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تطتٍد الدزاضٛ الساٍِٛ يف وعاؾٛ إغكالٗتّا البحثٗٛ املبٍٗٛ إل٘ فىٕعةٛ وةَ ا٥عتبةازاهل اةاوةٛم يف وهةدوتّا وةا ٖتؿةن         

باعتبازِةا ظةاِسٚ نٌٕٗةٛ     تصاٖةد؛ باِتىاً و بأِىٗٛ الظاِسٚ ذاتّا؛ حٗث أُ ظاِسٚ ا٫زِاب أؾبحت إحدٝ الهكاٖا السٟٗطٛ اليت ؼظ٘

اوتدهل إٌعكاضاتّا لتػىن وعظي فتىعاهل العامل مبا فّٗا بةالبب  اتتىعةاهل ا٫ضة٦وٗٛم فكة٦ عةَ أُ أابازِةا  زةد ػةأشهل ؽسٖة           

ٔ   . املىتمكاهل ٔإشِاق ا٧زٔاحم لتػىن فٗىا بعد أابازًا مجٛ ذاهل تأثري فتىع٘ غاون قألةٛ  ٔوَ ثي فهد تكسضةت اؾّةٕمل ملٕاتّتّةا 

نةرل  فة ُ ظةاِسٚ ا٫زِةاب ٔوةا ٤ٖضةظ ةةا وةَ امةن يف وٍظٕوةٛ الهةٗي ٔاملعةاٖري             . إهامل آلٗةٛ ككةَ وةَ وكافحتّةام ٔالهكةاٞ عمّٗةا      

ا٥تتىاعٗٛ ٔاـمهٗٛ الطاٟدٚم ٔوا زد ٖؿاحبّا وَ وظاِس لمتبسف الفكسٙ ٔالدٖينم تعد أحد املٕقٕعاهل البحثٗةٛ اةاوةٛ الةيت هةدز     

٘   التعسض ةا بالدزا ٔزةد  .ضٛ ٔالتحمٗن العمى٘ املٕقٕع٘م لكٌّٕا كثن فا٥ و٦ٟىا ٫اتباز امله٥ٕهل الٍظسٖٛ يف قةٕٞ الٕازة  اتتىعة

تكىٍت أِداف الدزاضٛ تٍأه ظاِسٚ ا٫زِاب يف ازتباطّا بالهٗي ٔاملعاٖري الفكسٖٛ ٔا٧ا٦زٗٛ الطةاٟدٚ يف اتتىة  ٔالةتترياهل الةيت زةد      

ٛ      تبسأ عمّٗام ٔؼمٗن التأثري ٔغؿةٕف ا٧ضةمٕب   .  املتٕز  لرل  عم٘ تٍاو٘ وعةد٥هل ا٫زِةاب يف قةٕٞ اؿٕؾةٗٛ الثهافةٛ ا٫ضة٦وٗ

أوا عَ أِي الٍتةاٟ  الةيت اٌتّةت إلّٗةا     . وعاؾٛ قأز الدزاضٛ املختمفٛا٧ضمٕب الٕؾف٘ التحمٗم٘ يف املٍّج٘ فهد اعتىد الباحث عم٘ 

وظاِس لمتبسف أٔ العٍف أٔ ا٫زِاب ٥ ميكةَ أُ تعةصٝ إع عاوةن ٔاحةد فحطة م       الدزاضٛ فتىثمت يف التأنٗد عم٘ أُ أٖٛ أغكاه أٔ

        ٛ ٔأُ تٕاٌة  ا٫اةت٦ه يف   . ٔإمنا فىٕعٛ وتكاومٛ ٔوسنبٛ وَ العٕاون املتداامةٛم ٔالةيت وةَ غةأٌّا أُ تة٤ملٙ فتىعةٛ إع تمة  الٍتٗجة

ذٔ آثةاز ِداوةٛ   إع ضمٕك تدوريٙ تى  ف ٌّا زد تتحٕه يف وسحمٛ تالٗٛ الهٗي ٔاملعاٖري الفكسٖٛ ٔا٧ا٦زٗٛ املػاز إلّٗا إذا وا ككٍت يف ات

فكةة٦ عةةَ التٕؾةةن إلةة٘ ؾةةٗانٛ فىٕعةةٛ وةةَ  .بعةةا املهٕوةةاهل ا٫قةةافٗٛ أٔقةةحتّا الدزاضةةٛ بالتفؿةةٗنتةةٕافس بةةالهب ؛ لكةةَ بػةةس  
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٫اةةت٦ه الهةةٗي ٔاملعةةاٖري الفكسٖةةٛ التٕؾةةٗاهل املطةةتهبمٗٛ امله حةةٛم ٔالةةيت تٍبةةٕٙ عمةة٘ آلٗةةاهل وةة٤ثسٚ وةةَ غةةأٌّا املطةةاِىٛ يف التؿةةدٙ 

 .ٔا٧ا٦زٗٛ لمحد وَ ظاِسٚ ا٫زِاب يف اتتى  ا٫ض٦و٘م يف قٕٞ احملدملاهل ٔاملتبمباهل الٍظسٖٛ ٔأبعامل املعاؾٛ اتتىعٗٛ الٕازعٗٛ

 

1

تعد ظاِسٚ ا٫زِاب ٔوا ٤ٖضظ ةا وَ امن يف 

وٍظٕوةٛ الهةٗي ٔاملعةاٖري ا٥تتىاعٗةٛ ٔاـمهٗةٛ الطةةاٟدٚم      

ٔوا زد ٖؿاحبّا وَ وظاِس لمتبسف الفكسٙ ٔالةدٖينم  

أحد املٕقٕعاهل البحثٗٛ اةاوٛ اليت هدز التعةسض ةةا   

كثةةن  بالدزاضةةٛ ٔالتحمٗةةن العمىةة٘ املٕقةةٕع٘م لكٌّٕةةا

فا٥ و٦ٟىا ٫اتبةاز املهة٥ٕهل الٍظسٖةٛ يف قةٕٞ الٕازة       

 .اتتىع٘ مبا ٖكتطبْ وَ مساهل وتتريٚ عم٘ الدٔاً

2

تطتىد الدزاضٛ الساٍِٛ أِىٗتّا وةَ أِىٗةٛ الظةاِسٚ    (    أ 

ذاتّا؛ حٗث أُ ظاِسٚ ا٫زِةاب أؾةبحت إحةدٝ    

تن العةةامل بأضةةسٓم نىةةا الهكةةاٖا السٟٗطةةٛ الةةيت تػةة 

 ٘ البمةداُ املتهدوةةٛ   تاٌةة باِتىةاً وتصاٖةةد وةَ    ؼظة

  ٞ ؛ باعتبازِةا ظةاِسٚ نٌٕٗةٛ    ٔالٍاوٗٛ عمٜ حةد ضةٕا

اوتةةدهل إٌعكاضةةاتّا لتػةةىن وعظةةي ملٔه العةةامل مبةةا  

فّٗةةةا بةةةالبب  الةةةدٔه ا٫ضةةة٦وٗٛم فكةةة٦ عةةةَ أُ  

أابازِا  زةد ػةأشهل ؽسٖة  املىتمكةاهل ٔإشِةاق      

عد أابازًا مجةٛ ذاهل تةأثري   ا٧زٔاحم لتػىن فٗىا ب

ٔنةةةةرل  بٕؾةةةةفّا عىةةةة٦ً  . (1)فتىعةةةة٘ غةةةةاون 

ٖطةةةتّدف اضةةةتهساز اتتىعةةةاهلم ٔوةةةَ ثةةةي فهةةةد     

تكسضت اؾّٕمل ملٕاتّتّا ٔقألٛ إهةامل آلٗةٛ ككةَ    

 . (2)وَ وكافحتّام ٔالهكاٞ عمّٗا

عةةدً ٔقةةٕح نافةةٛ ا٧بعةةامل الةةيت تكتٍةةف وعاؾةةٛ  ( ب 

ّةةٕمل ظةةاِسٚ ا٫زِةةابم عمةة٘ الةةسني وةةَ تتةةاب  اؾ    

العمىٗٛ اؾاملٚ اليت تتؿدٙ ملٍازػٛ الظةاِسٚ؛ ٔعمة٘   

  :التاً عم٘ املطمىاهل التالٗٛ  ا٥تفاقالسني وَ 

       ٛنةةُٕ ا٫زِةةاب ٖعةةد مبثابةةٛ ظةةاِسٚ إتساوٗةة

وسفٕقةةةةٛ يف مجٗةةةة  ا٧ملٖةةةةاُ الطةةةةىأٖٛم    

 .(3)ٔا٧عساف ٔاملٕاثٗق الدٔلٗٛ الٕقعٗٛ 

                                                           

ُ املةةةةةة ٔك م ىةةةةةةد الؿةةةةةةٕٖع٘  ق (1)     ا٫زِةةةةةةاب ٔالهةةةةةةإٌ

الةةةداز اؾاوعٗةةةٛ لمٍػةةةس ٔالتٕشٖةةة     : بةةةرئهل )الةةةدٔل٘

 .4فم  (11994ً  مٔا٫ع٦ُ

ٔززةةةةٛ  م وفّةةةةًٕ اؾسميةةةةٛ ا٫زِابٗةةةةٛمطةةةةازق اؾىمةةةة٘ (    2)

املةة٤كس الةةدٔل٘ ؾاوعةةٛ اؿطةة  بةةَ طةة٦ه     (: يف)عىةةن

ُ  :زملُا٧)م بعٍٕاُ ا٫زِةاب يف العؿةس السزىة٘      موعةا

م الػةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةٛ   (13/7/2228ً-12الفةةةة ٚ 

 /www.ahu.edu.jo/tda :وٕزةة (ا٫ٌ ٌةةت ) لمىعمٕوةةاهل
http//: 

ملٔز  :عبداتٗةةد نفةةٕز ابةةساِٗيم امساعٗةةن قىةةد زسٌةة٘      ( 3)

) عةةث  مملزاضةةٛ  ؼمٗمٗةةٛ: الةةدَٖ يف وكافحةةٛ ا٫زِةةاب 

 ا٫زِةةةاب يف العؿةةةس السزىةةة٘م : ٘املةةة٤كس الةةةدٔل : (يف
www.ahu.edu.jo/tda/ :http// 

http://www.ahu.edu.jo/tda/
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     ٔقةةسٔزٚ قازبةةٛ ا٫زِةةاب ٔالهكةةاٞ عمٗةةْ أ

 ٘ ملةا ميثمةْ وةَ    التهمٗةن وةَ آثةازٓ؛     العىن عمة

ا٧فةةسامل ٔاتتىعةةاهل  ابةةٕزٚ ٔتّدٖةةد ٧وةةَ   

  ٘ بػةةكن عةةاًم ٔأوةةَ    عمةة٘ املطةةتٕٙ العةةامل

 .الدٔه ا٫ض٦وٗٛ بػكن ااف

   ْ حالٗةةا ا٫زِةةاب   الةةدٔز الطةةمذ الةةرٙ ٖمعبةة

املعاؾس فٗىا ٖتؿةن بتػةْٕٖ الؿةٕزٚ اؿهٗهٗةٛ     

ل٨ملٖةةاُ نكةةن ٔا٫ضةة٦ً ٔتعالٗىةةْ الطةةىحاٞ 

(4)لتحدٖدعمٜ ٔتْ ا
. 

ملزاضٛ ظةاِسٚ ا٫زِةاب يف ازتباطّةا بةالهٗي     -1

ٔاملعةةةةاٖري الفكسٖةةةةٛ ٔا٧ا٦زٗةةةةٛ الطةةةةاٟدٚ يف اتتىةةةة     

ٔالتترياهل اليت زد تبةسأ عمّٗةام ٔؼمٗةن التةأثري املتٕزة       

لةةةةرل  عمةةةة٘ تٍةةةةاو٘ وعةةةةد٥هل ا٫زِةةةةاب يف قةةةةٕٞ   

 .اؿٕؾٗٛ الثهافٛ ا٫ض٦وٗٛ

ٛ فىٕعٛ وَ التٕؾٗاهل التٕؾن إل٘ ؾٗان-2

املطتهبمٗٛ امله حٛم ٔاليت تٍبٕٙ عم٘ آلٗاهل و٤ثسٚ وَ 

الهةةٗي ٔاملعةةاٖري   ٥اةةت٦هغةةأٌّا املطةةاِىٛ يف التؿةةدٙ   

الفكسٖةةةٛ ٔا٧ا٦زٗةةةٛ لمحةةةد وةةةَ ظةةةاِسٚ ا٫زِةةةاب يف  

اتتىةةة  ا٫ضةةة٦و٘م يف قةةةٕٞ احملةةةدملاهل ٔاملتبمبةةةاهل    

 .الٍظسٖٛ ٔأبعامل املعاؾٛ اتتىعٗٛ الٕازعٗٛ

                                                           

وفّةةًٕ : وةةاشُ لٗمةةٕ زاقةة٘معدٙ ضةةمٗىاُ املةةصٔزٙ     (     4)

(: يف ) عةةث  ا٫زِةةاب يف الهةةإٌُ الةةدٔل٘ ٔالةةداام٘م 

 ٘  ا٫زِةةةةةاب يف العؿةةةةةس السزىةةةةة٘م  : املةةةةة٤كس الةةةةةدٔل
www.ahu.edu.jo/tda/ :http// 

 

ا٧ضةمٕب الٕؾةف٘   اعتىد الباحث عمة٘            

وعاؾةةٛ قةةأز الدزاضةةٛ املختمفةةٛم ٔؼمٗةةن  التحمٗمةة٘ يف 

أبعةةامل ظةةاِسٚ ا٫زِةةاب يف اتتىةة  ا٫ضةة٦و٘ يف قةةٕٞ    

ااةةت٦ه الهةةٗي ٔاملعةةاٖري الفكسٖةةٛ ٔا٧ا٦زٗةةٛم ٔع٦زةةٛ   

الظاِسٚم ٔتبمةٕز  ذل  بالتفاع٦هل البٍٕٖٗٛ ذاهل الؿمٛ ب

و٦قّةةا ٔاؿاٟؿةةّا التكٍٕٖٗةةٛ العاوةةٛم ٔاؿاتةةٛ إلةة٘    

الكػف عَ املتبمباهل الٍظسٖةٛ ٔأبعةامل املعاؾةٛ اتتىعٗةٛ     

 .ٔا٩لٗاهل التببٗهٗٛ الفاعمٛ يف ِرا ا٫طاز

 

هل ا٧ناملميٗةةٛ الةةيت ٌٖطةةتده وةةَ وساتعةةٛ الدزاضةةا

تٍألةةت ا٫زِةةاب عمةة٘ أُ  ا٩زاٞ حةةٕه أِىٗةةٛ ٔتةةٕمل   

 -يف التالة   –تعسٖف لمجسميٛ ا٫زِابٗٛ زد اٌهطةىت  

إع اػاِ  وتباٍٖ ؛ ٖةسٙ ا٧ٔه  عةدً اؿاتةٛ لٕقة      

تعسٖةةف لمجسميةةٛ ا٫زِابٗةةٛم ٔا٥نتفةةاٞ فهةة  بتحدٖةةد      

غسٔ  عاوٛ لمعىن ا٫تساوة٘؛ اضةتٍاملا إلة٘ أُ العىةن     

ِةةاب٘ ميكةةَ كٗٗةةصٓ عةةَ نةةريٓ ملُٔ حاتةةٛ لٕتةةٕمل      ا٫ز

تعسٖف ضابقم ٔلرا ف ُ ٔق  تعسٖف لمعىن ا٫زِةاب٘  

ة ٔفهًا ةرا الفّي ة زد ٖكٗق وَ ملاٟسٚ تّٕمل وكافحتةْم   

ٔوؿسِا ملاٟىًا أواً تعسٖف قةدمل ل٬زِةاب ِة٘ ومصوةٛ     

ملاٟىةةًا باـكةةٕ  لةةْ ٔإثبةةاهل اٌببازةةْ عمةةٜ العىةةن الةةرٙ  

ٔيف املهابةن ٤ٖٖةد ا٥ػةآ الثةاٌ٘     .تسٝ بأٌةْ عىة٦ً إزِابٗةاً   

قسٔزٚ ٔق  تعسٖف عاً ميكَ عمةٜ أضاضةْ اضةتج٦ٞ    

http://www.ahu.edu.jo/tda/
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التىٕض الرٙ ٖػٕب وفًّٕ ا٫زِابم وَ وٍبمق أُ 

ٔق  تعسٖف لمجسميٛ ا٫زِابٗةٛ وةَ غةأٌْ أُ ميكةَ وةَ      

وكافحٛ ظاِس ا٫زِاب عٗةث تٕزة  العهٕبةاهل اـاؾةٛ     

عةَ أُ   احملههٛ لمسمل  عمٜ وستك  تم  اؾسميةٛم فكة٦ً  

ٔق  وثةن ِةرا التعسٖةف املٕحةد لمعىةن ا٫زِةاب٘ وةَ        

غةةةةأٌْ أُ وهةةةةق التعةةةةأُ الةةةةدٔل٘ يف وكافحةةةةٛ ِةةةةرٓ  

الظةةاِسٚم با٫قةةافٛ إع أٌةةْ عٍةةدوا منٗةةص أٌةةٕا  ا٧عىةةاه 

ا٫زِابٗٛ عَ إٌٔا  العٍف ا٧اسم ف ُ ذل  ضٗطةّي يف  

اؿد وَ ِرا الٍى  ا٫تساو٘ وةَ اة٦ه تسنٗةص اؾّةٕمل     

ا٧اةةري وةة   ا٥ػةةآٖتفةةق وكةةىُٕ ِةةرا ٔ. (5)ملكافحتةةْ

تٕتْ الدزاضٛ الساٍِٛ؛ ٔوَ ثي ف ٌّا ضٕف ؼأه فٗىا 

ٖمةة٘ تٕقةةٗل مل٥لةةٛ وفّةةةًٕ ا٫زِةةاب ٔا٧بعةةامل الةةةيت      

 .تكتٍف وعاؾتْ

ا٫فةةةةصا   إلةةة٘يف المتةةةةٛ ٖػةةةري لفةةةا ا٫زِةةةاب  

ْ :  ٖهةةةاهحٗةةث ٔا٫اةةةافٛم  . أزِبةةْم ٔزِبةةْ أٙ أاافةة

بةةأُ وفّةةًٕ ا٫زِةةاب "  عبةةد الطةةتاز البٕٖمةةٛ" ٖٔةةرنس   

قألٛ فسمل أٔ فىٕعٛ وةَ ا٧فةسامل أٔ   ": ٖعين با٧ضاع 

اؾىاعةةاهلم فةةسض زأٙ أٔ فكةةس أٔ وةةرِ  أٔ ملٖةةَ أٔ   

وٕزف وع  وَ زكٗٛ وَ الهكةاٖام بةالهٕٚ ٔا٧ضةالٗ     

العٍٗفةةةٛم عمةةةٜ أٌةةةاع أٔ غةةةعٕب أٔ ملٔهم بةةةد٥ وةةةَ  

المجٕٞ إع اؿٕاز ٔالٕضاٟن املػسٔعٛ اؿكازٖٛم ِٔرٓ 

ؾىاعاهل أٔ ا٧فسامل ؼأه فةسض ِةرٓ ا٧فكةاز بةالهٕٚ     ا

٧ٌّا تعت  ٌفطةّا عمةٜ ؾةٕاب ٔا٧نمبٗةٛ وّىةا ناٌةت       

                                                           

ٛ   اؾىم٘ (5)  /www.ahu.edu.jo/tdaم م وفًّٕ اؾسميةٛ ا٫زِابٗة
http//: 

ٌطةةبتّا عمةةٜ قةة٦هم ٔتعبةة٘ ٌفطةةّا ٔقةة  الٕؾةةاٖٛ    

أُ " حطةة  الػةةسٖف " ٔأٔقةةل ".عمّٗةةا ؼةةت أٙ وةة ز 

وٍّ  أٔ ٌظاًم ؼةأه   : " ا٫زِاب نىفًّٕ تعبري عَ

وعةة م تةةرب  وةةَ ا٦لةةْ فىٕعةةٛ وٍظىةةٛم أٔ طةةسف  

ا٥ٌتبةةآ إع أِةةدافّام أٔ ػةة  البةةسف ا٩اةةس بتهةةدٖي       

تٍةةاش٥هل ٔفةةاٞ بأِةةدافّام بٕاضةةبٛ ا٥ضةةتخداً املةةٍظي    

فهةةد " أمحةةد طةةْ امةةف ا   " أوةةا  ". ٔاملهؿةةٕمل لمعٍةةف

ػةأش وسحمةٛ التبةسف إع وسحمةٛ أاةسٝ       :" بأٌْعسفْ 

تٍبةةٕٙ عمةةٜ فةةسض الةةسأٙ أٔ املعتهةةداهل بةةالهٕٚم أٔ      

ة ٌْ إذا نةةةاُ التبةةسف ٖهةةًٕ عمةةٜ العٍةةف   مبعٍةةٜ آاةةس فةة 

الفكسٙ ف ُ ا٫زِاب ٖعتىد عمٜ العٍف املةاملٙم ٔوةَ   

ٔتّٛ ٌظس مجاعاهل ا٫زِاب ف ُ نن غة٘ٞ يف اتتىة    

باطن ٔه  تتٗريٓم ٔأٌْ ٥ ضبٗن ةةرا التتةٗري إ٥ بهةٕٚ    

" نرل  فهةد بة     ".الط٦ح ٔممازضٛ ا٫زِاب يف اتتى 

ً ا٫زِةةةاب ٍٖبةةةٕٙ عمةةة٘ أُ وفّةةةٕ " قىةةةد اؿفٍةةةأٙ

إتباز ا٩اسَٖ وَ ا٦ه ال ٖٔة  ٔالتّدٖةد بةالتعٍٗف     "

اؾطةدٙ أٔ الهّةس الفكةةسٙ ٥ؽةاذ وٕزةةف إهةاب٘ هةةايف     

اؿق ا٫ٌطاٌ٘ ٖٔمتْٗ أواً فكس ا٩اةسَٖ ٔوعتهةداتّيم   

ٔأضةةةةمٕبْ املتةةةةا٥ٚ الػةةةةدٖدٚ ٔإلتةةةةاٞ إزاملٚ ا٩اةةةةسَٖ   

ىة   ات ٔوَ تّٛ أاةسٙ فهةد فطةس   . "ٔوؿاملزٚ حهٕزّي

مل٥لةةةٛ وفّةةةًٕ ا٫زِةةةاب بٕؾةةةفْ   الفهّةةة٘ ا٫ضةةة٦و٘  

العدٔاُ الرٙ ميازضْ أفسامل أٔ مجاعةاهل أٔ ملٔه  :"ذل 

ملٍٖةةةةْ ٔملوةةةةْ ٔعهمةةةةْ ٔوالةةةةْ  :  بتٗةةةةا عمةةةةٜ ا٫ٌطةةةةاُ

: ا٫زِةةةةاب بأٌةةةةْ" الةةةةصعذ"ُٖٔعةةةةسف . (6)" ٔعسقةةةةْ

                                                           

(6 )  ٙ  =ٌظةةسٚ يف وفّةةًٕم  عبةةد الةةسمحَ بةةَ ضةةمٗىاُ املبةةسٔمل
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اضتخداً العٍف أٔ التّدٖد أًٖا ناٌت بٕاعثةْ ٔأنساقةْ   "

ع٘ بّةةدف ا٫اةة٦ه ٖٔهةة  تٍفٗةةرًا لعىةةن فةةسملٙ أٔ مجةةا

بالٍظاً العاً أٔ تعسٖا ض٦وٛ اتتى  ٔأوٍْ لمخبةس إذا  

ناُ وَ غأُ ذل  إلهاٞ السع  ب  الٍاع ٔتسٖٔعّي أٔ 

تعسٖا حٗاتّي ٔأوٍّي لمخبس أٔ إؿةاق الكةسز بالب٠ٗةٛ    

أٔ املسافق ٔا٧و٦ك العاوٛ أٔ ا٧و٦ك اـاؾٛ أٔ املسافق 

احت٦ه أٙ وٍّةةا أٔ الدٔلٗةةٛ ٔالبعثةةاهل الدبمٕواضةةٗٛ أٔ بةة

ا٥ضةةت٦ٗٞ عمّٗةةا أٔ تعةةسٖا املةةٕازمل الٕطٍٗةةٛ لمخبةةس أٔ 

                                                                                        

= ً الدٔلٗةةٛ م الػةةبكٛ ا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف ا٫ضةة٦

-http://www.al:  وٕزةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةت )لمىعمٕوةةةةةاهل 

islam.com-   ٘بالستٕ  إل: 

أوةساٞ ا٫زِابمنتةاب الٗةًٕم     معبد الطتاز البٕٖمٛ -

م (1993ًم342العةةدمل م ملاز أابةةاز الٗةةًٕ :الهةةاِسٚ )

 . 25ف 

ا٫زِاب الةدٔل٘ ٔاٌعكاضةاتْ عمةٜ     محط  غسٖف -

اة٠ٗةةٛ  :اِسٚ الهةة)مالػةةسق ا٧ٔضةة  اةة٦ه أزبعةة  زسٌةةا 

 . 27م ف (1997ً  ماملؿسٖٛ العاوٛ لمكتاب

أضةةةةبابْم :  ا٫زِةةةةاب مأمحةةةةةد طةةةةْ امةةةةف ا   -

م وببعةةةةٛ الطةةةة٦ً :الهةةةةاِسٚ )مٔأابةةةةازٓم ٔع٦تةةةةْ

 . 14ف  م(1995ً

ا٫زِةةةةاب يف الّٕٗملٖةةةةٛ  مشنةةةة٘ عمةةةة٘ أبةةةةٕ نكةةةةٛ -

 ً ملاز الٕفةةاٞ لمبباعةةٛ  م املٍؿةةٕزٚ) مٔاملطةةٗحٗٛ ٔا٫ضةة٦

 . 37ف  م(2222ًٔالٍػسم 

ضمطةمٛ  "ا٫زِاب ٔالػبابم مقىد حطَ اؿفٍأٙ -

 تسٖةدٚ  :الهةاِسٚ )م "ا٫زِاب ٔالتبسف يف فكةس املةثهف   

 .8م ف (1992ً/  11/ 19ما٧ِساً

 .(7)"تعبٗن تببٗق أحكاً الدضتٕز ٔالهٕاٌ 

وعجةي وؿةبمحاهل العمةًٕ ا٥تتىاعٗةةٛ    ٔفطةس    

البسٖهٛ اليت ؼأه بّا مجاعةٛ وٍظىةٛ أُ   بأٌْ ا٫زِاب 

يف حة   . (8)عةَ طسٖةق اضةتخداً العٍةف     اهق أِدافّؼ

ٗٛ العسبٗٛ ملكافحٛ ا٫زِاب الةيت ؾةدزهل   عسفت ا٥تفاز

نةةن فعةةن وةةَ  ":ً ا٫زِةةاب بأٌةة1998ْبالهةةاِسٚ عةةاً 

أفعاه العٍف أٔ التّدٖد بْ أٖا ناٌت بٕاعثةْ أٔ أنساقةْ   

ٖه  تٍفٗرا ملػسٔ  إتساو٘ فسملٙ أٔ مجةاع٘م ّٖٔةدف   

إع إلهةةاٞ السعةة  بةة  الٍةةاعم أٔ تةةسٖٔعّي ب ٖةةراّٟي أٔ 

ٍّي لمخبسم أٔ إؿةاق  تعسٖا حٗاتّي أٔ حسٖتّي أٔ أو

الكةةسز بالب٠ٗةةٛ أٔ بأحةةد املسافةةق أٔ ا٧وةة٦ك العاوةةٛ أٔ      

اـاؾٛ أٔ احت٦ةا أٔ ا٥ضت٦ٗٞ عمّٗا أٔ تعةسٖا أحةد   

 .(9)"املٕازمل الٕطٍٗٛ لمخبس

أوةةةا ٔغؿةةةٕف وفّةةةًٕ ا٫زِةةةاب يف الهةةةسآُ     

ألفةاظ  اضةتعىن  أُ الةٍـ الهسآٌة٘ زةد    ٦حا الكسٖيم فٍ

شز  اـةةٕف ٔالسعةة  يف  بهؿةةد( ٔتسِبةةُٕ(.. )السِبةةٛ)

                                                           

عمةةٜ اتتىةة   ٔأثةةسٓ م ا٫زِةةابعةةٕامل الفةةٕاش َعبةةد الةةسمح (7)

٘  (: يف ) عةةث   ا٧زملٌةة٘م ا٫زِةةاب يف  : املةة٤كس الةةدٔل

 //www.ahu.edu.jo/tda/ :httpمالعؿس السزى٘

وؿةةةبمحاهل العمةةةًٕ  وعجةةةي بةةةدٔٙم أمحةةةد شنةةة٘ (   8)

ُ : برئهل) ا٥تتىاعٗٛم م (1993ًم 2م  وكتبٛ لبٍةا

 .423ف 

ا٫زِةةاب وظةةاِسٓ ٔأغةةكالْ  م قىةةد اؿطةةٗين وؿةةٗمح٘   ( 9)

ٛ م ٔفها ل٦تفازٗٛ العسبٗٛ ملكافحٛ ا٫زِاب  الػبكٛ الدٔلٗة

: وٕزةةةةةةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةةةةةةت) لمىعمٕوةةةةةةةةةةاهل             
http://www.al-islam.com 
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بهةةٕٚ ا٩اةةسم لةة٦٠ ٖهةةدً عمةةٜ    ٔإغةةعازٌٓفةةظ العةةدٔ  

ٛ ّةٕ عىةن ٔزةاٟ٘ ذٔ مل٥   ٔوَ ثي ف.. العدٔاُ  إهابٗةٛ؛  لة

ٖٔعةةد ٔضةةٗمٛ وةةَ ٔضةةاٟن اؿفةةاظ عمةة٘ أوةةَ ٔاضةةتهساز   

 .(10)اتتى  ٔطىأٌٍٗٛ نافٛ ا٧فسامل يف ٌبازْ

وعٍةةٜ وؿةةبمل ٔوةةَ شأٖةةٛ أاةةسٙ فةة ُ ؼمٗةةن   

ٖكػةةف عةةَ تٕاٌةة  هل ا٧تٍبٗةةٛ ا٫زِةةاب يف الدزاضةةا

ٔوةةَ ذلةة  . ِاوةةٛ ذاهل ؾةةمٛ بالهكةةٗٛ وٕقةةٕ  البحةةث

زةةةاوٕع عمةةة٘ ضةةةبٗن املثةةةاه ٥ اؿؿةةةس وةةةا أغةةةاز إلٗةةةْ 

تػري بٕتةْ عةاً إع أٙ    "إزِاب٘"نمىٛ وَ أُ  أنطفٕزمل

ٖطةةتعىن العٍةةف املةةٍظي لتةةدعٗي آزاٟةةْم بٍٗىةةا   غةةخـ 

اضةةتخداً "يف ذاهل الهةةاوٕع إلةة٘" إزِةةاب"تػةةري نمىةةٛ 

 .(11)"التخٕٖفم ٔغاؾٛ يف أنساض ضٗاضٗٛالعٍف ٔ

ْ ا٫زِةةاب أُ وةةَ"وريفةة "ٔوةةا ذنةةسٓ   إغةةاعٛ  ٖهؿةةد بةة

اـةةةٕف ٔتةةةدوري ا٫حطةةةاع بةةةا٧وَ ٔإعةةةاملٚ تػةةةكٗن   

زأٙ ٔوعتهةد اتتىعةاهل الدٍٖٗةٛ    اتتىعاهل املدٌٗٛ حطة  

املتبسفةةةٛ ٔفٍةةةدّٖا ٔاملتعةةةأٌ  وعّةةةي حةةةٕه العةةةامل     

ٛ املختؿةةةٛ ٖصٖةةةد العةةة ٞ عمةةةٜ ا٧تّةةةصٚ ا٧وٍٗةةة ِٔةةةرا

    ٝ . (12) مبكافحٛ ذل  ٔبهٗةٛ و٤ضطةاهل اتتىة  ا٧اةس

                                                           

: طةةاِس وّةةدٙ م وفّةةًٕ ا٫زِةةاب يف الفكةةس ا٫ٌطةةاٌ٘  (  12)

ملزاضةةةٛ ٔؼمٗةةةن ٔتعسٖةةةفم اتمةةةظ ا٧ٔزبةةة٘ ل٬فتةةةاٞ    

( ا٫ٌ ٌةةت )ٔالبحةةٕ م الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ لمىعمٕوةةاهل    

 http://www.e-cfr.org/ar/bo/26.doc :وٕز  

11 - Oxford Universal Dictionary, Compiled by   (11)  

Joyce M. Hawkins, (Oxford: Oxford University   

Press, 1981), p. 736           . 

(12  )    ٘  ملٔز و٤ضطةةاهل اتتىةة  يف  م  قىةةد بةةَ محٗةةد الثهفةة

ٔززٛ عىن وهدوٛ لٍدٔٚ اتتى  موهأوٛ تساٟي ا٫زِاب

وَ ؼدٖد " لٕفاضري"نرل  وا ذِ  إلْٗ املفكس الفسٌط٘ 

ا٥ضةتخداً العىةدٙ ٔاملةٍظي لٕضةاٟن     : "ا٫زِاب بأٌةْ  

وةةةةَ طبٗعتّةةةةا إثةةةةازٚ السعةةةة  بهؿةةةةد ؼهٗةةةةق بعةةةةا  

 .(13)"ا٧ِداف

ف ُ الدزاضٛ الساٍِةٛ تتةبين ذلة  التفطةري      ٔأاريًا

يف تٕقٗحْ لد٥لٛ " عبد الطتاز البٕٖمٛ" أغاز إلْٗالرٙ 

املفّةةًٕم ٔاملػةةاز إلٗةةْ يف وٕقةة  ضةةابقم وةة  ا٫قةةافٛ  

  :بأٌٍا نمـ مما تهدً إل٘ ا٥ضتٍتاتاهل التالٗٛ 

ٖكػةةةةف التحمٗةةةةن العمىةةةة٘ املٕقةةةةٕع٘   -1

ل٦ػاِاهل املتبمٕزٚ بؿدمل تفطري وفًّٕ ا٫زِاب عةَ أُ  

ٔأٌةْ ٥ ٖةصاه    اوةٛم بؿةفٛ ع  وكىٌْٕؼدٖد ٍِاك تباٍٖا يف 

مثٛ نىٕض نبري ٖكتٍف املفًّٕ حتٜ ا٩ُ إع اؿد الرٙ 

ميكَ الهةٕه وعةْ أٌةْ ٥ ٖٕتةد اتفةاق ضةٕاٞ بة  البةاحث          

املتخؿؿ م أٔ املّتى  يف العىةن الةدٔل٘ بػةأُ ؼدٖةد     

ٖٔػةري ذلة  ببسٖهةٛ أاةسٙ     . (14)وا املهؿٕمل با٫زِاب 

                                                                                        

 :السٖةةاض)فّةةد ا٧وٍٗةةٛ   ٔا٧وةةَ املٍعهةةدٚ بكمٗةةٛ املمةة   

 م(ِةةة1425وةةَ عةةاً  24/2حتةةٜ  21/2وةةَ الفةة ٚ 

: وٕزةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةت ) الػةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل 

www.minshawi.com:/ http:/. 

قىةةد قةة٘ الةةدَٖ عةةٕض م تعسٖةةف ا٫زِةةابم عةةث       ( 13)

حةةٕه تػةةسٖعاهل وكافحةةٛ "قةةىَ أعةةا  الٍةةدٔٚ العمىٗةةٛ

 ٘ أناملميٗةٛ ٌةاٖف    :ضالسٖةا )م "ا٫زِاب يف الٕطَ العسبة

 .58م ف (1999ًالعسبٗٛ لمعمًٕ ا٧وٍٗٛم 

م  تازٖةةةا ا٫زِةةابكٗةةي العةةةٕملاهلم حطةة  البسٔاٌةٛ م    ( 14)

ا٫زِاب يف العؿةس  : امل٤كس الدٔل٘( : يف ) ٔززةٛ عىةن 

 //www.ahu.edu.jo/tda/ :http مالسزى٘
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 قةة٦ ه٥ ٖةةصاالتعسٖةةف ا٥ؾةةب٦ح٘ ل٬زِةةاب   إلةة٘ أُ

فةةةالبعا  ٦اةةةت٦ف ٔتبةةةاَٖ ا٩زاٞ ٔٔتّةةةاهل الٍظةةةس؛ل

ٖسنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص يف تعسٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف ا٫زِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب   

فةرئُ أُ ا٫زِةاب لةٗظ   " البسٖهٛ" أٔ "ا٧ضمٕب" عمٜ

ٔإمنا أضمٕب أٔ طسٖهٛ لتةسض ؼهٗةق    مفمطفٛ ٥ٔ حسنٛ

طىٕح ؾىاعٛ وٍعصلةٛ ٔقببةٛم تةدزك أُ ٥ أوةن ةةا يف      

ا٧نمبٗةةٛ  الٕؾةةٕه إع وةةا تسٖةةدٓ إ٥ عةةَ طسٖةةق ؽٕٖةةف   

بٍٗىةا  . "ٔو٤ضطاتّا عَ طسٖةق إغةاعٛ السعة  ٔالتكةمٗن    

. ٖسنةةص آاةةسُٔ عمةةٜ ا٧ِةةداف أٔ الٕضةةاٟن أٔ ا٧ضةةباب  

فسٖةةق باؾاٌةة  الةةرٙ ٍٖةةدز  يف ٌبةةاق نةةن ّٖةةتي ِٔكةةرا 

ٔلعةن املػةكمٛ املفّٕوٗةٛ املستببةٛ بؿةعٕبٛ       .(15)أٔلٕٖاتْ

ٔقة  تعسٖةف وٕحةد ملةا ميكةَ اعتبةازٓ إزِابةًام تعةد وةَ          

عهبةةاهل الةةيت تعةة ض أٖةةٛ قةةا٥ٔهل تةةاملٚ ِاملفةةٛ    أبةةسش ال

لٕق  إضة اتٗجٗٛ عىمٗةٛ ملكافحةٛ ِةرٓ الظةاِسٚ؛ إذا ٥      

ميكَ عاه أُ تٕاتْ ظاِسٚ بٕؾفّا عى٦ً إتساوٗةًا إ٥ إذا  

مت تعسٖفّام ٔعمْٗ ف ُ تعسٖةف اؾسميةٛ ا٫زِابٗةٛ ٔؼدٖةد     

اؿاٟؿةةّا ٖعةةد وطةةألٛ يف ناٖةةٛ ا٧ِىٗةةٛم حتةةٜ ميكةةَ      

كافحةةٛ ٔزضةةي ضٗاضةةٛ و٦ٟىةةٛ لتحهٗةةق    ؼدٖةةد ٌبةةاق امل 

٥ٔ ىفةٜ عةَ ا٧ذِةاُ أُ ؼدٖةد     . التسض يف ِرا الػأُ

تعسٖةةف ل٬زِةةاب يف فتىةة  ملٔلةة٘ تتبةةاَٖ فٗةةْ املؿةةا       

    ٛ ٖٔستة   . (16)ٔٔتّاهل الٍظةسم ٖبةدٔ يف ناٖةٛ الؿةعٕب

ذلةةة  إع أضةةةباب ٔاعتبةةةازاهل أِىّةةةا تعةةةدمل املستعٗةةةاهل 

                                                           

ٌظةةسٚ يف وفّةةًٕ ا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف م  ٙاملبةةسٔمل (  15)

 islam.com-http://www.alم ا٫ض٦ً

ٛ م  اؾىمةةةةةةةةةة٘ (   16)  موفّةةةةةةةةةةًٕ اؾسميةةةةةةةةةةٛ ا٫زِابٗةةةةةةةةةة
www.ahu.edu.jo/tda/ :http// 

( ٖٕلٕتٗةةةةةٛا٫ٖد)الثهافٍٗةةةةةٛم ٔا٥ٌتىةةةةةاٞاهل الفكسٍٖٔةةةةةٛ  

املختمفٛم ٔتباَٖ الةس٣ٝ الطٗاضةٗٛ ٔا٧طةس ا٥تتىاعٗةٛم     

با٫قةةةافٛ إع البعةةةد الٍطةةةذ املةةة٤ثس يف تبمةةةٕز وفّةةةًٕ      

ا٫زِةةةةاب بؿةةةةٕزٚ ٔاقةةةةحٛم ٌاِٗةةةة  عةةةةَ املؿةةةةا    

إلةة٘ نةةري ِةةرا وةةَ    ...لمةةدٔه ا٫ضةة اتٗجٗٛٔالتٕتّةةاهل 

 (17).أضباب و٤ثسٚ يف ِرا الؿدمل

هل كتمةف احملةا٥ٔ   أُ الهاضي املػ ك ب  -2

ٕ  اليت تعسقةت بالتفطةري ٔالتحمٗةن ملفّةًٕ ا٫زِةاب       ِة

الٍظس إع إؿاق الكسز باتتىعاهل أٔ الكت  عمٜ ملٔلٛ 

وةةَ الةةدٔه أٔ مجاعةةٛ وةةَ اؾىاعةةاهل لتحهٗةةق ِةةدف     

اضةتخداً العٍةف    ٔنةرل  . (18)وباغسٚ أٔ نةري وباغةس  

ٔالهٕٚ؛ حٗةث إُ اؾىٗة  ٖتفةق عمةٜ أُ ا٫زِةاب ِةٕ       

لهةةةٕٚ ػةةةآ املةةةدٌٗ  أٔ   ا٥ضةةةتعىاه املبمةةةق لمعٍةةةف ٔا  

ا٧ِداف املدٌٗٛم أٔ العطكسٖ  أٔ ا٧ِةداف العطةكسٖٛ   

يف نةةري حةةةاه اؿةةسب املعمٍةةٛ بةةة  طةةسف  بّةةدف بةةث      

 .(19)السع  ملُٔ إٌراز ضابق

                                                           

ٗٗةةف الػةةسع٘ ؿكةةي الظةةاِسٚ التكٖاضةةس لبفةة٘ العمةة٘ م  ( 17)

وهازبةةٛ حةةٕه وٕزةةف الػةةسٖعٛ ا٫ضةة٦وٗٛ وةةَ  "ا٫زِابٗةةٛ

ا٫زِةةاب يف : املةة٤كس الةةدٔل٘(: يف ) عةةث  م"ا٫زِةةاب

 //www.ahu.edu.jo/tda/ :http مالعؿس السزى٘

(18) Concept with Global Reach" , In ,Group of 

intellectuals, Saudis and Terror: Cross-Culture 

Views,(Riyadh (S.A): Ghainaa Publications, 

2005),P23 -David Dumke , "Terrorism: An 

Ambiguous 
18   

ٌظةةسٚ يف وفّةةًٕ ا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف  م  املبةةسٔملٙ ( 19)

  .islam.com-alhttp://www.ا٫ض٦ً
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أُ ا٫زِةةاب ظةةاِسٚ ذاهل طبٗعةةٛ وسنبةةٛم  -3

ؽةتم  فّٗةةا اؾٕاٌةة  اؾٍاٟٗةٛ ٔا٫تساوٗةةٛ ٔالٍفطةةٗٛ وةة    

ٔا٥زتؿةةةةةةاملٖٛ اؾٕاٌةةةةةة  ا٥تتىاعٗةةةةةةٛ ٔالطٗاضةةةةةةٗٛ  

 ٔأٖهةةةًٕ عمةةةٜ فكةةةس ْ أٌةةةٔ. (20)اخل... ٔا٧ٖدٖٕلٕتٗةةةٛ

بةن زةد وبةرِي     هٗص لمىٍفرَٖ وةا ٖفعمةُٕ؛   وع تٍظري 

وفّةةًٕ ؾةةاح  غةةٕٗ  نةةرل  فهةةد .فٗةةْ ٖٔةةدفعّي إلٗةةْ

املتداامةةٛ ا٫زِةةاب يف التةةسب مجمةةٛ وةةَ املؿةةبمحاهل  

 -ضةةةٕاٞ يف املعةةةين أٔ يف التاٖةةةٛ الٍّاٟٗةةةٛ   وعةةةْ   

ا٧ؾٕلٗٛم ٔنري ذلة  وةَ   ٔالعٍفم ٔ التبسفم: وثن

إع العةامل   تةدزهٗا اٌتهمت وا لبثت أُ املؿبمحاهل اليت 

فٗىا بعد عم٘ ٌبةاق  ا٫ض٦و٘م ٔأؾبحت وتدألٛ فْٗ 

 .(21)ٔاض 

الةةيت تعسقةةت  التعسٖفةةاهل تٍبةةٕٙ بعةةا   -4

 عم٘ وآار عدٖدٚ؛ ٔوةَ أِىّةا   لتفطري وفًّٕ ا٫زِاب

ٔ  أٔ ٌطةةةبٗٛمنٌّٕةةةا  ثةةةس وةةةَ  ؼىةةةن أن نةةةري وٍكةةةببٛم أ

 .(22)مل٥لٛ

                                                           

لمجسميةةٛ  الةةدٔل٘ البعةةد الهةةإٌٌ٘م ٔلٗةةد ِٕميةةن عٕتةةاُ  (22)

املةةةة٤كس ( : يف ) عةةةةث  ماملٍظىةةةةٛ ٔا٫زِةةةةاب الةةةةدٔل٘

http://www.al- ما٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة٘: الةةدٔل٘

islam.com  ٘عبةةةد الٍاؾةةةس حسٖةةةصم   -:بةةةالستٕ  إلةةة

وكتبةٛ  : الهةاِسٚ  )اضة٘م ملزاضةٛ ؼمٗمٗةٛم    ا٫زِاب الطٗ

 .32 – 23م ف ف (191996ًودبٕع م  

(21  )   ٛ م ا٫زِةةاب ا٥تتىةةاع٘ا٧وةةَ م  فةةانس قىةةد التساٖبةة

الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ  ما٧ٔضةة يف الػةةسق  ا٫ٌطةةأُحهةةٕق 

  http://www.ahu.edu:وٕز  ( ا٫ٌ ٌت )لمىعمٕواهل 

=     ةٕ ةة ا٫زِةاب ٔالتم م  عبد الةسمحَ بةَ وعة٦ المٕوةق    (  22)

أِةةةي وةةةا ميٗةةةص اؾةةةساٟي ا٫زِابٗةةةٛ    ٖعةةةد  -5

 نجةةساٟي وطةةتحدثٛم اضةةتخداً التكٍٕلٕتٗةةا اؿدٖثةةٛ يف 

تٍفٗرِام ٔؼسزِةا وةَ ا٧بٍٗةٛ ا٥تتىاعٗةٛ الةيت ٌػةأهل       

ٖتعمق بةالتخبٗ  أٔ التىٕٖةن   فٗىا فّٗام ٔتدٖٔمّا ضٕاٞ 

٥ٔٞ ا٫زِةابٗ  املكمفة  بتٍفٗةر    فكة٦ عةَ    أٔ التٍفٗرم

ٛ  اؾةةساٟي  لمتٍظٗىةةاهل املتبسفةةٛ ٧ِٔةةدافّا    ا٫زِابٗةة

 .ٔزٗىّةةام حتةةٜ لةةٕ نةةاُ ذلةة  عمةةٜ حطةةاب أزٔاحّةةي 

 ازتفا  تكمفتّا ٔآثازِا عمٜ ا٧بٍٗٛ ا٥تتىاعٗٛ ٔنرل 

 .(23)وهازٌٛ باؾساٟي التهمٗدٖٛ

عةاملٚ وةةا تسنةةص قألةةٛ التؿةةدٙ لتٕقةةٗل   -6

الد٥لةةةٛ املفّٕوٗةةةٛ ل٬زِةةةاب عمةةة٘ التعةةةسض ؾةةةاٌب    

ا٧ٔه با٧ضةةاع املةةاملٙ لمظةةاِسٚ أوةةا  ٖتعمةةق: أضاضةةٗ 

ٖهةةًٕ ا٧ضةةاع ا٩اةةس فٗتؿةةن ظاٌبّةةا املعٍةةٕٙ؛ حٗةةث  

املاملٙ يف تعسٖف ا٫زِاب عمٜ الطمٕك املكُٕ لمجسميةٛ  

ّةتي اؾاٌة    ٖم يف حة   ا٧فعاه املكٌٕٛ ةا با٧حسٝ أٔ

التاٖٛ أٔ اةدف الرٙ ٖطعٜ إلْٗ ا٫زِاب٘ وةَ  املعٍٕٙ ب

ِةةرا ا٥ػةةآ ىتمفةةُٕ يف  ُ أٌؿةةاز أنةةري ؛ اةة٦ه عىمةةْ

 .(24)طبٗعٛ ِرٓ ا٧ِداف

                                                                                        

م الػةةةبكٛ الدٔلٗةةةٛ ملزاضةةٛ يف املؿةةةبمحاهل ٔاملفةةاِٗي  = 

 http://www.al-:وٕزةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةت )لمىعمٕوةةةةاهل 

islam.com 

وهأوةةةٛ تةةةساٟي  ملٔز و٤ضطةةةاهل اتتىةةة  يفم  الثهفةةة٘ ( 23)

 ../:www.minshawi.com:/ http ما٫زِاب

(24 )  ٘ ٔاملهأوةةةٛ يف الهةةةإٌُ ب ا٫زِةةةام  وةةةاشُ لٗمةةةٕ زاقةةة

) م الػةةةبكٛ الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل ٔالػةةةسٖعٛ ا٫ضةةة٦وٗٛ

 ./:www.minshawi.com:/ http: وٕز  ( ا٫ٌ ٌت 

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu/
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الدزاضةةاهل الةةيت تٍألةةت ت ا٧طةةس الٍظسٖةةٛ ٔبٍٗةة

العٕاوةةن الةةيت تهةةف    ِةةابم أُ البحةةث يف ا٫زظةةاِسٚ 

ٔزاٞ حةةةدٔ  الظةةةاِسٚ ٔتٍةةةاو٘ وعةةةد٥تّا عمةةة٘ مةةةٕ   

يف وعظةةي ا٧حٗةةاُ إلةة٘ تةةبين ٔتّةةٛ    ٍٖتّةة٘ وتؿةةاعد؛

الٍظس املتكىٍٛ يف ضٗاق أحةد اػةاِ  وتبةاٍٖ ؛ أٔةىةا     

ِٕٔ ا٥ػآ الطبذ الرٙ ٖعتىةد ضةب  بعٍٗةْ ملُٔ نةريٓ     

ٗتىثةةن يف اػةةآ لتفطةةري الطةةمٕك ا٫زِةةاب٘م أوةةا ا٩اةةس ف

تعدمل العٕاونم ِٕٔ الرٙ ٖةرِ  إع أُ أٖةٛ أغةكاه أٔ    

وظاِس لمتبسف أٔ العٍف أٔ ا٫زِاب ٥ ميكَ أُ تعصٝ 

إع عاون ٔاحد فحط م ٔإمنا فىٕعٛ وتكاومٛ ٔوسنبٛ 

وةةَ العٕاوةةن املتداامةةٛم ٔالةةيت وةةَ غةةأٌّا أُ تةة٤ملٙ       

  ٛ ٔتتةبين الدزاضةٛ ٔتّةٛ الٍظةس     . فتىعٛ إع تمة  الٍتٗجة

٧اةةةريٚم ٔالةةةيت تتطةةةق بةةةدٔزِا وةةة  تفطةةةري الٍظسٖةةةٛ  ا

الٕظٗفٗٛم ٔاليت ترِ  إل٘ أُ الطمٕك ا٫زِاب٘ وا ِٕ 

إ٥ ضمٕك ٤ٖملٙ يف قؿمتْ الٍّاٟٗٛ إع الفٕقٜ ٔكصٖةق  

الع٦زةةاهل ٔا٧بٍٗةةٛ ا٥تتىاعٗةةٛ ٔإؿةةاق الكةةسز بالٍظةةاً 

ٔبةةالٍظس إلةة٘ الهكةةٗٛ وٕقةةٕ     . (25)اتتىعةة٘ نكةةن 

ٍا ضةٕف ٌسنةص عمة٘ تٍةأه تمة       البحث الساَِم لد أٌ

                                                           

٫زِةاب يف  ا لٗمٜ ٖٕضف وؿةبفٜم أوةن نةاظي وةريٚ م     ( 25)

( : يف ) عةث   مٕهٔاؿم هلالتداعٗا.. املٍظٕز ا٥زتؿاملٙ

 ٘ ٘  : املةةةةة٤كس الةةةةةدٔل  ما٫زِةةةةةاب يف العؿةةةةةس السزىةةةةة
islam.com-http://www.al 

العٕاوةةةن املتعمهةةةٛ بةةةاات٦ه الهةةةٗي ٔاملعةةةاٖري الفكسٖةةةٛ     

م ٔالةةةدٔز احملةةةٕزٙ الةةةرٙ تمعبةةةْ يف ِةةةرا   ٔا٧ا٦زٗةةةٛ

الػأُ؛ ٌظسا ٧ِىٗٛ ِرا اؾاٌ م ٔاليت زد ٖتي ػاِةن  

ضٕاٞ بهؿد أٔ ملُٔ زؿد عٍةد ملزاضةٛ    -التبسق إلّٗا 

اضةٛ إلة٘   ِرا وَ تّٛم فك٦ عَ اؿاتةٛ امل  –الظاِسٚ 

إلهةةاٞ الكةةٕٞ عمّٗةةا ٔالكػةةف عةةَ أبعاملِةةا وةةَ تّةةٛ     

 . أاسٙ

ٔلعن يف وهدوٛ العٕاوةن الةيت ميكةَ زؾةدِا يف      

عةةَ  –بدزتةةٛ وعٍٗةةٛ  –ِةةرا الؿةةدمل بٕؾةةفّا املطةة٠ٕلٛ  

بسٔش ٔتفةازي ظةاِسٚ ا٫زِةاب يف اتتىة  ا٫ضة٦و٘ يف      

العامل ا٫ضة٦و٘ الٗةًٕ    الٕزت اؿال٘؛ وا ٖتؿن مبعاٌاٚ

ٛ    وَ اٌهطاوا الةيت  ٔ. هل فكسٖٛ حةاملٚم بة  تٗةازاهل كتمفة

اؾّن بالدَٖ ٔالبعةد عةَ   تست  يف تاٌ  نبري وٍّا إل٘ 

التىطةةة  بتٕتّٗةةةاهل ا٫ضةةة٦ًم ٔوةةةَ أبةةةسش التٗةةةازاهل  

بٍةةاٞ ذلةة  التٗةةاز العمىةةاٌ٘ الةةرٙ ٖةةدعٕ إلةة٘ املعاؾةةسٚم 

اؿٗةةةاٚ عمةةةٜ أضةةةاع ملٌٗةةةٕٙ ٔنةةةري وةةةستب  با٧ؾةةةٕه  

ٕزٔثاهل ا٥تتىاعٗٛ الػسعٗٛ ٥ٔ بالتهالٗد ٔالعاملاهل ٔامل

وةةَ ٔتّةةٛ ٌظةةس أؾةةحاب ِةةرا    ٔالةةيت تعةةد  ا٧ؾةةٗمٛم 

ا٥ػةةةآم عٕاٟةةةق يف طسٖةةةق التهةةةدً ٔا٥ٌبةةة٦ق مةةةٕ     

ٔالةةرٙ  تبةةسفاملدٖين إقةةافٛ إلةة٘ التٗةةاز الةة    .اؿكةةازٚ

ٖعةةةازض املدٌٗةةةٛ اؿدٖثةةةٛ ٔنةةةةن وةةةا ٖتؿةةةن بالتهةةةةدً      

اؿكازٙم فّ٘ وَ ٔتّٛ ٌظةسِي لٗطةت إ٥ فطةاملا يف    

ا٧ضةةةس ٔمجةةةٕملا يف الع٦زةةةاهل  ا٧اةةة٦قم ٔتفككةةةا يف

ا٥تتىاعٗٛم فّي ٖسُٔ أُ اؿكازٚ ػعةن الفةسمل ٖعةٗؼ    

 ٛ ٔلةةرا . لٍفطةةْ ومبٗةةا لسنباتّةةا وتٍكةةسا لةة٪ملاب ٔالفكةةٗم

http://www.al-islam.com/
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فكةن تاٌة  ٖةسفا فكةةس ا٩اةس ٖٔهأوةْم ٍٖٔظةس إلٗةةْ       

لٗؿةةن إع  ٌظةةسٚ زٖةة  ٔغةة  ملُٔ كحةةٗـ ٔتهةةٕٖيم   

َ اؿةةق ٔاملبةةامل٢ ا٧ضاضةةٗٛ فّٗةةام لٗهازٌّةةا مبةةا عٍةةدٓ وةة  

أؾٕه ٔوبامل٢ ميكَ أُ تكُٕ عاو٦ وػ نا هى  بٍّٗا 

 َ أٖكةا فة ُ وةَ العٕاوةن      .ٖٔكُٕ فْٗ اـري لك٦ التٗةازٖ

؛ ٖكةاف إلة٘   تػةْٕٖ ؾةٕزٚ ا٫ضة٦ً ٔاملطةمى     اةاوٛ 

قآلٛ ا٥ِتىاً بةالتفكري الٍازةد ٔاؿةٕاز البٍةاٞ     ِرا ٔذاك 

؛ ااؾٛ وَ زبن املسب  ٔامل٤ضطاهل ال بٕٖٛ ٔا٫ع٦وٗٛ

ا٥ِتىةةةاً بةةةالعهٕه ٔإثساِٞةةةا باملفٗةةةد ٔاضةةةتثازتّا     ٔأُ

لمةةتفكري ٖتبمةة  التٍةةأه العمىةة٘ يف الٍظةةس إع ا٧وةةٕز     

ٔزد امؿةت  . ٔإعباٞ أِىٗٛ لمحٕاز الفكسٙ و  ا٩اس

العاوةن  فاعٗٛ  الدزاضاهل اةاوٛ يف ِرا الػأُ إع إحدٝ

الفكةسٙ يف تكةةَٕٖ الطةمٕك ا٫زِةةاب٘ ؾىٗة  املٍظىةةاهل    

وعظةةي أفةةسامل العٍٗةةٛ   حٗةةث أغةةاز ؛ٗةةٛاملتبسفةةٛ ٔا٫زِاب

غةةخـ ٖةةسفا الٕازةة  ِةةٕ إع أُ ا٫زِةةاب٘ املطةةتّدفٛ 

ٖٔطعٜ حملازبٛ املبامل٢ ٔاملعتهداهل الطاٟدٚ ٔأُ أؾحاب 

الفكس الطةٕٙ ٥ ميكةَ أُ ٖمج٠ةٕا إع وعاؾةٛ زكةاٖاِي      

عةةَ طسٖةةق الهتةةن ٔالتةةدوري أٔ إؿةةاق الكةةسز بةةا٩اسَٖ  

جل زكةاٖآ ٔفةق   و٤ندَٖ أُ الفكس الطٕٙ ِٕ الةرٙ ٖعةا  

 ًااؿىاٖٛ الفكسٖةٛ وبمبة   ٔوَ ثي تؿبلالبسق الػسعٗٛم 

يف ٔزاٖةةةٛ اتتىعةةةاهل ا٫ضةةة٦وٗٛ وةةةَ التةةةأثس     اقةةةسٔزٖ

 .(26)بالتٕتّاهل الفكسٖٛ اـبريٚ

                                                           

أضةةةباب ا٫زِةةةاب  م أمسةةةاٞ بٍةةةت عبةةةد العصٖةةةص اؿطةةة ( 26)

ٛ  :ٔالعٍةةف ٔالتبةةسف  م الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ  ملزاضةةٛ ؼمٗمٗةة

-http://www.al:  وٕزةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةت )لمىعمٕوةةةةةاهل 
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" فساٌ  بٕلتص ٔآاسُٔ"ٖتطق ِرا و  وا أندٓ ٔ  

ؾىاعةاهل   أُ اؾساٟي ا٫زِابٗٛ يف ا٧ؾةن ٌػةاطاهل   وَ

تٗةةٛ ااؾةةٛم اٌػةةهت عةةَ  لٕٖٕوتبسفةةٛ ذاهل أفكةةاز أٖد

   ٙ عةةةازض املهبةةةٕه  امل الةةةسأٙ العةةةاً ٔحتةةةٜ عةةةَ الةةةسأ

اتتىاعٗةةةام ٔنٌٕةةةت ةةةةا تٍظٗىةةةاهل ضةةةسٖٛ لتحهٗةةةق      

ذاهل زبٕه اتتىاع٘ وَ أتن  ناٖاتّام وطتخدوٛ ذزاٟ 

 ٛ  ؼهٗق أِدافّام ٔوتخرَٖ وَ فكسٚ التاٖٛ ت ز الٕضةٗم

وا ٤ٖند قةسٔزٚ ممازضةٛ    وٍّاتا لتحهٗق ناٖاتّيم ِٕٔ

بأضالٗ  ٔأوانَ ضسٖٛ وطت ٚم ٔيف تٍظٗىاهل ٌػاطاتّا 

 نٗةةةةاب الهةةةةٗينةةةةرل  فةةةة ُ  .وعمٕوةةةةٛ لمكافةةةةٛ ٔنةةةةري

املة٤ثسٚ  العٕاوةن  ٖعةد أحةد   ا٥تتىاعٗٛ اليت تٕتْ الفةسمل  

الػةباب ل٦نةسا  يف اؾىاعةاهل    بةدٔزِا  تةدف   زد اليت 

وةةسامل "ٔيف ذلةة  ٖةةب   .ا٫زِابٗةةٛ املتبسفةةٛ أٔ املٍظىةةاهل 

ٕ بعد ػٍٗةد الفةسمل   املتبسف  التٍظٗي اػآ" عصهل تتةٗري   مة

         َ  الهةٗي ا٥تتىاعٗةٛ الةيت ٖة٤وَ بّةا قةىَ وةا تمهةآ وة

و٤ضطةةاهل التٍػةة٠ٛ ا٥تتىاعٗةةٛ ٔالكةةب  ا٥تتىةةاع٘م  

زٗي اتتى م  ٔنسع زٗي اتتىاعٗٛ تدٖدٚ تتعازض و 

بٗد أٌّا تتٕاًٞ و  وعتهداهل ٔزٗي التٍظٗيم ٔةةا ضةمبٛ   

ْ زةد ٖبةره   الفسمل ػعمْ ٖعتٍهّا بػةدٚ حتةٜ أٌة    ٌافرٚ عمٜ

 م ٍِٔا ٖكةُٕ الفةسمل زٍِٗةاً   عمّٗازٔحْ يف ضبٗن احملافظٛ 

هعةن   ةرٓ الهٗي اـاؾٛ اليت ٖسفكّا اتتىة  ِٔةرا وةا   

اؾساٟي ا٫زِابٗٛ اليت زد ٖكمف التٍظٗي الفسمل لمهٗاً بّا 

ضسٖعا ٔتفاٌٗةا يف ؼهٗهّةا وةَ زبمةْم      ٔتٍفٗرِا ػد زب٥ٕ

تعصٖصِةةا  لٕاتةة ٔاعتهةةاملا وٍةةْ بأٌّةةا الهةةٗي الؿةةحٗحٛ ا

الفّةي اـةاط١   ٔوةَ تّةٛ أاةسٙ فة ُ      .ٔاحملافظٛ عمّٗةا 
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ٔاؾّةن   م٧وةٕز الػةس    م ٔالتفطةري نةري الطةمٗي   لمدَٖ

تعتة  وةَ العٕاوةن     أؾةٕه العهٗةدٚ ٔزٕاعةدِا   ٔ مبهاؾد

تبةةسف الػةةبابم إذ أُ حفةةا الٍؿةةٕف    املطةةاِىٛ يف 

تعةةد ملُٔ غةة  ملُٔ فّةةي ٔا٥بتعةةامل عةةَ العمىةةاٞ الثهةةاٚ  

لةة ٔش ظةةاِسٚ التمةةٕ يف الةةدَٖ ٔتفطةةري    ٚوباغةةس اباضةةبأ

إع  ممةةا ٖةة٤ملٙالػةةسعٗٛ عمةةٜ نةةري حهٗهتّةةا   الٍؿةةٕف

 ظّةةٕز الفكةةةس املٍحةةسف الةةةرٙ ىمةةة  بةة  ا٫زِةةةاب   

م ملُٔ تفسزٛ أٔ اضتٗعاب لمحةدٔمل الفاؾةمٛ بة     ٔاؾّامل

ٔاحملمةةن املةةدزق لتةةازٖا    . (27)نةةن وٍّىةةا عمةة٘ حةةدٓ   

يف البٍةةةةاٞ ا٥تتىةةةةاع٘ اتتىةةةة  ا٫ضةةةة٦و٘ ٖمحةةةةا أُ 

تأضةةةظ وٍةةةر عّةةةدٓ ا٧ٔه عمةةةٜ ٌهةةةا  زةةةد ا٫ضةةة٦ً 

ا٫ضة٦ً  ٔاػةْ   بنالتبسف ٔالعٍف ٔا٫زِاب ٔالتمٕم 

ـبٕزتّةا عمة٘ كاضة      ضباب املٍتجةٛ ةةا  ا٧إع قازبٛ 

 .(28)ٔاضتهساز اتتى 

وةَ غةأٌّا   الفكسٖٛ الةيت  اـمن وَ أِي أضباب ٔ

م قةآلٛ  ٔوَ ثةي ا٫زِةاب   التبسفٔإع التمٕ  أُ ت٤ملٙ
                                                           

وهأوةةةٛ تةةةساٟي   ملٔز و٤ضطةةةاهل اتتىةةة  يف  م الثهفةةة٘ ( 27)

 :بالستٕ  إل٘ .ا٫زِاب

أضظ وكافحٛ ا٫زِةابم  م  بٕلتصم فساٌ  ٔآاسُٔ -

٘  : الهةاِسٚ  )ِػةاً اؿٍةأٙم   . تسمجةٛ مل   املكتة  العسبة

 (.1999ًلمىعازفم

املىمكةةٛ العسبٗةةٛ الطةةعٕملٖٛ ٔوكافحةةٛ   : وةةسامل عةةصهل  -

 .ِة1423م ا٫زِابم السٖاض

 ٔالعٍةةف ا٫زِةةاب: عبةةد ا  بةةَ الك٦ٌٗةة٘ ا٧ٔؾةةٗف  (   28)

م الػةةةبكٛ الدٔلٗةةةٛ يف قةةةةٕٞ الهةةةسآُ ٔالطةةةٍٛ ٔالتبةةةسف

-http://www.al: وٕزةةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةةت )لمىعمٕوةةةةةاهل  
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اً بةةةالتفكري الٍازةةةد ٔاؿةةةٕاز البٍةةةاٞ وةةةَ زبةةةن     ا٥ِتىةةة

ٔعةدً ا٥ِتىةاً الكةايف يف املٍةاِ      امل٤ضطاهل ال بٕٖٛم 

املدزضةةٗٛ بةة بساش قاضةةَ الةةدَٖ ا٫ضةة٦و٘ ٔا٧اةة٦ق      

ٔعمة٘   –فّٕ ٖةدعٕ  م ا٫ض٦وٗٛ اليت وث عمّٗا الدَٖ

السفةةقم ٔالتطةةاولم " إلةة٘ –حةةد زةةٕه بعةةا البةةاحث  

ملطةمى  وةٍّي ٔنةةري   ٔحة  ا٩اةسَٖ ٔوساعةاٚ حهةٕق ا    

املطمى م ٔالط٦ًم ٔالتعأُم ٔالسمحٛم ٔالبعد عةَ  

الظمةةةةي ٔا٥عتةةةةداٞ ٔالبعةةةةد عةةةةَ اؿكةةةةي بةةةةا٧ِٕاٞ      

الػخؿٗٛم ٔنري ذل  مما ٖدعي ا٧وَ ٔاؿ  ٔالعدالةٛ  

باتتىعةةةاهل ٥ٔضةةةٗىا ا٫ضةةة٦وٗٛ فا٫ضةةة٦ً ِةةةٕ ملٖةةةَ  

 ٛ ٕتةةد فةةامل٦حا أٌةةْ ٖ   .(29)"الطةة٦ً ٔالعةةده ٔاؿسٖةة

؛ ري زمٗمةٛ وةَ الػةباب فةساين ذِةين ابةري      لدٝ ٌطةبٛ نة  

عىٗهةةٛ بةة  العمىةةاٞ الٕٚ ٖعةةصٙ با٧ضةةاع إلةة٘ تمةة  اةةة 

ٔاملةةثهف  وةةَ تّةةٛم ٔبةة  بعةةا الػةةباب وةةَ تّةةٛ       

تطةةةي تثريا وةةةَ الػةةةباب الةةةرَٖ  حٗةةةث أُ نةةةأاةةةسٝم 

مل ٖتمهةةٕا العمةةي وةةَ أِمةةْ  تؿةةسفاتّي بةةالتمٕ ٔالتبةةسف

نةري   ٔغٕٗاْ املختؿ  مبعسفتْم ٔإمنا تمهٕٓ وَ وؿاملز

 .(30)وؿاملزٓ

                                                           

م ملٔز  شٖةةةد ضةةةمٗىاُ العةةةدٔاُ مقىةةةد فةةة٤امل اؿٕاوةةةدٚ (  29)

تعمٗي ثهافةٛ   املٍاِ  ال بٕٖٛ يف قازبٛ ا٫زِاب وَ ا٦ه

٘ ( : يف ) عةةث  التطةةاولم ا٫زِةةاب يف : املةة٤كس الةةدٔل
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وتبمبةاهل احملافظةٛ   م  ضةمٗىاُ بةَ عبةد الةسمحَ اؿهٗةن     (    32)

يف ب٦ملٌام الػةبكٛ الدٔلٗةٛ     عمٜ ٌعىٛ ا٧وَ ٔا٥ضتهساز

-http://www.alم :وٕزةةةةة ( ا٫ٌ ٌةةةةةت )اهل لمىعمٕوةةةةة
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ه بةةةأُ التمةةٕة  ٔتأضٗطةةةًا  طةةةتبٗ  الهةةٕة عمةة٘ة ذلةةة ٌ 

الفكسٙ ٖعد أحد املطةبباهل السٟٗطٛة ل٬زِةابم  ٔاؿٕؾةًا     

ه الةةسأٙ ا٩اةةس؛ حٗةةث أُ  ِةةرا     التمةٕة املتؿةةف بعةةدً زبةٕة

ن        الٍٕ  وَ التمٕة ٖةدع٘ اوةت٦ك اؿهٗهٛة املبمهٛة يف التفاؾٗة

تمف فّٗةا  ٔاؾصٟٗاهل فك٦ً عَ الكمٗاهل ٔالثٕابت اليت ٥ ى

اؿٕؾةةًا ٧تبةةا  الةةدَٖ الٕاحةةدم ٔتبعةةًا ةةةرا ا٥ملعةةاٞ فةة ُ   

ىًا إزؿةاٞ ا٩اةسم    أؾحاب ِرا الٍٕ  وَ ا٩زاٞ وألُٕ ملٟا

ٔبٍةاٞ  . ٔا٩اس ٍِا ٖعين نن وَ ىالفّي يف السأٙ ٔلٕ تصٟٗةاً 

عمٜ ذل  ف ُ ِرا الفكس املٍحةسف وةأه إلتةاٞ ا٩اةس كاوةًا      

با  أٔ بتؿةفٗتْم ٖٔتٕضةن   ٔقٕٓ إوا بكىْ إع ابْ إُ اضةت 

مٛ حتةةٜة ٔلةٕة ناٌةةةت ِةة٘ة ا٫زِةةةاب    إع ِدفةْة بكةةةن ٔضةةٗة

ٔالعٍةةف لكٍةْة ٥ ٖطةةى٘ ذلةة  عٍفةةًا أٔ إزِابةةًا  أٔ تبسفةةًا بةةن  

ٖتمفْ باضي اؾّامل ٖٔعد أتباعْ وَة الػةباب ٔاؾّمٛة بةأُ وةا      

ُ بةْة وةَة انتٗةةا٥هل ٔؽسٖةة  لمىىتمكةةاهل ٔإشِةةاق      ٖهٕوةٕة

اؾٍٛة ِٕٔة اؾّةامل     ل٨ٌفظ ع  الؿٕاب بن ِٕ البسٖةق إع 

ٔتأنٗةةدا لةةرل  فةة ُ وعظةةي    .املةةأوٕز بةْة وةَة ا  عةةص ٔتةةن  

ِةة٥٤ٞ ا٫زِةةابٗ  ٖكػةةفُٕ يف اؿهٗهةٛة عةَة تبعٗةٛة عىٗةةاٞ ملةةا 

ّي ممةةا ٖةةده عمةٜة قةةحالٛ ٔضةةراتٛ فكةةسِي        . ُٖىمةٜة عمةٗة

ٔبالتأون ٖتكةل أُ مجٗة  ا٥عتةداٞاهل ا٫زِابٗٛة الةيت تٍفةر       

باق اتتى  ا٫ض٦و٘ زاً بّا أغخا ُ أفكةازًا   يفٌ  ف وىمٕة

ا زٍاعةةاتّي عمةٜة الةةب٦مل     وٍحسفةٛة عهةةدًٖا ٖسٖةةدُٔ أُ ٖفسقةٕة

 .(31)ٔالعبامل با٫زِاب

                                                           

م الػبكٛ م ا٫زِاب يف وٗصاُ الػسٖعٛعامله العبد اؾباز  ( 31)

  :وٕزةةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةةت )الدٔلٗةةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةةاهل  
http://saaid.net/ 

ٔوةةَ العٕاوةةن اةاوةةٛ الكاوٍةةٛ يف الٕازةة               

ٔزاٞ بةسٔش   -بؿٕزٚ وا  -ا٥تتىاع٘م ٔاليت تهف 

ا٫زِةةاب بتجمٗاتةةْ املتٍٕعةةٛ؛ ذلةة  الةةت٦شً الهةةاٟي بةة   

تةٛ الةيت ميكةَ وعّةا     وفّٕو٘ ا٫زِةاب ٔالعٍةفم لمدز  

الهٕه بأُ ن٦ وٍّىةا ٖتةرٙ ا٩اةس؛ مبعةين أٌةْ ٖدعىةْ       

ٔميٍحةةةْ الػةةةكن ٔاملكةةةىُٕ ٔا٧ضةةةمٕب؛ لكٌّٕىةةةا     

ٍٖبمهةةاُ وةةَ ِةةدف عةةدٔاٌ٘ ٔتةةدوريٙ ٔاحةةد؛ ا٧وةةس   

الرٙ زةد ٖطةتّٕٙ بعةا الػةباب ٔاملةساِه م ٥ضةٗىا       

تم  الػسوٛ اليت ؼمةي بتحهٗةق عةامل وثةال٘؛ ٔالةرَٖ      

يف أذِةةةاٌّي املكةةةاو  ٔا٧فكةةةاز   ضةةةسعاُ وةةةا ؽةةةتم    

 ٔا٥ػاِةاهل املػسٔعٛ باملكةاو  ٔا٧فكةاز    ٔا٥ػاِاهل

العدٔاٌٗٛ ٔالتدوريٖٛ البعٗدٚ عةَ تةِٕس ٔزٔح ٔوبةامل٢    

 .(32) ا٫ض٦وٗٛالثهافٛ العسبٗٛ 

أٙ امةةةةساف أٔ زؿةةةةٕز يف ال بٗةةةةٛ أٖكةةةةا فةةةة ُ  

 الفسملبٕؾفّا ٌظاً اتتىاع٘ ودمل ا٧ثس الفعاه يف تٍىٗٛ 

اؾطةةةىٗٛم ٔالعهمٗةةةٛم ٔا٧ا٦زٗةةةٛم   : ٍةةةٕاح٘وةةةَ ال

ٔالدٍٖٗةةٛ حتةةٜ ميكٍةةْ أُ ٖعةةٗؼ حٗةةاٚ ضةةٕٖٛ يف قٗبةةْ      

الفّةةي اـةةاط١ تٍةة  وةة   إع تٍبةةًام (33)ا٥تتىةةاع٘

إع امةةق ؾةةٕزٚ وةةَ اؾّةةن   بةةدٔزٓ ٖةة٤ملٙ زةةد لمةةدَٖ 

                                                           

ل٦ٌ ٌٗةةةت  الطةةة١ٗا٥ضةةةتخداً  قىةةةد م إبةةةساِٗيٌةةةٕاه  ( 32)

: املةةة٤كس الةةةدٔل٘( : يف ) عةةةث  مبا٫زِةةةابٔع٦زتةةةْ 

 islam.com-http://www.alما٫زِاب يف العؿس السزى٘

م ٔا٥تتىةةةا وفةةةاِٗي يف الفمطةةةفٛ  أمحةةةد إزغةةةٗد م   ( 33)

م ف ف (1992ًملاز الػةةة٤ُٔ الثهافٗةةةٛم  : بتةةةدامل )

122- 123. 

 

http://saaid.net/
http://www.al-islam.com/


22122121431 189

هعةةن الفةةسمل عسقةةٛ ل٦مةةساف الفكةةسٙ  نىةةا املسنةة م 

م ٔتسبةةةٛ اؿةةةبٛ لبةةةث الطةةةىًٕ   ٘ٔالتبةةةسف الطةةةمٕن 

ٛ   الف  .كسٖٛ وَ اؾّاهل املتسقٛم لتحهٗةق أِةداف إزِابٗة

ٖٔه  ع ٞ ِرا ا٧وس ٔوط٤ٔلٗتْ عمٜ امل٤ضطةاهل الةيت   

تتٕع تسبٗٛ ا٧فةسامل ٔتعمةٗىّي ٔتثهةٗفّيم ضةٕاٞ أناٌةت      

  ٚ نى٤ضطةاهل  - تم  امل٤ضطاهل ذاهل وطة٤ٔلٗٛ وباغةس

 ٘ إقةافٛ لمى٤ضطةاهل الدٍٖٗةٛ     -التعمٗي العاً ٔاؾةاوع

نٕضةةاٟن ا٫عةة٦ً بػةةتٜ  أً ذاهل وطةة٤ٔلٗٛ نةةري وباغةةسٚ

إٌٔاعّةةام ٔإذا نةةاُ زؿةةٕز تمةة  امل٤ضطةةاهل عةةَ الهٗةةاً 

بٕاتبّةةا ٔأملاٞ وّىتّةةا يف اتتىةة  ٖةة٤ملٙ إع زؿةةٕز يف    

التكةةَٕٖ ال بةةٕٙ الؿةةحٗلم فةة ُ امسافّةةا ٖةة٤ملٙ إع     

أضةةٕأ وةةَ تمةة  الٍتٗجةةٛ؛ ضةةٕاٞ أنةةاُ بالفعةةن أً بةةسمل      

الفعةةةةةنم فحٍٗىةةةةةا ٖتةةةةةدٌٜ وطةةةةةتٕٝ ا٧ملاٞ يف تمةةةةة    

بةةد٥ وةةَ تسزٗتةةْ لمةةرٔق العةةاًم ٔتسضةةٗا   امل٤ضطةةاهلم

الهةةٗي ٔاملبةةامل٢ الٍبٗمةةٛ بةة  ا٧فةةساملم ٔتٍىٗةةٛ الةةٕع٘ يف   

تعظةةٗي حسوةةٛ الةةدَٖ ٔا٧وةةٕاه ٔا٧ٌفةةظ ٔا٧عةةساض    

 ا٧فةةةسامل  تةةةبينفةةة ُ املطةةةألٛ تٍةةةرز ب وكاٌٗةةةٛ ٔالعهةةةٕهم 

تمةةةةة   ضةةةةةاِىتٕازةةةةةف وتػةةةةةدملٚ ٔآزاٞ وتبسفةةةةةٛم مل

باغةةسٚ يف ببسٖهةةٛ نةةري و -املػةةاز إلّٗةةا  –امل٤ضطةةاهل 

 .(34)الب٠ٗٛ الثهافٗٛ ٔا٥تتىاعٗٛ امل٦ٟىٛ لتػكمّات٠ّٗٛ 

 –تعتة   ٔضاٟن ا٫ع٦ً ٔػدز ا٫غازٚ إل٘ أُ   

العٍف يف بسٔش ظٕاِس  السٟٗطٗٛ الٕضاٟ وَ  -إمجا٥

يف اتتىةةة  ا٫ضةةة٦و٘ ٔاتتىةةة  ٔا٫زِةةةاب ٔالتبةةةسف 

                                                           

فّةةًٕ ا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف  ٌظةةسٚ يف وم  املبةةسٔملٙ ( 34)
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تالًبةةا وةةا ٖعتىةةد    فالعةةامل٘ عىٕوةةا يف الٕزةةت الةةساَِم    

اب يف ؼهٗةق أِدافةْ عمةٜ عٍؿةس ِةاً ِٔةٕ ٌػةس        ا٫زِ

ا٧فكاز اليت ٖعىن وَ أتمّا ٔطسحّا أواً السأٙ العةاً  

العةةةامل٘ ٔاملٍظىةةةاهل الدٔلٗةةةٛ لمحؿةةةٕه عمةةةٜ ملعىّةةةا   

تتبٗةةةٛ ٔضةةةاٟن ٔبالفعةةن فةة ُ   .(35)ٔتأٖٗةةدِا لهكةةٗتْ

ا٫ع٦ً وَ إذاعٛ ٔتمٗفصُٖٕ ٔزٍٕاهل فةكاٟٗٛ ٔغبكاهل 

ا٫زِابٗةةٛم ٖعبةة٘ فسؾةةا  ا٥تؿةةا٥هل العاملٗةةٛ ل٨عىةةاه

ٔاضةةعٛ أوةةاً ا٫زِةةابٗ  الةةرَٖ ٖطةةعُٕ ٔزاٞ الدعاٖةةٛ      

ٔميٗةن  . ٧ِدافّي ٌٔػس فكسِيم بةن ٔتطةٕٖأ أعىةاةي   

بعةةا احملممةة  إع اعتبةةاز ِةةرٓ التتبٗةةٛ ملعاٖةةٛ وكثفةةٛ      

ملٍاغ  ا٫زِاب الدٔل٘ ٔعىمٗاتْم أٔ تمة  ا٧ؾةٕاهل   

الةةيت تٍهةةن ٔضةةاٟن ا٫عةة٦ً تطةةٕٖتّا ٧عىةةاه أٔل٠ةة     

٫زِةةةةابٗ م أٔ حتةةةةٜ ؼم٦ٗتّةةةةا الػةةةةاذٚ يف املفّةةةةًٕ  ا

ٔا٫ملزاكم وةةةةَ بةةةة  ا٧ضةةةةباب املّىةةةةٛ الةةةةيت ؼةةةةةفص   

ا٫زِابٗ  باػآ التٕض  يف أعىاةي؛ ٧ٌّةا ؼهةق ةةي    

أحةةد أِةةي أِةةدافّي املتىثمةةٛ يف اؿؿةةٕه عمةةٜ حكةةٕز   

إع٦و٘ أواً الةسأٙ العةاً العةامل٘ ملُٔ أُ ٖتكمفةٕا غة٠ٗا      

ٛ   يف ضبٗن ا٫ٌفاق عمٜ ٖكةاف إلة٘     .(36)تمة  الدعاٖة

تٍةتّ   وكةاو   وةَ  بعا ِةرٓ الٕضةاٟن    تهدوْذل  وا 

أٔ التػةكٗ  يف تةدٔٙ التىطة  بهةٗي      وٍّ  التبسفم

                                                           

ا٫زِاب ٔاملٕاثٗق الدٔلٗةٛ املعٍٗةٛ   م ؾا  بَ بكس البٗاز  ( 35)

م  الػةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل  مبكافحةةةةٛ ا٫زِةةةةاب

 http://www.al-islam.com:  وٕز  ( ا٫ٌ ٌت )

ٌظةةسٚ يف وفّةةًٕ ا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف م  املبةةسٔملٙ  ( 36)

 islam.com-http://www.alم ا٫ض٦ً

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/


192

تكةةخٗي أٔ  شز  الفةة مٔوعةةاٖري أا٦زٗةةٛ زاضةةخٛم أٔ  

بعةةةةةةا الطةةةةةةمبٗاهل البطةةةةةةٗبٛ ٔتطةةةةةةمٗ  ا٧قةةةةةةٕاٞ  

م ملُٔ قةةسٔزٚ ومحةةٛ تةدعٕ يف الٕازةة  إلةة٘  (37)عمّٗةا 

الهكاٖا اتتىعٗٛ بعٗدا عَ املٕقةٕعٗٛ   ذل م أٔ وعاؾٛ

ٔاعتىاملا عم٘ ٔتّاهل ٌظس بعٍّٗا ؽدً وؿةا  أطةساف   

 .وٍحسفٛ ٥ تسٖد اـري باتتى  ٔأفساملٓ

أٖكةةةا فهةةةد ٔتةةةد ا٫زِةةةابُٕٗ يف الػةةةبكٛ الدٔلٗةةٛة   

وطةةةاحٛ ٔاضةةةعٛ لبةةةث ٌٔػةةةس    ( ا٫ٌ ٌةةةت ) لمىعمٕوةةةاهل 

. لمىجتىةة أفكةةازِي الباطمةٛة ٔالةةدعٕٚ إع وبةةاملّٟي املعاملٖةٛة   

ه عمةةٜة ٔضةةةاٟن إع٦وٗةةٛة نةةةالهٍٕاهل       فةةة ذا نةةةاُ اؿؿةةٕة

التمفصٌٖٕٗةٛة ٔا٫ذاعٗةٛة أوةةسا ؾةةعبام فةة ُ إٌػةةاٞ وٕازةة  عمةٜة   

از ٔنريِةةةا ـدوةةٛة    ا٫ٌ ٌةةةتم ٔاضةةةتت٦ه وٍتةةةدٖاهل اؿةةٕة

ُ عة          ٦ً ممكٍةًا؛ حٗةث ٍٖبمهٕة أِداف ا٫زِةابٗ  نةدا ضّة

ازعّي    غبكٛ ا٫ٌ ٌت بأواُ ٔبأمساٞ وطتعازٚ وَ اة٦ه وٕة

ظةةاً   ٔ م حتةٜة نةةسفٌ  تٗٛ ٔاملسٟٗةٛة ٛ ٔالؿةٕة وٍتةةدٖاتّي الٍؿةٗة

ت٘ الكةةبري املعةةسٔف بالبةةالتٕك مل ٖطةةمي وةَة   احملاملثةةاهل الؿةٕة

أِدافّي ا٫لك ٌٔٗٛ لتترٖٛة الفكةس ا٫زِةاب٘ ٔاؾةبٗامل انة       

عدمل ممكَ وَ  الػةباب ٔاملتعةاطف  وعْة ٔػٍٗةدِي لدعىْة      

تفجةري  ) واملٖا ٔوعٍٕٖةا بػةتٜ الٕضةاٟن املىكٍٛة ؼةت  عبةازٚ       

حتٜ مت تعمٗي البةسق ٔالٕضةاٟن الةيت    ( تكفري نًٕ ) ٔ( ٌت 

تطاعد عمٜ الهٗاً بالعىمٗاهل ا٫زِابٗٛ ٔذلة  ب ٌػةاٞ وٕازة     

اعٛ املتفجةةةةساهل ٔطةةةةسق ا٥نتٗةةةةاه ٔإحةةةةساق   ي ؾةةةٍة لتعمةةٗة

امل٤ضطاهل اؿٕٖٗٛ ٔأبسش أضالٗ  اـبف ٔتٍظٗف ا٧ضةمحٛ  

                                                           

ملزاضةةٛ  :أضةةباب ا٫زِةةاب ٔالعٍةةف ٔالتبةةسف م اؿطةة  (37)
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اٌتّا فكةة٦ عةَة ا٫ضةةعافاهل ا٧ٔلٗةة       ٛ اـفٗفةٛة ٔإعةةاملٚ ؾةٗة

ػةةس نافةٛة      ٔطةةسق املداِىةٛة ٔاضةةتّداف زتةةاه ا٧وةَة وةة ٌ 

البسق ا٫لك ٌٔٗٛة لكٗفٗٛة ااة اق ٔتةدوري املٕازة م ٔطةسق       

م ٔنٗفٗةٛة الةةدإه عمةٜة املٕازةة    ااةة اق ال ٖةةد ا٫لك ٌٔة٘ة

ػس الفرئضاهل ٔنةري ذلة    ٔزةد    .(38)احملجٕبٛم ٔطسٖهٌٛ 

الدزاضةاهل اةاوةةٛ يف ِةرا الطةةٗاق ٔوةةَ    ٝحةةدإنػةفت  

  زأٙ عٍٗٛ وَ الػباب عةَ ملٔز ٔع٦زةٛ   ا٦ه اضتب٦

ا٥ٌ ٌةةت با٫زِةةاب الٍةةات  وةةَ ضةةٕٞ ا٥ضةةتخداً عةةَ   

اٌتّةةا  بعةةا ا٧فةةسامل بالفعةةن تىٕعةةٛ وةةَ الطةةمٕنٗاهل 

اـاط٠ةةٛ ٔالةةيت وةةَ غةةأٌّا التحةةسٖا بػةةكن عةةاً عمةةٜ 

ممازضٛ ٌػس ا٧فكاز اةداوٛ : ) ا٫زِابم ٔوَ أوثمتّا 

ٖٔ  اـاط١ لهمٛ ال  -ع  بعا املٕاز  عمٜ الػبكٛ 

ٛ ملٔز ٔأِىٗٛ الػعٕب العسبٗٛ   -يف العةامل   ٔا٫ضة٦وٗ

تبٍةةٜ ضةةمٕك العٍةةف ٔا٥ٌفعةةاه ٌتٗجةةٛ ممازضةةٛ بعةةا       

وػةةةاِدٚ وٕازةةة   -ا٧لعةةةاب الةةةيت تّةةةدف اع ذلةةة  

اؾسميةٛ ٔا٧فكةاز ٔالؿةٕز ٔا٧عىةةاه الةيت ؼةا عمةةٜ      

الطةةبٕ  -ػةةآ الةةراهل ٔا٩اةةسَٖ   ٔا٥ٌتهةةاًالعةةدٔاُ 

لبٗاٌةةةاهل ٔاملعمٕوةةةاهل الطةةةسٖٛ ل٨فةةةسامل عمةةةٜ املٕازةةة  ٔا

البعٗةةدٚ عةةَ  الفتةةأٝاملطةةاِىٛ يف ٌػةةس  -ٔالػةةسناهل 

                                                           

  :ٍظس يف ذل  ٖ ( 38)

ٛ  اؾبةةةةةةةاز م  -  م ا٫زِةةةةةةةاب يف وٗةةةةةةةصاُ الػةةةةةةةسٖع
http://saaid.net/ 

ٔضةاٟن ا٫زِةاب   م عبد السمحَ بَ عبد ا  الطةٍد   -

م ا٫لك ٌٔةةة٘ حكىّةةةا يف ا٫ضةةة٦ً ٔطةةةسق وكافحتّةةةا  

: وٕزةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةت )الػةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل  
http://www.al-islam.com 
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 .(39) (إخل ...أؾٕه الدَٖ ٔالعهٗدٚ عمٜ وٕاز  الػبكٛ

عىا تهدًم ميكَ تػخٗـ فىٕعٛ وةَ   ٔفك٦ً 

العٕاوةةةن ا٫قةةةافٗٛ املستببةةةٛ بةةةاات٦ه الهةةةٗي ٔاملعةةةاٖري  

بةا إلة٘ تٍة     تٍ –ٔاليت زد تة٤ملٙ  الفكسٖٛ ٔا٧ا٦زٗٛ 

إع  -و  وا ضبق تكىٍْٗ يف ضٗاق ِرا احملةٕز البحثة٘   

يف اتتىة  ا٫ضة٦و٘   تؿاعد وعد٥هل ظاِسٚ ا٫زِةاب  

 (40) :ٔوَ أِىّا 

حٗةث  : التترياهل الطسٖعٛ يف ظن العٕملةٛ   -1

تػّد اتتىعاهل مجٗعًا يف الٕزت الساَِ تترياهل ضسٖعٛ 

  ٘  ٔوفات٠ةةةٛ وتصاوٍةةةٛ ٔػمٗةةةاهل العٕملةةةٛم بعكةةةّا إهةةةاب

ٔبعكّا ا٩اس ضةمذم ٔبةالبب  فة ُ الةتترياهل الطةمبٗٛ      

ةةةةةا اٌعكاضةةةةاهل ابةةةةريٚ عمةةةةٜ ضةةةةمٕنٗاهل ا٧فةةةةسامل   

ٔتؿةةسفاتّي ملااةةن فتىعةةاتّي؛ حٗةةث أُ وٍّةةا وةةا زةةد   

ٖتجأش اؿدٔمل وَ ا٦ه ا٥عتداٞ عمٜ أفسامل اتتى  أٔ 

 .ؽسٖ  املىتمكاهل ٔنريِا

فبىةا أُ ا٧ضةسٚ ِة٘    : التفك  ا٧ضةسٙ   -2

 بٍاٞ أٙ فتى  ضٕاٞ ناُ ذل  اتتىة   اؾٕ ا٧ضاض٘ يف

وتحكةةسًا أٔ زٖفٗةةًا أٔ زبمٗةةًام فةة ُ ا٧ضةةباب ٔالةةدٔاف      

امل٤ملٖٛ إع اٌّٗاز ا٧ضسٚ زد تٍعكظ بػةكن ضةمذ عمةٜ    

اتتى م فاٌعداً التفاِي ب  الصٔت  ٔنثةسٚ اـ٦فةاهل   

                                                           

ْ  م  قىةةد ( 29)  =           ا٥ضةةتخداً الطةة٘ٞ ل٦ٌ ٌٗةةت ٔع٦زتةة

 .//www.ahu.edu.jo/tda/ :http مبا٫زِاب= 

الةةدٔاف  ا٥تتىاعٗةةٛ لظةةاِسٚ : بػةةسٝ أمحةةد العكاٖػةة٘ ( 42)

ا٫زِةةاب يف : املةة٤كس الةةدٔل٘( : يف ) عةةث  ما٫زِةةاب

 //www.ahu.edu.jo/tda/ :http مالسزى٘ العؿس

بٍّٗىام ٔحا٥هل البة٦ق أٔ اةجةس نمةّا عٕاوةن تٕلةد      

نطةةٛ ٔالعٍةةاملم ٔوعاغةةسٚ زفةةاق  لةةدٙ ا٧بٍةةاٞ زٔح املػا

الطٕٞم ٔا٥مساف ٔاؾٍٕحم إقةافٛ إع تةسك الدزاضةٛ    

ٔالعىن يف ضةَ وبكةسٚم ٔتعمةي ضةمٕنٗاهل نةري وهبٕلةٛ       

م نن ِةرٓ ا٧ضةباب   با٩اسَٖاتتىاعًٗا ٌتٗجٛ اات٦طْ 

تهةٕمل إع ا٥مةسافم ٔازتكةاب أعىةاه العٍةف املختمفةةٛ      

 .٫غبا  ملٔافعْ

: سفةةةةةةٛ ا٥اةةةةةةت٦  باتىٕعةةةةةةاهل املٍح -3

فاملساِق اؿد  الرٙ ٖةأت٘ وةَ أضةس وفككةٛ ٔوةَ ب٠ٗةٛ       

نةةري وطةةتهسٚم ٖبحةةث عةةَ وةة٦ذ لةةْ ٥حتٕاٟةةْ ٔإغةةبا     

ملٔافعْ ٔزنباتْم ٍِٔا ػد اتىٕعاهل املٍحسفةٛ قةالتّا   

يف أوثةةةاه ِةةة٥٤ٞ؛ ٔحٍٗىةةةا ىةةةتم  ِةةةرا الفةةةسمل بّةةةرٓ    

اتىٕعةةاهل ٔؼهةةق لةةْ وبالبةةْم ف ٌةةْ ٖؿةةبل أملاٚ طٗعةةٛ   

ٖسٖدُٔ وَ تساٟي ضسزٛ أٔ انتؿةاب   بٗدِي يف تٍفٗر وا

 . إخل...أٔ زتن أٔ ابفم ٫زِاب الٍاع

وعاٌةةةاٚ ا٧وةةةٛ ا٫ضةةة٦وٗٛ يف نةةةثري وةةةَ      -4

فتعىعاتّا وَ اٌتػاز بعا وظاِس لمفطةامل ا٧ا٦زة٘م   

ٔاليت تتجم٘ يف غٕٗ  أمنا  وةَ الطةمٕك التسٖبةٛ ٔنةري     

. لمىجتىة  ٔالبٍاٟٗةٛ  املتطهٛ ٔاملٍظٕوةٛ الهٗىٗةٛ ٔالثهافٗةٛ    

د ضاِىت افساشاهل العٕملٛ الثهافٗٛ ٔاؿكازٖٛ بهطة   ٔز

ٔافةةس يف ٌػةةس وثةةن ِةةرٓ املظةةاِس ٔنريِةةا؛ فاملطمطةة٦هل 

اـمٗعةةةٛ ٔا٧فةةة٦ً ا٫باحٗةةةٛ الةةةيت تعةةة  بّةةةا الهٍةةةٕاهل   

الفكاٟٗٛ تطاِي وطاِىٛ ٔاقحٛ يف ٌػس ثهافةٛ التفطةا   

ٔا٫مةة٦هم ٔالتىةةسمل عمةةٜ الهةةٗي اؿكةةازٖٛ ٔاملةةٕزٔ   

ٔمل تهتؿةةس ٔضةةاٟن ٌػةةس  . ضةة٦و٘الثهةةايف لمىجتىةة  ا٫

http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
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  ٛ , أمنا  التفطا ا٧ا٦ز٘ عمٜ وا تبثْ الهٍةٕاهل الفكةاٟٗ

ٔإمنةةا تعةةدٝ ذلةة  اع الؿةةٕز املتبامللةةٛ عمةةٜ اةٕاتةةف      

ٓ يف املمبظ ٔالطمٕكم  ا٥حتػأًعدً , احملىٕلٛ  ٔا٥ػةا

ٔتكىَ اـبةٕزٚ يف  . مٕ قاناٚ الٍى  التسب٘ يف نمّٗىا

الفطةةامل ا٧ا٦زةة٘م   زمل الفعةةن؛ حٗةةث أُ التبةةسف يف  

ٔإغةةاعٛ الفاحػةةٛ ٔالسذٖمةةٛ نالبةةًا وةةا ٖطةةتتب  تبسفةةًا يف    

املعةةةانظ ٖعةةة  عةةةَ ٌفطةةةْ يف العٍةةةف المفظةةة٘   ا٥ػةةةآ

املتكىَ تكفري تم  امل٤ضطاهل ٔالهاٟى  عمّٗةا ٔالةرٙ   

عٍةةةف عىمةةة٘ ٖتىثةةةن يف الةةةتفجري  إعنالبةةةًا وةةةا ٖتبةةةٕز 

لتبسف ٔعم٘ ذل  ف ُ تاٌبًا وّىًا وَ قازبٛ ا. ٔالتدوري

ٖتىثةن يف قازبةٛ    إمنةا التكفري ٔا٫زِةاب   إعالرٙ ٤ٖملٙ 

ؼجٗىْ عمٜ ا٧زن؛ فىا وَ تبسف يف  الفطامل ٔوٍعْ أٔ

الفطةةامل إ٥ ٔؾةةاحبْ تبةةسف يف العٍةةف ٔالةةتكفري ٔفةةق     

ٍٔ لْ يف " الهإٌُ الببٗع٘ ل٨غٗاٞ  لكن فعن زمل فعن وطا

م فعمةة٘ حةةد زةةٕه أحةةد "املهةةداز ٔوعةةانظ لةةْ يف ا٥ػةةآ

حث  ف ُ ِرا الهإٌُ ٔإُ نةاُ طبٗعٗةا إ٥ أٌةْ ميكةَ     البا

تببٗهةةةةْ أحٗاٌةةةةةا يف املٍةةةةةاح٘ ا٥تتىاعٗةةةةةٛ ٔالفكسٖةةةةةٛ  

 .(41)ٔالدٍٖٗٛ

يف أُ أٙ وةةةةةَ تٕاٌةةةةة   ٔتكىةةةةةَ اـبةةةةةٕزٚ  

يف الهةٗي ٔاملعةاٖري الفكسٖةٛ ٔا٧ا٦زٗةٛ املػةاز       ا٥ات٦ه

إلّٗا إذا وا ككٍت يف اتتى  ف ٌّا زةد تتحةٕه يف وسحمةٛ    

ذٔ آثةاز ِداوةٛ بةالهب ؛ لكةَ     ع ضةمٕك تةدوريٙ   إتالٗٛ 

                                                           

, أضةةبابْ, وفّٕوةةْ)عبةةد اتٗةةد الؿةة٦ح  م ا٫زِةةاب     (  41)

 ْ : املةة٤كس الةةدٔل٘( : يف ) عةةث  م(وٕزةةف ا٫ضةة٦ً وٍةة

 ٘  edu.jo/tda/www.ahu. ما٫زِةةةةاب يف العؿةةةةس السزىةةةة
http//: 

بعةا املهٕوةاهل ا٫قةافٗٛ ٔوةَ أِةي ِةرٓ       تةٕافس  بػس  

" عبةدا  بةَ عبةدالعصٖص الٕٗضةف    "املهٕواهل نىا ودملِا 

 : وا ٖم٘ -ٔتتفق الدزاضٛ وعْ يف ذل   -

أٖدٖٕلٕتٗةةٛ فكسٖةةٛ تةة ش أمنةةا  الطةةمٕك     -1

ٔ التةةةدوريٙ املخةةةالف ل   أعةةةساف اتتىةةة  هةةةٗي ٔوعةةةاٖري 

 .طاٟدٚال

زابمٗةةٛ ل٬وةةاٞ لتهبةةن ا٧فكةةاز ٔتٍفٗةةرِا     -2

 .عمٜ أزض الٕاز 

تةةدزٖ  ٖطةةاعد عمةةٜ وٕاتّةةٛ ا٩اةةسَٖ    -3

 .ٔتٍفٗر ا٫زاملٚ ا٫تساوٗٛ

ؽبةةة  ٔتؿةةةٕين  ٔتةةةٕمل زوةةةٕش فكسٖةةةٛ    -4

 .لمطمٕك املٍحسف وطتهبمٗٛ/ اض اتٗجٗاهل آٌٗٛ 

الفسؾٛ الطامٛ لتحٕٖن املػاعس الطةالبٛ    -5

 .از إع أمنا  ضمٕنٗٛ عمٜ أزض الٕ

اضةتٍاملا  ) التبسف عمٜ املطتٕٖاهل الث٦ثٛ  -6

 –عةاملٚ   -تػكن الفكس املتبسف لةدٝ ا٧فةسامل   إل٘ أُ 

ٍٖبمق وَ ثة٦  وساحةن أضاضةٗٛ ِة٘ ٌتةا  ـمةن يف       وا 

ِةةرٓ املساحةةن الةةث٦    ٔ ٔضةةاٟ  التٍػةة٠ٛ ا٥تتىاعٗةةٛم  

نىةةةا  -تتىثةةةن الكةةةسٔزٖٛ لتػةةةكن الفكةةةس املٍحةةةسف  

 : نن وَ عم٘ التٕال٘ يف  -"الٕٗضف"ودملِا 

لدّٖي ٔالرَٖ تتٕافس أؾحاب ا٧فكاز املتبسفٛ  (  أ   

 باعتبةةازِياقةةٛ يف إزؿةةاٞ ا٩اةةسم   اؾسنبةةٛ ال

الٕحٗدُٔ الهاملزُٔ حط  ز٣ٖةتّي عمةٜ فّةي    

 .اؿهاٟق ٔا٧وٕز

الةةةرَٖ ٖتؿةةةفُٕ أؾةةةحاب ا٧فكةةةاز املتبسفةةةٛ  ( ب  

http://www.ahu.edu.jo/tda/
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حاملٖٛ يف الٍظسم فاؿهةاٟق لةدّٖي لةٗظ ةةا     با٧

ٖق اؿٗاٚ لةٗظ لةْ إ٥ وطةاز    إ٥ ٔتْ ٔاحد ٔطس

 .ٔاحد يف ز٣ٖتّي

وىمةةةةُٕ الةةةةرَٖ أؾةةةةحاب الفكةةةةس املتبةةةةسف   (   

تٕتّةةاهل عهدٖةةٛ ٔفكسٖةةٛ ت٤نةةد وةةا لةةدّٖي وةةَ  

زٍاعاهل ٥ٔ ٖسنبُٕ يف التٍاشه عٍّةا نىةا أٌّةي    

نري وطتعدَٖ لمتخم٘ عٍّا أٔ وٍازػٛ ا٩اةسَٖ  

 )*( (42)( فّٗا

عمةة٘ وةةا ضةةبقم ٔنةةرل  وةةَ اةة٦ه    ٔتأضٗطةةًا 

ن الدزاضةةةاهل ٔا٧ملبٗةةةاهل الةةةيت تٍألةةةت ظةةةاِسٚ    ؼمٗةةة

ا٫زِابم نمـ إل٘ أُ ا٫زِاب ٔالعدٔاٌٗةٛ ٔالعٍةف   

ِةة٘ ظةةٕاِس ٔلٗةةدٚ عىمٗةةٛ تتةةري ببةة٘ٞ    -مجٗعّةةا  –

تهكةة٘ عمةةٜ ٌةةٕاش  التعةةأُ ٔاملػةةازنٛ لتفجةةس وكاٌّةةا   

                                                           

عبدا  بَ عبدالعصٖص الٕٗضف م ملٔز املدزضةٛ يف وهأوةٛ    ( 42)

ا٫زِةةةةةاب ٔالعٍةةةةةف ٔالتبةةةةةسفم الػةةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةةٛ   

  :http://www.al-وٕزةةةة ( ا٫ٌ ٌةةةةت )لمىعمٕوةةةةاهل 

 islam.com 

بةسف الةدٖينم   ٖتطق ِرا يف فىمْ و  وكىُٕ وفّةًٕ الت    )*(

أٔ فكةس ٥ ٖهبةن   اػةآ   نةن : "ٔالرٙ ٖع  يف تِٕسٓ عَ 

وعّةي   أٙ حٕاز ٖهبن ٥با٩اسَٖم ٔ ٖع فالٍهاؽ ٥ٔ 

ٔتةٕمل أضةباب    وة   التػةدٖد وَ ا٦ه إظّاز نن أغكاه 

الػةس  بةْم    حٗث مل ٖمصوّي ٔإلصاً ا٩اسَٖ بْم التٗطري

ْ  ٔا منة  وةَ   نةن   ٖكةافل م ُٔ ٖكُٕ يف نري وكاٌةْ ٔشواٌة

ٔا٥عتبةةةازاهل  ظةةةسٔفٗةةةاٚ ؽةةةالف ال ٔاؿريفكتالةةةا  أمنةةة

 :ٍٖظس يف ذل  ". ا٧ٔه جٗنمل

ٓ  ا٫زِةةاب: الفةةٕاش -  ا٧زملٌةة٘م عمةةٜ اتتىةة    ٔأثةةس
www.ahu.edu.jo/tda/ http :// 

ِٔةة٘ العىمٗةةٛ الةةيت   . العٍةةفم ٔالعةةدٔاُم ٔا٫زِةةاب  

ابةة  ا٧لفةةٛ تتجمةة٘ بعةةا و٦قّةةا السٟٗطةةٛ يف اٌّٗةةاز زٔ

ٔاؿىاٖٛ عمٜ املطتٕٝ الفسملٙم ٔاٌّٗاز زٔاب  املٕاطٍةٛ  

ٔاملػةةازنٛ ٔنةةن الةةسٔاب  الةةيت ؼىةة٘ حٗةةاٚ ا٩اةةسَٖم   

لتحةةن قمةةّا الةةسٔاب  املٍّةةازٚ ٔوػةةاعس التسبةةٛ ٔالعةةداٞ   

ٔا٥قبّامل ٔالطري مٕ الطمٕك التدوريٙ عم٘ املطتٕٙ 

 .(43)اؾىع٘

 

إتةةةساٞ وصٖةةةد وةةةَ الدزاضةةةاهل العمىٗةةةٛ      -1

ٍةةأه نافةةٛ تٕاٌةة  ٔأبعةةامل ظةةاِسٚ    املتخؿؿةةٛ الةةيت تت 

ا٫زِةاب املةتتريٚ عمةة٘ الةدٔاًم ٔالكػةةف عةَ كتمةةف     

مبا تتكةىٍْ وةَ   ) العٕاون الفكسٖٛ ٔاتتىعٗٛ امل٤ثسٚ فّٗا 

م ٔالبحةةث عةةَ أٌطةة  الٕضةةاٟن (عٍاؾةةس ثبةةاهل ٔتتةةري 

 . ٔا٩لٗاهل لمتعاون و  نن وٍّا عم٘ حدٓ

ٔقةة  تعسٖةةف غةةاون ٔتةةاو     قةةسٔزٚ  -2

لتحدٖد وا ِةٕ إزِةاب ٔوةا ِةٕ      ل٬زِاب؛ٔوتفق عمْٗ 

نري إزِابم أٙ ٔق  اؿدٔمل ٔالفٕاؾن الهإٌٌٗٛ ةرا 

                                                           

 مالةةةدٔاف  ا٥تتىاعٗةةةٛ لظةةةاِسٚ ا٫زِةةةابالعكاٖػةةة٘م  ( 43)
www.ahu.edu.jo/tda/ http :// 

http://www.al-islam.com/
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التىٗٗص ب  وا ِٕ إزِةاب نةري وػةسٔ  ٔبة      ٔالتسضم 

ٔالٍكةةةةاه وةةةةا ِةةةةٕ نفةةةةاح وطةةةةمل ؿسنةةةةاهل التحةةةةسز 

ً  وَ السني فعم٘. (44)الٕطين ٚ  الكةبري  ا٥ِتىةا  بظةاِس

يف وٕقة    نىةا أغةسٌا   – المحظٛ حتٜإ٥ أٌْ ٔ ا٫زِاب

٘  اتتى  ٖطتهس مل -ضابق  ٜ  الةدٔل  قةدمل  تعسٖةف  عمة

ٔنىةةا  -ٔيف الٕازةة    .(45)ذاتةةْ مىؿةةبملل ٔوهبةةٕه

ٍِةاك ابةٕزٚ بالتةٛ    "ف ُ  -" ٖاضس لبف٘ العم٘"ٖرنس 

ٌامجٛ عَ ا٫ؾساز عمةٜ إبهةاٞ وفةسملٚ ا٫زِةاب اةاز       

ٌبةةاق التحدٖةةد ٔالتعسٖةةفم ٔوةةَ أنثةةس ػمٍٗةةاهل تمةة       

املفاِٗي ٔاملؿبمحاهل ٔاـم   اـبٕزٚ قا٥ٔهل تػْٕٖ

بٍّٗةةةام إقةةةافٛ إع ا٥شملٔاتٗةةةٛ يف إطةةة٦ق ا٧حكةةةاًم  

فٍتٗجٛ لرل  التػْٕٖ ٔاـم  أؾبل وؿبمل ا٫زِةاب  

بؿةةةٕزتْ املتدألةةةٛ وّٗةةةًأ ٥ضةةةتٗعاب نةةةن املىازضةةةاهل    

الؿةةاملزٚ عةةَ املٍتطةةب  ل٬ضةة٦ً اؾّاملٖةةٛ وٍّةةا ٔنةةري     

 . (46)"اؾّاملٖٛ

ٔالتبةسف   ا٫زِةاب ظةاِست٘  إُ وٕاتّٛ  -1

هةة  أُ تٍبةة  وةةَ فّةةي تٗةةد لمعٕاوةةن ٔا٧ضةةباب الةةيت  

   ٛ يف  ضةةاعدهل عمةةٜ ٔتٕملِىةةا يف اتتىعةةاهل ا٫ضةة٦وٗ

                                                           

وفّةًٕ ا٫زِةاب يف الهةإٌُ الةدٔل٘     زاق٘ ٔاملصٔزٙ م  ( 44)

 //: www.ahu.edu.jo/tda/ httpم ٔالداام٘

(45 )Elizabeth Chadwick. Self-Determination, Terrorism 

and the international Humanitarian Law of Armed 

Conflict.(Published by Martinus Nijhoff, 1996), p2 
45- 

 التكٗٗةةف الػةةسع٘ ؿكةةي الظةةاِسٚ ا٫زِابٗةةٛم  العمةة٘ م  ( 46)
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

  َ املتخؿؿةةةُٕ أُ ٖمعةة   ٚ قةةسٔز وةة   . الٕزةةت الةةساِ

ملٔزًا تٍٕٖسٖةةًا حهٗهٗةةًا ٥   عىٕوةةااملثهفةةُٕ ا٧نةةاملميُٕٗ ٔ

املهةةا٥هل هل أٔ نتابةةٛ تٍفٗةةر الدزاضةةاٖهتؿةةس فهةة  عمةةٜ  

بةةن هةة  أُ ٖتحةةٕه ملٔزِةةي إع  مٔا٧عىةةدٚ الؿةةحفٗٛ

ٛ إع٦وٗةةةٛ ٔممازضةةةاهل  التٕعٗةةةٛ ف .(47)غةةةعبٗٛ حهٗهٗةةة

وةَ   ٔاملثهف  العمىاٞبالٍخبٛ وَ الدٍٖٗٛ ٔالفكسٖٛ وٍاطٛ 

أؾحاب الفكس الةٕاع٘م الةرَٖ ٖطةتبٗعُٕ أُ ُٖبؿاةسٔا     

 ٔزاٞ ٔا٥ٌطةةةةٗاقالػةةةةباب ٔوىةةةةِٕي وةةةةَ التخةةةةب     

الفجةٕٚ  زد ٖهمن وةَ حةدٚ   ٔالتهازب . هل اةداوٛالدعٕا

ضٕف ٤ٖملٙ ِٔرٓ الف٠ٛ؛ ٔالهاٟىٛ ب  نثري وَ الػباب 

تفّي زكةةاٖا بةة٦ غةة  ٫فطةةاح اتةةاه أوةةاً الػةةبابم لةة  

اضةتٗعاب أحكةاً الةدَٖ عمةٜ أضةظ ؾةحٗحٛ       اتتى  ٔ

ٌهـ ٖةدعٕ لمتّةأُ حتةٜ ٥    أٔ دعٕ لمتمٕ شٖاملٚ تملُٔ 

 .(48)ٖف املص ٗا٨ٞملعلٖكُٕ الػباب فسٖطٛ ضّمٛ 

نػةةةف ملعةةةأٝ ا٫زِةةةابٗ  ٔملحكةةةّام  -2

فٗىةةا ٖطةةةىٜ باملٕاتّةةةٛ الفكسٖةةٛ ل٬زِةةةابم ِٔةةةٕ وةةةا   

ٖطتمصً وٕاتّةٛ تمة  ا٧فكةاز بأضةمٕب كبة  ٔوٍطةق       

  .(49)ٔوهٍةة  ٖتةة٥ٕٓ وتخؿؿةةُٕ ٔذٔٙ عمةةي ٔاةة ٚ   

                                                           

ٛ ا٫زِةةاب يف اتم قىةةد اةةةٕازٙ   ( 47)  : تىعةةاهل ا٫ضةة٦وٗ

املة٤كس  ( : يف ) عةث   مالعة٦   بناملفًّٕ ٔا٧ضباب ٔضة 

٘  :الةةةةةةةةةدٔل٘  م ا٫زِةةةةةةةةةاب يف العؿةةةةةةةةةس السزىةةةةةةةةة
www.ahu.edu.jo/tda/ http :// 

 وتبمباهل احملافظٛ عمٜ ٌعىٛ ا٧وةَ ٔا٥ضةتهساز  : اؿهٗن (  48)

 islam.com-http://www.alيف ب٦ملٌام 

املفّةةًٕ  :ا٫زِةةاب يف اتتىعةةاهل ا٫ضةة٦وٗٛ: اةةةٕازٙ (  49)

 :الع٦  بنٔا٧ضباب ٔض
               www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
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 - ؼدٖةةةدًا -تهةةة  عمةةةٜ املثهةةةف ا٫ضةةة٦و٘    نىةةةا

الػةبّٛ   وط٤ٔلٗٛ اـٕض يف ٌتا  الفكس ا٫ض٦و٘ لدف 

عةةَ ا٫ضةة٦ً فٗىةةا ىةةـ ا٫زِةةاب بمتةةٛ ثهافٗةةٛ تةةت٦ًٞ 

ٖتحىةةةن املثهةةةف ا٫ضةةة٦و٘  أٖكةةةا ٔغةةةساٟل اتتىةةة م 

وط٤ٔلٗٛ التعاون و  الثهافٛ العاملٗةٛ فٗىةا ٖتعمةق بهكةاٖا     

ا٫زِةةةاب وةةةَ اةةة٦ه املػةةةازنٛ يف آلٗةةةاهل ا٥تؿةةةاه      

ٔا٧عىةةاه ا٧نثةةس ذٖٕعةةًا ٔاٌتػةةازا يف العةةامل لٗتةةٕاشٝ     

سٔحةةاهل ا٧اةةسٝ اازتٗةةًام فٗطةةّي يف طسحةةْ وةة  ا٧ط

إشالٛ أٔ وهأوٛ التػْٕٖ املٍظي ل٬ضة٦ً ٔازتبةا  ثهافتةْ    

أٔ  م٘أوا عم٘ املطتٕٙ احمل. با٫زِاب ٔالعٍف ٔالتبسف

وطة٤ٔلٗٛ  نةرل   ته  عمٜ املثهةف ا٫ضة٦و٘   الداام٘ ف

ٛ ا٫ض٦وٗٛ لتكُٕ مفٗتػخٗـ ا٧ضباب اٌب٦زًا وَ اـ

ٔاؿكةةٕز الٍهةةدٙ الفعةةاه  وٍّجةةًا يف تفطةةري ا٧حةةدا   

 –لمكػف عَ العٕاون الراتٗةٛ ل٬زِةابم ٖٔةتي ذلة      

وةَ   -" عثىةاُ بةَ ؾةا  العةاوس    "عم٘ مٕ وا ٖةرِ   

 :ٖعد وَ أِىّأاليت العدٖد وَ ا٧ملٔاز ممازضٛ ا٦ه 

ؼدٖةةد ا٧ضةةباب الثهافٗةةٛ ٔال بٕٖةةٛ الةةيت تةة٤ملٙ   (  أ  

إع تدٌ٘ ا٥ضته٦لٗٛ يف التفكريم ٔتفعٗةن زٔح  

لتبعٗةةةٛ لةةةدٝ الةةةٍؼٞم ٔنٗةةةاب املطةةة٤ٔلٗٛم     ا

 .    ٔإغاعٛ التفكري اؿدٙ

ؼدٖةةةد وطةةة٤ٔلٗٛ الع٦زةةةٛ يف بٍٗةةةٛ و٤ضطةةةاهل     (ب 

التٍػ٠ٛ ب  املٕتْ ٔاملتمه٘م ٔا٧ب ٔا٥بَم مبا 

 .٤ٖثس يف زٔح التٕاؾن ٔاؿٕاز

تؿةةسفٍا عةةَ تػةةخٗـ    وهأوةةٛ الةةس٣ٝ الةةيت   (    

 . الٕاز 

يف نةثري وةةَ  الةيت تة٤ٔه   ٌهةد املكٌٕةاهل املعسفٗةٛ     (    مل

إع الهٕلٗةةٛ ٔالتٍىةةٗ  ٔالكػةةف عةةَ    ا٧حٗةةاُ

ا٧ضباب الكاوٍٛ يف ِرٓ املكٌٕاهل ٔالةيت ميكةَ   

  .أُ تٕز  البعا يف ملاٟسٚ التمٕ أٔ التبسف

وتابعةةةٛ املثهةةةف ا٫ضةةة٦و٘ لهكةةةاٖا الػةةةباب    (  ِةةةة

ٔوػةك٦تْ اؿهٗهٗةةٛ الةيت ٖعةةاٌ٘ وٍّةا ٔطسحّةةا    

ساو  تثهٗةف  ٔاضتحدا  بة  ٍهاؽمعمٜ واٟدٚ ال

 . كتد لتػىن ِرٓ الف٠ٛ

التأؾٗن ا٫ض٦و٘ لهكاٖا اةٕٖٛ تأؾة٦ًٗ ٖةت٦ًٞ    ( ٔ

وةة  وفةةسملاهل العؿةةس ٔوٕازةةف اؿٗةةاٚ الٕٗوٗةةٛم  

 (50)(.ٖٔتجأش الٕؾف اتسمل لمىاق٘

الظٕاِس اليت تٍػأ ٔإذا ناُ ا٫زِاب وَ  -3

ٔ  ٔت عةةةس  يف ظةةةن   فكسٖةةةٛ  عٕاوةةةن  تفاعةةةن ظةةةسٔف 

 -بػةكن أٔ بةآاس   -ّا عوعٍٗٛ تػ ك مجٗ ٔفتىعٗٛ

تتبمةة   افةة ُ أٖةةٛ وعاؾةةٛ تةةاملٚ ةةة   ؛ظةةاِسٚاليف إفةةساش 

ِةةرٓ العٕاوةةن ٔالظةةسٔف الةةيت     لكافةةٛ ٛحهٗهٗةة وعاؾةةٛ

بؿةةفٛ ااؾةةٛ   ا٥ِتىةةاًوةة   ِةةامتطةةاعد عمةةٜ ٔتٕمل 

م نخبةةٕٚ تعصٖةةص زةةٗي ا٥عتةةداه ٔالٕضةةبٗٛ ٔالتطةةاول  ب

م فك٦ عَ تى اتوَ ا٫زِاب  تتثا  ترٔز٥شوٛ ٥

يف اتاه الٕزاٟ٘ يف  ٔطٍٗٛ إض اتٗجٗٛٔتٕمل  اؿاتٛ إل٘

قازبةةٛ ا٫زِةةاب ٔالتمةةٕ ٔالتبةةسف تطةةّي فّٗةةا نافةةٛ       

                                                           

ملثهةةف ا٫ضةة٦و٘ وطةة٤ٔلٗٛ ا: عثىةةاُ بةةَ ؾةةا  العةةاوس  ( 52)

م الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ لمىعمٕوةةاهل    ػةةةآ زكاٖةةةا ا٫زِةةاب   

 http://www.al-islam.com   :وٕز ( ا٫ٌ ٌت )
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 .(51)امل٤ضطاهل اتتىعٗٛ

قةةة  ابةةةٛ  لٕالطةةةع٘ اؾةةةامل ٔاؿثٗةةةث    -4

اتتىاعٗةةةةٛ ٖكةةةةُٕ اةةةةةدف وٍّةةةةا وعاؾةةةةٛ املػةةةةك٦هل 

بػةكن   -الداعىةٛ  ٔا٧وساض ا٥تتىاعٗةٛ يف اتتىة    

ٔاؿٕؾةةةٗٛ ل٬زِةةةاب؛ ٔفهةةةا ٧ٔقةةةا    -أٔ آاةةةس

الدٔلةةٛ  عمةة٘ أُ تةةت٦شً اؾّةةٕمل السمسٗةةٛ وةة  اؾّةةٕمل     

 .(52)الػعبٗٛ يف ِرا ا٫طاز

ملعةةةي ا٥ٌتىةةةاٞ م ٔالتٕتٗةةةْ ا٥تتىةةةاع٘ -5

أفةةسامل تٍىٗةةٛ تٕاٌةة  غخؿةةٗٛ  م ٔالعىةةن عمةة٘الةةٕطين

 تّيتعصٖةةةةص ثهةةةةاتتىةةةة م ٥ضةةةةٗىا الػةةةةباب وةةةةٍّيم ٔ

التٕافق و  املبةامل٢ ا٧ا٦زٗةٛ   زدزتّي عم٘ ٔأٌفطّيم ب

. (53)يف اتتىة   طةاٟدٚ ا٥تتىاعٗةٛ ال ٔاملعةاٖري  ٛ ٔالدٍٖٗ

                                                           

  :ٍٖظس يف ذل   ( 51)

ُ  اؿٕاودٚ  - =       ملٔز املٍةاِ  :  ٔ ضمٗىاُم العةدٔا

ال بٕٖةةٛ يف قازبةةٛ ا٫زِةةاب وةةَ اةة٦ه تعمةةٗي ثهافةةٛ     =

  www.ahu.edu.jo/tda/ ://http مالتطاول

 :ا٫زِةةةةاب يف اتتىعةةةةاهل ا٫ضةةةة٦وٗٛاةةةةٕازٙ م   -

 مالعةةةةةةةةةةة٦  بناملفّةةةةةةةةةةةًٕ ٔا٧ضةةةةةةةةةةةباب ٔضةةةةةةةةةةة  
www.ahu.edu.jo/tda/ http :// 

(52  )  ٘ ا٫زِةاب وظةاِسٓ ٔأغةكالْ    م  قىد اؿطٗين وؿةٗمح

. م وستة  ضةابق  ٦تفازٗٛ العسبٗٛ ملكافحةٛ ا٫زِةاب  ٔفها ل

 ا٫زِاب  ا٧ضةباب ٔالعة٦   م عؿاً بَ ِاغي اؾفسٙ 

  :وٕزةةة ( ا٫ٌ ٌةةةت  )الػةةةبكٛ الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل   
http://www.al-islam.com 

ٔظٗفةةٛ العمىةةاٞ  م عبةةد الةةسمحَ بةةَ ضةةمٗىاُ اـمٗفةة٘      ( 53)

عاٚ يف احتةةٕاٞ الطةةمٕك ا٫زِةةاب٘م الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ ٔالةةد

-http://www.al   :وٕزةةةة ( ا٫ٌ ٌةةةةت )لمىعمٕوةةةةاهل 

islam.com 

احتةٕاٞ الطةمٕك ا٫زِةاب٘ بالكػةف     تٍبا إل٘ تٍ  و  

عَ ا٧ضباب اليت تػج  عمةٜ ِةرا الطةمٕكم ٖٔتطةٍٜ     

ذلةة  بةةالٕزٕف عمةةٜ أمنةةا  غخؿةةٗاهل أؾةةحاب ِةةرا    

الطةةةمٕك ٔالف٠ةةةاهل الةةةيت ٍٖتىةةةُٕ إلّٗةةةا ٔملزاضةةةٛ ِةةةرٓ  

از ٔوا تةسململٓ  الػخؿٗاهل ملعسفٛ وا ٖطٗبس عمّٗا وَ أفك

 .وَ آزاٞ لتحدٖد الدٔاف  ةرا الطمٕك

لةةةدٙ الػةةةباب؛  الثهافةةةٛ الدٍٖٗةةةٛ   تٍىٗةةةٛ -6

لتجأش حالٛ الفساين الفكسٙ اليت ٖعةاٌ٘ وٍّةا بعكةّي؛    

ٛ  مما زد  . (54)٤ٖملٙ بّي لمٕزٕ  فسٖطٛ ل٨فكةاز املتبسفة

 ػةةتن أٔزةةاهل الفةةساين؛ نةةرل  إهةةامل الطةةبن الكفٗمةةٛ ب ٔ

٥ضةةةتٍباهل الطةةةمٕك تسبٗةةةٛ ؾةةةاؿٛ ٔالةةةيت تعةةةد مبثابةةةٛ  

؛ ا٫زِةةاب٘ ٔا٫تساوةة٘ ٔااؾةةٛ لةةٕ أضةة٘ٞ اضةةتت٦ةا  

ٔأُ تتكاوةةةن تمةةة  اؾّةةةٕمل وةةة  تّةةةٕمل أاةةةسٙ تتؿةةةن 

تؿةةحٗل املفةةاِٗي  ٔالتخبٗ  العمىةة٘ لٍػةةس الةةدعٕٚ   بةة

 .(55)اـاط٠ٛ لدٝ الػباب املطمي

الة او  التعمٗىٗةٛ    نرل  ف ٌْ ٔإذا ناٌةت  -7

ٛ ؼتن وكاٌةٛ ااؾةٛ يف أٖةٛ     لتبةسف  ملٕاتّةٛ ا  إضة اتٗجٗ

الةة او   ف ٌةةْ ٖؿةةبل وةةَ اتةةدٙ تكةةى    ٔا٫زِةةابم

م التعمٗىٗٛ زٗي اؿٕازم ٔالٍهدم ٔالتعاٖؼم ٔالتعةاطف 

                                                           

(54 )  ٘ الهةٗي الدٍٖٗةٛ لمػةباب وةَ وٍظةٕز       م ٌٕزِاُ وٍري فّىة

ع٘ اواملكتةة  اؾةة : ا٫ضةةكٍدزٖٛ )اـدوةةٛ ا٥تتىاعٗةةٛم  

 263ف  م(1999ًاؿدٖثم م 

ملٔز ال بٗةةٛ ا٧ضةةسٖٛ  يف  م٘ ضةةةازٚ ؾةةا  عٗةةاملٚ اـىػةة (  55)

ٔشازٚ الػة٤ُٔ  السٖةاضم  ) محاٖٛ ا٧بٍاٞ وَ ا٫زِابم 

م (2228ًا٫ضةة٦وٗٛ ٔا٧ٔزةةاف ٔالةةدعٕٚ ٔا٫زغةةاملم  
http://www.al-islam.com 

http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.al-islam.com/
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نىا ه  عمٜ ٔضاٟن ا٫عة٦ً  . ٔإزساز حهٕق ا٩اسَٖ

م وةةة  أُ تمعةةة  ملٔزًا وٕاشٖةةةًا يف تسضةةةٗا تمةةة  الهةةةٗي  

بتهدٖي وا ٍٖفة  الٍةاع يف ملٖةٍّي ٔملٌٗةاِي حتةٜ       التصاوّا

وَ ملٔز ال بٗةٛ ٔالتعمةٗي يف تسبٗةٛ أبٍةاٞ      تطّي و  نريِا

ٔاملفةاِٗي   ٔالتأنٗد عمة٘ املعةاٖري  ا٧وٛم ٔبٍاٞ ا٧تٗاهم 

 .(56)ا٫هابٗٛ

بٍةةةاٞ املٕازةةة  ا٥لك ٌٔٗةةةٛ الةةةيت ٌتعةةةسف     -8

با٫ض٦ً ٔزضالتْ ٔتترٖتّا ٔتصٖٔدِا باملٕامل الةيت ؼهةق   

ِرا التةسض ٔبأضةالٗ  تػةٕٖهٗٛ تتطةي عطةَ العةسض       

تةتىكَ ِةرٓ املٕازة  وةَ اضةتهباب      ٔبطاطٛ البسح نة٘  

أنةة  زةةدز ممكةةَ وةةَ الصاٟةةسَٖ لمتةةأثري عمةةٜ تؿةةٕزاتّي    

ٔز٣اِةةةةي عةةةةَ ا٫ضةةةة٦ً ٔتؿةةةةحٗٗل ِةةةةرٓ الةةةةس٣ٝ     

ٔالتؿةةةٕزاهل وةةةَ اةةة٦ه إعةةةاملٚ تػةةةكٗن الهٍاعةةةاهل      

 .(57)ٔؾٗانتّا وَ تدٖد

اؿاتةةٛ املاضةةٛ إلةة٘ أُ ٖتحةةٕه اـبةةاب      -9

الةةةدٖين وةةةَ ال ِٗةةة  إع ال نٗةةة م ٔبٗةةةاُ وهاؾةةةد   

ا٫ضةة٦وٗٛ املتىثمةةٛ يف حفةةا الةةٍفظ ٔالعهةةن      الػةةسٖعٛ

ٔالدَٖ ٔاملاه ٔالٍطنم ٔالتأنٗد عمٜ أُ ا٫ض٦ً بسٙٞ 

وةةَ ا٫زِةةابم ٌٔبةةر نةةن أغةةكاه العٍةةف ٔالتبةةسف        

 .(58)ٔالتعؿ 

                                                           

املفّةةًٕ  :ا٫زِةةاب يف اتتىعةةاهل ا٫ضةة٦وٗٛاةةةٕازٙ م  ( 56)

 www.ahu.edu.jo/tda/ http مالعة٦   بنٔا٧ضةباب ٔضة  

:// 

وٕزف ا٫ضة٦ً   ,أضبابْ ,وفّٕوْ)ا٫زِاب  مالؿ٦ح   ( 57)

 //: www.ahu.edu.jo/tda/ httpم (وٍْ

 ا٧زملٌةةة٘معمةةةٜ اتتىةةة    ٔأثةةةسٓ ا٫زِةةةاب م الفةةةٕاش (   58)

بمٕزٚ ز٣ٝ ٔأفكةاز أوٍٗةٛ   قسٔزٚ  -12

لمتحدٖاهل املثازٚ حالًٗا  تكُٕ أنثس زدزٚ عمٜ ا٥ضتجابٛ

 ٕانةةةة  وةةةة  تت ٜ؛ ٔحتةةةةٔاةةةة٦ه املطةةةةتهبن املٍظةةةةٕز 

ا٥زتؿةةةةةةاملٖٛ ٔ ا٥تتىاعٗةةةةةةٛالفكسٖةةةةةةٛ ٔالتحةةةةةة٥ٕهل 

ٔوا  ٔالتكٍٕلٕتٗٛ املتطازعٛ اليت ٖػّدِا العامل حالًٗام

ت نةةْ وةةَ تةةأثرياهل اهابٗةةٛ ٔضةةمبٗٛ عمةةٜ ظةةٕاِس ا٧وةةَ  

ٖٔتبم  ذلة   . العامل٘ ٔاحملم٘ ٔا٥ضتهساز عمٜ الؿعٗد

  ْ فةةالٍظسٚ التهمٗدٖةةٛ   .إعةةاملٚ الٍظةةس يف وفّةةًٕ ا٧وةةَ ذاتةة

ا٫زِةاب  ناٌت ػعمْ وساملفةًا ملكافحةٛ    ٔاليت مًّٕلمىف

ٔ  ٛ ٔػعةن وطة٤ٔلٗٛ ؼهٗهةْ تهة  عمةٜ       .اؾسميٛ وةَ ٌاحٗة

ِرٓ الٍظةسٚ مل   ما٧تّصٚ ا٧وٍٗٛ وَ ٌاحٗٛ أاسٝ عاتق

ظةةاِسٚ  فةةا٧وَ أؾةةبل .ي وهتكةةٗاهل العؿةةسٟةةتعةةد ت٦

ٔذاهل ازتبةةا  ٔثٗةةق مبجىةةن  م فتىعةةٛ وتعةةدملٚ ا٧بعةةامل 

 .تتىعةةاهلٔا تػةةّدِا الةةدٔه الةةيت اتتىعٗةةٛ التبةةٕزاهل

ا٧تّةصٚ  مل تعد زاؾسٚ عمٜ  ُ وط٤ٔلٗٛ ؼهٗهْف لرل  

ُ ناٌةةت تهةةًٕ بالةةدٔز السٟٗطةة٘ يف  إٔ مٔحةةدِا ا٧وٍٗةةٛ

تهةة  عمةةٜ  بةةن أؾةةبحت وطةة٤ٔلٗٛ وػةة نٛ .ِةةرا اتةةاه

عةةاتق كتمةةةف ا٧تّةةةصٚ ٔامل٤ضطةةاهل اؿكٕوٗةةةٛ ٔنةةةري   

 .(59)اؿكٕوٗٛ يف الدٔه اؿدٖثٛ

                                                                                        
www.ahu.edu.jo/tda/ http :// 

لمجسميةةٛ  الةةدٔل٘ البعةةد الهةةإٌٌ٘م ٔلٗةد ِٕميةةن عٕتةةاُ   ( 59)

   ٘  /www.ahu.edu.jo/tda ماملٍظىةةةةٛ ٔا٫زِةةةةاب الةةةةدٔل

http://            -   ٘عصٖةةص غةةكسٙم   -:بةةالستٕ  إلةة

ملاز : بةرئهل  ) ٌٕٗةٛ ٌازةدٚم  ا٫زِاب الدٔل٘م ملزاضٛ زاٌ

 .165م  ف (1991ًالعمي لمى٦ٖ م

 

http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
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وفاِٗي يف الفمطةفٛ ٔا٫تتىةا م ملاز   :  أمحد إزغٗد

 .1992ًالػ٤ُٔ الثهافٗٛم بتداملم 

 ٘ وؿةةةبمحاهل العمةةةًٕ  وعجةةةي :بةةةدٔٙ أمحةةد شنةةة

م الببعةةةٛ بةةةرئهلم وكتبةةةٛ لبٍةةةاُ ا٥تتىاعٗةةةٛم

 .1993ًالثاٌٗٛم 

أضةبابْم ٔأابةازٓم   :  ا٫زِاب :أمحةد طْ امف ا 

 . 1995ًلهاِسٚم ام وببعٛ الط٦ًم ٔع٦تْ

أضةةباب ا٫زِةةاب   :أمسةةاٞ بٍةةت عبةةد العصٖةةص اؿطةة   

ٛ  :ٔالعٍةةف ٔالتبةةسف   م الػةةةبكٛ ملزاضةةةٛ ؼمٗمٗةة

:  وٕزةةةة   ( ا٫ٌ ٌةةةةت )الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل  
islam.com-http://www.al 

الةدٔاف  ا٥تتىاعٗةٛ لظةاِسٚ    : بػسٝ أمحد العكاٖػ٘

املة٤كس الةدٔل٘ ؾاوعةٛ    ( : يف ) ث ع ما٫زِاب

اؿطةة  بةةَ طةة٦ه بعٍةةٕاُ ا٫زِةةاب يف العؿةةس    

( 13/7/2228ً-12)السزىةةةة٘ يف الفةةةة ٚ 

مالػةةةةةةةةةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةةةةةةةةةٛ ا٥زملُم وعةةةةةةةةةةةةاُ

 :وٕزةةةةةةةةةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةةةةةةةةت )لمىعمٕوةةةةةةةةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

وكافحةةٛ ا٫زِةةابم أضةةظ : بةةٕلتصم فساٌةة  ٔآاةةسُٔ

٘  . تسمجةةٛ مل   ِػةةاً اؿٍةةأٙم املكتةة  العسبةة

 .1999ًالهاِسٚم لمىعازفم

م "تازٖةا ا٫زِاب  :"كٗةي العةٕملاهلم حط  البسٔاٌٛ 

املةةة٤كس الةةةدٔل٘ ؾاوعةةةٛ  : ( يف ) ٔززةةةةٛ عىةةةةن 

اؿطةة  بةةَ طةة٦ه بعٍةةٕاُ ا٫زِةةاب يف العؿةةس    

( 13/7/2228ً-12)السزىةةةة٘ يف الفةةةة ٚ 

)    الػبكٛ الدٔلٗةٛ لمىعمٕوةاهل   ما٥زملُم وعاُ

  www.ahu.edu.jo/tda/ ://http :وٕز (ا٫ٌ ٌت 

ا٫زِةةاب الةةدٔل٘ ٔاٌعكاضةةاتْ عمةةٜ    :حطةة  غةةسٖف 

اة٠ٗةةةٛ  مالػةةةسق ا٧ٔضةةة  اةةة٦ه أزبعةةة  زسٌةةةا

 . 1997ًالهاِسٚم  ماملؿسٖٛ العاوٛ لمكتاب

 ٛ زِةاب يف الّٕٗملٖةٛ ٔاملطةٗحٗٛ    ا٫ :شن٘ عم٘ أبٕ نكة

ملاز الٕفةةةةةاٞ لمبباعةةةةةٛ ٔالٍػةةةةةسم م ٔا٫ضةةةةة٦ً

 . 2222ًاملٍؿٕزٚم 

  ٘ ملٔز ال بٗةٛ ا٧ضةسٖٛ  يف   :  ضةازٚ ؾا  عٗةاملٚ اـىػة

محاٖةةٛ ا٧بٍةةاٞ وةةَ ا٫زِةةابم ٔشازٚ الػةةة٤ُٔ     

ا٫ضةةةة٦وٗٛ ٔا٧ٔزةةةةاف ٔالةةةةدعٕٚ ٔا٫زغةةةةاملم  

http://www.al-املىمكةةةةةٛ العسبٗةةةةةٛ الطةةةةةعٕملٖٛم  

islam.com 

وتبمبةاهل احملافظةٛ   :  ضمٗىاُ بَ عبةد الةسمحَ اؿهٗةن   

يف ب٦ملٌام الػةبكٛ    عمٜ ٌعىٛ ا٧وَ ٔا٥ضتهساز

: وٕزةةةة   ( ا٫ٌ ٌةةةةت )الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل  
islam.com-http://www.al 

ا٫زِاب ٔاملٕاثٗق الدٔلٗٛ املعٍٗٛ :  ؾا  بَ بكس البٗاز

م  الػبكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕوةاهل  مبكافحٛ ا٫زِاب

 islam.com-http://www.al:  وٕز  ( ا٫ٌ ٌت )

 ٔززةٛ عىةن   وفّةًٕ اؾسميةٛ ا٫زِابٗةٛم    :طازق اؾىم٘

املةة٤كس الةةدٔل٘ ؾاوعةةٛ اؿطةة  بةةَ طةة٦ه (: يف)

عٍةةةٕاُ ا٫زِةةةاب يف العؿةةةس السزىةةة٘ يف الفةةة ٚ ب

م ا٥زملُم وعةةةةةةةاُ( 12-13/7/2228ً)

 :وٕزة  (ا٫ٌ ٌةت  ) الػبكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕوةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
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 ٙ : وفّةًٕ ا٫زِةاب يف الفكةس ا٫ٌطةاٌ٘     :  طاِس وّةد

ظ ا٧ٔزبةةة٘ ملزاضةةةٛ ٔؼمٗةةةن ٔتعسٖةةةفم اتمةةة   

ل٬فتاٞ ٔ البحٕ م الػبكٛ الدٔلٗةٛ لمىعمٕوةاهل   

-http://www.e :وٕزةةةةةةةة   ( ا٫ٌ ٌةةةةةةةةت  )

cfr.org/ar/bo/26.doc 

ا٫زِةةاب يف وٗةةصاُ الػةةسٖعٛم   :  عةةامله العبةةد اؾبةةاز  

 :وٕز  ( ا٫ٌ ٌت )الػبكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕواهل 
 http://saaid.net/ 

٘ عبةةد الةة ٔظٗفةةٛ العمىةةاٞ  :سمحَ بةةَ ضةةمٗىاُ اـمٗفةة

ٔالةةدعاٚ يف احتةةٕاٞ الطةةمٕك ا٫زِةةاب٘م الػةةبكٛ 

   :وٕزةةةة ( ا٫ٌ ٌةةةةت )الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل 
islam.com-http://www.al 

  ٙ ٌظةسٚ يف وفّةًٕ   :  عبد السمحَ بَ ضةمٗىاُ املبةسٔمل

م ملزاضةةاهل ٦ًا٫زِةةاب ٔاملٕزةةف وٍةةْ يف ا٫ضةة  

م الػةةةبكٛ الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل (17)وعاؾةةةسٚ

 islam.com-http://www.al:  وٕز  ( ا٫ٌ ٌت )

ٔضةةاٟن ا٫زِةةاب :  عبةةد الةةسمحَ بةةَ عبةةد ا  الطةةٍد 

ا٫لك ٌٔةةةةة٘ حكىّةةةةةا يف ا٫ضةةةةة٦ً ٔطةةةةةسق    

م الػةةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل  وكافحتّةةةةةا

 islam.com-http://www.al: وٕز  (  ا٫ٌ ٌت)

ةٕ ةةةا٫زِةةاب ٔالتم: عبةةد الةةسمحَ بةةَ وعةة٦ المٕوةةق  

م الػةةةةبكٛ ملزاضةةةةٛ يف املؿةةةةبمحاهل ٔاملفةةةةاِٗي 

 :وٕزةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةت )الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل  

mislam.co-http://www.al 

عمٜ اتتى   ٔأثسٓ ا٫زِاب: عٕامل الفٕاش َعبد السمح

املةة٤كس الةةدٔل٘ ؾاوعةةٛ   (: يف) عةةث  ا٧زملٌةة٘م

اؿطةة  بةةَ طةة٦ه بعٍةةٕاُ ا٫زِةةاب يف العؿةةس    

( 13/7/2228ً-12)السزىةةةة٘ يف الفةةةة ٚ 

م الػةةةةةةةةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةةةةةةةةٛ  ا٥زملُم وعةةةةةةةةةةةاُ

 :وٕزةةةةةةةةةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةةةةةةةةت )لمىعمٕوةةةةةةةةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

 ٛ أوةةساٞ ا٫زِابمنتةةاب الٗةةًٕم   :عبةةد الطةةتاز البٕٖمةة

ً م 342العةةةةدمل  الهةةةةاِسٚم م ملاز أابةةةةاز الٗةةةةٕ

1993ً.  

 ٔالعٍةةف ا٫زِةةاب :عبةةد ا  بةةَ الك٦ٌٗةة٘ ا٧ٔؾةةٗف

ٛ  ٔالتبةةةسف م الػةةةبكٛ يف قةةةةٕٞ الهةةةسآُ ٔالطةةةٍ

: وٕزةةةة   ( ا٫ٌ ٌةةةةت )الدٔلٗةةةةٛ لمىعمٕوةةةةاهل  
http://www.al-islam.com 

ملٔز املدزضةةةٛ يف :  عبةةةدا  بةةةَ عبةةةدالعصٖص الٕٗضةةةف 

وهأوةةٛ ا٫زِةةاب ٔالعٍةةف ٔالتبةةسفم الػةةبكٛ   

 : وٕزةةة ( ا٫ٌ ٌةةةت )الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل  

 islam.com-http://www.al 

, أضةةبابْ, وفّٕوةةْ)ا٫زِةةاب :  عبةةد اتٗةةد الؿةة٦ح  

املةةة٤كس ( : يف ) عةةةث  م(٫ضةةة٦ً وٍةةةْوٕزةةةف ا

الةةةدٔل٘ ؾاوعةةةٛ اؿطةةة  بةةةَ طةةة٦ه بعٍةةةٕاُ      

-12)ا٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة٘ يف الفةة ٚ   

م الػةةةةةبكٛ ا٥زملُم وعةةةةةاُ( 13/7/2228ً

 :وٕزةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةت ) الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

٘  عبداتٗ ملٔز  : د نفٕز إبساِٗيم امساعٗن قىةد زسٌة

 ملزاضةةٛ  ؼمٗمٗةةٛم: الةةدَٖ يف وكافحةةٛ ا٫زِةةاب

امل٤كس الةدٔل٘ ؾاوعةٛ اؿطة  بةَ     ( : يف ) عث 

طةة٦ه بعٍةةٕاُ ا٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةةة٘ يف     

م وعةةةةةةةاُ( 13/7/2228ً-12)الفةةةةةةة ٚ 

http://saaid.net/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahu.edu.jo/tda/
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ا٫ٌ ٌةت  ) م الػبكٛ الدٔلٗةٛ لمىعمٕوةاهل  ا٧زملُ

  www.ahu.edu.jo/tda/ ://http :وٕز (

وطة٤ٔلٗٛ املثهةف ا٫ضة٦و٘    :  عثىاُ بَ ؾةا  العةاوس  

م الػةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةٛ  ػةةةةةآ زكاٖةةةةةا ا٫زِةةةةاب  

http://www.al-   :وٕزة  ( ا٫ٌ ٌت )لمىعمٕواهل 

islam.com 

ب الدٔل٘م ملزاضٛ زإٌٌٗٛ ٌازدٚم ا٫زِا عصٖص غكسٙم

 .1991ًملاز العمي لمى٦ٖ م برئهلم

  ٙ ا٫زِةةةاب  ا٧ضةةةباب  :  عؿةةةاً بةةةَ ِاغةةةي اؾفةةةس

( ا٫ٌ ٌةت )بكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕواهل الػ ٔالع٦ 

 islam.com-http://www.al  :وٕز 

  ٛ ا٫زِةةاب ا٧وةةَ ا٧تتىةةاع٘م  : فةةانس قىةةد التساٖبةة

الػةبكٛ   ممٔحهٕق ا٥ٌطاُ يف الػةسق ا٥ٔضة   

 :وٕزةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةت )الدٔلٗةةةٛ لمىعمٕوةةةاهل  

http://www.ahu.edu 

٫زِةاب يف  ا : لٗمٜ ٖٕضف وؿبفٜم أون ناظي وريٚ

عةث   مٔاؿمةٕه  هلالتداعٗا.. املٍظٕز ا٥زتؿاملٙ

اؿط  بةَ طة٦ه    امل٤كس الدٔل٘ ؾاوعٛ( : يف ) 

بعٍةةةٕاُ ا٫زِةةةاب يف العؿةةةس السزىةةة٘ يف الفةةة ٚ 

م ا٥زملُم وعةةةةةةةاُ( 12-13/7/2228ً)

 :وٕزة  (ا٫ٌ ٌةت  ) الػبكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕوةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

 ٘ ٔاملهأوةةٛ يف الهةةإٌُ   ا٫زِةةاب:  وةةاشُ لٗمةةٕ زاقةة

م الػةةةةةةبكٛ الدٔلٗةةةةةةٛ ا٫ضةةةةةة٦وٗٛٔالػةةةةةةسٖعٛ 

: وٕزةةةةةةةةةة  ( ا٫ٌ ٌةةةةةةةةةةت ) لمىعمٕوةةةةةةةةةةاهل 

www.minshawi.com:/ http:/. 

   ٙ وفّةةًٕ :  وةةاشُ لٗمةةٕ زاقةة٘معدٙ ضةةمٗىاُ املةةصٔز

) عةث   ا٫زِاب يف الهإٌُ الدٔل٘ ٔالةداام٘م 

يف املةةة٤كس الةةةدٔل٘ ؾاوعةةةٛ اؿطةةة  بةةةَ طةةة٦ه   

بعٍةةةٕاُ ا٫زِةةةاب يف العؿةةةس السزىةةة٘ يف الفةةة ٚ 

م ا٥زملُم وعةةةةةةةاُ( 12-13/7/2228ً)

 :وٕزة  (ا٫ٌ ٌةت  ) الػبكٛ الدٔلٗٛ لمىعمٕوةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

ا٫زِاب وظةاِسٓ ٔأغةكالْ   :  قىد اؿطٗين وؿٗمح٘

م ٔفهةةةا ل٦تفازٗةةةٛ العسبٗةةةٛ ملكافحةةةٛ ا٫زِةةةاب    

وٕزة   (  ا٫ٌ ٌةت ) الػبكٛ الدٔلٗةٛ لمىعمٕوةاهل   

 :islam.com-http://www.al 

٘   : املة ٔك قىد الؿٕٖع٘   ما٫زِةاب ٔالهةإٌُ الةدٔل

 مٔا٫عةةة٦ُالةةةداز اؾاوعٗةةةٛ لمٍػةةةس ٔالتٕشٖةةة    

 .1994 م1  مبرئهل

 : ا٫زِةةاب يف اتتىعةةاهل ا٫ضةة٦وٗٛ:  قىةةد اةةةٕازٙ

( : يف ) عث  مالع٦  بناملفًّٕ ٔا٧ضباب ٔض

امل٤كس الدٔل٘ ؾاوعةٛ اؿطة  بةَ طة٦ه بعٍةٕاُ      

-12)ا٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة٘ يف الفةة ٚ   

م الػةةةةةبكٛ ا٥زملُم وعةةةةةاُ( 13/7/2228ً

 :وٕزةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةت ) الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

وهأوٛ  ملٔز و٤ضطاهل اتتى  يف : قىد بَ محٗد الثهف٘

ٔززٛ عىن وهدوةٛ لٍةدٔٚ اتتىة     متساٟي ا٫زِاب

ٔا٧وَ املٍعهدٚ بكمٗٛ املمة  فّةد ا٧وٍٗةٛ بالسٖةاض     

 ِةةةم1425وةةَ عةةاً   24/2حتةةٜ  21/2وةةَ 

: وٕزةة  ( ا٫ٌ ٌةةت )الػةةبكٛ الدٔلٗةةٛ لمىعمٕوةةاهل 

www.minshawi.com:/ http:/. 

http://www.ahu.edu.jo/tda/
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 ٙ ضمطةةمٛ "مبابا٫زِةةاب ٔالػةة :قىةد حطةةَ اؿفٍةةأ

 ه ظسٖةدٚ وها" ا٫زِاب ٔالتبسف يف فكس املثهف 

 .1992ً/  11/ 19زكاٖا ٔآزاٞ  ما٧ِساً

ُ    قىةةد فةة٤امل اؿٕاوةةدٚم    ملٔز : شٖةةد ضةةمٗىاُ العةةدٔا

املٍةةاِ  ال بٕٖةةٛ يف قازبةةٛ ا٫زِةةاب وةةَ اةة٦ه  

املةةة٤كس (: يف ) عةةةث تعمةةةٗي ثهافةةةٛ التطةةةاولم  

الةةةدٔل٘ ؾاوعةةةٛ اؿطةةة  بةةةَ طةةة٦ه بعٍةةةٕاُ      

-12)ا٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة٘ يف الفةة ٚ   

م الػةةةةةبكٛ ا٥زملُم وعةةةةةاُ( 13/7/2228ً

 :وٕزةةةةة  (ا٫ٌ ٌةةةةةت ) الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

تعسٖةةف ا٫زِةةابم عةةث  :  قىةةد قةة٘ الةةدَٖ عةةٕض 

 حةةٕه تػةةسٖعاهل: قةةىَ أعةةا  الٍةةدٔٚ العمىٗةةٛ

وكافحةةٛ ا٫زِةةاب يف الةةٕطَ العسبةة٘م أناملميٗةةٛ   

 .1999ًالسٖاض ٌاٖف العسبٗٛ لمعمًٕ ا٧وٍٗٛم 

املىمكةةةٛ العسبٗةةةٛ الطةةةعٕملٖٛ ٔوكافحةةةٛ   : وةةةسامل عةةةصهل 

 .ِة1423م ا٫زِابم السٖاض

ا٥ضةةتخداً الطةة٘ٞ ل٦ٌ ٌٗةةت    :قىةةد إبةةساِٗيٌةةٕاه 

املةةةة٤كس ( : يف ) عةةةةث  مٔع٦زتةةةةْ با٫زِةةةةاب 

 بةةةَ طةةة٦ه بعٍةةةٕاُ   الةةةدٔل٘ ؾاوعةةةٛ اؿطةةة   

-12)ا٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة٘ يف الفةة ٚ   

م الػةةةةةبكٛ ا٧زملُم وعةةةةةاُ( 13/7/2228ً

 :وٕزةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةت ) الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  

الهةٗي الدٍٖٗةٛ لمػةباب وةَ وٍظةٕز      : ٌٕزِاُ وٍري فّى٘

اعٗٛم املكت  اؾىاع٘ اؿةدٖثم  اـدوٛ ا٥تتى

 .1999ًا٫ضكٍدزٖٛم 

٘  :  ٔلٗد ِٕمين عٕتاُ ٘  البعةد الهةإٌٌ لمجسميةٛ   الةدٔل

امل٤كس ( : يف ) عث  ماملٍظىٛ ٔا٫زِاب الدٔل٘

٘ : الةةدٔل٘ وستةة   ما٫زِةةاب يف العؿةةس السزىةة

عبةد الٍاؾةس حسٖةصم     -:بالستٕ  إل٘ ضابقم 

 ٛ  ا٫زِةةةاب الطٗاضةةة٘م ملزاضةةةٛ ؼمٗمٗةةةٛم وكتبةةة

 . 191996ًودبٕعم الهاِسٚم  

  ٘ التكٗٗةف الػةسع٘ ؿكةي الظةاِسٚ     : ٖاضس لبفة٘ العمة

وهازبٛ حٕه وٕزف الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ "ا٫زِابٗٛ

املةةة٤كس الةةةدٔل٘ (: يف ) عةةث   م"وةةَ ا٫زِةةةاب 

ؾاوعةةٛ اؿطةة  بةةَ طةة٦ه بعٍةةٕاُ ا٫زِةةاب يف    

-12)العؿةةةةةةةةةةس السزىةةةةةةةةةة٘ يف الفةةةةةةةةةة ٚ   

ٛ م الػةةةةةبكا٥زملُم وعةةةةةاُ( 13/7/2228ً

 :وٕزةةةةة (ا٫ٌ ٌةةةةةت ) الدٔلٗةةةةةٛ لمىعمٕوةةةةةاهل 
www.ahu.edu.jo/tda/ ://http  
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Abstracts. The current study is based on addressing the problems involved in research to set out a series of important considerations in the 

forefront of the related phenomenon of the same. Since the phenomenon of terrorism has become one of the major issues that are receiving 

increased attention as a global phenomenon reflections extended to include most societies of the world including, of course, Islamic societies. 
Moreover, the risks have exceeded property damage and loss of life to the later risks of a significant societal impact of a comprehensive. 

Thus, dedicated efforts to confront them and try to find a mechanism to allow for the control and eradication. The phenomenon of terrorism 

and establishes an imbalance in the system of values and social norms and moral situation and any accompanying manifestations of 
intellectual and religious extremism Is one of the important research subjects should be dealt with the study and objective scientific analysis, 

For being an area suitable for testing theoretical statements in the light of reality-based. The objectives of the study included addressing the 

phenomenon of terrorism linked to the values and intellectual and ethical standards prevailing in society and the changes that may cool, and 
analysis of the expected impact of the growing rates of terrorism in the light of the specificity of Islamic culture. On the methodological 

approach adopted a researcher on the descriptive analytical method in dealing with areas of study. As for the main conclusions of the study 

were to reiterate that any forms or manifestations of extremism, violence or terrorism can not be attributed to one factor, but a full range of 
factors and complex overlapping, which would lead to the combined result. And aspects of the imbalance in values, intellectual and ethical 

standards referred to it if they managed in the community could turn up at a later stage to conduct destructive effects of a destructive 

definitely. But subject to the availability of additional ingredients were apparent in the detail. As well as to formulate a set of 
recommendations and proposed future involving the effective mechanisms would contribute to addressing the imbalance of values, 

intellectual and ethical standards to curb the phenomenon of terrorism in the Muslim community in the light of parameters and requirements 

theoretical and factual dimensions of community treatment. 


