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   تحقيق الحق وتحديد المواقف

الملف

 أ. بالل حسه التل

 رئيس مركزالدراسات اإلسالمية في االردن

 

 تحقيق الحق وتحديد المواقف

 

ٚ نبؼض انخكفٛش صٕص ٌٕحبٔل ا جّ انخ هٗ ٔ  ػ

ٓب شخصٛت شٛؼٛت حانُفخ فٙ انفخُت انخٙ اثبس

سهًٌٕ ,  ٓب انً خٙ ٕٚاجٓ حذٚبث ان هج انخ جٓ

خٕٖ  جبءث ف نٗ اٌ  يبوا خبيُئٙ نخفٕ اإل ج ٚان

هٗ اال صت ػ ٚق انفش طٌٕ نخًض نزٍٚ ٚخط ػذاء ا

 صفٕف انًسهًٍٛ .

جًٛععغ اسٔطععبل ٔانحععشاال فععٙ انً خًؼععبث 

خٕٖ  ػٍ انف ٕٛو  حذد ان طاليٛت حخ خٙ  اإل ان

صذسْب  يبوأ ه اإل سٛذ ػ اذ  ٙان خبيُئٙ قب ان

طبءة ضذ اإل ٚشاٌ  فٙ ا طاليٛت  ثٕسة اإل خٙ  ان ان

بم  يٍ ق ًؤيٍُٛ  ٓبث ان حذٖ اي نٗ ا ٓج ا ٔج

فم ًب  سادأ يغ يذا  أ، ػبن يٍ  ٔ ػب ٛم  ، انُ

ٔانخٙ جبءث فٙ انٕقج  ، ٔحذة االيت االطاليٛت

انًُبطععو ٔأٔضععحج دساٚععت ٔحُكععت ان باععذ 

ٛش حٛؼٙ انكب جغ ان شبْذَب   ٔانًش ؼب  ، ف ًٛ

  خععالل اسٚععبو ان هٛهععت  فععٙ ٔطععباع اإلػععالو
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يٍ  ٛش  خٕٖ( أٌ انكث صذٔس انف ُز  ضٛت )ي انًب

كشٍٚ  ًبء ٔيف ٛت، ػه طاليٛت ٔانؼشب ٓبث اإل ان 

هٗ خٕٖ  شّذٔا ػ ٍُٛ انف اذ يثً سٛذ ان ب ٚذ ان

ٔيؼهُععٍٛ حمععبيُٓى يؼععّ دفبػععب  ػععٍ  شايععت 

انشطععٕل اس ععشو )ص( َٔبععز انفخُععت ٔحؼضٚععض 

 أٔاصش اسخٕة بٍٛ أبُبء اسيت. 

قٕبهج ْزِ انفخٕٖ ببسحٛبح  بٛش نذٖ  ن ذ

ػًٕو انًسهًٍٛ، نًب ًٚثم طًبحخّ يٍ يكبَت 

ٔيش ضٚت فٙ انؼبنى، ٔإٌ فخٕاِ حؼٛذ إنخئبو 

صفٕف ٔحفّٕث ػهٗ أػذاء اإلطالو فشصت انُفخ ان

فٙ انفخُت انًزْبٛت ٔحًضٚق صفٕف انًسهًٍٛ. 

قف  حّذدث انًٕا حق ٔ خٕٖ حّ  ج ان ٓزِ انف ف

خشاو  هٗ إح ًبػٓى ػ سهًٍٛ ٔإج صحٛحت نهً ان

 (ص)سيععٕصْى انخبسٚخٛععت ٔصععحببت سطععٕل   

  ٔأيٓبث انًؤيٍُٛ.

ًب ٔ شخص يٓ حذد  ُذيب ٚخ َّ ػ حظ أ يٍ انًال

قؼّ يٍ انخفبْت، فٙ قمٛت يٍ شأَٓب  بٌ يٕ

ٚخى   َّ سهًٍٛ، َ ذ أ بٍٛ انً ُت  حذد فخ أٌ ح

حش ٛضا  اػاليٛب  ضخًب  ػهٗ حهك انخصشٚحبث يٍ 

إخشاجٓب انٗ انًأل، فٙ حٍٛ أٌ يب ٚصو أجم 

ُّ أٔ  خٛى ػ ٚخى انخؼ سهًٍٛ  صبنل انً فٙ 

حُبٔنّ حُبٔال  طشٚؼب ، اسيش انز٘ ٚسخذػٙ أٌ 

خٙ  ٓبث ان صت ان  سهًٍٛ ٔخب نذٖ انً خٕفش  ح
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حؼًم ػهٗ انخ شٚو ٔانخٕحٛذ بٍٛ انًسهًٍٛ، 

ُب  ُبط ْٔ نٗ ان صٕل ا خأثٛش ٔانٕ طبام ان ٔ

بخذاء  يٍ انصحبفت حبشص أًْٛت ٔطبام اإلػالو إ

انً ععشٔءة ٔصععٕال  انععٗ انفمععباٛبث ٔانحععبكت 

ٕٓد  كبحف ان  مب  أٌ حخ بذ أٚ ٛت، ٔال انؼُكبٕح

ؼب   خز طبب حذة ٔأٌ حأ ٚو ٔانٕ فٙ ي بل انخ ش

ًبء  َت انؼه يٍ خب خشج  نك ٔأٌ ح يٍ ر حع  أَ

فٙ  م  ًبْٛش  حًم ان  ػذة ح نٗ قب ٓبء ا ٔانف 

  بالد انًسهًٍٛ.

ة يب ػٍ ثغشاث أػذاء اإلطالو ٚبحثٌٕ ػبدإٌ 

فٙ صفٕف انًسهًٍٛ نخسشٚو انفخٍ ٔانؼذاءاث 

بٛععُٓى، ٔيععٍ ْععزا انًُطهععق ٚه ععؤٌٔ انععٗ 

يثم  نحثٓى ػهٗ إصذاس انًُبٕرٍٚ يٍ انً خًغ

ْزِ انخصشٚحبث، ثى حسخش ٔطبام اإلػالو إلبشاص 

يٍ  ًت  ػٍ قٛ ظش  صشف انُ صشٚحبث ب ْزِ انخ

ٓب حذد فٛ هٗ ، ٚخ سهًٌٕ ػ كٌٕ انً صم أٌ ٚ ٔاس

نٛت يٍ انٕػٙ ٔأٌ ٚخؼبيهٕا يغ يثم دسجت ػب

ْزِ انخصشٚحبث طٕاء صذسث يٍ ْزا انفشٚق أٔ 

فشٚ ٍٛ،  هٗ ان سٕبٍٛ ػ ٚق أٔ انًح نك انفش ر

ٚق  طع نخفش يؤايشة أٔ يخ يٍ  جضء  ٓب  هٗ أَ ػ

قف  ُبء يٕا ػذو ب خبنٙ  سهًٍٛ ٔببن صفٕف انً

حش  فٙ َ ًبء  ٚأحٙ دٔس انؼه ُب  ٓب، ْٔ ػهٛ

انخالفٛت انٕػٙ بٍٛ انًسهًٍٛ ٔحصش ان مبٚب 
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ٛت ٚ و أٌ ال  مبٚب ف ٓ ٓب ق ٓبء سَ بٍٛ انف 

ٓبء  ًت انف  ْٙ يٓ بم  ُبط  يت ان ٓب ػب ٚخُبٔن

طٙ،  ْى اسطب ْزا دٔس جغ ٔ ًبء ٔانًشا ٔانؼه

َ ٚٙ أ حق  داويب ّٔبشأ بٍٛ ان صشاع  ُبك  ْ

م ظٔانببطم ٔبٍٛ انًسخكبشٍٚ ٔانًسخمؼفٍٛ طٛ

انسؼٙ إلثبسة انفخُت جضء يٍ يخطع انظبنًٍٛ 

سخكبشٍٚ  ببنٕػٙ ٔٔانً سهل  ُب أٌ َخ ٌ أفؼهٛ

 َضٚذ يٍ َسبت انٕػٙ بٍٛ انًسهًٍٛ.
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