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ش الل خهمعاهمو هجُب الىُلوي   فت اللفحرةفي جىٍى

 دمحم ِشفان مخي الذًً  د/ 

 الهىض ،خُضعآباص (خ٨م طاحي)، ٧لُت ؾُيذ ظىػٝ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض

 

وهي مبيُت ٖلى ال٣هت  ،ال٣هت ال٣هحرة ٕٞغ مً ٞغوٕ ألاصب ال٣هصخي الىثري  

وهي مً الٟىىن  الىاخضة التى لها جازحر واخض وجٟهُلت ٢هحرة مً خُاة ؤلاوؿان.

ولم ٌٗٝغ الٗغب َظا الىٕى مً ال٣هت  ،إلاؿخدضزت التي ْهغث في الٗهغ الخضًضا

وفي الخ٣ُ٣ت ؤزظَا  ،في الٗهىع اإلاايُت. ولِـ لها ظظوع في الترار ال٣هصخي

ًل٣ي الض٦خىع ؤخمض  الٗغب مً ألاصب الٛغبي بٗض اخخ٩ا٦هم واجهالهم بالٛغب.

ا ٖلى زهاثو  اإلاباقغ باألصب ال٣هصخي  ال٣هت ال٣هحرة: "وهي الخإزغ٩َُل يىء 

ضم الالخٟاث بلى ألانى٫ الٗغبُت، بال ُٞما ٢ض ٩ًىن مً بٌٗ عواؾب  الٛغبي، ٖو

اث والك٩ل  ٢غاءة َظا ال٨خاب ؤو طا٥، في ؤل٠ لُلت ولُلت، ؤو ٧لُلت وصمىت، وهدى طل٪. ؤما مً خُض اإلاىيٖى

٣ت الخىاو٫، ٞال٩ل ٧ان ًىلي وظهه قُغ الىخاط الٛغبي في َظا ال ٍغ ًٟ، مً َىا ًخم٨ً الجؼم بإن ال٣هت َو

في ألاصب الخضًض ٢ض ؤزظث ًٖ ؤصب الٛغب، ولم جىدضع مً الترار ؤو جخُىع ًٖ  –ال٣هحرة بهىعتها الٟىُت 

  ).0(ًٞ ٖغبي مكابه"

 هجُب الىُلوي

لى عؤمخل٪ جشخهُت ٧ان هجُب ال٨ُماوي  ؾها مخٗضصة الجهاث، ٧ان َبِبا خاط٢ا و٧اجبا ماَغا وقاٖغا مٟل٣ا ٖو

غان  0ولض هجُب بً ٖبض الل٠ُُ ببغاَُم ال٨ُماوي ًىم  عواثُا ٦بحرا. ت "قغقابت"،  0620ًىهُى/خٍؼ في ٢ٍغ

تي بمداٞٓت الٛغبُت (في الضلخا قما٫ ال٣اَغة). َىُا، وخهل ٖلى الكهاصة اهخ٣ل بلى مضًىت  الخابٗت إلاغ٦ؼ ٞػ

ت حن)  .0620، ٞالخد٤ ب٩لُت َب ٢هغ الُٗجي بال٣اَغة ٖام الشاهٍى وبٗض جسغظه ٖمل بمؿدكٟى (ؤم اإلاهٍغ

ذبالجحزة، زم اهخ٣ل بلى وػاعة الى٣ل واإلاىانماث، ومجها ؾاٞغ بل ، زم ؤلاماعاث، و٢طخى ٞحها هدى 0635ٖام  ٩ٍى

اهًم ال٨ُماوي لجماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في و٢ذ مب٨غ مً خُاجه، خُض ؤزغث في ؤ٩ٞاٍع ومٗخ٣ضاجه،  ٖاما.03

ً ٨ٍٞغ الؿُاسخي وألاصبي. و٧ان لها ؤزغ بالٜ في في  ظما٫ ٖبض الىانغ اٖخ٣له هٓام الغثِـ اإلاهغي الؿاب٤ ج٩ٍى

ل ؤؾغي ؤلازىان اإلاٗخ٣لحن"، وخ٨م ٖلُه بالسجً إلاضة ٖكغ 0622ؤٚؿُـ/آب  ، ُٞما ٖٝغ ب٣ًُت "جمٍى

ُٖض اٖخ٣اله في ؾبخمبر/ؤًلى٫ 
ُ
  .0632ؾىىاث، ل٨ىه زغط بٟٗى نخي بٗض ؤعبٗحن قهغا، زم ؤ

ت في ؤوازغ صعاؾخه الابخضاثُت، و٧اهذ ؤولى ٢هاثضٍ ًْٖهغث  بت ال٨ُماوي الكٍٗغ ٖام  ٞلؿُحن بىاصع مَى

ى في السجً، وخهلذ الغواًت 0615 ل) َو ٤ الٍُى ، وؤنضع صًىاهه ألاو٫ "ؤٚاوي الٛغباء"، وعواًخه ألاولى (الٍُغ

جضوع  ما غاث الغواًاث وال٣هو، مجها٦خب هجُب ٖك .0624ٖلى الجاثؼة ألاولى مً وػاعة التربُت والخٗلُم ٖام 

٢ًاًا بؾمامُت مشل: "لُالي جغ٦ؿخان"، و"ٖمال٣ت الكما٫"، و"ٖظعاء ظا٦غجا"، و"الٓل ألاؾىص"، و"ٖمغ خى٫ 
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غ"، و"الىضاء الخالض"، و"عخلت  ًٓهغ في ال٣ضؽ"، و"ؤعى ألاهبُاء"، و"هىع هللا"، و"٢اجل خمؼة"، و"هابلُىن في ألاَػ

ىص"، و"خاعة الحهىص"، و"صم لُٟحر نهُىن"، و"خبِبتي ؾغاًُٟى". بلى هللا"، و"مىا٦ب ٦ما  ألاخغاع"، و"الُىم اإلاٖى

ت "اٖتراٞاث ٖبض اإلاخجلي"، و"٢ًُت ؤبى الٟخىح الكغ٢اوي"، و"مل٨ت الٗىب"، و"ممل٨ت  ٦خب ًٖ البِئت اإلاهٍغ

سُت "ٖ ي"، و"ؤَل الخمُضًت"، و"الغظل الظي آمً". ومً عواًاجه الخاٍع وله مً الكٗغ  لى ؤؾىاع صمك٤".البلَٗى

ً مجها "ؤٚاوي الٛغباء"، و"ٖهغ الكهضاء"، و"٠ُ٦ ؤل٣ا٥"، و"هدى الٗما". وفي الى٣ض وألاصب ؤلاؾمامي  ٖضة صواٍو

ت ألاصب  ٦خب "ؤلاؾمامُت واإلاظاَب ألاصبُت"، و"آٞا١ ألاصب ؤلاؾمامي"، و"مضزل في ألاصب ؤلاؾمامي"، و"هٍٓغ

٤ بلى اجداص بؾمامي"، و"ؤلاؾمام  وفي الش٣اٞت ؤلاؾمامُت ؤنضع ؿغح ؤلاؾمامي".ؤلاؾمامي وجهىعاجه"، و"اإلا "الٍُغ

"في عخاب  وفي الُب خغع  وال٣ىي اإلاًاصة"، و"هدً وؤلاؾمام"، و"جدذ عاًت ؤلاؾمام"، و"خى٫ الضًً والضولت".

اث وله ه الُب الىبىي"، و"الضواء ؾماح طو خضًً"، و"الهىم والصخت"، و"الٛظاء والصخت". دى ٖكغ مجمٖى

"، و"الٗالم ال٤ًُ"، و"ٖىض الغخُل"، و"صمٕى ألامحر"، و"ٞاعؽ َىاػن"، و"خ٩اًاث 
 
ضها ٚضا ٢ههُت مجها "مٖى

خهل ال٨ُماوي  َبِب". وفي التراظم ٦خب "ب٢با٫ الكاٖغ الشاثغ"، و٦خب ؾحرجه الظاجُت في "ملخاث مً خُاحي".

لى للٟىىن وآلاصاب، وظاثؼة ٖلى ظىاثؼ ٖضة مجها ؤعب٘ ظىاثؼ مً وػاعة الترب ُت والخٗلُم، وظاثؼة مً املجلـ ألٖا

 3جىفي هجُب ال٨ُماوي ًىم  .با٦ؿخان مً مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، ومُضالُت الكاٖغ دمحم ب٢با٫ الظَبُت مً

 ).0(، وصًٞ بال٣اَغة0662ماعؽ/آطاع ٖام 

اث اللففُت لىجُب الىُلوي  املجمِى

اث ٢ههُت جخمخ٘ ؾماث ال٣هت ال٣هحرة ؤلاؾمامُت خُض حكخمل َظٍ  ٦خب هجُب ال٨ُماوي ؾب٘ مجمٖى

اث ٖلى ؤ٦ثر مً ماثت ٢هت ٢هحرة تراوح حجم الىاخضة بحن ٖكغ نٟداث وزمـ ٖكغة نٟدت ،املجمٖى  ،ٍو

ش ؤلاؾمامي وعظاله ألابُا٫ الظًً ضخىا في ؾبُل الضًً والبٗض الاظخماعي بُابٗه  وجضوع ٧لها خى٫ الخاٍع

، و٦ٟاخه الكمغح مً ؤظل خُاة ؤًٞل والهغإ بحن ٢ىي الخحر والكغ والٗاصاث والخ٣الُض ؤلاوؿاوي

٦ما ٣ًى٫ الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي ًٖ ٢ههه ال٣هحرة في ٦خابه "ججغبتي الظاجُت في ال٣هت  الاظخماُٖت.

عئٍتها لئلوؿان  "ال٣هت ال٣هحرة ٦ما ًبضو مً اؾمها عؾالت ٢هحرة مغ٦ؼة جدخ٨م في مًمىجها وفي: ؤلاؾمامُت"

٨غا ومجهاظا. وهي وز٣ُت الهلت بىا٢٘ الىٟـ ؤلاوؿاهُت، وخُاة ؤلاوؿان  وال٩ىن والخُاة بلي ؤلاؾمام ٣ُٖضة ٞو

  وؤخضار املجخم٘ وجٟاٖماجه وهماطظه الٗضًضة.

ت ال٣ههُت ٖلى : دمُى ألامحر ش ؤلاؾمامي ٢ضًما وخضًشا.احكخمل َظٍ املجمٖى  زىتي ٖكغة ٢هت مً الخاٍع

سُت مهمتوحٗ ت ؤخضازا وشخهُاث جاٍع بً جُمُت اومً طل٪ مىا٠٢ بٌٗ الٗلماء ٧إبي خىُٟت و  ،غى املجمٖى

ُت في ؤوازغ الخماٞت الٗشماهُت. وجغجبِ مىا٠٢  مً الخ٩ام، ٦ما ٖغى ظىاهب مً الٓلم الظي خا١ بالٖغ

ت وؤبُالها ب٣ًاًا املجخم٘ ومكا٧له و٢ًاًا الًمحر ؤلاوؿاوي  ٦ما ٢ا٫ ). 3(ٖامتشخهُاث ٢هو املجمٖى

"٣ٞض خاولذ ظاَضا ؤن ؤخاٞٔ ٖلى مٟهىم ال٣هت ال٣هحرة  الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي في م٣ضمت صمٕى ألامحر:

ذي ال ٣ًل عوٖت ؤو  سُت مهمت و٢ض ؾب٤ ؤن ٢غعث ؤن "الىا٢عي الخاٍع الخضًشت بلي ظاهب جًمُجها ؤخضار جاٍع

ت ؤَمُت ًٖ "الىا٢٘ الخايغ" ٨ٞماَما ماصة لل٣هام ٌؿخُ ُ٘ ؤن ًًمجها ما ًغاٍ، و٢ض جىاولذ َظٍ املجمٖى

                                                           
ٔ     http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/19/ 
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سُت مهمت، وشخهُاث بؾمامُت لها م٩اهتها و ٞاُٖلتها، عؤًىا ؤن هدىاو٫ مً َظٍ ألاخضار ؤو  ؤخضازا جاٍع

ت زانت خؿب ما ج٣خًُه ؤنى٫ ًٞ ال٣هت"   ).0(الصخهُاث ملخت مٗبرة، ؤو ػاٍو

ذها غذا ا اظخماُٖت، ؤلٟذ مٗٓمها ؤزىاء ٞترة اٖخ٣ا٫ هجُب حكخمل ٖلى زمار ٖكغة ٢هت، جضعؽ ٢ًاً: مِى

ضها ٚضا " جىظض ٢هت ٢هحرة اإلاؿماة "شجإ" التي هالذ الجاثؼة ألاولي في  ألاولي. ت ال٣ههُت "مٖى ومً املجمٖى

ل٣ي الًىء الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي في ٦خابه "ججغبتي الظاجُت في ؤم. ٦ما 0626مؿاب٣ت هاصي ال٣هت في ٖام 

"مً ال٣هو ال٣هحرة التي ؤٖتز بها ٢هت " شجإ" و هي حٗالج ؤهمىطظا ٖاصًا مً هماطط  :مُت"ال٣هت ؤلاؾما 

٣ت الخ٣لُضًت،. البُىلت في الخغب ٖلى ؤعى ٞلؿُحن ل٨ً ًبضو ؤن اإلاهم ؤن  ٦خبذ َظٍ ال٣هت ال٣هحرة بالٍُغ

مً ألامىع اإلاخٗل٣ت  حُٗي ال٣هت ٩٦ل اهُباٖا ٖاما ٣ًى٫ بجها ٢هت ٞىُت ممخاػة، صون هٓغ بلي ٚحر طل٪

بإًٞلُت ق٩ل َىضسخي ٖلى آزغ، بط ًبضو ؤن َىضؾت ال٣هت هاب٘ مً مًمىجها و مًمىجها ظؼء ال ًخجؼؤ مً 

 ).3(ق٩لها"

ت "ٖىض الغخُل": ِىذ الشخُل اث  ال٣هو ال٣هحرة  مجمٖى ً  مً املجمٖى كٍغ التي حكخمل ٖلى زمان ٖو

الٟخُاث  ي ومك٨ماجه ٧اهدكاع املخضعاث، وجؼوٍج٢هت، ٖغى مً زمالها ٖضصا مً َمىم املجخم٘ اإلاهغ 

 ، وازخما٫ الخىاػن الُب٣ي في املجخم٘ و آلازاع الؿالبت ظغاء طل٪.الهٛحراث َمٗا في اإلاا٫

ت "الٗالم ال٤ًُ" التي حكخمل ٖلى زمار ٖكغة  :الّالم المُم ومً املجمىٖاث  ال٣هو ال٣هحرة  مجمٖى

مل الخاصماث في ٢هىع ٢هت، ًضوع مٗٓمها في بَاع اظخماعي، وح ٗغى ٢ًُت الشإع في املجخم٘ اإلاهغي، ٖو

ىُاء وما ًترجب ٖلى طل٪ مً مك٨ماث اظخماُٖت.  ألٚا

ت "ٞاعؽ َىاػن ": فاسط هىاصن  التي جخًمً بخضي ٖكغة ٢هت، وحٗغى ٖضصا  ٦خب هجُب ال٨ُماوي مجمٖى

سُت ٦مٗغ٦ت بضع، و٢خا٫ اإلاؿلمحن ل٣بُلت َىاػن، ٦ اث الخاٍع اث مً اإلاىيٖى ما حٗغى ٖضصا مً اإلاىيٖى

 ).2(الؿُاؾُت، ٣٦ًُت حٗظًب اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن

ً ٢هت، جد٩ي خاالث وا٢ُٗت وججاعب خ٣ُ٣ُت ٖاقها ال٨ُماوي : خياًاث وبِب كٍغ ت ؾبٗا ٖو جخًمً املجمٖى

ت مً ال٣هو الٟىُت ال٣هحرة ٖما ناصٞخه مً مأسخي زما٫  زما٫ مماعؾخه مهىت الُب، ٣ًى٫ "هي مجمٖى

 ل باإلاهىت في ألاما٦ً املخخلٟت.الٗم

ا بمحزة مهمت، ؤال وهي ؤجها مظ٦غاث ل٨جها ٦خبذ ؤؾلىب ال٣هت الٟىُت  ت مً ال٣هو جخمحز ًٖ ٚحَر َظٍ املجمٖى

ت، والخىاع الخي  ت الثًر اع الٟجي ال٨ماؾ٩ُى بهىعة هاجخت، وخُض الصخهُاث اإلاخىٖى ال٣هحرة خُض ًخجلي ؤلَا

محزة، والؿغص الؿلـ ألازاط، هي بطن ججم٘ بحن ال٣هت واإلاظ٦غاث... في ْل اإلاخض٤ٞ، وال٨ٟغة ألانلُت اإلا

الخٟاَُم ؤلاوؿاهُت الغا٢ُت التي بٗض هللا بها ؤهبُاثه وعؾله.... ًٞما ًٖ َظٍ ال٣هو ًغبُها مىيٕى واخض 

باء واإلاغضخي وال وٗخ٣ض ؤن ٦خابا في اإلا٨خ بت الٗغبُت ، و٢ض جهى٫ وججى٫ في ظىباجه الٓاَغة والخُٟت ؤال و هي ألَا

(ْهغ آلان ًدمل َظٍ اإلاىانٟاث ٧لها"
1

(. 
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ا ؤو ٧لها خىاصر عآَا ال٩اجب الض٦خىع هجُب ا ، وبلٛذ ل٨ُماوي ل٩ىهه َبِبا ؤو ؾم٘ ٖجهاخ٩اًاث َبِب ؤ٦ثَر

با جدمل في َُاتها ؤبٗاصا بوؿاهُت واظخماُٖت وؤزما٢ُت. َظٍ الخ٩اًاث بًٗٗا  ً خ٩اًت و٧لها ج٣ٍغ كٍغ ؾبٗا ٖو

غ١ بلي مهىت الُبِب طاجه، والهٗاب التي حٗتريه، والؾُما في مىاظهت بٌٗ الخاالث الخُغة، ؤو التي ج٠٣ ًخُ

وؤ٦ثر  ، مشل خ٩اًت "الطخُت" و"ال٣اهىن".ؤو الخهٝغ بػاءَا ؤماَا ٖاصاث وج٣الُض ٌعجؼ الُبِب ٖذ خلها،

ت حٗخمض ٖلى ججاعب هجُب ال٨ُماوي الصخهُت ٦ُبِب وحكحر بلي ؤمغ مهم ًسو مهىت  Kخ٩اًاث َظٍ املجمٖى

باء ؤمام مؿاولُاث ٦بحرة، ٞهى لِـ ناخب مهىت ٣ِٞ ٌٗالج ؤمغاى الىاؽ  حها ًً٘ ألَا الُبِب، ٞو

الجؿضًت، ؤو ًداو٫ الخس٠ُٟ مً آالمهم البضهُت، بل بهه باإلياٞت لظل٪ مؿاو٫ مهمت، ؤمام عبه ٖؼ و ظل _ 

غي ٦شحرا  (مً ألامىع التي جسٟى ٖلى ؤ٢غب الىاؽ للمٍغٌؤوال. ألهه ًُل٘ ٖلى ؤؾغاع الىاؽ، ٍو
0

(. 

ت (ال٩ابىؽ)، وهي جًم لومً ال٨خب التي نضعث خضًشا : اليابىط و٦شحر  ٢هت، 03ىجُب ال٨ُماوي في مجمٖى

مجها ًمشل بٌٗ ججاعب ال٩اجب في ؾىىاجه ألازحرة ، وهي في مجملها جدمل جهىع ال٩اجب في ٢ًاًا مهمت، بًٗها 

ت باؾمها ًخدضر  ي، وبًٗها اظخماعي.ؾُاسخي ، وبًٗها ٨ٞغ  ٟٞي ال٣هت ألاولي " ال٩ابىؽ" التي ؾمي املجمٖى

ًٖ ٖبض الىانغ و٢ض ٖاوى مً ٧ابىؽ ؤزىاء هىمه ٞغؤي هٟؿه و٧إهه ٠٣ً في مكهض الخكغ ًىم ال٣ُامت لُل٣ى 

ذ ؤزىاء خ٨مه، به ُم خؿابه، ومً زما٫ َظٍ الى٢ٟت ٌؿخٗغى ٖضصا مً ال٣ًاًا وألاخضار التي ٖٞغ ه الٖؼ

ل٣ض ٧اهذ َظٍ ال٣هت مدا٦مت  الظي ًٟخذ ُٖيُه بٗض بٚماى لُجض هٟؿه وؾِ خكض ٦بحر صون ؤي اخترام. 

٦ما اؾخسضم ما عوي  لٗهض ٖبض الىانغ، اؾخسضم ٞحها ال٩اجب ما لضًه مً وزاث٤، وما وكغ مً خ٣اث٤ بٗض مىجه.

غى ٦شحرا مً الجغاثم التي  اة ٖبض الىانغًٖ آلازغة، والخكغ ًىم الخؿاب، ٖو  ). 3(٦ك٠ ٖجها بٗض ٞو

مً ؤبغػ َظٍ ألاؾماء التي  اوبغػث في ألاصب اإلاٗانغ ؤؾماء ٦شحرة في ًٞ ال٣هت و٧ان هجُب ال٨ُماوي واخض

اجه وبؿاَت ؤؾلىبه وظاطبُت ؾىعٍ. ل٣ض اَخم هجُب ال٨ُماوي مىظ  ؤنبدذ مٗغوٞت لٛؼاعة بهخاظه و٦ثرة مىيٖى

غى  مً بضاًت قبابه باألصب ٖامت وال٣ غ ال٣هت ال٣هحرة ٖو هت بىظه زام وؾاَم مؿاَمت ُٖٓمت في جٍُى

اث ال٣ههُت ال٣ًاًا الاظخماُٖت وؤلاؾمامُت والؿُاؾُت والخجاعب الظاجُت بإؾلىب ممحز.  املجمٖى
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