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 جىزيم مأزش الاخخالل في الشواًت الحذًثت في الػشاق

   .ب .ـذًم م

 ، الهىضجغوهيخبرام، ٦حرال، ٧لُت الجامٗت، ٢ؿم الٗغبُت، ؾخاط مؿاٖضؤ

 الخمهيذ

غ اإلاكاَض الؿُاؾُت واإلاىاْغ  جخمحز الاججاَاث ألاصبُت الخضًشت بمىا٢ٟها الاظخماُٖت وظغاءتها ٖلى جهٍى
اتها خى٫ بيُت الش٣اُٞ ى٨ٗـ الىا٢٘ الاظخماعي واإلاىٓىع الش٣افي في ٧ل ٖمل ؤصبي خُض جتر٦ؼ مىيٖى ت. ٍو

ى واضخا في مُضان ألاصب الٗغبي بالبالص اإلادخلت ختی حٗلى بها ز٣اٞت 
ّ
ظا ًخجل اإلاجخم٘ بمؿاخاجه الٗامت. َو

خت. 
ّ
ت واإلاماعؾاث اإلاؿل الضعاؾت خى٫ ألاصب الغواجي في  جضوع َظٍاإلا٣اومت لخهحر بضًال للم٣اومت الٗؿ٨ٍغ

دىاو٫ مىا٠٢ الغواثُحن  ٩ي وجدىالجه الُاعثت بزغ الاخخال٫. ٍو الٗغا١ وججغباجه في الٟترة ما ٢بل الاخخال٫ ألامٍغ
٦ما ٌكحر بلى ؤعب٘  الظًً ظاوبىا الاخخال٫ ألاظىبي وما ؤخضزه مً ٖىا٢به اإلاسخلٟت التي َّؼث خُاةالكٗىب.

ض الاخخال٫. و٢ض خاو٫ َظا الىمِ مً ألاصب الغواجي ٞطر ما ًجغي في الىا٢٘ عواًاث مكهىعة نضعث بٗ
ب َا٫ ٧ل قحئ؛ بما في طل٪ جسٍغب ؤلاوؿان وبزًاٖه بلى مؿخىي مً الُإؽ ال ٢ِبل  الٗغاقي مً جسٍغ

سهم. ٦ما سّجل الٟىاظ٘ وآلاالم ؤ٣ٖبتها الخغب التي لم جإث بسحر لىٓام الٗغا  ١.للٗغا٢ُحن به ٖلى مّغ جاٍع

 الشواًت الػشاكيت كبل الاخخالل ألامشييي

ذ-٣ً٘ بحن ؾذ صو٫ الظي  لٗغا١بن ل ٣ا وجغازا  -الؿٗىصًتو ألاعصن وؾىعٍا و جغ٦ُا و  بًغانو  ال٩ٍى سا ٍٖغ جاٍع
لم جخم مؿحرة اللٛت  في قتی مجاالث الٗلم وألاصب.و٢ض ؤهجب ؤمـ ؤؾماء المٗت ال تهمل زضماتهم  مجُضا.

ل ؤصب الٗغبُت في ممّغَا ال٣ ُّ ضًم بال م٘ صخبخه ولم ًغجٟ٘ ألاصب الٗغبي بضون مغ٢اجه ختی الًم٨ً ؤن ًخس
ش الغواًت الخضًشت في الٗغا١ ال ٌٗىص بلى ؤبٗض مً ٖام و ٖغبي بال بظ٦غ ؤصب ٖغاقي.  ٖىضما نضعث  1967جاٍع

عبُٗىاث إلادمىص "الىسلت والجحران" لٛاثب َٗمت ٞغمان. ؤما ما ؾب٣ها مً ججاعب في الشالزِىاث وألا  عواًت
بض الخ٤ ٞايل وطهىن ؤًىب وؾىاَم ٞلِؿذ ؾىي مداوالث ًسخلِ ٞحها الؿغص بالسُابت  ؤخمض الؿُض ٖو

ب. ولٗل ؤبغػَا ججغبت الؿخِىاث و الواإلا٣الت. في  ؿبُٗىاث، ْهغث مداوالث عواثُت ظضًضة اؾدىضث بلى الخجٍغ
بض الغ  وظبرا ببغاَُم ظبرا ٞااص الخ٨غلي باءألاص بض السال٤ الغ٧ابي و ا١ اإلاػ ٖو م.ُلبي ٖو  ٚحَر

ت ٞلم ًدٔ بما خُٓذ به مً طًٕى واهدكاع؛ عبما  ؤما ألاصب الغواجي في الٗغا١ باليؿبت بلى مشُلخه الكٍٗغ
ع ٞحها الكٗغ الٗغبي ٢ضًما. و الٗغا١ ل٩ىن 

ّ
ال٣ُىص الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت ٦بلذ ؤخض اإلاىاًَ التي ججظ

٩ي ٢ض. ٞهخاظاث الغواثُحن في اإلااضخي ٖالجذ ال٣ًاًا الؿُاؾُت  الغواًاث في الٟترة ما ٢بل الاخخال٫ ألامٍغ
ت والخغب الٗغا٢ُت  في السمؿِىاث والؿخِىاث لل٣غن اإلااضخي والاظخماُٖت والشىعاث والاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

ش. ٧ان  ؤلاًغاهُت ت اٖخمضث الخاٍع إلاىظىصة ا مً ٢ًُت الغ٢ابت الهاعمت ٌٗاهىن  ألاصباء٦ما خٟلذ بإٖما٫ عمٍؼ
اث ٞلم في جل٪ الٟترة والُاثُٟت  ؤلاق٩االث ال٣ىمُتلم  ًدىاولىا مـ الىٓام الؿُاسخي و ج ٣ًتربىا مً مىيٖى

ت. ً في مشُالتها ًٖ الٗغا٢ُت الغواثُت الخجغبت جمحزث و٢ض والخجاا بلى ألاؾالُب الغمٍؼ  بؿبب الٗغبى الَى
شجا في اإلاخالخ٣ت والاظخماُٖت الؿُاؾُت الخُىعاث َبُٗت  ،1921 ٖام صولخه وكىء مىظ الخضًض الٗغا١ ٍع

 اإلااضخی ال٣غن  ؾبُٗيُاث في الساعط بلى ٦خابه بٌٗ هجغة ؤن ٦ما الٗغاقى. الغواجى اإلاىجؼ  ٖلى تهاواو٩ٗاؾا
تراب ٖلى ذاقخٛل اإلاىٟى في ُتعواث ٦تخغ  بلى ثؤصّ  ٢ض الخُىعاث، هٟـ بؿبب  وال٣ًاًا والخىحن الٚا

الُت الٗؼاوي  ٞايل ؤمشا٫ الغواًت ّخاب٦ بٌٗ ؤبغػَم ٧ان ،الؿازىت ُٟاء ٖبىص وؾالم ممضوح ٖو  ػه٨ىت َو
اٝع ان ٖلىان ٖو  .السُُب وبَغ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 639

___________________________ 

239 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 اخخالل الىالًاث اإلاخدذة للػشاق

٨ُت ٖلى ؤعى الٗغا١ بدغب السلُج الشالشت  ت التي ٢اصتها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ حٗٝغ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ
ا َظٍ 2011صٌؿمبر  15غث ختی واؾخم 2003ماعؽ  20والتي بضؤث في  . ؾّمذ الىالًاث اإلاخدضة وخلٟاَئ

غ الٗغا١ واّصٖىا ؤن الٗغا١ ًمخل٪ ؤؾلخت صماع قامل ما حهّضص ؤمً الٗالم وؤهه ٩ًىن  الخغب ٖملُت لخدٍغ
مدىعا للكغ  ًخدضي ٖلى الضًم٣غاَُت. والخ٤ ؤن لجان الخٟخِل ًٖ ألاؾلخت الضولُت لم ًجضوا صلُال ٖلى 

ت. ٢امىا بكً ت ؤؾلخت وظىص ؤً ت ٧اهذ مٛلَى صماع قامل بالٗغا١ وؤ٢غوا بإن ٧ل اإلاٗلىماث الاؾخسباٍع
م ٖلى ؤظىاءٍ و٢ّضمىا  ُّ ٚاعاث مخخالُت وم٨شٟت ٖلى الٗغا١ باؾتهضاٝ خا٦مها و٢ُاصة صولخه ووكغوا ْالما ز

لم ج٨ً بال اؾخٛالال آلزاٍع تهضٝ َظٍ الٗملُاث بال ؾلبا لثرواث الٗغا١ السهبت و  لم ٖلى ؤَله خُاة ٖكىاء.
٦ما ؤجها حٗض مً ؾلؿلت مداوالث ٚغبُت لخ٣ؿُم البالص الٗغبُت  الىحرة ٞؿغ٢ىا اإلاخاخ٠ وؾاثغ اإلاىاعص.
اعزت الظي يغب الٗغا١ ؤ٦ثر مً زماهُت ؤٖىام ؤخضر ٧ الؼلؼا٫بن َظا ولخجمُض خ٩ىمتها ولخضمحر م٣ضؾاتها . 

ا  ها خ٣ُ٣ُت ال ًم٨ً ونٟها، وما ػالذ آزاَع والخضاُٖاث اإلاغة الخابٗت لها ججز٫ ٖلى قٗبه بكتی نىٞى
 ٖلى الىا٢٘ الٗغاقي الضًجي والاظخماعي والش٣افي والؿُاسخي وخ٣ى١ ؤلاوؿان والىٓام الؿُاسخي. وجى٨ٗـ

٩ي في بلضَم وؤبغػو  َا في ؤٖمالهم ألاصبُت. ْهغث ٞغ٢ت جباًيذ مىا٠٢ ألاصباء الٗغا٢ُحن مً الىظىص ألامٍغ
٤ الشاوي  غ مً الىٓام الخا٦م . بِىما الٍٟغ ججامل الاخخال٫ وجباع٥ مماعؾاجه اإلاسخلٟت وونٟىا الٛؼو بالخدٍغ
ّضوا الظًً ًمخّىىن الاخخال٫ بإجهم ؤبىاء الاخخال٫ وجابٗىٍ وؤجهم  خملىا لىاء ز٣اٞت اإلا٣اومت يض اإلادخلحن ٖو

م مً ٦ثرة بنضاعاث ؤصبُت ٖالجذ مك٩لت ؤ٢الم مإظىعة واهتها ؛ بالٚغ ًىن وظهه. ومً اإلالخّى ُّ ىن ًب ٍػ
ت التي ٖهٟذ في بيُت اإلاجخم٘ بمؿاخاجه الٗامت؛ ؤهه لم ًيكإ في الٗغا١ اإلاٛؼّو جُاع  ٍغ الاخخال٫ ومأزٍغ الجَى

ما٫ ألاصبُت الكٗب الٗغاقي ًهُٟىن  ٩ا. بل  ؤصبي ًم٨ً حؿمُخه ب"ؤصب اإلا٣اومت"؛ ولم ججّم٘ ألٖا يض ؤمٍغ
 ظغي مجّغص ؤلاوكاص والخ٩اًت والؿغص إلاا و٢٘ ُٞه مً الخضمحراث الكاملت  وما الّم به مً الٟىاظ٘ الٟاصخت.

 ظهىس الشواًاث راث الهىيت الجذًذة

بن الاخخال٫ وما جبٗه ؤخضر جدىالث ٦بحرة في اإلاكهض الش٣افي واهٟخاخا ؤٖٓم ٖلى الخجاعب الٗغبُت والٗاإلاُت 
غ الىا٢٘ الٗغاقي وح٣ُٗضاجه. وحٗلى َظٍ ال٣ًُت في وآطن بم ُالص ظُل ظضًض مً الغواثُحن ججّغئوا ٖلى جهٍى

م٣ضمت ؤلاق٩االث التي جهّضي لها َاالء الغواثُىن ألن الخغب وما ؤ٣ٖبها مً اه٣ؿاماث اظخماُٖت وؾُاؾُت 
ٞخ٨ٗـ الخدىالث  2003ض ٢ّضمذ ماصة زهبت ٌؿخ٣ىن مجها ٢هههم. ؤما الغواًاث الهاصعة في الٗغا١ بٗ

٨ُت وما جغ٦خه مً مًٗالث ٧االخهجحر الُاثٟي والٛغبت  الٗىُٟت التي مّغث باإلاجخم٘ الٗغاقي ٣ٖب الخغب ألامٍغ
ً وجالمـ آالم اإلاىاَىحن وؤخالمهم ختی ناعث مغآة ٖا٦ؿت ألهحن الٗغا٢ُحن صازل وزاعط الٗغا١  ًٖ الَى

الٗغاقي". ٞخخمحز الغواًاث بما ؤن طاث ال٩اجب اإلاخدغعة مً ٢ُىص ٦ما ؤجها مغجبُت في ؤٚلبها بغابِ "الىظ٘ 
لبها. ٞؿغصوا ٖما عؤوا مً الىا٢٘ الظي ٖاقىا ب٩ل ٢ؿاوة وخاولىا ؤن  الىٓام الؿاب٤ جهحر بُال عثِؿُا أٚل
ًجّضصوا خُاة للطخاًا لُد٩ىا ٢هت مىتهم. ولم ًلتزمىا بإي ٨ٞغ ؤًضًىلجي. ٞاٖخمضوا بلى اؾخسضام ؤؾلىب 

 ضًض مً خُض حؿلؿل ألا٩ٞاع والؿغص اإلاكّى١ والخالٖب باأللٟاّ والٗباعاث وؾاثغ ٞىىن الؿغص ألاصبي. خ

جبضو في َظٍ الغواًاث ال٨ٟغة "ؤلاوؿان الٗغاقي ؤوال" ول٨جها ال جخمشل اإلا٣اومت يض الاخخال٫ وال جداو٫ َغص 
ً؛ بل ال جؼا٫  ج٣اوم يض وؿُان حجم الٟجُٗت الظي ًم٨ً ؤن ًهِب اإلاجخم٘ في  اإلادخل مً الَى

ا مً اهٟالتها ًٖ  جها ٖلى الىع١ زٞى اإلاؿخ٣بل. ٨ٞإن ٦خاب َظٍ الغواًاث ؤعاصوا ا٢خىام الهىعة وجضٍو
غ اإلاكهض وه٣ل الىا٢٘ بلى ٦خابتهم. والٗىانغ ألاؾاؾُت الجامٗت بحن ؤمشا٫ َظٍ  الظا٦غة؛ ٣ٞامىا بمجغص جهٍى

الٗغاقي ما بٗض الاخخال٫ والخغب اإلاخٗضصة الجيؿُاث ب٣ُاصة الغواًاث هي ؤجها جغوي ًٖ وا٢٘ اإلاجخم٘ 
٤ ألاخىا٫ واو٩ٗاؾاتها ٖلى َبُٗت ومؿخ٣بل 

ّ
٨ُت وؤجها حسجل الكهاصاث الىا٢ُٗت وجىز الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ب.  اإلاجخم٘ الٗغاقي ؤصبُا ٦ما ؤجها حّٗغي الاخخال٫ ألاظىبي وجضاُٖاجه الاظخماُٖت وؤَضاٞه مً الخسٍغ

http://www.islammemo.cc/
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٨ُت والتي ال ً ى الؿاخت الٗغا٢ُت بىظىص ال٣ىاث ألامٍغ دهغ ٖضص الغواًاث التي خ٨ُذ ٖلى مدىع واخض َو
م لٗلي بضع  جمحزث بى٣ل الىا٢٘ الٗغاقي. جز لٗىاص ٖلي وخاعؽ الخبٜ وؤؾاجظة الَى ومً ؤبغػَا: خلُب اإلااٍع

٩ان في بُتي لجزاع ٖبض الؿخاع  وبىاث ٣ٌٗىب إلادمىص ؾُٗض وبحن الجىت والىاع ألخمض ٚاهم ٖبض الجلُل وألا  مٍغ
ا  ٨ُت ألوٗام ٦جه جي ٍو وؤمىاث بٛضاص لجما٫ خؿحن وم٣امت ال٨حروؾحن لُه خامض الكبِب والخُٟضة ألامٍغ
ا. وزالنت  حَر غاه٨كخاًً في بٛضاص ألخمض الؿٗضاوي و٢ُامت بٛضاص لٗالُت َالب ٚو م لؿىان ؤهُىان ٞو مٍغ

وعواًت ٞغاه٨كخاًً في بٛضاص ألخمض الؿٗضاوي ٢ض خاػث ظاثؼة البى٦غ  ا.ألاعب٘ ألازحرة مجها جىظؼ جالُ مًمىن 
ت الجضًضة التي ناٚتها عواًاث الٗغا١ الجضًضة. 2014للٗغبُت ؾىت   وصلذ واضخت ٖلى ؤَمُت الهٍى

 مخػذد خاسط الخب  ةةؤنها لللِللللللعىيبيبالًتالجخاالجىىووووووووووووووالػامل ال "مشيىيتالحفيذة ألا "

٨ُت جلسو  ً  ألوٗام ٦جه جيالخُٟضة الامٍغ ىه الاو٫، وختی مَى بحن ؛ باثهآمٗاهاة الٗغاقي بحن مٛتربه ومَى
غ الخساصم مٗها. ً مدخل و٢ىة اخخالله وجبًر خايغ و ٚغاثؼ اوؿاهُت الو  ياضخاإلا ًمؼط بحن ٦ما جخمشل خىِىاَو

ىت بهىام خُٟضة ٣ُٖض في الجِل ٍػ ب٣ؿىة ونٗىباث الخُاة.  اممتزظ حٗلى ٞى١ وا٢٘ اإلاكهض م٨خىم وؤمال 
٩ي لبٛضاص ٖام  اصث بٗض الٛؼو ألامٍغ ٩ا ٖو الٗغاقي، الصسهُت الغثِؿُت في الغواًت، َاظغث مغا٣َت بلى ؤمٍغ

ا  2003 َغ ىت،  مترظمت م٘ ٢ىاث الاخخال٫، وهي حٗٝغ مٛامغتها َظٍ وجداو٫ جبًر . والصسهُت الشاهُت ظضة ٍػ
ضمتها الغواثُت لدؿغص مً زاللها اإلااضخي الجمُل للٗغا١، خُض ألامان عخمت، التي ب٣ُذ في الٗغا١، واؾخس

 .الٟىل٩لىعٍت وألامشلت الكٗبُت،  بحن وؤظىاء بٛضاص الُىمُت وبُىث اإلاىنل ال٣ضًمت وألا٦الثداوالىاؽ اإلاخ
ىت بالغياٖت، مهُمً، اإلا٣اجل في ظِل اإلاهضي يض الاخخال٫ ألا ؤوالصسو الشالض الغثِسخي َى  ٩زى ٍػ ي، مٍغ

ىصة البُلت الى  والظي ج٣٘ مٗه في خالت ٖك٤ ناصم لها وله.  ٩ا، وب٣اء ؤجيخهي الغواًت بمىث الجضة ٖو مٍغ
َا ًٖ ى بؤما ٢اله هي لساجمت التي حُٗض بها البُلت او .زُِ الخب والؿغص مٟخىخا وشجُا ٌكض ال٣اعيء له 

ة.   وا٢٘ ومإؾاو  ؤمل وخب لهغإ بحنمىضخت ٢ؿىة الخىا٢ٌ وا”!. قلذ ًمُجي بطا وؿِخ٪ ًا بٛضاص”بٛضاص: 
٨ُتبن" ٌ لالخخال٫ بؿغص ٢اصع ٖلى الا٢ىإ بدؿلؿل  "الخُٟضة الامٍغ عواًت مخم٨ىت مً الخ٣اٍ خالت الٞغ

 ما خل بالٗغا١ بٗض الاخخال٫ الٛاقم.التي جىنل  بلى الاخضار وخب٨تها ال٣ههُت 

 " ًا مشيم"

م"ما عواًت ؤ اجبها بك٩ل واضر ٞخذ ٦خاب خُاة اإلاؿُدُحن في الٗغا١ وما ٣ٞض جم٨ً ٧ لؿىان ؤهُىان "ًا مٍغ
مغ ٖلحهم ٢بل وبٗض الاخخال٫ وجضمحر الٗغا١ وج٣ضًمها ٦ىو ؾغصي مخمخ٘ بالهض١ السالو، او قهاصة 

٠ أل مهض٢ت  ويإ مترا٦مت مً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة وجىا٢ٌ اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ وجباًً السبراث. واإلاال٠ ًْى
ش سجال وا٢ُٗا ظاعخا وجؿُت لخشبذ ظضاعة الؿغص الظي ازخاٍع للغواًت، ما ًغوٍه بىهىم ٣َ ٣ضم للخاٍع

ىُت ما الضازلي والساعجي اهخماءَما بلى ظُلحن  .بغوح َو بُال الغواًت ًىؾ٠ ومها ٌؿغصان في خىاَع
همه إلاا ًدهل بالٗغا١  ؛مسخلٟحن م خٟجحر ٦ىِؿت في بٛضاص، واخخضا٦  الٟىاظ٘ م٧ًل مجهما له َمىمه ٞو

ن الٗى٠ مىظه ؤؾاؾا يض ؤبىاء الضًاهت اإلاؿُدُت، بِىما ًغي ًىؾ٠ ؤهه مىظه ؤالضم الُاثٟي. ٞتري مها 
لٗب الٗمغ والخجغبت صوعَما في اؾلىب مكى١ وفي ج٨ش٠ُ ؾغص  ؛يض الجمُ٘ اب ال ًمّحز بحن ضخاًاٍ ٍو الاَع

ئت ونٗبت   ًىم ٧امل مً خُاة شسهُاث الغواًت.  الخاليفي وي٘ ألا٢لُاث في الٗغا١  جشحر الغواًت ؤؾئلت ظٍغ
في ” خُض جبدض بخضي الصسهُاث ًٖ ٖغا١ ٧ان )ًىؾ٠( وألازغي جداو٫ الهغوب مً ٖغا١ ٧اثً )مها(

 .َاع ٖمل ٞجي مخمحز ب

 "فشاهىؽخاًً في بغذاد" 

اص َاصي الٗخا٥، الصسهُت الغثِؿُت، باج٘ اإلاى  ألخمض الؿٗضاوي ٣ًّضم ٞغاه٨كخاًً في بٛضاص"في عواًت "
ت مً ضخاًا الاهٟجاعاث في عبُ٘  اإلاؿخٗملت والسغصة بخي قٗبي وؾِ بٛضاص، ًماعؽ نىاٖت له٤ ب٣اًا بكٍغ

سُُها ٖلى ق٩ل ظؿض ٧امل، ٧اثً ظضًض بغوح حكبهه، ؾماٍ َاصي  2005 ، ؤي الظي ال ٌٗٝغ ”الكؿمه“ٍو
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ت الصخٟي في الغواًت اؾم  ما َى اؾمه، وجابٗخه الؿلُاث باؾم اإلاجغم ؤ٦ـ، وؤَل٤ ٖلُه الغاٍو
٣ًىم َظا ال٩اثً بدملت اهخ٣ام مً ٧ل مً ؤؾهم في ٢خله، ؤو مً ٢ُ٘ ألاظؼاء اإلا٩ىهت له، ٦ما . ”ٞغاه٨كخاًً“

ا التي  ظاصَا الغواجي في ؾغصٍ لخ٩اًت ناو٘ ؤجسُل او زُِ له ناوٗه. وفي َظٍ ال٣هت جبرػ عوح الٟاهخاٍػ
ب ونغاٖاث ؾ٩ان ٞغاه٨كخاًً والصسهُاث الازغي التي ظمٗها في صو  امت الجشض والضماع والخٟجحراث والٖغ

ؾلىب الؿغص والىن٠ للصسهُاث التي لٗبذ ٧ل مجها صوعَا وجلسُو ؤاإلا٩ان في ػمان الاخخال٫. مؿخسضما 
عاص الغواجي في ؾغصٍ ؤزمغ مً ٞىضخی ٧اعزُت. ؤما خهل وصاع َُلت ػمً الغواًت، بٗض الاخخال٫ لبٛضاص وما 

  .ٞحها عئٍت ٞىُت لىا٢٘ مطخ٪ مب٪، َؼلي ومإؾاوي حسجُل اإلاإؾاة وعؾم 

                                                                               ا"كيامت بغذاد "

عواًت حسجُلُت جىز٣ُُت ٖبر ؾحرة طاجُت ججؿضث ٞحها الغواثُت صوع الكاَض الخي إلاا ظغي  ٢ُامت بٛضاص لٗالُت
٩ي وما جبٗه مً ؤخضار؛ جغوي ألاخضار في الٗغا١ مىظ ؾ٣ ٍى الىٓام الٗغاقي وصزى٫ ٢ىاث الاخخال٫ ألامٍغ

ً الخٟانُل ب جإحي .بإؾلىب ؾهل مخىاٚم؛ جغؾم لىخت ألالىان ألاؾاؾُت بضون الاهدُاػ بال لهالر الَى
ن٠ انت وؤهه ًى زالجاعخت والٗباعاث الٟاضخت؛ حسسغ مً ماضخي خ٨م قمىلي وخايغ خ٨م ؤٞٓ٘ وؤمّغ ؛ 

ؤبُا٫ الغواًت َم الٗغا٢ُىن ومٗهم ؤقباح الٓالم الظًً ؤل٣ىا بٓاللهم ال٩امضة ٖلى . بن بالضًمى٢غاَُت
حكحر بلى  . ٦مايىء الخُاة؛ لم ًخضزل ألابُا٫ في نىاٖت الىا٢٘ ؤو بٖاصة حك٨ُله؛ بل ٢الىا ٧لمتهم بهض١

٨ُحن ٧ان اخخالال لجمُ٘ الٗىانم  ٨ُحن آلزاع الٗغا١ ؤن اخخال٫ بٛضاص مً ٢بل ألامٍغ الٗغبُت وؾغ٢ت ألامٍغ
م٤ آزاٍع ٦إزاصًض صظلت والٟغاث التي ؤنبدذ ٢بىعا لؤلبىاء وألاظؿاص  ٧ان جضمحرا ل٩ل م٣ضؽ ٖغبي. ٖو
ئت والترار والًٟ وال٨ٟغ وألاصب والٗلىم والٟىىن الٗغا٢ُت. ٞصخذ الغواًت ب٩ل ويىح ًٖ بٞالؽ  البًر

ؾٝى ًجهبىن ٚٝغ هىم اإلاجخٗاث الٗغبُت التي زاهذ الٗغا١ وصٖمذ الؿاؾت الٗغب وجيبإث بإن اإلادخلحن 
٤ لهم . ال٣ُامت و٢ٗذ ال ٖلى الٗغا١ ٣ِٞ بل ٖلى ظمُ٘ الٗىانم الٗغبُت سخذ الٍُغ ضاء ٞو   .ألٖا

غ ال٣اعت ًٖ ؤَىا٫ ال٣ُامت وجغؾم نىعة ؾ٨غة ؾ٩ان الٗغا١ بن 
ّ
ما جدىي الغواًت مً ؤخضار مهىلت جظ٦

٩ان لهم خُض ج٣ى٫:وما َم بؿ٩اعي وؤخ ه وحكحر بلى اؾخسٟاٝ ألامٍغ جلُٟذ باعجبا٥ وصون وعي ” ىا٫ قىاٖع
ا؟،  ٤ ؾ٩ُىن ؤ٦ثر ؤمى  م ًدملىن ال٣اطٞاث ٞى١ ؤ٦خاٞهم، ؤًً ؤطَب، وؤي ٍَغ ا ًغ٦ًىن َو وعؤًذ قباب 

ظا ٌٗج ٨ٞغث ؤن ؤعظ٘ ، َو ت ابً ؤدي وؤب٣ى في اإلاؿدكٟى، ل٨ً الى٢ذ ٣ًترب مً السامؿت مؿاء  ي ؤهجي لٛٞغ
٣ي وؤج٩ل ٖلى هللا ا ٢غعث ؤن ؤجسظ ٍَغ ُبت، وؤزحر  صزلذ ؤػ٢ت " ."لً ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤٖىص إلاجزلي، لخٓاث َع

ا إلاا ؾُدهل، وما هي بال ص٢اث٤ ختی صوي  ت جدؿب  ِٛل٤ ؤبىابها بؿٖغ
ُ
ُت ٖضًضة، ُٞما ؤٚلب اإلادالث ح ٖٞغ

ًغب آلالُاث ألا 
ُ
ُب، وبٗضٍ بَال٢اث مخىانلت، خحن ج بضؤون نىث اهٟجاع َع ٨ُت ٞةجهم ًغجب٩ىن ٍو مٍغ

٣خل ال ُُ ا مجهم ؾ ب  خلذ  بةَال١ الغنام ٖلى الجمُ٘ بال اؾخصىاء، لظا ٞةن ٧ل مً ٩ًىن ٢ٍغ
ُ
٨ظا ٢ مدالت، َو

٩ان ٌٗخ٣ضون ؤن ظمُ٘ مً خىلهم  ب الظي ًجٗل ألامٍغ ٖاثالث وؤَٟا٫ ووؿاء وعظا٫ بال طهب ؾىي الٖغ
ا في بَال١ الىاع ٖلحهم                                                  .”٧ان ؾبب 

جها الخبِب وجظ٦غ مايُه الخؿحن وحكٗغ بإهه في اهخٓاع مً ًبض في ؤعظاثه الؿالم: ؤحها " جساَب الغواثُت َو
ً الؿا٦ً بحن ال٣لب والًمحر، مكخا٢ت لىنُت تهمؿها فى ؤطوي، ليؿمت جضاٖب وظهي، لغطاط صظلت  الَى

ب َىاظسخي، لخمغة ٖغا٢ُت  ٣ى٫ لى هللا ًغ٢ب حكختي بُٗضاًَغ  جظوب فى عيابي، لهىث آطان ًصخبجي ٍو
اث ؤَٟال٪ وقباب٪ وقُىز٪. ٢ُل لى بن مؿاظض٥ و٦ىاجؿ٪  ٢ُل. ٖى٪ ى ًًم ٞع لي بن جغاب٪ ٚايب َو

غاب التی حُٗض فى ٢ضؾُتها ٢ُل لي به٪ جلخٟذ بدشا ٖىا  .السغاب و٧ل صوع الٗباصة ُٞ٪ جُلها ؤ٢ضام ألٚا
إزظ٥ الخٗب ا ٍو مً ؤهها٫ وخكُت جبدض ًٖ مؿاخت  لُل وجهاع، ل٨ى٪ ال حٟٛى زكُت ٖلُىا، وزٞى

 ًٖ اإلاىاثغ وال٣باب باهخٓاع مً ًىثر . ظضًضة فى زانغجُ٪
 
٢ُل لي ؤه٪ حٗٝغ إلااطا حٗكل الُُىع آلان بُٗضا

 ".لها الؿالم بض٫ الضماع
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ت بإجها حؿحر ٞى١ ٢لبه ا ٞى١ ظؿضَا؛ و٦إجهم ٌسسغون مً حكٗغ ال٩اجبت خُىما حكاَض الضبابت الٗؿ٨ٍغ
٨م”ؾ٩ان الٗغا١ و٦إجهم ٣ًىلىن لهم:  وجد٩ي الغواثُت ". هدً مدخلىن وهمصخي ٞى١ ٦غامخ٨م؛ ولِـ قىاٖع

٦ىُذ ؤقٗغ بالخٗب، بل بصخيٍء ؤ٦بر مً الخٗب، ؤقٗغ ” ال٣هت اإلااإلات ًٖ الازخُاٝ وبَال١ الىاع ٖلى الكبان:
. ٢ُل لي بن  ٖلى الاؾخمإ ل٩ل البكاٖت التي ؤظضَا ؤًىما جىظهذ باإلاغى صون ؾبب، لم حٗض ٢ىحي حؿاٖضوي

ى ٞى١ نِىُت ٦بحرة  غ٥ ؤمام مجزلهم َو
ُ
ا ازخ٠ُ مً ؤخض ألاػ٢ت ٢بل ؤًام، ؤُٖض بلى ؤَله بٗض ؤن ج قاب 

(. َل ًهض١ ؤخض ؤن َىا٥ بكاٖت في الٗالم  ا، ومٗه وع٢ت ج٣ى٫: )اقغبىا الكاي بٗض ؤن جإ٧لٍى
 
مُبىز

٣ت ظاٍع خُىما جى٢ٟا لكغاء  ؟جٟٗل َظاحؿخُُ٘ ؤن  خل ابً ؤر ػمُلي "خامض ٖبض ؾغخان" الظي ٧ان بٞغ
ُ
و٢

ً ٞٗاظلتهم ؾُاعة بغنانها زم ازخٟذ وخحن طَبُذ أل٢ضم الٗؼاء لؼمُلي "خامض" ٢ا٫ لي بىظه عؤًذ .  البجًز
 ".٧لىا هيخٓغ صوعها ٖلى ًض مجهىلحن" :ُٞه الضمٕى ألو٫ مغة

ى مغبٍى وجخطر نىعة الىا٢٘ ا إلاجخم٘ الٗغاقي الغاًَ في ٢ى٫ ال٩اجبت لهض٣ًها خُىما ػاعجه في مؿدكٟى َو
ا هدً الظًً لم وٗض وٗٝغ ٠ُ٦ ؾىِٗل بإًام ”: بإظهؼة جضًم خُاجه ؛ ج٣ى٫ له  به٪ ؾخ٩ىن ؤخؿً خاال مىَّ

 “ .بال مؿخ٣بل واضر

 الخاجمت 

ذ بنضاعاجه بٗض ؤن َّؼ ث خاصزت  ًدبحن مما ؾب٤ ؤن مُضان الغواًت الٗغا٢ُت ٢ض جىّؾٗذ ؤعظاٍئ وجىٖى
وما بٗضَا ؤعى الٗغا١؛ ألن ٢ًُت الاخخال٫ ػّوصث ألاصباء بماصة زهبت ٌؿخ٣ىن مجها ٢هههم  2003

ش  ظا الىمِ مً الغواًاث ٢ض امخاػ بخمشُل ص٤ُ٢ لخضاُٖاث الىا٢٘ الٗغاقي. وصّون ُٞه الخاٍع وخ٩اًتهم. َو
ُاص وؤماهت ختی ؤنبذ ًدخل م٩اها مغمى٢ا في ٖالم الغواًت الٗغبُت. الٗغاقي الخ٣ُ٣ي اإلاٗانغ مسجال ب٩ل خ

ظاءث  ؤهه ًىن٠ بالضًمى٢غاَُت م٘ؤٞٓ٘ وؤمّغ؛ خايغ وخ٨م  قمىليؾاب٤ مً خ٨م  الغواًاث سسغ وح
غ الٗغا١ مً الض٦خاجىعٍت. ولى لم جخم٨ً حؿمُت َظا ألاصب الغواجي  "بإصب اإلا٣اومت"؛ ٞةهه الًؼا٫  م لخدٍغ جٖؼ

ٞىاظ٘ الاخخال٫ ومأزٍغ اإلاؿ٩ىبت ومىا٠٢ اإلادخلحن الاؾخسٟاُٞت هدى اإلاجخم٘ الٗغاقي. وناٚذ َظٍ ًبرػ 
ت ظضًضة مً خُض ؤجها ناعث سجال للىا٢٘ الاظخماعي واؾخُاٖذ ؤن جىا٫ خحزا واؾٗا في  الغواًاث ٍَى

 مجا٫ ألاصب الغواجي الٗغبي الخضًض.
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