." ث٤ػٖ دأييػؽ  أكا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع/ "ظىت لٮ اٚرتً٪ة ثأف اإلهل ال كصٮد هل 
ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ذركد٫ يف ا٣ٞؿ٩ني الكةثٓ ٔرش كاثلة٨٦ ٔرش ك٦ٓ ذلػٟ ٚػبل يػـاؿ ٬ػؾا ا١ٛ٣ػؿ 

ا ظىت احلٮـ دلل ثٕي ١ٛ٦ؿم ظٞػٮؽ اإلنكػةف كداعة احلػؿب ا٣ٕةد٣ػ ح. ا٩ْػؿ "ا٣ٞػة٩ٮف مكذ٧ؿن
ح ا٣ربيُة٩يػػػػػح )  Encyclopædia Britannica: Ultimateا٣ُجػػػػػييع"، املٮقػػػػػٔٮ

Reference Suite ح ثؿيذة٩ياك، اعـ  ـ(.2009( )ميةٗٮ/ مٮقٔٮ
ٮع ا٩ْؿ امل٪ةٝنح ا٣يت دارت ٦ٓ ركبؿت صػٮرج تػخ  2 ل٧٤ـيؽ ٨٦ اجلٞةش ا٣ٕةـ هلؾا املًٮ

 .144-135يف ٠ذةب ثٮٌلر كبةر٩يخ، ص ظٮار" ٦٪ٞٮؿ ٔ٪ٮاف/ "ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع كظٞٮؽ اإلنكةف/ 
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٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف األػبليق ٨٣ يكذُيٓ أف يٞؽـ احل٤ٮؿ النةم٤ح ا٣يت 
فه اكٚح اجلٮا٩ت ا٣برشيح. ك٩ؤًلؽ مؿة أػؿل ىلع أف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ 

ح ٨٦ املجةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣يت د٭ؽؼ اإلنكةف ال يٞذرص ىلع ٠ٮ٫٩ دل ٧ٔٮ
ص٢ٕ اإلنكةف وةحلنة ٦ٓ ٗريق ٨٦ أٚؿاد صجك٫، زة٩ينة، ٝؽ يسٮف  إىل

٬يح "ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع"، كٝؽ يٞٮد ٬ؾا ٦ة٨٦ الىٕت ل٤٘ةيح أف حنؽد 
 أكاإلٝؿار ثٞٮا٩ني ْل يف ظٞيٞذ٭ة ا٩ذ٭ةؾ حلٞٮؽ اإلنكةف  إىلء ٧ةا٤ٕ٣

اك٩خ اقجة٩ية يف  ٦ةلٟ أ٫٩ ٔ٪ؽهلة آزةر ق٤جيح ٤ٔي٭ة. ك٨٦ أ٦س٤ح ذ
ب٢ ٚؿانكحك١ٮ ٚي١ذٮرية أظؽ  مؿظ٤حاقذ١نةٚ٭ة ل٤ٕةل٥ اجلؽيؽ قي

 ل٤٪ىةرل يف دلةؿ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ٢٬ جيٮز اا٢كاأل ء٧ةا٤ٕ٣
اجلرصا٩يح؟  اقذؼؽاـ ا٣ٞٮل ا٣ٕك١ؿيح إلصجةر اهل٪ٮد ىلع أذ٪ةؽ

لئلقجة٩حني احلٜ  ٦٪ط أصةب ٚؿانكحك١ٮ ثةجليف، ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ
هل٥ احلٜ يف  ٧ةث٧ٮصت ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع أف يبرشكا ثةجلرصا٩يح ٠

املؿكر ٔرب األرايض اهل٪ؽيح، كإذا رٚي اهل٪ٮد ٬ؾي٨ األمؿي٨ اذلي٨ 
ث٧ٮصت ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع حيٜ لئلقجة٩حني  ٧ةيججيغ ٤ٔي٭٥ ٦ٕؿٚذ٭

يٞٮؿ دري٩ؿ  ٧ةاقذؼؽاـ ا٣ٞٮة ا٣ٕك١ؿيح ًؽ٥٬. ك٣س٨ ١ٚ
ة ىلع ٬ؾا/ "٣ٞ ٞن ؽ رأل ٚي١ذٮرية د٤ٟ احلٞٮؽ ا٣يت صٮنكٮف ٤ٕ٦

ل٥ يٕؿؼ ٔ٪٭ة اهل٪ٮد محبنة،  ٧ةتؽث ٔ٪٭ة ظٞٮٝنة اعمليح كَجيٕيح، ثح٪
ػؾت ٬ؾق احلٞٮؽ دةرخيينة ٨٦ امل

ي
رقةت ا٣ٕؿٚيح ل٧٤ضذ٧ٕةت ٧ةكٝؽ أ
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ركبيح، ك١٬ؾا ٚٞؽ اكف ٚي١ذٮرية يربر اإل٦ربيةحلح اثلٞةٚيح تخ كاأل
 1مكُل ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع."
ط ركبؿت  -أظؽ ٠جةر ٦٪ةرصم ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع - صٮرج يًٮ

٠يٙ أف ٬ؾا اتلربيؿ ٬ٮ دربيؿ ًٕيٙ ل٤٘ةيح ١ٛ٣ؿة ظٞٮؽ اإلنكةف، 
ة ٠يٙ أف اكٚح اجلْؿيةت ا٣ٕٞبل٩يح ٩ْؿيةت ٝةث٤ح  ٧ة٠ ٌن يبني أي

 يٌل/ ٦ةل٤ؼُأ، كيف ذلٟ يسذت ركبؿت صٮرج 
ؿ يف ٧ةك٣س٨ ل٥ ٩ج٤ٖ ال١ حن٨ ا٣برش ظيٮا٩ةت اع٤ٝح،

ٮف الردسةب األػُةء األػبلٝيح  ا٣ٕٞبل٩يح، كذلا ٚ٪ع٨ ٦ًٕؿ
                                                                    

صي٧ف دري٩ؿ صٮنكٮف، "اجلؾكر كاملىػةدر اتلةرخييػح ٣ٕٞيػؽة احلػؿب ابلػةردة يف اثلٞةٚػح  1
ا٣٘ؿبيح،" يف ٠ذةب صٮف ٠ي٤كةم كصي٧ف دري٩ػؿ صٮنكػٮف ثٕ٪ػٮاف "كص٭ػةت اجلْػؿ اتلةرخييػح 

ػػؿاؼ   Historical andيح كا٣٘ؿبيػػح" اإلقػػبل٦كاجلْؿيػػح ظػػٮؿ احلػػؿب كالكػػبلـ يف اأٔل

Theoretical Perspectives On War And Peace In Western And 

Islamic Traditions (New York: Greenwood Press, 1991 ص )ا٩ْػػػػػؿ 26 .
ػػة ص  ٌن ػػة Roland H. Baintonيف ٩ٛػػف ال١ذػػةب. ينػػري ثح٪ذػػٮف ) 17أي ٌن ٦٪ُػػٜ  إىل( أي

دبىن اعل٥ البل٬ٮت ال١جري قحجٮ٣ٛيؽا ٩ْؿيػح احلػؿب ا٣ٕةد٣ػح  ٚي١ذٮرية يف ٬ؾق املكأ٣ح ز٥ يٞٮؿ/ "
ويةٗذ٭ة ا٣ٞؽي٧ح ا٣يت أننػأ٬ة أرقػُٮ كاذلم ٝػةؿ ثػأف احلػؿب  إىلهلؾا املٮٝٙ اجلؽيؽ ثةلؿصٮع 

ا ثُجيٕذ٭٥ كيٞ ين٨ القذٕجةد ٨٦ ػ٤ٞٮا حل١ٮ٩ٮا ٔجيؽن مٮف مىري٥٬ املعذػٮـ." أكا٣ٕةد٣ح ْل ا٣يت ت
( ٨٦ ٠ذةث٫ ثٕ٪ٮاف "االجتة٬ةت املكػيعيح جتػةق احلػؿب Roland H. Baintonرك٩ةدل ثح٪ذٮف )

 Christian Attitudes Towardكالكبلـ/ دراقح دةرخييػح مػةم٤ح كإاعدة دٞيػي٥ ٩ٞػؽم" 

War & Peace: A Historical Survey and Critical Re-Evaluation ،
(Nashville, TN: Abingdon Press ،1990 ص )166  . 
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 ٧ة، ال قي٧ة٦ةامل٪ُٜ د ٨ٔ كا١ٛ٣ؿيح كي١٧٪٪ة اتلرصؼ بنلك اعرو 
٩ذأزؿ ثٕٮاَٛ٪ة اجليةمح ا٣يت تكري يف اجتةق ٦ٕة٠ف ل٤٪ؽاءات  ٦ةٔ٪ؽ

يذعذ٥ ٤ٔي٪ة  ٧ةاؿ٩ة ٧٠ة٩تجٓ ٩ؽاء ً ٦ةا٣ٕٞبل٩يح، ث٢ ظىت ٔ٪ؽ
ًٮف ل٤ٮٝٮع يف اخلُأ، ظير أف ا٣ٞؿار املجين ىلع أػبلٝينة ٚ٪ع٨ ٦ٕؿ

يسٮف ٗري وةات، كٝؽ أػٜٛ أ٩ةسه ٨٦ أ٥ْٔ  ٧ةال٧ٌري رب
ظٜ اإلنكةف يف احلؿيح  إىلامل١ٛؿي٨ ىلع كص٫ ٬ؾق األرض يف اتلٮو٢ 

ادليجيح، كأٔذٞؽ أف إػٛةٝ٭٥ ٬ؾا اكف ٦ذأوبلن يف دم٤ح ٨٦ األػُةء 
كذ٤ـ٫٦، ك٦ٓ ٬ؾا ٥٤ٚ ي ٦ةيٛرت٫ً ٬ؾا احلٜ ك ٦ةا١ٛ٣ؿيح ظٮؿ 

٨٦ اذلي٨ دٕٮز٥٬ اخلربة كاملٕؿٚح،  أكيس٨ ٬ؤالء اجلةس ٨٦ احل٧ًف 
اكف يذ٥ دىعيط املكأ٣ح  ٧ةظير ل٥ دس٨ ٬ؾق األػُةء ّة٬ؿة كإ٩

 1ثٕؽ ٝؽر ٠جري ٨٦ اتلأم٢ كاجلؽؿ."
كيف احلٞيٞح إف أم مؼه ي٪ةرص ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ٦٪ْٮر  
زٌنؿ ٨٦ ٔ٪ؽ ا ٚ٭ٮ ٔٞبلين ثٕيؽ ٔ أكإنكةين  أكين ٧ة٤ٔ ٨ الٮيح ال٧ي
يكٍٞ ٚؿيكح جلٛف األػُةء كالكُٞةت ا٣يت يىٛ٭ة ركبؿت  ٧ةظذ

 اجلجف صٮرج يف ا٣ٛٞؿة الكةثٞح، كي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ يف احلٞيٞح أف
ا٣برشم ال ي١٧٪٫ ا٣ٛؿار ٨٦ ٦س٢ ٬ؾق اإلػٛةٝةت، أل٫٩ ٨٦ امل٤ٕٮـ 

ا أف ا٤ٕ٣ٮـ االصذ  يةايح. كٝؽٔيح خمذ٤ٛح ٨ٔ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٛزي٧ةصيؽن
                                                                    

 .140ركبؿت صٮرج، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

183 

ث٭ؾق الكُٞةت كا٣ٞىٮر يف ا٢ٕٞ٣  ق٪ٮات ٔؽيؽة ٝج٢ أرتؼ أرقُٮ
ؿ إجيةدق ىلع اػذيةر ٦ٕيةر أ٢ٝ أكك٣س٨ اٝذرص احل٢ اذلم ظ ا٣برشم

رصا٦ح لؤلػبلؽ كالكيةقح ظير يٞٮؿ/ "ال دٞؽـ األػبلؽ كال 
دذ٤ُج٭ة الؿيةًيةت  الكيةقح ٩ٛف املٕةيري ا٣رب٬ة٩يح ا٣ٞٮيح ا٣يت

ال ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف يؽرس اإلنكةف بنلك ٦٪ٛى٢، أل٫٩ ال  1كا٤ٕ٣ٮـ."
 أف –ا٣برشيح ادلراقح أك اتلضؿبح أك امل٪ُٜ ىلع ث٪ةءن  – جيؿؤ إنكةف

ـ٥ٔ ة ثأف ي ٞن ٥ ٩ـاع، أك مٟ ثؽكف إنكةين ظٜ ٬ٮ احلٞٮؽ ٨٦ ظ  كٔز
٥ ظٞيٞذ٫ يف ٬ٮ ٠٭ؾا  ا٣برشم امل٪ُٜ ٩ُةؽ ٨ٔ ػةرج ٔز
ال ثؽ أف  ٦ةثأف محبنة  ٧ة٦ةاملؿء د االقت٪ذةج ا٣ٕٞبلين. ٥ٕ٩ ٝؽ يٞذ٪ٓك

ٚ٭٥ املؿء كاقت٪ذةص٫ امل٪ٌُف،  إىليسٮف ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف اقت٪ةدنا 
يٞٮؿ ركبؿت صٮرج يف ا٣ٛٞؿة الكةثٞح ثأف ١ٛ٦ؿي٨  ٧ةك٦ٓ ٬ؾا ١ٚ

ء ٝؽ ظ٧١ٮا ىلع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٦ْة٬ؿ احليةة ا٣برشيح ث٪ٛف ٬ؾق ٧ةْٔ
 إىلرش احلٮـ ادلرصح ٨٦ اتلأكيؽ كاجلــ ك٦ٓ ذلٟ ي٪ْؿ ا٣ب

خمُبني كم٤٤ٌني يف  ٩ْؿة دك٩يح كيؽرًلٮف ز٥ اك٩ٮا.٬ؤالء
 أظاك٦٭٥. 

                                                                    
٩ذةريٮ، ٠٪ػؽا/ ٦ُػةثٓ ثػؿكد أكري٪ؽ، "ظٞٮؽ اإلنكةف/ املٛ٭ٮـ كالكيةؽ" )أك٩ٞبلن ٨ٔ ثؿاي٨  1
 .  68(، ص 2002ٚيٮ، 
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ـ٥ٔ أف ٥ْٕ٦ ٦٪ْؿم  كيف الٮاٝٓ جنؽ أف ركبؿت صٮرج ي
ا١ٛ٣ؿ الؿبٮيب ]٦ؽرقح ١ٚؿيح  ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع اك٩ٮا ٨٦ أدجةع

٤ٚكٛيح[، كيجؽك أ٩٭٥ يؤ٦٪ٮف ث٧ٛ٭ٮـ ا٣ُٛؿة كاذلم ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
ك٦ٓ ٬ؾا يٞٮؿ ا٣ٕؽيؽ ٨٦  1.اإلقبلَلثأ٫٩ ٦ٛ٭ٮـ ٝؿيت ٨٦ املٛ٭ٮـ 

املك٧٤ني ثأف الؿبٮبحني أػٛٞٮا يف إدراؾ ٔؽـ ٠ٛةيح ٬ؾق ا٣ُٛؿة 
٬ٮ أكرث ٨٦  ٦ة تلعٞيٜ اهلؽايح الاكم٤ح ل٤برش، ك٨٦ ز٥ ٚٞؽ أ٩ـؿ ا

دلؿد ٝٮا٩ني اع٦ح يف ا٣ُجيٕح ا٣برشيح، ٚٞؽ أ٩ـؿ ا رشيٕح اكم٤ح 
ـء ٨٦ رمحح  هلؽايح ا٣برش ٨٦ ػبلؿ إرقةؿ الؿق٢، ك٬ؾا ثبل ريت ص

 ا كرأٚذ٫ خب٫ٞ٤. 
 

                                                                    
 أف يزنؿ (/ " ال ي٪١ؿ ٦٪ْؿك ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع أف ا ثإماك141٫٩يٞٮؿ ركبؿت صٮرج )ص.  1

ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٬ؾق احلٞةاٜ، ك٦ٓ ٬ؾا يؤًلؽ  يزنؿ ظٞةاٜ أػبلٝيح، كيؤ٨٦ ٧ْٕ٦٭٥ ثأف ا اػذةر أف
٦٪ْؿك ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ثأف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ احلٞةاٜ األػبلٝيح ث٧ة ٚي٭ة احلٞةاٜ ا٣يت ٩ـؿ ث٭ة الٮيح 
ا ٨ٔ الٮيح، كيؤًلؽ ٬ؤالء امل٪ْؿكف   إىلي٧س٨ أف ييذٮو٢ إحل٭ة ٨٦ ػبلؿ اتلأم٢ األػبليق ثٕيؽن

 اذلي٨ ل٥ يٕؿٚٮا ني ا٤ٞ٣ٮب" ظىت ٤ٝٮب الٮزجيصة٩ت قة٩خ ثٮؿ ثأف ٬٪ةؾ ٝة٩ٮ٩نة "م١ذٮبنة ىلع
٥ ٨٦ أ٩٭ة ٝؽ  رشيٕح مٮىس، كذلا ٚإف املجةدئ األقةقيح ا٣يت تؿـ ا٣ٞذ٢ كاليٝح كا٣يت ىلع الٗؿ
٩ـ٣خ يف الٮوةية ا٣ٕرش إال أ٩٭ة ٦ٕؿكٚح ثؽكف الٮيح اإل٣ٔل، كي١٧٪٪ة حن٨ ا٣برش أف ٩ٕؿؼ 

ي
أ

ةؽ ٫ٕ٦ ٨٦ ػبلؿ ٝؽراد٪ة ا٣برشيح ا٣ُجيٕيح ٦س٢ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع كأف ٤٩ــ ق٤ٮًل٪ة ثةالدٛ
ا أكاتلؽ ا حمرين ؿ كاحلس٥ كاالػذيةر، كٝؽ يسٮف ٗيةب املىؽر اإل٣ٔل يف ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع أمؿن

ل١٪٫ حمري ث٪ٛف املٕين اذلم يٕؽ ٚي٫ ٗيةب املىؽر اإل٣ٔل ٨٦ أم وٮرة ٨٦ األ٧ْ٩ح املٛ٭ٮ٦ح 
ا." ا حمرين  يف اتلضؿبح ا٣برشيح أمؿن
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( يف Jean Bethke Elshtainأدرؾ صةف ثحسٟ إ٣حنذةي٨ )
ملنالكت ا١ٛ٣ؿ ادلاركيين كا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ا ظؽيس٫ ٨ٔ ٔٮاٝت

ة ألم مرشكع حلٞٮؽ  ٧ةاملذ٤ٕٞح ثسبل امل٪٭ضني ثٮوٛ٭ أقةقن
 اإلنكةف ظير يٞٮؿ/

ة أػؿل ٗري األقةس اإلي ين، ٧ةصةء رد اجلٞةد ثأف ٬٪ةؾ أقكن
٥ ٨٦  إىل أكا٣ُجيٕح  إىلي٤ضأ املؿء  ٧ةٚؿب ا٣ٞٮا٩ني ا٣ُجيٕيح ىلع الٗؿ

 يجؽك ٬ٮ ثٕؽ ادلاركيجيح ل٤ُجيٕح ك١ٚؿة ابلٞةء لؤلٝٮل ال ٦ةأف ٚ٭٥ 
األقةقيح ا٣يت ي٧س٨ أف تكت٪ؽ ٤ٔي٭ة ظٞٮؽ اإلنكةف.  دةةامل

ٝج٢ اجلْؿيح ادلاركيجيح  ٦ةا٣ُجيٕح ٨٦ ٦٪ْٮر  إىلكي٧س٨ ال٤ضٮء 
 ثٕؽ ادلاركيجيح ٧ةبنلك أٝٮل ك٦ٓ ٬ؾا ٚيجؽك أف ٦ٛ٭ٮـ ا٣ُجيٕح ٚي

ءء خمذ٤ٙ ييؿصط إمجة٫ٔ أل٬ٮاء مؤ٣ىف ال١ذت ال١ربل اذلي٨ 
٣ح إ٩ٞةذق ق٤ٮؾ ٩ةثٓ ٨٦ ا٣ٕةَٛح أكاألًٕٙ كحم يٞٮلٮف ثأف رزةء

٥ أف ٬ؾق ا٣ٕةَٛح األ٩سٮيح ٨٦ امل٧س٨ جت٪ج٭ة يف  األ٩سٮيح )ىلع الٗؿ
ٔرص د٪ترش ٚي٫ احلكةقيح إزاء اجلجف ك٣حف الٌٕٙ(. ٬٪ةؾ 
ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ُؿؽ ا٣يت ي٧س٨ ٨٦ ػبلهلة إّ٭ةر ٩ْؿيح ابلٞةء 

كذلا ٨٧ٚ املؿصط أف  لؤلٝٮل يف أ٢ٌٚ ملك هلة ظىت دجؽك أ٢ٝ ٝكٮة،
٩ٞؿأ أكرث ظٮؿ "االقرتاديضيةت اتلُٮريح" ٨٦ ٝؿاءد٪ة ل٤٪ْؿيح 
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 إىلأػؿل  أكادلاركيجيح اجلؽيؽة ا٣ٞةقيح، كل١٪٪ة ق٪ى٢ ثُؿيٞح 
االقت٪ذةج ثأ٫٩ لٮ اك٩خ ا٣ُجيٕح ْل ٨٦ ديًسٮف أم ءء ٚبل ثؽ أ٩٭ة 

٥ أف امل١ٛؿي٨ اجلؽد ل٤ٞة٩ ٮف ا٣ُجييع املبلذ الٮظيؽ ل٤جٞةء، كىلع الٗؿ
ي١٧٪٭٥ إلظيةء ١ٚؿة ا٣ٞة٩ٮف ا٣ُجييع ا٣يت ال دـاؿ  ٦ةيجؾلٮف أ٢ٌٚ 

٥٤ البل٬ٮت اتلٮ ٧ةثةٝيح ثة٢ٕٛ٣ ال قي ين ٚإف ٬ؾا ٦ةيف ا٤ٛ٣كٛح ٔك
 1قحجًف ٬ٮ رصأ٭٥ الٮظيؽ.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
ؿؼ لك ٨٦ إدمٮ٩ؽ ثريؾ كصريَل 292سٟ إ٣حنذةي٨، "ػةد٧ح"، ثٮٌلر كبةر٩يخ، ص صةف ثح1 . يٕي

ثجسةـ كٌلرؿ ٦ةرًلف ثذٞؽي٥ ٩ٛف ٬ؾق احلضش ا٣ٞٮيح ًػؽ ٦ٛ٭ػٮـ احلٞػٮؽ ا٣ُجيٕيػح، ا٩ْػؿ   
("/ ثجسةـ كبريؾ ك٦ةرًلف ظٮؿ ظٞػٮؽ الؿصػةؿ )جلػؽف، Nonsense Upon Stiltsكادلركف )

 مٮآً ٦ذٕؽدة.  (، يف1987إجن٤رتا/ ٦يثيٮف، 
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 الهؽاٌث اإلنفاُيث وضلٔق اإلنفان
يكتن٭ؽ ث٧ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح ٠أظؽ اتلربيؿات امل٤ُٞح ٦ةاغبلنة   ي

يٞٮؿ لٮيف ٬ي٪س٨/  ٧ةدلٔٮل ظٞٮؽ اإلنكةف، كاألمؿ يف ظٞيٞذ٫ ٠
"٣ٞؽ رضب ػُةب ظٞٮؽ اإلنكةف جبؾكرق ا٧ٕ٣يٞح يف ١ٚؿة ال١ؿا٦ح 
ا اكمبلن يف ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة، كيذ٥ دٕؿيٙ م٧ٌٮف  اإلنكة٩يح كجيؽ دربيؿن

 1ظٞٮؽ اإلنكةف كٜٚ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح ال أ٢ٝ كال أكرث."
٨ يؤيؽكف ٬ؾا املٛ٭ٮـ   ٚبلقذٮس ٨٦ امل١ٛؿي٨ اآلػؿي٨ اذلي

ري٪ؽ/ "إف ظٞيٞح ٝٮؿ ال١سريي٨ أك، يٞٮؿ 2كصي٥ اريذةف ك  ٚي٪حف
 3ث٭ؾا الؿأم ٬ٮ دحل٢ يف وة٣ط ٝؽرد٫ ىلع إماك٩يح إٝ٪ةع اآلػؿي٨ ث٫."

٥ ٬ؾا يجةدر  ري٪ؽ إيل ٩ٞؽ ٬ؾا الؿأم ٦س٢ ال١سريي٨ ٗريق، أككٗر
٦ٛ٭ٮـ  إىلؿغ ٔ٪ؽ ال٤ضٮء ـ اقت٪ذةج ٦ٛ٦ةكيٞٮؿ ثأف املؿء جيؽ ٩ٛك٫ أ

 ري٪ؽ/ أكال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح تلربيؿ دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف، يٞٮؿ 
ءء أكرث ٨٦ دلؿد  إىلكذللٟ ال ينري ٦ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح 

دالتل٫ ال٤ْٛيح؛ ك٬٪ة جيت أف دجذٔل الك٤ك٤ح امل٪ُٞيح ا٣يت دربر دٔٮة 
 ت اتلةحلح/٦ةظٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾق الك٤ك٤ح امل٪ُٞيح دذ١ٮف ٨٦ املٞؽ

                                                                    
 .  147لٮيف ٬ي٪س٨، "ادلي٨ كادلية٩ةت كظٞٮؽ اإلنكةف،"، ثٮٌلر كبةر٩يخ. ص 1 
 .  87ري٪ؽ، ص أكا٩ْؿ  2
 .  87ري٪ؽ، ص أك 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
188 

 يذٜٛ ٦ٓ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح. ٧ةجيت ٦ٕةم٤ح لك اجلةس ث .1

 تِل ظٞٮؽ اإلنكةف ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح كدىٮ٩٭ة.  .2

 1رتاـ احلٞٮؽ اإلنكة٩يح للك اجلةس.كذللٟ جيت اظ .3

ال١ربل يف اقذؼؽاـ ال١ؿا٦ح  دذ٧س٢ اإلماكحلةت ٧ةرب
اإلنكة٩يح مكٮاغن حلٞٮؽ اإلنكةف يف أف ٦ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح 

أ٫٩ ٦ٛ٭ٮـ ٦ج٭٥ كيىٕت دٕؿي٫ٛ  ٧ةيُٰ٘ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ وٮر احليةة، ٠
ذةر داا أػريا ٔ٪ؽ  ٧ةىلع حنٮ ٝةَٓ، ًٕٚل قبي٢ املسةؿ، ٠ٮف ا٢ُٛ٣ خيي

ل١ؿا٦ذ٫، ٣س٨ ٨٦  ػؽمةن  ي٧س٢ ٧ةرب دسٮي٨ ا٣ٛؿؽ يف املؽرقح
ا أف ٩ٕؽ ٬ؾا ٨٦ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف.   الىٕت صؽن

ةٚح  ظٮؿ ال١ؿا٦ح  ٦ةذلٟ ٝؽ ال دذٜٛ رؤيح مؼه  إىلثةإًل
يط ٬ؾق اجلُٞح ٔؿض ٤ٝي٢ ٨٦  اإلنكة٩يح ٦ٓ رؤيح ٗريق، كيسيف تلًٮ

ؿأة املك٧٤ح ٨٦ األمٮر ا٣يت يجذٞؽ٬ة األ٦س٤ح يف ٬ؾا الىؽد، ٚـم امل
٦تنؽدك أ٩ىةر احلؿًلح  ٧ةداعة ظٞٮؽ اإلنكةف بنلك ٦ذ١ؿر ال قي

ا٣جكةايح، ك٦ٓ ٬ؾا أ٣حف ٨٦ امل٪ٌُف أف ٩ٞٮؿ أف ٔؿض وٮر املؿأة 
ينج٫ ا٣ٕؿم اتلةـ يف لك ماكف يف امل٪زت٬ةت ا٣ٕة٦ح كىلع  ٧ةكًلنٛ٭ة ٚي

بلـ  بل٩ةت كيف اكٚح كقةا٢ اإٔل  2ا٩ذ٭ةاكن ل١ؿا٦ح اإلنكةف؟لٮظةت اإٔل

                                                                    
 ري٪ؽ. أك1 
أذةد داعة احلؿٌلت ا٣جكةايح اتلػؾمؿ ٠سػرينا بنػأف اقػذ٘بلؿ ا٣جكػةء ٦ػ٨ ػػبلؿ املػٮاد 2 
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أال يكذُيٓ املؿء أف يكٮؽ ٬ؾق احلضح ثىٮرة ٦٪ُٞيح؟ ٤ٚحف ٨٦ مٟ 
أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني يف مىت أحنةء ا٣ٕةل٥ يؿكف أف ٬ؾق احلضح ظضح 

ة ٤ٔي٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦  أكيذٮٝٓ املؿء  ٧ة٦ٞجٮ٣ح، ث٢ رب ٌن يأم٢ أف يذٜٛ أي
٥اجلىةرل كاحل٭ٮد كأدجةع ا٣ٕٞةاؽ األػؿل. ٚ ٨٦ أف ٦٪ةرصم  ًٕل الٗؿ

ظٞٮؽ اإلنكةف يُةبلٮف ثذٕـيـ ٬ؾق احلؿيةت كيؽإٚٮف ٔ٪٭ة، يُة٣ت 
يف ظٜ ال١ؿا٦ح  ٦ةا٣ٕؽيؽ ٦٪٭٥ كيؽاٚٓ ٨ٔ ا٩ذ٭ةاكت أكرث صؿ

 إىلؿ املٮاد اإلثةظيح، ث٢ كأظية٩ة يذُؿٝٮف أكاإلنكة٩يح ٦س٢ ظؿيح دؽ
١ٚيٙ دلاعة ظٞٮؽ  1ظؿيح اقذ٘بلؿ األَٛةؿ يف املٮاد اإلثةظيح،

ـ٧ٔٮ٫٩ ٨٦ أف ٩ْؿيذ٭٥ دٞٮـ لك٭ة ىلع  ٦ةاإلنكةف أف يسٜ اجلةس يف  ي
 ك٧٩س٢ ٬ؾق اال٩ذ٭ةاكت؟  يؤيؽ ٧ةيح ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح ثح٪ةوٮف كمح

٣ٞؽ ص٤ٕخ ٬ؾق اإلماكحلةت ا٣يت ال د٪ٟٛ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح 
 يٌل/  ٦ةاإلنكة٩يح إجي٪ةديٙ يسذت 
ـاؿ دلم إماكحلح ٚي ذ٤ٕٜ ث٧ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح؛ ٬٪ةؾ وٮر ي ٧ةال د

ٔؽيؽة ل٤ذٕجري ٨ٔ ٦ٛ٭ٮـ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح كبٌٕ٭ة ي٧س٢ وؽ٦ح 
أراق ٨٦ ٔؽـ إنكة٩حذ٭ة، ًٕٚل قبي٢ املسةؿ دؿدجٍ ثٕي  ة٧ٔيٞح يل مل

                                                                                                                                     

بلـ كادلاعرة ك٦ة مةث٫ ذلٟ، ك٦ٓ ٬ؾا يجؽك أف ٬٪ةؾ اقذ٘بلالن مؾكذينة أكرث  اإلثةظيح ككقةا٢ اإٔل
 جلكؽ املؿأة ٨٦ ػبلؿ ٩ٛف الٮقةا٢ ال يسةد املؿء يك٧ٓ ملس٢ ٬ؾق احلضش إزاء٬ة. 

 ٬ةيٮ.أكؿكض ا٣ٛ٪يح يف ٦ؽي٪ح قيجكح٪ةيت ثٮاليح ٦س٢ أظؽ ا٣ٕ 1
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َٞٮس اقذ٭بلؿ اتل١ٮي٨ اجلجيس ٦س٢ اخلذةف ث١ٛؿة احلٛةظ ىلع 
ح املتنؽدة دٛؿض احل٭ٮديح األرزٮذ٠كي ٧ة٠ؿا٦ح املؿأة كوٮ٩٭ة، ٠

٩يةت ثأ٫٩ وٮرة ٨٦ الىٮر ٧ةدكرنا ىلع املؿأة د٪ْؿ إحل٫ ا٣جكةء ا٤ٕ٣
ا٧ٞ٣ٕيح ك٦ٓ ٬ؾا دؿاق املذؽي٪ةت مالكن ٨٦ أماكؿ الٮٚةء كاحلٛةظ ىلع 
٠ؿا٦ذ٭٨. كهلؾا جنؽ أف أٚاكر ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح ا٣يت يٛرتض أف 
دٮظؽ اثلٞةٚةت ثؿاثُح منرتًلح دذى٢ حبٞٮؽ اإلنكةف جنؽ٬ة يف 

وٛح  إىلالٮاٝٓ تؽث ا٣ٛؿٝح ثح٪٭ة، ك٣حكخ ٬٪ةؾ َؿيٞح دٞٮد٩ة 
 1نكبيح كحمؽدة زٞةٚينة ١ٛ٣ؿة ال١ؿا٦ح."

ْل ٔبلٝح اظرتاـ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح  ٦ة٬ٮ  كالكؤاؿ ا٣ٕةـ اآلف
جبٮاز اإلثةظح اجلجكيح كالنؾكذ اجلجيس كٌلٚح أماكؿ ظؿيح اتلٕجري 

ري٬ة( ك ٚي٭ة ال١ذةثةت ا٣يت دثري ال١ؿا٬يح ٧ة)ث  ٦ةك٦٭ةدمح ادلي٨ ٗك
ة أف يٞي٥ ٬ؾق ا٣ٕبلٝح؟ ٩ٞٮؿ مؿة  ٞن مةث٫ ذلٟ؟ ٢٬ يكذُيٓ املؿء ظ

٩ذعؽث ٨ٔ ظٞٮؽ  ٦ةأػؿل ثأف ىلع املؿء أف يؤًلؽ ىلع أ٫٩ ٔ٪ؽ
اإلنكةف احلٮـ ٚ٪ع٨ ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ؾق احلٞٮؽ، ك٬ؾق ْل ا٣ٌٞةية 
اتلٛىي٤يح ا٣يت ال ي٧س٨ أف يٮصؽ هلة مكٮغ ٨٦ ػبلؿ ٦ربرات 

 " .ح ٦س٢ "ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يحاع٦
 

                                                                    
 .164إجي٪ةديٙ، ص 1 
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ة ث٭ؾق ا٣ُجيٕح  ة يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ثأف أقةقن ٌن يٞٮؿ إجية٩تيٙ أي
 يذ٤ٕٜ ثتربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف/ ٧ةيٛؿؽ ثني اجلةس كال يٮظؽ ثح٪٭٥ ٚي

ٝؽ يسٮف ٨٦ املعٛـ أف ٩ؿبٍ ثني ١ٚؿة ظٞٮؽ اإلنكةف كبني 
االٚرتاًةت اتلةحلح ٦س٢ ا٣ٞٮؿ ثأف ا٣برش هل٥ ٠ؿا٦ح ٦ذأو٤ح ٚي٭٥ كأف 
هل٥ ٝي٧ح ذاديح كٝؽاقح َجيٕيح ٚي٭٥، كدس٨٧ منلكح ٬ؾق االٚرتاًةت 

ٮظ٭ة  ٮظ٭ة كإزةرد٭ة ل٤ضؽؿ، كيؿصٓ ٔؽـ ًك أ٩٭ة تكجت  إىليف ٔؽـ ًك
٫٧٤ٕ٩  ٦ة٩أم٢ أف يسٮف الؿصةؿ كا٣جكةء ٤ٔي٫ كبني  ٦ةاًُؿاثنة ثني 

ٔ٪٭٥ حبس٥ ا٣ُجيٕح اتلضؿيبيح. كيف ثٕي األظيةف جنؽ الؿصةؿ 
كا٣جكةء يذرصٚٮف ثسؿا٦ح م٤٭٧ح، ك٣س٨ ٬ؾا ٣حف ٩ٛف اليشء 

هل٥ ٝؽرة ىلع  أكاك٣ٞٮؿ ثأف اكٚح ا٣برش هل٥ ٠ؿا٦ح ٦ذأو٤ح ٚي٭٥ 
ا التلجةس كاٝٓ ٬ؾق األٚاك ر ظٮؿ ال١ؿا٦ح كا٣ٞي٧ح اذلاديح إّ٭ةر٬ة، ك٩ْؿن

ا ل١ٮ٩٭ة  ٦ةكا٣ٞؽاقح ك يججيغ أف دسٮف ٤ٔي٫ جنؽ٬ة ٦سةرنا ل٤ضؽؿ، ك٩ْؿن
٦سةرنا ل٤ضؽؿ ٚٞؽ دٞٮض اال٣زتاـ ثةملكؤكحلةت ا٤٧ٕ٣يح ا٣يت تكذ٤ـ٦٭ة 

ؤل ة ىلع ٬ؾا، دثري ٬ؾق كظٞٮؽ اإلنكةف ثؽالن ٨٦ أف دٞٮي٭ة كدؽ٧ٔ٭ة، ٔك
ـا٥ٔ  األٚاكر اجلؽؿ كاتل٪ةزع ألف لك وٮرة ٦٪٭ة الثؽ كأف يسٮف هلة م

ٗيبيح ظٮؿ ا٣ُجيٕح اإلنكة٩يح ا٣يت ْل ثُجيٕذ٭ة حم٢ صؽؿ كاػذبلؼ، 
ا٣برش ثأف هل٥ ٝؽقيح  إىلال يؿل ثٕي اجلةس وٕٮبح يف اجلْؿ  ٧ة٠
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٦ذأو٤ح ٚي٭٥ أل٩٭٥ يؤ٦٪ٮف ثأف ٬٪ةؾ هلإ ػ٤ٜ ا٣برش ثةلىٛح ا٣يت 
أف  أكيؿٌٚٮا ٝؽقيح ا٣برش أف  ٦ة٨٦ ال يؤ٦٪ٮف ثة ٚإ ٦ةيؿيؽ٬ة، أ

ين ل٤٘ح ادليجيح ا٣يت ال ٧ةيٕذٞؽكا يف ٝؽقحذ٭٥ ىلع أقةس االقذؼؽاـ ا٤ٕ٣
ـا٥ٔ األقةقيح ىلع ػ٤ٜ  يٞذ٪ٓ ث٭ة اإلنكةف املذؽي٨، كد٢٧ٕ ٬ؾق امل
ا٣ٛؿٝح كا٣زناع ثني اجلةس، ك٬ؾا ا٣زناع ال ي٧س٨ ظ٫٤ ثة٣ُؿيٞح ا٣يت 

كاجلؽحلةت ٨٦ ػبلؿ  يكذؼؽ٦٭ة ا٣برش يف ظ٢ ا٣زنااعت ٦ةاعدة 
٦ح، كأرل أف األ٢ٌٚ ٨٦ ذلٟ لك٫ أف ٩ذؼًل ٨ٔ اكٚح أكاجلٞةش كاملك

 ٦ة٬ؾق اجلؽحلةت كأف نكىع إلجيةد دأييؽ حلٞٮؽ اإلنكةف ىلع أقةس 
 1دٞؽ٫٦ ٬ؾق احلٞٮؽ يف ظٞيٞذ٭ة لئلنكةف.

ا ٦ٞجٮالن جل٧ٮذج ظٞٮؽ  )ال جيؽ إجي٪ةديٙ ث٭ؾا األق٤ٮب دربيؿن
ا  إىلاإلنكةف، كخي٤ه  أ٫٩ ٨٦ األ٢ٌٚ أف ٩ذضة٢٬ ٬ؾق ا٣ٌٞيح مؤًلؽن

( كيؤًلؽ إجي٪ةديٙ  2يٛرتض أف دٞؽ٫٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ل٤برش. ٦ةىلع 
                                                                    

 .  54إجي٪ةديٙ، ص 1 
يف ظٞيٞح األمؿ دسٮف ظٞٮؽ اإلنكةف قبجنة يف ا٣زناع كاال٩ٞكةـ ٔ٪ؽ٦ة ال يسٮف ٬٪ػةؾ 2 

جػٮف يف  مكٮغ ٦ذٜٛ ٤ٔي٫،ك١٬ؾا قٮؼ جيؽ املؿء ُٝةاعت ٨٦ اجلةس يف ا٣ُؿؽ يٞةد٤ٮف ٨٦ يٗؿ
ري٬ة ٨٦ الؿؤل اثلٞةٚيح ادجةع َؿيٞح  ادليجيح يف ا٣ٕةل٥، ٚ٭٢ ٬ؾا ٬ػٮ  أكخمذ٤ٛح حلٞٮؽ اإلنكةف ٗك

ا ٍٚٞ ٔ٪ؽ٦ة يجؽأ املؿء ثةالٚرتاض ثأف  اخلري اذلم جي٢ٕ املؿء يذضة٢٬ املربرات؟ يسٮف ذلٟ صيؽن
٦ػةض ٣ػحف هل ظٞيٞػح.  إىل"احلؿيح" ْل أ٢ٌٚ ا٣ٕٮال٥ امل١٧٪ح كأف اخلٌٮع كاإلذاعف  ٦ة ٬ػٮ 

ػرب اجلػةس ىلع اتلؼػٌل ٔػ٨ زٞةٚػةد٭٥ كديػ٪٭٥ تػخ كإال  ٚإف املٕة٩ةة كاحلـف ا٣يت دجذش ٔ٪ؽ٦ة جيي
مكُل ظٞٮؽ اإلنكةف دسيف ل٤ٞٮؿ ثأف اجلذػةاش ا٣ػيت درتدػت ىلع ظٞػٮؽ اإلنكػةف ال ي٧سػ٨ 
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اجلٞةط امل٭٧ح كْل أ٫٩ إذا كيصؽ  إظؽل يف ا٣ٛٞؿة الكةثٞح ىلع
حلٞٮؽ اإلنكةف ٚإف ٬ؾا  ٦ةمكٮغ  أكصؽؿ ظٮؿ دربيؿ  أكاػذبلؼ 

 ٧ةكب1اال٩ٞكةـ ك٨٦ ز٥ ٚيضت ر٫ٌٚ. إىل ٧ةاتلربيؿ قٮؼ يؤدم ظذ
أف ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلةس يؤ٦٪ٮف ثة كاذلي٨ يؤ٦٪ٮف ثأف ٬٪ةؾ 
ف ٧ة٦ٕذٞؽات مةم٤ح ٨ٔ احليةة جيت أف يذ٥ الؿبٍ ثح٪٭ة كبني اإلي

ة ٝجٮؿ مكٮغو حلٞٮؽ اإلنكةف ال  ٞن ثة ٨٤ٚ يكذُيٓ ٦س٢ ٬ؤالء ٤ُ٦
٨ احليةة بنلك اع ـ، كيٕين ٬ؾا أ٫٩ ين٢٧ ٦ٕذٞؽاد٭٥ ٨ٔ اإلهل ٔك

ثؽكف أف يذؼًل ٬ؤالء ٨ٔ ٦س٢ ٬ؾق املٕذٞؽات ٚإ٫٩ حمةؿ أف يسٮف 
٬٪ةؾ ادٛةؽ مٮظؽ ظٮؿ مكٮغ حلٞٮؽ اإلنكةف، كإذا ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ 

حلٞٮؽ اإلنكةف ٚإف ٬ؾا يٕين ٔؽـ كصٮد ٚؿص  ٦ةادٛةؽ ظٮؿ مكٮغ 
يذ٤ٕٜ  ٧ةٚي ٧ةلبلدٛةؽ ىلع اجلٮا٩ت ا٣ٕؽيؽة حلٞٮؽ اإلنكةف ال قي

ٞٮا٩ني كال٤ٮااط اتلٛىي٤يح. ك٬ؾا ٨٦ مأ٫٩ أف يٞيض ىلع ٧٩ٮذج ثة٣
ظٞٮؽ اإلنكةف ثأرسق، ٚجؽكف االدٛةؽ ىلع ثٕي املجةدئ ا٣ٕة٦ح ٨٤ٚ 
ييذٮٝٓ أف يسٮف ٬٪ةؾ ٠سري ٨٦ امل٪ُٜ، ك٬ؾا ثةلٌجٍ ٬ٮ الرصاع 
اجلةرم ظةحلنة يف ا٣ٕةل٥ ثني امل٪ةرصي٨ املتنؽدي٨ حلٞٮؽ اإلنكةف 
                                                                                                                                     

 اقذؼؽا٦٭ة ٦ربرنا حلٞٮؽ اإلنكةف.
ة ثني ٔؽة أمٮر أػػؿل أف ال١ؿا٦ػحأكيٞٮؿ  1 ٌن اإلنكػة٩يح "٦ٛ٭ػٮـ  ري٪ؽ يف ثٕي املٮآً أي

 ٦سري ل٤ضؽؿ كال يى٤ط أف يسٮف ٩ُٞح ا٩ُبلؽ زةثذح تلربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف."
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صٮد مىةدر أػؿل القت٪جةط ا٣ٞٮا٩ني كاألقف كبني ٨٦ يؤ٦٪ٮف ثٮ
 اثلٞةٚيح.

كيف احلٞيٞح يك٥٤ ٬ي٪س٨ حبٞيٞح اػذبلؼ ا٣ٛ٭٥ ادليين 
ين اذلم يٞرتظ٫ ظير ٧ةاجلؾرم ل١٤ؿا٦ح اإلنكة٩يح ٨ٔ ا٣ٛ٭٥ ا٤ٕ٣

ة ١ٚؿة ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح  ٌن يٞٮؿ "٨٦ املؤًلؽ أف األديةف دذٞج٢ أي
ك٬٪ةؾ إمةرات ذللٟ يف أظؽ األمٮر امل٭٧ح كاحليٮيح،  ثٮوٛ٭ة

ادلية٩ةت ا٣٘ؿبيح، ٗري أف امل٪ْٮر األػبليق اذلم دسٌٮف ظٮؿ ٬ؾا 
 ٧ةاملٛ٭ٮـ ال يذٜٛ ٦ٓ اآلزةر املرتبح ىلع ٦ٛ٭ٮـ ٠ؿا٦ح اإلنكةف ٠

 1ديىٮر اعدة يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف.
ص٫ االػذبلؼ ثني أكز٥ يذُؿؽ ٬يس٨ مل٪ةٝنح ا٣ٕؽيؽ ٨٦ 

نكة٩يح كاتلىٮرات ادليجيح هل، ك٬ؾق ين ل١٤ؿا٦ح اإل٧ةاملٛ٭ٮـ ا٤ٕ٣
ا٣ٛؿكؽ يف ظةالت ٠سرية ٦٪٭ة ٚؿكؽ ظٞيٞيح ظير يٞٮؿ ٬يس٨/ 
"أدرًلخ ٦٪ؾ ٔؽة ق٪ٮات أف ادلي٨ أيؽيٮلٮصيح ثؽي٤ح كبة٢ٕٛ٣ ٚ٭ٮ 

 ٦2ح أٚاكر ظٞٮؽ اإلنكةف."أكأيؽيٮلٮصيح ٦٪ةٚكح كمىؽر ملٞ
٥ ثأف أم ؽ دٞؽي٥ ٬يس٨ هلؾق ا٣ٌٞيح ظضح ًؽ أم ٔز  يٕي

                                                                    
 .٬147ي٪س٨، ص 1 
ة آػؿ ٨٦ املـا٥ٔ الـااٛح ظير يٞٮؿ/ " إف ٬148ي٪س٨، ص  2 ٧ن ، يسؿر ٬ي٪س٨ ٔز
"، ٣حف هل ذ٠ؿ ل٤عٞٮؽ ث٢ يؾ٠ؿ الٮاصجةت ظرصان – ٠ؾلٟ ا٣ٞؿآف أف كأٔذٞؽ –اإلجني٢ 
 (.149)ص
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ثؿ٩ة٦ش اع٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ي٧س٨ أف يسٮف هل مكٮغ ٨٦ ػبلؿ 
ط ٬ؾا مؿة أػؿل ثأف أم ٦ٛ٭ٮـ ٦ج٭٥  "ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح" كيًٮ
ري كاًط ملٛ٭ٮـ "ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح" ال ي١٧٪٫ أف يسٮف مكٮاغن  ٗك

 أقةقينةمل٪٤ُٜ ظٞٮؽ اإلنكةف. 

كتٔل ضليلث أن ضلٔق اإلنفان حٍرو سؾًءا ٌَ اىلأُن 
ٔمادلو  أعؽى مؽة الفؤال ٌَ اتلٓؽب أو –يل احل

إوبلح اكم٢ ٣ٛ٭٥  إىلال يكذُيٓ اجلٕي٥ ك٬ٮ اذلم يؽٔٮ 
ا  الرشيٕح ثةق٥ ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح أف يٞؽـ إال ا٤ٞ٣ي٢ صؽن
إلزجةت ظضيح ظٞٮؽ اإلنكةف ثةقتس٪ةء ظٞيٞح أ٩٭ة أوجعخ احلٮـ 

ا ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل. ـءن أف ظٞٮؽ يكذُؿد اجلٕي٥ ٚيٞٮؿ  1د٧س٢ ص
اإلنكةف ادلكحلح ْل د٤ٟ احلٞٮؽ ا٣يت يكذعٞ٭ة اجلةس ملضؿد أ٩٭٥ 

ك٦ٓ ذلٟ، ٚ٭ؾا ال يثجخ محبنة. كيف الٮاٝٓ يٞٮؿ اجلٕي٥ أف  2برش،
يٞٮؿ يف  ٧ةاحلٞٮؽ األقةقيح مٮصٮدة يف زٞةٚةت خمذ٤ٛح يف ا٣ٕةل٥ ثح٪

الٮٝخ ذاد٫ أف الرشيٕح اتل٤ٞيؽيح د٧س٢ ظضؿ ٔرثة يف َؿيٜ ظٞٮؽ 
اإلنكةف، كيٕين ٬ؾا أ٫٩ ي٪ةٝي ٩ٛك٫؛ ١ٚيٙ ي٧س٨ أف دذٜٛ لك 

                                                                    
 .162ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلحو إقبلَل"، ص  1
 .164-163ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلحو إقبلَل"، وٛعةت  2
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دجذ٭ٟ اثلٞةٚةت ا٣ٞةا٧ح ىلع  ٧ة٬ؾق اثلٞةٚةت ىلع د٤ٟ املجةدئ ثح٪
 ٬ؾق املجةدئ؟  -كا٣يت ال د٧س٢ إال ٔؽدنا و٘رينا - الرشيٕح

ظضذ٫/ "ي١٧٪ين ٨٦ ػبلؿ دُجيٜ ٦جؽأ  يٞٮؿ اجلٕي٥ يف
ٔح ػةوح ةاملٕةم٤ح ثةملس٢ ثني اكٚح ا٣برش ك٣حف ٍٚٞ ثني أٌٔةء دم

أف أٝٮؿ ثأف ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕةمليح ْل د٤ٟ احلٞٮؽ ا٣يت ٝؽ دُة٣ت 
ؿاؼ اثلٞةٚيح ألٚؿاد٬ة كا٣يت ٤ٔي٭ة ثةملس٢ أف دٞؿ حبٞٮؽ  ث٭ة أظؽاأٔل

ٚيح أػؿل إذا اك٩خ دجذْؿ أٔؿاؼ زٞة إىلاذلي٨ يجذ٧ٮف  األٚؿاد
ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل ثؽ أف يسٮف ذلٟ  1املٕةم٤ح ثةملس٢ ٨٦ اآلػؿي٨."

ثىي٘ح مكأ٣ح "ا٣ٞةق٥ املنرتؾ األدىن." ٚإذا ل٥ د٧٪ط اثلٞةٚح 
ٮؽ ٠ؾا كًلؾا ٨٦ ظٞٮؽ املؿأة ظٞ –اجلٕي٥ يٞٮؿ ٧ة٠– حياإلقبل٦

ح ثؾلٟ ال دٕرتؼ ث٭ؾق ياإلقبل٦كظٞٮؽ ٗري املك٧٤ني ٚإف اثلٞةٚح 
احلٞٮؽ لاكٚح أٚؿاد دلذ٧ٕ٭ة، ك٨٦ ز٥ ٚإف أم ظٞٮؽ ال دي٧٪ط هلؾي٨ 

ٕيؽ٬ة ٨٦ ظٞٮؽ ياإلقبل٦ا٣ٛبتني يف ٢ّ اثلٞةٚح  ح ال ي٧س٨ أف ٩
ة ل٤ُؿيٞح ا٣يت يىٮغ ث٭ة اجلٕي٥ صؽحلذ٫،  ٞن اإلنكةف األقةقيح ك٬ؾا كٚ

حلٞٮؽ ا٣يت إال إذا اكف يٞٮؿ أف ظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيح ْل د٤ٟ ا
 ٦ةد٧٪ع٭ة لك زٞةٚح لؤلٚؿاد امل٧زيي٨ يف دلذ٧ٕ٭ة، ك٦ٓ ٬ؾا ٤ٚحف ٬ؾا 

 أ٫٩ ي٪ةٝي ا١ٛ٣ؿة األقةقيح ملـا٫٧ٔ. ٧ةيٞٮؿ ث٫ ٠
                                                                    

 .  164ٔجؽ ا أمحؽ اجلٕي٥، "حنٮ إوبلحو إقبلَل"، ص 1 
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ا ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف  ـءن ال مٟ أف ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾق احلٞٮؽ أوجعخ ص
ادلكيل كاالدٛةٝيةت ادلكحلح ٬ٮ احلضح األٝٮل إلصجةر املك٧٤ني ىلع 

ٮؽ اإلنكةف إذا كاٚٞٮا ىلع دٮٝيٓ د٤ٟ االدٛةٝيةت، اال٣زتاـ ث٧٪ىح ظٞ
يط ا٣ٕؽيؽ ٨٦ اجلٞةط امل٭٧ح ا٣يت ٩ٮصـ٬ة  ك٦ٓ ٬ؾا ٚ٪ع٨ حبةصح تلًٮ

 يٌل/  ٧ةٚي
ٓ احلةيل حلٞٮؽ اإلنكةف اذلم ٬ٮ يف  .1 ٥ ٦٪أف الًٮ ىلع الٗؿ

ري٬ة ثأف ٦ةذاد٫ ٦سةر مٟ كصؽؿ، يٞٮؿ ابلٕي ٦س٢ آف  د٥  ٦ةيؿ ٗك
ل٤ض٧يٓ ظىت  ٦ةا٣ٞة٩ٮف ادلكيل يىجط م٤ـ دق بنلك اعـ ٨٦ ٝج٧٢ةأذ

 لٮ ل٥ دٮاٜٚ ثٕي ادلكؿ ىلع ٬ؾق املٮازيٜ.

ٌٕٝٮا ىلع ادٛةٝيةت  .2 ٣حف ٬٪ةؾ مٟ يف أف ٬ؤالء اذلي٨ ك
ظٞٮؽ اإلنكةف يف أربٕيجيةت ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ ل٥ يذٮٕٝٮا أف احلؿيح 

ا دىجط ٝؽ –املسةؿ قبي٢ ىلع – اجلجكيح ـءن  ٬ؾق أص٪ؽة ٨٦ ص
 ف ٤ٔي٭ة إذف؟حيةقجٮ ١ٚيٙ االدٛةٝيةت،

٤ـ٦ح ٚيججيغ أف دسٮف  .3 إذا أذيربت ٬ؾق االدٛةٝيةت مي
اتلعْٛةت ا٣يت دٞؽ٦خ ث٭ة ادلكؿ املك٧٤ح م٤ـ٦ح ٠ؾلٟ، كبٕجةرة 
أػؿل إذا ل٥ دس٨ ٬ؾق ادلكؿ ٝؽ كاٚٞخ ظٞيٞح ىلع ٬ؾق االدٛةٝيةت 

 ١ٚيٙ تةقت ٤ٔي٭ة؟
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ٮاٜٚ د ٦ةكبني  اإلقبلَل٬٪ةؾ اػذبلؼ ٠جري ثني امل٪ْٮر  .4
٩يح املك٧٤ح، كٌلف ٬ؾا ٬ٮ قجت االػذبلؼ ٧ة٤ٔي٫ ادلكؿ ا٤ٕ٣

ّ٭ٮر "األوٮحلح". كيججيغ  إىلكأدل  حياإلقبل٦كاال٩ٞكةـ ٚيةبلرلاف 
ء ٧ةيٮاٜٚ ٤ٔي٫ رصةؿ ا٣ٞة٩ٮف كٔز ٦ةأف يسٮف ٬٪ةؾ ٚؿؽ ثني 

ج٫ النٕٮب يف ظيةد٭ة إذ ي٧س٢ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ ٩ُٞح  ٦ةت ك٦ةاحل١ٮ دٗؿ
ح ٨٦ ٦٪ْٮر ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٦ٓ ٬ؾا أقةقيح يف ٬ؾق ا٣ٌٞي

ٚبكجت دبين ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف هلؾق الؿؤيح ا٣يت دٞٮؿ ثأ٫٩ ملضؿد 
٠ٮف ٬ؾق احلٞٮؽ ٝة٩ٮ٩نة ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني ٚيضت اال٣زتاـ كاتل٧كٟ ث٭ة 

جةت   . األٚؿادكإف د٥ اقتجٕةد ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ظٞٮؽ كٗر

أ٫٩ ظىت "ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل" ٝؽ ال  إىلكأػرينا، يججيغ اإلمةرة  .5
يك٥٤ ٨٦ ا٩ذٞةدات مـا٥ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف، كجلبلظِ ٩ٞؽ 
 ثؿيس٧ٮ٩خ "ل٤يرباحلني اآلػؿي٨ ذكم امليٮؿ ا٣حكةريح " ظير يٞٮؿ/ 

٥ْٕ٦ األٚاكر ا٣يت يجذٞؽ٬ة ٬ؾا ال١ذةب ْل أٚاكر دسةر ثُؿيٞح 
 ٗري ٦جةرشة، كإف اك٩خ ذي٠ؿت رصاظح ٨٦ ٝج٢ ثٕي املض٧ٮاعت

٣يت تكِل ٩ٛك٭ة حلرباحلح كدي٧ٞؿاَيح كدٞؽ٦يح. ك٨٦ ال١ذت ا٣يت ا
ة هلؾق األٚاكر ٠ذةب وؽر اعـ  ٕن ة راا يعن ـ ثٕ٪ٮاف 2005دٞؽـ دًٮ
 A Matter of"مكأ٣ح ٦جؽأ/ ٩ٞةمةت إنكة٩يح حلؿب ا٣ٕؿاؽ" 

Principle: Humanitarian Arguments for War in Iraq  ك٬ٮ
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ذَّةب اذلة٢٧ٔ دم ٮف احلؿب ىلع ا٣ٕؿاؽ ىلع يع ٣ٕؽد ٨٦ ال١ي ي٨ يكٗٮ
أقةس دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف. كيؿل مؤ٣ٛٮ ال١ذةب أ٫٩ ٣حف ل٤ٮاليةت 
املذعؽة احلٜ ٚعكت ث٢ ٤ٔي٭ة كاصت اقذؼؽاـ ا٣ٞٮة ا٣ٕك١ؿيح 
ال١ربل ل٤ذؽػ٢ ا٣ٕك١ؿم كتلعؿيؿ النٕت ا٣ٕؿايق ٨٦ 
ر ٦ةديسذةدٮريح وؽاـ ظكني، كل٥ يٌري٥٬ ٗيةب أق٤عح ادل

دؽػبلن ٔك١ؿيةن ٠٭ؾا يجذ٭ٟ  ؿاؽ كال احلٞيٞح ثأفالنةم٢ يف ا٣ٕ
ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل، ث٢ يؿكف أف ظٞٮؽ اإلنكةف د٧س٢ ٝي٧ح أىلع ٨٦ ٝي٧ح 

 1اظرتاـ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل.

ٔم ـييّ ضلٔق اإلنفان ٔسؾ ضٔل األـاس اذلي حل  اـتِخاج م
يذ٧س٢ املىؽر امل٤ُٜ كاألقةس احلٞيٌف حلٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ 

 امؿ اإلهليح،كاتلةيل يف األ ا٣ٛى٢ قٮؼ ننري يف٧ة٠ اإلقبلَلامل٪ْٮر 
 ٦ذجةي٪ح دىٮرات دلي٭ة اإلنكة٩يح املؼذ٤ٛح اعت٧ةاجل أف الٮاًط ك٨٦
ا د٤جيحن  اإلنكةف ك ظٞٮؽرصة٦٪ ك٨٦ ز٥ اًُؿ اإلهل، ظٮؿ ٦ٛ٭ٮـ صؽن

جذ٭٥ إلجيةد ثٕي األقف ٗري ١ٚؿة  مرشكع اع٣ِل دٞؽي٥ يف لٗؿ
٩يح هلؾا ا٣ٕةل٥. ٧ةاإلنكة٩يح/ا٤ٕ٣ رؤيذ٭٥ دٞٮـ ٤ٔي٭ة الٮيح اإل٣ٔل

٥  -ل٥ حيٞٞٮا أم جنةح يؾ٠ؿ، كل٥ يكذُيٕٮا ظىت أ٩٭٥ يجؽك ذلٟ، كٗر
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أف يٞؽمٮا أم أقةس ٦ٞ٪ٓ ل٤ض٧يٓ دٞٮـ  -ثةقتجٕةد األقةس ادليين
 ٤ٔي٫ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف.

يط ثىٮرة صيؽة سأكتكة٥٬ ا٣ٛٞؿة اتلةحلح لكذة٠٭  يف دًٮ
 اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫ الزلي٨ يسذ٪ٛةف األقةسكاحلرية  ٦ؽل االردجةؾ

 س/أكاإلنكةف، يٞٮؿ قذة٠٭ ظٞٮؽ

 ادلكحلح ادلٔٮة يف الؿااؽة ت٧ةأف أظؽ امل٪ْ املٛةرٝةت ٨٦
 ٝؽ٦خ ثٕي ٝؽ ادلكحلح ا٣ٕٛٮ اإلنكةف كْل ٦٪٧ْح حلٞٮؽ

 الكيةقحني، دسنٙ ي٤ٞي٭ة ٠جةر ا٣ٛبلقٛح املعةرضات تخ راعيذ٭ة
 ظٮؿ املٕةرص ين٧ةا٤ٕ٣ ١ٛرياتل املعةرضات ٦ؽل ٬نةمح ٬ؾق
 ظٞٮؽ ٨ٔ ال١ٮ٩يح. كيٞؽـ ٬ؤالء ا٣ٛبلقٛح يف دٚةاعد٭٥ املجةدئ
ة ًٕيٛح ك٦ذ٪ةٌٝح، ك٨٦ ٬ؾق األقف ىلع كص٫  اإلنكةف أقكن

كبٮص٫ اعـ يٞٮؿ  1ػ٪يتن٫. ٬ٮبـ كٚؿيؽر س٦ةاتلعؽيؽ أٚاكر دٮ
ٔيح ل٤عؽازح ٧ةًةع االصذك٬ؤالء أف ظٞٮؽ اإلنكةف دْ٭ؿ يف ٢ّ األ
ا ىلع إرادة ادلكؿ ذات الكيةدة ٦ىت كأي٨  ك٣س٨ ال يرشظٮف دأكيؽن

٦ىت كأي٨ قحذ٥  أكقجت ّ٭ٮر٬ة  ٦ةٔيح ك٧ةًةع االصذكدْ٭ؿ ٬ؾق األ
ذا، ك٨٦ املؤًلؽ أف ثٌٕ٭٥ يٕٮد ٣ُجيٕح اتلؼي٢ اإلنكةين ةرقذ٭ة كملةمم

                                                                    
 لػـ كٌلدػؿي٨ ٦ػة٠نيأكأف املعػةرضي٨ ٬ػ٥ قػتي٨ٛ لػٮًلف كصػٮف ر إىلس أكقذة٠٭ينري  1

 أٗ٪حف ٬ي٤ؿ كصٮف إلكرت.  ك٩ٮريتنةرد ركريت كصةف ٚؿانكٮا حلٮدةرك
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ي٧س٨ أف فرب٩ة ث٫ وٛح ال٤٘ح  ٦ةت٫٤٧ اٚرتاًةت ٣٘ٮيح ٣ريل  ٧ةث
حي٫٤٧ ٬ؾا  ٦ة إىلينري ٬ؤالء ا٣ٛبلقٛح  ٧ةد٫، كبح٪كاخلُةب ذا

اخلُةب ك٬ؾق ال٤٘ح ٨٦ ٝٮأؽ ٣٘ٮيح، ٤ٚحف ٨٦ الٮاًط ٠يٙ 
١ٚؿة  إىليكذُيٓ املؿء أف يذٮو٢ ٨٦ ػبلؿ ٬ؾق ا٣ٞٮأؽ ال٤٘ٮيح 

ظٞٮؽ اإلنكةف، إذ أف ػىٮـ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف دلي٭٥ ٝٮأؽ٥٬ 
ة. دجؽك ظضش ٬ؤالء ا٣ٛبلقٛح أ٢ٝ دٝح كإٝ٪ةاعن أل٩٭٥  ٌن ال٤٘ٮيح أي

ة ينٕؿكف ثةالقذؼٛةؼ كرب ٕن االظذٞةر جتةق ١ٚؿة ٠ٮف ادلي٨  ٧ةدمي
٬ؽايذ٭ة، كيؽؿ  أكأظؽ املىةدر امل١٧٪ح تلٛكري احليةة ا٣برشيح ا٣ٕة٦ح 

ذ يع كظؽق )كأظية٩نة ٧ةاتلع٤ي٢ االصذ أكد ىلع اتلع٤ي٢ ال٤٘ٮم ٧ةاأل
( ٠أقةس ل٤ٞي٥ ا٣ترشيٕيح كاألػبلٝيح ثأف ا٤ٛ٣كٛح ٧ةمـجينة ٦٪٭

رس ث٫ احلٮـ ال أقةس هلة كأ٩٭ة أكرث د٘رينا ٧ةالكيةقيح ثةلنلك اذلم دي 
ـاؿ ٬ؾق الؿؤيح املسرية  ٨٦ اجلةظيح اثلٞةٚيح كالكيةٝيح ٨٦ ادلي٨. ال د

٤ٕ٦ٞح ىلع األقف ا٣ٕٞبل٩يح كاتلضؿيبيح ٗري ٦ؽرًلح يف  ل٤نٟ
 1ظٞيٞذ٭ة ل٤ى٤ح ثني أٔؿاؼ "ادلي٨ بنلك اعـ" كبني ظٞٮؽ اإلنكةف.
ال يكذُيٓ املؤ٣ٙ ٬٪ة أف يؤًلؽ بنلك اكؼو ىلع أ٧٬يح مكأ٣ح 

يُة٣ت ث٫ ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف  ٦ةأقةس ظٞٮؽ اإلنكةف يف ًٮء 
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رتض أف حيؽزٮ٬ة يف دي٪٭٥، رباملك٧٤ني كيف ًٮء اتل٘يريات ا٣يت   ٧ةيٛي
٩يح ٦س٢ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٧ةال يكذُيٓ األمؼةص ذكك ا٤ٕٞ٣يةت ا٤ٕ٣
اذلم ي٧س٨ أف حيؽث  ٦ةننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف أف يذىٮركا 

ا ٔ٪ؽ ٮف ٦ُةبل٭٥ اثلٞي٤ح ىلع املك٧٤ني دكف أف  ٦ةتؽيؽن يًٛؿ
لك يٞؽمٮا محبنة ظٞيٞينة تلربيؿ مـا٧ٔ٭٥، كدجًف احلٞيٞح ثأ٫٩ ٣حف 

أ٫٩ ال ي١ٛؿ ث٭ؾق  ٧ة٩يح ٧٠ة٨٦ يف ا٣ٕةل٥ ي١ٛؿ ث٭ؾق ا٤ٕٞ٣يح ا٤ٕ٣
 ٩يح لك مك٥٤. ٧ةا٤ٕٞ٣يح ا٤ٕ٣

 اذلي ينتيغ أن ُفػه ضًلا ٌَ ضلٔق اإلنفان؟ ٌا
ث٧ضؿد أف ٩ؽرؾ أف األقف ا٣يت دٞٮـ ٤ٔي٭ة ظٞٮؽ اإلنكةف 

ة و٤جح يىجط الكؤاؿ ظٮؿ  ة ٨٦  ٦ة٣حكخ أقكن ٞن يججيغ أف ٩ٕؽق ظ
ظٞٮؽ اإلنكةف قؤاالن ٗؿيجنة، ٚإذا ل٥ يكذُٓ املؿء أف يٕؿؼ األقةس 

 –ا١ٛ٣ؿ ٬ؾا ٤ٔي٫ يٞٮـ اذلم األقةس أم – ٦ةاذلم يٞٮـ ٤ٔي٫ ءء 
ـاء إىل يذٮو٢ أف يكذُيٓ ١ٚيٙ  ٦ةك ا١ٛ٣ؿ؟ ٬ؾا لٮظؽة امل١ٮ٩ح األص
" ص" أك" س" ثأف ل٤عس٥ يكذؼؽ٦٭ة أف ل٧٤ؿء ي٧س٨ ا٣يت املٕةيري ْل
  ذاد٭ة؟ املٕةيري ٬ؾق ٚي٫ ديؿقغ ل٥ اذلم الٮٝخ يف اإلنكةف ظٞٮؽ ٨٦

 ري٪ؽ/أكيٞٮؿ 
دس٨٧ اإلماكحلح األكرب يف دٛةوي٢ ٬ؾق ا٣ٌٞيح، ٚعىت لٮ 
إذا  ٦ةأٝؿ اجل٧يٓ ثٕي ا٣ٛ٭٥ حلٞٮؽ اإلنكةف، يجًف ٨٦ امل٭٥ أف ٥٤ٕ٩ 
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ة ٩تجىن ٩ٛف ا٣ٛ٭٥ مل ٕن تنري إحل٫ "ظٞٮؽ اإلنكةف" أـ ال.  ة٠٪ة دمي
 Michael Walzerيس٤ٮكلـر ٦ةكبٕجةرة أػؿل، ٝؽ دسٮف ظضح 

ظضح  مج٫ اع٣ِل أكثأف اال٣زتاـ حبٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ أمؿ اع٣ِل 
م٤ـ٦ح، إال أف الكؤاؿ اذلم ال ي٢ٞ أ٧٬يح ٨ٔ الكؤاؿ الكةثٜ ٬ٮ ٢٬ 

٬ؾا اال٣زتاـ  مج٫ اع٣ِل ٨٦ اجلةظيح ا٤٧ٕ٣يح ىلع أك٬٪ةؾ ادٛةؽ اع٣ِل 
ح ٨٦ األ٬ؽاؼ للك إنكةف يف ا٣ٕةل٥.  1ث٧ٕىن دٞؽي٥ ٩ٛف املض٧ٔٮ

ة ٨٦ ظٞٮؽ  ٦ة٨٦ يكذُيٓ أف حيؽد  ٞن اذلم يججيغ أف يسٮف ظ
ة هل ظٞٮؽ  ٦ةثٕجةرة أػؿل  أكاإلنكةف؟  ٞن ؽد كٚ ٬ٮ األقةس اذلم تي
٬ٮ األقةس اذلم ي٧س٨ ٨٦ ػبلهل اإلصةثح ىلع ٬ؾق  ٦ةاإلنكةف؟ ك
 األقب٤ح/ 
ظٞٮؽ  أك٢ يججيغ أف يسٮف ل٤نٮاذ ٩ٛف احلٞٮؽ اجلجكيح ٬ ( أ
 ا٣ُجيٕيٮف؟  األٚؿادظٞٮؽ األرسة ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة  أكالـكاج 

ؽ املٮاد اإلثةظيح ٨٦ األميةء امل٪ةٚيح ل١٤ؿا٦ح  ( ب ٢٬ يججيغ أف ٩ٕ
 ظؿيح اتلٕجري ل٨ٛ٤ كا٣يت يؤيؽ٬ة ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف؟  أكاإلنكة٩يح 

                                                                    
 .79-78ري٪ؽ، وٛعةت أك1 
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٢٬ يججيغ أال دسٮف ٬٪ةؾ ٝٮا٩ني د٧زي الؿصةؿ كا٣جكةء  ( ت
ـ٥ٔ أ٩ىةر احلؿًلح ا٣جكةايح اذلي٨ ي٪ةدكف ثةملك ٧ة٠ ٦ةثُؿيٞح  اة ثني أكي
 اجلجكني؟ 

األديةف  إىل٢٬ يججيغ أف يسٮف ل٧٤ؿء احلٜ يف اإلقةءة  ( ث
 اإلهل ثةٔذجةر ذلٟ وٮرة ٨٦ وٮر ظؿيح اتلٕجري؟  إىلك

ألم مؼه ظؿيح  أكةم٢ ٢٬ يججيغ أف يسٮف ل٧٤ؿأة احل ( ج
 اثلة٣ر ٨٦ احل٢٧؟  أكاثلةين  أكؿ كإص٭ةض اجل٪ني يف اثل٤ر األ

ؽاـ ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف؟ ( ح ؽ ٔٞٮبح اإٔل  ٢٬1 دٕي

ٌةء اتل٪ةق٤يح  -٢٬ يٕؽ ػذةف اذل٠ٮر ( خ ك٣حف تنٮي٫ اأٔل
 2ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف؟ -لئل٩ةث

                                                                    
ربحني ٦٪٭٥ يذؼػؾكف ك٨٦ املسري أف دبلظِ أف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ال قي٧ة األ 1

ؽاـ ظىت لٮ اكف اجلةين ٦ػ٨ ة ٣ٕٞٮبح اإٔل ة د٧ة٦ن ًن ة ٦ٕةر ٛن الٮٝػخ ٩ٛكػ٫ جنػؽ  ، كيفالكػٛةظني مٮٝ
حلٞٮؽ اإلنكةف. ٚػيف احلة٣ػح اجلكي٥  ا٣ٕؽيؽ ٦٪٭٥ يُةبلٮف ثةتلؽػ٢ ا٣ٕك١ؿم يف ظة٣ح اال٩ذ٭ةؾ

ىل ٬٪ةؾ مؼه كاظؽ ٦ذ٭٥ ثةتلٕػؽم ىلع أركاح اآلػػؿي٨ )ك٦ػ٨ زػ٥ ظٞػٮٝ٭٥ اإلنكػة٩يح( كاأل
ػٌؿض ا٣ٕؽيػؽ ٦ػ٨ األركاح ا٣ربيبػح  ل٤ؼُػؿ ٚي٧ػة يٕةٝت جلؿـ اردسج٫، ثح٪٧ة يف احلة٣ح اثلة٩يح دٕي

ٮب ٚي٫. أكي٧س٨ أف نك٧ي٫ حم ٓ ٗري مٗؿ  ٣ح ٚةم٤ح تلىعيط ًك
٨٦ اذلي٨ يٞٮلٮف ثأف ػذةف اذل٠ٮر ا٩ذ٭ةؾ حلٞػٮؽ اإلنكػةف صػٮرج دي٪حكػذٮف كٚؿيػؽريٟ  2

ـ(، يف أكػرث ٦ػ٨ ٬2009ٮدصـ ك٦ةر٣ني ٦ي٤ٮس يف ٠ذةث٭٥ "اخلذةف كظٞٮؽ اإلنكػةف" )قػربي٪ضؿ، اعـ 
ٓ يف ال١ذةب. يأيت ٬ؾا يف ة ملة يٞٮهل ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني اذليػ٨ يػؾ٠ؿكف  مًٮ وٮرة ٦٪ةٌٝح د٧ة٦ن

ػط ٬ػؾاف 536-534، كاجلػةرد، ص 312-309أف اخلذةف ٨٦ ظٞػٮؽ ا٣ُٛػ٢؛ ا٩ْػؿ يةقػني، ص  ، يًٮ
املؤ٣ٛةف كيكتن٭ؽاف ثأٝٮاؿ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٞؽاٍل إلزجةت ظٞيٞػح أف ٦ػة ي٤ُػٜ ٤ٔيػ٫ احلػٮـ 
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اجلٞةمةت ٬ؾق األقب٤ح ٨٦ ا٣تكةؤالت اجلٮ٬ؿيح ا٣يت دؽكر يف 
ة  ا ك٣بكن ـداد ٬ؾق ا٣تكةؤالت دٕٞيؽن احلةحلح حلٞٮؽ اإلنكةف، كقٮؼ د

كدؿصٓ اكٚح ٬ؾق  ٦1ٓ مٮاو٤ح دٞؽـ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجيح ابليٮلٮصيح،
الكؤاؿ اجلٮ٬ؿم ظٮؿ األقةس اذلم دٞٮـ ٤ٔي٫  إىلا٣تكةؤالت 

ظٞٮؽ اإلنكةف، كاذلم ٨٦ مأ٫٩ أف يٞؽـ إصةثح ألقب٤ح أػؿل ظٮؿ 
ة ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٨٦ ا٣ٕضيت  ٦ةتؽيؽ ٨٦ هل احلٜ يف  ٞن ي٧س٢ ظ

 ٦ٞ٪ٕح ملس٢ ٬ؾق ا٣تكةؤالت.  أكأ٫٩ ٣حكخ ٬٪ةؾ إصةثةت مةٚيح 
كىلع أيح ظةؿ يؽرؾ املؿء ث٧ضؿد ٝؿاءة ٠ذةثةت ٦٪ْؿم ظٞٮؽ 

يح كاحليةديح،  إىلاإلنكةف ز٥ دٛذٞؿ ٝةا٧ح ظٞٮؽ اإلنكةف  ٔٮ املًٮ
ةوح ثةلنؾكذ اجلجيس جلةؾ كجلبلظِ ىلع قبي٢ املسةؿ، امل٪ةٝنح اخل

دك٩ٌل، ظير يٕرتؼ يف أظؽ املٮآً ٨٦ ٠ذةث٫ حبٞيٞح ٦٭٧ح ظير 
يٞٮؿ/ "د٪ْؿ ُٝةاعت ٠جرية ٨٦ املضذ٧ٓ يف اكٚح ادلكؿ ك٥ْٕ٦ 

، ٧ة٦ةرقةت ٗري أػبلٝيح دةالنؾكذ اجلجيس ثٮو٫ٛ مم إىلالنٕٮب 

                                                                                                                                     

ٌةء اتل٪ةق٤يح لؤل  يح كأف هل ٔٮاٝت ق٤جيح ثة٣جكجح ل٧٤ؿأة. اإلقبل٩٦ىث تؿ٫٦ الرشيٕح تنٮي٫ اأٔل
ىلع قبي٢ املسةؿ، لبلَبلع ىلع ٦٪ةٝنح ظٮؿ ٤ٔػ٥ الٮرازػح كاإلجنػةب االوػُ٪ةيع راصػٓ  1

الكيػ٨، كركث ديػتل، كبػٮؿ  -درييػـ مػٮدلرز- املٞةالت ا٣ٕؽيؽة ذات الى٤ح ٨٦ ٠ذةثةت ٦ةرم
 Biomedicine, the Familyٚبلردي٪٘ؿبؿكؾ، "ا٣ُت ابليٮلٮ  كاألرسة كظٞٮؽ اإلنكةف" 

and Human Rights  ـ(.2002)ال٬ةم، دل٤ح لكٮيؿ ل٤ٞة٩ٮف ادلكيل، اعـ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
206 

 ٦ةؿ أك"1ككوٙ ٬ؾق األمٮر ثةالحنؿاؼ كالنؾكذ ْل ال٤٘ح الكةاؽة.
أٝؿ صةؾ دك٩ٌل ثأف ٥ْٕ٦ مٕٮب ا٣ٕةل٥  ٦ةبلظ٫ْ املؿء أ٫٩ ثٕؽي

ـاؿ يٞٮؿ ثأف النؾكذ اجلجيس ٧ةدؿٚي ٝجٮؿ ٬ؾق امل رقةت أ٫٩ ال ي
الن أكز٥ يٞٮؿ حم 2ظٜ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ال جيٮز ل٤٪ةس ا٩ذ٭ة٫٠،

ادلٚةع ٨ٔ رؤيذ٫ أ٫٩ ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٦ؽل االم٧زئاز اذلم ٝؽ دثريق 
 ٭ة ال دـاؿ أظؽ ظٞٮؽ اإلنكةف.رقةت إال أ٧٩ة٬ؾق امل

يح ثني  كظىت لٮ أٝؿكا صؽالن ثأف ا٣ٕبلٝةت اجلجكيح ا٣ُٔٮ
ة، ٚبل ي٧س٨ابلة٣٘ني ٨٦ ٩ٛف اجلجف د٧س٢ ا٩ذ٭  ةاكن أػبلٝينة وةرػن

٨٦ ٦٪ْٮر ظٞٮؽ اإلنكةف دربيؿ اتل٧يزي ًؽ احلةالت اجلجكيح 
يذ٧ذٕٮف اجلةدرة، ٚػ "امل٪عؿٚٮف" ك"امل٪عُٮف" ك"امل٪ذ١كٮف ُٚؿينة" 

 ٧ةث٪ٛف احلٞٮؽ ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة ٗري٥٬ ٨٦ املكذٞي٧ني أػبلٝينة، ٠
 إىلامل٪ذ٧ني  جيت أف ي٨٧ٌ هل٥ ا٣ٞة٩ٮف ٬ؾق احلٞٮؽ، ذلٟ أف

يـالٮف ٨٦ أٚؿاد املضذ٧ٓ اإلنكةين ث٘ي اجلْؿ ال اجلجكيح األ٤ٝيةت
املضذ٧ٓ كًلؿا٬يذ٫ هل٥، كهلؾا ٤ٚ٭٥ احلٜ يف  ؾا٨ٔ ث٘ي ثٞيح ٬

 ا٣ٞة٩ٮ٩يح كاتل٧ذٓ ثسةٚح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕرتؼ ث٭ة دكحلنة.يح ٧ةاحل
                                                                    

 .233صةؾ دك٩ٌل، ص 1
ينري ٬ؾا ٧ً٪ينة 2  ، ك٦ػٓ ٬ػؾا لٮيح ىلع احلس٥ ادلي٧ٞػؿايطكأف حلٞٮؽ اإلنكةف األ إىلكٝؽ ي

ػة يف املٞػةـ امل٪ةقػت  ٞن أف األدكار يجػؽك أ٩٭ػة دجػؽ٣خ، كأف ظٞػٮؽ اإلنكػةف  إىلٚكٮؼ أمري الظ
ػٌٕخ لىة٣ط ادلي٧ٞؿاَيح.
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دٞٮـ دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع ١ٚؿة أف ل٤برش ظٞٮٝنة أقةقيح 
ل١يٛيح ثة٣جكجح  ٦ة٦ٕي٪ح ملضؿد أ٩٭٥ ٨٦ أٚؿاد املضذ٧ٓ اإلنكةين، أ

داـ أ٫٩ م٤زتـ ثةحلؽ األدىن  ٦ة- اػذيةر النؼه جل٧ٍ ظيةد٫
ٚ٭ؾا أمؿ ػةص ثةملؿء كال ي٭٥ يف  -٣ٕةـملذ٤ُجةت ا٣ٞة٩ٮف كاجلْةـ ا

ذلٟ ٠يٙ يٕحل املؿء ظيةد٫ ٔبل٩يح يف املضذ٧ٓ. كال تذةج ظٞٮؽ 
د٥٤ٕ، كال ي٧س٨ أف يٛذٞؽ٬ة املؿء ٍٚٞ ألف ٦ٕذٞؽاد٫  إىلاإلنكةف 
 1أق٤ٮب٫ يف احليةة يج٫ٌ٘ ثٞيح املضذ٧ٓ. أكيف احليةة 

٥ مم ٓ قةثٜ ٦ ة٬ؾا ىلع الٗؿ ٨ ٩ٛف يٞٮهل صةؾ دك٩ٌل يف مًٮ
 ال١ذةب/

 االػذبلٚةت إ٫٩ ٨٦ ا٣ٕجر أف ٤ُ٩ت ٦ٕةم٤ح كاظؽة لاكٚح
كجلؾ٠ؿ ىلع قبي٢ املسةؿ ٨٦ يذعؿمٮف صجكينة  ٔيح،٧ةا٣ٛؿديح كاجل
ا٣ٕ٪رصيني املعجني ل٤ٕ٪ٙ مم٨ يذزلذكف خبُٙ ا٣٘ؿبةء  أكثةألَٛةؿ 

 2كدٕؾيج٭٥ كاملبرشي٨ ادليجني اذلي٨ يٞذ٤ٮف ٨٦ يؿٚي أذ٪ةؽ دية٩ذ٭٥.
ٝجٮؿ  إىلدؽٔٮ ثإحلةح  ٝة٩ٮ٩يح دل٧ٮاعت ًٍ٘ ثة٣ُج٬ٓ٪ةؾ 
ا كيصؽ ٝف اكزٮحليك ٧ة٦س٢ ٬ؾق امل رقةت يف الٮاليةت املذعؽة، كمؤػؿن

                                                                    
 .  237-236صةؾ دك٩ٌل، وٛعةت 1 
 .207صةؾ دك٩ٌل، ص  2
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رقةت، ٚ٭٢ ٧ةدأقحف ٦٪٧ْح دتجين ٦س٢ ٬ؾق امل إىلييؽىع مة٩ٌل يؽٔٮ 
أف اثلٞةٚح  صةؾ دك٩ٌل ال يٞج٢ املذعؿمني صجكينة ثةألَٛةؿ ملضؿد

ثٕؽ؟ ٚإذا أٝؿ ا٣ٞة٩ٮف يف الٮاليةت املذعؽة ا٣٘ؿبيح ل٥ دٞج٤٭٥ 
ـاؿ أ٤ٗجيح قاكف ا٣ٕةل٥ يؿكف ٬ؾق امل ٧ةد٭٥ ثح٪٧ةث٧٪ْ رقةت ٧ةال ي
رقةت ث٘يٌح كين٧زئكف ٦٪٭ة ٢٬ قيىجط اتلعؿش اجلجيس ةمم

ة جلؽحلح  ٞن ة م١ٛٮالن ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف كحيج٫ اجلةس كٚ ٞن ثةألَٛةؿ ظ
٩ٌل ك٬ٮ أظؽ امل٪ْؿي٨ صةؾ دك٩ٌل؟ ٨٦ الٮاًط ٨٦ ػبلؿ ٠ذةثةت دك
ة ٨٦ ظٞٮؽ  ٦ةال١جةر ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف أف الكؤاؿ ظٮؿ  ٞن ي٧س٢ ظ

يح كاحليةديح، كإف ثٌف دك٩ٌل زةثذنة ىلع  ٔٮ اإلنكةف أمؿ يٛذٞؽ املًٮ
ذةب اجلي٢  مٮ٫ٛٝ ٨٦ رٚي املذعؿمني ثةألَٛةؿ صجكينة، ٚٞؽ يأيت ٠ي
َٛةؿ اتلةيل دلٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف كيؤيؽكف اتلعؿش اجلجيس ثةأل

ال يٞج٢ صةؾ دك٩ٌل  ٧ةد٤جيح ملُة٣ت ظٞٮؽ اإلنكةف ىف ا٣ٕةل٥. رب
املذعؿمني صجكينة ثةألَٛةؿ أل٫٩ يؤ٨٦ ثأ٫٩ جيت أف دسٮف ٬٪ةؾ 
ثٕي ا٣ٞيٮد األػبلٝيح، ك٣س٨ لؤلقٙ ال يٞؽـ ٧٩ٮذج ظٞٮؽ 

 اإلنكة٩أيح ٝيٮد أػبلٝيح ٨٦ ٬ؾا اجلٮع.
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ٔذج ضلٔق اإلنفان   اتلِاكض يف ٍُ
ؿ كط أف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف د٭ذ٥ يف املٞةـ األ٨٦ الٮاً

"احلؿيةت". ٚ٭٢ ٨٦ امل٧س٨ أف دسٮف ثٕي احلٞٮؽ  أك"ثةحلٞٮؽ" 
دلذ٧ٓ ظٞيٞح كصٮب ٚؿض  أكظٞٮٝنة ٤ُ٦ٞح أـ ٢٬ قذؽرؾ لك دك٣ح 

ذا ٨ٔ ظؿيح املٕذٞؽات ٦ةرقح د٤ٟ احلٞٮؽ؟ كةثٕي ا٣ٞيٮد ىلع مم
بلف ( 18٨٦ٔرش )اثلة٦٪ح  دةةامل د٪ه رقةت ادليجيح؟٧ةكامل  اإٔل

يٌل/ "للك مؼه ظٜ يف ظؿيح ا١ٛ٣ؿ ٦ة ىلع اإلنكةف حلٞٮؽ ا٣ٕة٣ِل
٦ٕذٞؽق،  أككالٮصؽاف كادلي٨، كين٢٧ ٬ؾا احلٜ ظؿيذ٫ يف د٘يري دي٪٫ 

رقح ٧ة٦ٕذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ كامل أككظؿيذ٫ يف إّ٭ةر دي٪٫ 
 ؽق."ىلع ظ أكـ املؤل ٦ةٔح، كأة٦ٓ دم أككاتل٤ٕي٥، ث٧ٛؿدق 
يؿ دُٰٕ ا٩ُجةاعن ثأف ثٕي ظٞٮؽ اإلنكةف ظٞٮؽ ٦ةك٬ؾق آف 

ري ٝةث٤ح ل٤ذٛ  ض ظير دٞٮؿ/ أك٤ُ٦ٞح ٗك
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ٦ٓ ٔؽد ٨٦ احلٞٮؽ  يذٕةم٢ اإٔل

ري ٝةث٤ح ل٤ذٛ اجلٞةش، ك٬ؾا يٕين  أكض أكثٮوٛ٭ة ظٞٮٝنة ٤ُ٦ٞح ٗك
اة كاحلؿيح أككأ٫٩ ال ٦ربر تلٞٮيي ٬ؾق احلٞٮؽ، ك٨٦ ٬ؾق احلٞٮؽ امل

ة احلٜ يف  ٌن يف ال١ؿا٦ح كاحلٞٮؽ اإلنكة٩يح؛ ك٨٦ ٬ؾق احلٞٮؽ أي
يح ا٣يت يٮٚؿ٬ة ا٣ٞة٩ٮف ىلع ظؽ قٮاء، ٧ةـ ا٣ٞة٩ٮف كاحل٦ةاة أأكاملك
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ـ حم٧١ح مكذ٤ٞح كحمةيؽة، كاحلٜ يف ٦ةكاحلٜ يف املعة٧٠ح ا٤ٕ٣٪يح أ
ٔذٞةد اة يف ظٞٮؽ الـكاج كا٣ُبلؽ، كظؿيح ا١ٛ٣ؿ كاالأكالـكاج كاملك
ظؿيح د٘يري ادلية٩ح كظؿيح ا٢٧ٕ٣ كظؿيح اػذيةر  يف ذلٟ ٧ةكادلي٨ ث

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف أيح ٦ٕةيري د٪ةيف  امل٭٪ح"، كال يٞج٢ اإٔل
 ٬1ؾق ا٣ٞٮا٩ني.

يؿ ٬ؾا ابليةف اجلؿمء ظير دٞٮؿ/ "ال يك٧ط ٦ةز٥ د٨٤ٕ آف 
ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف ثٛؿض أم ٝيٮد ىلع ٦ٕذٞؽات 

ك٬ؾا ٬ٮ ثيةف آػؿ  2النؼه/ ٚعؿيح ادلي٨ ظؿيح ٗري مرشكَح."
 اإلقبلـيؿ، ٚة١ٛ٣ؿة الؿاحكيح يف ٠ذةث٭ة ْل أف ٦ة٦ؾ٢٬ ٨٦ آف 

اتل٤ٞيؽم ال يذٮاٜٚ ٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف كذلا ي٤ــ د٘ريق، كيف احلٞيٞح 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ىلع أ٫٩ ةد٪ه امل دة اثلة٦٪ح ٔرش ٨٦ اإٔل

 أكح يف اتل٧كٟ ثؽي٪٫ "كظؿيذ٫ يف إّ٭ةر دي٪٫ ألم إنكةف احلؿي
                                                                    

 .78كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف إ٣زياثير ٦ةيؿ، " 1
ػٓ 168كظٞٮؽ اإلنكةف"، ص  اإلقبلـآف إ٣زياثير ٦ةيؿ، " 2 . تنػري آف ٦ػةيؿ ٩ٛكػ٭ة يف مًٮ

قةثٜ ٠يٙ أف ٬٪ةؾ ظٞٮٝنة ٔؽيؽة ٣حكخ ظٞٮٝنة "٤ُ٦ٞح"، كرب٧ة أ٣ٞخ آف ٦ػةيؿ ث٭ػؾق املػـا٥ٔ 
ـء ٨٦ ٠ذةث٭ة يف حم جة٣ٖ ٚي٭ة يف ٬ؾا اجل كمٮٝٛػ٫ ٦ػ٨ ظؿيػح ادليػ٨،  اإلقػبلـ٣ح ٦٪٭ة ال٩ذٞةد أكال٧ي
. ٧٠ة دٞٮؿ ٦ػةيؿ اإلقبلـًٮع ٩ٞةم٭ة ظٮؿ ظس٥ الؿدة يف ظير د٤ٌف ثذرصحيةت ال و٤ح هلة ث٧ٮ

ٓ آػؿ يف ٠ذةث٭ة )ص  (/ يٞؿ ا٣ٞػة٩ٮف ادلكيل ثػأف ٬٪ػةؾ ا٣ٕؽيػؽ ٦ػ٨ احلٞػٮؽ ٣حكػخ 77يف مًٮ
أز٪ػةء  أكدٕؽي٤٭ة يف ظةالت اقتس٪ةايح ٦سػ٢ ظػةالت احلػؿكب  أكظٞٮٝنة ٤ُ٦ٞح كي٧س٨ د٤ٕيٞ٭ة 

ا  أكا٣ُٮارئ ا٣ٕة٦ح  ذجةرات امل٭٧ح." يف ا٣ْؿكؼ ا٣ٕةديح ٩ْؿن  بلٕي األ
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٦ٓ  أكرقح كاتل٤ٕي٥، ث٧ٛؿدق ٧ة٦ٕذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ كامل
دة ظٞيٞح ةد٪ه ٤ٔي٫ ٬ؾق امل ٦ةىلع ظؽق،" ٚ٭٢  أكـ املؤل ٦ةٔح، كأةدم

 أـ أ٩٭ة دلؿد ٦ْة٬ؿ ػةدٔح؟
كجلٛرتض أف دي٪نة ٨٦ األديةف ال يٞؿ الـكاج ثني ادلية٩ةت 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ ةذ٤ٛح، ٚ٭٢ تُل املاملؼ دة اثلة٦٪ح ٔرش ٨٦ اإٔل
ة مل ٞن ق ال يذٮٝٙ أكدٞٮهل أيؿي٨  ةاإلنكةف ٬ؾق ا٣ٕٞيؽة ادليجيح؟ كٚ

األمؿ ىلع دلؿد أرتاض ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل حلٞٮؽ اإلنكةف ىلع ٬ؾق 
 اتلؽػ٢ ا٣ٕك١ؿم ظير دٞٮؿ/  إىلا٣ٕٞيؽة ث٢ ٝؽ يى٢ األمؿ 
ظىت كإف اكف ٬٪ةؾ ثٕي  -  دل٤٧٭ةت يف٦ةإذا ادٛٞخ احل١ٮ

ىلع أف الـكاج ثني ادلية٩ةت ي٧س٢ أظؽ ظٞٮؽ اإلنكةف  -املسجُني
ا٣ٕةمليح، أم أ٫٩ ظٜ رضكرم لىٮف ٠ؿا٦ح اإلنكةف كيكذُيٓ 

يذ٫ ث٢ كجيت ٤ٔي٭٥ ذلٟ، يىجط اتلؽػ٢ اذلم ال ةاآلػؿكف مح
٫٩ يربرق كال ي٧س٨ كو٫٧ ثأ ٦ةهل  1يسٮف ثةلرضكرة دؽػبلن ٔك١ؿينة

 2ا٦ربيةيل. دؽػ٢
 

                                                                    
أ٫٩ ال يـاؿ ػيةرنا مم١٪نة إذا أوػجط رضكرينػة ك٬ػؾا  إىلينري ٝٮهلة "ك٣حف ثةلرضكرة" ٧ً٪ينة 1 

 لك٫ بكجت أف اجلةس ال يٕذٞؽكف ثىعح الـكاج ثني ادلية٩ةت. 
 .32ق، ص أكأري٨  2
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رتض أ٫٩ يؽ٥ٔ  ٠يٙ ي٧س٨ جلْةـ ٨٦ األ٧ْ٩ح الكيةقيح يٛي
ذٞةد ادليين؟  ظٞٮؽ اإلنكةف أف يسٮف يف صٮ٬ؿق ًؽ ظؿيح األ

ا، ْل أف ظؿيح ادلي٨ ٣حكخ  يؿ دٕؿٚ٭ة٦ةكآف  ٣س٨ احلٞيٞح، صيؽن
ؤل 1ٗري ٦ٞيؽة. أكظؿيح ٤ُ٦ٞح  يؿ ا٣يت ٦ةة ىلع ٬ؾا، دٕؿؼ آف كٔك
ة يٞؿ  اإلقبلـدجذٞؽ رؤيح  ري٬ة أف ٬٪ةؾ ٩ىن ظٮؿ "ظؿيح ادلي٨" ٗك

ة مل ٞن د٪ه  ةرصاظح ثٕؽـ كصٮد ءء يكُل ظؿيح ادلي٨ امل٤ُٞح، ككٚ
دة اثلة٦٪ح ٔرش )ابل٪ؽ اثلة٣ر( ٨٦ ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل ل٤عٞٮؽ ة٤ٔي٫ امل

ة  ٞن الكيةقيح كاملؽ٩يح أف احلٜ يف ظؿيح ادلي٨ كاملٕذٞؽات ٣حف ظ
ة، ك٬٪ةؾ دٞييؽ ث ٞن دة ثأف ظؿيح املؿء يف إّ٭ةر دي٪٫ ةذ٤ُج٫ املد ٧ة٤ُ٦

ك٦ٕذٞؽاد٫ ٝؽ فٌٓ بلٕي ا٣ٞيٮد ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف كا٣يت 
ؽ رضكريح ل٤عٛةظ ىلع الك٥٤ كاجلْةـ كالىعح  األػبلؽ ا٣ٕة٦ح  أكدٕي

 احلٞٮؽ األقةقيح كظؿيةت اآلػؿي٨. أك
٦ٛةرٝح كاًعح، ك٬ؾا  أكيؽؿ ٬ؾا بنلك كاًط ىلع كصٮد د٪ةٝي 

ة ل٤ض٧يٓ،  ٬ٮ د٪ةٝي دٕةحل٥ ظٞٮؽ اإلنكةف اذلم جيت أف يسٮف كاًعن
رضكرة لٮصٮد ثٕي ا٣ٞيٮد ىلع احلٞٮؽ كاحلؿيةت،  ٧ةظير أف ٬٪ةؾ داا

                                                                    
ذٞػةد ثة1ٞ٣  ٤ػت، كيف الٮاٝػٓ ٣ػحف إال إذا أراد املؿء ثُجيٕح احلةؿ ثةحلؿيح ادليجيح ظؿيػح األ

يٕذٞؽق املؿء ث٤ٞج٫، ك٦ٓ ذلٟ ٚبل يجؽك أف ٬ؾا ٬ٮ املٕػين اذلم  ٦ة ٝيٮد ىلع أيح ٬٪ةؾ قبي٢ ٣ٛؿض
ذٞةد ا٤ٕ٣ين كاليم ك١٬ؾا.   دذعؽث ٔ٪٫ املةدة اثلة٦٪ح ٔرش إذ دذعؽث ٨ٔ األ
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كاأل٥٬ ٨٦ ذلٟ ثة٣جكجح جل٧ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف أف أم ءء ػةرج 
 . كاحلؿيةت احلٞٮؽ مكُل تخ ٬ؾا كَلٔ٪٫ الثؽ كأف يذ٥ ر٫ٌٚ 
٬ؾا اتل٪ةٝي بنلك صيؽ يف ظؽيس٫ ٨ٔ  ظؽد الرم أل١ك٪ؽر

يف ٦٪ةٝنح مؽيؽة النج٫ ثةتل٪ةٝي اذلم حيذٮم ٤ٔي٫ ٧٩ٮذج  1"ال٤يرباحلح"
يذ٫ ٚيٞٮؿ/  ظٞٮؽ اإلنكةف، يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ي٤ؼه أل١ك٪ؽر ًٚؿ

 املنلكح ٬ٮ ٠ذةث٫[ أف مىؽر اثلة٨٦ ]٨٦ ا٣ٛى٢ يف رأي٪ة
ك٣س٨  اتلٕجري، حلؿيح امل٧زية الك٧ح د٧س٢ا٣يت  اتلٞيي٧يح احليةديح
 إظؽاث دكف اتلٞيي٧يح احليةديح ي١٧٪٭ة د٥ٔ أػبلٝيح ٩ْؿيح الدٮصؽ
قٮؼ دْ٭ؿ أف ثٕي املكةا٢  أػبلٝيح ٩ْؿيح أم ٚإف د٪ةٝي،

ٮب ٚي٭ة كد٤ُت قذْ٭ؿ  ٧ةكدذ٤ُت ثٕي اتلٕـيـ ا٣ٞة٩ٮين هلة، ٠ مٗؿ
٨٦ ثٕي األٕٚةؿ  يح ا٣ٞة٩ٮ٩يح٧ةاحل إىلأف ثٕي املىة٣ط يف ظةصح 

 إىل دؤدم ٧ةامل٪ٞٮ٣ح رب كالؿقةا٢ اتلٕجري كقةا٢ د٭ؽد٬ة.ك٣س٨ ا٣يت
ٮبح د٭ؽد مح ة ةيح املىة٣ط امل٤ُٮب محةكصٮد ظة٣ح ٗري مٗؿ ٞن يذ٭ة )كٚ

 اتلٕجري ل٤٪ْؿيح األػبلٝيح املٕ٪يح(؛ كبىٮرة ١ٔكيح ٚإف ٧ٝٓ ٬ؾا
املكذؼؽ٦ح ٚي٫  الٮقةا٢ أكؿ( كاأل حمذٮاق )املكةر ٨٦ ظير ٦ةإ

                                                                    
 Is There a Right of Freedomا٩ْؿ الرم أل١ك٪ؽر، " ٢٬ ظؿيح اتلٕجػري ظػٜ؟"1 

of Expression (New York: Cambridge 

University Press, 2005.٨٦ ال١ذةب ٓ  (، يف أكرث ٨٦ مًٮ
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ٮبح كحيِل املىة٣ط كدؿقيغ األ إىليؤدم  اثلةين( ٝؽ )املكةر ًةع املٗؿ
ة تل٤ٟ اجلْؿيح األػبلٝيح(. كبةتلةيلةامل٤ُٮب مح ٞن  ال ي٧س٨ يذ٭ة )كٚ
 ك٬ٮ األػبلٝيح، ل٤٪ْؿيح املؼة٣ٙ الٌةر ثةتلٕجري أف تك٧ط ل٤ع١ٮ٦ح

 يح٧ةحب ةبلحاملُ ي١٧٪٭ة ال األػبلٝيح اجلْؿيح أف ثؽكرق، يٕين ٦ة
ذلٟ  ٨٦ ثؽالن  إظؽاث د٪ةٝي ثني. ث٢ جيت ٤ٔي٭ة دكف الٌةر اتلٕجري
 ٦ٓ يتكٜ اذلم ثةتلٕجري ٍٚٞ ح٧ةالٌةر كالك اتلٕجري ث٧ٞٓ املُةبلح
٥ ٨٦ أف ٔؽـ احليةديح اتلٞيي٧يح أ٬ؽاؼ  اجلْؿيح، كذلٟ ىلع الٗؿ
 1اتلٕجري. ظؿيح ي٪ةٝي

حيذبلف ٩ٛف املكذٮل ز٥ يٞٮؿ أل١ك٪ؽر ثأف ال٤يرباحلح كادلي٨ 
 اذلي٨ اإلنكةف ظٞٮؽ داعة يتج٪ةق اذلم املٮٝٙ ٩ٛف ٬ٮ ك٬ؾا املٕؿيف
٥ كىلع اإلنكةف، ظٞٮؽ مكُل تخ ادلي٨ يؿٌٚٮف  االٝذجةس أف الٗؿ
 اكمبلن  ذ٠ؿق ٨٦ ثؽ ال أ٫٩ إال َٮي٢ اٝذجةس أل١ك٪ؽر ٠ذةب ٨٦ اتلةيل
اقذٕؽاد لئلٝؿار ّؿي٨ ا٤ٞ٣ح اذلي٨ دلي٭٥ ةلٟ ألف أل١ك٪ؽر ٨٦ امل٪كذ

يذ٤ٕٜ ثٌٞيح ال٤يرباحلح كادلي٨،  ٧ةثةقت٪ذةصةد٭٥ ا٣يت دٮو٤ٮا إحل٭ة ٚي
 يٞٮؿ أل١ك٪ؽر/ 
 ٩ٛف حيٮزاف كادلي٨ ال٤يرباحلح االقت٪ذةج ثأف إىل كو٤خ ٣ٞؽ
ـ٧ٔ٭ة لك ٦٪٭ املٕؿٚح كأف املٕؿيف، املكذٮل ٦ٕؿٚح ظٞيٞحن هلة  ٧ةا٣يت ي

                                                                    
 .185أل١ك٪ؽر، ص 1 
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 ٠ُؿيٞذةف ٬٪ة ك٣حكخ كا٩،٢ٕٞ٣ٛف الى٤ح اتلةرخييح ثةتلضؿبح 
ك٣حكخ ٬٪ةؾ  حلرباحلح؛ أك٩يح ٧ةل٧٤ٕؿٚح/ َؿيٞح ديجيح كأػؿل ٤ٔ

٤ ة. ك٩تيضح أك٩يح ٧ةظٞةاٜ َةاٛيح ٔك ٕن  ل٤ٮظؽة املٕؿٚيح حلرباحلح ٦
ا٣يت  ادليجيح ا٣ٕٞةاؽ ثؿٚي ٔٞةاؽ٬ة ال٤يرباحلح جيت أف دؿقغ
٭ة، ٣حف  إىلٕٞةاؽ ػبلؿ ك٥٬ احليةديح حبير دؽٚٓ ٬ؾق ا٣ ٨٦ دٕةًر

اجلُةؽ اخلةص ٚذ٢ْ ٬ؾق ا٣ٕٞةاؽ ثةٝيح ك٣س٨ ثبل أزؿ، ث٢ ٨٦ 
ة ػبلؿ  إىلٔؽـ اقت٪ةد٬ة  أككإزجةت ٠ؾث٭ة  لٮص٫ ٦ٞةث٤ذ٭ة كص٭ن

ـ٥ٔ ا٣ٕؽيؽ ٨٦  ٧ة٩يح ٧٠ة٦ربرات ظٞيٞيح. ال٤يرباحلح ْل دي٨ ا٤ٕ٣ ي
أف الؿؤل  أكْل ١ٚؿة زااٛح  ال٤يرباحلح أف اجلٞةد، كال يٕين ٬ؾا

ا ل٤يرباحلح ْل آراء ظٞيٞيح، ث٢ إف  ة مٌةدن ٛن  ٦ةادليجيح ا٣يت دأػؾ مٮٝ
 ٬ؾا ٬ٮ أف الكن ٨٦ ال٤يرباحلح كاملٕذٞؽات ادليجيح امل٪ة٬ٌح هلة يٕ٪ي٫

دؽكر يف ٩ٛف ا٤ٛ٣ٟ كد٤ًف ث٧ـا٥ٔ ٦ذٌةربح ٚي٫، كال تذ٢ 
ة حبير د٢ْ ظيةديح ٗري ٛن  ٤ٕٜيذ ٧ةٚي ٦ذعزية ال٤يرباحلح مكذٮل خمذ٤

حمؽكد ثٕيؽ  دلةؿ يف احلٞيٞح إىلؿ اتلٮو٢ أكحي اذلم ادليين ثةجلؽؿ
 ال٤يرباحلح. ٩ُةؽ ٨ٔ

 ٧ةكب٭ؾا يذٌط أف ال٤يرباحلح كادلي٨ ٦ذ٪ةٚكني ٦ٕؿٚيني هل
ىل دال٣ح كاًعح ٦جذؾ٣ح كْل أف كدالتلني أقةقحذني، ادلال٣ح األ
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اكٚح ظٞيٞح املٕذٞؽات األقةقيح امل٧زية ل٤يرباحلح تكذ٤ــ زيٙ 
٭ة، كدأيت ٬ؾق املٕةين ال٧ٌ٪يح ال١سرية  املٕذٞؽات ادليجيح ا٣يت دٕةًر

ذلٟ كاذلم ي٧س٢  ٨٦ كاأل٥٬ اتل٪ةٝي، ٩تيضح ٦جةرشة ٣ٞة٩ٮف ٔؽـ
٭ة أف ال٤يرباحلح ـء األكرب ل٤عضح ا٣يت أوٗٮ  دؿقيغ ي١٧٪٭ة ال اجل

 ال٤يرباحلح )كد٘ؿم ٗري ادليجيح ا٣ٕٞةاؽ كرٚي األقةقيح ٦جةدا٭ة
ٓ ٨ٔ ثةدلي٨ ـ٥ٔ ػبلؿ ا٣ٕة٦ح( ٨٦ الكيةقةت ًك ثأ٩٭ة تكذٮ٨َ  ال
ة ٦ٕؿٚينة ةاعمل ٛن ظٞةا٫ٞ ال  اعل٥ ادلي٨، يكذٮَ٪٫ اذلم ذلٟ ٨ٔ خمذ٤

حلٞةا٫ٞ  ٨٦ ػبلؿ اعل٥ يي٪ْؿ ٧ةدٞٮض احلٞةاٜ ادليجيح كظكت، كإ٩
خ ظٞةاٞ٭٥  اذلي٨ خلٟأك ٝج٢ ظٞةاٜ ٦٪ُٞيح ظىت ٨٦ أ٩٭ة ىلع ًٝٮ

يكذُيٓ املؿء أف يتجىن ٨٦ ػبلهل  ٦ٕؿيف ٦٪ْٮر ادليجيح. اليٮصؽ
 دٛؿض أف يججيغ ال ادلك٣ح يؿ كا٣ٞٮؿ ثأف٦ةاآلراء ا٣يت دٞٮؿ ث٭ة آف 

ا٣ٞيةـ ث٭ؾا يٕؽ  ٬ؾق اآلراء ىلع راعية٬ة، ٨٦ ٗري أف يؤ٨٦ ثأف
ؤل  ٨٦ ٩ٛك٭ة دٕؿؼ ال٤يرباحلح أف ٧ة١ٚ ذلٟ، ىلع ةكا٩ذاكقح ذاديح. ٔك

ة"  أف ي٧س٨ ادليين املٕذٞؽ أف َؿح ١ٚؿة ػبلؿ يسٮف "وعيعن
٫ ٨٦ ػبلؿ أف الي٧س٨ ك٣س٨ يذ٧٫ةحل يسيف ٧ةث ٧ةك٦٭  يذ٥ ًٚؿ

ظٞةاٞ٭ة ٨٦ ػبلؿ  دىٮغ ا٣يت د٤ٟ الكيةقح ا٣ٕة٦ح ا٣ٕة٦ح، الكيةقح
كظؽة  مكذٮيةت ٦ٕؿٚيح خمذ٤ٛح، ١ٚؾلٟ ث٪ٛف ا٣ٞؽر جنؽ أف

 املٕؿٚح دٞٮض ال٤يرباحلح.
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 ٧ة"البلأدرم" ٚيىلع املؾ٬ت  ي٧س٨ ل٤يرباحلح أف دؿدسـ
ث٭ة.  اخلةوح حبٞيٞذ٭ة يذ٤ٕٜ ٧ةٚي ٣حف ك٣س٨ احلٞةاٜ، ثجٕي يذ٤ٕٜ

 ةاالقذٞبلحلح )َةمل ٝي٧ح ىلع ال٤يرباحلح ٗري األديةف ٝؽ يؿدسـ تكة٦ط
٬ؾق  ٝؽ يؿدسـ تكة٦ط أك أف ٬ؾق األديةف ال د٭ؽد االقذٞبلحلح(،

 ٨٦ ٔ٪يٙ ٢ٕٚ رد ٝؽ حيؽث اتلٕىت ادليين ثأف اتلججؤ ىلع األديةف
ا٣تكة٦ط ذاد٫، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل  ٨٦ أكرب ظؽ إىل ال٤يرباحلح ي٥ْٕ أف مأ٫٩

ظٞةاٞ٭ة  ىلع ال٤يرباحلح ٗري األديةف ي٧س٨ أف يؿدسـ تكة٦ط
ة ذادينة. ٌن  املعذ٤٧ح دكف أف دٮاص٫ د٪ةٝ

 ادليجيح اآلراء القتجٕةد الٮظيؽ الكجت كيف اجل٭ةيح ٩ؽرؾ أف
آراء  أكال٤يرباحلح  اآلراء لىة٣ط - ا٣ٞييح ا٣ٕة٦ح الكيةقح اعل٥ ٨٦
النؼه  اخلةَبح، ٣س٨ دس٨٧ منلكح اآلراء د٬ٟ٤ٮ  –أػؿل
 اخلةَبح اآلراء اقتبىةؿ اخلُأ ٨٦ أ٫٩ يٕذٞؽ اخلةوح أ٫٩ ال٤يربايل

 ثُؿيٞح ٝييح...
٥ ال٤يرباحلح ٣حأكإف حم جتةق اآلراء ادليجيح ٨٦ ػبلؿ  احليةديح ٔز
كيجذش ٨ٔ ٬ؾا ا٣ٛن٢ د٪ةٝي  ٣ح ٚةم٤ح،أكْل حم املٕؿيف اال٦ذ٪ةع

 د٤ٟ جتةق ٍٚٞ حمةيؽة دسٮف أف ي١٧٪٭ة ال٤يرباحلح كاًط؛ إذ أف
 يٕين ٦ة ك٬ٮ ال٤يرباحلح، ٦جةدئ ٦ٓ دذٮاٜٚ ا٣يت ادليجيح كاآلراء األديةف
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 بنلك صـيئ ثأ٩٭ة احليةديح جتةق املٕذٞؽات ال٤يرباحلح دٕؿيٙ د٥ إذا أ٫٩
ا ادليجيح . ٚكٮؼ دسٮف ال٤يرباحلح أمؿن  1مكذعيبلن

 بنأف وةٗ٭ة أل١ك٪ؽر ا٣يت احلضش ي٧س٨ ويةٗح ٩ٛف
 ل٧٤ؿء املٕةرصة،ظير ي٧س٨ اإلنكةف ظٞٮؽ ظٮؿ ظؿًلح ال٤يرباحلح
 "٧٩ٮذجرباحلح" يف الالكـ الكةثٜ ثس٧٤ح لك٧ح "ال٤ي يكتجؽؿ أف ظؿٚينة
ـ٥ٔ ٦ةاإلنكةف" ك ظٞٮؽ  ٬ٮ اإلنكةف ظٞٮؽ ٧٩ٮذج أف املؿء أف ي
ال يك٧ط  أ٫٩ بنلك أقةيس املؿء أ٨٤ٔ ٚٞؽ دمٕةء، ل٤برشيح ٧٩ٮذج
ة يسٮف ث٫ اذلم ثةحلؽ إال ٧٩ٮذج آػؿ ثٮصٮد ٞن  ٧٩ٮذج ٦ٓ ٦ذٮاٚ
داـ املؿء ٝؽ ٝج٢ ٦جةدئ ٬ؾق احلؿيح،  ٦ةاإلنكةف، ٚٔل ظؿيح  ظٞٮؽ

"ي١٧٪ٟ ا٦ذبلؾ ٧٩ٮذج يت كينج٫ ٬ؾا ٦ٞٮ٣ح ٬رنيٛٮرد الن٭رية/
(Model-T ثأم لٮف تج٫ )ا." ٦ة  داـ لٮ٫٩ أقٮدن

كال ي٧س٨ أف يربز ٬ؾا اتل٪ةٝي بنلك أكرب ٦٪٫ ٔ٪ؽ 
 ءء ٦ٓ اآلف الرصاع أف ظٞيٞح ًٮء يف ػةوح مىةد٦ذ٫ ٦ٓ ادلي٨،

 ٫٩ "حبٞٮؽ٧ةإي ٨٦ أكرث أ٧٬يح ٧ةكرب اإلنكةف، يف ظيةة صؽا أقةيس
 اإلنكةف".
ؽ   اذلي٨ دلي٭٥ اقذٕؽاد ا٣ٞبلا٢ ٨٦ كاظؽان  ف٧ةٚؿي يس٦٢ةيٕي

ٮع ٬ؾا ك٦٪ةٝنح ذل٠ؿ يٞٮؿ  اإلنكةف، حلٞٮؽ ٦٪ةٝنذ٭٥ يف املًٮ
                                                                    

 .164-163أل١ك٪ؽر، وٛعةت 1 
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 بنلك الٌٮء ٣حكخ "٦ذٮاٚٞح" كيك٤ٍ اإلنكةف ظٞٮؽ ف إف٧ةٚؿي
 يٞٮؿ/ ادلي٨، ظير ىلع د٪ةٌٝ٭ة ٦ٓ ػةص

 يف احلٜ مؼه للك أف (ىلع18دة اثلة٦٪ح ٔرش )ةامل د٪ه
د٪يف  اذلي٨ خلٟأك دلل ادلي٨ ظؿيح ظٜ حنؽد ادلي٨، ١ٚيٙ ظؿيح
 ي١٧٪٪ة احلٞٮؽ؟كًليٙ يف كفأك٦تك ا٣برش دميٓ ا٣ٞٮؿ ثأف دية٩ةد٭٥
 اإلنكةف ظٞٮؽ ثٕي د٪ٛيؾ اكف إذا اإلنكةف ظٞٮؽ ننٕؿ ثأ٧٬يح أف

 ا٤ٕ٣ية املس٢ د٪ٛيؾ دس٨٧ منلكح ٬٪ة أػؿل؟ ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ يذ٤ُت
 أك الكيةقيح اإلرادة كصٮد إىلبكجت احلةصح  ٣حف اإلنكةف، حلٞٮؽ

احلٞيٞح ا٣يت  بكجت ك٣س٨ الكيةقيح، املىة٣ط بكجت دٌةرب
 كيٕين ٬ؾا أف د٪ٛيؾ ٣حكخ "٦ذٮاٚٞح"، اإلنكةف ظٞٮؽ أف ٦ٛةد٬ة
يح ةأف مح أك ظٜ آػؿ، ا٩ذ٭ةؾ ٝؽ يذ٤ُت اإلنكةف ظٞٮؽ ٨٦ ظٜ

جلٛف احلٜ اإلنكةين  ا٩ذ٭ةاكن  يذ٤ُت ٝؽ ٦ةاحلٜ اإلنكةين لنؼه 
٦خ دم لنؼه آػؿ. ٚإذا ؿَّ  أٌٔةا٭ة املسةؿ ىلع قبي٢ ىلع ديجيح ٔحةظى

 ادليجيح ٚكٮؼ دت٪ةٝي احلؿيح ادليجيح د٘ري ادلي٨، ٞؽاد٭ة٦ٕذ بكجت
جح أم ٚؿد ٨٦ أٚؿاد٬ة يف ٦ٓ ٔح٧ةهلؾق اجل  دي٪٫، كإذا ٠٪ة د٘يري ٗر
ٚإف د١ٛري٩ة ثبل مٟ  ٦ذٮاٚٞح، ٣حكخ ا٣يت اإلنكةف ظٞٮؽ ٩ؽ٥ٔ
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 1قيىةب ثةل٤بف كاحلرية.
أ٫٩ قحذ٥  يؽرؾ أف جيت ىلع املؿء ث٧ضؿد اإلٝؿار ث٭ؾق احلٞيٞح،

ىلع ظكةب ظٞٮؽ  احلٞٮؽ بلٕي لٮيةتككاأل اخليةرات تؽيؽ
٤ُ٦ٞح ثأم ظةؿ ٨٦  ٣حكخ ٬٪ةؾ ظٞٮؽ أػؿل كبٕجةرة أػؿل،
 جيت ٬ؾق احلٞٮؽ ا٣يت ْل٦ة هل أف يٞؿر ٨٦ اذلم ك٣س٨ األظٮاؿ،
لٮيح ىلع ٗري٬ة كًليٙ قحذ٥ افةذ ٬ؾا ا٣ٞؿار؟ ٢٬ كدسٮف هلة األ أف

 د٤ٞةء ٨٦ لك أ٦ح ٨٦ األم٥ أف دذؼؾ ٬ؾا ا٣ٞؿار أكيججيغ للك مٕت 
يسٮف هل الىٛح ا٣ٕةمليح؟ ك٢٬  اقت٪ذةج إىلأف دذٮو٢  أك ٩ٛك٭ة

ي٧س٨ دلي٨ ٨٦ األديةف ي٭ي٨٧ ىلع املضذ٧ٓ اذلم يكذٮَ٪٫ أف يذؼؾ 
 املضذ٧ٓ؟ ٨ٔ ذلٟ ٬ؾا ا٣ٞؿار ٩يةثح

 ٨٦ ٚ٭٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ثةدلي٨ ٍٚٞ، املنلكح ال دذ٤ٕٜ الٮاٝٓ، يف
ح ىلع ا٣ٞيٮد  يٕذرب٬ة جي٢ٕ املؿء ال يكذُيٓ أف ةمم اتلٕجري ظؿيح املٛؿًك
ة ٞن اإلنكةف، ك٦ٓ ذلٟ ٚ٭ؾا ٬ٮ ٩ٛف امل٪ُٜ اذلم يٞٮؿ ث٫  ظٞٮؽ ٨٦ ظ

 ك٨٦ ز٥ ٚبل رقح ادلي٨،ةداعة ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٦ٕؿض احلؽير ٨ٔ مم
 ٨٦ اإلنكةف ظٞٮؽ ٨٦ ظٜ ْل ادليجيح احلؿيح ثأف ا٣ٞٮؿ ل٧٤ؿء ي٧س٨
 ٪ْٮر اذلم يذعؽث ث٫ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف أ٩ٛك٭٥.امل

                                                                    
 ٛعةت(، وػ٠Polity Press ،2002يربيؽج، إجن٤رتا/ ٦ةيس٢ ٚؿي٧ةف، "ظٞٮؽ اإلنكةف" ) 1
4-5. 
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 اإلنفان حفادل اتلػؽف ادليين؟ ضلٔق ْو كػفيث ةؽاٌز 

يكت٪ذش  ادليجيح احلؿيح ٨ٔ اآلف ظىت م٧ٮالن  أكرث اتلٞةريؿ يف
 األديةف دٮص٭ةت أف-كصٮحليتنني ٠يٛيججٮي٢ -أرٌلفاملعؿراف املن

ٝؽ د٘ؿي٭ة  يف وٮرة الٮيص الٮظيؽ ل٤عٞيٞح أ٩ٛك٭ة إلّ٭ةر
ٝؽ ي٤ُٜ ٤ٔي٫ لك  ٦ة ًؽ ٔؽـ ا٣تكة٦ط ك"ا٣ٞذةؿ ثةإلجنؿاؼ حنٮ

ٔٞيؽد٭ة  اكف ذلٟ داػ٢ قٮاء كوٙ "ا٣ُؿؼ امل٪عؿؼ"، ٦٪٭ة
 1ػةرص٭ة." أكاخلةوح ث٭ة 

 االٝذىةديح ا٣ٕٞٮبةت األديةف ثني اتلٞةد٢ ٬ؾا ٢٬ ين٢٧
كاملعةمٮف  اإلنكةف ظٞٮؽ ك٢٬ يؿل ننُةء الرشٌلء"؟ ك"تة٣ٙ
يف  الكجت ٬ٮ ويةءىلع احلٞيٞح دكف ٗري٥٬" ك٢٬ ٬ؾاك"األ أ٩ٛك٭٥

 اإلنكةف؟ ظٞٮؽ اجليٮش يف ا٣ٕةل٥ تخ مكُل ث٪ةا٭٥ أكرب

 األقب٤ح ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ىلع جتيت اإلنكةف ظٞٮؽ ظؿًلح أف يْ٭ؿ
ـ٥ٔ ٍٝ  اإلنكةين، ك٦ٓ ٬ؾا ٚعىت الٮصٮد ظٮؿ األقةقيح اآلف ل٥ د

ؤل األيؽيٮلٮصيةت، أيؽيٮلٮصيح ٨٦ ظىتأكأ٩٭ة دي٨ ٨٦ األديةف   ةكٔك
ـ٥ٔ أف أظؽ يكذُيٓ ال أ٫٩ زجخ ٚٞؽ ذلٟ، ىلع  دٔٮة ظٞٮؽ أف ي

 إ٩سةر٬ة ي٧س٨ ال ا٣يت أك ديحةامل ا٣ربا٬ني ٨٦ ثٕي دلي٭ة اإلنكةف

                                                                    
ح" ص أكثٮٌلر كبةر٩يخ، "د1ٔ   .7ل ٦ذٕةًر
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 اإلنكةف ظٞٮؽ ف ث٪٧ٮذج٧ةث٢ إف اإلي لؤلقف ا٣يت دٞٮـ ٤ٔي٭ة،
ة ٨ٔ اإلي ٛن أيؽيٮلٮصيح أػؿل، ث٢ ٬ٮ  أك دي٨ ف ثأم٧ة٣حف خمذ٤
أم  ٨ٔ الٮاٝٓ يف اإلنكةف ظٞٮؽ ٧٩ٮذج مؿكصٮ إًٔٙ. كال خيذ٤ٙ

 أك ٤ٚكٛذ٫ أكاحليةة  يف َؿيٞذ٫ أف دأيح ٗري٥٬ يٕذٞؽ أك٦برش 
 دمٕةء. ل٤برشيح األ٢ٌٚ ْل دية٩ذ٫

- ال يؽع دلةالن ل٤نٟ يف ا٣ٛٞؿة اتلةحلح ٧ةث يٞؿر صةؾ دك٩ٌل

 ظٞٮؽ دلةؿ يف اجلةمُنيأف  –أف يرصح ث٭ؾق اللك٧حدكف  ك٣س٨
أف يسٮ٩ٮا ىلع ٝؽر ٨٦ اجلــ كاحلك٥ املذٕىت كأف  جيت اإلنكةف
 أف ىلع ا٣ٕــ ٔٞؽكا ا٣يت ةا٣ٌٞةي يف آػؿ رأم أم ثٮصٮد ال يك٧عٮا
 ض، يٞٮؿ صة٠ؽك٩ٌل/أكل٤ذٛ ٝةث٤ح ٗري دسٮف

يذٛٞٮف  احلٮـ اجلةس املسةؿ، جتؽ ٥ْٕ٦ دأم٢ الًؿؽ ىلع قبي٢
ٚإف إٗٛةء ا٣ُؿؼ  كراقؼح، ٝؽي٧ح رقح٧ةاك٩خ ٬ؾق امل ٧ة٦٭ أ٫٩ ىلع

 أف مأ٫٩ ٨٦ اثلٞةٚيح ا٣جكبيح ثةق٥ ا٣برش اقذٕجةد ظيةؿ كصٮد ظة٣ح
كيف ذلٟ جنؽ أف  ك٣حف احلكةقيح األػبلٝيح. ٦ؽل ابلبلدة ي١ٕف
ؽاـ ث٘ري حمة٧٠ح ا٣برشيح اتلٌعيح  كاملعة٧٠ح ثةتلٕؾيت ككأد كاإٔل
 دميٓ يجنةرأيي( دٞؿ ٩ؽد ث٭ة )يف أػؿل زٞةٚيح رقةتةْل مم ابل٪ةت
 احلٮـ. اخلةرصيني املؿاٝجني

ط ا٣ٞؿارات ٬ؾق ٦س٢ إف اتلأكيؽ ىلع  ق٧ح ا٣ٕةمليح يًٮ
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يذٜٛ ٦ٓ ٚ٭٧٪ة  ٧ةث األقةقيح األػبلٝيح اتلىٮرات يف املذأو٤ح
 األػبلٝيح ٦جةدا٪ة أ٩٪ة ال ٩ٕذٞؽ أف ٧ةل٤٪ْؿيح األػبلٝيح يف ا٣٘ؿب،٠

ا يف ٩ْؿيح  ْل ٦جةدئ ػةوح ث٪ة دكف ٗري٩ة، ك٬ؾا كاًط صؽن
ة ىلع ٦جؽأ اجلٕٛيح  الن٧ٮحلح األػبلٝيح ٌن لاك٩خ، كيىؽؽ ٬ؾا أي

 ا٣ٕةمليح. أككًلؾلٟ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت ال د٪ٟٛ ٔ٪٭ة وٛح الن٧ٮحلح 

كيف لك األظٮاؿ د٧س٢ دىٮراد٪ة األػبلٝيح ٦جةدئ تكذ٤ــ 
أف ٩ذؼًل ٨ٔ ٬ؾق املجةدئ ملضؿد أف اآلػؿي٨  ٦ةَةٔذ٪ة هلة، أ

ٛةؽ ٦٪ة يف اتلٞيي٥ امل٪ةقت ملٕذٞؽاد٪ة األػبلٝيح يؿٌٚٮ٩٭ة ٚ٭ؾا إػ
اة اكٚح أك)ا٣يت ىلع األ٢ٝ تن٢٧ دىٮرات أػبلٝيح أقةقيح ٦س٢ مك

 األثؿيةء(.  يحةأٚؿاد املضذ٧ٓ اإلنكةين كمح
زٞةٚح ثأك٤٧٭ة  أكأذٞؽ مؼه آػؿ  ٧ةكيف ٩٭ةيح األمؿ ٦٭

ا ي٘ةيؿ أذٞةد٩ة، جيت ٤ٔي٪ة يف مٮٝٙ ٦ٕني  دتجةدر ٦ةٔ٪ؽ – أذٞةدن
 املٕذٞؽات د٤ٟ ثأف ٩ٞٮؿ أف –األذ٬ةف إىلك٩جؾ األ٤ٝيةت  الؿؽ ١ٚؿة
 اخلةرصيح ت٧ةاتلٞيي دىجط كٝؽ ػةَبح، ٦ٕذٞؽات ْل املؼة٣ٛح
 ال األظٮاؿ ثجٕي ٚيف ٬ؾا ك٦ٓ املنالكت، إزةرة يف قبجنة الك٤جيح
ة رضكريح ث٢ ٚعكت صةاـة املٕذٞؽات ٬ؾق دسٮف ٌن  1.أي
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٥ ٩بلظِ أ٫٩ ىلع  ٨٦ إماك٩يح ا٣ٞٮؿ ثإماك٩يح ٝجٮؿ األ٦س٤ح الٗؿ
يذ٫ األقةقيح يف ا٣ٛٞؿة الكةثٞح إال أف يف ا٣يت ذ٠ؿ٬ة صةؾ دك٩ٌل  ًٚؿ

 ْل ك٬ؾق الٮاًعح، احلةالت ٗري ٦ٞجٮ٣ح ظىت يف اآلػؿي٨ ًؽ دٔٮاق
ٗريق ٨٦  ٦س٢ كال ي٧ذ٤ٟ صةؾ دك٩ٌل امل٭٧ح يف ٬ؾا اجلٞةش، اجلُٞح
 يف ثةحلٜ يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ ل٧٤ُةبلح اذلم األقةس اإلنكةف ظٞٮؽ أ٩ىةر
ـالٮف أمؼةص ٬٪ةؾ ٬ؾق "الرشكر"، ٚعىت لٮ اكف ٦س٢ إزا٣ح  الي
ع ىلع ٔؽـ ػرييذ٭ة، ة٤ٚحف ٬٪ةؾ إدم ٬ؾق "الرشكر"، ٦س٢ رقٮف٧ةي

 ك٩ٌىت ت٦ة اذلم ٨٦ ك٬٪ة يذعذ٥ ىلع املؿء أف يكأؿ الكؤاؿ املن٭ٮر/
 ا٣ٕةل٥؟ىلع ٬ؾا  م٤ٮٌلن  كاملعة٦ني اإلنكةف ننُةءظٞٮؽ

يٞٮؿ صةؾ دك٩ٌل ك٨٦ ينةرًل٫ الؿأم ثأ٩٭٥ يؿكف أف ٬ؾق 
ا ىلع حنٮ حيذ٥ اقتبىةهلة ظىت كلٮدٞج٤٭ة  األٕٚةؿ إٔٚةؿ رشيؿة صؽن

ا يُؿح ٩ٛك٫ ٦ٛةدق/ ٦ىت  قح٪ذٔل ٬ؾا آػؿكف، ك٬٪ة جنؽ قؤاالن آػؿن
اإلنكة٩يح؟٦ىت قح٪ذٔل  ٨٦ دجًف ٦ة يح٧ةحل ثةلىبلح اذلايت االداعء

نكةف كيٞٮلٮف/ "اآلف ل٥ يٕؽ ثإماك٩٪ة احلس٥ ىلع ننُةء ظٞٮؽ اإل
رقةت "س"، "ص"،"ع" ٧ةرقةت، ظىت كلٮ ٠٪ة ٩ؿل أف امل٧ة٬ؾق امل
رقةت قحبح؟ يؽرؾ ٤ٝي٢ ٨٦ ال١ذَّةب اذلي٨ يسذجٮف ٨ٔ ظٞٮؽ ةمم

 ر٩ذ٤حرش اذلم يٞٮؿ/أكاإلنكةف ظض٥ ٬ؾق األز٦ح، ك٨٦ ٬ؤالء 
هل ٨٦ صةذثيح أف يٞؽـ ث٪ٛك٫  ٦ةال يكذُيٓ ٬ؾا الٮوٙ ٦ٓ 
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اقذضةثح اكم٤ح تلعؽم ا٣جكبيح، كيثري الٮوٙ اذلم ٝؽ٫٦ إجي٪ةديٙ 
يح ٬ؾا  ٔٮ ٦س٫٤ يف ذلٟ ٦سؤليح وٮرة ٨٦ وٮر اتل٤ٕيٞةت املًٮ
ا٣تكةؤؿ كاذلم ٤ٔي٫ أف يٞؽـ إصةثح هل إذا اكف يكىع إلٝ٪ةع ٗريق ث٫/ 

ة احلٞٮؽ ا٣يت ا٣يت يكذُيٓ املؿء أف حيؽد ٨٦ ػبلهل ْل املٕةيري ٦ة
"؟ كأكيٞٮؿ صةؾ دك٩ٌل "٨٦  ٧ةدجؽك ٠ ْل  ٦ةؿ ك٤٬ح ظٞٮٝنة اعمليحن

اتلجةي٪ةت املع٤يح املٞجٮ٣ح يف دٛكري ٬ؾق احلٞٮؽ؟ ٢٬ إذا رأل أدجةع 
حيس٥ ث٫  أف ثرت أٌٔةء ٨٦ ابلؽف ٦ةزٞةٚح  إىليجذ٧ٮف  اإلقبلـ

ثأ٫٩ ا٣ٌٞةء ال يٕؽ دٕؾيجنة قيٞٓ يف اإلَةر اذلم كو٫ٛ صةؾ دك٩ٌل 
يك٧ط ٚي٫ ثةتلجةي٪ةت املع٤يح يف دٛكري املٕةيري ا٣ٕةمليح  احلؽ اذلم ي
ـاء ٨٦  )كاملٞىٮد ث٭ة ٬٪ة تؿي٥ اتلٕؾيت(؟ أـ ٢٬ يٕؽ ثرت ثٕي أص
اجلكؽ ا٩ذ٭ةاكن ٣ٞةٔؽة ال فٌٓ لبلقتس٪ةءات كاتلجةي٪ةت ادلاػ٤يح يف 

 1اتلٛكري؟ ٨٧ٚ يكذُيٓ ا٣ٛى٢ يف ٬ؾا األمؿ؟
ة إف الكؤاؿ احل ٞن  ٞيٌف ٬ٮ/ ٨٦ يكذُيٓ ا٣ٛى٢ يف ٬ؾا األمؿ.ظ

ا٣ُٞيع ٨٦  لٮ وةغ ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ؾا الك٤ٮؾ ٧ةرب
٦٪ْٮر آػؿ القذُةٔٮا ٚ٭٥ ا٣ٌٞيح ىلع حنٮ أ٢ٌٚ. يف امل٪ْٮر 

جنؽ أف أكرب ال١جةاؿ ْل اإلرشاؾ ثة، ث٢ إف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣  اإلقبلَل
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ٕؽيؽ ٨٦ األٕٚةؿ جي٢ٕ اجلةس يف احلٞيٞح يؿدسجٮف ا٣ ٦ةالنجيٓ ٬ٮ 
ة أف يؿًلٓ  ٞن األػؿل الكحبح يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥، ك٨٦ ز٥ ٚبل جيٮز ٤ُ٦

ء املك٧٤ني ٝةؿ ٩ٛف ٧ةكز٨، كجلٛرتض أف أظؽ ا٤ٕ٣ أكاإلنكةف لى٪٥ 
 ٧ةا٣ٛٞؿة ا٣يت ٝةهلة صةؾ دك٩ٌل ىلع اجلعٮ اتلةيل/ "كيف ٩٭ةيح األمؿ ٦٭

ا ي٘ةيؿ أذٞة أكأذٞؽ مؼه آػؿ  د٩ة، جيت زٞةٚح ثأك٤٧٭ة أذٞةدن
 إىل١ؿة ٔجةدة األو٪ةـ ٚ دتجةدر ٦ةٔ٪ؽ – ٤ٔي٪ة يف مٮٝٙ ٦ٕني

 ٦ٕذٞؽات ْل املؼة٣ٛح املٕذٞؽات د٤ٟ ثأف ٩ٞٮؿ أف –أذ٬ة٩٪ة
ة ٪٭شامل ٬ؾا قي١ٮف ٢٬ ،"ػةَبح  ٦ة ٧ة٦ةُٕٝيةن ك٦ذُؿٚنة؟ ٬ؾا د ٦٪٭ضن

يٞٮـ ث٫ ننُةء كحمةمٮ ظٞٮؽ اإلنكةف بنلك يٮَل، ث٢ ٥٬ ال يٞٮلٮف 
يذ٤ٕٜ ثةحلةالت ا٣ُٕٞيح ا٣يت اػذةر صةؾ دك٩ٌل أف يؾ٠ؿ٬ة،  ٧ة٬ؾا ٚي

ا ٨٦  ٧ةث٢ جتؽ٥٬ يٞٮلٮف ٬ؾا ٚي يذ٤ٕٜ ثٕؽد ٠جري ٨٦ ا٣ٌٞةية ثؽءن
ت النؼه الـكاج  ظٞٮؽ النٮاذ كظٜ ا٣زتكج ٨٦ أم إنكةف يٗؿ
ءء إال  إىل٦٪٫ كظٞٮؽ ا٢ُٛ٣ يف األرسة، كال يكت٪ؽكف يف ذلٟ 

ُل كاتلٕىت ٧ةاإلي ا١ٛ٣ؿم يف ٧٩ٮذص٭٥ كأيؽيٮلٮصيذ٭٥ ا٣يت ف اأٔل
 دٔٮة ظٞٮؽ اإلنكةف.  ٧ةدٞٮـ ٤ٔي٭
أف ي٥٤ٕ ننُةء ظٞٮؽ  ٧ةهلؾق ا٣ُٕٞيح دٮاثٓ ػُرية، ٚ ثة٣ُجٓ

اإلنكةف ثأف ثٕي احلٞٮؽ ٝؽ ا٩ذي٭١خ، يُةبلٮف ثةلؿد ىلع ٬ؾا 
يٞٮهل ٬ٮال٩ؽ يف وؽد ظؽيس٫ ٨ٔ ثٕي  ٦ةاال٩ذ٭ةؾ، ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ 
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ح ثةلـكاج كاملؿأة/ "جيت أف تكذيؼؽـ اكٚح آحلةت إ٩ٛةذ ا٣ٞٮا٩ني اخلةو
 55ددني ة٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني إل٠ؿاق ٬ؾق ادلكؿ امل٪جٮذة ىلع كٝٙ ا٩ذ٭ةؾ امل

. ٣ٞؽ ظةف الٮٝخ ل٧٤ضذ٧ٓ ادلكيل أف يُجٜ املٕةيري ا٣يت ي٪ه 56ك 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف."  ٤ٔ1ي٭ة امليسةؽ ادلكيل كاإٔل

ق أز٪ةء ظؽيس٭ة ٨ٔ أكل أري٨ كيْ٭ؿ ٦س٢ ٬ؾا النٕٮر دل
أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح اذلم دؿاق ٝؽ أوجط أظؽ ظٞٮؽ  الـكاج ثني

 ق/أكاإلنكةف ا٣ٕةمليح، دٞٮؿ أري٨ 
ت أف ال دؿٚي ثٕي ظٞٮؽ اإلنكةف ػٮٚنة ٦ةجيت ىلع احل١ٮ

ذٞةد٬ة ثأف  أك٨٦ أف دسٮف ٬ؾق احلٞٮؽ قبجنة يف اتلعٞيٜ ادلكيل  أل
يح ٬ؾق احلٞٮؽ قٮؼ يي٪ْؿ إحل٭ة ىلع أ٩٭ة ٧ةاتلؽػبلت ا٣يت دذ٥ حل

ريح. ٧ٚسبلن ٝؽ دؿٚي ثٕي ادلكؿ املك٧٤ح ظٜ ٧ةدؽػبلت اقذٕ
أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح، حبضح أف ٦س٢ ٬ؾق الؿكاثٍ ال  الـكاج ثني

ة إنكة٩ينة اعملينة كإ٩ ٞن  ٧ةر ا٣٘ؿيب. ٧٠ةوٮرة ٨٦ وٮر االقذٕ ٧ةد٧س٢ ظ
يح ٧ةريح إذا دؽػ٤خ حل٧ةكؿ اقذٕفىش ثٕي ادلكؿ أف دٮو٥ ثأ٩٭ة د

ة ٨٦ ظٞٮؽ  احلٜ يف الـكاج ثني ٞن أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح ثٮو٫ٛ ظ

                                                                    
 ٦ػ٨ -املةا٤ػح ثةللك٧ػةت –. )اتلأكيػؽ ٬317ٮال٩ؽ، ٦٪ٞٮالن يف يف ٠ذةب ثٮٌلر كبةر٩يخ، ص  1
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ظىت كإف اننٞخ ٔ٪٭ة ثٕي  -اإلنكةف، كإذا ادٛٞخ ٥ْٕ٦ ادلكؿ
أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف  ادلكؿ ىلع أف الـكاج ثني

ة رضكرينة ل٤عٛةظ َن ىلع ٠ؿا٦ح اإلنكةف  ا٣ٕةمليح، ث٧ٕىن أ٫٩ ي٧س٢ رش
يذ٫، ٔ٪ؽ ذلٟ يىجط اتلؽػ٢ ةكيكذُيٓ اآلػؿكف احلٛةظ ٤ٔي٫ كمح

اذلم ٝؽ ال يسٮف ثةلرضكرة دؽػبلن ٔك١ؿينة مكٮاغن كال ي٧س٨ 
 1ا٦ربيةيل. كو٫ٛ ثأ٫٩ دؽػ٢

ق د٤ٕٜ يف احلةميح ا٣يت ٠ذبذ٭ة أك٨٦ املسري لرل٬نح أف أري٨ 
 يٌل/ ٧ة٨ٔ ٬ؾا ا٣ٛٞؿة ث

إذا اكف ادٛةؽ أ٤ٗجيح ادلكؿ يٕين  ٧ةا٣تكةؤؿ ٔيثري ٬ؾا املسةؿ 
٥ أف  ة اعملينة أـ ال، كىلع الٗؿ ٞن أف ٬ؾا احلٜ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ظ

٤جيح ال ي٨٧ٌ ٍٝ اجلة٩ت األػبليق أليح ٩ْؿيح قيةقيح،  ظس٥ اأٗل
إال أف ٬ؾا ٬ٮ أ٢ٌٚ ػيةراد٪ة املٕيجح، كلؤلقٙ ٚإف ٬ؾق املنلكح 

 أكالىٮرة املسًل ل٤ؼري  إىلبرش ا٤ٛ٣كٛيح ا٧ٕ٣يٞح ل١يٛيح كوٮؿ ا٣
 2هل ٬ؾا ال١ذةب.أكيت٪ ة٩ُةؽ أثٕؽ مم إىلا٣ٕؽا٣ح د٧ذؽ 

ق/ " ٬ؾا ٬ٮ أك٬ؾق ٚٞؿة ٦سرية لرل٬نح ظير دٞٮؿ ٚي٭ة أري٨ 
يسيف لن٨ اتلؽػ٢ ا٣ٕك١ؿم  ٦ةأ٢ٌٚ ػيةراد٪ة املٕيجح" ك٬ٮ 
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 ٧ةاملعذ٢٧ كدٮصي٫ ٦ُة٣ت ل٧٤ك٧٤ني ثذ٘ري ٔٞةاؽ٥٬ ادليجيح ٚي
أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح، كبٕجةرة أػؿل، يبني ٬ؾا  ةلـكاج ثنييذ٤ٕٜ ث

 1ال يؽع دلةالن ل٤نٟ أ٫٩ دٕىت يٞٮـ ىلع ظضش ٦٪ُٞيح ٦ٕيجح، ٧ةث
هل أكيت٪ ة٩ُةؽ أثٕؽ مم إىلد٧ذؽ ٬ؾق املنلكح ا٤ٛ٣كٛيح ا٧ٕ٣يٞح  ثة٣ُجٓ

٠ذةث٭ة ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ألف ٬ؾق املنلكح يف احلٞيٞح ػةرج ٩ُةؽ 
 ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. 

يسٮ٩ٮا  أف ىلع اجلةس إصجةر ٨ٔ حبؽيس٫ ٦ٕؿكٚنة ركقٮ اكف
ح ٨٦ اجلةس  ٬ٮ املجؽأ أظؿارنا، ك٬ؾا اذلم ٨٦ ػبلهل تكذُيٓ دل٧ٔٮ
ا، يسٮف أف يٕ٪ي٦٫ةأف تؽد  ٮف ذلٟ ز٥ ثٕؽ املؿء ظؿن  ىلع يًٛؿ
ا، ٠ٮف اإلنكةف يٕ٪ي٫ ةمل الؿاآ ٚ٭٧٭٥ اآلػؿي٨  ٨ٔ اجلْؿ ث٘ي ظؿن
٥ كىلع ٬ؾق "احلؿيح" أـ ال. يؿيؽكف اآلػؿكف اكف ٬ؤالء إذا ٦ة  ٨٦ الٗؿ

٥ دك٤٩يي أف صةؾ ا ثٞٮهل  يٕذٞؽ أ٫٩ ٔز أف ركقٮ ٝؽ ٩ىح ٦٪ىح ثٕيؽن
قةقيح ٦ٓ ٬ؾا الالكـ، إال أ٫٩ يٕرتؼ ثٕؽ ذلٟ ثأ٫٩ يذٜٛ ثىٛح أ

 ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت ٝةهلة ث٪ٛك٫/ كةرصت ٦٪٧ةك٬ؾق ْل لكركقٮ، 
 

                                                                    
٬ٮ اهلؽايح احلٞيٞيح ل٤برشيح يسٮف  اإلقبلـىلع األ٢ٝ ٔ٪ؽ٦ة يٞٮؿ املك٧٤ٮف ثأف  1

ا   ٦ة يؿك٫٩ ٔٞيؽة وعيعح كٌلم٤ح د٧س٢ اهلؽايح اتلة٦ح ٨٦ ٔ٪ؽ ا.  إىلاداعا٭٥ ٬ؾا مكت٪ؽن
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 يسٮ٩ٮا أف ىلع اجلةس إصجةر ٨ٔ ركقٮ يذعؽث ٦ةٔ٪ؽ
ا ٨ٔ  أظؿارنا ،ٚ٭ٮ كإف اكف يجؽك يف ٩ْؿم )حلرباحلنة( ي٪عؿؼ ثٕيؽن

٥ ٬ؾا ينري  ثٕؽ ٬ةـ يف ٬ؾق ا٣ٌٞيح، ذلٟ  إىلصةدة احلٮار، إال أ٫٩ ٗر
ف ٦ٕ٭ة يف دلذ٧ٓ حيةِٚ أكأف ثٕي الىٮر الك٤ٮًليح ال ي٧س٨ اتل٭

ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف كيىٮ٩٭ة، ظير إف ثٕي املىة٣ط ال ثؽ أف يذ٥ 
اكف د٤ٕٜ أوعةب ٬ؾق  ٧ةاقتجٕةد٬ة ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ املى٤عح ا٣ٕة٦ح ٦٭

 1املىة٣ط ث٭ة.
 كػةوح ف،اإلنكة ظٞٮؽ أ٩ىةر اذلم يك٫١٤ ي٧س٢ امل٪٭ش

دي٨ ث٭ؾق  يف كيُةبلٮف ثذ٘يريات اإلقبلـ ٨ٔ ٠ذجٮا اذلي٨ خلٟأك
 ٝةد اجلةس ل٤عؽير ٨ٔ "٩٭ةيح ا٣ُٕٞيح ا٣يت ٩ٛف ا٣ٞةٔؽة ا٣ٕؿيٌح،

 ١ٚؿم أم أقةس اتلعؽث ثٕجةرة ٦س٢ "ل٥ يٕؽ ٬٪ةؾ إىلك2اتلةريغ"
 أك اعمليح ٥٤ٚ دٕؽ ديٮصؽ كص٭ح ٩ْؿ3ادلي٧ٞؿاَيح." قٮل آػؿ ٩ْةـ ألم

 اإلنكةف، ك٬ؾا ىلع ظٞٮؽ كص٭ح ٩ْؿ ي٧س٨ ٝجٮهلة قٮل ٧٩ٮذج
٥  اإلنكةف، ثؽٔٮة ظٞٮؽ ا٣يت تيٍ اجلٮ٬ؿيح ا٣تكةؤالت ٨٦ الٗؿ
 لبلٔرتاؼ مٌُؿكف أ٩ٛك٭٥ اإلنكةف ظٞٮؽ مةرص٦٪ أف كظٞيٞح

                                                                    
 (.٬٪ة الاكدت ٨٦ -املةا٤ح ثةللك٧ةت –. )اتلأكيؽ 52صةؾ دك٩ٌل، ص  1
 (.1989ـ )ويٕٛة 16ا٩ْؿ ٚؿانكحف ٚٮًلٮية٦ة، "٩٭ةيح اتلةريغ"، دل٤ح ٩ةمٮ٩ة إ٩رتيكخ،  2

 The Closingدرصيط أالف ث٤ٮـ الن٭ري يف ٠ذةث٫ ثٕ٪ٮاف "إٗبلؽ ا٣ٕٞػ٢ األمؿيسػٰ" 3 

of the American Mind  ،330(، ص 1987)٩يٮيٮرؾ/ قي٧ٮف كمٮقرت. 
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 ك٬ؾا األقةقيح، ا٣تكةؤالت هلؾق ق٤ي٧ح ك٦ٞ٪ٕح إصةثةت الدٮصؽ ثأ٫٩
 ٬ٮ إال مـيؽ ٨٦ ا٣ُ٘ؿقح ٦ة الكج٢ األػؿل اكٚح جتةق ا٣ٕؽايئ املٮٝٙ

 1كاتلٕىت.
 
 
 
 
 
 

                                                                    
ي٤ُٜ ىلع ال٤يرباحلح املٕةرصة املذٕىجح )كا٣يت تن٢٧ ثبل مٟ ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف( 1 

اثلٮرة ا٣ٛؿنكيح ظير "رأل احلٕٞٮبيٮف أظؽاث  إىل وٕٮد احلٕٞٮبحني اجلؽد، ك٬ؾق إمةرة
 نيكاملذٌة٦٪ أ٩ٛك٭٥ أثُةالن وةحلني ٣ٌٞيح أػبلٝيح ْٔي٧ح كا٥ٌ٩ إحل٭٥ أػٮد٭٥ ٨٦ املٮاَ٪ني

ويةء ىلع املجةدئ اثلٮريح، كراظٮا يبرشكف ثأق٤ٮب صؽيؽ ل٤عيةة يف ملك كث٧سةثح األ ٦ٕ٭٥. كٌل٩ٮا
اة كادلي٧ٞؿاَيح، كٌلف ٬ؾا ث٧سةثح ٬ؽؼ ْٔي٥ ل٥ يك٧ط ثإّ٭ةر أكدلذ٧ٓ تكٮد ٚي٫ ٝي٥ املك

 ال١ؿا٬يح ْل ٨٦ أهل٧خ اثلٮرة ا٣ٛؿنكيح الؿمحح مل٨ يٞٛٮف يف َؿي٫ٞ.احلؿًلح احلٕٞٮبيح أكالنٛٞح 
" لكحف ٣يت دٌةْل آ٦ةؿ ا٩ذْةر املؼ٤هك٧َٮظةد٭ة ا كتك٤ُ٭ة اإلر٬ةيب ا٣ٞةد٤ح ل٤٪ؼت اتل٤ٞيؽيح

"أمؿيسة ا٣ٛة٤ًح/ أز٦ح ادلي٧ٞؿاَيح كالكيع ٨٦ أص٢  ،Claes G. Rynىج راي٨ 
 The Crisis of Democracy and the Quest forاإل٦رباَٮريح" 

Empire(،ٟك٩يٮصرييس ٩يٮبؿك٩ـكي/Transaction Publishers ،2004) ا٩ْؿ 19، ص .
 ؽيؽة.ا٣جكؼح الاكم٤ح ٨٦ ال١ذةب لئلَبلع ىلع ٦٪ةٝنح وٕٮد كخمةَؿ ٬ؾق احلؿًلح احلٕٞٮبيح اجل
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 ضلٔق اإلنفان ةني اجلؾؽيث واتلػتيق

ثةتلأكيؽ ل٥ خي٢ ا٣ٕةل٥ ٨٦ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف ٦٪ؾ اتلٮٝيٓ 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف  ىلع  ٧ةيذى٢ ث٫ ٨٦ كزةاٜ. كًل ٦ة أكاإٔل

الظِ دك٩ٌل، يف املكط اذلم أصؿم ىلع ٔؽد ٨٦ ابلرلاف )ثةقتس٪ةء د٤ٟ 
ا٣يت فة٣ٙ ظٞٮؽ اإلنكةف خمة٣ٛح ٚضح( كدٞيي٫٧ لكض٢ ظٞٮؽ 

ثٕؽ احلؿب ابلةردة  ٦ةاإلنكةف ث٭ة، ٚإف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ادلكؿ يف اعل٥ 
٪يح كًل٭ؽؼ يف  ـء ٨٦ دىٮر٬ة لزلات الَٮ أرتٚخ حبٞٮؽ اإلنكةف ٠ض

ح، ٗري أف ا٤ٞ٣ي٢ ٨٦ د٤ٟ ادلكؿ ٨٦ يذؼؾ ػُٮات قيةقةد٭ة اخلةرصي
يح ملىةحل٭ة يف  م٧٤ٮقح دذٕؽل دلؿد اتلٌعيةت املذٮإًح ا٣ًٕؿ

كىلع ظؽ  .1الكيةقح اخلةرصيح تخ اداعء املعةْٚح ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف
ف، ٚإف "إٔبل٩ةت ظٞٮؽ اإلنكةف، رػيىح اثل٨٧، يف ظني أف ٧ةدٕجري ٚؿي

 2."٦ة٨ ٩ٮاع د٪ٛيؾ ظٞٮؽ اإلنكةف ثة٬ِ اثل٧

رقح ٤ٕ٦ٮ٦ح دلل اجل٧يٓ، كبةتلأكيؽ ٧ةا٣ٛضٮة ثني اجلْؿيح كامل
أف دسٮف مٮزٞح ثةتلٛىي٢ ٬٪ة، ٚذٛةوي٢ ا٩ذ٭ةاكت  إىلال تذةج 

ت )٦س٢ ٦٪٧ْح ٬يٮ٨٦ ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف دبس٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦ امل٪ْ

                                                                    
 ,Jack Donnelly, “An Overview,” in David P. Forsytheراصػٓ ٠ذػةب   1

ed., Human Rights and Comparative Foreign Policy (Tokyo, Japan: 
United Nations University Press, 2000) p. 310. 

 Freeman , p. 171.171راصٓ ٠ذةب ٚؿي٧ةف، ص    2
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ري٬ة ٨٦ اجلةمُني  رايتف ككتل ك٦٪٧ْح ا٣ٕٛٮ ادلكحلح( ٗك
كدْ٭ؿ األظؽاث األػرية كحم٪ح أثٮ ٗؿيت  احلٞٮٝيني املكذ٤ٞني.

ٮا٩ذة٩ةمٮ ك يٕؿؼ ثػ "ا٣تك٤ي٥ االقتس٪ةيئ" )اذلم ٝة٦خ ٚي٫  ٦ةٗك
ركبيح ثؽكر ننٍ( أ٫٩ ظىت أكرث املؤيؽي٨ حلٞٮؽ اإلنكةف كادلكؿ األ

ىلع اقذٕؽاد ال٩ذ٭ةؾ ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف كإقةءة اقذؼؽا٫٦ ٔ٪ؽ 
قةت ا٣يت أرش٩ة إحل٭ة ٣حكخ ر٧ةاحلةصح. كيف كاٝٓ األمؿ ٚإف د٤ٟ امل

ري مرشؼ ال٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ  قٮل ٗيي ٨٦ ٚيي يف دةريغ َٮي٢ ٗك
 اإلنكةف يف دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥. 

احلب اتلاحلث/  وكػ أيسء اـخغػام ضلٔق اإلنفان ٌَ عالل اأـل
 –يذ٥ اتل٘ةيض ٨ٔ ا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ اإلنكةف ٦ة٠سرينا    (1)

 أكيسٮف مؿدسجٮ٬ة ٨٦ احل٤ٛةء  ٦ةٔ٪ؽ-كبٌٕ٭ة ا٩ذ٭ةاكت صكي٧ح
األوؽٝةء. ك٩سؿر أ٫٩ ال ظةصح دلي٪ة لرضب ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األ٦س٤ح ىلع 

اك٩خ ٔبلٝح مةق إيؿاف ثةلٮاليةت املذعؽة ْل ػري  ٧ة٬ؾا األمؿ، كرب
 ٦سةؿ ىلع ٬ؾا.

تكذؼؽـ ظٞٮؽ اإلنكةف ثٮوٛ٭ة أداة قيةقيح ًؽ  (2)
ؽاء. ٚ٘ةبلنة  ؽاء ثة٣ٕٞٮبةت االٝذىةديح تخ  ٦ةاأٔل يذ٥ د٭ؽيؽ اأٔل

٪خ احلؿكب ثةق٥ ظٞٮؽ  ٧ةمكُل ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ اإلنكةف، ث٢ رب مي
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يح ٨٦ احلؿكب دسٮف ٦ربرة إذا  1اإلنكةف. اك٩خ ٬٪ةؾ  ٦ةك٬ؾق اجلٔٮ
٧ف دري٩ؿ صٮنكٮف" يسٮف "صي ٧ةدكاٚٓ كاًعح أػؿل لن٪٭ة. رب

٣ػ"احلؿب ا٣ٕةد٣ح"، ك٦ٓ ذلٟ م املٛ٭ٮـ ا٣٘ؿيب ةرصأثؿز ػرباء ك٦٪
م٨ احلؿكب ثةق٥ ظٞٮؽ اإلنكةف ظىت كلٮ اك٩خ  ٧ة٦ةٚ٭ٮ يربر د

ـأ   ٬٪ةؾ دكاٚٓ أػؿل ا ال يذض ـءن هلؾق احلؿكب ٗري رشٔيح كٌل٩خ ص
٦٪٭ة. كيف الٮاٝٓ ٬ؾا ٬ٮ ثيخ ا٣ٞىيؽ ٨٦ الك٫٦ يف ٠ذةب "احلؿب 

 The)إلقٞةط وؽاـ ظكني/ ظؿب اعد٣ح كالٮص٫ اجلؽيؽ ل٤رصاع" 

War to Oust Saddam Hussein: Just War and the New 

Face of Conflict) ا ٨٦ ـءن ، ظير يربر ٗـك ا٣ٕؿاؽ ىلع أقةس أف ص
دكاٚٓ ٬ؾا ا٣٘ـك ٦ربر، كإف اك٩خ ثٞيح ادلكاٚٓ ٗري ذلٟ. كٝؽ أرش٩ة 

ا٩ذٞؽ ٠ذةب "مكأ٣ح ٦جؽأ/  ٦ةذ٠ؿق ثؿيس٧ٮ٩خ ٔ٪ؽ ٦ة إىل٨٦ ٝج٢ 
 :A Matter of Principle)"ل إنكة٩يح حلؿب ا٣ٕؿاؽأكدٔ

                                                                    
ػة حمػ٢ ادلكاٚٓ  ٨٦ امل٧س٨ أف دسٮف 1 كاأل٬ػؽاؼ احلٞيٞيػح كراء ٬ػؾق اتلػؽػبلت دك٦ن
اكثػٮؿ/ ظٞػٮؽ  إىلك٬٪ةؾ ٠ذةب ٦٭٥ يذعؽل دٔٮل اإليسةر كاتلٞؽـ، ك٬ٮ "٨٦ ٠ٮقٮٚة  ،اقذٛ٭ةـ

 From Kosovo to Kabul: Human rights andاإلنكػػػػػػةف كاتلػػػػػػؽػ٢ ادلكيل" 

International Interventionة/ ٦ُػةثٓ ث٤ٮدػٮ، ، ٣ػ)ديٛيؽ تنة٩ؽلؿ( )قتريحل٪ٖ، ٚريصيجيػ
( أ٫٩ يف تكٕيجيةت ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ اك٩ػخ اتلػؽػبلت اإلنكػة٩يح 40(. كيؾ٠ؿ إجي٪ةديٙ )ص 2002

دؤػؾ جبؽيح ٍٚٞ إذا ٦ة اك٩خ امل٪ُٞح ا٣يت تؽث ٚي٭ة ا٩ذ٭ػةاكت ظٞػٮؽ اإلنكػةف دٕذػرب "٦٭٧ػح 
ػٓ آػػؿ  ك٦ة ثٕؽ٬ة(، كيؤًلؽ 47اقرتاديضينة" لرلكؿ ا٣ُْٕل يف ا٣ٕةل٥. إجي٪ةديٙ )وٛعةت  يف مًٮ

ا.  أف ٬ؾق اتلؽػبلت اإلنكة٩يح زادت األمؿ قٮءن
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Humanitarian Arguments for War in Iraq) كاذلم اكف ،
يؽاٚٓ ٨ٔ احلؿب ىلع ا٣ٕؿاؽ ىلع أقةس ظٞٮؽ اإلنكةف ث٘ي اجلْؿ 

 ٨ٔ ظٞيٞح أف احلؿب ٦س٤خ ا٩ذ٭ةاكن ل٤ٞة٩ٮف ادلكيل.
و  ال يٕين ثةلرضكرة ػُأ ٬ؾا  ٦ة كىلع ا٧ٕ٣ٮـ ٚإف ا٩ذ٭ةؾ ٦جؽأ

أمٮر ذاديح يف املجؽأ ٩ٛك٫ دٞٮد  ل٥ دس٨ ٬٪ةؾ٦ة املجؽأ، ك٬ؾا وعيط
٬ؾا اال٩ذ٭ةؾ. كيف رأم الاكدت ٬ؾا ٬ٮ احلةؿ ٦ٓ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ  إىل

ط ٧ة٠ –اإلنكةف. ٚة٣ٛن٢ اذلايت اذلم حييٍ حبٞٮؽ اإلنكةف   ق٪ًٮ
أم أقةس "زةثخ".  أ٩٭ة ٣حكخ ٦ججيح ىلع إىليؿصٓ  – اتلةيل ا٣ٛى٢ يف

أ٫٩ يف  ةا٩ذ٭ةؾ ٬ؾا املجؽأ، َةمل ٨٦ ا٣ٕضيت أف ٩ؿل كذلا ٣حف
٦٪ٌُف ًٕيٙ ل٤٘ةيح. كيف  أكاحلٞيٞح يؿدسـ ىلع أقةس أػبليق 

٦س٢ ٬ؾق احلة٣ح الثؽ أف ٩ذٮٝٓ أف اجلةس قيٞؽمٮف ىلع ٬ؾا املجؽأ 
لــ األمؿ. ك٨٦ املؤقٙ أف دةريغ  ٧ةلٮيةت أػؿل كيجذ٭١ٮ٫٩ لكأك

ٓ يف ٠سري ٨٦ احلةال  ت.ظٞٮؽ اإلنكةف قةر ىلع ٬ؾا الًٮ
كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ ٔ٪ؽ احلؽير ٨٦ اجلةظيح اجلْؿيح ٚإف 
اال٩ٞكةـ ثني اجلْؿيح كاتلُجيٜ خبىٮص ظٞٮؽ اإلنكةف يٕؽ 

 إماكحلح ك٬ؾا بكجت أ٫٩/
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يْ٭ؿ أف ظٞٮؽ اإلنكةف يف اجل٤٧ح ٌٝيح ٦سةحلح ثىٮرة  ( أ)
ؿض ٧ةيؿيؽ أ٩ىةر٬ة أف يٞ٪ٕٮ٩ة، كًل ةأكرث مم اآلف  ظٞٮؽ اإلنكةف دٕي

 ٤٧ٔيح كال ظىت مم١٪ح.ٚٔل ٣حكخ 

ط أ٫٩ رب ( ب) دسٮف ٬٪ةؾ أ٬ؽاؼ أكرث أ٧٬يح ٨٦  ٧ةيًٮ
ظٞٮؽ اإلنكةف ٦س٢ أ٬ؽاؼ األ٨٦ ا٣ٞٮَل كػبل٫ٚ. كيف الٮاٝٓ دجؽك 

ظؽ ٠جري ىلع وٕيؽ املضذ٧ٓ ادلكيل. كٝؽ اكف  إىل٬ؾق احلٞيٞح ٦ٞجٮ٣ح 
الكيةيس األمؿيسٰ صٮرج ٠ي٪ةف ٬ٮ أ٢ٌٚ ٨٦ ٔرب ٨ٔ ٬ؾق 

يف كزيٞح رسيح لٮزارة  1948ؿت ٔ٪٫ ٦ٞٮتل٫ اعـ احلٞيٞح. ٚٞؽ امذ٭
% ٨٦ زؿكات ا٣ٕةل٥، كإف 50اخلةرصيح األمؿيسيح "حن٨ ٤٧٩ٟ حنٮ 

األقةقيح يف ا٣ٛرتة اتلةحلح % ٨٦ قاكف ا٣ٕةل٥، ك٦٭٧ذ٪ة ٠6.3٪ة ٧٩س٢ 
كلك٪ة حبةصح ألف خنؽع أ٩ٛك٪ة ثأ٩٪ة  أف حنةِٚ ىلع ٬ؾا اتلجةي٨ ْل

الثؽ أف ٩ذٮٝٙ -يسةر كظت ا٣٘ريي٧س٨ أف ٩ذع٢٧ احلٮـ دؿؼ اإل
ري الٮإٝيح ٦س٢ ظٞٮؽ  ٨ٔ احلؽير ٨ٔ األ٬ؽاؼ الٮ٧٬يح ٗك

اك٩خ  ٦ةكإذا 1ٚ٪ع٨ قٮؼ ٩ذٕةم٢ ث٧ٛة٬ي٥ ا٣ٞٮة املجةرشة."-اإلنكةف
ري٬ ٨٦ األ٬ؽاؼ  ٧ةأ٬ؽاٚنة ٦س٢ األ٨٦ ا٣ٞٮَل كاأل٨٦ االٝذىةدم ٗك

تكةءؿ ٢٬ ا٣ٞٮ٦يح ي٧س٨ أف دأيت ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف ٚبلثؽ جلة أف ٩
 اخلٌٮع ل٤ؿب )األ٨٦ اجلٛيس( ي٧س٨ أف يأيت ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف؟.
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كأػرينا ٚإف اتل٪ةٝي ثني ا٣ٞٮؿ كا٢ٕٛ٣ جي٢ٕ املؿء حبٜ  ( ت)
ٮع ظٞٮؽ اإلنكةف ثةجل٤٧ح. كاملك٧٤ٮف ىلع كص٫  ينٟ يف مًٮ

ت ا٣رباٝح ا٣ٞةد٦ح ٨٦ ٧ةاخلىٮص هل٥ احلٜ يف ا٤ٞ٣ٜ ٨٦ ٬ؾق اللك
ة ٧ةٞح كراء ٬ؾق اللكدسٮف احلٞي ٧ة"ا٣٘ؿب" ظي٪ ٛن ت محبنة خمذ٤

.كي٪٢ٞ ثؽري٨ ٨ٔ أظؽ اجلٞةد املرصيني حلؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٧ة٦ةد
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ  ادلكحلح ك٬ٮ قيٙ ادلك٣ح اذلم رٚي اإٔل

أف الكيةيس  ك٨٦ ا٣ٕضيت1اإلنكةف ث٪ةءن ىلع ٬ؾا األقةس ثةتلعؽيؽ.
أرتؼ ث٭ؾق ا٣ٌٞيح األقةقيح يف أص٪ؽة ظٞٮؽ  وةمٮي٢ ٬٪تي٪ضذٮف

 اإلنكةف، ظير ٠ذت يٞٮؿ/

ا٣ٛضٮات ثني املجؽأ  إىلٗري ا٣٘ؿبحني... ال يرتددكف يف اإلمةرة 
ـدكصح ك"ك٣س٨ ثةقتس٪ةء"  ا٣٘ؿيب كا٢ٕٛ٣ ا٣٘ؿيب. اجلٛةؽ، كاملٕةيري امل
ْل ز٨٧ اداعءات اجلْؿيةت ا٣ٕةمليح. ادلي٧ٮٝؿاَيح تْٯ ثةتلأييؽإال 

مؿا٠ـ ا٣ٞٮل، ك٦٪ٓ  إىلني ياإلقبل٦إذا اك٩خ قذأيت ثةألوٮحلني 
ا٩تنةر األق٤عح اجلٮكيح ديؽىع إحل٫ لك ٨٦ إيؿاف كا٣ٕؿاؽ، ك٣س٨ 
٣حكخ إرسااي٢. ظٞٮؽ اإلنكةف ْل ٦سةر ٤ٜٝ ٔ٪ؽ اتلٕةم٢ ٦ٓ 
الىني ك٣س٨ ٣حكخ ٠ؾلٟ ٔ٪ؽ اتلٕةم٢ ٦ٓ الكٕٮديح. إف املٕةيري 
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ـدكصح يف اتلٕةم٢ ْل اثل ٨٧ اذلم ال ي٧س٨ إٗٛةهل ل٧٤ٕةيري امل
 1ا٣ٕةمليح هلؾا املجؽأ."
كصٮد ٬ؾق االزدكاصيح  حياإلقبل٣٦ٞؽ أدرًلخ ادلكؿ  يف الٮاٝٓ

 ٦٪ؾ ثؽايح دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف.
 كيؾ٠ؿ ثؿيسي٧ٮ٩خ املسةؿ اتلةيل/

بلف كا٣يت د٨٧ٌ ظٜ ٦٘ةدرة  13دة ر٥ٝ ةدأم٢ امل أك ٨٦ اإٔل
٭ةايح يف احلؿب ابلةردة، ل٥ دذٮٝٙ املؿء بلرلق. ػبلؿ املؿاظ٢ اجل

ح ل٤ي٭ٮد الكٮٚيخ ث٧٘ةدرة ٧ةالٮاليةت املذعؽة ٨ٔ ٤َج٭ة ثةلك
ة ل٤٭ضؿة  الٝخ  إرسااي٢ )كٌل٩خ ٬ؾق اهلضؿة ٝؽ إىلثبلد٥٬ أقةقن

ا مل ة ٨٦ اجلة٩ت الكٮٚييت ٩ْؿن ًن دس٤ٛذ٫ ادلك٣ح ٨٦ أص٢  ةأرتا
ة ظٜ د 13دة ر٥ٝ ةد٤ٕي٥ ٬ؤالء امل٭ةصؿب٨(. ٣س٨ ٬ؾق امل ٌن ٨٧ٌ أي

بلف ا٣ٕة٣ِل ثيٮـ، أٝؿت  ا٣ٕٮدة ل٤جرل املجنأ. كبٕؽ املىةدٝح ىلع اإٔل
كاذلم يُٰٕ ا٤ٛ٣كُيجيني امل٭ضؿي٨  194األم٥ املذعؽة ا٣ٞؿار ر٥ٝ 

ـ ٧ةأػؾ دٕٮيي(، كاجل٧يٓ ي٥٤ٕ د أك٨٦ ثبلد٥٬ ظٜ ا٣ٕٮدة إحل٭ة )
٨ ا٥٤ٕ٣ أف ٬ؾق ا٣ٕٮدة ٨٣ دذ٥ ثؽكف ظؽكث د٘يري صؾرم يف مٮازي
ا٣ٞٮل ا٣ٕةمليح. كىلع اجلة٩ت اآلػؿ، ٚإف املكذٮَ٪ني احل٭ٮد اذلي٨ 
صربكا ىلع دؿؾ مكذٮَ٪ةت ُٝةع ٗـة ا٣يت اظذ٤ٮ٬ة ثؽكف كص٫ ظٜ 

ي
أ
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ة ث٧ذٮقٍ ٝي٧ح ربٓ م٤يٮف دكالر للك أرسة. ٌن  1د٤ٞٮا دٕٮي
اال٩ٛىةـ ثني اجلْؿيح كاتلُجيٜ  كاألقٮأ ٨٦ لك ٬ؾا ٬ٮ أف
ت ا٣ٞٮ٦يح، ٦ةٔ٪ؽ ظؽ احل١ٮ خبىٮص ظٞٮؽ اإلنكةف ال يٞٙ

ت ظٞٮؽ اإلنكةف ٩ٛك٭ة دتك٥ ثةال٩ذٞةايح ٧ة٣س٨ لؤلقٙ ٚإف ٦٪ْ
دأيت كدؾر ػةوح ٔ٪ؽ اتلٕةم٢ ٦ٓ ادلي٨  ٧ةظؽ ٠جري ٚي إىل

ث٢ ظىت ٦ٓ اال٩ذ٭ةاكت الىةرػح حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾا 2،اإلقبلَل
 اذلم دىع ثؿيس٧ٮ٩خ ل٤ذ٤ٕيٜ ثٞٮهل/
ت ػةوح يف ادلكؿ ا٣٘٪يح، ٧ةامل٪ْم٭ؽت ا٣ٕٞٮد األػرية ا٩تنةر 

 ٧ةكا٣يت دؿوؽ كدؽي٨ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف يف ادلكؿ ا٣ٛٞرية. كٍل
ا ٨٦ ممسٌل ٬ؾق امل٪ْأكظ ت ٨ٔ قجت إٗٛةهل٥ اال٩ذ٭ةاكت ٧ةرت أظؽن

ٮح كْل  ا٣ٕك١ؿيح ىلع قبي٢ املسةؿ يف ا٣ٕؿاؽ، اك٩خ اإلصةثح دأيت ثًٮ
أم ءء جتة٫٬، ٚ٭٥ أف ذلٟ ٣حف دلةهل٥ كأ٩٭٥ ال ي١٧٪٭٥ ٢ٕٚ 

 ٦ةدسٮف ٬ؾق اإلصةثح ٦ربرة إذا  ٧ة٦٭ذ٧ٮف حبٞٮؽ اإلنكةف كٍٚٞ. كرب
 ٦ةدرصح أ٫٩ ٩ةدرنا  إىلت ػُةثنة ق٤ُٮينة ٧ةل٥ يس٨ ػُةب ٬ؾق امل٪ْ

يك٧ٓ أم وٮت خمة٣ٙ، ىلع قبي٢ املسةؿ ٧٘٩ح ادلٚةع ٨ٔ ق٤ُح ادلك٣ح. 
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٥ ظيةديني بنلك ظؽ جي٤ٕ٭ إىللٮيةد٭٥ أككاألكرث ٨٦ ٬ؾا أ٩٭٥ يٞؽمٮف 
وةرـ جتةق احلؿكب ا٣٘ةم٧ح، ٦ٓ أ٩٭٥ يؽي٪ٮف ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف 
ا٣يت د٪ض٥ ٨ٔ ٬ؾق احلؿكب، ١ٚأ٩٭٥ ي٤٧ٕٮف ىلع أ٫٩ ٣حكخ ز٧ح ٔبلٝح 

ت ال دسٙ ٨ٔ إدا٩ح ٬ؤالء ٧ةثني األمؿي٨. كٚٮؽ لك ٬ؾا ٚ٭ؾق امل٪ْ
ء ٨٦ ال يٌٕٮف ٦ٓ ٬ؤال ٧ةاملكؤك٣ني ٨ٔ ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ اإلنكةف، ٤ٚ

 1ين٪ٮف ٬ؾق احلؿكب؟
كاألمؿ ثبكةَح ٬٪ة أف ٬ؾق ادلكؿ ذات الىٮت ا٣ٕةيل يف د٪ٛيؾ 

أ٩٭ة مكذٕؽة  ف ث٭ة أّ٭ؿت مؿاتو كمؿاتو ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف كاإلي
ة، ك٣حف ٍٚٞ دلؿد  ٧ةكأي٪ ٧ةف لك٧ةال٩ذ٭ةؾ ٬ؾا اإلي اكف ٬ؾا ٦ذةظن

كصؽت رضكرة. ك٬ؾق ادلكؿ تن٢٧ الٮاليةت املذعؽة  ٧ةكأي٪ ٧ةلك
ركبيح )كإف اك٩خ كألا ادلكؿ –إف ل٥ يس٨ اكٚح –٠سري إىلثةإلًةٚح 
ركبيح ال دـاؿ أكرث ظيةءن يف ٬ؾا الىؽد(، ك٣حف ٦ٕىن ٬ؾا كادلكؿ األ

ة أف ٬ؾق ادلكؿ ٣حكخ دلي٭ة قضبلن أػبلٝينة اع ٌن يف اظرتاـ  ٦ةأي
ؿ أ٫٩ ظىت ٬ؾق ادلكؿ ا٣يت ػؿصخ ظٞٮؽ اإلنكةف.ك٣س٨ ٬ؾا يْ٭

٦٪٭ة ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف دؤ٨٦ كدٕذٞؽ أف ٬٪ةؾ أمٮرنا أػؿل أ٥٬ 
٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. كيف ظةالد٭٥ اخلةوح تن٢٧ ٬ؾا األمٮر األػؿل 
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 األ٨٦ ا٣ٞٮَل، كالؿٚة٬يح االٝذىةديح بلرلا٩٭٥.
٥ ٨٦ أف ا٣٘ؿب اقذؽثؿ  ادلي٨، –أمؿق اغ٣ت يف –كىلع الٗؿ

أف دسٮف إصةثذ٭٥ ىلع ا٣ٞٮؿ اتلةيل/ "إذا ٠٪ذ٥ ١يٙ ي٧س٨ ٚ
دٕذربكف أف األ٨٦ ا٣ٞٮَل كالؿٚة٬يح االٝذىةديح أ٥٬ ٨٦ ظٞٮؽ 

أ٥٬ ٨٦  إىلاإلنكةف، ٚأ٩ة ٠ؾلٟ أرل أف ديين كاالقتكبلـ  دٕ
ل٥ ٦ةظٞٮؽ اإلنكةف. كبةتلةيل ٚأ٩ة أ٣زتـ ث٧جؽأ ظٞٮؽ اإلنكةف 

ـء ٨٦ إي ٦ةيذٕةرض ٦ٓ  ." ك٦ٓ ا٣تك٤ي٥ إىلخلة٣ٜ دٕين ثة٧ةأؤ٨٦ أ٫٩ ص
أ٩٭٥ ي٧س٨ أف يٞٮلٮا أ٫٩ ال ي٧س٨ ٦ٞةر٩ح ادلي٨ ثةأل٨٦ ا٣ٞٮَل، 

ال ي٧س٨ ٝٮؿ ٬ؾا خبىٮص الؿٚة٬يح االٝذىةديح، إال أف  ٧ةكرب
قيٞٮلٮف أف  إىلالنؼه املك٥٤ كاملضذ٧ٓ املك٥٤ اذلم يؤ٨٦ ثة دٕ

ديح.إف ٔٞيؽد٭٥ كدي٪٭٥ أ٥٬ ٨٦ األ٨٦ ا٣ٞٮَل كالؿٚة٬يح االٝذىة
ي٤ٌٛٮف أف يٕحنٮا يف ٚٞؿ كاًُ٭ةد كال  ٧ة٠سرينا ٨٦ املك٧٤ني رب

أف ي٧يٕٮا ٬ؾا ادلي٨، كبةتلأكيؽ  أكي٪ٌٞٮا أم ٦جؽأ ٨٦ ٦جةدئ دي٪٭٥ 
ٚإف النؼه اذلم ي٪٤ُٜ ٨٦ ٦جؽأ ظٞٮؽ اإلنكةف الثؽ أف يٞج٢ 

 دٞؽي٥ اآلػؿ دلي٪٫ ىلع أم ءء يف احليةة.

 يف اتلػتيق اإلـالن اىفاىيم حللٔق اإلنفان 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف  جيؽر ث٪ة أف ٤٩ٌف ٩ْؿة ىلع اإٔل
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ا٣يت  -٣رنل ز٥ ٔؽد ادلكؿ ٦ةيؿبٮ ىلع اخل٧كني اع ٦ةكاذلم وؽر ٦٪ؾ 
دُجٜ املجةدئ ا٣يت اثذ١ؿد٭ة ثأ٩ٛك٭ة ككاٚٞخ  -دؤيؽ ظٞٮؽ اإلنكةف احلٮـ

 ىلع اال٣زتاـ ث٭ة. حياإلقبل٤ٔ٦ي٭ة كظسخ اآلػؿي٨ كػةوح ادلكؿ 
ك٬ؾا ٬ٮ ٦سةؿ بلٕي احلٞٮؽ هلؾا امليسةؽ األوٌل )كظىت ال ٩ُي٢ 

 (.1املٮازيٜ األػرية ا٣يت د٥ االدٛةؽ ٤ٔي٭ة إىلقٮؼ ٩رتؾ اآلف اإلمةرة 
 5دة اامل

ا٣ٕٞٮبح  أكال جيٮز إػٌةع أظؽ ل٤ذٕؾيت كال ل٧٤ٕةم٤ح 
 اإلظةَح ثةل١ؿا٦ح. أكالبلإنكة٩يح  أكا٣ٞةقيح 

ذةف ٨٦ اجلةس امذ٭ؿدة جب٧ٓ يف اتلةريغ ا٣برشم، ٬٪ةؾ  دل٧ٔٮ
ٮع اتلٕؾيت/ أٌٔةء حمةز٥ اتلٛذحل،  ابلية٩ةت كابلعر ٨ٔ مًٮ

يسٮف اجل٧يٓ  ٧ةكاملؼةثؿات األمؿيسيح. كيف الٮٝخ احلةيل، رب

                                                                    
تن٢٧ املٕة٬ؽات ادلكحلح امل٭٧ح األػؿل/ ادٛةٝيح ٦٪ٓ ك٦ٕةٝجح صؿي٧ح اإلثةدة اجل٧ةٔيح 1
(، كا٣ٕ٭ؽ ادلكيل 1965(، كاالدٛةٝيح ادلكحلح ل٤ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ا٣ٕ٪رصم )1948)
(، ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ االٝذىةديح 1966ص ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح )اخلة

(، 1979(، كادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ًؽ املؿأة )1966كاالصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح )
ريق ٨٦ رضكب املٕةم٤ح   امل٭ي٪ح أكالبلإنكة٩يح  أكا٣ٕٞٮبح ا٣ٞةقيح  أككادٛةٝيح ٦٪ة٬ٌح اتلٕؾيت ٗك

٨٦ ٬ؾق املٕة٬ؽات كٕٝخ ٤ٔي٭ة ا٣ٕؽيؽ ٨٦  كاظؽة(. لك 1989(، كادٛةٝيح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣ )1984)
ة دٞؿيجن ا٣ٕةل٥ دٝخ ٤ٔي٭ة دميٓ دكؿ ةو ابلرلاف. ك٨٦ املسري لبل٬ذ٧ةـ، أف ادٛةٝيح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣

يت كْل الؿاحف املٕذرب ٣ػ "أرسة ادلكؿ املذعرضة"، كالىٮ٦ةؿ كا٣، ثةقتس٪ةء الٮاليةت املذعؽة
 ا٣٘ؿب ٨٦ دكؿ ا٣ٕةل٥ "اهل٧ضيح". ال١سريكف يف كٕٝخ ٤ٔي٭ة يٕذرب٬ة
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٤ُ٦ٓ ىلع اجلؽؿ احلةيل يف الٮاليةت املذعؽة بنأف اقذؼؽاـ اتلٕؾيت 
 ٦ٓ املنتج٫ يف دٮرَ٭٥ يف ٤٧ٔيةت اإلر٬ةب.

٥ ا، إال أ٫٩ ٨٦ املسري كىلع الٗؿ  ٨٦ أ٫٩ مىؽر مؿصيع اعـ صؽن
 ٨ٔ اتلٕؾيت/ 2004يسؿكقٮٚخ ٦ةذ٠ؿد٫ إ٩سةردة  ٦ةأف ٩ؿاصٓ 

يف  ٦ةيجؽك أف اتلٕؾيت ظىت ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش ل٥ يس٨ حمؿ
اجلرصاين. إال أ٫٩ يف ذلٟ الٮٝخ ثؽأ أذجةر ٝة٩ٮف  يسحا٣ٞة٩ٮف ال١٪
إٝؿار  ٧ْٕح اإلهليح". كبٕؽ٠ضؿي٧ح إدا٩ح يف ظٜ ا٣ ين٦ةاخلية٩ح الؿك

ا ثٕٮدة ا٣ٞة٩ٮف  -٩ْةـ اتلٛذحل أوؽر ابلةثة إ٩ٮق٪خ الؿاثٓ ٦ذأزؿن
( كاذلم اكف يذ٤ُت ٨٦ ا٣ٌٞةة أف يأدٮا 1252ٝؿارنا يف ) -ين٦ةالؿك

رتاؼ ٦٪٭٥  ثةألمؼةص املذ٭٧ني ثةبلؽٔح تلٕؾيج٭٥ ل٤عىٮؿ ىلع األ
ح ٨٦ ا٣ٕٞٮبةت ؿ ظة٣أكاك٩خ ٬ؾق ٧ةىلع آػؿي٨. كرب أكىلع أ٩ٛك٭٥ 

ال١جكيح يف ٬ؾا اجلٮع ٨٦ اتلعٞيٞةت...كيف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ اعد 
اتلٕؾيت ىلع ٩ُةؽ كاقٓ ٨٦ ٝج٢ األ٧ْ٩ح االمرتا٠يح ا٣ٞٮ٦يح 

يح يف  ة لبلًُ٭ةد أككا٣ٛةميح كالنئٮ ركبة اع٦ح ثةٔذجةرق قبلظن
يح اقذؼؽ٦خ ٦ة٬ؾا ٚإف احل١ٮ إىلالكيةيس. كبةإلًةٚح   ٦ةت النئٮ
غ، ك٬ٮ ٩ٮع ٨٦ اتلٕؾيت اجلٛيس، ييؽٚٓ ٚي٫ ٦ةيكُل ثآحلح ٗكي٢ ادل

ر ٩ٮع ٨٦ اتلٮ٬ةف ا٣ٌٕٞل ٨ٔ َؿيٜ أقةحلت ٦س٢ إصجة إىلالنؼه 
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ة. كٝؽ  ْن غ ٦ةقذؼؽـ أق٤ٮب ٗكي٢ ادلاالكضني ىلع ابلٞةء يٞ
يني أز٪ةء احلؿب ال١ٮريح. كٝؽ  ثسسةٚح ٦ٓ الكض٪ةء دلل النئٮ

٧ْح األػؿل يف أمؿيسة البلدح٪يح ل ًؽ ٠سري ٨٦ األ٩أكرٕٚخ دٔ
 1كأٚؿيٞية كآقية دذ٭٧٭ة ثةقذؼؽاـ اتلٕؾيت اجلٛيس كابلؽين.

يني! ٬كرتية ٬ؾق ادلكؿ ٗري ٬ؾق ْل ٬كتري ية ا٣ٛةمحني كالنئٮ
املذعرضة يف أمؿيسة البلدح٪يح كأٚؿيٞية كآقية! ٣س٨ ٣حف ٬ؾا ٬ٮ 
ادلكؿ املاكف امل٪ةقت ال٩ذٞةد اقذؼؽاـ اتلٕؾيت ٨٦ ٝج٢ "أرسة 

ؿ كأ٥٬ ٨٦ يذ٧كٟ حبٞٮؽ اإلنكةف. كي٧س٨ أكاملذعرضة" كا٣يت دٕذرب 
 A Question ofل٤ٞةرئ امل٭ذ٥ أف يؿاصٓ ٠ذجنة ٦س٢/ ٌٝيح اتلٕؾيت )

Torture احلٞيٞح كاتلٕؾيت كا٣ُؿيٞح  أكؾ ٠ٮم؛ ٦ة( أل٣ٛؿيؽ"
( جل٪يٛؿ Truth, tortutre and the American way) األمؿيسيح"

ة ل٤ٌٮء ىلع األظؽاث األػرية  ٬ةربٮرم؛ ك٬٪ةؾ ُن ٠ذةثةف أكرث تك٤ي
 AbuGhraib: The Politics"أثٮ ٗؿيت/ قيةقةت اتلٕؾيت" ) ٧ةك٬

of Torture"أثٮ ٗؿيت" ) إىلراؽ اتلٕؾيت/ ا٣ُؿيٜ أك( كThe 

Torture Papers: The Road to Abu Gharib كاملْ٭ؿ اجلؽيؿ .)
بلـ ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ أم ذ٠ؿ ؿ ٬ؾق األمٮر يف اإٔلأكثةذل٠ؿ ٬ٮ أ٫٩ ٦ٓ د٪

ة مل أك ٞن كٕٝذ٫ ظ١ٮ٦ح الٮاليةت  ةثةلاكد ملٛ٭ٮـ احلؿيح ٨٦ اتلٕؾيت كٚ
                                                                    

 ٦ةيسؿكقٮٚخ، ظٞٮؽ ا٣ُجٓ حمٛٮّح. 11993-2003 
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ة أقةقينة ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٞن  املذعؽة يٕذرب ظ
كالثؽ أف ٤٩عِ أ٫٩ ىلع ٦ؽار ٔٞٮد دٕؿض ا٣جنُةء املك٧٤ٮف 
ٔرب ا٣ٕةل٥ ل٤ذٕؾيت يف الكضٮف، كذلٟ يف ا٣٘ة٣ت بكجت ٗي ا٣٘ؿب 
َؿ٫ٚ ٨ٔ ٬ؾق األننُح. ث٢ إف أظؽ ال١ذةب ا٣٘ؿبحني، ك٨٦ ثح٪٭٥ 

. ًٕٚل قبي٢ رقةت٧ةامل ٬ؾق ٦س٢ ٨ٔ داٚٓمؼه يؽيع أ٫٩ وٮيف 
اإلر٬ةب"  إىلآؿ قٕٮد ٨٦ اتل٤ٞيؽ / اإلقبلـاملسةؿ يف ٠ذةب "كص٭ة 

(The Two Faces of Islam: The House of Sa’ud from 

Tradition to Terrorُ٭ةد ا٣ٛش  ( ٣ػ"قتيٛني مٛةردـ يؾ٠ؿ أف ااًل
، 1ٔجؽ اجلةرص لئلػٮاف املك٧٤ٮف اكف رضكرينة ك٦ربرنا" ٨٦ ٩ْةـ

جؽ كبة٣ُجٓ ٬ٮ ل٥ يؽرؾ أف ٬ؾا اتلٕؾيت ك٬ؾق الٮظنيح يف قضٮف ٔ
 2ّ٭ٮر اتلُؿؼ يف ا٣ٕةل٥. إىلاجلةرص ْل ا٣يت أدت ثة٢ٕٛ٣ 

 7دة اامل
ة قٮاء ٕن كف يف ظٜ اتل٧ذٓ أكـ ا٣ٞة٩ٮف، ك٥٬ يتك٦ةأ اجلةس دمي

                                                                    
اإلر٬ةب )٩يٮ يٮرؾ/ داثرليػرلام،  إىل/ آؿ قٕٮد ٨٦ اتل٤ٞيؽ اإلقبلـقتيٛني مٛؿادـ، كص٭ة  1
 .134(، ص 2002
أٚ٘ةنكػذةف.  إىلَػؿيٞ٭٥ ٚي٧ػة ثٕػؽ  ٠سرينا ٨٦ ٬ؤالء املذُػؿٚني كصػؽكا الثؽ أف ٩ؽرؾ أف 2

ل٧٤ـيؽ ٨ٔ دُٮر ٬ؾا اتلُؿؼ يف ٢ّ ظس٥ ٔجؽ اجلةرص ا٩ْؿ/ ٔجؽ الػؿمح٨ ال٤ٮحيػٜ، اتلُػؿؼ 
-95( وػٛعةت 2001ادليين يف ظيةة املك٧٤ني املٕةرصي٨ )دي٪ٛؿ/ رشًلح ا٣بنري ل٤جرشػ كا٣رتدمػح، 

123. 
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يح ٨٦ ٧ةكف يف ظٜ اتل٧ذٓ ثةحلأكيتك ٧ةد٧يزي، ٠ ٧ةيح ا٣ٞة٩ٮف دك٧٩ةحب
بلف، ك٨٦ أم تؿيي ىلع ٦س٢ ٬ؾا  أم د٧يزي يجذ٭ٟ ٬ؾا اإٔل

 اتل٧يزي.
 9 دةاامل

ـق  أكال جيٮز أذٞةؿ أم إنكةف  ة. أكظض ٛن  ٩ٛي٫ دٕك
 01دة اامل

اة اتلة٦ح ٦ٓ اآلػؿي٨، احلٜ يف أف أكللك إنكةف، ىلع ٝؽـ املك
٤٪ينة ل٤ٛى٢ يف  ة ٔك ٛن ا ٦٪ى د٪ْؿ ٌٝيذ٫ حم٧١ح مكذ٤ٞح كحمةيؽة، ٩ْؿن

 د٫ كىف أيح د٭٧ح صـاايح دٮص٫ إحل٦.٫ةظٞٮ٫ٝ كا٣زتا
 00دة اامل
أف يثجخ اردسةث٫  إىللك مؼه ٦ذ٭٥ جبؿي٧ح يٕذرب ثؿيبنة  .1

٩ةت ٧ةهلة ٝة٩ٮ٩نة يف حمة٧٠ح ٤ٔ٪يح دسٮف ٝؽ كٚؿت هل ٚي٭ة دميٓ الٌ
 البلز٦ح لرلٚةع ٨ٔ ٩ٛك٫.

٩ْؿ٩ة  ٦ة٬ؾق "احلٞٮؽ األقةقيح" دثري ادل٬نح بنلك ثة٣ٖ إذا 
ب ث٫ لك ٨٦ الٮاليةت املذعؽة أكإحل٭ة يف ًٮء األق٤ٮب اذلم دذض

ركبة يف ظؿب٭٥ ىلع اإلر٬ةب. كٝؽ أوجعخ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ادلكؿ يف أكك
ركبة ٦ذٮرَح يف ٩ٛف أق٤ٮب الٮاليةت املذعؽة يف إوؽار األظاكـ أك

 ٗري ا٣ٕةديح كا٣يت يىٕت دربيؿ٬ة ٨٦ ٦٪ْٮر ظٞٮؽ اإلنكةف.
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ٮح  ٦ةكيْ٭ؿ أف ٬ؾق اجلُٞح ٦ٓ  قجٞ٭ة ٨٦ د٤ٕيٞةت جتٌل ثًٮ
لئلنكةف، كا٣يت دذعؽث ٔ٪٭ة ٬ؾق ظٞيٞح أف ٬ؾق احلٞٮؽ األقةقيح 

ادلكؿ ثذٞؽيؿ ثة٣ٖ، ٣حكخ ٤ُ٦ٞح. إف أرسة ادلكؿ املذعرضة ىلع 
ثٕجةرة أػؿل  أكاقذٕؽاد ثة٣ٖ إل٩سةر ٬ؾق احلٞٮؽ ألص٢ األ٨٦ ا٣ٞٮَل، 

٪يح  ط  أكألص٢ املى٤عح الَٮ ا. ك٬ؾا يًٮ ا٣ٞٮ٦يح،ك٬ؾا أمؿ كاًط صؽن
٪يح ْل ا٣ٕةم٢ أ٫٩ ظىت ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ٬ؾق ادلكؿ، ٚإف املى٤ع ح الَٮ

ظٞٮ٫ٝ اإلنكة٩يح  األكرث دأزرينا. كاملؿء الثؽ أف يٛ٭٥ ثبكةَح كيؽرؾ أف
٪يح.  ي٧س٨ أف يذ٥ جتة٤٬٭ة إذا لــ األمؿ لىة٣ط املى٤عح الَٮ

 09دة اامل
للك مؼه ظٜ اتل٧ذٓ حبؿيح الؿأم كاتلٕجري، كين٢٧ ٬ؾا احلٜ 

س األ٩جةء كاألٚاكر ٧ةظؿيذ٫ يف أذ٪ةؽ اآلراء دكف مٌةيٞح، كىف اتل
 أذجةر ل٤عؽكد. ٦ة اآلػؿي٨، ثأيح كقي٤ح كدكف إىلكد٤ٞي٭ة ك٤ٞ٩٭ة 

ا٣يت ٨٦ الٮاًط أف ظؿيح ادلي٨ كظؿيح الؿأم ٨٦ األمٮر 
 2006رس ٨٦ اعـ ٦ة٬ؾا وعيط؟ يف  ك٣س٨ ٢٬ ٢ٕٚ يكة٩ؽ٬ة ا٣٘ؿب

ظيس٥ ىلع ديٛيؽ إيٛي٪ش، املؤرخ ا٣ربيُةين، ثةلكض٨ ملؽة زبلث 
ق٪ٮات يف اجل٧كة ثذ٭٧ح إ٩سةر كصٮد ٗؿؼ ا٣٘ةز يف ٦ٕك١ؿ 

م أككجيؿـ ا٣ٞة٩ٮف اجل٧ك مٛيزت ػبلؿ حمؿٝح اهلٮلٮًلٮقخ اجلةزيح.أك
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. ٬ؾق اجلؿي٧ح 1ٕؽد ًعةية٬ةذاتل٤ٞي٢ ٦ أكيح أف إ٩سةر املؾاثط اجلةز
الكض٨، ٣س٨ أي٨ ويعةت االظذضةج ٨٦  إىلبنؼه دت أك

ذا ال يتكةءؿ ا٣ٞةدة ةت املؤيؽة حلٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب؟ كمل٦ةاحل١ٮ
أرسة  إىلا٣٘ؿبيٮف يف امل٪ذؽيةت ذات الى٤ح "٦ىت قت٪٥ٌ اجل٧كة 

ركيب، ك٬ٮ أظؽ أ٥٬ كادلكؿ املذعرضة؟" كيجؽك أف االتةد األ
خ دلي٫ منلكح ٦ٓ ٝة٩ٮف ٨٦ األوٮات ادلا٧ٔح حلٞٮؽ اإلنكةف، ٣حك
يح يىؽر ٨٦ أظؽ أٌٔةءق.  ٦س٢ ٬ؾق اجلٔٮ

 32دة اامل
للك مؼه ظٜ ا٢٧ٕ٣، كىف ظؿيح اػذيةر ٫٤٧ٔ، كىف  .1

يح، كىف احل  يح ٨٦ ابلُة٣ح.٧ةرشكط ٢٧ٔ اعد٣ح كمًؿ
ىلع  أك، دكف أم د٧يزي، احلٜ يف أصؿ ٦تكاألٚؿادجل٧يٓ  .2

 م.أكا٢٧ٕ٣ املتك

يح دس٢ٛ هل للك ٚؿد ي٢٧ٕ ظٜ يف ماكٚأة  .3 اعد٣ح كمًؿ
كألرسد٫ ٔحنح الاٞح ثةل١ؿا٦ح ا٣برشيح، كتكذ٢٧١ ٔ٪ؽ االٝذٌةء 

 ٔيح.٧ةيح االصذ٧ةثٮقةا٢ أػؿل ل٤ع

ـ ٧ةللك مؼه ظٜ إننةء اجلٞةثةت ٦ٓ آػؿي٨ كاال٩ٌ .4
 يح مىةحل٫.ةإحل٭ة ٨٦ أص٢ مح

                                                                    
 .15، ص ٦2006ةرس  6ا٩ْؿ دل٤ح اتلةي٧ـ، ٔؽد 1 
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يذْة٬ؿ ٨٦ أص٫٤ اجلةس ػةرج  ٦ةأ٣حكخ ٬ؾق األمٮر ْل 
٣ٕةمليح؟ كإذا اك٩خ ادلكؿ ا٣ٞٮيح )٦ٓ اعت ٦٪٧ْح اتلضةرة ا٧ةاصذ

٬ؾق احلٞٮؽ املذٜٛ  ٧ة٦ةأوؽٝةء٬ة يف اتلعة٣ٛةت ا٣ٞٮيح( دؤيؽ د
٭٥ مل٨  ٤ٔي٭ة، أٚبل يسٮف ٨٦ الٮاصت ٤ٔي٭٥ أف يٛذعٮا أذٔر

حيؽث، أـ أف ٬ؤالءاملعذضني  ٦ةيُة٣ت ث٭ؾق احلٞٮؽ؟ ٚ٭٢ ٬ؾا ٬ٮ 
٢ ي٧س٨ أف ٬ 1يٮاص٭ٮف ثأكرب ٠ذةات مٮاص٭ح الن٘ت رآ٬ة ا٣ٕةل٥؟

ة ألرسة ادلكؿ املذعرضة، إذا اك٩خ  ٞن دسٮف احلة٣ح ْل أ٫٩، ككٚ
 ابلة٬ْح ٦ٕ٪يح ٚي٧س٨ اتل٘ةيض ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف؟ األربةح

دٮصؽ احلٮـ ظؿًلح يف الٮاليةت املذعؽة دُة٣ت ثٮصٮد "ظؽ أدىن 
( ٧٠ٞةث٢ "ل٤عؽ األدىن living wageلؤلصٮر يسيف ل٧٤ٕحنح" )

 ا٣ٞجٮؿ الاكيف. أكاجلضةح  ٣س٨ ٬ؾق احلؿًلح ظىت اآلف ل٥ د٤ٜ لؤلصٮر"
، ٝؽـ ال١ٮ٩٘ؿس دٕؽي٢ احلٞٮؽ 1923كبةمل٪ةقجح ٦ٓ ثؽايح اعـ 

ُةء ظٞٮؽ ٦تكأكاملتك يف ذلٟ احلٜ يف  ٧ةيح ل٧٤ؿأة، ثأكيح، إٔل
٥ ٨٦ أ٫٩ د٥ أكىلع ا٢٧ٕ٣ املتك أكاحلىٮؿ ىلع أصؿ ٦تك م. كىلع الٗؿ

                                                                    
ٌٚيعح أثؿا٬ةمٮؼ أ٫٩ دٮصؽ ٬٪ةؾ ٤٧ٔيةت إص٭ةض إصجةريح ثني ا٣ٞػٮة ا٣ٕةم٤ػح أّ٭ؿت 1 

يف قةيجةف، كْل أرض د١٤٧٭ة الٮاليةت املذعؽة، كذللٟ دٮصؽ ىلع امل٪ذضةت املى٪ٕح ٬٪ةؾ ثُةٝػح 
٪ٓ يف الٮاليةت املذعؽة." كا٧ٕ٣ةؿ املنةر إحل٭٥ ين٤٧ٮ ٦ػ٨ دكؿ أػػؿل ٦سػ٢  ص٤ػنبت ف ٚذيػة"وي

 ا٤ٛ٣جني.
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ؽ اجل٭ةيئ ل٧٤ىة ، إال أ٫٩ ل٥ 1982دٝح ىلع اتلٕؽي٢ ظىت اعـ ٦ؽ املٔٮ
ا ٨٦ دقذٮر  ـءن جٜ ٨٦ ٝج٢ ا٣ٕؽد الاكيف ٨٦ الٮاليةت كل٥ يىجط ص يُي

 الٮاليةت املذعؽة.
 33دة اامل

ف ٧ةللك مؼه، ثٮو٫ٛ ٌٔٮنا يف املضذ٧ٓ، ظٜ يف الٌ
ف أكيع، ك٨٦ ظ٫ٞ أف ديٮٚؿ هل، ٨٦ ػبلؿ املض٭ٮد ا٣ٞٮَل كاتل٧ٕةاالصذ

يذٜٛ ٦ٓ ٬يلك لك دك٣ح كمٮارد٬ة، احلٞٮؽ االٝذىةديح  ٧ةادلكيل، كب
ٔيح كاثلٞةٚيح ا٣يت ال ٗىن ٔ٪٭ة ل١ؿا٦ذ٫ كتل٪ةَل مؼىيذ٫ ٧ةكاالصذ
 يف ظؿيح.
 35دة اامل
ف الىعح ٧ةللك مؼه ظٜ يف مكذٮل ٦ٕحنح يسىف لٌ .1

لك كامل٤بف كاملكس٨ ةكالؿٚة٬ح هل كألرسد٫، كػةوح ىلع وٕيؽ امل
ٔيح الرضكريح، كهل احلٜ يف ٧ةت االصذ٦ةاخلؽكا٣ٕ٪ةيح ا٣ُجيح كوٕيؽ 

ا٣رتم٢  أكا٣ٕضـ  أكاملؿض  أكيأ٨٦ ث٫ ا٣٘ٮاا٢ يف ظةالت ابلُة٣ح  ٦ة
ٗري ذلٟ ٨٦ ا٣ْؿكؼ اخلةرصح ٨ٔ إرادد٫ كا٣يت  أكالنيؼٮػح  أك

 دٛٞؽق أقجةب ٔحن٫.
٬ؾق املٮاد ٦ؽ٬نح يف احلٞيٞح، ٣س٨ ي٧س٨ أف يٞةؿ أف أم 

حلح املذعؿرة، ٧ةالؿأق إىليؽٔٮ إحل٫ ك أكمؼه يؤ٨٦ ثةلكٮؽ احلؿ 
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حلح الكٮؽ ٧ةٚ٭ٮ يف األقةس يٞؿر أ٫٩ ال يؤ٨٦ حبٞٮؽ اإلنكةف. ٚؿأق
٣حكخ ٦ٕؽة إل٩ذةج  احلؿ، بكجت ا٩ذ٭ة٠٭ة ألقف ظٞٮؽ اإلنكةف،
يذ٤ُج٫ الكٮؽ املٮص٫.  ٦ة"الىٮرة األ٢ٌٚ ل٤ٕةل٥"، ث٢ دجذش ٍٚٞ 

 –٧ةوٮر٬ أ٢ٌٚ يف– حلح كاالمرتا٠يح٧ة٣س٨ كصٮد ػ٤يٍ ٨٦ الؿأق
محبنة ك٣حف لك ءء،ك٣س٨ ظىت ٬ؾا اخل٤يٍ ثني  يٞؽـ أف ي٧س٨
يح أوجط ٬ٮ حم٢ اهلضٮـ٧ةالؿأق الك٪ٮات األػرية. إف  يف حلح كالنئٮ

قيةقةت ابل٪ٟ ا٣ٕة٣ِل كو٪ؽكؽ اجلٞؽ ادلكيل ك٦٪٧ْح اتلضةرة 
كدميٕ٭ة ال دٕذرب قٮل أدكات يف أيؽم األرسة ادلكحلح - ا٣ٕةمليح
رقةت ٧ةل٥ دس٨ قٮل أذؽاء ىلع أم ٨٦ ٬ؾق امل -ةاملذعرض

ت ادلكؿ األ٢ٝ ٦ةػةوح ظ١ٮ ت،٦ةاالمرتا٠يح ٨٦ صة٩ت احل١ٮ
٨٦ "ظٞٮؽ  ٧ة٦ةقيةقةت اتلعؿريح ٚٔل ىلع اجلٞيي د ٦ة. أ٦ةدٞؽ

 اإلنكةف األقةقيح" ألٚؿاد ادلك٣ح.
٣حكخ ٬٪ةؾ رضكرة ل٤ؼٮض يف اال٩ٞكةـ ال١جري ثني  ٧ةكرب

٩ْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف كالكض٢ احلٞيٌف ال٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ اإلنكةف ظىت 
ذ٠ؿ  ٧ة٨٦ ٝج٢ ادلكؿ ذات الىٮت ا٣ٕةيل يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف. كًل

ف "إف إٔبل٩ةت ظٞٮؽ اإلنكةف أمؿ ٗري ملكٙ، ٣س٨ امللكٙ ٧ةٚؿي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
252 

ألكرث ٨٦ ذلٟ أف ٬٪ةؾ كا 1ظٞيٞح ٬ٮ دُجيٜ ظٞٮؽ اإلنكةف."
كيك ككي٤يةـ ث٤ٮـ )ٝذ٢ األم٢، كًلذةب م٠ذةثةت للك ٨٦/ ٩ٕٮـ تنٮ

، كصٮف ثي٤ضؿ KillingHope and Rogue Stateرٝح(ةادلك٣ح امل
ري٬ة كٍل٭ة ٦ذةظح Hidden Agendas"األص٪ؽات اخلٛيح" ) ( ٗك

يؿ أرتٚخ ث٭ؾق اإلماكحلح ٔ٪ؽ ٦ةل٤ٞؿاءة. ظىت أف آف إ٣زياثير 
 ٨ ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ٓ املك٧٤ني، ٚٞة٣خ/ظؽيس٭ة ٔ

َل ثة٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ ٧ةثةٔذجةرم أمؿيسيح، ٚأ٩ة أدرؾ أف ا٬ذ
يف  اإلقبلَلاإلنكةف ا٣يت ي٧س٨ أف دجذش ٨ٔ دُجيٜ ا٣ٞة٩ٮف اجل٪ةيئ 

احلٮادث احلةحلح ْل مؿدجُح ال حمة٣ح ثةملٮاٝٙ املؼةدٔح ل٤ع١ٮ٦ح 
دكصح ا٧ٕ٣يٞح ا٣يت األمؿيسيح خبىٮص ظٞٮؽ اإلنكةف كاملٕةيري املـ

دُجٞ٭ة الٮاليةت املذعؽة يف احلس٥ ىلع ٌٝةية ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت 
ح. كالثؽ أف ٩ٕرتؼ أ٫٩ ٨٦ املٛـع ياإلقبل٦تن٢٧ املك٧٤ني كادلكؿ 

ص٫ ا٣ٞىٮر يف أ٧ْ٩ح ا٣ٕؽؿ اجل٪ةيئ يف ادلكؿ أكأف ٩ذعؽث ٨ٔ 
ثؽكف  أكاألػؿل يف الٮٝخ اذلم د٥ اد٭ةـ املك٧٤ني ثةإلر٬ةب بكجت 

دٔٮا الكضٮف يف ّؿكؼ أكقجت كتخ راعيح الٮاليةت املذعؽة، ك
ح اكف ٤ٔي٭٥ ٚي٭ة ت٢٧ املٕةمبلت امل٭ي٪ح، كظؿمٮا ٨٦ ا٣ٞٮأؽ  مؿٔك

ح ٦س٢ د٤ٟ ٧ةاألقةقيح ل٧٤عة٠ ٮا ال٩ذ٭ةاكت مؿٔك ت ا٣ٕةد٣ح، كدًٕؿ
                                                                    

 .171، ص ٚؿي٧ةف1 
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ٮا هلة يف قض٨ أثٮ ٗؿيت كا٣يت ركا٬ة ٦ٕذ٤ٞٮ ٗٮا٩ت٪ةمٮ.  1ا٣يت دًٕؿ

 لٔق اإلنفاناعمليث ض
١٬ؾا  أكثأف ظٞٮؽ اإلنكةف كاظؽة ) دٞيض ٩ْؿيح ا٣ٕةمليح

اتلُجيٜ.  أكيججيغ أف دسٮف( يف لك ماكف، قٮاء ٨٦ ظير املجؽأ 
كيؤًلؽ مؤيؽك اجلْؿيح ا٣ٕةمليح الىةر٦ح أف ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح ْل 
اعمليح بنلك اكم٢. ك٬ؾق اجلْؿيح يؤيؽ٬ة يف ا٣٘ة٣ت ادلكؿ ا٣٘ؿبيح 

اذلي٨ يٞؽمٮف ا٣ٕةمليح يف ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ػبلؿ ٦٪ْٮر  ء٧ةكا٤ٕ٣
حلربايل ٗؿيب وةرـ. ك٥٬ يؿٌٚٮف أيح دٔٮل ل٤جكبيح اثلٞةٚيح 
كيٕذربك٩٭ة ٩ْؿيح ٗري ٦ٞجٮ٣ح تلربيؿ ا٩ذ٭ةاكت ظٞٮؽ اإلنكةف. كيف 

ء ا٣ٞةا٤ني ثأف ظٞٮؽ اإلنكةف ننأت ٨٦ اثلٞةٚح ٧ةا٣٘ة٣ت يؤًلؽ ا٤ٕ٣
ؿاؼ  ة اعملينة ا٣٘ؿبيح ىلع أف اأٔل ا٣٘ؿبيح الثؽ أف دسٮف ٧٩ٮذصن
 ٣ٞة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف.

 ٦ةكأػرينا ٩ٞٮؿ أف ٬ؾا ا٣تكةؤؿ ٗري مٮصٮد يف الٮاٝٓ ٔ٪ؽ

                                                                    
" اإلقػػبلَلآف ٦ػػةيؿ، "إاعدة اجلْػػؿ يف ٬ػػيلك ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف تلُجيػػٜ ا٣ٞػػة٩ٮف اجل٪ػػةيئ 1 
(Reconsidering the Human Rights Framework for Applying Islamic 

Criminal Law مٮصٮد ىلع املٮ3ٓٝ(، ص ، 

http://lgst.wharton.upenn.edu/mayera/Documents/mayerisla

mabad05.pdf . 

http://lgst.wharton.upenn.edu/mayera/Documents/mayerislamabad05.pdf
http://lgst.wharton.upenn.edu/mayera/Documents/mayerislamabad05.pdf
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قرنل  ٧ة٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. ١ٚ اإلقبلَل٩ذعؽث ٨ٔ املٮٝٙ 
٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف  اإلقبلَلثةتلٛىي٢ يف ا٣ٛى٢ اتلةيل، أف املٮٝٙ 
أم ءء ٨٦ ٬ؾا  أكؽديح اثلٞةٚيح ال يججيغ أف يججين ىلع ٌٝيح اتلٕ

ا٣ٞجي٢. إف ٦جةدئ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف الثؽ أف دسٮف مكذٞؿة 
٨ٔ ا٣جكبيح اثلٞةٚيح. ٣ٞؽ اكف ٬ؽؼ  أكٝج٢ احلؽير ٨ٔ أم اعمليح 

٬ؾا ا٣ٛى٢ ٬ٮ ٦٪ةٝنح املجةدئ األقةقيح ل٤عؿًلح، ٚإذا اك٩خ املجةدئ 
ا٣ٕةمليح ٝةا٧ح ىلع أقةس ػةَئ، ٚإف ٌٝيح اتلُجيٜ ا٣ٕة٣ِل ك

 1الىةر٦ح دىجط كا٬يح.

 ةفض اًلـتِخاسات املٍٓث
ة ثبل مٟ جلْؿيح ظٞٮؽ  ة وةرػن ٛن اكف ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٠ن
 إىلاإلنكةف. إف ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف ثةػذىةر ٨٦ األقف 

 ؿ.٧ةاتلُجيٜ ثٕيؽة لك ابلٕؽ ٨ٔ ال١
 ٧ةكال يٞؽـ ٦٪ْؿك ظٞٮؽ اإلنكةف قٮل اجلؾر ا٣حكري ٚي

حبٞٮؽ اإلنكةف كيٞج٤٭ة.  يذ٤ٕٜ ثذ٤ٕي٢ كصٮب أف يؤ٨٦ ا٣ٛؿد
رتاؼ ثأف ٬ؾق ا٣ٌٞيح ال دٞج٢ احل٢، ٚإف ٌٝيح  اذلم  ٦ةكب٧ضؿد األ

                                                                    
ػة 1  ا كد٤ؼيىن ا صيػؽن ل٧٤٭ذ٧ني ثةجلْؿيح ا٣ٕةمليح يف ٦ٞةث٢ ا٣جكبيح اثلٞةٚيح، ٝؽـ ثؽري٨ ٩ٞػؽن

ٮع. ا٩ْؿ ثؽري٨ وٛعةت ل٤ٌٞةية املذ٧ٌ٪ح  . ك٬ٮ يف احلٞيٞح يتكػةءؿ إذا ٦ػة 32-23يف ٬ؾا املًٮ
 اعمليح يف امل٪ة٬ش ا٣٘ؿبيح حلٞٮؽ اإلنكةف.  أكاكف ٬٪ةؾ أم اتكةؽ 
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ال ي٧س٢ ظٞٮؽ اإلنكةف دىجط ٌٝيح ٦ٕضـة ظير إف لك  أكي٧س٢ 
ا ٨٦ النؾكذ اجلجيس كالـكاج ثني أدجةع ادلية٩ةت املؼذ٤ٛح  ءء ثؽءن

ؽـ اخلذةف دٞؽـ لك٭ ة ىلع أ٩٭ة ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. كيف الٮاٝٓ كيصؽ ٔك
ة ٌن ذادينة. ٚٔل دؽيع  أف ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف يف دم٤ذ٭ة دٮاص٫ د٪ةٝ

أ٩٭ة دٞؽـ ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت لآلػؿي٨ ٍٚٞ داػ٢ إَةر٬ة 
اخلةص، ث٧ٕىن أف ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت ْل ٍٚٞ د٤ٟ احلٞٮؽ 

كبةتلةيل ٤ٚحكخ  كاحلؿيةت ا٣يت تك٧ط ث٭ة ٬ؾق امل٪ْٮ٦ح.
٬٪ة٠عؿيةت ظٞيٞيح كال ظٞٮؽ ظٞيٞيح. كأػرينا، دبني أف ٦٪ْٮ٦ح 
ا ٨ٔ اتلُجيٜ.  ظٞٮؽ اإلنكةف دذعؽث ٨ٔ املسةحلح ا٣يت ْل ثٕيؽة صؽن
ظىت ٬ؤالء أوعةب احلؽ ا٤ٕ٣ية كالىٮت املك٧ٮع يف دلةؿ دأييؽ 

لٮيةت أػؿل أكظٞٮؽ اإلنكةف يْ٭ؿكف أ٫٩ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٥٬ ٬٪ةؾ 
 دذٞؽـ ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف. ي٧س٨ أف

ـ اإلنكةف قٮل ٩تيضح كاظؽة وةرػح. كيف اجل٭ةيح ٦ةٚبل يجًف أ
الثؽ أف يٌٓ املؿء يف خمي٤ذ٫ أف ٦٪ْٮ٦ح كظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكخ 

دأكيؽ ثٕي احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ا٣ٕة٦ح ا٣يت ي٧س٨ أف دٞج٤٭ة  ثبكةَح
 إىلأكرث ٨٦ ٬ؾا ثسسري. ٚٔل دؿَل  ٬ري ا٣ٕةل٥، ث٢ إف احلؿًلحةاغبليح دم

د٘يري دكؿ كدلذ٧ٕةت كدية٩ةت، ٣حف ٍٚٞ ٨٦ أص٢ اال٣زتاـ ثةملجةدئ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
256 

 ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني كاجل٥ْ. ةط حمؽد٧ةا٣ٕة٦ح ك٣س٨ ٨٦ أص٢ اال٣زتاـ ثأ٩
رقةد٭٥ ةذا جيت أف يذؼًل اجلةس ٨ٔ ممةكاآلف يأيت قؤاؿ/ مل

جيت ٤ٔي٭٥ أف يذؼ٤ٮا ذا ةاثلٞةٚيح، كيٞج٤ٮا ث٭ؾق امل٪ْٮ٦ح اجلؽيؽة؟ مل
٬ٮ احلةؿ ٦ٓ ثٕي مم٨ يذ٤ٕٞٮف  ٧ةيؤ٦٪ٮف ثأ٫٩ ظٞةاٜ ٤ُ٦ٞح، ٠ ٧ةٔ

 ثؽي٪٭٥ ٨٦ أص٢ أف يسٮ٩ٮا مٮا٠جني ملذ٤ُجةت ٬ؾق احلؿًلح؟
يح  كإذا اكف ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف يف إصةثذ٭٥ ىلع ٬ؾق اجلٔٮ

ة زةثذنة ملٕذٞ ؽاد٭٥، كأ٫٩ ٨٦ األقب٤ح قيٞٮلٮف ثأف دلي٭٥ أقةقن
ظؿًلذ٭٥ ي١٧٪٭ة تٞيٜ "الىٮرة املسًل للك  ٔذ٭٥ إزجةت أفثةقذُة

كأف ٩ْة٦٭٥ ٦٪ٌُف، كأ٫٩ اجلْةـ املتكٜ اذلم ي١٧٪٫ أف  1املضذ٧ٕةت"،
ٗري ذلٟ، ٚإف ٨٦ ظٜ املؿء أف يٞٮؿ  إىليتيط احلؿيح ل٤ض٧يٓ 
ظٞٮؽ اإلنكةف  ٦ُة٣ت إىلي٪ْؿ  لك ٚؿد أف ثٕٞبل٩يح أ٫٩ يججيغ ىلع
 ظٞٮؽ اإلنكةف ٩ٛك٭ة ال تك٧ط ث٭ؾا.جبؽيح؛ ٗري أف ٦٪ْٮ٦ح 

كاحلٞيٞح أف ٬ؾق املربرات مل٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف ًٕيٛح 
ري حمؽدة كصؽحلح ىلع أ٢ٌٚ دٞؽيؿ. ال أظؽ ي١٧٪٫ اتلججؤ  ٤ٕٚينة ٗك
ُٰٔ لك ٚؿد دميٓ 

ي
ثأم ٩ٮع ٨٦ املضذ٧ٕةت اذلم قح٪ذش إذا أ

                                                                    
ثة٣ُجٓ مل٨ يؤ٦٪ٮف ثةآلػؿة، ٚإف ٥ْٕ٦ مؤيؽم ظٞٮؽ اإلنكةف مٌُؿي٨ لبلٔرتاؼ ثػأ٩٭٥  1

ـء ٦ػ٨ دي٪ػ٫ ثةقػ٥ "ظٞػٮؽ ال ي١٧٪٭٥ ٧ًةف أم ءء ث٭ؾا اخلىٮص ل٤ٛؿد إذا  ٦ة فًل ٨ٔ صػ
 اإلنكةف".
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ٞٮد لك احلؿيةت ا٣يت ي٪ةدم ث٭ة داعة ظٞٮؽ اإلنكةف. ٚجؽالن ٨٦ أف د
ظؿيذ٫، أوجعخ اتل٪ةٌٝةت ادلاػ٤يح حلٞٮؽ اإلنكةف يف ظؽ  إىلٚؿد 

اذلم ي٧س٢ ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ  ٦ةاخلبلٚةت بنأف  إىلذاد٭ة ثبكةَح دٞٮد 
، اك٩خ ٬٪ةؾ ظٮايل 2008قبذ٧رب  18ظؽث يف  ٧ةاإلنكةف. كبةتلةيل ١ٚ

ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف، ٦ٓ أف كـ املع٧١ح األ٦ةظة٣ح اع٣ٞح أ 100.000
كأف ا٣ٌٞيح ال  ٧1ةظ١ 10.000املع٧١ح يف دةرخي٭ة ل٥ دىؽر قٮل 

 دؾ٬ت هلؾق املع٧١ح إال ثٕؽ اقت٪ٛةذ اكٚح الكج٢ املع٤يح.
اجلٞةط  إىلثةإلًةٚح 4- ٩سؿر مؿة أػؿل أف ٬ؾق الٮٝةآ

ة  إىلدٞٮد٩ة  -املؾ٠ٮرة يف ز٪ةية ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٮظن تكةؤؿ أكرث ًك
ا/  ٬ٮ احلٞيٞح  اإلقبلـاذلم يؽٔٮ أم مك٥٤، يٮ٨ٝ أف  ٦ةكتؽيؽن
بلٝذ٫ ثؿب٫ ىلع  أكأف يت٪ةزؿ  إىلامل٤ُٞح،  يٌيح بيشء ٨٦ دي٪٫ ٔك
ا٣ٛى٢ اتلةيل كاذلم  إىل٬ؾا اجل٧ٮذج؟ ك٬ؾا يٞٮد٩ة ٦جةرشة  أقةس

 كظٞٮؽ اإلنكةف. اإلقبلـي٪ةٝل ٌٝيح 

                                                                    
دٕػش ركبيح حلٞػٮؽ اإلنكػةف كلؿايٟ ٠ٮيتل )حمٞٞٮف(، املع٧١ح األأكركدجيؿ كك٣ٛؿكـ، ك 1
 The European Court of Human Rights/ املنالكت كاحل٤ػٮؿ امل١٧٪ػح )لأكثةدلٔ

Overwhelmed by Applications: Problems and Possible Solutions ،)
 .v(، ص 2009)ثري٣ني، أملة٩ية/ قربي٪٘ؿ، 
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 اىفصو اثلاىد
 وضلٔق اإلنفان اإلـالم

الك٪ح أم ذ٠ؿ ملى٤ُط ظٞٮؽ  أكال يٮصؽ يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ 
٠سرينا. كيٮاص٫  ٧ةاإلنكةف، كإف اك٩خ لك٧ح "ظٜ" دسؿرت ٚي٭

ا ٧٩ُينة  ٦ةيكُل ث٪٥ْ " ٦ة٬ٮ احلةؿ ٦ٓ  ٧ة٠ اإلقبلـ ٝج٢ احلؽازح" ٩ٞؽن
ك٣س٨ ا٣ٞةٔؽة املٕؿكٚح  1تلأكيؽق ىلع "الٮاصجةت" ثؽالن ٨٦ احلٞٮؽ.

اجلُٞح  ٦ةاالوُبلح". أ املك٧٤ني أ٫٩ "ال منةظح يفء ٧ةثني ا٤ٕ٣
ي٧س٨ أف دٕذرب  اإلقبلـامل٭٧ح ٚٔل/ ٢٬ ٬٪ةؾ صٮا٩ت أٝة٦٭ة 

يك٧ي٫ ابلٕي احلٮـ "ظٞٮؽ اإلنكةف"؟ يؿل الاكدت  ة٦٪ةّؿة ل١سري مم
 أ٫٩ ال مٟ أف ا٣ٞؿآف كالك٪ح ٝؿرا ٦س٢ ٬ؾق احلٞٮؽ.

٫ ٨٦ كيف ذات الٮٝخ ٣حف لك ظٜ يؽيع اجلةس احلٮـ أ٩
قيضؽق املؿء ٬ٮ أف ٠سرينا ٨٦  ٦ة. ٣س٨ اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف أٝؿق 
كأٝؿ٬ة ٦٪ؾ أكرث ٨٦ أربٕح ٔرش ٝؿ٩نة. ك٦ٓ  اإلقبلـ٬ؾق احلٞٮؽ ٝج٤٭ة 

ذلٟ ٚ٭٪ةؾ ثٕي االػذبلٚةت اجلٮ٬ؿيح ثني ظٞٮؽ اإلنكةف يف 
كبني امل٪ْٮ٦ح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٬ؾق االػذبلٚةت  اإلقبلـ
إثؿاز٬ة. )ك٨٦ املسري أف ٬ؾق االػذبلٚةت ي٧س٨ اجلْؿ إحل٭ة الثؽ ٨٦ 

                                                                    
ًط ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ أ٫٩ ٨٦ اثلةثخ دةرخيينة أف ٚٞ٭ػةء املكػ٧٤ني أكػؽكا ىلع الٮاصجػةت أك1 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 83كاحلٞٮؽ؛ ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ يف )ثٮٌلر كبةر٩يخ( ص 
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ح حلٞٮؽ اإلنكةف ياإلقبل٦ىلع أ٩٭ة اخلىةاه ا٣ٛؿيؽة امل٧زية ل٤٪ْؿة 
 اإلقبلـٚي٭ة  ي٧س٨ اجلْؿ إحل٭ة ىلع أ٩٭ة اجلٮايح ا٣يت خية٣ٙ أك

 اجلْؿيح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف(.
٪ةٝنح احلٞٮؽ ٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ ال١ذت ا٣يت ٠ذج٭ة املك٧٤ٮف مل

ٮع أكل٤برش، كبٕي ٬ؾق ال١ذت د٪ اإلقبلـا٣يت ٝؿر٬ة  ٣خ املًٮ
ٔيٞؽت املؤد٧ؿات، 1ثذٛىي٢ ٠جري. كػؿصخ الٮزةاٜ تؽد 2كيف الٮاٝٓ 

                                                                    
ٔي٧ْػح دميػ٢ كصػةرس ظذعػٮت ظ٨٦ األ٦س٤ح ىلع ذلػٟ/ ٦ػة٬ؿ  1 ذعػٮت، ثةالمػرتاؾ ٦ػٓ 
(؛ حم٧ػػٮد ػٌػػري، ظٞػػٮؽ 2006كف ا٣ٕة٦ػػح ل٧٤كػػ٧٤ني، ؤس أجن٤ػػٮس، ٠٪ػػؽا/ دل٤ػػف النػػ)لػػٮ

)ثػػريكت/ دار ػٌػػري(؛ إثػػؿا٬ي٥ املػػؿزكٌف، ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف يف الرشػػيٕح  اإلقػػبلـاإلنكػػةف يف 
ح ظٞػػٮؽ 2000يح )أثػػٮ ّػػ ، اإل٦ػػةرات ا٣ٕؿبيػػح املذعػػؽة/ اإلقػػبل٦ (؛ ٔػػؽ٩ةف الػػٮزاف، مٮقػػٔٮ

دلػػػرلات(؛ ػؽجيػػػح  8، 2005٪ػػػةف/ مؤقكػػػح الؿقػػػة٣ح، )ثػػػريكت، بل اإلقػػػبلـاإلنكػػػةف يف 
ح ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف يف أكاجلػػرب ٔجػػؽ  (؛2006)ا٣ٞػػة٬ؿة، مرصػػ/ دار الكػػبلـ،  اإلقػػبلـم، مٮقػػٔٮ

)الؿيػػةض، الكػػٕٮديح/ صة٦ٕػػح ٩ػػةيٙ  اإلقػػبلـال٤ُيػػٙ ا٣٘ة٦ػػؽم، ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف يف 
ح ظٞػػٮؽ اإلنكػػة2000ا٣ٕؿبيػػح ل٤ٕ٤ػػٮـ األ٦٪يػػح،  ، اإلقػػبلـف يف (؛ مػػؿكاف ا٣ٞحيسػػ، مٮقػػٔٮ
. ٬٪ػػػػػةؾ -http://www.scribd.com/doc/970694/1مٮصػػػػػٮد ىلع املٮٝػػػػػٓ 

ػػح ٠ذػػت دؿًلػػـ ىلع  ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف املٮصػػٮدة يف الكػػ٪ح ىلع كصػػ٫ اتلعؽيػػؽ ٠ػػؾلٟ دل٧ٔٮ
الكػػٕٮديح/ صػػةاـة  ٦سػػ٢/ ظ٧١ػػخ يةقػػني، ٔ٪ةيػػح الكػػ٪ح اجلجٮيػػح حبٞػػٮؽ اإلنكػػةف )الؿيػػةض،

(؛ ٚة٧َػػح اجلؿيػػؽ كقػػيؽ زػػٮر اجلػػةػٮرم ٔ٪ةيػػح الكػػ٪ح اجلجٮيػػح حبٞػػٮؽ اإلنكػػةف ٩2005ػػةيٙ، 
(2007.) 

 اإلقػبلَل كراثُػح ا٣ٕػةل٥ اإلقػبلَلاملض٧ٓ ا٣ٛٞػٔل اتلػةثٓ مل٪٧ْػح ا٣ٕػةل٥  ٨٦ أصؿل لك 2
جٕػخ ابلعػٮث املٞؽ٦ػح ثة٣رتديػت يف دل٤ػح دل٧ػٓ ا َي ٣ٛٞػ٫ ٦٪ةٝنح ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف، كٝػؽ 

http://www.scribd.com/doc/970694/1-
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ك٬ؾا ال١ذةب يف الٮاٝٓ  1ح حلٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕةمليح.ياإلقبل٦ا٣جكؼح 
 كل١٪٫ يف األقةس ٦٭ذ٥ ثة٣ٌٞةية الؿاحكيح، 2حنٮ ٬ؾا، إىلال ي٭ؽؼ 

كبةتلةيل قٮؼ يٞذرص ٬ؾا ا٣ٛى٢ ىلع ٦٪ةٝنح ثٕي ٬ؾق ا٣ٌٞةية 
، كبةألػه اإلصةثح اإلقبلـالؿاحكيح املؿدجُح ثػ"ظٞٮؽ اإلنكةف" يف 

خبىٮص ٦٪ْٮ٦ح  ىلع ثٕي األقب٤ح ا٣يت أزةر٬ة ا٣ٛى٢ الكةثٜ
 ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع اجلعٮ اتلةيل/

 حربيؽ ضلٔق اإلنفان
 اذلي جيب اـختاره طٍَ ضلٔق اإلنفان ٌا

 اتلِاكض يف ضلٔق اإلنفان
 ضلٔق اإلنفان ةني اجلؾؽيث واتلػتيق

ك٨٦ امل٭٥ ٝج٢ ٦٪ةٝنح ٬ؾق األقب٤ح أف ٩ٛ٭٥ املٞىؽ ا٣ٕةـ 
مؿدجُح ثة٢ٕٛ٣  اإلقبلـ. إف َجيٕح ا٣ترشيٓ يف اإلقبلَلل٤ترشيٓ 

ا ثٛ٭٥ "ظٞٮؽ اإلنكةف" يف  ة ٦جةرشن َن  .اإلقبلـاردجة

                                                                                                                                     

)م١ػح، الكػٕٮديح/ راثُػح  اإلقػبلـ( ك٩ؽكة ظٞٮؽ اإلنكةف يف 2001، 1، دلرل 13 )ا٣ٕؽد اإلقبلَل
 (.2000، اإلقبلَلا٣ٕةل٥ 
 حيذٮم ٬ؾا ال١ذةب يف امل٤عٞةت ىلع كزيٞذني ٨٦ ٬ؾق الٮزةاٜ. 1

يف  اإلقػبلـيؿل الاكدت أ٫٩ ٦ػ٨ الػاكيف إدراج ثٕػي الٮزػةاٜ ظػٮؿ ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف  2
 ةت.امل٤عٞ
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 اتلصٔر األـايس ليرشيفث
ة ل٤ٕٞيؽة  ٞن ح تلعٞيٜ ياإلقبل٦ 1ح، صةءت الرشيٕحياإلقبل٦كٚ

ا٣برشيح، كال دٞىؽ الرشيٕح أف دسٮف مىؽر منٞح  مى٤عح
ا٣ٕي  أك٦ٛ٭ٮـ ا٣تنؽيؽ ىلع اجلٛف  اإلقبلـل٤٪ةس، كال يٮصؽ يف 

ثةٔذجةر ٬ؾا ٩ٮاعن ٨٦ ا٣ٕجةدة. ٚةملؿء يٌيح يف قبي٢ ا، ل١٪٫ ال 
ا ثةٔذجةر أف ذلٟ كقي٤ح ل٤ذٞؿب  دٕ . ٚة إىليؤذم ٩ٛك٫ ٧ٔؽن

جو  ٦ةكى ﴿يٞٮؿ  إىلدٕ ؿى ي٨ً ٨ٍ٦ً ظى ٥ٍ يًف ادًلٌ ٤ىيٍسي ٔى ٢ى  ٕى (، 78)احلش/  ﴾صى
٥ٍ ٨٦ًٍ  ٦ة﴿كيٞٮؿ  ٤ىيٍسي ٔى ٢ى  ٕى ي حًلىٍض ٣ىًس٨ٍ ييًؿيؽي  ييًؿيؽي اِلَّ جو كى ؿى ظى

كفى  ؿي ىٍن١ي ٥ٍ ت ٤َّسي ٕى ٥ٍ ٣ى ٤ىيٍسي ٔى ذى٫ي  ٧ى ٍٕ حًليًذ٥َّ ٩ً ٥ٍ كى ًلي ؿى ً٭ٌ ُى  (.6اؽة/ ة)امل ﴾حًلي
 اإلقبلَل٨٦ امل٭٥ ل٤ٞةرئ أف يسٮف ىلع ٦ٕؿٚح ثةملٛ٭ٮـ 
حنٮ  اإلقبلَل"الرشيٕح". ٚ٭ؾا قٮؼ يك٤ٍ ثٕي الٌٮء ىلع املٮٝٙ 

ظٞٮؽ اإلنكةف. كإذا ل٥ يس٨ ٗري ٧٩ٮذج  ٬ؾق الرشيٕح يف ٦ٞةث٢
املك٥٤ ىلع ٥٤ٔ ثجٕي ٬ؾق اجلٮايح، ٨٤ٚ يسٮف ثإماك٫٩ أف يٛ٭٥ 
دٞؽيؿ املك٧٤ني ل٤رشيٕح، كبةتلةيل ٩ْؿة املك٧٤ني حنٮ اتل٪ةزؿ ٔ٪٭ة 

 كا٣ٞجٮؿ ثأم ٦٪٭ش آػؿ ل٤عيةة.
                                                                    

٩ىٮص ا٣ٞؿآف كالك٪ح الرصحيح. أ٦ػة األظػاكـ ٗػري  إىللك٧ح الرشيٕح يف االوُبلح تنري  1
لٮا أكالرصحيح كاملكت٪جُح ٨٦ ٬ؾي٨ املىؽري٨ ٚي٤ُٜ ٤ٔي٭ة "ا٣ٛٞػ٫". كٝػؽ ػ٤ػٍ ٔػؽد ممػ٨ د٪ػ

ٮع الرشيٕح كظٞٮؽ اإلنكةف ثني ٬ؾي٨ املى٤ُعني.  مًٮ
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ح ل٤رشيٕح يف ًٮء ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ياإلقبل٦ي٧س٨ ٚ٭٥ اجلْؿة 
ًك٫ً ﴿ إىلٝٮهل دٕ ٢ املسةؿاآليةت ا٣ٞؿآ٩يح. ىلع قبي ٍٛ ى جى ذىتى ىلعى ٠ى

ًك٫ً الؿَّمٍحىحى ﴿ (، كٝٮهل12)األ٩ٕةـ/  ﴾الؿَّمٍحىحى  ٍٛ ى جى ٥ٍ ىلعى بُّسي ذىتى رى  ﴾٠ى
ٮح أف ا دٕ ٧ة(. ٚ٭ةدةف اآليذةف ٦ٓ ٗري54٬)األ٩ٕةـ/   إىلدثجذةف ثًٮ
كرقةتل٫ ٬ٮ  جلبي٫ حم٧ؽ  إىلث٢ إف إرقةؿ ا دٕ رظي٥.

ـء ٨٦ رمحح ا ٠ ى٧ًنيى  ٦ةكى ﴿إىلٝةؿ دٕ ٧ةص ةل ٕى ٤ٍ٪ىةؾى إاًل رىمٍحىحن ل٤ًٍ رٍقى
ى
 ﴾أ

 (.107)األ٩بيةء/ 
كبةتلةيل ٚبل ي٢ٕٞ أف الرشيٕح ال دٮٚؿ ل٤٪ةس احلٞٮؽ ا٣يت 
يكذعٞٮ٩٭ة. ٚ٭ؾا ال يسٮف ٍٚٞ ا٩ٕؽاـ ل٤ؿمحح، ل١٪٫ ٥٤ّ ٨٦ 

ظةق جلبي٫ أك٨ٔ ا٣ٞؿآف اذلم  إىل، كذلا يٞٮؿ ا دٕإىلصة٩ت ا دٕ
ـي ﴿ حم٧ؽ  ٍٝٮى

ى
ٍ٭ًؽم ل٤ًَّيًت ًْلى أ ٍؿآفى حى ٞي ا ا٣ٍ ؾى  ﴾إًفَّ ٬ى

 (.9)اإلرساء/ 
ىلع كص٫ اخلىٮص يٞٮؿ ا  كيف كوٙ اجل  

١ٍذيٮبنة ﴿ إىلدٕ ك٩ى٫ي ٦ى ؽي ً
ًم جيى َّ اذلَّ ٮؿى اجلًَّ َّ األًَلٌ ٕيٮفى الؿَّقي ي٨ى يىتًَّج ً اذلَّ

٥ٍ يًف  ٬ي ٪ٍؽى ًؿ ًٔ ٪١ٍى ٨ً ال٧ٍي ٔى  ٥ٍ ة٬ي يى٪ٍ٭ى كًؼ كى ؿي ٍٕ ٥ٍ ثًةل٧ٍى ؿي٬ي مي
ٍ
ي٢ً يىأ اتلٍَّٮرىاًة كىاإلجٍنً

 ٥ٍ ٥ٍ إرًٍصى٬ي ٪ٍ٭ي ٓي خى ٌى يى ٤ىيًٍ٭٥ي اخٍلىجىةاًرى كى ٔى ـي  ىًؿٌ حيي ًيٌجىةًت كى َُّ ٥ي ا٣ ى٭ي ٢ُّ ل ً حيي كى
٤ىيًٍ٭٥ٍ  ٔى ٩ىٍخ  ٍٗبلؿى ا٣َّيًت اكى ؿاؼ/  ﴾كىاأل ٚةلٮاًط أف رقة٣ح  (.157)اأٔل

ْل رقة٣ح دجرش احلٜ كت٢ ا٣ُيجةت كتؿـ    اجل
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اخلجةار، كدؿٚٓ احلؿج ٨ٔ اجلةس ثإزا٣ح األظاكـ ا٣يت جت٤ت ا٣ٕي 
كبةبلٕؽ ٨ٔ الرش. مؿة أػؿل لك "احلٞٮؽ" اجلةٕٚح الثؽ أف دسٮف 

، كَل "احلٞٮؽ" الٌةرة الثؽ أمؿ ث٫ اجل   ٧ة٦ذ٧ٌ٪ح ٚي
 .٩ٓل ٔ٪٫ اجل   ٦ةأف دسٮف مٮصٮدة يف لك 

كبةتلةيل ٩جؽأ ثة٣ٞةٔؽة اتلةحلح/ أف الرشيٕح ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ 
٬ٮ احل١ي٥ ا٤ٕ٣ي٥ اخلة٣ٜ هلؾا ال١ٮف. ك٦ى٨  إىل، كا دٕإىلرمحح ا دٕ
حيذةج إحل٫ ٬ؾا اخل٤ٜ؟  ٦ةي٥٤ٕ  -ك٬ٮ اخلة٣ٜ الؿظي٥ – إىلٗري ا دٕ

ٍٕ ﴿لك ا٣برش ث٭ؾق احلٞيٞح يف ٝٮهل  إىلكذلا يؾ٠ؿ ا دٕ ال حى
ى
ٜى أ ٤ى ٨ٍ ػى ٤ى٥ي ٦ى

ٙي اخٍلىجرًيي  ي ًُ ٮى ال٤َّ ا ال ي١٧٪٫ أف يىؽر ظ١ ؛(14)امل٤ٟ/  ﴾كى٬ي  ٧ةإف أظؽن
٘يٮفى ﴿ل٤برش أ٢ٌٚ ٨٦ ا. كذلا خيرب ػ٫ٞ٤ ٚيٞٮؿ  جٍ ٍس٥ى اجٍلىة٤ً٬ًيًَّح حى ٚىعي
ى
أ

 ٍ١ ً ظي ٨ي ٨٦ًى اِلَّ ٍظكى
ى
٨ٍ أ ٦ى ـو ييٮًٝ٪يٮفى  ٧ةكى ٍٮ ٞى  (.50اؽة/ ة)امل ﴾٣ً

يؿ ا٩ذٞؽت بنؽة ١ٚؿة اتل٧كٟ ثأف ٦ةأف  إىلكالثؽ ٨٦ اإلمةرة 
ا ٨٦ أ٥٬  الٮيح ي٤ٕٮ ٚٮؽ ا٣ٛ٭٥ ا٣برشم. كيف احلٞيٞح يٕذرب ٬ؾا كاظؽن

كينري 1ح.ياإلقبل٦ا٩ذٞةداد٭ة مل٨ يٌٕٮف إٔبل٩ةت ظٞٮؽ اإلنكةف 
٩ُٞح  الٮيح إىلأ٩٭ة دٕذرب أف ٬ؾق اجلْؿة  إىلا٣ُةثٓ ا٣ٕةـ لالك٦٭ة 

                                                                    
ك٦ػة ثٕػؽ٬ة. كدُٕػٰ ٦ػةيؿ ا٩ُجػةاعن أف  60كظٞػٮؽ اإلنكػةف، ص  اإلقبلـ٦ةيؿ،  آف ا٩ْؿ1 

، اإلقػبلَليف الٮاٝٓ هل دكرق يف ٩ْؿيح ا٣ترشيٓ ا٢ٕٞ٣ ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني يٕةدكف اقذؼؽاـ ا٢ٕٞ٣، ك
 .ادلكر ٬ؾا دؽرؾ أك دٛ٭٥ أ٩٭ة يجؽك ال –ػبلؿ ٬ؾق املٞٮ٣ح ٨٦ األ٢ٝ ىلع –إال أف ٦ةيؿ
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ح. ك٦ٓ ذلٟ ٚٔل ل٥ دْ٭ؿ يف ٩ٛف ياإلقبل٦ًٕٙ يف اتلىٮرات 
ا أف ا٢ٕٞ٣ الثؽ أف يٞؽـ ىلع الٮيح. ٚجؽا ٬ؾا كًلأ٩٭ة دؽٔٮ  الٮٝخ أثؽن

ٔيح ٦ٕي٪ح كدجذْؿ ٨٦ ا٣ٞةرئ أف ينةرًل٭ة ةدؿ٩ي٧ح دم دؿديؽ إىلثبكةَح 
 الؿأم يف إٝؿار أف ا٢ٕٞ٣ الثؽ أف يٞؽـ ىلع الٮيح.

أقةس ٦٪ٌُف ٝٮم إلدراؾ كصٮب  كىلع الىٕيؽ اآلػؿ، ٬٪ةؾ
ؿ ا دٕ ا٣برش ث٪ُٞح  إىلدٞؽي٥ الٮيح اإل٣ٔل ىلع ا٢ٕٞ٣ ا٣برشم. يؾ٠ِّ

ا ثٌٞيح ظٞٮؽ  ة ٦جةرشن َن يف اغيح األ٧٬يح، د٤ٟ اجلُٞح ا٣يت دؿدجٍ اردجة
ؽد. يٞٮؿ ا دٕ  إىلاإلنكةف كًليٙ أف ظٞٮؽ اإلنكةف جيت أف تي

ٮى ﴿ ذىةؿي كى٬ي ًٞ ٥ي ا٣ٍ ٤ىيٍسي ٔى ذًتى  ٮى  ٠ي حٍبنة كى٬ي ٮا مى ٍف دىٍسؿى٬ي
ى
ٔىىسى أ ٥ٍ كى ٍؿقه ٣ىسي ٠ي

ٍجذي٥ٍ ال 
ى
٤ٍٕى٥ي كىأ ي حى ٥ٍ كىاِلَّ ٌّ ٣ىسي ٮى رشى حٍبنة كى٬ي جُّٮا مى ً ٍف تي

ى
ٔىىسى أ ٥ٍ كى رٍيه ٣ىسي ػى

٤ٍٕى٧يٮفى  (. ٚ٭ؾق اآليح دؾ٠ؿة وةرػح ل٤برش ثٌٕٛ٭٥. ٚبل 216)ابلٞؿة/ ﴾تى
أظؽ ي٪١ؿ أف ٦ٕؿٚح ا٣برش حبٞيٞح ٬ؾا ا٣ٕةل٥ كأرسارق حمؽكدة. ث٢ 

يىيج٫ ا٧٘٣ٮض بكجت  ٦ةاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف اتلىٮر ا٣برشم ٠سرينا 
جةت. كبةتلةيل ٤ٚحف ٨٦ املكتجٕؽ أف يٞؿر ا٣برش محبنة  األ٬ٮاء كالٗؿ

 ا١ٕ٣ف. أك اغيح الرضر ىلع أ٫٩ وٮاب ك٬ٮ يف الٮاٝٓ يف
ا٣٘ةيةت األقةقيح إلرقةؿ الؿق٢  إظؽل كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف

ا ٨ٔ األ٬ٮاء كاالحنؿاٚةت.  كالؿقةالت ْل إٝة٦ح ا٣ٕؽؿ يف ا٣ٕةل٥ ثٕيؽن
٥ي ا١ًٍ٣ذىةبى ﴿يٞؿر إىلكا دٕ ٭ي ٕى جٍلىة ٦ى ـى ٍ٩

ى
٤ى٪ىة ثًةبٍلىًحٌ٪ىةًت كىأ ٤ٍ٪ىة ريقي رٍقى

ى
ٍؽ أ ٞى ٣ى
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ًٍ كىال٧ًٍزيىافى حًلى  ٍك ًٞ ـى اجلَّةسي ثًة٣ٍ ٮ  إال ٬ؾا يسٮف كال(. 25)احلؽيؽ/  ﴾ٞي
عٞٮ٩٭ة، ال يكذ ا٣يت احلٞٮؽ ل٤برش دٞؽـ كالؿقةالت الؿق٢ اكف إذا

 أكرث ٨٦ ٬ؾا كال أ٢ٝ، ألف أم ءء قٮل ٬ؾا قي١ٮف ٬ٮ ٔني ا٥٤ْ٣.
أمؿ ثة٣ٕؽؿ ٚيٞٮؿ  إىليف ز٪ةية ا٣ٞؿآف أ٫٩ دٕ إىلكيٞؿر ا دٕ

ى ﴿ ٨ً إًفَّ اِلَّ ٔى يى٪ٍٓلى  ٍؿَبى كى ٞي إًيذىةًء ًذم ا٣ٍ ةًف كى ٍؽًؿ كىاإلٍظكى ٕى
ؿي ثًة٣ٍ مي

ٍ
يىأ

كفى  ؿي َّ٠ ٥ٍ دىؾى ٤َّسي ٕى ٥ٍ ٣ى سي ْي ًٕ ابٍلىيٍغً يى
ًؿ كى ٪١ٍى ال٧ٍي ةًء كى ٍعنى ٛى (. 90)اجلع٢/  ﴾ا٣ٍ

ٓ ٨٦ أكرث يف املؤ٦٪ني إىلدٕ ا كيأمؿ  وٙ يف الٮٝٮؼ ثٮصٮب مًٮ
جةد٭٥ ًؽ ٬ؾا اكف لٮ ظىت ا٣ٕؽؿ، ًؽ مىة٣ط أٝؿب اجلةس  أك ٗر
ى ﴿إحل٭٥  ىٍٮ ىلعى ل ً كى اءى ًِلَّ ؽى ٭ى ًٍ مي ٍك ًٞ

ٮ٩يٮا ٝىٮَّا٦ًنيى ثًة٣ٍ ٪يٮا ٠ي ي٨ى آ٦ى ً ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
يىة أ
 ٥ٍ ٛيًكسي ٍج

ى
ً٪يًّة  أكأ ٗى  ٨ٍ بنًيى إًٍف يىسي ي٨ًٍ كىاألٍٝؿى ي  أكالٍٮىادًلى رينا ٚىةِلَّ ًٞ ىلى أكٚى
إًٍف دى٤ٍٮيكا  ٧ةثً٭ً  يٮا كى ًؽل ٍٕ ٍف تى

ى
ٮىل أ ٮا الٍ٭ى ٕي فى  أكٚىبل دىتًَّج ى اكى ٮا ٚىإًفَّ اِلَّ ًي ًؿ ٍٕ تي

ًجرينا ٧ةثً  ٤يٮفى ػى ٧ى ٍٕ ٪يٮا ﴿(، كيٞٮؿ 135)ا٣جكةء/  ﴾تى ي٨ى آ٦ى ً ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
يىة أ

٪ىآفي ٝى  ٥ٍ مى ٪َّسي ًٍؿ٦ى ًٍ كىال جيى ٍك ًٞ اءى ثًة٣ٍ ؽى ٭ى ً مي ٮ٩يٮا ٝىٮَّا٦ًنيى ًِلَّ ال ٠ي
ى
ى أ ـو ىلعى ٍٮ
ًجريه ثً  ى ػى ى إًفَّ اِلَّ ٮا اِلَّ ٞي ٮىل كىاتَّ

ٍٞ ٍٝؿىبي ل٤ًذَّ
ى
ٮى أ يٮا ٬ي ًؽل ٍٔ يٮا ا ًؽل ٍٕ  ٧ةتى

٤يٮفى  ٧ى ٍٕ  (.8اؽة/ ة)امل ﴾تى
كٚٮؽ ٬ؾا ٚإف ٨٦ ثني ٩ٮاٝي ا٣ٕؽؿ "ا٣ٛكةد"كٝؽ ظؿ٫٦ 

ٮح يف ٗري  ٓ ٦٪٭ة  ٦ةا٣ٞؿآف ثس٢ ًك ي٢ٍى كىال٧ًٍزيىافى أكٚى ﴿مًٮ ٚيٮا ا١ٍ٣ى
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ة كى  ٍٕؽى إًٍوبلًظ٭ى كا يًف األرًٍض بى ًكؽي ٍٛ ٥ٍ كىال تي ٬ي ٍميىةءى
ى
ٮا اجلَّةسى أ كي ال تىجٍؼى

ٍؤ٦ًً٪نيى  ٪ٍذي٥ٍ مي ٥ٍ إًٍف ٠ي رٍيه ٣ىسي ٥ٍ ػى ؿاؼ/  ﴾ذى٣ًسي (. ث٢ إف املؿء 85)اأٔل
ٓ األمؿ اآليت  ًكًؽي٨ى ﴿جيؽ يف أكرث ٨٦ مًٮ ٍٛ سىٍٮا يًف األرًٍض ٦ي ٍٕ  ﴾كىال تى

ؿاؼ ؛60)ابلٞؿة  (.36/ ا٣ٕ٪١جٮت ؛183/ النٕؿاء ؛85/ ٬ٮد ؛74/ اأٔل
ح ياإلقبل٦ٚيذٌط إذنا ٨٦ ٩ىٮص ا٣ٞؿآف ٩ٛك٫ أف الؿقة٣ح 

إٝة٦ح ا٣ٕؽؿ كاحلٜ يف ٬ؾا  إىلصةءت رمحح ٨٦ ٔ٪ؽ ا، كأ٩٭ة تكىع 
ا٣ٕةل٥، كأ٩٭ة ٣حكخ ثبكةَح رقة٣ح دذعؽث ٨ٔ اعل٥ آػؿ "مم١٤ح 

 اإلقبلَليك٧ي٫ اجلىةرل. كػبلوح ا٣ٞٮؿ أف امل٪ُٜ  ٧ةء" ٧٠ةالك
 إىليٞٮـ ىلع أقةس أ٫٩ ال ي٧س٨ أف يسٮف ٬٪ةؾ أ٢ٌٚ ٨٦ ا دٕ

 1حلٞؿر احلٞٮؽ كالٮاصجةت ا٣ٕةد٣ح كا٣يت دى٤ط ل٤برش.
٬ؾا املْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ الرشيٕح أدرًل٫ املك٧٤ٮف ىلع مؿ 

عةثح ٨ٔ اتلةريغ. ث٢ إ٫٩ ظني قأؿ إ٦رباَٮر ٚةرس ازجني ٨٦ الى
٦تنةث٭ح "٣ٞؽ اثذٕس٪ة ا  ٧ةثبلدق اك٩خ إصةثذ٭ إىلقجت دليب٭٥ 

ٔجةدة رب ا٣ٕجةد،  إىلإلػؿاج ٨٦ مةء ٨٦ ٔجةدق ٨٦ ٔجةدة ا٣ٕجةد 
ٔؽؿ  إىلقٕح ادل٩ية كاآلػؿة، ك٨٦ صٮر األديةف  إىلك٨٦ ًيٜ ادل٩ية 

                                                                    
 الؿقػة٣ح ٬ػؾق ظِٛ كْل –ثٕؽ ٨٦ م٧ٌٮف ٬ؾا ال١ذةب كإف اك٩خ أ -ك٬٪ةؾ ٌٝيح ٦٭٧ح1 
. حمٛٮّح الؿقة٣ح ٬ؾق دس٨ ل٥ ٦ة لأكادلٔ ٬ؾق تكذٞي٥ أف ي٧س٨ ال أ٫٩ الٮاًط ك٨٦. يحأكالك٧
 (What is Islam)" اإلقػبلـثػ٫ "٦ػة ٬ػٮ ٠ذة يف ثةتلٛىػي٢ ا٣ٌٞػيح ٬ػؾق الاكدت ٩ةٝل كٝؽ

 ك٦ة ثٕؽ٬ة.  74( ص 2005ح، ياإلقبل٦)الؿيةض، الكٕٮديح/ كزارة النؤكف 
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 1".اإلقبلـ
إذف أف ا٣٘ةيح ا٣ُْٕل ل٤برش ْل  اإلقبلـء ٧ةٚٞؽ أدرؾ ٤ٔ

ٔجةدة ا كا٣زتاـ ٬ؽي٫، ك٣س٨ ٬ؾا يٕين يف ٩ٛف الٮٝخ ادجةع 
ا٣ُؿيٜ األ٢ٌٚ ل٤برش يف ٬ؾق ادل٩ية كيف اآلػؿة. كبةتلةيل ٤ٚحف 

٬ٮ  ٦ة٬ٮ ػري يف اآلػؿة ك ٦ةأم ا٩ٞكةـ ثني  اإلقبلَل٬٪ةؾ يف ا١ٛ٣ؿ 
 ػري يف ادل٩ية، ىلع ػبلؼ الرصاع ا٣ٞةا٥ ثني اجلكؽ كالؿكح يف

كظير إف الرشيٕح صةءت مل٪ٕٛح ا٣برش، ٚبلثؽ أف  2اجلرصا٩يح.
 دسٮف إٔٚةؿ ا٣برش لىةحل٭٥ ٠ؾلٟ.

أثٕؽ ٨٦ ٬ؾا، ٚٞؿركا أف لك  إىلذ٬جٮا  اإلقبلـء ٧ةث٢ إف ٤ٔ
ظس٥ ٨٦ أظاكـ الرشيٕح يؿَل ملى٤عح اإلنكةف، كذلا يٞؿر اث٨ 

 (/1350ا٣ٞي٥ )ت 
ٕ٭ة ثني ٔجةدق كصؽد٭ة ال  كإذا دأم٤خ رشاآ دي٪٫ ا٣يت ًك

الؿاصعح حبكت اإلماكف، كإف  أكفؿج ٨ٔ تىي٢ املىة٣ط اخلةلىح 
                                                                    

إق٧ةٔي٢ ث٨ ٠سري، ابلؽايح كاجل٭ةيح )ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، ثؽكف دةريغ(، وػٛعةت 1 
39-40. 

٬ؾق اجلُٞح يف املكيعيح أل٩٭ة اك٩خ الكجت يف كصػٮد ا٩ٞكػةـ  تك٤يٍ الٌٮء ىلع٨٦ امل٭٥  2
ؿ ظؿًلح ٗؿبيح حلٞٮؽ اإلنكةف. كٝؽ أك٦ة ي٧س٨ تك٧يذ٫ ث إىلثني ا٥٤ٕ٣ كادلي٨، األمؿ اذلم أدل 

يٮ٦٪ة ٬ؾا، كٝؽ أزؿ ٬ؾا ثػبل مػٟ ىلع  إىلاقذ٧ؿ ٬ؾا الىؽع ك٦ة ٩ذش ٔ٪٫ ٨٦ مٮاٝٙ جتةق ادلي٨ 
 ٠سري ٨٦ مؤيؽم ظٞٮؽ اإلنكةف.
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دـامحخ ٝؽـ أ٧٬٭ة كأص٤٭ة كإف ٚةدخ أد٩ة٬ة، كدُٕي٢ املٛةقؽ 
الؿاصعح حبكت اإلماكف كإف دـامحخ ٢ُٔ أ٧ْٔ٭ة  أكاخلةلىح 
ا ثةظذ ٓ أظس٥ احلة٧٠ني رشاآ دي٪٫ ٧ةٚكةدن ؿ أد٩ة٬ة، كىلع ٬ؾا ًك

٫٧٤ٔ كظ٧١ذ٫ ك٫ُٛ٣ ثٕجةدق كإظكة٫٩ ؿ ٧ةدا٣ح ٤ٔي٫ مة٬ؽة هل ثس
إحل٭٥، ك٬ؾق اجل٤٧ح ال يكرتيت ٚي٭ة ٨٦ هل ذكؽ ٨٦ الرشيٕح 

٭ة كٍل اكف د٫ٕ٤ٌ ٦٪٭ة  ٧ةكاردٌةع ٨٦ زؽي٭ة ككركد ٨٦ وٛٮ ظًٮ
 أ٥ْٔ اكف م٭ٮدق ملعةق٪٭ة كمىةحل٭ة أك٢٧...

كإذا دأم٤خ الرشيٕح ا٣يت ثٕر ا ث٭ة رقٮهل ظٜ اتلأم٢ 
آػؿ٬ة مة٬ؽة ثؾلٟ ٩ةَٞح ث٫ ككصؽت احل٧١ح  ىلإهلة أككصؽد٭ة ٨٦ 

كاملى٤عح كا٣ٕؽؿ كالؿمحح ثةدينة ىلع وٛعةد٭ة ٦٪ةدينة ٤ٔي٭ة يؽٔٮ 
 1ا٣ٕٞٮؿ كاألبلةب إحل٭ة...
٦ْة٬ؿ الرشيٕح ثةٔذجةرق  ٬ؾا املْ٭ؿ ٨٦ إىلٚةث٨ ا٣ٞي٥ ينري 

 ٨٦ أ٥ْٔ ٦ٕضـاد٭ة كيرب٨٬ ىلع ربة٩يح مىؽر٬ة، كذلا يٞٮؿ ٠ؾلٟ/
ك٨٦ أٔضت ا٣ٕضت أف تك٧ط ٩ٛف ثإ٩سةر احلس٥ كا٢٤ٕ٣ 
ا٣٘ةايح كاملىة٣ط ا٣يت د٧ٌ٪٭ة ٬ؾق الرشيٕح الاكم٤ح ا٣يت ْل ٨٦ أدؿ 

                                                                    
٤ػٟ، ا٩ْػؿ/ منةث٭ح تل أػؿل . ك٬٪ةؾ ٚٞؿات23-22، وٛعةت ٦2ٛذةح دار الكٕةدة، دلرل  1

، 96، ص 13، دلػرل 48، ص 20ل اثػ٨ دي٧يػح، دلػرل أكٮع ٚذػ؛ دل٧ػ3، ص 3إٔبلـ املٮٕٝني، دلرل 
 .354ك 352، ص 11م٤ضؽ 
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ة، كلٮ ل٥ يأت  ٞن ادلالا٢ ىلع وؽؽ ٨٦ صةء ث٭ة كأ٫٩ رقٮؿ ا ظ
د٧ٌ٪ذ٫ ٨٦ احلس٥  ٦ةث٧ٕضـة قٮا٬ة لاك٩خ اكٚيح مةٚيح، ٚإف 

اٝت الكؽيؽة مة٬ؽة ثأف اذلم كاملىة٣ط كا٣٘ةيةت احل٧يؽة كا٣ٕٮ
رشٔ٭ة كأ٩ـهلة أظس٥ احلة٧٠ني كأرظ٥ الؿامحني، كم٭ٮد ذلٟ يف 

٭ة ٠ن٭ٮد احلس٥ كاملىة٣ط كامل٪ةٚٓ يف املؼ٤ٮٝةت ٦ٕة٩ي م٧ٌٮ٩٭ة ك
٨٦ احليٮاف كاجلجةت كا٣ٕ٪ةرص كاآلزةر  ٧ةثح٪٭ ٦ةا٤ٕ٣ٮيح كالك٤ٛيح ك

 1ا٣يت ث٭ة ا٩ذْةـ مىة٣ط املٕةش.
جلْؿة دلل ٚٞ٭ةء املك٧٤ني ظىت يٮ٦٪ة ٬ؾا. كٝؽ اقذ٧ؿت ٬ؾق ا

يض ٠ذت ا٣ٕةل٥ املرصم املٕؿكؼ حم٧ؽ أثٮ ز٬ؿة "كإف ةٚيف ا٣ٞؿف امل
ٝةؿ أظؽ ٦٪٭٥  ٧ة٬ؾا أو٢ ٦ٞؿر دل٧ٓ ٤ٔي٫ ٨٦ ٚٞ٭ةء املك٧٤ني، ٚ

ٝةؿ  ٦ةح صةءت ثأمؿ ٣حف يف مى٤عح ا٣ٕجةد، كياإلقبل٦إف الرشيٕح 
 ٧2ك٧٤ني ٨٦ رشاآ كأظاكـ."رشع ل٤ ٧ةأظؽ ٦٪٭٥ إف محبنة ًةرنا ٚي

تٞيٜ املى٤عح، ك٨٦  إىلكب٪ةء ىلع ظٞيٞح أف الرشيٕح دؿَل 
ػبلؿ "االقت٪جةط ا٣ٛٞٔل" ٝؿر ٚٞ٭ةء الرشيٕح أف الرشيٕح هلة اغيةت 
 إىلػةوح حمؽدة. ٧ٚض٧ٮع األظاكـ األقةقيح تنري يف صٮ٬ؿ٬ة 

                                                                    
. ك٬٪ةؾ ٚٞؿة منةث٭ح هل 205مٛةء ا٤ٕ٣ي٢ يف مكةا٢ ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر كاحل٧١ح كاتل٤ٕي٢، ص  1

 .242، ص 1يف ٠ذةث٫ "٦ؽارج الكةل١ني"، دلرل 
 .294-293كأزؿق كآراؤق كٚٞ٭٫ )دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿيب( وٛعةت  ٫حم٧ؽ أثٮ ز٬ؿة، ٦ةلٟ/ ظيةد2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
270 

كْل ادلي٨ كاجلٛف كا٢ٕٞ٣  1ٔؿؼ ثةلرضكريةت/ ٦ةدأقحف كظِٛ 
أف ٬ؾق الرضكريةت احليةديح  إىلكٝؽ ػ٤ه ا٣ٛٞ٭ةء  2ؿ كا٣جك٢.ةملكا

حمٛٮّح يف الرشيٕح ث٭ؾا ا٣رتديت املؾ٠ٮر، ث٧ٕىن أ٫٩ ظىت ٬ؾق 
 الرضكريةت هلة مؿادت ثٌٕ٭ة ٚٮؽ ثٕي.
ح يْ٭ؿ أف دىٮر ياإلقبل٦ك٬ؾا االقت٪ذةج ظٮؿ الرشيٕح 

ل٤عيةة ا٣ُيجح ل٤برش كا٣يت د٧ذ٤ئ ثةحلٞٮؽ الك٤ي٧ح  اإلقبلـ
 ٨ٔ د٤ٟ احليةة ا٣يت ٧ة٦ةدسٮف خمذ٤ٛح د ٧ةكال١ؿا٦ح ا٣برشيح رب
املٕةرصة. ٚةدلي٨ ىلع قبي٢ املسةؿ هل  ظٞٮؽ اإلنكةف يٞرتظ٭ة ٧٩ٮذج

يؿل أف  اإلقبلـلٮيح ك٦ٞؽـ ىلع ظِٛ اجلٛف، ك٬ؾا يْ٭ؿ أف أك
                                                                    

حلةت األقيةقيح ل٤رشػيٕح ي٧سػ٨ تؽيػؽ٬ة بكػ٭ٮ٣ح ٦ػ٨ ك٨٦ امل٭٥ أف ٩ؽرؾ أف ٬ؾق األ1 
ح كاظؽة ٨٦ اآليػةت ا٣ػيت تنػري  ٠سػري ٦ػ٨ ٬ػؾق  إىلػبلؿ ٝؿاءة ٩ىٮص ا٣ٞؿآف كالك٪ح. دل٧ٔٮ

ظٛػِ  إىلٕؽ ٬ؾق الرضكريةت تكىع الرشػيٕح (. ز٥ ث153-151لٮيةت ْل قٮرة األ٩ٕةـ آيةت )كاأل
الرضػكريةت.  إىل. ك٣س٨ بكجت َجيٕح ٬ؽؼ ال١ذةب ٩سػذيف ثةإلمػةرة كال٧١ةحلةت احلةصيةت

ثؽٝػح ٦ػٓ  املػؿء يذٕةم٢ أف الثؽ –اجلـايح األظاكـ ٦ٞةث٢ –٣س٨ ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ٦ٓ اكٚح اللكيةت
ظاكـ ٩ٛكػ٭ة، ٚ٭ػؾا ٦ػ٪٭ش ي٧٭ة ىلع األؿ ثُؿيٞح ٦ة دٞؽأكحي أكز ٚي٭ة أك٬ؾق املجةدئ حبير ال يذض

 ؿ ثٕي املٕةرصي٨ اتلٕةم٢ ث٫ يف كٝذ٪ة ٬ؾا.أكظ

يؾ٠ؿ مري٦ةف صة٠كٮف أف ا٧٤ٕ٣ةء اك٩ٮا مىيبني يف تؽيؽ ٬ؾق ا٣٘ةيةت ل١٪٭٥ ٚنػ٤ٮا يف 2 
 دُٕيػ٢زا ث٭ػة دلػؿد اتلضؿيبيػح. ا٩ْػؿ مػري٦ةف صة٠كػٮف، "أكدٮقيٓ ١ٚؿة ٬ؾق ا٣٘ةيةت حلذضػ

 كتؽيةت ا٣ٞػؿف احلػةدم اإلقبلَلكا٣ٕةل٥ املٕةرص"، "املؤد٧ؿ ادلكيل ظٮؿ ا٫ٞٛ٣  اإلقبلـاملٞةوؽ/ 
كا٣ٕرشي٨/ ٦ٞةوؽ الرشيٕح كتٞيٞ٭ػة يف املضذ٧ٕػةت املٕػةرصة" )٠ٮاالملجػٮر، ٦ة٣زييػة/ اجلة٦ٕػح 

 .9-1(، وٛعةت 2006يح ا٣ٕةحل٧ح ث٧ة٣زيية، اإلقبل٦
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كإف اكف داعة  1ة ىلع احلٞيٞح.احليةة ثؽكف دي٨ وعيط ٣حكخ ظية
ظٞٮؽ أق٤ٛ٪ة أف  ٧ةاملٕةرصي٨ يؿكف رصاظح ٠ ظٞٮؽ اإلنكةف

 اإلنكةف الثؽ أف دسٮف ٦ٞؽ٦ح ىلع أم دي٨.
كىلع اجلة٩ت اآلػؿ، الثؽ أف يسٮف إدراؾ ٬ؾق ا٣٘ةيةت 

دلاعة ظٞٮؽ اإلنكةف ظير إ٩٭ة دُٰٕ دىٮرنا  ٧ةاخل٧كح ل٤رشيٕح ٦٭
ة ل٤عٞٮؽ يف صة٩ت اجلجف ا٣برشم. إ٫٩ دكر ادلك٣ح املك٧٤ح  كاًعن

تٞيٜ ٬ؾق  إىلكاملضذ٧ٓ املك٥٤ كاملك٧٤ني أ٩ٛك٭٥ أف يكٕٮا 
تٞيٜ  إىلالرضكريةت للك ٚؿد ث٪ٛف ا٣ُؿيٞح ا٣يت تكىع الرشيٕح ث٭ة 

ا ٨٦ ٬ؾق املٞةوؽ ٦تنةث٭ح ٬ؾق الرضكريةت. كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف ٠سرين 
ة  ٧ة٦ٓ ٦ذ٤ُجةت ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف. كقٮؼ ٩ٕؿض ٚي ثٕؽ ٧٩ٮذصن

هلؾا ا٣تنةث٫ خبىٮص "األرسة" كا٣يت دٕذرب كاظؽة ٨٦ الرضكريةت 
ة ٦ؾ٠ٮرة يف املٮازيٜ ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف. ٌن  اخل٧كح كْل أي

ا  ك٬٪ةؾ ٩ُٞح ٦٭٧ح أػؿل ل٥ جيؽ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف أثؽن
ىت اآلف ظبلن هلة كْل كاًعح يف ٦ٛ٭ٮـ ٦ٞةوؽ الرشيٕح. ٬ؾق ظ

ؿ صة٩ت ا٣ٞيٮد ك٣حف ٍٚٞ دلؿد احلٞٮؽ أكاملٞةوؽ ل٤رشيٕح دت٪

                                                                    
٪يٮ﴿ إىليٞٮؿ ا د1ٕ  ي٨ى آ٦ى ً ة اذلَّ ٭ى حُّ

ى
٥ٍ يىة أ ًٍيػيسي ػة حيي ػ٥ٍ ل٧ًى زي ػٮًؿ إًذىا دىاعى ل٤ًؿَّقي ً كى  ﴾ا اٍقذىًضيجيٮا ًِلَّ

 (.24)األ٩ٛةؿ/ 
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ظْٛ٭ة. كال  إىلكاحلؿيةت. كبٕجةرة أػؿل ٚإف ٬ؾق املٞةوؽ حبةصح 
ا ظْٛ٭ة إال إذا اك٩خ األمٮر ا٣يت دأيت ٤ٔي٭ة حمؿ٦ح   أكي٧س٨ أثؽن

ا حم١  ٬ؾا الكيةؽ ي٧س٨ ٚ٭٥ تؿي٥ الرشيٕح . كيف٧ة٦ٞيؽة دٞييؽن
ل٤ؼ٧ؿ كٌلٚح أ٩ٮاع املك١ؿات. ٚ٭ؾا اتلعؿي٥ اذلم ي٧س٨ أذجةرق 

ا حلٜ النؼه يف د٪ يح ٧ةينةء، ٬ٮ يف احلٞيٞح ٤ُ٦ٮب حل ٦ةؿ أكدٞييؽن
ؿ مؿاظ٢ ظؽير الٮيح ٨ٔ أكاحليةة ا٣برشيح ثؿ٦ذ٭ة. كذللٟ صةء يف 

٨ً ﴿ إىلٝٮهل دٕ –اتلةـ ثةتلعؿي٥ ا٩ذٓل كاذلم – اخل٧ؿ ٔى ٟى  يٮ٩ى ل
ى
ىٍكأ ي

حًٍيً ٝي٢ٍ ًذي٭ً  ال٧ٍى ٭ي  ٧ةاخٍلى٧ًٍؿ كى إًٍث٧ي ٓي ل٤ً٪َّةًس كى ٪ىةًٚ ٦ى ًجريه كى
ي ٨ٍ٦ً  ٧ةإًٍث٥ه ٠ى ٍكربى

ى
أ

٭ً  ًٕ ٍٛ ك٩ْؿة كاظؽة ل٧٤ضذ٧ٓ األمؿيسٰ د٧س٨  1(.219)ابلٞؿة/  ﴾٧ةجى
 أمؿ ٬ٮ –ل٤عؿيح اتلٞييؽ أك – املؿء ٨٦ ٚ٭٥ ٠يٙ أف ٬ؾا اتلعؿي٥

كال حيذةج املؿء قٮل اتل١ٛري بنأف  ظٞٮؽ اآلػؿي٨.يح ٧ةحل رضكرم
 ا٣ٕؽد اذلم ال ي٧س٨ ظرصق حلٮادث الكيةرات اجلةجتح ٨ٔ ا٣ٞيةدة

كاحلةالت ا٣ٕؽيؽة ل٤ٕ٪ٙ األرسم اجلةدش ٨ٔ  2تخ دأزري ال١عٮؿ،
ؿ أكؿ ال١عٮحلةت، كظةالت الٮٚةة املج١ؿة كاألمؿاض املؿدجُح ثت٪أكد٪

                                                                    
سػريه ﴿يف ٝؿاءة محـة كال١كةيئ 1  ة إًٍث٥ه ٠ى يػح ﴾ٝي٢ٍ ًذيً٭٧ى ، كبةتلػةيل ٚػإف ا٣ٞػؿآف يؤًلػؽ ىلع ٩ٔٮ

ا٣ٞػؿاءات الرضر اجلةدش ٨ٔ رشب اخل٧ؿ كىلع ٝؽرق. ا٩ْػؿ أمحػؽ ثػ٨ دلة٬ػؽ، ٠ذػةب الكػجٕح يف 
 .182)ا٣ٞة٬ؿة، مرص/ دار املٕةرؼ، ثؽكف دةريغ(، ص 

ؿ ال١عٮحلػةت ىلع ابلحبػح أككدْ٭ؿ ظةدزح تيب إ٠كٮف ٚةدليـ اجلُٛػٰ ٦ػؽل دػأزري د٪ػ 2
 ٠ؾلٟ.
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ؿ أككاألَٛةؿ املٛٞٮدي٨ يف األرس ا٣يت دت٪ ٬ؾق ال١عٮحلةت،
ري ذلٟ كٍل٫ يثجخ أف تؿي٥ الرشيٕح ل٤ؼ٧ؿ ٬ٮ رمحح  ال١عٮحلةت ٗك
ْٔي٧ح ل٧٤ضذ٧ٓ ثأرسق. ك٬ؾا صة٩ت آػؿ ٦٭٥ ل٤ٌٞيح ا٣يت ٚن٢ 

ٚةملؿء ال ي١٧٪٫ أف  داعة ظٞٮؽ اإلنكةف يف اتلٕةم٢ ٦ٕ٭ة بنلك صيؽ.
ـ ٦ُةثٜ ثٞيٮد ٬ؾق ٧ة٬ذي٭ذ٥ ثبكةَح ثةحلٞٮؽ ثؽكف أف يسٮف هل ا

احلٞٮؽ، كال أف ي٭ذ٥ ٍٚٞ ثة٣ٞيٮد إذا اك٩خ دجذ٭ٟ ٦جةرشة ظٞٮؽ 
 ٬ٮ احلةؿ يف ١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف. ٧ةاآلػؿي٨ ٠

ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ أف  ك٧٩ٮذج اإلقبلَلإف ا٣ٛؿؽ ثني امل٪٭ش 
 ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف، ٧ةد٫، ثح٪٧ةرصيط ككاًط يف تؿي اإلقبلـ
٬ؾق ا٣ٕجةرات  ز٥ جيؽ املؿء ي١٧٪٫ ذلٟ ثةحلٞٮؽ،٫٦ ٧ةا٬ذ كبكجت

يف احلٞيٞح ال ي٧س٨ أف  ٧ةثح٪ ا٣ٕؿيٌح ٨ٔ "احلؿيةت امل٤ُٞح"
ٓ األ٬ؽاؼ  اإلقبلـدسٮف أينة ٨٦ ٬ؾق احلؿيةت ٤ُ٦ٞح. إف  ًك

يكُل  ةالٮاًعح ل٤برشيح كيف ٦ٞةث٢ ٬ؾق األ٬ؽاؼ ٝيؽ ٠سرينا مم
ح الالكـ كاتلٕجري احلٞٮؽ كاحلؿيةت، ٦س٢ احلؿيةت اجلجكيح كظؿي

ري٬ة.  ٗك
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اليمكٍٔحلث اىترشيؿ  ٔذج ضلٔق اإلنفان ـِػ ٌلارُخّ اإـل  ةٍِ
ة ٨ٔ  اإلقبلَلك٦ٓ ذلٟ خيذ٤ٙ ا٣ترشيٓ  اػذبلٚنة كاًعن

بلف  16دة ةكزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح احلٮـ. ٚ٪ضؽ امل ٨٦ اإٔل
 ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف دٞؿر/

 01دة اامل
ل٤ؿص٢ كاملؿأة، ٦ىت أدرٌل ق٨ ابل٤ٮغ، ظٜ ا٣زتكج كدأقحف  .1

 ٧ةادلي٨. ك٬ أكاجلجكيح  أكأرسة، دكف أم ٝيؽ بكجت ا٣ٕؿؽ 
 يةف يف احلٞٮؽ دلل ا٣زتكج كػبلؿ ٝيةـ الـكاج كدلل احنبلهل.أك٦تك

ة ا٣ُؿٚني املـ٦ٓ زكاص٭ .2 ةءن  ٧ةال يٕٞؽ الـكاج إال ثًؿ ًر
 اكمبل ال إ٠ؿاق ٚي٫.

يح ا٣ُجيٕيح كاألقةقيح يف املضذ٧ٓ، كهلة ظٜ األرسة ْل اخل٤ .3
 يح املضذ٧ٓ كادلك٣ح.٧ةاتل٧ذٓ حب
٨٦ ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح  23دة ةكامل

(ICCPRْل ٩ٛف ٬ؾق امل )دة.ة 
ثةحلٞٮؽ االٝذىةديح  ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص٨٦  10دة ةكدٞٮؿ امل

 /(ICESCRٔيح كاثلٞةٚيح )٧ةكاالصذ
 يٌل/ ٧ةادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثدٞؿ 
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ٔيح ا٣ُجيٕيح ٧ةكصٮب ٦٪ط األرسة، ا٣يت تنلك الٮظؽة اجل (1
يح كاملكةٔؽة، ٧ةكاألقةقيح يف املضذ٧ٓ، أكرب ٝؽر ممس٨ ٨٦ احل

٭ة ث٧كؤكحلح دٕ٭ؽ  ة تل١ٮي٨ ٬ؾق األرسة كَٮاؿ ٩٭ًٮ كػىٮون
ة ا٣ككدؿبيح األ ُؿٚني الد اذلي٨ دٕي٤٭٥. كجيت أف ي٪ٕٞؽ الـكاج ثًؿ
ةء ال إ٠ؿاق ٚي٫. ٧ةاملـ٦ٓ زكاص٭  ًر
يح ػةوح لؤل٦٭ةت ػبلؿ ٚرتة ٦ٕٞٮ٣ح ةكصٮب دٮٚري مح (2

ٓ كبٕؽق. كيججيغ ٦٪ط األ٦٭ةت ا٣ٕةمبلت، أز٪ةء ا٣ٛرتة  ٝج٢ الًٮ
ف ٧ةإصةزة مىعٮبح ثةقذعٞةٝةت ً أكصٮرة ٦ةاملؾ٠ٮرة، إصةزة 

 يع اكٚيح.٧ةاصذ

يح كمكةٔؽة ػةوح لىة٣ط دميٓ ةكصٮب افةذ دؽاثري مح (3
ٗريق ٨٦  أكاألَٛةؿ كاملؿا٬ٞني، دكف أم د٧يزي بكجت ا٣جكت 

يح األَٛةؿ كاملؿا٬ٞني ٨٦ االقذ٘بلؿ ةا٣ْؿكؼ. ك٨٦ الٮاصت مح
جيت ص٢ٕ ا٣ٞة٩ٮف يٕةٝت ىلع  ٧ةيع. ٧٠ةاالٝذىةدم كاالصذ

األرضار  أكاقذؼؽا٦٭٥ يف أم ٢٧ٔ ٨٦ مأ٫٩ إٚكةد أػبلٝ٭٥ 
إحلةؽ األذل ث٪٧ٮ٥٬ ا٣ُجييع.  أكؽيؽ ظيةد٭٥ ثةخلُؿ د٭ أكثىعذ٭٥ 

ا د٩ية ل٤ك٨ حيْؿ ا٣ٞة٩ٮف اقذؼؽاـ  ة أف دٛؿض ظؽكدن ٌن كىلع ادلكؿ أي
 صٮر كيٕةٝت ٤ٔي٦.٫ةالى٘ةر اذلي٨ ل٥ يج٤٘ٮ٬ة يف ٢٧ٔ 
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 ةمم دلكحلح ٦ٞىٮد ٦٪٭ة أف دسٮف ٦ج٭٧ح٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني ا
 ٧ةرب أكامؿأدني  أكدذ١ٮف األرسة؟ ٢٬ ي٧س٨ أف دجؽأ ثؿص٤ني، 
جتةق ٬ؾق ا٣ٌٞةية.  ٦ةأكرث؟كمٮازيٜ ظٞٮؽ اإلنكةف دى٧خ و٧ذنة دة

اة ز٥ أكٚ٭٥ ي٤ُٞٮف ثٕي ا٣ٕجةرات املج٭٧ح كا٣ٕة٦ح ثبكةَح ٨ٔ املك
يك٧عٮف ل٧٤عةز٥ تلٞؿر ثٞيح ا٣ٌٞةية، كبةتلةيل ي٧س٨ أف جيؽ 

٨٦ رص٢  ٧ةز٨ امؿأدني ك٢َٛ )مٮلٮد إلظؽا٦٬ةاملؿء يف ثٕي األ
زة٣ر( تلذ١ٮف ثؾلٟ أرسة. كيف ثٕي احلةالت دسٮف احليٮا٩ةت 

ػٮذة ٨٦ مؼه ٦ٕؿكؼ ك٦ذ٨٧ٌ يف األرسة. كيف ثٕي ٦ةامل٪ٮيح 
٫٤ٕٚ كي٤ُت املـيؽ ٨٦  ٦ةي٪ؽـ ثٕي األَؿاؼ ىلع  ٧ةاحلةالت رب

٪ؽ ةاحلٞٮؽ أكرث مم  ك٬ٮ– حيؽث ذلٟ ٦ةيؿيؽ اآلػؿكف دٞؽي٫٧. ٔك
 ٬ؾق صؿاء املذرضر ٨٦. املعةز٥ ٬ٮ ؽالٮظي املبلذ يسٮف –٠سري
 ؿ٦ذ٭ة؟ إ٩٭ة األرسة ٩ٛك٭ة كػةوح األَٛةؿ.ث ا٤٧ٕ٣يح

٠جرينا دلكر األرسة،  ٧ة٦ةا٬ذ ذٮىلدح ياإلقبل٦إف الرشيٕح 
كذللٟ دٞؽـ ٝؽرنا ٠جرينا ٨٦ اتلٮصي٫ لؤلرسة. إ٩٭ة دذعؽث ٨ٔ "آداب 

٤ت يف الـكج  ٦ةالـكاج"، ك الـكصح، كم١ٮ٩ةت  أكْل الىٛةت ا٣يت دُي
ييجذْؿ ٦٪٭٥  ٦ةاألرسة، كظٞٮؽ لك ٚؿد ٨٦ أٚؿاد األرسة ككاصجةد٭٥، ك

ٮاعت ال دذٮٝٓ ٨٦ ٠ذت ا٣ٞة٩ٮف  إىل ٗري ذلٟ. ثة٣ُجٓ ٦س٢ ٬ؾق املًٮ
ٮاعت ا٣ٕة٦ح ٦س٢ ظٞٮؽ  أك٩يح ٧ةا٤ٕ٣ الٮزةاٜ ادلكحلح املؿدجُح ثةملًٮ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

277 

يؽ٥ٔ ٠سرينا ٨٦  اإلقبلـاإلنكةف. كاملٞىٮد ٬٪ة ثبكةَح ٬ٮ إّ٭ةر أف 
ثُجيٕذ٫  اإلقبلـاملٛة٬ي٥ املٮصٮدة يف مٮازيٜ ظٞٮؽ اإلنكةف. ك٣س٨ 

 دٞؽي٥ ٬يلك ٦ذاكم٢ أثٕؽ ثسسري ٨٦ ٬ؾق الٮزةاٌفاملؼذ٤ٛح يؾ٬ت 
ـد٬ؿ. إف ا٣ترشيٓ  ك٩ْةـ د٥ٔ يك٧ط ثة٢ٕٛ٣ هلؾق احلٞٮؽ أف دذُٮر كد

ت احليةة يذ٧زي ثأ٫٩ ٩ْةـ م٧ٮيل يأػؾ يف أذجةرق اكٚح صٮا٩ اإلقبلَل
ثةتلٛىي٢ امل٪ةقت ٨٦ أص٢ أف يٞؽـ اتلٮصي٫ امل٪ةقت كحلٮٚؿ املؿك٩ح 

ف كماكف.إف داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ةالاكٚيح تل١ٮف مبلا٧ح للك ز
يؽٕٚٮف املك٧٤ني  ٧ةح إ٩ياإلقبل٦حمٮ أزؿ الرشيٕح  لٮفأكاذلي٨ حي

كال ي١٧٪٭٥ أف يٞؽمٮا ل٧٤ك٧٤ني أم ٩ْةـ  حلٮاص٭ٮا ٚؿااغن ٠جرينا،
ي٤  اغيةت املضذ٧ٓ ٨٦ دكف اإلرساؼ يف دٞؿيؿ  ٌل ك٦ذ٪ةقٜدس٧ي
 تؿي٥. إىل اإلرساؼ يف تؿي٥ األمٮر ا٣يت ال تذةج أكاحلٞٮؽ 
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 والهؽاٌث اإلنفاُيث اإلـالم
ؿح  ٩ةٝن٪ة يف ا٣ٛى٢ الكةثٜ، ٨٦ ثني ٧ة٠ احلضش ا٣يت دُي

جنؽ ٬ؽؼ تٞيٜ ال١ؿا٦ح  ٠سرينا تلربيؿ ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف
جل٧ٮذج ظٞٮؽ  اإلنكة٩يح ل٤ض٧يٓ. ٣س٨ ٬ؾا املٮٝٙ ثةٔذجةرق ٦ربرنا

ة، ٧ةاإلنكةف ٠ ٛن ا ًٕي كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف  أق٤ٛ٪ة٬ة يٕذرب دربيؿن
ح ٨٦ احلٞٮؽ اثلةثذح ثبكةَح  تٞيٜ ال١ؿا٦ح ٨٦ ػبلؿ دٞؽي٥ دل٧ٔٮ

كبؽكف أقةس ٦يذةٚزييٌف ٚإف جتؿيؽ ا٣برش ٨٦ لك  ٬ٮ أمؿ حم٢ ٩ْؿ.
دم، جي٢ٕ املؿء يتكةءؿ ٠يٙ ي٧س٨ أف ةامل ءء قٮل الٮصٮد

 دذعٜٞ ال١ؿا٦ح ا٣برشيح.
ؿ ال١ؿا٦ح أكىلع اجلة٩ت اآلػؿ لك٫ يت٪ اإلقبلَل٣س٨ ادلي٨ 
 إىلدٕٛي٢ لك َةٝةت ا٣برش ك٬ؽايذ٭٥  إىلاإلنكة٩يح. إ٫٩ يكىع 

ي١٧٪٭٥".  ٦ةا٣ُؿيٜ ا٣يت يكذُيٕٮف أف يسٮ٩ٮا ٚي٭ة "ىلع أ٢ٌٚ 
ٚإف أ٢ٌٚ ا٣برش كأكؿ٦٭٥ ٬ٮ ٨٦ يسٮف  اإلقبلَلك٨٦ امل٪ْٮر 

ة هل. ك٨٦ الٮاًط أف ٠سرينا ٨٦ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف  ٕن ا  ٦ُي ٔجؽن
ـ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ثةذلات، ظير إف ا١ٛ٣ؿة األقةقيح ٦ةقٮؼ يٞٛٮف أ

دْٕي٥ اإلهل احلٜ الٮاظؽ. ٣س٨  إىل٬٪ة دجذ٢ٞ ٨٦ دْٕي٥ اإلنكةف 
املٞىٮدة ٨٦ ا٣برش،  الثؽ ٨٦ ا٣ٞجٮؿ ثأ٫٩ إذا اك٩خ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ْل

ٚإف تٞيٜ ٬ؾا األمؿ يسٮف ٬ٮ املٕىن احلٞيٌف ل١٤ؿا٦ح ا٣برشيح. 
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ات ال يذٜٛ داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ٓ ٬ؾا املجؽأ، ل١٪٭٥ يف ذ ٧ةكرب
 ٔؽـ ٔٞبل٩حذ٫. أكق أالٮٝخ ال ي١٧٪٭٥ أف يثجذٮا ػُ

ا٣برش يف ا٣ٞؿآف حلبني هل٥ ٠يٙ أ٫٩ ٠ؿ٦٭٥  إىلخيةَت ا دٕ
٣ى ﴿ٚيٞٮؿ  ٥ٍ ٨٦ًى كى ٍر٪ىة٬ي ًٌ كىابٍلىٍعًؿ كىرىزى ٥ٍ يًف ا٣رٍبى ى٤ٍ٪ىة٬ي

ـى كىمحى ٦ٍ٪ىة ثىيًن آدى ؿَّ ٍؽ ٠ى ٞى

يبل ًٌ ٍٛ ٪ىة تى ٍٞ ٤ى ٨ٍ ػى سرًيو ًم٧َّ
ى ٠ى ٥ٍ ىلعى ٤ٍ٪ىة٬ي ٌَّ ٚى ًيٌجىةًت كى َُّ  1(.70)اإلرساء/  ﴾ا٣

. ٤ٚٞؽ إىلك٬ؾا يٕين أف لك ا٣برش يف األو٢ م١ؿ٦ني ٨٦ ٔ٪ؽ ا دٕ
ل٥ ي٫ُٕ ٣٘ري٥٬ ٨٦ املؼ٤ٮٝةت. ث٢ كٚٮؽ  ةا٣برش ثسسري ممأكؿـ ا 

ؿ أمؿ كػ٤ٜ ا اإلنكةف األ ٦ةح أ٫٩ ٔ٪ؽياإلقبل٬٦ؾا دٞؿر ا٣ٕٞيؽة 
ك٬ؾا ٨٦ أ٢ٌٚ 2املبلاسح ك٥٬ ٨٦ أكؿـ املؼ٤ٮٝةت أف تكضؽ هل.

٦ْة٬ؿ إثؿاز املاك٩ح امل٭٧ح هلؾا املؼ٤ٮؽ اجلؽيؽ. كأػرينا، ٚإف الؿكح 
ؼخ يف اإل ثأ٩٭ة ركح ٦٪٫ ٚٞةؿ  إىلؿ كوٛ٭ة ا دٕكنكةف األا٣يت ٩ٛي

ٍؼخي ًذي٫ً ٨ٍ٦ً ريكيًح ﴿ ٛى جى يٍذي٫ي كى ٮَّ إًذىا قى
 ىلع ا٣برش إف(. 29)احلضؿ/  ﴾ٚى
كاإلرادة ا٣يت جت٤ٕ٭٥ ٚٮؽ لك  ثة٢ٕٞ٣ ا أكؿ٦٭٥ اخلىٮص كص٫

                                                                    
ـ" ىلع ٦ؽل ٧ْٔح ال١ؿا٦ح ا٣ػيت ك٬ج٭ػة ا لئلنكػةف؛  1 يؽؿ اقذؼؽاـ ا٢ٕٛ٣ املٌٕٙ "٠ؿَّ

ظاكـ ا٣ٞؿآف )الؿيةض، الكٕٮديح/ دار اعل٥ ال١ذت(، دلػرل ا٩ْؿ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ا٣ٞؿَ ، اجلة٦ٓ أل
 .293، ص 1

ػؿاؼ/ ٬34ؾق احلةدزح ا٣ْٕي٧ح أمري إحل٭ة يف اآليةت اتلةحلح )ابلٞؿة/ 2  ؛ 61؛ اإلرساء/ 11؛ اأٔل
 (.116؛ ٫َ/ 50ال١٭ٙ/ 
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 املؼ٤ٮٝةت يف ٬ؾا ا٣ٕةل٥.
٤ي٫ ٚإف ا٣برش ٨٦ امل٪ْٮر  ٥٬ خم٤ٮٝةت م١ؿ٦ح  اإلقبلَلٔك

كدلي٭٥ اغيح ٠ؿي٧ح ثة٢ٕٛ٣/ كْل أف يسٮ٩ٮا ٔجةدنا َةإني . كيبني 
 -حياإلقبل٦كٜٚ ا٣ٕٞيؽة -ك٬ٮػري اخل٤ٜ أدمٕني اجل  

ا . كذللٟ يٞٮؿ   أف أكؿـ ا٣برش ٬ٮ ٨٦ يسٮف ٔجؽن
أ٩ة ٔجؽ ٚٞٮلٮا  ٧ة٨ مؿي٥، إ٩أَؿت اجلىةرل اث ٧ة"ال دُؿكين ٠

ح دٞؿر أف ٠ٮف اإلنكةف ياإلقبل٦ث٢ إف ا٣ٕٞيؽة  1.اهلل كرقٮهل"ٔجؽ
ا ظٞيٞينة  ٬ٮ ا٣رتدمح ا٣ُْٕل ملٕىن اإلنكة٩يح. كيف احلٞيٞح ال  ٔجؽن
ي٧س٨ أف يسٮف ٬٪ةؾ ٬ؽؼ آػؿ وعيط أل٩ةملك٥٤ املؤ٨٦ يؽرؾ 
أ٫٩ ٣حف ز٧ح ٬ؽؼ آػؿ ي٧س٨ أف يتكٜ ٦ٓ َجيٕح ا٣برش كركظ٭٥ 

 قٮل ٬ؾا اهلؽؼ.
ذةر أف يك٤ٟ َؿيٜ ال١ؿا٦ح ا٣برشيح. ل١٪٫ ٣حف لك أظؽ خي

٤ٞٮاياإلقبل٦دٞؿر ا٣ٕٞيؽة  ٥٬  إرادة ظؿة ٦ٞيؽة؛ كهل٥ ح أف ا٣برش ػي
أق٢ٛ الكة٤ٚني.  إىلا٣زنكؿ ثؾكاد٭٥  أكأظؿار يف الك٧ٮ ثأ٩ٛك٭٥ 

٧ى٨ً ﴿ إىليٞٮؿ ا دٕ ٥ٍ ذى بًٌسي ُّٜ ٨ٍ٦ً رى ٥ي احٍلى ةءىزي ٍؽ صى
ة اجلَّةسي ٝى ٭ى حُّ

ى
ٝي٢ٍ يىة أ

ل إ٩ًَّ  ا٬ٍذىؽى
إ٩ًَّ  ٧ةٚى

٢َّ ٚى ًى  ٨ٍ ٦ى ًك٫ً كى ٍٛ ٍ٭ذىًؽم جًلى ة كى  ٧ةحى ٤ىيٍ٭ى ٔى  ُّ٢ ًٌ ٩ىة  ٦ةيى
ى
أ

ًًلي٢و  ٥ٍ ثًٮى يٍسي
٤ى ثني ٬ؾي٨ املٮٝٛني  إىل دٕا كيٞةرف(. 108)يٮنف/  ﴾ٔى

                                                                    
 ركاق ابلؼةرم.1 
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ًٮي٥و ﴿ًط يف ٝٮهل أكثىٮرة  ٧ةرب ٍٞ ٨ً تى ٍظكى
ى
ةفى يًف أ ٪ىة اإلنٍكى ٍٞ ٤ى ٍؽ ػى ٞى ٣ى

ٍد٩ىةقي  ثي٥َّ (4) قٍ  رىدى
ى
٢ى أ ة٤ًًٚنيى  ٛى ي٨ى  إاًل (5) قى ً ٪يٮا اذلَّ ٤٧ًيٮا آ٦ى ٔى ةحًلىةًت  كى  الىَّ

 ٍ٥ ٍصؿه  ٚى٤ى٭ي
ى
رٍيي  أ ٧ٍ٪يٮفو  دى  (.6-4)اتلني/ ﴾(6)مى

 ا٣ٕٞيؽة كٜٚ –كػبلوح ا٣ٞٮؿ أف ٝي٧ح اإلنكةف كًلؿا٦ذ٫
دأديةف ٨٦ إدراؾ اإلنكةف هلؽ٫ٚ يف احليةة كاذلم يذ٤ؼه  –حياإلقبل٦

ا  دٕ ػة٣ٜ ٬ؾا ال١ٮف. ك٬ؾا يٕين  إىليف أف يسٮف اإلنكةف اعثؽن
 إىلاالقتكبلـ ثإػبلص كَٮأيح ل٤ٮيح اذلم صةء ٨٦ ٔ٪ؽ ا دٕ

امؿ ا. ك٨٦ امل٭٥ ٣جنُةء ظٞٮؽ كرٚي أل أك٨٦ ٗري دسرب 
يذٕةرض ٦ٓ و٧ي٥  ٦ةاإلنكةف أف يؽرًلٮا أ٩٭٥ ي٤ُجٮف ٨٦ املك٧٤ني 

دىٮر املك٥٤ ل١٤ؿا٦ح ا٣برشيح. ٚةملك٧٤ٮف ٤ُ٦ٮب ٦٪٭٥ أف خية٣ٛٮا 
٥ ٨٦ أف  أكامؿ رصحيح يف ا٣ٞؿآف أكي٘ريكا  أك الك٪ح، ىلع الٗؿ

املك٧٤ني.  ا٤ٞ٣ي٤ني ٥٬ ٨٦ قيٕرتٚٮف أف ٬ؾا األمؿ ٤ُ٦ٮب ٨٦
كبة٣جكجح ل٧٤ك٧٤ني ٬ؾا ي٪ٞي و٧ي٥ كأقةس ٦ٕىن أف دسٮف 

 إنكة٩نة ظٞيٞينة.
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 ث"ياإلـالٌٌفىن "ضلٔق اإلنفان 
ح ا٣ٕة٦ح، ي٧س٨ أف ياإلقبل٦اآلف كبٕؽ ٔؿض ثٕي املٛة٬ي٥ 

أق٤ٛ٪ة يف  ٧ةيٞج٢ ظٞٮؽ اإلنكةف؟ ٠ اإلقبلـٌٝيح ٢٬  إىل٩جذ٢ٞ 
 ا٣ٛى٢ الكةثٜ، ٚإف املٛ٭ٮـ األقةيس حلٞٮؽ اإلنكةف ٩ٛك٫ خمذ٤ٙ ٚي٫.

٦ٛ٭ٮـ أف يسٮف ل٤٘ري ىلع املؿء ظٜ،  اإلقبلـثة٣ُجٓ يٕؿؼ 
٥. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ  أكقٮاء ىلع املكذٮل ا٣ٛؿدم  ىلع املكذٮيةت اأٔل

يف ا٣ٞؿآف املؤ٦٪ني، ك٨٦ ثني ٬ؾق الىٛةت  إىليىٙ ا دٕ
رتاؼ  1حبٜ ا٣ٛٞؿاء كاملعذةصني يف أمٮاهل٥. األ

أظؽ وعةثذ٫ كٌلف ٝؽ أذةد أف  كٝؽ أػرب اجل  
ثأال ي٢ٕٛ ٝةابلن "إف بلؽ٩ٟ ٤ٔيٟ ظٜ،  ٧ةكحل٫٤ ٝةا ٧ةيٞيض ٩٭ةرق وةا

 2ك٣ٕي٪ٟ ٤ٔيٟ ظٜ، كلـكصٟ ٤ٔيٟ ظٜ، كلٌيٟٛ ٤ٔيٟ ظٜ."
ينؽد ىلع اظرتاـ ظٞٮؽ ا٣ُؿيٜ،  كيف ظؽير هل 

٪ؽ ب٢  ٦ةٔك ْل؟ أصةب "ٗي ابلرص، كًلٙ األذل، كرد الكبلـ،  ٦ةقي

                                                                    
ػةا٢ًً 25-24( دٞػٮؿ اآليػةت )27-19اجله ا٣ٞؿآين الاكم٢ ٬٪ة ٬ٮ قػٮرة )املٕػةرج/ 1  ( " ل٤ًكَّ

ـً )املٕةرج/  ك ٍعؿي ال٧ٍى  قػٮل ظػٜ املػةؿ أيف"  اجلػ  قب٢ ملة منةث٫ قيةؽ كيف(. 25كى
/ ٥ٕ٩." ركاق ا٣رت٦ػؾم كابلػي٭ٌف كادلارُٝػين كا٣ُػرباين كادلارَل  ٚأصةب الـٌلة؟

 بك٪ؽ ًٕيٙ.
 .  ابلؼةرم كمك٥٤ يف وعيعي٭٧ةركاق  2
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ك٬ؾا يؤًلؽ مؿة أػؿل ىلع ٦ٛ٭ٮـ  1كاألمؿ ثةملٕؿكؼ، كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ".
أف اجلةس هل٥ ظٞٮؽ ثٌٕ٭٥ ىلع ثٕي. ك٬ؾق احلٞٮؽ ظٞٮؽ ثةلك٤ت 
٤ي٫ أف ي٢٧ٕ لىة٣ط  كاإلجيةب/ٚبل يججيغ ألظؽ أف جي٤ت رضرنا ألظؽ، ٔك

ـء ٨٦ ٦ٛ٭ٮ  ـ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ(.اآلػؿي٨ )ك٬ؾا ص
أوعةث٫ أ٫٩ ثٕؽ كٚةد٫ قي١ٮف  كٝؽ أػرب اجل  

 ٦ة٬٪ةؾ ظاكـ ي٤ٌٛٮف ثٌٕ٭٥ ىلع ثٕي، كيأدٮف ٨٦ األمٮر 
٠يٙ ي٤ٕٛٮف إزاء ٬ؾا  ي٪١ؿكف، ٚكأؿ الىعةثح اجل  

"دؤدكف احلٜ اذلم ٤ٔيس٥ كتكألٮف ا اذلم  /ٚٞةؿ 
اظح ٨ٔ ظٞٮؽ احلةز٥ كاملع١ٮ٦ني. ٚ٭٪ة يذعؽث اجل  رص ٣2س٥".

ك٣حف ٨٦  إىل)ثأمؿ ٨٦ ا دٕ حياإلقبل٦ٚ٭ؾا يٕين أ٫٩ يف الرشيٕح 
ُ٭ةد كاثلٮرات( ٬٪ةؾ ظٞٮؽ كاًعح كرصحيح  ػبلؿ ق٪ٮات ااًل

دةريغ ا٣برشيح أف  دٞؿر ٨٦ ٧ةل١٪٫ كًل 3للك ٨٦ احلاكـ كاملع١ٮ٦ني.
                                                                    

 ركاق ابلؼةرم يف وعيع٫. 1
 ركاق ابلؼةرم. 2
ا ٨ٔ ذلٟ، ٚةحلاكـ ٦أمٮركف رصاظح أف يذرصٚٮا ثةجليةثح ٨ٔ املع١ػٮ٦ني. ٧ٚػ٨ ا٣ٞٮأػؽ  3 كبٕيؽن

ح ثةملى٤عح ا٣ٕة٦ح. كل٧٤ـيؽ ٨٦ اتلٛىي٢ يف ٬ػؾا الىػؽد ي٪ْػؿ/ ٩ػةرص  امل٭٧ح أف درصٚةت احلاكـ ٦٪َٮ
يح ٦٪ٮط ثةملى٤عح/ دراقح دأوي٤يح دُجيٞيح ٚٞ٭يح"، دل٤ ح صة٦ٕػح أـ ا٣٘ة٦ؽم، ٝةٔؽة اتلرصؼ ىلع الٔؿ

؛ قػٕيؽة 218-155ق( وػٛعةت  1430، حمػؿـ، 46يح )ا٣ٕػؽد/ اإلقػبل٦ا٣ٞؿل ٤ٕ٣ٮـ الرشيٕح كادلراقةت 
ـااؿ، ٕثٮ٦  (.2008ؿاؼ، اتل٤ٕي٢ املى٤يح تلرصٚةت احلةز٥" )رقة٣ح ٦ةصكتري، صة٦ٕح ثةد٪ح، اجل
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٬ؾق احلٞٮؽ ٝؽ ديجذ٭ٟ أظية٩نة كػةوح ٨٦ ٝج٢ احلاكـ. ك٬ؾا ال يٕين 
ػري،  إىلأف اجلةس الثؽ أف دسٮر ٦جةرشة ظير إف ٬ؾا ٝؽ ال يؤدم 

أ٩٭٥ ل٥ يؤدكا  يٞذ٢ راعيةق ث٧ضؿد أكل٤عةز٥ أف يكض٨  كال يججيغ
اذلم ٤ٔي٭٥.ث٢ ٬٪ةؾ قج٢ أػؿل ل٤ذ٘يري. ٣س٨ املٞىؽ األقةيس 

رتاؼ ث  ٧ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ الك ا٣ُؿٚني.٬٪ة ٬ٮ األ
ح ٠لك ياإلقبل٦كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ ٨٦ ػبلؿ ٚ٭٥ الرشيٕح 

ك٩ةٝنٮا ثةتلٛىي٢ "ظٞٮؽ ا" ك"ظٞٮؽ  اإلقبلـء ٧ةٔؿؼ ٤ٔ
ري  ا٣برش". ظٞٮؽ ا٣برش ْل ظٞٮؽ ٚؿديح فه أمٮاهل٥ كًلؿا٦ذ٭٥ ٗك
ذلٟ، كظير إف املٞىٮد ٦٪٭ة ظِٛ املىة٣ط ا٣ٛؿديح ل٤نؼه، ٚإ٫٩ 

ري ذلٟ. أ ظٞٮؽ  ٦ةالثؽ ٚي٭ة ٨٦ احل٧١ح يف ا٣ٕٛٮ ٔ٪٭ة كيف أداا٭ة ٗك
ةألظاكـ امل٤ُٮبح لىة٣ط ا ٚٔل دؿدجٍ ثس٢ ٨٦ إٔٚةؿ ا٣ٕجةدة كب

املضذ٧ٓ ك"املى٤عح ا٣ٕة٦ح" ٠لك. ٬ؾق األظاكـ ال ي٧س٨ اتل٘ةيض 
جةت اجلةس. ل١٪٭ة ظٞٮؽ  ذللٟ الثؽ  أكٔ٪٭ة  تؿي٧٭ة ث٪ةءن ىلع ٗر

ح زةثلح كْل د٤ٟ ا٣يت ت٢٧  ٨٦1 تٞيٞ٭ة. )٬٪ةؾ يف احلٞيٞح دل٧ٔٮ
                                                                    

ا٩ذ٭ػةؾ حلػٜ  الـ٩ة، ٚ٭ٮ٩ؾ٠ؿ ٌٝيح  يح كا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيباإلقبل٨٦٦ ثني ا٣ٛؿكؽ ثني الرشيٕح 1 
ة كظؿيػح. ٚػيف  ٌٝيح يح، ثح٪٧ة يف ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿيب املٕةرص ٬ٮاإلقبل٨٦٦ ظٞٮؽ ا يف الرشيٕح  ًر

أرسة ٨٦ اردسجػ٫، كإ٧٩ػة ٬ػٮ  أكالـكصح  أك٬ؾا اذل٩ت ال يؤزؿ ٍٚٞ ىلع الـكج  اإلقبلَلامل٪ْٮر 
، كذلا الثػؽ أف يرضب يف األقةس األػبليق ل٧٤ضذ٧ٓ، كبةتلةيل ال ي٧س٨ ل٧٤ضذ٧ٓ اتل٘ةيض ٔ٪ػ٫

 دسٮف ا٣ٕٞٮبح ٤ٔي٫ ٤٘٦ْح. 
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 صة٩جنة ٨٦ ظٞٮؽ ا كصة٩جنة ٨٦ ظٞٮؽ ا٣برش(.
ريغ ظٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب، اكف احلؽير ٨ٔ احلٞٮؽ يف دة

٨٦ ٥٤ّ ادلك٣ح. ٬ؾق احلٞيٞح  األٚؿاديف األقةس ٩ةجتنة ٨ٔ ادلٚةع ٨ٔ 
اتلةرخييح ْل يف الٮاٝٓ ٩ْؿة ًيٞح الؿؤيح ل٤عٞٮؽ. ك٣ٞؽ اقذؼؽـ 

كا٣ٛٞ٭ةء املك٧٤ٮف لك٧ح "ظٜ" يف إَةر  ا٣ٞؿآف كاجل  
٤رصاع ثني ا٣ُجٞةت ظىت أ٥ٔ ٨٦ ذلٟ. ٥٤ٚ دس٨ ٬٪ةؾ ظةصح ل

ا صةء ٨٦  اإلقبلـيٕرتؼ  حبٞٮؽ ٦ٕي٪ح. ٣س٨ ٬ؾا اكف يف الٮاٝٓ أمؿن
٬ؾق احلٞٮؽ ل٤برش  -اإلقبلَل امل٪ْٮر ٨٦ – ػبلؿ الٮيح اذلم ٝؿر

 ٝؿارنا أثؽينة.
كيف الٮٝخ ذاد٫ إذا اكف دىٮر ا٣ٛؿد حلٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ 

"٦ٞؽقني" يف أ٩ٛك٭٥ كألص٢ أ٩ٛك٭٥،  ٦ة"ظٞيٞح" أف ا٣برش ثىٮرة 
كذللٟ ٥٬ مكذعٞٮف بلٕي احلٞٮؽ ا٣ٕة٦ح املعؽدة أل٩٭٥ ثبكةَح 

ا"، إذف ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف جيةدؿ ثأ٫٩ ال يٮصؽ ٦س٢ ٬ؾق  كيدلكا "برشن
. ث٢ إ٫٩ يف الٮاٝٓ ي٧س٨ ل٧٤ؿء أف جيةدؿ ثأف ٦س٢ اإلقبلـاحلٞٮؽ يف 

مل٪ْؿي٨. ٗري أف احلٞٮؽ ٬ؾق احلٞٮؽ ال كصٮد هلة إال يف ٔٞٮؿ ثٕي ا
أل٩٭ة ال ي٧س٨ أف دٮصؽ يف  ٦ةالثؽ أف يٕرتؼ ث٭ة كيٞج٤٭ة مؼه 

ة، أف ا٣برش ٨٦ امل٪ْٮر  ٧ةٚؿاغ. )كًل ٞن يذ٧ذٕٮف  اإلقبلَلق٪ؾ٠ؿ الظ
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 حبٞٮؽ أُٔة٥٬ ا إية٬ة(.
كًلؾلٟ إذا اكف املٞىٮد حبٞٮؽ اإلنكةف ١ٚؿة أف ا٣برش هل٥ 

ا، ٚبل يٮصؽ دلذ٧ٓ يٞج٢ ينةؤكف أل٩٭٥ ثبكة ٦ةاحلٜ يف ٢ٕٚ  َح برشن
ا. رب ٦ة٦ٛ٭ٮ ٍٚٞ ٗبلة ظٞٮؽ اإلنكةف يٞؽمٮف  ٧ةث٭ؾا النلك أثؽن
ة  اداعءن ث٭ؾق الىٮرة. كإال ٚلك دلذ٧ٓ يؽرؾ أ٫٩ الثؽ ٨٦ كصٮد  أكَؿظن

. كظىت اآلف ل٥ يٮصؽ دلذ٧ٓ ًٝج٢ ظٞيٞح أف األٚؿادٝيٮد ىلع درصؼ 
ثأيح َؿيٞح  يت٪ةق٤ٮا أككصٮا هل٥ احلٜ يف أف يزت ا٣برش ىلع قبي٢ املسةؿ

٥ ٨٦ أ٫٩ ال مٟ أف ثٕي داعة ظٞٮؽ اإلنكةف  ينةؤك٩٭ة، ىلع الٗؿ
 ي٪ةدكف ثأميةء ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢.

رتاؼ ثأ٫٩  ك٣س٨ إذا اكف املٞىٮد حبٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ األ
يذ٧ذٓ ث٫ ا٣برش ٨٦ ثٕي الك٤ُح ٚإف هل٥ ظٞٮٝنة بلٌٕ٭٥  ٦ةبكجت 

ثةلٌجٍ يؽ٥ٔ ٬ؾا  اإلقبلـىلع ثٕي ال ي٧س٨ إ٩سةر٬ة، ٚإف 
أُٔٯ ا٣برش ظٞٮٝنة  اإلقبلـأف –ا٣ٛ٭٥ كيٕـزق. إ٩٭ة ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة 

 اإلمةرة قيٮاو٤ٮف كا٣يت اإلقبلـ ء٧ة٤ٔ إحل٭ة أمةر ا٣يت ْل –ٔؽيؽة
اجلةس  . ك٬ؾا ا١ٛ٣ؿ ال يٕين أف لكإ٩سةر٬ة ي٧س٨ ال كأ٩٭ة إحل٭ة

يذ٧ذٕٮف ث٪ٛف احلٞٮؽ ٍٚٞ أل٩٭٥ برش. ٚ٭ؾا املٛ٭ٮـ ٗؿيت ٨ٔ 
. ث٢ إ٫٩ ٗؿيت ٠ؾلٟ ٨ٔ ٥ْٕ٦ املضذ٧ٕةت املٕةرصة. اإلقبلـ

ري  ٥ْٕ٧ٚ املضذ٧ٕةت دٛؿؽ ىلع قبي٢ املسةؿ ثني املٮاَ٪ني ٗك
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املٮاَ٪ني، ٚبل يُٕٮف اجل٧يٓ ٩ٛف احلٞٮؽ. كيف داػ٢ املضذ٧ٓ 
 األٚؿادٮؽ أ٢ٝ ٨٦ ٗري٬ة )٦س٢ الٮاظؽ دٮصؽ ُٝةاعت تْٯ حبٞ

ؿـ ٨٦ ظٞٮٝ٭ة بكجت  اذلي٨ ل٥ يج٤٘ٮا ق٪نة ٦ٕي٪نة( ك٬٪ةؾ ُٝةاعت تي
اػذيةراد٭٥ اخلةوح )٦س٢ الكض٪ةء اذلي٨ يٛٞؽكف ظٞ٭٥ يف 

 اتلىٮيخ(.
ْل  اإلقبلَلٚةخلبلوح أف ظٞٮؽ اإلنكةف داػ٢ اإلَةر 
الك٤ُح  حياإلقبل٦ظٞٮؽ ي٧٪ع٭ة ا ل٤برش، كظير إ٫٩ يف ا٣ٕٞيؽة 

٨٦ ي٤٧ٟ ظٜ ٦٪ط احلٞٮؽ ل٤برش  كظؽق ٬ٮ إىل، ٚة دٕإىللك٭ة  دٕ
 ٦٪٭ة. األٚؿادف ٦ةظؿ أكدٮقيٕ٭ة  أكدٞييؽ د٤ٟ احلٞٮؽ  أك

ين ل٤عؿًلح املٕةرصة ٧ةكب٭ؾا املٕين ك٣حف املٕىن املذُؿؼ ا٤ٕ٣
ٝؽـ ثة٢ٕٛ٣ محبنة ي٧س٨ أف يكُل  اإلقبلـحلٞٮؽ اإلنكةف، ٚإف 
ٝؽ٦خ  ٗري أ٫٩ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ أف لك املضذ٧ٕةت "ظٞٮؽ اإلنكةف"،

أم ٦ؽل  إىلمحبةن ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢. ٣س٨ ا٣ٌٞيح ثبكةَح ْل أ٫٩ 
 يؿيؽ أف يى٢ املؿء يف اداعء أظٞيح ا٣برش هلؾق احلٞٮؽ؟
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 اإلـاليمحربيؽ ضلٔق اإلنفان يف اإلغار 
املٞىٮد ٬٪ة ثػ"دربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف" ٬ٮ دربيؿ ظٞٮؽ اإلنكةف 

ة، ك٣حف املٞىٮد ٔؿض ٦ربر  ٧ة٠ اإلقبلـا٣يت ٤ٛ٠٭ة  ٛن كيوٛخ آ٩
 إقبلَل حلٞٮؽ اإلنكةف املٮصٮدة يف ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة.
ري ٦ٕٞؽة. ٚإف مىؽر  إف ٌٝيح دربيؿ ٬ؾق احلٞٮؽ كاًعح ٗك

. ك٨٦ ٩بي٫  إىل إىل دٕظةق اأك ٦ة٬ؾق احلٞٮؽ ٬ٮ 
ة، ٗري أف ٬ؾا  ٕن املك٥٤ أف ٗري املك٧٤ني ٝؽ ال يؿكف ٬ؾا املربر ٦ٞ٪
املٛ٭ٮـ اكف ٬ٮ ٣ت احلٮار الكةثٜ/ ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ أظؽ ٝةدرا ىلع 

اجل٧يٓ،  ٔؿض أم دربيؿ حلٞٮؽ اإلنكةف ي٤ًف ٝجٮالن دلل أكاداعء 
ىلع أقةس ال يٞج٫٤ ثأ٫٩ يؽ٥ٔ ظٞٮٝنة  ٧ة٦ذ٭ اإلقبلـكبةتلةيل ٚإذا اكف 

لك اجلةس، ٚبلثؽ أف دسٮف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٦ذ٭٧ح ث٪ٛف 
ة. كىلع  الٌٕٙ. ث٢ إف ٛن ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف يف مٮٝٙ أمؽ ًٕ

حلٞٮؽ  اإلقبلـاأل٢ٝ ثني املك٧٤ني ٬٪ةؾ أقةس كاًط كحمؽد يف 
ين حلٞٮؽ اإلنكةف ال يٮصؽ ظىت اآلف ٧ةا٤ٕ٣ اجل٧ٮذج يف ٦ةاإلنكةف. أ
ط كحمؽد هلؾق احلٞٮؽ. ٚعؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ثبكةَح أقةس كاً

مى٤ُعةت بنأف ٬ؾق احلٞيٞح، كال دـاؿ  إىلظىت اآلف ل٥ دى٢ 
ؿ أف دٛؿض إرادد٭ة ىلع اآلػؿي٨، ظىت كلٮ اكف اآلػؿكف ال أكت

 يؤ٦٪ٮف ثبكةَح ثأقك٭ة ا٣يت ْل ًٕيٛح يف األقةس.
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ظٞٮؽ لئلنكةف، كأف  اإلقبلـيٞةؿ ٬٪ة ٬ٮ أ٫٩ دٮصؽ يف  ٦ةلك 
. ك٬ؾا الثؽ أف يسٮف اكٚينة إىلكيٞؿ٬ة ا دٕ ٬ؾق احلٞٮؽ يُٕي٭ة

ل٧٤ك٧٤ني ٣ٞجٮؿ ٬ؾق احلٞٮؽ كاظرتا٦٭ة كدُجيٞ٭ة يف ظيةد٭٥. ك٬ؾق 
احلٞٮؽ قذ١ٮف ٦ذةظح ألم ٚؿد، كَل ٚؿد يٮوٙ يف الرشيٕح ثأ٫٩ 

 ٝج٢ كقٮاء – ٬ٮ احلةؿ يف لك األ٧ْ٩ح ٧ةأ٢٬ هلؾق احلٞٮؽ. كًل
 احلٞٮؽ ثٕي ٚإف –املؿاٝجٮف املسةحلٮف حلٞٮؽ اإلنكةف ث٭ؾا أـ رٌٚٮق

 ٢ّ كيف( املٮاَ٪ني ٦س٢) ٦ٕي٪ح دل٧ٮاعت ىلع ٦ٞىٮرة دسٮف
 .احلٞٮؽ ٬ؾق دُجيٜ ٔ٪ؽ أػؿل ظٞيٞح ك٬ؾق. ٦ٕي٪ح ّؿكؼ

 ظٞيٞح ك٬ٮ – اإلقبلـإف اتلربيؿ اخلةص حبٞٮؽ اإلنكةف يف 
 مؿدجُح أػؿل اقتذجةاعت هل –إىلدٕ ا ٝج٢ ٨٦ ٦ٞؿرة أ٩٭ة

 .اإلقبلَلاجل٧ٮذج  إلنكةف يفا حبٞٮؽ اخلةوح ثةلىٛةت
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ٔذج  الصفات اىيت حٍزي ةٓا خبصٔص ضلٔق  اإلـاليماجلٍ
 اإلنفان

ي٧س٨ أف ٤ُ٩ٜ  ٦ة اإلقبلـأ٫٩ دٞؿر أ٫٩ يٮصؽ يف  ٧ةكاآلف ث
٤ٔي٫ "ظٞٮؽ اإلنكةف"، ٨٧ٚ امل٭٥ أف ٩ؽرؾ ٠يٙ فذ٤ٙ ظٞٮؽ 

 اجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف. ٔ٪٭ة يف اإلقبلـاإلنكةف يف 
كبكجت كصٮد أقف كٝٮأؽ ػةوح حلٞٮؽ اإلنكةف يف 

، ٚإف ٬ؾق احلٞٮؽ هلة وٛةت ػةوح د٧زي٬ة ٨ٔ ظٞٮؽ اإلقبلـ
 يٌل/ ٦ةاجل٧ٮذج املٕةرص، ك٬ؾق الىٛةت تن٢٧  اإلنكةف يف
، ٚٔل ٣حكخ إىليٞؿر٬ة ا دٕ اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف يف  (1)

ظىت املضذ٧ٓ ا٣برشم ثأرسق  أك٦٪٧ْح برشيح  أكظٞٮٝنةي٧٪ع٭ة إنكةف 
٪ؽ يُٰٕ ا٣برش محبنة ألظؽ يسٮف هل٥ احلٜ يف  ٦ةألظؽ. ٔك
ٗري ذلٟ. ٣س٨ ظٞٮؽ  إىل ٦ةاقذؼؽا٫٦ ذريٕح ليشء  أكاقرتصة٫ٔ، 

 ، ك٣حف ل٤برش دكر ٚي٭ة.إىلاإلنكةف ٬٪ة ي٭ج٭ة ا دٕ

ْل ظٞٮؽ ذاديح  اإلقبلـة حيؽد٬ ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ٠ (2)
دُٕي٤٭ة،  أكنكؼ٭ة  أكدٕؽي٤٭ة  أككأثؽيح، كذللٟ ال ي٧س٨ إ٣٘ةؤ٬ة 

. كذللٟ ٤ٚحف ٨٦ إىلٚٔل ظٞٮؽ كاصجح أل٩٭ة ٨٦ أمؿ ا اخلة٣ٜ دٕ
يذٕؽل ٤ٔي٭ة،  أكظٜ أم برش اكا٪نة ٨٦ اكف أف ي٢ُٕ ٬ؾق احلٞٮؽ 

ٝج٢ أظؽ،  كذلا ٚٔل ال دٛٞؽ ظؿ٦ذ٭ة، ال ٨٦ ػبلؿ إيٞةؼ ٦ذ٧ٕؽ ٨٦
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كال ٨٦ ػبلؿ إرادة املضذ٧ٓ املذ٧س٤ح يف مؤقكةد٫ ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ 
 الك٤ُةت ا٣يت تٮز٬ة. أكَجيٕح ٬ؾق املؤقكةت 

أف ٬ؾق احلٞٮؽ ْل ٨٦ ٔ٪ؽ ا، ًٕٚل املك٥٤ أف  ٧ةث (3)
ة ثأف ٤ٔي٫ تٞيٜ ٬ؾق احلٞٮؽ، كبٕجةرة أػؿل، ٧ةيؤ٨٦ إي ٞن ٩نة ٤ُ٦

هلؾق احلٞٮؽ ٨٦ صة٩ت الثؽ أف يسٮف ٬٪ةؾ دٛةف خم٤ه كٌلم٢ 
املك٥٤. ك٨٦ اجلةظيح اجلْؿيح ال ي٧س٨ أف يذ٥ د٧ييٓ ٬ؾق احلٞٮؽ 
ثةق٥ "املى٤عح النؼىيح" ألف املك٥٤ الثؽ هل أف يؤ٨٦ أف ٧ٝح 

٫  دٕ . ك٬ؾق ٣حكخ مٕةرات قيةقيح إىلمى٤عذ٫ دذ٧س٢ يف ػٌٔٮ
٤ٜ تلعْٯ ثةتلىٛيٜ كا٣ٞجٮؿ ٨٦ دكؿ ا٣ٕةل٥ األػؿل/ إ٩٭ة  امؿ أكدُي

ا؛ ٚلك مك٥٤ يأػؾ٬ة ىلع حم٢٧ اجلؽيح الىةر٦ح. ٚبل ي٧س٨ 
اك٩خ امل٪ٕٛح  ٧ةٝجٮهلة ٣ٛرتة مؤٝذح، ٦٭ أكد٘يري٬ة  أكاتلبلٔت ث٭ة 

٬ٮ الٮظيؽ  اإلقبلـاحلةو٤ح مل٨ ٦ٕ٭٥ ا٣ٞٮة. كاألكرث ٨٦ ٬ؾا، أف 
اذلم يـكد ٬ؾق احلٞٮؽ ثةدلاع٦ح كالك٪ؽ األػبليق اذلم يؽٚٓ اجلةس 

ٞيح يف قبي٢ ٬ؾق احلٞٮؽ. ٚةملك٥٤ قٮؼ خيةَؿ حبيةد٫ ل٤ذٌعيح احلٞي
يف قبي٢ ٬ؾق احلٞٮؽ ظىت كلٮ اكف ٨٦ أص٢ مؼه ٗري مك٥٤ 
يٕحل يف دك٣ح مك٧٤ح، ذلٟ أ٫٩ ي٢ٕٛ ٬ؾا يف قبي٢ ا كيجذْؿ ٦٪٫ 

 قجعة٫٩ كظؽق اجلـاء.
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تن٢٧  ٧ةتن٢٧ احلٞٮؽ ٠ اإلقبلـ"ظٞٮؽ اإلنكةف" يف  (4)
"، ث٢ ٦ةت. كبٕجةرة أػؿل ٬٪ةؾ أكرث ٨٦ دلؿد "احلٜ تل٢ٕٛ محبنة ٦ةاملعؿ

٬٪ةؾ دأكيؽ ىلع كصٮب ٢ٕٚ ٬ؾا اليشء. ٚ٭ٮ ٣حف دلؿد ٩ْةـ ظيةدم 
مٮركف ث٢ٕٛ الىٮاب كاخلري ٦ةثبكةَح، ث٢ ٬ٮ ٩ْةـ إجيةيب، اجلةس ٚي٫ 

لآلػؿي٨، كاملكةٔؽة يف األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ. ٬ؾق احلٞٮؽ 
ةت املضذ٧ٕيح دٕذ٧ؽ ىلع ثٌٕ٭ة ابلٕي تل١ٮي٨ أقةس ملضذ٧ٓ كالٮاصج

٨ٔ ا٣ٕبلٝح ثني املؤ٦٪ني  إىليذعؽث ا دٕ ٦ة٦ذآخ ظٞيٌف. كذللٟ ٔ٪ؽ
أيح  ىلع كص٫ اخلىٮص يؤًلؽ قجعة٫٩ ىلع ٬ؾق اخلةويح املذجةد٣ح ٝج٢ ذ٠ؿ

ٍؤ٦ً٪يٮفى ﴿ إىلػىيىح أػؿل ٨٦ ا٣ٕجةدات ا٣ٛؿديح، ٚيٞٮؿ دٕ كىال٧ٍي
ٍؤ٦ً  ٥ٍ كىال٧ٍي ٭ي ٌي ٍٕ ًؿ أك٪ىةتي بى ٪١ٍى ٨ً ال٧ٍي ٔى ٍٮفى  يى٪ٍ٭ى ٍٕؿيكًؼ كى كفى ثًةل٧ٍى ؿي مي

ٍ
ٍٕيو يىأ حًلىةءي بى

ي  ٮهلى ى كىرىقي ٕيٮفى اِلَّ ي ًُ يي ةى كى اكى َـّ ييٍؤديٮفى ال بلةى كى ًٞي٧يٮفى الىَّ يي ٥ي أككى ي٭ي مٍحى ريى ٟى قى ً خلى
١ًي٥ه  ـه ظى ي ـً ٔى ى   اِلَّ

ي إًفَّ  (71)اتلٮبح/  ﴾اِلَّ
٣حكخ ظٞٮٝنة ٤ُ٦ٞح، ك٬ؾق  اإلقبلـكةف يف ظٞٮؽ اإلن (5)

احلٞيٞح ي٧س٨ اتلٕؿؼ ٤ٔي٭ة كٝجٮهلة بك٭ٮ٣ح ىلع ١ٔف ثٕي 
ري٬ة بنأف احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف، ثح٪٦ةل أكدٔ يف  ٧ةيؿ ٗك

ة، ٚإف دٔٮل اإلَبلؽ دٔٮل  ٧ةالٮاٝٓ ظىت يف ٬ؾا اإلَةر ٠ ٞن ذ٠ؿ٩ة قةث
يح بكجت ةكاملضذ٧ٓ لك٫ يسٮف يف مح األٚؿادػةَبح. كبةتلةيل ٚإف 

هل٥. كذللٟ ٚ٭٪ةؾ ثبل مٟ  اإلقبلـدٞييؽ ٬ؾق احلٞٮؽ ا٣يت ٦٪ع٭ة 
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، كظؿيح امل١٤يح اإلقبلـكملى٤عح ٝٮيح ٝيٮد ىلع ظؿيح اتلٕجري يف 
ري ذلٟ. ٬ؾا املْ٭ؿ ل٤عٞٮؽ يف  ٬ٮ ٦زية ػةوح  اإلقبلـاخلةوح ٗك

 ٤1ي٭ة ٨٦ ابلؽايح.، كالثؽ ٨٦ اتلٕؿؼ ٔاإلقبلـحبٞٮؽ اإلنكةف يف 

 2زةثذح ك٣حكخ ٦ذ٘رية. اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف يف  (6)

                                                                    
 .53ص (،2003املسةرة ظٮهلة )نرش ذايت، ٝةرف ق٤ي٧ةف احلٞي٢، ظٞٮؽ اإلنكةف كالؿد ىلع النج٭ةت 1

يح قذ١ٮف ٦جح٪ح ىلع ٩ىٮص ُٕٝيػح، كال ي٧سػ٨ اف يسػٮف اإلقبل٦ثٕي ظٞٮؽ اإلنكةف  2
، كبة٣جكػجح ٦جح٪ػح ىلع أد٣ػح ّ٪يػح٤ٔي٭ة أم اػذبلؼ، ثح٪٧ة ٬٪ةؾ ثٕي احلٞٮؽ ي٧س٨ أف دسٮف 

يح ْل  هلؾق احلٞٮؽ ي٧س٨ أف يسٮف ٤ٔي٭ة اػذبلؼ ثني ا٧٤ٕ٣ةء. ك٦س٢ ٬ػؾق االػذبلٚػةت الرشٔػ
ا٣ٌٛػ٢ ذ٠ػؿ أكػرث ٦ػ٨ مػؿة يف  ةمةإح يف اكٚح اجل٥ْ ا٣ٞة٩ٮ٩يح. كالثؽ ٨٦ أف ٩ؾ٠ؿ ٬٪ػة أف ػةدلأثػ

٭ة أف يثجػخ أف لك ٩ىػٮص الرشػيٕح ؿ ٚيأك٦ٞةالد٫ )٦س٢ ٦ٞةهل يف "رك٩ـك كآػؿكف"( ظضح زااٛح حي
ٗري ُٕٝيح، كذللٟ ال ي٧س٨ ألظؽ أف يٞٮؿ ثةتلعٞيٜ ٦ة ٬ٮ ظسػ٥ ا. ك٬ػؾا املٞػةـ ٣ػحف ٬ػٮ 
املاكف امل٪ةقت تلٛ٪يؽ ٬ؾق ادلٔٮل ثةتلٛىي٢، ٣س٨ إذا اكف الك٫٦ قيؤػؾ ىلع حم٢٧ اجلؽيػح، ٚإ٩ػ٫ 

ؿ ٦ػة اذلم يٕ٪يػ٫ ٗػريق يف ا٣ٕٞػٮد يٕين أف لك الالكـ ا٣برشم ٗري كاًط، كال ي٧س٨ ألظؽ أف يٞٮ
ري ذلٟ. ث٢ يؾ٬ت أثٮ ا٢ٌٛ٣  ة ظٮؿ ٦ٕؿٚػح ظسػ٥ ا. كبٕػؽ  إىلكا٣ٞٮا٩ني ٗك ًن ٩ٞةش أكرث ٧ٗٮ

ا ال ي١٧٪ػ٫  إىل٦٪ةٝنح ٌٝيح ٦ٕؿكٚح كْل ٢٬ لك دلذ٭ؽ مىيت، خي٤ه أثٮ ا٢ٌٛ٣  ا٣ٞٮؿ ثأف أظؽن
 اإلقػبلـالك٫٦ يٮيح ثأف لك أظػاكـ أف يٞؿر ٦ة ٬ٮ ظس٥ ا، كبةتلةيل ٚلك األظاكـ برشيح. ٣س٨ 

الكػ٪ح. ك٬ػٮ لػ٥  أكْل اصذ٭ةديح. ٣س٨ االصذ٭ةد ال يي٤ضأ إحل٫ إال يف ٗيةب اجله ا٣ُٞيع يف ا٣ٞؿآف 
٬ؾق اجلُٞح، كَل دم٭ٮرق ٗري املك٥٤ ٨٣ يؽرؾ يف ا٣٘ة٣ت احلضػح املـيٛػح ا٣ػيت يٌػٕ٭ة. )إذا  إىليرش 

ؾلٟ أف يٞٮؿ ٦ة املٞىٮد حبٞػٮؽ اإلنكػةف، ألف ي٧س٨ ألظؽ ٠ إذف اكف صؽاهل قيؤػؾ ٦أػؾ اجلؽ،
اكٚح كزةاٜ ظٞٮؽ اإلنكةف ٝةث٤ح ل٤٪ٞةش كاجلؽاؿ(. كاألكرث ٨٦ ٬ػؾا أف مٮٝٛػ٫ أًػٕٙ ٦ػ٨ ٬ػؾا 

كظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكػةف املٕػةرصة ٣حكػخ  اإلقبلـبكجت ظٞيٞح أف ٠سرينا ٨٦ ا٣ٌٞةية اخلبلٚيح ثني 
 ٨ ا٣ٞؿآف كالك٪ح. ظٮؿ أمٮر اصذ٭ةديح، كإ٧٩ة ٦ذ٤ٕٞح ث٪ىٮص ُٕٝيح ٦
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 اجل  حم٧ؽ  إىلح ل٤ٮيح اذلم صةء ياإلقبل٦إف اجلْؿة 
ة  1أ٫٩ ٦ذىٙ ثةلن٧ٮحلح كاملؿك٩ح، ْل ٕن يٮـ  إىلكأ٫٩ صةء ل٤برش دمي

ادلي٨. كبةتلةيل ٚ٭ٮ مةم٢ لاكٚح احلٞٮؽ ا٣يت قٮؼ حيذةص٭ة ا٣برش 
ا. ك٨٦ ثني أكرث احلضش ا٣يت دسةر ًؽ ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة أف  أثؽن

ظٞٮٝنة صؽيؽة ال دذىٮر٬ة ادلكؿ ا٣يت دٮٝٓ  ٦ةا٣برش يذ٤ُجٮف دك
الٮزةاٜ األو٤يح. كٝؽ اكف ٬ؾا ٦سةر لك اجلؽؿ يف مؤد٧ؿات ا٣ٞة٬ؿة 

ل٥ دذ٘ري ىلع مؿ  اإلقبلَل. إف َجيٕح ا٣برش ٨٦ امل٪ْٮر كبسني
حيذةص٫ ا٣برش ٨٦ ظٞٮؽ ٬ٮ يف األقةس زةثخ  ٧ةالـ٨٦، كبةتلةيل ٚ

حيذةص٫ ا٣برش، ك٣حكخ  ٧ةث اإلقبلَلكحمؽد، كبةتلةيل ٚٞؽ صةء ادلي٨ 
ط أػؿل ٨٦ ٧ةاالداعءات أل٩ أكمـيؽ ٨٦ اجلؽؿ  إىل٬٪ةؾ ظةصح 

، ٤ٚحكخ ٬٪ةؾ إىليح مىؽرق ا دٕظٞٮؽ اإلنكةف. كظير إف الٮ
اػذجةر أم ٬ؾق احلٞٮؽ ْل ظٞٮؽ إنكةف وةحلح  أكاجلؽؿ  إىلظةصح 

٣حف هلة ٦ٕىن. ك٬ؾا ثةلٌجٍ ٬ٮ املكةر ادلااؿ يف  أككأم ٦٪٭ة مرضة 
ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، ظير إ٩٭٥ ال يـالٮف يت٪ةٝنٮف بنأف 

 ظٞٮؽ اٝرتظخ ظؽيسة. ٔيٮب أكمـاية 

                                                                    
 A Guide for theملكػ٥٤ اجلؽيػؽ" )ا دحلػ٢ل٧٤ـيؽ ظٮؿ ٬ؾق اجلُٞػح، يي٪ْػؿ ٠ذػةب "1 

New Muslim( ٙل٧٤ؤ٣ )Islamhouse.com ك٦ة ثٕؽ٬ة. 18(، وٛعةت 
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م٧ٮحلح يف َجيٕذ٭ة. ٚٔل  اإلقبلـنكةف يف ظٞٮؽ اإل (7)
 أكاالٝذىةديح  أكتن٢٧ اكٚح أ٩ٮاع احلٞٮؽ، قٮاء الكيةقيح 

اثلٞةٚيح، كْل دُٰ٘ احلٞٮؽ املؿدجُح ثةلـكج كالـكصح  أكٔيح ٧ةاالصذ
ري  كاألَٛةؿ، كًلؾلٟ ظٞٮؽ اجلرياف كاعثؿم الكبي٢ كًلجةر الك٨ ٗك

ن٢٧ ظٞٮؽ األمٮات. ذلٟ. ث٢ إ٩٭ة دذؼُٯ ظؽكد ظٞٮؽ األظيةء ٣ت
كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أ٩٭ة دُٰ٘ ا٣ٕبلٝةت النؼىيح كاألػبلٝيةت ٠ؾلٟ 
٦س٢ احلٞٮؽ املؿدجُح ثسؿا٦ح اإلنكةف كا٣يت تن٢٧ صٮا٩ت إجيةثيح 

ري٬ة. )دجذٞؽ  إىلثةإلًةٚح  تؿي٥ إٔٚةؿ ٦ٕي٪ح ٦س٢ احلكؽ كا٣٘يجح ٗك
ٔجثيح يؿ ىلع كص٫ اخلىٮص ٦س٢ ٬ؾق احلٞٮؽ، كاوٛح إية٬ة ثأ٩٭ة ٦ة

ا ٨٦  ـءن ؽي٧ح املٕىن، كدٞؿر أ٩٭ة ال ي٧س٨ أف دسٮف ص كدةٚ٭ح ٔك
ظير إف لك دلذ٧ٓ ي١٧٪٫ أف ي٧زي أ٧٬يح املٕةيري ٨٦  1ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل،
يح(.  ٬ؾق اجلٔٮ

٤٧ٔيح ك٣حكخ ثبكةَح  اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف يف  (8)
اذلم اقت٪ؽت ق٤ٮًليةت  ٚٞؽ اك٩خ ْل ا٧ٕ٣ٮد ا٣ٛٞؿم ٩ْؿيح.

ؽيؽة ىلع مؿ اتلةريغ، ثة٣ُجٓ ثؽءنا ٨٦ دلذ٧ٓ دلذ٧ٕةت إقبل٦يح ٔ
كأوعةث٫ ك٨٦ ثٕؽ٥٬. كال ي٧س٨ ألظؽ أف  اجل  

                                                                    
 .68كظٞٮؽ اإلنكةف، ص  اإلقبلـ٦ةيؿ،  1
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ة ث٤ٖ درصح ال١ ٕن ة مبلاسينة،  أكؿ ٧ةيؽيع أف دلذ٧ ٕن أ٫٩ اكف دلذ٧
٣س٨ كيف اجلة٩ت األكرب اك٩خ ٬ؾق احلٞٮؽ مٮصٮدة كحمٛٮّح ٨٦ 

 أد٩ة٬ة. إىلأٔبل٬ة 

كةف ٩ْؿة ظٞٮؽ اإلن إىل اإلقبلـأف ٩ْؿة  ٧ة٠ (9)
دي٪ة٦ي١يح، ث٧ٕىن أ٩٭ة تنذ٢٧ ىلع األػبلٝيةت كا٣رتبيح كاإلوبلح. 

" ل٤عيةة ك"٩ْة اإلقبلـأف  ٧ةك٩سؿر أ٫٩ ث ة ٦ذاكمبلن  ٦ةيٕذرب "٦٪٭ضن
ة" حيٜٞ ل٤برش ٣حف ٍٚٞ احلٞٮؽ ا٣يت يكذعٞٮ٩٭ة، ك٣س٨  ٞن ٤٘٦

ة ادلكاٚٓ ٣ٛؿض كمح ٌن يح ٬ؾق احلٞٮؽ لآلػؿي٨ كل٤٪ٛف ةحيٜٞ أي
ف ثة كاتلىؽيٜ ٧ةاإلي األٚؿادي٘ؿس يف ٩ٛٮس  اإلقبلـ٠ؾلٟ. إف 

ظٞيٞينة ٨٦ ػبلؿ  ٧ة، ز٥ يؽرب ا٣ٛؿد ىلع أف يسٮف مك٤ةإلقبلـث
دٞؽي٫٧ لآلػؿي٨ اكٚح احلٞٮؽ املكذعٞح هل٥. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ، 

ال يٞؿر ثبكةَح دلؿد تؿي٥ اخل٧ؿ، ز٥  ةإلقبلـثة٣جكجح ل٤ؼ٧ؿ، ٚ
كٝؽ أزبذخ اتلضؿبح األمؿيسيح يف  يذٮٝٓ ٨٦ اجلةس أف يكذضيجٮا.

يسٮف دلل  ٦ة٬ؾا اتلعؿي٥ أف ٬ؾا٦٪٭ش ٔؽي٥ اجلؽكل. ٣س٨ ٔ٪ؽ
كزٞح يف رقةتل٫، دذٮدل دلل ا٣ٛؿد ٝٮة داػ٤يح كإرادة  ف راقغ٧ةإي املؿء

ا  تلعٞيٜ ٦ٞذىض ٬ؾق الؿقة٣ح، ظىت كلٮ د٤ُت األمؿ ٦٪٫ ص٭ؽن
دلي٭٥ ٝٮل  كدٌعيح ٨٦ صة٩ج٫. كبؽكف ٬ؾا اجل٧ٮ الؿكيح، ٚة٣برش

ؽـ الٮٚةء  إىلأػؿل ٚة٤ٔح دٞٮد٥٬  ٔؽـ اظرتاـ ظٞٮؽ اآلػؿي٨ ٔك
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ٜى ﴿يٞٮؿ  إىلثٮاصجةد٭٥ جتةق اآلػؿي٨. كذللٟ ٚة دٕ ٤ً ةفى ػي إًفَّ اإلنٍكى
٤يٮاعن ) ٫ي  إًذىا( ٬19ى كَّ ُّ  مى ـيكاعن  الرشَّ إًذىا( 20) صى ٫ي  كى كَّ ٪يٮاعن  اخٍلىرٍيي  مى  إاًل( 21) ٦ى
٤ًنٌيى  مكةظح ال دذُؿؽ إحل٭ة ٦٪ْٮ٦ح  ك٬ؾق(. 22-19)املٕةرج/  ﴾ال٧ٍيىى

٥ ٨٦ أف ٠سرينا ٨٦  ا، ثةلٗؿ ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة دُؿٝنة ٦جةرشن
ىل ل٤ذُجيٜ كال١ذةب ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف يؤًلؽكف ىلع أف اخلُٮة األ

ا٣رتبيح الىعيعح كاظرتاـ ظٞٮؽ  ْل احلٞيٌف حلٞٮؽ اإلنكةف
ؽ اإلنكةف بكجت أ٫٩ ال يكت٪ؽ ٧٩ٮذج ظٞٮ اآلػؿي٨. ٣س٨ ٩سؿر أف

أقةس ظٞيٌف، ٚإف ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح ا٣رتبٮيح كاتل٪٧ٮيح قذ١ٮف اغاجح،  إىل
دلؿد ٠يةف ٚةرغ.  ظير إف املعذٮل ال ي٧س٨ أف يسٮف أكرث ٨٦

مىةدر  أكظٞٮؽ اإلنكةف أف يٕذ٧ؽ ىلع دي٨  ٧ٮذجٚةحل٢ امل٧س٨ جل
اإلنكةف ٬ؾا ٧٩ٮذج ظٞٮؽ  أػؿل لكؽ ٬ؾا ا٣ٛؿاغ. ٣س٨ ٨٦ ٦٪ْٮر

 خي٤ٜ املـيؽ ٨٦ املنالكت ثؽالن ٨٦ ظ٤٭ة. ٧ةاألمؿ رب

د٭ذ٥ ثةحلٞٮؽ املضذ٧ٕيح  اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف يف  (10)
. ٬٪ةؾ صؽؿ ٠جري ظٮؿ ٌٝيح املضذ٧ٓ يف ٦ٞةث٢ ا٣ٛؿد األٚؿادكحبٞٮؽ 

يف احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف. ٥ْٕ٦ مؤيؽم ظٞٮؽ اإلنكةف يف 
ال١ذةب  ٦ةيف ا٧ٞ٣ح. أ األٚؿادظٞٮؽ  ا٣٘ؿب مى٧٧ٮف ىلع أف دسٮف

ٔيح كبٕي ال١ذةب املك٧٤ني ي٤ٕ٪ٮف دٞؽي٥ ٧ةذكك اتلٮص٭ةت االصذ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
298 

٭ة ا٣ٞحيس ْل  ٧ةكاحلٞيٞح 1٠.األٚؿادظٞٮؽ املضذ٧ٓ ىلع ظٞٮؽ  يًٕؿ
 ٬2٪ةؾ دٮازف ثني ظٞٮؽ املضذ٧ٓ كظٞٮؽ ا٣ٛؿد. اإلقبلـأ٫٩ يف 

٥ ٨٦ أف م ةإلقبلـٚ يح كقٍ، ثةلٗؿ  ؤيؽم ا٣ُؿٚنييٞرتح كصٮد أًر

ف دىٮر يكذُيٕٮ ال –يؿ٦ةٔيني يف ٦ٞةث٢ ٠ذةب ٦س٢ ٧ةصذاال ٦س٢ –
يح الٮقٍ. ٬٪ةؾ  ؽـ ٚي٭ة ظٞٮؽ ا٣ٛؿد، أك٬ؾق األًر ٝةت الثؽ أف دٞي

ؽـ ٚي٭ة ظٞٮؽ املضذ٧ٓ. كبأكك٬٪ةؾ  أف ا٣ٞيٮد  ٧ةٝةت الثؽ أف دٞي
كظؽق ٬ٮ ا٣ٞةدر ىلع  إىلاملعؽدة ملس٢ ٬ؾق احلةالت وٕجح، ٚة دٕ

ٓ ٬ؾق ا٣ٞيٮد.  ًك

 ٨٦" يٞةؿ أف جيت ٧ةكرب – اإلقبلـ٨٦ ثني املْة٬ؿ امل٭٧ح يف 
 دٕةم٫٤ يف أ٦ني أ٫٩ –" اإلقبلـ ٨ٔ يسذت ٚي٨٧ امل٭٧ح املْة٬ؿ ثني
ٓ ا٣ٕجةرات ا٣ٕؿيٌح ٨ٔ ظؿيح اتلٕجري  ٚجؽالن  ا٣ٌٞةية، ٦ٓ ٨٦ ًك

ذٞةد ز٥ ثٕؽ ذلٟ يٌٓ ٝيٮدنا ٔؽيؽة ىلع ٬ؾق احلؿيةت،  كظؿيح األ
                                                                    

ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣ هل ٦٪ةٝنح كاًعح ظٮؿ ٬ؾق اجلُٞح ظير يؿل أف دأكيػؽ املكػ٧٤ني ىلع  1
ظٞٮؽ املضذ٧ٓ رب٧ة يسٮف ٩ذةج دأزريات االصذ٧ةٔيني يف ا٣ٕةل٥ اثلة٣ر ٝجػ٢ ز٧ة٩ح٪يػةت ا٣ٞػؿف 

املٕةرص، يف "رك٩ـك كآػؿكف،  اإلقبلـا٣ٕرشي٨. ا٩ْؿ ػةدل أثٮ ا٢ٌٛ٣، اال٣زتاـ حبٞٮؽ اإلنكةف يف 
 .308ص 

( اال٩ٞكػةـ اتلػةـ 66كظٞػٮؽ اإلنكػةف، ص  اإلقػبلـ. دىٮر ٦ػةيؿ )50ا٩ْؿ ا٣ٞحيس، ص 2 
٣ػح ظٛػِ أكيح ٦س٢ )حماإلقبل٦اتلٕجريات  إىل، منرية األٚؿاداحلٞيٌف ثني ظٞٮؽ املضذ٧ٓ كظٞٮؽ 

تل٭٥ ىلع اجلٞػيي ربػٍ أكلٮيةت اتل٤ٞيؽيػح االصذ٧ةٔيػح امل٪ة٬ٌػح ل٤ٛؿديػح ٦ػٓ حمػكا٣ٞي٥ كاأل
 .(حبٞٮؽ اإلنكةفمنةريٕ٭٥ 
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٦ؽل م٘ٛ٭٥  ي٫٤ٕٛ لك دلذ٧ٓ كَل دك٣ح، ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٦ةك٬ٮ 
ي٧ُط املؿء أف يسٮف داعة ظٞٮؽ  ٧ةث٧٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف، كرب
ٮح ةإلقبلـاإلنكةف ىلع ٬ؾا امل٪٭ش، ٚ أف احلٞٮؽ ا٣يت  يٞؿر ثًٮ

 يكذعٞ٭ة ا٣برش ٍٚٞ ْل د٤ٟ ا٣يت ٦٪ع٭ة ا هل٥، ٚبل ز٥ دٕةرض
 يف ٬ؾق احلة٣ح. كال ػؽاع

 اإلـالم"ضلٔق إنفاُيث" ٌفيِث يف 
ـء قٮؼ ٩ٕؿض بلٕي احلٞٮؽ امل٭٧ح ا٣يت ي٧٪ع٭ة  يف ٬ؾا اجل

قرنل ٨٦  ٧ة، كا٣يت تكُل احلٮـ "ظٞٮؽ اإلنكةف". ٨٦ الٮاًط ٠اإلقبلـ
ي٧٪ط ٔؽدنا ٨٦ احلٞٮؽ  اإلقبلـػبلؿ الٮزةاٜ املٮصٮدة يف امل٤عٞةت أف 

امل٭٧ح ا٣يت دُٰ٘ اكم٢ ٩ُةؽ ا٣جنةط ا٣برشم. ل١٪٪ة قٮؼ ٩ٞؽـ ٬٪ة 
ح ٦٪٭ة. كل٥ ح ػجٍ ٔنٮاء، كإ٩ ٍٚٞ دل٧ٔٮ  ٧ةيأت اػذيةر ٬ؾق املض٧ٔٮ

ٮاعت  اكف ٬٪ةؾ قجت ػةص إلدراج لك ظٜ ٨٦ احلٞٮؽ يف املًٮ
٤ي٫ ٚاملؾ٠ ح ٨٦ األ٦س٤ح د٤ٌف الٌٮء ىلع ثٕي أكٮرة أد٩ةق. ٔك ؿ دل٧ٔٮ

ـء ٨٦  املْة٬ؿ ا٣يت يؿل ال١سريكف أ٩٭ة "اػرتااعت ظؽيسح" كأ٩٭ة ص
ركبيح الاكم٤ح ا٣يت صةءت حبٞٮؽ اإلنكةف. كاحلٞيٞح أف كاملٮصح األ
ريب احلؽير كٝؽ ٝؿر٬ة ٝج٢ ٔؽة ٝؿكف ٨٦ ا٠تنةؼ ا١ٛ٣ؿ األ اإلقبلـ

لٮيةت ٔ٪ؽ اتلٕةم٢ كسةؿ الؿاثٓ ٦ؽل اػذبلؼ دؿديت األهلة. كيْ٭ؿ امل
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ا ٨٦ أثؿز ٩ٞةط الٌٕٙ  ٦ٓ احلٞٮؽ، ك٬ٮ يْ٭ؿ ىلع كص٫ اخلىٮص كاظؽن
يف احلؿًلح املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف كاأل٧ْ٩ح األػؿل املؿدجُح حبؿًلح 

اة يف ٦ٞةث٢ أكظٞٮؽ اإلنكةف. كيف اجل٭ةيح قذ١ٮف ٬٪ةؾ ٦٪ةٝنح ل٧٤ك
٦٪ط ٠سرينا ٨٦ احلٞٮؽ، ٣س٨  اإلقبلـدٞؿيؿ أف ا٣ٕؽا٣ح، ظير قحذ٥ 

اة ك٣س٨ ىلع ا٣ٕؽا٣ح، أك٬ؾق احلٞٮؽ ٣حكخ ٦ججيح ثبكةَح ىلع املك
 يع ا٣ٕةـ.٧ةاالصذ اإلقبلَلتلؤقف لئلَةر 

 ةفض ضلٔق اإلنفان/
دة الكةثٕح ٨٦ ةـ ا٣ٞة٩ٮف/ دٞٮؿ امل٦ةاجلةس دميٕة قٮاء أ

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف "اجلةس  ٕنة قٮاء أاإٔل ـ ا٣ٞة٩ٮف، ك٥٬ ٦ةدمي
كف يف أكيتك ٧ةد٧يزي، ٠ ٧ةيح ا٣ٞة٩ٮف دك٧٩ةكف يف ظٜ اتل٧ذٓ حبأكيتك

بلف ك٨٦ أم ٧ةظٜ اتل٧ذٓ ثةحل يح ٨٦ أم د٧يزي يجذ٭ٟ ٬ؾا اإٔل
ح ال١سرية ياإلقبل٨٦٦ ثني اجلىٮص  1تؿيي ىلع ٦س٢ ٬ؾا اتل٧يزي".

إف  "أي٭ة اجلةس/ ا٣يت دذ٤ٕٜ ث٭ؾق ا٣ٌٞيح ٬ٮ ٝٮهل 
ربس٥ كاظؽ، كأثةز٥ كاظؽ؛ ال ٢ٌٚ ٣ٕؿيب ىلع أٔضِل كال 
ضِل ىلع ٔؿيب، كال ألثيي ىلع أقٮد كال ألقٮد ىلع أثيي إال  أٔل

                                                                    
" اإلقبلـ٠ذةب "اتلٛؿٝح ا٣ٕ٪رصيح ك إىلي٧س٨ ل٤ٞةرئ امل٭ذ٥ أف يؿصٓ يف ٬ؾا األمؿ 1 

 (، مٮآً ٦ذٛؿٝح.1979ملع٧ؽ ابلٔل )ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح ك٬جح، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

301 

يذ٤ٕٜ ثة٣ٞة٩ٮف ىلع كص٫ اخلىٮص يأيت ظؽير اجل   ٧ةكٚي 1ثةتلٞٮل."
 أراد ثٕي الىعةثح ٨٦ أمؽ املٞؿبني ل٤٪   ٦ةٔ٪ؽ
 ٚي اجل  أف يكتنٛٓ يف ظؽ ٨٦ احلؽكد، ٚؿ
 أ٤٬ٟ اذلي٨ ٨٦ ٝج٤س٥ أ٩٭٥ اك٩ٮا إذا رسؽ  ٧ةٝةابلن "إ٩

 ي٥أٚي٭٥ الرشيٙ دؿًلٮق، كإذا رسؽ ٚي٭٥ الٌٕيٙ أٝةمٮا ٤ٔي٫ احلؽ، ك
ـ ٦ةاة أأك٬ؾق املك 2ا/ لٮ أف ٚة٧َح ث٪خ حم٧ؽ رسٝخ ٣ُٕٞخ يؽ٬ة."

ٚ٭ؾا  3ا٣ٞة٩ٮف اك٩خ دُجٜ ىلع ٗري املك٧٤ني كىلع ا٣جكةء كا٣ٕجيؽ.
٧ٔؿ ث٨ اخلُةب )ريض ا ٔ٪٫( اخل٤يٛح اثلةين كالىعةيب املٞؿب 

ؿؼ ٔ٪٫ ا٣ٕؽؿ  ل٤٪   كاذلم اكف ٝؽكة ل٧٤ك٧٤ني ٔك
اة ثني اجل٧يٓ. ٚٞؽ أمؿ ذات مؿة رصبلن ٗري مك٥٤ ٨٦ أ٢٬ أككاملك

 4رضب اث٨ األ٦ري ٬ؾا الؿص٢. ٦ةمرص أف يرضب اث٨ أ٦ري مرص ٔ٪ؽ

                                                                    
ريق، كوعع٫ األبلةين كمٕيت األر٩ةؤكط. ا٩ْؿ/ األبلةين/ ق٤كػ٤ح األظةديػر  1 ركاق أمحؽ ٗك

 .23536؛ املك٪ؽ، ظؽير ر٥ٝ 449، ص 6الىعيعح، دلرل 

 ركاق ابلؼةرم كمك٥٤، كُٝٓ احلؽ ٬ٮ ظؽ اليٝح امل٪ىٮص ٤ٔي٫. 2
اة كرٚػٓ أككػلبلَبلع ىلع ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األػجةر اتلةرخييح ا٣يت دْ٭ػؿ ٬ػؾا ا٣ٕػؽؿ ك٬ػؾق امل3

ًلذػةصٮف ثػٮًلف، أك)٩يٮيٮرؾ/  اإلقبلـاتلٛؿٝح ا٣ٕ٪رصيح ي٪ْؿ/ قيؽ ُٝت، ا٣ٕؽؿ االصذ٧ةيع يف 
 .226-139(، وٛعةت 1970

رصق 161ا٩ْؿ ُٝت، ص 4  . ي٧س٨ الؿصٮع ل٤ٞىح اكم٤ح يف ٠ذةب/ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب/ظيةد٫ ٔك
 .192-191، وٛعةت 1(، دلرل 2007كحلح، يح ادلاإلقبل٦ملع٧ؽ ىلع الىبليب )الؿيةض، الكٕٮديح/ دار ا٣جرش 
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٪ؽ ٝخ ك٧٤نيػ٤يٛح ل٧٤ 1يلع اكف ٦ةٔك ٫ ا٣يت اك٩خ ٝؽ رسي  كصؽ دٔر
ا٣ٞةيض رشيط. ٚكأؿ ا٣ٞةيض  إىلاجلرصاين  ٔ٪ؽ ٩رصاين، ٚأػؾ ٬ؾا

يلع أف يثجخ أف  ل٥ يكذُٓ ةيثجخ ا٦ذبل٫٠ لرلرع، كمل ٧ةرشيط ٤ٔينة ٔ
٫، ظس٥ ا٣ٞةيض لىة٣ط اجلرصاين اذلم أٝؿ ثٕؽ٬ة  ادلرع دٔر

ٌةء، ٚ٭٪ةؾ ا٣ٞ إىلل أكخبىٮص ا٣جكةء كرٕٚ٭٨ م١ ٦ةكأ 2ثسؾث٫.
اجل   إىلأىلع ق٤ُح ٌٝةايح،  إىلظةدزح املؿأة ا٣يت ذ٬جخ ٦جةرشة 

 ٣تنيك زكص٭ة، كٝؽ قض٢ ا٣ٞؿآف ٬ؾق ا٣ٞىح يف ٝٮهل
ىٍنذىيًك ﴿إىلدٕ ت ة كى ٟى يًف زىكًٍص٭ى ي ىةًدل ي ٝىٍٮؿى ا٣َّيًت جتي ٓى اِلَّ ٧ً ً  إىلٝىٍؽ قى  ﴾اِلَّ

 (.1)املضةد٣ح/ 
بلف  11دة ةدٞٮؿ امل املذ٭٥ ثؿمء ظىت دثجخ إدا٩ذ٫/ ٨٦ اإٔل

أف  إىلا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف "لك مؼه ٦ذ٭٥ جبؿي٧ح يٕذرب ثؿيبنة 
. اإلقبلَليثجخ اردسةث٫ هلة ٝة٩ٮ٩نة..." ٬ؾق ٝةٔؽة زةثذح يف ا٣ترشيٓ 

قحذ٭٧ٮف ٗري٥٬  ٧ةيٕرتؼ أف ثٕي اجلةس رب اإلقبلـث٢ إف 

                                                                    
 ٧ك٧٤ني.ل٤، كاخل٤يٛح الؿاثٓ يلع ث٨ أيب َة٣ت ٬ٮ اث٨ ٥ٔ اجل   1

إق٧ةٔي٢ ث٨ ٠سري، ابلؽايح كاجل٭ةيح، )ثريكت، بل٪ةف/ م١ذجح املٕةرؼ، ثؽكف دػةريغ(، دلػرل 2 
(، 1995ا١ٛ٣ػؿ، ؛ يلع ث٨ احلك٨ ث٨ ٔكة٠ؿ، دةريغ ٦ؽي٪ح دمنػٜ، )ثػريكت، بل٪ػةف/ دار 4، ص 8

؛ كدؽكر ق٤ك٤ح الك٪ؽ يف ٬ؾي٨ ال١ذةثني ىلع صػةثؿ اجلػٮيف، ك٬ػٮ ٦ػة يٌػٕٙ 487، ص 42دلرل 
الؿكايح، ٗري أف ٬٪ةؾ ٝىح أػؿل منةث٭ح كردت يف ال١ذةثةت املج١ؿة، كْل بكػ٪ؽ خمذ٤ػٙ/ أثػٮ 

 .139، ص 4ق(، دلرل  1405حلةء )ثريكت، بل٪ةف/ دار ال١ذةب ا٣ٕؿيب، ك٩ٕي٥ األوج٭ةين، ظ٤يح األ
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ؽيع، كاملذ٭٥ ٦٭٧ح إزجةت ادلٔٮل ىلع امل اإلقبلـثةبلة٢َ، ذللٟ ص٢ٕ 
"لٮ يُٕٯ  ل٥ يثجخ ٗري ذلٟ. كيٞؿر اجل   ٦ةثؿمء 

ابلح٪ح ىلع  ء رصةؿ كأمٮاهل٥، ك٣س٦٨ةاجلةس ثؽٔٮا٥٬ الدىع ٩ةس د
كيؾ٠ؿ اث٨ ا٣ٞي٥ )املذٮىف يف ا٣ٞؿف  1املؽيع، كاحل٧ني ىلع ٨٦ أ٩سؿ."
زبلزح أ٩ٮاع/ ٚإف  إىلاملذ٭٧ني ي٪ٞك٧ٮف  الؿاثٓ ٔرش امليبلدم( أف

أف يسٮف ثؿيبنة ٣حف ٨٦ أ٢٬ د٤ٟ اتل٭٧ح، ٚ٭ؾا ي٤ُٜ  ٦ةاملذ٭٥ إ
س٥ يف ا٣ٌٞيح. كاثلةين أف يسٮف ٧ةرساظ٫ ىلع ً ٫٩ ظىت حيي
ّ٭ؿ اردسةث٫ ل٤ضؿي٧ح، ٚ٭ؾا حيبف ظىت ا٩ذ٭ةء  أك٦ٕؿكٚنة ثة٣ٛضٮر 

ا٣ٌٞيح. كاثلة٣ر أف يسٮف املذ٭٥ دل٭ٮؿ احلةؿ ال يٕؿؼ ثرب كال 
ٚ٭ؾا حيِل ا٣ربمء ألف  2٭ؾا حيبف ظىت ي٪١نٙ ظةهل.ٚضٮر ٚ

كاألكرث ٨٦ ٬ؾا، أف  3.اإلقبلـيف  ٦ةظؽ  إىلأظاكـ الن٭ةدة وةر٦ح 
ة ك٬ٮ أ٫٩ إذا ل٥ دثجخ اجلؿي٧ح زجٮدنة ُٕٝينة ٚبل  ٌن ٬٪ةؾ ٦جؽأ زةثخ أي
ي٧س٨ دُجيٜ ا٣ٕٞٮبح املٞؿرة هل. كذلا ٝةؿ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب "ألف 

                                                                    
ريق.1   ركاق ابلي٭ٌف، ٗك
 .147حم٧ؽ ث٨ ا٣ٞي٥، ا٣ُؿؽ احل٧١يح )ا٣ٞة٬ؿة، مرص/ ٦ُجٕح املؽين، ثؽكف دةريغ(، ص  2

ح ظٞػٮؽ اإلنكػةف يف أكل٧٤ـيؽ ظٮؿ ٬ؾق اجلُٞح يي٪ْؿ/ ػؽجيح اجلرب 3 ، اإلقػبلـم، مٮقػٔٮ
 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 312(، وٛعةت 2006)ا٣ٞة٬ؿة، مرص/ دار الكبلـ، 
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٢ احلؽكد ثةلنج ُِّ خى
ي
ٝي٧٭ة ثةلنج٭ةت."أ

ي
 1٭ةت أظت إيل ٨٦ أف أ

ا أف ظٞٮؽ  ظٞٮؽ ا٣ٛٞؿاء كاملعذةصني/ ٨٦ ا٣٘ؿيت صؽن
حلح )ال٤يرباحلح( ٧ةاإلنكةف يف الٮٝخ املٕةرص اردجُخ ثةلؿأق

كادلي٧ٮٝؿاَيح. كَل ٦٪٭ش ٨٦ ٬ؾق امل٪ة٬ش هل ٩ٞةط ٫ًٕٛ ال١جرية. 
ـداد ٗىنن كا٣ٛٞريكٚيف األ ا. ىل يٞٮؿ ال١سريكف أف ا٣٘ين ي ـداد ٚٞؿن  2ي

كيف اثلة٩يح أوجط احلةؿ أ٫٩ ثؽالن ٨٦ أف لك ٚؿد يٕين وٮدنة، أوجط لك 

                                                                    
أيب محجح، كيف ق٪ؽق ا٩ُٞةع. كذ٠ؿ األبلةين أ٩ػ٫ مػؿكم يف ٠ذػت أػػؿل ثأقػة٩يؽ  ركاق اث٨ 1

( جيؽ املؿء ظػؽير "ادرؤكا 312م" )ص أكوعيعح. كيف ٠سري ٨٦ ٠ذت ظٞٮؽ اإلنكةف ٦س٢ "اجلرب
احلؽكد ثةلنج٭ةت". كيف ركايح أػؿل "ادرؤكا احلؽكد ٨ٔ املك٧٤ني ٦ة اقذُٕذ٥، ٚإف كصؽد٥ ملكػ٥٤ 

ة ٚؼ٤ٮا قب ي٫٤. ٚإف اإل٦ةـ أف خيُأ يف ا٣ٕٛٮ ػري ٨٦ أف خيُأ ثة٣ٕٞٮبح". ٣س٨ ٬ؾا احلؽير خمؿصن
ا ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ٧٠ػة ذ٠ؿ٩ػة أٔػبلق. ال يثجخ ٨ٔ اجل   ، ٗري أ٫٩ يىط أزؿن

، 1ق(، دلػرل  1405ا٩ْؿ/ إق٧ةٔي٢ ا٣ٕض٤ٮين، ٠نػٙ اخلٛػةء )ثػريكت، بل٪ػةف/ مؤقكػح الؿقػة٣ح، 
األبلػةين، إركاء ا٤٘٣يػ٢ يف فػؿيش أظةديػر ٦٪ػةر الكػبي٢  ؛ حم٧ؽ ٩ةرص ادليػ74٨-73وٛعةت 

 .362-361، وٛعةت 7(، دلرل 1985، اإلقبلَل)ثريكت، بل٪ةف/ امل١ذت 
( "اتلٞةريؿ األػرية ٨٦ ثؿ٩ة٦ش اتل٪٧يح لؤلم٥ املذعؽة يْ٭ػؿ أف ادلكؿ 260يؾ٠ؿ إمةم )ص 2 

ا، ٣حف ٍٚٞ يف ٩ٮايح ٦ٕي٪ح كإ٧٩ة ثةملٕىن  ـداد ٚٞؿن م٤يػةر  1.2امل٤ُٜ. ٚ٭٪ةؾ ٦ة يٞؿب ٨٦ ا٣ٛٞرية د
دكالر يف  2يٕحنػٮف ىلع أٝػ٢ ٦ػ٨  2.8نك٧ح يٕحنٮف ىلع أ٢ٝ ٨٦ دكالر كاظؽ يف احلٮـ، كظػٮاؿ 

% ٨٦ الكاكف ي٧س٢ دػ٤٭ػ٥ أٝػ٢ ٦ػ٨ دكالر 46احلٮـ. كيف أٚؿيٞية د٢ُ احلٞيٞح يف أبنٓ وٮر٬ة، 
ري ٦٪ؾ ٦٪ذىٙ تكٕيجيةت ا٣ٞػؿف كاظؽ يف احلٮـ، كٝؽ اخنٌٛخ االقتس٧ةرات األص٪بيح بنلك ٠ج

% ٦ػ٨ دل٧ػ٢ 1ث٧ػة ي٧سػ٢ أٝػ٢ ٦ػ٨  2000م٤يةر دكالر يف اعـ  9.1ا٣ٕرشي٨. كب٤٘خ االقتس٧ةرات 
االقتس٧ةرات ا٣ٕةمليح. كيف أمؿيسة البلدح٪يح ك٦٪ُٞح الاكري  اردٕٛػخ ٦ٕػؽالت ا٣ٛٞػؿ تلىػ٢ 

 % ػبلؿ تكٕيجيةت ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨." 40 إىلذركد٭ة 
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دكالر يٕين وٮدنة. ٚ٭ؾق ا٣ٌٞةية اهليلكيح ي٧س٨ أف يٞةؿ أ٩٭ة درض 
حبٞٮؽ اإلنكةف أكرث ٨٦ رضر٬ة ألم ٝة٩ٮف مؿدجٍ ثةحلؿيح، كْل 

ف ٧ةننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف. ٣س٨ ىلع ظؽ ٝٮؿ ٚؿي ي٪ةٝن٭ة ٦ة٩ةدرنا 
حلح ٧ةٚإف "ػُةب ظٞٮؽ اإلنكةف ل٥ يأػؾ ىلع قبي٢ املسةؿ الؿأق

 ثٕؽ ٚيٞٮؿ/ ٧ةز٥ ي٤ٕٜ ىلع ٬ؾا ٚي 1بنلك صةد."
٦٪ؾ ٩٭ةيح احلؿب ابلةردة، ٝؽـ و٪ةع الكيةقح يف ا٣٘ؿب ظٞٮؽ 
ح كاظؽة. ٦ٓ  اإلنكةف كادلي٧ٮٝؿاَيح كاٝذىةد الكٮؽ ثٮوٛ٭ة دل٧ٔٮ
أف ا٣ٕبلٝح ثني األقٮاؽ ٔبلٝح ٦ٕٞؽة، كإماكحلح ٗري ٦ٛ٭ٮ٦ح...كيف 

٬ؾا  إىل٠سري ٨٦ احلةالت، ٬ؾا ]ا٣رتدم يف ظٞٮؽ اإلنكةف[ كو٢ 
ت امل٪ذؼجح مضٕخ قيةقةت االٝذىةد ٦ةاحلؽ بكجت أف احل١ٮ

ٔيح ٧ةيح احلٞٮؽ االصذةدٛة٥ٝ ٍٚٞ مح ا٣ٞةا٥ ىلع الكٮؽ، كا٣يت ل٥
ح ألف تك٤ت ٦٪٭ة ٬ؾق  كاالٝذىةديح مل٥ْٕ َٮااٙ املضذ٧ٓ املًٕؿ

ة مضٕخ زيةدة ٦ٕؽالت  ٌن احلٞٮؽ )ػةوح ا٣جكةء(، كل١٪٭ة أي
الكيةقيح زيةدة ا٣ٞيٮد ىلع احلٞٮؽ  إىلاجلؿي٧ح، األمؿ اذلم أدل 

كاألقٮأ أف اجل٧ٍ احلؽير لكيةقةت االٝذىةد ال٤يربايل  كاملؽ٩يح...
يح ٬ؾق احلٞٮؽ ملبليني ٨٦ ا٣برش ظٮؿ ا٣ٕةل٥ اذلي٨ ةاحلؽير ٢٤ٝ مح

                                                                    
 .173ٚؿي٧ةف، ص  1
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 1اك٩ٮا يذ٧ذٕٮف ث٭ة.
٤ي٫ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ  إىليأيت األمؿ  ٦ةٔك

د٢ٕٛ  ةيأػؾ ٬ؾق احلٞٮؽ جبؽيح أكرث مم اإلقبلـظٞٮؽ ا٣ٛٞؿاء، ٚإف 
ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، ىلع األ٢ٝ يف ملك٭ة احلةيل. ث٢ إف 
ا  ا٣رتًلزي اذلم أوجط ٦٪ىجنة ىلع احلٞٮؽ الكيةقيح كاحلؿيةت )كمؤػؿن
ا ٨٦  احلٞٮؽ اجلجكيح( ا٣يت دؿٚٓ ٦ٕؽالت ا٣ٛٞؿ ال يٕذرب ٦ْ٭ؿن

أم مةآ ٚيٞٮؿ "ك٬ؾا ٦ْة٬ؿ ظٞٮؽ اإلنكةف. كيٕرب صؿيٛني ٨ٔ ر
يذ٨٧ٌ أف ظٞٮؽ احليةة ال١ؿي٧ح يف ا٣٘ة٣ت ْل ظٞٮؽ أػبلٝيح 
حيى٢ ٤ٔي٭ة املؿء ل١ٮ٫٩ مٮاَ٪نة، ٚٔل ظٞٮؽ ٦ؽ٩يح ك٣حكخ "ظٞٮؽ 

ة إذا أدرًل٪ة أف احلؿًلح  ٧ةكرب 2اإلنكةف". ال يسٮف ٬ؾا ٦ؽ٬نن
ركبيح. كيف كاملٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف ا٩بسٞخ ٨ٔ ظؿًلح اتل٪ٮيؿ األ

ة احلٞ يٞح ٚإف ٠سرينا ٨٦ اآلراء ا٣٘ؿبيح ٨ٔ ا٣ٛٞؿ ال د٧س٢ اجتة٬ن
ة ٦ٓ ٨٦ يٮاص٭ٮف ّؿكؼ ظيةة وٕجح. ٛن  ٦3ذٕةَ

                                                                    
 .177-176ٚؿي٧ةف، وٛعةت  1

( )أككػٛٮرد، إجن٤ػرتا/ On Human Rightsصي٧ف صؿيٛني، ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكػةف ) 2
أف "احليةة ال١ؿي٧ػح ْل ٦ػ٨  إىل. كخي٤ه صؿيٛني ٩ٛك٫ 177(، ص ٦2008ُةثٓ صة٦ٕح أككٛٮرد، 

ة ٦ُٮالن إلزجةت دٔٮاق.  ظٞٮؽ اإلنكةف"، ل١٪٫ اكف ٤ٔي٫ أف خيٮض ٩ٞةمن

 اإلقبلـاقذٕؿاض ظٮؿ اآلراء املؼذ٤ٛح ٨ٔ ا٣ٛٞؿ يي٪ْؿ/ ٩ةرصم ث٨ َيت، "لبلَبلع ىلع 3 
 Islam andػبليق ل٤ذ٪٧يح ٦ٓ ا٣رتًلزي ىلع اخلٍُ اخل٧كيح ملة٣زيية"أكا٣ٌٞةء ىلع ا٣ٛٞؿ/ ٦٪ْٮر 

Eradication of Poverty: An Ethical Dimension of Development with 
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 اإلقبلـبكجت أف  ٧ة٦ةخمذ٤ٙ د اإلقبلـ٣س٨ املٮٝٙ يف 
ح ٨٦ ا٣ٞٮا٩ني، ل١٪٫ ٩ْةـ اصذ يع ٦ذاكم٢ يكىع ٧ة٣حف دلؿد دل٧ٔٮ

ىلع  اإلقبلـيف تٞيٜ اخلري ل٤٪ةس. ك٨٦ ثني األظاكـ اتلأقحكيح  إىل
ذجةر امل٤ُٮب هلة يف ٦٪ٓ االقذ٘بلؿ  قبي٢ املسةؿ كا٣يت ال د٤ًف األ

٥ ٨٦ أ٫٩ ثح٪ يسذت  ٧ةاالٝذىةدم ٬ٮ تؿي٥ ا٣ٛةاؽة. كىلع الٗؿ
ت كأف اجل٥ْ ابل٪١يح ا٣ٞةا٧ح ىلع ا٣ٛةاؽة كاملٮص٭ح ٧ةالاكدت ٬ؾق اللك

رص٭ة، ٚإف ل٤ؿبط ٝؽ قبجخ أرضارنا ل١٤سريي٨ يف الٮاليةت املذعؽة كػة
يٕذربكف أف دلؿد احلؽير ٨ٔ ٦٪ٓ  ٧ةحلني رب٧ةػرباء االٝذىةد الؿأق

ا كػةوح ىلع  ا٣ٛةاؽة صؿي٧ح ٩سؿاء. ٣س٨ أرضار ا٣ٛةاؽة مٮزٞح صؽن
مٮت ال١سري ٨٦  إىلث٢ إ٫٩ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأ٩٭ة أدت 1ا٣ٛٞؿاء.

ءن ٬ٮ أمؿ ػُري ٧ةت اإلٝؿاض احلٮـ لرلكؿ األ٢ٝ ٦٩ةاملٕؽ٦ني. إف ػؽ
ا ير أ٩٭ة ي٧س٨ أف دٌيح ثةالظذيةصةت ا٣٘ؾاايح كالىعيح حب صؽن

الرضكريح. ث٢ إ٫٩ ٨٦ املؾ٢٬ أف ٥٤ٕ٩ أف ٔؽدنا ال يكذ٭ةف ث٫ ٨٦ 
حلح ٧ةاألَٛةؿ ي٧ٮدٮف لك يٮـ يف ادلكؿ ا٣ٛٞرية بكجت أداة الؿأق

                                                                                                                                     

Special Reference to Malaysia’s Five Year Plans  رقػػة٣ح د٠ذػػٮراة، صة٦ٕػػح(
 .41-28(، وٛعةت 1989د٧ج٢، 
 يٕربكف ٨ٔ ٤ٝٞ٭٥ ٦ػ٨أ٫٩ ظىت ثٕي املؤيؽي٨ ٣ٌٞةية املؿأة " 31يؾ٠ؿ ٦ةؾ صٮدلريٟ، ص  1
 اة".أكؿ ا٣ٌٞةية اهلي١ي٤يح ل٧٤كأكظٞٮؽ اإلنكةف أل٩٭ة ال دت٪٦٪ة٬ش 
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احلؽيسح/ ا٣ٛةاؽة. ك٬٪ةؾ ثٕي ادلكؿ األٚؿيٞيح مٌُؿة لئل٩ٛةؽ ىلع 
 ٩1ٛةؽ ىلع اتل٤ٕي٥ كالىعح.ت ا٣ٞؿكض أكرث ٨٦ اإل٦ةػؽ

كيف ٬ؾا الكيةؽ، دججأ ثؿ٩ة٦ش األم٥ املذعؽة 
قُٞخ ادليٮف اخلةرصيح ٣ٕرشي٨ ٨٦ UNDP(1998يئ٧ةاإل٩

ي
( أ٫٩ إذا أ

م٤يٮف مؼه ٝج٢ اعـ  20ادلكؿ ا٣ٛٞرية ٚإ٫٩ ي٧س٨ أف د٪ٞؾ ظيةة 
. كبٕجةرة أػؿل، ٚ٭ؾا يٕين أف ادليٮف ٗري امل٤٘ةة اك٩خ مكؤك٣ح 2000
 ٢َٛ2000.2 لك أقجٮع ظىت اعـ  130.000كٚةة ٨ٔ 

 

                                                                    
)٩يٮيػٮرؾ/ ٬ػةربؿ ثػزينف،  The Debt Threatف" ٮراصٓ ٩ٮري٪ة ٬ريدػـ "د٭ؽيػؽ ادليػ 1
ل ىلع "ال٤يرباحلح احلؽيسح" كا٣يت يؿل أ٩٭ػة خمذ٤ٛػح أك. كي٤ٌف دك٩ٌل ال٤ٮـ يف ٬ؾق ادل3ٔ(، ص 2004

ة ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت يؽاٚٓ ٬ٮ ٔ٪٭ة. كىلع ظؽ دٕجػريق )ص  إف ال٤يرباحلػح احلؽيسػح (/ 48د٧ة٦ن
امل٪ْٮر ال٤يربايل حلٞٮؽ اإلنكػةف كاذلم  اجلٕٛيح كا٣ٞةا٧ح ىلع االٝذىةد اجلـيئ دٕةرض يف األقةس

أداٚٓ ٔ٪٫...٧٠ة أف ٦٪ُٜ ٚة٤ٔيذ٭ػة ي٪ػةٝي بنػؽة ٦٪ُػٜ ظٞػٮؽ اإلنكػةف ا٣ٛؿديػح. كدذٌػ٨٧ 
ح اة يف ال٤يرباحلح احلؽيسح ٔؽـ اال٠رتاأكاملك كاتلٕةم٢ احليػةدم ث الكيةيس ثةتلٌٛيبلت املذٕةًر

ٛؿص. إف اتلٕؽي٢ اهلييلك يف ال٤يرباحلػح يف الكٮؽ، ك٣حف ٧ًةف احلىٮؿ ىلع الك٤ٓ كاخلؽ٦ةت كا٣
ا ٨ٔ ظػةالت الؿٚة٬يػح يف  ركبػة كأمؿيسػة النػ٧ةحلح، كا٣ػيت اردػجٍ ث٭ػة أكاحلؽيسح خمذ٤ٙ صؽن

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف." إال أف ٬ؾق الؿٚة٬يح ا٣يت ي٧ذؽظ٭ة كيؽ٧ٔ٭ة يف الك٫٦ ل٥ دٞػؽـ  اإٔل
 ا٣يت أمةر إحل٭ة.قٮل ػُٮات ًٕيٛح يف ظ٢ ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٌٞةية اهليلكيح 

 يف ا٣ٞػؿف احلػةدم اإلقبلَليلع املع٧ؽم كحم٧ؽ أظك٨، "ا٣ٕٮملح كإاعدة االقذ٧ٕةر/ ا٣ٕةل٥  2
 Globalisation or Reconolisation? The Muslim World in theكا٣ٕرشي٨" )

21st Century /جلؽف( )Ta-Ha  ،38(، ص ٩2002ةرشكف. 
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حلح ٧ةكٝؽ ذ٠ؿ ٠ني حلٛجح٪ضكذٮف، ٧ٔؽة جلؽف، أف الؿأق
ة أكرث مم٨ ٝذ٤ٮا ىلع يؽ أدك٣ٙ ٬ذ٤ؿ. كٝؽ  ا٣ٕةمليح دٞذ٢ لك اعـ أ٩ةقن
اد٭٥ و٪ؽكؽ اجلٞؽ ادلكيل كابل٪ٟ ادلكيل ثةملكؤكحلح ٨ٔ كٚةة املبليني 

ٝؽ أكؽت قٮزاف صٮرج أ٫٩ بكجت رٌٚ٭٥ فٛيٙ أٔجةء ادليٮف. ك
م٤يٮف ثؽكف داع بكجت  20 إىل 15ثني  ٦ةي٧ٮت لك اعـ  ٦1981٪ؾ اعـ 

د٤ٞي٢ اإل٩ٛةؽ ىلع  إىلأٔجةء ادليٮف، ألف دكؿ ا٣ٕةل٥ اثلة٣ر مٌُؿة 
 1امليةق اجلٞيح كا٣ربا٦ش الىعيح تل٤جيح ٦ذ٤ُجةت دٚٓ ادليٮف."
 كاألرس. األٚؿادي٧س٨ أف دسٮف ل٤ٛٞؿ آزةر صكي٧ح ىلع 

كاألقٮأ ىلع اإلَبلؽ أ٫٩ ال مٟ أف احلٮـ ٬٪ةؾ دااؿة ل٤ٛٞؿ دٮدل 
ا. ث٢ إف اجل   ا آػؿن اكف يأمؿ ثةتلٕٮذ ٨٦  ثة٢ٕٛ٣ ٚٞؿن

 2املؿ٬ٞح. ا٣ٛٞؿ بكجت آزةرق
كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ال يٕذرب ا٣ٛٞؿ ٣ٕ٪ح كال أ٫٩ ثةلرضكرة ػُأ 

أف ٥ْٕ٦ ٝؽرات  ىلإا٣ٛؿد، ث٢ إف اتل١ٛؿ األ٦ني يف ظيةة املؿء يٞٮد٩ة 
ا٣ٛؿد يف ص٤ت األمٮاؿ ْل ػةرصح ٨ٔ ٩ُةؽ ت٫٧١/ ٦س٢ األرسة 
ا٣يت كدل ٚي٭ة، كاملضذ٧ٓ اذلم ننأ ٚي٫، كٝؽراد٫ ابلؽ٩يح كا٤ٕٞ٣يح، 

                                                                    
 .43حم٧ؽم كحم٧ؽ أظك٨، ص  1
ري٥٬، كوعع٫ األبلةين، ا٩ْؿ وعيط اجلػة٦ٓ ركاق ا٣جكة 2 يئ يف الكنن ال١ربل، كاحلةز٥ ٗك

 .2165الى٘ري، ظؽير ر٥ٝ 
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رب ذلٟ. ث٢ إف ا٣ٛٞؿ يٕذرب اػذجةرنا ٨٦ ا ٠ ٬ٮ احلةؿ ٦ٓ ا٣٘ىن  ٧ةٗك
ص كالٮقةا٢ ؿ أمؽ، ألف ا٣٘ين دسٮف دلي٫ ا٣ٛؿة)ث٢ إف االثذبلء ثةمل

 اإلقبلـؿ اذلم ٬ٮ ٨٦ ٔ٪ؽ ا(. ٚيف ةأكرث إلقةءة اقذؼؽاـ ٬ؾا امل
ؿ، ث٢ ثذٞٮاق ث٘ي ٦ةي٫١٤٧ ٨٦  ٧ةٝي٧ح املؿء كٝؽرق ال يذعؽداف ث

ً ﴿ إىلٗ٪ةق. كذلا يٞٮؿ ا دٕ أكاجلْؿ ٨ٔ ٚٞؿق  ٪ٍؽى اِلَّ ًٔ  ٥ٍ ٦ىسي ٍكؿى
ى
إًفَّ أ

 ٍ٥ ةزي ٞى ٍت
ى
(. كبةتلةيل ٚة٣ٛٞؿاء ٥٬ أٌٔةء اكم٤ٮف يف 13)احلضؿات/  ﴾أ

املضذ٧ٓ هل٥ احلٜ يف االظرتاـ كاملٕةم٤ح احلك٪ح. ث٢ يؤًلؽ اجل  
 يؽػ٤ٮف اجل٪ح  أف ا٣ٛٞؿاء ٥٬ أكرث أ٢٬ اجل٪ح، كأ٩٭٥

٨ٔ ا٣ٛٞؿاء   كيٞٮؿ اجل ٦.1ةٝج٢ ٗري٥٬ ثأربٕني اع
دؿزٝٮف  ٧ةكالٌٕٛةء يف املضذ٧ٓ "أث٘ٮين الٌٕٛةء، ٚإ٩س٥ إ٩

 كد٪رصكف ثٌٕٛةاس٥."
ة  ْن كاملؤ٨٦ املك٥٤ يؽرؾ أ٫٩ مكؤكؿ ٨ٔ مكةٔؽة ٨٦ ٥٬ أ٢ٝ ظ

ـه )﴿٦٪٫. كيىٙ ا املؤ٦٪ني ثٞٮهل  ٤ٍٕيٮ ٌّٜ ٦ى الًً٭٥ٍ ظى ٍمٮى
ى
ي٨ى يًف أ ً  (24كىاذلَّ

ةا٢ًً  ـً  ل٤ًكَّ ك ٍعؿي ال٧ٍى تيك ٠يٙ  2(. ك٬٪ةؾ ٝىح يف ا٣ٞؿآف25)املٕةرج/  ﴾كى
٦٪ٓ مكةٔؽة ا٣ٛٞؿاء ٨٦ أمٮاهل٥ ي٧س٨ أف دؤدم  إىلأف قيع اجلةس 

"٣حف املؤ٨٦ اذلم ينجٓ كصةرق  ٬بل٠٭٥. كيٞٮؿ اجل   إىل

                                                                    
 يف ابلؼةرم ظؽير ث٭ؾا املٕىن. 1
 (.33-17قٮرة ا٥٤ٞ٣ ) 2
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لكةيع ىلع األرم٤ح كاملك١ني، اكملضة٬ؽ ث٢ كيٞٮؿ "ا 1". ص٪ج٫ إىلصةآ 
 2."ا٣ٞةا٥ ال٤ي٢ كالىةا٥ اجل٭ةر أكيف قبي٢ ا، 

٬يالكن دأقحكينة ملكةٔؽة ا٣ٛٞؿاء )٦س٢  اإلقبلـك٨٦ ز٥ يٌٓ 
ري٬اإلقبلـ أرٌلفالـٌلة كا٣يت ْل رًل٨ ٨٦  ٨٦ كقةا٢  ٧ة، كالٮٝٙ، ٗك

٪يةء لكؽ  ـا٩ح ا٣ٕة٦ح، كالرضاات ىلع اأٗل مكةٔؽة ا٣ٛٞؿاء ٨٦ ػبلؿ اخل
ري ذلٟ(. كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف ٩ىٮص ا٣ٞؿآف كالك٪ح  ظةصح ا٣ٛٞؿاء، ٗك

ٔيح ل٤ٛٞؿاء كاملكة٠ني. كا٣ٛٞري ٔ٪ؽ تر ٠سرينا ىلع الىؽٝةت اتلُٮ
ؿ ة٬ٮ "٨٦ ال ي٤٧ٟ ٨٦ امل اإلقبلَلرأم دم٭ٮر ا٣ٛٞ٭ةء ىلع مؿ اتلةريغ 

لك كامل٤بف كاملكس٨ ةيكؽ ث٫ ظةصةد٫ األقةقيح ٨٦ امل ٦ةكادلػ٢ 
ري٬ة ٨٦ الرضكريةت، هل كمل٨ يٕٮهل٥، ثبل إرساؼ كال دٞذري". ٚ٭ؾا  3ٗك

. اإلقبلَلٮؽ اإلنكةف كٜٚ امل٪ْٮر ٬ٮ احلؽ األدىن اذلم يٕذرب ٨٦ ظٞ
ك٦ٓ أف ٬ؾا يف اغيح األ٧٬يح ل١٤ؿا٦ح اإلنكة٩يح، ٚإ٫٩ ال يذ٥ يف ٚؿاغ، 

ديح، ث٢ ةكبٕجةرة أػؿل، أف األمؿ ٣حف ثبكةَح دلؿد دٞؽي٥ الٮقةا٢ امل
اع٦ح كاذلم ينضٓ اجلةس  اإلقبلَلديح يف املضذ٧ٓ ةدٞؽي٥ الٮقةا٢ امل

                                                                    
ركاق احلةز٥ كابل٭ػٌف كا٣ُػرباين كابلؼػةرم يف األدب املٛػؿد، كوػعع٫ األبلػةين؛ ا٩ْػؿ  1

ٕيٙ اجلة٦ٓ الى٘ري، ظؽير   .5382ر٥ٝ وعيط ًك

 ركاق ابلؼةرم.2 

 .68َيت، ص  3
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 ػبلٝينة كاٝذىةدينة.ىلع د٪٧يح أ٩ٛك٭٥ ٦ٕ٪ٮينة كأ

 ضػود اىلٔة احلهٌٔيث
ٔ٪ؽ ٝؿاءة دةريغ ظٞٮؽ اإلنكةف يف ا٣٘ؿب، يؤًلؽ ٠سري ٨٦ 

ت. ٣ٞؽ اعمخ ٦ةزات احل١ٮأكال١ذةب ٠يٙ أ٩٭ة ننأت ردناىلع جت
ركبة ػبلؿ ٚرتة َٮي٤ح يف ٬ي٧٪ح ال١٪حكح ك٦ٛ٭ٮـ احلٜ اإل٣ٔل أك

 اإلقبلـ٬ٮ ٦ٕؿكؼ دلل ٦ٞةر٩ح  ٧ةكًل اإلقبلـل٤٧٤ٮؾ. ٣س٨ يف 
ا ألف اجل   اكف  كاجلرصا٩يح، ٚإف األمؿ خمذ٤ٙ صؽن

ة ٌن ك٨٦ ثؽايح  . راحف ادلك٣ح ىلع ػبلؼ قيؽ٩ة ٔحىس أي
 ح، اك٩خ ٝٮا٩ني احلس٥ يٌٕ٭ة اجل  ياإلقبل٦ادلك٣ح 

٩ٛك٫، ز٥ دج٫ٕ أوعةث٫ ىلع ٬ؾا ثٕؽ ذلٟ. ك٦٪ؾ ننأة ادلك٣ح، اك٩خ 
خ ظؽكد احلس٥ ٝةا٧ح َةٔح احلةز٥ رشط ٣ُةٔح ا.ك٨٦ ز٥ اك٩

 ٧ةاكف أظؽ ا٣ٞةدة ا٣ٕك١ؿيني يأمؿ اجل٪ٮد ث ٦ةكمكذٞؿة. ث٢ إ٫٩ ٔ٪ؽ
"ال َةٔح ملؼ٤ٮؽ يف ٦ٕىيح  ال حيٜ هل ٝؿر اجل  

ا يف ٚؿض أمؿ خية٣ٙ 1ا". خيٮهل ث٫  ٦ةكبةتلةيل ٚةحلةز٥ ٣حف ظؿن
ا٣ٞة٩ٮف. كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف احلةز٥ الثؽ أف يؽرؾ أ٫٩ ٦ؽي٨ 

                                                                    
ري٥٬. كيف ركايح أػؿل "... يف ٦ٕىػيح اخلػة٣ٜ". كوػعع٫ األبلػةين  1 ركاق أمحؽ كا٣ُرباين ٗك

؛ مكػ٪ؽ أمحػؽ ظػؽير 297، ص 1كمٕيت األر٩ةؤكط؛ ا٩ْؿ ق٤ك٤ح األظةدير الىعيعح، دلػرل 
 . 1095ر٥ٝ 
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ل٧٤ٮاَ٪ني كأف درصٚةد٫ ٦٪ٮَح ث٧ى٤عذ٭٥. ث٢ اكف اجل  
  ٜٚيؽٔٮ ا ٝةابلن "امهلل ٨٦ كيل ٨٦ أمؿ أ٦يت محبنة ٚؿ

ث٭٥ ٚةرٜٚ ث٫، ك٨٦ كيل ٨٦ أمؿ أ٦يت محبنة ٚنٜ ٤ٔي٭٥ ٚةمٜٞ 
"إف املٞكُني ٔ٪ؽ ا ىلع ٦٪ةثؿ ٨٦  كيٞٮؿ  ٤ٔ1ي٫".

يٕؽلٮف يف ظ٧١٭٥  ٩ٮر ٨ٔ ي٧ني الؿمح٨، كٍلذة يؽي٫ ي٧ني، اذلي٨
٨٦ أ٦ري يٌل أمٮر  ٦ة٠ؾلٟ " كيٞٮؿ  2كلٮا." ٦ةكأ٤٬ي٭٥ ك

 3املك٧٤ني ز٥ ال جي٭ؽ هل٥، كي٪ىط هل٥، إال ل٥ يؽػ٢ ٦ٕ٭٥ اجل٪ح".
، كرضبٮا اا٢ ىلع ٬ؽم اجل  كك٣ٞؽ قةر اخل٤ٛةء األ

ٚي٭٥ ظاكـ احلٮـ. ٚ٭ؾا أثٮ ثسؿ  ٧ةاأل٦س٤ح للك ٨٦ يأيت ثٕؽ٥٬ ث
ؿ كاكف ٬ٮ اخل٤يٛح األ ىعةثح ل٤٪  الىؽيٜ أٝؿب ال

ىل ثٕؽ ثيٕذ٫ ٦ٕؿكٚح للك داريس اتلةريغ كل٧٤ك٧٤ني، كػُجذ٫ األ
خ ٤ٔيس٥ كلكخ اإلقبلَل ، ظير ٝؿر ٚي٭ة "أي٭ة اجلةس، إين ٝؽ كيحلِّ

٩ح، ٦ةخبريًل٥، ٚإف أظك٪خ ٚأٔي٪ٮين، كإف أقأت ٚٞٮِّمٮين، الىؽؽ أ
 آػؾ احلٜ هل إف كال١ؾب ػية٩ح، كالٌٕيٙ ٚيس٥ ٝٮمه ٔ٪ؽم ظىت

ٙه ٔ٪ؽم ظىت آػؾ احلٜ ٦٪٫ إف مةء  مةء ا، كا٣ٞٮم ٚيس٥ ًٕي
                                                                    

 ركاق مك٥٤.1 

 ركاق مك٥٤. 2

 ركاق مك٥٤.3 
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ا، ال يؽع ٝٮـ اجل٭ةد يف قبي٢ اٌِل إال رضب٭٥ ا ثةذلؿ، كال تنيٓ 
إَٔخ ا  ٦ةا٣ٛةظنح يف ٝٮـ ٍٝ إال ٧ٔ٭٥ ا ثةبلبلء، أَيٕٮين 
 1كرقٮهل، ٚإذا ٔىيخي ا كرقٮهل ٚبل َةٔح يل ٤ٔيس٥."
ط ا٣ٞىح اتلةحلح ٩ْؿة ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  –اثلةين اخل٤يٛح –كدًٮ

 /ل٤عةز٥
كٝٙ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ػُيجنة ٚٞةؿ/ "أي٭ة اجلةس ٨٦ رأل 
ة ٤ٚيٞٮ٫٦ ػ ٚٞةـ هل رص٢ كٝةؿ/ كا لٮ رأي٪ة ٚيٟ  ٦٪س٥ يٌف أٮصةصن
ة ٣ٞٮ٦٪ةق بكيٮٚ٪ة، ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ احل٧ؽ  اذلم ص٢ٕ يف ٬ؾق  أٮصةصن

 ٨٦2 يٞٮـ أٮصةج ٧ٔؿ بكي٫ٛ" األ٦ح
كيصؽ  اإلقبلَليٞةؿ "ا٣ٞٮة ٦ٛكؽة"؛ ًٕٚل مؿ اتلةريغ  ٧ةكًل

اكف يف  ٧ةظاكـ اقذ٤٘ٮا ٩ٛٮذ٥٬ كق٤ُة٩٭٥، كإف ل٥ يس٨ احلةؿ ٠
أػؾكا ىلع  ةء ٣ُةمل٧ةركبة. إال أف ا٤ٕ٣أكيف  ٧ةم٤ٮؾ "احلٜ اإل٣ٔل" ٠

أ٩ٛك٭٥ ىلع األ٢ٝ أف يٞٮمٮ٥٬ كأال يرتًلٮا كقي٤ح ي١٧٪٭٥ 
ًؽ٥٬ إال كاقذؼؽمٮ٬ة. كٝؽ اكف ٦ٕ٭٥ الك٪ؽ ا٣ٞٮم  ٧ةاقذؼؽا٦٭

ي٭٥ حل٧س٢ هل٥ الرشٔيح ال١ربل/ كْل أكاذلم يكت٪ؽكف إحل٫ يف دٔ

                                                                    
حم٧ؽ يلع الىبليب، قرية أ٦ري املؤ٦٪حني/ أيب ثسؿ الىؽيٜ )الؿيػةض، الكػٕٮديح/ دار ذ٠ؿق  1
 .246(، ص 2007الكبلـ، 

 )٬ؾق ا٣ٞىح ال دىط(.213الىبليب، ص 2 
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ال  اإلقبلَل. ك٨٦ الٮاًط أف ادلي٨ اإلقبلَلاتلٕةحل٥ األقةقيح لرلي٨ 
آداب الثؽ ٨٦ ادجةٔ٭ة  ج ىلع احلاكـ الرشٔيني، ك٬٪ةؾيؽٔٮ ل٤ؼؿك

ة ملع ٌن ٣ح دٞييؽ أكٔ٪ؽ دىعيط ٬ؤالء احلاكـ. ٣س٨ ٬٪ةؾ دٔٮة أي
ـػؿ  إىل٬ؤالء احلاكـ كدٮصي٭٭٥ كإاعدد٭٥  الرصاط املكذٞي٥. كذللٟ ي

ء اذلي٨ كٝٛٮا ل٤عاكـ يذعؽزٮف ث٤كةف ٧ةثة٤ٕ٣ اإلقبلَلاتلةريغ 
يذ٭٥، كإف ل٥ يك٧ٮا ٬ري ٦ُةبلني ٬ؤالء ٧ةاجل احلاكـ ثأداء ظٞٮؽ ٔر

ـ اجلٮكم ٦ةذج اإل٧ة٬ؾق احلٞٮؽ ثػ"ظٞٮؽ اإلنكةف". ك٨٦ ثني ٬ؾق اجل
اذلم ػةَت احلاكـ كراق٤٭٥ يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٌٞةية، كٝؽ ظْٛخ 

ا ٨٦ ٦ةد٫ ك٩ىةحئ٫ كدك٩خ. كٝؽ اكف اإل٧ةلك ـ اجلٮكم ثبكةَح كاظؽن
 1.ء ٨٦ ٬ؾا اجلٮع٧ةدم٤ح ٔؽد ٠جري ٨٦ ا٤ٕ٣

 2ت ا٣يت دسؿرت يف ا٣ٞؿآف٧ةا٣ٕؽؿ كا٣ٞكٍ/ ٨٦ ثني اللك

                                                                    
ثػني  اإلقػبلـل٧٤ـيؽ ظٮؿ دةريغ ا٣ٕبلٝح ثني ا٧٤ٕ٣ةء كاحلاكـ ا٩ْؿ/ ٔجؽ ا٣ٕـيػـ ابلػؽرم، 1

 ا٧٤ٕ٣ةء كاحلاكـ )املؽي٪ح، الكٕٮديح/ امل١ذجح ا٧٤ٕ٣يح، ثؽكف دةريغ(.
 4مؿة؛ ككرد األمؿ ثة٣ٕؽؿ "أؽلٮا" مػؿدني؛ ك"دٕػؽلٮا"  13ىلع قبي٢ املسةؿ  "ا٣ٕؽؿ"كرد ٣ِٛ 2

مؿات. ا٩ْؿ املٕض٥ املٛ٭ؿس أل٣ٛػةظ ا٣ٞػؿآف  3مؿة؛ كاملٞكُٮف  15مؿات؛ ككردت لك٧ح ا٣ٞكٍ 
٬ؾق اللك٧ةت. إف ا٣رتًلػزي يف ق(  1364اد ٔجؽ ابلةيق )ا٣ٞة٬ؿة، مرص/ دار احلؽير، ال١ؿي٥ ملع٧ؽ ٚؤ

ة ص٢ٕ اإل٦ةـ اث٨ دي٧يح يٞؿر"إف ا ي٪رصػ ادلك٣ػػح  ة ْٔي٧ن ٘ن ىلع ا٣ٕؽؿ يف ا٣ٞؿآف كالك٪ح ث٤ٖ ٦ج٤
ع ا٣ٕةد٣ػح كلٮ اك٩خ ٠ػةٚؿة ىلع ادلك٣ػح ا٣ْةملػح كلٮ اك٩خ مك٧٤ػح"؛ ا٩ْؿ أمحؽ ث٨ دي٧يػح، دل٧ػٮ

 .146، ص 28ل اث٨ دي٧يح )الؿيةض، دمٓ/ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ا٣ٞةق٥ كاث٪٫ حم٧ؽ(، دلرل أكٚذ
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ىلع تؿي٥  أكمةث٭٭ة". ٠ؾلٟ ٬٪ةؾ دأكيؽ مك ٦ة"ا٣ٕؽؿ كا٣ٞكٍ ك
 –اةأكاملك دلؿد ٦ٞةث٤ح يف –٬ؾا اتلأكيؽ ىلع ا٣ٕؽؿ كا٣ٞكٍ 1ا٥٤ْ٣.
 املٕةرصة اإلنكةف ظٞٮؽ ٨٦ ٠سري ٨٦ اإلقبلـ ث٧ٮٝٙ يؿدجٍ
املٕةرصة حلٞٮؽ اإلنكةف جنؽ ا٣رتًلزي ىلع  . يف الٮزةاٜثةملؿأة املذ٤ٕٞح
٬يح ٦ةيأيت ىلع  اإلقبلـاة ك٣حف ا٣ٕؽؿ، ٣س٨ ا٣رتًلزي يف أكاملك

ا٣ٕؽؿ. ثةتلةيل يجنأ ٬٪ةؾ اػذبلؼ ٠جري ثني امل٪٭ضني. ٚة٣ٕؽؿ 
 أكًةع ككا٣ٞكٍ يذ٤ُجةف اػذبلؼ ا٣ٞٮا٩ني يف ٢ّ اػذبلؼ األ

 ت األمؼةص يف املضذ٧ٓ إذا لــ األمؿ.أكدٛ
ة ، ٚبل ٚؿؽ ة٦ٔ٪ؽ ا ػةلىن  يذ٤ٕٜ األمؿ ثسٮف اإلنكةف ٔجؽن

٬ٮ احلةؿ يف  ٧ة٠ اإلقبلـإذف ثني الؿص٢ كاملؿأة. كذلا ل٥ دٮصؽ يف 
اجلرصا٩يح ٩ٞةمةت ٨٦ َجيٕح ٢٬ ل٧٤ؿأة ركح؟ ٚ٭ؾق  يف أكا٣٘ؿب 

                                                                    
يؾ٠ؿ اكم٢ الرشيٙ ٠يٙ أف الٮزةاٜ ادلكحلح حلٞٮؽ اإلنكةف ال دؾ٠ؿ رصاظح أم ءء  1

ا٣ٌٞةء ىلع ا٥٤ْ٣ كاالًُ٭ةد ك٦ة مةث٭٭ة. )ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ٠سرينا ٨٦ ادلكؿ  أك٨ٔ مٮاص٭ح 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف(. كيؾ٠ؿ ىلع دٮٝيٓ ادلكؿ املكذ٧ٕؿة  ىت ثٕؽ٤ّخ مكذ٧ٕؿات ظ اإٔل

ٓيح يف املؽي٪ح اإلقبل٦دأقحف ادلك٣ح  ٦٪ؾ ثؽايح اكم٢ الرشيٙ أف اجل    ًك
ري٥٬ ٨٦ املضذ٧ٕةت ٗري املك٧٤ح ا٣يت اك٩خ تكس٨ يف امل٪ُٞح. كٝؽ ا٦ذؤل  دقذٮرنا ٦ٓ احل٭ٮد ٗك

٦ح اكٚح أ٩ٮاع ا٥٤ْ٣ كاالًُ٭ةد. أكف املنرتؾ ملٞأكادلٚةع كاتلٕادلقذٮر ثةتلأكيؽ ىلع ٦ٛ٭ٮـ 
ا٩ْؿ اكم٢ الرشيٙ، ظٞٮؽ اإلنكةف يف وعيٛح املؽي٪ح، يف ٠ذةب "ظٞٮؽ اإلنكةف ثني الرشيٕح 

يع" )الؿيةض، الكٕٮديح/ صة٦ٕح ٩ةيٙ ا٣ٕؿبيح ل٤ٕ٤ٮـ األ٦٪يح، اإلقبل٦ (، 2001يح كا٣ٞة٩ٮف الًٮ
 .76، ص 1دلرل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

317 

ؿ اآليةت أك. كدت٪اإلقبلـاة ثني الؿصةؿ كا٣جكةء ْل مكذٞؿة يف أكاملك
٪ٍَّٮا ﴿اتلةحلح ٬ؾق اجلُٞح  ٍٕيو  ٦ةكىال تىذى٧ى ى بى ٥ٍ ىلعى سي ٌى ٍٕ ي ث٫ًً بى ٢ى اِلَّ ٌَّ ٚى
ةًؿ ٩ىًىيته ممً  ةًء ٩ىًىيته ممً  ةل٤ًؿًٌصى ل٤ًجًٌكى جيٮا كى ى  ةا٠ٍتىكى يٮا اِلَّ ل

ى
نٍبى كىاٍقأ ا٠ٍتىكى

٤ًي ٔى ءو  ٍ ٢ًٌ ءى فى ثًسي ى اكى ٫ً٤ً إًفَّ اِلَّ ٌٍ (، كيٞٮؿ 32/ )ا٣جكةء ﴾٧ة٨ٍ٦ً ٚى
ٍك٤ً ﴿ إىلدٕ ال٧ٍي ٍك٧ً٤ًنيى كى ة٩ًتنًيى ٧ةإًفَّ ال٧ٍي ٞى ا٣ٍ ٍؤ٦ً٪ىةًت كى ال٧ٍي ٍؤ٦ًً٪نيى كى ال٧ٍي ًت كى

ًٕنيى  اًت كىاخٍلىةًم ةثًؿى ةثًًؿي٨ى كىالىَّ ةًدٝىةًت كىالىَّ ةًدًرنيى كىالىَّ ة٩ًذىةًت كىالىَّ ٞى ا٣ٍ كى
ٝىة ًؽٌ ذىىى ال٧ٍي ًرنيى كى ًؽٌ ذىىى ال٧ٍي ةًت كى ٕى ةاً كىاخٍلىةًم ةا٧ًًنيى كىالىَّ ًت ٧ةًت كىالىَّ

ؽَّ  ٔى
ى
اًت أ ا٠ًؿى ًسرينا كىاذلَّ ى ٠ى ا٠ًًؿي٨ى اِلَّ ةًت كىاذلَّ ْى ٥ٍ كىاحٍلىةًٚ ٭ي كصى نيى ٚيؿي ًْ كىاحٍلىةًٚ

ي ًْ ٔى ا  ٍصؿن
ى
ةن كىأ ؿى ًٛ ٍ٘ ٥ٍ ٦ى ى٭ي ي ل ٠ؾلٟ  إىل(، كيٞٮؿ د35ٕ)األظـاب/  ﴾٧ةاِلَّ

﴿ ًً
ي
يًنٌ ال أ

ى
٥ٍ أ بُّ٭ي ٥ٍ رى ى٭ي ةبى ل ؿو ٚىةٍقذىضى

٥ٍ ٨ٍ٦ً ذى٠ى ًم٢و ٦ً٪ٍسي  اعى
٢ى ٧ى ٓي خى  أكي

ٮا ٨ٍ٦ً ًديىةر٥ٍ٬ًً كى  ٍػؿًصي
ي
كا كىأ ؿي ةصى ي٨ى ٬ى ً ٍٕيو ٚىةذلَّ ٥ٍ ٨ٍ٦ً بى سي ٌي ٍٕ ٍجىثى بى

ي
ذيكا أكأ

٪َّةتو  ٥ٍ صى ًحٌبىةدًً٭٥ٍ كىألٍدًػ٤ى٪َّ٭ي ٥ٍ قى ٪ٍ٭ي فَّ خى ؿى ًٌٛ ٝيًذ٤يٮا ألكى ٝىةدى٤يٮا كى ًبيًٌل كى يًف قى
ًٍذ٭ى  ًٍؿم ٨ٍ٦ً تى ٍك٨ي اثلَّٮىابجتى قي ظي ٪ٍؽى ًٔ ي  ً كىاِلَّ ٪ًٍؽ اِلَّ ًٔ اثنة ٨ٍ٦ً  ةري زىٮى  ﴾ة األٍج٭ى
 (.195)آؿ ٧ٔؿاف/ 

٬٪ةؾ ثة٢ٕٛ٣ ظؿًلح ٝٮيح ٨٦ أص٢ إزا٣ح اكٚح ا٣ٛٮارؽ ثني 
الؿص٢ كاملؿأة. كٝؽ اك٩خ ادٛةٝيح ا٣ٌٞةء ىلع دميٓ أماكؿ اتل٧يزي ًؽ 

 ٨٦ أماكؿ اتل٧يزي ٗري ىل ملٕةجلح ٠سريكاملؿأة كاظؽة ٨٦ اخلُٮات األ
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اة الىةر٦ح ثةٔذجةر٬ة ٦ٞةثبلن أكا٣ٕةد٣ح ًؽ ا٣جكةء. ٗري أف ٣٘ح املك
ٔؽـ إٝؿار  إىلأدل ثةل١سري  ةل٤ٕؽا٣ح أربسخ ثٕي ادلكؿ مم

ح املذعؿرة ياإلقبل٦االدٛةٝيح، ظىت أف دٮنف كْل ٨٦ أكرث ادلكؿ 
 ٧ةاالدٛةٝيح ربأثؽت تْٛةت ىلع االدٛةٝيح. كيرشح ثةدري٨ ٠يٙ أف 

 ال٤يرباحلح/ حادلك٣د٤ٟ دٮٕٝذ٫  ةدسٮف ذ٬جخ أثٕؽ ظىت مم
يكذعٜ اجلْؿ أ٫٩ ظىت ثٕي ادلكؿ املك٧٤ح ٦س٢ دٮنف  ةمم

كا٣يت دٕذرب مم٨ دب٪ٮا أكرث امل٪ة٬ش حلرباحلح يف دٛكري الرشيٕح 
ح ٝؽ أثؽت تْٛةت ىلع ادٛةٝيح املؿأة. ك٬ؾا ٣حف ٦٪ٛىبلن ياإلقبل٦

د٘يري ادلكر اتل٤ٞيؽم  إىلرم الدٛةٝيح املؿأة، ٚٔل دؿَل ٨ٔ امل٪٭ش اثلٮ
اة أكتٞيٜ املك إىلل٤ؿصةؿ كًلؾلٟ ا٣جكةء يف املضذ٧ٓ كيف األرسة، ك

أف دسٮف  إىلاتلة٦ح ثني الؿصةؿ كا٣جكةء. كد٧ي٢ ادلكؿ املك٧٤ح 
ا  ٧ة٦ذعْٛح يف ٬ؾا الىؽد ألف األرسة كاملضذ٧ٓ ٬ أ٧ْ٩ح ٦٭٧ح صؽن

ٔيح ل٧٤ضذ٧ٕةت ٦ججيح ىلع ٧ةة كاهليةلك االصذ. إف األرساإلقبلـيف 
، ٚجٕي األٚؿاد٦جةدئ حيؽد٬ة ادلي٨، كيؽ٧ٔ٭ة الرشع كي٘ؾي٭ة 

ا  احلٞٮؽ كالٮاصجةت األرسيح ال دٕذرب مؤك٩نة ػةوح لؤلرسة ث٢ أمؿن
 1يذ٤ٕٜ ثةملضذ٧ٓ.

 
                                                                    

 .62-61وٛعةت ثةدري٨،  1
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اة الىةر٦ح" أوجعخ احلٮـ أكرث رصاظح، أكٗري أف ظؿًلح "املك
ةق يجنُٮف يف دلةؿ ظٞٮؽ اإلنكةف، كٌلف كًلسري ٨٦ مؤيؽم ٬ؾا االجت

٩ذش  ٦ةك 1995هل٥ ىلع قبي٢ املسةؿ دأزري ٠جري يف مؤد٧ؿ ثسني اعـ 
ا ٝٮينة خبىٮص ٬ؾق  1ؿ.٧ةٔ٪٫ ٨٦ أٔ ا آػؿن كٝؽ ٝؽ٦خ ٠ٮزؿ تؾيؿن

ؿ ٬ؾق احلؿًلح أكاحلؿًلح، ظير أمةرت يف ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٭ة اذلم د٪
بلٝذ٭ة ث٧ؤد٧ؿ ثسني ىلع كص٫ اخلىٮص/  ٔك

األقب٤ح كا٣ٌٞةية املسةرة يف ٬ؾا ال١ذةب دأزري  خنٛت٠اآم٢ 
احلؿًلح ا٣جكةايح املذُؿٚح كننُةء ظٞٮؽ املؿأة يف الكيةقةت كالٮزةاٜ 
ادلكحلح. كيجؽك ٨٦ الرضكرم كالٮاصت أف ٩٪ْؿ يف األص٪ؽة اجلجكيح 
مل٪ةرصم احلؿًلح ا٣جكةايح املذُؿٚني يف ا٣ٞة٩ٮف كالكيةقةت ادلكحلح، 

ر ٧ةاملذعؽة ثأف د٢ْ ثٕيؽة ٨ٔ اقرتاديضيةت االقذٕ كأف ٩ؾ٠ؿ األم٥
 2ا٣جكةيئ.
 

                                                                    
ل٤ذٕؿؼ ىلع اقذٕؿاض مةم٢ ل٤عؿًلح ا٣جكةايح الؿاديسةحلح كدكر٬ة يف مؤد٧ؿ ثسني يي٪ْؿ/ 1
٧ػةؿ )اإلقػبلـ٠ٮزؿ، د١٧ني املػؿأة ك تزي٪ة  Woman’s/ كزيٞػح مػؤد٧ؿ ثسػني ك٦٪ىػح اأٔل

Empowerment and Islam: The UN Beijing Document Platform for 

Action/2002ا٧٤ٕ٣يح ٩ةرشكف،  ( )قيبلجنٮر، ٦ة٣زيية.) 
 .٠xٮزؿ، ص  2
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ف د٪ٛيؾ ٦٪ىح ٧ةكدؤًلؽ كزيٞح مؤد٧ؿ ثسني أف"مكؤكحلح ً
يع ٦ٓ اكٚح الكيةقةت ٧ةؿ كإدراج ٦٪ْٮر اجلٮع االصذ٧ةاأٔل

ٌٝيح 1كا٣ربا٦ش لؤلم٥ املذعؽة الثؽ أف د٢ْ يف أىلع مكذٮيةد٭ة."
ن٤٘٭٥، كْل ا٣يت د٧س٢ ٚةرٝنة يع" ْل ا٣يت ت٧ة"٦٪ْٮر اجلٮع االصذ
د٧س٢  ٦ةل ا٣ٞؽي٧ح ل٤ذ٘يري، ث٢ ي٧س٨ أف يٞةؿ أ٩٭ة أك٠جرينا ٨ٔ ادلٔ
ي٧س٨ ٣٘ةبليح اثلٞةٚةت ٔرب ا٣ٕةل٥ أف دٞج٫٤ احلٮـ.  ٧ةٚةرٝنة ٠جرينا ٔ

٪ؽ قؤاهلة ٨ٔ رشح ٬ؾق ا٣ٕجةرة، أصةثخ ال٤ض٪ح اتل٧٭يؽيح )ينري  ٔك
ا٣ٕبلٝح ثني املؿأة كالؿص٢ ث٪ةءن ىلع األدكار ا٣يت  إىليع" ٧ة"اجلٮع االصذ

ني  كترشح ثيبل 2ثةآلػؿ(. أكحيؽد٬ة املضذ٧ٓ كامل٪ٮَح ثأظؽ اجلٔٮ
 ٚذٞٮؿ/ كْل قيةقيح أمؿيسيح م٭رية، ٬ؾق ا٣ٌٞيح أثـكغ،

٦ٛ٭ٮـ "ا٣رتًليت  إىل]حن٨[ ٨٣ ٩سٮف مٌُؿي٨ ل٤ٕٮدة 
املؿأة كٝرص٬ة تضي٥  إىلابليٮلٮ "، ٝؽر ذلٟ املٛ٭ٮـ اذلم يكىع 

يع" ٧ةديح. كٝؽ دُٮر ٦ٕىن "اجلٮع االصذةىلع اخلىةاه اجلجكيح امل
٠جؽي٢ ملى٤ُط "اجلجف" ل٤ذٕجري ٨ٔ ظٞيٞح أف دكر املؿأة كدكر 

 ٔينة كٝةث٤ح ل٤ذ٘يري.٧ةالؿص٢ كماك٩ذ٭٥ ٦ججيح اصذ

                                                                    
٦٪ْػٮر اجلػٮع االصذ٧ػةيع" لػ٥ "( أف ٔجػةرة 106. كدؿل ٠ٮزؿ )ص ٠104ٮزؿ، ص ٩ٞبلن ٨ٔ 1

عح ث٪ةءن  ا حمؽدة كال مًٮ  ىلع ٬ؾق الٮزيٞح. دس٨ أثؽن
 .٠108ٮزؿ، ص  ٩ٞبلن ٨ٔ 2
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يع" ٦ذضؾر يف اخلُةب الكيةيس ٧ةإف ٦ٛ٭ٮـ "اجلٮع االصذ
رص. كٝؽ د٥ إدػةهل يف اتلؼُيٍ املٛة٬يِل يع املٕة٧ةكا٣ٞة٩ٮين كاالصذ

ك٣٘ح أ٧ْ٩ح األم٥ املذعؽة ككزةاٞ٭ة كبؿادل٭ة. كيٕذرب ميٮع ٦٪ْٮر 
٠جريا د٥  ٦ةيع يف اكٚح ٩ٮايح أننُح األم٥ املذعؽة ا٣زتا٧ةاجلٮع االصذ

االدٛةؽ ٤ٔي٫ يف املؤد٧ؿات الكةثٞح، كالثؽ ٨٦ إاعدة اتلأكيؽ ٤ٔي٫ 
 1الؿاثٓ ظٮؿ املؿأة. كدؽٔي٫٧ يف املؤد٧ؿ ادلكيل

/ ٬ؾق ا٣ٕبلٝةت تنلكخ ٔرب ٧ة٦ةكاملٕىن املٞىٮد كاًط د
 ٦ةدةريغ ٨٦ االًُ٭ةد ألظؽ اجلجكني ًؽ اآلػؿ، ك٬ؾا ثةتلعؽيؽ 
ة "ثة٣جكجح  ٌن حيذةج ل٤ذ٘يري يف لك أحنةء ا٣ٕةل٥. كدؿل ٠ٮزؿ أي

يع كاملؤيؽي٨ هل ٚإف ا٣ٕٞجةت ٧ةل٧٤ؤ٦٪ني ث٧٪ْٮر اجلٮع االصذ
ل٤ضجف كاتلاكزؿ ْل  َؿيٜ تٞيٞ٭٥ ل٤عؿيح امل٤ُٞحال١ربل يف 

لٮف دىٮيؿ ٬ؤالء أكت "الـكصيح" ك"األمٮ٦ح". كبةتلةيل، ٚ٭٥ حي٦ة٦٪ْٮ
األ٦٭ةت كالـكصةت البليت ال ي٨٤٧ٕ ثةخلةرج ألقجةب ٦ذٕؽدة كًلأ٩٭٨ 

يح". ك٬ؾا أدريني ريتل، ك٬ٮ أظؽ أ٩ىةر احلؿًلح  2"وٮر ٧٩ُيح ٩ٔٮ
ؿ "إف ٦٪ْٮ٦ح األمٮ٦ح امل٪عةزة ل٤ؿص٢ ل٥ ا٣جكةايح الؿاديسةحلني يٞٮ

                                                                    
 .٠109ٮزؿ، ص  ٩ٞبلن ٨ٔ 1
 .٠115ٮزؿ، ص  2
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ذىةب كادلاعرة  ٓ اإلنكةين قٮل أ٩٭ة أمج٫ ثةاٗل دٕؽ يف الًٮ
كْل ٩ةمُح راديسةحلح نكةايحأػؿل  كدٞٮؿ أ٣حكٮف صةاغر،1كالؿؽ.
ـ ا٣ٞة٩ٮف، كال ظىت ٦ةاة أأكاة ا٣جكةايح ال دٕين دلؿد املكأك"إف املك
ث٢ إ٩٭ة دٕين ٠ؾلٟ أف  اة يف إمجةع االظذيةصةت األقةقيح،أكاملك

 2ا٣جكةء لك٨ يف ظةصح ل٤ع٢٧ ٦س٤٭٨ ٦س٢ الؿصةؿ."
ك٣حكخ ٬٪ةؾ ظةصح مل٪ةٝنح املـيؽ ٨٦ االجتة٬ةت احلؽيسح 
 ك٬ٮ دلاعة ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣جكةاحني. ٣س٨ املٞىٮد ءء كاظؽ
ؿ٦خ ٦٪٭ة ٦س٢ ظٜ ا٢٧ٕ٣ املتك م أكاملُةبلح حبٞٮؽ املؿأة ا٣يت ظي

ا إذا  ٧ةس٨ األمؿ رب٩ْري األصؿ املذاكٚئ، ٣ ة صؽن ٛن  ٦ةيسٮف خمذ٤
ٚ٭ؾا  3د٧يزي ثني الؿص٢ كاملؿأة. املُةبلح ثأال يسٮف ٬٪ةؾ أم إىلتٮؿ 

ح، ظير ياإلقبل٦املٮٝٙ ال يٕؽ ٨٦ ا٣ٕؽؿ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ الرشيٕح 
دٛؿؽ ٨٦ ظٞٮؽ املؿأة  اإلقبلـإف ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األظاكـ يف 

ي ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ٤ٞٔيح كظٞٮؽ الؿص٢. ث٢ إف ٬ؾا الثؽ أف ييؿٚ
ػةلىح. ك٨٦ ا٣ٕضيت أف األد٣ح ىلع االػذبلؼ ثني الؿص٢ كاملؿأة 
ا، إال أف ٬ؤالء اذلي٨ يك٧ٮف أ٩ٛك٭٥ ٔٞبل٩حني يؿيؽكف  ٠سرية صؽن

                                                                    
 .٠116ٮزؿ، ص  1
 .٠124ٮزؿ، ص  2

٨٦ ثني ا٣ٌٞةية ال١ربل ا٣يت يُة٣ت ث٭ة ا٣جكةايٮف ثةٔذجةر٬ة ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ْل ظػٜ 3 
 املؿء يف اتلعس٥ الاكم٢ يف صكؽق، ث٧ة ين٢٧ ظٜ اإلص٭ةض كاحلؿيح يف االػذيةرات اجلجكيح.
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جتة٢٬ ٬ؾق األد٣ح، كيرصكف ىلع إ٣٘ةا٭ة، ثؽٔٮل أف االػذبلؼ يف لك 
ا ٨٦ ظض٥ املغ كا٣جنةط اذل٬ين كا٣ٞٮة ا٤ٌٕ٣يح كال ىٛةت ءء ثؽءن

 1ٔيح كزٞةٚيح.٧ةْل إال أمٮر اصذ ٦ةالنؼىيح 
ْل األرسة،  اإلقبلـيع يف ٧ةالٮظؽة األقةقيح ل٤٪ْةـ االصذ

كالثؽ أف د٢ْ ٬ؾق الٮظؽة يف اقذٞؿار حبير يذٮىل لك ٚؿد ٚي٭ة 
مكؤكحلةد٫ كحيى٢ ىلع ظٞٮ٫ٝ. كال ي٧س٨ أف يذعٜٞ لؤلرسة 

٨٦ كاصجةد٫.  اقذٞؿار٬ة إذا اكف لك ٚؿد يُة٣ت حبٞٮ٫ٝ كيذ٭ؿب
الٮاصجةت كاحلٞٮؽ للك ٚؿد ٨٦ أٚؿاد األرسة  اإلقبلـكبةتلةيل ظؽد 

ري٥٬(. ك٬ؾق  )األب/الـكج، األـ/الـكصح، األَٛةؿ، األمٞةء، ٗك
اة. أكاحلٞٮؽ كالٮاصجةت ٝةا٧ح ىلع ا٣ٕؽؿ كا٣ٞكٍ ك٣حف دلؿد املك

٤ىيًٍ٭٨َّ ﴿ إىليٞٮؿ ا دٕ ٔى ًم  ٨َّ ٦ًس٢ٍي اذلَّ ى٭ي ل كًؼ كى ؿي ٍٕ (. 228)ابلٞؿة/  ﴾ثًةل٧ٍى
حلح لؤلرسة دٞٓ لك٭ة ىلع ةكبةتلةيل جنؽ ىلع قبي٢ املسةؿ أف الٮاصجةت امل

األب، دلرصح أ٫٩ ظىت لٮ اك٩خ الـكصح زؿيح، ٚإف ٬ؾا ال  أكاعدٜ الـكج 

                                                                    
ؿ ا٣ٛؿكؽ ثني الؿص٢ كاملؿأة ْل/ ثةربؿا ثحزي كأالف ثحزي، ملػة ال أك٨٦ ثني ال١ذت امل٭٧ح يف د1٪ 
 & Why Men Don’t Listenالؿصػةؿ، كملػػة ال تكػذُيٓ ا٣جكػػةء ٝػؿاءة اخلػػؿااٍ ) ٪ىػخي

Women Can’t Read Maps ،؛ صٮف صؿام، رصةؿ ٦ػ٨ املػؿيغ كنكػةء 2001( )ثؿككد كام)
(، )٩يٮيػػػٮرؾ، ٦Men are from Mars, Women are from Venusػػػ٨ الـ٬ػػػؿة، )

 (.٩2004يٮيٮرؾ/ ٬ةربؿ ثحرببةؾ، 
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يٕيف الؿص٢ ٨٦ كاصجةد٫. كب٪ةءن ىلع ٬ؾا املٛ٭ٮـ ٨٦ الؿبٍ ثني احلٞٮؽ 
يذضة٤٬٭ة ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف( جنؽ  ٣يتكالٮاصجةت )د٤ٟ الٮصجةت ا

. اإلقبلـث٪ةءن ىلع ٬ؾا ٔؽدنا ٨٦ األظاكـ املؼذ٤ٛح ثني الؿص٢ كاملؿأة يف 
ك٬ؾق األظاكـ تن٢٧ أظاكـ الـكاج كا٣ُبلؽ، كاحلٌة٩ح، كاملرياث. كيف 

صة٩ت املؿأة إذا اكف ٬ؾا ي٧س٢  إىلثٕي احلةالت جنؽ األظاكـ د٧ي٢ 
صة٩ت  إىلسرية أػؿل جنؽ األظاكـ د٧ي٢ يف ظةالت ٠ ٧ةا٣ٕؽؿ، ثح٪

 الؿص٢ بكجت املكؤكحلةت ال١سرية امل٤ٞةة ىلع اعد٫ٞ.
دجًف ٬٪ةؾ ٩ُٞح ٦٭٧ح أػرية الثؽ ٨٦ اإلمةرة إحل٭ة خبىٮص 

 اإلقبلـٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف كظٞٮؽ املؿأة دذ٤ٕٜ ثةلـكاج. يٕرتؼ 
ث٧ٛ٭ٮـ "رشكط اجلاكح". كبٕجةرة أػؿل، ي٧س٨ ل٧٤ؿأة أف دٌٓ 
ة يف ٔٞؽ اجلاكح دتيط هلة )إذا ادٜٛ ا٣ُؿٚةف( أف دسٮف هلة  َن رشك

يٮٚؿق هلة ٔٞؽ اجلاكح. كين٢٧ ٬ؾا ٔ٪ؽ ثٕي  ةظٞٮٝنة إًةٚيح أكرث مم
 ٠عٜ ا٣ُبلؽ اذلم ي٫١٤٧ الؿص٢. كبةتلةيل 1املؾا٬ت ظٜ ا٣ُبلؽ،
جخ إذا –حيٜ ل٧٤ؿأة رشاعن  أف دٌٓ ثٕي الرشكط اخلةوح  -ٗر

 ثةجلاكح.
املضذ٧ٓ كبةألػه  إىلح ياإلقبل٦كػبلوح ا٣ٞٮؿ أف اجلْؿة 

                                                                    
٢ ث٭ة ٔٞؽ اجلاكح يف 1  . كيف أ٤ٗت احلةالت يسػٮف اإلقبلـا٣ُبلؽ ٬ٮ أظؽ زبلث َؿؽ حيي

 ظٜ ا٣ُبلؽ ل٤ـكج.
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املٕةرص. كهلؾا  ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف األرسة دجؽك خمذ٤ٛح ٔ٪٭ة يف
يف ٔؽد ٠جري ٨٦ ا٣ٌٞةية ا٣يت  ٧ةالكجت يٮصؽ ٬٪ةؾ اػذبلؼ ثح٪٭

يُؿظ٭ة ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف كبةألػه ظٮؿ املؿأة كاألرسة 
ح هلة ٦٪ُٞ٭ة ياإلقبل٦ألظاكـ كاألننُح املؿدجُح ثةجلجف. ٣س٨ ا

اخلةص ك٬ؽٚ٭ة اذلايت. ٚٔل ٦ججيح ىلع ا٣ٞكٍ كا٣ٕؽؿ يف إَةر ٩ْةـ 
اة ٗري ا٤٧ٕ٣يح أكيع ٦ذاكم٢ ك٣حكخ ٦ججيح ىلع أقةس املك٧ةاصذ

 كاملسةحلح ا٣يت يؽٔٮ إحل٭ة ٥ْٕ٦ ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف.
، ٨٦ اإلقبلـكٝج٢ أف ٩٪ٔل احلؽير ٨ٔ ٌٝيح ظٞٮؽ املؿأة يف 

 اإلقبلـيؿ ظٮؿ "اجل٧ُيح اجلجكيح" يف ٦ة٥ أف ٤ٕ٩ٜ ىلع الكـ امل٭
ة لؤلظاكـ  ك٣حف ٬٪ةؾ داع ل٤ؼٮض يف 1ح.ياإلقبل٦ثةٔذجةر٬ة أقةقن

ي٭ة يف ٬ؾا الىؽد، ٣س٨ اهلؽؼ ثبكةَح ٬ٮ أك٩ٞؽ ٦ٛى٢ دلٔ
اتلأكيؽ ىلع أف ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف كبةألػه ننُةء احلؿًلح 

ةَح إجيةد وٮرة ٧٩ُيح صؽيؽة لٮف ثبكأكا٣جكةايح ابلةرزي٨ ٚي٭ة حي
. إف ٦٪ىح اأٔل ؿ كإٔبلف ثسني ٧ةملٕىن أف دسٮف إنكة٩نة اكمبلن

تذةص٫ ا٣جكةء كالثؽ أف ييٮٚؿ هل٨ ٨٦ أص٢ د١٧ي٪٭٨  ٧ةيذعؽزةف ٔ
يٞؿراف "ٗيةب ابلحبح األرسيح ا٣ُٕٮٚح  ٧ة٨٦ تٞيٜ إماك٩يةد٭٨. ٚ٭

                                                                    
 .146-143، وٛعةت اإلقبلـكظٞٮؽ  اإلقبلـا٩ْؿ ٦ةيؿ، 1 
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 حلنة، ككصٮد٦ةيف ذلٟ ٗيةب راعيح األَٛةؿ امل٪ةقجح كامل١ٛٮ٣ح  ٧ةث
كيف  1قةاعت ٢٧ٔ ٗري مؿ٩ح، ٚ٭ؾا حيٮؿ ثني املؿأة كتٞيٜ ٧َٮظةد٭ة."

 د٤ٕيٞ٭ة ىلع ادلكاٚٓ كراء ٦س٢ ٬ؾق األٝٮاؿ دٞٮؿ ٠ٮزؿ/
ط أف االقذٞبلؿ االٝذىةدم ل٧٤ؿأة  يجؽك ٨٦ امل٭٥ ٬٪ة أف ٩ًٮ

ٮبنة، ك٣س٨ ٔ٪ؽ ة كال مٗؿ ًن يسٮف  ٦ةث٭ؾا النلك ٣حف مؿٚٮ
ة ل٧٤كاالقذٞبلؿ االٝذىةد َن ة. كدؿًلزي أكم رش ًن اة، يىجط مؿٚٮ

الٮزيٞح ىلع االقذٞبلؿ االٝذىةدم ل٧٤ؿأة ال جي٢ٕ ٍٚٞ املؿأة كالؿص٢ 
ة جي٢ٕ ا٣ٕةم٢ االٝذىةدم  ٌن ٦ٕةدي٨ بلٌٕ٭٥ ابلٕي، ك٣س٨ أي

اة كتل٪٧يح املؿأة كأل٦٪٭ة. ٚبل يذعٜٞ ل٧٤ؿأة األ٨٦ أك٦ٕيةرنا ل٧٤ك
ة مٮارد٬ة االٝذىةديح اخلةوح. اة إال إذا اك٩خ هلأككاتل٪٧يح كاملك

 
ي
ري ٦٭٥. ث٢  ٦ةكجلٛف ٬ؾا الكجت يٕذرب دكر املؿأة أ كزكصح زة٩ٮينة ٗك

دٕذرب ٬ؾق األدكار ٔٞجةت يف كص٫ اتل١٧ني االٝذىةدم ل٧٤ؿأة كيف 
 2ف.٦ةاة كاتل٪٧يح كاألأككص٫ ظٞ٭ة يف املك

ال ي٤   ٦ةأ أكإف ّة٬ؿة اتلىؽيٜ ثأف ٠ٮف املؿأة زكصح 
جةت املؿ قةط املؿأة املك٧٤ح، ك٬ؾا يؿصٓ يف أكأة ٝؽ ا٩ترشت ثني ٗر

ـء ٠جري ٦٪٫  اال٩ذٞةدات ا٣ٞٮيح ا٣يت دٮص٫ مل٨ اػذةرت ق٤ٮؾ  إىلص

                                                                    
 .٠155ٮزؿ، ص  ٩ٞبلن 1٨ٔ 

 .٠157ٮزؿ، ص 2
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٬ؾا الكبي٢. ٧ٚس٢ ٬ؤالء الكيؽات يٕةم٨٤ ىلع أ٩٭٨ ٦ذؼ٤ٛةت ٗري 
ري ٦ذعرضات. ك٬ؾا ملك صؽيؽ ٨٦ ث٪ةء الىٮرة اجل٧ُيح  ٦سٞٛةت ٗك

حلٞٮؽ اإلنكةف ٦س٢ ٗريق ٨٦ الىٮر كالثؽ ٨٦ أذجةرق ا٩ذ٭ةاكن 
 اجل٧ُيح ا٣يت دٞرص اػذيةرات اجلةس.

 ث/ ةني اجلؾؽيث واتلػتيقياإلـالٌضلٔق اإلنفان 
٨٦ الرضكرم أف جنؿم ٦٪ةٝنح ظٮؿ اال٩ٞكةـ ثني اجلْؿيح 
كاتلُجيٜ خبىٮص احلٞٮؽ يف املضذ٧ٕةت املك٧٤ح. ٬٪ةؾ ثبل مٟ ٚةرؽ 

كبني املٮٝٙ يف ا٣ٕةل٥  اإلقبلـ٠جري ثني ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت يؿكص٭ة 
ة رب ٧ةاحلٮـ. ك٬ؾق احلٞيٞح٠ اإلقبلَل ٞن دسٮف أقٮء ٦ْ٭ؿ  ٧ةقج٪ٮق الظ

 .اإلقبلـحلح ثني مؤيؽم ظٞٮؽ اإلنكةف كبني يف ا٣ٕبلٝح احلة
كيف احلٞيٞح إذا اكف ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف ٦٭ذ٧ني ثؿٚٓ ا٥٤ْ٣ 

، ٚكذ١ٮف ٬٪ةؾ ػُٮات ي١٧٪٭٥ اإلقبلَل٬ري ٔرب ا٣ٕةل٥ ٧ة٨ٔ اجل
افةذ٬ة يف إَةر زٞةٚح ك٦ٕذٞؽات كدي٨ ٬ؤالء اجلةس.٣ٞؽ ٤ّخ 

َٮي٤ح، كذللٟ كبكجت ح لؤلقٙ يف احنكةر ملؽة ياإلقبل٦احلٌةرة 
رقةت ٗري املك٧٤ني َؿيٞ٭ة ةص٭٢ اجلةس ثؽي٪٭٥، كصؽت ٠سري ٨٦ مم

ء كا٣جنُةء املك٧٤ٮف يؽٔٮف ٧ةظيةة املك٧٤ني. كٝؽ اكف ا٤ٕ٣ إىل
ة اكمبلن يف  اإلقبلـط ظيةد٭٥ كدُجيٜ ٧ةد٘يري أ٩ إىلاملك٧٤ني  ٞن دُجي
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إلنكةف" رقةت ٗري الك٤ي٧ح د٧ف "ظٞٮؽ ا٧ةظيةد٭٥. كًلسري ٨٦ ٬ؾق امل
ري٥٬. كظير إف ٠سرينا ٨٦ ننُةء ٧ةل٧٤ؿأة كا٣ٕ ؿ كاألَٛةؿ كا٣ٛٞؿاء ٗك

أ٤ٗج٭٥ ٨٦ ا٣جكةاحني ٚإ٩٪ة  اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف اذلي٨ يجذٞؽكف 
 1ت.٧ةقٮؼ نك٤ٍ الٌٮء ىلع منلكح ا٣جكةء املك٤

ف ٠ذةث٫ ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ثٞىح "دمي٤ح ٧ةيجؽأ ٚؿي
 الكةدقح ٔرش 1999يف اعـ  كْل ٚذةة ثة٠كذة٩يح ث٤٘خ ٦٪ؽكػي٢"،

ٗذىجخ ٔؽة مؿات، ز٥ ٝذ٤٭ة أ٤٬٭ة أل٩٭ة 
ي
٨٦ ٧ٔؿ٬ة، كٌل٩خ ٝؽ أ

ف ظؽيس٫ حلؽل٢ ىلع أف ٦بةت ٧ةص٤جخ هل٥ ا٣ٕةر. ز٥ يٮاو٢ ٚؿي
 ٦ةا٣ٛذيةت كا٣جكةء يٞذ٨٤ لك اعـ يف ثة٠كذةف ث٭ؾق الىٮرة، كأ

                                                                    
ؾق ٣حكػخ ، ك٬اإلقبلَلال مٟ أف ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ظٞٮؽ املؿأة ا٣يت ا٩ذ٭١خ ٔرب ا٣ٕةل٥ 1 

ل٧٤ؿأة. كلٮ أف ننُةء ظٞٮؽ اإلنكػةف رًلػـكا يف  اإلقبلـ٨٦ "ظٞٮؽ اإلنكةف" ل١٪٭ة ظٞٮؽ أٝؿ٬ة 
ابلؽايح ىلع ٬ؾا اجلٮع ٨٦ احلٞٮؽ، لاكف دأزري٥٬ كمىؽاٝيذ٭٥ أكرب. كاحلٞيٞح أف ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٞػةدة 

اهل٪ػؽ ال دػـاؿ  املك٧٤ٮف ي٪ة٤ًٮف ٨٦ أص٢ تٞيٜ ٬ؾا اهلؽؼ. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ، يف ثٕي أصـاء
املؿأة املك٧٤ح دؽٚٓ امل٭ؿ. كيف ثٕي أحنةء مػج٫ ا٣ٞػةرة اهل٪ؽيػح ابلة٠كػذة٩يح ال تىػ٢ املػؿأة ىلع 

ٚ٭ػؾق ْل  .ال تى٢ ٤ٔيػ٫يف ظةؿ ظؽكث ذلٟ ٝؽ ظىت كاملٮت، ث٢  أك٦٭ؿ٬ة إال يف ظةؿ ا٣ُبلؽ 
 رضكرة إزاتل٭ة. ث٢ إ٫٩ األ٧٩ةط الك٤ٮًليح ا٣يت تؽث يف زٞةٚذ٪ة كا٣يت ٩ذٜٛ ٦ٓ ٬ؤالء ا٣جنُةء ىلع

ة ا٢٧ٕ٣ ىلع إزاتل٭ػة. كإف اكف ٬ػؽٚ٪ة يف إزاتل٭ػة خمذ٤ػٙ ٔػ٪٭٥. ٚ٭ػؾق ٣حكػخ  ٕن يذٕني ٤ٔي٪ة دمي
. ٚجة٣جكجح ل٧٤ك٥٤ ال جيت أف يسػٮف اإلقبلـ، ل١٪٭ة ظٞٮؽ اإلقبلَل"ظٞٮؽ ل٧٤ؿأة" يف امل٪ْٮر 
٦ٕؿكؼ الثؽ ٦ػ٨ أك٨٦ إزاتل٫،  ٦٪١ؿ الثؽ الؿص٢، ث٢ ا٣ٌٞيح أف ٬ؾا أك٦ة ين٫٤٘ ٬ٮ ٌٝيح املؿأة 

 إ٩ٛةذق.
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ٓ  ال مٟ أف ٬ؾا1يٕةٝجٮف. ٦ةمؿدسجٮ ٬ؾق اجلؿاا٥ ٚ٭٥ ٩ةدرنا  ًك
رقةت ادليجيح ٧ة٧٬يج. كًلؾلٟ جنؽ ٬ٮال٩ؽ يف ٦ٞةتل٭ة ٨ٔ امل

 األوٮحلح تكتن٭ؽ ثةألظاكـ اتلةحلح/
ة أليؽيٮلٮصيذ٫ األوٮحلح، وؽر ٝؿار  1990يف ا٣ٕؿاؽ اعـ  ٞن ككٚ

اكف  ةثذ٭٧ح الـ٩ة. كمل ٝؿيجةد٭٥ ٨٦ ا٣جكةء الؿصةؿ ظٜ ٝذ٢ يُٰٕ
ا٣ٞؿار يٞٮـ ىلع دٞؽيؿ الـكج ك٣حف املع٧١ح اكف ٨٦ امل٧س٨ 

٫.  أكبك٭ٮ٣ح كٝٮع ا٣ٞذ٢ ملضؿد ػنيح الـ٩ة  االد٭ةـ ث٫ ثؽكف كٝٔٮ
 ٦ةيٞيض ثترباح الؿص٢ إذا ٝذ٢ زكصذ٫ إذا  كيف ٠ؿدقذةف وؽر ٝؿار

 2اقذُةع أف يثجخ أ٩٭ة اك٩خ ٗري ٦ُيٕح.
ا ٨٦ ٧ة٦س٢ ٬ؾق امل ـءن ، كل١٪٭ة قبلـاإلرقةت ال د٧س٢ ص

٩ٛك٭ة.  اإلقبلـرقةت زٞةٚيح يف َجيٕذ٭ة. ث٢ إ٩٭ة دٕةرض أظاكـ ةمم
ء املك٧٤ني أف يٮاص٭ٮا ٦س٢ ٬ؾق األظاكـ كيٮٚؿكا ل٧٤ؿأة ٧ةكىلع ا٤ٕ٣

ا، ث٢ ىلع  اإلقبلـظٞٮٝ٭ة البلز٦ح. إف أظاكـ االد٭ةـ يف  وةر٦ح صؽن
أف  كص٫ اخلىٮص إذا ادىع مؼه ىلع زكصذ٫ الـ٩ة، ل١٪٫ ل٥ يكذُٓ
 إىليٞؽـ أربٕح م٭ؽاء ىلع كٝٮع ٬ؾا األمؿ، ٚبل ي١٧٪٫ قٮل ال٤ضٮء 

                                                                    
 .1ٚؿي٧ةف، ص 1 

 .٬171ٮال٩ؽ، ص 2 
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اتلٛؿيٜ ثني الـكصني )كال  إىلال٤ٕةف، ك٬ٮ ظس٥ يؤدم ثبكةَح 
دٮصؽ ٔٞٮبح أػؿل ل٧٤ؿأة(. كاألكرث ٨٦ ٬ؾا أف دُجيٜ ا٣ٕٞٮبةت يف 

أمؿ مٮَل لرلك٣ح ال لؤلٚؿاد. كذلا جنؽ يف وعيط ابلؼةرم  اإلقبلـ
قأهل رص٢ رصاظح ٨ٔ الؿص٢ جيؽ  ٦ةٔ٪ؽ ظؽير اجل  

الكؤاؿ. ز٥  زكصذ٫ ٦ٓ رص٢ آػؿ، أيٞذ٫٤؟ ١ٚؿق اجل  
٩ـ٣خ ثٕؽ ذلٟ أظاكـ ال٤ٕةف، كا٣يت ظؿ٦خ ىلع الؿص٢ اتلٕؽم كٝذ٢ 

 الؿص٢. أكالـكصح 
٣س٨ لؤلقٙ األظاكـ املؾ٠ٮرة أٔبلق ْل ثبكةَح ٗيي ٨٦ 

ذات مؿة ٦٪ُٞح ٚيي، ث٢ يؾ٠ؿ ٔجؽ ا احلةز٥ ٠ٮيٟ أ٫٩ زار 
كأػربد٫ األػٮات ٚي٭ة أ٩٭٨ د٨٧٤ٕ أ٩٭٨ ٨٣ يؽػ٨٤ اجل٪ح إال إذا 

حمةرضاد٫ ٔؿض ثبلؿ ٚي٤يبف، ك٬ٮ أظؽ  إظؽل رضب٭٨ أزكاص٭٨. كيف
ت ٧ةء املك٧٤ني املٕةرصي٨، ٦ٞةالت وعٛيح ذ٠ؿت أف نكةء مك٧٤ةا٤ٕ٣

ٝيذ٨٤ بكجت أف أرس٨٬ ل٥ يٞؽ٨٦ ٦٭ٮرنا اكٚيح ك٦ذٮاو٤ح، كالثؽ ٨٦ 
كيف ثٕي 1أرس مك٧٤ح ك٣حكخ ٬٪ؽكقيح. أكيؽ ىلع أف ٬ؾق األرساتل

 ٦ةاملٮت، ك٬ٮ  أكامل٪ةَٜ ال تى٢ املؿأة ىلع ٦٭ؿ٬ة إال يف ظة٣ح ا٣ُبلؽ 
يٕؽ دٕؽينة ىلع ظٞ٭ة االٝذىةدم. ٨ٔ صة٩ت آػؿ يذعؽث ٠ٮيٟ ٨ٔ 

 ت البليت رٌٚخ أرس٨٬ أف د٧٤ٕ٭٧.٨ةثٕي املك٤
                                                                    

ا ٨٦ ممذ٤اكد٭ة. اإلقبلـامل٭ؿ يف 1  ـءن  يؽ٫ٕٚ ٍٚٞ الـكج ل٤ـكصح، كيىجط ص
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ٮؾ ثني املك٧٤ني، ٧ٚس٢ ٣حف ٬٪ةؾ ٦ربر هلؾا اجل٧ٍ ٨٦ الك٤
٬ؾا الك٤ٮؾ يٕين أف ُٝةاعن ٨٦ املك٧٤ني ديجذ٭ٟ ظٞٮ٫ٝ، ك٬ؾا أمؿ ال 
ي٧س٨ أف يذع٫٤٧ املك٥٤. ث٢ إ٫٩ ال جيت أف دسٮف ٬٪ةؾ ظؿًلح 

خ امؿأة مك٧٤ح ألم ا٩ذ٭ةؾ اإلقبلـنكةايح يف  ، أل٫٩ إذا دًٕؿ
ةء ـ ا٣جك٧ةحلٞٮٝ٭ة، ٚبل جيت أف يسٮف ٬ؾا األمؿ ثبكةَح ٦سةر ا٬ذ

ة. ٧ةٚعكت، ث٢ جيت أف يسٮف ٦سةر ا٬ذ األػؿيةت ٕن ـ املك٧٤ني دمي
ة االتلٛةؼ ظٮؿ املؿأة امل٤ْٮ٦ح ظىت د٪ةؿ ظٞٮٝ٭ة  ٕن ٚيضت ٤ٔي٭٥ دمي

ٍؤ٦ً٪ىةتي ﴿يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  إىلاكم٤ح. يٞٮؿ ا دٕ ال٧ٍي ٍؤ٦ً٪يٮفى كى ال٧ٍي كى
 ٥ٍ ٭ي ٌي ٍٕ ي٧يٮفى أكبى ًٞ يي ًؿ كى ٪١ٍى ٨ً ال٧ٍي ٔى ٍٮفى  يى٪ٍ٭ى كًؼ كى ؿي ٍٕ كفى ثًةل٧ٍى ؿي مي

ٍ
ٍٕيو يىأ حًلىةءي بى

ي  ٮهلى ى كىرىقي ٕيٮفى اِلَّ ي ًُ يي ةى كى اكى َـّ ييٍؤديٮفى ال بلةى كى ي إًفَّ أكالىَّ ٥ي اِلَّ ي٭ي مٍحى ريى ٟى قى ً خلى
١ًي٥ه  ـه ظى ي ـً ٔى ى  "إف  (. كحيؾر اجل  71)اتلٮبح/  ﴾اِلَّ

مٟ أف ي٧ٕ٭٥ ا أكا ا٣ْةل٥ ٥٤ٚ يأػؾكا ىلع يؽي٫ أكراجلةس إذا 
 1ثٕؾاب ٦٪٫". إىلدٕ

اكٚح وٮر ا٣ٛكةد، ٚةجل٭٢  اإلقبلَل٣ٞؽ ا٩ترشت يف ا٣ٕةل٥ 
. ك٬ؾق الىٛةت اإلقبلَلكا٣ٛٞؿ دٛنية يف ٠سري ٨٦ دكؿ ا٣ٕةل٥ 

ء كا٣جنُةء املك٧٤ٮف تكني ٧ةؿ ا٤ٕ٣أك. كٝؽ ظاإلقبلـم١ؿك٬ح يف 

                                                                    
 .3057ركاق ا٣رت٦ؾم كوعع٫ األبلةين؛ ا٩ْؿ األبلةين/ وعيط اجلة٦ٓ الى٘ري، ظؽير ر٥ٝ  1
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ٓ ثٕ رتاؼ أف اجلضةح كدٕؽي٢ الًٮ ؽة َؿؽ، ك٣س٨ الثؽ ٨٦ األ
ا. ٦ةاذلم تٜٞ   زاؿ حمؽكدن

كاألمؿ املعـف ٬٪ة أ٫٩ إذا أرادت ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف أف 
ص٪ت  إىلًةع ال١سريي٨ ظٮؿ ا٣ٕةل٥، ٚجإماك٩٭ة ا٢٧ٕ٣ ص٪جنة أكتك٨ 

ل٤ٌٞةء ىلع ثٕي وٮر ٬ؾا ا٣ٛكةد.  اإلقبلَل٦ٓ ا٣ٞةدة يف ا٣ٕةل٥ 
٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ امل٪ىةت املٕؿكٚح ا٣يت ي٧س٨ ٨٦ ػبلهلة 

 ىلع –٣س٨ يجؽك 1ل٧٤ك٧٤ني كدلاعة ظٞٮؽ اإلنكةف ا٢٧ٕ٣ قٮينة.
 خمذ٤ٛح اإلنكةف ظٞٮؽ داعة لٮيةتأك أف –٢ٝ يف ثٕي احلةالتاأل
٨ رٚٓ املٕة٩ةة ٨ٔ ا٣برش، ك٣س إىل. ٚ٭٥ ال يؿمٮف ثبكةَح ٧ة٦ةد

ح ح  أص٪ؽد٭٥ ْل دل٧ٔٮ ـأ. كيف داػ٢ ٬ؾق املض٧ٔٮ أ٬ؽاؼ ال دذض
لٮيح رٚٓ املٕة٩ةة ٨ٔ أكلٮيةت دذأػؿ ٚي٭ة أكدسٮف ٬٪ةؾ ٠ؾلٟ  ٧ةرب

 ا٣برش لىة٣ط أ٬ؽاؼ أكرث أ٧٬يح.
ت املؿء أف  إىل٬ؾق ا٣ٛٞؿة األػرية تكت٪ؽ  أد٣ح كإٝيح. كيٗؿ

دسٮف ٬ؾق الٮٝةآ اقتس٪ةءات ل٤ٞةٔؽة ا٣ٕة٦ح دلل داعة ظٞٮؽ 
                                                                    

يف  اظػرتاـ املػؿأة تٞيػٜ إىل٨٦ املٕؿكؼ أف اتل٪٧يػح االٝذىػةديح النػةم٤ح ل٤ػجبلد دٞػٮد 1 
املضذ٧ٓ. ا٩ْؿ/ أ٣حكٮف قٮيسؿ صٮٌلؿ، "ظٞٮؽ اإلنكةف كالرشيٕح/ ٦ٞةؿ ظٮؿ دُٮر كاقػذؼؽاـ 

يح كأ٧٬يذ٭ة ل٧٤ؿأة يف إيؿاف، ادلك٣ح ذات اتلةريغ ا٣ُٮيػ٢ ٦ػ٨ اال٩ذٞػةد اإلقبل٦الرشيٕح يف ادلكؿ 
، 1(5مػةيؿ صٮر٩ػةؿ، ا٣ٕػؽد )د ٝج٢ دمةاعت ظٞٮؽ اإلنكػةف كاألمػ٥ املذعػؽة"، ٬ػريت ٚػٮر٨٦ 

 .106-86وٛعةت 
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ص٪ت ٦ٓ املك٧٤ني  إىلاإلنكةف كأف يسٮ٩ٮا مكذٕؽي٨ ل٢٧ٕ٤ ص٪جنة 
 اك٩خ. ٧ةكيصؽت كًليٛ ٧ةلؿٚٓ املٕة٩ةة ٨ٔ ا٣برش أي٪

ظةدزذةف  ٧ة٬ؾق األد٣ح الٮإٝيح ا٣يت ينري إحل٭ة الاكدت ٬
 إظؽلاكدت ا٣ٕةل٥ املك٥٤ املٕؿكؼ صٕٛؿ ميغ إدريف. ل٤ ٧ةركا٬

قينة قٮدا٩ينة أف ٦ةركبيح قأ٣خ دث٤ٮأك٬ةدني احلةدزتني أف قيؽة 
ثبلد٬ة ىلع اقذٕؽاد ملكةٔؽة أَٛةؿ الكٮداف ا٣ٛٞؿاء لٮال أف ظ١ٮ٦ح 
الكٮداف ال دؽ٥ٔ ظٞٮؽ املس٤يني. كاحلةدزح اثلة٩يح أف قيؽة ٨٦ 

قحني أف منلكذ٭٥ ْل أ٩٭٥ ال ٦ةأظؽ ادلث٤ٮ إىلث٪ضبلدش م١خ 
ء اجلٌف اذلم يٕحنٮف ث٫ ك٣حف ٬ٮ ظٞٮؽ الكعةٝيةت، ةجيؽكف امل

 ٗري أف إصةثذ٫ اك٩خ ثةردة.

 أًْ ضق ٌَ ضلٔق اإلنفان
ة أف الرشيٕح صةءت ملى٤عح ا٣برش كقٕةدد٭٥،  ٞن ذ٠ؿ٩ة قةث
كالثؽ أف ٩ؽرؾ أف ٬ؾق املى٤عح كد٤ٟ الكٕةدة ٣حكخ يف ٬ؾق ادل٩ية 

الرشيٕح ملى٤عح اجلةس يف ادل٩ية كيف  جةرة أػؿل صةءتٍٚٞ. كبٕ
ة ال يكذُيٓ النؼه ا٤ٕ٣ ٞن ين ابلعخ ٧ةاآلػؿة. ك٬ؾا يثري تكةؤالن دٝي

املؤيؽ اخلةله حلٞٮؽ اإلنكةف أف جييت ٤ٔي٫. ك٬ؾا ا٣تكةؤؿ ٬ٮ/  أك
 ٨٦ ٧ةٗري٬ أك اإلقبلَلكاجل٧ٮذج  ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف ْل دٮاثٓ ٦ة
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 إىلذج ٣حف ٍٚٞ يف ادل٩ية ث٢ كيف اآلػؿة؟ ٬ؾا ا٣تكةؤؿ يٞٮد٩ة ٧ةاجل
احلٜ األكرب لئلنكةف، احلٜ اذلم ال ي٧س٨ ألظؽ أف يؽرًل٫ ث٧ضؿد 

ة  أكاتلأم٢ ا٣برشم  ٞن اتلضؿبح كابلعر اإلنكةين. كإذا اكف ٬ؾا احلٜ ظ
 ظٞٮؽ داعة أف يٕين ٚ٭ؾا –ل٧٤ك٧٤ني ثة٣جكجح ٠ؾلٟ ك٬ٮ –كإٝينة
 أف ي٧س٨ ظٜ أ٥ْٔ يٛٞؽكا أف إىل اجلةس ؽٕٚٮفي ٧ةرب اإلنكةف
 ٨٦ ػبلؿ إ٩سةر أ٥٬ ظٜ يف كصٮد٤ٔ.٥٬ي٫  حيى٤ٮا

 ٔرب ٔ٪٫ احلؽير اتلةيل/ ٦ة٬ؾا احلٜ اذلم ٩ذعؽث ٔ٪٫ ٬ٮ 
ٝةؿ "ية  أف اجل   ٨ٔ ٦ٕةذ ث٨ صج٢ 

ظٜ ا  ٦ة٦ٕةذ!" ٤ٝخ بليٟ رقٮؿ ا كقٕؽيٟ، ٝةؿ/ "٢٬ دؽرم 
٤ٝخ ا كرقٮهل أ٥٤ٔ. ٝةؿ "ظٜ ا ىلع ٔجةدق أف  1ىلع ٔجةدق؟"

يٕجؽكق كال يرشًلٮا ث٫ محبنة". ز٥ قةر قةٔح ز٥ ٝةؿ "ية ٦ٕةذ!" ٤ٝخ 
ظٜ ا٣ٕجةد ىلع ا إذا  ٦ة"بليٟ رقٮؿ ا كقٕؽيٟ"، ٝةؿ "٢٬ دؽرم 

٤ٕٚٮق؟" ٤ٝخ "ا كرقٮهل أ٥٤ٔ". ٝةؿ "ظٜ ا٣ٕجةد ىلع ا أف ال 
 2يٕؾث٭٥."

ا أف اجل  ك٨٦ امل٪ اقذؼؽـ لك٧ح  ةقت صؽن
ة ثةلرصاع ا٣ٞةا٥  "ظٜ" يف ٬ؾا احلؽير. ك٬ؾا احلؽير مؿدجٍ أقةقن

                                                                    
 ا٣برش اع٦ح. إىل"ٔجةدق" تنري  1
 ركاق ابلؼةرم كمك٥٤. 2
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٩يح كبني رقة٣ح ٧ة٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص ثىي٘ذ٫ ا٤ٕ٣ ثني
٢ٛٗ. إف اكٚح  إىل. ث٢ إ٫٩ ينري اإلقبلـ

ي
ظٞيٞح أف احلٜ األوٌل ٝؽ أ

 إىلْل  ٧ة٨ أص٤٭ة إ٩احلٞٮؽ ادل٩يٮيح األػؿل ا٣يت حيةرب اجلةس ٦
زكاؿ، كبةتلةيل ٚبل ي٧س٨ ٦ٞةر٩ذ٭ة ثةحلٜ اذلم أمةر إحل٫ اجل  

 ٕإىليف ٬ؾا احلؽير، ك٬ٮ احلٜ اذلم أ٤ٔ٪٫ ا د 
 يؿيؽ. ٦ةالٮاظؽ اذلم ي٢ٕٛ 

ثُبلف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف  إف احلؽير املؾ٠ٮر أٔبلق يْ٭ؿ
. إف ٔجةدة ا كظؽق ٨٦ ٗري إرشاؾ ٗريق ٫ٕ٦ اإلقبلَل٨٦ امل٪ْٮر 

ؽـ ٝجٮؿ أم  ٦ةتن٢٧ ٨٦ ثني  تن٢٧ اخلٌٮع اتلةـ هل قجعة٫٩ ٔك
ق٤ُةف ٚٮؽ ق٤ُة٫٩. كب٧ضؿد أف خيٌٓ اإلنكةف ٣٘ري ا، كيؽيع 

نكغ ظس٥ ٨٦ أظاك٫٦  أكجلٛك٫ ظٜ د٘يري ظس٥ ٨٦ أظاكـ ا 
ة  دٕ إىلدٕ ٕن ا  كظؽق، ث٢ ، كال يسٮف ٔجؽن إىلٚبل يسٮف ػةً

يسٮف ثؾلٟ ٝؽ أرشؾ ٦ٓ ا ٗريق، قٮاء اكف ٬ؾا ا٣٘ري ٬ٮ النؼه 
ٗري ذلٟ. إف املؿء ثة٩ذ٭ة٫٠ املٛة٬ي٥ الٮاًعح ل٤٭ؽايح  أك٩ْةـ  أك٩ٛك٫ 

تؿيٛ٭ة، يسٮف ثؾلٟ  أك إىلالؿبة٩يح ٨٦ ػبلؿ إ٩سةر أظاكـ ا دٕ
ؽ ا ٦ةٝؽ ا٩ذ٭ٟ امليسةؽ املٞؽس، كبؾلٟ خيي املؿء   ث٫ ثأال ٔك

يكذٮصت جلٛك٫ ٠ؾلٟ ا٣ٕٞةب ٨٦  ٧ةيٕؾث٫، ث٢ األكرث ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ رب
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ىية٫٩  دٕ  .إىلا يف ٬ؾق ادل٩ية بكجت دسربق ٔك
٥ اتلؼٮؼ املٮصٮد دلل يف ًٮء ٬ؾا الكيةؽ ي٧س٨ ٚ٭

ذبين اجل٧ٮذج املٕةرص حلٞٮؽ اإلنكةف. ٠سري ٨٦ داعة املك٧٤ني ٦
٩حني، كال يجؽك أ٩٭٥ يذٛ٭٧ٮف ٬ؾا ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ٥٬ ٨٦ ا٤ٕ٣
٫ ىلع املك٧٤ني. أأكالرصاع ادلاػٌل اذلي٨ حي داعة ظٞٮؽ  ٦ةلٮف ًٚؿ

اإلنكةف اذلي٨ يٕذربكف أ٩ٛك٭٥ "٦ذؽيجني"، ٨٧ٚ الٮاًط أف دىٮر٥٬ 
اتل٤ٞيؽم املجين  اإلقبلَل٤ٔي٫ ا٣ٛ٭٥  ٧ةملٛ٭ٮـ ٬ؾا اتلؽي٨ خيذ٤ٙ ٔ

تلةيل ٚ٭٥ ال يؿكف قبجنة ىلع اجلىٮص الٮاًعح ل٤ٞؿآف كالك٪ح. كبة
ي٤ٮـ املك٧٤ني ٣ٕؽـ دب٪ي٭٥  ٧ةهلؾا الرصاع )ث٢ إف ٠سرينا ٦٪٭٥ رب

 ٚ٭٧٭٥ "اتلٞؽَل" لرلي٨(.
إف املك٥٤ املؤ٨٦ ينٕؿ أف داعة ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصي٨ ٥٬ 

أ٢ٌٚ وٮرة ل٤عيةة  إىلالٌةإٮف، ٚ٭٥ يذؼجُٮف ألص٢ الٮوٮؿ 
ف أف ٬ؾا قحذعٜٞ ث٪ةء ىلع أل٩ٛك٭٥ كلآلػؿي٨، كيجؽك أ٩٭٥ يٕذٞؽك

إُٔةء اجل٧يٓ ظٞٮٝ٭٥، كل١٪٭٥ ال يؽرًلٮف أ٩٭٥ يف ز٪ةية ٬ؾق ا٤٧ٕ٣يح 
يك٤جٮف أٔـ احلٞٮؽ ٨٦ ا٣برش/ ظٜ ٔجةدة ا كظؽق ال رشيٟ  ٧ةرب

ة ا دٕ  .إىلهل، كالٮوٮؿ لًؿ
اجل٧ٮذصني.  يسٮف ٬ؾا ٬ٮ حم٢ األز٦ح احلٞيٞيح ثني ٧ةرب

ين ي٧س٨ أف يذعؽث ٨ٔ ا ٧ة٧٩ٮذج ٤ٔ ٤ٚحف ٬٪ةؾ ٦٪ْٮ٦ح
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ة ٨ٔ اآلػؿة، كبةتلةيل ٚإف دىٮر املك٥٤ املؤ٨٦ أك إىلدٕ ٛن  قي١ٮف خمذ٤
 ٧ة. ك٬ؾا االػذبلؼ اجلٮ٬ؿم ظٞيٞح، كالثؽ أف يذٞج٫٤ اجلةس ٧٠ة٦ةد

٣ح أكدلي٭٥ داػ٢ الك اإلَةري٨ ثؽالن ٨٦ حم ٦ة٬ٮ كيٞؽمٮا أ٢ٌٚ 
يسٮف  ةمل ٘يري، ػةوحىلع ٨٦ ال يؤ٦٪ٮف ث٧س٢ ٬ؾا اتل ٦ةٚؿض د٘يريو 

 ثةق٥ احلؿيح كاحلٞٮؽ كاتلعؿر.

 اخلالصث
يٞةث٢ ٩ْؿيح "ظٞٮؽ  ٦ة"اتل٤ٞيؽم"  اإلقبلـثةتلأكيؽ ٬٪ةؾ يف 
ىلع الٮيح، ٚإف ٬ؾق اجلْؿيح حلٞٮؽ  ٧ةاإلنكةف"، ٣س٨ ل١ٮ٫٩ ٝةا
٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص ذم ا٣ُةثٓ  اإلنكةف فذ٤ٙ ٨ٔ

ة ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصكف ثأف ٬ؾق ين/اإلنكةين. كيٞؿر داع٧ةا٤ٕ٣
، ث٢ إف ابلٕي يؿل أ٫٩ اإلقبلَلا٣ٛؿكؽ ْل ٩ٞةط ًٕٙ يف اجلْةـ 
كبني ظٞٮؽ اإلنكةف. ٣س٨  اإلقبلَل٣حكخ ٬٪ةؾ ٔبلٝح ثني اجلْةـ 

ي٧س٨ أف يذٜٛ املك٧٤ٮف،  ٧ةىلع اجلة٩ت اآلػؿ ٬ؾق اخلىةاه، ٠
ا٣يت ْل ٨٦  ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف ٨ٔ اإلقبلَلد٧زي اجلْةـ  ٦ةْل 

ٓ اإلنكةف. كبٕؽ اقذٕؿاض األقةس الٌٕيٙ اذلم يؿدسـ  ٤ٔي٫ ًك
ٮح أف  ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة، ٚإف الاكدت يؿل ثًٮ

اجل٧ٮذج املسةيل ل٤برش حلؽرًلٮا إماك٩يةد٭٥  ٬ٮ اإلقبلَلاجل٧ٮذج 
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ا، كحل٪ةلٮا اكٚح احلٞٮؽ ا٣يت يكذعٞٮ٩٭ة.  احلٞيٞيح ثٮوٛ٭٥ برشن
خبىٮص ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ  ًع٪ةأك ٧ة٣س٨ ٠

ٓ ا٣ٕة٣ِل احلةيل، ٬٪ةؾ ا٩ٞكةـ ٠جري ثني احلٞٮؽ ا٣يت يٞؽ٦٭ة  يف الًٮ
حيى٤ٮف ٤ٔي٫ يف ادلكؿ املك٧٤ح، ػةوح  ٦ةل٤برش كبني  اإلقبلـ

ف ثني أكا٣جكةء كالٌٕٛةء. ك٬ؾا يٛذط املضةؿ ٣ٞؽر ٠جري ٨٦ اتلٕ
ىن أف يسٮف الك ني" كبني داعة ظٞٮؽ اإلنكةف، ث٧ٕياإلقبل٦"

جذ٫ كْل تٞيٜ األ٢ٌٚ للك ا٣برش. ة يف ٗر  ا٣ُؿٚني خم٤ىن
حلٞٮؽ اإلنكةف ي٧س٨ كو٫ٛ ثأ٫٩ ٦٪٭ش  اإلقبلَلإف امل٪ْٮر 

ؿ لك صة٩ت ٨٦ صٮا٩ت احليةة اإلنكة٩يح، أك"م٧ٮيل" ث٧ٕىن أ٫٩ يت٪
كيكؼؿ لك صة٩ت ٨٦ صٮا٩ت احليةة حنٮ تٞيٜ اغيةد٫ ا٣ُْٕل 

ؼُٯ ظؽكد ٬ؾق احليةة ادل٩ية كي٨٧ٌ ل٤برشيح. ل١٪٫ ٠ؾلٟ يذ
ة –ٝجٮهل اػذةركا ٦ة إذا –ل٤برش ٞن  ٬ؾق يف ظٜ أ٥ْٔ ك٬ٮ اآلػؿة، يف ظ
 .احلٞٮؽ
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 اىفصو الؽاةؿ
 وضلٔق اإلنفان/ ُلاكات ٌفارصة اإلـالم

يكيُؿ فٮؼ ىلع ٠سري ٨٦ اجلةس يف أحنةء ا٣ٕةل٥ ٨٦ أف الرشيٕح 
احلؽ ثٞٮة ٨٦ احلؿيةت كظٞٮؽ اإلنكةف. ك٬ؾا أظؽ  إىلح تكىع ياإلقبل٦

رتاًةت ا٣يت ديسةر ٔ٪ؽ دُؿح أم دك٣ح ١ٚؿة دُجيٜ الرشيٕح  ٦ةاأل
ح. كبة٢ٕٛ٣ كيصؽت ٦س٢ ردكد ا٢ٕٛ٣ ٬ؾق يف ثة٠كذةف ك٩يضريية ياإلقبل٦

ـااؿ يف امل يٞٮؿ ثؽري٨/ "دٮصف  ٧ةيض. كيف كاٝٓ األمؿ ٠ةكمٮريذة٩ية كاجل
ذٞؽ أ٫٩ أق ة يف إص٭ةض ا٤٧ٕ٣يح ادلي٧ٮٝؿاَيح اعـ ٠٭ؾا يٕي ٌن  1992٭٥ أي

ـااؿ ٨ٔ َؿيٜ ا٩ٞبلب ٔك١ؿم ٔ٪ؽ ّ٭ؿ أف اجلج٭ح  ٦ةيف اجل
 1ح لئل٩ٞةذ قذؼؿج ٦٪ذرصة يف اال٩ذؼةثةت اجل٭ةايح."ياإلقبل٦

يح ا٣يت يُؿظ٭ة املؤ٣ٙ ٬٪ة ْل أف  ك٧٩ٮذج  اإلقبلـا٣ًٛؿ
ـاف ص٧ةظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص ٠ية٩ةف ٦٪ٛىبلف ك٦ذ ا، ث٢ لٟ أف ي ؽن

 ٬ٮ األ٢ٌٚ ل٤برشيح، ٦ةثة٣برش ك دذ٤ٕٜ لأكدٔ ٧ةدٞٮؿ أف للك ٦٪٭
اآلػؿ. ٣ٞؽ ّ٭ؿ جلة ٨٦ ػبلؿ ا٣ٛى٤ني  ٧ةي٪ةٚف ٚي٭ة لك ٦٪٭

ؿ ٬ؾا ا٣ٛى٢ ثٕي أكالكةثٞني ابلٮف النةقٓ ثني امل٪٭ضني، كقحذ٪
كظٞٮؽ اإلنكةف. كقٮؼ  اإلقبلـاجلؽاالت احلؽيسح ظٮؿ ٌٝيح 

                                                                    
 .231ثؽري٨، ص 1
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٥ ابلٕي -اإلقبلـيجذ٭٫١  ٦ة٢ ٦ٞؽار ي٪ةٝل ٬ؾا ا٣ٛى  -ظكت ٔز
٨٦ ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص، ك٬ؾا ٨ٔ َؿيٜ ٦٪ةٝنح ظةالت 

ا، كقٮؼ حي ؿ أف حيؽد جلة ز٥ أف ٠سريا ٨٦ اجلؽؿ أككاًعح صؽن
 ٬ٮ ظض٥ املٌٕبلت احلٞيٞيح. ٦ةا٣ٞةا٥ ل٥ يس٨ قٮل دٌؼي٥ ك

وؽر الن ظٮؿ ٌٝيح صؽحلح أككقٮؼ درتًلـ ٬ؾق امل٪ةٝنح 
ا٣يت ك ركبة ٠لكأكبنأ٩٭ة ٝؿار ٨٦ ًٝج٢ ٔؽد ٨٦ املعةز٥ يف ٚؿنكة ك

َٮي٢ ظىٮ٩نة حلؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف. كبةقذؼبلص  دٕذرب ٦٪ؾ ز٨٦
ط احلضش ٧ةثٕي احلضش كاجلذةاش ٨٦ ٬ؾق اتلضؿبح قٮؼ دُجٜ أ٩

 ٧ةالقي ةإلقبلـا٣ٌٞةية اجلؽحلح املٕي٪ح املذ٤ٕٞح ث ٩ٛك٭ة ىلع ثٕي
 جري.الؿدة كظؿيح اتلٕ

يؿيؽ املؤ٣ٙ ٬٪ة أف ي٪ٮق ثأف ٩٭ةيح ٠ذةثح ٬ؾا ا٣ٛى٢ اك٩خ 
٩ية )كا٣يت ةثٕؽ ٚرتة كصزية ٨٦ ظةدث ٦ٞذ٢ مؿكة الرشبحين يف أمل

، يف ٢ّ ٗيةب ٦ؽ٬ل اإلقبلَل٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ بكجت زي٭ة  ٧ةٝيذ٤خ ٠
٩يح، ظير إ٩٭ة ٝيذ٤خ يف ٝةٔح حم٧١ح ةألم رد ٨٦ ًٝجى٢ احل١ٮ٦ح األمل

ا ل٤ؿاحف ا٣ٛؿنيس ٩يح(، كًلؾلٟ ثةأمل ٕؽ اتلرصحيةت الك٤جيح صؽن
هلؾا يججيغ أف يجؽأ  ٧ة٩ي١ٮالس قةرًلٮزم ٨ٔ زم املؿأة املك٧٤ح. رب
 ٬ؾا ا٣ٛى٢ ثذ٤ٕيٜ ىلع ٌٝيح املؿأة املك٧٤ح.

ذةب ٨٦ أ٩ىةر  ٨٦ املؽ٬ل أف ٩ٞؿأ ٠يٙ يذعؽث ثٕي ال١ي
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احلؿًلح ا٣جكةايح ٨ٔ الٌٍ٘ ىلع املؿأة املك٧٤ح ٣رتدؽم احلضةب، 
 1يع ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ املؿأة اإلنكة٩يح.٧ةذجةر٥٬ ٬ؾا الٌٍ٘ االصذكأ

ٍى  ا ٦٪٭٥ يؾ٠ؿ الٌ٘ ك٦ٓ ذلٟ يف الٮٝخ ٩ٛك٫ ال يجؽك أف أظؽن
يع النؽيؽ ىلع املؿأة املك٧٤ح تلؼ٤ٓ ٬ؾا احلضةب. كحيؽث ٧ةاالصذ

٬ؾا الٌٍ٘ يف داػ٢ املضذ٧ٕةت املك٧٤ح إذ يٞةؿ ل٧٤ؿأة إف ٣بف 
ة يف ادلكؿ ا٣٘ؿبيح  2احلضةب رضب ٨٦ اتلؼ٤ٙ، ٌن كحيؽث ذلٟ أي

اخلٮؼ  أكت الكؼؿيح ٧ةاملذعؿرة ظير دٮاص٫ ثٕي ا٣جكةء املك٤
املذعٜٞ ىلع أ٦٪٭٨ إذا ػؿص٨ حبضةث٭٨. كيكذُيٓ الاكدت ٬٪ة أف 

ت البليت ٧ةين٭ؽ ٨٦ ػبلؿ ػربد٫ النؼىيح أف ٔؽد ا٣جكةء املك٤
ة. كي٪ةٝل الكيؽ ثةرًس  ٞن / "إف ينٕؿف ثؾلٟ ٣حف ثة٤ٞ٣ي٢ ٤ُ٦ ٝةابلن

كبة٣ُجٓ  3يع يسيف ل٤ذثجيٍ ٨ٔ اردؽاء احلضةب."٧ةاالقت٪اكر االصذ

                                                                    
 هلٮيح ا٣ٛؿد. مؼىينةي٧س٨ أف يسٮف دٕجرينا  ٬ؾا األمؿ ييع آػؿكف أف 1
كا٣ػيت ٝة٦ػخ ث٭ػة  ٦civilizing mission٭٧ح د٧ؽي٨ النٕٮب" ٦٪ؾ مخكني ق٪ح ٍٚٞ أز٪ةء " 2
اظذٛةؿ رقِل ف٤ٓ ٚي٫ نكةء ٚؿنكيةته احلضةب ٔػ٨ نكػةء  1958ٔيٞؽيف الكةدس ٔرش ٨٦ ٦ةيٮ  ٚؿنكة

ـااؿيةت يف َؿيٞ٭٨  ـااؿيةت حلْ٭ؿكا ل٤ٕةل٥ أف ا٣جكةء اجل  (. 55حلؽازح" )٦ةؾ صٮدلريٟ صحنٮ اص

ح ثةرًس ٝةابلن ثٕؽ ذلٟ/ "قٮاء أتنػٕؿ ثةًػُ٭ةد أـ ال . كيرص15ا٩ْؿ ٦ةؾ صٮدلريٟ، ص 3
كيججيغ أال ييؿل احلضةب يف َؿٝةت دك٣ح ظؽيسح ٦ذعػؿرة"  جت٤ٕ٭ة تنٕؿ ثةإلًُ٭ةد ٚإف ا٣ْؿكؼ

إذا اكف ال يذٞجػ٢ اآلػػؿي٨  ا٦ذعؿرن  ذا يٕين ٠ٮف ا٣ٕةل٥املؿء ٦ة كيتكةءؿ(. 15)٦ةؾ صٮدلريٟ ص
 امل٤بف. اذلي٨ خيذ٤ٛٮف ٫ٕ٦ ظىت يف رؤيذ٭٥ ٨ٔ
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ذرب كإذا ا٩ذٞؽ املؿء الكح٪ةريٮ األ ؿ ثىٛذ٫ ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف ٚكيٕي
ة ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف، ك٣س٨ لكجت  ٌن  ي٧ؿ ٚإف ٬ؾا األمؿ ٦ة٬ؾا أي

٭ؾا/ "إف ؾ صٮدلريٟ خيؿج ثذرصيط ٦٠ةمؿكر ال١ؿاـ". ذللٟ جنؽ 
ل١٪٫ ال  1احلضةب ي٧س٨ أف يسٮف يف ّؿكؼ ٦ٕي٪ح أداة لبلًُ٭ةد"،
ؤل ة ىلع كيٞٮؿ إف "٦٪ٓ احلضةب ي٧س٨ أف يسٮف أداة اًُ٭ةد". ٔك

ذلٟ، ٚإف ظضةب املؿأة املك٧٤ح أوجط مؿة أػؿل ٨٦ ٦ٛةرٝةت ظٞٮؽ 
ظؿيح اردؽاء احلضةب  اإلنكةف. إف ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف حيةربٮف

٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف. ذلا يٞٮؿ ا٣ٛي٤كٮؼ ا٣ٛؿنيس ثؿ٩ةرد ثةق٥ ادلٚةع 
٬رنم حليف/ "إف ا٣ٞذةؿ ًؽ احلضةب ٬ٮ ٨٦ أص٢ ظؿيح املؿأة، كب٪ةءن 

 ٤ٔ2ي٫ ٚإ٫٩ لىة٣ط ظٞٮؽ اإلنكةف."
كيف ٦س٢ ٬ؾا امل٪ةخ ال يٛرت داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ٨ٔ احلؽير 

٦ٓ ٩ْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف. كالكؤاؿ احلؿج اذلم  اإلقبلـ٨ٔ دٕةرض 
يذؼؾ  ٦ةيُؿح ٩ٛك٫ ٬٪ة/ ٢٬ د٘ي ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ُؿؼ ٔ٪ؽ

ؽ يف كص٭ح ٩ْؿ٬ة ٗري ٦ٞجٮ٣ح  ة دٕي ٛن داعة ظٞٮؽ اإلنكةف أ٩ٛك٭٥ مٮاٝ
 ثةق٥ أم دي٨ آػؿ يف الكيةؽ ذاد٫؟ أك اإلقبلـديذؼؾ ثةق٥  ٦ةٔ٪ؽ

                                                                    
 .٦14ةؾ صٮدلريٟ ص1 
 .  14-٦13ةؾ صٮدلريٟ وٛعةت  ٩ٞبلن ٨ٔ 2
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 روباأواجلػل ضٔل احلشاب يف 
الؿااؽ يف ٦يؽاف ظؿًلح ظٞٮؽ  ركبة ثس٢ املٕةيريأكدٕؽ 
ة األكرث دٞؽ 1اإلنكةف، ٕن  ٦ةكدٕذرب ٝٮا٩ح٪٭ة كحمة٧٠٭ة كإصؿاءاد٭ة ُٝ

يةت  ٔ٪ؽ اتلٕةم٢ ٦ٓ دٛةوي٢ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف. كدٮصؽ ٦ًٛٮ
ف ظىٮؿ لك مٮا٨َ ىلع ظ٫ٞ الٮاصت ٨٦ ٧ةٔؽيؽة كحمةز٥ لٌ
 ظٞٮؽ اإلنكةف.

اقح "اجلؽؿ ظٮؿ احلضةب" يف يف ًٮء ٬ؾق احلٞةاٜ دسٮف در
كل٧٤ؿء أف يٕذٞؽ أف ٣بف املؿأة حلضةث٭ة أمؿ مٮًلٮؿ  2ركبة ٦سرية".أك
إرادة ا٣ٛؿد كظؿيذ٫ كظ٫ٞ النؼيص؛ كٝؽ يذؼي٢ املؿء أ٫٩ الدٮصؽ  إىل
أيح إمةرة ٣ٕؽـ ٝجٮؿ ٬ؾق احلؿيح؛ كٝؽ يذؼي٢ املؿء  ركبة ػةوحأكيف 

                                                                    
٥ أك 1 أف ٠سػريا ٦ػ٨  ٦ػ٨ركبة ٚؿيؽة ظىت ثة٣جكجح ل٤ٮاليةت املذعؽة. يف كاٝٓ األمؿ ىلع الػٗؿ

ركبحني دأزؿكا ثة٣ٞة٩ٮف األمؿيسػٰ كدػؽربٮا يف الٮاليػةت املذعػؽة ٚػإف صٮدلاثػةر كاملعة٦ني األ
٥ ٦ػ٨ أكي٪ةٝل ٝةابلن "إف  ركبة ْل األقٮة كا٣ٞؽكة ل٤ٮاليةت املذعؽة ]يف ٬ؾا امل٧ٌةر[، كىلع الػٗؿ

يف ٌٝػةية ٦٭٧ػح ٠سػرية. ا٩ْػؿ ٦ةيسػ٢ صٮدلاثػةر، "دػةريغ مػٕت  دتجةَػأأف الٮاليةت املذعؽة 
 A People’s History of the European Courtركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف" كل٧٤ع٧١ح األ

of Human Rights ،ٟ(، وػٛعةت ٩2007يٮصؿيس/ ٦ُجٕح صة٦ٕػح ركجتػريز،  )٩يٮ ثؿكنكٮي
181-185. 
ؽاد هلؾا ا٣ٞك٥ اقذٛةد املؤ٣ٙ ٠سرينا ٨٦ دك٦يجيٟ ٦ةؾ صٮدلريٟ، ظٞٮؽ اإلنكػةف  2 يف اإٔل

 Human Rights and Religion: Theركبػػة"أككادليػػ٨/ اجلػػؽؿ ظػػٮؿ احلضػػةب يف 

Islamic Headscarf Debate in Europe  ،(.٦2006ُجٕح ٬ةرت، ري٘ٮف/ أك)ثٮردبل٩ؽ 
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ة أف حمةز٥ ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٣ تؿـ ٬ؾا  ٕن االػذيةر النؼيص َج
 ا٣بكيٍ اذلم خيذةرق النؼه حليةد٫.

ركبيح كك٣ٞؽ أديعخ ا٣ٛؿوح ملعةز٥ ظٞٮؽ اإلنكةف األ
يذعًل ث٫ ١ٚؿ ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ مؿك٩ح، كبٕجةرة  ٦ة٣ٕؿض ٦ؽل 

ي٧س٨ أف يسٮف مم٪ٮاعن  ٦ةأػؿل أ٩٭٥ ق٪عخ هل٥ ا٣ٛؿوح ٣ٕؿض 
ك٣ٞؽ صةءت ل١٪٫ يف الٮٝخ ٩ٛك٫ ال يجذ٭ٟ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف. 

أوؽر الؿاحف مرياؾ كاجل٧ٕيح  ٦ةٔ٪ؽ ٬2004ؾق ا٣ٛؿوح يف اعـ 
الٮَ٪يح ا٣ٛؿنكيح ٝة٩ٮ٩نة حيؿـ اردؽاء املؿأة املك٧٤ح احلضةب يف 

 يٌل/ ٦ةىل ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف ىلع كدة األةد٪ه امل 1املؽارس احل١ٮ٦يح.
حيْؿ ىلع َبلب املؽارس اثلة٩ٮيح كاإلثذؽاايح يف ادلك٣ح 

ء ديين. كقٮؼ د٪ه ٝٮا٩ني املؽرقح ىلع ٧ةرب ٨ٔ ا٩ذيٕ ٦ةاردؽاء لك 
 2أف ظٮارنا ٦ٓ ا٣ُة٣ت قحكجٜ د٪ٛيؾ إصؿاءات دأديبيح.

ؾ صٮدلريٟ دراقذ٫ هلؾق ا٣ٌٞيح جب٤٧ح يف اغيح ٦ةاقذ٭٢ 
ل اعحلح الىٮت أل٩ىةر اعمليح ظٞٮؽ اإلنكةف أكا٣٘ؿاثح يف ًٮء ادلٔ

ري٬ة مم٨ يسذجٮف ٨ٔ ٦ةكػةوح  َؿح الكؤاؿ . كبٕؽ اإلقبلـيؿ ٗك

                                                                    
. laiciteٚؿيؽة ظٮؿ ذاد٭ة كظٮؿ اجل٧ٍ املضذ٧يع اخلةص ث٭ػة  ٦ٕذٞؽاتثة٣ُجٓ ٚؿنكة هلة  1

 اة.أكثةملكيذ٧ذٕٮف ال قي٧ة أ٩٭٥ يؽٔٮف ٔؽـ ٝجٮؿ ٦ٛ٭ٮـ "األ٤ٝيح" ألف اللك ٚؿنكيٮف 
 .  90صٮدلريٟ ص ؾة٦ٞذبف ٨٦ 2٦ 
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إذا اكف ا٣ٞة٩ٮف اذلم أوؽرد٫ اجل٧ٕيح الٮَ٪يح ا٣ٛؿنكيح يٕؽ  ٧ةٔ
/ "لئلصةثح ىلع ٬ؾا ٦ةا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف يرصح  ؾ صٮدلريٟ ٝةابلن

٬ٮ احلةؿ اغبلنة، ٚإف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف ال  ٧ةالكؤاؿ املضؿد، كًل
ح.  ٧ةيُٰٕ إصةثح كاًعح ال قي بكجت أ٫٩ ٝؽ دٮصؽ ظٞٮؽ ٦ذٕةًر

ًٕٚل األوط يججيغ أف يسٮف ٬٪ةؾ قيةؽ ٝة٩ٮين ككَين ػةص 
تلُجيٜ كدٛكري ٝٮا٩ني ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح، كالثؽ أف دؤػؾ لك 

 1ظة٣ح ىلع ظؽة."
الثؽ أف ال ٩جىس أف احلؿيح املٕؿكٚح حبؿيح ادلي٨ ٣حكخ 

ذةب. ي٪ه ا٣ٕ٭ؽ ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ  ٧ة٤ُ٦ٞح ٠ يٕذٞؽ ثٕي ال١ي
ح ثرصاظح ىلع أف/ "ظؿيح اإلنكةف يف إٔبلف دية٩ذ٫ املؽ٩يح كالكيةقي

ٔٞيؽد٫ فٌٓ ٍٚٞ ل٤ٞيٮد املعؽدة يف ا٣ٞة٩ٮف كا٣يت دسٮف  أك
 أكيح اجلْةـ ا٣ٕةـ كالىعح كاآلداب ةاأل٨٦ ا٣ٕةـ كمح رضكريح لىة٣ط

٥ ٨٦ أفَّ اتل٤ٕيٜ  2يح ظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥ األقةقيح".٧ةحل كبةلٗؿ
ا٣ٕةـ ل٤ض٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف يؾ٠ؿ ثرصاظح أف امل٤بف اخلةر  أظؽ 
٦ْة٬ؿ ظؿيح ادلي٨، ٚإف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ْة٬ًًؿٌم ا٣ربمء أال ك٬ٮ امل٤بف 

                                                                    
 (.مٌةؼ ٨٦ الاكدت)اتلأكيؽ  ٦2ةؾ صٮدلريٟ، ص 1
 ٩ٛك٫. مؿة ىلع األركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف دٞؿيجن كد٪ه املةدة اتلةقٕح ٨٦ االدٛةٝيح األ 2
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ي٧س٨ إٝىةؤق كدٞييؽق ٨ٔ َؿيٜ االقتن٭ةد ث٭ؾا ابل٪ؽ ٨٦ ا٣ٕ٭ؽ 
 ادلكيل اخلةص ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح.

، اكف 1999كظىت ٝج٢ إوؽار ا٣ٞة٩ٮف املسري ل٤ضؽؿ يف  كبةتلةيل،
ىلع دميٓ مٮّيف  ٦ةأيح ٔبل٦ح ديجيح ثة٢ٕٛ٣ حمؿ أكاردؽاء احلضةب 

ٚاكف الثؽ أف يسٮف املْ٭ؿ ظيةدينة، كي٪ُجٜ ٬ؾا ثةتلأكيؽ  احل١ٮ٦ح،
ٚ٭ؾا مٮٝٙ كاًط دذٞؽـ ٚي٫  1ىلع امل٧٤ٕني يف املؽارس احل١ٮ٦يح.

 ٞٮؽ ٤ٕ٦ٮ٦ح كمكذعٞح ل٤برش.مىة٣ط ادلك٣ح ىلع أيح ظ
كببكةَح ل٥ دس٨ ٌٝيح احلضةب ٦٭٧ح ٍٚٞ يف ٚؿنكة، ٚيف كاٝٓ 
٪ٕخ  ٧٤ِّٕحه يف ٦ؽرقح أَٛةؿ ٦ي األمؿ يف ٌٝيح دظ٤ت الكٮيييح كْل ٦ي

ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف أف ك"كرأت املع٧١ح األ ٨٦2 اردؽاء احلضةب،
ٓ ٝيٮد ىلع ٣بف احلضةب، ٚ٭ؾا يذ ىش ٦ٓ ٧ةقٮييا هلة احلٜ يف ًك

يح دبل٦يؾ املؽرقح االثذؽاايح ٨ٔ َؿيٜ ظِٛ ةاهلؽؼ املجنٮد ك٬ٮ مح
٣ٞؽ ػنٮا أف يسٮف اردؽاء ٧٤ٕ٦ح أَٛةؿ ل٤عضةب  3اتل٪ة٥ٗ ادليين".

                                                                    
ك٦ػة  73ٚؿنكة ا٩ْػؿ ٦ػةؾ صٮدلريػٟ، صيف لبلَبلع ىلع ٦٪ةٝنح تلٛةوي٢ ٬ؾا الك٤ٮؾ  1
 ثٕؽ٬ة.

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 120تلٛةوي٢ أكرث ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٌٞيح ا٩ْؿ ٦ةؾ صٮدلريٟ، ص 2
أ٩ػ٫ يف ا٣ٌٞػيح األملة٩يػح  إىل( 115-114صٮدلريػٟ )ص ؾة. ينري 113٦صٮدلريٟ، ص ٦ةؾ 3

حلع٧١ػٮا ىلع  كْل ٌٝيح لٮدي٨ ا٠تنٙ اغبليح ا٣ٌٞةة أف امل٤ٕٮ٦ةت ا٤٧ٕ٣يح اك٩خ ٗػري اكٚيػح
ل٤عضةب ىلع األَٛةؿ. ك٦ٓ ذلٟ ذ٠ؿ أ٤ٝيح ا٣ٌٞةة أف احلضةب ٝؽ يي٧٪ٓ ظػىت  ٦ؽل اتلأزري املؤذم
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ي٪ةيف احليةديح". كيف  ةمم 1يف ٬ؾا الك٨ احلكةس مبي٭ة ثةتلبنري ادليين،
ركبيح حلٞٮؽ كأز٪ةء احلس٥ يف ٬ؾق ا٣ٌٞيح رصظخ االدٛةٝيح األ

اإلنكةف ٝةا٤ح/ "ًٕٚل ذلٟ يجؽك ٨٦ الىٕت أف ٩ٮٜٚ ثني اردؽاء 
كٚٮؽ ذلٟ لك٫  -كرقة٣ح ا٣تكة٦ط كاظرتاـ اآلػؿي٨ اإلقبلَلاحلضةب 
ؽـ اتل٧يزيأكاملك ا٣يت ىلع دميٓ امل٧٤ٕني يف املضذ٧ٓ ادلي٧ٮٝؿايط  -اة ٔك

 ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف/كث٢ رصظخ االدٛةٝيح األ ٤ٞ٩2٭ة ل٤ذبل٦يؾ."
ذي٠ؿ ٨٦ أذجةرات كد٤ٟ املٞؽ٦ح ٨٦ صة٩ت  ٦ةيف ًٮء 

دؿل املع٧١ح  ٩1997ٮ٧ٚرب  12املع٧١ح ا٣ٛيؽراحلح يف ظ٧١٭ة ثذةريغ 

                                                                                                                                     

 املؽرقح. أ٨٦ي٭ؽد أ٫٩  يؤًلؽ ٤ٕٚينةكلٮ ل٥ يٮصؽ دحل٢ 

أف اتلبل٦يؾ ٝؽ يذأزؿكا ثػـم املػؿأة املكػ٧٤ح، ك٦ػ٨ املسػري أ٩ػ٫ ال  ٮا٨٦ املسري أف ابلٕي ٝةل 1
يْ٭ؿ أ٫٩ ي٤ٮح ث١ٛؿ٥٬ أف ٬ؤالء األَٛةؿ قحذأزؿكف ثةملؽرقػةت الػبليت ال يؿدػؽي٨ أم م٤ػبف 

ةة. ث٢ رب٧ػة يْػ٨ ٥ أ٫٩ ٣حكخ ٬٪ةؾ أ٧٬يح ل٧٧٤ةرقح ادليجيح يف احلي٭ديين ٚؿب٧ة ي٧٤ٓ ذلٟ يف ذ٬٪
ا٢ُٛ٣ أف ]نكةء[ اعا٤ذ٫ )ا٣ٕٮاـ اجل٭ةؿ( ٨٬ الػبليئ ي٤بكػ٨ احلضػةب أ٦ػة ٧٤ٕ٦ػةد٭٥ )ا٣ُةاٛػح 

حيْؿ ىلع ٬ؤالء املؽرقةت اتلػؽي٨  اذلم ا٣ٞة٩ٮف ٬ٮ املذ٧٤ٕح( ٚبل. ٚة٢ُٛ٣ ٨٣ ييع أف قجت ذلٟ
ُٕػي٭٥ ذلػٟ يف ٬ؾا الٮقٍ، ك٣س٨ اللك ظؿ يف أف يسٮف ٗري ٦ذؽي٨ يف ٬ؾا الٮقػٍ. كرب٧ػة ي

ٗري ذلٟ. كبػة٣ُجٓ ىلع ٬ػؤالء النػجةب  أكا٩ُجةاعن أف األمؼةص املذؽيجني ال ظِ هل٥ يف اتل٤ٕي٥ 
أال ييذٮٝٓ ٦٪٭٥ أف يٛ٭٧ٮا أ٫٩ ٨٦ املعْٮر يف ٬ػؾا الٮقػٍ إّ٭ػةر أم مػٕةر ديػين، ممػة يـيػؽ يف 

يجػجيغ ٤ٔيػ٫  ال أكدٌةرب األمؿ ظير يؿل ا٢ُٛ٣ أف ثٕي األم١٪ح ال ي٧ةرسي املؿء دي٪ػ٫ ٚي٭ػة 
 ٢ٕٚ ذلٟ.

 .٦129ةؾ صٮدلريٟ ص ٩ٞبلن 2٨ٔ 
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يسٮف هل ٦ربرق ٨٦ ظير املجؽأ  ٧ةٚي٫ رب أف اإلصؿاء املُٕٮف
ًٚئ ٦ٓ اهلؽؼ امل٨٤ٕ أال ك٬ٮ مح ذىاكى يح ظٞٮؽ كظؿيةت اآلػؿي٨ ةك٦ي
ٚإف املع٧١ح دٕذرب إصؿاء ٦٪ٓ  كاجلْةـ كاأل٨٦ ا٣ٕة٦ني. كب٪ةءن ٤ٔي٫

ا رضكرينة يف دلذ٧ٓ  املؽيًع ٨٦ اردؽاء احلضةب أز٪ةء اتلؽريف "أمؿن
 1دي٧ٮٝؿايط".
 ا٣يت هلة دةريغ ظٌةرم خمذ٤ٙ ٨ٔ ٚؿنكة ٚٔل رااؽ ٩يةةأمل ٦ةأ

آػؿ مك٧ٮع يف ٦يؽاف د٥ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ادلكحلح. كاملسري أ٩٭ة أيٌة 
ة  ت٧ةثؽأت يف ظْؿ احلضةب ىلع امل٤ٕ ٌن يف املؽارس ا٣ٕة٦ح. كاملسري أي

كاحل٭ٮديح( كاألديةف  أ٩٭٥ ٦زيكا ثني رمٮز األديةف ا٣٘ؿبيح )اجلرصا٩يح
ـأ ٨٦ اثلٞةٚح  ىلكاأل الرشٝيح حمذضني ثأف ـءان ال يذض أوجعخ ص

ث٢ إف ا٣ٞٮا٩ني يف كاليح قةرال٩ؽ د٪ه ثرصاظح ىلع أ٫٩  ٩2يح.ةاألمل
"جيت ىلع املؽارس أف د٥٤ٕ كدؿيب األَٛةؿ ىلع أقف ا٣ٞي٥ اثلٞةٝيح 

اجلرصا٩يح ٦ٓ إّ٭ةر االظرتاـ الٮاصت ملنةٔؿ اتلبل٦يؾ  كاتل٤ٕي٧يح
كٝؽ أوؽرت ٔؽة كاليةت ٝٮا٩ني ذات 3ذكم اخل٤ٛيةت املؼذ٤ٛح."

 ٦4ؽلٮؿ منةث٫."
                                                                    

 .٦129ةؾ صٮدلريٟ ص ٩ٞبلن 1٨ٔ 
 .٦115ةؾ صٮدلريٟ ص  2

 .٦116ةؾ صٮدلريٟ ص  3
 ك٦ة ثٕؽ٬ة. ٦114ةؾ صٮدلريٟ ص  4
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ت دؿًلية ىلع رصةهلة اردؽاء ا٣ُؿبٮش كىلع نكةا٭ة كًلؾلٟ ظْؿ
ـء ٨٦  اا٢ ا٣تكٕيجيةت ثةٔذجةر أف ٬ؾاأكاردؽاء احلضةب يف  ص

أ٩٭ة يف الك٪ٮات األػرية د٧ٔخ  ٧ة٩يح كاحلؽازيح. ٧٠ةثؿادل٭ة ا٤ٕ٣
ظْؿ اردؽاء احلضةب يف املٮاٝٓ احل١ٮ٦يح كاجلة٦ٕةت ثةٔذجةر ٬ؾا 

١ٮ٦ح ثأف اردؽاء احلضةب يف األمؿ دؽٔي٥ ٧٤ٕ٣٪ذ٭ة. كدذعضش احل
ا لؿؤيح ٦ذ٪ةٌٝح ٦ٓ ظؿيةت املؿأة كاملجةدئ األقةقيح  ـن دؿًلية يىجط رم

٥ ٨٦ أف دؿ 1ل٤ض٧٭ٮريح." ا رق٧ينة ٨٦ كىلع الٗؿ ـءن  ركبةأكًلية ٣حكخ ص
ٚٞؽ  -ركبةأك٦ٕؿكٚح ثؽ٧ٔ٭ةحلٞٮؽ اإلنكةف ٠جةيق  ٣حكخ كبة٣ُجٓ-

ركبيح حلٞٮؽ كاملع٧١ح األ إىلريٕٚخ ٌٝيذةف من٭ٮردةف ٚي٭ة 
 ف.٦ةدكٌٝيح حلًل مة٬ني كٌلر ٧ةنكةف ك٬اإل

فه ٚذةة أد٧خ  ًؽ ادلك٣ح ا٣رتًليح، ٚٔل ف٦ةردكٌٝيح اك ٦ةأ
٪ٕخ ٨٦ احلىٮؿ ىلع م٭ةدة اتلؼؿج بكجت أف  دراقذ٭ة، ل١٪٭ة ٦ي

ثُةٝذ٭ة ا٣ُبلثيح اكف ٤ٔي٫ وٮرد٭ة ثةحلضةب. كٝؽ أمةرت يف 
ة م١ٮا٬ة أف يف ابلُةٝح النؼىيح كصٮاز  ٌن الكٛؿ كرػىح ا٣ٞيةدة أي

ركبيح حلٞٮؽ كاك٩خ د٤ٕيٞةت املع٧١ح األ وٮرد٭ة ثةحلضةب. كٝؽ
 يٌل/ ٦ةاإلنكةف 

                                                                    
 .135صٮدلريٟ ص ؾة٦ 1
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إذا اػذةرت ا٣ُةبلح أف دذ٤ًف د٤ٕي٧٭ة ا٣ٕةيل يف صة٦ٕح 
جت٢ٕ ٬٪ةؾ  ٧ة٩يح ٤ٕٚي٭ة أف دؾ٨ٔ ٣ٞٮا٩ني اجلة٦ٕح ا٣يت رب٧ة٤ٔ

ح ٨٦ ظير ظؿيح ل٤ُبلب يف إّ٭ةر دي٪٭٥ ٦ٓ مؿااعة ا٣ٞيٮد امل ٔٮ ًٮ
ح لٌ ٔٮ ف اتلٕةيل كاتل٪ة٥ٗ ثني ا٣ُبلب ٧ةاملاكف كالىٛح، كاملًٮ

ذكم ا٣ٕٞةاؽ املؼذ٤ٛح. كىلع كص٫ اخلىٮص يف ادلكؿ ا٣يت دؽي٨ 
ي٧س٢ إّ٭ةري النٕةاؿ  ٧ةأ٤ٗجحذ٭ة ا٣ُْٕل ثةلٮالء دلي٨ كاظؽ ػةص رب

ة ٗري مبلا٥ ىلع -ٗري املٞيؽ ث٧اكف كال وٛح - كالؿمٮز ادليجيح ُن ً٘ 
 خلٟ اذلي٨ يٕذ٪ٞٮفأك أكرقٮف مٕةاؿ ٬ؾا ادلي٨ ٧ةا٣ُبلب اذلي٨ ال ي

ٕخ اجلة٦ٕةت ا٤ٕ٣ أدية٩نة ٩يح ٝٮا٩ني الـم ل٤ُبلب ٧ةأػؿل. ٚإذا ًك
ـٔـع ظؿٌلت ديجيح أوٮحلح ٦ٕي٪ح اجلْةـ  ٚٔل ٝؽ د٨٧ٌ ثؾلٟ أال د

 1د٧ف ٔٞةاؽ اآلػؿي٨. أكا٣ٕةـ يف اتل٤ٕي٥ ا٣ٕةيل 
أمةر إحل٫  ٦ة إىل٩جذج٫  ٦ةرة ٔ٪ؽاحلس٥ أكرث إزة كيىجط ٬ؾا

دٮصؽ ٬٪ةؾ  ٧ةؾ صٮدلريٟ ثٞٮهل/ "إف ٨٦ امل٭٥ أف ٩بلظِ أ٫٩ ثح٪٦ة
منئ  ٦ةظؿيح ل٤ُةبلةت األص٪بيةت يف اجلة٦ٕةت ا٣رتًليح أف يؿدؽي٨ 

 2(".اإلقبلَلت يي٧٪٨ٕ ٨٦ اردؽاء احلضةب )٧ةٚإ٩٭٨ إف ز٨ مك٤
                                                                    

. ك٣س٨ إذا أراد ٬ؤالء ا٣ُبلب اآلػػؿكف ادلػػٮؿ يف 139-٦138ةؾ صٮدلريٟ، وٛعةت  1
٦ؽرقح يف أرض اغبلحذ٭ة مك٧٤ٮف أٚبل يذٮٝٓ ٦ػ٪٭٥ أف يٞج٤ػٮا كاٝػٓ أف اغبليػح األمػؼةص ممػ٨ 

 ظٮهل٥ قيْ٭ؿكف ق٧ةت مك٧٤ح؟

 .٦140ةؾ صٮدلريٟ، ص 2
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/ ة ٝةابلن ٌن  كينري أي
ركبيح كا٣رتًليح أيؽت املع٧١ح األ ادلك٣ح ًؽ يف ٌٝيح ثٮلٮت

ا٣ُةبلةت أف يؿدؽي٨ احلضةب يف  ٦٪ٓ حلٞٮؽ اإلنكةف مؿة أػؿل
٩يح. ٚةٔذربت املع٧١ح أف ٣رتًلية احلٜ يف أف دٛؿض ٧ةاجلة٦ٕةت ا٤ٕ٣

ا، ألف اردؽاء احلضةب يف ٩ْؿ ا٣٘ةبليح ا٣ُْٕل ملك٤ِل ادلك٣ح ٝؽ  ٝيؽن
ٌٍ٘ ىلع لك ٨٦ ٗري أف ي٧س٢ مالكن ٨٦ ال إىليؿًف يف ثٕي ا٣ْؿكؼ 

 1رقٮف دي٪٭٧.٥ةخلٟ املك٧٤ني اذلي٨ ال يأكاملك٧٤ني ك
مؿة أػؿل جنؽ أف الٌٍ٘ ظىت ٨٦ ٝج٢ الك٤ُةت ىلع 

٩ينة يؽ٫٧ٔ ثةللكيح ٝة٩ٮف ظٞٮؽ ٧ة٤ٔ أكالنؼه حل١ٮف ٗري ٦ذؽي٨ 
اإلنكةف. كيف كاٝٓ األمؿ، يجؽك أ٫٩ ال أذجةر هلؾا اجلٮع ٨٦ اإل٠ؿاق 

جؽك أف ٔؽـ إٝعةـ ادلي٨ يف اإلَةر ا٣ٕةـ ٬ٮ أظؽ ىلع اإلَبلؽ، ث٢ كي
 ٦ذ٤ُجةت ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف.

ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف يف ك٩ْؿت اهليبح ال١ربل ل٧٤ع٧١ح األ
ًؽ ادلك٣ح ا٣رتًليح. كيف ٬ؾق ا٣ٌٞيح ٌٝخ  دٔٮل حلًل مة٬ني

املع٧١ح ثأ٫٩ حيْؿ ىلع ا٣ُةبلح اجلة٦ٕيح اردؽاء احلضةب يف صة٦ٕح 
اال٦ذعة٩ةت كذلٟ ليشء  أكط هلة ظٌٮر املعةرضات اع٦ح. ٥٤ٚ يك٧

                                                                    
 .٦140ةؾ صٮدلريٟ، ص 1
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بكيٍ ٬ٮ أ٩٭ة اردؽت ظضةث٭ة. كاقتن٭ؽت املع٧١ح ث٧جؽأ "٬ةمل 
اتلٞؽيؿ" ىلع أذجةر أ٫٩ ٦٪ةقت ىلع حنٮ ػةص يف مأف د٪ْي٥ ادلكؿ 
املذٕةٝؽة ألمؿ اردؽاء الؿمٮز ادليجيح يف املؤقكةت اتل٤ٕي٧يح كيف ًٮء 

كاقذعة٣ح  ٦ةالك٤ُةت ا٣ٞٮ٦يح يف ٌٝيح  د٪ٮع امل٪ة٬ش املذجٕح ٨٦ ٝج٢
ركبة أل٧٬يح ادلي٨ يف املضذ٧ٓ. كأكؽت أكد٧يزي ٦ٛ٭ٮـ مٮظؽ يف 

ة ىلع ٦ةاملع٧١ح ىلع  ٛن تؽيؽ ٦جؽأ ٬ةمل اتلٞؽيؿ أم  اكف ٦ذٮٝ
يح ظٞٮؽ كظؿيةت اآلػؿي٨ كظِٛ اجلْةـ ا٣ٕةـ ةمح إىلاحلةصح 

كالرضكريح بلٞةء ف الك٥٤ املعٌل كاتلٕؽديح ادليجيح احلٞيٞيح ٧ةًك
 1املضذ٧ٓ ادلي٧ٞؿايط.
 ؾ صٮدلريٟ ٚيٞٮؿ/٦ةث٢ كيٌيٙ 

 ٧ةركبيح ظضذني أقةقحذني ٨٦ دؿًلية، ك٬كٝج٤خ املع٧١ح األ
ركبيح حلٞٮؽ كاك٩خ ٦ذبلا٧ح ٦ٓ ٝي٥ املع٧١ح األ -1 ٩يح/٧ةأف ا٤ٕ٣
يح اجلْةـ ادلي٧ٞؿايط يف دؿًلية اذلم ٧ةاك٩خ رضكريح حل -2ك .اإلنكةف

اهليبح  ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف. ٥٤ٚ دؿكاأل٥ٔ املع٧١ح اكف رضكرينة دل
 2ال١ربل ل٧٤ع٧١ح داع يف أف تيؽ ٨ٔ امل٪٭ش املذجٓ ٨٦ ٝج٢ اهليبح.

ركبيح حلٞٮؽ كٝؿارات املع٧١ح األ إىلكإذا ٩ْؿ٩ة ٨ٔ ٠ست 

                                                                    
 .٦152ةؾ صٮدلريٟ، ص 1
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٭ة  كاألو٤ت ٦ةدسٮف اهليبح األكرث دٞؽ ٧ةا٣يت رب- اإلنكةف ٨٦ ٩ٔٮ
ؿ كؿ األ٧ةراؾ كاظؽ ٨٦ أمؿي٨/ االظذٚبلثؽ ٨٦ إد -يف ا٣ٕةل٥ احلٮـ

ة  ٕن دلي٫ ثٕي األ٬ؽاؼ كا٣ٕٞةاؽ  ٧ةرب ٦ةأف املع٧١ح ديع أف دلذ٧
ز ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف. ىلع قبي٢ املسةؿ ٚؿنكة أكاخلةوح هل ا٣يت دذض

هلة ثٕي ا٣ٕٞةاؽ ا٣ٛؿيؽة ملضذ٧ٕ٭ة، كيجؽك أف ٬ؾق ا٣ٕٞةاؽ دؽ٧ٔ٭ة 
األمؿ ٠ؾلٟ، ٨٧ٚ ظٜ دك٣ح  ٝؿارات املع٧١ح املٮٝؿة. كإذا اكف

ة هلة أ٬ؽاؼ اع٦ح ٦ٕي٪ح أف دذض ٕن ز ٩ْؿيح ظٞٮؽ أكمك٧٤ح َج
ؤل ة لرشع ا ٚإف كاإلنكةف. ٔك ٞن ة ىلع اهلؽؼ األقُل ك٬ٮ احليةة كٚ

٨٦  اإلقبلَلهلة أ٬ؽاٚنة ٦ٕي٪ح فه َجيٕح املضذ٧ٓ. ٚةملضذ٧ٓ 
ة ٤َيٜ ا٣ٕ٪ةف، ث٢ إف ٕن هل  املٛرتض أ٫٩ دلذ٧ٓ أػبليق ك٣حف دلذ٧

 ٨ ة ٨ٔ ال٤ج٪ح األقةقيح ل٧٤ضذ٧ٓ أال كْل األرسة ٔك دىٮرنا كاًعن
ز ظٞٮؽ أك٠يٛيح دأقحك٭ة. ٚإذا اكف أل٬ؽاؼ املضذ٧ٓ ٬ؾق أف دذض

ح كظٞٮؽ اإلنكةف إذ أ٫٩ ياإلقبل٦اإلنكةف إذف ال دٕةرض ثني ادلك٣ح 
إيؾاء أظؽ، كل١٪٭ة  أكاتلعزي  إىليٞىؽ  ٦ة اإلقبلـ٣حف يف أظاكـ 
  األ٬ؽاؼ اإلجيةثيح اللكيح لئلقبلـ.ثبكةَح د٪ِل

يسٮف وٕت  ٧ةك٦ٓ ذلٟ ٚإف دٛكري ٝؿارات املع٧١ح رب
ا. كاالظذاتل   كركدنا كْل أكرث- حلح اثلة٩يح٧ةىؽيٜ صؽن
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ىط ٨ٔ ظٞيٞح ٦ؽ٬نح بنأف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف  كدٛي
ك٬ٮ أف ذلٟ ا٣ٞة٩ٮف املكُل ثٞة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف يف ٩ْؿ  ثأك٫٤٧

 ٩يح.٧ةيح ٣حف ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف ث٢ ٨ٔ ا٤ٕ٣ركبكاملع٧١ح األ
إف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف يكذؼؽـ ىلع أ٫٩ أقةس تلُجيٜ كد٥ٔ 

لٮيح ك٩يح( ٚةأل٧ة)ظٞٮؽ ا٣ٛؿد كا٤ٕ٣ ٧ة٩يح. ٚإذا كيصؽ دٕةرض ثح٪٭٧ةا٤ٕ٣
ثةلرضكرة ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف  ال يؾ٠ؿق ٩يح. ك٬ؾا ءء٧ةل٤ٕ٤

أ٩٭٥ اغ٤ٚٮف ٨ٔ ٬ؾق احلٞيٞح. ثرصاظح، ثيؽ أ٫٩ ٨٦ الىٕت أف ٩ذؼي٢ 
ؾق االقتس٪ةءات كقٮؼ يؿد داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع ذلٟ ثٞٮهل٥ إف ٬

جٜ ثة ا٣ْة٬ؿيح ل٤عؿيةت ق٥ ادلي٧ٞؿاَيح كظٞٮؽ اإلنكةف دُي
تك٧ط لؤلديةف  -كْل ظضح تكذ٧ي٤٪ة تلىؽيٞ٭ة- ٩يح ا٣يت٧ةكا٤ٕ٣

ٮؿ كاجلةس يف أف يسٮ٩ٮا أظؿارنا. ك٬ؾا ٣حف إال اقذؽالؿ يؽكر ظ
يؽ ليك يسٮف اجلةس أظؿارنا  ٩ٛك٫، ٚ٭ٮ يٞٮؿ أف األديةف الثؽ أف دٞي
رقح دي٪٭٥. ك٨٦ املؽ٬ل أف ٬ؾق احلضح ٗري امل٪ُٞيح كادلااؿيح ةيف مم

ركبيح ا٣يت كوؽرت ثرصاظح ٨٦ ٝج٢ اهليبح ال١ربل ل٧٤ع٧١ح األ
ذ٠ؿت ذات مؿة/ "ٝؽ يسٮف رضكرينة يف املضذ٧ٕةت ادلي٧ٞؿاَيح ظير 

ا أف دذٕةيل األ ة كاظؽن ٕن ديةف املذٕؽدة يف ماكف كاظؽ، كي٧س٤ٮف دلذ٧
ٓ ا٣ٞيٮد ىلع ظؿيح إّ٭ةر ادلي٨  ذٞةد ليك دٮٜٚ ثني مىة٣ط  أكدًٮ األ
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ح، كليك د٨٧ٌ اظرتاـ ٦ٕذٞؽات لك مؼه.  1املض٧ٮاعت املذ٪ٔٮ
اتلرصيط  ٦ٓ ٔؽـ ، ذي٠ؿ أٔبلق ٦ة ث٪ٛف ٣ٞؽ رصظٮا ٕٚبلن 
ح.  ثة٣ُجيٕح املذٕةًر
 ٦ة٨٦ ثٕي ا٣ٕجةرات أٔبلق أف اهلؽؼ ٬ٮ إ ٩بلظِ ثة٢ٕٛ٣

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف  أك٩يح ٧ةا٤ٕ٣ "ادلي٧ٞؿاَيح"، كإف اكف اإٔل
ة يف ربٍ ظٞٮؽ اإلنكةف ٦جةرشة ثةدلي٧ٞؿاَيح، ث٢ يف  ٮظن أكرث ًك

ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف "لرلي٧ٞؿاَيح". ٚةمل ًٌ ٨٦  29دة ةكاٝٓ األمؿ إ٫٩ خيي
بلف ا٣ٕة٣ِل جتزي دٞييؽ ظ ىش ٦ٓ املذ٤ُجةت ٧ةٞٮؽ اإلنكةف تلذاإٔل

كاجلْةـ ا٣ٕةـ كالؿٚة٬يح ا٣ٕة٦ح يف دلذ٧ٓ  ادلٝيٞح لؤلػبلؽ
دي٧ٮٝؿايط. كاجلُٞح ا٣يت ننري إحل٭ة ٬٪ة أ٩٭٥ ال يسذٛٮف ث٧ضؿد 

٩ينة"، ك٣س٨ ٧ةاتل٧٤يط أف ىلع النؼه أف يسٮف "دي٧ٮٝؿاَينة" ك"٤ٔ
ة أف ا٣ٞٮا٩ني ادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣ ٌن يح ٍٚٞ ْل ا٣يت هلة ٧٩ةي٧٤عٮف أي

 ٦ةاحلٜ يف أف دٞيؽ احلؿيةت كدُجٜ ا٣ٞٮا٩ني ا٣يت دٕةرض ّة٬ؿينة 
يججيغ أف يسٮف ٨٦ احلٞٮؽ اإلنكة٩يح ل٤ٛؿد. ك١٬ؾا ٚ٪٧ٮذج ظٞٮؽ 
اإلنكةف مؿة أػؿل ي٧ٌل ىلع ادلكؿ ٩ٮع ظ١ٮ٦ذ٭٥ كٝٮ٦يذ٭٥ ا٣يت 

 جتٮز هل٥.
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 ٧ةكا٣ٌٞةية القيدٕضةف ثةملنةلك  ٩يح٧ةإف ادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣
ة ثٕبلٝذ٭ ٦ةمؿة أػؿل ٔ٪ؽ ثةدلي٨، ك٬ؾا يجؽك  ٧ةيسٮف األمؿ ػةون

ٮع ٔبلٝح  حبٞٮؽ اإلنكةف. كظٮؿ ا٣ٕبلٝح ثني  اإلقبلـصٮ٬ؿينة ملًٮ
 ف/٧ةظٞٮؽ اإلنكةف كادلي٧ٮٝؿاَيح ٠ذت ٚؿي

٨٦ املٕذٞؽات النةإح أف ظٞٮؽ اإلنكةف كادلي٧ٮٝؿاَيح 
. ىلع ٧ةبكجت ػىةاه لك ٦٪٭ ابلٕي ٧ةف ثٌٕ٭٧ةمؿدجُذةف كيؽٔ

أف ادلي٧ٮٝؿاَيح كظٞٮؽ  1993قبي٢ املسةؿ أكؽ إٔبلف ٚيح٪ة يف اعـ 
ابلٕي". ك٦ٓ ذلٟ ٚة٣ٕبلٝح  ٧ةكيٕذ٧ؽاف ىلع ثٌٕ٭ اإلنكةف "يٕـزاف
ينلك ا٣ٞي٥ي املتنةث٭ح اكظرتاـ  ٧ة٦ٕٞؽة، كرب ٦ةظؽ  إىلثني اإلزجني  ت

ة ىلع تنلك ادل ٧ة. كرب٧ة٠ؿا٦ح ا٣ٛؿد أقةس لك ٦٪٭ ٌن ي٧ٮٝؿاَيح أي
٥ ٨٦ أف ٧ةحنٮ ٦تنةث٫ النلك األ٢ٌٚ حل يح ظٞٮؽ اإلنكةف ثةلٗؿ

ٔيح ٧ةيح احلٞٮؽ االصذةثٕي ادلي٧ٮٝؿاَيةت اال٩ذؼةثيح دٛن٢ يف مح
 ٦ةظؽ  إىلد٢ٕٛ ذلٟ ثٕي األ٧ْ٩ح املكتجؽة  ٧ةكاالٝذىةديح، ثح٪

 ٨  ٧ة(. ٣س٨ ادلي٧ٮٝؿاَيح كظٞٮؽ اإلنكةف هل2001ثُؿيٞح ظك٪ح )مي
٦ذ٪ةٚكح. دُؿح ٩ْؿيح ادلي٧ٮٝؿاَيح  ٧ةأقف ٩ْؿيح خمذ٤ٛح كرب

ظٞٮؽ  ٦ةثأ٫٩ النٕت. أ تكةؤالن خبىٮص ٨٦ يججيغ أف حيس٥ كجتيت
اإلنكةف ٚتكأؿ ٠يٙ يججيغ ىلع احلاكـ أف يذرصٚٮا كجتيت ثأف 
٤ٔي٭٥ أف حيرتمٮا ظٞٮؽ اإلنكةف للك ٚؿد. ادلي٧ٮٝؿاَيح ٦ٛ٭ٮـ 
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يح ي١٧٪٭ة أف دجذ٭ٟ احلٞٮؽ ت ادلي٧ٮٝؿا٦َةيع، كاحل١ٮةدم
ٮع ل٤عؽ ٨٦ ٝٮة اإلنكة٩يح لؤلٚؿاد. إف ٦ٛ٭ٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف مًٮ

ٌٓ احل١ٮ -يف قبي٢ ذلٟ- ت، كأل٦٫٩ةاحل١ٮ ت ل٤كيُؿة ٦ةخيي
يؽ ا٣ٞٮة  النٕجيح، ٫٤ٚ ق٧ح دي٧ٮٝؿاَيح. ك٣س٨ ظٞٮؽ اإلنكةف دٞي

ت ادلي٧ٮٝؿاَيح. ك٩تيضح ذللٟ ٦ةٚي٭ة احل١ٮ ٧ةت ث٦ةالرشٔيح ل٤ع١ٮ
ٚإف ظٞٮؽ اإلنكةف اغبلنة حم٧يح ٨ٔ َؿيٜ تىي٪٭ة يف ادلقذٮر. 
كذلٟ ي٪٢ٞ ا٣ٞٮة ٨٦ وة٩يع ا٣ٞؿار الكيةقحني امل٪ذؼجني دي٧ٮٝؿاَينة 

 1يسٮ٩ٮف ٗري ٦٪ذؼجني دي٧ٮٝؿاَينة. ٦ةا٣ٌٞةة اذلي٨ اعدىة  إىل

ضةف اك٩خ ال٤ ٦ةإذف مؿة أػؿل ىلع املؿء أف يتكةءؿ إذ 
ة تس٥ يف وة٣ط ادلي٧ٮٝؿاَيح أـ ال. ٠ذت كاأل ٞن ؾ ٦ةركبيح ظ

 صٮدلريٟ/
ا٣رتًليح ٝؿرت املع٧١ح  يف ٦س٢ ٌٝيح حلًل مة٬ني ًؽ ادلك٣ح"

٤جيح ٦٪٭٥ ز٨٧  أك٤ٕٚينة أ٫٩ الثؽ أف يؽٚٓ أٚؿاد ٦ٕي٪ٮف  ظىت اأٗل
٩يح أل٫٩ يىت يف مىةحل٭٥ ثٕيؽة ٧ةاحلٛةظ ىلع املجؽأ ا٣ٕةـ ل٤ٕ٤

املؽل، ث٧ٕىن أ٫٩ صؿل دلؿل ظس٥ دقذٮرم ٝٮَل يك٧ط ثة٣ٞيٮد 

                                                                    
. يجذٞؽ اجلػةس احل١ٮ٦ػةت االمػرتا٠يح ثأ٩٭ػة األقػٮء يف ا٩ذ٭ػةؾ 72-71ٚؿي٧ةف، وٛعةت  1

٥ْ لرلي٧ٮٝؿاَيح.  ظٞٮؽ اإلنكةف كل١٪٭٥ نكٮا أف االمرتا٠يح يف ٔيٮف ال١سريي٨ ْل النلك اأٔل
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ىلع احلٞٮؽ لرلٚةع ٨ٔ اجلْةـ ادلقذٮرم ا٣ٞٮَل ادلي٧ٮٝؿايط ٨٦ 
 1."ؿ٧ةإقةءة االقذٕ

ٚ٭ؾا ييربز الك ٨٦ فجٍ ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف كاتل٪ةٌٝةت 
يط/ "ٝؽ يسٮف ىلع ادلاػ٤يح ل٤٪٧ٮذج ادلي٧ٮٝؿايط. يٞٮؿ اتلرص

٤جيح أف دٕةين كذلٟ ٨٦ أص٢ ٚؿض ا٤ٕ٣ ف أف ٧ة٩يح ًك٧ةاأٗل
ادلي٧ٮٝؿاَيح ال يكةء اقذؼؽا٦٭ة. ك٬ؾا صؽؿ من٭ٮر يف ٩ْؿيح 
٤جيح ٨٦ إقةءة  ادلي٧ٮٝؿاَيح ك٬ٮ/ ٠يٙ ي٧س٨ ظِٛ إرادة اأٗل

٤جيح؟  اقذؼؽا٦٭ة ٨٦ ٝج٢ اأٗل
خيه ظٞٮؽ  ٧ةركبيح ٦ذؼجُح ٚيكيجؽك أف اجل٧ٕيةت األ

دٌيح ث٭ة  أ٩٭ة يف ثٕي األظيةف اإلنكةف ٦س٤٭ة ٦س٢ أم أظؽ، دلرصح
دؽرؾ أ٩٭ة ٣حكخ  ٨٦ أص٢ األ٬ؽاؼ ا٣ٞٮ٦يح، كيف ثٕي األظيةف

ا٣٘ةيح احلٞيٞيح  ٧ة٩يح كادلي٧ٮٝؿاَيح ٧٬ةا٣٘ةيح امل٤ُٞح كأف ا٤ٕ٣
امل٤ُٞح. كىلع أم ظةؿ ٨٧ٚ امل٭٥ أف دسٮف ٬ؾق اتلؼجُةت كاأل٬ؽاؼ 

 ظٞٮؽ اإلنكةف كاًعح ألم أظؽ يك يٛ٭٥ ا٣ٌٞيح كيٕي٭ة. ٣ٞة٩ٮف
ا  أكثة٣ُجٓ ٝؽ يٞٮؿ أم مك٥٤   إىلأم دك٣ح إقبل٦يح اقت٪ةدن

أ٫٩ ال يججيغ ل٤جكةء اخلؿكج ث٧بلبف ٦٘ؿيح، كيججيغ  ٗري٬ة أكاثلٞةٚح 
ة أال يك٧ط ل٤ؿمٮز ادليجيح ٣٘ري املك٧٤ني ثة٣ْ٭ٮر ا٤ٕ٣ين. ٥ٕ٩ ٝؽ  ٌن أي
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ةؿ أكرث٨٦ أم ٝٮا٩ني ٩ٮٝنخ أٔبلق، كل١٪٫ يسٮف ذلٟ ثٕيؽ امل٪
 ٧ةركبة ٚيأكأٔين أف ا٣ٞٮا٩ني الىةدرة اجلؽيؽة يف ،يجؽك ٦٪ُٞينة ٧ةرب

خيه احلضةب ىلع قبي٢ املسةؿ تؿـ ىلع ا٣جكةء ٣بف احلضةب يف 
هل٨ احلؿيح يف أف ي٤بك٪٫ يف املزنؿ  ٧ةاملؽرقح ثح٪ أكماكف ا٢٧ٕ٣ 

 يف املكةصؽ. أك)ظير ال يؿدؽي٪٫ أكرث الٮٝخ( 
ت احلٞٮٝيح ٦س٢ ٧ةأف ثٕي امل٪ْ إىلك٨٦ املسري أف ننري 

ح ظٞٮؽ األ٤ٝيح كاتةد ٤٬ك٪يك ادلكيل  ٬يٮ٨٦ رايتف ككتل كدل٧ٔٮ
 حلٞٮؽ اإلنكةف أذربت ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٛؿنيس اذلم حيْؿ احلضةب ا٩ذ٭ةاكن 

٤جيح. ك٦ٓ ذلٟ ٚٔل ثةتلأكيؽ رؤيح 1حلٞٮؽ اإلنكةف.  ال تْٯ ثةأٗل
ركبة ٨٦ أكـ ٬ؾق امل٪ةٝنح ٨ٔ صؽؿ احلضةب يف كٝج٢ ػذة

ركبة، كْل ديربز أكاملسري أف ٩ؾ٠ؿ ٔؽة ٌٝةية أػؿل كيصؽت يف 
٬ٮ ثةلٌجٍ  ٧ةد٪ةٌٝةت ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف كجت٢ٕ املؿء يتكةءؿ ٔ

ؾ صٮدلريٟ ٦ةْل ا٣٘ةيح ٨٦ كراء د٤ٟ ا٣ٞٮا٩ني. ذ٠ؿ  ٦ةاهلؽؼ ك
ا ٨٦ ا٣ٌٞةية األػؿل يف ٬ؾا اجله اتل  ةيل/ٔؽدن

كىلع حنٮ ٗري ٦ؽ٬ل جنؽ أف ٩ذةاش ا٣ٌٞةية ا٣ٛؿديح دت٪ٮع 
ا٣ٌٞةية  إظؽلدسٮف احلةالت كالٮٝةآ ٦تنةث٭ح. ٚيف  ٦ةظىت ٔ٪ؽ
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رأل وةظت ٦ذضؿ ل٧٤بلبف ا٣جكةايح ادلاػ٤يح أف مٮّٛح د٢٧ٕ 
ا كأ٩٭ة ثؾلٟ ال جتؾب الـبةا٨ ٚٞؿر  دلي٫ دؿدؽم مبلبف حمتن٧ح صؽن

حم٧١ح االقتب٪ةؼ ا٣ٛؿنكيح المؿأة مةثح أذ٩خ  2003ٚى٤٭ة. كيف اعـ 
يف حم٢ ٤٧ٔ٭ة. كٌل٩خ ٬ؾق املؿأة  اإلقبلَلد٤بف ظضةث٭ة  أف مك٧٤ح

٨٦ ًٝج٢ رشًلح  2002ا٣يت ديؽىع داحلة َة٬ؿم ٝؽ ٚيى٤خ يف يٮحلٮ 
جح ، تكٮيٜ ٔرب اهلةدٙ إلرصار٬ة ىلع ٣بف احلضةب كذلٟ ًؽ ٗر

ا ال يُٰ٘ أوعةب ا٢٧ٕ٣ اذلي٨ يؿيؽك٩٭ة أف د٤بف ظضةثة ٝىرين 
رٝجذ٭ة كأذ٩ي٭ة. كوةدؽ ٝؿار حم٧١ح االقتب٪ةؼ ىلع ظس٥ حم٧١ح 

اذلم يٞيض ثأف ٚى٤٭ة ٨٦ ًٝج٢  2002ديك٧رب  17دٮّيٙ ٚؿنكيح يف 
 ٨ٕ٪ ة". ك٬٪ةؾ أ٦س٤ح ٣جكةء حمضجةت ٦ي الرشًلح "ثة٢َ ثُبل٩ة كاًعن

ة٩ةت كابل٪ٮؾ ك٦٪ْ ٌى لؿٌٚ٭٨  1ت ظٞٮؽ اإلنكةف٧ة٨٦ دػٮؿ احل
ػ٤ٓ ظضةث٭٨. كيف د٤ٟ ا٣ٌٞةية ك٩ْةاؿ٬ة دي٪٢ٞ أيؽيٮلٮصيح ٦جةدئ 

ة  ٌن ا٣ُٞةع  إىلا٣ُٞةع ا٣ٕةـ ا٣يت دُجٜ يف ُٝةع ٔؿيي ٦ٕؿكؼ أي
أف ٬٪ةؾ وٕٮبةت كاًعح إذا ػيىىخ  إىلاخلةص. ثةإلًةٚح 

زا٣خ ػةًٕح  ٦ةػىىخ صـاينة كل١٪٭ة  أككّةاٙ ٦ٕي٪ح يف ادلك٣ح 
 2ل٤ذ٪ْي٥ احل١ٮَل.

                                                                    
 يؽ مٌةؼ.٬٪ة اتلأك 1
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ركبيح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٞٮا٩ني اخلةوح كاتلضةرب األ إف
رقح األديةف ةي١ٛؿ ٚي٫ ا٤ٞ٣ي٢ ك٬ٮ/ ٢٬ مم ٧ةثةحلضةب دثري قؤاالن رب

٦٪٭ة يف ٢ّ احلس٥  اإلقبلَلتْٯ حبؿيح أكرث يف ٢ّ احلس٥ 
٩ْؿ٩ة يف اكٚح وٮر ادلاعيح ٨ٔ  ٦ةين؟ إذا ٧ةا٤ٕ٣ أكادلي٧ٮٝؿايط 
ؾا الكؤاؿ ٝؽ يجؽك ٗؿيجنة. حيرتـ كظؿيح ادلي٨ جنؽ أف ٬ اإلقبلـ
رقح لك ٚؿد دلي٪٫ يف ٢ّ ٦٪ْٮ٦ح اع٦ح ةىلع كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ مم اإلقبلـ
رق٫ ٧ةيف اإلَةر اخلةص ٚةحلؿيح ٤ُ٦ٞح ألم دي٨ أف ي ٦ة٦ٕي٪ح. أ

ا٣ٛؿد ث٧ٛؿدق ك٦٪٭ة اػذيةر ٝةدد٫ املٕ٪حني، كهل رشيٕذ٫ اخلةوح 
ألدجةع  ٦ةح ٧ٔٮكاال٣زتاـ ثٞٮا٩ح٪٫ النؼىيح. ك٬ؾا ءء ٗري ٦ذة

٩يح ىلع اللك ٧ة٩يح. ٚيف املضذ٧ٕةت ا٧٤ٕ٣ةاألديةف يف املضذ٧ٕةت ا٤ٕ٣
رقةت ديجيح ػةوح. كهلؾا ٧ةأف ي٤زتـ ثة٣ٞة٩ٮف ا٣ٕةـ ثؽكف اقتس٪ةء مل

الكجت ىلع قبي٢ املسةؿ يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح ال ي٧س٨ 
٢ُٛ٣ ح يف أمٮر ظٌة٩ح اياإلقبل٦ل٧٤ك٧٤ني أف يُجٞٮا رشيٕذ٭٥ 

ري٬ة إال إذا اك٩خ ٬ؾق األميةء  كا٣ُبلؽ كاجلٛٞح كأمٮر الـكاج ٗك
رقح ٗري ٧ةين، األمؿ اذلم جي٢ٕ ٬ؾق امل٧ةل٤ٞة٩ٮف ا٤ٕ٣ ٧ة٦ة٦ُةثٞح د

كاردة. كيف لك ٬ؾق األمٮر جيت ىلع املك٧٤ني أف يٌعٮا برشيٕذ٭٥ 
حلح ةين. كظىت يف أمٮر املٕةمبلت امل٧ةظىت ي٧ذس٤ٮا ل٤ٞة٩ٮف ا٤ٕ٣
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ٮاليةت ٨٦ الىٕت يف ال، ر٧ةني ابل٪ٮؾ كا٣ٕٞةرات كاالقتس٩كٝٮا
ل٧٤ك٧٤ني أف يذٕةم٤ٮا كٜٚ الرشيٕح ، املذعؽة ىلع قبي٢ املسةؿ

٩يح. ٧ةثةلاكم٢ ثؽكف أف يسٮف ٬٪ةؾ وؽاـ ٦ٓ ثٕي ا٣ٞٮا٩ني ا٤ٕ٣
٩يح ػ٤ٞخ ٧ةيؿل املؤ٣ٙ ٨٦ ػربد٫ أف كإٝيح احلؿيح يف ٢ّ ا٤ٕ٣

رقح ٔٞيؽد٭٥ يف ثبلد ةلٮف ممأكحيوٕٮبةت ٠سرية ل٧٤ك٧٤ني اذلي٨ 
٥ ٨٦ أف ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف كا٧٤ٕ٣ة٤ٔ ٩حني ٧ة٩يح. كبةتلةيل ثةلٗؿ

يؽٔٮف أف رؤيذ٭٥ دٮٚؿ احلؿيح ادليجيح ل٤ض٧يٓ، ٚجؽٝح ٩ٞٮؿ أف 
 إٔٚةهل٥ ْل ا٣يت تؽ ٨٦ احلؿيةت ادليجيح.

إذف ٨٦ الٮاًط أ٫٩ ثة٢ٕٛ٣ دٮصؽ يف ثٕي املضةالت لؤلديةف 
أكرث ٨٦ ا٣ٞة٩ٮف  اإلقبلَلرقح ٔٞةاؽ٬ة يف ٢ّ احلس٥ ةمماحلؿيح يف 
 ين.٧ةا٤ٕ٣

اجلؽؿ  إىل٩يح ثةإلًةٚح ٧ةأذرب٩ة ٬ؾق احلٞيٞح ٨ٔ ا٤ٕ٣ ٦ةإذا 
ؽ٬ل أف جنؽ األمؼةص ذكم ركيب ٨ٔ احلضةب ٤ٚحف ٨٦ املكاأل

ٮف ثٕي -٦٪٭٥ املك٧٤ني ػةوح– ادليجيح اتلٮص٭ةت  يٕةًر
ملع٪ة يف ٬ؾا ال١ذةب أف دُجيٜ "احلؿيح"  ٧ةاالجتة٬ةت املٮصٮدة. كًل

ق أك"كاحلٞٮؽ" يجؽك أ٫٩ يكري ىلع أم ءء ٗري ادلي٨. كأملعخ إيؿي٨ 
ف ز٥ ٧ة٠ذجخ/ "أف دُٰٕ ل٤٪ةس ظؿيح اإلي ٦ة٬ؾق احلٞيٞح ٔ٪ؽ إىل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

363 

 1ف يج٢ُ أ٧٬يح د٤ٟ احلؿيةت."٧ةرقح ٬ؾا اإليةتؿ٦٭٥ ٨٦ احلٜ يف مم
 الرم أحل١ك٪ؽر/ ذ٠ؿق  ٧ةكظٮؿ ٬ؾق اجلُٞح نكتن٭ؽ ث

رقح األديةف اخلةَبح ةجيت أف دٕين ظؿيحي ادلي٨ احلؿيح يف مم
كامل٘ةيؿة ل٤عٞةاٜ ادليجيح؛ كظؿيح دسٮي٨ اجل٧ٕيةت جيت أف دٕين 
ؿاض ػةَبح. ٣س٨ ٬٪ة دس٨٧  ظؿيح مؿاٚٞح اخلةَبني كأٗل
املنلكح، كْل أف أم دٛكري ٤ٚكيف لؤلػبلٝيح الكيةقيح قٮؼ يأػؾ 

ة ٛن  ٣2حف ذلٟ. ٦ة٬ٮ ظٜ كٝي٥ ك ٦ةبنأف  ثةلرضكرة مٮٝ
أص٭ـة ظٞٮؽ  ا٣يت تن٢٧ ركبةأككيف ٌٝيح احلضةب ٚإف أ٧ْ٩ح 

٬ٮ ػُأ يف دٕجري  ٦ة٬ٮ ظٜ ك ٦ةأػؾت دكر ادلك٣ح يف دٞؿيؿ  ،اإلنكةف
 النؼه ٨ٔ دي٪٫. 

ة  ثةثة ا٣ٛةدياكفكأػريا صةء رأم  ٌن ث٪ؽ٠خ الكةدس ٔرش أي
ة ظٮؿ ٬ؾق ا٣ٌٞيح ٔ٪ؽ الؿب  إف ا٣تكة٦ط اذلم جي٢ٕٝةؿ/ " ٦ةمنةث٭ن

ٌٝيح رأم ػةص، ك٣س٨ يكتسجي٫ ٨٦ احليةة ا٣ٕة٦ح ك٨٦ كاٝٓ 
٪ؽ٬ٮ إال ٩ٛةؽ ك٣حف ت ٦ةظيةد٪ة  ٩ٛك٫  جي٢ٕ اإلنكةف ٦ةكةحمنة... ٔك

 3الكيؽ الٮظيؽ هلؾا ا٣ٕةل٥ كقيؽ ٩ٛك٫ ٚبل ماكف ل٤ٕؽؿ.
                                                                    

 .88ق، صأك 1

 .  148أحل١ك٪ؽر، ص 2
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ٔم  إىلضؽيث اتلفتري ةني ضػيد ٌَ األضاديد اجلتٔيث  الـؽ
 الاكرحُٔيث

ا ٨٦ ظةدزح ةإف األظؽاث ا٣يت صؿت يف الك٪ٮات امل ًيح ثؽءن
ف رمؽم كظىت األظؽاث األػرية دُٰٕ ثةتلأكيؽ ا٩ُجةاعن أف ٧ةق٤

 ح دجذ٭ٟ ٦جةدئ ظؿيح اتلٕجري كالالكـ. قٮؼياإلقبل٦الرشيٕح 
ٮع يف ٬ؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ٤ٔ ٩يح ٩ْؿيح، ٧ةيي٪ةٝىل ٬ؾا املًٮ

ؿ ا٣ٌٞيح احلؽيسح األكرث إزةرة كأػرينا احلؽير أكؽ ذلٟ د٪يتجٕ٭ة ثٕ
 ػبلؿ ٦٪ْٮر ٝة٩ٮين حلٞٮؽ اإلنكةف ىلع ٬ؾق ا٣ٌٞيح. ٨٦

 ْو ضؽيث اتلفتري ضق ٌَ ضلٔق اإلنفان؟
 /٠ذت ا٣ٛي٤كٮؼ كاملؤ٣ٙ ابلةرز قذة٩ٌل ٚحل ٠ذةثنة ثٕ٪ٮاف

أمؿ ال ثأس ث٫  ك٬ؾايكُل حبؿيح اتلٕجري... ٦ة"ال يٮصؽ 
  ٠There's no such thing as free speech... and it's aؾلٟ"

good thing too.  /  كيف ٦ٞةث٤ح ٫ٕ٦ رشح رأي٫ ٝةابلن
ٓ اعـ، ٚةلالكـ احلؿ ٔ٪ؽق ٬ٮ/ لك  يجًف  ٦ةدىٮر ٦ي٤ذٮف هل ًك

ثٕؽ دٞؿيؿ أماكؿ الالكـ ا٣يت ال يك٧ط ثةخلٮض ٚي٭ة. "٧ٚ٪ُٞح الالكـ 
ال جيت  ٦ةق؛ يجؽأ لك ٚؿد ثذعؽيؽ د٥ اقتجٕةد ٦ةاحلؿ" دربز ىلع ػ٤ٛيح 

 أف يٞةؿ، كخببلؼ ذلٟ ٚبل ٚةاؽة يف اتلعؽث يف لك ءء.
٦سةؿ آػؿ/ ٨٦ ثني أثؿز ٦٪ةرصم ظؿيح اتلٕجري يف ٬ؾق ادلك٣ح 
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٠٪ةٝؽ مٮقيٌف  وعيف ٦ٕؿكؼ ك٬ٮ ٩ةت ٬يجذٮؼ. ٩ةت ٬يجذٮؼ
اكف الالكـ  ٧ةخمذه يف اجلةز ك٬ٮ مم٨ يؽ٧ٔٮف ظؿيح اتلٕجري ٦٭

ظٞرينا. ك٣س٨ ٦٪ؾ قجذني دؿاصٓ ٬يجذٮؼ ٨ٔ  أكٔؽكا٩ينة  املٕينُّ 
ٓ ظؽكد بلٕي اجلة٦ٕةت ا٣يت تك٧ط ثذؽ ٦ةذلٟ ٔ٪ؽ ؿ أكٝةـ ثًٮ

ة٦ًيَّح. ز٥ ظؽث أف أدخ ثٕي  ٕىةدم ل٤ًكَّ أماكؿ ٦ٕي٪ح ٨٦ الالكـ ال٧ي
كا يذعؽزٮف ٨ٔ "٬ٮاـ ؤظؿـ اجلة٦ٕةت كبؽ إىلت املك٧٤ح املض٧ٮاع

مؿمٮش ثةلك١ؿ( ػؿصخ ٨٦ ال١٭ٮؼ  آك٤ح ل٤جةص٢ )٩ٮع ٨٦ اخلزب
يف ا٣ٕىٮر الٮقُٯ، ك٦٪ؾ ذلٟ احلني كظىت اآلف كْل دىيت ا٣ٕةل٥ 

أٝىؽق ٬ٮ أف للك أظؽ  ٧ةٚ ،ثٕؽكا٬ة." ٚٞةؿ ٬٪ذٮؼ/ إف ذلٟ إٚؿاط
 1دْ٭ؿ يف حلْح األز٦ح؟ أك٦٪ؾ ابلؽايح  ٌٝيحظكةقح يٕرتؼ ث٭ة

ي ٬٪ةؾ ثٕ اإلقبلَليع ٧ة٨٦ الٮاًط أ٫٩ يف اإلَةر االصذ
٬ٮ احلةؿ يف أم دلذ٧ٓ آػؿ. كا٣٘ؿض  ٧ةىلع ظؿيح اتلٕجري، ٠ ا٣ٞيٮد

ا. ٤ٚحف ل٧٤ؿء ظؿيح ىلع  كاهلؽؼ ٨٦ كراء ٬ؾق اتلٞييؽات كاًط صؽن
أف خيٮض يف أٔؿاً٭٥.  أكقبي٢ املسةؿ يف أف ي٭ةص٥ دي٨ اآلػؿي٨ 

كبةملس٢ ٤ٚحف ل٧٤ؿء ظؿيح يف إّ٭ةر املٮاد اإلثةظيح ٨٦ أم ٩ٮع كذلٟ 

                                                                    
صؿيخ ٦ٓ قذة٩ٌل ٚحل. ال يٮصؽ ٦ة" 1

ي
 يكُل ظؿيح اتلٕجري" ٦ٞةث٤ح أ

-humanities review.org/archive/Issue http://www. australian(
February-1998/fish.html) 
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 ١1ٮف األػبليق ل٧٤ضذ٧ٓ.لىة٣ط امل
ا ٧ةثني ظؽزني ٦ذ ٨٦ املسري ٬٪ة أف ٩ٞةرف ك٩ٮازف يـي٨ صؽن

٦٪ٓ ظؽير ٨٦ أظةدير اجل   ؿ خبىٮصك/ املٮٝٙ األ٧ةكحن٤٤٭
 ل٤٪   كاثلةين خبىٮص اإلقةءة  يف الىٮر

يرشت يف اجلؿااؽ. إف ردكد األٕٚةؿ ىلع ٬ؾي٨  الاكريسةدٮريح ا٣يت ن
ٗيةب رد ا٢ٕٛ٣ يْ٭ؿ مؿةأػؿل أف ظٞٮؽ اإلنكةف يف  أكاحلؽزني 

ٓ ػُري ٚٔل دجؽك يف ثٕي األظيةف ٦ذٕكٛح كبٕي األظيةف  ًك
 لرلي٨. دجؽك٦ٕةديح
 
 

                                                                    
ري٬ةال مٟ أف املؿء ٝؽ يجة٣ٖ ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ دٞييؽ ظؿيح اتلٕجري  1 . ٨٦ املسػري أف ننػري ٗك
، ا٣يت The Adventures of Huckleberry Finnأف ركايح "٦٘ةمؿات ٬لكجريم ٚني"  إىل

ػح يف ا٣ٞػؿف ا٣ٕرشػي٨. "يف دمٕيػح امل١ذجػةت  أ٣ٛ٭ة ٦ةرؾ دػٮاي٨ ْل أظػؽ أكػرث ال١ذػت امل٧٪ٔٮ
كصػةء ٠ذػةب  ،2000 إىل 1990 ٦ػ٨ اعـٝةا٧ح مةم٤ح ألكرث ٦ةاح ٠ذػةب مؿاٝػت األمؿيسيح ٬٪ةؾ 

ل ا٣ٕة٦ػح ىلع ٬ػؾا ال١ذػةب اذلم أك٦٘ةمؿات ٬لكجريم ٚني يف املؿدجح اخلةمكح. ك٨٦ ثٕي الن١
ذت ٦٪ؾ ق٪ٮات ٔؽيؽة ك٦ةت مؤ٫ٛ٣ يف اعـ   اٚػرتاءاتىلع  حيذػٮمأ٩ػ٫  إىلأ٩ػ٫ ثةإلًػةٚح  ٠1910ي

ي٥ ا٣ٕؿٚيح ٗػري ممس٤ػح ٚيػ٫  كاملٞؽقةت  كتٞري النٕةاؿ  ٔ٪رصيح  ًٞ ٪ٙ ٚإف املٕرتض أمةر أف ا٣ ٔك
ححٞةٚيػػػػػال دػػػػػؿايع احلكةقػػػػػيح اثلكأف الؿكايػػػػػح  ىلع ثػػػػػح ٝةؿال ". ا٩ْػػػػػؿ "مٮقػػػػػٔٮ
جلٮ٩ةزةف صؿيني ك٩ي١ػٮالس ج. اكركحلػؽس  Encyclopedia of Censorshipاملُجٮاعت"

 .5( صFacts On File, Inc ،2005)٩يٮيٮرؾ، رشًلح 
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 ضؾؽ ضػيد ٌَ أضاديد اجليب 
٧خ ثٕي ٦٪ْ 2008اػؿ اعـ أكيف  ت اجل٪ةح احل٧يين يف ٧ةأٗر

الٮاليةت املذعؽة دمٕيح ا٣ُبلب املك٧٤ني يف صة٦ٕح ص٪ٮب 
ٛٮر٩ية ىلع إزا٣ح ثٕي األظةدير "املٕةديح" ٨٦ مٮٝٓ امل٪٧ْح اذلم اكحل

حبؿيح  ٬ٮ تخ راعيح اجلة٦ٕح. ٬ؾق اجلة٦ٕح ْل ٦٪٧ْح ػةوح كدذ٧ذٓ
ا٣ٛن٢ اتلةـ ي٤ٌف ثة٢ٕٛ٣  أكرث يف ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٌٞةية، ك٣س٨ يجؽك أف
 ثٕي الٌٮء ىلع كٝةآ "ظٞٮؽ اإلنكةف" احلٮـ.

ف ظير ٦ة٨ٔ أظؽاث آػؿ الـكاألظةدير املٕ٪يح ٬٪ة دذعؽث 
قذ١ٮف ٬٪ةؾ ظؿب ثني املك٧٤ني كاحل٭ٮد. ك٩ه أظؽ ٬ؾق األظةدير 

ًلَّ  ٮؿى اً وى فَّ رىقي
ى
/  -ركل ٔجؽ ا ث٨ ٧ٔؿ ٧ة٠ أ ٝىةؿى

ٍك٧٤ًيٮفى  ٥ي ال٧ٍي ذي٤ي٭ي ٍٞ يى ٮدى، ذى ٮفى احٍلى٭ي ٍك٧٤ًي ةد٢ًى ال٧ٍي ٞى ىتَّ حي حي ظى ٔى ة ـي الكَّ ٮ ٞي "الى تى
ٍذىجً  ىتَّ خيى ؿي ظى ٮؿي احٍلىضى ٞي يى ًؿ، ذى ضى ًؿ كىالنَّ ٮًدمُّ ٨ٍ٦ً كىرىاًء احٍلىضى  أكئى احٍلى٭ي

 ." ٕىةؿى ٚىةٍرذي٫ٍ٤ي ذى ٤يًٍف، ذى ٮًدمٌّ ػى ٭ي ا حى ؾى جٍؽى اً ٬ى ٍك٥٤ًي يىة خى / يىة مي ؿي ضى النَّ
 ،٬ؾا ا٣ٞٮؿ كاٝٓ ظؽث يف املكذٞج٢ يف يىٙ اجل  

 يؤ٨٦ ث٭ة ثٕي ا٣يت The Rapture ٦س٫٤ ٦س٢ ٝىح ابلٕر اجل٭ةيئ
اجلىةرل أف دميٓ اجلةس قي٭١٤ٮف كيؽمؿكف. ٚبل يٮصؽ أمؿ ثٞذ٢ 
٬ؤالء اجلةس احلٮـ كال أمؿ ثةقذٕضةؿ ذلٟ ا٣ٞذةؿ. ك٦ٓ ذلٟ ٚٞؽ 
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٬ؾق ثٞٮة تلربيؿ اهلضٮـ  ت اجل  ٧ةظؿؼ ابلٕي لك
أف  إىلىلع املك٧٤ني كإراغ٦٭٥ ىلع إزاتل٭ة. كٝؽ أمةر ديٛيؽ ٬ٮركيزت 

ة  دؽٔٮ املك٧٤ني ٣ٞذ٢ احل٭ٮد٬ؾق األظةدير  َن ىلع أذجةر أف ٬ؾا رش
ف "مؿًلـ ديٛيؽ ٬ٮركيزت ل٤عؿيح" ٦ٓ مؿًلـ أككٝؽ دٕ 1ل٤ؼبلص."

"خينيةف كصٮد دٔٮة لئلثةدة  ٧ةقي٧ٮف كيكح٪سةؿ ل١ذةثح مكٮدة أل٩٭
 2ٔيح ىلع قريٚؿ صة٦ٕح ص٪ٮب اكحلٛٮر٩ية".٧ةاجل

ؾؼ احلؽير ثة٢ٕٛ٣ ٨٦ املٮٝٓ، ك٣س٨ ٬ؾا احل ؽث كٝؽ ظي
ثؿ٦ذ٫ ٦ٓ اتلعؿيٙ اهلةا٢ ل٧٤ٕ٪ةق أزةر ثةلاكد ظؽيسنة يف الكةظةت 

بل٦يح؛ كرب ظؿًلح  أكدٮٝٓ ابلٕي أف يثري ذلٟ صؽالن ىلع األ٢ٝ  ٧ةاإٔل
ت ا٣ُبلثيح األػؿل ٨ٔ النلك ا٣ٞةدـ ٨٦ ٧ةإٔبل٦يح ٨٦ ٝجى٢ امل٪ْ

                                                                    
٥ ٦ػ٨ ػػبلؿ ٠سري ٨٦ اجلىةرل اذلي٨ يؤ٦٪ػٮف أ٩٭ػ اق ثنيوؽ اجلٮع ٨٦ اجلٞةش جيؽ٬ؾا  1

٧ةؿ   Armageddon ٝػؽكـ ٭ػ٥ ثػؾلٟ يكػ٭٤ٮفٚدك٣ػح إرساايػ٢  كصػٮد٦س٢ د٥ٔ ثٕي اأٔل
ٮدة املكيط. ا٩ْؿ ٗػؿيف ٬ةلكػي٢/ دُٮيػٓ يػؽ ا/ ملػةذا يىػٌل املبليػني  /)املٕؿًلح احلةق٧ح( ٔك
 Forcing God's Hand: Why Millions Pray for aث٧نػػٞح ٝجػػ٢ دػػؽ٦ري ا٣ٕػػةل٥

Quick Rapture... and Destruction of Planet earth  ،(2002)٦ُجٮاعت آ٦ة٩ة 

رب٧ة جتؽ دٛةوي٢ ٬ؾا احلػؽث كاالد٭ة٦ػةت الاكذثػح ٚي٧ػة خيػه ٬ػؾا احلػؽير ىلع ٬ػؾا  2
-http://www.reutrcohen.com/2008/08/usc-provost-ordersاملٮٝػػػػػٓ

usc-msa-to-remove.html. ٨٦ الٮاًط أ٫٩ ال يٮصؽ دٔٮة لئلثةدة اجل٧ةٔيح يف احلػؽير .
إمةرة ٚي٫ أف ذلٟ ٤ُ٦ػت ل٤ؼػبلص. كٝػؽ يسػٮف ذلػٟ ا٣ٞذػةؿ ٦ػ٨ ٝجيػ٢ دٚػةع  حأي ظىت أك

 املك٧٤ني ٨ٔ أ٩ٛك٭٥.

http://www.reutrcohen.com/2008/08/usc-provost-orders-usc-msa-to-remove.html
http://www.reutrcohen.com/2008/08/usc-provost-orders-usc-msa-to-remove.html
http://www.reutrcohen.com/2008/08/usc-provost-orders-usc-msa-to-remove.html
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 أماكؿ ظؿيح اتلٕجري اذلم قذ٧٪٫ٕ اجلة٦ٕح.
إزا٣ح ٬ؾا احلؽير ٨٦ مٮٝٓ د٤ٕيِل ١٬ؾا ث٤ٖ ث٭٥ األمؿ أف 
ّ٪ٟ ثؿد٥٬ ىلع ٠ؿدٮف يىٮر  ٧ةيف دلذ٧ٓ يؤ٨٦ ثػ "ظؿيح اتلٕجري"، ٚ

ا  ة أف  اجل  حم٧ؽن ٞن ثُؿيٞح ٔؽاايح، كٝؽ ٔؿؼ مكج
ٔ٪ٙ!؟ قي١ٮف ٬ؾا  إىلٌٗت اعرـ كٝؽ يٞٮد  إىلذلٟ قيؤدم 

ٮع امل٪ةٝنح اآلديح.  احلؽث مًٮ
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ٔم الاكرحُٔيث ىلع صفطات  ليِيب  اإلـاءة يف الـؽ
 اجلؽائػ

بلـ  ،ؿ اذلم دس٧٤٪ة ٔ٪٫ آ٩ٛةكيف ٦ٞةث٢ احلؽث األ ا٬ذ٥ اإٔل
رًليح ا٣يت أقةءكا ٧ةثذُ٘يح نرش الؿقٮـ الاكردٮ٩يح يف املضبلت ادل٩

 كوٮركق ىلع أ٫٩ إر٬ةيب، كذلٟ ألقجةب ٔؽة. ٚي٭ة ل٤٪  
ثٮقنت" ازين نرشت صؿيؽة "يٮال٩ؽس  2005يف قبذ٧رب اعـ 

حبضح أ٩٭٥ اك٩ٮا يٕة٩ٮف  اكردٮ٩ينة ٨ٔ اجل   ٧ةٔرش رق
خيه احلؽير ٨ٔ اجل  حم٧ؽ  ٧ة٨٦ الؿٝةثح ىلع املُجٮاعت ٚي

 .ثٕجةرة أػؿل يجؽك أف ا٣٘ؿض اتلةـ ٬ٮ إّ٭ةر ظؿيح  أك
 1اتلٕجري ٠عٜ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف.

٩ٞؽان اذلم ي٧س٢ ثة٢ٕٛ٣  الكؤاؿ اتلةيل امل٭٥، إىلك٬ؾا يٞٮد٩ة 
ا٣ٛةاؽة املؿصٮة ٨٦ دٞؽي٥ "ظٞٮؽ  ٦ةجلْؿيح ظٞٮؽ اإلنكةف ٠لك ك٬ٮ/ 

                                                                    
٬ؾق الؿقٮـ الاكردٮ٩يح كبٕي الػؿدكد ا٩ْػؿ ٬يػٮ٨٦ رايػتف  إىلاألمٮر ا٣يت أدت مل٪ةٝنح  1

ككتػل/ "أقػػب٤ح كردكد ظػٮؿ الؿقػػٮـ الاكردٮ٩يػػح ادل٧٩ةرًليػح كظؿيػػح اتلٕجػري" ىلع ٬ػػؾا املٮٝػػٓ/ 
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/02/15/denmar1

2676.htmٚعػه ٝػة٩ٮين ٣ٌٞػيح الؿقػٮـ  -ادل٧٩ةرؾ ،رامي٢ قةلٮـ، "أ٩خ أ٣ٞيخ ٝ٪ج٤ح يلعَّ  ؛
بلٝذ٭ة ثةجل  حم٧ؽ كالرشيٕح  الاكردٮ٩يح كردكد االٕٚةؿ ٤ٔي٭ة، ركجتػؿز لرليػ٨  دل٤حيح" اإلقبل٦ٔك
ـء اثلة٨٦، ػؿيٙ  ٦ػ٨ ادل٧٩ةرًليػح  يحالاكريسةدٮرالؿقٮـ (؛ آ٩ة ثي٤ني قٮاج، "2006كا٣ٞة٩ٮف )اجل

 Totalitarianا٣ٕػػػةل٥ ا٣ٕػػػؿيب"، احلػػػؿٌلت االقػػػتجؽاديح كاأل٧ْ٩ػػػح الكيةقػػػيح ٦٪ْػػػٮر

Movements and Political Regimes  ـء الكةثٓ، ر٥ٝ  (.  2006، قبذ٧رب 3)اجل

http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/02/15/denmar12676.htm؛
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/02/15/denmar12676.htm؛
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اإلنكةف" كادلٚةع ٔ٪٭ة ٦ٓ أ٫٩ يف الٮاٝٓ دجؽك أ٩٭ة ل٥ تك٭٥ يف ٠ؿا٦ح 
 اإلنكةف كرٚة٬يذ٫، ثةقتس٪ةء د٤ٟ ا١ٛ٣ؿة ا٣٘ةمٌح ثأف املؿء هل ظٜ؟

 اإلغار اىلأُين
ـ٥ٔ لك ٨٦ ي٨ُٕ  اجل  حم٧ؽ  أك اإلقبلـيف  ي

ذٞةد. كرب٧ةأ٫٩ ي يسٮف  ٧ةرس ظ٫ٞ يف ظؿيح اتلٕجري كالؿأم كاأل
ة إذا  ٕن ٮع يف اإلَةر ا٣٘ؿيب. يف ٩٭ةيح ي٪ةيؿ  إىل٩ْؿ٩ة  ٦ةذلٟ ٦ٞ٪ املًٮ

٣ح إوؽار ٝة٩ٮف جي٢ٕ ازدراء أكٚن٤خ ظ١ٮ٦ح ث٤ري يف حم 2006
ا٣ٕٞةاؽ كٝةدة األديةف صؿي٧ح ثؽاٚٓ ال١ؿا٬يح. ٚيف ٦ٞةث٤ح ٦ٓ إذأح 

ف مرشكع ةاعرض أظؽ أٌٔةء ا٣ربمل 2006ٚربايؿ  1يف  يب يب يس
كأمٮاهل٥  األٚؿادا٣ٞة٩ٮف ٝةابلن ثأف ا٣ٞة٩ٮف ٤ٔي٫ أف حيِل ظيةة 
أ٫٩ ال ا٩ذ٭ةؾ  ةك٣س٨ ال ظةصح يف ظِٛ "منةٔؿ٥٬"؛ ١٬ؾا َةمل

يؿيؽ.  ٧ةيل ل٤ٛؿد ٚؤلم أظؽ احلؿيح يف أف يٕرب ٦ٔة أكصكؽم 
 األٚؿادملٞجٮؿ احلةيل ىلع ظٞٮؽ كي١ٕف ٬ؾا االجتةق اتلأكيؽ ا٣٘ؿيب ا

ٔيح. ث٢ إ٫٩ ٔٞت ا٣زناع ظٮؿ الؿقٮـ ٧ةيف ٦ٞةث٢ الؿٚة٬يح االصذ
رصح ابلٕي ثٛؼؿ ث٢  الاكردٮ٩يح ا٣يت تكؼؿ ٨٦ اجل  

 كبٕضؿٚح أف هل٥ احلٜ يف الكؼؿيح ٨٦ الؿب إذا أرادكا.
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ٕيح، ك٦ٓ جتة٢٬ ػُٮرة  ٦ةكأينة  اك٩خ احلٞٮؽ ا٣ٞة٩ٮ٩يح الًٮ
اذلم حيؽث إذا أدت ٬ؾق  ٧ةاألق٤ٮب اذلم دذ٥ ث٫ ٬ؾق اإل٬ة٩ةت، ٚ

احل٧١ح  ٦ةرضر ك٬ضٮـ ىلع احليةة كاألمٮاؿ؟  إىلاتلرصحيةت ثة٢ٕٛ٣ 
"أذل" ٦ٓ تؿي٥ األذل ٩ٛك٫؟  إىلح ثػ "أقجةب" دؤدم ٧ة٨٦ كراء الك

الكيةرة يف ظة٣ح ق١ؿ أمؿ مكذ٭ض٨ يف  ىلع قبي٢ املسةؿ ٢٬ ٝيةدة
كٚٞؽاف  ،رضر إىل٩ٛك٫ أـ أ٫٩ حمؿـ ثة٣ٞة٩ٮف ٍٚٞ أل٫٩ ٝؽ يؤدم 

 ؿ؟ةامل أكاجلٛف 
ال يٕين  ٦ةكبة٣ُجٓ ىلع أيح ظةؿ ٚإف إصةزة ا٣ٞة٩ٮف ألمؿ 

 ظىت أ٫٩ ظ١ي٥. كيف ابلحبح ا٣يت ٩ٕحن٭ة ظةحلنة أكثةلرضكرة أ٫٩ أػبليق 
ُْٔل. ال يججيغ ىلع املؿء أف يكذؽيع دٕذرب ٬ؾق ٌٝيح ذات أ٧٬يح 
قٟٛ  إىل ٧ةمؤذيح ٝؽ دؤدم ظذ أكظٞٮ٫ٝ دٚةاعن ٨ٔ إٔٚةؿ ث٘يٌح 

ظؽث يف  ٧ة٠،ء. ٤ٚحكخ ا٣ٌٞيح ٌٝيح إوؽار ٝٮا٩ني صؽيؽة٦ةلرل
ا٣ٌٞيح ٌٝيح اػذيةر امل٪٭ش ا٣ٞٮي٥ أػبلٝينة الدجة٫ٔ،  ٧ةإجن٤رتا، إ٩
 املذ٢ٕٞ ل٤ك٤ٮؾ ٚي٫.  كاألق٤ٮب

 ٥ ٨٦ ة ٣ٞة٩ٮف ظٞٮؽ كبةلٗؿ ٞن ذلٟ، ٚيف الٮٝخ ٩ٛك٫، كَج
٦٪ٓ أ٦سةؿ د٤ٟ الؿقٮـ الاكريسةدٮريح اكف  ٚإف، ركيبكاإلنكةف األ

يججيغ أف ال يٕؽ ا٩ذ٭ةاكن حلٞٮؽ اإلنكةف ىلع األ٢ٝ ٦ٓ كصٮد ٌٝةية 
ٝي٧خ دٔٮل

ي
ري٬ة يف ٚ٪٤٪ؽا أ  أػؿل قةثٞح. ٚيف ٌٝيح ٬ريدـبريج ٗك
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٩ةدلنة د٤ٛـيٮ٩ينة يجعر يف ٌٝيح ًؽ ادلك٣ح املٕ٪يح أل٩٭ة أدا٩خ ثؿ
يح األػبلؽ ا٣ٕة٦ح. ٧ةالنؾكذ. كٌلف دٚةٔ٭٥ أف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ اكف حل

دة اتلةقٕح ةكأٝؿت جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف أف ادلك٣ح املٕ٪يح ل٥ دجذ٭ٟ امل
ث٢ رصظخ  اخلةص ثةحلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيحا٣ٕ٭ؽ ادلكيل ٔرش ٨٦ 

 أكرث ٨٦ ذلٟ ثٞٮهلة/
الن أف األػبلؽ ا٣ٕة٦ح فذ٤ٙ اػذبلٚنة أكيججيغ أف يبلظِ 

ة، كال يٮصؽ ٦ٕيةر ٝةث٢ ل٤ذُجيٜ ثٮص٫ ا٧ٕ٣ٮـ. ذلا ٚي ٕن خيه  ٧ةكاق
 1ذلٟ يججيغ أف ي٧٪ط ٬ةمل ٨٦ االصذ٭ةد ل٤ك٤ُةت ا٣ٞٮ٦يح املٕ٪يح.

ًؽادلك٣ح األيؿجلؽيح أيؽت  يح مٮريفة ىلع ذلٟ يف ٌٝكٔؤل
ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف ٝؿارنا حيْؿ ثؿ٩ةدلنة ديجينة جتةرينة يف كاملع٧١ح األ

اتلٛؿٝح، كٚي٫ مؿااعة ل٤ذةريغ  إىلٝؽ يؤدم  أيؿجلؽا ىلع أقةس أف ذلٟ
 2خيه الرصاع ادليين. ٧ةاملٌُؿب أليؿجلؽا ٚي

 

                                                                    
 .231ديؿف، ص٦ٞذبف ٨٦ ثة 1
 .168-167صٮدلريٟ، وٛعةت  ا٩ْؿ ٦ةؾ 2

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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حلييػ ضؽيث ذا جيب اعػؽ اىتلٔيّ والفغؽيث يف اإلـالم/ مل
 اتلفتري؟

بلـ هلة  ال مٟ أف الىٮر كاآلراء النةإح ا٣يت دٕؿض يف اإٔل
د٭ة. كيف ٌٝةية ٔؽيؽة تنلك ٬ؾق األمٮر كيع ا٣ٛؿد ل٤ٮاٝٓ، القي  ٧ةٝٮَّ

كيف الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح أكرث ٨٦ - أف ٠سرينا ٨٦ ا٣٘ؿبحني
ٚإ٩٭٥ جيؽكف  ل٥ يكجٜ هل٥ اتلٕةم٢ ٦جةرشة ٦ٓ املك٧٤ني، كذلا -ركبةأك

بلـ تل٪٧يح إدرا٠٭٥ ٨ٔ  أ٩ٛك٭٥ م٤ـ٦ني ثأف يٕذ٧ؽكا ىلع اإٔل
ف ٧ة٣رت حلجاري٪ة/ "الظِ ك-كاملك٧٤ني. يٞٮؿ ٩ة٠ٮس كدٮريف اإلقبلـ
جيؿم  ةق٪ح دٞؿيجنة كٝج٢ ّ٭ٮر اتل٤ٛـيٮف أف ٦ٕؿٚح اجلةس مل ٦55٪ؾ 

أ٤ٗج٫ ثُؿيٞح ٗري ٦جةرشة ٨ٔ َؿيٜ  يتنلك ظٮهل٥ يف ا٣ٕةل٥
كأف الىٮر ا٣يت يف خميبلد٪ة ْل ٩تيضح كاٝٓ كى٬ًِلٌ ٦٪١ٕف  الىعةٚح،
 1يف األػجةر."

٫  ٦ةٚةلىعةٚح ت٢٧ ىلع اعدٞ٭ة مكؤكحلح ْٔي٧ح، ك دًٕؿ
٫ ٝؽ يٞٮد يف ٩٭ةيح املُةؼ   أكمٮت  أكٝؿارات ظيةة  إىلكَؿيٞح ًٔؿ

ق٥٤. إف الؿقٮـ الاكريسةدٮريح الكيةقيح كالىعةٚح  أكظؿب 
                                                                    

األمػؿيسيني املكػ٧٤ني ٝجػ٢ كبٕػؽ  دػأَريري٪ػة، "-قاكر دػٮريفأكثؿجييخ ؿ. ٩ة٠ٮس ك 1
ثحجة ٩ٮريف، ك٦٪ذةصٮ ٠ريف ك٦ةريٮف صٮقخ )حمٞٞػٮف(. تنػ١ي٢  /ٔرش ٨٦ قبذ٧رب"، مٮصٮد يف

ػبلـ اإلػجػةرم كاحل١ٮ٦ػح كاجل٧٭ػٮر  Framing Terrorism: The Newsاإلر٬ةب/ اإٔل

Media, the Government and the Public  ،135(، ص 2003)٩يٮيٮرؾ/ ركد٤يؽج. 
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ص٪ٮف احلؿب إذ أ٩٭٥  إىلح يف أف دٞٮد ادلك٣ح الىٛؿاء ٝؽ دسٮف اكٚي
يكذ٧ي٤ٮف منةٔؿ ا٣ٕٮاـ. كييع ذلٟ أم أظؽ هل ٦ٕؿٚح ثةحلؿب 

يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيسيح  خاألمؿيسيح األقجة٩يح. ٚٞؽ اك٩
ٝيٮل ٝٮيح مى٧٧ح ىلع ػٮض احلؿب ًؽ أقجة٩ية ػنيح اتل٭ؽيؽ 
 Theاألقجةين ىلع األمؿيسيني. كٝؽ اقذؼؽ٦خ لك ٨٦ وعيٛح 

New York Morning Journal  ٙا٣يت اكف يؿأق٭ة كحلةـ را٩ؽك٣(
الىعةٚح الىٛؿاء  ٬The New York Worldةرقخ( كوعيٛح 
٥ ٨٦ أف الؿاحف  ،أقجةين يف ٠ٮبة تلىٮيؿ اًُ٭ةد ٠ي٪ٌل ٦ةىلع الٗؿ

ا مم بلـ اكف مؽيؽن  إىلأدل  ةأراد أف يٞٙ ىلع احليةد، ٣س٨ دأزري اإٔل
ّ٭ٮر دأييؽ مٕ  ْٔي٥ ملكةٔؽة ال١ٮبحني. ك٬ؾا الٌٍ٘ ا٣ْٕي٥ 

 إىلي٨ ٦ةابلةرصح احلؿبيح أف أرق٢  إىل٠ي٪ٌل ٝةدق ٦ةىلع الؿاحف 
كا٩ٛضؿت ٬ؾق ابلةرصح كل٥ تكذُٓ املبلظح يف  1898يف اعـ  ٬ةٚة٩ة

٥ ٨٦ أف ال١سريي٨ ٝةلٮا  ذلٟ الٮٝخ أف تؽد قجت اال٩ٛضةر ىلع الٗؿ
أف ذلٟ اكف بكت منالكت ٦ياك٩ي١يح. كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ٔؿض 

ةؿ ٌٝيح املكؤكحلح  اتلع١ي٥، ك٣س٨ كقةا٢  إىلاألقجةف أف تي
٥ ٨٦ أ٩٭٥ ل٥ حيؽ بلـ ىلع الٗؿ دكا الكجت ادلٝيٜ لبل٩ٛضةر اإٔل

 إىل٤ٚذؾ٬ت أقجة٩ية  ،اقذ٤٘خ ا٣ٛؿوح كنرشت مٕةر "دؾ٠ؿكا ابلةرصح
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اجلعي٥" كاقذ٧ؿت يف دىٮيؿ األقجةف األرشار يف الؿقٮـ 
احلؿب.  إىلالاكريسةدٮريح، كأوجعخ الٮاليةت املذعؽة يف َؿيٞ٭ة 

 ٬ؾق األظؽاث. ٚبل جيت أف ٩ٌيٓ احلٮـ االقذٛةدة ٨٦ دركس
آػؿ ىلع دأزري الىعةٚح ٬ٮ ا٣ٛٞؿة اتلةحلح/ "إف ا٣ٕ٪رصيح  ك٦سةؿ
أذٞةؿ األمؿيسيني احلةثة٩حني أز٪ةء احلؿب ا٣ٕةمليح  إىلا٣يت أدت 

ايح ا٣يت وٮرت ٧ةاثلة٩يح كيدلت صـاينة بكجت و٪ةٔح األٚبلـ الكح٪
ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل ، اغدأكالرشٝيني ىلع ٦ؽار ٔؽة ق٪ٮات ىلع أ٩٭٥ 

كاحلٮـ ثة٣ُجٓ  1صؿااؽ كحلةـ را٩ؽك٣ٙ." ٧ةبكجت الىعةٚح ال قي
يذؾ٠ؿ األمؿيسيٮف أمؿ أذٞةؿ احلةثة٩حني خبض٢. كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ 

بلـ  ي٧س٨ رؤيح ٬ؾق  ٧ةًيح يف ٣ٕت دكر٬ة، ٦٠ةٚإف كقةا٢ اإٔل
زاؿ  ٦ةاحلٞيٞح ظىت ثٕؽ ق٪ٮات ٨٦ ٗـك ا٣ٕؿاؽ، ظير إف ال١سري 
ة ٦جةرشة يف ٬ض َن ت احلةدم ٧ةيىؽؽ أف وؽاـ ظكني اكف ٦ذٮر

 ٔرش ٨٦ قبذ٧رب...
كاجلتيضح، إف ل٥ يس٨ اهلؽؼ ٨٦ ا٣تنٮي٫ الىةرخ 

٪ؽ كالكؼؿيح ؿد  ٦ة٬ٮ جتؿيؽ ا٣ٕؽك ٨٦ الىٛةت اإلنكة٩يح. ٔك جيي
كبٕؽ٬ة ، الىٛةت اإلنكة٩يح ال يٕجأ أظؽ ث٧ؽل ٦ٕة٩ةد٫ ا٣ٕؽك ٨٦

ال ي٧س٨ أف يأدي٫ اإلنكةف يف  ٦ةيكتكيٖ املؿء أف ي٢ٕٛ ٫ٕ٦ 
                                                                    

 .٩152ة٠ٮس كدٮريف، ص 1
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 ا٣ْؿكؼ ا٣ُجيٕيح ٦س٢ أماكؿ اتلٕؾيت املؿكع كاإلذالؿ.

 اىتلٔيّ ٌلاةو اجللػ
كًلسري ٦٪٭٥ ٣حكٮا  ٣حكٮا مك٧٤ني، ٥ْٕ٦ قاكف ا٣٘ؿب

. ذلا ٨٧ٚ اإلقبلـمك٧٤ني أل٩٭٥ ينٕؿكف بيشء ٗري ٦ٞجٮؿ يف 
ال  املذٮٝٓ أف دسٮف دلي٭٥ ١ٚؿة ٨ٔ اجل  حم٧ؽ 

٦ٓ  ر الؿقٮؿ ٩ٛك٫ أكٚي٭ة املك٧٤ٮف. كٝؽ تينةرًل٭٥ 
احل٭ٮد كاجلىةرل كاملرشًلني اذلي٨ ال يؤ٦٪ٮف ث٫، كبٕؽ ٩ٞةم٭٥ ٦ٓ 

ٚبل ي٪ؽ٬ن٨ مك٥٤ ، يٕذٞؽك٫٩ ٦ة٩ٛك٫ ٤ّٮا ىلع  اجل  
ي٥٤ٕ أف أظؽا ٨٦ ٗري املك٧٤ني هل رأم ٨ٔ اجل   ٦ةٗريق ٔ٪ؽ أك

  يؤ٨٦ املك٥٤ ث٫. ٦ةدكف 
ٞةش ٦ٓ ٗري املك٧٤ني/ يٞٮؿ ظٮار ك٩ إف ا٣ٞؿآف يؿظت ثأم

ِِۡعَظةِ  بِٱۡۡلِۡكَىةِ  َرب َِك  َسبِيلِ  إلَٰ  ٱۡدع   ﴿/ إىلا دٕ  ٱۡۡلََسٌَةِ   َوٱلَۡى
ه  ُ ۡ ۡحَسي    ِهَ  بِٱمَِّت  َوَجَِٰدل

َ
َِ  َربََّك  إِنَّ  أ ۡعنَه   َ 

َ
 َسبِينٍِِۦ َعي َضلَّ  بَِىي أ

 َِ  َ ۡعنَه   َو
َ
َتِدييَ  أ ُۡ    .[ 125/ اجلع٢] ﴾ ١٢٥ بِٱلۡى 

٥ٍ ﴿ث٢ إف ا٣ٞؿآف يؽٔٮ مؿارنا ٗري املك٧٤ني  ة٩ىسي ةديٮا ثيٍؿ٬ى ٝي٢ٍ ٬ى
ةًدًرنيى  ٪ٍذي٥ٍ وى  (.75/ ا٣ٞىه ؛64/ اجل٢٧ ؛111/ ابلٞؿة) ﴾إًٍف ٠ي

رتاض ٣حف ىلع ٗري املك٧٤ني  يف  -يف ثرلا٩٭٥ ٧ةال قي -ٚةأل
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رصظٮا  ٦ةإذا اكف  اتلٕجري ٨ٔ آراا٭٥ ٨ٔ اجل  حم٧ؽ 
ة، حبير ي٧س٨  ٌن ث٫ ٩ةثٓ ٨٦ إػبلص كيتك٥ ثة٣ٕٞبل٩يح أي
٦٪ةٝنذ٭٥ ىلع أقةس ٔٞبلين كبإػبلص. إف املك٧٤ني يؿظجٮف ثذ٤ٟ 
امل٪ةٝنح ث٢ يف الٮاٝٓ إف ٬ؾق امل٪ةٝنةت أ٢ٌٚ لئلقبلـ، ألف ٥ْٕ٦ 

أرادكا أف  ٦ة. كإذا اإلقبلـاجلةس يف ا٣٘ؿب دلي٭٥ آراء منٮ٬ح ٨ٔ 
٩ح ٤ٚ٪ة أف ٩ٕؿض هل٥ ظٞيٞح ٦ة٩ح ك٦٪ةٝنذ٭ة ثأ٦ةثأ يٕربكا ٨ٔ آراا٭٥

. ك٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٨٦ مأ٫٩ أف ي٢٤ٞ ظؽة اتلٮدؿ كا٣زناع املٮصٮد اإلقبلـ
ري املك٧٤ني. يف كاٝٓ األمؿ إف ٠سرينا ٨٦  ثني املك٧٤ني ٗك
األمؿيسيني اصذ٭ؽكا يف أٔٞةب احلةدم ٔرش ٨٦ قبذ٧رب يف 

أكرث لئلقبلـ  كأوجط ٬٪ةؾ ٔؿض اإلقبلـاتلٕؿؼ أكرث ىلع 
كاملك٧٤ني. ٧ٚٞةر٩ح ثةقذُبلاعت ٝج٢ كبٕؽ احلةدم ٔرش ٨٦ قبذ٧رب 

 إىل٩ْؿ  ٦ةيؾ٠ؿ ٩ة٠ٮس كدٮرم ري٪ة أف اجل٧٭ٮر األمؿيسٰ ٧ٔٮ
ني املك٧٤ني ٩ْؿة أكرث دٞجبلن ثٕؽ أظؽاث احلةدم ٔرش ياألمؿيس
 ٨٦1 قبذ٧رب.

ٚةملؿء ي١٧٪٫ أف يكذضيت ل٤ضؽاؿ ا٣ٕٞبلين ث٧٪ةٝنح صةدة 
ٞبل٩يح، ٣س٨ ال ي٧س٨ أف دسٮف ٬٪ةؾ إصةثح ليشء ٬ؽ٫ٚ ٬ٮ  ٔك

 الكؼؿيح كاإل٬ة٩ح كاألذل.
                                                                    

 .٩152ة٠ٮس كدٮريف، ص 1
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كػبلوح ا٣ٞٮؿ أ٫٩ إذا أراد ٗري املك٧٤ني أف جيةدلٮا كأف 
ذٞةد ٚةملك٧٤ٮف أكرث اقذٕؽادا  ي٪ةٝنٮا ٌٝةية ادلي٨ احلٞيٞيح كاأل

ـاء ٚبل ي٪ؽ٬نٮا إذا ر إىلا أكإذا جل ٦ةذللٟ. أ ا ٨٦ أكا٣تنٮي٫ كاالقذ٭
املك٧٤ني اقذضةثح ٚي٭ة ٠ؿا٬يح كازدراء. ك٣حف هل٥ ثٕؽ ذلٟ أف 

 يكألٮا/ "ل٥ يسؿ٬٪ة ٬ؤالء؟" ألف اإلصةثح كاًعح.
كيف احلٞيٞح ٬٪ةؾ مؤ٣ٙ دُؿؽ هلؾق اجلُٞح كذ٠ؿ أف ٬ؤالء 

٣ح أكيض ٤ٕٚٮا ذلٟ يف حمةيف امل اذلي٨ َٕ٪ٮا يف اجل  
تلض٪ت احلؽير ٨ٔ ا٣ٌٞةية احلٞيٞيح. يٞٮؿ ٦ي٪ٮ رييٛـ يف ٠ذةث٫ 

ركبة/ أ٣ٙ ق٪ح ٨٦ و٪ةٔح األقةَري يف ا٣٘ؿب" أك"حم٧ؽ يف 
Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western 

Myth-Making: 

اجلىةرل يف ا٣ٞؿكف  اا٢ امل٪ْؿي٨أك٣ٞؽ ثؽأت املنةلك ٦ٓ 
ح، د٤ٟ ا٣ٕٞيؽة ياإلقبل٦أال ي٭ةدمٮا ا٣ٕٞيؽة  الٮقُٯ، ٚٞؽ اػذةركا

ٮظ٭ة، كا٣يت أزةرت ا٣ٕؽيؽ ٨٦ األقب٤ح  الكةظؿة يف بكةَذ٭ة كًك
أ٩٭٥ ل٥ يذ١٧٪ٮا ٨٦ ا٣تن١يٟ  ٧ةاجلرصا٩يح، ٠ املؿبسح بنأف ا٣ٕٞيؽة

يف الك٤ٮؾ املذؽي٨ اذلم يذ٧ذٓ ث٫ ٔٮاـ املك٧٤ني، ك٣س٨ ثؽالن ٨٦ 
لٮا ا٣ٌٞيح ثىٮرة أكٛؿاء، كد٪ذلٟ، قجٞٮا أقٮأ أ٩ٮاع الىعٙ الى

ت ٦ة، دةرًلني لك ءء قٮل ٤ٕ٦ٮاإلقبلـمؼىيح، ك٬ةدمٮا ٩  
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اػذ٤ٞٮا األكةذيت. ٣س٨ املك٧٤ني ىلع  أكظٞيٞح،  قُعيح ظٮؿ أم
اجلة٩ت اآلػؿ ل٥ يكذُيٕٮا أف يٮاص٭ٮا ٦س٢ ٬ؾا اهلضٮـ ث٪ْريق، إذ أف 

 1.ا٣ٞؿآف يأمؿ٥٬ ثأف ي٪ْؿكا ٣ٕحىس ىلع أ٫٩ ٩  ٨٦ ٔ٪ؽ ا
 ل٥ يذ٘ري ٠سرينا ٔرب ا٣ٞؿكف. ءكيجؽك أ٫٩ ء

 اخلالصث
رقةت كا٣ٕةدات تلذٜٛ ٦ٓ ٧ةثٕي ا٣ٞيٮد ىلع امل اإلقبلـيٌٓ 
ذرب أم اإلقبلـكاملى٤عح ا٣ٕة٦ح. ك٨٦ كص٭ح ٩ْؿ  األػبلؽ ا٣ٕة٦ح ، يٕي

٦جنٮر ٦ٕةدو لرلي٨ ٨٦ اخلُٮرة كاتل٭ؽيؽ ث٧اكف. إف ٌٝيح دٞييؽ 
ك٦ُجٞح يف لك دلذ٧ٓ. ك٦ٓ دٞييؽ د٤ٟ د٤ٟ احلؿيةت ٦ٕؿكٚح 

٢ دك٩ٌل يف  احلؿيةت ال يـاؿ ىلع املؿء اظرتاـ احلؿيح ٩ٛك٭ة. كٝؽ ٚىَّ
ا ٚٞةؿ/  د٤ٟ ا٣ٌٞيح دٛىيبلن صيؽن

٬ؾا األمؿ هل أ٧٬يح ػةوح إذ أف ٥ْٕ٦ ا٣ٌٞةية احلكةقح يف 
امل٪ةٝنةت احلؽيسح دربز ٔ٪ؽ مكذٮل اتل٪ٛيؾ. ًٕٚل قبي٢ املسةؿ 

 -دٛكري كدُجيٜ -ااؿة ظٮؿ اإلثةظيح ْل ظٮؿ ٝيٮداجلؽاالت ادل
ظؿيح اتلٕجري. ٚ٘ةبليح ادلكؿ ا٣٘ؿبيح جتزي أم دىٮيؿ ألم ٢ٕٚ صجيس 

٦٭٥(. كدٕةٝت ٦ةال يٕؿض أ أكأ٫٩ ال ينذ٢٧ ىلع كصٮد أَٛةؿ  ة)َةمل
                                                                    

ركبة/ أ٣ٙ ق٪ح ٨٦ و٪ةٔح األقةَري يف ا٣٘ؿب. )٦يػؽاف كامػ٪٨ُ، أك٦ي٪ٮ رييٛـ. حم٧ؽ يف  1
 .10ص(. 2000كام٪٨ُ، ٦ُجٕح صة٦ٕح ٩يٮيٮرؾ/ 
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٭ة  أكٔؽيؽ ٨٦ دكؿ أػؿل ٨٦ يجذش ٬ؾق املٮاد كأمجة٬٭ة   أكيٮٔز
 أكؾا ا٣زناع رٚي ظٞٮؽ اإلنكةف يكذ٭١٤٭ة(. ك٦ٓ ذلٟ ال يٕين ٬

ة  أكاالقذٞبلؿ النؼيص  ٌن ٤ي٪ة أف ٩جذج٫ أي ظىت ظٜ ظؿيح اتلٕجري. ٔك
أف اجلؽؿ ظٮؿ اإلثةظيح حيذؽـ داػبل٣ٕؽيؽ ٨٦ ادلكؿ، كتؿـ لك 

إال أٚ٘ةنكذةف - كتك٧ط ٥ْٕ٦ ادلكؿ، دك٣ح ثٕي أماكؿ اإلثةظيح
يؿ أكىثجٕي اتل -تل١ٮف ثؾلٟ االقتس٪ةء اذلم يثجخ ا٣ٞةٔؽة

ٔؿض الىٮر املسرية صجكينة ا٣يت تْؿ٬ة دك٣ح أػؿل  أكاجلجكيح 
ؿ املؿء د٪ْري ٬ؾق ا٣ٌٞيح ٚإ٫٩ يجٌف أكظ ٧ةثةٔذجةر٬ة محبنة إثةظينة. كٍل

/ ظٜ اإلنكةف األقةيس املٕذرب يف ظؿيح اتلٕجري ٧ة٬ ٧ةىلع أمؿي٨ ٠
 1كاملٕرتؼ ث٫ دكحلنة كا٣ٞي٧ح األقةقيح لبلقذٞبلؿ اذلايت.

 ادليَ/ اجلػل ضٔل الؽدةضؽيث 
زةر ٩ٞةش ٦ُٮؿ يف الك٪ٮات األػرية ظٮؿ ظس٥ الؿدة يف 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت 18دة )ة. كد٪ه املاإلقبلـ ( ٨٦ اإٔل
َّٕٝخ ٤ٔي٭ة ا٣٘ةبليح ا٣ُْٕل ٨٦ ادلكؿ احلةحلح ىلع أف "للك مؼه  ك

د٘يري احلٜ يف ظؿيح اتل١ٛري كال٧ٌري كادلي٨، كين٢٧ ٬ؾا احلٜ ظؿيح 
ؿاب ٔ٪٭ أكدية٩ذ٫  رقح كإٝة٦ح ٧ةثةتل٤ٕي٥ كامل ٧ةٔٞيؽد٫، كظؿيح اإٔل

                                                                    
 .(اتلأكيؽ مٌةؼ)، 98-97دك٤٩ٌل، وٛعةت  1
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ا  ٔبل٩يح". أك النٕةاؿ كمؿااعد٭ة قٮاء أكةف ذلٟ رسن
ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل، يؤ٨٦ املك٧٤ٮف ثٞٮؿ اجل  حم٧ؽ 

 ِّين
ى
ٍف الى إهًلى إاًلَّ اي كىأ

ى
ؽي أ ىٍن٭ى ٍك٥٤ًو ي ـي اٍمًؿئ مي ٢ُّ دى ً / "الى حيى

ٮؿي   ثً رىقي
ايًن، كىاملٍ  إظؽلاً إاًلَّ َـّ ًف، كىاثلَّيِّتي ال ٍٛ ٍٛفي ثًةجلَّ / اجلَّ ًرؽي ةزىبلىثو

ي٨ً اتلَّةرًؾي اجٍلى  حى " )ركاق ابلؼةرم كمك٥٤(. كٝةؿ اجل  ٧ة٨٦ًى ادلِّ ٔى

"ؿى ًدي٪ى٫ي ٚىةٍرذي٤يٮقي ٨ٍ ثىؽَّ ريق(. 1/ "٦ى  )ركاق ابلؼةرم ٗك
ىلع أف ظؽ الؿدة يف ء ث٭ؾق األظةدير ٧ةاقذؽؿ دم٭ٮر ا٤ٕ٣

ثٕي  ٧ةال قي- ح ٬ٮ ا٣ٞذ٢. ك٬٪ةؾ ثٕي ٨٦ يؿلياإلقبل٦الرشيٕح 

                                                                    
يججيغ أف ي٥٤ٕ أف ٬ؾا احلؽير ل٥ يػؾ٠ؿ احل٧١ػح ٦ػ٨ كراء ٬ػؾا احلسػ٥. إذف ٚةتل٤ٕيػ٢  1

الاكم٢ لكجت ٝذ٢ املؿدؽ ل٥ يرشظ٫ اجله )ثةقتس٪ةء احلة٣ح اخلةوح يف احلؽير اآلػؿ كْل ٦ٛةرٝػح 
 ق٧٩ة ْل رضب ٨٦ ا٨ْ٣ كاتلؼ٧ػني. ك٬ػؾاجل٧ةٔح(. ٚأم ٦٪ةٝنح ل٤ع٧١ح ٨٦ كراء ٬ؾا احلس٥ إ

ؿ أف يؿد ٨ٔ ٬ؾا احلؽير ثةقت٪جةط احل٧١ػح ٦٪ػ٫ ٧٠ػة نكػ٧ٓ أك٩ُٞح ٦٭٧ح ألف ثٕي اجلةس حي
أف دٞذػ٢ ٬ػؾا النػؼه.  إذف لرلك٣ػح، كاخلية٩ػحث٧سةثػح ا أف الؿدة ٚي٭ة د٭ؽيؽ لرلك٣ح ذلا ْل ٠سرين 

دة ا٣ٛؿد د٧س٢ د٭ؽيؽا لرلك٣ح". كاحلػٜ كي٧س٨ الؿد ىلع ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ثأف يٞةؿ ثبكةَح/ "ال أ٨ّ أف ر
يف ٩ىػٮص ا٣ٞػؿآف كالكػ٪ح. ٧٧ٚسػ٨ أف ل٥ دؾ٠ؿ رصاظػحأف احل٧١ح امل٤ُٞح ٨٦ ٬ؾا احلس٥ 

٩ٞٮؿ أ٫٩ ىلع قبي٢ املسةؿ إذا ننأ مك٥٤ كاعش يف دلذ٧ٓ مك٥٤ ٤ٚحف هل ٔؾر وةات يف الؿصػٮع 
ة صؽا دلرصح أف ْٔي٧ن  -كةف٬ؾا اإلن ػة٣ٜ -. كرب٧ة يسٮف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٔ٪ؽ ااإلقبلـ٨ٔ دي٨ 

٨٦ ٦٪ْػٮر إقػبلَل. يٞػٮؿ  إىلوةظج٫ ال يكذعٜ احليةة، كيسٮف ذلٟ ثة٣ُجٓ ٨٦ ظٞٮؽ ا دٕ
املؤ٣ٙ ٬٪ة مؿة أػؿل أ٫٩ اليؿل أف ٬ؾق ْل احل٧١ح ٨٦ كراء ظؽ الؿدة ك٣سػ٨ ٚٞػٍ يٞػٮؿ إف 

ؾرنا ٔ٪ػؽ ذ٠ػؿ احل٧١ح احلٞيٞيح ٨٦ كراء ٬ؾ احلس٥ ل٥ دؾ٠ؿ يف اجله ًٕٚل املؿء أف يسػٮف ظػ
 احل٧١ح ٬٪ة.
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ػبلؼ ذلٟ، كيؿكف أف ا٣ٞٮؿ ٬٪ة أف "ا٣ٕٞٮبح  -ال١ذةب املٕةرصي٨
ح. ك٣حف املع٢ ٬٪ة ياإلقبل٦ْل ا٣ٞذ٢" ٚي٭ة ٣بف يف ٚ٭٥ الرشيٕح 

قيٛرتض املؤ٣ٙ ٬٪ة أف رأم اجل٧٭ٮر ٬ٮ  ٧ةحم٢ ذ٠ؿ ل٤ؼبلؼ، كإ٩
الؿأم الؿاصط، كقتكري امل٪ةٝنحي ثأك٤٧٭ة ىلع ًٮء ٬ؾق اخلبلوح. كإذا 
٤ِ يف اهلضٮـ اجلةرم ٚأم ٔٞٮبةت  أ٦س٨ ادلٚةع ٨ٔ ا٣ٕٞٮبح اأٗل

 أق٭٢. أ٢ٝ قي١ٮف ادلٚةع ٔ٪٭ة

 ْو يٍكَ أن يرشع اهلل املٔت ـلٔبث ىلع الؽدة؟
ي٧٤ٕٮف أف  ٦ةاالم٧زئاز ٔ٪ؽ يْ٭ؿ ىلع ٠سري ٨٦ اجلىةرل

ا ل٤ؿدة. ث٢ ٣ٞؽ ق٧ٓ  املك٧٤ني يؤ٦٪ٮف ثأف ا يٞؿر ا٣ٞذ٢ ظؽن
ة دي٨ ٧٬يج إذ يؤ٨٦  اإلقبلـاملؤ٣ٙ ٩ٛك٫ اجلىةرل يؽٔٮف أف  ٞن ظ

ث٭ؾق ا٣ٕٞٮبح. ك٬ؾا االجتةق حمري ثة٣جكجح ل٧٤ؤ٣ٙ؛ ٨٧ٚ ٝةا٢/ "ل٥ ٩ٕؽ 
٦س٢ ٬ؾق  ٩ؤ٨٦ ث٭ؾا احلس٥" كآػؿ يٞٮؿ/ "٨٣ ٩ؤ٨٦ ثؿب يرشع

ؿًض املؿء ٔكاحلة٣ح األ ٦ةا٣ٕٞٮبح". أ ا ٨٦  ٧ةىل ٚج٭ة يٕي ـءن ٝؽ يسٮف ص
دي٪٫، ك٬ؾا االجتةق مةآ كقٍ احلؽازحني ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرل 

ٮح  ٦ةكاملك٧٤ني. أ ٬ٮ ٦٪ىٮص  ٦ةا٣ٞٮؿ اثلةين ٚىةظج٫ ي٪١ؿ ثًٮ
٤ٔي٫ يف ٠ذج٫ املٞؽقح. )كلؤلقٙ ٬ؾا ٣حف ٩ةدرنا ثة٣جكجح 

٦ٓ ذلٟ ال يى٢ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ املك٧٤ني كاجلىةرل ل٤عؽازحني. ك
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 ٬ؾا احلؽ(.  إىلكاحل٭ٮد األ٢ٝ دُؿٚنة 
٣حكخ ٬٪ةؾ ظةصح ٬٪ة إلصؿاء دراقح ٦ذ٧ٕٞح ل٤٪ىٮص 

حنذةص٫، ك٣س٨ ظكب٪ة  ٦ةاإلجني٤يح ذات الى٤ح، ٚٔل ػةرج ٩ُةؽ 
 ٧.1ةآيتني جل٤ٕٜ ٤ٔي٭ أكآيح 

رٍيً الؿَّبِّ 20/ ٩22ٞؿأ يف قٛؿ اخلؿكج )
حو دى ٨ٍ ذىثىطى آللً٭ى (/ " ٦ى
." يٞٮؿ املٛي املن٭ٮر ٦ىت ٬رنم ٨ٔ ٬ؾق اآليح/  ٟي ٍ٭٤ى قي، حي  كىٍظؽى

ؽاـ )اآليح (، ٚإذا أ٨٤ٔ الؿب أ٫٩ ي٘ةر 20الٮزجيح ٔٞٮبذ٭ة اإٔل
ة، كبةلرضكرة جيت  ٌن ىلع ٬ؾق األمٮر الثؽ أف د٘ةر ا٣ٞٮل ا٣برشيح أي

رسى كأم١٪ح إرسااي٢ ا٣يت ٔ
ي
٤ي٭٥ أف يؽمؿكا ٬ؤالء األمؼةص كاأل

كٌلف ٨٦ امل٧س٨ ظي٤ٮ٣ح ٬ؾا احلس٥  ٔجؽت ٚي٭ة آهلح ٗري الؿب،
 ثٕؽ، لٮل٥ يس٨ ٬ؤالء ٧ةدكف الؿدة ا٣ٛةصٕح لؤل٦ح احل٭ٮديح ٚي
ة يف ا٩ذ٭ة٫٠.  2املؼٮلٮف ثت٪ٛيؾ ا٣ٕٞٮبح رؤكقن

 (/5-1/ 25ك٩ٞؿأ يف قٛؿ ا٣ٕؽد )
ـى 1 ٝىة
ى
ٓى بى٪ىةًت  كىأ ٩يٮفى ٦ى ـٍ ٍٕتي يى  النَّ

ى
أ اٍبذىؽى ، كى ي٥ى ُِّ اًئي٢ي يًف ًم إرًٍسى

 . ٮآبى ٍٕتى 2مي ٍٮفى النَّ ٔى كا  إىلٚىؽى ؽي ضى ٍٕتي كىقى ٢ى النَّ كى
ى
، ٚىأ ًذً٭٨َّ ذىثىةاًًط آلً٭ى

 . ًذً٭٨َّ ى 3آللً٭ى تي الؿَّبِّ ىلعى ٌى ٗى ًِلى  . ٚىعى ٮرى ٘ي ٢ً ذى ٍٕ اًئي٢ي ثًجى ٜى إرًٍسى َّ٤ ٕى تى كى

                                                                    
 يؿيؽ املؤ٣ٙ ٬٪ة أف ين١ؿ ٬ةدم ٬ةمِل ىلع حبس٫ "آيةت ظؽ ا٣ٞذ٢ ل٧٤ؿدؽ". 1
 .٦The Bible Suite Collection (ValuSoft, 2006)أػٮذ ٨٦  2
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. إرًٍسى  / 4اًئي٢ى ةؿى الؿَّبُّ ل٧ًيٮىسى ٞى ٥ٍ »ذى ٭ي ٍٞ ِّ٤ ٔى ًٍٕت كى ٓى ريؤيكًس النَّ ي ً ٍؾ دمى ػي
اًئي٢ى  ٨ٍ إرًٍسى ًت الؿَّبِّ خى ٌى ٗى يٮُّ  دىؽَّ محي ٍ ٧ًٍف، ذىريى ةث٢ًى النَّ ٞى ةؿى 5«. ل٤ًؿَّبِّ ٦ي ٞى ذى

 / اًئي٢ى ةًة إرًٍسى ٌى ٞي ٤ِّ »ميٮىسى ٣ً ٕى ذى ٫ي ال٧ٍي ُّ كىاًظؽو ٝىٍٮ٦ى ٮرى اٍرذي٤يٮا لكي ٘ي ٢ً ذى ٍٕ  «.ًٞنيى ثًجى

 / 11-6/ 13ك٬٪ة ٩ه آػؿ ٦ٕربِّ ك٬ٮ ٨٦ قٛؿ اتلث٪يح/ 
"6 ، ٟى ِّ٦

ي
ٮؾى اٍب٨ي أ ػي

ى
ا أ ٮىاؾى رًسًّ ٍٗ

ى
ا أ إًذى ٟى  أككى ٟى  أكاٍب٪ي ةي  أكاثٍجىذي

ى
أ اٍمؿى

 ، ٟى ٪ً ٌٍ حن  أكًظ جيؽي آلً٭ى ٍٕ جى / ٩ىٍؾ٬ىتي كى ٟى ٝىةابًلن ًك ٍٛ م ٦ًس٢ٍي جى ً ٟى اذلَّ ةًظجي وى
الى آثىةؤيؾى  ٩ٍخى كى

ى
ة أ ًؿٍذ٭ى ٍٕ ى٥ٍ تى ٍػؿىل ل

ي
، 7أ ٟى ى ٍٮل ي٨ى ظى ً ٮًب اذلَّ ٕي ًح النُّ ٨ٍ٦ً آلً٭ى

ٟى  ًؿيًبنيى ٦ً٪ٍ ٞى رًٍض  أكا٣ٍ
ى
ةًء األ ٍٝىى

ى
، ٨ٍ٦ً أ ٟى ٍ٪ يًؽي٨ى خى ًٕ ة،  إىلابٍلى ةاً٭ى ٍٝىى

ى
أ

الى ٚى 8 ي كى الى دىًؿؽَّ هلى ٤ىي٫ًٍ، كى ٔى ٟى  يٍ٪ي ٍٜ خى ًٛ يٍن الى ت ي كى ٍٓ هلى ىٍك٧ى الى ت بلى دىٍؿضى ٦ً٪٫ٍي كى
ٍقي،  ىٍكرتي ٤ىي٫ًٍ 9ت ٔى ٮفي  ؾى دىسي . يىؽي ذي٤ي٫ي ٍٞ ذبٍلن تى ًٓ أكثى٢ٍ رى ي ً يًٍؽم دمى

ى
ذ٫ً٤ًٍ، ثي٥َّ أ ٞى الن ٣ً

ًػرينا. 
ى
ًٍٕت أ ٟى 10النَّ ٮِّظى ُى ٍف حي

ى
٫َّ٩ي اتٍلى٧ىفى أ

ى
، أل ٧يٮتى ىتَّ حى ًة ظى ةرى ي٫ي ثًةحٍلًضى دىؿدٍمي

جيٮًديًَّح.  ٕي رًٍض ًمرٍصى ٨ٍ٦ً بىيًٍخ ا٣ٍ
ى
ٟى ٨ٍ٦ً أ ٍػؿىصى

ى
ًم أ ٟى اذلَّ ٨ً الؿَّبِّ إًلً٭ ٔى

ا 11 ٤يٮفى ٦ًس٢ٍى ٬ؾى ٧ٍٕى ٮديكفى حى ٕي الى حى ، كى ىةٚيٮفى خيى اًئي٢ى كى ٓي إرًٍسى ي ً ٓي دمى ٍمًؿ ٚىحىٍك٧ى
ى
األ

." ٟى ًُ يًؿ يًف كىقى ِّ  الرشِّ

( أف احلؽ يُجٜ ظىت ىلع 19-8/ 15كيف "أػجةر األيةـ اثلةين" )
كٚي٭ة/  13-12الى٘ةر ٨٦ املؿدؽي٨. كاآليةت ا٣يت هلة ٔبلٝح ثؾلٟ ْل 

"12 ِّ ٢ِّ ٝي٤يٮبًً٭٥ٍ كىَلي ٤يجيٮا الؿَّبَّ إهًلى آثىةاًً٭٥ٍ ثًسي ٍُ ٍف حى
ى
ٍ٭ؽو أ ٤يٮا يًف خى كىدىػى
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جٍ 
ى
ًكً٭٥ٍ. أ ذى٢ي ٨٦ًى 13ٛي ٍٞ اًئي٢ى حي ٤يتي الؿَّبَّ إهًلى إرًٍسى ٍُ ٨ٍ الى حى َّ ٦ى ىتَّ إًفَّ لكي ظى

رًي  ً٘ ةًء". إىلالىَّ ةًؿ كىا٣جِّكى ًجرًي، ٨٦ًى الؿِّصى  ا١ٍ٣ى
ٮًؿ  يفى الؿَّقي ة٣ىًح ثيٮل ٢ً٬ٍ  إىلك٩ؿل يف "ا٣ٕ٭ؽ اجلؽيؽ" يف "رًقى

ى
أ

 " زةف كٚةيلع ال٤ٮاط كةد األأف ثٮلف يٞؿ ثٞذ٢ ٔج 32-20/ 1ريك٦ًيىحى
 كآػؿي٨ ٦ؾ٩بني. يٞٮؿ اجله/

"19 ،٥ٍ ى٭ي ة ل ؿى٬ى ٭ى ٍّ
ى
فَّ اى أ

ى
ةه ًذيً٭٥ٍ، أل ة٬ًؿى ّى ًؿٚىحي اً  ٍٕ ٮرىقي 20إًٍذ ٦ى مي

ي
فَّ أ
ى
أل

دى٫ي  ًت، ٝيٍؽرى ٍى٪يٮاعى حن ثًةل٧ٍى ًلى ٍؽرى ى٥ً ٦ي ةل ٕى ًٜ ا٣ٍ
ٍ٤ ٪ٍؾي ػى ًة ديؿلى ٦ي ٮرى ْي ٍ٪ رٍيى ال٧ٍى دى

ًؽيَّحى  ٦ى ٍ .  اليَّ ٍؾرو ٔي  
٥ٍ ثبًلى ىتَّ إًجَّ٭ي ، ظى ٮدى٫ي ٬ي

٥ٍ ملى 21كىالى جَّ٭ي
ى
ى٥ٍ  ةأل ٚيٮا اى ل ؿى ٔى

كقي  ؽي ٧ىضِّ .  أكحي ُّ ً ٘ى ٥ي ا٣ٍ ٤ى٥ى ٝى٤ٍجي٭ي ٍّ
ى
ر٥ٍ٬ًً، كىأ ٚاٍكى

ى
ٮا يًف أ ٞي ً ، ثى٢ٍ محى إهًلو كقي ٠ى ؿي ىٍن١ي ي

بىحٍ٪ى 22 ١ى  ٧ةكى ٥ٍ ظي جَّ٭ي
ى
ٮفى أ ٧ي خي ـٍ ٥ٍ يى ،٧ة٬ي ٭ىبلىءى ةريكا صي ٍؽى اً 23 ءي وى يٮا دلى ل ثٍؽى

ى
كىأ

 ، كىابِّ ييٮًر، كىادلَّ ُُّ ا٣ ، كى ٍٛىنى م حى ً ةًف اذلَّ ًة اإًلنٍكى ٮرى ٍٛىنى بًًنج٫ًٍ وي ًم الى حى اذلَّ
ةٚىةًت.  َـّظَّ ال ٮىاًت ٝي٤يٮبًً٭٥ٍ 24كى ٭ى ة يًف مى ٌن يٍ

ى
٥ي اي أ ٭ي ٍق٤ى٧ى

ى
ٟى أ ً ًح،  إىلذًلل ةقى اجلَّضى

ةًد٥ٍ٬ً بىنٍيى ذى  ٍصكى
ى
ة٩ىًح أ ًؾًب، 25كىادًً٭٥ً. إًل٬ى َّٜ اً ثًة١ٍ٣ى يٮا ظى ل ي٨ى اٍقتىجٍؽى ً اذلَّ

جىةرىؾه  ٮى ٦ي ًم ٬ي ، اذلَّ ًٜ  ديكفى اخٍلىة٣ً
ٍؼ٤يٮؽى كا ال٧ٍى جىؽي خى ٍٮا كى ٞى اتَّ .  إىلكى ثىًؽ. آ٦ًنيى

ى
األ

٥ي اي 26 ٭ي ٍق٤ى٧ى
ى
ٟى أ ً ٨ٍ٣ى االٍقذً  إىلذًلل ٥ي اٍقتىجٍؽى فَّ إ٩ًىةثى٭ي

ى
ٮىاًف، أل ٬ٍٮىاًء الٍ٭ى

ى
ؿى ٧ةٍٕ أ

ًح،  ٕى ًجي َُّ ى ًػبلىًؼ ا٣ ًم ىلعى ًجييًعَّ ثًةذلَّ َُّ ة دىةًرًًلنيى 27ا٣ ٌن يٍ
ى
ٮري أ ٠ي ٟى اذلُّ ً ؾل ًلى كى

 ٍٕ ٤ًنيى ٧ةاٍقًذ ًٔ ، ٚىة ٍٕيو ً٭٥ٍ بًلى ًٌ ٍٕ دًً٭٥ٍ بى ٍ٭ٮى ٤يٮا بًنى ٕى ، اٍمذى ًجييًعَّ َُّ ٍجىثى ا٣
ي
ؿى األ

كً  ٛي ٍج
ى
٩ىةا٤ًًنيى يًف أ ، كى ٮرو

٠ي ٮرنا ثًؾي ةءى ذي٠ي ٍعنى ٛى . ا٣ٍ َّٜ ًع بلىلًً٭٥ً ال٧ٍي ًى اءى  ـى ً٭٥ٍ صى
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ًلى 28 ٥ي اي  ٧ةكى ٭ي ٍق٤ى٧ى
ى
ًؿٚىًذً٭٥ٍ، أ ٍٕ ٮا اى يًف ٦ى ٞي جٍ ٍف حي

ى
ىٍكذىٍعًك٪يٮا أ ى٥ٍ ي ًذ٨٬ٍو  إىلل
٤يٮا  ٕى ٍٛ ٍؿٚيٮضو حًلى .  ٦ةمى ٜي ٓو 29الى يى٤ًي ٧ى َى ٌ كى ًز٩نة كىرشى ِّ إًز٥ٍو كى ٤٧ٍيٮًئنيى ٨ٍ٦ً لكي مى

ٮًجنيى ظى  ٍنعي ، مى جٍرو ةكىػي ذبٍلن كىًػىى رى ا كى ؽن ا،  ٦ةكى ٮءن ا كىقي ١ٍؿن ٦ى ٦ًنيى ٧ة٩ى 30كى
كرنا،  ي جٍذىًؽًخنيى رشي ، ٦ي ًخنيى ؽَّ ٧ًنيى ٦ي ِّْ ٕى ذى نيى ًً، زىةبًلنًيى ٦ي ًٌ ً٘ جٍ ، ٦ي ي٨ى ً

رتى ٍٛ ٦ي
ي٨ًٍ،  ًٕنيى ل٤ًٍٮىادًلى ةاً َى رٍيى  ٪يٮٍّ كىالى رىًضن كىالى 31دى الى ظي ٍ٭ؽو كى الى خى ٍ٭٥و كى ثبًلى ذى

 . ٤يٮفى ٦ًس٢ٍى ٬ًؾقً 32رىمٍحىحو ٧ى ٍٕ ي٨ى حى ً فَّ اذلَّ
ى
ٍس٥ى اً أ ٚيٮا ظي ؿى ٔى ي٨ى إًٍذ  ً

اذلَّ
ي٨ى  ً كفى ثًةذلَّ ُّ ييى ة ي ٌن يٍ

ى
، ثى٢ٍ أ ٍٍ ٞى ة ذى ٤يٮجى٭ى ٕى ٍٛ ، الى حى ٮٍتى ىٍكذىٮًٍصجيٮفى ال٧ٍى ي

." ٤يٮفى ٧ى ٍٕ  حى
، ك٨٦ أراد املـيؽ ٤ٚرياصٓ قٛؿ ذ ٦ة ٠ؿ٩ةق ٨٦ أ٦س٤ح اكؼو
 (.7-1/ 17( ك )18-12/ 13اتلث٪يح ) 

ؽيؽ ٨٦ رؤقةا٭ة  إف دةريغ ال١جكيح اجلرصا٩يح الؿق٧يح ٔك
ا. ٚيف دةريغ ٧ةظٮؿ ٬ؾق ا٣ٌٞةية كأمجة٬٭ة ٠  ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٥٤ْ٦ صؽن

ذ٢. ٬٪ةؾ ٚةرؽ ثني ا ظىت يٞي  اجلرصا٩يح ال ي٤ــ أف يسٮف املؿء مؿدؽن
ح ا٣ربيُة٩يح  ٧ةالؿدة كابلؽٔح ٠ ٬ٮ كاًط يف ا٣ٛٞؿة اآلديح ٨٦ املٮقٔٮ

Encyclopedia Britannica/ 
ل٤٪رصا٩يح ٨٦ ٝجى٢ مؼه ٧ٕ٦ؽ  ]الؿدة ْل[ الؿٚي اتلةـ

ف مؿة ز٥ ر٫ٌٚ ٔبل٩يح. كبح٪٭ة كبني ابلؽٔح ٚؿؽ، ٧ةأذ٪ٜ اإلي
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ٝجى٢  اجلرصا٩يح ٨٦ أكرث ٨٦ دٕةحل٥ أكٚةبلؽٔح ْل رٚي ليشء كاظؽ 
 يل ثةملكيط ٔحىس.ةمؼه حيةِٚ ىلع اال٣زتاـ اإلدم

اجلرصا٩يح يف دٕةم٤٭ة ٦ٓ  ك٩أػؾ ٦سة٣ني اكٚيني ٨٦ دةريغ
٬ٮ َةاٛح الاكزةر كْل َةاٛح ٦جذؽٔح  ؿكاملجذؽٔح ك٣حف املؿدؽي٨/ األ

مكةملح ّ٭ؿت يف ص٪ٮب ٚؿنكة كٝؽ ٝييض ٤ٔي٭ة. كٝؽ أ٨٤ٔ ابلةثة 
٩ىةرل  كإحلٟ كوٙ مؤ٣ٛني، ٬ةإ٩ٮقح٪خ اثلة٣ر مح٤ح و٤يبيح ًؽ

ـء ٨٦ ٬ؾق احل٤٧ح/  جل
رم راحف ديؿ قحذٮًلف ملؾحبح أكداع أر٩ٮدل أمٮ 1209يف اعـ 

ٔيح ل٤اكزةر يف ٦ؽي٪ح ثزييي٫. كٌلف مٕةرق "اٝذ٤ٮ٥٬ ٚةلؿب ي٥٤ٕ ٨٦ ةدم
 اح٧ةمخك ٧ةأدجة٫ٔ". اك٩خ الاكزةر تنلك أ٤ٝيح و٘رية يف املؽي٪ح رب

ذ٢  ،دٕٚخ ز٨٧ اذل٩ت منرتٌلمؼه ٣س٨ املؽي٪ح ثأك٤٧٭ة  ٞي ٚ
ة، ك١٬ؾا ثؽأت املؾحبح اجل ٛن ٔيح آلالؼ الاكزةر يف ا٣ٞؿف ٧ةٔرشكف أ٣

 1اثلة٣ر ٔرش.
ء ىلع ٦ةكبة٣ُجٓ ٝؽ ي٤ٌف ٗري الاكزٮحل١يني مكؤكحلح ٬ؾق ادل

رد٨ لٮزؿ ٦ة٢ٕٚ  ٦ةالاكزٮحلٟ األرشار، ك٦ٓ ذلٟ ٤ٔي٪ة أف ال ٩جىس 
( كْل ظؿًلح the Anabaptistsخيه ظؿًلح األ٩ةثةثتكخ ) ٧ةٚي

                                                                    
إرصٮف حم٧ؽ اك٩ري كإ٦ري ٚػذيح اك٩ػري، اجل٭ػةد املكػييح )٦ؽي٪ػح صؿا٩ػؽ راثيػؽز، كاليػح  1

 .  183( ص ٦2004يتنيضةف، ٦ُجٮاعت ٠ؿجي٢، 
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يف  أػؿل ٦جذؽٔح ق٧٤يح ث٤ٖ ثأوعةث٭ة أف صؽدكا ٧ٕ٦ٮديح ابلة٣٘ني
ق٨ الؿمؽ )أم د٧ٕيؽ٥٬ مؿة أػؿل يف ظةؿ ٠ٮ٩٭٥ ٧ٕ٦ؽي٨ يف 

 ،رد٨ لٮزؿ ثأ٫٩ ال ٬ٮادة ٦ٓ ٬ؤالء املجذؽٔح٦ةرصح  1َٛٮتل٭٥(.
 2كٌل٩خ ٔٞٮبذ٭٥ الن٪ٜ.

جٕؽ ٚرتة ٣حكخ . ٚاإلقبلَل٬ؾا االجتةق خية٣ٙ بنؽة ا٣رتاث 
كاص٫ اخل٤يٛح أ٦ري املؤ٦٪ني يلعُّ  َٮي٤ح ٨٦ مٮت اجل  

٥ أ٫٩  ث٨ أيب َة٣ت أز٦حن ٦ٓ َةاٛح ٦جذؽٔح كْل اخلٮارج. كبةلٗؿ
ل١٪٫ رأل أف ال ، كٕٝٮا ٚي٫ ٦ةأرق٢ إحل٭٥ ٨٦ يؽٔٮ٥٬ كيىعط هل٥ 

ةد٤ًٮا  ةد٤ٮا ظىت يٞي ُؿ  أكيٞي ًي يؿدسجٮا ث٘ينة. ك٣س٨ اخلٮارج ث٘ٮا ٚة
ب٢ أمرشًلٮف ٥٬؟ ٚٞةؿ/ "٨٦  ،ٝذةهل٥ إىليلعٌّ  ٦٭٥. ثٕؽ ذلٟ قي ـى ك٬

الرشؾ ٚؿكا، ٚٞةلٮا/ أ٦٪ةٚٞٮف؟ ٝةؿ/ إف امل٪ةٚٞني ال يؾ٠ؿكف ا إال 
٥٬ ية أ٦ري أملؤ٦٪ني؟  ٧ةٝي٢/ ٚ -أم ٬ؤالء يؾ٠ؿكف ا ٠سريان  -٤ٝيبلن 

 ٤3ي٪ة ٚٞةد٤٪ة٥٬ ثج٘ي٭٥ ٤ٔي٪ة."ٝةؿ/ إػٮا٩٪ة ث٘ٮا ٔ
 

                                                                    
يتكةءؿ ا٣ٛؿد ٦ةذا ٔىس أف يٞٮؿ ٦ةرد٨ لٮزؿ احلٮـ يف املكيعني أوعةب ٔٞيػؽة "الػٮالدة  1
 اجلؽيؽة".

 .  162ا٩ْؿ إرصٮف اك٩ري كإ٦ري ٚذيح اك٩ري، ص 2
 .290، ص7أثٮ ا٣ٛؽاء إق٧ةٔي٢ ث٨ ٠سري، ابلؽايح كاجل٭ةيح )ثريكت/ م١ذجح املٕةرؼ(، ج 3
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جيني  يف كاٝٓ األمؿ إف أظؽ األميةء املسرية يف املٞةر٩ح ثني الكُّ
كا٣ُٮااٙ املجذؽٔح ْل أف اغبليح ا٣ُٮااٙ املجذؽٔح يٞٮلٮف 
ثػ"اتل١ٛري" )دسٛري املؼة٣ٙ( ك"الكيٙ" )إراغـ اآلػؿي٨ ىلع 

ٕزت٣ح كاخلٮارج ك٨٦ ٬ؤالء امل ،أذ٪ةؽ دٕةحل٧٭٥ كاخلؿكج ىلع احلاكـ(
ة، كرب ٧ةيؿ ٦٠ة ٧ةا٣ٛؿٝذةف ال٤ذةف د٧ؽظ٭ ٞن اك٩خ اغ٤ٚح  ٧ةكوٛ٪ة قةث

 إىلف أكأ٢٬ الك٪ح ٚبل ي٤ض ٦ة. أاإلقبلَل٨ٔ ٬ؾا الٮص٫ ٨٦ اتلةريغ 
اتل١ٛري إال يف ظةالت ٩ةدرة كال خيؿصٮف ىلع احلاكـ. كٝؽ كيصؽت 
ذةث٭ة يف املضذ ٧ٓ ٠ذةثةت ٔؽة كيوٛخ ثأ٩٭ة زٛؿيح، ٣س٨ اعش ٠ي

احلٮـ ١٠ذةثةت أ٤ٗت ا٣ٛبلقٛح  إىلك٤ّخ ٠ذةثةد٭٥ د٪٢ٞ  اإلقبلَل
ا يف ا٣٘ؿب.ياإلقبل٦  ني امل٧ؽكظني صؽن

 اىلخو ٌَ أسو الؽب أم ادلوىث؟
األظؽاث اتلةرخييح ا٣يت أرش٩ة إحل٭ة هلة و٤ح كزيٞح ثةمل٪ةٝنح 

قةط أكاتلةحلح. ٣ٞؽ اكف ٬ؾا اتلةريغ ٬ٮ اذلم أزةر االم٧زئاز يف 
ك٣ٞؽ اقذعؿ  ،ا٣٘ؿبحني ٨٦ ١ٚؿة ا٣ٞذ٢ ٨٦ أص٢ الؿب امل١ٛؿي٨
ة يف  اجلىةرل ا٣ٞذ٢ ثني ٌن دلرصح أف ١ٛ٦ؿم  ،ركبةأكيٞذ٢ ثٌٕ٭٥ ثٕ

اقت٪ذةج ٦ٛةدق أف ٣حف ٬٪ةؾ ٦ٕىن ألف  إىلء كو٤ٮا ٧ةركبة ا٣ْٕأك
 دٞذ٢ "ثةق٥ الؿب".
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ا ل٤ٮٝةآ اخلةوح ا٣يت ظؽزخ يف  ركبة، ل٥ يأػؾ أكك٩ْؿن
ذٞةدات كامل١ٛؿكف األ ركبيٮف كٝذنة َٮيبلن حلؤ٦٪ٮا أف ٦س٢ د٤ٟ األ

ْل ٦جةدئ اع٦ح. كال ءء يربز ذلٟ أكرث ٨٦ ٬ؾا ابلعر الٮصزي 
ي٥ األمؿيسيح" ٔٞت أظؽاث احلةدم ٔرش ٨٦  ًٞ اذلم أٔؽق ٦ٕ٭ؽ "ا٣

اذلم ٩ٞةد٢ ٨٦ أص٫٤" ككٝٓ ٤ٔي٫ ٠سري ٨٦  ٦ةقبذ٧رب، كٌلف ٔ٪ٮا٫٩ "
املذعؽة األمؿيسيح ٦س٢ ٚؿنكحف  امل١ٛؿي٨ ابلةرزي٨ يف الٮاليةت

ري٥٬. كم٢٧  ٦ةٚٮًلٮية كو٧ٮي٢ ٬٪ضذٮف كدا٩يةؿ ثةدؿيٟ مٮيجي٭ةف ٗك
١ٚؿة احلؿب ا٣ٕةد٣ح احلٮـ ٦س٢ صي٧ف  أيٌة ثٕي أثؿز ٦٪ْؿم

 دٮر٩ؿ صٮنكٮف كصٮف ٠ي٤يس كصيةف ثحسيك إي٤نذةي٨. 
 يٌل/ ٦ةكٝؽ ذ٠ؿكا يف ا٣ٛٞؿات االٚذذةظيح هلؾا ابلعر 

 ٞةاٜ راحكح فه لك اجلةس ثبل د٧يزي/٩ؤًلؽ ىلع مخف ظ
 ي٨ يف ال١ؿا٦ح كاحلٞٮؽ.أك٦تك يٮدل دميٓ اجلةس أظؿارنا .1
، كدكر احل١ٮ٦ح ا٣ٕ٪رص األقةيس ل٧٤ضذ٧ٓاإلنكةف ٬ٮ  .2

 يذ٫، كا٢٧ٕ٣ ىلع دُٮيؿ االزد٬ةر ا١ٛ٣ؿم.ةالرشيع ٬ٮ مح

جح يف ابلعر ٨ٔ احلٞيٞح .3 ، ك٦ٕؿٚح ٨٦ َجيٕح ا٣برش الٗؿ
 كمىري٬ة.اهلؽؼ ٨٦ احليةة 
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ذٞةد  .4 ٨٦ احلٞٮؽ ٗري ا٣ٞةث٤ح  كاحلؿيح ادليجيحظؿيح األ
 لبل٩ذٞةص جل٧يٓ ا٣برش.

ف ثة، ك٬ٮ أكرب ػية٩ح ٧ةخمة٣ٙ لئلي ا٣ٞذ٢ ثةق٥ ا .5
ذٞةد ادليين.  ٣ٕةمليح األ

٨ ٬ؾق املجةدمء ا٣ٕةمليح.   حن٨ ٩ٞةد٢ لرلٚةع ٨ٔ أ٩ٛك٪ة ٔك
ح. كىلع املؤ٣ٙ ٬٪ة اجلُٞذةف الؿاثٕح كاخلةمك ٧ةي٭٧٪ة ٬٪ة ٬ ٦ة

أف يٞؿ أ٫٩ ال ي١٧٪٫ إدراؾ ا١ٛ٣ؿة امل٪ُٞيح هلؾق املٞؽ٦ح. ىلع قبي٢ 
 ةإف ذلٟ خمة٣ٛح مل 1املسةؿ ٠يٙ دسٮف اجلُٞح اخلةمكح ٦جؽأ اعملينة؟

اكف ا٣٘ؿب يؤ٨٦ ث٫ ٔرب ٝؿكف. ٚيف كاٝٓ األمؿ إ٩٭ة ٣حكخ "٦جؽأ 
 ٩ْؿ٩ة يف كاٝٓ ٦ةيذٌط ذلٟ إذا  ٧ةاحلٮـ، ٠ إىلاعملينة" يف ا٣٘ؿب 

ة يف أيؿجلؽا الن ٌن خلٟ اذلي٨ أكحلح ك٧ةاجلىةرل اذلي٨ ٝةد٢ ثٌٕ٭٥ ثٕ
اردسجٮا صؿاا٥ ا٣ٞذ٢ يف ٔيةدات اإلص٭ةض ثةق٥ الؿب. ٨٧ٚ 

                                                                    
ا ٦ةذا يٕين "ا٣ٞذ٢ ثةق٥ الؿب"؛ ٚػإذا اك٩ػٮا ينػريكف  1 ؿِّؼ أثؽن  إىلالظِ أف ٬ؾا ابلعر ل٥ يٕي

ا قػ٧ح ٦ػ٨ قػ٧ةت  أكإٔٚةؿ اكحل٧بلت الى٤يبيح  حمةز٥ اتلٛذحل ٚ٭ؾق األميةء لػ٥ دسػ٨ أثػؽن
ك٣س٨ إذا اك٩ػٮا ينػريكف  ،يح ث٢ يذ٧ىن املؿء أف دججؾ كيسٮف ذلٟ ٦جؽأ اعملينةاإلقبل٦امل٧ةرقةت 

ة برشيح أػؿل ألقجةب  ىلإ ٦ٛ٭ٮـ أف املؿء يؤ٨٦ أف أذٞةدق يف الؿب يذ٤ُت ٦٪٫ أ٫٩ ٝؽ يٞذ٢ ٩ٛكن
ة. ثػ٢ يف كاٝػٓ األمػؿ ٝػؽ جيػةدؿ املػؿء ٦ٕي٪ح ٚٔل صؿاءة ٦٪٭٥ أف ي٧٪ٕٮا ذلٟ كجي٤ٕٮق ٦جؽأ اعملين 

٨ ادىع ٩ىٮص ال١ذةب املٞؽس ٩ٛك٭ة كدةريغ احلٌةرة ا٣٘ؿبيح أف ادلحل٢ ٤ُ٦ٮب ممػ إىلا اقت٪ةدن 
 خلٟ اذلي٨ يٞٮلٮف ثإماك٩يح ذلٟ.أكا ىلع أف الؿب ال يك٧ط أثؽا ثٞذةؿو ثةق٫٧ ردن 
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املؽ٬ل ٝٮهل٥ ثٕؽ ذ٠ؿ املجةدئ األقةقيح إ٩٭٥ يٞةد٤ٮف "دٚةاع ٨ٔ 
 املجةدئ ا٣ٕة٦ح".

ًؽيؿ أف يٞٮلٮا إ٩٭٥ يؤ٦٪ٮف  أف ٬ؾق املجةدئ اكف هل٥ ىلع أٝى٢ٌ دٞى
الىٮرة ا٣يت  َيجح جل٧يٓ ا٣برش كتكذعٜ أكرب وٮر ادل٥ٔ، ٣س٨

ٮا ث٭ة ٌٝيذ٭٥، َّٝٓ ٤ٔي٭ة ٔؽد ٠جري ٨٦ النؼىيةت - ًٔؿ ا٣يت ك
ث٭ة ػ٢٤ ٦٪ٌُف راحيس؛ ٠يٙ هل٥ أف يؽإٚٮا ٨ٔ  -رٚيٕح املكذٮل

ف" كيٞةد٤ٮف ٧ة"ا٣ٞذ٢ ثةق٥ الؿب ٦٪ةٝي لئلي املجؽأ ا٣ٕةـ ك٬ٮ أف
ة ٨٦ "احلٞٮؽ ٗري  ٞن أيٌة دٚةاعن ٨ٔ ٦جؽأ "احلؿيح ادليجيح" ثةٔذجةرق ظ

ذ٠ؿكا ي٧س٨ أف  ٦ةا٣ٞةث٤ح لبل٩ذٞةص" جل٧يٓ ا٣برش؟ ك٨٦ ػبلؿ 
خلٟ اذلي٨ يٞذ٤ٮف أكحيةصٮا ثأ٫٩ ٨٦ املٞجٮؿ أف دٞةد٢ ثةق٥ الؿب 
 ٝةلٮا! ٧ةف ثةلؿب ٧٠ةثةق٥ الؿب ألف ا٣ٞذ٢ ثةق٥ الؿب خمة٣ٙ لئلي

٤ٕٚٮق ٬ٮ دي٨ ٦جؽؿ  ٦ةاذلم ٤ٕٚٮق يف الٮاٝٓ؟ لك  ٦ةك٣س٨ 
ط ٚي٫ ثة٣ٞذةؿ يف قبي٫٤( ٦ٞةث٢ يك٧ى يك٧ط  )ال ي ٦جةدئ دٮو٤ٮا إحل٭ة )ي
ذا يُٕٯ كزف أكرث ملجةدا٭٥ ةٚي٭ة ل٧٤ؿء ثة٣ٞذةؿ ٨٦ أص٤٭ة(! مل

ح أكرث ٨٦ املجةدئ ا٣يت يؤ٨٦ املؿء ثأ٩٭ة كيح ٨٦ ا؟ أ٣حف  املؼرٔت
٩يح". ٣ٞؽ ٧ة"ظؿبة ٦ٞؽقح ٤ٔ إال ٢ ٦جةدئ و٪ٕ٭ة ا٣برشا٣ٞذةؿ ٨٦ أص

ة ٝي ٞن يربز اتل٪ةٝي  ٧ة٤ٜٔ صي٧ف دٮر٩ؿ يف أظؽ ٠ذةثةد٫ ال١سرية د٤ٕي
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 خلٟ املٮٕٝٮف، ١ٚذت يٞٮؿ/ أكاذلايت ل٧٤ٮٝٙ اذلم افؾق 
دُٮر ادلك٣حي أيؽيٮلٮصيحن جلٛك٭ة، ٚبلثؽ أف  ٦ةك٦ٓ ذلٟ ٔ٪ؽ

ين. ٧ةح ٣س٨ يف زم ٤ٔيْ٭ؿ ءء مؽيؽ النج٫ ثةحلؿب املٞؽق
يح كا٣ٕؿٝيح  ك٦سةؿ د٤ٟ األيؽيٮلٮصيةت/ ا٣ٞٮ٦يح كاجلةزيح كالنئٮ
كظىت ادلي٧ٞؿاَيح. ٚة٣٘ؿب ثةتلةيل ل٥ يؿٚي احلؿب لرلي٨ ثةللكيح، 
ا مٮصٮد، كيأػؾ ملك ظؿكب ٨٦ أص٢  ألف محبنة مبي٭ة ث٫ صؽن

 1أيؽيٮلٮصيةت ٦ربرة ٔؽيؽة.
ا للك ؤ٨٦ ثة، ك٬ٮ األمؿ ٨٦ ي كاآلف يربز قؤاؿ حمري صؽن

يك٧ط ٦ةاذلم يجؽك أ٫٩  زاؿ ي٧س٢ رأم اغبليح ا٣برش احلٮـ/ ٠يٙ ال ي
ل٧٤ؿء أف يٞةد٢ ٨٦ أص٢ دي٨ ا، اذلم ٬ٮ ػة٣ٜ دميٓ ا٣برش 
كرازٝ٭٥، ك٦ٓ ذلٟ يٕؽ ٦ٞجٮالن احلٮـ أف يٞةد٢ ثةق٥ أيؽيٮلٮصيةت ْل 

٦ٞجٮالن "احلؿيح". ٣ٞؽ أوجط  أك٨٦ و٪ٓ ا٣برش ٦س٢ "ادلي٧ٞؿاَيح" 
احلٮـ أف دٞةد٢ ثةق٥ دك٣ح خمرتٔح؛ جيذ٧ٓ أ٩ةس كينلكٮف دك٣ح، يف 
ثٕي األظيةف ٩تيضح أظؽاث دةرخييح اقتجؽاديح كيىجط ٦ٞجٮالن 
ةض ثةق٥  ك٦٪ُٞينة أل٢٬ ٬ؾق ادلك٣ح أف يٞذ٤ٮا اآلػؿي٨ يف ظؿكب في

                                                                    
 The Holyيح كا٣٘ؿبيػح" اإلقػبل٦صي٧ف دٮر٩ؿ، "١ٚؿة احلػؿب املٞؽقػح يف اجلىػٮص  1

War Idea in Western and Islamic Traditions /٦ُػةثٓ  )صة٦ٕح ثةرؾ، ثجك٤ٛة٩ية
 .  60(، ص1997صة٦ٕح كاليح ثجك٤ٛة٩ية، 
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٭٥ كاذلي٨ يؽإٚٮف ٨ٔ  ادلك٣ح. كقٮؼ يؽي٨ ٬ؤالء األمؼةص أ٩ٛكي
ة- حلؿكب٨٦ ا ٬ؾق األ٩ٮاع ٛن  -ك٦٪٭٥ املٮٕٝٮف ىلع ابلعر املؾ٠ٮر آ٩
ألص٢ ا. أم األمؿي٨ أكرث ٦٪ُٞيح  أكا٣ٞذةؿ ثةق٥ ادلي٨  أكا٣ٞذ٢ى 

ثة٣جكجح مل٨ يؤ٨٦ ثة ث٘ي اجلْؿ أ٬ٮ ي٭ٮدم أـ ٩رصاين أـ مك٥٤ أـ 
 ٗري ذلٟ؟

٨٦  كا٣ٌٞيح األكرث إربةاكن ثة٣جكجح مل٨ يؤ٦٪ٮف ثة ْل أ٫٩/
ؽـ بكجت اخلية٩ح كَل  أكامل٧س٨ أف يكض٨ ا٣ٛؿد ٦ؽل احليةة  يٕي

 ٦ةذلٟ ثةق٥ ادلك٣ح، كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ي٧س٨ ألم أظؽ أف يٞٮؿ 
ٮع آػؿ ثةق٥ ظؿيح اتلٕجري. إف  أكمةء ٨ٔ ا كادلي٨  ٨ٔ أم مًٮ

ال دسٮف مٮصٮدة يف  ٧ةال١يةف ا٣برشم املكُل ثةدلك٣ح، ا٣يت ظىت رب
كبلٚية  دذؼًل ٨ٔ أيؽيٮلٮصيذ٭ة اجلٮ٬ؿيح اكالتةد  ٧ةبر أكا٣٘ؽ ٠يٗٮ

ة ك٣س٨ ٣حف  أف يؽٔٮ   إىلالكٮٚييت، هلة احلٜ يف أف دٕؽـ مؼىن
 إٔؽاـ أم مؼه.

ـدكج املٕةيري؛ ٚإذا اك٩خ د٤ٟ  كحمى٢ ذلٟ ٬ٮ مٮٝٙ م
 ٦ةٔ٪ؽ ٧ةاحلٞٮؽ زةثذح لرلكؿ ٚبلثؽ أف دسٮف زةثذح ، ال قي

ـ ٧ةؽ ادلك٣ح كاملضذ٧ٓ كاال٬ذدسٮف رؤيح املؿء ٨ٔ ا د٤ٕٮ ٚٮ
 .اإلقبلـ٬ٮ احلةؿ يف  ٧ةالنؼيص ٠
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 اخلياُث والؽدة
 ،ح مؽيؽياإلقبل٦ال مٟ أف ظؽ الؿدة يف الرشيٕح  ،ثإجيةز

ح ٔٞٮبح أكدسٮف اخلية٩ح. كدرت ٧ةكا٣ٌٞيح األكرث منةث٭ح ث٭ة اآلف رب
اخلية٩ح يف أم ماكف ٨٦ الكض٨ ٦ؽل احليةة )يف ٠سري ٨٦ ادلكؿ 

ؽاـ( كاأل ؽاـ )٦س٢ الٮاليةت  إىلركبيح ا٣يت أ٣٘خ ٔٞٮبح اإٔل ٔٞٮبح اإٔل
دسٮف  ٧ةاملذعؽة ظةحلنة(. ٚة٣ٌٞيذةف ٦تنةث٭ذةف ألف ٩ٮع الؿدة اذلم رب

 ٦ةح كَل ياإلقبل٦ٔٞٮبذ٫ ا٣ٞذ٢ منةث٫ه ل٤ؼؿكج امل٨٤ٕ ىلع ادلك٣ح 
 يٌل/ ٧ةدؽ٫٧ٔ. رشح ٔجؽ الؿمح٨ النيعح ٬ؾق اجلُٞح ٚي

 /154-153عح. وػٔجؽ الؿمح٨ الني
يٕين أف ٬ؾا املؿدؽ ٝؽ ا٩ذ٭ٟ ٝةٔؽة  اإلقبلـٝذ٢ املؿدؽ يف 

ٔية٩نة ص٭ةرنا خبية٩ذ٫ كا٨ُٕ٣ يف ادلي٨. كذلٟ  اإلقبلـك٬ةص٥  اإلقبلـ
ا ألوٮؿ اجلْةـ االصذ ؽث ٬ؾق  ٧ةيع كاألػبليق. كرب٧ةي٧س٢ د٭ؽيؽن تي

اخلية٩ح ثؽايح ػؿكج داػٌل ]د٧ؿد[ كد٧ؿد ػُري داػ٢ املضذ٧ٓ 
. ك٬ؾا اجلٮع ٨٦ اجلؿي٧ح ٬ٮ أػُؿ٬ة يف أم دلذ٧ٓ كذلا اإلقبلَل

يكُل ثػ "اخلية٩ح ا٣ُْٕل"...كدُجيٜ ظؽ ا٣ٞذ٢ ىلع ٬ؾا املؿدؽ يف  ي
الٮاٝٓ ٚي٫ ظيةة بلةيق املضذ٧ٓ ٨٦ ا٣ٕ٪ٙ كامل١ؿ اذلم يؿيؽ أف يبس٫ 

إذا ٝرص األمؿ  ٦ة املضذ٧ٓ. أإذا ديؿؾ ٣ريكج زٛؿق كَٕ٪٫ يف ادلي٨ يف
٩ٛك٫ كل٥ يكذ٨٤ٕ كيؿكج ذلٟ ٚعكةث٫ ىلع ا يف اآلػؿة، كا  ىلع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

397 

ي٥٤ٕ املؤ٨٦ ٨٦ الاكٚؿ كاملؼ٤ه ٨٦ امل٪ةٜٚ. ٚة٣ٞةا٧ٮف ىلع األمؿ هل٥ 
 1األػؾ ثة٣ْة٬ؿ يف األظاكـ كا يذٮىل اليااؿ.

 اإلقبلـكيجؽم ثبلؿ ٚي٤يبف مبلظْةد٫ ظٮؿ ظؽ الؿدة يف 
رتؾ ادلي٨ ث٧ٛؿدق كي٘ةدر ادلك٣ح يٌل ٚيٞٮؿ/ "إف النؼه اذلم ي ٧ةٚي

ا، ٦ٓ  ةرد كي٘ذةؿ، ك٢٬ ييذٕٞت كييٞذ٢ النؼه اذلم يؿدؽ رسن ٨٣ يُي
ح كا٦ذسةهل ّة٬ؿينة أظاكـ ادلك٣ح؟ يججيغ أف ياإلقبل٦ثٞةا٫ يف ادلك٣ح 

٥٤ أ٫٩ ٣حف يف ٩ىٮص الرشيٕح  يكُل ث٧عةز٥  ٦ةح ياإلقبل٦يٕي
 2ف اجلةس(.٧ةاتلٛذحل )ل٤جعر ٨ٔ إي
٪ؽ احلؽي ء أ٢٬ الك٪ح ٧ةر ٨٦ اجلةظيح اتلةرخييح جنؽ أف ٤ٔٔك

اك٩ٮا حيؾركف ٨٦ ا٣تيع يف دسٛري األمؼةص. كينري ٩ةرص ا٢ٕٞ٣ 
ٮف ٨ٔ ٧ةأف ٠سرينا ٨٦ ا٤ٕ٣ ء املن٭ٮري٨ ٔؿؼ ٔ٪٭٥ أ٩٭٥ اك٩ٮا يذٮٔر

ك٨٦ اجلةظيح 3ذلٟ ٦ٓ أف إٔٚةالن دٕؽ ٨٦ الؿدة اك٩خ جتؿم ظٮهل٥.
" ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةفؿ "٦٪ةرصك ي٦ةاتلةرخييح جنؽ أف ٨٦ تك٧ي٭٥ 

                                                                    
)الؿيةض، امل١٤٧ػح ا٣ٕؿبيػح  اإلقبلـٔجؽ الؿمح٨ النيعح، مج٭ةت ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف  1

 .  145-153( وػ2001 ،ين لرلٔٮةأكالكٕٮديح/ امل١ذت اتلٕ
 .23ص ،www.bilalphilips.com،ثبلؿ ٚي٤بف، ٌٝةية ٦ٕةرصة 2
. يٛػؿؽ 37املعػةرضة ،يػح )الؿيػةض/ مؿًلػـ اجلضةء(أكا٣ٕٞيؽة ا٣ُع رشح، ٩ةرص ا٢ٕٞ٣ 3

٢ٍٕي الؿدة ثةلرضػكرة أف وػةظج٫  ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ح ثني إٔٚةؿ الؿدة )ا٣سٛؿ( كاملؿدؽي٨. كال يٕين ًٚ
 مؿدؽ. 

http://www.bilalphilips.com/
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اخلٮراج كاملٕزت٣ح ٥٬ ٨٦ اك٩ٮا ٦ٕؿكٚني ثذ١ٛري املؼة٣ٛني هل٥ يف 
امل٪٭ش. ٤ٚٞؽ امذ٭ؿت ٬ةدةف ا٣ُةاٛذةف ثٕٞيؽدني/ اتل١ٛري )٣٘ري 
يح اخلؿكج ىلع األا٧ح(.  ٦ذجيع ٦ؾ٬ج٭٥( كالكيٙ )ك٬٪ة يٕين مرشٔك

اجلةس اكحلاكـ ق٭٢ دسٛري  ٧ةكٍل ،اآلػؿ إىليٞٮد  ٧ةكبة٣ُجٓ الك٬
 ق٭٢ ٝجٮؿ ٦ٛ٭ٮـ كصٮب اخلؿكج ٤ٔي٭٥. 

ٮع ظؽ  ك٣حف املع٢ ٬٪ة حم٢ بكٍ للك اجلٞةط املذ٤ٕٞح ث٧ًٮ
يف ًٮء االجتة٬ةت كا١ٛ٣ؿ املٕةرص. كيسيف أف  1اإلقبلـالؿدة يف 

أ٫٩ إذا اك٩خ ا٣ٞٮا٩ني احلةحلح ل٤ؼية٩ح كٝٮا٩نيي  إىلننري ٬٪ة يف اجل٭ةيح 
احلؿب ال تنلك ا٩ذ٭ةاكت حلٞٮؽ اإلنكةف ٚعس٥ الؿدة يف الرشيٕح 

. إف دلؿد ٠ٮف ياإلقبل٦ ا٣ٕٞٮبتني دسٮف  إظؽلح ال يٕؽ ا٩ذ٭ةاكن
ح ا٣ٞٮ٦يح" كاألػؿل ثةق٥ ا  أكثةق٥ "ادلك٣ح"  "ادلي٨" ال  أك"ا٣زٔن

 ٮ٬ؿم ثني ا٣ٌٞيتني.يٕين كصٮد اػذبلؼ ٦٪ٌُف ص
 

                                                                    
. كإذا اإلقبلـىلع قبي٢ املسةؿ ٬٪ةؾ ٌٝيح ٦٭٧ح ل٥ د٪ةٝل ٬٪ة كْل رشكط دُجيٜ احلؽ يف  1

الرشكط ا٣يت جيت دٮاٚؿ٬ة ل٤عؽ ٚ٭٢ دلك٣ح احلٮـ ٠أٚ٘ةنكذةف احلٜ يف دُجيٜ ظؽ أذرب٩ة كصٮد 
الؿدة؟ ٝؽ دسٮف احل١ٮ٦ح ٩ٛك٭ة مؿدسجح ل٤سٛؿ ٩ة٬يٟ ٨ٔ ٚذط ابلةب ىلع مرصأي٫ للك 
أ٩ٮاع امل٪٧ْةت املٕةديح لئلقبلـ كاملٕةدي٨ أيٌة ل٢٧ٕ٤ حبؿيح. ك٬ؾق ا٣ٌٞيح امل٭٧ح جيت أف 

ا  ،٧٤ٮف املٕةرصكف ثذٛىي٢ي٪ةٝن٭ة ا٧٤ٕ٣ةء املك ٚإف رضر إقةءة دُجيٜ احلؽ ٝؽ يسٮف ػُرين
 .ثٮص٫ اعـ اإلقبلـىلع املك٧٤ني ك
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يؿ أف ٦ةؿ ٚي٭ة أككأػرينا كب٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٔؽد املؿات ا٣يت ت
ٚي٤ــ اإلٝؿار ثأف لك  أق٤ٛ٪ة ٧ةدؽيع أف ظؿيح ادلي٨ "٤ُ٦ٞح" ٠

 ٧ةاملضذ٧ٕةت ٤ٔي٭ة أف دذٕةم٢ داػ٤ينة ٦ٓ ٌٝيح احلؿيح ادليجيح. كرب
س٨ رقةت ديجيح ٦ٕي٪ح ْل ا٣ٞذ٢ ك٧٣ةمل ال دسٮف ا٣ٕٞٮبح املٞؿرة

ا ل٤عؿيح. ي٪ةٝل دك٩ٌل ٬ؾق املكأ٣ح  ٧ةرب الكض٨ كذلٟ ال يـاؿ دٞييؽن
 كْل "ظؿيح ادلي٨" ٦٪ةٝنح رصحيح ٚيٞٮؿ/

 ىلع– يف ٢ّ ا٧ٞ٣ٓ املكذ٧ؿ ل٤ج٭ةاحني اإليؿا٩حني، كا٣يت دجذٔل
ؽاـ، ٚ٭ؾق ٌٝيح يف ثة٣ٖ احلكةقيح.  –٢ٝ يف الٮٝخ احلةيلاأل ثةإٔل

ظىت ظٜ ظؿيح ادلي٨ )ا٣يت  كأكظىت ٬٪ة، ال يس٨٧ اتلعؽم ملجؽأ 
يؤيؽ٬ة دٞؿيجنة أ٤ٗت املك٧٤ني(، ك٣س٨ اتلعؽم ٬ٮ يف ظؽكد 
٤ي٪ة أف ٩ذؾ٠ؿ أف للك دلذ٧ٓ  املٛة٬ي٥ املك٧٤ح كا٣٘ؿبيح املذ٪ةٚكح. ٔك
ا يٌٕ٭ة ىلع احلؿيح ادليجيح، ىلع قبي٢ املسةؿ يف الٮاليةت املذعؽة  ٝيٮدن

ا ظةالت األمؿيسيح م٤٧خ ا٣ٕبلج ا٣ُ   ٌٝةية املعةز٥ مؤػؿن
ريس ةاجلىةرل، كذثط )ا٣ٞؿاثني( ٔ٪ؽ مم ء٧ة٤ٔ اإلصجةرم ألَٛةؿ

ت ٦ةاإلٝة َةاٛح قة٩ذةرية، كظٜ َةاٛح "م٭ٮد ي٭ٮق" يف اتلبنري يف
 1اخلةوح.
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ث ديًِٓ يف اضؽيث ادليَ/ ْو يخٍخؿ املفئٍن ةاحلؽيث يف مم ـر
 ؽو ٌِؾٌٔث ضلٔق اإلنفان املفارصة؟
ٮع  ٨٦ امل٭٥ أف ٩ؤًلؽ مؿة أػؿل ىلع ٝج٢ أف خنذ٥ ٬ؾا املًٮ

رقح دي٪٭٥ يف ٢ّ ثؿ٩ة٦ش ةأف املك٧٤ني ٤ٕٚينة ال يذ٧ذٕٮف ثةحلؿيح يف مم
ة مل ٞن يؾ٠ؿق ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف  ةظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص، كذلٟ كٚ

يؿ ك٬ٮال٩ؽ ظير يٕذٞؽكف ثأف ٠سرينا ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ ٦ة٨٦ أ٦سةؿ 
ح ث٭ة، ث٢ ٧ة٧س٨ الكرقةت دجذ٭ٟ ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف كال ي٧ةكامل

إذا أرص املك٧٤ٮف ىلع ا٩ذ٭ةؾ د٤ٟ احلٞٮؽ لئلنكةف ٚةجلتيضح يف 
أ٤ٗت ا٨ْ٣ ْل ا٣ٕٞٮبةت، ث٢ ٝؽ دسٮف اتلؽػ٢ ا٣ٕك١ؿم. 
كب٧ٕىن آػؿ ٚإف املك٧٤ني اذلي٨ يكٕٮف يف دُجيٜ ٚ٭٧٭٥ لئلقبلـ 

دسٮف اعٝجذ٭٥ ثبكةَح ْل ا٣ٞذ٢ كاهلبلؾ أل٩٭٥  ٧ةاتل٤ٞيؽم رب
اـ ثرب٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف، كب٧ٕىن آػؿ ٚ٭٥ يف ٩ْؿ رٌٚٮا اال٣زت

ال١ٛةر.  أك٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكٮا أ٢ٌٚ ٨٦ املؿدؽي٨ 
ا٭٥ ثةق٥ ظٞٮؽ اإلنكةف، كيف ٦ةكبػ"ردد٭٥" ك"زٛؿ٥٬" جيٮز قٟٛ د

الٮٝخ ٩ٛك٫ ال يـاؿ ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف يجؽك ٤ٔي٭٥ اهل٤ٓ ٨٦ 
ـداد اتل اإلقبلَلاحلؽ  ٪ةٌٝةت الكةَٕح ٣رب٩ة٦ش ا"لؿدة"، كبؾلٟ د

 ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص.
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 اجلخائز
ييجذٞؽ يف ص٭ةت ٔؽة  اإلقبلـ٨٦ املؽ٬ل أف ٩ؿل ٠يٙ أف 

دٝٞ٪ة اجلْؿ  ٦ةيأيت احلؽير ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف. ك٦ٓ ذلٟ إذا  ٦ةٔ٪ؽ
جنؽ أف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ اذلم يذىٙ ثةتل٪ةٝي. كيجؽك 

أكرث ىلع اتلعزي  ٧ةكرؤيذ٫ حلٞٮؽ اإلنكةف ٝةا اإلقبلـاهلضٮـ ىلع 
ة. اإلقبلـك ٦ةًؽ ادلي٨ ٧ٔٮ  ػىٮون

ىلع أذجةر أ٫٩ يٌٓ ٝيٮدنا ىلع  اإلقبلـكيجذٞؽ ٠سري ٨٦ اجلةس 
املؿأة، كأ٫٩ ال ي٧٪ع٭ة ٩ٛف ظٞٮؽ الؿص٢. كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ظْؿت 

 ت اردؽاء احلضةب.٧ةركبيح مؿة ثٕؽ مؿة ىلع ا٣جكةء املك٤كادلكؿ األ
ٚي٭ة  اإلقبلـك٬ؾا دٞييؽ كاًط حلؿيذ٭٨ ث٪ٛف ا٣ُؿيٞح ا٣يت يٞيؽ 

ظؿيح املؿأة ظني حيْؿ ٤ٔي٭ة اخلؿكج ث٧بلبف ٦سرية. ك٣حف دلل 
ة منلكح يف املٮاٚٞح ىلع ٬ؾا  ٞن حمةز٥ ظٞٮؽ اإلنكةف املؾ٠ٮرة قةث

يح اآلداب ا٣ٕة٦ح ة٩يح كمح٧ةاحلْؿ؛ ٚ٭٥ ي٤ٕٛٮف ذلٟ ثةق٥ ا٤ٕ٣
 ٣ٞٮ٦يح.اة كالٮظؽة اأككاملك

٣حكخ دلي٭ة  ركبيح ٩ٛك٭ةكك٦ٓ ذلٟ ٚإف ٬ؾق ادلكؿ األ
، منلكح يف َجٓ رقٮـ اكريسةدٮريح تكيئ ل٤٪  حم٧ؽ 

يح اآلداب ا٣ٕة٦ح كالٮظؽة ةكيْ٭ؿ أف ال أ٧٬يح ٬٪ة ٣ٌٞةية مح
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٥٤ ٨٦ ٝج٢ أف ٬ؾق الؿقٮـ قذؤدم ٔي  ٧ةل٤ذٛؿٝح كرب ا٣ٞٮ٦يح، كٝؽ 
ح. كٚضأة كبُؿيٞح ٦٪عؿٚح، ركبيكا٣ٕ٪ٙ داػ٢ ادلكؿ األ إىلدؤدم 

ا٤ٕ٣ية يف ٬ؾا املٮٝٙ. كأيؽ  اك٩خ ظؿيح اتلرصؼ ْل ا٣يت هلة احلؽ
ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف يف لك أحنةء ا٣ٕةل٥ ظٜ الىعٙ يف َجٓ ٬ؾق 

 .الؿقٮـ ٨ٔ اجل  حم٧ؽ 
عس٥ الؿدة كأ٦سةهل جتؽ ننُةء إ٣ىيأيت احلؽير  ٦ةكأػريا، ٔ٪ؽ

ذ٢ أظؽ ثةق٥ ا   أكظٞٮؽ اإلنكةف يرصظٮف أ٫٩ يججيغ أف ال يٞي
ذ٢ أمؼةص ألقجةب  ،ألص٢ ادلي٨ كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ي٧س٨ أف يٞي

 أػؿل ٔؽيؽة دذ٤ٕٜ ث٧ربرات دٌٕ٭ة ادلك٣ح.
ٔؿض ٬ؾا ا٣ٛى٢ ثٕي  ،كخببلؼ اتل٪ةٌٝةت املؾ٠ٮرة أٔبلق

ا ٨ٔ  ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. احلٞةاٜ امل٭٧ح صؽن
ٮاعت اجلؽحلح املذ٤ٕٞح  إىلكدُؿؽ ٬ؾا ا٣ٛى٢  ٔؽد ٨٦ املًٮ

يف دلةؿ  ٦ةركبة ْل األكرث دٞؽأككظٞٮؽ اإلنكةف. دٕذرب  ةإلقبلـث
ظٞٮؽ اإلنكةف، ذلا ثؽأ ٬ؾا ا٣ٛى٢ ثؽراقح ٨ٔ ٠يٛيح دٕةم٢ 

ركبيح ٦ٓ ٌٝيح ظٞٮؽ اإلنكةف. كٝؽ كحمةز٥ ظٞٮؽ اإلنكةف األ
ٮح كْل أف أّ٭ؿت ٬ؾق امل عةز٥ ك٬ؾق ا٣ٞؿارات احلٞيٞح ثًٮ

ظٞٮؽ اإلنكةف ي٧س٨ اهلي٧٪ح ٤ٔي٭ة كاظذاكر٬ة لىة٣ط ٦ٛ٭ٮ٦ني 
٩يح. ك٬ؾا يٕين يف ظٞيٞح ٧ةادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣ ٧ةاغمٌني آػؿي٨ ٬
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ا اك٩خ ظؿًلح حلٞٮؽ اإلنكةف احلٮـ. كإذ أكاألمؿ أ٫٩ ال يٮصؽ ٧٩ٮذج 
ة لؿكا- ٩يح٧ةادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣ ٞن د ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف يف َج

دُ٘يةف ىلع ظٞٮؽ اإلنكةف ٚإف ٬ؾا يٕين أف  -ركبة اتلٞؽ٦يحأك
ظٞٮؽ اإلنكةف ثبكةَح ْل  ٧ةاحلؿًلح ٣حكخ ٨ٔ ظٞٮؽ اإلنكةف كإ٩

 ٩يح.٧ةأداة مكذؼؽ٦ح تلٕـز ادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣ أك٬ؽؼ زة٩ٮم 
٩يح ٝةدرة ٧ة٩ْةـ ادلي٧ٮٝؿاَيح/ا٤ٕ٣ أككإذا اك٩خ األيؽيٮلٮصيح 

يك٧ط أليؽيٮلٮصيًح  ٩ْةـ  أكىلع أف د٤ٕٮ ٚٮؽ ظٞٮؽ اإلنكةف ٚ٭٢ ي
ة إف اتل٧كٟ ث اإلقبلـ ٕن ثة٣جكجح ل٧٤ؤ٦٪ني  ةإلقبلـأف ي٤ٕٮ ٚٮٝ٭ة؟ َج
ح أكرث ٝي٧ح كأ٧٬يح ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٛؿديح. ياإلقبل٦يف ادلك٣ح 

لٮيح ىلع ظٞٮؽ ا٣ٛؿد أك( هلة ٩laiciteيح ا٣ٛؿنكيح )٧ةأف ا٤ٕ٣ ٧ةكًل
ة  ٞن ركبيح حلٞٮؽ اإلنكةف، ٚإ٫٩ يججيغ أف كأٝؿد٫ املع٧١ح األ ةملَج

ح. ياإلقبل٦لٮيح يف ادلك٣ح كح ٩ٛف ٬ؾق األياإلقبل٦دُٕٯ الرشيٕح 
٩يح تك٧عةف ٧ةكَجٕة الؿد ا٣ُجييع ٬ٮ/ "٣س٨ ادلي٧ٮٝؿاَيح كا٤ٕ٣

ث٤ُخ يف ٬ؾا ا٣ٛى٢ 
ي
ثةحلؿيح ل٤ض٧يٓ..." ك٬ؾق ظضح داظٌح ٝؽ أ

 كا٣ٛى٢ اذلم ٝج٫٤.
ٞيٞح أف ادلكؿ كاأل٧ْ٩ح ا٣ٞة٩ٮ٩يح هلة احلٜ يف دٞييؽ كاحل
/ ٧ةاحلؿيةت كًل  أمةر ثؽري٨ ٝةابلن
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ثٕي  ٧ةالك٤ُح الكيةقيح كالك٤ُح ا٣ٞة٩ٮ٩يح ثُجيٕذ٭ دٛؿض
ٝؿرق لٮؾ ي٧س٢  ٦ةكاحلؿيح ثٮص٫ اعـ. ك٢ٕ٣  األٚؿادا٣ٞيؽ ىلع ظؿيةت 

ا ٨٦  اتلىٮر الىعيط ل٤ٌٞيح ظير يٞٮؿ/ "احلؿيح أف دسٮف ظؿن
٪ٛ٭٥، كال ي٧س٨ ذلٟ ثؽكف ٝة٩ٮف...٣حكخ احلؿيح ٝ يؽ اآلػؿي٨ ٔك
كيوٙ ثػ "املجؽأ  ٦ةيؿيؽ". كيف ٢ّ  ٦ةأػربك٩ة أف ي٢ٕٛ املؿء  ٧ة٠

اتلعؿرم األقةيس" يٮصؽ ٍٚٞ اٚرتاض لىة٣ط احلؿيح ي٤ُت مم٨ 
ٓ ٝيٮد ىلع احلؿيح ثأف يأيت ثةدلحل٢ ىلع ذلٟ.  يٕةرض ١ٚؿة ًك

ٝٮة ادلك٣ح يف أف دذؽػ٢ يف إٔٚةؿ  كبةتلةيل ٚبل ي٧س٨ اقتجٕةد
يف ًٮء ظٞٮؽ اإلنكةف كل١٪٭ة  أكيف ٢ّ اجلْؿيح اتلعؿريح  األٚؿاد

دسٮف ٍٚٞ ٦ٞيؽة ثةلرضكرة الىعيعح. كرضكرة الكيُؿة ٨٦ ًٝج٢ 
الك٤ُح الكيةقيح ٨٦ ػبلؿ ا٣ٞة٩ٮف ٦ٕذربة، ك٣س٨ الثؽ أف يسٮف 

ا  األٚؿاددربيؿ ا٣ٞيٮد ىلع ظؿيةت  ة ل٤ٞة٩ٮف كاحلؿيةت دربيؿن ٞن مٮاٚ
يًؿٌم يؿقغ أف دسٮف ا٣ٞيٮد ىلع ظٞٮؽ  ك٣حف اقتجؽادينة. ٚةملجؽأ اتلىرٍبً

كاًعح يف ٢ّ ا٣ٞة٩ٮف ليك ال ديجذ٭ٟ ظؿيةد٭٥ كا٦ذيةزاد٭٥  األٚؿاد
 1كظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيح.

كدؽؿ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦ ثؽري٨ ٧ً٪نة ىلع أ٫٩ ي٧س٨ لرلك٣ح 
ٓ ٝيٮد ٔؽيؽة ىلعياإلقبل٦  احلؿيح يف ًٮء أ٬ؽاٚ٭ة ح أف دربر ًك
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يط أمؿ ٦٭٥ ك٬ٮ  النةم٤ح ل٧٤ضذ٧ٓ. ك٣س٨ قٍٞ ٨٦ ثؽري٨ ٬٪ة دًٮ
ا ٨٦ ـءن ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف؛ ٨٦ املٕؿكؼ أف ظٞٮؽ  ينلك ص

اإلنكةف ال ي٧س٨ أف دسٮف ٤ُ٦ٞح ث٢ الثؽ ٨٦ إػٌةٔ٭ة لك٤ُح 
٥ْ يف ٠ذةثةت ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف  أ٥ْٔ. ك٬ؾق الك٤ُح اأٔل

 أكيف ٝة٩ٮف ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص ي٧س٨ أف دسٮف املٕةرصي٨ ك
٩يح كال ي٧س٨ أف دسٮف ٧ةجيت أف دسٮف ادلي٧ٮٝؿاَيح ا٤ٕ٣

ق٤ُح ديجيح، ك٦ٓ ذلٟ جتؽ٥٬ يٛن٤ٮف يف اإلديةف ثرب٬ةف كاًط يربر 
 ٝجٮؿ أظؽ األمؿي٨ كرٚي اآلػؿ. 

ىلع قبي٢ املسةؿ، ٠ذت أ٩ؽرك الكٚةـ أف احلؿيةت كاحلٞٮؽ 
 دذٕؿض ل٤ذؽػ٢ ٚي٭ة ك٣س٨ ٍٚٞ ىلع أقةس األقب٤ح اآلديح/ ٧ةرب

 ٢٬ ٬٪ةؾ ٬ؽؼ رشيع ل٤ذؽػ٢؟ 

 ٢٬ ٝىض ثةتلؽػ٢ ٝة٩ٮف ٦ذٞج٢ ككاًط؟ 

  ٢٬ اتلؽػ٢ ٦ذ٪ةقت ٦ٓ اهلؽؼ الرشيع املعؽد
 1كرضكرم يف دلذ٧ٓ دي٧ٮٝؿايط؟

 
 

                                                                    
( ٦2007ُجٕح صة٦ٕػح أككػٛٮرد، أ٩ؽرك الكٚةـ، ظٞٮؽ اإلنكةف/ ٦ٞؽ٦ح كصزية )أككٛٮرد،  1
 .  100ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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يؽ ٦ةث٢ ظىت إ٣زياثير  يؿ دٞؿ ثأف "احلؿيةت امل٤ُٞح" ٝؽ دٞي
 ادلي٨، ٚٞؽ ٠ذجخ/ك٣س٨ ٣حف ىلع أقةس 

يح احلٞٮؽ ٗريي ةص٫ محأكيٕرتؼ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل أف ٠سرينا ٨٦ 
 ٜ٤ ؽؿ يف ّؿكؼ اقتس٪ةايح اكحلؿكب كا٣ُٮارمء أك٤ُ٦ٞح، كٝؽ دٕي دٕي

ا٣ٕة٦ح، ث٢ كظىت يف ا٣ْؿكؼ ا٣ٕةديح لىة٣ط أذجةرات ٦ٕي٪ح أكرث 
ذجةرات األ٥٬ يف ا٣ٞة٩ٮف ادل كيل أ٧٬يح. كيذٮٝٓ املؿء أف دٞٓ ٬ؾق األ

ٓ ا٣ٞيٮد ىلع ظٞٮؽ  ٧ةيف كاظؽ ٨٦ ٔ٪ةرص ٔؽيؽة راقؼح. كرب دًٮ
يل كخلؽ٦ح قيةقةت حمؽدة كػةوح. كٝؽ ةاإلنكةف ل٤ىة٣ط ا٣ٕةـ اإلدم

تن٢٧ األػرية ظِٛ األ٨٦ ا٣ٞٮَل كاأل٨٦ ا٣ٕةـ كاجلْةـ ا٣ٕةـ 
كاملى٤عح  كاآلداب كظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥ كمىة٣ط ا٣ٕؽؿ

ف أف دذ٥ ٬ؾق اتل١ييٛةت ٧ةيط. كلٌا٣ٕة٦ح يف دلذ٧ٓ دي٧ٮٝؿا
كاال٩ذٞةوةت يف ظؽكد إَةر الك٤ُح كمل٪ٓ االقتجؽاد يف ا٣ٞؿارات 
ة ل٤ٞة٩ٮف...كال  ٞن جيت أف دذيؼؾ اإلصؿاءات ا٣يت دٛؿض ٬ؾق ا٣ٞيٮد كٚ
يؽ ظٞٮؽ اإلنكةف األقةقيح، ٌٚبلن ٨ٔ  يٞج٢ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل أف دٞي

ة ملذ٤ُجةت أم دي٨ ػ ٞن ةص. كال يٮٚؿ ا٣ٞة٩ٮف كٝٛ٭ة ثةقذ٧ؿار، كٚ
ف املك٧٤ني ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف ٨ٔ َؿيٜ ٦ة٩نة ٣ٕؽـ ظؿ٧ةادلكيل ً

احلؽ  أكح. إذف دٞييؽ ظٞٮؽ اإلنكةف ياإلقبل٦٦٪ط الكيةدة ل٧٤ٕةيري 
ملٞذٌيةت الرشيٕح ٬ٮ دٞييؽ حلٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٞةا٧ح  ٦ة٦٪٭ة اظرتا
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رتؼ ثأ٩٭ة ٝٮأؽ رشٔيح ل٤عؽ ٨٦ ظٞٮؽ  ىلع ٝة٩ٮف ث٧ٕةيري ال يٕي
 1اإلنكةف.

يَّؽ ىلع أقةس  كًلؾلٟ يرصح ٬ٮال٩ؽ أف احلٞٮؽ ٝؽ دٞي
 امل٪ْٮ٦ح األػبلٝيح كاجلْةـ ا٣ٕةـ ك٣س٨/

"امل٪ْٮ٦ح األػبلٝيح كاجلْةـ ا٣ٕةـ" ػةًٕةف  مى٤ُعة
امل٪ْٮ٦ح األػبلٝيح كاجلْةـ ا٣ٕةـ يف قيةؽ  ٧ةل٤ذٞييؽ حل١ٮف ٦ٕ٪ة٬

 أكاملجةدئ ادلي٧ٮٝؿاَيح، كبةتلةيل ٝؽ ال يسٮف ا٣ٞة٩ٮف املعٌل 
ؤل ة ىلع ذلٟ ٚإف كا٣ٞة٩ٮف ادليين مىؽرنا ألم ٨٦ ٬ؾق املٕةيري. ٔك

ةم٢ ٧ةد٪ه ىلع املٕةم٤ح املذ 29دة ةامل ز٤ح لاكٚح احلٞٮؽ، كىلع ٬ؾا ٚذٕي
ألق٤ٮب. كىلع قبي٢ املسةؿ إذا ق٪خ ادلك٣ح ز٤ح ث٪ٛف ا٧ةاملٮاٝٙ املذ

إذا اك٩خ  ٦ةٝة٩ٮ٩نة حيِل ادلي٨، كٚي٫ رضر ل٤جكةء،ٚبلثؽ ٨٦ تؽيؽ 
رتاؼ ثةدلي٨ ك٨٦  د٤ٟ ا٣ٞيٮد ىلع ظٞٮؽ املؿأة رضكريح ٨٦ أص٢ األ
 أص٢ املذ٤ُجةت ا٣ٕةد٣ح ملضذ٧ٓ دي٧ٮٝؿايط. كذلٟ الثؽ أف يسٮف

ة حيِل املؿأة ٨٦ الٌ٘ٮط ادليجيح مٮازيةن حلةؿ ادلك٣ح ا٣يت تك٨ ٝة٩ٮ٩ن 
إذا اكف اتلٞييؽ ىلع ادلي٨ رضكرينة لبلٔرتاؼ  ٦ةكالثؽ ٨٦ تؽيؽ 

                                                                    
 .80-77ٛعةت كظٞٮؽ اإلنكةف، و اإلقبلـ٦ةيؿ،  1
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 1امل٪ةقت حبٞٮؽ املؿأة كاملذ٤ُجةت ا٣ٕةد٣ح ملضذ٧ٓ دي٧ٮٝؿايط.
)ا٣ْة٬ؿ ٨٦ الكـ ٬ٮال٩ؽ أف "األػبلؽ" ال ي٧س٨ ظىت أف 

 دؤقف ىلع ادلي٨ اذلم دؽي٨ ث٫ ادلك٣ح(.
 ٧ةح ٌٝيح احلؽ ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف كإ٩إذف ٤ٚحكخ ا٣ٌٞي

 ْل احلٞٮؽ ا٣يت دٞيَّؽ. ٦ةا٣ٌٞيح ٝةا٧ح ىلع 

                                                                    
 .  184 ص ٬ٮال٩ؽ يف ثٮٌلر كبةر٩يخ، 1
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 أفاكر عخاٌيث
 اإلقبلـاملٮاٝٙ املؼذ٤ٛح ل١٤ذةثةت ٨ٔ  إىل دُؿؽ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣

ا هلة. ز٥ ثٕؽ ذلٟ د٧خ ٦٪ةٝنح ثٕي  كظٞٮؽ اإلنكةف كٝؽـ ٩ٞؽن
أدل  األقب٤ح اجلٮ٬ؿيح ظٮؿ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة. ك٬ؾا

٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف؟ كأػرينا  اإلقبلـالكؤاؿ/ أي٨ يٞٙ  إىل٦جةرشة 
 ةإلقبلـاك٩خ ٦٪ةٝنح بلٕي ا٣ٌٞةية اجلؽحلح احلؽيسح املذ٤ٕٞح ث

ا٣يت ال  ا٣ٕة٣ٞح كظٞٮؽ اإلنكةف. كبة٣ُجٓ ٬٪ةؾ ثٕي اجلٞةط األػرية
ـاؿ تذةج  ٓ إىلد  ا٣ٕة٦ح. ثٕي اجلذةاش ٦٪ةٝنح ٝج٢ ًك

 يث اىبرشامح
املض٧ٮاعت( ٨٦ إقةءة اقذؼؽاـ  ٧ة)كرب األٚؿاديح ة"إف مح

 1الك٤ُح دٞٙ يف و٧ي٥ ٦ٛ٭ٮ٦٪ة حلٞٮؽ اإلنكةف"
٨٦ إقةءة اقذؼؽاـ  األٚؿادكالكؤاؿ احلٮـ/ ٨٦ اذلم قيعِل 

رق٭ة حمةمٮ ظٞٮؽ اإلنكةف كننُةؤ٬ة كالكيةقيٮف؟ ٧ةي الك٤ُح ا٣يت
يف  ٬ؤالء اجلةس يذ٧ذٕٮف ثٞؽر ْٔي٥ ٨٦ الك٤ُح كال ظؿج ٔ٪ؽ٥٬

اقذؼؽا٦٭ة يف َؿؽ ٔؽيؽة خمذ٤ٛح. إ٩٭٥ يكذؼؽمٮف ٝٮد٭٥ 
ا٣ٕك١ؿيح كاالٝذىةديح تل٭ؽيؽ األم٥ كاملضذ٧ٕةت كاجلةس يف ا٣ٕةل٥، 

                                                                    
 )اتلأكيؽ صـ ٨٦ األو٢( 167ٚؿي٧ةف، ص 1
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ز٤ٮا ٧ةكي٤ُجٮف ٨٦ اجلةس د٘يري زٞةٚذ٭٥ كدلذ٧ٕ٭٥ ث٢ ظىت دي٪٭٥ حلذ
 ٦ٓ ٦ُة٣ت احلؿًلح اجلؽيؽة.

٣ٞؽ أدخ "ظٞٮؽ اإلنكةف" ٔرب ق٤ك٤ح َٮي٤ح ٨٦ املجةدئ 
اجلٮ٬ؿيح األقةقيح ا٣يت ي٧س٨ أف دذٜٛ ٤ٔي٭ة لك األم٥ داػ٢ قيةٝةت 
زٞةٚةد٭ة اخلةوح. كاآلف د٤٘٤٘خ ظٞٮؽ اإلنكةف يف النؤكف األكرث 

مٮٝٙ املؿء جتةق  أكػىٮويح لؤلٚؿاد قٮاء اك٩خ ا٣ٕبلٝح ثني الـكصني 
ؽ إقةءة القذؼؽاـ الك٤ُح.اتلٮص٫ اجلجيس. كال   مٟ أف ٬ؾا يٕي

ث٢ يف كاٝٓ األمؿ إف إقةءة اقذؼؽاـ الك٤ُح ال دذٮٝٙ ٔ٪ؽ 
ذلٟ؛ إ٩٭ة د٧ف أرشؼ ء يف ظيةة اإلنكةف ك٬ٮ ٔبلٝح ا٣ٛؿد خبة٫ٞ٣. 
ٕ٭ة ابلريكٝؿاَيٮف  ك٣ٞؽ ٬ي٧٪خ ىلع ٬ؾق ا٣ٕبلٝح ا٣ٞٮا٩ني ا٣يت ًك

يك٧ط  ل٤ٛؿد أف يذٕجؽ خلة٫ٞ٣ امل٭٪يٮف كالكيةقيٮف كاملعةمٮف. كال ي
 ثُؿيٞح يأثة٬ة ٬ؤالء اذلي٨ يىٮركف ىلع أ٩٭٥ ظؿاس األػبلؽ. 

ذكك اجليح احلك٪ح ٝؽ يىيج٭٥ الـل٢ كيكحبٮف  األٚؿادث٢ ظىت 
ظؽث أٔٞةب  ٧ةأف ٩٪ْؿ ٚي إىلاقذؼؽاـ ق٤ُةد٭٥. ٝؽ حنذةج ٬٪ة 

اثلٮرة ا٣ٛؿنكيح ٣رنل ٠يٙ أف الك٤ُح ي٧س٨ اقذؼؽا٦٭ة 
خلٟ اذلي٨ يؽٔٮف أ٩٭٥ حي٤٧ٮف أكظىت ىلع أيؽم قحبة  ٦ةاقذؼؽا

حيذةج داعة ظٞٮؽ اإلنكةف أف يٕيؽكا دٞيي٥ ٨٦  ٧ةاحلؿيح ل٤٪ةس. رب
ؿض ث٤٘ح أكأي٨ ثؽ ٥ ٨٦ أف لك ءء يٕي ا كأي٨ ٥٬ اآلف؟ كىلع الٗؿ
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ظٞٮؽ اإلنكةف، ٣س٨ املؿء ينٕؿ ثةالقتجؽاديح يف ٠ذةثةت داعة 
ٓ ادلي٨ كدكرق يف ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ  ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف ال قي ًك
 املضذ٧ٓ ا٣برشم. 

 اخليار األعاليق
"الثؽ ٨٦ املٮاز٩ح ثني احلٞٮؽ كا٣ٞيى٥ األػؿل، ك٨٦ اتلى٤ت 

صٮ٬ؿيح أكرث ٨٦ ا٣ٞيى٥  ٧ةيف الؿأم أف ٩ٛرتض أف احلٞٮؽ داا
األػؿل... يججيغ أف أٔذرب كأٝي٥ِّ الٮزف األػبليق ل٤ٞيى٥ األػؿل 

ح ل٤ؼُؿ؛ احلٞٮؽ ٦٭٧ح ل١٪  1٭ة ٣حكخ لك األػبلؽ."املًٕؿ
٬٪ةؾ أقب٤ح وٕجح دذ٤ٕٜ ثٌٞيح ظٞٮؽ اإلنكةف كاألػبلؽ. 
ٝؽ جيةدؿ ننُةء ظٞٮؽ اإلنكةف ثأف األػبلؽ ْل أف دُٰٕ للك ٨٦ 

احلٜ اذلم يكذع٫ٞ لك ٦٪٭٥، كأف ترتـ ٬ؾق احلٞٮؽ  األٚؿادادلكؿ ك
ة، كل١٪٫ يٞٮد  ٦ةاظرتا ٕن ة ك٦ٞ٪ ٕن . يجؽك ذلٟ راا جٓ قؤاؿ يت إىلاكمبلن

٩ةٝن٪ة  ٧ةْل ٬ؾق احلٞٮؽ ا٣يت يكذعٞ٭ة لك كاظؽ؟ كًل ٦ةذلٟ ك٬ٮ/ 
ة ٚإف ٬ؾا الكؤاؿ ال إصةثح هل يف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. كٝؽ  ٞن قةث

ٜ ٤ٔي٭ة أ٩٭ة ٠ؾلٟ. ك٬ؾق ٣حكخ  جييت املؿء ثأ٩٭ة احلٞٮؽ ا٣يت ادٛي
إذا أذرب٩ة أف "املذٜٛ ٤ٔي٫" ٬٪ة يٕين  ٧ةىلع الكؤاؿ القي إصةثح

                                                                    
 .63-62ٚؿي٧ةف، وٛعةت 1
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كممس٤ٮ ادلك٣ح اذلي٨  حمةمٮ ظٞٮؽ اإلنكةف ثبكةَح اذلم ادٜٛ ٤ٔي٫
ا. كٝؽ دسٮف  يؿكف أ٫٩ ال ظةصح لؤلػبلؽ يف أف دسٮف ٦جؽأ مؿمؽن
اإلصةثح أ٩٭ة احلٞٮؽ ا٣يت ْل ٦ذٛٞح ٦ٓ دلذ٧ٓ ظؿ دي٧ٮٝؿايط 

مىةدر احلٞٮؽ  أفاألػبلؽ مؿة زة٩يح. ذلٟ  ين، كيذ٥ جتة٧٢٬ة٤ٔ
 أكيججىغ أف دسٮف "حمةيؽة أػبلٝينة"، كال دٮصؽ أػبلؽ دي٧ٮاٝؿاَيح 

٩يح ظٞيٞيح. كاجلتيضح أ٫٩ قحيرتؾ املؿء ٦ٓ ٩ْةـ ػةؿ ٨٦ ٧ة٤ٔ
األػبلٝيح املذعزية دٕين  األػبلؽ. ك٬ؾا األمؿ ٦ٞىٮد ألف ا٣ٌٞةية

٥ أف "حيس٥" ثُؿيٞح ٦ٕي٪ح يف احليةة كالك٤ٮؾ، ك٬ ؾا ٬ٮ أف املؿء مٗؿ
أف يذض٪ج٫ ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. ك٣س٨ أػؾ  املٛرتض ٩ْؿينة

األػبلؽ ػةرج املٕةد٣ح يٛذط ابلةب ٣ٕؽـ األػبلؽ. كيذ٧ىن املؿء أف 
ة ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف. كبةتلأكيؽ ال يججيغ ٧ةا٬ذ يسٮف ٞن ٫٦ ثأػبل٫ٝ ظ

٫٦ ثةألػبلؽ ثةق٥ ٦ٛ٭ٮـ اغمي ٧ةىلع املؿء أف يٌيح ثة٬ذ
 ك٬ٮ"ظٞٮؽ اإلنكةف".

ٮع اخليةر األػبليق  املٕةد٣ح  إىلكإذا ق٧ط املؿء ثإدػةؿ مًٮ
مؿة زة٩يح ٚجة٣جكجح جل٧ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرص قيٮاص٫ املك٥٤ 

 أك. ٚ٭٢ ٔ٪ؽ املك٥٤ ٌٝيح أػبلٝيح أ٥ْٔ ٧ةًؼ ػيةرا أػبلٝية
ف ث٪ْةـ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٧ةاإلي أككرَح أػبلٝيح أ٥ْٔ ٨٦ ٔىيةف ا 

ذللٟ ثإجيةز  ُؿؽ اجل  يجذ٭ٟ ٔٞةاؽق اجلٮ٬ؿيح؟ د
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". ٦ةٔ٪ؽ ٢ىٌ ـىٌ كىصى ٔى ًىيىًح اِلىِّ  ٍٕ ٮؽو يًف ٦ى
ٍؼ٤ي حى ل٧ًى ٔى ة َى  1ٝةؿ/ "الى 

٧ط ثُؿح ١ٚؿة دٞٮؿ أف محبنة  ٦ٞؽـ ىلع ظٞٮؽ  ٦ةكإذا قي
اإلنكةف ٚجة٣ُجٓ ق٪ضؽ يف اجلٞةمةت ثني املك٧٤ني أف َةٔح ا 

 الثؽ أف دسٮف ٚٮؽ ظٞٮؽ اإلنكةف.

 ْو يكفيان يف احلياة؟ اإلنفان/ ُيث وضلٔقٍااىفي
ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكخ ٝةا٧ح ىلع ٔٞيؽة ديجيح كال ي٧س٨ أف 
دسٮف ٠ؾلٟ، ٚ٭ؾا اتلىٮر ػُأ ٤ٕٚينة كدةرخيينة، ك٬ٮ ٨٦ ٩ةظيح 

دىٮر إ٦ربيةيل. إف أيؽيٮلٮصيح ظٞٮؽ اإلنكةف أيؽيٮلٮصيح  املٛ٭ٮـ
ٮد ثٮوٛ٭ة ٧ةٔٞبل٩يح ٤ٔ أيؽيٮلٮصيح اعمليح ٩يح ثةلاكم٢، كجنةظ٭ة املٔٮ

ٞبل٩حذ٭ة. كال يذٮٝٓ املؿء د٧ٕة٦ذٮٝٙ ىلع ٤ٔ  أك٩نة مؿحينة أك٩حذ٭ة ٔك
ة اكمبلن ثني ٦٪٦ْةا٩ؽ  2ت ادليجيح.٧ةت ظٞٮؽ اإلنكةف كامل٪٧ْةصن

ين، كإذا اكف لك ٧ةلٮيف ٬٪١ني ٬٪ة االجتةق ا٤ٕ٣ ي٧س٢
ٚإف  ،٩حني ىلع اقذٕؽاد ثذرصحيةت كاًعح ٠٭ؾق ال ٣بف ٚي٭ة٧ةا٤ٕ٣

٬ؾا ٬ٮ الٮٝخ امل٪ةقت أف ييع املك٧٤ٮف أف ٬ؾق ْل ا٣ٌٞيح 

                                                                    
ري٧٬ة. كيف ركايح ػػؿل/"...يف ٦ٕىػيح اخلػة٣ٜ" كوػعع٫ األبلػةين  1 ركاق أمحؽ كا٣ُرباين ٗك
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احلٞيٞيح. كٝؽ يٞٮؿ ٝةا٢ أ٫٩ ٔ٪ؽ احلؽير ٨ٔ ٦ٞةر٩ح ظٞٮؽ 
 أكيـي٨ ٧ة، ٚإ٩٪ة ٩ذعؽث ٨ٔ ديجني ٦ذاإلقبلـاإلنكةف املٕةرصة ك

 اإلقبلـؿ دُٮيٓ أكأيؽيٮلٮصيتني خمذ٤ٛذني، ك٨٣ جيؽم أف ت
وٮرد٫ األكرث  ٧ةملٕةرصة القيحل٪ةقت ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةف ا

ة أف دُٮع كد٭ي٨٧ ىلع ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ  ٌن رصا٦ح، ك٨٣ جيؽم أي
. ث٢ قذؤدم اتل٪ةٌٝةت كاحلضش ٗري اإلقبلـاإلنكةف حلت٪ةقت ٦ٓ 

 ـ.٧ةإًٕةؼ ٔـي٧ح ذكم اال٬ذ إىل امل٪ُٞيح
ة اكمبلن رب ٌن ألف  ٧ةز٥ ثٕؽ ذلٟ ي٪ةٝي ٬ي٪س٨ ٩ٛك٫ د٪ةٝ

ا. ٚيف الٮٝخ ٩ٛك٫ األيؽيٮ أك٦ٛ٭ٮ٫٦ ٨ٔ ادلي٨  لٮصيح حمؽكد صؽن
ظٞيٞح ٦٭٧ح كْل أف ثؿا٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة ال  إىلينري 

 يؿيؽكف، ٠ذت ٬ي٪س٨/ ٦ةتكذُيٓ أف د٧ؽ ا٣برش ثس٢ 
يف احلٞيٞح إف ١ٚؿة احلٞٮؽ ٣حكخ أيؽيٮلٮصيح اكم٤ح مةم٤ح 

 ٦ةك٣حكخ يف ٦٪ةٚكح ٦ٓ األيؽيٮلٮصيةت األػؿل. أ، كال دؽيع ذلٟ
١ٚؿة  ٦ةأ ،كا٣ٕؿؼ يؽ٥ٔ، كاتلُٮر يبين ،ٚإ٫٩ يرشح كيسيٙادلي٨ 

 ٧ةكرب– ظٞٮؽ اإلنكةف ٚبل دؤدم محبنة ٨٦ ذلٟ لك٫. كيف اعل٥ احلٮـ
 كاتلٞةحلؽ األديةف ث٫ دٕؽ ٦ة إىل احلةصح دذٌةءؿ ال ٝؽ –كذٞج٢امل يف

 ثأف اداعء أم رٚي يف حمٞني األديةف ممس٤ٮ اكف ك٣ٞؽ. كدٮٚؿق
- ف ٦٪ْٮ٦ح ظٞٮؽ اإلنكةفإ. اكم٤ح اإلنكةف ظٞٮؽ أيؽيٮلٮصيح
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ء كاتل٪ةقت ٧ةال دٮٚؿ النٕٮر ثةدلؼء كاال٩ذ -احلٞٮؽ ابلةردة
كا٣ُٕٙ  احلت كالىؽاٝح كا٣ٕةا٤ح إىلكاأل٧٬يح، كال د٤يغ احلةصح 

إذا  ٧ةكاإلػبلص كا٣ٞؽقيح كدسٛري اذل٩ت كامل٘ٛؿة. ك٣س٨ رب
اك٩خ ظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكخ اكٚيح ٚٔل ىلع األ٢ٝ رضكريح، كإذا 

ٚن٤خ  ٧ة٠- اتلٕةَٙ ٦ٓ ٨٦ ٩ٕؿ٫ٚ، ٚٔل جت٤ت اك٩خ ال تٜٞ
االظرتاـ مل٨ ال ٩ٕؿ٫ٚ. كظٞٮؽ اإلنكةف ٣حكخ  -األديةف ٠سرينا

يح رضكريح ل٤ك ح ثة٣ٞي٥ ٧ةأيؽيٮلٮجليح ثؽي٤ح اكم٤ح كل١٪٭ة أًر
كال تِل ظٞٮؽ اإلنكةف األديةف ٩ٛك٭ة  األػؿل ك٦٪٭ة ادلي٨ ٣زتد٬ؿ.

ص٫ كاإلَةرات ا٣يت كٚعكت، كل١٪٭ة أدخ تلؼؽـ ا٣ٞي٥ ادليجيح يف األ
أّ٭ؿ ٚي٭ة ادلي٨ أظية٩ة أ٫٩ ٗري اكؼ. ٚعٞٮؽ اإلنكةف ىلع األ٢ٝ 

٩يح احلرضيح املذٕؽدة. ك٬٪ة ٧ةال٬ٮت دس٧يٌل ل٧٤ضذ٧ٕةت ا٤ٕ٣
ٞٮؽ اإلنكةف ىلع أ٩٭ة ي٧س٨ لؤلديةف أف دٞج٢، إف ل٥ دتجىن، ١ٚؿة ظ

دأكيؽ ىلع ٝي٧٭ة اخلةوح كي٧س٨ أف دسؿس ٩ٛك٭ة ملضةالت أ٧ٜٔ 
ىؾ حلٞٮؽ اإلنكةف. كٝؽ تٜٞ األديةف  كأًؼ٥ أثٕؽ ٨٦ ا٣ٞةًق٥ ال٧ينرتى
اتلٮازف اذلم يٞيض ىلع ا٣زناع ثني احلٞٮؽ كاملكؤكحلةت، كبني ا٣ٛؿد 

ظٞٮؽ اإلنكةف ال د٫٤ٕٛ ١ٚؿة  ٦ةدة كالؿكح ك٬ؾا ةكاملضذ٧ٓ كبني امل
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 1ىلع حنٮ مبلا٥.
كل١٪٫ ، ييع ٬ي٪١ني ا٣ٛؿاغ املٮصٮد يف ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف

خ ق٤ُح ادلي٨ ٨٤ٚ  يف الٮٝخ ٩ٛك٫ ٚن٢ يف أف ييع أ٫٩ إذا ٝيًٮ
ي٧س٨ لرلي٨ أف ي٪ضـ األدكار األػؿل ا٣يت كوٛ٭ة يف ا٣ٛٞؿة. 
ػؾت ٦جةدئ ظٞٮؽ اإلنكةف ىلع أ٩٭ة أقُل ٨٦ ا٣ٕٞيؽة ادلي

ي
جيح كإذاأ
ذا دٕين ا٣ٕجةدة كاخلٌٮع ل٤ؿب؟ ال ي٧س٨ ل٤ٛؿد أف يسٮف يف ٧ةٚ

رتاض  ٧ةق٤ُذةف أقةقحذةف. ٠ أك٤ٝج٫ ربةف  ٝةؿ اجلٕي٥ مؿة/ "إف األ
ة ٣ٕةمليح ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ ٧ةاألكرث صؽيح ل٤ٕ٤ ٩يح ثةٔذجةر٬ة أقةقن

كد٤٭٥ املؤ٦٪ني اذلي٨ ٥٬ ا٣٘ةبليح ا٣ُْٕل  ٔؽـ ٝؽرد٭ة ىلع أف تر
ة ٨٣ يؿىض  2ألرض".أل٢٬ ا ٌن  ٔٞيؽد٭٥ خلٟ املؤ٦٪ٮف أف يٌٕٮاأكأي

 ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف. دأيت ثٕؽ ٦ُة٣ت ىف مؿدجح زة٩ٮيح
ة ال ي٧س٨ ٬ؾا إال إذا اكف مؼه ٤ٔ ٕن ين ٦س٢ ٬٪١ني ٧ةَج

ص٫ كين، أم أف ادلي٨ يٞؽـ ٬ؾق األ٧ةادلي٨ ٨٦ ٦٪ْٮر ٤ٔ إىلي٪ْؿ 
ل٤عيةة، كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح األػؿل اكلؿاظح ل١٪٫ ال يٮٚؿ َؿيٞح اكم٤ح 

يٛؿض ٦٪ةرص ظٞٮؽ اإلنكةف رؤيذ٫ ٨ٔ ادلي٨ ىلع اآلػؿي٨ ثةق٥ 
يذ٫ ٗري ٦٪ُٞيح. ،ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕةمليح  ك٬ؾا ٨٣ جيؽم كًٚؿ
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ا٣ٕٞيؽة  ٦ةىلع املؿء أف جي٢ٕ يف املزن٣ح األقُل إ ،كأػرينا
ٔٞيؽة ادلي٨. كبة٣ُجٓ ٬٪ةؾ  أك٩يح حلؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ٧ةا٤ٕ٣

 كراء ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف/ "ٔٞيؽة"
كأظؽ  ك٬ٮ م٤عؽ كيصٮدم- ٠ف ٬ٮرًل٭ةي٧ؿ٦ةاٝرتح 
ٔيح ٧ةاا٢ ل٤٪ْؿيح اجلٞؽيح ث٧ٕ٭ؽ ادلراقةت االصذكامل٪ةرصي٨ األ
٣ح برشيح ظٞيٞيح دٮصؽ ٬٪ةؾ أكأف "كراء لك حم -ثٛؿا٩سٛٮرت

اجل٧ٮذج األػبليق كالكيةيس اذلم "ال حيذِٛ  ٔٞيؽة." ك٬ٮ يٞٮؿ أف
آػؿ  ٣حف يف-ث٤٘خ ٦٭ةرد٫ ٧ة٦٭- يح يف ٩ٛك٭ة ٚ٭ٮا٣ٕٞؽ ثة٣ٞي٧ح

 1املُةؼ إال ٦ذةصؿة."
ك٬ؾق ا٣ٕٞيؽة كراء ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف ال ي٧س٨ أف تذ٢ 
املاك٩ح األػرية ثٕؽ أم ٩ٮع آػؿ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة. كىلع ظؽ دٕجري صةؾ 

 دك٤٩ٌل/
إذا اك٩خ ظٞٮؽ اإلنكةف ظٞٮٝنة ي٧ذ١٤٭ة اإلنكةف ثبكةَح 

ذٞؽ ذلٟ اغبلنة ٚٔل إذف ظٞٮؽ اعمليح مكذعٞح للك  ٧ةأل٫٩ برش ٠ يٕي
ؽ لك إنكةف  مؤقكح. كبةٔذجةر ظٞٮؽ اإلنكةف ْل أىلع  أكإنكةف، ًك

رقةت احليةة ةظٞٮؽ أػبلٝيح، ٚٔل د٪٥ْ ابل٪ةءات األقةقيح كمم
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لٮيح ىلع املُة٣ت الكيةقيح أككدأػؾ يف ا٣ْؿكؼ ا٣ٕةديح  ،الكيةقيح
أق٧ي٫ ا٣ٕةمليح  ٦ةص٫ تن٢٧ كل. ٬ؾق األكا٣ٞة٩ٮ٩يح كاألػبلٝيح األػؿ
 1اخلي٤ٞيح حلٞٮؽ اإلنكةف.

رتاٚةت ًػبلؿ اأٔل ؿ اجلْؿيح ٨ٔ ٧ةكي٧س٨ أف جتؽ ٬ؾق األ
ة حلضؽ٬ة. ٚٔل  ظٞٮؽ اإلنكةف، ك٣س٨ ىلع ابلةظر أف يسٮف خم٤ىن
ا ٨٦ الؿقة٣ح ا٣يت يرصح ث٭ة داعة ظٞٮؽ اإلنكةف ل٤ٕٮاـ  ـءن ٣حكخ ص

 ٭٥ الؿاآ حلٞٮؽ اإلنكةف.يذعؽزٮف ٨ٔ ثؿ٩ةدل ٦ةٔ٪ؽ
ين" حلٞٮؽ اإلنكةف ٬ٮ دي٨ ٧ة٣ٞؽ أوجط ٬ؾا "ادلي٨ ا٤ٕ٣

 إص٪ةديٙ/ كىلع ظؽ دٕجري الٮٝخ املٕةرص،
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف  ثٕؽ مخكني ق٪ح ٨٦ إوؽار اإٔل

بلف ٬ٮ اجله املٞؽس مل ق إيٌل ٚزيي٢ "دي٨ ٧ةأق ةأوجط ٬ؾا اإٔل
أل٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة كقُل ٠ٮيف ٔ٪ةف ا ،ين اع٣ِل"٧ة٤ٔ

بلف "املٞيةس اذلم ٩ٞحف ث٫ دٞؽـ ا٣برش". ككوٛذ٫ ٩ةدي٨  اإٔل
ٗٮردي٧ؿ احلةو٤ح ىلع صةاـة ٩ٮب٢ ثأ٫٩ "الٮزيٞح اجلٮ٬ؿيح كاملٕيةر 
ٞيؽة ا٣برش ا٣يت جت٧ٓ لك ا٣ٕٞةاؽ األػؿل ا٣يت دٮص٫ الك٤ٮؾ  ٔك
ح ا٣برشم". ٣ٞؽ أوجعخ ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣ٕٞيؽة ا٣ْٕي٧ح ثلٞةٚ

٩يح فىش أف دؤ٨٦ بيشء آػؿ، ث٢ ٣ٞؽ أوجعخ ال٤٘ح املنرتًلح ٧ة٤ٔ
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أوجعخ اإلجن٤زييح ال٤٘ح املنرتًلح  ٧ةل١ٛ٤ؿ األػبليق ا٣ٕة٣ِل ٠
 1لبلٝذىةد ا٣ٕة٣ِل.

م٭ؽ ا٣ٕةل٥ يف ا٣ٕٞٮد األػرية ا٩جٕةزة لرلي٨ "األوٮيل" ث٢ ظىت 
ادلي٨ "املذُؿؼ". كال ينٟ أظؽ أف ذلٟ اال٩جٕةث ٬ٮ رد ٢ٕٚ ىلع 

 ٦ةؽ ٧ةث٢ رضب يف أٔ ،ين حلٞٮؽ إلنكةف اذلم أوجط ٦٭ي٧٪نة٧ةا٤ٕ٣
يؤقٙ هل أ٫٩  ةيؤ٨٦ ث٫ ال١سريكف ٨٦ ٔٞةاؽ٥٬ ٨ٔ ا٣ٕةل٥ كالؿب. كمم

أوجط ٦٪ةرصك ظٞٮؽ اإلنكةف أكرث صؿأة يف ٦ُةبل٭٥ قزتيؽ  ٧ةلك
 -ػةوح املذُؿٚني ٦٪٭٥- ٩حني٧ةؽاـ ثني أدجةع ادلي٨ ا٤ٕ٣ظؽة الى
املذُؿٚني ٦٪٭٥، كيىجط األمؿ أكرث  ٧ة٨ اتل٤ٞيؽيني القيكأث٪ةء ادلي

ة. كالثؽ أف يٞٓ صة٩ت ٨٦ ال٤ٮـ يف ذلٟ ىلع  ٛن مؿارة كظـ٩نة ث٢ ٔ٪
اعدٜ ٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف اذلي٨ ال يكذٕؽكف ل٤ذرصيط ثأ٩٭٥ 

٤ٮف حم٢ أديةف اجلةس دي٪نة ٤ٔ ٩ينة ٨٦ ٔ٪ؽ أ٩ٛك٭٥. ٬ؾق احلٞيٞح ٧ةحيي
يسٮف  ٦ةاف، كبٕؽكٍٚٞ ثٕؽ ٚٮات األيؽرًل٭ة ٠سري ٨٦ اجلةس 

ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف ٝؽ دؿقغ. كإذا دؿقغ ثؿ٩ة٦ش ظٞٮؽ اإلنكةف 
ٚبل تك٧ط رؤيذي٫ ل٤عؿيح ثأم وٮت ظٞيٌف يؽٔٮ ألم ثؿ٩ة٦ش 

 اتلىةدـ. ٦٪ةٚف، كذلا يبذؽئ
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 طياع احلؽيث
أذ٧ؽ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ل٤عٞٮؽ الكيةقيح كاملؽ٩يح يف ا٣ٞؿف 

ؿاؼ ا٣٘ؿبيح ٨٦ احلؿًلح ا٣ٛؿديح كاحلؿًلح ا٣ٕرشي٨ ىلع ٬ؾق  اأٔل
اإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل٩يح كاملجةدئ ا٣ٞة٩ٮ٩يح ا٣يت تِل ظٞٮؽ ا٣ٛؿد. إف 
 رٚي احلؿًلح ا٣ٛؿديح كاحلؿًلح اإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل٩يح يٕذرب ث٧سةثح

 1ت امل٪ُٞيح حلٞٮؽ اإلنكةف احلؽيسح.٦ةرٚي املٞؽ
ة ٞن اإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل٩يح يؿ ٚإف احلؿًلح ا٣ٛؿديح كاحلؿًلح ةمل ككٚ

ْل ٝٮاـ ظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف، كبة٣ُجٓ ت٢ احلؿًلح اإلنكة٩يح حم٢ 
أ٤َٜ ٤ٔي٭ة  ٧ةاإلهل ثةٔذجةرق مؿًلـ ظيةة ا٣ٛؿد. كدذ٨٧ٌ ا٣ٕٞبل٩يح )٠

٥ ٨٦ أ٫٩ ٝؽ يٞٮؿ املؿء ثأ٩٭ة ٣حكخ ٔٞبل٩يح يف احلٞيٞح( إُٔةء  ثةلٗؿ
 ىح ث٫ اخلة٣ٜ.أك ٦ةأ٤ٌٚيح ل١ٛ٤ؿ ا٣برشم ىلع 

رصح ث٫ أظؽ  ٦ةًط كأوؽؽ أكيؿ ْل ٦ةؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦ ك٬
٦٪ةرصم ظٞٮؽ اإلنكةف. كيكذُيٓ املؤ٣ٙ ٬٪ة أف يذلك٥ ٨٦ ػربد٫ 

ك٨٦ ػربات آػؿي٨  اإلقبلـالنؼىيح كبةٔذجةرق مم٨ أذ٪ٞٮا 
أف ٠سرينا ٨٦ اجلةس ث٢ ظىت ٨٦ ا٣٘ؿبحني يؿٌٚٮف ٦ٛة٬ي٥  ،ٔؿٚ٭٥

ةل٤عيةة. احلؿًلح ا٣ٛؿديح كاحلؿًلح اإلنكة٩يح كا٣ٕٞبل ٩يح ثٮوٛ٭ة أقةقن
ٮح مل٦ةكب٭ؾق ا٣ٛٞؿة دسٮف  ال جيت ٨٦ اجلةظيح  ةيؿ ٝؽ كوٛخ ثًٮ

                                                                    
 ٨٦ الاكدت ٬٪ة( اتلأكيؽ مٌةؼ). 48 -47 ٛعةتو،كظٞٮؽ اإلنكةف اإلقبلـ ،٦ةيؿ 1
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ؿض "ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة" ىلع أم برش يف ٬ؾا  األػبلٝيح أف دٛي
 .إلقبلـخلٟ اذلي٨ يؤ٦٪ٮف ثؽي٨ اكأكا٣ٕةل٥ ٩ة٬يٟ ٨ٔ 

 ن األـىمٍااىلػفيث واإلي ةفيًػا ـَ
ُٕٝيح. يججيغ ىلع  أك ة أُٔل٩ن ٧ةيف صٮ٬ؿق ٣حف إي اإلقبلـ

كاملك٥٤ يكذُيٓ أف  ،٬ٮ ادلي٨ احلٜ اإلقبلـاملك٧٤ني أف يؤ٦٪ٮا ثأف 
ف احلٜ يف ٧ةيٕ٪ي٫ ٦ٛ٭ٮـ اإلي ٦ة، ك٬ؾا اإلقبلـيؽرؾ ظٞيٞح 

 ، كأظؽ ٦جةدا٫ األقةقيح ا٥٤ٕ٣.اإلقبلـ
رب املك٥٤ أ٫٩ إذا كصؽ ٨٦ يٌؽىع محبنة القي محبنة  ٧ةإف ا٣ٞؿآف خيي

ة٣ت وةظت ٬ؾا  أكيذ٤ٕٜ ث٭ؾق احليةة  ٧ةْٔي ثة٣ٕٞيؽة ٚبلثؽ أف يُي
ـ٥ٔ ثةدلحل٢ إف اكف وةدٝنة. ث٢ ىلع املك٧٤ني أف يتجٕٮ٥٬ إذا  1ال

ٝي٢ٍ ﴿/ إىلدٕبيشء أ٢ٌٚ ٨٦ ا٣ٞؿآف يٞٮؿ ا  اقذُةٔٮا أف يأدٮا
ل ٦ً٪ٍ٭ي  ٬ٍؽى

ى
ٮى أ ً ٬ي ٪ًٍؽ اِلَّ ًٔ ديٮا ثًًسذىةبو ٨ٍ٦ً 

ٍ
٫ٍٕي إًٍف  ٧ةٚىأ دًَّج

ى
ةًدًرنيى أ ٪ٍذي٥ٍ وى ٠ي

(49 َّ٩
ى
٤ى٥ٍ أ ٍٔ ٟى ٚىة ى ىٍكذىًضيجيٮا ل ى٥ٍ ي ٢ُّ  ٧ة( ٚىإًٍف ل ًى

ى
٨ٍ أ ٦ى ٥ٍ كى ٬ي ٬ٍٮىاءى

ى
ٕيٮفى أ يىتًَّج

ةل٧ًًنيى  َّْ ـى ا٣ ٍٮ ٞى ٍ٭ًؽم ا٣ٍ ى الى حى ً إًفَّ اِلَّ ل ٨٦ًى اِلَّ ؽن رٍيً ٬ي
٘ى اقي ثً ٮى ٓى ٬ى جى ٨ً اتَّ ًم٧َّ

 (.50-49)ا٣ٞىه/  ﴾(50)

                                                                    
٦ػ٨  ٨٦64 قٮرة األ٩بيةء، كاأليح رٝػ٥  ٨٦24 قٮرة ابلٞؿة، كآآليح ر٥ٝ  111ا٩ْؿ األيح ر٥ٝ  1

 قٮرة اجل٢٧. 
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٪ة يف ٚى٢ قةثٜٔ ٧ة٠- كاحلٞيٞح ؿم ظٞٮؽ  -ًؿ ِّْ أف ٦٪
اإلنكةف ال يٞؽمٮف ٩ْؿيح صؽيؽة د٭ـ األرض كدجؽد ٔٞةاؽ املك٥٤ 

ظىت ، اإلقبلَلكدٞ٪٫ٕ ثأف يٌٓ ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف ٚٮؽ اجل٧ٮذج 
مىؽرنا زة٩ٮينة. كذلٟ أل٫٩ ال دٮصؽ أد٣ح.  اإلقبلَللٮ ص٢ٕ اجل٧ٮذج 
ا أف دؤقف أككٝؽ دسٮف حم ا، ٣ح خم٤ىح صؽن محبنة يجؽك ٩بيبلن كحم٧ٮدن

كل١٪٫ ٠٘ريق ٨٦ اكٚح األ٧ْ٩ح ا٣يت صةءت ٝج٫٤ كيكؼؿ ٦٪٭ة ٬ؤالء 
٭٥ ٚٔل ٦٪ْٮ٦ح ٝةرصة، ث٢ ال أقةس ، امل٪ْؿكف حلٞٮؽ اإلنكةف أ٩ٛكي

د٪ةٝي  هلة. كىلع املؽل ا٣ُٮي٢ قت٪ذش رضرنا أكرث ٨٦ اخلري إذ أ٩٭ة
 ٦ةأ٫٩ يأيت مىةدظةق ا. كدٕين ٦٪ةٌٝح ٬ؾا احلٜ أكاحلٜ اذلم 

٤ٜ ث٭ة ٬ؾا ال١ٮف. كًل ٓى ﴿ٝةؿ ا يف ا٣ٞؿآف/  ٧ةل٤ُٛؿة ا٣يت ػي ىًٮ اتَّجى ل كى
ًت الكَّ  ؽى كى ٛى ٥ٍ ٣ى ٬ي ٬ٍٮىاءى

ى
ُّٜ أ ٥ٍ ٧ةكاحٍلى دىحٍ٪ىة٬ي

ى
٨ٍ ًذيً٭٨َّ ثى٢ٍ أ ٦ى رٍضي كى

ى
اتي كىاأٍل
ٮفى  ًي ًؿ ٍٕ ٨ٍ ًذ٠ٍؿ٥ٍ٬ًً ٦ي ٥ٍ خى ٭ي  (.71)املؤ٦٪ٮف/  ﴾ثًًؾ٠ٍؿ٥ٍ٬ًً ذى

٣ح بليةف ٠يٙ أف ثؿا٦ش أك٢ اذلم ثني أيؽي٪ة اكف حم٬ؾا ا٧ٕ٣
ـء األكرث دُؿٚنة كاألكرث ميٮاعن  ٧ةظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة القي اجل

دُٮيٕ٭ة  أكل٥ دٞؽـ محبنة يٞ٪ٓ املك٥٤ ثةتلؼٌل ٨ٔ ٦ٕذٞؽاد٫  كًويٍذةن 
٪ؽ ،ىش ٦ٓ ٦ذ٤ُجةد٭ة٧ةتلذ يؽرؾ املك٥٤ي أف  ٦ةث٢ ا١ٕ٣ف وعيط. ٔك

 اإلقبلـثىؽؽ  ىلع أقةس، ال يـيؽق ذلٟ إال يٞي٪نةاداعءاد٭٥ ال دٞٮـ 
 ٦ةل دلي٭٥ ٬ؽؼ ٩بي٢ ك٬ٮ إُٔةء اجلةس أكاحلٜ. أ٩ىةر ٬ؾق ادلٔ
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يكذعٞٮ٫٩ ٨٦ ظٞٮؽ، ل١٪٭٥ دةا٭ٮف ظةاؿكف. ٚبل قبي٢ هل٥ ملٕؿٚح 
ة يب٪ٮف ٤ٔي٫  احلٞٮؽ ا٣يت جيت د٧ٔ٭ة، ث٢ ال يٕؿٚٮف أقةقن

ؽ اإلنكةف اَبلاعن اداعءاد٭٥. كبٕؽ االَبلع ىلع ثؿ٩ة٦ش ظٞٮ
ا كحل٥٤ٕ أ٫٩ ال أم٢  إىلدٛىي٤ينة ال جيؽ املك٥٤ قٮل أف يٛؿ 

 ل٤برشيح ثؽكف ٬ؽل ٨٦ ا.
ة ىلع ذلٟ ٚإف الكؤاؿ اجلٮ٬ؿم ٣حف ظٮؿ ٦ؽل ٦ُةثٞح كٔؤل
ْل احلٞيٞح  ٦ة٦ٓ ظٞٮؽ اإلنكةف ٨٦ ٔؽ٦٭ة، ث٢ الكؤاؿ  اإلقبلـ

ح كاحليةة ا٣يت يججيغ أف يٕحن٭ة اإلنكةف؟ ٨٦ الٮاًط أف ظٞٮؽ  ال٧ي٤ُٞى
َؿيٜ ثةتلأكيؽ ٬ٮ "ديين" ث٧ٕٜ يف صٮ٬ؿق )ث٧ٕىن أ٫٩  إىلاإلنكةف دؽٔٮ 

ا(. ك٦ٓ ذلٟ جيؽ  ٤ٚكيف ٧ٔيٜ ي٧ف ا٣ٌٞةية اجلٮ٬ؿيح ملٕىن ٠ٮ٩ٟ برشن
ة ظٜ ال ٩ٞةش ٚي٫ املؿء ٍٚٞ أ٩٭ة يف ا٣٘ة٣ت دأػؾ اٚرتاًيةد٭ة ىلع أ٩٭

ؿض إال ٨٦ ػبلؿ  )كد٤ٟ ظضح ق٤ُٮيح ٗري ٦٪ُٞيح ك٦ذٕىجح( كال دٛي
 ا٣ٞة٩ٮف. ٣س٨ يف كقٍ ذلٟ د٘يت احلٞيٞح ٨٦ املن٭ؽ.

 ٧ةـ ٚيٞٮؿ/ إذا اكف أظؽ ٦٭ذ٦ةاأل إىلث٢ ٝؽ يأػؾ املؿء ػُٮة 
، ثأف يٮٚؿ ل٤برش احلٞٮؽ ا٣يت يكذعٞٮ٩٭ة كحيذةصٮ٩٭ة ل٤عيةة ٚإ٫٩

ة ل٤ٕٞيؽة ٞن ٬ٮ اذلم يُٕي٭٥ لك د٤ٟ احلٞٮؽ  اإلقبلـ ،حياإلقبل٦ َج
ة اكمبلن ٨٦ ظٮهل٥ يك٧ط هل٥ ثةالقذٛةدة ٨٦ د٤ٟ احلٞٮؽ  ٕن ؽُّ دلذ٧ ًٕ كيي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
424 

ة. إف  ٕن ال يُٰٕ ا٣برش ظٞٮٝنة دسٮف يف ٩٭ةيح  اإلقبلـثُؿيٞح أكرث ٩ٛ
حيذةصٮف ٨٦ أص٢ ظيةة  ٦ةاملُةؼ رضرنا ٤ٔي٭٥ كل١٪٫ ي٧ؽ٥٬ ثس٢ 

ـء ا٣ٞةدـ.أكقحذ٪ ٧ة٠ ،ق٤ي٧ح  ؿ ذلٟ اجل

 احلياة اىػيتث
إف ٚؿض ظٞٮؽ اإلنكةف يف الكةظح ادلكحلح ال ي٨٧ٌ ذللٟ 

ْٛخ ظٞٮ٫ٝ أف يٕحل ظيةة راإح  ة ظىت ظية أكالنؼه اذلم ظي
 1(.ٗري أػبليًقٍّ  أكَيجح )أػبلٝينة 

ؿو ﴿/ إىليٞٮؿ ا دٕ
ةحًلنة ٨ٍ٦ً ذى٠ى ٢٧ًى وى ٔى  ٨ٍ ٍؤ٨٦ًه  أك٦ى ٮى مي جىٍثى كى٬ي

ي
أ

 ٨ً ٍظكى
ى
٥ٍ ثًأ ٍصؿى٬ي

ى
٥ٍ أ يى٪َّ٭ي ـً ىٍض

جلى يِّجىحن كى َى يىةةن  ٩يٮا  ٦ةٚى٤ى٪يٍعيًحى٪٫َّي ظى اكى
٤يٮفى  ٧ٍٕى  (.97)اجلع٢/ ﴾حى

ة/ ٌن ٮًؿ إًذىا ﴿ كيٞٮؿ أي ل٤ًؿَّقي ً كى ٪يٮا اٍقذىًضيجيٮا ًِلَّ ي٨ى آ٦ى ً
ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
يىة أ

٥ٍ ملً  زي ٫ًٍ  ةدىاعى ٫َّ٩ي إحًلى
ى
ٝى٤ٍج٫ًً كىأ ؿًٍء كى يٮؿي بىنٍيى ال٧ٍى ى حيى فَّ اِلَّ

ى
ٮا أ ٤ى٧ي ٍٔ ا ٥ٍ كى ًٍييسي حيي

كفى  ي رٍشى  (.24)األ٩ٛةؿ/  ﴾تي
٬ٮ  -يٞؿ ث٭ؾا أمؽ أ٩ىةرق ٧ةكرب- إف ٧٩ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف

                                                                    
آَل صٮد٧ػػةف، "٦ٞؽ٦ػػح"، يف ٠ذػػةب ٦حنػػي٢ إجي٪ػػةديٙ، ظٞػػٮؽ اإلنكػػةف قيةقػػح كدي٪نػػة  1

Human Rights as Politics and Religion  .٦ػػٓ د٤ٕيػػٜ ؾ. آ٩ذػػٮين آثيػػة كديٛيػػؽ أ(
(، 2001ريجذ٤حرش( )ثؿنكذٮف، ٦ُجٕح صة٦ٕح ثؿنكذٮف، أك٬ٮكحل٪ضؿ كزٮ٦ةس ك. الٝٮيؿ كديةين ؼ. 

 .  10ص
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ح، ٚ٭ٮ ال يٞؽـ محبنة ألظؽ ثةقتس٪ةء أف  ،كىلع أكرث دٞؽيؿ ،ظٛؿة ٚةٗر
 تنةء ٣س٨ ال دذٕؽل ىلع ظٞٮؽ اآلػؿي٨". ٦ةيٞٮؿ/ "ا٢ٕٚ ٬٪ة 

ة؛  اإلقبلـك٨٦ ٩ةظيح أػؿل جنؽ أف  ٮظن يٞؽـ دٔٮل أكرث ًك
إ٫٩ يؽيع أ٫٩ يٞؽـ احليةة ا٣ُيجح ل٤برش يف ادل٩ية كاآلػؿة. كب٘ي اجلْؿ 
 ٦ة٨ٔ دىؽيٜ ا٣ٞةرم ذللٟ االداعء ٨٦ ٔؽ٫٦، ٣س٨ ٤ٔي٫ أف يٛ٭٥ 

. إف اإلقبلـاذلم يؤ٨٦ ث٫ املك٧٤ٮف ٨ٔ  ٦ةجلٛك٫ ك اإلقبلـيؽٔي٫ 
ؽي ثةحليةة ا٣ُيجح كْل احليةة ا٣يت دذ اإلقبلـ ًٕ ىش ٦ٓ ُٚؿة اإلنكةف ٧ةيى
 ظيةة يؿىض ٚي٭ة ا ٨ٔ ا٣ٛؿد كيكٕؽ ٚي٭ة ا٣ٛؿد. إىلكدٞٮد 

ك٣س٨ ٬ؾق احليةة ا٣ُيجح مرشكَح؛ مرشكَح ثأف يتجٓ ا٣ٛؿد 
 دذأىت لنؼه ٚةدؿ ٦جةدئ د٤ٟ احليةة ثإػبلص كص٭ؽ وةدٝني. ٚبل

، كال دذأىت ثأف اإلقبلـكال دذأىت أيٌة ثةتلٌعيح ثٕٞةاؽ  ،ف٧ةاإلي
 أك٨٦ ظيةدٟ ز٥ اخلٌٮع جل٧ٮذج  ٦ةفٌٓ لئلقبلـ ثجكجح 

هلإ آػؿ ثجكجح أػؿل ٨٦ ظيةدٟ. ك٬ؾق اتلٮٚيٞةت  أكأيؽيٮلٮصيح 
يف  إىلألقةس ٔجةدة ا. يٞٮؿ ا دٕ ك٬ؽـ ٣حكخ إال كوٛةت جل١جح

ٮا ﴿ؿآف/ ا٣ٞ ٕي الى دىتًَّج َّٚحن كى ٥ًٍ٤ اكى ٤يٮا يًف الكِّ ٪يٮا اٍدػي ي٨ى آ٦ى ً ة اذلَّ ٭ى حُّ
ى
يىة أ

جًنيه  كٌّ ٦ي ؽي ٔى  ٥ٍ سي
ةًف إ٫َّ٩ًي ٣ى ُى يٍ ٮىاًت النَّ ُي ة/ 208)ابلٞؿة/  ﴾ػي ٌن (. كيٞٮؿ أي

رٍيى ﴿ ًٖ دى ٨ٍ يىبٍذى ٦ى ًة ٨٦ًى  اإلقبلـكى ٮى يًف اآٍلًػؿى جى٢ى ٦ً٪٫ٍي كى٬ي ٍٞ ًدي٪نة ٚى٤ى٨ٍ حي
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ي٨ى   (.85)آؿ ٧ٔؿاف/  ﴾اخٍلىةرًسً
ٚٞؽ  ،كٝؽ ديؿؾ ٬ؾا االػذيةر األػري حلؿيح درصؼ اإلنكةف

ؿض اخليةرات  ٦ةأُٔٯ ا ا٣برش ظؿيح إرادة ٦ٞيؽة. ك٣س٨ ٔ٪ؽ دٕي
ْل ٨٦ ـ ا٣ٛؿد ثني اخلٮاء ا٣ٛةرغ جل٧ٮذج ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت ٦ةأ

اذلم جي٤ت الكٕةدة  اإلقبلـو٪ٓ ا٣برش كبني ا٣ُؿيٜ اإل٣ٔل دلي٨ 
يؤزؿ  ٧ةاحلٞيٞيح يف احليةة ادل٩ية كيف اآلػؿة ٨٧ٚ الىٕت أف جتؽ مك٤

ؿ ىلع اثلةين. ك٦ٓ ذلٟ ٚةلٮرَح ا٣ُْٕل كا٣ٛةصٕح ال١ربل كاخليةر األ
ُٮا ٬ؾا االػذيةر كييٛؿض ٤ٔي٭٥ ثبكةَح ٧٩ٮذج  ْل أ٩٭٥ ل٥ يٕي

 ثةق٥ احلؿيح. -اإلنكةف ظٞٮؽ
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ٔم املفؽوف ملاركث  املفيٍني يف ضلٔق اإلنفان/ ٌفٓ
٣حف ٬٪ةؾ داع خلذ٥ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ث٧بلظْح ق٤جيح، ظير يجؽك 
ؿي٨ كاملؤيؽي٨ حلٞٮؽ اإلنكةف أ٩ةس خم٤ىٮف يؿيؽكف ص٤ت  ِّْ أف امل٪
اخلري ل٤برش. كيكذعٞٮف اثل٪ةء ىلع ذلٟ ظىت إذا اكف املك٥٤ خيذ٤ٙ 

 ٩ْؿيةد٭٥ كَؿٝ٭٥. ٦ٓ 
إف ٨٦ الٮاصت ىلع املك٧٤ني أف يسٮ٩ٮا ٝٮا٦ني ل٤عٜ كاخلري، 

/ إىلاك٩ٮا. ٝةؿ ا دٕ ٧ةيأمؿكف ثةملٕؿكؼ كي٪٭ٮف ٨ٔ امل٪١ؿ ظيس
ٕى ﴿ تى ٕى أككى ٮىل كىالى تى ٍٞ ى ا٣رًٍبِّ كىاتلَّ ى أك٩يٮا ىلعى ٮا اِلَّ ٞي ٍؽكىاًف كىاتَّ ٕي ز٥ًٍ كىا٣ٍ  اإٍلً

ى ٩يٮا ىلعى
ةًب إًفَّ  ٞى ًٕ ًؽيؽي ا٣ٍ ى مى (. كٝؽ صةء يف ٔؽيؽ ٨٦ ٠ذت 2اؽة/ ة)امل ﴾اِلَّ

مةرؾ يف ظ٤ٙ يكُل  ٝج٢ ٦جٕس٫ الكرية أف اجل  
"ظ٤ٙ ا٣ٌٛٮؿ" كٌلف ظ٤ٛة جلرصة امل٤ْٮـ يف م١ح. ظىت ثٕؽ ٦جٕس٫ 

 اإلقبلـ٨ٔ ٬ؾا احل٤ٙ/ "كلٮ دٔيخ ث٫ يف  ٝةؿ 
 1ألصجخ".

ة ٬٪ة يف اجل٭ةيح أف اتلٕةرض ثني  كالثؽ أف يسٮف كاًعن
كظؿًلح ظٞٮؽ اإلنكةف املٕةرصة ال دػ٢ هل يف دأييؽ ظٞٮؽ  اإلقبلـ

                                                                    
بل٪ػةف/ دار  ،ٚػذط ابلػةرم رشح وػعيط ابلؼػةرم )ثػريكت ،ث٨ ظضػؿا٩ْؿ أمحؽ ث٨ يلع  1
 .  473ص،4ج (2ط ،املٕؿٚح
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٤ت- برشيح ٔؽيؽة. ٚإف ٠سرينا ٨٦ ٬ؾق احلٞٮؽ  -إف ل٥ يس٨ اأٗل
ك٬ؾا يٕين أف كاصت املك٧٤ني أف يؤيؽكا د٤ٟ  ،اإلقبلـيٞؿ٬ة 

احلٞٮؽ ثةٔذجةر٬ة صة٩جنة ٨٦ املٛ٭ٮـ النةم٢ لؤلمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔل 
ة ٚإ٫٩ يف ٩ْةـ  ٧ة٨ٔ امل٪١ؿ. كًل ٞن مري قةث

ي
٩ٛك٫ ٬٪ةؾ قج٢  اإلقبلـأ

ف ظىٮؿ ا٣جكةء ٧ة٠سرية ي٧س٨ ٨ٔ َؿيٞ٭ة دٞؽي٥ د٥ٔ منرتؾ لٌ
 كاألَٛةؿ كا٣ٛٞؿاء ىلع ظٞ٭٥ الٮاصت.

٤ٔي٪ة أف ٩يع أف أيؽيٮلٮصيةت كأ٧ْ٩ح ٧٩ٮذج ظٞٮؽ  ،٦ةكػذة
، ك٬ؾا ا٣ُؿيٜ املكؽكد ال اإلقبلـاإلنكةف يف ػبلؼ ٌٕٚل ٦ٓ 

ي٧س٨ ٚذع٫ ث٪ضةح ثؽكف رضر ألظؽ اجلة٩بني ييذٕؾر إوبلظ٫. 
ةف راٗجني ٮف كمؤيؽك ظٞٮؽ اإلنكياإلقبل٦ك٣س٨ إذا اكف 

ثإػبلص يف تٞيٜ اخلري ل٤٪ةس ٚ٭٪ةؾ قج٢ ٠سرية ي٧س٨ ٨٦ 
 أل٫٤٬. أ٢ٌٚ ف جل٢ٕ ٬ؾا ا٣ٕةل٥ ماك٩ةن أكػبلهلة اتلٕ
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 0امليطق ركً 
  اإلـالن اىفاىيم حللٔق اإلنفان

 [ ادليتاسث0991]
جل٧يٓ أٌٔةء األرسة ا٣برشيح ٨٦ ٠ؿا٦ح  ٧ةاكف اإلٝؿار ث ةمل

يح كزةثذح، ينلك أقةس احلؿيح أكأوي٤ح ٚي٭٥، ك٨٦ ظٞٮؽ ٦تك
 كا٣ٕؽؿ كالكبلـ يف ا٣ٕةل٥؛

ؿ ٧ةأٔ إىلاكف جتة٢٬ ظٞٮؽ اإلنكةف كازدراؤ٬ة ٝؽ أٌٚية  ةكمل
أزةرت ثؿبؿيذ٭ة ال٧ٌري اإلنكةين، كٌلف ا٣برش ٝؽ ٩ةدكا ثزبكغ اعل٥ 
يذ٧ذٕٮف ٚي٫ حبؿيح ا٣ٞٮؿ كا٣ٕٞيؽة كبةتلعؿر ٨٦ اخلٮؼ كا٣ٛةٝح، 

 ق٭٥؛دؿ٩ٮ إحل٫ ٩ٛٮ ٦ة٠أقُل 
يح اجلْةـ ٧ةاكف ٨٦ األقةس أف دذ٧ذٓ ظٞٮؽ اإلنكةف حب ةكمل

ال٤يةذ ثةتل٧ؿد ىلع  إىلا٣ٞة٩ٮين إذا أريؽ ل٤برش أال يٌُؿكا آػؿ األمؿ 
 ا٣ُ٘يةف كاالًُ٭ةد؛

 اكف ٨٦ اجلٮ٬ؿم ا٢٧ٕ٣ ىلع د٪٧يح ٔبلٝةت كديح ثني األم٥؛ ةكمل
أكيؽ اك٩خ مٕٮب األم٥ املذعؽة ٝؽ أاعدت يف امليسةؽ د ةكمل

م أك٩٭ة حبٞٮؽ اإلنكةف األقةقيح، كبسؿا٦ح اإلنكةف كٝؽرق، كبتك٧ةإي
الؿصةؿ كا٣جكةء يف احلٞٮؽ، كظـ٦خ أمؿ٬ة ىلع اجل٭ٮض ثةتلٞؽـ 

 أٚكط؛ يع كبذعكني مكذٮيةت احليةة يف صٮ ٨٦ احلؿيح٧ةاالصذ
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ٌةء ٝؽ دٕ٭ؽت ثة٢٧ٕ٣، ثةتلٕ ةكمل ف ٦ٓ أكاك٩خ ادلكؿ اأٔل
دٕـيـ االظرتاـ كاملؿااعة ا٣ٕةمليني حلٞٮؽ ف ٧ةاألم٥ املذعؽة ىلع ً

 اإلنكةف كظؿيةد٫ األقةقيح؛
اكف اتلٞةء اجل٧يٓ ىلع ٚ٭٥ منرتؾ هلؾق احلٞٮؽ كاحلؿيةت  ةكمل

ا ثة٣ٖ الرضكرة تل  ـ الٮٚةء ث٭ؾا اتلٕ٭ؽ؛٧ةأمؿن
 ٚإف اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف ثٮو٫ٛ  دجرش ىلع املؤل ٬ؾا اإٔل
املنرتؾ اذلم يججيغ أف دج٫٘٤ اكٚح النٕٮب كٌلٚح األم٥،  املس٢ األىلع

بلف ٩ىت  ٧ة٠ي يكىع دميٓ أٚؿاد املضذ٧ٓ ك٬يبةد٫، كإًني ٬ؾا اإٔل
دٮَيؽ اظرتاـ  إىلأٔي٪٭٥ ىلع ادلكاـ، ك٨٦ ػبلؿ اتل٤ٕي٥ كا٣رتبيح، 

يس٤ٛٮا، ثةتلؽاثري املُؿدة الٮَ٪يح  ٧ة٬ؾق احلٞٮؽ كاحلؿيةت، كًلي
رتا ثني مٕٮب  ٧ةؼ ا٣ٕة٣ِل ث٭ة كمؿااعد٭ة ا٤ٕٛ٣يح، ٚيكادلكحلح، األ

ٌةء ذاد٭ة كٚي ح تخ  ٧ةادلكؿ اأٔل ٔٮ ثني مٕٮب األٝةحل٥ املًٮ
 كاليذ٭ة ىلع الكٮاء.

 0دة اامل
ي٨ يف ال١ؿا٦ح كاحلٞٮؽ. ك٥٬ ٝؽ أكيٮدل دميٓ اجلةس أظؿارنا ك٦تك

٤ي٭٥ أف يٕةم٤ٮا ثٌٕ٭٥ ثٌٕة ثؿكح اإلػةء.  ك٬جٮا ا٢ٕٞ٣ كالٮصؽاف ٔك
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

431 

 3دة اامل
للك إنكةف ظٜ اتل٧ذٓ جب٧يٓ احلٞٮؽ كاحلؿيةت املؾ٠ٮرة يف 

بلف، دك٩ اتل٧يزي بكجت  ٧ةد٧يزي ٨٦ أم ٩ٮع، كال قي ٧ة٬ؾا اإٔل
ري  - الؿأم أكادلي٨  أكال٤٘ح  أكاجلجف  أكال٤ٮف  أكا٣ٕ٪رص  قيةقينة ٗك
أم  أكاملٮدل  أك ا٣رثكة أكيع ٧ةاالصذ أكاألو٢ الٮَين  أك -قيةيس
ٓ آػؿ.  ًك

ٓ الكيةيس  كٌٚبلن ٨ٔ ذلٟ ال جيٮز اتل٧يزي يلع أقةس الًٮ
اإل٤ٝي٥ اذلم يجذِل إحل٫ النؼه، قٮاء  أكادلكيل ل٤جرل  أكا٣ٞة٩ٮين  أك

ٮاعن تخ الٮوةيح  أكأكةف مكذٞبلن  ٗري ٦ذ٧ذٓ ثةحلس٥ اذلايت  أكمًٮ
ة ألم ٝيؽ آػؿ يلع قيةدد٫. ٕن  أـ ػةً

 2دة اامل
 ف ىلع مؼى٦.٫ةيةة كاحلؿيح كىف األللك ٚؿد ظٜ يف احل

 9دة اامل
اقذٕجةدق، كحيْؿ الؿؽ كاالجتةر  أكال جيٮز اقرتٝةؽ أظؽ 

 .٧ةثةلؿٝيٜ جب٧يٓ وٮر٬
 5دة اامل

ا٣ٕٞٮبح  أكال جيٮز إػٌةع أظؽ ل٤ذٕؾيت كال ل٧٤ٕةم٤ح 
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 اإلظةَح ثةل١ؿا٦ح. أكالبلإنكة٩يح  أكا٣ٞةقيح 
 1دة اامل

ثأف يٕرتؼ هل ثةلنؼىيح  للك إنكةف، يف لك ماكف، احلٜ
 ا٣ٞة٩ٮ٩يح.
 7دة اامل

كف يف ظٜ اتل٧ذٓ أكـ ا٣ٞة٩ٮف، ك٥٬ يتك٦ةاجلةس دميٕة قٮاء أ
يح ٨٦ ٧ةكف يف ظٜ اتل٧ذٓ ثةحلأكيتك ٧ة، ٠زيد٧ي ٧ةيح ا٣ٞة٩ٮف دك٧٩ةحب

بلف ك٨٦ أم تؿيي ىلع ٦س٢ ٬ؾا اتل٧يزي.  أم د٧يزي يجذ٭ٟ ٬ؾا اإٔل
 1دة اامل

املعةز٥ الٮَ٪يح املؼذىح  إىلللك مؼه ظٜ ال٤ضٮء 
ؿ دجذ٭ٟ احلٞٮؽ األقةقيح ا٣يت ي٧٪ع٭ة ٧ةإل٩ىة٫ٚ ا٣ٌٕٛل ٨٦ أيح أٔ

 ا٣ٞة٩ٮف. أكإيةق ادلقذٮر 
 9دة اامل

ـق  أكال جيٮز أذٞةؿ أم إنكةف  ة. أكظض ٛن  ٩ٛي٫ دٕك
 01دة اامل

اة اتلة٦ح ٦ٓ اآلػؿي٨، احلٜ يف أف أكللك إنكةف، ىلع ٝؽـ املك
٤٪ينة، ل٤ٛى٢ يف د٪ْؿ ٌٝيذ٫ حم٧١ح مك ة ٔك ٛن ا ٦٪ى ذ٤ٞح كحمةيؽة، ٩ْؿن

 د٫ كىف أيح د٭٧ح صـاايح دٮص٫ إحل٦.٫ةظٞٮ٫ٝ كا٣زتا
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 00دة اامل
أف يثجخ اردسةث٫  إىللك مؼه ٦ذ٭٥ جبؿي٧ح يٕذرب ثؿيبنة  .1

٩ةت ٧ةهلة ٝة٩ٮ٩ة يف حمة٧٠ح ٤ٔ٪يح دسٮف ٝؽ كٚؿت هل ٚي٭ة دميٓ الٌ
 البلز٦ح لرلٚةع ٨ٔ ٩ٛك٫.

ا٦ذ٪ةع ٨ٔ  أكجبؿي٧ح بكجت أم ٢٧ٔ ال يؽاف أم مؼه  .2
 أكث٧ٞذىض ا٣ٞة٩ٮف الٮَين  ٦ة٢٧ٔ ل٥ يس٨ يف ظي٪٫ ينلك صؿ

ال دٮٝٓ ٤ٔي٫ أيح ٔٞٮبح أمؽ ٨٦ د٤ٟ ا٣يت اك٩خ قةريح  ٧ةادلكيل، ٠
 يف الٮٝخ اذلم اردست ٚي٫ ا٢ٕٛ٣ اجلؿَل.

 03دة اامل
يف  أكال جيٮز دٕؿيي أظؽ تلؽػ٢ دٕكيف يف ظيةد٫ اخلةوح 

مؿاقبلد٫، كال حل٧بلت د٧ف رش٫ٚ  أكمك١٪٫  أكمؤكف أرسد٫ 
كق٧ٕذ٫. كللك مؼه ظٜ يف أف حي٧ي٫ ا٣ٞة٩ٮف ٨٦ ٦س٢ ذلٟ 

 د٤ٟ احل٧بلت. أكاتلؽػ٢ 
 02دة اامل
للك ٚؿد ظٜ يف ظؿيح اتل٪٢ٞ كىف اػذيةر حم٢ إٝة٦ذ٫ داػ٢  .1

 ظؽكد ادلك٣ح.
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يف ذلٟ ثرلق، كىف ا٣ٕٮدة  ٧ةللك ٚؿد ظٜ يف ٦٘ةدرة أم ثرل، ث .2
 ثرلق. إىل

 09دة اامل
س م٤ضأ يف ثرلاف أػؿل كاتل٧ذٓ ث٫ ٧ةللك ٚؿد ظٜ اتل .1

ة ٨٦ االًُ٭ةد.  ػبلون
ال ي٧س٨ اتلؾرع ث٭ؾا احلٜ إذا اك٩خ ٬٪ةؾ مبلظٞح  .2

ؿ د٪ةٝي ٦ٞةوؽ ٧ة٨ٔ أٔ أك٩ةمبح ثة٢ٕٛ٣ ٨ٔ صؿي٧ح ٗري قيةقيح 
 األم٥ املذعؽة ك٦جةدا٭ة.

 05دة اامل
 .٦ةللك ٚؿد ظٜ اتل٧ذٓ جبجكيح  .1
ة، ظؿ .2 ٛن ف أم مؼه ٨٦ صجكحذ٫ كال ٨٦ ٦ةال جيٮز، دٕك

 ظ٫ٞ يف د٘يري صجكحذ٫.
 01دة اامل
ل٤ؿص٢ كاملؿأة، ٦ىت أدرٌل ق٨ ابل٤ٮغ، ظٜ ا٣زتكج كدأقحف  .1

 ٧ةادلي٨. ك٬ أكاجلجكيح  أكأرسة، دكف أم ٝيؽ بكجت ا٣ٕؿؽ 
 لـكاج كدلل احنبلهل.يةف يف احلٞٮؽ دلل ا٣زتكج كػبلؿ ٝيةـ اأك٦تك

ة ا٣ُؿٚني املـ٦ٓ زكاص٭ .2 ةءن  ٧ةال يٕٞؽ الـكاج إال ثًؿ ًر
 اكمبلن ال إ٠ؿاق ٚي٫.
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األرسة ْل اخل٤يح ا٣ُجيٕيح كاألقةقيح يف املضذ٧ٓ، كهلة ظٜ  .3
 يح املضذ٧ٓ كادلك٣ح.٧ةاتل٧ذٓ حب
 07دة اامل
 ثةالمرتاؾ ٦ٓ ٗريق. أكللك ٚؿد ظٜ يف اتل٤٧ٟ، ث٧ٛؿدق  .1
ة.ال جيٮز جتؿيؽ  .2 ٛن  أظؽ ٨٦ م٫١٤ دٕك
 01دة اامل

للك مؼه ظٜ يف ظؿيح ا١ٛ٣ؿ كالٮصؽاف كادلي٨، كين٢٧ 
 أك٦ٕذٞؽق، كظؿيذ٫ يف إّ٭ةر دي٪٫  أك٬ؾا احلٜ ظؿيذ٫ يف د٘يري دي٪٫ 

٦ٓ  أكرقح كاتل٤ٕي٥، ث٧ٛؿدق ٧ة٦ٕذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ كامل
 ىلع ظؽق. أكـ املؤل ٦ةٔح، كأةدم

 09دة اامل
اتل٧ذٓ حبؿيح الؿأم كاتلٕجري، كين٢٧ ٬ؾا  للك مؼه ظٜ

س األ٩جةء ٧ةاحلٜ ظؿيذ٫ يف أذ٪ةؽ اآلراء دكف مٌةيٞح، كىف اتل
أذجةر  ٧ةاآلػؿي٨، ثأيح كقي٤ح كدك٩ إىلكاألٚاكر كد٤ٞي٭ة ك٤ٞ٩٭ة 

 ل٤عؽكد.
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 31دة اامل
اعت ٧ةللك مؼه ظٜ يف ظؿيح االمرتاؾ يف االصذ .1

 كاجل٧ٕيةت الك٧٤يح.
 .٦ةدمٕيح  إىلء ٧ةأظؽ ىلع اال٩ذال جيٮز إراغـ  .2
 30دة اامل
للك مؼه ظٜ املنةرًلح يف إدارة النؤكف ا٣ٕة٦ح بلرلق،  .1

 ثٮاقُح ممس٤ني خيذةركف يف ظؿيح. ٦ة٦جةرشة كإ ٦ةإ
م ٦ٓ اآلػؿي٨، ظٜ دٞرل الٮّةاٙ أكللك مؼه، ثة٣تك .2

 ا٣ٕة٦ح يف ثرلق.

إرادة النٕت ْل ٦٪ةط ق٤ُح احلس٥، كجيت أف دذضًل  .3
اإلرادة ٨٦ ػبلؿ ا٩ذؼةثةت ٩ـي٭ح جتؿل دكرينة ثةالٝرتاع ا٣ٕةـ ٬ؾق 

ثإصؿاء ماكٚئ  أكاة ثني اجلةػجني كبةتلىٮيخ اليم أككىلع ٝؽـ املك
 ف ظؿيح اتلىٮيخ.٧ة٨٦ ظير ً

 33دة اامل
ف ٧ةللك مؼه، ثٮو٫ٛ ٌٔٮنا يف املضذ٧ٓ، ظٜ يف الٌ

ف أك كاتلٕيع، ك٨٦ ظ٫ٞ أف دٮٚؿ هل، ٨٦ ػبلؿ املض٭ٮد ا٣ٞٮَل٧ةاالصذ
يذٜٛ ٦ٓ ٬يلك لك دك٣ح كمٮارد٬ة، احلٞٮؽ االٝذىةديح  ٧ةادلكيل، كب
ٔيح كاثلٞةٚيح ا٣يت ال ٗىن ٔ٪٭ة ل١ؿا٦ذ٫ كتل٪ةَل مؼىيذ٫ ٧ةكاالصذ
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 يف ظؿيح.
 32دة اامل
للك مؼه ظٜ ا٢٧ٕ٣، كىف ظؿيح اػذيةر ٫٤٧ٔ، كىف  .1

يح، كىف احل  يح ٨٦ ابلُة٣ح.٧ةرشكط ٢٧ٔ اعد٣ح كمًؿ
ىلع  أك، دكف أم د٧يزي، احلٜ يف أصؿ ٦تكاألٚؿادجل٧يٓ  .2

 م.أكا٢٧ٕ٣ املتك

يح دس٢ٛ هل  .3 للك ٚؿد ي٢٧ٕ ظٜ يف ماكٚأة اعد٣ح كمًؿ
كألرسد٫ ٔحنح الاٞح ثةل١ؿا٦ح ا٣برشيح، كتكذ٢٧١، ٔ٪ؽ االٝذٌةء، 

 ٔيح.٧ةيح االصذ٧ةثٮقةا٢ أػؿل ل٤ع

ـ ٧ةللك مؼه ظٜ إننةء اجلٞةثةت ٦ٓ آػؿي٨ كاال٩ٌ .4
 يح مىةحل٫.ة٢ محإحل٭ة ٨٦ أص

 39دة اامل
ة يف أكللك مؼه ظٜ يف الؿاظح ك ٝةت ا٣ٛؿاغ، كػىٮون

 صٮرة.٦ةتؽيؽ ٦ٕٞٮؿ لكةاعت ا٢٧ٕ٣ كىف إصةزات دكريح 
 35دة اامل
ف الىعح ٧ةللك مؼه ظٜ يف مكذٮل ٦ٕحنح يسىف لٌ .1

لك كامل٤بف كاملكس٨ ةكالؿٚة٬ح هل كألرسد٫، كػةوح ىلع وٕيؽ امل
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ٔيح الرضكريح، كهل احلٜ يف ٧ةت االصذ٦ةاخلؽ كا٣ٕ٪ةيح ا٣ُجيح كوٕيؽ
ا٣رتم٢  أكا٣ٕضـ  أكاملؿض  أكيأ٨٦ ث٫ ا٣٘ٮاا٢ يف ظةالت ابلُة٣ح  ٦ة
ٗري ذلٟ ٨٦ ا٣ْؿكؼ اخلةرصح ٨ٔ إرادد٫ كا٣يت  أكالنيؼٮػح  أك

 دٛٞؽق أقجةب ٔحن٫.
لؤلمٮ٦ح كا٣ُٛٮ٣ح ظٜ يف راعيح كمكةٔؽة ػةوذني.  .2

ٔيح قٮاء كدلكا يف ٧ةيح االصذ٧ةاحلكجل٧يٓ األَٛةؿ ظٜ اتل٧ذٓ ثؾات 
 ػةرج ٬ؾا اإلَةر. أكإَةر الـكاج 

 31دة اامل
للك مؼه ظٜ يف اتل٤ٕي٥. كجيت أف يٮٚؿ اتل٤ٕي٥ دلة٩نة،  .1

ىلع األ٢ٝ يف مؿظ٤ذي٫ االثذؽاايح كاألقةقيح. كيسٮف اتل٤ٕي٥ 
ة ل٧ٕ٤ٮـ.  االثذؽايئ إلـا٦ينة. كيسٮف اتل٤ٕي٥ ا٣ٛين كامل٭ين ٦ذةظن

 ٤ٕي٥ ا٣ٕةيل ٦ذةظة ل٤ض٧يٓ دجٕة ل١ٛةءد٭٥.كيسٮف اتل
جيت أف يكذ٭ؽؼ اتل٤ٕي٥ اتل٪٧يح الاكم٤ح لنؼىيح  .2

 ٧ةاإلنكةف كدٕـيـ اظرتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح. ٠
جيت أف يٕـز اتلٛة٥٬ كا٣تكة٦ط كالىؽاٝح ثني دميٓ األم٥ كدميٓ 

ٓ ث٭ة ادليجيح، كأف يؤيؽ األننُح ا٣يت د٤ٌُ أكا٣ٛبةت ا٣ٕ٪رصيح 
 األم٥ املذعؽة حلِٛ الكبلـ.
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لٮيح، ظٜ اػذيةر ٩ٮع اتل٤ٕي٥ اذلم كلآلثةء، ىلع قبي٢ األ .3
 الد٥٬.كيُٕٯ أل
 37دة اامل
للك مؼه ظٜ املنةرًلح احلؿة يف ظيةة املضذ٧ٓ اثلٞةٚيح،  .1

كىف االقذ٧ذةع ثة٣ٛ٪ٮف، كاإلق٭ةـ يف اتلٞؽـ ا٤ٕ٣ِل كىف ا٣ٛٮااؽ ا٣يت 
 د٪ض٥ ٔ٪٫.
ديح املرتدجح ةيح املىة٣ط املٕ٪ٮيح كاملةللك مؼه ظٜ يف مح .2

 ٚين ٨٦ و٪٫ٕ. أكأديب  أكىلع أم إ٩ذةج ٤ِٔل 
 31دة اامل

يع كدكيل ي٧س٨ أف دذعٜٞ ٧ةللك ٚؿد ظٜ اتل٧ذٓ ث٪ْةـ اصذ
ة دة ٞن بلف تٞ  .٦ةيف ٫٤ّ احلٞٮؽ كاحلؿيةت امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٬ؾا اإٔل

 39دة اامل
٬ة ٔح، ا٣يت ٧ةىلع لك ٚؿد كاصجةت إزاء اجل .1 ٚي٭ة كظؽى

 ي٧س٨ أف د٪٧ٮ مؼىيذ٫ اجل٧ٮ احلؿ الاكم٢.
رقح ظٞٮ٫ٝ كظؿيةد٫ تل٤ٟ ا٣ٞيٮد ا٣يت ةخيٌٓ ا٣ٛؿد يف مم .2

رتاؼ حبٞٮؽ ا٣٘ري كظؿيةد٫ ٧ةيٞؿر٬ة ا٣ٞة٩ٮف ٍٚٞ، لٌ ف األ
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كاظرتا٦٭ة كتلعٞيٜ املٞذٌيةت ا٣ٕةد٣ح ل٤٪ْةـ ا٣ٕةـ كاملى٤عح 
 ا٣ٕة٦ح كاألػبلؽ يف دلذ٧ٓ دي٧ٞؿايط.

رس ٬ؾق احلٞٮؽ ىلع حنٮ ي٪ةٝي ٧ةجيٮز يف أم ظةؿ أف دال  .3
 ٦ٞةوؽ األم٥ املذعؽة ك٦جةدا٭ة.

 21دة اامل
بلف أم ٩ه جيٮز د ي٫٤ ىلع حنٮ يٛيؽ أك٣حف يف ٬ؾا اإٔل

أم ٚؿد، أم ظٜ يف ا٣ٞيةـ  أكٔح، ةدم أكا٩ُٮاءق ىلع فٮي٢ أيح دك٣ح 
ت ٬ؽـ أم ٨٦ احلٞٮؽ كاحلؿية إىلثأم ٢ٕٚ ي٭ؽؼ  أكثأم ننةط 

 امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة ٚي٫.
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 3امليطق ركً 
ـيث ٍاةاحللٔق اًلكخصاديث واًلسخ اىفٓػ ادلويل اخلاص

 واثللافيث

ٔيؿض ل٤ذٮٝيٓ كاتلىؽيٜ كاال٩ٌ ـ ث٧ٮصت ٝؿار ٧ةأذي٧ؽ ك
اك٩ٮف  16( املؤرخ يف 21-أ٣ٙ )د 2200لؤلم٥ املذعؽة  اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح

 1966ؿ/ديك٧رب كاأل
ة ل1976٤اثلةين/ي٪ةيؿ اك٩ٮف  3دةريغ ثؽء اجلٛةذ/  ٞن  27دة ٧ة، كٚ

 ادليتاسث 

جل٧يٓ  ٧ةإذ دؿل أف اإلٝؿار ث ،إف ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ
يح أكأٌٔةء األرسة ا٣برشيح ٨٦ ٠ؿا٦ح أوي٤ح ٚي٭٥، ك٨٦ ظٞٮؽ ٦تك

كزةثذح، ينلك كٚٞة ل٧٤جةدئ امل٤ٕ٪ح يف ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة، أقةس 
 ٥،احلؿيح كا٣ٕؽؿ كالكبلـ يف ا٣ٕةل

ٜ ٨٦ ٠ؿا٦ح اإلنكةف األوي٤ح كإذ دٞؿ ثأف ٬ؾق احلٞٮؽ دججس
  ٚي٫،

ة  ٞن كإذ دؽرؾ أف الكبي٢ الٮظيؽ تلعٞيٜ املس٢ األىلع املذ٧س٢، كٚ
لئلٔبلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف، يف أف يسٮف ا٣برش أظؿارنا 
ك٦ذعؿري٨ ٨٦ اخلٮؼ كا٣ٛةٝح، ٬ٮ قبي٢ د٭يبح ا٣ْؿكؼ الرضكريح 

ٔيح ٧ةاتل٧ذٓ حبٞٮ٫ٝ االٝذىةديح كاالصذتل١٧ني لك إنكةف ٨٦ 
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 ٦ةكاثلٞةٚيح، كًلؾلٟ حبٞٮ٫ٝ املؽ٩يح كالكيةقيح،كإذ دٌٓ يف أذجةر٬ة 
ىلع ادلكؿ، ث٧ٞذىض ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة، ٨٦ ا٣زتاـ ثذٕـيـ االظرتاـ 

 كاملؿااعة ا٣ٕةمليني حلٞٮؽ اإلنكةف كظؿيةد٫، 
إزاء  كإذ دؽرؾ أف ىلع ا٣ٛؿد، اذلم درتدت ٤ٔي٫ كاصجةت

 إىلٔح ا٣يت يجذِل إحل٭ة، مكؤكحلح الكيع ٧ةاآلػؿي٨ كإزاء اجل األٚؿاد
 دٕـيـ كمؿااعة احلٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ،

  :ٝؽ ادٛٞخ ىلع املٮاد اتلةحلح

 لواجلؾء األ

 0دة اامل
جل٧يٓ النٕٮب ظٜ دٞؿيؿ مىري٬ة ث٪ٛك٭ة، كّل ث٧ٞذىض  .1

كظؿة يف الكيع تلعٞيٜ ٬ؾا احلٜ ظؿة يف دٞؿيؿ مؿًلـ٬ة الكيةيس 
 .يع كاثلٞةيف٧ةا٭ة االٝذىةدم كاالصذ٧ة٩

جل٧يٓ النٕٮب، قٕينة كراء أ٬ؽاٚ٭ة اخلةوح، اتلرصؼ احلؿ  .2
ت ٦٪بسٞح ٨ٔ ٦ةإػبلؿ ثأيح ا٣زتا ٧ةثرثكاد٭ة كمٮارد٬ة ا٣ُجيٕيح دك٩

ف االٝذىةدم ادلكيل ا٣ٞةا٥ ىلع ٦جؽأ امل٪ٕٛح أك٦ٞذٌيةت اتلٕ
٨ ا٣ٞة٩ٮف ادل ف أم مٕت ٦ةكيل. كال جيٮز يف أيح ظةؿ ظؿاملذجةد٣ح ٔك
 .٨٦ أقجةب ٔحن٫ اخلةوح
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ٚي٭ة ادلكؿ ا٣يت دٞٓ  ٧ةىلع ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ث .3
ىلع اعدٞ٭ة مكؤكحلح إدارة األٝةحل٥ ٗري املذ٧ذٕح ثةحلس٥ اذلايت 
كاألٝةحل٥ املن٧ٮ٣ح ثةلٮوةيح أف د٢٧ٕ ىلع تٞيٜ ظٜ دٞؿيؿ املىري 

ة ألظاكـ ٦يسةؽ األم٥ املذعؽةكأف ترتـ ٬ؾا احل ٞن   .ٜ، كٚ

 اجلؾء اثلاين

 3دة اامل

دذٕ٭ؽ لك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأف دذؼؾ، ث٧ٛؿد٬ة  .1
٨ َؿيٜ املكةٔؽة كاتلٕ ىلع الىٕيؽي٨  ٧ةف ادلكحلني، كالقيأكٔك
ي٤ــ  ٦ةتك٧ط ث٫ مٮارد٬ة املذةظح،  ٦ةاالٝذىةدم كاتلٞين، كبأٝىص 

ٌل اتلؽرييج ثةحلٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة يف ف اتل٧ذٓ ا٧ٕٛ٣ة٨٦ ػُٮات لٌ
ة قبي٢  إىل٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، قةل١ح  ذلٟ دميٓ الكج٢ امل٪ةقجح، كػىٮون

 .د دؽاثري ترشيٕيح٧ةأذ

دذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأف د٨٧ٌ ص٢ٕ  .2
رقح احلٞٮؽ امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثؿيبح ٨٦ أم د٧يزي ةمم

الؿأم قيةقينة  أكادلي٨  أكال٤٘ح  أكاجلجف  أكال٤ٮف  أكبكجت ا٣ٕؿؽ 
 ا٣جكت، أكا٣رثكة  أكيع ٧ةاالصذ أكاألو٢ ا٣ٞٮَل  أكٗري قيةيس  أك
 .ٗري ذلٟ ٨٦ األقجةب أك
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ل٤جرلاف اجلة٦يح أف دٞؿر، ٦ٓ إيبلء املؿااعة الٮاصجح حلٞٮؽ  .3
أم ٦ؽل قذ٨٧ٌ احلٞٮؽ  إىلاإلنكةف كالٝذىةد٬ة ا٣ٞٮَل، 
 .ا٣ٕ٭ؽ ٣٘ري املٮاَ٪نياالٝذىةديح املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا 

  2دة اامل
اة اذل٠ٮر أكف مك٧ةدذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثٌ

ٔيح ٧ةكاإل٩ةث يف ظٜ اتل٧ذٓ جب٧يٓ احلٞٮؽ االٝذىةديح كاالصذ
 .كاثلٞةٚيح امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ

  9دة اامل
دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأ٫٩ ٣حف لرلك٣ح أف فٌٓ 

ة هلؾا ا٣ٕ٭ؽ إال ل٤عؽكد املٞؿرة يف اتل٧ذٓ  ٞن ثةحلٞٮؽ ا٣يت د٧ٌ٪٭ة َج
ا٣ٞة٩ٮف، ك ث٧ٞؽار دٮاٜٚ ذلٟ ٦ٓ َجيٕح ٬ؾق احلٞٮؽ، كرشيُح أف 

 .يسٮف ٬ؽٚ٭ة الٮظيؽ دٕـيـ الؿػةء ا٣ٕةـ يف دلذ٧ٓ دي٧ٞؿايط

  5دة اامل
ي٫٤ ىلع حنٮ يٛيؽ أك٣حف يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أم ظس٥ جيٮز د .1

مؼه ث٧جةرشة أم  أكٔح ةدم أكك٣ح ا٩ُٮاءق ىلع أم ظٜ ألم د
 أكإ٬ؽار أم ٨٦ احلٞٮؽ  إىلا٣ٞيةـ ثأم ٢ٕٚ ي٭ؽؼ  أكننةط 

قٓ ٨٦ أكإيل ٚؿض ٝيٮد ٤ٔي٭ة  أكاحلؿيةت املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
 .د٤ٟ امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة ٚي٫
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أم دٌييٜ ىلع أم ٨٦ ظٞٮؽ  أكال يٞج٢ ٚؿض أم ٝيؽ  .2
ة ٣ٞٮا٩ني  أكاإلنكةف األقةقيح املٕرتؼ ث٭ة  ٞن  أكاجلةٚؾة يف أم ثرل دُجي

أٔؿاؼ، ثؾريٕح ٠ٮف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ال يٕرتؼ ث٭ة  أكأ٧ْ٩ح  أكادٛةٝيةت 
  .٠ٮف أرتا٫ٚ ث٭ة أًيٜ ٦ؽم أك

 اجلؾء اثلاىد 
 1دة اامل

دٕرتؼ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةحلٜ يف ا٢٧ٕ٣،  .1
للك مؼه ٨٦ ظٜ يف أف دذةح هل إماك٩يح ٠كت  ٦ةاذلم ين٢٧ 

يٞج٫٤ حبؿيح، كدٞٮـ ثةفةذ دؽاثري ٦٪ةقجح لىٮف  أكز٫ٝ ث٢٧ٕ خيذةرق ر
 .٬ؾا احلٜ

جيت أف تن٢٧ اتلؽاثري ا٣يت دذؼؾ٬ة لك ٨٦ ادلكؿ  .2
رقح الاكم٤ح هلؾا احلٜ دٮٚري ٧ةاألَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ تلأ٦ني امل

ثؿا٦ش اتلٮصي٫ كاتلؽريت اتلٞ٪حني كامل٭٪حني، كاألػؾ يف ٬ؾا املضةؿ 
ٔيح ٧ةيةت ٨٦ مأ٩٭ة تٞيٜ د٪٧يح اٝذىةديح كاصذبكيةقةت كدٞ٪
٣ح اكم٤ح ك٦٪ذضح يف ٢ّ رشكط د٨٧ٌ ل٤ٛؿد ٧ةكزٞةٚيح ٦ُؿدة ٔك

 .احلؿيةت الكيةقيح كاالٝذىةديح األقةقيح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
446 

 7دة اامل
للك مؼه ٨٦ ظٜ  ٧ةدٕرتؼ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ث

يح دس٢ٛ ىلع اخلىٮ  ص/يف اتل٧ذٓ برشكط ٢٧ٔ اعد٣ح كمًؿ
 :ؿ، ٠عؽ أدىن٧ةدٮٚؿ جل٧يٓ ا٣ٕ ماكٚأة ( أ)

ل ٝي٧ح ا٢٧ٕ٣ أكيح دلل تكأكأصؿ ٦٪ىٙ، كماكٚأة ٦تك  (1)
ة د٧ذٕ٭ة برشكط ٢٧ٔ ال  دكف أم د٧يزي، ىلع أف ي٨٧ٌ ل٧٤ؿأة ػىٮون
ا يك ل أكدسٮف أدىن ٨٦ د٤ٟ ا٣يت يذ٧ذٓ ث٭ة الؿص٢، كدٞةًي٭ة أصؿن

 ل ا٢٧ٕ٣.أكأصؿ الؿص٢ دلل تك

ة ٠ؿي (2) ة ألظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ. ٧ةٔحنن ٞن  هل٥ كألرس٥٬ َج

 ّؿكؼ ٢٧ٔ دس٢ٛ الكبل٦ح كالىعح. ( ب)

 إىلل اجل٧يٓ يف ٚؿص ا٣رتٝيح، داػ٢ ٤٧ٔ٭٥، أكتك ( ت)
ذجةرم األٝؽ٦يح  مؿدجح أىلع مبلا٧ح، دكف إػٌةع ذلٟ إال أل

 .كال١ٛةءة

ٝةت ا٣ٛؿاغ، كاتلعؽيؽ املٕٞٮؿ لكةاعت أكاالقرتاظح ك ( ث)
ح األصؿ، كًلؾلٟ املاكٚأة ٨ٔ أيةـ  ا٢٧ٕ٣ كاإلصةزات ادلكريح ٦ؽٚٔٮ

 .ا٢ُٕ٣ الؿق٧يح

 1دة اامل
 /يٌل ٦ةٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثسٛة٣ح دذ .1
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ظٜ لك مؼه يف دسٮي٨ اجلٞةثةت ثةالمرتاؾ ٦ٓ آػؿي٨   ( أ)
ٝيؽ قٮل ٝٮأؽ امل٪٧ْح  ٧ةاجلٞةثح ا٣يت خيذةر٬ة، دك٩ إىلـ ٧ةكىف اال٩ٌ

يذ٭ة، ةٔيح كمح٧ةاملٕ٪يح، ىلع ٝىؽ دٕـيـ مىةحل٫ االٝذىةديح كاالصذ
رقح ٬ؾا احلٜ أليح ٝيٮد ٗري د٤ٟ ا٣يت ي٪ه ةكال جيٮز إػٌةع مم

٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف كتنلك دؽاثري رضكريح، يف دلذ٧ٓ دي٧ٞؿايط، لىية٩ح 
 .كظؿيةد٭٥ يح ظٞٮؽ اآلػؿي٧٨ةحل أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكاأل٨٦ ا٣ٞٮَل 

اتةدات تة٣ٛيح  أكظٜ اجلٞةثةت يف إننةء اتةدات  ( ب)
 أكت ٩ٞةثيح دكحلح ٧ةٝٮ٦يح، كظٜ ٬ؾق االتةدات يف دسٮي٨ ٦٪ْ

 ـ إحل٭ة.٧ةاال٩ٌ

قٮل  ٝيٮد، ٧ةرقح ننةَ٭ة حبؿيح دك٩ةظٜ اجلٞةثةت يف مم ( ت)
د٤ٟ ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف كتنلك دؽاثري رضكريح، يف دلذ٧ٓ 

يح ظٞٮؽ ٧ةحل أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكدي٧ٞؿايط، لىية٩ح األ٨٦ ا٣ٞٮَل 
 .اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥

ة ٣ٞٮا٩ني ابلرل ةظٜ اإلرضاب، رشيُح مم ( ث) ٞن رقذ٫ كٚ
 املٕين. 
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 أكدة دكف إػٌةع أٚؿاد ا٣ٞٮات املك٤عح ةال تٮؿ ٬ؾق امل .2
مٮّيف اإلدارات احل١ٮ٦يح ٣ٞيٮد ٝة٩ٮ٩يح ىلع  أكَح رصةؿ الرش

 .رقذ٭٥ هلؾق احلٞٮؽةمم

دة أم ظس٥ جيزي لرلكؿ األَؿاؼ يف ة٣حف يف ٬ؾق امل .3
بنأف احلؿيح اجلٞةثيح  1948ادٛةٝيح ٦٪٧ْح ا٢٧ٕ٣ ادلكحلح املٕٞٮدة 

دُجيٜ  أكيح ظٜ اتل٪ْي٥ اجلٞةيب افةذ دؽاثري ترشيٕيح ٨٦ مأ٩٭ة، ةكمح
٩ةت امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٧ةا٣ٞة٩ٮف ثُؿيٞح ٨٦ مأ٩٭ة، أف ف٢ ثةلٌ

 .د٤ٟ االدٛةٝيح
  9دة اامل

ف ٧ةدٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ حبٜ لك مؼه يف الٌ
 .ٔيح٧ةيف ذلٟ اتلأ٦ي٪ةت االصذ ٧ةيع، ث٧ةاالصذ

  01دة اامل

 /يٌل ٧ةدٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ث
ٔيح ا٣ُجيٕيح ٧ة٣يت تنلك الٮظؽة اجلكصٮب ٦٪ط األرسة، ا .1

يح كاملكةٔؽة، ٧ةكاألقةقيح يف املضذ٧ٓ، أكرب ٝؽر ممس٨ ٨٦ احل
٭ة ث٧كؤكحلح دٕ٭ؽ  ة تل١ٮي٨ ٬ؾق األرسة كَٮاؿ ٩٭ًٮ كػىٮون

ة ا٣ُؿٚني ككدؿبيح األ الد اذلي٨ دٕي٤٭٥. كجيت أف ي٪ٕٞؽ الـكاج ثًؿ
ةءن ال إ٠ؿاق ٚي٫ ٧ةاملـ٦ٓ زكاص٭  .ًر
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يح ػةوح لؤل٦٭ةت ػبلؿ ٚرتة ٦ٕٞٮ٣ح ةكصٮب دٮٚري مح .2
ٓ كبٕؽق. كيججيغ ٦٪ط األ٦٭ةت ا٣ٕةمبلت، أز٪ةء ا٣ٛرتة  ٝج٢ الًٮ

ف ٧ةأصةزة مىعٮبح ثةقذعٞةٝةت ً أكصٮرة ٦ةاملؾ٠ٮرة، أصةزة 
 .يع اكٚيح٧ةاصذ

يح كمكةٔؽة ػةوح لىة٣ط دميٓ ةكصٮب افةذ دؽاثري مح .3
ٗريق ٨٦  أكاألَٛةؿ كاملؿا٬ٞني، دكف أم د٧يزي بكجت ا٣جكت 

يح األَٛةؿ كاملؿا٬ٞني ٨٦ االقذ٘بلؿ ةك٨٦ الٮاصت مح. ا٣ْؿكؼ
جيت ص٢ٕ ا٣ٞة٩ٮف يٕةٝت ىلع  ٧ة٠ ،يع٧ةاالٝذىةدم كاالصذ

األرضار  أكاقذؼؽا٦٭٥ يف أم ٢٧ٔ ٨٦ مأ٫٩ إٚكةد أػبلٝ٭٥ 
إحلةؽ األذل ث٪٧ٮ٥٬ ا٣ُجييع.  أكد٭ؽيؽ ظيةد٭٥ ثةخلُؿ  أكثىعذ٭٥ 

ا د٩ية ل٤ك٨ حيْؿ ا٣ٞة٩ٮف اقذؼؽاـ كىلع ادلكؿ أيٌة أف دٛؿ ض ظؽكدن
 .صٮر كيٕةٝت ٤ٔي٦٫ةالى٘ةر اذلي٨ ل٥ يج٤٘ٮ٬ة يف ٢٧ٔ 

  00دة اامل

دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ حبٜ لك مؼه يف  .1
ييف حبةصذ٭٥ ٨٦ ا٣٘ؾاء  ٦ةمكذٮل ٦ٕحيش اكؼ هل كألرسد٫، يٮٚؿ 

املٕحنيح. ل، كحب٫ٞ يف تكني ٦ذٮاو٢ ٣ْؿك٫ٚ ةككال١كةء كامل
كدذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ ثةفةذ اتلؽاثري البلز٦ح إل٩ٛةذ ٬ؾا احلٜ، 
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ف ادلكيل ا٣ٞةا٥ ىلع أك٦ٕرتٚح يف ٬ؾا الىؽد ثةأل٧٬يح األقةقيح ل٤ذٕ
 .االردٌةء احلؿ

للك إنكةف ٨٦ ظٜ أقةيس يف اتلعؿر ٨٦  ٧ةكأرتاٚنة ث .2
٨ اجلٮع، دٞٮـ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ث٧ض٭ٮد٬ة ا٣ٛؿدم  ٔك

ف ادلكيل، ثةفةذ اتلؽاثري املنذ٤٧ح ىلع ثؿا٦ش حمؽدة أكَؿيٜ اتلٕ
 :يٌل ةم٧٤ٮقح كالبلز٦ح مل

تكني َؿؽ إ٩ذةج كظِٛ كدٮزيٓ املٮاد ا٣٘ؾاايح، ٨ٔ  ( أ)
َؿيٜ االقذٛةدة اللكيح ٨٦ املٕةرؼ اتلٞ٪يح كا٧٤ٕ٣يح، كنرش املٕؿٚح 

إوبلح ٥ْ٩ دٮزيٓ األرايض  أكث٧جةدئ اتل٘ؾيح، كاقذعؽاث 
 ء ل٧٤ٮارد ا٣ُجيٕيح كاال٩ذٛةع ث٭ة.٧ةلـرأيح ثُؿيٞح دس٢ٛ أ٢ٌٚ إ٩ا

ة اعدالن يف  ( ب) ٕن دأ٦ني دٮزيٓ املٮارد ا٣٘ؾاايح ا٣ٕةمليح دٮزي
ًٮء االظذيةصةت، يٌٓ يف أذجةرق املنةلك ا٣يت دٮاص٭٭ة ابلرلاف 

 .املكذٮردة لؤلٗؾيح كاملىؽرة هلة ىلع الكٮاء
  03دة اامل

ا ا٣ٕ٭ؽ حبٜ لك إنكةف يف اتل٧ذٓ دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾ .1
٫  .ثأىلع مكذٮل ٨٦ الىعح اجلك٧يح كا٤ٕٞ٣يح ي٧س٨ ث٤ٗٮ
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تن٢٧ اتلؽاثري ا٣يت يذٕني ىلع ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا  .2
رقح الاكم٤ح هلؾا احلٜ، د٤ٟ اتلؽاثري ٧ةا٣ٕ٭ؽ افةذ٬ة تلأ٦ني امل
 :البلز٦ح ْل ٨٦ أص٢

ػٛي ٦ٕؽؿ أمٮات املٮاحلؽ ك٦ٕؽؿ كٚيةت  ا٢٧ٕ٣ ىلع ( أ)
ٓ كدأ٦ني ٧٩ٮ ا٢ُٛ٣ ٧٩ٮنا وعينة.  الًؿ

 تكني دميٓ صٮا٩ت الىعح ابلحبيح كالى٪ةٔيح. ( ب)

الٮٝةيح ٨٦ األمؿاض الٮبةايح كاملذٮَ٪ح كامل٭٪يح  ( ت)
بلص٭ة كماكٚعذ٭ة.  كاألمؿاض األػؿل ٔك

ت ا٣ُجيح كا٣ٕ٪ةيح ٦ةد٭يبح ّؿكؼ ٨٦ مأ٩٭ة دأ٦ني اخلؽ ( ث)
 .ل٤ض٧يٓ يف ظة٣ح املؿضا٣ُجيح 

 02دة اامل

دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ حبٜ لك ٚؿد يف ا٣رتبيح  .1
ء ٧ةاإل٩ إىلكاتل٤ٕي٥. كّل ٦ذٛٞح ىلع كصٮب دٮصي٫ ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ 
دٮَيؽ  إىلالاكم٢ ل٤نؼىيح اإلنكة٩يح كاإلظكةس ثسؿا٦ذ٭ة، ك

ٟ ىلع اظرتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف كاحلؿيةت األقةقيح. كّل ٦ذٛٞح ٠ؾل
كصٮب اقذ٭ؽاؼ ا٣رتبيح كاتل٤ٕي٥ د١٧ني لك مؼه ٨٦ اإلق٭ةـ 

ارص اتلٛة٥٬ كا٣تكة٦ط كالىؽاٝح أكثؽكر ٩ةٚٓ يف دلذ٧ٓ ظؿ، كدٮزيٜ 
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ادليجيح،  أكا٣ٕؿٝيح  أكثني دميٓ األم٥ كخمذ٤ٙ ا٣ٛبةت الكبلحلح 
 .كد٥ٔ األننُح ا٣يت دٞٮـ ث٭ة األم٥ املذعؽة ٨٦ أص٢ وية٩ح الك٥٤

رقح ٧ةف امل٧ةألَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأف ًكدٞؿ ادلكؿ ا .2
 /اتلة٦ح هلؾا احلٜ يذ٤ُت

 .ص٢ٕ اتل٤ٕي٥ االثذؽايئ إلـا٦ينة كإدةظذ٫ دلة٩نة ل٤ض٧يٓ ( أ)
يف ذلٟ  ٧ةد٧ٕي٥ اتل٤ٕي٥ اثلة٩ٮم ث٧ؼذ٤ٙ أ٩ٮا٫ٔ، ث ( ب)

ة ل٤ض٧يٓ ثسةٚح الٮقةا٢  اتل٤ٕي٥ اثلة٩ٮم اتلٞين كامل٭ين، كص٫٤ٕ ٦ذةظن
 ثةألػؾ دؽرجيينة ث٧ضة٩يح اتل٤ٕي٥. ٧ةامل٪ةقجح كالقي

ة ل٤ض٧يٓ ىلع ٝؽـ املك ( ت) اة، أكص٢ٕ اتل٤ٕي٥ ا٣ٕةيل ٦ذةظن
ثةألػؾ دؽرجيينة  ٧ةدجٕة ل١٤ٛةءة، ثسةٚح الٮقةا٢ امل٪ةقجح كالقي

 ث٧ضة٩يح اتل٤ٕي٥.

أثٕؽ ٦ؽل  إىلدسسيٛ٭ة،  أكتنضيٓ ا٣رتبيح األقةقيح  ( ث)
ذ٤٧١ٮا ادلراقح ل٥ يك أكممس٨، ٨٦ أص٢ األمؼةص اذلي٨ ل٥ يذ٤ٞٮا 

 االثذؽاايح.

ء مج١ح ٦ؽرقيح ىلع دميٓ ٧ةا٢٧ٕ٣ ثجنةط ىلع إ٩ ( ج)
املكذٮيةت، كإننةء ٩ْةـ ٦٪ط كاؼ ثة٣٘ؿض، كمٮاو٤ح تكني 

 .ديح ل٤ٕةم٤ني يف اتلؽريفةًةع املكاأل
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دذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةظرتاـ ظؿيح اآلثةء،  .3
الد٥٬ ٗري املؽارس كويةء ٔ٪ؽ كصٮد٥٬، يف اػذيةر ٦ؽارس ألكاأل أك

احل١ٮ٦يح، رشيُح دٞيؽ املؽارس املؼذةرة ث٧ٕةيري اتل٤ٕي٥ ادل٩ية ا٣يت 
٭ة  الد ديجينة كخلٟ األأكدٞؿ٬ة ادلك٣ح، كبذأ٦ني دؿبيح  أكٝؽ دًٛؿ

ة ٣ٞ٪ةاعد٭٥ اخلةوح ٞن  .كػ٤ٞينة كٚ

ي٫٤ ىلع حنٮ أكجيٮز د ٦ةدة ة٣حف يف أم ٨٦ أظاكـ ٬ؾق امل .4
كاهليبةت يف إننةء كإدارة مؤقكةت  األٚؿاديٛيؽ مكةق٫ حبؿيح 

 1ثةملجةدئ امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ا٣ٛٞؿة  ٧ةد٤ٕي٧يح، رشيُح اتلٞيؽ داا
ٝؽ  ةدة كر٬٪نة خبٌٮع اتل٤ٕي٥ اذلم دٮٚؿق ٬ؾق املؤقكةت ملة٨٦ ٬ؾق امل

٫ ادلك٣ح ٨٦ ٦ٕةيري د٩ية  .دًٛؿ
  09دة اامل

دذٕ٭ؽ لك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ل٥ دس٨ ثٕؽ كّل دىجط 
َؿٚنة ٚي٫ ٝؽ د١٧٪خ ٨٦ ٠ٛة٣ح إلـا٦يح كدلة٩يح اتل٤ٕي٥ االثذؽايئ يف 

يف أٝةحل٥ أػؿل تخ كاليذ٭ة، ثة٣ٞيةـ، يف ٌٗٮف  أكثرل٬ة ذاد٫ 
ٓ كأذ د ػُح ٢٧ٔ ٦ٛى٤ح ل٤ذ٪ٛيؾ ا٣ٌٕٛل كاتلؽرييج ٧ةقجذني، ثًٮ
كدلة٩حذ٫ ل٤ض٧يٓ، ػبلؿ ٔؽد ٦ٕٞٮؿ ٨٦  ملجؽأ إلـا٦يح اتل٤ٕي٥
 .الكجني حيؽد يف اخلُح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
454 

 05دة اامل

 :دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأف ٨٦ ظٜ لك ٚؿد .1

 أف ينةرؾ يف احليةة اثلٞةٚيح. ( أ)

 أف يذ٧ذٓ ثٛٮااؽ اتلٞؽـ ا٤ٕ٣ِل كبذُجيٞةد٫. ( ب)

ديح اجلةدمح ٨ٔ ةيح املىة٣ط املٕ٪ٮيح كاملةأف يٛيؽ ٨٦ مح ( ت)
 .أديب ٨٦ و٪٫ٕ أكٚين  أكأم أزؿ ٤ِٔل 

دؿاىع ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، يف اتلؽاثري ا٣يت  .2
رقح الاكم٤ح هلؾا احلٜ، أف تن٢٧ د٤ٟ ٧ةف امل٧ةقتذؼؾ٬ة ث٘يح ً

 .٧ةكإمةٔذ٭ ٧ةؤ٧٬ةاتلؽاثري ا٣يت دذ٤ُج٭ة وية٩ح ا٥٤ٕ٣ كاثلٞةٚح كإ٩

دذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةظرتاـ احلؿيح ا٣يت ال  .3
 .٪٭ة ل٤جعر ا٤ٕ٣ِل كا٣جنةط اإلثؽايعٗىن ٔ

دٞؿ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثة٣ٛٮااؽ ا٣يت جتىن ٨٦  .4
  .ف ادلكحلني يف ٦يؽاين ا٥٤ٕ٣ كاثلٞةٚحأكء االدىةؿ كاتل٧ٕةتنضيٓ كإ٩

 اجلؾء الؽاةؿ 

  01دة اامل

ة  .1 ٞن دذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأف دٞؽـ، َج
ـء ٨٦ ا٣ٕ٭ؽ،  دٞةريؿ ٨ٔ اتلؽاثري ا٣يت دسٮف ٝؽ ألظاكـ ٬ؾا اجل
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٨ اتلٞؽـ املعؿز ىلع َؿيٜ ً ف اظرتاـ احلٞٮؽ املٕرتؼ ٧ةافؾد٭ة ٔك
 .ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ

2.  

األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة، اذلم  إىلدٮص٫ دميٓ اتلٞةريؿ  ( أ)
ة ٦٪٭ة  يع ل٤٪ْؿ ٚي٭ة ٧ةاملض٤ف االٝذىةدم كاالصذ إىلحيي٢ نكؼن

ة ألظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ. ٞن  َج

ة، ظني يسٮف  ( ب) ٌن ىلع األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة أي
ـء  أكاتلٞؿيؿ الٮارد ٨٦ دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ،  أكرث ٦٪٫،  أكص
الٮٌلالت املذؼىىح  إظؽل٦ذىبلن ثأيح مكأ٣ح دؽػ٢ يف اػذىةص 

ة لى١٭ة اتلأقحيس كدسٮف ادلك٣ح ا٣ُؿؼ املؾ٠ٮرة ٌٔٮنا يف  ٞن كٚ
٨٦  أك٣ح نكؼح ٨٦ ٬ؾا اتلٞؿيؿ د٤ٟ الٮٌل إىل٬ؾق الٮٌل٣ح، أف حيي٢ 

 .صـا٫ املذى٢ ثذ٤ٟ املكأ٣ح، ظكت احلة٣ح

  07دة اامل

دٞؽـ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ دٞةريؿ٬ة ىلع مؿاظ٢،  .1
ة ٣رب٩ة٦ش ي٫ٌٕ املض٤ف االٝذىةدم كاالصذ ٞن يع يف ٌٗٮف ق٪ح ٧ةَج

ر ٦ٓ ادلكؿ األَؿاؼ كالٮٌلالت أك٨٦ ثؽء ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ثٕؽ ا٣تن
 املذؼىىح املٕ٪يح.
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ا٣ٕٮام٢ كاملىةٔت ا٣يت  إىللرلك٣ح أف تنري يف دٞؿيؿ٬ة  .2
 .ت امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ٦ةد٧٪ٕ٭ة ٨٦ اإليٛةء الاكم٢ ثةال٣زتا

ظني يسٮف ٝؽ قجٜ لرلك٣ح ا٣ُؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف  .3
الٮٌلالت  إظؽلإيل  أكاألم٥ املذعؽة  إىلت امل٪ةقجح ٦ةأرق٤خ امل٤ٕٮ
ت كيسذيف ٦ةذيف لـكـ دسؿار إيؿاد ٬ؾق امل٤ٕٮاملذؼىىح، يج
 .ت املؾ٠ٮرة٦ةامل٤ٕٮ إىلثإظة٣ح دٝيٞح 

  01دة اامل

يع، ث٧ٞذىض املكؤكحلةت ا٣يت ٧ةل٧٤ض٤ف االٝذىةدم كاالصذ
ٔ٭ؽ ث٭ة إحل٫ ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة يف ٦يؽاف ظٞٮؽ اإلنكةف 

ي٤ــ ٨٦  ٦ةكاحلؿيةت األقةقيح، أف يٕٞؽ ٦ٓ الٮٌلالت املذؼىىح 
 ةدٮاٚي٫ ثذٞةريؿ ٨ٔ اتلٞؽـ املعؿز يف دأ٦ني اال٦ذسةؿ مل ٧ةدؿدحجةت ٠ي

يؽػ٢ يف ٩ُةؽ أننُذ٭ة ٨٦ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، كي٧س٨ د٧ٌني ٬ؾق 
اتلٞةريؿ دٛةوي٢ ٨ٔ املٞؿرات كاتلٮويةت ا٣يت أذ٧ؽد٭ة األص٭ـة 

 .املؼذىح يف ٬ؾق الٮٌلالت بنأف ٬ؾا اال٦ذسةؿ
 09دة اامل

جل٪ح ظٞٮؽ  إىليع أف حيي٢ ٧ةكاالصذل٧٤ض٤ف االٝذىةدم 
اإلنكةف اتلٞةريؿ املذ٤ٕٞح حبٞٮؽ اإلنكةف كاملٞؽ٦ح ٨٦ ادلكؿ ٧ٔبلن 

، 18دة ةك٨٦ الٮٌلالت املذؼىىح ٧ٔبلن ثةمل 17ك  16ددني ةثةمل
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ٓ دٮويح اع٦ح بنأ٩٭ة  إلَبلٔ٭ة ٤ٔي٭ة ٔ٪ؽ  أكدلراقذ٭ة كًك
 االٝذٌةء. 

 31دة اامل

كل٤ٮٌلالت املذؼىىح املٕ٪يح  لرلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ
يع مبلظْةت ىلع أيح ٧ةاملض٤ف االٝذىةدم كاالصذ إىلأف دٞؽـ 

ىلع أم  أك 19دة ةدٮويح اع٦ح دجؽي٭ة جل٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف ث٧ٞذىض امل
يف  أكدٮويح اع٦ح يؿد يف أم دٞؿيؿ ل٤ض٪ح ظٞٮؽ اإلنكةف  إىلء ٧ةإي

 .أيح كزيٞح دذ٨٧ٌ إظة٣ح إحل٭ة
 30دة اامل

اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح  إىليع أف يٞؽـ ٧ةالٝذىةدم كاالصذل٧٤ض٤ف ا
ثني احلني كاحلني دٞةريؿ تنذ٢٧ ىلع دٮويةت ذات َجيٕح اع٦ح 

ت الٮاردة ٨٦ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ك٨٦ ٦ةكمٮصـ ل٤ٕ٧٤ٮ
الٮٌلالت املذؼىىح ظٮؿ اتلؽاثري املذؼؾة كاتلٞؽـ املعؿز ىلع َؿيٜ 

 .ؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ٠ٛة٣ح د٧ٕي٥ مؿااعة احلٞٮؽ املٕرت
 33دة اامل

يع اقرتاعء ٩ْؿ ٬يبةت األم٥ ٧ةل٧٤ض٤ف االٝذىةدم كاالصذ
يح، كالٮٌلالت املذؼىىح املٕ٪يح  املذعؽة األػؿل ك٬يبةد٭ة ا٣ٛٔؿ
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أيح مكةا٢ دجنأ ٨ٔ اتلٞةريؿ املنةر  إىلثذٮٚري املكةٔؽة اتلٞ٪يح، 
ـء ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ كي٧س٨ أف تكةٔؽ د٤ٟ األص٭ـة  إحل٭ة يف ٬ؾا اجل
الك يف دلةؿ اػذىةو٫، ىلع دسٮي٨ رأل ظٮؿ مبلا٧ح افةذ دؽاثري 
 .دكحلح ٨٦ مأ٩٭ة أف تكةٔؽ ىلع ٕٚةحلح اتل٪ٛيؾ اتلؽرييج هلؾا ا٣ٕ٭ؽ

 32دة اامل

ٕ٭ؽ ىلع أف اتلؽاثري ادلكحلح دٮاٜٚ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣
ؿ احلٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ تن٢٧ ٧ة٠ٛة٣ح إٔ إىلالؿا٦يح 

ٞؽ ٧ةٔٞؽ ادٛةٝيةت كأذ د دٮويةت كدٮٚري مكةٔؽة دٞ٪يح، ٔك
ر كادلراقح د٪٥ْ أكاعت دٞ٪يح ث٘يح ا٣تن٧ةاعت إ٤ٝي٧يح كاصذ٧ةاصذ

 ت املٕ٪يح.٦ةثةالمرتاؾ ٦ٓ احل١ٮ
 39دة اامل

ي٫٤ ىلع أكجيٮز د ٦ة٣حف يف أم ظس٥ ٨٦ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
حنٮ يٛيؽ مكةق٫ ثأظاكـ ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة كأظاكـ دقةدري 
الٮٌلالت املذؼىىح ا٣يت تؽد مكؤكحلةت خمذ٤ٙ ٬يبةت األم٥ 

 .هلة ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽأكاملذعؽة كالٮٌلالت املذؼىىح ثىؽد املكةا٢ ا٣يت يت٪
 35دة اامل

ي٫٤ يلع أكجيٮز د ٦ة٣حف يف أم ظس٥ ٨٦ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
جل٧يٓ النٕٮب ٨٦ ظٜ أوي٢ يف ظؿيح اتل٧ذٓ  ٧ةحنٮ يٛيؽ مكةق٫ ث
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 كاال٩ذٛةع لكية ثرثكاد٭ة كمٮارد٬ة ا٣ُجيٕيح.
 اجلؾء اخلامؿ 

 31دة اامل

 أك٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٦ذةح تلٮٝيٓ أيح دك٣ح ٌٔٮ يف األم٥ املذعؽة  .1
د٭ة املذؼىىح كأيح دك٣ح َؿؼ يف اجلْةـ ٌٔٮ يف أيح كٌل٣ح ٨٦ كٌلال

األقةيس ملع٧١ح ا٣ٕؽؿ ادلكحلح، كأيح دك٣ح أػؿل دٔذ٭ة اجل٧ٕيح 
 .أف دىجط َؿٚنة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ إىلا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة 

خيٌٓ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ل٤ذىؽيٜ، كدٮدع و١ٮؾ اتلىؽيٜ دلل  .2
 .األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة

ح دك٣ح ٨٦ ادلكؿ املنةر ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ألي إىلـ ٧ةيذةح اال٩ٌ .3
 .دةة٨٦ ٬ؾق امل 1إحل٭ة يف ا٣ٛٞؿة 

ـ دلل األ٦ني ا٣ٕةـ ٧ةـ ثإيؽاع وٟ ا٧ٌ٩ةيٞٓ اال٩ٌ .4
 .لؤلم٥ املذعؽة

خيُؿ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة دميٓ ادلكؿ ا٣يت دسٮف  .5
ا٧ٌ٩خ إحل٫ ثإيؽاع لك وٟ ٨٦ و١ٮؾ  أكٝؽ كٕٝخ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 

 .ـ٧ةاال٩ٌ أكاتلىؽيٜ 
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 37دة اامل
يجؽأ ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثٕؽ زبلزح أم٭ؿ ٨٦ دةريغ إيؽاع وٟ  .1
اتلىؽيٜ اخلةمف كاثلبلزني دلل األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥  أكـ ٧ةاال٩ٌ
 املذعؽة.

د٪٥ٌ إحل٫ ثٕؽ أف  أكادلكؿ ا٣يت دىؽؽ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ  ٦ةأ .2
ـ اخلةمف كاثلبلزني ٧ةاال٩ٌ أكيسٮف ٝؽ د٥ إيؽاع وٟ اتلىؽيٜ 

 ٦٪٭ة ثٕؽ زبلزح أم٭ؿ ٨٦ دةريغ إيؽأ٭ة ٚيجؽأ ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ إزاء لك
 .٦٭ة٧ةوٟ ا٩ٌ أكوٟ دىؽيٞ٭ة 

  31دة اامل

اقتس٪ةء، ىلع دميٓ  أكد٪ُجٜ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ دكف أم ٝيؽ 
 .الٮظؽات ا٣يت دتنلك ٦٪٭ة ادلكؿ االتةديح

 39دة اامل

أليح دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف دٞرتح دٕؽيبلن ٤ٔي٫،  .1
ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة. كىلع إزؿ ذلٟ يٞٮـ دٮدع ٩ى٫ دلل األ٦ني 

األ٦ني ا٣ٕةـ ثإثبلغ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأيح دٕؽيبلت 
إذا اك٩خ تجؾ ٔٞؽ مؤد٧ؿ لرلكؿ  ٧ة٦ٞرتظح، َةبلنة إحل٭ة إٔبل٫٦ ٔ

األَؿاؼ ل٤٪ْؿ يف د٤ٟ املٞرتظةت كاتلىٮيخ ٤ٔي٭ة. ٚإذا ظجؾ ٔٞؽ 
ٔٞؽق األ٦ني ا٣ٕةـ ثؿاعيح  املؤد٧ؿ ز٤ر ادلكؿ األَؿاؼ ىلع األ٢ٝ
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األم٥ املذعؽة. كأم دٕؽي٢ دٕذ٧ؽق أ٤ٗجيح ادلكؿ األَؿاؼ احلةرضة 
ح يف املؤد٧ؿ يٕؿض ىلع اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة إلٝؿارق  .كاملٞرٔت

يجؽأ ٩ٛةذ اتلٕؽيبلت ٦ىت أٝؿد٭ة اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥  .2
ة املذعؽة كٝج٤ذ٭ة أ٤ٗجيح ز٤يث ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا  ٞن ا٣ٕ٭ؽ، كٚ

 .لئلصؿاءات ادلقذٮريح دلل لك ٦٪٭ة

٦ىت ثؽأ ٩ٛةذ ٬ؾق اتلٕؽيبلت دىجط م٤ـ٦ح لرلكؿ  .3
د٢ْ ادلكؿ األَؿاؼ األػؿل م٤ـ٦ح  ٧ةاألَؿاؼ ا٣يت ٝج٤ذ٭ة، ثح٪

 .ثأظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ كبأم دٕؽي٢ قةثٜ دسٮف ٝؽ ٝج٤ذ٫
 30دة ةامل

٨ ٦ 5ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ اإلػُةرات ا٣يت دذ٥ ث٧ٞذىض ا٣ٛٞؿة 
، خيُؿ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة دميٓ ادلكؿ املنةر إحل٭ة 26دة ةامل

 /يٌل ٧ةدة املؾ٠ٮرة ثة٨٦ امل 1يف ا٣ٛٞؿة 

ة ٧ة٦ةاتلٮٝيٕةت كاتلىؽيٞةت كاإل٩ٌ  ( أ) ٞن ت ا٣يت دذ٥ َج
 . 26دة ٧ةل٤

، 27دة ةدةريغ ثؽء ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ يذ٥ ث٧ٞذىض امل ( ب)
 .29دة ةامل كدةريغ ثؽء ٩ٛةذ أيح دٕؽيبلت دذ٥ يف إَةر
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  20دة اامل

 احلضيح ٩ىٮو٫ ل يفأكيٮدع ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، اذلم دتك .1
٤زييح كالؿكقيح كالىيجيح كا٣ٛؿنكيح، يف حمٛٮّةت ثةألقجة٩يح كاإلجن
 .ةاألم٥ املذعؽ

يٞٮـ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ثإرقةؿ وٮر مىؽٝح ٨٦  .2
 .26دة ةدميٓ ادلكؿ املنةر إحل٭ة يف امل إىل٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
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 2امليطق ركً 
 اىفٓػ ادلويل اخلاص ةاحللٔق املػُيث والفياـيث

 ادليتاسث
 إف ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ،

جل٧يٓ أٌٔةء األرسة ا٣برشيح ٨٦ ٠ؿا٦ح  ٧ةإذ دؿل أف اإلٝؿار ث
ة ل٧٤جةدئ امل٤ٕ٪ح أكأوي٤ح ٚي٭٥، ك٨٦ ظٞٮؽ ٦تك ٞن يح كزةثذح، ينلك كٚ

 كا٣ٕؽؿ كالكبلـ يف ا٣ٕةل٥،يف ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة، أقةس احلؿيح 

كإذ دٞؿ ثأف ٬ؾق احلٞٮؽ دججسٜ ٨٦ ٠ؿا٦ح اإلنكةف األوي٤ح 
ة  ٞن ٚي٫، كإذ دؽرؾ أف الكبي٢ الٮظيؽ تلعٞيٜ املس٢ األىلع املذ٧س٢، كٚ
لئلٔبلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف، يف أف يسٮف ا٣برش أظؿارنا، 

كا٣ٛةٝح، ك٦ذ٧ذٕني ثةحلؿيح املؽ٩يح كالكيةقيح ك٦ذعؿري٨ ٨٦ اخلٮؼ 
٬ٮ قبي٢ د٭يبح ا٣ْؿكؼ تل١٧ني لك إنكةف ٨٦ اتل٧ذٓ حبٞٮ٫ٝ املؽ٩يح 

 ٔيح كاثلٞةٚيح،٧ةكالكيةقيح، كًلؾلٟ حبٞٮ٫ٝ االٝذىةديح كاالصذ
ىلع ادلكؿ، ث٧ٞذىض ٦يسةؽ األم٥  ٦ةكإذ دٌٓ يف أذجةر٬ة 

املذعؽة، ٨٦ اال٣زتاـ ثذٕـيـ االظرتاـ كاملؿااعة ا٣ٕةمليني حلٞٮؽ 
 يةد٫،اإلنكةف كظؿ
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كإذ دؽرؾ أف ىلع ا٣ٛؿد، اذلم درتدت ٤ٔي٫ كاصجةت إزاء 
 إىلٔح ا٣يت يجذِل إحل٭ة، مكؤكحلح الكيع ٧ةاآلػؿي٨ كإزاء اجل األٚؿاد

 دٕـيـ كمؿااعة احلٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، 
 ٝؽ ادٛٞخ ىلع املٮاد اتلةحلح/ 

 لواجلؾء األ
 0دة اامل
ث٪ٛك٭ة، كّل ث٧ٞذىض جل٧يٓ النٕٮب ظٜ دٞؿيؿ مىري٬ة  .1

٬ؾا احلٜ ظؿة يف دٞؿيؿ مؿًلـ٬ة الكيةيس كظؿة يف الكيع تلعٞيٜ 
 يع كاثلٞةيف.٧ةا٭ة االٝذىةدم كاالصذ٧ة٩

جل٧يٓ النٕٮب، قٕينة كراء أ٬ؽاٚ٭ة اخلةوح، اتلرصؼ احلؿ  .2
ت ٦٪بسٞح ٨ٔ ٦ةإػبلؿ ثأيح ا٣زتا ٧ةثرثكاد٭ة كمٮارد٬ة ا٣ُجيٕيح دك٩

ادلكيل ا٣ٞةا٥ ىلع ٦جؽأ امل٪ٕٛح  ف االٝذىةدمأك٦ٞذٌيةت اتلٕ
٨ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل. كال جيٮز يف أيح ظةؿ ظؿ ف أم مٕت ٦ةاملذجةد٣ح ٔك

 ٨٦ أقجةب ٔحن٫ اخلةوح.

ٚي٭ة ادلكؿ ا٣يت دٞٓ  ٧ةىلع ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ث .3
ىلع اعدٞ٭ة مكؤكحلح إدارة األٝةحل٥ ٗري املذ٧ذٕح ثةحلس٥ اذلايت 

ٮوةيح، أف د٢٧ٕ ىلع تٞيٜ ظٜ دٞؿيؿ املىري كاألٝةحل٥ املن٧ٮ٣ح ثةل
ة ألظاكـ ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة.  ٞن  كأف ترتـ ٬ؾا احلٜ، كٚ
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 اجلؾء اثلاين
 3دة اامل
دذٕ٭ؽ لك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةظرتاـ احلٞٮؽ املٕرتؼ  .1

املٮصٮدي٨ يف إ٤ٝي٧٭ة  األٚؿادث٭ة ٚي٫، كبسٛة٣ح ٬ؾق احلٞٮؽ جل٧يٓ 
اجلجف  أكال٤ٮف  أككادلاػ٤ني يف كاليذ٭ة، دكف أم د٧يزي بكجت ا٣ٕؿؽ 

األو٢ ا٣ٞٮَل  أك -ٗري قيةيس أكقيةقينة  - الؿأم أكادلي٨  أكال٤٘ح  أك
 ٗري ذلٟ ٨٦ األقجةب. أكا٣جكت  أكا٣رثكة  أكيع ٧ةاالصذ أك

ة دذٕ٭ؽ لك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، إذا اك٩خ دؽاثري٬ .2
ؿ احلٞٮؽ ٧ةٗري ا٣ترشيٕيح ا٣ٞةا٧ح ال دس٢ٛ ٕٚبلن إٔ أكا٣ترشيٕيح 

ة إلصؿاءاد٭ة ادلقذٮريح  ٞن املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ثأف دذؼؾ، َج
ؿ ٨٦ دؽاثري ٧ةيسٮف رضكرينة هلؾا اإٔل ٦ةكألظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، 

 ٗري ترشيٕيح.  أكترشيٕيح 

 دذٕ٭ؽ لك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ/ .3

قبي٢ ٕٚةؿ ل٤ذ٥٤ْ ألم مؼه ا٩ذ٭١خ  ثأف دس٢ٛ دٮٚري ( أ)
ظؿيةد٫ املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ظىت لٮ وؽر اال٩ذ٭ةؾ  أكظٞٮ٫ٝ 

 ٨ٔ أمؼةص يذرصٚٮف ثىٛذ٭٥ الؿق٧يح.
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ثأف دس٢ٛ للك ٦ذ٥٤ْ ىلع ٬ؾا اجلعٮ يف احلٞٮؽ ا٣يت  ( ب)
أيح  أكترشيٕيح خمذىح،  أكإداريح  أكيؽىع ا٩ذ٭ة٠٭ة ق٤ُح ٌٝةايح 
٤ٔي٭ة ٩ْةـ ادلك٣ح ا٣ٞة٩ٮين، كبأف د٪ُل  ق٤ُح خمذىح أػؿل ي٪ه
 إماك٩يةت اتل٥٤ْ ا٣ٌٞةيئ.

ثأف دس٢ٛ ٝيةـ الك٤ُةت املؼذىح ثإ٩ٛةذ األظاكـ  ( ت)
 الىةدرة ملىة٣ط املذ٧٤ْني.

  2دة اامل
ل الؿصةؿ أكدذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثسٛة٣ح تك
امل٪ىٮص كا٣جكةء يف ظٜ اتل٧ذٓ جب٧يٓ احلٞٮؽ املؽ٩يح كالكيةقيح 

 ٤ٔي٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.
  9دة اامل
، األ٦حيف ظةالت ا٣ُٮارئ االقتس٪ةايح ا٣يت دذ٭ؽد ظيةة  .1

كامل٨٤ٕ ٝية٦٭ة رق٧ينة، جيٮز لرلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف دذؼؾ، 
ٓ، دؽاثري ال دذٞيؽ ثةال٣زتا ت ٦ةيف أًيٜ احلؽكد ا٣يت يذ٤ُج٭ة الًٮ

ٔؽـ ٦٪ةٚةة ٬ؾق اتلؽاثري املرتدجح ٤ٔي٭ة ث٧ٞذىض ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، رشيُح 
ؽـ ٦ةلبل٣زتا ت األػؿل املرتدجح ٤ٔي٭ة ث٧ٞذىض ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ٔك

اجلجف  أكال٤ٮف  أكا٩ُٮاا٭ة ىلع د٧يزي يسٮف ٦ربرق الٮظيؽ ٬ٮ ا٣ٕؿؽ 
 يع.٧ةاألو٢ االصذ أكادلي٨  أكال٤٘ح  أك
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 8ك  7ك  6ال جيزي ٬ؾا اجله أم خمة٣ٛح ألظاكـ املٮاد  .2
 .18ك  16ك  15ك  11( ك 2ك  1)ا٣ٛٞؿدني 

ىلع أيح دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ اقذؼؽ٦خ ظٜ ٔؽـ  .3
اتلٞيؽ أف د٥٤ٕ ادلكؿ األَؿاؼ األػؿل ٚٮرنا، ٨ٔ َؿيٜ األ٦ني ا٣ٕةـ 
 إىللؤلم٥ املذعؽة، ثةألظاكـ ا٣يت ل٥ دذٞيؽ ث٭ة كبةألقجةب ا٣يت دٕٚذ٭ة 
٤ي٭ة، يف اتلةريغ اذلم د٪ٓل ٚي٫ ٔؽـ اتلٞيؽ، أف د٧٤ٕ٭ة  ثؾلٟ ذلٟ. ٔك

 مؿة أػؿل كبة٣ُؿيٜ ذاد٫.
  5دة اامل
ي٫٤ ىلع حنٮ يٛيؽ أك٣حف يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أم ظس٥ جيٮز د .1

 أكمؼه ث٧جةرشة أم ننةط  أكٔح ةدم أكا٩ُٮاءق ىلع ظٜ ألم دك٣ح 
احلؿيةت  أكإ٬ؽار أم ٨٦ احلٞٮؽ  إىلا٣ٞيةـ ثأم ٢٧ٔ ي٭ؽؼ 
د٤ٟ قٓ ٨٦ أكٚؿض ٝيٮد ٤ٔي٭ة  إىل أكاملٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 

 امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة ٚي٫.
أم دٌييٜ ىلع أم ٨٦ ظٞٮؽ  أكال يٞج٢ ٚؿض أم ٝيؽ  .2

ة ٣ٞٮا٩ني  أكاإلنكةف األقةقيح املٕرتؼ ث٭ة  ٞن  أكاجلةٚؾة يف أم ثرل دُجي
أٔؿاؼ، ثؾريٕح ٠ٮف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ال يٕرتؼ ث٭ة  أكأ٧ْ٩ح  أكادٛةٝيةت 

 ٠ٮف أرتا٫ٚ ث٭ة يف أًيٜ ٦ؽل. أك
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 اجلؾء اثلاىد
 1دة اامل
احلٜ يف احليةة ظٜ مبلزـ للك إنكةف، كىلع ا٣ٞة٩ٮف أف  .1

ة.٦ةحيُل ٬ؾا احلٜ. كال جيٮز ظؿ ٛن  ف أظؽ ٨٦ ظيةد٫ دٕك
ؽاـ، أف حيس٥  .2 ال جيٮز يف ابلرلاف ا٣يت ل٥ د٤ٖ ٔٞٮبح اإٔل

ة ل٤ترشيٓ اجلةٚؾ  ٞن ث٭ؾق ا٣ٕٞٮبح إال صـاءن ىلع أمؽ اجلؿاا٥ ػُٮرة كٚ
ري املؼة٣ٙ أل ظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ كالدٛةٝيح كٝخ اردسةب اجلؿي٧ح ٗك

ٔيح كاملٕةٝجح ٤ٔي٭ة. كال جيٮز دُجيٜ ٬ؾق ٧ة٦٪ٓ صؿي٧ح اإلثةدة اجل
 ا٣ٕٞٮبح إال ث٧ٞذىض ظس٥ ٩٭ةيئ وةدر ٨ٔ حم٧١ح خمذىح.

ف ٨٦ احليةة صؿي٧ح ٨٦ صؿاا٥ اإلثةدة ٦ةظني يسٮف احلؿ .3
دة أم ٩ه ةٔيح، يسٮف ٨٦ املٛ٭ٮـ ثؽا٬ح أ٫٩ ٣حف يف ٬ؾق امل٧ةاجل

ح دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف دٕىف ٩ٛك٭ة ىلع أيح وٮرة ٨٦ جيزي ألي
أم ا٣زتاـ يسٮف ٦رتدجنة ٤ٔي٭ة ث٧ٞذىض أظاكـ ادٛةٝيح ٦٪ٓ صؿي٧ح 

 ٔيح كاملٕةٝجح ٤ٔي٭ة.٧ةاإلثةدة اجل

ؽاـ ظٜ اتل .4 س ا٣ٕٛٮ ٧ةألم مؼه ظس٥ ٤ٔي٫ ثةإٔل
 أكا٣ٕٛٮ اخلةص  أكإثؽاؿ ا٣ٕٞٮبح. كجيٮز ٦٪ط ا٣ٕٛٮ ا٣ٕةـ  أكاخلةص 
ؽاـ يف دميٓ احلةالت.إث  ؽاؿ ٔٞٮبح اإٔل
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ؽاـ ىلع صؿاا٥ اردسج٭ة  .5 ال جيٮز احلس٥ ثٕٞٮبح اإٔل
أمؼةص دكف اثلة٦٪ح ٔرشة ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ، كال د٪ٛيؾ هلؾق ا٣ٕٞٮبح ىلع 

 احلٮام٢.

 أكدة أم ظس٥ جيٮز اتلؾرع ث٫ تلأػري ة٣حف يف ٬ؾق امل .6
ؽاـ ٨٦ ٝج٢ أيح دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭  ؽ.٦٪ٓ إ٣٘ةء ٔٞٮبح اإٔل

  7دة اامل
ا٣ٕٞٮبح  أكال جيٮز إػٌةع أظؽ ل٤ذٕؾيت كال ل٧٤ٕةم٤ح 

اإلظةَح ثةل١ؿا٦ح. كىلع كص٫ اخلىٮص، ال  أكالبلإنكة٩يح  أكا٣ٞةقيح 
ةق احلؿ. أكجيٮز إصؿاء أيح جتؿبح َجيح   ٧٤ٔيح ىلع أظؽ دكف ًر

  1دة اامل
ال جيٮز اقرتٝةؽ أظؽ، كحيْؿ الؿؽ كاالجتةر ثةلؿٝيٜ جب٧يٓ  .1
 .٧ةوٮر٬
 ال جيٮز إػٌةع أظؽ ل٤ٕجٮديح. .2

3.  

 ا٢٧ٕ٣ اإللـاَل. أكال جيٮز إ٠ؿاق أظؽ ىلع الكؼؿة  ( أ)
)أ( ىلع حنٮ جي٤ٕ٭ة، يف ابلرلاف  3ي٢ ا٣ٛٞؿة أكال جيٮز د ( ب)

ا٣يت جتزي املٕةٝجح ىلع ثٕي اجلؿاا٥ ثةلكض٨ ٦ٓ األم٘ةؿ النةٝح، 
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د٧٪ٓ د٪ٛيؾ ٔٞٮبح األم٘ةؿ النةٝح املع١ٮـ ث٭ة ٨٦ ٝج٢ حم٧١ح 
 .خمذىح

ؿاض ٬ؾق ا٣ٛٞؿة، ال ين٢٧ دٕجري "الكؼؿة  ( ت) ا٢٧ٕ٣  أكأٗل
 اإللـاَل"/

يح )ب( ٦ةؿ كاخلؽ٧ة" اأٔل1" ت ٗري املٞىٮدة ثة٣ٛٞؿة ا٣ٛٔؿ
ٝة٩ٮين  أككا٣يت دٛؿض اعدة ىلع النؼه املٕذ٢ٞ ٩تيضح ٝؿار ٌٝةيئ 

 اذلم وؽر حب٫ٞ ٦س٢ ٬ؾا ا٣ٞؿار ز٥ أٚؿج ٔ٪٫ ثىٮرة مرشكَح. أك
َةثٓ ٔك١ؿم، كًلؾلٟ، يف ابلرلاف ا٣يت " أيح ػؽ٦ح ذات 2"

دٕرتؼ حبٜ االقت٪اكؼ ال٧ٌريم ٨ٔ اخلؽ٦ح ا٣ٕك١ؿيح، أيح ػؽ٦ح 
٭ة ا٣ٞة٩ٮف ىلع املكت٪١ٛني ٧ًريينة.  ٝٮ٦يح يًٛؿ

اجل١جةت ا٣يت  أك" أيح ػؽ٦ح دٛؿض يف ظةالت ا٣ُٮارئ 3"
 رٚة٬يذ٭ة. أكٔح ٧ةد٭ؽد ظيةة اجل

ا ٨٦ ٦ةػؽ أكؿ ٧ة" أيح أ4ٔ" ـءن ت املؽ٩يح ٦ةاال٣زتات تنلك ص
 ا٣ٕةديح.

  9دة اامل
ف ىلع مؼى٫. كال جيٮز ٦ةللك ٚؿد ظٜ يف احلؿيح كىف األ .1

ة. كال جيٮز ظؿ أكدٮٝيٙ أظؽ  ٛن ف أظؽ ٨٦ ظؿيذ٫ إال ٦ةأذٞةهل دٕك
ة لئلصؿاء املٞؿر ٚي٫. ٞن  ألقجةب ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف كَج
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يذٮصت إثبلغ أم مؼه يذ٥ دٮٝي٫ٛ ثأقجةب ٬ؾا  .2
٫ ٠اتلٮٝيٙ دلل  ة ثأيح د٭٧ح دٮص٫ إحل٫. ٧ةكٝٔٮ ٕن  يذٮصت إثبل٫ٗ رسي

ة،  أكيٞؽـ املٮٝٮؼ  .3 ٕن أظؽ  إىلاملٕذ٢ٞ ثذ٭٧ح صـاايح، رسي
أظؽ املٮّٛني املؼٮ٣ني ٝة٩ٮ٩نة ٦جةرشة كّةاٙ ٌٝةايح،  أكا٣ٌٞةة 

أف يٛؿج ٔ٪٫.  أككيسٮف ٨٦ ظ٫ٞ أف حيةز٥ ػبلؿ ٦٭٤ح ٦ٕٞٮ٣ح 
ي٨ يجذْؿكف املعة٧٠ح ٬ٮ كال جيٮز أف يسٮف اظذضةز األمؼةص اذل

٩ةت ٧ةا٣ٞةٔؽة ا٣ٕة٦ح، ك٣س٨ ٨٦ اجلةاـ د٤ٕيٜ اإلٚؿاج ٔ٪٭٥ ىلع ً
ل١ٛة٣ح ظٌٮر٥٬ املعة٧٠ح يف أيح مؿظ٤ح أػؿل ٨٦ مؿاظ٢ 

 اإلصؿاءات ا٣ٌٞةايح، كل١ٛة٣ح د٪ٛيؾ احلس٥ ٔ٪ؽ االٝذٌةء.

ؿـ ٨٦ ظؿيذ٫ ثةتلٮٝيٙ  .4 ذٞةؿ ظٜ  أكللك مؼه ظي األ
ٛى٢ ٬ؾق املع٧١ح دكف إثُةء يف ٝة٩ٮ٩يح حم٧١ح ليك د إىلالؿصٮع 

ذٞةؿ ٗري ٝة٩ٮين.  أذٞةهل، كدأمؿ ثةإلٚؿاج ٔ٪٫ إذا اكف األ

أذٞةؿ ٗري ٝة٩ٮين ظٜ  أكللك مؼه اكف ًعيح دٮٝيٙ  .5
 يف احلىٮؿ ىلع دٕٮيي.

 01دة اامل
يٕةم٢ دميٓ املعؿك٦ني ٨٦ ظؿيذ٭٥ ٦ٕةم٤ح إنكة٩يح، ترتـ  .1

 ين.ال١ؿا٦ح األوي٤ح يف النؼه اإلنكة
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2.  
 

ى٢ األمؼةص املذ٭٧ٮف ٨ٔ األمؼةص املؽا٩ني، إال يف  ( أ) يٛي
ّؿكؼ اقتس٪ةايح، كيسٮ٩ٮف حم٢ ٦ٕةم٤ح ىلع ظؽة دذٜٛ ٦ٓ ٠ٮ٩٭٥ 

ة ٗري ٦ؽا٩ني،  أمؼةون

ى٢ املذ٭٧ٮف األظؽاث ٨ٔ ابلة٣٘ني، كحيةلٮف  ( ب) يٛي
 ا٣ٌٞةء ل٤ٛى٢ يف ٌٝةية٥٬. إىلثةلئح امل١٧٪ح 

املكضٮ٩ني ٦ٕةم٤ح جيت أف يؿاىع ٩ْةـ الكضٮف ٦ٕةم٤ح  .3
يع. ٧ةيسٮف ٬ؽٚ٭ة األقةيس إوبلظ٭٥ كإاعدة دأ٬ي٤٭٥ االصذ

كيٛى٢ املؾ٩جٮف األظؽاث ٨ٔ ابلة٣٘ني كيٕةم٤ٮف ٦ٕةم٤ح دذٜٛ ٦ٓ 
 ق٪٭٥ كمؿًلـ٥٬ ا٣ٞة٩ٮين.

 00دة اامل
ـق ٨ٔ الٮٚةء ثة٣زتاـ  ال جيٮز قض٨ أم إنكةف ملضؿد ٔض

 دٕةٝؽم.
 03دة اامل
ظٜ  ٦ةللك ٚؿد يٮصؽ ىلع حنٮ ٝة٩ٮين داػ٢ إ٤ٝي٥ دك٣ح  .1

 ظؿيح اتل٪٢ٞ ٚي٫ كظؿيح اػذيةر ماكف إٝة٦ذ٫.
 يف ذلٟ ثرلق. ٧ةللك ٚؿد ظؿيح ٦٘ةدرة أم ثرل، ث .2
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ال جيٮز دٞييؽ احلٞٮؽ املؾ٠ٮرة أٔبلق ثأيح ٝيٮد ٗري د٤ٟ ا٣يت  .3
اجلْةـ  أكيح األ٨٦ ا٣ٞٮَل ٧ةي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف، كدسٮف رضكريح حل

ظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥،  أكاآلداب ا٣ٕة٦ح  أكالىعح ا٣ٕة٦ح  أكا٣ٕةـ 
 ميح ٦ٓ احلٞٮؽ األػؿل املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.٧ةكدسٮف ٦ذ

ة، ٨٦ ظٜ ادلػٮؿ ٦ةال جيٮز ظؿ .4 ٛن  ثرلق. إىلف أظؽ، دٕك
 02دة اامل

ال جيٮز إثٕةد األص٪  املٞي٥ ثىٛح ٝة٩ٮ٩يح يف إ٤ٝي٥ دك٣ح َؿؼ 
ة ل٤ٞة٩ٮف، كبٕؽ د١٧ي٪٫،  يف ٬ؾا ٞن ا ٣ٞؿار افؾ كٚ ل٥  ٦ةا٣ٕ٭ؽ إال د٪ٛيؾن

تذ٥ دكايع األ٨٦ ا٣ٞٮَل ػبلؼ ذلٟ، ٨٦ ٔؿض األقجةب املؤيؽة 
ىلع ٨٦ دٕي٪٫  أك٣ٕؽـ إثٕةدق ك٨٦ ٔؿض ٌٝيذ٫ ىلع الك٤ُح املؼذىح 

ة ذللٟ، ك٨٦ دٮًلي٢ ٨٦ ي٧س٫٤ أ أك  ٦٭٦.٥ةأ أك٦٭ة ٦ةدٕي٪٭٥ ػىيىن
 09دة اامل
ـ ا٣ٌٞةء، ك٨٦ ظٜ لك ٚؿد، دلل ٦ةاجلةس دميٕة قٮاء أ .1

ـاايح دٮص٫ إحل٫  د٫ يف أيح ٦ةيف ظٞٮ٫ٝ كا٣زتا أكا٣ٛى٢ يف أيح د٭٧ح ص
٤ين ٨٦ ٝج٢  دٔٮل ٦ؽ٩يح، أف دسٮف ٌٝيذ٫ حم٢ ٩ْؿ ٦٪ىٙ ٔك
حم٧١ح خمذىح مكذ٤ٞح ظيةديح، ٦جنأة حبس٥ ا٣ٞة٩ٮف. كجيٮز ٦٪ٓ 

ثٌٕ٭ة دلكايع اآلداب  أكلك٭ة  الىعةٚح كاجل٧٭ٮر ٨٦ ظٌٮر املعة٧٠ح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمحقوق اإلنسان يف  

 
474 

 أكاأل٨٦ ا٣ٞٮَل يف دلذ٧ٓ دي٧ٞؿايط،  أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكا٣ٕة٦ح 
يف أدىن احلؽكد  أكملٞذٌيةت ظؿ٦ح احليةة اخلةوح ألَؿاؼ ادلٔٮل، 

ا٣يت دؿا٬ة املع٧١ح رضكريح ظني يسٮف ٨٦ مأف ا٤ٕ٣٪يح يف ثٕي 
أم ظس٥ يف  ا٣ْؿكؼ االقتس٪ةايح أف ف٢ ث٧ى٤عح ا٣ٕؽا٣ح، إال أف

ـاايح  دٔٮل ٦ؽ٩يح جيت أف يىؽر ثىٮرة ٤ٔ٪يح، إال إذا  أكٌٝيح ص
اك٩خ  أكاكف األمؿ يذى٢ ثأظؽاث دٞذيض مى٤عذ٭٥ ػبلؼ ذلٟ 

 دذ٤ٕٜ ثةلٮوةيح ىلع أَٛةؿ. أكؿ ػبلٚةت ثني زكصني أكادلٔٮل دت٪
أف  إىل٨٦ ظٜ لك ٦ذ٭٥ ثةردسةب صؿي٧ح أف يٕذرب ثؿيبنة  .2

 يثجخ ٤ٔي٫ اجلؿـ ٝة٩ٮ٩نة.

للك ٦ذ٭٥ جبؿي٧ح أف يذ٧ذٓ أز٪ةء اجلْؿ يف ٌٝيذ٫، كىلع ٝؽـ  .3
 ٩ةت ادل٩ية اتلةحلح/٧ةاة اتلة٦ح، ثةلٌأكاملك

ة كبةتلٛىي٢، كىف ٣٘ح يٛ٭٧٭ة، ثُجيٕح  ( أ) ٕن أف يذ٥ إٔبل٫٦ رسي
 اتل٭٧ح املٮص٭ح إحل٫ كأقجةث٭ة.

يسٛي٫  ٦ةأف يُٕٯ ٨٦ الٮٝخ ك٨٦ ا٣تك٭يبلت  ( ب)
 ؽاد دٚة٫ٔ كلبلدىةؿ ث٧عةـ خيذةرق ث٪ٛك٫.إٔل

 أف حيةز٥ دكف دأػري ال ٦ربر هل.  ( ت)

 أكأف حيةز٥ ظٌٮرينة، كأف يؽاٚٓ ٨ٔ ٩ٛك٫ بنؼى٫  ( ث)
ثٮاقُح حمةـ ٨٦ اػذيةرق، كأف خيُؿ حب٫ٞ يف كصٮد ٨٦ يؽاٚٓ ٔ٪٫ إذا 
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اك٩خ  ٧ة، لك٧ةل٥ يس٨ هل ٨٦ يؽاٚٓ ٔ٪٫، كأف دـكدق املع٧١ح ظ١
ا  مى٤عح ا٣ٕؽا٣ح دٞذيض ذلٟ، ث٧عةـ يؽاٚٓ ٔ٪٫، دكف ت٧ي٫٤ أصؿن

 ىلع ذلٟ إذا اكف ال ي٤٧ٟ الٮقةا٢ الاكٚيح دلٚٓ ٬ؾا األصؿ.

٨٦ ٝج٢ ٗريق، كأف  أكأف ي٪ةٝل م٭ٮد االد٭ةـ، ث٪ٛك٫   ( ج)
حيى٢ ىلع املٮاٚٞح ىلع اقذؽاعء م٭ٮد اجليف ثؾات الرشكط املُجٞح 

 يف ظة٣ح م٭ٮد االد٭ةـ.

ال يذلك٥ ال٤٘ح  أكف يـكد دلة٩نة ث٧رتص٥ إذا اكف ال يٛ٭٥ أ  ( ح)
 املكذؼؽ٦ح يف املع٧١ح.

رتاؼ  أكأال يسؿق ىلع الن٭ةدة ًؽ ٩ٛك٫   ( خ) ىلع األ
 ثؾ٩ت.

يف ظة٣ح األظؽاث، يؿاىع ص٢ٕ اإلصؿاءات ٦٪ةقجح لك٪٭٥  .4
 كمٮاديح لرضكرة ا٢٧ٕ٣ ىلع إاعدة دأ٬ي٤٭٥.

ة  .5 ٞن  إىلل٤ٞة٩ٮف، للك مؼه أدي٨ جبؿي٧ح ظٜ ال٤ضٮء، كٚ
دٕيؽ اجلْؿ يف ٝؿار إدا٩ذ٫ كىف ا٣ٕٞةب اذلم ظس٥  ٧ةحم٧١ح أىلع ٠ي

 ث٫ ٤ٔي٫.

ظس٥ ٩٭ةيئ يؽي٪٫  ٦ةظني يسٮف ٝؽ وؽر ىلع مؼه  .6
ث٢ُ ٬ؾا احلس٥ 

ي
وؽر ٔٛٮ ػةص ٔ٪٫ ىلع أقةس  أكجبؿي٧ح، ز٥ أ
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كإٝح ظؽيسح اال٠تنةؼ ت٢٧ ادلحل٢ ا٣ٞةَٓ ىلع  أككإٝح صؽيؽة 
يذٮصت دٕٮيي النؼه اذلم أ٩ـؿ ث٫ ا٣ٕٞةب  كٝٮع ػُأ ٌٝةيئ،

 أكل٥ يثجخ أ٫٩ يذع٢٧، لكية  ٦ة٩تيضح د٤ٟ اإلدا٩ح، كٚٞة ل٤ٞة٩ٮف، 
 صـاية، املكبٮحلح ٨ٔ ٔؽـ إٚنةء الٮإٝح املض٭ٮ٣ح يف الٮٝخ امل٪ةقت.

ل٤ٕٞةب ىلع  أكال جيٮز دٕؿيي أظؽ دلؽدنا ل٧٤عة٧٠ح  .7
ة ل٤ٞة٩ٮف ثؿئ ٦٪٭ة حبس٥ ٩٭ أكصؿي٧ح قجٜ أف أدي٨ ث٭ة  ٞن ةيئ كٚ

 كلئلصؿاءات اجل٪ةايح يف لك ثرل.
 05دة اامل
ا٦ذ٪ةع ٨ٔ ٢ٕٚ  أكال يؽاف أم ٚؿد ثأيح صؿي٧ح بكجت ٢ٕٚ  .1

 أكل٥ يس٨ كٝخ اردسةث٫ ينلك صؿي٧ح ث٧ٞذىض ا٣ٞة٩ٮف الٮَين 
ال جيٮز ٚؿض أيح ٔٞٮبح دسٮف أمؽ ٨٦ د٤ٟ ا٣يت اك٩خ  ٧ةادلكيل. ٠

قةريح املٕٛٮؿ يف الٮٝخ اذلم اردسجخ ٚي٫ اجلؿي٧ح. كإذا ظؽث، 
ثٕؽ اردسةب اجلؿي٧ح أف وؽر ٝة٩ٮف ي٪ه ىلع ٔٞٮبح أػٙ، كصت 

 أف يكذٛيؽ مؿدست اجلؿي٧ح ٨٦ ٬ؾا اتلؼٛيٙ.
دة ٨٦ مئ خي٢ ث٧عة٧٠ح ك٦ٕةٝجح أم ة٣حف يف ٬ؾق امل .2

ا٦ذ٪ةع ٨ٔ ٢ٕٚ اكف ظني اردسةث٫ ينلك  أكأم ٢ٕٚ  مؼه ىلع
 ٔح األم٥.ةكٚٞة ملجةدئ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٕة٦ح ا٣يت دٕرتؼ ث٭ة دم ٦ةصؿ
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 01دة اامل

للك إنكةف، يف لك ماكف، احلٜ ثأف يٕرتؼ هل ثةلنؼىيح 
 ا٣ٞة٩ٮ٩يح.
 07دة اامل  
ٗري ٝة٩ٮين،  أكال حيٮز دٕؿيي أم مؼه، ىلع حنٮ دٕكيف  .1

مؿاقبلد٫، كال ألم  أكثحذ٫  أكمؤكف أرسد٫  أكتلؽػ٢ يف ػىٮويةد٫ 
 ق٧ٕذ٫. أكمحبلت ٗري ٝة٩ٮ٩يح د٧ف رش٫ٚ 

٨٦ ظٜ لك مؼه أف حي٧ي٫ ا٣ٞة٩ٮف ٨٦ ٦س٢ ٬ؾا  .2
 املكةس. أكاتلؽػ٢ 
 01دة اامل
للك إنكةف ظٜ يف ظؿيح ا١ٛ٣ؿ كالٮصؽاف كادلي٨. كين٢٧  .1

٦ٕذٞؽ  أك، كظؿيذ٫ يف أذ٪ةؽ أم دي٨ ٦ةذلٟ ظؿيذ٫ يف أف يؽي٨ ثؽي٨ 
٦ٕذٞؽق ثةتلٕجؽ كإٝة٦ح النٕةاؿ  أكخيذةرق، كظؿيذ٫ يف إّ٭ةر دي٪٫ 

 ىلع ظؽة. أكـ املؤل ٦ةٔح، كأة٦ٓ دم أكرقح كاتل٤ٕي٥، ث٧ٛؿدق ٧ةكامل
ال جيٮز دٕؿيي أظؽ إل٠ؿاق ٨٦ مأ٫٩ أف خي٢ حبؿيذ٫ يف أف  .2

 ٦ٕذٞؽ خيذةرق. أكحبؿيذ٫ يف أذ٪ةؽ أم دي٨  أك، ٦ةيؽي٨ ثؽي٨ 
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٦ٕذٞؽق،  أكال جيٮز إػٌةع ظؿيح اإلنكةف يف إّ٭ةر دي٪٫  .3
٭ة ا٣ٞة٩ٮف كا٣يت دسٮف رضكريح حل يح ٧ةإال ل٤ٞيٮد ا٣يت يًٛؿ

 أكاآلداب ا٣ٕة٦ح  أكالىعح ا٣ٕة٦ح  أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكالكبل٦ح ا٣ٕة٦ح 
 ظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥ األقةقيح.

دلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةظرتاـ ظؿيح اآلثةء، دذٕ٭ؽ ا .4
ة أكويةء ٔ٪ؽ كصٮد٥٬، يف دأ٦ني دؿبيح كاأل أك ٞن الد٥٬ ديجينة كػ٤ٞينة كٚ

 ٣ٞ٪ةاعد٭٥ اخلةوح.
 09دة اامل
 للك إنكةف ظٜ يف أذ٪ةؽ آراء دكف مٌةيٞح. .1
للك إنكةف ظٜ يف ظؿيح اتلٕجري. كين٢٧ ٬ؾا احلٜ ظؿيذ٫  .2
 إىلت كاألٚاكر كد٤ٞي٭ة ك٤ٞ٩٭ة ٦ةامل٤ٕٮس خمذ٤ٙ رضكب ٧ةيف اتل

 أك٦ُجٮع  أكأذجةر ل٤عؽكد، قٮاء ىلع ملك م١ذٮب  ٧ةآػؿي٨ دك٩
 ثأيح كقي٤ح أػؿل خيذةر٬ة. أكيف ٝة٣ت ٚين 

٨٦  2رقح احلٞٮؽ امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ا٣ٛٞؿة ةتكتذجٓ مم .3
دة كاصجةت كمكؤكحلةت ػةوح. كىلع ذلٟ جيٮز إػٌةٔ٭ة ة٬ؾق امل

ك٣س٨ رشيُح أف دسٮف حمؽدة ث٪ه ا٣ٞة٩ٮف كأف بلٕي ا٣ٞيٮد 
 دسٮف رضكريح/

 ق٧ٕذ٭٥. أكالظرتاـ ظٞٮؽ اآلػؿي٨  ( أ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

479 

الىعح ا٣ٕة٦ح  أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكيح األ٨٦ ا٣ٞٮَل ٧ةحل ( ب)
 اآلداب ا٣ٕة٦ح. أك

 31دة اامل
 تْؿ ثة٣ٞة٩ٮف أيح داعيح ل٤عؿب. .1
ا٣ٕ٪رصيح  أكال١ؿا٬يح ا٣ٞٮ٦يح  إىلتْؿ ثة٣ٞة٩ٮف أيح دٔٮة  .2
ة ىلع اتل٧يزي  أك ٌن  ا٣ٕ٪ٙ. أكة أكا٣ٕؽ أكادليجيح تنلك تؿي

 30دة اامل
 ٓ يسٮف احلٜ يف اتلض٧ٓ الك٤ِل ٦ٕرتٚة ث٫. كال جيٮز أف يًٮ

ة ل٤ٞة٩ٮف ة٨٦ ا٣ٞيٮد ىلع مم ٞن رقح ٬ؾا احلٜ إال د٤ٟ ا٣يت دٛؿض َج
 أككتنلك دؽاثري رضكريح، يف دلذ٧ٓ دي٧ٞؿايط، لىية٩ح األ٨٦ ا٣ٞٮَل 

اآلداب  أكيح الىعح ا٣ٕة٦ح ةمح أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكالكبل٦ح ا٣ٕة٦ح 
 يح ظٞٮؽ اآلػؿي٨ كظؿيةد٭٥.ةمح أكا٣ٕة٦ح 

 33دة اامل
 ٧ةللك ٚؿد ظٜ يف ظؿيح دسٮي٨ اجل٧ٕيةت ٦ٓ آػؿي٨، ث .1

 يح مىةحل٫.ةـ إحل٭ة ٨٦ أص٢ مح٧ةيف ذلٟ ظٜ إننةء اجلٞةثةت كاال٩ٌ
ٓ ٨٦ ا٣ٞيٮد ىلع مم .2 رقح ٬ؾا احلٜ إال د٤ٟ ةال جيٮز أف يًٮ

ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف كتنلك دؽاثري رضكريح، يف دلذ٧ٓ 
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 أكاجلْةـ ا٣ٕةـ  أكالكبل٦ح ا٣ٕة٦ح  أكدي٧ٞؿايط، لىية٩ح األ٨٦ ا٣ٞٮَل 
يح ظٞٮؽ اآلػؿي٨ ةمح أكاآلداب ا٣ٕة٦ح  أكيح الىعح ا٣ٕة٦ح ةمح

٤عح دة دكف إػٌةع أٚؿاد ا٣ٞٮات املكةكظؿيةد٭٥. كال تٮؿ ٬ؾق امل
 رقح ٬ؾا احلٜ.ةكرصةؿ الرشَح ٣ٞيٮد ٝة٩ٮ٩يح ىلع مم

دة أم ظس٥ جيزي لرلكؿ األَؿاؼ يف ة٣حف يف ٬ؾق امل .3
بنأف احلؿيح اجلٞةثيح  1948ادٛةٝيح ٦٪٧ْح ا٢٧ٕ٣ ادلكحلح املٕٞٮدة اعـ 

دُجيٜ  أكيح ظٜ اتل٪ْي٥ اجلٞةيب افةذ دؽاثري ترشيٕيح ٨٦ مأ٩٭ة، ةكمح
٩ةت امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٧ةأف ف٢ ثةلٌا٣ٞة٩ٮف ثُؿيٞح ٨٦ مأ٩٭ة 

 د٤ٟ االدٛةٝيح.
 32دة اامل
ٔيح ا٣ُجيٕيح كاألقةقيح يف ٧ةاألرسة ْل الٮظؽة اجل .1

 يح املضذ٧ٓ كادلك٣ح.٧ةاملضذ٧ٓ، كهلة ظٜ اتل٧ذٓ حب
يسٮف ل٤ؿص٢ كاملؿأة، اثذؽاء ٨٦ ث٤ٮغ ق٨ الـكاج، ظٜ  .2

 ٦ٕرتؼ ث٫ يف ا٣زتكج كدأقحف أرسة.

ة ا٣ُؿٚني املـ٦ٓ زكاص٭ ال ي٪ٕٞؽ أم زكاج إال .3  ٧ةثًؿ
ةءن اكمبلن ال إ٠ؿاق ٚي٫.  ًر

دذؼؾ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ اتلؽاثري امل٪ةقجح  .4
دلل ا٣زتكج كػبلؿ ٝيةـ  ٧ةل ظٞٮؽ الـكصني ككاصجةد٭أكل١ٛة٣ح تك
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الـكاج كدلل احنبلهل. كىف ظة٣ح االحنبلؿ يذٮصت افةذ دؽاثري ل١ٛة٣ح 
  ظة٣ح كصٮد٥٬.الد يفكيح الرضكريح لؤل٧ةاحل

 39دة اامل
 أكال٤ٮف  أكيسٮف للك ٢َٛ، دكف أم د٧يزي بكجت ا٣ٕؿؽ  .1
 أكا٣رثكة  أكيع ٧ةاالصذ أكاألو٢ ا٣ٞٮَل  أكادلي٨  أكال٤٘ح  أكاجلجف 

ا٣جكت، ظٜ ىلع أرسد٫ كىلع املضذ٧ٓ كىلع ادلك٣ح يف افةذ دؽاثري 
ا.٧ةاحل  يح ا٣يت يٞذٌي٭ة ٠ٮ٫٩ ٝةرصن

 يٕؿؼ ث٫. ٧ةٚٮر كالدد٫ كيُٕٯ اقيذٮصت تكضي٢ لك ٢َٛ  .2

 للك ٢َٛ ظٜ يف ا٠تكةب صجكيح. .3

 35دة اامل
يسٮف للك مٮا٨َ، دكف أم كص٫ ٨٦ كصٮق اتل٧يزي املؾ٠ٮر يف 

، احلٞٮؽ اتلةحلح، ا٣يت جيت أف دذةح هل ٚؿوح اتل٧ذٓ ث٭ة دكف 2دة ةامل
 ٝيٮد ٗري ٦ٕٞٮ٣ح/

 ٦ة٦جةرشة كإ ٦ةأف ينةرؾ يف إدارة النؤكف ا٣ٕة٦ح، إ ( أ)
 ثٮاقُح ممس٤ني خيذةركف يف ظؿيح،
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أف يجذؼت كيجذؼت، يف ا٩ذؼةثةت ٩ـي٭ح جتؿل دكرينة  ( ب)
اة ثني اجلةػجني كبةتلىٮيخ اليم، أكثةالٝرتاع ا٣ٕةـ كىلع ٝؽـ املك

 د٨٧ٌ اتلٕجري احلؿ ٨ٔ إرادة اجلةػجني.

٦ٓ قٮاق، ٚؿوح  ٦ةاة ٧ٔٮأكأف دذةح هل، ىلع ٝؽـ املك ( ت)
 .دٞرل الٮّةاٙ ا٣ٕة٦ح يف ثرلق

  31دة اامل
ة قٮاء أ ٕن ـ ا٣ٞة٩ٮف كيذ٧ذٕٮف دكف أم د٧يزي حبٜ ٦ةاجلةس دمي

يذ٫. كيف ٬ؾا الىؽد جيت أف حيْؿ ا٣ٞة٩ٮف أم ٧ةيف اتل٧ذٓ حب أك٦تك
يح ٕٚة٣ح ٨٦ ةد٧يزي كأف يس٢ٛ جل٧يٓ األمؼةص ىلع الكٮاء مح

 أكادلي٨  أكال٤٘ح  أكاجلجف  أكال٤ٮف  أكاتل٧يزي ألم قجت، اك٣ٕؿؽ 
 أكيع، ٧ةاالصذ أكاألو٢ ا٣ٞٮَل  أك -ٗري قيةيس أكقيةقينة  - الؿأم
 ٗري ذلٟ ٨٦ األقجةب. أكا٣جكت،  أكا٣رثكة 

 37دة اامل
 أكديجيح  أكال جيٮز، يف ادلكؿ ا٣يت دٮصؽ ٚي٭ة أ٤ٝيةت ٔؿٝيح 

األ٤ٝيةت املؾ٠ٮرة ٨٦ ظٜ  إىل٣٘ٮيح، أف حيؿـ األمؼةص امل٪تكجٮف 
 أكة٬ؿة ثؽي٪٭٥ كإٝة٦ح مٕةاؿق املض أكاتل٧ذٓ ثسٞةٚذ٭٥ اخلةوح 

ٌةء اآلػؿي٨ يف دم  ٔذ٭٥. ةاقذؼؽاـ ٣٘ذ٭٥، ثةالمرتاؾ ٦ٓ اأٔل
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 اجلؾء الؽاةؿ 
 31دة اامل
دجنأ جل٪ح تكُل ال٤ض٪ح املٕ٪يح حبٞٮؽ اإلنكةف )ينةر إحل٭ة  .1
يٌل ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثةق٥ "ال٤ض٪ح"(، كدذأ٣ٙ ٬ؾق ال٤ض٪ح ٨٦  ٦ةيف 
 يٌل. ٦ة٩يح ٔرش ٌٔٮنا كدذٮىل الٮّةاٙ امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ٧ةز

دؤ٣ٙ ال٤ض٪ح ٨٦ مٮاَ٪ني يف ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا  .2
ا٣ٕ٭ؽ، ٨٦ ذكل امل٪ةٝت اخل٤ٞيح الؿٚيٕح املن٭ٮد هل٥ ثةالػذىةص يف 
٦يؽاف ظٞٮؽ اإلنكةف، ٦ٓ مؿااعة أف ٨٦ املٛيؽ أف يرشؾ ٚي٭ة ثٕي 

 األمؼةص ذكل اخلربة ا٣ٞة٩ٮ٩يح.

٥ دٕيني أٌٔةء ال٤ض٪ح ثةال٩ذؼةب، ك٥٬ ي٤٧ٕٮف ٚي٭ة يذ .3
 ثىٛذ٭٥ النؼىيح.

 39دة اامل
يذ٥ ا٩ذؼةب أٌٔةء ال٤ض٪ح ثةالٝرتاع اليم ٨٦ ٝةا٧ح  .1

، دسٮف 28دة ةأمؼةص دذٮٚؿ هل٥ املؤ٬بلت امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف امل
 ٝؽ رمعذ٭٥ هلؾا ا٣٘ؿض ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.

أف دؿمط، ٨٦ ثني مٮاَ٪ي٭ة للك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ  .2
ا، مؼىني ىلع األكرث.  ظرصن
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 حيٮز دؿميط النؼه ذاد٫ أكرث ٨٦ مؿة. .3
  21دة اامل
ؽ ال يذضكجيؿل اال٩ذؼةب األ .1 ز قذح أم٭ؿ ٨٦ أكؿ يف مٔٮ

 ثؽء ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.
ؽ أم ا٩ذؼةب ٣ٌٕٮيح  .2 ٝج٢ أربٕح أم٭ؿ ىلع األ٢ٝ ٨٦ مٔٮ

ة ل٤ال٤ض٪ح، يف ٗري ظة٣ح اال٩ذؼةب مل٢ء ٦ٕٞؽ  ٞن دة ٧ةي٨٤ٕ م٘ٮرق كٚ
ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا  إىل، يٮص٫ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة 34

ء مؿمعي٭ة ٣ٌٕٮيح ٧ةدٞؽي٥ أق إىلا٣ٕ٭ؽ رقة٣ح ػُيح يؽٔٮ٬ة ٚي٭ة 
 ال٤ض٪ح يف ٌٗٮف زبلزح أم٭ؿ.

ء دميٓ ٧ةيٌٓ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ٝةا٧ح أق .3
٣ٛجةيئ ك٦ٓ ذ٠ؿ ادلك٣ح ا٣ُؿؼ املؿمعني ىلع ٬ؾا اجلعٮ، ثة٣رتديت األ

ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا  إىلا٣يت رمعخ الك ٦٪٭٥، كيج٤ٖ ٬ؾق ا٣ٞةا٧ح 
ؽ لك ا٩ذؼةب.  ا٣ٕ٭ؽ ٝج٢ م٭ؿ ىلع األ٢ٝ ٨٦ مٔٮ

ع دٕٞؽق ادلكؿ األَؿاؼ يف ٧ة. يجذؼت أٌٔةء ال٤ض٪ح يف اصذ4
٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ثؽٔٮة ٨٦ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة، يف ٦ٞؿ األم٥ 

ع، اذلم يسذ٢٧ اجلىةب ٚي٫ حبٌٮر ممسٌل ٧ةة. كىف ٬ؾا االصذاملذعؽ
ز٤يث ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، يٛٮز يف اال٩ذؼةب ٣ٌٕٮيح 

خلٟ املؿمعٮف اذلي٨ ظى٤ٮا ىلع أكرب ٔؽد ٨٦ األوٮات أكال٤ض٪ح 
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٤جيح امل٤ُٞح ألوٮات ممسٌل ادلكؿ األَؿاؼ احلةرضي٨  كىلع اأٗل
ني.  كاملٞرٔت

 20دة اامل
ز أف د٥ٌ ال٤ض٪ح أكرث ٨٦ كاظؽ ٨٦ مٮاَين أيح ال جيٮ .1
 دك٣ح.
يؿاىع، يف اال٩ذؼةب ٣ٌٕٮيح ال٤ض٪ح، ٔؽا٣ح اتلٮزيٓ  .2

 اجل٘ؿايف كد٧سي٢ خمذ٤ٙ احلٌةرات كاجل٥ْ ا٣ٞة٩ٮ٩يح الؿاحكيح.
 32دة ةامل
يسٮف ا٩ذؼةب أٌٔةء ال٤ض٪ح لٮاليح ٦ؽد٭ة أربٓ ق٪ٮات.  .1

إال أف كاليح تكٕح ٨٦ كجيٮز أف يٕةد ا٩ذؼةث٭٥ إذا أٔيؽ دؿميع٭٥. 
ٌةء امل٪ذؼجني يف اال٩ذؼةب األ ؿ د٪ٞيض ثة٩ذ٭ةء قجذني، كيذ٥ كاأٔل
ٌةء ا٣تكٕح ٚٮر ؿ، ثأف يٞٮـ كا٩ذ٭ةء اال٩ذؼةب األ تؽيؽ ٬ؤالء اأٔل

ثةػذيةر  30دة ة٨٦ امل 4ع امل٪ىٮص ٤ٔي٫ يف ا٣ٛٞؿة ٧ةراحف االصذ
ح.٧ةأق  ا٭٥ ثة٣ٞٔؿ

ة ل٧٤ٮاد  دذ٥ اال٩ذؼةثةت البلز٦ح ٔ٪ؽ ا٩ٌٞةء .2 ٞن الٮاليح كٚ
ـء ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.   الكة٣ٛح ٨٦ ٬ؾا اجل
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  22دة اامل
ع رأل أٌٔةا٭ة اآلػؿي٨، ةإذا ا٩ُٞٓ ٌٔٮ يف ال٤ض٪ح، ثإدم .1

٨ٔ االًُبلع ثٮّةا٫ٛ ألم قجت ٗري ا٣٘يةب ذم ا٣ُةثٓ املؤٝخ، 
األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة،  إىليٞٮـ راحف ال٤ض٪ح ثإثبلغ ذلٟ 

 ٚي٨٤ٕ األ٦ني ا٣ٕةـ ظيجبؾ م٘ٮر ٦ٕٞؽ ذلٟ ا٣ٌٕٮ.

اقذٞة٣ح ٌٔٮ يف ال٤ض٪ح، يٞٮـ راحف  أكيف ظة٣ح كٚةة  .2
األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة، ٚي٨٤ٕ  إىلال٤ض٪ح ٚٮرنا ثإثبلغ ذلٟ 

األ٦ني ا٣ٕةـ ظيجبؾ م٘ٮر ٦ٕٞؽ ذلٟ ا٣ٌٕٮ اثذؽاءن ٨٦ دةريغ كٚةد٫ 
 ريغ ٩ٛةذ اقذٞةتل٨٦.٫ دة أك

 29دة اامل
ة ل٤ ٦ةإذا أ٨٤ٔ م٘ٮر ٦ٕٞؽ  .1 ٞن ، كٌل٩خ كاليح 33دة ٧ةَج

ا٣ٌٕٮ اذلم جيت اقتجؽاهل ال د٪ٞيض ػبلؿ األم٭ؿ الكذح ا٣يت دٌل 
إٔبلف م٘ٮر ٦ٕٞؽق، يٞٮـ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ثإثبلغ ذلٟ 

ح م٭ؿي٨، ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ا٣يت جيٮز هلة، ػبلؿ ٦٭٤ إىل
 ٨٦ أص٢ م٢ء املٕٞؽ النةٗؿ. 29دة ٧ةل٤ دٞؽي٥ مؿمعني كٚٞةن 

ء دميٓ ٧ةيٌٓ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ٝةا٧ح ثأق .2
 إىلاملؿمعني ىلع ٬ؾا اجلعٮ، ثة٣رتديت األ٣ٛجةيئ، كيج٤ٖ ٬ؾق ا٣ٞةا٧ح 

ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ. كبٕؽ ذلٟ جيؿل اال٩ذؼةب البلزـ 
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ـء ٨٦ مل٢ء املٕٞؽ النةٗؿ  َجٞة لؤلظاكـ اخلةوح ثؾلٟ ٨٦ ٬ؾا اجل
 ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.

ة  .3 ٞن لك ٌٔٮ يف ال٤ض٪ح ا٩ذؼت مل٢ء ٦ٕٞؽ أ٨٤ٔ م٘ٮرق َج
دجًف ٨٦ ٦ؽة  ٦ةيذٮىل ٦٭ةـ ا٣ٌٕٮيح ٚي٭ة ظىت ا٩ٌٞةء  33دة ٧ةل٤

 دة.ةكاليح ا٣ٌٕٮ اذلم م٘ؿ ٦ٕٞؽق يف ال٤ض٪ح ث٧ٞذىض أظاكـ د٤ٟ امل
  25دة اامل

ث٧ٮاٚٞح اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥ يذٞةىض أٌٔةء ال٤ض٪ح، 
املذعؽة، ماكٚآت دٞذُٓ ٨٦ مٮارد األم٥ املذعؽة ثةلرشكط ا٣يت 
دٞؿر٬ة اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح، ٦ٓ أػؾ أ٧٬يح مكؤكحلةت ال٤ض٪ح ثٕني 

ذجةر.  األ
  21دة اامل

ٛني  ٦ةيٮٚؿ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة  ي٤ــ ٨٦ مّٮ
كتك٭يبلت تل١٧ني ال٤ض٪ح ٨٦ االًُبلع ا٣ٕٛةؿ ثةلٮّةاٙ امل٪ٮَح 

 ث٭ة ث٧ٞذىض ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.
  27دة اامل
ٔٞؽ  إىليذٮىل األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة دٔٮة ال٤ض٪ح  .1
 ؿ يف ٦ٞؿ األم٥ املذعؽة.كٔ٭ة األ٧ةاصذ
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ٝةت ا٣يت ي٪ه كؿ، جتذ٧ٓ ال٤ض٪ح يف األكٔ٭ة األ٧ةثٕؽ اصذ .2
 ٩ْة٦٭ة ادلاػٌل. ٤ٔي٭ة

يف  أكاعد٭ة اعدة يف ٦ٞؿ األم٥ املذعؽة ٧ةدٕٞؽ ال٤ض٪ح اصذ .3
 م١ذت األم٥ املذعؽة جب٪يٙ.

 21دة اامل
يٞٮـ لك ٌٔٮ ٨٦ أٌٔةء ال٤ض٪ح، ٝج٢ دٮحل٫ ٦٪ىج٫، ثةتلٕ٭ؽ 

 رق٧ينة، يف ص٤كح ٤ٔ٪يح، ثة٣ٞيةـ ث٧٭ة٫٦ ثس٢ جتؿد ك٩ـا٬ح.
  29دة اامل
ملؽة قجذني، كجيٮز أف يٕةد دجذؼت ال٤ض٪ح أٌٔةء م١ذج٭ة  .1
 ا٩ذؼةث٭٥.

ٓ ٩ْة٦٭ة ادلاػٌل، ك٣س٨ ٦ٓ  .2 دذٮىل ال٤ض٪ح ث٪ٛك٭ة ًك
 د٧ٌي٪٫ احل٧١ني اتلةحلني/

 يسذ٢٧ اجلىةب حبٌٮر ازين ٔرش ٌٔٮنا. ( أ)

دذؼؾ ٝؿارات ال٤ض٪ح ثأ٤ٗجيح أوٮات أٌٔةا٭ة  ( ب)
 احلةرضي٨.
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 91دة اامل
٨ٔ دذٕ٭ؽ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثذٞؽي٥ دٞةريؿ  .1

الن ل٤عٞٮؽ املٕرتؼ ث٭ة ٚي٫، ٧ةاتلؽاثري ا٣يت افؾد٭ة كا٣يت د٧س٢ إٔ
٨ اتلٞؽـ املعؿز يف اتل٧ذٓ ث٭ؾق احلٞٮؽ، كذلٟ/   ٔك

ػبلؿ ق٪ح ٨٦ ثؽء ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ إزاء ادلكؿ األَؿاؼ  ( أ)
 املٕ٪يح.

 ٤َجخ ال٤ض٪ح إحل٭ة ذلٟ. ٧ة)ب( ز٥ لك

عؽة، اذلم األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذ إىلدٞؽـ دميٓ اتلٞةريؿ  .2
 ٦ة إىلال٤ض٪ح ل٤٪ْؿ ٚي٭ة، كينةر كصٮبة يف اتلٞةريؿ املٞؽ٦ح  إىلحيي٤٭ة 

 ٝؽ يٞٮـ ٨٦ ٔٮام٢ كمىةٔت دؤزؿ يف د٪ٛيؾ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.

ر ٦ٓ ال٤ض٪ح، أف أكلؤل٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة، ثٕؽ ا٣تن .3
ـاء ٨٦ د٤ٟ  إىلحيي٢  ة ٨٦ أيح أص الٮٌلالت املذؼىىح املٕ٪يح نكؼن

 اتلٞةريؿ ٝؽ دؽػ٢ يف ٦يؽاف اػذىةو٭ة.

دٞٮـ ال٤ض٪ح ثؽراقح اتلٞةريؿ املٞؽ٦ح ٨٦ ادلكؿ األَؿاؼ  .4
٤ي٭ة أف دٮايف ٬ؾق ادلكؿ ث د٫ٌٕ ْل ٨٦ دٞةريؿ،  ٧ةيف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ٔك

ة أف دٮايف  ٌن املض٤ف كبأيح مبلظْةت اع٦ح تكذجكج٭ة. كل٤ض٪ح أي
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ح ثجكغ ٨٦ ٧ةاالٝذىةدم كاالصذ يع ثذ٤ٟ املبلظْةت منٛٔٮ
 اتلٞةريؿ ا٣يت د٤ٞذ٭ة ٨٦ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.

ال٤ض٪ح د٤ٕيٞةت  إىللرلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف دٞؽـ  .5
 دة.ة٨٦ ٬ؾق امل 4ىلع أيح مبلظْةت دسٮف ٝؽ أثؽيخ كٚٞة ل٤ٛٞؿة 

  90دة اامل
ٕ٭ؽ أف د٨٤ٕ يف أم ظني، للك دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ .1

دة، أ٩٭ة دٕرتؼ ثةػذىةص ال٤ض٪ح يف اقذبلـ ةث٧ٞذىض أظاكـ ٬ؾق امل
كدراقح ثبلاغت د٪ُٮم ىلع اداعء دك٣ح َؿؼ ثأف دك٣ح َؿٚنة أػؿل 

ت ا٣يت يؿدج٭ة ٤ٔي٭ة ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ. كال جيٮز اقذبلـ ٦ةال ديف ثةال٣زتا
وؽرت ٨ٔ دة إال إذا ةكدراقح ابلبلاغت املٞؽ٦ح ث٧ٮصت ٬ؾق امل
خيى٭ة، ثةػذىةص  ٦ةدك٣ح َؿؼ أوؽرت إٔبل٩نة دٕرتؼ ٚي٫، يف 

ال٤ض٪ح. كال جيٮز أف تكذ٥٤ ال٤ض٪ح أم ثبلغ ي٭٥ دك٣ح َؿٚنة ل٥ دىؽر 
بلف املؾ٠ٮر. كيُجٜ اإلصؿاء اتلةيل ىلع ابلبلاغت ا٣يت يذ٥  اإٔل

 دة/ ةاقذبل٦٭ة كٜٚ ألظاكـ ٬ؾق امل
دك٣ح َؿٚنة أػؿل دذؼ٤ٙ  )أ( إذا رأت دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف

٨ٔ دُجيٜ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ اكف هلة أف تكرتىع ٩ْؿ ٬ؾق ادلك٣ح 
٬ؾا اتلؼ٤ٙ. كىلع ادلك٣ح املكذ٧٤ح أف  إىلا٣ُؿؼ، يف ثبلغ ػُٯ، 

دٞٮـ، ػبلؿ زبلزح أم٭ؿ ٨٦ اقذبل٦٭ة ابلبلغ، ثإيؽاع ادلك٣ح املؿق٤ح، 
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ط املكأ٣ أكػُينة، دٛكرينا  ح، كيججيغ أف ثية٩نة ٨٦ أم ٩ٮع آػؿ يًٮ
ا، ىلع إمةرة  ٦ةي٪ُٮم، ثٞؽر  ا٣ٞٮأؽ  إىليسٮف ذلٟ مم١٪نة ك٦ٛيؽن

اجلةرم  أكاإلصؿاايح كَؿؽ اتل٥٤ْ املع٤يح ا٣يت اقذؼؽ٦خ 
ـاؿ ٦ذةظح. أكاقذؼؽا٦٭ة   ا٣يت ال د
تكٮيح دؿىض لكذة ادلكتلني  إىلٚإذا ل٥ دجذ٫ املكأ٣ح  ( ب)

ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني ػبلؿ قذح أم٭ؿ ٨٦ دةريغ د٤ًف ادلك٣ح املكذ٧٤ح 
ال٤ض٪ح ثإمٕةر  إىلأف تي٢ املكأ٣ح  ٧ةؿ، اكف للك ٦٪٭كل٤جبلغ األ
 ادلك٣ح األػؿل. إىلدٮص٭٫ إحل٭ة ك
ال جيٮز أف د٪ْؿ ال٤ض٪ح يف املكأ٣ح املعة٣ح إحل٭ة إال ثٕؽ  ( ت)

دميٓ َؿؽ اتل٥٤ْ املع٤يح املذةظح ٝؽ جلئ إحل٭ة االقتيسةؽ ٨٦ أف 
ة ملجةدئ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل املٕرتؼ ث٭ة ٧ٔٮ ٞن . كال ٦ةكاقت٪ٛؽت، َج

د٪ُجٜ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة يف احلةالت ا٣يت تكذ٘ؿؽ ٚي٭ة إصؿاءات اتل٥٤ْ 
ا دذض  ز احلؽكد املٕٞٮ٣ح.أك٦ؽدن

دٕٞؽ ال٤ض٪ح ص٤كةت رسيح دلل حبس٭ة الؿقةا٢ يف إَةر  ( ث)
 .دةة٬ؾق امل

يح )ت(، أف   ( ج) ىلع ال٤ض٪ح، ٦ٓ مؿااعة أظاكـ ا٣ٛٞؿة ا٣ٛٔؿ
دٕؿض مكةٔي٭ة احل٧يؽة ىلع ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني، ث٘يح 
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ظ٢ كدم ل٧٤كأ٣ح ىلع أقةس اظرتاـ ظٞٮؽ اإلنكةف  إىلالٮوٮؿ 
 كاحلؿيةت األقةقيح املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.

كتلني ل٤ض٪ح، يف أيح مكأ٣ح حمة٣ح إحل٭ة، أف دؽٔٮ ادل  ( ح)
يح )ب(  ٧ةا٣ُؿٚني املٕ٪حذني املنةر إحل٭ دـكيؽ٬ة  إىليف ا٣ٛٞؿة ا٣ٛٔؿ

 ت ذات مأف.٦ةثأيح ٤ٕ٦ٮ

يف ا٣ٛٞؿة  ٧ةلرلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني املنةر إحل٭  ( خ)
يح )ب( ظٜ إيٛةد ٨٦ ي٧س٤٭ة دلل ال٤ض٪ح أز٪ةء ٩ْؿ٬ة يف  ا٣ٛٔؿ

 ػُينة. أكاملكأ٣ح، كظٜ دٞؽي٥ املبلظْةت مٛٮينة ك/

ا ىلع ا ( د) ا يف ٌٗٮف ازين ٔرش م٭ؿن ل٤ض٪ح أف دٞؽـ دٞؿيؿن
يح )ب(/   ٨٦ دةريغ د٤ٞي٭ة اإلمٕةر امل٪ىٮص ٤ٔي٫ يف ا٣ٛٞؿة ا٣ٛٔؿ

يح  إىل" ٚإذا د٥ اتلٮو٢ 1" ظ٢ يذٜٛ ٦ٓ رشكط ا٣ٛٞؿة ا٣ٛٔؿ
)ج(، ٝرصت ال٤ض٪ح دٞؿيؿ٬ة ىلع ٔؿض مٮصـ ل٤ٮٝةآ كل٤ع٢ اذلم 

 د٥ اتلٮو٢ إحل٫،
ظ٢ يذٜٛ ٦ٓ رشكط ا٣ٛٞؿة  إىل" كإذا ل٥ يذ٥ اتلٮو٢ 2"

يح )ج(، ٝرصت ال٤ض٪ح دٞؿيؿ٬ة ىلع ٔؿض مٮصـ ل٤ٮٝةآ،  ا٣ٛٔؿ
٧خ  اتلٞؿيؿ املؾ٠ؿات اخلُيح كحمرض ابلية٩ةت النٛٮيح  إىلًك

 املٞؽ٦ح ٨٦ ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني.
 ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني. إىلكجيت، يف لك مكأ٣ح إثبلغ اتلٞؿيؿ 
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دة ٦ىت ٝة٦خ ٔرش ٨٦ ادلكؿ ة٬ؾق امل يجؽأ ٩ٛةذ أظاكـ .2
( ٨٦ ٬ؾق 1األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثإوؽار إٔبل٩ةت يف إَةر ا٣ٛٞؿة )

بل٩ةت دلل األ٦ني ةامل دة. كدٞٮـ ادلكؿ األَؿاؼ ثإيؽاع ٬ؾق اإٔل
ادلكؿ األَؿاؼ  إىلا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة، اذلم يؿق٢ وٮرنا ٦٪٭ة 
أم كٝخ ثإػُةر  األػؿل. كلرلك٣ح ا٣ُؿؼ أف تكعت إٔبل٩٭ة يف

األ٦ني ا٣ٕةـ. كال خي٢ ٬ؾا الكعت ثةجلْؿ يف أيح مكأ٣ح  إىلدؿق٫٤ 
ٮع ثبلغ قجٜ إرقةهل يف إَةر ٬ؾق امل دة، كال جيٮز ةدسٮف مًٮ

اقذبلـ أم ثبلغ صؽيؽ ٨٦ أيح دك٣ح َؿؼ ثٕؽ د٤ًف األ٦ني ا٣ٕةـ 
بلف،  ل٥ دس٨ ادلك٣ح ا٣ُؿؼ املٕ٪يح ٝؽ  ٦ةاإلػُةر بكعت اإٔل

ا.أوؽرت إٔبل  ٩نة صؽيؽن
 93دة اامل
1 . 

ة ل٤ ٞن دة ٧ة)أ( إذا دٕؾر ىلع ال٤ض٪ح ظ٢ مكأ٣ح أظي٤خ إحل٭ة كٚ
ينة لرلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني صةز هلة، ثٕؽ احلىٮؿ  41 ظبلن مًؿ

ة ىلع مٮاٚٞح ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني، دٕيني ٬يبح دٮٚيٜ  ٞن مكج
يٌل ثةق٥ "اهليبح"( دٌٓ مكةٔي٭ة احل٧يؽة  ٦ةػةوح )ينةر إحل٭ة يف 

ظ٢ كدم  إىلتخ درصؼ ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني ث٘يح اتلٮو٢ 
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 ل٧٤كأ٣ح ىلع أقةس اظرتاـ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.
)ب( دذأ٣ٙ اهليبح ٨٦ مخكح أمؼةص دٞج٤٭٥ ادلكتلةف 
ا٣ُؿٚةف املٕ٪حذةف. ٚإذا دٕؾر كوٮؿ ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني 

ثٌٕ٭ة،  أكادٛةؽ ىلع دسٮي٨ اهليبح لك٭ة  إىلزح أم٭ؿ ػبلؿ زبل
دجذؼت ال٤ض٪ح ٨٦ ثني أٌٔةا٭ة ثةالٝرتاع اليم كبأكرثيح اثل٤سني، 

 أٌٔةء اهليبح اذلي٨ ل٥ يذٜٛ ٤ٔي٭٥.
. ي٢٧ٕ أٌٔةء اهليبح ثىٛذ٭٥ النؼىيح، كجيت أال يسٮ٩ٮا 2

ح ال ٨٦ مٮاَين أيح دك٣ أك٨٦ مٮاَين ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني 
دسٮف َؿٚنة ٚي٫ كل١٪٭ة ل٥ دىؽر  أكدسٮف َؿٚة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
بلف امل٪ىٮص ٤ٔي٫ يف امل  .41دة ةاإٔل

 . دجذؼت اهليبح راحك٭ة كدٌٓ اجلْةـ ادلاػٌل اخلةص ث٭ة.3
يف  أكاعت اهليبح اعدة يف ٦ٞؿ األم٥ املذعؽة ٧ة. دٕٞؽ اصذ4

أم ماكف م١ذت األم٥ املذعؽة جب٪يٙ. ك٣س٨ ٨٦ اجلةاـ ٔٞؽ٬ة يف 
ر ٦ٓ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة أك٦٪ةقت آػؿ ٝؽ دٕي٪٫ اهليبح ثة٣تن
 ك٦ٓ ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني.

د٭ة، ٦ةثذٮٚري ػؽ 36دة ة٩ح امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف امل٦ة. دٞٮـ األ5
ة، ل٤٭يبةت املٕي٪ح ث٧ٞذىض ٬ؾق امل ٌن  دة.ةأي

ٓ امل٤ٕٮ6 ت ا٣يت د٤ٞذ٭ة ال٤ض٪ح كدمٕذ٭ة تخ درصؼ ٦ة. دًٮ
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ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني  إىلاهليبح، ا٣يت جيٮز هلة أف د٤ُت 
ٮع.٦ةدـكيؽ٬ة ثأيح ٤ٕ٦ٮ  ت أػؿل ذات و٤ح ثةملًٮ

. دٞٮـ اهليبح، ثٕؽ اقت٪ٛةد٬ة ٩ْؿ املكأ٣ح ٨٦ خمذ٤ٙ 7
ا أكصٮا٩ج٭ة، ك٣س٨ ىلع أم ظةؿ ػبلؿ ٦٭٤ح ال دذض ز ازين ٔرش م٭ؿن

 إىلراحف ال٤ض٪ح إل٩٭ةا٫  إىلؽ ٔؿض املكأ٣ح ٤ٔي٭ة، ثذٞؽي٥ دٞؿيؿ ثٕ
 ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني/ 

)أ( ٚإذا دٕؾر ىلع اهليبح إجنةز اجلْؿ يف املكأ٣ح ػبلؿ ازين 
ا، ٝرصت دٞؿيؿ٬ة ىلع إمةرة مٮصـة  املؿظ٤ح ا٣يت ث٤٘ذ٭ة  إىلٔرش م٭ؿن

 ٨٦ ٬ؾا اجلْؿ.
ظ٢ كدم ل٧٤كأ٣ح ىلع أقةس اظرتاـ  إىل)ب( كإذا د٥ اتلٮو٢ 

ظٞٮؽ اإلنكةف املٕرتؼ ث٭ة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ٝرصت اهليبح دٞؿيؿ٬ة ىلع 
 ٔؿض مٮصـ ل٤ٮٝةآ كل٤ع٢ اذلم د٥ اتلٮو٢ إحل٫.

ظ٢ دذٮٚؿ هل رشكط ا٣ٛٞؿة  إىل)ت( كإذا ل٥ يذ٥ اتلٮو٢ 
يح )ب(، ٧ً٪خ اهليبح دٞؿيؿ٬ة اجلذةاش ا٣يت كو٤خ إحل٭ة بنأف  ا٣ٛٔؿ

املكةا٢ الٮٝةإيح املذى٤ح ثة٣ٌٞيح املؼذ٤ٙ ٤ٔي٭ة ثني  دميٓ
ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني، كآراء٬ة بنأف إماك٩يةت ظ٢ املكأ٣ح ظبلن 
كدينة، كًلؾلٟ املؾ٠ؿات اخلُيح كحمرض املبلظْةت النٛٮيح املٞؽ٦ح 
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 ٨٦ ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني.
( دٞٮـ ادلكتلةف )ث( إذا ٝؽ٦خ اهليبح دٞؿيؿ٬ة يف إَةر ا٣ٛٞؿة )ت

٬ؾا  ٧ةا٣ُؿٚةف املٕ٪حذةف، يف ٌٗٮف زبلزح أم٭ؿ ٨٦ اقذبل٦٭
اتلٞؿيؿ، ثإثبلغ راحف ال٤ض٪ح ٢٬ دٞجبلف أـ ال دٞجبلف مٌة٦ني 

 دٞؿيؿ اهليبح.
دة ثةملكؤكحلةت امل٪ٮَح ثةل٤ض٪ح يف ة. ال ف٢ أظاكـ ٬ؾق امل8

 .90 دةاامل
م قؽاد دميٓ أك. دذٞةق٥ ادلكتلةف ا٣ُؿٚةف املٕ٪حذةف ثة٣تك9

٩ٛٞةت أٌٔةء ال٤ض٪ح ىلع أقةس دٞؽيؿات يٌٕ٭ة األ٦ني ا٣ٕةـ 
 لؤلم٥ املذعؽة.
. لؤل٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ق٤ُح ا٣ٞيةـ، ٔ٪ؽ ال٤ـكـ، 10

ثؽٚٓ ٩ٛٞةت أٌٔةء اهليبح ٝج٢ قؽاد ادلكتلني ا٣ُؿٚني املٕ٪حذني هلة 
ة ل٤ٛٞؿة  ٞن  دة.ة٨٦ ٬ؾق امل 9كٚ

 92دة اامل
ٌةء ال ٌةء ٬يبةت اتلٮٚيٜ اخلةوح يسٮف أٔل ٤ض٪ح كأٔل

ة ل٤ ٞن ، ظٜ اتل٧ذٓ ثة٣تك٭يبلت 42دة ٧ةاذلي٨ ٝؽ يٕي٪ٮف كٚ
كاال٦ذيةزات كاحلىة٩ةت املٞؿرة ل٤ؼرباء امللكٛني ث٧٭٧ح لؤلم٥ 

ؿ ذلٟ ٨٦ ادٛةٝيح أكاملذعؽة امل٪ىٮص ٤ٔي٭ة يف ا٣ٛؿكع ا٣يت دت٪
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 ا٦ذيةزات األم٥ املذعؽة كظىة٩ةد٭ة. 
 99دة اامل

األظاكـ املذ٤ٕٞح ثت٪ٛيؾ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ دكف إػبلؿ  د٪ُجٜ
ث٧ٞذىض الى١ٮؾ  أكثةإلصؿاءات املٞؿرة يف ٦يؽاف ظٞٮؽ اإلنكةف يف 

اتلأقحكيح كاالدٛةٝيةت اخلةوح ثةألم٥ املذعؽة كالٮٌلالت 
 إىلاملذؼىىح، كال د٧٪ٓ ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٨٦ ال٤ضٮء 

ة لبلدٛةٝةت ادلكحلح ا٧ٕ٣ٮ٦يح  ٦ةإصؿاءات أػؿل ٣تكٮيح ٩ـاع  ٞن  أكَج
 ثح٪٭ة.  ٧ةاخلةوح اجلةٚؾة ٚي

  95دة اامل
اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة، ٨ٔ َؿيٜ  إىلدٞؽـ ال٤ض٪ح 

 هلة. ٧ةيع دٞؿيؿا ق٪ٮينة ٨ٔ أ٧ٔةاملض٤ف االٝذىةدم كاالصذ
 اجلؾء اخلامؿ 

 91دة اامل
ٛيؽ إػبلهل ي٫٤ ىلع حنٮ يأكجيٮز د ٦ة٣حف يف أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 

يف ٦يسةؽ األم٥ املذعؽة كدقةدري الٮٌلالت املذؼىىح ٨٦ أظاكـ  ٧ةث
تؽد املكؤكحلةت اخلةوح ثس٢ ٨٦ ٬يبةت األم٥ املذعؽة كالٮٌلالت 

 هلة ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ.أكاملذؼىىح ثىؽد املكةا٢ ا٣يت يت٪
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  97دة اامل
ي٫٤ ىلع حنٮ يٛيؽ أكجيٮز د ٦ة٣حف يف أم ٨٦ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 

جل٧يٓ النٕٮب ٨٦ ظٜ أوي٢ يف اتل٧ذٓ كاال٩ذٛةع  ٧ةإػبلهل ث
 الاكم٤ني، ث٢٧ء احلؿيح، ثرثكاد٭ة كمٮارد٬ة ا٣ُجيٕيح. 

 اجلؾء الفادس 
 91دة اامل
 أك٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٦ذةح تلٮٝيٓ أيح دك٣ح ٌٔٮ يف األم٥ املذعؽة  .1

ٌٔٮ يف أيح كٌل٣ح ٨٦ كٌلالد٭ة املذؼىىح، كأيح دك٣ح َؿؼ يف اجلْةـ 
ا٣ٕؽؿ ادلكحلح، كأيح دك٣ح أػؿل دٔذ٭ة اجل٧ٕيح األقةيس ملع٧١ح 
 أف دىجط َؿٚنة يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ. إىلا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة 

خيٌٓ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ل٤ذىؽيٜ، كدٮدع و١ٮؾ اتلىؽيٜ دلل  .2
 األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة.

٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أليح دك٣ح ٨٦ ادلكؿ املنةر  إىلـ ٧ةيذةح اال٩ٌ .3
 دة.ة٨٦ ٬ؾق امل 1إحل٭ة يف ا٣ٛٞؿة 

ـ دلل األ٦ني ا٣ٕةـ ٧ةـ ثإيؽاع وٟ ا٧ٌ٩ةيٞٓ اال٩ٌ .4
 لؤلم٥ املذعؽة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

499 

خيُؿ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة دميٓ ادلكؿ ا٣يت كٕٝخ  .5
 أكا٧ٌ٩خ إحل٫ ثإيؽاع لك وٟ ٨٦ و١ٮؾ اتلىؽيٜ  أك٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
 ـ.٧ةاال٩ٌ

 99دة اامل
يجؽأ ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثٕؽ زبلزح أم٭ؿ ٨٦ دةريغ إيؽاع وٟ  .1
اتلىؽيٜ اخلةمف كاثلبلزني دلل األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥  أكـ ٧ةاال٩ٌ
 املذعؽة.
د٪٥ٌ إحل٫ ثٕؽ أف  أكادلكؿ ا٣يت دىؽؽ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ  ٦ةأ .2

ـ اخلةمف كاثلبلزني ٧ةاال٩ٌ أكيسٮف ٝؽ د٥ إيؽاع وٟ اتلىؽيٜ 
ٚيجؽأ ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ إزاء لك ٦٪٭ة ثٕؽ زبلزح أم٭ؿ ٨٦ دةريغ إيؽأ٭ة 

 ٦٭ة.ة٧وٟ ا٩ٌ أكوٟ دىؽيٞ٭ة 
 51دة اامل

اقتس٪ةء ىلع دميٓ  أكد٪ُجٜ أظاكـ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، دكف أم ٝيؽ 
 الٮظؽات ا٣يت دتنلك ٦٪٭ة ادلكؿ االتةديح.

 50دة اامل
أليح دك٣ح َؿؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ أف دٞرتح دٕؽيبلن ٤ٔي٫  .1

دٮدع ٩ى٫ دلل األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة. كىلع أزؿ ذلٟ يٞٮـ 
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ألَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ثأيح دٕؽيبلت األ٦ني ا٣ٕةـ ثإثبلغ ادلكؿ ا
إذا اك٩خ تجؾ ٔٞؽ مؤد٧ؿ لرلكؿ  ٧ة٦ٞرتظح، َةبلنة إحل٭ة إٔبل٫٦ ٔ

األَؿاؼ ل٤٪ْؿ يف د٤ٟ املٞرتظةت كاتلىٮيخ ٤ٔي٭ة. ٚإذا ظجؾ ٔٞؽ 
املؤد٧ؿ ز٤ر ادلكؿ األَؿاؼ ىلع األ٢ٝ ٔٞؽق األ٦ني ا٣ٕةـ ثؿاعيح 

دلكؿ األَؿاؼ احلةرضة األم٥ املذعؽة. كأم دٕؽي٢ دٕذ٧ؽق أ٤ٗجيح ا
ح يف املؤد٧ؿ يٕؿض ىلع اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥ املذعؽة إلٝؿارق.  كاملٞرٔت

يجؽأ ٩ٛةذ اتلٕؽيبلت ٦ىت أٝؿد٭ة اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لؤلم٥  .2
ة  ٞن املذعؽة كٝج٤ذ٭ة أ٤ٗجيح ز٤يث ادلكؿ األَؿاؼ يف ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، كٚ

 لئلصؿاءات ادلقذٮريح دلل لك ٦٪٭ة.

ت دىجط م٤ـ٦ح لرلكؿ األَؿاؼ ٦ىت ثؽأ ٩ٛةذ اتلٕؽيبل .3
د٢ْ ادلكؿ األَؿاؼ األػؿل م٤ـ٦ح ثأظاكـ ٬ؾا  ٧ةا٣يت ٝج٤ذ٭ة، ثح٪

 ا٣ٕ٭ؽ كبأم دٕؽي٢ قةثٜ دسٮف ٝؽ ٝج٤ذ٫.
 53دة اامل

٨٦  5ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ اإلػُةرات ا٣يت دذ٥ ث٧ٞذىض ا٣ٛٞؿة 
، خيُؿ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة دميٓ ادلكؿ املنةر إحل٭ة 48دة ةامل

 يٌل/ ٧ةدة املؾ٠ٮرة ثة٨٦ امل 1يف ا٣ٛٞؿة 
ت املٮدٔح َجٞة ٧ة٦ةاتلٮٝيٕةت كاتلىؽيٞةت كاإل٩ٌ ( أ)
 .48دة ٧ةل٤
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، كدةريغ 49دة ةدةريغ ثؽء ٩ٛةذ ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ث٧ٞذىض امل ( ب)
 .51دة ةثؽء ٩ٛةذ أيح دٕؽيبلت دذ٥ يف إَةر امل

 53دة ةامل
 احلضيح ٩ىٮو٫ ل يفأكيٮدع ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، اذلم دتك .1
٤زييح كالؿكقيح كالىيجيح كا٣ٛؿنكيح، يف حمٛٮّةت كاإلجنثةألقجة٩يح 

 األم٥ املذعؽة.
يٞٮـ األ٦ني ا٣ٕةـ لؤلم٥ املذعؽة ثإرقةؿ وٮر مىؽٝح ٨٦  .2
 .48دة ةدميٓ ادلكؿ املنةر إحل٭ة يف امل إىل٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ 
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 9امليطق ركً 
 حللٔق اإلنفان اإلـاليماإلـالن 

 1981 قبذ٧رب، 19 – 1401ذك ا٣ٕٞؽة،  21
 املعذٮيةت

 اتل٧٭يؽ             

 ادليجةصح             

 ظٜ ا٣ٕحل. .1

 ظٜ احلؿيح. .2

 ة ك٦٪ٓ لك د٧يزي ٗري مك٧ٮح ث٫أكظٜ املك .3

 ظٜ ا٣ٕؽا٣ح. .4

 ظٜ املعة٧٠ح ا٣ٕةد٣ح. .5

 يح ًؽ اٚؿاط ا٣ٞٮة٧ةظٜ احل .6

 يح ًؽ اتلٕؾيت٧ةظٜ احل .7

 يح ال١ؿا٦ح ك الك٧ٕحةظٜ مح .8

 ظٜ ال٤ضٮء الكيةيس .9
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 ظٜ األ٤ٝيح .10

 كاال٣زتاـ يف املنةرًلح إلدارة ك إصؿاء ا٣ٕبلٝةت ا٣ٕة٦حظٜ  .11

ذٞةد، يف ا١ٛ٣ؿ ك اخلُةب. .12  ظٜ ظؿيح األ

 ظٜ ظؿيح األديةف. .13

 ظٜ اجل٧ٕيةت اخلرييح. .14

 اجلْةـ االٝذىةدم، كظٞٮؽ دُٮيؿ٬ة. .15

 يح امل٧ذ٤اكت اخلةوح.ةظٜ مح .16

 ظة٣ح كًلؿا٦ح ا٣ٕةم٤ني. .17

 يع.٧ةظٜ األ٨٦ االصذ .18

 املذ٤ٕٞح ث٭ة.ظٜ إصةد األ٢٬ كاألمٮر  .19

 ظٜ املؿأة املزتكصح. .20

 ظٜ اتل٤ٕي٥. .21

 ظٜ اخلىٮويح. .22

 ظٜ ظؿيح اال٩ذٞةؿ ك٦ؾ٠ؿات اتلٛكري الك١٪يح. .23
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 املى٤ُعةت كا٣ٕجةرات ا٣ٕؿبيح.
 املؿاصٓ

 
ًٞنيى ﴿ ذىٌ حه ل٧ٍ٤ًي ْى ًٔ ٍٮ مى لن كى ؽى ؾا ثىيةفه ل٤ًٌ٪ةًس كى٬ي )ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥،  ﴾٬ى
 (.138/ 3آؿ ٧ٔؿاف 

 امللػٌث
ة ٦سةحلنة حلٞٮؽ اإلنكةف ٦٪ؾ أربٕح ٝة٩ٮ٩ن  ا٣برشيح اإلقبلـ ٦٪ط 

٦٪ط اجلجف ا٣برشم الرشؼ  إىلٔرش ٝؿ٩نة، كدذ٤ُٓ ٬ؾق احلٞٮؽ 
 إ٣٘ةء االقذ٘بلؿ كا٧ٞ٣ٓ كا٥٤ْ٣. إىلكال١ؿا٦ح ك

 ف الؿاقغ ثأف ا٧ة، ىلع اإلياإلقبلـدٞٮـ ظٞٮؽ اإلنكةف يف 
٬ٮ مرشع ا٣ٞٮا٩ني كمىؽر ظٞٮؽ اإلنكةف لك٭ة.  -كا كظؽق-

ا   أكَجيٕح ظٞٮؽ اإلنكةف اإلهليح، ال ي٤٧ٟ أم ظةز٥  إىلك٩ْؿن
اإلػبلؿ ث٭ة  أكق٤ُح احلٜ يف اتل٤ٞي٢ ٨٦ مأ٩٭ة  أكدمٕيح  أكظ١ٮ٦ح 

 اتلؼٌل ٔ٪٭ة إذ إ٩٭ة مم٪ٮظح ٨٦ ا. أك
ـء ٨٦ اجلْةـ  اإلقبلـظٞٮؽ اإلنكةف يف  ا٣ٕةـ  إلقبلَلاْل ص

ح ك٬يبةت املضذ٧ٓ ياإلقبل٦ت ٦ةكْل ٚؿيٌح يذٕني ىلع احل١ٮ
ا، ٨٧ً إَةر ٬ؾا اجلْةـ.  اال٣زتاـ ث٭ة، ظؿٚنة كصٮ٬ؿن

لكٮء احلِ يذ٥ ا٩ذ٭ةؾ ظٞٮؽ اإلنكةف ثأبنٓ ا٣ُؿؽ كإْٔٚ٭ة 
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ٚي٭ة ثرلاف إقبل٦يح. ٬ؾق اال٩ذ٭ةاكت  ٧ةيف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ثرلاف ا٣ٕةل٥، ث
 اؿ ا٣ٕةل٥ ٦ٓ دٞؽـ الٮٝخ.٧ةيح ٦ًسرية ل٤ٞ٤ٜ كْل دى

ا  ـن أ٩ة أد٧ىن وؽٝنة أف يسٮف إٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف ٬ؾا حمٛ
ح ل٤ٮٝٮؼ كادلٚةع برشاقح كمضةٔح ٨ٔ ياإلقبل٦ٝٮينة ل٤نٕٮب 

 احلٞٮؽ ا٣يت ٦٪ع٭٥ إية٬ة ا.
كإٔبلف ظٞٮؽ اإلنكةف الؿا٨٬، ٬ٮ الٮزيٞح األقةقيح اثلة٩يح 

ثؽء ا٣ٞؿف اخلةمف ٔرش  إىلإمةرة  اإلقبلَلا٣يت دب٪ة٬ة املض٤ف 
بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف يف  اذلم  اإلقبلـاهلضؿم، ثٕؽ اإٔل

كرقةتل٫،  أ٨٤ٔ ٔ٪٫ يف املؤد٧ؿ ادلكيل ظٮؿ اجل  حم٧ؽ 
 .٩1980حكةف ٨٦ ا٣ٕةـ  15ك 12اذلم ا٩ٕٞؽ يف جلؽف ثني 

بلف ا٣ٕة٣ِل حلٞٮؽ اإلنكةف يف  ىلع ا٣ٞؿآف  اإلقبلـيٕذ٧ؽ اإٔل
٫ٕ أم٭ؿ ا٤ٕ٣كالك ء كاملرشٔني املك٧٤ني كممسٌل احلؿٌلت ٧ة٪ح كٝؽ ًك

، ٔىس أف جيـي٭٥ ا لك ػري ىلع ص٭ٮد٥٬ الؿا٦يح اإلقبلَلكا١ٛ٣ؿ 
 ادلرب املكذٞي٥. إىل٬ؽايت٪ة  إىل

﴿ ٥ٍ ٤ٍ٪ىةزي ٕى ٩ىثى كىصى
ي
ؿو كىأ
٨ ذى٠ى ٌ٥ ٦ً ٪ىةزي ٍٞ ٤ى ة اجلىٌةسي إ٩ًىٌة ػى ٭ى حيٌ

ى
يىة أ
جىةا٢ًى  رى ٮبنة كى ٕي ٤ًي٥ه مي ٔى ٥ٍ إًفىٌ اِلىَّ  ٞىةزي ٍت

ى
٪ؽى اِلىِّ أ ًٔ  ٥ٍ ٦ىسي ٍكؿى

ى
ٚيٮا إًفىٌ أ ةرى ٕى تًلى

ًجريه   (.13/ 49 احلضؿات ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف) ﴾ػى
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 ادليتاسث
ظير إف ٧َٮح اجلةس األزيل ث٪ْةـ اع٣ِل اعدؿ يٕحنٮف ٚي٫ 
ـد٬ؿكف يف ثحبح ػةحلح ٨٦ اخلٮؼ كا٧ٞ٣ٓ كاالقذ٘بلؿ  كي٪٧ٮف كي

 عٜٞ؛ ف ل٥ يذ٦ةكاحلؿ
كظير إٌف الؿمحح اإلهليح ل٤ضجف ا٣برشم ا٣يت د٪١ٕف يف 

ؿـ  أك٦٪ع٫ كقةا٢ ٔحل اٝذىةديح كاٚؿة دي٭ؽر ث٘ري مكؤكحلح،  حيي
 قاكف األرض ث٘ري كص٫ ظٜ؛ ٦٪٭ة

يف ا٣ٞؿآف  آيةد٫ ٦٪ط اجلجف ا٣برشم ٨٦ ػبلؿ كظير إٌف ا
ال١ؿي٥ كيف ق٪ح ٩بي٫ حم٧ؽ ٤ٔي٫ الىبلة كالكبلـ، إَةرنا ٝة٩ٮ٩ح٪نة 

 يٞي٥ ٧ً٪٫ املؤقكةت كا٣ٕبلٝةت ا٣برشيح كي٪٧ْ٭ة؛  ٦ةكأػبلٝينة م٤ـ
ف ظٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة ا٣ٞة٩ٮف اإل٣ٔل إكظير 

ا٣ٌٞةء  إىلإقجةغ ال١ؿا٦ح كالرشؼ ىلع اجلجف ا٣برشم ك إىلد٭ؽؼ 
 كا٥٤ْ٣؛ ىلع ا٧ٞ٣ٓ

 أكاإلهليح املىؽر، ٗري ٝةث٤ح لبل٩ذ٭ةؾ  كظير إف ٬ؾق احلٞٮؽ
ؿ ٨٦ الك٤ُةت كاجل٧ٕيةت كاملؤقكةت األػؿل ٧ةاإل٬ أكاإلثُةؿ 

ري ٝةث٤ح ل٤ذ٪ةزؿ كاتلرصؼ؛  ٗك
 ذللٟ، حن٨ املك٧٤ٮف املؤ٦٪ٮف/
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ثة، الؿمح٨ الؿظي٥، اخلة٣ٜ كالؿزاؽ كالكيؽ، ٬ةدم ا٣برش  ( أ
 كمىؽر ا٣ٞٮا٩ني؛

٤ٜ تلعٞيٜ إرادة ا ىلع خببل ( ب ٚح اإلنكةف اذلم ػي
 األرض؛ 

حب٧١ح اهلؽايح اإلهليح ا٣يت يجٕر ث٭ة األ٩بيةء اذلي٨  ( ت
ص٭ة ثةلؿقة٣ح اإلهليح األػرية ا٣يت ٤ٞ٩٭ة اجل  حم٧ؽ أكث٤٘خ ٦٭٧ذ٭٥ 
 اجلجف ا٣برشم أدمٓ؛  إىل 

ثأف الؿمؽ كظؽق ثؽكف ٩ٮر الؿؤيح ٨٦ ا، ٝةرص ٨ٔ  ( ث
٨ دٮٚري ا٣٘ؾاء  اهلؽايح الىعيعح يف مكةا٢ اجلجف ا٣برشم ٔك

د٧س٢ صٮ٬ؿ اهلؽايح  اإلقبلـالؿكيح جلٛف اإلنكةف، كبأف دٕةحل٥ 
اإلهليح يف ٬يأد٭ة اجل٭ةايح املسةحلح، كبٮاصت دؾ٠ري اإلنكةف ثةملؿدجح 

 ا٤ٕ٣ية كال١ؿا٦ح ا٣يت أقج٘٭ة ٤ٔي٫ ا؛ 

ة   ( ج ٕن  ؛ اإلقبلـرقة٣ح  إىلثؽٔٮة ا٣برش دمي

كب٧ٮصت ٔ٭ؽ٩ة االثذؽايئ ٦ٓ ا، دذٛٮؽ كاصجةد٪ة كبأ٫٩،   ( ح
يٞٓ ىلع اعدٜ لك ٦ٌ٪ة ثجرش  ٦ةكمٮصجةد٪ة ىلع ظٞٮٝ٪ة كبأف مٮصجنة م٤ـ

، ثةللك٧ح كا٢٧ٕ٣ كبُؿؽ ٦٪ةقجح، كجب٤ٕ٭ة ٚة٤ٔح ال يف اإلقبلـدٕةحل٥ 
 ظيةد٪ة ٠أٚؿاد ٚعكت، ث٢ يف املضذ٧ٓ ٨٦ ظٮجلة ٠لك؛ 
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 ثٮاصج٪ة ثذأقحف ٩ْةـ إقبلَل/   ( خ
ٕنة ٦تك1 ي٨ كال يذ٧ذٓ أم ٦٪٭٥ أك( يسٮف ٚي٫ ا٣برش دمي

 أكال٤ٮف  أكيٕةين اتل٧يزي بكجت ا٣ٕؿؽ  أكثة٦ذيةزات دٛؿ٫ٝ ٨ٔ ٗريق 
 ال٤٘ح؛  أكاألو٢  أكاجلجف 
 ( يٮدل ٚي٫ ا٣برش دميٕ٭٥ أظؿارنا، 2
 ؿ النةٝح؛ ٧ة( د٧ٞخ ٚي٫ ا٣ٕجٮديح كاأٔل3
ي٭ة ( تكٮد ٚي٫ رشكط تِٛ دأقحف ا٣ٕةابلت كت4٧

 ٔيح؛ ٧ةْل أقةس احليةة االصذ ٧ةكدسؿ٦٭ة ث
( خيٌٓ ٚي٫ احلاكـ كاملع١ٮمٮف ىلع ظؽ قٮاء ل٤رشع 5
 ٫٦؛ ٦ةكف أأككيتك
ىش ٦ٓ الرشع دكف ٧ة( دجؽل ٚي٫ ا٣ُةٔح ل٤ٮوةية ا٣يت دذ6
 قٮا٬ة؛ 
رس ٨٧ً ٧ة٩ح ٦ٞؽقح د٦ة( دٕذرب ٚي٫ الك٤ُةت الـ٦٪يح أ7

ة مل ٞن لٮيةت كي٪ه ٤ٔي٫، ٦ٓ ا٣ٕ٪ةيح الٮاصجح لؤل ةظؽكد الرشع، ككٚ
 ا٣يت حيؽد٬ة؛ 
قج٘خ ىلع 8

ي
( دٕذرب ٚي٫ املٮارد االٝذىةديح لك٭ة ثؿٌلت إهليح أ

ة ٣ٞٮأؽ ا٣ٞؿآف كالك٪ح  ٞن ة كٚ ٕن ا٣برشيح، ٣حكذٛيؽ ٦٪٭ة ا٣برش دمي
 ؛ ٧ةكٝي٧٭



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

509 

رس الك٤ُح ٧ة( يذ٥ ٚي٫ تؽيؽ املكةا٢ ا٣ٕة٦ح كٝيةدد٭ة كد9
املؼٮ٣ني اإلق٭ةـ يف  األػرية ثٕؽ املنٮرة ثني املؤ٦٪نيا٣يت دؽيؿ ٬ؾق 
 ىش لكينة ٦ٓ الرشيٕح كاملى٤عح ا٣ٕة٦ح؛ ٧ةافةذ ٝؿارات دذ

( ي٤زتـ ٚي٫ اجل٧يٓ مٮصجةت دذٮاٜٚ كٝؽراد٭٥ كيذع٤٧ٮف 10
 هل٥؛ ٧ةيذٮاٜٚ ٦ٓ أٔ ٧ةاملكؤكحلح ث
( يذأكؽ ٚي٫ اجل٧يٓ ٨٦ كصٮد دؽاثري ٩ةصٕح ٦٪ةقجح يف 11
 ظةؿ ا٩ذ٭١خ ظٞٮٝ٭٥؛ الرشع يف 
( ال حيؿـ ٚي٫ أم أظؽ ٨٦ ظٞٮ٫ٝ ا٣يت ي٧ٌ٪٭ة هل الرشع، 12
 يك٧ط ث٫ ٬ؾا األػري كيف اجلُةؽ اذلم يك٧ط ث٫؛  ٧ةإال ث

ل ا٣ٞة٩ٮ٩يح ًؽ لك ٨٦ أك( حيٜ ٚي٫ للك ٚؿد ثإٝة٦ح ادل13ٔ
 أم ٚؿد ٨٦ أٚؿادق؛  أكيؿدست صؿاا٥ تكذ٭ؽؼ املضذ٧ٓ ٠لك، 

 ٨ أص٢/( ال يؤىل ٚي٫ ص٭ؽ 14٦
ف تؿيؿ اجلجف ا٣برشم ٨٦ لك ٩ٮع ٨٦ االقذ٘بلؿ ٧ة)أ( ً
 كا٥٤ْ٣ كا٧ٞ٣ٓ، 
ة لؤلظاكـ ٧ة)ب( ً ٞن ف األ٨٦ كال١ؿا٦ح كاحلؿيح ل٤ض٧يٓ، كٚ

 كا٣ُؿؽ املٞجٮ٣ح كا٣يت د٪ؽرج ٨٧ً احلؽكد ا٣يت ي٪ه ٤ٔي٭ة الرشع؛
ح ياإلقبل٩٦ؤًلؽ ث٧ٮصج٫، ٠ؼؽاـ  كًلأٌٔةء يف األػٮة  
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ايح ا٣ٞؿف اخلةمف ٔرش اهلضؿم، ىلع ا٣زتا٦٪ة ثؽ٥ٔ ا٣ٕةمليح، يف ثؽ
احلٞٮؽ اتلةحلح ٗري ا٣ٞةث٤ح لبل٩ذ٭ةؾ كاتلرصؼ كا٣يت ٩ٕذرب٬ة ٨٦ 

 .اإلقبلـو٧ي٥ 
 ًًل/ احلق يف احلياةأو

أ( احليةة ٦ٞؽقح كْل م١ٛٮ٣ح للك إنكةف كيذٕني احلؿص ىلع 
 ال جيٮز إز٬ةؽ األركاح ٨٦ دكف مكٮغ رشيع. ٧ةيذ٭ة ٠ةمح

إنكةف ظؿ٦ذ٫ يف ظيةد٫ كبٕؽ مٮد٫، كقبل٦ح صكؽ  ب( للك
ذؽاء ٤ٔي٭ة.  اإلنكةف مىٮ٩ح كال جيٮز األ

 احلق يف احلؽيث ذاًُيا/
ا ك٣حف ألظؽ أف ي٧ٞٓ ظؿيذ٫ إال ث ( أ  ٧ةيٮدل اإلنكةف ظؿن

 يٞذٌي٫ الرشع. 
يذ٧ذٓ لك ٚؿد كَل مٕت حبٜ ٗري ٝةث٢ ل٤ذرصؼ  ( ب

حيٜ هل  ٧ةقيح، ٠ثةحلؿيح اجلكؽيح كاثلٞةٚيح كاالٝذىةديح كالكية
اتلىؽم بنىت الٮقةا٢ ألم ا٩ذ٭ةؾ هلؾا احلٜ؛ كي٨٧ٌ الرشع ظٜ 

مٕٮب  أكمٕت يٕةين ا٧ٞ٣ٓ ث٤ُت د٥ٔ أٚؿاد آػؿي٨  أكلك ٚؿد 
 أػؿل يف رصا٫ٔ.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

511 

 اة وٌِؿ اتلٍيزي غري امللتٔلأوذاثلًا/ احلق يف املف
يح أكـ الرشع كيذ٧ذٕٮف ثٛؿص ٦تك٦ةاجلةس قٮاقيح أ ( أ
 ٫٤ّ.يح يف ٧ةكبةحل

ا اعدالن ٦ٞةث٢ ٫٤٧ٔ. ( ب  للك إنكةف أف يذٞةىض أصؿن

ال حيؿـ أم إنكةف ٨٦ ٚؿوح ا٢٧ٕ٣ كال يذٕؿض ل٤ذ٧يزي  ( ت
 أكاألو٢  أكال٤ٮف  أكاتلٕؽم اجلكؽم، بكجت املٕذٞؽ ادليين  أك

 ال٤٘ح. أكاجلجف 
 راةًفا/ احلق يف اىفػاىث

حيٜ للك مؼه أف حيْٯ ث٧ٕةم٤ح دذٮاٜٚ ٦ٓ الرشع، ك٦ٓ  ( أ
 .الرشع ٍٚٞ
رتاض ىلع ا٥٤ْ٣؛  حيٜ للك إنكةف ث٢ ( ب جيت ٤ٔي٫ األ
يىيج٫ ٨٦ أذل  ٦ةالٮقةا٢ ا٣يت يك٧ط ث٭ة الرشع يف لك  إىلكال٤ضٮء 

ت دٮص٫ ٦ةكػكةرة ٗري رشٔيح؛ كادلٚةع ٨ٔ ٩ٛك٫ يف كص٫ أم اد٭ة
ـ حم٧١ح مكذ٤ٞح يف أم ٩ـاع ٦ٓ ٦ةإحل٫ كاحلىٮؿ ىلع حمة٧٠ح اعد٣ح أ

 أػؿل.أم ق٤ُةت  أكالك٤ُةت ا٣ٕة٦ح 

يٞٓ ٤ٔي٫ كاصت ادلٚةع ٨ٔ  ٧ةللك إنكةف احلٜ ٠ ( ت
٨ املضذ٧ٓ ٠لك )احلكجح(.  ظٞٮؽ مؼه آػؿ ٔك
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ال يذٕؿض أم إنكةف ل٤ذ٧يزي إذ يؽاٚٓ ٨ٔ احلٞٮؽ  ( ث
 ا٣ٕة٦ح. أكاخلةوح 

يٞٓ ٤ٔي٫ كاصت رٚي اال٩ىيةع  ٧ةللك مك٥٤ احلٜ ٠  ( ج
 ألم أمؿ ٦٪ةؼو ل٤رشع، أينة اكف ٨٦ أوؽرق.

 املطانٍث اىفادىثعامًفا/ احلق يف 
ـ حم٧١ح مكذ٤ٞح ٦ةلك ٦ذ٭٥ ثؿمء ظىت دثجخ إدا٩ذ٫ أ ( أ
 اعد٣ح.
لك ٦ذ٭٥ ثؿمء ظىت دثجخ إدا٩ذ٫ ث٧عة٧٠ح اعد٣ح دؤ٨٦  ( ب

 ٩ةت ال١ٛي٤ح ثةدلٚةع ٔ٪٧.٫ةهل ٚي٭ة لك الٌ

 ٧ةال دٛؿض ٔٞٮبح إال ث٧ٮصت أظاكـ الرشيٕح كذلٟ ث ( ت
يذٮاٜٚ ٦ٓ ٚؽاظح اجلؿـ، ك٦ٓ أػؾ ا٣ْؿكؼ ا٣يت اردست يف ٤ّ٭ة 

ذجةر.  يف األ

ذرب صؿاا٥ إال اأٔل ( ث ؿ ا٣يت ٩ىخ ٤ٔي٭ة الرشيٕح ٧ةال دٕي
ٮح.  ثًٮ

هل كال يذع٢٧ أٚؿاد ٧ةيذع٢٧ لك مؼه املكؤكحلح ٨ٔ أٔ  ( ج
ل٥ يذؽػ٤ٮا بنلك  ٦ةٔذ٫ املكؤكحلح اجل٪ةايح ٠ذةثٕني ةدم أكاعا٤ذ٫ 
 جةرش يف اردسةب اجلؿي٧ح ٩ٛك٭ة.ٗري ٦ أك٦جةرش 
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ا/ احلق يف احل ـً  يث ٌَ اـخغالل الفيػثٍاـاد
يح ًؽ دٕؽيةت الٮٌلالت احل١ٮ٦يح. ٧ةيذ٧ذٓ لك إنكةف حبٜ احل

يف  أكت دٮص٫ إحل٫ ٦ةكال يذٕني ٤ٔي٫ دربيؿ ٩ٛك٫ إال دٚةاعن يف اد٭ة
ينٟ ٚي٭ة ٦٪ُٞينة يف دٮر٫َ جبؿي٧ح.  احلةالت ا٣يت ي

 يث ٌَ اتلفؼيبٍااحل ـاةًفا/ احلق يف
ألم  أكاجلٛيس  أكال جيٮز دٕؿيي أم إنكةف ل٤ذٕؾيت ابلؽين 

ألم ٨٦ أٝةرب٫  أكل٤ذ٭ؽيؽ ثةألذل هل  أك٩ٮع ٨٦ املٕةمبلت املؾ٣ح 
رتاؼ ثةردسةب صؿي٧ح  أككاملٞؿبني ٦٪٫،  إراغ٫٦  أكإصجةرق ىلع األ

 ىلع املٮاٚٞح ىلع ٢٧ٔ يرض ث٧ىةحل٫.
ًِا/ احلق يف مح  لهؽاٌث والفٍفثيث ااذاٌ

للك إنكةف احلٜ يف ادلٚةع ٨ٔ ٠ؿا٦ذ٫ كق٧ٕذ٫ يف كص٫ 
 الت ا٣تن٭ري كاالثزتاز.أكحم أكت ٗري املربرة ٦ةاالٚرتاءات كاالد٭ة

ٔء  حاـًفا/ ضق اليش
ثرل آػؿ إذا دٕؿض لبلًُ٭ةد  إىلللك إنكةف احلٜ يف ال٤ضٮء  ( أ

 ك٬ٮ ظٜ م١ٛٮؿ للك إنكةف ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٔؿ٫ٝ كدي٪٫ كلٮ٫٩ كصجك٫.
املكضؽ احلؿاـ )ثيخ ا املٞؽس( يف م١ح ٬ٮ م٤ضأ  ( ب
 لك مك٥٤.
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 اعرًشا/ ضلٔق األكييات
حيس٥ املجؽأ ا٣ٞؿآين ا٣ٞةا٢ ثػ"ال إ٠ؿاق يف ادلي٨" احلٞٮؽ  ( أ

 ادليجيح لؤل٤ٝيةت ٗري املك٧٤ح.
إذا  ٦ةح أف دٞؿر ياإلقبل٦لؤل٤ٝيةت ادليجيح يف ابلرلاف  ( ب

ة ل٤رشيٕح  ٞن ت يف أف تس٥ كٚ ح يف مؤك٩٭ة املؽ٩يح ياإلقبل٦اك٩خ دٗؿ
ة ٣ٞٮا٩ح٪٭ة اخلةوح. أككالنؼىيح  ٞن  كٚ

 أضػ ـرش/ احلق وواسب امللاركث يف إدارة اللؤون اىفاٌث
ة ألظاكـ الرشيٕح، للك ٚؿد يف املضذ٧ٓ ) ( أ ٞن  ٜ ( احلاأل٦حكٚ

 يف دٞرل الٮّةاٙ ا٣ٕة٦ح.
النٮرل أقةس ا٣ٕبلٝح اإلداريح ثني احل١ٮ٦ح كالنٕت.  ( ب

ة احلٜ يف اػذيةر ظاك٫٦  ٌن ة هلؾا املجؽأ. أككل٤نٕت أي ٞن  إٝةتل٭٥ كٚ
 ذاين ـرش/ احلق يف ضؽيث املفخلػ واىفهؽ والالكم

ال يذٕةرض  ٧ةللك إنكةف احلٜ يف اتلٕجري حبؿيح ٨ٔ رأي٫ ث ( أ
يذٕؿض  ٦ةنرش  أكيح. كال حيٜ ألم اكف نرش امل٪١ؿ ٦ٓ املجةدئ الرشٔ
ثر األكةذيت  أكاإلقةءة  أكحيي ىلع االٚرتاء  ٦ة أكلآلداب ا٣ٕة٦ح 
 ًؽ اآلػؿي٨.
الكيع ل٧٤ٕؿٚح كابلعر ٨ٔ احلٞيٞح ظٜ كٚؿيٌح ىلع  ( ب
 لك مك٥٤.
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رتاض  ٧ةللك مك٥٤ احلٜ ٠ ( ت يٞٓ ٤ٔي٫ كاصت األ
لٮ ٔىن األمؿ الك٤ُح ٦ح ا٧ٞ٣ٓ )٨٧ً أظاكـ الرشيٕح( ظىت أكك٦ٞ

 ا٤ٕ٣ية يف ابلبلد.

ت برشط أال ٦ةال جيٮز ٚؿض ا٣ٞيٮد ىلع نرش امل٤ٕٮ ( ث
يذٕؿض أ٨٦ املضذ٧ٓ ل٤ؼُؿ كأف د٪ٌٮم ٨٧ً إَةر األظاكـ ا٣يت 

٭ة الرشيٕح.  دًٛؿ

٣حف ألظؽ أف ي٢٤ٞ ٨٦ مأف ٦ٕذٞؽات اآلػؿي٨ ادليجيح   ( ج
يٌح حيؿض ًؽ٬ة؛ ٚةظرتاـ منةٔؿ اآلػؿي٨ ٚؿ أكيكؼؿ ٦٪٭ة  أك

 ىلع لك مك٥٤.
 ذاىد ـرش/ احلق يف ضؽيث ادليَ

دٞذٌي٫  ٧ةللك إنكةف احلٜ يف ظؿيح املٕذٞؽ كا٣ٕجةدة ث
 ٦ٕذٞؽاد٫ ادليجيح.

 راةؿ ـرش/ احلق يف امللاركث يف اجلٍفيات 
ٔينة يف ظيةة دلذ٫ٕ٧ ةحيٜ للك إنكةف املنةرًلح ٚؿدينة كدم ( أ

حف املؤقكةت ٔيح كاثلٞةٚيح كالكيةقيح كيف دأق٧ةادليجيح كاالصذ
 كالٮٌلالت ا٣يت دأمؿ ثةملٕؿكؼ كد٪ٓل ٨ٔ امل٪١ؿ.
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دأقحف املؤقكةت ا٣يت  إىلللك إنكةف احلٜ يف الكيع  ( ب
ي٧س٨ يف ٤ّ٭ة اتل٧ذٓ ث٭ؾق احلٞٮؽ. كيذٕني ىلع املضذ٧ٓ كادلك٣ح 
، أف يٮصؽا الرشكط ا٣يت دتيط ل٤٪ةس لك٭٥ ث٪ةء ذاد٭٥ املٕ٪ٮيح.  اع٦حن

 اًلكخصادي واحللٔق اجلاكئث ـِّعامؿ ـرش/ اجلؾام 
ة ثةحلٜ يف  ( أ ٕن ٨٦ اجلةظيح االٝذىةديح، يذ٧ذٓ ا٣برش دمي

االقذٛةدة ٨٦ ٚٮااؽ ا٣ُجيٕح كمٮارد٬ة؛ ٚٔل ثؿٌلت أقج٘٭ة ا 
 ملى٤عح اجلجف ا٣برشم ٠لك.

ة ألظاكـ  ( ب ٞن ة أف يسكجٮا رزٝ٭٥ كٚ ٕن حيٜ ل٤برش دمي
 الرشيٕح.

 امل١٤يح، للك إنكةف احلٜ يف اتل٤٧ٟ كاالمرتاؾ يف ( ت
يىت يف اخلري  ٧ةكدٕذرب م١٤يح ادلك٣ح بلٕي املٮارد االٝذىةديح ث

 ا٣ٕةـ رشٔيح.

ني ث ( ث ٪يةء املذرٔب ـء ٨٦ زؿكات اأٗل  ٧ةل٤ٛٞؿاء ظٜ يف ص
ة ل٤رشيٕح. ٞن  حيؽدق ٝة٩ٮف الـٌلة ا٣يت دٛؿض كجتىب كٚ

يىت يف مى٤عح  ٦ةتكذ٢٧ٕ كقةا٢ اإل٩ذةج لك٭ة يف   ( ج
يكةء اقذٕ أكد٭٢٧ ( ٠لك، كال األ٦حاملضذ٧ٓ )  هلة.٧ةي

يح ةتْؿ الرشيٕح، كب٭ؽؼ دٕـيـ اتلٮازف االٝذىةدم كمح ( ح
رقةت ٗري امل٪ُٞيح كاملٞيؽة ٧ةاملضذ٧ٓ ٨٦ االقذ٘بلؿ، االظذاكر كامل
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 ل٤ذضةرة كالؿبة كاإل٠ؿاق ىلع إثؿاـ ا٣ٕٞٮد كنرش ادلاعيةت امل٤٤ٌح.
( األ٦ح)األننُح االٝذىةديح ٦ذةظح رشط أال درض ث٧ىة٣ط املضذ٧ٓ 

 ح.ياإلقبل٦ف٢ ثةلرشيٕح كا٣ٞي٥  أك
 يث امليهيثاـادس ـرش/ احلق يف مح

ال جيٮز ٩ـع امل١٤يح إال لرضكرات امل٪ٕٛح ا٣ٕة٦ح ك٦ٞةث٢ 
 دٕٮيي اعدؿ.

 ل وكؽاٌخًٍٓاطاع اىفأوـاةؿ ـرش/ 
ا٢٧ٕ٣ كا٣ٕةم٢ ك٬ٮ ال حيي املك٧٤ني ىلع ٦ٕةم٤ح  اإلقبلـحيرتـ 

ة. ٚة٣ٕةم٢ ال يذ٧ذٓ حبٜ احلىٮؿ ؿ ثٕؽؿ ٚعكت ث٢ ثسؿـ ٧ةا٣ٕ ٌن أي
ة ٌن  الؿاظح كا٣رتٚي٫. ىلع رادج٫ امل١تكت ٚٮرنا ٚعكت ث٢ حيٜ هل أي

 يعٍان اًلسخٍاذاٌَ ـرش/ احلق يف الظ
لك كاملكس٨ كامل٤بف ةللك إنكةف احلٜ يف احلىٮؿ ىلع امل

كاتل٤ٕي٥ كالؿاعيح الىعيح يف ظؽكد اإلماك٩ةت املذةظح. كيذٕني ىلع 
ة ٔ٪ؽاملضذ٧ٓ ك يذ٤ٕٜ األمؿ  ٦ةادلك٣ح أف يٕذربا ذلٟ مٮصجنة ػىٮون

 داا٥. أكا٣ٕةصـي٨ ٨ٔ إاع٣ح أ٩ٛك٭٥ بكجت ٢ُٔ مؤٝخ  ةألٚؿادث
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 حاـؿ ـرش/ احلق يف حأـيؿ اعئيث
للك إنكةف احلٜ يف الـكاج كدأقحف أرسة كدؿبيح أَٛةهل  ( أ

ة دلي٪٫ كدٞةحلؽق كزٞةٚذ٫. يذ٧ذٓ لك ٨٦ الـكصني ث٭ؾق احلٞٮؽ  ٞن كٚ
 دٞٓ ٤ٔي٫ املٮصجةت ا٣يت د٪ه ٤ٔي٭ة أظاكـ الرشيٕح. ٧ةكاال٦ذيةزات ٠
 حيٜ للك ٨٦ الـكصني اتل٧ذٓ ثةظرتاـ اآلػؿ كدٞؽيؿق. ( ب

الدق ٨٧ً أكىلع الؿص٢ ٔتء اإل٩ٛةؽ ىلع زكصذ٫ ك ( ت
 إماك٩يةد٫.

ؿع يف ٠٪ٙ كادلي٫، كحيْؿ  ( ث للك ٢َٛ احلٜ يف أف يرٔت
٤٭٥ أٔجةء ٝؽ تٮؿ دكف ت٧ي أكا٢٧ٕ٣ يف ق٨ ٦ج١ؿة  إىلالد كدٚٓ األ

 د٤عٜ ث٭٥ الرضر. أك٧٩ٮ٥٬ الىعيط 

، ٨ٔ كاصجةد٭٥ جتةق ٦ةيف ظةؿ فٌل األثٮي٨، لكجت   ( ج
 أَٛةهل٥، دٞٓ ىلع ادلك٣ح مكؤكحلح ا٣ٞيةـ ث٭ة، كىلع ٩ٛٞذ٭ة اخلةوح.

دم كىلع ا٣ٕ٪ةيح ةحيٜ للك إنكةف احلىٮؿ ىلع ادل٥ٔ امل  ( ح
ـق، كلؤلثٮي٨ ظٞٮٝ٭يح ٨٦ اعا٤ذ٫ يف َٛٮتل٫، ك٬ؿ٫٦ ٧ةكاحل ض  ٧ةٔك

 يح.٧ةدم كا٣ٕ٪ةيح كاحلةثةدل٥ٔ امل ٧ةىلع أث٪ةا٭

لؤلـ احلٜ يف احلىٮؿ ىلع االظرتاـ كا٣ٕ٪ةيح كاملكةٔؽة ٨٦   ( خ
 (.األ٦حٝج٢ ا٣ٕةا٤ح كاهليبةت ا٣ٕة٦ح يف املضذ٧ٓ )
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٨٧ً األرسة، يذٞةق٥ الؿصةؿ كا٣جكةء كاصجةد٭٥  ( د
ة ل٤ضجف كاملٮا٬ت كامليٮ ٞن ؿ ا٣ُجيٕيح ظؿيىني ىلع كمكؤكحلةد٭٥ كٚ

 الد٥٬ كأٝةرب٭٥.أكادلكاـ ىلع مكؤكحلةد٭٥ جتةق 

يك٤ت أم إنكةف ال ( ذ يذ٥ إ٠ؿاق أم إنكةف ىلع الـكاج كال ي
 دذٕؿض لبل٩ذٞةص. أكمؼىيذ٫ ا٣ٞة٩ٮ٩يح بكجت الـكاج 

 ضلٔق املؽأة املزتوسث ـرشون/
 حيق للك امؽأة ٌزتوسث/

 ا٣ٕحل يف ابليخ اذلم يُٞ٪٫ زكص٭ة؛ ( أ
٬ٮ رضكرم تلٕحل ظيةة ٠ؿي٧ح ال  ٦ةاحلىٮؿ ىلع لك  ( ب

د٢ٞ مأ٩نة ٨ٔ ظيةة زكص٭ة كاحلىٮؿ، يف ظةؿ ا٣ُبلؽ، كَٮاؿ ٚرتة 
٨٧ إماك٩يةت زكص٭ة، ىلع اجلٛٞح هلة كلؤل الد اذلي٨ دؿاع٥٬، كا٣ٕؽة ًك

ٕ٭ة امل  يل كماكقج٭ة كأمبل٠٭ة؛ةث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ًك

٤َت اخل٤ٓ كاحلىٮؿ ٤ٔي٫ ٨٧ً أظاكـ الرشيٕح ك٬ٮ  ( ت
 ظٞ٭ة يف ٤َت ا٣ُبلؽ يف املعةز٥؛  إىلظٜ يٌةؼ 

الد٬ة كأٝؿبةا٭ة أكاحلىٮؿ ىلع إرث زكص٭ة كأ٤٬٭ة ك ( ث
ة ل٤رشع؛  ٞن  اآلػؿي٨ كٚ
زكص٭ة الكةثٜ، ثٕؽ ا٣ُبلؽ، ىلع رسيح أم  أكق( ظٛةظ زكص٭ة 
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أف ي٤عٜ ث٭ة  ت ٝؽ يسٮف ا٠تنٛ٭ة ٔ٪٭ة، ك٨٦ مأف ٠نٛ٭ة٦ة٤ٕ٦ٮ
زكص٭ة  أكيذ٤ٕٜ ثـكص٭ة  ٦ةز٤ح يف ةالرضر. كدٞٓ ٤ٔي٭ة مكؤكحلح مم

 الكةثٜ.

رشون/ احلق يف اتلفييً  ضادي ـو
ة ٣ٞؽراد٫ ا٣ُجيٕيح؛ ( أ ٞن  للك مؼه احلٜ يف اتل٤ٕي٥ كٚ

حيٜ للك إنكةف أف خيذةر حبؿيح ٦٭٪ذ٫ كيُٮر مٮا٬ج٫  ( ب
 ا٣ُجيٕيح.

رشون/ احلق يف الرسيث  ذاين ـو
 حلٜ يف احلٛةظ ىلع ػىٮويذ٫.للك إنكةف ا

رشون/ احلق يف ضؽيث اتلِلو والفكَ  ذاىد ـو

ا  ( أ  ٦ة٬ٮ أ٦ح إقبل٦يح ثس٢  اإلقبلَلأف ا٣ٕةل٥  إىل٩ْؿن
ح ياإلقبل٦ل٤لك٧ح ٨٦ ٦ٕىن، حيٜ للك مك٥٤ اتل٪٢ٞ حبؿيح يف ابلرلاف 

 ثح٪٭ة؛  ٦ةكيف 
ي٭ضؿ  أكجيرب ىلع ٦٘ةدرة ثرلق  أكال يسؿق أم إنكةف  ( ب

 ٦٪٫ دٕكٛينة ك٨٦ دكف أم مكٮغ رشيع.
 مالضؾات حففرييث 
يف اجله امل١ذٮب أٔبلق ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف، كبةقتس٪ةء  (1
 صت الكيةؽ ٗري ذلٟ،أكإذا  ٦ة
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الؿص٢ كاملؿأة ىلع ظؽ  إىلأ( ينري مى٤ُعة "اإلنكةف" ك"ا٣ٛؿد" 
 قٮاء.

ب( "الرشيٕح" ْل املجةدئ لك٭ة ٦ٞذُٛح ٨٦ ا٣ٞؿآف كالك٪ح 
ة ل٫ٞٛ٤  ٞن  .اإلقبلَلكأم رشاآ أػؿل ثٮقةا٢ وةحلح كٚ

بلف 2 ( يٞةث٢ الكن ٨٦ ظٞٮؽ اإلنكةف املؽرصح يف ٬ؾا اإٔل
 مٮصجةت ٦٪ةقجح.

رقح احلٞٮؽ املنةر إحل٭ة أٔبلق كاتل٧ذٓ ث٭ة، ة( يف إَةر مم3
٭ة الرشيٕح ث٭ؽؼ مح رتاؼ ةيذٞيؽ النؼه ثةحلؽكد ا٣يت دًٛؿ يح األ

كظؿيةد٭٥ كاظرتا٦٭ة كاال٣زتاـ ثةألػبلؽ الٮاصت حبٞٮؽ اآلػؿي٨ 
 ( ٠لك.األ٦حكاجلْةـ ا٣ٕةـ كقبل٦ح املضذ٧ٓ )

 
 كائٍث املصػيطات اىفؽبيث

 أك٢ٕٚ  أكرد ٨ٔ الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔي٫ كق٥٤ ٨٦ ٝٮؿ ٦ةك –الك٪ح 
 دٞؿيؿ.

٨٦ خي٤ٙ اجل . أك٬ٮ اذلم حيس٥ ا٣برشيح  -اخل٤يٛح  
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ح  ياإلقبل٦مؿاٝجح الك٤ٮؾ ا٣ٕةـ  كْل ص٭ح دةثٕح لرلك٣ح   -احلكجح
مٮرق ث٧ؿاٝجح كتك٭ي٢ دُجيٜ املٕةيري الىعيعح ل٤ك٤ٮؾ ا٣ٕةـ. ٦ة

ا٣ٛؿص  إظؽل٠ٮ٩٭ة  إىلكاحلكجح تن٢٧ املؿاٝجح ا٣ٕة٦ح ثةالًةٚح 
اذلي٨ يكٕٮف ل٤ىبلح ٨٦ ػبلهلة. األٚؿادلبلمؼةص   

ا٢٧ٕ٣ احلك٨. –املٕؿكؼ   

ا٢٧ٕ٣ ا٣ٞجيط. -امل٪١ؿ  

ـء ٨٦ امل –الـٌلة   اإلقبلـ أرٌلف إظؽلؿ يٛؿض ث٘يح دُي٭ؿق ك٬ٮ ةص
ح ىلع املك٧٤ني.  اخل٧ف املٛؿًك

امل٤ُٞح  أكْل ا٣ٛرتة ا٣يت دٌٞي٭ة املؿأة املذٮىف ٔ٪٭ة زكص٭ة  -ا٣ٕؽة
 ٝج٢ أف حيٜ هلة الـكاج مؿة اػؿل. 

٬ٮ ٝيةـ املؿأة ث٤ُت ا٣ُبلؽ ٨٦ زكص٭ة. -اخل٤ٓ  

يف أحنةء ا٣ٕةل٥. اإلقبلَلاملضذ٧ٓ  -حياإلقبل٦ األ٦ح  

.اإلقبلَلا٣ٞة٩ٮف  -الرشيٕح  
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َؽاِسؿ ٍَ  ال

 )ميطٔؽث/ تلري احلؽوف ملٔطٔاعت الهخاب(

   ۳2اؽة، آيح ةٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة امل -1  . أ

 د، كا٣رت٦ؾم، كا٣جَّكةيئأكركاق مك٥٤، كأثٮد  -2
 ظؽير رشيٙ ركاق ابلؼةرم  -۳

 ابلؼةرم كمك٥٤ظؽير رشيٙ ركاق  -4  . ب

 ٝةهل أ٦ري املؤ٦٪ني ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ةمم -5 

 41ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة النٮرل، آيح  -6 
     41ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة احلش، آيح  -۷

 ملسو هيلع هللا ىلص ؿقٮؿ ال٨٦ ػُجح الٮداع  -۸  . ت

د، كا٣رت٦ؾم، أكظؽير رشيٙ ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤، كأثٮ د -۹
 كا٣جكةيئ

 ملسو هيلع هللا ىلص رقٮؿ ا٨٦ ػُجح أيب ثسؿ الىؽيٜ ػ٤يٛح  -1۰
 ملسو هيلع هللا ىلص ؿقٮؿ ال٨٦ ػُجح الٮداع  -11
 1۹ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة األظٞةؼ، آيح  -12
 ظؽير رشيٙ، ركاق أمحؽ -1۳
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 15ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة امل٤ٟ، آيح  -14
 8-7ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة الـلـ٣ح، آيتني  -15

 59ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة ا٣جكةء، آيح  -16  . ث

 49اؽة، آيح ةٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة امل -17
 148ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة ا٣جكةء، آيح  -18
 ظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤، كا٣رت٦ؾم -19
 ظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤ -20
 د، كا٣رت٦ؾم، كا٣جكةيئأكظؽير رشيٙ، ركاق مك٥٤، كأثٮ د -21
د، أكظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤، كأثٮ د -22

 كا٣رت٦ؾم، كا٣جكةيئ
 د، كا٣رت٦ؾمأكق أثٮ دظؽير رشيٙ، ركا -23
د، أكظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤، كأثٮ د -24

 كا٣رت٦ؾم، كا٣جكةيئ
 ظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم  -25

 ظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤ -26  . ج

 15ٝؿآف ٠ؿي٥، قٮرة اإلرساء، آيح   -27
ـاب، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -28  5آيح  األظ
 6 آيح احلضؿات، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -29
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 28آيح  اجلض٥، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -30
 229آيح  ابلٞؿة، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -31
 ركاق ابلي٭ٌف، كاحلةز٥ رشيٙ، ظؽير -32
 15آيح  اإلرساء، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -33
 21آيح  ا٣ُٮر، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -34
 79آيح  يٮقٙ، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -35

 58آيح  األظـاب، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -36  . ح

د، أكظؽير رشيٙ، ركاق ابلؼةرم، كمك٥٤، كأثٮ د -37  . خ
 كا٣رت٦ؾم، كا٣جكةيئ

 ص٦٫ةركاق ث٨  رشيٙ، ظؽير -38

 ملسو هيلع هللا ىلص ؿقٮؿ ال الٮداع ػُجح ٨٦ -3۹ . د

  12آيح  احلضؿات، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -40
 11آيح  احلضؿات ، قٮرة ٠ؿي٥، ٝؿآف -41
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5امليطق ركً   

 اإلـالمإـالن اىلاْؽة حللٔق اإلنفان يف 
اتلةقٓ ٔرش لٮزراء اخلةرصيح )دكرة  اإلقبلَلإف املؤد٧ؿ 

الكبلـ كاتلاك٢ٚ كاتل٪٧يح( امل٪ٕٞؽ يف ا٣ٞة٬ؿة جب٧٭ٮريح مرص 
 5 -يٮحلٮ 31 ـهاملٮاٜٚ ) 1411حمؿـ  14 -9ا٣ٕؿبيح، يف ا٣ٛرتة ٨٦ 

 ـ(1990أٗكُف 
ثةٔذجةرق ػ٤يٛح ا يف  اإلقبلـإذ يؽرؾ ماك٩ح اإلنكةف يف 

 األرض؛
، اإلقبلـظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف  كإذ يٞؿ ثأ٧٬يح إوؽار كزيٞح

ٌةء يف خمذ٤ٙ دلةالت احليةة؛  ليك تكرتمؽ ث٭ة ادلكؿ اأٔل
كبٕؽ أف ا٤َٓ ىلع مؿاظ٢ إٔؽاد مرشكع ٬ؾق الٮزيٞح كىلع 

 ٩ح ا٣ٕة٦ح يف ٬ؾا النأف؛٦ة٦ؾ٠ؿة األ
ع جل٪ح اخلرباء ا٣ٞة٩ٮ٩حني اذلم ٧ةكبٕؽ أف ا٤َٓ ىلع دٞؿيؿ اصذ

 ـ؛1989ديك٧رب  28إيل  26 ا٩ٕٞؽ ىف َ٭ؿاف يف ا٣ٛرتة ٨٦
يٮاٜٚ ىلع إوؽار إٔبلف ا٣ٞة٬ؿة ظٮؿ ظٞٮؽ اإلنكةف يف 

ٌةء يف دلةؿ ظٞٮؽ  اإلقبلـ اذلم ينلك إرمةدات اع٦ح لرلكؿ اأٔل
 اإلنكةف.
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 ادليتاسث
ا لرلكر احلٌةرم كاتلةرييخ لؤل٦ح  ح ا٣يت ص٤ٕ٭ة ياإلقبل٦دأكيؽن

٩ح ربُخ ادل٩ية رزخ ا٣برشيح ظٌةرة اعمليح ٦ذٮازأكا ػري أ٦ح 
 األ٦حيؿىج أف دٞٮـ ث٫ ٬ؾق  ٦ةف، ك٧ةثةآلػؿة كدمٕخ ثني ا٥٤ٕ٣ كاإلي

احلٮـ هلؽايح ا٣برشيح احلةاؿة ثني اتليةرات كاملؾا٬ت املذ٪ةٌٝح 
 ديح املـ٦٪ح.ةكدٞؽي٥ احل٤ٮؿ ملنالكت احلٌةرة امل

كمكة٧٬ح يف اجل٭ٮد ا٣برشيح املذ٤ٕٞح حبٞٮؽ اإلنكةف ا٣يت 
٨٦ االقذ٘بلؿ كاالًُ٭ةد، كد٭ؽؼ إيل دأكيؽ  يذ٫ةد٭ؽؼ إيل مح

 ح.ياإلقبل٦ظؿيذ٫ كظٞٮ٫ٝ يف احليةة ال١ؿي٧ح ا٣يت دذٜٛ ٦ٓ الرشيٕح 
دم ةكزٞح ٦٪٭ة ثأف ا٣برشيح ا٣يت ث٤٘خ يف ٦ؽارج ا٥٤ٕ٣ امل

ا، ال دـاؿ، كقتجٌف يف ظةصح  ين ٧ةقح إيل ق٪ؽ إي٦ةمأ٩نة ثٕيؽن
 حلٌةرد٭ة، كإيل كازع ذايت حيؿس ظٞٮٝ٭ة.

ـء  اإلقبلـ٩نة ثأف احلٞٮؽ األقةقيح كاحلؿيةت ا٣ٕة٦ح يف ٧ةكإي ص
صـاينة،  أك٨٦ دي٨ املك٧٤ني ال ي٤٧ٟ أظؽ بنلك ٦جؽيئ دُٕي٤٭ة لكينة 

جتة٤٬٭ة يف أظاكـ إهليح دس٤يٛيح أ٩ـؿ ا ث٭ة ٠ذج٫،  أكػؿٝ٭ة  أك
يح ٧ةكصةءت ث٫ الؿقةالت الك ٦ةكبٕر ث٭ة ػةد٥ رق٫٤ كد٥٧ ث٭ة 

ا يف ادلي٨  أكهلة ٧ة٭ة ٔجةدة، كإ٬كأوجعخ راعيذ ا٣ٕؽكاف ٤ٔي٭ة ٦٪١ؿن
مكؤك٣ح ٔ٪٭ة ثةتلٌة٨٦،  األ٦حكَل إنكةف مكؤكؿ ٔ٪٭ة ث٧ٛؿدق، ك
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ٌةء يف ٦٪٧ْح املؤد٧ؿ  دأقحكة يلع ذلٟ  اإلقبلَلكأف ادلكؿ اأٔل
 يٌل/ ٦ةد٨٤ٕ 

 0دة اامل
ا٣برش دميٕة أرسة كاظؽة دمٕخ ثح٪٭٥ ا٣ٕجٮديح  كاجلجٮة  -أ
كف يف أو٢ ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح كيف أو٢ أكيٓ اجلةس ٦تكآلدـ كدم

ال٤٘ح  أكال٤ٮف  أكاتللكيٙ كاملكؤكحلح دكف د٧يزي ثح٪٭٥ بكجت ا٣ٕؿؽ 
ٓ االصذ أكء الكيةيس ٧ةاال٩ذ أكاملٕذٞؽ ادليين  أكاجلجف  أك يع ٧ةالًٮ
ذجةرات. كأف ا٣ٕٞيؽة الىعيعح ْل الٌ أك ف جل٧ٮ ٧ةٗري ذلٟ ٨٦ األ

 يلع َؿيٜ دسةم٢ اإلنكةف.٬ؾق ال١ؿا٦ح 
أف اخل٤ٜ لك٭٥ ٔيةؿ ا كأف أظج٭٥ إحل٫ أ٩ٕٛ٭٥ ٣ٕيةهل  -ب

 كأ٫٩ ال ٢ٌٚ ألظؽ ٦٪٭٥ يلع اآلػؿ إال ثةتلٞٮل كا٢٧ٕ٣ الىة٣ط.
 3دة اامل
 األٚؿاداحليةة ٬جح ا كْل م١ٛٮ٣ح للك إنكةف، كيلع  - أ

ٮز يح ٬ؾا احلٜ ٨٦ لك أذؽاء ٤ٔي٫، كال جيةكاملضذ٧ٕةت كادلكؿ مح
 إز٬ةؽ ركح دكف ٦ٞذي رشيع.

حيؿـ ال٤ضٮء إيل كقةا٢ دٛيض إيل إٚ٪ةء احلججٮع  - ب
 ا٣برشم.
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مةء ا  ٦ة إىلاملعةْٚح يلع اقذ٧ؿار احليةة ا٣برشيح  - ت
 كاصت رشيع.

ذؽاء  - ث قبل٦ح صكؽ اإلنكةف مىٮ٩ح، كال جيٮز األ
ال جيٮز املكةس ث٭ة ث٘ري مكٮغ رشيع، كدس٢ٛ ادلك٣ح  ٧ة٤ٔي٭ة، ٠

 .يح ذلٟةمح
 
 2دة اامل
امل٪ةزاعت املك٤عح، ال جيٮز ٝذ٢  أكيف ظة٣ح اقذؼؽاـ ا٣ٞٮة  - أ

٨٦ ال منةرًلح هل٥ يف ا٣ٞذةؿ اكلنيغ كاملؿأة كا٢ُٛ٣، كل٤ضؿيط 
ل كلؤلقري أف ي٥ُٕ كيؤكل كيسىس، أككاملؿيي احلٜ يف أف يؽ

ع األرس ٧ةكحيؿـ اتل٧سي٢ ثة٣ٞذًل، كجيت دجةدؿ األرسل كدبليق اصذ
 ّؿكؼ ا٣ٞذةؿ.ا٣يت ٚؿٝذ٭ة 
 أكإدبلؼ الـرع كالرضع  أكال جيٮز ُٝٓ النضؿ  - ب

 ٗري ذلٟ. أكنكٙ  أكفؿيت املجةين كاملجنآت املؽ٩يح ل٤ٕؽك ثٞىٙ 
 9دة اامل

للك إنكةف ظؿ٦ذ٫ كاحلٛةظ يلع ق٧ٕذ٫ يف ظيةد٫ كبٕؽ مٮد٫ 
 ٫٩ ك٦ؽٚ٪٧.٫ةيح صسةكيلع ادلكؿ كاملضذ٧ٓ مح
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 5دة اامل
األرسة ْل األقةس يف ث٪ةء املضذ٧ٓ، كالـكاج أقةس  - أ

دسٮي٪٭ة كل٤ؿصةؿ كا٣جكةء احلٜ يف الـكاج كال تٮؿ دكف د٧ذٕ٭٥ 
 اجلجكيح. أكال٤ٮف  أكث٭ؾا احلٜ ٝيٮد ٦جنؤ٬ة ا٣ٕؿؽ 

ـ الـكاج كدحكري ٦ةيلع املضذ٧ٓ كادلك٣ح إزا٣ح ا٣ٕٮااٜ أ - ب
 يح األرسة كراعيذ٭ة.ةقج٫٤ كمح
 1دة اامل
يح ل٤ؿص٢ يف ال١ؿا٦ح اإلنكة٩يح، كهلة ٨٦ احلٜ كأاملؿأة مك - أ
حلح ة٤ٔي٭ة ٨٦ الٮاصجةت كهلة مؼىيذ٭ة املؽ٩يح كذ٦ذ٭ة امل ٦ة٦س٢ 

 املكذ٤ٞح كظٜ االظذٛةظ ثةق٧٭ة كنكج٭ة.
األرسة كمكؤكحلح  الؿص٢ ٔتء اإل٩ٛةؽ ىلع ىلع - ب
 راعيذ٭ة.

 7دة اامل
للك ٢َٛ ٔ٪ؽ كالدد٫ ظٜ يلع األثٮي٨ كاملضذ٧ٓ كادلك٣ح  - أ
جتت  ٧ةديح كالىعيح كاألدثيح ٠ةاحلٌة٩ح كا٣رتبيح كالؿاعيح امل يف
 ٔ٪ةيح ػةوح. ٧ةيح اجل٪ني كاألـ كإُٔةؤ٬ةمح
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لآلثةء ك٨٦ حي٧١٭٥، احلٜ يف اػذيةر ٩ٮع ا٣رتبيح ا٣يت  - ب
الد٥٬ ٦ٓ كصٮب مؿااعة مى٤عذ٭٥ كمكذٞج٤٭٥ يف ًٮء كيؿيؽكف أل

 ا٣ٞي٥ األػبلٝيح كاألظاكـ الرشٔيح.

ذكي٭٥  كلؤلٝةرب ظٜ ىلع ٧ةث٪ةء ظٞٮٝ٭األ لؤلثٮي٨ يلع - ت
 ألظاكـ الرشيٕح. كٚٞةن 

 1دة اامل
للك إنكةف اتل٧ذٓ ثأ٤٬يذ٫ الرشٔيح ٨٦ ظير اإللـاـ كاال٣زتاـ، 

 ا٩ذٞىخ ٝةـ كحل٫ ٦ٞة٫٦. أككإذا ٚٞؽت أ٤٬يذ٫ 
 
 9دة اامل
٤َت ا٥٤ٕ٣ ٚؿيٌح، كاتل٤ٕي٥ كاصت يلع املضذ٧ٓ كادلك٣ح  - أ

٤ي٭ة دأ٦ني قج٫٤ ككقةا٫٤  ٫ ث٧ةًكٔك حيٜٞ مى٤عح  ٧ةف د٪ٔٮ
كظٞةاٜ ال١ٮف  اإلقبلـاملضذ٧ٓ، كيتيط لئلنكةف ٦ٕؿٚح دي٨ 

 كتكؼري٬ة خلري ا٣برشيح.
٨٦ ظٜ لك إنكةف يلع مؤقكةت ا٣رتبيح كاتلٮصي٫  - ب

ري٬ة أف د٢٧ٕ  بلـ ٗك  ىلعاملؼذ٤ٛح ٨٦ األرسة كاملؽرقح كأص٭ـة اإٔل
از٩ح د٪ِل مؼىيذ٫ دؿبيح اإلنكةف ديجينة كد٩يٮينة دؿبيح ٦ذاكم٤ح ٦ذٮ

 يذ٭ة.ة٫٩ ثة كاظرتا٫٦ ل٤عٞٮؽ كالٮاصجةت كمح٧ةكدٕـز إي
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 01دة اامل
رقح أم لٮف ٨٦ اإل٠ؿاق ة٬ٮ دي٨ ا٣ُٛؿة، كال جيٮز مم اإلقبلـ

 أكدي٨ آػؿ  إىلص٭٫٤ يلع د٘يري دي٪٫  أكٚٞؿق  اقذ٘بلؿ أكاإلنكةف  ىلع
 اإلحلةد. إىل

 00دة اامل
ا، ك٣حف ألظؽ أف يكذٕجؽق  - أ  أكيؾهل  أكيٮدل اإلنكةف ظؿن
 .إىلذ٫٤٘، كال ٔجٮديح ٣٘ري ا دٕيك أكيٞ٭ؿق 

ر بنىت أ٩ٮا٫ٔ كبةٔذجةرق ٨٦ أقٮأ أ٩ٮاع ٧ةاالقذٕ - ب
مؤًلؽا، كل٤نٕٮب ا٣يت دٕة٩ي٫ احلٜ الاكم٢  ٧ةاالقذٕجةد حمؿـ تؿي

دميٓ ادلكؿ كالنٕٮب كاصت  كىلعل٤ذعؿر ٦٪٫ كيف دٞؿيؿ املىري، 
االظذبلؿ،  أكر ٧ةاجلرصة هلة يف ٠ٛةظ٭ة تلىٛيح لك أماكؿ االقذٕ

ظ بنؼىيذ٭ة املكذ٤ٞح كالكيُؿة كجل٧يٓ النٕٮب احلٜ يف االظذٛة
 زؿكاد٭ة كمٮارد٬ة ا٣ُجيٕيح. ىلع

، كلؤلٝةرب ظٜ يلع ذكي٭٥ ٧ةاألث٪ةء ظٞٮٝ٭ لؤلثٮي٨ ىلع - ت
ة ألظاكـ الرشيٕح. ٞن  كٚ

 03دة اامل
للك إنكةف احلٜ يف إَةر الرشيٕح يف ظؿيح اتل٪٢ٞ، كاػذيةر 
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 إىلص٭ة، كهل إذا اًُ٭ؽ ظٜ ال٤ضٮء ػةر أكحم٢ إٝة٦ذ٫ داػ٢ ثبلدق 
ل٥  ٦ة٦٪٫ ٦ةابلرل اذلم جلأ إحل٫ أف جيريق ظىت يج٫٘٤  ثرل آػؿ، كىلع

 يس٨ قجت ال٤ضٮء اٝرتاؼ صؿي٧ح يف ٩ْؿ الرشع.
 
 02دة اامل

كاملضذ٧ٓ للك ٝةدر ٤ٔي٫، كلئلنكةف  ا٢٧ٕ٣ ظٜ دس٫٤ٛ ادلك٣ح
دذعٜٞ ث٫ مى٤عذ٫ كمى٤عح  ةظؿيح اػذيةر ا٢٧ٕ٣ البلاٜ ث٫ مم

٩ةت ٧ةاملضذ٧ٓ، كل٤ٕةم٢ ظ٫ٞ يف األ٨٦ كالكبل٦ح كيف اكٚح الٌ
 أكإ٠ؿا٫٬  أكال يُي٫ٞ  ٧ةٔيح األػؿل. كال جيٮز دس٤ي٫ٛ ث٧ةاالصذ

أف  -كاأل٩ىثدكف د٧يزي ثني اذل٠ؿ - اإلرضار ث٫، كهل أكاقذ٘بلهل 
ا اعدالن ٦ٞةث٢ ٫٤٧ٔ دكف دأػري كهل االصةزات كا٣ٕؤل ات كيذٞةىض أصؿن

كا٣ٛؿكٝةت ا٣يت يكذعٞ٭ة، ك٬ٮ ٦ُة٣ت ثةإلػبلص كاإلدٞةف، كإذا 
ؿ كأوعةب ا٢٧ٕ٣ ًٕٚل ادلك٣ح أف دذؽػ٢ ٣ٛي ا٣زناع ٧ةاػذ٤ٙ ا٣ٕ

ـاـ ثة٣ٕؽؿ دكف تزي.  كرٚٓ ا٥٤ْ٣ كإٝؿار احلٜ كاإلل
 
 09دة اامل
 أكٗل  أككةف احلٜ يف ال١كت املرشكع، دكف اظذاكر لئلن

ا. أكإرضار ثةجلٛف   ثة٣٘ري، كالؿبة مم٪ٮع مؤًلؽن
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 05دة اامل
للك إنكةف احلٜ يف اتل٤٧ٟ ثة٣ُؿؽ الرشٔيح، كاتل٧ذٓ حبٞٮؽ  - أ
املضذ٧ٓ، كال جيٮز ٩ـع  أك األٚؿادث٘ريق ٨٦  أكال يرض ث٫  ٧ةامل١٤يح ث

 امل١٤يح إال لرضكرات امل٪ٕٛح ا٣ٕة٦ح ك٦ٞةث٢ دٕٮيي ٚٮرم كاعدؿ.
 تؿـ مىةدرة األمٮاؿ كظضـ٬ة إال ث٧ٞذىض رشيع. - ب
 01دة اامل

األديب  أكللك إنكةف احلٜ يف اال٩ذٛةع ثس٧ؿات إ٩ذةص٫ ا٤ٕ٣ِل 
ا٣ٕةاؽة  حلحةاألدثيح كامل يح مىةحل٫ةاتلٞين. كهل احلٜ يف مح أكا٣ٛين  أك

 أف يسٮف ٬ؾا اإل٩ذةج ٗري ٦٪ةؼ ألظاكـ الرشيٕح. هل ىلع
 07دة اامل
للك إنكةف احلٜ يف أف يٕحل ثحبح ٩ْيٛح ٨٦ املٛةقؽ  - أ
ببح األػبلٝيح د١٧٪٫ ٨٦ ث٪ةء ذاد٫ ٦ٕ٪ٮينة، كىلع املضذ٧ٓ كادلك٣ح ككاأل

 أف يٮٚؿا هل ٬ؾا احلٜ.
للك إنكةف ىلع دلذ٫ٕ٧ كدكتل٫ ظٜ الؿاعيح الىعيح  - ب

ٔيح ثذ٭يبح دميٓ املؿاٜٚ ا٣ٕة٦ح ا٣يت تذةج إحل٭ة يف ظؽكد ٧ةاالصذك
 اإلماك٩ةت املذةظح.
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دس٢ٛ ادلك٣ح للك إنكةف ظ٫ٞ يف ٔحل ٠ؿي٥ حيٜٞ هل  - ت
لك كامل٤بف كاملكس٨ ةـ ٠ٛةيذ٫ كًلٛةيح ٨٦ يٕٮهل، كين٢٧ ذلٟ امل٧ةد

 كاتل٤ٕي٥ كا٣ٕبلج كقةاؿ احلةصةت األقةقيح.
 01دة اامل
يف أف يٕحل آ٦٪نة ىلع ٩ٛك٫ كدي٪٫ كأ٫٤٬ للك إنكةف احلٜ  - أ
٫ ك ًؿ  هل.٦ةٔك
لئلنكةف احلٜ يف االقذٞبلؿ بنؤكف ظيةد٫ اخلةوح يف  - ب

الؿٝةثح ٤ٔي٫  أكهل كادىةالد٫، كال جيٮز اتلضكف ٦ةمك١٪٫ كأرسد٫ ك
 يذ٫ ٨٦ لك دؽػ٢ دٕكيف.ةق٧ٕذ٫، كجتت مح إىلاإلقةءة  أك

ث٘ري ل٧٤كس٨ ظؿ٦ذ٫ يف لك األظٮاؿ، كال جيٮز دػٮهل  - ت
ح، كال جيٮز ٬ؽ٫٦  أكإذف أ٫٤٬   أكمىةدرد٫  أكثىٮرة ٗري مرشٔك

 ترشيؽ أ٫٤٬ ٦٪٫.

 09دة اامل
ـ الرشع، يكذٮم يف ذلٟ احلةز٥ ٦ةاجلةس قٮاقيح أ - أ
 كاملع١ٮـ.
 ظٜ ال٤ضٮء إيل ا٣ٌٞةء م١ٛٮؿ ل٤ض٧يٓ. - ب

 املكؤكحلح يف أقةق٭ة مؼىيح. - ت

 ال صؿي٧ح كال ٔٞٮبح إال ث٧ٮصت أظاكـ الرشيٕح. - ث
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ثؿئ ظىت دثجخ إدا٩ذ٫ ث٧عة٧٠ح اعد٣ح دؤ٨٦ هل ٚي٭ة  املذ٭٥ - ج
 ٩ةت ال١ٛي٤ح ثةدلٚةع ٔ٪٧.٫ةلك الٌ

 31دة اامل
ٔٞةث٫  أك٩ٛي٫  أكدٞييؽ ظؿيذ٫  أكإنكةف  ال جيٮز ا٣ٞجي ىلع

 أكاجلٛيس  أكث٘ري مٮصت رشيع. كال جيٮز دٕؿي٫ٌ ل٤ذٕؾيت ابلؽين 
امل٪ةٚيح ل١٤ؿا٦ح  أكا٣ٞةقيح  أكألم ٨٦ أ٩ٮاع املٕةمبلت املؾ٣ح 

ا٧٤ٕ٣يح  أكال جيٮز إػٌةع أم ٚؿد ل٤ذضةرب ا٣ُجيح  ٧ةاإلنكة٩يح. ٠
ةق كبرشط ٔؽـ دٕؿض وعذ٫ كظيةد٫ ل٤ؼُؿ، ٠ ال جيٮز  ٧ةإال ثًؿ
 ق٨ ا٣ٞٮا٩ني االقتس٪ةايح ا٣يت فٮؿ ذلٟ ل٤ك٤ُةت اتل٪ٛيؾيح.

 30دة اامل
أػؾ اإلنكةف ر٬ي٪ح حمؿـ ثأم ملك ٨٦ األماكؿ كألم ٬ؽؼ 

 األ٬ؽاؼ. ٨٦
 33دة اامل
للك إنكةف احلٜ يف اتلٕجري حبؿيح ٨ٔ رأي٫ بنلك ال  - أ

 يذٕةرض ٦ٓ املجةدئ الرشٔيح.
للك إنكةف احلٜ يف ادلٔٮة إيل اخلري كاألمؿ ثةملٕؿكؼ  - ب

ة لٌٮاثٍ الرشيٕح  ٞن  ح.ياإلقبل٦كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ كٚ
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بلـ رضكرة ظيٮيح ل٧٤ضذ٧ٓ، كحيؿـ اقذ٘بلهل كقٮء  - ت اإٔل
 ٦ةرقح لك ةكاتلٕؿض ل٧٤ٞؽقةت كًلؿا٦ح األ٩بيةء ٚي٫، كممهل ٧ةاقذٕ

 أكاالحنبلؿ  أكإوةثح املضذ٧ٓ ثةتل١ٟٛ  أك٨٦ مأ٫٩ اإلػبلؿ ثة٣ٞي٥ 
ذٞةد. أكالرضر  ـٔح األ  ٔز

يؤدم  ٦ةال جيٮز إزةرة ال١ؿا٬يح ا٣ٞٮ٦يح كاملؾ٬جيح كَل  - ث
 اتل٧يزي ا٣ٕ٪رصم ثسةٚح أماكهل. إيل اتلعؿيي ىلع

 32دة اامل
 ٧ة٩ح حيؿـ االقتجؽاد ٚي٭ة كقٮء اقذ٘بلهلة تؿي٦ةأ الٮاليح - أ
ا ً  ٩نة ل٤عٞٮؽ األقةقيح لئلنكةف.٧ةمؤًلؽن
للك إنكةف ظٜ االمرتاؾ يف إدارة النؤكف ا٣ٕة٦ح بلبلدق  - ب

أف هل احلٜ يف دٞرل الٮّةاٙ  ٧ةٗري ٦جةرشة، ٠ أكثىٮرة ٦جةرشة 
 ا٣ٕة٦ح كٚٞة ألظاكـ الرشيٕح.

 39دة اامل
بلف ٦ٞيؽة ثأظاكـ  لك احلٞٮؽ كاحلؿيةت املٞؿرة يف ٬ؾا اإٔل

 ح.ياإلقبل٦الرشيٕح 
 35دة اامل

يط أم  أكح ْل املؿصٓ الٮظيؽ تلٛكري ياإلقبل٦الرشيٕح  دًٮ
 دة ٨٦ مٮاد ٬ؾق الٮزيٞح.٦ة
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 املصادر

. زيةرة اتلفتري/ ٌلاةيث ٌؿ ـخاُيل فِق ضؽيث ٌرو يشء ِْاك ىيؿ
املٮٝٓ اإلل١رتكين/ 

http://www.australianhumanitiesreview.org/archiv

e/Issue-February-1998/fish.html. 

. املفشً املفٓؽس ألىفاظ اىلؽآن الهؽئًجؽابلةيق، حم٧ؽ ٚؤاد. 
 ٬(. 1464دار احلؽير. ) :مرص-ا٣ٞة٬ؿة

يف ا٣ٕرص  اإلقبلـأثٮا٢ٌٛ٣، ػةدل.اال٣زتاـ حبٞٮؽ االنكةف يف 
٩ٍـك، ٩ةنيس ـ  )حمؿركف(،  ٦ة٩ؽ مةرڤرد٨ كأر٦ةاحلؽير، يف صٮزيٙ رى

ف  :إجن٤رتا-. أككٛٮردضلٔق اًلنفان واملفؤوحلات يف أديان اىفالً كى
 ـ(.2003كيكردل. )

. ثؿنكذٮف/ دار نرش وحتػي ادليٍلؽاغيث اإلـالم  أثٮا٢ٌٛ٣، ػةدل.
 ـ(.2004صة٦ٕح ثؿنكذٮف. )

كتؽم اإل٣زتاـ ثةدلي٧ٞؿاَيح. يف إ٣زياثير  قبلـاإلأثٮا٢ٌٛ٣، ػةدل، 
. اهلل إىلْو حتخاج ضلٔق اإلنفان ـ ثٮٌلر كبةربؿا ثةر٩خ )حمؿركف(، 
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٩ـ ل٤جرش . ٦ة٦يتنيضةف/ رشًلح كي٤يةـ ب إيؿد -صؿا٩ؽ راثيؽز
   ـ(.2005)

رصه ضياحّ لِم/ٌا أثٮ ز٬ؿة، حم٧ؽ.  . ا٣ٞة٬ؿة/ دار وفلّٓ آراؤه - ـو
 .(د.ت) ا١ٛ٣ؿا٣ٕؿيب.

٭٪ةز. اتل٧يزي ثني اجلجكني كػُةب نكبيح احلٞٮؽ يف  أٚؼةَل، ٦ى
األصٔحلات ال٩ؽ )حمؿر(، أكاملضذ٧ٕةت املك٧٤ح. يف ٠ٮردين ك ٬

 ـ(.2001ف  م/ ث٤ضؿيٙ. )-. ٩يٮيٮرؾادلينيث وضلٔق املؽأة نإنفان

ث أمحؽ، س ٦ٞجٮؿ. إث٨ رمؽ، يف ب لٮيف كآػؿكف،  ٔــٔ . اإلـالمم
 ـ(.1986ثؿي٢. )اليًؽف/ إم صي٫ 

بل٪ةف/ مؤقكح الؿقة٣ح. -. ثريكتنلف اخلفاءٔي٢. ٧ةا٣ٕض٤ٮين، إق
(1405 .)٬ 

إرواء اىغييو يف ختؽيز أضاديد ٌِار األبلةين، حم٧ؽ ٩ةرص ادلي٨. 
 ٬(. 1405. )اإلقبلَل. ثريكت/ امل١ذت الفبيو
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ٔسػ ضق يف ضؽيث اتلفتريإل١ـا٩ؽر، الرم.  . ٩يٮيٮرؾ/دار نرش ْو ي
 ـ(.٧ٍ2005ربدج. )صة٦ٕح ٠ً 

 اإلـالمُٔع اجلنؿ وضلٔق اإلنفان يف يلع، مة٬ني رسدار. 
 ـ(.٬2000ٮجلؽا/ لكٮيؿ لٮ ا٩رت٩ةمٮ٩ةؿ. )-. ٬ٮجواىلأُن ادلويل

ث ضلٔق اإلنفان يف م، ػؽجي٫. أكاجلرب ٔــٔ -. ا٣ٞة٬ؿةاإلـالمم
 ـ(.2006مرص/ دار الكبلـ. )

ضلٔق اإلنفان يف صطيفث املػيِث. يف ضلٔق الرشيٙ، اكم٢. 
امل١٤٧ح -. الؿيةضث واىلأُن ادلويلياإلـالٌاإلنفان ةني الرشيفث 

 ـ(.2001ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ أكةدي٧يح ٩ةيٙ ا٣ٕؿبيح ل٤ٕ٤ٮـ األ٦٪يح. )

حنٔ إصالح إـاليم/ احلؽيات املػُيث، وضلٔق أمحؽ.  اجلَّٕي٥، ٔجؽا
٩يٮيٮرؾ/ دار نرش صة٦ٕح -ريا٠يٮز. قاإلنفان، واىلأُن ادلويل

 ـ(.1990قريا٠يٮز. )

أمحؽ. اتلآزر كا٣رتاثٍ يف ظٞٮؽ اإلنكةف، كادلي٨،  اجلَّٕي٥، ٔجؽا
 ٩يح. يف را٩ـك )كآػؿكف(.٧ةكا٤ٕ٣
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امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح -يح. الؿيةضأكا٢ٕٞ٣، ٩ةرص. رشح ا٣ٕٞيؽة ا٣ُع
 ٬(. 1405الكٕٮديح/ مؿًلـ اجلضةء. )

ٕى  بل٪ةف/ دار ال١ذةب -. ثريكتحلاءوضييث األي٥. األوٛ٭ةين، أثٮ جي
 ٬(. 1405ا٣ٕؿيب. )

. ثياإلـالٌضلٔق اإلنفان ادلوحلث والرشيفث مٮد. ٦ةثةديًؿف، 
 ـ(.2003إجن٤رتا/ دار نرش صة٦ٕح أككٛٮرد. )-أككٛٮرد

امل١٤٧ح -. املؽي٪حء واحلاكمٍاةني اىفي اإلـالم ابلؽرم، ٔجؽا٣ٕـيـ.
 امل١ذجح ا٧٤ٕ٣يح. )د.ت(.ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ 

. ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح ك٬جح. اإلـالماتلفؽكث اىفِرصيث وابلةْل، حم٧ؽ. 
 ـ(.1979)

. اإلجتاْات املفيطيث حنٔ احلؽب والفالم/ ثح٪ذٮف، ركال٩ؽ ٬
يت إف/ دار نرش -. ٩ةمٛي٢إـخلصاء حارييخ، وإاعدة حلييً ُاكػة

 ـ(.1990أثح٪ضؽكف. )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلسالمحقوق اإلنسان يف   

 

 

547 

. جلؽف/ ركدرلج. اىلػيٍث ٌافان يف روضلٔق اإلنف، ريتنةرد أ. ٦ةثٮ
 ـ(.2000)

ىلاء الرشق ةاىغؽب/ ضلٔق اإلنفان وادليٍلؽاغيث يف ثي٢، دا٩يةؿ أ. 
يا  ـ(.2000إف  صي٫/ دار نرش صة٦ٕح ثؿنكذٮف. )-. ثؿنكذٮفرشق ـآ

واسخراث اىفلؽ/ ةفػ أعاليق ليخٍِيث ٌؿ  اإلـالم. ث٨ َيت، ٩ةرصم
رقة٣ح د٠ذٮراة.  ىزييا اخلٍفيث.ٌاعػع  إىلاإلكارة ةٔطؿ عاص 
 ـ(.1989صة٦ٕح دي٧ج٢. )

. ٩يٮيٮرؾ/ قةي٧ٮف ك مٮقرت. . إُغالق اىفلو األمؽيكيث٤ٮكـ، آالف
 ـ(.1987)

ثؿيس٧ٮ٩خ، إ٣زياثر ـ كبةربؿا ثةر٩خ. ٦ٞؽ٦حه ألقجةب ظٞٮؽ 
ْو حتخاج اإلنكةف. يف إ٣زياثر ـ ثٮٌلر كبةربؿا ثةر٩خ )حمؿركف(، 

٦يتنيضةف/ رشًلح كي٤يةـ ب -.صؿا٩ؽ راثيؽزاهلل إىلضلٔق اإلنفان 
   ـ(.٩2005ـ ل٤جرش . )٦ةإيؿد
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. رقة٣ح اتلفييو املصييح تلرصفات احلاكًثٮ٦ٕؿاؼ، قٕيؽة. 
 ـ(.2008صكتري. صة٦ٕح ثةد٪ح. اجلـااؿ. )٦ة

 -. صؿا٩ؽ راثيؽزاجلٓاد املفييحاك٩ؿ، إرصٮف حم٧ؽ، أ٦ري ٚذيح اك٩ؿ. 
 ـ(. 2004إـ آم/ إوؽارات ٠ؿجي٢. )

ٔفٔ تنة٩ؽلؿ، ديٛيؽ.  ٔـ اكةٔل/ ضلٔق اإلنفان واتلػعو  إىلٌَ ن
 ـ(. 2002يف إي٫/ دار نرش ث٤ٮدٮ.)-. قتريجلشادلويل

املض٤ح األمؿيسيح  87. اىلأُن ادلويل اىفاىيمتنةرين، صٮ٩ةزةف آم. 
 ـ(. 1993، )529ل٤ٞة٩ٮف ادلكيل

-أككٛٮرد. ضلٔق اإلنفان/ ٌلػٌث كصرية سػاً الكٚةـ، أ٩ؽرك. 
 (.2007إجن٤رتا/ دار نرش صة٦ٕح ا٠كٛٮرد. )

مؤد٧ؿات الؿيةض، كبةريف، كا٣ٛةدياكف، كص٪يٙ، كقرتاقجٮرج ٨ٔ 
ٔديني ٍاةني ـي اإلـالمث وضلٔق ياإلـالٌاتلفاحلً  ء الرشيفث الفف

امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ -. الؿيةضربينيوواىلظاة واملفهؽيَ األ
 كزارة ا٣ٕؽؿ. )د.ت(.
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مؿاصٕةت  79. ْو اىلأُن ادلويل يف األصو كأُن؟أ٩ذٮين. دٮ، ٦ةدا
 ـ(. 1985. )1293صة٦ٕح ٩ٮرث كيكرتف ا٣ٞة٩ٮ٩يح 

 اخلخان ٦ي٤ٮز. إؼ ر٣ني٦ةك ٬ٮدصـ ٚؿيؽريٟ، صٮرج، ديجكذٮف،
 .2009 قربي٪٘ؿ  اإلنفان وضلٔق

 اكرؿ ك لٮيف. آر صي٧ف ٠ذةب يف  املؽأة ضلٔق  ٩حنة٦ة ديكةم،
ث م١ٮتل ٔــٔ  مةريب مؿصٓ/ ٩يٮيٮرؾ آرمٮ٩ٟ، اإلنفان ضلٔق م
2001 

 اإلنفان ضلٔق ٚٮرقير. ثي٫ ديٛيؽ ٠ذةب يف اعٌث ُؾؽة صةؾ دك٩ٌل،
 األم٥ صة٦ٕح ٦جنٮرات/ احلةثةف َٮًليٮ،  امللارُث اخلارسيث والفياـث
 2000 املذعؽة

/ إزةاك واتلػتيق اجلؾؽيث ةني اىفامليث اإلنفان ضلٔق صةؾ دك٩ٌل،
 ٠ٮر٢ً٩ صة٦ٕح ٦جنٮرات

 كبةر٩يخ ثٮٌلر ٠ذةب يف  اخلاحٍث ثحسٟ ف صية إلنذةي٨،
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ح ث/ ثؿيذة٩ياك مٮقٔٮ ح - مياكٗٮ  الاكميث املؽاسؿ دلٍـٔ  مٮقٔٮ
 2009 ثؿيذة٩ياك

 وحتػي اإلـالم  ا٢ٌٛ٣ أثٮ ػةدل ٠ذةب يف  أمو أفظو ٩ٮا ف،٦ةٚيرل
ٔكؽاغيث  2004 ثؿيجكنت صة٦ٕح ٦جنٮرات/ ثؿيجكنت  ادليٍ

 ٦جنٮرات اجن٤رتا اك٦ربدج،  اإلنفان ضلٔق  يس٦٢ة ف،٧ةٚؿي
 2002 ثٮالييت

 يف  ٌِاكلث/ اإلنفان وضلٔق اىػتييع احلق . ثي٫ ركبؿت صٮرج،
 كبةر٩يخ ثٮٌلر ٠ذةب

 امل١٤٧ح الؿيةض،  اإلـالم يف اإلنفان ضلٔق  ا٣٘ة٦ؽم، ٔجؽال٤ُيٙ
 2000 األ٦٪يح ل٤ٕ٤ٮـ ا٣ٕؿبيح ٩ةيٙ صة٦ٕح – الكٕٮديح ا٣ٕؿبيح

يث ىلع اتلرصف كاـػة  ٩ةرص ا٣٘ة٦ؽم،  دراـث/ ةاملصيطث ٌِٔط الـؽ
 الرشيٕح ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؿل أـ صة٦ٕح دل٤ح  فلٓيث حػتيليث حأصيييث
 ٬ 1430 حمؿـ ثذةريغ 46 ر٥ٝ ا٣ٕؽد – حياإلقبل٦ كادلراقةت
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 حػٔر ـَ ٌلاىث/ والرشيفث اإلنفان ضلٔق  قٮيسؿ أ٣حكٮف ٗٮٌلؿ،
 إيؽان يف لينفاء وٌفِاْا ثياإلـالٌ ادلول يف الرشيفث واـخغػام

 اإلنفان ضلٔق اعتامج كتو ٌَ اًلُخلاد ٌَ حاريظ ذات دوىث ويه
 106-86( 1)5 ا٣ٞة٩ٮ٩يح ٬ؿدٛٮردمةيؿ دل٤ح  املخطػة واألمً

 اإلنفان ضلٔق ملطهٍث اللفيب اتلاريظ  يس٦٢ة ٗٮد٬ةثؿ،
 ركد٘ؿز صة٦ٕح ٦جنٮرات – صؿيس ٩يٮ ثؿكنكٮيٟ، ٩يٮ  روبيثواأل
2007 

 ٩يٮيٮرؾ،  الُؾْؽة ٌَ واىنفاء املؽيظ ٌَ الؽسال  صٮف ٗؿام،
 2004 ثحرببةؾ ٬ةربؿز/ ٩يٮيٮرؾ

ث  اكركحلؽيف. صةم ك٩ي١ٮالس صٮ٩ةز٨ ٗؿي٨، ٔــٔ   الؽكاةث م
 2005 ٚةي٢ فأك ٚة٠زت رشًلح/ ٩يٮيٮرؾ ٩يٮيٮرؾ،

   مفيث وىيؿ ففيففاء/ اإلـالم  ٗؿي٘ٮريةف ٚةردةف ٗؿي٘ٮريةف،

www.drsoroush.com/E-CMO-20021100-Islam-

a_mosaic-not_a_monolith.html 
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 ٦جنٮرات/ اجن٤رتا ًلكٛٮرد،أك  اإلنفان ضلٔق ـَ  صي٧ف ٗؿيٛني،
 2008 ًلكٛٮردأك صة٦ٕح

 حلييً/ احلػيد اىغؽيب نٍاواإلي اإلنفان ضلٔق  ٚي٨٘ ٗٮركيةف،
ٔذنيس مفييح  كبةر٩يخ ثٮٌلر ٠ذةب يف  أرذ

 مؾاـً/ اإلنفان وضلٔق ادليَ  صٮٚي٤ري كبحرت اكرم ٗٮقذةٚكٮف،
 1999 مةريب. إم.إـ/ ٩يٮيٮرؾ آرمٮ٩ٟ،  ٌخِاففث

 اكرم ٠ذةب يف  حٍٓيػ  صٮٚي٤ري كبحرت اكرم ٗٮقذةٚكٮف،
  ٌخِاففث مؾاـً/ اإلنفان وضلٔق ادليَ  صٮٚي٤ري كبحرت  ٗٮقذةٚكٮف
 1999 مةريب. إم.إـ/ ٩يٮيٮرؾ آرمٮ٩ٟ،

 اإلنفان ضلٔق  إٗ٪ةديٙ يس٦٢ة ٠ذةب يف  ٌلػٌث  آَل ف،٧ةٗٮد
 ثؿنكذٮف صة٦ٕح ٦جنٮرات/ صؿيس ٩يٮ ثؿنكذٮف،  وديَ نفياـث
2001 

 عالص ألسو املاليني يصيل ذاامل/ الؽب يػ إراغم  ٗؿيف ٬ةلكي٢،
 2002 ٩ة٦ةآ إوؽارات  األرض نٔكب رٌاود رسيؿ
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 ألسو الفيع  يلع ك٩ةاؿ ٬ةزٮت كصةرس دمي٢ ُْٔل ٦ٓ ٬ؿ٦ة٬ةزٮت، 
/ اكحلٛٮر٩ية أجن٤ٮس، لٮس  اإلـالم يف اإلنفان ضلٔق فلّ/ اىفػاىث
 2006 اإلقبلَل ا٣ٕة٦ح ا٣ٕبلٝةت دل٤ف

  جلؽأك٬. ك ٠ٮدين ٠ذةب يف  األصٔحلث  قرتدٮف صٮف يل،أك٬
/ ٩يٮيٮرؾ ٩يٮيٮرؾ،  لينفاء اإلنفان وضلٔق ادلينيث األصٔحلث
 2001 ثة٣٘ؿيٙ

 ضلٔق ًلحفاكيات واتلطفؼ اثللافيث اىنفتٔيثم، قةرة  كظيؤل
ٔديث ليخطفؾات اىلأُُيث اآلذار/ اإلنفان  اىلظاء احفاكيث ٌَ الفف

. ا٣ٞة٩ٮف لكيح. صكتريةامل رقة٣ح  املؽأة طػ اتلٍيزي أكاكل مجيؿ ىلع
 2004 لٮ٩ؽ صة٦ٕح

 ثٮٌلر ٠ذةب يف  اإلنفان وضلٔق واألديان ادليَ  لٮيف ٬ي٪١ني،
 كبةر٩يخ

 يف اىفامليث اإلنفان ضلٔق  آلكذٮف كٚي٤يت مذةيرن. صةم ٬رنم
 ٦جنٮرات/ اجن٤رتا ًلكٛٮرد،أك  واألعالق والفياـث اىلأُن/ الفياق
 1996 ًلكٛٮردأك صة٦ٕح
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 2004 ثـنف ٬ؿبؿ/ ٩يٮيٮرؾ  ادَليَْ عػؽ  ٩ٮري٪ة ٬ًؿدـ،

 ركيثٍاادلُ الاكريكاحريات ـَ وأسٔبث أـئيث  ككتل رايتف ٬يٮ٨٦
  ىلع  اتلفتري وضؽيث

http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/02/

15/denmar12676.htm 

 اللتٓات ىلع والؽد اإلـالم يف اإلنفان ضلٔق  ف٧ةاحلٞي٢، ق٤ي
ٮر  ضٔهلا املرارة جٍني  2003 ذاديةن  ٦ى

 حللٔق املفيً رد/ اىغؽبيث ليطهٍث الؽسفث ْؼه  ظكني، اعمؿ
 كآرٚ٪ؽ رد٦٨ة. إـ ك٩ةنيس را٩ـك صٮزيٙ ٠ذةب يف  وإـالُّ اإلنفان
 ًلكٛٮرد،أك  اىفالً أديان يف واملفؤوحلات اإلنفان ضلٔق  ٦ةمةر
 2003 ككردل كاف/ إجن٤رتا

  الرشـيث الفياـث يف احلهٍيث اىػؽق  ، حم٧ؽ  اجلٮزيح ٝي٥ اث٨
 (دةريغ ثؽكف) املؽين ٦ُجٕح/ مرص ا٣ٞة٬ؿة،

 دار/ بل٪ةف ثريكت،  دملق ٌػيِث حاريظ  احلك٨ ث٨ ٔكة٠ؿ، يلع ث٨
 1995 ا١ٛ٣ؿ
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ٔار  ثي٫، ٔجؽاهلل ث٨   اإلـالم يف اإلنفان ضلٔق ضٔل ةفػ ـَ ض
 2007 ا٣ٕجياكف م١ذجح/ الؿيةض

  ابلغاري صطيص رشح يف ابلاري فخص  ظضؿ ث٨ ا٣ٕكٞبلين ، أمحؽ
 (دةريغ ثؽكف) املٕؿٚح دار/ بل٪ةف ثريكت،

 ثريكت،  واجلٓايث ابلػايث  - ادلمنٌف ٧ٔؿ ث٨ ٔي٧٢ة٠سري، إق اث٨
 (دةريغ ثؽكف) ا٧٤ٕ٣يح ال١ذت دار/ بل٪ةف

 ا٣ٞة٬ؿة،  اىلؽاءات يف الفتفث نخاب  دلة٬ًؽ ث٨ ابل٘ؽادم، أمحؽ
 (دةريغ ثؽكف) املٕةرؼ دار/ مرص

 جب٧ٕ٭ة ٝةـ ، الؿيةض. حيٍيث اةَ ىأوفخ دلٍٔع أمحؽ ، دي٧يح اث٨
 .حم٧ؽ كاث٪٫ ا٣ٞةق٥ اث٨ ٔجؽالؿمح٨

 ٤ٔي٫ ٤ٜٔ) وادليَ الفياـث يف اًلنفان ضلٔق. يس٦٢ة ايٞ٪ةديٙ،
( رحل٪ترشأك ديةف ، ال٠ٮيؿ س٦ةدٮ ٤٬ٮي٪ٞؿ، ديٛيؽ ، اثيةق ا٩سٮين
 2001 ثؿيجكذٮف صة٦ٕح ٦ُةثٓ/  ٩يٮصرييس ثؿنكذٮف
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 إىل اىلػيٍث اىفصٔر ٌَ/  اًلنفان ضلٔق حاريظ. ٦حنة٣ني اينةم
 .2004 اك٣ٛٮر٩ية صة٦ٕح ٦ُةثٓ/  اك٣ٛٮر٩ية ، ثرييسٌل. اىفٔملث ـرص

 ، الؿيةض .اًلنفان حبلٔق اجلتٔيث الفِث ـِايث. ٚة٧َح ، اجلؿيؽ
 .2005 ٩ةيٙ صةاـة/  الكٕٮديح ا٣ٕؿبيح

 ."احلػيد اىفالً يف اإلـالم/  امللاصػ جتفيػ" . ف٦ةتنري صة٠كٮف،
/ كا٣ٕرشي٨ الٮاظؽ ا٣ٞؿف كتؽيةت اإلقبلـ ٫ٞٚ ٨ٔ ادلكيل املؤد٧ؿ
/ ٣زيية٦ة ٠ٮالملجٮر،. املٕةرصق ل٧٤ضذ٧ٕةت كادرا٠٭ة الرشيٕح ٦ٞةوؽ
 .2006 ٣زيية٦ة ادلكحلح حياإلقبل٦ اجلة٦ٕح

 ثياإلـالٌ اتللاحلػ يف امللػـث احلؽب فهؽة.  دري٩ؿ صي٧ف صٮنكٮف،
.  ثجك٤ٛيجية كاليح صة٦ٕح ٦ُةثٓ/  ثجك٤ٛيجية ، ثةرؾ صة٦ٕح. واىغؽبيث
1997. 

 تللاحلػ اتلارخييث واًلصٔل املصادر" .  دري٩ؿ صي٧ف صٮنكٮف،
 دري٩ؿ صي٧ف ك ٠ي٤كةم صٮف ،"اىغؽبيث اثللافث يف اىفادىث احلؽب
 يف والفالم احلؽب ضٔل واتلارخييث اجلؾؽيث اجلؾؽ وسٓات  صٮنكٮف،

 1991.صؿي٪ٮكد ٦ُةثٓ/ ٩يٮيٮرؾ. واىغؽبيث ثياإلـالٌ اتللاحلػ
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 .1997.  الؿيةف مٮاقةة ثريكت.  اىفلّ ـيً حيفيري. ٔجؽاهلل اجلؽيٓ،

 االم٥ ٢٧ٔ ٦٪٭ةج كزيٞح/  املؿأة كد١٧ني اإلقبلـ. زي٪ةث ، ٠ٮارس
 .2002. ل٤جرش اي٧٤ي٣/٫زيية٦ة قيبلجنٮر،. ثسني يف املذعؽة

 . ػرض دار/ ثريكت. اإلـالم يف اإلـالم ضلٔق. حم٧ؽ ، ػرض

 ٠يت/ ٩يٮيٮرؾ ٩يٮيٮرؾ،. اإلـالم يف ـيثٍااًلسخ اىفػاىث. قيؽ ، ُٝت
 .1970. ًلذةصٮفأك

 وضلٔق اىفامليث ادلياُات أعالق. ف٧ةمٮتل صٮر٨ٝ ك ٬ةنف ٠ٮ٩ش،
 1990. اـ يس اس ٦ُةثٓ/ اجن٤رتا جلؽف،. اًلنفان

 "احلئيث احللٔق و ابليئيث اًلنفان ضلٔق." راق٧ٮزف الرم
 .صي٤ٛؿ ك صٮقذةٚكٮف

. املفارصة املفيٍني ضياة يف ادليين اتلػؽف. ٔجؽالؿمح٨ ال٤ٮحيٜ،
 2001. كا٣رتدمح ل٤ذةحلٙ ا٣بنري رشًلح/ ٠ٮلٮرادك،  دي٪ٛؿ
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 حباسث اًلنفان ضلٔق ْو. ثةر٩يخ ثةربؿا ك ا٣زيبير،  ثٮٌلر تؿيؿ
.  ل٤جرش ف٧ةايؿدق رشًلح. كي٤يةـ/ ٦حنضةف راثؽقٮ ٗؿا٩ؽ ليؽب؟
2005 

 .2001. 13 ٔؽد.  اإلـاليم اىفلّ دلٍؿ دليث

 احلؽب أمؽيكا،/ اىػاىص املفيً ، الصاىص املفيً.  حم٧ؽ ، ٦ؽين٦ة
اب وسؼور ، ابلاردة  2004. ثة٩سٮف ٠ذت/ ٩يٮيٮرؾ. اًلْر

/ اجن٤رتا ٣حكرت،.  اإلـالم يف اإلـالم ضلٔق. ا٣ٕبل اثٮ ، مٮدكدم
 .1976. حياإلقبل٦ املؤقكح

. والفياـث اتللاحلػ/ اًلنفان وضلٔق اإلـالم ، ا٣زيبير آف ، يؿ٦ة
 .2007. الؿاثٓ االوؽار. كيكذٛيٮ ٦ُةثٓ/  ثٮدليؿ

/ املؽأة حللٔق نفائق اثللافيث اخلصٔصيث" . ا٣زيبير آف ، يؿ٦ة
 ك٣رب كا٩ؽرية ثحرت صٮحلة يف "ـعواأل الرشق جتؽبث ضٔل حأمالت

 ا٣جكةايح اجلْؿ كص٭ةت/ االنكةف ظٞٮؽ املؿأة ظٞٮؽ ،(حمؿركف)
 .1995.ركيذ٤يؽج/  ٩يٮيٮرؾ. ادلكحلح
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 اسو ٌَ اًلنفان ضلٔق اغار يف اجلؾؽ ااعدة" .  ا٣زيبير آف ، يؿ٦ة
 "اإلـاليم اجلِايئ اىلأُن حػتيق

http://lgst.wharton.upenn.edu/mayera/Documents/

mayerislamabad05.pdf 

 ، ٠ٮلٮرادك ، ثٮدليؿ.  اًلنفان وضلٔق اإلـالم.  ا٣زيبير آف ، يؿ٦ة
 1999. كيكذٛيٮ ٦ُةثٓ

 احلشاب سػل/  وادليَ اًلنفان ضلٔق. دك٦٪حيٟ ، ٝٮلؿي٦ٟة
 .2006ل٤جرش ٬ةرت دار/ رص٨أك ثٮردبل٩ؽ. رباأو يف اإلـاليم

 ٚبلردي٪ضريبؿكؾ، ثٮؿ ك ديتل رير زرييـ، رم٦ة لكني، مٮدليؿز
 ل٤ٞة٩ٮف يؿكألك دار/ ٬ةٝيٮ. اًلنفان وضلٔق اىفائيث ، احلئي اىػب
 .2002. ادلكيل

ٔفجٌا  .يسؿكقٮٚخ٦ة رشًلح 3003-1993.اُكارحا يكؽـو

. اًلنفان حللٔق حتخاج امؽيكا. ركزيخ كبحرت ا٩ٮرد٬ة ٦يذةؿ
 1999.ٚٮكد ٚريقخ ٦٪٧ْح ٠ذت/ اكحلٛٮر٩ية ُل٩ؽ،أك
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 ا٣ٕةل٥ اعؽى؟ مؽة رٍااًلـخف أو اىفٔملث.  اظكةف كحم٧ؽ يلع حم٧ؽ
 .2002.ل٤جرش دة٬ة/ جلؽف. كا٣ٕرشي٨ احلةدم ا٣ٞؿف يف اإلقبلَل

 املفيٍني تلهيو." ري٪ة دٮريف قاكرأكك ثؿجييخ ٩ة٠ٮس
 ٠ريف مٮ٩ةصيٮ ك ٩ٮرس ثحجة يف" . 9/00 وبفػ كتو اًلمؽيكان

اب تلهيو(. حمؿركف)صكخ ريٮف٦ةك ائو/  اًلْر  اًلـالم ـو
 .2003.ركيذرليش/ ٩يٮيٮرؾ. واىفاٌث واحلهٌٔث اًلعتاريث

الم يف اًلنفان ضلٔق ُػوة  راثُح/ الكٕٮديح ا٣ٕؿبيح ، م١ح. اإـل
 .2002. اإلقبلَل ا٣ٕةل٥

 . 2007. اًلنفان حبلٔق اجلتٔيث الفِث ـِايث اجلؼٮرم، قيؽ 

 اًلعالق ـيً و اًلنفان، ضلٔق ،اإلـالم/ الؽب ضلٔق. ايؿي٨
 2007. فأكد صٮرج صة٦ٕح ٦ُةثٓ/ دييس كام٪٨ُ. امللارن

ٔم/ اًلنفان ضلٔق. ثؿاي٨ ر٩ؽأك  ٦ُةثٓ/ ٠٪ؽا ٩ذةرية،أك. والفياق املفٓ
 .2002. دٚيٮأكثؿ
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 كؽاءة ًليفخػفَ واىنفاء ًليِصخٔن الؽسال ذاامل. ثزي كاآلف ثةربؿا ثزي
 .2001.  دويأوةؽ. اخلؽائع

/ ٩يٮييٮرؾ. ًلتأوتف اربؿ/  اًلنفان ضلٔق فهؽة.  يس٦٢ة ثريم
 .1998.  ا٠كٛٮرد صة٦ٕح ٦ُةثٓ

 .2007 ي٪ةيؿ 19 اجل٧ٕح. اتلةي٥ دل٤ح.  " الٔيع رس" . قتيٛني ثح٪١ؿ

ث. مؿكاف ا٣ٞييص ٔــٔ   اإلـالم يف اًلنفان ضلٔق م

http://www.scribdom/doc/970694/1-. 

. الؿيةض، "اجلاٌؿ ألضاكم اىلؽآن"٠ذةب  حم٧ؽ ث٨ أمحؽا٣ٞؿَ ، 
 امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح دار ٥٤ٔ ال١ذت.

. قةظح اىغؽبيثروبا/ أىف ـِّ ٌَ اخلؽفات أوحمٍػ يف ، ريٛـ ٦ي٪ٮ
 2000كام٪٨ُ، ٩يٮيٮرؾ/ مؤد٧ؿ صة٦ٕح ٩يٮيٮرؾ. اعـ 

http://www.scribdom/doc/970694/1-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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ـا، ك٩ةنيس  ضلٔق اإلنفان ارٚ٪ؽ،  ٦ةرد٨، كمةر٦ةصٮقيٙ رك٩
. أككٛؿد، إجن٤رتا/ ٦جنٮرات ا٥٤ٕ٣ ومفؤوحلث جتاه دياُات اىفالً

 الٮاظؽ.

أمؽيكا اىفاطيث/ أزٌث ادليٍلؽاغيث وابلطد ـَ الكيف  ري٨. 
 2004ثؿ٩ٮقيك، ٩يٮصريزم   دٕةمبلت اجلةرشي٨. . ٩يٮ اإلٌرباغٔريث

. الؿيةض، امل١٤٧ح ضياة أةٔ ةكؽ الصػيقالىبليب، يلع حم٧ؽ. 
 2007ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ دار الكبلـ

ريحّ أٌري املؤٌِني ـٍؽ ةَ اخلػابالىبليب، يلع حم٧ؽ.  . ضياحّ ـو
. اإلقبلَلالؿيةض، امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ ثيخ ا٣جرش ادلكيل 

2007 

رؾ تنؼيه ٝة٩ٮين ٧ة"، د٩ىلػ أىليج كِتيث يلعريتن٢ ق٤ٮـ. "
ت ال١ؿدٮ٩يح املسرية ل٤ضؽؿ كردت ا٢ٕٛ٣ املؿدجُح ل٤ؿقٮؿ ٧ةل٤ؿق

ح. " ٦ٞةؿ راصؿز ياإلقبل٦حم٧ؽ وًل ا ٤ٔيح كق٥٤، كالرشيٕح 
 .2006ػؿيٙ  8ل٤ٞة٩ٮف ك ادلي٨. دلرل 
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ٔد ٌَ اتللقتي٨ٛ مٮردـ اب إىلاحلػ ، وسٓني لإلـالم/ ةيج ـف . اإلْر
 2002دككبرلم ٩يٮيٮرؾ  

. الؿيةض، اإلـالمكتٓات ضلٔق اإلنفان ةالنيعح، ٔجؽالؿمح٨ 
 .اإلقبلَلامل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح/ م١ذت ا٣جرش 

ياـث اخلارسيث ٬رنم مٮ،  احللٔق األـاـيث/ اإلكاٌث، الؽفاْيث ـو
 .1980. مؤد٧ؿ صة٦ٕح ثؿنكنت. األمؽيكيث

ٔم الهؽحُٔيث ادلُأ٩ة ث٤ني قٮيش. " " ركيث املخفيلث ةاىفالً اىفؽيبٍاالـؽ
 .2006. قبذ٧رب 3ر٥ٝ    7احلؿًلح الن٧ٮحلح كالكيةقح احل١ٮ٦يح.  دلرل

؟ ٩يٮيٮرؾ، قي٧ٮف  ٌَ رسق احلؽكث اىنفٔيث٠ؿقتني ٬يٙ ق٧ؿز. 
 .1994كمحكرت 

 .2008يٮحلٮ  .IEEEق٤ك٤ح. 

الؽب/ اجلؾؽة  إىلذا ضلٔق اإلنفان حتخاج امل٠ف قذةؾ أ٬ٮس. "٦ة
 "  يف ثٮٌلر كبري٩يخ.املفيطيث
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ث الهخاب امللػس  .دلٍـٔ

ث ٌااإلعٔة اجلٍٓٔرئن" لؽيتلو صٮف ٚٮؿ. " ٔــٔ و  اإلـالمرحَ. م
 2004ؾ م٤ؿ. ٦ة. كاليح ٩يٮيٮرؾ ٦ؽي٪ح ٩يٮيٮرؾ/ ٦سةؿ اإلـاليماىفالً 

ْؽاء الؽاكئؾ" ةٔراك ةيِرً وٌريكؿ ضٔل ضلٔق   كدلركف ، " 
 .1987ؽف، إجن٤رتا/ ٦سيٮي٨ . جلالؽسال

ضلٔق اإلنفان يف اًلديان صٮين ركيخ، صٮف كصٮاف. ٚةف در ٚيٛؿ. 
 .1996ردح٪ٮس جنٮؼ ٦ةاهلةغ، ٬ٮجلؽا/ ٩ةرشكا ٌَ ُاضيث ُؾؽة اعمليث 

رويب حللٔق واملشيؿ األراصؿ، كٚؿيٮـ، ك كلؿيسٰ دكيتل. 
٩ية/ ةثؿ٣ني، أمل. اإلنفان واملهخؼ ةاىػيتات/ امللاكل و احلئل املٍهِث

 2009قربجنؿ. 

الؿيةض، ـِايث الفِث اجلتٔيث حبلٔق اإلنفان يةقني، ظ٧١خ 
 2005امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح الكٕٮديح . صةاـة األ٦ري ٩ةيٙ 

يث واضخاـخػاٌث اتلغري/ أ٩سٮين يٮ. " ل ضلٔق ٍاالهُٔفٔكيـٔ
ْو حتخاج ضلٔق ،" كلبلزبر  ثٮٌلر  كبةربؿ ثؿ٩يخ يف اإلنفان
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؟ ٝؿا٩ؽ ربحزت، ٦حن٨ٞ/ رشًلح كحل٥ ارد٦زن ل٤جرش الؽب إىلاإلنفان 
 .2005اعـ 

. دي٪ٛؿ، رشًلح ا٣بنري اعـ ـيػث وأٍْيث الفِث ادلي٨ ؿةزراثٮزك، دم
2000 

. الؿيةض، امل١٤٧ح ا٣ٕؿبيح اإلـالمْٔ  ٌا. ادلي٨ ؿةزراثٮزك، دم
 .2005ح اعـ ياإلقبل٦الكٕٮديح/ كزارة النؤكف 
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 380 .............................................................................. اخلبلوح

 383 ....................................... الؿدة؟ ىلع ٔٞٮبح املٮت ا يرشع أف ي٧س٨ ٢٬

 390 ......................................................... ادلك٣ح؟ أـ الؿب أص٢ ٨٦ ا٣ٞذ٢

 396 ......................................................................... كالؿدة اخلية٩ح

 اإلنكةف ظٞٮؽ ٦٪ْٮ٦ح ٢ّ يف دي٪٭٥ رقحةمم يف ثةحلؿيح املك٧٤ٮف يذ٧ذٓ ٢٬/ ادلي٨ ظؿيح
 400.............................................................................. املٕةرصة؟

 401 ................................................................................ اجلذةاش

 409 ........................................................................... ا٣برش يحةمح

 411 ........................................................................ األػبليق اخليةر

 413 ....................................... احليةة؟ يف يسٛيةف ٢٬ /اإلنكةف كظٞٮؽ ٩يح٧ةا٤ٕ٣

ا ُل ف٧ةكاإلي ا٣ُٕٞيح ٨ٔ ثٕيؽن  421 .................................................... اأٔل

 424 .......................................................................... ا٣ُيجح احليةة

 427 .................................... املٕؿكؼ ٦ٛ٭ٮـ/ اإلنكةف ظٞٮؽ يف املك٧٤ني منةرًلح
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 ?8: ...................................................... اإلنفان حللٔق اىفاىيم اإلـالن

 7:: ....................... واثللافيث ـيثٍاواًلسخ اًلكخصاديث ةاحللٔق اخلاص ادلويل اىفٓػ

 9>: ....................................... والفياـيث املػُيث ةاحللٔق اخلاص ادلويل اىفٓػ

 08; ........................................................................ 9 ركً امليطق

 08; .................................................... اإلنفان حللٔق اإلـاليم اإلـالن

 97; ............................................. اإلـالم يف اإلنفان حللٔق اىلاْؽة إـالن
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