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 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘

 اذتُد هلل ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٛي٘ ٚآي٘ ٚؾشب٘ َٚٔ اتبع ٖداِٖ،،،
 

 ــٕٛ ايهــــساّ... اذتكـــٛز ايهسٜــــِاملػازنـ

 حت١خ ؿ١جخ     ٚثؼذ،،،
ٜأتٞ املؤمتس ايدٚيٞ ايعًُٞ ايجايح يًُسنص األٚزٚبٞ يًبشٛخ ٚاالضتػازات يٝطتهٌُ َطري٠ املسنص يف 

االْتكاٍ باملؤمتسات ايعسب١ٝ َٔ اإلق١ًُٝٝ إىل ايعامل١ٝ ٚايتٛضع يف دعٌ ايعسب١ٝ يػ١ َؤمتسات دٚي١ٝ. 

املؤمتس ايجايح ٜتُشٛز سٍٛ زؤ٣ ايباسجني املعاؾسٜٔ يككاٜا ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ؛ ع٢ً إٔ ٖٚرا 

ايكؿد يٝظ طسح ادتدٜد ؾكط، يهٓ٘ أٜكا طسح املتهسز َع زؤ١ٜ َعاؾس٠ قد تهٕٛ َػاٜس٠ ملا ضبكٗا َٔ 

ٗا: احملٛز األٍٚ ايػسٜع١ زؤ٣. ٚقد ُقطَُِّت أٚزام املؤمتس إىل ثالخ ستاٚز تػطٞ املٛقٛعات ع٢ً اختالؾ

ٚايدزاضات اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ؛ ٚاحملٛز ايجاْٞ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ؛ ٚاحملٛز ايجايح ايعًّٛ االْطا١ْٝ. ٚقد 

زٚعٞ إٔ تهٕٛ األٚزام املكد١َ تتُاغ٢ َع أٖداف املؤمتس، ٚإٔ ختكع يًتشهِٝ ايعًُٞ ايطسٟ. ٚقد 

 ٚأعاخ ْعس١ٜ.  تٓٛعت األٚزام َا بني أعاخ دزاضات َٝدا١ْٝ

ٚضٛف جيد ايكاز٤ٟ هلرا ايهتاب أعاثا َتٓٛع١ نتبت بأضايٝب َتٓٛع١ أٜكا بكؿد ايتٛضع يف أضًٛب 

ايعسض، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ضًُٝا، َع اذتؿاظ ع٢ً دٛد٠ احملت٣ٛ. ٚاهلدف َٔ تًو األٚزام ٖٛ ؾتح آؾام ددٜد٠ 

 يًبشح ايعًُٞ. ؾٝأتٞ آخسٕٚ ٜطتهًُٕٛ َا بدأٙ ايباسجٕٛ ٖٓا. 

 وهللا ولي التوفيق والسداد
 

 ْا٥ب ز٥ٝظ املؤمتس  ز٥ٝظ املؤمتس

 ـٞد/ دــساح ايؿكً عبد احملطٔ عاٜض ايكشطاْٞ /د
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 ٚالغ ٚآفبق اٌزؾٛي ئىل الزظبد ادلؼشفخ يف االلزظبد اٌفٍغـ١ٕٟ 

 لشاءح حت١ٍ١ٍخ ٚٔمذ٠خ 

 

 

 ١ــــد ستازَــــاب أمحــــٜٗإ

 َعٗد ايدٚس١ يًدزاضات ايعًٝا
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 ١:ــــ ايدزاضــًَد

ىرٙخص حقظٜخى حلىعَفش أي حلظل٠ٓص حلكزَٔ فٗ حلقَي حللخلٗ فٗ ظل  حلعٓلىلش طُملِن ٟلٍَْس حٌٞظقلخ  طئكي أ

فٗ ح٠قظٜخى ًْلك وً أؿ  حلٓٛٓ  لمظٍىٙش حلىٔظيحوش عمٕ اعظزخٍ أي حلىعَفش أٛلزلض ٍكٙلِس أٓخٓلٙش فلٗ 

ِٙ٘لخ ْٓلٍفخفٍٓس ٌِْٓل  ٍٛع ٍْٓه ْطٍفٌٙ حلٔٙخٓلخص  ْكلٓي حلعي٘لي ولً حلظـلخٍد فلٗ فٍمٍليح ْأٓلظٌٓٙخ ْوخل

 كٌٓ  ٌََىض عزَ اطزخعّخ ٌىًٓؽ حقظٜخى حلىعَفش. 

ْلكً ٌَِ حليٍحٓش ْٟلض ْفقخً لظلمٙل  حلىعيٙلخص ْحلزٙخٌلخص علً ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ أي حلظللٓ  ٠قظٜلخى 

حلىعَفش فٗ حلٓقض حللخلٗ ىْي ْؿٓى آظَحطٙـٙش طلٓ  ْحٟلش لً ٘ـيٖ ٌفعخً ولع ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ فلٗ 

حٞٓلَحثٙمٗ  ْيٙلخد كفلخ س  –  ٟعف وعيٙلخص وئٗلَحص قٙلخّ حلىعَفلش ْفلٗ ظل  حلٜلَحط حلفمٔليٍٙٗ ظ

حللكلله ْٓللٙخىس حلقللخٌٓي  ْاٌلٔللخٍ حللَ٘للخص ْكقللٓي حٌٞٔللخي  ْيٙللخد حلي٘ىقَح١ٙللش ْحلعيحلللش ح٠ؿظىخعٙللش  

 ٜىح . ْٟعف حلظعمٙه ْحلزلغ ْحلظيَٓ٘  ْعين طؤػَٙ قيخط طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص عمٕ ٍفع ؤظٓٔ ح

Abstract: 

The literature of the knowledge economy confirms that the global transformation 

in this century in the shadow of globalization required the need to move the 

economy in order to reach sustainable development, on the grounds that 

knowledge has become a fundamental pillar of development in the making, 

formulation and implementation of policies. The fact that many of the 

experiences like Finland, Estonia, Malaysia, Singapore and Hong Kong have 

grown over the followed economic Knowledge model. 

But this study explained upon the data analysis for the Palestinian economy that 

the transformation to knowledge economy now without a clear strategy to 

transfer would not work with the Palestinian economy in light of weak data 

measurable indicators because, the Palestinian - Israeli conflict, the absence of 

efficient governance and the rule of law, the decline of freedoms and human 

rights, the absence of democracy and social justice, weak Education and R&D, 

and the lack of impact of the information technology sector to raise the level of 

performance.  
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 اقتؿاد املعسؾ١، ايت١ُٝٓ، االقتؿاد ايؿًططٝين، ايت١ُٝٓ ألدٌ ايتشسز.

 ادلمذِــــــخ: 
  ُ٠ ُ٘ىكً حلظعخو  وع ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ رؤٌلُ كٙلخي حقظٜلخىٖ وٓكلي. ْعمٙلُ لزللغ أٖ ق٠لٙش وَطزيلش رل

ُن ًلك طلم١ًٙ ُوعىقخً لمى٘خك  ْحلظلي٘خص حلظٗ طُعخٌٗ وٍّلخ رٍ ِِ ٙلش ح٠قظٜلخى فلٗ ظل  طللي٘خص كخٌٞفٜلخ  َ٘ٔظَم

حلـفَحفٗ ْحٌٞقٔخن حلٔٙخٓٗ ْحل١آظقَحٍ حلٔٙخٓٗ  ْك  ًلك عمٕ اعظزلخٍ أي حقظٜلخىحً ١ٍْٙلخً ُكلَحً ُ٘٘لك  

 ىعخوشً عمٕ ١َ٘ق حلظلٍَ ْطلقٙق حلظٍىٙش حلىٔظيحوش.

 يُ طفَٙحً ؤظىَحً ٞعظزلخٍ حلىعَفلش حل َّ يعخولش حلَثٙٔلٙش فلٗ حلٔٙخٓلخص ْرىخ أي ٍَْٛٙس ح٠قظٜخى حلعخلىٗ طَ٘

ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش فٗ ظ  حلظٓؿلُ ٌللٓ طلَ٘لَ أٓلٓحي حلعىل  ْحلعٓلىلش ْحٞعظىلخى عملٕ حٞطٜلخ٠ص 

ْطكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص  طَظلُ  حلىئٗلَحص حلىظعمقلش رخ٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ حللٌٖ ٘ظىظلع رٓؿلٓى عىخللش ولخَِس 

َُ حلعي٘للي وللً حلى٘للخك  كللخلفقَ  ْٟللع ف حلقللٓس حل٘للَحثٙش  ْحلظزعٙللش حلٔٙخٓللٙش ْح٠قظٜللخى٘ش  ْْفٙللَس طُظّلل

ْحٍٞطفللخط فللٗ ٌٔللذ حلزيخلللش كٙللُغ طُظّللَ حلزٙخٌللخص أي حلزيخلللش طَطفللع لللئ فجللش حل٘للزخد فللٗ حل٠للفش حلفَرٙللش 

ْقيخط يِس ْحلًٌ٘ ُ٘٘كمٓي ػُمغ حلٔكخي  ففٗ حلٓقض حلٌٖ ُ٘عظزلَ حل٘لزخد ػلَْس لٝوله  فلبٌّه أٟللٓح عزجلخً 

 مٔيٍٙٗ.   عمٕ ح٠قظٜخى حلف

 ِشىٍخ اٌذساعخ: 
  فَٟللض حلظيللٍٓحص حلىظ١كقللش ٞكظٙخؿللخص حٜفللَحى ْحلىـظىعللخص اٍطفللخط ؤللظٓٔ حلزلللغ عللً رٍللٕ وعَفٙللش

ُؤظليػش ًْلك وً أؿ  طلقٙلق حٞٓلظـخرش لىظيمزلخص حٜفلَحى ح٠قظٜلخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙلش  ْعملٕ ًللك أهلٌص 

ش طعىل  عملٕ رملٍٓس ٌُظله حقظٜلخى٘ش طقلٓن عملٕ حليْ  حلظٗ ٓلخِىض فلٗ حلٔلٍٓحص حٜهٙلَس فلٗ اٌظلخؽ حلىعَفل

 حلىعَفش  ْفٗ ٌفْ حلٓقض ٓخِىض فٗ فقيحي أِىٙش حلىٓحٍى حليزٙعٙش ٍْأّ حلىخ  ْحلىٓحى حلوخن. 

  كخٓلٍه فلٗ ِٙكل  حلزٍٙلش ٍٍ ْوً ٍِخ رخطض حلىـظىعخص حلظٗ أٌظـض ٠ْ ُحلض طٍُظؾ حلىعَفش قخىٍسً عمٕ لعذ ىْ

ٙش لٔززًٙ: حْٜ   أٌّخ ٓخِىض فٗ طلقٙق حلظٍىٙلش حلىٔلظيحوش فلٗ حقظٜلخىحطّخ حلؼقخفٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخع

ْحٓظيخعض الٕ كي وخ حلق٠خ  عمٕ حلفقلَ ْٓلخِىض رَفلع ؤلظٓٔ ٍفخِٙلش حٜفلَحى  ْحلؼلخٌٗ  أٌّلخ ٓلخِىض 

فٗ ْٟع ٌفٔلّخ ٟلىً ىحثلَس "حلقلٓٔ" فلٗ حلٍظلخن حلليْلٗ ر٘لكمُ حلٔٙخٓلٗ ْح٠قظٜلخىٖ  كٙلغ رخطلض ِلٌَ 

ْلٙلش قللخىٍسً عملٕ طلقٙلق حلفللخثٞ حٌٞظلخؿٗ ح٠قظٜلخىٖ ْطٜلليََ٘ اللٕ حلعلخله حلٍللخوٗ ُؤلظفٙيسً وللً حلقلٓٔ حلي

٘لً لٌرؽلٛي ٨لردلاق لٌّؼه لح طيَِٓ٘خ لمىعَفش. ْعيفخً عمٕ وخ ٍْى ًكََ ٘ىكٍٍلخ ١لَف حٞٗلكخلٙش حلظخلٙلش 

ن ِلٌَ حلى٘لمكش عملٕ ْطقلٓ  ٟ لٌضفح لٌغهت١ح ٚلطاع غىج ٠فٟ لٌٛلد لٌؽاٌٟ ١ٌٍُاُ٘  ٟ ذؽم١لك لٌر١ّٕلح 

ِا ٘ٛ قٚن للرداق لٌّؼه ح  ٟ ذؽم١ك لٌر١ّٕح  ِٚا ٘لٟ الٌؽلٛل ى ٚلٌفله ا ػ١ػش أٓجمش وظيحهمش ِْٗ  
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ٚالٌرؽك٠اخ ٚلٌّؼ١ماخا ٧ٌٔرماي ٨لرداق لٌّؼه ح  ٟ لٌضفح لٌغهت١ح ٚلطلاع غلىج  ِٚلا ٘لٟ ل١ٌٍاٌلاخ 

  ٟ ظً لٌرؽك٠اخ لٌهلٕ٘ح لٌٛلظة ئذفال٘ا ٌثٕاء للرداق ٚطٕٟ  ٍٍط١ٕٟ ِؼه ٟ، ٚآ الٗ 

 

 فشػ١خ اٌذساعخ:
 " فللٗ 2004طٍيملق ِلٌَ حليٍحٓلش ولً قلَح س طفكٙكٙلش طلمٙمٙلش ٌْقي٘للش  كٙلغ ٘٘لَٙ ىحٌلٗ ٍْىٍ٘لك فلٗ حلعلخن "

" أي وّىلش ٛلخٌع Rethinking Growth Polices In The Developing World―ٍْقلش رعٍلٓحي 

حلظلٗ ٘علخٌٗ وٍّلخ ح٠قظٜلخى ْفلق رٙجلش ْظلَْ   حلٔٙخٓخص ح٠قظٜخى٘ش طكىلً فلٗ و١ ولش ط٘لوٙٚ حلى٘لخك 

حليْلش  ْلْٙ رخٞعظىخى عمٕ حلٓٛلفخص حلـلخِِس ْقلٓحثه حلٍُٜلق حلظلٗ طلؤطٗ ولً حلليْ  ْحلىئٓٔلخص حليْلٙلش  

 ًْلك فٗ ا١خٍ حلٓٛٓ  لظ٘وٙٚ كقٙقٗ لمى٘كمش ٞ٘ـخى كمٓ  ٌخؿعش.  

  ٓ٠قظٜخى حلىعَفلش ِلٗ ٓٙخٓلش ٌخؿعلش فلٗ  ْعمٕ ًلك فبي ٌَِ حليٍحٓش طَطكِ عمٕ افظَحٝ وفخىَ: أي حلظل

طيزٙللق حللكٓوللش  ْلكللً ٍفللع ؤللظٓٔ أىح  ح٠قظٜللخى ًْلللك ٘للئىٖ الللٕ طلقٙللق حلٍىللٓ ح٠قظٜللخىٖ ْحلظٍىٙللش 

حلفمٔيٍٙٙش لُ فٗ حلٓقض حللخلٗ ىْي حٜهٌ رعًٙ حٞعظزخٍ وٓحثىظُ لمٔٙخي فٗ ظ  حلقٙٓى ْحلظللي٘خص حلٔٙخٓلٙش 

ٙق ح١ٛٞف ح٠قظٜخىٖ ْحلظٍىٙش  فٗ ظ  أي ويه١ص حلىعَفلش فلٗ حل٠لفش ْحٞىحٍ٘ش ٜٓٙزق عخثقخً أوخن طلق

 حلفَرٙش ْقيخط يِس فٗ حلٟٓع حلَحًِ ٠ طظ١ثه وع وظيمزخص حلظلٓ  ْحٌٞظقخ  ٠قظٜخى حلىعَفش.

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ: 
 خ  طٍيمق أِىٙلش ِلٌَ حليٍحٓلش فلٗ أٌّلخ طظٍلخْ  "ٍإ٘لش حقظٜلخى٘ش" وعخٛلَس ًحص ٓلٙخي طلخٍ٘وٗ ولَطز٢ رزٍل

حلىعَفش فٗ حلفكَ ح١ٓٞوٗ حلعَرٗ ْحل٠ٍّش حٍْْٜرٙلش ْطىظلي اللٕ حلٙلٓن كٌّٓلخ طُعلي حلٍىلًٓؽ ح٠قظٜلخىٖ 

حٜكؼللَ و١ وللش  كٙللغ طَطكللِ عمللٕ حٞٓللظؼىخٍ فللٗ ٍأّ حلىللخ  حلز٘للَٖ فللٗ ِظلل  ٌلليٍس حلىللٓحٍى ْؤللخِىش 

حلٍىلٓ  كىلخ ُ٘ٔلم٢ حل٠لٓ  حقظٜخى حلىعَفش فٗ طلفِٙ حلىزيعًٙ ْحلكفخ حص ًْْٖ حلىئ١ِص لِ٘لخىس ؤلظٓٔ 

عمٕ ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ ربعظزخٍَ حقظٜخى ىْلش ٌخوٙش طعٖٙ طللض ح٠ٓلظعىخٍ ْطٔلعٕ اللٕ و١كقلش حلظيلٍٓ 

 حلٌٖ ّ٘٘يَ حلعخله فٗ وٙيحي حلىعَفش ْحٞريحط. 

 ِٕٙغ١خ اٌذساعخ:  
 طَطكِ ٌَِ حليٍحٓش عمٕ حلىٍّؾ حلٓٛفٗ حلظلمٙمٗ. 
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 ادلجؾش األٚي

 ٚرذاػ١بد اإلٔزمبي فَٙٛ الزظبد ادلؼشفخ يف رأط١ً ِ
ظمللض ح٠قظٜللخىحص حلك١ٓللٙكٙش ٍٍِٙللش حٞعظىللخى عمللٕ عٓحولل  حٌٞظللخؽ حلظقمٙي٘للش ْحلظللٗ طَطكللِ عمللٕ حلىللٓحٍى 

حليزٙعٙش كخٍٜٝ ْحلٍف٢ ْحلىعلخىي ْحلىٙلخَ رلخلَيه ولً حلظفٙلَحص حلظلٗ كٜلمض فلٗ ٌُظله حللٙلخس ح٠قظٜلخى٘ش 

ش حلظزخىلٙلش رلًٙ ح٠قظٜلخى ْحلٜلٍخعش وٍلٌ حلؼلٍٓس حلٜلٍخعٙش فلٗ أٌـمظلَح فلٗ ْح٠ؿظىخعٙش  فقلي ٓلخِىض حلفمٔلف

  ْأٓلظىَص ؤلَٙس حلٍىلٓ  (Knut,2012)حلقَي حلؼخوً عَ٘ فٗ ىعه ٌىٓ حلظيٍٓحص حلظكٍٓلٓؿٙش رخلٍٜخعش

اٌظقخ٠ً لٔظٍٙٙخص حلقَي حلعًَ٘٘ كٙغ ٠كقض حلٍٜخعش طل٠ًٓ رىٍظٓوش ٌظَ٘ش حللٍظه ْحلقخثىلش عملٕ وليه١ص 

ْعىمٙخص ْووَؿخص ْطفٌ٘ش عكٔلٙش كٙلغ أهلٌص ٍكلخثِ ح٠قظٜلخى حلك١ٓلٙكٗ طزللغ علً حلىعَفلش كؤٓلخّ 

 (.2011لمٍٜخعش ْحلظـخٍس )حلِ٘خص  

 ادلـٍت األٚي: رأط١ً ِفب١ّٟ٘ ٚٔظشٞ

 اٌجبة األٚي: الزظبد ادلؼشفخ.
 َفلش اٍطكِ حلظلٓ  حلقلخثه ٌللٓ عٜلَ حلىعمٓولخص رملٍٓس حلعي٘لي ولً حلظعلخٍ٘ف ٠قظٜلخى حلىعKnowledge 

Economy) فخقظٜللخى حلىعَفللش َ٘طكللِ فللٗ رٍللخ َ حلفمٔللفٗ عمللٕ حلىعَفللش كقٙىللش و٠للخفش فللٗ رٍٙللش حلٍظللخن  )

ح٠قظٜخىٖ ٍْ٘يٖٓ عمٕ اكيحع طللٍٓ  فلٗ رٍٙلش حلٍظلخن ْحلىّلخٍحص ْحلىعلخٍ  ْحلقليٍحص  ْ٘ظيملذ ٛلٙفش 

 The Knowledge Based) لمىعَفللش قخثىللش عمللٕ ٌللٓحطؾ فللٗ ٓللزٙ  ُ٘للخىس حلكفللخ س حلظٍخفٔللٙش ل١قظٜللخى

Economy. OECD, 1996  ٍْوع آظىَحٍ ٌىٓ وفّٓن عٓلىش حقظٜخى حلىعَفش رلَُص يلِحٍس حلىعلخ .)

طظَّ فٗ أْؿلُ قيلخط حلظـلخٍس ْحلقٙىلش حلى٠لخفش ْحلظٓظٙلف ْحلوليوخص  كٙلغ ٌىلض قىٙلش حلىعَفلش رٓٛلفّخ 

٘ٔلخِه فلٗ قٙلخىس ىفلش حلٍىلٓ ح٠قظٜلخىٖ  طقٓى ح٠قظٜخى كٙغ رخطض عٍَٜحً وكظٔزخً ْوٍٓىحً وً ولٓحٍى حليخقلش

 (. Sheehan, 1999حلعخلىٗ )

 ( ْؿيلٙش أي حلىعَفش طمعذ ىٍْحً ِخوخً فلٗ ح٠قظٜلخى ِلٗ لٙٔلض ؿي٘ليسHarris, 2001, 21 ْلكلً طٓظٙلف )

حلىعَفللش ِللٓ حلـي٘للي كٙللغ ٘مقللٗ حل٠للٓ  عمللٕ ٟللٍَْس حٞٓللظؼىخٍ فللٗ حلقٍللٓحص حلظللٗ طكظ٘للف حلىعللخٍ  وؼلل  

حلظعمللٙه  رخٟٞللخفش الللٕ حلظَكٙللِ عمللٕ حٞرظكللخٍ ْحٚلٙللخص ْحلزٍللٕ حلظلظٙللش حلظللٗ طلليعه رٍللخ  حلزلللغ ْحلظيللَٓ٘ ْ

( ْوللً ٍِللخ ٘ظّللَ لٍللخ أي حقظٜللخى حلىعَفللش ٘ظىَكللِ فللٗ Paschalis, George, 2011حقظٜللخى حلىعَفللش )

ي٘لي ْحٞطٜلخ٠ص طُلفلِ حليحثَس حلظٗ َ٘ٔظَعِىُ  فّٙخ حٜفَحى حلعق  ري٠ً وً حٜ٘يٖ  كىخ أي طكٍٓلٓؿٙخ حٞع١ن حلـ

عمٕ طٍخفْ ىْلٗ أٓخُٓ حٞرظكخٍ أكؼَ وً حٌٞظخؽ  ًْلك ٘لظلخؽ لمظَكٙلِ عملٕ حٞٓلظؼىخٍ فلٗ رٍلخ  ْحكظٔلخد 

ولً ِلٌح حلىٍيملق فلبي حلىىخٍٓلخص حلـي٘ليس  (Dolfsma, 2006) حلىعخٍ  حلظٗ طٔخِه فٗ اٌظخؽ حلظكٍٓلٓؿٙخ

 ي٘ي.فٗ ح٠قظٜخى طمقٗ حل٠ٓ  عمٕ ظٍّٓ رٍخ  حقظٜخىٖ ؿ
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  فللٗ وظللخَِ حللٙللخس كخلظقللين حلظكٍٓلللٓؿٗ ْحلظلللٓ  ٌلللٓ حلعٓلىللش وٍللٌ  لٌرؽلل٨ٛخْفللٗ ٌفللْ حلٔللٙخي  فقللي رخطللض

ػىخٌٍٙٙخص حلقَي حلع٘لًَ٘  ْحلظـي٘لي ح٠ؿظىلخعٗ ٌللٓ حٌٞفظلخف حلفكلَٖ ْحلؼقلخفٗ لكل  ولخ ِلٓ ؿي٘لي  ْطعلخظه 

لىعمٓولخص حلظَحكىلٗ ْحلظكلخومٗ فلٗ حلىعَفش ْاطٔخط ٍقعظّخ ه١  حلعقليً٘ حٜهٙلًَ٘  ْحلظللٓ  اللٕ عٜلَ ح

ٓخِىض فٗ أي َُ٘ٓٗ حقظٜخى حلىعَفش ىعلخثه  نوائى(  كمّخ 2011ظ  فٟٕٓ حلظل٠ٓص حلظخٍ٘وٙش )حلِ٘خص  

 ىٍ٘خوٙظُ عمٕ أٍرع ِْٗ:

حلىظعمه ْٛخكذ حلىّخٍس ًْللك ٘ئٓلْ ليٍ٘خوٙلش حقظٜلخى٘ش طلَكّلخ  Human Capital)أ( حلىٍٓى حلزَٖ٘  

ٌظخؿٙش ْحلٍىٓ ح٠قظٜلخىٖ طقلٓن عملٕ طعملٙه أٓخٓلٗ ًْ ؿلٓىس ٘ٔلخِه فلٗ طلٔلًٙ حلقليٍس حلىعَفش وىخ ٘عُِ حٞ

عمللٕ أٓللظويحن حلىعمٓوللخص ْاٌظللخؽ حلىعَفللش  ْٗللعذ وؼقللف ٘٘للـع حل٘للَكخص عمللٕ طيللَٓ٘ ح٠رظكللخٍ ْطقٍٙللخص 

 (.Barro, 1991) حٌٞظخؽ

٘ظعلخْي رّلخ قيخعلخص ًْللك لزٍلخ  وٍظٓولش   Innovation and R&D)د(  حٞرظكلخٍ "حلزللغ ْحلظيلَٓ٘" 

حلىـظىع وً وئٓٔخص أكخى٘ىٙش ْرلؼٙش ْقيخط عخن ْهلخٙ ْوليٌٗ لىٓحكزلش ػلٍٓس حلىعَفلش حلظلٗ طظٍلخوٕ ولع 

حلِوً ْطٓظٙفّخ لويوش وٜخلق رٍخ  حقظٜلخى حلىعَفلش  ْقلي أظّلَص حليٍحٓلخص أي ٍِلخ  ع١قلش ا٘ـخرٙلش رلًٙ 

 (.Schreyer, 2000ٓٔ حلٍىٓ ح٠قظٜخىٖ )حلظقين فٗ حلزلغ رىـخ  حٞطٜخ٠ص ْطكٍٓلٓؿٙخ ْحٍطفخط ؤظ

٘ٔظمِن ًلك طّٙجش رٍٙش طلظٙش لٍَ٘ حلىعمٓوخص ْحلىعلخٍ   Information Access)ؽ(  حلٓٛٓ  لمىعمٓوش 

ْو١ وظللُ وللً أؿلل  طلقٙللق حلظٍىٙللش  كٙللغ أي حٓللظويحن طكٍٓلٓؿٙللخ حلىعمٓوللخص ٘عظزللَ قٙىللش اٟللخفٙش فللٗ ُ٘للخىس 

 (   (Schreyer, 2000حٌٞظخؿٙش ْحلٍىٓ ح٠قظٜخىٖ

كٙغ أي حلىئٗلَحص  Governance and Economic Performance)ى(  حللٓكىش ْحٜىح  ح٠قظٜخىٖ 

ح٠قظٜخى٘ش حلقٙخٓلٙش ِلٗ ولً طلليى حلٜلفخص ْىٍ٘خوٙكٙلش ح٠قظٜلخى حلىعَفلٗ ريَ٘قلش قخثىلش رلٌحطّخ  فقلي ١ّلٍٓ 

عَفلش طٔلخِه فلٗ وعَفلش حلفلَٙ وئٗلَحص لقٙلخّ حٜىح  ح٠قظٜلخىٖ فلٗ رٍلخ  حقظٜلخى حلى 109حلزٍك حليْلٗ 

(. ْعمٙللُ فللبي World Bank, 2012ْحلظلللي٘خص فللٗ عىمٙللش حلظلللٓ  وللً أؿلل  ُ٘للخىس حلٍىللٓ ح٠قظٜللخىٖ )

 .حلظل٠ٓص ْحلَكخثِ ْحلىئَٗحص رخ٠قظٜخى حلىعَفٗ طٔم٢ حل٠ٓ  عمٕ وؤٓٔش حلزٍخ  ح٠قظٜخىٖ حلـي٘ي

 اٌجبة اٌضبٟٔ: أصش الزظبد ادلؼشفخ يف حتم١ك اٌز١ّٕخ
 ٌٍريح٘ش طٔعٍٙٙخص حلقَي حلىخٟٗ ريأص طَطكِ حلظٍىٙش عمٕ ٍأّ حلىخلٗ حلزَٖ٘  ًْلك وع حلظلٓ  فلٗ رٍٙلش  و

حلٍظخن ح٠قظٜخىٖ حليْلٗ لظعَ٘ف حلظٍىٙش  فقي ييص قٙىلش حلظٍىٙلش حلز٘لَ٘ش قٙىلش أٓخٓلٙش فلٗ قٙلخّ وئٗلَحص 

حلقلخىٍ عملٕ اكليحع طللٓ  طـلٌٍٖ حلظٍىٙش فٗ حلعخله  ْعمٕ ًلك طلٓلض ظٓحَِ حلظىيً٘ الٕ ىٍحٓش حٌٞٔلخي 

فٗ رٍٙش حليزٙعش حلظٍىٓ٘ش لٝوه ْلْٙ عمٕ ظٓحَِ كيحػٙش أهَٔ. ْوً ٍِلخ علخىص حلظٍىٙلش لظلَطز٢ رىفّلٓن أي 

رخلظٍىٙلش فلٗ  حٌٞٔخي ِٓ أٓخّ حلظٍىٙش ْولَ  حللٙخس حلَثٙٔٙش فلٗ وـظىعلُ  ْولً ٍِلخ رلخص حٌٞٔلخي ولَطز٢

ص حلظٍىٙللش حلز٘للَ٘ش رُعلليً٘ ٍثٙٔللًٙٙ وللً ًلللك حللللًٙ  ِْىللخ: حلٍىللٓ ا١للخٍ وٍظٓوللش حلظٍىٙللش حلز٘للَ٘ش. ْقللي أهللٌ
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ص حلىئٓٔللخص حليْلٙللش وئٗللَحص  ٍَ َٓ حٌٞٔللخٌٗ ْحٞٓللظؼىخٍ فللٗ حٌٞٔللخي كىٓلللي ٍثٙٔللٗ لٌٟظللخؽ  ْفللٗ ِللٌح ١َلل

ْولً ٍِلخ رلي  حِٞظىلخن حلىخرعلي  HDIعملٕ وئٗلَ  1990لقٙخّ حلظٍىٙش ْقي اعظىيص حٜوه حلىظليس فٗ حلعلخن 

ٌٔخي رٜفظُ ٍكِٙس أٓخٓٙش لعىمٙش حلظٍىٙش  ٍِْخ ييص حلىعَفش لظُٜلزق ٍكٙلِس أٓخٓلٙش فلٗ وقٙلخّ كيحػٗ رخٞ

حلظٍىٙش  ْلكً طٓظٙف ح٠قظٜخى فٗ حلىعَفش ِٓ حلـي٘ي  ْرٌّح ىهمض حلظٍىٙش ٟىً وفّٓوّخ حللي٘غ وَطكلِسً 

 .(2012عمٕ حٌٞٔخي ْطيٍَٓ حلىعَفٗ ْحلوزَحص ْحلكفخ حص. )كىٙٞ  

 ٙٔخي  فبي حلظلل٠ٓص فلٗ وظلخَِ حللٙلخس ولً ػىخٌٍٙٙلخص حلقلَي حلع٘لًَ٘ ٌللٓ عٜلَ حلىعمٓولخص ْفٗ ٌفْ حل

  )أ(  قٚن ٘للاَ ٨لردللاق لٌّؼه للح  للٟ لٌر١ّٕللح ػثلله للٌؼّللً ٤ظللً لٌر١ّٕللح ْطكٍٓلٓؿٙللخ ح٠طٜللخ٠ص  أرللَُص 

ىعَفلش ِْلٌح حّٞٓخن فٗ طٓفَٙ ٘ي عخومش  فخقظٜخى حلىعَفش ٘ظيمذ ْؿٓى كفخ حص ًحص وّخٍحص طعظىلي عملٕ حل

ولللخ ٓلللخِه فلللٗ حللخؿلللش لظيلللَٓ٘ أىح  حلىلللٓظفًٙ عزلللَ حلظللليٍ٘ذ كظلللٕ ٘ظٍخٓلللذ ولللع رٙجلللش حلعىللل  حلـي٘للليس 

(Competencies for knowledge economy.OECD,2001 ٓحٞٓللّخن فللٗ طلقٙللق حلٍىلل  )د(  )

ٗ ِٙكل  ح٠قظٜخىٖ  كٙغ أٍيه اىهخ  حلظكٍٓلٓؿٙخص حللي٘ؼش لزٙجش حلعى  ٍَْٟس اؿَح  رعٞ حلظلل٠ٓص فل

حلىئٓٔش حلظٍظٙىٗ ر٘ك  ُ٘قمٚ حلظكخلٙف ْ٘ٔلخِه فلٗ رملٍٓس كخللش ولً حٞطلِحي فلٗ ٞ٘ـلخى فلَٙ حقظٜلخى٘ش 

(. )ؽ(  حّٞٓخن فٗ حلظلٓ  ٌللٓ رٙجلش قخثىلش عملٕ حلظكٍٓلٓؿٙلخ  فٓٓلخث  حٞطٜلخ  2013)حلع٘خٗٗ  كٓكٓ  

طلظٙش ط٘لخٍكٙش فلٗ حلىعمٓولخص طعىل   حللي٘ؼش لّخ ىٍْ ِخن فٗ رٍخ  حقظٜخى حلىعَفش عزَ ْؿٓد طٓفَِٙخ رٍٙش

عمٕ همق ٌىخًؽ ؿي٘يس فٗ حلىعَفش  ًْلك ٘ٓفَ رٙجش ؿي٘يس لٟٓظؼىخٍ طٔلخِه فلٗ طلقٙلق ٌىلٓ حقظٜلخىٖ عزلَ 

حٞٓظؼىخٍ فٗ حلظكٍٓلٓؿٙلخ ْحلىلٍٓى حلز٘لَٖ رعكلْ ح٠قظٜلخىحص حلك١ٓلٙكٙش  )ى(  حٞٓلّخن فلٗ طعملٙه ٌلٓعٗ 

ش فلٗ ٍفلع ؤلظٓٔ حلىعلخٍ  ْحٞهظَحعلخص ْطكلًٓ٘ ؿٙل  ٘ٔلخِه فلٗ ٌِْح وخ ُ٘لظه عمٕ حلـخوعلخص حلىٔلخِى

ٍٛخعش ْاىحٍس حلىعَفش عزَ ٍفيَ رىّخٍحص ْقيٍحص  فّٗ حلىكخي حٌٜٔذ ٌٞ٘لخ  حلىعَفلش ْطؤِٙل  كٓحىٍِلخ 

 (.   2013)حلع٘خٗٗ  كٓكٓ  

 اٌغشث١خ ٚلـبع غضح  ادلـٍت اٌضبٟٔ: "ؽٛافض ٚفشص" ٚ "حتذ٠بد ِٚؼ١مبد" اإلٔزمبي اللزظبد ادلؼشفخ يف اٌؼفخ 

  اي حلظؤٛٙ  حلىفخِٙىٗ ْحلٍظلَٖ ُ٘ٔلم٢ حل٠لٓ  عملٕ أي عىمٙلش حلظللٓ  ٠قظٜلخى حلىعَفلش فلٗ حلليْ  حلٍخوٙلش

طفظقَ ٞىٍح  ٍكلخثِ ْىعلخثه حلظللٓ   ُ٘فّله ًللك ولً حٜىرٙلخص ْطقلخٍَ٘ حلىئٓٔلخص حلىلمٙلش ْحليْلٙلش  كٙلغ 

ىخٌٙلخ ْاىحٍس حلىعَفلش كىلخ فلٗ وخلِٙ٘لخ ْٓلٍفخفٍٓس  ٌظلَحً ٌفظقَ الٕ ٌىخًؽ اٌظلخؽ حلىعَفلش كىلخ فلٗ أوَ٘كلخ ْأل

لفٙللخد ٓٙخٓللخص ْآللظَحطٙـٙش ١ٍْٙللش لظٍٓ٘للع حٜرلللخع فللٗ حلـخوعللخص ْوَحكللِ حليٍحٓللخص  ًْلللك ٌظللَحً لعلليس 

أٓللزخد ٘زللَُ وٍّللخ  حٞٓللظزيحى حلللٌٖ عخٗللظُ ِللٌَ حللليْ   ْطللؤػَٙ حلٍُوللذ عمللٕ ٍٓلله حلٔٙخٓللخص ْيٙللخد ىٍْ 

ْحلزَلىللخي ْحلىٔللخ لش ْحللَ٘للش ْحلظعمللٙه حلٍللٓعٗ  طمللك عٓحولل  ٓللخِىض رفللَح  ؿىخعللخص حل٠للف٢ ْحلىٜللخلق 

 .( 2013ٌىًٓؽ حقظٜخىٖ وعَفٗ ١ٍْٗ. )ؿٓي ْْطَ رَٖ  

  َ٘طكللِ ح٠قظٜللخى حلفمٔلليٍٙٗ عمللٕ ٓٙخٓللخص ٌٙٓلٙزَحلٙللش ْحلىٜللخىي عمّٙللخ فّٙللخ اؿىللخط ْحٗللٍيً ْوللخ رعللي

لٙلش حلك١ٓلٙكٙش  كٙلغ طفظلَٝ رلٔلذ طلخلكٓص ْحٍٗيً ِْٗ قخثىش عمٕ ٌظَ٘ش حلظلي٘غ ِْٗ ٌقٙٞ حلمٙزَح
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رخٍٓللٌِٓ ْى٘فٙللي ٠ٌلليُ  أي حلظٍىٙللش طظيمللذ قٙللخن حللليْ  حلىظقيوللش رىٔللخعيس حللليْ  حلىظومفللش عزللَ حلىئٓٔللخص 

(  فللٗ كللًٙ طقللٓن فمٔللفش ح٠قظٜللخى حلفمٔلليٍٙٗ عمللٕ رَْطٓكلل  رللخٍْ٘ 2013حليْلٙللش )حلظَطٙللَ  ْح٘ملليوخي  

  ْحلٌٖ أف٠ٕ للٜلٓ  حللكٓولش 1994لفمٔيٍٙٙش ْآَحثٙ  فٗ حلعخن ح٠قظٜخىٖ حلٌٖ ْقعض عمُٙ حلٔميش ح

عمٕ وعٌٓخص وً حلىئٓٔخص ىْلٙش أْ ىْ  ىحعىش وً أؿ  أي طٔخِه فلٗ طلٔلًٙ ؤلظٓٔ حلىعٙ٘لش حقظٜلخى٘خً 

ْط٘ـعّه عمٕ حلٔل١ن ر٘ل١َ علين وىخٍٓلش أٖ ٌ٘لخ١ ٟلي آلَحثٙ  ِْلٌح أف٠ل  طٓٛلٙف لٍظَ٘لش حلظزعٙلش  

عمللٕ حلىعٌٓللخص ٠ ٘ىمللك وٜلليٍ ىهلل  ػخرللض  فؼمؼللٗ حلىِٙحٌٙللش وللً حل٠للَحثذ حلظللٗ  ْحلىلٜللمش حقظٜللخى قللخثه

 (  2010٘لٜ  عمّٙخ وً آَحثٙ  ْحلؼمغ حٚهَ وً حلىعٌٓخص )ٓخوَ عزي حلٍٍٓ  

 سٛاؾــــص ٚؾــــسف: ايبــــاب األٍٚ

 رللللٓحىٍ حلظلللللٓ  ٌلللللٓ حقظٜللللخى حلىعَفللللش لللللئ حللكٓوللللش حلفمٔلللليٍٙٙش عزللللَ حلٔٙخٓللللخص ْحلويلللل٢  ظّللللَص

ْحٞٓللظَحطٙـٙخص ْحلقللٓحًٌٙ حلٜللخىٍس عللً حلللُٓحٍحص حلىعٍٙللش  ْعهللٌس رعللًٙ حٞعظزللخٍ أي حللللٓحفِ ْحلفللَٙ 

عٓحو  ؤلخعيس لٌٟظقلخ   ٘للَٙ ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ أي ٘كلٓي حقظٜلخىحً وزٍٙلخً عملٕ حلىعَفلش عزلَ طيلَٓ٘ 

يفض حللكٓولش أي ُٜ٘لزق ( ْقلي ِل2008قيخط حلويوخص ْحلظعمٙه )هيش ح١ٛٞف ْحلظٍىٙش  ُْحٍس حلظويل٢ٙ  

حقظٜخىِخ  حقظٜخىحً كٙٓ٘خً وعَفٙخً ٍُ٘ظؾ ر٠خثع ُْ٘قين هيوخص قخىٍس عمٕ حلىٍخفٔش فٗ حلل١ًٓ ْهخٍؿلُ )هيلش 

( ْقللي أٌٜللذ حللللي٘غ رعللي ًلللك عمللٕ طفعٙلل  ىٍْ 2009اٌّللخ  ح٠كللظ١  ْاقخوللش حليْلللش  ُْحٍس حلظويلل٢ٙ  

لظٍخفٔلٙش ْطلَ٘لَ ح٠قظٜلخى )هيلش رٍلخ  حليْللش ْطـٔلٙي حلـخوعخص ْحلقيخط حلوخٙ لَفع حلقليٍس حٌٞظخؿٙلش ْح

(  ْوئهَحً عزلَ ٍثلْٙ حللكٓولش حلفمٔليٍٙٙش حلليكظٍٓ ٍحولٗ حللىلي   علً 2014حلٔٙخىس  ُْحٍس حلظوي٢ٙ  

ٍيزظُ رخلظٓؿُ ٌلٓ حقظٜخى حلىعَفش وَطكِحً عمٕ قخٌٓي حلظعملٙه حلعلخلٗ ًْللك كظللٓ  ؿي٘لي رّٙكل  ح٠قظٜلخى 

 (.  2015ْفخ   حلفمٔيٍٙٗ )ْكخلش

  ًلٌؽلٛل ى ٚلٌفله طُظَّ لٍخ حٜىرٙخص ْحلظقخٍَ٘ أي حلٔٙخٓخص حلظٗ أقَطّخ حللكٓوش اٍطكِص عملٕ حلعي٘لي ول 

لمظلٓ  ٠قظٜخى حلىعَفش  ْلكً حلىعيٙخص طئَٗ رؤي ٌَِ حللٓحفِ ْحلفَٙ رخطلض وئٗلَحص "ٟلعف" أكؼلَ 

 وٍّخ "قٓس" ْلزٙخي ًلك  طٟٓق حلىعيٙخص حٚطٗ:

 ت تطٛز زأع املاٍ ايبػسٟ ايؿًططٝينأٚاًل: َعطٝا

  ْفلق ػلل١ع وئٗلَحص )وظٓٓلل٢  1990طُلٔلذ قٙىلش حلظٍىٙللش حلز٘لَ٘ش حللٌٖ ْٟللعظّخ حٜوله حلىظلليس فللٗ حلعلخن

حلعىللَ حلىظٓقللع عٍللي حللل٠ٓىس  حلظعمللٙه  ْحللليه  حلقللٓوٗ حٞؿىللخلٗ لمفللَى( ًْلللك فللٗ ١َ٘للق طلقٙللق حلظٍىٙللش 

لظٍىٙش ًْلك طىخٗٙخً وع حلعٓلىش ْحلظيٍٓ حلظقٍلٗ كلٌّٓه ٍكلخثِ حلعى  كؤٓخّ ح 2015حلىٔظيحوش ْكى  طقََ٘ 

( أىٌلخَ رٙخٌلخص حلظٍىٙلش حلز٘لَ٘ش فلٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْقيلخط يلِس 1فٗ قٙىش حلظٍىٙش حلز٘لَ٘ش  ُ٘ظّلَ حلـليْ  )

 (2015)رٌَخوؾ حٜوه حلىظليس حٌٞىخثٗ  
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 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 لٌٍٕح

 0.677 0.677 0.679 0.685 0.675 0.67 0.658 حل١ّح لٌر١ّٕح لٌثشه٠

( أع١َ رؤي وئَٗ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش ُ٘ظَّ اٍطفخعلخً ١فٙفلخً فلٗ وعلي  ٌىلٓ حلىئٗلَ ًْللك ١ٌُ1كظ وً حلـيْ  )

ىْلللش ْرِ٘للخىس ٓللٍٓ٘ش  188وللً أٛلل   ٠٘113لعٍخ فللٗ وَطزللش حللليْ  حلىظٓٓلليش فللٗ حلظَطٙللذ  ْفللٗ حلىَكللِ 

ي  اٍطفخط قٙىش حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش ه١  عهَ عَ٘س أعٓحن ّٗي أٍطفلخط  ١فٙفلخً   ٌِح ْٟ٘ٓق أي وع0.32رىعي  

 ؿيحً اًح قىٍخ

رىقخٌٍللش ًلللك رخللليْ  حلىـللخٍْس كللخٍٜىي ْلزٍللخي  ْكىللخ أٗللٌَخ رللؤي قٙىللش حلظٍىٙللش حلز٘للَ٘ش طُقٔلله الللٕ ػ١ػللش 

ٗ حل٠لفش حلفَرٙلش (  ْأىٌلخَ طٟٓلٙق لىئٗلَحص حلظٍىٙلش حلز٘لَ٘ش فل2وئَٗحص حلظفخٛٙ  فٗ حلىملقخص )ؿيْ  

 ْيِس: 

ومٙللٓي  4.81كللٓحلٗ  2016طُظّللَ حلزٙخٌللخص رللؤي علليى ٓللكخي حل٠للفش حلفَرٙللش ْيللِس وٍظٜللف  للٌؼّلله  .1

ومٙٓي أٌؼٕ )حلـّخُ حلىَكلِٖ لٟكٜلخ  ٜ٘ليٍ رٙلخي كلٓ  عليى  2.36ومٙٓي ًكَ ْ 2.45ٌٔىش  وٍّه 

علخن رٍٙىلخ  73ٙلش ْيلِس ٘زمل  (  ْأي وظ٢ٓٓ حلعىَ حلىظٓقع عٍي حل٠ٓىس فلٗ حل٠لفش حلفَر2016حلٔكخي  

( ْلكً ٌِح حٍٞطفخط لله ٘لقلق 2015)حلعىَ حلىظٓقع عٍي حل٠ٓىس  حلزٍك حليْلٗ   1994فٗ حلعخن  68رم  

أٖ طيٍٓ ْطفَٙ فٗ ٗك  حلظٍىٙش حلز٘لَٖ  كٙلغ أي حلظيلٍٓ حللخٛل  ِلٓ طيلٍٓ ١زٙعلٗ لظيلٍٓ حليلذ 

قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ ٌفُٔ. حلظفخٛلٙ  فلٗ حلىملقلخص عخلىٙخً ْلْٙ لُ ع١قش رؤ٘ش وئػَحص ىحهمٙش ٌخرعش وً ح٠

 (.  1ٍٓه رٙخٌٗ )

طعظزَ حل٠فش حلفَرٙش ْيِس حٜعمٕ وقخٌٍش رـَٙحٌّلخ حلعلَد فلٗ وعلي٠ص حٞلظللخي رلخلظعمٙه ولخ  للٌرؼ١ٍُ  .2

قز  حٞرظيحثٗ ْحٞرظليحثٗ ْحلؼلخٌٖٓ ْحلـلخوعٗ  ِلٌح رخٟٞلخفش اللٕ أي حلظلل٠ٓص ْحٟللش عملٕ وعلي٠ص 

ل٠فش حلفَرٙش ْيِس فقي ييص وً أقل  وعلي٠ص حٜوٙلش فلٗ حلعلخله  فول١  حلٔلزع ع٘لَس ٓلٍش حٜوٙش فٗ ح

 15  كٙلغ رمفلض حٜوٙلش رلًٙ حٜفلَحى 1997حلىخٟٙش أٗخٍص حلزٙخٌخص ٌٞوفخٝ وعي  حٜوٙلش وٍلٌ حلعلخن 

  ٌِْح حٞطـخَ فلٗ حٌٞوفلخٝ 2015% فٗ حلعخن 3.3ْْٛمض الٕ  1997% فٗ حلعخن 13.9ٍٓش فؤكؼَ 

يزق عمٕ حلـًٍٔٙ  ْلكً ًلك له ٘لقق فَْي ْحٟلش فٗ حلظٍىٙش كٙغ اٍطفع عيى حلىظعمىًٙ ْلكلً لله ٍ٘

( 2015٘ئػَ ًلك عملٕ ُ٘لخىس حٞرظكلخٍ ْحٌٞظلخؽ )حلـّلخُ حلىَكلِ لٟكٜلخ  ٜ٘ليٍ رٙلخي كلٓ  حٜوٙلش  

 (.  3حلظفخٛٙ  فٗ حلىملقخص ؿيْ  )

حلفلَى ولً حلٍلخطؾ حلىلملٗ حٞؿىلخلٗ فلٗ حل٠لفش رمل  ٌٜلٙذ  لٔد١ة لٌفهق ِٓ لٌٕلاذط لٌّؽٍلٟ ل٦ظّلاٌٟ  .3

. )حلـّخُ 1994ى٠ٍْ فٗ حلعخن  1200  ْرٍٙىخ 2015ى٠ٍْ أوَ٘كٗ ه١  حلعخن  2866حلفَرٙش ْيِس 

( كٙلغ طظّلَ 2015حلىَكِٖ لٟكٜخ  ُٜ٘يٍ رٙخي كٓ  ٌٜلٙذ حلفلَى ولً حلٍلخطؾ حلىلملٗ حٞؿىلخلٗ  

كىلخ فلٗ حلظفخٛلٙ  رخلىلقلخص حلـليْ   2015خىٍ فلٗ حلعلخله ٌَِ حلٍٔذ ْفقخً لظقََ٘ حلظٍىٙش حلز٘لَ٘ش حلٜل

(  ٌِْح وخ ٘زٍَ طلًٔ حلظَْ  ح٠ؿظىخعٙش ْحلٜلٙش ْح٠قظٜخى٘ش لمىـظىع ٌِْح حلظلًٔ حلعلخن 2ٍقه )
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٘ؤطٗ طىخٗٙخً وع ُ٘خىس فَٙ حلىـظىع فٗ حلّـَس ْطىخٗٙخً وع طقي٘ه ط١ّٙٔص حقظٜخى٘ش وً قزل  حللكٓولش 

ىٖ" ْلكلً ًللك وقخٌٍلش رٍٜلٙذ حلفلَى فلٗ حلليْ  حلىـلخٍْس ٠ ُحللض حل٠لفش طلض ؤىٕ "ٓل١ن حقظٜلخ

 (2حلفَرٙش ْقيخط يِس طلظ  وَحطذ وظيٌٙش ؿيحً. حلظفخٛٙ  فٗ حلىملقخص ٍٓه رٙخٌٗ )

 ثاًْٝا: َعطٝات ايبشح ٚايتطٜٛس

 حللكٓوٙلش   ٠ ُح  حلزلغ فٗ حليْ  حلعَرٙش ْفٗ حل٠فش حلفَرٙش ْيِس ٟعٙف ٌٔلزٙخً لمظلؤػَٙ عملٕ حلٔٙخٓلخص

( فٗ حلىملقخص طفخٛٙ  أي حلـخوعخص كىئٓٔخص ٍ٘يلٖٓ عىمّلخ عملٕ حلزللغ ٠ ُحللض ١ٌُ4كظ وً حلـيْ  )

طقٓن ريٍْ ٟعٙف وقخٌٍش رليٍْ حللكٓولش ًْللك ٌظلَحً لعٓحول  أرَُِلخ قملش حلظىٓ٘ل   ففلٗ كلًٙ رمل  وـىلٓط 

% ولً 23لظعملٙه حلعلخلٗ ولخ ٌٔلزظُ أٌفلق ح 2013ومٙٓي ى٠ٍْ فلٗ حلعلخن  61.4حٌٞفخي عمٕ حلزلغ ْحلظيَٓ٘ 

% لملكٓوللش. ْفللٗ ٌفللْ حلٔللٙخي ٠ ُحلللض حل٠للفش ْيللِس طلظللٕ رىكخٌللش ٟللعٙفش وقخٌٍللش 56.1حلىزملل   وقخرلل  

ولً  0.8%رٍظَٙحطّخ وً حليْ  حلعَرٙش فقٙخٓخً رخلٍخطؾ حلقٓوٗ حٞؿىخلٗ طٍُفلق حللكٓولش فلٗ طلٌْٓ ْحلىفلَد 

ولً قٙىلش حلٍلخطؾ حلقلٓوٗ  0.3%ْفلٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْيلِس وً حلٍلخطؾ    0.5%حلٍخطؾ  ْفٗ وَٜ ْحٍٜىي 

حٞؿىخلٗ  ْلكً ٘زقٕ يٙخد حلظىٓ٘  ِْـَس حٜىوفش ْيٙخد حلظٍٔٙق ْعلين حٓلظقَحٍ حلٓظلخثف طللي٘خص أولخن 

 (.  2013حلزلغ )حلـّخُ حلىَكِٖ لٟكٜخ   ؤق حلزلغ ْحلظيَٓ٘  

 َٛات ٚاإلتؿاالتثايجًا: َعطٝات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًٛؾٍٛ يتهٓٛيٛدٝا املعً

   فللٗ حلٓقللض حلللٌٖ طُٔللٙيَ آللَحثٙ  عمللٕ اولليحى حل٘للَكخص حلفمٔلليٍٙٙش لويلل١ٓ حٌٞظٌَللض ا٠ أي حلقيللخط ٘٘للّي

طؤٓٔلض ٗلَكش رخلظل  لظقلي٘ه هليوخص حٞطٜلخ  حٍٜٟلٗ  ْولً ػله ٗلَكش  1997طلٍٔخً وملٓظخً  فىٍلٌ حلعلخن 

ظؼىَ هلخٍؿٗ لظقلي٘ه هليوخص حٞطٜلخ  كىٔل 2006طمّٙخ ٗلَكش حل١ٍٓٙلش وٓرخ٘ل  فلٗ حلعلخن  1999ؿٓح  عخن 

 (.  2007حل١ٓمكٗ )فُٖٓ  ْؿزخًٍ٘. 

  2012ِٗ ٌٔزش حَٜٓ حلفمٔيٍٙٙش طىظمك كخٓلٓد ًْللك ْفلق اكٜلخثٙش  51.4%كٙغ طُقيٍ حٞكٜخ حص أي 

)حلـّللخُ حلىَكللِٖ لٟكٜللخ  عللً وـظىللع حلىعمٓوللخص فللٗ  2006فللٗ حلعللخن  32.8%رٍٙىللخ ْٛللمض حلٍٔللزش 

ِْللٌح  53.7%حلـخٌللذ حٚهللَ طُقلليٍ ٌٔللزش ؤللظويوٗ حٌٜظٌَللض فللٗ حل٠للفش ْيللِس ( ْعمللٕ 2014فمٔلليًٙ  

  ْطلظل  حل٠لفش ْيلِس وَطزلش وظقيولش عَرٙلخً كٙلغ فلٗ 2012فلٗ حلعلخن  21.2%اٍطفلخط ومللٓظ وقخٌٍلش د 

(  ْفللٗ 2015)ؤللظويوًٙ حٌٜظٌَللض %  حلزٍللك حللليْلٗ   31%ْوٜللَ  28%ْفللٗ ٓللٍٓ٘ش  44%حٍٜىي 

فلٗ  34%ٗلوٚ  ِْلٌح أٍطفلخط وقخٌٍلش د  100لكل   72ظويوٗ حلّٓحطف حلٌكٙلش ٌفْ حلٔٙخي ٘زم  عيى ؤ

(. فللٗ 2015ٗللوٚ  حلزٍللك حللليْلٗ   100)حٞٗللظَحكخص فللٗ هلليوخص حلّللخطف حلىلىللٓ  لكلل   2008حلعللخن 

( فللٗ حلٓقللض حلللٌٖ ط٘للّي فٙللُ حل٠للفش ْيللِس طيللٍٓحً وقخٌٍللش رٍظَٙحطّللخ وللً حللليْ  5حلىملقللخص حلـلليْ  ٍقلله )

طلكه آَحثٙ  ركخفش هيوخص حٌٞظٌَض ْطٓٛمّٙخ ْطيٍِٓخ ْكٜٓلّخ عمٕ هليوخص كخلـٙل  حلىـخٍْس ا٠ أي 

حلؼخلغ ْحلَحرع  ٘ئكي أي حلقيخط ُوظلكه رُ وً قز  آَحثٙ  ىْي أىٌٕ قيٍس عمٕ اىحٍس حللكٓوش لّلٌح حلقيلخط  

 ٌِْح وخ ٠ُ٘فٗ طلي٘خً ٟوىخً عمٕ ٓٙخىس قيخط طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص.   
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 ٤ االقتؿادٟزابعًا: األدا

  ٠ ِ٘ح  حٜىح  ح٠قظٜخىٖ حلفمٔيٍٙٗ ٘علخٌٗ فلٗ ظل  يٙلخد ٍإٔ ٓٙخٓلٙش ْحٟللش ولع طعؼلَ ؤلظىَ لعىمٙلش

حل١ٔن  ْطعؼَ فٗ اىحٍس ومف حلىٜخللش حلفمٔيٍٙٙش  ْطَحؿع حلىعٌٓخص حلىخلٙش عىلخ كخٌلض عمٙلُ هل١  حلفظلَس 

ـلخرٗ ْلكلً اعظىلخى حلوٍِ٘لش عمّٙلخ أىٔ ٜي   عمىخً رؤي طؤػَِٙلخ حلٔلمزٗ أعملٕ ولً طؤػَِٙلخ ح2009-2012٘ٞ

 2013ُٜ٘زق يٙخرّخ ًْ طؤػَٙ ٓمزٗ عمٕ حٜىح  ح٠قظٜخىٖ  ِلٌح رخٟٞلخفش ٜي حلٍىلٓ ٗلّي طزلخ١ت فلٗ حلعلخن 

ْ٘عٓى ًلك للَد يِس حٜهَٙس  ْقلي كلخفظ ح٠ىح  ح٠قظٜلخىٖ عملٕ حلؼزلخص هل١   2014ْاٌكىخٕ فٗ حلعخن 

 (.  2016فٗ حل٠فش ْيِس  حلزٍك حليْلٗ  . )ٓٙخي حٜىح  ح٠قظٜخىٖ 2015

  ِْلٌح ٓلخِه  9.2%رٍٔلزش  2014ْفٗ ٌفْ حلٔٙخي طَ٘ٙ حلظقخٍَ٘ الٕ ُ٘خىس كـه حلقلٓٔ حلعخوملش هل١  حلعلخن

فٗ ٍفع ؤظٓٔ و٘خٍكش حلقٓٔ حلعخومش  كٙغ ّٗيص وعظه حٌٜ٘ليش ح٠قظٜلخى٘ش اٍطفخعلخً فلٗ عليى حلعلخومًٙ 

  ِللٌح ْٗللّي وعللي  حٜؿللَ حلٙللٓوٗ 2013ٌ٘للخ حص ًْلللك وقخٌٍللش رخلعللخن فّٙللخ علليح قيللخط حلٍقلل  ْحلظوللًِ٘ ْحٞ

  ْقلي أٍفلع أ٠٘لخً حللَقه حلقٙخٓلٗ ٜٓلعخٍ 1.9%رٍٔلزش  2013وقخٌٍلشً رخلعلخن  3.7%حٜٓىٗ أٍطفخعلخً رٍٔلزش 

  ْقلي ٗلك  1.54%كٙلغ ْٛل  كٍّٙلخ اللٕ  2013وقخٌٍش وع حلعلخن  1.73%رٍٔزش  2014حلىٔظّمك ه١  

هل١  حلعلخن  40.2%حٞٓظؼىخٍ حليْلٗ فٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْقيلخط يلِس اٍطفخعلخً رٍٔلزش اٍطفخط ٛخفٗ ْٟع 

ومٙلٓي ى٠ٍْ  3.935,8لظٜل  اللٕ  7.6%رٍٔلزش  2014  ٌِح ْقي أٍطفعض قٙىش حلٓىحثلع هل١  حلعلخن 2014

 (. ٍٓلله رٙللخٌٗ فللٗ حلىملقللخص ٍقلله2014أوَ٘كلٗ. )أىح  ح٠قظٜللخى حلفمٔلليٍٙٗ  حلـّللخُ حلىَكللِٖ لٟكٜلخ   

(3 .) 

  كخْلض حليٍحٓش وً ه١  حلزخد حْٜ   اهظزلخٍ وئٗلَحص حلظللٓ  ٠قظٜلخى حلىعَفلش اٍطكلخُحً عملٕ ٓٙخٓلخطّخ

فٗ حلظلٓ  ٌلٓ حقظٜخى حلىعَفش ْاٌي١قخً وً اعظزخٍ ولخ ٍْى كلٓحفِ ْفلَٙ طُىكٍّلخ ولً حلظللٓ   ْفلٗ ِلٌح 

خ أعلل١َ ْفللٗ حلىملقللخص رٍٙللض ٟللعف ح١ٞللخٍ فللبي حٜىرٙللخص ْحليٍحٓللخص ْحلظقللخٍَ٘ ْحلىعيٙللخص حلى٘للخٍ الّٙلل

حللٓحفِ ْحلفَٙ كىكٌٓخص حلظلٓ  ٠قظٜلخى حلىعَفلش ًْللك رخلىقخٌٍلش ولع رعلٞ حلليْ  حلىـلخٍْس ْحلظلٗ ٠ 

ؿلي فلٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْقيلخط  ُْ ُحلض طفقي أ٠٘خً حلقيٍس عمٕ حلظلٓ  رخلَيه وً أٌّخ كققض أٍقخن أف٠  وىخ 

 يِس.

  ِٗ ٖلٙٔض وً ٟىً حلىٔئْلٙخص حلىٓكمش لملكٓوخص فقل٢ ْاٌىلخ ٘٘لظَ  فّٙلخ فخلظٍىٙش فٗ حلىـخ  ح٠قظٜخى

حٜفللَحى ْوئٓٔللخص حلىـظىللع حلىلليٌٗ  ْكلل  أ١ٙللخ  حلىـظىللع ٘عظزللَْي وعللخًٌْٙ لظلىلل  ؤللجٓلٙش حلظٍىٙللش 

ح٠قظٜخى٘ش  ففٗ ظ  ٟعف وقيٍحص حلزٍٙش ح٠قظٜخى٘ش حلفمٔيٍٙٙش ٘ظ  ٍأّ حلىخ  حلزَٖ٘ حلٙلٓن أِله كؼٙلَحً 

خ  حلظقمٙيٖ ًْلك لفٙخرُ  ْلكً ًلك وَطز٢ رىلخٍْ ٍثٙٔٙش طظٜ  ربٍطفخط ؿٓىس حلظعمٙه ْاٍطفلخط وً ٍأّ حلى

 ؤظٓٔ حلىٓحِذ ْحلقيٍحص ْحلكفخ حص  فخلظلٓ  وً حقظٜخى ٘ىَ رظلَْ  ْطللي٘خص ٛلعزش فلٗ ظل  طليٍِٓ

ٓحثلي ولً وئَٗحص ح٠قظٜخى حلكمٗ ْطَحؿع فلٗ وئٗلَحص حلظٍىٙلش حلز٘لَ٘ش ْٟلعف حلظعملٙه ْيٙلخد طلقٙلق ع

حلظعمٙه رف٠ل  ٟلعف ؤلظٓٔ حلكفلخ حص ْحلقليٍحص للئ حلولَ٘ـًٙ ٘ظيملذ أي طقلٓن حللكٓولش عزلَ ٓٙخٓلخطّخ 
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ربؿَح  طلٓ  فٗ وٓحٌُخطّلخ ْحِٞظىلخن رّلٌَ حلقيخعلخص ولً أؿل  حلٓٛلٓ  اللٕ حقظٜلخى حلىعَفلش  فخلىٓحٌُلش 

يللخط حٜوللً  ْعمللٕ ٌفقللخص حللكٓوللش حلفمٔلليٍٙش طظيمللذ اؿللَح  وَحؿعللش وَكِ٘للش عمللٕ وٓحٌُللش حلَْحطللذ  ْق

وكظذ حللَثْٙ ُْْحٍس حلوخٍؿٙلش لظٔلظيٙع طلقٙلق طللٓ  اللٕ حقظٜلخى حلىعَفلش  فظلقٙلق حلعيحللش ح٠قظٜلخى٘ش 

ْح٠ؿظىخعٙش ٘ظيملذ طُٓ٘لع علخى  لمىٓحٌُلش رىلخ ٘لقلق طٍىٙلش ؤلظيحوش ْللْٙ ٌىلٓ ريلت  ًْللك ٘ظيملذ علين 

مٙه ْ٘ظيمللذ ا٘لل١  اِظىللخن رقيللخط حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىٔللخّ رـللٓىس حلولليوخص حٜٓخٓللٙش حلىقيوللش لمـىّللٍٓ كللخلظع

ْحلزلللغ ْحلظيللَٓ٘ ًْلللك فللٗ ظلل  طٍللخوٗ ِللٌَ حلقيخعللخص عخلىٙللخً ففللٗ كللخ  عللين ا١٘ ِللخ حِىٙللش ُ٘زقللٗ ًلللك 

حقظٜللخىطٍخ طخرعللش  ٠قظٜللخىحص حللليْ  حلظللٗ طٍُللظؾ حلىعَفللش  ْأهٙللَحً ٘ٔللظٓؿذ ًلللك ؤللخِىش حلقيللخط حلوللخٙ 

 رعٞ ح٠عزخ  ًْلك ٟىً حلىٔئْلٙش حلىـظىعٙش. ْحلىـظىع حلىيٌٗ ْحٜفَحى فٗ طلى 

 حتدٜــــــات َٚعٝكـــــات : ايباب ايجاْــٞ

  قلي ٓلم٢ طقَ٘لَ حلظٍىٙلش 1994٘ٓحؿُ ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ طللي٘خص وٍلٌ ٌ٘لؤطُ عزلَ رَْطٓكلٓ  رلخٍْ٘ علخن  

ٍٗ له ٜ٘لمٓح لىَكملش حْٜ  حل٠ٓ  عمٕ أي ح٠قظٜخىحص حلعَرٙش ْح٠قظٜخى حلفمٔيٙ 2003حٌٞٔخٌٙش حلعَرٙش 

حلـخِِ٘ش رعي لمى٘خٍكش فٗ وـظىع حلىعَفش  فخٜهَٙ ٠ ُح  ٍُٜ٘ف ٟىً حليْ  حلٍخوٙش حلظٗ طٓحؿُ طللي٘خص 

وٍّخ طفخْطّخ فٗ حلىعَفش وع حليْ  حلفٍٙلش )ٛلخكزش حلىعَفلش( رخٟٞلخفش اللٕ ُعقليس وٓقلف ح٠قظٜلخى كٌٓلُ لله 

ٍىٙش  لمظلََ٘ أن لمٍىٓ  ٌِح ْقلي ظّلَص طللي٘خص أهلَٔ كؤُولش ٘ليى رعي وٓقفُ فٗ حْٜلٓ٘ش لٟٓظق١  أن لمظ

 (.  2003حلٍظخن حلٔٙخٓٗ  ْحُٜوش ح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش ْحلظَرٓ٘ش  ْأُوش حٜىح  حٞىحٍٖ )ٍ٘لخي  

  ٍحل٠لٓ  عملٕ أي ح٠قظٜلخىحص حلعَرٙلش ْح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ  2013ْقي ٓم٢ طقََ٘ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش حلٜلخى

قّه اٌـللخُحص فللٗ ٌىللٓ حلٍللخطؾ حلىلمللٗ حٞؿىللخلٗ ْحلٍىللٓ حلظـللخٍٖ ا٠ أٌّلله أيفمللٓح اطـخِللخص رللخلَيه وللً طلقللٙ

أهللَٔ طللئػَ عمللٕ حل٘للعٓد ْعمللٕ حقظٜللخى٘خص حلظٍىٙللش لّللٌَ حللليْ  ْوٍّللخ  حلىٔللخْحس ْحلى٘للخٍكش ْحلىٔللخ لش 

(  ْفلٗ ِلٌح 2013  ْحلظلي٘خص حلزٙجٙش ْحلي٘ىفَحفٙش ْحٞٓظيحوش ْحٌٞيوخؽ ح٠ؿظىخعٗ )طقََ٘ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش

ح١ٞللخٍ طُظّللَ حٜىرٙللخص ْحلظقللخٍَ٘ حلظلللي٘خص حلظللٗ ٘ٓحؿّّللخ ح٠قظٜللخى حلفمٔلليٍٙٗ ْطعيلل  طلٓلللُ ٠قظٜللخى 

 حلىعَفش فٗ حلٓقض حللخلٗ ٌظَحً ِلــــ: 

ؼؼف لذسرٗ ٌٍزؾٛي اللزظبد ادلؼشفخ يف اٌٛلذ احلبيل، ٚرٌه ثغجت: 
ُ
 أٚالً: حتذ٠بد ) ١٘ىً( االلزظبد اٌفٍغـ١ٕٟ ر

وقخرل   17%ن ا١٘  حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش أِىٙش ٌٞظخؽ حلىعَفش  فىِٙحٌٙش حلظعمٙه ْحلزللغ حلعمىلٗ ِلٗ عي .1

 لقيخط حٜوً.  %28

عين ا١٘  حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش أِىٙش لمظعمٙه ولخ قزل  حلـلخوعٗ فلٗ حلظل٠لَٙ لىـظىلع وعَفلٗ ُ٘ٔلخِه فلٗ  .2

 حلظلٓ  ٠قظٜخى حلىعَفش.
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عمللٕ اٌظللخؽ حلىعَفللش ْحٞرظكللخٍ ًْلللك ٌظللَحً لىللليْى٘ظّخ حلىخلٙللش ٟللعف قلليٍس حلـخوعللخص حلفمٔلليٍٙٙش  .3

ْحعظىخىِخ عمٕ حلىعٌٓخص  كٙلغ طلظل  حلـخوعلخص حلفمٔليٍٙٙش وَحطلذ وظيٌٙلش وقخٌٍلش رٍظَٙحطّلخ حلعَرٙلش 

 حلىـخٍْس.

عين ا١٘  حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش أِىٙش لمظعمٙه ولخ قزل  حلـلخوعٗ فلٗ حلظل٠لَٙ لىـظىلع وعَفلٗ ُ٘ٔلخِه فلٗ  .4

   ٠قظٜخى حلىعَفش.حلظلٓ

عين ا١٘  حللكٓوش ْحلـخوعخص حلعخوش ْحلوخٛش أِىٙش لمظعمٙه حلظقٍلٗ ْحلظليٍ٘ذ حلىٍّلٗ ْطؤِٙل  حلكلٓحىٍ  .5

 لَفي ٓٓي حلعى  ربوكخٌٙخص ْكفخ حص طُٔخِه فٗ همق وـظىع قخىٍ عمٕ حٞٓظفخىس وً حلىعَفش.

خٙ  ْٟلعف أعليحى حلعلخومًٙ فٙلُ. عين ا١٘  قيخط حلزلغ ْحلظيَٓ٘ أِىٙش ولً حلقيلخط حللكلٓوٗ ْحلول .6

   )2013)ٗعزخي  همق فَٙ عى  لم٘زخد  

ٌىٓ حقظٜخى حلظعخٌْٙخص ْح٠قظٜخى حلفَٙ ٍٓىٗ عمٕ كٔخد حلَ٘كخص حلٜفَٙس ْحلىظٓٓليش حلظلٗ طعظىلي  .7

 طكٍٓلٓؿٙخ حٞرظكخٍ.

ٙٔللٗ فللٗ علين ا٘لل١  حللكٓوللش حلفمٔلليٍٙٙش أِىٙلش لمزٙخٌللخص ْحٞكٜللخ حص عمىللخً أٌّللخ طعلي حلٙللٓن عٜللذ ٍث .8

 (.2010حلظلٓ  ٌلٓ حلىعَفش )حلٜٓٙ  

ِْللٌح وللخ ٠ُ٘للعف ْؿللٓى ط٘للَ٘عخص  2006طٓقللف حلـّللخُ حلظ٘للَ٘عٗ "حلزَلىللخي" عللً حلعىلل  وٍللٌ حلعللخن  .9

 و١ثىش لمظلٓ .

طلللي٘خص فللٗ وـللخ  كىخ٘للش كقللٓي حلىمكٙللش حلفكَ٘للش ٌْقلل  ْاطخكللش حلىعَفللش ْاوكخٌٙللش حلٓٛللٓ  لىٜللخىٍ  .10

ْعللين قلليٍطّخ عمللٕ حٞٓللظفخىس ْحلىٔللخِىش فٙللُ  ففمٔلليًٙ لٙٔللض حلىوللِْي حلىعَفللٗ حلعللخلىٗ ْحلعَرللٗ 

 (WIPO, 2016)ع٠ٓحً فٗ حلىٍظىش حلعخلىٙش لمىمكٙش حلفكَ٘ش. 

عين ْؿٓى طقخٍَ٘ لىئٓٔخص ككٓوٙش أْ أِمٙش ولمٙش ْىْلٙش لظؤػَٙ طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص عمٕ حٌٞظخؿٙلش  .11

 ق٢ لٟٓظ١ّ .ْحلظٍخفٔٙش حلفمٔيٍٙٙش  كٙغ ٘ظه حٓظويحن حلظكٍٓلٓؿٙخ ف

طعؼَ وَْ٘ط حللكٓوش حٞلكظٌَْٙش عيس وَحص  ْٟعف حلقليٍس فلٗ طٓظٙلف حلظقٍٙلخص حللي٘ؼلش لٟرظكلخٍ   .12

 ًْلك ٌظَحً لعين اِظىخن أٖ قيخط ٓٓح  حللكٓوش أْ حلوخٙ.

 عين ْؿٓى ٌظخن ككٓوٗ لملٓحفِ ح٠قظٜخى٘ش ُ٘ٔخعي فٗ ا١٘  حِٞظىخن لمظلٓ  ٌلٓ حقظٜخى حلىعَفش. .13

خن حللكٓوش ْحلقيخط حلوخٙ ربٌ٘خ  كخٟلٍخص حٜعىلخ  حلظلٗ طُٔلخِه فلٗ ىعله ح٠رظكلخٍ  ْطلكله عين اِظى .14

آَحثٙ  روليوخص حٌٜظٌَلض ْطكٍٓلٓؿٙلخ حلىعمٓولخص  ٍْف٠لّخ ىهلٓ  طقٍٙلخص وظيٍٓس.)ٌلٍٓ ْعهلَْي  

2015) 

حٞعظىلخى طلي٘خص طقمٙي٘ش عمٕ ح٠قظٜخى كخلظلي٘خص حلي٘ىفَحفٙش  ْٟعف حٌٞظخؽ ْاٌوفلخٝ حلظٜليَ٘   ْ .15

عمٕ حلٓٓخث  حلظقمٙي٘ش فٗ حلعى  كقيخط حلويوخص  ْعين طٓفَ كفخ حص طُئِل  حلولَ٘ـًٙ لمعىل  فلٗ يٙلَ 

حلقيخعخص ح٠قظٜخى٘ش حلك١ٓٙكٙش  ْعلين ْؿلٓى آلظَحطٙـٙش ١ٍْٙلش لىلخٍرلش حلفٔلخى حٞىحٍٖ ْحلىلخرلخس  
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حلٍلخطؾ حلقلٓوٗ حٞؿىلخلٗ   ْٟعف حٞثظىخي حلىلمٗ حلىىٍٓف لمَ٘كخص حلٜلفَٙس ْحلىظٓٓليش كٍٔلزش ولً

 ْعين ٓٙخىس حلقخٌٓي ْح٠ٓظقَحٍ حلٔٙخٓٗ  ْوليْى٘ش حلٔٓي.  

  ْحلٌٖ ّ٘ي  لقٙلخّ حلىعلخَ٘ٙ حليْلٙلش لملخللش حلىعَفٙلش  ٠ُ٘2015ت وئَٗ حلىعَفش حلعَرٗ حلٜخىٍ فٗ حلعخن

  وَحطلذ وظيٌٙلش فٗ ك  رمي عَرٗ  عمٕ أي ح٠ِظىلخن فلٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْقيلخط يلِس رخلىعَفلش ٠ ُح  ٘لظل

  ْوئٗلَ 35.2%  رٍٙىلخ فلٗ لزٍلخي كٜل  عملٕ 18.8%وقخٌٍش رـَٙحٌُ  فىئَٗ حلىعَفش فّٙخ كٜ  عملٕ 

  ْوئَٗ حلظعملٙه حلظقٍلٗ ْحلىٍّلٗ فلٗ حل٠لفش حلفَرٙلش  .48%  رٍٙىخ فٗ لزٍخي 45.6%حلظعمٙه حلـخوعٗ ٌٔزظُ 

ٗلللَ طكٍٓلٓؿٙلللخ حلىعمٓولللخص   ِلللٌح ْقلللي كٜلللمض اكٜلللخثٙخص وئ60.8%  رٍٙىلللخ فلللٗ لزٍلللخي 33.1%ْيلللِس 

ْح٠قظٜللخى رلل١ قٙىللش لعللين طللٓفَ وعمٓوللخص كخفٙللش لّللخ فللٗ حل٠للفش حلفَرٙللش ْيللِس )وئٗللَ حلىعَفللش حلعَرللٗ  

UNDP  2015 ْٗرٍفْ حلٔٙخي كٌٍ طقََ٘ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش وً طَحؿع ؤلظٓٔ حٜىح  ح٠قظٜلخىٖ ْطٍلخو .)

َ فّٙلخ حٜعملٕ وقخٌٍلش رـَٙحٌّلخ ْقلي علِٔ ًللك حلزيخلش فٗ حل٠فش حلفَرٙش ْيِس حلظٗ ْٛلمض وعلي٠ص طعظزل

  (Chaaban, 2013) لعين حٞٓظقَحٍ حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ  ْحلفٔخى  ْٟعف حلى٘خٍكش.

ؼؼف لذسح االلزظبد ٌٍزؾٛي اللزظبد ادلؼشفخ يف اٌٛلذ احلبيل، ٚرٌه ثغجت:  
ُ
 صب١ًٔب: حتذ٠بد ) أعـٛسح اٌز١ّٕخ(  ر

 لظللٗ طٍخْلللض حٜرعللخى ح٠قظٜللخى٘ش أي حلفمٔلليًٍٙٙٙ لللً ٘ظىكٍللٓح وللً طقَ٘للَ ٌخق٘للض أىرٙللخص حلٜللَحط حلظؤٛللٙمٙش ح

وَِٜٙه ح٠قظٜخىٖ وخ له ٘ظىكٍٓح وً طقَََ٘ ٓٙخٓٙخً  ْأي قيٍطّه عمٕ حلظٍىٙش حلىٔظيحوش ٓلظزقٕ ٛلعزش فلٗ 

مٗ فٓحقع حٍٞطزخ١ حلٓػٙق رًٙ ح٠قظٜلخىً٘ حلفمٔليٍٙٗ ْحٞٓلَحثٙ )1998ظ  طيٍٓ حٞٓظعىخٍ حلقخثه )ٛخ٘   

ٓم٢ حل٠ٓ  عمٕ ٟعف اوكخٌٙش ا٘ـخى ري٘  عَرٗ لمظومٚ ولً حٍٞطزلخ١  ًْللك رٔلزذ حلظـَ٘لي  1994وٌٍ 

حٞٓلللَحثٙمٗ ل١قظٜلللخى حلفمٔللليٍٙٗ ولللع آلللظف١  حلىٜلللخىٍ ْوٜلللخىٍطّخ ِْلللٌح ٓلللخِه رظفَ٘للل  ح٠قظٜلللخى 

 (.  1999لىلظٓحَ)حلوٓحؿخ  

 ٘ ؤهٌٌخ الٕ طفًَٔٙ٘ فٗ ٌِح حلىـخ  ِْىخْطيٍٓ حٜىرٙخص عً ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ ْأٓيٍٓس حلظٍىٙش: 

  أي ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ وَطز٢ فٗ ا١خٍ "حلظزعٙش" لْٙ فق٢ وً وٍظٍٓ ٓٙخٓخص حقظٜخى٘ش اٌىلخ ولً وٍظلٍٓ )أ( 

ٓٙيَس رٍٙٓ٘ش فٗ ظ  ٓٙخٓخص ٌٙٓلٙزَحلٙش ًْلك فٗ ظ  طيٍٓ ٗك  حٞٓظعىخٍ حٞٓظٙيخٌٗ ْاٌّٙخٍ ك  حلليْلظًٙ 

يٍٙٙش ٠قظٜخى حلفمٔليًٍٙٙٙ فلٗ حلليحه  حلىلظل  ْقٜلٍٓ فّله حقظٜلخى حلعليْحي عملٕ يلِس ْطّىٖٙ حللكٓوش حلفمٔ

(  ْفٗ ٌفْ حلٔٙخي اي حلوي٢ حللكٓوٙش حلظٗ قُيوض رٜفظّخ طّي  ٞقخوش حليْلش حلفمٔيٍٙٙش عملٕ 2014)فَٓن  

ك كلٓي أرعلخى أْٓ رٍخ  وئٓٔخص ٌٙٓلٙزَحلٙلش  ٘عٙلي طعَ٘لف حل٠ٍلخ  حلظللٍَٖ حلفمٔليٍٙٗ ْ٘للَ  ؤلخٍَ  ًْلل

ٌَِ حلزَحوؾ ح٠قظٜلخى٘ش فلٗ ظل  فلَح  "وٜلخىٍ حلقلٓس حلفمٔليٍٙٙش" ْٓلٙيَس حلفكلَ حلٍٙلٓلٙزَحلٗ طُلئىٖ لظ٠لٙٙق 

حلٔٙخٓخص ح٠قظٜخى٘ش كٓي "حللٓكىش" حلٍٙٓلٙزَحلٙش فٗ ظ  ح٠كظ١  وّىخ طزيْ "ؿٙيس" فبٌّخ ٓظ٠  عخؿِس علً 

 .(2011ٖ  أي طكٓي ري١ً٘ وً حل٠ٍخ  حٜٗى  لمظلٍَ )حلوخلي
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  أي ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ  حقظٜخى ٓٙخٓٗ وَطز٢ رخلىٔلخعيحص حلىعٌٓلخص: ٠ ٘ٓؿلي وـلخ   كلخٍ  ٍِلخ لىٍخق٘لش )د(

ومٙلخٍ ى٠ٍْ ٌْٜلف عملٕ  17ْعَٝ أٍقخن عً طؤػَٙ حلىٔخعيحص حليْلٙش ْحلظلٗ رمل  وـىٓعّلخ ولخ ٘قلخٍد ولً 

ٙلش ؤلظيحوش ْأػَِلخ حلٔلمزٗ عملٕ ح٠قظٜلخى ْلكلً ويحٍ حلعقيً٘ حلىخًٟٙٙ ْأػَِخ عمٕ طلقٙق ٌىٓ حقظٜلخىٖ ْطٍى

حلظقخٍَ٘ حظَّص أي ٌَِ حلىٔخعيحص أػَص ٓٙخٓٙخً وً ٌخكٙش ْوً ؿّلش أهلَٔ أػلَص عملٕ طِح٘لي وعلي٠ص حلفقلَ  

ْاٌعيحن حٜوً حلفٌحثٗ  ْحلزيخلش  ْحل١ؤخْحس فٗ حليه  ْحلفَٙ  ْيٙخد حلظٍٜٙع ْحٌٞظلخؽ  ْاِىلخ  حلٍِحعلش  

 (.  2013عخن )حلظَطَٙ  ْح٘ميوخي  ْط٠خعف حليً٘ حل

ؼؼف لذسح االلزظبد ٌٍزؾٛي اللزظبد ادلؼشفخ يف اٌٛلذ احلبيل، ٚرٌه ثغجت:  
ُ
 صبٌضًب: حتذ٠بد )اٌٛالغ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌشا٘ٓ( ر

   ومٙلٓي ى٠ٍْ ًْللك رٔلزذ و٠لخ٘قخص حلى٘لف   60٘ٓحؿُ قيلخط طكٍٓلٓؿٙلخ حلىعمٓولخص هٔلخثَ ٓلٍٓ٘ش طٜل

  ْطزمل  ؤلخِىش قيلخط حلظكٍٓلٓؿٙلخ فلٗ حلٍلخطق 30%ٜظّه فٗ حلٔلٓي حلفمٔليٍٙٗ حَٞٓحثٙمٗ  كٙغ طٜ  ك

ومٙللٓي  100  ْطٜلل  هٔللخٍس حل٘للَكخص حلفمٔلليٍٙٙش لعللين ْؿللٓى حلـٙلل  حلؼخلللغ ْحلَحرللع الللٕ 5.6%حلىلمللٗ 

(  يَٙ أي عيى حلعلخومًٙ فلٗ حلقيلخط حللٌٖ ٘فملذ عمٙلُ ٗلك  حٞٓلظ١ّ  2015ى٠ٍْ ٍٓٓ٘خً )ٌٍٓ ْعهَْي  

" ْاٍطزخ١لخً رٔلٙخي 5 4(. فلٗ حلىملقلخص ٍٓله رٙلخٌٗ "2013عخول  )ْفلخ   100لكل   5حٌٞظلخؽ ِلٓ  أكؼَ ولً

حلظيللللٍٓ حلظقٍللللٗ ْحلظكٍٓلللللٓؿٗ طزقللللٕ آللللَحثٙ  عخثقللللخً للٜللللٓ  حلفمٔلللليًٍٙٙٙ عمللللٕ حلظللللَىىحص حل١ٓللللمكٙش 

ْلٙللش حلكَّْوفٍخ١ٙٔللٙش فّللٗ طللليى وقلليحٍ حليٙللف حلكَّْوفٍخ١ٙٔللٗ ْطىٍللع اوللظ١  حلفمٔلليًٍٙٙٙ لزٓحرللش ى

"وعيحص  كخر١ص  ألٙخ   وٓؿخص"  ٠ْ طٔىق لّه اوظ١  طَىىحص حلـٙ  حلؼخلغ ْحلَحرع  عليح علً آلظف١  

٘ف  حَٞٓحثٙمٗ لٔٓي حٌٞظٌَض حلفمٔيٍٙٗ ْفَُٟ قٙلٓى عملٕ كَ٘لش حللَكلش ْحلظٍقل   ْكل  ًللك طكزٙل   حلى 

ىٔلخِىش حلقيلخط فلٗ حلٍلخطؾ حلىلملٗ لظيَٓ٘ قيٍس قيخط ح٠طٜخ٠ص ْحلىعمٓوخص حلظللٓ  ٠قظٜلخى حلىعَفلش  ف

 (.  2015)ٌٍٓ ْعهَْي   5.6%حٞؿىخلٗ ٠ طظـخُْ 

  كخْلللض حليٍحٓللش وللً هلل١  حلزللخد حلؼللخٌٗ وٍخق٘للش حلظلللي٘خص حلظللٗ ٘ٓحؿّّللخ ح٠قظٜللخى حلفمٔلليٍٙٗ  كٙللغ أي

ً حليٍحٓللش أٟللخ ص عمللٕ طعقٙللي حلظلللي٘خص لمظلللٓ  ٠قظٜللخى حلىعَفللش فللٗ حلٓقللض حللللخلٗ  ِْللٌح وللخ ٘ٔللظمِن ولل

حللكٓوش اعخىس طَطٙذ أْلٓ٘خطّخ عٍي طُٓ٘ع وٓحٌُظّخ حلٍٔٓ٘ش فٗ كخ  ٍيزظّخ رظلقٙق طٍىٙش ؤظيحوش  ْعيفخً 

عمٕ وخ ٍْى فٗ حلىزلغ حْٜ  ف١ ِ٘ح  ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ ٘لظخؽ لـّي و٠لخعف ولً أؿل  طلقٙلق حلظٍىٙلش 

طللِح  حلفَٛللش وظخكللش لمظلللٓ   ح٠قظٜللخى٘ش ِْللٌح ٠ وفللَ وٍللُ فللٗ ظلل  ٟللعف حلىللٓحٍى حليزٙعٙللش  كٙللغ ٠

ل١قظٜخى حلىعَفش ْحلظٍىٙش ح٠قظٜخى٘ش ًْلك فٗ كخ  طه حٞٓظؼىخٍ فٗ حلظعمٙه ْحلظكٍٓلٓؿٙخ لىلخ لّىلخ ولً ىٍْ 

فٗ طٍىٙش ٍأّ حلىلخ  حللقٙقلٗ لميْللش فخلىئٗلَحص ْحٞكٜلخثٙخص طئكلي أي حلظعملٙه فلٗ فمٔليًٙ ؿٙلي ِْلٌح ولخ 

 حلٔٙخي حٞٓظعىخٍٖ ْحلٔعٗ لمظلٍَ.  ُ٘زقٗ حٜٓظؼىخٍ رُ وظخف فٗ ظ  فٟٕٓ
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ.
 آفبق ثٕبء الزظبد ٚؿٕٟ فٍغـ١ٕٟ ِؼشيف، "اٌز١ّٕخ ِٓ أعً اٌزؾشس ١ٌٚظ اٌز١ّٕخ ِٓ أعً إٌّٛ"

  ٠ ٗك رؤي حلظٍىٙش طَطز٢ ر٘ك  حلٔميش حلٔٙخٓٙش ٌِْح وخ ٘عكْ أي وعَفش ْٓلمٓكٙخص حلىـظىلع طظلؤػَ رٔلٙخي

ـع  حلىـظىع عمٕ ٘قًٙ رلؤي حلظٍىٙلش كعىمٙلش طكٍٓقَح١ٙلش ىْلٙلش ِلٗ رل١ أرعلخى ٓٙخٓلٙش  حلقٓس ىحهمُ ٌِْح وخ ٘

( لّلٌح ٘زلَُ ٟلٍَْس 2011ًْلك ٘ؤهٌِه لمقزٓ  رخلٔيٓس حٞٓظعىخٍ٘ش فٗ ظ  يٙخد رليحث  وعَفٙلش )ٍِٙلش  

ٓلظفخىس ولً لملي٘غ عً ٍَْٟس طفكٙك حلظٍىٙش حلظٗ همفظّلخ اطفخقٙلش أْٓلمٓ  ْحٞعظىلخى عملٕ ٌىلخًؽ فكَ٘لش رخٞ

طـللخٍد ىْ  أهللَٔ كخلٍّللي ْفٙظٍللخن ْؿٍللٓد أفَ٘قٙللخ  ًْلللك ٞ٘ـللخى كمللٓ  لمى٘للك١ص حلظللٗ طُفَُِللخ حلىخى٘للش 

ْحلىٍيقٙللش لٍىللًٓؽ حلظٍىٙللش ْحلظللٗ طَطكللِ عمللٕ حلٍٙٓلٙزَحلٙللش ْحلكٓلٌٓٙخلٙللش ْفللق وعيٙللخص ٌقي٘للش ْطلمٙمٙللش 

 (.  2013ل١قظٜخى حلكٓلٌٓٙخلٗ )١زَ ١ْٓوخٌكخ  

 علخىس ٛلٙخيش ٗلك  ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ ْٓٙخٓلخص حللكٓولش عملٕ أي طؤهلٌ رعلًٙ حٞعظزلخٍ ًْلك ٘ٔلظٓؿذ ا

حلظخٍ٘ن ْحلٔٙخي حللخلٗ كٌُٓ أكي افَُحص حلّٙىٍش حٞٓظعىخٍ٘ش  ًْلك وً ه١  طفكٙك ٌَِ حلظٓٛٙخص  فّلٗ 

 طُعي ؤخِىش فٗ ا١خٍ رٍخ  حقظٜخى ١ٍْٗ: 

 :ٍِللخ طـَرللش حلٍّللي فللٗ ٌقلليِخ لمّٙىٍللش حٞٓللظعىخٍ٘ش اعللخىس ٛللٙخيش وفّللٓن حلظٍىٙللش كٙللغ ُ٘ٔظل٠للَ أٚاًل ٌٗ

ْقٙخوّللخ رلليعه فكللَس حقظٜللخى ١ٍْللٗ ؤللظق  ٘لليعه وٍظـللخص ١ٍْٙللش ْ٘قللخ١ع  19حلزَ٘يخٌٙللش فللٗ حلقللَي 

حلٓحٍىحص حلزَ٘يخٌٙش ْلمفمٔيًٍٙٙٙ طـَرش فٗ ًلك فٗ عقي حلؼىخٌٍٙٙلخص ْحٌٞظفخٟلش حْٜللٕ )ٌخيخٍحؿلخي  

2013  .) 

 :رخلى٘لَْط حلل١ٍٓٗ حلفمٔليٍٙٗ عملٕ أٓلخّ كٌٓلُ و٘لَْط ؿلخوع لمكل  حلفمٔليٍٙٗ ٍرل٢ ح٠قظٜلخى  ثاًْٝا

ْحلظعخو  وعُ كىكٓي وً وكٌٓخص حل٠ٍخ  ْوقخٍرظُ وع ٓٙخٓخص حقظٜخى٘ش طعُِ ٛىٓى حلفمٔيًٍٙٙ فلٗ 

أٍّٟه ْطلخفظ عمٕ طىَكِِه لىٓحؿُ حلىىخٍٓخص حَٞٓحثٙمٙش ْوٓحؿّش عىمٙلش حلظـِثلش حلظلٗ ٘فَٟلّخ 

لللك ٘ٔللظٓؿذ طيزٙللق ٌّللؾ قللخثه عمللٕ حلعيحلللش ح٠ؿظىخعٙللش ْهمللق ٍْحرلل٢ حقظٜللخى٘ش وللع حٞٓللظعىخٍ كلل  ً

 (.  2013حل٘ظخص ْحليحه  حلفمٔيٍٙٗ )ٌخيخٍحؿخي  

 :ٛٙخيش هي٢ ْٓٙخٓخص طٍىٓ٘ش طٔظزي  حِٞظىخن رخٜوً فٗ وٓحٌُش حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش ْحِٞظىلخن  ثايجًا

ش لٟٓلظفخىس ولً حلٍىلًٓؽ ح٠قظٜلخىٖ حلللخلٗ طكلٓي رقيخعخص حلظعمٙه ْطكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص ١َْف ٍإ٘ل

ْفق ٍإ٘ش ١ٍْٙش طٔظٓؿذ اٌّخ  آظوَحؽ حلَ٘ع حلٔٙخٓٗ حلقخثه  ًْلك ٘ٔظٓؿذ ىٍْ كقٙقٗ لىئٓٔلخص 

 (.2013حلىـظىع حلىيٌٗ لظفَٙٙ حلٍّؾ حلظٍىٖٓ حلقخثه رٍّؾ طٍىٖٓ ٘ٔظؼىَ رخٌٞٔخي )كيحى  
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 2016ٌُش حلعخوش  حٞط١  وً أؿ  حلٍِحِش ْحلىٔخ لش "أوخي"  حلفَ٘ق حِٜمٗ ليعه ٗفخفٙش حلىٓح

 ٚذمرهغ لٌكنلٌح أْ ذمَٛ ِإٌٍاخ لٌّعرّغ لٌّكٟٔ تاٌم١اَ تكٚن ؼم١مٟ ٌٍرأش١ه ػٍٝ صأغ لٌمهلن ١ٌمَٛ تّا ٠ٍٟ:

 ٍٗ. وَحؿعش أعيحى حٜؿِّس حٜوٍٙش حلفمٔيٍٙٙش  ْاعخىس طُٓ٘عّه ْفق أىْحٍ للىخ٘ش حلىَْ٘ط حل١ٍٓٗ حلفمٔيٙ .1

 اؿَح  وَحؿعش لٍظخن حلظل١٘ٓص حليزٙش ْحلظؤوًٙ حلٜلٗ فٗ ؤظ٘فٙخص حل٠فش حلفَرٙش ْقيخط يِس.  .2

 اؿَح  وَحؿعش لمٍفقخص فٗ حلٔفخٍحص ْحلىىؼمٙخص ُْْحٍس حلوخٍؿٙش ْوكظذ ٍثْٙ حلٔميش حلفمٔيٍٙٙش.  .3

 ش حلعمٙخ. اؿَح  وَحؿعش لفخطٍٓس حلَْحطذ ْحٞوظٙخُحص ْعمٕ ْؿُ حلوٜٓٙ لمفجخص حٞىحٍ٘ .4

 وكخفلش حلفٔخى ىحه  حلّٙجخص ُْْحٍحص حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش.   .5

 ـــزابع  1967طعىٙللق حلللَْحر٢ ح٠قظٜللخى٘ش رللًٙ حلفمٔلليًٍٙٙٙ فللٗ حللليحه  ْحلفمٔلليًٍٙٙٙ فللٗ أٍحٟللٗ  ًا:ــ

(  كٙغ أي اعخىس ٍرل٢ 2013ْحلظعخو  وعّه كٓكيس ْحكيس حقظٜخى٘ش عزَ حللَكخص ح٠ؿظىخعٙش )رٍٓطً  

فمٔيٍٙٗ ٟىً ٌظلخن حقظٜلخىٖ وٓكلي ُ٘ٔلخِه فلٗ طلقٙلق طٍىٙلش ًْللك رٍلخً  عملٕ ٛلٙفش حلظكخفل  حلٍٔٙؾ حل

ح٠ؿظىلللخعٗ فلللٗ ظللل  حلٔلللعٗ ٌللللٓ حلظللللٍَ  ْ٘ٔظل٠لللٌَٗ ٍِلللخ طـَرلللش ؿٍلللٓد أفَ٘قٙلللخ كٙلللغ كخْللللض 

حلزخٌظٓٓظٌٓخص حلظٗ قٔىّخ ٌظخن حٜرَطّخ٘ي عمٕ ىعه حلىٍظٓؿخص حلظٗ ٍٜ٘عّخ حلٔكخي حٜٛلمٙٓي ِْلٌح ولخ 

طكخف  حؿظىلخعٗ رلخلَيه ولً حلظىٙٙلِ حلعٍٜلَٖ ْحٟٞليّخى حللٌٖ ولٍّٓ عملّٙه  ْرّلٌح ٘لظه اعلخىس ٗك  

طعَ٘لف ح٠قظٜلخى حلفمٔلليٍٙٗ ولً حقظٜلخى قللخثه عملٕ حل٠لفش حلفَرٙللش ْقيلخط يلِس الللٕ حقظٜلخى قلخثه عمللٕ 

 . 48اىوخؽ حلفمٔيًٍٙٙٙ فٗ 

 :وفّٓن حلظ٠خوً حلقخثه عمٕ حللقٓي  اعخىس ٛٙخيش وفّٓن حلىٔخعيحص ْحلىعٌٓخص حٌٞٔخٌٙش الٕ خاَطًا

(  ٌِْح 2013عزَ اٌ٘خ  ع١قش وع حلى٠يّيً٘ ْك  وً ٍ٘خىٖ رخلعيحلش ْحللَ٘ش ْحلىٔخْحس )١زَ  

٘ٔظٓؿذ اعخىس طفعٙ  ٓفً كَٔ حللٜخٍ حلظٗ ٌ٘يض وع ريح٘ش حللٜخٍ عمٕ قيخط يِس  كٙغ فٗ ٌِح 

رخلعيحلش  ش حل٠ٍخلٙش لمىـظىعخص حلظٗ طٍُخىٖح١ٞخٍ فبي اعخىس ٓفً كَٔ حللٜخٍ َ٘فع وً ؤظٓٔ حلَإ٘

ٍَْْٟس أي طقٓن رظقي٘ه كَٔ لملٜخٍ حلٌٖ ُ٘ىخٍُٓ ٌظخن حٜرَطّخ٘ي حٞٓظٙيخٌٗ عمٕ حلٔكخي 

 حٜٛمًٙٙ.  

 حٌٞي١ي فلٗ اٛل١ف طعمٙىلٗ َُ٘كلِ عملٕ طعظلٙه ١خقلخص حليمزلش لظٓؿّلخص طٍٔلـه ولع حكظٙخؿلخطّه  :ضادضًا

خٓخص وً طٓؿُٙ حلولَ٘ـًٙ لمىّلً حلظلٗ طله طلي٘ليِخ فلٗ ح٠قظٜلخى حلىزٍلٗ ْحِظىخوخطّه طُىكً ٛخٌعٗ حلٔٙ
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عمٕ حلىعَفش ٌِْح ُ٘ٔخعي فلٗ كٔلَ حلٍظلخن حلظقمٙليٖ حلللخلٗ حلىزٍلٗ عملٕ حلعمىلٗ ْحٜىرلٗ ْطلٔلًٙ ٌظلخن 

حلظعمٙه ْحلظيٍ٘ذ حلىٍّٗ ْحلظقٍٗ  ٌِْح ٘لظخؽ فلٚ َٓٙ ٌظلخن حلظعملٙه رخلظىخٗلٗ ولع حلقيلخط ح٠قظٜلخىٖ 

ي ُٜ٘خكذ ًلك  )أ( طلًٔ فٗ طيفق حلىعمٓوخص لزٙخي حللخؿش فٗ ٓٓي حلعىل  ْطمزٙلش ح٠كظٙخؿلخص ْعمٕ ح

(  )د( طفَٙٙ وٍظٓوش حلظعمٙه حٜٓخٓٗ لٜٙلزق 2010لومق قٓس عخومش قخىٍس عمٕ حلظكٙف )فَ٘ق رخكؼًٙ  

ٌظّخؿلُ   ْطفٙٙلَ وٍظٓولش حلظعملٙه حلـلخوعٗ ْاMOOC courses"طفلخعمٗ" ْ٘ٔلظفٙي ولً ٌظلخن حلىعَفلش 

 لىٍّؾ عزٍٓ حلظوٜٜخص لٙٔخِه رظكًٓ٘ ٌظَس ٌقي٘ش ط٘وٜٙٙش لى٘خك  حلىـظىع. 

 ٘ٔظل٠ٌَٗ أي ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ أوخن وللك حٚي  اولخ حٞٓلظىَحٍ فلٗ حلظزعٙلش ْطلىل  طزعخطّلخ  أْ  ِا ٚنق

َفلش  ٛٙخيش ٍإ٘ش طلٍَ٘ش وعخٛلَس فلٗ ظل  ٌظلخن وعلٓله ٌٔلظفٙي فٙلُ ولً حلىعَفلش ْللْٙ ولً حقظٜلخى حلىع

ًْلك ٘قٓىٌخ اوخ حلٔعٗ لظٓظٙف رٍٙش حلٍظخن ح٠قظٜخىٖ حللخلٗ حلىعمٓن ْحٞٓظفخىس وٍُ لظلقٙق حقظٜلخى ١ٍْلٗ 

 ٌٞظخؽ حلىعَفش حل١ٍٓٙش  أْ حٌٞكفخ  عً حلعٓلىش ْحلىعَفش ْعٓحقذ حٜهَٙ طُعقي حلىّ٘ي أكؼَ. 
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 اخلبمتـــــــخ

لىعَفللش ْأػللََ فللٗ عىمٙللش حلظٍىٙللش فللٗ ظلل  ٍإٔ طقمٙي٘للش ١ُ٘كللظ حلزخكللغ حلىظظزللع لٔللٙخي حقظٜللخى ح

ك١ٓٙكٙش ْوعخَٛس ْعمٕ ْؿلُ حلوٜلٓٙ فلٗ ح٠قظٜلخى حلفمٔليٍٙٗ رخٍٞطكلخُ عملٕ حلعي٘لي ولً حلىٜلخىٍ 

ْطقََ٘ وئَٗ حلىعَفش حلعَرٗ لمعلخن  2015ْحلىَحؿع ْحلظقخٍَ٘ ْحليٍحٓخص ْرخلظلي٘ي طقََ٘ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش 

 ىخ ٌَِ حليٍحٓش  أي ػىش أوٍٓ عي٘يس ُ٘ىكً آظٍظخؿّخ  ِْٗ:  ْحلٌٖ اعظىيص عمّٙ 2015

 ٠ ٗك أي ػىش أوَ رخل  حِٜىٙش ٠ ري وً اقَحٍَ ِْٓ أي حقظٜخى حلىعَفش لْٙ وً افَحُحص ٌْلٓحطؾ  ،أٚاًل

ظخَِس حلليحػلش أْ ولخ رعلي حلليحػلش كىلخ طُ٘لَٙ للُ رعلٞ حٜىرٙلخص  اٌىلخ ِلٓ لٜلٙق رىٍظٓولش رلِْ  ٌـله 

زخٍِللخ أٓللخّ ١زٙعللٗ لمظٍىٙللش ح٠قظٜللخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙللش  فظللَحكه حلؼللٍٓس حلىعَفٙللش أف٠للٕ حلىعَفللش ربعظ

ِٜىٙش حٌٞظخؽ ْحٞرظكخٍ ٠كقخً  فٍظَ٘ش حلىعَفش لّخ رَُْ وع حلف١ٓفش حلقيحوٕ كٔلقَح١ ْأف١١لٓي قزل  

ٓلفش أي طٜ  الٕ ى٘كخٍص ْؿٓي للٓ  ْوخٌٓ٘ل  كلخ٢ٌ ِْٙـٙل   فلخٞهظ١  حلفمٔلفٗ حليزٙعلٗ رلًٙ حلف١

وٌٍ أٍٓيٓ كًٙ ْظف حلىعَفش كٌّٓخ اوخ ْؿٓى٘ش أْ وخِٙش  ْى٘كخٍص حللٌٖ عَفّلخ اٌي١قلخً ولً حل٘لك 

حلىٍّـللٗ لمٓٛللٓ  لملقٙقللش كٌّٓللخ ٍكٙللِس حلىعَفللش  ْكللخ٢ٌ فّلله حلىعَفللش اٌي١قللخً وللً كٌّٓللخ وٜلليٍ 

 لملٔخٓش ْلمفّه ْحٞىٍح . 

 ،خً لمىعَفش ْأعظزَطُ عٍَٜ وّه كٓي ح١ٓٞن ْؿيص حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش فٗ حلعَٜ حل٢ٙٓٓ أٓخٓ ثاًْٝا

ؿخ  لٙلٍَ حلعق  وً حلظومف ْحلـّل  ْحلوَحفلخص  ْكلخي ًللك اٌي١قلخً ولً حٞ٘ىلخي رٓكيحٌٙلش    ْولً 

ىٍْ حللللٓحّ حلوىللْ فللٗ أكظ٘للخ  حلىعَفللش حلىلٙيللش رخٌٞٔللخي  ِللٌح الللٕ ؿخٌللذ طقي٘ىللُ ٌىللًٓؽ لكللٓي 

ٍْكٙش فـلِ  وٍّلخ وكظٔلذ ْعهلَ فيلَٖ ْكل  ًللك ٗلك  حلىعَفش أٓخّ لمعى  فّٗ طكخومٙش ْؿٓى٘ش ْ

 ٍكِٙس ليعٓس حٌٞٔخي لمعى  وً أؿ  اكظ٘خ  حلىعَفش. 

 وخ ٘ظَّ فٗ حلَإ٘ش حلىعخَٛس لمىعَفش ْحلقخثىش عمٕ وٍظٓوش حلعٓلىش ْحلظلٗ طَطكلِ عملٕ حٌٞظلخؽ ثايجًا  

رخلىعَفش ًْللك ولخ ُحى  ٓخِىض فٗ اعيخثّخ ٛٙفش أٌّخ ارظكخٍ وعخَٛ كٌّٓخ عىمض عمٕ ٍر٢ ح٠قظٜخى

فٗ أِىٙش حلظلٓ  وً أؿ  طلََ٘ حٜٓٓحي ْفظلّخ ليفع عـمش حلظٍىٙلش  ْلكلً ولخ ؿجلض عملٕ ًكلََ ٘ئكلي 

أي حلىعَفش ٍكٙلِس وٍْٓػلش أٌلخٌٙش علً حلعٜلٍٓ حلقي٘ىلش ْحلٓٓليٕ قزل  اٌظقخلّلخ لعٜلٍٓ حلليحػلش ْولخ 

 رعيِخ. 

 ١َف ٌَِ حليٍحٓش لىٟٓٓط حلىعَفش ْىهٓلّخ   ْٟلض حلٍقخ١ حلؼ١ع أع١َ حلٔزذ فٗ اعخىس زابعًا

 عخله ح٠قظٜخى ْحٌٞظخؽ ْحٞرظكخٍ ْىٍحٓش حلٔٙخي حلفمٔيٍٙٗ كٌُٓ وَطز٢ رٔٙخي حقظٜخىٖ فَ٘ي وً

ٌٓعُ فٗ حلعخله ًْلك ٌظَحً لميزٙعش حٞٓظعىخٍ٘ش حلظٗ ٘ظىلٍٓ ٟىٍّخ ٌِح ح٠قظٜخى  ْك  ًلك ٓخِه 

ه١  ٍريّخ رٔٙخقّخ حلظخٍ٘وٗ حلٌٖ ٘ئكي ٍَْٟس اعخىس  ر٠ٍَْس ىٍحٓش ٌِح حلٍٓط وً حلظٓحَِ وً
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طيٓ٘عّخ ربطـخَ وٜخلق وعَفٙش عَرٙش ْا١ٓوٙش اٌي١قخً اعخىس قَحثظّخ رَإ٘ش وعخَٛس طٔخعي فٗ ا٘ـخى 

 ط١قق فكَٖ عخرَ لمل٠خٍحص ٘٘ظَ  ؿىٙعُ عمٕ قٙه حٌٞٔخٌٙش ْحلعيحلش ْحلىٔخْحس. 

 ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ عمٕ حلظللٓ  ٠قظٜلخى وعَفلٗ فلٗ حلٓقلض  وخ ًُكَ أع١َ ٟ٘ٓق ٟعف قيٍس ،خاَطًا

حللخلٗ ىْي اقَحٍ آظَحطٙـٙش ْحٟلش طقٓن عمٕ و٘خٍكش حلقيخط حلعلخن ْحلولخٙ ْحلىـظىلع حلىليٌٗ ولً 

 أؿ  حلظلٓ   ٌْقخ١ حل٠عف طؤطٗ اٌي١قخً وىخ ٘مٗ: 

 ٟعف وعيٙخص وئَٗ قٙىش حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش فٗ حل٠فش حلفَرٙش ْقيخط يِس.  .1

 ٟعف وعيٙخص حلزلغ ْحلظيَٓ٘ ْعين ا١٘  حللكٓوش حِٞظىخن حلكخفٗ لّىخ.  .2

ٟعف وعيٙخص حلزٍٙش حلظلظٙش لمٓٛٓ  لظكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص ْحٞطٜخ٠ص  ْوً ؿخٌذ عهَ فقليحي  .3

 حلٔٙخىس فٗ ٌِح حلىـخ . 

 ٟعف حٜىح  ح٠قظٜخىٖ حلفمٔيٍٙٗ  ْحٍطفخط وعي  حلزيخلش ْحلفقَ. .4

ٜخى حلفمٔيٍٙٗ ًْللك اٌي١قلخً ولً حلٔلٙخي ح٠كظ١للٗ حٞٓلظعىخٍٖ حلكٓلٌٓٙلخلٗ ٟعف فٗ رٍٙش ح٠قظ .5

 حلٌٖ ٘عُٙ٘ ح٠قظٜخى ٌِْح ُ٘فقي قيٍطُ عمٕ حلٔٙيَس عمٕ وٓحٍىَ. 

طلي٘خص فٗ وفخِٙىٙش طؤٛٙ  ىٍْ حلظٍىٙش فٗ ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ فٗ ظ  ٓٙخي ىْلش طعلٖٙ وَكملش  .6

 حٓظعىخٍ٘ش. 

مظلللٓ  الللٕ حقظٜللخى حلىعَفللش ٗللخٍ  فللٗ ٍٓللىّخ ْٛللٍعّخ قيخعللخص ٠ ٘ٓؿللي آللظَحطٙـش ْحٟلللش ل .7

 حلىـظىع حلىلمٗ. 

  ْك  وخ ًُكَ ٘ٔظيعٗ ولً حللكٓولش حلفمٔليٍٙٙش ا٘ل١  حِٞظىلخن رظلٓ٘ل  حٌٞفلخي حللكلٓوٗ ولً قيخعلخص طقلٓن

رخلظللؤػَٙ عمللٕ حلظٍىٙللش الللٕ قيخعللخص أهللَٔ طُٔللخِه فللٗ رٍللخ  حقظٜللخى ١ٍْللٗ فمٔلليٍٙٗ قللٖٓ ْفللق حلظٓٛللٙخص 

٘خٍ الّٙخ فٗ حلىزلغ حلؼخٌٗ  كخِٞظىخن رخلزلغ ْحلظيَٓ٘ ْحلقيخط حلظعمٙىٗ ْقيخط طكٍٓلٓؿٙلخ حلىعمٓولخص حلى

فٗ ١َي طُٔخِه فٗ آظؼىخٍ أرلخع حليمزش فٗ حلـخوعخص ْطٓظٙفّخ لويولش حلىـظىلع ْح٠ِظىلخن رزٍلخ  حلىعَفلش 

رللي أ٠٘للخً عمللٕ حللكٓوللش وللً ا٘لل١  قزلل  حلظلللٓ  ٌلللٓ طيزٙللق حقظٜللخى حلىعَفللش وللً أؿلل  حلظٍىٙللش  ٠ْ ٗللك ٠ 

حِٞظىخن لظٓفَٙ حلىعمٓوش كعخو  ٍثٙٔٗ فٗ رٍخ  حقظٜلخى وعَفلٗ "فىـظىلع حلىعمٓولخص" ْحلقلخثه عملٕ رٙخٌلخص 

 ْاكٜخثٙخص رخص حلٙٓن لُ طؤػَٙ كزَٙ عمٕ ٍٓه ٍْٛع ْطٍفٌٙ حلٔٙخٓخص حلعخوش.  

 ً ٌٗٓلك ليَف ٓلئح  لزللغ عهلَ  فلٗ ظل  حلظيلٍٓ ْأهَٙحً ْرٍخً  عمٕ قَحثظٗ ٜىرٙخص حقظٜخى حلىعَفش ٘يع

حلىعَفٗ حلعلخلىٗ ْحلٍىلٓ فلٗ حلىعمٓولخص ْحلظللٓ  ٌللٓ حقظٜلخى حلىعَفلش ْحلقلخثه عملٕ حلىعَفلش ْحلىعمٓولخص 

ْعمٕ طٍىٙش ٍأّ حلىخ  حلزَٖ٘ ٍْفي حٌٞٔخي رىّخٍحص ٍْفع ؤلظٓٔ قيٍحطلُ  ْفلٗ ظل  حلظَحؿلع حلىعَفلٗ 

  ْفللٗ ظلل  حلى٠للٗ قُلليوخً فللٗ ٍكللذ 2015لىعَفللش حلعَرللٗ حلعَرللٗ ِْللٓ وللخ ظّللَ فللٗ اكٜللخثٙش وئٗللَ ح

حلٔٙخٓخص حلظلٗ طُقليوّخ حلىئٓٔلخص كٜلٍيْي حلٍقلي ْحلزٍلك حلليْلٗ ْحلظلٗ أػزظلض ف٘لمّخ ٌظلَحً لفٙلخد حِٞظىلخن 

رخٌٞٔلللخي حلعَرلللٗ ٌْظلللَحً لفٙلللخد حلي٘ىقَح١ٙلللش ْحلىٓح١ٍلللش ٌْظلللَحً لٟٓلللظزيحى ْحلفٔلللخى حللللٌٖ ُ٘ٔلللٙيَ عملللٕ 

لٓلٍخ ٠قظٜخى حلىعَفش ْحلعٓلىلش )رخل٘لك  حلللخلٗ ىْي أي ٌقلٓن ربٌظلخؽ وعَفلش( عملٕ ككٓوخطٍخ  ِ  ٓٙئػَ ط
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طفٙللَ كٙللخي حلظللَحع ْحلىللٍْٓع ْحلّٓ٘للخص حل١ٍٓٙللش فللٗ ظلل  طَحؿللع حلللٓعٗ حلـىعللٗ  هٜٓٛللخً أٌٍللخ ٌعللٖٙ 

 طل٠ٓص اقمٙىٙش ْاٌّٙخٍ ىْ  ْط٘ك  أهَٔ ْٟعف فٗ حلظلٓ  حلي٘ىقَح١ٗ؟ 

 ادلٍؾمـــــبد
طٟٓللٙق لىئٗللَ قٙىللش حلظٍىٙللش حلز٘للَ٘ش فللٗ حل٠للفش حلفَرٙللش ْقيللخط يللِس  ْفللق حلىئٗللَحص  (:2ؿلليْ  ٍقلله )

حلللؼ١ع "حلعىللَ حلىظٓقللع عٍللي حللل٠ٓىس  حلظعمللٙه  ٌٜللٙذ حلفللَى وللً حلٍللخطؾ حلىلمللٗ حٞؿىللخلٗ": كٙللغ ٘عللَٝ 

ط حلـلليْ  حلظيللٍٓ حليفٙللف لزٙخٌللخص وئٗللَحص حلظٍىٙللش حلز٘للَ٘ش فللٗ حلقيخعللخص حلللؼ١ع  ْرلٙللغ ُ٘ظّللَ اٍطفللخ

ولً  ١113فٙف فٗ وعي  ٌىٓ حلىئَٗ ًْلك ٠٘عٍخ فلٗ وَطزلش حلليْ  حلىظٓٓليش فلٗ حلظَطٙلذ ْفلٗ حلىَكلِ 

  ٌِح ْٟ٘ٓق حلىئَٗ أي وعلي  اٍطفلخط حلظٍىٙلش حلز٘لَ٘ش هل١  0.32ىْلش ْرِ٘خىس ٍٓٓ٘ش رىعي   188أٛ  

ْلزٍلخي حلظلٗ طلظل   80عهَ عَ٘س أعٓحن ١فٙف ؿليحً وقخٌٍلش رخلليْ  حلىـلخٍْس كلخٍٜىي حلظلٗ طلظل  حلىَكلِ 

 عمٕ ؤظٓٔ حلعخله.   67حلىَكِ 

 

 

 

 

 

 (. رعٍٓحي: طقََ٘ حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش ليْلش فمٔيًٙ: حلعى  وً أؿ  حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش2015عً طقََ٘ ٛخىٍ لزٌَخوؾ حٜوه حلىظليس حٌٞىخثٗ. )

 14ٓلٍٓحص هل١   4رىقليحٍ : حلعىَ حلىظٓقع عٍلي حلل٠ٓىس: أٍطفلع حلعىلَ حلىظٓقلع عٍلي حلل٠ٓىس (1ٍٓه رٙخٌٗ )

علخن  18علخن  ْفلٗ لزٍلخي أٍطفلع رىقليحٍ  22عخن فٗ حل٠لفش حلفَرٙلش ْيلِس  رٍٙىلخ أٍطفلع فلٗ حٍٜىي رىقليحٍ 

 لٍفْ حٜعٓحن  ٌِْح وخ ُ٘ظَّ طؤهَ ٌىٓ حلىئَٗ وقخٌٍش رخليْ  حلىـخٍْس. 

 

 

 

 

 

 

 ْقيخط يِس (. حلعىَ حلىظٓقع عٍي حل٠ٓىس فٗ حل٠فش حلفَرٙش2016حلزٍك حليْلٗ. )
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: ؿلليْ  ُ٘ظّللَ حلفَْقللخص حلزٔللٙيش رللًٙ حللليْ  فللٗ ٌٔللذ حٞلظلللخي فللٗ حلظعمللٙه  كٙللغ ُ٘ظّللَ (3ؿلليْ  ٍقلله )

حلـيْ  أي حلقيخط حلٌٖ طظىِٙ رُ حل٠لفش حلفَرٙلش ْيلِس لله ُ٘قلين فَْقلخص كزٙلَس علً حلليْ  حلىـلخٍْس ْحلظلٗ 

ي ىْلش ٌخٗجش كؤٓظٌٓٙخ طظلٓ  ٌلٓ حقظٜلخى طعخٌٗ ٌفْ حلظَْ  ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش ْحلٔٙخٓٙش  رٍٙىخ ٌـ

 2010  ٌٔلذ حٞلظللخي فلٗ وَكملش قزل  حٞرظيحثٙلش علخن 1991حلىعَفش ْقي كٜمض عمٕ آظق١لّخ فلٗ حلعلخن 

  ْحلظعملٙه حلعلخلٗ للٍفْ حلعلخن أ٠٘لخً 100%  ْحلؼخٌٓ٘ش 98%  ْحلىَكمش حٜٓخٓٙش رٍفْ حلعخن ِٗ %90ِٗ 

لىئَٗ حلؼخٌٗ وً وئَٗحص حلظٍىٙش حلزَ٘٘ش حليحلش عمٕ وئَٗحص حقظٜلخى   ٌِْح ُ٘ظَّ حلظقٓقع فٗ ح%71ِٗ 

 حلىعَفش:  

 لزٍخي حٍٜىي فمٔيًٙ حلىٟٓٓط حلٍٔش

 %91 %34 %48 %ٌٔذ حٞلظلخي رخلىيٍٓش قز  حلىَكمش حٞرظيحثٙش  2013

 %113.5 %98 %95 %ٌٔذ حٞلظلخي رخلىيٍٓش حلىَكمش حٜٓخٓٙش  2013

 %75 %87.8 %82.3 خلىيٍٓش حلىَكمش حلؼخٌٓ٘ش %ٌٔذ حٞلظلخي ر 2013

 %48 %46 %45.6 ٌٔذ حٞلظلخي رخلىَكمش فٗ حلظعمٙه حلعخلٗ %  2013

 حلـيْ  وً اعيحى حلزخكغ آظٍخىحً عمٕ قخعيس رٙخٌخص رٌَخوؾ حٜوه حلىظليس حٌٞىخثٗ 

ٍلخطؾ حلىلملٗ رلخلمٓي حٜكىلَ ٟ٘ٓق حلَٓه حلزٙخٌٗ حلوخٙ رٍٜٙذ حلفلَى ولً اؿىلخلٗ حل (:2ٍٓه رٙخٌٗ ٍقه )

حل٠فش حلفَرٙش ْقيخط يِس  رٍٙىخ حلوي١ٓ حٜهَٔ طٟٓلق ٌٜلٙذ حلفلَى ولً اؿىلخلٗ حلٍلخطؾ حلىلملٗ لمليْ  

حلىـللخٍْس "ىْ  حل٘للَي حْٜٓلل٢"  ١ُْ٘كللظ ٍِللخ ٟللعف حلىئٗللَ فللٗ حل٠للفش حلفَرٙللش ْقيللخط يللِس وقخٌٍللش 

 رخليْ  حلىـخٍْس.

 

 

 

 

 

 

 فَى وً اؿىخلٗ حلٍخطؾ حلىلمٗ فٗ حل٠فش حلفَرٙش ْقيخط يِس ْىْ  حلَ٘ي ح٢ْٜٓ(. ٌٜٙذ حل2015حلزٍك حليْلٗ. ) 
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ُ٘ظّللَ حلـلليْ   أي وٓحٌُللش حلزلللغ ْحلظيللَٓ٘ فللٗ ؿىٙللع قيخعللخص حلزلللغ حلفمٔلليٍٙٗ  (:4حلـلليْ  ٍقلله )

"ؿخوعخص  ككٓوش  وـظىع ويٌٗ" طَحؿلع وٓحٌُلش حلزللغ ْحلظيلَٓ٘ هل١  حٜعلٓحن حٜهٙلَس وقخٌٍلش رخلليْ  

ٍْ ْقٙخٓخً رخلٍخطؾ حلقٓوٗ حٞؿىخلٗ ففلٗ حلللًٙ حللٌٖ طٍُفلق حللكٓولش حلفمٔليٍٙٙش عملٕ حلزللغ ْحلظيلَٓ٘ حلىـخ

  ْعمللٕ حلقيللخط 3.7%ْعمللٕ حلزٍٙللش حلظلظٙللش  27%  ْعمللٕ حٜوللً 1.4%ومٙللٓي ى٠ٍْ وللخ ٘عللخى   61.4

ٌٍلش رقيخعلخص   ٌِْح ٠٘عٍخ أوخن طلي٘خص عي٘يس وً ٟعف وٓحٌُلش حلزللغ ْحلظيلَٓ٘ وقخ1.9%ح٠قظٜخىٖ 

 أهَٔ أق  أِىٙش. 

 لٌث١اْ لٌٍٕح لٌث١اْ لٌٍٕح لٌّٛضٛع

 8715 2013 3790 2010 عيى حلعخومًٙ فٗ حلزلغ ْحلظيَٓ٘

 61.4 2013 35 2010 حٌٞفخي عمٕ حلزلغ ْحلظيَٓ٘ "ومٙٓي ى٠ٍْ أوَ٘كٗ"

 لفمٔيٍٙٗحلـيْ  وً اعيحى حلزخكغ آظٍخىحً عمٕ قخعيس رٙخٌخص حلـّخُ حلىَكِٖ لٟكٜخ  ح

ُ٘ظّللَ حلـلليْ  أىٌللخَ علليى ؤللظويوٗ حٌٜظٌَللض لملليْ  حلىـللخٍْس لفمٔلليًٙ  كٙللغ ْفللق  (:5حلـلليْ  ٍقلله )

اكظٔخد ٌٔزش ْطٍخٓذ عيى حلٔكخي طُظَّ حٞكٜخ حص أي ٌٔزش حٓظويحن حٌٜظٌَض ٠ ُحللض طليٌٓ وَحطلذ أقل  

فَرٙلش ْقيلخط يلِس ٠ ُحللض طليٌٓ وً ٌظَٙحطّخ وؼل  حٍٜىي ْلزٍلخي  كٙلغ أي اطخكلش حٌٜظٌَلض فلٗ حل٠لفش حل

رٔلزذ عللين اطخكللش ٌقٍٙلخص طٔللَ٘ع حٌٜظٌَللض فللٗ حلكىزٙلٓطَحص حلىلىٓلللش ْهلليوخص حلـٙل  حلؼخلللغ ْحلَحرللع فللٗ 

حلّٓحطف حلٌكٙش  وىخ ٘٘ك  عخثقخً أوخن ُ٘خىس اٌظ٘خٍ حٌٜظٌَض  كٌُٓ اكئ وئَٗحص قٙخّ حلـخِِ٘ش ٠قظٜلخى 

 وش حلفمٔيٍٙٙش عمٕ هيوخص حٌٞظٌَض. حلىعَفش  عيح عً ق٠ٙش عين ٓٙخىس حللكٓ

 

 

 

 

 

 2014عً طقََ٘ حلىعَفش ح٠قظٜخى٘ش حلعَرٗ. 

ُ٘ظَّ حلَٓه حلزٙخٌٗ حلظلخلٗ كـله طلؤػَ حٜىح  ح٠قظٜلخىٖ عملٕ ُ٘لخىس وعلي  حلزيخللش فلٗ  (:3ٍٓه رٙخٌٗ ٍقه )

كـه حل٠لف١ٓخص ولً    كٙغ طؤػَ أٍطفخط وعي  حلزيخلش وع طِح٘ي2014لفخ٘ش حلعخن  2009فمٔيًٙ وٌٍ حلعخن 

وللً أؿلل  حلعىلل  ْفللق ٌظللخن حللٓكىللش  2009قزلل  حلىئٓٔللخص حليْلٙللش عمللٕ حللكٓوللش حلفمٔلليٍٙٙش وٍللٌ حلعللخن 

 ْحلَقخد ًْلك فٗ ا١خٍ طلًٔٙ ؤظٓٔ حٜىح  ح٠قظٜخىٖ. 
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 2014عً طقََ٘ ٛخىٍ وً حلـّخُ حلىَكِٖ لٟكٜخ  حلفمٔيٍٙٗ  أىح  ح٠قظٜخى حلفمٔيٍٙٗ 

  (:5  4ٍٓه رٙخٌٗ ٍقه )

ُ٘ظَّ حلَٓىًٙ حلزٙخًٌٙٙ أىٌخَ أي قيخط طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص ْحٞطٜخ٠ص ْحٌٜظٌَض وً أٟلعف حلقيخعلخص 

ؤخِىش ْوً أٟعف حلقيخعخص و٘خٍكش لعيى حلعىخلش فلٗ حٌٜ٘ليش ح٠قظٜلخى٘ش فلٗ حلٍلخطؾ حلىلملٗ وٍلٌ حلعلخن 

لعلخن  ْولً ؿخٌلذ عهلَ ُ٘ظّلَ حلَٓله ولً حلٍلخطؾ ح 10  أي أي ٌٔزش حلىٔخِىش ٠ طٜ  %2014لفخ٘ش  2004

حلزٙللخٌٗ أي حلقيللخط ْكىللخ ًكللَص حليٍحٓللش ٠ ُح  ٠ ٘قللٓٔ عمللٕ قلليٍس طُىكٍللُ وللً حللللي وللً ٌٔللزش حلزيخلللش فللٗ 

فمٔيًٙ  ٌِْح وخ طلخْ  حليٍحٓش وً ه١  وخ ٍْى  اهظزخٍ وئَٗحص حلظلٓ  ٠قظٜلخى حلىعَفلش اٌي١قلخً ولً 

فلٗ حلظللٓ  ٌللٓ حقظٜلخى حلىعَفلش اٌي١قلخً ولً اعظزلخٍ ولخ ٍْى أٖ  كٓي حللكٓوش حلفمٔيٍٙٙش أ١مقض ٓٙخٓلظّخ

ؤخِىش قيخط طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص ُ٘ىكٍّخ وً حلظلٓ   ْفٗ ٌِح ح١ٞخٍ فبي حلظقََ٘ ْحلىعيٙخص فلٗ حلَٓله 

 حلزٙخٌٗ أىٌخَ طزًٙ أي ٌِح حلقيخط ٠ ُح  ٟعٙف. 
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 وَكِ ىٍحٓخص حلظٍىٙش فٗ ؿخوعش رَُٙ٘ض. 

(. حلظٍىٙش فٗ ظ  ح٠ٓظعىخٍ. ٍحن  . وَكلِ ىٍحٓلخص حلظٍىٙلش فلٗ ؿخوعلش 2013ٌخيخٍحؿخي  ٌٙؼٙخ. ) .33

   https://goo.gl/jNkYjQرَُٙ٘ض. طه حٞٓظَؿخط فٗ: 

(. حلظٍىٙش كؤىحس لم٠ٍخ : وٓحؿّلش ْحقلع حلّٙىٍلش فلٗ فمٔليًٙ. ٍْقلش رلؼٙلش قليوض 2011ٍِٙش  عىن. ) .34

فللٗ وللئطىَ حلظٍىٙللش فللٗ حٍٜٝ حلفمٔلليٍٙٙش حلىلظمللش: طللؤو١ص ٌقي٘للش فللٗ حلىىخٍٓللخص حللخلٙللش ْفللظق 

حلىـخ  أوخن حلظفكَٙ فٗ وٍخِؾ ري٘مش. وَكِ ىٍحٓخص حلظٍىٙلش فلٗ ؿخوعلش رَُٙ٘لض  ٍحن    فمٔليًٙ 

   https://goo.gl/jNkYjQخط فٗ: حٞٓظَؿ

https://goo.gl/jNkYjQ
https://goo.gl/jNkYjQ
https://goo.gl/jNkYjQ
https://goo.gl/jNkYjQ
https://goo.gl/cpRrQo
https://goo.gl/LIR3Ki
https://goo.gl/LIR3Ki
https://goo.gl/wlp1IR
https://goo.gl/wlp1IR
https://goo.gl/l1VSVX
https://goo.gl/l1VSVX
https://goo.gl/AbKM4g
https://goo.gl/AbKM4g
https://goo.gl/jNkYjQ
https://goo.gl/jNkYjQ


35 

 

(. طلله 2010-2008(. هيللش حٞٛلل١ف ْحلظٍىٙللش حلفمٔلليٍٙٙش )2008ُْحٍس حلظويلل٢ٙ حلفمٔلليٍٙٙش. ) .35

   https://goo.gl/DYBngIحٞٓظَؿخط وً: 

(. هيللش اٌّللخ  ح٠كللظ١  ْاقخوللش حليْلللش. طلله حٞٓللظَؿخط وللً: 2009ُْحٍس حلظويلل٢ٙ حلفمٔلليٍٙٙش. ) .36

https://goo.gl/5EQxWF   

(. هيللش رٍللخ  حليْلللش ْطـٔللٙي حلٔللٙخىس: هيللش حلظٍىٙللش حل١ٍٓٙللش 2014ُْحٍس حلظويلل٢ٙ حلفمٔلليٍٙٙش. ) .37

   https://goo.gl/Y9eR0g(. طه حٞٓظَؿخط وً: 2014-2016)

(. ٌخٛلللَ حلللليً٘: قيلللخط 2013ْكخللللش ْفلللخ "ْكخللللش حٌٜزلللخ  ْحلىعمٓولللخص حلفمٔللليٍٙٙش حلَٓلللىٙش". ) .38

طكٍٓلٓؿٙللللللخ حلىعمٓوللللللخص ٓللللللخِه فللللللٗ اٌعللللللخٕ ووظمللللللف حلقيخعللللللخص. طلللللله حٞٓللللللظَؿخط وللللللً: 

https://goo.gl/XywSam   

(. حللىلي   ٘ـظىلع رىـلخلْ 2015"ْكخللش حٌٜزلخ  ْحلىعمٓولخص حلفمٔليٍٙٙش حلَٓلىٙش". )ْكخلش ْفلخ  .39

   https://goo.gl/Zn8lqxأوٍخ  ٍْإٓخ  حلـخوعخص حلفمٔيٍٙٙش. طه حٞٓظَؿخط وً: 
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Abstract 

The concept of the overall development has become the firm foundations for measuring 

the progress of societies. The development has become an urgent and essential matter 

for all contemporary societies.Youthare the key element of development; they areitsfirst 

goal. The study aims to describe and analyze the latest Arab studies and researches that 

dealt with social work and development of loyalty and affiliation among youth. The 

researcher used the descriptive and analytical approach by analyzing the latest Arab 

studies and researches on loyalty and affiliation among young youth as a part of social 

work by analyzing the content of the Arab studies and researches during the period from 

2011 to 2016.The study founda range of social roles for social work in developing the 

loyalty and affiliation of the Arab youth. 
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1. The problem of study 

 The concept of the overall development has become the firm 

foundations for measuring the progress of societies. The development has 

become an urgent and essential matter for all contemporary societies. That is 

because of the important economic, political, cultural and social implications. 

 

Youth are the key element of development; they are its first goal. If they 

find proper care and appropriate plans to build them and they make a lot of 

effort, they will become at the forefront of the driving forces to achieve the 

objectives of development. This sector represents the creative forces and energies 

that a society needs for building it politically, socially and economically, 

especially in developing societies (Habib, et al., 2006, 207). 

 

Youth are an important segment in the communities in general and the 

Arab community in particular. They represent 1.2 billion people in the world, 

which is equal to one-sixth of the total world population (UN, 2014).They 

represent a population of 367.4 million people in the Arab world, representing 

young people aged 14-25 about 70% (the League of Arab States, 2015). 

 

The Arab community passes a phase of demographic transition 

characterized by a marked prosperity in the number of young people who are one 

of the most important business partners. They cause a lot of problems and most 

of the solutions are made towards them.Theylive a turning point that previous 

generations did not know in the framework of globalization and satellite channels 

and open skies (National Population Council, 2010, 4). 

 

Many of them suffer from the problem of weak sense of affiliation, 

whether this was towards their communities or their families. Youth feel 

alienated at home and not belonging. They do not feelunited into one entity and 

one body within their community. 
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These problems imposed on society to seek to confront and deal with them 

in a positive way to serve the nation and dignify the home. If these problems are 

not faced, they will adversely affect individuals in general and youth in 

particular. 

 

 The communities are considered one of the areas of professional 

practice of social work in which a social worker uses the knowledge, skills and 

values of the profession to achieve development objectives in the light of social, 

economic and political situation in line with the National Development Plan (Ali, 

2012, 3). 

 

 Social work seeks for social justice and fighting against all kinds of 

oppression and discrimination, and contributing to solving the problems of 

international and local character such as poverty, discrimination and wasting 

human rights and contributing to the community development activities and 

working with national organizations for the development of society and affirming 

the right of everyone to grow through the promotion of social integration and 

reinforcing the links between education, technology and the environment. 

2. Importance of the study 

Importance of the study comes from the importance of affiliation in itself as it is an 

issue of political, economic and security dimensions.The affiliation is one of the 

important needs that make a person feel the individual common ties between him and 

members of his community.This makeshim dedicate to the love for his homeland and 

sacrifice for it in addition tothe importance of youth in communities in general and the 

Arab communityin particular.They are the future of the nation and the basic element 

that contributes to the development of society. They represent about 70% of the total 

population. 
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3. Aims of the study 

The study aims mainly to describe and analyze the latest Arab studies and 

researches which focused on the relationships between the social work and the 

development of loyalty and affiliation among youth. 

4. Questions of the study 

1. How far are Arab studies and researches interested in the development of 

loyalty and affiliation among youth? 

2. What are the reasons of loyalty and affiliation weakness among Arab 

youth? 

3. What are the proposals and recommendations for the development of 

loyalty and affiliation among youth of the Arab community in the 

framework of social work? 

5. Terminology 

i. Loyalty and affiliation 

 Loyalty (in Arabic) is from loyal which means the loving, sidekick and obedient 

and also means victory and love (the Arabic Language Academy, 2004, 1058). 

 Loyalty, in its general sense, is the feelings of the individual with love and 

victory toward a particular topic (Sarhan, 2003, 41). 

 The affiliation is from (affiliate) and grow talk is to assign and transfer it to the 

face of reform and to affiliate means to belong to (the Arabic Language 

Academy, 2004, 636). 

 It is also known as "all social legacies inherited by the individual and led to link 

human with his homeland and social fabric and made him a social being with 

real value in his large home (Al-Khatib, 2010, 17). 

 Loyalty and affiliation are synonymous.Loyalty is an affirmation of affiliation 

and deepening the link with all symbolized by the home.Loyalty to the 

homeland is the intercourse between nationalism and citizenship together which 

the essence of affiliation is. 
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ii. Youth 

 Youth can be singular or plural. As a singular, its plural is youths. The word 

"youth" means young people. It also represents strength and Modernity (the 

Arabic Language Academy, 2004, 333). 

 The word "youth" can also mean young people in adolescence orindividuals 

between the two phases of puberty and maturity.The period in which the young 

stage ends is indefinite.Some have charged it to the age of thirty (Medicore, 

1975, 219). 

 Youth stage is the stage in which the individual begins to occupy the position in 

the social structure through which he does certain social roles which contribute 

to the building of society (Al- Sokkary, 2000, 60). 

6. Type of study 

 The current study belongs to descriptiveand analytical studies by analyzing the 

latest Arab studiesand researches on loyalty and affiliation to youth development in the 

framework of social work. 

7. Study Approach 

 According to the purpose of this study, the most appropriate approach used is 

the social survey to a sample of the latest Arab studies and researches on loyalty and 

affiliation to youth development in the framework of social work during the period from 

2001 to 2016. 

8. Previous studies 

11- Abaza (2011) aimed to reveal the relationship between strength of personalityand its 

four positive dimensions (flexibility - discipline - Commitment - Challenge), and both 

patriotic and national affiliation.The study confirmed that there are a variety of factors 

contributed to the rise in affiliation level. Thatcan be most importantly representedin 

living in a stable family and the high level of ambition of the students. They have future 

positive viewsand have confidence.Ultimately, the study underscores that the more 

strength of personality increases, the more the sense of affiliation will be. 
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 12- Omara (2011) aimed to determine the effectiveness of professional intervention 

using techniques of professional practice for a way to work with groups and the 

development of loyalty and affiliation among university students as a component of 

citizenship. This happens by developing the cognitive component associated with 

loyalty and affiliation among university students and the development of the emotional 

and behavioral components. 

 

13- Hamada (2011) aimed to put a proposed educational strategy to support the national 

affiliation among secondary school students in the light of the philosophy of education 

in Kuwait. The study has been applied on 1140 high school students. The study showed 

that high school students in Kuwait have much affiliation between the very high and 

high. This isdue to the large and important role of the family and the school in 

supportingaffiliation. It also revealed that no differences in the degree of affiliation 

among public and private school students, but the differences emerged between males 

and females in favor of females. 

 

14- Al-Kandari, et al. (2011) focused on revealing the collective and cultural differences 

among Kuwaiti youth in determining the behaviors of citizenship and affiliation. The 

study has been applied on the 621 young Kuwaitis (289 males and 232 females). The 

results of the study revealed that there is a positive statistical relationship between the 

values of affiliation and the values of common citizenship and all their multiple 

dimensions.The study also revealed thatthere is a significant positive relationship 

between the values of affiliation and the educationaland economic levels. 

 

15- Abu Rokba (2012) aimed to determine the relationship between the political and 

national upbringing and affiliation among Palestinian university students in Gaza. The 

results of the study revealed that the level of socio-political upbringing among the study 

sample of university students in Gaza is good.The family in upbringing comes the 

highest political level, followed by the party, then comes the media, followed by 

religious institutions and finally comes the university and comrades. The study also 

confirmed that there is a statistically significant relationship between the national 

affiliation and political upbringing. 
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16- Al- Shamany and Saad (2012) seek to determine the role of Taibah University in 

Madinah in the treatment of affiliation issues among students in light of the challenges 

of the 21
st
 century. The study confirmed the weakness of courses to emphasize feelings 

of loyalty among students, despite their contents, which confirmedthe Saudi and Islamic 

identity. The study recommendedthe importanceto develop courses and activities so that 

they are more effective and attractive and they do not rely on memorization and 

dictation with interest in sports activities. 

 

17- Al-Hawas (2012) aimed to identify the level of life quality of and behavior of 

affiliation and the relationship between them among King Faisal University male and 

female students. The study concluded that there is a strong positive relationship between 

the quality of life level and between the levels of the behavior of affiliation. This means 

that the more an individual feels the quality of his life in his community, his family, or 

university, the more sense of affiliation increases to the community in which he lives 

and find ways of comfort,satisfaction and happiness. 

 

18- Otaibi (2012) seeks to determine the role of the educational process in developing 

the national affiliation from the viewpoint of high school students in Saudi Arabia. The 

study concluded that there is an important role for schools in developing the sense of 

affiliation among its students with the recommendation of the need to review the school 

curriculum and activities associated with the development of values in general and 

affiliation in particularamong school students. 

 

19- Abul-Ghanam, (2013) aimed at identifying the role played by the media in 

strengthening the national loyalty and affiliation implementing it on the students the 

University of Jordan. The study concluded that the media play many roles in the 

consolidation and development of the values of citizenship. 

 

20- Sulaiman (2014) aimed to demonstrate the role of the family in deepening loyalty 

and affiliation among young people and show how to activate thatrole.The study 

concluded that the family could develop citizenship among sons through developing 

faithful,dogmatic, social healthy, psychological and recreational sides. 
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21- Alkhozai and Shamayleh (2014) aimed to measure the level of citizenship and 

affiliation among workers in the Jordanian institutions. The study found out that high 

monthly income and level of education have a major role in increasing the proportion of 

affiliation. 

 

22- Aqeel and Hiari (2014) aimed to identify the role of the Jordanian universities to 

strengthen the values of citizenship from the perspective of faculty members. The study 

results showed that the most prominent values of citizenship, which seeks universities to 

consolidate, are loyalty and affiliation to the homeland, patriotism and concern for its 

security and stability. 

 

23- Ismail (2014) aimed to identify the order and the degree of national affiliation and 

their relationship with the social media. The study also searched the effect of some of 

the demographic variables. It identified the rate, number of hours, and places to use 

social networks. The study was conducted on the 137 teachers.The study found out that 

the total score of the national affiliation of teachers was intermediate. 

 

24- Arja and Abdullah (2015) aimed to identify the relationshipbetween psychological 

security andaffiliation among national security forces in Bethlehem.It is assumed that 

the psychological security affects the degree of affiliation.The study was applied on 113 

members of the Palestinian security forces.The study showed that there was no 

significant correlation between psychological security and national affiliation. 

 

25- Sarhani (2016) aimed to reveal the role of Saudi universities in facing cultural 

challenges facing students in order to promote national affiliation among them. The 

study concluded that the role of Saudi universities is medium. It recommended the 

adoption of an educational strategy to activate the role of universities. 

 

26- Shu'aybi (2016) aimed to determine the factors affecting the promotion of affiliation 

values among female students and the role of social workers. The study concluded that 

the most important factors are to instill proper Islamic values and inform them of the 

laws and regulations prevailing in the community to encourage them to participate in 

community development projects and make them believe in the importance of self-help. 
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9. Results of the study 

1- The results of the study show that there is a great interest from many Arab countries in 

the issue of belonging and the role of social work in their development especially 

Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait and Palestine. This may be due to the spread of 

social work in these countries for a long time, but these results reflect the importance 

of directing all Arab countries to be interested in the role of social worker in 

developingaffiliation among youth. 

2- The main reasons for the weakness of loyalty and affiliation among youth can be 

determined as follows: 

a) Reasons connected with youth themselves (poor self-confidence, lack of sense of 

responsibility, the weakness of religious restraint, not wanting to participate in 

volunteer activities, lack of ambition, negative outlook for the future, weak 

participation in student activities in schools and universities, low levels of 

education, low income, not feeling psychological security) 

b) Reasons connected with the families (differences within the family, not 

encouraging families to share their children in political life, the absence of 

guidance within the family, methods of erroneous education within the family, the 

low standard of living for families, the lack of coordination between the family 

and the school's role, the low cultural level of the families) 

c) Reasons connected with the community (widespread of unemployment and lack 

of job opportunities, poor courses in schools, poor resources in the community, 

the weakness of the media and the lack of experts, corruption within the 

community, the lack of equal opportunities, exclusion and marginalization within 

the community, poor school activities and low outlook by the school 

administration and teachers, the weakness of democratic practice in the 

universities, the small number of social workers in youth centers and the lack of 

possibilities and resources). 
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The role of social work in the loyalty and affiliation development among the Arab 

youth: 

 (A)- Social-work roles with youth: - 

1. Educating youth with activities offered by schools and universities to help them 

participate. 

2. Development of religious values in young people and giving them positive values 

and customs and urging them to abide by them. 

3. Uphold the principle of citizenship in young people and develop their political 

awareness and uphold the principle of public interest. 

4. Visiting and making trips for young people of different sights and linking them to 

increase their affiliation to the community. 

5. Telling youth about institutions in society and the works they provide and how to 

use them. 

6. Amendment negative behaviors among young people and work to correct ideas and 

misconceptions they have through meetings and discussions among them, and among 

them and the officials of the society. 

7. Helping young people to organize their time and investment to the possible 

maximum degree. 

8. Helpingyoung people understand themselves and discover their abilities and 

potentials. 

9. Supporting youth participation in civil society institutions in order to invest their 

energies and work to connect them to society and fill their leisure time. 

10. Teaching young people how to deal with the problems they face and solve them. 

 (B)- Social work roles with families: - 

1. Holding lectures and seminars for families to make them aware of the importance of 

belonging and importance to impart to their children. 

2. Linking families to institutions that they need to benefit from them. 

3. Directing families to the need to follow up their children and talk to them constantly 

and discussing in all the affairs of their lives in an atmosphere of love and tranquility. 

4. Teaching families sound methods of socialization and methods of modern 

education. 
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5. The development of political awareness among families and guiding them to 

support their children to participate in both social and political activities 

6. Working to raise the social, cultural, political and economic level of families. 

 (C) Social work roles with the community: - 

1. Holding Seminars and lectures in schools and universities where scientists from 

different fields (religious, social, psychological, legal) give lectures to correct 

misconceptions and disseminating political and social awareness. 

2. Supporting religious institutions and helping them to modify their religious 

discourse in order to commensurate with the nature of young people and their 

personality. 

3. Supporting activities in schools and universities and working to involve the students 

and finding relationships totie students together and tie between them and the faculty 

members and university and school administrations to bring the views. 

4. Serving on amending the curriculum in terms of emphasizing the values of 

citizenship. 

5. Diversity in teaching methods in schools and universities and not relying solely on 

rote. 

6. Contributing to the development of specific rules and declaring the employments at 

various levels of the state. 

7. Development of youth centers and qualifyingstaff supervisors and activating the 

social worker's role. 

8. Working to strengthen and establish small and micro enterprises and modifying 

society's ideas for these projects. 

9. Supporting civil society organizations and directing them to disseminate the culture 

of belonging and encourage youth participation in their activities. 

10. Guiding the media to adopt a purposeful public media project for the development 

of belonging and loyalty to the community. 

11. Linking universities, schools and the environment and setting camps to serve the 

community and the young people to participate. 

12. Helping universities and schools to carry out social, educational and cultural 

functions 
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13. Qualifying teachers and faculty members in universities and schools to deal more 

favorably with students and give a positive model for the love of home and sacrifice 

for it. 

14. Activating the control system to eliminate corruption. 
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 ١ـــــ ايدزاضـــَطتدً

 ٙش ْحلٔٙخٓٙش ِيفض حليٍحٓش حلٕ طٔم٢ٙ حل٠ٓ  عمٗ ظخَِس حٞع١ن حلـي٘ي فٗ ظ  طِح٘ي أِىٙظُ ح٠ؿظىخع

ً ْىْلٙخً  طٍخْ  ظخَِس حٞع١ن حلـي٘ي فٗ كق  حليٍحٓخص حٞع١وٙش أٛزلض ول  اِظىخن  ْحلؼقخفٙش ولمٙخ

ْؿي  كزَٙ فٗ حْٜٓخ١ حلىٍّٙش    حلٓقٓ  عمٕ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش فٗ طلقٙق حلظٍىٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  

 كَىفخي.   

 حلظخَِس وٟٓٓط حليٍحٓش   أوخ فٗ ؿىع حلىعمٓوخص  أٓظوين حليٍحٓش حلىٍّؾ حلٓٛفٗ حلظلمٙمٕ فٗ طٓٛٙف

 ْحلزٙخٌخص فقي أٓظوين حلىقخرمش ْحلى١كظش حلعمىٙش.

 ذٛصٍد لٌكنلٌح ئٌٝ ٔرائط ِّٙح أتهو٘ا :

   ٍأي ح٠ع١ن حلـي٘ي وً حلٓٓخث  حلىّىش فٗ طلقٙق حلعىمٙش حلظٍىٓ٘ش هخٛش فٗ حلىيي   طِح٘ي عيى ُْح

ع١وٙش ّ٘ٔ  طقٙٙه حلَٓخلش ح٠ع١وٙش ر٘ك  أَٓط   ٍيه فخعمٙش حلٓٓخث٢ حلىٓقع حٞلكظٌَْٕ لمىئٓٔش ح٠

حلـي٘يس فٗ طٓٛٙ  و٠خوًٙ حلظٍىٙش لمىظمقٕ ا٠ أي ح٠ع١ن حلظقمٙئ وخُح  وئػَحً   حٜوٙش ْٟعف حلزٍٙش 

 حلظلظٙش فٗ وـخ  حلظكٍمٓؿٙش طلٓ  ىْي ْٛٓ  ٍٓخلش حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش لكخفخص قيخعخص حلىـظىع.

 ٛٓحليٍحٓش ر٠ٍَْس قٙخن ككٓوش ٠ْ٘ش ٗىخ  كَىفخي ريعه حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش    طٓفَٙ هيوخص ط ٕ

 ح٠ٌظٌَض لكخفش ولمٙخص حل٠ٓ٘ش   حلقٙخن رخلىِ٘ي وً حلزلٓع كٓ  ح٠ع١ن حلـي٘ي ْحلظٍىٙش.
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Abstract 

 

 The study aimed to highlight the new media phenomenon under increase it 

as social, political and cultural local and international importance, eating 

the new media phenomenon in the media studies field has become the 

focus of great controversy in professional circles, stand on the media 

organization in achieving development in North Kurdofan State. 

 The study used descriptive and analytical approach in the characterization 

of the phenomenon under study, but in the collection of information and 

data has been used interview and scientific observation. 

 The study found significant results including: 

 The new media of the important means to achieve, especially in cites   , A 

large number of the organization's website media visitors easy message 

media evaluated faster, despite the new media effectiveness in the delivery 

of the contents of the development of the recipient, but the media's 

traditional still influential, illiteracy and poor infrastructure in the area 

technological prevent the arrival of a message to the media organization 

rewarded sectors of society. 

 The study recommends the need for the state of North Kurdofan 

government media organization support, to provide online services to all 

state localities, do more research on new media development. 
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 خـــــــــــِمذِ

 َٙس فٗ ط٘كٙ  حلَأٔ حلعخن ٌلٓ ووظمف أٛزق حٞع١ن حٞلكظٌَْٗ ولٍٓ حللٙخس حلىعخَٛس لُ أِىُٙ كز

حلق٠خ٘خ   كه أي ؤظويوٓ ح٠ٌظٌَض فٗ حلعخله فٗ طِح٘ي ؤظىَ فٗ ظ  ػٍٓس ح٠ٌفٓوٙي٘خ ْحلظٗ طظـٔي فٗ 

 حليوؾ رًٙ ْٓخث  حٞع١ن حلـي٘يس  ْحلظقمٙي٘ش.

 ْْ ٍظخثف ْٓخث  ْعمٕ حلَيه وً حلظيٍٓ حلٌٖ ّٗيطُ طكٍٓلٓؿٙخ حٞع١ن حلـي٘ي ا٠ أٌّخ له طمفٗ أىْح

ح٠طٜخ  حلظقمٙي٘ش ْلكً ١ٍٓطّخ ر  يَٙطّخ ر٘ك  ٟوه  ْأىص الٕ حٌيوخؽ ْٓخث  حٞع١ن حلىوظمفش ْحلظٗ 

 كخٌض فٗ حلىخٟٗ ْٓخث  ؤظقمش.

 أ١ُٖٝ ٚأٖداف ايدزاض١ : 

 ، ِٓ أّ٘ٙا:ىٍحٓش ظخَِس حٞع١ن حلىعخَٛ طَؿع لعيى وً ح٠عظزخٍحص

 :ًن حلـي٘ي فٗ حلٓقض حلَحًِ اً طٍخوض أِىٙظُ ْطؤػَٙحطُ فٗ حلٓحقع حِٜىٙش حلظٗ ٘كظٔزّخ حٞع١ أ٨ٚ

  ح٠ؿظىخعٗ ْحلٔٙخٓٗ ْحلؼقخفٗ ولمٙخً ْىْلٙخً.

 :طٍخْ  ظخَِس حٞع١ن حلىعخَٛ فٗ كق  حليٍحٓخص حٞع١وٙش أٛزلض ول  اِظىخن ْؿي   شا١ًٔا

  كزَٙ فٗ حْٜٓخ١ حلىٍّٙش.

 :ح٠ع١وٙش فٗ ٠ْ٘ش ٗىخ  كَىفخي كزي٘  لىخ ٘عَ  ٍ٘ظَ حلكؼَٙ وً حلىّظىًٙ لمىئٓٔش  شاٌصًا

 رخ٠ع١ن حلظقمٙئ لٌلك فبي حلٓقٓ  عمٕ طمك حلظـَرش وً حِٜىٙش رىكخي.

 َػه١ً ايدزاض١ :

  طٓحؿُ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي طلي٘خص وٍّٙش كزَٙس فٗ ٓزٙ  طٓٛٙ  حلَٓخلش ح٠ع١وٙش

ظ  وليْى٘ش ٌيخي طفيٙش حل٘زكش لكخفش حلقيخعخص رخل٠ٓ٘ش ُْ٘خىس لمىظمقًٙ هخٛش حلَٔعش   حلٜيي فٗ 

 ٌٔزش حٜوٙش حلظقٍٙش. 

 أض١ً٦ ايدزاض١ : 

  ٕٔٙلٌّإٌٍح ل٨ػ١ِ٩ح لاقنج ػٍٟ ذٛص١ً لٌهٌاٌح ٌٍّرٍم١ٓ ٘ـخْد حليٍحٓش عمٗ حلٔئح  حلَث ً٘  :

 تشىً أوصه ١ِٕٙح  .

 املٓٗر ٚأدٚات مجع ايبٝاْات:

 لىٍّؾ حلٓٛفٕ حلظلمٙمٕ ْفٗ ؿىع حلىعمٓوخص حعظىي حليٍحٓش عمٕ حلى١كظش حلعمىٙش حعظىيص حليٍحٓش عمٕ ح

 حلىزخَٗس ْحلىقخرمش .
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 سدٚد ايدزاض١ ايصَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ :

 حلٔٓىحي ه١  َّٗ ى٘ٔىزَ وً  -أؿَ٘ض حليٍحٓش حلىٙيحٌٙش عمٕ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي

زخكغ لمفظَس حلِوخٌٙش ْحلىكخٌٙش أي ٠ْ٘ش ٗىخ  كَىفخي ٍفعض ٗعخٍ ن   ْلع  ٓزذ أهظٙخٍ حل2017حلعخن 

١َ٘ق( ْوعظه حلزلٓع ًحص حلٜمش رخ٠ع١ن حلظٍىٖٓ كخٌض طظٍخْ   –ؤظ٘فٕ  -ويٍٓش -ٌفَٙ حلظٍىٙش )وٓ٘ش

ح٠ع١ن حلظقمٙئ ْرخلظخلٕ رخل٠ٍَْس طٍخْ  حلٓٓٙمش )حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش( وً وٍظٍٓ ووظمف طظٓحكذ وع 

 حلظكٍمٓؿٙش حللي٘ؼش. حليفَس

 االػالَ اجلذ٠ذ دالالد ادلفَٙٛ :  –احملٛس األٚي 

   وً حلٜعٓرش رىكخي حٞلىخن رظعَ٘ف وٓكي ل١ع١ن حلـي٘ي ٠ٌُ ٘ىَ رىَكمش حٌظقخلٙش وً كٙغ حلٓٓخث

ْحلظيزٙقخص ْحلوٜخثٚ حلظٗ له طظزمٍٓ ر٘ك  ْحٟق  فّٗ وخ ُحلض فٗ كخلش طيٍٓ َٓ٘ع  ْوخ ٘زيْ حلٙٓن 

ً فٗ حلٙٓن حلظخلٗ   فزٍٙىخ َ٘ٔ فَ٘ق وً حلزخكؼًٙ أي ح٠ع١ن حلـي٘ي ِٓ رىؼخرش حلزي٘  ؿي٘ يحً ٜ٘زق قي٘ىخ

 .ن(2012ل١ع١ن حلظقمٙئ  َ٘حَ  عهَْي رخٌُ طيٍٓح  ١زٙعٗ  لٍظََٙ حلظقمٙئ )كٌٔٓش  

وً رٍّٙخ  حلقيٍس عمٕ  فخ٠ع١ن حلزي٘  لْٙ حع١وخً ؤظليػخً   ر  ِٓ حع١ن ٘ظىِٙ رـىمش وً حلوٜخثٚ حلظٕ

 ( .267  2009ٙحلظكٙف وع ْٓخث  ح٠طٜخ  حلىظيٍٓس ْطـخُْ حلَقخرش ْحلىٌَْش )دمحم   

 تعسٜؿات اإلعالّ ادتدٜد اير٣ عسؾ٘ قاَٛع

)حلظكٍٓلٓؿٙخ حلَقىٙش( رخٌُ ٌظخؽ لؼىَس حٌيوخؽ حلكىزٙٓطَ ْحل٘زخص ْحلٓٓخث٢ حلىظعيىس   ْرخلظخلٗ طعظىي عمٕ 

ٗ اٌظخؽ ْطوًِ٘ ْطُٓ٘ع حلىعمٓوخص  رؤٓمٓد وَٙٔ ْطكمفش أق  حللخٓذ حٚلٗ ف
(1)
. 
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ط وٓحقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ فٍّخ  وٓقع حلفٙٔزٓ   ْحلظٓ٘ظَ  ْحلمٍٙكي اي  ْح٠ٌٔظفَحن  ْحلٙٓطٙٓد   ّٓ طظٍ

ط حلىٓحىّ حلظٗ طعَٝ عمٕ ٌَِ حلىٓحقع  ْفٙىخ  ّٓ ) أٌظَ www.mawdoo4.com). ٌِْح أىّٔ الٕ طٍ

 حلىٓقع.

 ٛى:ـــايؿٝطب

    ٘عظزَ وٓقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ حَّٜٗ عمٕ ح١١ٞي ْحٜكؼَ حٓظعىخ٠ً وً قز  وَطخىٖ وؼ  ٌَِ حلىٓحقع

كٙغ ٘ظٙق ٌِح حلىٓقع طٍخق  حٜفكخٍ رخلعي٘ي وً حلٓٓخث   حلىكظٓرش  ْحلىَثٙش  ْحلىٔىٓعش  رخٟٞخفش الٕ 

 حلَٓخث   عيح عً اوكخٌٙش حلكظخرش عمٕ حللخث٢  ْطلي٘ي حلىٓحقع طٓفََٙ ٞوكخٌٙش حلىلخىػش حلفٍٓ٘ش ْآٍخ 

 س:ـــــايتٜٛت

   ٘لظ  حلظٓ٘ظَ وكخٌش كزَٙس رًٙ وٓحقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ حلىوظمفش  ِْٓ ٘ظقخ١ع الٕ كي رعٙي وع وٓقع

غ ٘ىكً حلفٙٔزٓ   ْ٘ىظخُ حلظٓ٘ظَ رظٓفََٙ لمويوش حلىعَْفش رخٓه هيوش حلظيًْ٘ حلىٜفَ )حلظفَ٘ي(  كٙ

 (.65  2014كظخرش طفَ٘يس ٌَِْ٘خ )حرٓ حلٍَٜ  

 ٛب:ــايٝٛتٝ

   رظٍخق  وقخ١ع حلفٙي٘ٓ  اً ربوكخي ك  ٗوٚ أي ٘فظق كٔخرخً عمٕ ٌِح ّٚ ِٓ ْحكي وً أِّه حلىٓحقع حلظٗ طوظ

حلىٓقع ٍَ٘٘ وً ه١لُ وقخ١ع حلفٙي٘ٓ حلظٗ َ٘٘يِخ ْحلظٗ َ٘يذ رّخ  ْ٘ىكً ٍفع حلفٙيِ٘ٓخص ريٍؿخص 

ووظمفش  ْقي ٓخِه حلٙٓطٙٓد فٗ طٓفَٙ وظعش حلَفخِٙش ْحلظعمه رًٙ حلٍخّ فٗ حٚي ٌفُٔ  ِْٓ وً ْٟٓف 

أكؼَ حلىٓحقع حٍطٙخىحً كٙغ ٘ٓفَ عيىحً كزَٙحً وً حلفٙيِ٘ٓخص ْر٘ك  كزَٙ ؿيحً  فّٓ وٍٜش وٍخٓزش لمـىٙع)حرٓ 

 (.66  2014حلٍَٜ  

  ٘ي وً حٜفَحى حلًٌ٘ ٘عظىيْي فٗ أعىخلّه عمُٙ  عيح كىخ أي حلٙٓطٙٓد ٛخٍ وٜيٍحً وً وٜخىٍ حليه  لمعي

عً كٌُٓ ١فٕ عمٕ حلظمفخُ  ْكّ  ولمُّ عٍي حلعي٘ي وً حلىٔظويوًٙ  فىعظه وخ ٘عَٝ عمٕ حلظمفخُ ٘ظه 

طلىٙمُ عمٕ حلٙٓطٙٓد وزخَٗس
(1)
 . 

 ايًٝٓهد إٕ: 

 ْ  رظ٘خٍ  حلَٔٙ حلٌحطّٙش  ْحلٓظخثف حل٘خيَس فٗ عخله حٜعىخ ّٚ حلٓظخثف  ْقي ْفَّ ٌِح ِٓ وٓقع ووظ

حلىٓقع فَٙ عى  كزَٙس ِْخّوش لمعي٘ي وً حٜٗوخٙ  كىخ حٓظيخط ٍر٢ حلٍخّ وع رع٠ّه حلزعٞ ريَ٘قش 

 ( .66  2014وؼمٕ ْؿٙيس )حرٓ حلٍَٜ  

 خؿا٥ـ االعالّ ادتدٜد :

   ْٗطـخُْ ٘ىكغ حلفَى ٓخعخص ١ٓ٘مش وع حللخٓذ حل٘وٜٗ رعٙيحً عً ح٠طٜخ  رخٚهًَ٘ فٗ حلٓحقع حللقٙق

قٙٓى حلظقمٙي٘ش حلىزخَٗس ْح٠طٜخ  رخٚهًَ٘ وً ه١  رَحوؾ حللخٓٓد أْ حل٘زكخص فٗ ح١خٍ ْحقع ِْىٗ أْ 
                                                           

1
 (| المولع نفسه . 
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حفظَحٟٗ َ٘ٓه أ١َح  ح٠طٜخ   كٙغ ٠ ٘ظه ح٠طٜخ  ْؿّخً لٓؿُ  ْلكً وً ه١  حلىلخىػخص ْحللٓحٍحص 

ص هخٛش ٓٓٔ وخ ٘فَُٟ ٌِح ْحلزَ٘ي ح٠لكظٌَْٗ  ْوع عهًَ٘ ٘عَ  رع٠ّه حلزعٞ ٠ْ طـىعّه ٓىخ

 ن(.2012حلٓحقع ْكخؿخطُ)كٌٔٓش  

  ّٓٓلش ح٠طٜخ  رخلىٓحقع ح٠هزخٍ٘ش ْفٍٓ٘ش حٞع١ن  كٙغ طظٓحفَ ح٠ٚ  وً حلىٓحقع حٞع١وٙش حلظٗ طقين

 حلٓظٙفش ح٠هزخٍ٘ش  ْطٍَ٘ حلٓقخثع ْحٜكيحع حلظٗ طظه فٗ رقخط كؼَٙس وً حلعخله فٗ للظش ْقٓعّخ.

 قٙخن رخلظعزجش ْطؤ٘ٙي حٜفكخٍ حلظٗ طٍخىٖ رّخ  ْوٍخ٠ِش يَِٙخ وً حٜفكخٍ حلظٕ طّٔه فٗ طكًٓ٘ حلقيٍس عمٕ حل

حلَأٖ حلعخن حٜقمٙىٗ أْ حلعخلىٗ ٌلٓ حلىٓحقف ْحلق٠خ٘خ ْحٜفَحى فٗ ْقض وعًٙ  ٘ظكٓي وً فجخص 

مٍخ ٌيمق عمٕ ٌَِ حلىٔظويوًٙ ل٘زكش ح٠ٌظٌَض ْرٜفش هخٛش حلىٓحقع حٞع١وٙش  حلىٍظَ٘س فّٙخ  وىخ ٘ـع

حلظٗ طعى  رىعِ  عً ك  حلٍظه ْحٜٗكخ  حلظٍظٙىٙش حلىظخكش فٗ ” حلىٓحقع حلَقىٙش حلظعزٓ٘ش“حلىٓحقع 

 ن(.2012حلىـظىعخص ْرخلظخلٗ طّٔه فٗ طٍىٙش حلى٘خٍكش حلي٘ىقَح١ٙش)كٌٔٓش  

  حلٔمزٗ فٗ طلقٙق يٙخد حلىٜخىٍ ْطلَٖ حلىٜيحقٙش طّٔه فٗ طيعٙه ْظٙفش حليعخ٘ش حلظٗ طّٔه فٗ ؿخٌزّخ

 حلفِْ حلؼقخفٗ ْحلّٙىٍش حلؼقخفٙش ْحلظزعٙش حلؼقخفٙش.

  ٗطقي٘ه حلىعمٓوخص حلىظعيىس ْحلىظٍٓعش حلظٗ طظىِٙ رخل٠وخوش ر٘ك  يَٙ ؤزٓي  ٌظٙـش حلوٜخثٚ حلظ

 طىِٙص رّخ طكٍٓلٓؿٙخ ح٠طٜخ  ْحلىعمٓوخص  ْأِىّخ ٓعش حلظوًِ٘ ّْٓٓلش ح٠طخكش.

 ضًبٝات اإلعالّ ادتدٜد:

 ٛ.عٓرش حلٓػٓي ْحلظلقق وً وٜيحقٙش  حلعي٘ي وً حلزٙخٌخص ْحلىعمٓوخص حلظٗ طلّٓ٘خ رعٞ حلىٓحقع 

 .ٛعٓرش حلٔٙيَس عمٕ ٌَ٘ حلعٍف ْحلظيَ  ْح٠ٍِخد 

 .حٌظّخ  كقٓي حلٍَ٘ ْحلىمكٙش حلفَى٘ش 

 َّٙ٘حٍطكخد حلـَحثه ح٠لكظٌَْٙش رخٓظويحن حلظقٍٙخص حللي٘ؼش كخلقٍَٛش ْح٠كظٙخ  ْحلٍٜذ ْحلظ. 

 احملٛس اٌضبٔٝ فىشح ادلإعغخ االػال١ِخ ٚحتذ٠برٗ ادلبصٍخ

  ن طزٍٗ  فكَس 2013رعي طٓلٗ و٠ٌٓخ  حكىي ِخٍْي وقخلٙي حللكه ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي فٗ ٘ٓلٙٓ وً حلعخن

وَْ٘ط حل٠ٍّش ٍكِ عمٕ حِه عٍخَٛ ٌـخف حلٍفَٙ  كٙغ قخن رخؿَح  ىٍحٓش ؤظف٠ٙش  لوخ١ٍش ح٠ع١ن 

ٕ أي وَْ٘ط حلٍفَٙ ٘ظيمذ ٍإ٘ش حع١وٙش  كظٕ ٘ظيمع  ح٠ع١ن  ريٍَْ فٗ رغ ٍٓخلش رخل٠ٓ٘ش طٓٛ  ال

 –طٓ٘ظَ  –حل٠ٍّش وً ه١  حليوؾ رًٙ ح٠ع١ن حلظقمٙئ )حًحعش ْطمفِ٘ٓي( ْح٠ع١ن حلـي٘ي )حلفْٙ رٓ  

 ن.2014حلٓحطٔخد (   فخٛيٍ ْحلٕ ٗىخ  كَىفخي قَحٍحً رخٌ٘خ  حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش فٗ حلعخن 

  ٌٗقيش حٌي١ي حلىَْ٘ط فٗ ريح٘ظُ حعظىي عمٕ هَ٘ـٗ ح٠ع١ن حلًٌ٘ طه طعٍّٙٙه فٗ حلويوش حلىيٌٙش ف

ن( ْطه طيٍ٘زّه فٗ ىٍْحص ىحهمٙش ْهخٍؿٙش لىيس عخن لىٓحكزش أكيع حلظيٍٓحص 2013 -2005ح٠عٓحن ) 

 حلىظٜخٍعش فٗ كق  ح٠ع١ن .
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    ٗطفيٙش فعخلٙخص حليٍْس حلىيٍٓٙش حلوخوْ عَ٘ ْكخٌض أْ  طـَرش لفكَس وَْ٘ط حل٠ٍّش طَكِص عم

 ( وليش اًحعٙش ْطمفٌِ٘ٓٙش.8( ٛلفٙخً ْ)150حلظٕ حقٙىض )رىيٍ٘ش حٜرٙٞ( كخَٟس حل٠ٓ٘ش   ٟه كٓحلٗ)

 

 حلىٜيٍ : ٛفلش حلفَس كَىفخي عمٕ حلفٙٔزٓ                              

 أٖداف املؤضط١ االعال١َٝ :

ش أكيٖ حلٓٓخث٢ ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي حلظٕ طّي  الٕ ٍفع قيٍحص طعظزَ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙ --

حلكٓحىٍ حٞع١وٙش ْحلظعخو  وع ح٠ع١ن كٍٜخعش ٍْٓخلش لظلقٙق حلظٍىٙش حل٘خومش( ٌَِْ٘خ عمٕ حلىٔظٓٔ 

حلىلمٕ ْحلعخلىٗ عزَ وٓقع )أٟٓح  حلفَس   حلىَكِ ح٠ع١وٗ ( عمٕ ٗزكخص حلظٓحٛ  حٞؿظىخعٕ 

 خد ) عوٍُ عزيحلَكىً   وقخرمش رلؼٙش(.ْحلٓحطٔ

ْرعي ٌـخف قٔه  ح٠ع١ن ح٠لكظٌَْٗ فٗ طٓٛٙ  حلى٠ىٓي حلظٍىٓٔ لكخفش  قيخعخص حلىـظىع ر٠ٓ٘ش  --

ٗىخ  كَىفخي طه طقٙٙه طـَرش حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش فٗ عيس ِٙجخص ) وـمْ حلٍُٓح    حلىـمْ حلظَ٘٘عٗ( 

ن  رٓٛفّخ ْكخلش أٌزخ  ٠ْثٙش ٘ظٓلٕ حَٞٗح  حٞىحٍٖ 2016ن فٜيٍ قخٌٓي حلىئٓٔش ر٘ك  ٍٓىٕ فٗ حلعخ

 عمّٙخ أوخٌش ككٓوش ٠ْ٘ش ٗىخ  كَىفخي  رٍٙىخ طقٓن ُْحٍس حلؼقخفش رىظخرعش ْح٠ع١ن رخلـٓحٌذ حلفٍٙش ْحلىٍّٙش.   

٠ْ٘ه)  ْطىٓ  حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش وً ككٓوش حل٠ٓ٘ش ْعخثيحص رٙع حلىٓحى ح٠ع١ٌٙش ْحٌظخؿّخ ح٠ع١وٕ -- 

 ( كخىٍحً  وظوٜٜخً فٗ ووظمف فٍٓي ح٠ع١ن  ٘عخٌّْه رعٞ حلفجخص حل٘زخرٙش حلىِٓٓرش .65

 ألغبَ ادلإعغخ االػال١ِخ:
 ( أقٔخن   ِْٕ:8طظؤلف حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي وً )  

 قطِ اإلعالّ ايسقُٞ: -أٚاًل

 قش ر٠ٍّش حل٠ٓ٘ش  الٕ قٓحلذ ٛلفٙش: ّ٘ظه قٔه ح٠ع١ن حلَقىٕ رظلٓ٘  و٠ىٓي حلىخىس حلىظعم

 )أهزخٍ   وقخر١ص  أعىيس   طقخٍَ٘ وٍٜٓس  طلقٙقخص(.

 (ًٙ٘ٓوٙخً  وخ ر )( هزَحً طظعمق 18 -12ْ٘ظه طِْ٘ي حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ْكخلش حلٔٓىحي لٌٝزخ  )ٌٓٓخ

 رخلىـخ٠ص حٞقظٜخى٘ش ْحٞؿظىخعٙش ْحلٔٙخٓٙش .
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 ( وقخ٠ً طلمٙمٙخً. ْرم  عيى حلظقخٍَ٘ حلٜلفٙش  8 - 5ظقيٍ وخ رًٙ ) أوخ عيى حٜعىيس فٗ حلٙٓن حلٓحكي ف

 ( . 12حلٙٓوٙش لمىئٓٔش ح٠ع١وٙش  )

 ( 3000ْ٘يخلع وٓقع حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش عمٕ ٗزكش حٌٜظٌَض .)دمحم حلىخوٓي   وقخرمش رلؼٙش(  ) 

 َطؤٍٚ ؾؿش١ املؤضط١ االعال١َٝ ع٢ً ايؿٝطبٛى - ثاًْٝا

 لىئٓٔش عمٕ حلفٙٔزٓ  رٍَ٘ و٠خوًٙ أهزخٍ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش )حٜهزخٍ  ٘قٓن ؤئْ  ٛفلش ح

حٜعىيس حلٜلفٙش   حلىقخر١ص( ْوعخلـش حلىٓحى حلىٍٜٓس ْوقخ١ع حلفٙي٘ٓ ٞكخ١ش ُْحٍ ٛفلش 

 حلىئٓٔش فٗ ىحه  ْهخٍؽ حلٔٓىحي ) هٍٔخ  كًٔ   وقخرمش رلؼٙش( .

 قطِ االعالّ ايتُٟٓٛ: -ثايجًا

 ٟع١ن ٘ظلقق وً ه١  أكؼَ وً ؤظٓٔ:حليٍْ حلظٍىٓٔ ل 

 : لٌٍّرٜٛ ل٤ٚي

  طَكِٙ حٌٞظزخَ عمٗ ق٠خ٘خ حلظٍىٙش ْو٘ك١طّخ ْؿٓحٌزّخ حلىوظمفش   كٙغ ِ٘ىحى حٚي حعظىخى وـظىع ٠ْ٘ش

حليَي ( ْوً ٍِخ طؤطٕ أِىٙش ْؿٓى ْٓخث  حع١وٙش طعى  عمٕ  -حلظعمٙه -ٗىخ  كَىفخي عمٕ )حلٜلش

َ٘ف قخىس حلَأٔ حلعخن عً طمك حلق٠خ٘خ ْطقي٘ه حللمٓ  ْحلزيحث  ْطٓٛٙمّخ طفيٙش طمك حلـٓحٌذ ْطع

 (.64ن   2004لمىٔئْلًٙ عً طٍفٌِٙخ )عمه حليً٘   

 لٌٍّرٜٛ لٌصأٝ :

  حلىٔخِىش فٗ همق حلىٍخم حلٜخلق لمظٍىٙش   ًْلك عً ١َ٘ق ٍفع حلظيمعخص ْرعغ حليىٓكخص ليٖ حٜفَحى

٘عىمٓح عمٗ طلقٙقُ ْحلٓٛٓ  الُٙ  ْقي أػزظض رعٞ حليٍحٓخص أي  ٌلٓ كٙخس أ, ؤظقز  أف٠  عمّٙه أي

 (.64ن   2004ْٓخث  ح٠طٜخ  ًحص طؤػَٙ فعخ  فٗ ٍفع حلظيمعخص )عمه حليً٘   

  ٌَ٘ ويَ٘س حلىئٓٔش حٞع١وٙش )عوٍُ عزيحلَكىً ( أي طٓؿُ حل٠ٓ٘ش ٌلٓ طلقٙق حلظٍىٙش ٘ظيمذ َْٔ٘

ع١ن حلـي٘ي لكً حٜوَ ٘ظيمذ طّٙجش ًٍِٙش حلىظمقٕ ْطٓعٙظُ و٠خوٍّٙخ عزَ كخفش حلٓٓخث٢ ْهخٛش حٞ

 هخٛش ٓكخي حلَ٘ف ْحلزٓحىٔ ْؿعمّه َٗكخ  فٗ عىمٙش حلظٍىٙش.

 قطِ ايتػطٝات االخباز١ٜ. - زابعًا

 قطِ ايعالقات  ايعا١َ. -خاَطًا

 قطِ ايؿشاؾ١ ٚايتٛثٝل. -ضادضا

 قطِ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ . -ضابعًا

 يؿٕٓٛ ٚاملٓابس االعال١َٝ.  قطِ ايجكاؾ١ ٚا -ثآًَا
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 ِؼب٠ري ٔشش األخجبس يف ادلإعغخ اإلػال١ِخ:

٘قٜي رىعخَ٘ٙ ٌَ٘ حلوزَ حلٜلفٕ حْٜٓ حلظٗ عمٕ ٟٓثّخ طليى ١ٛكٙش حلوزَ لمٍَ٘ وً عيوُ فٗ كخفش 

 ( :86ن   ٙ 2011حلىئٓٔخص ح٠ع١وٙش كٙغ ط٘ى )عزيحلَحُي  حلٔخوٓ    

 لٌدكق.  - أ

 لٌكلح. - ب

 .لٌّٛضٛػ١ح -ض

 (. لٌشّٛي لل٨ورّاي -ق

 اٌم١ُ األخجبس٠خ ٌٍٕشش يف ادلإعغخ االػال١ِخ :
وً ه١  ٍٛي أهزخٍ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش طزًٙ أي حلقَد حلـفَحفٗ وً أرَُ حلقٙه حٜهزخٍ٘ش حلظٕ طَحعٕ 

عٍي ٌَ٘ أهزخٍ حل٠ٓ٘ش   ف١٠ً عً حلَّ٘س ْحِٜىٙش ْحلـيس ْحِٞظىخوخص حٌٞٔخٌٙش ْحلَٜحط   

 ٙش .حلىٟٓٓع
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 : رــــــــايٓتا٥

 طٓٛمض حليٍحٓش الٕ حلٍظخثؾ حلظخلٙش:

طّٔه ْٓخث  ح٠ع١ن حلـي٘ي ْهخٛش حلفٙٔزٓ  ْحلٓحطٔخد فٗ طٓٛٙ  أهزخٍ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش  .1

 لمىظمقًٙ ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي.

 حٜوٙش ْٟعف ٗزكش حٌٜظٌَض طلٓ  ىْي طفيٙش حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش لم٠ٓ٘ش ر٘ك  أوؼ . .2

 طزعٙش حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش للكٓوش ٠ْ٘ش ٗىخ  كَىفخي طلي وً وٍّٙظّخ فٗ حٌظقخ  حٜهزخٍ ٌَِْ٘خ. .3

 ات :ـــايتٛؾٝ

 طٓٓٙع ْطٍٓط ْٓخث  ح٠ع١ن حلـي٘ي لمٓٛٓ  حلٗ فجخص وظٍٓعش وً حلىظمقًٙ. .1

 حلعى  عمٕ ؿع  حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ِٙجش ؤظقمش عً ككٓوش حل٠ٓ٘ش.  .2

 ٌظٌَض لكخفش ولمٙخص حل٠ٓ٘ش .طٓٓٙع ٌيخي هيوش ح٠ .3

 ُ٘خىس حلظىٓ٘  لمىئٓٔش ح٠ع١وٙش كظٕ ٘يمع ريٍِْخ عمٕ حلٓؿُ حٜكى . .4

 حلقٙخن رخلىِ٘ي وً حلزلٓع كٓ  ح٠ع١ن حلـي٘ي ْحلظٍىٙش. .5
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 املسادع ٚاملؿادز

 (   حلفً حلٜلفٕ   حلقخَِس   ويزٓعخص قيخط حلٜلخفش .2004  ولىٓى   ) ػٍُ لٌك٠ٓ .1

ن(   ح٠ع١ن حلـي٘ي   رفيحى   حليحٍ 2011  حٌظٜخٍ حرَحِٙه / حلٔخوٓ    ٛفي كٔخن ) ػثك لٌهلوق .2

 حلـخوعٙش لميزخعش ْحلٍَ٘.

 Net       www.alukahن(  ح٠ع١ن حلـي٘ي 2012  ًٌَٔ٘ ) ؼٍٛٔح .3

 حلىكظزش حلعَٜ٘ش.ن( : حلٜلخفش حٞلكظٌَْٙش  حلقخَِس   2014  ٓخوٙش ) أتٛ لٌٕده .4

 ن(   ْٓخث  ح٠ع١ن وً حلىٍخىٔ الٗ حٌٞظٌَض   حلقخَِس   ىحٍ حلفكَ حلعَرٗ.2009دمحم ٓٙي ) دمحم ، .5

 29: ويَ٘ حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي   وقخرمش رلؼٙش رظخٍ٘ن   لِٕٗ ػثكلٌهؼّٓ .6

 ن.2016ى٘ٔىزَ 

ٗىخ  كَىفخي عمٕ حلفٙٔزٓ    وقخرمش  ويَ٘ ٛفلش حلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش  ـٍٕاء ؼٍٓ: .7

 ن.2016ى٘ٔىزَ  29رلؼٙش رظخٍ٘ن 

:  ويَ٘ حلىٓقع حٞلكظٌَْٕ رخلىئٓٔش ح٠ع١وٙش ر٠ٓ٘ش ٗىخ  كَىفخي عمٕ حلفٙٔزٓ   دمحم لٌّأِْٛ .8

 ن.2016ى٘ٔىزَ  30  وقخرمش رلؼٙش رظخٍ٘ن 

  

http://www.alukah/
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 االعزّبػ١ـــــخ  رىٌٕٛٛع١ــــب اٌؼٍَٛ
 ػٕذ وبسي ثٛثش

 

 ألعزبرحا

 يطٝؿـــــ١ بًٗــــــٍٛ
 بٔ حيٞ أضتاذ٠ ظاَع١ ايؿدٜل

 ن١ًٝ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ 
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 :ـــــــايتًدٝ

 ٍٗطـخُْ حلزعي حٌٞٔخٌٗ  ْاٌىخ طَكِ عمٕ ٍَْٟس طلٓ٘  حلٍظَ٘خص  حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش حلظكٍٓلٓؿٙش  ٠ طع

ؿٙخ  طزقٕ ٍٍِٙش رظيزٙقّخ  فخلىوي٢ حلظكٍٓلٓؿٗ ٘كٔذ ْحلٔزذ أي حلظكٍٓلٓ ح٠ؿظىخعٙش الٕ طكٍٓلٓؿٙخ 

وً  طيزٙقُ  ْقٙىظُ فٗ ٌظخثـُ حلعىمٙش  عمٕ عكْ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طعَ  كىخ ِخث١ وٜيحقٙش رعي

              حلٍظَ٘خص ح٠ؿظىخعٙش  حلظٗ ٠ ٘ىكً ح٠ٓظفخىس وٍّخ

 ٕٓن ح٠ؿظىخعٙش  ٘ـذ أي طوَؽ وً ٓٙخي ولخكخس حلعمٓن أي حلعم حلّي  وً ٌِح حلزلغ  ِٓ طٓؿُٙ ح٠ٌظزخَ ال

ِْٓ ري  ك  ؿّٓىِخ لويوش حٌٞٔخي  قٙىش حلعى  طظىؼ  فٗ عَٝ ٌظَ٘ش ػٍٓ٘ش  حليزٙعٙش  الٕ ِي  أهَ 

  .وٍّـٙخ ْوعَفٙخ لفٓ٘خ 

 ادلمذِــــــــــخ :

  ٓحفق وع وكخٓذ حلعمه اعخىس طفكَٙ فٗ وٍخِـّخ  لظظ عَفض حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ْحٌٞٔخٌٙش حلىعخَٛس

رٓرَ  ِْٓ ْحكي وً أِه ف١ٓفش حلقَي حلعًَ٘٘  ٌظَ٘ش حلعمٓن  حلىعخَٛ  فٗ ٌِح حلٔٙخي قين كخٍ 

ِْٗ وٍّؾ رلغ حؿظىخعٗ أريط فٗ طٓظٙف حلفَٟٙخص حلعمىٙش  حلظٗ كخٌض وظيحْلش  ح٠ؿظىخعٙش حلظكٍٓلٓؿٙش 

 عَٜ. عٍيوخ ٌزيأ فٗ اكٜخ  وٍخِؾ حلعمٓنوِؿّخ رَإٔ عمىٙش وٓحكزش لظيٍٓحص حلعمه حلى وً قز   وع

وً حلعمىخ  وً  ح٠ؿظىخعٙش ٌ٘عَ رخليِ٘ش أوخن حلـّٓى حلكزَٙس  يَٙ حلفعخلش  وً أؿ  عمٓن حؿظىخعٙش ىقٙقش 

  .أعمً ف٘مُ  ْوٍّه وً طىٔك رؤ١َْكخطُ وً رخد حلىكخرَس ٠ أكؼَ

 : اذلذف ِٓ اٌـشػ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ  

  ِٓ  حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  فٗ ٓٙخي حلزلغ عً حللمٓ  لمى٘خك  ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طٓحؿُ حٌٞٔخي  اىهخ 

ولخْلش طقي٘ه حلل    ْطـخُْ حلـي  حلعقٙه  كٓ  اوكخٌٙش طيزٙق حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ فٗ حلعمٓن حٌٞٔخٌٙش  الٕ

خ  وً أُوش حلعقه  حلظٗ ووَؿخ عق١ٌٙ ِْٓ طيزٙق وٍّؾ وٓكي لك  حلعمٓن  ٘عظزَ حلظكٍٓلٓؿٙخ ح٠ؿظىخعٙش 

 .طعخٌٗ وٍّخ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  وٍي طخٍ٘ن ظٍِّٓخ

 :اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ   ِششٚع أ١ّ٘خ  

   ٌُحلٍظَ٘خص حلعمىٙش ٌظه طلخكٗ ىقش حلظكٍٓلٓؿٙخ  ٓٙظه حلظومٚ وً  عٍيوخ طلٓ  حلٍظه ح٠ؿظىخعٙش الٕ  أ  

  ْأػزض عين اوكخٌٙش ح٠ٓظفخىس  حلظٗ ٓخِىض فٗ عقىُ ْعَقمظُ  عمه ح٠ؿظىخط  حلىكيٓش  عزَ طخٍ٘ن طيٍٓ

  أػزظض قيٍطّخ عمٕ ؤخعيس حٌٞٔخي فٗ كٙخطُ ح٠ؿظىخعٙش وٍّخ عىمٙخ   كىخ ٓظعُِ حلٍظَ٘خص حلعمىٙش   حلظٗ

ٍْيه ٛعٓرش   حلظٗ ٠ طٔخعي حٌٞٔخي فٗ طلًٔٙ كٙخطُ      ف١ ؿئْ وً ْؿٓى كه كزَٙ وً حلٍظَ٘خص 

 فىً حٜف٠  ١َف حلى٘خك  ْٛٙخيظّخ رخل٘ك  حلٜلٙق  فٗ  عمٕ كمٓ  لمى٘خك  ح٠ؿظىخعٙش حللٜٓ 

  .حٌظظخٍ حلٓٛٓ  الٕ ك  لّخ
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حٌٞٔخٌٙش  حلى٘كمش حلىيَْكش فٗ ٌَِ حلىقخلش  كٓ  حلظقٍٙخص حلىٍّـٙش حلىٍخٓزش لظلٓ٘  حلعمٓن اي  

كٙغ طٓؿُ  الٕ طكٍٓلٓؿٙخ؟ مٓن أٌخٌٙشْح٠ؿظىخعٙش الٕ طكٍٓلٓؿٙخ حؿظىخعٙش؟ ْكٙف ٘ىكً أي طظلٓ  ع

فٗ رلؼُ  حلظكٍٓلٓؿٙش حلـِثٙش لٟؿخرش عمٕ حلٔئح   كٙف ٘ىكً لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش أي طٔخعي حٌٞٔخي حلعمٓن

 عً عخله أف٠ ؟

  .ايعًّٛ االدتُاع١ٝ أٚال: حتدٜد أضباب عكِ

 ٍَٛيػٓي ػٍٓس فّٙخ  لقي أكَُص   ِٓ عـِ فٗ ا٘ـخى عمىخ  ٘لل٨ظرّاػ١ح ٌثثٗ لٌؼٍّاء ئْ لٌؼعى لٌؼ

طفٓقخ عمٕ يَِٙخ وً حلعمٓن ْاًح له  أكَُص   ٌْٙٓطً  كٙغ حليزٙعٙش طيٍٓح ػٍٓ٘خ  رىـٗ  يخلٙمٗ  حلعمٓن

كيػض فٗ حلعمٓن حليزٙعٙش  ْوً رعيِخ حلعمٓن حلزٙٓلٓؿٙش  طعَ  حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ػٍٓس و٘خرّش  لظمك حلظٗ

 " يخلٙمٙٓ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش»ىخعٙش  له طـي رعي حلعمٓن ح٠ؿظ رىـٙت رخٓظٍٓ  ًلك ٜي

(Popper,1957,p.1)   

 ْحلزٙٓلٓؿٙش   لكٌّٓخ عمىخ كي٘ؼخ وقخٌٍش رخلعمٓن حليزٙعٙش لٌؼٍّاء ٌثة ػمُ لٌؼٍَٛ ل٨ظرّاػ١ح نظػ تؼض

لمعمٓن  حٍٞع ح٠ؿظىخعٗ حلىظؤٛ  فٗ ٌَِ حليٍحٓخص  ْ٘ئٍم   ٌِح ح٠ىعخ  يَٙ ٛلٙق   ٌُٜ ٘مفٗ

حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ   ٌِح وخ ٘قٜيٌُْ رخليعٓٔ حلقخثمش  اي حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  رخلىٓحُحس وع ظٍّٓ  ؿظىخعٙشح٠

فٗ حلعمٓن  حلعّي وقخٌٍش رخلعمٓن حليزٙعٙش   أٖ أي طيزٙق حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ ح٠ٓظقَحثٗ   ؿي٘ي كي٘ؼش

  ًلك أٌّخ   حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ّحلٔزذ حِٜه لزئ  حليزٙعٙش  ٍِْخ ٘ظ٘ك  وقخٌٍش رخلعمٓن  ح٠ؿظىخعٙش

  . حقظفخ  أػَ حلعمٓن حليزٙعٙش  وقخٌٍش   ْ  و١كقش  ٓٙخي ْٟعض فٗ

 ،قخٍي فُٙ رًٙ ٌ٘ؤس حلعمٓن حليزٙعٙش ْحلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ؤظي٠ رخٓظقَح  طخٍ٘وٗ  ٠ٍمظ تٛته ٘مل لٌفهض 

فق٢  حليزٙعٙش فٗ عّي حلٌٙٓخي  لْٙ ٌِح   أي حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ُوٍٙخ  ٌ٘ؤ ص قز  حلعمٓن ْكخٌض حلٍظٙـش  

حلعّي حلقي٘ه  كخٌض فّٙخ حلٔٙخٓش عٍي أف١١ٓي ْأٍٓيٓ  أكؼَ  ٍِخ  فظَحص فٗ ر  كخٌض أكؼَ طيٍٓح وٍّخ 

رخليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش   َ٘٘ٙ رٓرَ رٟٓٓف الٕ ح٠ِظىخن حلىزكَ  ْحلٓحعٗ   طيٍٓح وً حلعمٓن حليزٙعش 

حلىٓحٟٙع  ٘عٓى الٕ أُوٍش رعٙيس  ٌِْح    ْأكي أي ح٠ِظىخن رخلزلغ فٗ ٌَِْوٍُ ٌفٕ رٓرَ حلٍظَس حلٔخرقش

  .ٍحؿع ِٜىٙش حليٍحٓش فٗ ٌِح حلىـخ 

 ُر  ٟ  حلظٍٜٓ حلعمىٗ لمكٓي يخو٠خ لٌطث١ؼح ٌُ ذىرشف  ٟ لٌؼٙٛق ل٤ٌٚٝ أ٠ضا لٌمٛل١ٔٓ لٌرٟ ذؽى  

حلزخكَس كخي  فٗ حٜ٘خن»ٕ ؿخ  يخلٙمٙٓ حلظفَٔٙحص حلوَحفٙش  ْحٓظىَ حٜوَ عمٕ ًلك حلٍلٓ كظ طفمذ عمُٙ

فقي عخٕ حٌٞٔخي فٗ  ح١َحى حللٙخس حٌٞٔخٌٙش وٟٓٓعخ لٟىٍح  حلـمٗ  أكؼَ وً ٓٙخي حليزٙعش حلىىّي 

 " ظ  وفظقَح لمقخٌٓي ىحثَس ه١رش  وً حلقخٌٓي ْحلعَ  أٓخٓخ  أوخ حلعخله وً كٓلُ فقي

(Dewey,1939,p .8)
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 " ًطهغ لٌٕمك ٚذمثٍٗ ٠شعغ تٛته ل٤ هلق ِٓ أظ " (Gattei, 2009, p.83) حُٜوش  وً لموَْؽ ٌَِ

حلعمىخ  أي حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  ٌلٓ رعغ ؿي٘ي لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش   ٘ـذ أي ٘ظه حلظَكِٙ عمٕ ٍَْٟس ا٘ىخي

عقيس حلٍقٚ حلظٗ كَ٘طّخ وع عمٓن طٓحُّ٘خ فٗ  طلظخؽ لعمىخ  وزيعًٙ   ٘وَؿٓي رخلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش وً

 .ىٙش   ْأ٠٘خ فٗ حٜٛخلشحِٜ

 ،ُ٘عمىٙش ط٠خِٗ ىقش حلقٓحًٌٙ فٗ حلعمٓن حليزٙعٙش  رؤي  عً ا٘ـخى قٓحًٌٙ أغٍة لٌؼٍّاء تهنٚل ػعى

طلٓ  ىْي طيزٙق حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ عمّٙخ  ٌَِْ حلٍظٙـش طفقي أٖ  حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش وً ١زٙعش ووظمفش 

  .ِٓ ح٠طـخَ حلٔمزٗ حلىظ٘خثه حلىلخْلش وخىحن حٜوَ ولٔٓوخ  ٌِح ىحٍّ حلَيزش فٗ

 ٟل٨ذعاٖ ل٠٨عات (Baudouin,2009,p .20)   رقيٍس حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش عمٕ حلظفخع  وع حلىٍّؾ  ٘ظفخ

حلعمٓن حلظٗ طيٍّ وٓحى ؿخويس  ٘مفٗ ٌِح ح٠طـخَ ك  حلٜعٓرخص ٌظَ٘خ   حلظـَ٘زٗ ح٠ٓظقَحثٗ  رٍفْ فخعمٙش

ْح٠قظٜخى  لكً ٓمزٙخص  ّه عَفض ٌـخكخ ٌٔزٙخ  فٗ عمه حلٍفْ ٍإ٘ظُ  ٍْيه أي ولخْلظ َْ٘٘ط فٗ طزََ٘

رخلعمٓن حليزٙعٙش  وً كٙغ طيزٙق حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ عمّٙخ  كخٌض أكؼَ وً  ويخرقش حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش

 .لٓ قخٌٍخ ٌظخثـّه رخلٍـخف حلٌٖ كققظُ حلعمٓن حليزٙعٙش حٞ٘ـخرٙخص 

 ُٙفٗ  َٞٛحٍ حلىظكٍَ عمٕ طيزٙق ح٠ٓظقَح  حلظـَ٘زٗر  ٓخِه ح ٌُ ٠ؽمك لٌٕرائط لٌّرٛلؼح، ِٕٙع

طعيّٙخ حلزعي  حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  فٗ عَقمش طيٍِٓخ  ٍيه أي فكَس ٍر٢ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش رخلظـَرش 

ألفٕ هٜٓٛٙش حلعمٓن  حلٓحقعٗ ْطوَؿّخ وً وـخلّخ حلٍظَٖ حلىٍفٜ  عً حلظيزٙق  لكً ١ىٓكّه

٘ىكً لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش أي طظٍزؤ  ٍ عمٕ حلظٍزئ رظخَِس حلكٔٓ  رىخ أي عمه حلفمٙق قخى»ح٠ؿظىخعٙش 

 .(Popper,1957,p.36) " رخلظيٍٓحص ح٠ؿظىخعٙش

 ،ُحلىيحٍّ حلىئٓٔش لٌّح حلٍٓط وً حليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش وً أِه ٚذؼك لٌّكنٌح ل٨ظرّاػ١ح ػٕك قٚنل٠ى. 

وؼمىخ طيٍّ حٜٗٙخ  حلىخى٘ش حلىـظىع طيٍّ  حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش كىٟٓٓط لميٍحٓش ح٠ؿظىخعٙش  ٘ـذ أي

أع٠خ  حلىـظىع ٍَّْٜ٘ي فٗ حلـىخعش  ْ٘يهمٓي فٗ ع١قخص  ِٓ طكظ  وً حلع١قخص ح٠ؿظىخعٙش  فك 

 .الٕ ؿىخعش ٟخييش  طىخٍّ ٓميش قَّ٘ش وظٍٙش ْقٓ٘ش لٙظلٓ  حلىـظىع

 ل٨ظرّاػ١ح وا٤ش١اء ٠ؼرمك قٚنل٠ىُ تضهٚنج لٌرؼاًِ ِغ لٌظٛل٘ه (Durkheim ,2000, P. 15)  رعي

حلظـَ٘زٗ  ْطعخو  حلظخَِس ح٠ؿظىخعٙش  طلي٘ي حلظخَِس حلىَحى ىٍحٓظّخ  طيزق عمّٙخ ك  هيٓحص حلىٍّؾ

حلىعمٓوخص  ْرعي ىٍحٓظّخ  طٟٓع حلقٓحًٌٙ ح٠ؿظىخعٙش  ػه طعىه  وؼمىخ طعخو  حلظٓحَِ حلـخويس  ٘ظه طـىٙع

   .ْرٌّح طٜخ  حلٍظَ٘خص

 ٌْْٟع حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش فٗ ؤمك  له طقيٍ عمٕ حٞف١ص وٍُ  حلعمٓن  ٛلد،٘مل لٌّٕٙط أضاع لٌعٙك ٚل

لقي حٓظؼٍٓح كؼَٙح وً حلىعخٍ  حلعمىٙش حلعقمٙش  قٙخٓخ عمٕ ح٠ٓظقَح  يَٙ عمىٙش    حلٟٓعٙش حلظٗ أقخوظّخ

  ر  ُْحى وً ٓٓ  ((Popper, 1962,p.39ق٠خ٘خ ىْي وعٍٕ رلـش أٌّخ يَٙ طـَ٘زٙش  ْرخلظخلٗ ِٗ

  .ىحثىخ فٗ ٓٙخي حلىقخٌٍش  وع حلعمٓن حلظـَ٘زٙش حٜهَٔ ّخ  ًْلك رخلظقمٙ  وً قٙىظّخ  ٌّٜخ ْٟعضْٟع
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 ،لٓ له طقله حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  فٗ ٓٙخي طقمٙي حلعمٓن حلظـَ٘زٙش حلظٗ  ٕ٘ان  هض ٠ؽًّ ِدكلل١ح ِمثٌٛح

ٓظفخىس وً حلىٍّؾ كخٌض كٔزض حلٓقض فٗ حلزلغ عً وٍّـّخ حلىظفَى  وع ح٠ طيٍّ ظٓحَِ ؿخويس 

قٙىش وً ٌَِ    طيزٙقُ رقٔٓس  كظٕ طٜ  لىَكمش أٟلض فّٙخ أق لكً رؤٓمٓرّخ  حلٌٖ ٠ ٘عٍٗ قيعخ حلظـَ٘زٗ 

 .حلعمٓن  رخلَيه وً أٌّخ ٠ طق  أِىٙش فٗ ٓٙخقّخ

  :االدتُاع١ٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ َا١ٖٝ ايعًّٛثاْٝا : 

 طّي  لظلقٙق عمه حؿظىخط طكٍٓلٓؿٗ  وؼ  ٌَِ  ٌظَ٘ش وٍّـٙش»ِٗ  لٌؼٍَٛ ل٨ظرّاػ١ح لٌرىٌٕٛٛظ١ح

لملٙخس ح٠ؿظىخعٙش  رقٜي حكظ٘خ  ؿىٙع حلٓقخثع حلظٗ ٘ٔظعًٙ رّخ ك   حلٍظَ٘ش طيعٌٓخ ليٍحٓش حلقٓحًٌٙ حلعخوش

  ((Popper ,1957,p .46 حلٍظه ح٠ؿظىخعٙش  ٠ٍْ٘ذ فٗ ْؿٓى ٌِح حلٍٓط وً حلٓقخثع وً َ٘٘ي ا١ٛف

 ٘لٙ  حلعق  لٍٓط وظيَ  وً حليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ    ٚلٌؼٍَٛ ل٨ظرّاػ١ح ئْ لٌهتظ ت١ٓ لٌرىٌٕٛٛظ١ا

حلظٓحَِ  طلخفظ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش   عمٕ ١زٙعظّخ حٌٞٔخٌٙش   لكٍّخ طلخكٗ  طمفٗ حليزٙعش حٌٞٔخٌٙش لٌَّ

ٙيَ ْحقعٙخ   طـٔ حلظكٍٓلٓؿٙش وً كٙغ حلفخعمٙش   وؼ١ ٠ ٘ىكً أي ٘قز  ووي٢ طكٍٓلٓؿٗ   ا٠ رعي حلعمٓن

ح٠ؿظىخعٙش حلظكٍٓلٓؿٙش ِٗ ووييخص وٓؿُ  ْ٘ظه اػزخص فخعمٙظُ   ْاًح ف٘  حلظيزٙق ٘مفٕ حلىوي٢   حلعمٓن

أْ عمٕ حٜق  حللي  ا٘ـخرٙش رل  و٘خكمُ    ٓٓح  كخٌض حله ٓخعيس لمظيزٙق   ْحلظيزٙق ٘عٍٗ ؤخعيس حٌٞٔخي

 . و٘خكمُ وٍّخ قيٍ حٞوكخي

 ،وً حليزٙعٗ أي طفّه أٌّخ طلٓ٘  لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش لعمه ألٗ  أ٠ْ  ص ؿي٠ أػخٍ ذ١ٍّح ذىٌٕٛٛظ١ا ٌُٜ

ٓزذ  أ٠٘خ أٍؿق أي رٓرَ أكيع ػٍٓس لفٓ٘ش لٙمفض ح٠ٌظزخَ  لظفَى ٌَِ حليَ٘قش  ػخٌٙخ ٍِخ  ٌِح يَٙ وىكً 

  فَقخ فٗ لً ٘٘ك وٍيقٗ لمظٔىٙش ِْٓ  حلىوي٢ حلظكٍٓلٓؿٗ هخٍؽ عً حلقزٓ  ْحلَفٞ  ك  ٌِح حلظؼىًٙ 

عمٕ حٜق  لً ٠٘ٙف ٌظَ٘ش ٠  كخ  ١زق  حلىوي٢ ْف٘ . ٍِْخ كظٕ لٓ له ٘كظٔذ حلعمه ٌظَ٘ش ؿي٘يس 

 .قٙىش لّخ

 فّٗ عمىٙش     اًح كخٌض طلقق وٍفعش وخوأد ٕ٘ان ٔظه٠ح ذكػٟ لٌؼ١ٍّح  ؼ١ٍٙا أْ ذصثد ٔفٍٙا ػ١ٍّا ئلل 

طلقٙق ٌظخثؾ ح٘ـخرٙش ىْوخ  فلظٕ عٍيوخ  عش ٠ ٘قٜي وٍّخْاًح له ٘كً طيزٙقّخ ٌخفع ف١ كخؿش لمعمه رّخ  ْحلىٍف

فبٌّخ طلقق وٍفعش رظقمٙ  ح٠كظىخ٠ص  حلظٗ ٓٙزلغ فّٙخ  طيزق حلٍظَ٘ش ْطف٘  فٗ طلٜٙ  ٌظخثؾ ا٘ـخرٙش 

حٓظزعي حٜهيخ   فعٍيوخ ٌـَد كمٓ  لى٘خك  وعٍٙش ْطف٘  ٌٔظزعي ٌَِ حللمٓ   ؤظقز١  ًْلك رخلٍـخف فٗ

ولخْلش طلمٙ   اي وّىش حلَثٙٔٙش لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  ِٗ. ل١كقش  ٌِْح فٗ كي ًحطُ طقين عمىٗحلىلخْلش ح فٗ

 ) (Popper ,1966,p .95  ح٠ؿظىخعٙش ح٠ٓظـخرخص ْحلظٍزئ رّخ قيٍ حلىٔظيخط  اٌّخ وّىش طلمٙ  حٚػخٍ

 ص حلٍىيٙش حلظٗ   ْوً حلَْحر٢ حلىٍظىش أْ حلع١قخِٓ لٌٕظُ ل٨ظرّاػ١ح لٌّعرّغ ٠رىْٛ ِٓ ِعّٛػح

حلٔمٓ   حلعخن لمع١قخص حلىظزخىلش رًٙ حلٍخّ  ْٟع ٌظَ٘خص حؿظىخعٙش طكٍٓلٓؿٙش  ٘عٍٗ عَٝ طليى حليخرع

حلٍظَ٘خص  ِٗ حلظٗ طل   ح٠ؿظىخعٗ ريَ٘قش طـَ٘زٙش  طٟٓق حلفخثيس وً عَّٟخ  رخلٍٔزش لزٓرَ أف٠ 

 .و٘ك١ص ٌِح حلعخله
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 ْوخ ٘لظخؿُ حٌٞٔخي فٗ كٙخطُ حلفعمٙش  فعٍيوخ   ٌؼ١ٍّح ّٓ لٌضهٚنٞ ٚظٛق ػ٩لح ت١ٓ لٌٕظه٠اخ ل

رُ طيٍٓ فٗ حلزلغ عً حلى٘خك  ْكمٓلّخ  ْعٍيوخ ٌقٓ  اي  ٘ٔظعى  رٓرَ وٜيمق طيٍٓ حلعمه  ٘قٜي

  .لّخ حٍطزخ١خ رخلفع  ْحلٍظَ٘ش حٜقٓٔ  ِٗ حلظٗ طعَٟض الٕ حهظزخٍ أكؼَ حلٍظٙـش ٛلٙلش  فٌّح ٘عٍٗ أي

(Branchai , 1999,p,25-62) 

 "  لكٍّخ فٗ   ٌظَ٘خطٍخ حلعمىٙش لٙٔض رزٔخ١ش ٌظٙـش ْٛف حليزٙعش وً قَح س كظخد حليزٙعش ريْي اؿلخ

 " ٠ ٘ـظٌد حلقٓحًٌٙ وً حليزٙعش  ْلكٍُ ٘فَٝ قٓحٌٍُٙ عمٕ حليزٙعش حلٓحقع ٌظخؽ حلظفكَٙ حٌٞٔخٌٗ  طفكٌَٙخ
 
 

)Popper ,1966,p .23 ). ٍْ٘يمق وً ؿِثٙخطُ حلزٔٙيش  حلٓحقعٙش  حلىـظىع   اي حٌٞٔخي ِٓ حلٌٖ ٘قَأ

و٘خك  حٌٞٔخي حلز٢ٙٔ  ٌّٜخ ْؿيص لظلًٔ كٙخطُ  لكً حلليّ  ٌلٓ ٌظَ٘خص حؿظىخعٙش طعٓى لظل 

حلظٗ قي طومق وخ ٠ ْؿٓى لُ وً قز   وؼ  كيّ أٍ٘٘ظخً٘ حلٌٖ أػزض  حٌٞٔخٌٗ وً أعىق وٜخىٍ حلىعَفش 

 .يزٙعشهخٍؽ كيْى وخ طقيوُ لُ حل عزقَ٘ش حٌٞٔخي

 ٍُعمٕ حلظزََ٘   ٌُٜ طومٚ وً وٍّؾ ح٠ٓظقَح  حلقخثهل٨ظرّاع لٌرىٌٕٛٛظٟ ٠رفم ١ٌاق لٌىشف لٌؼٍّٟ ػ 

١َف و٘كمش  ٍْ٘ظّٗ رخلٓٛٓ  الٕ ك  لّخ  ْ٘لكه عمٕ  ْحٓظزيلُ رىٍّؾ حلظفٍٙي  حلٌٖ ٍ٘يمق ىحثىخ وً  

ىوييخص حلٍظَ٘ش ْحلٓقخثع حلعىمٙش  لمزلغ عً ح٠ٌٔـخن رًٙ حل حلل  ؤزقخ رؤٌُ وئقض  ِْٓ وـَى هيٓس

ليٍحٓش و٘ك١ص حللٙخس ح٠ؿظىخعٙش  ْحلزلغ لّخ عً كمٓ  قي طكٓي  ًْلك رظٓؿُٙ حلٍظَ٘خص ح٠ؿظىخعٙش 

 .ؿِثٙش  ْلكٍّخ لٙٔض كمٓ  ويمقش كم٠ٓ ٌّخثٙش أْ

 ًحَِ حليزٙعٙش حلظٓ   حلظخَِس حٌٞٔخٌٙش ٠ طق  أِىٙش عًلٌىائٕاخ لٌؽ١ح ذهذىة ل٤ـطاء ٚذرؼٍُ ِٕٙا و

ح٠ؿظىخعٙش  وً كٙغ قخرمٙش وٟٓٓعخطّخ لمظـَ٘ذ  كىخ أي حلعمٓن حليزٙعٙش  ٠ طىمك حٜف٠مٙش عمٕ حلعمٓن

طفٓي حلعمٓن حليزٙعٙش  عمٕ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  وً كٙغ حلٍظخثؾ حلظٗ  َْ٘ى رٓرَ عمٕ حلًٌ٘ ٘ٔظيلٓي عمٕ

ٓمٔمش وً  هيخ   ْحلظعمه وٍّخ. اي كٙخس حٌٞٔخي ِٗحلعمٓن حليزٙعٙش له طٍـق ىْي حٍطكخد حٜ كققظّخ  كظٕ

ْحللق أي ٌِح حلظقين حلفخوَ لمعمٓن  اي ؿّمٍخ ر١ كيْى  ِْٓ ٠٘فٗ عمٍٙخ ح٠عظيح   " حلى٘خك  ْحللمٓ 

 .(85 .  1999ٙرـّمٍخ كظٕ فٗ وـخ  حلعمٓن حليزٙعٗ )رٓرَ   حليزٙعٙش  ِٓ رخلظلي٘ي وخ ٌ٘كٌَخ رخٓظىَحٍ

 ٍْطكٓي حلزيح٘ش رخلظومٗ عً ح٠ٓظقَح    ُ لٌؼٍَٛ ل٨ظرّاػ١ح ِٓ ئص٩غ أـطائٙآِ لٌؼكي أْ ذرؼ

حلفَٟٙش  ْحلظـَرش  اي حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ٘ىكٍّخ أي  حلظـَ٘زٗ  ح٠ٓظقَح  حلظـَ٘زٗ حلقخثه عمٕ حلى١كظش 

ًٙ ىقٙقش حلك  فٗ اوكخٌٙش ًلك  ْحطّىِٓخ رخلعـِ ٌّٜخ ٠طٜ  الٕ قٓحٌ طٓٛف رخلعمىٙش  رعي أي ٗكك

ٌِح  رٓرَ ْألفخِخ  فزعي أي فٍي ح٠ٓظقَح  حٓظزعي ك  حلٍظَ٘خص ح٠ؿظىخعٙش  حلظٗ حٓظعىمض ْويمقش  ٌقيِخ

 .(Swann,1980, p .37)     حلىٍّؾ

  ٠ ٘ظفَٙ ًْلك رخلَؿٓط لقخٌٓي حللظىٙش حلىٙظخفِ٘قٗ فخلىٔظقز ( ,p.8   1982 , Popper)  ًٌٙحلقٓح

عمىخ وفمقخ ٘زلغ عً حلٍظخثؾ حلىيمقش   حلعمٓن  عمٓن ح٠ؿظىخعٙش   ْؿعمظّخحللظىٙش حلىيمقش  عَقمض حل

و٘ك١طُ  ْحلٔزذ أي عمىخ  ح٠ؿظىخط ٠ َ٘٘يْي حلظٓقف عً حلظعٜذ  ح٠ؿظىخعٙش ٠ طفٙي حٌٞٔخي فٗ ك 

مىٓي ٘ل  ّ٘ظىٓي رخلىٓحٟٙع ح٠ؿظىخعٙش ْع١قش ٌَِ حٜهَٙس رظلًٔٙ كٙخس حٌٞٔخي لىٍخِـّه حلىظعيىس  ٠
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الّٙخ يمذ عمّٙه حلظ٘خإن   ْيَِٙه وىً َْ٘ي رٜٙٚ أو  فٗ  رقٓحًٌٙ حؿظىخعٙش كظىٙش  ْعٍيوخ له ٜ٘مٓح

  . ريٍِْه له ٜ٘مٓح الٕ وؼ  ٌَِ حلقٓحًٌٙ   لكٍّه ٘ئوٍٓي رخلىٔظقز  اوكخٌٙش حلظـَ٘ذ  ِه

 ٟ  حلظٗ طزلغ  لىظفَٙس   طظٍخقٞ وع ١زٙعش حٌٞٔخي حؼ١ٓ ٠هٜ تٛته ػكَ أ١ّ٘ح لٌٛصٛي ٌٕرائط ِطٍمح

كخثً عق١ٌٗ ٌقيٖ ٘ظعمه رخلىلخْلش  ىحثىخ عً حٜف٠   حٌٞٔخي له ٘ومق لمزلغ عً حلقٓحًٌٙ حلؼخرظش  ر  ِٓ

ٌظَ٘خطٍخ ٛلٙلش  ك  وخ ٌفعمُ ِٓ ؿعمّخ قخرمش لمظفٍٙي  ْ٘ىكً  ٠ ٌٔظيٙع أي ٌعَ  اًح كخٌض " ْحلويؤ. أٌٍخ

أٓجمش  ٌِْح وخ ٘ـعمُ عمٕ حلٍقٙٞ وع ؿىخعش فٍٙخ حلظٗ فٗ ٗك  فَْٝ طيَف  ٛٙخيش حلٍظَ٘خص ىحثىخ

 .(Tilly,1980,p .42) "حلىعخٍ  وً حلظـَرش حللٔٙش  فٗ ٗك  طؤكٙيحص طٔظىي ك 

 قيٍس أي طوزَ اًح كخٌض حٜفكخٍ هخ١جش  ٌَِْ ِٗ حليَ٘قش " لٌؼ١ٍّح ل٨ظرّاػ١ح ٠عة أْ ذٍّه لٌٕظه٠ح 

رٍخ  وـظىع قخثه عمٕ كٙخس ْحقعٙش طظفَٙ ٌلٓ  رّي  .Popper ,1966,p) 32) "لٙكٓي حلٓحقع ٛلٙلخ

ح٠ؿظىخعٙش ىٍِْخ فٗ رٍخ  ٌظه ٓٙخٓٙش ْحقظٜخى٘ش قخىٍس عمٕ حلظعزَٙ عمٕ  حٜف٠   ٘ـذ أي طٔظعٙي حلعمٓن

   .حلفعمٙش لمىـظىع  لْٙ وً أؿ  حلٓٛف ر  ٘ظعئ حٜوَ الٕ حلل  حلى٘خك 

 طـَى حلعخن وً ًحطٙظُ  ر  طعٍٗ وٟٓٓعٙش حلىٍّؾ حلعمىٗ  ٗ  ٠ طعٍئْ لٌّٛضٛػ١ح  ٟ لٌؼٍَٛ ل٨ظرّاػ١ح

فخ٠هظزخٍ حللخٓه ِٓ حلٌٖ ٓٓ  ٘ليى عمىٙش حلٍظَ٘ش  ْهمِٓخ وً ك   ف١ طٓؿي ٌظَ٘ش طظَّد وً حلٍقي 

 حلىٍّؾ حلظكٍٓلٓؿٗ  ٘عٍٕ قز  ك  ٗٗ  فٗ كقٙقش أٌُ لْٙ ػىش ٌظَ٘ش طعفٕ وً حلٍقي  أٖ .حلعٍخَٛ حلعخلىٙش

ْلٌّح  ؿظىخط ٘ظؤػَْي ْ٘ظفخعمٓي وع حلظخَِس حلىيٍْٓش  فٙلٜمٓي عمٕ ٌظخثؾ يَٙ كقٙقٙش أي عمىخ  ح٠

ْك  حلظؤػَٙحص حلظٗ وً  ٘ٓؿُ حلٍقي لعمىخ  ح٠ؿظىخط  ر٠ٍَْس طـخُْ كخ٠طّه حلٍفٔٙش  ْأٍح ِه حل٘وٜٙش 

 .ٗؤٌّخ أي طـع  حلٍظخثؾ ًحطٙش

 ١َ  رعٞ ح٠طـخِخص حلفمٔفٙش  أِىّخ و   ٍْيه ًلك ٍٛفػٍُ ل٨ظرّاع لٌٛضؼٟ ٌُ ٠ٕمك تٛته ً

ٌقي حلٟٓعٙش كخطـخَ فٗ فمٔفش حلعمٓن  لكٍُ طزٍٕ  ف١ٓفش ويٍٓش فَحٌكفٍٓص عمٕ أٌُ فمٙٔٓ  ْٟعٗ

لكً رٓرَ طزٍٕ حلَإ٘ش حلظـَ٘زٙش  ريَ٘قش ٠ طقٜٗ حلعق   ْرٌّح  حلىٍّؾ حلٟٓعٗ فٗ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش 

  .(Frazer, Bolland, 1983 , p. 129) حلىٍيقٙش طـخُْ حلٟٓعٙش

 عمه    عً ك  حلىفخِٙه حلٔخرقش كٙغ ٘ظعخو ِفَٙٛ لٌّٛضٛػ١ح  ٟ ػٍُ ل٨ظرّاع لٌرىٌٕٛٛظٟ ٠فرٍف

طع٠َّ٘خ لمٍقي  ٘ـذ  ح٠ؿظىخط حلظكٍٓلٓؿٗ  وع ك  حٍٚح  حلٜخىٍس عً حلزخكغ عمٕ أٌّخ فَٟٙخص ٘ـذ

 .أٌّخ ًحطٙش فقي طكٓي لّخ أِىٙش عظقيْحأ٠ ٘وفٗ عمىخ  ح٠ؿظىخط حٍٚح   حلظٗ طيَأ لّه كظٕ لٓ ح

 ْطٔعٕ ٞ٘ـخى كمٓ  كقٙقٙش لى٘خكمُ ْأي   ٚتٙمل ٠ؽاٚي ٚضغ  هٚض لظرّاػ١ح ذؼثه ػٓ ٚللغ لٌّعرّغ

ؤظٓٔ حٞىٍح  حلزَٖ٘  ٜي أقٜٕ وخ ٘ىكً أي ٜ٘  الُٙ أٌخي  حلىعَفش حلىيمقش حلٙقٍٙٙش  ٠ ْؿٓى لّخ فٗ

 " قخ  ٓقَح١ أٌخ أعمه أٌٍٗ ٠ أعمه ٌِْح وخ ؿعمٍٗ طفٍٙيٖ "َ٘قٓ  رٓر ِٓ ح٠قظَحد وً حللقٙقش

Popper,2005, p.73)). .)) 
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 .َؤٖالت شتطط ايتهٓٛيٛدٝا االدتُاع١ٝثايجا : 

 ٟأفَحى حلىـظىع  ٘عى  عمٕ حلظوي٢ٙ حلعمىٗ لمٍظه    ِٓ فَى وً ئْ ِدُّ ػٍُ ل٨ظرّاع لٌرىٌٕٛٛظ

طىكٍُ وً حلظٍزئ رىَٜٙ حلىـظىع  لكٍُ   هَحفٙش   ٠ ٘ىظمك قيٍحص رٓظٙفظُ ح٠ؿظىخعٙش فّٓ عخله وئِ  لمقٙخن

طكٓي  عظٙىخ  ٜي وئ١ِطُ حلفكَ٘ش ْحلعمىٙش حلظٗ طلٜ  عمّٙخ عً ١َ٘ق ٌظخن طعمٙىٗ  أْ قي قي ٘كٓي

ْؿي رَ٘ رٜخفخص  لقي  قيٍحص فَى٘ش عمٕ حٞريحط قي أِمظُ  ٜي ٘وي٢ لزعغ حلىـظىع ٌلٓ عخله أف٠  

 " وً حللمٓ  لمى٘ك١ص حلىّىش أفَحى أػَ٘خ  ركؼَٙ وً حللـؾ  ْكؼَٙ " حٌـخُحص لمزَ٘٘ش وىِٙس كققٓح

(Popper ,1966,p.255 
 
 )  . 

 ًْ٘ٔظوين وخ طٓٛمض الُٙ حلظكٍٓلٓؿٙخ حللي٘ؼش لٌرم١ٕح ٠ؼًّ ػٍٝ ـطح ِكنٌٚح ٠ٍرؼًّ  ١ٙا وً لٌٌٛائ  

عق١ٌٗ  قخثه عمٕ حلزلغ عً  حلظكٍٓلٓؿٙش اي وٍّؾ وٜىه حلٍظَ٘ش ح٠ؿظىخعٙش  .فٗ رلٓػُ ح٠ؿظىخعٙش

 "رىٔخعيس حللـؾ لمٓٛٓ  الٕ حلىٟٓٓعٙش ًلك"حللقٙقٙش  ْ٘ئوً أي ٌِح حلزلغ ٘لظخؽ لظوي٢ٙ  ْ

(Popper ,1966,p.255)  

 ْرٌَّ حليَ٘قش  ْاه٠خعّخ ل١هظزخٍ  واْ لٌؼاٌُ ت١ٕح ط١ثح أٚ ١ٔح ـث١صح ١ٌرُ لٌىشف ػٓ ٔظه٠رٗ، ٌٛلء

فخلزَ٘ حلعظىخ  حلىٍظظَْي  ٌٔخٌٙش رخلعقٓ  حلزَ٘٘ش  حلظٗ طظعمه رخلىلخْلش ْحلويؤ ٠ ًَِ٘ وَٜٙ حٞ

رٓرَ  ٠ فخثيس وً كىخ أٌٍخ لٍٔخ رلخؿش الّٙه كٔذ  لظلََ٘ حلزَ٘٘ش  ٠ ْؿٓى لّه ٓٓٔ فٗ حٜك١ن حلٓػٓرًٙ 

  .ٖ أكيوخ قٙىش حلعق  حلزَٖ٘ فٗ عخله ٠ ٘ويت فُٙ أ حلعٖٙ فٗ عخله وً حلٔعخىس حلٓػٓرًٙ 

 ِٓ ٍُْلكٍّخ      فٗ كًٙ ِٗ فع١ ًحطٙشأ ىان لك ذثكٚل ٌُٙ للذ١ح ػٍّاء ل٨ظرّاع ػ١ٍُٙ أْ ٨ ٠ؽهِٛل لٌؼ

فٗ ك  ٌِح ِٓ أي حلعمه ٘ـذ أي  فعخلش فٗ ك  و٘ك١ص وعٍٙش  ٠ ٘ىكٍّه وعَفش ًلك ىْي طفٍٙيَ  حلىّه

   .َ٘ش قز  ري  ك  وخ رٓٓعُ وً ؿّي٘عَٝ ٌظ ٘ٔمك ٌِح حليَ٘ق حل٘خي ْحلٜلٙق  ٠ْ ٘ىكً لمعخن أي

 ٞفقي ْٛ  حِظىخن رٓرَ رخٜفكخٍ حلـٍٔٓس حلظٗ طٜيٍ   ٍٔرٕرط أْ تٛته لكَ نؤ٠ح ِثكػح ٌٍفىه لٌثشه

فُٙ حلعمىخ   عمٕ حٞفٜخف عً ك  وخ ٘يَأ فٗ أًِخٌّه وً أفكخٍ ًحطٙش   عً حلعق  حلزَٖ٘ لملي حلٌٖ ٘لغ

فخلىٟٓٓعٙش أوَ  حٜفكخٍ حلٌحطٙش  ْوخىحن ٍِخ  وٍّؾ ٍ٘قي ك  حٜفكخٍحليزٙعٗ طيٍٓ رف٠  حلكؼَٙ وً  فخلعمه

 .كظىٗ
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 حـــر ايبشــــْتا٥

ٍيه عين  حلظكٍٓلٓؿٙخ ح٠ؿظىخعٙش طظىؼ   فٗ ١َكّخ لى٘كمش طكيْ٘ حلَإٔ ح٠ؿظىخعٙش حلىوظمفش  أِىٙش -   

ليٍحٓش  عمٓن ح٠ؿظىخعٙش فخعمٙظّخ فٗ ؤخعيس حٌٞٔخي  ْفٗ كخ  ١زق حقظَحف رٓرَ  ٓٓ  طظعَٝ حل

ْحٞرقخ  عمّٙخ أْ اُحكش وً  طفٍٙيُ٘  رىعٍٕ أٌّخ ٓٓ  طـٙذ عً ٓئح   وخ ِٓ ىٍِْخ فٗ هيوش حٌٞٔخي 

 .طخٍ٘ن حلعمه ح٠ؿظىخعٗ  ٓٓ  ٘ظٓقف عمٕ فخثيطّخ حلعىمٙش

ؿِثٙخص  ْوً حلٓحؿذ عمّٙخ  أي طظوٜٚ فٗ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ِيفّخ  هيوش حٌٞٔخي ْك  و٘خكمُ  -   

حلفَى ِٓ أٓخّ قٙخن حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  ْفقخ للخؿخطُ حلزٔٙيش  كٙخطُ  ْطٍخقٖ و٘خكمُ حلزٔٙيش  ٍِْخ ٜ٘زق

٘وَؽ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش وً حليَف حلَٔىٖ  حلٌٖ ٘فَي فٗ طكيْ٘ حلىعمٓوخص   ْحلىعقيس  ٌِْح ٓٓ 

 .حلظٗ طكخى طكٓي وٙظخفِ٘قٙش حلظـَ٘ي٘ش 

طفوٙىخ لفٓ٘خ وظعىيح  ٘ٓكٗ أٌّخ ٓٓ  طقين ٓزقخ فٗ وـخ   ٓؿٙخ ح٠ؿظىخعٙش  طلى ٌٔظٍظؾ أي حلظكٍٓل -   

 ١٘كظ أٌّخ أعخىص حٓظؼىخٍ ك  حٜفكخٍ حلظٗ ٗكمض عٍَٜح ا٘ـخرٙخ  فٗ حلعمٓن حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش  لكً وخ

أي ٌقي حلظـَرش  ٍ٘فٗ ح٠ؿظىخعٙش حلٔخرقش  وؼ  حٜهٌ رىزيأ حلظـَرش وؼ  عمه ح٠ؿظىخط حلٟٓعٗ  لكً ٌِح ٠

فخٌٞٔخي ٍِخ ِٓ وٜيٍ حلقٓس   حلٟٓعٙش  رخل  حِٜىٙش  ٌِْح ٘ظَّ فٗ طؼىٍّٙخ لفكَس حلليّ ح٠ؿظىخعٗ 

 .رىزخىثُ حلعقمٙش اوخ ٘ؤهٌ وً حلىـظىع وٍيمقخص  أْ ّ٘يد حلىـظىع

ظىخعٙش  ىحثىخ أق  طّىش حلٌحطٙش  حلظٗ ؿعمض وً حلعمٓن ح٠ؿ وً أِه وخ ؿخ ص رُ حلٍّيٓش حلـِثٙش  طـخُْ    

 حٜهَٔ  ٍِْخ له ٘عي حلـي  قخثىخ كٓ  طؤػَِٙخ وً عيوُ  ْاٌىخ أٗخى رّخ  رٓرَ ىقش وً حلعمٓن حلظـَ٘زٙش

حلٌحطٙش حلقزمٙش وقزٓلش  ٌّٜخ  ْٗزّّخ رخٜفكخٍ حلو١قش  حلظوٙمٙش  حلظٗ ؿخ  رّخ أٍ٘٘ظًٙ  ١زعخ لٙٔض ك  حٜفكخٍ

   حٞفٜخف عٍّخ  ْطٍٜٙفّخ كفَٟٙخص طكٍٓلٓؿٙش حلىّه  ِٓ كمّخ ٓٓ  طظعَٝ لمفلٚ ْحلٍقي  لكً

 .حؿظىخعٙش

فَٟٙش حؿظىخعٙش  ٓٓ  طلكه أوخن وعٙخٍ حلظيزٙق    ٌئكي أي طكٍٓلٓؿٙخ  طعٍٗ أي أٖٚوف٩صح    

حلمفٖٓ  أْ حلكه حلىعَفٗ  ٓٓ  ٘ؼىً كٔذ وخًح ٠٘ٙفُ  لٌٟٔخي  حلٓحقعٗ  أوخ حٞعـخد رخلظٍخٓق

 .ْحلىـظىع
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Abstract: 

The strength of interactive communication means doesn‘t just include the 

interaction it offers, which allows both sender and receiver to exchange communicative 

process roles, but those means also brought about a revolution in  the quality of the 

multimedia communication content and a revolution in technology shown in features of  

installment, transfer and integration of data very quickly, in addition to severe 

competition to acquire the user and controlling his desires and needs. 

The research paper questions some of the indicators which rose in recent years 

that point to accelerated phase of development and widespread of the interactive 

communication, which leaves no room for researchers to analyze the implications of the 

communicative and interactive themes through its means , particularly the Internet and 

the role of social networks in determining these trends, as well technical factor and its 

role in increasing acceleration in attracting most users by smart phones and special 

methods of transmitting data in ways that communicate with each other. 

And the paper aimed to interpret the modern trends of interactive 

communication and learning about the methods and approaches that have followed in 

the development of the communication means in terms of identifying new trends to 

spread electronic content, as well as to identify the technologies used in e-content 

trading, then checking special obstacles related to the e-content in developing countries. 

The qualitative analytical approach in monitoring trends was used. 
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  خـــِمذِ
 حلظقمٙي٘ش حلظٗ كخٌض طقظَٜ عمٕ حلىَٓ   أكيع حٌٞظٌَض طفَٙٙحص وملٓظش فٗ وكٌٓخص حلعىمٙش ح٠طٜخلٙش

رعٞ حلىكٌٓخص حلظٗ كخٌض ِخو٘ٙش فٗ حلعىمٙخص ح٠طٜخلٙش  ْحلىٔظقز  ْحلَٓخلش ْحلٓٓٙمش ْأعمض وً ٗؤي

أٗكخ  ؿي٘يس وً وٍظىخص حلىـظىع ْحلظفخع . فقي ّٓمض حٌٞظٌَض طيٍٓ ٌْىٓ  حلظقمٙي٘ش كَؿع حلٜئ

  فعمٕ ٛعٙي حلىَٓ  له ٘عي حٜوَ ح٠طٜخ  ْفظلض حليَ٘ق أوخن حلٍخّ لمظىظع رخلىِ٘ي وً كَ٘ش حلىيٌٗ

 اعيحى حلَٓخلش ح٠طٜخلٙش لـىٍّٓ كزَٙ  ْظَّ الٕ حلٓؿٓى وٜيمق ٘قظَٜ عمٕ وَٓ  فَى ٘ىظمك وّخٍحص

ْ٘زؼّخ  حٌٞظٌَض ٘ٔظيٙع أي ٘٘ك  ٍٓخث  حطٜخلٙش حلٌٖ ٘عٍٗ أي ك  ٗوٚ ٘ظٜفق "حلٜلفٗ حلىٓح١ً"

طيزٙقخص حٌٞظٌَض حلىظخكش  وزخَٗسً عزَ حل٘زكش. ْأٛزق حلـىٍّٓ ٘ظىظع رخلقيٍس عمٕ حلَى حلفٍٖٓ وً ه١ 

ْحلىيٌْخص...الن وؼ  حلزَ٘ي ح٠لكظٌَْٗ ْحلزَحوؾ حللٓحٍ٘ش ْحلىٍظي٘خص
(1)

  

 َٜظىِٙ رظقٍٙخطُ ْوعمٓوخطُ حلفَِ٘س  ْعَٜ حلظٓحٛ  ؿي٘ي ٘ ٘ظفق حلكؼَٙ عمٕ أٌٍخ ٌعٖٙ حلٙٓن ع

وـظىع حلىعمٓوخص حلٌٖ ٘عظىي عمٕ حٓظؼىخٍ حلظقٍٙخص حللي٘ؼش فٗ اٌظخؽ  ح٠ؿظىخعٗ  ٌْلً ٌعٖٙ فع١ً 

أٓخٓخً فٗ  حلٓفَٙس ٠ٓظويحوّخ فٗ طقي٘ه حلويوخص عمٕ ٌلٓ َٓ٘ع ْفعخ   كٙغ ط٘ك  حلىعمٓوخص حلىعمٓوخص

ِٗ رٓؿُ عخن حلىعَفش ْأىْحٍِخ حلظٗ ٘ٔظويوّخ حٌٞٔخي لمظؤػَٙ  Technology ٍٙشفخلظق .حلظٍَٓ٘ ْحلظيَٓ٘

  .فٗ حلعخله حلوخٍؿٗ

  ً ً وؼ  وخ كخٌض طظىِٙ رُ ٌظه ح٠طٜخ أ اي ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ لْٙ رؼخ ً اؿزخٍ٘خ ً ْطمقٙخ حلظقمٙيٖ  ْلكٍُ  كخى٘خ

حلىعمٓوخص فٙىخ رٍّٙه. ْرىٓؿذ ٌظخن  كٓيطفخع  ٘قٓن حلٍخّ رخهظٙخٍ وخ ٘مزٗ حكظٙخؿخطّه ٍْيزخطّه ْ٘ظ٘خٍ

لك  ٗوٚ وخ َ٘٘ي فٗ حلٓقض حلٌٖ َ٘٘ي  ْطِىحى أِىٙش  ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ ٘ىكً لٓٓخث  ح٠طٜخ  أي طقين

طـي حلفَٛش لمظعزَٙ عً ٌفّٔخ ْٓىخط ٛٓطّخ رىخ ٘ىكٍّخ وً حلظفخع  وع  ػقخفش حلىـىٓعخص حلٜفَٙس حلظٗ

حٜهَٔ حلؼقخفخص
(2)

. 

  حىَ الٕ ق٠خ٘خ ٍأٖ عخن   حٞع١ن حلظفخعمٗ فٗ عَٝ رعٞ حلق٠خ٘خ حلّخوش رعيْلٌلك ٌـق ّْ طزٍّٙخ وً قز  ٍ

٘يعٗ رؤٌُ وّظه رخل٘زخد  أْ قَ٘ذ وً ٌزٞ حل٘خٍط  ْ٘٘عَ  وَ٘ٙحً الٕ أٌُ ٠ ٘ٔظيٙع أكي حلٙٓن أي

ٖ ؿُّ طوين لقٍٓحص حٞع١ن حلظفخعمٗ. ْلً طٍـق أ -وزخَٗ أْ يَٙ وزخَٗ  - رّىٓوّه ىْي حٓظويحن

 .فٗ حلىٔظقز  حلقَ٘ذ ِْٗ ٠طىمك هيش ْحٟلش ل١ٌوَح١ فٗ كَح  حٞع١ن حلظفخعمٗ حلىٔظويوًٙ
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 ريح٘ش الٕ وفّٓن اي حللي٘غ عً ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ ٘قٓىٌخ  (Web2.0 & Web3.0)  حلـٙ  حلؼخٌٗ ْحلؼخلغ

ؿٌٍٖ فٗ  أىص الٕ طفَٙٙ  قخص حلظٗحلظقٍٙخص ْحلظيزٙ َْ٘٘ٙ حلىٜيمق الٕ وـىٓعش وً .وً ٗزكش حٌٞظٌَض

 .ٗزكش حٌٞظٌَض

 وـَى ؤظويوًٙ  ْفٗ أف٠   ْطؤطٗ أيمذ أٗكخ  ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ وً اٌظخؽ ً يَرٗ  ْحلعَد يخلزخ

ولظٓٔ عَرٗ  ْوٓؿّش  ٠ٓظليحع وٓحقع اع١وٙش ؿي٘يس ًحص اٌظخؽ عَرٗ   حٜكٓح  ٍِخ  ولخ٠ْص

 حلوخٛش ربٌ٘خ   اٌ٘خ  ْطعَ٘ذ حلقٓحلذ ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ  أْ لمعَد  أْ اٌظخؽ رعٞ حلظيزٙقخص لىٓحقع

 .حلىيٌْخص

 :ادلشىٍخ اٌجؾض١خ

 َٜطٔىق لك  وً  حلظٗ طظٙلّخ ْحلظٗ  عمٕ وـَى هخٛٙش حلظفخع  اي قٓس ْٓخث  ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ ٠ طقظ

ً  حلىَٓ  ْحلىٔظقز  رظزخى  أىْحٍ حلعىمٙش ح٠طٜخلٙش  ْلكً طمك حلٓٓخث  ػٍٓس ٌٓعٙش فٗ أكيػض أ٠٘خ

هٜخثٚ طؼزٙض ٌْق  ْىوؾ حلزٙخٌخص رَٔعش  حلىلظٓٔ ح٠طٜخلٗ وظعيى حلٓٓخث٢ ْػٍٓس طقٍٙش ٘ظىؼ  فٗ

 عمٕ حلىٔظوين ْحلٔٙيَس عمٕ ٍيزخطُ ْكخؿخطُ كزَٙس  اٟخفش الٕ حلظٍخفْ حل٘ي٘ي ل١ٓظلٓحً
(1)

 

  ٗالٕ ىهٓ  ح٠طٜخ   طَْ٘ٙطظىؼ  و٘كمش حلزلغ فٗ رعٞ حلىئَٗحص حلظٗ ظَّص حلٍٔٓحص حٜهَٙس حلظ

وـخ٠ً لمزخكؼًٙ فٗ طلمٙ  حلى٠خوًٙ  حلظفخعمٗ وَكمش وظٔخٍعش وً حلظيٍٓ ْح٠ٌظ٘خٍ  حٜوَ حلٌٖ ٠ ٘ظَ 

حٌٞظٌَض ْىٍْ ٗزكخص حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ فٗ طلي٘ي  ح٠طٜخلٙش حلظفخعمٙش وً ه١  ْٓخثمش ْهخٛش ٗزكش

حلظٔخٍط حلىظِح٘ي فٗ حٓظقيخد أيمذ حلىٔظويوًٙ رٓحٓيش حلظقٍٗ ْىٍَْ فٗ  طمك ح٠طـخِخص  اٟخفش لمعخو 

 .حلّٓحطف حلٌكٙش ١َْي رغ حلزٙخٌخص حلوخٛش ريَي حلظٓحٛ  فٙىخ رٍّٙه أؿِّس

 :اٌجؾض١خ أ١ّ٘خ اٌٛسلخ
 ٍ٘ظّـّخ ح٠طٜخ   حلظٗ طّظه رخ٠طـخِخص حللي٘ؼش حلظٗزٙش ص حلعَٔخحليٍح قمشحلٍٓقش كٍظٙـش لَ ًِىٙش ِطٍزع أ

اٟخفش الٕ أٌّخ طّٔه فٗ اػَح   حلٔٙيَس عمٕ حلزٙجش ح٠طٜخلٙش ْوئ طؤػَِٙخ عمٕ حلىٔظويوًٙ حلظفخعمٗ فٗ 

حلظفخعمٗ حلٌٖ ِ٘٘ي طىيىَ ْحٌظ٘خٍَ فٗ ولؤْلش  حلىكظزش حلعَرٙش ريَي ؿي٘يس لمظعَ  عمٕ ظخَِس ح٠طٜخ 

َ حلٍٓقش حلزلؼٙش فٗ طلي٘ي حلىٔظٍي الٕ ١َْكخص عمىٙش. كىخ طٍزع أِىٙش ٌِ لظلي٘يَ ْطؤ١َٙس رخل٘ك  حلعمىٗ

عمّٙخ  حلىظَطزش عمٕ ٌَِ ح٠طـخِخص ْحٌعكخّٓخ عمٕ حل٘زخد حلعَرٗ  ْطلي٘ي ١َي حلٔٙيَس حٜػخٍ

  .حلىـظىع ْح٠ٓظفخىس وٍّخ ْطـٍذ ووخ١َِخ حلىٔظقزمٙش عمٕ أفكخٍ حل٘زخد ْٓمٓكّه ىحه 

 

                                                           
1
   (Beñat Bilbao & Others,  Insight Report, The Global Information Technology Report 2013, Growth and Jobs in a Hyper 

connected World, World Economic Forum Geneva Copyright © 2013 by the World Economic Forum and INSEAD, P13, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf
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 :اٌجؾض١خ ٘ذف اٌٛسلخ

حٜٓخلٙذ  ـخِخص حللي٘ؼش ل١طٜخ  حلظفخعمٗ ْحلظعَ  عمٕحلٍٓقش حلزلؼٙش الٕ طفَٔٙ ح٠ط طّي  ٌَِ 

ح٠طـخِخص حللي٘ؼش لٍَ٘ حلىلظٓٔ  عمٕ وً كٙغ حلظعَ  ْحلىٍخِؾ حلظٗ ٘ظزعّخ فٗ طيَٓ٘ ْٓخثمش ح٠طٜخلٙش

حلىٔظويوش فٗ طيحْ  حلىلظٓٔ حٞلكظٌَْٗ  ػه حلظلقق وً  لظقٍٙخصالٕ ؿخٌذ حلظعَ  عمٕ ح  حٞلكظٌَْٗ

 .حٞلكظٌَْٗ فٗ حلزميحي حلٍخوٙش رخلىلظٓٔ حلىعٓقخص حلوخٛش

 :اٌجؾض١خ ِٕٙظ اٌٛسلخ
حلكٙفٗ حلظلمٙمٗ  ًْلك عً ١َ٘ق ٍٛي حلظيٍٓحص حلَحٍِش  ٘قٓن ٌِح حلزلغ عمٕ حٓظويحن حلىٍّؾ 

 ل١طٜخ  حلظفخعمٗ  ْحلزلغ عً حلىكٌٓخص حلظٗ طَطز٢ رٌّح حلىفّٓن ْحلع١قخص كٓ  ح٠طـخِخص حللي٘ؼش

حلىٔظويوش فٗ  طظفخع  فٙىخ رٍّٙخ وً أؿ  حلٓقٓ  عمٕ كٙفٙش طيٍٓ حلىلظٓٔ ْحلظقٍٙخصحلىظزخىلش حلظٗ 

 .وعخلـظّخ

  :حلظقٍٙش ْولظٓٔ ح٠ٌظٌَض ٓٙظه طٍخْ  حليٍحٓش وً ه١  حلىلخٍْ حلظخلٙش ٟىً ح٠طـخِخصْ

  ًحٞلكظٌَْٗ لٟطٜخ  حلظفخعمٗ حلىلظٓٔ :أ٠ْ.  

 ٗػخٌٙخً: طقٍٙخص ح٠طٜخ  حلظفخعم.  

  ً  .: حلٍظخثؾػخلؼخ
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 أٚالً: احملزٜٛ اإلٌىرتٟٚٔ ٌإلرظبي اٌزفبػٍٟ

 :تك١ٝٓ احملت٣ٛ ٚتك١ٝٓ االتؿاٍ ايعالق١ بني -1

ْأىْحص ٌْىخًؽ وً ؿّش  ْحلقيٍس  حلَْحر٢ رًٙ طقٍٙش حلىلظٓٔ ْح٠طٜخ  رىخ طلظُٓ٘ وً هيوخص

ٌظٙـش طيٍٓ طقٍٙش ؿٌد ؿّش أهَٔ. ْقي ؿخ  ًلك  حلظٍخفٔٙش ْحلٍىٓ حلىعمٓوخطٗ ْحلظقٍٗ ْفَٙ حلعى  وً

حٞقظٜخى٘خص حلىظقيوش رلخؿش الٕ اعخىس طيَٓ٘ ْٓخثمّخ حلظقٍٙش لملفخظ  حلىلظٓٔ فؤٛزلض حلَ٘كخص ًحص

عمٕ طلًٔٙ  ْحٓظعخىس قيٍطّخ حلظٍخفٔٙش ْح٠كظفخظ رّخ  كىخ طعى  حلَ٘كخص حلظفخعمٙش ْحلٍخوٙش عمٕ وكخٌظّخ

 لظقٍٙخص حلظفخعمٙشطقٍٙخطّخ ْا٘ـخى وٜخىٍ ؿي٘يس لمٍىٓ وً ه١  ح
(1)
 

 Content Electronic :احملت٣ٛ اإليهرتْٚٞ -2
هخٙ رخلىلظٓٔ عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض وٟٓٓط وظ٘عذ ْكزَٙ ْوً حلٜعذ  حلظيَي لظعَ٘ف

 ٍِْخ  وً ٘قٓ  أي حلىلظٓٔ عزخٍس عً حلىعمٓوخص ْعهَْي ٘قٓلٓي أٌُ حلوزَحص  طٍخْلُ ر٘ك  ووظَٜ 

حلعمىٗ    كٔذ حلٔٙخي حلٌٖ ٘ظه فُٙ  فخلىلظٓٔ حلظـخٍٖ يَٙ حلىلظْٓٔلكً حلىلظٓٔ ٘ـذ أي ُ٘عَ ...حلن 

 ْحلؼقخفٗ ْحلظَفّٙٗ ْح٠قٜخىٖ ْحلٔٙخٓٗ.....حلن

 حلزخكؼًٙ رخٓظي١ط عمٕ ٗزكش ح٠ٌظٌَض فٗ وٓحقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىعٗ قخن أكيTwitter, Google+ ( 

 and Facebook)40َ وً كٓ  ٍإ٘ظّه لىفّٓن حلىلظٓٔ  ْقين حلى٘خٍكًٙ أكؼ  ً لمىلظٓٔ كٔذ  وفّٓوخ

 .ٍإ٘ظّه حلوخٛش

 حلزلغ حللخلٗ حلىىِٙحص أْ حلٜفخص حلظٗ  فٗ طمك حلىٓحقع حٓظومٚ كخطذ ْرخلٍظَ الٕ ولظٓٔ حلظعخٍ٘ف

ر٘ك  عخن رؤي حلىلظٓٔ ٘ظىِٙ رىعمٓوخص ًحص ِي   ٘ـذ أي ٘ظٜف رّخ حلىلظٓٔ عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض

ظٜف رخٞوظخط ْحلظٔمٙش  ْ٘ظىِٙ رخلزٔخ١ش ْو١ؤش ٘ .ْحٟق ْوٜىىش ل١ٓظ١ّ  رىلظٓٔ ؿٌحد

حلىٔظويوًٙ ٠ْ٘ٙف لّه قٙىش و٠خفش الٕ وعمٓوخطّه وً ه١  همق وِ٘يحً وً  حلى٘خعَ. قخر  لمى٘خٍكش رًٙ

ٗزكش  ٘قين طـَرش وفٙيس ِْخىفش ٌلٓ طلقٙق ٌظخثؾ فعمٙش عمٕ أٓخّ حلؼقش رًٙ حلىظعخومًٙ عمٕ .حلىلظٓٔ

 س لعى  وخ ْ٘ـٙذ عمٕ حلظٔخإ٠ص ْ٘قٓى الٕ طـَرشحٌٞظٌَض. ٘ومق حليعٓ
(2)

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Lee Odden, What is Content? Learn from 40+ Definitions: Content Marketing, Online Marketing, 

http://www.toprankblog.com/2013/03/what-is-content/ 

  
2

ً على الشبكات االجتماعٌة :أنظر أٌضا      http://www.badwi.com/blog/?p=1703, Content Typeأنواع المحتوى االبداع

http://www.toprankblog.com/category/content-marketing/
http://www.toprankblog.com/category/online-marketing-blog/
http://www.toprankblog.com/2013/03/what-is-content/
http://www.badwi.com/blog/?p=1703
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 أغهاٍ احملت٣ٛ االيهرتْٚٞ -3
 ْرٙخٌخص أْ ٛٓص  ٘ؤطٗ حلىلظٓٔ حٞلكظٌَْٗ عمٕ ٗك  ٌٜٓٙ وكظٓرش أْ وقَْ س أْ ٍٛٓ ٍْٓٓوخص

(Apps) أْ فٙي٘ٓ وَثٗ أْ عمٕ ٗك  طيزٙقخص ًكٙش  ؤـ  أْ ٘ىكً ح٠ٓظىخط لُ وزخَٗس
 (

 
(1)

 

 :احملت٣ٛ طسم تكدِٜ -4
 عَْٝ حلظَْ٘ـٙش )اع١ٌخص ْلٓكخص ٍِخ  عيس ١َي ٘ظه وً ه١لّخ طقي٘ه حلىلظٓٔ حٞلكظٌَْٗ وؼ  حل

ٌٌْٜٓٚ( ْ٘ؤطٗ عمٕ ٗك  ولخىػش رخطـخَ ْحكي أْ حطـخًِٙ. )ولخَٟس أْ  اع١ٌٙش ْوٓٓٙقٕ ْفٙي٘ٓ

ش ٌٚ  ٍٛٓس  ٛٓص  ْعمٕ ٗك  ومفخص طلىٙ  أْ طٍِ٘  )رؤٖ ٗك  وً حٜٗكخ  حلٔخرق  (وئطىَ فٙي٘ٓ

ح٠ؿظىخعٗ   ْ٘ىكً أي ٘ؤطٗ وً ه١  حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ. ْحلَٓخث  حل١طِحوٍٙش عزَ وٓحقع حلظٓحٛ   (فٙي٘ٓ

(Smart Apps)   ْأهَٙحً وً ه١  حلظيزٙقخص حلٌكٙش
 (2) 

  :دّــــ٣ٛ املٓتر يًُطتدـــاحملت -5

 ْومفخص ٛٓطٙش ْفٙي٘ٓ ٌ )َ٘٘ٙ حلىلظٓٔ ر٘ك  عخن الٕ ك  وخ ٘ظه طٍِ٘مُ أْ طلىٙمش ٍْٓٛ ٜٙٓ

 .حٞلكظٌَْٙش رخهظ١  طوٜٜخطّخ ْأِيحفّخ ْطيزٙقخص ْعَْٝ اع١ٌٙش..حلن( وً عمٕ حلىٓحقع

  ٔٓحلٌٖ ٘ٔظّي  حلظؤػَٙ عمٕ حلىٔظويوًٙ الٕ أٖ وخىس طه اٌ٘خإِخ أْ طلىٙمّخ عمٕ ٗزكش َْ٘٘ٙ حلىلظ 

حلىلظٓٔ عزخٍس  ْٓخث  ح٠طٜخ  ٓٓحً  كخي ًلك حٌٞظٌَض وً قز  حلىٔظويوًٙ حلىًٍّٙٙ رعٙيحً عً ولظٓٔ

أْ   YouTubeعخلٙش وً عمٕ وٓقع عً طعمٙق ٓخرق عمٕ وٓقع وخ أْ طلىٙ  أْ طٍِ٘  ومف فٙي٘ٓ ًْ ؿٓىس

لمىٔظويوًٙ وً  ْحلىقٜٓى رخلظعَ٘ف حلٔخرق ِٓ حلىلظٓٔ حلىٍظؾ   .Facebookومف ٗوٜٗ عمٕ وٓقع

 حلىلظٓٔ أْ حلظعمٙق فٗ وٓحقع حلظـخٍس ى أي ٘قٓوٓح رخلظفخع  وع ٌِحقز  حلىعمًٍٙ فٙىكً حلٓٛٓ  الّٙه رىـَ

ح٠لكظٌَْٙش
 (3)
 

 :ٞـــــايعسب ٣ٛـــــاحملت -6

 ٍفض حلىلظٓٔ حلَقىٗ حلعَرٗ  حلمـٍش ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لفَرٗ أٓٙخ )حٞٓكٓح( حلظخرعش لٝوه حلىظليس َٛ

تاٌٍغح  ٌظٌَض أْ أؿِّس حللخٓذ حٚلٗ  ٘كٓيعمٕ حٞ نلّٟ وً حلىعمٓوخص  قي طؤطٗ ر٘ك  ِؽرٜٛ الٕ

 ٚتهِع١اخ حلؼقخفش حلعَرٙش وً ه١  طيزٙقخص طعخلؾ ْطوِي ْطعَٝ حلىعمٓوخص  ْ٘ٔظّي  ٌَ٘ لٌؼهت١ح

الكظًٌَْٙخ رخٓظويحن طيزٙقخص عمٕ  ٞعيحى طيزٙقخص طظ١ ن وع حلمفش حلعَرٙش  ْرَوـٙخص لىعخلـش حلمفش حلعَرٙش

حٌٞظٌَض فٗ وـخ٠ص حقظٜخى٘ش ْحؿظىخعٙش ْػقخفٙش ْطَفّٙٙش لىوظمفش عزَ وٓحقعحٌٞظٌَض فٗ حلىـخ٠ص ح
(4)

 

 

                                                           
 

1
  http://www.badwi.com/blog/?p=1703, Content Type حلىَؿع ٌفْ  
2
  Platform Status Report: User Generated Content, Social Media, And Advertising, IAB Platform Status Report: 

User Generated Content, Social Media, and Advertising — An Overview April 2008. 

http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf 
 ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لفَرٗ أٓٙخ )حٞٓكٓح( حلظخرعش لٝوه حلىظليس حلمـٍش  3

http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/generic-awerness-presentation-dacv1.pdf, 2008. 
4
 .حلىَؿع ٌفُٔ  

http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/generic-awerness-presentation-dacv1.pdf, 2008. 

http://www.badwi.com/blog/?p=1703
http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf
http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/generic-awerness-presentation-dacv1.pdf
http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/generic-awerness-presentation-dacv1.pdf
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 ٞــــ٣ٛ ايسقُٞ ايعسبــــاحملت  -7

  ً  حلعَرٗحلىٓؿٓى  ْ٘ظىؼ  حلىلظٓٔ حلَقىٗ  حلىلظٓٔ أْ ٍ٘٘ؤ عً عىمٙش طَقٙه حلىلظٓٔ قي ٍ٘٘ؤ ٍقىٙخ

ظَفُٙ ْحٜلعخد حلَقىٙش ْيَِٙخ  ْكٌلك ْحٞع١ن ْحل رخلىلظٓٔ حلؼقخفٗ ْحلظخٍ٘وٗ ْحلكظذ  ْحٜهزخٍ

حٞلكظٌَْٙش ْحلظـخٍس حٞلكظٌَْٙش ْحلظعمٙه حٞلكظٌَْٗ  اٟخفش الٕ  ولظٓٔ حلويوخص حٞلكظٌَْٙش كخللكٓوش

ْحلٓ٘كٗ ْحل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش ْحٞع١وٙش  ْحلظيزٙقخص حلظٗ طعخلؾ حلىلظٓٔ  ولظٓٔ حلىٔظوين كخلىيٌْخص

حلَقىٗ
(1)
 

لٌٍغح لٌؼهت١ح ٚل٤قٚلخ لٌفاصح تّؼاٌعح لٌثهلِط:   1 -7
 2ل

 

 حلٍٜٓٙ حلزَحوؾ ْحٜىْحص حلوخٛش رىعخلـش حلمفش حلعَرٙش رىلَكآص حلزلغ ْرَحوؾ وعخلـش طظىؼ  أِه

(Text-To-Speech, Speech-To-Text)   َْطقٍٙش حلظعَ  حل٠ٓثٗ عمٕ حٜك (OCR). 

ِعا٨خ لٌّؽرٜٛ لٌهلّٟ لٌؼهتٟ:  2 – 7
 3ل

 

 :خ ل٦ػ٩َ ٚلٌره ١ِٗعا٨ 7-2-1

 َٙ٘وـخ٠ص حٞع١ن  الٕ حلمـٍش ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لفَرٗ أٓٙخ )حٞٓكٓح( حلظخرعش لٝوه حلىظليس ط

ْحلىـ١ص ْكظذ حلـىٍّٓ ْحلكظذ حلظعمٙىٙش ْحلىٍّٙش ْحلظيٍ٘ذ ْحٞع١ن ح٠قظٜخىٖ  ْحلظَفُٙ فٗ حلٜلف

 .ٓٙقٕ ْاع١ٌخص ح٠ٌظٌَضحلٍٔٙىخثٗ ْح٠ٌظخؽ حلظمفٌِ٘ٓٗ ْحلىٓ ْحلظَفُٙ

  :لٌفكِاخ لٌؼاِح ِعا٨خ 7-2-2

  ح٠لكظٌَْٙش ْحلؼقخفش  وـخ٠ص حلويوخص حلعخوش فٗ حللكٓوش ح٠لكظٌَْٙش ْحلظعمٙه ح٠لكظٌَْٗ ْحلٜلش طظىؼ

 .ح٠لكظٌَْٙش ْحلى٘خٍكش حلىـظىعٙش

 :تـــسْـ١ اإلْتـــ٢ غبهـــايعسبٞ عً ٣ٛـــع احملتـــٚاق -8

 حلمفخص  ٓخص الٕ أِىٙش حلىلظٓٔ حلَقىٕ حلىٍٍ٘ٓ رخلمفش حلعَرٙش  فّٓ ٘عي وً ٟىًرعٞ حليٍح طيَقض

عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض   حلعَ٘ حْٜلٕ عمٕ ؤظٓٔ حلٍخ١قًٙ  هخٍؽ حلعًَ٘٘ حْٜلٕ عمٕ ؤظٓٔ حلٓؿٓى

ٌٔزش حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ  %  ْطزم 20% وً ٓكخي حلعخله ْحلىٔمىٓي أكؼَ وً 5ْ٘٘ك  حلعَد 

حٌٞـمِٙ٘ش  ْطٔظّي  رعٞ حليْ  حلعَرٙش  % ْوقخٌٍش رىلظٓٔ حلمفش68% وقخٌٍش رـ 1أق  وً حٌٞظٌَض 

حلكظخد ْويٍٖٓ  حلظَكِٙ عمٕ َٗ٘لش حلىعمٓوخص  كٙغ طه فٗ وَٜ ٌَ٘ حلىلظٓٔ حلعَرٗ حلَقىٗ ْطقٍٙش

َٗحكش رًٙ ح٠ٌظٌَض  ًْلك وً ه١   حلزَحوؾ وً ه١  وَْ٘ط لِ٘خىس حلىلظٓٔ حلَقىٕ حلعَرٕ عمٕ ٗزكش

                                                           
قش حلىلظٓٔ حلىلظٓٔ حلَقىٗ حلعَرٗ فٗ حلىٍي طعِِ٘  ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لفَرٗ أٓٙخ )حٞٓكٓح( حلظخرعش لٝوه حلىظليس حلمـٍش  1

 2012 أرَ٘   3-4  حلظكٍٓلٓؿٗ ح٠ؿظىخط حلٔخىّ لمـٍش ح٠ٓظ٘خٍ٘ش لمظٍىٙش حلعمىٙش ْحلظكٍٓلٓؿٙش ْح٠رظكخٍ حلعَرٙش 

http://css.escwa.org.lb/ictd/1791/04a.pdf, 2012 
2
   حلىلظٓٔ حلىلظٓٔ حلَقىٗ حلعَرٗ فٗ حلىٍيقش حلعَرٙش  طعِِ٘ أٓٙخ )حٞٓكٓح( حلظخرعش لٝوه حلىظليس  ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لفَرٗ حلمـٍش  

http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp 
3
 .77  ٙ 2006  1حلٓفخ  لمٍَ٘  ١ عمٙه رخٓظويحن حلكٓوزٙٓطَ فٗ ظ  عخله وظفَٙ  حٞٓكٍيٍ٘ش  ىحٍحلظ :ْعهَْي أكىي ؿىعش أكىي  

http://css.escwa.org.lb/ictd/1791/04a.pdf
http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp


83 

 

ْحطلخى حلزَوـٙخص حلظعمٙىٙش ْحلظـخٍ٘ش  ْوقيوٗ هيوش  ُْحٍس ح٠طٜخ٠ص حلىَٜ٘ش  ْحطلخى حلٍخًَٗ٘ 

حلّي  لٌّح  رٌَخوؾ 400عٍٓحي ْ 2000رّي  طٓفَٙ  حٌٞظٌَض ْ َٗكخص ح٠ٓظ٠خفش 
(1 )
. 

 ْحلظعمٙىٗ  نعين حٌظظخن فٗ حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ ٗزكش ح٠ٌظٌَض ْٟعف فٗ حلىلظٓٔ ر٘ك  عخ ٘ٓؿي

 حلىلظٓٔ  ر٘ك  هخٙ ْأ٠٘خً ١ٌكظ ْؿٓى و٘كمش كقٙقٙش فٗ حلٓٛٓ  حلٜلٙق ْحلىفٙي لٌّح

طلي٘خص طٓحؿُ اػَح  ولظٓٔ طعمٙىٗ ؿي٘ي عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض أرَُِخ  ٍِْخ  رخٓظويحن ولَكخص حلزلغ 

 ً ١١د ْوؼقفًٙ  كٙغ ٠حٞلكظٌَْٗ ر٘ك  أكؼَ فخعمٙش ْط٘ـٙع اقزخ  ١خلزٗ حلىعَفش و عين طفعٙ  حلظعمٙه

ريَ٘قش ٛلٙلش ًْلك قز  ْه١  اٟخفش   ري لٍخ أي ٌعى  عمٕ طٍظٙه حلىلظٓٔ حللخلٗ ْاعخىس ِٙكمظُ

لُ وً قز  حلىٔظويوًٙ حلعَد ْيَِٙه  طعمٙىٗ عَرٗ ؿي٘ي كظٕ ٠ٌىً ّٓٓلُ حلٓٛٓ  ولظٓٔ
 (2)
 

 ظٌَض  طَ٘ٙ حلعي٘ي وً حليٍحٓخص حٞلكظٌَْٙش عمٕ ٗزكش حٌٞ ْرخلَؿٓط الٕ رعٞ حليٍحٓخص ْحلىٓحقع

حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض ؤظىَ رخلظَحؿع ر٘ك  وملٓظ  فقي أٗخٍص ىٍحٓش عمٕ  ْحلظقخٍَ٘ الٕ أي حلىلظٓٔ

ص حٞلكظٌَْٙش عً طيٍِٓ كخ  حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض ْأي عيى ٛفلخ حلعَرٙش موضوع وٓٓٓعش

٘عخى   ومٙٓي ٛفلش فق٢ وٌٍ اٌ٘خ  ٗزكش حٌٞظٌَض أٖ وخ 660حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض وخ ٘قخٍد  حلىلظٓٔ

 .ٛفلش ومٙخٍ 74.5% وً ٗزكش حٌٞظٌَض ْحلظٗ ٘زم  وظ٢ٓٓ وـىٓعّخ وخ ٘قخٍد 0.89ٌٔزش 

 2014حلىٓٓٓعش الٕ أي ٌٔزش حلىلظٓٔ حلعَرٗ ْحلىٔخِىش عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض فٗ عخن  ْأٗخٍص ِٗ 

وقخٌٍظّخ رىٔظٓٔ  وً ٌٔزش حلىٔخِىخص حلعخلىٙش لٍفْ حلعخن, ٍِخ  طَحؿع فٗ طمك حلٍٔزش اًح وخ طه 2.74%

وً ٌٔزش حلىٔخِىش  %4.06   كٙغ كخٌض وخ ٘قخٍد ٌٔزش2013حلىٔخِىش عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض فٗ عخن 

 ً حلعخلىٙش لٍفْ حلعخن أ٠٘خ
(3)
 

 فـٓس كزَٙس  عَرٗ ٠ َ٘قٕ الٕ ؤظٓٔ حليمذ عمُٙ  فٍّخ حلزخكؼٓي ْحلىلممٓي عمٕ أي حلىلظٓٔ حل ْ٘ـىع

رخلىلظٓٔ أْ حلظٗ طعَٝ  رًٙ حلظقين حلظكٍٓلٓؿٗ حلكزَٙ ْحلَٔ٘ع لٍٜخعش حٌٞظٌَض ْحلزَحوؾ حلوخٛش

حلىلظٓٔ أْ حلى٘خٍكش فُٙ لئ أيمذ  حلىلظٓٔ ْرًٙ حلىلظٓٔ حلعَرٗ حل٠جٙ  حلٌٖ ٘ي  عمٕ ٟعف طٍخْ 

  .ْحلىٍظىخص ْحلىئٓٔخص حليحعىش ٞػَح  حلىلظٓٔ حلعَرٗ الٕ قمش حلى٘خٍ٘ع حلىٔظويوًٙ حلعَد اٟخفش

 سْتــ٣ٛ ايعسبٞ ع٢ً غبه١ اإلْتـــات احملتــــَعٛق -9

  :ل٤ٌا١ٌح ٌرىٌٕٛٛظ١ا لٌّؼٍِٛاخ  ٟ لٌٛطٓ لٌؼهتٟ لٌث١ٕح  9-1

ر٘ك   ٌَْٗطَحر٢ وزخَٗ رًٙ حٌظ٘خٍ ْقٓس ْٓخث  ح٠طٜخ  ر٘زكش ح٠ٌظٌَض ْحلىلظٓٔ ح٠لكظ ٍِخ 

 ْ قمظّخ ْعين كفخ طّخ  عخن  ْلٓ ٌظٌَخ لمزميحي حلعَرٙش فٍلً ١ٌكظ ٟعف حٌظ٘خٍ طقٍٙخص ح٠طٜخ  حلَٔ٘ع

                                                           
  ْح٠ؿظىـخعٙـش لـفَرٗ عٓـٙخ  حلىظلـيس حٜوـه حلىظلـيس  حؿىمـمْ ح٠قظٜـخىٖ ْح٠ؿظىـخعٗ  حلمـٍـش ح٠قظٜـخى٘ـش حٜوـه  1

http://www.escwa.un.org/divisions/ictd/workshop/forum_a/docs/Arabic%20Content%20Initiative.pdf  

2
 5102http://www.tech-wd.comأئيْ  28 وقخ٠ص فٗ كخطذ ٟٙف:ٌَ٘ص رٓحٓيش الٕ أً٘؟ … حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض   

3
 .المرجع السابك  

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://www.tech-wd.com/wd/author/guest/
http://www.tech-wd.com/wd/author/guest/
http://www.tech-wd.com/wd/category/articles/
http://www.tech-wd.com/wd/category/articles/
http://www.tech-wd.com/wd/2015/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%9F/
http://www.tech-wd.com/wd/2015/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%9F/
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ٌِْح ٘معذ ىٍْ ٓمزٗ فٗ ٌَ٘ ُْ٘خىس حلىلظٓٔ  رخلىقخٌٍش رخلٓٓخث  ْكمٓ  ح٠طٜخ  رخليْ  حلفَرٙش حلىظقيوش

ؼَٙ وً حلظيزٙقخص حلظٗ طِ٘ي وً كـه حلىلظٓٔ ٟعف حٌظ٘خٍ حلك ح٠لكظٌَْٗ رخلمفش حلعَرٙش ْ٘ئىٖ الٕ

 . ح٠لكظٌَْٗ حلعَرٗ حلىوٜٚ حلظعمٙه

 :ضؼف ل٤ٔشطح لٌصما ١ح  9-2

 ر٘ك  40ى  كٓحلٗ وعي  حٜوٙش ٘عخ  حلٍ٘خ١ حلؼقخفٗ فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ وليْى ٌٔزٙخً  اً أي وظ٢ٓٓ أي %

ٍِخ  قمش  % رًٙ حلَؿخ   ْوً ُحْ٘ش أه27َٔ% رًٙ حلٍٔخ  ْح  50فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ ْ ٘ظـخُْ ح   عخن

طَؿىش حلكظذ حٜؿٍزٙش كٙغ ٘زم   فٗ عيى حلقَح  فٗ حليْ  حلعَرٙش ٌِْح ريٍَْ ٍ٘عكْ عمٕ عيى حلكظّخد ْ

هىْ وخ ٘ظَؿه الٕ  ِْٓ  كظخد ٍٓٓ٘خً  330ش حلعَرٙ وظ٢ٓٓ عيى حلكظذ حلعمىٙش حلظٗ طظَؿه الٕ حلمفش

حلعَرٙش وٌٍ عَٜ حلىؤوٓي كظٕ ْقظٍخ ٌِح  حلٌٙٓخٌٙش وؼ١  ْفٗ وقخٌٍش أهَٔ فبي عيى حلكظذ حلىظَؿىش الٕ

طظَؿىُ حٓزخٌٙخ الٕ ح٠ٓزخٌٙش فٗ حلعخن حلٓحكي. رخلظخلٗ فخي قمش وخ  ٠ ٘ظـخُْ حلىخثش ألف كظخد ِْٓ ٘عخى  وخ

 قمش ْٟعف وخ ٍَ٘٘ حلكظٌَْٙخً ٌِْح ريٍَْ ٘قم  وً حلىلظٓٔ حلَقىٗ حلظعمٙىٗ عمٕ كٔخد ٘ظَؿه ٘ئىٖ الٕ

حلظعمٙه ح٠لكظٌَْٗ حلىلظٓ٘خص حلعَرٙش حٜهَٔ وً وٓحى طَفّٙٙش ْحؿظىخعٙش ٌِْح ريٍَْ ٘ئػَ ٓمزخً عمٕ
(1)
 

  :لٌٍغح لٌؼهت١ح ٚظٛلٔثٙا لٌف١ٕح 9-3

 لَقىٍش حلٍٜٓٙ  لَٜ   ٌْظه حلظعَ  عمٕ حللَْ طظىؼ  فٗ حٞىلش ْحلفّخٍّ ْويققخص حلٍلٓ ْح

 حلقَح س حٚلٙش لمٍٜٓٙ  ْأىْحص حٞو١  حلٜٓطٗ  كمّخ اوخ يَٙ وظخكش وً حٜٓخّ أْ حلىيزٓعش  ْأىْحص

رخِظش حلظكمفش ْولظكَس أْ قمٙمش حلكفخ س
(2)
 

 ٟــــبي اٌزفبػٍـــــًب: رم١ٕبد االرظــــــصب١ٔ
  :ت يف ايدٍٚ ايعسب١ٝاملعًَٛات ٚاالتؿاال تهٓٛيٛدٝا -1

طلي٘غ حل٘زكخص حل١ٍٓٙش ْطلًٔ طقٍٙخص حلزغ  عىمٙخص أٗخٍ طقََ٘ وعّي حلٌٙٓٔكٓ لٟكٜخ  أي

هيوخص حٌٞظٌَض همق رٙجش وٓحطٙش ٠ٓظٙعخد طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص  حلف٠خثٗ حلىزخَٗ ْطلًٔ طقٍٙخص وِْىٖ

 ش رفَِٙخ. فزعٞ ىْ  حلومٙؾ )وؼ  ىْلشح٠ٓظٙعخد فٗ رعٞ حلزميحي حلعَرٙش وقخٌٍ ْح٠طٜخ٠ص. وع ٟعف

ٗزكخطّخ حل١ٍٓٙش كققض  حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس( ًحص حلكؼخفش حلٔكخٌٙش حلىظيٌٙش ْح٠ٓظؼىخٍحص حلكزَٙس فٗ

                                                           
1
-http://raseef22.com/culture/2015/08/10/arabs-are-not-cognitively-active-on  حلعَد يَٙ فعّخلًٙ وعَفٙخً عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض  22ٌْش ٍٛٙف 

the-internet/ 
 كٍيح  H3C 3J7 كٓ٘زٙك وعّي حلٌٙٓٔكٓ لٟللٜخ  وٌٓظَ٘خ   :عً ١َ٘ق 2013ٌِح حلظقََ٘ ٍٓش  ٌَ٘ 2

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5055259666784121733
http://raseef22.com/culture/2015/08/10/arabs-are-not-cognitively-active-on-the-internet/
http://raseef22.com/culture/2015/08/10/arabs-are-not-cognitively-active-on-the-internet/
http://raseef22.com/culture/2015/08/10/arabs-are-not-cognitively-active-on-the-internet/
http://raseef22.com/culture/2015/08/10/arabs-are-not-cognitively-active-on-the-internet/
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf
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حلىعمٓوخص ْح٠طٜخ٠ص  فٗ كًٙ أي حلزميحي ًحص  حلىعخَ٘ٙ حليْلٙش فٙىخ ٘ظعمق رخلزٍٙش حلظلظٙش لظكٍٓلٓؿٙخ

حٜكزَ فٗ حلىٍيقش وخ طِح  وظؤهَس فٗ ٌِح حلـخٌذ فٗ حلفخلذ لظعيحى حلٔكخٌٗحلىٔخكش حلـفَحفٙش ْح
(1)
 

 :ٞــــ٣ٛ االتؿايـــاحملت ٌـــات ْكــــتكٓٝ -2

 تعسٜـ ايتكٓٝات: 

ْحلٍٜٙش ْحلٍٜٓ٘ش  ِٗ أىْحص طقٓن رظفٌ٘ش ْوعخلـش ْطوًِ٘  ػه رغ ْحٓظويحن حلىعمٓوخص حلَقىٙش

ٗ ْح٠طٜخ٠صْحلٜٓطٙش عً ١َ٘ق طقٍٙخص حللخٓذ حٚل
(2) 

 تك١ٝٓ ايدؾع َكابٌ ادترب 

  Push Technologyلٌك غ ذم١ٕح   2-1-1

قز  حلىٔظوين  كٙغ ٘ظه طلىٙمّخ عمٕ  ِٗ طقٍٙش طُٓ٘ع حلزٙخٌخص حلظٗ طه طلي٘يِخ ْحهظٙخٍِخ وً

حلظٗ طليع وؼ  حلٍَ٘حص حلزَ٘ي٘ش أْ حٞهزخٍ٘ش.  ؿّخُ حلىٔظوين عمٕ فظَحص وليىس أْ كٔذ حٜكيحع

حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص أكؼَ ّٓٓلش لمىٔظوين كً حٓظويحن طقٍٙش حليفع لـع ْ٘ى
(3)

 

حلظقمٙيٖ  كٙغ ٘ظيمذ وً  عمٕ حليمذ Pull Technology طٔظٍي طقٍٙش حلـٌد أْ حلٔلذ

ً وظٕ ْأً٘ ٘زلؼٓي عً حلزٙخٌخص ْ٘ظه حٓظ٘عخٍ ًلك وً ه١  حٌظقخ  كَكش  .حلىٔظويوًٙ أي ٘عَفٓح ٌٔزٙخ

لمىٔظويوًٙ حللٜٓ  عمٕ  طظٙق Push Technology َكخص حلزلغ. أوخ طقٍٙش حليفعحلزٙخٌخص فٗ ول

وِْىٖ ٌَِ حلويوخص ح٠فظَحٟٙش  ٌِْح  حلىعمٓوخص عٍيوخ طكٓي وظخكش  كٙغ ٠٘عمه حلىٔظويوًٙ عً

 . ح٠ٌظقخ  حلىٔٙيَ عمُٙ وً حلىٔظويوًٙ

 )   :otocols) Push Pr HTTP Server Pushتهٚذىٛي لٌك غ لٌرمٕٟ 2-1-1-2

حلىٔظويوًٙ لٍق  حللِن وً حلىعمٓوخص  حٍٞٓخ  حلىظعيى وً ؤظوين الٕ ؤظوين أْ أٖ عيى وً

الٕ و٠ٙف أْ وـىٓعش  (Server) رٌَخوؾ ٘قٓن رخ٠طٜخ  رخلوخىن عزخٍس عً (Clint) و٠ٙف  ١َ٘ق عً

 (HTTP) ١َ٘ق رَْطكٓ  ىفع حلزٙخٌخص وً حلى٠ٙفًٙ ليُ٘ ٘ظه عً
((4). 

رظِْ٘ي أؿِّس حلىٔظويوًٙ رخٜهزخٍ ْأٓعخٍ  قٙخوّخ Point Cast أعمٍض ٗزكش 1996فٗ عخن 

طقٍٙش حليفع طـع  وً ح٠ٌظٌَض ٘٘زُ حلظمفِ٘ٓي فٗ طقي٘ه  حّٜٓه ه١  أْقخص ُوٍٙش وليىس  كٙغ أي

                                                           
 .35  2004ٙرًٙ حلظزٍٗ ْح٠رظكخٍ  َٗكش ويخرع ٌـي حِٜمٙش  حلَ٘خٝ  طقٍٙخص حلىعمٓوخص ٍحٗي رً ٓعٙي حلَِِحٌٗ   1

2
  Kapyla, Tuula, Niemi, Isto, Lehtola, Aarno (1998): Towards an Accessible Web by Applying PUSH Technology. In: Stephanidis, 

Constantine, Waern, Annika (eds.) Proceedings of the 4th ERCIM Workshop on User Interfaces for All October 19-21, 1998, 
Stockholm, Sweden. pp.16,  http://ui4all.ics.forth.gr/UI4ALL-98/kapyla.pdf 
3
  ―Ibid‖, P. 15 

4
  Seven, Push Technology: A key ingredient of application interactivity February 2011. 

http://www.seven.com/downloads/pdf/SEVEN_Push_Whitepaper.pdf 

https://www.interaction-design.org/literature/author/tuula-kapyla
https://www.interaction-design.org/literature/author/tuula-kapyla
https://www.interaction-design.org/literature/author/isto-niemi
https://www.interaction-design.org/literature/author/aarno-lehtola
https://www.interaction-design.org/literature/author/constantine-stephanidis
https://www.interaction-design.org/literature/author/annika-waern
https://www.interaction-design.org/literature/conference/proceedings-of-the-4th-ercim-workshop-on-user-interfaces-for-all
http://ui4all.ics.forth.gr/UI4ALL-98/kapyla.pdf
http://www.seven.com/downloads/pdf/SEVEN_Push_Whitepaper.pdf
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طلخْ  أي طمفٗ ىٍْ طفخع  حلىٔظويوًٙ وع ح٠ٌظٌَض ريفع حلىعمٓوخص حلـخِِس  حلىعمٓوخص ِْٗ رخلظخلٗ

لم١١١ط عمّٙخ خنالّٙ
(1)
. 

 

 :ِٓ ذم١ٕح لٌك غ لٌٙكف  2-1-1-3

 وَكِ  حلظٍخفْ كٓ  طقٍٙش حليفع لمزٙخٌخص وٌٍ وٍظٜف حلظٔعٍٙخص وً حلقَي حلىخٟٗ  كٙغ أٛزلض ريأ

ْطه اٌ٘خ  طقٍٙش حليفع لمظوفٙف وً كيس  حِظىخن حلَ٘كخص حلعخلىٙش ْفٗ وقيوظّخ وٙكَْٓٓفض ٌْظٔكٙذ 

 ظويوٗ ح٠ٌظٌَض عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  حللى  حلِحثي لمىعمٓوخص ْعَٝ حلٍظخيطٓحؿُ ؤ حلى٘خك  حلظٗ

 .حليفع حلظقٍٗ حلظَىىٖ حلىٍوفٞ  ٌِْح حللى  حلِحثي لمزٙخٌخص ِٓ حلىلَ  حلَثٙٔٗ لظيَٓ٘ هيوخص

 ْحلفَّٓش ْحلويوخص حليلٙ  لمىٔخعيس فٗ اىحٍس  ْ٘ىكً ُ٘خىس طقٍٙش حليفع عً ١َ٘ق حلظَٗٙق لمىعمٓوخص

ص حلِحثيسحلىعمٓوخ
(2)

 

 حٓظويوض ٗزكخص Intermind ,BackWeb ,Marimba ,Astound ,PointCast   ًْيَِٙخ و

وٍظـخطّه وً حلىعمٓوخص رخلقٍٓحص حلظمفٌِ٘ٓٙش حلظٗ ٘ىكً لمىٔظوين أي ٘ظعَٝ  حلىَْؿًٙ لظقٍٙش حليفع ط٘زُٙ

لٌَّ  ٘ظه فَُ ٌَِ حلقٍٓحص كٔذ حلىٟٓٓعخص ْحلَؿٓط الٕ ٛفلخص حلٓ٘ذ أْ أؿِّس حللٓحٓٙذ لّخ  ػه

حلى٠ٙف كظٕ ٘كٓي ليّ٘ه  خص ٘ظه آٍخ  حلىعمٓوخص حلظفخعمٙش الٕحلىٓحٟٙع. عٍىخ ٘ظه طلي٘غ ٌَِ حلٜفل

٠ ٘يمذ حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص لٙظه  عهَ حلظلي٘ؼخص  كٙغ أي وخ ٘ىِٙ ٌَِ حلظقٍٙش ِٓ أي حلىٔظوين

حلقٍٓحص حٍٓخلّخ لّه ْلكً ٘ظه ًلك كمىخ ٘ظه طلي٘غ
(3)
 

  ْٓطظه طقٍٙش حليفع وً ه١  رَْطكHTTP Streaming) ( ِْٓ لٙش ٍٞٓخ  حلزٙخٌخص يَٙ حلىظِحوٍش فٍٓحً ع

وفظٓف عمٕ ٓزٙ   ح٠طٜخ  (Server) حلٓ٘ذ  ْلٌلك ٘ظَ  حلوخىن الٕ وظٜفق (Server) وً هخىن حل٘زكش

حٍٓخلّخ عمٕ حلفٍٓ حلىؼخ  اًح كيع ٗٙت وخ قز  ار١  حلعى١  رىعمٓوخص ؿي٘يس فبٌُ ٘ىكً
(4)

 

 تك١ٝٓ ادترب أٚ ايطشب: Pull Technology 

وٓحقع اهزخٍ٘ش أْ وٓحقع حلظٓحٛ   ٍيوخ ٌقٓن رخ١١٠ط عمٕ حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ أْ طٜفقع

  (Server)طلظٖٓ عمٕ حلىلظٓ٘خص وً حلوخىن ح٠ؿظىخعٗ فبٌٍخ ٌقٓن رعىمٙش ٓلذ طمك حلٜفلخص حلظٗ

ٓد حٌٞظٌَض الٕ ؿّخُ حللخٓ عمّٙخ ْطٔىٕ ٌَِ حلظقٍٙش رظقٍٙش ٓلذ حلىعمٓوخص وً عمٕ ٗزكش ل١١ٟط

 .حٞلكظٌَْٙش طعظىي عمٕ طقٍٙش حلٔلذ لمزٙخٌخص هخٛظٍخ  ْ٘ىكً حلقٓ  أي ك  عىمٙخص حلظٜفق لمىٓحقع

 

                                                           
1
 Kapyla, Tuula, Niemi, Isto, Lehtola, Aarno, OP.Cit, P1,15. 

2
 A Push In The Right Direction: A Guide To Push Technology On The Web 

http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol2/mjc4/ 

3
 Wikipedia, Push technology, https://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology 

4
 G. Toffetti Carughi, Modeling data-intensive Rich Internet Applications with server push support, 7th International Conference on 

Web Engineering, 2007  p3-5 http://ceur-ws.org/Vol-261/paper08.pdf 

http://www.intermind.com/
http://www.backweb.com/
http://www.marimba.com/
http://www.astound.com/
http://www.pointcast.com/
https://www.interaction-design.org/literature/author/tuula-kapyla
https://www.interaction-design.org/literature/author/isto-niemi
https://www.interaction-design.org/literature/author/aarno-lehtola
http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_97/journal/vol2/mjc4/
https://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology
http://ceur-ws.org/Vol-261/paper08.pdf
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أكي  فعٍيوخ ٌقٓن رظٔـٙ  حٗظَح  فٗ ) (Push Technologyْرعكْ ًلك طؤطٗ طقٍٙش حليفع

ٜٜك أْ ٛمش رظو حلىٓحقع أْ حليهٓ  الٕ أكي حلىٓحقع حلىِْىس لٌَّ حلويوش لمزلغ عً وعمٓوخص ًحص

فٙي٘ٓ وً ه١  ىفع  حِظىخوخطك أهزخٍ أْ وعخٍ  عخوش أْ هخٛش أْ حللٜٓ  عمٕ ٍٛٓ أْ وقخ١ع

حلظٗ طه حلظٔـٙ  فّٙخ ؤزقخً رىٔق ٗزكش  حلىعمٓوخص يَٙ حلظِحوٍٗ الٕ ؿّخُ   كٙغ طقٓن رعٞ ٌَِ حلىٓحقع

ً عً ك  وخ ٘ظعمق حلزَْطكٓ  حلوخٙ رٌلك الٕ  رخلىٓحٟٙع حلظٗ طف٠مّخ ْ٘يفعّخ حٌٞظٌَض ْحلزلغ طمقخثٙخ

ؿّخُ  رَ٘ي  ح٠لكظٌَْٗ أْ الٕ
(1 )
 

 :١ــــاٍ اذتدٜجــــات االتؿـــــتكٓٝ -3

   Smartphoneذم١ٕح لٌٙاذف لٌموٟ 3-1

 ْحلّخطف حلومٖٙٓ  Telephone وع حلّخطف حلىٍِلٗ  Smartphone  ٘٘ظَ  حلّخطف حلٌكٗ

Cellular Telephone  ٗقزخ  حلىكخلىخص ْحلَٓخث  حلٍٜٙش  فٗ كًٙ أٌّه ٘قيوٓي هيوخص حٍٓخ  ْحٓظ ف

٘قين  حلٌكٗ رؤٌُ ٘قين وـىٓعش وً حلويوخص حلظٗ طىَِٙ عً رقٙش حٜؿِّس حٜهَٔ  كٙغ أٌُ ٘ظىِٙ حلّخطف

رظقٍٙش عخلٙش  ْوً ٌَِ  وـىٓعش كزَٙس وً حلٓظخثف حلظقٍٙش حٟٞخفٙش حلظٗ طٔخعي حلىظٔوين عمٕ اٌّخ  وّخوُ

 Calendar ْحلظقٓ٘ه حلٍٖٔٓ ْحلَّٖ٘ ْحلٙٓوٗ Camera لظَٜٓ٘ حلَقىٗحلٓظخثف حٟٞخفٙش هيوش ح

 Music/Video Player ْحلىٓٓٙقٕ ْحلفٙي٘ٓ Address Book (Contacts) ْقخثىش حلىظٜمًٙ

 Internet Access & Email ْحٌٞظٌَض ْحلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ Text Messaging ْحلَٓخث  حلٍٜٙش

حلىكظزٙش ْيَِٙخ وً حلٓظخثفْحلزَحوؾ  GPS ْحلزمٓطٓع ْحلوَحث٢
(2)
 

  ”Apps“لٌرطث١ماخ 3-1-1

ِْٗ عزخٍس عً رَحوؾ ًكٙش ٘ظه طلىٙمّخ  ‖Programs― أْ ‖Applications― حهظٜخٍ ِٗ

ً وً وظخؿَ حلظيزٙقخص حلوخٛش رؤٌظىش ط٘فٙ  حلّٓحطف   Apple)― أْ App Store (Android وـخٌخ

هيوخص ْْظخثف وعٍٙش وً قز  حلَ٘كخص ْحلىٍظىخص  عً رَحوؾ ٛٙفَس حللـه طقين حلٌكٙش  ِْٗ عزخٍس

طيزٙقخص كـِ طٌحكَ حلٔفَ أْ حلويوخص حلىَٜفٙش أْ حلظٔٓي ...الن وؼ 
(3) 

 

 

 

 

                                                           
1 What is a Smartphone?; rev.2/23/12, ©2012 MidYork Library System. All Rights Reserved,P1-3 

http://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/What-is-a-Smartphone.pdf 
2
 ―Ibid‖, P.4. 

3 What is Bluetooth Technology?, http://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology 

http://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/What-is-a-Smartphone.pdf
http://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology
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  )(Bluetooth:ذم١ٕح لٌثٍٛذٛز 3-2

أٍ٘كٔٓي عزَ  عمٕ ٘ي وـىٓعش وً حلىٍّيًٓٙ فٗ َٗكش 1994ريأ حهظَحط حلزمٓطٓع فٗ عخن 

حلكٙز  رًٙ حٜؿِّس  ػه حطليص  ح٠ًحعٗ كزي٘  لٍق  حلزٙخٌخص عزَؤخفخص قَٜٙس وً ه١  وٓؿخص حلزغ 

 .(SIG) ْأٖ رٗ أن لظيمق وخ ٘عَ  رخلزمٓطٓع وـىٓعش وً حلَ٘كخص حلكزَٔ وؼ  أٌظ  ٌْٓكٙخ ْطٓٗٙزخ

حٜؿِّس ْحلويوخص  ِْٗ  ْطقٍٙش حلزمٓطٓع ِٗ حلىعٙخٍ حل١ٓمكٗ حلعخلىٗ لمَر٢ حٚوً رًٙ عيى وً

ومفخص  عمٕ ؤظٓٔ حلعخله. ْ٘ٔظوين حلزمٓطٓع لظزخى   وِ٘ي وً حٜٗٙخ  ْحلَر٢ رٍّٙخعٍَٜ أٓخٓٗ لـٌد 

قَٜٙس حلٍٜٓ ْحلٜٓص ْحلفٙي٘ٓ ْحلزٙخٌخص ْيَِٙخ وً حلىعمٓوخص ٠ٓمكٙخً عزَ ؤخفخص
(1)

 

  :(Wireless Fidelity)ٚ٘ٛ لـردان ٌـ  Fi)-(Wi اٞ ذم١ٕح لٌٛلٞ 3-3

حلَحى٘ٓ  ٔظويوش فٗ حل٘زكخص حل١ٓمكٙش حلظٗ طٔظوين وٓؿخصحٓه ٘يمق عمٕ حلظقٍٙٙش حلى  اٞ ٘ٛ لٌٛلٞ

رخٌٞظٌَض أعمٕ لٟطٜخ   لظٓفَٙ َٓعخص
(2)

 

o ِْٗ أٌُ طعى  ٟىً ٌيخي ْحٓع أكزَ وً طقٍٙش (Bluetooth)   َْٛٓٓعش أكزَ وٍّخ  طٔظوين وٓؿخص حلَحى٘ٓ ل 

حلظقٍٙش حلىٔظوين وً ٌق     ْطىكً ٌَِوظَحً(120ْ 70حٜؿِّس حلٟلكظٌَْٙش حلىوظمفش ًْلك فٗ وئ وليْى )رًٙ

ركؼَٙ (حلزٙخٌخص ْلكً رىٔخفش أكزَ وىخ طظٙلُ طقٍٙش ) رمٓطٓع
(3)

 

 350عخلٙش طزم  أكؼَ وً  أطخكض ٌَِ حلظقٍٙش لىٔظويوٗ حلّٓحطف حلٌكٙش ٌق  حلٍٜٓ ْحلَٓخث  وً ه١  َٓعخص كىخ 

  وين ٌَِ حلظقٍٙش رٜفش أٓخٓٙش فٗ حلىٍخُ  لمَر٢ رًٙطٔظ كٙمٓ رض فٗ حلؼخٌٙش  ٌِْ حلَٔعخص طظِح٘ي ٘ٓوخً رعي ٘ٓن 

حلٓكيحص حلظٗ طٔظويوّخ وؼ  حليخرعخص ْحلىخٓلخص حل٠ٓثٙش   ح٠ؿِّس حلٌكٙش ْطَر٢ حللخٓزخص رزع٠ّخ حلزعٞ وع

ٓخعي عمٕ ظٍّٓ وخ ٘عَ  ربٌظٌَض حٜٗٙخ  ْكؼَٙ وً حٜٗٙخ  ٌِْح وخ
 (4)
 

  ذم١ٕح لٌـ 3-4
  

Fi:-Li 
(5ل

 

ً الٕ أٌّخ طعٍٗ  وً قز  (Li-Fi) ٖ فخٖحٓظوين وٜيمق ٠ عخله حلفِٙ٘خ  حٜلىخٌٗ ِخٍحلي ِخّ  حلٌٖ أٗخٍ أ٠٘خ

  ْحٓظوين حلىٜيمق ْٜ  وَس وً قز  ِخٍحلي ِخّ فٗ وىئطىَ ىْلٗ رؤٌّخ حلزٙخٌخص وً ه١  حٟٞخ س حٓظويحن

 10ِخثمش أعمٕ وً  ُ ٌٞظخؽ رٙخٌخصحل٠ٓثٗ حلىَثٗ  ْْفقخً لّخّ فبي حل٠ٓ  حلٌٖ َ٘٘ٙ الُٙ ٘ىكً حٓظويحو ح٠طٜخ 

 أي طمعذ طقٍٙش حل١ٖ فخٖ ٘ىكًطقٍٙش حلٓحٖ فخٖ. ْ وٙـخ رخ٘ض فٗ حلؼخٌٙش حلٓحكيس  ِْٓ أَٓط ركؼَٙ وً ح٠طٜخ  عزَ

(Li-Fi)  ًحلٓحٖ فخٖ فٗ حلظوفٙف وً حٜكىخ  حلؼقٙمش حلظٗ طٓحؿّّخ حٌٜظىش حل١ٓمكٙش حللخلٙش فٗ طقٍٙش ىٍْحً كزَٙح 

                                                           
1
  Vangie Beal, Wi-Fi, http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html 

 اإلنترنت، تمنٌات االتصال الحدٌثة، شكبة إلراء موضوع عربً، ممال منشور على شبكة مٌساء صالح، 2

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A
7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9 

  ، شكبة إلراء موضوع عربً،(Wi-Fi) تمنٌة الواي فاي تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة، أالء جرار، 3

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9 
4
 Rahul R. Sharma, Raunak, Akshay Sanganal, "Li-Fi Technology Transmission of data through light", IJCTA, Vol 5 (1), pp. 150-154, 

Februrary 2014. P150 
5
 What are the differences between 1G, 2G, 3G, 4G and 5G?, https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-1G-2G-

3G-4G-and-5G 

http://www.webopedia.com/author/Vangie-Beal
http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-1G-2G-3G-4G-and-5G
https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-1G-2G-3G-4G-and-5G
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(Wi-Fi) ٖؿي٘ي ْيَٙ ؤظوين وً ه١  حل٠ٓ  حلىَثٗ لىٓؿخص حلَحى٘ٓ حلىظخكش  ٌُٜ ٠٘ٙف عَٝ ٌيخي طَىى

وقخٌٍش وع طمك حلىظٓفَس فٗ (  THZ 300حلزٙخٌخص. ْرخلظخلٗ فبٌُ ٘ٓفَ قيٍأ كزَ ركؼَٙ وً ٌيخي حلظَىى ) كخلٙخً لٍق 

    .300GHzح٠طٜخ٠ص حل١ٓمكٙش )

حلىٓؿخص  وً ه١  حليٙف حلىَثٗ عمٕ حلظوفٙف وً ووخْ ْكٌلك طٔخعي حلزٙخٌخص حلقخىوش 

 ً عمٕ ٛلظٍخ. ْ٘ىكً أي طكٓي  حلكَّْوفٍخ١ٙٔٙش حلظٗ طؤطٗ وع هيوش حلٓحٖ فخٖ ْحلظٗ ٘ىكً أي طئػَ ٓمزخ

ْحلّٓحطف  أكؼَ حٌظ٘خٍحً  كٙغ ٓٙظه ٌق  حلزٙخٌخص ٜؿِّس حلكىزٙٓطَ حلىلىٓلش  (Li-Fi) طقٍٙش ٠ٖ فخٖ

هخٛش رخلٙخٌخص ٌُٜ اًح  عً ١َ٘ق حل٠ٓ  فٗ حلفَفش. ْلً طكٓي ٍِخ  و٘خك  أوٍٙشحلٌكٙش  ْحٜقَحٙ 

  .كٍض ٠ ٘ىكً أي طَٔ حلٍٍٓ  ٠ ٘ىكٍك حلٓٛٓ  الٕ حلزٙخٌخص

 حــــــــذم١ٕ 3-5
     

1G,2G, 3G, 4G, 5G) (A G is a generation)  
)1( 

 

طوظمف حلظلٍٔٙخص حلظقٍٙش ْ ٍِخ  وعخَ٘ٙ طٍخفٔٙش ووظمفش  (A G) ىحه  ك  وً ًٌِ٘ حلـٙمًٙ

ْلك  وً ٌَِ حلويٓحص ووي٢ طَوِٙ ووظمفش  ْرَْطٓك٠ٓص  ."half step" "ٌٜف هيٓس" رىقيحٍ

ؿٙ  ٗزكش ؿي٘يس  ٜ٘زق لك   حلوخٙ رخًٞحعش ووظمف. ٌْظٙـش لٌلك ووظمفش  ْرٍخ  طقٍٗ ووظمف  فخلـٙ 

 .هخٙ رُْوٓىن ؿي٘ي  ْريزٙعش حللخ   ٜ٘زق لك  ؿٙ  ٌظخن طيزٙقٗ وظعيى 

  ً فٗ ١زٙعش حلٍظخن ْحلَٔعش ْحلظكٍٓلٓؿٙخ  الٕ طفَٙ (G) َ٘٘ٙ حلـٙ  حلو١٘خ حل١ٓمكٙش عىٓوخ

ْحلقيٍحص ْحلظقٍٙخص ْحلىِٙحص حلـي٘يس ْحلٔىظقمش حلظٗ طىِِٙخ  ْحلظَىى. ك  ؿٙ  ٘ظكٓي وً رعٞ حلىعخَ٘ٙ

عً ٓخرقظّخ
(2)

  

حلومٓ٘ش ْأؿِّس ح٠طٜخ٠ص  ٔظوين فٗ ح٠ٌظىشحلظٍخظَ٘ش ِْٗ ٠ طٍٜع حلزٙخٌخص. ط = 1G ادتٌٝ األٍٚ -1

 .ْأٌظىش حلّٓحطف حلىلىٓلش

فٗ أٌظىش ٍْ٘يُْ  حلٜٓص حلَقىٗ ِْٗ ٠ طٍٜع حلزٙخٌخص ا٠ رٓؿٓى ٢ْٙٓ. ْطٔظوين = 2G ادتٌٝ ايجاْٞ -2

 .عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض ْح٠طٜخ٠ص رخلّخطف حلىلىٓ  ْأٓىخ  حلٍيخقخص حلوخٛش رخلىٔظويوًٙ

 UMTS / WCDMA  EVDO  ٘يعه حلزٙخٌخص حلَقىٙش  = 3G ادتٌٝ ايجايح -3

 .رخلزٙخٌخص حلٍقٙش ْهخٛش حلٜٓص حلزٙخٌخص حل١ٓمكٙش ًحص حلٍيخي حلعَ٘ٞ. ْطظىِٙ = 4G ادتٌٝ ايسابع -4

ْوً  2020حٓظويحوُ فٗ  له طعَ  رعي ِْٗ أَٓط ركؼَٙ  ْوً حلىلظى  أي ٘زيأ = 5G ادتٌٝ ارتاَظ -5

 .ً وع حٍطفخط وعي٠ص حلزٙخٌخص ْىعه أف٠  لظقٍٙخص عىمٙخصْلك  4Gحلىَؿق أي طكٓي حوظيحىح  

 

                                                           
1
 Evolution of Mobile Communication from 0(G) to 4G, 2G, 6G, 7G …ect, 

https://www.linkedin.com/pulse/evolution-mobile-communication-from-1g-4g-5g-6g-7g-pmp-cfps 
2
 Brown, Eric (13 September 2016). "Who Needs the Internet of Things?". Linux.com. Retrieved 23 October 2016. 

https://www.linkedin.com/pulse/evolution-mobile-communication-from-1g-4g-5g-6g-7g-pmp-cfps
https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things
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 ِٓ ل٤ظ١اي لٌرم١ٕح لٌفٍّح ظكٚي ٠ٛضػ ِؼ١ا١٠ه ١ِّٚىلخ وً ظ١ً

g-5-of-evolution-on-presentation-et/mohitagarwal31105674/seminarhttp://www.slideshare.n 

 Internet of things  : Theئٔرهٔد ل٤ش١اء 3-6

حل٘زكخص حلٌكٙش  حلىٜيمق الٕ حلظقٍٙخص حلىٔظويوش فٗ كؼَٙ وً حٜٗٙخ  ْحٜؿِّس حلظٗ ط٘فمّخ وؼ  َ٘٘ٙ

حلٌكٙش ْيَِٙخ وً حلعٍخَٛ حلويوٙش حلظٗ طعظىي عمٕ  لىييْحلٔٙخٍحص حلٌكٙش ْحلىٍخُ  حلٌكٙش ْْٓخث  حلٍق  حلٌكٙش ْح

ح٠ٓظ٘عخٍ ْحلىلَكخص ْح٠طٜخ  رخل٘زكش حلظٗ طىكً ٌَِ حلعٍخَٛ وً ؿىع  حٞلكظٌَْٙخص ْحلزَوـٙخص ْأؿِّس

."حلٌكٙش حٜؿِّس"  ْ"حٜؿِّس حلىظٜمش" حلزٙخٌخص. ْ٘٘خٍ الُٙ أ٠٘خ رخٓه ْطزخى 
 (1) 

حلظلظٙش لىـظىع  حلزٍٙش" رؤٌُ ىعخَ٘ٙ حلعخلىٙش ر٘ؤي اٌظٌَض حٜٗٙخ كيىص وزخىٍس حل 2013عخن  فٗ

وً ه١  حلمىْ أْ حلظلكه فُٙ عً رعي وً ه١   حلظٗ طعزَ عً حلعىمٙخص حلظقٍٙش حلظٗ طٔىق لٝٗٙخ  "حلىعمٓوخص

مق فَٙ لمظكخو  فخٖ أْ حل١ٖ فخٖ..ْيَِٙخ( عزَ ٗزكش حٌٞظٌَض  وً أؿ  ه حلزٍٙش حلظلظٙش لم٘زكش حللخلٙش )حلٓحٖ

طقمٙ  حلظيه  حلزَٖ٘  حلىخىٖ ْحلٍظه حللخٓٓرٙش حلٌٖ ٘ئىٖ الٕ كفخ س ْىقش ْفخثيس اقظٜخى٘ش  رخٟٞخفش الٕ رًٙ حلعخله

2020ٓظٜ  الٕ هىًٔٙ ومٙخٍ وٍظؾ ه١  عخن  فٗ حلظلكه رخ٠ٗٙخ . ْ٘قيٍ حلوزَح  أي طقٍٙخص حٜٗٙخ  حلٌكٙش
(2) 

 

                                                           
1
 Evans, Dave (April 2011). "The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything" (PDF). Cisco. 

Retrieved 15 February 2016. 
2
ساٌبرٌنز جورنال، دورٌة )سوهاج نموذجا : دراسة مٌدانٌة،  جامعة : منه فً الجامعات العربٌة شر اإللكترونً وعدم االستفادةمعولات الن عنتر دمحم أحمد عبد العال،  

 (2011 ،56ألكترونٌة، العدد 

http://www.slideshare.net/mohitagarwal31105674/seminar-presentation-on-evolution-of-5-g
http://www.slideshare.net/mohitagarwal31105674/seminar-presentation-on-evolution-of-5-g
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
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 :١ـــٞ ايبًدإ ايعسبٝـــؾ اٍـــتكٓٝات االتؿ اتــــَعٛق -4

ٗزكش  ىٍحٓش عٍظَ عزي حلعخ  الٕ أي ٍِخ  وعٓقخص ْٛعٓرخص فٗ طقٍٙخص حلٍَ٘ حٞلكظٌَْٗ عمٕ أٗخٍحص

حل٘ك  حلظقمٙيٖ ْحل٘ك  حٞلكظٌَْٗ  حٌٞظٌَض طظٜيٍ حلقخثىش وٍّخ وعٓقخص ٍٛخعٙش طىؼمض فٗ حلفـٓس حلّخثمش رًٙ كـه

 .ْحٜكخى٘ىٗ ْحلعمىٗ: حليٍْ٘خص حلعمىٙش  ع١وٗلمىعمٓوخص حلعَرٙش  ْحلىلظٓٔ حٞ

ْوَحكِ حلزلغ حلـخوعٙش طعخٌٗ وً و٘خك  وظعيىس  حلىلكّىش أْ حلىظوٜٜش حلظٗ طٍَِ٘خ حلكمٙخص

حلظىٓ٘مٗ  ْاٛيحٍحص ىٍْ حلٍَ٘ حلوخٛش  كٙغ طىؼ  ِخؿْ حلٍَ٘  فٗ ٗكمّخ حلظقٙمٙيٖ  ْحلـخٌذ

ْو٘كمش كقٙقش طلظخؽ لظٓعٙش رؤِىٙش حلٍَ٘ حٞلكظٌَْٗ   حلٍخًَٗ٘ عخو  ٓمزٗ حٞلكظٌَْٗ عٍي كؼَٙ وً

كخلش  حلىَؿعٙش )حٜىّلش( حلىّىش لقٓحعي حلىعمٓوخص ْحلزٙخٌخص ْطظىؼ  حلى٘خك  حلَثٙٔٙش فٗ ْحٞٛيحٍحص

ٗزُ حلكخو  عمٕ ولَكخص  قٓحعي وعمٓوخص حٜىلش فٗ عىمٙش حلظلي٘غ حلىٔظىَ لمزٙخٌخص ف١٠ً عً ح٠عظىخى

ٌَِْ وً أِه  ْو٘خك  ح٠ٓظؼىخٍحص ْقٍخعخص حلـّخص حلىخٌلش  .ش لظفيٙش وعظه ٌَِ حٜىلشحلزلغ حٜؿٍزٙ

حٜعىخ  الٕ ىٍؿش حليهٓ  فٗ ٌِح  حلظلي٘خص حللخلٙش كٙغ له طٜ  حلعقمٙش حلعَرٙش فٗ وـخ  ح٠ٓظؼىخٍ أْ

ً ؿّخص حٚي عمٕ وٍق ْوعٌٓخص ْؤخعيحص و حلىـخ  عً قٍخعش ْفٗ حلفخلذ حقظَٜص حلىلخ٠ْص كظٕ

لمَرق ْوً ػه ْحؿّض حلىلخ٠ْص حلظٗ طىض فٗ ٍٛخعش  ككٓوٙش أْ ٗزُ ككٓوٙش أْ وٜخىٍ ٠ طّي 

طىٓ٘  أىص فٗ وعظه حللخ٠ص الٕ طٓقف ٌَِ حلىلخ٠ْص فٗ  حلىلظٓٔ حلَقىٗ حلعَرٗ و٘خك 

كمش كقٓي حلفكَ٘ش : ِٗ وً حلظلي٘خص حلَثٙٔٙش حلظٗ طٓحؿُ حلٍٜخعش ْو٘ و٘خك  كقٓي حلىمكٙش ريح٘خطّخ

 حلى٘خك  حلىخلٙش لى٘خك  حلقخٌٌٓٙش  ْ كٌلك حلىمكٙش
(1)
   

 حٞلكظٌَْٙش  حلزخكغ أكىي ٘ٓٓف فٗ كظخرُ حلٍَ٘ حٞلكظٌَْٗ حلٜعٓرخص حلظٙظٓحؿُ حٓظويحن حلىٜخىٍ ْ٘ليى

ْٟعف حلزٍٙش حلظلظٙش ل٘زكخص  فٗ طٓحٟع أعيحى ؤظويوٗ حفٍظٌَض حلعَد قٙخٓخً رخلعيى حٞؿىخلٗ لمٔكخي 

  ْح٠قظٜخى٘ش  ْيٙخد حلظىٓ٘  ْحلـخؿش الٕ أٌظىش ٠طٜخ   ْْؿٓى حلعٓحثق ح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش ْحلٍفٔٙشح

ْوليْى٘ش حلىلظٓٔ حلعَرٗ   حللىخ٘ش حلوخٛش  ْحللخؿش الٕ حلظقٍٙخص حلىظعمقش ربىحٍس حللقٓي حلَقىٙش 

حلظَ٘٘عٗ حلىلفِ ل١ٓظؼىخٍ فٗ  ْيٙخد ح١ٞخٍ ْْؿٓى حلىعٓقخص حلفٍٙش ْحلظقٍٙش حلىَطزيش رخ٠طٜخ٠ص 

وـخ  حلٍَ٘ حٞلكظٌَْٗ
(2)
 

 :١ـــدإ ايعسبٝـــٞ ايبًــ١ ؾــ١ ايتكٓٝــيًب٦ٝ ٞـــع اذتايــــايٛاق -5

 حليْ  حلعَرٙش حٓظؼىخٍحص كزَٙس فٗ ٓٓي طكٍٓلٓؿٙخ حلىعمٓوخص ْح٠طٜخحلض ْطيزٙقخطّخ قيوض وعظه 

حليْلٗ ل١طٜخ٠ص  يِخ حلعخله  ْكٔذ اكٜخ حص ح٠طلخىحلعخلىٙش رّي  وٓحكزش حلؼٍٓس حلَقىٙش حلظٗ ّ٘٘

 131حليْ  حلعَرٙش الٕ ٌلٓ   حٍطفع عيى ؤظويوٗ ٗزكش حٌٞظٌَض ف2011ٗحلٜخىٍس فٗ وٍظٜف عخن 

                                                           
دار نهضة مصر  التراث الثمافً، المكتبات الرلمٌة العالمٌة والدور العربً فً رلمنة وحفظ ومشروعات النشر اإللكترونً أحمد ٌوسف حافظ،  1

 .70-66، ص5102للطباعة والنشر، 

39- Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/ 
2
 - تشرٌن األول، دار النهضة العربٌة 6لعدد الثمافً، مجملة االتصال والتنمٌة، ا دور وسائل االتصال الرلمً فً تعزٌز التنوع عبدالكرٌم علً الدبٌسً، 

 .52،56، ص5105بٌروت

http://www.internetworldstats.com/
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ومٙٓي  60حلعَرٙش  رٍٙىخ كخي عيىِه ٌلٓ  % وً وـىٓط ٓكخي حليْ  23.5ومٙٓي ؤظوين ْرٍٔزش 

وً ؤظويوٗ حٌٞظٌَض فٗ أٌلخ  حلعخله  % 1قخٍد % ْوخ 17ٌْ٘ٔزش  2008ؤظوين فٗ عخن 
(40 )

أوخ 

  حلمفخص حلعَ٘  وعي  طِح٘ي ؤظويوٗ حلمفش حلعَرٙش عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض فّٓ حٜعمٕ ٟىً وـىٓعش

ِْٓ وخ ٘زَ٘ ربّٓخوخص وقزمش   2009 -2000% ه١  حلفظَس وً عخن 23حْٜلٕ عمٕ حل٘زكش اً ُحى الٕ 

حلعَرٗ  ْ٘ظٙق فَٛخً ٠ٓظؼىخٍِخ وً أؿ  ٌَ٘ حلىلظٓٔ  رخٜىح  حلىعَفٗ ْحلؼقخفٗلمفش حلعَرٙش فٗ حلٍّٓٝ 

ٌَِ حلمفش عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض وخ ِ٘ح  ىْي حلىظ٢ٓٓ حلعخلىٗ حلَقىٗ رخلعَرٙش  ا٠ أي ْؿٓى
(1)
 

 طمك حلـّٓى لىٓحكزش حلؼٍٓس حلَقىٙش  ا٠ أي ٍِخ  اكٜخثٙش أؿَحطّخ ْرخلَيه ك 

حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض ْأي  عً طيٍِٓ كخ 2014حلعَرٙش حٞلكظٌَْٙش عخن   موضوع وٓٓٓعش

ومٙٓي ٛفلش فق٢ وٌٍ اٌ٘خ  ٗزكش حٌٞظٌَض  660 عيى ٛفلخص حلىلظٓٔ حلعَرٗ عمٕ حٌٞظٌَض وخ ٘قخٍد

  .ومٙخٍ ٛفلش 74.5وظ٢ٓٓ وـىٓعّخ وخ ٘قخٍد حٌٞظٌَض ْحلظٗ ٘زم   وً ٗزكش 0.89أٖ وخ ٘عخى  ٌٔزش 

  

                                                           
1
 /http://mawdoo3.com/arcontent العربً، مإشر المحتوى الرلمً موسوعة موضوع،  

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/arcontent/
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 :بدـــــــــاالعزٕزبع :بً ــــصبٌض
 :لٌٛنلح لٌثؽص١ح ل٨ٌرٕراظاخ لٌرا١ٌح ٍٔرفٍص ِٓ ٘مٖ

٘عٓى الٕ ٟعف حلظعخو  وع رٙجش ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ ْىٍؿش ح٠عظىخى عمُٙ  فكمىخ  ٟعف حلىلظٓٔ -

 .ُحى حلىلظٓٔ عمٕ ٗزكش حٌٞظٌَض حٓظويحن حلظقٍٙخص ح٠طٜخلٙش حللي٘ؼش كزَٙحً  كخي

 ٘عٓى الٕ حلظٔخٍط حلّخث  فٗ طقٍٙخص ح٠طٜخ   فكمىخ طيٍٓص حلٓٓخث  حلظقٍٙش لٍق  ُٟعف حلىلظٓٔ -

 .حلىلظٓٔ ُحىص طكخلٙف حٓظزيح  حلظقٍٙخص حلقي٘ىش  أْ وـخٍحطّخ فٗ حلزميحي حلٍخوٙش

 .ص ح٠طٜخ  لظمك حلمفشرمفش وعٍٙش َ٘طز٢ حٍطزخ١خً ْػٙقخً ريعه طقٍٙخ طيٍٓ حلىلظٓٔ -

 .حلىلظٓٔ رىئ طكٙٙف حلظقٍٙخص لمفش حلىٔظويوش طَطز٢ ُ٘خىس -

 أْ ؿٓىس حلىلظٓٔ عمٕ وئ حلظقين فٗ طقٍٙخص ح٠طٜخ  حلظفخعمٗ لمزميحي  ْحلقيٍس عمٕ طعظىي ُ٘خىس -

 .حٌٞفخي ٠ٓظويحن ٌَِ حلظقٍٙش
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 اٌشا٘ٓدٚس اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ يف ِٛاعٙخ حتذ٠بد اٌؼظش 

 لشاءح عٛع١ٌٛٛع١خ يف دٚس ػٍُ االعزّبع
 

 

 وزــــٛسد
 س ايديُٝٞــح مسٝـــؾاي 

 

 ن١ًٝ االداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ  -أضتاذ َػازى 
 داَع١ ايػازق١ 
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 جؾشاٌ ٍِخض

حلٔٙخٓللٙش عمللٕ أ١للَ فمٔللفٙش ْحؿظىخعٙللش طعللخلؾ حلٍ٘للخ١ حٌٞٔللخٌٗ ر٘للظٕ ؿٓحٌزللُ  كللِ حلعمللٓن ح٠ؿظىخعٙللشططَ 

رؼقخفللش  ْحلؼقخفٙللش  ِْلٗ طّللي  الللٕ رٍلخ  حٌٞٔللخي  ْطٍلََٓ٘ رىظفٙللَحص حللٙللخس حلٙٓوٙلش  ْطؼقٙفللُ ْح٠قظٜلخى٘ش

حلىـظىلع. للٌلك طُعليّ ولً  وـظىعُ ْرخلؼقخفخص حٜهَٔ  ْاعيحىَ لكٗ ٘كٓي عٍٜلَحً فلخع١ً ْولئػَحً فلٗ ؤلَٙس

ط٘لك  حلىـلخ  حٜٓخٓلٗ  حللٙلخس حلز٘لَ٘ش  حلظلٗ حلعمٓن حلىّىلش فلٗ وٍظٓولش حلىعلخٍ  حلظلٗ طٔلخِه فلٗ طٓؿٙلُ

ظللَْ   ْحلظللٗ طظيللٍٓ وللع حلىظفٙللَحص حلىظٔللخٍعش حلظللٗ طىللَ رّللخ  لظٍللخوٗ ْعللٗ حٌٞٔللخي رىللخ ٘للل٢ٙ رللُ وللً

حلظٗ ١خلض كل  ؿٓحٌلذ حللٙلخس حٌٞٔلخٌٙش  رل  ْأػلَص ر٘لك  وزخٗلَ ْيٙلَ وزخٗلَ فلٗ  .وـظىعخص حلعخله حلٙٓن

ىٍْ ِلٌَ حلعملٓن  أفَحى حلىـظىع. ْفٗ ٟٓ  ًللك ٘ظؤكلي لٍلخ ٘ٓوٙلخً طٍلخوٗحٌٞٔخي ْفٗ ع١قظُ رفََٙ وً  ٌفٔٙش

ولً ه١لّلخ رىٔلَٙس   ْحٞٓلّخن  ولليىس فٗ رٍخ  حٌٞٔخي ْطٍىٙش ْعُٙ لٙكٓي وئ١ًِ لظلقٙق أِيح  حؿظىخعٙلش

 .حلظٍىٙش حلىـظىعٙش

ىلخ أٛلزق ٘ظـلُ ر٘لك  ْاٌ اي عمه ح٠ؿظىخط لله ٘علي ٘قظٜلَ عملٕ وـلَى كٌٓلُ عمىلخ أكخى٘ىٙلخ أْ ٌظَ٘لخ رلظلخ  

ٌْظَ٘لخص عمله ح٠ؿظىلخط عملٕ حلٓحقلع ح٠ؿظىلخعٗ  وظِح٘ي ٜي ٘كٓي عمىخ طيزٙقٙخ  ٘ٔلعٕ اللٕ طيزٙلق وفلخِٙه

عىمٙخص ح١ٛٞف ح٠ؿظىخعٗ  ٍْٓله حلٔٙخٓلخص ح٠ؿظىخعٙلش. ًللك  رّي  ك  حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش ْطّٔٙ 

عخله حلٙٓن طلظه عملٕ عمىلخ  ح٠ؿظىلخط ْحلىّظىلًٙ حلـي٘يس حلظٗ طىَ رّخ وـظىعخص حل ٜي حلظَْ  ْحلىظفَٙحص

لعىمٙللش حلظفٙللَ  حي ٘للليىْح حٓللظَحطٙـٙش ؿي٘لليس لمظعخولل  وللع ِللٌَ حلى٘للك١ص حلظللٗ ِللٗ حفللَحُحص ١زٙعٙللش رللُ

 .ح٠ؿظىخعٗ حلظٗ طىَ رّخ وـظىعخطٍخ حلٙٓن

حلعخلىٙللش ٓللَ٘عش كللٗ ٘ظٓحفللق ْ٘ٔللظـٙذ لمظفٙللَحص  ٘لللخْ  عملله ح٠ؿظىللخط حلىعخٛللَ حلٙللٓن أي ٘ظلللَ  كَكللش 

وـىٓعللش وللً حٜٓللخلٙذ حلظلمٙمٙللش لفّلله وللخ ٘ظَطللذ عمللٕ عىمٙللخص  ْلْٟٝللخط حليْلٙللش حلىظفٙللَس   ْأي ٘يللٍٓ

وؼ  حٌظ٘خٍ حلظٍٜٙع ْحلظعملٙه  ْحطٔلخط ٌيلخي حلظل٠لَ  ْطِح٘لي كؼخفلش حلّـلَحص  حلظٍىٙش ْحلظلي٘غ حلل٠خٍٖ

 ق  ْطفكلك حٜٓلَس ْحلفَى٘لش حلل٠َ٘ش  وً و٘لك١ص ْظلٓحَِ وَٟلٙش وؼل  و٘لك١ص ٓلٓ  حلظٓحفل حلَ٘فٙش

و٘لك١ص ح٠كظقلخي  ْحٌعيحن حل٘عٍٓ رخٜوً  ْحٌلَح  حٜكيحع  ْحلٔمٓ  حٞؿَحولٗ  ْحٞىولخي  اللٕ ؿخٌلذ

ْحلىٓحٛل١ص  .... اللن. ِْلٌح ٘عٍلٗ أي  حلل٠َٖ  ْظٍّٓ حٜكٙخ  حلىظومفش  ْأُوخص حٞٓكخي  ْحلويوخص 

ٓحقعٙش حلظٗ ٘ـَّ٘خ فٗ ٌَِ حلىٙخىً٘  أي ٘ٔلّه فلٗ حلٔٙخٓلش حل عمه ح٠ؿظىخط حلٙٓن ٘لخْ  وً ه١  حليٍحٓخص

 حليفخط ح٠ؿظىخعٗ  رـخٌزّٙخ حلٓقخثٗ ْحلع١ؿٗ. كىخ أي ِلٌَ حلظلَْ  حلظلٗ طٍ٘لخ أػٍلخ  ح٠ؿظىخعٙش  ْأٓخلٙذ

حليلَي حلظلٗ ٘ىكلً  عىمٙش حلظفَٙ ح٠ؿظىخعٗ ْرعيِخ قي كظىض عمٕ عمىخ  ح٠ؿظىخط ْحلىّظىًٙ رُ حلزلغ عً

حلقخثىلش عملٕ ولٍّؾ حلزللغ حلعمىلٗ  خ فلٗ وٓحؿّلش ِلٌَ حلى٘لك١ص  ولً هل١  حليٍحٓلخص ح٠ؿظىخعٙلشحعظىخىِل

عمللٕ طفللخىٖ طمللك حلى٘للك١ص ْحلظٜلليٖ لّللخ قزلل   رّللي  حلٓٛلل  الللٕ وعَفللش حللمللٓ  حلىٍخٓللزش لّللخ   ْحلعىلل 

 .حٌظ٘خٍِخ
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 ادلمذِـــخ

لىظٍٓعش ْ له ٘علي أولخن حلىـظىلع ٓلٓٔ أي حلظلي٘خص ْ حلظفَٙحص ح ٘ٓحؿُ حٌٞٔخي فٗ حلعَٜ حللخلٗ حلعي٘ي وً 

حلظيٍٓ  ْحلظفكٙلَ فلٗ ح٘ـلخى حلٓٓلخث  حل١ُولش لىٓحؿّظّلخ ْحٓظ٘لَح  حلىٔلظقز  رىلخ  ٍ٘ظَ فٗ أٓخّ حلظقين ْ

طٔللزذ  وللً طقللين كلي٘غ ْ طيللٍٓ وفللخؿت ْ أي حلظلللي٘خص حلظللٗ طٓحؿللُ حٌٞٔللخٌٙش فلٗ عٜللٌَخ حلللَحًِ ٘لىملُ

ؤلظقزمُ ر٘لك  ٓلَ٘ع ْ عٍٙلف ْ  ْ حلَعذ ا٠ أٌّخ ط٠عُ أولخن  لوٓ ٌٞٔخي ٌِح حلعَٜ حلقمق ْ طؼَٙ فُٙ ح

 .  أٌّخ طـع  حٌٞٔخي كؼَٙ حلظفكَٙ رخلىٔظقز 

عمللٕ أ١للَ فمٔللفٙش ْحؿظىخعٙللش طعللخلؾ حلٍ٘للخ١ حٌٞٔللخٌٗ ر٘للظٕ ؿٓحٌزللُ حلٔٙخٓللٙش  طَطكللِ حلعمللٓن ح٠ؿظىخعٙللش   

 رىظفٙلَحص حللٙلخس حلٙٓوٙلش  ْطؼقٙفلُ رؼقخفلشْحلؼقخفٙلش  ِْلٗ طّلي  اللٕ رٍلخ  حٌٞٔلخي  ْطٍلََٓ٘  ْح٠قظٜلخى٘ش

لٌلك طُعليّ حلعملٓن  .وـظىعُ ْرخلؼقخفخص حٜهَٔ  ْاعيحىَ لكٗ ٘كٓي عٍَٜحً فخع١ً ْوئػَحً فٗ ؤَٙس حلىـظىع

حللٙللخس حلز٘للَ٘ش  حلظللٗ ط٘للك   ح٠ؿظىخعٙللش وللً حلعمللٓن حلىّىللش فللٗ وٍظٓوللش حلىعللخٍ  حلظللٗ طٔللخِه فللٗ طٓؿٙللُ

ْحلظلٗ طظيلٍٓ ولع حلىظفٙلَحص حلىظٔلخٍعش  عٗ حٌٞٔخي رىلخ ٘لل٢ٙ رلُ ولً ظلَْ  حلىـخ  حٜٓخٓٗ لظٍخوٗ ْ

٘ـي ٌفُٔ قلي حٓلظٓعذ ووظملف ٌلٓحكٗ حللٙلخس حٌٞٔلخٌٙش  حلظٗ طىَ رّخ وـظىعخص حلعخله حلٙٓن. ف١ ٘كخى حٌٞٔخي

ٙلف ولع طظيمذ وٍُ اعخىس طَطٙذ كٙخطُ وً ؿي٘ي  ْطٍىٙش ْعُٙ لٙظك كظٕ َ٘ٔ ٌفُٔ فٗ وَكمش طفَٙٙ٘ش ؿي٘يس

 .ِْكٌح ِٗ كٙخس حلزَ٘٘ش وظيمزخص حلظفَٙ حللي٘ؼش 

وٟٓلٓعخً لميٍحٓلش ْفلق ولٍّؾ عمىلٗ  ْحلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ِٗ حلعمٓن حلظٗ طظولٌ ولً أكلٓح  حلٍلخّ ْٓلمٓكّه 

فٗ ؿىخعش  أٖ أٌّخ عملٓن طظٍلخْ  فخعمٙلخص حٌٞٔلخي  وٍظه ٘يٍّ وً ه١لُ ْحقع حٌٞٔخي كفَى لٓكيَ أْ فَى

ْوقخٛليِخ حلىوظمفلش   ِْلٗ فلٗ حلٓقلض ٌفٔلُ طليٍّ  ‗ ى٠٠طّلخ الٕ ٟز٢ ١زٙعظّخ   ْطلي٘ي حلىوظمفش ٓخعٙش

وً ٓمٓكٙخص ووظمفلش حٜرعلخى  حلٍفٔلٙش وٍّلخ ْح٠ؿظىخعٙلش  ْحٚػلخٍ حلٍخؿىلش عٍّلخ   ك  وخ ٜ٘يٍ عً حٌٞٔخي

فٗ حلٓحقلع  ْوٓؿٓىطي  عمٕ ْؿٓى حٌٞٔخي ْك٠ٍَٓ   فّٗ اًحً طيٍّ حللخلش حلَحٍِش  أٖ وخ ِٓ كخثً  حلظٗ

 .ح٠ؿظىخعٗ

ح٠ؿظىخعٙش حلىّىش ّ٘لظه ريٍحٓلش حلىـظىلع حللٌٖ ٘ظكلٓي رظفخعل  حٜفلَحى ولع رع٠لّه  عمه ح٠ؿظىخط أكي حلعمٓن 

رٙجلش حؿظىخعٙلش ْػقخفٙلش ولليىس رلٙلغ ٜ٘لزق لّله ٓلمٓ  حؿظىلخعٗ ووظملف علً حٚهلًَ٘ ْ٘قلٓن  حللزعٞ فلٗ

ْ٘ٔلّه  ْرؤٓمٓد ْوٍّؾ عمىٗ لُ قٓحٌٍُٙ ١َْحثقُ حلعمىٙش حلىـظىع ىٍحٓش ْٛفٙش طلمٙمٙش   طفَٔٙ٘ش ريٍحٓش

طلؤػََٙ حلىظىٙلِ فلٗ طكٙلف حٜفلَحى ولع حلظلَْ  حلظلٗ طلل٢ٙ رّله  فٗ ك  حلى٘خك  ح٠ؿظىخعٙش ْلُ  ريٍْ وّه

ؿٓحٌلذ عليس وؼل   أ٠٘لخً فلٗ ىٍحٓلخطُ  ح٠ؿظىخعٙلش . ْ٘ظٍلخْ  ِلٌح حلعمله ْؤلخعيطّه عملٕ وعَفلش أىْحٍِله

ح٠ؿظىخعٙللش  ىٍحٓللش حلىـظىعللخص  حلؼقخفٙللش   حلظفٙللَ  حلزٍللخ  ح٠ؿظىللخعٗ ْحلع١قللخصش  حلعىمٙللخص ح٠ؿظىخعٙلل

 .ْطَكٙزّخ ْهٜخثّٜخ ْطيٍِٓخ ْْظخثفّخ ْو٘خكمّخ
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حلعملٓن ّ٘لظه ريٍحٓلش ١زٙعلش ْأٗلكخ  حلىقٓولخص حٜٓخٓلٙش ل١ؿظىلخط حٌٞٔلخٌٗ  ْعمه ح٠ؿظىخط ِٓ أكلي ِلٌَ    

٘لخْ  طيزٙلق حليلَي   فّٓ حلعمه حلٌٖ .ىٍحٓش حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙشحلزلغ ح٠ؿظىخعٗ عٍي   كىخ ّ٘ظه رىٍخِؾ

ِْلٓ . وعٍلٕ لٝكليحع حلىظزخٍ٘لش فلٗ حللٙلخس ْحلٍظَ٘خص حلعمىٙش لفّه حلٔمٓ  حلزَٖ٘ ح٠ؿظىخعٗ رّي  اعيخ 

عمىٙلش . رّلي  حلك٘لف علً حلقلٓحًٌٙ ْحلقٓحعلي ْح٠كظىلخ٠ص  حلعمه حلٌٖ ٘ليٍّ حلظلٓحَِ ح٠ؿظىخعٙلش ىٍحٓلش

 .٠ع لّخ ٌَِ حلظٓحَِحلظٗ طو

لظ٘لى  حلفلَى ْحلىـظىلع فلٗ عي  ٌْظلَحً ِٜىٙلش عمله ح٠ؿظىلخط ٌْظٙـلش لظِح٘لي ح٠ِظىلخن رلُ فقلي حطٔلعض فٓحثليَ 

قي ٘عٍُٙ عمٕ حّٞٓخن فٗ ع١ؿّلخ رقليٍ حٞوكلخي.  ْحكي  ٘فٙي حلفَى فٗ أٌُ ٘عَفُ رخلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش  رىخ

ٓ ٘ٔخعي عمٕ طفَٔٙ ٌْقلي حللٍظه ح٠ؿظىخعٙلش حلىكٌٓلش لمىـظىلع  ْطقلي٘ه فّ أوخ فٓحثي ٌِح حلعمه رخلٍٔزش لمىـظىع

٘ىكلً أي طٔلظوين لظٓؿٙلُ حلٔٙخٓلش ح٠ؿظىخعٙلش. ْ٘ٔلخعي أ٠٘لخً عملٕ وعَفلش علخىحص ْطقخلٙلي  حلىعمٓولخص حلظلٗ

عملٕ  ْقٙىُ ْػقخفظُ  ػه ٘قخٌٍّخ رعخىحص ْطقخلٙي حلىـظىعخص حٜهَٔ   ْٟ٘ٓلق حٜٓلزخد حلظلٗ عىملض حلىـظىع

ْحليزٙعٙلش ْحلىخلٙلش   ْ٘زلغ عمه ح٠ؿظىخط فٗ وٓحٍى حلىـظىع حلىوظمفلش حللٙٓ٘لش .ًٓ٘ طمك حلعخىحص ْحلظقخلٙيطك

أِله حلى٘لك١ص ح٠ؿظىخعٙلش حلقخثىلش ْأٓلزخرّخ   ْعً ١َ٘لق ِلٌَ حٜرللخع ٘زلًٙ لل٠ٓس حٜولٍٓ ْٛلٍخط حلقلَحٍ

 .ْطقيوُ ْْٟع حلوي٢ لظٍىٙش حلىـظىع  فٗ ٍٓه حلٔٙخٓخص ْؤخعيطّه

ك  ؿٓحٌلذ حللٙلخس حٌٞٔلخٌٙش   رل   اي حلظفَٙحص حلىظ١كقش حلظٗ طىَ رّخ ووظمف وـظىعخص حلعخله حلٙٓن ١خلض   

رفََٙ وً أفَحى حلىـظىع . ْفٗ ٟٓ  ِلٌَ حللقٙقلش ٘ظؤكلي  ْأػَص ر٘ك  وزخَٗ فٗ ٌفٔٙش حٌٞٔخي ْفٗ ع١قظُ

ِلٌَ حلعملٓن فلٗ رٍلخ  حٌٞٔلخي  قلخ ًولً أِليح حٌي١  فٗ طقين حل٘لعٓد ْحٜوله لٍخ ٘ٓوٙخً ىٍْ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش

 .لظلقٙق أِيح  حؿظىخعٙش وليىس  ْطٍىٙش ْعُٙ رىخ ٘يٍْ كٓلُ وً أكيحع لٙكٓي وئ١ًِ 

حلىوظمفلش  ْولً أؿل  أي ٘كلٓي لّلخ  ْوً أؿ  أي طؤهٌ ٌَِ حلعمٓن ىٍِْخ حلىىِٙ فٗ وٍظٓوش ٌَِ حلىعلخٍ     

ٍ  فخعل   فلٗ ىٍحٓلش وٍظٓولش حلقلٙه  ْحلى٘لك١ ح٠ؿظىخعٙلش حلظلٗ طعلخٌٗ وٍّلخ وـظىعلخص حلعلخله حلٙلٓن   صك٠ٓ

رٌَّ حلعملٓن ولً قزل  حلىٔلجٓلًٙ  ْٛلٍخط حلقلَحٍ  ولً هل١  طقلي٘ه حلليعه  ٘ـذ أي ٘كٓي ٍِخ  حِظىخن وظِح٘ي

 ْ لكٗ طؤهٌ ٌَِ حلعمٓن وكخٌّخ حلىىِٙ رلًٙ حلعملٓن  .ْط٘ـٙع حليٍحٓخص ْحلزلٓع ْحلظزخى  حلؼقخفٗ حلكخو  لّخ 

حلظلٗ  فٗ ىٍحٓش حلى٘خك  حلظٗ طعخٌٗ وٍّخ حلىـظىعلخص ىٍحٓلش عمىٙلش ْطلي٘لي حٜٓلزخد ْحلىظفٙلَحصحٜهَٔ  

عملٕ حلعىمٙلش حلٔٙخٓلٙش  أىص الٕ كيْع ٌَِ حلظٓحَِ  ْوً ه١  حلٍظخثؾ حلظلٗ ٘ظٓٛل  الّٙلخ ٘ظٔلٍٕ لمقلخثىًٙ

حلٔلمٓكٙش. ٌْظلَحً ِٜىٙلش وؼ  ٌَِ حٌٜىخ١  ْح٠ؿظىخعٙش وً ٛٓ  حلقَحٍحص ْا٘ـخى حللمٓ  حل١ُوش لىعخلـش

 :حلىٟٓٓط ٓؤطٍخْلُ ْفق حلىلخٍْ حٚطٙش
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 :اغهاي١ٝ ايدزاض١ ٚزؤٜتٗا املٓٗذ١ٝ :أٚاًل

حلعمىٙلش  فّه ْطلي٘ي اٗكخلٙخص أٖ وٟٓٓط لميٍحٓلش ٘عظزلَ ولً أِله حلعٍخٛلَ ح٠ٓخٓلٙش لميٍحٓلش اي وٟٓٓط 

ٌظَٖ ْرًٙ ولخ ِلٓ عىملٗ  ً وخ ِٓ عمىٗحلّخىفش. ْوعظه حٞٗكخلٙخص طٜيٍ عً عين فّه ْطلي٘ي حلفَْي رٙ

ٌظَ عمىخ  ح٠ؿظىخط كلٓ  ١زٙعلش كَكلش  طيزٙقٗ  لٌح فبي حلظفخْص ْح٠هظ١  ٠ ري ْأي ٘لٜ  فٗ ْؿّخص

 . حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش

عملله ح٠ؿظىللخط لظلللي٘خص حلعٜللَ حلللَحًِ ْحلزلللغ فللٗ  اي ِلٌَ حليٍحٓللش طلللخْ  حلزلللغ فللٗ كٙفٙللش وٓحؿّللش    

 اٗلكخلٙش حلٍظَ٘لش ْحلظيزٙلق فلٗ وـلخ  عمله حلٓقلض ٌفٔلُ حلزللغ فلٗ   ىْي ًللك ْفلٗح٠ٗلكخلٙخص حلظلٗ طللٓ

حلظيزٙللق   ْىٍْ  ح٠ؿظىلخط   ففلٗ حلىَحكلل  ح٠ْللٕ لٍ٘للئ ْطيلٍٓ ِللٌح حلعمله كلخي حلظٍظٙللَ يخلزلخ حكٙخٌللخ عملٕ

ٓن ولً طىلَ رلُ وـظىعلخص حلعلخله حلٙل حلزخكؼًٙ حلٙٓن ٠ ري ْأي ٘عيٗ أِىٙلش لمظيزٙلق عملٕ حلظٍظٙلَ فلٗ ظل  ولخ

ح٠ؿظىخعٗ لىـظىعخطّلخ   فخلٍظَ٘لخص كؼٙلَس ْ٘ىكلً طيزٙلق أكؼلَ  طفَٙحص أكيػض ٍىْى أفعخ  كؼَٙس فٗ حلزٍخ 

  . وً ٌظَ٘ش عمٕ حلٓحقع

ٌظَ٘لخ رلظلخ  ْاٌىلخ  طقين ٘ىكً حلقٓ  اي عمه ح٠ؿظىخط له ٘عي ٘قظَٜ عمٕ وـَى كٌُٓ عمىلخ أكخى٘ىٙلخ أْ ْوىخ 

عمله ح٠ؿظىلخط عملٕ   ٌْظَ٘لخص مىخ طيزٙقٙخ  ٘ٔلعٕ اللٕ طيزٙلق وفلخِٙهأٛزق ٘ظـُ ر٘ك  وظِح٘ي ٜي ٘كٓي ع

حلٔٙخٓلخص  ح٠ؿظىخعٗ رّي  ك  حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش ْطّٔٙ  عىمٙخص ح١ٛٞف ح٠ؿظىخعٗ  ٍْٓه حلٓحقع

حلعلخله حلٙلٓن طللظه عملٕ عمىلخ   ح٠ؿظىخعٙش. ًلك ٜي حلظلَْ  ْحلىظفٙلَحص حلـي٘ليس حلظلٗ طىلَ رّلخ وـظىعلخص

لمظعخول  ولع حلى٘لك١ص ح٠ؿظىخعٙلش حلظلٗ ِلٗ حفلَحُحص  ْحلىّظىًٙ رُ حي ٘ليىْح حٓظَحطٙـٙش ؿي٘ليس ح٠ؿظىخط

 .حلظٗ طىَ رّخ وـظىعخطٍخ حلٙٓن ١زٙعٙش لعىمٙش حلظفَٙ ح٠ؿظىخعٗ

حِظىخوخطٍخ ْوعَفظٍلخ  حليعٓس حلٕ أي ٘كٓي عمه ح٠ؿظىخط عمىخ ٌظًَّ٘خً ْطيزٙقًّٙخً فٗ عي ْحكي  ٘ىكً أي ٘عُِ حي 

حللخلٙلش   ليزٙعلش حللٙلخس ح٠ؿظىخعٙلش  ْحٟللش لعمىٙلش رلقلخثق ح٠ٗلٙخ    ْ٘ٔلّه فلٗ اوكخٌٙلش ٍٓله ٛلٍٓسح

حلٍظَ٘ش حلظٗ طّٔه فٗ اػَح  حلىعَفلش حلعمىٙلش   ْاوكخٌٙلش طيزٙقّلخ  ْفٗ حلٓقض ٌفُٔ فبي ح٠ِىٙش  .ْحلىٔظقزمٙش

وً  حلفٓٙ فٗ حعىخي ٌَِ ح٠ٗكخلٙش  وـظىعخطٍخ وً ح٠ٓزخد حلىّىش حلظٗ ىفعض حلزخكغ الٕ فٗ ىٍحٓش ْحقع

ْولٍّؾ عمىلٗ وعظىليح ولٍّؾ  طقٓن عمٕ ىٍحٓش ْٛلفٙش طلمٙمٙلش طفٔلَٙ٘ش رؤٓلمٓد  قَح س ٓٓٓٙٓلٓؿٙش  ه١ 

 وللً حللٜلٓ  عمٙلُ ولً عٍح  فلٗ ِلٌح حلىـلخ   ْطلمٙمللُ ْفلق ولخ طيمزلُ حلظلَْ  ؤلق لىلخ طىكلً حلزخكلغ

  ْولً ػله طلمٙل  ولخ طله  ْؿّخص حلٍظَ حلىوظمفلش حلظلٗ طٍخْلظلُْحلىظفَٙحص حللخلٙش فٗ ْحقع وـظىعخطٍخ   ْرٙخي 

ٌْقليِخ اي أوكلً فلٗ   حلىـلخ  ْطلمٙمّلخ حللٜٓ  عمُٙ ولً ْؿّلخص حلٍظلَ أْ ولً ١َْكلخص فكَ٘لش فلٗ ِلٌح

 .لمٓٛٓ  الٕ كقٙقش عمه ح٠ؿظىخط ولخْلش
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ش وٓحؿّظُ لمظلي٘خص فٗ طٔخإ  ٍثْٙ )كٓ  ْحقع ْؤظقز  عمه ح٠ؿظىخط ْكٙفٙ طٍيمق حليٍحٓش حللخلٙش وً

 : لٌفهػ١ح ٟٚ٘ لٌرٍاؤ٨خْ٘ظفَط عً حلظٔخإ  حلَثٙٔٗ رعٞ   (حلَحًِ حلعَٜ

ح٠ؿظىخعٙش فٗ حلعخله  وخ ِٗ حلى٘ك١ص حلظٗ طٓحؿُ ٠ٌّش ٌِح حلعمه فٗ ولخْلظُ لمظٜيٖ لمى٘ك١ص (1

 .ْطَٙس حلظفَٙحص ح٠ؿظىخعٙش فٗ ظ  طٜخعي  حلٙٓن

ْرًٙ كخؿش حلىـظىع ليٍْ  رًٙ طٓؿّخص حلعمه حلٍظَ٘ش حل٠ٍَْ٘ش  ِ  ٘ىكً لعمه ح٠ؿظىخط أي ٘ـىع  (2

حلعمه حي ٘ـٔي ٌظَ٘خص حلعمه ْوٍّخؿٙظُ  ٌِح حلعمه فٗ حلىـخ  حلظيزٙقٗ  أْ رىعٍٕ عهَ ِ  ٘ىكً لٌّح

 .فٗ ىٍحٓش حلظٓحَِ ْحلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش

حع حلىـظىعٗ أن طَؿع حلٕ ىحهمٙش كخوٍش فٗ حلظَ ِ  أي أُوش عمه ح٠ؿظىخط حلٙٓن طَؿع حلٕ عٓحو  (3

لمظفخع  رًٙ حلعٓحو  حليحهمٙش ْحلوخٍؿٙش كىخ  عٓحو  هخٍؿٙش)حلىلخكخس(  أن ِٗ ٌظخؽ

 .(14  1989َ٘حَ)كـخُٖ 

حللمٓ  حلىٍخٓزش لمٓحقع حلٌٖ ٘عُٙ٘ حلعخله فٗ حلعَٜ  ِ  ٘ىكً لعمه ح٠ؿظىخط حلٙٓن أي ّ٘ٔه فٗ ا٘ـخى (4

 .ٍٜخط حلقَحٍ لكٙفٙش وٓحؿّش و٘ك١ص حلعَٜ حلَحًِْحلىقظَكخص ل حلَحًِ   ْحي ٘قين حللمٓ 

 

أوكلً ولً  ٌَِ حلظٔخإ٠ص أػخٍص ؿىمش ق٠خ٘خ كخْ  حلزخكلغ حٞؿخرلش عٍّلخ ولً هل١  ح١١علُ عملٕ ولخ ك  

ٞ٘ـلخى ح٠ؿخرلش عملٕ ِلٌَ  طَحع ٌظَٖ فٗ عمه ح٠ؿظىخط ْوٍخق٘ظُ فٗ ٟلٓ  وعيٙلخص حلٓحقلع فلٗ ولخْللش

حلىّله فلٗ وٓحؿّلش  حلزخكلغ حلظؤكٙلي عملٕ حِىٙلش عمله ح٠ؿظىلخط ْىٍَْ  حلظٔلخإ٠ص حلظلٗ ٘ظٓقلع ولً ه١لّلخ

ر٘لك  هلخٙ   ْلكلٗ ٘ؼزلض لمىٔلئْلًٙ علً  حلظلي٘خص حلظٗ طّيى حٓظقَحٍ حلىـظىعخص حلعخلىٙش ْحلٍخوٙش وٍّخ

 . حلىـخ  ر٠ٍَْس ح٠ٓظعخٌش روزَس عمىخ  ح٠ؿظىخط فٗ ٌِح  ٍٓه حلٔٙخٓش ح٠ؿظىخعٙش فٗ ٌَِ حلىـظىعخص

 

ْحٍطقلخ َ فلٗ  فٗ أٖ عمه وً حلعمٓن ِٗ حلـخٌذ حٜكؼَ طـَ٘يح وً ًلك حلعمه  حلٌٖ ٠ ٘عكْ طقيوُ َ٘شحلٍظ 

ْوٜيملخطُ ْوفّٓوخطُ  ْوً ػله  ٓمه حلظيٍٓ حلعمىٗ فق٢  ر  ٘موٚ ح٠٘خ كقخثقُ ْ٘ٔعٕ حلٕ طٓكٙي لفظُ

ئ حلللٌٖ طٜللزق فٙللُ ْحلظلمٙلل  ْحلظفٔللَٙ حلللٕ حلىلل ٠٘للع فللٗ أ٘لليٖ حلى٘للظفمًٙ رللُ حلعلليس حل٠للٍَْ٘ش لمزلللغ

ٟٓ  ًلك ٘ىكً فّه حلٍظَ٘ش رٓٛفّخ ٌٔلقخ حٓلظٍزخ١ٙخ طظلَحر٢ فٙلُ  حلٍظَ٘ش ١َٗخً ٍَْٟ٘خً لمعمه ًحطُ. ْفٗ

ْحلقٓحًٌٙ ْحلىٔمىخص  رىخ ٍ٘يٖٓ عمُٙ ولً وٜليملخص ْوفّٓولخص طَحريلخ وٍيقٙلخً  حلق٠خ٘خ ْح٠فظَحٟخص

حلٍظَ٘لش ٠    رٓٛلفّخ ٗل١َْخ وٍيقٙلش  ْلكلًفُٙ ٗل١َْ ح٠طٔلخي ْحلظكخول  ْح٠ٓلظٍظخؽ ْح٠ٓلظي٠ طظلقق

حل٘ل١َْ طٜلزق وىكٍلش ٗلك١   طٜزق وىكٍش رخٓظٙفخثّخ لم١َْ٘ حلىٍيقٙش ْحلفمٔفٙش فق٢  اٌّلخ فلٗ ظل  ِلٌَ

طكللٓي حلٍظَ٘للش ِللٓ حلىيمللذ ح٠ٓخٓللٗ  ْ٘ظلل  و٠للىٓي حلق٠للخ٘خ ْحلىفّٓوللخص ْحلقللٓحًٌٙ ْحلىٔللمىخص حلظللٗ

.(5  1989ْحلّي  حلَثٙٔٗ لك  عمه )ُح٘ظمً 
 

 

ٌظَ٘لش أْ ٌظَ٘لش ٠ طعكلْ وـخ٠طلُ حليقٙقلش أْ حلع٠َ٘لش  ٠ْ طٓؿلي ٌظَ٘لش  ٠ ٘ىكلً حي ٘كلٓي عمله رليْي 

 طفٌّ٘خ ْطزٍٗ رّخ وقٓوخطّخ حٜٓخٓٙش  ْله ٘لٜ  أي قخولض رللٓع رليْي ا١لخٍ ٌظلَٖ طٔلظٍي ريْي رلٓع
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حلٍظَ٘ش  ْ٘عٍلٗ أ٠٘لخ   عمُٙ فٗ حلزٍَِش أْ حلَفٞ  ٌِْح ٘عٍٗ أي حلٜمش قٓ٘ش رًٙ حلٓحقع ْحلعمه وً ه١

( ح٠٘لخ  1992ْ٘عظقلي )عىلَ   .حلٓحقع أي حلٍظَ٘ش لٙٔض َٟرخ وً َْٟد حلوٙخ  أْ أفكخٍ وؼخلٙش ٠ طىؼ 

رملٍٓ  ْؿٓى ٌظَ٘ش وعخٛلَس طزملٍٓص ولً هل١  فَ٘لق ولً حلزلخكؼًٙ ْحلعمىلخ  رل  ٍِلخ  رخكلغ ْحكلي رعين

ْفلٗ حلٓقلض ٌفٔلُ فلبي  .حلٍقي٘لش ْحلظقٓ٘ىٙلش ٌظَ٘ظُ ْىعىّخ عهَْي ْأٟخفٓح عمّٙلخ رعلٞ حٍٚح  ْحٜفكلخٍ

قيٍطلُ حلظٍظَٙ٘لش فلٗ حٓلظويحن علٙلخص  طٍخْ  وٟٓٓط ٛٙخيش ٌظَ٘ش ٠ ٘ي  عمٕ ؿٔخٍس حلزخكغ   رل  عملٕ

عمٕ أي ٠ ٌٍٕٔ أي فَٟلٙخص ْوفلخِٙه ٌْٜلٓٙ  حلٍظَ٘ش حللي٘ؼش فٗ ْٛف ْطلمٙ  حلليع ح٠ؿظىخعٗ 

خ كىخ َ٘ٔ)ى. وعً همٙ ( ليٍحٓش كخفش حلظلٓحَِ أْ حلى٘لك١ص ٓلَ٘ ْأٗكخ  ْطٍزئ حلٍظَ٘ش ٠ طىؼ  وفظخكخ

 طٓؿي ٌظَ٘ش حؿظىخعٙش ٓٓح  أكخٌض َٛحعٙش أْ رٍخثٙش أْ طزخىلٙش قخوض رىؼ  ٌِح حلعى  ح٠ؿظىخعٙش  ٌُٜ ٠

حٓللظلخلش    رل  طوٜٜلض ريٍحٓلش ْطلمٙل  ؿلِ  أْ ؿخٌللذ ْحكلي ولً حللقٙقلش أْ حلٓحقلع  ًْلللك َ٘ؿلع اللٕ

 َْ٘ؿلع كلٌلك اللٕ طعيى٘لش طلؤػَٙ  ٌذ أ٠ْ   ْٜي حلٓحقلع ٌفٔلُ ٘ظفٙلَ ر٘لك  ؤلظىَ ػخٌٙلخطفيٙش كخفش حلـٓح

٘ـعل  ولً حلٍظَ٘لش ح٠ؿظىخعٙلش ًحص طوٜلٚ أكلخىٖ  حلىظفَٙحص فٗ حلظفَٙ  ْالٕ ط٘خرك حلىظفٙلَحص  وىلخ

َ٘للش فخلٍظَ٘للخص حلٜللَحعٙش وللؼ١ حلقي٘ىللش ْحلىعخٛللَس ٠ ٌـللي ٌظ .فللٗ حلَإ٘للش ْحلظلمٙلل  لمٓحقللع ح٠ؿظىللخعٗ

كخفللش أٌللٓحط حلٜللَحعخص  فٍظَ٘لش )حرللً هملليْي( حقظٜللَص عمللٕ ٛللَحط  ٛلَحعٙش ْحكلليس فٔللَص ْكممللض

ٌْظَ٘للش )ؿللٍٓؽ ُولل ( حٌلٔللَص فللٗ ىٍحٓللش حلٜللَحط حلفجللٖٓ )أٖ رللًٙ فللَىً٘ حْ  حلزلليحْس ْحلل٠للخٍس 

ٛفَٙطًٙ(  ٌْظَ٘ش )كخٍ  وخٍكْ( أْٟلض َٛحط حليزقخص  ٌْظَ٘ش )ىحٌٍليٍْ ( حٌيمقلض  ؿىخعظًٙ

ح٠٘ـخرٙلش لٜلَحط  قع حلٔميش حلعمٙخ وع حليٌٙخ  ٌْظَ٘ش )لْٓ٘ كٍُٓ( حٌكزض عملٕ ىٍحٓلش حلٓظلخثفوٓح وً

 (10  1992حلفجخص ح٠ؿظىخعٙش )عىَ 

 :ثاًْٝا : ْػأ٠ عًِ االدتُاع ٚتطٛزٙ

حلعمىٙلش لفّله حلٔلمٓ  حلز٘لَٖ  ٘ىكً طعَ٘ف عمه ح٠ؿظىخط رؤٌُ حلعمه حلٌٖ ٘لخْ  طيزٙق حليَي ْحلٍظَ٘خص 

حللٙلخس  ٠ْ ٘عٍلٗ ًللك أي عمله ح٠ؿظىلخط ِلٓ حلعمله  خعٗ  رّي  اعيخ  وعٍلٕ لٝكليحع حلىظزخٍ٘لش فلٗح٠ؿظى

حلز٘لَٖ ح٠ؿظىلخعٗ  ًللك أي ٍِلخ  عليىحً ولً حلعملٓن ٘يملق عمّٙلخ فلٗ  حلٓكٙلي حللٌٖ ّ٘لظه ريٍحٓلش حلٔلمٓ 

   ْكل  ِلٌَ حلعملٓنح٠ؿظىخعٙش  ْط٘ى  عمه ح٠ٌؼَْرٓؿٙخ  ْعمه ح٠قظٜلخى ْعمله حلٔٙخٓلش وـىٓعّخ حلعمٓن

وـلخ٠ً ولليىحً ْوٍّـلخً  ط٘ظَ  وع عمه ح٠ؿظىخط فٗ حليٍحٓلش حلعمىٙلش لمٔلمٓ  ح٠ؿظىلخعٗ  ا٠ أي لكل  وٍّلخ

حلٓحقلع أكلي حلعملٓن ح٠ؿظىخعٙلش حللٌٖ ٘ظىٙلِ علً  وظىِٙحً فٗ حليٍحٓش  ْوعٍٕ ًلك أي عمه ح٠ؿظىلخط ِلٓ فلٗ

 .(8-4-1999:4يََٙ رٔىخص وليىس)عزي  َٗحرٗ:

  كٙللغ أ١مللق حلعللخله (1830) عملله ح٠ؿظىللخط كللي٘غ حلٍ٘للؤس ْللله ٘كللً ٍِللخ  عملله رّللٌح ح٠ٓلله قزلل  عللخناي  

عملله ح٠ؿظىللخط عمللٕ   (Sociology) ( حٛللي١ف1857 -1798ح٠ؿظىللخعٗ حلفٌَٔللٗ )أْؿٔللض كٌٓللض 

عمىٙلش  ْقلي كلخي ولً ٍأٖ )كٌٓلض( أي حلعمله حلـي٘لي ٘ـلذ أي ٘ٔلخِه فلٗ  ولخ٠ْص ىٍحٓش حلىـظىع ىٍحٓش

  .(11:1982)ٓخر١ٙ: لظقين حٌٞٔخي ْا١ٛف ظَْفُ خى حلٓٓخث ا٘ـ
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ؤللظق  ليٍحٓللش حلظللٓحَِ  ْطئكللي حلكظخرللخص ح٠ؿظىخعٙللش أي )حرللً هملليْي( أْ  وللً ىعللخ الللٕ طؤٓللْٙ عملله 

ْأ١ملق عملٕ ِلٌح حلعلخله )عمله حلعىلَحي(.  ح٠ؿظىخعٙش رّي  حكظ٘خ  حلقٓحًٌٙ حلظلٗ طلكله حلٔلمٓ  حلز٘لَٖ 

حلعىَحي وً اىٍحكلُ لىلخ ٘عخٌٙلُ حلىئٍهلٓي فلٗ ٓلزٙ  حللكله  هميْي( الٕ طؤْٓٙ عمهْقي ٌ٘ؤص ىعٓس )حرً 

ٍْأٔ أي حكظ٘لخ  حلقلٓحًٌٙ حلعخولش لمٔلمٓ  حلز٘لَٖ ٘ىكلً أي  عمٕ ٛللش حلَْح٘لخص ْحٜكليحع حلظخٍ٘وٙلش 

  .)8وٜيٍ ٓخرق : :عزي   َٗحرٗ  )ٛلش حلَْح٘خص حلظخٍ٘وٙش طٔظوين كؤٓخّ لملكه عمٕ وئ

كخْ  حلظلكه فٗ طقين حٌٞٔلخي  َّ عمه ح٠ؿظىخط رٍٜٓطُ حللي٘ؼش فٗ أْحهَ حلقَي حلؼخوً عَ٘ ْوٌٍ أي ظ 

وللً هلل١  حلظيللٍٓ حلظللخٍ٘وٗ  ْوللً هلل١   عخوللش. اً كللخْ  أي ٠٘للع طٜللٍٙفخً لىوظمللف أٗللكخ  حلىـظىعللخص

ظَ٘لش ٌَِ حٜٗكخ  حلىظٍٓعش لمىـظىعلخص فلٗ ٛلٍٓس ٌ طٍٜٓ كخفش حلىـظىعخص حلزَ٘٘ش. ْقي كخْ  ٛٙخيش

ْفٗ ٌّخ٘ش حلقَي حلظخٓع ع٘لَ ْريح٘لش حلقلَي حلع٘لًَ٘  عٍليوخ أٛلزق  .عخوش طيٍْ كٓ  طقين حلىـظىع ٌفُٔ

 أكخى٘ىٗ ْحٟق حلىعخله فٗ حلـخوعخص  كخْ  ح٠رظعخى عً أْؿُ حلىقخٌٍش حلفخو٠ش رلًٙ لعمه ح٠ؿظىخط كٙخي

حلىـظىلع  َِس حلظلٗ طلليع فلٗأٌٓحط حلىـظىعخص ْعى  عمٕ طيَٓ٘ وٟٓٓعخطُ رؤي طعىق فلٗ ىٍحٓلش حلظلخ

ْكلخْ  أي ٘زظعلي علً ىٍحٓلش  حلٍٜخعٗ. ِْكٌح كخْ  عخله ح٠ؿظىخط ىٍحٓش حلىـظىع حلزَٖ٘ حلٌٖ ٘عٙ٘لُ 

حلىعخٛللَ  لكللٗ ٘وللَؽ رىـىٓعللش وللً حلظعىٙىللخص  حلؼقخفللش حلىقخٌٍللش لمظللخٍ٘ن وَكللِحً أعىخلللُ عمللٕ حلىـظىللع

 (11ص:-ـخعٗ)ٓٙي أكىي:ىحلظقين ح٠ؿظىـ حلٍظَ٘ش حلظٗ ٓخعيطُ عمٕ طيَٓ٘ حطـخَ

 :أ١ُٖٝ عًِ االدتُاع :- اثايًج

أٌلخٌٗ ؤلظّي  ْوقٜلٓى ِْلٌح ٘عٍلٗ حٍطزلخ١ حلعمله رخلٔلٙخي  اي حلعمه أ٘خ كلخي وٟٓلٓعُ عزلخٍس علً ٌ٘لخ١

حلظللٗ طللليى حلٍ٘للخ١ حٌٞٔللخٌٗ ُوخٌٙللخ ْوكخٌٙللخ حٜوللَ حلللٌٖ ؿعلل  ِللٌَ حلٓظٙفللش  حلىـظىعللٗ ْطللؤػََ رللخلىئػَحص

ٍ٘ظىلٗ  ًٙ فظَس ْأهَٔ ْرًٙ وـظىع ْعهَ رل  ْرظزلخً٘ حلىٓقلع حليزقلٗ ح٠ؿظىلخعٗ حللٌٖوظزخٍ٘ش ر ح٠ؿظىخعٙش

حٍطزيلض  ْرخلٍٔزش لعمله ح٠ؿظىلخط ٍِلخ  طزخٍ٘لخص كؼٙلَس  .الُٙ حلزخكغ ٍْ٘ظَ وً ه١لُ الٕ حلٓحقع ح٠ؿظىخعٗ

َ حلىـظىعٙلش ح١ٜل رظلي٘ي حلعمه ْوٟٓلٓعُ  ِلٌَ حلظزخٍ٘لخص فَٟلظّخ ١زٙعلش حلعمله فلٗ ٌ٘لؤطُ ْطيلٍَٓ رـىٙلع

حليزٙعٙلش  كىلخ طلؤػَ ريزٙعلش حلظفٙلَحص حلظلٗ  ْحلفكَ٘ش حلظٗ أكخ١لض رلُ  رىلخ فلٗ ًللك حلليً٘ ْحلفمٔلفش ْحلعملٓن

حٌٞٔللخٌٗ  ْرىـىلل  حلظللَْ  ح٠ؿظىخعٙللش ْحلؼقخفٙللش حلظللٗ  ١للَأص ٠ْ طللِح  طٓحٛلل  طؤػَِٙللخ عمللٕ حلىـظىللع

عملٕ ِلٌح كخللش حلىلٍّؾ حلعمىلٗ فلٗ كل   ْؿعمظلُ ٘لَطز٢ رىـظىلع ىْي يٙلََ  ُى أكخ١ض رك  ٍحثي ولً ٍْحىَ

عخولخ ٘ظللَ  ولً  حلفظَحص حلظٗ وَ رّخ   ٍْيه ٌَِ حلظزخٍ٘خص فبي ػىش ٌقخ١خً أٓخٓٙش طىؼ  ْلٓ ِلٙك١ فظَس وً

عمله ح٠ؿظىلخط ِلٓ عمله ىٍحٓلش  ه١لُ عمه ح٠ؿظىخط ْ٘ظليى رُ وٟٓٓعُ حٜٓخٓٗ  ِْٓ ِٙك  َ٘٘ٙ اللٕ أي

ْوللخ ٘قظ٠للُٙ ِللٌح حلىللٍّؾ وللً أٓللْ ْقٓحعللي  عظىللي عمللٕ حلىللٍّؾ حلعمىللٗ حٌٞٔلخي ْحلىـظىللع ىٍحٓللش عمىٙللش ط

فللٗ ػزخطللُ ْطفٙللََ ْ٘لليٍّ حٌٞٔللخي وللً هلل١  ع١قظللُ  ْأٓللخلٙذ فللٗ حلزلللغ فّللٓ اًي ٘لليٍّ حلىـظىللع ككلل 

رخلىـظىع
    .(28: 2007)حللٍٓحٌٗ:
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 :زابعًا : عًِ االدتُاع ٚاملػهالت االدتُاع١ٝ يف ايعؿس ايسأٖ

o  ِٓلٌَ حلـىخعلخص ٟلٍَْ٘ش لظمزٙلش  فٗ عمه ح٠ؿظىخط اي حٌٞٔخي ٘عٖٙ فٗ ؿىخعخص  ْطعي وً ريّ٘ٙخص حلق

أْؿلُ حللٙلخس ح٠ؿظىخعٙلش  ْ٘لظلٖٓ عملٕ  رقخثلُ  ْ٘لَطز٢ ر٠لٍَْس ح٠ؿظىلخط ٟلٍَْس ْؿلٓى ٌظلخن ٘٘لى 

ي حٓظىَحٍ حلٍظخن ٌقملُ ْاكٔلخرُ لٝع٠لخ  حلـليى  ْلكلً قل قٓحعي ط٘ك  حلقخعيس حلظٍظٙىٙش لمـىخعش. ْ٘ظيمذ

حِيحفلُ أْ رع٠لّخ  وىلخ ٘لئىٖ اللٕ ْؿلٓى و٘لك١ص حؿظىخعٙلش أٓخٓلّخ حلٍظلخن  ٘ف٘  حلٍظخن حلقخثه فٗ طلقٙق

 ْ٘ٓللي ِلٌح و٘لك١ص ٘ىكلً كمّلخ فلٗ طعلي٘  حلٍظلخن حلقلخثه  أْ رعلٞ أؿِحثلُ  ْطىؼل  حلزيخللش ح٠ؿظىلخعٗ 

 .ْحل١ؤخْحس ْحلفقَ ْحلظىِٙٙ وؼ  ٌِح حلىٔظٓٔ وً حلى٘ك١ص

 

o  ٔٓرعين قيٍس رعٞ حٜفَحى عمٕ حلظكٙف وع حْٜٟخط حلقخثىش ٜٓزخد قي طعٓى اللٕ  حلؼخٌٗ  فٙظىؼ أوخ حلىٔظ

 أْ الٕ ظَْ  طٍ٘جظّه ٌْىِٓه  ٓٓح  كخي ٌِح علً قٜلي ْْعلٗ أْ رفَِٙىلخ. ْحٜٛل  ٍِلخ أي قيٍحطّه 

٘كظٔلزٓي  ْفلٗ فٙىلخ  ٘كظٔذ حلفَى ػقخفش حلـىخعش رىخ فّٙخ وً قٓحعلي ْأٌىلخ١ ٓلمٓ   لكلً حٜفلَحى ٘وظمفلٓي

ِللٌح حلوللَْؽ عىللخ ِللٓ وظٓقللع الللٕ  ىٍؿللش حوظؼللخلّه لىللخ ِللٓ ٓللخثي ْوقزللٓ  ْوظٓقللع حؿظىخعٙللخً  ْ٘للئىٖ وؼلل 

طّي٘ليحً لمٟٓلع حلقلخثه ْحٓلظقَحٍَ  ْطوظملف ىٍؿلش  حلى٘ك١ص حلفَى٘ش  حلظٗ ٘عظزَِخ حلىٔئْلٓي علً حلٍظلخن

حى لمٍظلخن أْ ح٠ٌللَح  عٍلُ رعىمٙلش حلـىخعخص طـٍذ هَي حٜفلَ حلوَْؽ رىخ طه هَقُ وً قٓحعي  ْطلخْ 

حلٔمٓ   ْ٘ىؼ  أٌٓحط ح٠ٌلَح   وً اىولخي أْ ٓلَقخص  ْأٌلٓحط حلـَ٘ىلش وؼل   حلظٍ٘جش  ْرىلخ٠ْص ٟز٢

  .)460: 1990وً حلى٘ك١ص)ٗكَٖ ْعهَْي: ٌِح حلٍٓط

 

o َِىخعٙلش  ْحللقلخثق ح٠ؿظ ٠ ٗك أي عمه ح٠ؿظىخط ِٓ حلعمله حللٌٖ ٘ٔلظيٙع أي ٘ك٘لف حلىـّلٓ  ولً حلظلٓح

حللخلٙللش ْْظخثفّللخ  ْوللئ كفخ٘ظّللخ  ْ٘ٔللخعي عمللٕ وعَفللش كٙللف ٌ٘للؤس ِللٌَ حلظللٓحَِ ْطيللٍٓص  ْوكٌٓخطّللخ

طلمٙل  أٓلزخد أولَحٝ حلىـظىلع  ْحللَر٢ رلًٙ حللقلخثق  لىقخرملش ٍيزلخص ْحكظٙخؿلخص أفلَحى حلىـظىلع  كلٌلك

حلظفٙلَحص ْطٍزجٍلخ رىلخ  حكظ٘لخ  حلقلٓحًٌٙ ْحلٍظَ٘لخص حلظلٗ طلكله ِلٌَ حلىكظ٘فش  ْحلظٓٛ  وً ًللك كملُ اللٕ

 اً كمىلخ حُىحىص وعَفظٍلخ رخلٔلمٓ  حٌٞٔلخٌٗ أوكلً حلظٍزلئ رّلٌح حلٔلمٓ  فلٗ ووظملف .ٓٙليع فلٗ حلىٔلظقز 

حلٔٙخٓلش ح٠ؿظىخعٙلش   حلىٓحقف ْطكٓي ٌَِ حلقٓحًٌٙ ْحلٍظَ٘خص أٓخٓخً لمظوي٢ٙ حلىٔظقزمٗ لمىـظىلع  ٍْٓله

وّىظُ ا٠ اًح كخي ليُ٘ قيٍ كزَٙ وً حلىعَفلش  أي ٍ٘ـق فٗ اً ٠ ٘ظٍٕٔ لمى٘ظف  رخلٔٙخٓش ح٠ؿظىخعٙش حلعخوش

  .(Coser: 1983: 572-574)ح٠ؿظىخعٗ ْح٠قظٜخىٖ عً حلىـظىع حلٌٖ َ٘ٓه لُ هي١ٓ ٌىَٓ

 

 

o ٌٓعّللخ فّللٗ طىؼلل   حلى٘للك١ص ح٠ؿظىخعٙللش ظللخَِس طللليع فللٗ حلىـظىعللخص حلز٘للَ٘ش كخفللشً  ْلكللً أ٘للخً كللخي

رًٙ حلىكخٌلخص ْحلىٔلظٓ٘خص حلىَيٓرلش ولً  ٌِْح ٘ٓلي ٌٓعخً وً حلىفخٍقخص حٟيَحرخً أْ طعٓ٘قخً لَٔٙ حٜوٍٓ 

حلٓحقعٙش. فخلى٘كمش ح٠ؿظىخعٙلش طكلٓي أىحس ٟلف٢ طفلَٝ ٌٓعلخً ولً  قز  حٜفَحى فٗ حلىـظىع ْرًٙ حلظَْ 

 ْحلـىخعخص حلٓحقعًٙ طلض طؤػَِٙخ لمزلغ عً حلٓٓخث  ْحٜٓخلٙذ للمّخ  ْطكٓي ًحص ح٠لظِحن ٘يفع حٜفَحى
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حلىزخَٗ قي ٘كلٓي كلٌلك   أٓزخد وظٍٓعش ْوظ٘خركش ٜ٘عذ حلظفَ٘ق رٍّٙخ  فخلٌٖ قي ٍ٘ظَ لُ عمٕ أٌُ حلٔزذ

ٌٔلزٙش  فىلخ قلي ٍ٘ظلَ للُ عملٕ أٌلُ و٘لكمش فلٗ  أْ قي ٘كٓي عمٕ حلعكْ طىخوخً  كىخ ْاي حلى٘لكمش ح٠ؿظىخعٙلش

ً قز  رعٞ حلزخكؼًٙ عمٕ أٌّلخ ٍْ٘ظَ لمى٘كمش ح٠ؿظىخعٙش و وـظىع وخ  قي ٠ ٘كٓي كٌلك فٗ وـظىع عهَ 

ح٠ؿظىخعٙلش رخعظزخٍِلخ طىؼل   حلى٘لكمش أي  .(360: 2006ح٠ؿظىخعٗ)ُح٘لي ع١ن: وظَّ وً وظخَِ حلظفكك

حلٔعش رلٙغ ٘يخ  حٜفَحى ْحلىـظىلع عملٕ كلي  وظَّحً وً وظخَِ حلظفكك ح٠ؿظىخعٗ  قي ٘كٓي طؤػَِٙخ وً

حلىـظىع ْطعٙق أفَحىَ علً حلى٠لٗ قليوخً ٌللٓ طلقٙلق  طومف ٓٓح  وىخ ٘ـع  وٍّخ ظخَِس ٓمزٙش طعى  عمٕ

 ٘ىؼمُ وً عقزش أوخن حٜفَحى فٗ حلقٙخن ربٌـخُ حٜىْحٍ ْحٜعىخ  حلىٓكمش لّه رىخ حلظيٍٓ ْحلظقين حلىٍ٘ٓى  رىخ

 .(454٘ظ١ ن ْطلقٙق طىخٓك ْحٓظىَحٍ حلظٍظٙه ح٠ؿظىخعٗ )ٗكَٖ ْعهَْي: وٜيٍ ٓخرق: 

 

o  ْىٍحٓلش ظلخَِس حؿظىخعٙلش وعٍٙلش أْ و٘لكمش ٘٘لعَ رّلخ ْحٚهلًَ٘ رؤٌّلخ طىؼل   علخله ح٠ؿظىلخط عٍليوخ ٘للخ

حلظلٗ  ْهيَحً ّ٘يى حٓظقَحٍ حلىـظىلع. فلبي عمٙلُ أي ٘ٓحؿلُ ٌلٓعًٙ ولً حلٜلعٓرخص  أ٠ًْ: طملك ٓمٓكخً ٓمزٙخً 

خ رلخلى١وق ٘عِلّخ كؼٙلَحً علً ع١قخطّل طظعمق ربقخوش حٍطزخ١خص ٓززٙش وليىس  ْػخٌٙخً: طلي٘ي حلى٘كمش طلي٘يحً ٠

ْرلللغ ِللخطًٙ حلى٘للكمظًٙ ٓللٓ  ٘ـعمٍللخ ٌللئوً رٓؿللٓى ٌىللخًؽ  حلعخوللش حلَثٙٔللش لمزٍللخ  ح٠ؿظىللخعٗ ْحلؼقللخفٗ 

ٓٓح  وً كٙلغ أِىٙظّلخ  أْ اوكخٌٙلش حلظٓٛل  اللٕ كملٓ  لّلخ. فٍّلخ  رعلٞ  ووظمفش لمى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش 

ً  حلٍَْ٘ أي حلـَ٘ىلش    فقلي ًِلذ )ىٍْكلخ٘ه( اللٕح٠ؿظىخعٙش وؼ١ً حلظٗ ٠ ٘ىكً طـٍزّلخ أْ حٓظجٜلخلّخ طىخولخ

عً ١َ٘ق حل٠ٓحر٢ ح٠ؿظىخعٙلش   ظخَِس ١زٙعٙش فٗ حلىـظىعخص حٌٞٔخٌٙش  ٌٔظيٙع حلظلقق وٍّخ الٕ كٍي وخ

حلقللٙه ح٠ؿظىخعٙللش حلَحٓللوش  ٍْرىللخ ٌٔللظيٙع  ْحلـللِح حص حلعقخرٙللش  حلظللٗ طللئىٖ أ٠٘للخً الللٕ طليللٙه رعللٞ

فلٗ حلىـظىعلخص حلٜلٍخعٙش حللي٘ؼلش ْرؤٌلُ ٘٘لَٙ اللٕ حل٠لعف  فطفٔلَِٙخ رخٍطفلخط وعلي٠ص حلـَ٘ىلش ْحلـٍلخ

ٌَِ حلىـظىعخص  كٌلك عمٍٙلخ أي ٌٍظلَ اللٕ كؼٙلَ ولً حلى٘لك١ص ح٠ؿظىخعٙلش  حلٍٔزٗ لم٠ز٢ ح٠ؿظىخعٗ فٗ

 وٍّخ حلىـظىعلخص حلىوظمفلش فلٗ حلٓقلض حللخٟلَ كىٜلخكزخص لعىمٙلخص حلظٜلٍٙع ْحلظل٠لَ حلظلٗ حلظٗ طعخٌٗ

حطـخَ أكؼلَ ْحقعٙلش  حلقخثه  لٌلك فخليٍحٓخص حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش قي ط٘ـع عمٕ ظٍّٓ طئىٖ الٕ حٟيَحد حلٍظخن

طزللخل  فللٗ حلٜللعٓرخص  ْطٔللخعي ِللٌَ  ٌللٓ ِللٌَ حلى٘للك١ص  ْطلللٓ  ىْي حٜككللخن حلىظيَفللش حلظللٗ يخلزللخً وللخ

وللً ىْي أي ٘للئػَ ًلللك طللؤػَٙحً ٓللٙجخً فللٗ حلقللٙه  حليٍحٓللخص فللٗ حقظللَحف أٓللخلٙذ حلق٠للخ  عمللٕ ِللٌَ حل٘للٍَْ

 (305: 1985فعخلٙش لىٓحؿّش حلٍظخثؾ حلىظَطزش عمٕ ًلك )يٙغ: ظىخعٙش حٜهَٔ  ْطقين ١َقخً أكؼَح٠ؿ

 

o ٍٓوـىٓعللش وللً حٜٓللخلٙذ حلظلمٙمٙللش لفّلله وللخ ٘ظَطللذ عمللٕ  ٘لللخْ  عملله ح٠ؿظىللخط حلىعخٛللَ حلٙللٓن أي ٘يلل

  ْطِح٘لي كؼخفلش وؼ  حٌظ٘خٍ حلظٍٜٙع ْحلظعملٙه  ْحطٔلخط ٌيلخي حلظل٠لَ عىمٙخص حلظٍىٙش ْحلظلي٘غ حلل٠خٍٖ

حلل٠َ٘ش  وً و٘لك١ص ْظلٓحَِ وَٟلٙش وؼل  و٘لك١ص ٓلٓ  حلظٓحفلق  ْطفكلك حٜٓلَس  حلّـَحص حلَ٘فٙش

 ْحٌعلليحن حل٘للعٍٓ رللخٜوً  ْحٌلللَح  حٜكلليحع  ْحلٔللمٓ  حٞؿَحوللٗ  ْحٞىوللخي  الللٕ ؿخٌللذ ْحلفَى٘للش 

ْحلىٓحٛل١ص    وخص و٘ك١ص ح٠كظقلخي حلل٠لَٖ  ْظّلٍٓ حٜكٙلخ  حلىظومفلش  ْأُولخص حٞٓلكخي  ْحلولي
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ح٠ؿظىلخط حلٙلٓن ٘لللخْ  ولً هل١  حليٍحٓلخص حلٓحقعٙللش حلظلٗ ٘ـَّ٘لخ فلٗ ِللٌَ  .... اللن. ِْلٌح ٘عٍلٗ أي عمله

 . ّ٘ٔه فٗ حلٔٙخٓش ح٠ؿظىخعٙش  ْأٓخلٙذ حليفخط ح٠ؿظىخعٗ  رـخٌزّٙخ حلٓقخثٗ ْحلع١ؿٗ حلىٙخىً٘  أي

 

o ٜٗكٙلخي ٛلعٓرخص كؼٙلَس عٍلي ىٍحٓلظّخ لمى٘لك١ص حلعَٜ حلَحًِ فلٗ وعظله ح طٓحؿُ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ف

و٘لك١ص  طّيى حٓظقَحٍ حلزٍخ  ح٠ؿظىخعٗ لمىـظىعخص حلىوظمفلش )ٌخوٙلش أن وظقيولش( ًللك ٜي ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ

طظعَٝ لّخ   ١ْلخرع حلزٍلخ   ٌَِ حلىـظىعخص طوظمف ٌظٙـش لعيس ظَْ  وٍّخ ىٍؿش حلظفَٙٙ ح٠ؿظىخعٗ حلظٗ

ْىٍؿش حلظقين حلعمىٗ ْحلظكٍٓلٓؿٗ  ٌِح اللٕ ؿخٌلذ  حليزٙعٙش حلظٗ ٘عظىي عمّٙخ ح٠ؿظىخعٗ ْكـه حلىٜخىٍ 

حٜ٘ي٘ٓلٓؿٗ حلٌٖ ٘ليى ع١قخص حلٍخّ فٗ حللٙخس ح٠ؿظىخعٙش. ْولً أؿل   ٌٓط حلظٍظٙه ح٠ؿظىخعٗ  ْح١ٞخٍ

٘قلش كمّلخ  ١َ حلىـظىعخص حهظ١فخً رٍّٙخً فٗ ١زٙعش حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طظعَٝ لّلخ  ْفلٗ ٌِح طوظمف

ولً حلظيلٍٓ حلعلخلىٗ فلٗ وـلخ٠ص  ْ٘عكْ ٌِح ح٠هظ١  قٙه حلىـظىع حٜٓخٓٙش   ْأِليحفّخ حلعمٙلخ  ْوٓقعلُ

فللٗ وـظىللع  ٠ْ ٌـللـي ٌظٙللَحً لّللخ فللٗ وـظىللع  حٌٞظللخؽ ْحلظقللين حلفٍللٗ  كىللخ اي رعللٞ حلى٘للك١ص قللي طٓؿللي

 (13: 1986عهَ)كـخُٖ:

 

o  أْ ِٗ طىؼ  هيَحً عملٕ حلىـظىلع حٌٞٔلخٌٗ  رلٙلغ ٘ظعلًٙ  و٘ك١ص ٘ىكً كمّّخ ْفٗ حلٓقض ٌفُٔ فبي ٍِخ

حقظٜلخى٘خً  ِْلٌح  ك  ؿٌٍٖ لّخ  ٌْـي فٗ حلفجش حْٜللٕ وٍّلخ و٘لكمش حلفقلَ فلٗ حللز١ى حلىظومفلش حلظٓٛ  الٕ

٘للظىكً وللً ك٘للف عخولل  أْ وـىٓعللش  ٘ظيمللذ حلللل  وللً عملله ح٠ؿظىللخط أي ٘زلليأ أ٠ًْ ريٍحٓللش حلٓقللخثع لكللٗ

 حٜٓللزخد  لكللً حلزلللغ  أهللَٔ وعَفللش ْقللي ٘كللٓي وللً حلعٔللَٙ فللٗ كللخ٠صعٓحولل  طٔللزذ حلى٘للكمش  

حٜٓلزخد  ْطقلي٘ه  حلٔٓٓٙٓلٓؿٗ ٓٓ  ٘ٔخعي عمٕ حٜقل  فلٗ حلق٠لخ  عملٕ طملك حلىعظقليحص حلوخ١جلش كلٓ 

أي طـَ٘لذ ْٓلخث  ووظمفلش  ْٛف كلخٍ  لىٓقلف حلى٘لكمش  رلٙلغ ٘ٔلّه ًللك فلٗ طَٗلٙي ع١ؿّلخ  ْحلٓحقلع

حٞؿَحثٗ  ٘ىكً أي ّ٘ٔه فٗ ك  حلى٘كمش أْ حلٔلٙيَس  عٍخ٘ش  رخٟٞخفش الٕ حلزلغلمع١ؽ  ْطقٓ٘ه ٌظخثـّخ ر

حلى٘لك١ص حليحِىلش  فّلٗ و٘لكمش حلللَد  ْللْٙ ٍِلخ  ولً ٘ٔلظيٙع حللِعه رلؤي  عمّٙخ  أوخ حلفجش حلؼخٌٙش وً

وىكلً  ًْكيَ  أْ عخله ح٠ؿظىخط ْحلٍفْ وعخً ٓلٓ  ٘قليوخي كل١ً ٗلخو١ً لّلٌَ حلى٘لكمش  ْلكل عخله ح٠ؿظىخط

طيلٍٓ وٓحقلف حلظلٓطَ  أي طّٔه حلزلٓع ح٠ؿظىخعٙش ْحلٍفٔلٙش عملٕ حٜقل  فلٗ وعَفلش حٜٓلزخد حلىئى٘لش اللٕ

علخىٖ فلٗ رللغ و٘لك١ص حلللَد  ْحلٜلَحط  ْولً ٍِلخ كلخي عملٕ عمىلخ  ح٠ؿظىلخط أي ٘زلٌلٓح ؿّليحً يٙلَ

 (1985ْحل١ٔن  ْحي ٍَْ٘٘ح رلٓػّه عمٕ أْٓع ٌيخي وىكً)كـخُٖ:

o  ْٗحلى٘ك١ص حلٍخؿىش عٍّخ فٗ وـخ٠ص حللٙخس ح٠قظٜخى٘ش  طّ٘يِخ وـظىعخص حلعخله حلٙٓن حلظفَٙحص حلظ

 ْحلٔٙخٓٙش  ْحٌعكخّ طؤػَِٙخ فٗ حلفَى ْحلىـظىع  طئكي رىخ ٠ ٘قز  حل٘ك أِىٙش أي ْح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش

ّ٘ٔه فٗ وعَفش  ٗطمعذ حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ىٍِْخ حلفخع  فٗ ٌِح حلىـخ   ْعمه ح٠ؿظىخط ر٘ك  هخٙ  لك

حلزٍخ  ح٠ؿظىخعٗ الٕ طٓحٌُُ  وً  أٓزخد كيْع حلظٓحَِ  ْطقي٘ه حللمٓ  حل١ُوش لّخ  رىخ ٠٘ىً اعخىس

آّخن ٌَِ حلعمٓن فٗ طٍىٙش حلٓعٗ حلفَىٖ رخلٓؿٓى  أؿ  طلقٙق ح٠ٓظقَحٍ ح٠ؿظىخعٗ رخٟٞخفش الٕ
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ٜفَحى حلٕ حلٓعٗ ح٠ؿظىخعٗ حلٌٖ ٘عزَ ٌفُٔ ٍ٘ظق  وً وـىٓط ْعٗ ح ح٠ؿظىخعٗ حلىل٢ٙ رُ  ْفٗ حلٓقض

 حلظٍٜٓحص ْحٜفكخٍ ح٠ؿظىخعٙش عً حلٓحقع ح٠ؿظىخعٗ  ٘يٍكٓي وً ه١لُ ؤَٙس عً وـىٓعش وً

حلىـظىعخص حٜهَٔ.  حلىـظىع  ْحلظفَٙحص حللخٛمش فُٙ  رخٟٞخفش الٕ ح١١عّه عمٕ ؤَٙس حلظفَٙحص فٗ

ي ليّ٘ه كٜٙمش وعَفٙش طىكٍّه وً وٓ ّٓ  .حللمٓ  حلىٍخٓزش لى٘ك١طّه حؿّش حٜكيحع  ْا٘ـخىوىخ ٘ك

 

o ٗكيػض فٗ أٍْرخ ْحلعخله حلؼخلغ ر٘ك  هخٙ رعي حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش حٌعكٔض  اي حلظفَٙحص حلكزَٙس حلظ

 ْحٟق عمٕ حِظىخوخص حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ر٘ك  عخن ْعمه ح٠ؿظىخط ر٘ك  هخٙ   ْقي طفَٙص ر٘ك 

ريٍحٓش ٌَِ  وخن حلفكَ ح٠ؿظىخعٗ   ْأٛزق حِظىخن عمىخ  ح٠ؿظىخط١زٙعش حلى٘ك١ص حلىيَْكش أ

ْحلقٓٔ ح٠ؿظىخعٙش ْحلٔٙخٓٙش  حلىـظىعخص حٌي١قخ وً ٍيزظّه فٗ فّه و٘ك١طّخ   ْرٍخثّخ ح٠ؿظىخعٗ  

حقظٜخى٘ش ْٓٙخٓٙش   كخلؼٍٓحص ْح٠ٌق١رخص  ريحهمّخ   ْوخ ٘ليع ىحه  ٌَِ حلىـظىعخص وً كَكخص

ٛخكزّخ وً طفَٙحص كزَٙس فٗ حلزٍخ  ح٠قظٜخىٖ ْح٠ؿظىخعٗ  ىخعٙش حلىوظمفش  ْوخْحللَكخص ح٠ؿظ

وكٍض عمىخ  ح٠ؿظىخط وً حّٞٓخن فٗ طوي٢ٙ حلىَْ٘عخص حلٍٜخعٙش ْحلظـخٍ٘ش  ْحلؼقخفٗ ْحلٔٙخٓٗ  قي

ىحٍٖ حٞ ٟىً رَحوؾ حلظٍىٙش ح٠قظٜخى٘ش   كٌلك اوكخٌٙش ح٠ٓظفخىس وً ىٍحٓخص عمه ح٠ؿظىخط حليحهمٙش  

ح٠ؿظىخط   ْعمىخ   ٌْظَ٘خص حلظٍظٙه فٗ رٍخ  حلٍظخن حلىئٓٔٗ لّخ . كىخ وكٍض ٌَِ حلظَْ  لعمىخ 

وً ه١  وخ ٘قيوٌُٓ وً كمٓ   حؿظىخط حلظٍىٙش ر٘ك  هخٙ فٗ حّٞٓخن فٗ ْٟع هي٢ حلظٍىٙش حلقٓوٙش

ظٓٓع حلل٠خٍٖ ْحلّـَس   ْلعىمٙخص حل ْىٍحٓخص لمزٍخ حص حلىٍّٙش ْحلٔكخٌٙش ْحلظعمٙىٙش ىحه  حلىـظىع

ح٠ؿظىخعٙش حلَحوٙش لمق٠خ  عمٕ حلكؼَٙ وً حلىعٓقخص  حليحهمٙش ْحلوخٍؿٙش   ْآّخوّه فٗ ٍٓه حلٔٙخٓش

 . وً ه١  ط٘وٙٚ أٓزخرّخ ْوً ػه ٍٓه حلوي٢ لع١ؿّخ ح٠ؿظىخعٙش ْحلل٠خٍ٘ش لمظٍىٙش  

 

o  ْ٘عش كٗ ٘ظٓحفق ْ٘ٔظـٙذ لمظفَٙحص حي ٘ظلَ  كَكش َٓ أي حلىظظزع لظَحع عمه ح٠ؿظىخط ٘ـي أٌُ ٘لخ

 حلىظفَٙس   ًلك ٠ي حلظفَٙحص حلَٔ٘عش حلظٗ طٓحؿّّخ وـظىعخص حلعخله حلٙٓن قي حلعخلىٙش ْلْٟٝخط حليْلٙش

وً حلى٘ك١ص  طٓحكزّخ و٘ك١ص حؿظىخعٙش هيَٙس   حًح له ٘لًٔ طٓؿُٙ ٌَِ حلظفَٙحص   ٍِْخ  حلعي٘ي

ْحٌلَح  حٜكيحع   ْحلي١ي ْطعخ١ٗ  وٍّخ حٍطفخط ٌٔزش حلـَحثهح٠ؿظىخعٙش حلىَطزيش رٌَّ حلظفَٙحص   

حلٔمٓ  أن فٗ حلىعظقيحص . ك  ٌَِ حلظٓحَِ ْٟعض  حلىويٍحص ْحٞىوخي عمّٙخ   ْحلظيَ  ٓٓح  أكخي فٗ

حلزلغ عً حلٔز  حلكفٙمش فٗ حلىٔخِىش فٗ طوي٢ٙ حلظٍىٙش حلَ٘فٙش  عمه ح٠ؿظىخط أوخن طلي٘خص كزَٙس فٗ

فٗ ٍٓه حلٔٙخٓش ح٠ؿظىخعٙش   ْٓٙخٓش حليفخط ح٠ؿظىخعٗ رـخٌزّٙخ حلٓقخثٗ  آّخوّخْحلل٠َ٘ش   ْ

 كىخ أي ٌَِ حلظَْ  كظىض عمٕ عمىخ  ح٠ؿظىخط ْحلىّظىًٙ رُ حلزلغ عً حليَي حلظٗ ٘ىكً .ْحلع١ؿٗ

ىٗ حلزلغ حلعم حعظىخىِخ فٗ وٓحؿّش ٌَِ حلى٘ك١ص   وً ه١  حليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش حلقخثىش عمٕ وٍّؾ

عىمٙش حلظفَٙ ح٠ؿظىخعٗ ْرعيِخ    رّي  حلٓٛ  الٕ وعَفش حللمٓ  حلىٍخٓزش لمى٘ك١ص حلظٗ طٍ٘خ اػٍخ 

 . حٌظ٘خٍِخ ْحلعى  عمٕ طفخىٖ طمك حلى٘ك١ص ْحلظٜيٖ لّخ قز 
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o ْوٍّخ عمه ح٠ؿظىخط طّظه رخٌٞٔخي ْطّي  الٕ اعيحى حلىٓح١ً حلفخع  حلٌٖ  رىخ اي حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش

ح٠٘ـخرٙش رىخ  حلى٘خٍكش فٗ ؤَٙس حلظٍىٙش   ٍْ٘ىٗ ْعٗ حٜفَحى   فبٌّخ طّٔه فٗ طقََ٘ ح٠طـخِخص ٘ٔظيٙع

حلٓقض ٌفُٔ فؤٌُ ٘لخْ  حلك٘ف عً  ٘ظ١ ن وع قٙه حلىـظىع ْعخىحطُ ْ٘لظَن حلوٙخٍحص حٜف٠  لُ .ْفٗ

ىـظىعخص حلظٗ ْؿيص طظؤػَ رظفَٙ حلظَْ  ْأكٓح  حل حلىـّٓ  وً حلظٓحَِ ْحللقخثق ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ

هميْي ( عٍيوخ أكي عمٕ حػَ حلزٙجش ْحلظَْ  حلىلٙيش رخٌٞٔخي عمٕ  فّٙخ   كىخ أٗخٍ الٕ ًلك ) حرً

 حلٍخّ ْفٗ حلٓقض ٌفُٔ ٘لخْ  ٌِح حلعمه حلٓٛٓ  الٕ حلعٓحو  حلىئى٘ش الٕ كيْع ٌَِ ١زٙعش ْأه١ي

ح٠ؿظىخعٗ . ْرىخ  ّخ عمٕ ٛعٙي حلٓحقعحلظٓحَِ ْولخْلش حكظ٘خ  حلقٓحًٌٙ ْحلٍظَ٘خص حلظٗ طلكه كَكظ

ْاٌّخ طىؼ  اعخقش لىَٔٙس حلىـظىع    أي حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش طىؼ  ظٓحَِ ٓمزٙش طليع فٗ حلىـظىعخص

وظخَِ حلظفكك ح٠ؿظىخعٗ قي ٘ىظي طؤػَِٙخ لٙ٘ى   ًلك ٠ي حلى٘كمش ح٠ؿظىخعٙش رخعظزخٍِخ وظَّح وً

ع  وٍّخ ظخَِس ٓمزٙش طعى  عمٕ عين حٓظقَحٍ حلىـظىع ْطومفُ ٘ـ حٜفَحى ْحلىـظىع عمٕ كي ٓٓح    وىخ

 َ٘كِ حِظىخوُ عمٕ ٌَِ حلظٓحَِ حلٔمزٙش فٗ ولخْلش وٍُ وً ه١  حلٍظخثؾ حلظٗ ٘ظه لٌلك فخي عمه ح٠ؿظىخط

 . حلظٓٛ  الّٙخ وً اعخىس حلظٓحُي ْح٠ٓظقَحٍ ح٠ؿظىخعٗ

 

o أفَُص حلعي٘ي وً حلى٘ك١ص حلظٗ أػَص فٗ حلزٍخ   حٌظقخلٙش ْطفَٙحص وظٔخٍعش حلعخله حلٙٓن ٘عٖٙ وَكمش

طظٔه  لّخ   ْحٌعكٔض أػخٍِخ ر٘ك  وزخَٗ فٗ ٓمٓ  حٜفَحى ْحلـىخعخص   ْأفَُص قٙىخ ؿي٘يس ح٠ؿظىخعٗ

ْرٍخثُ  رخلظيَ  ْطظعخٍٝ وع قٙه حلىـظىع ْأٌىخ١ كٙخطُ   ْأػَص فٗ ؤَٙس حلىـظىع حلظٍىٓ٘ش

حلظٜيٖ لٌَّ حلظٓحَِ  ح٠ؿظىخعٙش ْعمه ح٠ؿظىخط ر٘ك  هخٙ وً ح٠ؿظىخعٗ . لٌلك كخي ٠ري لمعمٓن

حلىٍخٓزش لّخ   ْْٟعّخ أوخن حلىٔئْلًٙ  حلٔمزٙش   ْحلزلغ عً حلعٓحو  حلىئى٘ش لّخ   ْحقظَحف حللمٓ 

    . ْحلظَ٘٘عخص حلوخٛش رخللي وً ٌَِ حلظٓحَِ حلٔمزٙش ٍْٛخط حلقَحٍ كظٕ ٜ٘خٍ الٕ اٛيحٍ حلقٓحًٌٙ

    :املطتكب١ًٝ يف َٛاد١ٗ َػهالت ايعؿس ايسأٖ ع عًِ االدتُاع ٚآؾاق٘خاَطًا :ٚاق

  َْح٠ؿظىخعٙش ْح٠قظٜخى٘ش  طعي حليٍحٓخص حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش وً أكؼَ حلىعخٍ  حلعمىٙش طؤػَح رخلظ

حلىـظىع كمُ وٙيحٌخ لّخ  كىخ طقين آّخوخ أٓخٓٙخ  ْحلٔٙخٓٙش حلٔخثيس فٗ حلىـظىع  اً طـع  ٌَِ حليٍحٓخص

ْحلٓٓخث  حل١ُوش لزمٓ  ٌَِ حِٜيح   ْ٘ىؼ  عمه ح٠ؿظىخط حِه حلعمٓن حلقخثىش  ٘ي أِيحفُ ٍْٓه حلٔز لظلي

أفَحى حلىـظىع  فّٓ  ٌِح حلٍٓط وً حليٍحٓخص  اً ٘عَ  رؤٌُ: حليٍحٓش حلعمىٙش لمع١قخص حلىظزخىلش رًٙ عمٕ

عمٕ حلظٍزئ رخلىٔظـيحص حلظٗ طيَأ  ْحلقيٍس ٜ٘فّخ ْ٘لممّخ ْ٘فَِٔخ ٠كظ٘خ  حلقٓحًٌٙ حلظٗ طظلكه فّٙخ

 .عمّٙخ ؤظقز١

 

 عمّٙخ  حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش فٗ حلعخله حلفَرٗ وكخٌش وَوٓقش  ْحلَ٘خىس رًٙ حلعمٓن فٗ ح٠عظىخى طلظ  حليٍحٓخص

عمه ح٠ؿظىخط فٗ  فٗ عىمٙخص حلظوي٢ٙ لزٍخ  ْطيَٓ٘ ٌَِ حلىـظىعخص  ِْٓ وخ حٌعكْ عمٕ ٌىٓ ْطيٍٓ

حلىظعمق رخلى٘خك  ْحلىٔظـيحص حلظٗ  طـٔي فٗ حلق٠خ٘خ ْحلىٓحٟٙع ًحص ح٠ِظىخن حلـخوعخص حلفَرٙش  حلٌٖ
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ْطزَُ فٗ حلظٍظَٙ ْحليٍحٓخص وً ؿّش  ْطيَٓ٘ حٜىْحص  طظَّ رّخ  ِْٓ وخ ؿع  وكخٌش ٌِح حلعمه طِ٘ي

ٌِح حلعمه فٗ عيى وً حليْ  حلىظقيوش أي ٘لٍَ عىمٙش حلزلغ عً  ْحلىٍخِؾ وً ؿّش أهَٔ  ْحٓظيخط

 .أؿٓح  حلظؤو  ْحلفكَ حلفمٔفٗ الٕ ىٍحٓخص ْأرلخع عمىٙش وٙيحٌٙش ؿخىس عَفش حٌٞٔخٌٙش وًحلى

 

 حْٜلٕ لعمه ح٠ؿظىخط ْحلىٍٔٓرش )٠رً هميْي(  رٍ٘خ١ ْحٓع ْاٌظخؽ أٛٙ   طىِٙص حلىَحك  حلظؤٓٙٔٙش

 ث  رّي حلـٓحٌذ ١ْمذ حلعمه ْحلزلغ ْحلظيٍْ٘ ْحلظؤلٙف  فٗ ظ  ظَْ  طٍخُط حلقزخ وزظكَ وظعيى

هميْي(  حلٔٙيَس حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش  ْرًٙ حٞكزخ١خص طخٍس ْحلٍـخكخص طخٍس أهَٔ  قٍَ) حرً

حلعىَحي حلزَٖ٘  ح٠عظكخ  وً أؿ  حلظؤلٙف ١َْف وٍظٓؽ عمىٗ  حرظكَ وً ه١لُ عمه ؿي٘ي ٓىخَ )عمه

عخطُ حلىٓٓعش ْطٍٓط حلٔٙخٓٗ  ْح١١ ْح٠ؿظىخط حٌٞٔخٌٗ(  ْحلٌٖ أٌظؾ فٗ ؿٓ ٘ظٔه رعين ح٠ٓظقَحٍ

حلعي٘يس وخ رًٙ ووظمف حلفجخص ح٠ؿظىخعٙش ؿخع١ رٌلك حلىعَفش  طـخٍرُ ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ حكظٔزّخ وً ٍك١طُ

 حلعخلٙش الٕ عخله حلٓحقع ح٠ؿظىخعٗ حلِحهَ رخلى٘ك١ص ْْحٟعخ كيح رًٙ حلىعَفش طٍِ  وً أرَحؿّخ

 .ً ه١  ١َف ْحقع حؿظىخعٗح٠ٓظٍزخ١ٙش حلفمٔفٙش ْرًٙ حلىعَفش ح٠ٓظقَحثٙش و

 

 لعمه ح٠ؿظىخط حٍطزيض رؤٍْرخ ْأوَ٘كخ وع همفٙش حؿظىخعٙش ْفكَ٘ش ْحقظٜخى٘ش  ْفٗ وَكمش طؤٓٙٔٙش ػخٌٙش

 طكٓي ْحكيس ٌظخؽ لعَٜٖ حل٠ٍّش ْحلظٍَٓ٘  رىخ ٗىمض عمُٙ حلظفَٙحص حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش طكخى

حلقَي حلؼخوً  ؤػَِٙخ عمٕ حلكظخرخص حلظٗ ظَّص فْٗح٠ؿظىخعٙش ْحلفكَ٘ش حلظٗ عٜفض رؤٍْرخ  ْحٓظىَ ط

عَفض رفمٔفش عَٜ حلظٍَٓ٘  فقي  عَ٘ ْحلظٗ حطٔىض رخلٜزفش حلفمٔفٙش ح٠ؿظىخعٙش ْحلٍقي٘ش لمىـظىع ْحلظٗ

حلظلٍَ حلٔٙخٓٗ ْحلفكَٖ فٗ ٌَِ حلىَكمش  طىوٞ عً ٌِح حلعَٜ حلؼٍٓس حلفٌَٔٙش ْحلكؼَٙ وً كَكخص

ح٠ؿظىخعٙش ْىٍحٓش حلظفَٙحص حلىفخؿجش لعَٜ حلظٍَٓ٘  لزلغ حلٟٓعٙشظَّص ىٍحٓخص ْأرلخع عي٘يس 

وٍّخ حليٍحٓخص حلظٗ أؿَحِخ )كٌٓض( اً أ١مق طٔىٙش حلفمٔفش حلٟٓعٙش  ْأػَِخ عمٕ حلظىخٓك ح٠ؿظىخعٗ 

 ح٠ؿظىخط فكخي رٌلك أي طٓٛ ) لـعمه ح٠ؿظىخط ( ْحلٌٖ ِٓ رخٜٓخّ ٌظخؽ لٓحقع لٙعزَ رّخ عً عمه

 .ََ ْرلغ فٗ ٓز  طيََٓ٘حؿظىخعٗ عخٛ
 

 حلٔخرقش أي حلٓظٙفش حلَثٙٔٙش لٌّح حلعمه ِٗ ح٠ِظىخن ريٍحٓش كَكش حلىـظىع   ٘ظزًٙ وً حلىَحك  حلظؤٓٙٔٙش

حْٜحث   أي ٘كٓي حلىـظىع وظـّخ فٗ ٌىَٓ ْكَكظُ الٕ حلظىخٓك ْح٠ٓظقَحٍ فعمىخ  ح٠ؿظىخط ِْيفُ

فٗ ك  ك  حلو١فخص  ْحلزخكؼًٙ رؤٓخّ ٌظَٖ  لٙٔخِهكخْلٓح ؿع  وّىش عمه ح٠ؿظىخط اويحى حلعمىخ  

رخلَيزش فٗ ح١ٛٞف ح٠ؿظىخعٗ حلىظيٍؽ  ْحلى٘خك  ح٠ؿظىخعٙش اً حٍطز٢ عمه ح٠ؿظىخط وٌٍ ٌ٘ؤطُ حْٜلٕ

حلعَرٗ طعٖٙ  حل١ًٓ  أيمذ رميحي حلعخله ْوٍّخ رميحي ْع١ؽ حلفٟٕٓ حلظٗ ٓخىص حلىـظىع حلفَرٗ. ْٜي

ْػقخفٙش  ٌلخْ  ٍِخ أي ٌزلغ عً  ش وظعيىس حٜٓزخد ٓٙخٓٙش ْحقظٜخى٘ش ْطَرٓ٘شحلٙٓن و٘ك١ص حؿظىخعٙ

ٌِح حلعمه لمىٔخِىش رؤٓخلٙذ فعخلش لظٍىٙش  وٓقع عمه ح٠ؿظىخط فٗ ظ  ٌَِ حٜكيحع ْعً ٓز  طفعٙ 

فٗ    كٙف ٘ىكً ْٛف ْحقع حليٍحٓخص حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش -حلظخلٗ: ْطيَٓ٘ وـظىعخطٍخ ًْلك ريَكٍخ حلظٔخإ 
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حلَحًِ؟ ْوخ ِٗ ٓز  اٌـخف ٌَِ حليٍحٓخص لظلقٙق ؤخٍح  حلظل٠ٓص حلظٗ طعَفّخ وـظىعخص حلعخلهظ  

 . 2013 حلـ١ٌٙٗ ٛلٙلخ لظفَٙ حؿظىخعٗ ٓمٙه

 ْؿٓى ِٓس   أٛزق ٘عزَ كٔذ ٍأٖ كؼَٙ وً حلزخكؼًٙ فٗ عمه ح٠ؿظىخط عً اي حلٟٓع كىخ ٌَحَ حلٙٓن

يوٌُٓ وً أفكخٍ ٌْظَ٘خص ْكظٕ وخ ٘قٓوٓي رُ وً ىٍحٓخص ٘ق عىٙقش رًٙ حلى٘ظفمًٙ رٌّح حلعمه  أٖ وخ

 حلىـظىعخص. رىعٍٕ أي ك  طمك حلىـّٓىحص طزيْ فٗ كؼَٙ وً حٜكٙخي أٌّخ ِخو٘ٙش ٌّٜخ أوزَ٘قٙش لٓحقع ٌَِ

ح٠ؿظىخعٙش وؼ : حٜوٙش   له طَطقٗ الٕ ًلك حلىٔظٓٔ وً حلظٍظَٙ حلٌٖ ربوكخٌُ طلمٙ  ْطفَٔٙ حلى٘ك١ص

أٛزق ٘عزَ عمُٙ كخلٙخ رؤُوش حيظَحد عخله ح٠ؿظىخط  قَ  ح٠ٌلَح  ْحلـَ٘ىش...الن. ٌِح حلٓحقعحلزيخلش  حلف

حللقٙقٙش. لكً ًلك ٠ ٘عٍٗ ْؿٓى حهظ١  ؿَِٖٓ رًٙ ِئ٠  حلعمىخ   عً ْحقعُ  أٖ ؿَِٓ حِظىخوخطُ

ً وئىحَ: ِ  أي ٘يَف طٔخإ٠ً   حللقٙقٙش لٌَّ حُٜوش ْأرعخىِخ. ْفٗ ٌِح حلٔٙخي كٓ  طلي٘ي حٜٓزخد ِخوخ

عٓحو   ح٠ؿظىخط حلٙٓن طَؿع الٕ عٓحو  ىحهمٙش كخوٍش فٗ حلظَحع حلىـظىعٗ  أن طَؿع الٕ أُوش عمه

عً ٌِح حلظٔخإ   هخٍؿٙش لع  حٞؿخرشيهخٍؿٙش)حلىلخكخس(  أن ِٗ ٌظخؽ لمظفخع  رًٙ حلعٓحو  حليحهمٙش ْح

ْوخ ٘ظعمق رُ وً ق٠خ٘خ ولٍٓ٘ش كخي وٟٓع رلغ ٌْقخٕ
 

    101-100: 1986ىٕىٞ :لٌ ل

 رخلىعَفش  حل٠ٍَْحص حلظيزٙقٙش لعمه ح٠ؿظىخط طقٓن عمٕ حٓخّ حلَر٢ رًٙ حلٔمٓ  حلٓحقعٗ حلعىمٗ حي

ر  ٛخكزّخ وـخى٠ص قٓ٘ش رًٙ  ح٠ؿظىخعٙش حلٍظَ٘ش . ح٠ حي ٠ْىس وؼ  ٌِح حلعمه له طكً ّٓمش ْوَٙٔس  

حلًٌ٘ ٠ َ٘٘يْي حلٍِْ  وً حرَحؿّه حلٕ وـَ٘خص  ً٘حلىظ٘يىً٘ وً عمىخ  ح٠ؿظىخط حلٍظًَ٘ٙ   ْحلىفكَ

حلٍظَ كٓ  ١زٙعش كَكش  ْؿٓى ح٠هظ١فخص ْطعيى ْؿّخص فؤي  ٌفُٔ ح٠كيحع حلٙٓوٙش . ْفٗ حلٓقض

ىٍحٓظّخ ْرخلظخلٗ فىخ ِٗ اًي حلـئْ ْحلفخثيس  حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش ٠ ٘عٍٗ عين وقيٍس عمه ح٠ؿظىخط عمٕ

٘عي وٓقفخ حٓظ١ٔوٙخ َِْرٙخ  ٘لخْ  طـٍذ حلٓحقع ح٠ؿظىخعٗ  ٌح حلىٓقفوً ْؿٓى عمه ح٠ؿظىخط. ِ

وً حكيحع. ْحللقٙقش أٌُ رخلَيه وً ح٠ٌكٔخٍحص حلظٗ وَص رّخ وـظىعخطٍخ   ْح٠رظعخى عىخ ٘يٍْ فُٙ

 حلظٗ فَٟض عمُٙ   فخي ٌِح ٠ ٘عٍٗ أٌٍخ لٍٔخ رلخؿش الٕ عمه ح٠ؿظىخط   ر  عكْ ًلك ْظَْ  حلظومف

وـظىعخطٍخ   ْرفع   لٙٓن رؤوْ حللخؿش حلٕ عمه ح٠ؿظىخط   رفع  طٜخعي حل٠ف١ٓخص حلظٗ طعخٌٗ وٍّخفبٌٍخ ح

حلعمه   لكٗ ٌظىكً وً ه١لُ اؿَح   طعيى ْطٍٓط حلى٘ك١ص حلظٗ ظَّص فّٙخ  فخللخؿش اًي كزَٙس لٌّح

  وؼ  حٌلَح  لكؼَٙ وً حلى٘ك١ص حلظٗ طٓحؿّّخ  حليٍحٓخص ْحلزلٓع   ْطقي٘ه حللمٓ  ْحلظٓٛٙخص

حلي١ي ْطؤهَ ًٓ حلِْحؽ   ْيَِٙخ وً حلى٘خك .  حٜكيحع   حٞىوخي   حٍِٞخد   ظخَِس

 .(  51 2001)عَحرٗ 

 فٗ أيمذ  وعظه حٜرلخع حلظٗ ٘قيوّخ حلزخكؼٓي فٗ رعٞ حلىـظىعخص وـخ  حليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش طقف اي

حليٍحٓخص طيٍْ كٓ   فَٔٙ  فؤيمذ ٌَِحٜكٙخي عٍي وَكمش حلٓٛف ىْي أي طظـخُِْخ الٕ وَكمش حلظ

عمٕ حلـخٌذ حلظفَٖٔٙ ٜٓزخد  كٙف كيػض حلظخَِس  ْوخ ِٗ حلعٓحو  حلىئى٘ش لليْػّخ  ىْي حلظَكِٙ

حلىٔظقز  أْ كٙف ٓظليع ٌَِ حلظخَِس ْوخ  كيْع ٌَِ حلظخَِس  ْىْي حلظَكِٙ عمٕ وخًح ٓٙليع فٗ

  وً أِىٙش عىمٙش حلٓٛف فٗ حليٍحٓخص حلعمىٙش ر٘ك  ٠ ٌقم ِٗ حٚػخٍ حلٔمزٙش حلىظٓقعش لّخ. ٌلً ٍِخ
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رىٍِلش حكظ٘خ  لمظخَِس  ٌُٜ عىمٙش طقٓن عمٕ حهظزخٍ ع١قخص أكؼَ أْ أق   عخن  فكؼَٙح وخ ٘كٓي حلٓٛف

 عٍخَٛ حلظخَِس وٟٓٓط حلزلغ ٌِْح ٘عي حكظ٘خفخً  ٜي ٌَِ حلع١قخص له طكً وعَْفش قز  عىٓوٙش رًٙ

فٙىؼ  حلظقين  ٔظعًٙ رُ  ٠ْ٘ٙف الُٙ حلقٓحًٌٙ أْ حلٍظَ٘خص كٗ ٘لقق ِيفُ ٌِح حلٓٛف حلعمىٗ  اً ٘

فخلٓٛف ِٓ أكي حلىَحك  حلىٍّـٙش حلىّىش ٌٞـخُ حلعى  حلعمىٗ  لكً حلعى  حلعمىٗ  اًًح .حللقٙقٗ لمعمه

 حلعمىٗ حلٓٛف الٕ وَكمش طيزٙق حلٍظَ٘خص ْوٍخِؾ حلزلغ  ٘كٓي وؼىَحً ٠ري لُ أي ٘ظـخُْ وَكمش كظٕ

كخٌض ٌَِ حلىَحك   عمٕ ىٍحٓش حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش ْوً ػه طفَِٔٙخ ٠ْٓٛ الٕ وَكمش حلظٍزئ  ْاًح

حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ر٘ك  عخن   حلىٍّـٙش طعكْ ر٘ك  أْ رآهَ حلظيٍٓ حلظخٍ٘وٗ لمىعَفش حلعمىٙش فٗ وـخ 

ش حلزلؼٙش حلظٗ طَكِ عمٕ ٠ ِ٘ح  ٘ىخٍّ حلعىمٙ فبٌٍخ ٌعظقي أي ْحقع رعٞ حلىـظىعخص فٗ حلعَٜ حلَحًِ

حوكخٌٙش طـخُِْخ ر٘ك  ْحٟق حلٕ  طٍعكْ ريٍِْخ عمٕ حٜرلخع ح٠ؿظىخعٙش  ىْي حلظٗ حلىٍّـٙش حلٓٛفٙش

حلٓحقع ٘عكْ أكي أِه حٞٗكخلٙخص حلىٍّـٙش لعمه ح٠ؿظىخط  ٌِححلىَكمش حلظفَٔٙ٘ش ٠ْٓٛ الٕ حلىَكمش حلظٍزجٙش  

 .عخوش هخٛش  ْحلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش
 

  حلقخىٍس عمٕ  حليٍحٓخص ح٠ؿظىخعٙش ٘قخرمُ ٟعف حلَْف حلٍقي٘ش  ٓٙيَس حلعقمٙش حلٓٛفٙش فٗ وعظهأي

حلعمىٗ  ٘عكْ وخ ٘ىكً طٔىٙظُ  طيَٓ٘ حلعىمٙش حلىعَفٙش  ْطلََِ٘خ وً قٙٓى حلظزعٙش لمىٍْٓػخص فٗ حللق 

ْرخلظخلٗ فبي  ح٠ؿظىخعٙش حلعمىٙش فٗ وـخ  حلعمٓن  رلخلش حلـىٓى ْحلظومف فٗ حٜىْحص حلىٍّـٙش لمىعَفش

عمٕ حٜرلخع ح٠ؿظىخعٙش  رلٙغ ٘ىكً حلقٓ  اي  ٌَِ حليزٙعش حلٓٛفٙش لمعقمٙش ح٠ؿظىخعٙش طٍعكْ ريٍِْخ

حلىـظىعخص ْر٘ك  هخٙ فٗ حلىـظىعخص حلٍخوٙش وخ ُحلض طَحْف  وعظه حٜرلخع حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش فٗ رعٞ

ً لمىَكمش حلظفَٔٙ٘ش ْرخلظخلٗ فّٗ طٓحؿُ ٛعٓرش طٔظيٙع طـخُِْخ رقٓس ْطىك فٗ حلىَكمش حلٓٛفٙش  ٠ْ

ْوً  ح٠ؿظىخط حلٓٛٓ  حلٕ حلىَكمش حلظٍزئ٘ش    فٌلك ٘عكْ أكي أِه حٞٗكخلٙخص حلىٍّـٙش لعمه كزَٙس فٗ

ريح٘ش ظٍَّٓ عمٕ حلـخٌذ حلظٍظَٖٙ قي ٘كٓي وزٍَح  فٗ ٍِخ ٘ىكً حلقٓ  اي حعظىخى عمىخ  ح٠ؿظىخط

ْحعظىخىَ ح٠ٓمٓد حلٍقمٗ وً ه١  ٌق  حلظَحع حلفكَٖ ح٠ؿظىخعٗ  حلعمه ٜٓزخد عيس وٍّخ كيحػش ٌِح 

طيََٓ٘  أْ قي ٘كٓي ٓززُ أ٠٘خ ولخْلش عمىخ  ح٠ؿظىخط حلىٍظًَ٘ ح٠ٍطقخ  رٌّح  حلعخلىٗ ىْي ولخْلش

ْطِح٘ي  حلِوً ْؿعمُ ٘لظ  وٓقعخ وظىِٙح رًٙ حلعمٓن ح٠هَٔ  ْحٌٞٔخٌٙش وٍّخ هخٛش. لكً رىٍَْ حلعمه

فٗ وـخ٠ص حللٙخس كخفش  أفَُ حلعي٘ي وً  َٝ وـظىعخص حلعخله حلىوظمفش لمظفَٙحص ْحل٠ف١ٓخصطع

ْح٠قظٜخى٘ش  حٌعكٔض ر٘ك  وزخَٗ أْ يَٙ وزخَٗ عمٕ أفَحى حلىـظىع   حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش ْحلٔٙخٓٙش

ىٍحٓش  حلظٓحَِأفعخ  ٓمزٙش كزَٙس  وىخ ىفع رعمىخ  ح٠ؿظىخط ْحلىّظىًٙ رُ ريٍحٓش ٌَِ  ْأكيػض ٍىْى

فٗ ىٍحٓش ٌَِ  طيزٙقٙش ْحقعٙش  رخ٠عظىخى عمٕ أْٓ ٌْظَ٘خص ْوٍخِؾ عمه ح٠ؿظىخط  ْطٓظٙفّخ

 .حلظيزٙقٗ حلى٘ك١ص. ْكخٌض ٌَِ حلىَكمش حْٜلٕ لٍ٘ٓ  ْطيٍٓ عمه ح٠ؿظىخط
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 ٍّٓرـخٌزُ  حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش ْطِح٘يِخ أكي حٓزخد ٌ٘ٓ  ْطيٍٓ عمه ح٠ؿظىخط حًي ٘ىكً حلقٓ  حي ظ

 ْوخ ىحوض وـظىعخص حلعخله حلىوظمفش فٗ حلعَٜ حلَحًِ  طعخٌٗ حلٙٓن حلكؼَٙ وً .حلٍظَٖ ْحلظيزٙقٗ

وً ه١   .حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طلظخؽ الٕ كمٓ  َٓ٘عش وىكً أي ّ٘ٔه فّٙخ عمىخ  ح٠ؿظىخط

 .١زٙعش حلظفَٙحص حلَٔ٘عش ْؿٓىِه ْْؿٓى حِظىخن رخلـخٌذ حلظيزٙقٗ لعمه ح٠ؿظىخط ك٠ٍَْس وملش حكيطّخ

 :ٚذىل٠ك ل٨٘رّاَ تٗ ٟ٘ وا٨ذٟ٘ظ٠ق لٍخ حي حِه حٓزخد طيٍَٓ  ْوً حلقَح س حلٔخرقش ِٜىٙش عمه ح٠ؿظىخط

ؿٓحٌذ حللٙخس حلىوظمفش. ْوخ حفَُطُ وً  حلظفَٙحص ح٠ؿظىخعٙش حلَٔ٘عش حلٓحٓعش حلٍيخي حلظٗ ٗىمض (1

 . ؿظىخعٗ لظمك حلىـظىعخصح٠ حٗكخ٠ص حٌعكٔض ٓمزخ حْ ح٘ـخرخ عمٕ حلزٍخ 

ح٠ؿظىخعٗ ْحلظوي٢ٙ لُ وً أؿ  حلظقين ٠ْ ٘ىكً اطىخن ًلك  حلَيزش حلىظِح٘يس فٗ اعخىس ط٘كٙ  حلٓحقع (2

 (ح٠ؿظىخعٗ ِْٗ وخ ٘يمق عمّٙخ حٓه )حلٔٙٓٓٙٓلٓؿٙش رفَٙ وعَفُ كقٙقش رخلٓحقع

ظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش حلىوظمفش حي ٘كٓي لعمه ح٠ؿظىخط ىٍْح وىِٙح فٗ ىٍحٓش حل ر٠ٍَْس  حلَيزش حلىظِح٘ي (3

 .ىٍحٓش أٌىخ١ حلٔمٓ  ح٠ؿظىخعٗ ْىْحفعُ ْعػخٍَ عمٕ حلفَى ْحلـىخعشفٗ ولخْلش  ْطلمٙمّخ

طلكه كَكش حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش فٗ ولخْ  وٍّه  ٓعٗ عمىخ  ح٠ؿظىخط حلٓٛٓ  حلٕ حلقٓحًٌٙ حلظٗ (4

لظٗ ط٘ك  فٗ حلٓقض ٌفُٔ طلي٘خ لعمه لكٙفٙش حلظعخو  وعّخ . ْح لىعَفش حٓزخرّخ ْ٘ـخى حللمٓ  حلىٍخٓزش

  عٍي وٓحؿّظُ لى٘ك١ص حلعَٜ حلَحًِ   ح٠ؿظىخط

حلىوظمفلش ْ أٌىلخ١ حلىعٙ٘لش ْطزلخً٘  ١زٙعلش حللٙلخس ح٠ؿظىخعٙلش ْ أٓلخلٙزّخ  ريٍحٓلش حِظىلخن عمله ح٠ؿظىلخط (5

                                                حلىـظىعخص حللي٘ؼش عً حلىـظىعخص حلظقمٙي٘ش

طليه  فلٗ ٌيلخي عمله  أٌىخ١ حلظفَٙ ْ حلظللي٘غ ْ حلظٍىٙلش ْ ق٠لخ٘خ وظعليىس  حِظىخن عمه ح٠ؿظىخط ريٍحٓش (6

 . ح٠ؿظىخط ْ فَْعُ حلىوظمفش

ْ حلقلخثىًٙ عملٕ  ٘ىكلً لعمله ح٠ؿظىلخط أي ٘قلين حلى٘لٍٓس ْ حلوزلَس لكل  ولً ٍؿلخ  حلٔٙخٓلش ح٠ؿظىخعٙلش (7

 . ٘لللللك١ص حلظلللللٗ طٓؿلللللي فلللللٗ حلىـظىلللللعْٟلللللع ح٠ٓلللللظَحطٙـٙخص ْ ٛلللللٍخط حلقلللللَحٍ للللللل  حلى

ٌفٔلُ ط٘لك  طّي٘ليح  ْوً أِه حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طعلي وـلخ٠ً وّىلخً لعمله ح٠ؿظىلخط   ْفلٗ حلٓقلض

 : ٜوً ْحٓظقَحٍ حلىـظىع

  :ابــــــالت ايػبـــــَػه -أٚاًل
 ِٚٓ أتهو٘ا ِا ٠أذٟ

 طعخ١ٗ حلىويٍحص ْح٠ىوخي عمّٙخ.   

 حلؼقخفش حلىعٓلىش. 

  َرك  حٌٓحعُحلظي  . 

  ْقض حلفَح. 

 ٍحلـَ٘ىش حلىٍظىش ْح٠ٌلَحفخص حلٔمٓكٙش رًٙ حلفجخص حلعىَ٘ش حل٘خرش حٌظ٘خ 

 ٗٓحلف٘  حليٍح. 

 حلَٜحط رًٙ حلقٙه حلقي٘ىش ْحللي٘ؼش. 

 ًٔحهظ١  ْؿّخص حلٍظَ رٍّٙه ْرًٙ كزخٍ حل.  



111 

 

  :الت األضس١ٜــــــــاملػه -ثاًْٝا
َّْ أتهو٘اذرؼكق ِشى٩خ ل٤ٌهج ٚذرٕٛع ئ٨َّ    :ئ

 حلى٘ك١ص ح٠قظٜخى٘ش وؼ  :قمش حليه  أْ طعَٝ ٍد حَٜٓس لمىَٝ أْ حلزيخلش. 

  حلى٘ك١ص حلظَرٓ٘ش وؼ : ٓٓ  حلظَرٙش  ح٠ٌلَح   حلظَ٘ى ْٓٓ  ٓمٓ  ح١ٜفخ. 

 حلى٘ك١ص حلعخوش وؼ : حلى٘خك  حلٜلٙش ْحلٔكٍٙش . 

 و٘ك١ص حلي١ي . 

 َٖٓو٘ك١ص حلعٍف ح٠.  

 أٌٓحعّخ٠٘ظخن ْطٜخعي حعيحى حلىٜخرًٙ رخٞعخقش رىوظمف ٍعخ٘ش ح و٘ك١ص. 

 
 :املػهالت ايطها١ْٝ: ٚ َٔ أبسشٖا- ثايجًا

 حلِ٘خىس حلٔكخٌٙش.  

 حلىٓحلٙي ْحلٓفٙخص. 

 حلّـَس ح٠ؿزخٍ٘ش ْحلقَٔ٘ش رفع  طَىٖ ح٠ْٟخط ح٠وٍٙش فٗ رعٞ رميحي حلعخله . 

 ْحٌظ٘خٍ ح٠وَحٝ   وٍٙش ْح٠قظٜخى٘شطِح٘ي حعيحى حٜكٙخ  حلىظومفش رفع  طَىٖ حلظَْ  ح٠

 . حلٟٓع حلٜلٗ رٔزذ طيٌٗ

 عَُٟ وً و٘ك١ص ٘عظقي حلزخكغ رخي حِه حلى٘ك١ص ْحهيَِخ فٗ حلعَٜ حللَحًِ ِلٗ و٘لك١ص وىخ طقين 

حلٔلخرقش . ْولخ  حٍِٞخد ْ حلظيَ    ر  طكخى طكٓي ِٗ وً أِه حٜٓزخد ٍْح  ظّلٍٓ حلكؼٙلَ ولً حلى٘لك١ص

ولخ ٘٘لف  حلٍلخّ فلٗ حلٓقلض  لعَٜ حلَحًِ ِٓ حلظيَ  ْح٠ٍِخد  ر  ٘كخى ٘كلٓي أِله٘فمذ عمٕ و٘ك١ص ح

ْطقلٓى أكٙخٌلخ اللٕ حلعٍلف ر٘لظٕ أٌٓحعلُ   حلَحًِ  فخلظخَِس أٛلزلض طّليى حلٔلمه ْحٜولً ىحهل  حلىـظىعلخص 

ً حلىىظمكخص ْ٘لٜي حلعي٘ي وً حٍْٜحف. فىً حلىٍيقٗ  رل  ْول حلفكَٖ ْحلمفظٗ  ْكظٕ حلىخىٖ حلٌٖ ٘وَد

ريٍحٓلش حلظلخَِس ْحلزللغ علً أفكلخٍ ْكملٓ  لمللي وٍّلخ  فخلىٔلؤلش رخطلض طلئٍي  حل٠ٍَْٖ أي ٍ٘٘ف  حلٍخّ

 .رؤََٓ حلعخله

 

 َٙحل٘لخثعخص ْحلظّي٘لي  ْقي ٍْىص طعَ٘فخص عي٘يس لٍِٟخد وٍّخ  أٌُ حلقظ  ْح٠يظٙخ  ْحلظوَ٘ذ ْحلظيو ٌَْ٘

ْحٓلظَحطٙـٙش أْ أٖ أٌ٘ليُ أهلَٖ  ٝ ٓٙخٓلٙشٍْٛٓ  ح٠رظِحُ ْح٠عظيح  ْأٖ ٌٓط ّ٘ي  الٗ هيوش أيلَح

ْحٓللع ْ٘ؤهللٌ رللُ رعللٞ حلزللخكؼًٙ  طومللق ؿللٓ وللً عللين ح٠ٓللظقَحٍ ْحل٠للف١ٓ حلىظٍٓعللش ِْللٌح حلظعَ٘للف

ْ٘عَ  ح٠ٍِخد وً حلىٍظٍٓ حلٔٙخٓٗ: رؤٌُ عٍف وٍظه ْوظٜ  رقٜي هملق كخللش  .  ( 21: 1988)كمىٗ:

أِليح   ْحللٌٖ طَطكزلُ ؿىخعلش وٍظىلش رقٜلي طلقٙلق حلظّي٘لي حلعلخن حلىٓؿلُ اللٕ ىْللش أْ ؿىخعلش ٓٙخٓلٙش ولً

 .(49: 1983ٓٙخٓٙش)عِ حليً٘:
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 كٙلغ ْحٜٓلزخد  حلعٓحول  ولً ؿىملش فٗ حلىـظىلع رَُِْخ فٗ ط٘ظَ  ْوظ٘خركش وعقيس ظخَِس حٍِٞخد ٘عي 

 قطلقل حلظلٗ حٍِٞلخد ظخَِس لظ٘ك  ْحلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش  حلؼقخفٙش وع ْحلٍفٔٙش حل٘وٜٙش حلعٓحو  طظيحه 

 ٍِْلخ  .حلٓؿلٓى ولً ْاقٜلخثُ حٚهلَ  ه١فخ ٘قٓن عمٕ أٓخّ ألفلخ  ْطلٔه ْحلقظ   حلعٍف رىىخٍٓش أِيحفّخ

 و٠لخى  رظيلَ  حلظيَ  وعخومش وٍّخ ْحٓظىَحٍِىخ  ْحٍِٞخد حلظيَ  كيس وً طِ٘ي حلظٗ حلعٓحو  رعٞ

 حلزللغ ىْي لقىعٙلشح حلٓٓلخث  عملٕ ْح٠قظٜلخٍ حللكٓولش  ربٍِلخد ْحلـىخعلخص حٜفلَحى اٍِلخد ْوٓحؿّلش

 عٓحول  ظل  فلٗ ْطظَعلَط طٍ٘لؤ حلظلٗ ح٠ؿظىخعٙش حلظٓحَِ وً حٍِٞخد ْ٘عي .حلى٘كمش ؿٌٍْ وع ْحلظعخو 

 حلعٓحول  ِلٌَ ؿىٙلع ْط٘لظَ  وعٍٙلش  ْػقخفٙلش ْحقظٜلخى٘ش ٓٙخٓلٙش ظلَْ  ْطلض هخٛش  ْحؿظىخعٙش ٌفٔٙش

 ؿلخىس وعخلـلش أ٘لش فبي ػه  ْوً ىخعٗ ح٠ؿظ حلٓحقع فٗ حٍِٞخد ظخَِس اٌظخؽ فٗ رآهَ  أْ ر٘ك  ْحلظَْ 

 .ْىٍحٓظّخ حلظخَِس  ٌَِ ْؿٓى عمٕ طٔخعي حلظٗ ْحلظَْ  حلعٓحو  لٌَّ ىقٙقش وعَفش طظيمذ حلظخَِس  لٌَّ

 ْطظلؤلف؟ طٍ٘لق ْكٙلف ْحٍِٞلخد؟ حلظيلَ  ؿىخعخص طظَّ وظٕ .ْحٍِٞخد حلظيَ  علٙخص فّه وً ري ٠ْ

 ْطٍ٘لَ أفَحىِلخ طـٍلي ْكٙلف أِليحفّخ؟ طلقلق ْكٙلف ّلخ؟رَحوـ طٜلٙ  ْكٙلف طظ٘لك ؟ ْكٙف طظَّ؟ ْكٙف

 لٍ٘لؤس حلىلَكلش حلقلٓٔ فّله عملٕ طٔلخعيٌخ حلظٔلخإ٠ص ِلٌَ علً حٞؿخرلش اي رَحوـّلخ؟ طعي  ْكٙف رَحوـّخ؟

 حلىظيٍٓس ْح٠ؿظىخعٙش حلٔٙخٓٙش حلزَحوؾ ٛٙخيش ػه ْوً عخن  رٓؿُ ْطيٍِٓخ ٌْىِٓخ حٍِٞخرٙش حلـىخعخص

 (13: 2001أرٓ حلَّْ:عمٕ وٓحؿّظّخ) ْحلقخىٍس

 الٙلُ  ٘٘لَٙ لىلخ ر٘لؤٌّخ ٌظلَح طعىٙىلخص ا١ل١ي أْ طلي٘ليِخ  ٜ٘عذ حلظٗ حلىفخِٙه وً حلظيَ  فٙع ي وفّٓن أوخ

ً  ٚهلَ وـظىلع ولً ٘وظملف ٌٔلزٕ ح٠عظيح  ْكي .ح٠عظيح  للي طـخُْ وً لمظيَ  حلمفٖٓ حلىعٍٕ لٍٔلق  ْفقلخ

ً  حلىـظىعخص وً وـظىع ٘عظزََ فىخ .وـظىع ك  فٗ حلٔخثي حلقٙه ً  ٘كٓي أي حلىىكً وً طيَفخ  فلٗ وـظىلع وؤلٓفخ

 حلظلٗ ٘ىلَ ْحلٔٙخٓلٙش ْحليٍ٘ٙلش ْحلؼقخفٙلش ْحلل٠لخٍ٘ش حلزٙجٙلش وٌَِٓخي رخلىظفَٙحص ْحلظيَ  فخ٠عظيح  عهَ 

ً  ُ٘علي كلخي فىلخ ٚهلَ  ُولً ولً ْحلظيلَ  ح٠عظليح  كي ٘ظفخْص كىخ حلىـظىع  رّخ  قلي ٠ حلىخٟلٗ فلٗ طيَفلخ

فلٗ حلفخللذ حلولَْؽ عىلخ أعظلخىَ  (. ْحلظيلَ  ٘قٜلي رل14ُ: 1993حللخَٟ) رٙٓوٗ: حلٓقض فٗ كٌلك ٘كٓي

حلظيَ  عمٕ حلىـخ  حليٍ٘ٗ فلٔذ  ر  قي ٘يلخ  كل   ْألفُ حلٍخّ وً أفكخٍ ْٓمٓكٙخص ْأكٓح   ٠ْ ٘قظَٜ

ْح٠ؿظىللخعٗ ْكظللٕ حلَ٘خٟللٗ وٍّللخ. ْفللٗ حلىـللخ  حللليٍ٘ٗ  ٠ ٘قظٜللَ  حلىـللخ٠ص  حلٔٙخٓللٗ ْح٠قظٜللخىٖ

رلل  ٍِللخ  وظيَفللٓي وللً أطزللخط كلل  حلللي٘خٌخص حلٔللىخْ٘ش   ْكٍٙىللخ ٌقللٓ  حلظيللَ   لظيللَ  عمللٕ ى٘للً وعللًٙ ح

ىٍ٘ٙلش  فخلىقٜٓى رُ حلظيَ  حلٌٖ ٘لٜ  لئ حلزعٞ فٗ فّه حلليً٘ أْ طيزٙقلُ  كٙلغ طكلٓي حلليْحفع حليٍ٘ٗ 

َ فّلٓ طيلَ   لكلً اًح حلفكل ْحلفخ٘خص كٌلك  أْ ِكٌح ٘زيٖ حلىظيَ  عمٕ حٜق . ْوخ ىحن ح٠ٌلَح  فٗ كِٙ

أْ وىخٍٓللظُ فعلل١ ٟللي حليْلللش أْ  طـللخُْ حلظيللَ  كٙللِ حلفكللَ ْظّللَ فللٗ ٛللٍٓس طّي٘للي رىىخٍٓللش حلعٍللف

٘ٔلىٕ حٍِٞلخد  ْ٘ىكٍٍلخ حلقلٓ  رلؤي كل  اٍِلخد  حلىـظىع  اوخ ر٘ك  فَىٖ أْ فٗ ٍٛٓس طٍظٙه  فٌلك حلٌٖ

 .عكْ  أٖ لْٙ ك  وظيَ  اٍِخرٙخاًح كخي وظيَفخ  ْلْٙ حل طيَ   كٙغ ٠ َٜ٘ٙ حل٘وٚ اٍِخرٙخ ا٠

 



113 

 

 حلظٗ طظـخُْ حلفكَ الٕ حلفعل  حلعٍٙلف  فخلىعخلـلش طلظه أوٍٙلخ ْق٠لخثٙخ  ٜي حٜولَ فٙىخ ٘وٚ ؤؤلش حٍِٞخد 

حلظيلَ  فلٗ حلفكلَ فّلٓ  ٘ظعمق رفع  اؿَحوٗ طعخقذ عمُٙ حلقٓحًٌٙ  ْطظلي ك  أؿِّس حليْ  فٗ وٓحؿّظُ. أولخ

حٜوللَ ْهخٛللش ْحي وـظىعللخص حلعللخله فللٗ  ٞقللَحٍ رٜللعٓرش ْطعقٙللي ِللٌحفللٙىكً وعخلـظللُ رللخلفكَ كللٌلك. وللع ح

ْح٠ٌفظخف عمٕ حلعخله حلولخٍؿٗ ْحلفلِْ حلؼقلخفٗ ففلٗ ظل   حلعَٜ حلَحًِ قي حؿظخكظّخ طٙخٍحص حلظفَٙ حلَٔ٘عش

حلىعخَٛس ٗلّيص حلىـظىعلخص حلعي٘لي ولً حلظلٓحَِ حلىَٟلٙش ْحلظلٗ  ِيَ حلظفَٙحص ْحلظل٠ٓص ص ْحلظلي٘خص

ِلٌح حلىـظىلع ر٘لك  علخن ْحل٘لزخد ر٘لك  هلخٙ ْطظـٔلي وظلخَِ ِلٌَ ح٠ُولش  ْؿٓى حُوش ٘عخٌّٙخ طَ٘ٙ حلٕ

ْح٠ِىللخ  ٍْ٘ظّللٗ رللخلظيَ  ْح٠يظٙللخ٠ص حلٔٙخٓللٙش ْوظللخَِ حلعٍللف حلىوظمفللش  ريح٘للش رىظللخَِ حل١وزللخ٠س

ظىخعٙش ْعمله ط٘ك  وـخ٠ً وّىخ لمعمٓن ح٠ؿ حلظٗ  ظ  ٌَِ حلى٘ك١ص ْح٠وَحٝ ح٠ؿظىخعٙش ْح٠ٍِخد, ْفٕ

ْأٓلزخد حٌظ٘لخٍ وؼل  ِلٌَ حلظلٓحَِ ْهخٛلش ظلخَِس ح٠ٍِلخد  ح٠ؿظىخط ر٘ك  هلخٙ حلٓقلٓ  عملٕ ١زٙعلش

كٙلغ حي ْعلٗ حل٘لزخد رخِٜليح  حلظلٗ ٘ٔلعٕ حلّٙلخ حلقلخثىًٙ رخٍِٞلخد  , ٌّٜخ طّيى أوً ْحٓلظقَحٍ حلىـظىلع

ظٔلقخي ولع حٓلزخد ١ْلَي كل  رعلي حقظٜلخىٖ( .ِْلٌحي حلزعليحي ٘ -ِىلخ ) رعلي ٓٙخٓلٗ ٘عكلْ رعليً٘ حٓخٓلًٙ

 ٘كٓي لعمه ح٠ؿظىخط ىٍْح فعخ٠ص فٕ طٍىٙش حل٘عٍٓ رخلىٔجٓلٙش لئ حل٘زخد حطـخَ حلىـظىع حلظخَِس ,ْرخلظخلٗ

ْحلظؤكٙلي  ْحل١ًٓ ْحلظٜيٖ لمى٘لك١ص ح٠ؿظىخعٙلش حلىوظمفلش ولً هل١  حلظؤكٙلي عملٕ أِىٙلش حلل٠ٓ  ْح٠ٌظىلخ 

للْٙ ِليفّخ ح٠قظٜلخٍ عملٕ  ٠ولً حلىـظىعلٗ , فلخلزلٓع ح٠ؿظىخعٙلشعمٕ حِىٙش حلّٓ٘لش حل١ٍٓٙلش ْحلقٓوٙلش ْح

فٗ حلٓقض ٌفٔلُ طقلي٘ه حللملٓ  ْحلىقظَكلخص  ىٍحٓش حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش ْط٘وٙٚ حٓزخرّخ ِْٗ وّىش   لكً

ْحلظوفٙلف وٍّلخ. ْولً هل١  ًللك طمعلذ ىٍْح فعلخ٠ فلٗ ٌـلخف  حلظلٗ طٔلّه حكٙخٌلخً فلٗ حلق٠لخ  عمّٙلخ أْ حلللي

 . ْحلٔٙخٓٙش حلىوظمفش ْهخٛش و٘كمش ح٠ٍِخد ْحلعٍف ْحلظيَ  ومٚ وً حلى٘ك١ص ح٠ؿظىخعٙشحِيحفّخ لمظ

 حِىٙلش حلعملٓن ح٠ؿظىخعٙلش ْعمله  وىخ طقين عَُٟ ٘يَف حلزخكغ وـىٓعش وً حٍٚح  ْحلىقظَكخص حلظلٗ طئكلي

 حلٓقض ٌفُٔ طىؼ  حؿخرش عمٕ  ح٠ؿظىخط هخٛش فٗ وٓحؿّش طلي٘خص حلعَٜ حلَحًِ  ْفٗ

  : ٨خ لٌثاؼس ٟٚ٘ وا٢ذٟذٍاؤ

حلظفَٙحص ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ  ٘ٓحؿُ عمه ح٠ؿظىخط حلٙٓن طلٙخص كزَٙس طظٜخعي كيطّخ كٔذ ٌٓط َْٓعش (1

ح٠ؿظىخعٙش فٗ وٓحؿّش وزخَٗس وع وخ ٘ىكً حي  طىَ رّخ وـظىعخص حلعخله حلىوظمفش. ٌَِْ طـع  حلعمٓن

 .حلظفَٙ حلَٔ٘عش ٘ظَّ وً افَحُحص ٓمزٙش رفع  عىمٙخص

حلظٍ٘جش ْحل٠ز٢  حلظؤكٙي عمٕ أِىٙش أي طؤهٌ حلىئٓٔخص ح٠ؿظىخعٙش حلىعٍٙش رعىمٙخص (2

ْٟز٢ ٓمٓكّه رىخ ٘لقق  ْٓخث  ح٠ع١ن( ىٍِْخ فٗ طٍ٘جش ح٠فَحى-حلىيٍٓش-ح٠ؿظىخعٗ)ح٠َٓس

ّْ٘ٙت   حلظَْ  حلىٍخٓزش ٌٞـخكّخ   عىمٙخص ح٠ٓظقَحٍ ح٠ؿظىخعٗ حلٌٖ ٘ٓفَ لوي٢ ْرَحوؾ حلظٍىٙش

 ح٠ؿظىخط ٍٛي حلظٓحَِ حلٔمٓكٙش حلٔمزٙش ْىٍحٓظّخ لمٓٛٓ  حلٕ حٓزخرّخ ْحقظَحف حللمٓ  خ لعمى

 .حلىٍخٓزش لّخ



114 

 

حلىٔئْلًٙ ٍْٛخط حلقَحٍ. ْوٍق  حلظخكٙي عمٕ أِىٙش حلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش ْهخٛش عمه ح٠ؿظىخط وً قز  (3

. ْحكظَحن حٍح ِه  حليٍحٓخص ح٠ٓظَحطٙـٙش عمىخثُ حليعه حلكخو  فٗ حلىَحكِ حلعمىٙش ْوَحكِ

 . حلعمىٙش لىوظمف حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش ْوقظَكخطّه حلىظعمقش رٍظخثؾ رلٓػّه

حلظَرٓ٘ش ْحلـخوعٙش. ْطّٙجش  اعيخ  حعظزخٍ ْوكخٌش هخٛش لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش فٗ وئٓٔخص حليْلش (4

ٍحٓش ٌظَ٘خص ْوٍخِؾ حلزلغ حلعمىٗ فٗ ى حلكٓحىٍ حلىظوٜٜش فٗ ٌِح حلىـخ  حلقخىٍس عمٕ حعظىخى

 . حلىـظىعخص فٗ حلعَٜ حلَحًِ ووظمف حلظٓحَِ ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طعخٌٗ وٍّخ

حلىـظىع ْحل٘زخد وٍّه هخٛش. ْرىخ  حلظخكٙي عمٕ حِىٙش طٍىٙش ْط٘كٙ  حلٓعٗ ح٠ؿظىخعٗ ْحلؼقخفٗ لفجخص (5

  ْفٔق حلىـخ  ْح٠ٍِخد ْحلؼقخفش حلىعٓلىش ٘ىكٍّه وً وٓحؿّش طلي٘خص حلعَٜ حلَحًِ وؼ  حلظيَ 

 .حلىٍخٓزش لّخ أوخن عمىخ  ح٠ؿظىخط لَٛي وؼ  ٌَِ حلظٓحَِ ْح٘ـخى حللمٓ 
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 ٠ؾ حلٍفٔٗ ح٠ؿظىخعٗ لئ حل٘زخد ٍٓخلش ىكظٍٓحَ  كمٙشحلظيَ  ْع١قظُ رىٔظٓٔ حلٍ :( 1993 ) رٙٓوٗ  ؿ١  ٓمٙىخي (2

  .حلظَرٙش  ؿخوعش حَُِٜ

قنلٌح  ٟ لوِح لٌّعرّغ لٌؼهتٟ ، لٌٍّرمثً   ، لٌّصمف لٌؼهتٟ ٚل٨ٌرىلَ ل٠٨ك٠ٌٛٛظٟ ،1985ؼعاوٞ ،لؼّك ِعكٞ ل (3

 .لٌصأٟ ذشه28ٓ٠  ٌٍٕح 81لٌؼهتٟ ، لٌؼكق ل

ػهتٟ ، ِهوى قنلٌاخ  ح ٌؼٍُ ل٨ظرّاع  ٟ لٌٛطٓ لٌؼهتٟ ،ٔؽٛ ػٍُ لظرّاع ، ل٨وِح لٌهل1986ٕ٘،دمحم ػىخ ل ؼعاوٞ (4

 .لٌٛؼكج لٌؼهت١ح

حلعَرٗ  وـمش ىٍحٓخص حلٓكيس حلعَرٙش  ٓمٔمش كظذ  (  ح٠ُوش حلَحٍِش لعمه ح٠ؿظىخط فٗ حل١ًٓ 1989كـخُٖ  دمحم عِص) (5

 . حلىٔظقز  حلعَرٗ  رَْٙص

 . ىحٍ حل٠ٍّش " حلقخَِس فقخ لقٓحعي حلقخٌٓي حليْلٗ(  حٍِٞخد حليْلٗ 1988ْكمىٗ  ٌزٙ  أكىي ) (6

 . عىخي (   حلٍظَ٘ش حلىعخَٛس فٗ عمه ح٠ؿظىخط  ىحٍ وـي٠ْٖ لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  2007حلكَ٘ه) حللٍٓحٌٗ  دمحم عزي (7

 . ، لٌرغ١ه ل٨ظرّاػٟ، ِىرثح ل٤ٔعٍٛ لٌّده٠ح، لٌما٘هج2006أؼّك ، ػ٩َ، لػرّاق ل ول٠ك،، (8

 .حلعَرٙش  حلقيّ (  وقيوش فٗ عمه ح٠ؿظىخط  ؿىعٙش حليٍحٓخص1982ٓخر١ٙ  رٌَخٍى ). (9

 عمه ح٠ؿظىخط ْىٍحٓش حلىـظىع  ىحٍ حلىعَفش حلـخوعٙش  حٞٓكٍيٍ٘ش  (ص-ٓٙي حكىي  يَ٘ذ )ى (10

   .وعخَٛس فٗ عمه ح٠ؿظىخط  ىحٍ حلىعَفش حلـخوعٙش  حٞٓكٍيٍ٘ش (  قَح حص1990ٗكَٖ  عمٙخ  ْعهَْي)  (11

    .ح٠ؿظىخط  ىحٍ يَ٘ذ لميزخعش  حلقخَِس (  ويه  عمه1999   َٗرٗ   فخ١ىش عزي حل١ٔن )عزي    ووظخٍ دمحم (12

  .ىٍحٓخص فٗ عمه ح٠ؿظىخط حلىعخَٛ  ىحٍ حلوَ٘ـٗ لمٍَ٘   (2001عَحرٗ  عزي حلقخىٍ) (13

 .ىحٍ حل٘عذ, حلقخَِس, (  وكخفلش حٍِٞخد1983عِ حليً٘  أكىي ؿ١  ) (14

 .ل٨ظرّاع، قلن لٌٕٙضح لٌؼهت١ح، ت١هٚخ خ  ٟ ػٍُ ، قنلٌا1985غ١س ،دمحم ػاطف ل (15

ل٨ظرّاع لٌؼهتٟ ،،ٔؽٛ ػٍُ لظرّاع ػهتٟ ، ِهوى قنلٌاخ لٌٛؼكج    ،لٌٍّاٌح لٌٕظه٠ح ٌؼ1986ٍُلٌىٕىٞ، ػٍٟ ل (16

 لٌؼهت١ح ، ت١هٚخ
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((Abstract ))  

The role of social sciences in the face of the challenges of the current era: A 

sociological approach to the role of sociology   

Social sciences are based on the socio-philosophical frameworks which address 

humanitarian activities in their various political, economic and cultural aspects. 

Such activities are aimed at shaping human beings, enlightening them about 

everyday-life variables, educating them according to their own culture as well as 

other cultures, and shaping them as potential acting and influential individuals in 

the social process. For the above reasons, social sciences are being considered as 

one of the important sciences in the knowledge system that contributes to leading 

human life, being the core area of the conditions surrounding it. Equally 

important, social sciences evolve in accordance with the current rapid changes 

experienced by societies worldwide. Such changes have impacted all aspects of 

human life, including the individual‘s psyche and their relationship with other 

individuals. In light of this, we are sure of the increasing role of social sciences in 

shaping individuals and raising their awareness, allowing them to achieve their 

specific social objectives through which they contribute to the social 

development process. 

Sociology is no longer being considered as solely a pure theoretical and 

academic science. On the contrary, sociology has been increasingly moving 

towards being an applied science, seeking to apply the concepts and theories of 

sociology to social realities in order to solve social problems, facilitate social 

reforms and draw social policies. This is because the new conditions and changes 

experienced by the world today makes it imperative for sociologists and those 

interested in sociology to define a new strategy in dealing with these problems as 

being systematic outcomes of the process of the current social changes 

experienced by our society. 

Nowadays, modern sociology attempts not only to make a fast move to conform 

and respond to the global changes and the changing international conditions, but 
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also to develop a range of analytical techniques to understand the drawbacks of 

the processes of development and modernization. Instances of such drawbacks 

are the spread of industrialization and education, the expansion of urbanization, 

and a number of problems and negative phenomena, such as poor compatibility, 

disintegration of the family and the individual, luck of sense of security, juvenile 

delinquency, criminal behavior, addiction, as well as urban congestion problems 

and the emergence of slums, and crisis of housing, services, and transport, to 

name a few. This implies that, nowadays, through its realistic studies conducted 

in these fields, sociology attempts to contribute to the social policy, methods of 

social defense with its preventive and therapeutic aspects. Also, these 

circumstances that arise during the process of social changes and afterwards have 

urged sociologists and those interested in sociology to seek ways that can be 

adopted in facing the above problems. This can be done through the social 

studies that are based on the principle of scientific research in order to come up 

with the appropriate solutions to the above problems, work hard to avoid such 

problems, and address them before they spread. 
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     ِمذِخ 
طعَٝ ح١٠فخ  ه١  حلٍٔٓحص ح٠هَٙس فٗ عخلىٍخ حلعَرٗ حلٕ حلكؼَٙ وً كٓحٍع حللَْد حلظٗ حػَص ٌفٔٙخ  -

ْؿٔي٘خ عمّٙه هخٛش كًٙ عخٗٓح حلليع وع عٓحثمّه طلض حلقٜف ْحلٍَٙحي ْح٠عظيح حص حلـٔي٘ش وىخ حؿزَ 

ي٘ي وً حلعٓحث  حلٕ حلزلغ عً ريحث  عوٍش للىخ٘ش ح١فخلّه ْحٌفّٔه وً هيَ حلىٓص  فّخؿَ حلعي٘ي وٍّه حلع

طخٍكًٙ ح١ْخٌّه ْرٙٓطّه ١مزخ ل١وخي  ْكخْلض رعٞ حليْ  ْحلىٍظىخص ح٠ٌٔخٌٙش طقي٘ه حلويوخص ْحلَعخ٘ش 

َْد فٗ رعٞ حليْ  حلعَرٙش حٛزلض ح٠ٌٔخٌٙش ْحلٜلٙش لّئ٠  حل١ؿجًٙ  ْلكً لكؼَس حعيحىِه ْحٓظىَحٍ حلل

 ٌَِ حلـّٓى ٠ طـيٖ ٌفعخ.

٘عظزَ ح١٠فخ  حكؼَ فجش عىَ٘ش طخػَص رخللَْد ْطَكض حػخٍِخ حلٔمزٙش عمّٙه كظٕ رعي حي طَكٓح رٙٓطّه  -

ْٓكٍٓح فٗ حلىوٙىخص ٍْرىخ ووٙه حلِعظَٖ
(1)
فٗ حلىىمكش ح٠ٍىٌٙش حلّخٗىٙش هَٙ وؼخ  عمٕ ًلك  حً  

ح٠ٍىٌٙش وظىؼمش رـ١لش حلىمك عزي   حلؼخٌٗ فظق حرٓحد ح٠ٍىي ٠ٓظقزخ  حل١ؿجًٙ حلًٍٔٓ٘ٙ  كخْلض حللكٓوش

ْطقي٘ه حف٠  حلويوخص حلىىكٍش لّه فٗ ووٙه حلِعظَٖ حكزَ ووٙىخص حلمـٓ  عَرٙخ ْحلؼخٌٗ عخلىٙخ  كٙغ 

 ح٠  (٠ؿت ٌٜفّه وً ح١٠فخ .٠٘110ه كٔذ حهَ حكٜخثٙىش لىٍظىش حلٌٙٓٔٙف)

كخٌض ٍٓش ومٙجش رخلَعذ ْحلوٓ  ْحلٙخّ لى١ً٘ٙ  2014ي حػخٌٍٗ طقََ٘ ٌَ٘طُ حلىٍظىش رخي ٍٓش لق -

ح١ٜفخ 
(2)

  وىخ ىعخٌٗ ًلك حلٕ ُ٘خٍس ووٙه حلِعظَٖ كخومش وعٗ كخوَٙطٗ حلَقىٙش لظٔـٙ  حلليع  ْرعٞ 

وعّه ٌَِ حلظـَرش  ح٠ٍْحي ْح٠لٓحي لٙٔيَ ح١٠فخ  حفكخٍِه عمّٙخ ًْلك لمظعَ  عمّٙه عً قَد ْحلعٖٙ

 لٙٓن كخو  رـٓلش رًٙ حٍؿخ  حلىوٙه.

٘ظٍخْ  حلزلغ حللخلٗ طـَرظٗ حلفٍٙش حلوخٛش رخ١فخ  حلِعظَٖ رَٜ٘خ وً ْؿّش ٌظَ ؿَحفٙكٙش وً ه١   -

ٍِٛٓه حل٘وٜٙش رظـَرش ؿي٘يس  ٍرىخ طكٓي حقٓٔ وً حلكمىش لظٜ  حلٕ حلعخله حؿىع ٠ٌقخً ح١فخلٍخ وً 

 ح٠ٌٔخٌٙش. هيَ حللَْد ْحلكٓحٍع

طظىؼ  حِىٙش حلزلغ ْو٘كمظُ وً حِىٙش حلعٍخ٘ش رخ١فخ  حللَْد حلًٌ٘ ٘ىؼمٓي ؿ١ٙ كخو١ كخومًٙ وعّه  -

ْرخلفً حلَقىٗ ػخٌٙخ كخٓمٓد كيحػٗ ؿي٘ي ٠ظّخٍ حعىخ  فٍٙش  و٘ك١ص ٌفٔٙش ْحؿظىخعٙش ٠كَٜ لّخ 

حلظٗ حٓظيخعض حي طٓحكذ حلظيٍٓ كٓي حلفً حلَقىٗ وً حلفٍٓي حللي٘ؼش  ؿَحفٙكٙش طلى  ٍْف حلعَٜ 

حلظكٍمٓؿٗ ْطؼزض ْؿٓىِخ ؿٍزخ حلٕ ؿٍذ وع حلفٍٓي ح٠هَٔ. ْطٍٜذ و٘كمش حلزلغ رخ١٠فخ  حلًٌ٘ ٘فقيْي 

 رَحثظّه ْطظَ٘ٓ ك  ؿىخلٙخص حللٙخس فٗ عٌّٙٓه .

 

 

وً حٜكيحع حلظٗ ٍحفقض حللَد حلٍٔٓ٘ش حلظٗ حٌيلعض عخن  2012رعي َّٗ ٘ٓلٙٓ/طىُٓ  األردنحلِعظَٖ ِٓ ووٙه لم١ؿجًٙ حلًٍٔٓ٘ٙ حلًٌ٘ قيوٓح الٕ  -1

 .محافظة المفرقٗىخ  َٗي حٍٜىي فٗ  المفرقكه َٗقٗ ويٍ٘ش  20. أقٙه حلىوٙه كٓحلٗ 2011

 /http://www.alukah.net/culture/0/83958 2015ٍو٠خي  ح١٠فخ  ٟلخ٘خ حللَْد ْحلَٜحعخص حلٔٙخٓٙش ْحليخثفٙش  ح٠لٓكشحلؼقخفٙش  ْحث   -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://www.alukah.net/culture/0/83958/
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 اَا اٖداف ايبشح ؾرتنصت بـــ:

 حلقخ  حل٠ٓ  عمٕ ح١فخ  ووٙه حلِعظَٖ ر٘ك  عخن. .1

 زخكؼش حلزَٜ٘ش ١٠فخ  حلِعظَٖ ٠هَحؽ حعىخ  فٍٙش ٍقىٙش.طـَرش حل .2

 األٚي:أؿفبي اٌضػرتٞ. احملٛس
قز  عً ح١فخ  فمٔيًٙ قخثمش:) 2014لقي طليػض ٌخثذ حلىفٓٝ حلعخن ل١ٌَْْح وخٍيٓص أ٘مْٙ فٗ عخن  -

كظىخ٠ هىٔش ْعًَ٘٘ عخوخ وً حلٙٓن  طزٍٕ قخىس حلعخله وٙؼخي كقٓي حليف  حلٌٖ ٘عي حلزٙخي حٜكؼَ ح

لظيمع حٌٞٔخٌٙش ٞعيخ  ح١ٜفخ  كىخ٘ش عخلىٙش للقٓقّه فٗ طلقٙق كخو  اوكخٌخطّه. اي ٌَِ حلٓػٙقش 

حلٍزٙمش قي كيىص حلويٓحص حلظٗ ٍ٘زفٗ عمٍٙخ ؿىٙعٍخ أي ٌظوٌِخ وً أؿ  حلٔىخف لٝٛفَ ٍٓخ 

 ْلٝٗي عَٟش لمىوخ١َ فٗ وـظىعخطٍخ وً طلقٙق أعمٕ ؤظٓ٘خص حلكَحوش حٌٞٔخٌٙش(.

ْطكى  )ْرعي ٍرع قَي وً حلِوخي  فبي حلٟٓع حلٔٗ  عمٕ أٍٝ حلٓحقع ْحلٌٖ ٘ٓحؿُ أ١فخ   -

٠ؿجٗ فمٔيًٙ حلًٌ٘ ٌقٓن عمٕ هيوظّه ٘عى  عمٕ حلٔوَ٘ش وً ٌَِ ح٠طفخقٙش(
(3)

.ٍرىخ وً ٌَِ 

حلكمىخص حلظٗ كخٌض ووٜٜش ١٠فخ  فمٔيًٙ رخلٌحص ٌَحِخ طٍيزق حلٙٓن عمٕ ح١٠فخ  حلًٌ٘ 

حٌّه فٗ ١ٍٍْخ حلعَرٗ لملَْد ْلميخثفٙش حلظٗ ق٠ض عمٕ ١فٓلظّه ْحٛزق ؤظقزمّه طعَٟض رمي

 وـ٠ّٓ.

ويوَس لى١ً٘ٙ ح١ٜفخ   2014لقي َٛف حلىيَ٘ حلظٍفٌٖٙ لمٌٙٓٙٔٙف عٌظٌٓٗ لٙك قخث١ً: "كخٌض ٍٓش  -

َِه  طعَٟٓح لمٙظه ْحلويف ْحلظع ِٓ ٌ٘ذ قظ  ح١ٜفخ  ِْه عمٕ وقخعي حليٍحٓش  أْ ِْه ٌٙخن عمٕ أ

ْحلظـٍٙي ْح٠يظٜخد ْلمزٙع كعزٙي  ْله ٘ٔزق فٗ ًحكَطٍخ حللي٘ؼش أي طعَٝ ٌِح حلعيى وً ح١ٜفخ  

ومٙٓي ١ف ( ٘عخٌٓي وً حلٍِحعخص حلعٍٙفش فٗ ؿىٍّٓ٘ش افَ٘قٙخ  15لىؼ  ٌَِ حلفظخثع كٙغ أي )

حلٓٓيٕ ْحلعَحي ْؿٍٓد حلٔٓىحي ْىْلش فمٔيًٙ ٍْٓٓ٘خ  ْأٛزق حلكؼَٙ وٍّه رفع  ٌَِ 

ومٙٓي ١ف  فٗ حلعخله ٘عٙ٘ٓي كخلٙخ فٗ ىْ   230حلَٜحعخص ٌخُكًٙ أْ ٠ؿجًٙ  ْ٘قيٍ أي 

ومٙٓي ١ف  طؤػَْح  2,7ففٗ حلعَحي عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ   ٘قيٍ أي ْوٍخ١ق طظؤػَ رخلٍِحعخص حلىٔملش. 

١ف  لٟٛخرش ْحلقظ  ْكظٕ حٞعيحن 700رخلَٜحط  كٙغ طعَٝ أكؼَ وً 
(4)
. 

ومٙٓي ١ف  ٠ؿت   1,7ف  رخلَٜحط حليحثَ فٗ ٍٓٓ٘خ وٟٓٓط رلؼٍخ  وٍّه ومٙٓي ١ 7,3كىخ طؤػَ  -

كىخ حي ٍِخ  ٌٔزش كزَٙس وً ح١ٜفخ  فقيْح أكي ْحليّ٘ه أْ ح٠ػًٍٙ وعًخ فٗ وٍخ١ق حلٍِحط ٌظٙـش 

 ح٠قظظخ  ْحلقٜف حلع٘ٓحثٗ  ْرٌلك هَْٔح كقّه فٗ حلَعخ٘ش ْحلل٠خٌش  كىخ هَٔ ِئ٠  ح١ٜفخ  

3- https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements 2014وخٍيَ٘ض أ٘مْٙ حوٍلٓح ح١٠فخ  حلفمٔيًٍٙٙ ٛٓطخ     

4- http://www.alukah.net/culture/0/83958/#ixzz4V1GdLQjn 

 

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements
http://www.alukah.net/culture/0/83958/#ixzz4V1GdLQjn
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أ٠ً٘خ كقّه فٗ حلظعمٙه رعي طيوَٙ حلىيحٍّ ْحلظّـَٙ وً وٍخ١قّه  ٌْظٙـش لمـٓط ْحلفقَ ْطيٌٗ  -

ؤظٓٔ حلويوخص رلق حل١ؿجًٙ ْحلٍخُكًٙ حلًٍٔٓ٘ٙ
(5)
. 

ىٍحٓش كٓ   2014لقي ٌَ٘ وٓقع "ٌخ٘ظَ٘ وٙي  ا٘ٔض" حلىظوٜٚ رخليٍحٓخص حلعمىٙش فٗ عخن  -

 41حْٜٟخط حلٍفٔٙش ل١ٝفخ  فٗ ك  وً ٍٓٓ٘ش ْحلعَحي ْيِس  كٙغ أْٟلض حليٍحٓش أي 

رخلىجش وً ح١ٜفخ  فٗ ووٙىخص حلمـٓ  حلٍٔٓ٘ش كخْلٓح ح٠ٌظلخٍ ٌظٙـش حل٠ف١ٓ ْحلظَْ  حلٔٙجش 

حلظٗ ٘عخٌٓي وٍّخ
(6)

.ْوً ك  ٌِح حٛزق لِحوخ عمٕ حلزخكؼًٙ ْحلفٍخًٌٙ ْح٠ع١وًٙ طٓؿُٙ ح٠ٌظخٍ 

عخٌخس ح١٠فخ  فٗ ك  وكخي وً حلعخله  وىً حؿزَطّه حل٠َْ  حي ٘عٙ٘ٓح طـخٍد قخٓٙش لٌح لى

 ؿخ ص فكَس رلؼٗ ٌِح لـمذ ح٠ٌظزخَ ١٠فخ  حلىوٙىخص.

  اٌضبٟٔ:اٌزغشثخ اٌجظش٠خ ٌٍجبؽضخ احملٛس

حلفً حلَقىٗ ِٓ وِ٘ـخ وً حلظكٍمٓؿٙخ ْح٠ريحط ٘ظـٔي فٗ طفَٙٙ ػقخفش حلظعزَٙ ْ٘عيٗ عَٜح  -

َ٘خ ؿي٘يحرٜ
(7)
ْ٘ىكً حعظزخٍَ لفش حلعَٜ حلَٔ٘ع ٠ٜ٘خ  حلىعمٓوش ففٗ حعىخ  حلفٍخي حلٍٖٔٓ .

(ٌَحَ ٍ٘ق  ٍٛٓس عىخ ٘ـَٖ فٗ ر١ىس ؤظعٍٙخ رٍٜٓ ؿخِِس 2 1حلىفظَد طىخن عِحن فٗ )لٓكش

لميوخٍ حلٌٖ ّٗيطُ ر١ىَ كٙغ ْظفّخ وع حؿِح  وً لٓكخص عخلىٙش  فٗ طَكٙزش ؿي٘يس حعظىي عمٕ 

ع حلٍٜٓ ْطَكٙزّخ ْقي ٌـق فٗ لفض حٌظخٍ حلعخله رٍق  ٍٛٓس وخٓخْ٘ش رخٓظويحن حلفً حلَقىٗ طقيٙ

لىخ ٘ـَٖ وً ر٘خعش لملَْد حلظٗ ىوَص ك  ٗٙت
(8)

.حً حي حلفً حلَقىٗ لُ حوكخٌٙش حلٍق  حلَٔ٘ع 

كىخ حٟخ  ٍإ٘خ رَٜ٘ش فٍُٙ وً ه١  ح٠ٌظٌَٙض َْٓعش ح٠ٌظ٘خٍ وً ه١  حلىٓحقع حلىوظمفش.

٘يس  ْحلفٍخي حلَقىٗ حٓظيخط ح٠ؤخ  رّخ ْحٌـخُ حعىخ  فٍٙش طىظعض روٜٓٛٙش حٌفَى رّخ ٌِح ؿي

حلفً.
(9)

 

 

 

 

5- http://www.alukah.net/culture/0/83958/ 
6- https://www.alsouria.net/content 

-  

7- https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2التصمٌم الرلمً/اكادبمبة  
 

8- http://newspaper.annahar.com/article/90585-%D9%8 

 The Visual Perspective of Digital Art 2016اجلزء الثاين البصرية للفن الرقمي مابني الواقعية والسرايلية(عائدة جوخرشة )الرؤية  -9

between Realism, and Surrealism p175 

 

http://www.alukah.net/culture/0/83958/
https://www.alsouria.net/content
https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2/اكادبمبة
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 2لٓكش  1لٓكش  

ْطـَرظٗ حلَقىٙش حٌيمقض وً ووٙه حلِعظَٖ كعٍٙش رلؼٙش لىخ ٘عخٌُٙ ح١٠فخ  فٗ عخله ومٙت رخلَٜحعخص 

ش  فٍٜٓص حلليع كىخ ِٓ وً ه١  طٍقمٗ فٗ حٍؿخ  حلىعٔكَ ْهَؿض رىـىٓعش كزَٙس وً حلٍٜٓ حليوٓ٘

حلفٓطٓيَحفٙش للٙخس ح١٠فخ  حلًٌ٘ ٘عى  حكؼَِه رىـخ٠ص حكزَ وً حعىخٍِه ٓعٙخ ٍْح  حلَُي.ْقي كٓلض 

 Adobe photo shopحلزعٞ وً حلٍٜٓ حلفٓطٓيَحفٙش حلَقىٙش حلٕ لٓكخص رخٓظويحن رٌَخوؾ حلفٓطٓٗٓد

ًْلك لٍق  حفكخٍ ووظمفش وً ه١  حلظقيٙع ْحللٌ  ْح٠ٟخفش وع حٓظويحن حوكخٌٙخص حلزٌَخوؾ لومق عخله 

ؿي٘ي  حٓظيٙع وً ه١لُ ٌق  ٍٛٓ قَ٘زش وً حلٓحقع ١٠فخ  حلىوٙىخص حلٕ حٛلخد حلقَحٍ ٍرىخ   ْقي 

د ٍقىٙش طه ط٘كٙمّه وً هَؿض رخلعي٘ي وً حلظـخٍد حلَقىٙش ْحهظَص ٍِخ فٗ رلؼٗ ٌِح ػىخي طـخٍ

ٍٛٓس وً ىحه  ووٙه حلِعظَٖ حٟخفش حلٕ  (15وـىٓعش وً حلٍٜٓ حلفٓطٓيَحفٙش لمزخكؼش ْحلزخل  عيىِه)

 ٍٛٓطًٙ طه حهٌِىخ وً ح٠ٌظَ٘ض لميوخٍ فٗ ٍٓٓ٘خ :

 

 

 

 1ٍقه صٛنج

 

 

 

 2ٍٛٓس ٍقه

 

 

 

 3ٍٛٓس ٍقه

 

 

 

 4ٍٛٓس ٍقه

 

 

 

 5ٍٛٓس ٍقه

 

 

 

 6ٍٛٓس ٍقه
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 9ٍٛٓس ٍقه 8س ٍقهٍٛٓ 7ٍٛٓس ٍقه

 12ٍٛٓس ٍقه 11ٍٛٓس ٍقه 10ٍٛٓس ٍقه

 15ٍٛٓس ٍقه 14ٍٛٓس ٍقه 13ٍٛٓس ٍقه

 رظ٠ٛش اٌجبؽضخ
طه حلظ١عذ فٗ حلومفٙش ْحليوؾ رًٙ ( 1)فٗ طـَرش  : 1ذعهتح 

لقيخص وً ووٙه حلِعظَٖ كٙغ ٘ٔكً ح١٠فخ  ىحه  حلوٙه 

ْطه حعظىخى   ْحكٙخ  ٓكٍٙش وً ٍٓٓ٘خ طعَٟض لمقٜف ْحليوخٍ

حلمٓي ح٠ٓٓى ْح٠رٙٞ ْحلَوخى٘خص ى٠لش عمٕ حي حك١ن ح١٠فخ  

رخطض ر١ لٓي .ْطه حلظَكِٙ عمٕ ح١٠فخ  ْلّه حلٔٙخىس فٗ حلعى  

فخ١٠فخ  ِه لٓي حللٙخس حلٌٖ  حلفٍٗ وع ح٠رقخ  عمٕ ٌفْ حلٓحٌّه  

كخي حلفَٝ وً حلعى  حلفٍٗ ِٓ حوخ حلىٓص ل١١فخ  لٓ  ٠ ٠ٍ٘ذ.

ح فٗ ٍٓٓ٘خ حْ حلعٖٙ ر١ حو  ٠ِْي  ٠ْ ؤظقز  فٗ رقٙٓ

 ووٙىخص حل١ؿجًٙ.
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طه حهظٙخٍ ؿخٌذ وً كٙخس حلىوٙه ْؿخٌذ حهَ وً  : 2ذعهتح

حليوخٍ حلٍٖٔٓ ْطه حلظ١عذ رخلفٔٙ  حلىٍٍ٘ٓ عمٕ حللز  

فظلٓلض رعٞ حلى١رْ حلٕ وزخٌٗ ويوَس وع  حلعمه حلٍٖٔٓ 

ى٠لش حللَد  حٟخفش كي٠لش ٍوِ٘ش لٍٔٓ٘خ ١ْٓف وعمق  

ْطه  حلٕ هخ١ٍش ٍٓٓ٘خ ْحل٘عخٍ حلىَٓٓن عمٕ حلـيٍحي.

حلظَكِٙ عمٕ ١فمظٗ ووٙه حلِعظَٖ حلمظًٙ كخْلظخ حلَّْد 

وً عيٓظٗ  ِْه ٘ـمٔٓي رًٙ ك  ٌِح حلوَحد ْرٍفْ حلٓقض 

٘لخْلٓي حهفخ  ْؿِّٓه وع حرظٔخوش ٛفَٙس طزيْ ٍيه ك  

 .في أف٠ ٍرىخ ٍِخ  رَ٘ق أو  ر وخ٘يٍْ كٓلّىخ 

 

: وً ه١  ُ٘خٍطٗ لمىوٙه حعيٙض ح١٠فخ  حٍْحي  3ذعهتح

ْحق١ن ْؿعمظّه ٘ٔيَْي حفكخٍِه  ْلقي ٠كظض حلزخكؼش حي 

حلٍٔزش حلكزَٔ وٍّه ٍٓىٓح رٙٓطخ لفقيحٌّه رٙٓطّه ح٠ٛمٙش 

ًْكَ٘خطّه  كىخ ٍْٓىٓح ح١فخ٠ رعىَِه وع كظخرش حٓىخإِه 

خ  ح٠ْلٕ ْحلظٗ ٍٛٓطًٙ ل١١ف 3ْلقي ْظفض فٗ طـَرش 

ٍكِص عمّٙخ ط٠ه ١فمًٙ ِْه ٘لىمٓي ٍٓٓوخطّه ْ٘لخْلٓي 

حهفخ  و١وق ْؿِّٓه  ْفٗ حلومفٙش حٓظويوض ٌفْ ح١٠فخ  

فٗ لقيش حهَٔ ِْه ٘زظٔىٓي لمكخوَٙح ْ٘لى  حكيِه 

وخٍٓىُ ريَ٘قش ووظمفش  ْكخٌُ ٘لخْ  حٍٓخ  ٍٓخلش وخ وً 

فٗ حلومفٙش حلظٗ ه١لّخ .لقي حعظىيص حلمٓي ح٠رٙٞ ْح٠ٓٓى 

ْحرقٙض ح٠لٓحي فٗ وقيوش حلمٓكش  كىمض حلكؼَٙ وً حلىعخٌٗ 

لميفمًٙ  ْطه حٟخفش كمىش حٌقٌٌْخ  ٍرىخ ِٗ حلَٓخلُ حلظٗ له 

 ٘ٔظيٙع ح١٠فخ  كظخرظّخ عمٍخ.
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فٗ ٌَِ حلظـَرش حلفٍٙش حلَقىٙش حلظقيض رعيٓظٗ :4ذعهتح

ٔٗ لمىوٙه ح١فخ  ووٙه حلِعظَٖ ِْه َْ٘ٔٙي رخل٘خٍط حلَثٙ

ِْه ٘لىمٓي حٍْحي ْكَس َْ٘فعٓي ح٘خىّ٘ه ل١عمٕ  ٍِخ 

قىض رظفَٙٙ وخ٘لىمٓي وً حيَحٝ ٠ٜ٘خ  ٍٓخلش وً 

ح١٠فخ  لمعخله لَٙٔ وخٓخس ح١فخ  حلِعظَٖ ْح١فخ  حللَْد 

حلًٌ٘ ٘زلؼٓي عً ح١ْخي ري٘مش  طّٙت لّه ح٠وخي ح٠ْ 

خله كمُ  فلٓلض حلكَس حلٕ حلكَس ح٠ٍٟٙش ْكخٌّخ طٍخىٖ حلع

ل١ٓظعخػش  ْكى  حكي ح١٠فخ  ؿٓحُ حلٔفَ حلٍٖٔٓ ى٠لُ 

وع طٌكَس ٓفَ ْكظزض ٠ؿت عمٕ كَحطٍّٙه  عمٕ حلمـٓ  

حوخ  ْو١رّٔه  كٌّٓه ٠ؿجًٙ فٗ ووٙه حلِعظَٖ لمي٠لش.

رخلٍٔزش لمومفٙش فقي قىض رظكَِٔٙخ كٗ حْؿُ ح٠ٌظخٍ حلٕ 

 ش.ح١٠فخ  حلًٌ٘ ٘لظمٓي وَكِ حلٔٙخىس فٗ حلمٓك

فٗ ووٙه حلِعظَٖ طٓؿي عىخلش رٍٔزش كزَٙس وً :5ذعهتح

ح١٠فخ  رخٗفخ  ٠ طظٍخٓذ وع حعىخٍِه  وً كى  حػقخ  

كزَٙس كقٓحٍَ٘ حلىٙخس  حْ ٓلذ ْىفع عَرخص  حْ طٜمٙق 

حي حرًٙ رعٞ  5لٌح حهظَص فٗ طـَرش  حليٍحؿخص ْيَِٙخ 

ح١٠فخ  ِْه ٘عىمٓي .ٍْكِص عمٕ حليفمًٙ ح٠ٓخًٓٙٙ فٗ 

ى  حلَقىٗ ْؿعمظّه فٗ حلىقيوش  حوخ حلومفٙش فّٗ ٍٛٓس حلع

لمىوٙه ْحرقٙض عمٕ حلٓحٌُ حلظَحرٙش كٓي حلىٍيقش حلظٗ ٘ٓؿي 

ٍْكزض ؿِ  وً ىوخٍ حكئ  فّٙخ حلىوٙه ٛلَحْ٘ش.

كٓي حكؼَ ح١٠فخ  ٘فظقيْي وقخعي  حلىيحٍّ فٗ ٍٓٓ٘خ 

 حليٍحٓش حلٍىًٓؿٙش.
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كِٙ عمٕ حلٍظَس حللٍِ٘ش فٗ ٌَِ حلظـَرش طه حلظَ: 6ذعهتح

ليفمش حلِعظَٖ حل٘وٜٙش حلَثٙٔٙش فٗ حلعى  حلَقىٗ حلظٗ 

ٓخىص عمٕ حلىٟٓٓط رخللـه حلكزَٙ  ْهمفّخ ٘زيْ ووٙه 

حل١ؿجًٙ رخِظخ رخلمٓي حلَوخىٖ ْهمفُ حلمٓي ح٠ٛفَ ى٠لش 

كىخ حٍطخ٘ض حي حؿع   عمٕ حي حل٘ىْ ٓظَ٘ي عمّٙه ٘ٓوخ 

َِ عمّٙخ وظىؼ١ رٍقخ١ وً ٌٜف حلٓؿُ كىخ ِٓ حللِي حلظخ

حلمٓي ح٠ٓٓى ى٠لش عمٕ حلٔٓىحْ٘ش حلظٗ طفكَ فّٙخ فٗ ظ  

حل٠َْ  حلٜعزش حلظٗ طعّٙ٘خ فٗ حلىوٙه  ْحرقٙض عمٕ 

 حلٍٜف حلؼخٌٗ وً حلٓؿُ كىخ ِٓ ى٠لش عمٕ رَح س حليفٓلش.

 

 

لظَْ  حلٜعزش حلظٗ حلظـَرظًٙ كخْلض حي حرًٙ كٙخس ح١٠فخ  فٗ حلىوٙه فٗ ظ  ح : فٗ ِخط7،8ًٙذعهتح

٘عّٙ٘خ ح١٠فخ  فٗ ك  فٜٓ  حلٍٔش  كٙغ ٠ طٓؿي  حر٢ٔ وظيمزخص حللٙخس لىخ ٘ظىٍخَ حليف  وً ويحٍّ 

ؿٙيس ْو١عذ ْؤخكً  وىخ ٘قظ  كمه حليفٓلش ٍْ٘٘ت حؿٙخ  طلى  حلعي٘ي وً حلعقي حلٍفٔٙش ٠ ٘ىكً 

 طـخُِْخ رّٔٓلش.

 

 

 

 



127 

 

 أُ٘ االعزٕزبعبد:

رلخلش َ٘ػٕ لّخ وً كٙغ طٓفَٙ حلىيحٍّ حلٍىًٓؿٙش  ووٙه حلِعظَٖ حي ْٟع ح١٠فخ  فٗ .1

 ْعٙخىحص لمَعخ٘ش حلٜلٙش.  ْو١عذ حليفٓلش 

 ٘فظقَ ح١٠فخ  حل١ؿجًٙ حلٕ ْؿٓى وَٗيً٘ طَرًٓ٘ٙ وظوًٜٜٙ فٗ عمه حلٍفْ ْح٠ؿظىخط. .2

ومش فٗ ٘عٖٙ ح١٠فخ  فٗ رَحكٙخص )ٍُ٘كٓ( ْهٙه طفظقَ حلٕ ٓز  حلَحكش كٙغ طعٖٙ ح٠َٓس كخ .3

 وىخ ٘فقي حلوٜٓٛٙش. وكخي ْحكي 

  اٌزٛط١بد:

ٛعزش فٗ  ظَْ طٓٛٗ حلزخكؼش طٓؿُٙ حٌظخٍ حلعخله حلٕ وعخٌخس ح١فخ  حلىوٙىخص ْحلًٌ٘ ٘عٙ٘ٓي 

ًْلك وً ه١  ح٠عىخ  حلفٍٙش حلَقىٙش كٌّٓخ أَٓط فٗ  حليْ  حلظٗ طعخٌٗ وً حللَْد ْح٠ٍِخد 

 أؿىع.حلٓٛٓ  عزَ حل٘زكش حلعٍكزٓطٙش لمعخله 

 ادلظبدس ؽغت رغٍغٍٙب ثبٌجؾش:

1. http://www.alukah.net/culture/0/83958/ ْحث  ٍو٠خي  ح١٠فخ  ٟلخ٘خ حللَْد ْحلَٜحعخص

2015حلٔٙخٓٙش ْحليخثفٙش  ح٠لٓكشحلؼقخفٙش    

2. https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statementsحوٍلٓح ح١٠فخ  مارغرٌت أٌلٌس  

2014حلفمٔيًٍٙٙ ٛٓطخ   

3. http://www.alukah.net/culture/0/83958/#ixzz4V1GdLQjn 

4. www.alsouria.net/content 

5. https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2حلظٜىٙه حلَقىٗ./اكادبمبة  

6. http://newspaper.annahar.com/article 

7. .The Visual Perspective of Digital Art between Realism, and Surrealism p175 حلـِ حلؼخٌٗ  

.2016 رلغ عخثيس ؿٓهَٗش رعٍٓحي)حلَإ٘ش حلزَٜ٘ش لمفً حلَقىٗ وخرًٙ حلٓحقعٙش ْحلَٔ٘خلٙش(  

 

 

 

http://www.alukah.net/culture/0/83958/
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statementsمارغريت%20أيليس
http://www.alukah.net/culture/0/83958/#ixzz4V1GdLQjn
http://www.alsouria.net/content
https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page4-2/اكادبمبة
http://newspaper.annahar.com/article
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ذخً ادلٕٟٙ ٌٍخذِخ االعزّبػ١خ يف ر١ّٕخ اذل٠ٛخ اٌضمبف١خ اٌز
  ٌذٜ ؿبٌجبد اجلبِؼخ ٚاٌٛػٟ اٌغ١بعٟ

 ثذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ ادلزؾذح 
 
 

 

 ئػـــذاد

 شٜــصٜــت َـؿـطـؿـ٢ ْـٛؾــٌ.د/ أ
 أضتاذ َػازى يف ن١ًٝ اآلداب داَع١ ايػازق١ 

 دتُاع١ٝأضتاذ بكطِ زتاالت ارتد١َ اال   -قطِ عًِ االدتُاع 

 باملعٗد ايعايٞ يًدد١َ االدتُاع١ٝ ببٛزضعٝد

 مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ 
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Abstract 

Objectives of this research project:  

1- To shed light  on the   plight of  AL Zaatari camp children . 

2- To release the visual experience of the researcher  through digital art forms. 

- Children have been living through the adversity of wars across the Arab world for 

many years now. Families with children left their countries behind in search of safety. 

- Humanitarian organizations, and countries tried to offer humanitarian aid , and 

services to refugees. The huge number of refugees, and continued wars in some Arab 

countries outweighed efforts made to ease the plight of refugees.  

- Children are the most vulnerable age group in the refugee  population, and have been 

bearing the brunt  of wars, living in camps after leaving their homes. The Zaatari camp 

in Jordan  is a perfect example of such camps. Jordan headed by His Majesty King 

Abdullah  The Second  opened the gates of Jordan to receive Syrian refugees, and 

offer them humanitarian aid in AL Zaatari Camp the biggest of its kind in the Arab 

World, and second largest  camp in the world. According to the latest UNICEF 

statistics, one hundred, and ten thousand  people, half of whom are children  live in 

AL Zaatari. 

- A report released by UNICEF about millions of children through 2014 living in 

extreme conditions  prompted me to go on a one day tour of AL Zaatari camp with my 

digital camera to record the daily life there. I carried with me sketch books, coloring 

pages, and crayons for the children to draw, and write down their thoughts. I met 

children there, and lived their daily experiences for a day. 

- This graphic design research project is an effective visual art form showing  the plight 

of children in AL Zaatari camp. It is created with personal photos, and naïve art 

drawings of Zaatari children  to release  a visual experience to the public all over the 

world. This project speaks in images  louder than words calling on the public at large 

to save children from humanitarian disasters, and the calamities of wars. 

- The project draws importance first from the plight of children enduring  adversities of 

wars, and falling prey to endless psychological, and social problems. Secondly,  the 

project represents the  modern trend of graphic design art that has been keeping pace 

with speedy developments in technology, and rightfully taking its hard earned place 

next to other art forms.    
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 ٍِخض اٌجؾش
  طعَٝ ح١٠فخ  ه١  حلٍٔٓحص ح٠هَٙس فٗ عخلىٍخ حلعَرٗ حلٕ حلكؼَٙ وً كٓحٍع حللَْد حلظٗ حػَص ٌفٔٙخ

عمّٙه هخٛش كًٙ عخٗٓح حلليع وع عٓحثمّه طلض حلقٜف ْحلٍَٙحي ْح٠عظيح حص حلـٔي٘ش وىخ  ْؿٔي٘خ

حؿزَ حلعي٘ي وً حلعٓحث  حلٕ حلزلغ عً ريحث  عوٍش للىخ٘ش ح١فخلّه ْحٌفّٔه وً هيَ حلىٓص  فّخؿَ حلعي٘ي 

طقي٘ه حلويوخص  وٍّه طخٍكًٙ ح١ْخٌّه ْرٙٓطّه ١مزخ ل١وخي  ْكخْلض رعٞ حليْ  ْحلىٍظىخص ح٠ٌٔخٌٙش

ْحلَعخ٘ش ح٠ٌٔخٌٙش ْحلٜلٙش لّئ٠  حل١ؿجًٙ  ْلكً لكؼَس حعيحىِه ْحٓظىَحٍ حللَْد فٗ رعٞ حليْ  

 حلعَرٙش حٛزلض ٌَِ حلـّٓى ٠ طـيٖ ٌفعخ.

  ٘عظزَ ح١٠فخ  حكؼَ فجش عىَ٘ش طخػَص رخللَْد ْطَكض حػخٍِخ حلٔمزٙش عمّٙه كظٕ رعي حي طَكٓح رٙٓطّه

خص ٍْرىخ ووٙه حلِعظَٖ فٗ حلىىمكش ح٠ٍىٌٙش حلّخٗىٙش هَٙ وؼخ  عمٕ ًلك  حً كخْلض ْٓكٍٓح فٗ حلىوٙى

حللكٓوش ح٠ٍىٌٙش وظىؼمش رـ١لش حلىمك عزي   حلؼخٌٗ فظق حرٓحد ح٠ٍىي ٠ٓظقزخ  حل١ؿجًٙ حلًٍٔٓ٘ٙ ْطقي٘ه 

عخلىٙخ  كٙغ ٠٘ه حف٠  حلويوخص حلىىكٍش لّه فٗ ووٙه حلِعظَٖ حكزَ ووٙىخص حلمـٓ  عَرٙخ ْحلؼخٌٗ 

 ح٠  (٠ؿت ٌٜفّه وً ح١٠فخ .110كٔذ حهَ حكٜخثٙىش لىٍظىش حلٌٙٓٔٙف)

  كخٌض ٍٓش ومٙجش رخلَعذ ْحلوٓ  ْحلٙخّ لى١ً٘ٙ  2014لقي حػخٌٍٗ طقََ٘ ٌَ٘طُ حلىٍظىش رخي ٍٓش

رعٞ ح١٠فخ   وىخ ىعخٌٗ ًلك حلٕ ُ٘خٍس ووٙه حلِعظَٖ كخومش وعٗ كخوَٙطٗ حلَقىٙش لظٔـٙ  حلليع  ْ

ح٠ٍْحي ْح٠لٓحي لٙٔيَ ح١٠فخ  حفكخٍِه عمّٙخ ًْلك لمظعَ  عمّٙه عً قَد ْحلعٖٙ وعّه ٌَِ حلظـَرش 

 لٙٓن كخو  رـٓلش رًٙ حٍؿخ  حلىوٙه.

   ٘ظٍخْ  حلزلغ حللخلٗ طـَرظٗ حلفٍٙش حلوخٛش رخ١فخ  حلِعظَٖ رَٜ٘خ وً ْؿّش ٌظَ ؿَحفٙكٙش وً ه١

طكٓي حقٓٔ وً حلكمىش لظٜ  حلٕ حلعخله حؿىع ٠ٌقخً ح١فخلٍخ وً  ٍِٛٓه حل٘وٜٙش رظـَرش ؿي٘يس   ٍرىخ

 هيَ حللَْد ْحلكٓحٍع ح٠ٌٔخٌٙش.

  طظىؼ  حِىٙش حلزلغ وً حِىٙش حلعٍخ٘ش رخ١فخ  حللَْد حلًٌ٘ ٘ىؼمٓي ؿ١ٙ كخو١ كخومًٙ وعّه و٘ك١ص ٌفٔٙش

عىخ  فٍٙش ؿَحفٙكٙش طلى  ٍْف ْحؿظىخعٙش ٠ كَٜ لّخ ْرخلفً حلَقىٗ ػخٌٙخ كخٓمٓد كيحػٗ ؿي٘ي ٠ظّخٍ ح

حلعَٜ  كٓي حلفً حلَقىٗ وً حلفٍٓي حللي٘ؼش حلظٗ حٓظيخعض حي طٓحكذ حلظيٍٓ حلظكٍمٓؿٗ ْطؼزض ْؿٓىِخ 

 ؿٍزخ حلٕ ؿٍذ وع حلفٍٓي ح٠هَٔ.

 اَا اٖداف ايبشح ؾرتنصت بـــ:
 حلقخ  حل٠ٓ  عمٕ ح١فخ  ووٙه حلِعظَٖ ر٘ك  عخن. .1

 لِعظَٖ ٠هَحؽ حعىخ  فٍٙش ٍقىٙخ.طـَرش حلزخكؼش حلزَٜ٘ش ١٠فخ  ح .2
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  -اٚالً : ِشىٍخ اٌذساعخ :

ح وً وقخْ٘ٙ حلّٓ٘ش ْح٠ٌظىخ   ْطظ  رىؼخرش حلزٓطقش حلظٗ  ًَ ًٓخ هيٙ حي حلمفش ِٗ ْعخ  حلفكَ  ْطىؼ  وقٙخ

رخلىىخٍٓش حلٔٙخٓش حلظٕ طىخٍّ وً ه١  وئٓٔخص ٓٙخٓٙش أْ حٌظوخرٙش طـىع طَحع حٜوش  ْطَطز٢ حلّٓ٘ش 

كِحد ٓٙخٓٙش   ْطىؼ  ٌَِ حلىىخٍحص حلٔٙخٓٙش طل٠ٓص عىٙقش فٗ رٍٙش ْػقخفش حلىـظىع ٌّٜخ عىمٙش رٍخ  أْ أ

ً ل٠ٓحر٢ قٙىٙش ْوـظىعٙش  ْطؤْٓٙ حٌٞٔخي ْطٓٓٙع حللَ٘خص ْطعِِ٘ حلى٘خٍكش فٗ ٍٛخعش حلقَحٍ ْفقخ

 وليىس

حلىزخَٗ أوخن ٌ٘ؤس ْطيٍٓ ْطي  كخفش حلىئَٗحص عمٕ أي يٙخد حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ حل٘زخد ِٓ حلٔزذ 

 طٙخٍحص حلظيَ  رؤٗكخلّخ حلىوظمفش رًٙ حل٘زخد

لٌلك فبي رٍخ  حل٘وٜٙش ْحلظٓعٙش حلٔٙخٓٙش طٔعٕ لملفخظ عمٕ أوً حلىـظىع ْحٓظقَحٍَ ْحللفخظ عمٕ ٌق  

 حلظَحع ْحلىعظقيحص وً ؿٙ  الٕ ؿٙ  عهَ  وىخ ٘ٔخِه فٕ طٍىٙش حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش لئ حل٘زخد .

 خ ِشىٍح لٌكنلٌح  ٟ ل٢ذٟ:ٌمٌه ذؽكق

 ا ل٠ٌٛٙح لٌصما ١ح ٚلٌٛػٟ ل١ٌٍاٌٟ ٌكٜ طاٌثاخ لٌعاِؼح تكٌٚح ل٦ِانلخ لٌؼهت١ح لٌّرؽكج ا

   -:ذرؽكق أ٘كلف لٌكنلٌح  ٟ لٌٙكف لٌهئ١ٍٟ لٌراٌٝ

 صب١ًٔب: أ٘ذاف اٌذساعخ  :
لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش طٔعٕ حليٍحٓش لظلقٙق ِي  ٍثٙٔٗ ٘ظىؼ  فٗ حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ 

 حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش.

 ٠ٕٚثصك ِٓ لٌه لٌٙكف ِعّٛػح ِٓ ل٤٘كلف لٌفهػ١ح واٌراٌٝ:

حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلىعَفش حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص  -1

 حلـخوعش.

ٍٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش ح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ ١خلزخص حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىّ -2

 حلـخوعش.

حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلىّخٍحص حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص  -3

 حلـخوعش.

 خوعش .حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش لئ ١خلزخص حلـ -4
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 -صبٌضًب : اإلعشاءاد ادلٕٙغ١خ ٌٍذساعخ :
 ْٛع ايدزاض١ :  -1
حٌي١قخ وً و٘كمش حليٍحٓش ْحطٔخقخ وع أِيحفّخ طليى ٌٓط حليٍحٓش فٗ كٌّٓخ ىٍحٓش طـَ٘زٙش طٔعٕ  -

٠هظزخٍ حلع١قش رًٙ حلىظفَٙ حلىٔظق  ِْٓ )حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش( ْحلىظفَٙ حلظخرع ِْٓ 

 ٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليخلزخص حلـخوعش(.)طٍىٙش حلّ

  املٓٗر املطتددّ: -2

 .طعظىي ٌَِ حليٍحٓش عمٕ حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ -

 أدٚات ايدزاض١: -3 

 .حعظىيص حليٍحٓش عمٕ أىحس ٍثٙٔٙش ِْٕ وقٙخّ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٕ حلٔٙخٕٓ وً اعيحى حلزخكؼش  -

 زتاالت ايدزاض١:  -4

 :ٟٔش حل٘خٍقش ريْلش حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس.ؿخوع لٌّعاي لٌّىا 

 :ٜ( وفَىس وً ١خلزخص ؿخوعش حل٘خٍقش.30طليىص عٍٙش حليٍحٓش وً ) لٌّعاي لٌثشه 

 : ِٟٕ2016: وخ٘ٓ  2016طليىص حلفظَس حلِوٍٙش لميٍحٓش فٗ حلفظَس وً فزَحَ٘  لٌّعاي لٌى 

 -:ساثؼًب : ٔزبئظ اٌذساعخ : رٛطٍذ اٌذساعخ ئىل إٌزبئظ اٌزب١ٌخ 
طٓٛمض حليٍحٓش الٕ حلظؤكٙي عمٕ ١ٛكٙش رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ فٗ حلويوش ح٠ؿظىخعٙش فٗ طٍىٙش  -

 حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش.

ْقي أػزظض ح٠ٓظَحطٙـٙخص حلظٗ حعظىي عمّٙخ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ٌـخكّخ فٗ طعي٘  ارعخى  -

حلىّخٍحص حلٔٙخٓٙش( ْحعظىي  -ٌظىخ  ح٠ -ْعٍخَٛ حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ِْٕ )حلىعَفش حلٔٙخٓٙش

طفَٙٙ  -حلع١ؽ حلظعمٙىٗ -حٞقٍخط -اعخىس حلزٍخ  حلىعَفٗ -حلزٌَخوؾ عمٕ آظَحطٙـٙش )حليحفعٙش ل١ٌـخُ

 حلٔمٓ (.

 طٓٛمض حليٍحٓش حلٕ ١ٛكٙش حلظيه  حلىٍّٕ فٕ طٍىٙش حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش لئ ١خلزخص حلـخوعش . -

حلىٍّٙش حلىٔظويوش فٕ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ليخلزخص حلـخوعش كىخ أػزظض حليٍحٓش ٌـخف حٜىْحص  -

 ٍْٗش حلعى  ْحلىٔخرقخص حلؼقخفٙش(. -حلٍيْحص -حلىلخَٟحص -ْوٍّخ )حلىٍخق٘خص حلـىخعٙش

كىخ أكيص حليٍحٓش عمٕ ١ٛكٙش حلظكٍٙكخص حلىٔظويوش فٗ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ِْٕ )طكٍٙك  -

 حلظعمٙه حلٌحطٗ(. -٘ذحلظعمٙه ْحلظيٍ –حلى٘خٍكش  -حلىٔخٌيس

طٓٛمض حليٍحٓش الٕ ٌـخف حٜىْحٍ حلىٍّٙش حلظٗ حٓظٍي عمّٙخ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ْوٍّخ )ىٍْ  -

 حلىَٗي(.  -حلىٔخعي حلىىكً -حلوزَٙ -حلىؼقف حلٔٙخٓٗ
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 ادلظـٍؾبد األعبع١خ :
 ّخٍحص حلٔٙخٓٙش(حلى -حلىعَفش حلٔٙخٓٙشحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ)   -ح٠ٌظىخ  (  -حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش )حلمفش  -

 أٚالً: ِشىٍخ اٌذساعخ ٚأ١ّ٘زٙب: 

طعظزَ فجش حل٘زخد وً أِه حليخقخص حٌٞٔخٌٙش لمٍّٓٝ رخلىـظىع  ِْه حلَكِٙس حٜٓخٓٙش حلظٗ طعظىي  -

حلقٓس حلىٍظـش حلظٗ طظلى  عذ  حلظقين ح٠ؿظىخعٗ ْح٠قظٜخىٖ  رخعظزخٍِخعمّٙخ حلىـظىعخص 

ْحلـخوعٙش ِٗ حلىٔجٓلش عً طعمٙه حل٘زخد حلـخوعٗ ْحلٔٙخٓٗ  ْطعي حلىئٓٔخص حلظعمٙىٙش 

(Human Development Report,2002 ٗٓأٌىخ١خً ٓمٓكٙش ؿي٘يس كٙغ أٌّخ طقٓن ريٍْ أٓخ )

فٗ حلظٍ٘جش ح٠ؿظىخعٙش ِْٕ وكىمش ليٍْ حَٜٓس ْحلىيٍٓش  كىخ أٌّخ طٔخعي حل٘زخد عمٕ طكٙفّه وع 

ظفَٙ ح٠ؿظىخعٗ حلٓحٓع  ْطٔخِه فٗ ىوـّه فٗ حلٍظخن حٜىْحٍ حلىٍّٙش ْح٠ؿظىخعٙش حلظٗ ٘فَّٟخ حل

 (.Marria Shkolarikou,2004حلـي٘ي)

ْوىخٍٓش حلٔٙخٓش لٙٔض وً ه١  وئٓٔخص ٓٙخٓٙش أْ حٌظوخرٙش أْ أكِحد ٓٙخٓٙش فق٢  اٌىخ ِٗ  -

طل٠ٓص عىٙقش فٗ رٍٙش ْػقخفش حلىـظىع ٌّٜخ عىمٙش رٍخ  ْطؤْٓٙ حٌٞٔخي ْطٓٓٙع حللَ٘خص 

ً ل٠ٓحر٢ قٙىٙش ْوـظىعٙش وليىس )ْطعِِ٘   ,Michelettiحلى٘خٍكش فٗ ٍٛخعش حلقَحٍ ْفقخ

Dietlind,2005 ْٗوً ٍِخ طظَّ أِىٙش حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ك٘ك  وً أٗكخ  حلٓعٗ ح٠ؿظىخع )

(  ْعخو  ٍثٙٔٗ فٗ طيعٙه حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش   ِْٓ ٘ئػَ فٗ كخفش ؿٓحٌذ 2012)كىيٖ عزي     

ٌذ ح٠قظٜخىٖ ْح٠ؿظىخعٗ  ْ٘عي ط٘كٙ  حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ حلزيح٘ش حْٜلٕ وً حللٙخس رىخ فّٙخ حلـخ

  حلظٗ طٍيٍؽ وً ح٠ِظىخن حلٔٙخٓٗ الٕ (Ringler ,Jack,2011 )وَحك  حلى٘خٍكش حلٔٙخٓٙش 

 (2001حلىعَفش حلٔٙخٓٙش ػه حلظٜٓ٘ض حلٔٙخٓٗ ْحلىيخلذ حلٔٙخٓٙش.)١ٛف ٓخله 

٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ حل٘زخد ِٓ حلٔزذ كخفش حلىئَٗحص عمٕ أي يٙخد حلّٓ ْطي  -

 (1996حلىزخَٗ أوخن ٌ٘ؤس ْطيٍٓ طٙخٍحص حلظيَ  رؤٗكخلّخ حلىوظمفش رًٙ حل٘زخد.)دمحم ٍؿذ 

لٌلك فبي رٍخ  حل٘وٜٙش ْحلظٓعٙش حلٔٙخٓٙش طٔعٕ لملفخظ عمٕ أوً حلىـظىع ْحٓظقَحٍَ ْحللفخظ  -

 (2001عهَ.)ٗعزخي حليخَِ  عمٕ ٌق  حلظَحع ْحلىعظقيحص وً ؿٙ  الٕ ؿٙ 

ً فٕ طيعٙه ْؤخعيس حل٘زخد  ْطٍىٙش  ْحلويوش - ح٠ؿظىخعٙش طلَٙ عمٕ أي ٘كٓي لّخ ىٍْحً ٍثٙٔٙخ

حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليّ٘ه  فخلىٍّش طعظىي عمٕ حلىعَفش حلعمىٙش ْحلىّخٍس فٕ حلظعخو  وع 

 عمٕ أىح  ْظخثفّه ح٠ؿظىخعٙش.)  حلٓكيحص حٌٞٔخٌٙش وً أؿ  اعخىس ُْ٘خىس قيٍحص حل٘زخد

Malcohm, Payne,1995) 

 لٌلك طليىص و٘كمش حليٍحٓش فٗ حٚطٗ: -

ا لٌركـً لٌّٕٟٙ ٌٍفكِح ل٨ظرّاػ١ح  ٟ ذ١ّٕح ل٠ٌٛٙح لٌصما ١ح ٚلٌٛػٟ ل١ٌٍاٌٟ ٌكٜ طاٌثاخ 

 ل٦ِانلخ لٌؼهت١ح لٌّرؽكجا لٌعاِؼح تكٌٚح 
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 صب١ًٔب: اٌذساعبد اٌغبثمخ:
 اخ لٌٍاتمح لٌّٙرّح تاٌٛػٟ ل١ٌٍاٌٟ ٚل٠ٌٛٙح لٌصما ١ح ِٕٚٙا:ٌمك ذؼكقخ لٌكنلٌ

 " قي قيوض حليٍحٓش ىل١ًٙ لظٍىٙش حلى٘خٍكش فٕ حلعىمٙش Halperin, Samuel, 2001قنلٌح ا -

حلٔٙخٓٙش ْٜلجك حلًٌ٘ ٘ىٙمٓي |الٕ ح٠رظعخى عً حلعى  حلٔٙخٓٗ أْ ٍ٘ظَْي الٕ حلعى  حلٔٙخٓٗ 

ئكي ٌِح حليلٙ  عمٕ أِىٙش رٍخ  حلقيٍحص حلزَ٘٘ش ْطٍىٙش حلىّخٍحص رعين حكظَحع ْوٍّه حل٘زخد  ْ٘

 حلٔٙخٓٙش ري٠ً وً وـَى حلىعَفش حلٔٙخٓٙش.

" قي قيوض حليٍحٓش ٌىًٓؽ لظيَٓ٘  Ginwright, Shawr; Cammarota,2002 قنلٌح ا -

يزٙق ْطٍىٙش حل٘زخد حلٌٖ ٘عظىي عمٕ عٍح  حل٘زخد كعخو  لمظفَٙ ح٠ؿظىخعٗ وً ه١  طعِِ٘ حلظ

 حلعىمٗ لمٓعٗ حلٍقيٖ ْحلعى  ح٠ؿظىخعٗ رظعَ٘ف حل٘زخد لمٓعٗ حلٌحطٗ ْحلٓعٗ حلعخن.

قي أْٟلض أي حل٘زخد ٍ٘ظَ الٕ حلعىمٙش حلٔٙخٓٙش Anna Blacke Husrt"  ا"2002,قنلٌح -

رٍظَس ط٘خإن ًْلك لعين كٜٓلُ عمٕ كقٓقُ حلٔٙخٓٙش  لٌلك ٘ـذ رٌ  حلىِ٘ي وً حلـّي فٕ ٌَ٘ 

 خٓٙش لئ حل٘زخد ْطٓؿّّٙه طٓؿّٙخً ٓٙخٓٙخً ٓمٙىخً.حلؼقخفش حلٔٙ

" قي أكيص عمٕ أٌُ ٘ىكً طفعٙ  و٘خٍكش حل٘زخد فٕ حللٙخس  Checkoway 2005,قنلٌح ا -

حلٔٙخٓٙش وً ه١  قٙخن حٜهٜخثًٙٙ ح٠ؿظىخعًٙٙ ربويحىِه رخلىعخٍ  كٓ  ىٍِْه كى٘خٍكًٙ فٕ 

٘يش ْحلظ١ّٙٔص ْحلقٓٔ حلكخوٍش ليّ٘ه حلعىمٙش حلٔٙخٓٙش ْحلظٗ طٍيٖٓ عمٕ حِٜيح  ْحٌٜ

 ْحلوزَحص حلظٕ ٘ظعمىٌّٓخ وً ه١  حلىىخٍٓش حلىٙيحٌٙش.

" كٓ  حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ْحلومفٙش حلىعَفٙش لم٘زخد  Susan- E Buehler,2005قنلٌح ا -

ْأكيص عمٕ ْؿٓى ع١قش رًٙ حلظٍ٘جش حلٔٙخٓٙش ْوخ ٘كظٔزُ حلفَى ه١لّخ وً وعمٓوخص ْوعخٍ  

 ًٙ ْعُٙ حلٔٙخٓٗ.ٓٙخٓٙش  ْر

" أي ح٠ٌىخن حل٘زخد لٌٝ٘يش حلـىخعٙش ْوىخٍٓظّخ  Josh Pasek 2006,ٚلك أوكخ قنلٌح ا -

رٜفش ؤظىَس ِ٘٘ي وً حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليّ٘ه ْ٘ٔخِه فٕ وِ٘ي وً حلى٘خٍكخص حلٔٙخٓٙش 

 ْح٠ؿظىخعٙش ْيَِٙخ. 

حلظعمٙه حلىيٌٗ " قي أكيص حليٍحٓش عمٕ أي  Feldman, Lauren; Pasek,2007 قنلٌح ا  -

حلىعظىي عمٕ حلىيٍٓش ٘عظزَ ْٓٙمش فعخلش لِ٘خىس حلٓعٗ ْحلى٘خٍكش حلٔٙخٓٙش لئ حل٘زخد  ْأي 

حلىٍخق٘خص حلظفخعمٙش ْو٘خٍ٘ع هيوش حلىـظىع ْحٓظويحن حلىعمٓوخص حلىٓؿٓىس عمٕ ح٠ٌظٌَض أعيض 

 حلٔٙخٓٙش. حلٍظخثؾ حلىَؿٓس لظلقٙق حلىعَفش حلٔٙخٓٙش ْحلفعخلٙش حلٔٙخٓٙش ْحلىظخرعش

طٓٛمض ٌظخثـّخ حلٕ ٍَْٟس ح٠عظِحُ رؼقخفش حٜوش ْأٛخلظّخ   2008قنلٌح ل لؼّك وٕؼاْ  -

ْقٓوٙظّخ ىْي حٌف١ي أْ طعٜذ  ٍَْْٟس حٌفظخف ٌَِ حلؼقخفش عمٕ حلؼقخفخص حٜهَٔ ْح٠ٓظفخىس 

 وٍّخ ْلكً ىْي ًْرخٌّخ.
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ٍحٓش أي ٟعف " قي أظَّص حلي Dunsmore, Kate; Lagos Taso G.,2008قنلٌح ا -

حلى٘خٍكش حلٔٙخٓٙش ْحلىيٌٙش لـِ  كزَٙ وً ٗزخد حلٙٓن َ٘ؿع الٕ ح٠عظىخى عمٕ حٜٓخلٙذ حلظقمٙي٘ش 

فٕ فّه حل٘زخد حلىعَفش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ  ْقي أكيص حليٍحٓش عمٕ أِىٙش حٓظويحن أٓخلٙذ يَٙ 

 حل٘وٜٗ.طقمٙي٘ش وؼ  حلظيٍ٘ذ حلعىمٗ عمٕ حلى٘خٍ٘ع حٌٞظخؿٙش ْحٌٞظخؽ حٞع١وٗ 

حكي عمٕ طعِِ٘ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش رؤقٓٔ عٍخَِٛخ ِْٓ حلعٍخ٘ش  ا2009ٚ ٝ قنلٌح اؼٍٓ ؼٕفٟ   -

رخلمفش حلعَرٙش فٗ ْٓخث  حٞع١ن ْوٍخِؾ حلظعمٙه ْطّٔٙ  طيٍّ٘ٔخ ْطلزٙزّخ لمي١د  ْوً حلعٍخ٘ش 

 رخلمفش حلعَرٙش طفعٙ  حلظعَ٘ذ ْحلظَؿىش.

 The University Climateأي حلىٍخم حلـخوعٗ  ا2011ٚلك أشانخ قنلٌح ا١ٌٍُ شؼثاْ،  -

وكٓي وً وكٌٓخص حلٍظخن حلـخوعٗ ْلُ ع١قش رخلظؤػَٙ فٗ ٗوٜٙش حل٘زخد حلـخوعٗ رىخ ٘ظ٠ىً 

حلىٍّؾ ْحلظيٍْ٘ ْحلٍ٘خ١خص حلعمىٙش ْحٜىرٙش ْحلَ٘خٟٙش ْحلظَفّٙٙش ٌِْح وخ ٘٘ك  ٗوٜٙش 

 حليخلذ.

ْؿٓى ٛعٓرخص طٓحؿُ حٜهٜخثٙٓي الٕ  ا2012ٚلك ذٛصٍد قنلٌح ا ٕ٘كلٜٚ ؼٍٓ ،  -

ح٠ؿظىخعٙٓي أػٍخ  عىمّه وع ؿىخعخص حل٘زخد أػٍخ  طٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليّ٘ه وٍّخ ١زٙعش 

حٜع٠خ  ْٟعفّه ْطَىىِه  ْعين طٓحفَ حلىِٙحٌٙخص حل١ُوش ْحلظيٍ٘ذ حلىيمٓد ْعين ْؿٓى 

 وظوًٜٜٙ ْح٠ِظىخن رخٌٜ٘يش حلظقمٙي٘ش ْعين ؿخًرٙظّخ.

 لٌكنلٌاخ لٌٍاتمح:ذؼم١ة ػٍٝ 

أكيص وعظه حليٍحٓخص حلٔخرقش عمٕ أِىٙش طٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ْطيعٙه حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش لئ حل٘زخد  -

كٙغ طعظىي حلى٘خٍكش حلٔٙخٓٙش عمٕ ىٍؿش حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ  هخٛش أي حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ٠ ٘ظٓقف 

ش حلٓعٗ الٕ وَكمش ظـخُْ وَكمطعٍي وَكمش حلىعَفش حلٓحعٙش ْحٞىٍح  حلٜلٙق لٝوٍٓ  ر  

 حلفع  ْحلى٘خٍكش حلفعخلش طـٔٙيحً لٌلك حلٓعٗ ْطَؿىش ٛخىقش لُ.

طوظمف حليٍحٓش حللخلٙش عً حليٍحٓخص حلٔخرقش وً كٙغ حِظىخن حليٍحٓش حللخلٙش رخهظزخٍ فخعمٙش  -

رٌَخوؾ فٗ حلويوش ح٠ؿظىخعٙش ٘ظ٠ىً أٌ٘يش وقيوش لميخلزخص ْحٌعكخٓخص طمك حلزٌَخوؾ ْحٌٜ٘يش 

 طٍىٙش حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليًّ٘.عمٕ 

 صبٌضًب: أ٘ذاف اٌذساعخ:
طٔعٕ حليٍحٓش لظلقٙق ِي  ٍثٙٔٗ ٘ظىؼ  فٗ حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش 

 حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش.
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 ا١ٌح:٠ٕٚثصك ِٓ لٌه لٌٙكف ل٤٘كلف لٌفهػ١ح لٌر

حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلىعَفش حلٔٙخٓٙش   ْحلىّخٍحص  -1

 .حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص حلـخوعش

ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ  حهظزخٍ حلع١قش رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلمفش -2

 ١خلزخص حلـخوعش 

 ساثؼًب: فشٚع اٌذساعخ: 
فَٝ حلَثٙٔٗ: ْؿٓى ع١قش حٍطزخ١ُٙ ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٕ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلّٓ٘ش حل

 حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش   ْ٘ظليى وً ه١  ًلك حلفَْٝ حلفَعٙش حلظخلٙش :

طٍىٙش حلىعَفش ٍِخ  ع١قش حٍطزخ١ُٙ ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْ  .1

 ْحلىّخٍحص حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص حلـخوعش . حلٔٙخٓٙش

٘ٓؿي ع١قش حٍطزخ١ُٙ ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلمفش ْح٠ٌظىخ   .2

 لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ ١خلزخص حلـخوعش .

 خبِغًب: ِفب١ُ٘ اٌذساعخ:
 َؿّٗٛ ايتدخٌ املٗين: -1

ٍٗ ِٓ وـىٓعش حلـّٓى حلىٍّٙش حلظٕ طظَؿه فٕ أٌ٘يش وقٍٍش ْوٓؿّش لظلقٙق وفّٓن حلظيه  حلىّ -

أِيح  طلكىّخ حٜه١قٙخص ْحلقٙه ْحلىعخٍ  ْوّخٍحص حلىىخٍٓش حلظٕ طه حكظٔخرّخ ه١  حلعى  

 (Gordon, W,1983ريَي حلويوش ح٠ؿظىخعٙش حلىوظمفش.)

ح٠ِظىخن رـىٙع أٌ٘يش حلويوش  َْ٘٘ٙ قخوّٓ حلَعخ٘ش ح٠ؿظىخعٙش الٕ أي حلظيه  حلىٍّٗ ِٓ -

ح٠ؿظىخعٙش وً عىمٙخص ع١ؿٙش ْطيهمّخ فٗ وٓحقف حلٍِحط َْ٘طز٢ ٌِح حلظيه  رظيزٙق حلٍظَ٘خص 

 (.  (Noel, Ritatims, 1985) حلعخوش.

 َؿّٗٛ ايٛعٞ ايطٝاضٞ: -2

ٓٙش ٘عَ  عمٕ أٌُ: وخ ٘ٓؿي لئ حلفَى وً وعخٍ  ٓٙخٓٙش رخلق٠خ٘خ ْحلىئٓٔخص ْحلقٙخىحص حلٔٙخ -

 (2007عمٕ حلىٔظٓٔ حلىلمٕ ْحلقٓوٗ ْحليْلٗ.)ؿ١  وعٓٝ 

ْ٘عَ  أ٠٘خً رؤٌُ ؤظٓٔ اىٍح  حل٘زخد لمٓحقع حلٔٙخٓٗ حلظخٍ٘وٗ لىـظىعّه ْىٍِْه فٕ حلعىمٙش  -

حلٔٙخٓٙش ْو٘خٍكظّه فٗ حلظٜٓ٘ض ْحلٔمٓ  ح٠ٌظوخرٗ ْحطـخِخطّه حلٔٙخٓٙش ْحٌظىخ حطّه الٕ 

خى عمٕ ك  ًلك فٗ طقي٘ه حلٓحقع حلٔٙخٓٗ لىـظىعّه ْحلظعَ  عمٕ حٜكِحد حلقخثىش ْكٙفٙش ح٠عظى

 (Spiro. K, 2005وخ ٍ٘زفٗ ىعىُ أْ طفََٙٙ فٗ ٌِح حلٓحقع.)
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َْ٘٘ٙ وفّٓن حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ الٕ ؤظٓٔ اىٍح  حل٘زخد رخلٓحقع حلٔٙخٓٗ حلظخٍ٘وٗ لىـظىعّه  -

ٌظوخرٗ ْحطـخِخطّه حلٔٙخٓٙش ْىٍِْه فٗ حلعىمٙش حلٔٙخٓٙش ْو٘خٍكظّه فٗ حلظٜٓ٘ض ْحلٔمٓ  ح٠

 ,Benjamin. Bْحٌظىخ حطّه حللِرٙش ْحلظعَ  عمٕ وخ ٍ٘زفٗ ىعىُ أْ طفََٙٙ فٗ ٌِح حلٓحقع.)

2003) 

 َؿّٗٛ اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ : -3

ِٗ حلّٓ٘ش حلظٗ طَطز٢ رىفّٓن حلؼقخفش حلظٗ ٘ظىِٙ رّخ وـظىع وخ  ْطعظىي ر٘ك  وزخَٗ عمٕ حلمفش)  -

طظىِٙ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش  رٍقمّخ ليزٙعش حلمفش رٜفظّخ وً حلعٓحو  حلَثٙٔٙش فٗ  (   ا2011ًدمحم عىخٍس  

 (2016رٍخ  ػقخفش حٜفَحى فٗ حلىـظىع.)عزي حلعمٕ حلٓى  

ْحلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ِٗ ٌظخن وً حلقٙه ْحلظٍٜٓحص حلظٗ ٘ظىِٙ رّخ وـظىع وخ طزعًخ لوٜٓٛٙخطُ  -

ْ٘ظؤػَ رخلّٓ٘خص حلؼقخفٙش حٜهَٔ ْلّخ حلظخٍ٘وٙش ْحلل٠خٍ٘ش  ِْٗ كٙخي ٘ظيٍٓ رخٓظىَحٍ 

 (2015ؤظٓ٘خص ػ١ع ِٓ٘ش فَى٘ش  ِٓ٘ش ؿىخعٙش  ِٓ٘ش ١ٍْٙش.)عزي حلقخىٍ عزي    

 ٚذهذثظ ل٠ٌٛٙح لٌصما ١ح تا٨ٔرّاء ٌمضا٠ا لٌّعرّغ  ٟ لٌكنلٌح لٌؽا١ٌح وا٢ذٟ:

عمٕ حلمفش ْحلّٓ٘ش  حللفخظ -حٌظٔخد حلي١د لق٠خ٘خ حلىـظىع رخعظزخٍِه أع٠خ  وئًٓٔٙ لمىـظىع -

حل٠ٓ   -حلظٓؿُ الٕ حلعى  ح٠ؿظىخعٗ ْحلظيٓط –طٓكي حلي١د وع حلّي  حلعخن لمىـظىع  –حلعَرٙش 

حلي٘ىقَح١ٙش ْطكخفئ حلفَٙ  –ح٠لظِحن رخلٍظه ْحلىعخَ٘ٙ ح٠ؿظىخعٙش  –لق٠خ٘خ حلىـظىع ْوئٓٔخطُ 

 ْحلظعزَٙ عً حلَأٖ.

 عبدعًب ادلٕـٍمبد إٌظش٠خ:
 عًِ االدتُاعٞ:ْعس١ٜ ايت -1

طَكِ عمٕ أي حلظعمٙه عىمٙش طظؤػَ رعيس عٓحو  طَطز٢ رخلوزَحص حلظعمٙىٙش حلٔخرقش ْحللخلٙش ْطئكي  -

 ( 2001حلىعٍٕ. )أكىي حلِيزٕ ًحص  –حلٍظَ٘ش عمٕ ٍَْٟس حلظفخع  رًٙ حلفَى ْرٙجظُ حلىعٍٓ٘ش

 :    املعسؾ١ٝ ايٓعس١ٜ -ٕ

حلظعمه ْحلٍىٓ فٕ حلٍظَ٘خص حلّخوش " ألى Jean pia – getـُٙ "حلٍظَ٘ش حلىعَفٙش لزٙخْظعظزٍ  -

حلعٓحو  حلزٙجٙش  ْطّظه رؤي ىع   حلعٓحو  حلعقمٙش أْ حليحهمٙش ْظإكى عمٕ أِىٙش ظفخع  ح٠ـظىخعٕ 

 ,Donladحٜفَحى ٘ىكً أي ٘ظعمىٓح وً ه١  عيس عٍخَٛ كخلظفكَٙ ْحٞىٍح  ْحلظلمٙ  ْحلظفَٔٙ.)

K.,1995) 
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 دلٕٙغ١خ ٌٍذساعخ:عبثؼًب: االعرتار١غ١خ ا
 ْٛع ايدزاض١:  -1

طعظزَ ٌَِ حليٍحٓش وً حليٍحٓخص حلظـَ٘زٙش ْحلظٕ طٔظوين حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ ٠هظزخٍ حلع١قش رًٙ  -

حلىظفَٙ حلىٔظق  ِْٓ )حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش( ْحلىظفَٙ حلظخرع ِْٓ )طٍىٙش حلّٓ٘ش 

 حلؼقخفٙش  ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليخلزخص حلـخوعش(.

 َٓٗر ايدزاض١: -2

طعظىي ٌَِ حليٍحٓش عمٕ حلىٍّؾ حلظـَ٘زٗ  ْفٕ ٌَِ حللخلش طه حٓظويحن حلظـَرش حلقزمٙش حلزعي٘ش  -

رخٓظويحن ؿىخعش ْحكيس كٙغ ٘ظه طيزٙق حلقٙخّ حلقزمٗ ْحلزعيٖ لمظيه  حلىٍّٗ عمٕ عٍٙش حليٍحٓش 

 رّي  حلٓقٓ  عمٕ ؤظٓٔ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْْعٕ حليخلزخص حلٔٙخٓٗ.

 أدٚات ايدزاض١: -3

حعظىيص حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ليخلزخص حلـخوعش وً اعيحى حلزخكؼش  -

 ْحلٌٔ حٗظى  عمٕ ح٠رعخى حلظخلٙش :

 حلىعَفش حلٔٙخٓٙش ْحلىّخٍحص حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص حلـخوعش. لٌثؼك ل٤ٚي: -1

 ١خلزخص حلـخوعش.: حلمفش ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ لٌثؼك لٌصأٟ -2

( ْرخلظخلٕ طه حلظؤكٙي وً ػزخص حلىقٙخّ ْوئ 0.88طه كٔخد وعخو  حلؼزخص لمىقٙخّ كك  ْحلٌٖ رم )  

 ١ٛكٙظُ لميٍحٓش.

 زتاالت ايدزاض١:  -4

 ؿخوعش حل٘خٍقش ريْلش حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس. :أ  لٌّعاي لٌّىأٟ

 ب  لٌّعاي لٌثشهٜ: 

 وفَىس وً ١خلزخص ؿخوعش حل٘خٍقش ْقي طه حهظٙخًٍِ ْفقخً لم١َْ٘ حلظخلٙش:( 30طليىص عٍٙش حليٍحٓش وً )

 أي طكٓي وقٙيس رـخوعش حل٘خٍقش. -

 عخن.22:18أي ٘ظَحْف حلًٔ وً  -

 ح٠ٓظعيحى ْحلَيزش لمى٘خٍكش فٗ رٌَخوؾ حليٍحٓش. -

 حللٜٓ  عمٕ حق  حليٍؿخص فٗ وقٙخّ حلٓعٗ حلٔٙخٓٗ. -

ِخ رخ٠ٓظعيحى لمظفَٙ فٕ حلفكَ ْحلىٙٓ  ْح٠طـخِخص ْقيٍطّخ عمٕ طه حهظٙخٍ ٌَِ حلىَكمش حلعىَ٘ش لظىِٙ* 

 حلى٘خٍكش حلٔٙخٓٙش ْحطوخً حلقَحٍ فٕ حلىٔظقز .
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 ض  لٌّعاي لٌىِٕٟ: 

 2016: وخ٘ٓ  2016حٓظفَي اؿَح  حليٍحٓش حلفظَس وً فزَحَ٘ * 

 األضايٝب اإلسؿا١ٝ٥: -5

حلىظوًٜٜٙ فٕ ٌِح حلىـخ  كٙغ حٓظوين  لظلمٙ  حلزٙخٌخص رىٔخعيس أكي SPSSطه طيزٙق رٌَخوؾ * 

 حٜٓخلٙذ حلظخلٙش:

 حهظزخٍ ص. 0وعخو  ح٠ٍطزخ١ -ح٠ٌلَح  حلىعٙخٍٖ -حل٢ٓٓ حللٔخرٗ -حلٍٔزش حلىجٓ٘ش -حلظكَحٍحص

 ربًِٕب: ٔزبئظ اٌذساعخ: 

  1ظكٚي نلُ ل

 ٠ٛضػ ـدائص ِعرّغ لٌثؽس

 حلٍٔزش حلظكَحٍ حلزٙخي حلوٜخثٚ

 حلًٔ

 %27 8 ٍٓش 18ٍٓش :  17وً 

 %40 12 ٍٓش 20ٍٓش :  19وً 

 %33 10 ٍٓش 22ٍٓش :  21وً 

 %0 0 ٍٓش فؤكؼ22َ

 %100 30 حٞؿىخلٗ

 حللخلش ح٠ؿظىخعٙش

 %73 22 يَٙ وظِْؿش

 %23 7 وظِْؿش

 %4 1 ويمقش

 %0 0 أٍومش

 %100 30 حٞؿىخلٗ

 حلىٔظٓٔ حليٍحٓٗ

 %37 11 حلىٔظٓٔ حلَحرع

 %27 8 حلىٔظٓٔ حلؼخلغ

 %16 5 حلىٔظٓٔ حلؼخٌٗ

 %20 6 حلىٔظٓٔ حْٜ 

 %100 30 حٞؿىخلٗ
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 19٘ظ٠ق وً ه١  حلـيْ  حلٔخرق هٜخثٚ وـظىع حلزلغ حلظٗ طٟٓق أي أعمٕ وَكمش عىَ٘ش وً *** 

% ْأهَٙحً 33ٍٓش ْٛمض الٕ ٌٔزش  22ٍٓش :  21% ػه وً 40ٍٓش كٙغ ْٛمض حلٍٔزش الٕ  20ٍٓش : 

%  طه طليىص حللخلش ح٠ؿظىخعٙش فٗ أعمٕ ٌٔزش 27ٍٓش ْٛمض الٕ ٌٔزش 18ٍٓش : 17 حلىَكمش حلعىَ٘ش وً

%  ػه حلىيمقش 23%  ٘مّٙخ حلىظِْؿخص ْٛمض ٌٔزظّه الٕ 73لفَٙ حلىظِْؿخص ْْٛمض ٌٔزظّخ الٕ 

%  ٘مّٙخ 37%  أوخ حلىٔظٓٔ حلظعمٙىٗ فقي طليى حلىٔظٓٔ حلَحرع رؤعمٕ ٌٔزش ِْٕ 4ْٛمض ٌٔزظّخ الٕ 

%  ْأهَٙحً حلىٔظٓٔ حلؼخٌٗ ْْٛ  20% ػه حلىٔظٓٔ حْٜ  ْْٛ  الٕ ٌٔزش 27ٔ حلؼخلغ رٍٔزش حلىٔظٓ

 .%16الٕ ٌٔزش 

ْقي طه حهظٙخٍ ٌَِ حلفجش حلعىَ٘ش ٌّٜخ حٜكؼَ طؤػَحً ْحٓظعيحىحً لمظفَٙ ِْٕ حلفجش حلظٗ ٓظظلى  ؤجٓلٙش *** 

 رٍخ  حلىـظىع فٗ حلىٔظقز .

 (2ددٍٚ زقِ )

ايكٝاضني ايكبًٞ ٚايبعد٣ يًُذُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ع٢ً َكٝاع اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ  ٚايٛعٞ ايطٝاضٞ يف ٜٛقح ايؿسٚم بني 

 ايبعد األٍٚ )املعسؾ١ ٚاملٗازات ايطٝاض١ٝ يطايبات ادتاَع١(

 حلزعي حْٜ  )حلىعَفش ْحلىّخٍس حلٔٙخٓٙش ليخلزخص حلـخوعش(

 حلقٙخّ حلزعئ حلقٙخّ حلقزمٗ
وعخو  

 ح٠هظ١ 
 ص

ىٍؿش 

 ٘شحللَ
 ؤظٓٔ حلي٠لش

ّ1 18.06 ّ2 36.18 0.64 

 0.43 16.74 2ط 11.87 1ط 0.01ىح  عٍي  29 17.28

 30ي=

  طك٘ف حلزٙخٌخص عً ٛلش فَٝ حليٍحٓش حلفَعٗ حْٜ  حلٌٖ وئىحَ : ٍِخ  ع١قش حٍطزخ١ُٙ ىحلش

ٙخٓٙش لئ ١خلزخص اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلىعَفش ْحلىّخٍحص حلٔ

 حلـخوعش.

  ٕ٘ظ٠ق وً حلـيْ  حلٔخرق حٌوفخٝ ؤظٓٔ حلىعَفش ْحلىّخٍس حلٔٙخٓٙش لئ ١خلزخص حلـخوعش ف

( ٌِْح 11.87( ىٍؿش ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )18.06حلقٙخّ حلقزمٕ كٙغ رم  وظ٢ٓٓ ىٍؿخطًّ )

لٕ أي وظ٢ٓٓ ٘عكْ حٌوفخٝ ؤظٓٔ حلىعَفش حلٔٙخٓٙش  أوخ ىٍؿخص حلقٙخّ حلزعئ فّٕ طَ٘ٙ ا

 ( ىٍؿش.16.74( رخٌلَح  وعٙخٍٖ )36.18حليٍؿخص ْٛ  الٕ )



141 

 

  ْوً حٓظقَح  حلـيْ  ٘ظ٠ق ْؿٓى فَْي رًٙ حٓظـخرش حليخلزخص فٗ حلقٙخّ حلقزمٗ ْحلزعئ كٙغ

( 17.28وً قٙىش )ص( حلـيْلٙش  كٙغ ْٛمض قٙىش )ص( حلىلٔٓرش )  كخٌض قٙىش )ص( حلىلٔٓرش 

 (0.01( رىٔظٓٔ وعٍٓ٘ش )2.54ْلٙش )ِْٕ أكزَ وً قٙىش )ص( حلـي

  ْٗ٘ىكً أي طَؿع ًلك الٕ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ فٗ طلًٔٙ ْطٍىٙش حلـخٌذ حلىّخٍٔ ْحلىعَف

حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش )حلـىخعش حلظـَ٘زٙش(  وىخ ٘ٔخِه فٗ طٍىٙش حلٓعٕ حلٔٙخٓٗ لئ 

 حليخلزخص.

 (3ددٍٚ زقِ )

ٚايبعد٣ يًُذُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ع٢ً َكٝاع اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايٛعٞ ايطٝاضٞ يف ايبعد ٜٛقح ايؿسٚم بني ايكٝاضني ايكبًٞ 

 ايجاْٞ )ايًػ١ ٚاالْتُا٤ يككاٜا اجملتُع(

 حلزعي حلؼخٌٗ )حلمفش ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع(

 حلقٙخّ حلزعئ حلقٙخّ حلقزمٗ
وعخو  

 ح٠هظ١ 
 ص

ىٍؿش 

 حللَ٘ش
 ؤظٓٔ حلي٠لش

ّ1 17.9 ّ2 36.89 0.65 

 0.44 15.93 2ط 11.02 1ط 0.01ىح  عٍي  29 18.01

 30ي=

  ُٙطئكي حلزٙخٌخص حلٔخرقش عً ٛلش فَٝ حليٍحٓش حلفَعٗ حلؼخٌٗ حلٌٖ وئىحَ : ٘ٓؿي ع١قش حٍطزخ١

ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلمفش ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ 

 ١خلزخص حلـخوعش.

  ٘ظ٠ق وً حلـيْ  حلٔخرق حٌوفخٝ ؤظٓٔ حلمفش ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع لئ ١خلزخص حلـخوعش

(  ٌِْح 11.02( ىٍؿش ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )17.9فٗ حلقٙخّ حلقزمٗ كٙغ رم  وظ٢ٓٓ ىٍؿخطًّ )

٘عكْ حٌوفخٝ ؤظٓٔ حلمفش ْح٠ٌظىخ  لق٠خ٘خ حلىـظىع  أوخ ىٍؿخص حلقٙخّ حلزعئ فّٕ طَ٘ٙ الٕ 

 ىٍؿش. (15.93( رخٌلَح  وعٙخٍٖ )36.89ظ٢ٓٓ حليٍؿخص ْٛ  الٕ )أي و

  ْرٌلك ٌـي فَْي رًٙ حٓظـخرش حليخلزخص فٗ حلقٙخّ حلقزمٗ ْحلزعئ كٙغ كخٌض قٙىش )ص( حلىلٔٓرش

 (0.01( رىٔظٓٔ وعٍٓ٘ش )18.01< وً قٙىش )ص( حلـيْلٙش  كٙغ ْٛمض قٙىش )ص( حلىلٔٓرش )

  حلىٍّٗ فٗ طلًٔٙ حلمفش ْح٠ٌظىخ  لئ ١خلزخص حلـخوعش لق٠خ٘خ  ْقي َ٘ؿع ًلك الٕ رٌَخوؾ حلظيه

 حلىـظىع   وىخ ٘ٔخِه فٗ طيعٙه حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ليٖ حليخلزخص .
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 (4ددٍٚ زقِ )

 ٜٛقح ايؿسٚم بني ايكٝاضني ايكبًٞ ٚايبعد٣ يًُذُٛع١ ايتذسٜب١ٝ 

 ع٢ً َكٝاع اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايٛعٞ ايطٝاضٞ نهٌ

 ٙش ْحلٓعٕ حلٔٙخٓٗوقٙخّ حلّٓ٘ش حلؼقخف

 حلقٙخّ حلزعئ حلقٙخّ حلقزمٕ
وعخو  

 ح٠هظ١ 
 ص

ىٍؿش 

 حللَ٘ش
 ؤظٓٔ حلي٠لش

ّ1 60.6 ّ2 89.05 0.69 

 0.41 17.26 2ط 12.45 1ط 0.01ىح  عٍي  29 22.64

 30ي=

  ُٙ٘ظ٠ق وً حلـيْ  حلٔخرق ٛلش حلفَٝ حلَثٙٔٗ لميٍحٓش حلٌٖ وئىحَ : ْؿٓى ع١قش حٍطزخ١

ش اكٜخثٙخ رًٙ حلظيه  حلىٍّٗ لمويوش ح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ىحل

 ١خلزخص حلـخوعش.

  حلـيْ  حلٔخرق الٕ حٌوفخٝ ؤظٓٔ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش َْٙ٘٘

(  أوخ 12.45) ( ىٍؿش ْحٌلَح  وعٙخ60.6ٍٖفٕ حلقٙخّ حلقزمٗ كٙغ رم  وظ٢ٓٓ ىٍؿخطًّ )

( رخٌلَح  وعٙخٍٖ 89.05ىٍؿخص حلقٙخّ حلزعئ فّٗ طَ٘ٙ الٕ أي وظ٢ٓٓ حليٍؿخص ْٛ  الٕ )

 ( ىٍؿش.17.26)

       )ْ٘ظ٠ق ْؿٓى فَْي رًٙ حٓظـخرش حليخلزخص فٗ حلقٙخّ حلقزمٗ ْحلزعئ كٙغ كخٌض قٙىش )ص

( رىٔظٓٔ 22.64حلىلٔٓرش < وً قٙىش )ص( حلـيْلٙش  كٙغ ْٛمض قٙىش )ص( حلىلٔٓرش )

 (0.01وعٍٓ٘ش )

 ربعؼب: ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌذساعخ:
طٓٛمض حليٍحٓش الٕ حلظؤكٙي عمٕ ١ٛكٙش رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ فٗ حلويوش ح٠ؿظىخعٙش فٗ طٍىٙش  -

 حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ لئ ١خلزخص حلـخوعش.

ٌـخكّخ فٗ طعي٘  ارعخى  ْقي أػزظض ح٠ٓظَحطٙـٙخص حلظٗ حعظىي عمّٙخ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ -

حلىّخٍحص  -ح٠ٌظىخ  ( ْحلٓعٗ حلٔٙخٓٗ ِْٕ )حلىعَفش حلٔٙخٓٙش –ْعٍخَٛ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش ) حلمفش 
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 -حٞقٍخط -اعخىس حلزٍخ  حلىعَفٗ -حلٔٙخٓٙش( ْحعظىي حلزٌَخوؾ عمٕ آظَحطٙـٙش )حليحفعٙش ل١ٌـخُ

 طفَٙٙ حلٔمٓ (. -حلع١ؽ حلظعمٙىٗ

ـخف حٜىْحص حلىٍّٙش حلىٔظويوش فٕ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ليخلزخص حلـخوعش كىخ أػزظض حليٍحٓش ٌ -

 ٍْٗش حلعى  ْحلىٔخرقخص حلؼقخفٙش(. -حلٍيْحص -حلىلخَٟحص -ْوٍّخ )حلىٍخق٘خص حلـىخعٙش

كىخ أكيص حليٍحٓش عمٕ ١ٛكٙش حلظكٍٙكخص حلىٔظويوش فٗ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ِْٕ )طكٍٙك  -

 حلظعمٙه حلٌحطٗ(. -ظعمٙه ْحلظيٍ٘ذحل –حلى٘خٍكش  -حلىٔخٌيس

طٓٛمض حليٍحٓش الٕ ٌـخف حٜىْحٍ حلىٍّٙش حلظٗ حٓظٍي عمّٙخ رٌَخوؾ حلظيه  حلىٍّٗ ْوٍّخ )ىٍْ  -

 حلىَٗي(. -حلىٔخعي حلىىكً -حلوزَٙ -حلىؼقف حلٔٙخٓٗ
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 عـــــــــــاملساد

 أٚالً ادلشاعغ اٌؼشث١خ:

)ىٍحٓش وٙيحٌٙلش عملٕ ١مزلش  حلعٓلىش حلـي٘يس ـخوعٗ ْحلّٓ٘ش حلؼقخفٙش فٗ ظ حكىي عمٕ كٍعخي : حل٘زخد حل -1

ؿخوعش ىو٘لق(  وـملش ؿخوعلش ىو٘لق للٛىحد ْحلعملٓن حٌٞٔلخٌٙش   عليى هلخٙ  ىو٘لق عخٛلىش حلؼقخفلش  

 .2008ٍٓٓ٘خ   

 .2001حكىي دمحم حلِيزٗ : أْٓ عمه حلٍفْ حلـٍخثٗ, ىحٍ َُِحي لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع, عىخي ,  -2

ٓٝ: أُوش حلى٘لخٍكش حلٔٙخٓلٙش فلٗ حلي٘ىقَح١ٙلش ْكقلٓي حٌٞٔلخي فلٗ حلل١ًٓ حلعَرلٗ, وَكلِ ؿ١  وع -3

 .2007ىٍحٓخص حلٓكيس حلعَرٙش, حلىٔظقز  حلعَرٗ, رَْٙص , 

كًٔ كٍفٗ :حلؼقخفش حلعَرٙش رًٙ حلعٓلىش ْحلوٜٓٛٙش    رلغ ٟىً كظخد حلعٓلىلش ْحلّٓ٘لش  حلىلئطىَ   -4

 2009  وٍٍ٘ٓحص ؿخوعش ف١ى لٙفٙخ  حليزعش حْٜلٕ  حلعمىٗ حلَحرع لكمٙش حٚىحد ْحلفٍٓي

كىيٖ عزي   عزي حلعلخ : طٜلٍٓ وقظلَف لليٍْ حلويولش ح٠ؿظىخعٙلش فلٕ طكلًٓ٘ حللٓعٗ حلٔٙخٓلٗ للئ  -5

حل٘لزخد حلـللخوعٗ ولً وٍظللٍٓ حلىىخٍٓلش حلعخوللش, حلىلئطىَ حلعمىللٗ حلليْلٗ حلوللخوْ ْحلع٘لًَ٘ لمويوللش 

فللٕ ظلل  حليْلللش حلىيٌٙللش حللي٘ؼللش, كمٙللش حلويوللش ح٠ؿظىخعٙللش ,  ح٠ؿظىخعٙللش, ؤللظقز  حلويوللش ح٠ؿظىخعٙللش

 .2012ؿخوعش كمٓحي, 

ٓمٙه ٗعزخي ٓمٙىخي: حلظوي٢ٙ لظٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخٓلٗ للئ حل٘لزخد حلـلخوعٗ فلٗ ٟلٓ  حلظفٙلَ حلؼلٍٖٓ,  -6

 .2011, ؿخوعش كمٓحي  وَٜ, 31وـمش ىٍحٓخص فٗ حلويوش ح٠ؿظىخعٙش, حلعيى 

 .2001ح٠ؿظىخط حلٔٙخٓٗ, حليحٍ حلىَٜ٘ش لمكظخد, حلقخَِس,  ٗعزخي حليخَِ حٜٓٓى: عمه -7

١ٛف ٓخله ٌٍُٓقلش: حلى٘لخٍكش حلٔٙخٓلٙش ْحلعىمٙلش ح٠ٌظوخرٙلش, وـملش حلي٘ىقَح١ٙلش, وئٓٔلش حِٜلَحن,   -8
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 ِغزخٍض اٌذساعخ
ِيفض حليٍحٓش الٕ حلظعَ  عمٕ ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ ١خلزخص حلٜف     

رىيٍ٘ش وكش حلىكَوش. ْحلظعَ  حلفَْي فٗ ىٍؿخص حلوٙخ  حلعمىٗ ْىٍؿخص وّخٍحص حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ 

حلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ عٍٙش حليٍحٓش طزعخ لىظفَٙحص )ىه  حَٜٓس, ٌٓط حلظعمٙه(,حطزعض حليٍحٓش حلىٍّؾ 

ىٗ ( ١خلزش  ١ْزقض عمّٙه وقٙخّ حلوٙخ  حلعم60حلٓٛفٗ حلىٔلٗ لمى٘خٍكًٙ فٗ حليٍحٓش حلزخل  عيىِه )

لئ ط١وٌٙ حلىَكمش ح٠رظيحثٙش ْوقٙخّ حلظفكَٙ حٞريحعٗ لظٍٓحٌْ ) حٜٗكخ  د(  ْأظَّص ٌظخثؾ حليٍحٓش 

أي ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ أفَحى عٍٙش حليٍحٓش كخٌض ريٍؿش وَطفعش  ْأي وّخٍس حٜٛخلش ِٗ حٜكؼَ 

َحً كخٌض وّخٍس حلي١قش. ْعين ْؿٓى أِىٙش ْطٓفَحً وً رًٙ وّخٍحص حلظفكَٙ  ٘مّٙخ وّخٍس حلظفخٛٙ   ْأهٙ

فَْي ًحص ى٠لّش اكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص حٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ حلوٙخ  حلعمىٗ طزعخً 

لمىظفَٙحص )ىه  حَٜٓس, ٌٓط حلظعمٙه(.كىخ ك٘فض حلٍظخثؾ عين ْؿٓى فَْي ًحص ى٠ّلش اكٜخثٙش رًٙ 

ٕ وقٙخّ حلظفكَٙ حٞريحعٗ طزعخً لمىظفَٙحص )ىه  حَٜٓس  ٌٓط وظٓٓيخص حٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عم

حلظعمٙه  ْوً أرَُ حلظٓٛٙخص حلظؤكٙي عمٕ ح٠ٓظىَحٍ فٗ طيَٓ٘ حلىٍخِؾ حلظعمٙىٙش لظٓحكذ حلظيٍٓ حلعمىٗ 

ْحلظكٍٓلٓؿٗ لمي١د وىخ ٘ٔخعيِه عمٕ طٍىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ ليّ٘ه َْ٘ٓن أفكخٍِه حٞريحعٙش ْكٌلك ُ٘خىس 

ى حلىعًٍٙٙ وً حلىَٗيً٘ حلىًٍّٙٙ حلًٌ٘ ٘ٔخعيْي عمٕ حكظ٘خ  حلىزيعًٙ ْٜ٘ىىٓي رَحوؾ اٍٗخى٘ش أعيح

لظٍىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ ْحٞريحط  لئ ١خلزخص حلىَكمش ح٠رظيحثٙش  , ْفٗ ٟٓ  وخ طٓٛمض الُٙ حليٍحٓش طقظَف 

ٛش  ْطٜىٙه رَحوؾ اٍٗخى٘ش اؿَح  وِ٘ي وً حليٍحٓخص فٗ حلوٙخ  حلعمىٗ ْحٞريحط لئ ًْٔ حلفجخص حلوخ

 لظٍىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ ْحٞريحط لئ ١خلزخص ح٠رظيحثٙش.
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 خــــبس اٌؼبَ ٌٍذساعــــاإلؿ
 ١ ـــــــاملكدَ

  َٙحلوٙخ  حلعمىٗ ٍَْٟس لظٍىٙش حٞريحط لئ حليف  اًح أهٌ وخ ٘مِوُ وً حلَعخ٘ش ْح٠ِظىخن ْطٓف

ٌظَح لىخ طظىِٙ رُ وً هٙخ  ْحٓع ْكذ ح١١٠ط  حلىٍخم حلىٍخٓذ لُ هخُٛ فٗ وَكمش حليفٓلش, 

ْرخلَيه وً أِىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ ا٠ أٌٍخ ٌلَن حٜرٍخ  وً حلظعزَٙ عً هٙخلّه  ٌْٓى لّه أي ٘عٙ٘ٓح 

فٗ ْحقع ؿخوي ٠ ٘عيّٙه حلفَٛش لكٗ ٘لمقٓح فٗ أفخي حلىٔظقز  ْلً ٘ٔظيٙع أي ٜ٘مٓح لٌلك ا٠ اًح 

 .  "ِٙل " َْ٘٘ٙ ٍكزٓح ؿٍخف حلوٙخ 

  ْحلوٙخ  حلعمىٗ ِٓ وَعس طعكْ أكيع حٌٞـخُحص فٗ وـخ  حلعمه  ِْْ٘ى حلعمه رؤفكخٍ ٘ٔظؼىَِخ

ْ٘لٙمّخ ٠رظكخٍحص ْحكظ٘خفخص ؿي٘يس  كىخ أٌُ ٘لٌٍ حلزَ٘٘ش وً حلىٔظقز  ْوخ ٘لىمُ فٗ ١ٙخطُ. 

يقش حلعمىٙش حلعخلٙش ْ٘ظىِٙ أىد حلوٙخ  حلعمىٗ حلـخى رىٔظٓٔ عخ  فٗ حلكظخرش  ْرخللزكش حلىٍيقٙش ْحل

 (.2014) أرٓ قٍٓس, 

  (ً٘حلوٙخ  حلعمىٙزؤٌُ " ٌٓط وً حٜىد ٍ٘زع وً حلظفخع  حلٌٖ ٘ليع 16: 2000ْطعَ  عىخى حلي )

رًٙ وعظقيحص حلفَى ْأِيحفُ حلظٗ ٘ٔعٕ الٕ طلقٙقّخ, ِْٓ ٘عخلؾ ريَ٘قش هٙخلٙش ح٠كظ٘خفخص 

ٍ, أْ حلظٗ له طظَّ رعي فٗ ٍٛٓس و٘خك  ْح٠هظَحعخص ْحلظيٍٓحص حلظكٍٓلٓؿٙش حلقَ٘ذ حلظّٓ

 أٌخٌٙش ْوفخوَحص ىٍحوٙش ٘ىكً لمقخٍٖ  أي ٘عّٙ٘خ ْ٘ظيمع الّٙخ".

   ْرؤٌُ" أىد ؤظقزمٗ ِيفُ طّٙجش حلعق  حٌٞٔخٌٗ لظقز  حلىٔظقز  رىخ فُٙ وً ووخ ً ْ٘عَ  أ٠٘خ

 (.2: 2001ْعوخ " )حطلخى حلكظخد حلعَد, 

   حليمزش  ْروخٛش حلىِٓٓرٓي  ْ٘٘ـعّه عمٕ حلظفكَٙ فٗ حلىىكً  فخلوٙخ  حلعمىٗ ٘مّذ ْ٘ؼَٙ هٙخ

أْ حلىٔظلٙ   ْ٘ٔخعي عمٕ ؿٌد حِظىخن حليمزش لمىقٍَحص حليٍحٓٙش ْ٘ؼَٖ حلىٍخق٘خص حلعمىٙش  

ٍْ٘ىٗ قيٍحص حلظفكَٙ حلعمىٗ ح٠رظكخٍٖ  ْحلظٍزئ رىخ ٓٙكٓي عمُٙ حلىٔظقز   ْح٠ٓظعيحى 

 (.2003لىٓحؿّظُ)ولىٓى, 

 َ٘خص حلىفَٔس لموٙخ  حلعمىٗ ٌظَ٘ش حلكٓي حلىٓحُٖ أْ حلكٓي حلىظعيى ِْٓ وـىٓعش وً ْوً حلٍظ

حٜكٓحي ح٠فظَحٟٙش حل١وظٍخِٙش أْ يَٙ وليْىس رىخ فٗ ًلك حلعخله أْ حلكٓي حلٌٖ ٌعٖٙ فُٙ, ْحلٌٖ 

٠٘ه عٍخَٛ حلٓؿٓى ِْٗ وـى  حلىٔخكش ْحلٓقض ْحلىٓحى ْحليخقش حلظٗ طو٠ع ؿىٙعّخ لمقٓحًٌٙ 

ِٙ٘خثٙش ْلمؼٓحرض حلظٗ طٜفّه ْطٔىٕ ٌَِ حلعٓحله حلىظعيىس رخ٠كٓحي حلىٓحُ٘ش أْ حٜكٓحي حلزي٘مش حلف

(. أوخ حلٍظَ٘ش حلٍٔزٙش ٍٜ٘٘ظخً٘ فقي كفِص حٞريحط حلظوٙمٗ ْحلٌٖ ٘عٍٗ قيٍس حلفَى 2014)عزخّ, 

 لمٓٛٓ  الٕ ٌظَ٘ش أْ حفظَحٝ ؿي٘ي أْ حلٓٛٓ  الٕ قخٌٓي ؿي٘ي.
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 فّٓ" طفكَٙ فٗ ٌٔق وفظٓف ٘ظىِٙ حٌٞظخؽ فُٙ رظٍٓط حٞؿخرخص حلىٍظـش حٞريحعٗ فكَٙ أوخ رخلٍٔزش لمظ

( رؤٌُ" عىمٙش 2002(.ْطَٔ حلٍَْٔ )2001ْحلظٗ ٠ طليىِخ حلىعمٓوخص حلىعيخس " )حليٙيٗ  

ً لمى٘ك١ص  وع حىٍح  حلؼفَحص ْحلىعمٓوخص ْحلزلغ عً حلي٠ث   ٜ٘زق فّٙخ حل٘وٚ كٔخٓخ

ْ٘ىكً طلي٘ي  . فَْٝ ْحهظزخٍ ٛلظّخ  ػه حؿَح  حلظعي٘  عمٕ حلٍظخثؾ"لمىعَفش  ْْٟع حل

 ْحلظفخٛٙ   ْحٜٛخلش  ْحلىٌَْش  حلي١قش  ِٗ وّخٍص حلظفكَٙ ح٠رظكخٍٖ رؤٍرع وّخٍحص

 (:2006)ٓعخىس, 

 أْحٓظؼٍخثٙش, وٍؤؿ  أْيَٙ وؤلٓفش ؿي٘يس حلظفكَٙريَي وٍؤؿ  طٔظوين حلظٗ حلىّخٍس طمك : ١ــــ. ايطالق1

 وً ٌٓعّخ. ْفَ٘يس يَٙعخى٘ش ْحٓظـخرخص ْحٟلش  ْيَٙ ًكٙش أفكخٍ

 ووظمفش. ريَي فّىّخ أْ ٜٗٙخ  فع١ فّٙخ ٘ظه حلظٗ طمك حلىّخٍس١: ــــــ. املس2ْٚ

 وٍؤؿ  حٓظؼٍخثٙش أْ وؤلٓفش أْيَٙ ريَي ؿي٘يس حلظفكَٙ وٍؤؿ  طٔظوين حلظٗ حلىّخٍس ِٙظمك ١:ــــــ.األؾاي3

 وٍٍٓعّخ. يَٙعخى٘ش ْفَ٘يس ْحٓظـخرخص لش ْحٟ ْيَٙ ًكٙش أفكخٍ

 أْ حلعىمٙش حلفكَس طلىٙ  وٍؤؿ  طٔظوين حلظٗ ِْٗ حلىّخٍس. ايتؿاؾٌٝ ) االنُاٍ أٚ ايتٛضٝع أٚ االؾاق١(:  4

 ْؿىخ٠ً  فخثيس أكؼَ ْؿعمّخ ح٠ٓظـخرش حلعخى٘ش  أْ حلزٔٙيش  حلفكَس طفٜٙ  فٗ ْحلىزخلفش ُْهَفظّخ  حلعقمٙش 

 طٟٓٙق. حربّٓخرٓ وعٍخَ حلظعزَٙعً ١َ٘ق عً ْىقش 

لٌٍٍٛو١ح، ٚل٦ٍٔا١ٔح، ٚلٌعشطٍد, لل  :ِٚٓ أّ٘اطعيىص حلٍظَ٘خص حلىفَٔس لمظفكَٙ حٞريحعٗ, 

 .    ٚل٨نذثاط١ح, ٚلٌّؼه ١ح

 حلٔمٓكٙش أي حلظفكَٙ ِٓ ٓمٓ  وظعمه ٘و٠ع لقٓحًٌٙ ْوزخىة حلظعمه  كٙغ َ٘ٔ أٛلخد حلٍظَ٘ش

ٓكٍَ َ٘ٔ أي ٍِخلك طفخع  رًٙ عخومٗ حلٍٓحػش ْحلزٙجش فٗ كيْع حلظٗ طلكه أٖ ٓمٓ  عهَ  أوخ 

حٞريحط َْ٘ٔ أي حلظفكَٙ حٞريحعٗ ِٓ ًلك حلٍى٢ وً حلظفكَٙ حلٌٖ ٘مقٕ حلظعِِ٘ ح٠٘ـخرٗ أْ حٞػخرش 

وىخ ٘ئىٖ الٕ اوكخٌٙش حٓظىَحٍَ. ٌِْح ٘ي  َْ٘٘ٙ عمٕ أي ك  حٌٔخي ليُ٘ حلفَٛش رؤي ٘كٓي وزيعخً 

ظكخٍٖ أٖ ٘ٔظيٙع حكظٔخرُ ْطعمىُ, ٠ْ ٘قظَٜ عمٕ فَى ىْي حٚهَ)حلَٜح   ًْحص طفكَٙ حر

1999.) 

 ح٠طـخَ حٌٞٔخٌٗ ْوٍّه حرَحِخن وخٓمٓ ) َ٘ٔ أٛلخدMaslow ليّ٘ه حلقيٍس ً ( أي حٜفَحى ؿىٙعخ

عمٕ حٞريحط ْأي طلقٙق ٌَِ حلقيٍس ٘عظىي عمٕ حلىٍخم ح٠ؿظىخعٗ حلٌٖ ٘عٙ٘ٓي فُٙ )حلَٜح   

1999.) 

 ئكي ٌظَ٘ش حلـ٘يمض عمٕ أي حل٘وٚ حلىزيط ليُ٘ كٔخٓٙش ؿىخلٙش طىكٍُ وً حٌظقخ  ح٠هظٙخٍ ْط

 Goodحلٓكٙي حلىيَْف وً رًٙ عيس حهظٙخٍحص  ٌِْح ح٠هظٙخٍ حلٓكٙي ْ٘ٔىٕ حلـ٘يمض حلـٙي ) 

Gestalt   1988( )ٛخلق.) 
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 كٙذ ؿي٘يس وظيخرقش وع ْطَٔ حلٍظَ٘ش ح٠ٍطزخ١ٙش فٗ ح٠ريحط طٍظٙىخ لمعٍخَٛ حلىظَحريش فٗ طَح

حلىقظ٠ٙخص حلوخٛش  حْ طىؼ١ٙ لىٍفعش وخ  ْكمىخ طكٓي حلعٍخَٛ حلـي٘يس حليحهمش فٗ حلظَكٙذ حكؼَ 

(. ْ٘ىؼ  حٞريحط ْفقخ لٓؿّش ٌظَ حلٍظَ٘ش حلىعَفٙش 1989طزخعيح ٘كٓي حلل  حكؼَ حريحعخ)ٍْٗكخ  

حٜكؼَ كفخ س   كىخ ٘ئكي  ١َحثق حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص ْىوـّخ وً حؿ  حلزلغ عً حللمٓ 

أٛلخد ٌِح حلىٍلٕ عمٕ أِىٙش كَ٘ش حلظفكَٙ ْحلقيٍس عمٕ حلظلكه فٗ حلىعمٓوخص ْط٘كٙمّخ 

 ْحٞػَح  حلفكَٖ رخٞريحط.

 َوكم َْٔ٘Mackeller,2006)  أي حليمزش أٛزق ليّ٘ه ٍيزش فٗ طعمه حلقَح س ْحلكظخرش كٙغ أي )

طه طعمىُ روزَحطّه فٗ حللٙخس حلٙٓوٙش  ْرخلظخلٗ ٗعَ حلوٙخ  قي همق ليّ٘ه حلىقيٍس عمٕ ٍر٢ وخ 

 حليمزش رخلىظعش فٗ طعمه حليٍّ  ْكٌلك أىٔ أٓمٓد حلوٙخ  الٕ طلًٔٙ حلظلٜٙ  حليٍحٓٗ لميمزش. 

 2005ْفٗ ىٍحٓش حري٘خ٘خ ) Upadhyay,) ٗأظَّص أي حلوٙخ  ٓخعي حليمزش عمٕ ٍر٢ ْحلظ

س حلٙٓوٙش وىخ عُِ فّىّه لٌَّ حلىفخِٙه ْوقيٍطّه عمٕ حلىفخِٙه حلعمىٙش حلىـَىس روزَحطّه فٗ حللٙخ

طيزٙقّخ فٗ ْحقع حللٙخس. ْكٌلك ٓخعي حٓظويحن حلوٙخ  فٗ طعِِ٘ حلظعمٙه ْحلظلٜٙ  حليٍحٓٗ ىحه  

حلٜف حلٌٖ ٘ظعمه فُٙ ١مزش وً همفٙخص وظٍٓعش ْطٓٛمض حليٍحٓش أ٠٘خ الٕ أي حلًٌ٘ طعمىٓح 

يٍس أكزَ عمٕ طٌكَ حلىعمٓوخص وقخٌٍش رخليمزش حلًٌ٘ طعمىٓح رخٓظويحن أٓمٓد حلوٙخ  كخٌض ليّ٘ه ق

 حلقَح س رخليَي حلظقمٙي٘ش.

  ( ْؿٓى فَي ًٖ ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص ع١وخص  ْٕٗٓٓك٘فض ىٍحٓش حلعَؿش )

حلىـىٓعظًٙ: حلظـَ٘زٙش )حلظوٙمٙش(  حل٠خريش )حلظقمٙي٘ش( فٗ ح٠هظزخٍ حلظلٜٙمٗ لٜخلق حلىـىٓعش 

 حلظوٙمٙش(. حلظـَ٘زٙش )

  ٌٍْْٓفٗ ىٍحٓش لloran's, 2002) أظَّص حلٍظخثؾ رخلَيه وً أي حلىٓحى حلظٗ طعُِ حلوٙخ  له )

 طئػَ عمٕ حٞريحط حلمفظٗ  فبي حلوٙخ  كخي لُ ع١قش ا٘ـخرٙش فٗ ُ٘خىس حلي١قش حلفكَ٘ش. 

  ( عين ْؿٓى فَْي ًحص ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ وظٓٓي ٩٩ٖٔكىخ أظَّص ىٍحٓش ٌ٘ٓحي   ) خص

ىٍؿخص حليمزش فٗ حهظزخٍ حلوٙخ  حلعمىٗ طعِٔ الٕ وظفَٙ حلـٍْ ْأِىٙش ىٍْ حلىعمه فٗ طٍىٙش 

 حلوٙخ  حلعمىٗ لئ حليمزش.

  َْٙعمُٙ طٔعٕ حليٍحٓش حللخلٙش الٕ القخ  حل٠ٓ  عمٕ حلوٙخ  حلعمىٗ ْع١قظُ رىّخٍحص حلظفك

 وكش حلىكَوش.حٞريحعٗ لئ عٍٙش وً ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ 

 صب١ًٔب: ِشىٍخ اٌذساعخ
حلوٙخ  حلعمىٗ وً حلٍظخؿخص حلظعمٙىٙش حلظٗ َ٘حى طلقٙقّخ لئ ١خلزخص حلىَكمش ح٠رظيحثٙش  لىخ لٌَّ حلىعخلـش     

حلٌٍِٙش حلعمٙخ وً أػَ فٗ ُ٘خىس فّىّه لمعخله وً كٓلّه  ْ طلًٔٙ ٜىحثّه حلظعمٙىٙٓحلظفكَٖٙ. ْحٛزلض 

وً ٌِح حلٍى٢ حلظقمٙيٖ  أٖ طـخُْ كيْى حلعخله ْحلٌِخد حلٕ وخ حرعي وٍُ ٠ْ ٘وفٕ  حللخؿش وملش لموَْؽ
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عمٕ حلىظؤو  أي طؤهَ حوظٍخ قي ٘عٓى ر٘ك  كزَٙ الٕ اِىخ  حلقيٍحص حلوٙخلٙش ْحلظفكَٙ ح٠ريحعٗ ًْلك عمٕ 

ِظىخوخ كقٙقٙخ هخٛش ٛعٙي حلظَرٙش ْح٠عيحى أ٠ْ ْعمٕ ٛعٙي حلظيَٓ٘ ْح٠ٌظفخط ػخٌٙخ ٌْلً ٠ ٌكخى ٌمىْ ح

فٗ أهٜذ ٍٓٓحص حلعىَ حريحعخ فمِحوخ عمٕ أوظٍخ حي طعى  كظٕ طؼىَ ْطئطٗ أكمّخ فقي رخص ح٠ريحط وً أِه 

 (. 2004ح٠ِيح  حلظَرٓ٘ش حلظٗ طٔعٕ حلىـظىعخص  لظلقٙقّخ )حرٓ ٌئ, 

ش ْع١قظّخ رخلظفكَٙ ْعمُٙ حٌزؼقض فكََ حليٍحٓش حللخلٙش رّي  حلك٘ف عً ٌَِ حلىّخٍحص لئ عٍٙش حليٍحٓ

 ح٠ريحعٗ ْ رٍخ  عمٕ وخ طقين فبي و٘كمش حليٍحٓش طظىؼ  فٗ حلظٔخإ  حلَثْٙ حلظخلٗ:

وخ ع١قش حلوٙخ  حلعمىٗ رىّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ عٍٙش وً ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ  

 وكش حلىكَوش؟

 ٠ٚرفهع ِٕٗ ل٤ٌئٍح لٌفهػ١ح لٌرا١ٌح:     

 ٔٓحلوٙخ  حلعمىٗ لئ ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ وكش حلىكَوش؟ وخؤظ 

 وخؤظٓٔ وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ وكش حلىكَوش؟ 

  طٓؿي فَْي ًحص ى٠لش حكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص ىٍؿخص ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ عٍٙش  ِ

 ٌٓط حلظعمٙه (؟ –  ح٠َٓس حليٍحٓش طزعخ لىظفَٙحص )ىه

  طٓؿي فَْي ًحص ى٠لش حكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص ىٍؿخص وّخٍحص حلظفكَٙ ح٠ريحعٗ لئ عٍٙش  ِ

 ٌٓط حلظعمٙه (؟ -حليٍحٓش طزعخ لىظفَٙحص )ىه  ح٠َٓس 

 :أ١ُٖٝ ايدزاض١
لٜف حلٔخىّ القخ  وِ٘ي وً حل٠ٓ  عمٕ أِىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ ْع١قظُ رخلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ ١خلزخص ح

 ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ وكش حلىكَوش  ٌِْح ىلٙ  عمٕ ح٠ِظىخن رخليمزش ْحلٔعٗ لظٍىٙش وّخٍحص حلظفكَٙ ليًّ٘.

ْولخْلش ٠ٟخفش قٙىش ؿي٘يس لمىعَفش وً ؿّش ْىعه ٌظخثؾ حليٍحٓخص حلٔخرقش ْحلظٗ طٍخْلض ٌِح       

يٍحٓخص حلظقٍٙش ْحلظَرٓ٘ش لظٍخْ  وِ٘ي وً حلىٟٓٓط وً ؿّش أهَٔ  ْفظق حلىـخ  أوخن حلىّظىًٙ رىٙيحي حل

 حليٍحٓخص حلظٗ ٘ىكً أي طكٓي وكىمش ْىحعىش لميٍحٓش. 

 األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ

قي طلفِ ُْحٍس حلظعمٙه لظزٍٗ حلوي٢ ْطٍفٌٙ حلزَحوؾ حلظٗ وً ٗخٌّخ حرَحُ ٌَِ حلقيٍحص لئ حليمزش  قي طلفِ 

طوٜٜخص ؿي٘يس طٍىٗ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ حليمزش  ُْحٍس حلظعمٙه عمٕ فظلؤقٔخن ىٍحٓٙش رخلـخوعخص فٗ 

ْىعٓس حلىَرًٙ ْحلىٔجٓلًٙ عً حلظَرٙش حلٕ حٌ٘خ  وَحكِ لمعمٓن طملق رىيحٍّ حلظعمٙه حلعخن طكٓي رىؼخرش 

حلٍٓحىٖ حلعمىٙش لظ٘ـٙع حليخلزخص عمٕ ح٠ريحط ْح١١ي حلوٙخ  حلعمىٗ ٓٓح  كخي حلظقمٙيٖ أْ حللَ ًْلك 

خٌٙش فٗ ٌِح حلٜيى ًْلك وً ه١  حٌ٘خ  ِٙجُ ح٠ريحط حلعمىٗ ىحه  حلُٓحٍس وّىظّخ أٓٓس رخلظـَرش حلٙخر

 وظخرعش ْطٍفٌٙ حلزَحوؾ ْحلوي٢ حلىعيس لٌلك.
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 أٖداف ايدزاض١ 

 .حلظعَ  عمٕ ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ وكش حلىكَوش 

 عٗ لئ ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ رىيحٍّ وكش حلظعَ  عمىىٔظٓٔ وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريح

 حلىكَوش.

  حلك٘ف عٍخلفَْي رًٙ وظٓٓيخص ىٍؿخص ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ عٍٙش حليٍحٓش طزعخ لىظفَٙحص

 ٌٓط حلظعمٙه (. –)ىه  ح٠َٓس 

  حلك٘ف عٍخلفَْي رًٙ وظٓٓيخص ىٍؿخص وّخٍحص حلظفكَٙ ح٠ريحعٗ لئ عٍٙش حليٍحٓش طزعخ

 ٌٓط حلظعمٙه (. -)ىه  ح٠َٓس  لىظفَٙحص

 خبِغًب: ِظـٍؾبد اٌذساعخ 

 ٌٝ٘خ١ عقمٗ ٘ىكً لمفَى عً ١َ٘قُ طكًٓ٘ ٍٛٓس ًٍِٙش فَ٘يس ٜٗٙخ  ؿي٘يس فٗ  ٞ:ــاٍ ايعًُـــارت "

وـخ  حلعمٓن حليزٙعٙش ًْلك رخ٠ٓظٍخى الٕ هزَطُ حلعمىٙش حلٔخرقش ْوخ طٍظـُ ح٠وكخٌخص حلعمىٙش حللخَٟس 

 (.2003زئ٘ش لىٔظقز  حلعمه"  )حل٘خفعٗ, ْحلَإ٘ش حلظٍ

 ( لموٙخ  حلعمىٗ رؤٌُ" ٌ٘خ١ عمىٗ ٘قٓن رُ 1993طظزٍٕ حلزخكؼش طعَ٘ف ٌ٘ٓحي ) ٞ:ـايتعسٜـ االدسا٥

حلظ١وٌٙ, ٘ظٍْٜٓي وً ه١لُ وخ ٘ىكً حي طٜزق عمُٙ ح٠ىْحص ْحٜؿِّس ْحلٓٓخث  حلىٔظويوش فٗ كٙخس 

٘يس لٌَّ ح٠ىْحص ْح٠ؿِّس أْ اٟخفش طعي١٘ص ؿي٘يس عمٕ ح٠ٌٔخي ؤظقز١, ٓٓح  رخرظكخٍ ٍٛٓ ؿي

ح٠ٌىخ١ حلقخثىش ْ٘قخّ رخليٍؿش حلظٗ ٘لٜ  عمّٙخ حلظمىٌٙ عمٕ وقٙخّ حلوٙخ  حلعمىٗ لٙعقٓد ٌ٘ٓحي 

 (" حلىٔظوين فٗ حليٍحٓش حللخلٙش.1993)

 ذ حلٍقٚ ْحلظفَٙحص : عىمٙخص طٔخعي حلىظعمه عمٕ حي ٘كٓي حكؼَ كٔخ لمى٘ك١ص ْؿٓحٌٞـايتؿهري االبداع

فٗ وـخ  حلىعَفش ْحلىعمٓوخص ْحهظ١  ح٠ٌٔـخن ْطلي٘ي وٓح١ً حلٜعٓرش ْحلزلغ عً كمٓ  ْحلظٍزئ 

ْٛٙخيش فَٟٙخص ْحهظزخٍِخ ْحعخىس ٛٙخيظّخ حْ طعي٘مّخ وً حؿ  حلظٓٛ  حلٕ ٌظخثؾ ؿي٘يس ٘ٔظيٙع 

 (.2002حلىظعمه ٌقمّخ لٝهًَ٘ ) حلعِس ,

 ٞ( رؤٌُ" حىٍح  حلؼفَحص فٗ حلىعمٓوخص ْطلي٘ي 1966زخكؼش طعَ٘ف طٌٍْٓ )طظزٕ حل :ايتعسٜـ االدسا٥

حلعٍخَٛ حلىفقٓىس حلظٗ طٓىٖ الٕ عين حطٔخقّخ ػه ط٘كٙ  لٝفكخٍ ْحلفَٟٙخص حلىٍخٓزش ْ٘قخّ رخليٍؿش 

حلكمٙش حلظٗ ٘لٜ  عمّٙخ أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ وّخٍحص حلظفكَٙ ح٠ريحعٗ ) حلي١قش, حٜٛخلش, 

 ( حلىٔظوين فٗ حليٍحٓش حللخلٙش.1966ىٌَْش( لظٌٍْٓ )حل
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 ِٕٙظ اٌذساعخ ٚئعشاءارٙب
 ١:ــــر ايدزاضـــَٓٗ

 طعظىي حليٍحٓش حللخلٙش عمٕ حٓظويحن حلىٍّؾ حلٓٛفٗ حلظلمٙمٗ, ر٘قٙش أ٠ٍطزخ١ٗ ْحلىقخٍي.

 ١:ـــع ايدزاضـــزتتُ

ثٗ رىيحٍّ وكش حلىكَوش فٗ حلعخن حليٍحٓٗ ٘ظكٓي وـظىع حليٍحٓش وً ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيح    

( ويٍٓش 255( ١خلزش ٘ظُٓعً عمٕ )12594ِـ(ـ ْحلزخل  عيىًِ )1436 -1435ن( ) 2015 -2014)

 ( ويٍٓش حرظيحثٙش أِمٙش.51حرظيحثٙش ككٓوٙش, ْ )

 ١: ــــ١ ايدزاضــــعٝٓ

( طمىٌٙس( وً وـظىع 60خل  عيىًِ )طه حهظٙخٍ عٍٙش حليٍحٓش ريَ٘قش )حلعٍٙش حلع٘ٓحثٙش حلزٔٙيش ْحلز      

( ١خلزش(, ْويٍٓش 40, ْرم  عيى حليخلزخص )39, ْد27حليٍحٓش  ْطكٌٓض وً ويٍٓظًٙ ككٓوٙظًٙ ) د 

ً ليه  20ْحكيس أِمٙش ) حٌٜيلْ ْرم  عيى حليخلزخص ) ً ٜفَحى عٍٙش حليٍحٓش ْفقخ ( ١خلزش(, ْفٙىخ ٘مٗ ْٛفخ

 (.1لظخلٗ ٍقه )حَٜٓس, ٌْٓط حلظعمٙه.كىخ فٗ حلـيْ  ح

 (: خؿا٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚؾكا يًُتػريات ايدميػساؾ١ٝ ستٌ ايدزاض١ .1ددٍٚ )

 حلىظفَٙ حلفجش حلعيى حلٍٔزش %
 ( ع٠ 5أقمىً ) 5 8.3%

 ( ألف12( الٕ )5وً ) 43 %71.7 ىه١َٜٓس

 ( ألف12أكؼَوً ) 12 20.0%

 حلىـىٓط 60 100%

 ككٓوٗ 40 66.7%
 ٌٓعخلظعمٙه

 أِمٗ 20 33.3%

 

 

 

 

 

 

 حلىـىٓط 60 100%

 (: 1٘ظ٠ق وً حلـيْ  ) 

 ( ًألف(   رم  عيىًِ 12( الٕ )5أي يخلزٙش أفَحى عٍٙش حليٍحٓش وً ًْٖ حليه  حلىظ٢ٓٓ ) و )

%(  ْأهَٙحً 20.0( ألف( ْرٍٔزش )12%(. طمّٙخ حلفجش ) أكؼَ وً )71.7( ١خلزش ْرٍٔزش )43)

 %(.8.3زش )( ع٠ ( ْر5ٍٔؿخ ص حلفجش )أق  وً )

 ( ًِ١خلزش ْرٍٔزش 40أي يخلزٙش أفَحى عٍٙش حليٍحٓش وً حلىيحٍّ حللكٓوٙشكٙغ رم  عيى )

(66.7.)% 
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 ٌٍزؾمك ِٓ أ٘ذاف اٌذساعخ اعزخذَ ادلم١بعني اٌزب١ٌني: : أدٚاد اٌذساعخ

 (2003أٚاًل: اختباز قٝاع ارتٝاٍ ايعًُٞ يد٣ تالَٝر املسس١ً االبتدا١ٝ٥ )ْػٛإ, 

   ١ٌٍٚح أٚ ظٙاو ِٛضٛػح قلـً ظكٚي30  ٠ٚرىْٛ ل٨ـرثان ِٓ ل٠1993ؼمٛب ٔشٛلْ ل ئػكلق /*** 

٘ظكٓي وً همٙظًٙ حلومٙش حْٜلٕ طىؼ  حلٜفخص حللخلٙش لمٓٓٙمش, ْحلومٙش حلؼخٌٙش طىؼ  حلىيمٓد وً حلظمىٌٙ ِْٓ 

حٟلش ْوفّٓوش  طوٙ  وخ ٘ىكً أي طكٓي عمُٙ ٌفْ حٜٗٙخ  فٗ حلىٔظقز , ْطه ٛٙخيش حلظعمٙىخص رٍٜٓس ْ

 لعٍٙش حليٍحٓش. ْ٘ظىظع حلىقٙخّ رىئَٗحص ٛيي ْػزخص عخلٙش.

طه طـَ٘زُ عمٕ عٍٙش ْلمظلقق وً ٛيي ْػزخص حلىقٙخّ فٗ حليٍحٓش حللخلٙش, ْوئ وٍخٓزظُ لعٍٙش *** 

( ١خلزخص, كٙغ طه حلظلقق وً ٛيي حلىقٙخّ رخٓظويحن ١َ٘قش ٛيي ح٠طٔخي 10حٓظي١عٙش وكٌٓش وً )

– 0.35أي وعخو  ح٠ٍطزخ١ رًٙ ك  فقَس ْحليٍؿش حلكمٙش لمىقٙخّ طَحْكض رًٙ ) ْأظَّص حلٍظخثؾ  حليحهمٗ

(, وىخ ٘عٍٗ ْؿٓى ىٍؿش عخلٙش وً ح٠طٔخي حليحهمٗ 0.01ى٠لش اكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ حلي٠لش ) ًحص( 0.65ْ

هؤلفخ  كٌَْزخ ظيزٙق وعخىلشْطه طقيَ٘ وعخو  ػزخطخ٠طٔخقخليحهمٗ ر رىخ ٘عكْ ىٍؿش عخلٙش وً حلٜيي لمىقٙخّ.

(, ِْٗ قٙىُ طي  طىظع حلىقٙخّ ريٍؿش وً حلؼزخص  0.712لمىقٙخّ كك  لمعٍٙش ح٠ٓظي١عٙش. رمفض قٙىظُ )

 وَطفعش ْوقزٓلش .

  ثاًْٝا: َكٝاع ايتؿهري اإلبداعٞ:

ّ وً ْ٘ظكٓي حلىقٙخ ٘ـ ،1428  ل ل٤شىاي ب  ذم١ٕٓ / ػثك هللا لٌٕا غ ل1966ئػكلق / ذٛنًٔ ل*** 

ػ١ػش أٌ٘يش ٘ظيمذ اؿَح  ك  وٍّخ عَ٘ ىقخثق رلٙغ ٘ٔظفَي اؿَح  ح٠هظزخٍ وع قَح س حلظعمٙىخص ؿمٔش ٠ 

ىقٙقش, ْقي طه طٜىٙه ح٠هظزخٍ لملٜٓ  عمٕ أكزَ قيٍ وىكً وً ح٠ٓظـخرخص ْحٜفكخٍ فٗ أق   45طِ٘ي عً 

 ْقض وىكً. ْ٘ظىظع حلىقٙخّ رىئَٗحص ٛيي ْػزخص عخلٙش.

( ١خلزخص وً هخٍؽ عٍٙش 10ق وً ٛيي حلىقٙخّ طه طـَرُ عمٕ عٍٙش حٓظي١عٙش وكٌٓش وً )لمظلقْ ***

حليٍحٓش, ْكٔخد وعخو  حٍطزخ١ رَٙٓٓي رًٙ حلزعي ْحليٍؿش حلكمٙش لمىقٙخّ  أٗخٍص حلٍظخثؾ أي قٙه وعخو١ص 

لش اكٜخثٙش عٍي ( ًْحص ى0.79٠( ْ ) 0.54طَحْكض وخ رًٙ )  لمىقٙخّرخليٍؿش حلكمٙش  لٝرعخىح٠ٍطزخ١ 

(, وىخ ٘عٍٗ ْؿٓى ىٍؿش عخلٙش وً ح٠طٔخي حليحهمٗ رىخ ٘عكْ ىٍؿش عخلٙش وً 0.01ؤظٓٔ حلي٠لش )

ْطه طقيَ٘ وعخو  ػزخطخ٠طٔخقخليحهمٗ رظيزٙق وعخىلشكٌَْزخهؤلفخ لمىقٙخّ كك  لمعٍٙش  حلٜيي لمىقٙخّ.

 يٍحٓش.(, ِْٗ قٙىش وقزٓلش ٜيَحٝ طيزٙق حل0,582ح٠ٓظي١عٙش رمفض )

ْلملكه عمٕ حلىظٓٓيخص حللٔخرٙشطه كٔخد ىٍؿش حلىٓحفقش وً كٙغ قٓطّخ أْ ٟعفّخ ْطلي٘ي ح٠طـخَ *** 

الٕ  0.66( ريٍؿش وٍوف٠ش  )وً 0.65الٕ  0لمىقٙخّ حلؼ١ػٗ طه كٔخد حلقٙه )حُْٜحي( كىخ ٘مٗ: )وً 

 ( ريٍؿش وَطفعش.2الٕ  1.33( ريٍؿش وظٓٓيش  )وً 1.32
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 ٚرفغري٘ب ِٕٚبلشزٙبٔزبئظ اٌذساعخ 
َا َطت٣ٛ ارتٝاٍ ايعًُٞ يد٣ طايبات ايؿـ ايطادع االبتدا٥ٞ مبدازع َه١  )ايتطاؤٍ األٍٚ: ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً

 ( املهس١َ؟

  لٟؿخرش عً ٌِح حلٔئح  طه حٓظويحن حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش, ٠ٓظـخرخص أفَحى

لوٙخ  حلعمىٗ. أظَّص حلٍظخثؾ أي حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ عٍٙش حليٍحٓش لك  فقَس وً فقَحص وقٙخّ ح

( ْريٍؿش )وَطفعش(. 1.44حلكمٗ ٠ٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ حلوٙخ  حلعمىٗ رم  )

(.ْأي يخلزٙش 1.78 -1.1ْأي حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ ٠ٓظـخرخص حلى٘خٍكًٙ رخليٍحٓش طَحْف رًٙ )

(  كخي 1,78( ْ) 1.33وظٓٓيّخ حللٔخرٗ رًٙ ) فقَحص حلىقٙخّ ؿخ ص ريٍؿش ) عخلٙش( ْطَحْف

( ْحلظٗ طٍٚ عمٕ" حللخٓذ حٚلٗ " كٙغ كخُص عمٕ وظ٢ٓٓ كٔخرٗ رم  21أع١ِخ لمفقَس ٍقه )

(. ٌَِْ حلٍظٙـش طَ٘ٙ الٕ أي لئ حلىفلًٓٛٙ ىٍؿش عخلٙش 0,42( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ رم  )1,78)

 وً حلوٙخ  حلعمىٗ.

 (  1993(  عزي حللىٙي )1990خثؾ ىٍحٓش ك  وً كٍٍٓس ْٓخله)ْ طظفق ٌظخثؾ ٌَِ حليٍحٓش وع ٌظ

( حلًٌ٘ أكيْح أي حلوٙخ  حلعمىٗ ٘ظَّ رقٓس فٗ طمك حلىَكمش 2001(  عٓٝ   )1996حلعىَ )

( أي حلوٙخ  حلعمىٗ ٘عظزَ حكي أٗكخ  حلظفكَٙ حٜٓخٓٙش 1996حلعىَ٘ش. ٌِْح وخ أكيَ عزي حللىٙي) 

قع ىحه  ٌٔقُ حلظٍٜٖٓ  كىخ حٌُ ٘ظٙق لُ حلفَٛش لوفٞ حلظٓطَحص حلظٗ طىكً حليف  وً طىؼ  حلٓح

ْحلظعزَٙ عً حٜفكخٍ ْحلى٘خعَ ْح٠ٌفعخ٠ص ْأهَٙح فخٌُ ٘ئىٔ ٞكيحع طكخو  فٗ حل٘وٜٙش كٙغ 

٘عُي ْٓٙمش لظلقٙق حلٌحص ْحلٓٛٓ  لٍَٜٓ ح٘ـخرٙش عً ٌفُٔ  فخلوٙخ  حلعمىٗ ٘مّذ ْ٘ؼَٙ هٙخ  

٘٘ـعّه عمٕ حلظفكَٙ فٗ حلىىكً   ْلْٙ وّىخ أي ٘كٓي حلظفكَٙ فٗ حليمزش ْروخٛش حلىِٓٓرًٙ ْ

حلىىكً أْ حلىٔظلٙ    فخلٔفَ الٕ حلف٠خ  كخي فٗ حلزيح٘ش وىكٍخ فق٢ فٗ حلوٙخ  حلعمىٗ ػه أٛزق 

 كقٙقش ْحقعش رعي ًلك.

 ( وً أي حلوٙخ  ؤظىَ وع حٌٞٔخي ١ٓح  ٍٓٓحص 2001عٓٝ ) ٌِْح ٘ظفق وع وخ أكيطُ  أ٠٘خ

لكٍُ ٢ٍ٘٘ فٗ وَحك  عىَ٘ش عً يَِٙخ كىخ ِٓ حللخ  فٗ وَكمظٗ حليفٓلش ْحلىَحِقش  عىََ ْ

فخلكٙفٙش حلظٗ ٘كٓي عمّٙخ ٌِح حلوٙخ  قي طكٓي وفخَ٘س وً وَكمش ٚهَٖ  فقي ٘كٓي ٌخٟـخ ْوزيعخ 

ْأكٙخٌخ أهَٖ ْحِىخ ِْيحوخ ْطظفق حلزخكؼش حللخلٙش وع وخ طٓٛمض الُٙ حليٍحٓخص حلعَرٙش حللي٘ؼش 

ٓ  حلوٙخ  حلعمىٗ لئ ح١ٜفخ  ْأِىٙش أي ٘ظ٠ىً حلىلظٖٓ حليٍحٓٗ حلىقين لمي١د فٗ حلىَكمش ك

 ح٠رظيحثٙش طىٍَ٘خص هخٛش رخلوٙخ  حلعمىٗ ْحلظفكَٙ حلىٔظقزمٗ.

   ْطَٔ حلزخكؼش أي ٓزذ كٜٓ  عٍٙش حليٍحٓش حللخلٙش عمٕ ىٍؿخص وَطفعش عمٕ وقٙخّ حلوٙخ

لٌٖ ٘قٓن رُ حلعخومٓي عمٕ ٛٙخيش حلىٍخِؾ حلظعمٙىٙش رخلىىمكش حلعمىٗ َ٘ؿع حلٕ  حليٍْ حلفعخ  ح

حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش وً اىهخ  حلىفخِٙه حلوخٛش رخلوٙخ  ْحٞريحط ْكذ ح٠ٓظي١ط فٗ حلعي٘ي وً 
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حلىىخٍٓخص حلظعمٙىٙش ْحلظَرٓ٘ش فٗ عىمٙخص حلظيٍْ٘ فٗ حلعمٓن ْحٚىحد ْحلفٍٓي ْحلمفخص 

 ْحلَ٘خٟٙخص ْيَِٙخ وً حلىـخ٠ص.

 حلىوظمفش  لٌلك طلظخؽ ١خلزخص حلىَكمش ح٠رظيحثٙش لظيٍ٘زخص وٓؿّش ر٘ك  ؤظىَ ٠ٓظؼخٍس حلـٓحٌذ

حلوخٛش رخلوٙخ  ْحٞريحط   ْلً ٘كٓي ًلك وىكٍخ ا٠ وً ه١  ا٘ـخى رٙجش وٍِلٗ ْويٍٓٙش طظٔه 

فخ  كٗ رخلي   ْحطٔخي حلىعخَ٘ٙ  ْطعى  عمٕ طٓفَٙ حلظَْ  حلىٍِلٙش ْحلىيٍٓٙش حلىٍخٓزش ل١ٝ

 ٘عزَْح عً قيٍحطّه حلوٙخلٙش ْحٞريحعٙش ْح٠ٓظك٘خفٙش حلىوظمفش ريَي طظٔه رخ٠٘ـخرٙش ْحلظفخعمٙش.

َا َطت٣ٛ َٗازات ايتؿهري اإلبداعٞ يد٣ طايبات ايؿـ ايطادع  )ايتطاؤٍ ايجاْٞ: ٚ ايرٟ ٜٓـ ع٢ً أْ٘:

 .(االبتدا٥ٞ مبدازع َه١ املهس١َ؟

 حن حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش  لك  وّخٍس وً لٟؿخرش عً ٌِح حلظٔخإ  طه حٓظوي

وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ )حلي١قش  حلىٌَْش  حٜٛخلش  حلظفخٛٙ ( ْحليٍؿش حلكمٙش  ْلمىقخٌٍش رًٙ 

 حلىّخٍحص طه طلٓ٘  حليٍؿخص حلوخن الٕ ىٍؿخص وعٙخٍ٘ش لّٔٓلش وٍخق٘ظّخ  

  َحِٜىٙش ْطٓفَحً وً رًٙ وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ أظَّص حلٍظخثؾ أي وّخٍس حٜٛخلش حٜكؼ

(  ػه 0.80(  ٘مّٙخ وّخٍس حلظفخٛٙ  ْرمفض قٙىظّخ )0.81ليخلزخص  حلٜف حلٔخىّ ْرمفض قٙىظّخ )

(. ١ٌْكظ أي 0.166(  ْأهَٙحً ؿخ ص وّخٍس حلي١قش رقٙىش رمفض )0.17حلىٌَْش ْرمفض قٙىظّخ )

ثؾ حليٍحٓخص حلٔخرقش وً كٙغ ْؿٓى ع١قش ْحٍطزخ١ ٌِح حلظٔخإ  حطفق ر٘ك  كمٗ وع رعٞ ٌظخ

قٓٔ رًٙ حلوٙخ  حلعمىٗ ْحلقيٍحص حٞريحعٙش ر٘ك  عخن فٗ كًٙ حطفق ر٘ك  ؿِثٗ فٗ ْؿٓى ع١قش 

قٓ٘ش رًٙ حلوٙخ  حلعمىٗ ْرعٞ حلقيٍحص حٞريحعٙش كخٜٛخلش .ْطظفق ٌظٙـش ٌَِ حليٍحٓش وع ٌظخثؾ 

(  2001(  ْعٓٝ   ) 1996(  ْعزي حللىٙي )1996(  ْحلعىَ  )1993ىٍحٓش ك  وٍٍ٘ٓحي )

طمك حليٍحٓخص حلظٗ أكيص ٌظخثـّخ عمٕ أي ١١د حلىَكمش ح٠رظيحثٙش رخلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ أكؼَ 

أٛخلش وً حقَأٌّه حٜق  عىَح ْكٌلك حلظيٍ٘ذ حلىٓؿُ ٌلٓ  حٓظؼخٍس حلوٙخ  حلعمىٗ ٘عى  عمٕ 

 خلش ْحلي١قش ْحلىٌَْش ْيَِٙخ وً حلقيٍحص .طلًٔٙ ؤظٓٔ حلقيٍحص حٞريحعٙش  كخٜٛ

    ٝٓ(  الٕ 2001ْطَؿع حلزخكؼش حللخلٙش ٓزذ طفٓي حليخلزخص فٗ رعي حٜٛخلش الٕ وخ ًكَطُ)ع

أي حلوٙخ  ِٓ أٓخّ حٜفكخٍ حلٍخىٍس  حٜٛٙمش ِْٓ َٓ حلظٍٓط حلّخث  ْحل١ وليْى فٙىخ ٘زيعُ 

ْطعزَٙحص ؿي٘يس  ٠ي ٌَِ حلظعزَٙحص طلظخؽ لموٙخ   حلكزخٍ أْ وخ ٘ظٓٛ  الُٙ حلٜفخٍ وً أفكخٍ

حلٌٖ ٘ىكً حليف  وً طٍٜٓ حٞٗكخ  ْحلعٍخَٛ ْٛٙخيظّخ فٗ طَحريخص ؿي٘يس ْىوـّخ ْطٓلٙفّخ 

 وعخ ٠ْٓٛ لٍٜٓس رَٜ٘ش هخٛش رخلفكَس حلظٗ ٘عزَ عٍّخ حليف .

 ( أي حلوٙخ  حلعمىٗ ١ٜفخ2010ْطظفق طمك حلٍظٙـش أ٠٘خ وع وخ أكيَ ٍحٗي ) ح٠رظيحثٙش ِٓ حلٍى٢  

حٜكؼَ قَرخ لٟريحط ٌُٜ ٘كٓي هٙخ  وٓؿّخ ٌلٓ ِي  ْوٍيمقخ وً ه١  ًهَٙس وً ٍٛٓ 

ْوكٌٓخص حلٌحكَس ْحٞىٍح  ْحٜفكخٍ حلظٗ طٓؿُّ ٌلٓ يخ٘ظُ حلىقٜٓىس ْحلظٗ قي طكٓي ِٗ ك  
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لٌٖ ِٓ اٌظخؽ ؿي٘ي و٘كمش وعٍٙش أْ اٌظخؽ فكَس اريحعٙش ؿي٘يس  حٌُ رٌلك ٘قظَد وً ٍْف حٞريحط ح

ْوفٙي. ْأظَّص حلٍظخثؾ أي وّخٍس حٜٛخلش ؿخ ص فٗ وقيوش وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ ْحلظٗ طَ٘ٙ 

الٕ حلظفكَٙ ريَي ؿي٘يس أْ يَٙ وؤلٓفش ْحٓظؼٍخثٙش وً أؿ  أفكخٍ ًكٙش ْيَٙ ْحٟلش, ْحٓظـخرخص 

  حللٜٓ  عمٕ أفكخٍ يَٙ عخى٘ش ْفَ٘يس وً ٌٓعّخ ْحلظٗ طـع  حٜفكخٍ طٍٔخد رلَ٘ش وً أؿ

كؼَٙس ْفٗ أَٓط ْقض وىكً رٔزذ ١زٙعش حليٍحٓش ْحلىٍخِؾ حليٍحٓٙش حللي٘ؼش ْحلىظيٍٓس فٗ 

حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش وىخ ٘ـع  حليخلزخص أكؼَ ػَح ح فكَ٘خ ْ٘ٔظويوٓي ك  ْٓخث  حلظكٍٓلٓؿٙخ 

ٌىٓ حلقيٍحص حٞريحعٙش ليّ٘ه حللي٘ؼش ر٘ك  ٌخفع وىخ ٍ٘عكْ عمٕ ١َ٘قش طفكَِٙه ْأىحثّه .ْرخلظخلٗ 

 ر٘ك  كزَٙ ٠ْ ٓٙىخ حٜٛخلش.

  ْٕأهَٙح طئكي حلزخكؼش عمٕ ْؿٓى ؿٓحٌذ و٘ظَكش كؼَٙس رًٙ حٞريحط ْحلوٙخ  حلعمىٗ فزخٟٞخفش ال

رلغ حٌٞٔخي وً ه١لّىخ عً حلـي٘ي َِْْرُ وً حلىؤلٓ  ْحلىظكٍَ فؤٌّىخ ٘٘ظى١ي أ٠٘خ عمٕ 

ٓوخص ْاٟفخ  حلىعخٌٗ كىخ اٌّىخ ٘٘ظى١ي عمٕ ٌٓط وً عين ٓمٓكٙخص طظ٠ىً حٓظو١ٙ حلىعم

 حلٙقًٙ أْ عين حلظؤكي ْلٓ لفظَس وخ. 

  حلظٔخإ  حلؼخلغ: ْحلٌٖ ٍ٘ٚ عمٕ:" ِ  طٓؿي فَْي ًحص ى٠لش حكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص ىٍؿخص

 ٌٓط حلظعمٙه (؟ –ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ لئ عٍٙش حليٍحٓش طزعخ لىظفَٙحص )ىه  ح٠َٓس 

(  لمك٘ف عً Kruskal-Wallis Testْح٠ّ ) –طه حٓظويحن حهظزخٍ كَْٓكخ  ق وً ٌِح حلفَٝ ْلمظلق

ً لمىظفَٙ ىه  حَٜٓس  ْحلـيْ  ٍقه  حلفَْي رًٙ ىٍؿخص حلوٙخ  حلعمىٗ لئ ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ طزعخ

 ( ٟ٘ٓق ًلك.2)

ؿسٚقبني دزدات ًهػـ عٔ ايي(، Wallis Test-Kruskalٚاالع ) –نسٚضهاٍ  (: ْتا٥ر حتًٌٝ اختباز2ددٍٚ )

 ارتٝاٍ ايعًُٞ يد٣ طايبات ايؿـ ايطادع تبعًا يًُتػري دخٌ األضس٠.

ىٍؿخص  2كخ وظ٢ٓٓ حلَطذ حلعيى حلىـىٓعخص حلوٙخ  حلعمىٗ

 حللَ٘ش

ؤظٓٔ 

 حلي٠لش

 حليٍؿش حلكمٙش

 42.10 5 ( ع٠ 5أق  وً )

 30.71 43 ( ألف12( الٕ )5وً ) 0.17 2 3.60

 24.92 12 ( ألف12أكؼَ وً )

(  رؤٌُ Kruskal-Wallis Testْح٠ّ ) –( ْرعي حؿَح  حهظزخٍكَْٓكخ  2طزًٙ وً حلـيْ  ٍقه ) ***

( ٠ٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش طعِٔ ٠α ≤0.05 طٓؿي فَْي ًحص ى٠لش حكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ حليحلش )

(. ٌِْح ٘عٍٗ عين 0.17ْرىٔظٓٔ حلي٠لش ) (3.60" حلىلٔٓرش )2لمىظفَٙ ىه  حَٜٓس. كٙغ رمفض قٙىش "كخ

ْؿٓى أػَ لىٔظٓٔ ىه  حَٜٓس فٗ طٍىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ لميخلزخص. ْطظفق ٌَِ حلٍظٙـش وع وخ طٓٛمض حلُٙ 

( فٗ عين ْؿٓى فَْي رًٙ ىٍؿخص حلوٙخ  حلعمىٗ لئ ١خلزخص حلٜف  2003ٌظٙـش ىٍحٓش ) ولىٓى , 



029 
 

ًلك َ٘ؿع حلٕ  ١زٙعش حللٙخس رخلىىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش حلظٕ طئكي  حلٔخىّ طزعخً لمىظفَٙ ىه  حَٜٓس ْلع 

عمٕ حِىٙش حلظعمٙه لمـىٙع ْطلَٙ حللكٓوش حلٔعٓى٘ش عمٕ طٌلٙ  ك  حلٜعخد وً حؿ  حطخكش حلظعمٙه لمـىٙع 

.كىخ حي حٍطفخط حليه  لئ حلىٓح١ً حلٔعٓىٔ ر٘ك  عخن ؿع  حلفَْي يَٙ ىحلش حكٜخثٙخ لىٔظٖٓ ىه  

فٕ طٍىٙش حلوٙخ  حلعمىٗ لئ حليخلزخص. كىخ حي حلظعمٙه ِٓ كق وظخف لمـىٙع ْحٛزلض ح٠ي ك   ح٠َٓس

ْٓخث  حلظكٍٓلٓؿٙخ ْحلىعمٓوخص وظخكش ىحه  حلىىمكش ْرخٓعخٍ ُِٙيس ٘ٔظيٙع حٔ وٓح١ً حي ٘لٜ  عمّٙخ 

٠رخ    ْلع  ١زٙعش ْ٘ٔظفٙي وٍّخ كخلكىزٙٓطَ ْح٠ٌظٌَض ْحلىَحؿع حلعمىٙش وىخ ٠ ٘ٔزذ عذ  حٟخفٕ عمٕ ح

حلعَٜ حللخلٕ ْحلظقين حلظكٍٓلٓؿٕ حلٌٔ ٍ٘ظخد ٗظٕ رميحي حلعخله حلفَرٕ ؿع  حِظىخوٍخ رخلظعمٙه حوَ كظىٕ 

ٍَْْٟٔ عمٕ ك  فَى كٕ ٌٔظيٙع حي ٌٓحكذ حلظقين ْحلظيٍٓ رفٞ حلٍظَ عً حلىٔظٓٔ ح٠قظٜخىٔ 

 ل١َٓس .

 Mann Whitneyْطٍٗ ) –ه حٓظويحن حهظزخٍ وخي أوخ رخلٍٔزش لىظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه )هخٙ  عخن( ط*** 

Test لمك٘ف عً حلفَْي رًٙ ىٍؿش حليخلزخص عمٕ وقٙخّ حلوٙخ  حلعمىٗ طعِٔ لىظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه  )

 ( ٟ٘ٓق ًلك.3ْحلـيْ  حلظخلٗ ٍقه )

ع١ٓٝ  (، يًؿسٚم بني دزدات ارتٝاٍ ايعًُٞ ألؾسادMann Whitney Testٚتين ) –(: ْتا٥ر اختباز َإ 3ددٍٚ )

 ايدزاض١ تبعًا يٓٛع ايتعًِٝ.

لٌف١اي 

 لٌؼٍّٟ

ٔٛع 

 لٌرؼ١ٍُ

 لٌؼكق
 ِرٌٛطاٌهذة

 ِؼٍّح

 ٚذٕٟ –ِاْ

ِؼٍّح 

 ٠ٚىٍْٛ
 ل١ّح لو 

ٍِرٜٛ 

 لٌك٨ٌح

لٌكنظح 

 لٌى١ٍح

 32,64 40 ػاَ
314.50 524.50 -1.37 0.17 

 26,22 20 ـا 

يْ  ٍقه )***  ـّ َِخ حل ِّ ُ ٠ طٓؿي فَْي ًحص ى٠لّش اكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ ( الٕ أ3ٌأٗخٍص حلٍظخثؾ كىخ ُْ٘ظ

ً لىظفَٙ ٌٓط 0.05حلي٠لش ) ( رًٙ وظٓٓيخص حٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش كٓ  ىٍؿش حلوٙخ  حلعمىٗ طزعخ

(. أٖ أٌُ ٠ ٘ٓؿي فَي فٗ ؤظٓٔ حلوٙخ  0.17حلظعمٙه )عخن  هخٙ(  كٙغ رمفض قٙىش ؤظٓٔ حلي٠لش )

خىّ ٓٓح  كخٌٓح وً حلىيحٍّ حللكٓوٙش أن حلىيحٍّ حِٜمٙش. ْفٕ كيْى عمه حلعمىٗ رًٙ ١خلزخص حلٜف حلٔ

حلزخكؼش له طـَٔ ىٍحٓخص وقخٌٍش رًٙ حلىيحٍّ حللكٓوٙش  ْحِٜمٙش فٗ ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ  لٌح ٓٙقظَٜ 

طفَٔٙ حلزخكؼش عمٕ ْؿّش ٌظَِخ حلظٗ طَؿع فّٙخ عين ْؿٓى فَْي رًٙ حليخلزخص فٗ حلىيحٍّ حللكٓوٙش 

خلىَكمش ح٠رظيحثٙش ْحليخلزخص فٗ حلىيحٍّ حِٜمٙش رخلىَكمش ح٠رظيحثٙش فٗ ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ رٔزذ وخ ر

٘عظَٖ حلعخله ر٘ك  عخن وً وظفَٙحص ْطقين عمىٗ ْطكٍٓلٓؿٗ فٗ ٗظٕ حلىـخ٠ص ْحلىىمكش حلعَرٙش 

ش حلٔعٓى٘ش عمٕ حلٔعٓى٘ش رٓؿُ هخٙ كٙغ أٛزلض حلىيحٍّ طىٙ  الٕ حلٍىًٓؿٙش رٔزذ عى  حللكٓو

/ص 52)طعىٙهطٓفَٙ كخفش حلىظيمزخص حٜٓخٓٙش فٗ حلىيحٍّ حلظٗ طكف  لمي١د أي ٘ظفٓقٓح فٗ ٗظٕ حلىـخ٠ص 

كىخ أي حلوٙخ  حلعمىٗ لْٙ لُ كيْى أْ قٙٓى طىٍع ٛخكزُ وً وىخٍٓظُ ْلعمٍخ ٌعمه وخ كيع َ(.٢ْٓ1436, 

ىي ُْ٘  .... ْيَِٙه   ٍٓـي أٌّه حٗظَكٓح فٗ وع حلعمىخ  أوؼخ  حٍ٘٘ظًٙ أْ أى٘ٔٓي أْ ١ُ كًٔٙ أْ حك
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وٟٓٓط ْحكي ِْٓ حلٜعٓرخص حلظٗ ْحؿّظّه ْلكً اَٛحٍِه عمٕ حلظفٓي ْهٙخلّه حلعمىٗ حلٓحٓع ؿعمّه 

 ٘ظليْي حلٜعخد رفٞ حلٍظَ عً حلظَْ  حلىلٙيش رّه.

لىيحٍّ حللكٓوٙش ْطَٔ حلزخكؼش أي حلٔزذ فٗ ًلك ٘عٓى لظٓفَٙ ٌفْ حلفَٙ لئ حليخلزخص ٓٓح  فٗ ح*** 

أن حِٜمٙش  ْأي حلىٍخِؾ حلظٗ ٘يٌٍّٓٓخ طكخى طكٓي وظ٘خرُ وع اٟخفخص رٔٙيش لئ حلىيحٍّ حِٜمٙش  ْأي 

 حلفَٙ ْحلوٙخٍحص وظخكش لـىٙع حليخلزخص ٓٓح  ١خلزخص حلىيحٍّ حللكٓوٙش أن حِٜمٙش.

 َتٛضطات دزدات َٗازات ايتؿهري ٌٖ تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ اسؿا١ٝ٥ بني ) ايتطاؤٍ ايسابع: ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً:

 .(ْٛع ايتعًِٝ (؟ -االبداعٞ يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ تبعا ملتػريات )دخٌ االضس٠ 

لمك٘ف عً (  Kruskal-Wallis Testْح٠ّ ) –لٟؿخرش عً ٌِح حلٔئح  طه حٓظويحن حهظزخٍ كَْٓكخ  

ً لمىظفَٙحل ( 4ىه  حَٜٓس  ْحلـيْ  ٍقه ) فَْي رًٙ ىٍؿخص حليخلزخص عمٕ وقٙخّ حلظفكَٙ حٞريحعٗ طزعخ

 ٟ٘ٓق ًلك.

(، يًهػـ عٔ ايؿسٚم بني دزدات Wallis Test-Kruskalٚاالع ) –(: ْتا٥ر حتًٌٝ اختبازنسٚضهاٍ 4ددٍٚ )

 َٗازات ايتؿهري اإلبداعٞ يد٣ طايبات ايؿـ ايطادع تبعًا يًُتػري دخٌ األضس٠.

 ىٍؿخص 2كخ وظ٢ٓٓ حلَطذ حلعيى حلىـىٓعخص حلوٙخ  حلعمىٗ

 حللَ٘ش

ؤظٓٔ 

 حلي٠لش

 حليٍؿش حلكمٙش

 34,20 5 ( ع٠ 5أق  وً )

 30,29 43 ( ألف12( الٕ )5وً ) 0.88 2 0.26

 29,71 12 ( ألف12أكؼَ وً )

(  ٠ Kruskal-Wallis Testْح٠ّ ) –( ْرعي حؿَح  حهظزخٍكَْٓكخ  4طزًٙ وً حلـيْ  ٍقه )*** 

( ٠ٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش طعِٔ α ≤0.05ؤظٓٔ حليحلش ) طٓؿي فَْي ًحص ى٠لش حكٜخثٙش عٍي

(. ٌِْح ٘عٍٗ عين 0.88( ْرىٔظٓٔ حلي٠لش )0.26" حلىلٔٓرش )2لمىظفَٙ ىه  حَٜٓس. كٙغ رمفض قٙىش "كخ

ْطظفق ٌَِ حلٍظٙـش وع وخ أٗخٍ ْؿٓى أػَ لىٔظٓٔ ىه  حَٜٓس فٗ طٍىٙش وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ لميخلزخص.

( كٙغ أكي عمٕ أي حلىزيعًٙ ٘ىخٍٓٓي حٞريحط فٗ ظَْ  ووظمفش ْٛعزش ْلكً وخ 2008َْحي )الُٙ ؿ

٘ـىعّه ِٓ طٓحفَ ١َْٗ حٞريحط  ْلع  رع٠ٍخ ٘عظقي حٌُ رىـَى طٓفَٙ ك  حٞوكخٌخص حلىخى٘ش ْحلظكٍٓلٓؿٙش 

ٜخىٍ ويعخس ل١ٌلَح  لٝرٍخ  ٓٙليع حٞريحط ْطٍىٓ حلقيٍحص حٞريحعٙش طمقخثٙخ. رخلعكْ فقي طكٓي ٌَِ حلى

أي له ٘لًٔ حلفَى حلظَٜ  فّٙخ  ْرخلظخلٗ فخي حلع١قش رًٙ ؤظٓٔ ىه  حَٜٓس ْحلقيٍحص حٞريحعٙش له طكً 

ىحلش   ْطعزَٙ حلزخكؼش ٌَِ حلٍظٙـش وٍيقٙش للي رعٙي ٠ي حلىزيط ىحثىخ ٘لذ أي ٘ظلئ حلٜعخد كٗ ٘لقق 

خص حلىزيعًٙ  ْحهظ١  حلظَْ  حلزٙجٙش حلُىّ٘كمش أك١وُ ١ْىٓكخطُ. ْعمٕ حلَيه وً حهظ١  اريحع

ْكذ حلىفخوَس   ا٠ أي ٍِخ  ؿٓحٌذ و٘ظَكش رًٙ حلىزيعًٙ وؼ : حليحفعٙش  ْح٠ٓظق١لٙش  ل٘وٜٙخطّه 

ْحلقيٍس حلعخلٙش عمٕ حلظوٙ   ْحل٘وٜٙش حلقٓ٘ش ْحٞ٘ـخرٙش,  ْحللٔخٓٙش حلعخلٙش لمى٘ك١ص  ْحليخقش حلعخلٙش 
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ْحوظ١  ٍْف   ْحلعى  رخٌٔـخن كخو  وع قيٍحطُ ْأفكخٍَ  ْح٠ٌـٌحد ٌلٓ حلظعقٙي  ْحلظكخو  وعخ لٌحص

 حليعخرش ْحلىَف.

ْطَٔ حلزخكؼش أي حلٔزذ فٗ ًلك ٘عٓى لزٔخ١ش وظيمزخص ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ  وقخٌٍش وع *** 

خص ١خلزخص حلٜف وظيمزخص وَحك  أهَٔ, لٌح فؤي وظفَٙ ىه  حَٜٓس وّىخ كخي لً ٘ئػَ عمٕ وظيمز

حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ  ْرخلظخلٗ فبي عٍٙش حليٍحٓش وظـخٌٔش وً كٙغ طٓفَ ٌَِ حلىظيمزخص ْلْٙ ليه  حَٜٓس 

 أػَ عمٕ طفكًَِٙ حٞريحعٗ.

(  Mann Whitney Testْطٍٗ ) –أوخ روٜٓٙ وظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه طه حٓظويحن حهظزخٍ وخي *** 

وقٙخّ وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ طعِٔ لىظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه لمك٘ف عً حلفَْي رًٙ ىٍؿش حليخلزخص عمٕ 

 ( ٟ٘ٓق ًلك.5ْحلـيْ  حلظخلٗ ٍقه )

(، يًؿسٚم بني دزدات َٗازات ايتؿهري اإلبداعٞ Mann Whitney Testٚتين ) –(: ْتا٥ر اختباز َإ 5ددٍٚ )

 ألؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ تبعًا يٓٛع ايتعًِٝ.

حلوٙخ  

 حلعمىٗ
 ٌٓط حلظعمٙه

ظٓٓيخلَطو حلعيى

 د

 وعمىش

 ْطٍٗ –وخي

وعمىشْ٘ككٔ

 ْي
 قٙىش )ُ(

ؤظٓٔ 

 حلي٠لش

حليٍؿش 

 حلكمٙش

 31,60 40 عخن
356.00 566.00 -0.69 0.49 

 28,30 20 هخٙ

  . α ≤0.05*للخ قلٌح ئؼدائ١ا ػٕك ٍِرٜٛ ق٨ٌح ل

يْ  ٍقه )***  ـّ َِخ حل ِّ اكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ  ( أٌُ ٠ طٓؿي فَْي ًحص ى٠لّش5أٗخٍص حلٍظخثؾ كىخ ُْ٘ظ

( رًٙ وظٓٓيخص حٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش كٓ  ىٍؿش ١خلزخص حلٜف حلٔخىّ عمٕ α =0.05حلي٠لش )

ً لىظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه )عخن  هخٙ(. كٙغ رمفض ؤظٓٔ حلي٠لش  وقٙخّ وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ طزعخ

عمٕ ىٍؿش حلظفكَٙ حٞريحعٗ لئ ١خلزخص  (. أٖ أٌُ ٠ ٘ٓؿي أػَ لىظفَٙ ٌٓط حلظعمٙه )عخن  أِمٗ(0.49)

 حلٜف حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ.

ْطَٔ حلزخكؼش أي حلٔزذ فٗ ًلك ٘عٓى لظٓفَٙ ٌفْ حلفَٙ لئ حليخلزخص ٓٓح  فٗ حلىيحٍّ حللكٓوٙش *** 

أن حِٜمٙش  ْأي حلىٍخِؾ حلظٗ ٘يٌٍّٓٓخ طكخى طكٓي وظ٘خرُ وع اٟخفخص رٔٙيش لئ حلىيحٍّ حِٜمٙش  ْأي 

ْحلوٙخٍحص وظخكش لـىٙع حليخلزخص ٓٓح  ١خلزخص حلىيحٍّ حللكٓوٙش أن حلوخٛش. ْطظفق ٌَِ حلٍظٙـش حلفَٙ 

( كٓ  ٌظَ٘ش حلـ٘يمض ْحلظٗ طئكي ٌَِ حلٍظَ٘ش عمٕ أي حل٘وٚ حلىزيط 1988وع وخ أٗخٍ الُٙ ٛخلق )

ص  ٌِْح  ح٠هظٙخٍ ليُ٘ كٔخٓٙش ؿىخلٙش طىكٍُ وً حٌظقخ  ح٠هظٙخٍ حلٓكٙي حلىيَْف وً رًٙ عيس  حهظٙخٍح

(. ْطَٔ حلزخكؼش أي حلٔزذ فٗ ًلك ٘عٓى لظٓفَٙ ٌفْ  Good Gestaltحلٓكٙي ْ٘ٔىٕ حلـ٘يمض حلـٙي ) 

حلفَٙ لئ حليخلزخص ٓٓح  فٗ حلىيحٍّ حللكٓوٙش أن حِٜمٙش  ْأي حلىٍخِؾ حلظٗ ٘يٌٍّٓٓخ طكخى طكٓي 

 وظ٘خرُ وع اٟخفخص رٔٙيش لئ حلىيحٍّ حِٜمٙش.
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 .ٍِخض إٌزبئظ

لئ ١خلزخص حلٜف  حٞريحعٍِٗخ  ع١قش حٍطزخ١ُٙ ىحلش رًٙ حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص حلظفكَٙ  (1

 حلٔخىّ ح٠رظيحثٗ .

أي حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ حلكمٗ ٠ٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ حلوٙخ  حلعمىٗ رم   (2

 ( ْريٍؿش )وَطفعش(.1.44)

ً وّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ ليخلزخص حلٜف أي وّخٍس حٜٛخلش حٜكؼَ أٌظ٘خٍح ْطٓفَحً وً رٙ (3

(  ػه حلىٌَْش ْرمفض 0.80(  ٘مّٙخ وّخٍس حلظفخٛٙ  ْرمفض قٙىظّخ )0.81حلٔخىّ ْرمفض قٙىظّخ )

 (.0.166(  ْأهَٙحً ؿخ ص وّخٍس حلي١قش رقٙىش رمفض )0.17قٙىظّخ )

ٍحٓش عمٕ وقٙخّ عين ْؿٓى فَْي ًحص ى٠لّش اكٜخثٙش رًٙ وظٓٓيخص حٓظـخرخص أفَحى عٍٙش حلي (4

 حلوٙخ  حلعمىٗ طزعخً لمىظفَٙحص )ىه  حَٜٓس  ٌٓط حلظعمٙه(

( رًٙ وظٓٓيخص حٓظـخرخص α =0.05عين ْؿٓى فَْي ًحص ى٠لّش اكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ حلي٠لش ) (5

 أفَحى عٍٙش حليٍحٓش عمٕ وقٙخّ حلظفكَٙ حٞريحعٗ طزعخً لمىظفَٙحص )ىه  حَٜٓس  ٌٓط حلظعمٙه(.

 .رٛط١بد اٌذساعخ

حلعى  عمٕ ٍفع ىٍؿش حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ عٍي حليمزش وً ه١  ط٘ـٙع  (1

حلىعمىًٙ  عمٕ حلقَح س ْحلىيخلعش ُْ٘خٍس حلىكظزخص  ْوً ٍِخ ٘ؤطٗ ح٠ِظىخن رخلىكظزش حلىيٍٓٙش 

 ْطِْ٘يِخ رخلكظذ حلىٍخٓزش حل٘ٙقش ْحلـٌحرش ْحلظٗ طمزٗ حكظٙخؿخطّه.

ظـخٍد حلعمىٙش ْحٓظويحن حلٓٓخث  حلظعمٙىٙش وً قز  حلىعمىخص  ليٍِْخ فٗ ٍفع ُ٘خىس ح٠ِظىخن رخل (2

ىٍؿش حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ عٍي حليمزش, لظكًٓ٘ حطـخِخص ا٘ـخرٙش ٌلٓ حليٍحٓش 

 ١ْمذ حلىعَفش ر٘ك  عخن.

يَٙ وزخَٗس وً قز  حلعى  الٕ طٓظٙف حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ ريَ٘قش وزخَٗس ْ (3

 حلىعمىخص أػٍخ  حليٍّْ  ْحٓظويحن ١َي حلظيٍْ٘ حلىوظمفش لويوش ٌِح حلـخٌذ.

عى  رَحوؾ ْأٌ٘يش هخٛش رخلٍٕ٘  فٗ حلىيٍٓش  طَكِ عمٕ ٍفع حلوٙخ  حلعمىٗ ْوّخٍحص  (4

 حلظفكَٙ حٞريحعٗ.

 ِمرتؽبد اٌذساعخ:

 ّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ.طٜىٙه ؤخرقخص لميخلزخص طّظه رَفع ؤظٓٔ حلوٙخ  حلعمىٗ ْو -1

 .اؿَح  ىٍحٓخص كٓ  حلوٙخ  حلعمىٗ ْع١قظُ رىظفَٙحص وؼ  حلٌكخ  ْحلظلٜٙ  حليٍحٓٗ -2

اؿَح  ىٍحٓش و٘خرّش كٓ  حلوٙخ  حلعمىٗ ْع١قظُ رىّخٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ لٌْٖ ح٠كظٙخؿخص  -3

 .ْحلعخىً٘ٙ  )حلقخرمًٙ لمظعمه(حلوخٛش 
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 غـــــــــــادلشاع
 :١ٝاملسادع ايعسب

 (  ٙفمٍزيأ رخلوٙخ  حلعمىٗ.. لظٍىٙش حٞريحط ْحلىِٓزش, وقخلش فٗ ؿَ٘يس حلَ٘ي 2014أرٓ قٍٓس, هم ,)

 : وظخف عمٕ حلَحر2014:٢\10\25ح٢ْٜٓ, رظخٍ٘ن 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&article=777961#.VOKBA_

mUfqE 

 ( حلظفكَٙ حٞريحعٗ ْع١قظُ رك  وً حلعِْ حلٔززٗ ْؤظٓٔ حليىٓف 2004أرٓ ٌئ, هخلي ولىٓى ,)

 لىيٍ٘ش حلىٍٍٓس.لئ ط١وٌٙ حلٜفًٙ حلوخوْ ْحلٔخىّ ح٠رظيحثًٙٙ, ٍٓخلش وخؿٔظَٙ, حلـخوعش ح١ٓٞوٙش, ح

 ( ,طعخٍ٘ف حلوٙخ  حلعمىٗ, وٍٍ٘ٓحص حطلخى حلكظخد حلعَد, وَٜ.2001اطلخى حلكظخد حلعَد ,) 

 , (,ر٘خي حلىيحٍّ حلٍىًٓؿٙش ,وكظذ حلظَرٙش ْحلعمٙه ,فَط حل٢ٓٓ, وكش 1436ص ٢ْٓ )52طعىٙه

 حلىكَوش.

 ( ٍعخ٘ش حلىِٓٓرًٙ ْحلىزيعًٙ, 2000١همٙفش, ٍو٠خي دمحم ,)لـخوعٗ حللي٘غ, , حلىكظذ ح2

 ح٠ٓكٍيٍ٘ش.

 ( ٍْحٞريحط حلعخن ْحلوخٙ,1989١ٍْٗكخ  حلكٍٔي ,)طَؿىش ئخي عزي حللٗ حرٓ فوَ  حلىـمْ 1  

 حل١ٍٓٗ لمؼقخفش ْحلفٍٓي  حلكٓ٘ض.

 ( طيٍْٕ٘ٙٓٓٓعخىس, ؿٓىص ,) حلَْ٘ي. , عىخي, ىح2ٍحلظيزٙقٙش(,١ حٜوؼمش حلظفكَٙ )وعىجخص وّخٍحص 

 ( . ٘وقيوش فٗ حٞريحط  2002١حلٍَْٔ  ٌخى٘خ ِخ .)عىخي, حٍٜىي ,ىحٍ ْحث  لميزخعش ْحلٍَ٘. 1   

 ( أػَ حٓظويحن ١َ٘قش حلٓكيحص فٗ حلظفكَٙ ح٠رظكخٍٖ ْحلظلٜٙ  فٗ حلعمٓن  1999حلَٜح   ُ٘خى .)

 ٍٓخلش وخؿٔظَٙ, كمٙش حلظَرٙش, ؿخوعش حلىٓٛ .

 ( طٍىٙش قيٍحص حلظفكَٙ حٞريحعٗ  2001١حليٙيٗ  دمحم .)خي  حٍٜىي: ىحٍ حلىَٔٙس لمٍَ٘   عى1

 ْحلظُٓ٘ع ْحليزخعش.

 ( حلؼقخفش ْحلفً, وـمش ٍح٘زمِ حلَقىٙش, وظخف عمٕ حلَحر2014:٢عزخّ, ٍ٘ىخ,) 

http://rebelsmag.com/culture-art/ 

 (  طخػَٙ رٌَخوؾ طَرٙش كَكٙش و2002حلعِس ,ٍحؿق ٘خفع. ) قظَف عمٕ ك  وً رعٞ حلىّخٍحص

ح٠ٓخٓٙش ْح٠رظكخٍ٘ش حللَكٙش ١٠فخ  وخقز  حلىيٍٓش ,ٍْقش رلؼٙش وقيوش لمىئطىَ حلعمىٗ ح٠ْ  

 ,كمٙش ٍ٘خٝ ح١٠فخ  ,ؿخوعش حلقخَِس .

 ( حلوٙخ  حلعمىٗ لئ ح١فخ  ىْ  حلومٙؾ حلعَرٗ " ىٍحٓش وٙيحٌٙش " وكظذ 1993٘عقٓد, ٌ٘ٓحي ,)

 يْ  حلومٙؾ رخلَ٘خٝ .حلظَرٙش حلعَرٙش ل

 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&article=777961#.VOKBA_mUfqE
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=72&issueno=13115&article=777961#.VOKBA_mUfqE
http://rebelsmag.com/culture-art/
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 اٌجؼذ اٌرتثٛٞ يف سعبئً إٌٛس ٌٍٕٛسعٟ
 

 

 

 

 األعزــــــبر 

 عبـــد ايعصٜــــص ايتصنٝٓــــٞ
 عازفشتترب ايرتمج١ ٚتهاٌَ امل

 داَعـــــــــــــ١ ايكــــاقٞ عٝاض

 ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ

 َــــــــــسانــــؼ
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 رظ١ُّ اٌجؾش

 

 ِمـــــــذِخ:  

 زضا٥ٌ ايٓٛز: ظسٚف تأيٝؿٗا ٚغاٜاتٗا -1

 ٍٍْٟٗٓٓع ح١ٓٞن ارخي عَٜ حل. 

 يخ٘خص "ٍٓخث  حلٍٍٓ" ْىٍؿش طؤػَِٙخ. 

 زضٞاملٓٗر ٚايكِٝ ايرتب١ٜٛ عٓد ايٓٛ -2

 ٍٍٗٓٓحلىٍّؾ حلظَرٖٓ لئ حل. 

 ٍٍٗٓٓحلقٙه حلظَرٓ٘ش ح١ٓٞوٙش عٍي حل.  

 خبرـــــّخ: 

 

 

  

 

 

 

 ِــمذِخ
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  ٘ظىِٙ حلكٓي رظعيى وومٓقخطُ ْطٍٓعّخ ْحٌٔـخوّخ ْطكخومّخ  وخ ٘ؼزض أٌُ وً اريحط ْهمق هخلق

لمويؤ فٗ ٌظخوُ  عظٙه وظفَى  اً ٌـيَ ََُّ٘ٔٙ رظيرَٙ ولكه ٌْظخن وظًٙ  ف١ وـخ  لمٜيفش ٠ْ

 ْحٌظظخوُ.

   ُطعخلٕ حلقٓحًٌٙ حلىٍظىش ل   ًّ ْوخ كخي لٌّح حلظكخو  حللخٛ  ْحلظعخٖ٘ حلى٘خِي أي ٘ظه ل٠ٓ أي ٓ

ْحٜه١ي حلظَرٓ٘ش حل٠خوٍش للقٓي ك  وومٓي وً وومٓقخطُ. ْقي ّٗي حلقَي حلعًَ٘٘ وـىٓعش 

  وخ ىفع حلعمىخ  الٕ حليفخط عً ىٍّ٘ه ٟي وً حلىلخ٠ْص حلَحوٙش الٕ حلٍٙ  وً ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ

حللى١ص حلعمىخٌٙش حلعٍٙفش حلظٗ كخْلض ١ىْ وعخلىُ. ْ٘زقٕ ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ وً أرَُ 

حلعمىخ  حلىليػًٙ حلًٌ٘ حٓظ٘عَْح رخلويَ حلٌٖ ٘ظَرٚ رخلىٔمىًٙ  ْوىً أىٍكٓح طىخن حٞىٍح  

خلق  ٘لذ حلفَى فُٙ لفََٙ وخ ٘لزُ لٍفُٔ  ْ٘فمذ أِىٙش حلزعي حلظَرٖٓ فٗ رٍخ  وـظىع ا١ٓوٗ ٛ

 فُٙ حلىٜملش حلعخوش عمٕ حلفَى٘ش ْيَِٙخ وً حلقٙه ح١ٓٞوٙش. 

  ّْ٘ي  ٌِح حلىقخ  "حلزعي حلظَرٖٓ فٗ ٍٓخث  حلٍٍٓ" الٕ طزٙخي أِىٙش حلقٙه حلظَرٓ٘ش فٗ ا١ٛف

 ً حٜٓجمش حٚطٙش:حلىـظىع  ْوئ آّخوّخ فٗ طيٍَٓ ْحُىِخٍَ  ًْلك وً ه١  حٞؿخرش ع

o وخ ىْحفع طؤلٙف ٍٓخث  حلٍٍٓ ْيخ٘خطّخ؟ 

o وخ ٌٓعٙش حلقٙه حلظَرٓ٘ش حلظٗ ىحفع عٍّخ حلٍٍٓٓٗ؟ 

o وخ وٍّؾ حلٍٍٓٓٗ فٗ ٌَ٘ أفكخٍَ حلظَرٓ٘ش؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعبئً إٌٛس: ظشٚف رأ١ٌفٙب ٚغب٠برٙب -1
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 ٚقع اإلضالّ إبإ عؿس ايٓٛزضٞ: -أ

  ( ٍٍٗٓٓفٗ عَٜ عّىُ ح٠ٟيَحد حلٔٙخٓٗ  ْحلظَحؿع 1960 - ـ1876ِعخٕ ري٘ع حلِوخي حل ) ن

حلفكَٖ  ْحلظفٔن حٜه١قٗ  َْ٘ؿع ًلك الٕ "طىِي حلعخله ح١ٓٞوٗ الٕ ى١ْ٘ص  ٓقيض وعظىّخ 

طلض ٌَٙحي ح٠ٓظعىخٍ حٍْٜرٗ  ْأٛخد حلو١فش حلعؼىخٌٙش ح٠ٌل١  ْح٠ٌّٙخٍ  ْحلظفكك"
1

  ْلع  

فش  ىهٓ  حليْلش فٗ كَْد عي٘يس ٟي حلٜمٙزًٙٙ  ْكٌح أِه حٜٓزخد حلظٗ أىص الٕ ٟعف حلو١

قٙخن حلّٙٓى ْحلٍٜخٍٔ رِعِعش حٜوً حليحهمٗ لمز١ى رـ "رّغ حل٘خثعخص  ْاػخٍس حلفظً ٌَْ٘ حٜفكخٍ 

حلفَ٘زش  ْعى  حلفٔخى  ْطّي٘ه حٜه١ي"
2
. 

 ىًٙ ربرعخىِه ْكخي ِي  حلىىخٍٓخص ْحلىئحوَحص حلظٗ أقين عمّٙخ حلوٜٓن ِٓ اٟعخ  ْكيس  حلىٔم

عً ىٍّ٘ه  ًْلك رخللغ عمٕ حلىٍفعش حلفَى٘ش ري  حلىٍفعش حلـىخعٙش  ْط٘ـٙع حلفظً ْحلىفَ٘خص  أو١ 

 فٗ طـِثش أْٛخ  حليْلش  ْوً ػىش حلق٠خ  عمّٙخ.

  ٍْٔحللق أي حلىئحوَحص حلظٗ كخْلض ١ىْ وعخله حلّٓ٘ش ح١ٓٞوٙش له ُ٘قين عمّٙخ حلّٙٓى ْحلٍٜخ

ّخ رعٞ حلىلٔٓرًٙ عمٕ حلىٔمىًٙ وً ككخن ْيَِٙه أوؼخ  وٜيفٕ كىخ  فق٢  ْاٌىخ أّٓه فٙ

ن( حلٌٖ طؤػَ رخلل٠خٍس حلفَرٙش طؤػَح ٓمزٙخ  اً ًٓ وـٓعش وً حلقٓحًٌٙ ٓخعيص 1938 - 1881)

عمٕ "اهىخى ؿٌْس حٞ٘ىخي فٗ قمذ حٜوش حلظَكٙش  حلظٗ ٍفعض ٍح٘ش ح١ٓٞن عخلٙش فٗ حلعخله ١ٓح  

لض حٍٜقخن ْحللَْ  حلعَرٙش فٗ ٓظش قَْي وً حلِوخي  .. ُوٍع طيٍْ٘ حليً٘ فٗ ك  حلىيحٍّ  ْريِّ

حلكظخرش َْٛٙص الٕ حللَْ  حل١طٍٙٙش  ْوٍع حًٜحي رخلمفش حلعَرٙش  ْكٌح اقخوش حل١ٜس  ْؿَص 

ولخ٠ْص ٍِٙزش لفَٝ حلظعزي رظ١ْس حلظَؿىش حلظَكٙش لمقَعي حلكَ٘ه"
3

  كىخ عىي الٕ الفخ  حللـخد 

ى  ٘قٓ  ولىٓى ٗخكَ: "ْاي الفخ  حللـخد حلٌٖ فَُٟ وٜيفٕ كىخ  اٌىخ ِٓ حٓظّظخٍ فٗ حلز١

رخ١ٓٞن  ْحُىٍح  رخٜوش ْٗعخثَِخ"
4
 . 

 

  ْٖٓلقي كخي لٌَّ حلىئحوَحص ْيَِٙخ حلظٗ حٓظّيفض ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ  حلظؤػَٙ حلزخل  ْحلٓقع حلق

فٗ طفَٙٙ و١وق كٙخس ٓعٙي حلقي٘ه
5
حلىعخٍ  حٌٞٔخٌٙش حلظَحػٙش وٍّخ ْحللي٘ؼش _ حلٌٖ ٌّ  وً ؿ   

                                                           
1
 27: ـ التصوف عند النورسً، وأثره فً مواجهة تحدٌات العصر، دمحم محمود أحمد هاشم  
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ر٘ك  عخن  ْح١ٓٞوٙش رٓؿُ هخٙ  وؼ : عمٓن حلقَعي  وً طفَٔٙ ْفقُ ْكي٘غ ْيَِٙخ  ْوً 

عمٓن حلعَرٙش ٌلِٓخ َْٛفّخ ْر١يظّخ  رخٟٞخفش الٕ وعَفظُ رخلفمٔفش ْحلىٍيق ْعمه حلك١ن _ 

حليفخط عً وقيٓخص حلىٔمىًٙ حلظٗ طآوَ عمّٙخ الٕ كٙخس ٓعٙي عهَ ؿي٘ي كخْ  ٍفع ٍح٘ش ح١ٓٞن  ْ

حلّٙٓى ْحلٍٜخٍٔ ْوً ٓخٍ عمٕ وٍٓحلّه وً حلعَد  رلٙغ له َ٘ٝ عً اكقخي حللق ري١٘  

 وظوٌح وً حلقَعي َٓحؿُ ْوٍزع ىعٓحَ.  

  ًاي حلظلٓ  حلٌٖ ١َأ عمٕ ٗوٜٙش حلٍٍٓٓٗ كخي وٜيٍَ حٜٓخّ اكٔخُٓ رؤَٟحٍ حلزعي ع

َ٘ٔ رـؤي: " حلىٜٙزش حلظٗ طعي وٜٙزش كقّخ ْحلظٗ ِٗ و٠َس فع١  ِٗ حليً٘ ح١ٓٞوٗ  رلٙغ 

حلظٗ طٜٙذ حليً٘. ف١ ري وً ح٠لظـخ  الٕ   ٓزلخٌُ ْح٠ٌيَحف رًٙ ٘يُ٘ ْحلظ٠َط الُٙ ىْي 

حٌقيخط. أوخ حلىٜخثذ حلظٗ ٠ طىْ حليً٘ فّٗ فٗ كقٙقش حٜوَ لٙٔض رىٜخثذ"
1
 . 

  ُحلظَرٖٓ حلٍٍٓحٌٗ: "اي  'حلكمىخص'  حلظٗ ُكظزض لزٙخي ْ٘قٓ  حلٍٍٓٓٗ وٟٓلخ قٙىش وَْ٘ع

أَٓحٍ حلقَعي ِٗ أٌـع ىْح  ٜوَحٝ ٌِح حلعَٜ ْأف٠  وَِه ٘ىٍَ عمٕ ؿَْكُ  ْأٌفع ٌٍٓ 

٘زيى ِـىخص هٙٓ  حلظ١ن حللخلك عمٕ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ  ْأٛيي وَٗي ْىلٙ  ْٜلجك حللٙخٍٔ 

ظقي أي   ٓزلخٌُ ْطعخلٕ قي وٍق 'حلكمىخص' حلىعَْفش  حلّخثىًٙ فٗ ْى٘خي حل١٠لش.  )...( ْاٌٗ أع

حلظٗ ِٗ لىعخص وعٍٓ٘ش وً اعـخُ حلقَعي حلكَ٘ه هخٛٙش حليْح  حل٘خفٗ ْحلظَ٘خي حلى٠خى لٔىٓن 

ٌُيقش ٌَِ حل١٠لش فٗ ٌِح حلعَٜ"
2
 . 

  حلكزَٙ ْوـى  حلقٓ   فمـقي كخي لمٟٓع حلىظَىٖ ل١ٟٓن ْقٙىُ حلٍزٙمش ْأه١قُ حلفخٟمش  حلٓقع

عمٕ ٌفٔٙش حلٍٍٓٓٗ حلظٗ حٗظخقض الٕ ًلك حليً٘ حلٌٖ رٍُّٙ حلقَعي حلكَ٘ه  ْْٟلُ حلَٓٓ  

حلعظٙه  ْقَأ عٍُ فٗ ويخلعخطُ حلظٗ قخٍرض ك  عمٓن حليً٘  ف٘لٌ ِىظُ ْأهمٚ ٌٙظُ لميفخط عٍُ  

 يَٙ وزخ  ركٙي حلكخثيً٘  ْكٔي حللٔخى  ْو٠خ٘قخص أٛلخد حلىٜخلق  فكخٌض وئلفخطُ رلق

َٓحؿخ ِْـخ  ٌٍْٓح ْٟخ   ٓخعيص فٗ اكٙخ  حليً٘ وً ؿي٘ي وً رعي وخ كخٍرُ حلّٙٓى 

 ْحلٍٜخٍٔ ْوً ٓخٍ عمٕ ٌّـّه.   

 

 ٚدزد١ تأثريٖا  ( زضا٥ٌ ايٓٛز) ب ـ غاٜات   

  ٕطيمق ٍٓخث  حلٍٍٓ عمٕ وئلفخص ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  َْ٘ؿع ٓزذ ٌَِ حلظٔىٙش  ال

ٙش  ْحلظَرٓ٘ش ح١ٛٞكٙش  حلظٗ ألفض وً أؿمّخ  ٌِْح وخ ٟ٘ٓلُ وئلفّخ وً حلفخثيس حلعمىٙش حلٍٍٓحٌ
                                                           

  061ـ اللمعات:  6
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ه١  قٓلُ: "ِْٗ ٠ طٔعٕ ١ٛٞف قمذ هخٙ ْْؿيحي وعًٙ ْكيَ  ر  طٔعٕ أ٠٘خ ْرٙيِخ 

ىخىُ حٜفكخٍ حلعخوش حلىكمٓوش رخلٓٓخث  حلىفٔيس حلظٗ ِٙجض لّخ  ِٟ اعـخُ حلقَعي لىيحْحس حلقمذ حلعخن  ْ

يص وظََ ِّ٘ حكىش وٌٍ ألف ٍٓش  ْط٢ٍ٘ لىيحْحس حلٓؿيحي حلعخن حلٌٖ طّٓؿُ ٌلٓ حلفٔخى ٌظٙـش طليُّه ُْك

حْٜٓ ح١ٓٞوٙش ... ٌعه اٌّخ طٔعٕ الٕ ويحْحس طمك حلـَْف حلٓحٓعش حلفخثَس رؤىْ٘ش اعـخُ حلقَعي 

ْحٞ٘ىخي"
1

لٍٍٓ   ْ٘ئكي ٌِح حلىٔعٕ أ٠٘خ دمحم ولىٓى أكىي ِخٗه  رقٓلُ: "ْقي حطوٌ وً ٍٓخث  ح

ْٓٙمش ٌٞقخً أْٓ حٞ٘ىخي ْأٍكخٌُ ٠ رخ٠ٓظفخىس وً حٞ٘ىخي حلَحٓن حلىٓؿٓى  ْاٌىخ ربػزخص حٞ٘ىخي 

ْطلقٙقُ ْكفظُ فٗ حلقمٓد ْاٌقخًَ وً حل٘زّخص ْحِْٜخن ري٠ث  كؼَٙس ْرَحًِ ٓخ١عش"
2
. 

 ّٗوَكمش عَفض  اي حلفظَس حلظٗ عخٕ فّٙخ حلٍٍٓٓٗ  كخٌض وً رًٙ حليْحفع ٍْح  طؤلٙف ٍٓخثمُ  ف

ٟعف ْطيٍِٓ أكٓح  حليْلش حلعؼىخٌٙش  ٓٙخٓٙخ ْحؿظىخعٙخ ْفكَ٘خ  فخٌيػَص رٌلك حلقٙه ح١ٓٞوٙش  

ْىه  حللكخن فٗ وعخِيحص حلٜمق وع حلّٙٓى ْحلٍٜخٍٔ ْفق حل١َْ٘ حلظٗ طوين وٜخللّه  ْاي 

 ؿي٘ي.  طعخٍٟض وع حليً٘ ح١ٓٞوٗ. فـخ ص رٌلك ٍٓخث  حلٍٍٓٓٗ لظكٓي حلٍٍٓ حلّخىٖ وً

  ٕا٠ أي ٌَِ حلَٓخث  قي عَفض وـىٓعش وً حلىئحوَحص وً ١َ  حلّٙجخص حللخكىش حلَحوٙش ال

حلظقمٙ  وً ٗؤٌّخ ْٗؤي ٛخكزّخ  ٞكٔخّٓه رظؤػَِٙخ حلقٖٓ فٗ ٌفّٓ وظمقّٙخ رٜفش عخوش  ْهيحن 

قٓ٘ش وً حلٍٍٓ رٜفش هخٛش  فقخوٓح رٔـٍُ ْط٘ي٘ي حلوٍخي عمُٙ  رٙي أي ًلك له ِ٘ىَ ٓٓٔ عِ٘ىش 

أؿ  وٓحٛمش حلظؤلٙف ْحٞريحط  فكؼَ أطزخعُ ْوٍخََْٛ  ْقي كخي حلفَٝ وً طمك حلى٠خ٘قخص " 

حٓظٜفخٍ ق٠ٙش ٍٓخث  حلٍٍٓ  ْلكً عمٕ ك  كخ  قي عمىٓح أٌّخ ق٠ٙش عظٙىش ؿيح  ْأي ؿمزّخ 

لٌٝظخٍ ٘فظق حلٔزٙ  الٕ فظٓكخص رخَِس ؿي٘يس لمَٓخث "
3
. 

  ْوئوً رخلقٙىش حٞ٘ىخٌٙش حلظَرٓ٘ش  ْحليعٓ٘ش ح١ٛٞكٙش لَٓخثمُ   ْكخي ري٘ع حلِوخي حلٍٍٓٓٗ أ

اً ٘قٓ : " فممُ حللىي ْحلىٍش اي وٓحُي ٍٓخث  حلٍٍٓ قي رٍٙض ػىَحص حليً٘ ح١ٓٞوٗ ْكقخثق 

حلقَعي  ٌْظخثـّىخ رٙخٌخ ٗخفٙخ ـ رفٙٞ حٞعـخُ حلىعٍٖٓ لمقَعي حلكَ٘ه ـ رلٙغ لٓ فّىّخ كظٕ وً ٠ 

أي ٘كٓي يَٙ وٓح  لّخ"ىً٘ لُ ٠ ٘ىكً 
4
. 

  ٝٓٙاي ا٘ىخي حلٍٍٓٓٗ رخلفخثيس حلظَرٓ٘ش لـ "ٍٓخث  حلٍٍٓ" ٌخرع وً اىٍحكُ رؤٌّخ عزخٍس عً ف

ٍكىخٌٙش ألّىُ   ا٘خِخ رفٙش ويحْحس حلى٘خك  حليٍ٘ٙش  ْحلـَْف حلَْكٙش حلظٗ أٛخرض حلىـظىع 

قَعي حلكَ٘ه  ْرعٞ حلف٠خث  ح١ٓٞوٗ فٗ عََٜ  ْلٌلك ٌـيَ َ٘٘ٙ الٕ رعٞ ى٠ث  اعـخُ حل

حٜه١قٙش حلٔخوٙش حلظٗ طظَّ عظىش حلوخلق ْكًٔ ٍٛعُ  ٞ٘ىخٌُ أي "حلٓٛٓ  الٕ   ٓزلخٌُ 
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ْطعخلٕ ١َحثق كؼَٙس  ْٓز  عي٘يس. ْوٍٓى ؿىٙع حليَحثق حللقّش ْوٍّ  حلٔز  حلٜخثزش ِٓ حلقَعي 

حلكَ٘ه"
1
. 

 عمه حْٜ   ٌُٜ "َ٘رٗ حلٍخّ ِْ٘كٗ ٌفّٓٓه  لقي ظ  حلقَعي وٜيٍ ك  حلف٠خث   فّٓ حلىَرٗ ْحلى

ْٜ٘فٗ قمٓرّه  ْ٘ىٍق حٍْٜحف حٌك٘خفخ ٍْقٙخ  ْحلعقٓ  حٓظقخوش ٌٍْٓح  ْحللٙخس كٙخس ْٓعخىس. ف١ 

ٗك أٌُ ٠ ٌظَٙ لىؼ  ٌِح حلكظخد ٠ْ ٗزُٙ لُ ٠ْ وؼٙ "
2

  ْوىخ ٠ ٗك فُٙ أي "ٍٓخث  حلٍٍٓ" وخ 

َٙ وً قز  وظمقّٙخ ل٠ٓ ىفخعّخ حٞ٘ىخي حلٌٖ أوَ رُ حللق ٓزلخٌُ كخي لّخ أي طقخر  رٌّح حلقزٓ  حلكز

ٌقيش حٓظٍخى فٗ حللٙخس « حللق»ْطعخلٕ  ٜي ككه حلقَعي ٠ طقخٍي رؤٖ ككه أهَٔ  فّٗ "طقز  

ٌْٙ  حلف٠خث  ِٓ حلفخ٘ش  ري٠ وً « ٍٟٕ   ٓزلخٌُ»ْطـع  « .. حلقٓس»ح٠ؿظىخعٙش ري٠ وً 

ْطمظِن « .. حلَٜحط»أٓخٓخ فٗ حللٙخس  ري٠ وً ىٓظٍٓ « حلظعخْي»ٍ ْطظوٌ ىٓظٓ« .. حلىٍفعش»

ْحلٜف ْحل١ًٓ لَر٢ فجخص حلـىخعخص ري٠ وً حلعٍَٜ٘ش ْحلقٓوٙش حلٔمزٙش .. « حليً٘»رَحريش 

ْطـع  يخ٘خطّخ حللي وً طـخُْ حلٍفْ حٜوخٍس ْىفع حلَْف الٕ وعخلٗ حٜوٍٓ  ْاٗزخط و٘خعَِخ 

حلكىخ  ْحلىؼ  حٌٞٔخٌٙش" حلٔخوٙش لٔٓي حٌٞٔخي ٌلٓ
3
. 

  اي حلىيمع عمٕ "ٍٓخث  حلٍٍٓ" ٘قف عمٕ ٓعش ح١١ط وئلفّخ  ْكًٔ ٌٔؾ طؤلٙفّخ  ْْكيس ِيفّخ

حلىظىؼ  فٗ ولخْلش حليفخط عً حليً٘ ح١ٓٞوٗ حلٔىق  لٌلك ألفٍٙخ ري٘ع حلِوخي ٘لغ عمٕ حلقٙه 

 حلَٓٓ  حٜوًٙ.   حلظَرٓ٘ش ْح١ٛٞكٙش حلظٗ ؿخ  رّخ حلقَعي حلكَ٘ه  ْعى  رّخ

  لقي كققض "ٍٓخث  حلٍٍٓ" حلىزظفٕ وٍّخ  اً أػَص فٗ وظمقّٙخ طؤػَٙح رخلفخ  فكؼَ أطزخط ٛخكزّخ

هٜٓوُ لُ  فعخٕ ؿ  عىََ وظٍق١ رًٙ حلٔـٓي ْحلىٍخفٗ  رٙي  ْوَ٘يُ٘  ْحُىحىص ْػَٙس و٠خ٘قخص

 ىٔمىًٙ.    أي ًلك له ِ٘ىَ ٓٓٔ اَٛحٍح عمٕ وٓحٛمش حليفخط عً ح١ٓٞن ْوٜخلق حل
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 ادلٕٙظ ٚاٌم١ُ اٌرتث٠ٛخ ػٕذ إٌٛسعٟ -2

 املٓٗر ايرتبٟٛ يد٣ ايٓٛزضٞ -أ

  َٙطظفخٟ  حلىئلفخص وً كٙغ ُكًٔ ٌٔؾ عزخٍحطّخ  ْْٟٓف وعخٌّٙخ  ْىقش وٍّـّخ  ٜي حلظفك

حلىٍّـٗ حلٓحعٗ ٘ٔخعي حلىظمقٗ عمٕ حٓظٙعخد و٠خوًٙ حلىٍٜفخص  ْ٘فظق عفخقخ لىٍخق٘ش أفكخٍِخ 

لخْلش طـخُِْخ أكٙخٌخ أهَٔ.  ْقي حٓظفخى ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ وً ؿّٓى حلفقّخ  ْعمىخ  ْو

حلمفش ْحٜىد ْحلز١يش حلقيوخ  فٗ حلىـخ  ًحطُ  اً طظَّ وئلفخطُ حلىٔىخس "ٍٓخث  حلٍٍٓ" رعيح 

  وٍّـٙخ كزَٙح ٓخعي عمٕ طزمٙ  أِيحفُ ح١ٛٞكٙش.

 ئلف فٗ طٍخْلُ لمظٓؿُٙ حلظَرٖٓ  ٘يٍ  حٓظويحوُ ٍٜرعش وزخىة ْحلىظؤو  فٗ حلىٍّؾ حلٌٖ حطزعُ حلى

ِْٗ: وزيأ حلىقخٌٍش  ْوزيأ حلظعمٙ  ْحلظفَٔٙ  ْحلىزيأ حلعقمٗ  ْوزيأ حلظكَحٍ  ْلظٟٓٙق ًلك ٌعىي 

 عمٕ كيس: وزيعالٕ َٗف ك  

 ١ــــأ املكازْــــدَب

  طقَ٘ذ وَْ٘عُ حلظَرٖٓ حلظٍَٖٓ٘ ٘عي وزيأ حلىقخٌٍش وً أِه حٚلٙخص حلظٗ حعظىيِخ حلٍٍٓٓٗ رفٙش

الٕ أًِخي وظمقُٙ  ْ٘زقٕ ٌِح حٜٓمٓد وً حٜٓخلٙذ حلظٗ حكظفٕ رّخ حلويخد حلقَعٌٗ  اً ٘قخٍي فٗ 

حٜيمذ حٜعه رًٙ ؿِح  أِ  حلـٍخي ْؿِح  أِ  حلٍخٍ  ْكٌح رًٙ أعىخ  حلوَٙ ْأعىخ  حلَ٘ 

لفقّخ  ْعمىخ  حلعَرٙش  ٘قٓ  ري٘ع ْيَِٙىخ  كىخ حٓظوين فٗ حللي٘غ حلٍزٖٓ حلَ٘٘ف  ْك١ن ح

حلِوخي وقخٌٍخ رًٙ حل٘وٚ حلٌٖ ٘ظعمق قمزُ رخليٌٙخ ْحل٘وٚ حلٌٖ ٘ظعمق قمزُ رخٚهَس: "فخلٌٖ 

ذ ىٌٙخَ حلوخٛش حلفخٌٙش ػخرظش كخليٌٙخ  ِٔ ٍٕ٘ٔ ٌفُٔ ْ٘فف  عٍّخ  ْله ٘فكَ رِْح  كٙخطُ  َْك

فٔكً الّٙخ ْطىٔك رّخ رـىٙع كٓحُٓ ْو٘خعََ  حلعىٓوٙش  ٌخٓٙخ ُْح  حللٙخس  عخىّح ٌفُٔ هخليح فّٙخ

٘عَي فّٙخ ٍْ٘ظّٗ أوََ. فظكٓي طمك حلىلزش ْرخ٠ عمُٙ ... أوخ حل٘وٚ حلٌٖ ٌـخ وً ٗزخ  حلففمش  

فبٌُ ٘ـي رمٔىخ ٗخفٙخ اُح  ٗيس أله حل٘قش طمك  اً ٘٘خِي فٗ وٓص ًْٖ حللٙخس ْفٗ ُْح  وً ٘ظؤله 

طىؼ  طـمٙخص ىحثىش ٜٓىخ  ىحثىش لٌحص ؿىٙمش رخقٙش هخليس"ْٜٟخعّه  رقخ  وَح٘خ أٍْحكّه حلظٗ 
1
. 

  ٠ٌْٙف ٌىًٓؿخ عهَ وً رًٙ ٌىخًؽ عي٘يس  ٍ٘ٓى فُٙ حلىئلف وقخٌٍش رًٙ طَرٙش حلفمٔفش ْطَرٙش

حلقَعي لٝفَحى  اً ٘قٓ : "فخلظمىٌٙ حلىومٚ لمفمٔفش 'فَعٓي' ْلكٍُ ًلٙ   اً ٘عزي أهْ ٗٗ  ٜؿ  

 عُ ٍرخ لُ.  )...(وٍفعظُ  ْ٘ظوٌ ك  وخ ٍ٘ف
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   ػه اي ًلك حلظمىٌٙ 'ٌفعٗ ْوٜملٗ ٠َ٘ٔ ا٠ ًحطُ. ففخ٘ش ِىظُ طمزٙش ٍيزخص حلٍفْ ْحلزيً ْحلفَؽ

ّٓخّ وّكخٍ' ٘ظلَٔ عً وٜخللُ حل٘وٜٙش ٟىً وٜخلق حٜوش.   ِْٓ 'ى

  رٍٙىخ طمىٌٙ حلقَعي حلىومٚ ِٓ 'عزي' ْلكٍُ عزي عِِ٘ ٠ ٘ٔظٌ  ل٘ٗ  كظٕ ٜعظه وومٓي  ٠ْ

 ٟٕ كظٕ رخلـٍّش  طمك حلٍعىش حلعظىٕ يخ٘ش لعزٓى٘ش  .َ٘

 .ًٌُػه أٌُ طمىٌٙ 'وظٓحٟع  لًّٙ ًِّٙ' ْلكٍُ ٠ ٘ظٌل  ربٍحىطُ لفَٙ فخ١ََ حلـمٙ  ْلفَٙ أوََ ْا 

 ' ٌُفقَٙ ْٟعٙف' وٓقً رفقََ ْٟعفُ  ْلكٍُ ؤظفً عً ك  ٗٗ  رىخ حىهََ لُ وخلُكُ حلكَ٘ه  ػه أ

هَس"وً هِحثً ٠ طٍفٌ فٗ حٚ
1
. 

  ٌْٖوىخ ٠ ٗك فُٙ  أي حلٍىًٓؿًٙ حلىقظَكًٙ ٘ظَّحي أِىٙش ٌِح حلىزيأ فٗ حٞرخٌش عً حلّي  حل

َ٘وٗ حلٍٍٓٓٗ طزمٙفُ الٕ قَحثُ  )حلىظىؼ  فٗ حليعٓس الٕ حلظعمق رك  وخ ٘ٔخعي عمٕ حلفُٓ رخللٙخس 

 ْوعمه لمومق. حٚهَس حلزخقٙش( كىخ ٍ٘زُ الٕ ٍَْٟس حلظعمق رخلقَعي حلكَ٘ه ٌُٜ هَٙ وَد

 ٌ:ـــس ٚايتعًٝــدأ ايتؿطٝــَب

   ًٙاي ىفخط حلٍٍٓٓٗ عً وَْ٘عُ حٞ٘ىخٌٗ ْحل٠ٍّٖٓ كظه عمُٙ حٓظويحن ٓمه كـخؿٗ قٖٓ ْوظ

حلظفَٔٙ ْحلظعمٙ  هَٙ علٙش ٌخؿلش ْفخعمش وً أؿ   وزيعِيفُ حلظؤػَٙ فٗ حلىظمقٗ   لٌلك حطوٌ وً 

عمٕ َٗف حٜفكخٍ ْطزٔٙيّخ  رخ٠عظىخى عمٕ حلظٔمٔ   طىََ٘ أِيحفُ ١ْىٓكخطُ. ْ٘عظىي ٌِح حلىزيأ

رّخ الٕ حًِٜخي. َِّ  حلىٍيقٗ ر٘ك  ٘ق

  "ٍٍٓحلظفَٔٙ ْحلظعمٙ   قٓلُ فٗ وئلف  لىزيحْوً حلٍىخًؽ حلظٗ أٍْىِخ ٛخكذ "ٍٓخث  حل

'حلمىعخص' وفَٔح أِىٙش حٞه١ٙ فٗ حٞعىخ  "٘خ اهٓس حٚهَس! ْ٘خ أٛلخرٗ فٗ هيوش حلقَعي! 

أي حٞه١ٙ فٗ حٜعىخ  ٠ْٓٙىخ حٜهَْ٘ش وٍّخ  ِٓ أِه أٓخّ   -ْأٌظه طعمىٓي  -حعمىٓح 

َّ ىعخ  وعٍٖٓ  ْأكَن  ْأعظه قٓس  ْأٍؿٕ ٗفٙع  ْأػزض وَطكِ  ْأقَٜ ١َ٘ق لملقٙقش  ْأر

ْٓٙمش لمىقخٛي  ْأٓىٕ هٜمش  ْأٛفٕ عزٓى٘ش"
2
. 

  عٍُ  رقٓلُ: "حلكٌد أٓخّ حلكفَ  ٠ْ٘ٙف ٌىًٓؿخ عهَ ٘عم  رُ أَٟحٍ حلكٌد ْحلٍظخثؾ حلظٗ طٍَظُؾ

ر  حلكفَ كٌد ٍْأّ حلكٌد  ِْٓ حُْٜلٕ وً ع١وخص حلٍفخي. ْوخ حلكٌد ا٠ حفظَح  عمٕ حلقيٍس 

د حٜه١ي حلعخلٙش .. ِْٓ حلٌٖ َّٛٙ حلظ٘زؼخص  َّ حٞلّٙش  ْٟي لملكىش حلَرخٌٙش .. ِْٓ حلٌٖ ه

١ن .. ْرُ حهظميض أكٓح  ٌٓط حلزَ٘ .. ِْٓ حلعظٙىش كخل٘زلخص حلىٍظٍش .. ْرُ حٌظَ٘ حلٔه فٗ حٞٓ

حلٌٖ قّٙي حلعخله حٌٞٔخٌٗ عً كىخ٠طُ  ْأْقفُ عً طَقٙخطُ .. ْرُ ْقع أوؼخ  ؤٙمىش حلكٌحد فٗ 
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أٓف  ٓخفمًٙ حلؤش .. ِْٓ حللى  حلؼقٙ  عمٕ ظَّ حٌٞٔخي فٙٓقعُ عً وقٜٓىَ .. ِْٓ حٜد 

رخلظمعًٙ ْحلظّي٘ي ْحلٍعٗ حلٍخُ  وً فٓي حلعَٕ  لمَ٘خ  ْحّٜن لمظٍٜع .. فمٌَّ حٜٓزخد حهظٚ

"..
1
. 

  ْٗعمُٙ  ٘ظَّ وً ه١  ًٌِ٘ حلٍىًٓؿًٙ وئ ٌـخعش ٌِح حلىزيأ فٗ طزمٙ  حلـٓحٌذ حلظَرٓ٘ش  حلظ

أٍحى أي َ٘ٓوّخ حلٍٍٓٓٗ فٗ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ رٜفش عخوش ْحلىـظىع حلظَكٗ رٜفش هخٛش  

ش رؤِىٙش حٞه١ٙ فٗ كٙخس حٜفَحى  ْكٌح اىٍح  أَٟحٍ فخلىظىعً فٗ حلٍىًٓؿًٙ ٓٙقظٍع ٠ ولخل

 ْٓمزٙخص حلكٌد.

 ٞـــــدأ ايعكًـــــــاملب

  ٘عظزَ حلىزيأ حلعقمٗ وً أكؼَ حٚلٙخص حٓظعىخ٠ فٗ حلقَعي حلكَ٘ه ْحللي٘غ حلٍزٖٓ  ْفٗ هيخرخص

ْحلعقمٗ فٗ اػزخص  حلعمىخ  ْحلىفكًَ٘ لمظؤػَٙ فٗ حلفجخص حلىظمقٙش  وخ ٘ؼزض طكخو  حلىزيأً٘ حلٍقمٗ

حللقٙقش حٞلّٙش حلٔخ١عش. ْوً حٜوؼمش حلىٟٓلش لٌّح حلىزيأ كي٘غ حلٍٍٓٓٗ عمٕ أي كىخ  

حلىومٓقخص ْطكخومّخ ىلٙ  عمٕ ْكيس حلوخلق ْحلٜخٌع  اً ٘قٓ : "اًح أٍٓيص ؿىٙع حلىٓؿٓىحص الٕ 

ح قٙىش عخلٙش حلٜخٌع حلٓحكي  فخلىٓؿٓىحص كمّخ طّٔ  كخلىٓؿٓى حلٓحكي ْ٘كٓي ك  وٓؿٓى ً

كخلىٓؿٓىحص كمّخ وً كٙغ حٞطقخي ْحٞريحط. كىخ أي ىقخثق حلٍٜعش حلىظقٍش حلىٓؿٓىس فٗ ك  

 وٓؿٓى ٍيه حلٓفَس فٗ حلىٓؿٓىحص طزًٙ ٌَِ حللقٙقش.

   رٍٙىخ اي له طٍٔي طمك حلىٓؿٓىحص الٕ حلٜخٌع حلٓحكي رخلٌحص فبي ك  وٓؿٓى عٍيثٌ ٘كٓي ًح و٘خك

مِّّخ"رقيٍ و٘خك  حلىٓؿٓىحص ك
2

فٗ وئلفخص ري٘ع  حلىزيأ  ْوً حٜىلش حل٘خِيس كٌلك عمٕ ْؿٓى ٌِح 

حلِوخي حلٍٍٓٓٗ  قٓلُ وقَح رٓؿٓى حٚهَس "فخلٌٖ َ٘٘ي أي ٍ٘كَ حٚهَس عمُٙ أي ٍ٘كَ ْؿٓى ٌِح 

رُ رؤلٓ  وً  حلكٓي أ٠ْ رـىٙع وخ فُٙ وً كقخثق. ْا٠َّ فخلكخثٍخص وع كقخثقّخ حلىظؤٛمش فّٙخ طكٌِّ

  ْطؼزض لُ أٌُ حلكٌحد حَٜٗ"حٜلٍٔش
3
   . 

   حلعقمٗ أِىٙظُ حلكزَٙ فٗ اػزخص حللقخثق  ٌظَح لىخ ٘ظىِٙ رُ وً قٓس طؤػَٙ٘ش  فممىزيأْاؿىخ٠

كزَٙس  ْوً ػىش فخلٍخظَ فٗ حلىؼخلًٙ حلىقظَكًٙ ٓٙيٍ  طىخن حٞىٍح  ْكيس حلوخلق  ْاقٍخعُٙ

خو  وومٓقخطُ  كىخ طـعمُ طمك حَٜٓحٍ ْفَحىطُ رىـَى حلظؤو  فٗ أَٓحٍ حلكٓي ْفٗ كىخ  ْطك

 ٘ئوً رخٚهَس  ْرك  حللقخثق حلظٗ أهزَ رّخ حللق ٓزلخٌُ.  
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 َـبـدأ ايـتـهـساز

  هٚ حلٍٍٓٓٗ وزيأ حلظكَحٍ رعٍخ٘ش كزَٙس  ّْ٘ي  وً ه١  ح٠عظىخى عمُٙ فٗ وئلفخطُ ولخْلش

طَٓٙوّخ فٗ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ   طؤكٙي أِىٙش حلـٓحٌذ حلظَرٓ٘ش ْحللقخثق حٞ٘ىخٌٙش حلظٗ ٘ٔعٕ الٕ

 حلٌٖ فقي وـىٓعش وً وزخىثُ ْوقٓوخطُ رفع  حلىي حلعمىخٌٗ حلٌٖ ١خ  حلز١ى ح١ٓٞوٙش عٌٌح . 

  ِٓ ْقي حطوٌ عٍي حلٍٍٓٓٗ ٗك  ٍٛٓطًٙ وظزخً٘  حْٜلٕ وٍّىخ ِىض طكَحٍ ٌٜٓٙ رعٍّٙخ  كىخ

ٗ حللٙخس ح٠ؿظىخعٙش  اً ٍْى رٍفْ حللخ  فٗ حلٍٚ حلٌٖ ٘ظليع عً حلظفَٙٙ حلٌٖ أكيػُ حلقَعي ف

حلٜٙفش فٗ "حل٘عخعخص" ْفٗ "ًْ حلفقخٍ"  ْ٘قٓ  فُٙ حلٍٍٓٓٗ: " اي حلقَعي حلكَ٘ه قي ريّ  حللٙخس 

ٍ حٚفخي ْوِٝخ رخلٔعخىس ْحللقخثق  أكيع حٌق١رخ عظٙىخ ٓٓح  فٗ  َّٓ ح٠ؿظىخعٙش طزي١٘ ِخث١ ٌ

قٓلّه  أْ فٗ كٙخطّه حل٘وٜٙش ْح٠ؿظىخعٙش ٌفّٓ حلزَ٘ ْفٗ قمٓرّه  أْ فٗ أٍْحكّه ْفٗ ع

ْحلٔٙخٓٙش ... فَٙرٗ حلٍخّ ِْ٘كٗ ٌفّٓٓه  ْٜ٘فٗ قمٓرّه  ْ٘ىٍق حٍْٜحف حٌك٘خفخ ٍْقٙخ  

ْحلعقٓ  حٓظقخوش ٌٍْٓح  ْحللٙخس كٙخس ْٓعخىس. ف١ ٗك أٌُ ٠ ٌظَٙ لىؼ  ٌِح حلكظخد ٠ْ ٗزُٙ لُ 

٠ْ وؼٙ "
1
. 

  ٗطكَحٍ حلى٠خوًٙ رٜٙ  ووظمفش ْوظزخٍ٘ش  ٌِْح حلٍٜف أكؼَ أوخ حلٍٜٓس حلؼخٌٙش  فظظـمٕ ف

ك٠ٍٓح فٗ وئلفخص ري٘ع حلِوخي  حلظٗ طلخْ  اظّخٍ ْكيحٌٙش   طعخلٕ  ْطؼزٙض حللقخثق حٞ٘ىخٌٙش. 

ْلمظيلٙ  عمٕ ًلك ٌٍٓى ًٌٜٙ ٘ظَّحي حلعيحلش حٞلّٙش فٗ حلكٓي  ٘قٓ  فٗ حْٜ  وٍّىخ: "ْحٌظَ 

حلعي  حٞلّٗ ؿىٙع وٓؿٓىحطُ طلض ؿٍخف وِٙحٌُ ْ٘ي٘ه وٓحٌُش حٜؿَحن الٕ حلكٓي أؿىع  لقي ٟه 

حلعمٓ٘ش ْحلٔفمٙش  ْ٘عيّٙخ حلظٍخٓذ ْحلظ١إن حلٌٖ ِٓ أٓخّ لمـىخ   ْ٘ـع  ك  ٗٗ  فٗ أف٠  

ْٟع ْأؿىمُ  ْ٘عيٗ ك  ًٖ كٙخس كق حللٙخس"
2

  ْ٘قٓ  فٗ ػخٌّٙىخ "ٌعه  فكىخ ٠ آَح  فٗ 

ٙقٙخ فٗ ٗٗ   ٠ْ روْ فٗ حلىِٙحي ق٢  ر  اي حلظيَّٙ ْحليَّ ٗٗ   ف١ ظمه كٌلك ظمىخ كق

حلٜخىٍ وً حلظـمٗ حٜعظه ٠ٓه 'حلقيّْ'  ٘عَٝ حلىٓؿٓىحص رؤرّٕ ٍٛٓطّخ ْأريط ٍُ٘ظّخ  ف١ 

ُُّٔ ٘ي حلزَ٘ حلٓٓوش" طَٔ ػىش قٌحٍس فٗ وٓؿٓى  ٠ْ طـي قزلخ أ١ٙٛ فٗ ٗٗ  وخ له طى
3
   . 
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 ١ عٓد ايٓٛزضٞ ب ـ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اإلضالَٝ

  كخي لمىل٢ٙ حَٜٖٓ حلىؼقف حلٌٖ ٌ٘ؤ فُٙ حلٍٍٓٓٗ حٜػَ حلٓحٟق فٗ طلي٘ي و١وق حلظَرٙش

ح١ٓٞوٙش حلظٗ كٓطّخ وئلفخطُ  اً كخي أرَٓ ْاهٓطُ وً كزخٍ عمىخ  حليً٘ فٗ طَكٙخ ْقظجٌ  

فَْٙٔح لُ ٓز  طلٜٙ  حلعمه حلَ٘عٗ عمٕ ٘ي هَٙس عمىخ  عََٜ فٗ ٌٍّٓ ْيَِٙخ وً 

حلقَٔ حلىـخٍْس. ْقخىَ كزُ لمعمه الٕ حلٍّ  وً ؿ  وئلفخص عمٓن حليً٘ قَح س ْكفظخ  وخ 

 وكٍُ وً حلظفٓي عمٕ عمىخ  عََٜ.

  ْعمُٙ  فقي ط٠خفَص ٌَِ حلعٓحو   ْيَِٙخ  لظـع  حليفخط عً حليً٘ وً أْلٕ أْلٓ٘خص ري٘ع

كخْ  حلىي حلعمىخٌٗ حلِوخي حلٍٍٓٓٗ  حلٌٖ كَّ كٙخطُ ٜؿ  رعغ حلقٙه ح١ٓٞوٙش حلظٗ 

١ىْ ِٓ٘ظّخ  كىخ ٘قٓ  حلزَ٘يخٌٗ 'ْلٙه ؿ١ى٘ٔٓي' "وخ ىحن حلقَعي رٙي حلىٔمىًٙ فمً 

ٌلكىّه ككىخ كقٙقٙخ أريح  فمٍٔع الٕ ٌِعُ وٍّه"
1
ْوً أِه حلقٙه حلظَرٓ٘ش حلظٗ عىي  .

 فٗ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ ٌٔـ : حلٍٍٓٓٗ الٕ اكٙخ ِخ

 ٞ٘ىخي رُ.حلظَرٙش عمٕ قٙىظٗ طٓكٙي   ْح 

 .حلظَرٙش عمٕ قٙىظٗ حلظًّٓ٘ وً ٗؤي حليٌٙخ ْحلظعمق رخٚهَس 

  .حلظَرٙش عمٕ قٙىظٗ ٌزٌ حلوٜخ  حلٌوٙىش ْحلظىٔك رخلىلىٓىس 

 ٌٚرث١ٓ ٘مل ل٤ِه، ٔؼّك ئٌٝ لٌرك١ًٌ ٚشهغ وً ٔمطح ػٍٝ ؼكج:

 ايرتب١ٝ ع٢ً قُٝيت تٛسٝد اهلل ٚاإلميإ ب٘:

  ٗعََٜ ٍ٘يمق وً ا١ٛف ع١قش حلفَى وع هخلقُ  عوً حلٍٍٓٓٗ رؤي ا١ٛف حلىـظىع ف

ْلٌلك ؿخِي وً أؿ  كغ حٜوش عمٕ ٍَْٟس طٓكٙي   طعخلٕ  ٞ٘ىخٌُ حلـخُن رؤي ؿىٙع 

وِح٘خ حٌٞٔخي ْوقخٛيَ وَطزيش رخلظٓكٙي  ٘قٓ  حلىئلف: "ٌعه  اي حٌٞٔخي رَٔ حلظٓكٙي  

ٓي  ْأليف حلىومٓقخص ٛخكذ كىخ  عظٙه رًٙ ؿىٙع حلىومٓقخص  ِْٓ أػىً ػىَحص حلك

ْأكىمّخ  ْأٓعي ًْٖ حللٙخس ْووخ١ذ ٍد حلعخلىًٙ  ْأِ  لٙكٓي همٙمُ ْولزٓرُ. كظٕ اي 

ؿىٙع حلىِح٘خ حٌٞٔخٌٙش  ْؿىٙع وقخٛي حٌٞٔخي حلعمٙخ وَطزيش رخلظٓكٙي  ْطظلقق رَٔ 

 حلظٓكٙي فم٠ٓ حلظٓكٙي ٜٛزق حٌٞٔخي أٗقٕ حلىومٓقخص ْأىٌٕ حلىٓؿٓىحص ... ًلك ٜي

حٌٞٔخي ٘لى  عـِح يَٙ وٍخَ  ْلُ أعيح  ٠ ٌّخ٘ش لّه  ٍْ٘يٖٓ عمٕ فقَ ىحثه ٠ كيْى لُ 
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ْكخؿخص ٠ كيْى لّخ"
1

. ْ٘ئكي ٌِح حلك١ن قٓلُ: " رَٔ حلظٓكٙي ٘فّه: أي حلكٓي رَوظُ كظخد 

ٛىيحٌٗ ٍ٘يٖٓ عمٕ وعخٌٗ عىٙقش يَِ٘س  اي حلىٓؿٓىحص رؤَِٓخ وـىٓعش وكخطٙذ 

حٞعـخُ  ْاي حلىومٓقخص رـىٙع ١ٓحثفّخ ؿٍٓى ٍرخٌٙش فٗ يخ٘ش ح٠ٌظظخن ٓزلخٌٙش فٗ وٍظّٕ 

ْحلّٙزش"
2
. 

  ْٕوً ػىش ٌومٚ الٕ أي ٛخكذ "ٍٓخث  حلٍٍٓ" ٘ىٙ  فٗ طزََ٘ وٓحقفُ ْطٓؿّٙخطُ عم

حٜىلش حلعقمٙش حلىمىٓٓش ْحلى٘خِيس  وخ ٓخعي عمٕ َٓعش حٌظ٘خٍِخ ًْ٘ٓط ٛٙظّخ  ْوً 

ٗ أع٠خ  كخثً كٗ وً حٜكٙخ  حلظٗ ٠ طعي ٠ْ طلٜٕ  ْىقق ٌىخًؽ ًلك  قٓلُ: "ػه طؤو  ف

فٗ أؿِّطُ ْفٗ كٓحُٓ .. طَٔ فّٙخ وً ح٠ٌٔـخن حلظخن ْحلظٍخٓق حلكخو . ْحلىٓحٌُش حليقٙقش 

وخ ٘يلُّك ريحِش عمٕ حلٜخٌع حلٌٖ ِٓ "حلعي  حللكٙه"
3
. 

 َحطزٗ ولكه  ْقي عىي حلٍٍٓٓٗ فٗ طمقًٙ وَْ٘عُ حلظَرٖٓ عمٕ وٍّـٙش وظقٍش ْأٓمٓد ط

فزعي طٟٓٙلُ ِٜىٙش طٓكٙي حلوخلق َٗط فٗ حٞرخٌش عً أَٓحٍ ْفٓحثي حٞ٘ىخي رخهلل طعخلٕ  

اً أكي فٗ يَٙ وٟٓع وً وئلفخطُ أي لٌس حٞ٘ىخي رخهلل طعخلٕ ٠ طقخٍي رؤٖ لٌس  ٘قٓ  فٗ 

ىخي "حل٘عخعخص": "اي أٛفٕ لٌس ْأٌقٕ ٓعخىس للٙخطٗ ٌَِ  اٌىخ ِٓ فٗ حٞ٘ىخي. أٖ: حٞ٘

حلـخُن رؤٌٗ وومٓي وً همقٍٗ ٍْرخٌٗ  فؤٌخ وٍٜٓعُ ْعزيَ ْطلض ٍعخ٘ظُ ْولظخؽ الُٙ فٗ 

 ك  كًٙ  ِْٓ ٍرٗ ْالّٗ ِْٓ حلَكٙه ْحلَإْ  رٗ.

 "فب٘ىخٌٗ ٌِح لٌس وخ رعيِخ لٌس  لٌس كخفٙش ىحثىش ْٓعخىس هخلٜش ٌقٙش ٠ ٘عكَِخ أله
4

  ٠ْ٘ٙف 

رقٓلُ: "فعمىض رعمه حلٙقًٙ ٓزذ كٓي حللٙخس أٍقٕ أ٠٘خ وئكيح أِىٙش حٞ٘ىخي فٗ كٙخس حلومق  

وومٓي فٗ حلكٓي  َْٓ كٓي ك  ٗٗ  ؤوَح لملٙخس  ْككىش ْؿٓى ٗٓي فيَٖ لئ 

حلـىٙع ٌلٓ حللٙخس  ْأي ٍْف حللٙخس اٌىخ ِٓ حٞ٘ىخي"
5
. 

  اي ٌظَس حلزي٘ع حلِوخي الٕ حٞ٘ىخي ٌظَس كمٙش ٠ طقز  حلظـِٖ   ْلٌلك فّٓ "كقٙقش ْحكيس

ش وً ٓظش أٍكخي وظَّليس ْوٓكيس ٠ طقز  حلظفَ٘ق  ِْٓ كمّٗ ٠ ٘ظلى  حلظـِثش  ِْٓ ك  ٌخرع

٠ طقز  أٍكخٌُ ح٠ٌقٔخن  ًلك ٜي ك  ٍكً وً طمك حٍٜكخي حٞ٘ىخٌٙش _ وع كــّخ حلظٗ 
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طؼزظُ _ ٘ؼزض رقٙش حٍٜكخي  فٜٙزق ك  ٍكً كـش قخ١عش عظىٕ لك  وً حٍٜكخي 

حٜهَٔ"
1
. 

 ٘ٞىخي أٓخّ ك  حلف٠خث   ٌُٜ وٜيٍ حلعزخىس حللقش  ْحٜهٓس حلٜخفٙش  ْاؿىخ٠  فخ

ٌُٜ ٠ ٘ئوً ا٠  ْحٜه١ي حلعخلٙش  ْل٠َٓ لىخ ف٠  حليً٘ ح١ٓٞوٗ عمٕ رخقٗ حلي٘خٌخص 

"رعقٙيس ْحكيس  طٔظيعٗ كظىخ طٓكٙي قمٓد حلىئوًٍٙ رّخ عمٕ قمذ ْحكي  ْْكيس حلعقٙيس ٌَِ  

طٔظ٘عَ رٍٓط وً حلَحريش وع وً ٘عٖٙ وعك فٗ ١خرٍٓ طقظ٠ٗ ْكيس حلىـظىع. فؤٌض 

ْحكي  ْرع١قش ٛيحقش وعُ اي كٍض طعى  وعُ طلض اوَس قخثي ْحكي... فىخ رخلك رخٞ٘ىخي 

حلٌٖ ّ٘ذ لك وً حلٍٍٓ ْحل٘عٍٓ وخ َ٘٘ك رُ وً ع١قخص حلٓكيس حلكؼَٙس  ٍْْحر٢ ح٠طفخي 

حلعي٘يس  ْْٗخثؾ حٜهٓس حلٓفَٙس"
2
. 

 ُيت ايتٜٗٛٔ َٔ غإٔ ايدْٝا ٚايتعًل باآلخس٠ايرتب١ٝ ع٢ً قٝ

  َّعخلؾ ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ فٗ وئلفخطُ حٜٓزخد حلىئى٘ش الٕ ٓٓ  عخقزش حلٍخّ  ْعي

كذ حليٌٙخ ْحلظعمق رّخ  ْايفخ  حٚهَس ْعين حلظفكَ فّٙخ وً أعظه طمك حٜٓزخد  ٞ٘ىخٌُ 

حلٔخثقش الّٙخ ْفَٙس  ْفٗ وقيوظّخ وخ ٘لىمُ  رؤي "حٜٓزخد حليحعٙش الٕ حليٌٙخ كؼَٙس  ْحلٓٓخث 

ك  أٌخي وً ٌفْ أوخٍس رخلٔٓ "
3

  هٜٓٛخ أي حٌٞٔخي ٘ف٠  ح٠ٓظىظخط رخلملظش حٌٚٙش 

عمٕ حلظفكَٙ فٗ حلٍـخف ْحلف١ف حلىئؿ   ٜي حلٍفْ حٌٞٔخٌٙش ريزٙعظّخ "طف٠  ىٍِىخ وً 

طظلخٕٗ ٛفعشً كخَٟس أكؼَ وً حلمٌس حلىعـمش عمٕ ١ٍ  وً حلمٌس حلفخثزش حلىئؿمش  ِْٗ 

طلخّٗٙخ ٍٓش وً عٌحد فٗ حلىٔظقز . ْعٍيوخ طّٙؾ أكخْٓٙ حٌٞٔخي ٠ طَٟن لىٓحًُ٘ 

حلعق   ر  حلّٓٔ حلٌٖ ٘ظلكه  فَٙؿق عٍيثٌ لٌسً كخَٟس ٟجٙمش ؿيح عمٕ ػٓحد عظٙه فٗ 

حلعقزٕ  ْ٘ظـٍذ ٟٙقخ ؿِثٙخ كخَٟح أكؼَ وً طـٍزُ عٌحرخ وئؿ١"
4
. 

  ٛخكذ "ٍٓخث  حلٍٍٓ" ٠ طٔخْٖ ٗٙجخ  اً حلىعٓ  عمُٙ ِٓ حلظىٔك رىخ أوَ  اي حليٌٙخ عٍي

رُ حللق طعخلٕ ْحؿظٍخد ٌٓحُِٙ  أو١ فٗ ٌٙ  وَٟخطُ ْرمٓيُ ؿٍخٌُ. ْوً ػىش  فخليٌٙخ وً 

وٍظٍَٓ "ىحٍ ٟٙخفش  طظزي  رَٔعش ْطظفَٙ عمٕ حليْحن  فّٗ لٙٔض ىحٍ قَحٍ ٠ْ و١ٍٓخ 

ش عمٕ كي ٓٓح . فىخ ىوض ٠ أظ  فٗ و١ٍٓٗ  ٠ْ قَحٍ لٗ فُٙ  كقٙقٙخ  لٌح فبي ٌٓحكّٙخ كخف
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فبي ولخْلش حلَؿٓط الُٙ عزغ ٠ ١خث  ٍْح َ"
1

  َْ٘ى  ٌِح حلك١ن رٍٚ عهَ رًٙ فُٙ 

أِىٙش حلظ٘زغ رخٜٗٙخ  حلـَِٓ٘ش حليحثىش ٠ حلعخٍٟش حلىئقظش  رقٓلُ: "اٌٍٗ وخ أرَة ٌفٔٗ 

ٙخس ىحثىش ْٓعخىس هخليس ٜؿ  لٌس قمٙمش  فٗ ٌَِ أريح  اٌّخ طَْن ك  فٔخى. ْلكً هَٔحي ك

حليٌٙخ حلفخٌٙش  فٗ ٌِح حلَى٠ٙف حلىئقض.. لْٙ وً ٗؤي حلعق١  ٠ْ ٘مٙق رٌْٖ حل٘عٍٓ  لٌح 

حٌقخىص ٌفٔٗ حٜوخٍس _ ٗخ ص أن أرض _ لمعق  ٍْٟوض لُ"
2
. 

 زٌح س  ٌومٚ الٕ أي حلٍٍٓٓٗ فٗ وئلفخطُ كخي ٘فمذ حلعق  عمٕ حلّٓٔ  ْحللكىش عمٕ حل

ْلٌلك ألفٍٙخَ َ٘رٗ حٜوش ح١ٓٞوٙش عمٕ كذ حليٌٙخ حلفخٌٙش ْحلظىٔك رخللٙخس حٚهَس حٜري٘ش 

ْحليحثىش  ْكٌٍ وً حلظعمق رخْٜلٕ ْايفخ  حلؼخٌٙش لىخ لُ وً عٓحقذ ٓمزٙش عمٕ كٙخس 

 حٜفَحى.

 ايرتب١ٝ ع٢ً قُٝيت ْبر ارتؿاٍ اير١َُٝ ٚايتُطو باحملُٛد٠:

 ْعين حلظفكَٙ فٗ حٚهَس  ٘ئىٖ كظىخ الٕ حلٓقٓط فٗ ؿىمش وً حلىىخٍٓخص  اي حلظعمق رخليٌٙخ

حلٔمزٙش ْحٜه١ي حلفخٓيس  حلظٗ طظعخٍٝ كمٙخ وع وزخىة حلَٓخ٠ص حلٔىخْ٘ش ْوخ أقََ حلقَعي 

حلكَ٘ه ١ْزقُ حلَٓٓ  حٜوًٙ. ْلٌلك ٌزُ حلٍٍٓٓٗ الٕ هيٍٓس طف٘ٗ وـىٓعش وً حلوٜخ  

ٔي ْحللقي ْحلكٌد ْحلٍفخي ْحلقٓوٙش حلٔمزٙش  ٘قٓ  فٗ وئلفُ حلٌوٙىش فٗ وـظىعُ وؼ  حلل

"حلىكظٓرخص": "اي وخ ٘ٔززُ حلظلخِ٘ ْحلعٍخى ْحللٔي وً ٌفخي ْٗقخي فٗ أْٓخ١ حلىئوًٍٙ  

ْوخ ٘ٓيَ فٗ ٛيٍِْه وً كقي ْي  ْعيح   وَفٓٝ أ١ٛ. ْطَف٠ُ حللقٙقش ْحللكىش  

ٔ. ف١٠ عً أي حلعيح  ظمه ٍٗٙع ٘فٔي َْ٘ف٠ُ ح١ٓٞن حلٌٖ ٘ىؼ  ٍْف حٌٞٔخٌٙش حلكزَ

كٙخس حلزَ٘: حل٘وٜٙش ْح٠ؿظىخعٙش ْحلىعٍٓ٘ش  ر  ِٓ ٓه ُعخ  للٙخس حلزَ٘٘ش قخ١زش"
3
  . 

  ْوخ قٙ  عً ٌَِ حلوٜخ  ٘قخ  كٌلك عً حلكٌد ٜي "حلكٌد أٓخّ حلكفَ  ر  حلكفَ كٌد

عمٕ حلقيٍس حٞلّٙش   ٍْأّ حلكٌد  ِْٓ حُْٜلٕ وً ع١وخص حلٍفخي. ْوخ حلكٌد ا٠ حفظَح 

د حٜه١ي حلعخلٙش .. ِْٓ حلٌٖ َّٛٙ حلظ٘زؼخص  َّ ْٟي لملكىش حلَرخٌٙش .. ِْٓ حلٌٖ ه

حلعظٙىش كخل٘زلخص حلىٍظٍش .. ْرُ حٌظَ٘ حلٔه فٗ ح١ٓٞن .. ْرُ حهظميض أكٓح  ٌٓط حلزَ٘ 

ع أوؼخ  ؤٙمىش .. ِْٓ حلٌٖ قّٙي حلعخله حٌٞٔخٌٗ عً كىخ٠طُ  ْأْقفُ عً طَقٙخطُ .. ْرُ ْق

حلكٌحد فٗ أٓف  ٓخفمًٙ حلؤش .. ِْٓ حللى  حلؼقٙ  عمٕ ظَّ حٌٞٔخي فٙٓقعُ عً وقٜٓىَ 
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.. ِْٓ حٜد لمَ٘خ  ْحّٜن لمظٍٜع .. فمٌَّ حٜٓزخد حهظٚ رخلظمعًٙ ْحلظّي٘ي ْحلٍعٗ حلٍخُ  

وً فٓي حلعَٕ.."
1
. 

  ٗحلىـظىع  ِٓ حلظٍزُٙ الٕ اي ِي  حلٍٍٓٓٗ وً طعيحى حلوٜخ  حلٌوٙىش حلظٗ حٓظفلمض ف

 هيٍٓحطّخ ْأَٟحٍِخ عمٕ حلفَى ْحلىـظىع قٜي ح١ٛٞف ْحلظـخُْ.

   ْرخلىقخر  أٗخٍ حلىئلف الٕ وـىٓعش وً حلوٜخ  حللىٙيس حلظٗ ٘ـذ أي ٘قظ٠ٕ رّخ رّي

حلٍّٓٝ رخلقٙه حلظَرٓ٘ش ْحٜه١قٙش حلظٗ طليع عٍّخ حلقَعي حلكَ٘ه ْعى  رّخ حلَٓٓ  

ْوً أِه طمك حلوٜخ  حليعٓس الٕ حلٜيي ْحلظعخْي ْحلىلزش  فخلٜيي  ْحلٜلخرش حلكَحن 

وً وٍظٍَٓ "ِٓ أٓخّ ح١ٓٞوٙش  ِْٓ هخٛش حٞ٘ىخي  ر  حٞ٘ىخي ٛيي ٍْأُٓ .. ِْٓ 

حلَحر٢ لك  حلكىخ٠ص.. ِْٓ حللٙخس لٝه١ي حلعخلٙش.. ِْٓ حلعَي حلَحر٢ لٝٗٙخ  رخللقٙقش.. 

ولٓ طَقٗ حٌٞٔخي.. ِْٓ ٌظخن حلعخله ح١ٓٞوٗ... ِْٓ ِْٓ طـمّٗ حللق فٗ حلمٔخي.. ِْٓ 

ّٗ عمُٙ حل١ٜس  ِّ وً حل١١ًٔٙ.. ْرُ طفٓي أٛلخد حلٍز حلٌٖ َّٜ٘ٙ أهىي حلٍخّ ْأفقََ أع

' عمُٙ حل١ٜس ْحل١ٔن الٕ أعمٕ  ّٗ ْحل١ٔن عمٕ ؿىٙع حلٍخّ.. ْرُ حٍطفع 'ّٓٙيٌخ دمحم حلّخٗى

عمًٙٙ وَحطذ حلزَ٘"
2

ىلزش حلٜخفٙش ْحلٜيحقش حلٓفٙش حلظٗ ىعخ الّٙخ   ْرخلٜيي طٔٓى حل

حليً٘ ح١ٓٞوٗ  فمٌلك "ٍ٘زفٗ حلظعخو  رخلىلزش ْحلٜفق فٙىخ رٍٙكه كٔذ ٍؿلخي حللٍٔخص 

عمٕ حلٔٙجخص كىخ ِٓ فٗ حللَ٘ حٜعظه  كٙغ طٌِذ حلعيحلش حٞلّٙش حلٔٙجخص رَؿلخي 

حللٍٔخص"
3
. 

  حلٔخوٙش عمٕ حٞه١ٙ فٗ حلقٓ  ْحلفع   ْاؿىخ٠  اي وزٍٕ ك  حلف٠خث  حللٍٔش ْحٜه١ي

ْلٌلك هُٜ حلٍٍٓٓٗ رعٍخ٘ش هخٛش  ٘قٓ : " ٘خ اهٓس حٚهَس! ْ٘خ أٛلخرٗ فٗ هيوش 

حلقَعي! حعمىٓح _ ْأٌظه طعمىٓي _ أي حٞه١ٙ فٗ حٜعىخ  ٠ْ ٓٙىخ حٜهَْ٘ش وٍّخ  ِٓ 

َّ ىعخ  أِه أٓخّ  ْأعظه قٓس  ْأٍؿٕ ٗفٙع  ْأػزض وَطكِ  ْأقَٜ ١َ٘ق لملقٙقش   ْأر

وعٍٖٓ  ْأكَن ْٓٙمش لمىقخٛي  ْأٓىٕ هٜمش.."
4
. 

 

 

                                                           

   97ـ إشارات اإلعجاز فً مظان اإلٌجاز: 0
    97ـ نفسه: 5

  286ـ  الشعاعات: 2

 540ـ اللمعات:  4
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 خــبرـــــــــّخ

ٌْومٚ الٕ أي ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ ٘عي ْحكيح وً حلعمىخ  حلىعخًَٛ٘ حلًٌ٘ ّٓوَْح كٙخطّه 

ْؿّٓىِه لميفخط عً حليً٘ ح١ٓٞوٗ ْأِمُ  ْقي أّٓه فٗ ًلك طكٍُٓ٘ حلعمىٗ حلعخلٗ ْطَرٙظُ 

 قٙش حلَفٙعش. حٜه١

لىـىٓعش وً حلقٙه   ربكٙخثّخْكخٌض " ٍٓخث  حلٍٍٓ" َٓحؿخ ِْخؿخ أٟخ ص ١َ٘ق ؤمىٗ عََٜ  

ح١ٓٞوٙش _ كخللغ عمٕ حلظعخْي ْحلظٔخٌي ْحلظِحن حلٜيي ْحؿظٍخد حلكٌد ْيَِٙخ _ حلظٗ ط١ٗض 

لقي أّٓه رٍخإِخ رفع  حللى١ص حلعمىخٌٙش حلىىٍّـش حلظٗ كخْلض حلٍٙ  وً ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ. ْ

حلىٍّـٗ فٗ حلظؤػَٙ فٗ ٌفّٓ وظمقّٙخ  اً حكظٓص عمٕ وـىٓعش وً حلىزخىة حلىٍّـٙش  وً أِىّخ 

 وزيأ حلىقخٌٍش  ْوزيأ حلظعمٙ  ْحلظفَٔٙ  ْحلىزيأ حلعقمٗ  ْوزيأ حلظكَحٍ. 
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 ِظبدس ِٚشاعغ اٌذساعخ

ي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ حلىكظٓرخص: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخ (1

 ن.1992َ _ 1413  2لمٍَ٘  حلقخَِس  ١

حلمىعخص: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ لمٍَ٘   (2

 حلقخَِس 

حل٘عخعخص: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ  (3

 ن.2005  4لمٍَ٘  حلقخَِس  ١

ٕٓ طزيى حلظمىخص ْطىلق ٓلَ حلىخى٘خص: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش عٜخ وٓ (4

 ن.2005  2اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ لمٍَ٘  حلقخَِس  ١

اٗخٍحص حٞعـخُ فٗ وظخي حٞ٘ـخُ: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه  (5

 ن.2002  3حلٜخللٗ  ىحٍ حلكظذ حلىَٜ٘ش  وَٜ  ١

ـىٓعش ٍٓخث  حلىعـِحص حٜكىي٘ش ٍْٓخث  حللَ٘: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي ًْ حلفقخٍ و (6

 ن.2005  1حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ لمٍَ٘  حلقخَِس  ١

وـىٓعش َٓحؽ حلٍٍٓ: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  َٗكش  (7

 ن.2006  1ُٓٓلَ لمٍَ٘  حلقخَِس  ١

  2َٛ  طَكٙخ: ولىٓى ٗخكَ  حلىكظذ ح١ٓٞوٗ  رَْٙص  ىو٘ق  عىخي ١حلظخٍ٘ن حلىعخ (8

 ن.1996َ _ 1417

عهَ حلفَٓخي وكخريحص ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ: فَ٘ي حٌٜٜخٍٖ  ىحٍ حلٍٙ  لميزخعش  (9

 ن.2006َ _ 1427  1ْحلٍَ٘  ١

   ح١ٓٞن فٗ طَكٙخ حللي٘ؼش ري٘ع حلِوخي حلٍٍٓٓٗ  ٗكَحي ْحكيس  طَؿىش دمحم فخٟ (10

 ن.2007وَحؿعش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  ى.١ 

حلظٜٓ  ٍْٓخث  حلٍٍٓ  ؿخوعش حَُِٜ  كمٙش أٛٓ  حليً٘ ْحليعٓس رخلِقخُ٘ق  وَكِ  (11

 ن.2006َ _ 1427   1  َٗكش ُٓٓلَ لمٍَ٘  ١ربٓيٍزٓ حلٍٍٓ لميٍحٓخص ْحلزلغ 
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 عبِؼخ اجلٛف دٚس ػّذاء اٌى١ٍبد يف ر١ّٕخ وفبءح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ١ًِٕٙب يف
 ثبدلٍّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػؼبء اذل١ئخ اٌزذس٠غ١خ.

 

ذادــــاػ  

 اٍ ؾكٌ اهللــ٘ مجـــخٛي / ٛز٠ـــدنت

 َادد بٔ  ستُد ايػُدٜٔ /ٛزـــــدنت
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 خ:ـــادلمذِ

 لظعمىٙش  ٘عظزَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ فٗ حلـخوعخص ِه حٜٓخّ فٗ ٌـخف حلعىمٙش حلظعمٙىٙش ح

فّه ٘معزٓي ىٍْح ِخوخ فٗ ٌق  حلىعخٍ  ْحلوزَحص الٕ حليمزش  كىخ ٘ٔخِىٓي ر٘ك  كزَٙ فٗ 

ٛق  ٗوٜٙش حليمزش ْوً ٍِخ ف١ ري وً ح٠ِظىخن رخلٍىٓ حلىٍّٗ لع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ فٗ 

ؿىٙع  وـخ٠ص حلظىكً حلعمىٗ. وىخ ٘ٔخعيِه عمٕ وٓحؿّش حلٜعٓرخص ْحلى٘ك١ص حلىٍّٙش 

قّه عً أىح  عىمّه   ٌِْح ٠ ٘ؤطٗ ح٠ وً ه١  عىيح  حلكمٙخص حلًٌ٘ ٘ظٜفٓي حلظٗ طعٙ

 رخلوزَس حلٓحٓعش فٗ ٌَِ حلىـخ٠ص

  ً٘٘ك  عىٙي حلكمٙش  فٗ وئٓٔخص حلظعمٙه حلعخلٗ  حلىَكِ حلَثْٙ  لَعخ٘ش وٜخلق  ك  و

ظيٍْ٘ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘  ْحللفخظ عمٕ حلىئٓٔش حلظعمٙىٙش  ْطيَِٓ٘خ أع٠خ  ِٙجش حل

 (Walter,  2001. حلىئٓٔش حلظعمٙىٙش ْطيَِٓ٘خ. )  ْحللفخظ

  ( ٗالٕ  أي ْظٙفش ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ له طعي قخَٛس عمٕ طِْ٘ي 2002َْ٘٘ٙ   حلعظٙز .)

حلي١د رخلىعمٓوخص  ْحللقخثق ر  طعيطّخ الٕ أي أٛزلض عىمٙش طَرٓ٘ش ٗخومش لـىٙع 

وخً فٗ طيَٓ٘ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ وٍّٙخ فّٓ ؿٓحٌذ حل٘وٜٙش فعىٙي حلكمٙش ٘معذ ىٍْحً ِخ

حل٘وٚ حلىٔئْ  عً اىحٍس حلكمٙش  ْوظخرعش أىح  أقٔخن كمٙظُ عزَ حطـخًِٙ ِْىخ: طٜلٙق 

ح٠ٌلَحفخص عً حلىعخَ٘ٙ ْحلمٓحثق حلعخومش ْوخ ٘ـظّي فٗ طقٙٙىُ رىٓؿذ أِيح  كمٙظُ  أوخ 

لىٍخم حلظٍظٙىٗ حلى١ثه ْاعيخ  ح٠طـخَ حلؼخٌٗ فٙظ٠ىً حلظيه  حلىزخَٗ وً كٙغ طٓفَٙ ح

حلىٌَْش فٗ حلظَٜ  ْوكخفؤس حلىظىًِٙ٘ عمٕ اٌـخُحطّه. ٠ي عىيح  حلكمٙخص ٘قع عمٕ 

عخطقّه  ؤئْلٙش كزَٙس فٗ حلظوي٢ٙ ْحلظٍفٌٙ ْحَٜٗح  عمٕ حلزَحوؾ ْحٜكخى٘ىٙش  

 .ْحٜعىخ  حٞىحٍ٘ش 

 ( حلٕ أي حلىىخٍٓخص حٞىحٍ٘ش لمعىٙي طُ 2003ْ٘ئكي ولـٓد ) ٗعيُّ عخو١ً ؤخٌيحً لمَق

ْطظيمذ عىمٙش حلٍىٓ حلىٍّٗ ٜع٠خ  رخلعىمٙش حٜكخى٘ىٙش حلظٗ ٘قٓن رّخ ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ .

ً ْؤخعيس ؤظىَس وً أؿ  حلٍّٓٝ رخلظعمٙه حلعخلٗ  ً كخفٙخ ِٙجش حلظيٍْ٘ ؿّيحً كزَٙحً ْْقظخ

ٍظٓوش حللٙخس فٗ حلىـظىع اً ط٘ك  حلـخوعخص و ،حلٌٖ ٘ىؼ  حلَكً حٜٓخٓٗ فٗ رٍخ  حلىـظىع

وً ه١  طٍىٙش حلفَى عمٕ حلىٔظٓٔ حلفكَٖ ْحلٓؿيحٌٗ ْحلفٍٗ لٙكٓي قخىٍحً عمٕ حلظعخو  وع 

حلىؤوٓ  وعيٙخص حللٙخس لىخ فُٙ وً حلفخثيس لٍفُٔ ْلىـظىعُ وً ه١  حطوخً حلظعمٙه وٍيمقخً لُ 

ٌى١ٍاخ  ٟ ذ١ّٕح وفاءج قٚن ػّكلء ل وىخ طقين ٓٓ  لمزخ كؼخي حلظعَ  الٕرّخ أي طلققُ. 

أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً ١ِٕٙاً  ٟ ظاِؼح لٌعٛف تاٌٍّّىح لٌؼهت١ح لٌٍؼٛق٠ح ِٓ ٚظٙح ٔظه 

 أػضاء ل١ٌٙئح لٌركن١ٍ٠ح.
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 ِشىٍخ اٌذساعخ:
 طظىؼ  و٘كمش حليٍحٓش رخٞؿخرش عً حلٔئح  حلَثٙٔٗ ح٠طٗ: 

  ِا ً  ٟ ظاِؼح لٌعٛف  قٚن ػّكلء لٌى١ٍاخ  ٟ ذ١ّٕح وفاءج أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً ١ِٕٙا

   تاٌٍّّىح لٌؼهت١ح لٌٍؼٛق٠ح ِٓ ٚظٙح ٔظه أػضاء ل١ٌٙئح لٌركن١ٍ٠ح

 ٘ذف اٌذساعخ ٚاعئٍزٙب:
حلظعَ  عمٕ ىٍْ عىيح  حلكمٙخص فٗ ؿخوعش حلـٓ  فٗ حلىىمكش حلعَرٙش  ِيفض حليٍحٓش حلظعَ  -1

طٓؿّض حليٍحٓش    ْلظلقٙق ٌِح حلّي حلٔعٓى٘ش فٗ طٍىٙش كفخ س أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ وٍّٙخً 

 لٟؿخرش عً حلٔئح  حلَثْٙ حٚطٗ:

   ظاِؼح لٌعٛف ِا ٟ  ً قٚن ػّكلء لٌى١ٍاخ  ٟ ذ١ّٕح وفاءج أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً ١ِٕٙا

 تاٌٍّّىح لٌؼهت١ح لٌٍؼٛق٠ح ِٓ ٚظٙح ٔظه أػضاء ل١ٌٙئح لٌركن١ٍ٠ح 

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ:
 ٠إًِ أْ ٠ٍرف١ك ِٓ لٌكنلٌح لٌعٙاخ ل٢ذ١ح:

 ظَرٓ٘ٓي: وً ه١ِ  ح٠ٓظفخىسِ وً حلظعَ  عمٕ أِىٙش ىٍْ حلعىيح   فٗ ٌـخف حلىوّيُيٓي حل

 حلعىمٗ حلظعمٙىٙش .

  ايٍخ  حٜىد حلٍظَٖ الٕ ؿخٌذ حلعي٘ي وً وؼ١ٙطُ وً حلزلٓع حلٔخرقش كٓ  طيَٓ٘ حلعىمٙش ح

 لظعمٙىٙش ل١ٍطقخ  رّخ وً ؿىٙع ؿٓحٌزّخ.

 :و٘خرّش  أي طكٓي ٌَِاً وً حلىئو   حلزخكؼٓي حلظَرٓ٘ٓي َٔ حليٍحٓش ٌٓحس ليٍحٓخِص أهَ

 ْوَؿعًخ طَرَّٓ٘ش لُٓحٍسِ حلظَرِٙش ْحلظعمِٙه.

 رؼش٠ف ِظـٍؾبد اٌذساعخ:
ِٓ وً ٘ظٓلٕ اىحٍس حل٘ئْي حلعمىٙش ْحٞىحٍ٘ش ْحلىخلٙش لمكمٙش فٗ كيْى حلٍظخن  ح:ـــــــــك لٌى١ٍــــػ١ّ

ش طقََ٘حً عً ٗئْي حلظعمٙه ْٓخثَ ْؿَٓ ْلٓحثلُ ْ٘قين الٕ ويَ٘ حلـخوعش فٗ ٌّخ٘ش ك  ٍٓش ؿخوعٙ

 .(2006حلٍ٘خ١ فٗ حلكمٙش )ُْحٍس حلظعمٙه حلعخلٗ  

: ِٓ وً ٘٘ف  ْظٙفش أٓظخً أْ أٓظخً و٘خٍ  أْ أٓظخً ؤخعي أْ ولخَٟ أْ ػضٛ ١٘ئح لٌركن٠ً

 (.2006وعٙي فٗ حلكمٙش )ُْحٍس حلظعمٙه حلعخلٗ  
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ق  ػ١ػش وكٌٓخص ِٗ: )حلىعمٓوخص  حلىّخٍحص  وفّٓن وظٔع ٘٘ظى  عمٕ حٜ :حـــلٌىفاءج ل١ٌّٕٙ

رؤٌّخ حلكفخ حص حلظٗ طه ْٟعّخ فٗ ح٠ٓظزخٌش ْحلظٗ  ٚذؼهف ئظهلئ١ا: (.1999ح٠طـخِخص()حلٜخْٖ  

ط٘ى  حلظىكً حلعمىٗ  ْحلكفخ س حلىٍّٙش حل٘وٜٙش  ْفٗ وـخ  حلع١قخص حٌٞٔخٌٙش  ْفٗ وـخ  اعيحى 

 .حلىلخَٟس  ْفٗ وـخ  حلظقٓ٘ه ْحٌٜ٘يش

 خ: ـــذٚد اٌذساعــؽ
حقظَٜص حليٍحٓش حللخلٙش ٘ىكً طعىٙه ٌظخثؾ ٌَِ حليٍحٓش فٗ ٟٓ  حلليْى حلزَ٘٘ش ْحلىكخٌٙش ْحلِوخٌٙش:

عمٕ عىيح  حلكمٙخص ْأع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ فٗ ؿخوعش حلـٓ  فٗ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش لمعخن 

 .ن (2015-2013حلـخوعٗ )

 اٌذساعبد اٌغبثمخ راد اٌظٍخ:
ي ح١١٠ط عمٕ حليٍحٓخص حلٔخرقش حلىظعمقش رىظفَٙحص حليٍحٓش )ىٍْ عىيح   حلكمٙخص  حٜكخى٘ىٙش( ًْلك رع

وً وٜخىٍ ْوَحؿع ووظمفش  طه طقٔٙه حليٍحٓخص حلٔخرقش الٕ ىٍحٓخص عَرٙش ْأؿٍزٙش  طخلٙخً عَّٟخ ْفق 

 طٔمٔ  ُوٍٗ وً حٜقين الٕ حٜكيع عمٕ حلٍلٓ حٚطٗ:

 خ :ـــــبد اٌؼشث١ــــاٌذساع
 ١:ـــات ايعسبٝــــايدزاض (1

   ٗ( ريٍحٓش ِيفض الٕ حلظعَ  عمٕ حلٔمٓ  حلقٙخىٖ لعىيح  كمٙخص 2002قخن )حلٔلٙى

حلىيًٍٓٙ وً ْؿّش ٌظَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ ْالٕ وئ حهظ١  ْؿّخص حلٍظَ ٌَِ فٗ 

( 304)حلَطزش حٜكخى٘ىٙش ٍْٓٓحص حلوزَس فٗ حلٔعٓى٘ش, ْلقي طكٌٓض عٍٙش حليٍحٓش وً 

ع٠ٓ ِٙجش طيٍْ٘, ْأظَّص ٌظخثؾ حليٍحٓش ٍٚح  أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ الٕ اي عىيح  

حلكمٙخص ٘ىخٍٓٓي ر٘ك  كزَٙ ؿيحً حلٔمٓ  حلي٘ىقَح١ٗ ْ٘ىخٍٓٓي ٓمٓكٗ حلي٘كظخطٍٖٓ 

ْحلظٔخِ  ر٘ك  قمٙ , ْأٌُ ٠ طٓؿي ْؿٓى فَْي ًحص ى٠لش اكٜخثٙش فٗ ٌظَ أع٠خ  ِٙجش 

حلقٙخىٖ لعىيح  حلكمٙخص رخهظ١  حلَطزش حٜكخى٘ىٙش عمٕ حلىـخ٠ص  حلظيٍْ٘ لٓحقع حلٔمٓ 

-6حلىـىمش ْحلىفٜمش ْحلٕ حهظ١  ٍٓٓحص حلوزَس رخٓظؼٍخ  حلٔمٓ  حلظٔخِمٗ عٍي ؤظٓٔ )

ٍٓٓحص( ْقي همٜض حليٍحٓش الٕ قٙخن عىيح  حلكمٙخص رظكمٙف حلىَإًْٓٙ رخلقٙخن رزعٞ 10

 حلىّخن ًْلك كٔذ كفخ س حلىَإّْ.

 َ(  ىٍحٓش ِيفض الٕ حلظعَ  عمٕ وئ فعخلٙش أىح  عىيح  2007ٔ )َٗ  حليً٘  أؿ

حلكمٙخص فٗ ؿخوعش ٍٛعخ  وً ْؿّش ٌظَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘, ْطكٌٓض عٍٙش حليٍحٓش وً 
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( ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘, ْحط٠ق وً ٌظخثؾ حليٍحٓش أي فعخلٙش  أىح  عىيح  حلكمٙخص 148)

ً فٗ هىٔش ولخٍْ و ً ولخٍْ حليٍحٓش ِٗ )ىعه حلظٍٓط حلىئٓٔٗ, رمفض وئ وظٓٓيخ

ْحلزلغ حلعمىٗ, ْهيوش حلىـظىع, ْاىحٍس حلكمٙش, ْؿٓىس حلظعمٙه رخلكمٙش, ْحلَإ٘ش ْْٟع 

حِٜيح (  أي فعخلٙش أىح  عىيح  حلكمٙخص رمفض وئ عخلٗ فٗ ولًٍٓ٘ فق٢ وً ولخٍْ 

ْؿٓى فَْي ىحلش اكٜخثٙخً  حليٍحٓش ِىخ )حلع١قخص حٌٞٔخٌٙش, وّخٍحص ح٠طٜخ (  ْأي ٍِخلك

رًٙ ْؿّخص ٌظَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ حلىظوَؿًٙ وً حلـخوعخص حلعَرٙش ْحلـخوعخص 

حٜؿٍزٙش لٜخلق حلىظوَؿًٙ وً حلـخوعخص حٜؿٍزٙش  الٕ عين ْؿٓى فَْي ىحلش اكٜخثٙخً رًٙ 

فقخً ْؿّخص ٌظَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ فٙىخ ٘ظعمق رىئ فعخلٙش حٜىح  لعىيح  حلكمٙخص ْ

 ش حٜكخى٘ىٙش.زلٍٔٓحص حلوزَس ْحلَط

 ١:ـــــات األدٓبٝــــايدزاض (2

 ( َْقخن طخوTamir, 2001 ريٍحٓش ِيفض الٕ وعَفش حلٍى٢ حلقٙخىٖ لعىيح  كمٙخص حلىـظىع )

ْحلـخوعش ْوـخ٠ص حلَٟخ لمّٙجش حلظيٍ٘ٔٙش ْكفخ طّه حلىٍّٙش فٗ أوَ٘كخ  طكٌٓض عٍٙش 

ً 90حليٍحٓش وً )   لقي طٓٛمض ٌظخثؾ حليٍحٓش الٕ عين ْؿٓى فَْي ًحص ( ع٠ٓحً طيٍ٘ٔٙخ

ى٠لش اكٜخثٙش لمٍى٢ حلقٙخىٖ حلىظٔخِ  ْطلفِٙ حلَٟخ حلٓظٙفٗ ْحلكفخ س حلىٍّٙش لئ ع٠ٓ 

ِٙجش حلظيٍْ٘  ْالٕ أي حلٍى٢ حلقٙخىٖ ح٠ؿظىخعٗ ِٓ حٜكؼَ فخعمٙش فٗ طلقٙق حلَٟخ 

ٕ عين ْؿٓى فَْي ًحص ى٠لش اكٜخثٙش حلٓظٙفٗ ْحلكفخ س حلىٍّٙش لئ ِٙجش حلظيٍْ٘  ْال

 طعِٔ لموزَس أْ ٌٓعٙش حلظوٜٚ عٍي ِٙجش حلظيٍْ٘.

 ( ْلقي رًٙ ؿٍٓؽGeorge, 2003  فٗ ىٍحٓش ِيفض الٕ فلٚ ىٍْ عىيح  كمٙخص )

ؿخوعش أوَ٘كٙش فٗ طيَٓ٘ حٜىح  حٜكخى٘ىٗ فٗ  80حلٜٙيلش ْحٞىحًٍ٘ٙ فٗ ٌَِ حلكمٙخص فٗ 

اىحٍٖ أؿخرٓح عً ح٠ٓظزٙخي  320عىٙيح ْ 80حليٍحٓش وً ٌَِ حلكمٙخص  ْطكٌٓض عٍٙش 

حلىوٜٚ لٌَّ حليٍحٓش  ْحط٠ق وً ٌظخثؾ حليٍحٓش فخعمٙش حلعىيح  ْحٞىحًٍ٘ٙ فٗ طيَٓ٘ 

حٜىح  حٜكخى٘ىٗ فٗ ٌَِ حلكمٙخص  ْهخٛش فٗ وّخٍحص حلزلغ ٜع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘  

كخى٘ىٗ ٜع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ ْكخي ٘ظَّ وٍّه حلظِحن ْحٟق وً حؿ  طيَٓ٘ حٜىح  حٜ

ْطٍظٙه حلظعمٙه فٗ ٌَِ حلكمٙخص  كىخ حط٠ق وً ٌظخثؾ حليٍحٓش ىٍْ حلعىيح  فٗ كغ أع٠خ  

ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ طيَٓ٘ قيٍحطّه حلكىزٙٓطَ٘ش  ْحٓظويحن حلٔىٍٙخٍحص حلظعمٙىٙش ْحلظٗ 

 طكٓي وً ْحقع حللٙخس لميمزش.
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 ( ْأْٟق ؿٓيJone,2006 ٕفٗ ىٍحٓش ِيفض ال )  حلظعَ  عمٕ ح٠كظٙخؿخص حلظيٍ٘زٙش

فٗ حل٠ٓ٘خص حلىظليس ْحػَ   Wollongongْحلىّخٍحص حل١ُوش لعىيح  حلكمٙخص فٗ ؿخوعش 

عىٙي وً حلـخوعش طه  44ًلك عمٕ حلظيَٓ٘ حٜكخى٘ىٗ فٗ حلـخوعش ْطكٌٓض عٍٙش حليٍحٓش وً

حلعىيح  ْحٌعكخّ ًلك طيزٙق رٌَخوؾ طيٍ٘زٗ عمّٙه  ْحط٠ق وً ٌظخثؾ حليٍحٓش ُ٘خىس فعخلٙش 

 عمٕ حلظيَٓ٘ حٜكخى٘ىٗ فٗ ٌَِ حلكمٙخص.

 ٍِخض اٌذساعبد اٌغبثمخ ِٚٛلغ اٌذساعخ احلب١ٌخ ِٕٙب: 

١٘كظ فٗ ٟٓ  وخ ٓزق وً حٓظعَحٝ حليٍحٓخص حلٔخرقش أٌّخ ىٍحٓخص وظٍٓعش فٗ حلىـخ٠ص حلظٗ 

لعىيح  حلكمٙخص  ْ طزًٙ وٍّخ ٍكِص عمٕ حليٍْ حلقٙخىٖ طٍخْلظّخ  ْؿىٙعّخ طٍخْلض عٍٓحي حليٍحٓش: 

 ْؿٓى أػَ ليٍْ عىيح  حلكمٙخص فٗ طٍىٙش كفخ س أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘

 ايطسٜك١ ٚاإلدسا٤ات

  ً لىٍّـٙش حلزلغ  طلي٘ي وـظىع حليٍحٓش  كٙفٙش اعيحى أىحس حليٍحٓش  ٘ظ٠ىً ٌِح حلـِ  ْٛفخ

حص حليٍحٓش كىخ ْطيَِٓ٘خ  حليَ٘قش حلىٔظويوش لمظلقق وً ٛيقّخ ْػزخطّخ  طلي٘ي وظفَٙ

٘ظ٠ىً ْٛفخ ٞؿَح حص طيزٙق حليٍحٓش  ْحلىعخلـش حٞكٜخثٙش حلىٍخٓزش لظلمٙ  حلزٙخٌخص 

 ْحٓظو١ٙ حلٍظخثؾ.  

 َٓٗذ١ٝ ايدزاض١: 

   ٕقٚن ػّكلء طه حٓظويحن حلىٍّؾ حلىٔلٗ حلظيَٖٓ٘ فٗ ٌَِ حليٍحٓش  رّي  حلظعَ  عم

 ً  ٟ ظاِؼح لٌعٛف تاٌٍّّىح لٌؼهت١ح  لٌى١ٍاخ  ٟ ذ١ّٕح وفاءج أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً ١ِٕٙا

  لٌٍؼٛق٠ح ِٓ ٚظٙح ٔظه أػضاء ل١ٌٙئح لٌركن١ٍ٠ح.

 زتتُع ايدزاض١:

 ًأع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ فٗ ؿخوعش طكٓي وـظىع حليٍحٓش وً ؿىٙع  طكٓي وـظىع حليٍحٓش و

( ع٠ٓ ِٙجش طيٍْ٘ لمعخن 638فٗ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش ْحلزخل  عيىِه ) حلـٓ 

 ن  كٙغ طه كَٜ حٜعيحى وً ه١  حلَؿٓط الٕ اىحٍس حلـخوعش.2013حليٍحٓٗ 
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 عٝٓ٘ ايدزاض١ :

 ( ًع٠ٓ ِٙجش طيٍْ٘  كٙغ طه حهظٙخٍِه رخليَ٘قش حلع٘ٓحثٙش 287طكٌٓض عٍٙش حليٍحٓش و )

% وً وـظىع حليٍحٓش ْكخٌض ٛخللش 42( حٓظزخٌش  ْط٘ك  268حليزقٙش  ْطه حٓظَؿخط )

 ٜيَحٝ حلظلمٙ  حٞكٜخثٗ  

 أدا٠ ايدزاض١:

  عمٕ ْحقع ىٍْ عىيح  حلكمٙخصطه رٍخ  حٓظزخٌش لـىع حلىعمٓوخص لمظعَ  لظلقٙق ِي  حليٍحٓش   

رخٟٞخفش الٕ ح١١٠ط عمٕ حلعي٘ي وً حليٍحٓخص حلٔخرقش ًحص حلع١قش. كيٍحٓش )َٗ  حليً٘ 

 (.1999( ْىٍحٓش )حل٘خ١زٗ  2007 

 وعمٓوخص عخوش ط٘ى   لٌعىء ل٤ٚي:ه ) أ (:ْطكٌٓض ح٠ٓظزخٌش وً ؿِأً٘ كىخ فٗ حلىملق ٍق

: حٗظى  عمٕ وـخ٠ص حليٍحٓش ْحلزخلفش هىٔش وـخ٠ص لٌعىء لٌصأٟ وظفَٙحص حليٍحٓش.

 (20-14وً ) لٌّعاي لٌصأٟ: لٌشفد١ح:( 13-1)لٌّعاي ل٤ٚي: لٌرّىٓ لٌؼٍّٟ:،ِٓ ِٗ:

 (34-30) لٌّؽاضهج: لٌّعاي لٌهلتغ: ئػكلق (29-21) لٌّعاي لٌصاٌس: لٌؼ٩لاخ ل٦ٍٔا١ٔح:

 ( ْطه حٓظويحن لٙكَص حلوىخٓٗ .40-34) لٌرم٠ُٛ ٚل٤ٔشطح: لٌّعاي لٌفاًِ:

 دم األدا٠:ـــؾ

  ًلمظلقق وً ٛيي ولظٓٔ حٜىحس طه عَّٟخ رٍٜٓطّخ حْٜلٙش عمٕ وـىٓعش ولكىًٙ و

ْ  ًْٖ حلوزَس ْح٠هظٜخٙ فٗ حلقٙخّ ْحلظقٓ٘ه ْحٞىحٍس حلظَرٓ٘ش فٗ حلـخوعخص حلفمٔيٍٙٙش

حٍٜىٌٙش  حلٔعٓى٘ش  ْقي ١مذ وً حلىلكىًٙ اريح  حلَأٖ فٗ رٍٓى ْفقَحص ْأرعخى ح٠ٓظزخٌش 

 ْطيًْ٘ و١كظخطّه. 

 ات األدا٠:ــــثب

  طه حٓظوَحؽ ػزخص حٜىحس رخٓظويحن ١َ٘قش ح٠طٔخي حليحهمٗ وً ه١  طيزٙق وعخىلش كٌَْزخم ألفخ

(Cronbach Alpha  )ٗ(: قٙه وعخو  كٌَْزخم ألفخ 2  ٍقه )ؿيْ كٙغ رم  ح٠طٔخي حليحهم

 .لؼزخص أىحس حليٍحٓش كٔذ وـخ٠طّخ

 

  



090 
 

. 

 نلُ

 لٌّعاي

 ػكق لٌّعاي

 لٌفمهلخ
 ذٛو٠غ لٌفمهلخ

ل٨ذٍاق لٌكلـٍٟ 

 وهٚٔثاؾ -للٌفا

 0.81 31-1 13 حلظىكًٙ حلعمىٗ  1

 0.81 20-14 7 حل٘وٜٙش 2

 0.89 29-21 9 حلع١قخص ح٠ٌٔخٌٙش  3

 0.87 34-30 5  حعيحى حلىلخَٟس 4

 0.87 40-35 6 حلظقٓ٘ه ْح٠ٌ٘يش  5

 :لٌّؼاٌعاخ ل٦ؼدائ١ح ل٤ذ١ح ٧ٌظاتح ػٓ أٌئٍح لٌكنلٌح 

رعي ؿىع ح٠ٓظزخٌخص  طىض وَحؿعظّخ لمظؤكي وً حٓظٙفخ ِخ لم١َْ٘ ١ْٛكٙظّخ لمظلمٙ  حٞكٜخثٗ  -

ٜلٗ رٓحٓيش رٌَخوؾ حلَُن ْٞىهخلّخ لملخٓذ حٚلٗ. طه طفَ٘  حٓظـخرخص عٍٙش حليٍحٓش فٗ حللخٓذ ح

 ح٠كٜخثٗ لمعمٓن ح٠ؿظىخعٙش .

 ْتا٥ر ايدزاض١:

 لٌٕرائط لٌّرؼٍمح تاٌٍإلي لٌهئ١ً ٚلٌمٞ ٠ٕص ػٍٝ: 

ِا قٚن ػّكلء لٌى١ٍاخ  ٟ ذ١ّٕح وفاءج أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً ١ِٕٙاً  ٟ ظاِؼح  لٌٍإلي ل٤ٚي:ِا  

  لٌعٛف ِٓ ٚظٙح ٔظه أػضاء ل١ٌٙئح لٌركن١ٍ٠ح.

عمٕ حلٔئح  طه كٔخد حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش ٜىح  أفَحى عٍٙش  لٟؿخرش

( حلظٗ 9, 8  7  6  5  4حليٍحٓش عمٕ أىحس حليٍحٓش لك  وـخ  ْلك  فقَس ْحلـيحْ  ًحص حٍٜقخن )

 طه ْٟعّخ كى١كق حلظِحوخ رعيى ٛفلخص حلزلغ طزًٙ ٌظخثؾ ًلك

 اٚال: زتاالت ادا٠ ايدزاض١: 

 (4ؿيْ  ٍقه )وملق 

 حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ٠ص حليٍحٓش

 حلظقيَ٘ ح٠ٌلَح  حلىعٙخٍٖ حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ حلىـخ 

 وظ٢ٓٓ 940. 3.10 لٌشفد١ح

 وظ٢ٓٓ 960. 3.06 ىٓ لٌؼٍّّٟلٌر

 وظ٢ٓٓ 990. 2.96 لٌرم٠ُٛ ٚل٤ٔشطح

 وظ٢ٓٓ 1.06 2.80 لٌؼ٩لاخ ل٦ٍٔا١ٔح

 وظ٢ٓٓ 1.03 2.69 اضهجئػكلق لٌّؽ

 وظ٢ٓٓ 0.91 2.95 لٌىٍٟ
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(, 2.95)( أي ؿىٙع حلىـخ٠ص كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً كٙغ رم  حلىظ٢ٓٓ حلكمٗ  4٘ظزًٙ وً حلـيْ  )

 . )حل٘وٜٙش(( ْأعمٕ طقيَ٘ كخي لىـخ  اعيحى حلىلخَٟسْأق  طقيَ٘ كخي لىـخ  )

 ثاًْٝا : زتاٍ ايتُهٔ ايعًُٞ

 ( حلىظٓٓيخص5ؿيْ  ٍقه. )   ؿيْ   كً حلعمىٗىحلظحللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ

( 9(. ٘زًٙ : أي ؿىٙع حلفقَحص كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً, ْأق  طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )5ٍقه )

)٘كخفت حلىظىًِٙ٘ وً أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ ؿّٓىِه( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ 

٘ٓؿُ )( 2طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )( ْأعمٕ 1.25( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )2.77حللٔخرٗ )

( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ لمٍّٓٝ رىٔظٓٔ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش

 (. 1.14ْحٌلَح  وعٙخٍٖ ) (3.33حللٔخرٗ )

 ثايجًا : زتاٍ ايػدؿ١ٝ:

 ( حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ  6ؿيْ  ٍقه)  ٘زًٙ أي حل٘وٜٙش

كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً, ْله ٘ٓؿي أٖ فقَس كخي طقيَِ٘خ وَطفعخً أْ وٍوف٠خً, ؿىٙع حلفقَحص 

( )٘عقي ٍْٕ عى  لظٍىٙش ٗوٜٙش أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘( 19ْأق  طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )

(  ْأعمٕ طقيَ٘ كخي 1.16( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )2.67كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )

( كٙغ رمفض حلظيٍْ٘ عمٕ حكظَحن حلٍظخن حلـخوعٗ ٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش)( 16لمفقَس ٍقه )

 (. 1.12( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ)3.38قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )

 زابعًا : زتاٍ ايعالقات اإلْطا١ْٝ :

  ( 7ؿيْ  ٍقه )حلع١قخص حٌٞٔخٌٙش  حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ

ً أْ  ٘ظزًٙ أي ؿىٙع حلفقَحص كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً, ْله ٘ٓؿي أٖ فقَس كخي طقيََ٘ وَطفعخ

()ٍ٘ىٗ قيٍس ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حلظعخو  27وٍوف٠خً, ْأق  طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )

( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ 2.67ح٠٘ـخرٗ وع حٚهًَ٘( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )

وعخومش  ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ)( 23(  ْأعمٕ طقيَ٘ كخي  لمفقَس ٍقه )1.15)

 (.1.21( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )2.92( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )حلي١د رخلمًٙ

 خاَطًا : زتاٍ إعداد احملاقس٠ .

 ( حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ 8ؿيْ  ٍقه  )  اعيحى حلىلخَٟس

كخي لمفقَس ٍقه  ( ٘ظزًٙ أي ؿىٙع حلفقَحص كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً, ْأق  طقي8َ٘ؿيْ  ٍقه )

( )٘ٔظوين حلظعِِ٘ لع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ حلىظىِٙ( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ 34)
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٘لغ أع٠خ  )( 30( ْأعمٕ طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )1.24( ْحٌلَح  وعٙخٍٖ )2.37)

( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ اٗفخ  ْقض حلىلخَٟس رؤٗٙخ  وفٙيس

 (.1.20لَح  وعٙخٍٖ )( ْح2.99ٌحللٔخرٗ )

 ضادضًا : زتاٍ ايتكِٜٛ ٚاألْػط١

 ( حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ 9ؿيْ  ٍقه )  حلظقٓ٘ه ْحٌٜ٘يش 

ً أْ  ٘ظزًٙ أي ؿىٙع حلفقَحص كخي طقيَِ٘خ وظٓٓيخً, ْله ٘ٓؿي أٖ فقَس كخي طقيَِ٘خ وَطفعخ

أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ ط٘ـٙع  ( )٘لغ39وٍوف٠خً, ْأق  طقيَ٘ كخي لمفقَس ٍقه )

( ْحٌلَح  2.55حليمزش عمٕ حلظفكَٙ ْحلزلغ( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )

٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ )( 35( ْأعمٕ طقيَ٘ كخي  لمفقَس ٍقه )1.17وعٙخٍٖ )

( ْحٌلَح  3.25( كٙغ رمفض قٙىش حلىظ٢ٓٓ حللٔخرٗ )طلَٖ حليقش فٗ طٜلٙق حٍْٜحي

 .(1.15ٍٖ )وعٙخ

 صبٌضًب: ٔٛع اٌى١ٍخ:

  طه كٔخد حلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لك  ؤظٓٔ وً ؤظٓ٘ٗ ٌٓط

 ( ٘زًٙ ٌظخثؾ ًلك: 15حلكمٙش ٜىح  أفَحى عٍٙش حليٍحٓش ْحلـيْ  ٍقه )

 لىٔظٓ٘ٗ ٌٓط حلكمٙش ٜىح  أفَحى عٍٙش حْٜٓخ١ حللٔخرٙش  ْؿٓى حهظ١  ظخَِٖ فٗ قٙه

ْلىعَفش اًح كخٌض ٌَِ حلفَْي ًحص ى٠لش اكٜخثٙش طه اؿَح  طلمٙ  حلظزخً٘  حليٍحٓش 

 ( ٘زًٙ ٌظخثؾ ًلك.16حٜكخىٖ حلىظعيى, ْحلـيْ  ٍقه )

 ات:ـــــايتٛؾٝ -4
  ٟ ضٛء ٔرائط لٌكنلٌح ٔٛصٟ تا٢ذٟ:

ٍَْٟس حِظىخن حلعىيح  رخلعى  حلـىخعٗ اً اّي حلعى  رَْف حلفَ٘ق  ٘ٔخعي عمٕ طلقٙق  (1

   حلظَرٓ٘ش ْطٍىٙش كفخ س أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ وٍّٙخً.حِٜيح

حلعى  عمٕ حلظٓٓع فٗ طفٓ٘ٞ حل١ٜكٙخص لعىيح  حلكمٙخص رلٙغ ٘ظلٍَ وً حلقٙٓى حلظٗ  (2

طلي وً قيٍطُ عمٕ وىخٍٓش ىٍَْ كقخثي طَرٖٓ فٗ حلكمٙش رلٙغ ٘ىظمك ٛفخص ْوّخن طظٙق 

حٞىحٍ٘ش  وىخ ٘ـع  طٓحٛمُ أٌخٌٙخً  ٌُٜ لُ حلظٓحٛ  وع حلعخومًٙ فٗ حلكمٙش رعٙيحً عً حلقٙٓى 

 حٜكؼَ وعَفش رقيٍحص ْظَْ  عخومُٙ.

 اٌ٘خ  وَحكِ وظوٜٜش فٗ طيَٓ٘ ْطٍىٙش كفخ س أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ وٍّٙخً فٗ حلـخوعخص. (3
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 غ :ــــادلشاع
 ( .2002حلٔلٙىٗ  وظعذ .) لٌٍٍٛن لٌم١اقٞ ٌؼّكلء و١ٍاخ لٌّؼ١ٍّٓ  ٟ لٌٍّّىح لٌؼهت١ح

  ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس  ؿخوعش وّا ٠هل٘ا أػضاء ١٘ئح لٌركن٠ً لٌٍؼٛق٠ح

 حلَٙوٓ   اٍري  حٍٜىي.

 ( .ٕٙحلٔمٓ  حلقٙخىٖ لعىيح  ٍْإٓخ  حٜقٔخن فٗ كمٙخص ؿخوعش 1999حل٘خ١زٗ, أكىي ٘ل .)

 ٍٛعخ , ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس, ؿخوعش حلىٔظٍَٜ٘ش, رفيحى ْحلعَحي.

 ( .ٕٙطقٙٙه فعخلٙش أىح  عىيح  حلكمٙخص فٗ ؿخوعش ٍٛعخ  وً 2007َٗ  حليً٘, عمٗ ٘ل .)

 ْؿّش ٌظَ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘, ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس, ؿخوعش ٍٛعخ , حلٙىً.

 ( .ُٙىٍحٓخص فٗ حلظعمٙه حلعخلٗ حلىعخَٛ "أِيحفُ  اىحٍطُ  1999حلٜخْٖ  دمحم ْؿ .)

 ٌظىُ"  وكظزش حلف١ف لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع.

 (. طقٓ٘ه رَحوؾ حليٍحٓخص حلعمٙخ فٗ حلـخوعخص حلٔعٓى٘ش, 2002رً عزي . ) حلعظٙزٗ, هخلي

 حليزعش حْٜلٕ, فَّٓش وكظزش حلىمك فّي حل١ٍٓٙش, حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش, حلَ٘خٝ.

 ( . ٜٙاىحٍس حلـخوعخص حلعَرٙش فٗ ٟٓ  حلىٓحٛفخص حلعخلىٙش 2003ولـٓد  رٔىخي ف .)

ٞىحٍ٘ش ْحلظـخٍس  وٍٍ٘ٓحص حلىٍظىش حلعَرٙش لمظٍىٙش ىٍحٓش طيزٙقٙش لكمٙخص حلعمٓن ح

 حٞىحٍ٘ش  حلقخَِس  وَٜ.

 ( .ٌٗظخن وـمْ حلظعمٙه حلعخلٗ ْلٓحثلُ  حليزعش حلؼخٌٙش  حلىىمكش 2006ُْحٍس حلظعمٙه حلعخل .)

 حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش.
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 ش:ــــك اٌجؾــــِالؽ
 زتاٍ ايتُهٔ ايعًُٞ:

  5ظكٚي نلُ ل

 ىٓ لٌؼٍّّٟلٌرلٌّرٌٛطاخ لٌؽٍات١ح ٚل٨ٔؽهل اخ لٌّؼ١ان٠ح ٌّعاي 

ٍقه 

 حلفقَس
 ٌٚ حلفقَس

حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ

ح٠ٌلَح  

 حلىعٙخٍٖ
 حلظقيَ٘

 وظ٢ٓٓ 1.14 3.33 ٘ٓؿُ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ لمٍّٓٝ رىٔظٓٔ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش 2

٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ وظخرعش وخ ٘ٔظـي فٗ وـخ   1

 طوّٜٜه

 وظ٢ٓٓ 1.20 3.30

٘زٌ  قٜخٍٔ ؿّيَ وً أؿ  طٓفَٙ حٜىْحص حلظكٍٓلٓؿٙش حل١ُوش  11

 ٜع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘

 وظ٢ٓٓ 1.22 3.26

 وظ٢ٓٓ 1.16 3.22 ٘٘ـع عمٕ ح٠رظكخٍ ْ حلظـي٘ي فٗ ١َي حلظيٍْ٘ 3

 وظ٢ٓٓ 1.19 3.14 يٍْ٘ فٗ طٍفٌٙ هييّه حلظيٍ٘ٔٙش٘ظخرع أع٠خ  ِٙجش حلظ 7

٘ظعخْي وع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ لمك٘ف عً حلق٠خ٘خ حلظٗ طعٙق  6

 عى  ِٙجش حلظيٍْ٘

 وظ٢ٓٓ 1.20 3.10

٘ظخرع وً ه١  حٜقٔخن طفيٙش ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ لمىخىس حلظٗ  12

 ٘يٍّٓخ

 وظ٢ٓٓ 1.13 3.05

عمىٙش حلظٗ طظعمق ربػَح  ٘٘ـع عمٕ طٓظٙف ٌظخثؾ حٜرلخع حل 4

 وعمٓوخطّه فٗ وـخ  طوّٜٜه

 وظ٢ٓٓ 1.13 3.02

 وظ٢ٓٓ 1.17 2.97 ّ٘ظه رٓؿّخص ٌظَ حٜقٔخن فٗ حلىٟٓٓعخص حٜكخى٘ىٙش 10

 وظ٢ٓٓ 1.16 2.92 ٘عي ٓـ  لىظخرعش أىح  ك  ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ 13

٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حلى٘خٍكش فٗ حلىئطىَحص  8

 حلعمىٙشْحلٍيْحص 

 وظ٢ٓٓ 1.20 2.89

٘عقي ٍْٕ عى  ٜع٠خ  حلّٙجش حلظيٍ٘ٔٙش لىٍخق٘ش حلق٠خ٘خ حلظٗ  5

 لّخ ىٍْ فٗ طيَٓ٘ وقيٍطّه حلظيٍ٘ٔٙش

 وظ٢ٓٓ 1.17 2.80

 وظ٢ٓٓ 1.25 2.77 ٘كخفت حلىظىًِٙ٘ وً أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ ؿّٓىِه 9



097 
 

 صبٌضًب : رلبي اٌشخظ١خ
  6ظكٚي نلُ ل

 ١ح ٚل٨ٔؽهل اخ لٌّؼ١ان٠ح ٌّعاي لٌشفد١حلٌّرٌٛطاخ لٌؽٍات

ٍقه 

 حلفقَس
 ٌٚ حلفقَس

حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ

ح٠ٌلَح  

 حلىعٙخٍٖ
 حلظقيَ٘

 وظ٢ٓٓ 1.12 3.38 ٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حكظَحن حلٍظخن حلـخوعٗ 16

 وظ٢ٓٓ 1.20 3.29 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حلظقٙي رخلٓقض حلىليى لمىلخَٟس 14

 وظ٢ٓٓ 1.17 3.26 أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ ح٠ِظىخن رىظَِّه حلعخن ٘لغ 15

 وظ٢ٓٓ 1.15 3.11 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حكظَحن كقٓي حٚهًَ٘ 18

 وظ٢ٓٓ 1.15 3.03 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ عين حلـىٓى فٗ حٜفكخٍ 17

 وظ٢ٓٓ 1.16 2.97 ً حليمزش٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ رغ ٍْف حلىٍخفٔش حلزٍخ س رٙ 20

 وظ٢ٓٓ 1.16 2.67 ٘عقي ٍْٕ عى  لظٍىٙش ٗوٜٙش أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ 19

 ساثؼًب : رلبي اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ 
  7ظكٚي نلُ ل

 لٌؼ٩لاخ ل٦ٍٔا١ٔح لٌّرٌٛطاخ لٌؽٍات١ح ٚل٨ٔؽهل اخ لٌّؼ١ان٠ح ٌّعاي

ٍقه 

 حلفقَس
 ٌٚ حلفقَس

حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ

ح٠ٌلَح  

 ٍٖحلىعٙخ
 حلظقيَ٘

 وظ٢ٓٓ 1.21 2.92 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ وعخومش حلي١د رخلمًٙ 23

 وظ٢ٓٓ 1.21 2.88 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حلظلمٗ رخلٜزَ طـخَ أهيخ  حلي١د 22

 وظ٢ٓٓ 1.17 2.85 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ طفّه و٘ك١ص حليمزش 21

 وظ٢ٓٓ 1.16 2.82 ْ٘ عمٕ كًٔ حٌٜٞخص لميمزش٘عى  عمٕ كغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍ 29

٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حكظَحن ٗوٜٙش حليمزش رفٞ حلٍظَ  24

 عً ٌـخكّه أْ ف٘مّه

 وظ٢ٓٓ 1.21 2.82

 وظ٢ٓٓ 1.17 2.77 ٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ قزٓ  حلَأٖ حٚهَ هخٛش وً حليمزش 26
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 وظ٢ٓٓ 1.24 2.76 ٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘٘عى  عمٕ طقٓ٘ش ٍْف حلظعخْي رًٙ أع 25

ٍ٘ىٗ فٗ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ حكظَحن قَحٍحص حليمزش ْ طٓؿّّٙخ  28

 حلٓؿّش حلٔمٙىش

 وظ٢ٓٓ 1.10 2.72

 وظ٢ٓٓ 1.15 2.67 ٍ٘ىٗ قيٍس ع٠ٓ ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ حلظعخو  ح٠٘ـخرٗ وع حٚهًَ٘ 27

 خبِغًب : رلبي ئػذاد احملبػشح 
 ئػكلق لٌّؽاضهج اخ لٌؽٍات١ح ٚل٨ٔؽهل اخ لٌّؼ١ان٠ح ٌّعاي .لٌّرٌٛط8ظكٚي نلُ ل

ٍقه 

 حلفقَس
 ٌٚ حلفقَس

حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ

ح٠ٌلَح

  

 حلىعٙخٍٖ

 حلظقيَ٘

 ِرٌٛظ 1.20 2.99 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ اٗفخ  ْقض حلىلخَٟس رؤٗٙخ  وفٙيس 30

ش ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ أي طكٓي أفكخٍ حلىلخَٟس وٍيقٙ 31

 وظٔمٔمش

 ِرٌٛظ 1.15 2.88

 ِرٌٛظ 1.14 2.78 ٍ٘ىٗ لئ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ كذ اػخٍس حليحفعٙش لئ حليمزش 32

 ِرٌٛظ 1.11 2.44 ٘ٓفَ ٌَ٘حص كي٘ؼش ليَي حلظيٍْ٘ حلىظٍٓعش 33

 عبدعًب : رلبي اٌزم٠ُٛ ٚاألٔشـخ
 (9ؿيْ  ٍقه )

 ظقٓ٘ه ْحٌٜ٘يشحلىظٓٓيخص حللٔخرٙش ْح٠ٌلَحفخص حلىعٙخٍ٘ش لىـخ  حل
ٍقه 

 حلفقَس
 ٌٚ حلفقَس

حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ

ح٠ٌلَح  

 حلىعٙخٍٖ
 حلظقيَ٘

 وظ٢ٓٓ 1.15 3.25 ٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ طلَٖ حليقش فٗ طٜلٙق حٍْٜحي 35

٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ طقز  اؿخرخص حليمزش ٌْقيِه ريَ٘قش  36

 رٍخ س ْ عمىٙش

 وظ٢ٓٓ 1.11 3.08

فٗ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ اع١ي ٌظخثؾ ح٠هظزخٍحص ْاعخىطّخ  ٍ٘ىٗ 40

 لميمزش فٗ حلٓقض حلىٍخٓذ

 وظ٢ٓٓ 1.21 3.08

 وظ٢ٓٓ 1.08 2.91 ٘٘ـع أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ وَحعخس حلفَْي حلفَى٘ش رًٙ حليمزش 38

ٟ٘ٓق ٜع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ كٙفٙش طُٓ٘ع حلٓحؿزخص رًٙ حليمزش ر٘ك   37

 حلفٜ  حليٍحٓٗ وٍظظه عمٕ ويحٍ

 وظ٢ٓٓ 1.12 2.87

 وظ٢ٓٓ 1.17 2.55 ٘لغ أع٠خ  ِٙجش حلظيٍْ٘ عمٕ ط٘ـٙع حليمزش عمٕ حلظفكَٙ ْحلزلغ 39
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 صبٌضًب: ٔٛع اٌى١ٍخ:
  15ظكٚي نلُ ل

 ً  لٌّرٌٛطاخ لٌؽٍات١ح ٚل٨ٔؽهل اخ لٌّؼ١ان٠ح ٌٍّر٠ٟٛ ٔٛع لٌى١ٍح ػٍٝ قٚن ػّكلء ذ١ّٕح لٌىفاءج ١ِٕٙا

 ٖح٠ٌلَح  حلىعٙخٍ
حلىظ٢ٓٓ 

 حللٔخرٗ
 لٌّعاي لٌٍّرٜٛ

 ىٓ لٌؼٍّّٟلٌر ػ١ٍّح 3.21 960.

 ئٍٔا١ٔح 2.89 940.

 حلكمٗ 3.06 960.

 لٌشفد١ح ػ١ٍّح 3.20 970.

 ئٍٔا١ٔح 2.98 890.

 حلكمٗ 3.10 940.

لٌؼ٩لاخ  ػ١ٍّح 2.92 1.07

 ل٦ٍٔا١ٔح
 ئٍٔا١ٔح 2.65 1.03

 حلكمٗ 2.80 1.06

ئػكلق  ػ١ٍّح 2.83 1.04

 لٌّؽاضهج
 ئٍٔا١ٔح 2.52 980.

 حلكمٗ 2.69 1.03

لٌرم٠ُٛ  ػ١ٍّح 3.06 98.

 ٚل٤ٔشطح
 ئٍٔا١ٔح 2.83 1.00

 حلكمٗ 2.96 990.

 لٌىٍٟ ػ١ٍّح 3.08 900.

 ئٍٔا١ٔح 2.80 870.

 حلكمٗ 2.95 900.
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 ض ـــــٍِخ

ّٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  لئ وَحقزٗ  ِيفض ٌَِ حليٍحٓش الٕ حلك٘ف عً حلع١قش رًٙ حل

َّ  عً ؤظٓٔ ك  حل لَكش حلـٓ٘ش حلعخومًٙ رىيخٍ حلـِحثَ "ِٓحٍٖ رٓويً٘"  كىخ ٓعض الٕ حلظع

ّٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعّٙش كٙخس حلعى . أؿَ٘ض حليٍحٓش عمٕ عٍٙش وظكٌٓش وً ) ( وَحقذ 88وً حل

لملَكش حلـٓ٘ش  طّه حِهظٙخٍِه ريَ٘قش قٜي٘ش. ْلمظلقق وً فَٟٙخص حليٍحٓش طه حٓظويحن وقٙخّ 

ٔعخىس حللقٙقش وكٙف عمٕ رٙجش ؿِحثَ٘ش ْوقٙخّ ٌٓعٙش كٙخس حلعى  وكٙف عمٕ رٙجش عَرٙش. طَ٘ٙ حل

حلٍظخثؾ الٕ ْؿٓى ك١ وً و٘خعَ حلٔعخىس حللقٙقش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  لئ أفَحى حلعٍٙش  كىخ ٘ٓؿي 

 ( رًٙ حلٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى . 0,01ع١قش حٍطزخ١ٙش وٓؿزش ىحلش عٍي )

 ٌىٍّاخ لٌّفراؼ١ح: لٌٍؼاقج لٌؽم١م١ح، ٔٛػ١ح ؼ١اج لٌؼًّ، ِهللثٟ لٌؽهوح لٌع٠ٛح، لٌعىلئه.ل

 :خــــِمذِ

  ّٔخوٙش حلّظٗ ٘ىخٍّٓخ حلفَى  ْ٘معذ وَحقذ طُعظزَ وٍّش وَحقزش حللَكش حلـّٓ٘ش وً رًٙ حلىًّ حل

ً فٗ ٍٛخعش حلٍّق   وّىخ فَٝ عمٕ حلىَحقزًٙ َٟ ٍْس ح٠ِظىخن حللَكش حلـّٓ٘ش ىٍْحً أٓخٓٙخ

حلىظِح٘ي رَٔٙ ْطٍظٙه حللَكش حلـّٓ٘ش لظفخىٖ حلظّٜخىن ْح٠كظكخ  رًٙ حليخثَحص  ًْلك ٠ٍطفخط 

حلىظِح٘يس لعيى حلظٍّق١ص حلـّٓ٘ش فٗ حلىيخٍحص. فظزًّٙ أّي لىٓحؿّش حلظلي٘خص حلّظٗ ٘عَفّخ حلظيٍٓ 

ٖ طلقٙق ؤظٓ٘خص عخلّٙش وً حلٔٙكٓلٓؿٙش حٞ٘ـخر ّٓ ٙش  لٌلك ٍ٘زفٗ عمٕ حلىَحقزًٙ فٗ حلىـخ  حلـ

حلظَّكِٙ عمٕ حلقيٍحص ْحلىّخٍحص ْحٞوكخٌخص لمظّعخو  وع ووظمف حلى٘ك١ص  ْحلٍّـخف فٗ 

 وٓحؿّش أعزخ  ْوظيمزخص حلعى .

  ٗ٘ش  رمفض عىمّٙخص حلٓٛٓ  ْحلىفخىٍس لَ٘كخص حلّيَٙحي ف ّٓ ْوع طِح٘ي كؼخفش حللَكش حلـ

ّٓٔش حل  ١ٓEtablissement National deٍّٙش لمى١كش حلـّٓ٘شحلىيخٍحص حلـِحثَّ٘ش كٔذ حلىئ

la Navigation Aérienne (ENNA, 2014) 196 203  ْرمفض 2013عىمّٙش فٗ عخن  

عىمّٙش فٗ عخن  471 102  ْرمفض عىمّٙش عزٍٓ حٜؿٓح  2014عىمّٙش فٗ عخن  207 611

حلىِ٘ي وً حل٠ف١ٓ    ٌِح وخ ٘ٓلي ليّ٘ه2014عىمّٙش عزٍٓ فٗ عخن  362 284  ْرمفض 2013

٘ش. ّٓ  وّىخ ٘ئىٖ الٕ طّي٘ي ١ٓوش حللَكش حلـ

    ّٔعخىس فٗ حلعى فٔخِه عمه حلٍّفْ حٞ٘ـخرٗ فٗ حلعى  فٗ حلىوَؿخص حلظٍّظٙىّٙش حٞ٘ـخرّٙش  وؼ  حل

ح٠لظِحن حلظٍّظٙىٗ  ٍر٢ حلوٜخثٚ حٞ٘ـخرّٙش لمفَى كخلظّفخإ  ْحلىَف ْحٜو  ْيَِٙخ  
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٘ـذ حلظَّكِٙ عمٕ أِىّٙش  ْوً أؿ  طلقٙق وئٓٔش ٓمٙىش ىح  حلىٍّٗ رخلىٔظٓ٘خص حلعمٙخ لٝ

 حلٔٙكٓلٓؿٙش حٞ٘ـخرٙش.

  َٔ٘Hackman (2009 أّي طيزٙق حلزلٓع حٞ٘ـخرٙش حلـي٘يس فٗ وٓقع حلعى  وً ه١  عمه )

حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ ْحلٔمٓ  حلظٍظٙىٗ حٞ٘ـخرٗ  ْحلؼقخفش حلظٍظٙىٙش حٞ٘ـخرٙش ٘ظه عً ك٘ف 

حلفكَ٘ش لّخ  فىً حلىّه حلظيَ  الٕ عمه حلٍّفْ حٞ٘ـخرٗ ْعمه حلٍّفْ حٞ٘ـخرٗ فٗ حلى٠خوًٙ 

 .حلعى 

  ّٗٔعخىس حللقٙقٙش ٌقيش ريح٘ش كلّ  لمظفمّذ عمٕ حلى٘ك١ص حلّظ ٗعٍٓ وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش رخل

Dollar ْSchroeder (2004 )٘عخٌٗ وٍّخ ْكـه حلىٔئْلّٙش حلّظٗ طقع عمٕ عخطقُ  فقي أْٟق 

ٌش وً ف ّٓ ّ٘وٜٙش لىَحقزٗ حللَكش حلـّٓ٘ش أؿَ٘ض عمٕ عٍّٙش وظك ٗ ىٍحٓش ١ٓلٙش ٌٜٓحط حل

َّ  عمٕ ىٍْ أٌٓحط  832ًكٍٓ ْ 5588وَحقذ لملَكش حلـّٓ٘ش ) 6420 اٌخع( ِيفض لمظع

ّ٘وٜٙش كٔذ وقٙخّ  ْع١قش ٌِح حٜهَٙ رخلٍّـخف حلىٍّٗ فٗ  Mayers-Briggs (MBTI)حل

ش ْحلظّيٍ٘ذ حلىٙيحٌٗ ْح٠ٌظقخ  الٕ وٍٜذ اَٗحفٗ أْ اىحٍٖ  ىحوض حلظلّكه فٗ حللَكش حلـّٓ٘ 

ٍٓش  ْهمٜض رؤِه ٌقخ١ وفخىِخ ْؿٓى ع١قش رًٙ أرعخى حل٘وّٜٙش ْحلٍّـخف  20حليٍحٓش كٓحلٗ 

ّ٘وٜٙش حلىٍزٔيش  فٗ وـخ  حلظيٍ٘ذ ْح٠ٌظقخ  الٕ وٍٜذ اَٗحفٗ ْاىحٍٖ ًْلك رظىظع رخل

ّٔعخىس. ْطىظع أفَحى حلعٍّٙش حلًٌّ٘ ٌـلٓ ّ٘عٍٓ رخل ّ٘ـخعش وّىخ ٘ٓلّي ليّ٘ه حل  ح فٗ وٍّظّه رخللكىش ْحل

  ًْٙقخوخ فَ٘قًٙ وً حلزخكؼBrasil ( ُرـخوعش 2011ُْو١ث )San José State 

 Nasa (Moffet Federal( رىَكِ حلزلغ 2011) Prevot ْSmithوع  Californiaرـ

Airfieldحللَكش حلـّٓ٘ش لعىمٙخص حلـٙ  حلقخىن   ( ريٍحٓش كٓ  طقٙٙه ْطعي٘  ؤخٍ أىْحص اىحٍس

طّي  الٕ طقٙٙه ْطعي٘  أىْحص طعِِ٘ حلىٔخٍ حٚلٗ ليعه حللَكش حلـّٓ٘ش فٗ حلىٔظقز  أؿَ٘ض 

  رٍٙض ٌظخثـّخ أّي حِٓظويحن حٜىحس طِ٘ي وً طلًٔ حللَكش حلـّٓ٘ش 2010ْ 2009رًٙ ٍٓظٗ 

ئىّٖ الٕ كخ٠ص حٌِفعخلّٙش ا٘ـخرّٙش ٍْٟخ ْطوفٞ كـه حلعى  ُْ٘خىس ح٠ِطٜخ  حلفعّخلش  ٌِح وخ ُ٘ 

 ٍْفخِّٙش ْٓعخىس وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش.

  ًْقي أْٟق ك١ وSuresh ْRamachandran ْ Srivastava(2012 ريٍحٓش لظلي٘ي )

ّ٘وٜٙش ْأٓخلٙذ حلعى  حل١ُّوش فٗ  ٗوٜٙش وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش ْحلك٘ف عً هٜخثٚ حل

٘ش لعٍّٙش وظ٠ّىٍش  طٍفٌٙ حلىّخن رٍـخف ْكيّس طلّكه ّٓ وَحقذ  طٓٛمض حليٍّحٓش  87فٗ حللَكش حلـ

الٕ ْؿٓى ٌظخثؾ عخلٙش وً طٍٜٙفخص لوٜخثٚ ٗوّٜٙش وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش وؼ  حلظكّٙف  
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ّٔعخىس  ٓىخص ٌى٢ حلظّعخْي فٗ حلعى   ٟز٢ حلٍفْ  حلظّٔخوق  حلقيٍس عمٕ حلظّكٙف   حلّيىٓف  حل

 .ٙ ح٠عظىخىّ٘ش  ح٠ٌظزخَ لمظّفخٛ

  ًْأْٟق ك  وElias ْBrass ْKirk (2013 فٗ ىٍحٍٓش كٓ  حلعِ  حلىٓؿٓى فٗ اىحٍس )

وً ه١  حلظلّكه  Federation Aviation Administration (FAA)حلّيَٙحي حلفٙيٍحلّٙش 

حص حلىٔمّلش Congressفٗ حللَكش حلـّٓ٘ش ْحِٓظـخرخص  ّٓ   ؿخ ص ٌَِ حليٍّحٓش رعي طَٔ٘ق حلق

ّٔفَ وّىخ أىٔ الٕ عذ   حٌٜفٓلّٙش لعيى وً وَحقزٗ حللَكش حلـّٓ٘ش طِحوٍخ وع ُ٘خىس وعي٠ّص حل

ك١ص   %4- %3عى  فٗ ْكيس حلظلّكه  ٌِح وخ أىٔ الٕ رعٞ حلظؤهَٙ رلٓحلٗ  َّ فٗ عىمّٙخص حل

  أّكيص حليٍّحٓش عمٕ ٍَْٟس New Yorkْأٛزلض حٜؿٓح  وِىكىش هخٛش فٗ ويٍ٘ش 

ٟخ حلٓظٙفٗ لىخ لُ ىٍْ ح٠ِظىخن رٍٓعّٙش كٙخس عى  وَ َّ فخِّٙش ْحل َّ حقذ حللَكش حلـّٓ٘ش ْطٓفَٙ حل

 فٗ طٍظٙه َٓٙ حللَكش حلـّٓ٘ش.

  ْأّكيArumugam ْRamachandran ْBhattacharyya (2014  ٓفٗ ىٍحٍٓش ك )

و١ثىش حِهظزخٍ حلك٘ف عٍي وَحقزٗ حللَكش حلـّٓ٘ش ِيفض الٕ طيَٓ٘ ْحلظلقّق وً ح٠هظزخٍحص 

٠هظٙخٍ وَحقزٗ حللَكش حلـّٓ٘ش  ْك٘فض حليٍّحٓش لعٍٙش  no-cognitive testيَٙ حلىعَفٙش 

وَحقذ ليٍؿخص عخلٙش لمّيىٓف ْحللكىش ْحلقٙخىس ْح٠ٌفظخف عمٕ حلوزَس ْحلّٔىٓ  87وظكٌٓش وً 

طذ. َّ  لمىَحقزًٙ كىخ طٓؿي ع١قش قّٓ٘ش رًٙ ٌِح حٜهَٙ ْرًٙ حٜقيوٙش ْووظمف حل

 ٘ش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  ٍ٘عكْ عمٕ طكٙفُ اّي ىٍحٓش حلع١قش رًٙ وٙي ّٓ حي عى  وَحقذ حللَكش حلـ

ّٔعخىس حللقٙقّٙش  ْوً ٍِخ ٘ىكً حلظؤكٙي عمٕ حلىلٍٓ حٜٓخٓٗ فٗ عىمٙش طلقٙق  ْٗعٍَٓ رخل

يى أّكي  ّٜ ٘ش. فٗ ٌِح حل ّٓ  Ganguli ْJosephحِٜيح  حلىٔيَس وً ١َ  وٍظىش حلى١كش حلـ

ّ٘زخد حلعخومًٙ فٗ حلوي١ٓ حلـّٓ٘ش حلٍّيّ٘ش ( فٗ ىٍحٍٓش كٓ  ٌٓعّٙش كّٙ 1976) خس حلعى  رًٙ حل

ٟخ عً حللّٙخس لعٍٙش وظكٌٓش وً  َّ عخو   أٗخٍص حلٍّظخثؾ أّي ٍِخ   66ٌْٓعّٙش حللّٙخس حلعخّوش ْحل

طذ ْووظمف حلـّٓى حلزيٌّٙش ْحلفكَّ٘ش  كىخ أّي ٍِخ  ع١قش  َّ ٌٓعّٙش كّٙخس عى  ؿّٙيس رًٙ ووظمف حل

ٟخ عً حللّٙخس  كىخ أّي حلع١قخص حَّٜٓ٘ش طَطز٢ حٍِطزخ١ٙش ا٘ـ َّ خرّٙش رًٙ حلع١قخص حلىٍّّٙش ْحل

ّ٘زخد  ٟخ عً حللّٙخس ٌْٓعّٙش كّٙخس حلعى   ْهمّٜض الٕ أّي حلّيىٓف لئ حلعّىخ  حل َّ ا٘ـخرّٙخً وع حل

 ٘ئػَّ رٜفش ا٘ـخرّٙش عمٕ ٌٓعّٙش كّٙخس حلعى .

  ٍْأٗخRose ( ُأّي َِوٓي ح1982ُْو١ث ) ّٔعخىس َ٘طفع وً ه١  ع١قخص  Serotoninل

ٖ  كّىخ أػزظض حليٍّحٓش أّي  ّٓ ّٔٙيَس فٗ حلىـخ  حلـ حلعى  فٗ يَفش حلىَحقزش ْحلىٔئْلّٙش ْحل

٘ٔظقَ ْفق حلوزَس حلىٍّّٙش حلّظٗ طفٓي هىٔش ٍٓٓحص  لظَىكٍُّّه فٗ  Cortisolَِوٓي حلظٓطَّ 
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ّٓ حلعى   فزٌلك ٘ظ٠ّّق أّي ٍِخ ّٔٙيَس عمٕ ؿ ّٔعخىس ٌْٓعّٙش كّٙخس عى  حل   ع١قش حٍِطزخ١ٙش رًٙ حل

 وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش.

  ْقخنMarcus (2006  ريٍحٓش لظلي٘ي أرعخى ٌٓعٙش كٙخس حلعى  ْطؤػَِٙخ عمٕ اىٍح  ْأىح )

٘ش ْهيوخص  ّٓ وَحقزٗ حللَكش حلـّٓ٘ش  فخٗظى  وـظىع حليٍّحٓش وَكًِ٘  وَحقزش حللَكش حلـ

٘ش حٞىحٍ٘ ّٓ ٘ش ْوّٓظفًٙ عهًَ٘   635ش  أؿَ٘ض حليٍّحٓش عمٕ حللَكش حلـ ّٓ وَحقذ لملَكش حلـ

ٍّْكِ عمٕ ػىخٌٙش وـخ٠ص ٍثٙٔٙش ٜرعخى ٌٓعٙش كٙخس حلعى   ْرٍٙض حلٍظخثؾ ْؿٓى طؤػَٙ حِ٘ـخرٗ 

ّ٘وٜٙش ْحلىٍّّٙش  لٍٓعٙش كٙخس حلعى  عمٕ أىح  حلىَحقزًٙ  ْر٘ك  هخٙ طٓحُي حللّٙخس حل

لٙش فٗ أىح  حلعى  ْكٌح ٌى٢ حَٞٗح   حلى٘خٍكش فٗ حِطوخً ْهٜخثٚ حلٓظٙفش ْح٠ٓظق١

١ّٔوش حلىٍّٙش.  حلقَحٍ  ع١قخص حلعى   حٜوخي حلىٍّٗ ْحل

  ُ٘عيّ وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش كٔذMoney ْCareer (2010 ؿ  حلٌّٖ ٘ل٢ حلّيخثَحص َّ ( حل

ظٗ وً ٗؤٌّخ أي طـعمُ عمٕ حٍٜٝ ْوً ه١  حليٍّْ حلٌّٖ ٘قٓن رُ ُ٘ىِكٍٍُخ فّه ٗوٜٙظُ  ْحلّ 

ّٜيى أْٟق كّ  وً  ً ٓعٙيحً. ْفٗ ٌفْ حل ( فٗ 2010) Bergheim ْHystad ْEidٗوٜخ

 Psychologicalىٍحٍٓش فٗ ا١خٍ عمه حلٍّفْ حٞ٘ـخرٗ أّي ٍِخ  ع١قش رًٙ ٍأّ حلىخ  حلٍّفٔٗ 

Capital (PsyCap) ظكٌٓش وً وً ه١  حلكفخ س حلٌّحطّٙش  حٜو   حلظّفخإ  ْحلىٌَْش لعٍٙش و

وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش ْرٙجش عىمّه وً ه١  حِطّوخً حلقَحٍحص  رٙجش حلعى  حلىعٍّٓ٘ش   1080

ْحلع١قخص حلـىخعّٙش  وً ه١  ٌَِ حليٍّحٓش أْٟق حلزخكؼّٓي أّي وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش ٘ظىظّع 

ّ٘وّٜٙش  ْطٓفَّ وٍخم رٙجٗ ٓمٙه أىٔ الٕ كخلش ٌفّٔٙش ا٘ـخر س فٗ حل ّٓ ٍ.رٍقخ١ ق ّٓ  ّٙش ليُ٘ قخرمش لمظي

  ْحِٓظٍخىحً لٌَّ حٜىرٙخص ٌلخْ  وً ه١  حليٍحٓش حللخلٙش الٕ حلك٘ف عً ؤظٓٔ كّ  وً حلٔعخىس

حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  لئ وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش ْكٌلك حلع١قش رٍّٙىخ  رخلظخلٗ قي طٔخِه 

خ٠طُ ح٠٘ـخرٙش ْحلك٘ف عً رٙجش فٗ طلي٘ي رَْفٙ  ل٘وٜٙش وَحقذ حللَكش حلـٓ٘ش ْفّه حٌفع

 عىمُ.

 فشػ١بد اٌذساعخ 
  اّي ؤظٓٔ حلٔعخىس حللقٙقش لئ وَحقذ حللَكش حلـٓ٘ش وَطفع كٔذ حلىقٙخّ حلىٔظعى  فٗ حليٍحٓش 

  اّي ؤظٓٔ ٌٓعٙش كٙخس حلعى  لئ وَحقذ حللَكش حلـٓ٘ش وَطفع كٔذ حلىقٙخّ حلىٔظعى  فٗ حليٍحٓش 

 ش رًٙ حلٔعخىس حللقٙقش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  لئ وَحقذ حللَكش حلـٓ٘ش.٘ٓؿي ع١قش حٍِطزخ١ٙش ىحل 
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 ذٚد اٌذساعخ ــــؽ

  ٍٖطظليى ٌظخثؾ حليٍحٓش رلـه حلعٍٙش حلّظٗ طّه حِهظٙخٍِخ وً وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش رىيخٍ حلـِحثَ "ِٓح

 حليٍحٓش. رٓويً٘"  كىخ طظليى رخلىٍّؾ حلىٔظوين ِْٓ حلىٍّؾ حلٓٛفٗ ْحٜىْحص حلىٔظعىمش فٗ

 اٌزؼبس٠ف االعشائ١خ 
 قيٍس حلفَى عمٕ حلظكّٙف وع ظَْ  حللّٙخس ركفخ س وً ه١  قٓٔ  ح:ــــاقج لٌؽم١م١ـــلٌٍؼ ِٗ

ّٔعخىس.  ْف٠خث  ٘ظىظّع رّخ طلقّق لُ و٘خعَ حل

 وـىٓعش وً حلىزخىة طظىِّٙ رّخ رٙجش حلعى   ٘ظ٠ّىً رٙجش حلعى  اج لٌؼًّـــح ؼ١ــــٔٛػ١ ِٗ :

 حٜؿٍٓ ْحلىكخفآص  حلومٓ وً حل٠ّف١ٓخص  ؿىخعش حلعى   حَٞٗح  حلعخى . حلىعٍّٓ٘ش 

 :ّ٘وٚ حلٌّٖ ُ٘قيّن هيوش حللَكش حلـّٓ٘ش وً ه١  طٍظٙىّخ ْوٍع  ِهللة لٌؽهِح لٌع٠ٛح ِٓ حل

كخد. َّ  حلظّٜخىن رًٙ حلّيخثَحص  ْطّٔٙ  حللَكش حلـّٓ٘ش  ْحلىلخفظش عمٕ ١ٓوش حلّيخثَحص ْحل

ٕخ اٌذساعخ ٚخ
 
 ظبئظٙبػ١

 ( ًي عٍّٙش حليٍحٓش و ّٓ ( وَحقذ لملَكش حلـٓ٘ش عخومًٙ رىيخٍ حلـِحثَ ِٓحٍٖ 88طظك

ؽ 74أٌؼٕ  وً رٍّٙه  16ًكَ ْ 72رٓويً٘   ّْ  31أعِد  ٘ظَحْف أيمزٙظّه وً  14ْ وظِ

ٍٓش  كىخ أّي أيمزٙش  50(  ْأق  ٌٔزش طىؼمض فٗ أكزَ وً %52,27ٍٓش رٍٔزش ) 40الٕ 

 ٍٓٓحص. 10ْ 5طظَحْف رًٙ حلىَحقزًٙ ًْ أقيوٙش 
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 (88( خؿا٥ـ أؾساد ع١ّٓٝ ايدزاض١ )ٕ:1ددٍٚ زقِ )

 ايٓطب امل١ٜٛ٦ ايع١ّٓٝ ايؿ٦ات ارتؿا٥ـ

 81,81% 72 ًكَ ادتٓظ

 %18,18 16 أٌؼٕ

ؽ )س( االدتُاع١ٝاذتاي١  ّْ  84,09% 74 وظِ

 15,90% 14 أعِد/عِرخ 

 00% 00 ويمّق )س(

 00% 00 أٍو  )س(

 15,90% 14 ٍٓش 30الٕ  25 وً ايّطٔ

  %52,27 46 ٍٓش 40الٕ  31وً 

 %20,45 18 ٍٓش 50الٕ  41وً 

 %11,36 10 ٍٓش 50أكزَ وً 

 6,81% 6 ٍٓٓحص 5أق  وً  األقد١َٝ يف ايعٌُ

 40,90% 36 ٍٓٓحص 10الٕ  5وً 

 19,31% 17 ٍٓش 15الٕ  11وً 

 32,95% 29 ٍٓش 15أكزَ وً 

 أدٚاد اٌذساعخ 
 ّٔعخىس حللقٙقٙش لمزخكؼًٙ ط  .M. Seligman ْCّه حِٓظويحن فٗ ٌَِ حليٍحٓش وقٙخّ حل

Peterson ( ّٔعخىس حللقٙقٙش عمٕ 2012طَؿىش وكظزش ؿََ٘  ْقخن وعىَ٘ش ( رظقًٍٙٙ قخثىش حل

ي وً  ّٓ ف٠خث  أْ قٓٔ أٌخٌٙش )حللكىش  6رٍيحً  طقْٙ  48حلزٙجش حلـِحثَ٘ش  رلٙغ طظك

ّ٘ـخعش  ّٔىٓ  ْحلىعَفش  حل حللذ ْحٌٞٔخٌٙش  حلعي  ْحٌٜٞخ   ح٠عظيح  ْٟز٢ حلٌحص  حل

ْكخٌٙش(  ْ٘ـخد عً كّ  حلزٍٓى ٟىً أٍرع حِهظٙخٍحص   َّ ٠  قم١ًٙ  وظٓٓيخً  (ْحل

. ْفٗ حليٍحٓش حللخلٙش  طلقّق حلزخكغ وً 144ْطظَحْف حليٍؿش حلكمّٙش وً ٛفَ الٕ   )كؼَٙحً 

ٌ ّٓ ٖ رىيخٍ حلـِحثَ ِٓحٍٖ  30ش وً ٛيي ْػزخص حلىقٙخّ عمٕ عٍّٙش وك ّٓ وَحقذ ؿ

رٓويً٘  رلٙغ كخٌض وعخو١ص حلؼزخص ريَ٘قش حلظـِثش حلٍٜفٙش وقزٓلش رلٔخد وعخو  
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(   0,80-0,74رًٙ حلزٍٓى حلفَى٘ش حلِْؿٙش  فكخٌض طظَحْف وخ رًٙ ) Spearmanحٍِطزخ١ 

-0,75ف وخ رًٙ )ْكخٌض حلٍظخثؾ طظَحْ Cronbach‘s Alphaكىخ طّه ح٠عظىخى عمٕ وعخو  

ّٜيي حلٌحطٗ ِْٓ حلـيٍ حلظَرٙعٗ لىعخو  حلؼزخص 0,84 (. كىخ حِعظىي حلزخكغ عمٕ كٔخد حل

 (.0,88-0,79ْكخٌض حلٍظخثؾ عخلٙش طَحْكض رًٙ )

 ( ٗ2004كىخ طه حٓظويحن فٗ ٌَِ حليٍحٓش وقٙخّ ٌٓعٙش كٙخس حلعى  وً طٜىٙه حلىفَر )

ي وً ) ّٓ عش عمٕ ٓظش )36٘ظك ُّ أرعخى )ظَْ  حلعى  حلىعٍٓ٘ش  هٜخثٚ ( 6( رٍي  وٓ

حلٓظٙفش  حٜؿٍٓ ْحلىكخفآص  ؿىخعش حلعى   أٓمٓد حلَثْٙ فٗ حَٞٗح   حلى٘خٍكش فٗ 

ً الٕ وٓحفق طىخوخً  حلقَحٍحص(. ٍ٘يٍؽ ٌى٢ ح٠ٓظـخرش عمٕ حلىقٙخّ وً يَٙ وَحفق طىخوخ

ْفٗ حليٍحٓش . 180ْ  36"هىخٓٗ حلظقيَ٘" ْحليٍّؿش حلكمّٙش لمىقٙخّ طظَحْف وخ رًٙ 

ٌش وً  ّٓ وَحقذ  رلٙغ  30حللخلٙش  طلقّق حلزخكغ وً ٛيي ْػزخص حلىقٙخّ عمٕ عٍّٙش وك

-0,710كخٌض وعخو١ص حلؼزخص ريَ٘قش حلظـِثش حلٍٜفٙش وقزٓلش فكخٌض طظَحْف وخ رًٙ )

ْكخٌض حلٍظخثؾ طظَحْف وخ  Cronbach‘s Alpha(  كىخ طّه ح٠عظىخى عمٕ وعخو  0,791

ّٜيي حلٌحطٗ ْكخٌض حلٍظخثؾ عخلٙش طَحْكض رًٙ 0,831-0,715رًٙ ) (. كىخ طه كٔخد حل

(0,813-0,901.) 

 ٔزبئظ اٌذساعخ ِٕٚبلشزٙب
 أّٚال : ْتا٥ر ايؿسق١ٝ األٚىل َٚٓاقػتٗا

ٍّؼاقج لٌؽم١م١ح 2ظكٚي نلُ ل ٌّظ قنظاخ لائّح لٌ   ٔرائط لِـرثان اخا ٌك٨ٌح لٌفهٚق ت١ٓ ِرٛ

ٌّظ لٌفهضٟ ٌٍؼ١ّٕح  ٚلٌّرٛ

٢ّٓ  يىحلع  حلىظٓ

 حللٔخرٗ

 ٢ّٓ حلىظٓ

 حلٍظَٖ

ح٠ٌلَح  

 حلىعٙخٍٖ

ؤظٓٔ  قٙىش "ص"

 حلي٠لش

ّٔعخىس حللقٙقٙش  0,01 18,99 7,29 72 86,76 88 حل

 ( ّٟلش فٗ حلـيْ  ٍقه ّٔعخىس حللقٙقٙش لئ 2٘ظزًّٙ وً ه١  حلٍظخثؾ حلىٓ ( أّي ؤظٓٔ حل

٢ّٓ  وّىخ ٘يّ  ّٓيخص حلىَحقزًٙ عمٕ  وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش ؿخ ص فٓي حلىظٓ حٍِطفخط وظٓ

ّٔعخىس حللقٙقٙش. فظَ٘ٙ ٌَِ حلٍظخثؾ أّي وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش  حلىعيّ  حٞؿىخلٗ لىقٙخّ حل

طظلقق ٓعخىطّه حللقٙقٙش وً ه١  حلظٓقّع رىٔظقز  أف٠   ْحلظّوي٢ٙ لٌلك لـع  حللٙخس ًحص 

 ش حْٜلٕ.وعٍٕ  وً ه١  قٓٔ ْف٠خث  طىِِٙه  رخلظخلٗ طلقّقض حلفَٟٙ
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  ُٙوً ه١  وخ أٗخٍ الSeligman (2002 الّٙخ. فيٍحٓش  ّٛ ( ٘ىكً فّه حلٍظٙـش حلىظٓ

ّٔعخىس حلّظٗ ٘ظىظع رّخ  وّىخ ٘ـع   ٘ش ٘ئىٖ الٕ فّه حل ّٓ قٓٔ ْف٠خث  وَحقذ حللَكش حلـ

لملٙخس قٙىش ْوعٍٕ رخلظخلٗ طقم  ليّ٘ه عٓحقذ حٜوَحٝ ْحل٠ف١ٓ حلٍّفٔٙش. ْطظفق ٌَِ 

٘ش Hagmueller ْRank ْKubin (2006ع ىٍحٓش حليٍحٓش و ّٓ ( أّي وَحقذ حللَكش حلـ

ّٔعخىس ٌظٙـش حليٍْ حلٌّٖ ٘قٓن رُ  ْكٌلك ىٍحٓش   Suresh  ْRamachandran٘٘عَ رخل

ْSrivastava (2012 ًّٔعخىس ؿِ  و ( حلّظٗ كيّىص أرعخى ٗوٜٙش حلىَحقذ ْكخٌض لم

ّٔعخىس حللقٙقٙش لٓ  ؿٓى ف٠خث  ْقٓٔ أٌخٌٙش طىَِّٙ.ٗوٜٙظُ  فخلىَحقذ ٘٘عَ رخل

 ثاْٝا : ْتا٥ر ايؿسق١ٝ ايجا١ْٝ َٚٓاقػتٗا

٢ّٓ 3ؿيْ  ٍقه ) ٢ّٓ ىٍؿخص ٌٓعٙش كٙخس حلعى  ْحلىظٓ ( ٌظخثؾ حِهظزخٍ "ص" لي٠لش حلفَْي رًٙ وظٓ

 حلفَٟٗ لمعٍّٙش

٢ّٓ  حلعيى  حلىظٓ

 حللٔخرٗ

 ٢ّٓ حلىظٓ

 حلٍظَٖ

ح٠ٌلَح  

 حلىعٙخٍٖ

ؤظٓٔ  قٙىش "ص"

 حلي٠لش

 0,01 38,83 4,03 108 124,69 88 ٌٓعٙش كٙخس حلعى 

 ( ّٟلش فٗ حلـيْ  ٍقه ( أّي ؤظٓٔ ٌٓعٙش كٙخس حلعى  لئ 3٘ظزًّٙ وً ه١  حلٍظخثؾ حلىٓ

ّٓيخص حلىَحقزًٙ عمٕ حلىعيّ   وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش ؿخ ص وَطفعش  وّىخ ٘يّ  حٍِطفخط وظٓ

ثؾ أّي وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش ٘ظىظعٓي رٍٓعٙش حٞؿىخلٗ لٍٓعٙش كٙخس حلعى . فظَ٘ٙ ٌَِ حلٍظخ

كٙخس عى  وَطفعش ٌِْح وخ ٘ي  عمش ْؿٓى ظَْ  رٙجش حلعى  حلىعٍٓ٘ش ْحلى٘خٍكش فٗ 

 حلقَحٍحص  رخلظخلٗ طلقّقض حلفَٟٙش حْٜلٕ.

  ٘ش حلظٗ طٓلٗ أِىٙش ّٓ ٌْعظقي أي طكٓي ٌَِ حلٍظٙـش وَطزيش ريزٙعش عى  وئٓٔش حلى١كش حلـ

ّٓيش طي  عمٕ لمىَحقزًٙ ْؤخ عيطّه عمٕ أىح  وّخوّه  ا٠ّ أٌّّخ حلٍظٙـش طعزَ عً ىٍؿش وظٓ

ً٘ٙ ٍحًٟٙ ر٘ك  ٌٔزٗ عً ٌٓعٙش كٙخس عىمّه لئ  ّٓ أّي ٌٔزش كزَٙس وً حلىَحقزًٙ حلـ

ٍ٘قّٜه رَحوؾ لظلًٔٙ ٌٓعٙش كٙخس حلعى  وً كٙغ حٜىح  ْطلًٔٙ حلقيٍحص ْفٗ ٌِح 

كٙخس حلعى  ِٗ ىٍؿش حلظىِٙ حلظٗ أْؿيص فٗ  ( أّي ٌٓعٙش2013) Kumarحلٔٙخي  َ٘ٔ 

 حلعى  ١َْْٗ حلعى  حلظٗ طليى حلع١قش رًٙ حلعخو  ْرٙجظُ.
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 ثايجا : ْتا٥ر ايؿسق١ٝ ايجايج١ َٚٓاقػتٗا

ّٔعخىس حللقٙقّٙش ٌْٓعّٙش كّٙخس حلعى  لئ أفَحى حلعٍٙش Pearson( ٌظخثؾ حِهظزخٍ 4ؿيْ  ٍقه )  رًٙ حل

 ٔٛػ١ّح ؼ١ّاج لٌؼًّ 

 ّٔ  عخىس حللقٙقّٙشحل
 0,341 وعخو  ح٠ٍطزخ١

 0,01 ؤظٓٔ حلي٠ّلش

 ( ّٔعخىس 0,01( ْؿٓى ع١قش حٍِطزخ١ٙش ىحلش عٍي حلىٔظٓٔ )4ً٘زًّٙ حلـيْ  ٍقه ( رًٙ حل

 Pearsonحللقٙقّٙش ٌْٓعّٙش كّٙخس حلعى . َ٘٘ٙ الٕ ع١قش وٓؿزش  رلٙغ قيٍّ وعخو  حٍِطزخ١ 

ّٔعخىس حللقٙقّٙش وَطفعش طكٓي ٌٓعّٙش كٙخس (  ٘يّ  عمٕ أٌُّ كمّىr=0.341رـ) خ كخٌض و٘خعَ حل

 حلعى  وَطفعش.

   ّٔعخىس حللقٙقّٙش طكٓي ٌٓعّٙش كّٙخس حلعى طَ٘ٙ حلٍظخثؾ الٕ أٌُّ كمّىخ ٘كٓي ٍِخ  و٘خعَ لم

وَطفعش  فبّي ع١قش وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش رعىمُ ع١قش عىمّٙش  ط٘زّع ١ىٓكخطُ ْوّخٍحطُ  

٘لٙخ حللّٙخس حلّظٗ َُ٘٘يِخ  ٍْيه عين ٍٟخَ عً أؿََ ا٠ّ أّي ٌِح حٜهَٙ قي  وّىخ ٘ٔىق لُ أي

 ٘عظزَ عخو١ً ُ٘زعي عٍُ حلقمق ْ٘ىّكٍُ وً حلعٖٙ ركَحوش  ْطلقٙق وكخٌش حِؿظىخعّٙش.

  ٍالُٙ حلعي٘ي وً حلزخكؼًٙ فقي أٗخ  ّٛ  Bergheim ْHystad ْEidْطظفق ٌظخثـٍخ رىخ طٓ

ً ٍأّ حلىخ  حلٍّفٔٗ  ْرٙجش عى  وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش وً ( أّي ٍِخ  ع١قش ر2010ٙ)

 Roseه١  حِطّوخً حلقَحٍحص  رٙجش حلعى  حلىعٍّٓ٘ش  ْحلع١قخص حلـىخعّٙش. كىخ أْٟق 

ّٔعخىس َ٘طفع وً ه١  ع١قخص حلعى  فٗ يَفش حلىَحقزش 1982ُْو١ثُ ) ( أّي َِوٓي حل

ٖ  وً  ّٓ ّٔٙيَس فٗ حلىـخ  حلـ ه١  ٌَِ حليٍّحٓش ٘ظ٠ّّق أّي ٍِخ  ع١قش ْحلىٔئْلّٙش ْحل

ّٔعخىس ٌْٓعّٙش كّٙخس عى  وَحقذ حللَكش حلـّٓ٘ش.  حٍِطزخ١ّٙش رًٙ حل
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 خــــــخالط
ِيفض ٌَِ حليٍحٓش الٕ طلي٘ي ؤظٓٔ ك  وً حلٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس عى  وَحقذ حللَكش 

٘ش رىيخٍ حلـِحثَ  ْحلك٘ف عً حلع١قش رٍّٙىخ  ْ ّٓ ( وَحقذ  ْطٓٛمض 88ٗىمض عٍّٙش حليٍحٓش )حلـ

ٍٓش  كىخ أّي ٌٔزش حلٌكٍٓ  40ْ 31ٌظخثـّخ حلٕ أي أكزَ ٌٔزش وً حلىَحقزًٙ طظَحْف أعىخٍِه وخرًٙ 

( وظِْؿًٙ  ْأػزظض ٌظخثؾ حلظلمٙ  حٞكٜخثٗ أّي 84,09%كخٌض طفٓي ٌٔزش حٌٞخع  وً رٍّٙه )

عى  وَطفع  كىخ أي ٍِخ  ع١قش حٍِطزخ١ٙش وٓؿزش ؤظٓٔ ك  وً حلٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس حل

 ( رًٙ حلٔعخىس حللقٙقٙش ٌْٓعٙش كٙخس حلعى  لئ وَحقزٗ حللَكش حلـٓ٘ش.0,01ْىحلش عٍي )
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 ض : ــــٍِخ
  ّٓ٘عظزَ عمه حلٍفْ ًلك حلعمه حلٌٖ ّ٘ظه رخليٍحٓش حلعمىٙش لمٔمٓ  ْحلعىمٙخص حلعقمٙش لمفَى   ف

٘عظزَ عمىخ .  لٝفَحىْ ٓز  طلقٙق حلظٓحفق حلٍفٔٗ ْ ح٠ؿظىخعٗ رزلغ عً حلٜلش حلٍفٔٙش 

كي٘ؼخ ظَّ ه١  حلقَي حلىخٟٗ كٙغ ّٗي ويحٍّ ْ ٌظَ٘خص ٌلٓ فّه حلٍفْ حلزَ٘٘ش كٍظَ٘ش 

 حلظلمٙ  حلٍفٔٗ   حلٍظَ٘ش حلٔمٓكٙش   حلٍظَ٘ش حلىعَفٙش.

 ْحلزلٓع وٌٍ ظٍّٓ عمه  ْه١  حلٍٔٓحص حٜهَٙس  حٌظزُ رعٞ حلزخكؼًٙ الٕ أي أيمذ حليٍحٓخص

حلٍفْ ْحي حهظمفض ويحٍُٓ طَطكِ عمٕ ح٠ٟيَحرخص ْحٜوَحٝ حلٍفٔٙش   عً طعَ٘ف 

حٜوَحٝ   عً ٌ٘ٓ ِخ   أٓزخرّخ ْ طٍٜٙفّخ ْوً ػه ١َي ع١ؿّخ. يَٙ أي رخكؼًٙ أٗخٍْح 

الٕ أٌُ ٠ ٘ىكً حهظِح  حلفَى فٗ حٜوَحٝ ْح٠ٟيَحرخص ْحلـخٌذ حلٔمزٗ فُٙ  ْ٘ىكً 

 عَ  عمٕ حلـخٌذ ح٠٘ـخرٗ ْحللٖٙٓ لمفَى. حلظ

  ٍِْخ ظَّ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ   كخٌي١قش ريحثٙش لعيى ر٢ٙٔ لمزلٓع ْحليٍحٓخص  أوخ حلٙٓن فّ٘ي

عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ اقزخ  حلعي٘ي وً حلعمىخ  ْحلزخكؼًٙ ٌلَٓ ْوً ويحٍّ ٌفٔٙش وظعيىس   ٌلٓ  

 ٓخٓٙش ْطيزٙقخطُ.طؤ١ََٙ ٌظَ٘خ  ْطلي٘ي أرعخىَ ْ عٍخََٛ حٜ

  ْ  وئلفخص لىفكًَ٘ ْلٓ ح١معٍخ عمٕ طَحػٍخ ح١ٓٞوٗ لٓؿيٌخ ٍِخ  حلعي٘ي وً  وٜخىٍ لعمىخ

كٓ  وفخِٙه فٗ  ح٠٘ـخرٙش  ْحلظٗ حٌيمقض وً ىٍٍ٘خ ح١ٓ٠وٗ  ٍْٓش ٌزٍٙخ حلكَ٘ه  فٗ  ؤمىًٙ 

 كؼّخ عمٕ ح٘ـخرٙش حلىٔمه . 

  ًكَ ْ أٍر٢ وفخِٙه ْ وٍيمقخص عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ لٌح وً ه١  ٌَِ حلىيحهمش  ٓؤكخْ  أي أ

ْعهَ وخ طٓٛ  حلُٙ حلعمىخ  فٗ ٌِح حلظوٜٚ وع وخ ؿخ  رُ طَحػٍخ ح١ٓٞوٗ .حٖ ولخْلش 

ٛٙخيش ٍإ٘ش وعخَٛس ١َْف ؿي٘ي فٗ طٍخْ  وٓحٟٙع عمه حلٍفْ  طـىع رًٙ ٌظخثؾ عمه حلٍفْ 

 وع وخ  ٘لىمُ ىٍٍ٘خ ح١ٓ٠وٗ حللٍٙف.

 ؼ١ح : ػٍُ لٌٕفً ل٠٨عاتٟ  ،ل٠٨عات١ح  ٟ ل٩ٌ٨َ..لٌىٍّاخ لٌّفرا
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 خ  ــــِمذِ
  ٗطؤْٓ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرPositive Psychology  وٌٍ فظَس قَٜٙ ؿيح عمٕ ٘ي

M.Seligman    : ُأوخ وً وكخي أكزَ لعمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ حلىَطكِ عمٕ  ٌظٙـش لظٔخإل"

 حلَحكش حلفكَ٘ش حليحثىش  أٖ عمٕ حلٔعخىس؟"

  َعقَيَ ِٓٙمـىخي كمقخص ىٍحٓٙش وع رعٞ ٍفخقُ ح٠هظٜخًٛٙٙ فٗ عمه  ُّٓ حٌي١قًخ وً ٌِح حلظل

حلٍفْ حلًٌ٘ ٗخٍكَٓ حطـخُِ حلـي٘ي  ْْٟع ًلك حلفَ٘ق حلزلؼٕ حلوي١ٓ حلع٠َ٘ش لىَْ٘ط 

ّ٘ي  الٕ ؿىع حٜرلخع حل٠ٍَْ٘ش ْحٞعخٌخص حلىخلٙش  فٗ ٓزٙ  طؼزٙض ٍإ٘ظُ كٓ  عمه حلٍفْ 

   .حلٌٖ كخي ٍحثيَ حٞ٘ـخرٗ

  ٗخًٍكخ فُٙ كٙفٙش حٓظعىخ  عمه حلٍفْ 2002ٌَ٘ ِٓٙمـىخي كظخرُ حلٔعخىس حللقٙقٙش  ٍٓش  

 حٞ٘ـخرٗ حلـي٘ي لظلقٙق حليخقش حلكخوٍش لئ حلفَى وً أؿ  طفظُّق ٗوٜٙظُ ْحٌَ٘حكّخ. 

  ٓألف ٗوٚ فٗ ْوٌٍ ًلك حللًٙ  حؿظخُ عمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ ىٍرًخ ١ٓ٘مش: اً ٘ىخٍُٓ حلٙٓن ٌل

حٓظيخط حي   حل٠ٓ٘خص حلىظليس ْر٠ع وجخص فٗ أٍْْرخ هخٍؽ ىحثَس حلىلظَفًٙ   ْهخٛش رعيوخ

ح٠ِظىخن حلىظِح٘ي رىٟٓٓعخص عمه حلٍفْ ٘ظفَ رخِظىخن  حلعي٘ي وً حلزخكؼًٙ ْحلعمىخ  . ْ

لُ حٞ٘ـخرٗ كٍٓط وً حلظعي٘  ْحلظـي٘ي ْطقٙٙه وخ فخص ١َْف أفكخٍ ؿي٘يس ْوزظكَس  ْعقيص 

ْٛخٍ لُ ِٙجخص رخٓىُ وؼ  ٍحريش  ىٍحٓخص حلىظوٜٜش ْولخَٟحص عخلىٙشوئطىَحص 

)   ْحل٘زكش حٍْٜرٙش لعمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ (IPPA )ْؿىعٙش ىْلٙش لعمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ

ENPP) حلظٗ طٔعٕ ٌلٓ طؤْٓٙ ح١َ   ْأعيص طلض وظمظُ ْرخٓىُ ع٠  حٜرلخع حللي٘ؼش

 ٌظَ٘ش ْ عمىٙش لمعمه.

 ٍفْ حلٌٖ حِظه وٌٍ ظٍَّٓ  ريٍحٓش حل٠ف١ٓ ْحُٜوخص حلٍفٔٙش ْح٠كزخ١خص ْحلوم  فعمه حل

  فخي عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ كٔذ حلىظفَٙحص حلٔمزٙش ْحلـٓحٌذ حلىَٟٙش لمفَى حلٍفٔٗ ْرك  طمك 

ْوخ  عً عمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ  وؼ  حلظفخإ  حلىكظَٔذ ِٓٙمـىخي حلٌٖ ٓزق أي ٌَ٘ كظزًخ أهَٔ

ّ٘ظه رخ٠ٓظَحطٙـٙخص ْ حٚلٙخص حلظٗ طٔخعي حلفَى عمٕ َ ْوخ ٠ طٔظيٙع طفََٙٙ  طٔظيٙع طفَٙٙ

طٍىٙش قيٍحطُ ْاوكخٌٙخطُ ٌلٓ حلٓقخ٘ش ْحلظٜيٖ ْطـٍذ حلٓقٓط فٗ حلقمق حلىٔزذ ح٠ٓخٓٗ 

ؤظٓ٘خص لىوظمف ح٠ٟيَحرخص ْحٜوَحٝ حلٍفٔٙش ْحلع٠ٓ٘ش  ٌِْ٘ذ رخٌٞٔخي ٌلٓ طلقٙق 

ْحل٘عٍٓ أي حللٙخس ؿيَ٘س رؤي  كٔخّ رخلعٓح١ف حٞ٘ـخرٙش أكؼَ وَطفعش وً حلٔعخىس )حٞ

 ٌعّٙ٘خ(.
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  ْرخلَؿٓط حلٕ طَحػٍخ ح١ٓ٠وٗ ٌـي رؤي وزخىة عمه حلٍفْ ح٠٘لخرٗ ٌْظخثؾ حلزلٓع ْحليٍحٓخص

 حلظٗ طزٍض أفكخٍَ طظٓحفق ْحلٕ كي كزَٙ وع وخ ؿخ  رُ حلظَحع ح١ٓ٠وٗ كٓ  ح٠٘ـخرٙش . 

   حلىيحهمش حلظعَ  عمٕ حٜفكخٍ ْحلظٍظَٙ حلٌٖ قيوُ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ْعمُٙ أكخْ  وً ه١

كٍقمش ٌٓعٙش  لعمه حلٍفْ حلٔمزٗ فٗ حلىقخر  طقي٘ه حّٓخوخص عمىخثٍخ حلىٔمىًٙ فٗ ٌِح حلىـخ   وع 

 وخ ٌٚ عمُٙ حلقَحي حلكَ٘ه ْوخ كؼض عمُٙ حلٍٔش حلٍزٓ٘ش حلَ٘٘فش.

 أ٘ذاف اٌذساعخ :
 ٠٘ـخرٗ  حِٜيح  حلظٗ ٘عى  عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ٌلٓ طلقٙقّخ.حلظعَ  عمٕ عمه حلٍفْ ح .1

طيزٙقخطُ  حلظعَ  عمٕ أِىٙش ح٠٘ـخرٙش عمٕ ٛلش حٜفَحى وً وٍظٍٓ فِٙ٘ٓلٓؿٗ ْعمٕ  .2

 ْأِه وٓحٟٙعُ.

 حلك٘ف عً  ح٠٘ـخرٙش وً وٍظٍٓ ح١ٓوٗ . .3

 ظٍٓ ح١ٓ٠وٗ.أِىٙش حلىقخٍرش حلظكخومٙش رًٙ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ْ  ح٠ ٘ـخرٙش وً وٍ  .4

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ :
   طكظٔٗ أِىٙش حليٍحٓش وً ه١  حلظيَي الٕ كَكش ؿي٘يس فٗ عمه حلٍفْ ظَّص وئهَح   طعى

عمٕ اعخىس ١َف عمه حلٍفْ وً ه١  أفكخٍ ؿي٘يس  ْطٍخْ  ووظمف طىخوخ عىخ ّٗيَ عمه حلٍفْ 

 ح٠ٟيَحرخص ْ حلعم  . ْوخ طه  طٍظََٙ كٓ  حٌٞٔخي ْحلظٗ ٠ طوَؽ عً حلى٘ك١ص حلٍفٔٙش ْ

  ْرخلٍظَ  حلٕ أِيح  ْوٓحٟٙع عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ  فبٌّخ طلى  رعيح ا١ٓوٙخ فٗ طٍخْ  ح٘ـخرٙش

حلىٔمه رِهَ رّخ طَحػٍخ  كٙغ طيَي حلّٙخ عمىخإٌخ حلىٔمىٓي فٗ حلكؼَٙ وً كظزّه حٌي١قخ وً 

 حلقَحي حلكَ٘ه ْحلٍٔش حلٍزٓ٘ش حلَ٘٘فش.

 أٗخٍ طقي٘ه ٍإ٘ش وعخَٛس فٗ طٍخْ  وٓحٟٙع عمه حلٍفْ حللي٘غ  ْرٌلك طلخْ  ٌَِ حلٍٓقش

( فٗ كي٘ؼُ عً عمه حلٍفْ فٗ حلظَحع ح١ٓ٠وٗ  أي عمه حلٍفْ 2011حلِرَٙ رَ٘ٙ ١ُ )

رخلىٔظٓٔ ٌفُٔ حلٌٖ ْحؿّّخ رُ عمه حلٍفْ   (Crisis of Identify)أُوش ِٓ٘ش٘ٓحؿُ حللي٘غ 

كخومٙش كٔذ ٌظَ حلزخكؼش ٍَْٟس لل  ٌَِ ح٠ُوش فٕ حلظَحع ح١ٓٞوٗ  ْ طزقٕ حلىقخٍرش حلظ

 حلظٗ ٘عّٙ٘خ عمه حلٍفْ رًٙ حلظٍخْ  حلىعخَٛ ْحلظَحع ح١ٓ٠وٗ.
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 حملخ ػٓ رأع١ظ ػٍُ إٌفظ االجببثٟ: 
  ريأص فكَس كَكش عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ فٗ للظش وً حلِوً رعي أَّٗ قمٙمش وً حٌظوخد حلعخله

Seligman  ٙفٗ كٙخس عخِله   حً  1998ش لعمه حلٍفْ ٍٓش ٍثٙٔخ لمـىعٙش ح٠وَ٘ك  ُّٓ كيع طل

  حً ْليص فكَس عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ كىخ َّْ٘٘خ وئُٓٔ  M.Seligmanحلٍفْ حٜوَ٘كٗ  

Seligman   ٍّٗ٘ ٗفٗ كي٘قظُ رٍٙىخ كخي ٌّ٘د حللي٘قش وع حرٍظُ ٠كظ أٌُ كخي ٘ـظّي فٗ عىمُ ك

ِي  ح٠ٌّخ  وً حلعى  ْو٠ف١ٓخ رخلٓقض  فٗ  حلعى  فٗ أقَد ْقض   ْكخي ٘ٔعٕ ٌلٓ طلقٙق

كخٌض حرٍظُ ًحص حلوىْ ٍٓٓحص طَوٗ رخلع٘ذ فٗ حلّٓح  ْطَقٚ فَكخ ْٓعخىس رظَقزّخ  كًٙ 

ٓق١ُٓ عمٕ ح٠ٍٝ ػخٌٙش    ف١كظ أي حرٍظُ ًحص  حلوىْ ٍٓٓحص له طعي طزكٗ ْطظٌوَ وؼمىخ كخٌض 

َِّ عمُٙ فٗ ًٓ ح٠ٍرع ْحلؼ١ع ٍٓٓحص  ي فٗ ىحهمُ  ْ٘قٓ : "ه١  هىًٔٙ عخًوخ ْاًح رف١لش طظى

 كىمض حلكآرش فٗ ٌفٔٗ  ْفٗ حلٍٔٓحص حلعَ٘ حٜهَٙس له أٗعَ رخل٘ىْ حلظٗ يىَص وٍِلٗ.

 ُعمٕ كي قٓلُ وً طٜلٙق عٓحثّخ ْ ٌلٙزّخ ْطعمىض وّخٍس ٟز٢ ًحطّخ عً ١َ٘ق  -فقي طىكٍض حرٍظ

٘ظىكٍٓي وً حلظعَ  عمٕ وكخوً  حٞرلخٍ ىحه  ٍْكّخ  ْطعظٙه قيٍحطّخ  أٟخ  حًي فخ١٠فخ 

 حلقٓس ليّ٘ه ْأف٠  وخ فّٙه ْاٌعخٕ ٓـخ٘خِه ْٛفخطّه ح٠٘ـخرٙش.

  ُكٍّٙخ حٌظزSeligman   حلٕ حي عمه حلٍفْ ْرٔذ حللَرًٙ حلعخلىٙظًٙ حلؼخٌٙظًٙ كخي طٓؿُّ وَٟٙخ

حلٕ حٌفٍٔخ  ر  أػَ ر٘ك  وزخَٗ عمٕ ىقش حلٍظَ٘خص حلظٗ طعُِ ْطكىً ٍْح  حلكٙفٙش حلظٗ ٌٍظَ  رّخ

  فكخٌض حلىّىظًٙ حٜٓخٓٙظًٙ ِىخ : ؿع  كٙخس ك  حلٍخّ أكؼَ حٌظخؿٙش ْأكؼَ حٌـخُح   حكظ٘خ  

ْطعّي حلىِٓزش حلفخثقش رخلَعخ٘ش ْحلظٍىٙش .طىؼ١ي أرَُ وظخَِ حلقٍٜٓ فٗ وـخ  عمه حلٍفْ ر  طه 

فٗ طٍخْ  ح٠ٟيَحرخص ٌٔٙخٌّىخ طىخوخ فٗ أىرٙخص عمه حلٍفْ.ْوً ٍِخ ْؿيٌخ حٌفـخٍح فٗ حلزلٓع 

حلٍفٔٙش ْ حلظؤػَٙحص حلٔمزٙش لم٠ٓحي٢ حلزٙجٙش  ٍْٓخلش عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ِٓ اعخىس طٌكٌَٙخ 

 (2014رخلىـخ  حللقٙقٗ لعمه حلٍفْ.)ك١ْس 

 رؼش٠ف ػٍُ إٌفظ االجيبثٟ :
  ُْفقخ لزٙخي طؤْٓٙ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ   ٘عَفSeliegman  رٗ ِٓ كىخ ٘مٗ " عمه حلٍفْ ح٠٘ـخ

حليٍحٓش حلعمىٙش لٝىح  حلٍفٔٗ حلٓظٙفٗ ح٠ٌٔخٌٗ حلىؼخلٗ ّْ٘ي  عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ حلٕ حلك٘ف 

عً طلي٘ي حلعٓحو  حلظٗ طىكً حٜفَحى ْحلىئٓٔخص ْحلىـظىعخص وً ح٠ُىِخٍ  ْطىؼ  كَكش عمه 

ْوليىحص  حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ حلظِحوخ وً قز  حلزخكؼًٙ حلىئًٓٔٙ لّخ رخلظَكِٙ عمٕ ىٍحٓش وٜخىٍ
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حلٜلش حلٍفٔٙش ح٠٘ـخرٙش  فٙىخ ٘ظـخُْ حلىٍلٕ حلظقمٙيٖ لفّه حلٍفْ حلىّظه فق٢ رخلظَكِٙ عمٕ 

 (214حٜوَحٝ ْح٠ٟيَحرخص")ك١ْس 

  حِظىض حلىٍظىش حلعخلىٙش لمٜلش(OMS)  ًرخلٜلش حلٍفٔٙش ح٠٘ـخرٙش   ْعَفظّخ كىخ لٗ :" كخلش و

٠ف١ٓ حللٙخطٙش ر٘ك  ١زٙعٗ  ٍّْ٘ٗ عىمُ رخٌظخؿٙش حلَفخِٙش ْحلظٗ وً ه١لّخ ٘ٓحؿُ حلفَى حل

 (Grable et Haidt, 2005, p104)وَطفعش ْرٍـخف ْ٘ٔخِه فٗ طيَٓ٘ وـظىعُ ".

  ْعَفضGrable et Haidt ( 2005)  ٗعمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ رؤٌُ " ىٍحٓش حل١َْ٘ ْحلعىمٙش حلظ

 (Grable et Haidt, 2005) طٔخعي عمٕ ٍقٗ ْطيَٓ٘ ح٠فَحى ْ حلـىخعخص ْحلىئٓٔخص.

 (   رؤٌُ " حلٔعٗ حلعمىٗ ٜكؼَ حلٓٓخث  حلٓحعيس رلٙخس وفعىش رخلٜلش  )2013ْ٘عَفُ وـيٖ عزي

ْح٠كظفخ   ٌ٘ؤ )عمه حلٍفْ حٞ٘ـخرٗ( فٗ وقخر  )عمه حلٍفْ حلٔمزٗ( َْ٘حى رخٞ٘ـخرٗ ْحلٔمزٗ ٍِخ 

 .١زٙعش أْ وخِٙش حلىظفَٙحص حلٍفٔٙش حلىيٍْٓش "

 ٍفْ ح٠٘ـخرٗ كَكش فٗ عمه حلٍفْ طّظه رك  وخِٓ ح٘ـخرٗ فٗ ٗوٜٙش حلزَ٘ أكؼَ وخِٓ حًي  فعمه حل

ٓمزٗ   لٙومٚ عمه حلٍفْ وً طَكَِٙ حل٘ي٘ي عمٕ حلـٓحٌذ حلٔمزٙش لموزَس ح٠ٌٔخٌٙش قمق  

حكظجخد ٟف١ٓ ْك  وخِٓ ويٍؽ فٗ حلفجخص حلىَٟٙش فٗ حليلٙ  حلظ٘وٙٚ لمـىعٙش حٜوَ٘كٙش لميذ 

ٌح ٘لخْ  عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ حعخىس حلظٓحُي لعمه حلٍفْ   ْط٘ـٙع عمىخ   حلٍفْ عمٕ حلٍفٔٗ . ْ رّ

ولخْلش ح٠ّٓخن فٗ ىٍحٓش حٜرعخى ْحلـٓحٌذ ح٠٘ـخرٙش لملٙخس  ْلْٙ ح٠ِظىخن فق٢ رخلـٓحٌذ أْ 

 حٜرعخى حلٔمزٙش. 

 ٔفٗ ع١ؽ حلى٘ك١ص ْعمُٙ فخي عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ٘ظعئ حلىفّٓن حلظقمٙيٖ لميذ ْحلع١ؽ حلٍف  ٗ

ْح٠ٟيَحرخص  ٌلٓ حلظيَٓ٘ حلٌحطٗ  وً ه١  طٓظٙف ك  أف٠  وخ فٗ حليَي حلعمىٙش فٗ ىٍحٓش 

و٘ك١ص حلزَ٘ ْطومّٙه وً حلىعخٌخس حلٍفٔٙش ٠ رخلظَكِٙ عمٕ ٌَِ حلٍٜٓ حلىوظمش أْ حلىَٟٙش ر  

 رخلظَكِٙ عمٕ وخ فٗ ح٠ٌٔخي وً وكخوً قٓس ْف٠خث  حٌٔخٌٙش ح٘ـخرٙش.

  ك  ٌَِ حلظٔخإ٠ص طظىلٍٓ كٓ  ح٘ـخى حلٔز  ْ حلىٙكخٌِٙوخص حلفعخلش ْحلزلغ عً حلـٓحٌذ ح٠٘ـخرٙش

 ْ حلىٍخعٙش لمفَى عٓٝ حلظفكَٙ فٗ ؿٓحٌزُ حلٔمزٙش حلظٗ طعكْ حهقخقظُ   عممُ  ف٘مُ ْ أُوخطُ.

 

 

 



509 
 

 أ٘ذاف ػٍُ إٌفظ االحيبثٟ:
 ٘ٛ ٚصف :  لٌٙكف ِٓ ػٍُ لٌٕفً ل٠٨عاتٟ (Seligman,2006)لوه 

 حلوٜخثٚ حلظٗ طٔخعي حلفَى عمٕ حلعٖٙ رٜلش ٌفٔٙش ْؿٔي٘ش ؿٙيس. 

  ٗرٓحٓيش ووظمف  ٘ٓحؿّخحلقٙخن رٍ٘خ١خص طعى  عمٕ طٍىٙش حلفَى ْطـخُْ حلٜعٓرخص حلظ

 وٜخىٍَ.

 ح٠َٓ٘ش  حلىيٍٓٙش   وكخي حلعى   حٜقخٍد  ح٠ٛيقخ .. حلزلغ عً حلىٜخىٍ وً رٙجش حلفَى 

 فً ل٠٦عاتٟ ٠ٙكف ٔؽٛ : ٚتمٌه  اْ ػٍُ لٌٕ 

 ٕحليحفعٙش حليحهمٙش  حلٓؿيحي  :طلًٔٙ أٓخلٙذ وعخومش ْطٍ٘جش ْطَرٙش ح١ٜفخ  لظَكِ عم

 (2) . حٞ٘ـخرٗ  ْحٞريحط ىحه  حلىٍخُ  ْحلىيٍحّ

   ٍٕطلًٔٙ حلع١ؽ حلظفٔٗ وً ه١  طيَٓ٘ ويحه  ع١ؿٙش طَكِ عمٕ: حٜو   حلىع

 (3) .حلظفخإ   ؤخٌيس حلٌحص

  ًٙٔحللٙخس حَٜٓ٘ش وً ه١  فّه ىٍ٘خوٙخص: حللذ  حلظمقخثٙش  حٜٛخلش  ْح٠لظِحن طل

 (4) .ْح٠ٌظىخ 

  طلًٔٙ حلَٟخ حلٓظٙفٗ عً حلعى  عزَ ووظمف وَحك  حللٙخس رىٔخعيس حلزَ٘ عمٕ ح٠ٌيوخؽ

 فٗ حلعى   ْوعخ٘٘ش وخ ٘عَ  روزَس حلظيفق  ٠ًْٓٛ الٕ طلقٙق اٌـخُحص وزيعش

 ىـظىعخص وً ه١  حكظ٘خ  حلظَْ  ْحل١َْ٘ حلظٗ طعُِ حلؼقش  طلًٔٙ حلىٍظىخص ْحل

 حلظٓحٛ   ْحلفَٙ٘ش رًٙ حٜٗوخٙ.

  طلًٔٙ حلوٜخثٚ حٜه١قٙش لمىـظىع وً ه١  فّه ْطٍىٙش حليْحفع ْحلقٙه حٜه١قٙش

رخهظٜخٍ ٘زلغ عمه  (2014) أرٓ ك١ْس ْحلَْكٙش ْيَّٓخ ىحه  حل٘وٜٙش حلزَ٘٘ش.

 (Shanklan, 2008, p.38)ش طقٓ٘ش حلـٓحٌذ ح٠٘ـخرٙش لمفَى حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ عً كٙفٙ

 ل٠٨عات١ح ٚذأش١ه٘ا ػٍٝ صؽح  لٌفهق ِٓ ِٕظٛن  ١ى٠ٌٛٛظٟ:

   ٍٜ٘ق حلوزَح  ر٠ٍَْس حلظٔخوق ْحلعفٓ عً حٚهًَ٘ ْوففَس أهيخثّه ٜي ًلك ٍ٘عكْ ر٘ك

ْحٍطفخط ٟف٢ حلين  ا٘ـخرٗ عمٕ ٛلش حٌٞٔخي. فخللقي ْكذ ح٠ٌظقخن ٘قٓى ٞؿّخىحص عمٕ حلقمذ

ّْٓٓلش حٞٛخرش رخلظّخرخص ووظمفش  ْفٗ كخ٠ص أهَٔ ٘ٔزذ حلظـخعٙي ْحل٘ٙوٓهش حلىزكَس. 

ْلمظوفٙف وً ح٠ٚن حلىِوٍش ٍٜ٘ق حلزخكؼٓي رىىخٍٓش حلظٔخوق ْأي طيٍد ٌفٔك عمٕ حلعفٓ عً 

 .(2012)عزي حليح٘ه كلٙ  .حٚهًَ٘
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 ْطئكي يس لٝهًَ٘ ٘لًٔ وً أىح  ؿّخُ حلىٍخعش ىٍحٓخص كي٘ؼش أي حلعيخ  ْرٌ  حلىٔخع فؤػزظض

ً ٘ئىٖ الٕ طلًٔ أىح  حلٍظخن  ٌَِ حليٍحٓخص أي وىخٍٓش أٖ ٍى فع  ا٘ـخرٗ وّىخ كخي ١فٙفخ

 حلىٍخعٗ لمـٔه  كظٕ ْلٓ ركمىش ١ٙزش أْ طَٜ  ر٢ٙٔ طـخَ حٚهًَ٘ ٘ٔزذ حلٔعخىس لّه.

 كيٍحٓش لزخكؼًٙ فٗ وعّي National Institute of Neurological Disorders and 

Strokes   فقي طٓٛمٓح حلٕ أي حٌٞفخي ْحلعفٓ ٘ليػخي طؤػَٙ فٗ حليوخ   كٙغ ط٢ٍ٘   2006عخن

(   ْكٔذ حليٍحٓش فبٌُ ٢ٍ٘٘ وٍخ١ق frontal cortexأؿِح  وٍُ ْروخٛش  حلزخكش حلـزّٙش )

خص حلٔٙجش ْطوفٙف حلىكخفؤس فٗ حليوخ  طىخوخً كؤٌىخ طقين لُ ِي٘ش أْ ٛيقش ْ حلظومٚ وً حلٌكَ٘

)C. S ْ ىٍحٓش لـ .   )Thomas-Emiliana R. Simon, (2008افَحُ َِوٓي حٞؿّخى .

)and al, 2010 Segerstrom  طٓٛمض حلٕ أي حلى٘خعَ حٞ٘ـخرٙش طعُِ وٍخعش حلـٔه ٟي

حٜوَحٝ ْطَفع وً وقخْوظُ ٟي ووظمف أٗكخ  حلىَٝ. ٍْرىخ ٘كٓي أِه اكٔخّ ٘ٔخعي عمٕ 

ٍفع حلٍظخن حلىٍخعٗ ِٓ حلظفخإ  .ْقي ْؿي حلزخكؼٓي فٗ ٌَِ حلظـَرش أي حلو١٘خ حلىٍخعٙش 

طِىحى عٍيوخ ٘ىخٍّ حٌٞٔخي حلظفخإ  وىخ ٘عٍٗ  cell-mediated immunity –CMI ٔىخسحلى

  (R. Suvashisa and al, 2014)ْىٍحٓش حهَٔ لـ  ُ٘خىس ٌ٘خ١ حلٍظخن حلىٍخعٗ لمـٔه. 

ْىٍحٓش     طٓٛمض الٕ أي حلعيخ  ْ حلظٔخوق ْحلعفٓ عً حٚهًَ٘ وليى لٔعخىس حلىَحِقًٙ  . 

حػزظض أي فع  ٗٗ  كًٔ لٛهًَ٘ )وؼ  طقي٘ه   (Sandra C. Matz, a,d al,2016)أهَٙس لـ 

ً ْ ٘زيت  حلىخ  أْ حلٜيقش أْ حلىٔخعيس...( َ٘فع حلٍظخن حلىٍخعٗ لمـٔه  ْ٘زقٗ  حلقمذ ٛلٙلخ

 ُكف حل٘ٙوٓهش. 

 ٌٍٍّاخ لٌشفد١ح ل٠٨عات١ح : (Seligman & Peterson)ّٔٛلض  

 ٜٙش أٌخٌٙش ْ وً ػه ٗوٜٙش حؿظىخعٙش طعٖٙ وع عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ٘زلغ فٗ حلفَى ك٘و

الٕ أٌُ قي كخي حلٓقض ٞعخىس  Seligmanَ ٘٘ٙعهًَ٘  ْ كؤىحس طظفخع  ٢ْٓ وـظىع. ْعمُٙ  

اكٙخ  حليَّزع كىزيأ أٓخٓٗ لميٍحٓش حلعمىٙش كٓ  حلٔمٓ  حلزَٖ٘. وً أؿ  ًلك  عى  وع 

Peterson  ًٙمعٍخَٛ حٞ٘ـخرٙش فٗ حلقٓٔ عمٕ ْٟع طٍٜٙف ل   رىٔخعيس فَ٘ق وً حلزخكؼ

حلفكَ٘ش ْحلف٠خث   ْحلظَكِٙ عمّٙخ أكؼَ وً ح٠ٟيَحرخص حلٍفٔٙش. ْفٗ حٜهَٙ طٓٛ  

(Seligman & Peterson)  حلٕ ٛٙخيش ٌىًٓؽ ٘ظكٓي وً ٓىخص ٗوٜٙش ح٘ـخرٙش   ٘قين

خرٙش ٓىش ح٘ـ 24حلٍىًٓؽ  طٍٜٙفخ لمقٙه ْحلف٠خث  ْفقخ لٔض فجخص )حلف٠خث  حلىلٍٓ٘ش( طظ٠ىً 

 قخرمش لمقٙخّ   ْ٘ؤهٌ حلٍىًٓؽ ٌَِ حلف٠خث  ْوكخوً حلقٓس حٜه١قٙش حلظَطٙذ حلظخلٗ:

http://greatergood.berkeley.edu/author/emiliana_simon_thomas
http://pss.sagepub.com/search?author1=Suzanne+C.+Segerstrom&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Suzanne+C.+Segerstrom&sortspec=date&submit=Submit
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حٞريحط  حلف٠ٓ   حلظفظق حلعقمٗ  كذ : wisdom & knowledgeاذته١ُ ٚاملعسؾ١   .1

 حٜٛخلش. رعي حلٍظَ  حلظفكَٙ حلٍخقي  حلظعمه 

 خو   حللٙٓ٘ش  حٜوخٌش.حلـَأس  حلىٓحظزش ْحلىؼخرَس  حلظك:  ١courage ـــــايػذاع .2

حلكَن   حلٌكخ  ح٠ؿظىخعٗ  حللذ  حلعيف :  ١love & humanity ـــــاإلْطاْٝ .3

 حلٌكخ  حلٓؿيحٌٗ. حلَعخ٘ش 

 حلىٔخْحس  حلعى  فٗ فَ٘ق  حل٠ٓ   حلىٓح١ٍش  حٌٜٞخ   حلقٙخىس :   justiceدٍ ــــــــايع .4

 حلزعي عً حلظلِٙ.

لَكىش  حلظٓحٟع ْح٠كظ٘خن  حلظيرَ  ٟز٢ ْطٍظٙه حلظٔخوق ْح: . temperanceاالعتداٍ  .5

 حلزٔخ١ش. حلٌحص 

 طقيَ٘ حلـىخ   ْحلظىِٙ  :spirituality & transcendenceايسٚسا١ْٝ ٚايتطاَٞ   .6

 J.Cottraux(2008) ح٠ه١ٙ. ح٠وظٍخي  حٜو    ٍْف حلىَف 

   ًَك ْ)(M.Seligman  عٍٓحي "حلٔعخىس فٗ كظخرُ حلٌٖ كى  ٌقمش فٗ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ر

  theأي لمٔعخىس ػ١ػش حرعخى ٘ىكً طٍىٙظّخ لئ ح٠فَحى   ْطظىؼ  رـ : حللٙخس حلىىظعش )حلىمٌس( حللقٙقٕ "

Pleasant Life ْحللٙخس حليٙزش  the Good Life  ٍْٕحللٙخس ًحص حلىع  Meaningful Life.  

 لىظع ح٠ٓخٓٙش فٗ حللٙخس كخلَفقشْ٘ظه حىٍح  حللٙخس حلىىظعش حًح طعمىٍخ حي ٌظٌْي ٌْقيٍ ح     

companionship ْحلزٙجش حليزٙعٙش   ْكخؿخطٍخ حلـٔي٘ش  our bodily needs  اً ٌلً ٌٔظيٙع  

حي ٌزقٕ عخلقًٙ رىمٌحطٍخ فٗ ٌَِ حلىَكمش حْ ٘ىكً حي ٌٔظىَ فٗ هزَس حللٙخس حليٙزش حلظٗ ٘ىكً 

 .طٓظٙفّخ عمٕ ٌلٓ ه١ي لظلًٔٙ كٙخطٍخحلٓٛٓ  حلّٙخ وً ه١  حكظ٘خ  ف٠خثمٍخ ْقٓحٌخ حلفَ٘يس ْ

حلٔعخىس   حٓخلٙذ حللٙخس   حلىعٍٕ ْحلظيفق    )كٙخطُ ْوفخِٙىُ ْحعىخلُ حلٍظَ٘ش )وخٍطً ٓٙمـىخي

 (2017ىِ٘ي  ْأهَْي   (ح٠٘ؼخٍ٘ش

 تطبٝكات عًِ ايٓؿظ االجيابٞ : َٔ ايتطبٝكات املُه١ٓ يعًِ ايٓؿظ االجيابٞ:

 ١ٜفخ  لظَكِ: عمٕ حليحفعٙش حليحهمٙش  حلٓؿيحي ح٠٘ـخرٗ طلًٔٙ أٓخلٙذ وعخومش ْطٍ٘جش ح (1

   حٜٛخلش  ْح٠ريحط حللذ  حلظقخثٙش

حلىعٍٕ   طلًٔٙ حلع١ؽ حلٍفٔٗ وً ه١  طيَٓ٘ ويحه  ع١ؿٙش طَكِ عمٕ : حٜو   (2

 (R.Shankland,2009) حلظفخإ   ؤخٌيس حلٌحص.
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 طلًٔٙ حللٙخس حَٜٓ٘ش وً ه١  فّه ىٍ٘خوٙخص :  (3

ظمف وَحك  حللٙخس رىٔخعيس حلزَ٘ عمٕ ح٠ٌيوخؽ وحلَٟخ حلٓظٙفٗ عً حلعى  عزَ وطلًٔٙ  (4

 ٘عَ  روزَس حلظيفق  ٠ْٓٛ حلٕ طلقٙق حٌـخُحص وزيعش. فٗ حلعى  ْوعخ٘٘ش وخ

طلًٔٙ حلىٍظىخص ْحلىـظىعخص وً ه١  حكظ٘خ  حلظَْ  ْحل١َْ٘ حلظٗ طعُِ حلؼقش    (5

 حلظٓحٛ   ْحلفَٙ٘ش رًٙ حٜٗوخٙ.

وٜخثٚ حٜه١قٙش لمىـظىع وً ك١  فّه ْطٍىٙش حليْحفع ْحلقٙه ح٠ه١قٙش ْ طلًٔٙ حل (6

 (2014حلَْكٙش ْيَّٓخ ىحه  حل٘وٜٙش حلزَ٘٘ش)دمحم حلٔعٙي أرٓ ك١ْس 

 َٔ َٛاقٝع عًِ ايٓؿظ االجيابٞ: ايتؿاؤٍ

 رٙش لملٙخس حي حلزلٓع حلٍفٔٙش طظَّ أي حلظفخإ  ٓىش ْكخلش  ح٘ـخرٙش طَطز٢ رخلعي٘ي وً حلٍظخثؾ ح٠٘ـخ

وؼ  ُ٘خىس وظ٢ٓٓ حلعىَ حلىظٓقع   ْحلٜلش حلعخوش  ْحلٜلش حلٍفٔٙش حلـٙيس  ُْ٘خىس حلٍـخف فٗ 

 حلَ٘خٟش ْ حلعى  ْحليٍحٓش  ْٗفخ  حلعىمٙخص حلقمزٙش .

  (َ1985,1987ْلقي حرظك (Sheier and Carver   وفّٓن ٌِعش حلظفخإ  لظٜف ٌظَطّه لٌّح

ٗٙخ  حلـٙيس ٓظكٓي ْفَٙس حلليْع فٗ حلىٔظقٙ    ْ٘قظَكخي أي حلىفّٓن رٓٛفُ طٓقع عخن رخي ح٠

 حلظفخإ  َ٘طز٢ ْ٘ئىٖ حلٕ ُ٘خىس ح٠ٌظخؿٙش ح٠٘ـخرٙش فٗ كًٙ َ٘طز٢ حلظ٘خإن رليْع حلٍظخثؾ حلٔٙجش 

  طلقٙق حلَيزخص  ربوكخٌٙش  ْح٠قزخ  عمٕ حللٙخس  ْح٠عظقخى  حٞ٘ـخرٙشْعَفخ حلظفخإ  رؤٌُ " حلٍظَس

حلٕ ح٠عظقخى رخكظىخ  كيْع حلوَٙ أْ حلـخٌذ حلـٙي وً حٜٗٙخ  ري٠ وً  رخٟٞخفش   فٗ حلىٔظقز 

كيْع حلَ٘ أْ حلـخٌذ حلٔٗ  ". ٠ْ٘ٙفخي أي حلظفخإ  حٓظعيحى ٘كىً ىحه  حلفَى حلٓحكي لمظٓقع 

لٝكيحع حلقخىوش."  كىخ  حٞ٘ـخرٙشحلعخن لليْع حٜٗٙخ  حلـٙيس أْ ح٠٘ـخرٙش   أٖ طٓقع حلٍظخثؾ 

ف حٓظَحطٙـٙخص فعخلش ٛٓى ع١قش رًٙ حلظفخإ  ْحلٜلش حلزيٌٙش   كٙغ أي حلظفخإ  ٘ٓؿ٘زٍَِخي ْ

 (1998لئ حلفَى لمظفمذ عمٕ حل٠ف١ٓ حلٓحقعش لُ.)ريٍ حٌٜٜخٍٖ 

   ْْحلف  عخله حلٍفM.Seligman  " كظخرخ أٓىُ " حلظفخإ  حلىظعمهLearned Omptimism   

فٗ كًٙ أي   Helplessnessلىظفخث  ٘عي  حل٘عٍٓ رخلعـِ كٙغ حعظزَ حي ح٠ٓمٓد حلظفَٖٔٙ ح

حٜٓمٓد حلظ٘خإوٗ ٘ئىٖ حلٕ حلعـِ  ١ٍْٓ ٓٙمٙـىخي حلعِْ لٙيٍد حلٍخّ وَس ػخٌٙش وً أك  

 (2015ؤخعيطّه عمٕ طعمه حلظفخإ . )فٌٙٓخ رخٍٗخٍ 

  ٓؿٗ وً ٘ىكً حلقٓ  حي حلظفخإ  ؿِ  وّه وً طيٌٍٓخ حلزٙٓل( أٌُ 2015)فٌٙٓخ رخٍٗخٍ ْط٠ٙف

فٗ كظخرُ رٙٓلٓؿٙش   Tiger ,1979حؿ  حلزقخ  عمٕ قٙي حللٙخس   ٌِْح وخ حٗخٍ حلُٙ عخله حلٍفْ



552 
 

حي حلظفخإ  حكي حِه حلوٜخثٚ حلظكٙفٙش ْحللخٓىش لمٓؿٓى   : The Biology of Hopeح٠و 

ملٙخس وؼ  ي حلزلٓع حلٍفٔٙش طظَّ حي حلظفخإ  َ٘طز٢ رخلعي٘ي وً حلٍظخثؾ ح٠٘ـخرٙش لوأ . ح٠ٌٔخٌٗ

ُ٘خىس وظ٢ٓٓ حلعىَ حلىظٓقع   ْحلٜلش حلعخوش   ْحلٜلش حلٍفٔٙش حلـٙيس   ُْ٘خىس حلٍـخف فٗ 

حلَ٘خٟش ْحلعى    ْٗفخ  وعي٠ص حلعىمٙخص حلقمزٙش   ْحٓظَحطٙـٙخص حلىٓحؿّش حلفعخلش عٍيوخ ٌٓحؿُ 

طّه عمٕ طعمه ١ٍْٓ ٓٙمـىخي حلعِْ لٙيٍد حلٍخّ وَس ػخٌٙش وً حؿ  ؤخعي. حل٘يحثي حلٍفٔٙش

  .حلظفخإ 

  (َحلٕ ْؿٓى ع١قش رًٙ حلظفخإ  ْحٓظَٙحطٙـٙخص حلظفمذ  1992ْطٓلض ىٍحٓش لظخ٘مٍٓ ُْو١إ )

( حلٕ ْؿٓى حػَ ٓىش 1989عمٕ حل٠ف١ٓ ْحلظٓحفق ْحلٔمٓ  حلٜلٗ ْطٓٛ  ٗخَ٘ ُْو١إَ)

 ) ريٍ .حلظفخإ  فٗ حل٘فخ  وً ؿَحكش حلَ٘٘خي حلظخؿٗ لئ وـىٓعش وً وَٟٕ حلقمذ

 (1998ح٠ٌٜخٍٖ 

 االجياب١ٝ  َٔ َٓعٛز اضالَٞ    :

 َٙ٘٘ ُحلظَحع عمه حلٍفْ فٗ حلظَحع حلعَرٗ ح١ٓ٠وٗ حلىقٜٓى ر(  أي 2011)حلِرَٙ رَ٘ٙ ١ ِٓ

رلكه أٛٓلُ  ْا١ٓوٗحلعمىٗ حلعَرٗ ح١ٓٞوٗ. فّٓ عَرٗ رلكه حلمفش حلظٕ كىمض و٠خوٍُٙ  

ريأص  حلظَٗحع فٗ وـىمُ ٌخطؾ حللَكش حلعمىٙش ْحلفكَ٘ش حلىعَفٙش ْحطـخِخطُ حلزلؼٙش. ْ٘ىؼ  ٌِح حلظ

حللخىٖ -حلّـَٖاػَ ٌِْ  حلقَعي  ْرمفض قىظّخ )هخٛش فٗ وـخ  حلٔخ٘كمٓؿٙخ( فٕ حلقَي حلوخوْ 

 . عَ٘ حلى١ٙىٖ

    فعً ح٠٘ـخرٙش فِٙهَ طَحػٍخ ح١ٓ٠وٗ رخلكؼَٙ وً وعخٌٗ ح٠٘ـخرٙش ْ حللغ عمٕ ح٠طٜخ  رّخ

فقي ؿعمُ حرً حلقٙه ويمزخ وّىخ لٍٙ  حللٙخس حلٔعٙيس فقخ  أػٍخ  كي٘ؼُ عً ١مذ  فعً أِىٙش حلٜزَ

٘لظخؽ حلٕ ف٠  عمه طيٍ  ُ٘ حلفخ٘خص وً وزخىثّخ ْقٓس  -١مذ حلٔعخىس–حلٔعخىس حللقٙقٙش " ٌِْح 

ٛزَ ١ًٓ٘ رُ ٌفُٔ عمٕ طلى  و٘قش حليَ٘ق لىخ ٘ئو  عٍي حلفخ٘ش  فخًح فقي حلٜزَ ْحلٙقًٙ طعٌٍ 

لك  ْحًح قٖٓ ٘فٍُٙ ْٛزََ ِخي عمُٙ ك  و٘قش ٘ظلىمّخ فٗ ١مذ حلوَٙ ْحلمٌس حليحثىش ") عمُٙ ً

 .عزي حلعِِ٘ حٜكىي(

  ُْوً ع١وخص حلٔعخىس ْحلف١ف ًكَ حرً حلقٙه فٗ كظخد حلفٓحثي "أي حلعزي كمىخ ُ٘ي فٗ طٓحٟع

ً كَُٛ  ٍْكىظُ  ْكمىخ ُ٘ي فٗ عىمُ ُ٘ي فٗ هٓفُ ْكٌٍَ   ْكمىخ ُ٘ي فٗ عىََ ٌقٚ و

ْكمىخ ُ٘ي فٗ وخلُ ُ٘ي فٗ ٓوخثُ ْرٌلُ   ْكمىخ ُ٘ي فٗ قيٍَ ْؿخُِ ُ٘ي فٗ قَرُ وً حلٍخّ 

حلكَحوخص حوظلخي ْحرظ١  كخلىمك ْحلٔميخي ْحلىخ     ْكٌلكْق٠خ  كٓحثـّه ْ حلظٓحٟع لّه. 
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ن عَٕ رمقْٙ عٍيَ ) ٌِح وً ف٠  ٍرٗ لٙزمٌٓٗ  أٗكَ أ ٍأٔفقخ  طعخ  عً ٌزُٙ ٓمٙىخي لىخ 

 .(2004() حرً قٙه حلـُٓ٘ش  40أكفَ ) حلٍى  :

 (طيزٙقخص حلظفكَٙ ح٠٘ـخرٗ طـخَ حلٌحص ْحلىـظىع فٗ 2008ْلقي  ؿىع ٓعٙي رً ٛخلق حلَقٙذ )

 ٟٓ  حلٍٔش حلٍزٓ٘ش فٗ:

َْ٘ٓن حلٍزٗ)ٙ( حلّٓ٘ش ح٠٘ـخرٙش لىخ لّخ أػَ فٗ طلي٘ي فكَ حٌٞٔخي  تٕاء ل٠ٌٛٙح ل٠٨عات١ح ٌٍملخ :

كُ  ٍِْخ  حلكؼَٙ وً حٜكخى٘غ  حلظٗ ؿخ ص ٌلٓ طَٓٙن حلّٓ٘ش ح٠٘ـخرٙش ٍْريض كؼَٙح ْقٙىُ ْٓمٓ

وً أعىخ  حٌٞٔخي رّخ فىً ًلك قٓلُ )ٙ(" حلىٔمه وً ٓمه حلىٔمىٓي وً لٔخٌُ ْ ٘يَ" أهَؿُ 

حلزوخٍٖ فٗ ٛلٙلُ ْقٓلُ " وً كخي ٘ئوً رخهلل ْحلٙٓن حٚهَ فمٙلًٔ الٕ ؿخٍَ  ْوً كخي ٘ئوً 

 حلٙٓن حٚهَ فمٙكَن ٟٙفُ" أهَؿُ حلزوخٍٖ.رخهلل ْ

  ٍٖقخ  : قمض ٘خٍٓٓ    : أٖ حٜعىخ  أف٠ ؟ قخ  :  -ٍٟٗ   عٍُ–ْعً حرٗ ًٍ حلففخ

"حٞ٘ىخي رخهلل   ْحلـّخى فٗ ٓزٙمُ  قخ  : قمض : أٖ حلَقخد أف٠ ؟ قخ  : أٌفّٔخ عٍي أِمّخ 

ٛخٌعخ أْ طٍٜع ٜهَي  قخ  : قمض :  ْأكؼَِخ ػىٍخ  قخ  : قمض : فخي له أفع ؟ قخ  : طعًٙ

٘خٍٓٓ    أٍأ٘ض اي ٟعفض عً رعٞ حلعى ؟   قخ  : طكف َٗ  عً حلٍخّ فبٌّخ ٛيقش وٍك 

 (84عمٕ ٌفٔك" أهَؿُ ؤمه فٗ ٛلٙلُ)

ْطٟٓق حلٍٔش حلٍزٓ٘ش أي أػَ ح٠ٓه ح٠٘ـخرٗ أْ حلٔمزٗ  أشه ل٨ٌّاء ٚلٌدفاخ ل٠٨عات١ح ػٍٝ لٌملخ:

وً ؿٙ  حلٕ ؿٙ  فعً ٓعٙي رً حلىٔٙذ عً حرُٙ أي أرخَ ؿخ  حلٕ حلٍزٗ )ٙ( فقخ   عمٕ حلٌحص رٍظق 

: وخ حٓىك ؟ قخ  كِي قخ  أٌض ّٓ  قخ  ٠ أفَٙ حٓىخ ٓىخٌُٙ أرٗ   قخ  رً حلىٔٙذ : فىخ ُحلض 

 (5836حللٌِْش فٍٙخ رعي" أهَؿُ حلزوخٍٖ فٗ ٛلٙلُ ٍقه )

لٌحطٗ ح٠٘ـخرٗ فعً حرٗ ََِ٘س ٍٟٗ   عٍُ قخ  : ِْٓ قٓس ح٠عظقخى ح لٌرٛلغ ل٠٨عاتٟ ٥ٌِٛن :

قخ  حلٍزٗ )ٙ( " حي   عِ ْؿ  قخ : أٌخ عٍي ظً عزيٖ رٗ أي ظً رٗ هَٙح فمُ  ْحي ظً َٗح 

 فمُ" أهَؿُ حلزوخٍٖ فٗ ٛلٙلُ.

كخي حلٍزٗ )ٙ( ولزخ لمظفخإ  ْكخٍِخ ْوـخٌٙخ لىخ ٠٘خىَ وً حلظ٘خإن ْحلظيَٙ   لٌرفاؤي ٚ ل٨ًِ :

أٌْ ٍٟٗ   عٍُ أي حلٍزٗ )ٙ( قخ  : ٠ عئْ ٠ْ ١َٙس ْ٘عـزٍٗ حلفؤ  حلٜخلق حلكمىش فعً 

 حللٍٔش " أهَؿُ حلزوخٍٖ فٗ ٛلٙلُ.
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ِْٓ وخ ٘قٓلُ ح٠ٌٔخي أْ ٘ئكيَ لٍفُٔ عٍيوخ ٘ظفخع  وعّخ ْوخ لن وً  لٌؽك٠س ل٠٨عاتٟ ِغ لٌملخ :

ٍُ ـً حلٍزٗ )ٙ( ىه  عمٕ أعَحرٗ أػَ عمّٙخ  فٙظزًٙ ًلك وً كي٘غ  حرً عزخّ  ٍٟٗ   ع

٘عٓىَ قخ  ْكخي حلٍزٗ )ٙ( حًح ىه  عمٕ وَ٘ٞ ٘عٓىَ قخ  ٠رؤّ ١ٍّٓ حي ٗخ    فقخ  لُ 

٠رؤّ ١ٍّٓ حي ٗخ    قخ  قمض ١ٍّٓ ك١ ر  ِٗ كىٕ طفٍٓ أْ طؼٍٓ عمٕ ٗٙن كزَٙ طََِ٘ 

 حلقزٍٓ فقخ  حلٍزٗ )ٙ( فٍعه حًح" ٍْحَ حلزوخٍٖ فٗ ٛلٙلُ.

٘قٓ  حلَٓٓ  )ٙ( " حي قخوض حلٔخعش ْرٙي أكيكه فٔٙمش فخي  ٠ه ل٠٨عاتٟ لٌّرٛلصً :لٌرطٛ

 . حٓظيخط أي ٠ ٘قٓن كظٕ ٘فَّٓخ فمٙفع " أهَؿُ حلزوخٍٖ ْح٠وخن أكىي 

 " )ٙ(  َٓٓوً حلىئوً حل٠عٙف ْفٗ ك  هـَٙ   حلىئوً حلقٖٓ هَٙ ْأكذ الٗ ْقخ  حل

كخي  )٘(طعـِ ْاي أٛخرك ٗٗ  ف١ طق  لٓ أٌٗ فعمض ٠ْ  رخهللحكَٙ عمٕ وخ ٍ٘فعك ْحٓظعً 

 ٍْحَ ؤمه. . " ْوخ ٗخ  فع  فبي لٓ طفظق عى  حل٘ٙيخي  كٌح ْكٌح ْلكً ق  قيٍ 

  ( فٗ وقخلظُ )ح١ٓ٠ن ٘لخٍد حلقمق ْحلق١ٍٓ( أي ح١ٓ٠ن رلخٍد 2005ْ٘كظذ )دمحم عزي حلَكىخي

حلظٗ ٟىٍّخ   كم٠ٓ لى٘خك  ح٠ٌٔخي   قَعٌٙشحلحلقمق ْحلوٓ  وً وٍيمق ح٠ٓظٍخى حلٕ حللقٙقش 

ْحلظٗ ٠ ٘ىكً ٜكي وً أكي أي ٘ظلٍَ وً ٓميخي حلقمق   ح٠ رٜفخ  ح٠٘ىخي ٍْْعش حلٙقًٙ  

ْحي ٘ئوً ح٠ٌٔخي رق٠خ    ْقيٍَ  كظٕ ٘ٔظقز  حٜكيحع  ْحليىؤٌٍٙشْحلظٓكٙي عمٕ حلؼقش 

َ٘٘ي أي ٘ـٍذ ح٠ٌٔخي عٓحو   فخ١ٓٞنظش. ْحلٓقخثع ْحلوَٙ ْحلَ٘ رٍفْ ٍحٓوش ْعقمٙش ػخر

 حلٓحػق رخهلل. رخٞ٘ىخيحلقمق  ْ٘ك٘ف عٍُ حل٠ٙق كظٕ ٘ظٍفْ فٗ ؿٓ ١مٙق ٠ْ ٘كٓي ًرك ح٠ 

  َ(  أي ح١ٓ٠ن ٘ظزٍٕ  ح٠٘ـخرٙش حٜه١قٙش  حٌي١قخ وً حٓظّيحفُ 2001ًْكَ )أكىي ٍؿذ حٜٓى

فُٙ   ٘ئػَ ْ٘ظؤػَ    ا٘ـخرٙخي ٘كٓي عخو١ فخع١ هَٙ٘ش حللٙخس لك  ح٠كٙخ  ْ ٘ظيمذ وً حلىٔمه أ

٘عًٙ ْ٘عخي   ٍْ٘فع ٍْ٘ظفع   ْأي حلٓثخن ح٠ؿظىخعٗ وقٜي وً وقخٛي ح١ٓ٠ن  ٘ؤلف ْ٘ئلف 

حلَثٙٔٙش أٌُ ٠ وـخ  لظعخْي ْطآٍُ أْ طفخِه رًٙ أفَحى حلىـظىع وخ له ٘ظلقق حلٓثخن رٍّٙه   لٌلك 

٘ئوً حكيكه  قي قخ  ملسو هيلع هللا ىلص :"٠عمٕ كذ حلىٔمه ٜهُٙ حلىٔمه ف كخي طؤكٙي حلَٓٓ  حلكَ٘ه فٗ طَرٙظُ

فٗ وّيِخ ْح١ٛف ًحص حلزًٙ كظٕ  حلو١فخص  ْكغ عمٕ ْأى  "كظٕ ٘لذ ٜهُٙ وخ ٘لزُ لٍفُٔ

٠ طظفخقه حٜوٍٓ   فٙقٓ :  "أ٠ أهزَكه رؤف٠  وً ىٍؿش حلٜٙخن ْحل١ٜس ْ حلٜيقش؟ قخلٓح: رمٕ 

ًحص حلزًٙ  فخي فٔخى ًحص حلزًٙ ِٗ حللخلقش   ٠ أقٓ  طلمق حل٘عَ   ْلكً طلمق   قخ  : ح١ٛف 

 .حليً٘ " ٍْحَ حلظَوٌٖٙ ْحرً كزخي

   ٛ :  ْرقٓ  ٠رٗ ح٘ٓد ح٠ٌٜخٍٖ : " أ٠ أىلك عمٕ عى  َٟ٘خَ   ٍْٓٓلُ؟ قخ  : رمٕ   قخ

 .لزِحٍرًٙ حلٍخّ حًح طفخٓيْح  ْقَد رٍّٙه حًح طزخعيْح "ٍْحَ حليزَحٌٗ ْح
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  ْعً ح٠لفش ْحلىلزش ْحلظقز  قٙقٓ  حلَٓٓ  )ٙ( "كق حلىٔمه عمٕ حلىٔمه ٓض : حًح لقٙظُ فٔمه

عمُٙ  ْحًح ىعخ  فخؿزُ ْحًح حٓظٍٜلك فخٌٜق لُ  ْحًح عيْ فلىي   ف٘ىظُ  ًْح وَٝ 

 .فعيَ  ْحًح وخص فخطزعُ" ٍْحَ حليزَحٌٗ

  فعمظىَٓ طلخرزظه؟ أف٘ٓح حل١ٔن رٍٙكه" ٍْحَ  ْقخ  عً حف٘خ  حل١ٔن : "أ٠ أىلكه عمٕ ٗٗ  حًح

 حلظَوٌٖٙ.

    ْعً حلىٜخفلش فقخ  حلَٓٓ  )ٙ( " وخ وً ؤمىًٙ ٘مظقٙخي فٙظٜخفلخي  ح٠ يفَ   لّىخ قز

 .حي ٘ظفَقخ " ٍْحَ ؤمه ْحرٓ ىحْْى ْحرً وخؿُ

 ٠ٛزّخٌٗ. ْعً حلظعخْي فقخ  حلَٓٓ  )ٙ( " أكذ حلٍخّ حلٕ    أٌفعّه لمٍخّ..." ٍْحَ ح

ْكٌلك قخ  " وً َ٘ٔ عمٕ وعَٔ َ٘ٔ   عمُٙ فٗ حليٌٙخ ْحٚهَس " ٍْحَ ؤمه ْأرٓ ىحْى 

ْحلظَوٌٖٙ عً حلعي  قخ  " حي حلىقٔيًٙ عٍي   عمٕ وٍخرَ وً ٌَْ حلًٌ٘ ٘عيلٓي فٗ ككىّه  

 ْأِمّٙه  ْ وخْلٓ"  ٍْحَ ؤمه.

  َٔ٘ ًعمٕ وعَٔ َ٘ٔ   عمُٙ فٗ حليٌٙخ ْعً حلظَٙٔٔٙ عمٕ حٚهَ فقخ  حلَٓٓ  )ٙ( " و

 ْحٚهَس" ٍْحَ ؤمه ْ أرٓ ىحْى ْحلظَوٌٖٙ.

  ْعً ح٠ه١ي حللٍٔش وع حٚهَ قخ  " حطق   كٙؼىخ كٍض  ْطزع حلٔٙجش حللٍٔش طىلّخ  ْهخلق

 .حلٍخّ رومق كًٔ " ٍْحَ حلظَوٌٖٙ

 مزُ وؼقخ  وً كزَ ْعً حلظٓحٟع فقي حهزٌَخ حلَٓٓ  )ٙ( أٌُ "٠ ٘يه  حلـٍش وً كخي فٗ ق

 ."ٍْحَ ؤمه ْحلظَوٌٖٙ 

حلكَ٘ه حلكؼَٙ وً حٚ٘خص حلظٗ طلغ عمٕ ح٠٘ـخرٙش وً : ح٠ٌفخي ْ حلٜيقش    حلقَعيْلقي ٍْى فٗ 

 .حلعفٓ عً حٚهًَ٘ ْحلظٔخوق

 ( ٙفٗ وٓقع " عزي حليح٘ه حلكلٙ  2012ًكَ عزي حليح٘ه حلكل )ُحلعمىٗ" حي وِٙس حلٜيقش  لٟعـخ

ىٍلك ٓعخىس حليٌٙخ ْحٚهَس عمٕ عكْ حلٜيقش حلظٗ ٘قظَكّخ عمىخ  حلفَد فق٢ فٗ ح١ٓٞن ط

 َ ٓح حَّللَّ ُٟ ََ أَْق َْ قَخِص  يِّ َّٜ حْلُى َْ  ًَ قِٙ يِّ َّٜ لم٘فخ  أْ لكٔذ ٓعخىس وئقظش  ْلٌلك ٘قٓ  طعخلٕ: )اِيَّ حْلُى

٘ه ( ]حللي٘ي:  َِ َ  َك ْه أَْؿ ُّ َْ لَ ْه  ُّ ًٍَٔخ ٠َُ٘خَعُف لَ خ َك ًٟ َْ ٍَ [. ْ٘ق18قَ ْٙ ًْ َه ٍِْفقُٓح ِو َوخ طُ َْ ٓ  طعخلٕ: )

ٌْظُهْ  أَ َْ ُْٙكْه  َٓ َّ اِلَ ُ٘ ٍَ ْٙ ًْ َه ٍِْفقُٓح ِو ُ َوخ ط َْ  ِ ُِ حَّللَّ ْؿ َْ ٍِْفقَُٓي ا٠َِّ حْرظِفَخَ   ُ َوخ ط َْ ُكْه  ِٔ فُ ٌْ َ ِٝ  ٠َ طُْظمَُىَٓي( ]حلزقَس: فَ

272 .] 

  ْٓ ح َْ ظََيْعظُْه  ْٓ َ َوخ ح ُٗقَّ ْ ٘قٓ  طعخلٕ: )فَخطَّقُٓح حَّللَّ ًْ َُ٘ٓي  َو َْ ُكْه  ِٔ فُ ٌْ َ ِٜ ح  ًَ ْٙ ٌِْفقُٓح َه أَ َْ أ١َِٙعُٓح  َْ َىعُٓح 

ُُِه حْلُىْفِمُلَٓي( ]حلظفخرً:  ُِ فَؤُْلَجَِك  ِٔ  [.16ٌَْف
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  َرَِىخ طَْعَىمُٓي َ ٍَُْٙكْه اِيَّ حَّللَّ ح حْلف٠ََْ  رَ ُٓ َٔ ٍْ َ ٠َ ط َْ  ٔ َٓ ُد ِلمظَّْق ََ أَْي طَْعفُٓح أَْق َْ (  ْكٌلك  ٘قٓ  طعخلٕ: )  َ ٙ ِٜ رَ

[.ْلٌح فخي   ٓىٕ ٌفُٔ )حلعفٓ( لىخ لمعفٓ وً ولخًٓ ْفٓحثي ْكؤي   َ٘٘ي أي 237]حلزقَس: 

 ٘عيٍٙخ اٗخٍس الٕ أِىٙش حلعفٓ ْأٌُ ٛفش وً ٛفخص   طعخلٕ ٍ٘زفٗ عمٍٙخ أي ٌظلمٕ رّخ.

  ََ َي أَْي َْ٘فِف فَُلٓح أ٠ََ طُِلزُّٓ ْٜ ْلَٙ َْ ْلَْٙعفُٓح  َْ ِكٙه ( ]حلٍٍٓ: ْ٘قٓ  طعخلٕ: ) ٍَ   ٍ ُ َيفُٓ حَّللَّ َْ ُ لَُكْه  [. 22حَّللَّ

ِكٙه ( ]حلظفخرً:  ٍَ   ٍ َ َيفُٓ ْح فَبِيَّ حَّللَّ َُ طَْفِف َْ فَُلٓح  ْٜ طَ َْ اِْي طَْعفُٓح  َْ  [.14ْ٘قٓ  طعخلٕ: )

َ َكخيَ  ٍُٓٓ  فَبِيَّ حَّللَّ  ًْ ْْ طَْعفُٓح َع ْْ طُْوفَُُٓ أَ ح أَ ًَ ْٙ ح( ]حلٍٔخ :  ْقٓلُ طعخلٕ: )اِْي طُْزيُْح َه ًَ ح قَِي٘ ًّٓ  [.149َعفُ

ََ٘خِص لَعَمَُّكْه طَظَ  ْٚ ُ لَُكُه ح ًُ حَّللَّ َٓ َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ ٍِْفقَُٓي قُِ  حْلعَْف ؤَلٌََُٓك َوخًَح ُ٘ ْٔ َ٘ َْ َْي( ]حلزقَس: ْقٓلُ طعخلٕ: ) َُ فَكَّ

219.] 

   ه حلٍفْ ( كٓ  " ح٠عـخُ حلعمىٗ لمقَعي حلكَ٘ه فٗ عم2006فٗ رلغ لـ )دمحم ٍو٠خي

ْحلظلمٙ  حلٍفٔٗ " ًكَ أي وظخط حليٌٙخ حلقمٙ  حلفٍَْ  ِٓ ويمذ ٍيزخص حلّٓ حلفَِ٘٘ش حلظٗ 

  ىْي أٖ حعظزخٍ  حلمٌسطزلغ عً حلّ٘ٓس ْحلمٌس ْحلىظخط حٚي ْفٍٓح  ْحلظٗ طَٔٙ ْفق وزيأ 

ٍِخ لمٓقخثع  ْحًح ٓٙيَص حلَيزخص حلفَِ٘٘ش عمٕ ح٠ٌٔخي   حٛزق عزيح لمّ٘ٓحص ْحلمٌحص  ْ

٘عمىٍخ رخي حللٙخس ىحٍ حلفٍَْ ْح٠هَس ىحٍ حلزقخ   حلقَعيلٌّح فخي  ٘ٔٙيَ حلعيْحي عمٕ ح٠ٌٔخي.

"  حطقٕكٙغ ٘قٓ  حللق ٓزلخٌُ ْطعخلٕ" ق  وظخط حللٙخس حليٌٙخ قمٙ  ْحٚهَس هَٙ لىً 

 ( 77)حلٍٔخ :

 :طعخلٕ "ْلكه فٗ (   ْ٘ق38ْٓ٘قٓ  " فىخ وظخط حللٙخس حليٌٙخ فٗ حٚهَس ح٠ قمٙ " )حلظٓرش  

 (36حٍٜٝ ؤظقَ ْوظخط حلٕ كًٙ" )حلزقَس: 

 : (117ْ٘قٓ  طعخلٕ "وظخط قمٙ  ْلّه عٌحد ألٙه" )حلٍل 

   أوخ حليَ٘ق الٕ ٌٙ  حلٔعخىس فٙكٓي رظِكٙش حلٍفْ ْطكىٙمّخ ْ٘لٜ  طكىٙمّخ رخكظٔخد حلف٠خث

. ٍِْخ  أٍرع ف٠خث  حلظٗ طٍلَٜ فٗ وعًٍٙٙ : أكيِىخ ؿٓىس حلًٌِ ْحلظىِٙٙ رىٟٓٓط حلٌكخ 

أٓخٓٙش ِٗ حللكىش ْحل٘ـخعش ْ حلعفش ْحلعيحلش   فخللكىش ف٠ٙمش حلقٓس حلعقمٙش ْ٘ظٜ  رّخ حلٌكخ  

ْ حل٘ـخعش ف٠ٙمش لمقٓس حلفزٙش ْ٘ظٜ  رّخ حلكَن ْحلٍـيس ْكزَ حلٍفْ حلٍز  ْحلّ٘خوش ْ حلعفش 

ْ حلٔوخ  ْ حلقٍخعش ْحلّيْ  ف٠ٙمش حلقٓس حلّ٘ٓحٌٙش ٍْ٘يٍؽ طلظّخ حللٙخ  ْ حلىٔخولش ْحلٜزَ 

٠ْ٘ٙف حرٓ كخوي حلفِحلٗ أي حلٔعخىس  ,حٌظظخوّخْحلىٔخعيس ْحلعي  ِٓ كخلش لمقٓٔ حلؼ١ع فٗ 

 طٍقٔه حلٕ هىٔش أٌٓحط ِٗ:

  .حلٔعخىس ح٠هَْ٘ش -
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 .حلف٠خث  حلٍفٔٙش )ِْٗ حلعق  ْحلعفش ْحل٘ـخعش ْحلعيحلش( -

 .  حلعىَ(حلف٠خث  حلزيٌٙش ) ِْٗ حلٜلش ْحلقٓس ْحلـىخ  ١ْٓ -

 .حلف٠خث  حلىيزقش رخ٠ٌٔخي ) ِْٗ حلىخ  ْ حِٜ  ْحلعِ ْكَن حلعَ٘ٙ( -

حلف٠خث  حلظٓفٙقٙش ) ِْٗ ِيح٘ش   ٍْٗيَ ْطٔي٘يَ ْطؤ٘ٙي( )عؼىخي حلٍـخطٗ ْعهَْي   -

1996 ٙ 166). 

  ٌٗأرٓ حللًٔٙ فٗ كظخرُ " طفٜٙ  حلٍ٘ؤطًٙ ْطلٜٙ   ْعً حلٔعخىس كٔذ حلَحيذ ح٠ٛزّخ

" رؤٌُ لٌٟٔخي ٓعخىحص أرٙلض لُ   طظىؼ  فٗ حلٍعه حلظٗ وٍلّخ   ٓزلخٌُ ْطعخلٕ لُ  حلٔعخىطًٙ 

ْطٍقٔه ٌَِ حلٍعه أْ حلعخىحص حلٕ قٔىًٙ : قٔه ىحثه ٠ ٘لٓ  ِْٓ حلٍعه حٜهَْ٘ش ْقٔه ٘زٙي ْ٘لٓ  

ؼ  فٗ ْ ِٓ حلٍعه حليٌٙٓ٘ش   أي حلٔعخىس حليٌٙٓ٘ش ِٗ ٓعخىس ْٓٙمٙش طئىٖ حلٕ ٓعخىس يخثزش طظى

 (103  ٙ 1996حلٔعخىس ح٠هَْ٘ش )عؼىخي حلٍـخطٗ ْعهَْي  

 ( ٗفٗ رٙخي حل٘كَ 2ْفٗ كظخد عهَ ٠رٓ كخوي حلفِحلٗ رعٍٓحي "وـىٓعش ٍٓخث  ح٠وخن حلفِحل ")

  طعخلٕ   ْرُ طيْن حلٍعه.) عؼىخي حلٍـخطٗ  حٜ٘ىخيِْٓ حلفَف ْ حلٍَْٔ رٍعه     ِْٓ ػىَس 

 .(1996ْعهَْي   

 عً حللذ فظليع حرً كِن ح٠ٌيلٔٗ فٗ كظخرُ ١ٓي حللىخوش   أي حللذ يَٙ حلٍفعٗ أٖ  أوخ

حلىـَى عً حِٜيح  حل٘وٜٙش ِْٓ حللذ فٗ   ِْٓ أف٠  أٌٓحط حللذ ْ٘ظٔه رخ٠ٓظىَحٍ 

ْعىق حلى٘خعَ ٌلٓ حلىلزٓد  ٍِْخ  ولزش حلقَحرش ْح٠لفش ْولزش حليىع فٗ ؿخَ حلىلزٓد 

 .لزش حلع٘ق ْولزش رمٓ  حلمفش ْو

  : حلٍظَ رخلعًٙ ْحللي٘غ رخلك١ن ْح٠َٓحط رخلَٔٙ ٌلٓ وكخي حلىلزٓد ْطعىي  ِٚٓ ػ٩ِاخ لٌؽة

حلقعٓى رقَرُ ْحلظزخ١ئ عٍي حلقٙخن عٍُ ْحلزّض ْحلَْعش عٍي ُ٘خٍس حلىلزٓد فـؤس ْح٠ٌزٔخ١ حلكؼَٙ 

حلٍـخطٗ ْعهَْي     ْ٘ليي حلقمق عٍي ٍؿخ  حلىلزٓد   ْ٘ظزع حلىلذ أهزخٍ حلىلزٓد)عؼىخي 

1996 ٙ 44). 

   ٌْ٘كَ حرً حلقٙه فٗ كظخرُ )حلَْف( أي فَف حلقمذ وً ح٠٘ىخي ْ٘ؼخد عمُٙ حلعزي فخي فَكُ رُ ٘ي

عمٕ ٍٟخَ رُ ر  فٓي حلَٟخ   فخلفَف رٌلك عمٕ قيٍ ولزظُ  فخي حلفَف حٌىخ ٘كٓي رخل٠فَ 

ىخثُ ْٛفخطُ ٍْٓمُ ٍْٓظُ رخلىلزٓد ْعمٕ قيٍ ولزظُ ٘فَف رلٜٓلُ لُ  فخلفَف رخهلل ْأٓ

ْك١وُ ولٞ ح٠٘ىخي ْٛقٓطُ ْلزُ ْلُ عزٓى٘ش عـٙزش ْأػَ عمٕ حلقمذ ٠ ٘عزَ عٍُ  فخرظّخؽ 

حلقمذ ٍََْْٓ ْفَكُ رخهلل ْأٓىخثُ ْٛفخطُ ْك١وُ ْلقخثُ ٍْٓمُ حف٠  وخ ٘عيخَ ر  ِٓ ؿ  

١ٙ لُ ْحلظٓك  عمُٙ عيخ٘خَ  ْلُ فَف عهَ ِْٓ فَكُ رىخ وً   رُ عمُٙ وً وعخومظُ ْح٠ه
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ْحلؼقش رُ ْهٓفُ ٍْؿخثُ رُ   ٍِْخ  فَكش حلظٓرش ْفَكظّخ طِ٘ي عً لٌس حلىعٜٙش.)حرً حلقٙه 

 1982 ٙ 336). 

  ػخرظش ْأٌّخ كخلٍٔىش طيه  ؿٔه حٌٞٔخي ْقمزُ ْطَٖٔ فُٙ فٙٔكً  حليىؤٌٍٙشْأْٟق حرً حلقٙه أي

 طعخلٕ كٙغ ٘قٓ  "فخليىؤٌٍٙش حلٕ   حٌٞٔخي ْ٘يىجً رخلُ  ِْْ٘  قمقُ  ْأي وٜيٍِخ وً  

ٓزلخٌُ كقٙقش طَى وٍُ ٓزلخٌُ عمٕ قمذ عزيَ طـىعُ عمُٙ  ْطَى قمزُ حل٘خٍى حلُٙ فظَٖٔ طمك 

حليىؤٌٍٙش فٗ ٌفُٔ  ف١ طلٜ  حليىؤٌٍٙش حللقٙقٙش ح٠ رخهلل ْرٌكََ  ِْٓ ك١وُ حلٌٖ حٌِلُ عمٕ 

ٍٙش فٍخ  ١ىؤٌٍٙش الٕ حلظٓكٙي  ١ْىؤٌٍٙش الٕ ٍٓٓلُ)ٙ( ػه فٜ  حرً حلقٙه فٗ وـخ٠ص حليىؤٌ

ْرٌلك فخي حرً حلقٙه ؿع   حليىؤٌٍٙش كقٙقش حلٔعخىس حلقمزٙش .) عؼىخي  حٚهَس   ١ْىؤٌٍٙش الٕ حٚهَس.

 .(1996حلٍـخطٗ ْعهَْي 

   ِأوخ عً حلَٟخ فٍُ عٍي حرً حلقٙه حلقزٓ  حلقمزٗ ْحللخلٗ   ْعين حلٔو٢ ِْٓ وعمه ظخَِ عمٕ أ

 رلٙغ ٘قٓ  " ْحلَٟخ ٘٘ى  حلَٟخ رَرٓرٙظُ  ْالِٓٙظُ ْحلَٟخ رَٓٓلُ ْح٠ٌقٙخى لُ  حلٔعخىس

ْأٟخ  أٌُ  ْحلَٟخ ريٍُ٘  ْحلظٔمٙه لُ .ْػىَس حلَٟخ حلفَف ْ حلٍَْٔ رخلَد طزخٍ  ْطعخلٕ"

 ."حلَٟخ رخلقيٍ وً ٓعخىس حرً عىن ْٓويُ وً ٗقخْطُ" 

 ٘خإن وً حلفؤ  حلٜخلق حلٔخٍ لمقمٓد حلىئ٘ي لٛوخ    ْعً حلظفخإ  ٘قٓ  حرً حلقٙه " فخً٘ ٌِح وً حلظ

حلفخطق رخد حلَؿخ   حلىٔكً لموٓ    حلَحر٢ لمـؤٕ  حلزخعغ عمٕ ح٠ٓظعخٌش رخهلل ْحلظٓك  عمُٙ  

ْح٠ٓظز٘خٍ حلىقٖٓ ٜومُ حلٔخٍ لٍفُٔ  فخلفؤ  ٘ف٠ٗ رٜخكزُ حلٕ حليخعش ْحلظٓكٙي ْحلظ٘خإن 

 .٘ف٠ٗ رٜخكزُ حلٕ حلىعٙش ْحلَ٘ "

   ْعً حلظٓك  عمٕ   ْحلؼقش رُ ْكًٔ حلظً رُ ٘قٓ  حرً حلقٙه "ْكمىخ كخي حلعزي ؿًٔ حلظً رخهلل

كًٔ حلَؿخ  لُ  ٛخىي حلظٓك  عمُٙ فخي   ٠ ٘وٙذ أومُ فُٙ   فخي   ٠ ٘وٙذ أو  عو  ٠ْ 

ُ لُ ْكًٔ ٠٘ٙع عى  عخو  فخٌُ ٠ أَٗف لمٜيٍ ٠ْ أْٓع لُ رعي حٞ٘ىخي وً ػقظُ رخهلل ٍْؿخث

ظٍُ رُ"  فٍّخ أكي حرً حلقٙه عمٕ أِىٙش حٞ٘ىخي ْكٌلك حلؼقش رخهلل ْكًٙ حلَؿخ  لُ فٗ َٗف حلٜيٍ 

 لُ".") عزي حلعِِ٘ حٜكىي(. حليىؤٌٍٙشْؿمذ 
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 خ : ــــخالط

  َ٘ىكً حلقٓ  حي لظٍّٓ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ ْ رََُْ رؤفكخٍ ْأ١َْكخص ؿي٘يس  أعخىص حلٍظ

ٔٙش ْ ىعض حلزخكؼًٙ ْحلىوظًٜٙ فٗ عمه حلٍفْ حلٕ وَحؿعش حلٍظَ حلٕ ح٠ٌٔخي فٗ حلٜلش حلٍف

  فزي  حٓظفَحي حلٓقض ْحلـّي فٗ حلزلغ عً حلى٘ك١ص ْحل٠ف١ٓ حلٕ ٍَْٟس حلظَكِٙ عمٕ 

 وكخوً حلقٓس. 

  حٌي١قخ وً ىٍٍ٘خ ْطَحػٍخ ح١ٓ٠وٗ ِ٘هَ رخلقٓٔ ح٠٘ـخرٙش لمفَى حلىٔمه ْكخي ٓٙخقخ فٗ حللغ ْ

ْعمُٙ ٘ىكً حي  ٌٔظفٙي وً  حلٍظَ٘خص حلفَرٙش فٗ ىٍحٓش ٕ حلوٜخ  ْحلف٠خث  حٌٞٔخٌٙش. عم

رخٓظؼىخٍ ىٍٍ٘خ عزَ حليٍحٓخص حلظـَ٘زٙش ًحص حلي٠لش ح٠كٜخثٙش   فخلفَٟٙخص طظلٓ   حلىٓحٟٙع

حلٕ ٌظَ٘خص وظٕ وخ طؤكيٌخ وً ٛلظّخ طـَ٘زٙخ . ْلكً ٌلً أِىمٍخ طَحػٍخ ح١ٓ٠وٗ رىٍَْ 

  .ْرقٗ وـَى ٍإٔ فمٔفٙش كٓ  حلٍفْ ح٠ٌٔخٌٙشحلٓقض 

  َٜلٌح فخي حلو١ٛخص حلظٗ حػزظّخ عمه حلٍفْ ح٠٘ـخرٗ رعي  رلغ ْطـَ٘ذ طظفق وً ْؿَٓ ٠ك

 حلكَ٘ه ْح٠كخى٘غ حلٍٓرٙش حلَ٘٘فش ْوئلفخص عمىخ ٌخ حلىٔمىًٙ . حلقَعيفٗ  حٚ٘خصلّخ وع 
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 ١خحتذ٠بد االعزضّبس يف اٌجؾٛس االعزّبػ
 

 

 دوزٛسح

 بٛقـــس٠ عٛاطـــــ 
 داَع١ َط١ًٝ 

 

 

 

 أعزبرح  
 بٛقــس٠ سًُٝـــــ١  

 داَع١ ايبًٝد٠   
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 خ :ــــِمذِ

  وً ٗؤٌّخ حلىٔخِىش فٗ طلقٙق  حٓظَحطٙـٙشأٛزق  ح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلىعَفش ْحلزلغ حلعمىٗ كؤىحس

أقيخد عخلىٙش ؿي٘يس أعخىص طعَ٘ف  حٓظيحوش حلٍىٓ ح٠قظٜخىٖ كٙغ " رِيض ه١  حلعقٓى حٜهَٙس

هخ١ٍش ح٠قظٜخى حلعخلىٗ وً ه١  وعي٠ص حلٍىٓ حلعخلٙش حلظٗ كققظّخ ْ وً أرَُِخ ح٠قظٜخى٘خص 

حلٍخٗجش فٗ حلًٜٙ ْحلٍّي ْحلزَحُ٘  ْؿٍٓد أفَ٘قٙخ ْطَكٙخ ْحلىكٔٙك.  فٗ كًٙ ٌـي أي ح٠ِظىخن 

ُ فٗ حلعخله حلعَرٗ  ْ رخلَيه وً رعٞ رخلزلغ حلعمىٗ ْحلظيَٓ٘ ٘ظِح٘ي فٗ ٌَِ حليْ   فبٌ

حلىلخ٠ْص حليىٓكش ٍِخ ٍِْخ   وخ ِ٘ح  ٘عٖٙ كخلش وً حلظوز٢ ْحلع٘ٓحثٙش ْح٠فظقخٍ لَإ٘ش 

ْحٟلش حلىعخله ْحِٜيح  طّٔه رخ٠ٍطقخ  رُ كًىخ ًٌْٓعخ لىٜخ  حليْ  حلىظقيوش أْ كظٕ رعٞ 

لزلغ حلعمىٗ ْحلظيَٓ٘ كبكئ أْلٓ٘خطّخ حليْ  حلٍخوٙش حلظٗ طزٍض ٓٙخٓش ح٠ٓظؼىخٍ فٗ وـخ٠ص ح

 (www.envirocitiesmag. com) ".فٗ حليَ٘ق ٌلٓ طلقٙق حلظٍىٙش حلىٔظيحوش ح٠ٓظَحطٙـٙش

 كمف ٍثْٙ  ْقي حعظزَص حلـِحثَ حلزلغ حلعمىٗ عٍَٜح أٓخٓٙخ فٗ ٓٙخٓش ح٠ٓظؼىخٍ كٙغ

طلفِٙ٘ش وع قخٌٓي حلىخلٙش لعخن حلـىٍّٓ٘ش  حلٔٙي عزي حلعِِ٘ رٓطفمٙقش  حللكٓوش رخقظَحف اؿَح حص 

لظ٘ـٙع حلىئٓٔخص عمٕ ح٠ٓظؼىخٍ فٗ وـخ  حلزلغ  وئكيح أٌُ ٘ـذ حعظزخٍ حلزلغ وً  2009

حٚي فٜخعيح كؤكي حلعٍخَٛ حٜٓخٓٙش لٔٙخٓش ح٠ٓظؼىخٍ فٗ ك  حلقيخعخص ْ٘ـذ أي ّ٘٘ك  رعيح 

ؤْلٓ٘ش ١ٍْٙش رفٙش حلظكف  ِخوخ لئ طؤِٙ  حلىئٓٔخص. وئكيح عمٕ ٍَْٟس طٔـٙ  حلزلغ حلعمىٗ ك

كىخ أكي عمٕ أي حلـّٓى حلظٗ طه رٌلّخ الٕ .رخ٠ٌ٘فخ٠ص ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش لمـِحثَ

٘ٓوٍخ ٌِح لـيَ٘س رخلظ٘ـٙع  ْرخلَيه وً ًلك فبي ح٠ٓظف١  حٜوؼ  ليخقخص حلزلغ حلعمىٗ ٘زقٕ 

 ٠ص.ىْي طيمعخص حلزمي ْح٠كظٙخؿخص حل١ٍٓٙش فٗ ؿىٙع حلىـخ

  ًْكَص حلَُٓ٘س حلىٍظيرش حلىكمفش رخلزلغ حلعمىٗ ه١  عَّٟخ رخلـّٓى حلظٗ رٌلض فٗ وـخ  ِٙكمش

 11- 98قيخط حلزلغ حلعمىٗ ْط٘ـٙع طيََٓ٘. ْقي طٓؿض ٌَِ حلـّٓى رٜيٍْ حلقخٌٓي ٍقه 

 1998حلىظ٠ىً حلقخٌٓي حلظٓؿّٙٗ ْحلزٌَخوؾ حلوىخٓٗ كٓ  حلزلغ حلعمىٗ ْحلظيٍٓ حلظكٍٓلٓؿٗ )

(. ْ٘ظَؿه ٌِح حلقخٌٓي اٍحىس حليْلش فٗ طَقٙش حلعمٓن ْحلظكٍٓلٓؿٙخ كعخومًٙ أٓخًٓٙٙ فٗ 2002 -

حلظٍىٙش ح٠ؿظىخعٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْحلؼقخفٙش لمزمي  ْف١٠ عً حلـّٓى حلظٍظٙىٙش ْحلىئٓٔخطٙش فقي 

ْحليعٓس رخَٗ حلقيخط فٗ طيزٙق رَحوؾ ١ٍْٙش لمزلغ وً ه١  ْٟع لـخي وكمفش رخعيحى حلزَحوؾ 

الٕ حقظَحف و٘خٍ٘ع أف٠ض حلٕ حٌظقخ  ْا١١ي ْطٍفٌٙ عيى كزَٙ وً و٘خٍ٘ع حلزلغ. كىخ ٓىق 

رٌَخوـخ ١ٍْٙخ لمزلغ ْحعظىخى ْطىٓ٘  وخ  27حلزٌَخوؾ ربعيحى ْطٍفٌٙ -طيزٙق أككخن ٌِح حلقخٌٓي

 21وَْ٘ط رلغ فٗ ا١خٍ حطفخقخص ىْلٙش ْطٍٜٙذ  217وَْ٘ط رلغ ْطٍفٌٙ  5244ِ٘٘ي عً 
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ووزَ رلغ ْاٟفخ  ١خرع حلىئٓٔش حلعىٓوٙش ًحص حليخرع حلعمىٗ  680ٍش قيخعٙش  ْكٌح حعظىخى لـ

 .وَكِ رلغ 19ْحلظكٍٓلٓؿٗ عمٕ 

  ً2000أٓظخً رخكغ ْ 15 000ْعمٕ ٛعٙي حلىٓحٍى حلزَ٘٘ش طـيٍ حٞٗخٍس حلٕ طـٍٙي وخ ِ٘٘ي ع 

حلىقٙىش رخلوخٍؽ فٗ أٌ٘يش حلزلغ  الجزائرٌة رخكغ ىحثه اٟخفش الٕ اَٗح  حَٜٓس حلعمىٙش

 .(www.djazairess.com) ْحلىـخلْ حلعمىٙش لىَحكِ حلزلغ.

 ْاٍحىطّخ فٗ طَقٙش حلعمٓن ْحلظكٍٓلٓؿٙخ فٗ ظ  ٌِح حليَف لٔٙخٓش حليْلش حليحعىش لمزلغ حلعمى ٗ

كعخومًٙ أٓخًٓٙٙ فٗ حلظٍىٙش ح٠ؿظىخعٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْحلؼقخفٙش لمزمي. رَُ لٍخ حٌ٘فخ  روٜٓٙ: 

 .  طلي٘خص ح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلزلٓع ح٠ؿظىخعٙش؟؟

  ٌِح حلىٟٓٓط حلٌٖ ٗف  فكَ حلعي٘ي وً حلزخكؼًٙ فٗ حلـِحثَ كخليكظٍٓس ٘ٓٓفٗ كيس وً ؿخوعش

رخطٍش حلظٗ طٍخْلض رخليٍحٓش اٗكخلٙش ح٠عظىخى عمٕ ٌظخثؾ حلزلٓع حلٍفٔٙش ْح٠ؿظىخعٙش فٗ حطوخً 

حلقَحٍ ْْٟع حلٔٙخٓخص فٗ حلـِحثَ. ْطٓٛمض الٕ أي ٍِخ  قٔىخص ػقخفٙش ْحؿظىخعٙش ْٓٙخٓٙش 

و٘ظَكش طلٓ  ىْي ح٠ٓظويحن ْحلظٓظٙف حٜوؼ  اي له ٘كً حٞ٘ىخي رؤِىٙش ْوكخٌش حلزلغ 

ؿظىخعٗ ْىٍَْ فٗ هيوش ق٠خ٘خ حلىـظىع ر٘ك  عخن ٍْٓه حلٔٙخٓخص ٍْٛع حلقَحٍ رٓؿُ ح٠

  هخٙ. 

  ْلمفض ح٠ٌظزخَ الٕ وٓح١ً ح٠ٓظؼىخٍ حلىىكٍش  ْرخلظخلٗ حلظكمه عً وٜيمق ؿي٘ي ٘عٍٕ رظٔٓ٘ق

ص حلىٍظؾ حلعمىٗ حٍطؤص حلزخكؼش لفض حٌظزخَ حلىّظىًٙ رخلىٙيحي الٕ اوكخٌخص ح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلىـخ٠

 حلظخلٙش:

 طٔٓ٘ق حلزَحوؾ حلظيٍ٘زٙش ْح٠لكظٌَْٙش حلىقظَكش.** 

 طٔٓ٘ق حلزلغ حٜكخى٘ىٗ كىَؿع.** 

  ٌِح ح٠ٓظؼىخٍ ٘ظيمذ اىحٍطُ ر٘ك  حٓظَحطٙـٗ ؿٙي ري ح رخهظٙخٍ وٟٓٓط حليٍحٓش حلٌٖ ٘وين

٘ي وً حلىـظىع رـىٙع ِٙخكمُ الٕ حلظٓٛ  الٕ حللمٓ  حلىقظَكش . رخٜهٚ رىخ أٌُ ليٍ٘خ حلعي

حلظوٜٜخص فٗ حلفَْط ح٠ؿظىخعٙش ْحلٍفٔٙش  ْحلظٗ طظٍخْ  رخليٍحٓش حلعي٘ي وً حلىٓحٟٙع 

 حلىـظىعٙش ْحٞىحٍ٘ش ْحلٍفٔٙش حللٔخٓش.

 

 

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/
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 ٘ذف اٌذساعخ:

  لفض ح٠ٌظزخَ لىٜيمق حلظٔٓ٘ق حلظعمٙىٗ رخعظزخٍَ وٜيمق كي٘غ فٗ وٙيحي حلزلٓع ح٠ؿظىخعٙش

 ْحلٍفٔٙش.

 ٌخص ح٠ٓظؼىخٍ حلىىكٍش وً ٍْح  أٖ رلغ عمىٗ أكخى٘ىٗ فٗ حلعمٓن لفض ح٠ٌظزخَ الٕ اوكخ

       ح٠ؿظىخعٙش ْحلٍفٔٙش.

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ :

  َحٓظفخىس عيس أ١َح  وً ٌِح  ٞوكخٌٙشطكىً أِىٙش حليٍحٓش حللخلٙش فٗ اوكخٌٙش لفض ح٠ٌظزخ

 لغ.ح٠ٓظؼىخٍ ٓٓح  حليخلذ أْ حٜٓظخً حلىَ٘  أْ حلـّخص حلىعٍٙش رىٟٓٓط حلز

  :اٌذساعبد اٌغبثمخ

رعٍٓحي وعٓقخص ح٠عظىخى عمٕ ٌظخثؾ حلزلٓع حلٍفٔٙش ْح٠ؿظىخعٙش فٗ حطوخً  دزاض١ ٜٛضؿٞ سد٠: -1

حلقَحٍ ْْٟع حلٔٙخٓخص فٗ حلـِحثَ. ْحلظٗ طٓٛمض الٕ ْؿٓى ػ١ػش أٌٓحط وً حلىعٓقخص 

هخٙ رخلقخثىًٙ  لوٜظّخ فٗ: وعٓقخص هخٛش رخلى٘ظفمًٙ رخلزلغ حلٍفٔٗ ْح٠ؿظىخعٗ  وعٓقخص

 رَٓه حلٔٙخٓخص ٍْٛع حلقَحٍ  وعٓقخص وـظىعٙش )هخٙ رخْٜٟخط ح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش(. 

رعٍٓحي حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ لئ وئٓٔخص  (:2007دزاض١ ٖاْٞ ساَد ايكُٛز ٚمحص٠ ْبٝ٘ ايػُا١ًٜ ) -2

ٓش وٟٓٓط حلظٓؿُ وموـٚ طٍخْلض ٌَِ حليٍح "ىٍحٓش طلمٙمٙش وٙيحٌٙش"حلظعمٙه حلعخلٗ فٗ حٍٜىي 

حلظٔٓ٘قٗ لئ وئٓٔخص حلظعمٙه حلعخلٗ فٗ حلـخوعخص حلَٓىٙش ْحلـخوعخص حِٜمٙش حلعخومش فٗ حٍٜىي  

ْحلىقخٌٍش رًٙ وئ طيزٙق ٌِح حلىفّٓن فٗ ك  وٍّخ ْقي طه قٙخّ ٌِح حلىفّٓن وً ه١  حٓظزخٌش  

ْقي طه حهظٙخٍ حلعٍٙش وً ط٠ىٍض ػىخٌٙش وظفَٙحص طفيٗ كخفش ؿٓحٌذ وفّٓن حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ  

وـظىع حليٍحٓش حلٌٖ ٘ظؤلف وً اىحًٍ٘ٙ فٗ حلىَحكِ حلٓظٙفٙش حلعمٙخ فٗ طمك حلىئٓٔخص  رم  عيى 

فَىح وً  32%ْقي طكٌٓض وً وـىٓعظًٙ:  75فَىح ْرٍٔزش حٓظـخرش رمفض  75أفَحى حلعٍٙش 

عمٕ أي حلـخوعخص حلَٓىٙش ىلض ٌظخثؾ حليٍحٓش  .فَىح وً حلـخوعخص حِٜمٙش 43حلـخوعخص حلَٓىٙش ْ

ْحِٜمٙش طيزق وفّٓن حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ حللي٘غ ْلكً ريٍؿخص وظفخْطش ٌٔزٙخ  كىخ ْؿي أ٠٘خ طفخْص 

فٗ وئ طيزٙق وكٌٓخص حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ كٙغ كخي أع١ِخ طيزٙقخ ٓٙخٓخص حلظَْ٘ؾ ْحلعىمٙخص 

خص حلظٔٓ٘قٙش  ا٠ حٌُ له طٓؿي ْحلظُٓ٘ع  ْكخي أىٌخِخ طيزٙقخ ٓٙخٓخص حلظٔٓ٘ق حليحهمٗ ْحلىعمٓو

ع١قش رًٙ ؤظٓٔ طيزٙق حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ. ْحلوٜخثٚ حلظٍظٙىٙش لىئٓٔخص حلظعمٙه حلعخلٗ )طخٍ٘ن 
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ٌ٘ؤس ٌَِ حلىئٓٔخص ْطٍٓط حلزَحوؾ ْحليٍؿخص حلعمىٙش ْاعيحى حلىيًٍٓٙ ْحليمزش ْحلكمٙخص 

حلقَحٍحص فٗ حلـخوعخص  ْقي حقظَكض حليٍحٓش وـىٓعش وً حلظٓٛٙخص لىظوٌٖ .(ْحلظوٜٜخص

طَكِ وعظىّخ عمٕ طعَ٘ف حلعخومًٙ فٗ وئٓٔخص حلظعمٙه حلعخلٗ رىفّٓن حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ ْو٠خوٍُٙ 

ح٠٘ـخرٙش ْىٍِْه حلىزخَٗ فٗ طيزٙقُ وً ه١  عقي حليٍْحص ْحلزَحوؾ حلعىمٙش. ْاوكخٌٙش ح٠ٓظفخىس 

رلخع طٔٓ٘قٙش ٌَِْ٘خ ىحه  حلىئٓٔش وً حليخقخص حلعمىٙش ْحٞوكخٌخص حلىخى٘ش حلىظخكش لظٍفٌٙ أ

ْلظيَٓ٘  حلىظوٜٜش طظعمق رلخؿخص حلىـظىع ْحليمزش ْحلَر٢ رًٙ ووَؿخص حلظعمٙه ْحلظٍىٙش 

)ِخٌٗ حل٠ىٍٓ  .حلزَحوؾ حلـخوعٙش حلظٗ طمزٗ حكظٙخؿخص حلي١د ْحلىـظىع فٗ ووظمف حلظوٜٜخص

 .(296  2007ْكىِس حل٘ىخ٘مش  

ض ٌَِ حليٍحٓش الٕ رٙخي وفّٓن حلظٔٓ٘ق حللي٘غ ْطيزٙقُ فٗ ِيف (:2004دزاض١ أبٛ ْبع١ ) -3

حلـخوعخص حٜوَ٘كٙش ْحٞؿخرش عً حلٔئح  حلىظعمق فٙىخ اًح كخٌض حلـخوعخص فٗ حليْ  حلٍخوٙش رلخؿش 

الٕ طيزٙق ٌِح حلىفّٓن. رٍٙض حليٍحٓش أي حلـخوعخص حٜوَ٘كٙش كخٌض طعى  ٟىً حلىفّٓن حلزٙعٗ 

حٌوفخٝ حلىٔخعيحص حللكٓوٙش ْحليعه حل٘عزٗ أىٔ الٕ اىٍح  أِىٙش ه١  حلٔظٍٙخص  ا٠ أي 

حلظٔٓ٘ق ْحلٕ فّه أف٠  ٠كظٙخؿخص حلي١د ْحلٕ ١َي أكؼَ فعخلٙش فٗ طقي٘ه حلويوخص وً ه١  

حلظٔٓ٘ق حلظٗ طٔظويوّخ وئٓٔخص حٜعىخ   حٓظَحطٙـٙشطزٍٗ وفّٓن حلظٔٓ٘ق. ْأْٟلض حليٍحٓش أي 

خوعخص لويوش أٓٓحقّخ ركفخ س ْفعخلٙش أكؼَ  ْحي حلظٔٓ٘ق حلفعخ  لمظعمٙه ٘ىكً أ٠٘خ أي طٔظويوّخ حلـ

٘ظيمذ طٍٔٙق حلـّٓى عمٕ ؿىٙع حلىٔظٓ٘خص فٗ حلـخوعش لظمزٙش حكظٙخؿخص ك  وً حلىـظىع ْحليمزش 

 ْحي وفّٓن حلظٔٓ٘ق فٗ حلظعمٙه حلعخلٗ ّ٘ي  الٕ:

٘لظخؿّخ حليمزش حلظعَ  عمٕ حكظٙخؿخص حلعى١  ْحلىٔظّمكًٙ )حلظوٜٜخص حلظٗ  (1

 .ْحلىـظىع( _ طيَٓ٘ "حلىٍظـخص" حلويوخص حلظعمٙىٙش  لظمزٙش طمك ح٠كظٙخؿخص 

طٜىٙه رَحوؾ ىعخ٘ش ْاع١ي ْاع١ن  ْطَْ٘ؾ ل١طٜخ  رخلعى١  أْ حلىٔظّمكًٙ )حليمزش  (2

 ْحلىـظىع(. 

 ٙش كٔزٙ  ْهمٜض حليٍحٓش الٕ ٍَْٟس طزٍٗ وفّٓن حلظٔٓ٘ق حللي٘غ فٗ حلـخوعخص حٍٜىٌٙش ْحلعَر

)ِخٌٗ حل٠ىٍٓ ْكىِس  .لظيَٓ٘ حلظعمٙه حلعخلٗ لظمزٙش حكظٙخؿخص ٍْيزخص حلىـظىع ْحلي١د

 (306  2007حل٘ىخ٘مش  
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 دساعخ حت١ٍ١ٍخ ٌٍّٛػٛع:
  وً ه١  حلعَٝ حلٔخرق لميٍحٓخص حلٔخرقش ٘ظ٠ق أي حلعي٘ي وً حلزخكؼًٙ لفظٓح ح٠ٌظزخَ الٕ ٍَْٟس

ٍس طٔٓ٘ق حلىٍظؾ حلعمىٗ فٗ حلـخوعخص كٔزٙ  لمظيَٓ٘  ْطمزٙش ح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلزلغ حلعمىٗ  َْْٟ

ح٠كظٙخؿخص حلىـظىعٙش. ْح٠ٓظفخىس وً حليخقخص حلعمىٙش ْحٞوكخٌخص حلىخى٘ش حلىظخكش لظٍفٌٙ أرلخع 

طٔٓ٘قٙش ٌَِْ٘خ ىحه  حلىئٓٔش حلىظوٜٜش طظعمق رلخؿخص حلىـظىع ْحليمزش ْحلَر٢ رًٙ ووَؿخص 

 خى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش.حلظعمٙه ْحلظٍىٙش ح٠قظٜ

  ٗحٜهَٙس حلظٗ أٛزلض ٍَْٟ٘ش فٗ ٓزٙ  حلظومٚ وً حلى٘خك  ْحٚفخص حلىـظىعٙش حلىظفخقىش ف ٌَِ

 وعظه حليْ  حلعَرٙش.

  ْحلى١كظ أٌُ فٗ ك  ٍٓش طٍـِ حلعي٘ي وً حلزلٓع حٜكخى٘ىٙش روٜٓٙ حلعي٘ي وً حلى٘خك  حلٍفٔٙش

خٍِخ فٗ أٖ وـخ  وً حلىـخ٠ص ٓٓح  حلىئٓٔخطٗ أْ ْحلظَرٓ٘ش ْح٠ؿظىخعٙش. ا٠ أٌُ ٠ ٘ظه حٓظؼى

 حلويوخطٗ أْ أٖ وـخ  رَيه حللخؿش حلىملش لٌلك.

   حٜوَ حلٌٖ ىفعٍخ الٕ لفض ح٠ٌظزخَ الٕ ٍَْٟس ح٠ٓظؼىخٍ ْطٔٓ٘ق حلىٍظؾ حلعمىٗ حٜكخى٘ىٗ لمـخوعش

وً حلزَحوؾ  فٗ ٓزٙ  ك  ْطفخىٖ حلعي٘ي وً حلى٘ك١ص. رخلوٜٓٙ فٗ ظ  حٌ٘خ  حليمزش لمعي٘ي

حلع١ؿٙش ْحلظيٍ٘زٙش ْكظٕ ح٠لكظٌَْٙش ْحلظٗ طئكي فٗ ٌّخ٘ش ك  ىٍحٓش ٌـخكّخ حلفعمٗ عمٕ عٍٙش 

 ح٠هظزخٍ ْطئكي اوكخٌٙش طيزٙقّخ عمٕ حلىـظىع حلزلؼٗ حلىيٍّْ.

  حٜوَ حلٌٖ لفض حٌظزخٍِخ الٕ اوكخٌٙش طٔٓ٘قّخ رزعٞ حلىئٓٔخص حلظٗ طلظخؽ لىؼ  ٌِح حلزٌَخوؾ

 ْ حلظيٍ٘زٗ.حلع١ؿٗ أ

  ًٙرخٟٞخفش الٕ اوكخٌٙش طٔٓ٘ق حلىٌكَس أْ ح١َْٜكش عمٕ ٗك  وَؿع ٘ٔظفخى وٍُ رعٞ حلفخعم

رخلىئٓٔخص حلويوخطٙش ْحلظَرٓ٘ش فٗ ك  حلى٘ك١ص حلٍفٔٙش ْحلظَرٓ٘ش حلظٗ طٓحؿّّه فٗ حلىٙيحي  

لٖٓ هٜٓٛخ وع عين اوكخٌٙش ح١١ط حٜٗوخٙ وً يَٙ حليمزش عمٕ ٌَِ حلىٌكَحص حلظٗ ط

 وعمٓوخص ْطقظَف كمٓ  ػىٍٙش لزعٞ حلى٘خك  حلٍفٔٙش ْحلظَرٓ٘ش ْح٠ؿظىخعٙش.

  ا٠ أٌُ ْفٗ ظ  ٌِح حليَف طـيٍ رٍخ حٞٗخٍس الٕ ْؿٓى وـىٓعش وً حلظلي٘خص ٞوكخٌٙش حلظٔٓ٘ق

 ْح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلزلٓع حٜكخى٘ىٙش ٌٓؿِِخ فٙىخ ٘مٗ:

 ـخوعٗ لمفخثيس ح٠ؿظىخعٙش ْحلٍفٔٙش ْحلظَرٓ٘ش.ٍَْٟس ْؿٓى ٍيزش وً حليْلش فٗ حٓظؼىخٍ حلىٍظؾ حل (1

 ٍَْٟس طـٓ٘ي حلزلٓع حٜكخى٘ىٙش لظكٓي أ١ِ ل١ٓظؼىخٍ. (2

ٍَْٟس طزٍٗ رعٞ حلىئٓٔخص لميٍحٓخص حٜكخى٘ىٙش كظٕ ٘٘عَ حلزخكغ حٜكخى٘ىٗ رفعخلٙش حلزلغ  (3

 حلىقين.

لظٗ طٓحؿّّخ ٍَْٟس حقظَحف حلىئٓٔخص حلظَرٓ٘ش ْح٠ؿظىخعٙش لزعٞ حلىٓحٟٙع ْحلى٘خك  ح (4

ْحلزلغ عً كمٓ  عىمٙش لّخ وً ه١  حَٞٗح  عمٕ رعٞ حليمزش فٗ طىٓ٘  ْطٓفَٙ ك  

 حٞوكخٌخص لميخلذ لمظٓٛ  الٕ حلوَْؽ رزَحوؾ ع١ؿٙش وٍخٓزش.
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 ١:ـــــــخامت

فٗ هظخن ٌَِ حلٍٓقش ٌؤو  أي طظٓؿُ حلىئٓٔخص حلـخوعٙش الٕ ح٠ٓظؼىخٍ فٗ حلزلٓع حٜكخى٘ىٙش 

ؿظىخعٙش ْحلٍفٔٙش ْحلظَرٓ٘ش وٍّخ  لىخ لّخ وً فعخلٙش فٗ طلقٙق حٜوً ْح٠ٓظقَحٍ ْرخٜهٚ ح٠

حلٍفٔٗ ْح٠ؿظىخعٗ لمعي٘ي وً حلفجخص حلىـظىعٙش. ْحلعى  عمٕ حلظٍىٙش ح٠ؿظىخعٙش حلىؼمٕ لىـظىعخطٍخ. 

 ْطٓؿُٙ ح٠قظٜخى الٕ ٌٓط ؿي٘ي وً ح٠ٓظؼىخٍ ْحلظٔٓ٘ق حٜكخى٘ىٗ. 

 املسادع املعتُد٠:

 وقخ  حلزلغ حلعمىٗ لْٙ طَفًخ ك٠خًٍ٘خ  ٌق١ عً وٓقع:   _1

research.php-green/scientific-and-http://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainability 

ش أ.٘ٓٓفٗ كيس   وعٓقخص ح٠عظىخى عمٕ ٌظخثؾ حلزلٓع حلٍفٔٙش ْح٠ؿظىخعٙش فٗ حطوخً _ ويحهم2

 حلقَحٍ ْْٟع حلٔٙخٓخص فٗ حلـِحثَ   ؿخوعش رخطٍش  حلـِحثَ. 

(: حلظٓؿُ حلظٔٓ٘قٗ لئ وئٓٔخص حلظعمٙه 2007_  ِخٌٗ كخوي حل٠ىٍٓ ْكىِس ٌزُٙ حل٘ىخ٘مش )3

 .3  حلعيى 3  حلىـمش حٍٜىٌٙش فٗ اىحٍس حٜعىخ   حلىـمي  شحلعخلٗ فٗ حٍٜىي ىٍحٓش طلمٙمٙش وٙيحٌٙ

ٌق١ عً وٓقع:  2008 – 09 - 13٘ٓن  المساء: ٌَ٘ فٗ ؿَ٘يس ملٌكة خالف_وقخ  4

http://www.djazairess.com/elmassa/11689 
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http://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainability-and-green/scientific-research.php
http://www.djazairess.com/author/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A9+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81
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 اٌج١ئخ اإلػال١ِخ اجلذ٠ذح
 حتــــــٛالد ادلّبسعخ ادل١ٕٙــــــخ

 

 اضتـــاذ٠

 اب اهللــــاد ٚيد دـــضع 

 قطِ عًّٛ اإلعالّ ٚ االتؿاٍ
 داَع١ ستُد بٛقٝاف املط١ًٝ

 ادتصا٥س
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 ض: ــــادلٍخ
  ٍطّ٘ي حلزٙجش حٞع١وٙش فٗ حلٍٔٓحص حٜهَٙس حلعي٘ي وً حلظفَٙحص ْ حلظل٠ٓص حلظٗ لعزض أىْح

وئػَس فٗ ك  ؿٓحٌذ حلىىخٍٓش حلىٍّٙش حٞع١وٙش  ْ قي حٌعكٔض ٌَِ حلظفَٙٙحص عمٕ ع١قش 

ش ْ حلٜلفٗ كىٍظؾ لمَٓخلش رخلـىٍّٓ كىٔظّمك ْ وظمقٗ   فمه ٘عي حلٜلفٗ وٍظـخ كَٜ٘خ لمىعمٓو

حلوزَ ْ حلَأٖ ْ له ٘عي حلـىٍّٓ وظمق ٓمزٗ لّخ   ر  أٛزق و٘خٍكخ فخع١ فٗ ؿىع حلىعمٓوخص ْ 

يَرمظّخ ْ طلََ٘ حٜهزخٍ ْ ٌَِ٘خ  ْ ِٓ وخ أّٓه فٗ كيْع طل٠ٓص عىٙقش ًحص ٛمش رّٓ٘ش ْ 

 ٍٓخلش حلٜلخفش  ْ أىْحٍِخ ْ وىخٍٓخطّخ.

  ّبد ادلفزبؽ١خ :ٍاٌى

 حعظىخىح عمٕ ٌظَ٘ش حلظلٓ   س   حٞع١ن حلظ٘خٍكٗ  حلىٔظويوٓي حلىٍظـٓيحلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘ي

  رخعظزخٍِخ " ١َ٘قش وليىس  ْفَ٘يس وً طٍٜٓ حلٜلخفش ْوىخٍٓظّخ  *فٗ حلىٍظٍٓ حلٜلفٗ

"٘ىكً وقخٍرش حلظخَِس حٞع١وٙش ٟىً ٍإ٘ش وعخَٛس طُئكي حٌفٜخلّخ عً ٌىًٓؽ ٛلخفش 

ظٍٓ ٛلفٗ ؿي٘ي ٘ىكً أي ٌيمق عمُٙ حٓه حلٜلخفش ح٠طٜخ    ْ ِٓ وخ ٘زَ٘ " رظٍّٓ وٍ

حلظٗ طئَٗ الٕ كخلش حلظلٓ  حلظيٍ٘ـٗ وً حلٔٙيَس   Participatory journalismحلظ٘خٍكٙش 

حٜكخى٘ش عمٕ وكخٌش وٍظؾ حلويخد الٕ حلويخد حلظ٘خٍكٗ "
i

ْ ِٓ وخ لعذ   وً ؿّظُ  أىْحٍح 

 ُ وظخَِِخ وً ه١  حلٍقخ١ حلظخلٙش : فخعمش فٗ رَُْ ؤظٓ٘خص طلٓ  وظعيىس ٘ىكً ٍٛي  أرَ
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 حتٛي يف اجتب٘بد ثش ٚ ٔشش األخجبس: 1
 حتٍّٛ يف  تسنٝب١ ايع١ًُٝ اإلعال١َٝ: *  

لقي كخفظض ٛلخفش حٌٜظٌَٙض ْ ْٓخث  حٞع١ن حلظقمٙي٘ش وً ه١  وٓحقعّخ حٞلكظٌَْٙش عمٕ حطـخَ 

لىئٓٔخطٗ حلىٍْٓع عً حٞع١ن حلظقمٙيٖ  يَٙ حلٍَ٘ حلعىٓىٖ لٝهزخٍ  ٠ٍطزخ١ّخ رىٍيق حلظَٔٙٙ ح

أي طىكًٙ حٜفَحى حلعخىً٘ٙ وً وىخٍٓش ؿىع ْ طٍٜٙف  ْ يَرمش ْ ٌَ٘ ْ رغ حٜهزخٍ عزَ طيزٙقخص 

وكٍّه وً حلظؤْٓٙ لٍَ٘ ْ طيحْ  حٜهزخٍ أفقٙخ  ر٘ك  ؤظق  عً حلىئٓٔخص حٞع١وٙش   2.0حلٓ٘ذ 

همق ىٍْس ؿي٘يس لَٔ٘خي حلىعمٓوش  ْ يَٙ طَكٙزش فٗ     Jeff Jarvisكٔذ حعظقخىوىخ ٓخِه 

 (01حلعىمٙش حٞع١وٙش  عمٕ حلٍلٓ حلٌٖ ٘ىؼمُ حل٘ك  ٍقه )

 

 مقابالت                   نقاش                       نشر                                     تصحيح                          متابعة

 
 

 فكرة                                                                                                                                

    

 تغطية احلدث            إجابة      أسئلة                                       تعليقات      

  

 روابط                                              

 

  ٠ٛضػ : ١ٌهٚنج لٌؼ١ٍّح ل٨ػ١ِ٩ح لٌعك٠كج01لٌشىً نلُ ل
 1ل

 

 ات ــــالّ َتعدد االجتاٖـــإع  *

 Manyحلٕ حلظيفق وظعيى ح٠طـخِخص   One to Many: وً حلظيفق حٞع١وٗ أكخىٖ ح٠طـخَ   

 To  Many ٌٓح رفع  وخ عَفظُ وً طيٍٓحص  وظٜفلّٙخ وً أي ٘كٓ :  لقي وّكٍض حٌٞظٌَض

 رىؼخرش وَٓمٗ حلىخىس حٞع١وٙش ْؤظقزمّٙخ فٗ عي  فزف٠  حلظيٍٓ حلظقٍٗ  ْطقين طيزٙقخص 

- Jarvis, J. (2009). Product v. process journalism: The myth of perfection v. beta culture. Retrieved August, 12, 2010. 

, http: //buzzmachine .com /2009/06/07/processjournalism/ mis en ligne le 07/06/209 consulté le 29/11/2014   04:05 

عالموضو  

 

http://buzzmachine.com/2009/06/07/processjournalism/
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حلٓ٘ذ  ظَّص ْ حٌظَ٘ص وٓحقع ٌقمض حٌٜظٌَٓطًٙٙ  وً كقزش حٓظ١ّ  حلىلظٓٔ حٞع١وٗ الٕ 

 One toيفق حٞع١وٗ وً ٌى٢ طيفق فٗ حطـخَ ْحكي كخلش اٌظخؽ ٌِح حلىلظٓٔ  ْكٓلض ٌى٢ حلظ

Many  الٕ ٌى٢ طيفق وظعيى ح٠طـخِخصMany to Many وخ ٘ىكً حعظزخٍَ ٌىيخ ِٓ ْ  

ؿي٘يح ٠٘خ  الٕ أٌىخ١ حلظُٓ٘ع حلظقمٙي٘ش  ٘ٔىق رظُٓ٘ع ك  وً حلىلظٓٔ حلىٍّٗ  رخٟٞخفش الٕ 

 ًلك حلىلظٓٔ حلٜخىٍ عً حلىٔظويوًٙ. 

 ٞ  :ـــكا٤ ايعَُٛت ايؿـــتؿتٝ* 

ْ طٍخوٗ ٗعزٙظّخ رًٙ ؤظويوٗ حل٘زكش الٕ "  2.0٘ئىٖ حٌظ٘خٍ حلظيزٙقخص حٞع١وٙش لمٓ٘ذ 

حلظَحؿع عً حلىٍـِ حلي٘ىٓقَح١ٗ حلكزَٙ حلىظىؼ  فٗ طعِِ٘ وخ ِٓ عخن ْ و٘ظَ   ْ حلٌٖ 

  ْحٓع ٍٓوظُ حلٜلخفش عزَ ؤَٙطّخ حليٓ٘مش وً ه١  حٞع١ن حلعىٓوٗ ْ حلٌٖ ٘ٔىق رظيحْ

لٝفكخٍ ْ حٍٚح  حلىوظمفش ْ حلىظعخٍٟش ْ وٍخق٘ظّخ ر٘ك  عمٍٗ. فخلٜلفٗ ٠٘يمع  رىّىش 

طـىٙع حلقَح  كٓ  حٜكيحع ْ حٜهزخٍ ْ حٍٚح  حلظٗ ٘ـىعّخ ْ ٍ٘ظقّٙخ ْ َ٘طزّخ ْفق وظيمزخص 

وٍّٙش طٔخِه فٗ ٛٙخيظّخ حعظزخٍحص أىرٙش ْ أه١قٙش " 
(2)
عمٕ  فٗ كًٙ ٘عى  حلف٠خ  حلظ٘خٍكٗ 

طفظٙض حلف٠خ  حلعىٓوٗ لٜٙزق وـىٓعش وً حلف٠خ حص حلوخٛش رخلىـىٓعخص حلزَ٘٘ش  حلظٗ 

ط٘ظَ  فٗ وظخرعش وٟٓٓط وعًٙ  عمٕ ٗزكخص حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ أْ طظقخٓه حلف٠خ  حلظيٍْ٘ٗ 

 ًحطُ .

 ِٓ اجلّٙٛس ئىل ادلغزخذِني ادلٕزغني 2
 ٞ َؿاُٖٝٞ :ـــٍٛ اؾطالســـحت *

حٌظقخ  ْٓخث  حٞع١ن حلظقمٙي٘ش لزغ ْ ٌَ٘ ولظٓ٘خطّخ  عمٕ حل٘زكش حٓظؼىخٍح  رظٍّٓ حٌٜظٌَٙض ْ

طٍزؤ حلزخكؼٓي رٍّخ٘ش وٜيمق  لوٜخثٚ حلظفخعمٙش ْ طعيى٘ش حلٓٓخث٢ ْ طكٍٓلٓؿٙخ حلٍٚ حلفخثق 

فٗ ولخْلش  Usersْ ىعٓح ٠ٓظزيحلُ  رىٜيمق حلىٔظويوٓي   audienceحلـىٍّٓ حلظقمٙيٖ  

فَحى حلـىٍّٓ وً اكَحِخص حلظمقٗ حلٔمزٗ ْ وىخٍٓش أىْحٍ ٌ٘يش فٗ عىمٙش لمظعزَٙ عً طومٚ أ

طمقٗ حلى٠خوًٙ حٞع١وٙش  ْفق حلوٙخٍحص حلظٗ أٛزلض وظخكش لّه رفع  حل٢ٙٓٓ حلـي٘ي . ٌِح 

حٜهَٙ حلٌٖ أعخى ٍِيٓش ع١قخطّه رٓٓخث  حٞع١ن ْ ِٗ حلع١قش حلظٗ  له طعي قخثىش عمٕ حلظمقٗ 

ٗ عزَ حلى٘خِيس ْح٠ٓظىخط ْحلقَح س  ر  عمٕ ح٠ٓظويحن حل٢ٍ٘ وً ه١   رىعٍخَ حلك١ٓٙك

 ( ٘وظمف رٌّح حلىعٍٗ عً Usage/Useٓمٔمش ٠وظٍخِٙش وً حلعىمٙخص . فىٜيمق ح٠ٓظويحن )

2
ؿخوعش حل٘خٍقش  وـمش ػقخفخص  كمٙش ح٠طٜخ    حلزلغ عً حلع١قش رًٙ حلىيٌْخص ح٠لكظٌَْٙش ْ حلٜلخفش  (2011)ٌَٜ حليً٘ حلعٙخٟٗ  -

:ٙ 140  
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(  ْ٘عكْ حلظىخِ٘ رًٙ ح٠ٓظويحن ْ حلظمقٗ  فىٔظوين حلٓٓخث  Receptionوٜيمق حلظمقٗ )

حٞع١وٙش عزَ حل٢ٙٓٓ حلـي٘ي ٘وظمف فٗ ٓىخطُ ْوىخٍٓخطُ عً حلى٘خِي ْحلقخٍة ْحلىٔظىع . ْ 

خٍ حلىيٌْخص حلظٗ ٓخِىض فٗ ظٍّٓ ْ حٌظ٘ 2.0وع طيٍٓحص حلـٙ  حلؼخٌٗ ْ طيزٙقخص حلٓ٘ذ 

عً حٌظقخ  رخكؼٓي وظوٜٜٓي  حٞلكظٌَْٙش ْ حل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش  ْ وٓحقع حلٓ٘كٗ  طليع 

حلىٔظويوًٙ   كىٍظـًٙ ْ ٍّٛخط لٝفعخ  ح٠طٜخلٙش   الٕ وىخٍٓش هزَحص حطٜخلٙش ؤظليػش  ْ 

زخكغ يَٙ ؤزٓقش  طفَٙص رفعمّخ أرـي٘خص حلعىمٙش حٞع١وٙش رَوظّخ كي  حلظؼَٓ٘  ْٜ٘ف حل

عىمٙش طلٓ  حلـىٍّٓ وً عىمٙش حلظمقٗ الٗ فع  حلظؤلٙف عزَ اٌظخؽ  Axel Bruns حٜكخى٘ىٗ 

و٠خوًٙ وظٍٓعش فٗ حلزٙجش حٞلٙكظٌَْٙش  وً ه١  ٍإ٘ش هخٛش طق٠ٗ رخٓظزيح   "وٜيمق 

لمظعزَٙ عً حٜىْحٍ حلـي٘يس حلظٗ ٘ظىكً ِئ٠  وً  Produsersرىٜيمق  Usersحلىٔظويوٓي  

ا١خٍ رٍخ  ْٓخث  اع١وّه حلوخٛش " لعزّخ فٗ
(3)

عً ١َ٘ق اعخىس طزٓ٘ذ حلىٓحى حٞع١وٙش 

ْاىٍحؿّخ فٗ فجخص وً حرظكخٍَ ْ طفيٙش حٜكيحع ْحلظعمٙق عمّٙخ ْطلمٙمّٙخ ْ  اعخىس ٌَ٘ 

وٟٓٓعخص عمٕ حل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش  ْ وخقع حلٓ٘كٗ ْ حلىيٌْخص ْحلظعمٙق عمّٙخ ْطٍٜٙفّخ 

 .  ٌْٜق حٚهًَ٘ رظٜفلّخ

 املٓتذٕٛ ، املطتددَٕٛ املٓتذٕٛ ٚاغهاي١ٝ ايتًكٞ : *

ٌ٘ؤ  عمٕ ِخوٖ حقظَح  حلىٔظوين لمفع  حٌٞظخؿٗ ْ آّخوُ   حلفعّخ    فٗ ط٠ىًٙ حلىلظٓ٘خص  

يىٓٝ حلظىِٙٙ رًٙ حلىٍظـًٙ ْحلىظمقًٙ  ْهخٛش رعي ُ٘خىس اٌظخؽ حلىٔظويوًٙ لى٠خوٍّٙه 

َفًٙ  رخعظزخٍ أي حلقخثىًٙ عمٕ اٌظخؽ ٌِح حلى٠ىٓي ِه حلوخٛش   ْ اػزخص قيٍحطّه كّٓحس ولظ

وً حلىٔظويوًٙ حلّٓحس لىٓحقع حٌٞظٌَض  ْلكٍّه أ٠٘خ أْلجك حلًٌ٘  حكظٔزٓح ٛفخص ْ ٓىخص 

طئِمّه لمعى  كىلظَفًٙ ْوٍظـًٙ لمى٠خوًٙ حٞع١وٙش فٗ وـخ٠ص ووظمفش   ِْه حلًٌ٘ 

حلّٓحس  Professional Amateurs حهظٜخٍح  لـ "  ProAm  ٜ٘يمق عمٕ طٔىٙظّه رـ 

حلىلظَفٓي" هخٛش ْ أي حلٓٓخث  حٞع١وٙش  رخطض طوٜٚ أقٔخًوخ هخٛش لٌّح حلٍٓط وً 

حلى٠خوًٙ عمٕ هخ١ٍش وٓحقعّخ حٞلكظٌَْٙش  عزَ ٗزكش ح٠طٜخ٠ص حلظٗ ٍ٘و١َ فّٙخ 

لىٜيٍ حلىٔظويوٓي  حلىٍظـٓي ٓٓح  عزَ حلظعمٙقخص ْو٘خٍكش حلىمفخص ْحلزَحوؾ حلىفظٓكش ح

ْحلزٓىكخٓض   ْ حل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش ْرَحوؾ حلٓ٘كِٙ ْحلٓٓٓن ْ حلظيًْ٘ ْوٍٜخص حٓظ٠خفش 

حلىيٌْخص ْ حلىٍظي٘خص ْ حلظـىعخص حٞلكظٌَْٙش ...الن. فٗ ظ  ٌَِ حلظفَٙحص ٘ظؤْٓ حلظىِٙٙ رًٙ 

  ١َفٗ حلعىمٙش حٞع١وٙش   لْٙ عمٕ أٓخّ وٓقعّىخ حلٍّخثٗ حلٌٖ طليىَ ١زٙعش ح٠ٌظىخ 

 Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage (Vol. 45). 

Peter Lang,p :15 
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لمىئٓٔش حٞع١وٙش   ْ اٌىخ عمٕ ١زٙعش حلفع  حلىٍظَؾ   ًلك أي ك١ حليَفًٙ ٘ظىظع رلٙخُس حلىزخىٍس 

ي٘يس   ْ عمُٙ أٛزق حلظمقٗ عىمٙش طىخٍّٓخ  ك  فٗ اٌظخؽ حلى٠خوًٙ فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلـ

ح١َٜح  ٟىً ٓٙخقخص ووظمفش   فخلٜلفٗ حلىلظَ  ٘ىخٍّ حلظمقٗ لمى٠خوًٙ حلظٗ ٍ٘ظـّخ حلّٓحس 

ْ ٘ظعخو  وعّخ كىٜيٍ لمىعمٓوخص   ْ ٘ىخٍّ حلىٔظوين حلىٍظؾ حلظمقٗ  فٗ ا١خٍ عىمٙش حٓظقزخ  

وٓحقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ ْ ٘عٙي اٌظخؿّخ فٗ  ٢ٌ٘ لمى٠خوًٙ حلظٗ ٘عمق عمّٙخ ْ ٘٘خٍكّخ فٗ

 حلىيٌْخص حٞلكظٌَْٙش . 

 ِٓ اٌمبئُ ثبالرظبي ئىل اٌمبئُ ثاداسح احملزٜٛ 3
 اّ :ـــٞ املٗـــٍٛ ؾـــحت* 

حلٜلفًٙٙ  له ٘عي رٓٓعGatewatcher الٕ وَحقذ حلزٓحرش   Gatekeeperوً كخٍّ حلزٓحرش  

ش فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس رفع  هٜخثٚ حلظفخعمٙش وىخٍٓش  حليٍْ حلظقمٙيٖ للخٍّ حلزٓحر

ْحلى٘خٍكش فٗ اٌظخؽ حلى٠ىٓي كٙغ أي طفَٙٙح ؿٌٍ٘خ فٗ أىْحٍ حلقخثه رخ٠طٜخ  أٛزق ولظٓوخ 

ْ ٠ ٘ىكً طـخَُْ   فقي حٌظّض حلع١قش ًحص ح٠طـخَ حلَأٓٗ حلظٗ طَر٢ حلٜلفٗ رخلىظمقًٙ ْ فقَي 

ىعمٓوش ْ حلظلكه فٗ ٍَْٓٙس عزٍِٓخ الٕ ؿىٍّٓ ٘كظفٗ  حلقخثه رخ٠طٜخ  َٗعٙش حكظكخٍ حل

رظمقٗ وخ ٘ىمٕ عمُٙ . "اي ٌِح حلظليٖ حلٌٖ ٘ٓحؿُ حلىىخٍٓش فٗ حٞع١ن حلك١ٓٙكٗ ٘ىكً أي 

  ْ حلظٗ  Gatekeeping ٘موٚ كظلٓ  لىخ عَ  لفظَس ١ٓ٘مش وً حلِوً رلَحٓش حلزٓحرش

ى أْ وٍظىخص ىحه  حلٍظخن حلىٍّٗ ًحطُ أفَح -وخٍٓض فٗ ظمّخ  ىٍْ حللَحٓش أ١َح  فخعمش 

رّي  حلظلكه فٗ حلىعمٓوخص حلىخٍس عزَ "حلزٓحرش " رٍخ  عمٕ وعخَ٘ٙ ٘ليىِخ ٌفْ حلٍظخن   -يخلزخ 

. فزي٠  Gatewatchingحٞع١وٗ  الٕ ٗك  ؿي٘ي وً أٗكخ  حلىىخٍٓش ْ ِٓ وَحقزش حلزٓحرش  

ٍ ٓظىَ لٙظىكً أفَحى حلـىٍّٓ وً وً كَحٓش حلزٓحرش رلِن ْ َٛحوش ٠هظٙخٍ أٖ حٜهزخ

قَح طّخ  أْ و٘خِيطّخ فبي حلٜلفًٙٙ   ٗؤٌّه فٗ ًلك ٗؤي ك  وً وكٍظّه حلظكٍٓلٓؿٙخ وً 

وىخٍٓش حلعى  حٞع١وٗ   ٘ٔظيٙعٓي فق٢ و٘خِيس حلزٓحرخص حلظٗ طىَ عزَِخ حٜهزخٍ قخىوش 

وٜخىٍِخ لظٍَ٘ ْ طزغ لمـىخَِٙ عمٕ ٌيخي ْحٓع" 
(4)
ىًٓؽ وَحقزش حلزٓحرش فخلظلٓ  الٕ ٌ  

٘عٍٗ طقمٙٚ ٓميش حلقخثه رخ٠طٜخ  فٗ ْٓخث  حٞع١ن حلك١ٓٙكٙش ْ طٓؿُّٙ الٕ وىخٍٓش أىْحٍ 

١زٙعش حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس    فخلٜلفٙٓي حلىَ٘فٓي عمٕ حلىٓحقع   طفظ٠ّٙخؿي٘يس 

 َ حلىٓحقع  ري  حٞع١وٙش حٞلٙكظٌَْٙش ويعْٓي الٕ وَحقزش ْوظخرعش ْاىحٍس وخ ٍَ٘٘ عمٕ ٌِ

4
 146ن ّ ً   ٙ:فٗ حلزلغ عً حلع١قش رًٙ حلىيٌْخص ح٠لكظٌَْٙش ْ حلٜلخفش  .2011ٌَٜ حليً٘ حلعٙخٟٗ)  -
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 حلىٍع ْحللٌ  ْ حلقٚ ْحٟٞخفش " ٟىً ٌَِ حللَكٙش ُؿَى حلٜلفٗ وً رعٞ حٜىْحٍ ْ

ٍقمُ الٕ حلـىٍّٓ   لقي حلٓظخثف   فمه ٘عي وٍظـخ ْكٙيح لٝهزخٍ ْ ٗخِيح فَ٘يح عمٕ وخ ٘ـَٖ لٙ

أٛزلض حلعي٘ي وً حلىئٓٔخص يَٙ حلٜلفٙش طٍظؾ حٜهزخٍ ْ طُٓعّخ   ْ طَ٘  فٗ ًلك حلعي٘ي 

وً حٜٗوخٙ وً هخٍؽ وٍّش حلٜلخفش . كىخ أي حلٜلفٗ له ٘عي حلىلم  حلٓكٙي لٝكيحع ْ 

أٛزلض حلىعمق عمّٙخ   لقي أٛزق ىٍَْ وفىٍٓح ٢ْٓ ؿٖٙ وً حلوزَح  ْ حلىوظًٜٙ حلًٌ٘ 

عٍحإِه وظيحْلش عمٕ ٌيخي ْحٓع" 
(5)
لٌلك ريأ حللي٘غ عً طلٓ  فٗ وفّٓن حلقخثه رخ٠طٜخ   

حلظقمٙيٖ ْ حعظىخى وٜيمق حلقخثه ربىحٍس حلىلظٓٔ كىفّٓن أقَد لمظعزَٙ عً حٜفَحى حلىعًٍٙٙ 

أي  رىىخٍٓش ٌَِ حٌٜٓحط حلـي٘يس وً حلىّخن  ففٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس "عمٕ حلٜلفًٙٙ

٘يٍكٓح أٌّه قي أٛزلٓح ؿًِ  وً ْحقع ؿي٘ي  حلٓحقع حلٌٖ أٛزق فُٙ حلقَح  ْ حلىٔظىعٓي ْ 

حلى٘خِيْي و٘خٍكٓي فخعمٓي فٗ حلعىمٙش حٞع١وٙش "
(6)
عً هٜٓٛٙش ٌِح  Gillmorْ ٘عزَ  

حلٟٓع قخث١ أٌُ كٜلفٗ ٘يٍ  طىخوخ أي قَح َ ٘عمىٓي أكؼَ وىخ ٘فع  ِٓ   ْ ٘يٍ  أي ٌِح 

 ٙقش حلٓحقع حلـي٘ي ْ لْٙ عخو  طّي٘ي فٗ حللٙخس حٞع١وٙش.   ٘ىؼ  كق

 اْٗٝاز اذتدٚد ايؿاؾ١ً بني املؿدز ٚ ايٛض١ًٝ اإلعال١َٝ ٚ ادتُٗٛز :  *

أىص حٜىْحٍ حلفعخلش لمىٔظويوًٙ حلىٍظـًٙ فٗ اٌظخؽ حلىلظٓ٘خص ْ قٙخن حلكؼَٙ وً حلىئٓٔخص 

ٙش ْ حلعمىٙش ربٌظخؽ حٜهزخٍ ْ حلىعمٓوخص الٕ  ح٠قظٜخى٘ش ْ ح٠ؿظىخعٙش ْ حلؼقخفٙش ْ حلٔٙخٓ

طَحؿع " ٌظَ٘ش  ح٠كظكخٍ حٜكخىٖ حليَ  لمىعمٓوخص  فمه طعي ْٓخث  حٞع١ن حلظقمٙي٘ش طلظكَ 

حلىعمٓوخص ْ حٜهزخٍ ْ حٍٚح  كٙغ حٌظَ٘ص ؤؤلش طعيى وٜخىٍ حلىعمٓوخص كًٙ أٛزلض 

ىٙع "فَٙ اٌظخؽ حلى٠خوًٙ حٞع١وٙش حلىوظمفش وظخكش لمـ
(7)
اً له طعي حلىعمٓوش ْحلوزَ ْحلَأٖ  

ح عمٕ ١َ  وخ ىْي يََٙ  ر  أٛزق رىقيٍْ حلـىٙع حلىٔخِىش فٗ اٌظخؽ حلى٠خوًٙ  ًَ كك

حلىوظمفش  كٙغ ظَّص أ١َح  أهَٔ رىقيٍِْخ أي طىخٍّ ٓميش وىخػمش طقَ٘زخ لمٔميش حلظٗ 

رىقيٍْ ك  فَى حلىٔخِىش ٘ىخٍّٓخ ٛلفٙٓ  ْٓخث  حٞع١ن فٗ حلزٙجش حلظقمٙي٘ش  كىخ أٛزق 

رخلىعمٓوش أْ حلَأٖ أْ حلٍٜٓس أْ يَِٙخ  وع طٍٓط ْطعيى حلفَٙ حلظٗ طظٙلّخ حٌٜظٌَٙض وً 

أؿ  ٓىخط أٛٓحص وظٍٓعش ْوظعيىس ْوظزخٍ٘ش فٗ ٓخكش وفظٓكش رىخ ّ٘ٔه فٗ اػَح  ْايٍخ  

 حللٓحٍ حلعخن ْحلٍقخٕ حلـىخعٗ ْط٢ٍٙ٘ حللٙخس حلي٘ىقَح١ٙش فٗ حلىـظىعخص . 

5
- Gillmor, D. (2006). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. " O'Reilly 

Media, Inc.",p :09 

 47 حفَ٘    ٙ: 10ٛٙخيش حلى٠ىٓي فٗ رٙجش ح٠ع١ن حلعَٜٖ  وـمش ح٠طٜخ  ْ حلظٍىٙش حلعيى ( 2014فخٟ  دمحم حلزيٍحٌٗ) -6 

 7- Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage 

Op.cit,p :16 
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 از:ـــاز األخبــ١ إْتـــتػازنٝ* 

طوظمف هخٛٙش حلظ٘خٍكٙش عً حلظفخعمٙش   فبًح كخٌض حٜهَٙس طعٍٗ آّخن حلىٔظويوًٙ فٗ اػَح   

أْ حٞعـخد أْ حلى٘خٍكش " رىخ حلىٟٓٓط حٞع١وٗ رعي حلٍَ٘ أْ حلزغ وً ه١  حلظعمٙق 

٘ـعمّخ طلض اَٗح  حلقخثىًٙ عمٕ اىحٍس حلىلظٓ٘خص فٗ حلىئٓٔخص حٞع١وٙش   فبي حلظ٘خٍكٙش 

طظ٘ك  فٗ ظ  حلٔٙخقخص ح٠ؿظىخعٙش ْ حلؼقخفٙش حلظٗ ٘عى  حلىٔظويوٓي وً ه١لّخ عمٕ ط٠ىًٙ 

حلىلظٓ٘خص رخٓظويحن حلظيزٙقخص حلظكٍٓلٓؿٙش حلىظخكش "
(8)

ٛزق حلىٔظويوٓي حلىٍظـٓي كٙغ أ 

حلى٘خٍكش فٗ ك  وَحك  ٍٛخعش حلوزَ ْحلىعمٓوش ْحلَأٖ ٓٓح  طعمق حٜوَ رـىع قخىٍْي عمٕ 

حلىخىس أْ طلََِ٘خ أْ حهظٙخٍِخ أْ طَطٙزّخ أْ طٍٜٙفّخ أْ حلظعمٙق عمّٙخ أْ طلمٙمّخ أْ حطوخً قَحٍ 

زٓحرش فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلظقمٙي٘ش ربٍٓخلّخ الٕ حٚهًَ٘ أْ كٌفّخ ْك  وخ ٘ظعمق رىّخن كخٍّ حل

. ْعمُٙ ٘عظقي عيى وً حلزخكؼًٙ حلىظوًٜٜٙ فٗ ىٍحٓش حلظيٍٓحص حللخٛمش فٗ قيخط حٞع١ن 

أٌُ أٛزق وً حل٠ٍَْٖ أي ٘ظومٕ حلٜلفًٙٙ حلىلظَفًٙ عً ٓميظّه حلىيمقش فٗ  ْ ح٠طٜخ 

خٍكش حلىٔظويوًٙ حلىٍظـًٙ  حلظعخو  وع ك  وَحك  اٌظخؽ حلىلظٓ٘خص ْ حلى٠خوًٙ  ْحلٔىخف رى٘

فٗ رعٞ وَحك  ٌَِ حلعىمٙش ٓٓح  عمٕ ؤظٓٔ ؿىع حلىعمٓوخص أْ يَرمظّخ ْ طٍٜٙفّخ أْ 

ٌَِ٘خ أْ حلظفخع  وع قَحثّخ ْ و٘خِيّ٘خ    ْأي طظٍخُ   ْٓخث  حٞع١ن حلظقمٙي٘ش عً حلٍٜٓس 

حلَأٓٗ وً حٜعمٕ يٗ حلو حلك١ٓٙكٙش  لظيفق حٜهزخٍ ْحلىعمٓوخص  ْحلظٗ طعظىي عمٕ حلظٓؿُ 

الٕ حٜٓف   لظٔخِه فٗ رٍخ  طٓؿُ حطٜخلٗ  أفقٗ   طعيىٖ ىحثَٖ ٗزكٗ   قخىٍ عمٕ حٓظٙعخد 

حلى٠خوًٙ حلظٗ طٓفَِخ طيزٙقخص حٞع١ن حلـي٘ي  وع حلزلغ عً ٓز  ؿي٘يس لِ٘خىس ؤخكش 

ا١خٍ وىخٍٓش ٌٓط ح٠ٓظفخىس حلىظزخىلش رٍّٙىخ طـخْرخ وع وظيمزخص حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس فٗ 

 ؿي٘ي وً حلعى  حٞع١وٗ  ِٓ حٞع١ن حلظ٘خٍكٗ .

 اإلْتاز املػرتى ايكا٥ِ ع٢ً ايتهاؾؤ : * 

٘ىؼ  حٌٞظخؽ حلى٘ظَ  حلقخثه عمٕ حلظكخفئ حلقخعيس حٜٓخٓٙش لٟع١ن حلظ٘خٍكٗ رخعظزخٍَ " ٌٓعخ 

ي ْ حلىٓح١ٍٓي   حلقخثىٓي وً حلىىخٍٓش حٞع١وٙش حلظٗ ٘قٓن رّخ حلىلظَفٓي ْ حلّٓحس   حلٜلفٙٓ

ربىحٍس حلىلظٓٔ  ْ حلىٔظويوٓي حلىٍظـٓي  ؿٍزخ الٕ ؿٍذ   ًلك أي حليزٙعش حلظ٘خركٙش لمزٙجش 

حٞع١وٙش حلـي٘يس طظيمذ حٌظّخؽ وقخٍرش ؿي٘يس لظٍظٙه اٌظخؽ حلىلظٓ٘خص ر٘ك  ٠ وَكِٖ   

طعخٌْٗ   ؿىخعٗ   قخثه عمٕ و٘خٍكش حلىٜخىٍ ْ حلىوَؿخص " 
(9)
 ٘ٔعٗ  وفّٓن " كٙغ  

8- Deuze, M., Bruns, A., & Neuberger, C. (2007). Preparing for an age of participatory news. Journalism 

practice, 1(3), 322-338, p. 326. 

9
- Gillmor, D. (2006). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people, Op.cit,p :76 
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٠ع١ن حلظ٘خٍكٗ الٕ حٓظٙعخد حلع١قش حلـي٘يس رًٙ حلـىٍّٓ ْ ْٓخث  حٞع١ن وً  ه١  ح

طـخُْ حلىفّٓن  حلظقمٙيٖ  لمـىٍّٓ"
(10)

أي ؤخِىش حلىٔظويوًٙ  " ٠  ٘ئكي فٗ ظ  طٍٜٓ   

طٍفٗ اوكخٌٙش حكظفخظ حلىئٓٔخص حٞع١وٙش رٔميظّخ حلظقمٙي٘ش فٗ ٍٛخعش حلى٠خوًٙ حٞع١وٙش  

ٗ ًحص حلٓقض ٠ ري وً ١َف طٍٜٓحص طٔىق  رخ٠ٓظفخىس  وً ؤخِىخص حلىٔظويوًٙ فٗ ْلكً ف

حلعىمٙش حٞع١وٙش" 
(11)

 2.0حلظكٍٓلٓؿٙش لمٓ٘ذ  طلىمّخ حلوٜخثٚ   ْح٠ٓظـخرش لمظفَٙحص حلظٗ

 Necholasْحلظٗ طٔىق لمىٔظّمكًٙ رمعذ أىْحٍ ؿي٘يس كىٍظلًٙ لمى٠خوًٙ.  ِْٓ وخعزَ عٍُ  

Negroponte كظخرُ  ف ٗBeing Digital  "حلٜخىٍ طٔعٍٙٙخص حلقَي حلىخٟٗ  كًٙ طٍزؤ  رؤي

حلٓٓخث٢ حلـي٘يس ٓظظٙق لٝفَحى اوكخٌٙخص له ٘وظزَِْخ قز١   رىخ ٓٙفعّ  أىْحٍِه فٗ حلعىمٙش 

حٞع١وٙش وً ؿّش ْ ٘ٔخِه فٗ طقٓ٘ٞ حْٜٓ حلفمٔفٙش لٟع١ن حلظقمٙيٖ وً ؿّش ػخٌٙش "
(12)
  ْ

ٖ ٘ئ٘ي  ٍَْٟس وٍق حلـىٍّٓ فَٛش لمىٔخِىش ْحلى٘خٍكش فٗ اٌظخؽ ٛلخفش ِٓ حلظٍٜٓ حلٌ

وٍّٙش  ْ ٘ئكي  أي ؤظقز  ْٓخث  حٞع١ن حلك١ٓٙكٙش وَطز٢ رىئ حٓظفخىطّخ وً  حلى٠خوًٙ 

حلظٗ ٍ٘ظـّخ حلىٔظويوٓي  ْوئ حرظكخٍِخ لٍىخًؽ طٔخعيِخ عمٕ حليوؾ رًٙ حٞع١ن حلظقمٙيٖ ْ 

ثه عمٕ آّخوخص حلىٔظويوًٙ حلىٍظـًٙ  ْعمٕ ح٠ٓظفخىس وً حٞوكخٌٙخص حٞع١ن حلظ٘خٍكٗ حلقخ

 حلظٗ ٘ظٙلّخ حعظىخى طيزٙقخص حٞع١ن حلظ٘خٍكٗ  .

 ع األدٚاز : ــــات تٛشٜـــإغهايٝ  *

ٜىْحٍ حلظٗ ٘قٓن رّخ حلٜلفٙٓي فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس   ْ طٍخُلّه عً  ١َف حلظلٓ  فٗ 

يٖ للخٍّ حلزٓحرش وً ؿّش  ْو٘خٍكش حلىٔظويوًٙ فٗ اٌظخؽ حلى٠ىٓي وً وىخٍٓش حليٍْ حلظقمٙ

ؿّش ػخٌٙش عيس طٔخإ٠ص ؿي٘يس  كٓ  علٙخص حعظىخى طيزٙقخص حٞع١ن حلظ٘خٍكٗ فٗ حلىٓحقع 

ح٠لكظٌَْٙش لٓٓخث  ح٠ع١ن ْ حليٍؿش حلىٔىٓف رّخ لمىٔظويوًٙ فٗ حلى٘خٍكش فٗ اٌظخؽ 

٘ىكٍّه حلقٙخن رّخ  ْؤظٓ٘خص ح٠ٓظعخٌش رّه فٗ حلىَحك   حلىلظٓ٘خص  ١ْزٙعش حٜىْحٍ حلظٗ

حلىوظمفش وً حلعىمٙش حلٜلفٙش  ِْ  ٓظيزق عمٕ ووَؿخطّه ٌفْ حلىعخَ٘ٙ حلىيزقش عمٕ 

ووَؿخص حلٜلفًٙٙ حلىلظَفًٙ ْكٌح كيْى كَ٘ش حلىٔظويوًٙ  ١َْي طلفِِٙه لمى٘خٍكش 

 وٙش ْ ٛلخفّٙٙخ  ٟىً علٙخص حلظكٙف حلىظٓحٛمش  ْ كٙفٙش  حللفخظ عمٕ ِٓ٘ش حلىئٓٔش حٞع١

1
0-Bowman, S., & Willis, C. (2003). We media. How audiences are shaping the future of news and 

information.p:34 

1
1-Gibert, M. G. (2010he Meaning of Technology. Selected Readings from American Sources (Vol. 160). 

Univ. Politèc. de Catalunya.p :197 

12- 
( حلٜلخفش ح٠لكظٌَْٙش ٓٙخقخص ح٠رظكخٍ ْ حلظـي٘ي   حلٙٓن حلىفظٓف كٓ  حلٜلخفش ح٠لكظٌَْٙش   حلٙٓن حلىفظٓف 2012حلٜخىي حللىخوٗ .)

 05كٓ  حلٜلخفش ح٠لكظٌَْٙش   حلٍقخرش حل١ٍٓٙش لمٜلفًٙٙ حلظًٌٓٔٙٙ   طٌْٓ  ٙ:
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ٔظويوًٙ فٗ حلعىمٙش حٞع١وٙش   ْ حللخٛ  أي حلى١كظش حلظٗ حقظ٠ض ط١ًٓٙ آّخوخص حلى

 ؤظليػش ٘ىكً أي  حليقٙقش ليزٙعش و٘خٍكش حلىٔظويوًٙ فٗ اٌ٘خ  حلىلظٓ٘خص طك٘ف عً وّخن

طىخٍّٓخ  ٌَِ حل١ٔلش حلـي٘يس وً حلٜلفًٙٙ   ْ لع  أرَُِخ طٓفَٙ حلىعمٓوخص  كٙغ ٘ىكً 

حلىٔظويوًٙ فٗ حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص ْ لمٜلفًٙٙ حلىلظَفًٙ ح٠عظىخى عمٕ آّخوخص 

حلظفخٛٙ  ْ حلٍٜٓ ْ وقخ١ع حلفٙي٘ٓ كٓ  حلٓقخثع ْ حٜكيحع يَٙ حلىظٓقعش  حلظٗ ٘عخّ٘٘خ ِئ٠  

ْ حلىظعمقش هخٛش رخللَْد ْ حلكٓحٍع حليزٙعٙش   كىخ طعى  ٌَِ حلفجش عمٕ اعخىس اٌظخؽ 

ٜلفٙٓي حلىلظَفٓي ْ حلىئٓٔخص حلى٠خوًٙ حٞع١وٙش ْ لكً وع حلظَكِٙ عمٕ وخ أيفمُ حل

حٞع١وٙش وً ْقخثع ِخو٘ٙش لٝكيحع حلظٗ  قخوٓح رظفيٙظّخ ْ حلظٗ قي طلظٕ رخِظىخن هخٙ ليٖ 

أفَحى حلىـظىع   اٟخفش الٕ وخ ٘ىكً أي ٘معزُ ِئ٠  فٗ حلظيلٙ  عمٕ حلىلظٓ٘خص ْ حلى٠خوًٙ   

حلقٍٓحص حلظمفٌِ٘ٓٙش ْ حًٞحعٙش هخٛش فٗ ظ  حلٓفَس حلّخثمش ْ  حلظعيى حل١وظٍخِٗ لمٜلف ْ 

ْحلظٗ طـع  حٜفَحى يَٙ قخىًٍ٘ عمٕ وظخرعش وخ ّ٘ىّه وً أهزخٍ ْ وٓحٟٙع ْ كٜٚ ْ 

رَحوؾ ...حلن . ْ ٍِخ ٘زَُ حليٍْ حلـي٘ي لٌَّ حلفجش  حلظٗ طّظه رى٘خٍكش وخ ٘عظقيْي أٌُ وّه عمٕ 

ٕ حلىيٌْخص رىخ ّ٘ٔ  عمٕ ٛفلخطّه فٗ ٗزكخص حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ  أْ طٓفَٙ ٍْحر٢ لّخ عم

حٜفَحى وظخرعظّخ   ػه اي حلظعقٙذ ْ حلظعمٙق عمٕ وخ ٘قٓن رُ حلٜلفٙٓي ْ وظخرعش  وئ حٟي١ط 

ْٓخث  حٞع١ن رؤىح  حٜىْحٍ حلى١ٍٓش رّخ فٗ وَحقزش حلىل٢ٙ ْكىخ٘ش وٜخلق حلىـظىع ْ ْٓخثمُ 

حرعش طظؤْٓ أىْحٍِخ عمٕ ْ وئٓٔخطُ ٠ ٍ٘فٗ كفخظ ْٓخث  حٞع١ن عمٕ وكخٌظّخ كٔميش  ٍ

وَحقزش أىح  حلٔميخص حلؼ١ع ْاٌىخ ٘ئْٓ لٔميش هخؤش ٘قٓىِخ حلىٔظويوٓي حلىٍظـٓي حلًٌ٘ 

 طظىؼ  ْحكيس وً رًٙ أِه أىْحٍِه فٗ وَحقزش أىح  حلٔميش حلَحرعش.

 حتٛالد يف طٕبػخ ادلؼبِني 4
 ا يٓـ ايؿا٥ل ٚ ب١ٝٓ ايٓـ ايؿشؿٞ :  *

 ٔظٓ٘خص حلظلٓ  فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش حلـي٘يس   اً طفَّٙ ٗك  ٘عكْ حلىلظٓٔ حلٜلفٗ أِه و

اٌظخؽ حلى٠خوًٙ عىخ ٓزق  رلٙغ أٛزلض طٍَُ٘ و٘فٓعش رخلٓٓخث٢ حلىظعيىس ٟىً وِ٘ؾ 

ْٓخثيٗ ٘ـىع رًٙ حلٍٚ ْ حلٜٓص ْ حلٍٜٓس   ْ لع  أرَُ طـمٙخص حلظفَٙ فٗ حلى٠ىٓي 

ىخ عمٕ أكخى٘ش حلَإ٘ش رٔزذ أكخى٘ش حٞع١وٗ ٘كىً فٗ رٍخ  حلٍٚ حلٜلفٗ حلٌٖ له ٘عي قخث

حلظٗ   HyperTextحلىظكمه حلىلٍَ   ر  أٛزق وظعيى حلَإٔ رفع  طكٍٓلٓؿٙخ حلٍٚ حلفخثق 

طفظق أوخن حلقخٍة ٌٓحفٌ وظعيىس لمٍظَ الٕ حٜكيحع عً ١َ٘ق ْٛ  حلٍٚ حلٜلفٗ رخلٓػخثق 
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ش ْ ووظمفش اً " ْ حلٓٓخث٢ ْ حلىٓحقع ْ حلٜفلخص  حلظٗ طلى  ْؿّخص ٌظَ ْ ٍإٔ وظٍٓع

٘ٔخِه حلٍٚ حلىظ٘عذ فٗ طعىٙق أُوش حلَٔى٘ش حلٜلفٙش حلظقمٙي٘ش   كٙغ طئْٓ كؼَس 

حلَْحر٢ ْ طعيىِخ لٍظخن ووٜٓٙ وً حلظمقٗ ٘قٓن عمٕ حلقيٙعش   أٖ ح٠ٌظقخ  حلىظٓحٛ  وً 

ٌٚ الٕ عهَ )ىحه  حلىٓقع( ْ وً ٢ْٙٓ الٕ عهَ ْ وً وٓقع الٕ وٓقع عهَ ْ وً ٓٙخي 

ي عهَ )وً وٓقع اع١وٗ الٕ ٗزكش حؿظىخعٙش أْ وً ويٌْش الٕ وٓقع اع١وٗ( رفع  الٕ ٓٙخ

حلٍٚ حلىظ٘عذ   ْ رٌّح حلىعٍٕ ٘ىكً  لٌٝظٌَٙض أي طئْٓ لَٔى٘ش ؿي٘يس قخثىش عمٕ طعيى 

حٜٛٓحص رف٠  طعيى حلىٜخىٍ )طوٜٙذ حلىقخ  رخلَْحر٢ حليحهمٙش ْ حلَْحر٢ حلىلخً٘ش 

كخلىقخ٠ص ًحص حلٜمش("
(13)
وً ؿّش ْ طعيى حلفخعمًٙ حلى٘خٍكًٙ فٗ رٍخ  حلٍٚ حلٜلفٗ   

رخهظ١  هٜخثّٜه ٓٓح  حلٜلفًٙٙ حلىلظَفًٙ ًْٖ حلظكًٓ٘ حٜكخى٘ىٗ ْحلظؤ١َٙ 

حلىئٓٔخطٗ حلىٍّٗ ْ حٜه١قٗ أْ حلٜلفًٙٙ حلّٓحس حلمًٌ٘ ٠ ٘مظِوٓي رؤٓخٓٙخص حلكظخرش 

ِخ ْ ٌَِ٘خ ىْي وَحعخس ولخًَ٘ حلٜلفٙش ْ حلمًٌ٘ ٘ىخٍٓٓي ؿىع حلىعمٓوخص  ْ طلََ٘

ح٠ٌظىخ  لمىئٓٔخص حٞع١وٙش . كىخ أي ٌِح حلظفخع  رًٙ حلٍٚ حلٜلفٗ ْ حلٍٜٓٙ حٜهَٔ 

٘ىؼ  علٙش ؿي٘يس ٌٞظخؽ حلىعٍٕ طقٓن عمٕ اعخىس رٍخ  حلٍٚ كخو١   لْٙ رظَطٙذ أؿِح َ 

هخٍؿٙش ط٠ّىٍُ حليحهمٙش )حلفقَحص حلىظعيىس فٗ حلٍٚ حلٓحكي(ر  وً ه١  ٍريُ رؤؿِح  

ؤظٓ٘خص ؿي٘يس وً حلي٠لش  هخٛش فٗ ظ  طعيى حلُى٠ىًٍٙ )حلٜلفٗ ٛخكذ حلٍٚ 

٘قٓن اوخ رخٞٗخٍس الٕ ْحقعش   حلٜلفٗ حلٌٖ ٘قين طفيٙش لمليع ْ حلىٔظوين حلىٍظؾ حلٌٖ

ِخو٘ٙش ط٠ىٍظّخ  حلظفيٙش  ْ أيفمّخ حْٜ  أْ طـخِمّخ   أْ حلظعمٙق عمٕ وخ ؿخ  فٗ حلىلظٓٔ 

ٗ وً وعمٓوخص( ْ عمُٙ فبي حلٍٚ حلٜلفٗ رخص ٘ظوٌ ؤخٍحص ؿي٘يس لمٓٛٓ  الٕ حٜٛم

حلىظمقًٙ عزَ وخ ٘ٓفََ حلىٔظويوٓي حلىٍظـٓي كخلىيًٌْٙ ْ ٌ٘يخ  حل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش وً 

ٍْحر٢ لمىٜخىٍ حٜٛمٙش لمىلظٓ٘خص ْ حلى٠خوًٙ حٞع١وٙش و٘زعش رظعمٙقخطّه ْ أفكخٍِه . ْ 

علٙخص حلظمقٗ عزَ اعخىس ط٘كٙ  أفعخ  حلقَح س ْ حلى٘خِيس  اً طعكْ ِٓ وخ ٓخِه فٗ طـي٘ي 

طكٍٓلٓؿٙخ حلٍٚ حلفخثق هٜخثٚ حلظمقٗ حٞ٘ـخرٗ لمىٔظويوًٙ حلمًٌ٘ حٓظقزمٓح ٌٜٓٛخ 

 اع١وٙش ْ أعخىْح اٌظخؽ ولظٓ٘خطّخ عزَ ؤخٍحص ٠ ٘ىكً حلظٍزئ رخطـخِخطّخ.   

 

13- DARVILLE,  S.(2013)is what public journalism is saying: getting the connections right is the deeper 

challenge in journalism right now.‖  Summer Reading 2013: http:// www.niemanlab.org/ 2summer-

reading-2013-getting-the-connectiond- - / , mis en ligne le 09/ 08/ 2013  , consulté le 22/ 10/ 2014   , 12 

:50  
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 إعاد٠ ؾٝاغ١ َؿّٗٛ ؾٓاع١ األخباز: * 

 ْ حلٔىعٙش حلزَٜ٘ش حلظقمٙي٘ش أْطظه عىمٙش حلظلََ٘ حلٜلفٗ فٗ حلىئٓٔخص حلٜلفٙش حلٍٓقٙش 

 حٞلٙكظٌَْٙش ْفق هيٓحص وظٔمٔمش ٘ىكً حهظٜخٍِخ فٗ حلظوي٢ٙ لظفيٙش حلوزَ حلىظٓقع   ْ٘ظه ًلك 

 ومفٙخص حلىظعمقش رُ ْ ؿىع حلىعمٓوخص وً وً ه١  طلي٘ي ولخٍْ حلوزَ ٌْقخ١ُ حلَثٙٔٙش  ْؿىع حل

ػه حهظٙخٍ حلزٍخ  حلفٍٗ لموزَ .حلىٜخىٍ حلىوظمفش حلىظخكش حلَٓىٙش  ْيَٙ حلَٓىٙش   حلزَ٘٘ش ْحلٓػخثقٙش

حلىعكّٓ حلىظيٍؽ    -حلىعكّٓ   -حلٜلفٗ: أٖ طلي٘ي حلقخلذ حٞهزخٍٖ حلىوي٢ ٠عظىخىَ )حلىعظي  

 ) حلفٓطٓيَحفٙش أْ حلفٙي٘ٓ أْ كظٕ حلَٓٓن حلٙيْ٘ش حلظعزَٙ٘ش ... ( ْ طلي٘ي  حلى٠خوًٙ حلىٍٜٓس 

  ْْحلظٟٓٙلٙش ْحلٔخهَس ( حلىٍخٓزش لموزَ. ْ وً رعيِخ وَحؿعش ْ طقٙٙه حلىخىس حلٜلفٙش حلىكظٓرش أ

حلىٍٜٓس ْطلي٘ي وئ ١ٛكٙظّخ لمٍَ٘ وً قز  حلىلٍَ حلىٔئْ   أْ يََٙ كٔذ ه٢ َٓٙ حلٍٚ 

لٙظه رعي ًلك طلََ٘ حلٍٚ حلٜلفٗ ْ اه٠خعُ لمىَحؿعش ْ .ٙش رخلٍَ٘حلٜلفٗ ىحه  حلٓٓٙمش حلىعٍ

 حلظقٙٙه حلٍّخثًٙٙ ْطلي٘ي أْلٓ٘خص حلٍَ٘ عمٕ ٟٓ  وخ ٘فَُٟ حلو٢ ح٠فظظخكٗ لمىئٓٔش حٞع١وٙش .

يَٙ أي حلظفَٙحص حلكزَٙس ْ حلظل٠ٓص حلعىٙقش حلظٗ طعَفّخ  حلزٙجش حٞع١وٙش ٘ـع  ٌَِ حلىَحك  

خٛش رٍٜخعش حٜهزخٍ طقمٙيح وٍّٙخ يَٙ قخىٍ عمٕ حلٜىٓى رفع   و٘خٍكش حلىٔظويوًٙ  حلك١ٓٙكٙش حلو

ْ يٙخد حلىٍيق حلىئٓٔخطٗ  فٗ ٍَْٓٙس ٍٛخعش حلوزَ)اع١ن حلىٓح١ً (   ْ لع  أرَُ وظخَِ 

حلظفَٙٙ ِٓ حلظَطٙذ ًحطُ ففٗ كًٙ ٘ىَ  حلوزَ  رىوظمف  عىمٙخص  حلظٜلٙق  ْ حلظٍقٙق   حلُىزٍّٙش  

قز  عىمٙش  حلٍَ٘  عى١  رقخعيس  " حلفمظَس قز  حلٍَ٘" فبي اؿَح حص حلفمظَس  فٗ حلزٙجش   أع١َ

حٞع١وٙش حلـي٘يس  طئؿ  الٕ وخ رعي حلٍَ٘ ْ حلزغ   كىخ أي طيعٙه حلٍٚ حلٜلفٗ رخلٍٜٓ ْ 

 حلىعمٓوخص  طظه أ٠٘خ رعي حلٍَ٘ رفع  و٘خٍكش فخعمًٙ وظعيىً٘  . 

 اَني : أمناط ددٜد٠ يتٛشٜع املك *

  ْحٓظليحع فٍٓي طٓٛٙ  ٛلفٙش ؿي٘يس عزَ ٗزكخص حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ ْ طيزٙقخص حلّٓحطف

 حلٌكٙش.

 اعتُاد َبدأ ايسبط ايؿشٝح بدٍ ايؿؿٌ يف املُازض١ اإلعال١َٝ : *

  حلَر٢ حلٜلٙقGetting the connectoin right  أكي حلىفخِٙه حلظٗ )حٓظليػّخ( ْ  ٌخقّ٘خ

١ٛش لىفّٓن اع١ن حلـىٍّٓ حلٌٖ ٛكُ ٌّخ٘ش طٔعٍٙٙخص حلقَي حلىخٟٗ كو  Jay Rosenحلزخكغ 

  Getting the connectoin right : public  journalism  and  Theفٗ كظخرُ حلَّ٘ٙ ''

troubles  in  the  press     ففٗ حلزيح٘خص حْٜلٕ لزَُْ ظخَِس اع١ن حلىٓح١ً ىعخ  حلزخكغ
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حلظقمٙي٘ش رًٙ حلكؼَٙ وً حلؼٍخثٙخص ْ  أِىّخ ػٍخثٙش  حلىيْي / حلٜلفٗ    حلٕ اعخىس حلٍظَ فٗ حلظقٔٙىخص

كىخ أكي عمٕ  ٍَْٟس اعخىس حلظفكَٙ فٗ ؿىمش  وً قٓحعي حلىىخٍٓش حٞع١وٙش حلظٗ طظؤْٓ  

رٍٜٓس  طكخى طكٓي كَٜ٘ش  عمٕ حلفٜ     ْ ِٓ َ٘٘ٙ فٗ ًلك الٕ" فٜ  ٛفلخص حٜهزخٍ عً 

ن حلظلََ٘٘ش عً حلـخٌذ حلظـخٍٖ  فٜ  حلٙٓن حلٓحكي عً رقٙش حٜ٘خن ٛفلخص حلَأٖ    فٜ  حلىّخ

٠ٍطزخ١ حٜهزخٍ رخلـيس   فٜ  أْلجك حلًٌ٘ ٍٜ٘عٓي حلوزَ عً أْلجك حلًٌ٘ ٘عىمٓي عمٕ طفيٙش 

حلوزَ  فٜ  حلّٓ٘ش حلىٍّٙش  لمٜلفٗ عً ِٓ٘ظُ حل٘وٜٙش كىٓح١ً   فٜ  اكٔخّ حلٜلفٗ 

ْعمٕ عكْ حٞع١ن حلك١ٓٙكٗ ٘قٓن حٞع١ن فٗ حلزٙجش حٞع١وٙش طـخَ ق٠ٙش وخ عً طفيٙظُ لّخ    

حلـي٘يس عمٕ أكي أرَُ حلظلي٘خص حلظٗ طٓحؿُ حلٜلخفش ْ حٞع١ن فٗ عٌَٜخ   اٌُ حلَر٢ حلٜلٙق 

رًٙ ػٍخثٙخص حلوزَ ْحلَأٖ  حللقخثق ْحلقٙه   حلىٍظؾ حلظلََٖ٘ ْحلظلي٘خص ح٠قظٜخى٘ش   حٞع١ن 

ِٜه رًٙ حٞع١ن ْحلـىٍّٓ ًلك أي وٓحٟع ْؿٓد حلفٜ  طٜزق أكؼَ ْحلٍظخن حلٔٙخٓٗ ْ ح

ْٟٓكخ عٍي حلقٙخن رخلَر٢ حلٜلٙق رًٙ ٌَِ حلؼٍخثٙخص"
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 اٌمؼ١خ اٌظؾشا٠ٚخ يف ١ِضاْ اٌؼاللبد 
 ادلغشث١خ.-اجلضائش٠خ

 

 

 

 

 ل٤ٌرالج

 اٍـــــٞ آَـــــبًشُٝت
 ادتصا٥س-اض١ٝاملدزض١ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا يًعًّٛ ايطٝ
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 ٍِخض ِٛػٛع ادلذاخٍخ: 

 رًٙ حٜفَحى ْحلـىخعخص فخليْ   ْل٠ٓ  ىظ٠خٍد ر٘ؤٌّخطظزخً٘ حلَإٔ ْحلىٓحقف حطـخَ حلق٠خ٘خ حل

ٌِح حلظزخً٘ لىخ عمقض رعٞ حلىٔخث  ْكخلض حٜوٍٓ ىْي ا٘ـخى طٔٓ٘ش ٌّخثٙش لمو١فخص  ْحلظٗ طكٓي 

  كٌّٓخ طىْ ق٠خ٘خ ٓٙخى٘ش طظؤػَ وً حلىـخ٠ص رفََٙ أكؼَ هيٍٓس فٗ حلىـخ  حلٔٙخٓٗ وقخٌٍش

ْطئػَ رفعمّخ حليْلش ىحهمٙخ ْهخٍؿٙخ رىخ ٘فَٙ وعيٙخص حلىٍيقش ْحلىَكمش. ْط٘ك  حلق٠ٙش 

ٍيه أي ١َفخِخ حٜٓخٓٙخي ِىخ حلٍظخن حلىفَرٗ ْحل٘عذ حلظٗ حلٜلَحْ٘ش رئٍس طٓطَ رخلىٍيقش  ْ

لويٍٓس حلٟٓع ْافَحُحطُ ْطيحعٙخطّخ عمٕ أوٍُ حلٜلَحْٖ  ا٠ أي اىٍح  حلٍظخن حلـِحثَٖ 

لٟقمٙه  -ومكخ ْٗعزخ-حلىفَد  حؿظٙخفلَفٞ حلٟٓع حلقخثه ْحلٔعٗ لظفََٙٙ. فىٌٍ  ُْحٓظقَحٍَ ٘يفع

  له طـي حلق٠ٙش ك١ َٟ٘ٗ ح١َٜح  حلىزخَٗس ْيَٙ حلىزخَٗس فٗ حلىٍيقش.

 ِمذِــــــخ

  حلىفخٍرٙش كٌّٓخ عهَ ؤظعىَس طقمٙي٘ش فٗ حٞقمٙه طعظزَ حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش رئٍس طٓطَ فٗ حلىٍيقش

حٞٓزخٌٗ عَفض حلىٍيقش أكيحػخ  ح٠ٌٔلخد. فىٌٍ حٓظقَحٍَْحلظٗ ط٘ك  افَحُحطّخ طّي٘يح أوٍٙخ عمٕ 

وظٔخٍعش عمٕ اػَ ٟىّخ لمىفَد ؿَح  أكيحع حلىَٔٙس حلو٠َح  ْوخ طزعّخ وً عٍف ْعين 

ميً٘ حلًٌ٘ ٘ظىظعخي رُٓي ْك٠ٍٓ قٖٓ فٗ حلىٍيقش ْحلـيَ٘ رخلٌكَ أي حلز لٙٓوٍخ ٌِح. حٓظقَحٍ

طٓحؿّّىخ ٌَِ حلق٠ٙش كظلي كقٙقٗ لظزٍٗ وٓقف وظفق عمُٙ ؿَح  طزخً٘ حلَإٔ ْحلىٓحقف ْكظٕ 

ْوً ٍِخ طظىلٍٓ اٗكخلٙش حلزلغ حٜٓخٓٙش كٓ  حلزلغ فٗ ١زٙعش  حلىٜخلق وً ٌَِ حلق٠ٙش.

لٜلَحْ٘ش ٌْظََٙ حلـِحثَٖ كيَ  حلظٍخق٠خص رًٙ حلٍظخن حلىفَرٗ كيَ  أٓخٓٗ لمق٠ٙش ح

 يَٙ وزخَٗ لمق٠ٙش  وّظه ْوظؤػَ رظيحعٙخطّخ.
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 أٚال: ايٛاقع ادتٝٛضٝاضٞ يًؿشسا٤ ايػسب١ٝ.

  فّٗ طٜ  افَ٘قٙخ رخلعخله حلعَرٗ  رخوظٙخُطعظزَ حلٜلَح  حلفَرٙش وٍيقش ًحص أِىٙش ؿٙٓٓظَحطٙـٙش  

ؿٍِ حلكٍخٍٖ ْطقظَد وً و٠ٙق ؿز  ١خٍي ْحلزلَ اً طقخر    ْطىؼ  رٌلك رٓحرش افَ٘قٙخ حلفَرٙش

 ²كه226.000ْطظَرع عمٕ ؤخكش قيٍِخ   (244 245  ٙ 2010ٙحلىظ٢ٓٓ )ِ٘خن ٛخيٍٓ  

كه ٠٘ه حلىٍٙخ  حْٜ  عخلىٙخ فٗ اٌظخؽ حلَٔىً٘  ْقي ُحى حلىٓقع حلزلَٖ وً  1500وظىظعش رٔخك  ١ٓلُ 

ّ٘ٔ   حوظيحىظّخ فٗ حلوخ١ٍش حلٔٙخٓٙش لمىٍيقش  كٓي لّخ أِىٙش حلىٍيقش ْوٍلّخ وِٙس كزَٙس رىخ َ٘فع وكخٌ

وع ىْ  حلىل٢ٙ ح١ٜمٔٗ  ح٠ؿظىخعٗحلظـخٍٖ أْ  ح٠طٜخ حلوخٍؿٗ لمٔٓحك  ٓٓح  عزَ  ح٠طٜخ 

 كىخ طلظٖٓ حلىٍيقش حكظٙخ١ٗ (.675  2011ٙحٍْٜرٙش أْ حٞفَ٘قٙش أْ حٜوَ٘كٙش )وـمش ؿخوعش رخر   

ومٙخٍ ١ً )فُٖٓ 12عخلىٗ وً  حلفٓٓفخص رىقيحٍ  حكظٙخ١ػخٌٗ أكزَ ْ حلٍٙٓحٌٙٓن ْحلزظَْ  ِخن وً 

١زٙعٙخ لك  وً حلىفَد ْوٍٓ٘ظخٌٙخ  ْحوظيحىح(. ْط٘ك  حلٜلَح  حلفَرٙش عىقخ 247  2001ٙٛمٓم 

وىخ ٘ىكٍّخ وً طّٔٙ  حللَكخص حلزلَ٘ش فٗ حلىٍيقش  كىخ طلظٖٓ عمٕ كىٙخص وً حلىعخىي  ْكٌح ػ١ع 

حلىئ١ِص حلـٙٓلٓؿٙش ْحلظَكٙزٙش حلظٗ ط٠عّخ فٗ وٜخ  حٜكٓحٝ حلزظَْلٙش  أكٓحٝ ٍٓٓرٙش طىظمك

أٓزقٙش هخٛش فٗ أْلٓ٘ش  حلىٍيقش طلظ   ْرٌّح .(60-52  ٙ 1995ٙ)آىخعٙ  وعَح  يخلٙش  

لُّخ  ِ ّٓ حلع١قخص حليْلٙش ٓٓح  فٗ ا١خٍ رعيِخ حٞقمٙىٗ  حلعَرٗ  أْ حٞفَ٘قٗ  كىخ أي وعيٙخطّخ حلـفَحفٙش طَُو

  عىق ل٘ىخ  وٍٓ٘ظخٌٙخ  لـٍٓد حلىفَد حوظيحى رخعظزخٍِخْكيس حل٘عٓد حلىفخٍرٙش  حلظقخ ي طلظ  وَكِ أ

 (.182  2013ٙلمفَد حلـِحثَٖ )حلىـمش حلعَرٙش لمعمٓن حلٔٙخٓٙش  ٗظخ  ْحطٔخط

 ْٙش ط٘ك  حلٜلَح  حلفَرٙش اكئ حلق٠خ٘خ ؤظعٜٙش حلل  لٙٓوٍخ كظّي٘ي أوٍٗ طقمٙيٖ عمٕ حلليْى حلفَر

اػَ ح٠ٌٔلخد حٞٓزخٌٗ ْطقخٓه  1975ْحلـٍٓرٙش حلفَرٙش لمز١ى  ْقي ريأ حلٍِحط فٗ حلٜلَح  حلفَرٙش وٌٍ 

قخثىخ رخلٍٔزش لم٘عذ حلٜلَحْٖ  ِْٓ وخ ىفع حلـِحثَ  ح٠كظ١ حٞقمٙه رًٙ حلىفَد ْوٍٓ٘ظخٌٙخ وىخ أرقٕ 

رخلىخثش  0.7كه وخ ٘عخى   48ريٓ  حلظٗ َ٘ريّخ رّخ ٢َ٘ٗ كيْىٖ  لىعخٍٟش حلٟٓع حلقخثه فٗ حلىٍيقش

( وىخ ٘عيّٙخ كِٙح لمظؤػَٙ فٗ حلٓحقع حٜوٍٗ لمىٍيقش  هٜٓٛخ وع 20(  2003ٙ)١١ّ ْحلعٔمٗ  

 .حٓظقَحٍِخعمٕ كيْى ر١ىِخ وىخ ٘ئػَ عمٕ  ل١ٓظقَحٍْؿٓى ٌِح حلظّي٘ي 
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 ثاْٝا: تبأٜ املٛاقـ ادتصا٥س١ٜ ٚاملػسب١ٝ َٔ ايكك١ٝ ايؿشسا١ٜٚ.

  ا٠ أي   رًٙ حلزميً٘  يفع رخلظكخوحلي حلع١قخص ْٙعٓحو  حلظٓحفق ْحلظعخْي حلظٗ وً ٗؤٌّخ أي ط١ٍٓيه

حلىٔؤلش حلٜلَحْ٘ش  ْحلظٗ طظىِٙ عً يَِٙخ أي   ْهٜٓٛخ فٗ وٓقفًٙ وظٍخق٠ًٙ ليخلىخ حطوٌححليَفخي 

 .ـخًٍْ٘ ؿفَحفٙخْحلىظ  حلىَطزيًٙ طخٍ٘وٙخ حلعيْحي  حٞهٓحيحلىظٍخق٠ًٙ فٗ حلىٓحقف ِىخ  خِخ١َف

 اضطوشفػاضجزائري:ػ-أ

  َْقيوض وـىٓعش 1976وخٍّ  06رخلـىٍّٓ٘ش حلٜلَحْ٘ش ٍٓىٙخ فٗ  حعظَحفّخأعمٍض حلـِحث  

وٌكَحص لىٍظىظٗ حٜوه حلىظليس ْحلٓكيس حٞفَ٘قٙش طظ٠ىً ٍفٞ ٓٙخٓش حلٓحقع حلىظزعش وً قِزَ  حلىفَد 

(  كىخ ٍَّٗض كىمش اع١وٙش Pascal Boniface, 2011, PP115,116حلٜلَح  حلفَرٙش) حكظ١ فٗ 

كقٓي  حٌظّخكخصْىرمٓوخٓٙش َٗٓش ٟي حلعيْحي حلىفَرٗ عمٕ كَوش حٍٜحٟٗ حلٜلَحْ٘ش ْف٠لض 

 حٌٞٔخي ٟي حلٜلَحًْ٘ٙ فٗ حلٔـٓي حلىفَرٙش ْكظٕ عمٕ حٍٜحٟٗ حلٜلَحْ٘ش ٌفّٔخ.

 ٗحلٍِحط ْأٌّخ طلظَن حلَ٘عٙش حليْلٙش  وخ ٘ـيٍ حٞٗخٍس الُٙ  أي حلـِحثَ طئكي وَحٍح أٌّخ لٙٔض ١َفخ ف

ْطٓٛٙخص حٜوه حلىظليس ْقَحٍحص وـمْ حٜوً رٜفظّخ ع٠ٓح و١كظخ لكً حٜوَ ٠ ٘ىٍعّخ وً ىعه 

حلزٓلِٙحٍ٘ٓ  فقي ْظفض حلـِحثَ ٌفًِٓخ ْوكخٌظّخ فٗ حلقخٍس حٞفَ٘قٙش لظقٓ٘ش وٓقف حلزٓلِٙحٍ٘ٓ وع 

لٍِحط  لٌح ٍف٠ض حليعٓحص حٍْْٜرٙش )فٌَٔخ  آزخٌٙخ  حللَٙ حل٘ي٘ي عمٕ عين ىهٓلّخ حلىزخَٗ فٗ ح

وٍظىش حٜوً ْحلظعخْي فٗ أٍْرخ( ْحٜوَ٘كٙش لميهٓ  فٗ وفخْٟخص وزخَٗس وع حلىفَد كَٛخ وٍّخ 

عمٕ عين طلٓ  حلظعخٍٝ رًٙ حلزميً٘ لٍِحط وزخَٗ  كىخ أي حلمـٓ  لملٓحٍ وع حلىفَد ٘عٍٗ ٓلذ 

دمحم ولىٓى (ق حل٘عذ حلٜلَحْٖ فٗ طقََ٘ وََٜٙ حلق٠ٙش وً حٜوه حلىظليس ْآقخ١ ك

  ْرٌّح فّٗ طظلكه فٗ حلق٠ٙش عً رعي كٌّٓخ ط٘ك  أْلٓ٘ش فٗ )120-118ٙ   2001ٙحلَٔ٘خي 

ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش  فخلـِحثَ طَٔ أٌُ ٘ظٓؿذ عمّٙخ ؤخٌيس حل٘عذ حلٜلَحْٖ ْحليفخط عً كقُ فٗ 

ى حلىٍْٓػش حلٌٖ طزٍظُ وٍظىش حلٓكيس حٞفَ٘قٙش. لٌح  فبٌُ حلليْ حكظَحنطقََ٘ وََٜٙ  كىخ أٌّخ طئ٘ي وزيأ 

وً ْحؿزّخ ؤخٌيس حلزٓلِٙحٍ٘ٓ عمٕ اقخوش ىْلش ؤظقمش فٗ حلٜلَح  )آظعخىس كَ٘ظّخ( )حلّخىٖ ركٕٓ  

2011ٙ  240.) 

  فٗ وزخىة ٓٙخٓظُ حلوخٍؿٙش ْحلىٔظىيس وً رٙخي أْ  ٌٓفىزَ  وَؿعظُْٙرٌّح  فبي حلىٓقف حلـِحثَٖ ٘ـي

كظٕ  -فٗ ٌيخي كيْىِخ حللخلٙش-  ْحلظٗ رىٓؿزّخ قخوض ٌَِ حليْلش حلظٗ وخ كخي َ٘حى لّخ أي طقٓن 1954

وً أقَد حلـَٙحي. لٌح  فبي حليَف حلـِحثَٖ فٗ حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش ٘قٓن وً وٍيمق اعظزخٍ حلق٠ٙش 

يحثه لمٍِحط طٜفٙش آظعىخٍ ؤظٍيس للق حل٘عذ حلٜلَحْٖ فٗ طقََ٘ وََٜٙ ْأي حلل  حلعخى  ْحل

حلىفَرٗ حلٜلَحْٖ لً ٘لٜ  ا٠ اًح وخٍّ حلٜلَحْ٘ٓي كقّه فٗ طقََ٘ حلىَٜٙ وؼمىخ طٍٚ عمُٙ 

حلمٓحثق حٜوىٙش ْفق آظفظخ  كَ ٌُِْ٘ وظىٔكش رىزخىة حلؼٍٓس حلظلََ٘٘ش حلظٗ قخوض عمّٙخ ِٓ٘ظّخ 

أٖ رمي حلظومٗ عً حلق٠ٙش ْعقٙيطّخ ْحلظٗ طعظزَ وزخىة أٛٙمش فٗ ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش. فبي كخي وً كق 
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حلٜلَحْ٘ش فبٌُ ٠ ٘لق لمـِحثَ أي طظومٕ عٍّخ كٌّٓخ رمي قخثه عمٕ أٓخّ ٌِح حلىزيأ حلٌٖ ٌخٟ  وً 

أؿمُ حل٘عذ حلـِحثَٖ لفخ٘ش حٞٓظق١ . ْرخلظخلٗ  فبي حلعِْ  عً طؤ٘ٙي ٌَِ حلَكِٙس حلظٗ ط٘ك  ولٍٓ 

خٌظّخ ٍْٛٓطّخ عمٕ حلىٔظًٓ٘ٙ حٞقمٙىٗ ْحليْلٗ  طعخو١طّخ فٗ ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش وً ٗؤٌُ اٟعخ  وك

 ر  ْكظٕ عمٕ حلٍيخي حليحهمٗ.

  ُ٘ٔظومٚ وً حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش أي ِي  حلـِحثَ ٘كىً فٗ اٟعخ  حٚهَ ْاللخي حل٠ٍَ  ْحٌّخك

ْحٓظٍِح  قيٍحطُ قيٍ حٞوكخي كٌُٓ ٘٘ك  طّي٘يح وزخَٗح عمٕ كيْىِخ حلفَرٙش  ْ٘قٍٙخ وً ٍٛخط حلقَحٍ 

لـِحثَ رخليزٙعش حلظٓٓعٙش لمٍظخن حلىمكٗ فٗ حلىفَد. ْرٌّح  فقي آظٍفٌ َٛحط حلىفَد فٗ ح

ْحلزٓلِٙحٍ٘ٓ عيس ٌقخ١ ٌٔزٙش وً حلٍخطؾ حلقٓوٗ حلعخن لمىفَد  ْعمٕ كٔذ حلٍخ٢ٗ حللقٓقٗ ْحلىلم  

ََ٘ )طق. حٞقظٜخىٖ "فئحى عزي حلىٓوٍٗ" فبي: "ػىً ٌَِ حلق٠ٙش ِٓ رك  رٔخ١ش عين طيَٓ٘ حلىفَد"

 (/www.crisisgroup.org  عمٕ حلَحر٢: 2007حلَ٘ي ح٢ْٜٓ

 اضطوشفػاضطعربي:ػ-ب

  ٟٗ٘ـيٍ حٞٗخٍس ٜي حليَ  حلىفَرٗ ٓعخ لمظـٔٙي حلفعمٗ لىٓقفُ وً ه١  طٓحؿيَ عمٕ حٍٜح

حٞع١ي عً حلىٓحقف ْحلَإٔ الٕ حلٜلَحْ٘ش رىـَى أٌلخد حٞٓزخي  فّٓ رٌلك طـخُْ وَكمش 

طـٔٙيِخ وزخَٗس عمٕ أٍٝ حلٓحقع. ْلىخ ْٟعض حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش لظٍظَ فّٙخ حٜوه حلىظليس له ٘كً 

حلىفَد قخىٍح عمٕ كٔه حلىٓقف لٜخللُ كٌُٓ كخي ٘عَ  ٛعٓرخص فٗ حلوخٍؽ )ٓٓح  رخلٍٔزش لفٌَٔخ 

وظمف حلعٓحٛه حلعَرٙش(  ْكظٕ حليحه  أْ عمٕ حلٜعٙي حلعَرٗ كٙغ كخٌض ع١قخطُ و٠يَرش وع و

ؿَح  اع١ي كخلش حٞٓظؼٍخ  . ْفٗ حلوخٍؽ ْحليحه  وعخ رٔزذ ق٠ٙش حلّ٘ٙي رً رَكش*)دمحم حلعَرٗ 

 (85حلىٔخٍٖ  ى. ّ.ي  ٙ

  ُرلٔذ حلىئ٘يً٘ –ٍ٘يمق حلىفَد فٗ حلٔعٗ لظؤ٘ٙي وٓقفُ وً ه١  وٍيق حللق حلظخٍ٘وٗ حلٌٖ ٘زٙق ل

ر٠ه حلٜلَح  حلفَرٙش ٟىً ٓٙخقُ حلـفَحفٗ كٌّٓخ وٍخ١ق كخٌض طخرعش لمٔميخي  أي ٘يخلذ -لٌّح حليَف

حلىفَرٗ فٗ ْقض وً حلِوً. لكً ٌَِ حلظزعٙش كخٌض ٠ًْ  ْلْٙ ه٠ٓعخ. ْله ٘ظٓقف عٍي ٌِح حللي  ْاٌىخ 

ّٙخ ظ  لفظَس ١ٓ٘مش َ٘فٞ حٜهٌ رقخعيس حلليْى حلىٍْٓػش فٙىخ ٘ظعمق رليْىَ ْ٘عمً وَحٍحً عً طلفظُ عم

كٌّٓخ طلَوُ وً كقٓقُ حلظخٍ٘وٙش )حلىِعٓوش( فٗ عيى وً حلىـخ٠ص حلظَحرٙش حل٘خٓعش ْحل٠خٍرش رع٠ّخ 

فٗ عىق حلٜلَح  كىخ َْ٘ؽ لُ حليَف حلىفَرٗ طلض ُعخوش 'ع١  حلفخٓٗ' فٗ حلكظخد حٜرٙٞ حلٌٖ 

اعظقخىَ ْحلىظ٠ىً هَ٘يش حلىفَد حلكزَٙ حلٌٖ ٠٘ه رلٔذ  1955أٛيٍَ كِد حٞٓظق١  ٍٓش 

وٍٓ٘ظخٌٙخ  ر٘خٍ ْطٍيْ   حلٜلَح  حلفَرٙش  وخلٗ  حلٍٔفخ   ٓزظش ْومٙمٙش  كٙغ َ٘ٔ أٌّخ طخٍ٘وٙخ 

 (.44حوظيحى لمٔٙخىس حلىفَرٙش )آىخعٙ  وعَح  يخلٙش  ٙ
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  ٘زٍَ حلىفَد كقُ حلظخٍ٘وٗ عمٕ أٓخّ طٍٜٓ ا١ٓوٗ لمليْى قخثه عمٕ قخعيس حٌٞظىخ  حليٍ٘ٗ  فخلليْى

ذ ٌِح حليَف ٘ـذ أي طوي٢ عمٕ أٓخّ حلىـىٓعخص حلزَ٘٘ش حلظٗ طيً٘ رخل٠ٓ  حليٍ٘ٗ حلىفَرٙش كٔ

لمٔميخي ْلْٙ عمٕ أٓخّ اقمٙىٗ أْ ؿفَحفٗ  ْرخلظخلٗ اعظزخٍ ك  حلىٍخ١ق حلظٗ ط٠ىٍظّخ هَ٘يش 

ٍٝ وفَرٙش ِْٓ وخ طفََٔ "ٌٙكٓ  قَ٘ىٓ") ( اٌي١قخ وً 'حلىفّٓن Nicol Grimaudحلىفَد حلكزَٙ أٍح

وٗ لمٔميش' حلٌٖ ٘ىٍق أِىٙش كزَٔ لم٠ٓ  حل٘وٜٗ حلىٔظٓكٕ وً رعي ىٍ٘ٗ أكؼَ وً قيٍس ح١ٓ٠

حلىَحقزش حلفعمٙش عمٕ حٞقمٙه  أٖ ٓميش حلىمك حللقٙقٙش طىظي وً ر١ى حلىوِي الٕ ر١ى حلٔٙزخ  ٌَِْ حٜهَٙس 

مذ حٍٜحٟٗ أٍحٝ وفَرٙش رلكه حل٠ٓ  ٠ حلو٠ٓط لٟىحٍس حلىَكِ٘ش حلىفَرٙش  ْوٍُ فبي أي

حلٜلَحْ٘ش حلظٗ طقيٍّخ حلقزخث  حلىّخؿَس طٍظىٗ الٕ حلفجش حلؼخٌٙش ِْٗ وفَرٙش رلكه حلظخٍ٘ن ْحل٠ٓ  

 (. Nicole Grimaud, 1984,P181) حليٍ٘ٗ لمٔميخي حلىفَرٗ

  طزق أ١َْكش حللق حلظخٍ٘وٗ حلىَطزيش رىٓقف حلىفَد وً ق٠ٙش كيْىَ وظٜمش رخٜفكخٍ حلٔٙخٓٙش له

رّخ "حلفخٓٗ"  ْاٌىخ طعيحَ حٜوَ ربٗخٍس حليٓخطَٙ حلىفَرٙش ل٠ٍَْس طٓكٙي حلز١ى  فٍـي عمٕ  حلظٗ ٌخىٔ

طئكي عمٕ ٍَْٟس طٓكٙي حٍٜحٟٗ حلىفَرٙش ْأ٠٘خ  1961ؿٓحي  02وً ىٓظٍٓ  04ٓزٙ  حلىؼخ  حلىخىس 

حلظخٍ٘وٙش طظكمه عً أقخلٙه حلىىمكش حلىفَرٙش فٗ ا١خٍ كيْىِخ  1972وخٍّ  10وً ىٓظٍٓ  19حلىخىس 

 (44حلظٗ ط٘ى  ك  حلىٍخ١ق حلىليىس عمٕ هخ١ٍش حلىفَد حلكزَٙ )آىخعٙ  وعَح  يخلٙش  ٙ

  ا٠ أي ىٍحٓش حلٍظخن حلىفَرٗ فٗ حلىٔخٍ حلظخٍ٘وٗ لمىىمكش طئكي عمٕ ٌِعظُ حلظٓٓعٙش ٌِْح وخ ٘ظ٠ق

حلـِحثَ٘ش  ؿمٙخ فٗ ٓٙخٓش ومٓكُ  ْأوخن ف٘  ٌِح حلٍظخن فٗ طلقٙق اوزَح١ٍٓ٘ظُ عمٕ حلٜلَح 

ْوٍٓ٘ظخٌٙخ اكظفٕ فٗ ٌّخ٘ش حلىيخ  رخلٜلَح  حلفَرٙش ويعىخ ويخلزُ رلـؾ طخٍ٘وٙش. ْٓوَ ؿّٓىَ فٗ 

حليفخط عً ٌِح حليَف ىحه  حلىٍظىخص حليْلٙش لْٙ فق٢ لىٓحؿّش حلىٓقف حلـِحثَٖ ْه١فُ وعُ كٓ  

كخٌض طلظ  حلٜلَح  حلفَرٙش  حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش ْكظٕ ومف حلليْى  ْاٌىخ أ٠٘خ لىٓحؿّش آزخٌٙخ حلظٗ

ْكٌح وٍٓ٘ظخٌٙخ عقذ حٞع١ي عً قٙخوّخ كيْلش ؤظقمش ًحص ٓٙخىس  لكً َٓعخي وخ أهٌص أ١َْكظُ فٗ 

حٜفٓ  رعي حلَفٞ حٞفَ٘قٗ لّخ ْعقزّخ اعظَح  ىْلٗ رىٍٓ٘ظخٌٙخ كيْلش ؤظقمش ًحص ٓٙخىس وىخ ىفع 

مظفخْٝ ر٘ؤي حلو١  حلليْىٖ ْفقخ لىزيأ عين حلىفَد لمظَحؿع عً كقٓقُ حلىِعٓوش ْىعٓس حلـِحثَ ل

 (. 99  1999ٙحلىٔخّ رخلليْى حلىٍْٓػش )دمحم ٍٟٓحي  

  ْرٌّح  ٘ىكً حلقٓ  أي حلظزخً٘ فٗ حلىٓحقف ٍحؿع لظزٍٗ ك  ١َ  لىٍظٍٓ وعًٙ لمظفكَٙ ْحلظفخع   اً ٌـي

أي حل٠ٍَْس  وٓقف حلىفَد وً حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش ٍحؿع الٕ عقٙيطُ ٌِْعظُ حلظٓٓعٙش  َْ٘ٔ

حلظخٍ٘وٙش طلظه اللخي حلٜلَح  حلفَرٙش رخلىىمكش لظٓكٙي حلىفَد حلعَرٗ عمٕ وَحك   ه١فخ لمـِحثَ 

حلظٗ طَٔ فُٙ كـش لمظٓٓع رّي  اكٙخ  فكَس حلىفَد حلكزَٙ * ْطئكي ٍَْٟس طىكًٙ حل٘عذ 

كيس عمٕ ٍَْٟس حلٜلَحْٖ وً طقََ٘ وََٜٙ ويحفعش رٌلك عً أِه وزيأ فٗ ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش  ْوئ

 اك١  حل١ٔن فٗ حلىٍيقش وً أؿ  طكؼٙف حلـّٓى لمظٍٔٙق ىحه  حلظكظ  حٞقمٙىٗ.
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  َْٔكٍظٙـش لٌلك  ٌـي حلىفَد ٘يعٗ أي حلـِحثَ كخٌض وظؤكيس وً كٔذ حلىفَد لظؤ٘ٙي أيمذ حلقٓٔ حلكز

ٙه رًٙ حلىفَد وفخىَ طقٔٙه حٞقم 2002فٙفَٖ  16لٌح رخىٍص رظقي٘ه وقظَف ؿي٘ي لم٢ٙٓٓ حٜوىٗ فٗ 

ْحلزٓلِٙحٍ٘ٓ  طزعُ اكظـخؽ حلىفَد عً ١َ٘ق وىؼمُ حليحثه فٗ حٜوه حلىظليس "دمحم رٌٍٓش" قخث١ رؤي 

حلّي  وً حلىقظَف حلـِحثَٖ ِٓ اٌ٘خ  ىْ٘مش طلض كىخ٘ش حلـِحثَ ْأي حٜهَٙس ك٘فض عً ٍيزظّخ 

لٜلَح  لٙٔض ق٠ٙش كق طقََ٘ حلظٓٓعٙش  ْأٌّخ فٗ ٌفْ حلٓقض اعظَفض ر٘ك  يَٙ وزخَٗ رؤي و٘كمش ح

ؿِحثَٖ -وَٜٙ ل٘عذ كىخ كخٌض حللكٓوخص حلـِحثَ٘ش حلىظعخقزش طقٓ   ر  ِٗ فٗ حلٓحقع ه١  وفَرٗ

 (.373 374  ٙ 2004ٙ  2003-2002ولٞ )حلظقََ٘ حٞٓظَحطٙـٗ حلعَرٗ 

 ٙٛفٗ ْحلٓحٟق وً ٌِح  أي حلىفَد كخي ّ٘ي  الٕ آقخ١ حللـش عمٕ حلـِحثَ ْاقلخوّخ كيَ  أ  

حلٍِحط رظفٍٙي كٙخىِخ فٗ حلق٠ٙش  ْفٗ ٌِح حل٘ؤي ٌـي حلىفَد ٘يمذ وَحٍح حلـمّٓ وع حلـِحثَ لٟٓع 

ك  طٓفٙقٗ كٓ  حلٍِحط حلٜلَحْٖ ا٠ أٌّخ طيٍ  طىخوخ أي حلـمّٓ عمٕ وخثيس حلظفخْٝ رىؼخرش طَٜ٘ق 

س عمٕ وٓقفّخ حلٜلَحْٖ  ِْٓ وخ طٍفُٙ وئكي-ٟىٍٗ عمٕ كٌّٓخ ١َ  أٛٙ  فٗ حلٍِحط حلىفَرٗ

 حلىٔخٌي لمزٓلِٙحٍ٘ٓ ْحلىٔظىي وً أِيح  ْوزخىة ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش حلظٗ ٠ طَيذ فٗ حللٙخى عٍّخ.

 ثايجا: تداعٝات ايكك١ٝ ايؿشسا١ٜٚ ع٢ً أَٔ ٚإضتكساز املٓطك١ املػازب١ٝ.

   لٍِْف ظخَِس ح حٓظفلمضحلىفَرٙش فٗ حٍٜحٟٗ حلٜلَحْ٘ش ْحه٠خعّخ لمىفَد رخلقٓس  ح٠ٌظّخكخصؿَح

رخ وً حٞرخىس حلـىخعٙش حلظٗ كخي ٍ٘فٌِخ حلـٖٙ حلىمكٗ  ْىهمض 1976عزَ حلليْى وٌٍ ٌّخ٘ش ؿخٌفٗ  ََ َِ   

عمّٙخ حلـٖٙ حلىفَرٗ كخومًٙ  حٓظٓلٕفَى وً حلويوش حل١ٍٓٙش( لىٍيقش أوفخ٠ حلظٗ 140كظٙزش ؿِحثَ٘ش )

رلٜخٍ حلقٓحص حلىمكٙش حلىفَرٙش أً٘  أٓملش فَى٘ش ٍيه طفٓي حلقٓس حلعٔكَ٘ش حلـِحثَ٘ش أٌٌح   فظفخؿؤص

َّٙفظّخ ُْحٍس حٞع١ن حلىفَرٙش فٗ حلٙٓن حلىٓحلٗ عمٕ  َ حلعي٘ي وً حلـِحثًَ٘ٙ  ْك ِٓ ُ ْقع حٗظزخ  رٍّٙىخ ْأ

أٌّخ طٜيٖ ليهٓ  أؿٍزٗ اٌظّك "حلظَحد حلىفَرٗ" عمٕ همفٙش اعظزخٍ حلٜلَح  وفَرٙش  فَىص حلـِحثَ 

ظٙزظّخ  لكً عمٕ أٍحٟٗ اقمٙه حلٜلَح  حلفَرٙش ْلْٙ حلىفَد  وئكيس حللخىػش ْوَٜكش رظفمف  ك

 '.1لىٔخعيس حلٜلَحًْ٘ٙ ريمذ وً ؿزّش حلزٓلِٙحٍ٘ٓ  ْأ١مق عمٕ ٌَِ حللخىػش ربٓه 'أوفخ٠

  ْرعي ٌِح حللخىع  ْرٓقض قَٜٙ  لقي يخىٍ حلَثْٙ حلَحك  "ِٓحٍٖ رٓويً٘" حلـِحثَ فٗ وٍظٜف

فَى( فٗ 350ٌلٓ لٙزٙخ ْطه طٍفٌٙ يخٍس عمٕ فٙمق وفَرٗ )٘ظـخُْفٙفَٖ )ليْحعٗ ىرمٓوخٓٙش(* وظـّخ 

َ ِٓ وفَرٗ ْحكظفض ْكخلش حٌٜزخ  250ٌفْ حلمٙمش وً قز  حلفَقش حلوخٛش لمكٓوٍيّْ حلـِحثَٖ كٙغ أُ

حلـِحثَ٘ش رخلَى عمٕ حلٓحقعش أٌُ اًح ٍيذ حلىفَد فٗ وعَفش وخ كيع فع١ فٗ طمك حللخىػش حلظٗ أ١مق 

وخ عمُٙ ٓٓٔ ٓئح  حلزٓلِٙحٍ٘ٓ. ْ٘قٓ : "لقي كخي حلـِحثَ٘ٓي ٘يٍكٓي أٌُ ٠ري وً عِ   '2عمّٙخ 'أوفخ٠

حلىفَد عً حلٜلَح   ْرخلظخلٗ عً وٍٓ٘ظخٌٙخ لظلقٙق وَْ٘عّه فٗ حٞٓظجؼخٍ رلي٘ي طٍيْ  ْهَٙحص 

٘ٗ  حلٜلَح  ْحلّٙىٍش عمٕ حلىٍيقش كمّخ  ْوً ٍِخ أعمٍٓح أٌّه ١َ  وّظه  ْأٌّه ٠ ٘يخلزٓي ا٠ ر

ْحكي ِٓ طقََ٘ حلىَٜٙ لمٜلَح  حلٌٖ ٘عٍٗ وً وٍظٍِٓه حلوخٙ آظق١  حلٜلَح  آظق٠١ 
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ً حلـِحثَ لْٙ فق٢ وً طَٜ٘ف  ٍٛٓ٘خ"  فخليَف حلىفَرٗ وظ٘زغ رفكَس اٌ٘خ  ىْلش ٛلَحْ٘ش ُ٘ىّكِ

)أٌٍٓ  كي٘ي طٍيْ  عزَ ح١ٜمٔٗ ر  وً طعِِ٘ ٌفًِٓخ فٗ وٍٓ٘ظخٌٙخ ْعِ  حلىفَد ٌّخثٙخ عً حلىٍيقش

عخوخ " عمٕ حلَحر٢: 35وخلك  "أوفخ٠ حلٜلَحْ٘ش طعٓى الٕ حلٓحؿّش رعي 

echoroukonline.com/ara/author/anoir_malek/2011/1  ْ٠ْ٘ٙف قخث١: "لىخ كخٌض طٍي .)

ِٗ حلزيح٘ش فقي طلَكض حلـِحثَ لٌٟظقخن رلَ٘ ٘يِخ فٗ حلٜلَح   ْكخٌض ٍِخ  ولخ٠ْص وع آزخٌٙخ 

  لفٓٓفخص حلٜلَح  رًٙ حلـِحثَ ْآزخٌٙخ لىيس هىًٔٙ ٍٓش طلض عمه ىْلش وٜيٍعش ٞٓظف١  و٘ظَ

طعٖٙ طلض حلٍفًٓ حٞٓزخٌٗ ْحلـِحثَٖ  ْفٗ ٌِح ح١ٞخٍ اكظ٠ٍض حلـِحثَ حلزٓلِٙحٍ٘ٓ" دمحم عخري 

(  2010حلـخرَٖ  فٗ يىخٍ حلٔٙخٓش فكَح ْوىخٍٓش )رَْٙص:حلَ٘كش حلعَرٙش لٝرلخع ْحلٍَ٘ 

أي ٌِح حليَف يَٙ ٛلٙق  فخلَثْٙ حلَحك  'ِٓحٍٖ رٓويً٘' عَٟض عمُٙ حلفكَس . ا٠ 125ٙ.

 ْأَٛ عمٕ حلَٔٙ ْفق ه٢ حلٜلَح _َِْحي لظٜيَ٘ حللي٘ي.

   ْلْٙ ٌِح فق٢  ر  طظلى  حلـِحثَ عقذ حٞؿظٙخف حلىفَرٗ لمٜلَح  حلفَرٙش طزعخص وخلٙش وً ه١

ط٘ك  ولٙىخص طٍيْ  أكًٔ وؼخ٠ عمٕ ًلك. ففٗ حلظكف  رخل١ؿجًٙ ْطٓفَٙ ؿىٙع ١َْٗ حللٙخس لّه  ْ

 -كيَ  يَٙ وزخَٗ فٗ حلق٠ٙش–ظ  طعٍض حليَفًٙ حلىزخًَٗ٘ لمق٠ٙش فٗ وٓحقفّىخ طزقٕ حلـِحثَ 

طظلى  ٌفقخص عمٕ كٔخد كقٓي وٓح١ٍّٙخ وً وٍظٍٓ أٓزقٙش حٜوً حليحهمٗ عمٕ حلىظيمزخص حٜهَٔ 

 لىٓح١ً حلـِحثَٖ.كٓي حلق٠ٙش ط٘ك  طّي٘يح كقٙقٙخ ل١ٔوش ْحوً ح

 زابعا: ضتٛ زؤ١ٜ َػرتن١ ملطتكبٌ ايكك١ٝ ايؿشسا١ٜٚ.

  َٟٗ٘ ٗكمض حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش عقيس فٗ حلع١قخص حلـِحثَ٘ش حلىفَرٙش ٌظَح ٞٓظعٜخ  كمّخ رىخ

ح١َٜح  حلىظٍخُعش ْحلىعٍٙش رىوَؿخص حلٍِحط. ْأٓفَص حلىٔخعٗ حلىوظمفش لل  حلى٘ك  عً اقَحٍ 

ْحلىظ٠ىً هيش وفٜمش ٞقخوش آظفظخ  كَ ٌُِْ٘  1991أفَ٘   19رظخٍ٘ن  690قه وـمْ حٜوً لمل  ٍ

ِْ  حٞٓظفظخ  فٗ ريح٘ش MINURSOأْكمض قٙخىطُ لـىخعش وٍٍٙٓٛٓ) ي ـُ   لكٍُ اٛيين رى٘ك  1992( ف

اعيحى حلقٓحثه حٌٞظوخرٙش حلظٗ ط٠ه ع٠  حلٍخُكًٙ ْحلىعىًَ٘ حلىفخٍرش حلًٌ٘ َ٘ؿع طخٍ٘ن ىهٓلّه 

)حلىَٔٙس حلو٠َح ( وىخ ٘ئىٖ ٞٓظفظخ  ٘قَ ريوؾ اقمٙه حلٜلَح  رخلىفَد  1975لٍٔش  لمٜلَح 

رىزخٍكش حٜوه حلىظليس. ْوٌٍ ًلك حلظخٍ٘ن ْحٞٓظفظخ  ٘ئؿ  ٍيه عيس لقخ حص رًٙ حلٜلَحًْ٘ٙ ْحلىفَد  

  Jamesْحٞقَحٍ رظعًٙٙ"ؿٙىْ رٙكَ" ) 1997( لعخنHUSTONحلظٓٛ  ٞطفخقٙش ِٙٓٓظً ) ْقي طه

Baeker حرَحِٙه ٓعخىس   (( وزعٓػخ هخٛخ لٝوه حلىظليس رفَٝ حلظ٢ٓٓ لئ ١َفٗ حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش

ٙ55(. 

  ٍٓ٘2000فبقظَف فٗ وخٖ  -ويعىخ وً قز  حلـِحثَ–كخْ  "رٙكَ" طقمٙٚ حلّٓس رًٙ حلىفَد ْحلزٓلِٙح 

٠ض حلـِحثَ ٌِح وٍق حلٜلَح  حلفَرٙش ككىخ ًحطٙخ ر١ٜكٙخص ْحٓعش طلض حلٔٙخىس حلىفَرٙش  فَف

كٌُٓ ٘ـلف كؼَٙح كق ؿزّش حلزٓلِٙحٍ٘ٓ هخٛش فٙىخ  2001ؿٓ٘مٙش  29ح١ٞخٍ( فٗ -حلىَْ٘ط )حٞطفخي
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 "رٙكَ" ٘ظعمق ربهظٙخٍ حلّٙجش حلظٍفٌٙ٘ش  اً َ٘ٗق ٞكظ١  يَٙ وَْ٘ط لٍٝحٟٗ حلٜلَحْ٘ش ْقخن رعيِخ

ًَّ وـمْ ح 2003ؿٓ٘مٙش  31رظعي٘  ووييُ  ا٠ أٌُ فٗ  َ٘ظَز حلىٜخىي  1495ٜوً حليْلٗ حلل  ٍقه له 

عمٕ عهَ ٛٙفش لىوي٢ رٙكَ ر  فَٝ حلىوي٢ عمٕ حليَفًٙ حلىظٍخُعًٙ  فٓحفقض حلـِحثَ 

 ْحلزٓلِٙحٍ٘ٓ عمٕ ووي٢ 'رٙكَ حلؼخٌٗ' لكً حلىفَد ٍف٠ُ ْاعظزََ وّيىح ٜوٍُ ْوٜخللُ فٗ حلىٍيقش .

 ٘ٙي أيمذ حلقٓٔ حلكزَٔ لٌح رخىٍص رظقي٘ه طيعٗ حلىفَد أي حلـِحثَ كخٌض وظؤكيس وً كٔذ حلىفَد لظؤ

وفخىَ طقٔٙه حٞقمٙه رًٙ حلىفَد ْحلزٓلِٙحٍ٘ٓ  طزعُ  2002فٙفَٖ  16وقظَف ؿي٘ي لم٢ٙٓٓ حٜوىٗ فٗ 

اكظـخؽ حلىفَد عً ١َ٘ق وىؼمُ حليحثه فٗ حٜوه حلىظليس "دمحم رٌٍٓش" قخث١ رؤي حلّي  وً حلىقظَف 

حلـِحثَ ْأي حٜهَٙس ك٘فض عً ٍيزظّخ حلظٓٓعٙش  ْأٌّخ فٗ ٌفْ  حلـِحثَٖ ِٓ اٌ٘خ  ىْ٘مش طلض كىخ٘ش

حلٓقض اعظَفض ر٘ك  يَٙ وزخَٗ رؤي و٘كمش حلٜلَح  لٙٔض ق٠ٙش كق طقََ٘ وَٜٙ ل٘عذ كىخ كخٌض 

ؿِحثَٖ )حلظقََ٘ حٞٓظَحطٙـٗ -حللكٓوخص حلـِحثَ٘ش حلىظعخقزش طقٓ   ر  ِٗ فٗ حلٓحقع ه١  وفَرٗ

 (.373 374  ٙ 2004ٙ   2003-2002حلعَرٗ 

  حلٓحٟق ؿمٙخ أي حلىفَد كخي ّ٘ي  الٕ آقخ١ حللـش عمٕ حلـِحثَ ْاقلخوّخ كيَ  أٛٙ  فٗ حلٍِحط

رظفٍٙي كٙخىِخ فٗ حلق٠ٙش  ْفٗ ٌِح حل٘ؤي ٌـي حلىفَد ٘يمذ وَحٍح حلـمّٓ وع حلـِحثَ لٟٓع ك  

حلظفخْٝ رىؼخرش طَٜ٘ق  طٓفٙقٗ كٓ  حلٍِحط حلٜلَحْٖ ا٠ أٌّخ طيٍ  طىخوخ أي حلـمّٓ عمٕ وخثيس

حلٜلَحْٖ  ِْٓ وخ طٍفُٙ وئكيس عمٕ وٓقفّخ -ٟىٍٗ عمٕ كٌّٓخ ١َ  أٛٙ  فٗ حلٍِحط حلىفَرٗ

 حلىٔخٌي لمزٓلِٙحٍ٘ٓ ْحلىٔظىي وً أِيح  ْوزخىة ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش.

 ظليس طئكي حلـِحثَ وَحٍح أٌّخ لٙٔض ١َفخ فٗ حلٍِحط ْأٌّخ طلظَن حلَ٘عٙش حليْلٙش ْطٓٛٙخص حٜوه حلى

ْقَحٍحص وـمْ حٜوً رٜفظّخ ع٠ٓح و١كظخ لكً حٜوَ ٠ ٘ىٍعّخ وً ىعه حلزٓلِٙحٍ٘ٓ  فقي ْظفض 

حلـِحثَ ٌفًِٓخ ْوكخٌظّخ فٗ حلقخٍس حٞفَ٘قٙش لظقٓ٘ش وٓقف حلزٓلِٙحٍ٘ٓ وع حللَٙ حل٘ي٘ي عمٕ عين 

ش حٜوً ْحلظعخْي فٗ ىهٓلّخ حلىزخَٗ فٗ حلٍِحط  لٌح ٍف٠ض حليعٓحص حٍْْٜرٙش )فٌَٔخ آزخٌٙخ وٍظى

أٍْرخ( ْحٜوَ٘كٙش لميهٓ  فٗ وفخْٟخص وزخَٗس وع حلىفَد كَٛخ وٍّخ عمٕ عين طلٓ  حلظعخٍٝ رًٙ 

حلزميً٘ لٍِحط وزخَٗ  كىخ أي حلمـٓ  لملٓحٍ وع حلىفَد ٘عٍٗ ٓلذ حلق٠ٙش وً حٜوه حلىظليس ْآقخ١ 

٠ٙش عً رعي دمحم ولىٓى حلَٔ٘خي  كق حل٘عذ حلٜلَحْٖ فٗ طقََ٘ وََٜٙ  ْرٌّح فّٗ طظلكه فٗ حلق

 .120-118(  ٙ ٙ.2001حلليْى حليْلٙش فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ )رَْٙص: وَكِ ىٍحٓخص حلٓكيس حلعَرٙش 

   ُْوخ ٘ىكً قٓلُ أي ِي  حلـِحثَ فٗ حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش ٘كىً فٗ اٟعخ  حلوٜه ْاللخي حل٠ٍَ ر

حلٍخطؾ حلقٓوٗ حلعخن لمىفَد  ْعمٕ كٔذ  فقي آظٍفٌ َٛحط حلىفَد ْحلزٓلِٙحٍ٘ٓ عيس ٌقخ١ ٌٔزٙش وً

"فئحى عزي حلىٓوٍٗ" فبي: "ػىً ٌَِ حلق٠ٙش ِٓ رك  رٔخ١ش عين طيَٓ٘ حلىفَد".)طقََ٘ حلَ٘ي 

 . www.crisisgroup.org)  فٗ حلىٓقع: 2007ح٢ْٜٓ
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 قخطُ اي كخلش حلظٓؿْ ْحل١ػقش حلظٗ طلكه ع١قخص حلزميً٘ ىفعض حلىفَد ٓخعٙخ لظٓظٙف حليٓحٍي فٗ ع١

حلٍِحعٙش وع حلـِحثَ كٓٓٙمش ٟف٢ عمّٙخ لمظومٗ عً ق٠ٙش حلٜلَح  حلفَرٙش أْ عمٕ حٜق  اٟعخفّخ  

طىؼ  فٗ اظّخٍ حليعه لىظىَىٖ حليٓحٍي وً أؿ  حلىيخلزش ربٓظق١لّه عً حلـِحثَ وً ه١  طَٜ٘ق 

ش ف١ أٍٔ وخٌعخ وً حلعخِ  حلىفَرٗ "دمحم حلٔخىّ": "اًح ْحٛمض حلـِحثَ ىعىّخ ٌٞ٘خ  ىْلش ٛلَحْ٘

ىعه حليٓحٍي ْىفعّه لمىيخلزش ربٓظق١لّه"  فّٓ َ٘ٔ فٗ ق٠ٙش حليٓحٍي عخو١ وّىخ وً ٗؤٌُ أي ٘ئىٖ 

الٕ كَٔ حليعه حلـِحثَٖ لمزٓلِٙحٍ٘ٓ  كىخ ايظٍه حلفَٛش لمظٍّٓ كىئ٘ي لمق٠خ٘خ حلعخىلش ْحلظلٍَ٘ش 

عقيطُ وع حلزٓلِٙحٍ٘ٓ )كٔخن كىِس   عيْ لملَكخص حلظلٍَ٘ش ؿَح  رعيوخ ٍٛٓطُ حلـِحثَ عمٕ أٌُ

2011ٙ ٙ  84 83 .) 

  ْٞرٌّح  ط٘ك  ق٠ٙش حلٜلَح  حلفَرٙش رئٍس حلظٓطَ فٗ حلع١قخص حلـِحثَ٘ش حلىفَرٙش وَىِخ حلظٍخق

رٍّٙىخ فٗ حلظٔٓ٘ش كٙغ َ٘ٔ حلىفَد فٗ حل٠خكٙش حلـٍٓرٙش اوظيحىح ٞقمٙىُ طه اه٠خعُ رخلقٓس لٍفًٓ 

عخىطُ رىخ طقظ٠ُٙ حل٠ٍَْس حلـفَحفٙش ْرٌلك ِٗ ق٠ٙش ١ٍْٙش ٠ طقز  أؿٍزٗ ْقي كخي حلٓقض ٞ

حلىٔخْوش  فٗ كًٙ ٘قٓن حليَف حلـِحثَٖ وً وٍيمق اعظزخٍ حلق٠ٙش طٜفٙش آظعىخٍ ؤظٍيس للق حل٘عذ 

حلٜلَحْٖ فٗ طقََ٘ وََٜٙ ْأي حلل  حلعخى  ْحليحثه لمق٠ٙش لً ٘لٜ  ا٠ اًح وخٍّ حلٜلَحْ٘ٓي 

لىَٜٙ وؼمىخ طٍٚ عمُٙ حلمٓحثق حٜوىٙش ْفق آظفظخ  كَ ٌُِْ٘ وظىٔكش رىزخىة حلؼٍٓس كقّه فٗ طقََ٘ ح

 حلظلََ٘٘ش حلظٗ قخوض عمّٙخ ِٓ٘ظّخ ْعقٙيطّخ ْحلظٗ طعظزَ وزخىة أٛٙمش فٗ ٓٙخٓظّخ حلوخٍؿٙش.
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 خ:ـــــخبمت

ٔٓ٘ش ْ٘يفع رىِ٘ي وً طزقٕ حلق٠ٙش حلىفَرٙش ٍٍِٙش حلىقظَكخص حلىوظمف ر٘ؤٌّخ وىخ ٘عقي وً حلظ

حلو١  ٘ئكي حليزٙعش حلٍِحعٙش لع١قخص حلزميً٘  ِْٓ حليخرع حلىعّٓى ْحٜٓخٓٗ فٗ حلع١قخص حليْلٙش. ففٗ 

حلٓقض حلٌٖ ٘عظزَ حلىفَد ٌفُٔ فٗ وَكِ قٓس ٓخعٙخ لظـٔٙي هخ١ٍش حلىفَد حلكزَٙ عمٕ حلٓحقع ارظيح  وً 

ٌِح حلقيَ طزخعخ لىزخىثّخ أ٠ْ  ْوٜخللّخ ػخٌٙخ  ربٟعخ   حلقيَ حلٜلَحْٖ طٔعٕ حلـِحثَ لظلقٙق آظق١ 

حلىفَد ْحٓظٍِح  وٓحٍىَ ْحللٙمٓلش ىْي طفكََٙ فٗ وي طٓٓعُ ٌلِٓخ. ْ٘زقٕ ٌِح حلظ٠خٍد فٗ حلَإٔ 

ْحلىٓحقف ْكظٕ حلىٜخلق قخثىخ رًٙ حلزميً٘ وىخ ٘ئػَ عمٕ رٍخ  وقخٍرش طعخٌْٙش وً ٗؤٌّخ طقَ٘ذ حلىٜخلق 

ين حلٜخلق حلعخن. ْفٗ حٜهَٙ  ٘ظعًٙ عمٕ حلزميً٘ ا٘ـخى ٛٙفش طٓحفقٙش لل  حلى٘ك  ْحِٜيح  رىخ ٘و

ْحلظومٚ وً طزعخطُ ْافَحُحطّخ عمٕ حلىٔظٓٔ حٞقمٙىٗ وىخ ٘فٔق حلىـخ  الٕ حلظقخٍد ْحلظٓكي فٗ ا١خٍ 

  فَيه اٗظَحكّىخ اقمٙىٗ طيعٓح ك  وقٓوخطُ لمٓكيس ْحٌٞيوخؽ. فخلزميحي طـىعّىخ حلـفَحفٙخ ْ٘فَقّىخ حلظخٍ٘ن

فُٙ  ا٠ أي قَح حطُ حلىظزخٍ٘ش ط٘ك  ٌٓحس حٞهظ١  فٗ حلَإٔ ْحِٜيح   ْوخ حلق٠ٙش حلٜلَحْ٘ش ا٠ كمقش 

 وً ٌَِ حلىٓحقف حلىظ٠خرش حلظٗ ٘ظٓؿذ طٔٓ٘ظّخ وً أؿ  حلٜخلق حلى٘ظَ  لـىٙع ح١َٜح .
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 ادلشاعغ:

 أٚال/ املسادع بايًػ١ ايعسب١ٝ:

ٖ   اٟخ حص عمٕ حٞٓظعىخٍ ْحلىقخْوش فٗ طٌْٓ ْفٗ حلىفَد حلكزَٙ )حلـِحثَ: ركٕٓ حلّخى -

 (.2011وٓفه لمٍَ٘  

)حلقخَِس: وَكِ حليٍحٓخص حلٔٙخٓٙش  2003-2002حلظقََ٘ حٞٓظَحطٙـٗ حلعَرٗ  -

 ..ي(  د.ص1ْحٞٓظَحطٙـٙش  ١.

  "حلٜلَح  حلفَرٙش: طكخلٙف حلٍِحط  فٗ حلىٓقع: 2007طقََ٘ حلَ٘ي ح٢ْٜٓ -

www.crisisgroup.org/   

حلـخرَٖ دمحم عخري   فٗ يىخٍ حلٔٙخٓش فكَح ْوىخٍٓش )رَْٙص:حلَ٘كش حلعَرٙش لٝرلخع  -

 .(2010ْحلٍَ٘ 

ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ حلـٙٓٓٙخٓٙش لٝوً حلقٓوٗ حلـِحثَٖ"   حليْحثَ"كىِس كٔخن   -

 .(2011رخطٍش  حلـِحثَ  ؿخوعش -ٓيكمٙش حللقوٍٍ٘ٓس)

ٍٟٓحي دمحم   وٍخُعخص حلليْى فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ: وقخٍرش ٓٓٓٙٓطخٍ٘وٙش ْقخٌٌٓٙش لىٔؤلش  -

 (.1999حلليْى حلعَرٙش )رَْٙص: افَ٘قٙخ حلَ٘ي  

حلَٔ٘خي دمحم ولىٓى  حلليْى حليْلٙش فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ )رَْٙص: وَكِ ىٍحٓخص حلٓكيس  -

 .(2001حلعَرٙش 

حرَحِٙه  "حلـِحثَْحٜوً حٞقمٙىٗ " ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس )كمٙش حللقٓي   ٓعخىس -

 .(ؿخوعش حلـِحثَ  د.ص.ي

–ٗع١ي ؿخٓه   "و٘كمش حلٜلَح  حلفَرٙش ْحٌعكخّٓخ عمٕ ؤظقز  حٜوً حلقٓوٗ حلعَرٗ  -

 .2011  19  ط.19رلغ فٗ حلـفَحفٙخ حلٔٙخٓٙش"  وـمش ؿخوعش رخر   وؾ. 

ٔٙخٓش حلوخٍؿٙش لٟطلخى حٍْٜرٗ طـخَ ؿٍٓد حلىظ٢ٓٓ )حٞٓكٍيٍ٘ش: وكظزش ٛخيٍٓ ِ٘خن   حل -

 (.2010.  1حلٓفخ  حلقخٌٌٓٙش  ١.

 .(1 2001ٛمٓم فُٖٓ   طل٠ٓص ىْلٙش فٗ ظ  حلعٓلىش )رَْٙص: ىحٍ حلىٍّ  حلمزٍخٌٗ  ١. -

١١ّ وٜيفٕ   حلعٔمٗ رٔخن   حلؼٍٓس حلـِحثَ٘ش )ىو٘ق: ىحٍ ١١ّ لميٍحٓخص ْحلظَؿىش  -

 .(2003  04ْحلٍَ٘  ١.

عزي حلـٓحى ؿىخ   "ق٠ٙش حلٜلَح  ْأُوش حٞطلخى حلىفخٍرٗ " فٗ: وـىٓعش وً حلىئلفًٙ   -

)حلقخَِس: وَكِ حليٍحٓخص حلٔٙخٓٙش  2003-2002حلظقََ٘ حٞٓظَحطٙـٗ حلعَرٗ 

 .(  د.ص.ي1ْحٞٓظَحطٙـٙش  ١.

http://www.crisisgroup.org/
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لـِحثَ: ى٘ٓحي حلىيزٓعخص يخلٙش آىخعٙ  وعَح   حٜوه حلىظليس ْحلٍِحعخص حٞقمٙىٙش )ح -

 .(1995حلـخوعٙش  

فخ  حليحِٙش ْليدمحم   "ق٠ٙش حلٜلَح  حلفَرٙش: وقخٍرش لملمٓ  " حلىـمش حلعَرٙش لمعمٓن  -

 .2013  ٗظخ 37حلٔٙخٓٙش  ط.

عخوخ "  فٗ حلىٓقع: 35وخلك أٌٍٓ   "أوفخ٠ حلٜلَحْ٘ش طعٓى الٕ حلٓحؿّش رعي  -

echoroukonline.com/ara/author/anoir_malek/2011/1 

 .(حلىٔخٍٖ دمحم حلعَرٗ   ع١  حلفخٓٗ ك٠ٍٓ ْعيخ  ْىٍْ )حلَرخ١: ىحٍ حٜوخي  ى. ّ.ي -

 

 ثاْٝا/ املسادع بايًػ١ ايؿسْط١ٝ:

- Boniface Pascal, La Géopolitique : Les Relations Internationales 

(Paris : Eyrolles, 2011).  

- Grimaud Nicole, La Politique Extérieure De L‘Algérie (Paris : 

Karthala,1984). 
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 ػٍُ ادلٕبػخ إٌفغ١خ اٌؼظج١خ
 

 

 

 اٌذوزٛسح 

 ٕٛــــ١ قٓــــمخٝط 
 أضتاذ ستاقس عًِ ايٓؿظ ايعٝادٟ

 ادتصا٥س داَع١ َط١ًٝ 
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 ادلٍخض

 خلع١قش رًٙ حللخلش حلٍفٔٙش ٘عظزَ عمه حلىٍخعش حلٍفٔٙش حلعٜزٙش أكي فَْط حلعمٓن حلعٜزٙش  ِْٓ عمه ّ٘ظه ر

لمفَى ْرًٙ ؿّخَُ حلعٜزٗ ْحلفيىٖ ْحلـّخُ حلىٍخعٗ  ٍْٓظعَٝ وً ه١  ٌَِ حلىيحهمش لظعَ٘ف ٌِح 

ىٍحٓش وٙيحٌٙش فٗ ٌِح حلىـخ  ْحلىظىؼمش فٗ: ح٠ٓظـخرش  ٍٓظٍخْ ْفٗ حٜهَٙ ْطيٍَٓ  حلعمه ْكٌح ٌ٘ؤطُ 

لَٟخ عً حللٙخس لئ وَٟٕ حل١َٔخي  كٙغ أؿَ٘ض ٌَِ حلىٍخعٙش ْع١قظّخ رخليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  ْح

حليٍحٓش عمٕ عٍٙش قٓحوّخ ٓظٓي وٜخرخ رخل١َٔخي رخلىٔظ٘فٕ حلـخوعٗ ل٠ٓ٘ش رخطٍش رخلـِحثَ  ١زق عمٕ 

كىخ ْأؿَ٘ض ٜفَحى حلعٍٙش   حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  لِ٘ىض ْحلَٟخ عً حللٙخس لميٓٓقٗ :وقٙخِٓٗخ أفَحى

 , IgAي  ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش  وً ه١  قٙخّ وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙشطلخلٙ  ١زٙش لقٙخّ وع

IgG,IgM فٗ حٜهَٙ طٓٛمٍخ لىـىٓعش وً حلٍظخثؾ ٘ىكً عَّٟخ ٠كقخ  . 

 ذمت١ٙ

  ًٙ٘عظزَ عمه حلىٍخعش حلٍفٔٙش حلعٜزٙش وً حلعمٓن حلَحثيس ْحللي٘ؼش فٗ حلٓقض حلَحًِ  ِْٓ ٘يٍّ  حلع١قش ر

  وً حلـّخُ حلعٜزٗ حلفيىٖ ْحلىٍخعٗ  رلٙغ أٌُ ٘ىكً لمـخٌذ حلٓؿيحٌٗ حلظؤػَٙ عمٕ حلعٓحو  حلٍفٔٙش ْك

حلٍظخن حلعٜزٗ حلٌٖ ريٍَْ ٘ئػَ عمٕ ك  وً حلظٍظٙه حلفيىٖ ػه حلٍظخن حلىٍخعٗ ْحلعكْ . ْوً ٍِخ ٘ىكً 

  رٍّٙخ  حلقٓ  رؤي ٍِخ  طيحه  رًٙ حلـخٌذ حلٍفٔٗ لمفَى ْحلـخٌذ حلفٔٙٓلٓؿٗ ريَ٘قش ٠ ٘ىكً حلفٜ

فخلعٓحو  حلٓؿيحٌٙش حلٔمزٙش كخللِي ْح٠كظجخد ْحلف٠ذ طئػَ ٓمزخ عمٕ حلـخٌذ حلفٔٙٓلٓؿٗ هخٛش حلـّخُ 

حلىٍخعٗ وىخ ٘ئىٖ الٕ حكظىخ  حٞٛخرش رىوظمف حٜوَحٝ   رٍٙىخ لمعٓحو  حٞ٘ـخرٙش كخلفَف ْحلظفخإ  طؤػَٙ 

عمٕ وقخْوش حٜوَحٝ ْحلظىخػ  لم٘فخ  اًح كخي ا٘ـخرٗ عمٕ حلٍخكٙش حلفٔٙٓلٓؿٙش وىخ ٘عيٗ حلفَى حلقيٍس 

 و٠َ٘خ. 
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 :تعسٜـ عًِ املٓاع١ ايٓؿط١ ايعؿب١ٝ-1

   ْ٘عَ  عمه حلىٍخعش حلٍفٔٙش حلعٜزٙش عمٕ أٌُ حلعمه حلٌٖ ٘٘ظى  عمٕ حليٍحٓخص حلىظعيىس حلظٗ طٔىق رظٍخ

 ,Ivant)ـّخُ حلىٍخعٗ حلظؤػَٙ حلٔمزٗ لمعٓحو  حلٍفٔٙش كخللِي عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  فٗ ْظٙفش حل

1990 ,  p28). 

  ُفمفظ حلىٍخعش حلٍفٔٙش حلعٜزٙش ٘عمق عً حلَحر٢ رًٙ حلـخٌذ حلٍفٔٗ ْحلعٜلزٗ ْحلـّلخُ حلىٍلخعٗ  ْحلـّلخ

٘لليٍّ  أٌللُ( . كٙللغ 2ٙ  2002حلفلليىٖ حلللٌٖ ٘عظزللَ ْٓللٙيخ رللًٙ حلـّللخُ حلعٜللزٗ ْحلىٍللخعٗ )أٓللخوش  

فليىٖ علً ١َ٘لق ؿِثٙلخص طعلَ  رخلٓٓلخث٢ حلعٜلزٙش  ففلٗ حلع١قش رًٙ ٌظخن حلىٍخعش ْحلٍظلخن حلعٜلزٗ حل

   .كخلش حلظعَٝ ل١كظجخد ١٘كظ حٌوفخٝ فٗ حلٍ٘خ١ حلىٍخعٗ اٟخفش الٕ حٟيَحرخص فٔٙٓلٓؿٙش أهَٔ

  كىخ ٘لخْ  فّه كٙفٙش طؤػَٙ حلٜيوخص حلٍفٔٙش عمٕ حٌٜٔخي حلعٜزٙش ْوٍّخ عمٕ ؿّخُ حلىٍخعلش  فّلٌح حلعمله

رقٙض يخو٠ش وؼ  حل٘فخ  حلظمقخثٗ لزعٞ حٜوَحٝ حلويَٙس . ِْٓ ٘ـىع حلـٔله ٘ىكٍُ طفَٔٙ أٗٙخ  عي٘يس 

فلٗ حلقلَي حٜهٙلَ ولع طيلٍٓ حلٔلززٙش حلع٠لٓ٘ش حلظلٗ ؿلِأص حٌٞٔلخي اللٕ أع٠لخ   صْحلفكَ فٗ ْكيس فقلي

ْأعيللض أْلٓ٘للش لٝٓللزخد حلوخٍؿٙللش وؼلل  حلـللَحػٙه ْحلفَْٙٓللخص . فٓؿللٓى أٓللزخد هخٍؿٙللش ٠ ٘ىٍللع ىٍْ 

حلكلٍٓطِْي ْحللٌٖ  ُٗ  فخل٠ف٢ حلٍفٔٗ وؼ١ ٘ئػَ عمٕ ؿّخُ حلىٍخعش ولً هل١  ُ٘لخىس افلَححلعخو  حلٍفٔ

٘للئػَ ٓللمزخ عمللٕ حٜع٠للخ  حلىٍظـللش لٝؿٔللخن حلى٠للخىس ْحٟلليَحد ِللٌح حلـّللخُ ٘فللظق حلزللخد لمفَْٙٓللخص  

حللٙلخس ْرخلظخلٗ فخي حلٜيوخص ْح٠ٚن حلىظكٍَس ْح٠ٌّٙخٍ حلٍفٔٗ ٘ئػَ عمٕ ؿّلخُ حلىٍخعلش ٓلمزخ لكلً كلذ 

 .( 120  2003ْٙحلفَف ْحلىقخْوش ْح١٠ىجٍخي ٘قٖٓ ؿّخُ حلىٍخعش )وٙىٌٓٗ  

   ْوٍللُ ٘ىكللً حلقللٓ  أي حلىٍخعللش حلٍفٔللٙش ٘قٜللي رّللخ قلليٍس حلفللَى عمللٕ وٓحؿّللش حُٜوللخص ْحلكللَْد  ْطلىلل

حلٜعٓرخص ْحلىٜخثذ  ْوقخْوش وخ ٍ٘ظؾ عٍّخ وً أفكلخٍ ْو٘لخعَ ي٠لذ ْٓلو٢ ْعليحْس ْحٌظقلخن ْ٘لؤّ 

  ْطىي حلىٍخعش حلٍفٔٙش حلـٔه رىٍخعش اٟلخفٙش طٍ٘ل٢ أؿّلِس حلىٍخعلش حلـٔلىٙش  ِْلٌح ٘ـعل  ىٍحٓلش ْط٘خإن

حلىٍخعلش حلٍفٔللٙش ْوعَفلش ١زٙعظّللخ ْعٓحول  طٍ٘للٙيّخ ٟلٍَْ٘ش فللٗ طٍىٙلش حلٜلللش حلٍفٔلٙش ْحلـٔللىٙش وعللخ 

 (.96  2000ٙ)وَٓٗ  

 ْػأ٠ ٚتطٛز عًِ املٓاع١ ايٓؿط١ٝ ايعؿب١ٝ: -2

  ًْلك 1919حلعٜزٗ ر٘ك  وـى  ظَّ عخن  -ٍخْ  ظخَِس عمه حلىٍخعش حلٍفٔٙشاي أْ  رلغ عمىٗ ط  

ْٜ  وَس ٌظخثؾ رلؼُ عً حلٔ  رًٙ أ١فخ   (Ishigami)عٍيوخ ٌَ٘ رخكغ ٘خرخٌٗ  ٘يعٕ حٗٙـخوٗ 

حلىيحٍّ  كٙغ ٠كظ أي وَٝ حلٔ  لئ أ١فخ  حلىيحٍّ ْوعمىّٙه ٘ظِحوً وع حُى٘خى وخ ٘ظعَٟٓي لُ 

لٙش  ْقي عِح حٗٙـخوٗ طف٘ٗ حلىَٝ رًٙ ح١ٜفخ  ْوعمىّٙه الٕ حٌوفخٝ كفخ س عى  وً طٓطَحص حٌفعخ

ؿّخُ حلىٍخعش  و١كظخص حٗٙـخوٗ ٌَِ ٌزّض كؼَٙح وً حلعمىخ  ْحلزخكؼًٙ الٕ أي ٘ٓؿّٓح عٍخ٘ظّه الٕ 

ٌَِ حلظخَِس  ٌْظٙـش لٌلك طَحكىض ليّ٘ه أكيحّ وً حلىعمٓوخص  ْقي رمفض ٌَِ حلىعمٓوخص ًٍْطّخ  
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خٛش  فٗ حلؼىخٌٍٙخص وً ٌِح حلقَي  ْكمّخ وعمٓوخص طئكي كقٙقش طؤػَٙ حل٠ف١ٓ حلٍفٔٙش ْح٠ٌفعخلٙش عمٕ ه

 (.83  2001ٙهفٞ ْظٙفش ؿّخُ حلىٍخعش )وخٍطً  

  حكظ٘ف عخله حلٍفْ ٍْرَص عىٍ 1974فٗ عخن(Robert Ader)   َوً ؿخوعش ٍْٗٔظRochester) )

٘ظعمه كىخ ٘ظعمه حلعق   ْكخي ٌِح ح٠كظ٘خ  رىؼخرش قٍزمش طفـَص أي ؿّخُ حلىٍخعش عٍي حٌٞٔخي ٘ىكٍُ أي 

فٗ وٙيحي حليذ  فقي كخي حل٘خثع أي ىوخ  حٌٞٔخي ْؿّخَُ حلعٜزٗ حلىَكِٖ ِىخ حلمٌحي ٘ٔظـٙزخي 

لمىئػَحص حلظٗ طظَّ فٙىخ ٘زيْ عمّٙخ وً طفَٙ فٗ حلظَٜ  ْحلٔمٓ  ْ٘قٓ  عخله حٜعٜخد فَحٌٔٙٔكٓ 

وً رخٍْ٘: "اي ؿّخُ حلىٍخعش ِٓ لمـٔه رىؼخرش حليوخ  لٌٟٔخي  فّٓ حلٌٖ  (Fancisco Varelg)فخٍلؾ 

 ٘ليى وخ ٘وٚ حلـٔه ْوخ ٠ ٘وُٜ ْوخ لُ رُ ع١قش ْوخ لْٙ لُ رُ ع١قش".

  لقي كخي ح١ٜزخ  ْحلزٙٓلٓؿٙٓي ٘عظقيْي أي ك١ وً حليوخ  ْؿّخُ حلىٍخعش وٍفٜ  عً حٚهَ  يَٙ أي

ح أي حلَٓخث  حلكٙىٙخثٙش حلظٗ طعى  ر٘ك  ْحٓع رًٙ حليوخ  ْؿّخُ حلىٍخعش وـىٓعش وً حلزخكؼًٙ ْؿيْ

 (.237  1997ٙطظَكِ أكؼَ وخ ٘كٓي فٗ حلىـخ٠ص حلعٜزٙش حلظٗ طعى  عمٕ طٍظٙه حلعخ١فش )عيّ  

  ٌِح ح٠كظ٘خ  أىٔ الٕ حلظٓحٛ  لميَي حلعي٘يس حلظٗ ٘ظٜ  رّخ حلـّخُ حلعٜزٗ رخلـّخُ حلىٍخعٗ  أٖ أي

خٍحص رٙٓلٓؿٙش طـع  حلىن ْحلعٓح١ف ْحلـٔي وظٜمش ىحثىخ  ر  وظ٠خفَس ط٠خفَح ْػٙقخ عٍي ٍِخ  ؤ

طعَّٟخ لىئػَ هخٍؿٗ عٍٙف  ْرٍخ  عمٕ ًلك فقي حٓظٍز٢ عىٍ عمىخ ؿي٘يح ٘يعٕ: عمه حلىٍخعش حلٍفٔٙش 

  ِْٓ وـخ  وً حلىـخ٠ص حلَحثيس فٗ حلعمٓن (PNI)أْ  (Psycho-Neuro-Immunologie)حلعٜزٙش 

حليزٙش  ِْٓ ّ٘ظه رخلع١قش رًٙ حلـخٌذ حلٍفٔٗ ْك١ وً حلـّخُ حلعٜزٗ ْحلفيىٖ ْحلىٍخعٗ 

 (.2002)كٙيٍ 

 ًْؿخ  ى٘فٙي فٙمظ(David Filten)  أكي ُو١  عىٍ رؤقٓٔ حٜىلش عمٕ ْؿٓى ٓزٙ  فِٙ٘قٗ وزخَٗ ٘ٔىق

ٗ حلـّخُ حلعٜزٗ حلٌحطٗ  لمعٓح١ف رخلظؤػَٙ فٗ حلـّخُ حلىٍخعٗ . فقي ٠كظ أي لمعٓح١ف طؤػَٙح قٓ٘خ ف

ٍ٘ظه ك  ٗٗ  ري  وً وقيحٍ افَحُ حٌٜٔٓلًٙ ْكظٕ ؤظٓ٘خص ٟف٢ حلين . ػه حكظ٘ف فٙمظً وع ُْؿظُ 

ُٓٓحي ٌقيش حلظقخ  رًٙ حلـّخُ حلعٜزٗ ْحلو١٘خ حلمىفخْ٘ش ْحلزمعىٙش حلظخرعش لمـّخُ حلىٍخعٗ كٙغ ْؿي أي 

ظزخ  طظ١ٛق فّٙخ ٌّخ٘خص أعٜخد حلـّخُ حل١اٍحىٖ فٗ ىٍحٓظّىخ رخلىٙكَْٓكٓد ح٠لٙكظٌَْٗ ٌقخ١ حٗ

 وزخَٗس رٌَّ حلو١٘خ حلىٍخعٙش .

    طٔىق ٌقخ١ ح٠طٜخ٠ص حلفِٙ٘قٙش ٌَِ لمو١٘خ حلعٜزٙش رؤي طيمق ٍٓخث  عٜزٙش لظٍظٙه ه١٘خ حلىٍخعش

ـخٍد ْقي و٠ٕ فٙمظً هيٓس أرعي رخي حهظزَ أِىٙش ٌّخ٘خص حٜعٜخد فٗ عى  حلـّخُ حلىٍخعٗ  أؿَٔ ط

عمٕ كٙٓحٌخص أُح  رعٞ أعٜخرّخ وً حلعقي حلمىفخْ٘ش ْحليلخ   كٙغ طوِي حلو١٘خ حلعٜزٙش أْ طٍٜع  

ػه حٓظوين حلفَْٙٓخص ٞػخٍس حلـّخُ حلىٍخعٗ  كخٌض حلٍظٙـش حٌوفخٟخ ِخث١ فٗ ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش 

ىخ ٘ـذ لمفَّْٙ فخلـّخُ لمفَّْٙ  فخٓظٍز٢ أي حلـّخُ حلىٍخعٗ وً يَٙ ٌّخ٘خص حٜعٜخد ٠ ٘ٔظـٙذ ك

  2000حلعٜزٗ ٠ َ٘طز٢ فق٢ رخلـّخُ حلىٍخعٗ  لكٍُ أٓخٓٗ لعى  حلـّخُ حلىٍخعٗ حلٜلٙق )ىحٌٙٙ   

ٙ240.) 
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 ايػددٟ ٚاملٓاعٞ: -ايعالق١ بني ادتاْب ايٓؿطٞ ٚايتٓعِٝ ايعؿيب -3

 ٠ٌفعخلٙش طقع فٗ حلىن  فٗ ٍ٘ظَ حلعمىخ  الٕ حلىن ْحلـٔه رخعظزخٍِىخ وٍظٓوش ْحكيس وظكخومش  فخلىٍظٓوش ح

حلـّخُ حلفيىٖ ْحلـّخُ حلىٍخعٗ )ؿّخُ رٙٓكٙىٙخثٗ وظكخو ( ِْٗ طئػَ فٗ ك  حٜؿِّس حٜهَٔ كخلقمذ 

 ْحلَثظًٙ ْحلـمي ... حلن. 

  ْ٘ىكً حعظزخٍ ح٠ٌفعخ٠ص كؤٌّخ حلىخىس حل١ٛقش حلظٗ طٓكي رًٙ حلـٔه ْحلىن ْحعظزخٍ حلـِثٙخص حلكٙىٙخثٙش

 -191  ٙ 2000ٙ)ٍْرٍِٙ  ( ِٗ حلىظَّ حلفٔٙٓلٓؿٗ لمعىمٙش Peptides Moleculairesحلزٙزظٙيحص )

192.) 

  اي حٜفكخٍ حلظ٘خإوٙش ْو٘خعَ حلٔو٢ ْحلف٠ذ ْحللِي ْحلـِط ْحلٙؤّ ْيَِٙخ وً و٘خعَ ح٠ٌِّحوٙش

حلىَطزيش رخلًِٓ حلٍفٔٗ طئىٖ الٕ هم  فٗ ْظخثف أع٠خ  حلـٔه رٜفش عخوش  ْفٗ ْظخثف حلـّخُ 

عٜزٗ حلٔىزظخْٖ رٜفش هخٛش  حلظٗ طئىٖ ريٍِْخ الٕ هم  فٗ افَحُحص حلفيى حلٜىخ   ْأؿِّس حل

حليٍْس حليوٓ٘ش ْحلظٍفْ ْحل٠ّه ْحلٍٓن  فز٠عف حلـٔه ٜ٘زق عَٟش لٝوَحٝ ك٠ف٢ حلين ْحلٔكَٖ 

 (.157  2000ْٙحٟيَحد حلظٍفْ ْيَِٙخ وً حٜوَحٝ حلىَطزيش رخ٠ٌفعخ٠ص )وَٓٗ  

 ٠ٌفعخ  وً ١َ  حلقَ٘س حلىوٙش فٗ ا١خٍ وعمٓوخص كٔٙش  ْرخطٜخلّخ وع حلـّخُ حلمىزٗ ٘ظه حٓظقزخ  ح

 :(Jean, 2001, p254)٘قٓن ٌِح حٜهَٙ رظلَ٘ٞ حلّٙزٓط١ وّٓ ْحلظٗ طعى  ْفق حطـخًِٙ 

 زد ؾعٌ ضسٜع َٚٓرز بارتطس:  -1

   ريٍَْ عمٕ طزيجش رعٞ كٙغ ٘ئػَ حلّٙزٓط١وّٓ عمٕ رعٞ حٌٜٓ٘ش حلَوخى٘ش لـٌط حلىن ْحلٌٖ ٘عى

حلٓظخثف )حلظٍفْ  هفقخي حلقمذ( فٙليع ٍِخ  طلَ٘ٞ لمفيس حلكظَ٘ش حلظٗ طفَُ َِوٌٓٗ حٜىٍٍ٘خلًٙ 

ْحلٍٍٓ أىٍٍ٘خلًٙ  وىخ ٍ٘ظؾ عٍُ عيس طفخع١ص فٔٙٓلٓؿٙش ْقَٜٙس حلىئ وؼ  ُ٘خىس اٌظخؽ حلٔكَ وً 

 ْعٙش حليوٓ٘ش لِ٘خىس كـه حلين فّٙخ.ه١  ووِْي حلكزي  ُ٘خىس هفقخي حلقمذ  ٗلٓد ٌظٙـش طقمٚ حٜ

 زد ؾعٌ بط٤ٞ َٚكاّٚ:  -2

  َفٗ ٌفْ حلٓقض ٘ظٓحؿي ٌظخن عهَ عٜزٗ َِوٌٓٗ  ٘عظزَ أق  َٓعش وً ٍى حلفع  حْٜ   ْلكً أكؼ

لظلَ٘ٞ حلفيس C RF)(ْ ) (T R Fحٓظىَحٍح وٍُ  كٙغ ٘قٓن حلّٙزٓط١وّٓ رظلََ٘ وٓحى طظىؼ  فٗ 

لظلفِٙ قَ٘س حلكظَ عمٕ افَحُ َِوٓي حلفمٙكٓ   ACTH)َُ َِوٓي حلـ )حلٍوخوٙش ْحلظٗ ريٍِْخ طف

كٍٓطٙكٓ٘ي  ْطلَ٘ٞ حلفيس حليٍقٙش ٞفَحُ َِوٓي حلظَْٙكًٔٙ  وىخ ٍ٘ظؾ عٍُ حٍطفخط فٗ حل٠ف٢ 

 ْحٌوفخٝ فٗ اٌظخؽ حلو١٘خ حلىٍخعٙش. 

 ؤػَٙ حلـّخُ حلعٜزٗ ٘عظزَ حلـّخُ حلفيىٖ ِٓ حل٢ٙٓٓ رًٙ حلـّخُ حلىٍخعٗ ْحلـّخُ حلعٜزٗ  فظلض ط

٘قٓن حلـّخُ حلفيىٖ ربفَحُ حلعي٘ي وً حلَّوٌٓخص حلظٗ لّخ أػَ كزَٙ عمٕ حلـّخُ حلىٍخعٗ  فىؼ١ افَحُ 

رعٞ حلَّوٌٓخص وؼ : َِوٓي حلٍىٓ  حلظَْٙكًٔٙ  حٌٜٔٓلًٙ  طعى  عمٕ ط٢ٍٙ٘ ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش  
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َْؿٔظَْي طعى  عمٕ اٟعخ  ح٠ٓظـخرش ْافَحُ حلكٍٓطٙكٓ٘يحص  ْحٌٜيٍْؿًٙ ْحٜٓظَْؿًٙ  ْحلز

حلىٍخعٙش اٟخفش الٕ أي افَحُ حلفيس فٓي حلكمٓ٘ش لمفمٙكٓ كٍٓطٙكٓ٘ي ربفَح١ ٘ظَحفق رظلَ٘ٞ حلو١٘خ 

 .(Ivant,1990. pp127- 128)حلىفَُس لٝؿٔخن حلى٠خىس 

 ٜزٗ  فكىخ أٌُ قخىٍ فٗ حلىقخر  ٘ىكً لمـّخُ حلىٍخعٗ حلظؤػَٙ عمٕ حلـّخُ حلفيىٖ ْوً ػه عمٕ حلـّخُ حلع

عمٕ حٓظقزخ  حٞفَحُحص حلزٙزظٙي٘ش حلىظلٜ  عمّٙخ عً ١َ٘ق حلٍّخ٘خص حلعٜزٙش ليُ٘ حلقيٍس أ٠٘خ عمٕ 

افَحُ ْٓخث٢ لظٍزُٙ حلـّخُ حلعٜزٗ حلىَكِٖ أػٍخ  حلظعَٝ لىٓلي ٟي أْ ؿٔه يَ٘ذ أْ كخلفَّْٙ أْ 

 ,Consoli)  ْرٌّح طئػَ عمٕ حلزٍٕ حلعٜزٙش ْحلفيى ًحطٗ  فخلو١٘خ حلىٍخعٙش طقٓن ربفَحُ حلمىفٓكٍٙخصوٓلي ٟي 

1988, p6). 

  ٘عى  ك  وً حٌٜظَلٓكًٙ ْحلمىفٓكٍٙخص عمٕ طٍزُٙ حلفيس حلٍوخوٙش ْرخلظخلٗ طلَ٘ٞ حلفيى فٓي حلكمٓ٘ش

 .   ) (François, 1979, p129عمٕ افَحُ حلفمٙكٓكٍٓحطٙكٓ٘يحص وىخ ِ٘٘ي وً طَكَِٙ فٗ حلين 

 ٍخعٗ أػٍخ  حلظعَٝ ٞٛخرخص ووظمفش ٘ئىٖ الٕ افَحُحص لىوظمف حلٓٓخث٢ حلكٙىٙخثٙش اي ٌ٘خ١ حلـّخُ حلى

وىخ قي ٘ئػَ عمٕ حللخلش حلٍفٔٙش ْحلىِحؽ وً ه١  حلظعَٝ لىوظمف ح٠ٚن كخلٜيحط  حٍٜي  فىؼ١ 

 ,Consoli)٘ئىٖ الٕ حٞٛخرش رخلٍعخّ حلىظٍخقٞ وىخ ٘ئػَ عمٕ ٗوٜٙش حلفَى  1افَحُ ح٠ٌظَلٓكًٙحٞفَح١ فٗ 

1988, p6). 

  ْٗوٍُ ٘ىكٍٍخ حلٓٛٓ  الٕ ٌظٙـش ِٗ أي ٍِخ  طفخع  وظزخى  رًٙ حلـخٌذ حلٍفٔٗ ْك  وً حلـّخُ حلعٜز

حلفيىٖ ْحلىٍخعٗ كٙغ طئػَ حللخلش حلٍفٔٙش لمفَى وّىخ كخٌض ١زٙعظّخ )فَف  ي٠ذ  حكظجخد  قمق( . عمٕ 

مٓوش كٔٙش  أً٘ ٘قٓن ريٍَْ رظلَ٘ٞ حلـّخُ حلـخٌذ حلعٜزٗ أ٠ْ ْحلٌٖ ٘ٔظقزمّخ كظٍزُٙ فٗ ٗك  وع

حلفيىٖ عمٕ افَحُ حلَّوٌٓخص كٔذ ١زٙعش حللخلش حلٍفٔٙش  ْوً ه١  ٌَِ حلَّوٌٓخص ْحلٓٓخث٢ 

حلكٙىٙخثٙش ٘ظؤػَ حلـّخُ حلىٍخعٗ لٙظـخْد اوخ رظ٢ٍٙ٘ حلو١٘خ حلىٍخعٙش أْ طؼزٙيّخ  ْحلعكْ ٛلٙق فؤػٍخ  

ـّخُ حلىٍخعٗ ٢ٍ٘٘ لىقخْوش ٌِح حلـٔه حلفَ٘ذ وً ه١  حلو١٘خ ىهٓ  ؿٔه يَ٘ذ الٕ حلع٠ٓ٘ش فخي حل

حلىٍخعٙش كخلمىفخْ٘خص ْحلكَ٘خص حلز٠ٙخ  وىخ ٘ئىٖ الٕ اعيخ  اٗخٍحص لمـّخُ حلعٜزٗ ْحلفيىٖ ٞفَحُ 

ووظمف حلٓٓخث٢ حلكٙىٙخثٙش لىٔخعيس حلـٔه عمٕ حلىقخْوش  ْأػٍخ  كيْع ٌَِ حلظفخع١ص فخي حلفَى ٘ظعَٝ 

  . مفش  ْحٍطفخط ىٍؿش كَحٍس ؿٔىُ وىخ ٘عَُٟ لمظ٠خ٘ق ْحللِي ْح٠كظجخد٠ٚن ووظ
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 اٌغشؿبْ  ٌذٜ ِشػٝ  ٚاٌشػب ػٓ احل١بح االعزغبثخ ادلٕبػ١خ ٚػاللزٙب ثبٌذػُ االعزّبػٟ ادلذسن -4

 حتدٜد إغهاي١ٝ ايدزاض١ :  -1

  اي حلع١قش رًٙ حلـٔه ْحلٍفْ ع١قش طؤػَٙ وظزخى   فخلٍفْ طئػَ عمٕ حلـٔه ْحلـٔه ٘ئػَ عمٕ حلٍفْ  ف١

عً ٛلش حلٍفْ  ٠ْ ٛلش حلٍفْ فٗ وعِ  عً ٛلش حلـٔه  ٌَِْ طٓؿي ٛلش حلـٔه فٗ وعِ  

حلع١قش حلقٓ٘ش رًٙ حلٍفْ ْحلـٔه طـع  وً حلٜعذ حلفٜ  رًٙ وظيمزخص ك  وً حلٜلش حلٍفٔٙش ْحلٜلش 

 (.155  2000ٙحلـٔىٙش  فىخ ٍ٘ىٗ حلـٔه ٍ٘ىٗ حلٍفْ  ْوخ ٠٘عف حلـٔه ٠٘عف حلٍفْ )وَٓٗ 

 حكظ٘للف حلعي٘للي وللً حلزللخكؼًٙ ْحلىّظىللًٙ رٜلللش حٌٞٔللخي ْؿللٓى ع١قللش  ْأوللخن طيللٍٓ وـللخ  حلعمللٓن حليزٙللش

ٓخٍ٘ش رًٙ كخلظُ ح٠ٌفعخلٙش ْرًٙ قخرمٙظُ لٝوَحٝ  ف١كظٓح حٜػَ حلكزٙلَ حللٌٖ طومفلُ حٜكليحع حل٠لخييش 

ْحلظـخٍد حلعخ١فٙش عمٕ حلٜلش حلـٔي٘ش  أً٘ ْؿيْح أي ٍِخ  وـىٓعش وً ح٠ٟليَحرخص حلع٠لٓ٘ش ًحص 

٘لظخؽ حٜفَحى حلىٜخرًٙ رّخ الٕ طَحفق ك  وً حلع١ؽ حلٍفٔٗ ْحليْحثٗ لم٘فخ   ْلعل  أِله ولخ وٍ٘ؤ ٌفٔٗ ْ

طلله حلظٓٛلل  الٙللُ فللٗ حٌْٚللش حٜهٙللَس وللً طيللٍٓحص ْوللً طقللين ِللٓ حكظ٘للخ  حلىٔللخلك حليقٙقللش ْحلظ٘للعزخص 

١َ٘لق ِللٌَ  حلزٙٓلٓؿٙلش حلكؼٙلَس حلظلٗ طلَر٢ حللليوخ  رٓٓلخث  ىفخعلخص حلـٔله ْوٙكخٌِوخطللُ حلظٍظٙىٙلش  ْعلً

٘ىكٍلُ أي  -حلليوخ  –حلىٔخلك  فخي حلٍظخن حلزٙٓلٓؿٗ حلىظ٠ىً فٗ طٓؿّٙلُ أفكخٌٍلخ ْحٌفعخ٠طٍلخ ْٓلمٓكٙخطٍخ 

٘فَٝ طؤػَٙح ٌخفٌح عمٕ حلٍظخن حلزٙٓلٓؿٗ حلٌٖ ٘لىٗ حلـٔه وً عيى كزَٙ وً ألٓحي حٜولَحٝ ْأٗلكخلّخ  

 (.26  2001ٙأٖ ؿّخُ حلىٍخعش )وخٍطً  

 حلىٔلللئْ  حلَثٙٔلللٗ عملللٕ كىخ٘لللش حلـٔللله ولللً حلظعلللَٝ لىوظملللف حلىٙكَْرلللخص فـّلللخُ حلىٍخعلللش ٘عظزللل َ

ْحلفَْٙٓخص  ْحلظٗ طىؼ  طّي٘يح لمع٠ٓ٘ش  كٙغ أٌُ ٘ٔخعي حلـٔه عمٕ حلىقخْولش ولً هل١  وـىٓعلش ولً 

حلظفخع١ص ْحلظٗ طعَ  رخ٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش  فّٗ ط٢ٍ٘ ٟي حٜؿٔخن حلفَ٘زش ْحلفخُ٘ش لمـٔه ٓٓح  كخٌلض 

ىحهمٙش  ًْلك وً ه١  ط٢ٍٙ٘ وـىٓعلش ولً حلو١٘لخ كخلو١٘لخ حلمىفخْ٘لش حلظخثٙلش ْحلزخثٙلش  ْكلٌح  هخٍؿٙش أْ

حلو١٘للخ حلقخطمللش حليزٙعٙللش ْحلفمٓرٙمٍٙللخص حلىٍخعٙللش حلىوظمفللش رخٟٞللخفش الللٕ وكٌٓللخص أهللَٔ ْحلظللٗ طعىلل  كلل  

 كٔذ ْظٙفظُ.

 ول  ْحلىظفٙلَحص حلٍفٔلٙش فقلي طٔلخعي لكً عى  ٌْ٘خ١ ٌَِ حلىكٌٓخص حلىٍخعٙلش ٘ىكلً أي ٘ظلؤػَ رلزعٞ حلعٓح

 ٌَِ حٜهَٙس عمٕ ٌ٘خ١ أْ طؼز٢ٙ عى  ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش.

  ْرىعٍٕ عهَ أٌُ ربوكخي عٓحو  ٌفٔٙش )حلـخٌذ حلٍفٔٗ( حلظؤػَٙ وزخَٗس عمٕ حلـّخُ حلىٍلخعٗ اولخ رخلٔلمذ أ

حلليعه لّلخ طلؤػَٙ ا٘ـلخرٗ  حٞ٘ـخد  كٙغ أي ٍِخ  عٓحو  ٌفٔٙش ا٘ـخرٙش كخلفَف  حلٔعخىس  حلظفخإ   حلَٟلخ 

عمللٕ حلـّللخُ حلىٍللخعٗ ولللً كٙللغ طعِ٘للِ ٌ٘لللخ١ُ ْطقٓ٘ظللُ ٠ٓللٙىخ أولللخن حلظعللَٝ لىوظمللف حلفَْٙٓلللخص 

ْحلىٙكَْرخص  فٗ حلىقخر  ٍِخ  عٓحو  ٓمزٙش كخ٠كظجلخد  حلقملق  حلٙلؤّ  حلظ٘لخإن ْكلٌح حلظعلَٝ لىوظملف 

ٗ  فظعىل  عملٕ طؼزل٢ٙ عىملُ ْاٟلعخفُ وىلخ حل٠ف١ٓ حلٍفٔٙش حل٘ي٘يس ليّ٘خ طؤػَٙ ٓمزٗ عملٕ حلـّلخُ حلىٍلخع

ِ٘٘للي حكظىللخ  حٞٛللخرش رىوظمللف حٜوللَحٝ   ْفللٗ ا١للخٍ حلظزللخى  حلع١ثقللٗ رللًٙ حلعٓحولل  حلٍفٔللٙش ْحلٍظللخن 
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-Psychoneuroحلىٍخعٗ  ٍِخ  عمه قخثه رٌحطُ ٘يٍّ ٌَِ حلع١قش أ٠ ِْٓ عمه حلىٍخعلش حلٍفٔلٙش حلعٜلزٙش 

Immunologieًٙحلفيىٖ ْحلىٍلخعٗ  –حلـخٌذ حلٍفٔٗ ْك  وً حلـّخُ حلعٜزٗ    رلٙغ ّ٘ظه رخلَْحر٢ ر

 ١َْي حلظفخع  رًٙ ِخطُ حلظٍظٙىخص.

  َْٞ٘٘عظزَ حليعه ح٠ؿظىخعٗ أكي حلٓٓخث  حلزخلفش حِٜىٙش حلظٗ ٘ىكً أي ٘قيوّخ أفلَحى أٓلَس حل٘لوٚ حلىل

ظىلخعٗ رىوظملف أٌٓحعلُ أْ حلىلٙيًٙ رُ لمظوفٙف وً كليس ح٠كظجلخد ْحلقملق حلظلٗ ٘علخٌٗ وٍّلخ  فخلليعه ح٠ؿ

حلىخى٘للش  حلىعٍٓ٘للش  حلظٓؿّٙٙللش  لّللخ أػللَ كزٙللَ ْا٘ـللخرٗ عمللٕ ٛلللش حلىللَ٘ٞ أوللخن حلظىخػلل  لم٘للفخ   ِللٌح 

رخٟٞخفش الٕ طؤػََٙ ح٠٘ـلخرٗ عملٕ فخعمٙلش حلـّلخُ حلىٍلخعٗ ُْ٘لخىس ٌ٘لخ١ُ  كٙلغ حعظزلََ حللزعٞ رىؼخرلش 

١قخص ح٠ؿظىخعٙش حللىٙىٙش رًٙ حٜفلَحى ْرخلظلخلٗ لقخف لمٓقخ٘ش وً حٜوَحٝ حلع٠ٓ٘ش  أً٘ ٘ٔىق رظٍىٙش حلع

ح٠رظعخى عً و٘خعَ حلٓكيس ْحلعِلش  ْكٌلك طٍىٙش و٘خعَ حلظفخإ  ْحلٔعخىس ْحلَٟلخ حلظلٗ ٘ىكلً حعظزخٍِلخ 

 رىؼخرش وئَٗحص ح٘ـخرٙش أ٠٘خ عمٕ حلٜلش حلـٔىٙش لمفَى.

  عملٕ حلٜللش حلـٔلىٙش  ْ٘ٔلخعي عملٕ كىخ ٘معذ حليعه ح٠ؿظىخعٗ ىٍْح وّىخ فٗ حلٓقخ٘ش وً طؤػَٙ حلى٘لقش

ٓللَعش حل٘للفخ  وللً ووظمللف حٜوللَحٝ  ْ٘عظزللَ حلللِْحؽ أكؼللَ أٗللكخ  حللليعه ح٠ؿظىللخعٗ فخعمٙللش )وخ٘كلل    

2004ٙ  42 . ) 

  ْٓ٘ـذ أي ٠ ٌٍٕٔ أي حليعه ح٠ؿظىخعٗ فٗ كي ًحطُ لْٙ ِٓ حلىّله  رل  ولئ اىٍح  حلفلَى لّلٌح حلليعه ِل

 ٘ـخرٙخ ٓٓح  عمٕ حلـخٌذ حلزٙٓلٓؿٗ أْ حلٍفٔٗ. حلٌٖ ربوكخٌُ أي ٘ومق ليُ٘ أػَح ا

   فعمٕ حلىٔظٓٔ حلزٙٓلٓؿٗ ليُ٘ أػَ ا٘ـخرٗ عملٕ ٌ٘لخ١ حلـّلخُ حلىٍلخعٗ  كٙلغ ٘ٔلخعي عملٕ حٍطفلخط وعلي

حلو١٘للخ حلىٍخعٙللش ُْ٘للخىس ٌ٘للخ١ّخ  كٙللغ أي ٍِللخ  ع١قللش وظزخىلللش رللًٙ كلل  وللً حلعٓحولل  حلٍفٔللٙش ْكلل١ وللً 

ْحلـّللخُ حلىٍللخعٗ  أٖ أي ٍِللخ  وـللَٔ حطٜللخ  رللًٙ حلـّللخُ حلعٜللزٗ حلـّللخُ حلعٜللزٗ  حلـّللخُ حلفلليىٖ 

 حلفلليى حلكظَ٘للش )ٓللىَٙ   -حلفلليس حليٍقٙللش –حلىَكللِٖ ْؿّللخُ حلىٍخعللش ْحلىظىؼلل  فللٗ ولللٍٓ طلللض حلىّللخى 

2005ٙ  78.) 

  ٍٓكىخ أٌُ ٍ٘ىٗ و٘خعَ ا٘ـخرٙش وً حلٍخكٙش حلٍفٔٙش و٘لخعَ ْأكخٓلْٙ ا٘ـخرٙلش كخلَٟلخ علً حللٙلخس ْحل٘لع

ىجٍخي ْحلَحكش  حطـخَ ك  وخ ٘عظَٝ حلفَى  فخلَٟخ رقيٍ   ْق٠خثُ  ْحلقٍخعش رىخ ٘ىظمكُ حلفلَى ولً رخ١٠

قيٍحص ْاوكخٌٙخص  ٠ٓٙىخ أولخن ولخ ٜ٘لخى  حلىلَ  ولً وظخعلذ ْوٜلخعذ كخٞٛلخرش رىوظملف حٜولَحٝ 

 هخٛش حلويَٙس وٍّخ  ٘ٔخعيَ عمٕ طـخُِْخ أْ حلظؤقمه وعّخ.

 ٍٓ لخْ  طٔم٢ٙ حل٠ٓ  عمٕ ح٠ٍطزخ١ حلقخثه رًٙ أكي وكٌٓلخص حلـخٌلذ حلزٙٓللٓؿٗ  ْوً ه١  ٌَِ حليٍحٓش

ْحلىظىؼلل  فللٗ حلـّللخُ حلىٍللخعٗ وللً هلل١  وعَفللش وعللي  ح٠ٓللظـخرش حلىٍخعٙللش رللبؿَح  فلٓٛللخص لىعللي٠ص 

َٝ أٌّىخ عملٕ ع١قلش ا٘ـخرٙلش رخ٠ٓلظـخرش ظْوظفًَٙ٘ ٌفًٔٙٙ ٘ف IgA, IgG, IgMحلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙش 

ٙش ِْىخ: حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  ْحلَٟخ عً حللٙخس  ًْلك للئ فجلش وَٟلٙش طىؼملض فلٗ وَٟلٕ حلىٍخع

حل١َٔخي  ٌِح حلىَٝ حلٌٖ ٘عظزَ وً  أهيَ حٜوَحٝ حلع٠ٓ٘ش حلىف٠ٙش اللٕ حلىلٓص  ْحلظلٗ قلي طـعل  

وً حلىَ٘ٞ عَٟش لمٙؤّ ْح٠كظجلخد ْحلقملق ٠ٓلٙىخ فلٗ يٙلخد ىعله حٚهلًَ٘ لمىلَ٘ٞ  فلظلٕ َٟ٘لٕ 
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ىَ٘ٞ رخلٔل١َخي رىَٟلُ ْ٘ظكٙلف وعلُ  ْ٘ٔلظيٙع وٓحؿّظلُ ِلٓ رلخؿلش لىٔلخٌيس ْىعله أفلَحى أٓلَطُ  حل

أٛيقخثُ ْأقَرخثُ ْووظملف حٜفلَحى حللًٌ٘ ٘ىكلً لّله طقلي٘ه حلىٔلخعيس رىوظملف أٗلكخلّخ حلىخى٘لش ْحلىعٍٓ٘لش  

 ْرٌّح حٍطؤٍ٘خ ١َف حٞٗكخ  حلظخلٗ:

ْحليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  ْحلَٟخ عً حللٙخس لئ  وخ ١زٙعش طُٓ٘ع قٙه ك  وً ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش (1

 وَٟٕ حل١َٔخي؟

ِ  ٍِخ  ع١قش حٍطزخ١ٙش ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ وعي  ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش)وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙش (  (2

 ْىٍؿش حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  لئ وَٟٕ حل١َٔخي؟

لىٍخعٙش)وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙش ( ِ  ٍِخ  ع١قش حٍطزخ١ٙش ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ وعي  ح٠ٓظـخرش ح (3

 ْىٍؿش حلَٟخ عً حللٙخس لئ وَٟٕ حل١َٔخي؟

 ؾسقٝات ايدزاض١: -2

طظُٓط قٙه ك  وً ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش ْحليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  ْحلَٟخ عً حللٙخس طُٓ٘عخ  -1

 حعظيحلٙخ لئ وَٟٕ حل١َٔخي.

ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش)وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ وعي   ح٘ـخرٙش ع١قش حٍطزخ١ٙشطٓؿي  -2

 .حلىٍخعٙش ( ْىٍؿش حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  لئ وَٟٕ حل١َٔخي

ىحلش اكٜخثٙخ رًٙ وعي  ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش)وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص ح٘ـخرٙش ع١قش حٍطزخ١ٙش  طٓؿي -3

 .حلىٍخعٙش ( ْىٍؿش حلَٟخ عً حللٙخس لئ وَٟٕ حل١َٔخي

 ػريات ايدزاض١:ايتعسٜـ اإلدسا٥ٞ ملت -3

 االضتذاب١ املٓاع١ٝ:  -1

ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش طعزَ عً حلىقخْوش حلظٗ ٘زيّ٘خ حلـٔه  أػٍخ  طعَُٟ ٞٛلخرخص ووظملف حلىٙكَْرلخص  فّلٗ 

 Jean)ط٘ى  ووظمف حلظفخع١ص حلظٗ طليع فٗ حلـٔه وً أؿل   حللظومٚ ولً ح٠ؿٔلخن حلفَ٘زلش حلظلٗ يِطلُ 

François, Philippe Lesavre, 1989, p1). 

ّٗ كخلش فٔٙٓلٓؿٙش كٙٓ٘ش طعزَ عً قليٍس حلـٔله عملٕ حلظعلَ  ْحلظىٙٙلِ ْحلق٠لخ  عملٕ حلعٍخٛلَ حلفَ٘زلش ف

عً ه١٘خ حلـٔه ٓٓح  كخٌض وً هخٍؿُ كخلعٓحو  حلىىَٟلش وؼل  حلزٙكظَٙ٘لخ ٌْٓحطـّلخ حلٔلىٙش ْحلفَْٙٓلخص 

خًس كخلو١٘لخ حلٔل١َخٌٙش  ْطقلخّ ح٠ٓلظـخرش ْرعٞ حلىٓحى حلكٙىٙخثٙش  أْ وً ىحهمُ وؼ  حلو١٘لخ حلظخلفلش أْ حل٘ل

  ْحلظٗ ٌظلٜ  عمّٙلخ ولً IgA, IgG, IgMحلىٍخعٙش فٗ ٌَِ حليٍحٓش رىعي  حلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙش حلؼ١ع: 

 ه١  أهٌ عٍٙش وً ىن وَ٘ٞ حل١َٔخي ْفلّٜخ لىعَفش وعي  حلفمٓرٙمٍٙخص حلىٍخعٙش.
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 :ايدعِ االدتُاعٞ املدزى -2

ٗ ِٓ حلَيزش فٗ ح٠قظَحد وً حٜٗوخٙ حلىّىًٙ حلًٌ٘ ٘ىكٍّه طقي٘ه حلىعمٓولخص ْحللقلخثق "حليعه ح٠ؿظىخع 

 ( Cobb Sidney, 1976 حلظٗ طَ٘ٙ الٕ حللذ ْحلظقيَ٘ ْح٠لظِحن أْ حلظعّي حلىظزخى " )

 وئ اقخوش حلفَى لع١قخص حؿظىخعٙش فٗ حلزٙجش حلىلٙيش رُ  ْحل٘عٍْٓ٘عزَ حليعه  ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  عً 

رخلٍٔي حلٌٖ طقيوُ لُ ٌَِ حلع١قخص  ِْٓ ٘عٍٗ اىٍح  حلفَى لٓؿٓى ٍٓي وخىٖ أْ وعٍٖٓ أْ وعمٓوخطٗ أْ 

طٓؿّٙٗ وً ه١  ع١قخطُ ح٠ؿظىخعٙش فٗ حل٢ٓٓ حَٜٖٓ  أْ ٢ْٓ حٜٛيقخ  ْيَِٙخ وً حْٜٓخ١ حلظٗ 

قف حلَٔح  أْ وٓحقف حل٠َح   ٘ظعخو  وعّخ حلفَى )أػٍخ  حلعى   حليٍحٓش  حلع١ؽ  ...حلن( . ٓٓح  فٗ وٓح

ْوئ طؤػَٙ ًلك عمٕ كخلظُ حلزٙٓلٓؿٙش  ْ٘قخّ حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  رخليٍؿش حلىظلٜ  عمّٙخ عمٕ 

 Zimetحهظزخٍ ُ٘ىض 

 ايسقا عٔ اذتٝا٠:  -3
 2005,"حلَٟخ عً حللٙخس ِٓ طقٙٙه كمٗ لملٙخس  عملٕ أٓلخّ حلظٓحفلق رلًٙ حِٜليح  ْح٠ٌـلخُحص حل٘وٜلٙش )

Juanita Manning, Walsh Jholiste Nars                                              .) 

طقٙٙه حلفَى لٍٓعٙش حللٙخس حلظٗ ٘عّٙ٘خ ١زقخ لٍٔقُ حلقٙىٗ  ْ٘عظىي ٌِح حلظقٙلٙه عملٕ وقخٌٍلش كىخ ٘عَ  عمٕ أٌُ 

ْفقلخ لميٍؿلش حلىظلٜل  عمّٙلخ حلفَى لظَْفُ حللٙخطٙش رخلىٔظٓٔ حٜوؼ  حلٌٖ ٘عظقي أٌُ وٍخٓلذ للٙخطلُ  ًْللك 

 "                                                                                                                .عمٕ وقٙخّ حلَٟخ عً حللٙخس لىـيٖ حليٓٓقٗ

   َسض ايطسطإ: -4

ٗ لمو١٘خ حل١َٔخٌٙش  ْحلظٗ طٜزق كـٔه ِٓ وً رًٙ حٜوَحٝ حلويَٙس ْحلىِوٍش  ٘ظىِٙ رخلظكخػَ حلع٘ٓحث

 .يَ٘ذ رخلع٠ٓ٘ش

  سدٚد ايدزاض١: -5
 ٌمك وأد ؼكٚق لٌكنلٌح ػٍٝ لٌٕؽٛ لٌراٌٟ:

 :ٟٔطه اؿَح  ٌَِ حليٍحٓش رخلىٔظ٘فٕ حلـخوعٗ ْوَكِ وكخفلش حل١َٔخي ل٠ٓ٘ش رخطٍش. لٌّعاي لٌّىا 

 :ٟٔ2013 ٍٓش طه اؿَح  ٌَِ حليٍحٓش  لٌّعاي لٌىِا. 

 حعظىيص حليٍحٓش عمٕ عٍٙش عَٟٙش قٓحوّخ ٓظٓي و٠َ٘خ رخل١َٔخي. ٌثشهٞ:لٌّعاي ل 
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 ػشع ٔزبئظ اٌذساعخ

 ٕطَ٘ٙ ٌَِ حلفَٟٙش الٕ أٌُ طظُٓط قٙه ك  وً ح٠ٓظـخرش حلىٍخعٙش  :عَٝ ٌظخثؾ حلفَٟٙش حْٜل

 ْحليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  ْحلَٟخ عً حللٙخس طُٓ٘عخ حعظيحلٙخ لئ وَٟٕ حل١َٔخي.

 -Kolmogorovٚاختباز  (: ميجٌ قِٝ ايٛضٝط، املتٛضط، االضتساف املعٝازٟ، ايٛضط االؾرتاقٞ، اإليتٛا1٤ِ )ادتدٍٚ زق

Smirnov  ملتػريات ايدزاض١ 

 َتػريات ايدزاض١

 

 ايٛضٝط

 
 املتٛضط

 االضتساف

 املعٝازٟ
-Kolmogorov اختباز اإليتٛا٤

Smirnov 
 َطت٣ٛ ايدالي١

 االضتذاب١

 املٓاع١ٝ

IgA 1.88 2.26 1.48 1.20 0.95 0.31 

IgG 8.78 8.71 4.03 -0.08 0.46 0.98 

IgM 0.77 1.22 2.18 4.40 2.91 00 

 0.97 0.48 0.07- 17.52 49.45 51 ايدعِ االدتُاعٞ املدزى

 0.86 0.59 0.02- 18.61 62.80 62.5 ايسقا عٔ اذتٝا٠

 ػشع ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌضب١ٔخ:

 ْ ٓؿي ع١قش حٍطزخ١ٙلش ح٘ـخرٙلش ىحللش حكٜلخثٙخ رلًٙ ىٍؿلش ح٠ٓلظـخرش طَ٘ٙ فَٟٙش حليٍحٓش الٕ أٌُ ط

 .حلىٍخعٙش ْىٍؿش حليعه ح٠ؿظىخعٗ حلىيٍ  لئ وَٟٕ حل١َٔخي
 ( ٜٛقح ْتا٥ر َعاٌَ بريضٕٛ يالزتباط بني َتػريٟ االضتذاب١ املٓاع١ٝ ٚايدعِ االدتُاعٞ املدزى2ادتدٍٚ زقِ )

 

ايسقا عٔ  ايدعِ االدتُاعٞ 
 اذتٝا٠

 عدد أؾساد ايع١ٓٝ ايدالي١َطت٣ٛ 

 االضتذاب١

 املٓاع١ٝ

IgA 0.06- 0.02-   60 يَٙ ىح 

 

 

IgG 0.43 0.45  0.01ىح  عٍي 

IgM 0.09- 0.04  يَٙ ىح 
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يف ئجنبص ِشبس٠غ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ  Wikispaceاعزخذاَ ا٠ٌٛىٟ 
 ال١ِز حنٛ٘ب.وٍغخ صب١ٔخ يف اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٚ اجتب٘بد اٌز

 

 أمسبء ادلشبسوني:

 أ. َصٜـــإ ايػسٜـــ خبـــاب
 ادتصا٥س -2طايب دنتٛزاٙ داَع١ ادتصا٥س 

 

 أ. شنــــــــساٟٚ سطٝٓـــــــ١
 ادتصا٥س – 2أضتاذ٠ َطاعد٠ ظاَع١ ضطٝـ 

 

 بدزٜٓــ١ ستُد ايعسبــٞ /أ.د
 2داَع١ ادتصا٥س 
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 ادلٍخــــض: 
زَس عمٕ ؤخَ٘س حلظيٍٓحص حلظكٍٓلٓؿٙش حللخٛمش فٗ حلعَٜ حللخلٗ ْ وً أٛزلض حٌٜظىش حلظعمٙىٙش وـ

ْ أىْحطُ حلظٗ أٛزلض طَحفقٍخ ربٓظىَحٍ فٗ كٙخطٍخ حلٙٓوٙش  فخلـِحثَ  web 2رًٙ أِه حلظكٍٓلٓؿٙخص حلٓ٘ذ 

وً  %37,3أٖ رٍٔزش  2016ومٙٓي ؤظوين لمفخ٘ٔزٓ  ٍٓش  15أكٜض  internetworldstatsكٔذ 

فٗ حلظعمٙه  web 2ي*  لٌّح ٓعض ٌَِ حليٍحٓش لمٓقٓ  عمٕ ْحقع آظويحن أكي أىْحص حلٓ٘ذ اؿىخلٗ حلٔكخ

ْ وعَفش وخ طقيوُ لمظ١وٌٙ وً هٜخثٚ أػٍخ  اٌـخُ و٘خٍ٘عّه ْ رلٓػّه  wikispaceْ ٘ظعمق حٜوَ د 

خِخص حلظ١وٌٙ رؤٓمٓد طعخٌْٗ. ْ قي أكيص ٌظخثؾ حليٍحٓش فعخلٙش ٌَِ حٜىحس وً ؿّش   ْ وً ؿّش حهَٔ اطـ

 حٞ٘ـخرٙش ٌلٓ ٌَِ حٜىحس فٗ حلظعمٙه.

 حلٓ٘كِٙ  حلى٘خٍ٘ع  حلمفش حلفٌَٔٙش  حلعى  حلظعخٌْٗ  حٞطـخِخص. لٌىٍّاخ لٌّفراؼ١ح:

 خ : ــــمذِِ
  2حلٓ٘ذ web ( .ٙوً رًٙ أعظه ٓظش أفكخٍ حلظٗ يَٙص ١َي حلظفخع  رًٙ حٜٗوخAnderson, p. 

2007. P. 53ظكٍٓلٓؿٙخ حلعظٙىش أىْحٍ حلىٔظويوًٙ لم٘زكش حلعٍكزٓطٙش كٙغ أٛزق ( فقي يَٙص ٌَِ حل

لمىعَفش ْ له ٘عي ٘معذ  خفق٢ فخع١ ْ ٌ٘يخ ْوٍظـ خأْ كظٕ ؤظويو خ  وظعمىخحلىٔظوين ٓٓح  كخي وعمى

( أي حلٓ٘ذ  Anderson, 2007ىٍْ ًلك حلىظمقٗ حلٔمزٗ ٜفكخٍ ْ وعمٓوخص ْ وعخٍ  يََٙ. كىخ َ٘ٔ )

2 web لٕ وـىٓعش وً طيزٙقخص حٌٞظٌَض حلظٗ طّٔ  حٞطٜخ٠ص ح٠ؿظىخعٙش  ْحلظٗ ٘ىكً فّٙخ َ٘٘ٙ ا

رًٙ حلىعمىًٙ ْحلىظعمىًٙ  ْ طعظزَ أىْحص online ٜٖ ٗوٚ اٌ٘خ  ْطلََ٘ ْطزخى  حلىعخٍ  عمٕ حلو٢ 

    .blog, social network second life and wikisحٜكؼَ ٗٙٓعخ  web 2حلٓ٘ذ 

   ٓكىخ ٘ق ِٗ ْ(McBride, 2009) ٍَٜفٗ ك  وـخ٠طّخ. فٗ كٙخطٍخ حلٙٓوٙش حوٓؿٓىح أٛزلض ع  ْ

 َ٘ؿع حلٔزذ ٍْح  ٌِح حٌٞظ٘خٍ لىخ طقيوُ وً هٜخثٚ ْ هيوخص لمىعمىًٙ ْ حلىظعمىًٙ هخٛش.

  ؿٙ  حٌٜظٌَض"  "حٌٞٔخي حلَقىٗ" ْ أ٠٘خ " حلـٙ    وٍّخ  أعيٙض ألقخد كؼَٙس لٌّح حلـٙ ْلقي"C   "

» ْ حلظٗ طعٍٗ عمٕ حلظٓحلٗ «   «Créer , Communiquer ,Collaborer حلكمىخص حلفٌَٔٙش وً رخىثش 

ْ حلى٘خٍكش فٗ حلىعمٓوخص عزَ حل٘زكش   " .... ٌِح حلـٙ  رلخؿش الٕ حلظزخى   ٘خٍ ٛ    ٘ظٓحٍ٘٘ت   ٘ظ

ىعخٍ  ِٓ ْ٘عظزَ حلظفخع  ْ حلى٘خٍكش لٝفكخٍ ْ حل .(Fourgous, J. M. 2012. pp. 30-31) .لمظعمه

ْ  wikispaceوخ ٘ىِٙ ٌَِ حٜىْحص حللي٘ؼش. طٔظوين كؤىْحص فٗ حلظعمٙه ْ حلظيٍْ٘ ْ ٌـي حلٓ٘كِٙٓزخْ٘ 

ٌَِ  ."َٓ٘ع"  wiki   ْ٘كٗ  رمفش ِخْحٖ. كٙغ طعٍٗ كمىش  web 2ِٗ رخليزع طخرعش ٜىْحص حلٓ٘ذ 

  ٘ىكً حٓظويحوّخ لمكظخرش حلظعخٌْٙش ْوّخن ك  حلى٘ك١ص.حٜهَٙس حلظٗ 
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  ْوً ه١  طٓفَٙ رٙجش طعمٙىٙش طعخٌْٙش  ٘ىكً لمىظعمىًٙ حلىٔخِىش ر٘ك  ؿىخعٗ فٗ اٌ٘خ  حلىلظٓ٘خص  ْ

 ( . Alias, & All., 2013) أ٠٘خ رٍخ  حلىٓقع ْاٟخفش ٛفلخص ؿي٘يس

  ٗفخلٓ٘كwikis  ٗحلظَرًٓ٘ٙ ْ حٜكخى٘ىًٙٙ حلًٌ٘ َْ٘ي اوكخٌٙش  حِظىخنؿٌرض وً رًٙ حٜىْحص حلظفخعمٙش حلظ

٘ٓفَ حلعي٘ي  wikispace. يَٙ أي أىحس أْ ف٠خ  حلٓ٘كِٙ .(Guo & Stevens, 2011)لمظعمه ُ حٓظويحو

وً ح٠وظٙخُحص ْ حلظٗ حٌظزُ الّٙخ حلظَرًٓ٘ٙ ْحلىعمىًٙ ْ ٓخٍعٓح الٕ حٓظويحوّخ فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش 

٠ ٘ظه حٓظويحن ٌَِ مٙىٗ. ٌُٜ حلظعمٙىش كؤىحس ىحعىش ْ ؤخعيس لّه فٗ طفعٙ  ْ طيَٓ٘ ْ طـٓ٘ي حلفع  حلظع

 ىظِحوً لىـَى ٌق  حلىعَفش فٗ حلظعمه وً ه١  طزخى  حلىعمٓوخصحلل١طٜخ  يَٙ  "wikisأٖ " ىحس حٜ

َ حللخلش ٘ـع  حلىظعمىًٙ ٘٘خٍكٓي فٗ طٓلٙي حلىعَفش ْ وً ػه طزخىلّخ رًٙ ٌ  ْلكً طلٓ٘  حلىعَفش فٗ ِفق٢

ْ ِٗ وً رًٙ  (Bonk et al, 2009) .ش فٗ ف٠خ  حلٓ٘كٗرع٠ّه حلزعٞ ْأ٠٘خ اعخىس ط٘كٙ  حلىعَف

( أي أىحس (Redecker, 2013حٜٓزخد حلظٗ ٘عظقي أٌّخ ٓخِىض فٗ حٌظ٘خٍ ْ حٓظويحن ٌَِ حٜىحس. فلٔذ 

  .ؤظويوش ر٘ك  كزَٙ كزٙجش رلٓع طعخٌْٙش فٗ حلظَرٙش حلَٓىٙش ْ حلظكًٓ٘حلٓ٘كٗ 

  ِِ٘حلعى  حلظعخٌْٗ ْ حلؼقش فٗ حلظكًٓ٘ حلٌحطٗ ْ طقٙٙه حٜفَحى ْ طَ٘ٙ حٜرلخع أي حلٓ٘كٗ طعى  عمٕ طع

( عً  vicarious learning) لزع٠ّه حلزعٞ عً ١َ٘ق حلظفٌ٘ش حلَحؿعش حلفٍٓ٘ش ْ حلظعمه رخٌٞخرش

ْ حٞرلخٍ فٗ ٌِح حلف٠خ  " )  ح٠ٓظويحنّٓٓلش  ح٠٘خ ىْي أي ٌٍٕٔ   ١َ٘ق و١كظش حّٓخوخص حٚهًَ٘

Redecker, C. 2013. P. 23.)( َٙ٘ط ْ .Li, & Deoksen, 2016 ٗأي حلعى  عمٕ ف٠خ  حلٓ٘ك )

فٗ وـخ  حلىـىٓعخص حلٜفَٙس وً رًٙ حليٍحٓخص حلقمٙمش ؿيح للي حلٔخعش  يَٙ أٌٍخ ْ فٗ ىٍحٓش حؿٍَ٘خِخ 

فٓي عمٕ حلظ١وٌٙ  ٠كظٍخ رعي طفَ٘  رٙخٌخص ح٠ٓظىخٍس حلظٗ قىٍخ رزٍخثّخ لٌّح حلفَٝ  أي ك  حلظ١وٌٙ ٠ ٘عَ

فٗ حلفٙٔزٓ  ريٍؿش  web 2ٌَِ حٜىحس ْ له ٘ٔظويوِٓخ وً قز   ْ حٌلَٜص حٓظويحوخطّه ٜىْحص حلٓ٘ذ 

 أْلٕ ْ رخقٗ وٓحقع حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ. 

  ٌِح ٠ ٘عٍٗ أي  حلظ١وٌٙ فٗ ٌِح حلعَٜ يَٙ قخىًٍ٘ عمٕ حٓظويحن وؼ  ٌَِ حٜىْحص ْ حلظلكه رّخ كٙفىخ ْ

أي حلي١د عمٕ ىٍح٘ش ركٙفٙش ٌَ٘ حلىمفخص  ْ حلٍٜٓ ْ  (Rott, & Weber, 2013)٘٘خإْي  ْ ٘ئكي 

حلفٙيِ٘ٓخص عمٕ حٌٜظٌَض  لكً قي ٠ ٘كٓي حلظ١وٌٙ عمٕ عمه ركٙفٙش اىٍحؽ ْ اىوخؽ حلٍٜٓٙ حلىَثٙش ْ 

. لٌّح فيٍْ حلىعمىًٙ أ٠ْ طٓؿّّٙه لكٙفٙش ر٘ك  فعخ  wikisحلىعمٓوخص ْ كٌح عَٝ أرلخػّه فٗ ف٠خ  

 web  2حٓظويحن طقٍٙخص حلٓ٘ذ ن وؼ  ٌَِ حٜىْحص فٗ حللق  حلظَرٖٓ ْ لفَٝ حلظعمه  ٜي حٓظويح

  ف١٠ عً أٌّخ طٓفَ فَٛخ لميمزش ٞػزخص ْح٠ٓظق١لٙش ْ حلعى  حلٌحطٗللي٘ؼش طٓفَ حلىٌَْش لمي١د ح

 .( Stevens, & Shield, 2007/2009)    .حٌـخُحطّه ْ أعىخلّه حليٍحٓٙشًْحطّه فٗ 

 لٌاخ لٌرٟ ذٕاٌٚد أقلج ل٠ٌٛىٟ  ٟ ذؼ١ٍُ ٚ ذؼٍُ لٌٍغاخ ل٤ظٕث١ح أٚ لٌٍغاخ لٌصا١ٔح:لٌكن

  وً رًٙ حلىـخ٠ص حلظعمٙىٙش حلظٗ حٓظويوض فّٙخ حلٓ٘كٗ كؤىحس طعمٙه ْ طعمه حلمفخص حٜؿٍزٙش أْ حلمفخص حلؼخٌٙش

ٗ قيوّخ عمٕ ٗك  ( ْ حلظ (Aydin, 2014فٍـي حلعي٘ي وً حليٍحٓخص عمٕ يَحٍ حليٍحٓش حلظٗ قيوّخ 
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وَحؿعش لٝىرٙخص حلظٗ أٌـِص كٓ  طٓظٙف حلٓ٘كٗ كؤىحس لظعمٙه حلمفش حٌٞـمِٙ٘ش كمفش ػخٌٙش ْ همٜض 

حليٍحٓش الٕ أي حلٓ٘كٗ ِٗ أىحس طعخٌْٙش لظعمه حلمفش   ْاي حٓظويحن حلٓ٘كٗ ٓزذ فٗ طكًٓ٘ طٍٜٓحص ا٘ـخرٙش 

ًٙ " طِ٘ي وً ىحفعٙظّه "  كىخ طٓفَ حلٓ٘كٗ حلفَٛش لظعمه حلمفخص كىخ طعظزَ أىحس ولفِس ْ وعُِس لمىظعمى

 عمٕ حلٍفْ ْ كٌح حلظفكَٙ حلٍقيٖ . ح٠عظىخىلمىظعمه لمعى  حلٌحطٗ ْ 

    حِٜه وً ًلك أٌّخ طّٔ  عىمٙش طعمه حلىّخٍحص حلمفٓ٘ش حٜٓخٓٙش  ْ كٌح قٓحعي حلمفش ْ وعَفش حلىفَىحص ْ

ٌّخ أىحس لمكظخرش حلظعخٌْٙش رًٙ حلظ١وٌٙ ْ طزخى  حٜفكخٍ  ْ وً ؿّش أهَٔ حلٓ٘كٗ طلًٔ وّخٍحص حلظليع كىخ أ

وً ٍىْى أفعخ  رخقٗ  حٌي١قخأ٠٘خ حلٓ٘كٗ أىحس طعى  عمٕ طٓفَٙ حلٓقض لمىَحؿعش ْ طٜلٙق حٜهيخ  

( ْحلظٗ ِٗ ريٍِْخ قيوض وَحؿعش لٝىرٙخص حلظٗ Li, 2012ٌـي أ٠٘خ حليٍحٓش حلظٗ قيوظّخ ) حلِو١ . كىخ

حلٓ٘كٗ طوظمف  رخٓظويحنٗ كؤىحس طعمٙىٙش لمفخص حٜؿٍزٙش ْ همٜض وً ؿّش الٕ أي وّخن حلكظخرش طٍخْلض حلٓ٘ك

عً حلىّخن فٗ ح٠قٔخن حلظقمٙي٘ش وً كٙغ : حلَٔى  حلعَٝ  ْحللـؾ  كٙغ طٜزق حلىّىش حلعىمٙش أٛٙمش ْ 

َرٖٓ طعظزَ عىمٙش طٜىٙه طَطز٢ حٍطزخ١خ ْػٙقخ رخ٠ٌ٠زخ١ حٜكخى٘ىٗ لظٓفَ هخٛٙش حلفمق   ْ وً حلـخٌذ حلظ

كظخرش حلىّخن   ْ حلىّخن حلىٜىىش طٜىٙىخ ؿٙيح ِٗ حلظٗ طلقق حلظفخع  حلظعخٌْٗ رًٙ حلظ١وٌٙ   كىخ أي 

 حلىٟٓٓعخص حلىفظٓكش ؿي ه١قش رلٙغ طظٙق لمي١د فَٙ حلظفكَٙ ْ حٓظويحن حلمفش.

 عمه رلٙغ ٠ ٌـيَ ٘زخىٍ الٕ كظخرش ْ وً ؿّش ػخٌٙش ٘معذ حلىعمه ىٍْح كزَٙح فٗ اٌ٘خ  ْ طٜىٙه رٙجش حلظ

حلى٘خٍ٘ع فٗ حلف٠خ  ْ٘كٗ فق٢ ْ لكً ٘٘خٍ  أ٠٘خ أػٍخ  حلكظخرش حلظعخٌْٙش لمي١د رلٙغ ٘قين طعمٙقخص 

فٍٓ٘ش ْ وفٜمش عً كظخرش حلي١د كىخ ّ٘ٔ  حلى٘خٍكش حلظعخٌْٙش لميخلذ عً ١َ٘ق حٍٞٗخىحص ْ حلٍٜخثق 

وٌٙ ْ ك  حلى٘ك١ص .ْرخٟٞخفش الٕ ًلك  حلظيٍ٘ذ عمٕ ْ كظٕ حٌُ ٘٘خٍ  فٗ حلىٍخق٘ش وع حلظ١

 حلظكٍٓلٓؿٙخص حللي٘ؼش ٍَْٟٖ لمي١د ل١ٓظفخىس ر٘ك  أف٠  وً وِٙحص أىحس حلٓ٘كٗ.

  ٍِخ  ىٍحٓش ْWang, & Vasquez, 2012) أ٠٘خ ىٍحٓش كخٌض عمٕ ٗك  وَحؿعش لٝىرٙخص ِْٗ )

فخص حٜؿٍزٙش كٙغ كخْ  حلزخكؼخي ؿىع ك  حليٍحٓخص فٗ طعمٙه ْ طعمه حلم web 2حلظٗ طٍخْلض أىْحص حلٓ٘ذ 

رخٟٞخفش الٕ حليٍحٓخص حلظٗ أؿَ٘ض  2009ْ  2005حلىٍٍ٘ٓس فٗ حلىـ١ص حلىلكىش فٗ حلفظَس حلىىظيس رًٙ 

أي  حلزخكؼخيْ كىخ أٌَٗخ ٓخرقخ ْؿي  ْ حليٍحٓخص حلقَ٘زش ؿيح لٌّح حلظخٍ٘ن  2010فٗ حلَرع حْٜ  وً ٍٓش 

فٗ طعمٙه ْ طعمه  wikisْ أىحس حلٓ٘كٗ  blogsظٗ طل١ٜ عمّٙخ طٍخْلض أىحطٗ حلىيٌْخص أكؼَ حليٍحٓخص حل

طٔخِه  web 2عمٕ أي ٌَِ أىْحص حلٓ٘ذ  حطفقضحلمفخص حٜؿٍزٙش ْ همٜض حليٍحٓش الٕ أي وعظه حليٍحٓخص 

 فٗ ُ٘خىس طعِِ٘ حلي١د. كىخ أي وعظه حليٍحٓخص أؿَ٘ض فٗ ح١ٜٓحٍ حلؼخٌٓ٘ش.

 ٗٞكىخ طـيٍ ح ( خٍس الٕ حليٍحٓش حلظٗ قيوّخozdemir, & Aydin, 2015  َحلظٗ كخْلض وعَفش أػ ْ )

حلٓ٘كٗ فٗ ىحفعٙش حلكظخرش لظعمه لفش أؿٍزٙش ْ كزخقٗ حليٍحٓخص حلىقيوش ِٗ أ٠٘خ وَحؿعش لٝىرٙخص حلٔخرقش 

حلكظخرش فٗ ْ همٜض الٕ أي حلٓ٘كٗ ٘ىكً حٓظويحوّخ ر٘ك  فعخ  كؤىحس لَفع ىحفعٙش wikisكٓ  حلٓ٘كٗ 

حلقٜٓٔ وً حلىىِٙحص حلظٗ طٓفَِخ  ح٠ٓظفخىسحلمفش حٌٞـمِٙ٘ش كمفش أؿٍزٙش  ْوً ؿّش ػخٌٙش عمٕ حلىعمىًٙ 

حلٓ٘كٗ فٗ وىخٍٓخطّه حلظعمٙىٙش لظلفِٙ حلي١د عمٕ كظخرش أٌ٘يظّه ْ ٌِح ٓٙعى  عمٕ ُ٘خىس ىحفعٙش 
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ْ عمٕ ىٍح٘ش wikisحلٓ٘كٗ  حٓظويحن٘ـذ أي ٘كٓي حلىظعمىًٙ عمٕ ىٍح٘ش ركٙفٙش  أ٠٘خحلىظعمىًٙ ْ 

 رؤٌ٘يظّه لٌّح ٘ـذ عمٕ حلىعمىًٙ ٍٛي ْ طظزع حلعىمٙش حلظعمٙىٙش رعٍخ٘ش .

  رعي عَٝ حليٍحٓخص حٍٜرع حلظٗ قيوض وَحؿعش لٝىرٙخص حلٔخرقش حلظٗ طٍخْلض ىٍْ حلٓ٘كٗ فٗ طعمه لفش

ٌلٓ طعمه حلمفخص ٕ ٍفع ىحفعٙش حلي١د ػخٌٙش ٌـي أي حليٍحٓخص حٍٜرع حطفقض عمٕ كٓي أىحس حلٓ٘كٗ طعى  عم

عمٕ أِىٙش حلظكًٓ٘  حطفقٓحقي  aydin & liكىخ ٌـي أي ك  وً حطـخِخطّه حٞ٘ـخرٙش ٌلِٓخ   ْ طعِِ٘حٜؿٍزٙش 

عمٕ  حطفقٓح ,li  aydin & ozdmir, aydin &ْ وً ؿّش ػخٌٙش أي حٜىْحصٌَِ  حٓظويحنلمي١د عمٕ 

ٓٓح  وً كٙغ حلىظخرعش حليحثىش أْ حلظّٔٙ  أْ كظٕ حلظٜىٙه wikis٘كٗ ىٍْ حلىعمه حلىّه ؿيح فٗ حلف٠خ  ْ

    ْ حلى٘خٍكش وع حلظ١وٌٙ فٗ أىح  وّخوّه.

 : ـــــظادلٕٙ
  كٙغ ُْعض أ٠ْ عمٕ حلظ١وٌٙ آظىخٍس رخلعي٘ي وً حٜٓجمش ْ ٌِح رفَٝ  حلىوظم٢طزٍض ٌَِ حليٍحٓش حلىٍّؾ

 .    ط٘وٙٚ حللخلش حْٜلٙش لمظ١وٌٙ

 ْ ٗك  وـىٓعش طلظٖٓ   وـىٓعخص 5َكمش ػخٌٙش قىٍخ رظُٓ٘ع حلظ١وٌٙ ريَ٘قش ع٘ٓحثٙش وٍظظىش عمٕ و ف

  .ط١وٌٙ 5عمٕ 

  لفش ػخٌٙش فٗ  رخعظزخٍِخربٌـخَُ فٗ وخىس حلفٌَٔٙش  حٙقٓوٓلكٙغ أعيٗ لك  وـىٓعش عٍٓحي وَْ٘ط

ٌْٗ ؤظويوًٙ ف٠خ  حلٓ٘كٗ وـىٓعخص وٍّه ٘عىمٓي ر٘ك  طعخ 3حلىٔظٓٔ حلؼخٌٗ وً حلىَكمش حلؼخٌٓ٘ش  

) يَٙ أٌُ ْ ٌظٙـش ؿّ  حلظ١وٌٙ رٌَّ حٜىحس  ٌٞـخُ حلى٘خٍ٘ع وع طلي٘ي ْقض حلزيح٘ش ْ ْقض ٌّخ٘ش حلىَْ٘ط 

ْ عين حٓظويحوّخ لّخ وً قز  طه طوٜٙٚ كٜظًٙ لظِْ٘يِه رخلىعمٓوخص حلظٗ ٘لظخؿٌّٓخ فٗ حلعى  رٌّح 

ً طعى١ي ْؿّخ لٓؿُ لظٜزق رٌلك عٍٙش حليٍحٓش وكٌٓش فٗ كًٙ طَكض وـىٓعظٙ(.  wikispaceحلف٠خ  

طه   فٗ حلقٔه  ٠ؿ  طقي٘ىّخ حلزلٓع وً قز  حلظ١وٌٙ حٓظَؿخطْ رعي وٍَْ ػ١ػش أٓخرٙع طه  .طمىٌٙ  25وً 

أؿَ٘ض حليٍحٓش  .ْ طعمٙقخطّه كٓ  حلعى  فٗ ف٠خ  حلٓ٘كٗ حطـخِخطّهاؿَح  وقخرمش وع حلظ١وٌٙ لىعَفش  رعيِخ

 . 2016/2017حْٜ  وً حلٍٔش حليٍحٓٙش  فٗ حلفٜ 

 ظ : ــــإٌزبئ
 لٌٕرائط لٌرا١ٌح :لّٕا تاٌرف٩  لٌرعهتح  ءتؼك ذفه٠غ ٔرائط ل٦ٌرث١اْ ٚ ئظهل

  ِٓ ٗٔٙؽ لٓلٓحطؤكي أي حلظ١وٌٙ ٘ٔظويوٓي حللٓحٓٙذ أْ حلّٓحطف حلىَر١ٓش عمٕ حٌٜظٌَض لفَٝ ٍث

 حٓظويحوّه أي ك  حلظ١وٌٙ أكيْح  . اً %100حلفٙٔزٓ  رٍٔزش ْ حلىٓقع حلىٔظّي  ِٓ  ح٠ؿظىخعٙش مىٓحقع ل

       .حلفٙٔزٓ  رفَٝ حليٍىٗش ْ حلظفخع  وع رع٠ّه حلزعٞ ْ وع رخقٗ أٛيقخثّه

  ٌـي أي  ْ .ى ٘ٓوٙخ30ْ  عشٓخ 4رىعي   ح٠ؿظىخعٗىٓحقع حلظٓحٛ  لي ئْأي حلظ١وٌٙ ٘مـ ل١ٌظزخَْ حلىمفض

 عشٓخ 4حللٓحٓٙذ أْ حلّٓحطف رىعي  ً وً حلعٍٙش حٞؿىخلٙش ٘ٔظويو %60ٌٔزش  حل١طٗ وؼمًحٌٞخع ْ 
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وً حلعٍٙش حٞؿىخلٙش حللٓحٓٙذ أْ حلّٓحطف رىعي   %40حلٌكٍٓ ْ حلًٌ٘ وؼمٓح ٌٔزش ٘ٔظوين ٘ٓوٙخ  رٍٙىخ 

 فٗ حلظعمٙه ْ حلظيٍْ٘ ٌُٜ ْ رعي اؿَح  حلظـَرش ْ حٓظف١لُى  ٘ٓوٙخ. ْ ٌِح وخ ٘ـذ طيحٍكُ ْ 30ْ عش ٓخ5

 حٓظويحوّهٌٞـخُ و٘خٍ٘عّه رخليَ٘قش حلظعخٌْٙش طقمٜض ٌٔزش  wikispaceحلظ١وٌٙ لف٠خ  حلٓ٘كٗ  حٓظويحن

ٓح ٌِح حلف٠خ  كٙغ أٛزل حٓظويوضْ ٌِح وخ عزَص عٍُ حلىـىٓعخص حلظٗ  ح٠ؿظىخعٗلىٓحقع حلظٓحٛ  

أٌّه ْ   ىٓعخص حلظـَ٘زٙشحلىـ  وً طمىٌٙ 15ط١وٌٙ وً  5أكي  . ْْقظّه فٗ حلزلغ ْ حلىٍخق٘ش ٘ق٠ٓي ؿ 

وَحص فق٢  له طظعئ ك  وَس  7الٕ  5" رىعي   حلفخٓزٓ ١ٙمش حٜٓخرٙع حلؼ١ع حلىخٟٙش فظلٓح كٔخرخطّه " 

  عش ".ٓخ 1"حلٔخعش حلٓحكيس  حلفخٓزٓ فّٙخ رقخإِه عمٕ 

  ٗوً ؿّش ػخٌٙش ٌـي أي حلىـىٓعظًٙ حلمظًٙ له طٔظويوخ ف٠خ  حلٓ٘كwikispace ٍ٘عّىخفٗ اٌـخُ و٘خ  

وع رع٠ّه حلزعٞ ٌٞـخُ حلىَْ٘ط حلىكمفًٙ  ل١لظقخ لٝٓظخًس وفخىِخ أٌّه له ٘ـيْح حلٓقض  حعظٌحٍحصقيوٓح 

فٗ كًٙ ٌـي أي حلىـىٓعخص حلؼ١ع  .ٖ ٘عظزَ فٗ ٌظَِه يَٙ كخفٌٗربعيحىَ يَٙ ْقض حليٍحٓش ْ حل

ْ حلظفخع  ْ طزخى  حلوزَحص ْ حٜفكخٍ  ل١لظقخ ْفَ لّه ٌِح حلف٠خ  فَٛش  ٠ٗكخ   اًحٜهَٔ له طـي ٌِح ح

فَٛش لمظ١وٌٙ لظزخى  ٍْحر٢ حلفٙيِ٘ٓخص ْ ِ ر  ْفَ ف٠خ  حلٓ٘كٙ ْ كٔذ لْٙ ٌِح  .فٗ ك  حْٜقخص

 .حلٍٜٓ ْ حلىمفخص حلظٗ طؼَٖ وٟٓٓط رلؼّه ْ طِ٘يَ ْٟٓكخ ْ ط٘ٓ٘قخ

 َ٘ف٠خ   حٓظويوضزٙش حلظٗ كىخ أٌُ أػٍخ  عَٝ حلى٘خٍ٘ع فٗ حلقٔه ْؿيٌخ أي أع٠خ  حلىـىٓعخص حلظـ

كمّه عمٕ ىٍح٘ش رلٙؼٙخص حلىَْ٘ط ٜي اٌـخَُ كخي  فٗ اٌـخُ حلىَْ٘ط كخٌٓح  wikispaceحلٓ٘كٗ 

ْكخي   ك  حلعٍخَٛ حلظٗ ْٟعض فٗ حلىَْ٘ط عمٕحٜع٠خ  ؤزقخ  ْ حطفق .ؿىخعٗ  طعخٌْٗ ْ ط٘خٍكٗ

رعي ح٠طفخي عمّٙخ ق٘ٓح فّٙخ ػه ْٟعض طزخىلّخ أع٠خ  حلىـىٓعش فٗ حلف٠خ  ْ طٍخ  ؿىع حلىعمٓوخص ؿىخعٙخ

ْ ٌِح وخ رئ ْحٟق أػٍخ  حلظقي٘ه كٙغ كخي ك  ْحكي وً أع٠خ  حلىـىٓعش قخىٍ عمٕ . فٗ حلىَْ٘ط

حٞؿخرش عمٕ حٜٓجمش حلىٓؿّش وً قز  حلِو١  أْ كظٕ حٞٓظِحىس ْ حلظٟٓٙق رعىق. رٍٙىخ ٌـٌ أي 

ْ ك  ْحكي وٍّه كخي ؤئْ  عمٕ عٍَٜ  فٙىخ رٍّٙه  خَٛخ حلىّخن أْ حلعٍظقي قٔى حٜهَٙطًٙحلىـىٓعظًٙ 

  ل١لظقخ .وً عٍخَٛ حلزلغ أْ حلىَْ٘ط كل  لى٘كمش عين ْؿٓى ْقض كخفٗ 

  ُٙلٌّح ْ أػٍخ  عَٝ حلىَْ٘ط كخي ك  ْحكي وٍّه ٘يحفع عمٕ عٍََٜ ْ ٘ـٙذ عمٕ حٜٓجمش حلىٓؿّش ال

 ٌُٜ لْٙ عمٕ ىٍح٘ش رىلظٓٔ عٍَٜ ُوٙمُ حٚهَ .فق٢ حلىظعمقش رخلعٍَٜ حلٌٖ ألقخَ أْ طليع عمّٙخ فق٢ 

  ِٙوً ؿخٌذ عهَ أظَّ حلظفخع  رًٙ أع٠خ  حلىـىٓعخص فٗ ف٠خ  حلٓ٘كwikispace  ًحلكؼَٙ وً حلَٟخ ا

أؿخد ك  حلظ١وٌٙ رؤٌّه ٘لزٌْي حلعى  حلـىخعٗ ْ كخٌض حطـخِخطّه ٌلَٓ ؿخ ص ا٘ـخرٙش  كىخ أي لقخ حطّه 

ْي كخؿِ لمٓقض أْ حلىكخي ؿعمّه ٘عزَْي عمٕ حٍطٙخكّه ْ كزّه لمعى  فٗ ٌِح حلىظكٍَس عمٕ ٌِح حلف٠خ  ى

حلف٠خ  ْ قخلٓح رؤٌّه كخٌٓح ؿي وَطخكًٙ أػٍخ  اؿَح  حلىَْ٘ط  ْ حليلٙ  عمٕ ٌِح ٗكَِه حليحثه لٝٓخطٌس 

حلظ١وٌٙ  .كىخ أكيص وقخرمش wikispaceحلىيزقًٙ ْحلٔخًَِ٘ عمٕ وظخرعش حلعىمٙش فٗ طعمٙقخطّه عمٕ حلٓ٘كٗ 

رعي طقي٘ه و٘خٍ٘عّه  حٍطٙخكّه ٍْٟخِه عمٕ حلعى  رٌَّ حليَ٘قش كظٕ أٌّه طٔخ لٓح لىخًح ٠ ٌيٍّ رٌَّ 

 حليَ٘قش ؟ 
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 ٍأع٠خ  حلىـىٓعخص حلظـَ٘زٙش ِٓ هخٛٙش  يْ وً رًٙ حلٍقخ١ حلىّىش حلظٗ عُِص ٍْف طلى  حلىٔئْلٙش  ع

وخ أىٔ رخلىـىٓعخص ِٓ ريح٘ش ْ ْقض ٌّخ٘ش كٙغ ٟز٢ حلىَْ٘ط رٓقض   ٟز٢ حلٓقض عمٕ ف٠خ  حلٓ٘كٗ

 ك  حْٜقخص حلىظخكش لمعى  عمٕ اٌـخُ حلىَْ٘ط . ٠ٓظف١ 

  وً رًٙ حٜوٍٓ حلظٗ طـيٍ حٞٗخٍس الّٙخ أي ك  حلظ١وٌٙ فٗ ٌَِ حليٍحٓش أؿخرٓح رؤٌّه ٠ ٘ىمكٓي أىٌٕ فكَس ْ

كؼَس فٗ حٌٜظىش حلظعمٙىٙش فٗ أٌلخ  عمٕ حلَيه وً أٌّخ أىحس ؤظويوش ر wikispaceعمٕ حٜىحس حلٓ٘كٗ 

 رخ٠ٌظ٘خٍالٕ أي أىحس حلٓ٘كٗ كزخقٗ أىْحص حلـٙ  حلؼخٌٗ حلـي٘يس ريأص (  Li, 2012حلعخله ْ قي أٗخٍص )

فٗ  ح٠رظيحثٙشكٙغ حٓظويوض لظيٍْ٘ ْ طعمٙه حلمفخص حٜؿٍزٙش فٗ ؿىٙع حلىٔظٓ٘خص حلـخوعٙش ْ حلؼخٌٓ٘ش ْ 

 ,Wang, & Vasquezكىخ ٌـي أ٠٘خ )  ٘كخ   أٍْْرخ   أٓٙخ ْ أٓظَحلٙخ.حلكؼَٙ وً أٌلخ  حلعخله كؤوَ

أكؼَ أىْحص حلـٙ  حلؼخٌٗ ىٍحٓش ْ حٓظويحوخ كٙغ رمفض عيى   blogs and wikisأي قي أٗخٍح الٕ ( 2012

ىٍحٓخص طٍخْلض  10ْ  %35أٖ رٍٔزش  blogsىٍحٓش طٍخْلض  15ىٍحٓش طـَ٘زٙش  43حليٍحٓخص حلىٓؿٓىس 

  فٗ كًٙ أي أىْحص أهَٔ وؼ  طيزٙقخص حل٘زكخص ح٠ؿظىخعٙش ْحلعٓحله  %23أٖ رٍٔزش  wikisأىحس 

 .  حٓظف٠١ْ  حٓظويحوخح٠فظَحٟٙش  كخٌض أق  

 . لكً فٗ ْرخٟٞخفش الٕ ًلك  كخٌض حلمفخص حٜكؼَ ٗٙٓعخ حٌٞـمِٙ٘ش  حٞٓزخٌٙش  حٜلىخٌٙش  ْ حلفٌَٔٙش ْ

طٍخْلض حلٓ٘كٗ وؤىحس طعمٙىٙش طعظزَ وٍعيوش ْ ٌِح عمٕ كي عمه  حلزٙجش حلـِحثَ٘ش ٌـي أي حٜرلخع حلظٗ

حلزخكؼًٙ ٌِْح وخ ٘ىكً أي ٘كٓي ٓزذ فٗ طيٌٗ ؤظٓ٘خص حلظ١وٌٙ فٗ حلمفش حلفٌَٔٙش كمفش ػخٌٙش  أٖ عين 

ْ  حٓظف١  وؼ  ٌَِ حٜىْحص حلظٗ أػزظض فخعمٙظّخ فٗ طعمٙه ْ طعمه حلمفخص حٜؿٍزٙش  فعمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  ٌـي أٌُ

كٔذ وَكِ حلظٓؿُٙ ْ حٍٞٗخى حلظَرٖٓ فٗ ٠ْ٘ش ٓيٙف ٌظخثؾ حلظ١وٌٙ فٗ ّٗخىس حلزخكخلٍٓ٘خ فٗ وٓٓه 

( كخٌض ٟعٙفش ؿيح الٕ وظٓٓيش فٗ حلمفش حلفٌَٔٙش كٙغ ٌـي أي ٌٔزش حلٍـخف فٗ وخىس 2013.2014)

( ِْٗ  6,28قي قيٍ د ) ( أوخ وعي  حلىخىس "حلفٌَٔٙش " ف% 9,14حلفٌَٔٙش رخلٍٔزش ل٘عزش حٚىحد كخٌض )

ٌظٙـش ٟعٙفش ؿيح رخلٍٔزش لٌَّ حل٘عزش   أوخ ٗعزش حلعمٓن حلظـَ٘زٙش فقي كخٌض ٌٔزش حلٍـخف فّٙخ فٗ وخىس حلمفش 

 .( فٗ ٌَِ حلىخىس 9,95ْ رىعي  )   (% 50,38حلفٌَٔٙش ) 

 لىٔخَ٘س حلظيٍٓحص  ْ حلمفخص حٜؿٍزٙش ٠ٓٙىخ حلمفش حٌٞـمِٙ٘ش وً حلمفخص حلعمىٙش حلظٗ ٘ـذ حكظٔخرّخ

حللخٛمش ْ وظخرعظّخ عمٕ حلىٔظٓٔ حلعخلىٗ  ْ ٌِح وخ ٌٓٛٗ ر٠ٍَْس حَٞٓحط رظيحٍكُ فٗ حٓظَحطٙـٙخص 

 طعمٙه ْ طعمه حلمفخص حٜؿٍزٙش فٗ حلىيحٍّ حلـِحثَ٘ش .
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 اخلالطخ :

خ لٓؿُ  رٔزذ ح٠رظكخٍحص فٗ وـخ  حلظكٍٓلٓؿٙخ ١ٓح  حلٍٔٓحص حلؼ١ػًٙ حلىخٟٙش  حلظفخع  ْؿّ** 

 ) لظعِِ٘ حٜىْحص حلىقيوش وً ١َ  حلظكٍٓلٓؿٙخ. كخلٙخ أعيخٌخ حلفَٛش...فبي ًلك قي حلى٘خٍكش  ْحلظعخْي

Ahmadi, & Marandi, 2014 .)  وً رًٙ ٌَِ حٜىْحص حلىقيوش كّي٘ش وً ١َ  حلىوظًٜٙ فٗ وـخ ْ

طٓظٙف حلٓ٘كٗ  ىش حلظعمٙىٙش. فعمٕ حلٔخًَِ٘ عمٕ حٌٜظwikispaceحلزَوـٙخص ْ حللٓحٓٙذ ٌـي حلٓ٘كٗ 

حلٍظخن وً أٖ  حلٕ٘ٔظيٙع حليهٓ    طعمٙىٙش طظٙق لمىظعمه حلى٘خٍكش رلٔذ قيٍحطُ ْ فٗ أٖ ْقض ٘٘خ  كؤىحس

وٓقع ْ ١َف وخ ليُ٘ وع حٞٓظفخىس وً و٘خٍكش حلي١د حٜهًَ٘   كىخ ٘ٔظيٙع حلظ١وٌٙ وً ه١  ٌَِ 

. ْ لكً وخ ٠ ٘ـذ ايفخلُ ِٓ وخ أكيص عمُٙ أٖ ْقض ٘٘خ ْي حلظقٍٙش طيَٓ٘ قيٍحطّه حلزلؼٙش ْ حلعىمٙش فٗ

١زٙعش حلظعخْي حلظكٍٓلٓؿٗ ٠ ٘ئىٖ طمقخثٙخ الٕ حلى٘خٍكش ْ  عمٕ أي (li, & Deoksen, 2016) ىٍحٓش  

حٜهٌ رخلىقخٍرش حلظعخٌْٙش. ٌلً ٌئوً أي ٍِخ  عٓحو  وظعيىس  وؼ  "ؤخٍحص حللٙخس  ْحلٔٙخي حلظعمٙىٗ  

  خٍكًٙ  حٓظَحطٙـٙخص حلظٓحٛ   ْحلظَْ  حل٘وٜٙش  ْحٞوكخٌٙخص حلفعمٙش وً حلظكٍٓلٓؿٙخص.حٜع٠خ  حلى٘

** ْ ٌِح وخ ٘ـذ عمٍٙخ أهٌَ رخللٔزخي عً ١َ٘ق اؿَح  ىٍحٓخص ط٘وٜٙٙش لمٓحقع قز  طيزٙق وؼ  ٌَِ 

 حليٍحٓخص. 

يَٙ ؿىٙع حٜىْحٍ كظٕ  web 2** ْ وً ؿخٌذ عهَ ْ كىخ أٌَٗخ الُٙ فٗ ريح٘ش ٌِح حلٍٓقش  ِٓ أي حلٓ٘ذ 

ىٍْ حلىعمه ٜ٘زق حلىظخرعش حلىٔظىَس ْ طقي٘ه حلظفٌ٘ش  wikispaceىٍْ حلىعمىًٙ  ففٗ ف٠خ  حلٓ٘كٗ 

حلقٜٓٔ  ح٠ٓظفخىسعمٕ حلىعمىًٙ ( رؤٌُ Ozdemir, & Aydin, 2015) حلَحؿعش حلفٍٓ٘ش. ْ فٗ ًلك ٘قٓ 

 ٓوخلظلفِٙ حلي١د عمٕ كظخرش أٌ٘يظّه ْ ِ وً حلىىِٙحص حلظٗ طٓفَِخ حلٓ٘كٗ فٗ وىخٍٓخطّه حلظعمٙىٙش

 حٓظويحنْ وً ؿخٌذ عهَ ٘ـذ أي ٘كٓي حلىظعمىًٙ عمٕ ىٍح٘ش ركٙفٙش  .ٓٙعى  عمٕ ُ٘خىس ىحفعٙش حلىظعمىًٙ

 لٌّح ٘ـذ عمٕ حلىعمىًٙ ٍٛي ْ طظزع حلعىمٙش حلظعمٙىٙش رعٍخ٘ش .  حلٓ٘كٗ ْ أ٠٘خ عمٕ ىٍح٘ش رؤٌ٘يظّه

٠ْ  اعيحى ؿٙ  وً حلىعمىًٙ قخىٍ ْ وظلكه فٗ ٌَِ حٜىْحص حلَقىٙش حللي٘ؼش ** فعمٕ حٌٜظىش حلظعمٙىٙش أ

عً ١َ٘ق حلظكًٓ٘ ْ حلظيٍ٘ذ حلىٔظىًَ٘  ػه طؤطٗ فٗ حلويٓس حلظخلٙش حهظٙخٍ أٌٔذ حٜىْحص ْ أف٠مّخ 

أي  لمظعمٙه. ْ حٜف٠مٙش ٍِخ ٘ـذ أي طظعمق رخلىظعمه كظٕ طٍخٓزُ ٌَِ حٜىْحص ْ طظٍخٓذ أ٠٘خ وع ؿٙمُ  ْ

طكٓي اٟخفش الٕ ًلك وٓحكزش لمظيٍٓحص حللخٛمش فٗ حلىـخ  حلَقىٗ ىْي أي ٌٍٕٔ اوكخٌٙش حللٜٓ  عمُٙ 

 ْ طٓفَِٙخ لمىظعمىًٙ.
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 ايدزاض١ املًشل: اضتُاز٠

 عصٜصٟ ايتًُٝر :

أْى وٍكه أعِحثٗ حلظ١وٌٙ حٞؿخرش عمٕ ٌَِ حٜٓجمش رك   حلعمىٌَِٗ حٜٓجمش وٓؿّش لفَٝ حلعمه ْ حلزلغ 

 َٛحكش ْ ؿي٘ش كىخ ٌلٙيكه عمىخ أي حلزٙخٌخص ْ حلىعمٓوخص حلىقيوش ٓظٔظف  لفَٝ حلعمه فق٢. 

 شكرا جزيال على تشرفكم باملساعدة.

 ٩ؼظح : ِٓ  ضٍه ضغ ػ٩ِح + أِاَ لٌفأح لٌّٕاٌثح .ِ

 ًكَ :                      أٌؼٕ:                       ادتٓظ : -1

 ٓخعش فٗ حلٙٓن .           نِ َٔ ايٛقت تطتعٌُ اذتاضٛب أٚ اهلاتـ : -2

           ح٠ؿظىخعٗوٓحقع حلظٓحٛ          حليٍحٓش            حلظٔمٙش      تطتعٌُ اذتاضٛب أٚ اهلاتـ يػسض : – 3

 تاٌضثظ ا لـرهِٓ  ضٍه " 

 ٌعه               ٠           .  َٔ قبٌ : wikispaceايٜٛهٞ  اضتددَتٌٖ  -4

 ا٘ـخرٗ               كٙخىٖ             ٓمزٗ          . َٛقؿو َٔ ايعٌُ ادتُاعٞ : – 5 
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اٌذٚيلإٌظبَ  يفألٚسثٟ ِغزمجً االحتبد ا  
 اِبي ٚحتذ٠بد

 

 ذوزـــٛساٌ

 داهللـــــــعاد ضـــــٜإ
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 ١ :ـــَكدَ

  ٕفٕ ظ  حلظفَٙحص حلعخلىٙش حلظٕ كيػض فٕ ٌّخ٘ش حلقَي حلعًَ٘٘ وً حٌّٙخٍ قٓس عظىٕ وؼ  ح٠طلخى حلٔٓفٙظ

طظ٘ك  ْطظَّ طكظ١ص ؿي٘يس عمٕ  ْطفككُ   ْظٍّٓ حل٠ٓ٘خص حلىظليس حٜوَ٘كٙش كقٓس عظىٕ ْكٙيس   ريأص

حلٔخكش حليْلٙش   كخي أرَُِخ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ حلٌٔ ريأ فٕ هىٍٔٙٙخص حلقَي حلىخٟٕ عمٕ ٗك  وـىٓعش 

حقظٜخى٘ش أٍْْرٙش أٛزلض فٗ أْحث  حلقَي حللخلٗ حطلخىح أٍْْرٙخ وٓٓعخ ٘ٔعٕ ل٘ك  حوؼ  وً ح٠ٌيوخؽ 

 فٗ حلقخٍس حٍْْٜرٙش   ٠ْٓٛ الٕ طلقٙق فٙيٍحلٙش أٍْْرٙش . ْحلٓكيس عمٕ حلٜعٙيً٘ حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ

    ْٕطعظزَ طـَرش ح٠طلخى حٍْْٜرٗ وً أكؼَ ٌىخًؽ حلٓكيس حلظٕ كققض ٌـخكخص وىِٙس ْلٓ ر٘ك  ٌٔز

ْكٌلك رَُص كؤكي وظخَِ حلظعخْي رًٙ حليْ  فٗ حلع١قخص حليْلٙش رعي حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش  حلظٗ أىص 

ل٠ٓص وّىش فٗ حلـفَحفٙخ حلٔٙخٓٙش ٍْْٜرخ. ِْٗ حِٜه فٗ حلظـخٍد ح٠ٌيوخؿٙش فٗ حلعخله  الٕ اكيحع ط

ٍْحثيس رك  حلىعخَ٘ٙ  رٔزذ حلٍـخف حلكزَٙ حلٌٖ كققُ ح٠طلخى  ْر٘ك  هخٙ عمٕ حلٜعٙي ح٠قظٜخىٖ  وىخ 

حٜهَٔ. ْلٓ له طىظمك أِمُ لظ٘كٙ  طكظ  اقمٙىٗ و٘ظَ  ْوٍظٓوش أٍْْرٙش وٓكيس  طٍخفْ حلظكظ١ص حليْلٙش 

ىْ  ح٠طلخى حلقيٍحص  لىخ كخي وً حلىىكً أي طٍـق فٗ وخ ْٛمض الُٙ وً حٌيوخؽ حقظٜخىٖ أِمّخ لكٗ طئىٖ 

ً عمٕ حلٜعٙي حلٔٙخٓٗ فٗ حلٍظخن حلعخلىٗ  عمٕ حلَيه وً ْؿٓى حلظٍٓط حلٓحٟق رًٙ ىْ   ىٍْحً وّىخ

 ح٠طلخى. 

 طلخى ح٠ٍْْرٕ كىٟٓٓط ليٍحٓظٍخ   هخٛش ْحي ٌَِ حلىٍظىش ْ وً ٍِخ طكىً أِىٙش حهظٙخٌٍخ لىٍظىش ح٠

حليْلٙش لّخ طؤػَٙ عمٕ حلٔخكش حليْلٙش   ْريأص ؤَٙطّخ حلٓكيْ٘ش ر٘ك  ووي٢ ْوزَوؾ ٌلٓ حلٓٛٓ  الٕ 

حلٓكيس ح٠ٌيوخؿٙش حلكخومش   كٙغ ٌـي أي ٌِح ح٠طلخى ريح عمٕ ِٙجش ْكيس حقظٜخى٘ش طؤٓٔض وٍّخ حلىـىٓعش 

  رًٙ ىْ  ٓض ِٕ : رمـٙكخ ْفٌَٔخ ْح٘يخلٙخ ْلٓكٔىزٍٓؽ  0927ىٓؿذ حطفخقٙش ٍْوخ لعخن حٍْْٜرٙش ر

ىْلش حطفقض عمٕ حعظىخى ٌظخن حقظٜخىٔ  57ِْٓلٍيح ْألىخٌٙخ حلفَرٙش . ْقي ْٛ  عيى ىْ  ح٠طلخى كخلٙخ الٕ 

ًٙ ىْ  ح٠طلخى . اًح ىْلش وً ر 02ْٓٙخٕٓ وظ٘خرُ ْٓٙعظىي ٌظخوخ ٌقي٘خ ْحكيح )حلٍْٙٓ ( رعي أي حعظىيطُ 

طـَرش حلٓكيس حٍْْٜرٙش طٓؿذ ح٠ِظىخن ْحليٍحٓش ٌظَح لزَُِْخ عمٕ حلٔخكش حليْلٙش كعى١ي حقظٜخىٔ 

ْقٓس عخلىٙش وَٗلش ٠ي طكٓي قيذ ىْلٕ فخع  ْوئػَ فٕ ؤظقز  حلٍظخن حليْلٕ   هخٛش ْحٌُ ٘٘ى  

 ؤخكش ْحٓعش وً حلعخله طظٍٓط ك٠خٍ٘خ ْػقخفٙخ .

 ايدزاض١ ٚتٗدف ٖرٙ

  الٕ طلمٙ  ْحقع ح٠طلخى وً ه١  حلظعَ  عمٕ طيٍٓ ٌْ٘ؤس ح٠طلخى ْوكٌٓخطُ حليٓظٍٓ٘ش  ْ وقٓوخص حلقٓس

حلظٕ ٘ىظمكّخ ْحلعقزخص حلظٕ وً حلىىكً أي ٘ٓحؿّّخ فٕ حلىٔظقز  فٕ ١َ٘ق طلٓلُ الٕ قيذ فخع  ْوئػَ 

ْطظىؼ  و٘كمش حليٍحٓش فٕ ولخْلش حلظعَ  فٕ حلٍظخن حليْلٗ حٜهٌ فٕ حلظ٘ك    ْطؤػَٙ ًلك فٗ ؤظقزمُ. 

عمٕ قيٍحص ىْ  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ عمٕ طٓكٙي ٓٙخٓخطّخ حلوخٍؿٙش ْرخلظخلٗ لعذ ىٍْ ٓٙخٓٗ ْحقظٜخىٖ 
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فخع  فٕ حلٍظخن حليْلٗ  ْكٌلك قيٍطّخ عمٕ وٓحؿّش حلظلي٘خص ْحلعقزخص حليحهمٙش ْحلوخٍؿٙش حلظٕ وً 

٘ش   ٌَِ حلٜعٓرخص حلظٕ طّيى رقخ  ْحٓظىَحٍ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ. حلىىكً أي طٓحؿّّخ فٕ ؤَٙطّخ حلٓكيْ

 ْ٘ىكً طموٙٚ و٘كمش حليٍحٓش وً ه١  حٜٓجمش حلظخلٙش : 

 وخ ِٕ حْٜٓ حلظٕ قخوض عمّٙخ وٍظىش ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ؟ -0

 وخ ِٕ وقٓوخص حلقٓس حلظٕ طىظمكّخ وٍظىش ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ؟ -5

 ظىش ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْٓظٓحؿّّخ ؤظقز١ ؟وخ ِٕ حرَُ حلظلي٘خص حلظٕ طٓحؿُ وٍ -2

 وخ ِٓ ؤظقز  وٍظىش ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ فٕ حلٍظخن حلعخلىٕ حلـي٘ي ؟    -4

ْقي طه اطزخط حلىٍّؾ حلظخٍ٘وٕ فٕ ىٍحٓش حلظيٍٓحص حلظخٍ٘وٙش وً ه١  طظزع حلىَحك  حلظٕ وَص رّخ 

فٕ حلظلمٙمٕ لظلمٙ  ْحقع ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ عىمٙش طؤْٓٙ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ   ْكٌلك طه حعظىخى حلىٍّؾ حلٓٛ

 ْحلزلغ فٕ ىٍَْ ْؤظقزمُ فٕ حلٍظخن حلعخلىٕ حلـي٘ي .

 ٚلك ذُ ذم١ٍُ ٘مٖ لٌكنلٌح ئٌٝ ـٍّح ِؽاٚن ػٍٝ لٌٕؽٛ لٌراٌٝ :  

 . ٕحلىلٍٓ حْٜ   : ٌ٘ؤس ْطيٍٓ فكَس ح٠طلخى ح٠ٍْْر 

 . ُحلىلٍٓ حلؼخٌٕ   : أؿِّس ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْوئٓٔخط 

 . ٕحلىلٍٓ حلؼخلغ : وقٓوخص حلقٓس ل١طلخى ح٠ٍْْر 

 . حلىلٍٓ حلَحرع  : عٓحثق أوخن قٙخىس ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ لمعخله 

 . ٕحلىلٍٓ حلوخوْ : ؤظقز  ح٠طلخى ح٠ٍْْر 
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 احملٛس األٚي

 ٔشأح ٚرـٛس فىشح االحتبد
   فٕ حلٓػٙقش حلظٕ كىمض حٓه طَحكظخطّٓ  طعٓى فكَس أٍْْرخ حلىٓكيس ْٜ  وَس الٕ عَٜ حل٠ٍّش حٍْْٜرٙش

(Tractatus  ْكظزّخ فٕ عخن   )عخوخ وً ٓق١ٓ حلقٔيٍيٍٙٙش فٕ  00ومك رِٓٙىٙخ رٓى٘زَحى   رعي  0464

ح٘ئ حٜطَح  وً حؿ  وٓحؿّش حٞوزَح١ٍٓ٘ش حلعؼىخٌٙش . كٙغ ؿخ  حلىفكَ حلفٌَٕٔ حلىعَْ  ؿخي ؿخ  

  الٕ اقخوش فيٍحلٙش أْ كٌٓفيٍحلٙش  0785ن حليحثه حلٌٔ كظزُ عخن ٍْٓٓ حلٌٔ  ىعخ فٕ كظخرُ حللكه فٕ حل١ٔ

 رًٙ حٜوَح  ح٠ٍْْرًٙٙ. 

  ْْحٛ  حلىفكَْي فٕ أٍْْرخ فٕ حلقَي حلظخٓع عَ٘   ىعٓحطّه الٕ اقخوش أٍْْرخ حلىٓكيس   فقي ىعخ كمٓى

لض عٍٓحي : " كٓ  فٕ ٍٓخلش ْؿّّخ الٕ رَلىخٌٕٙ فٌَٔخ ْاٌكمظَح ط 0804ٍَِٔ ىْٓخي ٓٙىٓي فٕ عخن 

اعخىس طٍظٙه حلىـظىع ح٠ٍْْرٕ "   الٕ اقخوش ولٍٓ رًٙ رخٍْ٘ ْلٍيي ٘كٓي عمٕ ٗك  كٌٓفيٍحلٙش طعى  

عمٕ طٓٓٙع ٌيخقّخ الٕ أٌظىش رَلىخٌٙش أهَٔ   وع رَلىخي حٍْْرٕ ٘كٓي لُ ىٍْ حلىلَ  فٕ اعخىس طٓكٙي 

 حلقخٍس حٍْْٜرٙش . 

 لَد حلعخلىٙش حْٜلٕ   ٞقخوش طعخْي و٘ظَ  رًٙ حليْ  حٍْْٜرٙش   ْقي رَُص حلفكَس وً ؿي٘ي   رعي حل

  الٕ اٌ٘خ  حل٠ٓ٘خص حلىظليس  0952عٍيوخ ىعخ حلكٌٓض حلٍىٔخْٔ ٍ٘ظ٘خٍى كٓىٌّٓ  كخلَٙؿٕ عخن 

أٍْْرخ   ْؿخ  حٜقيخٍ  –حٍْْٜرٙش عمٕ يَحٍ حل٠ٓ٘خص حلىظليس حٜوَ٘كٙش . ٌَْ٘ كظخرخ حٓىخَ : رخي 

لٙٔٓي أفكخٍَ حلظٕ ؿخ ص فٕ كظخرُ حليحعٕ الٕ اقخوش حلٓكيس حٍْْٜرٙش . ٌْظٙـش لٌلك عقي فٕ حٍْْٜرٙش 

ىْلش أٍْْرٙش    54وٍيْد وً  5111حلىئطىَ حْٜ  ل١طلخى ح٠ٍْْرٕ حلٌٔ ٗخٍ  فُٙ  0956فٍٙٙخ عخن 

ْْحفق حلىئطىَ عمٕ ْٟع حلوي١ٓ حلع٠َ٘ش لظٍظٙه فيٍحلٙش ٍْْٜرخ .
 (1)
 

 َْ٘ط الٕ حلزلغ وً ؿي٘ي  رعي حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش كٙغ عقي وئطىَ فٕ وٍظَْ فٕ َّٗ ْعخى حلى

  ٟه كَكخص ولخفظش ْى٘ىقَح١ٙش ْؤٙلٙش ْحٗظَحكٙش   ىعخ فُٙ حلىئطىَْي الٕ  0947أئيْ عخن 

اقخوش ٠ْ٘خص وظليس أٍْْرٙش . ْوّي وئطىَ وٌٓظَْ الٕ عقي وئطىَ عهَ عقي فٕ ٠ِخٔ فٕ َّٗ ح٘خٍ 

رميح أٍْْرٙخ   ْكخي وً ٟىً حلى٘خٍكًٙ فَحٌٔٓح وٙظَحي  09  ك٠ََ أكؼَ وً ألف و٘خٍ  وً  0948

  ْحلىفكَ حلفٌَٕٔ حلىعَْ  ٍ٘ىٓي حٍْي . ْ٘عٓى حلف٠  الٕ ٌِح 0980حلٌٔ أٛزق ٍثٙٔخ لفٌَٔخ عخن 

اٌ٘خ  حلـىخعش حلىئطىَ فٕ اٌ٘خ  حلىـمْ ح٠ٍْْرٕ رعي عخن عمٕ حٌعقخىَ   ِْٓ حلٌٔ فظق حليَ٘ق أوخن 

  ٟىض فٌَٔخ ْألىخٌٙخ ِْٓلٍيح ْرمـٙكخ ْلٓكٔىزٍٓ . ْعقي وئطىَ  0921حٍْْٜرٙش لمفله ْحلٜمذ عخن 

 حلظٕ حٌ٘خص  0927ٗزخ١  52حلٌٔ وّي حليَ٘ق الٕ عقي حطفخقٙش ٍْوخ فٕ  0922وًٙٔٙ فٕ ٌ٘ٓٙٓ عخن 

                                                           
1
 Bernard Cassen , " Une Europe de moins en moins europeenne : Paradoxe d,un elargissement 

decide a Copenhague," Le Monde diplomatique ( janvier 2003 ) ,p.8 . 
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ًٙ ٓض ىْ  أٍْْرٙش   عٍيوخ ْقعض ح٠طلخى ح٠قظٜخىٖ ح٠ٍْْرٕ ْح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ لميخقش حلٌٍ٘ش ر

 Europeanح٘يخلٙخ عمّٙخ رعي ح٠ٌىخوّخ الّٙخ . ْأٛزق ٘يمق عمّٙخ حلىـىٓعش ح٠قظٜخى٘ش حٍْْٜرٙش  

Economic Community )  . )
 (1)
  رعي  0975ْطٓٓعض حلع٠ٓ٘ش رعي ًلك   اً ىهمظّخ رَ٘يخٌٙخ عخن  

خف لّخ ريهٓ  حلىـىٓعش   رٔزذ حٍطزخ١ رَ٘يخٌٙخ أي كخٌض فٌَٔخ فٕ عّي حلـٍَح  ى٘فٓ  طَفٞ حلٔى

رخل٠ٓ٘خص حلىظليس حٜوَ٘كٙش   ْكظٕ ٠ ِ٘٘ي ًلك وً حلٍفًٓ ح٠وَ٘كٕ ىحه  حلىـىٓعش حٍْْٜرٙش . كىخ 

١مزخص ليهٓ  حلع٠ٓ٘ش   ْلكً فٌَٔخ له طٓحفق  0960قيوض ك  وً حليٌىخٍ  ْحَ٘لٍيح ْحلٍَْ٘ؾ فٕ عخن 

مك حليْ  . ْله ٘ٓحفق حل٘عذ حلٍَْ٘ـٕ عمٕ ح٠ٌ٠ىخن الٕ ع٠ٓ٘ش عمٕ ىهٓ  ط 0975ٓٓٔ عخن 

. ْح٠ٌىض حلٌٙٓخي فٕ  0975حلىـىٓعش   رٍٙىخ أٛزق ك  وً حليٌىخٍ  ْحَ٘لٍيح ْرَ٘يخٌٙخ ع٠ٓح فٕ عخن 

الٕ حلٔٓي حٍْْٜرٙش حلى٘ظَكش رعي ُْح  حلٍظخن حلعٔكَٔ ْعٓىس حلي٘ىقَح١ٙش الّٙخ . كىخ  0980عخن 

الٕ حلٔٓي رعي ٓق١ٓ أٌظىظّخ حلي٘كظخٍطٍٓ٘ش . ْأٛزلض  0986أٓزخٌٙخ ْحلزَطفخ  عخن ح٠ٌىض ك  وً 

ىْلش رعي أي ح٠ٌىض الّٙخ ػ١ع ىْ  ِٕ حلٔٓ٘ي ْحلٍىٔخ  02حلىـىٓعش حٍْْٜرٙش ط٠ه فٕ ع٠ٓ٘ظّخ 

 ْفٍمٍيح .

  ْٓ٘ٓمٓفٍٙٙٙخ   ك  وً : حٓظٌٓٙخ   ْرٓلٍيح   ْحلظ٘ٙك   ْٓمٓفخكٙخ   5114ْح٠ٌىض الٕ ح٠طلخى فٕ وخ

 57ْقزَٙ   ٠ْطفٙخ   ْلظٓحٌٙخ   ْوخليش   ْحلىـَ   ْرمفخٍ٘خ   ٍْْوخٌٙخ  لَٙطفع عيى ىْ  ح٠طلخى الٕ 

 . ْطٔعٕ ػ١ع ىْ  الٕ ح٠ٌ٠ىخن الٕ ح٠طلخى ِْٕ : كَْحطٙخ   ْوقيٌْٙخ   ْطَكٙخ .  5101ىْلش فٕ عخن 

 ٍْٜىْلش طؤْٓ رٍخ ح عمٕ  57ْرٙش ٠٘ه فٕ ع٠ٓ٘ظُ اًح أٛزق ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ وٍظىش ىْلٙش لميْ  ح

ْلكً حلعي٘ي وً أفكخٍَ ْوئٓٔخطُ وٓؿٓىس  0995حطفخقٙش وعَْفش رخٓه " وعخِيس وخٓظَهض " حلىٓقعش عخن 

ْحلظٕ طعظزَ حٜٓخّ فٕ اٌ٘خ  حلعي٘ي  0927وٌٍ هىٍٔٙخص حلقَي حلىخٟٕ وٌٍ طٓقٙع " حطفخقٙش ٍْوخ " عخن 

وً حلىئٓٔخص حٍْْٜرٙش
(2)
. 

  ًوً أِه وزخىٔ  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ٌق  ١ٛكٙخص حليْ  حلقٓوٙش الٕ حلىئٓٔخص حليْلٙش حٍْْٜرٙش   لك ْ

طظ  ٌَِ حلىئٓٔخص ولكٓوش رىقيحٍ حل١ٜكٙخص حلىىٍٓكش وً ك  ىْلش عمٕ كيس   لٌح ٠ ٘ىكً حعظزخٍ ٌِح 

ٌٓعُ فٕ حلعخله . ْل١طلخى ح٠ٍْْرٕ ح٠طلخى عمٕ حٌُ حطلخى فٙيٍحلٕ كٙغ حٌُ ٘ظفَى رٍظخن ٓٙخٕٓ فَ٘ي وً 

ىْلش كظٕ  02ٌ٘خ١خص عي٘يس أِىّخ : كٌُٓ ٓٓي وٓكي لُ عىمش ْحكيس ِٕ حلٍْٙٓ  حلٌٔ طزٍض حٓظويحوُ 

                                                           
1
 .9حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ   
 كٓ  طيٍٓ ٌْ٘ؤس ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ حٌظَ أ٠٘خ : -  

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html 
http://www.eu-arabic.org/index.html 

2
ش حٜوَ٘كٙش ْحلٍظخن حليْلٕ   ) حلقخَِس : ىحٍ حلي١ثع لمٍَ٘ ى. ٓٙي أرٓ ٟٙف حكىي   اوزَح١ٍٓ٘ش طظيحعٕ : ؤظقز  حلّٙىٍ  

 . 595(   ٙ  5119ْحلظُٓ٘ع   

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html
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ىْلش حٜع٠خ    كىخ أي لُ ٓٙخٓش ٍُحعٙش و٘ظَكش ْٓٙخٓش ٛٙي رلَٔ وٓكيس .  57حٚي وً حٛ  

 رظٓقٙع حطفخقٙش ٍْوخ " . عخوخ عمٕ اٌ٘خثُ " 21رىٍَْ  5117ْحكظف  فٕ وخٍّ 

  َْٙحٌ٘خص حْ  ْكيس ؿىَكٙش عَفض رخلىئٓٔش ح٠قظٜخى٘ش ح٠ٍْْرٙش ْطٔىٕ فٗ حلىىمكش حلىظليس ر٘ك  ي

. ٌِح حلظفَٙٙ حل١كق  0928ٍ٘خَ٘  ١ْ0زقض فٕ  0927ٍٓىٕ رخلٔٓي حلى٘ظَكش طؤٓٔض فٕ ٍْوخ حلعخن 

رٕ ػه طيٍٓ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ وً وـَى طزخى  لمىئٓٔش حٍْْٜرٙش ٘٘ك  حلعىخى حْٜ  ل١طلخى ح٠ٍْْ

طـخٍٔ الٕ َٗحكش حقظٜخى٘ش ْٓٙخٓٙش
(1)
. 

  كه وَرع ْله ٠٘ع ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ فٕ رخىٔ   حٜوَ أ٘ش  2972111ْ٘ىظي ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ عمٕ ؤخكش

طفخقٙخص ١َْٗ اٟخفٙش ٠ٌ٠ىخن حليْ  حلىَٗلش لمع٠ٓ٘ش وخ عيح حل١َْ٘ حلعخوش حلظٕ طه طزٍّٙخ فٕ ح٠

 حلىئٓٔش ل١طلخى .

  ْوً ه١  حٓظعَحٝ طيٍٓ ؤَٙس ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  ٠ري وً حلىٍَْ عمٕ حطفخقٙش وخٓظَ٘وض

(Maastricht Treaty ٗحلظٗ ْقعض فٗ ِٓلٍيح ف )ْحعظزَص وً أِه 0990كخٌٓي حْٜ /ى٘ٔىزَ  01  

ْطٓٓعّخ فٗ وفّٓن حلٓكيس حلٔٙخٓٙش  ح٠طفخقٙخص رٔزذ وخ ىعض الُٙ وً ْكيس ٓٙخٓٙش ْحقظٜخى٘ش أٍْْرٙش 

عً حلٔٓي حٍْْٜرٙش حلظٗ كخٌض وٓؿٓىس وً قز . ْقي طٍخْلض حلىعخِيس حلٔٙخٓٙش حلوخٍؿٙش ْحٜوٍٙش 

ْح٠قظٜخى٘ش ل١طلخى. فعمٕ ٛعٙي حلٓكيس ح٠قظٜخى٘ش ْحلٍقي٘ش  طه ح٠طفخي عمٕ وخ ٘مٗ
(2)
 : 

ح٠طلخى وً ىْي حٓظؼٍخ   ْط٘ـٙع حلظـخٍس حللَس اٌ٘خ  وٍيقش طـخٍ٘ش أٍْْرٙش كَس  ط٠ه ؿىٙع ىْ   -0

 رًٙ طمك حليْ   وً ه١  اُحلش حلقٙٓى حلظـخٍ٘ش عمٕ حلىٍظـخص. 

حلى٘خٍكش فٗ طٍىٙش ْحُىِخٍ حلظـخٍس حلعخلىٙش عً ١َ٘ق اُحلش حلقٙٓى حلظـخٍ٘ش  ك٠َحثذ ح٠ٓظَٙحى  -5

 ٌْظخن حللٜٚ  ْاٌ٘خ  رٍك وٓكي لمظىٓ٘  ْح٠ٓظؼىخٍ ْحلظٍىٙش. 

 لظٓؿُٙ ٌلٓ طٓكٙي حلعىمش حلٍقي٘ش حلىٔظويوش فٗ حليْ  حٜع٠خ . ح -2

ْعمٕ ٛعٙي طلقٙق حلٓكيس حلٔٙخٓٙش حٍْْٜرٙش  فقي حِظىض حلىعخِيس رخلظعخْي حٍْْٜرٗ عمٕ ٛعٙي 

حلٔٙخٓش ح٠ؿظىخعٙش ْحلظيٍٓ حلظكٍٓلٓؿٗ ْحلزٙجش ْحلىٓح١ٛص  ْوـخ٠ص حٜوً ْحلق٠خ   ْارَحُ حلّٓ٘ش 

حلؼقخفش حٍْْٜرٙش حلى٘ظَكش  ْكَ٘ش طٍق  حٜفَحى.  ْفٗ حلىـخ  حلوخٍؿٗ  ٍكِ حلـِ  حلوخوْ حٍْْٜرٙش ْ

  ، ِٕٚٙا :وً وعخِيس وخٓظَ٘وض  عمٕ ق٠خ٘خ حلٔٙخٓٙش حلوخٍؿٙش ْحٜوٍٙش

 ٛٙخٌش حلقٙه حلى٘ظَكش ْحلىٜخلق حٜٓخٓٙش ل١طلخى حٍْْٜرٗ.   -0

َ حلوخٍؿٙش أوخن أٖ حعظيح  قي طظعَٝ لُ ىْ  ح٠طلخى  ٛٙخٌش حٓظق١  ح٠طلخى ْحليفخط عٍُ ْعً كيْى   -5

 ْحليفخط عً أوً ح٠طلخى ْحليْ  حٜع٠خ   وىخ ٘عٍٗ أي ٘كٓي حليفخط هخٍؿٙخً ْأوٍٙخً ْىحهمٙخً. 

 كفظ حٜوً ْحل١ٔن حليْلًٙٙ كٔذ وٙؼخي حٜوه حلىظليس .   -2

                                                           
1
ى. ٓٙي أرٓ ٟٙف حكىي   اوزَح١ٍٓ٘ش طظيحعٕ : ؤظقز  حلّٙىٍش حٜوَ٘كٙش ْحلٍظخن حليْلٕ   ) حلقخَِس : ىحٍ حلي١ثع لمٍَ٘   

 . 592(   ٙ  5119ْحلظُٓ٘ع   
 

2
 http://www.europarl.europa.eu(   5119ٍْرٗ عمٕ ح٠ٌظٌَض )وٓقع ْػخثق ح٠طلخى حٜ 

http://www.europarl.europa.eu/


597 
 

 احملٛس اٌضبٔٝ

 أعٙضح االحتبد االٚسٚثٝ ِٚإعغبرٗ 
 وً حٜع٠خ   رَثخٓش حلَثْٙ حلفٌَٔٗ حٜٓزق فخلَٖٙ  012طلخى حٍْْٜرٗ لـٍش وكٌٓش وً ٗكمض ىْ  ح٠

(  وً أؿ  ْٟع ىٓظٍٓ ىحثه ل١طلخى. ْقخن ٍثّٙٔخ رعَٝ Valery Giscard diEstaingؿٙٔكخٍ ى٘ٔظخي )

. 5112 كَِ٘حي/ٌ٘ٓٙٓ 05ؤٓىس حليٓظٍٓ عمٕ قىش حلٓكيس حٍْْٜرٙش فٗ ويٍ٘ش ٓخلكٌٓٙكٗ حلٌٙٓخٌٙش فٗ 

ْله طٜ  حلٓػٙقش الٕ ىوؾ حليْ  حٍْْٜرٙش فٗ ىْلش ْحكيس  ْله طزلغ فٗ اقخوش كٙخي ْحكي ٘مفٗ ْؿٓى ك  

ىْلش أٍْْرٙش عمٕ حلٔخكش حليْلٙش  ر  اي ك  ىْلش أٍحىص حلىلخفظش عمٕ كٙخٌّخ حلىٔظق   ْلكً عمٕ أي 

ْي وع رٍّٙخ  ْلْٙ حٌّٜخٍِخ فٗ كٙخي طظ  طعى  طلض وظمش ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  أٖ أٌّخ أٍحىص اقخوش طعخ

ؿي٘ي ِٓ ح٠طلخى. ْلٌّح  فقي ؿخ  فٗ ؤٓىس ح٠طلخى: "اي حلٓكيس حٍْٜرٙش كٙخي لُ ٗوٜٙش وعٍٓ٘ش ْقخٌٌٓٙش 

ْٓٙخٓٙش ْحقظٜخى٘ش ؤظق  عً ك  حليْ  حٜع٠خ  
(1)
 . 

 ٔ٘ظخي  حفظَف أي طكٓي ْله طلٔه ق٠ٙش ٍثخٓش ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  كٙغ كخي ٘ٓؿي طٙخٍ قخىس ؿٙكٔخٍ ى

حلَثخٓش ٜ٘ش ىْلش وً ىْ  ح٠طلخى رفٞ حلٍظَ عً قٓطّخ ْكـىّخ  لىيس هىْ أْ ٓض ٍٓٓحص  ْقي ح٘يَ 

فٗ ًلك ٍثْٙ ٍُْح  رَ٘يخٌٙخ حلٔخرق ١ٌٓٗ رمَٙ  ْقخىس حلظٙخٍ حلؼخٌٗ ٍثْٙ حلىفٟٓٙش حٍْْٜرٙش حلٔخرق 

َّٗ لك  ىْلش ر٘ك  ىٍْٖ  ْفٗ حلٍّخ٘ش طه طَؿٙق ٍْوخٌٓ رَْىٖ  حلٌٖ أٍحى أي طعيٗ حلَثخٓش لىيس ٓظش أ

 وٓقف حلظٙخٍ حلؼخٌٗ. 

  ْٗعمٕ حلَيه وً أي أيمزٙش حليْ  حٜع٠خ  ٛخىقض عمٕ حليٓظٍٓ  ا٠ أٌّخ ٍف٠ض وً قز  حلىقظَعًٙ ف

  رعي حلظٜٓ٘ض رخلَفٞ  وىخ أؿ  حلعى  5116فٌَٔخ ِْٓلٍيح  فٗ َّٖٗ أ٘خٍ/وخ٘ٓ ْكَِ٘حي/ٌ٘ٓٙٓ

كًٙ طّٙجش ظَْ  و١ثىش أف٠ رخليٓظٍٓ الٕ 
(2)

. لكً حلفَي حل٘خٓع فٕ حلىٔظٓٔ ح٠قظٜخىٖ ْحلٔٙخٓٗ 

 0992ْح٠ؿظىخعٗ رًٙ ىْ  أٍْْرخ حلٓٓيٗ ْحلَ٘قٙش ْىْ  ح٠طلخى ىفع وـمْ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ فٕ عخن 

 ٚذرّصً  ٝ :ل٠ٙع وخ ٘عَ  ر١َْ٘ كٓرٍّخؿً 

طظىظع رىئٓٔخص ؤظقمش ط٠ىً حلي٘ىقَح١ٙش عمٕ حليْلش حلىظَٗلش لمع٠ٓ٘ش أي  غسٚط ضٝاض١ٝ : -0

 ْحي طقٓن عمٕ ىْلش حلقخٌٓي ْحي طلظَن كقٓي حٌٞٔخي ْكقٓي حٜقمٙخص .

كٙغ طظيمذ ْؿٓى ٌظخن حقظٜخىٖ فعخ  ٘عظىي عمٕ حقظٜخى حلٔٓي ْقخىٍ عمٕ  غسٚط اقتؿاد١ٜ : -5

 حلظعخو  وع حلىٍخفٔش حلىٓؿٓىس ٟىً ىْ  ح٠طلخى .

 

                                                           
1
 Le Monde , 15. 6 . 2003 . 

2
حٍْْٜرٙش )رَْٙص : وَكِ ىٍحٓخص حلٓكيس –دمحم وٜيفٕ كىخ  ْفئحى ٌَّح   ٍٛع حلقَحٍ فٕ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْحلع١قخص حلعَرٙش  

. 50(   ٙ  5110ْرٙش   حٍْٜ  
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ْلش حلىظَٗلش لمع٠ٓ٘ش أي طقٓن رظعي٘  طَ٘٘عخطّخ ْقٓحٌٍّٙخ رىخ ٘ظٍخٓذ عمٕ حلي غسٚط تػسٜع١ٝ : -2

وع حلظَ٘٘عخص ْحلقٓحًٌٙ حٍْْٜرٙش حلظٕ طه ْٟعّخ ْطزٍّٙخ وٌٍ طؤْٓٙ ح٠طلخى ْكظٕ حٚي
(1)
.
  

  ٗطًَ٘٘ 4ْعخىص حلو١فخص وً ؿي٘ي رًٙ ُعىخ  ح٠طلخى حٍْٜرٗ فٗ وئطىَِه حلٌٖ عقيَْ فٗ ٍْوخ ف

  عٍي وٍخق٘ش ؤٓىس حليٓظٍٓ حلىقظَف وَس ػخٌٙش  اً رقٙض حلىٓحقف وظزخٍ٘ش وً ق٠خ٘خ 5112 حْٜ /أكظٓرَ

حلظىؼٙ  ْحلظٜٓ٘ض ىحه  حلىفٟٓٙش حٍْْٜرٙش ْوئٓٔخص ح٠طلخى . ْوً حلق٠خ٘خ حلَثٙٔٙش حلظٗ رلؼض فٗ 

ش حليٍْ٘ش  ؤٓىس حليٓظٍٓ  وٍٜذ ٍثْٙ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  اً أقظَف اٌ٘خإَ لٙل  ول  ٌظخن حلَثخٓ

ْويطّخ ٓظش أَّٗ  حلىظزعش كخلٙخً. ْفٗ ؤٓىس حليٓظٍٓ  ٍ٘ظوذ حلَثْٙ وً حلىـمْ حٍْْٜرٗ )حليْ  

حٜع٠خ (  ْطليى ويس طٓلُٙ وٍٜزُ رعخوًٙ ٌْٜف عخن قخرمش لمظـي٘ي وَس ْحكيس فق٢  ٠ْ ٘ـُٓ لَثْٙ 

حلَثْٙ ح٠طلخى وفٓٝ. ْلكً ري حً وً ح٠طلخى حلىٍظوذ أي ٘٘ف  فٗ حلٓقض ٌفُٔ حلَثخٓش فٗ ر١ىَ. ْ٘ىؼ  

ً فق٢ كق حلظٜٓ٘ض  رىً فّٙه ٍثْٙ ح٠طلخى  02  رخص وً كق 5119َّٗ طًَ٘٘ حلؼخٌٗ/ٌٓفىزَ  وفٟٓخ

 َُْْ٘ حلوخٍؿٙش
(2)
 .
 
 

 اجملٍظ األٚسٚثٟ :  -0

   ْ٘عظزَ أعمٕ وئٓٔش فٗ ح٠طلخى  ِْٓ عزخٍس عً حؿظىخعخص قىش لَإٓخ  حليْ  ْحللكٓوخص فٗ حلي

ع٠خ   رخٟٞخفش الٕ ٍثْٙ حلىفٟٓٙش حٍْْٜرٙش فٗ ح٠طلخى  حلٌٖ ٘ـظىع ػ١ع وَحص ٍٓٓ٘خً  كٔذ وخ حٜ

  0982  ا٠ أٌُ عي  عخن 0974طه ح٠طفخي عمُٙ فٗ قىش كخٌٓي حْٜ /ى٘ٔىزَ فٗ حلعخٛىش حلفٌَٔٙش عخن 

ٓه ٓٙخٓٙش ح٠طلخى. ْ٘ظه حطوخً لٙـظىع وَطًٙ فٗ حلٍٔش  ٠طوخً حلقَحٍحص حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش حلىّىش  ٍْ

 حلقَحٍحص رخٞؿىخط  ا٠ أي حلىـمْ حٍْْٜرٗ ٠ ٘عظزَ وً حٜؿِّس حٞىحٍ٘ش ل١طلخى
(3 )
 . 

 رلٍظ االحتبد األٚسٚثٟ  -5

ً رىـمْ حلٍُٓح   ِْٓ ح١ٞخٍ حلٌٖ ٘ـظىع فُٙ ٍُْح  حليْ  حٜع٠خ  فٗ ح٠طلخى كٔذ  ْ٘عَ  أ٠٘خ

ش ْحليفخعٙش ْحلٍِحعش .. حلن(  ْوقََ فٗ  حلعخٛىش حلزمـٙكٙش رَْكٔ . حلظوٜٜخص حلىوظمفش )حلوخٍؿٙ

ْ٘عظزَ وً أِه حٜؿِّس حٞىحٍ٘ش  ْْظٙفظُ اقَحٍ حلظَ٘٘عخص حلىوظمفش حلظٗ طٜيٍ عً ح٠طلخى  ْ٘قٓن 

رظىؼٙ  وٜخلق حليْ  حٜع٠خ . ْ٘ظكٓي حلىـمْ وً ٍُْح  ككٓوخص حليْ  حٜع٠خ   ِْٓ ٘عقي حؿظىخعخطُ 

 للخؿش فٗ ك  وً رَْكٔ  ْلٓكٔىزٍٓ . ْطظفَٙ ٍثخٓش ح٠طلخى ر٘ك  ىٍْٖ ك  ٓظش أَّٗ  ْفقخً كٔذ ح

                                                           
1
ى. ٓٙي أرٓ ٟٙف حكىي   اوزَح١ٍٓ٘ش طظيحعٕ : ؤظقز  حلّٙىٍش حٜوَ٘كٙش ْحلٍظخن حليْلٕ   )حلقخَِس : ىحٍ حلي١ثع لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع     

5119  ٙ   )594 . 
2
لظلي٘خص   حلىـمش حلعَرٙش ى. حكىي ٓعٙي ٌٓف    ىٍحٓش وٍٍ٘ٓس عمٕ ح٠ٌظٌَض رعٍٓحي : ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ رًٙ حلقيٍحص ْح  

 . 5101   56لمعمٓن حلٔٙخٓٙش   حلعيى 
3
حٍْْٜرٙش )رَْٙص : وَكِ ىٍحٓخص –دمحم وٜيفٕ كىخ  ْفئحى ٌَّح   ٍٛع حلقَحٍ فٕ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْحلع١قخص حلعَرٙش   

 . 45(   ٙ  5110حلٓكيس حٍْْٜرٙش   
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لٍظخن وليى ٓمفخً وً َّٗ كخٌٓي حلؼخٌٗ/ٍ٘خَ٘ كظٕ َّٗ كَِ٘حي/ٌ٘ٓٙٓ  ْوً َّٗ طىُٓ/٘ٓلٙٓ كظٕ َّٗ 

  ٜي لك  ىْلش عيى كخٌٓي حْٜ /ى٘ٔىزَ. ْرخلٍٔزش الٕ حليْ  حٜع٠خ   فبٌّخ ٠ طكٓي لّخ أٛٓحص وظٔخْ٘ش

وً حٜٛٓحص طظٍخٓذ وع كـىّخ. ْقي طه ح٠طفخي عمٕ أي ٘كٓي ٜلىخٌٙخ ْفٌَٔخ ْا٘يخلٙخ ْرَ٘يخٌٙخ عَ٘س 

أٛٓحص لك  وٍّخ  ْٞٓزخٌٙخ ػىخٌٙش أٛٓحص  ْرمـٙكخ ِْٓلٍيح ْحلزَطفخ  ْحلٌٙٓخي هىٔش أٛٓحص لك  وٍّخ  

ٍ  ْأَ٘لٍيح ْفٍمٍيح ػ١ع أٛٓحص لك  وٍّخ  ْحلٍىٔخ ْحلٔٓ٘ي أٍرعش أٛٓحص لك  وٍّىخ  ْحليٌىخ

ْلٓكٔىزَْ  ٛٓطخي. كىخ طىمك ك  ىْلش ع٠ٓ فٗ حلىـمْ عيىحً وً حٜٛٓحص ٘ظٍخٓذ وع عيى ٓكخٌّخ. 

ىْلش  رلٙغ ٘ظيمذ ٌـخف حلظٜٓ٘ض  57ٛٓطخً  وُٓعش عمٕ  250ْطظه ُ٘خىس عيى حٜٛٓحص حلكمٗ 

ً وٓحفقش  75.57خى  ٛٓطخً  أٖ ٌٔزش طع 525رخٜيمزٙش حلىئِمش ِالٕ  رخلىجش وً حٜٛٓحص. كىخ ٘ظيمذ أ٠٘خ

رخلىخثش عمٕ حٜق  وً  65أيمزٙش حليْ  حٜع٠خ   ْأي ٘٘ك  ٓكخي ٌَِ حليْ  حلىٓحفقش وـظىعش وخ ٘عخى  

 .  ( 1) 5118ومٙٓي  كٔذ طعيحى عخن  211ٓكخي ح٠طلخى حلزخل  

 ادلفٛػ١خ األٚسٚث١خ  -2

 ٠ٌيوخؽ حٍْْٜرٗ  عمٕ أٓخّ أٌّخ طىؼ  ا١خٍحً عخوخً ٘عزَ عً وٜخلق حلٓكيس طعظزَ حلظـٔٙي حلفعمٗ لفكَس ح

ع٠ٓحً  رٓحقع أػًٍٙ لك   20حٍْْٜرٙش  ْلْٙ عً وٜخلق حليْ  حٍْْٜرٙش. ْ٘زم  عيى أع٠خ  حلىفٟٓٙش 

طعًٙٙ ىْلش كزَٔ )فٌَٔخ ْألىخٌٙخ ْا٘يخلٙخ ْرَ٘يخٌٙخ(  ْع٠ٓ ْحكي لك  ىْلش أهَٔ وً ىْ  ح٠طلخى. ْ٘ظه 

ِئ٠  حٜع٠خ  لىيس هىْ ٍٓٓحص قخرمش لمظـي٘ي  ا٠ أٌُ ٠ طظه حلىٓحفقش عمٕ طعٍّٙٙه ا٠ رعي وٓحفقش حلزَلىخي 

ألف فٗ ىْلش حلىقَ  07ألف وٓظف  وٍّه  50ىحثَس ووظمفش  ْ٘عى  فّٙخ  54حٍْْٜرٗ. ْط٠ه حلىفٟٓٙش 

ً  –عمٕ حٜق   –رمـٙكخ  ْطـظىع حلىفٟٓٙش وَس ْحكيس  . ْْظٙفش حلىفٟٓٙش ِٗ اعيحى حلظَ٘٘عخص  أٓزٓعٙخ

ْوَحقزش طٍفٌِٙخ  ْحليفخط عً وٜخلق ح٠طلخى فٗ وٓحؿّش حلظّي٘يحص حلظٗ طٓحؿُّ  ْطىؼ  ح٠طلخى فٗ 

حلوخٍؽ  ْطٓقٙع ح٠طفخقٙخص وع ىْ  هخٍؽ ح٠طلخى  ْلّخ ١ٛكٙخص ْحٓعش فٗ ؤؤلش قزٓ  أع٠خ  ؿيى فٗ 

ح٠طلخى.
 
  

 اٌربدلبْ األٚسٚثٟ: -4

   ٘عظزَ حلٓحؿّش حلي٘ىقَح١ٙش ل١طلخى  ْوع أي ٓميخطُ أق  وً ٓميخص حلزَلىخٌخص حل١ٍٓٙش  ا٠ أٌُ ٘ىؼ

  5119وقعيحً  كٔذ ح٠ٌظوخرخص حلظٗ ؿَص فٗ كَِ٘حي/ٌ٘ٓٙٓ 726حلٔميش حلظَ٘٘عٙش فٗ ح٠طلخى  ٠ْ٘ه 

  ىْلش وً حليْ  ِْٗ وُٓعش عمٕ حليْ  حٜع٠خ  ر٘ك  ٘ظٍخٓذ وع عيى حلٔكخي. ْ٘قٓن وٓح١ٍٓ ك

                                                           
1
 http://www.eruopatl.europa.eu(.     5119وٓقع ْػخثق ح٠طلخى حٍْْٜرٗ عمٕ ح٠ٌظٌَض )  
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ٍٓٓحص. ْوّىش حلزَلىخي ِٕ  2حٜع٠خ  رخهظٙخٍ وىؼمّٙه فٗ حلزَلىخي عً ١َ٘ق حٌظوخرخص وزخَٗس طظه ك  

 وَحقزش أىح  حلىفٟٓٙش حٍْْٜرٙش  ْوٍخق٘ش حلظقََ٘ حلٍٖٔٓ لمىفٟٓٙش. ْ٘و٠ع ٍثْٙ حلىفٟٓٙش 

حلىـمْ حلُٓحٍٖ حٍْْٜرٗ حلزَلىخي فٗ ْأع٠خ ِخ لظقٙٙه حلزَلىخي عٍي طعٍّٙٙه فٗ وٍخٛزّه. كىخ ٘ٔظَ٘ٙ 

  طٓٓعض ْظٙفش حلزَلىخي 0992رعٞ حلق٠خ٘خ حلىّىش  ْفٗ اقَحٍ حلىِٙحٌٙش. ْرعي حطفخقٙش وخٓظَ٘وض عخن 

حٍْْٜرٗ  كٙغ أعيٙض ١ٛكٙش اٌ٘خ  لـخي لمظلقٙق فٗ كخ٠ص ٓٓ  حٞىحٍس أْ حٌظّخ  قٓحًٌٙ 

ٙ  ىْلّه  ر  ٘ظكظمٓي كٔذ حلظٙخٍحص حلٔٙخٓٙش حلىٓؿٓىس فٗ ح٠طلخى..٠ْ ٘قٓن حلٍٓحد رعي حٌظوخرّه رظىؼ

 حلزَلىخي. 

ْوً وئٓٔخص ح٠طلخى حٍْْٜرٗ حٜهَٔ  ولكىش حلعي  حٍْْٜرٙش حلظٗ طزلغ فٗ حلو١فخص رًٙ حليْ  

 حٜع٠خ  ْىْ  ح٠طلخى ْحليْ  حٜهَٔ  ْكٌلك رًٙ وئٓٔخص ح٠طلخى  ْفٗ ح٠طفخقٙخص حليْلٙش ل١طلخى. 

  1ي لٌهلُ للٌعكٚ

 2119ػكق لٌّماػك  ٟ لٌثهٌّاْ ل٤ٚنٚتٟ ٌىً تٍك ؼٍة لٔرفاتاخ ؼى٠هلْ/١ٔٛ٠ٛ 

 لٌؼكق لٌكٌٚح

 ألىخٌٙخ

 حلزَطفخ 

 فٌَٔخ

 حلٔٓ٘ي

 ا٘يخلٙخ

 حلٍىٔخ

 رَ٘يخٌٙخ

 حليحٌىخٍ 

 آزخٌٙخ

 فٍمٍيح

99 

55 

75 

08 

75 

07 

75 

02 

21 

02 
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 ِٓلٍيح 

 أَ٘لٍيح 

 رمـٙكخ 

 حلمٓكٔىزٍٓ  

 حلٌٙٓخي 

 رمفخٍ٘خ 

 ؿىٍّٓ٘ش حلظ٘ٙك 

  أٓظٌٓٙخ

 قزَٙ 

 ٠طفٙخ 

 لٙظٓحٌٙخ 

 ٍِفخٍ٘خ 

 وخليش 

 رٓلٍيح 

 ٍْوخٌٙخ 

 ٓمٓفٍٙٙخ 

 ٓمٓفخكٙخ 

52 

05 

55 

6 

55 

07 

55 

6 

6 

8 

05 

55 

2 

21 

22 

7 

02 

 736 لٌّعّٛع 

  http://www.europarl.europa.eu  2119لٌّدكن : ِٛلغ ٚشائك ل٨ذؽاق ل٤ٚنٚتٟ ػٍٝ ل٨ٔرهٔد ل

http://www.europarl.europa.eu/
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 احملٛس اٌضبٌش

 ِمِٛبد اٌمٛح ٌالحتبد االٚسٚثٝ
طىظمك ىْ  ح٠طلخى حٍْْٜرٗ قيٍحص وّىش ٓخِىض فٗ ط٘كٙ  ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ْاٌـخكُ  وىخ ىفع 

ؤٌّخ رٔكخٌّخ ْوٓحٍىِخ ٛىٓثٙ  ِخٌظفظٓي الٕ ح٠عظَح  رؤٌُ "اًح وخ أٛزلض حَٜٓس حٍْْٜرٙش وظىخٓكش  ف

ْػَْحطّخ ح٠قظٜخى٘ش ْطكٍٓلٓؿٙظّخ ْقيٍحطّخ حلعٔكَ٘ش حلفعمٙش ْحلكخوٍش  ٓظكٓي حلقٓس حلكزَٔ فٗ حلقَي 

لٌمٜٛ لٌؼظّٝ : لٌرغ١هلخ ل٨لرداق٠ح ٚلٌدهلع حللخىٖ ْحلعًَ٘٘". ْكٌلك أكي رٓ  كٍٙيٖ فٗ كظخرُ : 

 2111   – 1511لٌؼٍىهٞ ِٓ 
(1)

ٍْرٗ ٓٙكٓي فٗ حلقَي حللخىٔ ْحلعًَ٘٘ قٓس عخلىٙش   أي ح٠طلخى حْٜ

 عظىٕ طىمك ك  حلٓٓخث  ْحٜىْحص حلىٓٛمش الٕ وَكِ حليْلش حٜعظه  لٝٓزخد حلظخلٙش : 

ومٙٓي وً حلٔكخي ًْٔ حلظعمٙه حلـٙي ْحلظكٍٓلٓؿٙخ حلعخلٙش  211حلٔٓي ح٠ٍْْرٕ حلىئلف وً كٓحلٕ  -0

ً فُٙ وً أٍْْرخ حلَ٘قٙش ْيَِٙخ ل٠ٙه فٗ ٌّخ٘ش حلىَْ٘ط ْحلٌٔ ٘ظّٙخ ٠ٓظٙعخد حلىِ٘ي وً حلى٠ٍٓ٘

.ومٙٓي ٌٔىش فٜٙزق عٍيِخ حكزَ ْحِه ٓٓي وٓكي فٗ حلعخله  911 – 821رًٙ 
 (2)

  

ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ كىخ ٘ظٓقع لٙٔظَ ػَْ طظٓحفَ لُ وقٓوخص ٍُحعٙش ٍْٛخعٙش عخلٙش ْ٘ظـُ رَٔعش ٌلٓ  -5

ٍْْرٙٓي وع حلٓقض رؤعمٕ حلىٔظٓ٘خص حلظعمٙىٙش فٗ طيَٓ٘ ٍٛخعخطُ حلظكٍٓلٓؿٙش ْٓٓ  ٘ظىظع حٜ

حلعخله وىخ ٘ئِمّه ليهٓ  حلقَي حللخىٖ ْحلعَْ٘ي رىٔظٓٔ طعمٙىٗ أعمٕ وً حل٠ٓ٘خص حلىظليس.
 (3) 

ٍِخ  طَحر٢ رًٙ قيٍحص ألىخٌٙخ حٌٞظخؿٙش ْحلٍظخن حلظعمٙىٗ حلىَطكِ عمٕ حلزلغ حلعمىٗ فٗ ىْ  ح٠طلخى  -2

حلظٜىٙه فٗ ح٘يخلٙخ ْفٌَٔخ ْٓٓي حلىخ  حليْلٙش فٗ لٍييحلٔٓفٙظٗ حلٔخرق ْرَحعش 
(4)
  . 

أي حلىـىٓعش حٍْْٜرٙش ِٗ حلٓكٙيس وً رًٙ حلقٓٔ حلعخلىٙش حٜهَٔ حلظٗ ٠ طىؼ  ىْلش ًحص ٓٙخىس   -4

 كىخ ِٗ رقٙش حلقٓٔ فٗ حلعخله حلىَطزيش رٔٙخىس حليْلش حلقٓوٙش حلٓحكيس. 

                                                           
1
 aul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers : Economic change and Military Conflict From 1500 

to 2000 (New York: Random House, 1987). 

  طَؿىلش  5111اللٕ  0211ْحلٜلَحط حلعٔلكَٖ ولً  ْقي طَؿه حلكظخد طلض عٍٓحي : رٓ  كٍٙليٖ  حلقلٓٔ حلعظىلٕ: حلىظفٙلَحص ح٠قظٜلخى٘ش

 (.0992عزي حلِٓخد عمٓد )حلكٓ٘ض: ىحٍ ٓعخى حلٜزخف  
2
 ى . ٓٙي حرٟٓٙف حكىي   وَؿع ٓزق ًكََ .  

3
   ى. ٓٙي أرٓ ٟٙف حكىي   اوزَح١ٍٓ٘ش طظيحعٕ : ؤظقز  حلّٙىٍش حٜوَ٘كٙش ْحلٍظخن حليْلٕ   )حلقخَِس : ىحٍ حلي١ثع لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  

5119  ٙ   )214 . 
4
 ى . ٓٙي حرٟٓٙف حكىي   وَؿع ٓزق ًكََ .  
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خثىش رفَٝ طيزٙق حلقَحٍحص فٗ حلىـخ  ح٠قظٜخىٖ فٗ ح٠طلخى  أي حلظَطٙزخص حليٓظٍٓ٘ش ْحٞىحٍ٘ش  حلق -2

كققض اٌـخُحً كزَٙحً ل١طلخى
(1)
 . 

  عمٕ ْؿٓىِخ  قٓس حقظٜخى٘ش ً ْقي أٛزلض حلىـىٓعش حٍْْٜرٙش  رعي و٠ٗ هىْ ْٓظًٙ عخوخ

  ْٓٙخٓٙش وّىش فٗ حلٍظخن حلعخلىٗ حلـي٘ي  هخٛش رعي حٌّٙخٍ ح٠طلخى حلٔٓفٙخطٗ. ِْٓ ٘٘ك  أكزَ

  ٌُومٙٓي ٌٔىش ِه عيى ٓكخي  211ومٙٓي ٌٔىش  وقخر   211ٓٓي وٓكيس فٗ حلعخله  ْ٘زم  عي ٓكخ

 ومٙٓي ٌٔىش.  911حل٠ٓ٘خص حلىظليس  عمىخً رؤي عيى ٓكخي حلقخٍس حٍْْٜرٙش كخومش ٘زم  كٓحلٗ 

 طلخى ْوً رًٙ أكزَ عَ٘ ىْ  وظخؿَس فٗ حلعخله  ٍِخ  ٓزع وٍّخ وً ىْ  ح٠طلخى. ْطٍظؾ ىْ  ح٠

وـظىعش أكؼَ وً أ٘ش ىْلش أهَٔ فٗ حلعخله وً حلٔٙخٍحص ْحلىٓحى حليزٙش ْحٜىْحص حلٍٜخعٙش 

ْحلٔمع حلٍّيٓٙش.  ْ٘عظزَ ح٠طلخى أكزَ ٓٓي عخلىٙش فٗ وـخ  حٌٞفخي عمٕ حلزلغ حلعمىٗ 

ْطيََٓ٘  ْفٗ وـخ٠ص حلظكٍٓلٓؿٙخ ْكقٓ  حلف٠خ  ْحلٔٓرَ كىزٙٓطَ ْحلقيخٍحص. كىخ أي أٍرع 

ىْ   وٍّخ ألىخٌٙخ ْفٌَٔخ ْا٘يخلٙخ ْرَ٘يخٌٙخ  طىؼ  ٌٜف أع٠خ  حليْ  حلٍٜخعٙش حلؼىخٌٗ حلظٗ 

". ْحػٍظخي وً ىْ  ح٠طلخى )فٌَٔخ ْرَ٘يخٌٙخ( ِىخ ع٠ٓحي ىحثىخي فٗ وـمْ G8٘يمق عمّٙخ "

 حٜوً حليْلٗ  ْطىظمكخي حل١ٔف حلٍْٖٓ. 

 اٌؼٍّخ األٚسٚث١خ ادلٛؽذح : -6

 كخي اٌ٘خ  حلٓكيس ( حلٍقي٘ش حٍْْٜرٙشEuropean Monetary Union ٗحلظٗ ظَّص فكَطّخ ف )

  ْوً أِه وظخَِ حلقٓس حٍْٜرٙش. ْوع أي 0992  ْحطفق عمٕ ٌَِ حلظٔىٙش فٗ عخن 0995عخن 

عٍيوخ طه طكمٙف لـٍش وً حلوزَح   رِعخوش ؿخ  ى٘مٍٓ ٍثْٙ  0988حلىَْ٘ط ٘عٓى الٕ عخن 

ض  ربعيحى هيش عى  وً أؿ  اقخوش حطلخى حقظٜخىٖ ٌْقيٖ رًٙ حلىفٟٓٙش حٍْٜرٙش فٗ ًلك حلٓق

ىْ  ح٠طلخى  ا٠ أٌُ طه حلظٓقٙع  فٗ حلعخن حلظخلٗ  عمٕ حطفخي اقخوش ح٠طلخى حلٍقيٖ ه١  ػ١ع 

  أىص الٕ كَ٘ش حٌظقخ  ٍإّْ حٜوٓح  رًٙ رميحي 0992كظٕ ٌّخ٘ش  0991وَحك  حوظيص وً عخن 

  حطوٌص اؿَح حص طؤْٓٙ وئٓٔش حلٍقي حٍْٜرٙش حلظٗ طلٓلض 0994حلىـىٓعش حٍْٜرٙش. ْفٗ عخن 

 00  ْحفقض 0999فٗ وخ رعي الٕ حلزٍك حلىَكِٖ حٍْْٜرٗ  ْوقََ فٗ فَحٌكفَْص. ْفٗ عخن 

ىْلش وً ىْ  ح٠طلخى )فٌَٔخ  ْألىخٌٙخ  ْا٘يخلٙخ  ِْٓلٍيح  ْحلٍىٔخ  ْرمـٙكخ  ْأٓزخٌٙخ  ْحلزَطفخ   

ىْلش  عمٕ حعظىخى حلٍْٙٓ ٍٓىٙخً. ْأعمٍض  02لمٓكٔىزٍٓ ( وً أٛ  ْأَ٘لٍيح  ْفٍمٍيح  ْح

رَ٘يخٌٙخ ْحليحٌىخٍ  ْحلٔٓ٘ي عً طؤؿٙ  ىهٓلّخ الٕ ٌخىٖ حلٍْٙٓ. ْقي حٍطفع عيى ىْ  ح٠طلخى 

                                                           
1
(  ٙ 5111)طًَ٘٘ حْٜ / أكظٓرَ  045  حلعيى 26أٌٍٓ حلّٓحٍٖ  "ح٠طلخى حٍْْٜرٗ: طٔخإ٠ص عَرٙش"  حلٔٙخٓٙش حليْلٙش  حلٍٔش   

72. 
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  رعي 57ىْلش وً أٛ   06الٕ  5101حٍْْٜرٗ حلظٗ طٔظعى  حلٍْٙٓ كعىمش ٍٓىٙش فٗ عخن 

ْوخليش  ْٓمٓفخكٙخ  ْٓمٓفٍٙٙخ. ح٠ٌىخن ك  وً حلٌٙٓخي  ْقزَٙ  
(1)
 

  ٠ْ ٗك فٗ أي اٌّٙخٍ حٜٓٓحي حلىخلٙش حلعخلىٙش قي ٓخِه فٗ طقٓ٘ش حلعىمش حٍْْٜرٙش ُْ٘خىس حليمذ

  ىفع ح٠ٓظؼىخٍحص 5110أ٘مٓ /ٓزظىزَ  00عمّٙخ  ْأي اٌّٙخٍ ح٠ٓظؼىخٍحص حلعخلىٙش رعي أكيحع 

 ش حلظعخو  وع ػمغ حّٜٓه حلىزخعش عخلىٙخً. ا٠ أي الٕ ح٠طـخَ ٌلٓ وٍيقش حلٍْٙٓ  حلٌٖ أٛزق عىم

  قٙىش حلٍْٙٓ ريأص طٍوفٞ فٗ حٜٓٓحي حلعخلىٙش عمٕ حػَ حُٜوش حلىخلٙش حلعخلىٙش حلظٗ َٟرض

 ْحٌظقمض الٕ حليْ  حٜهَٔ.  5119حل٠ٓ٘خص حلىظليس فٗ عخن 

  فٗ حلعخثي عمٕ حلٓىحثع ْوً حلعٓحو  حٜهَٔ حلظٗ ٓخِىض فٗ طقٓ٘ش حلٍْٙٓ أ٠٘خً  طِح٘ي حلفخٍي

لٜخلق حلٍْٙٓ رعي هفٞ ح٠كظٙخ١ٗ حلفيٍحلٗ حٜوَ٘كٗ ٌٔزش حلفخثيس عمٕ حلي٠ٍْ حٜوَ٘كٗ فٗ 

  ١ْ٘كظ أي ُ٘خىس حلفخٍي رًٙ ٌٔذ حلفخثيس عمٕ حلعىمظًٙ 5115َّٗ طًَ٘٘ حلؼخٌٗ/ٌٓفىزَ 

ي رعٞ ح٠قظٜخىً٘ٙ حٍْْٜرٙش ْحٜوَ٘كٙش قي طٔزذ فٗ اٟعخ  حلي٠ٍْ ْطقٓ٘ش حلٍْٙٓ. ا٠ أ

َْ٘ي أي قٓس حلٍْٙٓ ٌخرع وً ٟعف حلي٠ٍْ حٜوَ٘كٗ  ْلْٙ وً قٓطُ
(2)

. ْلكً طزقٕ حلى٘كمش فٗ 

 حلٔٙخىس عمٕ حٞرقخ  وع حلٍقي٘ش ٓٙخىطّخ عً طومض قي ح٠طلخى ىْ  أيحلعىمش حٍْْٜرٙش حلىٓكيس 

 طظـُ أٍْْرٙش فٙيٍحلٙش وً طٌٓ ا٘ـخى ٘ظه أي اوخ هٙخًٍ٘  أكي ٍِخ  حلٔٙخي ٌِح ْفٕ حلٔٙخٓٙش.

 فٙيٍحلٙش وً ٌٓط حلٔٙخٓٗ ح٠طلخى ٌِح ٟىً ٘كٓي أي رلٙغ ٓٙخٓٗ حطلخى ٌلٓ ؿيح قٓ٘ش رَٔعش

 ْلكً ٓٙخىطّخ عمٕ ىْلش ك  طزقٗ رلٙغ حٜوَٙكٙش حلىظليس حل٠ٓ٘خص فٗ حللخ  ِٓ كىخ وٓٓعش

 ٟىً وِٙحٌٙظّخ لّخ ىْلش لك  ٓيْ٘ك حلىخلٙش ْحلٔٙخٓش حليفخعٙش حلٔٙخٓش ٘ظٓلٕ فٙيٍحلٗ حطلخى ٟىً

 ٍْْٜرخ فق٢  ؿيح ٟوه أٍْْرٗ وَٜ  وً ٌٓط اٌ٘خ  ًلك عً حلزي٘  أْ فٙيٍحلٙش, وِٙحٌٙش

 وً حٍْْٜرٙش حليْ  اٌقخً فٗ وظوٜٚ ْلكً لمعخله رخلٍٔزش حليْلٗ حلٍقي ٍٛيْي ٘ٓحُٔ

أُوظّخ.
(3)
 

 اٌمٛح اٌؼغىش٠خ:  -7

 ِ ٗطٓٛٙش ر٘ك  ْطـِّٙ قٓس عٔكَ٘ش 0999مٍٔكٗ  عخن أهٌ حلىـمْ حٍْْٜرٗ فٗ حؿظىخعُ ف  

  طكٓي وّىظّخ حلظيه  فٗ حُٜوخص حليْلٙش 5112أٍْْرٙش ؤملش لمظيه  حلَٔ٘ع فٗ عخن 

ْحٞقمٙىٙش. ْأَٛص رَ٘يخٌٙخ أي ٠ طظيه  طمك حلقٓحص حلىِوع اٌ٘خإِخ فٗ حٜوخكً حلظٗ طٔظيٙع 

                                                           
1
رًٙ حلقيٍحص ْحلظلي٘خص   حلىـمش حلعَرٙش لمعمٓن حلٔٙخٓٙش    حكىي ٓعٙي ٌٓف    ىٍحٓش وٍٍ٘ٓس عمٕ ح٠ٌظٌَض رعٍٓحي : ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ  

 . 5101   56حلعيى 
2
 (.5119ٍٛيْي حلٍقي حليْلٗ  قخعيس رٙخٌخص حلظٓقعخص ح٠قظٜخى٘ش حلعخلىٙش )طًَ٘٘ حْٜ /أكظٓرَ   

3
َ٘س كٓ  ؤظقز  ح٠طللخى ح٠ٍْْرلٕ فلٕ ظل  ٓٙخٓٙخ ْحقظٜخى٘خ"   ٌيْس ٌقخٕ عمٕ قٍخس حلـِ حٍْْٜرٙش"ح٠ٌعكخٓخص حلىظٓقعش عمٕ حلٓكيس   

 وٍٍ٘ٓس عمٕ حلىٓقع ح٠لكظٌَْٕ لقٍخس حلـَِ٘س : 2/2/5101ى٘ٓي حلٌٙٓخي   رظخٍ٘ن  أُوش
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/3/5 



212 
 

ي طكى  وّىخص قٓحص حللمف  رٍٙىخ أٍحىص فٌَٔخ قٓحص كمف ح١ٜمٔٗ )حلٍخطٓ( أي طظيه  فّٙخ  ْأ

ْألىخٌٙخ ْأي طكٓي حلقٓس حٍْْٜرٙش ؤظقمش عً كمق ح١ٜمٔٗ. ا٠ أي حلـىٙع حطفق عمٕ أي طظكٓي 

ألف عٔكَٖ  وُٓعًٙ رخلظٔخْٖ عمٕ رَ٘يخٌٙخ ْفٌَٔخ ْألىخٌٙخ  ِْٗ وخ  61طمك حلقٓحص وً 

 . 5112ْعمٕ حلزي  رقٙخوّخ عخن (   Euroforceأ١مق عمّٙخ "حلقٓس حٍْْٜرٙش" )

   ْكيى حلىىؼ  حٜعمٕ حلٔخرق لمٔٙخٓش حلوخٍؿٙش فٗ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ هخفَٙٙ ٠ٌٓٓخ ػ١ػش أِيح

ل١طلخى فٗ وـخ  حٜوً  فٗ وقخلش لُ ٌَِ٘خ فٗ ٛلٙفش لٓوٌٓي حلفٌَٔٙش رعٍٓحي : "ح٠طلخى 

 "حلىٍيقش حٜوٍٙش كٓ  أٍْْرخ   حٍْْٜرٗ : ىعخوش لعخله ؿي٘ي" أي حلّي  حْٜ  ٘ق٠ٗ رز٢ٔ

  ْٕاٌ٘خ  ىحثَس وً حٞىحٍس حلٜخللش عمٕ كيْىِخ حلَ٘قٙش حلىىظيس وً حلزمقخي الٕ حلقٓقخُ  ْعم

١ٓ  كٓٝ حلىظ٢ٓٓ"  ْحلّي  حلؼخٌٗ "أي ٘كٓي حٍْْٜرًٙٙ ؿخًِِ٘ لمظلَ   كىخ ٘قظ٠ٗ ًلك 

حلظلَ  حلىظعيى ح١َٜح ".  كًٙ طٍظّك وزخىة وٙؼخي حٜوه حلىظليس  ْر٘ك  هخٙ عزَ طعِِ٘

ْحلّي  حلؼخلغ ٘ق٠ٗ رـ "وٓحؿّش حلظّي٘يحص رَىْى فخعمش  عزَ طيَٓ٘ ٓٙخٓش وٍّـٙش وً ح٠لظِحن 

حلٓقخثٗ فٗ وقيٌْٙخ أْ حلزٍٓٓش أْ ؿٍٓد حلقٓقخُ"
(1 )
 . 

 احملٛس اٌشاثغ

 ػٛائك أِبَ ل١بدح االحتبد االٚسٚثٝ ٌٍؼبمل
ّىش فٗ طلقٙق حلٓكيس رًٙ ىْلّخ حلَثٙٔٙش  ْأٛزلض وً ػٓحرض ٠ ٗك فٗ أي أٍْْرخ قي قيعض وَكمش و

ٓٙخٓخص طمك حليْ  حلٔزع ْحلعًَ٘٘  ؤظٍيس فٗ ًلك الٕ وقٓوخص ْأْٓ حلقٓس حلىوظمفش حلظٗ طىظمكّخ فٗ 

رٍخ  قٓطّخ حلىٔظقمش ْحلىئػَس فٗ حلٍظخن حلعخلىٗ  لكً ٘زيْ أي ىْي ًلك عقزخص كؼَٙس ١ٍْٙش ْٓٙخٓٙش 

ىخعٙش ْيَِٙخ وً حلىعٓقخص ْحلظٕ أي حٓظىَص فٗ حلىٔظقز   قي طعٙق طيٍِٓخ  ْطلي وً ْعٔكَ٘ش ْحؿظ

 ١ىٓكخطّخ ٌلٓ حلٜعٓى الٕ قىش حلٍظخن حلعخلىٗ . 

 ايعالق١ بني االحتاد األٚزٚبٞ ٚايٛالٜات املتشد٠ : -0

ٍأص أٍْْرخ أي لقي أىٔ طٓكٙي ألىخٌٙخ الٕ ُ٘خىس ا٘ىخي ألىخٌٙخ ريٍِْخ حلظخٍ٘وٗ فٗ طٓكٙي أٍْْرخ. ْ -

حلظلخلف حلٌٖ كخي وٓؿٓىحً رًٙ حل٠ٓ٘خص حلىظليس ْحلىـىٓعش حٍْْٜرٙش ه١  حللَد حلزخٍىس فٗ ا١خٍ 

كمف حلٍخطٓ  قي فقي حلكؼَٙ وً ْظٙفظُ  ٜي حلويَ حلٔٓفٙخطٗ قي ُح   ْْؿيص ىْ  ح٠طلخى أٌّخ له طعي 

رلخؿش الٕ وظمش حليفخط حٜوَ٘كٗ حلظٗ كخٌض قخثىش وً قز 
(2)
. 

ْه١  حللَرًٙ حلعخلىٙظًٙ حْٜلٕ ْحلؼخٌٙش  ْؿي حٜوَ٘كٙٓي أٌفّٔه وـزًَ٘ عمٕ ك  حلو١فخص رًٙ  -

حليْ  حٍْْٜرٙش  ْأٌّه ٍ٘فىٔٓي فٗ ك  و٘خك  حلقخٍس حٍْْٜرٙش. ْريأ حلظيه  حلىزخَٗ وً ه١  ْٟع 

                                                           
1
 Le Monde , 23 . 9 . 2003 . 

2
 . 24- 22  47وَؿع ٓزق ًكََ : ٙ   
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حلؼخٌٙش. ْكخٌض حل٠ٓ٘خص هيش ٌٞعخٕ ح٠قظٜخى حٍْْٜرٗ )هيش وخٍٗخ ( رعي حٌظّخ  حللَد حلعخلىٙش 

حلىظليس طظٓقع وً أٍْْرخ أي طَى لّخ حلـىٙ  حلٌٖ قيوظُ الّٙخ. ْلكً أٍْْرخ ري٠ً وً ًلك  ريأص طزلغ عً 

اقخوش طعخْي و٘ظَ  فٗ وخ رٍّٙخ رىعِ  عً ْحٍٗيً. ْه٘ٙض حل٠ٓ٘خص حلىظليس وً أي ٘كٓي حٌيوخؽ 

أٍْْرٗ  –يعٓ الٕ اٌ٘خ  كمف عٔكَٖ أوَ٘كٗ حليْ  حٍْْٜرٙش عمٕ كٔخد وٜخللّخ  وىخ ؿعمّخ ط

و٘ظَ  ٘كٓي طلض قٙخىطّخ  وً أؿ  كىخ٘ش أٍْْرخ وً حلويَ حلٔٓفٙخطٗ حل٘ٙٓعٗ  كىخ فعمض عٍيوخ 

  ىهمض حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش لميفخط عً أٍْْرخ أوخن ألىخٌٙخ حلٍخُ٘ش. 

فخي ىْ  ح٠طلخى عمٕ اٛيحٍ عىمش ْوً وظخَِ حلو١فخص رًٙ ح٠طلخى حٍْٜرٗ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس  حط -

أٍْْرٙش وٓكيس  كٙغ طٜخعيص حلو١فخص رعي اٛيحٍ عىمش أٍْْرٙش وٓكيس أهٌص طٍخفْ حلعىمش 

 حٜوَ٘كٙش.      

ْللًٔ كظ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  أي حل٠ٓ٘خص حلىظليس كخٌض ط٘ك فٗ قيٍس حلٍْٙٓ عمٕ حلٍـخف ْوٍخفٔش  -

قز  ٍٓٓحص  عً عِوُ عمٕ طٓكٙي حلعى١ص حٍْْٜرٙش رخلٍْٙٓ   حلي٠ٍْ حٜوَ٘كٗ  عٍيوخ أعمً ح٠طلخى

ْا٠ فبٌّخ  أٖ حل٠ٓ٘خص حلىظليس  لكخٌض قي ْٟعض حلعقزخص أوخن طلقٙق ًلك وٌٍ حلزيح٘ش. ْفٗ حلٓحقع  فبي 

حٜوَ٘كًٙٙ له ٘ظلىٔٓح لمويٓحص حلظٗ ٓخٍص عمّٙخ حليْ  حٍْْٜرٙش وً أؿ  حلٓٛٓ  الٕ ح٠طلخى فٗ وخ 

ْكخٌض حل٠ٓ٘خص حلىظليس طعظقي أي حلٍْٙٓ ٓٓ  ٘زعي ىْ  ح٠طلخى عً طَكِٙ ؿّٓىِخ عمٕ وظخرعش  رٍّٙخ.

ح١ٛٞكخص ح٠قظٜخى٘ش عمٕ ٛعٙي اعخىس حلّٙكمش ْوظخرعش حٞؿَح حص حلظٗ ريحطّخ رخطـخَ طلََ٘ أٓٓحي 

٘خىس فَٙ حلٍىٓ  ٠ْ حلعى  ْحٜٓٓحي حلىخلٙش  ٌُٜ وً ىْي طمك ح١ٛٞكخص لً طظىكً ىْ  ح٠طلخى وً ُ

وً ا٘ـخى فَٙ عى  ؿي٘يس. ْريأص حل٠ٓ٘خص حلىظليس رى١كظش ُ٘خىس حٞقزخ  عمٕ حلعىمش حٍْْٜرٙش فٗ 

حٜٓٓحي حلعخلىٙش  وىخ ُحى وً طوٓفّخ رؤي ٘ئػَ ًلك فٗ حلي٠ٍْ ْح٠قظٜخى حٜوَ٘كٗ. ْوع أي ٛخىٍحص 

رخلىخثش رخلٍْٙٓ  ا٠ أي حل٠ٓ٘خص حلىظليس  22قخر  رخلىخثش وٍّخ رخلي٠ٍْ حٜوَ٘كٗ  و 21حلعخله وخُح  

فٗ ُ٘خىس حٞقزخ  عمٕ  5110أ٘مٓ /ٓزظىزَ  00طوٕ٘ أي طئػَ حُٜوش ح٠قظٜخى٘ش حلظٗ طعخٌّٙخ وٌٍ أكيحع 

حلٍْٙٓ  ِْٓ وخ كيع فع١ً  اً أٛزق حلٍْٙٓ ٘٘ك  طلي٘خً ؿي٘خً فٗ ْؿُ حلي٠ٍْ حٜوَ٘كٗ ِْٙىٍظُ عمٕ 

  ْ٘ظىؼ  فٗ حليٍْ حلٜخعي حلٌٖ ٓٙكٓي لمٍْٙٓ فٗ حلظـخٍس حلعخلىٙش.ح٠قظٜخى حلعخلىٗ
 (1)
ٍِْخ  ه١   

فٗ ْؿّخص حلٍظَ عمٕ ٛعٙي حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش رًٙ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس  رٔزذ 

 حَٞٓحثٙمٗ ْحلعَحي ْكٍٓ٘خ –ح٠هظ١  فٗ وٓحقف ك  وٍّىخ طـخَ حلق٠خ٘خ حليْلٙش  كخلَٜحط حلعَرٗ 

ْاَ٘حي ْحٍِٞخد حليْلٗ. فعمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  له طئ٘ي ىْ  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ حلقَحٍحص حٜوَ٘كٙش رفَٝ 

كظَ عمٕ اَ٘حي ْكٓرخ ْلٙزٙخ. ْك٘فض حُٜوش حلعَحقٙش عً حٌقٔخوخص عىٙقش فٗ ىحه  أٍْْرخ فٗ وـخلٗ 

حليرمٓوخٓٙش ْحليفخط.
 (2)
 . 

                                                           
1
 . 5101ٌٓف    وَؿع ٓزق ًكََ . ى . حكىي ٓعٙي   

2
 . 5101ى . حكىي ٓعٙي ٌٓف    وَؿع ٓزق ًكََ .   
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ٙش فٗ ح٘ـخى وٓقف أٍْْرٗ ؤظق  عً حلىٓقف كٙغ ف٘مض ىْ  ح٠طلخى ه١  كَد حلومٙؾ حلؼخٌ -

حٜوَ٘كٗ  ْأي وٓقفّخ كخي طخرعخً لمىٓقف حٜوَ٘كٗ. ْطكٍَ حٜوَ ه١  كَد حلزمقخي  كٙغ له طٔظيع أي 

ً وٓكيحً  ْطٍّٗ حلَٜحط ْحلظٓٛ  الٕ ْقف ا١١ي حلٍخٍ وً ىْي حل٠ٓ٘خص حلىظليس. ْكيع  طظزٍٕ وٓقفخ

ألىخٌٙخ  حلظٗ كخٌض طَ٘ي ح٠عظَح  رخليْ  حلـي٘يس  رعكْ وخ كخي  ه١  رًٙ ىْ  ح٠طلخى  هخٛش وع

  وىخ 0994وٓقف رقٙش  حليْ  فٗ ح٠طلخى. ْف٘مض ىْ  ح٠طلخى فٗ ا٘ـخى ٓٙخٓش أٍْْرٙش وٓكيس عخن 

ؿعمّخ طيمذ وً حل٠ٓ٘خص حلىظليس ٍْْٓٙخ ح٠طلخى٘ش حلظيه  لظؤْٓٙ وـىٓعش ىْلٙش لل  حلَٜحط. ْلٌّح  

 وً كيْى ىْ  ح٠طلخى ه ٘ؤص وً قز  ىْ  ح٠طلخى  عمىخً رؤٌُ ٘ـَٖ عمٕ ؤخفش قَٜٙس فؤي حلل  ل

ْفٗ قمذ أٍْْرخ. ْقخوض قٓحص حلٍخطٓ رظٍفٌٙ حلل  حلعٔكَٖ  ْحلفٜ  رًٙ حلقٓحص حلىظلخٍرش  ْحعظزَ ًلك 

 ف١ً٘ ل١طلخى حٍْْٜرٗ. 

خى الٕ طٓٓٙع ٌيخي حلظؤػَٙ حٜوَ٘كٗ ْكخي ُرٙفٍٙٓ رَ٘ـٍٔكٗ  ؤظ٘خٍ حٜوً حلقٓوٗ حٜوَ٘كٗ  قي ع -

فٗ ح٠ٌيوخؽ حٍْٜرٗ ْعين "همق أٍْْرخ وٍيوـش ٓٙخٓٙخً  رلٙغ ط٘ك  طّي٘يحً لمىٜخلق حٜوَ٘كٙش فٗ 

حلىٍخ١ق ًحص حِٜىٙش حلـٙٓرٓلٙظٙكٙش  ٠ْٓٙىخ حلَ٘ي ح٢ْٜٓ". كىخ ١مذ ٍَِٖ كٍٙٔـَ أػٍخ  وئطىَ 

  ر٠ٍَْس ْؿٓى وىؼ  أوَ٘كٗ ٘ل٠َ ح٠ؿظىخعخص 0972ِمٍٔكٗ لٝوً ْحلظعخْي حٍْْٜرٗ عخن 

حٍْْٜرٙش
.
  

كىخ أي أٍْْرخ طَ٘ي أي ٘كٓي لّخ وٓقف قٙخىٖ فٗ حلٍظخن حلعخلىٗ حلـي٘ي  ْأي ٠ طكٓي طخرعش لم٠ٓ٘خص  -

حلىظليس. ْ٘عظَ  ٍَِٖ كٍٙٔـَ  فٗ كظخرُ : ط٘كٙ  ىرمٓوخٓٙش حل٠ٓ٘خص حلىظليس فٗ حلقَي حلٓحكي 

ٌح حلَٜحط رًٙ ر١ىَ ْح٠طلخى حٍْْٜرٗ. ْ٘قٓ  اي "حل٠ٓ٘خص حلىظليس ِأٛزلض حلٙٓن ْحلعًَ٘٘  رٓؿٓى ِ

حلقٓس حلعظىٕ حلٓكٙيس فٗ حلعخله  ْأهٌص رظ٘كٙ  ٓٙخٓش هخٍؿٙش ؿي٘يس رعي حٌظّخ  حللَد حلزخٍىس. ْطزَُ 

قخفٙش حلظٗ أىص حٓظَحطٙـٙظّخ حلـي٘يس رٟٓٓف فٗ طِعه حلعخله  ْفٗ حلو١فخص ح٠قظٜخى٘ش ْحلٔٙخٓٙش ْحلؼ

الٕ ظٍّٓ ِٓ٘ظًٙ ووظمفظًٙ طقَ٘زخً : ْحكيس أوَ٘كٙش  ْأهَٔ أٍْْرٙش. ْاًح كخٌض أٍْْرخ قي ِٙىٍض عمٕ 

حلعخله لىيس هىٔش قَْي و٠ض  فبٌّخ طعٖٙ حلٙٓن كقزش ؿي٘يس ٠ طقٓن عمٕ وِٙحي حلقٓٔ حلقي٘ه  ْطَفٞ 

حلقٓس  ْ٘مظِن رخلظفخِه ْحللٓحٍ حليرمٓوخٓٗ وٍيق حلٔٙخٓش حلىٙكخفٙمٙش رٓعٗ أه١قٗ ؿي٘ي رٍزٌ أٓمٓد 

ْحلظعخْي ح٠قظٜخىٖ وع ىْ  حلعخله
(1)
 . 

ْحلو١   كىخ ٘زيْ  رًٙ ح٠طلخى ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس فٗ ٌِح حلىـخ   ِٓ حلَفٞ حٍْْٜرٗ ٠ٓظعىخ   -

زيْ أي حلقٓس ري٠ً وً حلقخٌٓي  ٍْ٘ظقيْي حلىفّٓن حٜوَ٘كٗ رؤي "حلقٓس ِٗ حلظٗ ط٠ع حلقخٌٓي". ْ٘

حٜوَ٘كًٙٙ قي طزخىلٓح حٜىْحٍ وع حٍْٜرًٙٙ  كٙغ كخٌض طيعٓ الٕ ك  حلَٜحعخص رًٙ حليْ  عً ١َ٘ق 

حلىفخْٟخص  ْأٛزلض حٚي طعظىي أٓمٓرخً أهَ قخثىخً عمٕ حٓظعىخ  حلقٓس ري٠ً وً حلىفخْٟخص  رٍٙىخ كخٌض 

                                                           
1
 Brian White, Understanding European Foreign Policy (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

New Youk : Palgrave, 2001). P. 108.    
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ش عمٕ حل٘عٓد حٜهَٔ  ْأٛزلض حليْ  حٍْْٜرٙش فٗ عَٜ ح٠ٓظعىخٍ ِٗ حلظٗ طٔظعى  حلقٓس لمّٙىٍ

 حٚي طف٠  حٓظعىخ  أٓمٓد حلظفخْٝ ْحللٓحٍ لل  حلو١فخص. 

 05ْحعظزَ َُْ٘ هخٍؿٙش ألىخٌٙخ حلٔخرق ٘ٓٗكخ فٙ٘كَ  فٗ هيخد ألقخَ فٗ ؿخوعش ِٓوزي فٗ  -

  كخي ْوخُح  ٘قٓن عمٕ ٍفٞ وزيأ وِٙحي حلقٓس 0942  أي وفّٓن أٍْْرخ رعي عخن 5112كَِ٘حي/ٌ٘ٓٙٓ 

  ْأي ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ِٓ كٜٙمش ٌِح 0648حليىٓكخص حلّٙىٍش حلظٗ رَُص ييحس وعخِيس ْٓظفخلٙخ لعخن ْ

حلَفٞ
(1 )
 . 

  أي "حلقخٌٓي ك  فٗ 5110أ٘خٍ/وخ٘ٓ  06كىخ قخ  ٍْوخٌٓ رَْىٖ  ٍثْٙ حلىفٟٓٙش حٍْْٜرٙش  فٗ  -

فٗ حلٓكيس طظَّ لمعخله أي وً أٍْْرخ ول  عَْٝ حلقٓس  ْفقيص ْفقيص ٓٙخٓخص حلقٓس ٌفًِٓخ  ٌْـخكٍخ 

حلىىكً اقخوش عخله ؤخله"
(2 )
 . 

ْوً حلى٘خك  حلظٗ طٓحؿُ حلع١قش رًٙ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس كٌلك  ىعٓس رعٞ ىْ   -

ح٠طلخى الٕ اٌ٘خ  قٓس عٔكَ٘ش أٍْْرٙش ؤظقمش عً قٓحص كمف ح١ٜمٔٗ  ْحلو١  عمٕ وَْ٘ط حليفخط 

كظُ حل٠ٓ٘خص حلىظليس  ْله طظلىْ لُ ىْ  ح٠طلخى. ْأرئ يَِٙخ ٍى َْٗ٘يٍ وع حلٜخٍْهٗ حلٌٖ حقظَ

ْحٍٗيً قز  أي ٍ٘فٌ حلىَْ٘ط  رٍٙىخ ىحفع ىٌْخلي ٍحؤفٙمي  َُْ٘ حليفخط حٜوَ٘كٗ حلٔخرق  عً حلىَْ٘ط 

ىخ٘ش حلٌٖ كخي حلَثْٙ حٜوَ٘كٗ ؿٍٓؽ رٕٓ )ح٠رً( قي حقظَكُ  ْقخ  اي حلويش حٜوَ٘كٙش طّي  الٕ ك

 حل٠ٓ٘خص حلىظليس ْكمفخثّخ حٍْْٜرًٙٙ. 

ْ٘عظزَ وَْ٘ط حليفخط حلٜخٍْهٗ حٜوَ٘كٗ وً أِه حلىٟٓٓعخص حلظٗ أػخٍص ح٠ٌقٔخوخص ىحه   -

كمف حلٍخطٓ وٌٍ حٌظّخ  حللَد حلزخٍىس. ْحٌظق  حلو١  عمٕ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس. ْله 

ٓي حلعٔكَٖ حلىيمق فٗ حلعخله  رٍٙىخ ٘ظّه حلىٔجٓلٓي حٍْْٜرٙٓي طوف حل٠ٓ٘خص حلىظليس ٓعّٙخ الٕ حلظف

حل٠ٓ٘خص حلىظليس رؤٌّخ ىهمض فٗ ٌفق "ؿٍٓي حلعظىش"  ٌْٜزض ٌفّٔخ قخثي حلعخله  ْٛخكزش حلقَحٍ حلىٍفَى 

فٗ ٗجٌُٓ. ٌِْح وً حٜٓزخد حلظٗ ىفعض ح٠طلخى حٍْْٜرٗ الٕ رٍخ  قٓس عٔكَ٘ش ؤظقمش عً كمف 

 ح١ٜمٔٗ. 

٘ليى ٍْرَص كخيخي  أكي حلىٓظفًٙ حلٔخرقًٙ فٗ ُْحٍس حلوخٍؿٙش حٜوَ٘كٙش  ْحلزخكغ فٗ وَكِ ْ -

كخٌٍٙفٗ لم١ٔن حليْلٗ  ْحلىقٙه فٗ رخٍْ٘ حلظٍخقٞ حلٓحٟق فٗ حلىٓحقف رًٙ حٍْْٜرًٙٙ ْحٜوَ٘كًٙٙ 

رخلٍقخ١ حلظخلٙش
(3)
  . 

ىحً لمظَٔط فٗ حلمـٓ  الٕ حلقٓس  ْأق  أي حٍْْٜرًٙٙ َْ٘ي أي حل٠ٓ٘خص حلىظليس أٛزلض أكؼَ حٓظعيح -

 ٛزَحً وً أٍْْرخ حلظٗ طف٠  حليرمٓوخٓٙش.

                                                           
1
ىخٌٕ حلٔخرق ٘ٓٗكخ فَٙ٘ ْىعخ فُٙ الٕ حلى٠ٕ قيوخ ٌلٓ اٌ٘خ  وئٓٔخص . ٍحؿع هيخد َُْ٘ حلوخٍؿٙش ح٠ل52/05/5115حللٙخس   

 فيٍحلٙش أٍْْرٙش ْاويحىِخ رخلقٓٔ حلظَ٘٘عٙش   ْاؿَح  حٌظوخرخص ٌٙخرٙش عمٕ ٛعٙي أٍْْرخ ْطكًٓ٘ ْكيس قٙخىس وَكِ٘ش   ِْٓ وً حل٘وٜٙخص

 . حٍْْٜرٙشفٕ وَْ٘ط حلٓكيس  حٜٓخّْحلظٕ ْٟعض كـَ  أٍْْرخحلزخٍُس فٕ 
2
 .9/9/5115ٓعي ولٙٓ  "أٍْْرخ طعمً حللَد عمٕ أوَٙكخ"  حللٙخس    

3
  Le Monde, 13/7/2002 
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 َ٘ٔ حٍْْٜرًٙٙ أي حٜوَ٘كًٙٙ ٘ف٠مٓي حٓظعىخ  أٓمٓد حٞكَحَ عمٕ حٞقٍخط  ْحلعٜخ عمٕ حٞيَح .  -

ظٗ أي حٜوَ٘كًٙٙ ِ٘ىحىْي و١ًٙ الٕ حلعى  فٗ ٗك  أكخىٖ حلـخٌذ  ٠ْ ٘ظَّْي كىخٓش لمىزخىٍحص حل -

 طظوٌِخ حلىئٓٔخص حليْلٙش. 

 حهظ١  فٗ ْؿّخص حلٍظَ رخلٍٔزش الٕ حلٍظخن حلعخلىٗ حلـي٘ي.  -

 أي حٜوَ٘كًٙٙ ٘زخلفٓي فٗ كـه حلويَ وً حلعَحي ْحٍِٞخد.  -

ْوً حلق٠خ٘خ حلو١فٙش حٜهَٔ  ق٠خ٘خ حلٍف٢  ٜي حل٠ٓ٘خص حلىظليس طَ٘ي أي طظلكه رخلٍف٢ حلعخلىٗ  -

 ؿٙيًح أي حليْ  حلٍٜخعٙش رلخؿش وخٓش الُٙ  ْأي ؤظقز  حقظٜخى طمك حليْ   ْطٔٙيَ عمُٙ  ِْٗ طعَ 

وَطز٢ رلٜٓلّخ عمٕ حلٍف٢. ْلٌّح  فبي حل٠ٓ٘خص حلىظليس طَ٘ي أي طظلكه رٓٛٓ  حلٍف٢ الٕ حليْ  

حٍْْٜرٙش  لكٗ طئػَ فٗ حقظٜخى طمك حليْ   هخٛش فٗ ُ٘خىس حليمذ حلعخلىٗ ٓٓ  ٘ئىٖ الٕ ُ٘خىس 

ًٙخ كظٕ عخن  22.2ومٙٓي رَوٙ  ٘ٓوًٙخ حٚي  الٕ  04.8ٍحص حلومٙـٙش وً فٗ حلٜخى ومٙٓي رَوٙ  ٘ٓو

ٌِْح وً حٜٓزخد حلظٗ أىص الٕ حكظ١  حل٠ٓ٘خص حلىظليس لمعَحي  ْاككخن ٓٙيَطّخ عمٕ  (1) .5151

 حلٍف٢ حلعَرٗ.

كٓ  ق٠خ٘خ حلٔٙخٓخص  ْله ٘عي ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ٘ظقخٓه ْؿّخص حلٍظَ ٌفّٔخ وع حل٠ٓ٘خص حلىظليس  -

حلوخٍؿٙش حليفخعٙش ْحلق٠خ٘خ حلقٓوٙش  ْحلىٜخلق ح٠قظٜخى٘ش حلى٘ظَكش  كٙغ َٗف وفٓٝ حلع١قخص 

 00حلوخٍؿٙش ل١طلخى  كَْ٘ رخطً  أرعخى ْعٓحقذ حُٜوش رًٙ ح٠طلخى ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس رعي أكيحع 

٠ٓ٘خص حلىظليس ٓٙخٓش ؤظزيس  طفظقَ الٕ أ٘مٓ / ٓزظىزَ  ْقخ : "اي حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش حلظٗ طظزعّخ حل

حللٍكش. ٠ْري للكٓوخص أٍْْرخ حلفَرٙش وً حٌظفخٟش طىٍع ْحٍٗيً وً حلى٠ٗ قُيًُوخ فٗ طلَكّخ 

حٜكخىٖ حلىٍفَى عمٕ حلٜعٙي حليْلٗ". كىخ َٛف َُْ٘ هخٍؿٙش فٌَٔخ حلٔخرق فيًٍ٘ رىخ ٘مٗ: "اي 

حٍِٞخد ْحلعٓلىش ْحلَ٘ي ح٢ْٜٓ ْآَحثٙ  ْٗخٍْي ٌظَس أوَ٘كخ الٕ حلعخله ْحلع١قخص حليْلٙش ْ

ْعَفخص  لٙٔض ٌظَطٍخ فٗ فٌَٔخ ْفٗ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ". ْعٍي ُ٘خٍس حلَثْٙ حلفٌَٔٗ حلٔخرق 

َٗٙح  الٕ حل٠ٓ٘خص حلىظليس  قخ : "لْٙ وً حلىعقٓ  أْ حلىقزٓ  أي ٌظوٙ  أي طكٓي حٍٞحىس ْحلقَحٍ 

رخ ريفع فخطٍٓس حللٔخد"ٜوَ٘كخ ىحثًىخ  رٍٙىخ طقٓن أٍْْ
(2 )
. 

طعخٌٕ أٍْْرخ وً وٜخىٍ عـِ ِٙكٙمٙش هيَٙس طلي وً طلٓلّخ الٕ قيذ ىْلٕ وٍخفْ رىعٍٕ حلكمىش   -5

 57لمقيذ ح٠وَ٘كٕ   فٙٓؿي و٘ك١ص ِٙكٙمٙش ٌخطـش عً طٓٓٙع عيى أع٠خ  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ الٕ 

ح٠ٍْْرٕ ْحلو١  رًٙ حٜع٠خ  عمٕ  ع٠ٓح   ْحلظٓطَ حلٍخٕٗ  عً ٍفٞ فٌَٔخ ِْٓلٍيح لميٓظٍٓ

 حللٜٚ فٕ حلىِٙحٌٙش ح٠ٍْْرٙش حلـىخعٙش .

                                                           
1
 وَؿع ٓزق ًكََ .  

2
)طًَ٘٘ حْٜ  /  045  حلعيى 26أٍْْرخ: حلعٓلىش ْحلعٓلىش حلى٠خىس"  حلٔٙخٓش حليْلٙش  حلٍٔش  –ٓعٙي حل١ٌْيٖ  "أوَ٘كخ   

 .059(  ٙ 5111أكظٓرَ 
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أٍْْرخ ٌفّٔخ لٙٔض وٓكيس ر٘خي طلٓلّخ الٕ قيذ ىْلٕ ْكظٕ وخ قز  وؤُي ٍفٞ ك  وً فٌَٔخ  -2

  طُٓعض أٍْْرخ رًٙ وٙ   5112ِْٓلٍيح لميٓظٍٓ ْف٘  حلظٓٛ  الٕ حلىِٙحٌٙش حٍْْٜرٙش لمعخن 

لظلٓ  حلىٍّـٕ الٕ قيذ ىْلٕ لُ ِٓ٘ش أٍْْرٙش وليىس حلىعخله ؤظٍيس الٕ طقخلٙي أٍْْرخ فٌَٕٔ الٕ ح

حلٔٙخٓٙش ْحلفكَ٘ش ٍْ٘خفْ ْ٘لي وً حلّٙىٍش حٜوَ٘كٙش حٜكخى٘ش   ْرًٙ ٍإ٘ش رَ٘يخٌٙش طَٔ عين 

 ظىخًِ٘٘ .ٍَْٟس قٙخن وؼ  ٌَِ حلظعيى٘ش حلقيزٙش ٌُٜ وً حلويَٙ ؿيح حي ٘ظه طقٔٙه حلفَد الٕ قيزًٙ و

طوٓ  حليْ  حلٜفَٔ فٗ ح٠طلخى  كفٍمٍيح ْىْ  حلزٍمٓكْ )رمـٙكخ ْحلمٓكٔىزٍٓ  ِْٓلٍيح(  وً أٌّخ   -4

ٓظفقي وكخٌظّخ ىحه  ح٠طلخى عٍي ىهٓ  ىْ  ؿي٘يس  ٌّٜخ ٓٓ  طلٜ  عمٕ ٌٜٙذ حٜٓي وً ىعه 

َ٘لش  رعي ىهٓ  ىْ  ح٠طلخى. ْٓٓ  ٘ئػَ ًلك فٗ وَٜٙ ٗعٓد ح٠طلخى حلظٗ طظىظع حٚي رلٙخس و

ؿي٘يس وً أٍْْرخ حلَ٘قٙش حلفقَٙس الٕ ح٠طلخى. ْكٌلك ٍِخ  حلو١فخص رًٙ حليْ  حلٜفَٙس ْحليْ  

حلكزَٙس عمٕ ق٠ٙش حلٔٙخىس حل١ٍٓٙش ْحلٍفًٓ حليْلٗ  فظَٔ ِٓلٍيح أي طلَكخطّخ حليْلٙش طقمٜض  رعي 

وٓكيس  ْأي ٍِخ  طفخْطًخ فٗ حلظِحن  حطفخقٙش وخٓظَهض حلظٗ ىعض الٕ ا٘ـخى ٓٙخٓش أٍْْرٙش هخٍؿٙش

حليْ  حٍْْٜرٙش فٗ ح٠طلخى رخلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش حلىٓكيس. فخليْ  حلٜفَٙس أكؼَ حلظِحًوخ رٔٙخٓش أٍْْرخ 

ً٘خ أكزَ وً ح٠لظِحن أْ عيوُ رٔٙخٓخص ح٠طلخى. ْوخ  حلىٓكيس وً حليْ  حلكزَٔ حلظٗ وخ ُحلض طىمك ِخو

قف ؤظقمش عً ٓٙخٓخص ح٠طلخى  كىٓقفّخ وً حلعَحي ْحٍِٞخد  ْوً ُحلض رَ٘يخٌٙخ رخلٌحص طظوٌ وٓح

 طيَٓ٘ قٓس حليفخط حٍْْٜرٙش حلى٘ظَكش  ْح٠ٓظق١  عً كمف حلٍخطٓ.

ق٠ٙش حهظ١  حلؼقخفخص فٗ أٍْْرخ  ْٓزق أي قخ  ؿخي وٌُٓٙ حلٌٖ ٘عظزَ أكي وٍّيٓٗ رٍخ  ح٠طلخى  – 6

وً ؿي٘ي  لكٍض قي ٍكِص عمٕ حلؼقخفش  ْلْٙ  حٍْْٜرٗ: "لٓ أطٙلض لٗ فَٛش رٍخ  أٍْْرخ

ومٙٓي ؤمه ًْٖ ػقخفش يَ٘زش عً حلؼقخفش حٍْْٜرٙش حلٔخثيس فٗ أٍْْرخ  02ح٠قظٜخى". كىخ أي ْؿٓى 

أوَ ٘قمق رعٞ ح١َٜح  فٗ ح٠طلخى  ْوً حلىلظى  أي َ٘طفع حلعيى اًح ىهمض طَكٙخ رى١ٍّ٘ٙخ حلٔزعًٙ 

ٞ حلؼقخفٗفٗ ح٠طلخى  ِْ٘ىحى رٌلك حلظٍخق
(1)
. 

ومٙٓي ٍْ٘ٓ عمٕ حلٔٙخٓش حلؼقخفٙش فٗ أٍْْرخ  وً  211ْلل  ٌَِ حلىع٠مش  فقي َٛ  ح٠طلخى 

أؿ  طقَ٘ذ حلؼقخفخص حٍْْٜرٙش حلىوظمفش ىحه  ح٠طلخى  عمٕ أٓخّ ْؿٓى ػقخفش حلىُٓح٘ٙك فٗ أٍْْرخ 

ٌـمِٙ٘ش ْحلؼقخفخص حٜهَٔ  كٙغ رًٙ حلؼقخفخص حلىوظمفش  كخلؼقخفش حلفٌَٔٙش ْحٜلىخٌٙش ْحٞ٘يخلٙش ْحٞ

رخلىجش فق٢ وً  28لفش ؤظعىمش رًٙ ٗعٓد ىْ  ح٠طلخى. ْفٗ حٓظي١ط لمَأٖ حلعخن  ْحفق  02طٓؿي 

حلًٌ٘ ٗىمّه ح٠ٓظي١ط وً وٓح١ٍٗ ىْ  ح٠طلخى  رٓؿٓى ػقخفش أٍْْرٙش وٓكيس فٗ أٍْْرخ
(2)
. 

                                                           
1
 Carla Power, "Who Are We?", Newsweek (23 December 2002) 

2
 حلىٜيٍ ٌفُٔ 
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رًٙ ألىخٌٙخ ْفٌَٔخ ْرَ٘يخٌٙخ. ْ٘قٓ  َُْ٘ و٘كمش حلو١فخص حلظخٍ٘وٙش رًٙ ىْ  ح٠طلخى  هخٛش  - 7

هخٍؿٙش ألىخٌٙخ حلٔخرق ٘ٓٗكخ فَٙ٘  فٗ ٌِح حلىـخ : "اي حلقٓحًٌٙ حلعيْحٌٙش لٔٙخٓش حلقٓس فٗ أٍْْرخ قي 

ألفٙض. ْكيع وخ ِٓ أعـذ وً حلـفَحفٙش حلٔٙخٓٙش  كٙغ ؿمْ حٜٓي حٜلىخٌٗ عمٕ حلع٘ذ الٕ ؿخٌذ 

حللى  حلفٌَٔٗ"
(1 )

عذ حلق٠خ  عمٕ حلو١فخص حلظخٍ٘وٙش رًٙ ىْ  ح٠طلخى حلظٗ أىص الٕ ْلكً وً حلٜ

كَد حلىجش عخن  ْحللَرًٙ حلعخلىٙظًٙ حْٜلٕ ْحلؼخٌٙش. ٌِْح ح٠هظ١  أػَ فٗ وٓقف ك  ىْلش وً 

ٓٙخٓظّخ وً ح٠طلخى. فؤلىخٌٙخ طَ٘ي طٓٓعش ح٠طلخى  ْطلٓ٘مُ الٕ فٙيٍحلٙش  رعي ح٠ٌىخن ىْ  أٍْْرخ 

زق كخ٠طلخى حلفٙيٍحلٗ حٜوَ٘كٗ. ْفٌَٔخ وً حلىظلىًٔٙ ل١طلخى  رعكْ رَ٘يخٌٙخ حللٌٍس حلَ٘قٙش  لٜٙ

وً ح٠ٌيوخؽ  ِْٗ وخُحلض وظَىىس فٗ طيزٙق حٓظعىخ  عىمش حلٍْٙٓ ري٠ً وً حلـٍُٙ ح٠ٓظَلٍٙٗ فٗ 

 أٍحّٟٙخ. 

ٌوفخٝ وعي  حلٍىٓ و٘كمش حلٍىٓ حلٔكخٌٗ فٗ ح٠طلخى  رٔزذ حٍطفخط ٌٔزش حل٘ٙوٓهش فٗ أٍْْرخ ْح – 8

حلٔكخٌٗ. ففٗ فٌَٔخ ٍِخ  عَ٘س و١ً٘ٙ فٌَٔٗ وّىً طـخُْْح ًٓ حلٔزعًٙ عخًوخ  َْٓٙطفع عيىِه 

ومًٌٙٓخ. كىخ ٘ظٓقع رعٞ حلىَحقزًٙ طَحؿع عيى ٓكخي ىْ  ح٠طلخى ه١   02لٜٙ  الٕ  5151عخن 

ومًٌٙٓخ عخن  61خ كخلًٙخ الٕ ومًٌٙٓ  82حلعًَ٘٘ عخًوخ حلقخىوش. ففٗ ألىخٌٙخ ٓٙظَحؿع عيى حٜلىخي وً 

عخًوخ  21. ْاًح له طِى عيى ٓكخٌّخ رٍٜف ومٙٓي وّخؿَ وً حل٘زخد الّٙخ  أْ وً حلىٓحلٙي ه١  5151

ومًٌٙٓخ فٗ أْح٢ٓ حلقَي حللخلٗ ري٠ً وً أي َ٘طفع 71حلقخىوش  فبي عيى ٓكخٌّخ ٓٓ  ٍ٘وفٞ الٕ 
(2)
. 

ٌٔىش ه١  حلوىًٔٙ عخًوخ حلقخىوش  ْكٔذ طقََ٘  ومٙٓي 21-41ٍْٓٙوفٞ عيى ٓكخي أٍْْرخ رىقيحٍ 

ٛخىٍ عً وَكِ حليٍحٓخص حليْلٙش ْح٠ٓظَحطٙـٙش فٗ ْحٍٗيً  فبي أٍْْرخ  رخٓظؼٍخ  رَ٘يخٌٙخ  يَٙ 

ؿخِِس لمظعخو  وع حلى٘كمش حلعىَ٘ش  ْٓظكٓي فٌَٔخ ْأٓزخٌٙخ ْا٘يخلٙخ  وً أكؼَ حليْ  حٍْْٜرٙش 

ومٙٓي   211رم   5101كمش. ْاًح كخي عيى ٓكخي ح٠طلخى فٗ عخن حلىّيىس أكؼَ وً يَِٙخ رٌَّ حلى٘

ومًٌٙٓخ رعي هىًٔٙ عخًوخ  رعكْ وخ ِٓ وفَْٝ وً ُ٘خىس ١زٙعٙش فٗ  421فٔٓ  ٘ظٍخقٚ لٜٙ  الٕ 

( كخي ػ١ػش 0911عيى حلٔكخي. ْوً حلىعَْ  أي عيى ٓكخي فٌَٔخ فٗ ويمع حلقَي حلعًَ٘٘ )عخن 

ىخٌٙخ ػ١ػش أٟعخ  عيى ٓكخي حلزَحُ٘ . أوخ فٗ ويمع حلقَي حللخىٖ أٟعخ  عيى ٓكخي حلىكٔٙك  ْأل

ْحلعًَ٘٘  فقي أٛزق عيى ٓكخي حلىكٔٙك أكزَ وً عيى ٓكخي ألىخٌٙخ ْفٌَٔخ وـظىعظًٙ  ْٓكخي 

 حلزَحُ٘  أكزَ وً عيى ٓكخي ألىخٌٙخ ْفٌَٔخ ْرمـٙكخ ْحلٍىٔخ ْحلٔٓ٘ي وـظىعش.

                                                           
1
 .54/00/5115ارَحِٙه حللٙيٍٖ  فٗ: حللٙخس   

2
 Newsweek (1 July 2003). 
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جش وً ٓكخي حلعخله كخٌٓح ٘عٙ٘ٓي فٗ حلقخٍس حٍْْٜرٙش قز  وجش رخلى 52ْرخلىقخٌٍش ريْ  حلعخله  فبي  -

رخلىجش فق٢  ْوً حلىظٓقع اًح حٓظىَ حٌوفخٝ وعي  حلٔكخي  05عخن  ْحٌوف٠ض حلٍٔزش لظٜ  حٚي الٕ 

 رخلىجش فق٢. 7الٕ  5121فٗ أٍْْرخ أي طٜ  حلٍٔزش فٗ عخن 

طئػَ فٗ ؤظقز  ح٠طلخى  فٍّخ  ه١  فٗ  كىخ أي و٘كمش حلو١فخص فٗ حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش ل١طلخى – 9

حَٞٓحثٙمٗ  ْوً حللَد ٟي حلعَحي ْوً "حٍِٞخد"  كٙغ اي  –حلىٓحقف وً حلَٜحط حلعَرٗ 

رَ٘يخٌٙخ طئ٘ي حل٠ٓ٘خص حلىظليس  رٍٙىخ فٌَٔخ ْألىخٌٙخ طٍظقيحي حلىٓقف حٜوَ٘كٗ. ْحلو١فخص فٗ 

خ طه ح٠طفخي عمُٙ فٗ وعخِيس وخٓظَ٘وض. كىخ وٓحقف ح٠طلخى فٗ حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش طظٍخقٞ وع و

ىعض ألىخٌٙخ  عمٕ لٔخي ؤظ٘خٍِخ حلٔخرق َْٗ٘يٍ  ىْ  ح٠طلخى الٕ طٓكٙي حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش 

ْحٜوٍٙش ل١طلخى  "ْالٕ ٍَْٟس طـخُْ حلىٜخلق حلفَى٘ش ليْ  ح٠طلخى لىٓحؿّش حلىوخ١َ حلظٗ طّيى 

ِخ عمٕ حلٔخكش حليْلٙش  فٙـذ أي طظـخُْ حليْ  وٜخللّخ أٍْْرخ  ٌُٜ اًح أٍحىص أي ٠ ّّ٘ىٖ ىٍْ

حل١ٍٓٙش"
(1)
.  

ْوً حلى٘خك  حلىّىش حلظٗ طٓحؿُ ح٠طلخى ىهٓ  ىْ  أٍْْرخ حلَ٘قٙش )رٓلٍيح ْحلىـَ ْحلظ٘ٙك( الٕ  – 01

ع٠ٓ٘ش ح٠طلخى  ِْٗ حليْ  حلظٗ أ١مقض عمّٙخ حل٠ٓ٘خص حلىظليس ٛفش "أٍْْرخ حلـي٘يس"  رٍٙىخ 

ٕ حليْ  حٜهَٔ  ْهخٛش فٌَٔخ ْألىخٌٙخ  ٛفش "أٍْْرخ حلقي٘ىش". ْوً حلىعَْ  أي طمك أ١مقض عم

حليْ  كخٌض هخٟعش لمٍظخن حل٘ٙٓعٗ  ْأٛزلض طعظٍق حٚي حلقٙه حٜوَ٘كٙش ْطئ٘ي حلٔٙخٓش 

حٜوَ٘كٙش  وىخ ؿع  رعٞ حلىَحقزًٙ فٗ فٌَٔخ ٘ظّه طمك حليْ   ْعمٕ ٍأّٓخ رٓلٍيح  رؤٌّخ رىؼخرش 

َْحىس ٜوَ٘كخ ىحه  ح٠طلخى حٍْْٜرٗ. ْحٌظقي حلَثْٙ حلفٌَٔٗ حلٔخرق َٗٙح   ر٘ك  كٜخي ١

ٍّ  ٓٙخٓش رٓلٍيح حلوخٍؿٙش حلىئ٘يس لم٠ٓ٘خص حلىظليس فٗ كَرّخ عمٕ حلعَحي  وىخ ٘عيٗ ح٠ٌيزخط  قخ

 أي ىْ  أٍْْرخ حلَ٘قٙش طَ٘ي ح٠ٓظفخىس وً حليعه ح٠قظٜخىٖ حٜوَ٘كٗ  ْفٗ ح لٓقض ٌفُٔ طَ٘ي

حللٜٓ  عمٕ ح٠ٓظؼىخٍحص حٍْْٜرٙش فّٙخ  حلظٗ رمفض فٗ حلٍٔٓحص حلعَ٘ حلىخٟٙش وجش ومٙخٍ 

 ى٠ٍْ.

ْوً حلظلي٘خص حٜهَٔ  عين حطفخي ىْ  ح٠طلخى عمٕ ١مذ طَكٙخ حليهٓ  الٕ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ.  – 00

ح قًٓ٘خ َ٘فٞ ىهٓ  طَكٙخ الٕ ح٠طلخى  ٌّٜخ لٙٔض رميًح أْ ًٍ ٍْرًٙخ  ر  ِٗ قَ٘زش وً ْقخىص فٌَٔخ طٙخ

رخلىجش وً ٓكخٌّخ ٘عٙ٘ٓي هخٍؽ أٍْْرخ. ٠ْ َ٘٘ي ٌِح  92أٍْْرخ  ْعخٛىظّخ ٠ طقع فٗ أٍْْرخ  ْ 

حلظٙخٍ أي ِ٘ىحى عيى حلىٔمىًٙ حلىٍظىًٙ الٕ ح٠طلخى ريهٓ  طَكٙخ حلىٔمىش. ُْ٘وٕ٘ كٌلك أي طٜ  

ِ٘٘ي فٗ ط١ٍٓ أٍْْرخ رى٘خك   كيْى أٍْْرخ الٕ وٍخ١ق يَٙ ؤظقَس فٗ حلَ٘ي ح٢ْٜٓ  وىخ

 حلىٍيقش.

                                                           
1
 Anne-Cecile Robert, "L'Etrange Politique étrangère de l'Union Européenne," Le Monde diplomatique 

(décembre 2002), p. 24. 
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أٍْْرخ ٘ىكً أي طعخٌٕ ؤظقز١ وً حٌ٘قخقخص ٓٙخٓٙش   فٍّخ  هٓ  وٍظَ٘ وً حلّٙىٍش حٜلىخٌٙش   ْقي  -05

 ٠ طَيذ رَ٘يخٌٙخ فٕ ح٠ٌ٠ىخن حلكخو  الٕ حلقخٍس .

ٙخي حٍْْٜرٗ. ٍْيه أي : لقي أٛزلض ألىخٌٙخ حلىؼخ  حٜكؼَ ْٟٓكخ عمٗ طفكك حلزٍ أٌّا١ٔا لٌعك٠كج -02

أٍْْرخ له طكً فٗ ٘ٓن وً حٜ٘خن أكؼَ كخؿش الٗ ألىخٌٙخ وىخ ِٗ عمُٙ حلٙٓن  فبي حلىٓحقف حٜلىخٌٙش 

أٛزلض طظٔه أكؼَ فؤكؼَ رخ٠ٌفٜخلٙش ْح٠ٌعِحلٙش عً حلىٓحقف حٍْْٜرٙش ْح١ٜمٔٙش. ْطعي حلىٓحقف 

 َٙس أوؼمش ْحٟلش عمٗ ًلك.حٜلىخٌٙش وً حلظيه  فٗ لٙزٙخ ْوً أُوش حلٍْٙٓ حٜه

  ْقي عخلـض ىٍحٓش  أٛيٍِخ حلىـمْ حٍْْٜرٗ لم٘جٓي حلوخٍؿٙش  وً اعيحى حلزخكؼًٙ أْلَ٘ك

ؿَْٙ ْوخٍ  لٍٍٙٓى  رعٍٓحي: "حلىٔؤلش حٜلىخٌٙش حلـي٘يس.. كٙف طلٜ  أٍْْرخ عمٗ ألىخٌٙخ حلظٗ 

َٟض حليٍحٓش حهظ١  حلَإٔ طلظخؽ الّٙخ؟"  وخ ٘ٔىٗ رخلظٓؿّخص حٜلىخٌٙش حلـي٘يس. كٙغ حٓظع

رًٙ ألىخٌٙخ ْؿَٙحٌّخ حٍْْٜرًٙٙ  فؤْٟلض أي حلٍوزش حٜلىخٌٙش طعظقي رؤي حلٍىًٓؽ حلىخلٗ 

ْح٠قظٜخىٖ حٜلىخٌٗ ِٓ حلل  حلٓكٙي لظـخُْ أُوش حلٍْٙٓ. لكً ٍِخ  ى٠ْ فٗ أٍْْرخ طَٖ أي 

  ْوً ٓٙخٓخص حلزٍك حلىَكِٖ ألىخٌٙخ ِٗ حلىٔظفٙي حٜكزَ وً حلٔٓي حلىٓكيس ْوٍيقش حلٍْٙٓ  ر

حٍْْٜرٗ  فعمّٙخ أ٠ طظٌوَ ْطفَٝ ١َّْٗخ روٜٓٙ هي٢ حٌٞقخً حلىخلٗ حلىيَْكش. ٍِْخ  

أ٠٘خ وً َٖ٘ أي ٌىًٓؽ ح٠قظٜخى حٜلىخٌٗ حلقخثه عمٗ حلٍىٓ وً ه١  حلظٜيَ٘ ِٓ رخلفع  أكي 

أٓزخد و٘خك  أٍْْرخ ح٠قظٜخى٘ش.
 (1) 

 خٌٙخ ْؿَٙحٌّخ حٍْْٜرًٙٙ فق٢ الٗ ُ٘خىس قٓطّخ ح٠قظٜخى٘ش  ْحٍطزخ١ ٠ْ طعٓى ح٠هظ١فخص رًٙ ألى

كٔزىخ - ْلكٍّخ BRICS -وٜخللّخ حلقٓوٙش أكؼَ فؤكؼَ رىَحكِ قٖٓ أهَٖ  وؼ  ىْ  وـىٓعش ح 

طَطز٢ أ٠٘خ رظفَٙحص ىحهمٙش وّىش. فَيه أي ألىخٌٙخ حلـي٘يس طزيْ أكؼَ قٓس  -طٟٓق حليٍحٓش

عي٘يس ط٠عفّخ رٍٙٓ٘خ عمٗ حلٜعٙي حليحهمٗ. فّٗ طعخٌٗ و٘خك  طظعمق  ْفخعمٙش  فّٗ طعخٌٗ و٘خك 

رخلّـَس  ْرخللخؿش حلىملش لظيَٓ٘ حلٍظخن حلظعمٙىٗ  ْرعين حلعيحلش فٗ طُٓ٘ع عٓحثي حلٍىٓ 

ح٠قظٜخىٖ رًٙ حلىٍخ١ق حلىوظمفش  كٙغ طٓؿي عيس وٍخ١ق فٗ يَد ألىخٌٙخ أْٗكض عمٗ اع١ي 

 اف١ّٓخ.

  ٘عخٌٗ حلٍظخن حٜلىخٌٗ حلظفظض  كٙغ ٠ ٘ٔظيٙع أٖ وً حللِرًٙ ْعمٗ حلٜعٙي حلٔٙخ  ٗٓ

% وً أٛٓحص 41حلكزًَٙ٘  حلمًٌ٘ ٓخٌيح ح٠ٌيوخؽ حٍْْٜرٗ فٗ حلىخٟٗ  ٟىخي حللٜٓ  عمٗ 

حلٍخهزًٙ. كىخ ظَّص حلعي٘ي وً حٜكِحد حلـي٘يس عمٗ حلٙىًٙ ْحلٙٔخٍ  ْحلظٗ طظزٍٗ وٓحقف 

هٌص قٓس ٌَِ حٜكِحد فٗ ح٠ُى٘خى. لك  ًلك  أٛزلض حٞىحٍس وعخى٘ش لمىَْ٘ط حٍْْٜرٗ  ْقي أ

                                                           
: حللقللخثق ح٠ٓللظَحطٙـٙش حلـي٘لليس فلٕ حلٍظللخن حللليْلٕ"   وـمللش حلٔٙخٓللش حليْلٙللش حلىٓقللع أقيللخدكللخٍي حرللٓحلوَٙ " علخله رلل١  (   1

 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/113/1751  ح٠لكظٌَْٕ لمىـمش :
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حلٔٙخٓٙش لمز١ى أكؼَ ٛعٓرش  ْله ٘عي وً حلىىكً لملكٓوخص حٜلىخٌٙش أي طظـخِ  حلىٓحقف حل٘عزٙش 

 وً حلٔٙخٓش حلوخٍؿٙش  كىخ كخٌض طفع  فٗ حلٔخرق.

  ٗطمض ٓق١ٓ كخث٢ رَلًٙ  أق  ْطعي حٜؿٙخ  حٜلىخٌٙش حلـي٘يس  حلظٗ ط٘ك  ْعّٙخ فٗ حلفظَس حلظ

حٌزّخٍح رؤٍْْرخ ْأق  طىٔكخ رخ٠ٌظىخ  الّٙخ وً حٜؿٙخ  حلٔخرقش. فلٔذ اكٜخ حص كي٘ؼش لمَأٖ  ٠ 

% وً حٜلىخي رؤي أٍْْرخ طىؼ  رخلٍٔزش لّه حلىٔظقز . ٍِْخ  طٌوَ ٗعزٗ وً أي ٘ظلى  22٘٘عَ 

ٜخىحص حلىٍّخٍس عمٗ أ١َح  أٍْْرخ. ىحفعٓ حل٠َحثذ حٜلىخي أعزخ  اٟخفٙش وً أؿ  اٌقخً ح٠قظ

% وً حٜلىخي لْٙ ليّ٘ه أٖ ػقش  أْ ليّ٘ه ػقش وليْىس ؿيح  62ْطَ٘ٙ حٓظي١عخص لمَأٖ الٗ أي 

 فٗ وئٓٔخص ح٠طلخى حٍْْٜرٕ.

 خسٚز بسٜطاْٝا َٔ االحتاد االٚزٚب٢ :  -02

 ي ْٛيوش ل١طلخى اي هَْؽ رَ٘يخٌٙخ وً ح٠طلخى حٍْْٜرٗ  ٓٙ٘ك  ُلِح٠ كقٙقٙخ لٌّح حلزم

لكً أكؼَ وخ ٘و٘خَ حلقخىس حٍْْٜرٙٓي ِٓ طكَحٍ ٍٓٙخٍِ٘ٓخص حٍْْٜرٗ ْح٠قظٜخى حليْلٗ 

 وىخػمش  فقي أعيٕ ح٠ٓظفظخ  حلزَ٘يخٌٗ ىْحفع اٟخفٙش لمى٘ككًٙ فٗ أٍْْرخ.

فعزَص ُعٙىش حلٙىًٙ حلىظيَ  فٗ فٌَٔخ وخًٍ٘ لٓرخي عً ٍيزظّخ فٗ أي طٍظه "ك  ىْلش"  

عزٙخ كٓ  ح٠ٌظىخ  الٕ ح٠طلخى عمٕ يَحٍ ؤئْلًٙ وٍخ٠ًِٙ ٍْْٜرخ فٗ حليحٌىخٍ  طٜٓ٘ظخ ٗ

ِْٓلٍيح ْحلٔٓ٘ي. لكً ٍيه أي ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ٓٙيه  ا١ٛكخص رعي حلٜيوش حلظٗ أكيػّخ 

هَْؽ رَ٘يخٌٙخ  ٘زقٕ ٍِخ  هيَ فعمٗ وً أ٠ ٘ظىكً وً ْقف حٌّٙخٍَ.
 (1)

. 

 ٌٗفَحٌك فخلظَ ٗظخٍ٘ىخَ٘  وً أي هَْؽ رَ٘يخٌٙخ "ٓٙ٘ك  ٛيوش  ْقي كٌٍ َُْ٘ حلوخٍؿٙش حٜلىخ

ل١طلخى حٍْْٜرٗ  ْٓٙظٓؿذ رعيِخ حلعى  لملفخظ عمُٙ لكٗ ٠ طٍظّٗ عىمٙش حٌيوخؽ ٌخؿلش ىحوض 

عقٓىح الٕ طفكك" ٌِح حلظكظ .ْ٘ىؼ  وخ كيع وً طٜٓ٘ض حلٍخهزًٙ حلزَ٘يخًٌٙٙ لٜخلق هَْؽ 

حٌظكخٓش فٕ عَ٘ ٍٓٓحص ّ٘٘يِخ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ٠ٌٜخٍ ر١ىِه وً ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ حكزَ 

 فكَس حلٓكيس ح٠ٍْْرٙش.

  ًٌَْ٘ص ىٍْ٘ش ٓظَحطفٍٓ لمظلمٙ  حلىعمٓوخطٗ طقََ٘ح وف١ٜ عً طؤػَٙ حكظىخ  هَْؽ رَ٘يخٌٙخ و

ٓٙئىٖ الٕ فظَس وً حٌعيحن حلٟٓٓف فٗ كٙغ .ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ْحلٔٓي حٍْْٜرٙش حلى٘ظَكش

ر٘ك  ٓمزٗ عمٕ وعظه ىْ  ح٠طلخى  كىخ ٓظٓحؿُ رعٞ حليْ  طلي٘خص وؼ  أٍْْرخ ٓظئػَ 

 .ح٠ٌوفخٝ حللخى فٗ حلٜخىٍحص ُْ٘خىس فٗ حل٘كٓ  حليحهمٙش ر٘ؤي ح٠طلخى

   ْٗٓوً حلىوخ١َ حلظٗ ٓظٍـه عً هَْؽ رَ٘يخٌٙخ وً ح٠طلخى رَُْ كخلش وً حلفىٓٝ حلٔٙخ

ٓظعخٌٗ وً وِ٘ي وً حل٠عف ْحلّ٘خٗش   هٜٓٛخ فٗ حليْ  حلظٗ طلكه فّٙخ ككٓوخص ِ٘ش  كٙغ

                                                           
 42خ  وظٓفَ عمٕ حلىٓقع ح٠لكظٌَْٕ لقٍخس فَحٌْ حلوَْؽ حلزَ٘يخٌٗ وً ح٠طلخى حٍْْٜرٗ... ٓمزٙخص أن ا٘ـخرٙخص حقظٜخى٘ش؟  وق  1

     : 42/6/4106رظخٍ٘ن  حلف٠خثٙش
http://www.france24.com/ar/20160624 
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ْلع  حلىوخ١َ حلىخلٙش وً أرَُ حلىوخ١َ  .حٜوَ حلٌٖ ٓٙظٔزذ رظٍّٓ ووخ١َ وخلٙش ْحقظٜخى٘ش

حلظٗ ٓظٍـه عً هَْؽ رَ٘يخٌٙخ وً ح٠طلخى  اً اي حليْ  حلظٗ طعخٌٗ وً عـِ وخلٗ ْى٘ٓي ٌْظه 

ووخ١َ حقظٜخى٘ش  كٙغ قي طظؤػَ كىخ ٓظكٓي ٍِخ   .وَٜفٙش ِ٘ش ٓظظعَٝ ل٠ف١ٓ وخلٙش أكزَ

.حليْ  حلظٗ طعظىي عمٕ حلظٜيَ٘ الٕ رَ٘يخٌٙخ ر٘ك  ٓمزٗ ؿَح  حٌٔلخرّخ وً حلٔٓي حلى٘ظَكش
( 1)

 

 احملٛس اخلبِظ

 ِغزمجً االحتبد االٚسٚثٝ
  ٘عظزَ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ حكي حلظكظ١ص حٞقمٙىٙش حلظٕ كققض ٌـخكخ ْحٟلخ   ْقي أػخٍ ٌـخف ٛعٓى

ٍْْرٕ حِظىخوخص حلىَحقزًٙ ْحلىلممًٙ ْحلزخكؼًٙ لـّش حلٔعٗ وً حؿ  ٍٛي حكظىخ٠ص ح٠طلخى ح٠

ٛعٓىَ حلىظٓقع ْحلٍٔٙخٍِ٘ٓخص حلظٕ ٘ىكً حي طليع رٍخ  عمٕ ًلك اٟخفش الٕ حكظىخ٠ص أي طظوٌ 

 حلظكظ١ص حٞقمٙىٙش حلكزَٔ وً طـَرش ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ٌىًٓؿخ ل١كظٌح .

  اقمٙىٗ ْرخلظخلٗ فخي ؤظقز  ٌِح حلظكظ  ح٠قمٙىٕ ٓٓ  ٘كٓي ًٍِٙ  ِٓ طكظ  حٍْْٜرْٗح٠طلخى

رىئ قيٍس أ١َحفُ عمٕ طعزجش وٓحٍىِه حليحهمٙش حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش ْيَِٙخ . رىخ 

٘ـع  وٍّه كٙخٌخ وٓكيح قخىٍ عمٕ حلظعخو  وع حلىعيٙخص حليحهمٙش ْحٞقمٙىٙش ْحليْلٙش ْفق ٍإٔ 

 ئٌٝ لٌٕماط لٌرا١ٌح :خ رٍّٙه ْعمٕ ٌَِ حلومفٙش ٘ىكً أي ٌَ٘ٙ وٍظٍٓس وظفق عمّٙ

 أٚال : َٔ ايٓاس١ٝ األ١َٝٓ : 

  ٘زيْ أي ٍِخ  طٓؿّخ فٗ أٍْْرخ لظلٓ٘  حلىئٓٔخص حٜوٍٙش حٍْْٜرٙش الٕ وئٓٔخص اقمٙىٙش  كٙغ

وٓقفخ فؤلىخٌٙخ ْفٌَٔخ طظزعخي  .له ٘عي كمف حلٍخطٓ ٘ٔظـٙذ لمىٜخلق حٜوٍٙش لميْ  حٍْْٜرٙش

حٓظٙعخرٙخ وً ٍْٓٙخ   حٜوَ حلٌٖ ِ٘عؾ ىْ  حلزميٙق ْأٍْْرخ حلٓٓيٗ. ٍْىحً عمٕ ًلك  ريأص 

فعمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  رٓلٍيح ْؿىٍّٓ٘ش حلظ٘ٙك ْٓمٓفخكٙخ  . ىْ  ٢ْٓ أٍْْرخ رخلزلغ عً ريحث 

ٍِْـخٍ٘خ أٓٔض وـىٓعش قظخ  أٍْْرخ حلٓٓيٕ. ْىْ  حلزميٙق طيٍّ طٓٓٙع حلظعخْي حلعٔكَٖ 

حٜوٍٗ وع حليْ  حٞٓكٍيٌخفٙش  كىخ أي فٌَٔخ ْرَ٘يخٌٙخ قٍَطخ طعِِ٘ حلظعخْي ْْقعظخ حطفخقٙش ْ

 .5101عٔكَ٘ش فٗ ٌّخ٘ش 

  ًْ٘زيْ حلظٓؿُ حٞقمٙىٗ ٍْْٜرخ ر٘ك  ْحٟق فٗ حٜوٍٓ حٜوٍٙش  لكٍُ وع حلٓقض ٓٙزيْ ْحٟلخ

ً فٗ حٜوٍٓ حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش. فقي عزََّص ك  وً   عً ٍيزظّخ فٗ أي طَٔطوؼ١ً  ألىخٌٙخ أ٠٘خ

ْؿىٍّٓ٘ش حلظ٘ٙك ؿّٓى ح٠ٌىخوّخ لىٍيقش حلٍْٙٓ  لكً حليْلظًٙ قخلظخ وئهَحً اٌّىخ له طعٓىح  رٓلٍيح

رٍفْ حللىخّ ل٠ٌ١ىخن الٕ وٍيقش حلٍْٙٓ  ٍرىخ رٔزذ حُٜوش ح٠قظٜخى٘ش حللخلٙش. كىخ أي ؿىٙع 

                                                           
ٌْٕ لقٍخس ٓكخٔ ٌُٙٓ عَرٙش رظخٍ٘ن " اٌفٓيَحفٙك.. ووخ١َ هَْؽ رَ٘يخٌٙخ وً ح٠طلخى حٍْْٜرٗ"  طلمٙ  وٍٍ٘ٓ عمٕ حلىٓقع ح٠لكظَ  1

44/6/4106 : http://www.skynewsarabia.com/web/article/851869 
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وٍيقش حلٍْٙٓ )وخ عيح حليٌىخٍ   حليْ  حٜع٠خ  فٗ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ومِوش ريهٓ 

ْرَ٘يخٌٙخ(.
(1)
  

  ْٖ٘عظزَ اعخىس حلظَطٙذ حٜوٍٗ ٍْْٜرخ لٙٔض وئَٗحً ؿٙيحً لىٔظقز  وٍيقش حلٍْٙٓ  فخ٠طلخى حلٍقي

٠ ٘ٔظيٙع وِؿُ وع طفكك أوٍٗ  هخٛش اًح كخي حلل  ُٜوش وٍيقش حلٍْٙٓ ِٓ حلىِ٘ي وً حلظكخو . 

  حلَثٙٔٙش لٔٙخىس حليْ   كٙغ ٠ ٘ىكً ٜٖ ىْلش أي ط٘ظَ  فُٙ ْحلٍظخن حل٠َ٘زٗ ِٓ أكي حٜٗكخ

 وع أٖ ىْلش أهَٔ ٠ ط٘خٍكّخ ٌفْ حلىَٜٙ حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ ْحٜوٍٗ. 

   ٓاي أٍْْرخ طظلٓ  الٕ وـىٓعخص اقمٙىٙش. ٌَِ حلىـىٓعخص قي طكٓي ليّ٘خ أفكخٍ ووظمفش ك

حكي ٜكؼَ وً وـىٓعش  لكً حلع٠ٓ٘ش ٓظكٓي الٕ حلق٠خ٘خ حٜوٍٙش ْح٠قظٜخى٘ش  ْقي ٍ٘ظىٗ حلزمي حلٓ

كي كزَٙ ؤظٍيس الٕ وٓقع حلزمي ٟىً حلقخٍس. ٌِح لً ٘ليع فٗ ٘ٓن ْلٙمش رخليزع  ْلكً عمٕ حلىئ 

حلزعٙي ٓظكٓي حلىٍظىخص حٞقمٙىٙش وً حليْ  ًحص حٜفكخٍ حلىظ٘خرّش ِٗ حليَ٘ق حلٌٖ طظـُ الُٙ 

 .أٍْْرخ

  ٕوٍخ١ق ٌفًٓ اقمٙىٙش ِٓ قٙخىس ألىخٌٙش ْحٟلش ط٠ىً طكخو١ً أٍْْرٙخ ْحلزي٘  عً طلٓ  أٍْْرخ ال

أي طظفمذ عمٕ حلىٓحقف حل٘عزٙش حلىٍخ٠ِش لمٍْٙٓ  فبٌّخ قي طظىكً وً  أكزَ. ْاًح حٓظيخعض رَلًٙ 

ْٓظلخْ    .ح٠ٓظىَحٍ فٗ ىعه ىْ  حلىل٢ٙ ْطؼزض حلظِحوّخ رىٍيقش حلٍْٙٓ ْح٠طلخى حٍْْٜرٗ

ً أي ط ا٘ـخرٙش وً ه١  حٓظف١    قٍع ىْ  ٢ْٓ أٍْْرخ رؤي ع١قظّخ وع ٍْٓٙخألىخٌٙخ أ٠٘خ

 .كٓ  وٓليحفٙخ كىؼخ  عمٕ حلٍفًٓ حلٔٙخٓٗ حٜلىخٌٗ وفخْٟخطّخ وع وٓٓكٓ

 حلىظليس   ْحلٔئح  ِٓ فٙىخ اًح كخٌض ألىخٌٙخ ؿخىس فٗ قٙخىس أٍْْرخ ْىفع ػىً حلٔٙيَس عمٕ أٍْْرخ

أ٠٘خً. فبًح أْلض   خلٙش  ْلكً حلٓقٓ  فٗ ْؿُ ٍْٓٙخٌِْح ٠ ٘عٍٗ فق٢ ىفع حلىعٌٓخص حلى

لع١قظّخ وع ٍْٓٙخ أِىٙش أكزَ وً طلخلفّخ وع ٢ْٓ أٍْْرخ فٔٙكٓي وً حلٜعذ عمٕ ىْ   ألىخٌٙخ

   .أٍْْرخ حلٓٓيٕ أي طى٘ٗ همف رَلًٙ

   اي حلىفّٓن حٜوٍٗ حلى٘ظَ  ٘ظعمق ريْ  طفّه أٌّخ ط٘ظَ  فٗ ٌفْ حلىَٜٙ. حل٠ٓ٘خص حلىظليس

حٜوَٙكٙش فّىض ٌِح فٗ ٌّخ٘ش حلقَي حلؼخوً عَ٘  ْلٌّح طومض عً حٓظق١لّخ ْٗكمض حل٠ٓ٘خص 

حلظٗ أٛزلض فٙىخ رعي حليْلش حٜقٓٔ فٗ حلعخله. حٍْْٜرٙٓي  عمٕ حٜق  فٗ حلٓقض   حلىظليس

ً وع ٌفّٔخ كٓ   حللخَٟ  ٠ َْ٘ي ْٟعّه رٍفْ حلىٍظخٍ. ٠ طِح  ألىخٌٙخ طٍظظَ كٓحٍحً وفظٓكخ

 .ىٍِْخ ْؤظقزمّخ  هخٛش عً حلؼىً حلٌٖ ِٗ ؤظعيس ليفعُ لظظىظع رخلٔٙيَس حٞقمٙىٙش

                                                           
1
ؤظقز  ح٠طلخى حٍْْٜرٗ فٗ ظ  حُٜوش ح٠قظٜخى٘ش حلعخلىٙش"  وقخ  وٍٍ٘ٓ فٕ ٛلٙفش حل١ًٓ  

 52/7/5100.http://www.sauress.com/alwatan/63457  
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  ٘ىكً حلقٓ  رؤٌُ ىْي فّه وظىخٓك لئ حٍْْٜرًٙٙ رؤي ر١ىِه ْىْلّه طظقخٓه ٌفْ حلىَٜٙ  فبي

ً ف٘ٙجخً  ْري٠ً وً أي ٘ظلٓ  الٕ حل٠ٓ٘خص حلىظليس  ح٠طلخى حٍْْٜرٗ ٓٓ  ٘فقي طىخٓكُ ٗٙجخ

  .ٍْْرٙش   فبي وَٜٙ أٍْْرخ ٓٙكٓي حلظلٓ  الٕ كٙخٌخص اقمٙىٙش وظفَقشحٜ

 ثاْٝا : ايٓاس١ٝ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ : 

 ٓٙخٓٙش وظيحهمش ْكخىس  قي طكٓي لّخ   ٘ٓحؿُ وَْ٘ط ح٠طلخى حٍْْٜرٗ كخلٙخ أُوش حقظٜخى٘ش

ي وٙمٙزخٌي  َُْ٘ حلوخٍؿٙش طيحعٙخص رعٙيس حلىيٖ عمٗ ؤظقز  حلقخٍس ْىٍِْخ حلعخلىٗ. ْقي قين ى٘فٙ

(  طلم١ٙ ٘قخٍي فُٙ رًٙ حلى٘خك  حلّٙكمٙش حلظٗ ٘ٓحؿّّخ حلىَْ٘ط 5101-5117حلزَ٘يخٌٗ حلٔخرق )

حٍْْٜرٗ  ْو٘خك  حلٍظخن حلعخلىٗ.
 (1)
فٍّخ  عين طٓحُي ىحه  أٍْْرخ رًٙ ىْ  "حلقمذ" حلقٓ٘ش  

عين حلظٓحُي حليْلٗ حلٌٖ طىؼمُ  ْىْ  "ح١َٜح " حلظٗ طعخٌٗ أُوخص وخلٙش كخىس  ٘ظٓحُٖ وع

 حلفٓحثٞ حلٍٜٙٙش حلكزَٙس ْحلعـِ حٜوَ٘كٗ يَٙ حلىٔزٓي.

  لقي أٛزق حلظكخو  ح٠قظٜخىٖ  حلٌٖ ِٓ قمذ حلىَْ٘ط حٍْْٜرٗ ْٓزذ قٓطُ  فٗ هيَ ٌظٙـش ْ

 .لمٓحقع حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ حلـي٘ي فٗ حلقخٍس

 حلقٓس ْكخلش حلىَْ٘ط حٍْْٜرٗ"  ٍإ٘ش  ْ٘يَف حلزخكغ ٓزخٓظٙخي ٍْٓخطٓ فٗ رلؼُ  "ٓٙخٓخص

طيٍٓ ح٠طلخى حٍْْٜرٗ رٍى٢ طُٓ٘ع حلقٓس فٗ حلقخٍس  طلمٙمٙش طَر٢
 
.
 (2)
كٙغ ٘قٓ  حلزخكغ اي رٍخ    

ح٠طلخى حٍْْٜرٗ كخي ويفٓعخ رخلوٓ  وً ْؿٓى قٓس ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ حلقخَِس عمٗ كيْى أٍْْرخ  

قٖٓ حلٔخثيس  أي طٔظيٙع أٖ ىْلش أٍْْرٙش يَرٙش كٙغ كخي وً حلىٔظلٙ   فٗ ظ  وٓحًُ٘ حل

رىفَىِخ وٓحٌُش ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ. ْكخي ٍِخ  طوٓ  أٍْْرٗ وً أي حل٠ٓ٘خص حلىظليس ٓٓ  

طٔلذ قٓحطّخ حلعٔكَ٘ش وً حلقخٍس اي عخؿ١ أن عؿ١. ْلٌلك  ريأص حليْ  حٍْْٜرٙش فٗ حلزلغ عً 

 ٙظٗ ريْي ؤخعيس حل٠ٓ٘خص حلىظليس.ْٓٙمش طىكٍّخ وً وٓحٌُش قٓس ح٠طلخى حلٔٓف

  ْٜي حلَإ٘ش حلٔخثيس فٗ ًلك حلٓقض كخٌض أي حلقٓس ح٠قظٜخى٘ش ِٗ حلىفظخف حٜٓخٓٗ لمقٓس

حلعٔكَ٘ش  فقي حطفق حٍْْٜرٙٓي عمٗ ط٘كٙ  طلخلف حقظٜخىٖ  ٘ؤهٌ ٗك  حقظٜخى اقمٙىٗ وٓكي  

ٍْْرٙش عً رعٞ أرعخى حلٔٙخىس  فقي طلكىُ اىحٍس وَكِ٘ش. ٍْيه أي ًلك كخي ٘عٍٗ طومٗ حليْ  حٜ

 ٗعَ حٍْْٜرٙٓي فٗ ًلك حلٓقض رؤٌُ لْٙ ليّ٘ه هٙخٍ عهَ لميفخط عً أٌفّٔه.

  ْوٌٍ ًلك 0990ْقي طفَٙص وٓحًُ٘ حلقٖٓ ر٘ك  ؿٌٍٖ عقذ حٌّٙخٍ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ عخن .

٘ٔظىَ طيٍٓ  حلٓقض  له ٘ٓحؿُ حٍْْٜرٙٓي هٜىخ ٘ظفٓي عمّٙه ر٘ك  ْحٟق فٗ حلقٓس. لٌلك  فمه

                                                           
1 David Miliband "Europe between America and China" Transcript of speech delivered at the 

4th Polish-British Roundtable held in Krakow Poland May 12 2011. 
       Available at www.Chathamhouse.org.uk 
2 Sebastian Rosato "Europeٙs Troubles: Power Politics and the State of the European 

Project" International Security vol.35 N4 (Spring 2011) pp 45-86. 

http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/www.Chathamhouse.org.uk
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ح٠طلخى حٍْْٜرٗ فٗ حطـخَ حلٓكيس حلٔٙخٓٙش أْ حلعٔكَ٘ش. وً ٌخكٙش أهَٖ  له ٘عي لٍْْٝرًٙٙ 

 ٓزذ ؿٙٓٓٙخٓٗ قٖٓ لملفخظ عمٗ ْكيطّه ح٠قظٜخى٘ش. ْلكً ٌَِ حلٓكيس حٓظىَص  ٜي

 حلظٔعٍٙٙخص وً حلقَي حلىخٟٗ كخٌض ٍٓٓحص ٍهخ  فٗ أٍْْرخ. ففٗ حلٍٔٓحص حلوىْ حلظٗ ٓزقض

%  رٍٙىخ 2%  ْحلفٌَٔٗ 4طٓقٙع حطفخقٙش وخٓظَ٘وض  كخي وعي  حلٍىٓ حلٍٖٔٓ ل١قظٜخى حٜلىخٌٗ 

 %.5.2كخي حلىعي  فٗ حل٠ٓ٘خص حلىظليس 

  ْٗلكً حلٟٓع طفَٙ فٗ حلعقي حْٜ  وً حلقَي حللخىٖ ْحلعًَ٘٘. فقي طَحؿع وعي  ٌىٓ ح٠قظٜخى ف

% فٗ ألىخٌٙخ ه١  0  رٍٙىخ له ٘ظعي 5117ْ 5110% ٍٓٓ٘خ وخ رًٙ ٍٓٓحص 5فٌَٔخ الٗ أق  وً 

ٌَِ حلفظَس  كىخ حٍطفعض وعي٠ص حلزيخلش. ْله ٘ظَطذ عمٗ ا١١ي حلعىمش حٍْْٜرٙش 

حلٍْٙٓ" أٖ طلًٔ ومىّٓ فٗ وعي  حلٍىٓ أْ حٌٞظخؿٙش حٍْْٜرٙش. ْوع حٌي٠ط حلى٘ك١ص "حلىٓكيس

فٌَٔخ  الٗ ووخلفش حلقٓحًٌٙ حلظٗ طلكه ح٠قظٜخى٘ش  لـؤص حقظٜخىحص أٍْْرخ حلكزَٙس  ألىخٌٙخ ْ

حلٓكيس ح٠قظٜخى٘ش حٍْْٜرٙش  فٗ ٓزٙ  حليفخط عً وٜخللّخ حلقٓوٙش. كٙغ حطـّض ٌَِ حليْ   

عمٗ ٓزٙ  حلىؼخ   الٗ طقي٘ه حليعه الٗ ٍٛخعخطّخ حل١ٍٓٙش  وىخ ٛخى  قز٠ٓ وً حلقٓحعي 

 عى  حلىئٓٔخص حٍْْٜرٙش.ح٠ٌظوخرٙش  هخٛش فٗ ظ  طٍخوٗ حلٔو٢ حل٘عزٗ طـخَ أٓمٓد 

  ْريأص  5118ْقي أهٌ ٌِح ح٠طـخَ حلقٓوٗ ٗك١ أكؼَ كيس رعي حٌي٠ط حُٜوش حلىخلٙش حلعخلىٙش عخن

ح٠ٌظقخىحص طٓؿُ  هخٛش الٗ ألىخٌٙخ  رظـخِ  حلىٜملش حٍْْٜرٙش فٗ ٓزٙ  ىعه حلىٜملش حل١ٍٓٙش. 

  كٙغ َٛف رؤي ٍِخ  طفَٙح فٗ 5101ْقي عزَ عً ًلك َٛحكش َُْ٘ حليحهمٙش حٜلىخٌٗ عخن 

حلظٓؿّخص حٜلىخٌٙش  ْأي ألىخٌٙخ طٔعٗ ر٘ك  ٢ٌ٘ لظلقٙق وٜخللّخ حلقٓوٙش.
 (1) 

  ِٗ ْطّ٘ي حلٔخكش حٍْْٜرٙش حلٙٓن طُٓ٘عخ ٘كخى ٘كٓي وظٔخْ٘خ لمقٓس رًٙ ىْلّخ. ٍْيه أي ألىخٌٙخ

خٌٙخ ْفٌَٔخ ْا٘يخلٙخ حليْلش حٜقٖٓ  فبي طفٓقّخ فٗ وٓحًُ٘ حلقٖٓ حل٘خومش عمٗ ك  وً رَ٘ي

. ْرفٙخد هٜه قٖٓ ّ٘يى حلقخٍس  فمْٙ ليٖ حٍْْٜرًٙٙ ىحفع 5:0ٍْْٓٙخ ٘ق  عً ٌٔزش 

حٓظَحطٙـٗ ليفع وَْ٘ط حلٓكيس حٍْْٜرٙش الٗ حٞوخن  أْ كظٗ لظفمٙذ وٜخلق حلٓكيس ح٠قظٜخى٘ش 

ليع طفَٙ ؿٌٍٖ حٍْْٜرٙش عمٗ وٜخللّه حلقٓوٙش. ْاًح له طظلًٔ حْٜٟخط ح٠قظٜخى٘ش  ْله ٘

فٗ طُٓ٘ع حلقٓس  فبي حلظفكك حلزيت حلٌٖ طّ٘يَ أٍْْرخ وٌٍ ريح٘ش ٌِح حلقَي ٓٓ  ٘ٔظىَ. 

ْٓٙٓحٛ  حٍْْٜرٙٓي طعخٌّْه وعخ  ْلكً حلىَْ٘ط حٍْْٜرٗ ٓٓ  ٠٘عف طيٍ٘ـٙخ  كظٗ 

ٜ٘زق وـَى وئٓٔش ىْلٙش أهَٖ عمٗ حلٔخكش  ري٠ وً حلظـَرش حلىظىِٙس حلظٗ كخي حٍْْٜرٙٓي 

٘ؤومٓي فٗ طلقٙقّخ. كىخ أي ؤظقز  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ٓٙظ  أكؼَ حٍطزخ١خ رؤؿٍيس ؿيْ  أعىخ  

 : لٌّرغ١هلخ ل٤ـهٜ ِصًع١قخص عزَ ح١٠مٕٔ ْطفخع  

 . وظفَٙ حلَٜحط رًٙ ح٠ٍْْرًٙٙ كٓ  وعيٙخص حلٍِعش ح٠ٓظق١لٙش حٍْْٜرٙش 

                                                           
1
 حلىٜيٍ حلٔخرق ًكََ  
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 ْلٙش ْحٞقمٙىٙش حٜهَٔ .وظفَٙ حلَ٘حكش حٜوَ٘كٙش حٍْْٜرٙش اُح  حلق٠خ٘خ حلي 

  ٌُوظفَٙ ١زٙعش حٞىحٍس حٜوَ٘كٙش حلىٓؿٓىس فٕ حلزٙض حٜرٙٞ   ْفٕ ٌِح حلٔٙخي ٘ىكً حٞٗخٍس الٕ ح

عٍيوخ طكٓي حٞىحٍس ؿىٍّٓ٘ش فخي حل٠ف١ٓ حٜوَ٘كٙش طكٓي وٍٜزش عمٕ ح٠ٍْْرًٙٙ وً حؿ  طؤك  

ىقَح١ٙش فخي حل٠ف١ٓ حٜوَ٘كٙش طظِح٘ي أكؼَ حلٍِعش ح٠ٓظق١لٙش حٍْْٜرٙش   ْعٍيوخ طكٓي حٞىحٍس ى٘

فؤكؼَ رىخ ٘ئىٔ الٕ حٓظويحن وفّٓن حلَ٘حكش كٓٓٙمش لم٠ف٢ عمٕ ح٠ٍْْرًٙٙ ْىفعّه ٠ٓظويحن 

 حلٓٓخث  ح٠قظٜخى٘ش رىخ ٘ئىٔ الٕ حعظىخى وفخِٙه حلٍظخن حليْلٕ حلقخثىش عمٕ وزيأ حلعٓلىش .
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 ادلشاعغ
 

لٓكيس حٍْْٜرٙش ٓٙخٓٙخ ْحقظٜخى٘خ"   ٌيْس ٌقخٕ عمٕ قٍخس حلـَِ٘س كٓ  "ح٠ٌعكخٓخص حلىظٓقعش عمٕ ح -

وٍٍ٘ٓس عمٕ حلىٓقع  2/2/5101ؤظقز  ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ فٕ ظ  أُوش ى٘ٓي حلٌٙٓخي   رظخٍ٘ن 

 ح٠لكظٌَْٕ لقٍخس حلـَِ٘س :

حص ْحلظلي٘خص   حكىي ٓعٙي ٌٓف    ىٍحٓش وٍٍ٘ٓس عمٕ ح٠ٌظٌَض رعٍٓحي : ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ رًٙ حلقيٍ -

 . 5101   56حلىـمش حلعَرٙش لمعمٓن حلٔٙخٓٙش   حلعيى 

 045  حلعيى 26أٌٍٓ حلّٓحٍٖ  "ح٠طلخى حٍْْٜرٗ: طٔخإ٠ص عَرٙش"  حلٔٙخٓٙش حليْلٙش  حلٍٔش  -

 (.    5111)طًَ٘٘ حْٜ / أكظٓرَ 

 . 9/9/5115ٓعي ولٙٓ  "أٍْْرخ طعمً حللَد عمٕ أوَٙكخ"  حللٙخس   -

  حلعيى 26أٍْْرخ: حلعٓلىش ْحلعٓلىش حلى٠خىس"  حلٔٙخٓش حليْلٙش  حلٍٔش  –ٌيٖ  "أوَ٘كخ ٓعٙي حل١ْ -

 (  .5111)طًَ٘٘ حْٜ  / أكظٓرَ  045

ٓٙي أرٓ ٟٙف حكىي   اوزَح١ٍٓ٘ش طظيحعٕ : ؤظقز  حلّٙىٍش حٜوَ٘كٙش ْحلٍظخن حليْلٕ   ) حلقخَِس :  -

 ( . 5119ىحٍ حلي١ثع لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع   

حٍْْٜرٙش –يفٕ كىخ  ْفئحى ٌَّح   ٍٛع حلقَحٍ فٕ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْحلع١قخص حلعَرٙش دمحم وٜ -

 ( . 5110)رَْٙص : وَكِ ىٍحٓخص حلٓكيس حٍْْٜرٙش   

حٍْْٜرٙش –دمحم وٜيفٕ كىخ  ْفئحى ٌَّح   ٍٛع حلقَحٍ فٕ ح٠طلخى ح٠ٍْْرٕ ْحلع١قخص حلعَرٙش  -

 ( . . 5110ش   )رَْٙص : وَكِ ىٍحٓخص حلٓكيس حٍْْٜرٙ

. ٍحؿع هيخد َُْ٘ حلوخٍؿٙش ح٠لىخٌٕ حلٔخرق ٘ٓٗكخ فَٙ٘ ْىعخ فُٙ الٕ 52/05/5115حللٙخس  -

حلى٠ٕ قيوخ ٌلٓ اٌ٘خ  وئٓٔخص فيٍحلٙش أٍْْرٙش ْاويحىِخ رخلقٓٔ حلظَ٘٘عٙش   ْاؿَح  حٌظوخرخص 

ٍُس فٕ أٍْْرخ ْحلظٕ ٌٙخرٙش عمٕ ٛعٙي أٍْْرخ ْطكًٓ٘ ْكيس قٙخىس وَكِ٘ش   ِْٓ وً حل٘وٜٙخص حلزخ

 ْٟعض كـَ حٜٓخّ فٕ وَْ٘ط حلٓكيس حٍْْٜرٙش .

 (.5119ٍٛيْي حلٍقي حليْلٗ  قخعيس رٙخٌخص حلظٓقعخص ح٠قظٜخى٘ش حلعخلىٙش )طًَ٘٘ حْٜ /أكظٓرَ  -

- Anne-Cecile Robert, "L'Etrange Politique étrangère de l'Union Européenne," Le Monde 

diplomatique (décembre 2002). 

- Bernard Cassen , " Une Europe de moins en moins europeenne : Paradoxe d,un elargissement 

decide a Copenhague," Le Monde diplomatique ( janvier 2003 ).  

- Brian White, Understanding European Foreign Policy (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: New 

Youk : Palgrave, 2001).   

- Carla Power, "Who Are We?", Newsweek (23 December 2002). 
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- David Miliband "Europe between America and China" Transcript of speech delivered at the 4th 

Polish-British Roundtable held in Krakow Poland May 12 2011.  Available 

at www.Chathamhouse.org.uk 

- Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers : Economic change and Military Conflict From 

1500 to 2000 (New York: Random House, 1987). 

- Sebastian Rosato "Europeٙs Troubles: Power Politics and the State of the European 

Project" International Security vol.35 N4 (Spring 2011).. 

 http://www.eruopatl.europa.eu(.     5119وٓقع ْػخثق ح٠طلخى حٍْْٜرٗ عمٕ ح٠ٌظٌَض ) -

 http://www.eu.arabic.org(.      5119وٓقع حلعَرٗ ل١طلخى حٍْْٜرٗ عمٕ ح٠ٌظٌَض ) -

 ٍْْرٕ حٌظَ أ٠٘خ :كٓ  طيٍٓ ٌْ٘ؤس ح٠طلخى ح٠ -   -

http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html 

. http://www.eu-arabic.org/index.html 

  http://www.europarl.europa.eu(   ٠5119ٌظٌَض )وٓقع ْػخثق ح٠طلخى حٍْٜرٗ عمٕ ح -

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2010/3/5 

كخٍي حرٓحلوَٙ " عخله ر١ أقيخد: حللقخثق ح٠ٓظَحطٙـٙش حلـي٘يس فٕ حلٍظخن حليْلٕ"   وـمش حلٔٙخٓش  -

 ٓقع ح٠لكظٌَْٕ لمىـمش :حليْلٙش حلى

 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/113/1751 

حلوَْؽ حلزَ٘يخٌٗ وً ح٠طلخى حٍْْٜرٗ... ٓمزٙخص أن ا٘ـخرٙخص حقظٜخى٘ش؟  وقخ  وظٓفَ عمٕ حلىٓقع  -

     : 54/6/5106حلف٠خثٙش رظخٍ٘ن  54ح٠لكظٌَْٕ لقٍخس فَحٌْ 

http://www.france24.com/ar/20160624 

" اٌفٓيَحفٙك.. ووخ١َ هَْؽ رَ٘يخٌٙخ وً ح٠طلخى حٍْْٜرٗ"  طلمٙ  وٍٍ٘ٓ عمٕ حلىٓقع  -

 : 55/6/5106ح٠لكظٌَْٕ لقٍخس ٓكخٔ ٌُٙٓ عَرٙش رظخٍ٘ن 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/851869  

 ى حٍْْٜرٗ فٗ ظ  حُٜوش ح٠قظٜخى٘ش حلعخلىٙش"  وقخ  وٍٍ٘ٓ فٕ ٛلٙفش حل١ًٓ"ؤظقز  ح٠طلخ    -

 52/7/5100.http://www.sauress.com/alwatan/63457  

  

http://www.siyassa.org.eg/UI/Front/www.Chathamhouse.org.uk
http://www.eu.arabic.org/
http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html
http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/union/development/history/index.html
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.france24.com/ar/20160624
http://www.france24.com/ar/20160624
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 دٚس ٚعبئً االػالَ اٌغؼٛدٞ يف اٌرت٠ٚظ
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 خ:ـــــِمذِ
  ٘زَُ ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ فٗ حلظعَ٘ف رىخ ٘لظُٓ٘ حلزمي وً وعخله ٓٙخكٙش  ٓٓح  كخٌض

١زٙعٙش أن أػَ٘ش طخٍ٘وٙش أن فٍيقٙش  أْ فٗ أٖ وـخ  وً وـخ٠ص حلـٌد حلٔٙخكٗ  رخٓظويحن كخفش 

 وً أف١ن ْاع١ٌخص ْيَِٙخ. حلٓٓخث  حٞع١وٙش أْ ح٠طٜخلٙش حلىظيٍٓس

  َْ٘طز٢ حٞع١ن رظٍىٙش حلٔٙخكش وً ه١  ْٓخثمُ حلىوظمفش أْ حلظَْ٘ؾ رٓٓخثمُ حلىقَْ س

 ْحلىٔىٓعش ْحلىَثٙش ْحلىعخٍٝ ْحٜف١ن ْحلىيزٓعخص ْيَِٙخ.

  ْوً حل٠ٍَْٖ حي طقٓن حؿِّس حلٔٙخكش حلَٓىٙش رخ٠طٜخ  حلىٔظىَ رٓٓخث  ح٠ع١ن ْط١ٓٙي

 حلقخثىًٙ عمّٙخ ٌْق  حلىعمٓوخص حلٔٙخكٙش حلٜلٙلش. حلع١قش وع

   ْحٞع١ن عخو  أٓخٓٗ فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش ْحلظعَ٘ف رّخ رؤٗكخ  وظعيىس وً ْٓخث

ْأىْحص حٞع١ن حلىَثٗ ْحلىٔىٓط ْحلىكظٓد ْوً ه١  حلىَّؿخٌخص ْحلىعخٍٝ ْحلىٍظـخص 

يَٙ ًلك, ْ٘ظـمٕ ىٍْ حٞع١ن هخٛش فٗ حلظَْ٘ؾ حلٔٙخكٙش ْحلفَي حلفٍٙش ْحلىيزٓعخص ْحٜف١ن ْ

ْحلـٌد حلٔٙخكٗ, كٙغ طمعذ ْٓخث  حٞع١ن ىٍْحً ِخوخً فٗ اقٍخط حلٔخثق ْايَحثُ رخلقيْن الٕ رمي 

وً حلزميحي, وؼمىخ ِٗ قخىٍس عمٕ طُ٘ٓ٘ ٍٛٓس ٌِح حلزمي ْرغ حليعخ٘خص حلكخًرش ْحٞٗخعخص عٍُ 

 ًلك وً حٜٓخلٙذ حلظٗ طٍٜلُ رىفخىٍطُ هٓفخً عمٕ كٙخطُ.ْطوٓ٘ف حلٔخثق وً حلقيْن الُٙ ْيَٙ 

 ِشىٍخ اٌذساعخ:
  ْ اي حلى٘كمش حلظٗ طٍخْلظّخ ٌَِ حليٍحٓش طكىً فٗ ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش

حلٔٙخكٙش حلى١ثىش عمٕ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش ْحليٍْ حلٌٖ ٘ىكً  اوكخي طيزٙق رعٞ حلىفخِٙه 

ٓن رُ طمك حلٓٓخث  ح٠ع١وٙش حلىظعيىس فٗ ٌِح حلىـخ  , ْ٘ىكً طموٙٚ و٘كمش حلزلغ فٗ أي طق

 حلظٔخإ  حلَثٙٔٗ حلظخلٗ: وخ ىٍْ ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش.

 رغبؤالد اٌذساعخ:
 تتبًٛز تطاؤالت ٖرٙ ايدزاض١ يف اآلتٞ:

 وخ وقٓوخص ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلٔٙخكش حليحهمٙش ؟ -1

 وخ حلظيٍٓحص ح٠هَٙس ْؤظقز  ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلٔٙخكش حليحهمٙش؟ -2

 وخ ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن وع حلّٙجش حلعمٙخ لمٔٙخكش؟ -3

 وخ وعٓقخص ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش؟ -4

 وخ حلظٓٛٙخص حلىقظَكش لظٍىٙش ْٓخث  ح٠ع١ن  لمظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش؟ -5

 طٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخكٗ فٗ حلىىمكش؟وخ ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ  -6

 كٙف طئػَ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش؟ -7
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 ١:ـــــداف ايدزاضـــأٖ
 حلظعَ  عمٕ حليٍْ حلٌٖ طمعزُ ْٓخث  ح٠ع١ن عً حلٔٙخكش حليحهمٙش. -1

 حلظعَ  عمٕ حِىٙش ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلىٔخِىش فٗ حلظٍىٙش حلٔٙخكٙش. -2

 ٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش.حلك٘ف عً ع١قش ْٓخث  ح -3

 حلظعَ  عمٕ حلظٓٛٙخص حلىقظَكش لظٍىٙش ْٓخث  ح٠ع١ن لمقٙخن ريٍِْخ لمظَْ٘ؾ لمٔٙخكش . -4

 حلك٘ف عً ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ طٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخكٗ فٗ حلىىمكش. -5

 حلٓٛٓ  حلٕ حػَ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش. -6

 ١:ــــــٛع ايدزاضــــــْ
   َرىخ حي ٌَِ حليٍحٓش طّي  لىعَفش ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش ْحلظع

عمٕ حلىقٓوخص حلٔٙخكٙش حليحهمٙش لمىىمكش ,ْعمٕ ٌِح ح٠ٓخّ طعظزَ حليٍحٓش حلٓٛفٙش وً أٌٔذ أٌٓحط 

ك٘ف حللقخثق حلَحٍِش حلظٗ طظعمق حليٍحٓخص ٞؿَح  وؼ  ٌَِ حليٍحٓش, كٙغ طعَ  حليٍحٓش حلٓٛفٙش رؤٌّخ 

رظخَِس وعٍٙش وع طٔـٙ  ى٠٠طّخ ْهٜخثّٜخ ْطٍٜٙفّخ ْك٘ف حٍطزخ١خطّخ رخلىظفَٙحص حٜهَٔ ,رّي  

ْٛف ٌَِ حلظخَِس ْٛفخً ىقٙقخً ٗخو١ً وً كخفش ؿٓحٌزّخ, ْلفض حلٍظَ حلٕ أرعخىِخ حلىوظمفش.
  

 حع, ْحلّي  حٜٓخٓٗ وً حلزلغ حلٓٛفٗ أٌُ فّٗ طئكي عمٕ ْٛف َْٗف حلع١قخص رًٙ حلظٓحَِ ْحٜكي

٘عيٗ ٍٛٓس ْحٟلش عً حٜفَحى ْحلظٓحَِ وً ه١  حلٓٛف.
 
 

 ١:ــــــر ايدزاضـــــَٓٗ

  حعظىيص ٌَِ حليٍحٓش عمٕ وٍّؾ حلىٔق ح٠ؿظىخعٗ رخعظزخٍَ أكي حلىٍخِؾ حلَثٙٔٙش حلظٗ طٔظوين فٗ حلزلٓع

ش حلظٓحَِ حلىٓؿٓىس فٗ ؿىخعش وعٍٙش ْفٗ وكخي وعًٙ, حلٓٛفٙش, كٙغ ّ٘ظه وٍّؾ حلىٔق ح٠ؿظىخعٗ ريٍحٓ

ْ٘ظٍخْ  أٗٙخ  وٓؿٓىس رخلفع  ْقض اؿَح  حلزلغ.
 
 

 أدٚات ايدزاض١:

 حٓظىخٍس ح٠ٓظزٙخي عً ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ رىوظمف حٌٓحعُ لمظَْ٘ؾ عً حلٔٙخكش حليحهمٙش 
 زتتُع ايدزاض١:

 عَٔٙ. عٍٙش وً وظخرعٗ ْٓخث  ح٠ع١ن وً ٓكخي وٍيقش 
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 زتاالت ايدزاض١:

 .َٙٔحلىـخ  حلىكخٌٗ: وٍيقش ع 

 ( وفَىس.100حلىـخ  حلزَٖ٘: عٍٙش حليٍحٓش ) 

 ( ًوفَىس وً ٓكخي وٍيقش عَٔٙ وع حهظ١  وئ١ِطّه حلعمىٙش ْحعىخٍِه 100طكٌٓض حلعٍٙش و )

 % اٌخع.25% ًكٍٓ ْرٍٔزش85فىخ فٓقّخ( وٍّه رٍٔزش  45-ٍٓش18طظَحْف وخ رًٙ )

  ِـ.1437-02-15ِـ الٕ 1437-01-01حلِوٍٗ: فظَس ؿىع حلزٙخٌخص وً  حلىـخ 

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يًدزاض١:

طٔظوين ٌَِ حليٍحٓش حكؼَ وً ٌظَ٘ش ٘ىكً وً ه١لّخ طفَٔٙ ْفّه ْطلمٙ  حلظخَِس وٟٓٓط حلزلغ "ىٍْ 

ػ١ع ٌظَ٘خص ْٓخث  ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش", ْٓٓ  طٍيمق ٌَِ حليٍحٓش وً 

 عمىٙش ِْٗ:

ػأواًل:ػظظرغظػاالدتخداطاتػواإلذارات:
اي ٌَِ حلٍظَ٘ش طّظه ريٍحٓش ح٠طٜخ  حلـىخَِٖٙ ر٘ك  ْظٙفٗ وٍظه   كٙغ َ٘ٔ وئ٘يْ ٌَِ حلٍظَ٘ش أٌّخ 

  فروض أساسية عمى النحو اآلتي: طٍيمق وً هىْ

َِٖٙ ْ٘ٔظويوٓي ْٓخث  اي أع٠خ  حلـىٍّٓ و٘خٍكٓي فعخلٓي فٗ عىمٙش ح٠طٜخ  حلـىخ    .1

 ح٠طٜخ  لظلقٙق أِيح  وقٜٓىس طمزٗ طٓقعخطّه.

ُ٘عزَ حٓظويحن ْٓخث  ح٠طٜخ  عً حللخؿخص حلظٗ ٘يٍكّخ أع٠خ  حلـىٍّٓ ْ٘ظلكه فٗ ًلك عٓحو     .2

 ْطظٍٓط حللخؿخص رخهظ١  حٜفَحى. حلفَْي حلفَى٘ش ْعٓحو  حلظفخع  ح٠ؿظىخعٗ 

ٓ حلٌٖ ٘وظخٍ حلَٓخث  ْحلى٠ىٓي حلٌٖ ٘٘زع كخؿخطُ فخٜفَحى ِه حلًٌ٘ حلظؤكٙي عمٕ أي حلـىٍّٓ ِ   .3

 ٘ٔظويوٓي ْٓخث  ح٠طٜخ   ْلٙٔض ْٓخث  ح٠طٜخ  ِٗ حلظٗ طٔظويوّه.

٘ٔظيٙع أفَحى حلـىٍّٓ ىحثىخ طلي٘ي كخؿخطّه  ْىْحفعّه رخلظخلٗ ٘وظخٍْي حلٓٓخث  حلظٗ ط٘زع طمك    .4

 حللخؿخص.

عخَ٘ٙ حلؼقخفٙش حلٔخثيس وً ه١  حٓظويحوخص حلـىٍّٓ لٓٓخث  ح٠طٜخ   ٘ىكً ح٠ٓظي٠  عمٕ حلى  .5

 ْلْٙ وً ه١  ولظٓٔ حلَٓخلش فق٢ .

ػ

ػ
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ػثاظغًا:ػظظرغظػاضعرسػاضثػاسي:
   ْطعي ٌظَ٘ش حلفَّ حلىكٓي حلؼخلغ وً وكٌٓخص وَْ٘ط حلىئَٗحص حلؼقخفٙش  ٌِْح حلىَْ٘ط ّ٘ي

 ٠طٜخ  حلـىخَِٙ٘ش عمٕ حلزٙجش حلؼقخفٙش.الٕ اقخوش حليلٙ  حلظـَ٘زٗ عمٕ طؤػَٙ ْٓخث  ح

 ِٙرخلظٓحُي  ْطٍٜف ٌظَ٘ش حلفَّ حلؼقخفٗ ٟىً ٌظَ٘خص حلظؤػَٙ حلىعظي  لٓٓخث  حٞع١ن حلظٗ طظى

 ْح٠عظيح   رلٙغ ٠ ط٠وه فٗ ْٓخث  حٞع١ن ٠ْ طقم  وً ٌَِ حلقٓس. 

 ؼقخفش عٍي حلـىٍّٓ كىخ ٍكِص حلٍظَ٘ش عمٕ ىٍْ حلَٓخلش حٞع١وٙش عمٕ حلـىٍّٓ فٗ يَّ حل

 ر٘ك  عخن.

 ثاضثًا:ػظظرغظػوضعػاألجظدة:
ِٗ حلعىمٙش حلظٗ طقٓن رّخ حلّٙجخص ْحلىئٓٔخص حلظٗ طقين حٜهزخٍ ْحلىعمٓوخص رخهظٙخٍ حْ حلظؤكٙي عمٕ أكيحع 

ْق٠خ٘خ ْوٜخىٍ وعٍٙش لظفيٙظّخ ىْي حهَٔ ,ْوعخلـش ٌَِ حلق٠خ٘خ ْطٍخْلّخ رخلكٙفٙش حلظٗ طعكْ حِظىخوخص 

حلىئٓٔخص ْأْلٓ٘خص حلىٔجٓلًٙ حللكٓوًٙٙ ْوظوٌٖ حلقَحٍ ْحلٜفٓس.ٌَِ 
  

 كما توجد افتراضات خاصة بنظرية وضع األجندة وىي:

 طزٍٕ حلٍظَ٘ش عمٕ حفظَحٝ حي لٓٓخث  حٞع١ن طؤػَٙ قٖٓ عمٕ حلعخوش أْ حلـىٍّٓ. -1

 أي ح٠طٜخ  ٘زيْ كعىمٙش طَكِ عمٕ حلىَٓ  كىلٍٓ ٍثٙٔٗ رّخ.-2

ظَ٘ش حي حلٜلفًٙٙ ْوٜخىٍِه حلىوظمفش ْحلـىٍّٓ ٘فَْٔي حلوزَ أْ حلق٠ٙش رٍفْ طفظَٝ حلٍ-3

 حليَ٘قش أْ ريَ٘قش و٘خرّش طىخوخً.

ْرظقٙٙه ٌَِ ح٠فظَحٟخص ٘ظ٠ق حي ؤظقز  حلَٓخلش حٛزق لُ ىٍْ فعخ  فٗ فّه ْحىٍح  ٌَِ حلَٓخلش ْفقخً 

١ن ف١ ري حي ٌظعَ  حي لّخ ىٍْ فٗ كٙخطٍخ لٝؿٍيس حلوخٛش رُ, ْحًح كٍخ ٠ ٌَٔ طؤػَٙ قٖٓ لٓٓخث  ح٠ع

كىٜيٍ لمىعمٓوخص ْلموزَس ْحلظٔمٙش ْحلىظعش ْلكً لٙٔض ِٗ حلىٜيٍ حلٓكٙي لك  ًلك, فخلظفخع  وع 

 ح٠هًَ٘ ٘ىؼ  حِىٙش أ٠٘خً فٗ ٌِح حلىـخ , ْقي طفٓي ْٓخث  حٞع١ن.

 َؿطًشات َٚؿاِٖٝ ايدزاض١:

 ش حلظٗ طزيأ رىعَفش حلىوزَ حلٜلخفٗ رىعمٓوخص ًحص أِىٙش  ِٓ طمك حلعىمٙش حٞع١وٙالّ: ـــــاإلع

أٖ وعمٓوخص ؿيَ٘س رخلٍَ٘ ْحلٍق   ػه طظٓحلٕ وَحكمّخ: طـىٙع حلىعمٓوخص وً وٜخىٍِخ  ٌقمّخ  

حلظعخ١ٗ وعّخ ْطلََِ٘خ  ػه ٌَِ٘خ ْا١١قّخ أْ آٍخلّخ عزَ ٛلٙفش أْ ْكخلش أْ اًحعش أْ وليش 

رٓػخثقّخ. طمفِس الٕ ١َ  وعٍٗ رّخ ْوّظه
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 ط٘ظى  عمٕ أٌ٘يش ح٠فَحى حلىٔخفًَ٘ ْحلزخقًٙ فٗ حوكخي هخٍؽ رٙجظّه ح٠عظٙخى٘ش لْٙ  :١ـــــايطٝاس

ٜكؼَ وً ٍٓش كخومش لق٠خ  ْقض حلفَح  ْلٝعىخ  ْٜيَحٝ أهَٔ.
 
 

 ١:اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ املٝداْٝ
 ْٛع ايبشح َٚٓٗذٝت٘ :  -أ 

ٔق ْطٍظىٗ ٌَِ حليٍحٓش الٕ حليٍحٓخص حلٓٛفٙش كٙغ طعَ  ٌَِ قخن حلزخكغ رخٓظويحن وٍّؾ حلى           

حليٍحٓش رؤٌّخ طك٘ف حللقخثق حلَحٍِش حلظٗ طظعمق رظخَِس وعٍٙش وع طٔـٙ  ى٠٠طّخ ْهٜخثّٜخ ْطٍٜٙفّخ 

ً ٗخو١ً وً كخفش ؿٓحٌزّخ, ْلف حلٍظَ  ً ىقٙقخ ْك٘ف حٍطزخ١خطّخ ح٠هَٔ ,رّي  ْٛف ٌَِ حلظخَِس ْٛفخ

 . لىوظمفشحلٕ حرعخىِخ ح

 حتدٜد ع١ٓٝ ايبشح :  -د 
طىؼ   رلٙغ Populationؿِ  ٘ظه حهظٙخٍَ وً وـظىع حلزلغ ِٗ Sample ٘قٜي رعٍٙش حلزلغ         

ٌَِ حلعٍٙش حلىـظىع ْطلظٖٓ عمٕ حلٜفخص حٜٓخٓٙش لمىـظىع
 (2)

ْقي ٗى  ٌِح حلزلغ عٍٙش ع٘ٓحثٙش 

عَٟٙخ وُٓعًٙ عمٕ ويٍ٘ش أرّخ وع ( وزلٓع وً ٓكخي ويٍ٘ش أرّخ حهظَٙص 100طليى كـىّخ رـ)

%( أٌؼٕ 25%( ًكَحً ْ)75وَحعخطٍخ ٞوكخٌٙش طلقٙق حلظٓحُي رًٙ حلـًٍٔٙ وً كٙغ حلظىؼٙ . ْرٓحقع )

 فىخ فٓي( ٍٓش. 41 -18ْرىَحك  عىَ٘ش طظَحْف رًٙ ٍٓش )

 زتاالت ايبشح :  -ؽ 
 حٌلَٜ حلىـخ  حلىكخٌٗ فٗ ويٍ٘ش أرّخ . أ٨ٚ : لٌّعاي لٌّىأٟ: (1

 ( وزلٓع.100وـىٓعش وً ٓكخي ويٍ٘ش أرّخ ْعيىِه ) لٌّعاي لٌثشهٞ:شا١ٔا:  (2

ِـ كظٕ 01/01/1437حوظي حلىـخ  حلِوٍٗ لمزلغ وً  شاٌصا: لٌّعاي لٌىِأٟ: (3

 ِـ رىخ فُٙ طلمٙ  حلزٙخٌخص ْحٓظو١ٙ حلٍظخثؾ.15/02/1437

 ) أدا٠ ايدزاضــ١( تؿُِٝ االضتُاز٠ االضتبٝا١ْٝ : -ى 
 ع حلىعمٓوخص ِْٗ أىحس حلزلغ حلظٗ طـىع حلزخكغ رخلعٍٙش ْطكٓي حلىقخرمشحعظىيص حٞٓظزخٌش أىحس لـى

كٓلّخ  حٖ حٌّخ طلظٖٓ عمٕ أٓجمش عمىٙش طظعمق رىٟٓٓط حلزلغ ْٜؿ  اعيحى ح٠ٓظزٙخي ْٛٙخيش 

أٓجمظُ طىض وَحؿعش حلىٜخىٍ ْحٜىرٙخص حلظٗ طوٚ وٟٓٓط رلؼٍخ رفٙش حللٜٓ  عمٕ وعمٓوخص 

 َحص ح٠ٓظزٙخي .هخٛش رخلىٟٓٓط ْاعيحى فق

 ْوً ػه قخن حلزخكغ ربؿَح  ) حهظزخٍ حلٜيي ْحلؼزخص لٜلٙفش ح٠ٓظزخٌش( عمٕ حلٍلٓ حلظخلٗ:
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 : Correlation Coefficient/ ِؼبًِ اٌظذق 1
أي حلٜيي لُ طعَ٘فخص كؼَٙس  وٍّخ: "أي ٘قْٙ ح٠ٓظزٙخي وخ ْٟع لقٙخُٓ"  ْوٍّخ: "أي ٘عكْ 

ُٓ ْفقًخ ُْٜحٌُ حلٍٔزٙش"  ْ٘عٍٗ حلٜيي رٜفش عخوش أي حلٔئح  أْ ح٠ٓظزٙخي حلىلظٓٔ حلىَحى قٙخ

 .حلعزخٍس حلىٓؿٓىس فٗ ح٠ٓظزٙخي  طقْٙ وخ ٘فظَٝ حلزلغ قٙخُٓ رخلفع 

 : Reliubility Coefficient/ ِؼبًِ اٌضجبد 2
ً اًح أعٙي طيزٙق ح٠ٓظزٙخي أكؼَ وً وَس عمٕ ٌفْ  ِْٓ ٟىخي حللٜٓ  عمٕ ٌفْ حلٍظخثؾ طقَ٘زخ

ىـىٓعش وً حٜفَحى طلض ظَْ  وظىخػمش  أْ وئ ح٠طٔخي فٗ حٞؿخرش عمٕ حٞٓظزخٌش وً قز  حل

-Testأٓمٓد اعخىس حلظيزٙق )حلىٔظـٙذ اًح حٞٓظزخٌش ٌفّٔخ ١زقض عيس وَحص فٗ ٌفْ حلظَْ  ,

retest Method  ٍْطعظزَ ٌَِ حليَ٘قش وً أر٢ٔ حليَي ْأّٓمّخ فٗ طعًٙٙ وعخو  ػزخص ح٠هظزخ )

موٚ ٌَِ حليَ٘قش فٗ طيزٙق ح٠ٓظزٙخي عمٕ وـىٓعش وً حٜفَحى ػه ٘عخى حلظيزٙق وَس أهَٔ عمٕ ْطظ

 .ٌفْ حلىـىٓعش  ْ٘لٔذ وعخو  ح٠ٍطزخ١ رًٙ حلظيزٙقًٙ  لظلٜ  عمٕ وعخو  ػزخص ىٍؿخص ح٠هظزخٍ

 ادلؼبجلخ اإلؽظبئ١خ : -َ 
ْحلٍٔذ ْرعٞ ح٠هظزخٍحص  حعظىيص هيش حلظلمٙ  حٞكٜخثٗ فٗ ٌِح حلزلغ عمٕ حٓظوَحؽ حلظكَحٍحص

ً ٜٓجمش حليٍحٓش ْأِيحفّخ  رخٓظويحن  وٓقع   Google formsْحلىعخو١ص حٞكٜخثٙش حلزٔٙيش ْفقخ

. Google Driveِْٕ هخٛٙش وً هٜخثٚ ولٍَ حلىٔظٍيحص حلىيوؾ رويوش ؿٓؿ  ىٍح٘ف 

خًؽ ؿٓؿ  وً ٌىخًؽ ؿٓؿ  فٗ عى  حٓظزٙخٌخص )حٓظي١عخص حلَأٖ( ْطىكً ٌىforms icon طٔظوين 

 حلقٙخن رىخ ٘مٗ:

اوكخٌٙش آٍخ  ٌىًٓؽ حٜٓجمش أْ ح٠ٓظزٙخي عً ١َ٘ق حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ ْو٘خٍكظُ رـٓؿ   -

 رمْ .
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 :ظــــــــــإٌزبئ
% وً حفَحى حلعٍٙش ٘ٓحفقٓي عمٕ حي ْٓخث  ح٠ع١ن حلٔعٓىٖ طقٓن ريٍْ فعخ  56حػزظض حليٍحٓش حي  -1

 فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش.

% وً حفَحى حلعٍٙش ٘ٓحفقٓي عمٕ حي حلظمفِ٘ٓي حلٔعٓىٖ ٘عَٝ رَحوؾ 56حليٍحٓش حي حكيص  -2

 ٓٙخكٙش طٔخعي عمٕ حهظٙخٍ حلٓؿّش حلٔٙخكٙش حليحهمٙش.

% وً حفَحى حلعٍٙش ٘ٓحفقٓي عمٕ حي طلًٔٙ حلٔٙخكش حليحهمٙش طظه عً 72أْٟلض حليٍحٓش حي  -3

 ١َ٘ق طيَٓ٘ ْٓخث  ح٠ع١ن.

فَحى حلعٍٙش ٘ٓحفقٓي عمٕ حٌُ وً حل٠ٍَْٖ حٌ٘خ  ْٓخث  حع١ن % وً ح77ك٘ف حليٍحٓش حي  -4

 هخٛش رخلٔٙخكش.

 :بدــــــــــاٌزٛط١
 اعيحى حلىِ٘ي وً حليٍحٓخص ْحٜرلخع عً ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش. -1

 حٌظخؽ حف١ن طٔـٙمٙش لمظمفِ٘ٓي عً حلٔٙخكش. -2

رظٍىٙش حلٓعٗ حلٔٙخكٗ عٍي ووظمف حفَحى ْفجخص  ٍَْٟس طفعٙ  ىٍْ ْٓخث  ح٠ع١ن ل١ِظىخن -3

حلىـظىع ْطٓؿُٙ حلىِ٘ي وً حلعٍخ٘ش ْح٠ِظىخن رخلزَحوؾ ًحص حلع١قش رخلٔٙخكش حليحهمٙش حلظٗ طقيوّخ 

 ووظمف حلٓٓخث  ح٠ع١وٙش.

 حٓظف١  ْٓخث  حٞع١ن حلـي٘ي ْاَٗحكّخ فٗ حلظَْ٘ؾ لمٔٙخكش حليحهمٙش.   -4

فٗ حلقيخط حلٔٙخكٗ وً ؤظؼىًَ٘ ْو١  وَحفق ْعىخ  ْكٌلك  اَٗح  حلىّظىًٙ ْحلعخومًٙ -5

حلٔكخي حلىلمًٙٙ فٗ حلىٍخ١ق حلٔٙخكٙش فٗ حلزَحوؾ حٞع١وٙش ْحلظؼقٙفٙش حلٔٙخكٙش ْاىهخلّه فٗ 

 ىٍْحص ْرَحوؾ لظيَٓ٘ وّخٍحطّه ْطٍىٙش ػقخفظّه حلٔٙخكٙش ْحٞع١وٙش. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



221 
 

 
 

 ٌؼشث١خزلذداد اٌؼغض اٌذديمشاؿٟ يف اٌذٚي ا
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 ٍِخــــض:

طٍخْ  وٟٓٓط حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حليْ  حلعَرٙش كظخرخص عَرٙش ْأؿٍزٙش  اً ىعض حللخؿش لىؼ  ٌَِ 

قٓى حلؼ١ػش حٜهَٙس عٍيوخ حطـّض أيمذ ىْ  حلعخله حلىٔظقمش ٌلٓ حلعىمٙش حلي٘ىقَح١ٙش حلكظخرخص فٗ حلع

ح٠ٌظوخرٙش  رٍٙىخ رقٙض حليْ  حلعَرٙش ط٘ك  حللـه حٜكزَ وً حليْ  حْٜطٓقَح١ٙش حلىظزقٙش فٗ حلعخله  ْلكً 

َ حلٔزذ حلَثْٙ ٍْح  عمٕ ٛعٙي ٌَِ حلكظخرخص له طؤص كظخرش ْحكيس ٓٓح  كخٌض عَرٙش أْ أؿٍزٙش عمٕ ًك

ٌِح حلعـِ  كٙغ حٌ٘ف  حلزخكؼٓي حلعَد فٗ ٍىّ حٜٓزخد الٕ أٓزخد طفٜٙمٙش ًحص ٓٙخقخص ١ٍْٙش لك  ىْلش 

طئ١َِخ حٜكيحع ْحلعٓحو  ح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش ْحلظخٍ٘وٙش  ْكخي وَى حٜٓزخد عَرًٙخ الٕ حلٍف٢ 

ٙش وٍلَٜس فٗ ٍى حلٔزذ الٕ عٓحو  و٘ظَكش ٓٓح  ْحلَٜحعخص ىحه  حلىٍيقش. رٍٙىخ كخٌض حلكظخرخص حٜؿٍز

كخٌض ىٍ٘ٙش أْ ػقخفٙش أْ كظٕ ؿفَحفٙش  رعي أي أٍْىص ٌَِ حلكظخرخص ىكٞ حلفَٟٙش حلعَرٙش أي ٓزذ 

ْحٓظىَحٍ عـِ حليْ  حلعَرٙش ى٘ىقَح١ًٙخ ِٓ حلؼَْس حلٍفيٙش ْحلَٜحعخص رًٙ وخ كظذ ىحه  حليْ  حلعَرٙش 

ح ؿخوعًخ لمكظخرخص حلقخىوش فٗ ٌِح حلىـخ .ْهخٍؿّخ  ريَ٘قش ؿخوعش ووظٜ ًٍ  َس ىْي اه١   كظٕ طكٓي ا١خ

 أٚال: ايهتابات األدٓب١ٝ يف تؿطري ظاٖس٠ ايعذص ايدميكساطٞ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ.

  كخْلض حليٍحٓخص حٜؿٍزٙش رظفَٔٙ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ لميْ  حلعَرٙش ريَ٘قش كٙفٙش  وظظزعش حلٜفخص

ْحلظٗ طعظزَ ؿخوعش لىخ  (Larry Diamond 2010)ٌَ حليْ   فٍٓقش ْحلعٓحو  حلى٘ظَكش رًٙ ِ

 طفَٔٙ كٓ  حلٔخثيس حلظلم١ٙص طٓؿُٙ قزمّخ  كخْلض حٞؿخرش عمٕ ٌِح حٞٗكخ  رخ٠ٌي١ي وً اعخىس

ح حلعَرٙش  حليْ  فٗ ى٘ىٓقَح١ٙش ْؿٓى عين ًَ  عً ْقٍِٜٓخ لميقش  حلظلم١ٙص ٌَِ ٠فظقخٍ ٌظ

ح ى٘خوٌٓي ٠ٍٖ طزٍّٕ لٌلك حلظعىٙه  ًَ  ْحلٔٙخٓٙش ح٠قظٜخى٘ش حلعٓحو  رًٙ رخليوؾ ٘قٓن ؿي٘يًح طفٔٙ

ق أًّ٘خ وٍّخ ٘قف  ّٟ ْحلـٙٓٓٙخٓٙش  فقخن رـىع حلعٓحو  حلى٘ظَكش حلظٗ َٓىطّخ حٜىرٙخص حلٔخرقش  ػه ْ

ح ٠ٓظىَحٍ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ  فزًٙ أي حليْ  حلعَرٙش  ًِ عخثقًخ أوخن عىمٙش حلي٘ىقَح١ٙش  أْ كخف

ْوىخٍٓخص  ِْٙخك  ػقخفٙش ىعّخ: لفش ْحكيس )حلمفش حلعَرٙش حلفٜلٕ عمٕ حٜق (  وعظقيحصطـ

وظ٘خرّش  ْىً٘ ٓخثي ْحكي. فقخن رظفٍٙي ىٍْ ٌَِ حلعٓحو  فٗ حٓظىَحٍ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ  اً أي 

 ؼقخفشحل وً حلٍخرعش فخلقٙه حلي٘ىٓقَح١ٗ  حلظلٓ  ؤظٔخًيخ لىٔخٍ وليىًح طعي له حليٍ٘ٙش حلىعظقيحص

 وخلِٙ٘خ وؼ  حلي٘ىٓقَح١ٙش الٕ حلظلٓ  وً عَرٙش يَٙ أهَٔ ا١ٓوٙش ى٠ًْ  طىٍع له ح١ٓٞوٙش

 Elie) حلزَ٘يخٌٗ حلىئٍم وقٓلش حلكخطذ فخٓظعَٝ لمؼقخفش رخلٍٔزش ْألزخٌٙخ...  أوخ ْطَكٙخ ْحلٍٔفخ 

Kedourie 1992) ٌٖحل٘عٓد ٍفٞ الٕ حلعَرٙش حليْ  فٗ حلي٘ىٓقَح١ٙش فّٙخ يٙخد عِح حل 

 عمٕ حعظخىص حلي٘ىٓقَح١ٙش  رٓٛفُ: أي حل٘عٓد حلعَرٙش قي لٛلٙخص طقيَِ٘خ لمي٘ىقَح١ٙش  ْعين

ح عين القخ  حلمٓن عمٕ حٌٜظىش رلـش كيْع طلٓ  ْحليخعش ح٠ٓظزيحى ًٍ  فٗ ى٘ىقَح١ٗ حلٔمزٙش  وزَ
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 وخ كٔذ ٛلٙق يَٙ ح٠فظَحٝ ٌِح (1)كًْل، فق٢ حلٔميٓ٘ش حلّٙىٍش أ٠٘خ طعَ  كخٌض ىْ  كؼَٙس

عَرٗ ٘ـَُ٘ حلىَكِ حلعَرٗ لٝرلخع ْىٍحٓش حلٔٙخٓخص عمٕ  أكزَ حٓظي١ط ٍأٖ عٍُ ك٘ف

 ْوٍٓ٘ظخٌٙخ وخ ْلزٍخي  طٌْٓ  فٗ ؤظـٙذ فٗ حليْ  حلعَرٙش  اً رٍٙض حلٍظخثؾ أٌُ 20000أكؼَ وً 

 ككه خنٌظ أف٠  ِٗ حلي٘ىٓقَح١ٙش أي ٘عظقيْي عٍحإِه حٓظي١ط طه وىً% 82 ٌٔزظُ رخلىظ٢ٓٓ 

 ْفمٔيًٙ  ْحلعَحي  ْحلىفَد  ْحٍٜىي  % وً ؤظـٙزٗ حلكٓ٘ض 75ح١١ٞي  ْقَحرش  عمٕ

% 58%  ْحلٔعٓى٘ش رٍٔزش 61ْحلـِحثَ ٘عظقيْي أ٠ً٘خ ًلك  ْكخي أقمّخ فٗ وَٜ رٍٔزش 

(. ػه كخْ  وٍخق٘ش حلىٔؤلش حليخثفٙش ْحلعَقٙش فٗ اعخقش حلظلٓ  134  ٙ 2015)حلىئَٗ حلعَرٗ 

حٌقٔخًوخ ١خثفًٙخ  ح١ٗ  فٓؿي أٌُ فٗ حليْ  حلعَرٙش  حلعَحي ْلزٍخي أكؼَ حليْ  حلعَرٙشحلي٘ىقَ

 حلزميحي حلعَرٙش أكؼَ وً حػًٍٙ أي كًٙ ْعَقًٙخ  ِٗ حٜقَد الٕ ى٘ىقَح١ٙخص حٌظوخرٙش كخومش  فٗ

ًٔخ   حٓظزيحى٘ش  ْقخٍي ٌَِ حلىٔؤلش وع ىْ  يَٙ عَرٙش فٓؿيِخ ٠ حٜكؼَ ِٗ وَٜ ْطٌْٓ  طـخٌ

 .أفَ٘قٙخ حٌيٌْٙٔٙخ  ْؿٍٓد حلٍّي  ط٘ك  ا١١قًخ عخثقًخ لمي٘ىقَح١ٙش  كىخ فٗ يخٌخ 
 ًحلعمىخٌٙش حلٔٙخٓٙش حلظٙخٍحص رًٙ حلىظزخىلش حل٘كٓ  فٗ طكىً حلى٘كمش ى٘خوٌٓي ٌظَ ْؿّش وً ْلك 

 رقىع قٙخن حٌٜظىش كٓ  حلَحىكخلٙش  ْرخلٍٔزش لم٘عذ فبي ٍِخ  ووخْ  ح١ٓٞوٙش ْحلظٙخٍحص

 ْٛٓ  كخلش فٗ حٌق١د رعى  حلـٖٙ وً قٙخن ووخْ  ْأ٠ً٘خ حلٔميش  ْحكظكخٍ لىعخٍٟش ح

 قٙخن أىص الٕ ْحلظٗ حلظٔعٍٙٙخص ريح٘ش حلـِحثَ فٗ كيع وخ يَحٍ عمٕ حلٔميش الٕ ح١ٓٞوًٙٙ

 ٍٓٓحص. حلعَ٘ قَحرش أِمٙش كَد

 ٙش  ف١ ٘عظزَ ى٘خوٌٓي يٙخد حلظٍىٙش ْرخلٍٔزش لمع١قش حلـيلٙش رًٙ حلظٍىٙش أْ حليه  طلي٘يًح  ْحلي٘قَح١

 ىْ  فٍّخ  حلفَى  ىه  لىظ٢ٓٓ ح٠قظٜخى٘ش حلعَرٙش ٓززًخ لمعـِ حلي٘ىقَح١ٗ حلعَرٗ  فخلٍٔزش

 وع ح٠قظٜخىٖ حلؼَح  فٗ حلظٗ طظٔخْٔ حلكٓ٘ض وؼ  حلفَى  ليه  حٜعمٕ حليْ  قخثىش ٟىً عَرٙش

 ح٠ٍىي وؼ  حليه  وظٓٓيش حليْ  ْكٌلك فٌَٔخ  وع كٍٓ٘خ  ْحلزلًَ٘ وع ْحلٔعٓى٘ش حلٍَْ٘ؾ 

ْحلٍّي. ْلكً فٗ ٌفْ حلٔٙخي  حٌئٌْٙخ وؼ  ى٘ىٓقَح١ٙش ىْ  وع طٍٜف ْحلىفَد ٍْٓٓ٘خ ْوَٜ

 ح٠قظٜخى٘ش  فٍّخ  حلظٍىٙش ؤظٓٔ فٗ ْلْٙ ح٠قظٜخىٖ حلٍظخن ِٙك  فٗ ٘كىً حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ

 عمٕ حل١ٍٓٗ ح٠قظٜخى حعظىخى ْ٘ئىٖ ش ٍ٘عٙ ىْ  أٌّخ عمٕ طٍٜٙفّخ ٘ىكً حلعَرٙش حليْ  وً 11

 ْح٠ٓظقَحٍ حٜوً ْا١٘  حلٔٙخٓٙش حلٔميش وَكِ٘ش: أِىّخ ٓٙخٓٙش طيحعٙخص حلٍفيٙش حلٜخىٍحص

ح وً ًَ ح كزٙ ًٍ  ىٍْ ْ٘ظ٠خ   حلفَى٘ش  حلىزخىٍحص طفٙذ ح٠قظٜخىٖ حلىٔظٓٔ ْعمٕ ح٠ِظىخن  قي

 الٕ ٘ئىٖ ْحلٌٖ  "حلّٓلٍيٖ حليح " وً ٍف٢لم حلىٜيٍس حليْ َ  حليٍحٓخصُ  اً طلٌٍ حلوخٙ  حلقيخط

 .ح٠ٓظ١ّكٙش حللٙخس أٌىخ١ ْحٌظ٘خٍ حلظَحهٗ كخلش

 Makdisi, S., Kiwan, F., & Marktanner, M. (2010). Lebanon: The constrained democracy and its 
national impact. Democracy in the Arab world: explaining the deficit, 115-141. 

 



222 
 

  ْوً حلٌٖ ٍريٓح ح١ٓٞن رخ٠ٓظزيحى(Fish 2002)  رٔئحلُ: ِ  حلىـظىعخص ًحص حٜيمزٙش حلىٔمىش

ْحلظٗ –طىظخُ رلَوخي ى٘ىقَح١ٗ؟  ْأٍؿع ٓزذ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ لميْ  ًحص حٜيمزٙش حلىٔمىش 

لٜ  الٕ عين حلىٔخْحس ٟي حلىَأس  ْهٍٓعّخ لمَؿ   ف١ ط -طكٓي حليْ  حلعَرٙش ؿًِ ح وٍّخ

 حلىَأس فّٙخ عمٕ كقٓي وظٔخْ٘ش ٓٓح  حؿظىخعٙش أْ ٓٙخٓٙش.

  ْحلظٗ أطض رىليى ؿي٘ي لمعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حليْ   -ٍيه ؿيلٙظّخ –ْوً أِه حليٍحٓخص حللي٘ؼش

  ْحلظٗ قيوض ىك٠ًخ لمفَٟٙخص حلٔخثيس عً وليىحص (Eric chaney 2012) حلعَرٙش  ٍْقش

ظومٚ رخلٍّخ٘ش لىليى ٗخو  و٘ظَ  لٌّح حلعـِ وع ىْ  أهَٔ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ لميْ  حلعَرٙش  ل

كىخ ٍْقظٗ  حلؼقخفش حلعَرٙش وعخى٘ش لظٍّٓ وئٓٔخص ى٘ىقَح١ٙشأي  ٌٟٓلُ ٠كقًخ. ففَٟٙش

((Sharabi 1988, Noland 2008 ْلكً عٍي حلٍظَ لميْ  ححْٜطٓقَح١ٙش  فبي حليْ  حلعَرٙش  

 Economist)ح٠قظٜخى٘ش  حلىعمٓوخص ْكيس قز  وً حلىعيّ  حلي٘ىقَح١ٙش لىئَٗ ط٘ك  ػمؼّخ ْفقخ

Intelligence Unit)  ٖحلَ٘٘كش لىـمش ح٠قظٜخى(The Economist) 28  ففٗ عٍٙظُ كيى 

لٙٔض ى٠ًْ  10وٍّخ أع٠خ  فٗ ؿخوعش حليْ  حلعَرٙش  فٗ كًٙ أي  18ىْلش يَٙ ى٘ىقَح١ٙش   

ح لمعـِ حلي٘ىقَح١ٗ  ْفٗ ٌفْ  عَرٙش  ْرٌّح أػزض طـَ٘زًٙخ أي حلؼقخفش حلعَرٙش لٙٔض ًِ وليىًح أْ كخف

١ٓوٙش ِٗ حلىٔئْلش عً حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ ٞأي حلىعظقيحص حليٍ٘ٙش ححلٔٙخي حهظزَ فَٟٙش 

  فزخٓظويحن حلٍىًٓؽ حلقٙخٓٗ حلٌٖ (Huntington 1996, lakoff 2004)كىخ ٍْقظٗ  حلىٍيقش

خلـٕٙٓ حلعَرٙش رعي ْفخس حلٍزٗ  فبي وعخو  أعيَ أْٟق أٌُ عٍي ٟز٢ وظفَٙ حليْ  حلظٗ فُظلض ر

كىخ ٍٟٓٓق ٠كقًخ عٍي –حليْ  ًحص حٜيمزٙش حلىٔمىش ٛفَٙ اكٜخثًٙخ أْ لْٙ ًحص ى٠لش اكٜخثٙش 

أْ حلىعخَ٘ٙ   ١ٓو٠ٗ طظفق وع حلىِحعه رؤي حليً٘ حٞحلظٗ كٜ  عمّٙخ حلٍظٙـش  فبي -َٗف حلٍىًٓؽ

( ِٗ حلىٔئْلش عً حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ Fish 2002)ٍقش كىخ ١ْٓوٗ رًٙ حلـًٍٔٙ فٗ حلعخله حٞ

  ْفٗ ٌفْ حلٔٙخي  عٍي اٟخفش وظفَٙ حلىقخعي حلزَلىخٌٙش حلىوٜٜش لمىَأس فٗ حليْ  فٗ حلىٍيقش

 حلعَرٙش  فبي حلىعخو  ٛفَٙ ْلْٙ ًحص ى٠لش اكٜخثٙش  لظٟٓق حلٍظٙـش حلٔخرقش ٌفّٔخ.

  كىخ ٍْقش   ٠َٓحثٙمٗٗكك فٗ أِىٙش حلَٜحط حلعَرٗ حْرٍفْ حلٍىًٓؽ(Stepan and 

Robertson 2003) عٗ ر٘ك  َٛ٘ق طيّ   فبي ٌَِ حعظزخٍَ عقزش حلظفَٙ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حلىٍيقش

  عمٕ ٌظخثؾ حلي٘ىقَح١ٙش ٘ـذ أي طقظَٜ عمٕ حلعخله حلعَرٗلٌّح حلَٜحط عمٕ أي حٚػخٍ حلٔمزٙش 

 عَرٙش. ٔ يَٙأهَيْ  لحلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ ٘ىظي حلٕ عيى ٠ رؤّ رُ  ْلكً

  حلىئٓٔخصحلكىٙخص حلكزَٙس وً حلؼَْس حلٍفيٙش طقف وعخى٘ش لظيَٓ٘ ْفَٟٙش أهَٔ أي 

ْؿي أي ٌِح حلىظفَٙ ٠ ٘ئػَ عمٕ   ْرخٓظويحن ٌىًٓؿُ (Ross 2001)  كىخ ٍْقش حلي٘ىقَح١ٙش

 حلٍظخثؾ.

  كىخ ٙشكٜخثٙش وؼَٙس ل١ِظىخن رًٙ حٜويخٍ ْحلي٘ىقَح١اع١قش ْأ٠ً٘خ حهظزَ فَٟٙش ْؿٓى  

 خوعًٍٙ  خكٙغ حفظَٟخ أي ٍِخ  ٌٓعً   (Stephen Haber and Victor Menaldo 2011)ٍْقش
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ػزظض وٓح وظّخ لظٍّٓ حلىئٓٔخص حلي٘ىقَح١ٙش أطيٍٓحص طخٍ٘وٙش  ضأكيػحلزعمٙش  حلٍِحعشوً 

حليْ  حلظٗ  عين ْؿٓى ع١قش رًٙ حلىيَ ْحلي٘ىقَح١ٙش هخٍؽ  ْرخٓظويحن ٌىًٓؿُ أػزض حلىٔظقَس

أي حلع١قش وٓؿزش عٍيوخ ٘ظه أهٌ حلعٍٙش  حلٌٖ ٘ؼزض ه٢ ح٠ٌليحٍظّخ حلـٕٙٓ حلعَرٙش  رخٓظويحن فظل

رٍٙىخ ٌَِ حلع١قش ٠ طظَّ عٍي كٌ   )ىْ  عَرٙش ْأهَٔ يَٙ عَرٙش( 2010رؤكىمّخ فٗ حلعخن 

ٓ ؿٓى   ٌِْح ٘عٍٗ أّي حليْ  حلعَرٙش ِٗ حلىٔززش لحليْ  حلظٗ طه فظلّخ وً قز  حلـٕٙٓ حلعَرٙش

 حلع١قش حلىٓؿزش.

   رعي ىكٞ أَ٘٘ك ط٘خٌٗ لمفَٟٙخص حلٔخثيس عً وليىحص حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حليْ  حلعَرٙش

وكظى   ْلكٍُ حٌيمق وً  يَٙ حلىٍيقش حلعَرٙش فٗ حلي٘ىقَح١ٙش لىليىحص فّىٍخ ِ٘ح  أْٟق أٌُ ٠

حْٜطٓقَح١ٙش حللخلٙش لميْ  –حلىٍيقش  حلٌٖ طّ٘ك  فٗ حلظخٍ٘وٗ حلىئٓٔٗ ح١ٞخٍ فَٟٙش اٍع

 ىْ  وـخٍْس يَٙ الٕ ٘ىظي" حلعَرٗ حلي٘ىقَح١ٗ حلعـِ" رعي فظق حلعَد لّخ  طٔخ   لىخًح -عخوش

ْلىخًح ىْ  أهَٔ  ًحص أيمزٙش ؤمىش أهَٔ  وٍخ١ق الٕ لْٙ ْلكً عَرٙش ًحص أيمزٙش ؤمىش 

ِ حلي٘ىقَح١ٗ  ْلىخًح ْأُْركٔظخي طظ٘خٍ  وع ىْ  ؿخوعش حليْ  حلعَرٙش رخلعـ ْاَ٘حي وؼ  ط٘خى

 ْأٌيٌْٙٔٙخ ٠ طظ٘خٍ  رٌّح حلعـِ. ْرٍف١ىٖ٘ ىْ  ًحص أيمزٙش ؤمىش أهَٔ وؼ  ألزخٌٙخ

 ٍحلظٗ ْٟعّخ  حلىئٓٔٗ ففَٟٙش ح٠ٓظىَح(Acemoglu, Johnson, and Robinson 

2001, 2002, Nunn2008, 2009, Dell 2010)  ٗطٓفَ أىلش ْحقعٙش رؤي حلعـِ حلي٘ىقَح١

 حلفظٓكخص رعي طؤْٓ حلظٗ حلىئٓٔٗ ح١ٞخٍ الٕ ٘ظعَٝ قش لُ ؿٌٍْ طخٍ٘وٙش عىٙقشفٗ حلىٍي

ىْ  يَٙ عَرٙش  10حلؼخٌٙش  اً ٘٘خٍ   فٗ حلىٓؿٓىس طمك لميْ  فٗ حلىـىٓعش حْٜلٕ وً حلعَرٙش

طه فظلّخ وً قز  حلـٕٙٓ حلعَرٙش رعي ْفخس حلٍزٗ عمٕ ١زٙعش حلىئٓٔخص حلظٗ أقٙىض عٌٌح  ْحوظي 

حلظٗ ّٗيطّخ حلىٍيقش رعي حلفظٓكخص حلعَرٙش أىص  صحلظيٍٓحفىخ ِٗ الٕ حلٓقض حللخلٗ. اًح طؤػَِٙخ 

فَٟٓح ٓميظّه وً ه١  حلًٌ٘ ككىٓح حلز١ى رعي فظلّخ حللكخن اً أي حلٕ حٓظىَحٍ ٌَِ حٚػخٍ؟ 

ؤٛزلض حلٔميش حلٔٙخٓٙش وَكِس عمٕ ٌلٓ وظِح٘ي فٗ   فحلـٕٙٓ حلىكٌٓش ر٘ك  أٓخٓٗ وً حلعزٙي

  ْحلظٗ طٓحٍع ٌِح حلٍظخن ؿٙ  رعي ؿٙ  وً حلـٕٙٓ ٌَِ خىٖ حلقخىس حلعٔكًَ٘ٙ حلىيعٓوًٙ وًأ٘

 حللكخن لٌَّ حلىٍيقش كظٕ فظَس ح٠ٓظعىخٍ حللي٘غ ويمع حلقَي حلعًَ٘٘.

 ْ ٔحلىئٓٔٗ حلٍخوٗ فٗ حلعخله ح١ٓ٠وٗ فٗ  ل١ٟخٍرخٓظىَحٍ  حلظٗ طظعَٝ فُٙ حليْ لقٙخّ حلىي

  حٓظوين ٌىًٓؽ وً ػ١ع وظفَٙحص  أْلّخ وظفَٙ ح١ٓٞن  ْػخٌّٙخ وظفَٙ زكَسحلفظَحص حلِوٍٙش حلى

ىْ  ؿخوعش حليْ  حلعَرٙش  ْػخلؼّخ  ىْ  حلفظق حلعَرٗ  ْرخٓظويحن حلٍظخثؾ حلظٗ طلٜ  عمّٙخ وً 

حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ وٓؿٓى فٗ ك  وً حليْ  حلعَرٙش أّي ْؿي وعخو١ص حلىظفَٙحص حلؼ١ع  

فظلّخ حلعَد ويمع حلقَي حلؼخٌٗ عَ٘ حلى١ٙىٖ  اً ٌومٚ الٕ ٌظٙـش وفخىِخ أي حلظٗ  ْح١ٓ٠وٙش

حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حليْ  حلعَرٙش اٌىخ ِٓ ٌظخؽ لمىئٓٔخص حلظٗ ْٟعّخ حللكخن حلعَد ْحلظٗ 

طٓحٍػِٓخ ؿ١ًٙ رعي ؿٙ   فٗ ك  وً حليْ  حلعَرٙش حلىٔمىش ْأهَٔ يَٙ عَرٙش ؤمىش  أوخ حليْ  
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ظٗ حٌظَ٘ فّٙخ ح١ٓٞن رفَٙ حلفظق كىخ فٗ أٌيٌْٙٔٙخ ْوخلِٙ٘خ ْرٍف١ىٖ٘ ْيَِٙخ  له حلىٔمىش حل

طظعَٝ لىؼ  ٌَِ حلىئٓٔخص ْلٌلك فّٗ ٠ طعخٌٗ وً حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ حلٙٓن. ٌَِ حلٍٓقش ٍيه 

ؿيلٙظّخ ط٠ٙف وليىًح ؿي٘يًح لمعـِ حلي٘ىقَح١ٗ لمىٍيقش حلعَرٙش ٍ٘زفٗ اعخىس حهظزخٍَ وً رخكؼًٙ 

َد ٞػزخص أْ ىكٞ ٌَِ حلفَٟٙش  ْعين كَِٜه فٗ فَٟٙخص طفٜٙمٙش هخٛش رخلٔٙخي ع

 حل١ٍٓٗ لك  ىْلش عَرٙش كىخ ٍٓزًٙ حٚي.

 .ايعسب١ٝ ايدٍٚ يف ايدميكساطٞ ايعذص ظاٖس٠ تؿطري يف ايعسب١ٝ ايهتابات: ثاًْٝا

 ٜٙمٙش حل١ٍٓٙش لك  كىخ أْْٟلُض ؤزقًخ أي حلكظخرخص حلعَرٙش فٗ ٌِح حلٜيى هخٟض رخلٔٙخقخص حلظف

ىْلش فٗ طفَٔٙ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ حلعَرٗ حلٙٓن ْحٓظىَحٍَ  كظٕ حٌظّٗ ٌِح حلظقٔٙه لـع  حليْ  

حلٍٙ  كىخ فٗ كظخد  ْحىٖ ْرميحي حلٍف٢  عمٕ حلىعظِىيس ْحلزميحي حلىَ٘ي  حلعَرٙش وقٔىش الٕ رميحي

خص حلٓكيس حلعَرٙش  ْكخٌض طفَٔٙ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ حلٜخىٍ عً وَكِ ىٍحٓ

 رميحي: وٍّخ وِ٘ؾ أْ حلظخلٙش  حلؼ١ػش حلىعخَ٘ٙ أكي أكي وعخَ٘ٙ حلظقٔٙه ليٍحٓش كخلش ك  رمي ْفق

ّٗ  رخلَٜحط وعٍّٙش ْرميحي لمٍف٢  وٍظـش وّّىش رميحي أْ/ْ حلىٍيقش  فٗ وّىش عَرّٙش -حلعَر

 ّٗ عخلٙش )حلزيْٖ  ريٍؿش حؿظىخعًّٙخ قٔىشوٍ أْ ؤظقيزش ْرميحي أِمّٙش  كَْرًخ ّٗيص أْ حَٞٓحثٙم

ْحلى١كظ كٌلك أي طعخو  حلزخكؼًٙ حلعَد وع ؤؤلش حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ له ٘ؤِص  .(2011ْحلىقيٓٗ 

ًٓخ  ْاٌىخ رعي طف٘ٗ ح٠ٓظزيحى ّٗ  حل١ًٓ فٗ وً وٍخق٘ش ؤؤلش حلي٘قَح١ٙش أٓخ  لملقٓي ْحلظٍّكَ حلعـَر

 حلظىؼٙمٙش حللكٓوخص ْحفظقخى حلىيٌّٙش  حللَ٘خص عمٕ ٙٓىحلق ْفَٝ لمىٓح١ًٍٙ  حلكخومش حلٔٙخّٓٙش

 حلىٔظيحوش ْح٠ؿظىخعّٙش ح٠قظٜخى٘ش حلظٍىٙش ْحلىلخٓزش  ٌْظٙـظّخ رف٘  طلقٙق لمىٔخ لش ْحلقخرمش

ْحلعخىلش  ؿع  وً ِئ٠  حلىفكًَ٘ ْحلزخكؼًٙ ٘ظٔخ لٓي عً ؤؤلش ْؤخٍ حلي٘قَح١ٙش فٗ حل١ًٓ 

 (.1999حلعَرٗ )فٓحُ ؿَؿْ 

 حٌليحٍ لمزميحي  رخٓظويحن ٌىًٓؽ حلعخرَ حلٍٓعٗ ْحلظلمٙ  حلكّىٗ عظىيص ٌَِ حلكظخرخص عمٕ حلظلمٙ ح 

   عً ١َ٘ق ٟز٢ ْحلظلكه رىـىٓعش((polity IV indexلمي٘ىقَح١ٙش حلىٔظوين وً قز  وئَٗ 

ْحلظخٍ٘وٙش ْحليً٘ فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ  ْعً ١َ٘ق  ْح٠ؿظىخعٙش ح٠قظٜخى٘ش حلىظفَٙحص وً

ّٙ  وليَّى أػَ لميْ  حلعَرٙش  ٘ظزقٕ  dummy variableيحن حلىظفَٙ حلِٓىٗ حٓظو  رخلىٍيقش هخ

ّٗ  حلعَرّٙش عخلٙش َ٘٘ٙ الٕ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ )ْػزخص ٌِح حلىظفَٙ َ٘٘ٙ الٕ أي  ريٍؿش ِْخنّ  ٓمز

٠ طٔظيٙع ْكيِخ طفَٔٙ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ حلعَرٗ(  ْحلٌٖ  westernizationٌظَ٘ش حلظلي٘غ 

ًْٙفٔ َ الٕ حلؼَْس حلٍفيٙش َْٛحعخص حلىٍيقش حلىليىس ْحلىعظزَس حلعخوم  ََ حلزخكؼٓي ٍْىُّْ

حلي٘ىقَح١ٗ  اً وقخٌٍش رخلَٜحعخص حٜهَٔ هخٍؽ حليْ  حلعَرٙش  فبٌّخ  حلعـِ لظٓحٛ  حٜٓخًٓٙٙ

ح لميوق١َش  ٌَِْ حلٍظٙـش له طظؤصَّ فٗ حليْ  حلعَرٙش. ًَ  أىص أهٙ
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 عَرٙش الٕ ىٍْ حلٍف٢ ْحلَٜحعخص أْ حللَْد فٗ طفَٔٙ حلعـِ ْأٗخٍص ٌظخثؾ حليٍٓخص حل

 رع٠ًخ طفَٔ حلعَرٙش ْحللَْد قًّٓ٘خ  حٍطزخ١ًخ حلي٘ىقَح١ٙش رفٙخد َ٘طز٢ حلي٘ىقَح١ٗ حلعَرٗ  فخلٍف٢

ّٗ  حلعـِ وً ّٗ  أوخ حٜىلش حلي٘ىقَح١  الٕ طَ٘ٙ ْحلؼقخفّٙش حليٍّ٘ٙش-ح٠ؿظىخعّٙش رخلعٓحو  حلىظعمّقش حلعَر

ّٗ  حللكه ٌظخن ف٘  لظفَٔٙ حلؼقخفٙش ١َْٜكخصح أيَّ  حلي٘ىقَح١ّٙش فٍُّيص عٍي  حللقٓي رظٓٓٙع حلعَر

(  ْفٙىخ ٘مٗ ٟىً ٌِح حلٔٙخي 2016حٓظويحن ٌىًٓؽ حلٍف٢ ْحلَٜحعخص )حلزيْٖ ْحلىقيٓٗ 

َّٔص يٙخد حلي٘ىقَح١ٙش فٗ  حلعَرٗ فٗ طفَٔٙ حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ ٌعَٝ رعٞ حليٍحٓخص حلظٗ ف

 س.ىْ  ووظخٍ

  (2)َصفٔ،  عً وَحْف ح٠ٓظزيحى فٗ حٍٜىي 2010فيٍحٓش ١خَِ كٍعخي ْؿُٓ٘ف ؤعي 

-حٓظىَحٍ حللكه حْٜطٓقَح١ٗ رخلىمكٙش حلىعٙقش ل١ٟٛف حلٔٙخٓٗ  ؤظفٙيسً وً حلَٜحط حلعَرٗ

  ْوخ ط١ -رخعظزخٍ حٍٜىي أكي حليْ  حلىزخَٗس فٗ ٌِح حلَٜحط ْحلق٠ٙش حلفمٔيٍٙٙش-حَٞٓحثٙمٗ  

ّٗ  وً طيه١ص حلقٓٔ حلوخٍؿٙش حلفَرٙش  رَ٘يخٌٙخ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس  ْحليعه ًلك ّٗ  حلىخل  ْحلٔٙخٓ

 ّٖ  َٞٓحثٙ   ُْ٘خىس ىعىّخ ًلك فٗ رىخ حلىٍيقش  فٗ حلقٓٔ طمك وٜخلق ريٍَْ هين حلٌٖ ْحلعٔكَ

ّٗ  حلظؤػَٙ ح عخو١ً  كخي حٜوَٙك ًَ ّٗ  حللكه ٌظخن عمٕ حلىلخفظش فٗ ؿيًّح كزٙ  .حٍٜىي فٗ حْٜطٓقَح١

د حلٍظخن حٓظَحطٙـٙخص ٟٞعخ  كَكش حلىٓح١ًٍٙ فٗ طفخعمّه وع ق٠خ٘خ حلَٜحط  َّ ْقي ؿ

خ فمٔيًٙ ْحلعَحي  وؼ : "حٍٜىي ًٛ ٠ً" لٍِط حلىـخٍْس  هٜٓ ّْ ّٖ  عً حلَ٘عٙش أ  حكظـخؽ أ

 ىّ٘يّ  ؤظّيفًخ رميًح حٍٜىي ٘ـع  ًلك أيَّ  أٓخّ عمٕ ْحلعَحقًّٙٙ  حلفمٔيًٍّٙٙٙ وع لمظ٠خوً

 حلقىع كيّس لظٜخعي حلىـخ  "  ٘فٔق2006 لٍٔش 55 حلَقه حٍِٞخد  ولخٍرش حٓظقَحٍَ  ْ"قخٌٓي

ّٓع حلظٗ حلفقَحص ه١  وً َّ  كَّ٘ش ٌيخي طٓ  طٔزّذ أي ٘ىكً رُيَي حٜوً اىحٍس فٗ حلظٜ

ّّمض  يسحلىكٙ أؿٓح  همق لمىٓح١ًٍٙ هٍقًخ لملَ٘خص  ْحلظـِثش حلىـظىعٙش لًٙ فمٔيًٍٙٙٙ ْأٍىًٌٙٙ ٓ

ّٗ  ْأٟعفض حللَ٘ش ْحلي٘ىقَح١ٙش وقخر  أوً ١ٍْٗ عخٍ . ْحلظآوَ  حلٔٙخٓ

  ٌَْٛفض ى٘ىقَح١ٙش لزٍخي رخلي٘ىقَح١ٙش  2010ْفٗ لزٍخي فبي ىٍحٓش حلىقيٓٗ ْكٙٓحي ْ وخٍكظخ

ّ٘خص َّ ّٙش حلـِثٙش رٔزذ حلل فُٙ  ٍيه ح٠ٌقٔخن حليخثفٗ ْحلظؤػَٙ  حلظقمٙي٘ش حلٔٙخّٓٙش ْحللقٓي حلىيٌ

 ؿِثٙش حلي٘ىقَح١ٙش حلمزٍخٌٙش ٜي ٌىًٓؽ (3)ؤطٗ ْط ، ىٗ ليْ  ؿٓحٍ لزٍخي حٜطٓقَح١ٙشحٞقمٙ

ًٓخ  حلظٓحفقّٙش حلي٘ىقَح١ّٙش  حلمزٍخٌّٙش حلٌٖ حطُفق عمُٙ رعي ح٠ٓظق١   ف٘  ٠عزَٓ حلٔٙخٓٙٓي ِْه أٓخ

2
-Safadi, R., Munro, L., & Ziadeh, R. (2010). Syria: the underpinnings of autocracy. Democracy in the 

Arab World: Explaining the Deficit, 142. 
3
- Atallah, S. (2010). The Gulf region: beyond oil and wars. Democracy in the Arab World: Explaining 

the Deficit, 166. 
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ّٓٔخص رٍخ  ًْْ طٓؿُ ١خثفٗ فٗ حلىٔظقز   ْلعذ  الٕ طيمعخص ًْحص ل١ٓظىَحٍ قخرمش ١ٍّْٙش وئ

ح وًّىخ فٗ  لعين حليحعىش حلوخٍؿّٙش ْحلظيّه١ص ْحلىئػَّحص حليخثفّٙش رًٙ أ٠ً٘خ حلظيحه  ًٍ ح٠ٓظقَحٍ ىْ

 اٟعخ  حلي٘ىقَح١ٙش حلمزٍخٌٙش.

  ٌَْٓحل٠ٓ  عمٕ قىعٙش حلٍظخن لمىعخٍٟش حلٍٔٓ٘ش  2010ْفٗ ٍٓٓ٘خ ٓم٢ّ حلٜفيٖ ُْ٘خىس ْو

ييخ  حلَٜحط حلعَرٗ حَٞٓحثٙمٗ وٌٍ ريح٘ش ٓزعٍٙٙخص طلض  ه١  حلعقٓى حٍٜرعش حلىٍَٜوش

ٝ حلٌٖ ْحلظلّكه  حلقٙخىس ٌظخن ه١  (4)وً، حلقَي حلىخٟٗ َّ  لُ ؤٙجش وعخٍٟش أّ٘ش قِزَمُ ِوً طظع

ٍّف٢ وّكً حلعقٓرخص  ْقي ٜٗيِّ  ش حلىٍيقش  َْٛحعخص حل ّٛ ّٗ  حلَٜحط ْروخ ّٗ -حلعَر  وً حَٞٓحثٙم

ّٗ  لُلكهح لٔٙخىس ؤخِعيس رٙجش ا٘ـخى ح ح٠قظٜخىّ٘ش حللَ٘خص ٌقٚ أىّٔ ْقي. حْٜطٓقَح١ ًٍ خ ىْ  فٗ ِخوًّ

 حلٌٖ حٜعىخ  قيخط حٓظٙعخد فٗ حلٍظخن ْكٌلك ٌـق .ٍٓٓ٘خ فٗ ح٠قظٜخىّ٘ش ح١ٛٞكخص اعخقش

 رفقي ًلك  ٘فعمٓح له اي حلىوخ١َس  وً ري٠ً  حلٍظخن ْٟعّخ حلظٗ رخلقٓحعي حلعى َ  ٍؿخ  حٜعىخ 

 .ح٠ٟيّخى ٓحؿّشو أْ/ْ أعىخلّه

    حللكه طٓحٛ  (5)ٍَطز، عً ىْ  حلومٙؾ 2010أوخ ىٍحٓش ٓخوٗ عيخ  ّٗ  رميحي فٗ حْٜطٓقَح١

 ّٓكخٌّخ ٓكٓص َٗح  عمٕ حلقيٍسَ  حلٍف٢  ْحلظٗ وٍلّخ وً حلعخلىّٙش ح٠كظٙخ١خص أكزَ حلومٙؾ رٓؿٓى

فخَ  رَحوؾ وقخر  ََّ ٟش قىع ْكٌلك حل ٍَ خ ١َ٘ق عً حلىعخ َّ ِٙ كٙمّخ. ْفٗ ًحص حلٔٙخي  فبي ْطَ ٌَف

طئكي عمٕ ىٍْ حلٜفقخص ح٠ٓظزيحى٘ش لمٍوذ حلٔٙخٓٙش  2011ىٍحٓش حلعزخّ ْرٓكٕٓ عً حلـِحثَ 

ّ٘خص وقخر  ح٠قظٜخىّ٘ش حلىٍخفع طزخى  فّٙخ ْحلظٗ ؿَٔ (6)، فٗ حٓظىَحٍ حْٜطٓقَح١ٙش َّ  حلٔٙخّٓٙش حلل

 حلظٗ لمٜفقش  حلَثٙٔش حليْحفع ِٗ حليحهمٙش عخصْحلَٜح حلٍفيّٙش حلَ٘ٓط أيَّ  ْح٠قظٜخىّ٘ش  ُْ٘عظقي

ٍِخ حلظٗ حلٍظَّ٘ش حلىيخ   ٌّخ٘ش فٗ ىعىض  ّٓ ١  ّٖ ّٗ -حلزيْ  حلعـِ لظفَٔٙ و١ٌٙض-حلىقيٓ

 ّٗ ّٓ  حل١ًٓ فٗ حلي٘ىقَح١ ّٗ  ْطه حٓظٍظخؽ ٌَِ حلىقخ٠٘ش عٍيوخ ٘ظل  رٍٜٓس حلُلكه ٌظخن حلعَر

ّٙش حلَٜحعخص طِىحى حللخلش  ٌَِ ْفٗ كخىًّح  ِز١ًٓخ حلٍف٢ أٓعخٍ ِز١ٓ عٍي ا٘ـخرّٙش  ر٘ك ٍ  حليحهم

٘ٓط فٗ حللخىّس ح٠ٓظزيحى  ْلكً حلِ٘خىس ٛفقش طَطٙذ اعخىس عمٕ حللخكه حلٍظخن ٘لِى  وخ كخىٍّ  َّ  حل

وق١َش  عىمّٙش طقمذ له ْلكٍّّخ حليحهمّٙش  حلَٜحعخص وً طوّفِف حلٍفيّٙش    طلخفظ ِٗ ر  حليِّ
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 ٕحلَحًِ  ُْ٘ظٓقع عً ح٠ٌكىخٕ حلٟٓع عم  ّٗ َّ  قي حلـِحثَ أٌُ فٗ حلي٘ىقَح١ ١ٓ٘مش  فٗ  فظَس ٘ٔظى

ّٗ  ىًَ٘ ْؿٓى ظ  ح٠ٓظقَحٍ ح٠قظٜخىٖ حل٘كمٗ  ْعين  وً حلكزَٙس ْح٠كظٙخ١خص طقَ٘زًخ  هخٍؿ

ٍُّوزش ٍيزش حلفَرّٙش  ْحِٜه عين حل٠ف١ٓ حٌعيحن ْأ ْٟآلش حٜؿٍزّٙش  حلعى١ص  ىفع فٗ حللخكىش حل

 حٜوخن. الٕ حليوق١َش عىمّٙش

 فٗ حٜوَٙكٙش أوخ كخلش وَٜ  فزٍٙض ىٍحٓش ؿٓىس عزيحلوخلق ْوٜيفٕ حلٔٙي فٗ وئطىَ حلـخوعش 

 لوٓ ْح حٜعىخ  ٍؿخ  حلعَرٗ  أي وٜخلق حلعخله فٗ ْحلظٍىٙش عً حلي٘ىٓقَح١ٙش 2008رَْٙص 

ًّٙٙ وً ّ٘ش ه١   ْٜطٓقَح١ّٙش حلٍظخن حللخكه  كٙغ كخٌض حلمزَلش كخٌض ىعخوش ح١ٓٞو ح٠قظٜخى

ْكخي  حلٔٙخٓٙش وظقمزش طٜخعيً٘خ ر٘ك  وظٓحٟع  ؤظيحوش  رٍٙىخ كخٌض حلمزَلش 2005-1960 حلفظَس
س وَٜ طٍٜٙع اِيحٍ ّٓ ح ٘قيّن حلٔزعٍّٙٙخص أْحهَ وٌٍ رق ًَ قش لميوق١َش اٟخفًّٙخ طفٔٙ َّٓ  حلز١ى فٗ حلىع

 ْ٘كؼَ حٌٞظخؿّٙش طظيٌّٕ كٙغ حلويوخص  قيخط فٗ حلظ٘فٙ  ٌَِ حلفظَس  ٌِْح أىٔ الٕ طَكِٙ ه١ 

 .اؿىخ٠ً  حلىٍظَّه يَٙ حلعى 

  َّوّه أوَ حللكٓوًّٙٙ ْحلىٔئْلًٙ حٜعىخ  ٍؿخ  وـىٓعخص رًٙ حلىظزخىَلش حلىٜملش ع١قخص ػه اي 

عمّٙخ  لٌلك ٗكمض ٌَِ حلىـىٓعش حلٍوزش حلٔٙخٓٙش ًحص  فظشْحلىلخ حلؼَْحص لىَحكىش كٓٓٙمش

حلٜمش حلقَ٘زش لمٍوزش حللخكىش  لٌلك له ط٘ك  ٌَِ حلٍوزش أٖ وىخٍٓش لظفَٙٙ أْ طلًٔٙ حلعىمٙش 

 حلي٘ىقَح١ٙش  اً ِه أكزَ حلىٔظفٙيً٘ وً ْؿٓى ِكٌح كخلش ٓٙخٓٙش.

  َّوً حلوٓ  ػه ي ًّٙٙ  حلٔٙخّٓٙش  ْايَّ  حلمزَلش أؿ  وً ف٢حل٠ عً ل١وظٍخط كٔزذ ٘ؤطٗ ح١ٓٞو

طّه ْطيحعٙخص عػخٍ وً حلوٓ  ّٓ  أقمّٙخص ٘٘ى  ر  حللخكىش  حلٍوزش أع٠خ  عمٕ ٘قظَٜ ٠ حلىظِح٘يس ق

 .حٜعىخ  ْوـىٓعخص حلىظعّمىش حلٓٓيٕ حليزقش وً ْحٓعش ْأقٔخًوخ حلىٔمِىًٙ  وً يَٙ
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 ارتامتـــــ١

 ح ٍيه حليٍحٓخص حلكؼَٙس حل ًَ عَرٙش فٗ ٌِح حلىـخ   فبٌّخ حرعظيص عً ط٘وٙٚ ٓزذ ٌِح حلعـِ ْأهٙ

حلي٘ىقَح١ٗ  ْلكٍّخ حِظىض رؤٓزخد حٓظىَحٍ ٌِح حلعـِ وٌٍ حٓظق١  أيمذ حليْ  حلعَرٙش  ْرَأ٘ٗ اي ٌَِ 

حلظفَٔٙحص حلظٗ قيوظّخ حليٍحٓخص حلعَرٙش ْحلظٗ حٌلَٜص رخلٍف٢ ْحلَٜحعخص  اٌىخ ِٗ طظىش لمٔزذ حلَثْٙ 

فُ حٓظعىخٍ حل٘عٓد حلعَرٙش ويمع حلقَي حلعًَ٘٘  ْػزّض ىكظخطٍٓ٘خص كخكىش وخ ُحلض حل٘عٓد حلٌٖ همّ 

ح لٌّح حلٔزذ حلَثْٙ   ًَ حلعَرٙش طعخٌٗ وً ىكظخطٍٓ٘ظّخ ْحٓظزيحىِخ  لٌلك ٠ ٌـي فٗ حلكظخرخص حٜؿٍزٙش ًك

ؿيص وع ْؿٓى ٌَِ حل٘عٓد ْطيٍٓص ْطٍخقمض ْأكٔز ُْ ض حلىٓح١ًٍٙ حلعَد ْاٌىخ ٘عٓىْي لعٓحو  و٘ظَكش 

 ٛفخص و٘ظَكش وؼ  ك  وٓح١ٍٗ ىْ  حلعخله حلًٌ٘ ٘ـىعّه ػقخفش ْىً٘ ْعخىحص رخلفخلذ طكٓي و٘ظَكش.

  لٌلك ٍ٘زفٗ لمكظخرخص حلعَرٙش أي طَكِ حِظىخوّخ عمٕ حٜكيحع حلظخٍ٘وٙش حلظٗ ٌ٘ؤص ْحٓظىَص وٌٍ ريح٘ش

ٓٔٙش  ٍْ٘زفٗ أ٠ً٘خ لٌَّ حلكظخرخص أي طكٓي حلقَي حلعًَ٘٘ ْوخ همّفُ ح٠ٓظعىخٍ وً و٘ك١ص ٓٙخٓٙش ْوئ

وظٍخيىش وع ١َ٘قش حلظلمٙ  حلكىٗ حلٌٖ قيوُ حلزَْفٍٙٔٓ أَ٘٘ك ط٘خٌٗ عً وليّى حلعـِ حلي٘ىقَح١ٗ فٗ 

حليْ  حلعَرٙش رؤٌُ كخي ٌخطؾ عً فظق حلعَد لٌَّ حليْ  ْاٌ٘خثّخ وئٓٔخص قخثىش عمٕ ح٠ٓظزيحى٘ش 

ىَحٍ حلىئٓٔٗ  لٌلك ْؿذ عمٕ حلكظخرخص حلعَرٙش ح٠ٌي١ي وً ٌَِ ْحلظٔميٙش  رٍخً  عمٕ فَٟٙش ح٠ٓظ

حلفَٟٙش ْرٍخ  ٌىًٓؽ ٘ؼزض ىٍْ ح٠ٓظعىخٍ ْوئٓٔخطُ حلظٗ أقٙىض عٌٌح  فٗ طُ٘ٓ٘ حللٙخس حلٔخٓٙش لميْ  

 حلعَرٙش.
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 خ :ــــِمذِ
 ك   فٗ ٘يه  حلظكٍٓلٓؿٗ حلظقين ْأٛزق َٜحلع ويخلذ وً حٜٓخٓٙش حلىيخلذ وً رؤٗكخلّخ حلظكٍٓلٓؿٙخ

 كٙغ ْحلظقين حلظيٍٓ فٗ ْحلكزَٙ حلٓفَٙ حلٍٜٙذ لمظعمٙه فكخي ٌٓعّخ أْ عً ٗكمّخ حلٍظَ رفٞ حلىـخ٠ص

 .ؤظىَ ْطيٍٓ طلًٔ ْفٗ كزَٙ حلظفخع  فكخي حلٖٔٓ حٌٞٔخي لٍٜع ٛىه وظكخو  حلظَرٙش ٌظخن

 خ حٚلٗ حللخٓذ ْ٘عي ـً  حليعخثه أكي ًحطُ حلٓقض فٗ ٘عي كىخ   حلىعخَٛ ْحلظقٍٗ حلعمىٗ حلظقين ٌٓحطؾ وً ٌخط

 حلظعمىٙش رخلعىمٙش ْحلىّظىًٙ حلىَرًٙ حِظىخن ولٍٓ حٜهَٙس حٌْٚش فٗ ؿعمُ وىخ حلظقين   ٌِح طقٓى حلظٗ

 حلظَرٓ٘ش حٞىحٍس فٗ ٓٓح  حٓظويحوُ الٕ ْىعض   حٚلٗ رخللخٓذ حلظَرٓ٘ش حلٍظه حِظىض ْقي   ْحلظعمٙىٙش

 .حلظيٍْ٘ أْ

 حٜٓخلٙذ طيَٓ٘ عمٕ وٍٜزًخ حٚي ح٠ِظىخن ْأٛزق حلظعمٙه فٗ حللخٓذ حٓظويحن أٓخلٙذ طيٍٓص ْقي 

 فٗ حللخٓذ ه١لّخ وً ّ٘ٔه أي ٘ىكً ؿي٘يس أٓخلٙذ حٓظليحع أْ حللخٓذ رخٓظويحن حلظيٍْ٘ فٗ حلىظزعش

 ٓٙىخ ٠ْ حليٍحٓٙش حلىٓحى ىٙعؿ طيٍْ٘ فٗ حٓظويحوُ أي ا٠. حليٍحٓٙش حلىٍخِؾ أِيح  رعٞ ْىعه طلقٙق

 رعٞ أي الٕ اٟخفش حلظعمٙىٙش حلزَوـٙخص وً حلكؼَٙ ٍِْخ  حلىٓحى وً ْيَِٙخ ْحلعمٓن حلَ٘خٟٙخص فٗ

 ْوعىٓلش   طٜىٙىّخ فٗ كؼَٙس ْطَرٓ٘ش عمىٙش هٜخثٚ ْلّخ كخلٙخ حلىظٓفَس حلعَرٙش حلظعمٙىٙش حلزَوـٙخص

 ٘ـذ ْ طٓقف ىْي ؤظىَ حلظعمٙه فٗ حلظيٍٓ أي الٕ ًلك عَ٘ؿ ْقي   ْوٍخِـٍخ ْوعمىٍٙخ ١١رٍخ لظٍخٓذ

 أؿ  وً ْحلظوٜٜخص حلوزَس طٓفَٙ ه١  وً حلظقين ٌِح وٓحكزش حلظَرٓ٘ش رخلىئٓٔخص حلقخثىًٙ عمٕ ٍِخ

 . حلىيمٓد حلفَٝ ْ٘ئىٖ ْٓمٙه ٛلٙق حلظعمه ٌِح ؿع 

 حلـّي ْفَص عخلٙش كفخ س ْأػزض حللٙخس وٙخىً٘ ووظمف فٗ حٜهَٙس حٌْٚش فٗ حٓظويحن حللخٓذ  ٗخط ْقي 

 عمٕ أ١مقض ْقي حلظَرٓ٘ش حلىٙخىً٘ فٗ ربوكخٌٙخطُ ح٠ٓظفخىس فٗ حلظفكَٙ عمٕ ٓخعي وىخ ْحلٓقض ْحلظكخلٙف

 . ْحللخٓٓد   حٞلكظٌَْٗ ْحللخٓذ   حٚلٗ حللخٓذ وٍّخ رخلعَرٙش ؤىٙخص حلكىزٙٓطَ عيس

 ―ًكٙغ وً حلِهَفٙش حلٓكيس هخٛش ْ حلظٜىٙه وـخ  فٕ ْفعخ٠ ِخوخ ىٍْح ٘معذ أي حللخٓٓد ٘ىك 

   ٙ(1)" حلن ... حلظٓظٙف ْ حٟٞخفش ْ حللٌ  ْ حلظ٘ك 

 أٌُ كىخ حٓظعىخلُ ّْٓٓلش حٞوكخٌٙخص ْطعيى حٌٞـخُ َْٓعش ْحٞطقخي حليقش َ٘ٔ لملخٓٓد ْحلىٔظوين 

ْٟع  عٍي ؤزقًخ لُ ّخَ٘ٓى حلظٗ رخلٓظخثف فق٢ ٘قٓن ْلكٍُ حلعىمٙخص كخفش وً حٌٞٔخي أْحوَ ٘قٓن رظٍفٌٙ

فّٓ  ه١لُ وً ٘يحٍ أي ٘ىكً كٓلٍخ ٗٗ  فك  حللي٘غ حلعَٜ ٓىخص أِه وً حلـّخُ ٌِح ْ٘عظزَ حلزٌَخوؾ

أْ  حٓظويحوُ ٘لًٔ أي فٙىكً حٌٞٔخي ٘ي فٗ علش فّٓ حلظعمٙىٙش ْحلىئٓٔخص حلّٙجخص ؿىٙع فٗ ٘ٔظوين

 .حٓظويحوُ ٘ٔٗ 

 
 
 11ص  ، 1999 ، الجديدة اليوسف روز مطابع ، وأساسةات مفاهةـ ، لة اآل الحاسبات : مصطفى وحيد احمد -(1)
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 ١زٙعظّه  ْفق لمظعمه لمظ١وٌٙ حلفَٛش ٘عيٗ أٌُ وٍّخ   أٓزخد لعيس حلظَرٖٓ حلىٙيحي فٗ حلكىزٙٓطَ حٓظوين

طَ حلكىزٙٓ أي ْوٍّخ   لمىٔظقز  ْحلظيمع حللخَٟ فٗ حلىـظىع فٗ حلٔخثيس حلظكٍٓلٓؿٙخ عمٕ لمظعَ  حلٍ٘يش

حليٍحٓٙش  ْحلـيحْ  حلظٔـٙ  عىمٙخص ْهخٛش حلظعمٙىٙش حٞىحٍس طيَٓ٘ فٗ حلّخثمش ربوكخٌٙخطُ ّ٘ٔه

 . ْيَِٙخ ْحلٍظخثؾ ْح٠وظلخٌخص

 حلىٓحى  ْرَوـش حلظعمٙه طفَ٘ي ١َ٘ق عً ًحطّخ حلظعمٙىٙش حلعىمٙخص طلًٔٙ فٗ ّ٘ٔه حلكىزٙٓطَ أي ْوٍّخ

 .طقي٘ىّخ ٌظه ْطيَٓ٘ حلظعمٙىٙش

 ١َ٘قُ عً حلظعمه ْأي حلكىزٙٓطَ رىعٌٓش حلظعمه عٍي حليٍحٓٗ حلظلٜٙ  ُ٘خىس عمٕ ليٍحٓخصح ىلض ْقي 

 حلظعمه. فٗ ْحلزيٙجًٙ حلىٍوف٠ش حلوزَحص ًْٔ حلظ١وٌٙ لئ حلظعمٙه ٘لًٔ ْأٌُ حٜهَٔ. حليَي ٘ظكخفؤ وع

  حلظقمٙي٘ش حليَي فٗ حلىٔظفَي رخلِوً رخلىقخٌٍش رخلكىزٙٓطَ حلظعمه ُوً حهظِح  عمٕ ىلض حليٍحٓخص كىخ 

 ٌظخثؾ رعٞ ٌَِ كخٌض ْاًح حلظعمٙىٙش حلىٓحقف فٗ حلكىزٙٓطَ حٓظويحن ٌلٓ ٘لًٔ ح٠طـخِخص ْأٌُ

 رٜٙ  ْلكً طقَ٘زًخ حلٍظخثؾ ٌفْ َ٘ىىْي حلظعمٙه ٍؿخ  ْرعٞ حٌٞظخؽ فبي َٗكخص حلعمىٙش حليٍحٓخص

 رؤٌفّٔه ح٠كظ٘خ  عمٕ ظ١وٌٙحل ٘ٔخعي حلكىزٙٓطَ أي حلىـخ  ٌِح فٗ٘يَف  وخ أوؼمش ْوً ووظمفش

 حلظٍٔٙق فٗ ٘ٔخعي ْأٌُ ْو٘خٍكش ٌْ٘خ١ طفخع  وً حلظمىٌٙ رُ رىخ ٘قٓن حلٔمزٙش ْعين رخلظعمٙه ْح٠ٓظىظخط

 أ٠رظكخٍٖ. حلظفكَٙ عمٕ ْ٘٘ـع حلىعي  ْفق حلظعمه حلفَىٖ عمٕ ْ٘عى  ْحلعًٙ حلٙي رًٙ

 زَٙ رلٙغ طىؼ  أىْحطّخ حللي٘ؼش ْحلظٗ ْوً حلظوٜٜخص حلظٗ طقٓن أؿِّس حللخٓٓد ريعىّخ ر٘ك  ك

طـعمّخ طٓحكذ وظيمزخص حلعَٜ ِٗ رَحوؾ ْطوٜٜخص حلظٜىٙه ر٘ك  عخن  ْفٍٓي حلظٜىٙه حلىيزٓط " 

فؤٛزق حللخٓٓد ؿِ  ٠ ٘ىكً ح٠ٓظفٍخ  عٍُ فٗ  –ر  ٗي٘ي حلوٜٓٛٙش  –حلـَحفٙك" ر٘ك  هخٙ 

رخهظ١  أٗكخلّخ ْأٌٓحعّخ حللخٓٓد رقٙه فٍٙش أعىخ  حلـَحفٙك  ْرخلظخلٗ أ٠٘خ طكى  وٍظـخص حلـَحفٙك 

 ْأىْحص ْحوكخٌٙخص كزَٙس ْطٔخعي عمٕ همق رٙجش فٍٙش ٌخؿلش لمعى  وً ه١لّخ عمٕ أٖ طيزٙق.

  ْطعي حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش أْ وخ أٛيمق عمُٙ رؤٓه ح٠ٌفٓؿَحفٙك أكي حلفَْط حلّخوش فٗ وـخ  حلـَحفٙك

 ِظىض رظَٙٔٙ حىٍح  حلىعمٓوخص ْحلَٓٓن فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش .رخلظعخْي وع حوكخٌٙخص حللخٓٓد حلظٗ ح

  ْوً ٍِخ كخي حِظىخوٍخ حلَثْٙ رخلـىع رًٙ حوكخٌٙخص حللخٓٓد كـّخُ فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش ْحلَٓٓن

 حلىعمٓوخطٙش كزَوـٙش طٔخعي فٗ طَٙٔٙ ْٛٓ  حلىعمٓوش .

 ش:ــــخ اٌجؾــــِشىٍ
 ٓٓد ريعىّخ ر٘ك  كزَٙ رلٙغ طىؼ  أىْحطّخ حللي٘ؼش ْحلظٗ طـعمّخ وً حلظوٜٜخص حلظٗ طقٓن أؿِّس حللخ

طٓحكذ وظيمزخص حلعَٜ ِٗ رَحوؾ ْطوٜٜخص حلظٜىٙه ر٘ك  عخن  ْفٍٓي حلظٜىٙه حلىيزٓط " 

حلـَحفٙك" ر٘ك  هخٙ  ْكخٌض طَٙٔٙ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش ْحللفخظ عمٕ حلـٓىس ْحليقش حلىظٍخِٙش ِٗ أِه 

 لظعمٙىٙش.أِيح  حللخٓٓد فٕ حلعىمٙش ح



242 
 

  ْرىخ أي فً طٜىٙه حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش أْ وخ أٛيمق عمُٙ رظٔىٙش " حٌٞفٓؿَحفٙك " ِٓ أكي حلزَوـٙخص

حللخٓٓرٙش ْحلفَٝ حلَثٙٔٗ وٍّخ طَٙٔٙ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش ّْٓٓلش طٓٛٙ  حلىعمٓوش لمىظمقٗ   ْىوؾ 

 ىٍح  حلىلظٖٓ.حلـىخ  فٗ حلظٜىٙه وع حلىعمٓوش حلٜلٙلش لظٓظٙف عٍخَٛ حلـٌد فٗ ح

  ْٗلىخ كخي حلظوي٢ٙ ْحلظٓٛٙف حليقٙق ٘عي ِٓ حلمزٍش حْٜلٕ لظيٍْ٘ أ ٖ ولظٖٓ ؿي٘ي هخٛش ْحلٔع

 ىْإد ل٠ىخ ي حلـٓى س ْح٠عظىخى حٜكخى٘ىٗ فٕ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش .

  يريو تٛيدت َػه١ً عجٓا ايسأٖ ٚاييت ميهٔ ؾٝاغتٗا ؾ٢ ايتطاؤالت ايتاي١ٝ

 ٓذ فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش؟وخ ؿيْٖ حٓظويحن حللخ 

 وخ أِىٙش اعيحى طٜىٙىخص "حٌفٓؿَحفٙك" فٗ طَٙٔٙ حىٍح  حلىلظٖٓ فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش ؟ 

 فكان البد لنا من دراسة سؤال ورقتنا البحثية ىذه:

  ٔٓ٘ىكً  ح٠ٓظفخىس وً حٞوكخٌٙخص حلظٜىٙىٙش لمَٓٓن حلىعمٓوخطٙش " حٌٞفٓؿَحفٙك " فٕ طَٙٔٙ حلىلظ  ِ

 حٓظويحوخص حللخٓٓد فٗ حلظعمٙه ؟ْىعه 

  :أ١ّ٘خ اٌجؾش
  َاًح كخي حلفً أكي ٍْحفي حلىعَفش ْأىحطّخ حلزَٜ٘ش   فبي حللٓحّ ِٗ ويحه  حلىعَفش حلظٗ طيعه حلفك

حلٓؿيحٌٗ لٌٟٔخي وً ه١  حلظـخٍد حللٔٙش حلزَٜ٘ش ْحلظٌْقٙش   ْحلظٜىٙه لْٙ لمىظعش فق٢ أْ ٌٞظخؽ 

ىح  ْظخثف وظعيىس فٗ حللٙخس طّي  لمظٓحٛ  رًٙ حلزَ٘  ْ٘لى  وً رًٙ ٍٛٓ ْ أعىخ  فٍٙش , ر  ٜ

اٌظخؿخطُ حلظ٘كٙمٙش ٍٓخث  فٍٙش ْؿىخلٙش ْْظٙفٙش , ْ ٠٘ع وً ه١لّخ ٍإٔ ؤظقزمٙش لملٙخس ْكم٠ًٓ وزظكَس 

ش وً ْٕحريحعٙش لمى٘ك١ص حلىوظمفش  ْرٌلك ٜ٘زق حلظٜىٙه وـخ٠ً هٜزخً لظيعٙه حلفكَ ْحلظيمعخص حلىٔظقزمٙ

 كٙغ طٓلٙي حٜفكخٍ ْحلظٜىٙه ْحلظٍفٌٙ ْحلزٍخ  حل٘كمٕ ْطٓلٙف حلوخوخص حلىظٍٓعش . 

  ْ٘عي حللخٓذ أكي أِه أىْلض طٍفٌٙ ٌِح حلظٓؿُ   ِْٓ أكيع ٍٛٓ ح٠ٚص حلىظيٍٓس فٕ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش

ٙخص حلي١د ر٘ك  عخن ْىحٍٓش حلظٜىٙه ر٘ك  هخٙ لىخ لُ وً قيٍس كزَٙس كٙغ ٘ٔخِه فٕ طيَٓ٘ اوكخٌ

 ُْ٘خىس قيٍطّه حلظٜىٙىٙش   وىخ ٘ظيمذ وٍخ طلي٘ي حلىعخله حلَثٙٔٙش لظيٍْ٘ حلىلظٖٓ رخٓظويحن ح٠وكخٌٙخص
حلّخثمش لٌّح حلـّخُ وع حٞلىخن حلظخن رقيٍس رَوـٙخص حلظٜىٙه ٠ٌظخؽ طٜىٙه وعمٓوخطٗ ٘ٔخعي عمٕ طَٙٔٙ 

حلىلظٖٓ حلظعمٙىٗ   ْؿع  حٌٞفٓؿَحفٙك عمٗ حىٍح  حلىلظٖٓ ُْ٘خىس ؿخًرٙش حٜعىخ  حلظٜىٙىٙش ًحص 

 ٍأّ أْلٓ٘خص ىعه حٓظويحن حللخٓٓد فٕٙ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش . 

 طـَرش قي طّٔه فٕ ْٟع طٍٜٓ ؤظقزمٗ لظلٓ٘  حلىقَحٍص حلٗ وـىٓعش وً حلظٜىٙىخص حل٘ٙقش ِْٕ 

 ْحلٍٜٓ ّٓمش حلظٍخْ  ْحٞىٍح  رخٓظويحن حٌٞفٓؿَحفٙك .
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  :اٌجؾش أ٘ذاف
 حلىلظٖٓ ْحلىعمٓوخص رخٓظويحن حللخٓذ. ىحٍٓش ْحقع ْأِىٙش  عمٕ عَ حلظ (1

 ْقٙه ؿي٘يس ٠ٓظويحن حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش. وقظَكخص ْٟع (2

   :اٌجؾش فشٚع
ح٠ٓظفخىس رخٞوكخٌٙخص حلظٜىٙىٙش لمَٓلٓن حلىعمٓوخطٙلش "حٌفٓؿَحفٙلك" ولً ٗلؤٌُ أي ٘ٙٔلَ حلىلظلٖٓ   (1

 . ٙش حلظعمٙىٙشحلظيٍ٘ٔٗ فٗ حلعىم

 .حٞٓظعخٌش رخلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش فٗ حلعىمٙش حلظعمٙىٙش فخعمٙش لظيَٓ٘ وقظَكخص ْٟع اوكخٌٙش (2

  :اٌجؾش ِظـٍؾبد
ػ  ( Info graphics )اإلظغوجراسغك

  فً وزظكَ ١َْ٘قش ه١قش لفّه حلىلظٓٔ  اً ٠٘ه ٌٚ ٘٘ى  أٍقخن ْاكٜخ حص ” ح٠ٌفٓؿَحفٙكْ“٘عي

ٍفٌَٙ ْاهَحؿُ ربريحط لظز٢ٙٔ ْطٟٓٙق حلَٓخلش لٝفَحى ْ اٜ٘خ  حلزٙخٌخص كٓ  وٟٓٓط رعٍُٙ ٘ظه ط

حلىٔظّيفش لمـىٍّٓ. ْطّٔه طٜخوٙه حٌٞفٓؿَحفٙكْ ر٘ك  فعخ  فٗ ُ٘خىس ْاػَح  حلىلظٓٔ عمٕ ٗزكش 

حٌٞظٌَض. ْطعى  َٗكخص أرلخع حلٔٓي عمٕ ارَحُ ٌظخثؾ أرلخػّخ ْىٍحٓظّخ عزَ )حٌفٓؿَحفٙكْ(   فٌّح 

٘عي فق٢ وـَى أٍقخن ٍْٓٓن رٙخٌٙش أْ طٜخوٙه  اٌىخ ِٓ وٓحى ْىٍحٓخص رلؼُٙ وعقيس طه طزٔٙيّخ  حلفً ٠

 ْطلمٙمّخ ْحهَحؿّخ رَٓه رٙخٌٗ وز٢ٔ لظّٔ  عمٕ حلقخٍة حلظىعً ْحلٍظَ لـَِٓ حلىٟٓٓط.

 وخصعَٜ حلىعمٓ ٘ٔىٕ وخ حْ حلكزَٙس حلظكٍٓلٓؿٙش حلؼٍٓس ه١  وً حلكزَٙ حلىعمٓوخطٗ ح٠ٌظ٘خٍ "ْوع 

 فٗ رخٍُ ر٘ك  infographics  ح٠ٌفٓؿَحفكْ عمُٙ ٘يمق وخ أْ حلىعمٓوخطٙش حلَٓٓن وٜيمق حٌظَ٘

 -:ّ٘ا وٍّر١ٓ ٌكِط ٌظخؽ حٌفٓؿَحفكْ حلكمىش ْؿخ ص حلىخٟٙش حلقمٙمش حلٍٔٓحص

 وعمٓوخص  - Information- ٍٓٓن ْكمىش -graphics  - حلىعمٓوخص لظىؼٙ  وٜيمق حٌظؾ وىخ 

 رَٔعش  حلىعمٓوش ٌق  عمٕ قخىٍس حلزٙخٌٙش اريحعٙش ٍٓٓوخص ٗك   عمٕ حلىعقيس لىعَفشح أْ ْحلزٙخٌخص

حلى٘خِيً٘"  لـٌد ْْٟٓف
(1)
 

ىناااا اليد ااد ماان المسااميات ليااذا الناان و الااذا ننتماار لااو فااي اليااالن الير ااي ب ااك  عااان   وماان ىااذه 
 المسميات 

   .( Info graphicsحٌفٓؿَحفٙكْ( ) حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش  ) 

 .   Data Visualization -حلزٙخٌخص حلظٍٜٓ٘ش حلظفخعمٙش   أْ 

 . Information Design-أْ ٘يمق عمّٙخ ) حلظٜخوٙه حلىعمٓوخطٙش(  

 

 .15ص  ، 2114،عماف ، األردف ، الطبع  األولي  مطابع األفاؽ المشرق  ، حوارات جرافةكة   : مصطفى خالد( 1

 



247 
 

 ٜ ًحلزٙخٌٙش  ٌّخ طعى  عمٕ طفَٙٙ ١َ٘قش حلٍخّ فٗ حلظفكَٙ وً حلٍخكٙشحي حلظٜخوٙه حٌٞفٓؿَحفٙكٙش وّىش ؿيح

ْ حلىعمٓوخطٙش ْ حلقٜٜٙش وٍّخ ْهخٛش فٗ حلٓقض حلَحًِ , عٍيوخ ٌٔظوين حلظٜخوٙه حٌٞفٓؿَحفٙكٙش فؤٌٍخ 

ٌِ٘ي وً حلىلظٓٔ حلعمىٗ عزَ ٗزكش ح٠ٌظٌَض ٠ٌْٙف ٗك  عهَ لعَٝ حلىعمٓوخص/حلزٙخٌخص رؤٓمٓد 

فٗ كًٙ حي حلعخله ريأ حكؼَ . طٔخعي عمٕ طٓٛٙ  حٜفكخٍ حلىعقيس ريَ٘قش ْحٟلش ْؿىٙمشؿي٘ي ْحلظٗ 

ً وً حلٍخكٙش حلىعمٓوخطٙش ْ ٍِخ  حلىِ٘ي وً حلزٙخٌخص ْ حلَٓٓن حلزٙخٌٙش , فخي حلظٜخوٙه  طَحكىخ

حلّخثمش  حٌٞفٓؿَحفٙكٙش لّخ ىٍْ وّه ْ فعخ  فٗ طز٢ٙٔ ٌَِ حلىعمٓوخص ْ حلّٔٓلش فٗ قَح س ٌَِ حلكىٙخص

 وً حلزٙخٌخص حلىعمٓوخطٙش.

   ْٙحلظٗ ّ٘ٔ  قَح طّخ ْطىكٍّٙخ لـع  ٌَِ حلزٙخٌخص حكؼَ ١ٓٓش فٗ قَح طّخ ْوعَفظّخ ْ حلىقيٍس عمٕ طلم

ْٓٙظه ح٠ٓظعخٌش فٕ ٌَِ حليٍحٓش رىٜيمق  .ٌَِ حلزٙخٌخص رؤٓمٓد ؿىٙ  ْ ؿٌحد ْومفض لمٍظَ

 .حٌٞفٓؿَحفٙك لمظعزَٙ عً حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش

 إٌظـــــشٞ اإلؿــــــبس
  ٘عظزَ حللخٓذ أكي أِه حٌٞـخُحص حلظكٍٓلٓؿٙش حللي٘ؼش ْحلظٗ ٘ظٙق حٓظويحوّخ فظق عفخي ؿي٘يس لمومق

ْحٞريحط هخٛش فٕ وـخ  حلظعمٙه ْحلظٜىٙه   ْ٘عي ػٍٓس طكٍٓلٓؿٙش ٘ظفخع  حٌٞٔخي ْحٚلش ْرخلظخلٗ فيٍَْ 

غ ٘ىي حليخلذ رىّخٍحص طعمٙىٙش طظىِٙ رخلىٌَْش ْوٓحكزش عظٙه فٕ طٍىٙش قيٍس حلي١د ْحلىٜىىًٙ كٙ

حلعَٜ وً كٙغ حٜىح  حلفٍٗ ْحٞلىخن رك  وخ ِٓ ؿي٘ي ْحلعى  طٍىٙش وّخٍطّه حلظٜىٙىٙش   ْاويحىِه 

    .   رؤىْحص ؿي٘يس قي طئىٔ حلٕ ٌظخثؾ َٓ٘عش ْوزَّس

 :احلبعــــــــــٛة
 ٌخص حلَقىٙش أْطٓوخطٙكٙخً ْقخر  لظكَحٍ حلزَوـش   فّٓ قخىٍ ٘ىكً أي ٌعَ  حللخٓذ رؤٌُ ؿّخُ ٘عخلؾ حلزٙخ

عمٕ أي ٘ٔظقز  حلزٙخٌخص حلَقىٙش   ػه ٘ظٍخْلّخ ريَ٘قش وخ طليىِخ حلظعمٙىخص حلىزَوـش فُٙ   فٙوَؽ لٍخ 

رٙخٌخص ٍقىٙش أهَٔ وزٍٙش عمٕ وخ أىهمٍخَ فُٙ وً رٙخٌخص   كىخ ٘ٔظيٙع أي ٘عخلؾ حلزٙخٌخص حلمفظٙش 

حلَٓٓن وً ه١  حلزَحوؾ حلوخٛش رّخ ِْٓ علش طقٓن رظٍفٌٙ وـىٓعش وً حلعىمٙخص كٔذ ْحلىٓٓٙقٕ ْ

قٓحعي وعٍٙش ٍٓىض لُ ٓمفخ ٠ْ ٘لٙي عٍّخ فّٓ ٍ٘فٌ حْٜحوَ حلىعيخس لُ رلٌحفَِٙخ ريقش ْ رَٔعش كزَٙس   

ًحطُ أكي أِه ْ٘عي حللخٓذ حٚلٗ ٌخطـخ وً ٌٓحطؾ حلظقين حلعمىٗ ْحلظقٍٗ حلىعخَٛ  كىخ ٘عي فٕ حلٓقض 

حليعخوخص حلظٗ طقٓى ٌِح حلظقين وىخ ؿعمُ فٕ حٌْٚش حٜهَٙس ولٍٓ حِظىخن حليحًٍٓٙ ْحلىٜىىًٙ ْحلفٍخًٌٙ 

  . ْكخفش حلفجخص طقَ٘زخ وً حلىّظىًٙ رخلعىمٙش حلظعمٙىٙش

 ٘مّخ ْ ْطظَّ أِىٙش حللخٓذ فٗ حلقيٍس عمٕ طٓلٙي حٜٗكخ  ْحٜلٓحي ْ حلظؤػَٙحص حلىوظمفش ْ اوكخٌٙش طعي

طيَِٓ٘خ رَٔعش ْ اطخكش وعخٍ٘ش حلظؤػَٙحص حلمٌٓٙش رؤق  ؿّي ْرَٔعش فخثقش. كىخ ٘ٔظيٙع حلفٍخي طوًِ٘ 

أعىخلش حلفٍٙش ْ حٓظَؿخعّخ ْ طعي٘مّخ فٕ أٖ ْقض ٘٘خ  فٙٔظيٙع طفَٙٙ حٜلٓحي أْ طلَ٘ك حٜٗكخ  أْ 

ٗ   كىخ ٘ىكً ح٠كظفخظ رىَحك  ولِٓخ أْ أعخىس طَطٙزّخ رٍٜٓس وظكٍَس ىْي أط١  حلعى  حلفٍٗ حٜٛم

 طيٍٓ حلعى  حلفٍٗ .
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  حي طؤػَٙ طكٍٓلٓؿٙخ حللخٓٓد هخٛش فٕ وـخ  حلفً ْحلظٜىٙه كخي طؤػَٙح كزَٙح . فقي ١َأص طيٍٓحص

كؼَٙس فٕ ٗك  ْ اوكخٌٙخص حللخٓٓد ْْٓخث  طوًِ٘ حلىعمٓوخص ْ حلزٙخٌخص ْ حلزَوـش ْ ٗزكخص 

ٌقمّخ ريقش ْ رَٔعش فٕ ٌفْ حلٓقض ْقي طٔززض حلظفَٙٙحص ح٠طٜخ  وىخ أطخف وعخلـش حلىعمٓوخص ْ

حلَٔ٘عش لظمك حلظكٍٓلٓؿٙخ وً طيَٓ٘ حلزَحوؾ ْ حكظٔخد وّخٍحص عي٘يس حلظٗ ق٠ض عمٕ حٜٓمٓد 

حلظقمٙيٖ فٕ طٍظٙه حلىعمٓوخص ْ حلوزَحص وىخ ٘ظيمذ وً حلقخثىٓي عمٕ طٓٛٙف حلىٔخقخص حلٕ طوي٢ٙ 

ْطِْ٘ي وظعمىٗ حلفً رٍٓط ؿي٘ي وً حلظعمٙه ْ حلظٓؿُٙ ل١ٍطقخ  رقيٍحطّه ْطيَٓ٘ ؤظىَ لمىٍخِؾ حليٍحٓٙش 

ْ طيَِٓ٘خ ْطٍىٙش قيٍحطّه ح٠رظكخٍُ٘ ْح٠ريحعُٙ كىخ ٘ظيمذ وٍخ حلىٌَْش ْ حلظ٘ـٙع  ْح٠ِظىخن ْ 

 حلظلىْ لٌّح حلـّخُ كظٕ ٌٓحكذ ٌِح حلعَٜ.

 ٜىٙه ر٘ك  هخٙ ِْٕ طـٔي ع١قشٍِخ  ع١قش قٓ٘ش رًٙ حللخٓٓد ْحٌٞظخؽ حلفٍٗ ر٘ك  عخن ْحلظ 
حلفٍخي رخٚلش ْطظَّ ه١لّخ قيٍطُ عمٕ ح٠رظكخٍ ْحٞريحط ْوئ هزَحطُ ْ ٍإ٘ظُ لمزيحث . فكمىخ حطٔعض 

وعَفش حليخلذ حلفٍخي رمفش حللخٓٓد ْ اوكخٌٙخطُ ْ كيْىَ أىٔ ًلك الٕ طٍىٙش قيٍحطُ عمٕ ح٠رظكخٍ ْ 

خص لفش حلظٜىٙه وىخ ٘ـعمّخ طٍخفْ أىْحص حلظٜىٙه حلظقمٙي٘ش حٞريحط. فخللخٓٓد ٘ىي حليخلذ رك  أرـي٘

حٜهَٔ   كىخ ٘ظعخو  وع حٜٗكخ  وً ه١  حلزَحوؾ حلفٍٙش حلىوظمفش ًْلك عً ١َ٘ق حٟٞخفش ْ حللٌ  

ْ حلظكَحٍ   كىخ ٘ـع  حلظعخو  وع حٜٗكخ  طعخو  وزخَٗ عمٕ ٓيق حل٘خٗش ْ اوكخٌٙش طفَٙٙ أوخكً 

 ّٓلش ْرَٔعش رخلفش .حٜٗكخ  ْأكـخوّخ رٔ

  أي حٓظويحن حللخٓٓد ٘ـع  وظعمه لمفً ْىحٍّ لمظٜىٙه فٕ أكؼَ حللخ٠ص وظفخع١ وع عىمُ حلفٍٗ رعي

حللٜٓ  عمٕ ْٓٙمش ؿي٘يس ٞهَحؽ عىمش حلفٍٗ ربوكخٌٙخص ؤظليػش فخلفٍخي ٓٙزقٕ ِٓ حلىزيط  ْٓٙزقٕ 

خلش وّىخ طيٍٓص ٌَِ حٚلش   فخللخٓٓد ٠ حللخٓٓد ِٓ حلٓٓٙمش أْ حٜىحس حلظٗ طٔخعيَ عمٕ طٍفٌٙ أعى

 ٘ىكٍُ أي ٍ٘ظؾ ْ ٘زظكَ أفكخٍ ر  ٘قٓن رظٍفٌٙ وخ ٘قين الُٙ وً أفكخٍ.

 :بعٛة فٝ اٌزظ١ُّ احل ئِىب١ٔبد
 اٌظخؽ طٜىٙىخص ريقش ْ ّٓٓلش وع طٓفَٙ حلٓقض ْحلـّي. -1

َٙ ٗك  ْ كـه طوًِ٘ حلعى  حلفٍٗ رعٍخََٛ ْ َٓعش حٓظعخىس حٜعىخ  حلىوٌِش وع أوكخٌٙش طفٙ -2

 عٍخَٛ حلعى  حلفٍٗ  ْاعخىس حلعى  عمٕ ٌفْ حلظٜىٙه . 

 ٘ٔخعي حلىٜىه فٕ عى  ٛٙخيخص وظعيىس فٕ طٜىٙه حلمٓكش حلٓحكيس .  -3

 ٘ٔخعي حلفٍخي عمٕ حلومق ْ حٞريحط وً ه١  طعيى طُٓ٘ع عٍخَٛ حلظٜىٙه . -4

 لمٓكش . ٘ٔظيٙع حلفٍخي أي ٘فَٙ وٓقع حٜٗكخ  ْ حٜلٓحي ٜٖ ؿِ  وً أؿِح  ح -5

 أوكخٌٙش ولٓ أْ طكَحٍ أٖ ؿِ  وً أؿِح  حلمٓكش رك  ّٓٓلش َْٓعش .  -6

 ٘ٓفَ أىْحص ط٘كٙمٙش كؼَٙس طٔخعي حلفٍخي عمٕ أٌظخؽ أعىخلش حلفٍٙش رّٔٓلش ْرَٔعش .  -7

 ٘ظٙق أوكخٌٙش هم٢ حٜلٓحي ريقش كزَٙس ْ حللٜٓ  عمٕ ىٍؿخص وظعيىس لمٓي حلٓحكي .  -8
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 خ  حلٍّيٓٙش رؤٌٓحعّخ ريقش ْ رّٔٓلش . حلظلكه فٕ ٍٓه حلوي١ٓ ْ حٜٗك -9

 أوكخٌٙش حلظلكه ْ حلظفَٙٙ فٕ حلمٓي ْ حلوخوش ْحلى١وْ حلظٗ َ٘يزّخ حلفٍخي .  -10

 ٘ظٙق لمىٜىه حٓظويحن وٜخىٍ حٟٞخ س ْ حلظ  ْ حلٍٍٓ ْحهظٙخٍ ُحْ٘ظّخ .   -11

 ش ؿي٘يس . ٘ظٙق لميخلذ ْٟع همفٙخص وظعيىس طٍخٓذ حلعى  حلفٍٗ ْاوكخٌٙش ىوـّخ ٌٞظخؽ هخفٙ  -12

أوكخٌٙش طَٜٓ٘ حٜٗكخ  حلىـٔىش وً ه١  حلزَحوؾ حلوخٛش رخلزعي حلؼخلغ ْ  و٘خِيس حلٍٜٓ فٕ   -13

 حللخ  ٞطخكش حلفَٛش لمفٍخي لمظعي٘  كٔذ ٍإ٘ظش لظُٓ٘ع عٍخَٛ حلمٓكش . 

أوكخٌٙش طلَ٘ك حٜٗكخ  حلىـٔىش ْ طيَِْ٘خ فٕ ٗظٕ ح٠طـخِخص لى٘خِيس أْٟخعّخ حلىوظمفش ٠هظٙخٍ  -14

 أف٠  حللمٓ  . 

طىٍلٍلخ وموٜلخً علً أف٠ل  كٙفٙلش لملٜلٓ  عملٕ وعمٓوخطلك ولً  ْحلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش أْ ) ح٠ٌفٓؿَحفٙكْ(

ح٠هًَ٘. وخ ٍأ٘ك فلٕ اعليحى ْطٜلىٙه ْطٍفٙلٌ اٌفلٓؿَحفٙكْ ٍحثلع. ْلكلً لظظ٠لق لٍلخ حلَإ٘لش أكؼلَ ٍ٘زفلٗ أي 

 ٌعَ  وخ ّ٘ٔه فٕ اىٍح  أِىٙش ح٠ٌفٓؿَحفٙكْ فٗ حلظعمٙه .

 :  اتــــات ٚبٝاْــــَعًَٛ  -

طىلٍق ح٠ٌفلٓؿَحفٙكْ لمقللخٍة وـىٓعلش وللً حلىعمٓولخص ْرخلٍّخ٘للش ٌظٙـلش ْه١ٛللش. ْطظىٙلِ ح٠ٌفللٓؿَحفٙكْ 

حلٍخؿلش رّٔٓلش قَح طّخ ولققش رٌلك ِيفّخ حلَحوٗ الٕ اٜ٘خ  حلَٓخلش حلٜللٙلش لـىٍِّٓلخ ْط٘لـٙع وِ٘لي 

 وً حٜفَحى عمٕ و٘خٍكظُ.

 : ح ـــبشحتطني ستسنات اي  -

٘ىكً كٔذ حلكؼَٙ وً حلفٓحثي وً ه١  طٜىٙه حٌفٓؿَحفٙك وىِٙ اً ٘ىكً و٘خٍكش حٜفَحى لُ عملٕ حل٘لزكخص 

ح٠ؿظىخعٙللش هخٛللش حلفٙٔللزٓ  ْطللٓ٘ظَ ْرخلظللخلٗ طف٠للٙ  ولظللٓح  ْاعيللخ َ حْٜلٓ٘للش فللٗ ولَكللخص حلزلللغ 

 حلعخلىٙش.

 : ايتطٜٛل ع٢ً َٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ  -
 َحفٙكْ حي طكٓي أىحس قٓ٘ش لمظٔٓ٘ق طـٌد وِ٘ي وً حلِرخثً ْحلعى١  ٜٛلخد حلَ٘كخص.٘ىكً ل١ٌفٓؿ 

٘لللذ حلـىٙللع ٍإ٘للش حلـللَحفٙكْ أكؼللَ وللً قللَح س ٌللٚ ٛللَ٘ق رلليْي أ٘للش ٛللٍٓ  ْلكللً رظللٓفَٙ ِللًٌ٘   -

 حلعًٍَٜ٘ ٓظكظى  عىمٙش اٜ٘خ  حلىعمٓوش وفٙيس
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 ؟األجزاء الرئيسية التي  تكون منيا االننوجرافيكس 

 ، ويمكن تمخيصيا كما  مي: االحصاءات، المحتوى، الينصر البصرا 

 طٜىٙىخص طقين حلىعمٓوخص حلعمىٙش ْحلىٍّـٙش حلىعقيس رَٔعش ْر٘ك  ْحٟق. 

 طٜىٙىخص طيوؾ حلٍٜٓٙ ْحلَٓٓوخص رّي  حلك٘ف عً وعمٓوخص ْحٌٜىخ١ أْ حٜطـخِخص . 

 طٜىٙىخص ِٗ أّٓ  لمفّه وً حلٍٜٓٙ ْكيِخ. 

 ْؿٌحرش لمظعزَٙ ْح٠٘خف فكَس وعٍٙش ) ح٠كيحع / حلقٜٚ .. الن (. طٜىٙىخص ؿىٙمش 

 دساعخ ألُ٘ ثشاِظ احلبعٛة يف رلبي اٌشعُ ٚاٌزظ١ُّ إلٔزبط اإلٔفٛعشاف١ه:

 بساَر ايسضِ ٚايتؿُِٝ:

ِٗ رَحوؾ وٜىىش ر٘ك  أٓخٓٗ لىٔخعيس حلفٍخي ْحلىظٌْي فٕ اعيحى ْوعخلـش حلٍٜٓس ر٘ك  فٍٗ ْوظعيى   

ن لّخ اوكخٌٙخص ط٘كٙمٙش ووظمفش وؼ  حلظمًٓ٘ ْوعخىلش حلكؼخفش حلمٌٓٙش ْحلقيع ْحللٌ  ْحٟٞخفش ِْٕ ر٘ك  عخ

ْحلظكزَٙ ْحلظٜفَٙ ْحلظكَحٍ ......حلن ًْلك حلٕ ؿخٌذ عىمٙخص أهَٔ طوظمف رخهظ١  حلزَحوؾ   فىً 

ش لميحًٍٓٙ ر  ْاػَح  ه١  ح٠ٓظفخىس وً اوكخٌٙخص ٌَِ حلزَحوؾ ٘ىكً طٍىٙش حلىّخٍحص حلظٜىٙىٙش ْحلظقٍٙ

حلعىمٙش حلظٜىٙىٙش ًحطّخ كٙغ ط٠ٙف ٌَِ ح٠وكخٌخص حلىظعيىس وـخ٠ص ؿي٘يس لمَإ٘ش ْعفخي ؿي٘يس ل١رظكخٍ 

ٌخِٙك عً طٍىٙش حلقيٍس حلظٜىٙىٙش حلَقىٙش لميحًٍٓٙ لىٓحكزش حلظيٍٓ حلظكٍٓلٓؿٗ ْحٞعيحى حلفٍٕ ْحلٍفٔٗ 

طقٍٙخص حلعَٜ ريْي ٍِزش   ٌِح رخٟٞخفش حلٕ حٞوكخٌٙخص لمي١د رؤٌّه قخىًٍ٘ عمٕ حلظعخو  وع أكيع 

حلظقٍٙش حلظٗ طىكً حلىٜىه وً كفظ ْطعي٘  ْحٓظَؿخط حلٍٜٓ ْحلظعخو  وعّخ وَس أهَٔ أْ عَّٟخ أْ 

١زخعظّخ ر٘ك  كـه وٍخٓذ ْرـٓىَ عخلٙش   ْفٕ عٍَٟخ ٌِح ٘ـذ أي ٌٍَٓ رؤي ٌَِ حقظَحكخص قخرمش 

 ٔخٍط فٕ ٌِح حلىـخ   ْوً أِه ٌَِ حلزَحوؾ حلىقظَكش .لمظيَٓ٘ لىٓحكزش حلظيٍٓ حلىظ

 : Paintbrushبسْاَر بٝٓت بسؽ 

٘ٓظف لمىٔخعيس فٕ طٜىٙه ٍٛٓ ْأٗكخ  ومٌٓش ْوعخلـش حلٍٜٓ  ْطفَٙٙ ألٓحي حٜٗكخ  ْأكـخوّخ 

ْطعي٘مّخ ْحلقٚ وٍّخ عٍي حل٠ٍَْس   ْحلزٌَخوؾ ٘ىكً حٓظويحن ٍٛٓس فٕ رَحوؾ أهَٔ   ْلٌلك 

فٕ عىمٙش حليوؾ رًٙ حلٍٜٓ ْحلظقخٍَ٘ ْحلوي١ٓ ْلمزٌَخوؾ ْظخثف أهَٔ وظعيىس ْ٘ظىِٙ ٘ٔظوين 

 رّٔٓلش حٓظويحوُ لمىزظيثًٙ . 
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 :  Corel Drawبسْاَر نٛزٍ دزٚ 

ِْٓ رٌَخوؾ ٘لظٓٔ عمٕ ْحؿّش حٓظويحن َ٘ٔٙس ْأىْحص كؼَٙس هخٛش رظٜىٙه ْاٌ٘خ  ْطعي٘  حلَٓٓن 

ٓخٓٙش وؼ  حليْحثَ ْحلىٔظي١ٙص ْحٜٗكخ  حلٍّيٓٙش حلىوظمفش   ْ٘عظىي عمٕ حلَٓه رخلعٍخَٛ حٜ

 رخٟٞخفش حلٕ حلىٍلٍٙخص ْحلظلكه رّخ   ْ٘ظىِٙ فٕ حعظزخٍَ ك  عٍَٜ ؤظق  ٘ىكً حلظلكه رُ ْطفَٙٙ
وٓقعُ ْلٌُٓ ىْي حلىٔخّ رزخقٗ حلعٍخَٛ  ْحلزٌَخوؾ رُ حلعي٘ي وً حٜىْحص طىكً حلىٜىه رعي حٞلىخن 

 َ٘ٓه رٙيَ وع اوكخٌٙخص حلظلَ٘ك ْحلٍٔن ْحلظيَْ٘ ْطكَحٍ حلعٍخَٛ ْطمٍّٓ٘خ .  رُ أي َ٘ٓه كىخ

 : Adobe Photoshopبسْاَر أدٚب٢ ؾٛتٛ غٛب  

ِْٓ وً أِه حلزَحوؾ حلظٗ طٔظوين فٕ حلظٜىٙه ْحلٓحؿذ حلظَكِٙ عمّٙخ وع حلي١د ٞكٔخرّه وّخٍحطُ 

قٙقش عمٕ حلٍٜٓ ْاؿَح  طعي١٘ص ؿَِٓ٘ش عمّٙخ حلىوظمفش ْحلىظعيىس  ْ٘ٔظوين فٕ طٍفٌٙ عىمٙخص فٍٙش ى

ْ٘ٓفَ حلىٌَْش حل١ُوش لظَكٙذ حلٍٜٓ ْىوـّخ   ْحلزٌَخوؾ ٘عى  وً ه١  ١زقخص ّ٘ٔ  حلظعخو  وع 

ك  ١زقش وٍّه عمٕ كيَ   ٠ْ٘ٙف حلعي٘ي وً حلىئػَحص حلىوظمفش ْحلى١وْ عمٕ حلٍٜٓس   ْوئػَحص 

ظمف أٌٓحط حلٍٜٓ لمزٌَخوؾ ْحلظعخو  وعّخ وً وٜخىٍ حلزٌَخوؾ ٜ٘عذ كَِٜخ ْ٘ىكً وً اىهخ  وو

ووظمفش وؼ  حلىخٓق حل٠ٓثٗ ْحلكخوَٙحص حلَقىٙش ْحلفٙي٘ٓ ْؿىٙع ْكيحص حلظوًِ٘ ْحٞىهخ   ْ٘لظٓٔ 

عمٕ حلكؼَٙ وً ْحلف١طَ ْحلىئػَحص حلَقىٙش ْحلظٜىٙىٙش حلّخثمش  ْكٌلك حلظيٍٓ حلٙٓوٕ "طقَ٘زخ" فٕ 

حلىظٜخعيس وىخ قي ٘يعٌٓخ فٕ ٌِح حلزلغ لـع  ٌِح حلزٌَخوؾ ِٓ حلزٌَخوؾ  وفَىحطُ ْأىْحطُ ْاٛيحٍحطُ

 حلَثٙٔٗ لٌَّ حليٍحٓش .

 : Adobe Illustratorبسْاَر أدٚب٢ أيٝطرتٜتٛز  

  رٌَخوؾ أٌظـظُ َٗكش أىْرٗ ٞعيحى حلظٜىٙىخص وً ٌٓط حلَٓٓوٙخص حلىٓؿّش  ْط٠ه حلعي٘ي ِٓ

اوكخٌٙش طعيى ألٓحف حلَٓه ٟىً حلىمف حلٓحكي  ْفَٗخس  وً حلىِح٘خ حلـي٘يس ْحلىلٍٔش  وً رٍّٙخ

 .حٜلٓحي حلى٘خرّش لظمك حلىٓؿٓىس فٗ أىْرٗ ف١ٕ

  :من أىن مم زاتو
 .رخقخص وظقيوش ٜىْحص حلَٓه •

 .ٍٛيْي أىْحص ْرخقش اعيحىحص كزَٙس ؿيح ْأىْحص وظقيوش لميزخعش رخلمىْ •

 .حلظعخو  وع حلوي١ٓ ر٘ك  أف٠  •

 .ٌ٘خ  طٜخوٙه لٜفلخص ْ٘ذ ْحٟلش ْلمّٓحطف حلٍقخلش أ٠٘خحلقيٍس عمٕ ا •

 .حلظمًٓ٘ ْآقخ١ حلىٍظٍٓ •

 
 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئٌرفكلَ لٌهٌَٛ لٌّؼٍِٛاذ١ح  ٟ ذث١ٍظ  قنلٌح لٌران٠ؿ

Mark Smiciklas :The power of infographics , Education InC, Indianapolis , USA,2012,P 8&9. 

اىحٍس حٜعىخ  آظويحن حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش فٗ طز٢ٙٔ  ىٍحٓش    حٞؿظىخطآظويحن حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش فٗ طز٢ٙٔ  ىٍحٓش  
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ٌفٓؿَحفٙك َ٘٘ف أِىٙش ْىٍْ حٌٞفٓؿَحفٙك ْحٓظويحوخطُا  
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حعيحى حلزخكغ –حفٙك ْحٓظويحوخطُ ٌفٓؿَحفٙك َ٘٘ف أِىٙش ْىٍْ حٌٞفٓؿَا  
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 جتشثخ اٌجؾش:
١خلزخص كمٙش فٗ ا١خٍ قٙخن حلزخكغ رظيٍْ٘ ؤخي حلَٓٓن حلىعمٓوخطٙش ) حٌفٓؿَحفٙك ( لي١د ْ

حلىعمٓوخص ْحٞع١ن ْحلعمٓن حٌٞٔخٌٙش رـخوعش عـىخي رخ٠وخٍحص حلعَرٙش حلىظليس   لمفٜ  حليٍحٓٗ 

  ١َف حلزخكغ وٟٓٓط طَٙٔٙ حلىلظٖٓ عمٕ ١١رُ ١ْخلزخطُ ْفظق لّه حلىـخ  2015/2016حْٜ  

زخ١ رخلزٙجش ْحلؼقخفش ٞهظٙخٍ حلىٟٓٓط  وع وظخرعش وٍُ فٗ حلظٍفٌٙ   ٍْيه ولمٙش حلظفكَٙ ْح٠ٍط

 حلىلٙيش ا٠ أٌُ كخٌض ٍِخ  ٌظخثؾ وزَ٘س ْؿٙيس ٌظٍخْ  رع٠ّخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌفٓؿَحفٙك َ٘٘ف وىِٙحص رَؽ حلعَد.ىرٗا  

حعيحى حليخلزُ/ ًكَٖ عىَ حلىّيٖ   

ٌفٓؿَحفٙك َ٘٘ف حلىًّ يَٙ حلَرلٙشا  

حعيحى حليخلذ/ عزي   لٙغ عزي حلميٙف   

ٌفٓؿَحفٙك عً ىْلش حٞوخٍحصا  

وَحى ؿىخ  ٌزٙ  ٍ٘هحعيحى حليخلزُ/    

للٙٓحٌخص حلزَ٘ش فٗ حٞوخٍحصٌفٓؿَحفٙك عً حا  

حعيحى حليخلزُ/ ٓخٍس أكىي كًٔٙ   
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ٌفٓؿَحفٙك عً ؤـي حل٘ٙن ُح٘ي فٗ حٞوخٍحصا  

حعيحى حليخلزُ/ ٍفٙعُ أكىي عزي     
ٌفٓؿَحفٙك عً وٍّش حلٜقخٍس فٗ حٞوخٍحصا  

حعيحى حليخلزُ/ ٓخوٙش ٍحٗي حلٍعٙىٗ   

ٌفٓؿَحفٙك عً اوخٍس عـىخي  فٗ حٞوخٍحصا  

يحى حليخلزُ/ ٓخٍَ ١خٍي ٌْ٘ٓحع   
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ٌفٓؿَحفٙك عً اوخٍحص حليْلشا  

حعيحى حليخلزُ/ أٓٙ  ِٙؼه ٗخكَ   
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 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد:
 أٚال ايٓتا٥ر:

 .ستفادة منهإف استخداـ الحاسوب في التعلةـ أصبح واقعا ايجابةا يجب اإل .0

ب ػارا  .5 اإلستفادة مف البرمجةات الخاص  بالتصػمةـ فػي العملةػ  التعلةمةػ  ةعطػي زخمػا فنةػا وا 
 للعروض والدروس مما يزيد مف قةمت ا واستةعاب ا. 

استخداـ االنفوجرافةؾ فػي اعػداد ملصػ ات تعلةمةػ  يةسػر عملةػ  اإلدراؾ وةكسػب ا معطةػات  .2
 جديدة .

 ا تحتوي على امكانةات تصمةمة  ةمكف باسػتخدام ا انتػاج أف برامج التصمةـ على اختالف .4
 رسوـ معلوماتة  مف شأن ا تةسير وتبسةط المحتوي . 

 -ةعتمد على  عدة عوامل أهم ا : التصمةـ إف نجاح الحاسوب في  .2
 .للتدريس " أحدث إصدارات" الالزم الحديث  والبرامج المؤهل  توفر األج زة  -أ

 الحاسػػوب فػػي واإللمػػاـ المامػػل ببػػرامجوالمرونػػ  فػػي التعامػػل  يسال ػػايميف بالتػػدر كفػػا ة  -ب
 التصمةمات .إعداد  مجاؿ

مثػل عػرض أعمػال ـ الحاسػوب  فػى مجػاؿ التصػمةـ ب والداعـ للطػالب توفير الحوافز  -ج
نشا  موقع خاص ب ـ بدعـ أمادةمي  .المميزيف، وتمريـ الطلب   وا 

مج الى تحفيز الطػالب حتػى "ريػر المتحمسػيف . أدى التعامل المباشر مع الحاسوب و البرنا6
والمتخػػػوفيف " باسػػػتخداـ الم ػػػارات المختلفػػػ  للبػػػرامج وث ػػػت ـ ب ػػػدرات ـ وكػػػاف مػػػف أثػػػر ذلػػػؾ 

 الحصوؿ على نتايج متميزة ، من ا نتايج كاف أصحاب ا أنفس ـ لـ يتوقعوها .

والبػػرامج وث ػػت ـ  . االلملػػـ بمفػػردات العملةػػ  التصػػمةمة  أدت الػػى ارتبػػاا الطػػالب بالحاسػػوب7
ب ػػدرات ـ الفنةػػ  وسػػػعي ـ الػػى التطػػػوير والمشػػارك  بمختلػػف المحافػػػل والمواقػػع بتصػػػمةمات ـ 

 وفخرهـ ب ا .

. اجادة تصمةـ انفوجرافةؾ أدي الػي إدراؾ شػريح  كبيػرة بتعظػةـ فرصػت ـ للتعامػل مػع العػالـ 8
 ي.الخارجى ومجتمع سوؽ العمل وث   كبيرة بمست بل ـ الم ني واالجتماع
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 ثاْٝا ايتٛؾٝات :

لتنظػػةـ العملةػػ  التعلةمةػػ  وحصػػد نتػػايج ايجابةػػ  من ػػا  الحاسػػوباإلسػػتفادة مػػف  التصػػمةـ ب  .0
 وخاص  فى عملة  تةسير اإلدراؾ وتبسةط المحتوي.

البػػػػػد أف تخمػػػػػع  عملةػػػػػ  التصػػػػػمةـ  بالحاسػػػػػب الػػػػػى الت يػػػػػةـ والت ػػػػػوةـ باسػػػػػتمرار لموامبػػػػػ   .5
 ا المجاؿ.المتغيرات والتطورات السريع  فى هذ

االسػػػتفادة ال صػػػوى مػػػف اإلمكانةػػػات ال ايلػػػ  لبرمجةػػػات الحاسػػػب اآللػػػي فػػػى مسػػػاقات الفػػػف  .2
 الستخدامه كوسيل  فعال  للخروج مف المألوؼ في العملة  التعلةمة  .

االهتماـ بأعما  هييات التدريس بالجامعات ورفع مستواهـ الفني باستمرار لموامب  أحدث  .4
 تمرات وتنظةـ الدورات التدريبة  ل ـ .التطورات مف خالؿ ع د المؤ 

التوصػػػػة  بءنشػػػػا  وحػػػػدة خاصػػػػ  لالنفوجرافةػػػػؾ ومج ػػػػزف بأحػػػػدث برمجةػػػػات الحاسػػػػوب فػػػػى  .2
األمػػػامف األمادةمةػػػ  لتنفيػػػذ رسػػػـو معلوماتةػػػ  لمػػػل مفػػػردات العلػػػـو والمنػػػاهج وت ػػػدةم ا الػػػى 

 المختصيف .

ايميف بالتػػػدريس للمحتػػػوي تعزيػػػز التعػػػاوف بػػػيف ال ػػػايميف بالتصػػػمةـ لالنفوجرافةػػػؾ و ػػػيف ال ػػػ .6
 المطلوب اعداد تصمةـ انفوجرافةؾ له.  
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 ِشاعغ اٌجؾش:
 أٚاًل : ايهتب ٚايٓػسات :

  ىحٍ حلفكَ  طَرٓ٘خص حللخٓٓد ْطلي٘خص ويمع حلقَي حللخىٖ ْحلعًَ٘٘: حلٓكٙ  حلفخٍارَحِٙه  .1

  .1998حلعَرٗ   حلقخَِس    

   ويخرع ٍُْ حلٙٓٓف حلـي٘يس  خِٙه ْأٓخٓٙخصحللخٓزخص حٚلٙش وفْكٙي وٜيفٕ:  أكىي .2

 .1999حلقخَِس   

 عىخي  حٍٜىي   حليزعش حْٜلٗ  ويخرع حٜفخي حلىَ٘قش كٓحٍحص ؿَحفٙكٙش هخلي وٜيفٕ :  .3

2014 . 

 .2008 حلقخَِس    , وكظزش ح٠َٓس  حلفٍٓي حلزَٜ٘ش ْعزقَ٘ش ح٠ىٍح  ٗخكَ عزي حللىٙي : .4

 .2009حلقخَِس    ,عخله حلىعَفش لكّف الٕ حلٓحقع حٜفظَحٟٗحلوٙخ  وً ح عزي حللىٙي: ٗخكَ .5

 ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش لمٍَ٘ اعيحى رَحوؾ حلكىزٙٓطَ لٝيَحٝ حلظعمٙىٙشٛخىي:  ع١  .6

 .1997ْحلظُٓ٘ع حلقخَِس  

 . 1995   عخله حلكظذ   حلقخَِس   حليزعش حلؼخٌٙش   حلكىزٙٓطَ ْحلظعمٙه: فظق حلزخد عزي حللمٙه .7

 .1987   وكظزش حٌٜـمٓ حلىَٜ٘ش حلقخَِس   حلكىزٙٓطَ ْحلعىمٙش حلظعمٙىٙشه: ارَحِٙ وـيٖ .8

 
 ثاْٝا ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚاألعاخ املٓػٛز٠:

حلفظٓف كمىٗ  أرٓ ُ٘ي عزي حلزخقٗ: "طٓظٙف حللخٓذ حٚلٗ ْحلىعمٓوخطٙش فٗ وٍخِؾ حلظعمٙه أبو  -8

 26 – 21ٗ ْحلظعمٙه حلىٍعقي فٗ حلَ٘خٝ حلفٍٗ ريْلش حلزلًَ٘". حلىئطىَ حلٔخىّ عَ٘ لملخٓذ حٚل

 .2000حرَ٘  

أكىي عزي حلىٍعه : أػَ حٓظويحن حلكىزٙٓطَ لل  رعٞ حلى٘ك١ص حلفٍٙش ليمزش حليٍحٓخص حلعمٙخ ركمٙش  -9

 ن.1994حلظَرٙش حلفٍٙش   ٍٓخلش وخؿٔظَٙ   كمٙش حلظَرٙش حلفٍٙش ؿخوعش كمٓحي  وَٜ 

لكىزٙٓطَ كٓٓٙمش طعمٙىٙش لظٍىٙش ح٠ريحط حلفٍٕ   ٍٓخلش وخؿٔظَٙ : حٓظويحن حوكخٌٙخص حح٘ىخي كىئ  -11

 ن.1996  كمٙش حلظَرٙش حلفٍٙش ؿخوعش كمٓحي   وَٜ 

حّ٘خد دمحم دمحم عمٕ : حعيحى رٌَخوؾ كىزٙٓطَ وظعيى حلٓٓخث  ٠ػَح  حلمٓكش حلِهَفٙش لي١د كمٙش  -12

 ن. 2003حي   وَٜ   حلظَرٙش   ٍٓخلش وخؿٔظَٙ كمٙش حلظَرٙش حلفٍٙش ؿخوعش كمٓ

:"حلكىزٙٓطَ ْوٍخِؾ حلظٜىٙه ركمٙش حلظَرٙش حلفٍٙش"  حلىئطىَ حلعمىٗ حلظخٓع رعٍٓحي  اّ٘خد حلٜٙفٗ -13

 ن . 2006"ق٠خ٘خ طيَٓ٘ حلظَرٙش حلفٍٙش رًٙ حلظعمٙه ْحلظؼقٙف رخلفً" 
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يٍْ٘ حلظٜىٙىخص كخطه عزي حللىٙي: حللخٓذ حٚلٕ "حلكىزٙٓطَ" ْطفعٙ  حلعىمٙش ح٠رظكخٍ٘ش فٕ ط -14

حلِهَفٙش   وـمش رلٓع فٕ حلظَرٙش حلفٍٙش ْحلفٍٓي   حلىـمي حْٜ   حلعيى حْٜ   ؿخوعش كمٓحي   وَٜ 

 ن . 2000  

ىحلٙخ عزي حللمٙه حلقخٟٗ :" ح٠ٓظعخٌش رزٌَخوؾ حلكىزٙٓطَ " فٓطٓ ٗٓد" فٗ طيَٓ٘ حلظٜىٙىخص  -15

ظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس   كمٙش حلظَرٙش حلٍٓعٙش رخليقٗ   حليزخعٙش رخٓظويحن حللَْ  حلعَرٙش "  ٍٓخلش وخؿٔ

 .2001ؿخوعش حلقخَِس  

ٗلظُ كٍٔٗ كًٔٙ :" ىٍحٓش ل١طـخِخص حلفٍٙش حللي٘ؼش فٗ طٓظٙف حلٓكيس حلِهَفٙش كىيه   -16

لظيٍْ٘ حلظٜىٙه رخٓظويحن حلكىزٙٓطَ" ٍٓخلش ىكظٍٓحس يَٙ وٍٍ٘ٓس كمٙش حلظَرٙش حلٍٓعٙش   ؿخوعش عًٙ 

 .2003ٗىْ  

( ْٟع أٓمٓد طٜىٙىٕ لظٜىٙه حل٘ك  ٘ظٓحفق وع حٓظويحن ١1999خٍي آىخعٙ  دمحم: ) -17

 حلكىزٙٓطَ فٕ وـخ  حلظٜىٙه, ٍٓخلش ىكظٍٓحس)يَٙ وٍٍ٘ٓس(,ؿخوعش كمٓحي,كمٙش حلفٍٓي حلظيزٙقٙش.
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 ستـٛز ايعًـّٛ اإلضالَٝــ١ 
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 ٛيــذاٚٞ ثبٌىؾـــُ اٌزــــؽى
 

 

 

 ٓ ئػذادحبش ِ

 ٢ـــد حيٝـــ١ ستُـــد. ْعُٝ 
 ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ - داَع١ ايػازق١
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 ٍِخض اٌجؾش

  ِْللٗ يخلزللخ  –٘ظٍللخْ  ِللٌح حلزلللغ رخليٍحٓللش وٟٓللٓط حلظلليحْٖ رللخلكلٓ    اً اي ٗللَكخص ٛللٍخعش حٜىْ٘للش

٠ طظلٍٓط ولً اىهلخ  -عقٙليطّخ ْٗلَ٘عظّخ َٗكخص ٠ طَحعٗ حلل١  ْحلللَحن ٞهظ١فّلخ علً حلىٔلمىًٙ فلٗ

حلكلٓ  ْحلىٓحى حلىلَوش فٗ ٍٛخعظّخ  ْوٟٓٓط حلظيحْٖ أوَ ؤمه رُ فٗ كٙخس حلٍخّ ؿىٙعخ فّٗ ولً ولخ 

عىض رُ حلزمٓٔ. للٌح فقلي حقظ٠لٕ حٜولَ وٍلٗ حٞٗلخٍس اللٕ ككله حلظليحْٖ رلخلوىَ ِْلٗ ؤلؤلش قي٘ىلش رلؼّلخ 

غ   ٍْؿللض ٍأٖ ولً قلخ  رـلٓحُ حلظليحْٖ رخٜىْ٘لش حلظلٗ طلظلٖٓ حلفقّخ  ٓخرقخ ٜرٍٗ عمّٙخ وٟٓٓط حلزل

عمٕ ٌٔزش قمٙمش وً حلكلٓ  ؤظّمكش فّٙخ وع حعظزخٍ ١َْٗ أٓخٓٙش ٠ ري وً طٓحفَِخ ًْلك ٌفٙلخ لىلخ حلظلزْ 

عمللٕ كؼٙللَ وللً حلعللٓحن وللً أي حلىلللَن ٘زللخف حٓللظعىخلُ رىـللَى أٌللُ ْٛللف كلليْح  ىْي حعظزللخٍ لم٠للٓحر٢ 

 حلفقّخ .ْحل١َْ٘ حلظٗ ْٟلّخ 

 ادلمـــذِـــخ 

    َاي حللىي هلل ٌلىيَ ٌْٔظعٍُٙ ٌْٔظففََ , ٌْعًٓ رخهلل وً ٗلٍَْ أٌفٔلٍخ  ْولً ٓلٙجخص أعىخلٍلخ, ولً ّ٘لي

ف١ و٠ّ  لُ , ْوً ٠٘م  ف١ ِخىٖ لُ , ْأّٗي أي ٠ الُ ا٠   ْكيَ ٠ َٗ٘ك لُ , ْأّٗي أي دمحمحً عزليَ ْ 

 ٍٓٓلُ .

  ٓ(  3ٓن  أكىمض لكه ىٍ٘كه ْأطىىض عمٙكه ٌعىظٗ ٍْٟٙض لكه حٞٓل١ن ىٍ٘لخ((  )حلىخثليس:  طعخلٕ: ))حلٙ ٘ق

ّٚ  حلعمىخ  عمٕ أي حٞكىخ  حللٓحٍى فلٗ حٚ٘لش ِلٓ رلٔلذ ولخ ُ٘لظلخؽ الٙلُ ولً حلقٓحعلي حلكمٙلش حلظلٗ ٘ـلَٖ  ٌ

للللٓحىع عمّٙللخ وللخ ٠ ٌّخ٘للش لللُ وللً حلٍللٓحُ    ٜي حلٍٜللٓٙ وظٍخِٙللش رٍٙىللخ حلـِثٙللخص حلظللٗ طظٓلللي عللً ح

(   هخٛللش فللٗ ِللٌح حلعٜللَ حلللٌٖ  طفٙللَص فٙللُ  32/ 1حلىٔللظـيس يٙللَ وظٍخِٙللش )حل٘للخ١زٗ : حلىٓحفقللخص : 

أْٟخط حللٙخس طفَٙحً كزَٙحً  ْطيٍٓص فُٙ حلعمٓن طيٍٓحً و١ًٌِ   ٌْلظؾ علً ًللك ظّلٍٓ ق٠لخ٘خ ٌْلٓحُ  لله 

 طكً وٓؿٓىس وً قز   وً أِىّخ وخ ٘ظعمق رٍٜخعش حٜىْ٘ش.

زٗ ِٛػٛع اٌجؾش ٚ
 
 أ١ّ٘

   ح  ٘ملظ َٓ٘عخً كَٛلّخ ٍْعخ٘ظّلخ لٜللش حٌٞٔلخي  ْْقخ٘ظلُ ولً حلعمل   حلٍخظَاي َّ فٗ أككخن حلَ٘٘عش حلف

ْحٜولَحٝ  ْىعٓطلُ الللٕ حلظليْحٖ ْحلعلل١ؽ ولً حٜوللَحٝ عٍلي كلليْػّخ  فخلظليحْٖ أوللَ ويملٓد  ٌْظٙـللشً 

وللش   َّ ْحهظمفللض عٍح  حلفقّللخ  فللٗ لظيللٍٓ حلعمللٓن ظّللَص أىْ٘للش كي٘ؼللش  حهللظم٢ رع٠للّخ رىللٓحى ٌـٔللش أْ ول

ّٓع ْو٠ّٙق  ْوً أكؼلَ ِلٌَ حلىلٓحى حٌظ٘لخٍحً )ولخىس حلكللٓ (  حلظلٗ ىهملض فلٗ وعظله أٌلٓحط  ككىّخ رًٙ وٓ

حلىٔظل٠َحص حليزٙش   لٌح حهظَص أي ٘كٓي رلؼٗ فٗ ٌَِ حلىٔؤلش ) ككه حلظيحْٖ رخلكلٓ  ( فلخؿش حلٍلخّ 

عش حٜىْ٘لش  ٘ظيملذ ىٍحٓلش ِلٌَ حلىٔلخث  حلىٔلظـيس الٕ حلظيحْٖ ٠ طٍقيع  ْىهٓ  وٓحى و٘لزِٓش فلٗ ٛلٍخ

 ْرٙخي ْؿُ حلل  ْحللَوش فّٙخ.
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 أعجبة اخز١بس ادلٛػٛع:
حٍطزخ١ حلىٟٓٓط رلٙخس حلٍخّ حلٓحقعٙش  ٠ْ ٘كخى ٘ٔمه أكي وً حلٍخّ وً حٜوَحٝ أ٘خ كخي ٌٓعّخ  .1

 كٙخس حلـىٙع . ْ٘لظخؽ الٕ حٓظويحن حليْح  رؤٌٓحعُ حلىظعيىس   فّٗ ؤؤلش ؤظىَس ْىحثىش فٗ

 اي حلىئوً وكمف رؤي ٘ٔعٕ لىعَفش ككه وخ ٘ٔظـي كٓلُ وً ق٠خ٘خ كظٕ ٠ ٘قع فٗ حلىلظٍٓ.  .2

اي حلزلغ فٗ ٌِح حلىٟٓٓط ٘زَُ ؿخٌزخً وً ؿٓحٌذ َ٘ٔ حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش ْوٌَْظّخ فٗ حلظعخو   .3

 وع حلىٔظـيحص. 

ظعمقش رّخ  وىخ ٘ٓٓع ىحثَس حلفقُ اي  حلزلغ فٗ حلٍٓحُ  حلىعخَٛس ْىٍحٓش حلىٔخث  حلو١فٙش حلى .4

ح١ٓٞوٗ ْ٘لقق رخلظخلٗ قخعيس ١ٛكٙش ٌِح حليً٘ لك  ُوخي ْوكخي ْعَٜ. لك  وخ طقين فبٌٗ 

 طٍخْلض حلىٟٓٓط فٗ حلىزخكغ حٚطٙش:

 طَٜٓ٘ حلىٔلؤلش ولً هل١  حلظعَ٘لف رىفلَىحص حلزللغ ْعلَٝ حلظيزٙلق حللٓحقعٗ  غ حْٜ :ـــحلىزل

 لمىٔؤلش 

 ككه حلظيحْٖ رخلوىَ وً ه١  طلََ٘ ول  حلٍِحط   ْعلَٝ أقلٓح  حلفقّلخ  فلٗ  ٗ :غ حلؼخٌـــحلىزل

 حلىٔؤلش .

 ككه حلظيحْٖ رخلكلٓ  وً ه١  طلََ٘ ول  حلٍِحط  ْأقلٓح  حلفقّلخ  فلٗ حلىٔلؤلش  غ حلؼخلغ:ـــحلىزل

 ْحلظوَ٘ؾ حلفقّٗ لمىٔؤلش .

 رظـ٠ٛش ادلغـأٌخ ادلجؾش األٚي :
   -:ٚلٌه ِٓ ـ٩ي ِطٍث١ٓ

 يمذ حْٜ  : حلظعَ٘ف رىفَىحص حلزلغحلى. 

  حلىيمذ حلؼخٌٗ : حلظيزٙق حلٓحقعٗ لمىٔؤلش. 

 ادلـٍت األٚي :اٌزؼش٠ف مبفشداد اٌجؾش 
قز  حلزي  فٗ حلزلغ ٠ري وً طلي٘ي وٜيملخص حلزلغ ْطعَ٘فّخ  ْكٌلك حٜلفخظ ًحص حلٜمش رىٟٓٓط 

 حلزلغ:

 -داٟٚ :ـــــايت -1

 : حلىَ٘ٞ ٌْلَٓ ويحْحسً:عخلـُ ْطيحْٔ:طٍخْ  حليْح )وـىع حلمفش حلعَرٙش ىحْٔ ٘قخ : أصٍٙالقٚٞ ، ٌغحً  

 (.240وخىس)ىْٖ( ٙ  : حلىعـه حلٓؿِٙ

"٠ ٘وَؽ حٓظعىخ  حلفقّخ  لُ عً ٌِح حلىعٍٕ  كىخ طي  عمُٙ عزخٍحطّه") وـىع حلمفش حلعَرٙش:  لصط٩ؼاً:

 .(240حلىعـه حلٓؿِٙ: وخىس )ىْٖ(  ٙ 
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 -ٍٛ:ـــــايهش-2

كمىش أعـىٙش طقخرمّخ رخلمٔخي حلعَرٗ كمىش يٓ  ْأٛ alcohol  :لٌىؽٛي:ٌغحً 
 

حلفٓ  وً يخ  

  11/507ي٠ًٓ ْحيظخلُ:أِمكُ ْأهٌَ وً كٙغ له ٘يٍ.) حرً وٍظٍٓ:لٔخي حلعَد: وخىس )يٓ (  

(. 1054ٍْ٘ظَ:طفَ٘ي وظَّ: حلظيحْٖ رخلٓٓخث  حليزٙش حلىعخَٛس "حلظيحْٖ رخلىلَوخص ": ٙ 
 

ٓخث  ١ّٙخٍ  لْٙ لُ لٓي ٠ْ ١عه ٠ًط   ًح ١زٙعش وزخٍ٘ش لموىَ وً ْؿَٓ  وّىش  ْاي كخي  لصط٩ؼاً:

ٍْكّخ   ْؿىٙع أٌٓحط حلوىٍٓ طلظٖٓ عمٕ ٌٔزش وعٍٙش وٍُ  ر٘ظٕ  أٌٓحعُ   كظٕ ْلٓ كخٌض ٌٔزش قمٙمش. 

 (520ٓ٘ش  ٙ   ْٓخله رً ٓمٙه  أْٓ حلكٙىٙخ  حلع٠ى 30)دمحم عمٗ حلزخٍ: حلوىَ رًٙ حليذ حلفقُ: ٙ 

 ْ٘ظه حللٜٓ  عمُٙ رعيس ١َي وٍّخ:

 طوىَٙ حلفٓحكُ أْ حلو٠َْحص أْ حللزٓد. -أ 

 (.325حٓظويحن رعٞ حليَي حلكٙىٙخثٙش.) )ًُ٘ حلعخريً٘ حلٍ٘قٙيٗ: حلٍٓحُ  فٗ حَٜٗرش: ٙ -د

 األيؿاظ ذات ايؿ١ً بايبشح:  -3

وىَ: ك  ؤكَ وً حلَ٘حد )وـىع حلمفش هخليُ   ْحل ٓظََ  ْهخوَ حل٘ٗ : أهىَ حل٘ٗ : لفش ً: لٌفّه:

 (.211حلعَرٙش: حلىعـه حلٓؿِٙ: وخىس )هىَ(  ٙ 

طيمق عٍي حلـىٍّٓ عمٕ ك  وخ ٘ٔكَ ْلٓ وً يَٙ حلعٍذ . )ولىٓى عزي حلَكىً: وعـه  لصط٩ؼاً:

 (.2/56حلىٜيملخص ْحٜلفخظ حلفقّٙش: 

ش وىخ ٌُِ٘ذ عٍّخ ٛفش حلٍـخٓش حوظِحؽ وخىس ولَوش أٌْـٔش رؤهَٔ ١خَِس ك١  يخلز ل٨ٌر٩ٙن:

 (.334ْحللَوش َٗعخً. )ًُ٘ حلعخريً٘ حلٍ٘قٙيٗ: حلٍٓحُ  فٗ حَٜٗرش: ٙ 

 ادلـٍت اٌضبٟٔ: اٌزـج١ك اٌٛالؼٟ ٌٍّغأٌخ

   حٌظَ٘ فٗ ٌِح حلعٜلَ حٓلظعىخ  حلكللٓ  فلٗ ٛلٍخعش حٜىْ٘لش ٜيلَحٝ ووظمفلش: اولخ ًٞحرلش رعلٞ حلىلٓحى

 فٙللُ  ْاوللخ ٠ٓللظويحوُ كىللخىس كخفظللش لللزعٞ حلىٔظل٠للَحص حليْحثٙللش  حلقمٓ٘للش ْحليٍِٙللش حلظللٗ ٠ طللٌْد ا٠

ْكٌلك ٘ٔظعى  كىّية ْؤخعي عمٕ حلٍٓن  ْؤكً لزعٞ ح٠ٚن . لّلٌح قخولض كؼٙلَ ولً ٗلَكخص حٜىْ٘لش 

ربٟللخفش ٌٔللذ وظفخْطللش وللً حلكلللٓ  فــللـٗ ٍٛخعــــــــللـش حٜىْ٘للش  فؤٛللزلض ِللٌَ حٜىْ٘للش ْحٓللظعىخلّخ وللً 

حلظلٗ طلظلخؽ اللٕ رللغ ْىٍحٓلش لمٓٛلٓ  اللٕ ككله طيىلجً الٙلُ حللٍفْ. ْرلخلٍظَ فلٗ ِلٌَ  حلٍٓحُ  حللخىػلش

حلىٔللؤلش ٌـللي أي حلولل١  فللٗ ككىّللخ وزٍللٗ عمللٕ حلولل١  فللٗ ؿللٓحُ حلظلليحْٖ رللخلوىَ  ِْللٗ ؤللؤلش رلؼّللخ 

 فقّخإٌخ ٓخرقخً  ْكخٌض حٜٛ  حلٌٖ حٌيمق وٍُ حلعمىخ  ْحلزخكؼٓي حلىعخَْٛي فٗ رٙلخي حللكله حل٘لَعٗ فلٗ

حٓظعىخ  حٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ   فّ  ٘ـُٓ حلظيحْٖ رّخ ؟ ْاًح قمٍخ رخلـٓحُ  فىخ ِٗ حل٘ل١َْ حلظلٗ  

  ٌْلخ٘ف  6 69ـل694٘ـذ طٓحفَِخ ؟ )ؤفَحلقليخٌٗ : وٍّؾ حٓظٍزخ١ أككخن حلٍٓحُ  حلفقّٙش حلىعخٛلَس :  

 (.824ٙ  َْٗ٘فش ٓخله : حلظيحْٖ رخلىلَوخص: 185ؿَ٘يحي: ؤخث  وعخَٛس: ٙ 
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ : ؽىُ اٌزــــــذاٚٞ ثبخلّـــــش
 ٚ ١ٗ ِطٍثاْ :

 : طلََ٘ ول  حلٍـِحط لٌّطٍة ل٤ٚي.  

 : ٟٔأقٓح  حلفقّخ  فٗ حلىٔؤلش لٌّطٍة لٌصا.  

 ادلـٍت األٚي :حتش٠ش زلً إٌضاع 
حطفق أٛلخد حلىٌحِذ حٍٜرعش عمٕ أي حلظيحْٖ رخلىلَن فٗ يَٙ ٍَْٟس ٠ ٘ـُٓ . 

  ْحرً 9/54  ْحلٍْٖٓ: حلىـىٓط: 6/376  ْحليٓٓقٗ :كخٗٙش حليٓٓقٗ :24/9ٔٗ:حلىز١ٓٔ:)حلَٔه

 ْحٓظيلٓح رىخ رىخ ٘ؤطٗ : (.13/343قيحوش: حلىفٍٗ: 

لاي: للذركلٚٚل، ٨ٚ ذكلٚٚل تؽهلَ   .لنٚلٖ أتٟ قلٚق: ٌٕٓ   ػٓ أتٟ لٌكنقلء نضٟ هللا ػٕٗ أْ لٌٕثٟ -1

،لاي ِؽممٛ لٌىراب:  3874، نلُ لٌؽك٠س ٠815ح لٌّىهٚ٘ح   أتٟ قلٚق:وراب لٌطة: تاب  ٟ ل٤قٚ

 ؼك٠س صؽ١ػ ٌغ١هٖ .

 ١:ــــــ٘ ايداليـــٚد  

ن   طعخلٕ  ْحلٍّٗ ٘قظ٠ٗ حلظلَ٘ه. )حل٘ٓكخٌٗ:ٌٙ  ح١ْٜخٍ:  َّ حللي٘غ َٛ٘ق فٗ حلٍّٗ عً حلظيحْٖ رىخ ك

 (.702  ْحلٓلٙي عزي حلَكىً:حلظيحْٖ رخلىلَوخص: ٙ 15/266

ق تٓ ٠ٌٛك نضٟ هللا ػٕٗ أْ لٌٕثٟ ملسو هيلع هللا ىلص لاي ػٓ لٌفّه: للئٔٗ ١ًٌ تكٚلء، ٌٚىٕٗ قلء  . ػٓ طان -2

لأـهظٗ ٍٍُِ: صؽ١ػ ٍٍُِ ِغ شهغ لٌٕٛٚٞ: وراب ل٤شهتح، تاب لٌرؽه٠ُ لٌركلٚٞ تاٌفّه ٚت١اْ أٔٙا 

  .1984، نلُ لٌؽك٠س ١ٌ13/133ٍد تكٚلء،

 ١:ــــــ٘ ايداليـــٚد  
 (.15/266ٙٔض ريْح   فٙلَن حلظيحْٖ رّخ كىخ ٘لَن َٗرّخ". )حل٘ٓكخٌٗ: ٌٙ  ح١ْٜخٍ: "اي حلوىَ ل

ػٓ أتٟ ٘ه٠هج نضٟ هللا ػٕٗ أْ لٌٕثٟ ملسو هيلع هللا ىلص لاي: لل الل ١ٙٔرىُ ػٓ شٟء   اظرٕثٖٛ  . لأـهظٗ  -3

تٍٕٓ نٌٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  لٌثفانٞ: صؽ١ػ لٌثفانٞ ِغ لٌفرػ: وراب ل٦ػرداَ تاٌىراب ٚلٌٍٕح، تاب ل٦لركلء

13/264.  

 ١:ــــــ٘ ايداليـــٚد  
"اي  ك  وخ ٌّٕ عٍُ حلَ٘ط ْؿذ حؿظٍخرُ  ِْٓعخن  فٗ حليْح  ْيََٙ". )حلٓلٙي عزي حلَكىً:حلظيحْٖ 

 ْحهظمفٓح فٗ حلظيحْٖ رخلوىَ عٍي حل٠ٍَْس  عمٕ ػ١ػش أقٓح  . (.703رخلىلَوخص: ٙ 

 اي اٌفمٙبء يف ادلغأٌخادلـٍت اٌضبٟٔ: ألٛ  
فش   أْ وىِْؿش  َْ ِٛ حهظمف حلفقّخ  فٗ حلظيحْٖ رخلوىَ عٍي حل٠ٍَْس  ْحلوىَ عٍي حلظيحْٖ اوخ أي طكٓي 

 ؤظّمكش فٗ ىْح  عهَ  حهظمفٓح فٗ ًلك عمٕ ػ١ػش أقٓح :
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 ايكٍٛ األٍٚ: حيسّ ايتداٟٚ بارتُس َطًكًا، ؾسؾ١ً ناْت أٚ ممصٚد١ .

   ْحر5/289ًخرمش ْحلَحؿق عٍي حلىخلكٙش . )حرً عخريً٘:كخٗٙش حرً عخريً٘:ْرُ قخ  حللٍفٙش ْحللٍ

 (.11/83  ْحرً قيحوش : حلىفٍٗ: 6/369  ْحليٓٓقٗ: كخٗٙش حليٓٓقٗ: 1/212حلعَرٗ:أككخن حلقَعي:

 آخس.  ايكٍٛ ايجاْٞ : حيسّ ايتداٟٚ بارتُس إذا ناْت ؾسؾ١، ٚجيٛش ايتداٟٚ بٗا إذا ناْت ممصٚد١ َطتًٗه١ يف دٚا٤

(  ِْٓ 5/518  ْحلَ٘رٍٙٗ: وفٍٗ حلىلظخؽ:55 9/54ْرُ قخ  حل٘خفعٙش فٗ حلٜلٙق )حلٍْٖٓ: حلىـىٓط: 

 (.1/212  ْحرً حلعَرٗ:  أككخن حلقَعي: 6/369قٓ  عٍي حلىخلكٙش. )كخٗٙش حليٓٓقٗ :

 ٚلشرهطٛل ٌمٌه شهٚطاً ِٕٙا :

 فقي وخ ٘قٓن وقخوُ وً حٜىْ٘ش حلظخَِس . -1

 (.5/518عيٍ  رٌلك. )حلَ٘رٍٙٗ: وفٍٗ حلىلظخؽ: اهزخٍ ١زٙذ ؤمه -2

 ايكٍٛ ايجايح : جيٛش ايتداٟٚ بارتُس إذا ناْت ؾسؾ١ أٚ ممصٚد١ َطتًٗه١.

 ِْٓ ْؿُ عً حل٘خفعٙش ْحٗظ١َٓح فٗ حلظيحْٖ رخلَٜفش أي طكٓي رخلقيٍ حلٌٖ ٠ ُ٘ٔكَ. )حلىَؿع حلٔخرق(.

 أىلش حلقٓ  حْٜ  : - ل٤قٌـــــــــــح:* 

 رخٜكخى٘غ حلظٗ طي  عمٕ طلَ٘ه حلظيحْٖ رخلوىَ. )ٍْىص حٜكخى٘غ فٗ حلٜفلش حلٔخرقش(. حٓظيلٓح

 أٌّخ له طفَي رًٙ حلَٜفش ْ حلىٔظّمكش. )دمحم ٓعٓى: حلظيحْٖ رخلىلَوخص  :ٚٚظٗ لٌك٨ٌح ِٕٙا* 

  ٙ1012.) 

ىَ اًح حٓظلخلض رٍفّٔخ أي حلوىَ اًح حٓظّمكض فٗ حلىخثع  له ٘كً حل٘خٍد لّخ ٗخٍرخً لموىَ  ْحلوٚلػرهض: 

ْٛخٍص ه١ً كخٌض ١خَِس رخطفخي حلعمىخ   ْ  طعخلٕ قي أرخف لٍخ حليٙزخص  فبًح هخليّخ حلوزٙغ ْحٓظّمك 

 (.502 21/501فّٙخ فكٙف ٘لَوّخ؟ )حرً طٙىٙش: وـىٓط حلفظخْٔ: 

 ٞ:ــــٍٛ ايجاْــ١ ايكـــأدي

َّٜفش رخٜكخى٘غ -1  حلٔخرقش حليحلش عمٕ طلَ٘ه حلظيحْٖ رخلوىَ.  حٓظيلٓح عمٕ طلَ٘ه حلظيحْٖ رخلوىَ حل

ً لم١َْ٘ حلىٌكٍٓس ـ رؤٌّخ رخلىِؽ وع  -2 حٓظيلٓح عمٕ ؿٓحُ حلظيحْٖ رّخ اًح حٓظّمكض فٗ ىْح  عهَ ـ ْفقخ

يَِٙخ وً حلىٓحى لفَٝ حلظيحْٖ طكٓي قي حٓظّمكض ًْحرض  ُْحلض ٛفخطّخ حْٜلٕ  فمه ٘زق لّخ ٍحثلش 

ح ١خَِس  ٘ل ُّ حلظيحْٖ رّخ  ٠ْ ٘ملق رىٔظعىمّخ حٞػه. )عزي   حليَ٘قٗ: ٠ْ لٓي ٠ْ ١عه   فظٜزق رٌّ

  (.235 234حٟٞيَحٍ الٕ ح١ٜعىش ْ حٜىْ٘ش حلىلَوش ٙ

 ح:ـــٍٛ ايجايــ١ ايكـــأدي

حٓظيلٓح عمٕ ؿٓحُ حلظيحْٖ رخلوىَ حلَٜفش رقيٍ ٠ ٘ٔكَ: رخلقٙخّ عمٕ رقٙش حلٍـخٓخص حلظٗ ٘ـُٓ  -1

ً حْؿظْٓح  : (((  فقي ٍْٔ أٌْ ٍٟٗ   ع5/518ٍَُرٍٙٗ: وفٍٗ حلىلظخؽ:حلظيحْٖ رّخ )حل٘ أي ٌخٓخ

( فٗ حلىيٍ٘ش  128)حؿظْٓح: ؿٓٔ أٖ وَٝ  وـىع حلمفش حلعَرٙش حلىعـه حلٓؿِٙ: وخىس )ؿٓٔ(  ٙ 

لقٓح رَحعُٙ  فَ٘رٓح فؤوَِه حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص أي ٘ملقٓح رَحعُٙ ـ ٘عٍٗ حٞر  ـ فَٙ٘رٓح وً ألزخٌّخ ْ أرٓحلّخ  فم

وً ألزخٌّخ ْأرٓحلّخ كظٕ ٛملض أريحٌّه  فقظمٓح حلَحعٗ ْٓخقٓح حٞر  فزم  حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص  فزعغ فٗ ١مزّه  
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فـٗ  رّه  فقيع أ٘يّ٘ه ْأٍؿمّه ْٓىَ أعٍّٙه((
 

.) أهَؿُ حلزوخٍٖ: ٛلٙق حلزوخٍٖ وع حلفظق: كظخد 

 (.5686  ٍقه حللي٘غ: 149/ 10حليذ: رخد حليْح  رؤرٓح  حٞر   

أرخف حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص لمعًٌَّٙٙ حلظيحْٖ رَ٘د أرٓح  حٞر   ْفٗ ٌِح ىلٙ  عمٕ ارخكش حلظيحْٖ رٔخثَ  ٚظٗ لٌك٨ٌح:* 

 (.815أٌٓحط  حلىلَوخص. )َٗ٘فش ٓخله: حلظيحْٖ رخلىلَوخص: ٙ

  ىْي ٓخثَ حلىلَوخص.) عزي حلىـٙي رؤي حلٍٔش قي هٜٜض ارخكش حلظيحْٖ رؤرٓح  حٞر هض :ـــــلػر* 

 ١ٛ660كًٙ: أككخن حلٍـخٓخص:  ٙ

َّٜفش  ْؿٓحُ  :ػــــــلٌرهظ١*  ٘ظَّ لٗ أي حلَحؿق ِٓ حلقٓ  حلؼخٌٗ  حلقخث  رلَوش حلظيحْٖ رخلوىَ حل

حلظيحْٖ رّخ اًح حٓظّمكض فٗ ىْح  عهَ  وع وَحعخس حل١َْ٘ حلظٗ ًكَِْخ  ِْٓ حلٜلٙق عٍي حل٘خفعٙش  

َفش ؿخ  َٛ٘لخً فٗ أكخى٘غ كؼَٙس  كٙغ ىلض عمٕ هزغ ْقٓ  ع ِّٜ ٍي حلىخلكٙش. فظلَ٘ه حلظيحْٖ رخلوىَ حل

حلوىَ ْأٌّخ ىح  ْلٙٔض ريْح   ٠ْ ٘ىكً أي طكٓي ىْحً  رلخ  وً حٜكٓح   ٌِْح ول  اؿىخط رًٙ أِ  

ؽ فٗ حٓظعىخلّخ ىْحً  (. أوخ اًح حٓظّمكض ف١ ك23َ 24حليذ. )دمحم حلزخٍ : حلوىَ رًٙ حليذ ْحلفقُ : ٙ 

ْفق حل١َْ٘ حلظٗ ًكَص  ًْلك ٌُٜ له ٘زق وً ٛفخص حلعًٙ حلىلَوش ٗٗ    ًِْذ وفعٓ  حٞٓكخٍ وٍُ  

ْرٌّح كٜ  طفَٙٙ كمٗ فٗ كقٙقش حلىٔكَ  فظٔق٢ رٌلك ٛفش حلظلَ٘ه. )عزي  حليَ٘قٗ : ح٠ٟيَحٍ الٕ 

 (.235_234ح١ٜعىش ْحٜىْ٘ش حلىلَوش : ٙ 

 ادلجؾش اٌضبٌش: ؽىُ اٌزــــذاٚٞ ثبٌىـــؾٛي
 :ٚ ١ٗ ش٩شح ِطاٌة

 :  ْٜطلََ٘ ول  حلٍـــِحط. حلىيمذ ح 

  ٌٗأقٓح  حلفقّخ  فٗ حلىٔؤلش.: حلىيمذ حلؼخ 

 :حلظوَ٘ؾ حلفقّٗ لمىٔؤلش حلىيمذ حلؼخلغ. 

 املطًب األٍٚ: حتسٜس ستٌ ايٓصاع

ي ْؿٓى ري٘  وزخف لٌَّ حٜىْ٘ش .ْحهظمفٓح ٌٔزش حلكلٓ  فّٙخ كؼَٙس طٜ  الٕ ىٍؿش حٞٓكخٍ  ْعٍ

فٙىخ عيح ًلك عمٕ قٓلًٙ . )ٍِْخ  أقٓح  أهَٔ لمىعخًَٛ٘  لكٍٗ حقظَٜص عمٕ ًٌِ٘ حلقٓلًٙ ٌّٜىخ 

 حٜرَُ  ْحٜقٓح  حٜهَٔ ٘ىكً أي طَؿع الّٙىخ (.

 املطًب ايجاْٞ: أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف املطأي١

ً .قخ  رٌلك حليكظٍٓ  عين ؿٓحُ حلظيحْٖ رخٜىْ٘ش لٌمٛي ل٤ٚي : -1 حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ  ويمقخ

 (. 109عزيحلفظخف اىٍْ٘.) عزيحلفظخف اىٍْ٘ : وٓحى ٌـٔش فٗ حلفٌح  ْحليْح : ٙ

ؿٓحُ حلظيحْٖ رخٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ ٌٔزش قمٙمش وً حلكلٓ  ؤظّمكش فّٙخ  ٠ طٜ   : لٌمٛي لٌصأٟ -2

عخًَٛ٘  ْوٍّه : حليكظٍٓ عزيحلكَ٘ه ُ٘يحي  الٕ ىٍؿش حٞٓكخٍ .ْرٌّح قخ  ؿىٍّٓ حلعمىخ  حلى

ْرٌّح أهٌص حلمـٍش حليحثىش لمزلٓع حلعمىٙش ْحٞفظخ  رخلٔعٓى٘ش. )عزيحلكَ٘ه ُ٘يحي : حلىفٜ  فٗ 
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  ْحلمـٍش حليحثىش لمزلٓع 827 َْٗ٘فش ٓخله : حلظيحْٖ رخلىلَوخص:ٙ 3/131أككخن حلىَأس: 

 (. 13/54(  1زٙٓط)حلعمىٙش ْحٞفظخ  : فظخْٔ حلمـٍش حليحثىش  حل

 ل٤قٌــــــــــــــــح :

حعظىي حلقخثمٓي رعين ؿٓحُ حلظيحْٖ رخٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ  عمٕ ٍأٖ ؿىٍّٓ  أقٌح لٌمٛي ل٤ٚي : 

 حلفقّخ   حلقخث  رلَوش حلظيحْٖ رخلوىَ ويمقخً  فقخلٓح :

حلقٓ  رظلقٙق حٓظ١ّ  اي كىٙش حلكلٓ  حلى٠خفش الٕ رعٞ حٜىْ٘ش وً حلكؼَس رلٙغ ٠ ٘ىكً   -1

فٗ حليْح   )عزيحلفظخف اىٍْ٘ : وٓحى ٌـٔش فٗ حلفٌح  ْحليْح     -ِْٓ حلكلٓ   -عًٙ حلىٔكَ 

 (  فخٓظيلٓح رخٜىلش حلَٜ٘لش وً حلٍٔش فٗ طلَ٘ه حلوىَ  ْطلَ٘ه حٓظعىخلّخ كيْح  .107ٙ

 ْقي ٍْى فٙىخ و٠ٕ وً ٌِح حلزلغ ح٠عظَحٝ عمٕ ًلك.      

ٍَ رّخ.) عزيحلفظخف اىٍْ٘ : وٓحى ٌـٔش فٗ حلفٌح  ْحليْح    ٓيحً لمٌٍ٘عش  -2 الٕ طٍخْ  ٌَِ حٜىْ٘ش لٔك

ٙ106_109    .) 

 رؤي ٌِح هخٍؽ ول  حلٍـِحط . ٠ّٚىٓ أْ ٠ؼرهض :

: حعظىي حلقخثمٓي رـٓحُ حلظيحْٖ رخٜى٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ  ر١َْ٘ وعٍٙش  عمٕ قٓ   أقٌح لٌمٛي لٌصأٟ

 ّــــــــه .فقخلٓح :حل٘خفعٙش ْوً ْحفق

اي حلٍٔزش حلقمٙمش وً حلكلٓ  اًح هميض فٗ حليْح  حلكؼَٙ حليخَِ حلىزخف  فبٌّخ طٔظّمك فّٙخ    -1

ْطظفَٙ ٛفخطّخ  ْط٠ىل  رـخٌذ حلىٓحى حلىوم١ٓش وعّخ  ف١ ٘زقٕ لّخ أػَ  ٠ْ ٍحثلش ٠ْ ١عه  

خَِس  ْرخلظخلٗ ٘ـُٓ طٍخْ  ٌَِ ْطٔق٢ عٍّخ ٛفش حلظلَ٘ه  فّٗ رٌّح ح٠ٓظ١ّ  حٌقمزض الٕ عًٙ ١

حٜىْ٘ش  ِٗ فٗ ٌِح كخلٍـخٓش حلقمٙمش اًح ْقعض فٗ وخثع كؼَٙس. )عزي  حليَ٘قٗ : ح٠ٟيَحٍ الٕ 

 (.    236_234ح١ٜعىش ْحٜىْ٘ش حلىلَوش  ٙ 

 اي عمش حلظلَ٘ه حٞٓكخٍ  فبًح حٌظفض فٗ حٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ   ف١ ٘لَن طٍخْلّخ .  -2

ً ُوعيحً لٟٓكخٍ  ٠ْ ٘ظٍخْلُ حلٍخّ ريحفع حلظمًٌ ْحلمّٓ  كىخ أي طٍخْلُ ٘كٓي اي ح  -3 ليْح  لْٙ َٗحرخ

 (.  831_830رىقخىَ٘ قمٙمش ْفٗ أْقخص وظزخعيس.) َٗ٘فش ٓخله : حلظيحْٖ رخلىلَوخص : ٙ 

ش حلىلظٓ٘ش عمٕ ٘زيْ لٗ أي حلَحؿق _ ْ  أعمه _ حلقٓ  حلؼخٌٗ  حلقخث  رـٓحُ حلظيحْٖ رخٜىْ٘ :لٌرهظ١ػ

ٌٔزش قمٙمش وً حلكلٓ  ؤظّمكش فّٙخ  وع حعظزخٍ حل١َْ٘ حلظٗ ْٟعّخ حلفقّخ   ِْٓ قٓ  ؿىٍّٓ 

حلىعخًَٛ٘ . ٠ْ ٗك أي طلَ٘ه حٜىْ٘ش حلى٘ظىمش عمٕ ٌٔذ ٟجٙمش وً حلكلٓ  فُٙ و٘قش كزَٙس عمٕ حلٍخّ 

))َ٘٘ي   ركه ( قخ    طعخلٕ:1013قي ؿخ  حل٘ـــــــــــَط رَفعّخ )دمحمٓعٓى:حلظيحْٖ رخلىلَوخص:ٙ 

 (. 78)ٍٓٓس حللؾ : ع٘ش حلَٙٔ ٠ْ َ٘٘ي ركه حلعَٔ((

ْأهظه حلىٔؤلش رٌكَ حلـ١َْ٘ حلظٗ ْٟعّخ حلفقّخ   لٜلش حلظيحْٖ رخلىخىس حلىلَوش اًح حٓظّمكض فٗ يَِٙخ فٜخٍ 

  (: 632ي ْٟٓحر٢ : ٙ حلك  ىْح   ِْٗ كىخ ٘ؤطٗ:) ٘خًٓٙ ٌخَٛ حلويٙذ : حلظيحْٖ رخلىلَوخص قٓحع
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أي ٘ليع ـ رعي حٓظكىخ  عى  حليْح  ـ حٓه ؿي٘ي لمىخىس حلىىظِؿش وً حلىوخِل٢ ْحلىوخلـ٢َ  ٠ْ ٘كٓي  -1

ح, ٠ْ ًٓىخ ٠ْ يَِٙخ وً حلىٓحى حلىلَوش . ًَ  ل١ٓه حلقي٘ه أػَ  ف١ طٔىٕ حلىخىس حلـي٘يس هى

 مىخىس حلىٔكَس حٞٓكخٍ.أي ٠ ٘زقٕ لمىوخل٢َ حلٜفش حلظٗ كخٌض ٓخرقخً  ف١ ٘زقٕ ل -2

 أي طظعًٙ ٌَِ حلىخىس  ٠ْ ٘ٓؿي وخ ٘قٓن وقخوّخ . -3

 أي ٜ٘ف ًلك ١زٙذ هزَٙ ؤمه ػقش . -4

 أي ٘ظزًٙ ٌفعّخ ٌْـخكّخ رخلظـَرش  فٗ كؼَٙ وً حللخ٠ص. -5

 أي ٘ظٍخْ  وٍّخ وخ ٘لظخؿُ  ْأ٠ ٘ظـخُْ قيٍ حللخؿش. -6

 املطًب ايجايح: ايتدسٜر ايؿكٗٞ يًُطأي١

  14فش حلىٔؤلش حلىٔظـيس : )هخلي حلى٘ٙقق : فقُ حلٍٓحُ  فٗ حلعزخىحص : ٙ اي وً ١َي وعَ

(: ١َ٘ق حلظوَ٘ؾ حلفقّٗ  ْحلىقٜٓى رّخ حٓظٍزخ١ 613ْ٘خًٓٙ حلويٙذ : حلظيحْٖ رخلىلَوخص : ٙ 

حٜككخن حلَ٘عٙش وً ه١  عٍح  حلعمىخ  فٗ ؤخث  و٘خرّش  ْكٌلك عً ١َ٘ق ٍى حلىٔؤلش الٕ حلقٓحعي 

ْحلىقٜٓى رّخ : ككه كمٗ ٍ٘يزق عمٕ فَْط كؼَٙس  ْؤؤلش حلظيحْٖ رخلكلٓ  وً حلىٔخث  حلىٔظـيس حلفقّٙش  

حلظٗ رَُص فٗ حلٓقض حلَحًِ  ْحلظٗ ٠ ٘ٓؿي لّخ أىلش َٗعٙش    ْلكٍٍخ ٌـي أي حلفقّخ  قي٘ىخً قي رلؼٓح ؤؤلش 

ٍخ حلظعَ  عمٕ ككه ٌَِ حلٍخُلش و٘خرّش لّخ ِْٗ : ؤؤلش حلظيحْٖ رخلوىَ يَٙ حلَٜفش  ْعمُٙ فبٌُ ٘ىكٍ

حلىٔظـيس رخلظوَ٘ؾ عمٕ ككه حلىٔؤلش حلى٘خرّش لّـــــخ.فٍقٓ  : اي حلظيحْٖ رخٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ ٌٔزش 

ً عمٕ وٌِذ حل٘خفعٙش ْوً ْحفقّه  حلٌٖ ٘ـِٙ  ٟجٙمش وً حلكلٓ  حلىٔظّمكش فّٙخ ؿخثِ ر١َْ٘  طوَ٘ـخ

ً ٍى حلىٔؤلش الٕ حلقٓحعي حلفقّٙش حلىٍّ٘ٓس وؼ : ) حل٠ٍَْحص حلظيحْٖ رخلوىَ يَٙ حلَٜفش . ْكٌلك ٘ىك

 (.176 – 274يىِ عٙٓي حلزٜخثَ : ٙ  طزٙق حلىلظٍٓحص ( ْ) حل٠ٍٍَْس طقيٍ رقيٍِخ ( .) حرً ٌـٙه :

كىخ أي حٜهٌ رٌّح حلَأٖ فُٙ طلقٙق لىقٜي ِخن وً حلىقخٛي حلعخوش لمَ٘٘عش  ِْٗ حلظَٙٔٙ ٍْفع حللَؽ  ٠ 

 خ طٔظوين كيْح  فٗ كخ  عين ْؿٓى وخ ٘ل  ولمُ .ّٓٙىخ ْأٌّ
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 ارتـــامتـــــ١

 ْٛلزُ أؿىعًٙ  حللىي هلل ٍد حلعخلىًٙ   ْحل١ٜس ْحلٔـ١ن عمٕ أَٗ  حلىــَٓمًٙ ٓٙيٌخ دمحم ْعمٕ علُ

 أـرُ ٘مل لٌثؽس تأُ٘ لٌٕرائط لٌرٟ ذٛصٍد ئ١ٌٙا ٟٚ٘:ْرعي.... 

 ْٖ رخلىلَن عٍي عين حل٠ٍَْس  ْووظمفٓي عٍي حل٠ٍَْس .اي حلفقّخ  وظفقٓي عمٕ كَوش حلظيح .1

اي حلفقّخ  رٍٓح أككخوّه فٗ ؤؤلش ؿٓحُ حلظيحْٖ رخلكلٓ   عمٕ ؤؤلش رلؼّخ فقّخإٌخ حٜؿ١   .2

 قي٘ىخً  ِْٗ ؤؤلش حلظيحْٖ رخلوىَ . 

ىٍؿش اي حلعمىخ  وظفقٓي عمٕ كَوش حلظيحْٖ رخلكلٓ  اًح كخٌض ٌٔزظُ فٗ حليْح  كؼَٙس طٜ  الٕ  .3

 حٞٓكخٍ  أْ كخٌض ٍِخ  ريحث  وزخكش وً حٜىْ٘ش.

َهمٜض الٕ أي حلَحؿق فٗ ككه حلظيحْٖ رخٜىْ٘ش حلىلظٓ٘ش عمٕ حلكلٓ  ِٓ حلـٓحُ  لكً ر١َ٘   .4

 أي طكٓي ٌٔزظُ فٗ حليْح  ٟجٙمش ْؤظّمكش فُٙ  قي ٓمزض هخٛٙش حٞٓكخٍ .

 ُ لمق٠خ٘خ حلىٔظـيّس .اي ح٠ؿظّخى حلفقّٗ ح١ٓٞوٗ ٘ظىِٙ رخلىٌَْش فٗ حكظٓحث .5

 ْعهَ ىعٓحٌخ أي حللىي هلل ٍد حلعخلىًٙ  ّْٛ  حلمّه عمٕ ٌزٍٙخ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .      
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 عــــاملساد

 * لٌمهآْ لٌىه٠ُ .                                  

عخى  أكىي   ىحٍ حلكظذ عِ حليً٘ حلـٍِٖ .أٓي حلفخرش فٗ وعَفش حلٜلخرش : طلقٙق: دمحم وعٓٝ ْ لتٓ ل٤ش١ه: .1

 حلعمىٙش   رَْٙص   لزٍخي.

: أرٓ عزي  دمحم رً آىخعٙ  حلزوخٍٖ .ٛلٙق حلزوخٍٖ   ويزٓط وع فظق حلزخٍٖ   ٠رً كـَ   لٌثفانٞ  .2

 ن .1986ِـ ـ 1407  1وَحؿعش : قٜٗ حلويٙذ ْعهَْي  ىحٍ حلَ٘خي لمظَحع  حلقخَِس  ١ 

ي رً عزيحللمٙه.وـىٓط فظخْٔ ٗٙن ح١ٓٞن أكىي رً طٙىٙش   ؿىع ْطَطٙذ طقٗ حليً٘ أرٓ حلعزخّ أكى لتٓ ذ١ّ١ح : .3

: عزيحلَكىً رً دمحم رً قخٓه حلعخٛىٗ حلٍـيٖ ْحرٍُ دمحم   اَٗح  حلَثخٓش حلعخوش ل٘جٓي حللَوًٙ حلَ٘٘فًٙ   

 ِـ .  1404

ىحٍ حلكظخد حلعَرٗ    ّٗخد حليً٘ أكىي رً عمٗ رً كـَ حلعٔق١ٌٗ. حٞٛخرش فٗ طىِٙٙ حلٜلخرش   لتٓ ؼعه : .4

 رَْٙص .

 ن 2012 -ِـ 1433: فقُ حلٍٓحُ  فٗ حلعزخىحص : وكظزش حرً ٍٗي  حلَ٘خٝ   حلٔعٓى٘ش   ١ حْٜلٕ   ـاٌك لٌّش١مػ .5

: ٓمٙىخي رً حٜٗعغ حلٔـٔظخٌٗ.ًٍٓ أرٗ ىحْى  طلقٙق : ٘خَٓ كًٔ ْعهَْي  وئٓٔش حلَٓخلش  ١  أتٛ قلٚق .6

 ن.2013 -ِـ 1434حْٜلٕ  

: دمحم رً أكىي رً عَفش.كخٗٙش حليٓٓقٗ عمٕ حلَ٘ف حلكزَٙ ْرّخوُ٘ طقََ٘حص دمحم رً أكىي عمٖٙ    لٌكٌٛلٟ .7

 ن .1996ِـ _  1417  ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش   رَْٙص   لزٍخي   1طلقٙق : دمحم عزي  ٗخًِٙ   ١

حلَٓخلش   رَْٙص    :دمحم رً أكىي.َٓٙ أع١ن حلٍز١    طلقٙق : ٗعٙذ حٌٍٜئ١ْ ْعهَْي   وئٓٔش  لٌم٘ثٟ .8

 ن .2001ِـ _ 1422  11لزٍخي  ١

 -ِ 1432ًُ٘ حلعخريً٘ حلٍ٘قٙيٗ .حلٍٓحُ  فٗ حَٜٗرش  ىحٍ حلكٍُٓ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش  ١ حْٜلٕ   .9

 ن .2011

 ن  1989ِـ _  1409: أرٓ ركَ دمحم رً أكىي. حلىز١ٓٔ   ىحٍ حلفكَ   ىحٍ حلىعَفش   رَْٙص   لزٍخي    لٌٍهـٍٟ .10

 أْٓ حلكٙىٙخ  حلع٠ٓ٘ش , ويخرع ؿخوعش ٓعٓى . - ق.ٌاٌُ لٌك٠اب .11

:دمحم رً دمحم حلويٙذ.وفٍٗ حلىلظخؽ الٕ وعَفش وعخٌٗ ألفخظ حلىٍّخؽ   طلقٙق : عمٗ وعٓٝ ْعخى  لٌشهت١ٕٟ  .12

 ن .1994ِـ  1415  ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش   رَْٙص   لزٍخي 1أكىي   ١

أَٓحٍ وٍظقٕ حٜهزخٍ : طلقٙق : دمحم ٛزلٗ ك١ي , ىحٍ حرً حلـُٖٓ : دمحم رً عمٗ. ٌٙ  حٜويخٍ وً  لٌشٛوأٟ .13

 ِـ  1427, ١ حْٜلٕ , 

: حرٓ حٓلخي حرَحِٙه حل٘خ١زٗ حلىخلكٗ.حلىٓحفقخص : طلقٙق عزي   ىٍحُ , ىحٍ حلىعَفش , رَْٙص , ١  لٌشاطثٟ .14

 ِـ . 1415ح٠ْلٕ , 

حلىوظخٍ   ىحٍ اكٙخ  حلظَحع حلعَرٗ   ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش  : دمحم أوًٙ رً عىَ . ٍى حلىلظخٍ عمٕ حليٍ لتٓ ػاتك٠ٓ .15

   رَْٙص   لزٍخي  

 – 1412.أككخن حلٍـخٓخص فٗ حلفقُ ح١ٓ٠وٗ , ىحٍ حلىـظىع , ؿيس , ١ حْٜلٕ , )  ػثك لٌّع١ك ِؽّٛق ص٩ؼ١ٓ .16

 ن ( . 1991
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 ِـ  1413ش حلىعخٍ  , ١ ح٠ْلٕ , .ح٠ٟيَحٍ الٕ ح١ٜعىش ْ حٜىْ٘ش حلىلَوش : وكظز ق . ػثك هللا دمحم لٌطه٠مٟ .17

 ن ( . 1997 -ِـ  1417.وٓحى ٌـٔش فٗ حلفٌح  ْ حليْح  , ١ حْٜلٕ , )  ق . ػثك لٌفراغ لقن٠ً .18

.حلـخوع فٗ حلفقُ ح١ٓٞوٗ حلىفٜ  فٗ أككخن حلىَأس  وئٓٔش حلَٓخلش  ىو٘ق   ٍٓٓ٘خ    ق. ػثك لٌىه٠ُ و٠كلْ .19

 ن . 2012 -ِـ  1433  ١3

أرٓ ركَ دمحم رً عزي  .أككخن حلقَعي   طلقٙق : دمحم عزي حلقخىٍ عيخ  ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش  رَْٙص  :  لتٓ لٌؼهتٟ  .20

 ن 1996ِـ_  1416لزٍخي   

وٓفق حليً٘ أرٓ دمحم عزي  .حلىفٍٗ   طلقٙق : ى. عزي   حلظَكٗ  ْى. عزيحلفظخف حللمٓ   ِـَ    لتٓ لكلِح: .21

 ن 1990ِـ _  1411حلقخَِس   وَٜ   

 1419, 1 فظخْٔ حلمـٍش حليحثىش , ىحٍ حلٍَ٘ ْ حلظُٓ٘ع , حلَ٘خٝ , ١  لٌٍعٕح لٌكلئّح ٌٍثؽٛز لٌؼ١ٍّح ٚ ل٨ راء .22

 .1997 -ِـ 

ِـ ـ  1429  2.حلى١ٓؤ   طلقٙق : همٙ  وؤوٓي   ىحٍ حلىعَفش   رَْٙص   لزٍخي   ١  ِاٌه تٓ أًٔ ل٤صثؽٟ .23

 ن. 2008

 ن  2011 -ِ 1424  1فخظ حلفقّٙش  ىحٍ حلف٠ٙمش  حلقخَِس  ١.وعـه حلىٜيملخص ْحٜلؼّك ػثك لٌهؼّٓ .24

 ِـ . 1306.حلوىَ رًٙ حليذ ْ حلفقُ , حليحٍ حلٔعٓى٘ش , ١  ق . دمحم ػٍٟ لٌثان  .25

. وٍّؾ حٓظٍزخ١ أككخن حلٍٓحُ  حلفقّٙش حلىعخَٛس  ىحٍ حٌٜيلْ حلو٠َح  حلىىمكش حلعزٙش  ٍِفه لٌمؽطأٟ .26

 ن .2003-ِ  1424حلٔعٓى٘ش  ١ حْٜلٕ 

.ٛلٙق ؤمه   ويزٓط وع َٗف حلٍْٖٓ   حلىكظزش حلعَٜ٘ش   ٛٙيح   رَْٙص  ١ ٍٍُِ تٓ لٌؽعاض تٓ ٍٍُِ .27

 ن . 2004ِـ ـ  1425حْٜلٕ  

 ن .1980ِـ _1400.لىعـه حلٓؿِٙ   ١ حْٜلٕ    ِعّغ لٌٍغح لٌؼهت١ح .28

 حٍ ٛخىٍ , رَْٙص .: أرٓ حلف٠  ؿىخ  حلفيً٘ دمحم حٜفَ٘قٗ حلىَٜٖ . لٔخي حلعَد , ى لتٓ ِٕظٛن .29

 ن .2009 -ِ 1430. ؤخث  وعخَٛس  ىحٍ حلكٍُٓ حلىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش  ١ حْٜلٕ   ٔا٠ف ظه٠كلْ .30

:ًُ٘ حلعخريً٘ ارَحِٙه. يىِ عٙٓي حلزٜخثَ َٗف كظخد حٜٗزخَ ْحلٍظخثَ   َٗف : أكىي حللٍفٗ    ىحٍ  لتٓ ٔع١ُ .31

 ن . 1985ِـ ـ 1405  1حلكظذ حلعمىٙش  رَْٙص لزٍخي   ١

: أرٓ ُكَ٘خ ولٙٗ حليً٘ ٘لٕٙ رً َٗ . حلىـىٓط َٗف حلىٌّد   ويزٓط رّخوُ٘ فظق حلعِِ٘ َٗف لٌٕٛٚٞ  .32

 حلٓؿِٙ   ىحٍ حلفكَ .

)  1.حلكٓ٘ض .حلىٓٓٓعش حلفقّٙش حلكٓ٘ظٙش , ىحٍ حلٜفٓس , حلكٓ٘ض ,١ ٚولنج ل٤ٚلاف ٚ لٌشٛؤْ ل١ِ٩ٌ٦ح   .33

 ( 1995 -ِـ  1416

 ِـ ( . ١زقخص حللٍخرمش   ىحٍ حلىعَفش   رَْٙص256ٓ حللًٔ دمحم رً دمحم رً حللًٔٙ ) : أرلتٓ أتٟ ٠ؼٍٝ لٌفهلء .34

 ت :ـــــادز االْرتْـــــَؿ

  ح٠طلخى حلعخلىٗ لعمىخ حلىٔمىًٙ: -

www.iumsonline.net/ar/Default.asp?ContentID=2206&menuID=3 
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 ٍ٘ظَ : ؿخوعش حٞوخن دمحم رً ٓعٓى .ٖ رخلىلَوخص ( .طفَ٘ي وظَّ : حلظيحْٖ رخلٓٓخث  حليزٙش حلىعخَٛس ) حلظيحْ -

www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res65/.../4_41.aspx 

 ٍ٘ظَ : ؿخوعش حٞوخن دمحم رً ٓعٓى .َٗ٘فش ٓخله : حلظيحْٖ رخلىلَوخص . -

www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res65/.../4_41.aspx 

 ٍ٘ظَ : ؿخوعش حٞوخن دمحم رً ٓعٓى .ٓى : حلظيحْٖ رخلىلَوخص .دمحم ٓع -

www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res65/.../4_41.aspx 

 shamela.ws/index.php/author/2054 وٓقع حلىكظزش حل٘خومش : -

 ى .ٍ٘ظَ : ؿخوعش حٞوخن دمحم رً ٓعٓحلٓلٙي رً عزي حلَكىً : حلظيحْٖ رخلىلَوخص . -

www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res65/.../4_41.aspx 

 ٍ٘ظَ : ؿخوعش حٞوخن دمحم رً ٓعٓى .٘خًٓٙ رً ٌخَٛ حلويٙذ : حلظيحْٖ رخلىلَوخص قٓحعي ْٟٓحر٢ . -

www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res65/.../4_41.aspx 
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 ايتهٓٛيٛدٝاايتصاّ غسن١ املػسٚع بٓكٌ 
 ٞـــــــــؾ

 ((M.O.O.Tعكد ايتشدٜح ٚايتًُو ٚايتػػٌٝ ْٚكٌ املًه١ٝ 
 

 

 

 اٌذوزٛسح

 ٌــــس ايؿٝــــد٣ شٖٝـــــْ 

 أضتاذ ايكإْٛ ايتذازٟ املػازى

 داَع١ ايػازق١ –ن١ًٝ ايكإْٛ 

 دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠
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  -:تكدِٜ ٚمتٗٝد

  -ٟٓٓط حلزلغ طقظ٠ٗ رٙخي حلفقَحص حلظخلٙش:حٞكخ١ش رخلـٓحٌذ حلقخٌٌٓٙش لى

 أٚال/ اٌزؼش٠ف ثأ١ّ٘خ ادلٛػٛع . 
  ٌفّٔخ حوخن ٍَْٟس طلي٘غ أٖ وً وَْ٘عخطّخ  –٠ْ ٓٙىخ حًح كخٌض وً حليْ  حلٍخوٙش  –عٍيوخ طـي حليْلش

ّخ قي طـي حلقخثىش ليّ٘خ ْطِْ٘يِخ رخلظكٍٓلٓؿٙخ حللي٘ؼش لظىكٍّٙخ وً طقي٘ه هيوخص ًحص كفخ س عخلٙش  فؤٌ

( كٓٓٙمش ٘ىكً حلمـٓ  حلّٙخ لظلقٙق  M.O.O.Tأوخوّخ عقي حلظلي٘غ ْحلظىمك ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش ) 

 يخ٘خطّخ لكً ٍرىخ طظٓقف قم١ًٙ قز  حطوخً قَحٍِخ ر٘ؤي حٓظويحن ٌِح حلعقي ْطيَف حلظٔخإ  حلظخلٗ :

   وخِٗ حلىِح٘خ حلظٗ طـع  وً عقي حلظلي٘غ ْحلظىمك ْحلظ٘فٙ  ٌْق ( حلىمكٙشM.O.O.T  ٗحلٓٓٙمش حلظ )

 طف٠  عمٕ يَِٙخ فٗ حلٓٛٓ  حلٕ طيَٓ٘ وٍ٘ؤطّخ ْطلٍّٔٙخ طكٍٓلٓؿٙخً رىخ ٠ ٘ؼق  وِٙحٌٙظّخ حلعخوش ؟ 

 ( ٘عي عقي حلظلي٘غ ْحلظىملك ْحلظ٘لفٙ  ٌْقل  حلىمكٙلش حللـM.O.O.T( أكلي ٛلٍٓ عقلٓى حللـ )B.O.T ٗحلظل )

خٓش ط٘لـٙع حلقيلخط حلولخٙ لمقٙلخن رليٍْ ٍحثلي فلٗ عىمٙلش ظَّص فٗ أعقخد حطزخط ٓٙخٓش حلوٜوٜش  ْٓٙ

حلظٍىٙش ح٠قظٜخى٘ش فلٗ حلىـلخ٠ص كخفلش ْولً رٍّٙلخ وـلخ  حلزٍٙلش حلظلظٙلش  ّ٘لي  اللٕ طللي٘غ و٘لخٍ٘ع قخثىلش 

طعّللي رّللخ حلـّللش حلىخٌلللش )حليْلللش( الللٕ ٗللَكش حلى٘للَْط )حلىٔللظؼىَ( ْط٘للفٙمّخ للٔللخد حٜهٙللَس فظللَس وللً 

كش حلى٘للَْط )حلىٔللظؼىَ( ربعللخىس حلى٘للَْط فللٗ ٌّخ٘للش حلىلليس الللٕ حلـّللش حلىخٌلللش حلللِوً عمللٕ أي طمظللِن ٗللَ

 )حليْلش( وً ىْي وقخر  أْ رىقخر  وظفق عمُٙ .

 ( ْ٘ظكٓي وٜيمق حلـM.O.O.T( وً أٍرعش كَْ  ٠طٍٙٙش )M,O,O,T  َِْلٌَ حلللَْ  ِلٗ حٜكل )

( حلظللٗ طعٍللٗ Modernizeحلكمىللش )( الللٕ Mحْٜلللٕ لكمىللخص أٍرعللش رخلمفللش حٌٞكمِٙ٘للش  اً ٘٘للَٙ حللللَ  )

( ْحلظلٗ Own( فّلٓ حلللَ  حْٜ  ولً كمىلش )Oرخلعَرٙش طلي٘غ أٖ طللي٘غ و٘لَْط قلخثه  أولخ حلللَ  )

( وً حلىٜليمق ٌفٔلُ فّلٗ حلللَ  حْٜ  Oطعٍٗ طىمك أٖ طىمك حلىَْ٘ط حلٌٖ قخن رظلي٘ؼُ  أوخ حللَ  )

ٍلُ ط٘لفٙ  حلى٘لَْط  فلٗ كلًٙ ٘٘لَٙ حلللَ  ( حلظٗ طعٍٗ ٘٘ف  أْ ٘يَ٘ ْحلىقٜٓى وOperateوً كمىش )

(T( ِْللٓ حْٜ  وللً كمىللش )Transfer ْطعٍللٗ ٌقلل  حلىمكٙللش أْ ٍ٘قلل  حلىمكٙللش  ْحلفللَٝ وٍّللخ ٌقلل  ومكٙللش )

حلى٘للللَْط وللللً ٗللللَكش حلى٘للللَْط الللللٕ حلـّللللش حلىللللخٌق
(1)

. ْ٘قخرلللل  ِللللٌَ حلكمىللللخص رخلمفللللش حلفٌَٔللللٙش رللللـ 

Modernization-Propriete-Exploitation-Transfert  .
 (2) 

  
 

                                                           
 .  984  634ٙ  467ٙ  586ٙ  1981ٙعَرٗ  ىحٍ حلعمه لمى١ً٘ٙ  رَْٙص   –(وٍَٙ حلزعمزكٗ  قخوّٓ حلىٍٓى  اٌكمِٖٙ 1

  299  220ٙاٌكمِٖٙ  ١زعش ؿُٓ٘ف ٛقٙمٗ  رَْٙص  ريْي ٍٓش ٌَ٘  ٙ –فٌَٔٗ  –(ؿَْحي حلٔخرق  وـىع حلمفخص  عَرٗ 2

ٙ252ٙ  228  . 
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( رًٙ ١َفًٙ ِىخ:حليْللش  ْ٘قٜلي رّلخ فلٗ ِلٌح حلٜليى  كل  ؿّلش طىؼمّلخ ْطظعخقلي M.O.O.Tْ٘زَن عقي ح  )

ربٓللىّخ  ْطلىمّللخ الظِحوللخص ْطكٔللزّخ كقللٓي  فقللي طكللٓي طمللك حلـّللش اكللئ حلللُٓحٍحص أْ حلّٙجللآص حلعخوللش أْ 

اكئ َٗكخص قيخط حٜعىخ  حلعخن 
(1)

 -ٍس وٍّخ :  ْطظىؼ  و٘خٍكظّخ رؤكؼَ وً ٛٓ

حلـّش وخٌلش حلظَهٙٚ  ِْٗ طمك حلـّش حلظٗ طكٓي ووٓللش ولً حليٓلظٍٓ أْ حلقلخٌٓي رلخللق فلٗ  -1

 وٍق حلظَهٙٚ لَ٘كش حلىَْ٘ط رظيَٓ٘ وَفق ْطلي٘ؼُ وً وَحفق حلزٍٙش حلظلظٙش .

حلـّش أْ حلّٙجش حلعخوش حليَ  فٗ اطفخي حلظلَهٙٚ  ِْلٗ حلـّلش أْ حلّٙجلش حلىظعخقليس ولع ٗلَكش  -2

 حلىَْ٘ط  ِْٗ حلـّش حلىوظٜش أ١ٛ فٗ طٍظٙه حلىَفق ْطقي٘ه حلويوخص حلظٗ طَطز٢ رُ .

حلـّخص حللكٓوٙش حٜهَٔ  ِْٗ حلـّخص حلظٗ طيه  ولع ٗلَكش حلى٘لَْط فلٗ ع١قلخص طعخقي٘لش  -3

طَطز٢ ؿىٙعّخ ربطفخي حلظَهٙٚ 
(2)
 . 

  ٌٖ٘مظلِن رظللي٘غ حلىَفلق ْط٘لفٙمُ أوخ حليَ  حلؼخٌٗ فّلٓ حلىٔلظؼىَ )ٗلَكش حلى٘لَْط(  ِْلٓ حليلَ  حلل

ْوً ػله طٔلمٙىُ حللٕ حلـّلش حلىخٌللش  ِْلٓ ٞؿل  ًللك ٘قلٓن رلبؿَح  حلعي٘لي ولً حلىفخْٟلخص ْارلَحن حلعقلٓى 

ْوٍّللخ  حلظفللخْٝ وللع حلـّللش حلىخٌلللش لملٜللٓ  عمللٕ حلظللَهٙٚ ْْٟللع حل٘لل١َْ ْحل٠للٓحر٢ حلوخٛللش 

حلفٍٙش ْحلىخلٙلش  ْحلظفلخْٝ ولع ٗلَكخص  رخلىَْ٘ط  ْحلظفٓٝ وع ك  وً حلىقخْلًٙ لمظلٙغ ْطلي٘ي حٜوٍٓ

حلظ٘فٙ  ْٗلَكخص حلٜلٙخٌش ْكلٌلك حلظفلخْٝ ولع ولٍٓىٖ حلىلٓحى حْٜلٙلش ْحلىعليحص ْولع ٗلَكخص حلظلؤوًٙ 

لش لملٜٓ  عمٕ حلقَْٝ ِٓ لملٜٓ  عمٕ ْػخثق حلظؤوًٙ ْحل٠ىخٌخص  ْأهَٙحلظفخْٝ وع حلزٍٓ  حلىّى
(3)
. 

 خٌللش )حليْللش( ريَ٘لق حلىٍخقٜلش  ْفلٗ ا١لخٍ ولً حلىٍخفٔلش ْ٘ظه أهظٙخٍ َٗكش حلىَْ٘ط وً قزل  حلـّلش حلى

ْحلع١ٌٙلش  ِْللٌح ٘عٍلٗ أٌّللخ ٠طٔللظيٙع أي طوظلخٍ ٗللَكش حلى٘لَْط رؤٓللمٓد حٞطفللخي حلىزخٗلَ
(4)

  عمللٕ ْفللق 

 -حلىَكمظًٙ حلظخلٙظًٙ :

 -:٢ــــ١ األٚيــــاملسسً
حلـّللش حلىخٌلللش عللً طقللي٘ه  ِْللٗ وَكمللش وخقزلل  ٍٓللٓ حلعيللخ  أٖ قزلل  أهظٙللخٍ ٗللَكش حلى٘للَْط عٍللي اعلل١ي  

ي فٙىخ رٍّٙخ طكظ١ أْ اطللخىح وخلٙلخ أْ طعخقلي٘خً ٘ظقلين رعيلخ  ْحكلي ٘يملق  ّٓ حلعيخ حص  اً طظـىع عيس َٗكخص لظك

عمُٙ د" حلكٌٓٔظَ٘ٓن" ِْٓ عزخٍس عً عقي ٘زَن رًٙ وئٓٔلظًٙ أْ أكؼلَ لملٜلٓ  عملٕ ٛلفقش طٍٓ٘لي ٓلمع 

                                                           
(

1
(  وعّي حلزلٓع B.O.Tوٍٍٜٓ ى٘ذ ٛزخف حلف٠مٗ  ىٍْ حلزٍٓ  فٗ طىٓ٘  حلىَْ٘عخص حلىٍ٘ؤس رٍظخن حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش ) 

 . 42  ٙ  2005حٓخص حلعَرٙش  ؿخوعش حليْ  حلعَرٙش  ْحليٍ
2

ٍحٓش ( لمظفٜٙ  فٗ ٌِح حلىٟٓٓط أٌظَ ٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى   حلمّٙزٗ  حلظٍظٙه حلقخٌٌٓٗ لعقي حلظلٙغ ْحلظىمك ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش   ى

 . 47-46وقخٌٍش  ٍٓخلش وخؿٔظَٙ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش حلىٓٛ   ٙ 
3

 . 374-373  2003ٙ  ىحٍ حل٠ٍّش حلعَرٙش  حلقخَِس   B.O.T ريٍ  حلعقٓى حٞىحٍ٘ش ْعقٓى حلزٓص ( ى. أكىي ١ٓوش
4

  2008ىحٍ حلكظذ حلقخٌٌٓٙش  ىحٍ ٗظخص لمٍَ٘ ْحلزَوـٙخص  وَٜ   B.O.T( ى.وٜيفٕ عزي حلىلًٔ حللز٘ٗ  حلٓؿِٙ فٗ عقٓى حلزٓص

ٙ83 . 
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خوٍٙش  ٘ظوٌ أٗكخ  عي٘يس رلٔلذ ١زٙعلش ٌ٘لخ١ُ ولً ىْي أي أْ هيوخص  أْطٍفٌٙ ٛفقش رٜفش و٘ظَكش أْ ط٠

ٍ٘٘ؤ عٍُ ٗوٜٙش قخٌٌٓٙش ؤظقمش عً أٗوخٙ حلَ٘كخ 
(1).
 

 -:١ــــ١ ايجاْٝــــاملسسً

  ًوَكمش وخ رعي ٍٓٓ حلعيلخ   اً ٘ظعلًٙ عملٕ حلكٌٓٔلظَ٘ٓن ط٘لكٙ  ٗلَكش ٗلَكش حلى٘لَْط حلظلٗ طظكلٓي ول

حلى٘لَْط ْحلظلٗ طلليى كقٓقّلخ ْالظِحوخطّلخ عملٕ ْفلق اطفلخي وـىٓعش حلىٔظؼىًَ٘ حلًٌ٘ ٘ظعخقيْي لظللي٘غ 

حلىَْ٘ط حلىزَن وع حلـّش حلىخٌلش 
(2)
  . 

  حلـّلش حلىخٌللش لمظلَهٙٚ   ْوٍّلخ ولخ ٘ظلقلق  –ْطلقق ٛٙفش ٌِح حلعقي وِح٘خ عيس  وٍّخ ولخ ٘ظلقلق لميْللش

خ حلعخولش ْطٍ٘ل٢ٙ و٘لخٍ٘عّخ لمىـظىع  فؤوخ رخلٍٔزش لميْلش فّٙٔه ِلٌح حلعقلي فلٗ طوفٙلف حلعلذ  علً وِٙحٌٙظّل

حلىخلٙش  اً ٓٙظلى  حلقيخط حلوخٙ طلي٘غ ْط٘فٙ  حلىَْ٘عخص حلىٍفٌس رّلٌَ حلٜلٙفش  حٜولَ حللٌٖ ٘ىكٍّلخ 

وً حلظفَ  لىٓحٛمش طَكِٙ حٌٞ٘خ  ْحلظٍىٙش فٗ حلىَْ٘عخص حٜكؼَ أِىٙش 
(3)

 ّْ٘ٔه أ٠٘خ فٗ طٓفَٙ حلزٙجلش 

ح٠ٓخلٙذ حلظكٍٓلٓؿٙش حللي٘ؼش ْحلٓٓخث  حلظقٍٙش الٕ حليْلش هخٛلش  حلىٍخٓزش لمظٍىٙش ح٠قظٜخى٘ش وً ه١  ٌق 

عٍيوخ طكٓي وً حليْ  حلٍخوٙش 
(4)

  ٌِح ْاي طٍفٌٙ حلىَْ٘عخص رٌَّ حلٜٙفش  ٘علي ْٓلٙمش ولً ْٓلخث  طُٓ٘لع 

حلىوخ١َ حلظـخٍ٘ش حلىظعمقش رظ٘فٙ  حلىَْ٘ط ْحلىَطزيش رخلٔٓي الٕ حلقيخط حلوخٙ
(5)

. ْطلٜل  حللكٓولش 

خ٘للش ولليس حلعقللي عمللٕ و٘للَْط ؿللخِِ ْوظكخولل  قخرلل  لمعىلل  ْحللٙللخس وللع كٜللٓلّخ عمللٕ ٟللىخٌخص وللً فللٗ ٌّ

حلىٔظؼىَ فٗ ٌِح حل٘ؤي 
(6)
 . 

  فّٗ طظىؼ    تإٌٍثح ٤ هلق لٌّعرّغM.O.O.Tأِا لٌّىل٠ا لٌرٟ ذرؽمك ِٓ ـ٩ي لٌرؼالك تٕظاَ لٌـ ل **

٘ىُ حلويوش حلعخوش لمـىٍّٓ ركفخ س ْكٍكش ربوكخٌٙش ح٠ٓظفخىس وً هزَحص حلقيخط حلوخٙ وً ه١  طقي

ْفخعمٙش ْهزَس أكؼَ ركؼَٙ وً حلـّش ح٠ىحٍ٘ش  كىخ ٘ٔخِه حلظعخقي ْفق ٌِح حلٍظخن رب٘ـخى فَٙ عى  ؿي٘يس 

ْطوفٙٞ ٌٔزش حلظ٠وه  ٌُٞ ٘ئىٖ الٕ طٓٓٙع حقخوش و٘خٍ٘ع ْوَحفق ؿي٘يس ِْٓ وخ ٍ٘ظؾ عٍُ حطخكش حلىِ٘ي 

ّٜٜش ْحلعخى٘ش  كىخ طئىٖ الٕ ٟن أوٓح  ؿي٘يس فٗ حلٔٓي  وً فَٙ حلعى  ْط٘فٙ  ح٠٘ يٖ حلعخومش حلىظو

                                                           
قيخط حلوخٙ فٗ و٘خٍ٘ع حلزٍٙش حلظلظٙش  ٍٓخلش وخؿٔظَٙ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش ا١خٍ لىٔظقز  حل B.O.Tٓىَٙس كٜخ٘ه  عقٓى حلزٓص( 1

 . 27  2001ٙوٓلٓى وعىَٖ  طِٖٙ ُْ  
2
 . 43( وٍٍٜٓ ً٘ذ ٛزخف حلف٠مٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 

ظعخقيس ْالظِحوخطّخ  ىحٍ (  كقٓي حٞىحٍس حلىB.O.Tفٗ ٌِح حلىعٍٕ أٌظَ ى. ْٟخف ولىٓى حللىٓى  عقٓى حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش ) (3

  2010ٙ  1حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  عىخي ١
36 
. 

4
فٗ ٌِح حلىعٍٕ أٌظَ ى. ع١  حلـٓعخٌٗ  ىٍحٓش فٗ حلظٍظٙه حلقخٌٌٓٗ لعقي حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش  رلغ وٍٍ٘ٓ عمٕ حلىٓقع ( 

  ٙ http://www.mohamah.net/answer/19972حٞلكظٌَْٗ حلظخلٗ: 
5
 . 

5
  ى. ْٟخف 45ٙ   2010  ىحٍ حلـخوعش حلـي٘يس  حٞٓكٍيٍ٘ش  B.O.Tى. وٗ دمحم عِص عمٗ َٗرخٕ  حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لمظعخقي رٍظخن ( 

36ولىٓى حللىٓى   حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
 .
 

6
( ْحلىٔئْلٙش حلٍخٗجش عٍّخ  أكخى٘ىٙش ١َٗش ىرٗ  B.O.Tْحٞٓظف١  ٌْق  حلىمكٙش)  دمحم ٗعزخي ٓخله ويَ حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لعقي حلظ٘ٙٙي (

2014ٙ  44 . 

 

http://www.mohamah.net/answer/19972
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ٌِح رخٟٞخفش الٕ أي ٘ٔخعي عمٕ همق قخعيس ٍٛخعٙش ْهيوٙش ؿي٘يس كؤٌ٘خ  حليَي ْوليخص حلكَّرخ  

ْحلىٙخَ ْحٌٜفخي ْيَِٙخ وً حلى٘خٍ٘ع ْحلىَحفق حلعخوش
(1)
  

 ( ْكٙغ أي عقيM.O.O.Tوً حلعقٓى حلىمِوش لم ) ٕـخٌزًٙ  فبٌُ ٘ٓلي وـىٓعش وً حٞلظِحوخص عم

عخطق ١َفُٙ حلـّش وخٌلش حلظَهٙٚ َْٗكش حلىَْ٘ط  فخلـّش وخٌلش حلظَهٙٚ طمظِن رظٍفٌٙ حلعقي 

ْفقخ لىزيأ كًٔ حلٍٙش ْاكظَحن ويى طٍفٌٙ حلعقي ْعين حلظَحهٗ فٗ طٍفٌٙ رٍٓىَ ْكٌلك ؤخعيس َٗكش 

ذ الظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط عمٕ أكؼَ وً وَكمش  ففٗ حلىَْ٘ط عمٕ طٍفٌٙ حلعقي  فٗ كًٙ طظَط

وَكمش حلظلي٘غ طمظِن رخلظٍفٌٙ حل٘وٜٗ لمعقي ْٟىً حلىيس حلىليىس  ْفٗ وَكمش حلظٜىٙه طمظِن 

ربعيحى حلوَحث٢ ْحلَٓٓوخص حلوخٛش رخلىَْ٘ط ػه طؤطٗ وَكمش حلظلي٘غ ِْٗ أِه وَكمش ٘ىَ رّخ 

ـخف حلىَْ٘ط ْطلقٙق حِٜيح  حلظٗ طه طٓقٙع حلعقي وً حلىَْ٘ط اً أي ٌِح حلظلي٘غ ٘ظٓقف عمُٙ ٌ

أؿمّخ رعيِخ طمظِن َٗكش حلىَْ٘ط فٗ وَكمش حلظ٘فٙ  رظ٘فٙ  حلىَْ٘ط ْٛٙخٌظُ لٙظٍٕٔ لّخ فٗ 

ٌّخ٘ش حلىيس طٔمٙىُ الٕ حلـّش حلىخٌلش رّٙجش ٛخللش لمظ٘فٙ 
(2) . 

 ِشىٍخ اٌجؾش . : صب١ٔب
  ( ٘عي حٞلظِحن رظلي٘غ حلىَْ٘ط فٗ عقيM.O.O.T وً أِه حٞلظِحوخص حلظٗ ٘ـذ عمٕ َٗكش )

حلىَْ٘ط أي طئىّ٘خ عمٕ أكى  ْؿُ  ًلك ٞي ٌِح حٞلظِحن ٘عٍٗ ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظيٍٓس الٕ 

حلىَْ٘ط  ِْٓ وخ ٘عي أكي حلَكخثِ حٜٓخٓٙش حلظٗ طيفع رخليْ  ْهخٛش حلٍخوٙش الٕ طزٍٗ حلظعخقي 

ـي ٌَِ حليْ  أوخوّخ ٍَْٟس حللَٙ عمٕ حلظفكَٙ رّخ ِٗ ْفق ٌَِ حلٜٙفش  ْلكً حلىٔخث  حلظٗ ط

وخِٙش حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىيمٓرش لمىَْ٘ط؟ ْوً ًح حلٌٖ ٘قع عمُٙ عذ  اهظٙخٍِخ  حلـّش حلىخٌلش أن 

َٗكش حلىَْ٘ط ؟ ْوخِٓ و٠ىٓي حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ ٓٙظه ٌقمّخ ؟ ْوخِٗ حلىَحك  حلظٗ ٘ظٓؿذ فّٙخ 

ٓلٓؿٙخ ؟ ْرخلٍظَلىخ طىظخُ رُ حلظكٍٓلٓؿٙخ وً َٓ٘ش ؟ فؤٖ وً عمٕ حلَ٘كش حي طٍق  الّٙخ حلظكٍ

 ( ٘قع عمُٙ ْحؿذ حلىلخفظش عمٕ ٌَِ حلَٔ٘ش ؟١M.O.O.Tَفٗ عقي )

 ش .ــــخ اٌجؾــــِٕٙغ١ : صبٌضب
      كخٌض ىٍحٓش حلزخكؼش لى٘كمش حلزلغ ىٍحٓش فقّٙش ْكٔذ لعين ْؿٓى قٓحعي طَ٘٘عٙش طٍظه عقيٖ ٌق

( فٗ أيمذ حليْ  حلعَرٙش  ْرٍخ  M.O.O.Tلظلي٘غ ْحلظىمك ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش )حلظكٍٓلٓؿٙخ ْعقي ح

عمٕ ًلك فقي اعظىيص حلزخكؼش فٗ حليٍحٓش  عمٕ وٍّـًٙ  حلىٍّؾ حلٓٛفٗ  رّي  اعيخ  ٍٛٓس ْحٟلش 

َّ حلٍٜخعٗ ْحلظلٍٔٙخص حلظٗ طيَأ عمٕ  عً حلىقٜٓى رخلظكٍٓلٓؿٙخ ْعٍخَِٛخ ْطىِِٙخ عً حلٔ

                                                           
1
  ٙ 2006  حلىئٓٔش حللي٘ؼش لمكظخد  ١َحرمْ  B.O.T ح  ى. حلٙخّ ٌخٛٙف  حلعقٓى حليْلٙش  ٓمٔمش أرلخع قخٌٌٓٙش وقخٌٍش  عقي (

ٙ     ى. ْٟخف ولىٓى حللىٓى  حلىَؿع حلٔخرق  146-147
36 

  ْفٗ ٌِح حلىعٍٕ أ٠٘خ ى. ع١  حلـٓعخٌٗ  حلىَؿع حلٔخرق ٙ
5 

2
 . 119-75( لمظفٜٙ  فٗ ٌَِ حٞلظِحوخص أٌظَ ٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى   حلمّٙزٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
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ٙخ ػه و٠ىٓي حٞلظِحن رٌَّ حلظكٍٓلٓؿٙخ  ْحلىٍّؾ حٞٓظٍزخ١ٗ  رّي  طيزٙق حلقٓحعي ْحٜككخن حلظكٍٓلٓؿ

رٓٛفُ  -1999لٍٔش  17حلعخوش حلىظعمقش رعقٓى ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ْحلٓحٍىس فٗ قخٌٓي حلظـخٍس حلىَٜٖ ٍقه 

َٗكش حلىَْ٘ط  عمٕ ألظِحوخص -حلقخٌٓي حلٓكٙي حلٌٖ ٌظه عقي ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ فٗ حل١ًٓ حلعَرٗ 

 .( وٟٓٓط حليٍحٓش M.O.O.Tرخلظٜىٙه ْحلظلي٘غ ْحلظ٘فٙ  ْحلٜٙخٌش فٗ عقي )

 ١٘ى١ٍخ اٌجؾش .:  ساثؼب
  -ٓٙظه وعخلـش و٘كمش حليٍحٓش عمٕ ْفق حلّٙكمٙش حلظخلٙش :

 املطًب األٍٚ / ايتعسٜـ باأليتصاّ بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا .   

 . حلىقٜي حْٜ  / حلظعَ٘ف رخلظكٍٓلٓؿٙخ 

 ىقٜي حلؼخٌٗ / حلظعَ٘ف رخٞلظِحن رٍق  حلظكٍٓلٓؿٙخ .حل 

 . حلىقٜي حلؼخلغ/ هٜخثٚ حلظكٍٓلٓؿٙخ 

 ( .M.O.O.Tاملطًب ايجاْٞ / األسهاّ ايكا١ْْٝٛ إليتصاّ غسن١ املػسٚع بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف عكد اٍ) 

 . حلىقٜي حْٜ /  ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط رٍق  حلظكٍٓلٓؿٙخ فٗ وَكمش حلظٜىٙه 

 ٜي حلؼخٌٗ/ ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط رٍق  حلظكٍٓلٓؿٙخ فٗ وَكمش حلظلي٘غ .حلىق 

 . حلىقٜي حلؼخلغ / ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط ربىهخ  حلظلٍٔٙخص عمٕ حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىٍقٓلش 

  حلىقٜي حلَحرع / ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط رظ١ًٓٙ حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىٍقٓلش فٗ ىْلش حلـّش وخٌلش

 حلظَهٙٚ .
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 اٌزؼش٠ف ثبإلٌزضاَ ثٕمً اٌزىٌٕٛٛع١ب .  :ألٚيادلـٍت ا
( الٕ حللٜٓ  عمٕ طكٍٓلٓؿٙخ كي٘ؼش  كىخ طٔظعًٙ M.O.O.Tطٔعٕ ككٓوخص حليْ  وً ه١  عقٓى ح )

َٗكش حلىَْ٘ط رخلظكٍٓلٓؿٙخ حللي٘ؼش فٗ اٌ٘خ  ْطلي٘غ ْط٘فٙ  ْٛٙخٌش حلىَْ٘ط
(1)  

لٌلك ٍٓعىي فٗ ٌِح 

ظكٍٓلٓؿٙخ ْوخ ٘ظ٠ىٍُ وً عٍخَٛ ْوً ػه رٙخي حلىقٜٓى رٍق  حلىيمذ الٕ رٙخي وخ٘عٍُٙ وٜيمق حل

  -حلظكٍٓلٓؿٙخ  ْطلي٘ي وخ ٘ظ٠ىٍُ ٌِح حٞلظِحن ًْلك فٗ حلىقٜيً٘ حلظخلًٙٙ:

 املكؿد األٍٚ / تعسٜـ ايتهٓٛيٛدٝا ٚحتدٜد عٓاؾسٖا . 

لٕ ٓمع ْهيوخص ْفقخً لمىفّٓن حٞقظٜخىٖ ِٗ: " وـىٓعش وً حلىعخٍ  حل١ُوش لظلٓ٘  عٍخَٛ حٌٞظخؽ ا

ْحلظٗ طٔظىي وً وً حلعمه حلىـَى  ْطٍزؼق عً عىمٙخص حلزلغ ْحلظيَْٓ٘حلظٗ طٔظّي  ىوؾ حلىعخٍ  

حلىـَىس فٗ حٌٞظخؽ رىعٍخَ ىخلٓحٓع "
(15)   

ْقي أٗخٍص وٍظىش حلٌٙٓٙيْ الٕ أٌُ لْٙ وً حلّٔ  طعَ٘ف 

حلويوخص ْحلىعيحص ْحٌٞظخؽ ْكٌلك حلقخطزمٙش حلظكٍٓلٓؿٙخ وً ه١  و٘خٍ٘ع حلزٍٙش حلظلظٙش  ٌّٞخ وظيحهمش فٗ 

لعىمٙخص حٜرلخع ْحلظىٙش وً ه١  عٍخَٛ حلزٍخ 
(2)

. ٌِْ٘ذ ؿخٌذ وً حلفقُ الٕ أي لفظش حلظكٍٓلٓؿٙخ طعٍٗ 

" وـىٓعش حٜعىخ  حلفٍٙش حلىظٜمش ريَي وزظكَس لظيزٙق أٌظىش عمىٙش ْعىمٙش  أْ أَٓحٍ اهظَحط وعًٙ  

حلىعمٓوخص حلظٗ طظؤلف وٍّخ حلظكٍٓلٓؿٙخ  وخ٠ وعٍٓ٘خ ٘يمق عمُٙ طٔىٙش كق  ْكٙفٙش ط٘فٙمُ "  ْطعظزَ

( Know- Howحلىعَفش )
(3)

  ْعَفض ى. ٓىٙلش حلقمٙٓرٗ ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  أ٠٘خ رؤٌّخ:" حلظيزٙق حلعىمٗ 

لٝرلخع ْحلٍظَ٘خص حلعمىٙش  فّٗ ْٓٙمش حلٓٛٓ  الٕ أف٠  حلظيزٙقخص رٌَّ حٜرلخع"
(4) 

 -:ٌٕٛٛظ١ا، ِٓ ػكج ػٕاصه ػثانج ػٓٚذرىْٛ لٌرى

 .أٗٙخ  وخى٘ش طظعمق رخلظكٍٓلٓؿٙخ ْؤظمِوخطّخ كقيع حلفٙخٍ ْحٜؿِّس ْحْحُن حلىٍٜع ْحلعٍٙخص -1

ؤظٍيحص طٟٓق ىٍحٓخص حلـئْ ْحلوَحث٢ ْحليَي حلفٍٙش حلى٘ظىمش عمٕ حلظعمٙىخص ْحٍٞٗخىحص  -2

لٌٖ ٓٙظزعُ حلىظمقٗ )حلـّش وخٌلش ْحلظَكٙزخص ْحلىٓحٛفخص ْحلىٔظٍيحص حلظٗ طزًٙ حلىٍّؾ ح

( ْطعظزَ ٌَِ حلىٔظٍيحص ٍكِٙس حلظكٍٓلٓؿٙخ ِْٗ عزخٍس عً كظٙزخص m.o.o.tحلظَهٙٚ فٗ عقي 

 طزًٙ حلظعمٙىخص حلوخٛش رظَكٙذ حلىٍٜع ْوزخَٗس طلي٘ؼُ ْط٘فٙمُ ْٛٙخٌظُ.

ش حِٜىٙش ْ٘عٍٗ حلىٔخعيس حلفٍٙش حلظٗ ط٘ى  طقي٘ه حلىٔظ٘خًٍ٘ ْطيٍ٘ذ حلعخومًٙ ِْٓ أوَ فٗ يخ٘ -3

حل٘ت حلكؼَٙ رخلٍٔزش لمىظمقٗ اًح كخي ٘فظقَ الٕ حلوزَس ْحليٍح٘ش حلكخفٙش ْيخ٘ش ٌَِ حلىٔخعيس ِٗ 

 حٜهٌ رٙي حلىظمقٗ ٞٓظٙعخد حلظكٍٓلٓؿٙخ ْآظويحوّخ رىخ١٘ثه ظَْ  حلـّش حلىخٌلش حلظَهٙٚ

                                                           
(

1
 118ى. وٜيفٕ عزي حلىلًٔ حللز٘ٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 

2
 . 62  ٙ 1987لقخٌٌٓٙش لمظزعٙش حليْلٙش  ىحٍ حلىٔظقز  حلعَرٗ  حلقخَِس  ( ى. كٔخن عٕٙٔ  ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ىٍحٓش فٗ حٚلٙخص ح

3
 . 276( ى. ألٙخّ ٌخٛٙف  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 

4
ْوخ ٘ىخػمّخ  ىٍحٓش وقخٌٍش  ىحٍ حل٠ٍّش  B.O.T(  ًكَ حلظعَ٘ف ى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ   حلى٘ك١ص حلقخٌٌٓٙش حلظٗ طؼَِٙخ عقٓى ح 

 . 200  2009ٙ  1حلعَرٙش  حلقخَِس  ١
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( حلىزَن رًٙ حليَفًٙ m.o.o.t) لظلقٙق قيٍ وً حلظٍىٙش ٘ظٍخٓذ وع وخ أٌفقظُ ٌَِ حلـّش  ْٟ٘ٓق عقي

١َْٗ طقي٘ه حلىٔخعيس حلفٍٙش وً كٙغ عيى حلىظيٍرًٙ ْحلىيس حل١ُوش ٌْفقخص حٞقخوش ْحلىئ١ِص
(1)
 . 

 تعسٜـ اإليتصاّ بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا . :املكؿد ايجاْٞ

حلظكٍٓلٓؿٙخ  ؿخ  فٗ طقًٍٙ حلٔمٓ  لٍق  حلظكٍٓلٓؿٙخ" حلىعيّ وً قز  ِٙجش حٜوه حلىظليس  اي عزخٍس ٌق 

طٍَٜ  الٕ وعمٓوخص فٍٙش طٔظعى  فٗ اٌظخؽ حلٔمع أْ طيزٙق ١َ٘قش فٍٙش أْ فٗ طقي٘ه   ْأوؼمش ًلك : 

عٍخَٛ حلىمكٙش حلٍٜخعٙش كلقٓي حٞهظَحط ْحلَٓٓن ْحلٍىخًؽ
(2)

.ْطعَ  أ٠٘خ رؤٌّخ :" ٌق  وعمٓوخص فٍٙش 

يوخص"ٞٓظعىخلّخ فٗ اٌظخؽ حلٔمع أْ طيزٙق ١َ٘قش فٍٙش أْ طقي٘ه ه
(3). 

وً قخٌٓي حلظـخٍس  73ْكٙغ أي عىمٙش ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ طظوٌ وً حلعقي ا١خٍح قخٌٌٓٙخ فقي عَفض حلىخىس /

عقي ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ رؤٌُ:" اطفخي ٘ظعّي رىقظ٠خَ وٍٓى حلظكٍٓلٓؿٙخ  رؤي ٍ٘ق  1999لٍٔش  17حلىَٜٖ ٍقه 

فٗ ١َ٘قش فٍٙش هخٛش ٌٞظخؽ سٓمعش وعٍٙش أْ رىقخر  وعمٓوخص فٍٙش الٕ ؤظٍٓى حلظكٍٓلٓؿٙخ ٞٓظويحوّخ 

طيَِٓ٘خ أْ لظَكٙذ أْ ط٘فٙ  ع٠ص أْ أؿِّس أْ لظقي٘ه هيوخص  ٠ْ٘عظزٌَق١ لمظكٍٓلٓؿٙخ وـَى رٙع أْ 

َٗح  أْ طؤؿَٙ أْ آظجـخٍ حلٔمع ٠ْرٙع حلع١وخص حلظـخٍ٘ش أْ حٜٓىخ  أْ حلظَهٙٚ  ربٓظعىخلّخ ا٠ اًح 

 ق  أْ كخي وَطزيخ رُ" .أٍْى ًلك كـِ  وً عقي ٌ

 خؿا٥ـ ايتهٓٛيٛدٝا . :املكؿد ايجايح  

  -ذرٍفص ـدائص لٌرىٌٕٛٛظ١ا تا٢ذٟ :

  -: ايطس١ٜ : أٚال

٘لَٙ وخلكٓ حلظكٍٓلٓؿٙخ ىحثىخ لمىلخفظش عمٕ َٓ٘ظّخ  ْ٘ظوٌْي ك  ْٓخث  ٟىخي كىخ٘ظّخ ٟي ك  وً وخ 

  ْطظه اًحعش حلَٔ٘ش عً ١َ٘ق حلىظعخومًٙ وع وً ٗؤٌُ اف٘خإِخ أْ اٜ٘خلّخ الٕ حلىٍخفًٔٙ أْ حلـىٍّٓ

حلىٍ٘ؤس حلظٗ طىمك ٌَِ حلظكٍٓلٓؿٙخ أْ ُْحٍِخ أْ حلعخومًٙ رخلىٍ٘ؤس ًحطّخ  أْ عً ١َ٘ق حلظعيٖ عمّٙخ 

رخلَٔقش أْ حلظقمٙي كىخ ٘ليع فٗ كخ٠ص حلظـْٔ حلٍٜخعٗ عً حٜرلخع ْحلىعخٍ  حلفٍٙش ًحص حِٜىٙش 
(4) 
 

أي حٜلظِحن رخلَٔ٘ش ِٓ ألظِحن  ٍثٙٔٙخ فٗ حلعقي حليْلٗ لٍق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ٘٘ظَ   ٌِ٘ذ ؿخٌذ وً حلفقُ الٕ

                                                           
1

 . 78ٙ  1984  ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ وً حلٍخكٙش حلقخٌٌٓٙش   ويزعش ؿخوعش حلقخَِس  1( ى. ولًٔ ٗفٙق  حل٢ٙٓٓ فٗ حلقخٌٓي حلظـخٍٖ  ؽ
2

 . 2  ِخوٖ 182(  ٌق١ عً دمحم ٗعزخي ٓخله ويَ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
3

 .164  ٙ 2005 1ٍ٘ٓحص حللمزٗ حللقٓقٙش  ١( ى. عزي حلَإْ  ؿخرَ  حلٓؿِٙ فٗ عقٓى حلظٍىٙش حلظقٍٙش  وٍ
4

  عقٓى حلظـخٍس حليْلٙش فٗ وـخ  ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  ىحٍ حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  1( ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىٓٓٓعش حلظـخٍ٘ش ْحلىَٜفٙش  وؾ

 . 101 -95  ٙ 2008 1عىخي  ١
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حليَفخي فٗ ٟىخٌُ ا٠أٌُ ٟىخي ٘وظٚ رُ حلىظمقٗ حٓخٓخ
(1) 

  ٌِْح ٘عٍٗ ْؿٓد ألظِحن حلـّش وخٌلش 

 ىَْ٘ط حلظَهٙٚ رٓٛفخ حلىظمقٗ لمظكٍٓلٓؿٙخ رخلىلخفظش عمٕ َٓ٘ش حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىٍقٓلش وً قز  َٗكش حل

( رؤي ٘ىظٍع عمّٙخ اف٘خ  َٓ٘ش كخفش عٍخَٛ حلظكٍٓلٓؿٙخ  ٜي فٗ ك  عٍَٜ وً ٌَِ M.O.O.Tفٗ عقي ) 

حلعٍخَٛ وِٙس هخٛش َْٓ٘ش ًحطٙش ط٘ظَ  وع وـىٓعش حلعٍخَٛ حٜهَٔ فٗ حلقٙىش حلكمٙش لمظكٍٓلٓؿٙخ 

 ش حلىَْ٘ط أي ٠طزٓف رؤ٘ش رفٞ حلٍظَ عً أِىٙش أكي ٌَِ حلعٍخَٛ رخلٍٔزش الٕ يََٙ   كىخ ٘فظَٝ رَ٘ك

وعمٓوخص عً ١زٙعش ْعٍخَٛ حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ طعظِن ٌقمّخ حلٕ حلىَْ٘ط حلىَحى طلي٘ؼُ ا٠ رعي حللٜٓ  

عمٕ ٟىخٌخص طئكي ارَحن حلعقي حْ حللٜٓ  عمٕ ٟىخي وخلٗ أْ طعّي ؤزق وً حليَ  حلىظمقٗ ) حلـّش 

وخٌلش حلظَهٙٚ(
(2)  
  ويس حلعقي أْ قز  حٌظّخثّخ فٗ كخلش حلك٘ف عً عٍخَٛ ٍْ٘ظّٗ ٌِح ح٠لظِحن رخٌظّخ 

حلظكٍٓلٓؿٙخ ر٘ك  ٘ـع  أوَ حللٜٓ  عمّٙخ ١ًّٓ ؿيحً رفع  ٠ َ٘ؿع الٕ أكي ١َفٗ حلعقي
(3).
  

 -د٠ :ـــادت:  اــــثاْٝ

ٗ ِْٗ طعٍٗ أي حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ ٓٙظه ٌقمّخ يَٙ وعَْفش فٗ وـخ  حلٍٜخعش رٜفش عخوش ا٠ أي ًلك ٠٘عٍ 

أٌّخ ؤظليػش  ْوخ ٘ىِٙ فكَس حلـيس فٗ حلظكٍٓلٓؿٙخ عٍّخ فٗ رَح س حٞهظَحط  ِٓ أٌّخ فٗ حلؼخٌٙش طقخّ رىئ 

وخ ٘لؼُ حٞهظَحط وً طيٍٓ طكٍٓلٓؿٗ قخثه ْوعَْ  فٗ حلىـخ٠ص حلٍٜخعٙش  أوخ فٗ حلؼخٌٙش فبٌّخ طقٓن 

٠٘خ  الٕ ٌَِ حلعٍخَٛ طلٍٔٙخص عمٕ أٓخّ أي عٍخَٛ ٌَِ حلىعَفش ؤظعخٍس وً ْٟع طكٍٙكٗ قخثه ْ

عىمٙش أْ طفٜٙمٙش طيه  فٗ ٍٛخعش وليىس 
(4)
 . 

 -قاب١ًٝ ايتهٓٛيٛدٝا يًٓكٌ: : ثايجا

أٍطزيض فكَس ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ رفكَس حلظٍىٙش  ْؿَٔ اٛي١ف كمىش حلٍق  فٗ عٍٓحي طقََ٘ حٜوًٙ حلعخن  

َّ "ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ الٕ حليْ  حلٍخو1964لٝوه حلىظليس عخن  ٙش"  ْطظىِٙ حلظكٍٓلٓؿٙخ رٌَّ حلوخٛٙش عً حلٔ

حلٍٜخعٗ فٗ أي حٜهَٙ ٍ٘ظق  فٗ كيْى ٟٙقش ٠طظعئ حلىٍ٘ؤس حلظٗ طىظمكُ ْفَْعّخ رو١  حلظكٍٓلٓؿٙخ 

حلظٗ طٍظق  عمٕ ٌيخي ْحٓع ْطفيٗ وـىٓعش وً حلعىمٙخص حلىٔظّيفش وً ٍْح حلعقي كٍق  حلقيٍس عمٕ 

وقخر  ٌقيٖ أْ عٍٙٗ  -ش حلفٍٙش ْآظٙعخرّخ. ٠ْطٍق  ٌَِ حلظكٍٓلٓؿٙخ ا٠ رعٓٝ حٌٞظخؽ ْحلٔٙيَس عمٕ حلىعَف

فّٗ كخلٔمع حلىخى٘ش طكٓي ول١ لمىزخىلش ٍيه وخ طظىِٙ رُ عً حلٔمع –أْ وقخ٠٘ش 
(5)
  . 

                                                           
1

 . 207( ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
2

 .  206 -205ٙ  ًلك ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ (  أٌظَ فٗ طفٜ
3

 . 487  2007ٙ( ى. حلٔٙي وٜيفٕ أكىي أرٓ حلوَٙ  عقٓى ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  ا٘ظَح  لمٍَ٘  ْحلظُٓ٘ع  حلقخَِس  ٍقه حليزعش ر١  
4

 . 103-101  ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىَؿع حلٔخرق  125ٙ( ى. كٔخن دمحم عٕٙٔ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
5

 . 108 -103  ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ  88 -86 ( ى. ولًٔ ٗفٙق  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
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 ( .M.O.O.Tاألؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ إلٌزضاَ ششوخ ادلششٚع ثٕمً اٌزىٌٕٛٛع١ب يف ػمذ اي): ادلـٍت اٌضبٟٔ
o عىمٙش ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ط٘ك  اكئ حلَكخثِ حلظٗ قي طيفع رخليْ  ْهخٛش حلٍخوٙش وٍّخ  لىخ كخٌض

الٕ حلمـٓ  الٕ حلقيخط حلوخٙ لظىٓ٘  ْاٌ٘خ  ْطـِّٙ وَْ٘عخص حلزٍٙش حٜٓخٓٙش
(1)

  ْقي ٘كٓي 

(  لٌلك فبٌُ وً حل٠ٍَْٖ أي طلَٙ َٗكش حلىَْ٘ط m.o.o.tأكي ْٓخثمّخ فٗ ًلك عقي ح  )

لظكٍٓلٓؿٙخ فٗ ك  حلىَحك  حلظٗ ٘ىَ رّخ حلىَْ٘ط ١زقخ لمعقي  وَكمش حلظٜىٙه عمٕ طٓفَٙ ح

ْحلظلي٘غ ْحلظ٘فٙ  ْحلٜٙخٌش  ْلكٍٍخ ْؿيٌخ رؤي أِه حلىَحك  حلظٗ ٍ٘زفٗ أي طظه ْفقخ لمظكٍٓلٓؿٙخ 

حلىظيٍٓس ِٗ وَكمظٗ حلظٜىٙه ْحلظلي٘غ ٜي ْٟع حلظٜىٙه ٘عي أٓخّ حلظٍفٌٙ أوخ حلظلي٘غ 

ٌـخف حلىَْ٘ط ْطلقٙق حِٜيح  حلظٗ طه طٓقٙع حلعقي وً أؿمُ  أوخ عىمٙش حلظ٘فٙ   فٙظٓقف عمُٙ

فبٌّخ طظه رعي أكظىخ  حلظلي٘غ ْاٌّخ  أعىخ  طـِّٙ حلىَْ٘ط رىخ ٘مِوُ وً طكٍٓلٓؿٙخ ْوعيحص 

 َّ ٘ش رلٙغ ٠٘ـُٓ اًحعش  ٌَْ٘ ٓ َّ لمزي  رخلظ٘فٙ .ْكٙغ أي عقي ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ٘ىظخُ رخلٔ

ؿٙخ حلىظفق عمٕ ٌقمّخ رىقظ٠خَ لكٗ ٠٘ئىٖ ًلك الٕ حٌٞقخٙ وً قٙىظّخ أْ طعَٝ حلظكٍٓلٓ

وخلكّخ الٕ حلىٍخفٔش حلكزَٙس فبي ًلك ٘يفعٍخ الٕ ١َف حلظٔخإ  عً حليَ  حلٌٖ ٘ـذ أي ٘مظِن 

رخللفخظ عمٕ َٓ٘ش حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىٍقٓلش؟ ِ  ِٓ حلـّش حلىخٌلش لمظَهٙٚ أن َٗكش حلىَْ٘ط ؟ 

  -َ حلظٔخإ٠ص فٗ حلىقخٛي حلؼ١ع حلظخلٙش :ٍٓـٙذ عً ٌِ

 إيتصاّ غسن١ املػسٚع بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف َسسًيت ايتؿُِٝ . :املكؿد األٍٚ  

o  طعي وَكمش حلظٜىٙه ْاعيحى حلَٓٓن ْحلوَحث٢ حلوخٛش رخلىَْ٘ط أٓخّ حلظٍفٌٙ فٗ عقي حلـ

(M.O.O.T لىخ لٌَّ حلىَكمش وً أِىٙش كزَٙس فٗ طلي٘غ حلىَْ٘ط  )ُْط٘فٙم
(2)

  فظلي٘غ 

حلىَْ٘ط ِٓ طِْ٘يَ رخلظكٍٓلٓؿٙخ  ْاي اعيحى طٜىٙىُ ِٓ أكي ٍٛٓ ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ
(3)

. لٌح ٘عي 

حلظٜىٙه أكي أِه عٍخَٛ عىمٙش حلظلي٘غ  لىخ قي طلظخؿُ ٌَِ حلعىمٙش وً اعخىس لظٜىٙه حلىَْ٘ط 

رخل٘ك  حلٌٖ ٘ظ١ ن وع حلظكٍٓلٓؿٙخ حلـي٘يس
  

ٓن رُ ٗوٚ وظوٜٚ ؿيحً ْحلظٜىٙه ِٓ" عى  ٘ق

ْلُ هزَس عمىٙش ْعىمٙش ْعمُٙ أي ٘ظعخو  وعُ رعٍخ٘ش كزَٙس  ٌُٜ ٘ـذ أي ٘لٜ  حلىٜىه عمٕ 

ٍإ٘ش كزَٙس ليمزخص حلـّش وخٌلش حلظَهٙٚ  ْأي ٘قين لُ ٍٛٓس كخومش عً وخ ِٓ وىكً ْوخ ِٓ 

يَٙ ًلك"
(4 ).

 

                                                           
1

 . 199( ى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ   حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
2

 . 376  وَٜ  ٙ 2009  1( ى. وَْحي ولٗ حليً٘ قيذ  ١َي هٜوٜش حلىَحفق حلعخوش  وٍٍ٘ٓحص حللمزٗ حللقٓقٙش  رَْٙص  ١
3

 . 180( ى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ    حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
4

 . 171( ى. وٜيفٕ أكىي أرٓ حلوَٙ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
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 كخو  ْحلٓحٟق ْحليقٙق لٝعىخ  لٌح فخلىقٜٓى رخلظٜىٙه لْٙ وـَى حلَٓٓوخص ْأٌىخ حلٓٛف حل

حلىيمٓد طٍفٌِٙخ
(1)

  فٙـذ عمٕ َٗكش حلىَْ٘ط أي طٜىه  ْطٍفٌ  ْطكى  حٜعىخ  عمٕ ْفق وخ 

ؿخ  فٗ حلعقي  ْ٘ـذ عمّٙخ أي طعخلؾ أٖ ٌٓحقٚ فٗ حلظٜىٙه ْوىخ ٘عٍٗ ْؿٓد أي ٘كٓي حلظٜىٙه 

ً ل١َْ٘ ْوٓحٛفخص حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىيمٓرش ْحلىليىس فٗ حلع قي حلٌٖ ٘ـذ اٌـخَُ فٗ ويس ويخرقخ

وليىس 
(2)

ْحٜٛ  أٌُ ٠ طزَأ ًوش َٗكش حلىَْ٘ط وً حلظِحوّخ رخلظٜىٙه ا٠ اًح طلققض حلٍظٙـش  

ٞي الظِحوّخ ِٓ الظِحن رٍظٙـش ْلْٙ ألظِحن رزٌ  عٍخ٘ش 
(3 ) 
ػه طٍّٞ ؤئْلٙظّخ اًح له طظلقق  

حلٍظٙـش حلىظفق عمّٙخ
  

 طلظخؽ حلـّش حلىخٌلش الٕ اػزخص هيؤ َٗكش فّٗ وفظَٟش رقٓس حلقخٌٓي  اً ٠

حلىَْ٘ط عً أعىخ  حلىقخْ  ْحلىٍّيّ حلىعىخٍٖ فٗ طٍفٌٙ حلظِحوخطّه ٠ْ ٘ىكً لَ٘كش حلىَْ٘ط 

حلظومٚ وً ؤئْلٙظّخ ا٠ ربػزخص حلٔزذ حٜؿٍزٗ
(4)
. 

 ـّش ا٠ أي ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط ربعيحى حلظٜىٙىخص حلوخٛش رخلىَْ٘ط ٠طىٍع وً أي طقٓن حل

حلىخٌلش رٍفّٔخ رٟٓع ٌَِ حلظٜىٙىخص ْاعيحىِخ  فخًح كخٌض وعٙزش فظكٓي ِٗ حلىٔئْلش عً 

ًلك
 إيتصاّ غسن١ املػسٚع بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف َسس١ً ايتشدٜح  :املكؿد ايجاْٞ(5)

 ( ٘عي ح٠لظِحن رظلي٘غ حلىَْ٘ط وً أِه حلظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط فٗ عقي حلـM.O.O.T اً أي  )

غ ٘ظٓقف عمُٙ ٌـخف حلىَْ٘ط ْطلقٙق حِٜيح  حلظٗ طه طٓقٙع حلعقي وً أؿمّخ  حلظٗ ِٗ ٌِح حلظلي٘

طقي٘ه حلويوخص ركفخ س ْحٌظظخن ْٟىخي طٔمٙه حلىَْ٘ط فٗ ٌّخ٘ش ويس حلعقي الٕ حلـّش حلىخٌلش رلخلش 

 ؿٙيس
(6)
 . 

 ( ْرىللخ أي عقللي حلللـM.O.O.Tِٜللٓ قٙللخن ٗللَكش حلى٘للَْط رظلللي٘غ أكللي و٘للخٍ٘ع حلزٍٙللش ح ) ٓخٓللٙش

ْطيللََٓ٘ طكٍٓلٓؿٙللخً عمللٕ ْفللق حلىعللخَ٘ٙ حلعخلىٙللش  ْوللً ػلله ط٘للفٙ  حلى٘للَْط ْطٔللمٙىُ الللٕ حلـّللش 

حلىخٌلش عٍي حٌظّخ  ويس حلعقي  لٌح كلخي ْحؿزلخ عملٕ ٗلَكش حلى٘لَْط أي طٍقل  حلظكٍٓلٓؿٙلخ حلىظيلٍٓس 

خ ٘عٍلٗ أي الٕ حلىَْ٘ط وٟٓٓط حلظلي٘غ  رىل -حلٔخرق ًكَِخ فٗ حلىيمذ حْٜ   -رك  عٍخَِٛخ 

الظِحن حلَ٘كش رخلظلي٘غ ٠٘قظٜلَ حلىعلخٍ  ْحلوزلَحص ْاٌىلخ ٘٘لى  ف٠ل١ً علً ًللك طٍٓ٘لي ح٠ٚص 

ْحلىعيحص ْحلظـِّٙحص ْاعيحى حليٍحٓخص حْٜلٙلش ْعىل  حلَٓلٓوخص ْطل٠لَٙ حلزٙخٌلخص حل٠لٍَْ٘ش 

ٙ  حلىَْ٘طلظلي٘غ حلىَْ٘ط  ف١٠ً عً اقخوش حٜرٍٙش حل١ُوش ْطـِِّٙخ رخلىعيحص حلىيمٓرش لظ٘ف
  
 

                                                           
1

(  رلغ وقين الٕ B.o.t( ى. ٌئ َُِٙ حلفٙ   الظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط فٗ عقي طٓلٙي حلكَّرخ  وً حليخقش حلٍْٓ٘ش ْفق ٌظخن حلزٓص )

 . 879  ٙ 2013  21قظٜخى  ؿخوعش حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس  طوئطىَ حليخقش رًٙ حلقخٌٓي ْحٞ
2

 . 376( ى. وَْحي ولٗ حليً٘ قيذ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
3

 . 103( ٓىَٙس كٜخ٘ه حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
4

خوعش حلىٓٛ   و٘خٍكش حلقيخط حلوخٙ فٗ اٌ٘خ  ْطَٔٙٙ وَحفق حلزٍٙش حلظلظٙش  ح١َْكش ىكظٍٓحَ  كمٙش حللقٓقً ؿ( أرٓ ركَ أكىي عؼىخي  

 ٙ330-331 . 
5
  وٍٍ٘ٓحص حللمزٗ حللقٓقٙش  رَْٙص  لزٍخي  3  1١  وؾ7ى. عزي حلَُحي أكىي حلٍٍّٖٔٓ  حل٢ٙٓٓ فٗ َٗف حلقخٌٓي حلىيٌٗ حلـي٘ي  ؽ( 

2000 ٙ  56-57 . 
6

 .  376( ى. وَْحي ولٗ حليً٘ قيذ حلىَؿع حلٔخرق ٌفُٔ  ٙ 



287 
 

 ( ْكٙغ أي عقي حلـM.O.O.T  ٚٙ٘ىؼ  أِه ْٓخث  ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظيٍٓس اللٕ حليْللش وخٌللش حلظلَه )

  ف٠ل١ً علً ١لٓ  وليس حلعقلي ْٟلوخوش  -ٍٞطزخ١ ٌِح حلٍٓط وً حلعقٓى رى٘خٍ٘ع حلزٍٙش حلظلظٙش فٗ حليْلش  -

ٕ حٓلظويحن أكليع حلظقٍٙلخص حلظكٍٓلٓؿٙلش  ٍِْلخ حٜوٓح  حلىٔظؼىَس  فُٙ  فبي ًلك قي ٘يفع َٗكش حلىَْ٘ط ال

للش فللٗ وـللخ  حلظكٍٓلٓؿٙللخ ْطلللي٘غ حلظـّٙللِحص  ّٜ ٍ٘زفللٗ لمـّللش  وخٌلللش حلظللَهٙٚ الللٕ ٗللَكخص وظوٜ

لملٜلٓ  عمللٕ حلوليوخص حلظللٗ ٘لٍٚ عمّٙللخ حلعقلي  ِْللٌَ حل٘لَكخص فللٗ حلفخللذ طكللٓي أؿٍزٙلش ْ٘كللٓي حلعقللي 

حلىٓقع وعّخ ًحص ٛفش ىْلٙش
(1)
  . 

 كٍٓلٓؿٙخ وٜلملش ل٘لَكش حلى٘لَْط  اً ٘ٔلّ  لّلخ اىحٍس حلى٘لَْط ْطلٜلٙ  أكزلَ قليٍ ولً ْ٘لقق ٌق  حلظ

حلفٓحثي ْحٍٜرخف ْطقي٘ه حلويوش حلـٙيس
(2)

  ْأي لمـّش حلىخٌلش وٜملش أ٠٘خً فٗ حللٜلٓ  عملٕ حلظكٍٓلٓؿٙلخ 

ٗ ٍفللع كفللخ س حلـي٘لليس حلظللٗ طٔللخعيِخ فللٗ طلقٙللق حلظٍىٙللش ح٠قظٜللخى٘ش  ف٠لل١ً عللً أػللَ حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلزللخل  فلل

حلىَْ٘ط ْرخلظخلٗ طقي٘ه حلويوخص ر٘ك  َٓ٘ع ْطلقٙق حلىكخٓذ ح٠قظٜخى٘ش  ْيخلزخً وخ طقٓن حلـّش حلىخٌللش 

رخهظٙخٍ حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ ٘ظه حٓظويحوّخ فلٗ حلى٘لَْط رظلي٘لي وٓحٛلفخطّخ فلٗ ؤلظٍيحص حلىٍخقٜلش حلوخٛلش 

خى٘ش لمى٘للَْط وللٍَْحً رخلظٜللىٙىخص حْٜلٙللش رّللخ  ْ٘زلليأ ِللٌح ح٠هظٙللخٍ وللً وَكمللش ىٍحٓللش حلـللئْ ح٠قظٜلل

ْحلظفٜللٙمٙش لمى٘للَْط ْوٓحٛللفخطُ حلـَِٓ٘للش ْحلولليوخص حلظللٗ ٘قلليوّخ  عٍلليوخ طَيللذ حلـّللش حلىخٌلللش فللٗ 

حللٜللٓ  عمللٕ طكٍٓلٓؿٙللخ ٓللخرقش ح٠ٓللظويحن ْوعَْفللش للليّ٘خ أْ وظٓحفقللش وللع حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىٔللظويوش فللٗ 

ّللش حلىخٌلللش حٓللظويحن حلظكٍٓلٓؿٙللخ حٜكؼللَ و١ثىللش لمظللَْ  و٘للخٍ٘ع أهللَٔ  ْرؤ٘للش كللخ  ٘ف٠لل  رخلٍٔللزش لمـ

حلىلمٙش
(3)   

ْطمك حلظٗ ٓزق ْأي أٓظويوض ْطه طـَرظّخ فٗ وَْ٘عخص ٓخرقش
 (4) 

ْوع ًلك فبًح كخٌض حلـّلش 

حلـّش حلىخٌلش ٠طَيذ فٗ ٌٓط ولليى ولً حلظكٍٓلٓؿٙلخ حلوخٛلش رخلى٘لَْط  أْ اًح كخٌلض ٠ طظىظلع رلخلوزَس 

٠ص  فبٌّخ طقٓن رٍَ٘ اع١ي عً حلىٍخقٜش وً ىْي طلي٘ي ٌٓعخً وعٍٙخً ولً حلظكٍٓلٓؿٙلخ حلكخفٙش فٗ ٌَِ حلىـخ

حلظٗ ٘ـذ حٓظويحوّخ فٗ حلىَْ٘ط  ْوً ػه طظَ  حهظٙخٍ ٌٓط حلظكٍٓلٓؿٙخ لَ٘كش حلىَْ٘ط 
(5)
  .
 

  ْعلين طلَ  عمىخً أٌٍخ ٌئ٘ي قٙخن حلـّش حلىخٌلش رخهظٙخٍ ٌٓط حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ ٘ـذ أي طٔلظوين فلٗ حلى٘لَْط

حلوٙخٍ لَ٘كش حلىَْ٘ط  كظٕ اًح له طكً طظىظع رخلوزَس ْحليٍح٘ش حلكخفٙش فٗ ٌَِ حلىـخ٠ص ًْلك ولً هل١  

للش كللؤي طكللٓي ِٙجللش أْ وئٓٔللش طقللٓن رظقللٓ٘ه أٌللٓحط ْؤللظٓ٘خص حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىٍقٓلللش  ّٜ اٌ٘للخ  ؿّللش وظوٜ

 ش ْوظٓحفقش وع حلزٙجش.ْحهظٙخٍِخ عمٕ ْفق ٟٓحر٢ ١َْْٗ وليىس كؤي طكٓي حلظكٍٓلٓؿٙخ كي٘ؼ

 
                                                           

1
 .  379ٌفُٔ  ٙ  ( ى. وَْحي ولٗ حليً٘ قيذ حلىَؿع حلٔخرق

2
 . 324  ٙ 2004أ١َْكش ىكظٍٓحَ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش رٍّخ   B.O.T( وخَِ دمحم كخوي حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لعقي ) حلزٓص( 

3
(  ٍٓخلش وخؿٔظَٙ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش حلقخَِس  ٙ  ( B.O.T( دمحم فكَٖ عيخ   عزي حلىّيٖ  الظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط فٗ عقي 

166- 168 . 
4

 . 85( ى. وٗ دمحم عِص عمٗ َٗرخٕ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
5

لظىٓ٘  ْاىحٍس  B.o.tٌق  حلىمكٙش  -حلظ٘فٙ  -( ى. ٓىَٙ عزي حلعِِ٘  ى. آىخعٙ  كًٔٙ آىخعٙ   ى. ٗكَٖ ٍؿذ حلع٘ىخْٖ  ٌظخن حلزٍخ 

 . 97  ٙ 2007ْطلي٘غ وَْ٘عخص حلزٍٙش حلٔخٓٙش  حليحٍ حلـخوعٙش  حٞٓكٍيٍ٘ش  
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 أيتصاّ غسن١ املػسٚع بإدخاٍ ايتشطٝٓات اييت تطسأ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ . يح: املكؿد ايجا

وً حلىٔخث  حلظٗ طَطز٢ رخلظكٍٓلٓؿٙخ أٗي ح٠ٍطزخ١ ِلٗ طملك حلظلٔلٍٙخص حلظلٗ طيلَأ عملٕ  حلظكٍٓلٓؿٙلخ حلظلٗ  -

حلىٍفللٌ  فىلع ١للٓ  ولليس ط٘لفٙ  حلى٘للَْط طيللَأ قخولض رخٓللظويحوّخ ٗلَكش حلى٘للَْط فللٗ طللي٘غ حلى٘للَْط 

ٛللٍٓح أكؼللَ طيللٍٓح وللً حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىٍقٓلللش ْحلىٔللظويوش  ِْللٓ وللخ ٘عٍللٗ ٟللٍَْس وٓحكزللش حلىٍ٘للؤس أْ 

حلىَْ٘ط حلٌٖ قخوض رظلي٘ؼُ َٗكش حلىَْ٘ط لٌَّ حلظيٍٓحص  ْ٘لظه ًللك رخٞطفلخي رلًٙ حليلَفًٙ عملٕ ٌقل  

ٓي ِلٌح حٞلظلِحن ؟ ْوخولئ ِلٌح حٜلظلِحن ؟ ِْل  ٘ىكلً لمـّلش ْاٟخفش  حلظلٔلٍٙخص ْحلظعلي١٘ص  فىلخ و٠لى

 حلىخٌلش آظويحن حلظكٍٓلٓؿٙخ رعي حٌظّخ  ويس حلعقي ْحٌظقخ  ومكٙش حلىَْ٘ط الّٙخ ؟

وللئىٔ ِللٌح حٞلظللِحن  ٌقلل  أ٘للش طلٔللٍٙخص طلله اىهخلّللخ عمللٕ حلظكٍٓلٓؿٙللخ فللٗ طٍفٙللٌ حلى٘للَْط  ْقللي ٘كللٓي ِللٌح  -

ٙللَ طزللخىلٗ  حٞلظللِحن حلظزللخىلٗ ْ٘عٍللٗ طعّللي كلل  ١للَ  رٍقلل  حلظلٔللٍٙخص حٞلظللِحن  عمللٕ ٌلللٓ طزللخىلٗ أْ ي

حليَ  حٚهَ  أوخ حٜلظِحن يٙلَ حلظزلخىلٗ فّلٓ علين  -ول  حلعقي  -ْحلظعي١٘ص حلظٗ ٘يهمّخ عمٕ حلظكٍٓلٓؿٙخ

ألظِحن َٗكش حلىَْ٘ط رٍق  حلظلٍٔٙخص ْ٘لٜ  ًلك فٗ كخللش ولخاًح كلخي حلى٘لَْط وقخولخ فلٗ ىْ  ٌخوٙلش   

٘كٓي ٌِح حٜلظِحن وئقظخ رىيس وعٍٙش  كىخ قي ٘لظه حٞطفلخي عملٕ أي ٘كلٓي وئرليحف١ ٍ٘ق٠لٗ حٞلظلِحن رٍقل   ْقي

حلظلٔللٍٙخص ا٠ ربٌظّللخ  آللظعىخ  حلىٍللظؾ ُْْحلللُ  ْقللي ٘كللٓي حٜلظللِحن ربىهللخ  حلظلٔللٍٙخص رىقخرلل  ْاي كللخي 

حٜٛ  حلعخن أي حٜلظِحن رٍق  حلظلٍٔٙخص ٘ظه رخلىـخي
 (1)
 . 

ظمللف حلفقللُ كللٓ  وللئ حلظللِحن ٗللَكش حلى٘للَْط ربىهللخ  حلظلٔللٍٙخص عمللٕ حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلظللٗ ٘للظه ْلقللي أه -

 حٓظويحوّخ فٗ حلىَْ٘ط حلٌٖ طه طلي٘ؼُ فٗ كخ  عين ْؿٓى ٌٚ فٗ حلعقي عمٕ ًلك عمٕ ٍأً٘ٙ: 

 :ٍٚحلقٓ  رٓؿٓد حلٍٚ فٗ حلعقي عمٕ حلظِحن َٗكش حلىَْ٘ط ربىهخ  أ٘لش طلٔلٍٙخص طيلَأ   ايسأٟ األ

حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىٔظويوش فٗ حلىَْ٘ط ْوً ػه ٜ٘زق ٌِح ح٠لظلِحن ولً ح٠لظِحولخص حلعقي٘لش  ْأي عمٕ 

عين حلٍٚ عملٕ ِلٌح ح٠لظلِحن ٘ـعملُ هلخٍؽ ٌيلخي حلعقلي  حٜولَ حللٌٖ ٘ظيملذ ل١لظلِحن ربىهلخ  ِلٌَ 

حلظلٍٔٙخص طٓقٙلع عقلي ؿي٘لي رلًٙ حلـّلش حلىخٌللش ْٗلَكش حلى٘لَْط ٘كلٓي ولملُ اؿلَح  حلظلٔلٍٙخص 

ظكٍٓلٓؿٙخ حلىٔظويوش فٗ حلىَْ٘طلم
(2)
 . 

 ْٞ٘قللٓ  رللؤي ٗللَكش حلى٘للَْط طمظللِن ربىهللخ  حلظلٔللٍٙخص حلظللٗ طيللَأ عمللٕ حلظكٍٓلٓؿٙللخ  : ايــسأٟ ايجــا

حلىٔظويوش فلٗ حلى٘لَْط ْاي لله ٘لٍٚ حلعقلي عملٕ ًللك  حٓلظٍخىحً اللٕ وزليأ كٔلً حلٍٙلش  ف٠ل١ً علً 

ي رخلظقين ْحلظيٍٓ حلظكٍٓلٓؿٗحلفخ٘ش حٜٓخٓٙش وً حلظعخقي ْحلظٗ طّي  الٕ ح٠لظلخ
(3)
  . 

ْ٘ىكللً حلقللٓ  رللؤي ح٠طـللخَ حلؼللخٌٗ ِللٓ حٍٜؿللق ٜي اىهللخ  حلظلٔللٍٙخص عمللٕ حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىٔللظويوش فللٗ  -

حلىَْ٘ط ٘عي وً ؤظمِوخص طٍفٙلٌ حلعقلي ْاي لله ٘لٍٚ عملٕ ِلٌح حٞىهلخ   فخلظلٔلٍٙخص ِلٗ حٜٓلخّ حللٌٖ 

                                                           
1

 . 88 – 86ً حلظفٜٙ  ى. وٗ دمحم عِص عمٗ َٗرخٕ حلىَؿع حلٔخرق  ٙ( لىِ٘ي و
2

  ى. دمحم فكَٖ عيخ   256-255  ٙ 2009  1( ى. ْلٙي عٓىس حلّىَٖ٘  عقٓى ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  ىحٍ حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  عىخي  ١

 . 168عزي حلىّيٖ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
3

 . 86حلٔخرق  ٙ ( ى. وٗ دمحم عِص عمٗ َٗرخٕ  حلىَؿع 
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ـَِٖٓ فٗ طٍفٌٙ حلعقي  أٖ أٌّخ عىمٙش حلظللي٘غ ط٘لى  ٟلىٍٙخً طقٓن عمُٙ عىمٙش حلظلي٘غ رٓٛفّخ ح٠لظِحن حل

 اىهخ  حلظكٍٓلٓؿٙخ حللي٘ؼش ْوخ ٘يَأ عمّٙخ وً طلٍٔٙخص الٕ حلىَْ٘ط ول  حلعقي. 

أوللخ روٜللٓٙ حلظٔللخإ  حلىيلللَْف كللٓ  وللئ اوكخٌٙللش آلللظويحن حلـّللش وخٌلللش حلظللَهٙٚ لمظكٍٓلٓؿٙلللخ   -

فٌِٙذ ؿخٌلذ ولً حلفقلُ اللٕ حلقلٓ  رؤٌلُ ٘للق لمـّلش حلىخٌللش  حلىٔظويوش فٗ حلىَْ٘ط عٍي حٌظّخ  ويس حلعقي

ٍِخ حٓظويحن طكٍٓلٓؿٙلخ حلى٘لَْط رخلكخول  ٞىحٍس حلى٘لَْط ْطٔلََٙٙ كلخللق فلٗ حٓلظويحن ح٠ٚص ْوعليحص 

حلىَْ٘ط ْرَح حص ح٠هظلَحط ْحلع١ولش حلظـخٍ٘لش 
(1) 

 B.O.Tِْلٌح ولخ أكيطلُ حلٍٜلٓٙ حٍٞٗلخى٘ش لمزلٓص 

  اً ٌٜض عمٕ أي "طىٍق َٗكش حلى٘لَْط حللكٓولش طَهٜٙلخً يٙلَ قخرل  1996عخن حلٜخىٍس عً حلٌٙٓٙيْ 

لمللٍقٞ  ْرلليْي ٍٓللٓن أْ ٟللَحثذ ْيٙللَ كٜللَٖ  ٘ـٙللِ حٓللظويحن ؿىٙللع حلزللَح حص حلىىمٓكللش أْ حلظللٗ طلله 

اىحٍطّخ ْحلٔٙيَس عمّٙخ كخلٙخً أْ فٙىخ رعي وً قز  َٗكش حلىَْ٘ط ْٟىً حللي حل٠ٍَْٖ حلل١ُن لظ٘لفٙ  

ٛٙخٌظُ ْا١ٛكُ ْوٍخْرظُ"حلىَْ٘ط ْ
(2) . 

عمىخً أي حلَ٘كخص حٜؿٍزٙش طعى  عمٕ كَوخي حلـّش حلىخٌلش وً حٓظويحن حلظكٍٓلٓؿٙخ رعي حلظ٘لفٙ  أْ كظلٕ  -

رعي طٔمٙه حلىَْ٘ط رٟٓع عي٘ي وً حلقٙلٓى فلٗ حلعقلي رٜلٍٓس ٗل١َْ طّلي  اللٕ ارقلخ  حلـّلش حلىخٌللش فلٗ 

حلظ٘لَ٘عخص اللٕ حللٍٚ عملٕ اريلخ  حل٘ل١َْ حلظلٗ طل٠لَ كخؿش لَ٘كش حلىَْ٘ط  حٜوَ حلٌٖ ىفع رعلٞ 

حلللٌٖ ٌللٚ فللٗ وخىطللُ حلٔللخرعش  1999( لٔللٍش 17حٓللظويحن حلظكٍٓلٓؿٙللخ كقللخٌٓي حلظـللخٍس حلىٜللَٖ ٍقلله )

ْحلوىٔللًٙ رؤٌللُ: "٘ـللُٓ اريللخ  كلل  ٗلل١َ ٘للَى فللٗ عقللي ٌقلل  حلظكٍٓلٓؿٙللخ ْ٘كللٓي وللً ٗللؤٌُ طقٙٙللي كَ٘للش 

٘ىكً لمـّش حلىخٌلش وٓحؿّش ٌَِ حللخلش وً ه١  اٟلخفش فقلَس  حلىٔظٍٓى فٗ حٓظويحوّخ أْ طيَِٓ٘خ". كىخ

فللٗ حلعقللي طللٍٚ عمللٕ أي وللً كللق حلـّللش حلىخٌلللش حٓللظويحن ٌفللْ طقٍٙللخص حلى٘للَْط رعللي ٌقلل  ومكٙظللُ الّٙللخ 

حٓظويحوخً وـخٌٙخً ْريْي أطعخد ؤظقزمٙش 
(3)  . 

 إيتصاّ غسن١ املػسٚع بتٛطني ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١ .: املكؿد ايسابع 

اًح كخي حلّي  وً ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ الٕ حليْلش حلى٠ٙفش ِٓ طلقٙق طٍىٙش طكٍٓلٓؿٙش فٗ ِلٌَ حليْللش فخلٔلئح   -

 حلٌٖ ٘يَف ٍِخ ِٓ كٙف ٘ىكً ط١ٍّٓٙخ؟

٘ىكً حلقٓ  رؤي ط١ًٓٙ ٌَِ حلظكٍٓلٓؿٙخ ٠ ٘ظلقق ا٠ رظيٍ٘ذ حلعىخ  حل١ًٍٓٙٙ عمّٙلخ  فخلظٍىٙلش حلظكٍٓلٓؿٙلش  -

وً ىْي ْؿٓى كلٓحىٍ ر٘لَ٘ش قلخىٍس عملٕ حٓلظٙعخد حلظكٍٓلٓؿٙلخ ْطيَِٓ٘لخ  حٜولَ  ٠ ٘ىكً حلٓٛٓ  الّٙخ

حلللٌٖ ٘ٓؿللذ عمللٕ ٗللَكش حلى٘للَْط ح٠ٓللظعخٌش رللخلوزَح  ْحلىظوٜٜللًٙ أٛلللخد حلكفللخ س حلعخلٙللش لظلليٍ٘ذ 

حلعىخ  حل١ًٍٓٙٙ عمٕ حٓظٙعخد حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظقيوش ْحلىٔظويوش فلٗ حلى٘لَْط
(4)
فظمظلِن ٗلَكش حلى٘لَْط  

                                                           
1

 . 106حلىَؿع حلٔخرق  ٙ ( ى. ٓىَٙ عزي حلعِِ٘  ى. آىخعٙ  كًٔٙ آىخعٙ   ى. ٗكَٖ ٍؿذ حلع٘ىخْٖ  
2

 . 169( ٌق١ عً ى. دمحم فكَٖ عزي حلىّيٖ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
3

 . 106حلىَؿع حلٔخرق  ٙ ( ى. ٓىَٙ عزي حلعِِ٘  ى. آىخعٙ  كًٔٙ آىخعٙ   ى. ٗكَٖ ٍؿذ حلع٘ىخْٖ  
4

 . 203( ى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ    حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
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ذ حلعىخ  حل١ًٍٓٙٙ عمٕ ط٘فٙ  حلى٘لَْط ْٛلٙخٌظُ ْولخ طيمزلُ حلـّلش حلىخٌللش ْولخ ٘لليىَ حلعقلي قزل  رظيٍ٘

طٔمٙه حلىَْ٘ط
(1)

  ْ٘عي ح٠لظلِحن رظليٍ٘ذ حلعىلخ  حلل١ًٍٓٙٙ ْٓلٙمش ولً ْٓلخث  ٌقل  حلظكٍٓلٓؿٙلخ حللي٘ؼلش
(2)
 

أي ٘ؤهلٌْح عملٕ علخطقّه  ( طٍزع وً كٌٓلُ ٘ىّكلً حلعلخومًٙ حلل١ًٍٓٙٙ ولM.O.O.Tًْأي أِىٙظُ فٗ عقي حلـ )

اىحٍس ْط٘فٙ  حلىَْ٘ط ؤظقز١ً رعي حٌظّخ  حلعقي ْطٔلمٙىُ اللٕ حلـّلش حلىخٌللش  فّلٓ ٠٘لىً لمـّلش حلىخٌللش 

رعي طٔمٙىُ الّٙخ ٓلّٓلش اىحٍطلُ ْركفلخ س عخلٙلش ولً ىْي حللخؿلش اللٕ حلوزلَحص حٜؿٍزٙلش فلٗ حلىٔلظقز   وىلخ 

 حن فٗ و٠ىٓي حلعقي  فٜٙزق حلعقي ِٓ وٜيٍ حٞلظِحن .٘ئىٖ الٕ حلقٓ  ر٠ٍَْس حلٍٚ عمٕ ٌِح حٞلظِ

ّٗ رخِظىلخن حلعقلٓى  - ْالظِحن َٗكش حلىَْ٘ط رظ١ًٓٙ حلظكٍٓلٓؿٙخ ولً هل١  طليٍ٘ذ حلعىلخ  حلل١ًٍٓٙٙ قلي كظل

حلٍىًٓؿٙش )حلفٙي٘ك( اً ؿلخ  فلٗ ٗل١َْ حلكظلخد حلف٠لٗ "٘مظلِن حلىقلخْ  رظليٍ٘ذ حلعلخومًٙ للئ ٍد حلعىل  

ىخ  ْفقخً لىظيمزخص ٍد حلعى  فبًح ٌٚ حلعقي عملٕ ٟلٍَْس حلظليٍ٘ذ فبٌلُ ٍ٘زفلٗ عمٕ ط٘فٙ  ْٛٙخٌش حٜع

طٍفٌٙ ٌِح حلظيٍ٘ذ قز  طٔمٙه حٜعىخ  الٕ ٍد حلعى "
(3) . 

ْقي ٘كٓي حلظيٍ٘ذ عىمٙخً ٌْظَ٘خً فٗ حلٓقض ٌفُٔ ٘٘ى  حلـٓحٌذ حلظقٍٙش ْحٞىحٍ٘ش ْحلظـخٍ٘ش ْكٌلك أعىلخ   -

حلٌٖ ٘كٓي ريَ٘قش ىٍّْ طمقٕ عمٕ حلعخومًٙ فٗ أكي وَحكلِ حلظليٍ٘ذ  حلٜٙخٌش كخفش فخلظيٍ٘ذ حلٍظَٖ ِٓ

أْ فٗ وقَ حلَ٘كش حٜن لَ٘كش حلىَْ٘ط  ْحٜوَ حللٌٖ ٘ظيملذ آٍلخ  حلعلخومًٙ فلٗ رعؼلخص هخٛلش ْ٘ـلذ 

ا٘فللخىِه فللٗ ٌلليْحص ىٍحٓللٙش 
 

أوللخ حلظلليٍ٘ذ حلعىمللٗ فٙللظه وىخٍٓللظُ رلٔللذ حلزللَحوؾ حلىعلليس لللُ ربٗللَح  ًْٖ 

ظٓلٓي حلَ٘ف لمىظىًٌَٙ ْحٞؿخرش عمٕ أٓجمظّه ْطقي٘ه حلظقخٍَ٘ عٍّه  ْ٘قظ٠لٗ ِلٌح حلظليٍ٘ذ حلوزَس حلًٌ٘ ٘

ط٘فٙ  حلعىخ  ل٠ٛص ْعين ح٠كظفخ  رخلى٘خِيس حلٔمزٙش 
(4) 

  ْ٘ظٓؿذ آظىَحٍ ٌِح حلظليٍ٘ذ لٙ٘لى  وَحكل  

رظقلي٘ه طقَ٘لَحً ىٍْ٘لخً  وٌٍ للظش حلظلي٘غ الٕ أٌظّخ  حلظٔمٙه  عمٕ أي طمظلِن ٗلَكش حلى٘لَْط حلىَْ٘ط كخفش

لمـّش حلىخٌلش طزًٙ فُٙ وئ قيٍس حلعىخ  حل١ًٍٓٙٙ عمٕ حلظقين فٗ حلظليٍ٘ذ ْاوكلخٌٙظّه فلٗ طلىل  ؤلئْلٙش 

ط٘فٙ  حلىَْ٘ط ؤظقز١ً  ففٗ كخلش عين ػزٓص كفخ طّه طمظِن حلـّلش حلىخٌللش رظَٗلٙق عىخللش أهلَٔ طظلٓلٕ 

َٗكش حلىَْ٘ط لظيٍ٘زّه
(5) .
 

 

اللٕ حلقلٓ  ربوكخٌٙلش أللِحن ٗلَكش حلى٘لَْط ربٌ٘لخ  وَكلِ رلؼٙلش  -ِْلٓ وخٌئ٘ليَ  –حلفقُ ٌِْ٘ذ ؿخٌذ وً  -

وَطزيلللش رخلقيلللخط حللللٌٖ طعىللل  فٙلللُ ْحي ٘لللظه آلللظويحوُ لظيلللَٓ٘ ْآلللظليحع حلظكٍٓلٓؿٙلللخ حلى١ثىلللش لّلللٌَ 

اللٕ  حلىَْ٘عخص  رلٙغ اً  وخطه ٌق  حلىَْ٘ط لمـّش حلىخٌلش فٗ ٌّخ٘ش ويس حلعقي ٠طكٓي فٗ كخؿلش ىحثىلش

أٓظَٙحى حلظكٍٓلٓؿٙخ لظ٘فٙ  حلىَْ٘ط رىخ ٘ومق كخلش ولً حلظزعٙلش حلظكٍٓلٓؿٙلش حلظلٗ طفٔلق حلىـلخ  لمٔلٙيَس 

حليحثىش لٝؿخٌذ عمٕ ٌَِ حلىَْ٘عخص ْلظفعٙ  ٌِح حٞلظِحن ٠ري وً افٔخف حلىـلخ  أولخن حلزلخكؼًٙ حلىلمٙلًٙ 

                                                           
1

 . 109( ٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى   حلمّٙزٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
2

 . 336( أرٓ ركَ أكىي عؼىخي  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
3

 ( .4ِخوٖ ) 110( ٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى   حلمّٙزٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ
4

 . 111 حلمّٙزٗ  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ( ٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى  
5

 . 112( ٓىَٙس كٜخ٘ه  حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 
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َْطفللٗ ِللٌَ حلىَحكللِ  ْ٘للظه طفيٙللش ٌفقللخص حلىَحكللِ وللً عخثلليحص حلى٘لل
(1)

. كىللخ ٌْللَٔ أٌللُ ٘ىكللً طلل١ًٓٙ 

حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظقيوش فٗ ىْلش حلـّش حلىخٌلش لمظَهٙٚ رؤي ٜ٘خٍ الٕ اَٗح  حلَ٘كخص حل١ٍٓٙش فلٗ عىمٙلش 

عملٕ حلكفلخ حص حل١ٍٓٙلش فلٗ حلظٍفٙلٌ رعلي أي  ح٠عظىلخىطٜىٙه ْطللي٘غ ْط٘لفٙ  حلى٘لَْط أْ أي ٜ٘لخٍ اللٕ 

ٛلللش رخلى٘لللَْط ْحلظللللي٘غ عملللٕ ٟلللٓثّخ ْفلللق وظيمزلللخص طقلللٓن ٗلللَكش حلى٘لللَْط رظقلللي٘ه حلظٜلللخوٙه حلوخ

حلظكٍٓلٓؿٙللخ حلىظفللق عمّٙللخ ِْللٗ حلىَكمللش حلىّىللش ْحلويٙللَس فللٗ كٙللخس حلى٘للَْط حلىللليّع ِٞىٙللش ًلللك فللٗ 

اٌـخف حلىَْ٘ط ْطِْ٘ي ٌَِ حلكفخ حص رؤكيع أٌٓحط حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظقيوش . 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .  203( ى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ   حلىَؿع حلٔخرق  ٙ 



295 
 

 خــــــــــاخلبمت

  -آثسْا ٚضتٔ ْٓتٗٞ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ إٔ ْكدّ ايتٛؾٝات ايتاي١ٝ :

ٌيعٓ وَ٘عٓ حليْ  حلعَرٙش الٕ طٍظٙه عقي ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ رقٓحعي طَ٘٘عٙش هخٛش طظ٠ىً كم٠ٓ  -1   

خ ْحلَٔٙ عمٕ ْفق حلىٍّؾ لك  حٞٗكخلٙخص ْحلىٍخُعخص حلظٗ ٘ىكً حي ٘ٓحؿّّخ وٍٓىٖ ْوظمقٗ حلظكٍٓلٓؿٙ

حلٌٖ ٓخٍ عمُٙ حلىَ٘ط حلىَٜٖ فٗ طٍظٙه ٌِح حلعقي رٍٜٓٙ طَ٘٘عٙش فٗ قخٌٓي حلظـخٍس حلىَٜٖ ٍقه 

ًْلك رعي أي أٛزق ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ٘عٍٗ حلظٓٛ  الٕ حلظقين حٞقظٜخىٖ ْحلفٍٗ عً ١َ٘ق  1999لٍٔش  17

 آظويحن حلعمه ْحلظكٍٙك كؤىحس ِخوش فٗ ٌِح حلظقين .

( رك  و٘ظقخطّخ B.O.Tٌٓؿُ أٌظخٍ وَ٘عٓ حليْ  حلعَرٙش أ٠٘خ الٕ ٍَْٟس طٍظٙه عقٓى ح  ) -2 

ٍِْٛٓخ  رقٓحعي قخٌٌٓٙش هخٛش رّخ ًْلك رعي حي أٛزلض ْٓٙمش فعخلش فٗ ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ْأكي حٜلٙخص 

ريٍْ ٍحثي فٗ عىمٙش  حٞقظٜخى٘ش ْحلقخٌٌٓٙش حلظٗ ٘ىكً أي ٘ظـٔي وً ه١لّخ ط٘ـٙع حلقيخط حلوخٙ لمقٙخن

 حلظٍىٙش حٞقظٜخى٘ش فٗ كخفش حلىـخ٠ص .

ٌْقظَف رؤي ٜ٘خٍ الٕ اَٗح  حلَ٘كخص حل١ٍٓٙش فٗ عىمٙش طٜىٙه ْطلي٘غ ْط٘فٙ  حلىَْ٘عخص حلظٗ  -3

طعظِن حليْ  حلىٔظٍٓىس لمظكٍٓلٓؿٙخ اقخوظّخ حْ طلي٘ؼّخ أْ أي ٜ٘خٍ الٕ أٞعظىخى عمٕ حلكفخ حص حل١ٍٓٙش فٗ 

ظٍفٌٙ رعي أي طقٓن َٗكش حلىَْ٘ط رظقي٘ه حلظٜخوٙه حلوخٛش رخلىَْ٘ط ْحلظلي٘غ عمٕ ٟٓثّخ ْفق وَكمش حل

ِٞىٙش -ِْٗ حلىَكمش حلىّىش ْحلويَٙس فٗ كٙخس حلىَْ٘ط حلىليّع  -وظيمزخص حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظفق عمّٙخ

 ًلك فٗ اٌـخف حلىَْ٘ط ْطِْ٘ي ٌَِ حلكفخ حص رؤكيع أٌٓحط حلظكٍٓلٓؿٙخ حلىظقيوش . 
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 غــــادلشاع

 -ات :ـــــاملؤيؿ :أٚال 

 .2003  ىحٍ حل٠ٍّش حلعَرٙش  حلقخَِس   B.O.T ى. أكىي ١ٓوش ريٍ  حلعقٓى حٞىحٍ٘ش ْعقٓى حلزٓص -1

  حلىئٓٔش حللي٘ؼش B.O.T ح  ى. حلٙخّ ٌخٛٙف  حلعقٓى حليْلٙش  ٓمٔمش أرلخع قخٌٌٓٙش وقخٌٍش  عقي -2

 .2006لمكظخد  ١َحرمْ  

ٕٙٔ  ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ ىٍحٓش فٗ حٚلٙخص حلقخٌٌٓٙش لمظزعٙش حليْلٙش  ىحٍ حلىٔظقز  حلعَرٗ  ى. كٔخن ع -3

 .1987حلقخَِس  

 -حلظ٘فٙ  -ى. ٓىَٙ عزي حلعِِ٘  ى. آىخعٙ  كًٔٙ آىخعٙ   ى. ٗكَٖ ٍؿذ حلع٘ىخْٖ  ٌظخن حلزٍخ  -4

حٍ حلـخوعٙش  حٞٓكٍيٍ٘ش  ليلظىٓ٘  ْاىحٍس ْطلي٘غ وَْ٘عخص حلزٍٙش حلٔخٓٙش  ح B.o.tٌق  حلىمكٙش 

2007. 

ى. حلٔٙي وٜيفٕ أكىي أرٓ حلوَٙ  عقٓى ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  ا٘ظَح  لمٍَ٘  ْحلظُٓ٘ع  حلقخَِس  ٍقه  -5

 . 2007حليزعش ر١  

  وٍٍ٘ٓحص 3  1١  وؾ7ى. عزي حلَُحي أكىي حلٍٍّٖٔٓ  حل٢ٙٓٓ فٗ َٗف حلقخٌٓي حلىيٌٗ حلـي٘ي  ؽ -6

  . 2000  حللمزٗ حللقٓقٙش  رَْٙص  لزٍخي

 . 2005 1ى. عزي حلَإْ  ؿخرَ  حلٓؿِٙ فٗ عقٓى حلظٍىٙش حلظقٍٙش  وٍٍ٘ٓحص حللمزٗ حللقٓقٙش  ١ -7

أ١َْكش ىكظٍٓحَ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش رٍّخ   B.O.Tوخَِ دمحم كخوي حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لعقي ) حلزٓص(  -8

2004 

ً حلٍخكٙش حلقخٌٌٓٙش   ويزعش   ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ و1ى. ولًٔ ٗفٙق  حل٢ٙٓٓ فٗ حلقخٌٓي حلظـخٍٖ  ؽ -9

 .1984ؿخوعش حلقخَِس  

( ْحلىٔئْلٙش B.O.Tدمحم ٗعزخي ٓخله ويَ حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لعقي حلظ٘ٙٙي ْحٞٓظف١  ٌْق  حلىمكٙش)  -10

 . 2014حلٍخٗجش عٍّخ  أكخى٘ىٙش ١َٗش ىرٗ  

ٗ وـخ  ٌق    عقٓى حلظـخٍس حليْلٙش ف1ى. ولىٓى حلك١ٌٙٗ  حلىٓٓٓعش حلظـخٍ٘ش ْحلىَٜفٙش  وؾ -11

 . 2000  1حلظكٍٓلٓؿٙخ  ىحٍ حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  عىخي  ١

ى. وَْحي ولٗ حليً٘ قيذ  ١َي هٜوٜش حلىَحفق حلعخوش  وٍٍ٘ٓحص حللمزٗ حللقٓقٙش  رَْٙص   -12

١1  2009 . 

ىحٍ حلكظذ حلقخٌٌٓٙش  ىحٍ ٗظخص  B.O.Tى.وٜيفٕ عزي حلىلًٔ حللز٘ٗ  حلٓؿِٙ فٗ عقٓى حلزٓص -13

 .2008وـٙخص  وَٜ  لمٍَ٘ ْحلزَ
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وٍٍٜٓ ى٘ذ ٛزخف حلف٠مٗ  ىٍْ حلزٍٓ  فٗ طىٓ٘  حلىَْ٘عخص حلىٍ٘ؤس رٍظخن حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ   -14

 . 2005(  وعّي حلزلٓع ْحليٍحٓخص حلعَرٙش  ؿخوعش حليْ  حلعَرٙش  B.O.Tٌْق  حلىمكٙش )

حلـي٘يس     ىحٍ حلـخوعشB.O.Tى. وٗ دمحم عِص عمٗ َٗرخٕ  حلٍظخن حلقخٌٌٓٗ لمظعخقي رٍظخن  -15

 . 2010حٞٓكٍيٍ٘ش  

ْوخ ٘ىخػمّخ  ىٍحٓش  B.O.Tى. ْحث  دمحم حلٔٙي آىخعٙ   حلى٘ك١ص حلقخٌٌٓٙش حلظٗ طؼَِٙخ عقٓى ح  -16

 . 2009  1وقخٌٍش  ىحٍ حل٠ٍّش حلعَرٙش  حلقخَِس  ١

(  كقٓي حٞىحٍس حلىظعخقيس B.O.Tى. ْٟخف ولىٓى حللىٓى  عقٓى حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش ) -17

 . 2010  1ْالظِحوخطّخ  ىحٍ حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  عىخي ١

 . 2009  1ى. ْلٙي عٓىس حلّىَٖ٘  عقٓى ٌق  حلظكٍٓلٓؿٙخ  ىحٍ حلؼقخفش لمٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع  عىخي  ١ -18

  -ثاْٝا / ايسضا٥ٌ ادتاَع١ٝ :

ْكش و٘خٍكش حلقيخط حلوخٙ فٗ اٌ٘خ  ْطَٔٙٙ وَحفق حلزٍٙش حلظلظٙش  ح١َأرٓ ركَ أكىي عؼىخي   (1

 ىكظٍٓحَ  كمٙش حللقٓقً ؿخوعش حلىٓٛ 

ا١خٍ لىٔظقز  حلقيخط حلوخٙ فٗ و٘خٍ٘ع حلزٍٙش حلظلظٙش  ٍٓخلش  B.O.Tٓىَٙس كٜخ٘ه  عقٓى حلزٓص (2

 . 2001وخؿٔظَٙ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش وٓلٓى وعىَٖ  طِٖٙ ُْ  

ٓخلش وخؿٔظَٙ  (  ٍ ( B.O.Tدمحم فكَٖ عيخ   عزي حلىّيٖ  الظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط فٗ عقي   (3

 كمٙش حللقٓي  ؿخوعش حلقخَِس 

٘خَٓ ٓزّخي كىي ؿخى   حلمّٙزٗ  حلظٍظٙه حلقخٌٌٓٗ لعقي حلظلٙغ ْحلظىمك ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش    (4

 ىٍحٓش وقخٌٍش  ٍٓخلش وخؿٔظَٙ  كمٙش حللقٓي  ؿخوعش حلىٓٛ  .

  -ٛخ :ــــــايبش :ا ـــثايج

حلقخٌٌٓٗ لعقي حلزٍخ  ْحلظ٘فٙ  ٌْق  حلىمكٙش  رلغ وٍٍ٘ٓ عمٕ ى. ع١  حلـٓعخٌٗ  ىٍحٓش فٗ حلظٍظٙه  (5

 http://www.mohamah.net/answer/19972حلىٓقع حٞلكظٌَْٗ حلظخلٗ: 

ٌظخن  ى. ٌئ َُِٙ حلفٙ   الظِحوخص َٗكش حلىَْ٘ط فٗ عقي طٓلٙي حلكَّرخ  وً حليخقش حلٍْٓ٘ش ْفق (6

  21(  وئطىَ حليخقش رًٙ حلقخٌٓي ْحٞقظٜخى  ؿخوعش حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس  طB.o.tحلزٓص )

2013  . 
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 فٍغفخ اٌزغ١ري يف احل١بح ثني ادلظبحل ٚادلفبعذ   

 يف ػٛء اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ  

 
 

 

 عح َػرتى َكدّ َٔ قبٌ:
 

 أ.َ.د. ش١ّبء ٠بعني ؿٗ اٌشفبػٟ   
 ٟــٓ اٌشفبػـــٝ ٠بع١ـــَ.د. ِٕ   

 
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات/ ادتاَع١ ايعساق١ٝ
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 خــــادلمذِ
ُِ  ْلْٙ لٍخ وً أوٌَخ ا٠ وخ أٍحىَ         َِ  ٠ْ ٘ظفَٙ ٗٗ   ا٠ ربًٌ حللىي هلل حلٌٖ ٠ طٔظقٙه حللٙخس ا٠ رىقخىَ٘

حلىعِ رؤٍكخٌُ  وً ٘ي  عمُٙ رىعـِحطُ  ْٓزلخي رعمىُ  ٠ْ الُ ا٠   حلقخىٍ فٓي عزخىَِ   حلىظفَى رٔميخٌُ  

  ْحِذ حلعق   وَٜ  حلكٓي كٙف ٘٘خ  ْوظٕ ٘٘خ   حلىفَٙ وً كخٍ  الٕ كخ   عخله عمِه وخ كخي ْوخ 

٘كٓي ْوخ ٓٙكٓي فٗ حلىآ   حلمــــُ عخله حلَٔ ْؤَٙ حٜوَ طزخٍ  فٗ ع١َ   ْأف٠  حل١ٜس ْأطه حلظٔمٙه 

 ْحٚهًَ٘ دمحم حٜوًٙ ْعمٕ علُ ْٛلزُ أؿىعًٙ عمٕ ؿخوع عمه حْٜلًٙ 

 أِب ثؼذ ..
فبٌخ ٌعٖٙ حلٙٓن أكٓح٠ً ْأوٍٓحً طظٔخٍط فٗ حلظفَٙٙ وً ْحقع الٕ عهَ فٗ ووظمف أٍؿخ  حللٙخس ٛفَِٙخ 

ْكزَِٙخ  أوَ ٘ليع ْعهَ ِْ٘  وً ىْي طٓقف  ْاي ىّ  ٌِح عمٕ ٗٗ  فبٌىخ ٘ي  عمٕ عظه حلومٙقش 

ٍس وخ ٍٜ٘عُ حلعق  وً حلعمه  طل١ًٜٙ لٍعه   ْف٠مُ  ػه اٌٍخ ٌَٔ حلعخله ْوخ ٘فَُ ْوِٙحي طقيَِ٘خ  ْقي

ٍَ ٗخومش  عٍُ وً ْقخثع طظيمزّخ حكظٙخؿخطُ ٍْيزخطُ ْوٌل١ص ٛعٓرش وعٙ٘ظُ  فبًح رٍخ ٌكخى ٌلٙخ فٗ ػٍٓسِ طفٙٙ

وخ حٓظيعخٌٗ لمٓقٓ  عمٕ وٍّخ وخ فُٙ ٛخلق حلىـظىع ْٓعخىطُ  ْوٍّخ وخ فُٙ فٔخى حللخ  أْ حلىآ   ٌِْح 

فمٔفش حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس رًٙ حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ ٟٓ  حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش وٟٓٓط رلؼٗ حلىٓٓٓن رـ ))

((  ٜٓم٢ حل٠ٓ  عمٕ وخ ٘ليع فٗ عٌَٜخ وً حلظفَٙٙ فٗ ؤخعٗ حللٙخس ْوـَ٘خطّخ ْوعَفش طقيَ٘ 

 .حلَ٘ط لٌلك طزعخً لمىٜخلق ْحلىفخٓي حلىظَطزش عمّٙخ

 ٕٙظ اٌجؾش :ِٚ
ٍّ عمىٗ  عَٟض فُٙ أِه حلظفَٙٙحص حللخٛمش فٗ حللٙخس ْحٟعش ا٘خِخ فٗ وِٙحي حلَ٘ط  قٓوظُ عمٕ أٓخ

حلقخثه عمٕ وٜملش حلعزخى  ْوزٍٙش حلىفخِٙه ْحٍٚح  حلوخٛش لك  وٍّخ  ْوَحعٙش حلظقٔٙه حلىٟٓٓعٗ 

عمٕ وخ ْؿيطُ ىل١ًٙ ٜ٘مق  ْحلظلمٙ  رخٜٓزخد حلىقظَي رخلٍٜٓٙ ْحلقٓحعي حلَ٘عٙش  وع ْٟع حلٙي

 ٞوكخٌٙش ؤخَ٘س وخ فُٙ حلظفَٙٙ كخ١ًٛ  وعظىيسً عمٕ أِه حلىٜخىٍ ْحلىَحؿع فٗ ًلك .
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 ٚخـخ اٌجؾش:
 -همُٜض رظقٔٙه حلىٟٓٓط عمٕ وقيوش ْػ١ػش فٜٓ  ْهخطىش ْكخٚطٗ: 

 ث١ َباسح ، ٚنُا ٜأتٞ :ٚاغتٌُ ع٢ً ثال ايؿؿٌ األٍٚ : يف بٝإ َا١ٖٝ ايتػٝري ،ٚبٝإ أضط٘ ، ٚأقطاَ٘ .

 :  ْٜفٗ رٙخي وخِٙش حلظفَٙٙ  ْفُٙ ويمزخي : حلىزلغ ح 

 ٚ٘ٛ ػٍٝ  هػ١ٓ : لٌّطٍة ل٤ٚي :  ٟ ت١اْ ِؼٕٝ لٌرغ١١ه  ٟ لٌٍغح ٚل٨صط٩غ ،

 . حلفَط حْٜ : فٗ وعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ حلمفش 

 .حلفَط حلؼخٌٗ: وعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ ح٠ٛي١ف 

 لٌرغ١١ه . لٌّطٍة لٌصأٟ:  ٟ ت١اْ  ٍٍفح

 .َٙحلىزلغ حلؼخٌٗ : فٗ رٙخي أْٓ حلظف 

 . َٙٙحلىزلغ حلؼخلغ: فٗ رٙخي أقٔخن حلظف 

 ٚاغتٌُ ع٢ً َبشجني : ٚايؿؿٌ ايجاْٞ: يف بٝإ املؿاحل ٚاملؿاضد ،ٚتكدٜسُٖا يف ايػسع ،

 لٌّثؽس ل٤ٚي:  ٟ ت١اْ ذؼه٠ف لٌّداٌػ ٚلٌّفاٌك  ٟ لٌٍغح ٚل٨صط٩غ ،ٚ ١ٗ ِطٍثاْ: 

 ٜطعَ٘ف حلىٜخلق فٗ حلمفش ْح٠ٛي١ف .حلىيمذ ح : ْ 

 .حلىيمذ حلؼخٌٗ: طعَ٘ف حلىفخٓي فٗ حلمفش ْح٠ٛي١ف 

 لٌّثؽس لٌصأٟ:  ٟ ت١اْ ذمك٠ه لٌّداٌػ ٚلٌّفاٌك  ٟ لٌشهع .

 . حلىيمذ حْٜ : أٌٓحط حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ حلَ٘ط 

 . حلىيمذ حلؼخٌٗ: طفخْص حلىٜخلق وع حلىفخٓي فٗ طقيَ٘ حلَ٘ط 

 ذ حلؼخلغ: ح٠عظزخٍحص حلَ٘عٙش فٗ طفمٙذ حلىٜخلق أْ حلىفخٓي.حلىيم 

 ٚايؿؿٌ ايجايح: يف بٝإ َد٣ ايتػٝري يف دٛاْب اذتٝا٠ بني املؿاحل ٚاملؿاضد، ٜٚػتٌُ ع٢ً ثالث١ َباسح :

 لٌّثؽس ل٤ٚي:  ٟ ت١اْ ِكٜ لٌرغ١١ه  ٟ ل٨ظرٙاق ت١ٓ لٌّدٍؽح ٚلٌّفٍكج .ٚ ١ٗ ش٩شح ِطاٌة : 

  ْٜوٙيحي ح٠ؿظّخى ْقخرمٙش حلظفَٙٙ .حلىيمذ ح : 

 . ٗحلىيمذ حلؼخٌٗ: طفَٙٙ حللكه حلق٠خث 

 .ٔٓحلىيمذ حلؼخلغ: طفَٙٙ حلفظ 

 لٌّثؽس لٌصأٟ:  ٟ ت١اْ ِكٜ ذغ١ه لٌؽاوُ ٚؼىُ ذغ١١هٖ .

 لٌّثؽس لٌصاٌس:  ٟ ت١اْ ِكٜ لٌرغ١١ه  ٟ ٚللغ لٌرمكَ ت١ٓ لٌّدٍؽح ٚلٌّفٍكج .

 

 فه ػٕٗ لٌثؽس ِٓ ٔرائط .ٚلٌفاذّح ٚلك ذضّٕد أُ٘ ِا أٌ

 ٖرا ٚإْٞ أزدٛ اهلل تعاىل إٔ ٜهٕٛ ؾٛابٞ يف ٖرا ادتٗد املتٛاقع خايؿًا ي٘، ٚإٔ ٜهٕٛ خطأٟ ؾٝ٘ ٚاقعًا يف َػؿست٘ ٚزمحت٘ ،

 ٚآخس دعٛاْا إٔ اذتُد هلل زب ايعاملني ..
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 اٌفظً األٚي

 وّب ٠أرٟ :ٚث١بْ أعغٗ ، ٚألغبِٗ ٠ٚشزًّ ػٍٝ صالصخ ِجبؽش ، ٚ ِب١٘خ اٌزغ١ري ،
 :  ْْٜفُٙ ويمزخي : وخِٙش حلظفَٙٙ   حلىزلغ ح 

 ٚ٘ٛ ػٍٝ  هػ١ٓ : لٌّطٍة ل٤ٚي :ِؼٕٝ لٌرغ١١ه  ٟ لٌٍغح ٚل٨صط٩غ ،

 . حلفَط حْٜ  : وعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ حلمفش 

 .حلفَط حلؼخٌٗ : وعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ ح٠ٛي١ف 

 لٌّطٍة لٌصأٟ :  ٍٍفح لٌرغ١١ه .

 ٙحلىزلغ حلؼخٌٗ : أْٓ حلظف.َ 

 . َٙٙحلىزلغ حلؼخلغ: أقٔخن حلظف 

 ِب١٘خ اٌزغ١ري:  ادلجؾش األٚي 

ػططظىػاضتعغغرػسيػاضضعظػواالصطالح.ػاضططضبػاألولػ:

ايتػٝري يف ايًػ١ يؿغ َػتل َٔ ايؿعٌ )غرّي( ٖٚٛ يف ايًػ١ ع٢ً عد٠ َعإ أذنس  َع٢ٓ ايتػٝري يف ايًػ١ : ايؿسع األٍٚ :

  -َٓٗا:

اًح طلٓ  طفَٙ حل٘ٗ  عً كخلُ  ٘قخ  : : (1)ٌــــايتشٜٛ-أ
(2)
. 

)) ًلك رؤي   له ٘ك وفَٙح ٌعىش أٌعىّخ عمٕ قٓن كظٕ ٘فَْٙح وخ :ْوٍُ قٓلُ طعخلٕ  :(3)ٌـــايتبدٜ-ب

رؤٌفّٔه(
(4)
 أٖ ٘زيلٓح 

(5)
. 

 

                                                           
1
هـ( ،دار الفكر 279تاج العروس جواهر الماموس ، لمحب الدٌن أبو الفٌض السٌد دمحم مرتضى الحسٌنً الواسطً الحنفً ،)ت 

هـ(، دار صادرـ بٌروت 700عرب ،لدمحم بن مكرم علً جمال الدٌن ابن منظور األنصاري األفرٌمً ،)ت، ولسان ال460/ص2،ج

 41/ص2،ج

2
 (2/41(لسان العرب  

3
 (.2/41(( ،ولسان العرب2/460تاج العروس:)  

4
 .22األنفال: 

5
هللا بن عمر بن دمحم الشٌرازي البٌضاوي،  . أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المعروف بتفسٌر البٌضاوي ،ناصر الدٌن أبو الخٌر عبد  

 .64/ص2هـ( ،دار إحٌاء التراث العربً ـ بٌروت ،الطبعة األولى ــ ج690)
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٘قخ  يَّٙ ف١ي عً رعََٙ   اًح ك٢ّ عٍُ ٍكمُ ْأٛمق وً ٗؤٌُ : (1)ــــايتدؿٝ - دـ
(2)
. 

٘قخ  :طفَّٙص حٜٗٙخ   اًح حهظمفض : (3)فالـــــاالخت - د
(4)
. 

 ْحلىظظزع لٌَّ حلىعخٌٗ حلىٌكٍٓس ٘ـي أي ؿىٙعّخ وٓحفق لىعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس   فّٓ وؼ١ طلٓ٘  لملخ  

 ْطزي٘  لُ   ِْٓ أ٠٘خ طوفٙف لٝوٍٓ فٗ حللٙخس ْحهظ١  فّٙخ .

 ايتػٝري يف االؾطالح  ايؿسع ايجاْٞ :

 ٖ ل٨صط٩ؼٟ ترؼه٠فاخ ِرٕٛػح ِٕٙا :ُػهف لٌرغ١١ه تّؼٕا

 : طزي٘  حل٘ٗ  رفََٙ ِا لاٌٗ لٌهلغة ل٤صفٙأٟ ِٓ أْ لٌرغ١١ه ِٓ
(5)
 . 

 ٔاكيحع ٗٗ  له ٘كً قزمُ ٗ :ــــٗ تأٔــــك ػه ـــــــٟ  مــــأِا لٌعهظا
(6)
 . 

 َسحلظفَٙٙ ِٓ حلظزي٘  ركؼ اٚٞ :ـــــــــــــــــــــــــاي لٌّٕـــــــــــــــــٚل
(7)
 . 

ْاؿىخلٗ حلظعَ٘فخص طـظىع عمٕ وعٍٕ ْحكي لمظفَٙٙ ِْٓ طزي٘  ٗٗ  رفََٙ له ٘كً قزمُ   ِْٓ أ٠٘خ كىخ 

 ٌَٔ وٓحفق لىعٍٕ حلظفَٙٙ فٗ حلمفش حلٌٖ رٍٙخَ .

ػسضدغظػاضتعغغرػ.ػاضططضبػاضثاظيػ:

 ٘    َقٓ  حلظفَٙٙ فٗ أٛمُ ٍٓش كٌٓٙش   ًلك أي حلكٓي فٗ كَكش ؤظىَس كىخ ِٓ فٗ أو

ال   ◙ًاٌمّر لدرٔبه ِنبزي حتَ عبد وبٌعرجٌْ اٌمدُّ  ◙ًاٌشّس جترُ ملستمر هلب ذٌه تمدّر اٌعسّس اٌعٍُْ :((طعخلٕ

((◙اٌشّس ّنبغِ هلب أْ تدرن اٌمّر ًال اًٌٍْ سببك اٌنيبر ًوً يف فٍه ّسبحٌْ 
(8)
 . 

                                                           
1
 (.2/41 ((،ولسان العرب 2/460تاج العروس :)  

2
 (.2/41(لسان العرب  

3
  المصدر نفسه .  

4
 المصدر نفسه .  

5
هـ(، تحمٌك :دمحم سٌد كٌالنً ، مطبعة 215حسٌن بن دمحم المعروف باألصفهانً ،)تٌنظر :المفردات فً غرٌب المرآن ،ألبً الماسم ال  

 .. 268م ،ص0960=0280مصطفى البابً الحلبً وأوالده ــ مصر ،الطبعة األخٌرة ،
6
 26هـ( ،تحمٌك: دمحم صدٌك المنشاوي ،دار الفضٌلة ،ص806معجم التعرٌفات لعلً بن دمحم السٌد الشرٌف الجرجانً)ت  

7
هـ(، تحمٌك:دمحم رضوان البادٌة ، دار الفكر المعاصر ، دار الفكرــ 0120لتولٌف على مهمات التعارٌف ،لدمحم عبد الرإوف المناوي)تا  

 .090/ص0هـ،ج0401بٌروت /دمشك ، الطبعة األولى ،
8
 .41ــ28ٌس:   
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  َفٗ ١َ٘ق حلزخ١   ْقي ْحٌٞٔخي وومٓي قخر  لمظفَٙٙ ِْٓ رُ اوخ وظقين رخطـخَ حللق أْ وظؤه

ئْ اهلل ال ّغري ِب بمٌَ حتَ ّغريًا ِب هخ١ذ   حلٍفْ حٌٞٔخٌٙش رخعظزخٍِخ قخرمش لمظفَٙٙ رقٓلُ عِ ْؿ  :)

( بأٔفسيُ
( 1)
. 

  ْلىخ كخي عمٕ حٌٞٔخي أي ٘كٓي فَىح ٛخللخ وع وخ رُ وً ٟعف ٍْيزخص قي طؼٍُٙ أكٙخٌخ عً ٌّؾ

 حلظفَٙٙ ٍٓش طَ٘٘عٙش طمًٓ رُ الٕ ؿخىس حلٜٓحد .حلٔمٓ  حلقٓ٘ه  كخي كظىخ أي ٘كٓي 

    أوخ كٓي ٌِح حلظفَٙٙ ْحؿزخ أْ ؤظلزخ أْ ولَوخ أْ وكَِْخ فّٓ رلٔزُ ٘كٓي هخٟعخ ل١ؿظّخى

 ْكىخ ٓٙؤطٗ طفٜٙمُ فٗ حلفٜ  حلؼخلغ اي ٗخ    .

 املبشح ايجاْٞ : أضظ ايتػٝري .

 قٙقُ   اًح كخي ٌِح حلظفَٙٙ ٌلٓ حٜٛمق   لٌح ٠ري حلظفَٙٙ ٘ظيمذ اوكخٌٙش لمٓٛٓ  الٕ حلٍـخف فٗ طل

وً طٓحفَ أْٓ لظٍِ٘  حلىٍّؾ حلظفَٖٙٙ ح١ٛٞكٗ عمٕ أٍٝ حلٓحقع   ٌَِْ حْٜٓ ٘ىكً 

كَِٜخ رخٜٓزخد حلىخى٘ش  ًلك أي حليعٓحص حلٜخىقش اًح أٍ٘ي لّخ حلٍـخف  ٠ري لّخ وً قٓٔ طئ٘يِخ 

مظف كٓ  ِي  ْحٟق وليى  ْطلي٘ي ٌِح حلّي  ْطٍَِٜخ قٓٔ وً حلظكظ  حلـىخَِٖٙ حلٌٖ ٘

ْْٟٓكُ لً ٘كٓي ا٠ رخلعمه حلٌٖ ٍ٘يٍؽ طلظُ: حلظوي٢ٙ ْحلظيٍؽ  ْحلَإ٘ش حل٘خومش   لٌح فبي 

اوكخٌٙش حلظفَٙٙ طعظىي عمٕ أٓخًٓٙ وّىًٙ ٘كّى  أكيِىخ حٚهَ  ِْىخ حلقٓس ْحلعمه  ٘قٓ  طعخلٕ 

((اٌعٍُ ًاجلسُلبي ئْ اهلل اصطفبه عٍْىُ ًزاده بسطت يف :(
(2)
حلظفَٙٙ  مه حلٌٖ ٘فظقَ الٕ حلقٓس ٠ ٘لقق  فخلع 

حلىيمٓد  ْحلقٓس حلظٗ طفظقَ الٕ حلعمه طئىٖ الٕ حليوخٍ ْحل١ّ 
(3)
 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 00الرعد :  

2
 . 547البمرة:   

3
 .59هـ، العدد0401ذو المعدة ــ من سنن األنبٌاء،دمحم العبدة،  مجلة البٌان،  
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  ْحلًٍٔ حلَرخٌٙش فٗ حٜوه  ْحلقٓحًٌٙ حلؼخرظش فٗ عمه ح٠ؿظىخط  طي  عمٕ أي حلظفَٙٙ الٕ حٜٛمق ٠ري

ٌَِ حلقخعيس ـ حلىظىؼمش رخلـىخَِٙـ طٔظىي ١ٛرظّخ وً حلظٓؿُٙ  أي ٘عظىي عمٕ قخعيس ٛمزش 

ْحلىظخرعش  ْحلظَرٙش حٞ٘ىخٌٙش حلعخلٙش حليٓ٘مش حٜوي  حلعىٙقش حلظؤػَٙ ْا٠ فبي ٌَِ حلـىخَِٙ طكٓي 

عي٘ىش حٜػَ ْحلـئْ ىْي حلظٍ٘جش حٞ٘ىخٌٙش
(1)
. 

  ٕملٓ شبء ِنىُ أْ ّتمدَ أً هخلقّخ  )) ٌَِْ حلـىخَِٙ طٍٜع حٍٞحىس حلٜمزش  حلظٗ طظقين رّخ ال

((ّتأخر
(2)
. 

  ْرٌَّ حْٜٓ حلؼ١ػش ــ حلقٓس ْحلعمه ْحٍٞحىس ــ طكٓي اوكخٌٙش حلظفَٙٙ قَ٘زش حلىٍخ     ٓٓحً  كخي

ًلد خبة  ◙لد أفٍح ِٓ زوبىب طفَٙٙ حللخ  عمٕ حلٜعٙي حلفَىٖ  أْ حلىٔظٓٔ حلـىخعٗ  قخ  طعخلٕ:)) 

(( ِٓ دسبىب
( 3)
 . 

 شح ايجايح : أقطاّ ايتػٝري .املب
 ٠ّىٓ ذم١ٍُ لٌرغ١١ه تؽٍة لػرثانلذٗ ػٍٝ ل١ٍّٓ :

 :  َتعًك١ األٍٚ: باعتباز 

  ْٗاًح كٜ  ف   ً فّٓ اوخ وخىٖ أْ وعٍٖٓ   فبًح كٜ  رخل٘ك  حلظخَِٖ ٘كٓي طفَٙٙحً وخى٘خ

 حلٍفّٓ أْ حٜفكخٍ فّٓ طفَٙٙ وعٍٖٓ ٘قٓ  حرً طٙىٙش: 

 فخلظفَٙ فٗ حلمفش حلىعَْفش ٠ َ٘حى رُ وـَى كٓي حلىل  قخوض رُ ) اي لفظ حلظفَٙ لفظ وـى   

حللٓحىع  فبي حلٍخّ ٠ ٘قٓلٓي لم٘ىْ ْحلقىَ اًح طلَكض أٌّخ قي طفَٙص  ٠ْ ٘قٓلٓي لٌٟٔخي اًح 

طكمه ْوٕ٘ أٌُ طفَٙ .. اٌىخ ٘قٓلٓي طفَٙ لىً حٓظلخ  وً ٛفش الٕ ٛفش  كخل٘ىْ اًح ُح  ٌٍِٓخ 

ٌّخ طفَٙص فبًح حٛفَص قٙ  طفَٙص  ْكٌلك حٌٞٔخي اًح وَٝ أْ طفَٙ ؿٔىُ ظخَِحً ٠ ٘قخ  أ

رـٓط أْ طعذ قٙ  قي طفَٙ  ْكٌلك اًح طفَٙ ُهمقُ ْىٍُ٘ وؼ  أي ٘كٓي فخؿَحً فٍٙقمذ َْٜ٘ٙ رَحً أْ 

حلعكْ فبٌُ ٘قخ  قي طفَٙ..(
( 4)
 . 

  ًحٌلَح    أْ حٟيَحد َْٗ٘عظٍخ أٗخٍص رٟٓٓف الٕ اوكخٌٙش طفَٙٙ وخ ٜ٘ٙذ حلٍفْ حلزَ٘٘ش و

(( ئْ اهلل ال ّغري ِب بمٌَ حتَ ّغريًا ِب بأٔفسيُ ((أْ وَٝ  ْوً ًلك قٓلُ طعخلٕ 
( 5)
 حلٌٖ ٘ي  عمٕ أي  

أْىط فٗ حٌٞٔخي حلقيٍس عمٕ طفَٙٙ وخ فٗ ٌفُٔ  ٌخِٙك عً حل٘ٓحِي حلٙٓوٙش حلظٗ طي   حلوخلق قي

                                                           
1
 92م ،ص5118هـ=0459ٌنظر: منهج النبً فً الدعوة، للدكتور دمحم محزون، دار السالم، الطبعة الرابعة،   

2
 27المدثر:   

3
  . 01_9الشمس:   

4
 049/ص6م ،ج5112=هـ0456هـ(، دار الوفاء، الطبعة الثالثة ،758مجموع الفتاوى، لتمً الدٌن أحمد بن تٌمٌة الحّرانً ،)ت  

5
 00الرعد :  
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حٜٗوخٙ حلًٌ٘ كخٌٓح فٗ أقٜٕ ىٍؿخص ى٠لش ْحٟلش عمٕ اوكخي طفَٙٙ وخ رخلٍفْ  فىخ أكؼَ 

ح٠ٌلَح  حلٍفٔٗ  ػه ٛملض أكٓحلّه ْعخىْح لملق
(1)

 

 ايجاْٞ: باعتباز ايؿا٥د٠ أٚ املٓؿع١

  فّٓ اوخ ح٘ـخرٗ أْ ٓمزٗ  فبًح كخي حلظفَٙٙ ٘ظيمذ وً حلٍخّ أي ٘ظيٍْٓح   ْ٘يٍْٓح أٗٙخ  كؼَٙس

طّه  كظٕ ٘ظكٙفٓح وع حلىعيٙخص حلـي٘يس رىخ فٗ كٙخطّه ْفٗ أٌفّٔه   ْأي َ٘قٓح رىمكخطّه   ْوّخٍح

فُٙ وٍفعش حلفَى ْحلىـظىع  ُعيّ وً ولخًٓ حلظفَٙٙ حٞ٘ـخرٙش حلظٗ قي ٘كٓي فّٙخ ١َى لمىم  ْحلٔؤن   

ْحٌٞٔخي ريزعُ  ْكَٔ حلَطخرش ْاي وً أكزَ أعيح  حلٔعخىس ْح٠ٌَ٘حف حليحهمٗ ِٓ حلىم  ْحلٔؤن   

ومٓ 
(2)
. 

 ه ْحلفٗ ْحل١ّ   فّٓ طفَٙٙ ٓمزٗ ٘يه  حٌٞٔخي طلض ٠ْ٘ش حل٘ٙيخي  ْكفٕ أوخ وخ ٘قٓى الٕ حلظم

ًوخ أي حل٘ٙيخي ٘ؤوَ رُ
(3)
. 

  فلًٙ طمظقٗ حلَْف رخلىخىس طٍ٘ؤ حللٙخس  ْوً ٌ٘ؤس حللٙخس طٍ٘ؤ ٌِعخص حلـٓحٍف  ْلكً ويمٓرخص

حٍحً !! ْلٌلك حلـٓحٍف ٗظٕ ٜي ك  ؿخٍكش طظيمذ وخ ٘ٔعي حلٍفْ  ْلكً وخ ٘ٔعي وَس قي ٘٘قٗ وَ

ً ػه  ً للَكخص ٌَِ حلـٓحٍف كظٕ ٠ طلىق فٗ أي طظـُ الٕ ٗٗ  طعظزََ كٍٔخ ٠٘ع حللق وٍّـخ

ط٘قٕ رآػخٍَ حل٠خٍس عمٕ فَى ْحلىـظىع
(4)
 . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 290_ 291م ،ص5101هـ=0420ٌنظر: الموسوعة الطبٌة الفمهٌة ،د.أحمد دمحم كنعان ، دار النفائس، الطبعة الثالثة ،  

2
 49م، ص5118هـ=0458ٌنظر: البناء فً المرآن ،لعبد الكرٌم بكار ،الطبعة األولى ،  

3
 00م ،ج0980=0410هـ(، دار الفكر /بٌروت ـ لبنان،الطبعة األولى 614ضٌاء الدٌن عمر)تٌنظر: مفاتٌح الغٌب ،لفخر الدٌن دمحم بن   

 49/ص

4
ٌنظر: الممدمة من كتاب النفس فً المرآن ،ألحمد عمر هاشم ،وجمال ماضً أبو العزاٌم ، تمدٌم متولً الشعراوي، دار الفٌصل   

 8_7،ص
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 اٌفظً اٌضبٟٔ

 ٠ٚشزًّ ػٍٝ ِجؾضني : ادلظبحل ٚادلفبعذ ،ٚرمذ٠شّ٘ب يف اٌششع ، 
 لٌٍغح ٚل٨صط٩غ ،ٚ ١ٗ ِطٍثاْ:  لٌّثؽس ل٤ٚي: ذؼه٠ف لٌّداٌػ ٚلٌّفاٌك  ٟ

 . حلىيمذ حْٜ : طعَ٘ف حلىٜخلق فٗ حلمفش ْح٠ٛي١ف 

 .حلىيمذ حلؼخٌٗ: طعَ٘ف حلىفخٓي فٗ حلمفش ْح٠ٛي١ف 

 لٌّثؽس لٌصأٟ: ذمك٠ه لٌّداٌػ ٚلٌّفاٌك  ٟ لٌشهع .

 . حلىيمذ حْٜ : أٌٓحط حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ حلَ٘ط 

 :ٌٗوع حلىفخٓي فٗ طقيَ٘ حلَ٘ط .طفخْص حلىٜخلق  حلىيمذ حلؼخ 

 :ح٠عظزخٍحص حلَ٘عٙش فٗ طفمٙذ حلىٜخلق أْ حلىفخٓي. حلىيمذ حلؼخلغ 
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 املبشح األٍٚ: تعسٜـ املؿاحل ٚاملؿاضد يف ايًػ١ ٚاالؾطالح .

ػاضططضبػاألول:ػتطرغفػاضطصاضحػسيػاضضعظػواالصطالح.

 ع  )ٛمق( ِْٓ فٗ حلمفش َٜ٘  عمٕ : ؿىع وٜملش   ِْٗ لفظ و٘ظق وً حلف لٌّداٌػ ٌغح

 وعخي  أًكَ وٍّخ:

٘قخ  : أٛمق حل٘ٗ   اًح أقخوُ:   (1)١ــــاإلقاَ -1
(2)
 . 

طقٓ  : أٛملض الٕ حليحرش  اًح أكٍٔض الّٙخ:   (3)إـــاإلسط -2
(4)
 . 

٘قخ : أٛمق فٗ عىمُ  اًح أطٕ رىخ ِٓ ٌخفع:   (5)عــــــايٓؿ -3
(6)
 . 

ٓ : فٗ حٜوَ وٜملش  أٖ هٌَٙق: (7)ســــــارتٝ -4
(8)
 . 

   ْحلىظظزع لٌَّ حلىعخٌٗ حلىٌكٍٓس ٘ـي أي ؿىٙعّخ وٓحفق لمىعٍٕ حلعخن لىٜخلق حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس

 فّٗ اقخوش ٜوٍٓ حلٍخّ  ْحٞكٔخي لمىـظىع  ْحلٍفع ْحلوَٙ لٝفَحى ْحلـىخعخص .

 وخ َ٘حى ًلك حل٘ٗ  لُ   ْحلىٜملش وفعمش وً حل١ٜف  ِْٓ كٓي حل٘ٗ  عمٕ ِٙجش كخومش رلٔذ

٘كٓي عمٕ ِٙجش حلىٜملش لمكظخرش  ْحلىي٘ش عمٕ ِٙجش حلىٜملش لمقيع كخلقمه 
(9)
 . 

 : ًاــــح اؾطالســــاملؿاي

عَ  حلعمىخ  حلىٜخلق رىعٍخِخ ح٠ٛي١كٗ رظعَ٘فخص كؼَٙس  حهظمفض ألفخظّخ ْطٍٓعض عزخٍحطّخ  ْفٙىخ 

 حلظعَ٘ف حلىوظخٍ وٍّخ : ٘ؤطٗ ًكَ لزعٞ ٌَِ حلظعَ٘فخص ْوً ػه رٙخي

و٠َس ( عزخٍس عً ؿمذ وٍفعش أْ ىفع :(عَفّخ حٞوخن حلفِحلٗ حلىٜملش رؤٌّخ-1
(10)
 . 

                                                           
1
 (5/207لسان العرب: )  

2
 المصدر نفسه .  

3
 نفسه .المصدر   

4
 المصدر نفسه .  

5
م 0975هـ=0295المعجم الوسٌط، مجمع اللغة العربٌة ،لام بإخراجه:د.إبراهٌم أنٌس وآخرون ،دار المعارف ـ مصر / الطبعة الثانٌة،   

 . 698/ص 5،ج
6
 المصدر نفسه .  

7
(، المكتبة العلمٌةـ 771روف بالرافعً)تالمصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر، ألحمد بن دمحم بن علً الفٌومً الممرىء المع  

 . 242بٌروت/ ص
8
 المصدر نفسه .  

9
 ( . 5/698المعجم الوسٌط: )  

10
هـ(، تحمٌك: دمحم عبد السالم عبد الشافً، دار الكتب العلمٌة ـ 212المستصفى فً علم األصول، ألبً حامد دمحم بن دمحم الغزالً)ت  

 . 074/ 0هـ ،ج0402بٌروت،الطبعة األولى
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ْعَ  حرً طٙىٙش حلىٜملش رقٓلُ: )ِٓ أي َ٘ٔ حلىـظّي أي ٌِح حلفع  ٘ـمذ وٍفعش ٍحؿلش   -2

ْلْٙ فٗ حلَ٘ط وخ ٍ٘فُٙ (
( 1)
 . 

ٕ قٙخن كٙخس حٌٞٔخي ْطىخن عُٙ٘ ٌْٙمُ وخ طقظ٠ُٙ أوخ حل٘خ١زٗ فٙقٓ : )حلىٜخلق وخ َ٘ؿع ال -3

أْٛخفُ حلّ٘ٓحٌٙش ْحلعقمٙش عمٕ ح١١ٞي  كظٕ ٘كٓي وٍعىخً عمٕ ح١١ٞي (
( 2)
 . 

ْعَفّخ حرً عخٍٗٓ رؤٌّخ: )ْٛف لمفع  ٘لٜ  رُ حل١ٜف  أٖ حلٍفع وٍُ ىحثىخ أْ يخلزخ  -4

لمـىٍّٓ أْ حٚكخى (
( 3)
 . 

 از:ـــــــ املدتـــايتعسٜ

  ْحلٌٖ أٍحَ أي ٌعَ  حلىٜخلق _رىقظ٠ٕ وٟٓٓعٍخ _ كىخ عَفُ حل٘خ١زٗ وع وَحعخس عين

وٍخق٠ظّخ لمَ٘ط  كىخ قخ  حرً طٙىٙش فٗ طعَ٘فُ  فٍعَفّخ رؤٌّخ: وخ َ٘ؿع الٕ قٙخن كٙخس حٌٞٔخي 

ً عمٕ  ْطىخن عُٙ٘ ٌْٙمُ وخ طقظ٠ُٙ أْٛخفُ حلّ٘ٓحٌٙش ْحلعقمٙش عمٕ ح١١ٞي  كظٕ ٘كٓي وٍعىخ

 ١ي  ْلْٙ فٗ حلَ٘ط وخ ٍ٘خفٗ ًلك .ح١ٞ

 املطًب ايجاْٞ: املؿاضد يف ايًػ١ ٚاالؾطالح .

 ؿىع وفٔيس  ِْٗ لفظ و٘ظق وً حلفع  ) فٔي (  ِْٓ فٗ حلمفش َٜ٘  عمٕ وعخيِ  حلىفخٓي لفش :   

 أًكَ وٍّخ:

ْوٍُ قٓلُ طعخلٕ:))ظَّ حلفٔخى فٗ حلزَ ْحلزلَ(( :(4)طـــــــايكش -1
(5)
حلقل٢   أٖ: 

(6)
   

٘قخ : طفخٓي حلقٓن  اًح طيحرَْح ْقيعٓح حٍٜكخن: (7)ايكطع ٚاإلدباز -2
(8)
 . 

٘قخ : حٓظفٔي حلٔميخي قخثيَ  اًح أٓخ  الُٙ: (9)ا٠٤ـــــــاإلض -3
(10)
. 

                                                           
1
 ( . 242_245/ 00مجموع الفتاوى: )  

2
هـ(، دار المعرفة ــ 791الموافمات فً أصول الشرٌعة: ألبً إسحاق إبراهٌم بن موسى بن دمحم اللخمً الشاطبً الغرناطً المالكً)ت  

 52/ 5بٌروت، ج
3
 62هـ، ص0266مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة، لدمحم الطاهر ابن عاشور التونسً، مكتبة اإلستمامة ـ تونس،   

4
 (222/ 2لسان العرب: )  

5
 40الروم:   

6
هـ(، تحمٌك: أحمد عبد العلٌم البردونً، دار الشعب ـ 670تفسٌر المرطبً، ألبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرج المرطبً)ت  

 41/ ص04هـ، ج0275الماهرة، الطبعة الثانٌة ـ 
7
 (222/ 2لسان العرب: )  

8
 المصدر نفسه  

9
هـ(، دار الرسالةـ بٌروت، الطبعة الثانٌة 807الماموس المحٌط ،لمجد الدٌن دمحم بن ٌعموب بن دمحم بن إبراهٌم فٌروز آبادي)  

 290/ ص0م، ج0987هـ=0417
10

 (2/222لسان العرب: )  
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ْحلىظظزع لٌَّ حلىعخٌٗ حلىٌكٍٓس ٘ـي أي ؿىٙعّخ وٓحفق لمىعٍٕ حلعخن لىفخٓي حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس  فّٗ طـمذ 

 ٢  ْطـع  حلوَٙ ٘يرَ ْ٘قيع  ْ٘ؤطٗ رخٞٓخ س عمٕ حٜفَحى ْحلـىخعخص .حلـيد ْحلقل

)ْحٞفٔخى ـ كىخ ٘قٓ  حلكفٖٓ ـ: ؿع  حل٘ٗ  فخٓيح هخٍؿخ عىخ ٍ٘زفٗ أي ٘كٓي عمُٙ ْعً أي ٘كٓي وٍظفعخ 

رُ  ْفٗ حللقٙقش: ِٓ اهَحؽ حل٘ٗ  عً كخلش وعىٍٓس ٠ لفَٝ ٛلٙق(
( 1)
 . 

 ٚاملؿاضد يف ايػسع . املبشح ايجاْٞ: تكدٜس املؿاحل
 . حلىيمذ حْٜ : أٌٓحط حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ حلَ٘ط 

 . حلىيمذ حلؼخٌٗ: طفخْص حلىٜخلق ْحلىفخٓي ْطقيَِ٘خ فٗ حلَ٘ط 

 :ىْحعٗ ح٠عظزخٍحص فٗ طفمٙذ حلىٜخلق أْ حلىفخٓي. حلىيمذ حلؼخلغ 

 املبشح ايجايح: تكدٜس املؿاحل ٚاملؿاضد يف ايػسع .
 حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ حلَ٘ط . حلىيمذ حْٜ : أٌٓحط 

طظٍٓط حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ حلَ٘ط ْرلٔذ أقٔخن حللكه حلظكمٙفٗ
(2)

   عمٕ أٌٓحط :

 لٌّداٌػ ش٩شح أٔٛلع، ٟٚ٘:

 وٜخلق حلٓحؿزخص . (1

 وٜخلق حلىٍيْرخص . (2

 وٜخلق حلىزخكخص . (3

 ٚلٌّفاٌك ٔٛػاْ: 

 وفخٓي حلىلَوخص . (1

 وفخٓي حلىكَِْخص . (2

 ٤ذٟ:٠ّٚىٓ ذم١ٍّٙا أ٠ضاً وا

رـىع وٜخلق حلٓحؿزخص  ْوفخٓي حلىلَوخص وعخً  وً كٙغ كٌّٓخ ويمٓرش عمٕ ْؿُ حللظه  -1

 ٓٓح  أكخي ١مذ حلفع  أْ حلكف عً حلفع   ِْٗ حليٍؿش حْٜلٕ وً حٜككخن . ْحٞلِحن  

                                                           
1
 المصدر نفسه  

2
شارع فعله على وجه الحتم واإللزام.. والمندوب: وهً الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح؛ أما الواجب : فهو ما طلب ال  

هو ما طلب الشارع فعله من غٌر إلزام.. والمحرم: هو ما طلب الشارع تركه والكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم.. والمكروه: هو 

ن غٌر ترجٌح. ٌنظر: لواطع ما طلب الشارع الكف عنه ال على وجه الحتم واإللزام.. والمباح:هو ما خٌر الشارع بٌن فعله وتركه م

هـ(. مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ـ 489األدلة فً أصول الفمه، ألبً المظفر منصور بن دمحم بن عبد الجبار السمعانً)ت

 ، والفمه اإلسالمً وأدلته . 52/ 0م، ج0998هـ=0408السعودٌة، الطبعة األولى
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رـىع وٜخلق حلىٍيْرخص ْحلىكَِْخص وعخً  وً كٙغ كٌّٓخ ويمٓرش ٠ عمٕ ْؿُ حللظه ْحٞلِحن   -2

 خي ١مذ حلفع  أن حلكف عً حلفع   ْ٘ؤطٙخي رخليٍؿش حلؼخٌٙش . أك ٓٓح  

افَحى وٜخلق حلىزخكخص  ِْٗ حلىوَٙ فٗ فعمّخ ْطَكّخ -3
(1)
 . 

٘قٓ  حلقَحفٗ: )اًح عمه أي حْٜحوَ طظزع حلىٜخلق  كىخ أي حلٍٓحِٗ طظزع حلىفخٓي  ْحلىٜملش اي كخٌض فٗ 

أعمٕ حلَطذ كخي حلىَطذ عمّٙخ حلٓؿٓد  ػه اي أىٌٕ حلَطذ كخي حلىَطذ عمّٙخ حلٍيد  ْاي كخٌض فٗ 

حلىٜملش طظَقٕ ْ٘ظَقٕ حلٍيد رخٍطقخثّخ كظٕ ٘كٓي أعمٕ وَحطذ حلٍيد  ٘مٗ أىٌٕ وَحطذ حلٓؿٓد  ْكٌلك 

ٌقٓ  فٗ حلىفٔيس حلظقٔٙه رـىمظُ  ٘عٍٗ اًح كخٌض فٗ أىٌٕ حلَطذ ٍطزض عمّٙخ حلكَحِش  أْ فٗ أع١ِخ 

قخ  حلىفٔيس كظٕ ٘كٓي أعمٕ وَحطذ حلىكََْ  ٘مٗ أىٌٕ وَحطذ حلظلَ٘ه (فخللَوش  ْطَطقٗ حلكَحِش رخٍط
(2)
  

 : تؿاٚت املؿاحل ٚاملؿاضد ٚتكدٜسٖا يف ايػسع .يح املطًب ايجا

  قي طظيحه  حلىٜخلق ْحلىفخٓي ْطظ٘خرك  فكؼَٙ وً حلىٜخلق ٠ طومٓ وً و٠خٍ ط٘ٓرّخ  كىخ أي

ي ٠ ٘ظَّ حلَؿلخي ْحلظفخْص  لٌلك فبي ٌِح حٜوَ كؼَٙحً وً حلىفخٓي ٠ طٍفك عً وٍخفع فّٙخ  ْق

٘لظخؽ الٕ  طؤّيٍ فٗ طقيَ٘ حلىٜملش أْ حلىفٔيس  ْاوعخي حلٍظَ فٗ حٚػخٍ حلىظَطزش عمٕ ك  وٍّىخ  

ْطيزٙق لٍٜٓٙ حلكظخد ْحلٍٔش ٞىٍح  وخ ٘قٜي وً حلىٜخلق  ْوخ ٘يٍأ وً حلىفخٓي
(3)

  ْفٗ ٌِح 

د حليٌٙٓ٘ش ووظميش قي حوظِؽ هَِٙخ رَِ٘خ  فقمَّىخ ٜ٘فٓ هَِٙخ اي حٜٓزخ :(٘قٓ  حٞوخن حلفِحلٗ

  َ َّ كخلىخ  ْحِٜ  ْحلٓلي ْحٜقخٍد ْحلـخَ ْٓخثَ حٜٓزخد  ْلكً طٍقٔه الٕ وخ ٌفعُ أكؼَ وً ٟ

َ أكؼَ وً ٌفعُ فٗ كق أكؼَ  َّ كلق حلكفخ٘ش وً حلىخ  ْحلـخَ ْٓخثَ حٜٓزخد  ْالٕ وخ ٟ

خَ حلٓحٓع  ْالٕ وخ ٘كخفٕ  ٍََٟ ٌفعُ  ٌَِْ أوٍٓ طوظمف حٜٗوخٙ  كخلىخ  حلكؼَٙ  ْحلـ

رخٜٗوخٙ  فَّد أٌخي ٛخلق ٍ٘ظفع رخلىخ  حلٜخلق ْاي كؼَ  فٍٙفقُ فٗ ٓزٙ    َْٜ٘فُ الٕ 

ً اً ٠ ِ٘ح   فٙق ٌعىش فٗ كقُ  ٍّْد أٌخي ٘ٔظ٠َ رخلقمٙ  أ٠٘خ ّٓ حلوَٙحص  فّٓ وع ٌِح حلظ

ً ل ً وً ٍرُ ١خلزخ مِ٘خىس عمُٙ  فٙكٓي ًلك وع ٌِح حلو٠ٌي ر١  فٗ كقُ (ؤظٜفَح لُ ٗخكٙخ
( 4)
 . 

 

  ًْطفخْص حلىٜخلق ْحلىفخٓي ْطعخٍّٟىخ ٘ظَطذ عمُٙ فٗ طقيَ٘ حلَ٘ط وَحعخس كـه ك  و

حلىٜملش ْحلىفٔيس  ْأػَِخ ْويحِخ  فظفظفَ حلىفٔيس حلَٙٔٙس لـمذ حلىٜملش حلكزَٙس  ْطفظفَ 

ش أْ حليٓ٘مش حلىئ  ْطقز  حلىفٔيس ْاي كزَص اًح كخٌض حلىفٔيس حلىئقظش لـمذ حلىٜملش حليحثى

                                                           
1
 . 082/ 2م، ج0997هـ=0408عة الرابعةد. وهبة الزحٌلً، دار الفكر ـ دمشك، الطب  

2
 94/ 2هـ(، عالم الكتب ـ بٌروت، ج684الفروق: ألبً العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس الصنهاجً المرافً)ت 

3
 . 591ـ  589ٌنظر: فمه الموازنات: ص   

4
 011/ ص4بنان، جهـ(، دار المعرفة، بٌروت ـ ل212إحٌاء علوم الدٌن، ألبً حامد دمحم بن دمحم الغزالً)ت   
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اُحلظّخ طئىٖ الٕ وخ ِٓ أكزَ وٍّخ  ْفٗ حللخ٠ص حلعخى٘ش ٘قين ىٍ  حلىفخٓي عمٕ ؿمذ حلىٜخلق
(1)
   

ْكٌح اًح طٔخْص حلىٜملش ْحلىفٔيس قين ىٍ  حلىفٔيس
(2)

  ٜي)ىٍ  حلىفخٓي وقين عمٕ ؿمذ 

حلىٜخلق(
( 3)
 . 

 ٚاعٞ االعتبازات يف تػًٝب املؿاحل أٚ املؿاضد .املبشح ايجايح: د
  لىخ كخٌض حلىٜخلق ْحلىفخٓي وظفخْطش  فّٗ ٠ري أي طظفخْص طزعخً ٠هظ١  حعظزخٍحص هخٛش قي طكٓي

ٌَِ ح٠عظزخٍحص وظعمقش رخلىكخي أْ رخلِوخي أْ رخل٘وٚ ٌفُٔ  ْفٗ ٌِح ٌـي أي عمىخ  حلَ٘ط قي 

ظزخٍحص ْىْحعٗ حلعى  رّخ ك   رلٔذ وخ ٍعَ  ْفٙىخ ٘ؤطٗ ًكَ أْلٓح أِىٙش فٗ حللي٘غ عً ٌَِ ح٠ع

 ؿىمش وً أقٓحلّه فٗ ًلك:

  ُ٘قٓ  حٞوخن حرً قٙه حلـُٓ٘ش فٗ ٌِح حلٜيى: ) ٌِح فٜ  عظٙه حلٍفع ؿيحً  ْقع رٔزذ حلـّ  ر

يم٢ عظٙه فٗ حلَ٘٘عش أْؿذ وً حللَؽ ْحلى٘قش ْطكمٙف وخ ٠ ٓزٙ  الُٙ وخ ٘عمه أي حلَ٘٘عش 

َس حلظٗ فٗ أعمٕ ٍطذ حلىٜخلق ٠ طؤطٗ رُ (حلزخِ
( 4)
ػه ٌَٔ أٌُ ٠ ٘ـُٓ لمىفظٗ أي ٘فظٗ فٗ    

حلىٔخث  حليحثَس عمٕ حلمفظ فٙىخ حعظخىَ ِٓ وً فّه طمك حٜلفخظ  ر  عمُٙ أي ٘عَ  أِمّخ ْحلىظكمىًٙ 

ً للقخثقّخ حٜٛمٙش  ْوظٕ له ٘ف ع  ًلك له رّخ فٙلىمّخ عمٕ وخ حعظخىَْ ْعَفَٓ ْلٓ كخي ووخلفخ

طٜخى  فظٓحَ ولمّخ ْ٘كٓي رٌلك قي ٟ  ْأٟ 
(5)
 . 

  ٍْٕ٘قٓ  حٞوخن حل٘خ١زٗ فٗ رٙخي أي حلىٜملش ْحلىفٔيس فٗ حلفع  لٙٔض ػخرظش ر  اٟخفٙش  )ْوع

كٌّٓخ اٟخفٙش: أٌّخ وٍخفع أْ و٠خٍ فٗ كخ  ىْي كخ   ْرخلٍٔزش الٕ ٗوٚ ىْي ٗوٚ  أْ ْقض 

ىْي ْقض(
(6)
 . 

 ٟظَ فٗ وآ٠ص حٜفعخ  وعظزَ ْوقٜٓى َٗعخً  كخٌض حٜفعخ  وٓحفقش أْ ووخلفش  )حلٍ شُ ٠ث١ٓ قٚلػ

حلىكمفًٙ رخٞقيحن أْ رخٞكـخن ا٠ رعي  ًْلك أي حلىـظّي ٠ ٘لكه عمٕ فع  وً حٜفعخ  حلٜخىٍس عً

ً لىٜملش فُٙ طٔظـمذ  أْ لىفٔيس طيٍأ   ٌظََ الٕ وخ ٘ئْ  الُٙ ًلك حلفع   فقي ٘كٓي وَْ٘عخ

وآ  عمٕ ه١  وخ قٜي فُٙ  ْقي ٘كٓي يَٙ وَْ٘ط لىفٔيس طٍ٘ؤ عٍُ  أْ وٜملش طٍيفع ْلكً لُ 

رُ  ْلكً لُ وآ  عمٕ ًلك  فبًح أ١مق حلقٓ  حْٜ  رخلىَْ٘عٙش فَرىخ أىٔ حٓظـ١د حلىٜملش فُٙ 

الٕ وفٔيس طٔخْٖ حلىٜملش أْ طِ٘ي عمّٙخ  فٙكٓي ٌِح وخٌعخً وً ا١١ي حلقٓ  رخلىَْ٘عٙش  ْكٌلك 

أ١مق حلقٓ  فٗ حلؼخٌٗ رعين حلىَْ٘عٙش ٍرىخ أىٔ حٓظيفخط حلىفٔيس الٕ وفٔيس طٔخْٖ أْ طِ٘ي   اًح

                                                           
1
ٌنظر:  فً فمه األولوٌات، دراسة جدٌدة فً ضوء المرآن والسنة، د. ٌوسف المرضاوي، مكتبة وهبة ـ الماهرة، الطبعة   

 084م ،ص0996هـ=0406الثانٌة
2
 87/ 0هـ، ج0412ىهـ(، دار الكتب العلمٌة ـ بٌروت، الطبعة األول900ٌنظر: األشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً)ت  

3
 442هـ(، تحمٌك: أحمد بن عبد هللا بن حمٌد، شركة مكة للطباعة ـ مكة، ص728المواعد، ألبً عبد هللا دمحم بن دمحم بن أحمد الممري)ت  

4
: طه عبد هـ(، تحمٌك720إعالم المولعٌن عن رب العالمٌن، ألبً عبد هللا دمحم بن أبً بكر أٌوب الزرعً المعروف بابن لٌم الجوزٌة)ت  

 2/ ص2م، ج0972الرإوف سعد، دار الجٌل ـ بٌروت، 
5
 (072/ 4المصدر نفسه: )  

6
 (29/ 5الموافمات: )  
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وـخ  لمىـظّي ٛعذ حلىٍٓى  ا٠ أٌُ عٌد حلىٌحي   ف١ ٜ٘ق ا١١ي حلقٓ  رعين حلىَْ٘عٙش  ِْٓ

ٍٍ عمٕ وقخٛي حلَ٘٘عش ( ولىٓى حلفّذِ  ؿخ
(1)
. 

 :ْٓح  ٍٓش الّٙش فٗ حلومق ٠ طوظمف رزقخ  حٜككخن وع )طفَٙٙ حٜك ٠ٚمٛي لتٓ ػاشٛن  ٟ ٘مل لٌشأ

طفَٙ وٓؿزّخ  ٠ ٘ومٓ وً أي ٘كٓي اقَحٍ حلٍقٙٞ وقٜٓى حل٘خٍط وً طعمٙق ًلك حللكه رٌلك 

حلىٓؿذ  فَٜٙٙ أكي حلعىمًٙ عزؼخً  أْ أي ٘كٓي وكخرَس فٗ طفَٙ حلىٓؿذ  ًْلك ٍ٘خفٗ حلى٘خِيس 

  ًلك عمٕ حلظقيًَ٘٘ الٕ أي طكٓي حٜككخن وقٜٓىس حلقيعٙش أْ حلظٍٙش فٗ أكٓح  كؼَٙس  ْ٘ئْ

لٌحطّخ ٠ طخرعش لىٓؿزّخ (
( 2)
 . 

  ِٗ ْ٘زًٙ حرً هميْي فٗ وقيوظُ: اي أكٓح  حٜوه ٠ طيْن عمٕ ْطَٙس ْحكيس ْوٍّخؽ ْحكي  اٌىخ

عمٕ اهظ١  حٜ٘خن ْحُٜوٍش  ْحٌظقخ  وً كخ  الٕ كخ   ْكىخ ٘كٓي ًلك فٗ حٜٗوخٙ ْحْٜقخص 

وٜخٍ  فكٌلك ٘قع فٗ حٚفخي  ْحٜقيخٍ  ْحُٜوٍش  ْحليْ   ٍٓش   حلظٗ قي همض فٗ ْحٜ

عزخىَ
(3)
. 

 :ْْلْٙ ك  وخ كخي وٜملش فٗ ُوخي وخ ٘كٓي وٜملش فٗ ُوخي عهَ  ْ٘ـُٓ  ٠ٚمٛي لتٓ ته٘ا(

أي ٘كٓي حلفع  وٜملش فٗ ُوخي  ْوفٔيس فٗ يََٙ  ْلٙٔض حُٜوٍش وظٔخْ٘ش (
( 4)
 . 

 أي وً ىْحعٗ ح٠عظزخٍحص حلعمه رىكخي حلفظٓٔ  فٙقٓ : )ٍ٘زفٗ لمىفظٗ اًح ٍْى ْ٘قٍَ أرً اى ٍْ٘

 عمُٙ ؤظفٍض ٠ ٘عمه أٌُ وً أِ  حلزمي حلٌٖ وٍُ حلىفظٗ ْوٟٓع حلفظٙخ  أ٠ ٘فظُٙ رىخ عخىطُ ٘فظٗ رُ 

  حلمفظ كظٕ ٘ٔؤلُ عً رميَ  ِْ  كيع لّه عَ   فٗ ًلك حلزمي فٗ ٌِح حلمفظ حلمفٖٓ أن ٠؟ ْاي كخي

عَفّٙخً  فّ  ُعَ  ًلك حلزمي وٓحفق لٌّح حلزمي فٗ ُعَفُ أن ٠؟ ٌِْح أوَ وظعًّٙ ٠ ٘وظمف فُٙ 

حلعمىخ ( 
(5)
. 

 :وً حلىقٍَ فٗ ٠ٚث١ٓ ل٤ٌرال لٌىنلا أْ قٚلػٟ ٘مٖ ل٨ػرثانلخ ِمه  ٟ لٛلػك لٌشهع،  ١مٛي (

َ وً حٜككخن حلَ٘عٙش ح٠ؿظّخى٘ش  فقُ حلَ٘٘عش أي لظفَٙ حْٜٟخط ْحٜكٓح  حلِوٍٙش طؤػَٙحً فٗ كؼٙ

ْعمٕ ٌِح حٜٓخّ أٓٔض حلقخعيس حلفقّٙش حلقخثمش: ٠ ٍ٘كَ طفَٙ حٜككخن رظفَٙ حلِوخي  ْقي حطفقض 

كمىش فقّخ  حلىٌحِذ عمٕ أي حٜككخن حلظٗ طظزي  رظزي  حلِوخي ْحهظ١  حلٍخّ ِٗ حٜككخن 

س حٌٚفش حلٌكَ أوخ حٜككخن حٜٓخٓٙش حلظٗ ح٠ؿظّخى٘ش وً قٙخٓٙش ْوٜملٙش  ِْٗ حلىعٍٙش رخلقخعي

ؿخ ص حلَ٘٘عش لظؤّٓٙٔخ ْط١ٓٙيِخ رٍّٜٓٛخ حٜٛمٙش فّٗ ٠ طظزي  رظزي  حلِوخي  ر  ِٗ 

حٜٛٓ  حلظٗ ؿخ ص رّخ حلَ٘٘عش ١ٛٞف حلِوخي ْحٜؿٙخ (
( 6)
 . 

                                                           
1
 (4/096الموافمات: )  

2
 046م، ص0992مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة ومكارمها، لعالل الفاسً، دار المغرب اإلسالمً، الطبعة الخامسة ـ   

3
 58، طبعة المكتبة التجارٌة الكبرى، مصر، صهـ(818ٌنظر: ممدمة ابن خلدون)ت  

4
 072/ 0م، ج0982هـ=0412الوصول إلى األصول، ألبً الفتح أحمد بن برهان، مكتبة المعارف ـ الرٌاض،   

5
هـ(، تحمٌك: 684اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات الماضً واإلمام، ألبً العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس)ت  

 549م، ص0967هـ=0287عبد الفتاح أبً غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمٌة ـ حلب،  الشٌخ
6
 890، ص8مجلة المسلمون، جنٌف ـ سوٌسرا، العدد  
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 :كمىش  حطفقض) ٠ٚفدً لٌكورٛن دمحم لٌىؼ١ٍٟ ت١ٓ ل٤ؼىاَ لٌرٟ ذرغ١ه تكٚلػٟ ذغ١ه لٌىِاْ،  ١مٛي

حلىٌحِذ عمٕ أي حٜككخن حلظٗ طظزي  رظزي  حلِوخي ْحهظ١  حلٍخّ  ِٗ حٜككخن ح٠ؿظّخى٘ش حلظٗ 

رٍٙض عمٕ حلقٙخّ ْىْحعٗ حلىٜملش  فبًح أٛزلض ٠ طظ١ثه ْأْٟخط حلِوخي ْوٜملش حلٍخّ 

ً ٍَْٟحً  ْحلَ٘٘عش وٍِِش عً ًلك ٠ْ عزغ فّٙخ  أ وخ حٜككخن ْؿذ طفَِٙٙخ  ْا٠ كخٌض عزؼخ

حٜٓخٓٙش حلظٗ ؿخ ص حلَ٘٘عش لظؤّٓٙٔخ رٍّٜٓٛخ حٜٛمٙش: حٚوَس ْحلٍخِٙش  كلَوش حلظمه 

ْحلٌِٕ ْحلَرخ َْٗد حلوىَ ْحلَٔقش  ْكٓؿٓد حلظَحٟٗ فٗ حلعقي  ْْؿٓد قىع حلـَحثه 

ْكىخ٘ش حللقٓي  فٌَّ ٠ طظزي  رظزي  حلِوخي  ر  ِٗ أٛٓ  ؿخ ص رّخ حلَ٘٘عش ١ٛٞف حلِوخي 

حٜؿٙخ   ْلكً ْٓخث  طلقٙقّخ ْأٓخلٙذ طيزٙقّخ  قي طظزي  رخهظ١  حُٜوٍش ْحلىليػخص(ْ
( 1)
 . 

 :لٓ حٓظىَ حللكه  ٠ٚث١ٓ ل٨ٌرال دمحم شٍثٟ ضهٚنج ذغ١١ه ل٤ؼىاَ تكلػٟ لـر٩ف لٌؽاي،  ١مٛي(

يً٘  وع طفَٙ حللخ  ٜىٔ الٕ وفٔيس عظٙىش طِ٘ي عمٕ وخ ٘ـمزُ حلوَْؽ وً حلىٜملش وً طعمٙه حل

ْاىٍح  ف٠  حلـىخعش(
( 2)
 . 

 ٚلك ظاء لٌؼٍّاء تأِصٍح ػٍٝ تؼض ل٨ػرثانلخ لٌرٟ لٌركػد ذغ١ٍة لٌّدٍؽح أٚ لٌّفٍكج، ِٕٙا:

وخ ًكََ حٞوخن حرً طٙىٙش وً ىحعٗ حعظزخٍ حلىكخي ْحللخ  فٗ طفمٙذ حلىٜملش أْ حلىفٔيس  رقٓلُ:  (1

فش ْوِىلفش ْعٍي حلـىخٍ ْعٍي حلٜفخ )كىخ أي حلعى  ٘ف٠  طخٍس رلٔذ حلىكخي  فخلىَْ٘ط رعَ

ْحلىَْس ِٓ حلٌكَ ْحليعخ  ىْي حل١ٜس ٌْلِٓخ  ْحليٓح  رخلزٙض لمٓحٍى أف٠  وً حل١ٜس  

ْحل١ٜس لمىقٙىًٙ رىكش أف٠   ْطخٍس رخهظ١  وَطزش ؿٍْ حلعزخىس  فخلـّخى لمَؿخ  أف٠  وً 

لِْؿّخ أف٠  وً ١خعظّخ ٜرّٓ٘خ  حللؾ  ْأوخ حلٍٔخ  فـّخىًِ حللؾ  ْحلىَأس حلىظِْؿش ١خعظّخ 

رو١  حٜوش  فبٌّخ وؤوٍٓس ريخعش أرّٓ٘خ  ْطخٍس ٘وظمف رخهظ١  كخ  قيٍس حلعزي ْعـَِ  فىخ 

٘قيٍ عمُٙ وً حلعزخىحص أف٠  فٗ كقُ وىخ ٘عـِ عٍُ  ْاي كخي ؿٍْ حلىعـُٓ عٍُ أف٠   ٌِْح 

رخد ْحٓع ٘فمٓ فُٙ كؼَٙ وً حلٍخّ  ْ٘ظزعٓي أِٓح ِه(
(3)
. 

وؼمُ حٞوخن حل٘خ١زٗ وً ىحعٗ حعظزخٍ حلىكخي فٗ طفمٙذ حلىٜملش أْ حلىفٔيس  فٗ قٓلُ: )وخ  وخ (2

٘كٓي وظزي٠ً فٗ حلعخىس وً كًٔ الٕ قزق ْرخلعكْ  وؼ  ك٘ف حلَأّ  فبٌُ ٘وظمف رلٔذ حلزقخط  

ٗ فّٓ لٌْٖ حلىَْ حص قزٙق فٗ حلز١ى حلىَ٘قٙش  ْيَٙ قزٙق فٗ حلز١ى حلىفَرٙش  فخللكه حلَ٘ع

٘وظمف رخهظ١  ًلك  فٙكٓي عٍي أِ  حلىَ٘ي قخىكخً فٗ حلعيحلش  ْعٍي أِ  حلىفَد يَٙ قخىف(
( 4)
  

ٍْ٘ق  حٞوخن حلقَحفٗ عً حٞوخن وخلك  وخ فُٙ ىحعٗ حعظزخٍ حللخ  فٗ حلظفمٙذ  فٙقٓ : )اًح طٍخُط  (3

ٞ  ْعمق حلِْؿخي فٗ قزٞ حلٜيحي رعي حليهٓ   فخلقٓ  قٓ  حلِْؽ  وع أي حٜٛ  عين حلقز

                                                           
1
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حلقخٟٗ آىخعٙ  رً آلخي حُٜىٖ وً حلىخلكٙش رقٓلُ: ٌَِ كخٌض عخىطّه رخلىيٍ٘ش  أي حلَؿ  ٠ 

٘يه  رخوَأطُ كظٕ طقزٞ ؿىٙع ٛيحقّخ  ْحلٙٓن عخىطّه رو١  ًلك  فخلقٓ  قٓ  حلىَأس وع 

٘ىٍّٙخ  ٜؿ  حهظ١  حلعخىحص(
( 1)
 . 

ً حٌّين وً ٍْْٖ عً حل٘ٙن حٞوخن أرٗ دمحم رً أرٗ ُ٘ي حلق (4 َْٙحٌٗ وً فقّخ  حلىخلكٙش: أي كخثيخ

ىحٍَ  ْكخي ٘وخ  عمٕ ٌفُٔ وً رعٞ حلفجخص  فخطوٌ كمزخً لملَحٓش  ٍْريُ فٗ حليحٍ  فمىخ قٙ  لُ: 

 ً اي وخلكخً ٘كََ ًلك  قخ  لىً كّمىُ: لٓ أىٍ  وخلك ُوخٌك ٠طوٌ أٓيحً ٟخٍ٘خ
(2)
 . ! 

ىخ ٍْٖ عً حلٔٙيس عخث٘ش ـ ٍٟٗ   عٍّخ ـ قٓلّخ)) ْوخ عَٝ لٝٓظخً دمحم حل٘مزٗ وً حلقٓ : )فٙ (5

لٓ أىٍ  ٍٓٓ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وخ أكيع حلٍٔخ 
(3)

  لىٍعًّ حلىٔخؿي  كىخ ُوٍعُ رٍٗ آَحثٙ  ((
( 4)
  فقي  

ٍأص أي وخ كيع ٘ظق٠ٗ طفَٙ حللكه حلٔخرق كٍٙىخ كخي حل١ٜف عخّوخً  ْحلقمٓد عخوَس رخٞ٘ىخي  

حليي  فٗ رعٞ حلٍفّٓ ...ْحلٌٖ ٘ظَّ وً ك١وّخ أي ٌِحعخً قخن فٗ ٌَِ حلىٔؤلش  فىً ٘ٓؿي  ْله

وزٙق ولظؾ ربًي ٍٓٓ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   ْوً وخٌع وعم  لُ ريفع وفٔيس حلوَْؽ وً فٔخى حٜه١ي  

ْكيْع وخ ٍ٘فٗ حليً٘ ْحلكَحوش(
( 5)
 . 

ٗ حلَ٘ط وَِٓي رـىمش حعظزخٍحص ٘ٔظيعّٙخ حلىكخي أْ حلِوخي أْ وىخ طقين ٌـي أي طقيَ٘ حلىٜخلق ْحلىفخٓي ف

كخ  حٜٗوخٙ أْ عخىحطّه  رلٙغ ٘كٓي طفمٙذ حلىٜملش أْ حلىفٔيس طزعخً لّخ  فىخ ٘كٓي وٜملش فٗ وكخي  

ً فٗ ُوخي  قي ٘كٓي ِٓ ًحطُ وفٔيس فٗ وكخي عهَ  ْوخ ٘كٓي فخٓيحً فٗ ُوخي  قي ٘كٓي ِٓ ٌفُٔ ٛخللخ

أْ ٘فٔي ٗٗ  فٗ كق ٗوٚ ىْي يََٙ ٌِْح كمُ ٘لظخؽ الٕ عمٍه ْحؿظّخٍى ْالىخٍن رؤوكٍش  يََٙ ْقي ٜ٘مق

ْأُوٍش ْأكٓح  حلٍخّ لىعَفش أوَ حلظفمٙذ رًٙ حلىٜخلق ْحلىفخٓي   ْعين حلظَٔط فٗ حللكه ووخفش حلِل  

 ْفٓحص وخ قي ٘كٓي ًح ٌفع أْ طّٔٙ  لٝفَحى ْحلـىخعخص.

 

  دٛاْب اذتٝا٠ بني املؿاحل ٚاملؿاضد، ٚايؿؿٌ ايجايح: َد٣ ايتػٝري يف

 ٠ٚشرًّ ػٍٝ ش٩شح ِثاؼس :

 ٚ ١ٗ ش٩شح ِطاٌة :  لٌّثؽس ل٤ٚي: ِكٜ لٌرغ١١ه  ٟ ل٨ظرٙاق ت١ٓ لٌّدٍؽح ٚلٌّفٍكج،
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3
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هـ(، تحمٌك: 526الجامع الصحٌح المختصر المسمى)صحٌح البخاري(، ألبً عبد هللا دمحم بن عبد إسماعٌل البخاري الجعفً)ت  

، كتاب األذان، باب خروج النساء 596/ ص0م، ج0987هـ=0417ر ابن كثٌر ـ الٌمامة، بٌروت ـ الطبعة الثالثة،مصطفى دٌب البغا، دا

 إلى المساجد باللٌل
5
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 . َٙٙحلىيمذ حْٜ : وٙيحي ح٠ؿظّخى ْقخرمٙش حلظف 

 . ٗحلىيمذ حلؼخٌٗ: طفَٙٙ حللكه حلق٠خث 

 .ٔٓحلىيمذ حلؼخلغ: طفَٙٙ حلفظ 

 لٌّثؽس لٌصأٟ: ِكٜ ذغ١ه لٌؽاوُ ٚؼىُ ذغ١١هٖ .

 لٌّثؽس لٌصاٌس: ِكٜ لٌرغ١١ه  ٟ ٚللغ لٌرمكَ ت١ٓ لٌّدٍؽح ٚلٌّفٍكج.

 . حلىزلغ حْٜ : وئ حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس رًٙ حلىٜخلق ْحلىفخٓي 

 اٌزغ١ري . ٚلبث١ٍخ. االعزٙبد. ١ِذاْ. األٚي: ادلـٍت
 ٞ٘ـخى حللمٓ  لمى٘ك١ص حلظٗ طيَكّخ حلىظفَٙحص حلىظ١كقش حلظٗ  ح٠ؿظّخى رىفّٓوُ حلعخن حلٓٓٙمش حلىـي٘ش

ً عمٕ ٍَْٟس حلزلغ عً حلىوَؽ رفظق حلٔز  أوخن حلعق   طفَٝ عمٕ حٜفَحى ْحلـىخعخص ٟف١ٓخ

لمٓٛٓ  الٕ وٍخ١ق عوٍش   طٔظقَ فّٙخ كٙخس حٌٞٔخي ْطٔكً ٌفُٔ َْ٘طخف ٟىََٙ   ْطٜخي كَحوظُ 

 . ْطلفظ كقٓقُ

 رٌ  يخ٘ش حلـّي ْحٓظفَح  يخ٘ش حلٓٓع فٗ حٓظٍزخ١ حٜككخن حلَ٘عٙش  ظرٙاق  ٟ لٌشهع:ٌّٚا واْ ل٨ ِٓ

وً أىلظّخ ريَ٘ق حلٍظَ ْاعىخ  حلفكَ
(1)

  ِْٓ فَٝ كفخ٘ش عمٕ حٜوش فٗ وـىٓعّخ ٌؤػه اًح له ٘ظٓحفَ لّخ 

س عمُٙ اًح له ٘ـي عيى وً أرٍخثّخ ٘ٔي كخؿظّخ فُٙ ِْٓ فَٝ عًٙ عمٕ وً عٌْ فٗ ٌفُٔ حلكفخ٘ش لُ ْحلقيٍ

فٗ حلىٔمىًٙ وً ٘ٔي ؤيَ
(2)
 . 

َّ٘ط ...  ف١ ري وً وعَفش وٙيحي ح٠ؿظّخى كظٕ ٘كٓي حلوٓٝ فُٙ ٛلٙلخ ْيَٙ ووَؽ عً ا١خٍ حل

ْوٙيحٌُ
(3)
 فٗ أكي وفٜمًٙ : 

 ٍٚحل٘خٍط فٙىخ ٠ ٌٚ فُٙ وىخ طَكُ حل٘خٍط لٍخ قٜيحً وٍُ ل١ؿظّخى فُٙ رىخ ٘لقق وقٜي   -: األ. 

 ْفٙىخ كخي فُٙ ٌٚ ظٍٗ فٗ ػزٓطُ أْ ى٠لظُ   ْوعظه ٌٜٓٙ حلقَحي ظٍٙش حلي٠لش فّٗ قخرمش  ٞ:ٚايجا

ل١ؿظّخى ْطعيى ْؿّخص حلٍظَ ٠هظ١  حلىفخِٙه فٗ حٓظٍزخ١ حٜككخن كىخ فٗ ع٘ش حليّخٍس: ))اًح قىظه 

عزًٙ((  ْوخ الٕ حل١ٜس فخئمٓح ْؿِٓكه ْأ٘ي٘كه الٕ حلىَحفق ْحؤلٓح رَ ْٓكه ْأٍؿمكه الٕ حلك

ٌق  فّٙخ وً أقٓح  حلفقّخ  فٗ حٓظٍزخ١ حٜككخن وٍّخ
(4)
 . 

                                                           
1
طبعة هـ(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ لبنان، ال770ٌنظر: جمع الجوامع فً أصول الفمه، لتاجً الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً)ت  

 262(،وأصول أبو زهرة: ص090/ 2، واآلسنوي على المنهاج: )279/ ص5، ج051م، ص5112هـ=0454الثانٌة
2
 (265/ 5ٌنظر: مسلم الثبوت: )  

3
 (265/ 5(، ومسلم الثبوت: )5/224ٌنظر: المستصفى: )  

4
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 وخ كخي وً حلٍٜٓٙ قيعٙخً فٗ ػزٓطُ ْى٠لظُ فٌّح وخ ٠ ٘يهمُ ح٠ؿظّخى حلزظش  ْويحٍ ًلك حلٓحؿزخص ـ  أوخ

٘غ كخل١ٜس ْحلٜٙخن ـ ْحلىلَوخص ـ  كخلٌِخ َْٗد حلوىَ ْحلَرخ ـ ْحٜككخن حلقيعٙش ـ كؤككخن حلىٓحٍ

ْأككخن حلليْى ْحلقٜخٙ ـ   ف١ ٜ٘ق ٜكي وّىخ كخي ٠ْ فٗ أٖ وكخي أْ ُوخي أي ٘فظق رخد ح٠ؿظّخى 

فٙىخ ػزض فُٙ ٌٚ وً حلٍٜٓٙ حلقيعٙش حلؼزٓص ْحلي٠لش  كؤي ٘قٓ  قخث  رـٓحُ َٗد حلوىَ  حلؼخرض 

ؿْ وً عى  حل٘ٙيخي أٛ  طلَ٘ىُ رخلقَعي  رقٓلُ طعخلٕ:))اٌىخ حلوىَ ْحلىَٙٔ ْحٌٜٜخد ْح٠ُٜن ٍ

فخؿظٍزَٓ لعمكه طفملٓي((
( 1)
  ريعٓٔ حلعَ  أْ حل٠ٙخفش أْ حلعخىس أْ حلٔٙخكش  أْ أي ٘ؤطٗ وً ٘قٓ  رومع  

٠ْ ٘زيً٘ ٍُ٘ظًّ ا٠ وخ ظَّ وٍّخ ْل٠َٙرً  :((كـخد حلىَأس حلؼخرض فَُٟ فٗ حلقَعي  رقٓلُ طعخلٕ

روىًَِ عمٕ ؿٙٓرًّ((
( 2)
وكخي أْ طيزٙق قخٌٓي رمي  أْ أي ٘قٓ  قخث     ريعٓٔ حلظل٠َ أْ حكظَحن 

كظذ عمٙكه حلٜٙخن((((رظعيٙ  فَٝ ٛٙخن ٍو٠خي
( 3)
 ل٘يس حللَ أْ حلفقَ  أْ أي ٘قٓ  رظعيٙ  فَٝ  

حلِكخس))ْعطٓح حلِكخس((
( 4)
  ريعٓٔ ْؿٓى حل٠َحثذ أْ كق حلىخ  حل٘وٜٗ  أْ أي ٘ؤطٗ وً ٘قٓ  رظعيٙ   

ً ْػقخ٠ً   ْؿخِيْح رؤوٓحلكه ْأٌفٔكه فٗ ٓزٙ   ((فَٝ حلـّخى))حٌفَْح هفخفخ
( 5)
  ريعٓٔ حٍِٞخد أْ  

طيزٙق حلقٓحًٌٙ حليْلٙش  ْفٗ وقخر  ًلك فبي ك  وخ كخي وً حلٓقخثع ْحٜفعخ  فٙىخ ٠ ٌٚ فُٙ أْ كخي حلٍٚ 

 فُٙ ْحٍىحً لكً ى٠لظُ ظٍٙش فمْٙ ٜكي حلقٓ  رٔي رخد ح٠ؿظّخى فُٙ  ٜي رخرُ قي فظلض وٌٍ 

كًٙ ٠َْ ق٠خ  حلٙىً  -ملسو هيلع هللا ىلص  - لمٍزٗ –ٍٟٗ   عٍُ  -حلٍزٗ دمحم _ملسو هيلع هللا ىلص ْكىخ ِٓ ػخرض فٗ قٓ  وعخً عَٜ 

رَأ٘ٗ ٠ْ علٓ "حؿظّي 
(6)
" فؤقََ عمُٙ حل١ٜس ْحل١ٔن ْأػٍٕ عمُٙ 

(7)
 . 

 وخ ٘يَأ وً حلٓقخثع ػه حلك  وظفق عمٕ أي حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش ٠ري أي ٘كٓي لّخ حللكه فٗ ك  

 ْحٜفعخ  فٗ أٖ ُوخي ْوكخي ِْٓ حٜوَ حلٌٖ ٘ظىِٙ رُ ح١ٓٞن رخعظزخٍَ هخطه حٜى٘خي ْحلَ٘حثع .

  ٌِح ْلْٙ لك  وً ٗخ  أي ٘قٓ  رخ٠ؿظّخى ْحلظـي٘ي فٗ فّه حلٍٚ حلقَعٌٗ ر  طلكه ًلك ٟٓحر٢

طظعمق رخلىـظّي
(8)
ٟٗ حلَٔٙس , ْعمٕ ىٍح٘ش وً ١َْٗ عمىٙش ْػقخفٙش ,ْأي ٘كٓي عي٠ً وَ  

رؤكٓح  حلٍخّ ْأوكٍظّه  ْفقخً لىخ ِٓ وعَْ  وً أي حلفظٓٔ طظفَٙ رظفَٙ حلِوخي ْحلىكخي ْحللخ   

كىخ ْ٘ـذ عمُٙ ح٠رظعخى عً حلٍٜٓٙ حلقيعٙش ْعين ؿعمّخ ول١ً ل١ؿظّخى رخلظ١عذ رظلٓ٘مّخ وً 

عً حلوٓ  رك  أٗكخلُ  ْأي ٠  ْكٌلك ْحؿذ عمٕ حلىـظّي أي ٘كٓي رعٙيحً  حلقيعٗ الٕ حلظٍٗ 

                                                           
1
 91المائدة:   

2
 20النور:   

3
 082البمرة:   

4
 42البمرة:   

5
 40: التوبة  

6
ال آلو: ال ألصر، وال أترن الجهد. النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر لمجد الدٌن أبً السعادات المبارن بن دمحم الجزري المعروف بابن   

 62/ 0هـ(، تحمٌك: طاهر أحمد الزاوي ومحمود أحمد الطناجً، المكتبة العلمٌة ـ بٌروت، ج616األثٌر)ت
7
 ـ لمعاذ بن جبل ـ رضً هللا عنه ـ عندما أرسله إلى الٌمن لاضٌا ، بم تمضًل لال: بكتاب هللا، فإن لم تجدل لال: لول رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص  

سول هللا لما ٌرضً بسنة رسول هللا، لال: فإن لم تجدل لال: اجتهد رأًٌ وال ألو، فمال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ: )) الحمد هلل الذي وفك رسول ر

، باب اجتهاد 2295، رلم 575/ 5م ، ج0925هـ(، مطبعة الحلبً 572 ورسوله((. سنن أبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً)هللا

 الرأي فً المضاء، كتاب األلضٌة
8
 (017ـ 012/ 4(، والموافمات: )224ـ 222/ 5ٌنظر: المستصفى: )  
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ً   كخؿظّخى حلًٌ٘  ً وعٍٙخ ً ْحقعخ ٘ٔظٔمه لمٓحقع حلىعخَٛ فٙٔٓ  فّه حلٍٚ حلقَعٌٗ لٙزٍَ َٗعخ

َ٘٘يْي طٔٓ٘  حلفٓحثي حلَرٓ٘ش أْ وٍع طعيى حلِْؿخص ْيَٙ ًلك
(1)
 . 

 ّخى ْأي اىٍح  ٌِح اًحً ٌفّه ٌْعٗ وىخ طقين أي قخرمٙش حلظفَٙٙ ؤٓيش فٗ حلىـخ  حلىٔىٓف فُٙ رخ٠ؿظ

ً ٍحؿلخً ْكفخ حص عمىٙش عخلٙش   ْاٍحىس عمٕ ؤظٓٔ ؿىخعٗ لمٓٛٓ  الٕ  ٘ظيمذ ْعٙخً ْفّىخ

أككخن طٍخٓذ حلظفَٙٙحص حلظٗ طٜذ فٗ وٜخلق حللٙخس رىوظمف ؿٓحٌزّخ  رعي ىٍحٓش ْفلٚ 

 ر٘ـخعش ْكَ٘ش رعٙيحً عً ٟف٢ حللكٓوخص ْٟف٢ حلعٓحن .

 مؼبئٟ .ادلـٍت اٌضبٟٔ: رغ١ري احلىُ اٌ
ً هخ١جخً فٗ  لىخ كخي حلقخٟٗ يَٙ وعٜٓن فٗ حٜككخن حلظٗ ٜ٘يٍِخ  فٌّح ٘عٍٗ أٌُ قي ٜ٘يٍ ككىخً ق٠خثٙخ

ٌخُلش لّخ ٌٚ أْ ٌخُلش لْٙ لّخ ٌٚ  ِْٓ فٗ كمظخ حللخلظًٙ وؤوٍٓ رظلَٖ حلٜٓحد  فّ  لُ رعي ًلك كق 

 حلظفَٙٙ فٗ ككىُ حلق٠خثٗ ؟

 :ًومٓ اوخ أي ٘كٓي قي أهيؤ حلقخٟٗ  فٙىخ ٘ٔٓ  فُٙ فٗ ٌِح حللخ  ٠ ٘  ٟ لٌعٛلب ذفد١

فٙىخ ٠ ٘ٔٓ  فُٙ ح٠ؿظّخى ح٠ؿظّخى  أْ 
(2)
ْعمُٙ فبي أهيؤ فٙىخ ٠ ٘ٔٓ  فُٙ ح٠ؿظّخى  كؤي   

٘كٓي قي هخلف ٌٜخً  أْ اؿىخعخً  أْ قٙخٓخً ؿمٙخ
(3)

  أْ هخلف حلقٓحعي حلكمٙش
(4)

  أْ كخي ككىخً ٠ 

ىلٙ  عمُٙ
(5)

هخلف ىل١ًٙ قخ١عخً  فٙفَٙ رخلٍقٞ ٠ْ عزَس رخؿظّخىَ  ٌُٜ ٘كٓي قي 
(6)
. 

  رخلٍٚ  ٍ٘قٞ ككىُ  فىً ٓق٢ عٍُ حلٓحؿذ ً فبي ؿّ  حلٍٚ ْكخي حلقخٟٗ حٚهَ عخلىخ

لـّمُ ْؿذ اُحلش ؿّمُ ٜي حلظعمٙه ْطزمٙ  ككه حلَ٘ط ْطعَ٘ف أٓزخرُ ْحؿذ
(7)

  ْاي كخي 

١ ٌقٞ حلق٠خ  ٛعزخً ا٠ أي أٛعذ وٍُ رقخ َ ِْٓ رخ
(8)
 . 

 

  َٙٙف١ ٍ٘قٞ أوخ اًح أهيؤ حلقخٟٗ فٙىخ ٘ٔٓ  فُٙ ح٠ؿظّخى كخي ككىُ يَٙ قخر  لمظف
(9)
  

                                                           
1
 (299/ 5(، ومسلم الثبوت: )505/ 4ٌنظر: إعالم المولعٌن: )  

2
هـ(، تحمٌك: محً هالل السرحان، دار إحٌاء التراث 421أدب الماضً ألبً الحسن علً بن دمحم بن حبٌب الماوردي البصري الشافعً)  

 685م، ص0975هـ=0295اإلسالمٌة، مطبعة العانً ـ بغداد 
3
هـ(، 616مر بن الحسٌن الرازي)ت(، والمحصول فً علم أصول الفمه، لفخر الدٌن دمحم بن ع422ـ  424/ 5ٌنظر: المستصفى: ) 

 051، وجمع الجوامع: ص62/ 6م، ج0995هـ=0405تحمٌك: طه جابر فٌاض العلوانً، مإسسة الرسالة، بٌروت ـ الطبعة الثانٌة
4
 هـ(، تحمٌك: خلٌل منصور، دار الكتب684ٌنظر: أنوار البروق فً أنواء الفروق، ألبً العباس أحمد بن إدرٌس الصنهاجً المرافً)ت  

 024/ 0م، ج0998هـ=0408العلمٌة
5
هـ(، دار الكتب العلمٌة، 726ٌنظر: فتاوى السبكً فً فروع الفمه الشافعً، لتمً الدٌن علً بن عبد الكافً السبكً األنصاري)ت  

 615/ ص0م، ج5114هـ=0454بٌروت ـ لبنان، الطبعة األولى
6
 051(، وجمع الجوامع: ص6/62ٌنظر: المحصول: )  

7
 (422/ 5ستصفى: )ٌنظر: الم  

8
 (615/ 0ٌنظر: فتاوى السبكً: )  

9
الفتاوى الهندٌة فً مذهب أبً حنٌفة النعمان للشٌخ نظام وجماعة من علماء الهند، المطبعة الٌمنٌة، مطبعة مصطفى البابً الحلبً ـ   

/ 6م، ج0981هـ=0411طبعة األولى، هـ(، دار الفكرـ ال541، وٌنظر: األم ألبً عبد هللا دمحم بن إدرٌس الشافعً)ت240/ 2مصر، ج
 514ص
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وعٍٕ ٌِح: أي حلقخٟٗ اًح ككه فٗ ْحقعش رخؿظّخىَ ْكخٌض هخلٙش وً ٌٚ أْ اؿىخط كخي عمُٙ طٍفٌٙ ككىُ 

فّٙخ وً يَٙ طفَٙٙ ٠ْ ٌقٞ
(1)

  ٜي)ح٠ؿظّخى ٠ ٍ٘قٞ رخ٠ؿظّخى(
( 2)
 . 

 ً لٌه: ػًّ لٌدؽاتح أ٨ًٚ، ٚلٌؼمً شا١ٔاً ٚأص

فقي قخن حلومٙفش أرٓ ركَ حلٜي٘ق ـ ٍٟٗ   عٍُ ـ رخلظٔٓ٘ش رًٙ حلىّخؿًَ٘  أِا ػًّ لٌدؽاتح:

اٌىخ عىمٓح هلل ْاٌىخ أؿٍِٓه عمٕ   ْاٌىخ حليٌٙخ :(ْحٌٜٜخٍ فٗ حلعيخ  ْله ٘ف٠  رخلٔخرقش كٙغ قخ 

ر١  (
( 3)
 ٓخىطّه .  فمه ٘فَٝ لمعزٙي وع  

 فٗ كًٙ فخٟ  حلومٙفش عىَ رً حلويخد ـ ٍٟٗ   عٍُ ـ فٗ حلعيخ  رًٙ حلىّخؿًَ٘ ْحٌٜٜخٍ 

رخلٔخرقش ْفَٝ لمعزٙي
(4)
 . 

ـ فقي ٓخْٔ رًٙ حلىّخؿًَ٘ ْحٌٜٜخٍ كفع  أرٗ ركَ ـ  أِا لٌف١ٍفح ػٍٟ تٓ أتٟ طاٌة ـ نضٟ هللا ػٕٗ

 عٍُ ـٍٟٗ   عٍُ ـ  ْفَٝ لمعزٙي كفع  عىَـ ٍٟٗ  
(5)

.فمه ٘فَْٙح رخلٍقٞ ككه رع٠ّه رع٠خً  

لٍفًَٓ رخؿظّخى ٓخث 
(6)
. 

فٙقٓ  رؤي كىخ٘ش حٜككخن ح٠ؿظّخى٘ش ـ حلٜخىٍس عً حؿظّخى ٓخث  ـ وً حلظفَٙٙ رخلٍقٞ  ً:ــــــأِا لٌؼم

٘ئىٖ الٕ حٓظقَحٍ حٜككخن ْْػٓي حلٍخّ ْاٌّخ  حلوٜٓوخص  ْ٘قيع عمٕ ككخن حلٔٓ  حلًٌ٘ قي 

عٓي رخ٠ؿظّخى لٍقٞ أككخوّه أْ طفَٙٙ أككخن يَِٙه  ِْه وخ َ٘٘يْي وً ٍْح  ًلك ا٠ ولخرخس ٘ظٌٍ

وً ٘كٓي حلٍقٞ لىٜملظّه  ف١٠ً عً أي طـِٓ٘ طفَٙٙ حللكه ح٠ؿظّخىٖ حلٔخث  رخلٍقٞ رلكه 

ً طـِٓ٘ ٌقٞ حللكه ح٠ؿظّخىٖ حلؼخٌٗ رلكه حؿظّخىٖ ػخلغ...ِْكٌح    حؿظّخىٖ عهَ ٘مِن وٍُ طزخعخ

 ً ٌِْح طٔمٔ   ٠ ٘ـُٓ قيعخ
(7)

  ْفُٙ طفٓص وٜملش ٌٜذ حللخكه وً فٜ  حلوٜٓوخص لعين حلٓػٓي 

رخللكه
(8)
. 
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ٌِح ْاي ق٠خ  حلقخٟٗ فٗ ؤؤلش حؿظّخى٘ش رلكه وعًٙ ٠ ٘ـع  حلقخٟٗ وقٙيحً رُ فٗ حلق٠خ٘خ حلىىخػمش 

ٌَِ حلق٠خ٘خ ْرخلظخلٗ ٠ ٘ـُٓ لُ لمق٠ٙش حْٜلٕ  فبي لُ أي ٘لكه فّٙخ رلكه ؿي٘ي اًح طفَٙ حؿظّخىَ فٗ 

أي ٍ٘قٞ ككىُ حلـي٘ي رلـش ككىُ حلقي٘ه  ٌِْح ٘عٍٗ أي عمٕ حلقخٟٗ حلَؿٓط فٗ حلىٔظقز  عً ٓخرق 

ككىُ الٕ وخ طزًٙ لُ أٌُ حللق ٠ْ ٘ـُٓ لُ ا٠ أي ٘لكه رخؿظّخٍى ػخٍي ىْي حْٜ 
(1)
 . 

 ادلـٍت اٌضبٟٔ: رغ١ري اٌفزٜٛ .
  ُٔفٗ أوَ ٘وُٜ   ْرٌ  يخ٘ش ؿّيَ لظٓٛ  الٕ ككه ٌَِ حلىٔؤلش  كخي ٌِح حلىفظٗ اًح حؿظّي لٍف

لكً اًح كٜ  ْطفَٙ حؿظّخىَ ـ فٗ حلىٔؤلش ًحطّخ ـ  حللكه ِٓ حلٓحؿذ فٗ كقُ ِْٓ حلٌٖ ٘فظٗ رُ 

ٜي حللكه  ؿخُ لُ ًلك  ْكخي عمُٙ أي ٘عى  رىقظ٠ٕ حؿظّخىَ حلـي٘ي ْ٘فظٗ رُ ْ٘ظَ  حْٜ  

ً فٗ حٜككخن  حْٜ  ٛخٍ هيؤ فٗ ظٍُ ْحلؼخٌٗ ِٓ حلٜٓحد  ْحلعى  رىخ ٘ظٍُ حلىـظّي ٛٓحرخ

 حلعىمٙش ْحؿذ عمُٙ .

  فىؼ١ً اًح أىٔ حؿظّخى حلىفظٗ الٕ حللكه رظـِٓ٘ ٌكخف حلىَأس ر١ ْلٗ ػه طفَٙ حؿظّخىَ  لِوُ عٍي ًلك

ؿىخطوفخٍقش حلِْؿش ْا٠ كخي ؤظي٘ىخً لل  ح٠ٓظىظخط رّخ عمٕ ه١  وعظقيَ  ِْٓ ه١  حٞ
(2)
  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
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 280هـ، ص0299تحمٌك: عبد العزٌز عبد الرحمن السعٌد، جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الرٌاض ـ الطبعة الثانٌة



407 
 

 ادلجؾش اٌضبٟٔ: ِذٜ رغري احلبوُ ٚؽىُ رغ١ريٖ .
حٜٓخّ  لىخ كخي حلىقٜٓى ْحلٓحؿذ رخل٠ٓ٘خص: اقخوش حليً٘  ْٓٙخٓش حليٌٙخ رُ  كخي طٍٜٙذ حللخكه عمٕ ٌِح 

ومِوخً ليخعظُ ٌَْٜطُ وخ له ٘ظفَٙ كخلُ
(1)
َّٜ فٗ ْحؿذ حل٠ٓ٘ش  أْ ٌقٚ ١َٗ     0فبي طفَٙ حللخكه  فق

وً ١َْٗ ٠ْ٘ظُ
(2)
كخلكفَ ْحلَىس رعي ح١ٓٞن : 

(3)
  أْ طَ  حل١ٜس ْحليعٓس الّٙخ
(4)

  أْ طَ  حللكه رىخ 

أٌِ   
(5)

  أْ وىخٍٓش حلـٍٓ ْحلظمه
(6)

  أْ ٌقٚ حلظَٜ 
(7)

  أْ حلعـِ حلىئػَ عمٕ حلَأٖ ْحلعى 
(8)
 

ملش رلٔذ حلقخعيس حلفقّٙش كخي وً كق حٜوش طفََٙٙ  ٜي طَٜ  حٞوخن عمٕ حلَعٙش و١ٍٓ رخلىٜ
(9)
  

 ٌِح فظفَٙ حللخكه ٘ٔظمِن وً حٜوش طقٓ٘ىُ أْ طفََٙٙ .      ْعمٕ

 أِا و١ف١ح ذغ١١ه لٌؽاوُ  رىْٛ وا٤ذٟ:

 عصٍ اذتانِ ْؿط٘:_1

اًح أكْ حٞوخن وً ٌفُٔ عين حلقيٍس عمٕ حلقٙخن رؤعزخ  حٞوخوش فبي لُ عِ  ٌفُٔ 
(10)

  ْكٌلك اًح كخي فٗ 

َّ عمٕ وٍٜزُ ِْٓ ولىٓى فٗ وؼ  ٌَِ حللخلش  كفع  ٓز٢  عِلُ اهىخىحً  لفظٍش قي طِىحى ْطٔظىَ اًح أٛ

ً ليوخ   ٍٓٓ    ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حللًٔ رً عمٗ ـ ٍٟٗ   عٍُ ـ كٍٙىخ عِ  ٌفُٔ ْطٍخُ  عً حللكه كقٍخ

حلىٔمىًٙ
(11)

)) اي حرٍٗ ٌِح ٓٙي ْلع    أي ٜ٘مق رُ رًٙ    ْقي أػٍٕ عمُٙ ؿيَ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قز  ْقٓعُ فقخ :

فجظًٙ وً حلىٔمىًٙ((
( 12)
. 

 

                                                           
1
مبارن البغدادي، دار ابن  هـ(، تحمٌك أحمد421األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، ألبً الحسن علً بن دمحم بن حبٌب الماوردي)ت  

 54م، ص0989هـ=0419لتٌبة ـ الكوٌت، الطبعة األولى
2
 472ـ  468هـ، ص0419ٌنظر: اإلمامة العظمى، لعبد هللا بن عمر بن سلٌمان الدمٌجً، دار طٌبة ـ الرٌاض، الطبعة الثانٌة  

3
هـ(، دار الكتب العلمٌة ـ الطبعة الثانٌة، 478الجوٌنً)ت ٌنظر: غٌاث األمم فً التٌاث الظلم، ألبً المعالً عبد الملن بن عبد هللا  

 20م، ص5112هـ=0445بٌروت ـ لبنان
4
 546/ ص6هـ(، ج244ٌنظر: إكمال المعلم شرح صحٌح مسلم، ألبً الفضل عٌاض الٌحصبً)ت  

5
 ٌنظر: المصدر نفسه  

6
 54ٌنظر: األحكام السلطانٌة للماوردي: ص  

7
 59ـ  58المصدر نفسه: ص  

8
م، 0982ثر األنافة فً معالم الخالفة، ألحمد عبد هللا الملمشندي، تحمٌك: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكوٌت، الطبعة الثانٌةمآ  

 56ـ  52، وٌنظر: األحكام السلطانٌة للماوردي: ص22/ ص0ج
9
هـ(، تحمٌك: تٌسٌر فائك، وزارة 794ادر الزركشً)ت، والمنثور فً المواعد، ألبً عبد هللا دمحم بن به050ٌنظر: األشباه والنظائر: ص  

 219/ ص0هـ ، ج0412األولاف والشإون اإلسالمٌة، الكوٌت ـ 
10

هـ(، تحمٌك: 670الجامع إلحكام المرآن، ألبً عبد هللا شمس الدٌن دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري الخزرجً المرطبً)ت  

 575/ 0م، ج5112هـ=0452الرٌاض هشام سمٌر البخاري، دار عالم الكتب ـ
11

 62غٌاث األمم: ص  
12

هـ(، ترلٌم وتبوٌب: دمحم فإاد عبد البالً، دار ابن الهٌثم ـ 526صحٌح البخاري، ألبً عبد هللا دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم البخاري)ت  

 ، كتاب الفتن7019، رلم857/ ص6م، ج5114هـ=0452الماهرة، الطبعة األولى
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أوخ اًح له ٘كً ٍِخ  عٌٍ َٗعٗ ر  ١مزخً وً حللخكه لمظوفٙف عٍُ فٗ حليٌٙخ ْحٚهَس فممفقّخ  ٍأ٘خي
(1)
: 

ٞؿخرش الٕ ٜي الِحوُ رخ٠ٓظىَحٍ قي ٘ملق حل٠ٍَ رُ فٗ عهَطُ ْىٌٙخَ  ٌُْٜ كىخ طمِوُ ح ل٤ٚي: ٠ٕؼىي، 

 . ، ٚلٌصأٟ: ٨ ٠ٕؼىيحلىزخ٘عش ٠ ٘مِوُ حلؼزخص

 : ٞــــس ايطًُــــايتػٝٝ  -2

  ٌُٓكؤي ٘ظقين أِ  حلل  ْح٠هظٙخٍ الٕ حٞوخن حلـخثَ ٍْٜ٘لٌُٓ ٌٌٍٍُْْ٘ وفزّش حٌلَحفُ ْ٘ىّم

َّ عمٕ ًلك  ْٜ٘زَْي عمُٙ فظَس وً حلِوً لعمُ َ٘ؿع عّىخ ِٓ عمُٙ وً ظمه ١ْفٙخي  فبي أٛ

فعمّٙه أي ٘عىمٓح لظفََٙٙ رك  حلٓٓخث  حلىىكٍش ر١َ٘ أي ٠ ٘ظَطذ عمٕ ًلك وفٔيس أكزَ وً 

حلىفٔيس حلىَؿٓ اُحلظّخ ٜي عِلُ وً حلٍّٗ عً حلىٍكَ  ْحلىٍكَ ٠ َُ٘فع رىخ ِٓ أٌكَ وٍُ  ْوً 

ٌَِ حلٓٓخث  وخ ٘ٔىٕ فٗ حلعَٜ حللي٘غ رخلعٜٙخي حلىيٌٗ
(2)
. 

  اٍ:ـــــس بايكتــايتػٝٝ -3

 حلوَْؽ عً حللخكه ْطَ  ح٠ٌقٙخى الُٙ  ْح٠وظٍخط وً أىح  حللقٓي ِْٓ
(3)

  ٠ْ ٘ومٓ أي ٘كٓي اوخ 

ً عً كخكه عخى   أْ كخفَ  أْ فخٓق  ً ْرخطفخي  أِا لٌؼاقي: هَْؿخ فٌّح ٘لَن حلوَْؽ عمُٙ ويمقخ

 حلعمىخ   ٌُٜ هَْؽ عً حليخعش حلىمِوش ُٜلٗ حٜوَ وً حلىٔمىًٙ .

فٌّح وظفق عمٕ ْؿٓد حلوَْؽ عمُٙ  فىظٕ وخ ْقع وً حللخكه حلكفَ حلَٜ٘ق له  لٌىا ه لٌّهذك:ٚأِا لٌؽاوُ 

طـِ ١خعظُ رعي ًلك  ر  طـذ وـخِيطُ لىً قيٍ عمّٙخ فىً قٖٓ عمٕ ًلك فمُ حلؼٓحد  ْوً ىحًِ فعمُٙ 

حٞػه  ْوً عـِ ْؿزض عمُٙ حلّـَس وً طمك حٍٜٝ
(4)
. 

 

 

 

                                                           
1
هـ(، تحمٌك: عادل أحمد عبد 676(، وروضة الطالبٌن، ألبً زكرٌا ٌحٌى بن شرف النووي الدمشمً)ت22ـ  25/ 0ة: )مآثر األناف  

 68/ ص7م، ج5112هـ=0452الموجود وآخرون، دار عالم الكتب

2
 491ـ 489ٌنظر: اإلمامة الكبرى: ص  

3
هـ(، دار المعرفة ـ الطبعة الثانٌة، بٌروت ـ 426م الظاهري)تٌنظر: الفصل فً الملل واألهواء والنحل، ألبً دمحم علً بن أحمد بن حز  

هـ|(، تحمٌك: عبد هللا بن عبد 651، والمغنً ، لعبد هللا بن أحمد بن لدامة الممدسً الحنبلً)ت070/ ص4م، ج0972هـ=0292لبنان

 472/ ص05م، ج0997هـ=0407المحسن التركً وآخرون، دار عالم الكتب ـ الطبعة الثالثة، الرٌاض

4
هـ(، مكتبة الصفا ـ الطبعة 825ٌنظر: فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، ألحمد بن علً بن حجر العسمالنً)ت  

 048،  041/ص 02، ج 5112هـ=0414األولى
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 ٕ:أَا اذتانِ ايؿاضل: ؾؿٝ٘ زأٜا

ل٤ٚي 
 1ل

عين ؿٓحُ طفََٙٙ رخلقظخ   رٍخً  عمٕ قخعيس ؿمذ حلىٜملش ْىٍ  حلىفٔيس ْاٌُ اًح طعخٍٟض  :

وفٔيطخي فخهظٙخٍ أهف حل٠ًٍَ٘
(2)

   ٜي حلفٔخى فٗ حلقظخ  ْحلفظٍش أعظه وً حلفٔخى حللخٛ  رظمىّه ريْي 

قظخ  ٠ْ فظٍش
(3)
 . 

ٚلٌهأٞ لٌصأٟ
 4ل

عمٕ ْؿٓد حٜوَ رخلىعَْ  ْحلٍّٗ عً حلىٍكَ  اًح له ٘ىكً ؿٓحُ طفََٙٙ رخلقظخ   رٍخً   :

 ىفع حلىٍكَ ا٠ رٌلك .

  ُاًحً فظقيَ٘ حٜوَ فٗ طفَٙٙ حللخكه ٘يٍْ وع حلىٜملش حلعخوش حلىظَطزش عمٕ ًلك  ريفع وفٔيس ككى

 رعي طفََٙ فٙىخ ٠ ٘ـُٓ حلٔكٓص عمُٙ   أْ ارقخ َ فٗ حللكه ليفع وفٔيس أكزَ .

 ِذٜ اٌزغ١ري يف ٚالغ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ثني ادلظٍؾخ ٚادلفغذح. ادلجؾش اٌضبٌش:
   ْلقي ْحكذ حلظقين حلعمىٗ ؿىٙع وظخَِ حللٙخس ْرًٙ للظش ْأهَٔ  ػىش حهظَحط  أْ حكظ٘خ   أ

حرظكخٍ  كظٕ أي طٓقٙض ح٠ٌظقخ  وً عَٜ الٕ عهَ رخص وظعٌٍح  لظٔخٍط حلىٔظـيحص ْكؼَطّخ. 

حلىـخ٠ص ػٍٓس فٗ حللٙخس    ْح١ٓٞن ٠ ٘عخٍٝ حلعمه فٗ طقيوُ ْ٘ىؼ  ٌِح حلظقين حلعمىٗ فٗ ؿىٙع 

ر  ٘لغُّ عمٕ حلزلغ فٗ حَٜٓحٍ حلكخوٍش فٗ حٜٗٙخ  حلظٗ ٌعٖٙ عمّٙخ  ْفّٙخ  ْطلظّخ  قخ  طعخلٕ: 

)) ْفٗ حٍٜٝ ع٘خص لمىٓقًٍٙ ْفٗ أٌفٔكه أف١ طزَْٜي ((
(5)
  ْحلزلغ فٗ ًلك ٠ ٘ىكً أي  

  اً وً ًٍٓ   حلظخَِحص أي طظىخٕٗ حلعمٓن ْحلىعخٍ  رلقخثقّخ ٜ٘  الُٙ حٌٞٔخي ١فَس

ْحىٍحكخطّخ ْحكظ٘خفخطّخ ْعفخقّخ ٌْظخثـّخ وع طيٍٓ حلومق ـ ؿ١ٙ رعي ؿٙ  ـ ْطقين حلعق  ٌْىٓ حلفكَ 

عٌخً رعي عي  كىخ ْأي ح١ٓٞن َ٘فع وً قيٍ حلعمه ْحلعمىخ   قخ  طعخلٕ: ))َ٘فع   حلًٌ٘ عوٍٓح وٍكه 

ً٘ أْطٓح حلعمه ىٍؿخص ْ  رىخ طعىمٓي هزَٙ ((ْحلٌ
(6)
 . 

  ْحلعمه فٗ كي ًحطُ ِٓ ْٓٙمش ٠ يخ٘ش  ْٓٙمش ٠ٓظعىخٍ حٍٜٝ ْكًٔ ح٠ٓظو١  فّٙخ  ْٓٙمش

لىعَفش عظىش حلوخلق ْككىظُ فٗ عـٙذ ٍٛعُ ْىقش ٌظخوُ فٗ ٌِح حلكٓي  ْك  ٗٗ  ُؿع  يخ٘ش 

                                                           
1
(، 542، 527/ 05، والمغنً: )547/ 6هـ(، ج244ٌنظر: إكمال المعلم شرح صحٌح مسلم، للماضً أبً الفضل عٌاض الٌحصبً)ت  

 (4/575تاوى: )ومجموع الف

2
م، 0992ٌنظر: األشباه والنظائر على مذهب أبً حنٌفة النعمان، لزٌن العابدٌن بن إبراهٌم بن نجٌم، دار الكتب العلمٌة، الطبعة األولى  

 99ـ 98ص

3
مٌك: دمحم رشاد سالم، هـ(، تح758ٌنظر: منهاج السنة النبوٌة فً نمض كالم الشٌعة والمدرٌة، ألحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحّرانً)ت  

 290/ ص2م، ج0986هـ=0416جامعة اإلمام دمحم بن سعود ـ الرٌاض، الطبعة األولى

4
 (070/ 4ٌنظر: الفصل فً الملل: )  

5
 55ـ  51الذارٌات:   

6
 00المجادلة:   
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ٌَِ حللٙخس حلظٗ ٘يّعٗ فّٙخ ك  وً ومك عمىخً َ٘ٔٙحً أي وً ىْي   ٓٙف٠ٗ الٕ حل٘قخ  ْحلزئّ فٗ 

ًْ أكخ١ رك  ٍٗٗ  عمىخً  اٌُ  يخ٘ظُ آعخى حلزَ٘٘ش  ْ٘وَؽ عً حلٍظخن حلٌٖ ْٟعُ لٌّح حلكٓي و

لفَي عظٙه رًٙ كَ٘ش حلزلغ حلٌٖ ٘ٔعي حٌٞٔخي ْرًٙ حلزلغ حلىيوَ لٌٟٔخي
(1)
. 

 ٗٓٓحً  وخ كخي وٍُ فٗ حلىـخ  حلظقٍٗ ـ حلظكٍٓلٓؿٗ ـ  أْ  ْاًح ٌظٌَخ لمظفَٙٙ حلٌٖ أْقعُ حلظقين حلعمى

 حلىـخ  حليزٗ  ٌـي أي لُ عػخٍحً ا٘ـخرٙش ْأهَٔ ٓمزٙش  أٖ أي وٍُ وخ فُٙ وٜملش ْعهَ فُٙ وفٔيس :

فعمٕ ٛعٙي حلظكٍٓلٓؿٙخ  فىً حلىئكي أٌُ ٠ ٘ٓؿي ٗوٚ وٍّخ ٘ٔظيٙع أي ٘عٖٙ ريْي حٓظويحن 

رٍخ وً ك  ؿخٌذ  وؼ  ْٓخث  حلظٍق  ـ حلٔٙخٍحص ـ ْحلّٓحطف  حلظكٍٓلٓؿٙخ حلظٗ أٛزلض طل٢ٙ

حلىلىٓلش ْأؿِّس حلظمفِ٘ٓي ْيَِٙخ وً حلىظخَِ حلظكٍٓلٓؿٙش  ْلكً ٌِح حلظقين حلظقٍٗ ٘عي ١ٓكخً 

 فزخلَيه وً حلىىِٙحص حلّخثمش لُ ا٠ أي ٍِخ  حلعي٘ي وً حلٔمزٙخص ْحلىوخ١َ حلظٗ طٍـه عٍُ. ًح كيً٘  

  حلظكٍٓلٓؿٙخ: طٓفَٙ حلٓقض ْحلىخ  ّْٓٓلش حللٙخس ُْ٘خىس حلظَفُٙ  ًْلك ٌظٙـش لعين فىً ح٘ـخرٙخص

ح٠ٟيَحٍ لمقٙخن رخٜعىخ  حل٘خقش  ْكٌلك ُ٘خىس حلظقخٍد ْحلظعخٍ  رًٙ حل٘عٓد  كٙغ أٛزق 

حلعخله قَ٘ش كٌٓٙش ٛفَٙس رفع  حلظكٍٓلٓؿٙخ حللي٘ؼش  كىخ أٌّخ طٔخعي عمٕ طٍىٙش حلظفكَٙ ح٠رظكخٍٖ  

 كٌلك طَٗٙي حٓظويحن حلىٓحى حلىظخكش رخٟٞخفش الٕ طلقٙق حلظقين فٗ ٗظٕ وٍخكٗ حللٙخس .ْ

ْعمٕ حلـخٌذ حٚهَ فٍّخ  حلعي٘ي وً حلٔمزٙخص حلٍخؿىش عً حٓظويحن حلظكٍٓلٓؿٙخ  ْوً أِىّخ: 

طقمٙ  فَٙ حلعى   كٙغ أٛزلض حٚلش طل  ول  حٌٞٔخي  ْكٌلك ُ٘خىس حلظمٓع حلٌٖ ٍ٘ظؾ عً 

ن حٜىْحص حلظكٍٓلٓؿٙش حللي٘ؼش وىخ ٘٘ك  هيَحً كزَٙحً عمٕ حلعخله أؿىع  اًحً فخلىٜملش حلظٗ حٓظويح

طقيوّخ حلظكٍٓلٓؿٙخ ٘قخرمّخ طكخلٙف حؿظىخعٙش رٙجٙش هيَٙس
(2)

 أوخ عمٕ ٛعٙي حلظقين حليزٗ  فٍَٔ أي 

 وخ أكظ٘ف كي٘ؼخً وً حلعىمٙخص حلظـىٙمٙش  ٌْق  حٜع٠خ   ْطَ٘٘ق حلـؼش  ْحلظمقٙق

حلٍٜخعٗ ْطفَٙٙ حلـٍْ  ْح٠ٓظٍٔخم ْيَٙ ًلك
(3)

   فبٌُ قي ٘ـٍٗ حلفَى وً ٍْحثّخ أػَحً ا٘ـخرٙخً  

  ْلكً ٍرىخ وخ ٘ظَطذ عمّٙخ وً حلٔمزٙخص حلظٗ قي طَوٗ رىفٔيطّخ عمٕ حلفَى ٌفُٔ ْعمٕ حلىـظىع

ٗ حٓظويحوّخ  كٌلك وخ ٠٘خِٗ حلىٜملش حلٍخطـش وٍّخ  ٌِْح كمُ رخليزع وٓكٓ  رخلٓٓٙمش ْحلفخ٘ش ف

فقي عمه وً حلَ٘ط رخل٠ٍَْس وَْ٘عٙش حلظيحْٖ ر  ْحللغ عمُٙ  لٌّح حلىعٍٕ وً ؿمذ حلىٜملش 

ً لىقخٛي حلَ٘ط فٗ كفظ حلٍفْ  ْحلظٗ كفظّخ وً حل٠ٍَْحص اُح  كفظ  ْىفع حل٠ٍَ ْطيزٙقخ

  ْاُحلش حليً٘ ْحلعق  ْحلىخ  ْحلٍٔ   فٙكٓي ح١ٓٞن رىٓؿذ ًلك وَحعٙخً: كفظ حلٜلش حلىٓؿٓىس

                                                           
1
الفمه اإلسالمً، الدورة العاشرة،  ٌنظر: االستنساخ حمٌمته، أنواعه، حكم كل نوع فً الفمه اإلسالمً، لحسن علً الشاذلً، مجلة مجمع  

 م0997هـ=0408جدة، 
2
 ، مولع بكرا أون الٌن5102\مارس \ 52التكنولوجٌا، إٌجابٌات وسلبٌات ،ألسماء رضوان   

3
ة (، وفمه النوازل، لبكر عبد هللا أبً زٌد، مإسسة الرسالة، بٌروت ـ الطبع5649\4ٌراجع فً ذلن: الفمه اإلسالمً وأدلته للزحٌلً :)  

، وأحكام الجراحة الطبٌة واآلثار المترتبة علٌها، لدمحم بن دمحم بن دمحم المختار الشنمٌطً، 562ـ 565ص \0م، ج0996هـ=0406األولى، 

الموسوعة الطبٌة الفمهٌة، ألحمد دمحم كنعان، دار نفائس، الطبعة 092، 085م، ص0994هـ=0402مكتبة الصحابة ـ جدة، الطبعة الثانٌة، 

، لرارات دورات المجمع الفمهً اإلسالمً بمكة المكرمة، الطبعة الثانٌة، الدورة الحادٌة 500ـ  501م، ص5101هـ=0420الثالثة، 

، أطفال األنابٌب بٌن العلم والشرٌعة، لزٌاد أحمد سالمة، دار البٌارق ـ الطبعة 565ص، م0989هـ=0419السادس، عشرة، المرار 

، واالستنساخ البشري بٌن اإللدام واإلحجام، ألحمد رجائً الجندي، مجلة المجمع، 95م، ص0996هـ=0407الثانٌة، بٌروت ـ لبنان، 

 العدد العاشر
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حلعمش أْ طقمٙمّخ رقيٍ حٞوكخي  ْطلى  أىٌٕ حلىفٔيطًٙ ُٞحلش أعظىّىخ  ْطفٓ٘ض أىٌٕ حلىٜملظًٙ 

 لظلٜٙ  أعظىّىخ .

  فخٜوَ اًحً ٘ٔظيعٗ حلٍظَ فٗ ْحقع ك  طقين عمىٗ وً كٙغ وئ وخ ٘لققُ وً وٜخلق ٓٓحً  لمفَى

ولٔٓرخً عمٕ أٌُ وً حلظقين حلعمىٗ ْفُٙ أْ لمىـظىع فٗ كخ  حلِوخي ْوآلُ  ْحلٓقٓ  فٙىخ كخي وٍُ 

وً حلىفٔيس وخ ٘وٚ أْ ٘عّه فٗ حلىـظىع  ٌِْح ٘كٓي رخليٍحٓش حلىٔظف٠ٙش لك  وخ ٘عمٓ ٓيق 

حلظقين ْفٗ كخفش حلعمٓن ٓٓحً  وٍّخ حلظقٍٙش أْ حليزٙش  ٜي حٜٛ  فٗ حلظقين حلعمىٗ كٓظٙفش ِٓ طٓفَٙ 

ِ وقٓوخص حللٙخس حلىٍظىش ْحلٜلٙلش  ْا٠ كخي عمىخً حلَحكش حلىخى٘ش ْحلىعٍٓ٘ش لٌٟٔخي  ْطعِ٘

ًّتعٌٍّْ ِب ّضرىُ ًال ّنفعيُ ًٌمد عٌٍّا ملٓ اشرتاه ِب ٟخٍحً ٍيه ْٛفُ رخلظقيوٙش  كىخ فٗ قٓلُ طعخلٕ: ))

(( ٌو يف آخرة ِٓ خالق ًٌبئس ِب شرًا بو أٔفسيُ ٌٌ وبٌٔا ّعٌٍّْ
(1)
. 

 

 

 

                                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                           
1
 015البمرة:  
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 اخلــبمتــــــــخ

 -تؼك ؼّك هللا ٚلٌصٕاء ػ١ٍٗ، ٠ّىٓ ذٍف١ص أُ٘ ِا أٌفه ػٕٗ لٌثؽس ِٓ ٔرائط  تا٤ذٟ :

 _ حلظفَٙٙ رىعٍخَ حلمفٖٓ وٓحفق لىعٍخَ ح٠ٛي١كٗ  طزي٘  ٍٗٗ  رفََٙ له ٘كً قزمُ ,1

 ٗ ٌّـُ حلٔمٓ  حلقٓ٘ه ._حلظفَٙٙ ٍٓش طَ٘٘عٙش طٓحفق ١ٛف حلفَى ف2

 _ اوكخٌٙش حلظفَٙٙ طئْٓ عمٕ حلقٓس ْحلعمه ْحٍٞحىس .3

 _ اوكخي طفَٙٙ حلٍفْ حلزَ٘٘ش قخثه كبوكخٌٙش حلظفَٙٙ فٗ حل٘ك  حلظخَِٖ . 4

 _ حلىٜخلق ْحلىفخٓي فٗ وعٍخِخ حلمفٖٓ وٓحفق لمىعٍٕ حلعخن لىٜخلق ْوفخٓي حلظفَٙٙ فٗ حللٙخس ـ عمٕ 5

٘ظٍٓعخي فٗ حلَ٘ط رلٔذ أقٔخن حللكه حلظكمٙفٗ  ْطفخْطّىخ حلٓحٍى ٘ٔظمِن طقيَ٘ حلَ٘ط  حلظٓحلٗ ـ  ِْىخ

 رلٔذ حٚػخٍ حلىظَطزش عمٕ ك  وٍّىخ .

 _ طفمٙذ حلىٜملش أْ حلىفٔيس وَِٓي رخعظزخٍ حلىكخي أْ حلِوخي أْ كخ  حٜٗوخٙ أْ عخىحطّه .6

 ُٙ رخ٠ؿظّخى ._ قخرمٙش حلظفَٙٙ فٗ حلَ٘ط ؤٓيش فٗ حلىـخ  حلىٔىٓف ف7

 _ اوكخٌٙش ْؿٓحُ طفَٙٙ حلفظٓٔ ْحللكه حلق٠خثٗ ْفقخً لملخ  .8

 _ طفَٙٙ حللكه ٘يٍْ وع حلىٜملش حلعخوش حلىظَطزش عمٕ ًلك .9

_ حلظفَٙٙ حللخٛ  وً ؿَح  حلظقين حلعمىٗ وَِٓي فٗ طقيَ٘ حلَ٘ط رىخ ٘لققُ وً وٜخلق فٗ كخ  10

 حلىفٔيس وخ ٘وٚ أْ ٘عّه فٗ حلىـظىع . حلِوخي ْوآلُ  ْحلٓقٓ  فٙىخ كخي فُٙ وً
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 ِـٍٛثبد جتذ٠ذ اخلـبة اإلعالِٟ حنٛ اٌغشة

 )األعب١ٌت ٚاٌٛعبئً(
 

 

 

 

 أعزبر دوزٛس 

 ٔـد ايسمحــ٢ عبـــٞ عٝطـــعً 

 ْا٥ب عُٝد َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات االضرتاتٝذ١ٝ

 داَع١ أّ دزَإ اإلضال١َٝ / ايطٛدإ
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 َطتدًـ ايبشح

طىؼمض و٘كمش حلزلغ فٗ ٍَْٟس طـي٘ي حلويخد ح١ٓٞوٗ ٌلٓ حلفَد ْقي حٓظوين حلزخكغ حلىٍّؾ 

 .حلٓٛفٗ حلظخٍ٘وٗ ْحلظلمٙمٗ 

 ٖدؾت ايٛزق١ اىل بٝإ:

ٍَْٟس طـي٘ي حلويخد ح١ٓٞوٗ رخعظزخٍَ حٜىحس حلظٗ طٔظوين فٗ طقي٘ه ح١ٓٞن لٛهًَ٘  .1

لفَد رٜفش هخٛش رخعظزخٍَ وً ٘قٓى حلعخله فٗ وع طؤكٙي أِىٙش طـي٘ي حلويخد حلىٓؿُ الٕ ح

 عَٜ حلعٓلىش.

طفٍٙي ٓمزٙش حلويخد حلظقمٙيٖ ٌلٓ حلفَد ْك٠خٍطُ ْٛٙخيش هيخد ٘عزَ عً حلٓؿُ  .2

 حلل٠خٍٖ ل١ٟٓن ْ٘ـي وً ٘ٔىعُ فٗ حلفَد.

رٙخي ْؿٓى قٙه أٌخٌٙش و٘ظَكش رًٙ ح١ٓٞن ْحلفَد ْأي وخ ٘ـىع ح١ٓٞن ْحلفَد أكؼَ  .3

 ىخ.وىخ ٘فَقّ

 رٙخي ْٓخث  طعِِ٘ حلويخد ح١ٓٞوٗ ٌلٓ حلفَد. .4

 َؿّٗٛ ارتطاب اإلضالَٞ

ً ٘ٔىع ِٓ فٗ  حلويخد ح١ٓٞوٗ حلىقٜٓى رُ حلفكَ ح١ٓٞوٗ ٜي حلويخد قز  أي ٜ٘زق ك١وخ

حٜٛ  فكَ  أوخ وٜيمق حلفكَ ح١ٓٞوٗ فٍّخ  عيس طعَ٘فخص لٌّح حلىٜيمق  فقي عَفُ حليكظٍٓ 

ٓلُ )وٜيمق حلفكَ ح١ٓٞوٗ وً حلىٜيملخص حللي٘ؼش  ِْٓ ٘عٍٗ ك  وخ ولًٔ عزي حللىٙي رق

أٌظـُ فكَ حلىٔمىًٙ وٌٍ وزعغ حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الٕ حلٙٓن فٗ حلىعخٍ  حلكٌٓٙش حلعخوش حلىظٜمش رخهلل 

وش ٓزلخٌُ ْطعخلٕ ْحلعخله ْحٌٞٔخي  ْحلٌٖ ٘عزَ عً حؿظّخىحص حلعق  حٌٞٔخٌٗ لظفَٔٙ حلىعخٍ  حلعخ

فٗ ا١خٍ حلىزخىة عقٙيس َْٗ٘عش ْٓمٓكخً(
(1)
  ْقي عَ  حليكظٍٓ حلظَحرٗ حلفكَ ح١ٓٞوٗ رقٓلُ  

)حلفكَ ح١ٓٞوٗ ِٓ عى  حلىٔمىًٙ فٗ طفّه حليً٘ ْطفقُّ ًْلك كٔذ رَٖ٘ ريَحً عمٕ ٓخثَ 

حلىلخىػخص وً حلظقخىن ْحلزمٕ ْحلظـي٘ي( 
(2)

ر٢ حلٓحٟق   أوخ فٗ طعَ٘ف حليكظٍٓ عفٙفٗ لمفكَ ٌـي حلَ

لىعٍٕ حلفكَ رؤٌُ حلويخد كٙغ ٘عَفُ )فخلفكَ ح١ٓٞوٗ ِٓ ٌَِ حللٜٙمش وً حلىٟٓٓعخص حلظٗ 

طوخ١ذ حلعق  حلزَٖ٘ فٙىخ ٘ىْ عخلىٍخ حلٓحقعٗ حلىٓٓٓن رعخله حلّ٘خىس ْ٘يفع حلظؤو  ْحلى١كظخص 

ْحلٍظَ فٙىخ ٘ظعمق رق٠خ٘خ حلعقٙيس ْحلقٙه ْحلٍِعخص ْحٜه١قٙخص فٗ ح١ٓٞن(
(3)
. 

 .ٌظَس ح١ٓٞن الٕ حلل٠خٍحص 

                                                           
1
 .40م ص0996الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ط  –هٌرفون فرٌجنٌا  -د. محسن عبد الحمٌد –تجدٌد الفكر اإلسالمً   

2
 .81 -م0992 5د البحوث والدراسات االجتماعٌة طمعه –د. حسن عبدهللا الترابً  –لضاٌا الفكر   

3
 05بدون تارٌخ ص –الماهرة مكتبة الخانجً  –د. دمحم صادق عفٌفً  –الفكر اإلسالمً   
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 أٚاًل: ْعس٠ اإلضالّ إىل اذتكازات:

  ًحليً٘ ح١ٓٞوٗ ٍ٘ظَ الٕ حلزَ٘ رخعظزخٍِه وً أٛ  ْحكي قخ  طعخلٕ )٘ؤّ٘خ حلٍخّ اٌخ همقٍخكه و

ًكَ ْأٌؼٕ ْؿعمٍخكه ٗعٓرخً ْقزخث  لظعخٍفٓح اي أكَوكه عٍي   أطقخكه(
(1)
. 

  حلظعيى ْحلظىخِ٘ الٕ ٗعٓد ْقزخث  ْأقٓحن  ٘مِوُق ْفٗ حٌٞٔخٌٙش ْحلٓكيس فٗ حلوم ح٠ٗظَح اي

ْ٘ظليع حلقَعي عً ٌَِ حلظعيى٘ش رخعظزخٍِخ ع٘ش وً ع٘خص   ٓزلخٌُ ْطعخلٕ ٍْٓش وً ٍٍُٓ فٗ همقُ 

فٙقٓ  )ْوً ع٘خطُ همق حلٔىٓحص ْحٍٜٝ ْحهظ١  ألٍٔظكه ْألٓحٌكه اي فٗ ًلك ٚ٘خص لمعخلىًٙ(
( 2)
 

 ٘٠خً ٘ئكي ح١ٓٞن عمٕ) ْكيس حلزَ٘٘ش فٗ ىً٘   حلٓحكي( أ٠ًُ ْأريحً وع )طعيى حلَ٘حثع ْفٗ حليً٘ أ

ً لىخ رًٙ ٘يُ٘  رظعيى أوه حلَٓخ٠ص حليٍ٘ٙش( أ٠ًُ ْأريحً كٌلك فخلقَعي حلكَ٘ه ٌِ  )ربًي   وٜيقخ

ِْئ ْرَ٘ٔ لمىئوًٍٙ(
( 3)
  حلًٌ٘ ْأي حلىٓلٕ عِ ْؿ  قي طليع الٕ ٍٓٓلُ رخٞ٘ىخي رخلَٓ 

أٍٓمٓح قزمُ فٗ اٗخٍس الٕ أي حليً٘ كمُ وً عٍي   )ق  عوٍخ رخهلل ْوخ أٌِ  عمٍٙخ ْوخ أٌِ  عمٕ 

ارَحِٙه ْحٓىخعٙ  ْحٓلق ْ٘عقٓد ْحٜٓزخ١ ْوخ أْطٕ وٕٓٓ ْعٕٙٔ ْحلٍزٙٓي وً ٍرّه ٠ ٌفَي 

رًٙ أكي وٍّه ٌْلً لُ ؤمىٓي(
( 4)
. 

 ى٘ش فٗ حلَ٘حثع( لئ حلَٓخ٠ص .. فخلزعؼش حلىلىي٘ش قي ْوع ٌَِ )حلٓكيس فٗ حليً٘( كخٌض )حلظعي

طىِٙص رخلَ٘٘عش حلوخطىش )ػه ؿعمٍخكه عمٕ َٗ٘عش وً حٜوَ فخطزعّخ ٠ْ طظزع أِٓح  حلًٌ٘ ٠ 

٘عمىٓي(
( 5)
 حلـخػٙش. 

 ْكٌلك ك  أكٓح  حٜوه حلٔخرقش فخلّٙٓى )عٍيِه حلظٍٓحس فّٙخ ككه  ( )٘لكه رّخ حلٍزٙٓي حلًٌ٘ أٓمىٓح 

لمًٌ٘ ِخىْح(.
( 6)
 

  ْكٌلك كخ  حلٍٜخٍٔ وع حٌٞـٙ  كٙغ لّه َٗ٘عش ٘ظلخكىٓي رّخ كىخ لمّٙٓى َٗ٘عش ْأوَْح أي

٘ظلخكىٓح رّخ )ْلٙلكه أِ  حٌٞـٙ  رىخ أٌِ    فُٙ(.
( 7)
 

   ًٙكٌلك أٌِ  حلقَعي عمٕ حلَٓٓ  حلوخطه ْأوَ أي ٘لكه رُ )ْأٌِلٍخ الٙك حلكظخد رخللق وٜيقخً لىخ ر

ُ وً حلكظخد ْوّٙىٍخً عمُٙ فخككه رٍّٙه رىخ أٌِ    ٠ْ طظزع أِٓح ِه عىخ ؿخ   وً حللق(٘ي٘
( 1)
. 

 

  

                                                           
1
 (02سورة الحجرا آلٌة )  

2
 (.55سورة الروم اآلٌة ) 

3
 (.97سورة البمرة اآلٌة ) 

4
 (.84سورة آل عمران اآلٌة )  

5
 (.08سورة الجاثٌة اآلٌة )  

6
 (44_42سورة المائدة اآلٌة )  

7
 (.47سورة المائدة اآلٌة )  

1
 (.84سورة المائدة اآلٌة )  
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  ػه طى٠ٗ حٚ٘ش لظقٍَ أُلٙش ْأري٘ش ٌَِ حلٍٔش حٞلّٙش فٗ طعيى حلَ٘حثع رظعيى أوه حلَٓخ٠ص ْْكيس

لٟرظ١  ْحٞهظزخٍ أوه ٌَِ حلَٓخ٠ص. ْفٗ حلَ٘٘عش: طعيى٘ش طظىخِ٘ فّٙخ ْرّخ أوه حلَٓخ٠ص. 

 ْحلظٍخفْ ْحٓظزخي حلوَٙحص.

  ًِذ حلق١َزٗ فٗ طفََٔٙ لٌَّ حٚ٘خص )أي حلَ٘عش ْحلَ٘٘عش ِْٗ حليَ٘قش حلظخَِس حلظٗ طٓٛ  رّخ

الٕ حلٍـخس. ْحلىعٍٕ: أي   ؿع  حلظٍٓحس ِٜمّخ ْحٌٞـٙ  ِٜمُ ْحلقَعي ِٜمُ( ٌِْح فٗ حلَ٘حثع 

ه١  فُٙ )ْلٓٗخ    لـعمكه أوش ْحكيس: أٖ لـع  َٗ٘عظكه ْحلعزخىحص ْحٜٛ  ْحلظٓكٙي ٠ 

(ح٠هظزخٍ: ْح٠رظ١ ْحكيس( )ْلكً لٙزمٓكه فٙىخ عطخكه(.. أٖ ْؿع  َٗحثعكه ووظمفش لٙوظزَكه )
(1)
. 

  اي حلَإ٘ش ح١ٓٞوٙش فٗ ه١ٛش حٜوَ وع )حلظعيى٘ش حلل٠خٍ٘ش( كٍٔش وً ًٍٓ   فٗ طعيى حٜوه

حلظعيى٘ش  اكَحنحلل٠خٍحص ْٜي فمٔفش ح١ٓٞن فٗ حلع١قش رخٚهَ قخثىش عمٕ حلظٗ طظىخِ٘ رظعيى 

حلل٠خٍ٘ش ٌـي أي ح١ٓٞن أْؿي رعٞ حلقٓحًٌٙ ْحلمٓحثق حلظٗ طٍظه ٌَِ حلع١قش كظٕ ٠ ٘ٔخ  فّىّخ 

وً ٌخكٙش ْوً أهَٔ كظٕ ٘ظه طقًٍٙ حلظعخو  رًٙ حلل٠خٍحص ٠ْ  ٌَِ فمٔفش ح١ٓٞن فٗ حلع١قش  

حلظٓحُي فٗ  حهظ١ كخي حٓظويحن حلقَعي حلكَ٘ه لىٜيمق )حليفع( عٍيوخ طيعٓ حللخؿش رٔزذ  رخٚهَ

ْكمٓ  )حلوم ( ول  )حلظٓحُي( ْٓٙخىس )حلظمه( ري  )حلعي ( ْقٙخن حلـٍٓ ري٠ً  حٜيٙخٍحلع١قخص وع 

ؤظٓٔ  حلظٗ طزظفٗ اعخىس حلع١قخص الٕ ح٠ؿظىخعٙشعً )حلٓٓيٙش( ٍِخ ٘كٓي )حليفع( أٖ حللَكش 

رخلظعيى٘ش ْحلظىخِ٘ لمفَقخ  حلىوظمفًٙ ٍِخ ٘كٓي )حليفع( ٠ْ  ح٠كظفخظْوقخن )حلظٓحُي( ػخٌٙش  وع )

 حىفعْحلٓكيحٌٙش ) ْح٠ٌفَحى٘كٓي حلَٜحط ٜي حلَٜحط ٘قظ٠ٗ ٌفٗ حٚهَ رَٜعُ ْاٌّخ  ْؿٓىَ 

رخلظٗ ِٗ أكًٔ فبًح حلٌٖ رٍٙك ْرٍُٙ عيحْس كؤٌُ ْلٗ كىٙه(
( 2)
. 

 فمٔفش " حلَٜحط" فقَأطُ قخٌٓي حلع١قش فٗ  ْحعظىيصٌض حلل٠خٍس حلفَرٙش قي طزٍض " فبًح كخ

حلَٜحط حليزقٕ فٗ حلىخٍكٔٙش  ْفٗ حلع١قخص  ح٠ؿظىخطحٜكٙخ   َٛحط حلزقخ  فٗ حليحٍٍْ٘ٙش ْفٗ 

وع حلل٠خٍحص حٜهَٔ ـ حلىٔن ْحلٍٔن ْحلظُ٘ٓ٘ لىٓحٍ٘غ حٜوه حلظٗ أٛخرّخ  حٞٓظعىخٍ ْحلّٙىٍش 

َرٙش اًح كخي ِٓ ١خرع حلع١قش كىخ فَٟظّخ حلل٠خٍس حلفَرٙش عمٍٙخ كخلقظخ  حلٌٖ فَٝ عمٍٙخ ِْٓ حلف

كََ لٍخ .. ْعٕٔ أي طكٓي ػىَس ٌِح حلَٜحط حلٌٔ فَٝ عمٍٙخ  ٗلٌ حلّىش فٗ وعَكش حلظـي٘ي 

حلل٠خٍٔ" لمفكَ ح١ٓٞوٗ اهَحؿخً لُ وً أُوظُ حلىعخَٛس ْطـي٘يحً لٓحقع حٜوش رُ ٠ لٍٍفٗ "حٚهَ 

 ْحٌىخ لٍفََٔ ييحً  كىخ فََٔ ح١ٓفٍخ رخٜوْ عمٕ حلظومٗ عً ١ىٓف حلّٙىٍش حلل٠خٍ٘ش ْعمٕ 

                                                           
1
 .500ص  6الجامع ألحكام المرآن الكرٌم، المرطبً، مطبعة دار الكتب المصرٌة، الجزء  

2
 (.24سورة فصلت اآلٌة )  
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حلقزٓ  رظعيى حلل٠خٍحص لٜٙزق حلكِكذ حلٌٖ ٌعٖٙ عمُٙ "وٍظئ حلل٠خٍحص" طظفخع  ْطظزخى  

حلعى  حلٍخفع ْطلظفظ ك  وٍّخ رىخ لّخ وً هٜٓٛٙخص".
(1)
 

 اٌغشث١خ )ادلٛعٙبد ٚادلؼّْٛ(اخلـبة اإلعالِٟ حنٛ احلؼبسح 

 بٝإ قِٝ املٛاط١ٓ يف اإلضالّ:  

  ِٓ وً حَٞٗحقخص حلل٠خٍ٘ش حلظٗ ٘عكّٔخ ح١ٓٞن ـ وٌٍ ىْلش حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ْحلظٗ طئكي عخلىٙظُ ـ

ىوـُ ِٜ  حلكظخد ٟىً وـظىع حلىٔمىًٙ فٗ ىْلش ح١ٓٞن حْٜلٕ رخلىيٍ٘ش أْ وخ٘عَ  رخلىٓح١ٍش  

 ىٓظٍٓ ح١ٓٞن حْٜ   ْكق ل١ٟٓن أي ٘فظوَ رٌلك فٙزٍىخ ْرخعظزخٍَحلٌٔ أقََ ىٓظٍٓ حلىيٍ٘ش ًلك 

ف٘مض ىْ  حلي٘ىقَح١ٙخص حلظٗ طيعٕ حلظقين فٗ ىوؾ حٞقمٙخص ٟىً وـظىعخطّخ فّخِٓ ح١ٓٞن ٘قين 

لٌٔ ٌٚ ح٠ٌىًٓؽ فٗ ىوؾ حٜقمٙخص يَٙ حلىٔمىش ٟىً وـظىع حلىٔمىًٙ  ؿخ  فٗ ىٓظٍٓ حلىيٍ٘ش ْح

) ْاي حلّٙٓى أوش وع حلىئوًٍٙ  لمّٙٓى ىٍّ٘ه ْلمىٔمىًٙ ىٍّ٘ه  ْأي حلّٙٓى ٍ٘فقٓي وع حلىٔمىًٙ وخ 

ىحوٓح  ْأي رٍّٙه حلٍَٜ عمٕ وً كخٍد أِ  ٌَِ حلٜلٙفش(.
( 2)
 

  ٓىخكش أِ  ح١ٓٞن وع أِ  حليً٘ ٘ئكيِخ حلظؤٍ٘ن ٘قٓ  ٛخكذ وٍّخؽ ح١ٓٞن فٗ كٙخس حلفَى

ح١ٓٞوٙش فٗ وعخومش حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ِٜ  حلكظخد ـ ّ٘ٓىحً كخٌٓح أْ ٌٜخٍٔ ـ فقي كخي  )ْطظـمٕ حلٔىخكش

ٍِِْ٘ه ْ٘كَوّه ْ٘لًٔ الّٙه ْ٘عٓى وَٟخِه ْ٘ؤهٌ وٍّه ْ٘عيّٙه(.
( 3)
كٌلك ٍْى فٗ حٜػَ عً  

حلويخد ٍٟٕ   عٍُ حٛلخد حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص كخٌٓح ٘عخومٓي أِ  حلِوش وعخومش كٍٔش  ْعىَ رً 

إْٔٛ فٗ عهَ ح٘خن كٙخطُ رؤِ  حلِوش فقخ  )إْٔٛ حلومٙفش وً رعيٖ رؤِ  حلِوش هَٙأ ْأي ٘ٓفٗ 

رعّيِه ْأي ٘قخط  وً ٍْحثّه ْأي ٠ ٘كمفّه فٓي ١خقظّه(.
( 4)
ْؿخ  فٗ حلعّي حلٌٔ أعيخَ عىَ رً  

ٛمزخٌّه ْٓقٙىّخ ْرَ٘جّخ حلويخد ِٜ  حلقيّ )أعيخِه حٜوخي ٌٜفّٔه ْأوٓحلّه ْكٍخثّٔه ْ

ْٓخثَ ومظّخ  اٌُ ٠طٔكً كٍخثّٔه ٠ْطّين ٠ْ ٍ٘ظقٚ وٍّخ ٠ْ وً هَِٙخ ٠ْ وً ٛمٙزّه ٠ْ وً 

ٕٗ   وً أوٓحلّه ٠ْ٘كَِٓي عمٕ ىٍّ٘ه ٠٘٠ْخٍ أكي وٍّه ٠ ٘ٔكً رؤ٘مٙخ  وعّه أكي وً 

حلّٙٓى(.
( 5)
 

 ىحٍ ح١ٓٞن رلكه ىفعّه لمـِ٘ش ٘قٓ  وئلف ٌٚ حلفقّخ  حلىٔمىٓي عمٕ حعظزخٍ أِ  حلِوش وً  ْلقي

كظخد حلزيحثع )ْحلفقّخ  حلىٔمىٓي ٌٜٓح عمٕ أي أِ  حلِوش ٘عظزَْي وً ىحٍ ح١ٓٞن ٜي حلىٔمىًٙ 

 كًٙ أعيِٓه حلِوش فقي حلظِوٓح ٍفع حلظمه عٍُ ْحلىلخفظش عمّٙه  ْعمٕ ًلك فؤِ  حلٌوش كق

                                                           
1
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2
 248، ص 06نهاٌة األرب النوٌر ـ دار الكتً المصرٌة ـ ج  

3
 82منهاج اإلسالم فً حٌاة الفرد المصري، ص   

4
 74هـ ص  0225الخراج لٌحً بن أدم ـ المطبعة السلفٌة ـ الماهرة عام   

5
 0رٌخ األمم والملون للطبري جات  
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   ٕىوخثّه ْحوٓحلّه ْأعَحّٟه  ْعمٕ حٞوخن كىخ٘ظّه حٞقخوش فٗ ىحٍ ح١ٓٞن حوًٍٙٙ ويىجًٍٙ عم

وً ك  وً أٍحى رّه ٓٓ  ْوٍع وً ٘قٜيِه رخًٜٔ وً حلىٔمىًٙ أْ حلكفخٍ ْحٓظٍفخً وً أَٓ وٍّه 

وخ أهٌ وً أوٓحلّه(. ْحٓظَؿخط
(1)

 

  ْلقي حطٔعض ىحثَس حلظعخو  حٌٞٔخٌٗ وع ح٠قمٙخص يَٙ حلىٔمىش ْحلٍٔش حلٍزٓ٘ش ٍْٓش حلومفخ  طّ٘ي

عمٕ ْؿٓى وٓحقف كؼَٙس  ْوىخ ٍْٖ فٗ ٌِح ح١ٞخٍ )عٍيوخ فظق حلقخثي حلىٔمه اوخٍس حلزخد قخ  لُ 

ومكّخ َّٗ رَحُ أٌخ حلٙٓن وٍكه ْ٘يٖ وع ح٘ي٘كه ْٛفٖٓ )وٙمٗ ْطٓؿّٗ ٠ْْثٗ( وعكه .. ف١ 

ٍٙش طِلٌٓخ رخلـِ٘ش  ط٘خٍْ حلىٔمىٓي ْحٓظقَ حلَأٖ عمٕ حٓقخ١ حلـِ٘ش عٍّه ٍيه حلىفخَ٘س حلي٘

ْحلقٓوٙش  فّه فَّ حلٓكيس فٗ حل٠ٓ  ْح٠ٌظىخ  لمٔميش ْحليْلش حلٓحكيس  ْأٛزق ٌِح حلىٓقف ٍٓش 

وظزعش  ْٛخٍ ًلك ٍٓش فٙىً كخي ٘لخٍد حلعيْ وً حلىَ٘كًٙ(.
(2)
  

  ٌَِوً حلىيمٓد أي طزًٙ فٗ حلويخد ح١ٓٞوٗ حلىٓؿُ الٕ حلفَد ٞظّخٍ ٌَِ حلقٙه  حلىزخىة

 ح١ٓٞوٙش حٜٛٙمش.

 بٝإ إعرتاف اإلضالّ باذتكازات:

  ٘ئكي ح١ٓٞن عمٕ) ْكيس حلزَ٘٘ش فٗ ىً٘   حلٓحكي( أ٠ًُ ْأريحً وع "طعيى حلَ٘حثع رظعيى أوه

حلَٓخ٠ص حليٍ٘ٙش" أ٠ًُ ْأريحً كٌلك  ْأي حلىٓلٕ عِ ْؿ  قي طليع الٕ ٍٓٓلُ ملسو هيلع هللا ىلص رخٞ٘ىخي رخلَٓ  

الٕ أي حليً٘ كمُ وً عٍي   قخ  طعخلٕ)ق  عوٍخ رخهلل ْوخ أٌِ  عمٕ حلًٌ٘ أٍٓمٓ قزمُ فٗ اٗخٍس 

ارَحِٙه ْآىخعٙ  ْآلق ْ٘عقٓد ْح٠ٓزخ١ ٌْخ أْطٕ وٕٓٓ ْعٕٙٔ ْحلٍزٙٓي وً ٍرّه ٠ ٌفَي 

 ".84رًٙ أكي وٍّه ٌْلً لُ ؤمىٓي( ٍٓٓس ع  عىَحي حٚ٘ش "

 ٔأوه حلَٓخ٠ص .. فخلزعؼش حلىلىي٘ش قي طىِٙص  ْوع ٌَِ حلٓكيس فٗ حليً٘ كخٌض حلظيى٘ش فٗ حلَ٘حثع لي

ٍٓٓس  رخلَ٘٘عش حلوخطىش "ػه ؿعمٍخ  عمٕ َٗ٘عش وً حٜوَ فخطزعّخ ٠ْطظزع أِٓح  حلًٌ٘ ٠٘عمىٓي

" ْكٌلك حكٓح  ح٠وه حلٔخرقش فخلّٙٓى "عٍيِه حلظٍٓحس فّٙخ ككه   " ٘لكه رّخ 18حلـخػٙش حٚ٘ش "

 ".44ح" حلىخثيس"حلٍزٙٓي حلًٌ٘ أٓمىٓح لمًٌ٘ ِخىْ

  ٕلظقٍَ أُلٙش ْحري٘ش ٌَِ حلٍٔش ح٠ِٞٙش فٗ طعيى حلَ٘حثع رظعيى أوه حلَٓخ٠ص ْْكيطّخ  حٚ٘شػه طى٠

 ْفٗ حلَ٘٘عش: طعيى٘ش طظىخِ٘ فّٙخ ْرّخ أوه حلَٓخ٠ص ل١رظ١  ْح٠هظزخٍ ْحلظٍخفْ ْآظزخي حلوَٙحص.

 َ٘٘عش ِْٗ حليَ٘قش حلظخَِس حلظٗ ٘ظٓٛ  ًِذ حلق١َزٗ فٗ طفََٔٙ لٌَّ حٚ٘خص "اي حلَ٘عش ْحل

 رّخ الٕ حلٍـخس. ْحلىعٍٕ: اي   ؿع  حلظٍٓحس ِٜمّخ ْحٌٞـٙ  ِٜمُ ْحلقَعي ِٜمُ" ٌِْح فٗ

                                                           
1
 580، ص2البدائع للكاسانً الجزء   

2
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   حلَ٘حثع ْحلعزخىحص ْحٜٛ  ْحلظٓكٙي ٠ ه١  فُٙ )ْلٓ ٗخ    لـعمكه أوش ْحكيس " أٖ لـع

أٖ ْؿع  َٗحثعكه ووظمفش لٙوظزَكه "ْح٠رظ١ : َٗ٘عظكه ْحكيس " ْلكً لٙزمٓكه فٙىخ عطخكه" .. 

ح٠هظزخٍ".
(1)
 

 بٝإ دع٠ٛ اإلضالّ إىل ايػسان١ اذتكاز١ٜ:

  اي حلظٓحٛ  وع حلل٠خٍحص ح٠هَٔ وً ٛىٙه ويمٓرخص حلويخد حليعٓٔ حلىعخَٛ  فخلعخله

خله ح١ٓٞوٗ ٠٘عٖٙ فٗ ؿٍِ وعِْلش عً حلعخله فٗ ظ  ْٓخث  ح٠طٜخ  حللي٘ؼش حلظٗ ؿعمض حلع

 كخلقَ٘ش حلٓحكيس.

  ًٙكىخ أي ١زٙعش حلعخله حلٌٔ ظمض حلعٓلىش طـعمُ كخلقَ٘ش حلٓحكيس كٙغ ط٘خركض حلىٜخلق ر

ك٠خٍحص حلعخله وً حقظٜخى٘ش ْػقخفٙش ْأٌخٌٙش  ك  ٌَِ حلىظخَِ طٔظٓؿذ طٓحٛ  حلل٠خٍحص 

ك٠خٍحص حلعخله ّ٘٘ي طؤٍ٘وُ رٌّح حلظٓحٛ  وع  حلف١نٓٙىخ أي  حٜهَٔح١ٓٞوٙش وع حلل٠خٍحص 

عزَ حللقذ حلىىظيس ٍِْخلك وً حل٘ٓحِي حلظٗ طع٠ي ًلك كىخ أي طزمٙ  حليعٓس ٘لظخؽ الٕ وؼ  ٌِح 

حلٍٓط وً حلظٓحٛ . )ْقي ظ  حلظٓحٛ  حلل٠خٍٖ وً حرَُ ٓىخص حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْحلفَرٙش 

٠ أي حلٓحقع عزَ حلظخٍ٘ن فبي حعظَص ٌِح حلظٓحٛ  رعٞ حلٜيوخص ْحلىٍخْٗخص رًٙ حلل٠خٍطًٙ ا

٘ؼزض حٓظىَحٍ ٌِح حلظٓحٛ  رٍٜٓٔ أْ رؤهَٔ(.
( 2)
 

  ٘قٓ  حلىئٍم ىٖ ٠ّ ) كى  ح٠رخ١َس حلفَد لٓح  حلظٓحٛ  وع حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْفٗ عخن

ن حٛزق فَىٍ٘ك حلؼخٌٗ حوزَح١ٍٓحً ْكخي عمٕ حطٜخ  ْػٙق رخلىٔمىًٙ ْحعـخد كزَٙ رّه 1220

خىحص ْحلظقخلٙي حلعَرٙش ْلكً حِٜه وً ًلك كخي حعـخرُ حل٘ي٘ي فظؤهٌ حلزخّ حلَ٘قٗ ْكؼَٙحً وً حلع

رخلف١ٓفش حلىٔمىًٙ حلًٌ٘ كخي ربوكخٌُ قَح س كظزّه ح٠ٛمٙش رخلفش حلعَرٙش حلظٗ كخي ٘ـٙيِخ ْكخٌض 

عمٓن حلىٔمىًٙ طيٍّ ر٘فف فٗ قَٜ فَ٘يٍ  ْأِئ حٞوزَح١ٍٓ ْحرٍُ وخ ٌفَى الٕ ؿخوعخص 

ؿىش عً حلعَرٙش. ْوىخ ٘ـيٍ رخلٌكَ فٗ ٌِح حلٜيى ِٓ أي حلقيْ٘ طٓوخّ رٓلٌٓٙخ ْرخٍْ٘ كظزخً وظَ

ح٠كٍٕٓ٘ قي طمقٕ عمٓوُ قز  ىهٓلُ ٓمك حلَِزٍش فٗ ٌَِ حلـخوعش  ْلع  ٌِح حلٔزذ حلٌٔ كيح رُ 

حِظىخن رظعخلٙه حلف١ٓفش ْحلعَد الٕ حللي حلٌٔ كىمُ عمٕ طقيَ٘ح ٍقٙقخً ؿيحً(. الٕ
( 3)
٠ْ٘ٙف )قي  

أرً ٍٓٙخ  ْحرً ٍٗي رٜفش هخٛش كـٙش عظٙىش فٗ حلعٍٜٓ حلٓٓيٕ فٗ أٍْرخ  كخي لك  وً

ْأٛزق ٍِخ  طٙخٍ ٘عَ  رخلٍٔٙخثٙش  ْطٙخٍ عهَ ٘عَ  رخلَٗي٘ش(
( 4)
  

 

                                                           
1
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 ايدع٠ٛ إىل تعصٜص اذتٛاز َع اذتكازات األخس٣:

 ٍْ ًف ٘ـذ عمٕ حلويخد ح١ٓٞوٗ طقي٘ه حلزي٘  عً حلَٜحط ِْٓ حللٓحٍ حلل٠خٍٖ حلٌٖ ٘عزَ ع

حلعَٜ ْويمٓرخطُ. ْعكْ ١زٙعش ح١ٓٞن حلٔىلش ْطقمٙيَ حلقخثه عمٕ )٠ اكَحَ فٗ حليً٘(
( 1)
   

ْ)لكه ىٍ٘كه ْلٗ ىً٘(
(2)
  فىـَى أي ٘فّه حلفَد أي ح١ٓٞن ٠ ٘كََ أكي عمٕ حعظٍخقُ ْأي فُٙ قٙه  

ْوً ٍِخ ٍ٘ظفٗ حلفّه ْوعخٍي طفٙي حلزَ٘٘ش ٌِح حلفّه فٗ كي ًحطُ ٍٓخلش ىعٓ٘ش ويمٓرش آظَحطٙـٙخً. 

 حلىفم١ٓ ل١ٟٓن ْْٛىُ رخٍِٞخد طفَٔٙحً لزعٞ حلظٓحَِ حلىلٔٓرش عمٕ ح١ٓٞن ْلّخ وزٍَحطّخ.

  ًٙوً ويمٓرخص حللٓحٍ ط٘ـٙع حلويخد حلىعظي  ْحلىٟٓٓعٗ حلٌٖ ٜ٘يٍ وً رعٞ حلزخكؼ

ويخد ح١ٓٞوٗ أي ْحلىفكًَ٘ حلفَرًٙٙ ْحلًٌ٘ يخلزخً وخ طكٓي ٌٓح٘خِه ٛخىقش ْرٌحص حلقيٍ عمٕ حل

٘كٓي وٟٓٓعٙخً ِٓ حٚهَ ْرظكًٓ٘ ٌِح حلظٙخٍ حلىعظي  وً حليَفًٙ ربوكخي حللٓحٍ أي ٘ى٠ٗ قيوخً 

ْقي ٘ليع رعٞ حلىٍٜفًٙ وً حلفَد عً ح١ٓٞن رىٟٓٓعٙش أوؼخ  حٌٞـمِٖٙ وٌٓظـْٖٓ ْحص 

ش حلفَد(كٙغ طليع عً )ف٠  ح١ٓٞن عمٕ حلل٠خٍس حلفَرٙش ْكٙف أي ح١ٓٞن ِٓ َٓ ٠ٌّ
( 

3)
. كىخ أهٌ ٌفْ حلىٍلٕ حلزخكغ حٜوَ٘كٗ فٗ ٗئْي حٜى٘خي )حٓظخٌْٓى كٙخ( فٗ كظخرُ )حلىٔمىٓي 

فٗ طخٍ٘ن حلل٠خٍس( كٙغ طليع حلكخطذ عً حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْطفَىِخ رًٙ حلل٠خٍحص ٌّٜخ 

قخوض عمٕ وزخىة وً حلقٙه ْحلٔىخكش
(4)
 

 أ٠٘خً حلكظخد حلىٔمىٓي حلٌٖ ٘ٔظيٙعٓي ركظخرخطّه عً اي ط٘ـٙع حلويخد حلىعظي  ٍ٘زفٗ أي ٘قٓن ر ُ

حلل٠خٍس حلفَرٙش عكْ حل٘ق حلى٠ت فّٙخ  ْحلزعي عً عين حلىٟٓٓعٙش ْطٔم٢ٙ وِ٘ي وً حٜٟٓح  

 عمٕ حلـٓحٌذ حلى٠ٙجش فٗ حلل٠خٍس حلفَرٙش. 

 ٚعبئً رؼض٠ض اخلـبة حنٛ اٌغشة
 نيتعصٜص ايتٛاؾٌ بني اذتكازت  أٚاًل: ايعٛمل١ ٚأثسٖا يف

 لٌٌٛائً ل٦ٌىره١ٔٚح

  ًطعظزَ ٗزكش حلىعمٓوخص حليْلٙش )حٌٞظٌَض( أكزَ فظق لمظوخ١ذ رًٙ حلل٠خٍطًٙ ًْلك ٌٔزش

لمىِح٘خ حلظٗ طٓفَِخ  فّٗ طٓفَ حلِوً لمزلغ عً حلىَحؿع ح١ٓٞوٙش حلىظٓفَس فٗ وٓحقع 

                                                           
1
 (.526البمرة، اآلٌة )  

2
 (.6الكافرون، اآلٌة )  

3
 م.0982حمد، ط فضل اإلسالم على الحضارة الغربٌة مونتجووي، بٌروت دار الشروق، ترجمة حسٌن أ  

4
 م.0985المسلمون فً تارٌخ الحضارة، استانوود كٌا، ترجة د. دمحم فتحً عثمان، دار السعودٌة للنشر، جدة،   
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ىحه  ٌَِ ا١ٓوٙش ووظمفش كٙغ طـي أوّخص كظذ حلظفَٔٙ ْحلٍٔش ْٓخثَ حلكظذ ح١ٓٞوٙش 

 حل٘زكش فٗ وظٍخْ  حلىٔمىًٙ ْيَٙ حلىٔمىًٙ.

ْعزَ حٌٞظٌَض ٘ٔظيٙع حلعمىخ  ْحليعخس طٓؿُٙ هيخد ا١ٓوٗ ٓٓح  كخٌض حلىخىس حليعٓ٘ش وقَْ س 

 أْ ؤىٓعش أْ وَثٙش  كٙغ طٓفَ حل٘زكش حليْلٙش وِح٘خ ٠ ٌـيِخ فٗ رقٙش ْٓخث  حليعٓس حلىعخَٛ.

 ٙش أ٠٘خً ٌـي أي حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص طكمفظّخ أق  وىخِٓ عمُٙ وً وِح٘خ ٗزكش حلىعمٓوخص حليْل

 حللخ  فٗ حلىكظزخص حلظقمٙي٘ش كٙغ ٘كمف َٗح  حلكظذ وزمفخً أكزَ.

  ًٙاي حلظوي٢ٙ لٟٓظفخىس وً ٗزكش حلىعمٓوخص حليْلٙش ٘ـذ أي ٠٘ع فٗ ح٠عظزخٍ ووخ١زش حلىٔمى

حٞلكظٌَْٙش حليعٓ٘ش عٍَٜ حلـٌد ْيَٙ حلىٔمىًٙ  لٌلك ٘ـذ أي َ٘حعٕ فٗ طٜىٙه حلىٓحقع 

 ْحعظىخى حلمفخص حللٙش.

  ٗى. كمىٗ ٛخرَ حٜٓظخً ركمٙش حليعٓس أي حٌظ٘خٍ طكٍٓلٓؿٙخ حللخٓزخص ْحٌٞظٌَض فٗ ر١ىٌخ ف َٔ٘

حلٍٔٓحص حٜهَٙس ٗـع عمٕ حٓظويحوّخ فٗ وـخ  حليعٓس فكؼَٙ وً حلفظخْٔ طؤطٍٙٗ ْطؤطٗ ُو١ثٗ 

ٌقٓن رخلَى حلفٍٖٓ عمّٙخ  ْفٗ ٌِح طّٔٙ  لمفظٓٔ فَرىخ كخي حلفقُٙ عً ١َ٘ق حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ ْ

ؤخفَحً ٌِْح كؼَٙحً وخ ٘ليع لكٍُ أػٍخ  حلٔفَ ٘فظق ؿّخُ حلكىزٙٓطَ ْ٘ظٜ  رخٌٞظٌَض وً أٖ 

وكخي ْ٘٘خِي حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ ْ٘ٔظيٙع حلَى عمٕ حلفظٓٔ فٍٓحً  ٌِح وً ٌخكٙش ْوً ٌخكٙش أهَٔ 

لمقَعي حلكَ٘ه ْحلٍٔش حلٍزٓ٘ش فق٢ فّٙخ طـٓ٘ي لمقَعي ْفّٙخ أِه ْأَّٗ ٍْرىخ ك   فٍّخ  وٓحقع كخومش

كظذ حلظفَٔٙ.. ْ٘ٔظيٙع حلىٔظوين أي ٘زلغ رخٚ٘ش ْحلٍٔٓس.. ْ٘ٔظيٙع ح٠ٓظىخط الٕ حلىقَثًٙ 

حلٌٖ ٘لزّه  ْكٌلك ٘ٔظيٙع حلىٔظوين حلزلغ فٗ كظذ حلٍٔش حلٍزٓ٘ش ٍْرىخ كظذ حلعقٙيس ْحلَٔٙس 

ْحلزخكغ َْٖ٘ٔ حلٔخكش ح١ٓٞوٙش. ٌِح ْرخ٠ٟخفش الٕ حلىٓقع     ٌِح كمُ ٘فٙي حليخلذ٘نْحلظخٍ

ً ىعٓ٘ش  حلظٗ ػزض هيذ حلى٘خَِٙ ْكظزّه .. ٍْرىخ ٗخِي حلىٔظوين عمٕ ٗخٗش حلكىزٙٓطَ أف١وخ

 ْىٍّْ ْهيزخً .. ٌِْح كمُ لُ طؤػَٙ ا٘ـخرٗ ْقيٍحص ْحٓعش له طكً وظخكش وً قز .

  ٌِٗح حلعَٜ ٠يٍٕ لُ عً ٗزكش حلىعمٓوخص حليْلٙش ٘قٓ  ىكظٍٓ أَُِٖ حلظـخٌٗ اي حلظٓحٛ  ف

)٘كظٔذ حلٍَ٘ حٞلكظٌَْٗ أِىٙش هخٛش ٠طٔخط حلقيخعخص حلظٗ ٘ـٌرّخ رخليٍؿش حلظٗ طلظه عمٕ 

 وئٓٔخص حليعَٓ اعيحىحً هخٛخً ْهي٢ ْرَحوؾ ػه ٍٓخلش قخىٍس عمٕ حلىٍخق٘ش(".

  ىٙش  فّٓ ٘ٓفَ لُ ْقظُ ْؿّيَ رخعظزخٍ أي حوّخص حلكظذ حلظٗ لميحعٙش ٗي٘ي ح٠ِ حلكىزٙٓطَاي

  ٌِْح ٘ىكٍُ أي حٌٞظٌَضأْ عمٕ وٓحقع  أٓيٓحٌخص٠٘ٔظيٙع َٗح ِخ ٘ـيِخ حٚي وظٓفَس اوخ عمٕ 

٘كٓي طلض طَٜفُ ك  أْ وعظه طفخَٓٙ حلقَعي حلكَ٘ه  كٌلك ك  أْ وعظه كظذ حلٍٔش  ْحِٜه وً 

ًح كخي ٘ل٠َ هيزش ْ٘لظخؽ لىَحؿعش طفَٔٙ رعٞ حٚ٘خص فٙىكً ًلك أي حلزلغ أٛزق َٓ٘عخً فب
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رَٔعش ْطيًْ٘ رعٞ حلى١كظخص  أوخ رخلٍٔزش لٝكخى٘غ فٙفظق ح٠ٓيٓحٌش حلظٗ طلظٖٓ  حٓظيعخإِخ

عمٕ ٛلٙق حلزوخٍٖ أْ ؤمه وؼ١ً ْ٘زلغ فٗ حلزخد حلٌٖ َ٘٘يَ عً كي٘غ أْ حكخى٘غ ْ٘عَ  

ي ٘عظىي عمٕ كي٘غ ٟعٙف أْ وٟٓٓط ٌُٜ اًح رلغ ىٍؿش ٛلظُ  ْعمُٙ فمه ٘عي وقز٠ًٓ ح

 فٔٓ  ٘عَ  رّٔٓلش ىٍؿش ٛلش حللي٘غ.

  طقٓ  ح٠ٓظخًس وٍٕ ولَّْ )حلفظخْٖ حلظٗ ٠يٍٕ عٍّخ فٙىكً كفظّخ فٗ ؿّخُ حلكىزٙٓطَ ْحلعٓىس

لّخ عٍي حللخؿش  ْاًح كخٌض ٍِخ  وـمش ا١ٓوٙش أْ رلؼٙش ْ٘ظعٍِ عمُٙ حللٜٓ  عمٕ ٌٔن وٍّخ 

أي ٘يمع عمّٙخ ربٓظويحن حٌٞظٌَٙض. ْكىخ ٘ىكً لميحعٙش حل٘خد أي ٘ٔظَ٘ٙ ٍؿخ  حليعٓس فٙىكً 

ْحلفظٓٔ ربٓظويحن حلزَ٘ي حٞلكظٌَْٗ. ِْكٌح فخلظقٍٙخص حللي٘ؼش ٘ـذ حٓظف١لّخ ْحٞٓظفخىس وٍّخ 

 ر٘ك  ْحٓع لويوش حليعٓس ح١ٓٞوٙش.

 اخ :١لٌّفاطثح ػثه لٌفضائ

 ٓلىش حلف٠خثٙخص حلظٗ طقين هيوظّخ حلىوظمفش ْحلظٗ ٠كَٜ لّخ ٠ْ٘وفٕ وً حلٓٓخث  حلظٗ ْفَطّخ حلع

طؤػَِٙخ عمٕ أكي  فقي ٓخعيص كؼَٙحً فٗ ٛٙخيش حل٘عٓد حلىعخَٛس رىخ طزؼُ وً وٓحى طَفّٙش 

 ْعمىٙش ْىٍ٘ٙش.

  عمٕ حلَيه وً كؼَس حلقٍٓحص حلف٠خثٙش ا٠ أي ٍِخ  ف٠خثٙخص ا١ٓوٙش ومظِوش ٘قٓن عمّٙخ ىعخس

ِيفّه طزمٙ  حليعٓس ْفقخً لظعخلٙه حليً٘ ح١ٓٞوٗ  ْقي رٌ  حليعخس ْحلعمىخ  حلقخثىٓي عمٕ ومِوٓي  

 ٌَِ حلقٍٓحص ؿّٓىحً وقيٍس لىٓحكزش حلعى  حليعٖٓ ْويمٓرخص حلعَٜ ْكى  ح١ٓٞوٗ حٜهَ.

 ى. وٜيفٗ كمىٗ حٓظخً حلفمٔفش ركمٙش ىحٍ حلعمٓن )اي حٓظف١  حلىقظٍٙخص حللي٘ؼش فٗ حليعٓس َٔ٘ 

أوَ ح٘ـخرٗ كٍخ ٌيعٓ حلُٙ ٌْظىٍٗ أي ٌَحَ ْحقعخً.. فىً يَٙ حلىعقٓ  كٍٙىخ ٘ظلقق أي ٌّخؿىُ. 

ْلٌلك فبي حٓظويحن حلقٍٓحص حلف٠خثٙش فٗ حلفظٓٔ ح١ٓٞوٙش حوَ لُ قٙىظُ  ْوخ حٗي طؤػَٙ رَحوؾ ى. 

٘ٙن حلٍخّ. كىخ حي وَ٘يٖ حل ٍ٘ظظَِخعمٕ ٌَِ حلقٍٓحص حلظٗ  حٜٓزٓعٙش٘ٓٓف حلقَٟخْٖ 

 حٌٜظٌَضح٠هًَ٘ قخوٓح رخ١١ي حلعي٘ي وً حلىٓحقع عمٕ ٗزكش  حلى٘خ٘نحلقَٟخْٖ ْكؼَٙ وً 

 لظ٠ه كظزّه ْوقخلظّه ْفظخِْه  ٌِْح أوَ ؿٙي ٘ٔظلق حٞٗخىس(.

 ْوعُ ٟٙف أْ  حلىٌ٘عحلف٠خثٙش حلعَرٙش طيَٓ٘ حلزَحوؾ حللٓحٍ٘ش حلىفظٓكش كٙغ ٘كٓي  حٓظيخعض

ٓي فُٙ  ْعمٕ حليَ  حٜهَ ٍِخ  حلى٘خِيْي حلًٌ٘ ٘ظفخعمٓي وع حكؼَ ٘٘خِيْي حللٓحٍ ْ٘٘ظَك

حلزٌَخوؾ ْ٘ظٜمٓي رخلّخطف لٙعقزٓح عمُٙ  ٌِْح حلظفخع  حٞ٘ـخرٗ ِٓ حٜكؼَ طؤػَٙحً ٍِْخ  حلعي٘ي 

 وً حلزَحوؾ حلٍخؿلش فٗ ٌِح حل٘ؤي.
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 ص حلى٘خِيً٘  ْقي أىٔ ًلك الٕ ح٠ٍطقخ  رخلويخد حليٍ٘ٗ ْطيََٓ٘ ْحلظعَ  رب٘ـخرٙش عمٕ و٘ك١

ً فٗ اػخٍس حلعي٘ي وً حلق٠خ٘خ حلظٗ كخٌض ولظٍٓس وً قز   ْٛخٍص  كىخ ٌـلض حلف٠خثٙش ح٠٘خ

ٍِخ  ؿَح س كزَٙس فٗ حلظٍخْ   ٌِْح رخلظؤكٙي فٗ ٛخلق حليعٓس ح١ٓٞوٙش ْفٗ ٛخلق حلويخد 

 حليٍ٘ٗ عىٓوخً.

 متسات َػرتن١ ثاًْٝا: اْػا٤ َسانص ايتكسٜب بني اذتكازتني ٚإقا١َ َٗسداْات َٚؤ

 ئٔشاء ِهلوى لٌرمه٠ة ت١ٓ لٌؽضانذ١ٓ:

  ًٙوً ويمٓرخص حلويخد ح١ٓٞوٗ ٌلٓ حلل٠خٍس حلفَرٙش حٌ٘خ  وَكِ لمظقَ٘ذ رًٙ حلل٠خٍط

حلظَٓزخص حلعخلقش وً ٓٓ  حلفّه حلٌٔ ظ  ٓخثيحً رًٙ حلل٠خٍطًٙ  اُلُْوؼ  ٌَِ حلىَحكِ وً ٗؤٌّخ 

ص رخلل٠خٍس حلفَرٙش وً حلفَد وٍٜفًٙ ٘قيٍْي ْ٘ىكً ك٘ي عمىخ  وً حلىٔمىًٙ لّه حلىىخ

أي َ٘ٓٓح ىعخثه لظٓحٛ  حلل٠خٍطًٙ ْعمٕ ٌَِ  حلعمىخ حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش فزبوكخي ِئ٠  

حلىَحكِ ١زخعش طَحع حلل٠خٍطًٙ  اي ْؿٓى ويخرع ووظٜش طعٍٕ رظَحع حلل٠خٍطًٙ ٘قع 

لظمزٙش ح٠قزخ  حلكزَٙ عمٕ  ٍَْٖٟويمٓرخص طعِِ٘ رًٙ حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْحلفَرٙش ًْلك أوَ 

 حلىعخٍ  حلوخٛش رخلل٠خٍطًٙ.

 ذاي ١زخعش كظذ حلظَحع ح١ٓٞوٗ ْكظذ أهَٔ طعخلؾ ق٠خ٘خ ح١ٓٞن حلىعخَٛ ٘ـع  ٌَِ حلكظ 

طظٓفَ ْ٘ق  ٓعَِخ ْطكٓي فٗ وظٍخْ  حلـىٙع رىوظمف حلمفخص ٓٙىخ حٌٞـمِٙ٘ش لٌلك ٟىً 

 عمٕ أكيع وخ طٓٛمض الُٙ طكٍمٓؿٙخ حليزخعش.حلىيمٓد حلظٓٓع فٗ اٌظخؽ حلىيخرع ْحللٜٓ  

  كٌلك ٠ري وً حلظوي٢ٙ ٌٞظخؽ حقَحٙ ويوـش ْح١َٗش ؤـ١ص ْح١َٗش فٙي٘ٓ  لظعىٙق حلويخد

 ٌخص ْحلىٓحٓه حلؼقخفٙش.خرًٙ حلل٠خٍطًٙ حلىَّؿ

 ئلاِح لٌّٙهظأاخ ٚلٌّٛلٌُ لٌصما ١ح:

   حلظظخَِحص حلَحطزش  وً حلظقخ  ٟىً ويمٓرخص طعِِ٘ حلويخد ح١ٓٞوٗ ٌٔزش لىخ طعكُٔ وؼ ٌَِ

حلعمىخ  ْحلىفكًَ٘ ْطزخى  حلظـخٍد ْط١قق حٜفكخٍ رًٙ حلل٠خٍطًٙ ْليخلىخ رخلَ٘خٟش حلعخلىٙش 

وٓحٓىّخ عمٕ ؤظٓٔ كؤّ حلعخله ْكؤّ حلقخٍحص ْحلىٓحٓه حلىلمٙش  وىخ أػَ فٗ ىٍَْ عمٕ 

َ٘س ْله ٘كً ًلك ا٠ رف٠  حلىٓحٓه حل٘عٓد ْؿع  كَس حلقين ولزٓرش حلـىخَِٙ فٗ حلٔخكَس حلىٔظي

ْحلىَّؿخٌخص حلظٗ ٠طظٓقف فعخلٙظّخ ٠ْطٍقيع فىخ أي طفَ  حلـىخَِٙ وً و٢ٍ٘ ا٠ ْطٍٜذ فٗ 

و٢ٍ٘ أهَ فٙىكً طٔوَٙ ٌَِ حٌٜ٘يش حلَ٘خٟٙش ْؿعمّخ ٓفخٍس ١ٓن ٟىً هيخد ا١ٓوٗ 

ح٠ىرٙش ْطيزٙقّٙخ عمٕ ْحقع وظكخو  ٘ىكً حٞٓظفخىس وً طـخٍد حلىَّؿخٌخص حلَ٘خٟٙش ْحلىٓٓقٙش ْ

حلع١قخص رًٙ حلل٠خٍطًٙ وئٓٔخص حلظقَ٘ذ رًٙ حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْحلفَرٙش ْحٗخ  وَحكِ 
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لمظقَ٘ذ رًٙ حلل٠خٍطًٙ ْوؼ  ٌَِ حلىَحكِ وً ٗؤٌّخ حُحلش حلظَٓخرخص حلعخلقش ْٓٓ  حلفّه حلٌٔ 

خلل٠خٍس حلفَرٙش ْعمىخ  وً ظ  ٓخثيحً رًٙ حلل٠خٍطًٙ ْ٘ىكً ك٘ي عمىخ حلىٔمىًٙ لّه حلىىخص ر

حلفَد وٍٜفًٙ ٘قيٍْي حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش فزبوكخي ِئ٠  حلعمىخ  أي َ٘ٓٓح ىعخثه لظٓحٛ  

 حلل٠خٍطًٙ.

 ثايجًا: اضتدا١َ اذتٛاز بني األدٜإ ٚتهٜٛٔ حتايـ يًشكازات:

  حٜى٘خي  اقخوش كٓحٍ رًٙ  حٓظَحطٙـٗوً حلٓٓخث  حلظٗ طعُِ حلويخد ح١ٓٞوٗ ْطلظخؽ الٕ طوي٢ٙ

ْطّي  وؼ  ٌَِ حللٓحٍحص الٕ طوفٙف حٞكظقخي رًٙ حليٓحثف حليٍ٘ٙش حلىوظمفش عمٕ ؤظٓٔ حليْلش 

حلٓحكيس كىخ طوفف وؼ  ٌَِ حللٓحٍحص حٞكظقخي رًٙ حليٓحثف حليٍ٘ٙش عمٕ ؤظٓٔ حلعخله  ْقي أٗظئ 

ـَٙ لىَكِ حلظـخٍس حٞكظقخي رًٙ حلىٔمىًٙ ْيَِٙه ٓٙىخ رعي أكيحع حللخىٖ عَ٘ وً ٓزظىزَ ْطف

وً قز   أففخٌٔظخيحلعخلىٗ فٍظؾ عً ًلك أي طعُِ حلٜيحن رًٙ حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْحلفَرٙش  فخكظمض 

كخي ٠ ري وً حللٓحٍ رًٙ حٜى٘خي ففٗ حللٓحٍ  ح٠كظقخيحلقٓحص حلفَرٙش ٌظٙـش لٌلك. ْكظٕ ٘وف 

 ٍس حٌٞٔخٌٙش.طظكٓي قخعيس لمظفخِه رًٙ حٜى٘خي ْ٘عٖٙ حلعخله َٗكخ  فٗ حلل٠خ

  ن كىخ ىعض حلىىمكش حلعَرٙش 2004ٓزق ليْلش قيَ أي حٓظ٠خفض وئطىَ حٜى٘خي فٗ وٍظٜف حلعخن

حلٔعٓى٘ش للٓحٍ حٜى٘خي طلض ٍعخ٘ش ح٠وه حلىظليس رٍٍٙٓ٘ٓ . ْىعض ىْلش يَٙئظخي ٟىً ىْ  

 ن.28/3/2009حٜى٘خي فٗ  كٓحٍعٓٙخ حلٓٓيٕ حلىٔمىش الٕ وئطىَ 

  ًوئطىَحص كٓحٍ حٜى٘خي  ىعىّخ كزخٍ حلىفكًَ٘ وً ووظمف حلي٘خٌخص ْطّي  ك  أقٙىض حلكؼَٙ و

 ٌَِ حلىئطىَحص الٕ حلظفخِه رًٙ حٜى٘خي لظلقٙق حلظعخٖ٘ حلٔمىٗ فٗ حلعخله.

  ًٙ٘عٍٗ رظلخلف حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش  حٜى٘خي٘ىكً اقخوش ؿّخُ ػخرض طٓك  الُٙ وّىش حللٓحٍ ر

لظعخْي ح١ٓٞوٗ رخعظزخٍِخ ْحؿّش ٍٓىٙش  كىخ ٘ىكً أي ْحلفَرٙش ْ٘كٓي ٟىً ِٙك  وٍظىش ح

٘كٓي ؿّخُحً ؤظق١ً رًٙ حليٓحثف حليٍ٘ٙش حلىوظمفش ْ٘ىكً أي ٘كٓي وقََ حلقيّ رخعظزخٍِخ طـىع رًٙ 

حلي٘خٌخص حلٔىخْ٘ش حلكزَٔ ْحلظٗ ط٘ظَ  فٗ حٌٞٔخٌٙش ْعزَ ٌِح حلظلخلف َ٘طقٗ حلفّه ْحلظعخْي 

 أىص ىٍِْخ حلظخٍ٘وٗ ْحلل٠خٍٖ.فظَطقٗ حلزَ٘٘ش ْطكٓي قي 
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 احلبعـــخ خلـــبة اعالِــٟ ِزالئـــُ
 ِغ رـٛساد اٌؼظش

 

 

 ايدنتــٛز 

 محـــد ستُـــد املَٛٓـــٞأ 
 داَع١ عُإ ايعسب١ٝ -ن١ًٝ ايكإْٛ  
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 ادلٍخــــض

  ٗ٘زًٙ حلزلغ أي حلويخد ح١ٓ٠وٗ رٍخ  عمٕ حلىفّٓن وً كظخد   ٍْٓش حلٍز 

 ملسو هيلع هللا ىلص حٌُ ٘ظٜف رخلىٌَْش ْ٘وخ١ذ حلٍخّ عمٕ قيٍ حفّخوّه  ١ْزقخطّه فويخد دمحم

يََٙ عً هيخد حلعخوش وً  حلٜفَٙ يَٙ حلويخد لمكزَٙ  ْهيخد حلعمىخ  ْحلىؼقفًٙ

 حلٍخّ. 

  ْظَّ وً حلزلغ أي هيخد حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص  حلٌٖ حٓظٓكخَ وً   ٓزلخٌُ  كخي ٗخو١

ٟلخ   ٘وخ١ذ حلٍخّ ك  عمٕ قيٍَ  وَكِح عمٕ طلقٙق حلّي  ْرٙخي حللقٙقش  ْْح

رعٙيح عً ِٓٔ حلٍفْ  ولخفظخ عمٕ قيٍ ْوكخٌش حلٔخوعزً أْ حلىوخ١زًٙ  ْلٓ كخٌٓح 

يَٙ ؤمىًٙ  ْ٘لَٙ عمٕ حكظَحن حلقخرّه ْىٍؿخطّه رًٙ أقٓحوّه   ْح٠ٓظىخط حلّٙه 

َيزٓي ٓىخعُ وً يَٙ حلوَْؽ عً أٛٓ  وّىخ كخٌض حلفخظّه  وظلززخ حلّٙه رىخ ٘

 حليً٘..

  َْٙكخي هيخرُ ٘٘ى  حلٜفَٙ ْحلكزَٙ  ْحلٌكَ ْح٠ٌؼٕ  ْحلعزي ْحللَ  ْحلىٔمه ْي

حلىٔمه  رك  ليف ْطقيَ٘. ِىُ حلٓٛٓ  حلٕ حللقٙقش  ْٜ٘خكذ ًلك حلعفٓ 

 .ْحلظٓحٟع  ْحلظٔخوق. فكخي هيخرُ قيْس ٘لظٌٖ رُ حلىظكمىٓي  ملسو هيلع هللا ىلص

  ْٗرًٙ حلزلغ حِه وعٓقخص حلويخد حلٍخؿق  ِْٗ طظىؼ  رخوٍٓ وٍّخ حلظكزَ ْحلظعخل

 ْحطزخط حلّٓٔ  ْعين حكظَحن حلىوخ١ذ  عمٕ حلٔخوعًٙ  ْحلويخد رمفش يَٙ وفّٓوش 

  ْ٘كٓي ِيفُ فق٢ حف٘خ   ْكذ حلٍفْ ْحلَٜحم ْعمٓ حلٜٓص  ْح٠ٓظّظخٍ رخلٔخوع

ٗ حللكه  ْعين حعيخ  فَٛش لمٔخوع ٠ريح  حلٔخوع  ْح٠ٌظٜخٍ عمُٙ. وع حلظَٔط ف

 ٍأُ٘.

  ك  ٌَِ ح٠وٍٓ ْيَِٙخ وً وعٓقخص حلويخد حلـٙي  ْحلظٗ ٍ٘زفٗ أي ٘زظعي عٍّخ

 حليعخص حلىٔمىٓي.
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Abstract 

 Research shows that the Islamic discourse based on the concept of the book of 

Allah and the Sunnah of the Prophet Muhammad peace be upon him that it is 

characterized by flexibility , and address the people as much as make them 

understand , and strata discourse small is the speech of a large , and speech 

scientists and intellectuals other speech the general public . 

 It emerged from research that the speech of the Prophet peace be upon him , 

which is inspired by God , was comprehensive and clear , address the people all 

the ability , focusing on achieving the goal and establishing the truth , away 

from the wishes - of self , a conservative on the amount and status of 

Acommabn or target audience , even if they are non-Muslims , and is keen to 

respect their titles and grades among their own people , and listen to them no 

matter what their words , including courted them want to hear from is out about 

the origins of religion .. 

 The speech includes the little people and big , and male and female , slave and 

free , and the Muslim and non-Muslim , with all the kindness and appreciation . 

His main concern access to the truth , and the attendant forgiveness and humility 

, and tolerance. His speech was a role model to emulate speakers , peace be upon 

him . 

 Among the most important impediments to research successful discourse , which 

is , inter alia, arrogance and condescension on the listeners , and the language of 

the speech unintelligible , and capriciousness , lack of respect for the addressee , 

 Love of self and screaming and high sound , and disregard to whom they are 

lessening , and is aimed only thwart the listener , and win it. With the rush to 

judgment , and not to give the listener a chance to express his opinion . 

 All these things and other impediments to good speech , which should move 

away Muslim scholars. 
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 ادلمذِـــخ

ٕ  ؤظٓٔ فٗ حلفّه ْحلعمه ْحلظعزَٙ  حي وً ككىض حلومق ًٍْٓ   حلكٌٓٙش أي حلٍخّ لٙٔٓح عم

فٗ  وعخٍفّه ْعقٓلّه  وظفخْطٓيفـعمّه   ٓزلخٌُ ىٍؿخص وظفخْطًٙ للكىش أٍحىِخ   ٓزلخٌُ. فّه 

حِص ْأفكخٍِه كىخ أٌّه  ووظمفٓي فٗ حلٍٔظّه ْحلٓحٌّه ١ْزخثعّه قخ  طعخلٕ: )   َْ ََّٔىخ ُِ َهْمُق حل ًْ عََ٘خطِ ِو َْ

حْهظ١َِ  َْ  ِٝ ٍْ َ ْٜ ح حٌُِكْه  حلَْن أ٘ش َْ َٓ أَْل َْ ٍَظُِكْه  ِٔ  .22ُ  أَْل

** ْقخ  طعخلٕ ْككىش   فٗ حلومق حي ؿعمّه كٌلك ِْٓ قخىٍ عمٕ أي ٘ـعمّه كٍفْ ْحكيس قخ  

( ْلٓ ٗخ  ٍرك لـع  حلٍخّ أوش ْحكيس ٠ْ ِ٘حلٓي ووظمفًٙ ا٠ وً ٍكه ٍرك ْلٌلك همقّه( طعخلٕ: 

 .118ٍٓٓس ِٓى أ٘ش 

** ْوظىؼ١ رىقٓوخص حلويخد حلٍخؿلكخي وً وقظ٠ٕ ٌِح حلظزخً٘ أي ٘ظفخْطٓي فٗ ك١وّه ْهيخرّه  

ظلقق حلفّه ْحلظقَ٘ذ  كٗ ٠ ْحلظعزَٙ عً أفكخٍِه  ْٜؿ  أي ط٠ٙق ىحثَس ح٠هظ١  رًٙ حلٍخّ ْ٘

٘ئىٖ ح٠هظ١  رٍّٙه حلٕ هٜخن ْحٌ٘قخي ْرعي عً حلّئ  ْوً أؿ  طٟٓٙق حللق ْؿيص حللخؿش 

حلٕ هيخد ْحٟق رٍخ    وَطكِ عمٕ قٓحعي وٍيقٙش ْوفّٓن ؿمٗ. ْوً ٍِخ كخي ح٠ِظىخن كزَٙح 

  ْرخلمفش حلٓحٟلش ِْٓ  رخلويخد لظلقٙق ٌَ٘ ىعٓس    ْحظّخٍ حللق ل١هًَ٘ رخلويخد حليٙذ

١ٓف حلىئوً فٗ حىح  ٍٓخلظُ فٗ عَٝ حليعٓس حْ حليفخط عً حلىٔٙجًٙ لّخ  رلـؾ ىحفعش ل٘زّش 

حلىفًَٟٙ. ْوً ٍِخ فزقيٍ طىكً حليحعٙش وً ىٍُ٘ ْٛيي كي٘ؼُ ْر١يش لٔخٌُ رقيٍ وخ ٘كٓي طؤػََٙ 

ًٔ  ْكه وً وزظيط ليْى عخى عمٕ ح٠هًَ٘. فكه وً وَ٘  ْكخفَ ىه  ح١ٓ٠ن ٌظٙـش حلويخد حلل

عً ريعظُ رٔزذ كمىش ١ٙزش  ْكه وً عخٙ حٌظّٕ عً ٓٓ  عىمُ رٔزذ ٓىخعُ ؿىمش وً حللكه حْ 

 حلويخد حلٌٖ ٘وَؽ وً حلقمذ حلٕ حلقمذ.

** حي حلفخ٘ش وً حلويخد حللٍّٔٓ حليعٓس حلٕ حللق  طزمٙفّخ لمٍخّ كخفش ْطقي٘ه حللـش حلزخلفش ليفع 

ِوًٙ( ح٠ٌعخن ح٘ش ي قخ  طعخلٕ: )  حل٘زّخص ٍْى حلىفخٓ َِ ـْ َٓزُِٙ  حْلُى  ًَ ظَزِٙ ْٔ ِلظَ .   ْلٙوظخٍ حلٔخوع 55َْ

حليَ٘ق حلظٗ طٍـُٙ فٗ حليٌٙخ ْحٜهَس   ْلٙعٌٍ ح٠ٌٔخي رخهظٙخٍَ قخ  طعخلٕ: ) لّٙمك  وً ِمك عً 

 .42رٍٙش ْ٘لٙخ وً كٗ عً رٍٙش ْحي   لٔىٙع عمٙه.( ٍٓٓس ح٠ٌفخ  ح٘ش 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=976&idto=976&bk_no=49&ID=994#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=976&idto=976&bk_no=49&ID=994#docu
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لويخد حلٍخؿق ٢ٍ٘٘ حلًٌِ  ْ٘ٔظٙقظ حلفكَ  ْقي كخي ح٠وخن أكىي رً كٍز  ٌ٘كَ أٛلخرُ ** ْرخ

 ؿق رخليلٙ  حلىقٍع فكخي ٘قٓ  حرًرخلويخد حلـٙي ْ٘يعِٓه حلٕ حلىٍخظَس حلظٗ طعظىي عمٕ حلويخد حلٍخ

لقٙه  لظمىٌَٙ حلىزىٌٓٗ عٍي ح٠ؿخرش عمٕ رعٞ ؤخثمُ: ٠ طكظذ طعخ  كظٕ طٍخظَ(ح
(1)
  . 

* ْوً أِيح  حلويخد حلٍخؿق طعمٙه حلٔخوعًٙ ْلفض حٌظزخِّه كىخ ؿخ  فٗ هيخد ؿزَ٘  عمُٙ *

 حل١ٔن ٘عمه حلٍزٗ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عً ح٠٘ىخي ْح١ٓ٠ن ْح٠كٔخي ْع١وخص حلٔخعش  : عً عىَ رً حلويخد  

ًحص ٘ٓن , اً ١مع عمٍٙخ ٍؿ  ٗي٘ي رٙخٝ ٍٟٗ   عٍُ قخ  : رٍٙىخ ٌلً عٍي ٍٓٓ    ملسو هيلع هللا ىلص   **

حلؼٙخد , ٗي٘ي ٓٓحى حل٘عَ , ٠ َُ٘ٔ عمُٙ أػَ حلٔفَ , ٠ْ ٘عَفُ وٍخ أكي , كظٕ ؿمْ الٕ حلٍزٗ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص , فؤٍٓي ٍكزظُٙ الٕ ٍكزظُٙ , ْْٟع كفُٙ عمٕ فوٌُ٘

 : ) ح١ٓٞن أي طّ٘ي أي ٠ الُ ا٠   ْقخ : ٘خ دمحم , أهزٌَٗ عً ح١ٓٞن ؟ فقخ  ٍٓٓ    ملسو هيلع هللا ىلص** 

ْأي دمحمح ٍٓٓ    , ْطقٙه حل١ٜس , ْطئطٗ حلِكخس , ْطٜٓن ٍو٠خي , ْطلؾ حلزٙض اي حٓظيعض 

قخ  : فؤهزٌَٗ عً حٞ٘ىخي ؟ قخ  : )  . الُٙ ٓز١ٙ ( . قخ  : ٛيقَض , قخ  : فعـزٍخ لُ ٘ٔؤلُ ْٜ٘يقُ

ْكظزُ ٍْٓمُ ْحلٙٓن حٚهَ , ْطئوً رخلقيٍ هََٙ ََْٗ ( . قخ  : ٛيقض . أي طئوً رخهلل ْو١ثكظُ 

قخ  فؤهزٌَٗ عً حٞكٔخي ؟ قخ  : ) أي طعزي   كؤٌك طَحَ , فبي له طكً طَحَ فبٌُ َ٘ح  ( . قخ  : 

فؤهزٌَٗ عً حلٔخعش ؟ قخ  : ) وخ حلىٔجٓ  عٍّخ رؤعمه وً حلٔخث  ( . قخ  : فؤهزٌَٗ عً أوخٍطّخ ؟ 

: ) أي طمي حٜوش ٍرَّظّخ , ْأي طَٔ حللفخس حلعَحس حلعخلش ٍعخَ  حل٘خ  ٘ظيخْلٓي فٗ حلزٍٙخي ( . قخ  : قخ  

ػه حٌيمق , فمزؼُض وِمَّٙخ , ػه قخ  لٗ : ) ٘خ عىَ , أطيٍٖ وً حلٔخث  ؟ ( . قمض :   ٍْٓٓلُ أعمه . قخ  

: ) فبٌُ ؿزَ٘  أطخكه ٘عمىكه ىٍ٘كه(
( 2)
.  

  

 

  

 

  

                                                           
1
 (019الجوزٌة ابن المٌم، تهذٌب االجوبة، ص  

2
 5259صحٌح مسلم رلم   



441 
 

 ايبشح:َٓٗذ١ٝ 

  ٌُٔمك حلىٍّؾ حلٓٛفٗ فٗ رٙخي وفّٓن حلويخد ْهٜخثٜش ْحلظلمٙمٗ لزٙخي و١ وظ

 لمظيٍٓحص حلىعخَٛس.

 ١ٌٚىْٛ لٌثؽس تؼكج ِثاؼس:

  حْٜ : وفّٓن حلويخد ْأػََ فٗ حلىـظىعحلزلغ.  

 حلىزلغ حلؼخٌٗ: ٟٓحر٢ حلويخد حلٍخؿق. 

  حلىعخَٛس. ػه حلوخطىش ط٠ه حلىزلغ حلؼخلغ: وئ طٓحفق حلويخد ح١ٓ٠وٗ وع ح٠كيحع

 حلظٓٛٙخص.

 ادلجؾش األٚي

 ِفَٙٛ اخلـبة ٚأ١ّ٘زٗ

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ارتطاب يػ١ ٚاؾطالسا

  َحلويخد  ؿخ  فٗ لٔخي حلعَد: حلويخد لفش ِٓ ١َ٘قش حلظوخ١ذ ْحلظٓحٛ  وع حٚه

٘ظوخ١زخي ِْىخ ْقي هخ١زُ رخلك١ن ووخ١زش ْهيخرخ  وَحؿعش حلك١ن  ْحلىوخ١زش:
(1)
ْؿخ ص وخىس  .

  َ ْٜ فَ َْ ٍَْٙخَُ حْلِلْكَىشَ  عطَ َْ َٗيَْىٌَخ ُوْمَكُُ  َْ )هيذ( فٗ عيس وٓحٟع وً حلقَعي حلكَ٘ه  قخ  طعخلٕ: ?

اًَِح (  ْقخ  ؿ  ٗؤٌُ: 20حْلِوَيخِد? )ٙ أ٘ش َْ  ً ٌخ ْٓ َِ  ِٝ ٍْ َ ْٜ َُ٘ٓي َعمَٕ ح ًَ َْ٘ى ٘ ٌِ ًِ حلَّ ْكَى ََّ ِعزَخىُ حل َْ  (

مُٓيَ  ِِ خ ـَ ُه حْل ُّ ً  َهخ١َزَ ١ََٓوخ (  قَخلُٓح 
( 63)حلفَقخي أ٘ش 
ْكٍَِٙخ ْقخ  ٓزلخٌُ ْطعخلٕ: )   َْ َْ ٍَعِ حْلفُْمَك رِؤَْعٍٍَُِٙخ  ْٛ ح َْ

قُٓيَ  ََ ْف ُّه وُّ ًَ َظمَُىٓحْ ِاٌَّ ٘ ٌِ ٠َ طَُوخ١ِْزٍِٗ فِٗ حلَّ َْ  )
(.37)ِٓى أ٘ش

 

  عسف ارتطاب باالؾطالح بأْ٘: : آؾطالساَؿّٗٛ ارتطاب أَا 

 طلى  ْؿّش ٌظَ وليىس وً حلىظكمه أْ حلكخطذ  ْطفظَٝ فُٙ حلظؤػَٙ عمٕ حلٔخوع  ك  ٌيق أْ كظخرش

  أْ حلقخٍة  وع حٜهٌ رعًٙ ح٠عظزخٍ وـى  حلظَْ  ْحلىىخٍٓخص حلظٗ طه فّٙخ .

 رؤٌُ اٜ٘خ  حٜفكخٍ الٕ حٚهًَ٘ رٓحٓيش حلك١ن  : ٚ ٟ ضٛء ِا ٌثك ٠ّىٓ أْ ٔؼّهف لٌفطاب (

 أىحس حلويخد ٘عٍٗ ْعخ  حٜفكخٍ (. حلىفّٓن  ْحلمفش فٗ ًلك ِٗ

  ْعٍيوخ ٌٍٔذ حلويخد الٕ حليً٘  ٌْلً ٍِخ ٌقٜي حليً٘ ح١ٓٞوٗ قيعخ  ْاي كخي ٘ٔىٕ حلويخد

حليٍ٘ٗ يَٙ ح١ٓٞوٗ هيخرخ ىٍ٘ٙخ  كخلويخد حليٍ٘ٗ حلٍَٜحٌٗ  ْحلّٙٓىٖ... كظٕ أٌُ كٍٙىخ أ١مق 

 حلَْف حٜوًِٙٓ حليً٘ حلٌٖ ٌِ  رُ  حلفَد ٌِح حلىٜيمق  قٜي رُ هيخد ح١ٓٞن  ْح١ٓٞن

                                                           
1
 524،ص0م،ج0992بٌروت  2ابن منظور دمحم ،لسان العرب،ط  
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  لٙكٓي وً حلىًٌٍٍ٘ لمٍخّ كخفش رمٔخي عَرٗ وزًٙ   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ؿزَ٘  عمُٙ حل١ٔن عمٕ قمذ ٌزٍٙخ دمحم

لٙوَؿّه وً حلظمىخص الٕ حلٍٍٓ ربًي ٍرّه حلعِِ٘ حلَكٙه
(1)
 . 

 طكٓي   ِخ ْكيحص أعمٕ وً حلـىمشٓمٔمش وً حلىمفٓظخص حلظٗ ٘ىكً طلمٙمّخ رخعظزخٍ خلويخدف

 هخٟعش لٍظخن ٠٘ز٢ حلع١قخص حلٔٙخقٙش ْحلٍٜٙش رًٙ حلـى . 

 إىل عد٠ أْٛاع: ارتطاب  ٜٚٓكطِ

فلٔذ قٍخس حلظٓحٛ  ٘ىكً حلظىِٙٙ رًٙ حلويخد حل٘فّٗ ْحلويخد حلىكظٓد  ْكٔذ ٌٓط حٍٞٓخ  ٌىِٙ رًٙ 

لويخد رخلٓحقع ٌىِٙ رًٙ حلويخد حلَٜ٘ق ْحلويخد يَٙ حلىزخَٗ  ْكٔذ ع١قش ح حلويخد حلىزخَٗ 

ْحلويخد حل٠ىٍٗ  ْكٔذ حلىَؿع ٌىِٙ رًٙ حلويخد حلعمىٗ ْحلويخد حلفمٔفٗ ْحلويخد حليٍ٘ٗ ْيَِٙخ 

 وً حلويخرخد.

 ٌفطاب ل٩ٌ٦ِٟ ٘ٛ لٌفطاب لٌمٞ ٠ٍرٕك ئٌٝ ِهظؼ١ح ئ١ِ٩ٌح ِٓ أصٛي ق٠ٓ ل٩ٌ٦َ: للْ 

ً  كخي وٍظؾ حلويخد وٍظىش ا١ٓوٙش أن وئٓٔش ىعٓ٘ش ٍٓىٙش أن   ٓٓحح٠ؿىخط ْحلقٙخّحلقَعي ْحلٍٔش  ْ

يَٙ ٍٓىٙش أن أفَحىح وظفَقًٙ  ؿىعّه ح٠ٓظٍخى الٕ حليً٘ ْأٛٓلُ كىَؿعٙش لَإحِه ْأ١َْكخطّه ٞىحٍس 

حلٔٙخٓٙش ْح٠ؿظىخعٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْحلىئٓٔخطٙش ْحلؼقخفٙش حلظٗ ٘لٌّٙٓخ  أْ حلظعخ١ٗ وع ىْحثَ  خسحللٙ

 . لقيَ٘ش أْ حٜوىٙش أْ حلٓظٙفٙش حلظٗ َ٘طزيٓي رّخ ْ٘ظعخ١ٓي وعّخحلّٓ٘خص ح

حلويخد ح١ٓٞوٗ رخلظـي٘ي فٗ ا١خٍ أْٓ حلعقٙيس ح١ٓٞوٙش  ْطَطز٢ و٠خوٍُٙ رلخؿخص حلىٔمىًٙ  ْ٘ىظخُ 

ْفق حكظٙخؿخطّخ ْْفق أْلٓ٘خطّخ  ْطظٜ  وقخٛيَ لىعخلـش حلظلي٘خص حلظٗ طٓحؿّّخ حٜوش  ْلْٙ روخٍ  أػَ 

َ  و٠خى  حل ىعَكش حلؼقخفٙش حلظٗ طيَِ٘خ ٟي ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ وئٓٔخص وعخى٘ش  ٘قف ٍْح  كى١طّخ فك

٘ٔظّي  كٙخي حٜوش  ً٘٘ حلفخٍس عمٕ أّٓٔخ ْقٙىّخ  ٍْ٘ٔذ الٕ ىٍّ٘خ قٙىخ رخ١مش ٛخ  وٍّخ وق٠ٓص 

ى فخٛ  وً حلظىِٙٙ حٍِٞخد ح١ٓٞوٗ ْحلظومف ح١ٓٞوٗ  ْيَِٙىخ وً حلىق٠ٓص حلزخ١مش  ِْيفُ ا٘ـخ

ْحلكَحِٙش رًٙ أوش ح١ٓٞن ْحٜوه حٜهَٔ
(2)
. 

 ٠ٚمدك تاٌفطاب لٌك٠ٕٟ ِٓ ـ٩ي ل٤ؼاق٠س لٌٕث٠ٛح:

  ُملسو هيلع هللا ىلص"   ٓٓحً  حلىٓؿُ لمفَى أْ حلـىخعش    وً قز  حلَٓٓ فٗ كظخد   طعخلٕ  أْحلك١ن حلىٓؿ "

طٓؿّٙٗ ْاٍٗخىٖ  رىخ ٘لقق حلىٜملش حلعخوش لمويخد  ْحلٌٖ ٘لى  و٠ىًٌٓخ ىًٍ٘ٙخ طَرًٓ٘خ ًح ١خرع

 فٗ حليٌٙخ ْحٚهَس  ّْ٘ٔه فٗ رٍخ  ٗوٜٙش ٓٓ٘ش ْوظٓحٌُش.

                                                           
1
 خطاب دٌنً موحد، شبكة المعلومات عبد الواحد عزٌز،نحو  

2
57،ص2001ماٌو -1423(: تجدٌد الخطاب اإلسالمً، مجلة منار اإلسالم اإلماراتٌة، صفر 1423الدسولً دمحم )  
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 وً أرَُ حٜٓخلٙذ حلىٔظويوش فٗ طٓؿُٙ  حليٍ٘ٗ ْ٘ئهٌ وً حلظعَ٘ف حلٔخرق أي أٓمٓد حلويخد

َ عمٕ حلىوخ١زًٙ ِٓ حٜٓمٓد حٜوؼ  فٗ حلظؤػٙ -٠ْ ِ٘ح   -حل٘زخد ْع١ؽ و٘ك١طّه  فخلويخد 

أْ حلىظمقًٙ  ١خلىخ حعظىي عمٕ حٞقٍخط حلىٍيقٗ  ْحلظلفِٙ حلٍفٔٗ  ْحلظٓؿُٙ حليٍ٘ٗ... الن  وع 

ك  وٍّخ فٗ ٓٙخقّخ حلىٍخٓذ  -عمٕ طعيىِخ -حعظىخىَ عمٕ حلٓٓخث  حلمفٓ٘ش حلىيمٓرش فٗ حلظؤػَٙ 

فٗ ٗظٕ حلىـخ٠ص  ْكخٌض لمىٟٓٓط حلىيَْف  ْقي حلظفض حلقيوخ  الٕ أِىٙش حلويخد ْطؤػَٙحطُ 

ح  كظٕ لقي طلٓ  حلىـظىع  ًَ طؤػَٙحص حلويخد حلقَعٌٗ ْحلٍزٖٓ وً أرَُ حلظؤػَٙحص  ْأعظىّخ أػ

  ْعىض طؤػَٙحطُ حلعخله رؤََٓ  لٙٔيع ٌٍٓ حللق ْحلوَٙ ْحلعي  ك٠خٍٖحلـخِمٗ الٕ وـظىع 

عفظٗ حلكزَ ْحلعٍخى   أٛفض رٓعٗ لٌلك حلويخد حلَرخٌٗ  ْطومض عً كمىخعمٕ حٌٞٔخٌٙش ؿىعخ   

 . ْحلظفظض الُٙ رلٙيس ْوٟٓٓعٙش َٛفش  كىخ فع  حلَعٙ  حْٜ  وً حلٜلخرش ٍٟٗ   عٍّه

 ُفٗ ٍٛخعش حٜوه ْحٜؿٙخ   كظٕ حٍطفعض   " ملسو هيلع هللا ىلص"  اي حلظلٓ  حلكزَٙ ْحلٍـخف حلعظٙه حلٌٖ كقق

ٖ طعمٙىٗ ىعٖٓ ًٍٛٙ  لُ وعخلىُُ حٜوش وً حلٔفٓف الٕ قىه حلـزخ   كخي ٌظٙـش وٍّؾ طَرٓ

ْٓىخطُُ  ِْٓ رمٔه ْىْح  أٛٙ  لىخ ٌِ  رخٜوش وً حٌليحٍ ْحٌكٔخٍ ِْٓحٍي  فلَٖ رٍخ أي ٌظؤو  

" ملسو هيلع هللا ىلص"   ١َْ٘قظُ فٗ طَرٙظُ ْطعمٙىُ ْىعٓطُ  ٌْيٍّ حلويخد حليٍ٘ٗ وً ه١    وٍّؾ حلٍزٗ

ىٍحٓش وظؤٌٙش وظفلٜش  لظلي٘ي وعخلِىُ  ش فٗ حلىـظىعمفجخص حلىظٍٓعحٜكخى٘غ حلٍزٓ٘ش حلىٓؿّش ل

ُِ ْهٜخثُٜ َُ ٌَِ حٜوش ا٠ رىخ ٛمق رُ أْلّخْٟٓحريُ ْحٓظٍزخ١ ٓىخط  .  فمً ٜ٘مَق عه

    ًاي حٜكخى٘غ حلٍزٓ٘ش ِٗ حلىٜيٍ حلؼخٌٗ وً وٜخىٍ حلظَ٘٘ع ح١ٓٞوٗ  لكٌّٓخ ؿخ ص ْكًٙخ و

ٗ    "" ملسو هيلع هللا ىلص  عِ ْؿ   أؿَحَ عمٕ لٔخي ٍٓٓلُ ْك َْ َٓ ا٠َِّ  ُِ ٔ. اِْي  َٓ َّ ًِ حْل ٍِْيُق َع َوخ َ٘ َْ قخ  طعخلٕ: }

ٔ{ )حلٍـه: حٚ٘خص  َٓ ِي٘يُ حْلقُ َٗ خُكْه 5- 3َُ٘ٓكٕ. َعمََّىُُ  َّ َوخ ٌَ َْ ُُٓٓ  َفُوٌَُُْ  ََّ َوخ عطَخُكُه حل َْ ( ْقخ  طعخلٕ: }

 َ َ اِيَّ حَّللَّ حطَّقُٓح حَّللَّ َْ ُّٓح  ظَ ٌْ ٍُُْ فَخ ِي٘يُ حْلِعقَخِد{ )حللَ٘:َع َٗ7 

 ٗحلىؼ  حٜعمٕ ْحلٍىًٓؽ حٜٓىٕ لمكىخ  حٌٞٔخٌٗ  ٌَِْ   " ملسو هيلع هللا ىلص"  لقي طلقق فٗ ٗوٜٙش حلٍز

حل٘وٜٙش حلىعـِس حلوخطىش حلظٗ ؿىعض طىخن حلقٙه ْعظٙه حلُىؼُ  طظ  ىًْوخ قيْس ُوؼمٕ ٌْىًًٓؿخ 

 .ْؿٓحٌذ حلظٍ٘جش ُ٘لظٌٔ ْأٓٓس كٍٔش فٗ ٗظٕ وـخ٠ص حلظَرٙش

 ٗطُىؼ  ْطُـٔي طعخلٙه ْطَرٙش ح١ٓٞن ق٠ًٓ ْأىحً  ْطعخو١ً فٗ ووظمف ٗئْي   " ملسو هيلع هللا ىلص"  ف٘وٜٙش حلٍز

" ٛمٕ     كٙخطُ وً عزخىحٍص ْوعخو١ٍص  ٓٓحً  أكخي ًلك حٜىح  قٓلٙـًّخ  أْ فعمٙـًّخ  أْ وٓحفقشً وٍُ

" ٛمٕ    ّٓرُ ٍٟٗ   عٍّه وً حٜقٓح  أْ حٜفعخ   فلىخ ٛيٍ عً رعٞ أٛلخ  عمُٙ ْٓمه"

حلىؼخ  حٌٞٔخٌٗ حلىظفَى  حلٌٖ ُ٘عظزَ حطِّزخُعُ ْحلظؤٓٗ رُ ؿًِ ح أٓخًٓٙخ وً حلظكمٙف  عمُٙ ْٓمه"

ٍُٔش  ٓٓحً  أػٍخ  رعؼظُ  أْ رعي وٓطُ  ْالٕ ٘ٓن حلقٙخوش.. ِْٓ  حٞلّٗ حلىظكخو  حلٓحٍى فٗ حلكظخد ْحل

ٍَ  ىْي أي ٘يىق أكي  فٗ حلىؼخ  حلٌ ََّ ٖ ٍ٘زفٗ أي ُ٘لظٌٔ فٗ ك  وخ ػَزََض أٌُ فعمُ  أْ قخلُ  أْ ق

 «. رمٓ  وَطزظُ  ٓٓحً  فٗ حٜىح   أْ فٗ حٞكٔخي  أْ فٗ حلؼٓحد
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 ٗملسو هيلع هللا ىلص"   ِٗ حل٘وٜٙش حٌٞٔخٌٙش حلىؼخلٙش حلظٗ ٘ـي فّٙخ حٌٞٔخي وَرًٙخ عظًٙىخ ًح   ْٗوٜٙش حلٍز "

ٍٓد طَرٍٖٓ فٌّ  َُ٘حعٗ كخؿخص حليفٓلش ١ْزٙعظّخ  ْ٘ؤوَ رىوخ١زش حلٍخّ عمٕ قيٍ عقٓلّه  أٖ أُٓم

َ٘حعٗ حلفَْي حلفَى٘ش رٍّٙه  كىخ َُ٘حعٗ وٓحِزّه ْحٓظعيحىحطّه ١ْزخثعّه  َُ٘حعٗ فٗ حلىَأس 

ِ٘ش  أٌٓػظّخ  ْفٗ حلَؿ  ٍؿٓلظُ  ْفٗ حلكّ  كّٓلظُ  ْفٗ حليف  ١فٓلظُ  ْ٘مظىْ ىْحفعّه حلفَ٘

د الُٙ وً ُ٘لذ حلىكخٌش  ٌُٜ فٗ قٓوُ ًْ  ّ َِ فٙـٓى رخلىخ  لىً ُ٘لذ حلىخ  كظٕ ٘ظؤلف قمزُ  ُْ٘ق

وكخٌش  ِْٓ وً ه١  ًلك كمُ ٘يعِٓه الٕ   ْالٕ طيزٙق َٗ٘عظُ  لظكىٙ  فيَطّه  ْطٌّ٘ذ 

وَٙ ْحلٔىٌٓفّٓٓه ٗٙجًخ ف٘ٙجًخ  ْطٓكٙي ٌٓحُعّه ْقمٓرّه  ْطٓؿُٙ ١خقخطّه ٠ٓظف١لّخ فٗ حل
(1)
 . 

 ٍٗٓخلظُ وً ه١  ١َي ْأٓخلٙذ كخي لّخ ىٍِْخ حلفعخ  فٗ حٓظٙعخد حلٜلخرش   " ملسو هيلع هللا ىلص"  ْرم  حلٍز

ٍٟٗ   عٍّه لّخ  ْحوظؼخلّه لىخ ؿخ ص رُ وً ُوؼ  ْقٙه ْطعخلٙه  ٓخعي فٗ ًلك وخ طلمٕ رُ حلٍزٗ 

ؤظكى١ً لمٜفخص حلظٗ ٠ يٍٕ عٍّخ فٗ ار١    " ملسو هيلع هللا ىلص"  ٘خَ  فمقي كخيرىخ وٍلُ   ا  " ملسو هيلع هللا ىلص"  حلىعمه

" ٛمٕ     ك  ٍٓخلش عظٙىش وً ٍٓخ٠ص حلظخٍ٘ن  كخٌض لُ فٜخكش حلمٔخي ْحلمفش  فقي أْطٗ

ؿٓحوع حلكمه ْفٜ  حلويخد  ْكخٌض لُ قيٍس عمٕ طؤلٙف حلقمٓد ْؿىع حلؼقش  ْكخٌض   عمُٙ ْٓمه"

٘ىظخُ رّٔٓلش ألفخظُ  ْىقش   " ملسو هيلع هللا ىلص"  حٞ٘ىخي ريعٓطُ ْيَٙطُ حلزخلفش فٗ ٌـخكّخ. لقي كخي لُ قٓس

ًٌخ  ٠ْ  حهظٙخٍَ لىعخٌّٙخ  ٘كََ حلظكمف ْف٠ٓ  حلك١ن  له ٘ٔىع حلٍخّ رك١ن أعه ٌفعًخ  ٠ْ أعي  ُْ

خ  ٠ْ أفٜق عً وعٍخَ ٠ْ أرًٙ أؿى  وٌِزًخ  ٠ْ أكَن ويمزًخ  ٠ْ أكًٔ وٓقعًخ  ٠ْ أّٓ  ووَؿً 

 " ملسو هيلع هللا ىلص" .   عً فلٓحَ وً ك١وُ

  ٖٓلقي قخن عمىخ  حٜوش رىلخْلش طٍٜٙف حٜكخى٘غ حلٍزٓ٘ش  ْؿىع وخ كخي لُ ع١قش  رخلـخٌذ حلظَر

فٗ عيٍى وً حلكظذ ْحلىئلفخص حلظٗ طظليع عً رعٞ حلى١وق ْحلظٓؿّٙخص ْحليٍّْ حلىٔظفخىس وً 

َرٙش حلٍزٓ٘ش  ْوٍّـّخ حلعظٙه  ْأِيحفّخ حلٔخوٙش  ْأٓخلٙزّخ حلىظعيىس فٗ ؿٓحٌذ ووظمفش وً ِيٖ حلظ

 .حللٙخس

  وً حليٍحٓخص ْح٠ؿظّخىحص حلظٗ ٍكَِّص عمٕ حلى٠خوًٙ ْحلىفخِٙه  َ ْلْٙ ٌِح فلٔذ  فٍّخ  كؼٙ

عيَّص حليٍحٓخص ْحٜرعخى ْحٚىحد ْحليٍّْ حلظَرٓ٘ش حلٍزٓ٘ش  فُكظزض حلكظذ ْأُلفض حلىئلفخص  ْأُ 

َ  رخلكؼَٙ  ْ  ُْحه ٖ  ٍثٙ ٍ  طَرٓ ٍُّٔش حلٍزٓ٘ش حلىيَّس وٜي حلىظٍٓعش حلظٗ طٟٓق رىخ ٠ٗك فُٙ أي حل

وً حلىزخىة ْحلقٙه ْحِٜيح  ْحٜٓخلٙذ ْحلى٠خوًٙ ْحليٍّْ ًحص حلع١قش رلٙخس حٌٞٔخي 

رخ٠ٌىًٓؽ فٗ  ْٓٓ  ٌظزًٙ وً ًلك فٗ ١ٙخص ٌِح حلزلغ ْهخٛش وخ ٘ظعمق .ْحلىـظىع حلىٔمه

 هيخد حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص.

 

                                                           
1
 53لطر، مطابع لطر الوطنٌة، ص –(: تربٌة الناشئة فً ضوء السٌرة، الدوحة 1987األنصاري عبدهللا إبراهٌم )  
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 املطًب ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ارتطاب ايدٜين َٚعٛقات٘

 ايؿسع األٍٚ: أ١ُٖٝ ارتطاب ايدٜين 

 ذظٙه أ١ّ٘ح لٌفطاب لٌك٠ٕٟ ِٓ ـ٩ي ل٤ؼاق٠س لٌٕث٠ٛح ِٓ ـ٩ي

الخطؤ الخطاب الدٌنً من خالل األحادٌث النبوٌة الموجهة للشباب ٌساهم فً الولاٌة من  (1

تركت فٌكم أمرٌن لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب هللا وسنة : » " ملسو هيلع هللا ىلص"  والضاللة، لمول النبً

)(نبٌه
 1). 

فً ألواله وأفعاله وأحواله، }لمد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة. لمن   " ملسو هيلع هللا ىلص"  االلتداء بالنبً (2

خٌر لدوة ٌمتدي   " ملسو هيلع هللا ىلص"  (، فالنب21ً-ذكر هللا كثٌرا{ )األحزاب كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر و

ٌمثل المنهج الذي   " ملسو هيلع هللا ىلص"  بها المسلمون فً جمٌع النواحً األخاللٌة والتشرٌعٌة والعمائدٌة، فهو

( لد 7طاها )ٌعلمه وٌربً به وٌربً على هدٌه بال تنالض بٌن المول والعمل والمدوة التً أع

بلغت فً مراتبها أعالها، وكلما توالت الدهور وتعالبت العصور، وجد الناس فً توجٌهات 

 .وأخالله الشاملة الُمثل العال واألسوة الصالحة والمنار الهادي  " ملسو هيلع هللا ىلص"  وعبادة النبً

تناسك وعدم االزدواج الخطاب الدٌنً من خالل األحادٌث النبوٌة ٌوجه سلون الشباب وٌعطٌهم ال (3

بٌن الفضٌلة والرذٌلة ومعرفة األمور، ومحاكمتها للتمٌٌز بٌن الصواب والخطؤ والمرغوب فٌه 

 .والمرفوض واألخاللً وغٌر األخاللً

وأخالله وتمرٌراته وشمائله   " ملسو هيلع هللا ىلص"  الخطاب الدٌنً من خالل األحادٌث النبوٌة وأفعال الرسول (4

هً فً   " ملسو هيلع هللا ىلص"  مواعد التً بُنً علٌها المجتمع اإلسالمً، فدراسة سٌرة الرسولوفضائله، هً ال

 .جوهرها دراسة فً تشكٌل حضارة، وبناء أنموذج حٌاة جدٌد

الخطاب الدٌنً من خالل األحادٌث النبوٌة ٌعمل على ضبط تصرفات الفرد وفك معاٌٌر وأخالق  (5

ب ا جدٌدة خاللة، ونفوس ا حٌة لوٌة فتٌة، ومشاعر غٌورة راسخة ومثل سامٌة، فٌنتج لنا للو

ا طموحة متطلعة متوثبة، تتخٌل ُمثال  ُعلٌا وأهداف ا سامٌة لتسمو نحوها وتتطلع  متؤججة، وأرواح 

 .إلى الوصل إلٌها، لبل أن تسعى إلى بلوغها والتمسن بها

ٌة الرسالة اإلسالمٌة، فاإلسالم الخطاب الدٌنً من خالل األحادٌث النبوٌة ٌستمد أهمٌته من عالم (6

عمٌدة وشرٌعة لحكم الحٌاة، ومعنى عالمٌة الرسالة أنها دعوة لجمٌع البشر، دعوة لٌست 

 عنصرٌة، وال لومٌة، وال محدودة بحدود جغرافٌة أو إللٌمٌة أو ولتٌة

 

                                                           
1
 (1323، ص5)ب.ت، ج س، الموطؤ،االمام مالن بن أن  
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 ايؿسع ايجاْٞ: َعٛقات ارتطاب ايدٜين

 ٌفطاب لٌك٠ٕٟ لٌّؼاصه ١ٌؽمك أ٘كل ٗ ِٕٙا:٨ شه أْ ٕ٘ان لٌؼك٠ك ِٓ لٌدؼٛتاخ لٌرٟ ذٛلظٗ ل

  ح:ـــــــلٌؼىٌ -1

 . ٓاي وٍّؾ حلعِلش ٘عزَّ رخل٠ٍَْس عً ْؿٓى ٍٓٓ  فٗ حلىٍّؾ ْحلٔم 

  س ح٠ٌظىخ  حلفكَٖ طٔىٓ رؤفق ح٠ٌفظخف ح٠ؿظىخعٗ  ْ أي عىق حٞعظقخى رّٜلش حلعقٙيس ْحلىلٍّؾ ّٓ أي ق

 ٠ طعٍٗ أريحً ح٠ٌفٜخ  عً حلىل٢ٙ.

 ٗم ريزعللُ  ٠ْ ُ٘ىكللً رللؤٖ كللخٍ  وللً  أي وللٍّؾ حلعِلللش ُ٘ٔللزذ طعٙقلليحً لملٙللخس  ًلللك أي حٌٞٔللخي حؿظىللخع

 حٜكٓح  عِلُ رىفَىَ أْ ٟىً ا١خٍَ حلز٢ٙٔ فٗ رٙجش وعِْلٍش عً حللٙخس حلعخوش.

  ًاي وً أِه و٠خعفخص حلعِللش أٌّلخ طُعَقل  ٌ٘لَ حلفكلَ حلىظزٍلٕ  كىلخ أٌّلخ طعكلْ حٌيزخعلخً ٓلمزٙخً عل

لٌّح حلىٍّؾ  وىخ ٘عٍٗ رخل٠ٍَْس أي طعكْ ٍٛٓس ٓمزٙش عً حلىيٍٓش حلفكَ٘ش ْحلعقَي٘ش حلظلٗ  حلىظٍّـًٙ

 ٍ٘ظىٓي الّٙخ.

 لٌُٛ٘  ٟ ِم١اي لٌٍٛب لٌفطاب : -2

  ِّىلُ حلكؼٙلَْي وىلً ٠ أي حلىقٙخّ فٗ قزٓ  حلويخد أْ عيوُ ٘عٓى لميَ  حلىقخرل   رعكلْ ولخ ٘ظٓ

رّللخ فلٗ ووظمللف حلىلخفلل   ِْللٗ طىللْ ح١ٜللَح  حٜهللَٔ  ُ٘زلخلٓي رى٠للخوًٙ حلويخرللخص حلظللٗ ٘ظللليّػٓي

 حلىوخلفش. . ف١ حعظىخى لويخد ٘عىي حلزعٞ فُٙ الٕ طٓؿُٙ حلعزخٍحص حلـخٍكش رقٍٜي أْ ريْي قٜي .

   س ح٠ٌظىخ  حلفكَٖ ْأفق ح٠ٌفظخف ح٠ؿظىخعٗ ولً ٗلؤٌّخ أي طُٔلَّٙ أولٍٓ حلىـظىلع ّٓ أي حلىٓحٌُش رًٙ ق

 لىـخ  لٍَ٘ حلفكَ رخلقٓ  ْحلٔمٓ  .ْطلفظ ْكيس حٜوش  ْطفظق ح

 لٌرا١ٌر١ٓ: لٌٕمطر١ٓ ػٍٝ لٌرأو١ك ِٓ لٌضهٚنٞ ٚلٌرغ١١ه, لٌرعك٠ك ن٘اب ِٓ ِعرّؼاذٕا ذرؽهن ٌٚىٟ

 حلىعَفٙلللش حل٘للل١َْ طلللٓفَ اللللٕ  فقللل٢ ٘لظلللخؽ ٠ حٌٞٔلللخٌٙش, حلىـظىعلللخص فلللٗ ْحلظفٙٙلللَ حلظـي٘لللي اي - أ

 ح٠ٓلظعيحى حلٍفٔللٗ ٗل١َ حل٘ل١َْ, ِلٌَ اللٕ ٠٘للخ  أي حل٠لٍَْٖ ولً ْاٌىلخ ْحلٔٙخٓلٙش, ْحلؼقخفٙلش

 حلف٠خ  ح٠ؿظىخعٗ.  فٗ حلظـي٘ي ْوظيمزخص ػىً ليفع ْحلعىمٗ

٠ي قللخٌٓي حلظـي٘للي ْحلظفٙٙللَ فللٗ حلىـظىعللخص ح٠ٌٔللخٌٙش  ٠ ٘عخوللي عمللٕ قللخٌٓي حلىفخؿللؤس أْ حلٜلليفش   - د

عٍخٛللَ  رلٙللغ طللِىحى ْطظعىللق ْحٌىللخ عمللٕ حلظللَحكه حلىعَفللٗ.  فخلظـي٘للي ٘ظيمللذ وىخٍٓللش طَحكىٙللش 

 وزلخىٍس طعىلق هٙلخٍ حلظـي٘لي ْطظلَحكه عٍخٛلََ  يلٓس حْهفىلع كل   حلظـي٘ي فلٗ حلٓحقلع ح٠ؿظىلخعٗ.

 فخلظـي٘ي ٌخطؾ لىـىٓط حلويٓحص ْحلىىخٍٓخص ح٠٘ـخرٙش فٗ حلىـظىع.
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 َْٙ٘٘ ٕحلي٘ىقَح١ٙلشْحل علً )١َِقلخص كظخرُ فٗ ١َحرٙ٘ٗ( )ؿٍٓؽ حلعَرٗ حلىفكَ حللقٙقش ٌَِ ال

 حللليٍ٘ٗ حٞٛلل١ف كَكللش رللًٙ حلظللَحر٢ قللخٌٓي أي ْحلٓحقللع رقٓلللُ: حلعَرٙللش( ىىخٌعللشْحل ْحلللليحس عمىللخس

 كخللش ِٗ ْطمك حْٜ . حلىقخن فٗ حللـه حلٜفَٙس حليْ  فٗ ٌىًٓؿٙش فخعمٙش عمٕ ىل  حلؼقخفٗ ْحلظقين

 حٜوٙش(. لىلٓ ٗخو١ ٘يٍٓ رٌَخوـخ حلعخله فٗ رمي أْ  كخٌض حلظٗ حلٔٓ٘ي

 لٌمٛي: ٚظّاع

  ٓلللخلك  حلظـي٘لللي ١َ٘لللق أي ٘عٍلللٗ ٠ ِلللٌح ْلكلللً  قٜلللٓٔ. ٟلللٍَْس وـظىعخطٍلللخ فلللٗ حلظـي٘لللي اي

 رخٜٗلٓح  وملٗ  ْحلظفٙٙلَ حلظـي٘لي ١َ٘لق اي كٙلغ ًلك, وً حلعكْ عمٕ ر  و٘خك   ْريْي ْوعزي

 حلظـي٘لي وٍلخفع ْارَحُ حلعقزخص ٌَِ ك  طـخُْ اوكخٌٙش لٍخ ٘ٓفَ حلٌٖ حل٠ٍَْٖ ْحل١َ٘ ْحلٜعخد.

فللخلىيمٓد ىحثىللخ ح٘ـللخى حلفعخلٙللش حللٙٓ٘للش  حلظـي٘للي. وللً حلَِللخد ْحلوللٓ  لللشكخ اٌّللخ  ِللٓ ْحلظفٙٙللَ

 حلٓحقعٙش حللي٘ؼش . حلظٗ طٍّٗ حلـىٓى  ْطِ٘  ح٠ٌليخ١  ْ٘لٓ  ىْي حلظَحؿع ْحلظقّقَ.

 لْٙ فظقيوٍخ  ً ٘ظـلُ  حللٌٖ حلىظٓحٛل  رخلعىل  رل  ٌلىمّلخ, حلظٗ ْحلٙخفيخص ر٠وخوش حل٘عخٍحص وَطزيخ

 ْحلفخ٘ش. حلّي  ٛٓد

 ْحلظٗ حٓلظيخعض أي طوملق فلٗ ْحقعّلخ حٜوه  طمك ِٗ ؤَٙطُ, فٗ ْأػَص حلظخٍ٘ن, ىهمض حلظٗ حٜوه

 فلٗ ْحلزٍلخ  حلٍّلٓٝ ؤلظمِوخص كل  طلٓفَٙ عملٕ ْطعىل  و٘ع  حلظقلين, طلى  كظمش حٌٔخٌٙش طخٍ٘وٙش

  ح٠ؿظىخعٗ. حلف٠خ 

 رٍللللخ  ٘عٙللللق وللللخ كلللل  طـللللخُْ وللللً أؿلللل  ْحلعىلللل  لمظفكٙللللَ ىحثلللله ر٘للللك  رلخؿللللش فبٌٍللللخ لللللٌلك 

 حلظخٍ٘وٙش. حٌٞٔخٌٙش حلكظمش

  ٩ق:ـــــــــل٨ٔغ-3

 ٗلللٗ  ٠ حٚهلللًَ٘ ْأي  حلىيمقلللش, حللقٙقلللش ٘ىظملللك رؤٌلللُ حٌٞٔلللخي ٗلللعٍٓ رٔلللزذ ٍ٘٘لللؤ حلفكلللَٖ ح٠ٌفللل١ي 

كخلللش  ِللٗ ٌفٔللٙش, كخلللش وللً حلفكللَٖ ح٠ٌفلل١ي ٍ٘٘للؤ قللي حٜكٙللخي ْفللٗ رعللٞ عٍلليَ, وللخ الللٕ ٠٘للٙفٌُٓ عٍلليِه

 ْحلظٓحٛللللل  عملللللّٙه ىحفعلللللخً ل١ٌفظلللللخف ٘ـلللللي ٠ ْرخلظلللللخلٗ حٜهلللللَٔ, ح حٍٚ أٛللللللخد ٌٓح٘لللللخ فلللللٗ حل٘لللللك

 فّللٌح   حٜوللش, ؿىللخَِٙ أْٓللخ١ فللٗ حلٍوزللش رّللخ ط٘للعَ حلظللٗ ْحلفَرللش ح٠ٌفلل١ي الللٕ ْرخلٍٔللزش وعّلله, حلفكللَٖ

 عخؿٙللش, أرللَحؽ فللٗ ِللٌَ حلٍوزللش ْرقللخ  حلـىّللٍٓ, أْٓللخ١ فللٗ ىٍِْللخ حلىؼقفللش حلٍوزللش أهللٌ وللً عللين ٌخٗللت

 ْحلظيمعللخص ح٠ِظىخوللخص الللٕ طٜلل  رلٙللغ  حٜوللش, وللً ؤللظٓٔ طَفللع ػقخفٙللش ْهيلل٢ رٌَللخوؾ ْؿللٓى ْعللين

ْحٛلزق ٘ظعلخٖ٘  حٞعل١ن  حلىوظمفلش, ْٓلخث  ولع ٘ظعخو  أٛزق حٚي حلـىٍّٓ ٜي حلىؼقفش. طلىمّخ حلٍوزش حلظٗ

 وع كقخثق حلعمه. 

 لٙٔللض حلعٜللٌَش ْولظٓ٘خطللُ, و٠للخوٍُٙ فللٗ حلعٜللٌَش الللٕ حٞٓلل١وٗ حلويللخد فٙلظللخؽ حللٙللخس, ْطيللٍٓحص 

 حلق٠للللخ٘خ وللللً ح٠قظللللَحد ِللللٗ حلعٜللللٌَش عخوللللش حلٍللللخّ, طفّىّللللخ ٠ قللللي ْوٜلللليملخص ألفللللخظ حٓللللظويحن
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 كخٌلللض فلللبًح رّلللخ, ح٠ِظىلللخن حلعلللخله ٘علللٖٙ ْحلظلللٗ حلعٜلللَ, ِلللٌح فلللٗ ٘ٓحؿّّلللخ حٌٞٔلللخي حلظلللٗ ْحلى٠لللخوًٙ

 .ح٠ٌفٜخن ٘ٔزذ لٌٖح ِٓ حلقي٘ه حٓظويحن حٜٓمٓد اي ر   ح٠ٌفٜخن, طٔزذ ٠ فّٗ حلىعٍٕ رٌّح حلعٌَٜش

 ِؼٛلاخ لٌؼًّ لٌصما ٟ:  -4

 وـظىعخطٍخ وً حلكؼَٙ فٗ ٘ـَٖ ِ٘ح  ٠ حلؼقخفٗ حلعى    حلىؤٓٔش عين حلؼقخفٗ حلعى  وعٓقخص أِه وً أي* 

 لُ أٛزلض ْحلفكَ ْحٞع١ن حلؼقخفش عخله فٗ ٌعٖٙ ٌلً ْحٚي طمقخثٗ, حٍطـخلٗ فٖٓع ْكٍ٘خ١ فَىٖ,  كٍ٘خ١

هي٢  ْٟىً ؿىعٗ, عى  ْٟىً وئٓٔخص, ٟىً حلؼقخفٗ حلعى  ٘كٓي أي الٕ خؽٌلظ فٍلً وئٓٔخطُ,

 حلظٗ حلؼقخفٙش حلظلي٘خص ٔؤظٓ الٕ طَقٕ ٠ْ , وزظٍٓس ْ وليْىس حٜعىخ  طـع  حلىؤٓٔش ْعين ْرَحوؾ .

 حلٙٓن .ح ٌِ حٜوشخ ْطعّٙ٘ ح١ٓٞن, ٘عّٙ٘خ

 ػكَ لٌٛضٛغ: -5

 فّٙخ حهظميض عّٓى أوظٍخ عمٕ وَص فقي , حلىٔمىخص وً لْٙ ح١ٓٞوٙشة حلىزخى ْٟٓف حلٓحقع فٗ *

 حْٜلٓ٘خص . ْحهظميض , حٍْٜحي

 ِعا١ٌٓ.  ٟ ِٕٗ ٍٔرف١ك أْ ٍٔرط١غ لٌصما ٟ لٌّٛنٚز لٌصما ٟ: لٌّٛنٚز -6

 حلكَ حلقَعي حلٍٔش. وـخ  فٗ ْهخٛش حلٍٚ, ٍْْى وً ٌظؤكي أي رعي حلَ٘عٗ حلٍٚ ل٤ٚي: لٌّعاي

 حلٍٚ. ٍْْى وً ٌظؤكي أي ٍ٘زفٗ زش لمٍٔشرخلٍٔ لكً حلٜيٍْ, ٘ىقيعٗ

 ٌظلقق أي رعي حلَ٘عٗ, حلٍٚ وً ٌٔظفٙي أي حٓظيعٍخ فبًح حلٍٚ, ٌِح ٌفّه كٙف لٌصأٟ: لٌّعاي 

  حلٍٚ. ًلك ه١  وً حلٓحقع الٕ ٌٍظَ أي فٙىكٍٍخ , وعٍخَ  فّه فٗ ٌـظّي أي ْرعي ٍْْىَ, وً

 ٕٚ٘ان أِٛن ش٩شح ٌرؽم١ك لٌطّٛغ: 

حكظفخ  رىظخرعش رعٞ  ْعيوخ  حلىعَفٗ حليحثه  ْعين ح٠كظفخ  رقَح س رعٞ حلكظٙزخص  حلظيٍٓ ل٤ٚي: -

 حلىليخص حلف٠خثٙش ْْٓخث  ح٠ع١ن.

 ُ٘خىس حلفعخلٙش ْح٠ٌ٘يش حلىظٍٓعش. لٌصأٟ: -

فٍٙزفٗ أي طكٓي حلٍ٘خ١خص وئٓٔٙش ْرَْف حلفَ٘ق  حلظٓؿُ لىؤٓٔش حٌٜ٘يش ْلمعى  حلـىخعٗ  شاٌصـــا: -

 هزَحص رع٠ٍخ حلزعٞ.لٍٔظفٙي وً 

 :طيَٓ٘ حلويخد لٙظ١ ن ْوعخٟ  حلـخلٙخص ح١ٓ٠وٙش فٗ حلوخٍؽ  لٍٔخعيِه عمٕ  لٌّعاي لٌصاٌس

فّه ح٠ؿٓح  ْحلظَْ  حلظٗ ٘عٌّٙ٘ٓخ  رؤٓمٓد ٘قزمُ حٜهَ لٙكٓي حلويخد ح١ٓ٠وٗ وئ١ِ 

 ْوظ١ثىخ ْوقز٠ٓ لئ حٜهَ.
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ْطظوٌ كه كٓقع حلظعخلٗ  ٕثؼس وُ ؼمك ٚوهل١٘ح ٥ٌـه٠ٓ،ِٚٓ لٌّؼٛلاخ ٚظٛق أصٛلخ ِرشٕعح وأّٔا ذ -6

رَِّك ٌِْح ٘وخلف حلٔىخص لمويخد ح١ٓ٠وٗ ْحلٌٖ أوَ رُ   طعخلٕ:  ْحلظكزَ وٍّـخ  ٍَ ِزِٙ   َٓ )حْىُط اِلَٕ 

َٓ أَعْ  ُِ رََّك  ٍَ ًُ اِيَّ  َٔ َٗ أَْك ِِ ظِٗ 
ْه رِخلَّ ُّ َؿخِىْل َْ ٍََِٔش  ِعَظِش حْلَل ْٓ حْلَى َْ َٓ أَْعَمُه رِخْلِلْكَىِش  ُِ َْ  ُِ زِِٙم َٓ  ًْ َٟ َّ َع  ًْ َمُه رَِى

( حلٍل  ح٘ش  ًَ ظَِي٘ ّْ  .125رِخْلُى

حي حلىيمٓد حلٙٓن أي ٘كٓي حلويخد ح١ٓ٠وٗ وٓؿّخ حلٕ ح٠ي ٓخي حلىٔمه ليفعُ ٌلٓ فعخلٙش أكزَ  

ح٠عيح   ْلْٙ فق٢ حلظلَ٘ٞ ٟي ْرخلظٓؿُ حلٕ ىحه  حٜوش ليفعّخ ٌلٓ رَحوؾ حلظٍىٙش ْرَحوؾ حلزٍخ  

 ْحؿظَحٍ كخلش حلعٍف ْحل١٠ . ْحلظلفِ لىٓحؿٍّّه 

 حلىيمٓد أي ٘كٓي حلويخد ْكيْ٘خ لٌرشرد  ٟ لٌفطاب ل٩ٌ٨ِٟ، ٚل٨ٔؽهلف ػٓ ِثكأ لٌٛؼكج، ٚ  -7

 ٜي حلٓكيس ح١ٓ٠وٙش قٙىش أٓخٓٙش ِْٓ وزيأ ػخرض فٗ ح١ٓ٠ن.

٠ٙع حلى٘خِي فٗ ُكىش حٜرٓحي حلظٗ طِعق ففٗ ه٠ه ٓزخي حلف٠خثٙخص حلىٔعٍٓ ْحلىظِح٘ي ر١ ِٓحىس ٘

ؿخِيس لجً طلٓ  حللق رخ١١ ْحلزخ١  كقخ ِْٗ طمك حلظٗ طؼَٙح لفظٍش ْطٌ كّٙخ ْطٜذ فٓي حلٍخٍ ُ٘ظخ 

ْطٔظؼَٙ كٓحوً ح٠كقخى . ْكخي ح٠كَٔ اي ُ٘مظِن رخللٓحٍ حلًَٛٙ ْحلّخىة ْحي ٘ظَفعخ عً ٓذ حكي حْ 

كً حٞكً ْلٍئحى َٛهخص ارمْٙ حلمعًٙ فٗ ؿٓفُ ْ٘كفٗ   حلىئوًٍٙ ح٠ٌظقخٙ وٍُ . . ْلظىٓص حلفظً ْطٔ

 َٗ حلقظخ  .

ِ  اي ١َكٍخ ٜهيخثٍخ ْحلظٗ قخن رّخ ٌفَ وً حلقٓن رٌّح حل٘ك  حلٌٖ ٘ٔت لميَ  حٚهَ ٜ٘ذ  -

رىٜملش ح١ٓٞن ْحلىـظىع أن ٓٙكٓي حٜوَ أٓٓ  حًح وخ حٓظىَ ٌِح حليَف حل١ ؤجٓ  لظٌرق أوه 

 د ْطظ١ٕٗ وٌحِذ .ْطفٍٕ ٗعٓ

اوخ كخي أللَٖ رٍخ اي ٌَرٗ أٌفٍٔخ ْأ٠ْىٌخ ْوـظىعخطٍخ عمٕ ح٠ٌفظخف عمٕ حٚهَ ْحكظٓحثُ ري٠ وً  -

 اي ٌـمْ حلٔخعخص ٌعيى حلىؼخلذ ْحلٍقخثٚ لزع٠ٍخ حلزعٞ ٌْكٙ  حلٔزخد لزع٠ٍخ.

أٌٍخ ٌلخْ  أي ٌئْٓ لزيح٘ش طكٓي ٌّخ٘ظّخ حلّيح٘ش لك  حلٍخّ الٕ ٓٓح  حلٔزٙ  -
(1). 
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ

 ػٛاثؾ اخلـبة إٌبعؼ:
لكً ٌكون الخطاب ناجحا لال بد من وجود ضوابط تتعلك بالخطاب نفسه وضوابط تتعلك بالمتكلم والسامع 

 ،والتي نجملها بما يلي:

رىٓح١ً  حلظِحن حلىظكمه روٜخثٚ حلويخد حلـٙي رمفش ٛخىقش ِْي  ْحٟق ىْي أي ٘قله حلٔخوع -1

ٍخً(.80٘قٓ    ٓزلخٌُ طؤكٙيح عمٕ ٌِح حل٠خر٢ فٗ حلويخد : حلِهَ  أ٘ش ح٠كَحؽ    ْٔ ِّ ُك قُٓلُٓح ِلمٍَّخ َْ  ( 

أٖ عٍي كي٘ؼكه الٕ رع٠كه لظ٘ٙع حٜلفش ْحلىٓىس  ْطٔٓى  ٍْف حٜهٓس, ْطٍيفع أٓزخد حلّـَ ْحلقيٙعش 

ػ١ع هٜخ  لظكٓي وً  : "لٙكً كظ حلىئوً وٍك-ٍكىُ    -ْحلعيحْس قخ  ٘لٕٙ رً وعخً حلَحُٖ 

حلىلًٍٔٙ: اكيحِخ: اي له طٍفعُ ف١ ط٠ََ  ْحلؼخٌٙش: اي له طََٔ ف١ طفىُ  ْحلؼخلؼش: اي له طىيكُ ف١ طٌوُ
(1)
 . 

ْلٙلقق حٛفخ  حلٔخوعًٙ ْطيرَ وعخٌُٙ  ربظّخٍ ولخٍّٓه وٟٓٓط حلويخد وع عَُٟ رخللكىش  --

َْ٘يُعَٓي ِوً  ْحلٔكٍٙش ْحلّيْ  لىخ ٓخ  وً وفخِٙىّه ًلك ويعخس  ًَ ٘ ٌِ ُٔزُّٓحْ حلَّ ٠َ طَ َْ لقزٓ  حلويخد قخ  طعخلٕ: )

ه وَّ  ِّ رِّ ٍَ ْه ػُهَّ ِالَٕ  ُّ ٍش َعَىمَ ٍََّّ٘خ ِلُكّ ِ أُوَّ َُ َِ ِعْمٍه َكٌَِلَك  ْٙ ح رِفَ ًْ ُٔزُّٓحْ حَّلّلَ َعْي ُّه رَِىخ َكخٌُٓحْ ىُِْي حَّلّلِ فََٙ ْه َفٍَُّٙزِجُ ُّ ِؿعُ َْ

 .17أ٘ش َْ٘عَىمَُٓي( ح٠ٌعخن 

فخهلل ٓزلخٌُ رويخرُ لمٍخّ ٘لٌٌٍخ  ْ٘عمىٍخ كٙفٙش حلَى فٗ حلويخد عمٕ حلىَ٘كًٙ  عٍيوخ ٘عخىْح عمٕ  --

وقيٓخطٍخ  ْحي ٠ ٌَى عمّٙه رعٍف ْٗيس ْقٔخْس كظٕ ٠ َ٘ىْح عمٍٙخ رعٍف أٗي ْأقٕٔ كظٕ ٠ ٘قعٓح فٗ حػه 

ملسو هيلع هللا ىلص  ْكظٕ ٠ طٍظق  ح٠وٍٓ وً حلّٔ  حلىىكً  كزَٙ رظٓؿُٙ حلٔه حلٕ ًحص   طعخلٕ عً ًلك ْحلٕ ٍٓٓلُ

حكظٓحثُ حلٕ حلٜعذ حلٌٖ ٠ ٘ىكً حكظٓحثُ  ْرٌلك طٓؿُٙ عظٙه ٠ي ٘كٓي هيخد حلىٔمه وظٜف رخلعق١ٌٙش 

ْحلظَْٖ ْكٔخد ٌظخثؾ ح٠قٓح  ْح٠فعخ 
(2)
. 

ٔخوع  وع ًكَ حليلٙ  وىخ ٘جىً رُ حلٔخوع ْرٙخي ٌقخ١ ح٠لظقخ  رًٙ حلىظكمه ْحل لٌرفكلَ لٌمٛلٌُ لٌّشرهوح -2

ْرىخ ٘جيٖ حلُٙ وً وٜخلق  ْرٙخي وخ ٘جيٖ حلُٙ وً طَ  لمىفخٓي. وىخ ّ٘ٔ  حقظٍخط حلٔخوع رفلٓ حلويخد قخ  

ِلكَ طعخلٕ: )) ْٓ ًْ َك ٓح ِو ْٓ ُكٍَض فَظًّخ َيِمَٙظ حْلَقْمِذ ٠ٌََف٠ُّ لَ َْ ْهۖ   ُّ ِ ِلٍَض لَ ًَ حَّللَّ ْكَىٍش ّوِ ٍَ َْ  ۖفَزَِىخ  ظَْفِف ْٓ ح َْ ْه  ُّ ٍْ  فَخْعُف َع

 ًَ ِمٙ ّكِ َٓ َ ُِ٘لذُّ حْلُىظَ ِ ۚ اِيَّ حَّللَّ كَّْ  َعمَٕ حَّللَّ َٓ َ ْوَض فَظ َِ َِ ۖ فَبًَِح َع َْو ْٜ ُِْه فِٗ ح ٍْ ِْ خ َٗ َْ ْه  ُّ  .159( ح  عىَحي ح٘ش لَ
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صحاب، فسهل هللا لهم خالئمهم وحسنت فبرحمة هللا على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ورأفته به وبمن أمن معه من اال -- 

اخاللهم، حتى احتملت أذي من أساء من المشركٌن، ثم عفوه واصحابه عنهم، ولو أغلظ على المسًء من 

المشركٌن لتركه وفارله ولم ٌتبع النبً ولما تبع النبً، فكان تطهٌر للوبهم من الفظاظة والغلظة وجعلها 

افرٌن طامعة فً انماذهم من الضالل الى الحك والنور، فخلك النبً لرٌبة رحٌمة بالمإمنٌن مشفمة على الك

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص رحٌم ال صخوب وال ٌجزي بالسٌئة السٌئة ولكن ٌعفو وٌصفح وكذلن ٌنبغً خطاب المسلمٌن

لٙكٓي حلويخد وً حلقمذ حلٕ حلقمذ وع حللَٙ عمٕ حلفخ٘ش ِْٗ حظّخٍ ل٨ـ٩  ٚلٌصثاخ ػٍٝ لٌؽك  -3

ق ْطؤ٘ٙيَ  فٙظـَى حلليخد عً ح٠يَحٝ حل٘وٜٙش ْعً ح٠ِٓح  ْعً حلٍِعخص حلفَى٘ش لٙكٓي حلعى  حلل

هخلٜخ لٓؿُ   ٓزلخٌُ ْطعخلٕ. ْحلعى  عمٕ طومٙٚ حلويخد وً حلَ٘خ  حلىٌوٓى حلىفٔي لمعى   ٠ْ٘عف 

ححلفخ٘ش حلىَؿٓس قخ  طعخلٕ:  َّٓ ًَ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ قَ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ ٍن َعمَٕ } َ٘خ أَُّ٘ ْٓ ٍََٗآُي قَ َوٍَُّكْه  َِ ـْ َ٘ َ٠ َْ  ٢ِ ْٔ يَح  رِخْلِق َّ ُٗ  ِ ًَ َّلِلّ ِوٙ

َ  رَِىخ طَْعَىمَُٓي {حلىخثيس حطَّقُٓحْ حَّلّلَ اِيَّ حَّلّلَ َهِزٙ َْ  ٔ َٓ ُد ِلمظَّْق ََ َٓ أَْق ُِ  8أ٠ََّ طَْعِيلُٓحْ حْعِيلُٓحْ 

ًَ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ ٌوَؽ  وً ٌَِ حٚ٘ش  ْحٚ٘ش حلظٗ يٗ حلٍٔخ  رفٓحثي : ْ -- ٘ ٌِ خ حلَّ َّ ِٗ قٓ    طعخلٕ } َ٘خ أَُّ٘

 ْْ ً أَ ًْ َيٍِّٙخ ًَ اِي َُ٘ك رِٙ ََ حَْٜق َْ  ًِ ْ٘ حِليَ َٓ ِْ حْل ُكْه أَ ِٔ ْٓ َعمَٕ أٌَفُ لَ َْ  ِ يَح  َّلِلّ َّ ُٗ  ٢ِ ْٔ ًَ رِخْلِق حِوٙ َّٓ َىخ ف١ََ  قَ ِّ لَٕ رِ ْْ فََقَٙحً فَخَّلّلُ أَ

ٔ أَي طَعْ  َٓ َّ َّزِعُٓحْ حْل ٓحْ فَبِيَّ حَّلّلَ َكخَي ِرَىخ طَْعَىمَُٓي َهِزَٙحً {حلٍٔخ طَظ ُٟ َِ ْْ طُْع ْحْ أَ ُٓ اِي طَْم َْ   فّخطخي حٚ٘ظخي  135ِيلُٓحْ 

أوَطخ ربقخوش حلّ٘خىس رخلعي    ْاقخوش حلعي  رُ قخوض حلٔىخْحص ْحٍٜٝ   ٠ْ طقٓن قخثىش ٜٖ أوش وً حٜوه 

خؿَس كخفَس   ْلكٍّخ عخىلش فبٌّخ طٍَُٜ   كىخ قخ  ٗٙن ح١ٓٞن فٗ ا٠ رخلعي    كظٕ ْلٓ كخٌض ٌَِ حٜوش ف

حلفظخْٔ   فبٌّخ طٍَٜ عمٕ حٜوش حلىٔمىش حلظخلىش   ٌِح  ٘ي  عمٕ عظه حلعي    ْوً وٓحٟع حلعي    حلعي  

يَح  رِ  َّ ُٗ  ِ ًَ َّلِلّ حِوٙ َّٓ ًَ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ قَ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ ُّ٘ َ َوٍَُّكْه { ٘عٍٗ ٠ فٗ حلّ٘خىس   قخ  طعخلٕ }َ٘خ أ َِ ـْ َ٘  َ٠ َْ  { } ٢ِ ْٔ خْلِق

ٍن { ٘عٍٗ رفٞ قٓن } َعمَٕ أ٠ََّ طَْعِيلُٓحْ { ٌَِ ع٘ش حلىخثيس   ْحٚ٘ش حلظٗ فٗ ٍٓٓس حلٍٔخ }  ْٓ ٍََٗآُي قَ ٘لىمٍكه} 

ْٓ َعمَٕ أَ  لَ َْ  ِ يَح  َّلِلّ َّ ُٗ  ٢ِ ْٔ ًَ رِخْلِق حِوٙ َّٓ ًَ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ قَ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ ًَ { اًحً حلظٗ فٗ َ٘خ أَُّ٘ رِٙ ََ حَْٜق َْ  ًِ ْ٘ حِليَ َٓ ِْ حْل ُكْه أَ ِٔ ٌفُ

ٍٓٓس حلٍٔخ  حلّ٘خىس فٗ وقخن حلَٟخ ْحلىلزش   ْحلظٗ فٗ ٍٓٓس حلىخثيس : حلّ٘خىس فٗ وقخن حلزفٞ ْحلكَحِش 

لك أْ    اًحً ٠ ٘ىكً أي ٜ٘  أٌخي الٕ حلظقٕ ا٠ اًح عي  فٗ حلّ٘خىس   ٓٓح  كخي حلىّ٘ٓى لُ أْ عمُٙ كزٙزخ

رف٠ٙخ لك   فؤٌض ٠ طٍظَ الٕ حل٘وٚ ًحطُ   ْاٌىخ طٍظَ الٕ حللق ْحلعي  حلٌٖ أوَ    رُ أي طقٓن رُ   

 ًَ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ فظقٓن رُ   ٓٓح  كخي حلىّ٘ٓى عمُٙ كزٙزخ أْ رف٠ٙخ   قَ٘زخ أْ رعٙيح   ْلٌلك قخ  ؿ  ْع١ } َ٘خ أَُّ٘

 َّ ُٗ  ِ ًَ َّلِلّ حِوٙ َّٓ حن عمٕ ُْي فعَّخ    ِْٗ ٛٙفش وزخلفش  طي  عمٕ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ قَ َّٓ ٢ِ { ٘عٍٗ رخلعي     ق ْٔ يَح  ِرخْلِق

يَح  َّ ُٗ  ٢ِ ْٔ ًَ رِخْلِق حِوٙ َّٓ ًَ عَوٍُٓحْ ُكٌُٓٓحْ قَ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ ُّ٘ َ ِ  أي حلىئوً ٍ٘زفٗ لُ أي ٘كٓي وزخلفخ فٗ اقخوش حلعي  :} َ٘خ أ َّلِلّ

ُكْه {   فبًح ؿَص ق ِٔ ْٓ َعمَٕ أٌَفُ لَ ٠ٙش وً حلق٠خ٘خ ْطعمه أي حللق وع يَٙ  فظّ٘ي لفَٙ  عمٕ ٌفٔك   أْ َْ

اًح كخٌض حلىوخٛىش رًٙ ْحلي٘ك ْرًٙ ٗوٚ عهَ فظّ٘ي رخلعي  ْلٓ كخي حللكه عمٕ ْحلي٘ك أْ عمٕ قَ٘زك 

حلف٠ذ   ْلٌلك حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص وخًح قخ  كىخ ٛق عٍُ ؟ قخ  ) ػ١ع وٍـٙخص ( ًكَ وً رٍّٙخ ) حلعي  فٗ 
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ْحلَٟخ (  ٘ـذ عمٙك أي طكٓي عخى٠ فٗ ي٠زك ْفٗ كَِك   ْلٌلك كؼَٙ وً حلّٙٓى لىخ ؿَص رٍّٙه 

ووخٛىش ْرًٙ رعٞ حلٜلخرش فخكظكىٓح الٕ رعٞ حلٜلخرش ٍْأْح حلعي  ْحللق أٓمه كؼَٙ وٍّه
(1)
 . 

ً٘ ِٗ ْٛٙش   حي قٓ  حللقٙقش وع ح٠ه١ٙ هلل فٗ حلٍٙش حػٍخ  ووخ١زش ح٠هَ لٌدكق  ٟ لٌمٛي: -4

( حلٍٔخ  ح٘ش  ًَ خِىِقٙ َّٜ ُكٌُٓٓح َوَع حل َْ  َ ًَ عَوٍُٓح حطَّقُٓح حَّللَّ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ .  119ٓزلخٌُ لمومق أؿىعًٙ قخ  طعخلٕ: )َ٘خ أَُّ٘

٘قٓ  طعخلٕ وعَفخ ِزخىَ ٓزٙ  حلٍـخس وً عقخرش ْحلو١ٙ وً ألٙه عٌحرُ فٗ حليٌٙخ حطقٓح   ْلٙكً عىمكه 

 يخرقخ لملقٙقش.ْقٓلكه ٛخىقخ و

َْ فِٗ فٍٙزفٗ لمىظكمه أي ٘مظِن رخلٜيي ْكًٔ حلٍٙش كىخ قخ  طعخلٕ فٗ ويف حٓىخعٙ   عمُٙ حل١ٔن: ) -- ًُْك ح َْ

٠ًُٓٓ ٌَزًِّٙخ ٍَ َكخَي  َْ ْعِي  َٓ خِىَي حْل َٛ َىخِعَٙ  ۚ اٌَُُِّ َكخَي  ْٓ  .54( وَ٘ه ح٘ش حْلِكظَخِد اِ

 املطًب ايجاْٞ: َستهصات ارتطاب َع االخس

ٌنبغً ان ٌكون الخطاب الموجه لآلخرٌن من غٌر أهل الملة متصفا باالعتدال باستخدام الوسائل  --

المتوفرة والمالئمة مع الحرص على التعاون بما فٌه وفاق ولٌعذر بعضنا بعضا فٌما  نختلف فٌه مما ال 

 ويتقيد باالمور التالة:ٌمس الدٌن وشعائره. 

ٌك المصالح الممدم على درء المفاسد، وأن ٌكون الخطاب متالئما مع ان ٌتمٌد الخطاب مع األخر بتحم -0

حالة المخاطب الثماغٌة والعلمٌة، فٌفرق بٌن العالم والجاهل وبٌن الغافل والمعاند فكل له خطابه الذي 

ا اثنا حدٌث ٌحمك الهدف المنشود. وشاهد ذلن من افعال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،فنجده ٌعلمنا الحلم لمن استشاط غضب

النبً عن اثبات الزنا باربعة شهود فمال : ٌاسول هللا : أٌنتظر أحدنا أهله حتى ٌؤتً باربعة شهداء ل ال 

والذي بعثن بالحك، فكان الدرس من جواب النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث وجهه بؤن مدح الغٌرة فً نفسه، ولم ٌكفره مع 

 لة. أن مخالفة أمر الرسول تخرج المرء من الم
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أي ٓعي رً ُعزَخىس حٌٜٜخٍٖ  قخ : ٘خ ٍٓٓ     أٍأ٘ض  فمد جاء فٌصحٌح مسلم ما رواه ابو هرٌرة :

: ))٠((  قخ  ٓعي: رمٕ ْحلٌٖ أكَوك رخللق  فقخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حلَؿ  ٘ـي وع حوَأطُ ٍؿ١ً أ٘قظمُ؟ قخ  ٍٓٓ    

(عٓح الٕ وخ ٘قٓ  ٓٙيكه: ))حٓى-ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍٓٓ    
( 1)
. 

أي ٘عظىي حلعق  فٗ هيخرُ رخٓظويحن حلقٙخّ حلـمٗ حلىيخرق ِْٓ رخ٠ٓظؼٍخ  كىخ رًٙ   ٓزلخٌُ فٗ  -2

 هيخد حلًٌ٘ حىعٓح وع   حلُ أهَ: 

ِٕ َعىَّ )  َْ ّدِ حْلعَ ٍَ  ِ ُْٔزَلخَي حَّللَّ َٔيَطَخ فَ ُ َلفَ ش  ا٠َِّ حَّللَّ َّ َىخ عِل ِّ ْٓ َكخَي فِٙ فُٓيَ لَ ِٜ  {.22}حٌٜزٙخ أ٘ش  (خ َ٘

 أٖ لٓ كخي فٗ حلٔىٓحص ْحًٍٜٟٙ علّش يَٙ   وعزٓىْي لفٔيطخ.  ٟ ذف١ٍهٖ ٠٣ٌح: لٌمهطثٟ لاي 
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ٍْْحَ ؤمه عً حلىفَٙس رً ٗعزش  قخ : قخ  ٓعي رً عزخىس: لٓ ٍأ٘ض ٍؿ١ً وع حوَأطٗ  ل٠َرظُُ رخلٔٙف يَٙ ُوٜفق عٍُ  فزم  ًلك   

ٖ  وخ ظَّ وٍّخ ْوخ فقخ : ))أطعـزٓي وً يَٙس ٓعي  فٓ  ٌٜخ أيَٙ وٍُ  ْ  أيَٙ وٍٗ  ِوً أؿ  يَٙس   كَن حلفٓحك -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍٓٓ    

ًَ٘ ُْوًٌٍٍ٘  ٠ْ ٗوٚ أكذ  ِّ٘ ريً  ٠ْ ٗوٚ أيَٙ وً    ٠ْ ٗوٚ أكذ الُٙ حلعٌٍ وً    ِوً أؿ  ًلك رعغ   حلىَٓمًٙ  وز

 .((الُٙ حلىيكش وً    وً أؿ  ًلك ْعي   حلـٍش

رً حلقٙه  ْك  وً ٌ٘كَِخ ٌْ٘كَ حللي٘غ رٌّح حلمفظ فبٌىخ حهٌَ عً حرً أوخ حلِ٘خىس: "ْلٙفع    رٗ رعي ًلك وخ ٘٘خ "  فمه ٌـيِخ عٍي يَٙ ح

 ِٝ َْ ّٚ عمٕ أّي حلٜلخرٗ ِٓ ٓعي رً وعخً  وع أي حلٌٖ ؿخ  فٗ حلٜلٙلًٙ ْيَِٙىخ أٌُ ٓعي رً عزخىس  ْعمٕ ف خ  ْوً ًلك حلٍ ّٜ حلقٙه ٌ

أْ عمٕ حلٌحص  -عمُٙ حل١ٜس ْحل١ٔن  -لظعخلٗ عمٕ حلَٓٓ  ٗٗ  وً ح -وً ٓعي رً عزخىس حلٜلخرٗ حلـمٙ   -ٛلظّخ  ف١ ٘مِن وً قٓلّخ 

له ٍ٘كَ عمُٙ  ٠ْ ٌّخَ عً قظمُ  ٠ْ قخ  لُ: لٓ قظمظُ  قُظِمض  -عمُٙ حل١ٜس ْحل١ٔن  -حٞلّٙش! ٜي ٌِح كفَ  كٙف ْظخَِ حللي٘غ أي حلٍزٗ 

 .َٙطُأػٍٕ عمٕ ي -عمُٙ حل١ٜس ْحل١ٔن  -رُ  ْاٌىخ حلٌٖ فٗ حللي٘غ أي حلٍزٗ 

َِْيٖ هَٙ حلعزخى" حرً حلقٙه فٗ ْقي فٜ   :كٙغ قخ  (362 /5) "ُحى حلىعخى فٗ 

 :ْلكً ِخ ٍِخ ؤؤلظخي ٘ـذ حلظفَ٘ق رٍّٙىخ"

 ِ  ٘ٔعُ فٙىخ رٍُٙ ْرًٙ   طعخلٕ أي ٘قظمُ أْ ٠؟ :اكيحِىخ

فٗ ًلك  كظٕ ؿعمّخ  -ٍٟٗ   عٍّه  -  عً حلٜلخرش ِ  ٘قز  قٓلُ فٗ ظخَِ حللكه أْ ٠؟ ْرٌّح حلظفَ٘ق َِْ٘  حٞٗكخ  فٙىخ ٌق :ْحلؼخٌٗ

َ وخ  -ٍٟٗ   عٍُ  -رعٞ حلعمىخ  ؤؤلش ٌِحط رًٙ حلٜلخرش  ْقخ : وٌِذ عىَ  ََّ أٌُ ٠ ٘قظ  رُ  ْوٌِذ عمٗ: أٌُ ٘قظ  رُ  ْحلٌٖ ي

ً ؿخ َ ٍؿ  ٘عيْ ْفٗ ٘يَ ٓٙف ومين رين  رٍٙخ ِٓ ً٘ٓوخ ٘ظفئ  ا -ٍٟٗ   عٍُ  -ٍْحَ ٓعٙي رً وٍٍٜٓ فٗ ٍٍُٓ: أي عىَ رً حلويخد 

ٍٟٗ   عٍُ  -ٍْْح َ قٓن ٘عيْي  فـخ  كظٕ ؿمْ وع عىَ  فـخ  حٚهَْي فقخلٓح: ٘خ أوَٙ حلىئوًٍٙ  اي ٌِح قظ  ٛخكزٍخ  فقخ  لُ عىَ 

فقخ  عىَ: وخ طقٓلٓي؟ فقخلٓح: ٘خ أوَٙ  : وخ طقٓ ؟ فقخ  لُ: ٘خ أوَٙ حلىئوًٍٙ  اٌٗ َٟرض رًٙ فوٌٖ حوَأطٗ  فبي كخي رٍّٙىخ أكي فقي قظمظُ -

ٓٙفُ فَِّ  ػه ىفعُ الُٙ  ْقخ : اي عخىْح   -ٍٟٗ   عٍُ  -حلىئوًٍٙ اٌُ َٟد رخلٔٙف فٓقع فٗ ٢ْٓ حلَؿ  ْفوٌٖ حلىَأس  فؤهٌ عىَ 

 .ٍٟٗ   عٍُ -فعُْي  فٌّح وخ ٌق  عً عىَ 

ً ْؿي وع حوَأطُ ٍؿ١ً فقظمُ  فقخ :   .اي له ٘ؤص رؤٍرعش ّٗيح   فمٙع٢َ رَوظُْأوخ عمٗ فٔج  عىَّ

فظً أي ٌِح ه١  حلىٍقٓ  عً عىَ  فـعمّخ ؤؤلشَ ه١  رًٙ حلٜلخرش  ْأٌض اًح طؤومض ككىّٙىخ  له طـي رٍّٙىخ حهظ١فًخ  فبي عىَ اٌىخ 

بي حعظَ  حلٓلٗ رٌلك  ف١ قٜخٙ  : ف-ْحلمفظ لٜخكذ حلىفٍٗ  -أٓق٢ عٍُ حلقٓى لىخ حعظَ  حلٓلٗ رؤٌُ كخي وع حوَأطُ  ْقي قخ  أٛلخرٍخ 

٠ْ ى٘ش؛ لىخ ٍْٖ عً عىَ  ػه ٓخي حلقٜش  ْك١وُ ٘عيٗ أٌُ ٠ فَي رًٙ أي ٘كٓي ولًٍٜخ  ْيَٙ ولًٜ  ْكٌلك ككه عىَ فٗ ٌِح 

ْاي ْؿي وع حلقظٙ   ْقٓلُ أ٠ً٘خ: فبي عخىْح فعُْي  ْله ٘فَي رًٙ حلىلًٜ ْيََٙ  ٌِْح ِٓ حلٜٓحد  ْاي كخي ٛخكذ حلىٔظٓعذ قي قخ : 

 حوَأطُ ٍؿ١ً ٍ٘خ  وٍّخ وخ ٘ٓؿذ حلَؿه  فقظمُ ْحىعٕ أٌُ قظمُ ٜؿ  ًلك  فعمُٙ حلقٜخٙ فٗ ظخَِ حللكه  ا٠ أي ٘ؤطٗ رزٍٙش ريعٓحَ  ف١

 قخ : ْفٗ عيى حلزٍٙش ٍْح٘ظخي؛ ٘مِوُ حلقٜخٙ 

ٌخ : . اكيحِىخ ِِّ  ٗخِيحي  حهظخٍِخ أرٓ ركَ؛ ٜيَّ حلزٍٙش عمٕ حلٓؿٓى ٠ عمٕ حل

٠ ٘قز  أق  ِوً أٍرعش  ْحلٜلُٙق أي حلزٍٙش وظٕ قخوْض رٌلك أْ أقَ رُ حلٓلٗ  ٓق٢ حلقٜخٙ  ولًٍٜخ كخي أْ يََٙ  ْعمُٙ ٘ي   :ْحٜهَٔ

كخي ْلٓ  ك١ن عمٗ  فبٌُ قخ  فَٙىً ْؿي وع حوَأطُ ٍؿ١ً فقظمُ: اي له ٘ؤِص رؤٍرعش ّٗيح   فمٙع٢ رَوظُ  ٌِْح ٜيَّ ٌِح حلقظ  لْٙ رلي لمٌِخ 

كيًّح لىخ كخي رخلٔٙف  ٠ْعظزَ لُ ١َْٗ اقخوش حللي ْكٙفٙظُ  ْاٌىخ ِٓ عقٓرش لىً طعئ عمُٙ  ِْظك كَ٘ىُ  ْأفٔي أِمُ  ْكٌلك فع  

لىخ طومَّف عً حلـٖٙ ْوعُ ؿخٍ٘ش لُ فؤطخَ ٍؿ١ي فقخ٠: أعيٍخ ٗٙجًخ  فؤعيخِىخ ١عخًوخ كخي وعُ فقخ٠: هّ ِ عً  -ٍٟٗ   عٍُ  -حلِرَٙ 

 .لـخٍ٘ش ف٠َرّىخ رٔٙفُ فقيعّىخ ر٠َرش ْحكيسح

ْكٌلك َوً ح١مع فٗ رٙض قٓن وً ػقذ  أْ ٗق فٗ حلزخد؛ رفَٙ اًٌّه  فٍظَ كَوشً  أْ عٍٓسً  فمّه هٌفُ  ١ْعٍُ فٗ عٍُٙ  فبي حٌقمعض 

 عٍُٙ  ف١ ٟىخي عمّٙه

 يَٙ طفٜٙ ٌِح ظخَِ ك١ن أكىي أٌّه ٘يفعٌُٓ  ٠ْ ٟىخي عمّٙه وً  :قخ  حلقخٟٗ أرٓ ٘عمٕ

َّٜ  حرً كخوي  فقخ   ٘يفعُ رخّٜٓ  فخّٜٓ   فٙزيأ رقٓلُ: حٌَٜ   ْحًِذ  ْا٠ ٌفع  رك كٌح ::ْف

ْلْٙ فٗ ك١ن أكىي ٠ْ فٗ حلٍٔش حلٜلٙلش وخ ٘قظ٠ٗ ٌِح حلظفٜٙ   ر  حٜكخى٘غ حلٜلٙلش طي  عمٕ ه١فُ  فبي فٗ حلٜلٙلًٙ  :قمض

فقخن الُٙ رى٘قٚ  أْ رى٘خقٚ  ْؿع  ٘وظمُ لٙيعٍُ  فؤً٘ حليفع رخّٜٓ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -َ حلٍزٗ عً أٌْ: أي ٍؿ١ً ح١مع وً ؿلَ فٗ رعٞ كـ

  .٘وظمُ  أْ ٘وظزت لُ  ْ٘وظفٗ لٙيعٍُ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِْٓ 
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 ا٠ ـ ٍِخ فٗ وٟٓع ٓٓٔ  ْحلىعٍٕ: لٓ كخي فّٙىخ علّش ٓٓٔ   لفٔي أِمّخ. لٌفهلء: ٚلاي 

ي أكيِىخ اي أٍحى ٗٙجخ ْحٚهَ ٟيَ كخي أكيِىخ أٖ لٓ كخي فّٙىخ الّخي لفٔي حلظيرَٙ  ٜ ٚلاي غ١هٖ:

 عخؿِح.

َٔيَطَخ ـ ِؼٕٝ: ٚل١ً: أٖ هَرظخ ِْمك وً فّٙىخ رٓقٓط حلظٍخُط رخ٠هظ١  حلٓحقع رًٙ حلَ٘كخ . حٌظّٕ وع  لََف

 كٌ .

ْحلىظكمىٓي ًكَْح ٌِح حلىعٍٕ ْعزَْح عٍُ ريلٙ  حلظىخٌع  ِْٓ أٌُ لٓ فَٝ ٛخٌعخي فٜخعيح  فؤٍحى ْحكي 

٘ك ؿٔه ْأٍحى حٚهَ ٓكٌُٓ  فبي له ٘لٜ  وَحى ك  ْحكي وٍّىخ كخٌخ عخؿًِ٘  ْحلٓحؿذ ٠ ٘كٓي طلَ

ح ْ٘ىظٍع حؿظىخط وَحىّ٘ىخ لمظ٠خى  ْوخ ؿخ  ٌِح حلىلخ  ا٠ وً فَٝ حلظعيى  فٙكٓي ولخ٠  فؤوخ اي  ًِ عخؿ

ٌُ ٠ ٘مٙق رٜفش كٜ  وَحى أكيِىخ ىْي حٚهَ  كخي حلفخلذ ِٓ حلٓحؿذ  ْحٚهَ حلىفمٓد وىكًٍخ  ٜ

فَُٓي. ِٜ خ َ٘ ِ َعىَّ ُْٓزَلخَي حَّللَّ  ٍٞ ْه َعمَٕ رَْع ُّ لَع١َ رَْع٠ُ َْ  حلٓحؿذ أي ٘كٓي وقٍّٓح  ْلٌّح قخ : 

 :ٞعىخ ٘قٓ  حلظخلىٓي حلىعظيْي فٗ ىعٓحِه حلٓلي أْ حلَ٘٘ك عمٓح كزَٙح. أ 

 ًظخلٗ ٍ٘ظظه أوَ : أ٠ ٘ىكً أي ٘ظفق حٞلّخي عمٕ أي ٠ ٘زفٗ رع٠ّه عمٕ رعٞ ْرخل اْ ل١

قٙ : ٌِح ٠ ٘ومٓ وً وٜخٌعش ك  وٍّىخ لٛهَ حلعخله؟
(1)
. 

ٍٍّ ْ٘ظَّ ًلك فٗ هيخد حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص : ) حْ ٘كٓي رٜٙفش حلقٙخّ حلىعخكْ أْ وفّٓن حلىوخلفش -- ًْ أرٗ ًَ  -َع

َلخِد ٍِٓٓ   ِ -ٍٟٗ   عٍُ  ْٛ ًْ أ ً ِو ِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: أيَّ ٌخٓخ ّٗ ٍِ  :ملسو هيلع هللا ىلص -قخلُٓح ِلمٍَّز ُ  حليُّػُٓ ِْ ََِذ أ ًَ ِ   َُٓٓ ٍَ ٘خ 

َْ قي ؿعَ   ُُٜٓن  ْ٘ظَٜيَّقَُٓي رف٠ُُِٓ  أوٓحِلّْه  قخ : ))أْلٙ مِّٗ  َُْٜ٘ٓوَٓي َكَىخ ٌَ َٜ ٍِ  ُٜ٘مَُّٓي َكىخ ٌُ رخٜؿٓ

يقشً  َٛ يَّقَُٓي ايَّ رُكّ ِ طَٔزٙلٍش  َّٜ مٙمٍَش ٛيقشً   ُ لَُكْه وخ طَ ّْ يقشً  ُْكّ ِ طَ َٛ يقَشً  ُْكّ ِ طَْلِىٙيسٍ  َٛ   ُْكّ ِ طَكزَٙسٍ 

يقَش (( . قخلٓح: ٘خ ٍَٓٓ     أ٘ؤطِٗ  َٛ   ْفٗ ر٠ُْعِ أَكِيُكه 
يقَش  َٛ  ٍَ ًْ ُوٍَك ٗ  َع ّْ يقَش   ٌَْ َٛ َ  رِخلَىْعَِْ   ْأْو

؟ قخ : ))أٍأ٘ظُ   َ طَُُ ْ٘كُٓي لُُ فّٙخ ... أْؿ َٓ ّْ َٗ عَّخ أكيٌُخ  َٟ . فكٌلك اًح ْ  ٍ ُْ ِْ  ُِ حٍن  أكخَي عمٙ ََ عَّخ فٗ َك َٟ َْ  ْٓ ْه لَ

 ))  َ فٗ حلل١ِ  كخَي لُُ أَْؿ
(2)
 فظظقخر  ح٠وٍٓ رع٠ّخ وع رعٞ فخ٠ؿَ ٘قخرمُ حلعقخد ْحلل١  ٘قخرمُ حللَحن. 

 كؼَٙس: فّٓ أي ٘ٓفٕ لمٔخوع كقُ ح٠ؿظىخعٗ ْحلىيٌٗ ف١ ٠ّ٘ه وٍُ ٗٙجخ ْحل٘ٓحِي وً َٓٙس حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص -3

٘وخ١ذ ٍإٓخ  حل٘فٓد رَٓخثمُ ىْي أي ٍ٘قّٜه وً كقّه حلىيٌٗ أْ ح٠ؿظىخعٗ فٙوخ١زّه رقٓلُ: حلٕ 

عظٙه حلَْن... حلٕ كَٔٔ حلفَّ... حلٕ ومك حللٙ٘ش. فّٓ ٠ ٍ٘قّٜه حلقخرّه ِْٙجخطّه ح٠ؿظىخعٙش فٗ 

 كظذ كىخ كخي ٘كظذ حلٕ قَٖ٘ كظٕ ٌِ  عمُٙ فٗ ٍٓٓس ٍْٔ حرٍٔعي حي ٍٓٓ    ملسو هيلع هللا ىلصوقخوخطّه كىخ ٍأٍ٘خ.

 ( ْحٌُ حٍٓ  حلٕ حلىمٓ  حلٔظش أو ِٓ سٍّْبْ ًأو بسُ اهلل اٌرمحٓ اٌرحُْحلٍى ) 

                                                           
 

1
رابط الموضوع 

1
http://www.alukah.net/fatawa_counsels/3004/59480/#ixzz2o2Lvu6mU : 

2
 751،رلم628،ص5صحٌح مسلم،ج  

http://www.alukah.net/fatawa_counsels/3004/59480/#ixzz2o2Lvu6mU
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فٗ ٘ٓن ْحكي ٍٓش ٓزع لمّـَس ِه حلٍـخٗٗ ومك حللز٘ش  ْقَٜٙ ومك حلَْن  ْكَٔٔ ومك حلفَّ  

ٗ ٗىَ حلفٔخٌٗ ومك حلزمقخ  ِْٓىس رً عمٗ ٛخكذ حلٙىخوشْحلىقٓقْ ومك وَٜ  ْحللخٍع رً حر
(1)
. 

أي ٘كٓي حلويخد وظٍٓعخ فٙكٓي و١ثىخ لىٔظٓٔ حلٔخوعًٙ فخوظعىق حلـِ  لمىؼقفًٙ  ْحلّٔ  حلز٢ٙٔ  -4

ْحلىٓحقع فٗ حلف٠خثٙخص لكؼَس طؤػَِٙخ ْهخٛش فجش حل٘زخد ْقي طه   لمعخوش  وع ح٠ٍِىخن رخلٓٓخث  ح٠لكظٌَْٙش

فكخي أكؼَ وً ومٙخٍ ْوجظٗ  -  -لىعَفش عيى حلىظٜفلًٙ لزٌَخوؾ حلفْٙ رك 2012حكٜخثٙش فٗ أد حؿَح  

حلف رىعٍٕ أي ك  ٓزعش حٗوخٙ وً ٓكخي حلعخله ٘يه  عمٕ حلىٓقع وٍّه ْحكيح. لٌح ٍ٘زفٗ حٓظؼىخٍ 

 وٟٓٓط حلويخرىع حٜهَ رخٓظويحن حلظقٍٙش حللي٘ؼش ْحٌ٘خ  وٓحقع ف٠خثٙش لٌلك.

ْأي َ٘حعٗ ظَْفّه وً  حلويخد وَكِح عمٕ طؤلٙف قمٓد ح٠هًَ٘ رخكظَحن عخىحطّه ْٓمٓكٙخطّه  حي ٘كٓي -5

حفَحف حْ حطَحف  ٌِْح ٘لظخؽ حلٕ حلعمه رٌلك عٍّه ْ٘ٔظيعٗ فّه لفش ح٠هَ لٙكٓي حلويخد حكؼَ طؤػَٙح.ْحلظميف 

خ١ذ حِ  قَٖ٘ فكخي ٘قٓ  لمىفََٙ رً ٗٙزش : ق  وعّه فٗ حلويخد حوَ ِخن فكٙف ْقي يمىٍخ حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص ِْٓ ٘و

أٓىع. ٌِْح حلظَكِٙ عمٕ حلٔىع ْحكظَحن ح٠هَ ؿع  ح٠فكخٍ طظلٓ  وً حلعيح  حلٕ حلؼٍخ  عمٕ حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص ْعمٕ وخ 

يش موٍخ كٙغ قي عمىض وً حلٔفقخ  : ٘خ حرً أهٗ   اٌك حرً ٓعي أي عظزش قخن فـمْ حلٕ حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص: ؿخ  رُ. وخٍْحَ

فٗ حلعَ٘ٙس   ْحلىكخي فٗ حلٍٔذ   ْاٌك قي أطٙض قٓوك رؤوَ عظٙه فَقض رُ ؿىخعظّه ْٓفّض رُ أك١وّه 

ْعزض رُ علّظّه ْىٍّ٘ه ْكفَص رُ وً و٠ٕ وً عرخثّه   فخٓىع وٍٗ أعَٝ عمٙك أوٍٓح طٍظَ فّٙخ لعمك 

  أٓىع   قخ  : ٘خ حرً أهٗ   اي كٍض اٌىخ  أرخ حلٓلٙي  : ق  ٘خطقز  وٍّخ رع٠ّخ . قخ  : فقخ  لُ ٍٓٓ    ملسو هيلع هللا ىلص

طَ٘ي رىخ ؿجض رُ وً ٌِح حٜوَ وخ٠ ؿىعٍخ لك وً أوٓحلٍخ كظٕ طكٓي أكؼٌَخ وخ٠   ْاي كٍض طَ٘ي رُ َٗفخ 

ٌح حلٌٖ ٘ؤطٙك عمٍٙخ   ْاي كخي ِ ٓٓىٌخ  عمٍٙخ   كظٕ ٠ ٌقيع أوَح ىٌْك   ْاي كٍض طَ٘ي رُ ومكخ ومكٍخ 

أوٓحلٍخ كظٕ ٌزَثك وٍُ   فبٌُ ٍرىخ يمذ   ٍثٙخ طَحَ ٠ طٔظيٙع ٍىَ عً ٌفٔك   ١مزٍخ لك حليذ   ْرٌلٍخ فُٙ

حرٓ حلٓلٙي  قخ :  أقي فَيض ٘خ عظزش ؟ قخ  :  كظٕ اًح فَ  .حلظخرع عمٕ حلَؿ  كظٕ ٘يحْٔ وٍُ أْ كىخ قخ  لُ

طٍِ٘  وً حلَكىً حلَكٙه كظخد فٜمض ع٘خطُ قَعٌخ عَرٙخ   كه  )) : قخ  : أفع    فقخ  ٌعه. قخ  فخٓىع وٍٗ: 

   ٠ ٘ٔىعٓي( . فؤعَٝ أكؼَِه فّه (( لقٓن ٘عمىٓي رَ٘ٙح ٌٌَْ٘ح

حلٕ حي ْٛ  حلٔـيس فٔـي ْكخي عظزش ٍٜ٘ض ْ٘مقٗ ٘يُ٘ همف   فّٙخ ٘قَإِخ عمُٙػه و٠ٕ ٍٓٓ    ملسو هيلع هللا ىلص

ظََّ وعظىيح عمّٙىخ ٘ٔىع وٍُ  فمىخ حٌظّٕ قخ  حٓىعض حرخ حلٓلٙي وخ ٓىعض قخ  : رمٕ ٓىعض.  فقخ  لُ : 

ُٙ كًٙ قخ  لّه ٌخٛلخ : أي فؤٌض ًْح . فعخى حلٕ قٓوُ ْقي ٓىع وخ له ٘ٔىعُ وً حلك١ن حلزمٙ  حلٌٖ أػَ عم

٘ظَكَٓ ْٗؤٌُ
(2)
 . 

 

                                                           
1
 254،ص2، ج0925ابن سعد دمحم بن سعد بن منٌع البصري،  الطبمات الكبرى،دار التراث االسالمً الماهرة   

2
 421،ص9ابن هشام، السٌرة النبوٌة، ج  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=320&idto=321&bk_no=58&ID=238#docu
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كٌلك ٍ٘زفٗ وَحعخص حلًٔ فّٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٘وخ١ذ حلف١ن حلّٙٓىٖ رعَٝ ح١ٓ٠ن عمُٙ و٘فقخ عمُٙ فٗ وَُٟ   

 ْرعي حي ح١خط ٍٓٓ    ْحٓمه فظّم  ْؿُ ٍٓٓ    حي حٌقٌَ وً حلٍخٍ.

حلٍفْ ْح٠ِظىخن رخلفخ٘ش وً حلويخد فٗ ٌَ٘ حللق ْحلعي   حلظـَى وً ح٠هٓح  ْوً حل٘وٍٜش ْكذ  -6

حي حلظَكِٙ عمٕ حلّي  أوَ ِخن فٗ حٌـخف حلويخد وع حلظٓحٟع وً يَٙ ط٘يى ٠ْ حَٓح 
(1)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

1
 245مع العلوم والحكم، صابن رجب الحنبلً، جا  
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 التوصيـــــــــات

االتمان للغات االخرٌن المخاطبٌن لٌكون الخطاب اكثر نجاحا، ولذا ٌنبغً  .0

متخصصة فً التدرٌب على الخطاب الناجح  ان تتشكل مإسسات

 والتركٌز فً المإسسات التعلٌمٌة على مفهوم و أهمٌة الخطاب. 

 التركٌز من االسرة على تفعٌل اسس الخطاب الناجح. .5
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 المراجـــــــع

(: طـي٘ي حلويخد ح١ٓٞوٗ  وـمش وٍخٍ ح١ٓٞن حٞوخٍحطٙش  ٛفَ 1423حليٓٓقٗ دمحم ) -

   2001وخ٘ٓ -1423

(: ؿٓىس حلويخد حلظَرٖٓ فٗ حلٍٔش حلٍزٓ٘ش )ىٍحٓش طلمٙمٙش(  2008أرٓ ى  ولىٓى همٙ  ) -

 .رلغ وقين لىئطىَ حلىعمه حلفمٔيٍٙٗ  يِس  ؿخوعش حٜقٜٕ  كمٙش حلظَرٙش.

ن(. حلٍظَ٘ش ح١ٓٞوٙش فٗ فمٔفش حليٍحٓخص 1984ِـ/ 1404ٍوِٖ عزيحلقخىٍ ِخٗه ) -

  .  حليْكش  ىحٍ حلؼقخفشح٠ؿظىخعٙش حلظَرٓ٘ش

(  ىو٘ق: 23ِـ(. أٛٓ  حلظَرٙش ح١ٓٞوٙش ْأٓـخلٙزّخ. ١ )1426حلٍل١ْٖ عزيحلَكىً ) -

  .ىحٍ حلفكَ

(: أٛٓ  حلظَرٙش ح١ٓٞوٙش  حلقخَِس  ىحٍ حل١ٔن لميزخعش 1426عمٗ ٓعي آىخعٙ  ) -

 .ْحلٍَ٘ ْحلظُٓ٘ع

"   حلقخَِس: ُْحٍس حْٜقخ   ٓمٔمش ىٍحٓخص " ملسو هيلع هللا ىلص  (: ر١يش حلَٓٓ 1431حلعىخٍٖ عمٗ )-

 .2010ٍ٘خَ٘ -1431  ولَن 175ا١ٓوٙش  حلعيى 

قيَ   –(: طَرٙش حلٍخٗجش فٗ ٟٓ  حلَٔٙس  حليْكش 1987). حٌٜٜخٍٖ عزي  ارَحِٙه -

  .ويخرع قيَ حل١ٍٓٙش 
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ٌؼؼٛ  اٌؼاللخ ثني خظبئض اٌششوخ ٚاٌؼؼ٠ٛخ ادلزؼذدح
 ادلغزمًداسح رلٍظ اإل

 ذسعخ ثبٌغٛق ادلب١ٌخ اٌغؼٛد٠خيف اٌششوبد ادل 
 
 
 

 د/ ستُــــد عبداهلل ايػتــــٟٛ
 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ -داَع١ ايكؿِٝ
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 ًَدـ ايدزاض١

طّي  ٌَِ حليٍحٓش حلٗ قٙخّ حلع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش ) أىح  حلَ٘كش  حللـه    حلعىَ  حلقيخط( ْرًٙ 

ظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش حلع٠ٓ٘ش حلى

طلمٙ   حٓظويحن. طه 2014وً حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش فٗ حلعخن  105حلٔعٓى٘ش. ٗىمض عٍٙش حليٍحٓش 

  ْكـه ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ ك  وً أىح حلٍظخثؾ أْٟلضفَْٝ حليٍحٓش.  ٠هظزخٍحلىظعيى  ح٠ٌليحٍ

ٍظخثؾ ْؿٓى ع١قش رًٙ عىَ حلحلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   رٍٙىخ له طزًٙ 

حلَ٘كش ْحلقيخط حلٌٖ طعى  رُ ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق . ٌَِ حلٍظخثؾ لّخ 

 ْفٗيٍطّخ ِٙجش ٓٓي حلىخ  رخلىىمكش  أِىٙظّخ فٗ طيَٓ٘ حٌٜظىش حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس حلظٗ أٛ

وٓحٍىِخ حلزَ٘٘ش رىخ  ْطٓؿُٙحلقَحٍحص حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  حطوخًؤخعيس اىحٍس حلَ٘كخص عمٕ 

 ٘ظٓحفق وع طلقٙق وٜخلق حلىٔظؼىًَ٘.

Abstract 

       This study aims to determine the relationships between firm's characteristics 

(performance, size, age, and sector) and the multiple-directorships of outside 

directors in Saudi nonfinancial listed firms. The sample includes 105 of 

nonfinancial firms listed in 2014. Multiple regression analysis is used to test 

hypotheses. However, the results show that both firm's performance and size are 

related to the multiple-directorships of outside directors; while, age and sector 

have no effect.  

        These results recommend Capital Market Authority to review a regulation 

related to multiple-directorships in recent corporate code. They also help enhance 

a mechanism used by firms to appoint outside directors who have multiple-

directorships.  
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 ِشىٍخ ٚأ١ّ٘خ ٚ٘ذف اٌذساعخ
   ىٍّٙش وً حْٜٓخ١ حل رخ٠ِظىخنكظٗ وٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق

ْحلعمىٙش عمٕ كي ٓٓح . حلزلٓع حلعمىٙش طٍخْلض أِىٙش حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ْىٍِْخ رخلىٍ٘ؤس 

 .Clements, et. al) ْحَٞٗحفٙشحلَقخرٙش  لىّخوُْروخٛش أػَِخ عمٕ أىح  ع٠ٓ حٞىحٍس حلىٔظق  

2015; Fich and Shivdasani, 2006; Field, et. al. 2013; Lee and Lee, 2014)  

حلىٍظىخص حلىٍّٙش رىٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ْىٍِْخ رخلىٍ٘ؤس    حِظىضحلٜعٙي حلىٍّٗ عمٕ ْ

٠ حلٜخىٍ عً ِٙجش ٓٓي حلىخ  فٗ حلىخىس حلؼخٌٙش عََ٘ أٌُ  حللكٓوشْفٗ ٌِح حلٜيى أْٟق ٌظخن 

أي ٘٘ف  حلع٠ٓ ع٠ٓ٘ش وـمْ اىحٍس أكؼَ وً هىْ َٗكخص ؤخِىش فٗ عي ْحكي )٠ثلش  ٘ـُٓ

 (.0062   حللكٓوش

  ٓرٍٜٓس عخوش ٘ٓؿي فَٟٙظخي ٍثٙٔٙظخي فٙىخ ٘ظعمق رظؤػَٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس عمٕ أىح  ع٠

 Reputationوـمْ حٞىحٍس رخلىٍ٘ؤس  حلفَٟٙش حْٜلٕ طعَ  رفَٟٙش حلَّ٘س أْ حلوزَس  

Hypothesis   ٍْطفظَٝ أي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس طكٔذ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلوزَس ْحلىعخ

ليٍَْ حَٞٗحفٗ ْحلَقخرٗ رخلىٍ٘ؤس  رخلىقخر  فبي  أىحثُطٍعكْ رٍٜٓس ا٘ـخرٙش عمٕ ٌَِْ  حلىظٍٓعش

حلع٠ٓ حلٌٖ لي٘ش ع٠ٓ٘خص وظعيىس  رخيطفظَٝ  Busyness Hypothesis ح٠ٌ٘فخ فَٟٙش 

فٗ َٗكظُ  لىّخوُ أىحثُع٠ٓ٘خص( ٜٓٙزق و٘ف٠ٓ حلٗ حليٍؿش حلظٗ طئػَ عمٕ  3)أكؼَ وً 

 ْوىخ  فعخلٙظُ فٗ أىح  ىٍَْ حلَقخرٗ ْحَٞٗحفٗ عمٕ عىمٙخص حلَ٘كشحٜٛمٙش ْرخلظخلٗ طقم  وً 

 رخيحللي٘غ ٘قع رًٙ ١َفٗ حلٍقٙٞ لّخطًٙ حلٍظَ٘ظًٙ كٙغ ٘فظَٝ  ح٠طـخَطـيٍ حٞٗخٍس حلٙش أي 

حٞ٘ـخرٗ ) فَٟٙش  ح٠طـخَ٘كٓي فٗ  طؤػَٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس عمٕ أىح  ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ٠

( فٗ ك  حٜكٓح  ْاٌىخ ٘وظمف وً كخلش ٜهَٔ ح٠ٌ٘فخ حلٔمزٗ ) فَٟٙش  َح٠طـخحلَّ٘س( ٠ْ فٗ 

 5أْ  3اىحٍس حلَ٘كش  ْ٘قظ٠ٗ ًلك عين طلي٘ي كي فخٛ  )  طليىَطزعخ لقٙي حلفٓحثي ْحلىٍخفع حلٌٖ 

ع٠ٓ٘خص فٗ وـخلْ َٗكخص أهَٔ( وً قز  حلىٍظىخص حلىٍّٙش لملي حٜعمٕ لمع٠ٓ٘ش حلىظعيىس 

 ,.Ahn , et. alظَْكخ ٞىحٍس حلَ٘كش ْفقخ لىخ طَحَ وٍخٓزخ ٜعىخلّخ ْأٌ٘يظّخ )ْاٌىخ ٘كٓي حٜوَ و

2010; Jiraporn, et. al. 2009 .) 

   رخلٍظَ حلٗ حلعٓحو  حلىئػَس عمٕ كٜٓ  ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس

 ظؤػَ روٜخثٚ حلَ٘كشأٗخٍص حليٍحٓخص حلٔخرقش حلٗ أي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ط
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كؤىح  حلَ٘كش حلىخلٗ ْحللـه ْحلعىَ ْحلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش ْوً طمك حليٍحٓخص  حلظٗ ٘عى  رّخ

 ,Clements, et. al. 2015; Geletkanycz and Boyd, 2011; Booth and Deli٘مٗ:  وخ

1996 ; Field, et. al. 2013; Ferris, et.al. 2003)  

 ظه حليٍحٓخص حلٔخرقش حلظٗ طٍخْلض وٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس قي طىض رخليْ  ْوً حلى١كظ أي وع

حلىظقيوش  ْرلٔذ عمه حلزخكغ أٌُ ٠٘ٓؿي ىٍحٓش كظٕ حٚي طٍخْلض ٌِح حلىٟٓٓط فٗ رٙجش حٜعىخ  

حلٔعٓى٘ش. كىخ أٌُ وً حلى١كظ أي وعظه حليٍحٓخص حلٔخرقش  ٍكِص عمٕ ىٍحٓش ٌَِ حلق٠ٙش وً 

ىظعيىس لٝع٠خ  حلظٍفًٌٙ٘ٙ ْروخٛش لمَثْٙ حلظٍفٌٖٙ لمَ٘كش  ْطٍخْلض ٌَِ ؿخٌذ حلع٠ٓ٘ش حل

حلق٠ٙش عمٕ ؤظٓٔ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ْلْٙ عمٕ ؤظٓٔ حلَ٘كش ْوً وٍيمق أىح  حلع٠ٓ 

 لمىّخن حلظٍفٌٙ٘ش ىْي حلظَكِٙ عمٕ حلىّخن حلَقخرٙش لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس.

 حلفـٓس فٗ حليٍحٓخص حلٔخرقش ْقٙخّ حلع١قش رًٙ ٓزق طّي  حليٍحٓش حللخلٙش لٔي  رٍخ ح عمٕ وخ ٌَِ

هٜخثٚ حلَ٘كش ) أىح  حلَ٘كش  حللـه  حلقيخط  حلعىَ( ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ 

حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش. ْطزَُ أِىٙش حليٍحٓش 

رُ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ْْؿٓى حللخؿش لظفعٙ  حليٍْ وً أِىٙش حليٍْ حلَقخرٗ حلٌٖ ٘قٓن 

حلَقخرٗ عمٕ ٌظخن حلظقََ٘ حلىخلٗ فٗ حليْ  حلٍخوٙش ْوٍّخ حلىىمكش ْحللخؿش ليٍحٓش طؤػَٙ حلع٠ٓ٘ش 

حلَقخرٙش ْع١قش ًلك روٜخثٚ  لىّخوُ ْأىحثُحلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلَ٘كخص 

٘ؤو  حلزخكغ أي طئىٖ ٌظخثؾ ٌَِ حليٍحٓش حلٗ حّٞٓخن حلٍظَٖ فٗ   ْحلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ

حٜرلخع حلعمىٙش حلظٗ طيٍّ وٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ر٘ك  عخن ْطمك حٜرلخع حلظٗ طَكِ عمٕ 

ىٍحٓش حلع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ْحلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس 

زٙقٙش فبٌُ وً حلىئو  أي طّٔه ٌَِ حليٍحٓش فٗ طلي٘ي وليىحص حلظٗ ٘كظٔزّخ  ْوً حلٍخكٙش حلظي

حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس طزعخ لوٜخثٚ حلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس وىخ ٘ٔخعي اىحٍس 

وٓحٍىِخ حلزَ٘٘ش رىخ ٘ظٓحفق وع  ْطٓؿُٙحلقَحٍحص حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  حطوخًحلَ٘كخص عمٕ 

فٗ طيَٓ٘ حٌٜظىش  حليٍحٓشٌلك وً حلىئو  أي طّٔه ٌظخثؾ ٌَِ طلقٙق وٜخلق حلىٔظؼىًَ٘  ك

 حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس حلظٗ أٛيٍطّخ ِٙجش ٓٓي حلىخ  رخلىىمكش.

  طه طقٔٙه حٜؿِح  حلىظزقٙش وً ٌَِ حليٍحٓش ْفقخ لمظقٔٙه حلظخلٗ: حلقٔه حلؼخٌٗ ٘ظٍخْ  حليٍحٓخص

  ْحلقٔه حلَحرع ٍ٘خقٖ حلٍظخثؾ حليٍحٓش  وٍّـٙش   ْحلقٔه حلؼخلغ ٘ظٍخْ حليٍحٓشحلٔخرقش ْفَْٝ 

 حلظٗ طٓٛمض حلّٙخ حليٍحٓش  ْحلقٔه حلوخوْ ٘قين وموٚ ْطٓٛٙخص ْوليىحص حليٍحٓش.
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 اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚفشٚع اٌذساعخ

  أكيص أىرٙخص حلىلخٓزش عمٕ أِىٙش حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ْأِىٙظّخ

حلٌٖ ٘قٓن رُ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلظلقق وً  ١ْس عمٕ حليٍْعخن  فع رٓؿُلمَ٘كش 

فبي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس فٗ وـخلْ  حلىٔظؼىًَ٘فعخلٙش حلٍظخن حلَقخرٗ رخلَ٘كش ْكىخ٘ش وٜخلق 

ْقيٍطُ  أىحثُاىحٍحص حلَ٘كخص حٜهَٔ طكٔذ حلع٠ٓ حلوزَس ْحلظؤِٙ  حٜوَ حلٌٖ ٍ٘عكْ عمٕ 

َقخرش ْحَٞٗح  عمٕ عىمٙخص حلَ٘كش  ْطٔىق حلعي٘ي وً حلَ٘كخص لع٠ٓ فٗ حل رىّخوُعمٕ حلقٙخن 

ًلك ٓٙىكٍّخ وً ٌق   ٠يوـمْ حٞىحٍس فٗ حللٜٓ  عمٕ ع٠ٓ٘ش وـخلْ َٗكخص أهَٔ 

حلوزَحص فٗ ٌَِ حلَ٘كخص ىْي اٟخفش أ٘ش طكخلٙف عمّٙخ  عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  وً ه١  حلع٠ٓ٘ش 

ٓخلٙذ حلىوظمفش ٞىحٍس حلَ٘كخص حٜهَٔ ْكٌلك حلىظعيىس ٘ظىكً حلع٠ٓ وً حلظعَ  عمٕ حٜ

حلظعَ  عمٕ حٌٜىخ١ حلَقخرٙش ْحلٔٙخٓخص ْحلىىخٍٓخص حٞىحٍ٘ش حلىيزقش ْروخٛش طمك حلىَطزيش 

 رعىمٙش حلظقََ٘ حلىخلٗ.

  فٙىخ ٘ظعمق رؤِىٙش حلظَكِٙ عمٕ أِىٙش حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فقي أٗخٍص

ص حلٔخرقش حلٗ ٍَْٟس قٙخّ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس رخلظَكِٙ عمٕ ع٠ٓ وـمْ عيى وً حليٍحٓخ

 .Ahn, et. al)حٞىحٍس حلىٔظق  ٌُٞ ِٓ حلٌٖ ٘قٓن ريٍْ فخع  فٗ حلَقخرش عمٕ أىح  حلىٍ٘ؤس  

2010; Fich and Shivdasani, 2006; Lee and Lee, 2014)    ٌْظَح ِٜىٙش حلع٠ٓ٘ش

ٓزش عمٕ ىٍحٓش حلعٓحو  حلظٗ طئػَ فٗ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْأػزظض حلىظعيىس فقي ٍكِص أىرٙخص حلىلخ

حلعي٘ي وً حليٍحٓخص ْؿٓى ع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ حلع٠ٓ ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش 

طه طلي٘ي  Booth and Deli (1996) قخن رّخ فٗ ىٍحٓش  عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  حلىظعيىس حلظٗ ٘كظٔزّخ

هٜخثٚ  حعظزخٍعيى حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لمَثْٙ حلظٍفٌٖٙ  ْطه عيى وً حلعٓحو  حلظٗ طئػَ عمٕ 

حلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ حلَثْٙ حلظٍفٌٖٙ كؤكي أِه حلعٓحو  حلىئػَس فٗ عيى حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس  

ْهٜخثٚ حلَ٘كش حلظٗ ٍكِص عمّٙخ ٌَِ حليٍحٓش طىؼمض فٗ: كـه حلَ٘كش  كـه وـمْ حٞىحٍس  

فلٜض  Kaplan and Reishus (1990)حٓش أهَٔ قخن رّخ ىٍ  حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش

حلع١قش رًٙ ْحكيس وً أِه هٜخثٚ حلَ٘كش ِْٗ أىح  حلَ٘كش حلىخلٗ ْرًٙ كٜٓ  حٞىحٍس حلعمٙخ 

عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْْؿيص حليٍحٓش أٌُ فٗ حلَ٘كخص حلظٗ طوفٞ طُٓ٘عخص حٍٜرخف 

مْ اىحٍطّخ ؤظقز١ فَٛظّه رخللٜٓ  عمٕ لمَ٘كش( ٘فقي أع٠خ  وـ حلٔٗ )كىئَٗ عمٕ حٜىح  

ع٠ٓ٘خص اٟخفٙش فٗ َٗكخص أهَٔ  ٌَِ حليٍحٓش قيوض ىل١ٙ عمٕ أي أىح  حلَ٘كش فٗ حلٍٔش 

ع١قش ١َى٘ش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ٜع٠خ  وـمْ اىحٍس حلَ٘كش  كىخ  لُحلىخٟٙش لٍٔش حلظقََ٘ 

 ,Ferrisٓش ) كىخ فٗ ىٍحٓخص طٓٛمض ىٍحٓخص أهَٔ لٍظخثؾ وىخػمش لىخ طٓٛمض لُ ٌَِ حليٍح

et.al. 2003; Fich and Shivdasani, 2006)ْ   قخنFerris and Jagannathan (2001) 
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يٍحٓش طؤػَٙ هٜخثٚ حلَ٘كش ) كـه حلَ٘كش  كـه حلىـمْ  أىح  حلَ٘كش( عمٕ عيى حلع٠ٓ٘خص ر

حلوٜخثٚ حلظٗ حلظٗ ٘ىظمكّخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس  ْْؿيص حليٍحٓش أي ٍِخ  طؤػَٙ ا٘ـخرٗ لٌَّ 

َكِص عمٕ ف  Field, et. al. (2013ىٍحٓش )  أوخ ٗىمظّخ حليٍحٓش عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس

هخٛٙش أهَٔ وً هٜخثٚ حلَ٘كش ِْٗ عىَ حلَ٘كش ْع١قظّخ رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْْؿيص 

حليٍحٓش أي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ِٗ ظخَِس فٗ حلَ٘كخص كي٘ؼش حلٍ٘ؤس كٙغ طعظىي وؼ  ٌَِ حلَ٘كخص 

 حكظٔزِٓخٌظَح لموزَس حلظٗ  ْح٠ٓظ٘خٍحصعمٕ حٜع٠خ  ًْٖ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لظقي٘ه حلٍٜخثق 

 رخلعى  فٗ وـخلْ اىحٍس َٗكخص أهَٔ.

 أىح  حلَ٘كش  كـه  -رٍٜٓس عخوش  ٍكِص حليٍحٓخص حلٔخرقش عمٕ حلع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش

لع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ ْرًٙ ح -حلَ٘كش  عىَ حلَ٘كش   حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش

حٞىحٍس  كىخ ٍكِص وعظه حليٍحٓخص عمٕ ىٍحٓش ٌَِ حلق٠ٙش وً ؿخٌذ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس 

لٝع٠خ  حلظٍفًٌٙ٘ٙ ْروخٛش لمَثْٙ حلظٍفٌٖٙ لمَ٘كش  كىخ أي حليٍحٓخص حلٔخرقش طٍخْلض ٌَِ 

لمىّخن  ىحثُأحلق٠ٙش عمٕ ؤظٓٔ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ْلْٙ عمٕ ؤظٓٔ حلَ٘كش ْوً وٍيمق 

 حلظٍفٌٙ٘ش ىْي حلظَكِٙ عمٕ حلىّخن حلَقخرٙش لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس.

 ايعالق١ بني أدا٤ ايػسن١ ٚايعك١ٜٛ املتعدد٠ يعكٛ زتًظ اإلداز٠ املطتكٌ: -أٚال:

    ٜٓحٞىحٍس  ع٠ٓ وـمْ٘معذ أىح  حلَ٘كش فٗ حلٍٔش حلىخٟٙش لٍٔش حلظقََ٘ ىٍْح ِخوخ فٗ ك

 ,Perry and Peyer)ٌِح حل٘ؤي أػزظض حٜرلخع حلظٗ قخن رّخ ك  وً عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس. فٗ

2005; Kaplan and Reishus, 1990)   ٕأي ع٠ٓ حلىـمْ ٘فقي فَٛظُ فٗ حللٜٓ  عم

ع٠ٓ٘ش اٟخفٙش فٗ َٗكخص أهَٔ عٍيوخ ٘كٓي أىح  حلَ٘كش وٍوف٠خ  ْفَٔص حلٍظخثؾ رؤي ٌِح 

ف٘مّه فٗ طلقٙق ٌظخثؾ ؿٙيس لمَ٘كش  ْرخلعكْ  ٘كٓي ٌٓعخ وً حلعقخد حلٌٖ ٍ٘خلُ حٜع٠خ  ٌظَٙ

وً ًلك فلٍٙىخ ٘كٓي أىح  حلَ٘كش عخلٙخ فبٌُ ٘عيٗ وئَٗح عمٕ ؿٓىس أىح  ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس 

ْقيٍطُ عمٕ حلقٙخن رؤىح  ىٍَْ فٗ حلَقخرش عمٕ حلىٍ٘ؤس وىخ َ٘فع وً أّٓىُ لئ  ْطؤِٙمُْهزَطُ 

وً ٌخكٙش أهَٔ أٗخٍ اٟخفٙش  ٠ٓ٘خص حلَ٘كخص حٜهَٔ ِْ٘٘ي وً فَٛش كٜٓلُ عمٕ ع

Kaplan and Reishus(1990)  ٗحلٗ أي ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس فٗ حلَ٘كخص ًحص حٜىح  حلعخل

٘ـيْي حلٓقض حلكخفٗ لمعى  فٗ َٗكخطّه ْفٗ حلَ٘كخص حٜهَٔ رعكْ حٜع٠خ  فٗ حلَ٘كخص 

حثّخ ْحلٓفخ  رؤىح  ًحص حٜىح  حلىٍوفٞ كٙغ ٘ـذ عمّٙه حلظَكِٙ عمٕ َٗكخطّه وً أؿ  ٍفع أى

 Kaplan and Mintonرخلىؼ  أظَّص حليٍحٓش حلظٗ قخن رّخ ْحَٞٗحقٙش  وّخوّه حلَقخرٙش 

اًح كخٌض  حلىٔظقٙمًٙأي حلَ٘كخص حلٙخرخٌٙش طظومٕ عً عيى وً أع٠خ  وـمْ اىحٍطّخ  (1994)

ٍْ حلَقخرٗ فٗ أىحثّخ ًْلك كـِ  وً عىمٙش حلظلًٔٙ حلظٗ طٔظّي  طفعٙ  حلي حٌوفخٝطعخٌٗ وً 

 Ferris and Jagannathan (2001فٗ ٌِح حلٔٙخي أػزظض ىٍحٓش )  ْٜع٠خ  وـمْ حٞىحٍس
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 ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ أىح  حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْرخلىؼ  طٓٛمض ىٍحٓخص قخن رّخ )

Fich and Shivdasani, 2006; Field, et. al. 2013; Ferris, et.al. 2003; 

and Boyd, 2011 Geletkanycz.حلٗ ٌظخثؾ و٘خرّش ) 

  ْ٘ظ٠ق وىخ طقين أي حليٍحٓخص حلٔخرقش طَ٘ٙ حلٗ أٌُ كمىخ كخي أىح  حلَ٘كش وَطفعخ كمىخ ُحى عيى

حلٔٓي ٘كخفت  ٠يحلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس حلظٗ ٘ىظمكّخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس ْحلعكْ ٛلٙق  ًْلك 

لّه رؤٌّه أٗوخٙ وئِمًٙ ْقخىًٍ٘  ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس فٗ حلَ٘كخص وَطفعش حٜىح  كٙغ ٍ٘ظَ

أىح ح  َٗكظُعمٕ طؤى٘ش ْحؿزخطّه رفعخلٙش  كىخ أي حلٔٓي ٘عخقذ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلٌٖ طلقق 

 وٍوف٠خ ًْلك ٌظَٙ ف٘مّه فٗ طقي٘ه أ٘ش اٟخفش لَ٘كخطّه.

  ٕطفظَٝ حليٍحٓش حللخلٙش ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ أىح  حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش  وخ ٓزقرٍخ ح عم

ٌَِ حلع١قش رٜٙفش  ٠هظزخٍلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ْطىض ٛٙخيش حلفَٝ حْٜ  ح

 حلزي٘  عمٕ حلٍلٓ حلظخلٗ:

لٌفهض ل٤ٚي: ا ٠ٛظك ػ٩لح طهق٠ح للخ ق٨ٌح ئؼدائ١ح ت١ٓ أقلء لٌشهوح ٚ لٌؼض٠ٛح 

 لٌّرؼكقج ٌؼضٛ ِعًٍ ل٦قلنج لٌٍّرمً ا. 

  بني ايعك١ٜٛ املتعدد٠ يعكٛ زتًظ اإلداز٠ املطتكٌ:ايعالق١ بني سذِ ايػسن١ ٚ -ثاْٝا:

  ٗأظَّص حليٍحٓخص حلٔخرقش ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ كـه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  فف

أػزظض حلٍظخثؾ ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ  Shivdasani and Yermack (1999)ىٍحٓش قخن رّخ 

ىحٍس حلىٔظق  ْكخي ٍ٘ظَ لع٠ٓ وـمْ كـه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞ

فٗ حلمـخي  ٠ٗظَحكُحٞىحٍس حلٌٖ ٘عى  فٗ حلَ٘كخص حلكزَٙس عمٕ أٌُ ٗوٚ وئِ  ْهزَٙ ٌظَح 

ًلك وً هزَس فٗ حل٘جٓي حلىخلٙش  ٘كٔزُحلىظعيىس لىـمْ حٞىحٍس ْروخٛش لـٍش حلىَحؿعش ْوخ 

  Lee and Leeٍص ىٍحٓش ْأٗخ  فٗ حلَ٘كخص حٜهَٔ أىحثُْحلَقخرٙش ْحلظٗ طٍعكْ عمٕ 

حلٗ أي كـه حلَ٘كش َ٘طز٢ رٍٜٓس ١َى٘ش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ٌِْح ٘ظ٠ىً أٌُ كمىخ ُحى  2014

رخلىؼ  أػزظض    كـه حلَ٘كش كمىخ ُحى ٌٔزش حٜع٠خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه ع٠ٓ٘خص فٗ حلَ٘كخص حٜهَٔ

ه ظخَِس فٗ أي حٜع٠خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه ع٠ٓ٘خص وظعيىس ِ  Ferris, et.al.(2003)ىٍحٓش

ٍ٘ظَ لىً ٘عى  فٗ حلَ٘كخص حلكزَٙس عمٕ أٌُ ٗوٚ كفئ  ٌُٜحلَ٘كخص كزَٙس حللـه ًْلك 

وً حلعى  رٌَّ حلَ٘كخص ْحلظٗ عخىس وخ ٘كٓي ليّ٘خ اؿَح حص ٛخٍوش فٗ  طىكٍُْوئِ  ريٍؿش 

طظٓفَ  ْليّ٘خ حلعي٘ي وً حٌٜظىش ْحلعىمٙخص ْحٌٜ٘يش ْحلفَٙ حلظيٍ٘زٙش حلظٗ ٠ وٓظفّٙخ حهظٙخٍ

لفَِٙخ وً حلَ٘كخص وىخ ٍ٘عكْ عمٕ أىح  حلع٠ٓ حلٌٖ ٘عى  رّخ ْلٌح ِ٘٘ي حليمذ عمٕ حٜع٠خ  

فٗ ٌَِ حلَ٘كخص لملٜٓ  عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْطٓٛمض أرلخع أهَٔ لٍظخثؾ وىخػمش لٌَّ 

 (. Fich and Shivdasani, 2006; Field, et. al. 2013) كىخ فٗ أرلخع حليٍحٓش 
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 ِٓ٘٘ي وً    أي كـه حلَ٘كش اًح كخي كزَٙح فبي ًلك ٘عكْ طٍٓط ْطعيى عىمٙخطّخ وىخْه١ٛش حلق

أِىٙش طعخقيِخ وع أع٠خ  ًْٖ هزَس ْطؤِٙ  قخىًٍ٘ عمٕ ؤخعيس حلىٍ٘ؤس فٗ طقٙٙه أٌظىظّخ 

حلَقخرٙش ْٟز٢ أىحثّخ هخٛش وع طٓٓع عىمٙخطّخ ُْ٘خىس أٌ٘يظّخ  ْوً ٌخكٙش ػخٌٙش فبي حلَ٘كخص 

طقيوُ وً كٓحفِ ْرىخ طٓفََ وً رٙجش ؿخًرش لمعى   س عمٕ ؿٌد حٜٗوخٙ حلىئِمًٙ رىخحلكزَٙس قخىٍ

  ْفٗ ك  ٌَِ حٜكٓح  فبي ًلك َ٘فع أّٓه أع٠خثّخ فٗ ٓٓي حلعى  ْ٘يفع حلَ٘كخص حٜهَٔ 

 وً هزَحطّه.  ل١ٓظفخىسلمظعخقي وعّه 

ً كـه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش ٓزق فبي حليٍحٓش حللخلٙش طفظَٝ ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رٙ رٍخ ح عمٕ وخ

ٌَِ حلع١قش وً ه١  حلفَٝ  حهظزخٍحلىظعيىس حلظٗ ٘لٜ  عمّٙخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ْٓٙظه 

 حلؼخٌٗ لٌَّ حليٍحٓش ْحلٌٖ طه ْٟعُ رٜٙفش حلزي٘  كخلظخلٗ:

لٌفهض لٌصأٟ: ا ٠ٛظك ػ٩لح طهق٠ح للخ ق٨ٌح ئؼدائ١ح ت١ٓ ؼعُ لٌشهوح ٚ لٌؼض٠ٛح 

 ٌؼضٛ ِعًٍ ل٦قلنج لٌٍّرمًا. لٌّرؼكقج

 ايعالق١ بني عُس ايػسن١ ٚبني ايعك١ٜٛ املتعددٙ: -ثايجا:

أي حٜٗوخٙ  ح٠عظقخىرٍٜٓس عخوش طظَّ حلع١قش رًٙ عىَ حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس رٍخ ح عمٕ  -- 

خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس فٗ وـخلْ َٗكخص أهَٔ ِه أعمٕ هزَس ْطؤ١ِٙ وً حٜع٠

(  ْلقي قيوض حلعي٘ي وً حليٍحٓخص حلٔخرقش ٗٓحِي عمىٙش عمٕ ْؿٓى Fama and Jensen, 1983حٚهًَ٘)

كخٌض فَْٝ  Lee and Lee ( 2014). ففٗ ىٍحٓش قخن رّخ حلىظعيىسع١قش رًٙ عىَ حلَ٘كش ْحلع٠ٓ٘ش 

ْْؿيص حليٍحٓش طظٓقف عمٕ هٜخثٚ حلَ٘كش   حلىظعيىسحليٍحٓش طَكِ عمٕ أي وٍخفع ْطكخلٙف حلع٠ٓ٘ش 

طَطز٢ رٍٜٓس ١َى٘ش رعىَ حلَ٘كش  ْ٘قظ٠ٗ ًلك أٌُ كمىخ ُحى عىَ حلَ٘كش وقخٓخ  حلىظعيىسأي حلع٠ٓ٘ش 

 رعيى ٍٓٓحص اىٍحؿّخ رخلٔٓي حلىخلٙش
(1)

كمىخ أقظ٠ٕ ًلك ُ٘خىس فٗ عيى حٜع٠خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه ع٠ٓ٘خص 

ُ كمىخ ُحى عىَ حلَ٘كش كمىخ طٓٓعض أٌ  Boone, et. al. (2007(فٗ ٌِح حلٜيى أٗخٍص ىٍحٓش   وظعيىس

عىمٙخطّخ ُْحىص حللخؿش حلٗ هزَس أع٠خ  وىً ليّ٘ه ع٠ٓ٘خص وظعيىس فٗ َٗكخص أهَٔ ْروخٛش فٗ 

 حلـٓحٌذ حلَقخرٙش عمٕ عىمٙخص حلىٍ٘ؤس.

 

 

 
 

                                                           
1
 (Field, et. al. 2013هناك دراسات أخرى تقيس عمر الشركة بعدد سنوات أتسيسها بدال من سنوات إدراجها ابلسوق ادلالية )  
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قخوض رخلظيزٙق عمٕ َٗكخص حليَف  Field, et.al. (2013)عمٕ حلعكْ وً حليٍحٓخص حلٔخرقش فبي ىٍحٓش 

  ْأْٟلض ٌظخثؾ حليٍحٓش أي ْؿٓى حٜع٠خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ِٗ ظخَِس فٗ حْٜلٗ

رلٔذ حليٍحٓش طلظخؽ  ٌّٚخ(   Initial Public Offeringحلَ٘كخص كي٘ؼش حلٍ٘ؤس )َٗكخص حليَف حْٜلٗ

ح١ٜٓ   لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس أكؼَ وً كخؿظّخ لميٍْ حلَقخرٗ ًْلك رعكْ حلَ٘كخص ح٠ٓظ٘خٍٖحلٗ حليٍْ 

عىَح ًْلك لكٌّٓخ َٗكخص كي٘ؼش ْلٙٔض ليّ٘خ هزَس كخفٙش رخلٔٓي أْ رقٓحعي حٞىٍحؽ أْ حلظعخو  وع 

 حلىخلًٙٙ.  ْحلىلممًٙأْ حلظٓحٛ  وع ْٓخث  حٞع١ن  حلىٔظؼىًَ٘

ظَٝ حلع١قش رًٙ عىَ حلَ٘كش ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس فبي حليٍحٓش حللخلٙش طف ٠طـخَرخلٍظَ لٓؿٓى ٌظخثؾ وظزخٍ٘ش 

ْؿٓى ع١قش رًٙ عىَ حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس حلظٗ ٘لٜ  عمّٙخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  

ٌَِ حلع١قش  ْرٍخ ح عمُٙ فبي حلفَٝ حلؼخلغ لٌَّ حليٍحٓش طه ْٟعُ رٜٙفش حلزي٘   حطـخَىْي أي طليى 

 كخلظخلٗ:

ٚ لٌؼض٠ٛح لٌّرؼكقج لٌفهض لٌصاٌس: ا ٠ٛظك ػ٩لح للخ ق٨ٌح ئؼدائ١ح ت١ٓ ػّه لٌشهوح 

 ٌؼضٛ ِعًٍ ل٦قلنج لٌٍّرمًا.

 ايعالق١ بني قطاع ايػسن١ ٚبني ايعك١ٜٛ املتعدد٠ يعكٛ زتًظ اإلداز٠ املطتكٌ: -زابعا:

  أْٟلض حليٍحٓخص حلٔخرقش أي حلَ٘كخص حلظٗ طعى  فٗ قيخط ْحكي طعى  عمٕ طعًٙٙ أع٠خ  ليّ٘ه

طـخٍد حلَ٘كخص حٜهَٔ ْروخٛش طمك حلىظعمقش ع٠ٓ٘خص وظعيىس وً ٌفْ حلقيخط ًْلك وً أؿ  ٌق  

أْ طزخى   ح٠ٓظؼىخٍ٘شحللي٘ؼش أْ حلفَٙ  ح٠رظكخٍحصرخلعىمٙخص حٌٞظخؿٙش أْ حٜٓخلٙذ حٞىحٍ٘ش حلىظزعش أْ 

حلىعمٓوخص حلىّىش لمَ٘كخص حلظٗ طعى  فٗ ٌفْ حلقيخط  ْوً ٌخكٙش أهَٔ طعىي رعٞ حلَ٘كخص عمٕ 

وعّخ وً أؿ  حلَقخرش عمٕ أىح  ٌَِ  ىحثٍشحلظخرعش أْ طمك حلظٗ لّخ ع١قش  وٍق حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لمَ٘كخص

 .حلَ٘كخص

  ىٍحٓش  حفظَٟضفٗ ٌِح حلٜيىClements, et. al. ( 2015)  أي حٜع٠خ  وً ٌفْ حلقيخط ِه

أٗوخٛخ وئِمًٙ أكؼَ وً يَِٙه ْليّ٘ه حلوزَس رعىمٙخص حلَ٘كش ْأكؼَ قيٍس عمٕ فّه أٌظىظّخ حلَقخرٙش 

ش حٌٜ٘يش حلظٗ طقٓن رّخ حلَ٘كش ْرخلظخلٗ فّه أكؼَ قيٍس عمٕ وَحقزش ْٟز٢ ٌَِ حلعىمٙخص ْحٌٜ٘يش ْكخف

هخٛش طمك حلظٗ طظعمق رظكخلٙف حٌٜ٘يش أْ حلىَْٜفخص حلظ٘فٙمٙش أْ حلىظعمقش رخلعىمٙخص حلظىٓ٘مٙش أْ 

س ْْؿٓى حٜع٠خ  حلًٌ٘   ْْؿيص ٌَِ حليٍحٓش أي ٍِخ  ع١قش ١َى٘ش رًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىح٠ٓظؼىخٍ٘ش

ليّ٘ه ع٠ٓ٘ش َٗكخص طعى  فٗ ٌفْ حلقيخط  رخٟٞخفش لٌلك ْؿيص حليٍحٓش أي حل٠عف فٗ ٌظخن حلَقخرش 

ليّ٘ه هزَس فٗ حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش  أع٠خ حليحهمٙش ٘كٓي ريٍؿش أق  كٍٙىخ ٠٘ه وـمْ حٞىحٍس 

ٙخي أػزظض  ىٍحٓخص أهَٔ قخن رّخ فٗ ٌِح حلٔ  ٓزق أي عىمٓح فٗ َٗكخص وً ٌفْ حلقيخط أْ
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Muzruchi( 1996); Cohn (2008); Perry and Peyer (2005)   ْؿٓى ع١قش رًٙ حلع٠ٓ٘ش

 حلىظعيىس ْكٓي حلع٠ٓ٘ش  فٗ ٌفْ حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش.

عيىس ٓزق فبي حليٍحٓش حللخلٙش طفظَٝ أي ٍِخ  ع١قش رًٙ قيخط حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظ رٍخ ح عمٕ وخ

 لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ْعمُٙ فقي طه ْٟع حلفَٝ حلَحرع لٌَّ حليٍحٓش رٜٙفش حلزي٘  كخلظخلٗ:

لٌفهض لٌهلتغ:ا ا ٠ٛظك ػ٩لح للخ ق٨ٌح ئؼدائ١ح ت١ٓ لٌمطاع لٌمٞ ذؼًّ تٗ لٌشهوح 

 ٚت١ٓ لٌؼض٠ٛح لٌّرؼكقج ٌؼضٛ ِعًٍ ل٦قلنج لٌٍّرمً ا.

 ِٕٙغ١خ اٌذساعخ
 ين وٍّـٙش ؤظىيس وً أرلخع :)ٌَِ حليٍحٓش طٔظوBooth and Deli(1996); Fich and 

Shivdasani(2006); ْٚطه ْٟع ٌىًٓؽ ٍ٘خٟٗ ٜ٘ف حلع١قش رًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ْرًٙ هٜخث )

حلَ٘كش ) أىح  حلَ٘كش  كـه حلَ٘كش  عىَ حلَ٘كش  حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش( ًْلك ْفقخ لميٍحٓخص 

حلىظعيى لفلٚ حلع١قش رًٙ حلىظفَٙحص فٗ حلٍىًٓؽ رخلظيزٙق  ح٠ٌليحٍطلمٙ   حٓظويحنحلٍظَ٘ش حلٔخرقش  ْطه 

 عمٕ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش.

 ػ١ٕخ اٌذساعخ: 
  ٍٓش  حهظٙخٍ  ْٓزذ 2014ٗىمض حلعٍٙش ك  حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش فٗ حلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش لعخن

ح  حلظلمٙ  ِٓ لظزٙخي حلع١قش ر٘ك  ىقٙق رًٙ وظفَٙحص حليٍحٓش ْحللخؿش حلٗ حلىقخرمش حلٔمٙىش رًٙ ْحكيس ٞؿَ

ك١ وً هٜخثٚ حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس   ًْلك ِٓ حٞؿَح  حلىظزع فٗ حليٍحٓخص حلٔخرقش ) كىخ 

ٍ  َْٗكخص حلىٜخ حٓظزعخى(  ْطه  ;Ferris,et.al. 2003 Booth and Deli, 1996فٗ ىٍحٓخص 

ِٙك  حلقٓحثه حلىخلٙش لٌَّ حلَ٘كخص طوظمف عٍّخ فٗ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش  ٠يحلظؤوًٙ وً حلعٍٙش ٌظَح 

(Booth and Deli, 1996; Cohn,2008  )(  ْٗى  ٌيخي حليٍحٓش حلَ٘كخص حٜٛمٙش) حلىَٓمش

وش ٞؿَح  حلظلمٙ  ْلٙٔض حلَ٘كخص حلىٔظمىش لمع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْطه حللٜٓ  عمٕ حلىعمٓوخص حل١ُ

حٞكٜخثٗ وً وٓقع حلٔٓي حلىخلٙش )طيحْ ( كٙغ ٘لٖٓ حلىٓقع كخفش حلظقخٍَ٘ حلىخلٙش ْحلقٓحثه حلىخلٙش 

َٗكش ويٍؿش فٗ طيحْ  عخن  113رم  عيى حلعٍٙش حْٜلٗ   حلىفٜمش لك  حلَ٘كخص حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش

طظ٠ىً قٙىخ ٗخًس  رخعظزخٍِخَٗكخص  8 ظزعخىحٓحلىٜخٍ  َْٗكخص حلظؤوًٙ  كىخ طه  حٓظزعخىرعي  2014

%  92َٗكخص ْطىؼ  وخ ٌٔزظُ  105ًْلك ٜيَحٝ حلظلمٙ  حٞكٜخثٗ   ٌْظؾ عً ًلك عٍٙش ٌّخثٙش طلٖٓ 

 وً وـظىع حليٍحٓش.
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 منٛرط ِٚزغرياد اٌذساعخ: 
 ىٔظق ) حلىظفَٙ حلٍىًٓؽ حلىقظَف لٌَّ حليٍحٓش ٜ٘ف حلع١قش رًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حل

  عىَ حلَ٘كش SIZE  كـه حلَ٘كش   PERFحلظخرع( ْ هٜخثٚ حلَ٘كش حلظٗ ٘عى  رّخ: أىح  حلَ٘كش 

AGEقيخط حلَ٘كش  SECTOR   حلىظفَٙحص حلىٔظقمُ( ْطه ْٟع ٌِح حلٍىًٓؽ ْفقخ لميٍحٓخص حلٔخرقش(

 حلٍلٓ حلظخلٗ:  ًْلك عمٕ

DIR = β0+β1PERF+β2SIZE+β3AGE+β4SETOR+β5STOWN+β6CEOIN+β7B-SIZE+ e 

  كٙغ أيDIR   رىظ٢ٓٓ حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس  قٙخُِٓٓ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ْطه

 حلىٔظقٙمًٙفٗ ك  َٗكش )اؿىخلٗ عيى حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لٝع٠خ   حلىٔظمقًٙٙحلظٗ ٘ىظمكّخ حٜع٠خ  

( 1َحص طه قٙخّٓخ كىخ ِٓ وٟٓق رخلـيْ  ٍقه)ؤٍٓرش للـه وـمْ حٞىحٍس فٗ ك  َٗكش(  ْرخقٗ حلىظفٙ

 فٗ حلى١كق.

 :اٌؼبثـخادلزغرياد 

 Ferris,et.al., 2003 ;) Shivdasani andتإٌظه ٌٍكنلٌاخ لٌٍاتمح:  لٌضاتطحذُ ٚضغ ػكق ِٓ لٌّرغ١هلخ  

Yermack, 1999; Cohn, 2008; Ferris and Jagannathan, 2001  :ٌٟٚ٘مٖ لٌّرغ١هلخ واٌرا 

: أٗخٍص أىرٙخص حلىلخٓزش حلٗ ْؿٓى ع١قش عكٔٙش STOWNل٤ػضاء لٌرٕف١م١٠ٓ ٤ٌُٙ لٌشهوح  ٍِى١ح -

رًٙ ومكٙش حٜع٠خ  حلظٍفًٌٙ٘ٙ ّٜٓه حلَ٘كش ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس
(1)

لٓؿٓى أٖ  وعخًٍٟٙكٙغ ٘كٌٓٓي 

قش ش حللخلٙش طفظَٝ ْؿٓى ع١ٓٓزق فبي حليٍح ع٠ٓ ٘ىخٍّ حليٍْ حلَقخرٗ فٗ حلَ٘كش  ْفٗ ٟٓ  وخ

 عكٔٙش رًٙ ومكٙش حٜع٠خ  حلظٍفًٌٙ٘ٙ ّٜٓه حلَ٘كش ْحلع٠ٓ٘ش   ْطه قٙخّ ٌِح حلىظفَٙ رخلىظفَٙ حلِٓىٗ

(Dummy) اًح كخي ومكٙش حٜع٠خ  حلظٍفًٌٙ٘ٙ لّٝٓه عخلٙش ) أعمٕ وً قٙىش حل٢ٙٓٓ  1ْحلٌٖ ٘ؤهٌ حلَقه

 لمعٍٙش(  ْ٘ؤهٌ حلَقه ٛفَ فٙىخ عيح ًلك.

أٗخٍص أىرٙخص حلىلخٓزش حلٗ ْؿٓى ع١قش  :CEOINػضٛل  ٟ ٌعٕح لٌرهش١ؽاخ ٚظٛق لٌهئ١ً لٌرٕف١مٞ  -

عكٔٙش رًٙ كـه حلىـمْ ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ًْلك لىقخْوش  حلَثْٙ حلظٍفٌٖٙ ٜ٘ش اؿَح حص طِ٘ي وً حٞؿَح حص 

طفظَٝ ْؿٓى ع١قش   حلَقخرٙش حلىفَْٟش عمٕ ٓميش ْ أىح  حٞىحٍس   ْ حليٍحٓش حللخلٙش رٍخ ح عمٕ حليٍحٓخص حلٔخرقش

ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْطه قٙخّ ٌِح حلىظفَٙ رخلىظفَٙ  عكٔٙش رًٙ ْؿٓى حلَثْٙ حلظٍفٌٖٙ ع٠ٓح فٗ لـٍش حلظَٗٙلخص

 اًح كخي حلَثْٙ حلظٍفٌٖٙ ع٠ٓح فٗ لـٍش حلظَٗٙلخص  ْ٘ؤهٌ حلَقه ٛفَ فٙىخ عيح ًلك. 1ْحلٌٖ ٘ؤهٌ حلَقه  حلِٓىٗ

 

                                                           
1
 Cohn (2008)حبوث   
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رٙخص حلىلخٓزش حلٗ ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ كـه حلىـمْ ْحلع٠ٓ٘ش أٗخٍص أى :SIZE-Bؼعُ لٌّعًٍ  -

حلىظعيىس  ٌِْح ٘قظ٠ٗ أٌُ كمىخ كخي كـه حلىـمْ كزَٙح كمىخ ُحىص حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس   ْ حليٍحٓش حللخلٙش 

رخلٍظَ حلٗ حليٍحٓخص حلٔخرقش طفظَٝ ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ كـه حلىـمْ ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ْطه قٙخّ 

 حلىظفَٙ رعيى أع٠خ  وـمْ حٞىحٍس.ٌِح 
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 ظ اٌذساعخـــــٔزبئ

  ْكىخ ٘زًٙ حلـيْ  فبي وظ٢ٓٓ حلع٠ٓ٘ش حليٍحٓش( ٌظخثؾ حلظلمٙ  حلٓٛفٗ لىظفَٙحص 2ٟ٘ٓق حلـيْ  ٍقه )

حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش رم  

ٓ٘ش ْحكيس فٗ َٗكخص أهَٔ رٍٙىخ رمفض أعمٕ قٙىش فٗ حلعٍٙش لىظ٢ٓٓ عيى حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس حلظٗ ع٠

٘ىظمكّخ ع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ِٗ ع٠ٓ٘ظخي فٗ وـمْ اىحٍس َٗكخص أهَٔ  ْطَ٘ٙ ٌَِ حلٍظٙـش 

يَٙ حلىخلٙش  حلٗ أي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ِٗ ظخَِس يَٙ ٗخثعش فٗ حلَ٘كخص

حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش   وً ٌخكٙش ػخٌٙش رم  وظ٢ٓٓ أىح  حلَ٘كخص ْوظ٢ٓٓ كـه حلَ٘كش فٗ 

عمٕ حلظٓحلٗ  ْرخلٍٔزش لمىظفَٙحص يَٙ حلىظٜمش فبي ٌظخثؾ حلظلمٙ  حلٓٛفٗ أظَّص أي  14.8.   51حلعٍٙش 

% وً اؿىخلٗ حلعٍٙش  ٌْٔزش 8رمفض  ٌٔزش حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس وً ٌفْ حلقيخط ِٗ ٌٔزش وٍوف٠ش ؿيح

( ٟ٘ٓق 3حلـيْ  ٍقه )  % وً اؿىخلٗ حلعٍٙش30حلَثْٙ حلظٍفٌٖٙ فٗ لـٍش حلظَٗٙلخص رمفض  حٗظَح 

 حٍطزخ١٘ٓؿي رٍّٙخ أٖ  رَٙٓٓي لىظفَٙحص حلٍىًٓؽ  حلٍظخثؾ طزًٙ أي حلىظفَٙحص حلىٔظقمش ٠ ح٠ٍطزخ١وعخو  

 Varianceفَٙحص حلىٔظقمش(  ْربؿَح  وعخو  ط٠وه حلظزخً٘. لك  حلىظ2>  ح٠ٍطزخ١ىحهمٗ ) وعخو  

Inflation Factor(VIF)  حلظزخً٘ حلىٔىٓف رُ  حهظزخٍ  ْكٌلكToleranceْوئَٗ حللخلش  Condition 

Index    أي قٙىش وعخو  ط٠وه حلظزخً٘  حط٠قلك  وظفَٙ وً حلىظفَٙحص حلىٔظقمشVIF  لـىٙع حلىظفَٙحص

.  ْوئَٗ حللخلش ٘ظَحْف 05لظزخً٘ حلىٔىٓف رُ لـىٙع حلىظفَٙحص كخٌض أكزَ وً   ْقٙىش ح10كخٌض أق  وً 

رخلٍٔزش   عخلٗ رًٙ حلىظفَٙحص حلىٔظقمش حٍطزخ١٘ٓؿي  .   ْك  ٌَِ حلىئَٗحص طي  عمٕ أٌُ 02٠-. 55رًٙ 

 عمٕ قَح س حعظىيصفقي   normality testحلظُٓ٘ع حليزٙعٗ لمزٙخٌخص  حفظَحٝحلظلقق وً  ٠هظزخٍحص

لمىظفَٙحص فٗ حلٍىًٓؽ    kurtosisْوعخو  طٍخٓق حلظُٓ٘ع   skewnessح٠لظٓح وئَٖٗ قٙىش وعخو  

 .Hair, et. al) 3-  3ْوعخو  طٍخٓق حلظُٓ٘ع كخٌض أق  وً + ْأظَّص حلٍظخثؾ أي قٙىش وعخو  حٜلظٓح 

َٗحص فبٌُ ٘ىكً طيزٙق ْلٌلك ٘ىكً حلقٓ  أي طُٓ٘ع حلزٙخٌخص كخي ١زٙعٙخ  ْرٍخ ح عمٕ ٌَِ حلىئ (  2006

حلىظعيى ح٠ٌليحٌٍىًٓؽ 
(1)

 فَْٝ حليٍحٓش. ٠هظزخٍ

 

 

 

 

  

                                                           
1
 .01أقل من  Fمة ( إبن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي حيث كانت قي4) جدول رقم  Fأظهرت نتائج حتليل اإلحندار أن قيمة   
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  .لٌّرؼكق ل٨ٔؽكلن  ٠ٛضػ ٔرائط 4لٌعكٚي نلُ ل

٘ظ٠ق وً ٌظخثؾ حلظلمٙ  أي أىح  حلَ٘كخص فٗ حلٍٔش حلىخٟٙش لٍٔش حلظقََ٘) أٖ فٗ  تإٌٍثح ٌٍفهض ل٤ٚي

( رىظ٢ٓٓ α=.000. ) 01ؤظٓٔ وعٍٓ٘ش أق  وً  ( لُ ع١قش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش عٍي2013حلعخن 

أٌُ ٘ٓؿي ع١قش  حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ْ٘قظ٠ٗ ًلك قزٓ  حلفَٝ حْٜ  ِْٓ

١َى٘ش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ أىح  حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ٌِْح 

أكؼَ للٜٓ   حكظىخلٙشش فٗ حلٍٔش حلٔخرقش لٍٔش حلظقََ٘ ؿٙيح كمىخ كخي ٍِخ  ٘عٍٗ أٌُ كمىخ كخي أىح  حلَ٘ك

ع٠ٓ حٞىحٍس حلىٔظق  عمٕ ع٠ٓ٘خص اٟخفٙش فٗ وـخلْ اىحٍحص َٗكخص أهَٔ  ْحلـيَ٘ رخلٌكَ أي ٌَِ 

 Ferris et.al.,2003; Ferris and)حلٍظٙـش وظفقش وع ٌظخثؾ حليٍحٓخص حلٔخرقش حلظٗ أؿَ٘ض فٗ ىْ  وظقيوش 

Jagannathan (2001); Kaplan and Reishus, 1990 ;). 

فؤظَّص  حلٍظخثؾ أي كـه حلَ٘كش لُ ع١قش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش عٍي ؤظٓٔ وعٍٓ٘ش أق   تإٌٍثح ٌٍفهض لٌصأٟ

( رىظ٢ٓٓ حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   ْ٘قظ٠ٗ ًلك قزٓ  حلفَٝ حلؼخٌٗ α=.004. ) 01وً 

ؿي ع١قش ١َى٘ش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ كـه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس أٌُ ٘ٓ ِْٓ

حلىٔظق   َْ٘٘ٙ ًلك حلٗ أٌُ كمىخ كخي كـه حلَ٘كش كزَٙح كمىخ ُحىص حلؼقش رؤع٠خثّخ ْرٍظخوّخ حلَقخرٗ ْؿٓىس 

وـخلْ حلَ٘كخص حٜهَٔ   ٌَِ حلٍظٙـش  عىمٙخطّخ حلىخلٙش ْحلظ٘فٙمٙش ٌِْح ٘ىٍق أع٠خثّخ فَٛش أكزَ ل٘ف  ع٠ٓ٘خص

 (.Shivdasani and Yermack,1999; Lee and Lee, 2014طظفق وع ٌظخثؾ حليٍحٓخص حلٔخرقش )وؼ  ىٍحٓخص 

طٓؿي ع١قش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ عىَ حلَ٘كش  فبي حلٍظخثؾ أظَّص أي ٠ تإٌٍثح ٌٍفهض لٌصاٌس

 حٍس حلىٔظق  كٙغ ٠ طٓؿي ى٠لش اكٜخثٙش لىعخو  حلىظفَْٙوظ٢ٓٓ حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞى

(   ْ٘قظ٠ٗ ًلك ٍفٞ حلفَٝ حلؼخلغ ْطَ٘ٙ ٌَِ حلٍظٙـش حلٗ α=.615.) 01عٍي ؤظٓٔ وعٍٓ٘ش أق  وً 

فٗ ريح٘ش ٌ٘ؤطّخ  ٓٓع ححلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس ٜع٠خثّخ حلىٔظقمًٙٙ  حِظىخنعين 

ِخ ْطٓٓع ٌ٘خ١ّخ ْطعقي عىمٙخطّخ ْكخؿظّخ لميٍْ حلَقخرٗ حلٌٖ ٘ىخٍُٓ حٜع٠خ  أْ وع طقين عىَ

 حلىٔظقمٓي.

طٓؿي ع١قش ًحص ى٠لش اكٜخثٙش رًٙ  فقي أظَّص ٌظخثؾ حلظلمٙ  حٞكٜخثٗ أٌُ ٠ تإٌٍثح ٌٍفهض لٌهلتغ

كٙغ ٠ طٓؿي حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش ْوظ٢ٓٓ حلع٠ٓ٘خص حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  

(   ْ٘قظ٠ٗ ًلك ٍفٞ حلفَٝ α=.10.) 01عٍي ؤظٓٔ وعٍٓ٘ش أق  وً  ى٠لش اكٜخثٙش لىعخو  حلىظفَٙ

أع٠خ  ليّ٘ه هزَس  حٓظقيخدحلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش فٗ  حِظىخنحلَحرع ْطَ٘ٙ ٌَِ حلٍظٙـش حلٗ عين 

لظلمٙ  حلٓٛفٗ حلظٗ أٗخٍص حلٗ أي ٌٔزش فٗ ٌفْ حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش ْ٘ئ٘ي ٌَِ حلٍظٙـش ٌظخثؾ ح

 % فق٢ وً حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش ليّ٘خ أع٠خ  وً ٌفْ حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش.8
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 خالؾ١ ايدزاض١ ٚايٓتا٥ر

 ٟ ضٛء ٘كف لٌكنلٌح ٚلٌّرّصً  ٟ ل١اي لٌؼ٩لح ت١ٓ ـدائص لٌشهوح ٚت١ٓ لٌؼض٠ٛح لٌّرؼكقج ٌؼضٛ 

 ٟ لٌشهواخ غ١ه لٌّا١ٌح لٌّكنظح تاٌٍٛق لٌٍؼٛق٠ح،  اْ ٘مٖ لٌكنلٌح ـٍدد ِعًٍ ل٦قلنج لٌٍّرمً 

 -لٌٟ لٌٕرائط لٌرا١ٌح:

  ٗ٘ٓؿي ع١قش ١َى٘ش رًٙ أىح  حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  ف

حلعخلٗ  حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلٔعٓى٘ش  ٌِْح ٘قظ٠ٗ أٌُ فٗ حلَ٘كخص ًحص حٜىح 

أٌّه أٗوخٛخ وئِمًٙ ْقخىًٍ٘ عمٕ طؤى٘ش وّخوّه حلَقخرٙش ركفخ س  رخعظزخٍ٘كظٔذ أع٠خثّخ َّٗس 

عخلٙش  حٜوَ حلٌٖ ٘٘ـع حلَ٘كخص حٜهَٔ عمٕ ١مذ ع٠ٓ٘ظّه فٗ وـمْ اىحٍطّخ ًْلك 

 ربي ًلك ٍٓٙعكْ عمٕ أىح  حلَ٘كش ْؿٓىس ٌظخوّخ حلَقخرٗ. ٠عظقخىِه

 ه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ ٘ٓؿي ع١قش ١َى٘ش رًٙ كـ

حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلٔعٓى٘ش  ٌِْح ٘قظ٠ٗ أٌُ فٗ حلَ٘كخص حلكزَٙس حللـه 

ٌَِ حلَ٘كخص طعظقي أي حٜع٠خ  حلًٌ٘  ٠ي٘كظٔذ أع٠خثّخ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس فٗ َٗكخص أهَٔ 

وً حلعى  فٗ حلمـخي  حكظٔزِٓخكزَٔ طظٓفَ ليّ٘ه حلوزَس حلظٗ  ٘عىمٓي فٗ وـخلْ اىحٍس َٗكخص

حلىظعيىس ْروخٛش لـٍش حلىَحؿعش فٗ حلَ٘كش  ْوً ػه ربوكخٌّه ٌق  حلوزَحص ْحلىىخٍٓخص حلـٙيس 

 لٌَّ حلَ٘كخص.

 أع٠خ  ليّ٘ه  رخٓظقيخدوً حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلٔعٓى٘ش  حِظىخن٘ٓؿي  ٠

٘ٓؿي وئَٗ عمٕ ْؿٓى ع١قش رًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  ىس ه١  ري  ٌ٘ؤطّخ ٠ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعي

 ْوَحك  ٌىٓ حلَ٘كش.

  أي ٌظخثؾ حليٍحٓش  ا٠عمٕ حلَيه وً أِىٙش ْؿٓى حٜع٠خ  وً ٌفْ حلقيخط حلٌٖ طعى  رُ حلَ٘كش

َيه وىخ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلٔعٓى٘ش رىؼ  ٌِح حٜوَ عمٕ حل حِظىخنأكيص عين 

٘٘كمُ وً أِىٙش فٗ ؿمذ حلوزَحص حلظٗ طٔخِه فٗ ٟز٢ أىح  حلَ٘كش ُْ٘خىس فعخلٙش أٌظىظّخ 

 حلَقخرٙش.

  ٗقَحٍحطّخ حلىظعمقش رىٍق  حطوخًحلـيَ٘ رخلٌكَ أي ٌَِ حلٍظخثؾ طٔخِه فٗ ؤخعيس حلَ٘كخص ف

ىمٙخص حلىٍ٘ؤس   حلع٠ٓ٘ش لٝع٠خ  حلىٔظقمًٙ فٗ وـخلْ اىحٍطّخ لٙقٓوٓح ريٍِْه حلَقخرٗ عمٕ ع

ٌَِ حلَ٘كخص حلٗ حٜع٠خ  حلًٌ٘ ليّ٘ه هزَحص فٗ ٌفْ حلقيخط حلٌٖ طعى   حِظىخن طٓؿُْٙكٌلك 

رخٟٞخفش لٌلك طٔخِه ٌَِ   ٓزق أي وؼمٓح وـخلْ اىحٍس حلَ٘كخص حٜهَٔ فٗ حلقيخط رُ حلَ٘كش أْ

جش ٓٓي حلىخ  ْحلظٗ ٌٜض حلٍظخثؾ فٗ طيَٓ٘ حٌٜظىش حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس حلظٗ أٛيٍطّخ ِٙ

٘لق لمع٠ٓ أي ٘ـىع أكؼَ وً ع٠ٓ٘ش هىْ َٗكخص فٗ عي ْحكي  َْ٘ٔ حلزخكغ  عمٕ أٌُ ٠

عين طقٙٙي حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس رعيى وليى ٌُٞ وً حلىلظى  أي ًلك قي أػَ عمٕ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس 
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كخص لظقٍَ فٗ ٟٓ  كظخَِس فٗ حلٔٓي حلىخلٙش حلٔعٓى٘ش ْري٠ وً ًلك ٘ظَ  قَحٍ طلي٘يِخ لمَ٘

وئ ٌفعّخ لمَ٘كش ْعمٕ أٓخّ ٌقيش حلظعخى  رًٙ حلىٍخفع ْحلظكخلٙف حلظٗ طقٍَِخ اىحٍحص حلَ٘كخص 

حللي٘غ فٗ حٜرلخع حلعمىٙش حلظٗ طٍخْلض وٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش  ل١طـخَهخٛش ْأي ٌِح ِٓ حلىٓحفق 

حلىلخٓزش حلظٗ طزلغ فٗ وً حلٍخكٙش حلٍظَ٘ش طٔخِه ٌَِ حلٍظخثؾ فٗ حٟٞخفش ٜىرٙخص   حلىظعيىس

وٟٓٓط حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس وً ه١  طٔمٙيّخ حل٠ٓ  كؤْ  ىٍحٓش رلؼٙش عمٕ ٌِح حلىٟٓٓط فٗ 

رٙجش حٜعىخ  حلٔعٓى٘ش ْحلظٗ طوظمف فٗ رٙجظّخ حلظٍظٙىٙش ْحلىلخٓزٙش عً رٙجش حٜعىخ  فٗ حليْ  

 حلىظقيوش.

  ٌَِ لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   طظموٚ فٗ عين طيَقّخ لمٜفخص حل٘وٜٙش حليٍحٓشوليىحص

حلعٓحو  حلّخوش حلظٗ لّخ ع١قش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  َْ٘ؿع حلٔزذ فٗ عين ط٠ىًٙ ٌِح  كبكئ

حلىظفَٙ ٟىً حلىظفَٙحص حلىٔظقمش حلٗ ٛعٓرش طٓفَٙ حلىعمٓوخص حلكخفٙش عً ٌَِ حلىظفَٙحص ) وؼ  

ـخ٠ص حلزلغ فٗ حليٍحٓخص عىَ حلع٠ٓ  طؤِٙمُ  هزَطُ....حلن(  ْ٘ىكً أي طكٓي ٌَِ أكي و

 حلىٔظقزمٙش.  
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 اجلذاٚي

 ِزغرياد اٌذساعخ ( ل١بط1عذٚي سلُ )

يخٕسظ انعضٕٚاث انًخعذدة انخٙ ًٚخهكٓا اٞعضاء انًسخقهٍٛٛ فٙ كم ششكت 

 )ئجًانٙ عذد انعضٕٚاث انًخعذدة نٟعضاء انًسخقهٍٛٛ /دجى يجهس ا٠داسة(.

 (DIRانعضٕٚت انًخعذدة)  =

 (PERFأداء انششكت)  = 2013ئٚشاد انًبٛعاث/ ئجًانٙ انًٕجٕداث نسُت 

 (SIZEدجى انششكت)  = انٙ انًٕجٕداثنٕغاسٚخى ئجً

 (AGEعًش انششكت)  = عذد سُٕاث حذٔانٓا بانسٕق انًانٛت

% يٍ انعضٕٚاث انًخعذدة ْٙ ششكاث 50= ئرا كاٌ أكثش يٍ 1انًخغٛش انًْٕٙ)

 يٍ َفس انقطاع، صفش بخالف رنك(

 (SECTORقطاع انششكت)  =

سٓى أعهٗ يٍ انٕسٛظ نهعُّٛ، = ئرا كاٌ يهكٛت انخُفٛزٍٚٛ ن1ٟانًخغٛش انًْٕٙ)

 صفش بخالف رنك(

 STOWNيهكٛت انخُفٛزٍٚٛ نٟسٓى   =

= ئرا كاٌ انشئٛس انخُفٛز٘ أدذ أعضاء نجُت انخششٛذاث 1انًخغٛش انًْٕٙ)

 بانششكت، صفش بخالف رنك(

 (CEOINٔجٕد انشئٛس انخُفٛز٘ فٙ نجُت انخششٛذاث)  =

 (SIZE-Bاسة) دجى يجهس ا٠د  = عذد أعضاء يجهس ا٠داسة

 ( اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ دلزغرياد اٌذساعخ2عذٚي سلُ )
 ايتشًٌٝ ايٛؾؿٞ يًُتػريات املتؿ١ً -أ

 االَذشاف

 انًعٛاس٘

انٕسظ  انٕسٛظ أعهٗ قًٛت أقم قًٛت

 انذسابٙ

 انًخغٛش

 ع. انًخعذدة .59 56. 2 صفش .44

 أداء انششكت .51 45. 2.2 صفش .43

 دجى انششكت 14.8 14.64 19.6 11.34 1.63

 ايتشًٌٝ ايٛؾؿٞ يًُتػريات غري املتؿ١ً -ب

 انًخغٛش انعذد انُسبت   

 قطاع انششكت 8 8%   

 يهكٛت انخُفٛزٍٚٛ نٟسٓى 53 50%   

ٔجٕد انشئٛس انخُفٛز٘  31 30%   

 فٙ نجُت انخششٛذاث
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 ( ِؼبًِ ئسرجبؽ ثريع3ْٛعذٚي سلُ ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 .001 .08 .14- .13- .10- .20 .33 1.00 ع. انًخعذدة  (1

  .08 .08 .06 .03- .17- .18- 1.00 أداء انششكت  (2

   .44 .04 -.04 .17 -.03 1.00 دجى انششكت  (3

    04- 03 03 15- 1.00 عًش انششكت  (4

     03 05 14 1.00 قطاع انششكت (5

      09- 03- 1.00 و. انخُفٛزٍٚٛ  (6

       03- 1.00 فٙ انخششٛذاث انشئٛس (7

        1.00 دجى انًجهس  (8

 االحنذاس( ٔزبئظ حت١ًٍ 4عذٚي سلُ ) 
9) SIZE+ e-DIR=β0+β1PERF+β2SIZE+β3AGE+β4SECTOR+β5STOWN+β6CEOIN+β7B 

 احجاِ (11 انًخغٛشاث (10

 انعالقت انًخٕقع

يعايالث  (12

           انًخغٛشاث

يعايم حضخى  (13

 انخباٍٚ

 انجذٔنّٛ (14

T قًٛت  

يسخٕٖ  (15

 انًعُٕٚت

 .11 (21 631.- (20  (19 .65- (18  (17 انثابج (16

22) STOWN 23) - 24) -.11 25) 1.04 26) -1.39 27) 17. 

28) CEOIN 29) - 30) .-03. 31) 1.02 32) -40. 33) 70. 

34) SIZE-B 35) + 36) -01. 37) 1.25 38) -34. 39) 74. 

40) PERF 41) + 42) 40. 43) 1.08 44) 4.2 45) 00. 

46) SIZE 47) + 48) .08 49) 1.30 50) 2.98 51) 00. 

52) AGE 53) ? 54) -.00 55) 1.07 56) -.46 57) 65. 

58) SECTOR 59) ? 60) -.26 61) 1.09 62) -1.68 63) 10. 

  وعخو  حلظلي٘ي حلىعيAju. R2 =18. 

  قٙىشF 4.16ًٓؽ= لمٍى حلىلٔٓرش 

  قٙىش ؤظٓٔ حلىعٍٓ٘ش لمٍىًٓؽP=00. 

  =105عيى حلى٘خِيحص 
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: رٙجش لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس فٗ حلَ٘كخص حلىٔخِىش حلع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش ْحلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس

 . حٜعىخ  حلٔعٓى٘ش كٍىًٓؽ

 ٍِخض اٌذساعخ

حللـه    حلعىَ  حلقيخط( ْرًٙ طّي  ٌَِ حليٍحٓش حلٗ قٙخّ حلع١قش رًٙ هٜخثٚ حلَ٘كش ) أىح  حلَ٘كش   

حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق  فٗ حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش رخلٔٓي حلىخلٙش 

طلمٙ   حٓظويحن. طه 2014وً حلَ٘كخص يَٙ حلىخلٙش حلىيٍؿش فٗ حلعخن  105حلٔعٓى٘ش. ٗىمض عٍٙش حليٍحٓش 

حلٗ ْؿٓى ع١قش ١َى٘ش رًٙ ك  وً أىح   حليٍحٓشض فَْٝ حليٍحٓش. طٓٛم ٠هظزخٍحلىظعيى  ح٠ٌليحٍ

 حليٍحٓش حلَ٘كش ْكـه حلَ٘كش ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس حلىٔظق   رٍٙىخ له طزًٙ ٌظخثؾ

ْؿٓى ع١قش رًٙ ك  وً عىَ حلَ٘كش ْحلقيخط حلٌٖ طعى  رُ ْرًٙ حلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس لع٠ٓ وـمْ حٞىحٍس 

لّخ أِىٙظّخ فٗ طيَٓ٘ حٌٜظىش حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس حلظٗ أٛيٍطّخ ِٙجش ٓٓي حلىٔظق . ٌَِ حلٍظخثؾ 

 ْطٓؿُٙحلقَحٍحص حلىظعمقش رخلع٠ٓ٘ش حلىظعيىس  حطوخًحلىخ  رخلىىمكش  ْكٌلك ؤخعيس اىحٍس حلَ٘كخص عمٕ 

 وٓحٍىِخ حلزَ٘٘ش رىخ ٘ظٓحفق وع طلقٙق وٜخلق حلىٔظؼىًَ٘.
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 خــــخ دلٛاعٙــــخ اإلعال١ِــــِئػذاد األ
 ذحــــبد اٌؼم١ــــحتذ٠ 

 

 ضتاذ َطاعد دنتٛزأ

 سٓـــإ عبد ايسمحـــٔ طــــ٘

 ضتاذ َطاعد دنتٛزأ

 ؾـــــٛاش ْؿـــــست تٛؾٝـــــل
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 ِمذِخ :
  حلٍخطـش عً حلظيٍٓ  وظفَٙحص حلعَٜىٍّخ وخ ٘ي  عمٕ اٌّخ فطعيى وفّٓن حلظلي٘خص فٗ ح٠ٛي١ف

 عمىٗ ْحلظكٍٓلٓؿٗ ْحلعٓلىش . حل

 ٍِْخ  وً أ١مق حلظليٖ عمٕ وفّٓن حُٜوش ْرخلظخلٗ فخلظلي٘خص وـىٓعش أُوخص
 (1 )

 ْ٘٘خٍ حلٕ 

حللخلٗ عمٕ حلىٔظٓ٘خص حلىلمٙش  ٌخعَٜ أٌّخ رعٞ حلق٠خ٘خ ْحلى٘ك١ص حلظٗ طٓؿّّخ حلظَرٙش فٗ

ح٘ي حلظعقي ْحلظعَ  لمظل٠ٓص حلَٔ٘عش ْحٞقمٙىٙش ْحلعخلىٙش ْطِىحى كيطّخ فٗ حلىٔظقز  حلىٍظٍٓ لظِ

ْحلىظ١كقش رٔزذ حلظقين حلظكٍٓلٓؿٗ حلّخث    ْكيْع طفَٙحص ْؤظـيحص حؿظىخعٙش ْحقظٜخى٘ش 

وظٔخٍعش ُْ٘خىس كيس حلى٘ك١ص رؤٌٓحعّخ 
(2) 
 . 

 ْوـىٓعش وً حُٜوخص طقع فٗ ؿىٙع حلىـخ٠ص ْعمٕ حلىٔظًٓ٘ٙ  طٌكَِخ رعٞ حلىَحؿع عمٕ حٌّخ

عمٕ حلىـظىع وٓحؿّظّخ ـذحلىلمٗ   ْ٘حلعخلىٗ ْ
(3)

ٌقي حلقٙه ْحلىزخىة  ِٗخلظلي٘خص ٘قٜي ر. ْ

ح١ٓٞوٙش ْولخْلش حلٍٙ  وٍّخ ْحلٔعٗ ٌلٓ عَقمش حلظؤٛٙ  ح١ٓٞوٗ ل٘ظٕ حلعمٓن ْحلىعخٍ  حلظٗ 

طوين حلظَحع ح١ٓٞوٗ 
(4)

. ِْٗ ك  فكَس أْ وعمٓوش أْ رٌَخوؾ أْ وٍّؾ ٘ٔظّي  َٛحكش أْ 

ٙه وقٓوخص حٜوش ح١ٓٞوٙش حلعقي٘ش ْحلفكَ٘ش ْحلؼقخفٙش ْحلل٠خٍ٘ش   أْ ٘ظلَٔ حلظ٘كٙك ٟىٍخ طلي

فّٙخ ْحلل٢ وً قٙىظّخ ْطف٠ٙ  يَِٙخ عمّٙخ ْاك١  ٓٓحِخ ولمّخ فٗ حليٓظٍٓ أْ وٍخِؾ حلظعمٙه 

أْ رَحوؾ حٞع١ن ْحلظؼقٙف أْ حٜىد ْحلفً   أْ حلٍظَس حلكمٙش لميً٘ ْحٌٞٔخي ْحللٙخس 
(5)
 . 

 حتذ٠بد اٌؼم١ذح اٚالً : 
  ٍٗ٘حلظ٘كٙك وً قز    ْطكٓي ٌَِ حلظلي٘خص عً ١َ٘ق  ْطٔعٕ ريٍِْخ ٞفٔخى حلىعظقي حلي

حلىٔمىًٙ فٗ عقٙيطّه ُْعِعش حٞ٘ىخي فٗ ٌفّٓٓه فٗ ك  وكخي فٗ حلعخله   ْطىكًٙ حلٌّٜٙٓٙش 

زٙش   ُْ٘خىس أعيحى وً طٍفٌٙ ووييخطّخ حلىيوَس   ْآٍخ  حلزعؼخص حلظٍَٜٙ٘ش حليعٓ٘ش ْحلي

ٍْٓفخفٍٓس ْيَِٙخ  ْطخ٘مٍيحلزًًٓ٘ٙ ْحلًٍٜٙٙٙ فٗ رعٞ حلز١ى ح١ٓٞوٙش وؼ  وخلِٙ٘خ ْاٌيٌْٙٔٙش 

ًحص حلٜزفش ح١ٓٞوٙش حلقي٘ىش   ًْلك عً ١َ٘ق طٔم  حلعىخلش ْح٠ٓظٙيخي ْحلّـَس حلىٍظىش 

كمِٙ٘ش ْٓىخط حلىلخَٟحص لفَٙ حلىٔمىًٙ   ْطقي٘ه حٜوٓح  رٓٓخث  ووظمفش لظعمٙه حلمفش حٌٞ

ْحليٍّْ ْطُٓ٘ع كظذ حلظٍَٜٙ ْرٍخ  حلكٍخثْ   ْحلظَْ٘ؾ لمفٔخى ْحليعخٍس ْحلَقٚ ْحلفٍخ  

ْحلفً حلَهٙٚ فٗ رعٞ وٍخ١ق حلومٙؾ ْىْ  ؿٍٓد َٗي عٓٙش   ْولخْلش طقٔٙه حلٔٓىحي 

                                                           
 

1
 .2/35(   1979حرً فخٍّ : أكىي رً فخٍّ رً ُكَ٘خ أرٓ حللًٔٙ   طلقٙق : عزي حل١ٔن دمحم ِخٍْي   ىحٍ حلفكَ   ) ى . ن    

 
2
 .1/162(    2010ارَحِٙه : وٜيفٕ ْعهَْي   حلىعـه حل٢ٙٓٓ   ىحٍ حليعٓس  ) حلقخَِس    

 
3
 .5/121(    1967ٌّ٘ذ حلمفش   طلقٙق : عزي حل١ٔن ِخٍْي   حليحٍ حلىَٜ٘ش لمظؤلٙف ْحلظَؿىش  ) وَٜ  حَُِٜٖ : أرٓ وٍٍٜٓ دمحم رً أكىي   ط 

 
4
 52 -51ٍ٘خٝ : فخ١ىش ٌظخؽ   حلـخوعش ْوٓحؿّش حلظلي٘خص حلظكٍٓلٓؿٙش    

 
5
 5/134خىٖ ْحلعًَ٘٘ ىٍحٓش طَرٓ٘ش ْحؿظىخعٙش   حليٍيخْٖ : وٜيفٕ   طيَٓ٘ رٌَخوؾ اعيحى وعمه حلعمٓن ركمٙخص حلظَرٙش عمٕ ٟٓ  طلي٘خص حلقَي حلل 
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ّٙي ٠ٓظق١  ؿٍٓد ًْلك رخلظىْطقيٙع أْٛخلُ كظٕ ٠ ٘ظيه  فٗ ٌَ٘ ح١ٓٞن فٗ حلقخٍس حٞفَ٘قٙش   

 حلٔٓىحي ْىحٍفٍٓ ْيَٙ ًلك وً حلىوييخص ح٠ٓظعىخٍ٘ش حلـي٘يس .

 َٛاد١ٗ حتدٜات ايعكٝد٠

 ْ٘كٓي ًلك ىٓحؿّش حلظلي٘خص حلظٗ رخطض طّيى حلعقٙيس ح١ٓٞوٙش٠ري وً حطوخً حؿَح حص ٠ُوش ل 

 يفخعٙش .حلىقخْوش حلفكَ٘ش  ْحلىقخْوش حل  ٓمك هيًٙ لميفخط ْ٘كٓي عً ١َ٘ق ه١  وً

 ْ ٠ري وً حطوخً حلقَحٍحص حلٔي٘يس أوخن طلي٘خص حلفَد ْيَِٙه وىً ٘لخْ  حلق٠خ  عمٕ حٜوش

ح١ٓٞوٙش ر٘ك  أْ رآهَ ْحلل٢ وً عقخثيَ ْفمٔفخطُ ٌْظىُ   ًْلك رخلٓقٓ  حلىٍظه ْحلـيٖ 

ُوً ْحلىزَوؾ ْحليحثه ٌِْح ٘ٔظٓؿذ ؿىمش أوٍٓ لٙظٍٕٔ لٍخ طفَٙٙ أفكخٍ طكٌٓض فٗ قَْي ْفٗ 

١ٓ٘    ْلمق٠خ  عمٕ أٌٓحط حلويط ْحلظيلْٙ فٗ حلزلغ عىخ ٘ىخػ  أفكخٍ حلل٠خٍس حلفَرٙش 

ٌْظىّخ ْولخْلش حلظٓفٙق رًٙ ح١ٓٞن ْحٜفكخٍ حلفَرٙش   ربلزخّ حٜفكخٍ حلفَرٙش لزخّ ح١ٓٞن 

ً أهَٔ ً لّٙٔ  وٍَِْخ ْحؿظٙخُِخ الٕ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ   ْالزخّ ح١ٓٞن أكٙخٌخ لزخّ  أكٙخٌخ

حٜفكخٍ حلفَرٙش لّٙٔ  عمٕ حلعقٓ  حلظٗ َأَلفض حلظفكَٙ حلفَرٗ حٓظٔخيش حٜٓخلٙذ حلفَرٙش ْطقزمّخ   

أٖ اي حلعىمٙش حْٜلٕ َ٘حى رّخ ٌق  حلىٔمىًٙ الٕ حلفكَ حلفَرٗ   ْ٘ٔخعي عمٕ ًلك رعٞ ٍؿخ  

١ن ْىعٓطُ الٕ عقٓ  حلفكَ أْ حلٔٙخٓش وً حلفَرًٙٙ   ْأوخ عىمٙش حلفَ٘ق حٚهَ فّٗ طقَ٘ذ حٞٓ

 حلفَرًٙٙ   اه١ٛخً وً ىعخطُ ل١ٟٓن   ْكَٛخً عمُٙ   فكخٌض ٌَِ حلىَكمش :

 ػٍٝ لٌٍّرٜٛ لٌصما ٟ ٚلٌرهتٛٞ 

 لغ ريٍِْخ عمٕ حلك٘ف عً ًحطٙش ح١ٓٞن ْطلََ٘ حلىـظىع ح١ٓٞوٗ وً حلظزعٙش حلفكَ٘ش   ط

ً ْفكَ٘خً ْح٠ٌي١ي وً وٍّؾ حلقَعي حلكَ٘ه ْحلٍٔش ْحلَٔٙس حلٍز ٓ٘ش فٗ كٙفٙش رٍخ  حٜوش عقي٘خ

ً   رلٙغ ٘كٓي ٍِخ  طكخو  رًٙ حليً٘ ْحللٙخس   ْْٟع  ً ْحؿظىخعٙخً ْاع١وٙخ ً ْٓٙخٓٙخ ْحقظٜخى٘خ

هي٢ ْحٓظَحطٙـٙخص ؤظقزمٙش لزٍخ  حلفَى ْحلىـظىع ْحٜوش   وؼمىخ فعمض حلٙخرخي فٗ رٍخ  ٠ٌّظّخ 

ِ حلٍٜخعٙش حلىظيٍٓس فٗ وئ هىًٔٙ ٍٓش   ق ٙزُٓح َّلِلَّ ـِ ظَ ْٓ ًَ عَوٍُٓح ح ٘ ٌِ خ حلَّ َّ خ    طعخلٕ : ﴿ َ٘خأَُّ٘

ُِٓٓ  اًَِح ىََعخُكْه ِلَىخ ُْ٘لُِٙٙكْه   ََّ ِلم َْ
(1)
. ْحٞكٙخ  : ٘عٍٗ طلقٙق حل٠ٍّش فٗ ؿىٙع عٍخَِٛخ حلعقٙي٘ش  

 ش .ْحلفكَ٘ش ْحلؼقخفٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْح٠ؿظىخعٙش ْطٍىٙش ؿىٙع حلىعخٍ  حليٍ٘ٙش ْحلفكَ٘

  كىخ طّي  الٕ حلظومٚ وً ظخَِس حُىْحؿٙش حلظعمٙه ) ىٍ٘ٗ   ْعَٜٖ أْ ويٌٗ ( ْطعىٙه حلؼقخفش

حلىعخَٛس ْحلـخوعش رًٙ حليً٘ ْحليٌٙخ   ْحٜه١ي ْحلٔمٓكٙخص ْوىخٍٓش حلعزخىحص   ْحلعٍخ٘ش رك  

ٓظفخىس وً وقٓوخص حل٠ٍّش حلىيٌٙش ْحلل٠خٍ٘ش ْح٠ؿظىخعٙش   ْطٍىٙش حلىٓحٍى ْحليخقخص   ْح٠

 اوكخٌخص حٜوش ح٠قظٜخى٘ش   ْحلٔٙخٓٙش   رلٙغ طكٓي حليٍحٓخص حلَ٘عٙش و٘ظىمش عمٕ حليٍحٓخص 
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 24ٍٓٓس حٌٜفخ    حٚ٘ش :  
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حلظعمٙه وٓكيحً رًٙ أرٍخ   ظكًٓ٘حلىعخَٛس   ْط٘ى  ؿىٙع وَحك  حلظعمٙه ح٠رظيحثٗ ْحلؼخٌٖٓ ْحلـخوعٗ   ل

ً رخ١ٓٞن ٍْٓخلظُ حلل٠خٍ٘ش   ٍْ٘ حللٙخس  طيمزُظؾ فٗ كٙخطُ ك  وخ حٜوش   ْلظكًٓ٘ ؿٙ  وئوً كقخ

حلىعخَٛس وً رٍخ  حلٌحص   ْطَ  ح٠عظىخى عمٕ حٚهًَ٘ .ف١٠ً عً طٓكٙي حلٍظخن حلؼقخفٗ حلٍخرع وً ح١ٓٞن 

 أ٠ًْ   وً وعيٙخص حللٙخس حلىعخَٛس.

 ػٍٝ لٌٍّرٜٛ ل٦ػ٩ِٟ ٚلٌفىهٞ

 ن ْطعخلٙىُ ْق٠خ٘خ ح١ٓٞن ْ٘ظيمذ ًلك اكيحع ْعٗ ا١ٓوٗ عخن عقمٗ ٌْفٔٗ   ٘عَ  وزخىة ح١ٓٞ

حلكزَٔ فٗ حلعَٜ حللخَٟ   ْ٘عٗ ٍَْٟس ْكيس حلعخله ح١ٓٞوٗ   ْوٜخىٍ قٓطُ   ْطلي٘ي حٜهيخٍ 

 حلظٗ طٓحؿُّ .

  ْحٞفخىس وً أٌظىش حلؼقخفش حٜهَٔ فٙىخ ٍ٘فع   ْوٍع ك  وخ ٠َ٘ ْ٘ٔٗ  لمعخله ح١ٓٞوٗ . ْحلٓٛ  وخ

حلىعخَٛس فٗ ٟٓ  ح١ٓٞن   ْٓي كخؿخص حلىـظىع ح١ٓٞوٗ ػقخفٙخً رًٙ حليً٘ ْحللٙخس : رل  حلى٘ك١ص 

 ْحقظٜخى٘خً ْحؿظىخعٙخً .

  ُحلعٍخ٘ش فٗ حلظيزٙق رًٙ حٜٛٓ  ْحلىزخىة ْرًٙ وٍخِؾ حللٙخس فٗ ِيٖ طعخلٙه ح١ٓٞن ْعٍح  ف١ٓفظ

وً حلٍظَ٘خص حلعمىٙش ْحؿظّخىحص حلفقّخ  ْطلقٙق أك١ن حلىٔظقز    ْحلظَكِٙ عمٕ حلظيزٙقخص   ْح٠ٓظفخىس 

 رقيٍ حٞوكخي فٗ وَكمش ح٠ٌي١ي .

  ٍَْٟس حلىلخفظش عمٕ حلّٓ٘ش حلؼقخفٙش لٝوش ح١ٓٞوٙش فٗ وٓحؿّش عٓلىش حلؼقخفش   ْحلعى  عمٕ طٍىٙظّخ

ْطَٓٙوّخ   ْحلظفخع  وع حلؼقخفخص حٜهَٔ أهٌحً ْعيخ  . ْحلعٍخ٘ش رخلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش ْحلعى  عمٕ ٌَ٘ 

. ْح٠ٓظىَحٍ فٗ اٌ٘خ  حلىئٓٔخص حلظعمٙىٙش حلظٗ طعٍٕ رظعمٙه حلؼقخفش ح١ٓٞوٙش ْحلمفش حلعَرٙش  طَحع حٜوش 

لفَٙ حلٍخ١قًٙ رّخ . ْطعىٙق و٘خعَ حل٠ٓ  ل١ٟٓن أ٠ًْ ْحّٞٓخن فٗ ٌَ٘ حلىفخِٙه ح١ٓٞوٙش حلٜلٙلش . 

حلٍظَس حلعيحثٙش لمىٔمىًٙ    ف١٠ً عً ارَحُ عخلىٙش ح١ٓٞن ْأٌخٌٙظُ ٍْكىظُ رخلعخلىًٙ   ْطفَٙٙ

ْح٠عظَح  رخلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش عمٕ أٌّخ ٍحفي كزَٙ لمل٠خٍس حٌٞٔخٌٙش حل٘خومش .ْح٠عظىخى عمٕ حللٓحٍ 

ْاٌّخ  ك  وظخَِ حلَٜحط حلل٠خٍٖ ْحلفكَٖ   ْح٠ٓظفخىس وً حلظقٍٙخص حللي٘ؼش فٗ وـخ  حٞع١ن 

ه١  حلىعيٙخص حلل٠خٍ٘ش ل١ٟٓن وً قٙه ْحطـخِخص ْح٠طٜخ٠ص   كٌلك ٓعض طٍىٙش حلٓعٗ حل٘خو  وً 

ِلَك  َكٌََٰ َْ ْٓمٓكٙخص . ْحعظىخى أٛٓ  ح١ٓٞن فٗ حللٓحٍ ْحلظٔخوق ْحلىٌَْش ْحلٓٓيٙش   لقٓلُ طعخلٕ : ﴿

َٓيخً   َْ شً  َؿعَْمٍَخُكْه أُوَّ
(1)
  َْ   ِْ َُ َْي رِخْلَىْع َُ ِّ طَؤُْو َؿْض ِلمٍَّخ َِ ٍش أُْه ََ أُوَّ ْٙ َِ    ﴿ُكٍظُْه َه ًِ حْلُىٍَك َي َع ْٓ َّ ٍْ طَ

(2)
 . 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 143ٍٓٓس حلزقَس   حٚ٘ش :  

 
2
 110ٍٓٓس ع  عىَحي   حٚ٘ش :  
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 ػٍٝ لٌٍّرٜٛ لٌكٌٟٚ ٚلٌفانظٟ

 ُوعخومش حل٘عٓد حٜهَٔ عمٕ أٓخّ وً حلىٓىس ْحلظعخْي ْحلظ٠خوً ْطٍىٙش حلع١قخص  ْ٘ٔظٓؿذ وً ه١ل

 طـخٍ٘ش   ْطٓػٙق حلع١قخص حلٔٙخٓٙش رًٙ حليْ  ح١ٓٞوٙش   ْرًٙ ىْ  ْححٓظؼىخٍ٘ش  حلىظزخىلش ٓٓح  حكخٌض 

حللفخظ عمٕ حٜوً ْحلٔمه حليْلًٙٙ   ْحٞقَحٍ رلق حل٘عٓد ْحليْ  فٗ حللَ٘ش    كىخ ٘ٔظمِن حلعخله

ْحلىٔخْحس ْكق حليفخط عً حلٍفْ ْحلز١ى   ْاًكخ  ٍْف حلىقخْوش ْحلـّخى ٟي حلىعظيً٘ لقٓلُ طعخلٕ : ﴿ َ٘خ 

ْمِه َكخفَّشً    ِّٔ ًَ عَوٍُٓح حْىُهمُٓح فِٗ حل ٘ ٌِ خ حلَّ َّ أَُّ٘
(1)
. 

 ٠ْ ري وً حلعى  عمٕ ْكيس حٜوش ح١ٓٞوٙش فٗ وٓحقفّخ   فبي له ٘ظلقق ح٠طلخى   ف١ رؤّ فٗ طٓكٙي 

حلـّٓى رًٙ حليْ  حلىظـخٍْس   ٜي حلويَ عمّٙخ ْحكي و٘ظَ  
(2)
  .  

 ِظب٘ش حتذٞ اٌؼم١ذح
  رخليً٘ ح١ٓٞوٗ حلـّ  رخلعقٙيس وً ه١  حلـّ فظزيْ وً ه١  وظخَِ حلظلي٘خص فٗ حلعقٙيسحوخ حِه  

ْيَرظُ   ْظٍّٓ حلزيط ْحلوَحفخص   ف١٠ً عً ٟعف حٞ٘ىخي أْ حٞ٘ىخي حلىويٍ ليٖ رعٞ حلٍخّ 

 ْٟعف حلٓحُط حليٍ٘ٗ حلفظً ْحلىلً   ظٍّٓ حلٔلَس ْحلى٘عًًٓ٘ 

 .  (3)ادلجؾش األٚي : اٌزؾذ٠بد يف اٌؼم١ذح 

 اٌزؾذ٠بد اٌفىش٠خ ٚاٌضمبف١خصب١ًٔب : 
 ٖفِْ لٝفكخٍ ْحلعقٓ    رعي أي أىٍ  حٜعيح  أي حلفِْ حلىٔمق ٠ ٘كفٗ ٟٞعخ  ر ْ٘كٓي ٌِح حلظلي

  فعىيْح الٕ ًلك وً ه١   ) ٠ٓٙىخ رعي ف٘  حللَْد حلٜمٙزٙش لمَ٘ي ح١ٓ٠وٗ ( حلؼقخفش ح١ٓٞوٙش

ِْ يِْ حلعقٓ  ْحٜفكخٍ لظلقٙق ِي  عخن ِْٓ اٟعخ  ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ . ْقي طعيىص أٗكخ  ٌِح حلف

كخلعيح   ل١ٟٓن ْحلىٔمىًٙ ْح٠ٓظعىخٍ حلفَرٗ لمىـظىعخص ح١ٓٞوٙش   ْحلظقين حلفَرٗ فٗ وـخ  حلعمٓن 

ْحلىعَفش ؤظفمش ٌِح حلظقين لمظفمذ عمٕ ح١ٓٞن ْحلىٔمىًٙ ريَي عيس   ف١٠ً عً حل٠عف حلفكَٖ 

 لعقٙيٖ . ْحلظفكك ح٠ؿظىخعٗ ْطومف حل٘عٓد ح١ٓٞوٙش عً ٍكذ حلل٠خٍس   ْحلفَح  ح

 

 

 

-. 

                                                           
 

1
 208ٍٓٓس حلزقَس   حٚ٘ش  :  
2
 أٌظٌَٙض   وٍظئ حلزٓ كًٔ ح١ٓٞوٙش  

3
 حٌظٌَٙض   وٓقع حلفقُ ح١ٓٞوٗ  
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  ًْٙقي حٓظويوض ىْ  حلفَد طٙخٍحص حلفِْ حلفكَٖ عً ١َ٘ق ح٠ٓظَ٘حي اً قخن حلكؼَٙ وً حلىٔظَ٘ق

كؤىحس ل١ٓظعىخٍ   فقي طومٓح عً أوخٌظّه حلعمىٙش لظؤ٘ٙي حلىلظ    ٘قٓ  وَحى ِٓفىخي ٓفَٙ ألىخٌٙخ فٗ 

ظَ٘قًٙ عً ْعٗ أْ يَٙ ْعٗ كخٌٓح أىحس : )) ْحللق أي وعظه حلىٔ -ْقي ِيحَ   ل١ٟٓن  -حلىفَد 

لويوش ح٠ٓظعىخٍ   ْاي كخي رعٞ أْلجك كخٌٓح ؿٓحْٓٙ لمفَد رخلفع  ((
( 1)
.  كىخ كخْ  حلفَد  

حٓظويحن طٙخٍ حلفِْ حلفكَٖ عً ١َ٘ق حلظٍَٜٙ ْحلظزَ٘ٙ ْكخي ًلك رَٛي وجخص حلى١ً٘ٙ وً حلي٠ٍْحص 

ىكً أي ٘لقق أِيحفّخ حلظٗ ٓعض وً أؿمّخ   ْعمٕ حلَيه   ْآٍخ  حلزعؼخص حلظٍَٜٙ٘ش وـِّس رك  وخ ٘

وً حلٜعخد حلظٗ ْقفض فٗ ١َ٘قّه   ا٠ أٌّه وخٟٓي فٗ ٌِح حليَ٘ق   ِْه ٜ٘يخىْي حلـّمش وً 

حلىٔمىًٙ    ْكخٌض أفكخٍِه طٍوَ فٗ عقٓ  فقَح  حلىٔمىًٙ   اً قيوٓح لّه رعٞ حكظٙخؿخطّه وقخر  طَكّه 

ليٍّ٘ه ْعقٙيطّه
(2)
ْٓخث  حلظٍَٜٙ : حلظعمٙه ْحلٜلش ْحٞع١ن ْحٓظف١  حلكٓحٍع ْحللَْد ْحلفقَ ْأِه  

. 

 كخي يِِْه حلفكَٖ عً ١َ٘ق حلٌّٜٙٓٙش   ْط٘ـٙع حلعمىخٌٙش فٗ حلز١ى ح١ٓٞوٙش ًْلك ربقٜخ  ىخ ك

ح١ٓٞن وً ٗظٕ ٗئْي حللٙخس حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْحلظعمٙىٙش ْح٠ؿظىخعٙش . ع١ْس عمٕ حلٓٓخث  

ٜهَٔ كخلظفَ٘ذ   ْحلٓؿٓى٘ش   ْحلفٟٓٓ٘ش ْيَٙ ًلك ح
(3)
 .  

 ِظب٘ش اٌغضٚ اٌفىشٞ ٚاٌضمبيف
  ٗلقي طعيىص وظخَِ حلفِْ حلفكَٖ ْحلؼقخفٗ ل١ٟٓن ًْلك وً ه١  كى١ص حلظُ٘ٓ٘ لميً٘ ح١ٓٞوٗ حلظ

  عً وَحكِ . ْكخْلض ارعخى حلعمىخ يخ٘ظّخطٍّ٘خ ىْ  حلفَد ْحلظٗ رخطض طٔعٕ ؿخِيس فٗ ٓزٙ  طلقٙق 

حلظٓؿُٙ ْحلٔميش كٗ ٠ ٘ظىكٍٓح وً ك٘ف ىٓخثّٔه   ف١٠ً عً اكٙخ  حلٍِعخص حلـخِمٙش   ْىّ حٜفكخٍ 

حلىمٓػش فٗ حلظعمٙه ْحلؼقخفش حلعَرٙش ح١ٓٞوٙش لمل٢ وً ٗؤي حلعَد   كٌلك حللخ  رخلٍٔزش لمويوخص 

 ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ أهٌص طٔوَِخ كٔذ وٜخللّخ ْوٙٓلّخ .

 وض عيس أيَحٝ لمظلي٘خص حلفكَ٘ش وً ه١  حليعٓس الٕ اٟعخ  حلع١قش رًٙ حلىٔمىًٙ رقيع ْقي حٓظوي

حلَْحر٢ حلؼقخفٙش ْاكٙخ  حلؼقخفخص حلـخِمٙش   ْحليعٓس الٕ حلعخوٙش   ْالٕ طيَٓ٘ حلمفخص حٜؿٍزٙش   كىخ 

عمٕ كظذ حلىٔظَ٘قًٙ  ٗـعض عمٕ ا٘ـخى حل٘عٍٓ رخلظزعٙش حلؼقخفٙش   ف١٠ً عً ىفع حلـخوعخص الٕ ح٠عظىخى

حلعمىٙش ْحطوخًِخ كىٜخىٍ وعظىيس   كٌلك عىيص الٕ ح٠ٓظّخٌش رـّٓى حلىومًٜٙ حلؼقخفٙش ْحٞريحعٙش 

ْطىـٙي حلقٙه حلفَرٙش   ْطٔفُٙ حلقٙه ح١ٓٞوٙش   ْحليعٓس الٕ ٌزٌِخ   ْقخوض ربكٙخ  حلىٌحِذ حلفمٔفٙش 

 حلظؤلٙف قخوض ربٌ٘خ  حلىٓٓٓعخص حلظخٍ٘وٙش ح١ٓٞوٙش  ْحلـيلٙش  ْحلزعي عً حٜٓخلٙذ حلعمىٙش  ْفٗ وـخ 

 ح٠ٓظَ٘حيٍُْط حل٘كٓ  ْح٠رظعخى عً حللقخثق   ْقي كَٛٓح عمٕ طكًٓ٘ ؿٙ  وؼقف   ٘لى  ٍح٘ش 

                                                           
 

1
 212ن (   ١1993ن كزي٘    وئٓٔش رخفخٍ٘خ لمٍَ٘ ْوـمش حلٍٍٓ حلكٓ٘ظٙش   ) ى.ن   ِٓفىخي : وَحى   ٞٓ 

 
2
 64-63ٌلٓ ػقخفش ا١ٓوٙش أٛٙمش    
3
 حٌظٌَٙض   وٓقع حلفقُ ح١ٓٞوٗ  
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ْحليعٓس الُٙ   ْقخوٓح رخليعٓس الٕ طيٍْ٘ حلعمٓن حليزٙش ْيَِٙخ رمفخص يَٙ حلمفش حلعَرٙش   لٙظ  حلىٔمه 

فش حلعَرٙش لفش حلقَعي عٍيَ اكٔخّ رعـِ حلم
(1)
 . 

 أ٘ذاف اٌزؾذ٠بد اٌضمبف١خ ٚاٌفىش٠خ
  َٟٓعض ٌٜذ أعٍّٙخ كخي حلفَٝ حلٌٖ ٓعض حلُٙ حلعقٓ  حلّيحوش حلٕ ف طيوَٙ ح١ٓٞن ر٘ك  أْ رؤه

فٗ ًلك ظىؼ  ْ٘.  حلٌٖ ٘٘عَ رخ٠ٓظع١  أِيح  وليىس وٍّخ  رقخ  حل٘عٓد ح١ٓٞوٙش هخٟعش لٍفًٓ حلفَد

حليْ  حلكزَٙس   حلظٗ طلىٗ رع٠ّخ رع٠خً   ْ٘ظزخى  ٓخٓظّخ حليفخط عً وٜخللّه . ْوً  عيى وليْى وً

عىٓوخً  طخرعش لظمك حليْ  حلكزَٙس حلىظقيوش   طزعٙش يَٙ  شأِيحفّخ رقخ  ر١ى حلىٔمىًٙ ٠ٓٙىخ ْحلزميحي حلٍخوٙ

ِٗ طَٛف فٗ قٙٓى حلٌ   وٍظٍٓس   ْفٗ ٌَِ حلظزعٙش قظ  لم٘عٓد حلظٗ طٔعٕ لملَ٘ش ْح٠ٓظق١    رٍٙىخ

ْحلظزعٙش . ْلْٙ أٟٙع لىٔظقز  أوش وً حٜوه أي طعـِ عً أي طوي٢ لىٔظقزمّخ ْوَِٜٙخ ا٠ ِْٗ ىحثَس 

فٗ فمك ىْلش كزَٙس ْأِىٙش ًحِمش عً كقٙقش وخ طعخٌُٙ وً طزعٙش   ْٓعض الٕ ٟٙخط كخَٟ حٜوش 

عً ح٠رظعخى عً وٍّـّخ ْكظخرّخ   ٍْٓش ح١ٓٞوٙش فٗ أٖ قيَ وً أقيخٍِخ   ْطزي٘ي لىٔظقزمّخ ف١٠ ً

 .حلَٓٓ  حلكَ٘ه 

  أِيحفّخ حطوخً حٜوش ح١ٓٞوٙش وٍخِؾ حلظَرٙش ْحلظعمٙه ليْلش وً ىْ  حلفَد حلكزَٙس   فظيزقّخ ْكخٌض حِه

عمٕ أرٍخثّخ ْأؿٙخلّخ   فظَ٘ٓ رٌلك أفكخٍِه   ْطيّ أفكخٍِخ حلّيحوش  فظىٔن عقٓلّه ْطٍظؾ وٍّه أؿٙخ  قي 

ىْح رظيزٙق وٍخِـّه رىخ فٗ ًلك وً حلظزعٙش ٜٛلخد طمك حلىٍخِؾ حلفخُ٘ش .كىخ ِيفض أي ٘لٓ  حلعيْ أؿخ

رًٙ حٜوش ح١ٓٞوٙش ْرًٙ طخٍ٘وّخ ْوخّٟٙخ َْٓٙ حلٜخللًٙ وً أ١ٓفّخ   لٙل  ول  ًلك طخٍ٘ن طمك 

لفخلذ لفش حلىفمٓد   ف١٠ً حليْ  حلكزَٙس حلفخُ٘ش   َْٓٙ أع١وّخ ْقخىطّخ ْطىـٙي َِٓٙه ْأي طِحكه لفش ح

عً أي طل  ولمّخ أْ طلخٍرّخ ربكٙخ  حلمّـخص حلعخوٙش أْ حٞقمٙىٙش   ْوخ ىحن حٌٞٔخي ٠ ٘فكَ ا٠ رخلمفش فبي 

اٟعخ  لفش أوش ِٓ اٟعخ  لفكَِخ   ْأي طٔٓى حٜوش ح١ٓٞوٙش أه١ي حٜوش حلفَرٙش حلفخُ٘ش   ْعخىحطّخ 

 ْطقخلٙيِخ .

  حٜوش ح١ٓٞوٙش رٍٜٓس حلظومف   ْعين قيٍطُ عمٕ أي ٘ىي حلل٠خٍس ر٘ٗ  وفٙي . ْأٍحىص طَٜٓ٘ طَحع

ْأٌُ له ٘كً لُ ف٠  عمٕ حلل٠خٍحص حلـي٘يس . ف١٠ً عً اكٙخ  حلـٓحٌذ حل٠عٙفش فٗ حلظَحع ح١ٓٞوٗ 

ُ هخٛش فٙىخ ٘ظعمق رخلو١فخص حلٔٙخٓٙش حلظٗ ْقعض رًٙ حلىٔمىًٙ أٌفّٔه   ْاٟعخ  ُوؼ  ح١ٓٞن ْقٙى

 حلعمٙخ وً ؿخٌذ   ْاػزخص طفٓي حلُىؼ  حلفَرٙش ْعظىظّخ وً ؿخٌذ عهَ  ْاظّخٍ أٖ ىعٓس لمظىٔك 

رىظَّ حلَؿعٙش ْحلظومف . ف١٠ً عً حقظ١ط حلعقٙيس ح١ٓٞوٙش وً قمٓد حلىٔمىًٙ   َْٛفّه  رخ١ٓٞن

 ً عً حلظىٔك رخ١ٓٞن ٌظخوخً ْٓمٓكخ
(2)
 . 

                                                           
 

1
 202َ(   1420  ىحٍ حلفكَ لميزخعش   ) ى. ن    2ٍِيٖ : ٛخلق ْعهَْي   حلؼقخفش ح١ٓٞوٙش   ١ 

 
2
 ْوخ رعيِخ 19حلؼقخفش ح١ٓٞوٙش فٗ وٓحؿّش حلفِْ حلؼقخفٗ    ٗعض : ٍحثي ١١    
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 اٌزؾذ٠بد االعزّبػ١خصبٌضًب : 
 حلظلي٘خص ح٠ؿظىخعٙش كؼَٙس ْوظٍٓعش  ْوً أِىّخ ق٠ٙش طلََ٘ حلىَأس ْحٞع١  ر٘ؤٌّخ ْ٘ظ٘يقٓي  ْكخٌض

رى   أفٓحِّه وع أي فٗ ًلك اِخٌش ل٘ؤٌّخ   ْح١ٓٞن أعيٕ كقّخ أكؼَ فؤكؼَ. ْوً ْٓخث  حلظلي٘خص 

ك  ػىخٌٙش أُْحؽ  ح٠ؿظىخعٙش حٌٞـخد ْطلي٘ي حلٍٔ  . كٌلك وً ه١  حلِْحؽ ففٗ فٌَٔخ وؼ١ً وً رًٙ

رٓؿي ُْؽ ْحكي ٘ىمك عقي ُْحؽ ٍٓىٗ ْحلزقٙش ٘عٙ٘ٓي ر١ ُْحؽ   ٘وظخٍْي َٗ٘ك حللٙخس ْحلع٘ٙقش .... 

عمٕ كي طعزَِٙه 
(1)

 . ْطٓٓٙع فـٓس حلَٜحط رًٙ حلَؿ  ْحلىَأس رقٜي حلىٔخْحس فٗ حللقٓي ْحلٓحؿزخص .

  فٗ ك  ٗٗ  كخلىؤك  ْحلىَ٘د ْاي١ي ْوً ه١  ولخكخس حلىٔمىًٙ لٝؿخٌذ ْحلظف٢َ٘ فٗ طقمٙيِه

حلىل١ص حلظـخٍ٘ش ٘ٓوٗ حلٔزض ْحٜكي   ْاهَحؽ حلَهٚ حلظـخٍ٘ش فٗ حلىلَوخص . ف١٠ً عً ْٓخث  

حٞع١ن حلظٗ حٓظلًٓص حل٘خٗخص حلعَرٙش لٍَ٘ ك  وخ ِٓ رعٙي عً حٜه١ي ْحليً٘
(2)
. 

  ٞحلز١ى ح١ٓٞوٙش وَطعخً هٜزخ لٝؿخٌذ ْوً وظخَِ حلظليٖ ح٠قظٜخىٖ قٙخن حلٍظخن حليزقٗ . ْؿع  رع

ػه طفكٙكّخ عً قَ٘ذ . ْحلٔعٗ حلـخى لٍَ٘ حٜوَحٝ ْحلعخىحص ح٠ؿظىخعٙش حلٔٙجش وً طعخ١ٗ حلىٔكَحص 

  ْحلفٍخ  ْحطّخن ح١ٓٞن رخلظومف  ْحلىويٍحص ْحلقىخٍ ْحلٔفٍٓ
(3)
 . 

 اٌزؾذ٠بد االلزظبد٠خساثؼًب : 
 ْفقَٙس  ْيٍٙش ْوعيوش ْ٘يمقٓي عمٕ حلؼخٌٗ ْحلؼخلغ رخليْ  حلٍخوٙش أْ وً حلىعمٓن اي حلعخله ٍ٘قٔه الٕ ى  

حلعخله حلؼخلغ ْطقع يخلزٙش ٌَِ حليْ  فٗ قخٍطٗ عٓٙخ ْأفَ٘قٙخ رٔزذ طٔم٢ ح٠ٓظعىخٍ عمّٙخ ْفّٙخ حٜكؼَ٘ش 

لفقَ % ٘عٙ٘ٓي طلض ه٢ ح78حلىٔمىش   ْوً وظخَِِخ فٗ طمك حلزميحي حلفقَ ْحلزيخلش   فٗ عٓٙخ أكؼَ وً 

% 48%   77ْ. كىخ طعخٌٗ ٌَِ حلزميحي وً حلـّ  ْقمش حلىعَفش    طٜ  حٜوٙش فٗ قخٍطٗ عٓٙخ ْأفَ٘قٙخ 

ف١٠ً عً طف٘ٗ حٜوَحٝ ْحْٜرجش . ْقمش وٓحٍى  وً ح٠ْٜى فٗ ًٓ حليٍحٓش ْله ٘مظلقٓح رخلىيحٍّ .

% ٠ طظٓفَ لّه وٙخَ حلَ٘د 75حلىٙخَ حلٍقٙش لمَ٘د   ْأي 
(4)
 . 

لُىٔمه رُ اي حليْ  حلفَرٙش كخي ىحفعّخ ح٠قظٜخىٖ فٗ وقيوش حليْحفع لفِْ حلزميحي حلعَرٙش   ْحلٔعٗ ْوً ح

حليإد لملٜٓ  عمٕ هَٙحطّخ ْرخطض طظلًٙ حلفَٙ ٠وظٜخٙ ر١ى حلىٔمىًٙ  وً ه١   طلٓ٘  حلىٓحٍى 

١ًٓٙ حلظـخٍس حٍْٜرٙش فٗ حلزميحي ح١ٓٞوٙش الٕ وٜخلق هخٛش ٗوٜٙش . ْحكظكخٍ حلظـخٍس ح١ٓٞوٙش ْط

فٗ ر١ى حلىٔمىًٙ . ْحلٔعٗ لمىلخٍرش حلـخىس لمٍٜخعخص حل١ٍٓٙش. ْحللغ عمٕ طومف حلىٔمىٓي كظٕ 

٘عٙ٘ٓح طلض ه٢ حلفقَ . ف١٠ً عً حلٔعٗ لظَْ٘ؾ حٌٜظىش حلزٍكٙش حللي٘ؼش حلقخثىش عمٕ حلَرخ
(5)
 . 

                                                           
 

1
 45َ   1421  ٗٓح  عخن  91وـمش حَٜٓس   وئٓٔش حلٓقف ِٓلٍيح   حلعيى  

 
2
 225  187َ(   1423٘لٕٙ : أكىي آىخعٙ    ح١ٓٞن رًٙ حلٓحقع ْحلظلي٘خص ْحلىٔظقز    وكظزش ىحٍ حلعَرٙش لمكظخد ) ى. ن    

 
3
 368َ (   1422: أكىي ٛزلٗ   حلىَطكِحص حٜٓخٓٙش فٗ حلؼقخفش   ىحٍ حلكظخد حلـخوعٗ ) ى. ن   حلعٙخىٖ  

 
4
 150٘لٕٙ   ح١ٓٞن رًٙ حلٓحقع ْحلظلي٘خص ْحلىٔظقز     

 
5
 ْوخ رعيِخ 368حلعٙخىٖ   حلىَطكِحص حٜٓخٓٙش فٗ حلؼقخفش    
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 ٍفٗ ؿٔي حٜوش ح١ٓٞوٙش و ً ٠ ظعٍٗ اقخىش ٍظخن   حلعْلىش أْ أقمىش حلعخلن ّخ ٠ْري أي ٘ظَ  ًلك أػَحً ٓٙجخ

حلىظـىى لمقي٘ه ْاٍىخ ِْ حٔظىٍحٍ    وكٌٓخطُك  أؿِح   رًٙٙقْن عمٕ ظكخفإ حلفٍٙ   عخلىٗ حقظٜخىٖ عخى

كخٜوَ٘كٙش ٔ حلىظعىىس حلـٍٔٙخص فٗ حلعخلن كخص حلكزَحلٍ٘ رًٙ  ٍإّْ حٜىْح طقخٓهًل  كي ْٙإ   

الٕ  طيفقُالٕ ظ٘ـٙع  ٠ؿٍزٗح٠ٓظؼىخٍ حاؿَح حص  كٓ  ح٠ظفخيطيزٙق ٖ ٘ئىخ ش ْحلٙخرخٌٙش . كىرْٙحٍْٜ

ْقى ظـٍٗ حلزمىحي حلٍخىٙش   فٗ حٍظقخلُ كزَٙحً حلىظعىىس حلـٍٔٙخص ىٍْح كخص حلٍ٘ كٙغ طئىٖ   ٌخوٙشحل لزميحيح

  ي حلٍأٔىخٍِخ أ ١٘كظ لكً وخْ   طٔٓ٘قْحل لظىًْٓ٘ح    حلظىْٙ  حلظكٍْلْـٙخ  رىكخٓذ ًل  ح  ٍْ وً

 طومقحلظٗ  ٌظخؿٙشفٗ حلق١خعخص حٞ ٍٓظؼىخح٠ عً ٘لـهْحؿٙش حلق١خعخص ح٠ٔظوٍ  حٜـٍزٗ عخىس ٙف٠

  لمٔكخي . ٓخٓٙشحللخـخص حٜ طمزٗفٗ ح٠قظٜخى حل١ٍْٗ ْ  و٠خفش قٙىش

 ْ٘ئىٖ لٍُحعٗ لمـخص فٗ حلزمىحي حلٍٜخعٙش حلىظقىىش ١ٛف ححٞطيزٙق رٌَخوؾ حلىعن حلٍُحعٗ ْ  لفخي حا

حوٙش حلىىفْعخص لمزمىحي حلٍوٓحًُ٘ ٍْٙعكّ ًل  ٔمزخً عمٕ   حٍظفخط أٔعخٍ حلٔمع حلٍُحعٙش ْحلفًحجٙش الٕ 

 .وٍّخ لمفٌح  حلىٔظٍْىس حلٜخفٙش  هخٛش

 ْ حلىعخىمش قي ٘ئىٖ الٕ طآك   ىْي طؤِٙ  وٍخٓذحلىزخٍ٘ عمٕ حْٜٔحي حلعخلىٙش زٍٔعش  ٌفظخفح٠اي

 وع  حلٍٜخعٙش   ٍىْح الٕ أْٔحي حلىْ  ْحٜق وٙشحلزمىحي حلٍخ ٛخىٍحصعمّٙخ   ظلٜكخٌض حلظف٠ٙمٙش حلظٗ 

حلىإٔٔخص  حهظفخ الٕ    حلىٍخفٔش فٗ حْٜٔحي حلىْلٙش ٘خىس كيسحلظـخٍس حلىْلٙش ُْ طلََ٘ حلظْٔع فٗ

 ْٟخطحٜ طَىٖحلز١خلش ْ طف٘ٗ ػه وًْ  لعىن قىٍظّخ عمٕ حلىٍخفٔش يٍٙ حلىظكخفجش  وً حلٓؿٓىحل١ٍْٙش 

 كزَٙس  س ح٠قظٜخىٙش زٍْٜ

   حلىـظىع   قز ٓخٓٙشحٜ عً ْظخثفّخ  لمظومٗ أىص حلعْلىش الٕ حظـخَ حلىْ ٌ٘كَ : ))ْفٗ ٌِح حلىـخ  

كخص لٜخلق حلٍ٘ ٓٗحلقٍحٍ حلٔٙخ ٍٛعىٍِْخ فٗ  عًحللكْىخص  طَحؿع وً ه١ ظٙفش حلٔٙخٔٙش كخلٓ

حلٔٙخٔخص  حه٠خط فٗ طَيذكخص فخلٍ٘   حليحه فٗ   حٜعىخ ؿخ ْلٜخلق ٍ  حلىظعىىس حلـٍٔٙخص 

 ْحلؼقخفٙش . ٘عٙشحلظُْ   حؿٙشح٠ٔظوٍ   ْظخجفّخ حلىفخعٙش طَحؿعْ   حٛشحلو ٓظَحطٙـظّخحللكْىٙش ٠

  رىِٙسفّٙخ  طظىظعحلٔمع حلظٗ  وً رعٞ  وٙشحلٍخ ٛخىٍحص حلزميحيعمٕ ٓظزقٕ الٕ حؿ  رعٙي حلقْٙى ْحي 

 . رْْحلى١ حلىٍٔٓؿخص وؼ  ٛخىٍحص ٌٔزٙش

  ٘قٓىحللٍ   أي حلظزخىكي ٙإْحٟق   وئٍَِٗخ  أٖ فمْٙ ش ح٠قظٜخىٙش حلظٍىٙ ٛعٙي عمٕأوخ  ً الٕ  كظىخ

٠  حهمٙش ْهخٍؿٙشى  يٍٙ حقظٜخىٙش عىٙىس أؤٍ  كظٕحقظٜخىٙش ْ وظفَٙحصْحو  فٍّخ  عْ  حلظٍىٙش 

عى١قش عمٕ حلىٔظْٔ كخص عمُٙ ٍ٘ حلويوخص طّٙىًاي ق١خط ْ . حلظٍزإ زّخ كظٕحلظلكن فّٙخ ٠ْ  ٘ىكً

كخص حلٍ٘حرظ١ط أـٍزٙش ظقْن زكخص َٗ وع وظكخفجشيٍٙ  وٍخفٔشحلىظْقع أي ٙظعٍٝ الٕ  ْوً   حلىْلٗ 

  فٗ ًِح حلق١خط . وشحل١ٍْٙش حلعخ

 ٠٘هفق١خط حلوىىخص    حػخٍ  ٓمزٙشحٞىحٍٙش لّخ ْحٞؿَح حص حلقْٙى  وًحلوىىخص  طـخٍسْقي كخي لظلََ٘ 

حلوىىخص    كشحلٔٙخ   ح٠طٜخ٠صح٠ٔظؼىخٍ ( ْ خصَٗك   حلظؤوًٙ َٗكخص  حلىخلٙش ) حلزٍْ   حلويوخص
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عى١قش عمٕ حلىٔظْٔ كخص عمُٙ ٍ٘ طّٙىً حلٌْٖحلفٍٙش ْحٞىحٍٙش ... ْٓظؼىخٍ٘ش حلوىىخص ح٠  حل١زٙش 

ً  ٘ئػَِْْ  وظكخفجشيٍٙ  وٍخفٔشفىي حلىظْقع أي ٙظعٍٝ الٕ   حلىْلٗ  فٗ  حلعخومشحل١ٍْٙش كخص فٗ حلٍ٘ ٓمزخ

حلق١خط ح  ًِ
(1)
  . 

 اٌزؾذ٠بد اٌٍغ٠ٛخًب : خبِغ
  حلمفش حلعَرٙش طلي٘خص ؿىش عزَ طخٍ٘وّخ حليٓ٘  وٌٍ حلـخِمٙش ْكظٕ ٘ٓوٍخ ٌِح   ْرٌ  حلعَد ْحؿّض

ؿّٓىحً ؿزخٍس لىٓحؿّش ٌَِ حلظلي٘خص ففٗ حلقَي حلؼخٌٗ حلّـَٖ حطٔعض ٍقعش حليْلش ح١ٓٞوٙش ْىه  حلملً 

 ًْ٘ ْْٟع حلىعخؿه حلمفٓ٘ش ل٠ز٢ حلمفش حلعَرٙش .الٕ حلمفش   فكخي أي حٌزَٔ عمىخ  حلمفش الٕ حلظي

  ْفٗ حلعَٜ حلعزخٓٗ طعَٟض حلمفش الٕ ولٍش كزَٙس عٍيوخ ٓقيض حلو١فش حلعزخٓٙش ْىه  ٠ِٓكٓ رفيحى

ْألقٕ حلكظذ فٗ ٌَّ ىؿمش   فؤٛزق أٍُي حلمٓي   ٌَِْ حلىلٍش طىخػمّخ حلىلٍش حلظٗ كيػض فٗ حٓزخٌٙخ 

 لكظذ ْحلىوي١ٓخص حلعَرٙش .عٍيوخ ٓقيض يٌَخ١ش ْأكَقض ح

  ٗلع  أهيَ حلظلي٘خص حلظٗ ْحؿّظّخ حلمفش ِٗ وع ح٠ٓظعىخٍ حللي٘غ   ٜي ٌِح ح٠ٓظعىخٍ ِخؿه حلمفش ف

ؿَِِٓخ ْعى  عمٕ طقٓ٘ٞ ىعخثىّخ وً كٙغ حليعٓس الٕ كظخرش حلمفش حلعَرٙش رخٜكَ  حل١طٍٙٙش أ٠ًْ   

ً وً ه١  حٓظويحن حلعخوٙخص ري  حلفٜل ٕ   ٌَِْ حليعٓحص قخىِخ عيى وً حلىٔظَ٘قًٙ حلىَطزيًٙ ْػخٌٙخ

رخلفِْ ح٠ٓظعىخٍٖ   كخلىٔظَ٘ي حٜلىخٌٗ ٓزٙظُ حلٌٖ ألف كظخد فٗ حٜقٓح  ْحٜوؼخ  حلىَٜ٘ش رخلمفش 

 حل١طٍٙٙش .

   يَٙ اي ٌَِ حليعٓحص لٝٓف ْؿيص ٛئ عٍي رعٞ حلىفكًَ٘ حلعَد   هخٛش فٗ وَٜ ْلزٍخي   ْقخ

ٕٓٓ  ))ْلٔض أكى  عمٕ حلمفش حلعَرٙش حلفٜلٕ ا٠ لٔززًٙ أ٠ًْ ٛعٓرش طعمىّخ ْػخٌٙخً فٗ ًلك ١ٓوش و

عـِِخ عً طؤى٘ش أيَحٟخً أىرٙش ْعمىٙش لٌلك وً وٜملش أرٍخ  أوظٍخ حلىَٜ٘ش أي ٘كظزٓح رخلعخوٙش لمىلخفظش 

عمٕ ١ٍْٙظّه حلىَٜ٘ش ((
( 2)
 . 

 اٌزؾذ٠بد اٌزٟ  رٛاعٙٙب اٌٍغخ اٌؼشث١خ :
 حلعَرٙش عمٕ عخطقّخ وٓحؿّش طلي٘خص كزَٙس وٍّخ حلىٓؿش ح٠ٓظعىخٍ٘ش حلظٗ طعى  عمٕ ٌَ٘  أهٌص حلمفش

حلمفخص حلفَرٙش حلٔخثيس حلظٗ ٘ئػَ أٛلخرّخ حلملخي رخلَكذ حلل٠خٍٖ حلفَرٗ . طؤػَٙ حلعٓلىش فٗ ٌَ٘ 

ٙ عمٕ حلظومٗ عً حلمفش حٌٞـمِٙ٘ش رخعظزخٍِخ لفش حلقيذ حللخكه ْحلىظلكه . حلىٓؿش ح٠ٌل١لٙش حلظٗ طلَ

ٌَِْ حلظلي٘خص طٌٍٍ رؤهيخٍ وظعخظىش    ك  قٙىش ؿخىس ؤظىيس وً حلعقٙيس ح١ٓٞوٙش   ْأه١قّخ حٜٛٙمش .

 .ٍَْْٗ ؤظيَٙس 

                                                           
 

1
 199   198  ى . ص (   ) حلـُحجٍ ؿخوعش رٓوَىحّ    حلفٍٙ ْحلظلىٙخص   عْلىش ح٠قظٜخى   عزى ح   :رمٌٓخّ  

 
2
 .10/1074   34وٕٓٓ : ١ٓوش   حلمفش حلفٜلٕ ْحلمفش حلعخوٙش  وـمش حل١ّ  , ٍٓش  



489 
 

   ْْ٘طظموٚ ٌَِ حٜقخ
(1)
. رؤي حلمفش حلعَرٙش لفش ريحْس طفظقَ الٕ حلظـَ٘ي ٠ْ عّي لّخ رخلىوظَعخص  

يملخص حلعمىٙش   كىخ ايَّ وخ فّٙخ وً وٜيملخص قمٙ  ٘كخى ٘كٓي وعيْن حللي٘ؼش    ْطفظقَ الٕ ىقّش حلىٜ

حلـئْ . ف١٠ً عً اٌّخ لٙٔض لفش عخلىٙش . ْطفظقَ الٕ ٌظخن طفٜٙمٗ لمِوً فٗ حلفع  كىخ ٌـيَ فٗ 

 حلّمفخص حٍْْٜرٙش ِْٗ ٠ طٜمق أي طكٓي أىحس ٞقخوش حلظفكَٙ حلىٍيقٗ .

 ّش ٌَِ حلظلي٘خص وٍّخ حلظعىق ْحلظىٔك رعقٙيس حلـّخى فٗ ٓزٙ  يخ٘ش ٠ْري وً ا٘ـخى كمٓ  ٓمٙىش لىٓحؿ

ػه ٌَ٘ ٌَِ حلمفش حلعظٙىش عً ١َ٘ق اٌ٘خ  وعخِي فٗ أٌلخ   ٌزٙمش   ِْي  ٓخوٗ ِٓ اكٙخ  حلعَرٙش . ْوً

حلعخله فّٙخ وعمىٓي وـخِيْي فٗ ٓزٙ  ٌَ٘ حلعَرٙش 
(2)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
له حلعَرٗ   خهخلٚ   ْلٙي ولىٓى   حلّمفش حلعَرٙش ْحلعٓلىش". رلغ وقيّن الٕ وئطىَ وـظىع حلىعَفش: حلظلي٘خص ح٠ؿظىخعٙش ْحلؼقخفٙش حلمفٓ٘ش فٗ حلع  

 .32(    2007كخَٟحً ْؤظقز١ً" كمٙش حٚىحد ْحلعمٓن ح٠ؿظىخعٙش   ؿخوعش حلٔميخي قخرّٓ   ) ؤق٢   

 .54ٗخًِٙ : عزي حلٜزٍٓ   وٓقع ؿخوعش أن حلقَٔ ) ٌيْس حلمفش حلعَرٙش   حلكخطذ   ؿخوعش أن حلقَٔ (    2 
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 اٌجؾشٍِخض 
   ْوً ػه حلّـٓن حلظظَٖ عمٕ  ْحؿّض حٜوش ح١ٓٞوٙش طلي٘خص عي٘يس وظٍٓعش كخللَْد حلٜمٙزٙش

 –ن 8179حلعَحي ْحل٘خن   ْوً ػه ح٠ٓظعىخٍ حٍْْٜرٗ لمزميحي ح١ٓٞوٙش فٗ حلقًٌَٙ حلىخًٟٙٙ )

ن( ْولخْلظُ ؤن حلؼقخفش ح١ٓٞوٙش ْحٓظٍِح  هَٙحص حٜوش . ْقي حٓظوين أعيح  ح١ٓٞن 1962

لمظليٖ حلعي٘ي وً حليَي حلىمظٓ٘ش لمق٠خ  عمٕ حليً٘ ح١ٓٞوٗ   ٠ٓٙىخ وً ه١  حلظليٖ حلؼقخفٗ 

  وً ه١  ىّ ْحلفكَٖ   ح٠قظٜخىٖ   ْح٠ؿظىخعٗ   ْرخلظخلٗ أهٌص طٍوَ فٗ لفش حلقَحي حلكَ٘ه 

حلىقظَكخص حلظٗ طل٢ وً حلمفش حلعَرٙش   ْقي طٍخْلض حليٍحٓش ٌَِ حلظلي٘خص ْحللمٓ  ْحٞؿَح حص 

 حلٓحؿذ حطوخًِخ فٗ ٓزٙ  حلٓقٓ  ٟي ٌِح حلٔٙ  حلـخٍ  ْحلظٜيٖ لظمك حلّـىخص .  

 ٍِخض اٌذساعخ

 ٙش ٌعىش حللىي فٗ كٙخس حليٍحٓش عزخٍس عً رلغ فٗ حلقَعي حلكَ٘ه   ؿخ  ًلك رخلظيَي ريح٘ش رؤِى

حلفَى ْ حلظَكِٙ عمٕ وٟٓٓط حلىٜيحقٙش كٌّٓخ أٓخّ حلظعخو  حلَحقٗ فٗ حلىـظىع ػه ٌٜٙذ حلفَى  

َّٔ لىخ همق لُ ْرعيِخ طه حلظيَي حلٕ رعٞ حٚ٘خص حلعظٙىش ْ  حلىئوً وً حٞ٘ىخي ْ حللٙخس فك  ُ٘

ِىٙش كٓي حلفَى ؤمه فٗ حللٙخس ْ حلظٗ طٍظه كٙخس حلفَى فٗ حَٜٓس  ْ ػه حلظَكِٙ عمٕ وٟٓٓط أ

أهَٙح عَٝ وٓؿِ لمظـَرش حلقيَ٘ش لٗ رخلعى  حلىٙيحٌٗ ْ ًلك رٍَ٘ ْ عَٝ كظخد أٌخ فكَس 

 ْحلٌٖ ٘وين حلىَْ٘ط ٌفُٔ ْ ًكَ وخِٙظُ  ٍإ٘ظُ  أِيحفُ ْحلفجش حلىٔظّيفش وٍُ ْ علٙش حلعى  رُ. 

 ١ــــــتكدَ

  ٍٓٓ فٍّخ  ....   ْعمٕ علش ْٛلزُ ْوً ْح٠َ ْرعـــي حللىي هلل ْحل١ٜس ْحل١ٔن عمٕ ٓٙيٌخ  

عُّخ ْلٍخٓزْض وخ رعيِخ وً قْٓ    أ٠ ِْٗ  ِٟ ّٜق وٓ قٓلش لٓ قٙمض فٗ وزي  ك  عى  ٛخلق ل

َن  : "  لٍخ  قخ  طعخلٕ كٙف ٠ ِْٓ حليًّ٘ حلٌٖ حٍط٠خَ " حللىيُ هللِ عمٕ ٌعىِش ح١ٓٞن  "قٓلش ْٓ حْلَٙ

١َِْٓن ِىًٍ٘خأَْكَىْمُض لَُكْه ىِ  ِٞ ُٙض لَُكُه ح ِٟ ٍَ َْ ُْٙكْه ٌِْعَىظِٗ  أَطَْىْىُض َعمَ َْ  .)3حلىخثيس ) " ٍَُ٘كْه 

 : ٌِٖعه ٠مٛي لتٓ وص١ه  ٟ ذف١ٍه َُ َِ أكز َِ حٜوْش كُٙغ أكىَ  طعخلٕ لّْه ىٍّْ٘ه  ف١  ٌِ ِّ ْؿْ  عمٕ ٌِ   ع

ّّه  ٛمٓحصْ  ََ ٌزٙ َْ  ٠ْ الٕ ٌزٍٗ يٙ ًٍ يَٙ ُِ عمُٙ ٘لظخؿْٓي الٕ ى٘   ْلٌّح ؿعمُُ   هخطْه حٌٜزٙخْ      ١ْٓو

ُْ  ْك  ٍٗٗ   ُْ  ٠ْ ىً٘ ا٠ وخ َٗع ًْ  ف١ ك١  ا٠ وخ أكمُّْ  ٠ْ كَحن ا٠ وخ كَّو ْرعؼُُ الٕ حٌْٞ ْحلـ

يْي ٠ كٌْد فُٙ ٠ْ ُهْمف  كىخ قخ  طعخلٕ ِٛ َٓ كْق ْ ُِ فّ ََ ر يْ :  "أُهز ِٛ رَِّك  ٍَ ْض َكِمَىُض  طَىَّ َعي٠َْْ َْ  قًخ 

 (. 115حٌٜعخن )" 
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   أٖ: ٛيقخ فٗ حٜهزخٍ  ْعي٠ فٗ حْٜحوَ ْحلٍٓحِٗ  فمىخ أكى  حليً٘ لّه طىض حلٍعىش عمّٙه   ْلٌّح قخ

١َْٓن ِىًٍ٘خ :"طعخلٕ ُٙض لَُكُه حٞ ِٟ ٍَ َْ ُْٙكْه ٌِْعَىظِٗ  أَطَْىْىُض َعمَ َْ َن أَْكَىْمُض لَُكْه ِىٍَُ٘كْه  ْٓ : حلىخثي "  (3 )حْلَٙ ْٖ س   أ

ُِ أَٗ   ُِ حلكَحْن  ْأٌَِ  ر ُِ أف٠َ  ٍٓم ُْ ْرعَغ ر ًْ حلٌٖ ٍُُٟٙ ْ  ْأكزّ َْ أٌظْه ٌٜفٔكْه  فبٌُّ حلي٘ فخٍٟٓ

َِ حلٍعىش ٓٓح  عَ  قيٍِخ أن له ٘عَفُ   ْلعمٍّٗ قيوُض  كظزُ " أِـ ْلٌلك فبي كّ  ؤمْه لُُ ٌْٜٙذ ِوً ٌِ

ًْ عٍٓحيٍ  َِ حلكمىخْص قزَ  حلليْ٘غ ع وخ ٓؤطليع رلْٓ    عٍُُ اٗخٍسً لىخ ٠ طُلٜٕ هَٙحطُ ف١٠ً ٌْعىشً  رٌّ

َْ   ْاّي وً أعظه ٌعه   عمٕ حلعزْي أي َُ٘قُ كفْظ حلقَعي  َٓ حلقَعْي حلكَْ٘ه فلقخً ِٓ هَٙ  ٠ هََٙ رعي أ٠ ِْ

ٌَّكه حقَأْح حلقَ :  " حلٌٖ ِٓ ك١ن   رٓعٗ ْفّه ْفيٍش ٍْٟٗ   عً أرٗ أوخوُ اً ٘قٓ ََّ عَي ٠ْ طفُ

ُد قمزًخ َْعٕ حلقَعيَ    فٗ حللي٘غ  ٛلٙق . ػه ٌَ٘ط رلٓ  " ٌَِ حلىٜخكُف حلُىعمَّقشُ   فبيَّ  َ ٠ ُ٘عٌِّ

((  ) عىخ عٌٍٓخَ ْ ِٓ )ح٠ٓظقخوش حلفَى٘ش حلىـظىعٙش فٗ قٓ    ُِ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ . ٍِْخ ٌٟٓق َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

 رٌّح حٜوَ ْطزًٙٙ هيٍٓطُ طفَ٘يخ   ْعمٓ قيٍَ طىٔكخً. حِظىخن حلقَعي

 فؤقٓ  ْرخهلل حلظٓفٙق لكه ع٘خطُ"  ٘زًٙ   "كٌلك قٓ  حللق ٓزلخٌُ ْطعخلٕ فٗ وٓحٟع وً حلقَعي

ْحٞعخٌُ أي حلقٓ  حل٘خثع أي لفظش "ع٘خطُ" حلى٠خفش لمفظ حلـ١لش وعظّىش ْوَ٘فّش عً لفظش "حٚ٘خص" لٍٔزْش 

َِّ   لمفظ"ع٘خطُ"  حلـ١لش ْلكٓي لفظش "حٚ٘خص" عخوشً ر١ ٌٔزش لمفظ حلـ١لش ْاي كخي ك١ِىخ وعّظْه ْو٘

 .ٌّٜىخ طَ٘ٙح الٕ ع٘خٍص ٍرخٌْٙش ِخوش

 أوٌَخ رخلظيّرَ فٗ ع٘خطُ ْلَرىخ ُ٘ظً    ْ فٗ رلغ أؿَحَ ح٠ٓظخً / دمحم حلويٙذ ًكَ ) ْلّكٍٗ ىْوخً أقٓ  أي

ْلٌح ِمّىٓح ٓٓ٘خً  .زظفخَ ػه ٘ـي ٌفُٔ قي أك  قَ٘س حلؼىَس ْطَ  وخ ُ٘ئكْ  وٍّخ(حلىظعـْ  أٌُ رم  وً حٜوَ و

َِ طيرَحً  قمض : اي لفظش   لعّ  ٍْىص فٗ حلقَعي فٗ أٍرعِش وٓحٟع فٗ "ع٘خطُ"  أي ٘ـعْ  لٍخ فٗ حٜو

.ٌَِْ "يس وً ٌٍٓحلزقَس ْع  عىَحي ْحلىخثيس ْحلٍٍٓ ْقي ؿىعظّخ فٗ ؿىمش "ع٘خطُ فٗ حلزقَس ْع  عىَحي وخث

  حٍٜرع عمٕ طَطٙذ حلٍِْ :

ُِ لَعَمَُّكْه طَْعِقمُٓيَ   ":قخ  طعخلٕ  -1 ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ  حلزقَس "  " (242)َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

ُْٙكهْ   ":قخ  طعخلٕ  -2 ِ َعمَ ْح ٌِْعَىشَ حَّللَّ َُ ًُْك ح َْ قُٓح  ََّ ٠َ طَفَ َْ ِ َؿِىٙعًخ  ُىٓح رَِلْزِ  حَّللَّ ِٜ حْعظَ ٍْظُْه  َْ ًْ ُك اِ

ٍِ فَ  ًَ حلٍَّخ سٍ ِو ََ َٗفَخ ُكْف ٍْظُْه َعمَٕ  ُك َْ حًٌخ  َٓ ُِ اِْه زَْلظُْه رٍِِْعَىظِ ْٛ َ ًَ قُمُٓرُِكْه فَؤ ْٙ خ أَْعيَحً  فَؤَلََّف رَ َّ ٍْ ٌْقٌََُكْه ِو َ ؤ

ظَيُْيَ  ّْ ُِ لَعَمَُّكْه طَ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ  ع  عىَحي"  (103)َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

ْه َكٌَِلَك   ":خلٕقخ  طع  -3 ِّ ًَ ِوً قَْزِم ٘ ٌِ ظَؤًََْي حلَّ ْٓ ٌُٓح َكَىخ ح ًِ ْ ظَؤ ْٔ اًَِح رَمََ  ح١َْٜفَخُ  ِوٍُكُه حْلُلمَُه فَْمَٙ َْ

ُ َعِمٙه  َكِكٙه   حَّللَّ َْ  ُِ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ  حلٍٍٓ"  (59)ُ٘زَِّٙ
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ِٓ فِٗ أَ  : " قخ  طعخلٕ -4 ُ رِخلمَّْف َْ٘ىخَي ٠َ َُ٘ئحِهٌُُكُه حَّللَّ َ ْٜ ًْ َُ٘ئحِهٌُُكْه رَِىخ َعقَّْيطُُه ح لَِك َْ َْ٘ىخٌُِكْه 

قَزَ  ٍَ  َُ ٘ َِ ْْ طَْل ْه أَ ُّ طُ َٓ ْٔ ْْ ِك ِمُٙكْه أَ ِْ ٢َِٓ َوخ طُْيِعُىَٓي أَ ْْ ًْ أَ ًَ ِو َٔخِكٙ سِ َو ََ َ٘ طُُُ ا١ِْعَخُن َع ٍَ ًْ فََكفَّخ ٍش فََى

َٙخُن ػ١ََػَِش أََّ٘خٍن ًَِلَك َكفَّخ ِٜ ْي فَ ـِ ُ لَُكْه لَْه َ٘ ًُ حَّللَّ َْ٘ىخٌَُكْه َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ حْكفَُظٓح أَ َْ َْ٘ىخٌُِكْه اًَِح َكمَْفظُْه  سُ أَ ٍَ

ُِ لَعَمَُّكْه  َْي"عَ٘خطِ َُ ُك ْ٘  (89) حلىخثيس طَ

 ٌَِ خ   لقْي َؿَىْعُض ّّ حٚ٘خص ْظممُض أٌظَ الّٙخ فبًح رّخ ْكؤٌّخ قي حلظفض كٓ   وخ أعظه ٌَِ حٚ٘خص ْأؿم

يَ٘ذ ػه أَٗقض ٌٍٓحً ْحكيحً ٘ـىع رٍّٙخ ْكؤٌّخ ٗىْ طَ٘ي عمٕ ظمىش ْاي كخٌض ع٘خطّخ  رع٠ّخ رظَحر٢

أٍرع طوظمف فٗ حلىٓحٟع ْفٗ حلمفظ ا٠ أي رٍّٙخ ٍحر٢ عـٙذ ؿيح فكمّخ طظليع عً أوٍٓ فّٙخ لذ 

َِ عمٕ رٍ َ  هيَ حلظف٢َ٘ رىخ فّٙخ لويَ ـَ ً ٍْْحر٢ فَ ٙخي حٜوِش ح٠ٓظقخوش حلىـظىعٙش ٜرٍخ  ح١ٓٞن أىرخ

ْطَحريّخ فكخي وخ فّٙخ وً حللكىش ْحٜككخْن وً أّؿِ  حٜوٍٓ قيٍحً ْأكؼَِخ هيَحً فكخٌض ٌٔزظّخ لمفظ 

ِ٘ش كٓي حلفَى ؿِ  وً  حٚ٘خص حلـ١لش   ْؿخ ص اػٍظًٙ وً َّ ٍِ حلع١قِش حٜٓ ِٞ أوٓ حٍٜرْع عً طٍظٙه رع

ًْ عً طٍظٙه حلع١قِش حلىـظىعٙش  . حَٜٓس ْاػٍظٙ

  :األضس١ٜ أَٛز ايعالق١ٓعِٝ بعض آٜيت ت

 ٌُلَعَمَُّكْه طَْعِقمَُٓي   ":أوخ حٚ٘ش حْٜلٕ ِْٗ قٓ  حللق ٓزلخ ُِ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ  حلزقَس  " (242)َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

طَٔ أٌك لٓ ٌظَص الّٙخ رعًٙ حلزَٜٙس طـي أٌّخ هخطىش لىٟٓٓط ١ٓ٘  ِْٓ قٓ  حللق ٓزلخٌُ  ْلٙٔض 

ٓزلخٌُ "٠ْ طٍكلٓح حلىَ٘كخص  حلٔخرقش لّخ ْوزيأ ٌِح حلىٟٓٓط حليٓ٘  ِٓ قٓ  حللقهخطىش لٛ٘ش 

فزًٙ حللق ٓزلخٌُ ْطعخلٕ أي حلىـظىع حلىٔمه ٘ـذ أي ٘زٍٕ عمٕ حليَّ كمُ ْأي ٌٓحس ًلك كظٕ ٘ئوً" 

٘كٓي حليَّ ِٓ حلِْحؽ حليخَِ حلٜخلق فزي  رزٙخي أْٓ حلِْحؽ حلٌٖ ِٓ ٌٓحس حلىـظىع حلىٔمه ْأوَ أي 

ً أي  وٍزعُ ١َّ ح٠عظقخى حلٌٖ ِٓ أٓخّ طقٓٔ   ٓزلخٌُ ّٔيحً طمك حللقٙقش ْوٟٓلخ  ٘قٓ  ٓزلخٌُ وـ

: )٘ؤّ٘خ حلٍخّ حطقٓح ٍركه حلٌٖ همقكه وً ٌفْ ْحكيس أٓخّ حَٜٓس وزٍٗ عمٕ حلظقٓٔ هلل ٓزلخٌُ

حعظقي رفَٙ عقٙيس فكخي حلٍّٗ عً ٌكخف وً ْهمق وٍّخ ُْؿّخ ْرغ وٍّىخ ٍؿخ٠ً كؼَٙحً ٌْٔخً ( 

ح١ٓٞن ٌْزُ أي حٞعـخد ٠ري أي ٘كٓي ر١ٜف حلعقٙيس ٠ رىظخط حليٌٙخ ْوظَّ فـخ  حٜوَ رخلظِحن ًلك 

"ْلٓأعـزكه" كظٕ ْاي أعـزّه ٌِح حلىظخط حليٌٖٙٓ فكخي قٓ  حللق فٗ حلٍّٗ عً ُْحؽ يَٙ حلىٔمه 

 . ""ْلٓ أعـزظكه ْقٓلُ فٗ حلٍّٗ عً حلِْحؽ رفَٙ حلىٔمىش

 ْ أْ  لزٍش فٗ رٍخ  حَٜٓس ْرٍخ  حلىـظىع  ٌّٜخ لٓ له طكً وئوٍش  فٔظَ٘  عمٕ طَرٙش حليف  حلٓلٙي ٌَِ

اَٗحفخ ٘ظٍخٓذ وع اَٗحكّخ ْطيه  حلٓحلي عخىس لً ٘ظؤطٕ ا٠ رعي ويس ١ٓ٘مش طكٓي فّٙخ حلىٔخث  قي يَٓض 

ٌح ٘و  رٍظخن حَٜٓس فعى  حٜن وع فٗ حٜرٍخ   فخللٌ حللٌٍ أي ٘كٓي حلَؿ  وئوٍخ ْحلىَأس وَ٘كش  ٜي ِ

حلٓلٙي ٘ئػَ فٗ أْلٙخص طكٍُٓ٘ اٌُ ٘ئػَ فٗ قٙىُ  ْطكًٓ٘ أه١قُ. ٌِْح أوَ ٘زيأ وً للظش أي َ٘ٔ ْ٘عٗ  
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ْحليف  ٘ق٠ٗ ٍٓٓحطُ حْٜلٕ فٗ ك٠ً أوُ  ْرعي ًلك ٘كزَ  فٙكٓي فٗ ك٠ً أرُٙ  فبًح كخٌض حٜن 

  .ا٠ رعي أي ٘كٓي حلَ٘  قي أهٌ وٍُ ْطىكً ْطٔم٢ عمُٙوَ٘كش ْحٜد وئوٍخ فبي حٞ٘ىخي لً ٘ملقُ 

  ًٌْٙعَ  أي حليفٓلش فٗ حٌٞٔخي ِٗ أ١ٓ  أعىخٍ حليفٓلش فٗ حلكخثٍخص كمّخ  فٍّخ  ١فٓلش طىكغ ٓخعظ

حػٍظًٙ وؼ  ١فٓلش حلٌرخد  ٍِْخ  ١فٓلش أهَٔ طٔظفَي َّٗحً  ْأ١ٓ  ١فٓلش اٌىخ طكٓي فٗ حٌٞٔخي  ٜي 

لمىّىش حلظٗ ٓٙقٓن رّخ حٌٞٔخي  ك  حليف٠ٓص حلظٗ قزمّخ ١ف٠ٓص لّخ وّىش ّٓمش  ٌَِ حليفٓلش وٍخٓزش

 .ؿيح  اٌىخ حٌٞٔخي ِٓ حلٌٖ ٓظؤطٗ وٍُ حلقٙه  لٌّح كخٌض ١فٓلظُ ١ٓ٘مش  اٌّخ طٔظىَ كظٕ فظَس رمٓ  حللمه

ىَأس فٗ ْرعي أي أوَ ريَّ حلِْحؽ عقٙيس أوَ ريَّس ع١قش ففٜ  حلك١ن عً حلىلٙٞ ْكَن اطٙخي حل

عمٕ رٍخص عىن ْوً حلٔٙخي كخي حٜوَ أي ٘كٓي ًلك أٓخّ حلٌٍ٘ش ريَّ رعي    أْقخص حلىلٙٞ حلٌٖ كظزُ

١َّ ػه رلفظّخ رقٓحعي حلعٓحٍٝ حلظٗ قي طعَٝ لمِْؿًٙ رخلي١ي أْ حلىٓص فزًٙ قٓحعي حلع١قش فٗ 

 . مه لمىَأس اًح وخص ُْؿّخحلي١ي وً كقٓي ْاٍٟخط أْ ٍى ْكٌلك رًٙ فٗ حٚ٘خص عين حٞؿلخ  ْحلظ

أٌُ فٜ  رًٙ أ٘خص حلي١ي ْع٘خص حلىٓص رؤوَ ٘عًٙ حلىَ  عمٕ ح٠لظِحن  حٚ٘خص ْوً ليٙف ٌَِ

ْوخ فّٙخ أوٍٓ أ٠ ِْٓ عين حلظف٢َ٘ فٗ حلىلخفظش عمٕ حلٜمٓص عمٕ أْقخطّخ ْأكٓحلّخ  حٚ٘خص رظمك

ْحلي١ي فٗ حٚ٘ظًٙ حلٔخرقظًٙ لٛ٘ش وٟٓع حلىوظمفش. ْكخٌض حلوخطىش رخلظِحن حلىعَْ  فٗ أكٓح  حلىٓص 

حلك١ن ْحلظٗ كخي أهَِخ حللغ عمٕ حلظزَٜ فّٙخ ٌّٜخ هَٙ لك  ًٖ عق  ْحلظف٢َ٘ فّٙخ ٓفخِش فكخي قٓ  

اًَِح رَمََ  ح١َْٜفَخُ  ِوٍُكُه حْلُلمَُه   ":ْأوخ حٚ٘ش حلؼخٌٙش ِْٗ قٓ  حللق ٓزلخٌُ . "حللق "لعمكه طعقمٓي َْ

 ًِ ْ ظَؤ ْٔ ُ َعِمٙه  َكِكٙه  فَْمَٙ حَّللَّ َْ  ُِ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ ْه َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ ِّ ًَ ِوً قَْزِم ٘ ٌِ ظَؤًََْي حلَّ ْٓ  حلٍٍٓ "  (59)ٌُٓح َكَىخ ح

 ٌُأي ٌَِ حٚ٘ش وَطزيش رخٚ٘ش حلظٗ قزمّخ فٗ قٓ  حللق ٓزلخ ٌَٔ:"   ًَ ٘ ٌِ ٌُكُه حلَّ ًِ ْ ظَؤ ْٔ ًَ عَوٍُٓح ِلَٙ ٘ ٌِ خ حلَّ َّ َ٘خ أَُّ٘

ًَ ط٠ََعُ وَ  ِكٙ َْ  َِ ـْ ١َٛسِ حْلفَ حٍص ِوً قَْزِ   ََّ ًَ لَْه َْ٘زمُفُٓح حْلُلمَُه ِوٍُكْه ػ١ََع َو ٘ ٌِ حلَّ َْ َْ٘ىخٌُُكْه  َٓي ػَِٙخرَُكه مََكْض أَ

ْه ُؿٍَخف   ِّ ْٙ ٠ َعمَ َْ ُْٙكْه  َْ َعمَ ْٙ حٍص لَُّكْه لَ ٍَ ْٓ َ٘خ  ػ١َُع َع ١َٛسِ حْلِع ِوً رَْعِي  َْ سِ  ََ ٙ ِّ ًَ حلظَّ حفَُٓي ّوِ َّٓ ١َ ًَّ ُِ رَْعيَ

ُ َعِمٙه  َكِكٙه   حَّللَّ َْ ُ لَُكُه حَٚ٘خِص  ًُ حَّللَّ ٍٞ َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ ُْٙكه رَْع٠ُُكْه َعمَٕ رَْع  حلٍٍٓ "  (58)َعمَ

ْك١ِىخ طَ٘ٙح الٕ قخعيس ِخوش وَطز٢ رّخ حٓظقخوش حلٌٍ٘ش ١َِّْخ ْحلظٕ أطض وً ُْحؽ ١خَِ عقٙيس 

ًٙٙ أِىٙش يٞ حلزَٜ ْحكظَحن حلوٜٓٛٙش ىحه  حلزٙض   ففٗ أٜ٘ش حْٜلٕ ْع١قش كىخ أٓمفٍخ ًْلك رظز

ٍِخ  قخعيس عخوش لك  وً ٘لٙخ ىحه  حلزٙض ٓٓح  رَحر٢ ٌٔذ أْ رَحر٢ ومك ٘ىًٙ أْ رَح١ عى  ِْه 

حلوين ِْٗ الظِحن يٞ حلزَٜ فٗ ك  ْقض ْاكظَحن حلوٜٓٛٙش ْطّٙجش ٍد حَٜٓس ٍْرظّخ لٝٓزخد 

رىخ فٗ حلٍفّٓ ْطؤػَٙ أي طٜٙذ حٜعًٙ وً    ِٗ أوٍٓ ِخوش هيَٙس أكخ١ رُ عمهحلىعٍٙش عمٕ ًلك ْ

ُ لَُكُه   "حلعٍٓحص وخ٠ ٘ل  فكخي حٜوَ حلٌٖ ٘قظ٠ٗ حلٓؿٓد فٗ حٜ٘ش ْفُٙ عمه ْككىش ًُ حَّللَّ َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

ُ َعِمٙه  َكِكٙه   حَّللَّ َْ ح١ٜفخ  حلمًٌ٘ له ٘زمفٓح حللمه ْلّه فكخي حٜوَ رخ٠ٓظجٌحي وً قز  حلوين ْ "  .حَٚ٘خِص 

طىِٙٙ فٗ ػ١ع أْقخص كخٌض حلعخىس فّٙخ ْأْلّخ طفَٙ لزخّ حلٍٓن وً أؿ  حل١ٜس ػه حلوَْؽ لمعى  كىخ ِٗ 

حلعخىس أْ  حلٙٓن قز  حلفـَ ْػخٌّٙىخ طزي٘  حلمزخّ رىخ ٍ٘خٓذ ْقظُ لمقٙمٓلش ْػخلؼّىخ وً لزخّ حلٍٓن رعي 
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قي طـىع رًٙ حٜرًٓ٘ أوخ فٗ يَِٙخ وً حْٜقخص ف١ كَؽ فٗ حليهٓ  ر١  ١ٛس حلع٘خ  أْ وً ع١قش

حٓظجٌحي لظَٙٔٙ حللٙخس ىحه  حلىٍِ  وً أعىخ  حلوين ْق٠خ  كٓحثؾ ح١ٜفخ  . ْقي رًٙ حليذ حلٍفٔٗ 

حللي٘غ أي رعٞ وخ طقع عمُٙ عًٙ حليف  حلٌٖ له ٘زم  حللمه قي طئػَ عمُٙ ١ٙمش كٙخطُ فخٌظَ 

مٙه حللكٙه رىخ فُٙ ١ٛف لمٍفّٓ .ْكخي ٜوَ يٞ حلزَٜ وكخٌش ِخوش فٗ حلقَعي ْحلٍٔش حلع   للكه

ًْ  حلٍٔش ْلعمٍخ ٍِخ ٌَ٘ٙ عمٕ ٓزٙ  حلىؼخ  لقٓ  حللق ٓزلخٌُ ْطعخلٕ : ًَ َ٘ف٠ُُّٓح ِو ) قُْ  ِلْمُىْئِوٍِٙ

 َ ْه اِيَّ حَّللَّ ُّ َكٕ لَ ُْ ُّْه ًَِلَك أَ َْؿ َُ َْ٘لفَُظٓح فُ َْ ْه  ِِ ٍِ خ َٜ ٍَعُٓي( أَْر ْٜ َ  رَِىخ َ٘ : " حٟىٍٓح  ْقٓ  حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلصَهزِٙ

لٗ ٓظخ وً أٌفٔكه أٟىً لكه حلـٍش: حٛيقٓح اًح كيػظه  ْأْفٓح اًح عخِيطه  ْأىْح اًح حثظىٍظه  

ر  ؿع  حلٍزٗ ملسو هيلع هللا ىلص يٞ حلزَٜ أكي كقٓي ْحكفظٓح فَْؿكه  ْي٠ٓح أرٜخٍكه  ْكفٓح أ٘ي٘كه". 

: " ا٘خكه ْحلـمّٓ فٗ حليَقخص  فقخلٓح: ٘خ ٍٓٓ    ٘ق كًٙ قخ  ٜٛلخرُ ٍٟٗ   عٍّهحليَ

وخلٍخ وً وـخلٍٔخ رُيم ٌظليع فّٙخ. فقخ : " فبًح أرٙظه ا٠ حلىـمْ فؤعيٓح حليَ٘ق كقُ. قخلٓح: ْوخ 

  كق حليَ٘ق ٘خ ٍٓٓ   ؟ قخ : يٞ حلزَٜ  ْكف حًٜٔ   ٍْى حل١ٔن  ْحٜوَ رخلىعَْ 

 ْحلٍّٗ عً حلىٍكَ".

 ػه طؤطٗ حٜ٘ش حلؼخٌٙش:"   ًُ ْه َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ ِّ ًَ ِوً قَْزِم ٘ ٌِ ظَؤًََْي حلَّ ْٓ ٌُٓح َكَىخ ح ًِ ْ ظَؤ ْٔ اًَِح رَمََ  ح١َْٜفَخُ  ِوٍُكُه حْلُلمَُه فَْمَٙ َْ 

ُ َعِمٙه  َكِكٙه   حَّللَّ َْ  ُِ ُ لَُكْه عَ٘خطِ كؼَٙح وً ٌَِ ح٠لظفخطخص حلظٗ  حلٍٍٓ ٍْرىخ حللي٘غ عٍّخ ٟ٘ٓق" 59) (حَّللَّ

ْحلؼخٌٙش "لكه ع٘خطُ" رخٟٞخفش الٕ لفظ "لكه حٜ٘خص"  ٌظليع عٍّخ اً أي حٚ٘ش حْٜلٕ هظىض رقٓلُ ٓزلخٌُ

حلـ١لش  ْكىخ ِٓ ؤظقَ ٘قٍٙخً أي ك  لفظش رخلقَعي طٍخٓذ وٟٓعّخ ٠ْ ٜ٘ق يَِٙخ وكخٌّخ أريحً )ٓزلخي 

َ ٘عظزَ وً حٜ٘ش ْلٓ طيرٌَخ فّٙخ لَأٍ٘خ أي حٜوَ حلٌٖ ؿعمّخ أهيَ وً حلىمك( اًح ٠ري أي ٘كٓي ٍِخ  أو

فٗ  ح٠ٓظجٌحيٓخرقظّخ أٌّخ أوَص رخلَقخرش عٍيوخ ٘زم  ح١ٜفخ  حللمه ْأي طَٖٔ عمّٙه أككخن حٜؿخٌذ فٗ 

ك  ْقض كىخ أٛزلض لّه أككخن أهَٖ طٍظٙىٙش للٙخطّه ىحه  حلزٙض كخلظفَ٘ق فٗ حلى٠خؿع كًٙ حلزمٓ  

ْك  ًلك طَٓٙن لقخعيس كخٌض وعَْفش عٍي حلعَد ْوـىٓعش فٗ قٓلش . يَِٙخ وً حٜككخن حلىَطزيشْ

ً ػه  ككٙىش ْاي كخي حلزعٞ ٘ظٍّخ رلي٘غ ٌزٖٓ ِْٗ لٙٔض كٌلك ِْٗ : ) ً ػه أىرُ ٓزعخ ٠عزُ ٓزعخ

 ً ٘ذ ْ رخلظَرٙش ( ِْٗ كمّخ هخٛش رخلظَرٙش ْحلظقٓ٘ه فٗ حلمعذ ْرخلظَرٙش ْحلظقٓ٘ه فٗ حلظؤى ٛخكزُ ٓزعخ

ْحلظقٓ٘ه فٗ حلٜلزش ْلع  حلظف٢َ٘ فٗ ٌَِ حٜككخن كخي وً عػخٍِخ كٓحٍع كمض ركؼَٙ وً حلزٙٓص حلىٔمىش 

كؼَٙ وً حلٍخّ   رخلىلخٍن ْحٓظل١لّخ فٙوَؽ وً أٌخٌٙظُ ْ٘ظٔخْٔ  حٓظّخٌشْحلعٙخً رخهلل طعخلٕ وً 

ـظىع فكخي لِحوخ اٟخفش ٌَِ حٚ٘خص لمفظ رخٌٜعخن ر  ِٓ أٟ  . ٍِْخ طكٓي حلكخٍػش عمٕ حَٜٓس ْحلى

 حلـ١لش طٍزّٙخ لعظه ٗؤٌّخ ُْؿَحً لك  وً ٘ٔظًّٙ رىخ فّٙخ
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 أٜيت تٓعِٝ بعض أَٛز ايعالق١ اجملتُع١ٝ

 ٌُْح ٌِْعَىشَ   ":أوخ فٗ حٚ٘ش حْٜلٕ ِْٗ قٓ  حللق ٓزلخ َُ ًُْك ح َْ قُٓح  ََّ ٠َ طَفَ َْ ِ َؿِىٙعًخ  ُىٓح رَِلْزِ  حَّللَّ ِٜ حْعظَ َْ

ٍْظُْه َعمَ  ُك َْ حًٌخ  َٓ ُِ اِْه زَْلظُْه رٍِِْعَىظِ ْٛ َ ًَ قُمُٓرُِكْه فَؤ ْٙ ٍْظُْه أَْعيَحً  فَؤَلََّف رَ ًْ ُك ُْٙكْه اِ ِ َعمَ ٍِ حَّللَّ ًَ حلٍَّخ سٍ ِو ََ َٗفَخ ُكْف  ٕ

ظَيُْيَ  ّْ ُِ لَعَمَُّكْه طَ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ خ َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ َّ ٍْ ٌْقٌََُكْه ِو َ فظؤطٗ وزَّس لك  ًٖ عق  اً    عىَحيع "  (103)فَؤ

أٌّخ طظليع عً أوَ ٠ ٘كٓي ا٠ رخلى٘ٙجش حٞلّٙش أ٠ ِْٓ طؤلٙف حلقمٓد عمٕ حلّئ ِْٓ وخ ػزظض 

ُ فََىخ  ْطٓحطَص رُ حٚ٘خص ًْ ٠ُِْ٘مِ  حَّللَّ َو َْ َ٘خُ   َ٘ ًْ ُِ َو ِيٖ رِ ّْ َ٘ ِ ُِئَ حَّللَّ حلقَعٌٙش   قخ    طعخلٕ : ) ًَِلَك 

َِخٍى( حلِوَ/لَُُ وِ  ح١ٍ  73ًْ  ََ ِٛ عَْمُُ َعمَٕ  ـْ ؤْ َ٘ َ٘ َ٘ ًْ َو َْ ُ ٠ُِْ٘مْمُُ  َِ٘ؤ حَّللَّ َ٘ ًْ   ْقخ  ؿ  ْع١ : ) َو

ٌْعَخِن/ َ ْٜ ظَِقٍٙه ( ح ْٔ ُُِه  59ُو ًْ ٠ُِْ٘مْ  فَؤُْلَجَِك  َو َْ ظَِيٖ  ّْ َٓ حْلُى ُّ ُ فَ ِي حَّللَّ ّْ َ٘ ًْ   ْقخ  ٓزلخٌُ : ) َو

َْي ( َُ ِٓ ح ِ  حْلَوخ ََ َْع ْٜ   فّٓ أوَ وعـِ لك  أكي وّىخ كخي وً حلقيٍ ْحلىكخٌش كظٕ ْاي كخي   .178/ح

َ   :"   عمُٙ ْٓمه فٗ وقخن حلٍزٓس كىخ قخ  ٓزلخٌُ ْطعخلٕ لٍزُٙ ٛمٕ ًَّ حَّللَّ لَِك َْ ًْ أَْكزَْزَض  ِيٖ َو ّْ اٌََِّك ٠َ طَ

 ًَ ظَِي٘ ّْ َٓ أَْعمَُه رِخْلُى ُِ َْ َ٘خُ   َ٘ ًْ ِيٖ َو ّْ  حلقٜٚ"  (56)َ٘

 ٌُْقٓلُ ٓزلخ :"  * ًَ رِخْلُىْئِوٍِٙ َْ  َِ َِ ْٜ َٖ أََّ٘يََ  رٍَِ ٌِ َٓ حلَّ ُِ  ُ زََك حَّللَّ ْٔ ٘يُْحْ أَي َْ٘ويَُعَٓ  فَبِيَّ َك َِ اِي ُ٘ َْ

َ أَلَّ  ًَّ حَّللَّ لَِك َْ ْه  ِّ ًَ قُمُٓرِ ْٙ خ أَلَّْفْض رَ ِٝ َؿِىٙعًخ وَّ ٍْ ْٓ أٌَفَْقَض َوخ فِٗ حَٜ ْه لَ ِّ ًَ قُمُٓرِ ْٙ أَلََّف رَ َْ  ِ ٘ ِِ ُ َع ْه اٌَُِّ ُّ ٍَ ْٙ َف رَ

 حٌٜفخ   (62:63) "َكِكٙه  

  طعخلٕ ٌِْح حلظىٔك ِٓ اظّخٍ    فخٚ٘ش طؤوَ حٜوش رخلظٓكي عمٕ قمذ ٍؿ  ْحكي رخ٠عظٜخن رلز

ٓزلخطُ ْطعخلٕ عمٕ طؤلٙف ٌَِ حلقمٓد حلىوظمفش ْحلىظفَقش ْحلىظٍخكَس عمٕ حلّيٖ   فمٌلك ِٗ    ٗكَ

حلٌٖ أٌعه رُ عمّٙه ْلٌلك كخي هظخن حٜ٘ش رقٓلُ ٓزلخٌُ "لعمكه طّظيْي    حلظىٔك رّئأ٘ش عظٙه طٓؿذ 

ظَِقَٙه ( حلفخطلش/ : ْقي أَِوَ حلىٔمه أي ٘يعٓ فٗ ١ٛطُ ْٔ ح١َ حْلُى ََ ِّٜ ِيٌَخ حل ِْ فبًح رٌ  حٜٓزخد    6) ح

َكٌَِلَك   طعخلٕ . قخ  طعخلٕ :حللقٙقٙش   ْكَٙ عمٕ أي َُ٘قُ   حلّيح٘ش حلظخوش ؿخ َ حلظٓفٙق وً   َْ  (

ُ رِؤَْعمََه رِخل َْ حَّللَّ ْٙ ٍٍَِْٙخ أَلَ ًْ رَ ْه ِو ِّ ْٙ ُ َعمَ ًَّ حَّللَّ َُِئ٠َِ  َو ٍٞ ِلَٙقُٓلُٓح أَ ْه رِزَْع ُّ ٌْعَخن/فَظٍََّخ رَْع٠َ َ ْٜ ًَ ( ح ٘ َِ  153َّ٘خِك

. 

 ٌٝلٕ و٘ٙجش   طزخٍ  ْطعخلٕ   ْأي اًح كخي حٜوَ ٍحؿعخ ا ":  ٠مٛي لٌؼ٩ِح تٓ ػص١ّ١ٓ نؼّٗ هللا ذؼا

حٜوَ كمُ رٙيَ   فىخ ١َ٘ق حٌٞٔخي اًي   ْوخ كٙمش حٌٞٔخي اًح كخي   طعخلٕ قي قَيٍَّ عمُٙ أي ٠٘  ٠ْ 

 ّ٘ظيٖ ؟

فٍقٓ  : حلـٓحد عً ًلك أي   طزخٍ  ْطعخلٕ اٌىخ ّ٘يٖ وً كخي أ١ًِ لمّيح٘ش   ٠ْ٘  وً كخي أ١ًِ 

ْه ( حلٜف/لم١٠لش   ْ٘قٓ    ُّ ُ قُمُٓرَ حَ  حَّللَّ َُ حُيٓح أَ َُ خ    ْ٘قٓ  طعخلٕ : ) فَزَِىخ  5 طزخٍ  ْطعخلٕ : ) فَمَىَّ

 ً ُٔٓح َكّظخ ٌَ َْ  ُِ ِع ِٟ ح َٓ ًْ َو فَُٓي حْلَكِمَه َع َِّ َٙشً َُ٘ل ِٓ ْه قَخ ُّ َؿعَْمٍَخ قُمُٓرَ َْ ُِْه  ْه لَعٍََّخ ُّ ْه ِوٙؼَخقَ ِّ ُِ ( ٌَْق٠ِ ْح رِ َُ خ ًُّكِ  ِوىَّ

 . 13س/حلىخثي
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فزًٙ   طزخٍ  ْطعخلٕ أي أٓزخد ا١ٟلُ لىً ٟ  اٌىخ ِٓ رٔزذ وً حلعزي ٌفُٔ   ْحلعزي ٠ ٘ئٍ وخ 

قَيٍَّ   طعخلٕ لُ   ٌُٜ ٠ ٘عمه رخلقيٍ ا٠ رعي ْقٓط حلىقيٍْ . فّٓ ٠ ٘يٍٖ ِ  قيٍ   لُ أي ٘كٓي ٟخ٠ 

  ! ٘لظؾ رؤي   طعخلٕ قي أٍحى لُ ًلك فىخ رخلُ ٘ٔمك ١َ٘ق حل١٠    ػه أن أي ٘كٓي وّظي٘خ ؟

  . اي   طعخلٕ قي ِيحٌٗ لمَٜح١ حلىٔظقٙه أ ٩ ٠عكن تٗ أْ ٠ٍٍه طه٠ك لٌٙكل٠ح شُ ٠مٛي :

أ٘ـيٍ رُ أي ٘كٓي ؿزَ٘خ عٍي حل١٠لش   ْقيٍ٘خ عٍي حليخعش ! ك١   ٠ ٘مٙق رخٌٞٔخي أي ٘كٓي ؿزَ٘خ عٍي 

ٍ عمٗ ٠ْ ٘ىكٍٍٗ أي أهَؽ  حل١٠لش ْحلىعٜٙش   فبًح ٟ  أْ عٜٕ   قخ  : ٌِح أوَ قي ُكظذ عمٗ ْقُيِّ

  عىخ ق٠ٕ   طعخلٕ

 ٕعمُٙ ْٓمه   ْطَ٘ٙ حلٍٔش حلٍزٓ٘ش حلىيَّس  الٕ طمك حلىعخٌٗ حلٔخوٙش   أله طَٔ الٕ قٓلُ ٛم:"  

 َ٘ َْ ُِْه  ْه أَْىٌَخ ِّ ظِ وَّ ٌِ ْٔعَٕ رِ َ٘ َْ ُِْه  ِمُىَٓي طَظََكخفَؤُ ِىَوخُإ ْٔ ُِْه أ٠ََ ٠َ حْلُى ح َٓ ِٓ  ًْ ُِْه َ٘ي  َعمَٕ َو َْ ُِْه  خ َٜ ْه أَْق ِّ ْٙ ىُّ َعمَ َُ

ِيَ ّْ ٍي فِٗ َع ّْ ٠َ ًُْ َع َْ  ٍَ ِمه  رَِكخفِ ْٔ ًَ   ":عمُٙ ْٓمه   ْقٓلُ ٛمٕ ٛلٙق لفََٙ " ُْ٘قظَُ  ُو ايَّ حلُىئِو

َٗزََّك أٛخرِعَُُ  ُ٘يُّ رَع٠ُُُ رَع٠ًخ . ْ ًِ كخلزٍُٙخِي  َ٘ ْأوخ حٜ٘ش حلؼخٌٙش ِْٗ قٓ  حللق  ٙقٛل " لمُىْئِو

طُُُ   ":ٓزلخٌُ ٍَ َْ٘ىخَي فََكفَّخ َ ْٜ ًْ َُ٘ئحِهٌُُكْه رَِىخ َعقَّْيطُُه ح لَِك َْ َْ٘ىخٌُِكْه  ِٓ فِٗ أَ ُ رِخلمَّْف سِ ٠َ َُ٘ئحِهٌُُكُه حَّللَّ ََ َ٘ ا١ِْعَخُن َع

 ُّ طُ َٓ ْٔ ْْ ِك ِمُٙكْه أَ ِْ ٢َِٓ َوخ طُْيِعُىَٓي أَ ْْ ًْ أَ ًَ ِو َٔخِكٙ َٙخُن ػ١ََػَِش أََّ٘خٍن َو ِٜ ْي فَ ـِ ًْ لَْه َ٘ قَزٍَش فََى ٍَ  َُ ٘ َِ ْْ طَْل ْه أَ

ُِ لَعَمَّ  ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ َْ٘ىخٌَُكْه َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ حْكفَُظٓح أَ َْ َْ٘ىخٌُِكْه اًَِح َكمَْفظُْه  سُ أَ ٍَ ْيَ ًَِلَك َكفَّخ َُ ُك ْ٘ "  (89)ُكْه طَ

 حلىخثيس

 ٜ٘ش ْوخ حِٜىٙش حلظٗ ؿعمض لفظش ع٘خطُ طٍٔذ الٕ لفظ حلـ١لش فق  "أٌخ ؤمه" اًح أٍىص أي طفّه ٌَِ ح

وً ك١  ْكَحن ْوخ أوَ ْوخ ٌّٕ   فخرً عزخّ قخ  أي ٓزذ    لىخًح ؟ ٜي حلىٔمه ومظِن رىخ َٗط

فكٙف ربٌٔخي ٘قٔه   "حلقٓن حلًٌ٘ كَوٓح ١ٙزخص حلىيخعه ْحلى١رْ ْحلىٍخكق عمٕ أٌفّٔه : "ٌِْلّخ

عمٕ    طلَ٘ه ك١  أْ طلمٙ  كَحن !! ؟؟ فؤي أوَ حلل١  ْحللَحن ِٓ أوَ ٍرخٌٗ ْْكٗ وً عمٕ

ً ٍْٓش . ْفٗ حلٜلٙلًٙ وً ٍْح٘ش أٌْ ٍٟٗ   ٍٓٓلُ ٛمٕ ؿخ   " :عٍُ قخ    عمُٙ ْٓمه قَعٌخ

ْح عمُٙ ْٓمه ٘ٔؤلٓي عً عزخىطُ . فمىخ أهزَ   ٛمٕ   ػ١ػش ٢ٍِ الٕ رٙٓص أُْحؽ ٍٓٓ 

عمُٙ ْٓمه ْقي يفَ لُ وخ طقين وً    ٛمٕ   عٍّخ كؤٌّه طقخلِٓخ . قخلٓح : أً٘ ٌلً وً ٍٓٓ 

ًٌزُ ْوخ طؤهَ؟ قخ  أكيِه : أوخ أٌخ فؤٛمٗ حلمٙ  أريحً . ْقخ  حٚهَ : ْأٌخ أٛٓن حليَِ ٠ْ أفيَ . 

عمُٙ ْٓمه الّٙه   فقخ     ٛمٕ   ْقخ  عهَ : ْأٌخ أعظِ  حلٍٔخ  ٠ْ أطِْؽ أريحً . فـخ  ٍٓٓ 

:" أٌظه حلًٌ٘ قمظه كٌح ْكٌح . أوخ ْ  اٌٗ ٜه٘خكه هلل ْأطقخكه لُ . ْلكٍٗ أٛٓن ْأفيَ   ْأٛمٗ 

 "ْأٍقي   ْأطِْؽ حلٍٔخ    فىً ٍيذ عً ٍٓظٗ فمْٙ وٍٗ

 ٍٟٗ ّه فقخ  : عمُٙ ْٓم   عٍّىخ أي ٍؿ١ً أطٕ حلٍزٗ ٛمٕ   ْأهَؽ حلظَوٌٖ ربٍٓخىَ عً حرً عزخ

َّٗ حلمله فؤٌِ  طعخلٕ :" ٘خ أّ٘خ    اٌٗ اًح أٛزض حلمله حٌظَ٘ص لمٍٔخ  ْأهٌطٍٗ ّٗٓطٗ   فلَوض عم
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لكه . . . " حٚ٘ش فؤطض حٜ٘ش طزًٙ كفخٍس ٌَِ حٜ٘ىخي ْأي حٞلظِحن    حلًٌ٘ عوٍٓح ٠ طلَوٓح ١ٙزخص وخ أك 

ً ٘ٓؿذ ٠ ٘ىٍعُ ٘ىًٙ أْ يََٙ ِْٓ أوَ ؿمٙ  عظ   رَ٘ط ٙه فّٙخ ف١ف حلىَ  فخليٌٙخ ْحٚهَس ف١كخ

ْيَ   "حل٘كَ َُ ُك ْ٘ ُِ لَعَمَُّكْه طَ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ "  : وع ح٠ؿظّخى فٗ كفظ حلٙىًٙ قخ    طعخلٕ "َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ

 َُ ُك ْ٘ ُِ لَعَمَُّكْه طَ ُ لَُكْه عَ٘خطِ ًُ حَّللَّ َْ٘ىخٌَُكْه َكٌَِلَك ُ٘زَِّٙ حْكفَُظٓح أَ  حلىخثيس 89َْي " َْ

 عالِٟ يف ادلٕظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخاإلاٌزغشثخ اٌمـش٠خ يف دِظ اٌرتاس 
 اضِ ٚ َا١ٖٝ املػسٚع املطَبل / اْا ؾهس٠ : 

  أكي حلىزخىٍحص حلوخٛش ِْٓ  ّٗٓ وىخ ٘قخٍد  رٗ٘عظزَ رٌَخوؾ أٌخ فكَس رٌَخوؾ  طَرٖٓ أه١قٗ ويٍ

حلىئوًٍٙ  ٌٔزش حلٕ حلٔٙيس عخث٘ش ُْؿش  أن ظّخ وئٓٔش عخث٘شٙٓىأوً ه١  وئٓٔش حلٔزع ٍٓٓحص ْ

١ٓن   كٙغ ٌقمض حلَٔٙس حلعيَس حلٕ وـىٓعش وً حلفمىخي ْقي ١زقض حٞحلىٜيفٕ كٌّٓخ أْ  وعمىش فٗ 

ٔعٕ لٍَ٘ حلؼقخفش حليٍ٘ٙش فٗ أْٓخ١ ٘ كخي ٌٖفٗ ٓمك حلظعمٙه حلٕ طيزٙق حلىَْ٘ط ْحل ٗحػٍخ  عىم

ح١ٓٞوٗ ْحلىزخىة حٌٞٔخٌّٙش حلظٗ طقَِّخ حلىـظىعخص ْحلل٠خٍحص  حلىـظىع حلظعمٙىٗ ْفقخ لظعخلٙه حليً٘

ً حٞحلَحّقٙش ْحٜه١ي  ِىٙش حلىَْ٘ط  ًلك ٜي ٍِخ  أطكىً  . ؿظىخعٙش رًٙ حٜفَحى ْحلـىخعخص عىٓوخ

َّ٘٘لش حلظعمٙىٙش ْحلىٔظقز  أْ رىعٍٕ عهَ ٍِخ  ع١قش قٓ٘ش رًٙ حلٍٖ  حلـي٘ي ْرًٙ  ع١قش رًٙ حل

ع ح٠رظكخٍ ْحٞريحط ْٜي حلّظَرٙش حلويٓحص حلى ـّ ٔظقزمٙش لميّْلش ٌلٓ حٜٛخلش ْحلظل٠َ فٗ وـظىع ٘٘

حٜه١قّٙش ِٗ أٓخّ طّل٠َ حلىـظىعخص ْوقٙخّ ٜوً ْك٠خٍس ْطقين ٌَِ حلىـظىعخص كخي ىحثىخ حلٔعٗ 

لىـظىع ٍْح  طٍ٘جش حٜؿٙخ  حلٜفَٙس ٗفمّخ حل٘خي  ْٜي حلّي  وً حلعى  ىحثىخ ِٓ حلَفع وً ٗؤي ح

 ْحلظيٍٓ لٝف٠  ىحثىخ وَطز٢ رخلىٔظقز  كخي أ٠٘خ حلٔعٗ ٍْح  طٍ٘جش حلـٙ  رؤه١ي حٌٞٔخٌٙش حلفخٟمش .

 َا١ٖٝ املػسٚع : 

  ٘عظزَ ٌظَ٘ش فمٔفٙش طٍظَ لملٙخس ريَ٘قش ا٘ـخرٙش طعظىي عمٕ رٌَخوؾ طَرٖٓ أه١قٗ ويٍٓٗ ْ ِٓ أكي

وٙش ر٘ك  ويٍٓ فٗ حلىـظىع حلعَرٗ حلىيٍٓٗ ر٘ك  حلىزخىٍحص حلـخىس ْحلٔخعٙش لٍَ٘ حلؼقخفش  ح١ٓٞ

هخٙ ْ حلعخلىٗ ر٘ك  عخن .. ْفقخ ليَ٘قش ؿي٘يس طلمق رخلعق  ْحلَْف فٗ ؿٓ وفعه رخللَ٘ش حلفكَ٘ش 

 لٜٙ  حليمزش ْحليخلزخص الٕ وعخىلش ؿي٘يس ِْٗ أي ح١ٓٞن + كَ٘ش حلظفكَٙ = حل١ٔن.

 زؤ١ٜ املػسٚع :
 ـظىع ْاعيحى ؿٙ  ٘لى  أفكخٍ ْوفخِٙه ٛلٙلش عً حليً٘ ح١ٓٞوٗ ٌْظَس طعىٙق وفّٓن ح١ٓٞن فٗ حلى

 ح٘ـخرٙش ٌلٓ حللٙخس حلىظقيوش ْطكٓي لُ ٍٓخلش ٍَِ٘٘خ ر١ٔن لفَٙ حلىٔمىًٙ وظزعخ ٍٓش دمحم

 ) ٛمّٕ   عمُٙ ّْٓمه( ٍْر٢ حليً٘ رىفّٓن حلظقين حلعمىٗ ْحٞريحط.
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 ٘ش ِخىفش فٗ حلىـظىع طٔعٕ ٞعيحى ْطٍيمق وً ه١  ٌَ٘ ػقخفش ىٍ٘ٙش ٛلٙلش ْطل ّٓ قٙق ١َي طَر

وٓح١ً لُ ٍٓخلش فٗ حللٙخس ْلُ حطـخِخص فكَّ٘ش ٌلٓ وخ ٘ل٢ٙ رُ وً وظفَٙحص عمٕ أٓخّ قٖٓ ْٛمذ 

ٍْحٓن ِْٓ حليً٘ ح١ٓٞوٗ ْؿعمُ رٌلك ٌقيش عمٕ حلٔيَ ْلْٙ كمىش عمٕ حلّخوٖ رلٙغ ّ٘٘ق ١َ٘قُ 

خف ربٍحىس ْاَٛحٍ لزٍخ  حلل ـّ ٙخس ْطكٓي  لُ ٍٓخلش فّٙخ )كظٕ اًح وخص رقٙض ٍٓخلظُ ْأٛزلض لُ ٌلٓ حلٍ

ْ لزٍخ  لزٍش ؿخىس فٗ حلىـظىع طٔعٕ لظقي٘ه حٜف٠  فٗ ٓزٙ    ْعين حلظّخْي رخلقٙه  عىَ ػخٌٗ .

 ْحلىزخىة وّىخ كخٌض حلظَْ  ْطوظَٜ حلٓقض ْحلـّي لَفع ٗخي حليْلش فٗ ٗظٕ حلىـخ٠ص .

 ٚذيو َٔ خالٍ :
  .فخِٙه حليٍ٘ٙش حلٜلٙلش عً ح١ٓٞنطٟٓٙق حلى 

 . حكظٔخد حلىّخٍحص حل١ُوش لىظخرعش وظفَٙحص حللٙخس ْحلظقين حلعمىٗ 

لش ليعه   ّْ ٘ش رخلي ّٓ حٓظؼىخٍ حٜفكخٍ حلىزيعش ْحٌٜ٘يش حلفٌّس ْحٓظويحن حلىَحفق ْحلىئٓٔخص حلظَر

ْٖ  حلظّعمٙىٙش ٞىٍح  حلـخٌذ ح٠٘ـخرٗ فٗ حللٙخس  . هزَحص حلٍ

 . ىًٓؽ عىمٗ وز٢ٔ لكٙفٙش حلظعخو  وع حلىـظىعخص حلفَٙ ا١ٓوٙشطقي٘ه ٌ 

طيزٙق حٜه١ي ح١ٓٞوٙش ر٘ك  ٌظَٖ ْعىمٗ وً ه١  حلزَحوؾ حلظَرٓ٘ش حلظعمٙىٙش رىخ ٘ظىخٕٗ  

 ْأِيح  حلزٌَخوؾ.

 اٖداف املػسٚع :
طكٓي ٘ـخرٗ فٗ ٌفّٓ حلّيمزش ْحليخلزخص رلٙغ حٞطعِِ٘ ح٠ٌظىخ  حليٍ٘ٗ وً ه١  حلظؤػَٙ  

٘ش طٍىٗ حلـخٌذ حٜه١قٗ ْحلظَرٖٓ حلٍخرع وً حلعقٙيس  ّٓ حلظيٍ٘زخص ْحلٍٕٓ ْحلزَحوؾ حلظَر

 . ح١ٓٞوٙش

 . طعىٙق حٞكٔخّ رخليً٘ ح١ٓٞوٗ ًْلك رظيزٙق حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش رخلٍٜٓس حلٜلٙلش 

 .اطزخط ٍٓش حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ْؿع  ٍٓظُ حلقيْس حْٜلٕ حلعىمٙش فٗ حللٙخس 

 ٓظق١لٙش ْحكظَحن حلٌحص ْحكظَحن عٍح  حٚهًَ٘ كظٕ ٘ظٍٕٔ فٙىخ رعي حلظؤػَٙ فّٙه حٞط٘ـٙع وزيأ  

حلىٔخِىش فٗ طٓؿُٙ حلٍٖ  حلظٓؿُٙ حلٔمٙه ْاعخىطّه لمىزخىة ْحلقٙه حلٜلٙلش حلقخثىش عمٕ حلقَعي 

 . .ْحلٍٔش

لٙخس لويوش حليً٘ طيَٓ٘ حلٌحص ْطلًٔٙ حلىٔظٓٔ حل٘وٜٗ لٝف٠  ْح٠ٓظعيحى لىظفَٙحص حل

 ح١ٓٞوٗ ْحليعٓس الُٙ .

ٍُْط ٍْف حلظعخْي ْطزخى  حٜفكخٍ رًٙ حليمزش  ْحلعى  حلـخى عمٕ ؤخعيس حلفجش حلىٔظّيفش لعى   

و٘خٍ٘ع ٛفَٙس ْح٠فظوخٍ رّخ ْعَّٟخ كظٕ ٜ٘زلٓح وفكًَ٘ ْووظَعًٙ لّه ٗخي فٗ حلعخله 

 رق.ْلْٙ فق٢ فٗ ١ٍّْه طىخوخ كىخ كخي أؿيحىٌخ فٗ حلٔخ
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  :ٜطتٗدف ايربْاَر اجملتُع ايتعًُٝٞ ٚاملتُجٌ يف  ايؿ١٦ املطتٗدؾ١:
  حليمزش ْحليخلزخص ْؤٍقٓح حلزَحوؾ ْحٌٜ٘يش ْحلقخثىًٙ رخلعى  عمٕ حٌٜ٘يش حل١ٛفٙش رخلىيحٍّ حلىٔظقمش

حلظَرٙش  ْحللكٓوٙش كىٍٔقش حلزَحوؾ ْوَ٘فش حلظَرٙش حٍٞٗخى٘ش أٖ حلىيحٍّ حلظخرعش لمىـمْ حٜعمٕ ُْْحٍس

 عمٕ كي ٓٓح  فخلىّه ٍِخ حلفجش حلىٔظّيفش )فمٌحص أكزخىٌخ حليمزش ْحليخلزخص(.   حلعخلٗ ْحلظعمٙه 

 ًْلك رعى  رٌَخوؾ أٗزخ  حٜٓٓى لميمزش.  

 ْرٌَخوؾ ْحٍػخص حلّ٘ي لميخلزخص . 

 . ْرٌَخوؾ ٍٗش عيَ لمىٓظفخص 

 لعيس حعظزخٍحص وظٓفَس فُٙ ىْي ٓٓحَ. طه حهظٙخٍ حلىـظىع حلظعمٙىٗ لٙكٓي رٙجش كخٍٟش لٌّح حلزٌَخوؾ 

ٌظَح ٜي حلزٌَخوؾ ٘قٓن عمٕ طقي٘ه هيوخص طعمٙىٙش لظيٍ٘ذ ١خقخص ْكٓحىٍ رَ٘٘ش لظعِِ٘ حلىفخِٙه ح١ٓٞوٙش 

 حلٜلٙلش ٌْقمّخ لىـظىع طيٍ٘زٗ .

 ؾ١٦ ايطًب١ ؾ١٦ ايطايبات ؾ١٦ املٛظؿات بٝإ االختالف

 دأشبال اٞسٕ ٔاسئت انشٓذ سشت عطش انًسًٗ

ٚٓذف انٗ حًُٛت قذساث انًٕظف نخأسٛس  اْٞذاف

 ٔافخخاح يإسست ) عائشت أو انًإيٍُٛ (.

 اطالق انقذساث ٔانطاقاث انكايُت نهًٕظفت.

االسخفادة يٍ انًإسساث انفعانت فٙ 

 انذٔنت.

حًُٛت انفكشة كبشَايج حطبٛقٙ يعٍٓ فٙ 

 انًسخقبم .

حًُٛت ادساس انًسإٔنٛت انًجخًعٛت نذٚٓا ٔ 

 حخبُٗ أفكاس حًُٕٚت. جعهٓا

يساعذة انطانبت عهٗ حقبم 

انٕاقع ٔ دم يشاكهٓا 

.حعشٚفٓا بانذضاسة 

 االساليٛت.

حذضٛشْا نهذٔس انفعهٙ نٓا 

 فٙ انذٛاة.

حًُٛت االدساس نذٚٓا 

 بانًسإٔنٛت انًجخًعٛت.

دًاٚخٓا يٍ انخغٛشاث 

 انثقافٛت .

أٌ ٚصبخ  كم شبم سجالَ 

فاعالً ٔ َشٛطاَ را سؤٚت 

 فٙ انذٛاة. اٚجابٛت

جعهٓى عُصشا يفٛذاً 

 نٝخشٍٚ.

صسع قًٛت انخسايخ ٔ 

 انًساعذة ٔحقبم اٜخش.

حًُٛت انشخصٛت انقٛادٚت 

 نذٚٓى.

 مت اختٝاز اجملتُع ايتعًُٝٞ يٝهٕٛ ب١٦ٝ ساق١ٓ هلرا ايربْاَر يعد٠ اعتبازات أُٖٗا:

 .حٓٗحٌُ أكؼَ حلىـظىعخص حلىٍظىش ْحلىقٙيس رفظَحص وليىس ١ْٓح  حلعخن حليٍ 

حلقيٍس عمٕ ْٟع حلويش ْحلظٓحٛ  وع حلىٍٔقخص ْحلقخثيحص وً ؿّش ْحلمـٍش حلىٍظىش وً ؿّش  

 . حهَٔ ٘عظزَ أوَ ّٓ  فٗ حلىـظىع حلظعمٙىٗ

 . طؤػَٙ حلىـظىع حلظعمٙىٗ ر٘ك  كزَٙ ؿيح عمٕ رقٙش َٗحثق حلىـظىع كخَٜٓس ْحلىٔخؿي ْيَِٙخ 

حلقخىن  ْحلىٔظقز  حلفعمٗ لمز١ى ؿعمُ وكخٌخ وٍخٓزخ  حٍطزخ١ حلىـظىع حلظعمٙىٗ رىٔخلش طَرٙش حلٍٖ  

 . لظٍفٌٙ هيٓحص حلزٌَخوؾ
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حلظيَٓ٘ حليحثه فٗ حلعمه ١َْ٘قش طقي٘ىُ لمٍٖ  حلـي٘ي وع ح٠َٛحٍ عمٕ حلىلخفظش عمٕ حلّٓ٘ش  

ح١ٓ٠وٙش حلعَرٙش فٗ ه٠ه حلظيٍٓحص حلّخثمش فيٍٍ٘خ ٍحثع ْقٙىٍخ ْحٟلش ٌْزٙمش ِْٗ ويعخس لمفوَ 

 ه لٍخ فٗ ك  وكخي ُْوخي ٌّٜخ ؤظٍيس عمٕ حلقَعي ْحلٍٔش .حليحث

  . حل٘ىٓلٙش حؿظىخعٙخ ْؿفَحفٙخ ٠ٌظ٘خٍَ فٗ ويي حليْلش ْٟٓحكّٙخ 

 . ّٓٓلش حلظيزٙق ْحلىٌَْش فٗ طٍفٌٙ حلويش ْطقٙٙىّخ 

ْؿٓى ؿّٓى وٍفٌس لمزٌَخوؾ ْا١خٍ عىمٗ وً كٙغ حٌٜ٘يش حلظٗ طّٔ  عى١قٙش  ٌَ٘ فكَس  

 . طٍفٌِٙخحلزٌَخوؾ ْ

ْؿٓى كٓحىٍ رَ٘٘ش طٔعٕ لٍَ٘ حلوَٙ ر١ وقخر  ْطّي  فٗ كٙخطّخ لظٓٛٙ  ٍٓخلش ح١ٓٞن رخل٘ك   

  .حلٜلٙق لميمزش ْحليخلزخص كظٕ رعي حٌظّخ  فظَس حلعى 

فَٙ ح٠رظكخٍ ْحٞريحط فٗ ٌَ٘ حلىـخ٠ص حلعمىٙش ْحٜىرٙش ُْحٍس حلظَرٙش ْحلظعمٙه حلعخلٗ طٓفَٙ  

 . مزش ْحليخلزخص لٝف٠ ْحلَقٗ رعقٓ  حلي

فَٙ عَٝ حلزَحوؾ ْحلى٘خٍ٘ع حلظَرٓ٘ش رىخ ٘عٓى رخلٍفع  حلعخلٗ طٓفَٙ ُْحٍس حلظَرٙش ْحلظعمٙه 

 عمٕ حلٍٖ  حلـي٘ي ْحٓظؼىخٍ حليخقخص حلظٗ طزظكَ حلزَحوؾ حلّخىفش لٌّح حلٍٖ .

ٍٙش وعٍٙش فٗ اٟخفش الٕ حٓظؼىخٍ رَحوؾ ْأٌ٘يش ْفقَحص ُْ٘خٍحص ١١رٙش قخثىش ْوٍظىش رويش ُو 

ْطٓؿّّٙخ لٍَ٘ ػقخفش ُْحٍس حلظَرٙش ْحلظعمٙه حلعخلٗ وئٓٔخص طعمٙىٙش طَ٘  عمّٙخ حليْلش وً ه١  

 ح١ٓٞن ْطعِِ٘ ٌِح حلىفّٓن فٗ ٌفّٓ حلفجش حلي١رٙش .

 لٌفئح  لٌط٩ت١ح لٌّفرانج ِٓ ذُ لـر١ان٘ا ـ٩ي ِؽاٚن ػكج ِٕٙا :

  ص حلقخثىش لويوش حليً٘ ح١ٓٞوٗ ر٘ك  ٛلٙقح٠ٓظفخىس وً حلىَحؿع ح١ٓٞوٙش ْحلّٙجخ 

ح٠ٓظفخىس وً حٌٜ٘يش حلي١رٙش حلٜفٙش ْ حل١ٛفٙش ًحص حٜرعخى حلفكَ٘ش ْحلعمىٙش حلقخثىش عمٕ ْ 

  .حٞريحط ْح٠رظكخٍ ْطٍفٌٙ و٘خٍ٘ع ِخىفش

ش حلىوظخٍس ح٠ٓظفخىس وً حلزَحوؾ حلظَرٓ٘ش فٗ حلظعمٙه لظعِِ٘ حلقٙه ح١ٓٞوٙش ْطٓؿُٙ حلفجش حلي١رٙ 

 الّٙخ.

 ح٠ٓظفخىس حلىؼمٕ لمقَعي حلكَ٘ه ْح٠عظِحُ رُ وً ه١   ؿعمُ حلىَؿع حْٜ  فٗ حللٙخس . 

اطزخط ٍٓش حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص رظزَٜٙ حلفجش حلي١رٙش حلىوظخٍس رؤه١قُ حللىٙيس ْؿع  ٌَٜس حلَٓٓ  عمُٙ  

  .حل١ٜس ْحل١ٔن كزخ فُٙ ْحقظيح " رٍٔظُ ملسو هيلع هللا ىلص

وعخلـش حلىظخَِ ح٠ؿظىخعٙش حلٔمزٙش فٗ حلفجش حلي١رٙش حلىوظخٍس لظٜزق فجش قخىٍس عمٕ طٍفٌٙ هيش  

 ػٍخ  فظَس حليٍحٓش فق٢ .أ١ٓح  كٙخطّه   ْلْٙ  حلزٌَخوؾ
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 نجس َٔ َدزض١  :أآي١ٝ ايتٓؿٝر يًُػسٚع ) ْعس٠ َطتكب١ًٝ ( ع٢ً 

  حلقخثىًٙ أْ حلقخثىخص عمٕ ٍُط حلفكَس فٗ ٌفّٓ حليمزش ٘ظه طٍفٌٙ حلىَْ٘ط فٗ وَكمظُ حلوخٛش رظيٍ٘ذ

طيٍ٘ذ ْ حلقٙخن رخهظٙخٍ فجش حلىٓظفخص حلىٍٔقخص  وً ك  ويٍٓش لظقٓن رظٍفٌٙ فكَس حلزٌَخوؾ ػه  ْحليخلزخص .

ليىِخ حلُٓحٍس   رلٙغ طظٓحفَ طحلفجش حلىوظخٍس وً حلىٍٔقخص ْ٘ظه حهظٙخًٍِ ر٘ك  ؿٙي طلض ٍعخ٘ش لـٍش 

يقش فٗ حلعى  ْحٜوخٌش فٗ حلظعخو  ْحلز٘خٗش ْٓعش حلٜيٍ حلكخفًٙٙ لظيٍ٘ذ حلفجش حلي١رٙش فًّٙ ٛفش حل

 حلىوظخٍس .

  أٓخرٙع  ْ٘ظه طيٍ٘ذ حلفجش حلٔخرقش حلٌكَ  3طو٠ع ٌَِ حلفجش حلىوظخٍس وً حلىٓظفخص لزٌَخوؾ طيٍ٘زٗ لىيس

طزيأ حلىٍٔقش  حلقخثىش  ٙش عمىٙش .ه١  حلفٜ  حليٍحٓٗ حْٜ  ْ٘كٓي حهظٙخًٍِ ْفق وعخَ٘ٙ طيٍ٘زٙش ْوٍّـ

٘ظه حهظٙخٍِه ْفق وعخَ٘ٙ ط٠عّخ حلمـٍش حلىٍظىش فٗ  حليمزشعمٕ طٍفٌٙ حلزٌَخوؾ رظيٍ٘ذ عيى وعًٙ وً 

 .ُْحٍس حلظَرٙش ْحلظعمٙه حلعخلٗ

 ٍٙع عمٕ أي طكٓي حلىئٓٔخص رىٓؿذ عقي وٓقّ  حلُٓحٍس   ْحلمـٍش حلىٍظىش وً ٗطٍفٌٙ حلزٌَخوؾ ٘ظه رخلظعخْي ر

حلظعمٙىٙش حلظخرعش لمىـمْ وقَ لظٍفٌٙ حلزٌَخوؾ كىخ أي حلىـخ  وفظٓف لـمذ ٍعخس ٍٓىًٙٙ لمزٌَخوؾ وً 

 حلَ٘كخص ْحلىئٓٔخص حللكٓوٙش حلكزَٔ رخليْلش.

  لظفعٙ  ىٍْ حليمزش ْحليخلزخص وً ه١  طزخى  عٍحثّه ْعَٝ أفكخٍِه حلو١قش   فٔٓ  ٘ظه اٌ٘خ  وٓقع

ٕ عَٝ فكَس حلزٌَخوؾ ْعمٕ حلىعمٓوخص حلوخٛش رويش ١َْي طٍفٌَٙ  حلكظٌَْٗ لمزٌَخوؾ  ٘لظٖٓ عم

فَُ أٓىخ   ُٓحٍسمـٍش حلىٍظىش حلظخرعش لمْعمٕ حلىٔخرقخص حلوخٛش رخلفجش حلي١رٙش حلىوظخٍس كظٕ ٘ظٍٕٔ لّ 

 . لّخحلفخثًِ٘ ْ حلفخثِحص قز  ٌّخ٘ش حلعخن حليٍحٓٗ حلقخىن  ْ٘ظه ْٟع حلَحر٢ ح٠لكظٌَْٗ رلٙغ ٘كٓي طخرع 

 :٠ىْٛ لٌثهٔاِط واٌراٌٟ لٌؼاٌٟ  تؼك لـر١ان لٌفئح لٌٍّٕمح ِٓ لثً لٌٍعٕح لٌّٕظّح لٌراتؼح ٌٛولنج لٌرهت١ح ٚلٌرؼ١ٍُ

  ٗحلُٓحٍساعيحى هيش لمزٌَخوؾ وً قز  وئٓٔش عخث٘ش أن حلىئوًٍٙ ْ٘ظه عَّٟخ عمٕ حلمـٍش حلىٍظىش ف 

 ْحلزي  رّخ فٍٓ حلىٓحفقش عمّٙخ.

 ٌَْطٓفَٙ  ٌ٘يشٍٔقش حٜوخوؾ وً كٙغ طٓفَٙ ٌخىٖ رك  ويٍٓش ؤظقمش طَ٘  عمّٙخ طـِّٙ رٙجش حلعى  لمز

اعيحى ىٍحٓش حٓظ٘خٍ٘ش فٗ طلي٘ي حلقٙه ْحلىزخىة ح١ٓٞوٙش حلى٘ظقش وً  وِٙحٌٙش لزَحوؾ ْأٌ٘يش ٌِح حلٍخىٖ.

حلٔمٓكٙش  ي ْحلٍٔش ْطلي٘ي عٓحو  حلٍـخف لمويش ْريحث  فٗ كخ  ْؿٓى أٖ ٌقٚ رّخ ْطلي٘ي حلىعخَ٘ٙعحلقَ

 .اعيحى حليلٙ  حلىَٗي لمزٌَخوؾ حلوخٙ رظيٍ٘ذ حلىٍٔقش .

 ادلشؽٍخ اٌضب١ٔخ : اجلبٔت اٌؼٍّٟ :
ط٘ك  حلىَكمش حلؼخٌٙش وً حلزٌَخوؾ حلّٔه حلظٟٓٙلٗ ٠طـخَ حِٜيح  حٜٓخٓٙش لمويش فّٓ حكظكخ  رخلفجش  -

ٓ  ر٘ك  وزخَٗ ِٜه هيٓس فٗ ْحليه . حلي١رٙش ٌْق  حلفكَس وً حلـخٌذ حلٍظَٖ الٕ حلـخٌذ حلعىمٗ

ٌٓح عٍحثّه عً ح١ٓٞن ْعً  حلىَْ٘ط  ْح٠ٓظىخط لٜئ حلفكَس فٗ عقٓ  فمٌحص أكزخىٌخ ّٓ ِْٓ طيٍ٘زّه لٙك
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اوكخٌٙش ٌََ٘ رخلىٓعظش ْحللكىش ٌَْ٘ حلوَٙ ْحل١ٔن كىخ كخي ٓٙي حٌٜخن ْطٓٛٙمُ رك  حلمفخص ْلكخفش 

ْؿع  حلعخله رؤََٓ ٘عظٍق حليً٘   َٙ ْحل١ٔن فٗ حٍٜٝحٜهَٔ رّي  ٌَ٘ حلو حلـٍٔٙخص ْحلي٘خٌخصْ 

ح١ٓٞوٗ ْ٘ئوً رخهلل ْ٘ظفق عزَ وٓقع ْحكي عمٕ وفخِٙه ْأفكخٍ وظقخٍرش ْ٘عي هي٢ ْو٘خٍ٘ع لمىٔظقز  رىخ 

 ٘عٓى رخلفخثيس ْحلٍفع عمٕ ك  حلعخله ح١ٓٞوٗ.

لٓحٍ  ًْلك رظعمٙه حلفجش حلظيٍ٘زٙش ْٓٓ  ٘ظه حلظَكِٙ فٗ ٌَِ حلىَكمش عمٕ حلظعمٙه رخلظٓحٛ  حلفكَٖ ْحل -

حلقيٍس عمٕ ٟز٢ ح٠ٌفعخ٠ص ْحلقيٍس عمٕ عَٝ و٘خعَِه ح٠٘ـخرٙش ْحلٔمزٙش ريَ٘قش لزقش ْعين كزظّخ أوخن 

 . ح١ٓٞنحل٠ف١ٓ حلىٔظقزمٙش رىخ ّ٘ي  ْعين طؤؿٙ  وَكمش حليعٓس الٕ 

 حلىزخىة حٌٞٔخٌٙش حلظٗ ٘قَِخ حلَ٘ط ْحلقخٌٓياٟخفش الٕ حٓظويحن ْٓخث  حلظقٍٙش حللي٘ؼش ْحلظؤكٙي عمٕ حلقٙه ْ -

حلظيزٙق حلعىمٗ لمىَْ٘ط لـىٙع حليمزش حلىظيٍرًٙ وً ه١  عَٝ أفكخٍِه ر٘ك  وٍظه عمٕ حلمـٍش  .

ٌق  ٌظخثؾ حلىَْ٘ط الٕ أَٓ حلفجش حلي١رٙش حلىوظخٍس  .حلىٍظىش ْحهظٙخٍ حلىـىٓعخص حلَحثيس فٗ حلزٌَخوؾ

كزَ وً ىٍّْ ْوٍخِؾ أحليمزش ْحليخلزخص ْلظٟٓٙق اي حلفكَس فٗ حلزٌَخوؾ ٓعٙخ لظعِِ٘ حلؼقش فٗ ٌفّٓ 

طيزق فٗ حلىـظىع حلظعمٙىٗ ر  ِٗ ٍٓخلش فٗ كٙخطّه قي طظ٘عذ ْطظيٍٓ لٝف٠  فٗ حلىٔظقز  ْطٜخكذ 

رخلٍٔزش لميلٙ  ح٠ٍٗخىٖ فقي طه حعيحى كظخد ٘لى  حٓه حلىَْ٘ط ٍْ٘قٔه حلٕ ػ١ع حقٔخن  وٍّّه حللٙخطٙش .

 ٗ حلفجخص حلىٓؿُ حلّٙخ حلىَْ٘ط :ِْ

حلىٓظفش ْقي فكَص كؼَٙح قز  أي أطقين رعَٝ حلكظخد فٗ ١َ٘قش طقي٘ىُ  رلٙغ أٍىطُ أي ٘ـىع ك   :ٚال أ

ْلٕ ْ٘ظَ  رخقٗ حلكظخد وع أي حٜأفكخٍٖ ْأِيحفٗ فٗ حلزيح٘ش ٜي حلزعٞ قي ٘قٙه حلكظذ رقَح س حلٜفلخص 

ْ فٗ ٌّخ٘ش حلكظخد ْعمُٙ ٍكِص عمٕ طٟٓٙق حلفكَس فٗ حلفٜ  وخ َ٘٘يَ حلىئلف قي ٘كٓي فٗ حل٢ٓٓ أ

 ّ ّٗ   ٔخي رظعخومُ حلَحقٗ ٘ظَ  حػَح ١ٙزخ فٗ حلٍفّٓحٌٞص حلعيَ كٙغ حي حْٜ  ِْٓ رعٍٓحي ٍٗخ ش فٙكٓي كَ

 ػَِخ كظٕ فٗ يٙخرُ .أعيَ ٘ٔظىَ 

ًّ  ايجاْٞ : ١ٓن حٞس طلى  ٍٓخلش حليخلزخص كٙغ حليخلزش فٗ ًٓ ٛفَٙ ؿخ  رعٍٓحي ) ْحٍػخص حلّ٘ي ( ِْ

 ١ٓن رَٙٔ ّْٓٓلش وً ْحليً٘ ؤمىًٙ .حٞكٌّٓخ ؤمىش ٍْػض 

ٟخفٓح ل١ٟٓن ٍْعش أ١ٓن ْحلًٌ٘ حٞٓٓى أٗزخ  أٓٓى ِْه حليمزش كٙغ ِه حُٜ ؿخ  رعٍٓحي حٗزخ   ايجايح :

 ه١ي .حٌْٜز   ح٠ٓظقخوش

-  ً ظىخعٙش ْطه طوٜٙٚ َّٗ لك  فٗ وـخ  حلظعمٙه كؤهٜخثٙش حؿ ٗرعىم طه ٍر٢  حلىَْ٘ط ؤزقخ

 وَكمش وً وَحك  حلىَْ٘ط حلىٓؿُ لميمزش ْفٗ حلٍّخ٘ش طه عى  وعَٝ وٜفَ لٝفكخٍ .

–حل١ًٓ  –حلزٙجش  –حلٜلش  –َٓس حٜ –حلٜيحقش  –وَحك  حلىَْ٘ط ط٘ى  ح٠طٗ : حلىيٍٓش  -

 حلَٓخلش . –حلفكَس 
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 ١ـــــــخامت

حلٌٖ ِٓ  (حلقَعي حلكَ٘ه)٘خص وً ك١ن   ع ٞٗ رٍٙش عمٕ رعفخللىي هلل حلٌٖ ْفق لكظخرش ٌَِ حليٍحٓش حلظ

وعـِطُ رخقٙش  حلىعـِس حلوخليس لمٍزٗ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   ًلك أي ك  ٌزٗ حٌق٠ض وعـِطُ رىٓطُ ا٠ ٌزٍٙخ ملسو هيلع هللا ىلص فىخ ُحلض

طُٙ حلزخ١  وً رًٙ ٘يُ٘ ٠ْ وً همفُ ٠ ٘ؤ " ولفٓظش   وظىؼمش فٗ كظخد   عِ ْؿ    ك١ن   حلىٍِ  حلٌٖ

اٌَِّخ لَُُ لََلخفُِظَٓي" . فٜمض 42"  َْ  ََ ْك ْلٍَخ حلٌِّ َِّ ٌَ ًُ  .حللـَ 99فكخي حلوَٙ ك  حلوَٙ فٙىخ كفظُ   " اٌَِّخ ٌَْل

 .ي ٘كٓي ٌِح حلعى  هخلٜخً لٓؿُّ ْوىخ ٘فَف رُ حلعزي ٘ٓن لقخ  ٍرُ ِْٓ كٔزٍخ ٌْعه حلٓكٙ أٌٔؤ    
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 ِفَٙٛ اٌزبِني يف االعالَ
 

 دوزـٛس

 ايطـــس ادتٝالْـــٞ االَٝــٔ محــاد

 اضتاذ َػازى -داَع١ االَاّ املٗدٟ -ايطٛدإ 

 ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ٚعُٝد ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا
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 ِغزخٍض اٌجؾش

بةاف أرا  الف  ا   حوؿ حكـ ع د  ت دؼ هذف الدراس  والتى هى بعنواف ) مف ـو التأميف في االسالـ ( الى
التأميف  في الشريع  االسالمة   والى بةاف اهمة  وحاج  االم  االسالمة  الى ع د التأميف الشرعي واحتوى 

مباحث  جا  المبحث االوؿ بعنواف مف ـو التأميف  ونشأته ووظايفه  و المبحث الثاني  ثالث البحث على 
ا  المبحث الثالث بعنواف اثار ع د التأميف وحكمه في الشريع  على انواع التأميف  وخصايصه ثـ ج

االسالمة  وتتمثل مشكل  البحث  في مسأل  تحديد  مف ـو التأميف  في االسالـ  وحكمه  كما تممف مشكل   
أخرى  في كةفة  معالج  الغرر الموجود في ع د التأميف  واتبع الباحث المن ج التاريخي  الوثاي ي  وكذلؾ 

 ج  االست رايي  واالستنتاجي وتوصل البحث  الى اهـ النتايج  وهي جواز التأميف  التعاوني  وحرم  المن
التأميف التجاري لما فةه مف ررر  وم امرة ومفاسد ،كما جا  التوصةات  في اف تموف  ع ود التأميف في 

 والمراجع .  شكل ممار    ألن ا جايزف شرعا  وقانونا  وختاما زيل  البحث بف رس المصادر
Abstract 

 This study which  entitled (the concept of insurance in Islam) aims to clarify 
the views of scholars about the rule of the insurance contract in Islamic law 
and to show  the importance of and the need for the Islamic nation to 
legitimate insurance contract. 

 The research includes three sections the , first section titled the concept of 
insurance ,its origins and functions. where the second section about the 
types and characteristics of insurance. the third section entitled the effects of  
the insurance contract and its rule in Islamic law. The problem of the 
research on the issue of defining the concept of insurance in Islam and 
equivalents . Another problem lies in how to deal with the damage found in 
the insurance contract. the researcher follow documentary historical 
method, as well as inductive and deductive. Method 

 The research found the most important results  cooperative insurance can be 
used according to Islamic shriaa , and denied the commercial insurance and 
because it is the motif and adventure and evils 

 The recommendations  states that  the insurance contracts in the form of 
speculation because its permissible  by law and shariaa the research  conclude 
by  catalog of references and sources. 
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 أٚال : املكد١َ ٚحتتٟٛ ع٢ً اآلتٞ :
 أعجبة اخز١بس ادلٛػٛع :  /1

  لقي كظٗ حلفقُ ح١ٓٞوٗ فٗ حلٍٔٓحص حٜهَٙس رخِظىخن وظِح٘ي وً ٍؿخ  حلفكَ ْحلقخٌٓي فٗ حلعخله

فظلٓلض حٌٜظخٍ وََ أهَٔ وً ؿي٘ي الٕ ٌِح حٜفق حللي٘غ   رعي أي ف٘مض حلقٓحًٌٙ حلٟٓعٙش 

 خي كقٓقّه .ف١ً٘ ًٍ٘عخً  فٗ حٓظٙعخد و٘خك  حلٍخّ   ْطلقٙق وٜخللّه ْٟى

  حّٞٓخن فٗ حليعٓس لمَؿٓط الٕ حلفقُ ح١ٓٞوٗ ْؿعمُ أٓخٓخً  لمظَ٘٘ع فٗ حلز١ى ح١ٓٞوٙش رظقي٘ه

رؤٓمٓد  ّٓ  لع َّ حلىعًٍٙٙ ٘ـيْي فّخ وخىس طٔخعيِه  وفّٓن حلظخوًٙ فٗ ح١ٓ٠ن ىٍحٓش طظٍخْ 

 ْطعٍّٙه عمٕ أهٌ حٞككخن فٗ حلفقُ ح١ٓٞوٗ ىْي عٍخ  ْو٘قش . 

 َْٝله  ع ً ً ٘زَُ عظىش حلظَ٘٘ع ح١ٓٞوٗ لك  وً له ٌ٘ي لُ ١عىخ ً وظٍخٓقخ حلىٟٓٓط عَٟخ

طظ٠ق رَٜٙطُ عمٕ ٌٍَٓ كظٗ ٘يٍ  وخ فُٙ وً كٍُٓ عمىٙش ٌْظَ٘خص قخٌٌٓٙش   ْوخ ٘ظىظع رُ وً 

وٌَْش ْٓعُ طـعمُ ٛخللخً لملكه ْوعخلـش حلق٠خ٘خ   ْك  حلى٘ك١ص   ْؤخَ٘س حٍقٗ حلل٠خٍحص 

عٍٜٓ ْفٗ ؿىٙع حلز١ى .ْوخ  ٘ـعمُ هَٙ ْٓعخىس لمزَ٘٘ش ؿىعخ  ٠ ٘يحٌُٙ فٗ ًلك قخٌٓي فٗ ك  حل

 ٠ْ ٘قَد وٍُ طَ٘٘ع . 

 -/ أ٘ذاف اٌجؾش :2

  ٛٙخيش رلغ رؤٓمٓد وز٢ٔ ٘كٓي ىل١ًٙ وَٗيحً ٍَ٘ٙ حليَ٘ق اوخن حلٍخّ فٗ طيزٙق حلَ٘٘عش

 اٍٟخ حً لَرّه ْطيَّٙحً لٍفّٓٓه 

 ُوفّٓن  ح١ٓٞوٗ رب٘ـخى ىٍحٓش وظوٜٜش طزلغ حلـٓحٌذ حلىوظمفش فٗ ٓي فَح  فٗ وكظزش حلفق

  ْحلقخٌٓي حلىٍؼٍٓس فٗ كظذ حلفقُ ُرظـىٙع ٗظخص ؤخثم حلظخوًٙ فٗ ح١ٓ٠ن

 -/ أ١ّ٘خ اٌجؾش :3

  ح١ٓٞوٗ. كىخ حٌُ حلفقُ لُ ىٍْ كزَٙ فٗ فّه حلظخوًٙ فٗ ح١ٓ٠ن طكىً أِىٙش حلىٟٓٓط فٗ اي

حي ح٠وش ح١ٓ٠وٙش  َ وً حلىع١٠ص حلظٗ طٓحؿُ وـظىعٍخ حلىٔمه ْقي ػزض٘ىكً اي طل  كؼٙ َعزَ

فٗ كخؿش وخٓش حلٗ حلفقُ حلىعخَٛ ًْلك لىعَفش حلىٔخث  حل٘خثكش كٓ  حلق٠خ٘خ حلىعخَٛس ْرٌلك 

 .وٌَْش ْٓعش فٗ َٗ٘عظٍخ حلٔىلخ  ْحي ٌِح ح١ٓ٠ن ٛخلق لك  ُوخي ْوكخي ٘ظ٠ق حي ٍِخلك
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 -/ ِشىٍخ اٌجؾش :4
. فّه حلظخوًٙ فٗ ح١ٓ٠ن ٘كمش ٌَِ حليٍحٓش طؤهٌ ارعخىح ووظمفش كٙغ طزيأ وً ؤخلش طلي٘ياي و -

فٗ وعَفش كخؿش ح٠وش ١ٓٞوٙش حلٗ حلظخوًٙ ْعيوُ ِْ  ٘فٙي ح٠وش ِْ  فُٙ ْأ٠٘خ طكىً حلى٘كمش 

 يٍَ ِْ  فُٙ حك  حوٓح  حلٍخّ رخلزخ١  ِْ  فُٙ ٌٓط وً حلقىخٍ ٌَِْ كمّخ و٘خك  طلظخؽ حلٗ

 كمٓ .

 / ِٕٙظ اٌجؾش :5

 طعظىي ٌَِ حليٍحٓش فٗ وٍّـٙظّخ ْكٔذ ١زٙعش و٘خكمّخ  ْأِيحفّخ حليَ٘قش حلظلمٙمٙش ر٘ك  عخن   -

 وعظىيس حٜٓمٓد ح٠ٓظقَحثٗ ْح٠ٓظٍظخؿٗ فٗ رعٞ حللخ٠ص ْوً ػه طعظىي حليٍحٓش عمٕ أٓمٓد

 ْكٌحلك حلىٍّؾ حلظخٍ٘وٗ. عمىٗ لـىع ٌَِ حلىخىس حلعمىٙش

 خط١ ايبشحثاْٝا : 
 المبحث األول: منيون التام ن ون اتو ووظائنو وفيو مطمبان

  المطلب األوؿ: مف ـو التاميف في اللغ  واالصطالح وال انوف 
 المطلب الثاني: نشاة التاميف ووظايفه 

 المبحث الثاني : انواع التام ن وخصائصو وفيو مطمبان

 المطلب األوؿ : انواع التاميف 
 التاميف المطلب الثاني: خصايص 

 المبحث الثالث : اثار عمد التام ن وحكمو في ال ريية االسالمية وفيو مطمبان 

 المطلب األوؿ: اثار ع د التاميف 
  المطلب الثاني:  حكـ التاميف في الشريع  االسالمة 

 ثايجا: ارتامت١ يف ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات 
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 ادلجؾش األٚي

 بِْفَٙٛ اٌزأِني ٚٔشأرٗ ٚٚظبئفٗ ٚف١ٗ ِـٍج
 املطًب األٍٚ : َؿّٗٛ ايتأَني يف ايًػ١ ٚاالؾطالح 

 -أ٨ًٚ : ذؼه٠ف لٌرا١ِٓ  ٟ لٌٍغح :

  لظخوًٙ فٗ حلمفش وٜيٍ أوً ) رخلظ٠عٙف ( ٘قخ  أوً ٘ئوً طؤوٍٙخً ْوخىس ٌَِ حلكمىش ح١ٛي وظقخر١ي

َ حلظٜي٘ق . ْقي )حلّىِس ْحلىٙه ْحلٍٓي ( حكيِىخ حٜوخٌش ِْٗ ٟي حلوٙخٌش ْوعٍخِخ ٓكٓي حلقمذ ْحٜه

 أوٍُ )كٔىعُ( ْحوٍُ طؤوٍٙخً ْأطىٍُ ْحٓظؤوٍُ   ْقي أوً فّٓ أوًٙ   ْحوخي  وئوٓي رُ  ػقش ْؿخ
(1)

فٗ لٔخي 

حلىٔظـَٙ   لٙؤوً عمٗ ٌفُٔ ْحٜوًحلعَد   ْحٓظؤوً حلُٙ  ىه  فٗ أوخٌُ   ْقي أوٍُ ْعوٍُ   
.
 

 ُٙفٗ حلىعـه حل٢ٙٓٓ   أوً أ١ىؤي ْله ٘وف ْعم (2) ْؿخ
(3)

٘ىكً طعَ٘ف حلظخوًٙ فٗ حلمفش اعيخ  

 حليىؤٌٍٙش ْٓكٓي حلقمذ ْاُحلش حلوٓ  .

 شا١ٔاً : ذؼه٠ف ػمك لٌرا١ِٓ  ٟ لصط٩غ لٌما١١ٔٛٔٓ 

)ِٓ عقي ٘مظِن حلىئوً رىقظ٠خَ أي ٘ئىٖ حلٗ وئوً لُ أْ الٗ حلىٔظفٙي حلٌٖ حٗظ١َ حلظخوًٙ لٜخللُ وزمفخً 

خلٗ عهَ فٗ كخلش ْقٓط حللخىع أْ طلقق حلويَ حلىزًٙ فٗ حلعقي   وً حلىخ  أْ اَ٘حىح وَطزخً أْ أٖ عٓٝ و

ًْلك فٗ ٌظَٙ ق٢ٔ أْ أٖ ىفعش وخلٙش أهَٖ ٘ٓىّ٘خ حلىئوً لُ لمىٓوً ( ْعمُٙ وخ ٘ٔظفخى وً ٌِح حلظعَ٘ف 

أي حلظؤوًٙ عقي وً عقٓى حلىعخْٟخص حلىخلٙش   ْ أي عقي حلظؤوًٙ عقٓى حل٠ٍَ ٌُٜ عقي ؤظٍٓ حلعخقزش ٜي 

وً حلعخقيً٘ ٠ ٘ٔظيٙع وعَفش ْقض وقيحٍ وخ ٘عيٗ أْ ٘ؤهٌ ك 
 
. 

 -طًب ايجاْٞ : ْػأ٠ ايتاَني ٚٚظا٥ؿ٘ :امل

 -أ٨ًٚ : ٔشأج لٌرأ١ِٓ :

  ٌُٜ  ُٔحلظخوًٙ وً كٙغ حلىزيأ كٓٓٙمش ليفع حَٜٟحٍ ْحلىوخ١َ حلىظٓقعش ٌ٘ؤ وٌٍ حلقين   رٍ٘ؤس حٌٞٔخي ٌف

أي ٘زٌ  أقٜٗ وخ ٘ىكً ليفع حلويَ عً ٌفُٔ ْوىظمكخطُ    وعَٝ لمويَ فٗ ك  للظش   فىً حلؼخرض

ْعٍيوخ أطٗ ح١ٓٞن   ىعخ الٗ حلظعخْي رًٙ حلٍخّ ْرٌ  حلظ٠لٙخص عمٗ أٓخّ حلظزَط ْوً كخي  فٗ كخؿش 

أهُٙ كخي   فٗ كخؿظُ   ْوً فَؽ عً ؤمه كَرش وً كَد ٘ٓن حلقٙخوش فَؽ   عٍُ . كىخ َٗط كؼَٙ 

قق ٌِح حلىزيأ وؼ  ط٠ىًٙ حلعخقمش حلٌٖ ٘ق٠ٗ رظُٓ٘ع ى٘ش حلقظ  حلويؤ عمٗ أقخٍد وً حلٍٜٓ حلظٗ طل

                                                           
 747ص  2إلبراهيم أنيس وآخرون ج –ادلعجم الوسيط  1
 –م 1984، قانون ادلعامالت ادلدنية السوداين لسنة  15ص  –، أصول التأمني وادلبادئ العامة وأحكام عقد التأمني  186ص  6ج –كتاب الوسيط للسنهوري  2

 747، القانون ادلدين ادلصري  ادلادة  475ادلادة 
3
 .521ص 2وير األبصار البن عابدين جمرجع سابق ، رد احملتار علي الدر ادلختار شرح تن –كتاب الوسيط للسنهوري  
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حلقخط  وً حلٌكٍٓ   ْكٌلك كفخلش حلفقَح  ْحلىٔخكًٙ ْحلفخٍوًٙ ْحرً حلٔزٙ  ْاعيخثّه وً حلِكخس لٓحؿزُ 

 رع٠خ.  ْكٌلك حلٍفقخص وً حٜقخٍد ْكٌلك حلٜيقخص ْحلّزخص ْحلظكخف  رًٙ حلٍخّ ْطٍفْٙ كخؿخص رع٠ّه

  أوخ حلظخوًٙ كعقي وعخُْٟ رًٙ ١َفًٙ لُ ك٠ٍَٓ فٗ طعخو١ص حلٍخّ   فقي كخٌض ٌٓحطُ حْٜلٗ فٗ ر١ى

حلفَد   فٗ ٌّخ٘ش حلقَي حلٔخرع حلّـَٖ ) حلقَي حلؼخٌٗ عَ٘ حلى١ٙىٖ ( فٙىخ ٘ٔىٗ رخلقَٝ حلزلَٖ 

% 85ويٍ٘ش لٍيي حلظّه كٓحلٗ  ن فٓقع كَ٘ق  ِخث  ف1666ٗكٙغ كخي حلعخن حللخٓه فٗ ٌ٘ؤس حلظخوًٙ عخن 

وً وزخٌّٙخ ْحٓظىَ أٍرعش أ٘خن و٘ظع١ً   ْعمُٙ ظَّ حلظؤوًٙ ٟي حللَ٘ق ْفظلض حٜرٓحد لمظؤوًٙ حلزَٖ 

رؤٌٓحعُ حلىظعيىس   ْح٠٘خً وع حلظيٍٓ حلٍٜخعٗ حلٌٖ كيع فٗ حلقَي حلؼخلغ عَ٘ حلّـَٖ   ٌ٘ؤ وخ ٘ٔىٗ 

ٟي كٓحىع حلىٜخٌع ْحلىوظزَحص حليزٙش ْحلٔٙخٍحص كىخ ظَّص رخلظخوًٙ ٟي حلىٔجٓلٙش ًْلك وؼ  حلظؤوًٙ 

رعي ًلك أٌٓحط عي٘يس وؼ  حلظؤوًٙ حلظعخٌْٗ ْح٠ؿظىخعٗ ْحلظؤوًٙ عمٗ حللٙخس . ْوً حلىعخًَٛ٘ حلًٌ٘ 

طكمىٓح عً  فكَس حلظؤوًٙ وؼ  حرً عخريً٘ حللٍفٗ   ْكٌلك حٞوخن أّٗذ حلفْٙ حكي كزخٍ  فقّخ  حلىخلكٙش 

 ٍ عً ٌ٘ؤس حلظؤوًٙ .رخهظٜخ ٌِْح

 -شا١ٔاً : ٚظائف لٌرأ١ِٓ :

  وً ْظخثف حلظؤوًٙ كىخ٘ش حل٘وٚ وً ح٠هيخ  ْحلؤخثَ حلظٗ طٜٙزُ فٗ وخلُ   ْعمُٙ فىً أِه ْظخثف

حلظؤوًٙ ِٓ كفخلش ح٠وخي لمىئوً لُ ْلٌلك فّٓ ْٓٙمش وً ْٓخث  ح٠ثظىخي . كىخ ٘عظزَ حلظؤوًٙ  ٠ْ ٓٙىخ فٗ 

أٌُ ْٓٙمش وً ْٓخث  ح٠ىهخٍ رلٙغ ٘ٔظيٙع حلىئوً لُ أي ٘يهَ ؿِ حً وً أوٓحلُ حلظؤوًٙ عمٗ حللٙخس 

لٙٔظَىِخ فٗ ٌّخ٘ش حلعقي ْرخلٍٔزش لمىئوً ٘عظزَ حلظؤوًٙ ْٓٙمش وً ْٓخث  ح٠ٓظؼىخٍ   ْح٠٘خً لمظؤوًٙ ىٍْ 

فٍٙخً عً وعٌٓش حه١قٗ ٠ي حلظؤوًٙ ٘ئىٖ حلٗ ح٠كظٙخ١ فٗ حلىٔظقز    ٌِْح ح٠كظٙخ١ ٘ـع  حلىئوً لُ ؤظ

 حٚهًَ٘ ف١ ٘كٓي عخلش عمٗ يََٙ  كىخ أي فكَس حلظؤوًٙ فكَس طعخٌْٙش ط٠خوٍٙش.
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ 

 أٛاع اٌزأِني ٚخظبئظٗ ٚف١ٗ ِـٍجبْ .
 املطًب االٍٚ : اْٛاع ايتاَني 

 -أٚاًل : ايتأَني ايتعاْٚٞ :

  رُ ؿىخعُ ٘ظفق حٜع٠خ  حلى٠ٍىًٙ حلُٙ عمٗ ْ٘ٔىٗ رخلظؤوًٙ حلظزخىلٗ أْ حلظؤوًٙ رخ٠كظظخد ْطقٓن

وً ح٠ٗظَحكخص حلظٗ ٘مظِن ك  وٍّه ريفعّخ ْرعزخٍس حهَٖ أي فٗ ٌِح  رؤكيِهطعٓ٘ٞ حل٠ٍَ حلٌٖ ٘ملق 

ً أْ  ٞهيخٍحلٍٓط وً حلظؤوًٙ ٘ـظىع عيس حٗوخٙ وعًَٟٙ  ً وعٍٙخ وظ٘خرّش ٘يفع ك  وٍّه حٗظَحكخ

كق حٓظَىحىِخ ْحًح ٌقٜض ١ٓلذ ح٠ع٠خ   لٝع٠خ  حلظعٓ٘ٞ كخي ٜىح طوٜٚ ٌَِ ح٠ٗظَحكخص 

رخٗظَح  حٟخفٗ لظفيٙش حلعـِ أْ حٌظقٜض حلظع٠٘ٓخص حلىٔظلقش رٍٔزش حلعـِ . ْحع٠خ  َٗكش حلظخوًٙ 

حلظعخٌْٗ ٠ ٘ٔعٓي حلٗ طلقٙق حلَرق ْلكٍّه ٘ٔعٓي حلٗ طلقٙق حلؤخثَ حلظٗ طملق رعٞ ح٠ع٠خ  فّه 

ٙزش قي طل  رزع٠ّه ْطيحٍ حلَ٘كش رٓحٓيش حع٠خثّخ فك  ْحكي وٍّه ٘ظعخقيْي لٙظعخٌْٓح عمٗ طلى  وٜ

 ٘كٓي وئوٍخً ْوئوٍخ لُ .

  ْقي حٍطزيض فكَس حلظخوًٙ أْ  وخ ظَّص رٍظَ٘ش حلظعخْي اًح أي أع٠خ  حلىـظىع ح٠قظٜخىٖ رٜفش

هخٛش وعَٟٓي ٜهيخٍ طٜٙذ ٍإّْ حوٓحلّه وىخ أىٖ حلٗ طعخْي حفَحى حلىـظىع فٗ طلى  عذ  

عً ١َ٘ق ؿىع ح٠ع٠خ  ْح٠طفخي عمٗ طعٓ٘ٞ وً ٜ٘ٙزُ  رؤكيِهطؾ حلىخىٖ وً حلؤخٍس حلظٗ طملق حلٍخ

. ٍَٟ 

  ْقي ريأ حلظؤوًٙ فٗ حلزيح٘ش طعخٌْخً وٌٍ حلقين أٖ وٌٍ حلقَي حلعخَٗ قز  حلى١ٙى كىخ ْقي ريح حلظؤوًٙ فٗ حلزيح٘ش

ٖ حلزعٞ كٙغ ٛيٍ أْ  ٌظخن ٘ظعمق رخلؤخٍس طعخٌْخً وٌٍ حلقين أٖ وٌٍ حلقَي حلعخَٗ قز  حلى١ٙى كىخ َ٘

قز  حلى١ٙى رظُٓ٘ع حل٠ٍَ حلٍخطؾ عً حلفخ  ؿِ  وً كىٓلش حلٔفٍٙش فٗ حلزلَ رفَٝ  916حلعخوش عخن 

طلقٙق كىٓلظّخ عمٗ ؿىٙع حٛلخد حلز٠خثع حلى٘لٌٓش كىخ قخوض فٗ ٍْوخ حلقي٘ىش رعٞ حلـىعٙخص 

ً ًْلك حلىٔخعيس حَٓ حع٠خثّخ حلعٔكًَ٘ٙ عٍي ْفخس ح لع٠ٓ ْطٓفَٙ حلىعخٕ حلىٍخٓذ لىً ٘زقٗ وٍّه كٙخ

وقخر  حٗظَح  ٘ئىُ٘ ك  ع٠ٓ فٗ حلـىعٙش كىخ قخوض فٗ حلـىعٙخص حلقي٘ىش ؿىعٙخص طعخٌْٙش لمى١كًٙ 

ٟي حَٟحٍ وعٍٙش عً ١َ٘ق حلظعخْي ْطعٓ٘ٞ وً طملقُ حلكخٍػش  لظؤوٍّٙهْٛلخد حللَ  ْه١فّه 

وًٙ حلظزخىلٗ ٘وظمف ك  وٍّىخ عً حٜهَ رخهظ١  ١َ٘قش ىفع ك  حلىئوً ٟيِخ ٍِْخ  ٌٓعخي وً حلظؤ

 ع٠ٓ وً أع٠خ  حلـىخعش طٜٙزُ فٗ حلؤخٍس حلظٗ طٍظؾ ه١  ويس حلظخوًٙ ِْٗ .
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 ايٓٛع األٍٚ : ايتاَني ايتباديٞ ذٚ اذتؿـ ايبشت٘ 

 عٍي ح٠ٌ٠ىخن عمٗ أٓخّ أي ىفع ً حلق٢ٔ وقيوخً  ْفُٙ ٘قٓن ك  وً أع٠خ  حلـىخعش رٔيحى حلق٢ٔ وقيوخ

ّ٘ٔ  عمٗ حلـىخعش ٓيحى حلظعٓ٘ٞ لٝع٠خ  رىـَى كيْع حللخىع  ْطلقٙق حلؤخٍس ْفٗ ٌّخ٘ش ويس 

حلظعخقي َ٘ى ك  ع٠ٓ وخ طزقٗ لُ وً حلق٢ٔ حلىيفٓط وقيوخً اًح كخي حكؼَ وً ٌٜٙزُ فٗ حلؤخٍس أْ ٘يمذ 

  وٍُ قٔيخً اٟخفٙخ اًح ػزض أي حلق٢ٔ حلىيفٓط كخي يَٙ كخ  .

 اٌزبِني اٌزجبديل رٚ االلغبؽ ادلمذِخ : -ع اٌضبٟٔ:إٌٛ

   عمٗ حٓخّ ىفع حلق٢ٔ وقيوخ ّ٘ٔ   ح٠ٌ٠ىخنرٔيحى حلق٢ٔ وقيوخ عٍي  حلـىخعشْفُٙ ٘قٓن ك  وً حع٠خ

رىـَى كيْع حللخىع ْطلقق حلؤخٍس ْفٗ ٌّخ٘ش ويس حلظعخقي َ٘ى  لٝع٠خ عمٗ حلـىخعش ٓيحى حلظعٓ٘ٞ 

حْ ٘يمذ وٍُ قٔيخ  حلؤخٍس٢ حلىيفٓط وقيوخ حًح كخي حكؼَ وً ٌٜٙزُ فٗ ك  ع٠ٓ وخ طزقٗ لُ وً حلقٔ

 حٟخفٙخ حًح كخي حلق٢ٔ حلىيفٓط وقيوخ يَٙ كخ  

  -َصاٜا ايتأَني ايتعاْٚٞ :   

 : ً٘ـىع حلع٠ٓ رًٙ ٛفظًٙ ٛفش حلىئوً ْٛفش حلىٔظؤوً كٙغ ّ٘ي  ك  ع٠ٓ حي ٘ظ١فٗ  حل٠ٍَ  أ٨ٚ

ٗ كخلش ح٠ٌ٠ىخن لٛهًَ٘ للىخ٘ش ٌفُٔ عً ١َ٘ق حلظعٓ٘ٞ وً حلٌٖ ٘ملق رُ وً ؿَح  حللخىع ف

وـىٓط ح٠ٗظَحكخص ٌُْٜ ٠ ّ٘ي  حلٗ حلَرق فبي ُ٘خىس حلىخ  حلىظلٜ  عمُٙ وً ح٠ٗظَحكخص ٘ىكً 

 لمع٠ٓ حلىيخلزش رُ ْحٓظَىحىَ .

  ًلىٔظلقش رخلٍظَ حلٗ : طكٓي ح٠ٗظَحكخص حلىقٍَس عمُٙ قخرمش لمظفَٙ ْحلِ٘خىس ْفقخً للـه حلظع٠٘ٓخص حشا١ٔا

ح٠ٗظَحكخص حلظٗ طه ؿىعّخ وً ح٠ع٠خ  فخًح ُحىص طمك حلظع٠٘ٓخص رٔزذ ُ٘خىس حللٓحىع حوكً ويخلزش 

طكىٙمٙش لظكىمش حلٍقٚ فٗ حلَٛٙي أْ حلعكْ كٙغ ٘ىكً طوفٙٞ ٌَِ ح٠ٗظَحكخص حًح  رؤقٔخ١ح٠ع٠خ  

 قمض حلظع٠٘ٓخص .

  ً وٍٙش فٙظلى  حلىئَٓ وٍّه ٌٜٙذ حلىعَٔ ْلظفخىٖ عين : ٘كٓي حٜع٠خ  ؤجٓلًٙ ؤجٓلٙش ط٠خشاٌصا

حقزخ  ح٠فَحى عمٗ ٌِح حلٍٓط رٔزذ ٌَِ حلوخٛٙش طعى  ِٙجخص حلظخوًٙ عمٗ طلي٘ي كي حقٜٗ ٠ ٘ظـخُْ 

 ؤجٓلٙش حلع٠ٓ

 ثاًْٝا : ايتاَني ايتذازٟ 

 لىئوً لُ أْ حلىٔظفٙي ْ٘ٔىٗ حلظؤوًٙ رؤقٔخ١ وليىس ) حلق٢ٔ حلؼخرض ( ْفُٙ ٘ظعّي حلىئوً رخي ٘ئىٖ حلٗ ح

)حلىٔظؤوً ( وزمفخً وً حلىخ  ) كعٓٝ ( عٍي طلقٙق حلويَ وقخر  حٜقٔخ١ حلىليىس حلظٗ ٘مظِن رّخ حلىٔظؤوً 

ريفعّخ ْوىخ ٠ ٗك فُٙ أي ٌِح حلٍٓط وً حلظخوًٙ ِٓ حلٍٓط حلٔخثي ٠ي حلٌٖ طٍَٜ  حلُٙ كمىش حلظخوًٙ عٍي 
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لىئوً لُ ريفع ق٢ٔ وليى حلٗ حلىئوً ِْٓ حلَ٘كش حلظٗ ٘ظكٓي ح١١قّخ ٍْٛٓطُ رعزخٍس حهَٖ حي ٘مظِن ح

 حفَحىِخ وً ؤخِىًٙ حهًَ٘ يَٙ حلىئوً لّه ِئ٠  حلىّٔىٓي ِه حلًٌ٘ ٘ٔظفيْي وً حٍرخف حلَ٘كش 

  الٗ حلَرق ْاٌىخ يخ٘ش أفَحىِخ  ً ففٗ حلظخوًٙ رق٢ٔ ػخرض ٘كٓي حلىئوً لُ يَٙ حلىئوً حلٌٖ ٘ٔعٗ ىحثىخ

حلىوخ١َ فخلفَٝ ح٠ؿظىخعٗ حٌٞٔخٌٗ حلٌٖ طٔعٗ الُٙ َٗكخص حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ ٠  حلظعخْي عمٗ طلى 

٘ٓؿي فٗ كخلش َٗكخص حلظخوًٙ رق٢ٔ ػخرض ْحي كخي رعٞ ٍؿخ  حلقخٌٓي َْ٘ي حي حلظعخْي رًٙ حلىئوً لّه 

٢ٙٔ ػخرض   ِٓ حلفكَس حٜٓخٓٙش فٗ حلظخوًٙ رٍٓعٙش يَٙ حٌُ فٗ حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ حظَّ وٍُ فٗ حلظخوًٙ رق

عمٗ ٍحّ وخلُ ْلكٍُ  ْ٘ئ٘يْي ٍحّ٘ه ٌِح رؤي حلىئوً فٗ حلظؤوًٙ رق٢ٔ ػخرض ٠ ٘عٓ  فٗ وٍع وزخل  حلظخوًٙ

٘عظىي فٗ ًلك عمٗ حٞقٔخ١ حلظٗ ٘ـىعّخ وً حلىئوً ِٓ وَكِ حل٢ٙٓٓ رًٙ حلىئوً لّه ِْٓ ويَ٘ حلظعخْي 

 ْحلىٍظىش .

 مُ حلظـخٍٖ وٌٍ أْحهَ حلقَْي حلٓٓيٗ عٍيوخ حٌظَ٘ص ْحلـيَ٘ رخلٌكَ أي حلظؤوًٙ رق٢ٔ ػخرض ريأ ٗك

حلظـخٍس حلزلَ٘ش رًٙ ويي ح٘يخلٙخ ْحلز١ى حلٓحقعش فٗ كٓٝ حلزلَ حٜرٙٞ حلىظ٢ٓٓ فٗ ٍٛٓس قَٝ 

رلَٖ ١خرعش حلىقخوَس ْحلَرخ . رخي كخي رعٞ ٍؿخ  حلىخ  ٘قَٟٓي أٛلخد حلٔفً أوٓح٠ طعخى  قٙىش 

رخِظش فبًح يَقض حلٔفٍٙش ٟخط عمٗ حلىقَٝ وزم  حلقَٝ ْحكظفظ  حلٔفٍٙش ْكىٓلظّخ فٗ وقخر  فٓحثي

ٛخكذ حلٔفٍٙش رىزم  حلقَٝ   أوخ اًح ْٛمض حلٔفٍٙش ٓمٙىش َ٘ى ٛخكزّخ حلقَٝ وع حلفٓحثي . ػه ظَّ 

حلظخوًٙ حلزلَٖ فٗ حْحث  حلقَي حلٔخرع عَ٘ فٗ ٍٛٓس طخوًٙ عمٗ حللٙخس عٍيوخ طعَٟض ويٍ٘ش لٍيي 

ٍرعش ح٘خن أىٖ حلٗ طيوَٙ وعظه حلىٍخُ  ْحلكٍخثْ ْكىخ ظَّ فٗ حلقَي حلظخٓع عَ٘ للَ٘ق ِخث  حٓظىَ ح

ْعمٗ ٓزٙ  حلىؼخ  كخي حٓظويحن حْ  قيخٍ َٓ٘ع فٗ حٌـمظَح قي  ح٠ٚصحهظَحط  حقظ٠خثّخحٌٓحط وً حلظؤوًٙ 

ٗ حللٙخس قي كي٘ي أوخ حلظؤوًٙ عم رخلٔكشأىٖ حلٗ كؼَس حللٓحىع فظَّ رىٍخٓزظُ حلظخوًٙ ٟي حهيخٍ حلٔفَ 

 طؤهَ ظٍَّٓ رٔزذ حلظ٘كك فٗ وَْ٘عٙظُ حلٗ أي ظَّ فٗ وٍظٜف حلقَي حلظخٓع عَ٘ 

 -خؿا٥ـ ايتأَني بإقطاط ستدد٠ :

  ًفَ٘كخص حلظؤوًٙ طىؼ  حلىٔخِىًٙ ْفٗ حلىقخر   حلىٔظؤوً: طٔظف  ٗوٜٙش حلىئوً عً ٗوٜٙش أ٨ٚ

ً لمَ٘كش ْفٗ كخلش حلِ٘خىس فٗ حلًٌ٘ ٘مظِوٓي رٔيحى ح٠قٔخ١ حلىيفٓعش  حلىٔظؤوًٍٙوـىٓعش  طعظزَ ٍرلخ

 عمٗ ه١  حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ . حلىٔظؤوًف١ ٘يخلذ رّخ  حلىٔظلقشحلظع٠٘ٓخص 

 كخلش ْقٓط حل٠ٍَ ْقض حرَحن حلعقي ٓٓح   حلىٔظؤوً: ٘ظه طلي٘ي وقيحٍ حلظعٓ٘ٞ حلٌٖ ٓٙظلٜ  عمُٙ شا١ٔا

 رٟٓع كي حقٜٗ لمظعٓ٘ٞ.عً ١َ٘ق طلي٘ي وزم  وعًٙ كىخ فٗ حلظخوًٙ عمٗ حللٙخس حْ 

ػ

ػ
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 ملطًب ايجاْٞ: خؿا٥ـ عكد ايتاَنيا

 اٚال :اخلظبئض اٌؼبِٗ ٌؼمذ اٌزبِني
فٗ حٌُ عقي ومِن لمـخٌزًٙ ْفٗ حٌُ عقي وً عقٓى حلىعخْٟش ْ عقي  حٜهَٔ٘٘ظَ   عقي حلظخوًٙ وع حلعقٓى  

 ٗ : ـوً عقٓى حلىٔظىَس ْعقي ٍٟخثٗ ْفٗ حٌُ عقي طـخٍٖ ْويٌٗ عمٗ حلٍلٓ حلظخل

 / عكد ًَصّ يًذاْبني :1

  ًٙ٘مــظِن رٔـــيحى  فخلىٔظؤوً٘مقٗ حلظِحوخص طزخىلُٙ عمٗ عخطق حليَفًٙ  ٌُٜعقي حلظخوًٙ عقي ومِن لمـخٌز

وعًٙ عٍي طلقٙق حل٠ٍَ فٗ حلظخوًٙ وً ح٠َٟحٍ حْ ىفع وزم  حلظخوًٙ  رؤىح ح٠قٔخ١ وقخر  حلظِحن حلىئوً 

 فٗ حلظخوًٙ عمٗ ح٠ٗوخٙ .

 لعقي حلظخوًٙ حي حلىئوً ٠ ٘مظِن ريفــع ح٠ىح   حلظزخىلٙشًلك فقي ًِذ حلزعٞ حلٗ حلظ٘كك فٗ حلٜفش  ٍْيه

 حْ حلعٓٝ ح٠ حًح طلقق حل٠ٍَ رىعٍٗ حي حلظِحوُ وعمق عمٗ ١َٗ . 

 / عكد ايتاَني َٔ عكٛد املعاٚق١ :2 

  ٗوٍفعُ وقخر  حلظِحوُ وقخر  ٘عظزَ عقي حلظخوًٙ وً عقٓى حلىعخْٟش ٠ي ك  وً ١َفٗ حلعقي ٘لٜ  عم

 ح٠هَ.

٘مظِن رٔيحى حلق٢ٔ ْ٘مظِن حلىئوً رظلىٙ  عذ  حلويَ ْقي ٘ظً حي عقي حلظخوًٙ ٠ ٘كٓي عقـــي  فخلىٔظؤوً

لمىئوً فٗ كخلش عين طلقٙق حلويَ حلىئوً وٍُ ٠ٌُ ٘لٜـ  عمٗ ح٠قٔــخ١ ىْي وقخر  ح٠  رخلٍٔزشوعخُْٟ 

طقخر  فٗ ٌَِ حللخلش حلويـَ حلٌٖ ٘ظلىمُ حلىئوً  حلىٔظؤوًحلظٕ ٘مظِن رّخ  حي حللقٙقُ يَٙ ًلك ٠ي ح٠قٔخ١

 ١ٓح  ويس َٓ٘خي حلعقي كظٕ حٌظّخثُ حٖ وقخر  ح٠وخي حلٌٖ ٘ظ  فُٙ حلىٔظخوً ١ٓح  طمك حلىيس .

 / عكد َٔ ايعكٛد املطتُس٠ :3

  ٌؼمك لٌٍّرّهج ٘ٛ : 

 ُٙكعقـــي ح٠٘ـــــخٍ وؼـــ١ً  .     حلعقي حلٌٖ ٘كٓي حلِوً عٍٜــــَحً ؿِٓــــَ٘خً ف 

 .ًكٙغ طكٓي حلظِحوــخص ١َفُٙ عزخٍس عً عــيس حىح حص وظكــٍَس ٘ٔظىــَ حلٓفخ  رّخ وـــــيس وً حلِوـ 

ْعقي حلظخوًٙ وً ٗخكمُ ٌِح حلٍٓط وً حلعقٓى ٠ي حلظِحوخص حليَفًٙ فٗ وٓحؿّش ح٠هَ طكٓي ؤظىَس ١ٓح  

ح٠قٔخ١ ١ٓح  ويس حلعقي ْكٙغ ٘مظِن حلىئوً رىٍق ح٠وخي ْحليىخٌٍُٙ  ىٔظؤوًحلويس َٓ٘خي حلعقي كٙغ ٘يفع 

 ه١  حلىيس حلىظفق عمّٙخ .

 / عكد زقا٥ٞ :4

  ًٙطظىِٙ حلعقٓى حلَٟخثُٙ رخٌعقخىِخ رىـَى طٓحفَ ح٠٘ـخد ْحلقزٓ  ىْي حٗظَح١ حٖ ٗك  هخٙ ْعقي حلظخو

ً ٠رَحوُ ٍْيه ًلك  فقي ٗكك  حلزعٞ هخُٛ فٗ حلفقُ حلفٌَٔٗ فٗ عقي ٍٟخثٗ ٠ ٘ظيمذ ٗك١ً وعٍٙخ

كقٙقش ٌَِ حلوخُٛٙ حٓظٍخىحً عمٗ ْؿٓى ٌٚ فٗ حلقخٌٓي حلفٌَٔٗ ٘ق٠ٗ رؤي ٘لٍَ عقي حلظخوًٙ كظخرش 
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( وً قخٌٓي حلىعخو١ص حلىيٌُٙ ْحلظٕ طٔظٓؿذ كظخرُ ْػٙقش 479رٍٓقش ٍٓىٙش أْ عَفُٙ ْفقخ لمىخىس )

ؿق ٌِ٘ذ حلٗ حي عقي حلظخوًٙ عقي ٍٟخثٗ ْرؤي حلكظخرش حلىظيمزُ لْٙ حلظخوًٙ رخلفش حلعَرٙش أي حلَحٖ حلَح

 ١َٗخً ْحٌىخ ْٓمٙش ٠ػزخص حلعقي .

 / ايؿؿ١ املدْٝ٘ ٚايتذازٜ٘ يعكد ايتاَني :5

 ْووظميخ طزعخ لمظَْ  حْ حلِحْ٘ش حلظٗ ٘ىكً حي ٍ٘ظَ رّخ حلعقي  قي ٘كٓي عقي حلظخوًٙ عقيحً طـخٍ٘خ حْ ويٍ٘خ ح

حلعقي وً ٌخكٙش حلىئوً فخي وعظه َٗكخص حلظخوًٙ رق٢ٔ ػخرض طقٓن رظٓظٙف حوٓح  فخًح ٌظٌَخ حلٗ 

 حلىٔخِىًٙ فٗ حلظخوًٙ رفَٝ طلقٙق ٍرق ْوً ػه ٘كٓي حلعقي طـخٍ٘خ.

   حلٗ ؿخٌذ ًلك ٘ٔظٓؿذ حلىَ٘ط حي طظوٌ ٌَِ حلَ٘كخص ٗك  َٗكش ؤخِىش ْك  عىمٙخص طمك حلَ٘كخص

 .عىمٙخص طـخٍ٘ش

 ّ٘ي  حلٗ طلقٙق ٍرق ٌُٜلمىئوً فٗ حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ حْ حلظزخىلٗ  رخلٍٔزشقيح ويٍ٘خ ْ٘كٓي عقي حلظخوًٙ ع 

   رظؤهَرَوٗ حلٗ طفيٙش حلويَ وخله َ٘طز٢ حلظخوًٙ  ٌُٜفخي حلعقي ٘كٓي ويٌٙخ  ىحثىخ  لمىٔظؤوًحوخ رخلٍٔزش 

٘عى  عمٕ طخوًٙ ر٠خثعُ
.
 

 اخلبطخ ٌؼمذ اٌزبِني)رار١خ ػمذ اٌزبِني صب١ٔب: اخلظبئض
قذ رقٙش حلعقٓى رخعظزخٍَ عقيح وً عقٓى ح٠ًعخي ْعقي حكظىخ   ٠ طٓؿيروٜخثٚ وعٍٙش   حلظخوًٙ٘ظىِٙ عقي 

 -:ْوً عقٓى كًٔ حلٍٙش ًْلك عمٗ حلٍلٓ حلظخلٗ

 عكد َٔ عكٛد االذعإ -1

حليَ  حل٠عٙف حٖ حليَ  حلىٌعً  ٖٓٓ حلىٓحفقش عمٗ حل١َْ٘ حٖ ١َْٗ  ٠ ٘ىمكفٗ عقٓى ح٠ًعخي 

ظٗ ٠٘عّخ حليَ  ح٠هَ حْ َ٘فقّخ ْلْٙ لُ كق فٗ وٍخق٘ش حلعقي ْفٗ عقي حلظخوًٙ ٘كٓي حلىئوً ِٓ حلعقي حل

حلىئوً ِْٗ ١َْٗ  ٘عَّٟخ٠ ٘ىظمك ح٠ حي ٘ٓحفق حْ َ٘فٞ حل١َْ٘ حلظٗ  حلىٔظؤوًحليَ  حلقٓٔ ٠ي 

 .ويزٓعش

 -اْ٘ عكد استُايٞ : -2

  ٍٗح٠كظىخلٙش.ٌح عًٙ رخي حللخىع قي  ٘قع ْقي ٠ ٘قع  ِْ ح٠كظىخلٙشْطع 

 -عكد َٔ عكٛد سطٔ ايٓٝ٘: -3

  ٘ـذ عمٗ حلىٔظخوًٙ حي ٘عى  عمٗ رقخ  حلويَ كىخ  ٌُٜكىخ حي للًٔ حلٍٙش ىٍْح فٗ حػٍخ   َٓ٘خي حلعقي

كخي ْقض حرَحن حلعقي عمٗ ك  وخ وً ٗخٌُ ُ٘خىس كـه حلويَ حلىئوً رك  حلظَْ  حلظٗ طِ٘ي وً ىٍؿش 

 .حكظىخ  طلقق حلويَ
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 اٌضبٌشادلجؾش 

 -آصبس ػمذ اٌزأِني ٚؽىّٗ يف اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ٚف١ٗ ِـٍجبْ :
 املطًب األٍٚ : آثاز عكد ايتاَني 

٘ظَطذ عمٗ حرَحن عقي حلظخوًٙ حلظِحوخص عمٗ عخطق حليَفًٙ ِْىخ حلىئوً ْحلىئوً لُ )حلىٔظخوً (   

  -:ْطفٜٙ  ًلك عمٗ حلٍلٓ حلظخلٗ

 يف األتٞ :أٚاًل : ايتصاَات املطتأَٔ : ٚتتُجٌ 

 / إخطاز املؤَٔ بايعسٚف اييت تؤدٟ ايٞ شٜاد٠ ارتطس1

  ً١ٓح  فظَس حلظؤوًٙ رخللخلش حلظٗ طه حٞى٠  رّخ وً قز  حلىٔظؤو ً حٜٛ  أي ٘ظ  حلويَ حلىئوً وٍُ رخقٙخ

٠ي قزٓ  حلىئوً ارَحن حلعقي ْطلي٘ي ٓعَ حلق٢ٔ قي طه عمٗ أٓخُٓ ْلكً قي طيَأ رعٞ حلظَْ  حلظٗ 

ً حكظىخ  طلقق حلويَ رعي َٓ٘خي حلعقي أْ طِ٘ي وً ؿٔخوظُ ْعمُٙ ٍِخ ٘ـذ أي ٘زخىٍ حلىٔظؤوً طعي  و

ً لمـِح حص .  رؤهيخٍ حلىئوً رظمك حلظَْ  كظٗ ٘ليى وٓقفُ وً حلعقي ْا٠ كخي حلىٔظؤوً وعَٟخ

ٙٙي ْحلىقٜٓى رظَْ  حلويَ حلٓحؿذ حٜهيخٍ رّخ ِٗ ك  وخ ٘ل٢ٙ وً ْقخثع ْو١رٔخص كخٜهيخٍ لظ٘

ووخُي لمىظفـَحص رـٓحٍ حلىزٍٗ حلٌٖ ٘ٓىط فُٙ حلىٔظؤوً ر٠خثعُ أْ رظ٘ٙٙي ويعه رـٓحٍ ١مىزش حلزًٍِ٘ 

 حلىئوً عمّٙخ .

  ٍِْخلك أ٠٘خ رٙخٌخص ٘مظِن حلىٔظؤوً رخٜهيخٍ رّخ ِْٗ ٌٓعًٙ رٙخٌخص ٗوٜٙش ْوٟٓٓعٙش   فخلزٙخٌخص

  حلىٟٓٓعٙش حلىلٙيش رخلويَ حلًٔ حلىٟٓٓعٙش ِٗ حلزٙخٌخص حلوخٛش رخلٜفخص حلـَِٓ٘ش ْحلظَْ

ْحللخلش حلٜلٙش ْحٜوَحٝ حلظٗ ٘٘كٓ وٍّخ حلىٔظؤوً فٗ حلظؤوًٙ عمٗ حللٙخس   أوخ حلزٙخٌخص حل٘وٜٙش فّٗ 

 حلىٔظؤوًحلزٙخٌخص حلىظعمقش ر٘وٜٙش حلىٔظؤوً ْ٘كٓي وً ٗؤٌّخ حلظؤػَٙ فٗ طلي٘ي حلق٢ٔ وؼ  حه١ي 

حلىئوً رخلظَْ  حلـي٘يس حلىظعمقش  ربهيخٍْعمُٙ حًح قخن حلىٔظؤوً  ْكَوُ عمٗ حلٓفخ  رخلظِحوخطُ ْيَِٙخ .

ح٠رقخ  عمٗ حلعقي وع  فبوخرخلويَ ْؿذ عمٗ حلىئوً حطوخً قَحٍَ فٗ ٗؤي ٌِح حلعقي فٗ ٟٓ  حلىٔظـيحص 

  .ُ٘خىس ح٠قٔخ١ حْ ح٠رقخ  عمٗ حلعقي ىْي ُ٘خىس ح٠قٔخ١ أْ فٔن حلعقي

 /االيتصاّ بدؾع ايكطط:2

 طقٓن عمٗ ىفع حٜقٔخ١ .  رؤكىمّخلىٔظؤوً ريفع حلق٢ٔ وً ح٠لظِحن حٜٓخٓٙش ٠ي حلعىمٙش حلظؤوٍٙٙش حلظِحن ح

ْوىخ ٘ي  عمٗ أِىٙش ىفع حلق٢ٔ حٌظقخلُ حلٗ حلومف حلوخٙ ٠ْ ٓٙىخ اًح طه حرَحن حلعقي رٓحٓيش ْكٙ  عً 

 .  ْ حلّزش وؼ١ً حلىٔظؤوً   ْطه حٌظقخلُ حل٘ت حلىئوً عمُٙ حلٗ ٗوٚ أهَ عً ١َ٘ق حلزٙع ح
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  ًْوىخ ٘ي  عمٗ ح٠ِىٙش ح٠٘خ فٗ ىفع ح٠قٔخ١ فخي ح٠لظِحن رٔيحى ح٠قٔخ١ ٍ٘ظق  حلٗ حلومف حلعخن لمىٔظؤو

ْطلي٘ي حلىخلك حلـي٘ي كٙغ ط٠ٗ  حلظَكشأٖ ٍْػش حلىٔظؤوً عٍي ْفخطُ حْ لمىٓٛٗ الّٙه حلٗ كًٙ طقٔه 

1984ىحٌٗ لٍٔش ( وً قخٌٓي حلىعخو١ص حلىيٌٙش حل111ٓٔلٌلك حلىخىس)
 
. 

 حلىظفق عمُٙ فٗ حلعقي   ْحكٙخٌخ ٘ظه حلٔيحى وقيوخ  حلىٙعخىـيَ٘ رخلٌكَ حي ٍِخلك وٙعخى لمٓفخ  رخلق٢ٔ ِْٓ لْح

ْعمٗ ىفعش ْحكيس .هخٛش حًح كخي حلظخوًٙ وظعمق رويَ عخرَ  كىوخ١َ حلٍق  فٗ ٍكمش ْحكيس ْ٘ٔىٗ فٗ 

لمٓفخ  رخلق٢ٔ ْ ىحثىخ ٘كٓي حلٓفخ  فٗ و١ًٓ لمىيً٘  ٌَِ حللخلش ) رخلق٢ٔ حلىٓكي( ْح٠٘خ ٍِخلك وكخي

 ْحلىٔظؤوً وخله ٘ظه ح٠طفخي عمٗ يَٙ ًلك   ْطلَٙ َٗكخص حلظؤوًٙ عمٗ حلٓفخ  فٗ وقَ حلَ٘كش .

   ْفٗ كخلش ح٠ه١  ٘يفع حلق٢ٔ   فٙـُٓ لمىئوً )حلَ٘كش( حي طعٌٍ حلىٔظؤوً ْا٠ ٘ظه فظق حلعقي. كىخ ؿخ

ن . أوخ حلقخٌٓي حلفٌَٔٗ فقي عخلؾ 1984ٌٓي حلىعخو١ص حلىَطزش حلٔٓىحٌٗ لٍٔش ( وً قخ138فٗ حلىخىس )

حلىٔظؤوً فٗ حلٓفخ  رخلق٢ٔ فٙـذ عمٗ حلىئوً حي  طؤهَؤؤلش ح٠ه١  ريفع حلق٢ٔ ْ٘قٓ  فٗ ًلك حًح 

ً رعي ٌِح  ْله ٘يفع حلىٔظؤوً فخي ٟىخي  حٜعٌحٍ٘عٌٍَ رويخد وٕٓٛ عمُٙ   فبًح وَص عَْ٘ي ٘ٓوخ

ئوً وً حلويَ ٘قف   فبًح حٌق٠ض عَ٘س أ٘خن أهَٔ وً طخٍ٘ن حلٓقض ىْي حي ٘يفع حلىٔظؤوً فٙكٓي حلى

 .لمىٓوً ١مذ فٔن حلعقي
 

 

 -بٛقٛع ايهازث١ : باإلبالؽ املطتأَٔيتصاّ (1) -3

  حلىئوً رٓقٓط حلكخٍػش حلىئوً وٍّخ. فعمٗ حلىٔظؤوً حي ٘ويَ  ربر١ ٍ٘زفٗ عمٗ حلىٔظؤوً حلىٔخٍعش

رظخٍ٘ن ْقٓط حلكخٍػش ْوكخٌّخ ْحٓزخرّخ ّْٗٓى حللخىع ْك  حلظَْ  حلىٜخكزش لٓقٓط حلكخٍػش حلىئوً 

كخلظزمٙ  لـّخص حل١َ٘ش ْحلظلَ٘خص حلظٗ طه اؿَحثّخ ْك  وخ ٘ظعمق رخللخىػش وً وعمٓوخص . أوخ حًح حه  

ظعٓ٘ٞ حلىئوً عً حلىئوً رخلكخٍػش   فٙظَطذ عمٗ ًلك حلظِحوُ ر ربر١ حلىٔظؤوً رخلظِحوُ أٖ له ٘قه 

حلعخوش فٗ حلقخٌٓي ) حلىٔئْلٙش حلعقي٘ش( ْلكً حلى١كظ   لمقخعيسحل٠ٍَ حلٌٖ للقُ رٔزذ عين ح٠ر١  ْقفخ 

فٗ حٜوَ حي َٗكخص حلظؤوًٙ طعى  عمٗ ْٟع ١َٗ ٘ق٠ٗ رٔق١ٓ كق حلىٔظؤوً فٗ قٙىش وزم  حلظؤوًٙ 

 -:وؼ  حلىٔظلق وع رقخ حلعقي ٓخٍ٘خ عمٗ حي ٘كٓي ًلك ر١َْ٘ وعٍٙش

 . ْؿٓى حطفخي َٛ٘ق فٗ ْػٙقش حلظؤوًٙ ٘ق٠ٗ رٌلك 

 ًٙحي ٘كٓي ٌِح حل١َ٘ رخٍُح ْر٘ك  ْحٟق فٗ ْػٙقش حلظؤو .
 
 

 

 

 

                                                           
1
 45ٙ–وَؿع ٓخرق –عقي حلظخوًٙ فقّخ ْق٠خ ح   
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 -ايتصاَات املؤَٔ : -ثاًْٝا: 

  )ٞ٘ٓوً أػخٍ عقي حلظخوًٙ ح٠٘خ حلظِحوخص حلىئوً ِْٓحلظِحن ْحكي ْوّه ٘ظىؼ  فٗ ىفع وزم  حلظؤوًٙ ) حلظع

 .حلىزًٙ فٗ حلعقي . ًْلك ْفق حل١َ٘ حلىظفق عمّٙخ فٗ حلعقي فٗ كخلش ْقٓط حللخىع
.
 

 سهِ عكد ايتأَني يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ. -املطًب ايجاْٞ :
  ٌُْقخٌٌٓخ ِْٓ حوَ وَيٓد فُٙ ٠ ً وىخ ٠ٗك فُٙ ر  ٍِخلك ٗزُ اؿىخط رخي حلظؤوًٙ حلظعخٌْٗ ؿخثِ َٗعخ

يفع ؿِ  وً وخلُ رَٟخ  ١ْٙذ ٌفْ ْحي حلىئَٓ وً قزٙ  حلظعخْي عمٗ حلزَ ْحلظقٖٓ ٠ي ك  و٘ظَ  ٘

رظلى  ٌٜٙذ  حلىعَٔ ْحي كخي فُٙ يٍَ لكً ٠٘ئػَ ٠ْ ىحعٗ لموٓٝ فُٙ
 
  أوخ حلظخوًٙ حلظـخٍٖ  

)رؤقٔخ١ وليىس ( فُٙ ه١  كزَٙ رًٙ حلعمىخ  ْحلٙكه طف٠ٙ  ًلك.
 

 أٚاًل : سهِ ايتأَني ايتذازٟ 

 ٓح  أِىّخ ق٠ٓي :أهظمف حلعمىخ  ْحلزخكؼٓي فٗ ًلك عمٗ أق 

 ايتأَني ايتذازٟ -ايكٍٛ األٍٚ :

   ٗولَن ٌِْح قٓ  ؿىخَِٙ حلعمىخ  ْحلزخكؼًٙ حلىعخًَٛ٘ فّٓ ٍحٖ حلىئطىَ حلعخلىٗ حْٜ  ل١قظٜخى ح١ٓٞو

فٗ وكش حلىكَوش ْٗخٍ  فُٙ أكؼَ وً وؤطٗ عخله ْأٓظخً فٗ حلَ٘٘عش   ن1976/  ـ1396ِحلىٍعقي فٗ ٍٓش  

ْقَحٍ وـىع حلفقُ  ـ1397ِِٙجش كزخٍ حلعمىخ  فٗ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش حلىٍعقي ٍٓش ْح٠قظٜخى ْقَحٍ 

ْقز  ًلك حفظٕ حّٗذ وً حلىخلكٙش رظلَ٘ه ٍٛٓوً ٍٛٓس   كىخ حفظٗ رً  ـ1398ِح١ٓٞوٗ حلظخرع لمَحريش عخن 

 . ٜطٙشح حٜىلش٠ حٓظٍيْح حلٗ  عخريً٘ رعين ك  حلظؤوًٙ حلظـخٍٖ حلىعَْ    فٗ عََٜ ِْٓ

أي فُٙ يٍَ ؿّخلش فخكٖ ْحلَٓٓ  ٛمٗ عمُٙ ْٓمه  ٌّٗ عً رٙع حلفٍَ كٙغ قخ  ) وً يٍ٘خ  (1

فمْٙ وٍخ ( 
 
ْقي 
(1)
قخ  عمىخ   حللٍفٙش  حي حلـّخلش حلىف٠ٙش  حلٗ حلٍِحط وفٔيس لمعقي 

 
. 

)حي  2
2)
لظٓظ فُٙ ٌٓط وً حٌٓحط حلىقخوَس لىخ فُٙ وً حلىوخ١َ فٗ وعخْٟخص وخلٙش ْحلقىخٍ لعذ رخل 

ل٤ََْٔداُب وٍخٍ  لٝه١ي ٌِْح وٍّٗ عٍُ قخ  طعخ  ) َٚ ُه  ٍِ ١ْ َّ ٌْ ل َٚ ُه  ّْ َف ٌْ ا ل َّ ُٕٛل ِئَّٔ َِ َٓ آ ا لٌَِّم٠ َٙ ٠َا أ٠َُّ

َْ  ل ٌٛنج لٌّائكج ل٠٨ٗ  ٍُِؽٛ ُْ ذُْف ُى ٍَّ ؼَ ٌَ ِْ َ اْظرَِٕثُُٖٛ  ١َْطا ًِ لٌشَّ َّ ْٓ َػ ِِّ  ًٌ َُ ِنْظ ْو٨َ ل٤َْ َٚ90) 

  ْحلٍٔٙجش  فخي حلَ٘كش حًح ىفعض لمىٔظؤوً ْلمىٔظفٙي حكؼَ وً وىخ ىفعش حٌُ ٘٘ظى  عمٗ ٍرخ حلف٠ (3

وً حلٍقٓى  لّخ فّٓ ٍرخ ف٠  ْحلَ٘كش طيفع ًلك لمىٔظؤوً رعي ويس فٙكٓي ٍرخ ٌٔٙجش . ٌِْح ولَن 

عَخفًخ ُو٠َخعَ رخلٍٚ حٞؿىخط كٙغ قخ  طعخ  ) ْٟ رَخ أَ ّ َِ ًَ عَوٍُٓح ٠ طَؤُْكمُٓح حل ٘ ٌِ خ حلَّ َّ َ لَعَمَُّكْه  فَشً َ٘خ أَُّ٘ حطَّقُٓح حَّللَّ َْ

 ( 130طُْفِمُلَٓي ٍٓٓس ح  عىَحي ح٠ُ٘ 

                                                           
1
 140ٙ– 2ؽ-حلزلَ حلَحثق َٗف كٍِ حليقخثق.٠رً ٌـٙه  

2
 ن.2001-َ 1420حليزقش حلؼخٌٙش  –حلىيٍ٘ش حلىٍٍٓس وكظزش حلعمٓن ْحللكه  –ى.دمحم حلٍ٘قٙيٗ  –ىٍحٓش َٗعٙش ِٜه حلعقٓى حلىخلٙش حلىٔظليػش   

 



209 
 

ِلكَ ْحُ٘ حهَٔ ) (4 ًََٰ ۚ ّ ِْ ًَ حْلَى َْٙيخُي ِو َّ٘ َ٘ظََوزَُّيُُ حل  ٖ ٌِ رَخ ٠َ َ٘قُُٓوَٓي ا٠َِّ َكَىخ َ٘قُُٓن حلَّ ّ َِ ًَ َ٘ؤُْكمَُٓي حل ٘ ٌِ ْه  حلَّ ُّ رِؤٌََّ

ْٙعُ قَخلُٓح اٌََِّىخ  رَخ ۗ  ِوؼْ ُ  حْلزَ ّ َِ رَخحل ّ َِ نَ حل ََّ َك َْ َع  ْٙ ُ حْلزَ َأَك َّ حَّللَّ َْۚ  َٰٕ َّ ُِ فَخٌظَ رِّ ٍَّ  ً ِعَظش  ِوّ ْٓ  فََىً َؿخَ َُ َو

 .(275حٚ٘ش -)ٍٓٓس حلزقَس... فَمَُُ 

 أي ٌِح ح٠لظِحن وخ ٠ ٘مِن فخي حلىئوً له ٘لٜ  حلويَ لٔززُ فكٙف ٘مِن ر٠ىخي وخ له ٘ظٔزذ فٗ كيْػُ (5

 ايتأَني ايتذازٟ َباح ايكٍٛ ايجاْٞ: 

ِْئ٠   –ْقخ  رٌّح حلَحٖ ح٠ٓظخً وٜيفٗ حلٍِقخ  ْح٠ٓظخً عمٗ حلوفٙف ْكؼَٙ وً حلعمىخ  حلىعخًَٛ٘ 

 ٘ٔظٍيْي عمٗ حٜىلش ح٠طٙش:

وخ ٘ىٍع ؿٓحَُ فٙكٓي وزخكخ ٠ي حٜٛ  فٗ حلعقٓى  حلَ٘٘عشحٌُ عقي ؿي٘ي ْ ٠ ٘ٓؿي فٗ أٛٓ   (1

ه ْحلَ٘٘عش له طىٍع حلٍخّ وً حٌ٘خ  عقٓى ؿي٘يس طيعٓ حلّٙخ كخؿش ح٠رخكش كظٗ ٘قٓن ىلٙ  حلظلَ٘

  .حلٍخّ ْهخٛش حًح كخي حلعقي ؿي٘ي يَٙ ووخلف لٍظخن حلظعخقي حلَ٘عٗ َْٗحثيُ

 قٙخّ عقي حلظخوًٙ عمٗ رعٞ حلعقٓى حلىَْ٘عش وٍّخ  (2

 خط  وً حلٌكٍٓ حلزخلفًٙ حلٌٖ ٘ظومٚ فٗ طُٓ٘ع ى٘ش حلقظ  حلويؤ عمٗ حفَحى عخقمُ حلق ح:ـــأ/ ٔظاَ لٌؼالٍ 

ْ٘ظومٚ كظٗ حي ٘قٓ  ٗوٚ وـّٓ  حلٍٔذ لمعَرٗ وؼ١ ) حٌض ْلٗ طعق  عٍٗ حًح  ب/ ػمك لٌّٛل٨ج :

 ؿٍٙض   ْطَػٍٗ حًح وض (

ٌِْح حلعقي قخ  رُ عىَ ْحرً ؤعٓى ٍٟٗ   عٍّىخ ْأهٌ رُ ح٠وخن حرٓ كٍٙفش ْحٛلخرُ . فعقي  (3

وـّٓ  حلٍٔذ ْحلَ٘كش  ؤظٓلٙشحلظؤوًٙ حًح حلٓلٗ ٘ظلى  حلىٓح٠س ٌِح ٍٛٓس كٙش وً ٍٛٓ عقي 

 حلىٔخِه فّٙخ  ؤجٓلٙشطظلى  

ؿٓحُ حلظخوًٙ ح٠ؿظىخعٗ . فٙىخ حلفَي رًٙ ٌظخن حلظقخعي لىٓظف حليْلش حلٌٖ حؿخُس حلعمىخ  ْرًٙ   (4

. حلظخوًٙ حلظـخٍٖ
 

 

)يٟىخ (5
1)

ليَ٘ق فخٌُ حوً ْحي حٓمك ٌِح ح ٜهَهيَ حليَ٘ق عٍي حللٍفُٙ ٍْٛٓطُ ) حًح قخ  ٗوٚ 

 فبٌُ ٠٘ىٍُ . ٌِْح عًٙ حلظخوًٙ عمٗ ح٠وٓح  وً ح٠هيخٍ. ٗٗ  فؤٛخرُ( فٔمكُ  حٛخرك ٗٗ فخٌخ ٟىخوً

 ثاْٝا: سهِ ايتاَني ايتعاْٚٞ :

 .ٍِخلك ٗزُ حؿىخط فٗ ؿٓحُ حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ كىخ ُكَص ٓخرقخ ٠ْ ىحعٗ لمظكَحٍ

  

                                                           
1
   4-Elie Kedourie, Democracy and Arab Culture (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East 

Policy, 1992), 5–6. 
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 خـــــاخلبمت

                                                                                                                                -يف اِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات:

 ْعمٙش فقي طٓٛمض حلٗ حِه حلٍظخثؾ ْ حلظٓٛٙخص ًْلك عمٗ حلٍلٓ حلظخلٗ 

 -ايٓتا٥ر : -اٚال:

 ٘عًٙ عمٗ ٌٓحثذ حليَِ  ٌٍَُْٜٟس ْ كخؿش ح٠وش حلٗ عقي حلظخوًٙ حلَ٘عٗ  (1

ىحثىخ ٟعٙف ٌِْح ٘لظخؽ حلٗ وعخلـش  حلىٔظؤوًحعظزخٍ عقي حلظخوًٙ وً عقٓى ح٠ًعخي حٖ رىعٍٗ حي  (2

 حلٗ حلظخوًٙ حلَ٘عٗ ِٓ حلىوَؽ  ْحلمـٓ فٗ كخلش ٟعف .  حلىٔظؤوًرلٙغ ٠ ٘كٓي حليَ  حلؼخٌٗ 

 ْحلقٍَ  حلـّخلشع ْفُٙ ٌٓط وً فٗ عقي حلظخوًٙ ٠ي حللخىع قي ٘قع ْقي ٠ ٘ق حلقَحٍْؿٓى  (3

٘وظمف عً حلظخوًٙ حلظـخٍٖ  ْوخ ٘ىَِٙ عً حلظخوًٙ حلظـخٍٖ حٌُ عقي طزَط  ٌُٜؿٓحُ حلظخوًٙ حلظعخٌْٗ   (4

 ّْ٘ي  حلظعخْي ْلْٙ حلَرق  حلىٔظؤوٍٓيهخ  وً حلَرخ  ْحلىعخو١ص حلىلَوش ْ٘كٓي حلىئوٍٓي فُٙ ِه 

 قخوَس ْوفخٓي ْأك  أوٓح  حلٍخّ رخلزخ١ كَوش حلظخوًٙ حلظـخٍٖ لىخ فُٙ وً يٍَ ْو (5

 -ثاْٝا ايتٛؾٝات :

 ؿخَِ٘ َٗعخ ْقخٌٌٓخ  ٌّٜخٌٓٛٗ رخي طكٓي عقٓى حلظخوًٙ فٗ ٗك  و٠خٍرش  (1

فٗ عقٓى  حل٘خثكشحلٍيْحص ْحلىلخَٟحص ْحلٔىٍخٍحص ْحلىئطىَحص لظٟٓٙق حلىٔخث   ربقخوشٌٓٛٗ  (2

 حلظخوًٙ. 

فَُٛ فٗ كخلش ْقٓط  رؤَٓط حلىٔظؤوًْطعٓ٘ٞ  ؤوٍٙٙشحلظٌٓٛٗ َٗكخص حلظخوًٙ لظّٔٙ  ح٠ؿَح حص  (3

 حلٗ حلز٢ فٗ ح٠ؿَح حص   حللخىع ىْي حلمـٓ

 حلىٔظؤوًكىخ ٌٓٛٗ ح٠٘خ َٗكخص حلظخوًٙ فٗ كخلش عين ْقٓط حللخىع ْحٌظّخ  حلعقي حي ٘عٓٝ  (4

 ْ٘عيٗ ٌٔزُ وً ح٠ٍرخف كظٗ ٠ ٘٘عَ رخلفزً 

لك ٍح٘خ ْحٟلخ كٓ  ؤخلش ككه عقي حلظخوًٙ ٠ي ٘كٓي ٍِخ يرخ ح١ٓٞوٙشكىخ ٌٓٛٗ عمىخ  ح٠وُ  (5

طـع   حٍٚح ٍِخلك أَٓ ؤمىُ طعٖٙ عمٗ عقي حلظخوًٙ ر  ِٓ حكي وٜخىٍ ىهمّخ   ٠ْي كؼَس 

 ٍْ٘ظخرُ حل٘ك ىحثىخ رًٙ حلل  ْحللَوش. ويىؤيح٠ٌٔخي يَٙ 

 

 

 



250 
 

 

 

 

 دٚس  ػمذ ادلشاحبخ  يف اٌز٠ًّٛ ادلظشيف االعالِٟ

 ظبسف اٌؼشث١خ االعال١ِخدساعخ حت١ٍٍٗ ٌجؼغ ادل

 
 

 
 أ/ َٓـــاف َـــسش٠ ْعُـــ١

 
 داَع١ ايكادض١ٝ -ن١ًٝ االداز٠ ٚاالقتؿاد 

 مجٗٛز١ٜ ايعسام
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 ادلٍخــــض 

ريأص حلىٜخٍ  ح١ٓٞوٙش وٍلٌ ٌ٘لؤطّخ فلٗ طيزٙلق ٛلٙ  ح٠ٓلظؼىخٍ حٞٓل١وٗ ْوٍّلخ حلى٠لخٍرش ْحلى٘لخٍكش 

ْرٔلزذ علين حلظلِحن رعلٞ حلىظعلخومًٙ وعّلخ ولً حٜفلَحى ٍْؿلخ   ْحلىٔخِىخص ْله طيزلق ٛلٙفش حلىَحرللش  

حٜعىخ  رخٜوخٌش  ْحلٜيي طعَٟض وعظه حلىٜخٍ  لمؤخثَ ْفقليص رعلٞ حٜولٓح    ح٠ولَ حللٌٖ ؿعمّلخ 

طزلغ عً ٛلٙ  ؿي٘ليس لمظىٓ٘ل  طقل  رّلخ ىٍؿلش حلىولخ١َس ْرليأص وعظله حلىٜلخٍ  حٞٓل١وٙش حلظللٓ  ولً 

حلىٔللخِىخص الللٕ ٛللٙفش حلىَحرلللش ْحٛللزق وعظلله  حٓللظؼىخٍحص حلىٜللخٍ  ٛللٙفش حلى٠للخٍرش ْحلى٘للخٍكش ْ

ح١ٓٞوٙش طظه وً هل١  ٛلٙفش حلظىٓ٘ل  رخلىَحرللش ْ٘علي  عقلي حلىَحرللش ٟلىً حلىعلخو١ص ح٠ٓل١وٙش  حلظلٗ 

طيه  فٗ ٌيلخي حلللَحن ْكؤٌلُ حىحس لمظىٓ٘ل  ٠ طوظملف فلٗ ؿَِِٓلخ علً حىحس حلظىٓ٘ل  رخلفخثليس حلىٜلَفٙش ٠ْ 

 ١ً كقٙقٙخً لّخ.ط٘ك  ري٘

 

Abstract  

Islamic banks have started since its inception in the application of Islamic 

investment formats, including the speculative participation and contributions did 

not Murabaha apply, and because of the lack of commitment by some clients 

from individuals and business honestly and truthfully most banks suffered losses 

and lost some of the funds, which make them look for new ways of financing less 

by degrees risk and began most Islamic banks shift from speculative participation 

and contributions to the Murabaha formula and became the most Islamic banks 

investments made through the funding formula Murabaha is a Murabaha contract 

within the Islamic transactions that fall within the Sacred scale like a tool for 

financing is no different in essence from financing tool of bank interest and do 

not constitute have a real alternative. 
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 املكدَــ١

  اي حٜككلخن حٞٓل١وٙش حلظللٗ أٌ٘لؤص عمّٙلخ حلىٜللخٍ  حٞٓل١وٙش  ْحلظللٗ ولً أِىّلخ حرظعخىِللخ علً حلىعللخو١ص

طٓؿّّٙخ ٌلٓ ح٠ٓظؼىخٍحص حلّخىفلش ْحلىؼىلَس   ْطـىٙعّخ ػه ح٠ىهخٍحصحلَرٓ٘ش ْحلىٔخِىش حلفخعمش فٗ ط٘ـٙع 

ف١٠ عً ًلك طعي حلىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش وً حلىئٓٔلخص حلىخلٙلش حلظلٗ ٘ىكلً   ْحلعى  عمٕ طٓفَ فَٙ حلعى 

ح حي  طمعذ ًٍ ْىعىّلخ  حلللي٘غ ح٠قظٜلخىٖ وً ه١  طعِِِ٘خ  ٜٓلخّ حلٍظلخن ح٠قظٜخى٘ش  حللٙخس فٗ ِخًوخ ىْ

وعخو١ص وٜلَفٙش طقلٓن عملٕ ح٠ٓلْ حلىخلٙلش ح٠ٓل١وٙش رعلي وعَفظٍلخ  حي حل٘لعٓد لمظٍىٙش ح٠قظٜخى٘ش ْرٍخ  

 ولع حلظعخول  فلٗ كزٙلَ كَؽ فٗ ٘قعٓي ْعمُٙ حلَرخ  رظلَ٘ه ٘ئوٍٓي حلعخله ح١ٓٞوٗ ٗعٓد حلعَرٙش ْيخلذ

ح ٠عظىخىِلخ حلزٍلٓ  ًَ يزلش ْولً ٍِلخ طلؤطٗ أِىٙلش ىٍْ حلزٍلٓ  حٞٓل١وٙش فلٗ طمزٙلش ٍ حلَرلٖٓ حلٍظلخن عملٕ ٌظل

حلظٍىٓ٘لش للٌح حٛلزلض  ٛلٙ  حلىٔمىًٙ وً ٓكخي حلعخله حلعَرٗ ْح١ٓٞوٗ ْرخقٗ رمليحي حلعلخله فلٗ طٓؿّلخطّه 

َ٘٘ٙ رخكؼٓي ْووظٜٓي فٗ علخله حلٜلَٙفش حلظىٓ٘  لمىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش ول٢ حٌظخٍ حلعي٘ي وً حلزخكؼًٙ اً 

٘للٓحُٖ ٍأّ حلىللخ  حٜٛللمٗ  أٖ ٓللعَ حٞٓلل١وٙش الللٕ أي وفّللٓن حلىَحرلللش ٘عٍللٗ حطفخقللخً عمللٕ حلظزللخ٘ع رللؼىً 

حلظكمفش  ُحثيحً حلَرق  رىقيحٍ وقيٓط وليى أْ رٍٔزش وجٓ٘ش وعٍٙلش  ْ٘ـلُٓ أي ٘كلٓي حل٘لَح  رلؤوَ وٓؿلُ ولً 

١خلللذ ٓللمعش وعٍٙللش  وقظللَي رٓعللي ر٘للَح  وللخ أوللَ رللُ  ر٘لل١َ ٌفللخً عقللي حلزٙللع حْٜ  حلللٌٖ ٘ؼزللض رللُ حلظىمللك 

ٗ حلٌٖ طٍظق  رُ ومكٙش حلىزٙع أهَٙحً لميَ  حٚوَ رخلَ٘ح  وىلخ ىفلع اللٕ ْحلقزٞ  ػه ٘ظزعُ ٌفخً عقي حلزٙع حلؼخٌ

 أِىٙش ىٍحٓظّخ ْح٠ِظىخن رّخ ْحلٓقٓ  عمٕ و٘خكمّخ لىعخلـظّخ. 

 ا١ُٖٝ ايبشح: 

  طكىً حِىٙش حلزلغ وً حِىُٙ حلىٟٓٓط ًحطُ حً طعي حلىَحرلش حلٙٓن ْحكيَ وً حِه حلٜٙ  ح٠ٓل١وٙش

 ىس وٍّخ فٗ طىٓ٘  حلعي٘ي وً حلى٘خٍ٘ع.فٗ حلىٜخٍ  ْ٘ىكً ح٠ٓظفخ

 َػه١ً ايبشح:

  ٌَعمٕ حلَيه وً حِىٙش حلىَحرلش كؤكي ٛٙ  حلظىٓ٘  حللٕ حي ٍِلخ  حلكؼٙلَ ولً حلىعٓقلخص طٓحؿلُ ِل

 حلٜٙفش وٍّخ ٛعٓرخص طظعمق فٗ حلىَٜ  ٌفُٔ ْحهَٔ فٗ عىمٙش حلظٔي٘ي ْحلعقي.

 ؾسق١ٝ ايبشح 

 حلىَحرلش ىٍْ وّه فٗ عىمٙش حلظىٓ٘  حلىَٜفٗ . ٍ٘يمق حلزلغ وً فَٟٙش وفخىِخ حي لٜٙفش 

 ٖٝه١ًٝ ايبشح :

  ٍَٖ٘قٔه حلزللغ حللٕ ػل١ع وزخكلغ ٍثٙٔلٙش ٘ظٍلخْ  ح٠ْ  وٍّلخ وفّلٓن عقلي حلىَحرللش ح١٠لخٍ حلٍظل

ْحلىفخِٙىٗ حوخ حلىزلغ حلؼخٌٗ فقي حهظٚ ْحقع  ْوئَٗحص حلٍ٘لخ١ حلىٜلَفٗ ح٠ٓل١وٗ فلٗ حلعلخله 

 لغ ىٍْ عقي حلىَحرلش فٗ حلظىٓ٘  حلىَٜفٗ ح١ٓ٠وٗ  حلعَرٗ ْطٍخْ  حلىزلغ حلؼخ
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 ادلجؾش االٚي
 ِفَٙٛ ػمذ ادلشاحبخ االؿبس إٌظشٞ ٚادلفب١ّٟ٘

 َؿّٗٛ عكد املساع١: –أٚاًل 

  طٓؿلي طعلخٍ٘ف عي٘ليس لمىَحرللش للئ حلفقّلخ  ِْلٗ ْاي حهظمفلض فلٗ حلٜلٙخيش ا٠ أي ى٠لظّلخ ْحكليس  كٙلغ

ّخ ُْ٘لخىس ٍرلق  كٙلغ ٘قلٓ  أكلي حلفقّلخ  حلىَحرللش: "رٙلع حلٔلمعش رلخلؼىً طيٍْ كٓ  رٙع حلٔمعش رؼىً ٗلَحث

(   كىخ ٘علَ  حهلَْي عقلي حلىَحرللش رؤٌلُ 159حلٌٖ حٗظَحِخ رُ ُْ٘خىس ٍرق )حليٓٓقٗ  ريْي طخٍ٘ن  ٙ

عقي ٘قٓن عمٕ حٓخّ طلي٘ي ػىً حلزٙع رٍخً  عمٕ طكمفش حلٔمعش ُحثيحً ٍرق وظفلق عمٙلُ رلًٙ حلزلخثع ْحلى٘لظَٖ  

ِٓ رٙع حلٔمعش رىؼ  حلؼىً ح٠ْ  وع ُ٘لخىس ٍرلق ْ٘ٔلظي  حلفقّلخ  عملٕ و٘لَْعٙش حلىَحرللش رؤىللش عخولش  أْ

رَخ يَٙ وزخَٗس وؼ  قٓللُ طعلخلٕ:  َِّ َن حل ََّ َكل َْ لَع  ْٙ أََكل َّ حَّلّلُ حْلزَ َْ ( ْحللَأٖ حللَحؿق  275)ٓلٍٓس حلزقلَس  حٚ٘لش ﴿

عقي حلىَحرلش لٛولَ رخل٘لَح  ٌـليَ عقليحً ٘ـىلع رلًٙ  لئ حلفقّخ  أي حلىَحرلش ؿخثِس َٗعخً  فخي حلظىعً فٗ

حلزٙع وَحرلش ْحلزٙع رآؿ   فخْٜ  ٘ظىؼ  فٗ قٓ  حلىَٜ  حٗظَ٘ظّخ ْأرٙعك ركٌح ٓلعَ  ْحٍرلق كلٌح وزمل   

فللبًح طىللض حلىعخومللش رّللٌح ح٠ٓللمٓد كخٌللض ؿللخثِس ا٠ّ حي حلىَحرلللش لٛوللَ رخل٘للَح  كىللخ طيزقّللخ حلىٜللخٍ  

َ حلزٙعللش  ْفللٗ حلٓقللض ًحطللُ رٙعللش حهللَٔ ِللٗ حلزٙللع رخٚؿلل  رٔللعَ وفللخَ٘ لمٔللعَ ح٠ٓلل١وٙش ط٠للٙف الللٕ ِللٌ

 (343  5ٙحلزّٙقٗ  حلـِ  حللخلٗ  أٖ حي ٍِخ  رٙعظًٙ فٗ رٙعش ْحكيس  ٌِْح ولَن لٍْٓى ٌٚ فُٙ  )

   كىللخ حي عقللي حلىَحرلللش لٛوللَ رخل٘للَح  ٘قللٓن عمللٕ ْعللي رخل٘للَح  وللً قزلل  حلعىٙلل  ْْعللي رللخلزٙع وللً قزلل

رٙللع وَحرلللش  ْ٘قظ٠للٗ أي ٘كللٓي حلٓحعللي ومِوللخً رظٍفٙللٌ ْعلليَ  أٖ حي ح٠لللِحن رخلٓعللي ٍكللً حلىٜللَ  ػلله 

أٓخٓٗ وً حٍكخٌُ ْريْي ِلٌح ح٠للِحن ٜ٘لزق حلعقلي رَوظلُ يٙلَ ًٖ ؿلئْ فلٗ حلظيزٙلق  يٙلَ حي حلِحوٙلش 

 (.179 2002 ٌٍٖٓ عزي حلَٓٓ  حلوخقخٌٗحلٓعي فٗ حلزٙع يَٙ ؿخثِس عٍي ؿىٙع فقّخ  حلىٔمىًٙ)

 ْٝا ـ غسٚط املساع١:  ثا

 ذٛظك ػكج شهٚط ٌٍّهلتؽح لوه٘ا لٌفمٙاء لٌمكلِٝ ِٓ أّ٘ٙا:

 ـ أي ٘كٓي حلؼىً حْٜ  وعمٓن ليَفٗ حلعقي ْكٌلك وخ ٘لى  عمُٙ وً طكخلٙف أهَٔ.1

 ـ أي ٘كٓي حلَرق وليىحً وقيحٍحً أْ ٌٔزش وً حلؼىً حْٜ .2

 ـ أي ٘كٓي حلعقي حْٜ  ٛلٙلخً.3

 ملؿسيف يًُساع١: ثايجا ـ ادتاْب ا

 ٌٚٛف ٔرٕاٚي  ١ٗ لٌٕماط لٌرا١ٌح:

 أ ـ ِكٜ ذٕاٌة لٌّهلتؽح ِغ طث١ؼح لٌثٕٛن ل١ِ٩ٌ٦ح:

   ٓ٘ؼَٙ حلزعٞ ٗزّخ طلٓ  قٙخن حلزٍٓ  ح١ٓٞوٙش رعىمٙخص حلىَحرلش عمٕ أٓلخّ أي ١زٙعلش عىل  ِلٌَ حلزٍل

ٌلك فللبي حلزٍللك ٘يزللق حلىَحرلللش ِللٓ حلٓٓللخ١ش حلىخلٙللش ْأي عىمٙللش حلىَحرلللش طقظ٠للٗ حلٓٓللخ١ش حلظـخٍ٘للش ْللل

ٓمٙىش ك٢ٙٓٓ وخلٗ ْلْٙ كظخؿَ كٙغ ٘قٓن ريفع وزم  لمىٍٓى ْ٘ظقخٟٕ وً حلى٘لظَٖ وَحرللش أُ٘لي وٍلُ  
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ْفٗ ًلك ٗزّش ٍرخً ٠ ولخلش ٠ْ طوظمف ١زٙعش عى  حلزٍٓ  ح١ٓٞوٙش ْفلق ِلٌح حلظٜلٍٓ علً يَِٙلخ فلٗ 

ىخٍ  يٙللَ أي ِللٌَ حليزٙعللش طقظ٠للٗ أي طكللٓي حلزٍللٓ  كٌّٓللخ طقللٓن رخلٓٓللخ١ش حلىخلٙللش رللًٙ ح٠ىهللخٍ ْح٠ٓللظؼ

ح١ٓٞوٙش رٍٓ  حٓظؼىخٍ ْأعىخ  كٙغ طقٓن رىزخَٗس حٌٜ٘يش ح٠قظٜلخى٘ش حلىوظمفلش رٍفٔلّخ رٜلٍٓس عي٘ليس 

ْوٍّخ ٍٛٓس رٙٓط حلىَحرلش حلظٗ طعٍٗ َٗح  ْرٙع حلٔمع وليى  ْرخلظخلٗ ٘ىكً حلقلٓ  أي عىمٙلش حلىَحرللش 

حلىٜخٍ  ح١ٓٞوٙش ر  عملٕ حلعكلْ ِلٗ ولً أٌٔلذ ٛلٍٓ طٓظٙلف حٜولٓح   ٠ طظٍخقٞ وع ١زٙعش عى 

 (47  1983رّخ. )ٍفٙق حلىَٜٖ  

 ب ـ ؼعُ ػ١ٍّاخ لٌّهلتؽح  ٟ لٌثٕٛن ل١ِ٩ٌ٦ح:

  طؤكٙي طٍخٓذ عىمٙخص حلىَحرلش وع ١زٙعش عى  حلزٍلٓ  حٞٓل١وٙش فبٌّلخ طقلٓن عملٕ ٌيلخي ْحٓلع فلٗ ؿىٙلع

أؿٍزٙللش ْرىزللخل  كزٙللَس  فمقللي ظّللَ وللً حٞؿخرللخص عمللٕ حٓللظىخٍس  أٌللٓحط حلٔللمع ْوللً وٜللخىٍ ولمٙللش أْ

 ل٨ٌرمداء ِا ٠ٍٟ:

ـ أي عىمٙخص حلىَحرلش طظه عمٕ وٍق٠ٓص وً أيٌ٘ش ْٓٙخٍحص ْر٠لخثع ووظمفلش كىلخ طلظه عملٕ عقلخٍحص فلٗ 1

 رعٞ حٜكٙخي.

خىٍ % وٜل10% اللٕ 70% وٜلخىٍ ولمٙلش ْرلًٙ 90% اللٕ 30ـ أي ٌٔلزش وٜليٍ حلفخثليس طظلَحْف رلًٙ 2

 أؿٍزٙش.

% ْرللًٙ 09ـل أي ٌٔللزش عىمٙلخص حلىَحرلللش الللٕ وـىلٓط عىمٙللخص حلظٓظٙلف حٜهللَٔ رللخلزٍٓ  طظلَحْف رللًٙ 3

 % ٓٓح  وً كٙغ حلعىمٙخص أْ حلىزخل  حلىٓظفش.65

 ض ـ لٌدٛنج لٌرٟ ذُٕ تٙا لٌّهلتؽح ٚأٌا١ٌة ذطث١مٙا  ٟ لٌثٕٛن ل١ِ٩ٌ٦ح:

 ٘عَ  ٍٛٓطًٙ لمىَحرلش ِىخ حلٍٜٓس حلعخوش ٍْٛٓس لقي ٓزقض حٞٗخٍس الٕ أي حلفقُ ح١ٓٞوٗ قي ً ىخ

رٙع حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح   ْرخلٍظَ فٗ حلظيزٙق حلىعخَٛ ٌـي أي حلٍٜٓس حْٜلٕ ْحلظٗ ٘ٔزق حلعَٝ 

فّٙخ حليمذ ٌخىٍس حلليْع لٌلك فبي حلٍٜٓس حٜهَٔ "رٙع حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح " ِٗ حلظٗ طمقٕ قز٠ًٓ 

ٌَِ حلٍٜٓس طقٓن رخليزع عمٕ حلفكَس حٜٛمٙش لمٍٜٓس حلعخوش كٙغ ٘قٓن حلىَٜ  فٗ حلظيزٙق حلعىمٗ ْ

رزٙع وخ حٗظَحَ وَحرلش ْاي كخي ٘ٔزق ًلك ١مذ وً حلى٘ظَٖ أٖ أي حليمذ فّٙخ ٘ٔزق حلعَٝ رىخ 

 ٠٘ىً وعُ حلزٍك وً طَٜ  حلٔمع حلظٗ ٘٘ظَّ٘خ.

 تهٝٝـ ع١ًُٝ املساع١ يآلَس بايػسا٤:

فٗ أي ٘مـؤ أكي  الٕ حلىَٜ   -كىخ ٓزق فٗ طعَ٘فّخ-رزٙع حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح   طظىؼ  عىمٙش وخ ٘عَ 

ح١ٓٞوٗ فٙمظىْ الُٙ َٗح  ٓمعٍش وخ  ٘ليى لُ وٓحٛفخطّخ ْػىٍّخ ْوٜيٍِخ  ػه ٘عيَ رَ٘حثّخ وٍُ وَحرلشً 

وً ػه عمٕ طكمفظّخ عٍيوخ ٘٘ظَّ٘خ حلىَٜ . أْ ِٗ :َٗح  حلىَٜ  ٓمعش ريمذ عىٙمُ رؼىً وعـ   ْ

 رٙعّخ لُ رؼىً وئؿ  وع ٍرق وعمٓن  ًْلك رٍخ  عمٕ وٓحعيس رٍّٙىخ.

"حلىَحرلش حلىَكزش"  ْ "رٙع حلىٓحعيس"  ْ "حلىَحرلش حلىَٜفٙش"  ْ "حلىٓحعيس عمٕ  ٠ٚطٍك ػ١ٍٙا:

 .حلىَحرلش
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 ِىٛٔح ِّا ٠أذٟ:فٌَّ حلىعخومش وَكزش  ْ٘ظزًٙ عٍي طلمٙ  عٍخَِٛخ أٌّخ 

خلَ٘ح  ْو٘ظَ وً حلىَٜ   /ْرخثع حلٔمعش لمىَٜ   /ْوَٜ  و٘ظَ ػ١ػش أ١َح  )عوَ ر -1

 لمٔمعش ْرخثع لّخ لٛوَ رخلَ٘ح (.

 عقيحي )عقي رًٙ حلزخثع ْحلىَٜ   ْعقي رًٙ حلىَٜ  ْحٚوَ رخلَ٘ح (. -2

ػ١ػش ْعٓى ) ْعي وً حلىَٜ  رَ٘ح  حلٔمعش  ْْعي وٍُ رزٙعّخ لٛوَ  ْْعي وً حٚوَ رَ٘ح   -3

 لىَٜ  (.حلٔمعش وً ح

 ادلجؾش اٌضبٟٔ 
 ٚالغ  ِٚإششاد إٌشبؽ ادلظشيف االعالِٟ يف اٌؼبمل اٌؼشثٟ 

  ً٠ ٘لِح  حلظىٓ٘ل  حٞٓل١وٗ ٘٘للّي ٌىلٓحً وظٔلخٍعخً كٌٓلُ ٘ىظمللك حلعي٘لي ولً حلىقٓولخص حلظللٗ طلقلق للُ حٜولل

ٍٓحً ْحٓلعخً ْحٜوخي ْطقمٙل  حلىولخ١َ. ْولً حلىظٓقلع أي ط٘لّي حلٜلٍخعش حلىخلٙلش ْحلىٜلَفٙش حٞٓل١وٙش طيل

وٍظـللخص ؿي٘لليس لمٓٛللٓ  الللٕ قخعلليس أْٓللع وللً  ْحرظكللخ٠ٍٓللٙىخ فللٗ وللخ ٘ظعمللق رظلٔللًٙ ٌٓعٙللش حلولليوخص 

وئٓٔلش  700عليى حلىئٓٔلخص حلىخلٙلش حٞٓل١وٙش لٜٙل  حلٙلٓن اللٕ أكؼلَ ولً  وىخ حىٔ حللٕ ُ٘لخىس  حلِرخثً

فللٗ حللليْ  حلعَرٙللش  100وئٓٔللش وٍّللخ فللٗ ىْ  حلومللٙؾ حلعَرللٗ ْ 250ىْلللش كللٓ  حلعللخله   60طعىلل  فللٗ 

رملل  علليى عىلل١   2014-2013 ْْٗفقللخً لظقَ٘للَ حلظٍخفٔللٙش حلعللخلىٗ لمىٜللخٍ  حٞٓلل١وٙش لعللخو  حٜهللَٔ

% وللً قخعلليس حلعىلل١   80ومٙللٓي عىٙلل   ْوللع ًلللك ٠ طللِح  (38)حلىٜللخٍ  حٞٓلل١وٙش كللٓ  حلعللخله 

زٙللَس طٔللظٓعذ حلىِ٘للي وللً حلىلظىمللش لمظىٓ٘لل  حٞٓلل١وٗ يٙللَ ؤللظفمش  ٠ْ ٘للِح  حلقيللخط ٘ظىظللع رٔللعش ك

% وللً  1حلىظعللخومًٙ عَرٙللخً ْىْلٙللخً. كىللخ ط٘للك  حٜٛللٓ  حلىظٓحفقللش وللع حل٘للَ٘عش حٞٓلل١وٙش فقلل٢ كللٓحلٗ 

 (   http://www.uabonline.org/ar/magazine.)حطلخى حلىٜخٍ  حلعَرٙشحٜٛٓ  حلىخلٙش حلعخلىٙش

 

 

 (   http://www.uabonline.org/ar/magazineحلىٜيٍ: حطلخى حلىٜخٍ  حلعَرٙش) 
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 ر٘ك  كزَٙ ْكققض ٌٔذ ٌىٓ فخقض ر٘ك   فّٙخ حلَٜٙفش ح١ٓٞوٙش  حوخ وخ ٘وٚ ىْ  حلومٙؾ طيٍٓص

وعي  ٌىٓ حٛٓ  حلىٜخٍ  ح١ٓٞوٙش فٗ ىْ  حلومٙؾ ه١   حلظقمٙي٘ش اً رم ْحٟق ٌٔذ ٌىٓ حلىٜخٍ  

حٍطفع    ف١٠ عً ًلكقمٙي٘شلمىٜخٍ  حلظ( % 8.1)وقخر  ( %  17.4)كٓحلٗ (  2012-2009 حلىيس )

 10% ْ 8.1 )وقخر  فٗ حلىٜخٍ  ح١ٓٞوٙش ( %  19.9% ْ 18.2)كـه حلقَْٝ ْحلٓىحثع رٍٔزش 

فٗ حلىٜخٍ  حلظقمٙي٘ش. حوخ رخلٍٔزش لملٜش حلٔٓقٙش ٜٛٓ  حلىٜخٍ  ح١ٓٞوٙش وً وـىٓط ( % 

طَ٘ٙ حلٕ حكظ١  حلىىمكش فَس ىْلش  فظَ٘ٙ حلزٙخٌخص حلىظٓ حوخ عمٕ ٛعٙي ك أٛٓ  حلقيخط حلىَٜفٗ 

 .% 13% ْحلزلًَ٘  15حٞوخٍحص ْ%  23قيَ  ػه % 42حلكٓ٘ض طمّٙخ  %   50حلٔعٓى٘ش  حلعَرٙش 

( 47( ومٙخٍ ى٠ٍْ حلٕ )71( حٍطفخط كـه ح٠ٛٓ  فٗ وَٜ  حلَحؿلٗ وً )1طظخرعخ ْٟ٘ٓق ؿيْ  )

 (1وزًٙ فٗ ؿيْ  ) ( ف١٠ عً حٍطفخط حلقَْٝ ْحلٓىحثع ْكىخ ِه2013ومٙخٍ فٗ عخن )

 (2013وَٜ  ح١ٓوٗ عخن ) 20ؿيْ  :حٛٓ  ْحىح  حكزَ 

 

 

 

 

 

 (  http://www.uabonline.org/ar/magazineحلىٜيٍ:)حطلخى حلىٜخٍ  حلعَرٙش

 خٌض قخٍس عٓٙخ ِٗ حلٔٓي حٜكزَ ْحٜكؼَ ٌىٓحً لمٜكٓ   ٠ْ طِح  وخلِٙ٘خ حوخ فٙىخ ٘وٚ ح٠ٛٓ  ك

ومٙخٍ ى٠ٍْ كظٕ ٌّخ٘ش 324.567حلعخلىٙش كٙغ حٛيٍص ٛكٓكخً رقٙىش طّٙىً عمٕ حٛيحٍحص حلٜكٓ  

ومٙخٍ ( ) 4.876.47حٞوخٍحص حلعَرٙش حلىظليس ) حوخ عَرٙخ فقي ٛيٍص 2013حلَرع حلؼخلغ وً عخن 

ْرلٔذ طقََ٘ رٙض حلظىٓ٘  حلكٓ٘ظٗ   ومٙخٍ ى٠ٍْ( 39. 296وً ػه حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش )ى٠ٍْ( 

طمظّخ حلٔعٓى٘ش  2013حلٜكٓ  عخن  ٞٛيحٍحص% وً حللٜش حلعخلىٙش  69خ عمٕ حٓظلًٓص وخلِٙ٘

حلىظٓقع أي طزم  كٜش اٛيحٍحص  %( ْوً  5) فبٌيٌْٙٔٙخ  %( 6) حلىظليس حلعَرٙش فخٞوخٍحص  %( 12)

رّي   2015% وً حٞٛيحٍحص حلعخلىٙش عخن  90-85حلٜكٓ  فٗ وخلِٙ٘خ ْحٌيٌْٙٔٙخ ْحٞوخٍحص وخ رًٙ 

 (2ْ٘ىكً و١كظش كـه ح٠ٛيحٍحص ْحللٜش حلٔٓقٙش وً ه١  ؿيْ  ) و٘خٍ٘ع حلزٍٕ حلظلظٙشطىٓ٘  
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 كٔذ حليْلش 2013-1996:حٛيحٍحص حلٜكٓ  لمىيس 2ؿيْ  

  

 

 

 

 

                

 

 http://www.uabonline.org/ar/magazineحلىٜيٍ :حطلخى حلىٜخٍ  حلعَرٙش

 ادلجؾش اٌضبٌش 
 اٌز٠ًّٛ ادلظشيف االعالِٟ   دٚس ػمذ ادلشاحبخ يف

   َطيٍٓ عقي حلىَحرلش لٜٙزق ٛٙفش وً ٛٙ  حلظىٓ٘  حلىَٜفٗ  حً ٘ظه طٍفٌِٙخ عً ١َ٘لق قٙلخن حلىٜل

رَ٘ح  ٓمعش وخ ٘ليىِخ حلعىٙ  ٘يفع حلىَٜ  ػىٍّخ ٌقيحً  ػه ٘قلٓن حلىٜلَ  رزٙلع طملك حلٔلمعش حللٕ حلعىٙل  

أْ عمللٕ حقٔللخ١ وللليىس  ْطٔللىٕ ِللٌَ حلىعخومللش رزٙللع  رللؼىً وئؿلل  ٘قللٓن حلعىٙلل  رظٔللي٘يَ حوللخ ىفعللش ْحكلليس 

ٓلخوٗ حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح   ْقي ١زقض ٌَِ حلىعخومش فٗ حلىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش فٗ وٍظٜلف حلٔزعٍٙخص)

( ح٠ حي حلىظخرعللش حليقٙقللش لّللٌح حلللٍٚ ْحلللٕ ٗلل١َْ عقللي حلىَحرلللش 426  وٜلليٍ ٓللخرق  ٙكٔللً كىللٓى

َحرلللش حلظللٗ طظزعّللخ حلىٜللخٍ  ح٠ٓلل١وٙش  ْرخلظلي٘للي ٛللٙفش ح٠ٛللمٗ  ٌـلليَ ٘وظمللف كؼٙللَحً عللً ٛللٙ  حلى

حلىَحرلللش لٛوللَ رخل٘للَح   ْحي حْؿللُ ح٠هللظ١  رٍّٙىللخ طكىللً فللٗ حٚطللٗ: كٙللغ حي حلع١قللش رللًٙ حلىَحرلللش 

ح٠ٛمٙش ِٗ ػٍخثٙش  رلخثع ْو٘لظَٖ رٍٙىلخ فلٗ حلىَحرللش لٛولَ رخل٘لَح   فلخي حلع١قلش ػ١ػٙلش  ْحي حليلَ  

ٓٛفُ ْٓٙيخً وخلٙخً رًٙ حلزخثع ْحلى٘ظَٖ  حً ٘قٓن حلىَٜ  رَ٘ح  ٓمعش ولخ  رٍلخً  عملٕ حلؼخلغ ِٓ حلزٍك  ر

١مذ حلعىٙ  ػه ٘قٓن رزٙعّخ لُ حلٕ حؿل  رٔلعَ حعملٕ  أٖ حي حلىٜلَ  ٘قلٓن رىزخىللش ٌقلي عخؿل  رٍقلي عؿل  

 حكؼَ وٍُ  ٍْكِص حلزلغ عمٕ عٍُٙ وً حلىٜخٍ  حلعَرٙش ح٠ٓل١وٙش ِْلٗ وٜلَ  حلفٜٙل  ح٠ٓل١وٗ

ْفٜٙ  حلَحرلٗ ف١٠ عً وَٜ  ىرٗ ح١ٓ٠وٗ ْوَٜ  حرٓ ظزٗ ٌْـي وً هل١  ىٍحٓلش حلعٍٙلش حي 

عقي حلىَحرلش ٘لظ  حِىٙش فٗ طىٓ٘  حلىٜخٍ  ح٠ٓل١وٙش  اً ٗلّي  طىٓ٘ل  عقلي حلىَحرللخص فلٗ وٜلَ  

ٗ ( ؿٍٙلُ ٓلٓىح54,287,862ٌفٜٙ  ح١ٓ٠وٗ حلٔٓىحٌٗ حٍطفخط ٍٛلٙي حلزٍلك فلٗ عقلي حلىَحرللخص ولً) 

 (3ْكىخ وٟٓق فٗ ؿيْ  ) 2015( فٗ عخن 65,537,433حلٕ ) 2014عخن 
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 2015-2013:ؼعُ لصٛي لٌّهلتؽح ٌّدهف  ١دً ل٩ٌ٨ِٟ ٌٍّكج 3ظكٚي 

 

 58لٌرمه٠ه لٌٍٕٛٞ ٌّدهف  ١دً ل٩ٌ٨ِٟ،ٌٕٛلخ ِرفهلح ، 

 ( ْلفخ٘ش  2013َٜ  حلَحؿلٗ فٗ حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش ْوً ه١  و١كظش حلىيس وً) حوخ و

( لاير ٓعٓىٖ  11.978.517ّٗي حٌوفخٟخ فٗ طىٓ٘  حلىَحرلخص حًح رم   ) 2015( ٌـي حي عخن 2015)

ٖ ( لاير ٓعٓى 14.121.284( حعمٕ ٌٔزُ فٗ  ٛخفٗ حلظىٓ٘  رخلىَحرلخص ْرٓحقع )2014فٙىخ رم  عخن )

 ( 4ْكىخ وٟٓق فٗ ؿيْ  )

 2015-2013:ؼعُ لصٛي لٌّهلتؽح ٌّدهف  ١دً ل٩ٌ٨ِٟ ٌٍّكج 4ظكٚي 

 اجمالي التمويل السنة

 حلٜخفٗ  حلىوٜٚ يَٙ حلعخو  حلعخو  

2013 1391869582 611.301 7629134 1299359749 

2014 14.433.268 582.402 894.386 14.121.284 

2015 12.011.879 6.105 39.467 11.978.517 

 77،  2015لٌرمه٠ه لٌٍٕٛٞ ٌّدهف لٌهلظؽٟ،

  (ًٌـي حي عخن 2015( ْلفخ٘ش ) 2013ْوً ه١  و١كظش وَٜ  قيَ لمىيس و )ٓـ  حعمٕ  2015

( لاير قيَٖ  فٙىخ كخي عخن 62.584.57ٌٔزُ فٗ حلظىٓ٘  حلىَٜفٗ فٗ عقي حلىَحرلخص حًح رم   )

( لاير قيَٖ  ْكىخ  26.761.937  رخلىَحرلخص ْرٓحقع ) ( ِٓ  حلٍٔزُ فٗ  ٛخفٗ حلظى2013٘ٓ)

 ( .6وٟٓق فٗ ؿيْ  )

 2015-2013:ؼعُ لصٛي لٌّهلتؽح ٌّدهف  ١دً ل٩ٌ٨ِٟ ٌٍّكج 5ظكٚي 

 

 

 

 لٌرمه٠ه لٌٍٕٛٞ ٌّدهف  ١دً ل٩ٌ٨ِٟ،ٌٕٛلخ ِرفهلح

 المرابحات  السنة 

2013 65.537.433  

2014 54,287,862 

2015 65,482,201 

 صافي المرابحة  السنة 

2013 26.761.937 

2014 36.181.819 

2015 62.584.57 
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 خلالطــــــخ ا

٠ ك٠ٍخ  وىخ ٓزق حي عقي حلىَحرلش ْوً ه١  حلَأٖ حلَحؿق لئ حلفقّخ  أٌُ ؿخثِ َٗعخً  فخي حلظىعً فٗ 

عقي حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح  ٌـيَ عقيحً ٘ـىع رًٙ حلزٙع وَحرلش ْحلزٙع رآؿ   فخْٜ  ٘ظىؼ  فٗ قٓ  

ح طىض حلىعخومش رٌّح ح٠ٓمٓد كخٌض ؿخثِس ا٠ّ حي حلىَٜ  حٗظَ٘ظّخ ْأرٙعك ركٌح ٓعَ  ْحٍرق كٌح وزم   فبً

حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح  كىخ طيزقّخ حلىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش ط٠ٙف الٕ ٌَِ حلزٙعش  ْفٗ حلٓقض ًحطُ رٙعش 

حهَٔ ِٗ حلزٙع رخٚؿ  رٔعَ وفخَ٘ لمٔعَ حللخلٗ  أٖ حي ٍِخ  رٙعظًٙ فٗ رٙعش ْحكيس  ٌْظٙـش لٌلك ١ٍٓ 

فش وً ٛٙ  حلظىٓ٘  حلىَٜفٗ  حً ٘ظه طٍفٌِٙخ عً ١َ٘ق قٙخن حلىَٜ  رَ٘ح  عقي حلىَحرلش لٜٙزق ٛٙ

ٓمعش وخ ٘ليىِخ حلعىٙ  ٘يفع حلىَٜ  ػىٍّخ ٌقيحً  ػه ٘قٓن حلىَٜ  رزٙع طمك حلٔمعش حلٕ حلعىٙ  رؼىً 

وئؿ  ٘قٓن حلعىٙ  رظٔي٘يَ حوخ ىفعش ْحكيس  أْ عمٕ حقٔخ١ وليىس  ْطٔىٕ ٌَِ حلىعخومش رزٙع حلىَحرلش 

لٛوَ رخلَ٘ح   ْقي ١زقض ٌَِ حلىعخومش فٗ حلىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش فٗ وٍظٜف حلٔزعٍٙخص ح٠ حي حلىظخرعش 

حليقٙقش لٌّح حلٍٚ ْحلٕ ١َْٗ عقي حلىَحرلش ح٠ٛمٗ  ٌـيَ ٘وظمف كؼَٙحً عً ٛٙ  حلىَحرلش حلظٗ طظزعّخ 

٠هظ١  رٍّٙىخ طكىً فٗ حلىٜخٍ  ح١ٓ٠وٙش  ْرخلظلي٘ي ٛٙفش حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح   ْحي حْؿُ ح

حٚطٗ: كٙغ حي حلع١قش رًٙ حلىَحرلش ح٠ٛمٙش ِٗ ػٍخثٙش  رخثع ْو٘ظَٖ رٍٙىخ فٗ حلىَحرلش لٛوَ رخلَ٘ح   

ً رًٙ حلزخثع ْحلى٘ظَٖ  حً ٘قٓن  ً وخلٙخ فخي حلع١قش ػ١ػٙش  ْحي حليَ  حلؼخلغ ِٓ حلزٍك  رٓٛفُ ْٓٙيخ

عىٙ  ػه ٘قٓن رزٙعّخ لُ حلٕ حؿ  رٔعَ حعمٕ ْوً ه١  حلىَٜ  رَ٘ح  ٓمعش وخ  رٍخً  عمٕ ١مذ حل

و١كظظٍخ وٜخٍ  عٍٙش حليٍحٓش ْؿيٌخ حي ٛٙفش حلىَحرلش كٜٙفش وً ٛٙ  حلظىٓ٘  ُحىص حِىٙظّخ ر٘ك  

 كزَٙ فٗ حلٓقض حللخَٟ .
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 املؿــــــــادز

 لٌمهلْ لٌىه٠ُ -

 .343  5ٙحلزّٙقٗ  حلًٍٔ حلكزَٔ  حلـِ   -1

 .(  http://www.uabonline.org/ar/magazineحلعَرٙش حلىٜخٍ  حطلخى -2

 159ٙ  3ؿـ رىَٜ حلعَرٙش حلكظذ اكٙخ  ىحٍ ـ حلكزَٙ حلَ٘ف عمٕ حليٓٓقٗ كخٗٙش ـ حليٓٓقٗ -3

 ٓٓي رٍخ  حلٕ حلز٢ٙٔ ح٠ٓظؼىخٍ وً رخلَ٘ح  لٛوَ حلىَحرلش رٙٓط طيزٙقخص كىٓى  كًٔ ٓخوٗ -4

ً  حلزلًَ٘ فٗ زَكشحل وَٜ  طـَرش حهظٙخٍ وع ح١ٓ٠وٗ حلىخ  ٍأّ  حلٕ وقين رلغ عىمٙخً  ٌىًٓؿخ

 .426ٙ  1997 ح١ٓ٠وٙش  حلىٜخٍ  فٗ ح٠ٓظؼىخٍ هيش ٌيْس

وَٜ  حلَحؿلٗ  حلظقََ٘ حلٍٖٔٓ لىَٜ  حلَحؿلٗ  حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش  ٍٓٓحص  -5

 778وظفَقش  ٙ

وظفَقش  وَٜ  فٜٙ  ح١ٓ٠وٗ  حلظقََ٘ حلٍٖٔٓ لىَٜ  فٜٙ  ح١ٓ٠وٗ  حلٔٓىحي ٍٓٓحص -6

ٙ 58. 

 .58وَٜ  قيَ ح١ٓ٠وٗ  حلظقََ٘ حلٍٖٔٓ لىَٜ  قيَ ح١ٓ٠وٗ  قيَ ٍٓٓحص وظفَقش  ٙ -7

 ٍٓخلش حلظيزٙق  ْو٘خك  حلٍظَ٘ش ح٠ْٓ ح١ٓ٠وٙش  حلىَٜفٙش حلوخقخٌٗ  حلَٓٓ  عزي ٌٍٖٓ -8

 .151ٙ  2002 حلكٓفش  ؿخوعش ح٠قظٜخى  فٗ ىكظٍٓحَ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ٚ لٌد٩ج ٚ ل٩ٌٍَ ػٍٝ لٌّثؼٛز نؼّح ٌٍؼا١ٌّٓ، ١ٌكٔا دمحم ػ١ٍٗ أ ضً لٌد٩ج ٚأووٝ لٌر١ٍٍُ، 

ّٓ تٍٕرٗ ئٌٝ ٠َٛ لٌك٠ٓ، ٚتؼك، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؽثٗ ِٚٓ ل٘ركٜ  تٙك٠ٗ ٚلٌر

فبّي وً أعظه ٌعه   عمٕ همقُ  أي َٗط لّه حلِْحؽ كفظخ لَ٘فّه  ٌْٛٓخ لكَحوظّه ٍْرخ١خ ْػٙقخ ٘قٓن 

 عمٕ حلىٓىس ْحلَكىش. 

** فخلِْحؽ عىخى حَٜٓس  ْٓكً لمٍفْ  ْٓىٓ لمَْف  ْكَع لمٍٔ   ٌْعىش ٍْحكش ْٓظَ ْٛٙخٌش كىخ 

حؿظىخعٗ لمىلخفظش عمٕ رقخ  حلٍٓط حٌٞٔخٌٗ ْٛٙخٌظُ وً ح٠ٟيَحد. وً أؿ  ًلك كمُ  ُعٍٗ أٌُّ ْحؿذ 

 ح١ٓٞن رُ  ْ ْقٍَ لُ ٟىً طَ٘٘عخطُ أككخوخ ْقٓحعيَ طٍظه ووظمف ؿٓحٌزُ.

** ْحلىظظزّع لٍٜٓٙ حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش  لََٙـيُ أٌّّخ ٗىمض حَٜٓس رظٓؿّٙخطّخ حلظَرٓ٘ش  ْكيّىص لّخ وً 

ِخ حلظَ٘٘عٙش  وخ ٘كف  قٙخوّخ عمٕ أْٓ وظٍٙش  ْ٘لفظ كٙخٌّخ  ُْ٘ٓػق أْحَٛ حلع١قخص رًٙ أفَحىِخ. قٓحعي

ْعٍخ٘ش ح١ٓٞن رخَٜٓس  عٍخ٘ش رخلىـظىع  فّٗ أٓخُٓ حلىكًٙ  ْقخعيطُ حلَكٍٙش  رخٓظقخوظّخ ٘ٔظقٙه  

لعخن ْحٓظيحوش ١ٛكُ ْرخهظ١لّخ ٘وظّ . لٌلك  فقي كَٙ ح١ٓٞن رىخ ٌَ٘ٓ الُٙ وً كفظ حلٍظخن ح

ْحٓظقَحٍَ  ر١ٜف حَٜٓس ْحٓظقَحٍِخ. ٌِْح حل١ٜف ْح٠ٓظقَحٍ ٠ ٘ظلقّق  ا٠ّ رؤي طكٓي حلع١قخص رًٙ 

أفَحىِخ عمٕ أٓخّ وً حلظكخف  ْحلىٓىس ْحلَكىش ْحلٔكً  ٟىً كيْى حلَ٘ط  ْفٗ ا١خٍ قٓحعيَ ْوزخىثُ. 

ُِ أَْي َهَمَق لَُكه ًْ عَ٘خطِ ِو َْ ْكَىشً اِيَّ فِٗ ًَِلَك  ٘قٓ  طعخلٕ:"  ٍَ َْ ىَّسً  َٓ ٍَُْٙكه وَّ َؿعََ  َر َْ خ  َّ ْٙ ُكٍُٓح ِالَ ْٔ ظَ حًؿخ لِّ َْ ُْ َ ُكْه أ ِٔ ًْ أٌَفُ ّوِ

َْي.حلَْن:  َُ َ٘ظَفَكَّ ٍن  ْٓ قَ َ٘خٍص ّلِ َٚ21 .) 

** ٌِح  ْاًح كخٌض حلقٓحعي حلَ٘عٙش حلىَعٙش فٗ طٍظٙه كٙخس حَٜٓس قي ط٠ّىٍظّخ ٌٜٓٙ حلقَعي حلكَ٘ه 

ٍٔش حلٍزٓ٘ش  طعظٙىخ ل٘ؤٌّخ  فبّي ًلك ٘عٍٗ ١ٛكٙظّخ لىوظمف حلىـظىعخص ْفٗ ك  ُوخي ْوكخي  حٜوَ ْحل

حلٌٖ ٘لظّه عمٍٙخ رؤي ٌظٔمّق رخلفّه حلىٔظٍَٙ لٌَّ حلقٓحعي  ْوً ػّه طكٙٙف ؤظـيحص حَٜٓس حلىعخَٛس عمٕ 

 . ٟٓ  ٌَِ حلقٓحعي  رٍخ  عمٕ وخ طلققُ وً وٜخلق  ْوخ طيٍأَ وً وفخٓي

** ْطّي  ٌَِ حليٍحٓش الٕ رٙخي ق٠ٙظًٙ فقّٙظًٙ وعخَٛطًٙ فٗ وـخ  حٜكٓح  حل٘وٜٙش  ْحلظٗ لّىخ 

ِْىخ حلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ ْحلظمقٙق ح٠ٛيٍخعٗ كىخ طظٍخْ   أػَِىخ حلٓحٟق فٗ ىعه حٓظقَحٍ حَٜٓس 

ّٚ عمُٙ قخٌٓي حَٜٓس  حلـِحثَٖ ر٘ؤٌّخ  اً طيزٙق حلىٟٓٓط وً حلٍخكٙش حلعىمٙش حلظيزٙقٙش وزَُس وخ ٌ

حلٍٜٓٙ حلَ٘عٙش ْحؿذ ى٘خٌش  ْحلق٠خ  أىحس لظٍفٌٙ طمك حٜككخن  ْطلٓ٘مّخ وً حللكه حلي٘خٌٗ الٕ حللكه 

 حلق٠خثٗ.
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 ادلجؾش األٚي

 لجً اٌضٚاط اٌفؾض اٌـجٟ
 أٚال: تعسٜـ ايؿشـ ايطيب

ُ وً عمش  ْ٘قخ  فلٚ حلك٘ف  ٘قخ  فلُٜ حليزٙذ أٖ ك٘فُ لٙعَ  وخ ر لٌّهلق تاٌفؽص ٌغح : 

 (.287/ 1َ   1332حلكظخد أٖ: ىقق حلٍظَ فُٙ لٙعمه كٍُّ. )حلفَُْٙ عرخىٖ   

ٌٔزش الٕ حليذ ِْٓ ع١ؽ حلـٔه ْحلٍفْ ... ٘قخ  ١ذ حلىَ٘ٞ  أٖ : ىحْحَ  ٚلٌطثٟ ٌغح: 

 (. 385ن  1994ْعخلـُ. ) ويكٍٓ  

حل٘وٚ  ْحلك٘ف عً ؿٔىُ رك  فّٓ رلغ ْحٓظقٜخ  ْوعخٍ٘ش كخلش  أِا لٌّهلق تاٌفؽص لٌطثٟ: 

 حلٓٓخث  حلىظخكش لظ٘وٙٚ كخلُ وً حلىَٝ ْعيوُ. 

فّٓ ٓمٔمش وً حلفلٓٛخص حليزٙش ٘قٓن رّخ  أِا لٌّكٌٛي ل٨صط٩ؼٟ ٌٍفؽص لٌطثٟ لثً لٌىٚلض: 

حلىقز١ي عمٕ حلِْحؽ لمظؤكي وً همِٓىخ وً حٜوَحٝ حلىعي٘ش حلظٗ قي طئػَ عمٕ ٛلش حليَ  

 .ّىخ  ْكٌح لىعَفش وئ اوكخٌٙش حٌظقخ  أوَحٝ ٍْحػٙش ٜرٍخثّىخحٚهَ فٗ كخلش ُْحؿ

 ثاْٝا: أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف ايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز
ِّٙ  قي٘ىخ  ح١ٓٞوٙش حلَ٘٘عش فقّخ  له ٘ظيَي  وً حلىٔمىٓي رُ لىٟٓٓط حلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ  لىخ طى

 حلفقّخ  أوخ طىّكٍّه وً اؿَحثُ  حلظٗ حلعمىٙش خصحٞوكخٌ ْؿٓى ْلعين حلعٙٓد  عً حٞهزخٍ فٗ حٜوخٌش ٛفش

ْٓمزٙخص ـ   فقي طزخٍ٘ض عٍحإِه ر٘ؤٌّخ  ْ٘ىكً  ا٘ـخرٙخص وً حلىعخَْٛي ـ ٌْظَح لىخ ٘كظٍف ٌَِ حلىٔؤلش

  اٍؿخط أقٓحلّه الٕ قٓلًٙ حػًٍٙ:

ْوىً قخ  رٌّح  .حلِْحؽ  ْ٘ظؤّكي حٞلِحن رُ اًح ىعض حللخؿش الُٙ قز  ٍَْٟس اؿَح  حلفلٚ حليزٗل٤ٚي:  

حلٜخرٌٓٗ  ْحليكظٍٓ دمحم حلِكٙمٗ  ٌْخَٛ حلىٙىخي   ْكىيحطٗ وخ  حلعًٍٙٙ  حلَكىً عزي حلقٓ : حل٘ٙن

 ٗزٍّٙخ  ْدمحم ٗزَٙ   ْعخٍ  عمٗ عخٍ   ْعؼىخي دمحم ٍأفض   ْدمحم عزي حلففخٍ حلَ٘٘ف  ْيَِٙه. 

 وً فُٙ حٚهَ لمِْؽ ٍ٘ظق  وعيٍ  رىَٝ أكي حلِْؿًٙ "اٛخرش: حلٜخرٌٓٗ حلَكىً ْفٗ ًلك ٘قٓ  عزي 

 حلِْحؽ عمٕ ْحفق لىخ ُْؿُ رىَٝ عمه لٓ اً ٍرىخ وٍّىخ  لمٔمٙه طفََ٘ح فُٙ أيّ  ٘وفٕ كىخ ٠ وخ حل٠ٍَ

 فقي حلِْؿًٙ  وً ك  ىن فٜٙمش فلٚ طقََ٘ح ٘ظ٠ىً حلّ٘خىس ٌَِ الٕ حلىَ٘ط ٠٘ٙف أي أقظَف ْاٌٗ رُ 

 عمٕ طكً له اًح حلِْؿش ىن فٜٙمش أيّ  عمٕ فٗ حلظلمٙ  ىقش وً حلىوظزَ الُٙ طٓٛ  رىخ حللي٘غ حليذ أػزض

 الٕ و٠َ٘خ حلٓلي ٍ٘٘ؤ أْ حْٜحي قز  اؿّخٝ أْ فٗ حلـًٍٙ طُ٘ٓ٘ ٘لٜ  فقي حلِْؽ  ىن فٜٙمش وع ْفخي

 ايّ  .حلِْؿًٙ وً ك  ىن ُوَس فلٚ ٌظٙـش عٍّخ أي ٍ٘زت كخلٙخ لميذ ٘ىكً حلظٗ حٜوٍٓ وً ًلك يَٙ

 كٙخطُ َٗ٘ك عً حلِْحؽ ٍحيزٗ وً لك  ْحٟلش ٘عيٗ ٍٛٓس ْلكٍُ ُْحؿخ ٘ئّهَ ٠ ١زٙذ وً طقََ٘ح

 ٍ٘ٚ له ْلٓ حلى٠ىخٍ  ٌِح فٗ ْحَٜٓس لمفَى ْوفٙي  ٌخفع ِٓ وخ ك  طظقز  ح١ٓٞوٙش ْحلَ٘٘عش حلىقز  

 (.237  1987رعٍُٙ. )حلٜخرٌٓٗ   حلفقّخ  عمُٙ
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قز  حلِْحؽ  ــ عمٕ ه١  رٍّٙه فٗ الِحوٙظُ أْ ٠ــ  ْفٗ وقخر  ٌَِ حٍٚح  حلىـِٙس لمفلٚ حليزٗ لٌصأٟ:  

 ًِذ حل٘ٙن عزيحلعِِ٘ رً رخُ الٕ عين ؿٓحَُ.

 ثايجا: عسض األدي١
 :/ أدي١ ايػٝذ ابٔ باش زمح٘ اهلل0

ّٕ  حلظٗ حلعقٓى وً وً ؿىمش وخ حٓظيّ  رُ حل٘ٙن حرً رخُ ٍكىُ     أّي عقي حلٍكخف  ْٟع حللكٙه حل٘خٍط طٓل

 حليزٙش رخلفلٓٙ كخٞلِحن حلَ٘ط رُ ؿخ  وخ عمٕ لمِ٘خىس حلزخد ْفظق حلَ٘عٙش  عػخٍِخ عمّٙخ ذٍْطّ  ١َّْٗخ

 (597 ط 1996ٛلٙلش.)ؿَ٘يس حلىٔمىٓي  يَٙ ٌظخثؾ ؿخثِ. اٟخفش الٕ أٌُ ٘عيٗ يَٙ أوَ حلِْحؽ قز 

 قبٌ ايصٚاز / أدي١ اجملٝصٜٔ يًؿشـ ايطيب5

 ا:استدّل المج زون لمنحص الطبي بيدة أدلة مني
ٍَُْٙكْه  ِٓ لٌمهآْ:  َؿَعَ  رَ َْ خ  َّ ْٙ ُكٍُٓح اَِل ْٔ حًؿخ ِلظَ َْ ُْ َ ُكْه أ ِٔ فُ ٌْ ًْ أَ ُِ أَْي َهمََق لَُكْه ِو ًْ عَ٘خطِ ِو َْ رقٓلُ طعخلٕ:" 

َْي". )حلَْن/ َُ َ٘ظَفَكَّ ٍن  ْٓ َ٘خٍص ِلقَ َٚ ِلَك  ْكَىشً  اِيَّ فِٗ ًََٰ ٍَ َْ ىَّسً  َٓ (. ْحلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ   ْحقع  21َو

مٗ ْطيزٙق فعمٗ لىزيأ حلٜيي ْحٜوخٌش رًٙ حلِْؿزً فٗ حٞهزخٍ عً حلعٙٓد  ْٓزٙ  لظلٜٙ  عى

 حلٔكٍٙش ْحليىؤٌٍٙش  ٌَْ٘ لمىٓىس ْحلَكىش رًٙ حلِْؿًٙ.

ط٠خفَص حلٍٜٓٙ حلَ٘عٙش فٗ ْؿٓد حللفخظ عمٕ حلٍفْ ْأوَص رخؿظٍخد   ِٓ لٌٍٕح: 

 حلىٜخرًٙ رخٜوَحٝ حلىعي٘ش ْحلٍٓحػٙش:

ٍّزٗ (1  (.8/3352 2001ٛمّٕ   عمُٙ ْٓمّه أٌُّ قخ :"٠ ٍ٘ٓى حلىىَٝ عمٕ حلىٜق)ؤمه  فعً حل

  (.10/167ْعٍُ ملسو هيلع هللا ىلص أٌُّ قخ :" فَ وً حلىـٌْن كىخ طفَ وً حٜٓي") حلزوخٍٖ  (2

مََّه  قَخَ : ُ٘ي رً ػخرض ْعً  (3 َٓ َْ  ُِ ْٙ ُ َعمَ مَّٕ حَّللَّ َٛ  ِ َُٓٓ  حَّللَّ ٍَ ٍٝ ف١َ  " أَّي  ٍْ َ ِىْعظُْه رِخليَّخُعِٓي رِؤ َٓ اًَِح 

خ")حلزوخٍٖ  َّ ٍْ ُؿٓح ِو َُ خ ف١َ طَْو َّ ظُْه رِ ٌْ أَ َْ  ٍٝ ٍْ َ قََع رِؤ َْ اًَِح  َْ َِخ ,  (.6/592طَْيُهمُٓ

طٓؿُٙ َٛ٘ق لٝهٌ رؤٓزخد حل١ٔوش  ربرعخى حلىَٟٕ عً  ص١ه ـ : فٟ ٘مٖ ل٤ؼاق٠س، ـ ٚغ١ه٘ا و

حٜٛلخ   رخلفَحٍ وً حلىـٌْن هٓفخ وً حلعئْ  ْرخ٠رظعخى عً حٜوخكً حلىٓرٓ س رخٜوَحٝ حلويَٙس 

حلىعي٘ش...  ْأّي ًلك ٠ ٘ظٍخفٕ وع حٞ٘ىخي رقيٍ   عِْؿ . فمٓ ُهَّٙ حٌٔخي رًٙ ُْحؿًٙ أكيِىخ ٘ظَطذ 

َّ عمُٙ أو َحٝ ْاعخقخص لمٍفْ ْحلٍٔ   ْحٚهَ  همٓ وٍّخ  فمٓ حهظخٍ حلِْحؽ حْٜ  فّٓ وً قيٍ    ْلٓ ف

ََهٌَ رؤٓزخد حل١ٔوش ْحلٓقخ٘ش  حوظؼخ٠  َٜ َّ وً قيٍ   الٕ قيٍ    ْ  وً حلِْحؽ حْٜ  الٕ حلِْحؽ حلؼخٌٗ  لف

ِيُ٘كْه ِالَٕ حلظَّ  ْ٘ َ ٠َ طُْمقُٓح رِؤ َْ مَُكِش( )حلزقَس/ لقٓلُ طعخلٕ: ) (.فخلفلٚ حليزٗ  قز  حلِْحؽ  ٓزٙ  لمىلخفظش 195ّْ

ً وً وعَفش حٜوَحٝ ْحلٓقخ٘ش وٍّخ  كىخ أٌُّ ٘يٍأ حلعئْ رًٙ حلِْؿًٙ ْرًٙ أرٍخثّىخ.  عمٕ حلٍفْ لىخ ُ٘ىّكِ
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ّٓ  حل٘خٍط حللكٙه لظلقٙقُ وً طكًٓ٘ حَٜٓس ؼفع ِمدك لًٌٍٕ:   ِٓ يٍٗ عً حلزٙخي  أّي أِه وقٜي ٘ظ٘

ا٘ـخى ٌٔ  ٓمٙه يَٙ وعٙذ  طعىَٙح لٍٝٝ  ْطٓح١ٛ لٝؿٙخ   ْطلقٙقخ لمٔكً ْحلىٓىس ْحلَكىش رًٙ 

 حٜفَحى.

**ْهمٓ حلِْؿًٙ وً حٜوَحٝ حلٔخٍ٘ش ْحلٍٓحػٙش  ْحلظٗ طٍظق  الٕ حٜؿٍش  ٓزٙ  الٕ اٌـخد أ١فخ  

 أٛلخ  ْأقٓ٘خ   وىخ لُ أػََ فٗ حٓظقَحٍ حللٙخس حلِْؿٙش.

ْىعخ   (.38"قخ  ٍد ِذ لٗ وً ليٌك ًٍ٘ش ١ٙزش". )ع  عىَحي/   ذؼاٌٝ ػٍٝ ٌٍاْ ػثكٖ ووه٠ا:٠مٛي هللا

:" ٍرٍخ ِذ لٍخ وً أُْحؿٍخ ًٍْ٘خطٍخ قَس أعًٙ ْحؿعمٍخ لمىظقًٙ اوخوخً". –ٓزلخٌُ ْطعخلٕ  –حلىئوٍٓي ٍرّه 

خقٚ حٜع٠خ   ٟعٙفخ و٠َ٘خ (.  ْحلٌٍ٘ش ٠ طكٓي قَس أعًٙ اًح كخي حلىٓلٓى وَ٘ٓ حلومقش  74ٌ)حلفَقخي/

رؤوَحٝ ٍْحػٙش ٛعزش   ر  ٘لّ  عمٕ حللٙخس حلِْؿٙش حلزئّ ْحل٘قخ  عٍي أْ  وٓلٓى رٌَّ حلٜفش  ْقي ٘يّد 

ٔزٍّذ ٌِح حلىَٝ. ..فٌَّ حٜٓزخد ْيَِٙخ طلققّخ عىمٙش حلفلٚ  حلو١  رًٙ حلِْؿًٙ رخلظ١ْن عً و 

 حليزٗ.

ٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ  ٘لخفظ عمٕ كٙخي حلِْؿٙش وً حلظفَ٘ق حلٌٖ فخلفل ؼفع لٌهلتطح لٌىٚظ١ح ِٓ لٌرفىه:

ّٓ  ٘لىمُ حليَ  حٚهَ  ه٘ٙش وً َٓح٘ش ٌِح  قي ٘مـؤ الُٙ أكي حلِْؿًٙ عٍي ح١١ّعُ عمٕ وَٝ وو

 حلىَٝ الُٙ. 

** فقي أػزض حلٓحقع حلعىمٗ ْحلىىخٍٓش حلىٙيحٌٙش  أّي حلعي٘ي وً حلىٍخُعخص ْحلوٜٓوخص ْىعخْٖ حلي١ي 

حلظيمٙق ٘كٓي وٍ٘ئِخ حكظ٘خ  عٙذ أْ وَٝ فٗ حليَ  حلؼخٌٗ  كٙغ لٓ كخي عخلىخ رُ لىخ أقين عمٕ ْ

 حلِْحؽ رُ ...

** ْلقي ٍْى عً عىَ رً حلويخد ٍٟٗ   عٍُ قٓلُ:" أ٘ىخ ٍؿ  طِْؽ حوَأس ْرّخ ؿٍٓي  أْ ؿٌحن  أْ 

(. فخلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ 2/526رَٙ  فىّٔخ  فمّخ ٛيحقّخ كخو١  ْلِْؿّخ يَن عمٕ ْلّٙخ")وخلك 

 ٘ٔيّ ٌِح حلىٍفٌ  ْ٘لخفظ عمٕ حٓظقَحٍ حلعَ٘س حلِْؿٙش ْىْحوّخ.

  َٓٗا زابعا: ايسأٟ ايسادح يف املطتذد٠ ٚبٝإ َٛقـ قإْٛ األضس٠ ادتصا٥سٟ
 أوَ حليزٗ قز  حلِْحؽ  حلفلٚ رؤيّ  -وقخٛي٘ش رٍظَس- رعي عَٝ أىلش حليَفًٙ  ٘ىكً لٍخ حلقٓ  

حلِْحؽ  ر   ٘لقق وٜخلق وَْ٘عش لمفَى   وقخٛي وع ح١ٓٞوٙش  ٠ْ حلَ٘٘عش وع٘ظعخٍٝ  ٠

 حلعخوش.  لمىٜملش عمُٙ حلٍخّ اؿزخٍ حلَ٘عٙش حلٔٙخٓش رخد وً حٜوَ ْحَٜٓس ْحلىـظىع  ْلٓلٗ

ٓح عمٕ  ّٜ ّٛ  لٌَّ حلىٔظـيس  أّي أكؼَ حلفقّخ  ٌ  ْاي هٙخٍ حلعٙذ  ٘يهمُ حلٍكخف أّي عقي ْوىخ ٘ئ

 وعَفش وً كق حلوخ١زًٙ أٌُّ ْفٗ ٌِح ىلٙ  عمٕ ُ٘فٔن حلعقي رّخ  حلظٗ حلعٙٓد طلي٘ي فٗ حهظمفٓح

 وٍّىخ. ك  عٙٓد
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ْ له ٘وخلف حلىَ٘ط حلـِحثَٖ وخ حطّفق عمُٙ حلفقّخ  وً طَ٘٘ع حلظفَ٘ق لمعٙذ عهٌح فٗ ًلك ٍأٖ  

هَ وٍُ  ٠ْ ٘لٜ  رُ حلىلققًٙ وً حلعمىخ  كخرً طٙىٙش ْ حرً حلقٙه وً أّي ك  عٙذ ٍ٘فَ حلِْؽ حٚ

ّٚ حلفقَس حلؼخٌٙش وً حلىخىس  وً قخٌٓي   53وقٜٓى حلٍكخف وً حلَكىش ْ حلىٓىس ٘ٓؿذ حلوٙخٍ. اً طٍ

حَٜٓس حلـِحثَٖ عمٕ أٌُّ ٘ـُٓ لمىَأس ١مذ حلظيمٙق رٔزذ  "حلعٙٓد حلظٗ طلٓ  ىْي طلقٙق 

 حلّي  وً حلِْحؽ".

ٓظقَحٍ حلعَ٘س حلِْؿٙش ْىْحوّخ  ٌَْ٘ لمؼقخفش حليزٗ ٓيّ لٌّح حلىٍفٌ  ْكفخظ عمٕ ح ففٗ حلفلٚ 

حليزٙش ْ حلٜلٙش رفَٝ حلظقمٙ  وً حٌظ٘خٍ حٜوَحٝ حلٍٓحػٙش هخٛش  ْحلظٍزُٙ الٕ ٍَْٟس 

 ٌِْح وخ أّكيَ حليذ حللي٘غ..حلك٘ف حلىٔزق عٍّخ  ْ حلظيحْٖ قز  حٓظفلخلّخ 

ض وخ ٘عَ  رخليذ ٜؿ  ك  ٌِح ْيََٙ  أٛزق حلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ حلٌٖ ٍ٘يٍؽ طل 

 حلٓقخثٗ الِحوٙخ فٗ عيى وً حليْ  حلعَرٙش.

ّٜض   أي ٘قيوخ حلِْحؽ ١خلزٗ عمٕ أٌُ:"٘ـذ عمٕ حلـِحثَٖ حَٜٓس قخٌٓي وً وكٍَ 7 حلىخىس فقي ٌ

٘٘ك   قي عخو  أٖ أْ وَٝ أٖ وً همِٓىخ طؼزض أَّٗ ػ١ػش عً طخٍ٘وّخ ِ٘٘ي ٠ ١زٙش ْػٙقش

 عقي طلََ٘ قز  ٘ظؤكي أي حلىيٌٙش حللخلش ٟخر٢ أْ حلىٓػق مٕع ٘ظعًٙ حلِْحؽ  وع ٘ظعخٍٝ هيَح

 أْ أوَحٝ وً عٍُ طك٘ف قي رىخ عمىّىخ ْوً حليزٙش لمفلٓٛخص حليَفًٙ وً ه٠ٓط حلِْحؽ

 ْكٙفٙخص ١َْٗ طليى .حلِْحؽ عقي فٗ رٌلك ْ٘ئَٗ حلِْحؽ وع ٘ظعخٍٝ ط٘ك  هيَح قي عٓحو 

 حلظٍظٙه. عً ١َ٘ق حلىخىس ٌَِ طيزٙق

  ّٚ  حلىيٌٙش حللخلش أْ ٟخر٢ حلىٓػق عمٕ ٘ـذ ":أٌُ عمٕ 1فقَس  7حلىخىس  فٗ حلظٍفٌٖٙ َٓٓنحلى ٌْ

 ه٠ع حلظٗ رٍظخثؾ حلفلٓٛخص عمىّىخ وً ْحكي عي فٗ حليَفًٙ الٕ ك١ ح٠ٓظىخط ه١  وً حلظؤكي

 فٗ رٌلك حلِْحؽ ْ٘ئَٗ وع ٘ظعخٍٝ هيَح ط٘ك  قي حلظٗ حلعٓحو  أْ ْرخٜوَحٝ وٍّىخ ك  لّخ

 ِْحؽ".حل عقي

فٔيّح لٌّح حلىٍفٌ  ْكفخظخ عمٕ حٓظقَحٍ حلعَ٘س حلِْؿٙش ْىْحوّخ  ٌَْ٘ح لمؼقخفش حليزٙش ْحلٜلٙش  

رفَٝ حلظقمٙ  وً حٌظ٘خٍ حٜوَحٝ حلٍٓحػٙش هخٛش  ْحلظٍزُٙ الٕ ٍَْٟس حلك٘ف حلىٔزق عٍّخ  

هخ  فكَس ْحلظيحْٖ قز  حٓظفلخلّخ  عىي ك  وً حلىَ٘ط حلـِحثَٖ ْحلىَ٘ط حٞوخٍحطٗ الٕ اى

حلفلٚ حليزٗ قز  حلِْحؽ  ْحلظٗ طُعيّ ٌظَس حٓظ١ٜكٙش و١ثىش لمقٓحعي حلىقخٛي٘ش حلىَعٙش فٗ 

حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش  ْطىخٗٙخ فٗ ًلك وع وخ طظيمزُ ٍَْٟس حللٙخس حلعَٜ٘ش ْوخ طّ٘يَ وً 

ىخ طيٍٓحص عمىٙش عمٕ حلوٜٓٙ. يَٙ أٌُّ ٠ ٍ٘زفٗ أي ٘لى  حلفلٚ حليزٗ عمٕ ح١١ٞي  ْاٌ

٘ـذ أي ٘قظَٜ عمٕ رعٞ حٜوَحٝ حٜكؼَ ظٍّٓح ْ حٌظ٘خٍح ْطؤػَٙح عمٕ حٌٞـخد ْحٓظقَحٍ 

 حللٙخس حلِْؿٙش. 
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 ادلجؾش اٌضبٟٔ

 ٚأصشٖ يف دػُ اعزمشاس  األعشح صجٛد إٌغت ثبٌزٍم١ؼ اٌظٕبػٟ
 أٚال: تعسٜـ ايتًكٝح ايؿٓاعٞ

فّٓ ْٓٙمش طقٍٙش طٔخعي حلِْؿًٙ عمٕ طلقٙق ُ٘قٜي رخلظمقٙق حلٍٜخعٗ حٌٞـخد رفَٙ ط١ٍي رًٙ حلِْؿًٙ. 

ٍيزظّىخ فٗ حٌٞـخد ىْي كٜٓ  أٖ حطٜخ  رٍّٙىخ  ًْلك رٍق  حلٔخث  حلىٍٖٓ وً حلِْؽ أْ وً يََٙ الٕ 

 حلع٠ٓ حلظٍخٓمٗ لمِْؿش أْ ٍكىّخ كىخ قي ٘ظلقق ًلك أ٠٘خ رٍِط ر٠٘ٓش ومقلش فٗ ٍكىّخ.

 ثاْٝا: ؾٛز ايتًكٝح ايؿٓاعٞ
 (.277ــ 276 2006ٍٛٓ ٓض ِْٗ: )أكىي دمحم ليفٗ  لمظمقٙق حلٍٜخعٗ 

طمقٙق ر٠٘ٓش حوَأس أؿٍزٙش عً حلِْؽ رىخ  حلِْؽ  ػه ا٘يحط حلمقٙلش فٗ ٍكه حلِْؿش  أٖ  ل٤ٌٚٝ: 

أي ٘ـَٖ طمقٙق هخٍؿٗ فٗ ْعخ  ح٠هظزخٍ رًٙ ٌيفش وؤهًٓس وً ُْؽ ْر٠٘ٓش وؤهًٓس وً 

لمقٙلش فٗ ٍكه ُْؿظُ. ُْ٘مـؤ الٕ ٌَِ حليَ٘قش وزٙٞ حوَأس  لٙٔض ُْؿظُ) وظزَعش(   ػه طٍُِط ح

 كٍٙىخ ٘كٓي وزٙٞ حلِْؿش ؤظؤ١ًٛ أْ وعي١ً  ْلكً ٍكىّخ ٓمٙه  قخر  لعمٓي حلمقٙلش فُٙ.

 : طمقٙق ر٠٘ٓش حلِْؿش رىخ  ٍؿ  أؿٍزٗ عً حلِْؿش  ػه ا٘يحط حلمقٙلش  فٗ ٍكه حلِْؿش.لٌصا١ٔح 
 عقٙىخً ٠ رٌٍس فٗ وخثُ  فظُئهٌ حلٍيفش حلٌكَ٘ش وً يََٙ ٌِْح حٜٓمٓد ُ٘مـؤ الُٙ كٍٙىخ ٘كٓي حلِْؽ 

أي ٘ظّه طمقٙق هخٍؿٗ رًٙ رٌٍطٗ ُْؿًٙ  ػه طٍُِط حلمقٙلش فٗ ٍكه حوَأس وظيٓعش رلىمّخ   لٌصاٌصح: 

أٖ أي ٘ـَٖ طمقٙق هخٍؿٗ فٗ ْعخ  ح٠هظزخٍ رًٙ رٌٍطٗ ُْؿًٙ  ػه طٍُِط حلمقٙلش فٗ ٍكه حوَأس 

ُٙ كًٙ طكٓي حلِْؿش يَٙ قخىٍس عمٕ حللى  رٔزذ فٗ ٍكىّخ  ْلكً طظيٓط رلىمّخ. ُْ٘مـؤ ال

 وز٠ّٙخ ٓمٙه  أْ أي طكٓي يَٙ ٍحيزش فٗ حللى   فظظيٓط حوَأس رخللى  عٍّخ.

أي ٘ظّه طمقٙق هخٍؿٗ رًٙ رٌٍطٗ ٍؿ  أؿٍزٗ  ْحوَأس أؿٍزٙش  ْطٍُِط حلمقٙلش فٗ ٍكه  لٌهلتؼح: 

ٍعض حلمقٙلش فّٙخ عقٙىخً رٔزذ حلِْؿش. ٌِْح حلٔزٙ  ُ٘مـؤ الُٙ كٍٙىخ طكٓ ُُ ي حلىَأس حلىظِْؿش حلظٗ 

 طعي  وز٠ّٙخ  لكً ٍكىّخ ٓمٙه  ُْْؿّخ عقٙه َْ٘٘يحي ْليح.

 أي طُئهٌ ٌيفش وً ُْؽ ْر٠٘ٓش وً ُْؿظُ  ْ٘ظه حلظمقٙق هخٍؿٙخ  ػه طٍُِط حلمقٙلش فٗ لٌفاٍِح: 
ً  ِْٓ وخ ٘ٔىٕ ريف  ٍكه حلِْؿش ِلظَْعمََق فٗ ؿيحٍَ ْطظومق ـ ربًي   ـ كك  ؿٍٙ

ً رٔزذ حٌٔيحى حلقٍخس حلظٗ طٜ  رًٙ  .حٌٜزٓد. .ٌِْح حٜٓمٓد ُ٘مـؤ الُٙ عٍيوخ طكٓي حلِْؿش عقٙىخ

 وز٠ّٙخ ٍْكىّخ.

أي طُئهٌ رٌٍس حلِْؽ  ْطُلقً فٗ ٍكه ُْؿظُ  ْ٘ظه حلظمقٙق ىحهمٙخ. ُْ٘مـؤ الٕ ٌَِ  لٌٍاقٌح: 

ٜ٘خ  وخثُ أػٍخ  حلـىخط الٕ حلىٟٓع حلىٍخٓذ حليَ٘قش اًح كخي فٗ حلِْؽ قٍٜٓ لٔزذ وخ فٗ ا

 وً ُْؿظُ.
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 ثايجا: أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف ايتًكٝح ايؿٓاعٞ
حطفق حلفقّخ  حلىعخَْٛي عمٕ كَوش حلٍٜٓ حٍٜرع حْٜلٕ لىخ فّٙخ وً حهظ١١ ْٟٙخط حٌٜٔخد  ْحهظمفٓح 

 فٗ حلٍٜٓطًٙ حٜهَٙطًٙ الٕ ػ١ػش أقٓح :

ُي:  َّٚ ظمقٙق حلٍٜخعٗ ٟىً ٟٓحر٢ ١َْْٗ وعٍٙش. ِْٓ قٓ  ؿىٍّٓ ؿٓحُ اؿَح  عىمٙش حل ل٤

ٙن عزي  رً عقٙ  ٍكىّىخ   طعخلٕ.   ِّ٘ ي رً عؼٙىًٙ  ْحل َّ٘ٙن ولىَّ حلفقّخ  حلىعخًَٛ٘  وٍّه: حل

ْرُ أهٌ وـمْ حلىـىع حلفقّٗ ح١ٓٞوٗ حلظخرع لَحريش حلعخله ح١ٓٞوٗ فٗ قَحٍَ حلوخوْ فٗ 

ّٚ حلقَحٍ: "اي 16/4/1404ٗ وكش  حلىكَوش فٗ ىٍْطُ حلٔخرعش حلىٍعقيس ف ِـ . فقي ؿخ  فٗ ٌ

حٜٓمٓد حْٜ  حلٌٖ طئهٌ فُٙ حلٍيفش حلٌكَ٘ش وً ٍؿ  وظِْؽ  ػه طلقً فٗ ٍكه ُْؿظُ ٌفّٔخ 

 فٗ ١َ٘قش حلظمقٙق حليحهمٗ ِٓ أٓمٓد ؿخثِ َٗعخً".

ِـ 28/4/1405ٗ حلفظَس وً ْأكي ٌِح حلـٓحُ فٗ قَحٍَ حلؼخٌٗ فٗ ىٍْطُ حلؼخوٍش حلىٍعقيس فٗ وكش ف 

ّٚ حلقَحٍ: "اّي حٜٓمٓد حلؼخلغ حلٌٖ طئهٌ فُٙ حلزٌٍطخي حلٌكَ٘ش ْحٌٜؼٓ٘ش 7/5/1405الٕ  ِـ. اً ٌ

وً ٍؿ  ْحوَأس ُْؿًٙ أكيِىخ لٛهَ  ْ٘ظه طمقٙلّىخ هخٍؿٙخً فٗ أٌزٓد حهظزخٍ  ػه طٍِط حلمقٙلش 

ً فٗ ًحطُ رخلٍظَ حلَ٘عٗ  لكٍُ فٗ ٍكه حلِْؿش ٌفّٔخ ٛخكزش حلز٠٘ٓش ِٓ أٓمٓد وقزٓ  وز يثٙخ

يَٙ ٓمٙه طىخوخً وً وٓؿزخص حل٘ك فٙىخ ٘ٔظمِوُ ْ٘ل٢ٙ رُ وً و١رٔخص  فٍٙزفٗ أي ٠ ٘مـؤ الُٙ ا٠ 

 فٗ كخ٠ص حل٠ٍَْس حلقٜٓٔ ْرعي أي طظٓحفَ حلَ٘حث٢ حلعخوش".

َّ٘ٙن عزي حلعِِ٘ رً رخُ ٍكىُ   طعخلٕ  ٌْٜق   لٌصأٟ:  رعين فعمُ. كٙغ حلظٓقف.  ْرُ أهٌ حل

قخ :" اّي حلظمقٙق حلٍٜخعٗ أؿخَُ رعٞ حلعمىخ  حلىعخًَٛ٘ ر١َْ٘ وّىش ْحكظٙخ١خص كظٕ ٠ ٘قع 

وخ كَن   عِْؿ  ـ ْلكً أٌخ وّىً طٓقف فٗ ًلك  ْأٌٜق رعين فعمُ  ٌُّٜ قي ٘فظق رخد َٗ ٠ 

 (. 21/192  2002ٌّخ٘ش لُ ")حرً رخُ  

ٍخ لٌصاٌس:  ِّٜ َّ٘ٙن عزي  رً ؿزًَ٘ ٍكىُ   طعخلٕ   طلَ٘ه حلظَّمقٙق حل ِ  ًِْذ الٕ ٌِح حلَأٖ حل ّٗ ع

ُّٗ  ْعزيحلمَّيٙف حلفَفٍٓ.  ٍْؿذ حلظَّىٙى

 زابعا: عسض األدي١
 / أدي١ املاْعني يًتًكٝح ايؿٓاعٞ َٚٓاقػتٗا0

 حٓظيّ  حلىخٌعٓي لمظمقٙق حلٍٜخعٗ رـىمش وً حٜىلش وٍّخ: 

ْؿُ حلي٠لش وً حٚ٘ش أيَّ     (.223ٓح كَػكه إٌَّٔ ٗجظه(. )حلزقَس/قٓلُ طعخلٕ: )ٌٔخإكه كَع  لكه فؤط   أ

حلظَّمقٙق رًٙ ر٠٘ٓش حلِْؿش ٌْيفش حلَؿ   اٌَّىخ ٘كٓي عً ١َ٘ق حليَ٘قش حلىعّٓىس ِْٗ حلـىخط  

ّٗ  وـمش وـىع حلفقُ ح١ٓٞوٗ ط ِّٚ حٚ٘ش.) ٍؿذ حلظَّىٙى ُّٖ طمقٙقٍ عهَ ٘كٓي وٜخىوخ لٍ / 2/1ْأ

م١ػ ٚ٘ٛ لٌؽهز، ١ًٌٚ ٚنُ     (.310ـ ٌض ٌّٛضغ لٌرٍَّ ّْ ل٠٢ح  ١ٙا ذؼهُّ قّ ػٍٝ ٘مل ل٨ٌرك٨ي تأ

ٌض ٌطه٠مرٗ.   ١ٙا ذؼهُّ
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ؿّه ًُكَحًٌخ ْاٌخػًخ ْ٘ـع     ب ِ ّْ ْقٓلُ ؿّ  ْعمٕ: )ُّ٘ذ لىً ٘٘خ  اٌخػخ ّْ٘ذ لىً ٘٘خ  حلٌُكٍٓ  أْ ِ٘

(. )حلٍ٘ٓٔ/   َ ٠لش وً حٚ٘ش أيَّ   ٓزلخٌُ ْطعخلٕ ْؿُ حلي  (.50ـ 49وً ٘٘خ  عقًٙىخ اٌَُّ عمٙه  قي٘

ٗخ ص و٘ٙجظُ أي َُ٘ي أٗوخٛخ رخلزٍخص  ْعهًَ٘ رخلزًٍٙ  ّْ٘ذ عهًَ٘ رٍٍٙخ ْرٍخص  ْ٘ـع  

  ّٗ ُّٗ رٌّح ح٠عظزخٍ فُٙ ووخلفش لى٘ٙجش  .) ٍؿذ حلظَّىٙى ٍخع ِّٜ حلزعٞ حٚهَ عقٙىخ  ْحلظَّمقٙق حل

، ٌٗ لٌّش١ئح لٌَّٕا مج   .309/ ـ2/1وـمش وـىع حلفقُ ح١ٓٞوٗ  ط ًَّ ٚػىَّ َّْ هللا ظ ٠ُٚهقّ ػ١ٍٗ: تأ

ِ ِٓ ِش١ئح هللا ٌثؽأٗ  ّٟ ٕاػ م١ػ لٌّدِ ٌثؽأٗ ٚذؼاٌٝ، ِٚا شاء واْ ِٚا ٌُ ٠شأ ٌُ ٠ىٓ، ٚ٘مل لٌرٍَّ

، ِعٍح ِعّغ لٌفمٗ ل٩ٌ٦ِٟ،ع ّٟ ّ١  .310/ ـ 2/1ٚذؼاٌٝ.ل نظة لٌرَّّ

وٍش كك٘ف حلعٓ ََّ ٍٍ ول ٍس  ْحهظ١١ حٌٜٔخد رٔزذ حِٞىخ   ْك  وخ أىّٔ الٕ ؿـ( أٌَُّ ًٍ٘عش  ٜوٓ

َّْ لٌّدٍؽح لٌّرؽمِّمح ِٓ (. 18/64حللَحن فّٓ كَحن. )حؿزًَ٘  حلىٓٓٓعش حل٘خومش   ٠ُٚعاب ػ١ٍٗ: تأ

ٍَّاَ، ِعٍح  َّّ٘ح.ل ػثكهللا لٌث ل٦ٔعاب أػظُ ِٓ ِفٍكج وشف لٌؼٛنج، ٚأػظُ ِٓ لٌّفاٌك لٌّرٛ

   .258ـ /2/1ِعّغ لٌفمٗ ل٩ٌ٦ِٟ لع

 / أدي١ اجملٝصٜٔ يًتًكٝح ايؿٓاع5ٞ
أّي عىمٙش حلظمقٙق حلٍٜخعٗ طظّه رًٙ وخثٗ حلِْؿًٙ ْطُعخى الٕ ٍكه حلِْؿش  ْحلٓلي اٌّىخ  ُهمق وً  (1

لي عمٕ فَحُٗ  فّٗ كخلـىخط  لٌح ٘ؼزض فّٙخ حلٍٔذ وً حلِْؽ ٛخكذ حلفَحٕ. ُْ  وخ  حلِْؽ  ْ

١َي ع١ؽ حلعقه  ْقي أرخكض حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش أّي حلظمقٙق حلٍٜخعٗ رًٙ ُْؿًٙ ١َ٘ق وً  (2

حلظيحْٖ وً حٜوَحٝ عىٓوخً  ْحلعقه وَٝ ٍ٘يٍؽ ٟىً وخ أرخكض حلَ٘٘عش ع١ؿُ  فٙكٓي 

 ع١ؿُ رخلظمقٙق حلٍٜخعٗ ؿخثِحً.

أّي قٓحعي حلَ٘ط ْ وقخٛيَ حلكمٙش ؿخ ص رىخ ٘كف  لمعزخى كفظ أٌفّٔه  ْحٓظىَحٍ طعخقزّه  ْكفظ  (3

ٓرُ حهظ١١ وٙخَ يَٙ حُْٜحؽ أْ ٟٙخط أْحَٛ حٌٜٔخد. ْفٗ ارخكش حليَ٘قظًٙ ٌٔمّه رؤي ٠ ٘٘

حٜهَٙطًٙ طؤكٙي عمٕ كفظ طمك حلىقخٛي  ْٓزٙ  لملٜٓ  عمٕ ْلي َٗعٗ  ٠ٌِْ عٍي كخؿش 

  حلِْؿًٙ فٗ اٌـخد حلٓلي رعي طعٌٍ حٌٞـخد ريَ٘ق حلظمقٙق حليزٙعٗ.

ِـ 28/4/1405طُ حلؼخوٍش حلىٍعقيس فٗ وكش فٗ حلفظَس وً ؿخ  فٗ قَحٍ حلىـىع حلفقّٗ ح١ٓٞوٗ فٗ ىٍْ 

ِـ. : "اي كخؿش حلىَأس حلىظِْؿش حلظٗ ٠ طلى   ْكخؿش ُْؿّخ الٕ حلٓلي طعظزَ يَٟخً 7/5/1405الٕ 

ً ٘زٙق وعخلـظّخ رخليَ٘ق حلىزخكش وً ١َي حلظمقٙق ح٠ٛيٍخعٗ. ْ فٗ قَحٍ عهَ لُ: "اي حكظٙخؽ  وَْ٘عخ

ً ٘عظزَ ًلك  حلىَأس الٕ حلع١ؽ وً وَٝ ٘ئًّ٘خ  أْ وً كخلش يَٙ ١زٙعٙش فٗ ؿٔىّخ طٔزذ لّخ اُعخؿخ

ً ٘زٙق لّخ ح٠ٌك٘خ  عمٕ يَٙ ُْؿّخ لٌّح حلع١ؽ ْعٍيثٌ ٘ظقٙي ًلك ح٠ٌك٘خ  رقيٍ  ً وَْ٘عخ يَٟخ

 حل٠ٍَْس.
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 خاَطا: ايسأٟ ايسادح يف املطتذد٠ ٚبٝإ َٛقـ قإْٛ األضس٠ ادتصا٥سٟ َٓٗا 
  أّي حلظمقٙق حلٍٜخعٗ ر١َُْ٘ ْٟٓحريُ حلظٗ  -رٍظَس وقخٛي٘ش-حليَفًٙ  ٘ىكً لٍخ حلقٓ رعي عَٝ أىلش

ْٟعّخ حلعمىخ   أوَ ٠ طعخٍُٟ حلَ٘٘عش ح١ٓٞوٙش  ر  طئ٘يَ لىخ فُٙ وً حلىٜخلق حلعي٘يس لمفَى ْحَٜٓس 

 ْحلىـظىع.

 ًح١ٜفخ   ْحَٜٓس حلظٗ ُكَوض  فخلعقه أْعَٔ حٌٞـخد ّ٘ٓلي ع٠وخ عىٙقش فٗ ٢ْٓ حَٜٓس حلوخلٗ رٙظُّخ و

وً حٌٞـخد طكٓي أقَد الٕ ح٠ٌّٙخٍ ْحلظفكك وٍّخ الٕ حلٔعخىس ْح٠ٓظقَحٍ  فزخلٓلي طظلقق ٓعخىس حلِْؿًٙ 

ّٖ  رًٙ  حلٍفٔٙش ْح٠ؿظىخعٙش  فٙيىجٍخي عمٕ ىْحن حلعَ٘س ْرقخ  حلىٓىس رٍّٙىخ. اً يَٙ هخ  أّي ح٠ٍطزخ١َ قٓ

   قي ٘لذ حلىَأس ٜؿ  أ٠ْىِخ  ْقي ٘لذ ح٠ْٜى ٜؿ  أوّه.حلٓىّ ٠ْْىس حلىَأس  فخلَؿ

   ْ٘ئػَ حلعقه ْعَٔ حٌٞـخد عمٕ حٓظقَحٍ حللٙخس حلِْؿٙش  كًٙ طُٔظٍَفٌَ ١َي ع١ؿُ حليزٙعٙش  ْ٘زيأ حلَؿ

٘فكَ فٗ حلِْحؽ رخوَأس أهَٔ رُفَٙش حلٓلي... ْطٍّخٍ حَٜٓس رؤكىمّخ كًٙ طَفٞ حلِْؿش و٘خٍكش حوَأس 

ّخ فٗ ُْؿّخ  ْطيمذ حلي١ي. ٌِح اًح كخي حلعقه وً حلِْؿش  أوخ اي كخي وً حلِْؽ  فقي طيمذ أهَٔ ل

ُْؿظُ حلي١ي ْطٍّخٍ حَٜٓس  ا٠ّ أٌُّ  يخلزخ وخ طٜزَ حلِْؿش عمٕ ُْؿّخ ْطكزض ٍيزظّخ ْفخقظّخ ْطٓقّخ 

كٍف حوَأس ولَْوش ُْْؽ  الٕ ْلي ُ٘٘زع يَِ٘س حٜوٓوش فّٙخ  فظعٖٙ حَٜٓس كجٙزش رعٙيس عً حلٔعخىس فٗ

 وـَْف عخؿِ  ْقي طيفعُ كَحوظُ الٕ أي ٘يمق ُْؿظُ لٙٓفَ لّخ حلٔعخىس وع ُْؽ عهَ  فظظفّكك حَٜٓس.

  الُٙ حلعمه  ّٛ فظفخى٘خ لٌَّ حلىآٓٗ ْح٠ٚن  ٓخَ٘ فقّخإٌخ حلىعخَْٛي ْرعٞ قٓحًٌٙ حليْ  حلعَرٙش وخ طٓ

س  ولخْلش وٍّه ا٘ـخىَ كمٓ  لىع٠مش عَٔ حٌٞـخد حلظٗ حللي٘غ وً حٓظعىخ  حلظقٍٙخص حلـي٘يس حلىعخَٛ

طعخٌٗ وٍّخ أَٓ عي٘يس  فقٍَْح  حعظىخى حلظمقٙق حلٍٜخعٗ كيَ٘قش ْْٓٙمش لؼزٓص حلٍٔذ وظٕ طٓفَص 

 ٟٓحريُ ١َُْْٗ  ولققًٙ رٌلك وٜملش حٜوش فٗ كفظ ٌفّٔخ ْ طعخقذ ٌٔمّخ.. 

 ٠عٛو ٌعٛء لٌىٚظ١ٓ ٌٍرٍم١ػ ل٨صطٕاػٟ. ِىهن ِٓ لأْٛ ل٤ٌهج لٌعىلئهٞ:ا 45ذّٕص لٌّاقج  

أوخ وخ قي ٘٘ٓد ككه ارخكش حلظمقٙق حلٍٜخعٗ وً حكظىخ  حهظ١١ حلٍيف فٗ أْعٙش ح٠هظزخٍ ٠ْٓٙىخ اًح 

كؼَص وىخٍٓظُ ْٗخعض  كٌلك وخ قي ٘لٜ  وً طك٘ف لمعٍٓحص حلىفمظش لمِْؽ أْ حلِْؿش أوخن حٜؿخٌذ  

  لٌرٍم١ػ لٌدٕاػٟ لٌشهٚط ل٢ذ١ح: ِعّغ لٌفمٗ ل٩ٌ٦ِٟ  ٟ ػ١ٍّححٗظ١َ 

 ـ عين حلمـٓ  الّٙخ ا٠ فٗ كخلش حل٠ٍَْس  أْ أي طؼزض كخؿش حلىَأس الٕ ٌَِ حلعىمٙش وً أؿ  حللى . 1

 ـ أي طكٓي حلِْؿٙش قخثىش رًٙ حلِْؿًٙ  أٖ أي ٘كٓي ًلك أػٍخ  قٙخن عقي حلِْؿٙش رًٙ حلِْؿًٙ. 2

 حٌظفخ  حلومٓس حلَ٘عٙش. 3ـ

ٕ أ٠ طَك٘ف عٍٓس حلىَأس ا٠ ١زٙزش ؤمىش اي أوكً  ْا٠ فخوَأس يَٙ ؤمىش  ْا٠ فيزٙذ ـ حللَٙ عم4ـ

 ؤمه ػقش  ْا٠ ففَٙ ؤمه.

 ـ أهٌ حللٙيش حلىظٍخِٙش فٗ عين حهظ١١ حلٍيف أْ حلمقخثق ْحل١ٔوش وً حٜوَحٝ.5

 .. أي ٘فمذ عمٕ ظً حليزٙذ طلقٙق ٌظخثؾ ا٘ـخرٙش وً اؿَح  ٌَِ حلعىمٙش6

 أي طظه حلعىمٙش فٍٓحً ْأوخن حلِْؽ  وع اِيحٍ ؿىٙع وخ ٘ظزقٕ وً حلٍيف رعي حلظمقٙق. ـ7ـ 
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 ِىهن ِٓ لأْٛ ل٤ٌهج لٌعىلئهٞ ػ١ٍّح لٌرٍم١ػ لٌدٕاػٟ ٌٍشهٚط ل٢ذ١ح:  45ٚلك أـضؼد لٌّاقج 

 ـ أي ٘كٓي حلِْحؽ َٗعٙخ. 1

 ـ أي ٘كٓي حلظمقٙق رَٟخ حلِْؿًٙ ْ أػٍخ  كٙخطّىخ.2

 ٍٗ حلِْؽ ْ ر٠٘ٓش حلِْؿش ىْي يَِٙىخ.ـ أي ٘ظّه رى3

 ـ ٠ ٘ـُٓ حلمـٓ  الٕ حلظمقٙق ح٠ٛيٍخعٗ رخٓظعىخ  حٜن حلزي٘مش.4

وخ ٘ئهٌ عمٕ ٌَِ حلىخىس فٗ فقَطّخ حْٜلٕ: أّي حللكه ربرخكش حلمـٓ  الٕ حلظمقٙق حلٍٜخعٗ ؿخ  عخوخ  

ق  ْلٓ له طكً ٍَْٟس أْ ْويمقخ وً ك  قٙي  ْوعٍٕ ًلك فظق حلزخد ويمقخ لمـٓ  الٕ ٌِح حليَ٘

 كخؿش طيعٓ الُٙ.

ّٓع وً حلىَ٘ط يَٙ ولىٓى   ر  حلَحؿق كىخ ًِذ الُٙ حلعمىخ  ِٓ ؿٓحُ حلمـٓ  الٕ   ٌِْح طٓ

حلظمقٙق حلٍٜخعٗ عٍي حللخؿش حلىمّلش الُٙ. ْحٜف٠  وً ًلك حلٍِْ  عٍي فظٓٔ حل٘ٙن حرً عؼٙىًٙ 

ؿ  ْحلىَأس ْحليَّزٙذ  ٍكىُ   طعخلٕ اً قخ  : "٠ْ ٌُفظٗ ا٠ فٗ ق٠ ََّ ٍش رلٙغ ٌعَ  حل ٍَّٙش وعٍَّٙ

".) حرً عؼٙىًٙ   َُّ خ فظق حلزخد فُٙوٕ٘ وٍُ حل٘  (. 17/25  1991ْأوَّ
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 خــــاخلبمت

ل د كشف البحث عف مرون  الشريع  اإلسالمة  وسعت ا لمستجدات األسرة المعاصرة التي تتفق مع روح  

 وأهداف ا، وذلؾ مف خالؿ ف ـ راٍؽ ألبعاد هذف ال واعد وفلسفت ا وم اصدها.الشريع  اإلسالمة  وم اصدها 

ّف تح يق م صد الشرع مف تمويف األسرة، ةكوف بتوعة  األسرة المسلم  بالبعد األخالقي اللتزامات  وا 

العالقات األسري ، كما ةكوف عف طريق سّف قوانيف مرشدة، رادع ، تحمل الناس بالررب  والرهب  على 

ة  ا، وهذا الذي سار علةه المشرع الجزايري ، حيث جسد في نصوص ومواد قانونة  عوامل ومعاني تطب

 االست رار األسري التي تممنت ا روح الشريع  اإلسالمة  وقواعدها وم اصدها.
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 م.1991هـ 1411، 1عبد الرحٌم، دار الكتب، الرٌاض، ط

     1،1987، ط الصابونً، عبد الرحمن: أحكام الزواج فً الشرٌعة اإلسالمٌة، مكتبة الفالح، الكوٌت (3

، 1فٌروز آبادي، محً الدٌن بن دمحم بن ٌعموب، الماموس المحٌط، مطبعة المكتبة التجارٌة، مصر، ط (4

 ه.1332

لطفً، أحمد دمحم لطفً أحمد، التلمٌح الصناعً بٌن ألوال األطباء وآراء الفمهاء، دار الفكر الجامعً،  (5

 م.2006اإلسكندرٌة، 

  فإاد عبد البالً، مصر، دار إحٌاء التراث العربً، د ط، د ت. مالن بن أنس، الموطؤ، تحمٌك: دمحم (6

 م. 1994 -هـ  1415مدكور،  إبراهٌم ، المعجم الوجٌز، وزارة التربٌة و التعلٌم، مصر، د ط ،  (7

 أعاخ َٚكاالت:

 .18/حرً ؿزًَ٘  فظخْٔ حل٘ٙن حرً ؿزًَ٘  حلىٓٓٓعش حل٘خومش  ؽ1

َّٔخن   عزي    وقخ  رعٍٓح2  /(.       2ي: أ١فخ  حٌٜخرٙذ  وـمش وـىع حلفقُ ح١ٓٞوٗ )ط/ حلز

ّٗ  ٍؿذ   وقِخ  رعٍٓحي: أ١فخ  حٌٜخرٙذ  وـمش وـىع حلفقُ ح١ٓٞوٗ  )ط3  (.2/ حلظَّىٙى

 قٛاْني َٚساضِٝ

ْحلىظ٠ىً قخٌٓي حَٜٓس  1984ٌ٘ٓٙٓ  09حلىٓحفق لـ  1404ٍو٠خي عخن  09وئٍم فٗ  11-84/  قخٌٓي ٍقه 1

وئٍهش  15فزَحَ٘ ٍٓش ؽ ٍ  27حلىٓحفق  1426ولَن عخن  18حلىئٍم فٗ  02-05ْحلىظىه رخٜوَ ٍقه حلىعي  

 فزَحَ٘ . 27فٗ 

وكٍَ  7  حلىليى ل١َْ٘ ْكٙفٙخص طيزٙق حلىخىس 2006/ 11/05حلىئٍم فٗ  154ــ 06/ حلىَٓٓن حلظٍفٌٖٙ 2

 روٜٓٙ حلّ٘خىس حليزٙش وخ قز  حلِْحؽ.

 قسازات ْٚدٚات ٚؾشـ:

ِـ الٕ 28/4/1405حٍ وـىع حلفقُ ح١ٓٞوٗ فٗ ىٍْطُ حلؼخوٍش حلىٍعقيس فٗ وكش فٗ حلفظَس وً / ق1َ

 ِـ.7/5/1405

/ ٌيْس حلىٍظىش ح١ٓٞوٙش لمعمٓن حليزٙش حلعمىٙش كٓ  حلٍٓحػش ْحلٍّيٓش حلٍٓحػٙش ْحلـٍٙٓن حلزَٖ٘ ْحلع١ؽ 2

 ن. 1998أكظٓرَ  15-13ِـ/ حلىٓحفق  1419خٌٗ ؿىخىٔ حلؼ 25-23حلـٍٙٗ  حلىٍعقيس رخلكٓ٘ض فٗ حلفظَس وخ رًٙ 

 ن.1996٘ٓلٙٓ  12  رظخٍ٘ن 597/ ؿَ٘يس حلىٔمىٓي  حلعيى 3
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 ْطا١ْٝ ستـٛز ايعًـّٛ اال
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 بدٖ ـــــٗ ٚاثؼــــك ٚدالئٍــــَٛ احلّـــــِفٙ
 يف ِؼغُ اٌؼني ٌٍفشا١٘ذٞ

 

 عزبر اٌذوزٛساأل

 ســـــساز دابــــد ضــــــمحٝ 

 ايعسام  -ضتاذ ايؿهس االضالَٞ أ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًعًّٛ االْطا١ْٝ -داَع١ ايبؿس٠ 
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 خــــــادلمذِ
 ًؿخٌذ حلفكخِش  حلىئكي حي ٍِخ  وفخِٙه ٗخثعش وؼ  وفّٓن حللىق قي كَٜص روخٌش ٓمزٙش ْحكيس ٠ طظعئ و

ٌٜٙذ فٗ ىٍحٓظّخ   حٖ ْعٍَٜ حل٠لك ْوٜيحي حليَفش ىْي حي ٘كٓي لمظ٘وٜٙخص ْح٠رعخى ْح٠ػخٍ

حلٍٜٓس حلىعٍٓ٘ش لملىق حلظٗ َ٘حِخ  ٘عكْ ٍٛٓس ًلك حل٘وٚ حلىـٍٓي حلىخىٖ وظفخفمًٙ عً ْكؤي حللىق

 .وً حلـٍٓي   ْحلٌٖ ِٓ حهيَ ْأعىق وً حللىق حلىخىٖ حلفكَ ْحلعق  فٗ حٌخّ ٠ ٜ٘يي عمّٙه ٌِح حلٍٓط

 ٘كخى ٘٘ى  وعظه حلفجخص رىخ فّٙخ وً ٌٜذ ٌفُٔ   ٌٖحرظمٙض حلىـظىعخص حلٙٓن رٌّح حلٍٓط وً حللىق ْحل ْقي

حلن   ْكمىخ  ...ٌٜزظُ حلقٓحًٌٙ حلٟٓعٙش عمٕ ٍأّ حلَّن حليْلٗ ْحل١ٍٓٗ ْحلىلمٗ ْحلعمىٗ ْح٠َٖٓ حْ

حلىظعيىَ رخلك٘ف عً ١زٙعش ٌَِ  ع١ رىٓقعُ حُىحى ر١  حلٍخّ   ٍِْخ طظكف  ٛفخص ْى٠ث  حللىق ْحرعخىَ

حلزٙخٌخص ْحلقٙه لظظَّ حلٍظٙـش ىْي وعخٌخس   ف١  وخ ٘كٓي رقخٌٓي ٍ٘خٟٗ طيزق عمُٙ حل٘وٜٙخص   فّٗ حٗزُ

 .وً حلىٜيحقٙش وخ لمٍظخثؾ حلَقىٙش حلظٗ ٘ظكف  رخػزخطّخ حلقخٌٓي ٘يه  فّٙخ حلِ٘  ْحلظلِٙ ر  لّخ

 ى حللىق ْحرعخ حليٍحٓش حلظٗ رًٙ ح٘يٍ٘خ ِٗ ىٍحٓش ط٘وٜٙٙش عىمٙش حلٕ كي وخ   ِيفّخ طيزٙق ى٠ث  حي

لّخ  "حكىي حلفَحِٙيٖ وٜيٍح ْوفّٓوُ حلعخن عمٕ حٍٝ حلٓحقع   ْقي حطوٌص وً وعـه حلعًٙ لمومٙ  رً

حللىق ٌَِْ ِٗ وىِٙحص حلىئلفخص حلىعـىٙش حلظٗ طعي كظذ  ٠لفخظ ْٛفخص ْى٠ث  ْحرعخى "رخعظزخٍَ ؿخوعخ

 .وٓٓٓعٙش

 ٓزي حلَكىً  حلومٙ  رً أكىي حلفَحِٙيٖ   ع ْحلومٙ    ٛخكذ حلعَرٙش   ْوٍ٘ت عمه حلعَْٝ   ِْٓ أر

 .حلزَٜٖ
(1)

.ٌَِْ حلٍٔزش الٕ فَحِٙي ِْٗ ريً وً حُٜى حلٙلىيٖ
( 2)
ٍأٓخ فٗ لٔخي حلعَد   ىٍ٘خ    ْكخي 

ٍْعخ   قخٌعخ   وظٓحٟعخ   كزَٙ حل٘ؤي
(3)

ْلي ٍٓش وجش   ْوخص ٍٓش ر٠ع ْٓظًٙ ْوجش   ْقٙ  : رقٗ الٕ  . 

. 170ٍٓش 
( 4)
   " حلعًٙ " : حلزَٜس ْلُ كظخد َحِٙيٖ حلزَٜٖ ِٓ أٓظخً ٓٙزُٓ٘ ْٗٙن ٌلخسحلومٙ  حلفْ 

 فٗ حلمفش
(5)

. حلعمىخ  ٘فَفٓي وً رلََ ْقي طٓفٗ ْله ٘ظىه كظخرُ ٌِح   ٠ْ ٌِرُ   ْلكً . 
( 6)
 

 حٛلخد  حلعًٙ ِٓ حَّٗ كظزُ حلظٗ حٌفَى رّخ حً ٘عي وئْٓ ٌِح حلٍٓط وً حلظؤلٙف ْوً ػه طزعُ ْوعـه

ح٠ْ  لٜفخ َ ْقمش وخ ىه   ؿه   ْوً ٍِخ عػٌَخ حي ٌيٍّ وفّٓن حللىق رخ٠ٓظٍخى حلٕ حلىٍزع حلىعـىٗحلىعخ

ْحلعمه حلزَٜٖ حلٌٖ حقظزْ وً ويٍٓش حلٍزٓس فّٗ ويٍٓش  ْطكَ٘ىخ لٌّح حلعخله "عمُٙ وً حلفخظ ؿي٘يس ح٠ْ

 .رٙشحلفكَ ْريأص حلعمٓن ْحْٟلّخ عمه حلمفش حلعَ حلعمىخ  ْحلظٗ وٍّخ حٌيمق

 

                                                           
1
 433 – 429/  7  حلٌِزٗ َٓٙ أع١ن حلٍز١  2/244ْفٙخص ح٠عٙخي  حرً همكخي    

2
 451كًٔٙ ؛ك٘ف حللـذ ْحٜٓظخٍ ٙ  حلٔٙي اعـخُ  

3
 434/  7؛ َٓٙ أع١ن حلٍز١   حلٌِزٗ  

4
 .434/  7أع١ن حلٍز١   حلٌِزٗ؛ َٓٙ  

5
 434/  7حلٍز١   حلٌِزٗ َٓٙ أع١ن  

6
 431/  7أع١ن حلٍز١   حلٌِزٗ َٓٙ  
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 ٚدالئٍٗ ػالِبد احلّك : ادلجؾش األٚي

 ٟٛـــٌ املعٓـادتٗ -1

 لملىق ِٗ حلـّ    ْحلـخِ  ٍى٘ف ل١كىق    حي وً حِه حلٜفخص حلىزخَٗس حلظٗ طعكْ حليزٙعش حلٔمزٙش

ًّ ًلك فٗ كمىخطُ كٍٙىخ قخ  ٠ٓٙىخ ْحي ح٠وخن عمٗ عمُٙ حل١ٔن قي ((   ٠ْ فقَ كخلـّ  ٠ يٍٕ كخلعق ))  رٙ

(1)
حلزخقٗ ْلكً أٖ عق     فخلعق  ِٓ حلفٍٕ عمٕ حلَيه وً حٌُ ٌقٙٞ حلىخ  حلِحث  ر  أي حلعق  ِٓ حلَٛٙي

ْعمٕ حل٠ي وً ًلك فخي فَح  حلعق  ْعين  حٌُ حلعق  حلىظٍٍٓ حلىظٔمق رخليً٘ ْحلىيٍ  لملٙخس ر٘ك  كخو 

فٗ حلىٟٓٓعٙش ْحلٓحقعٙش حلظٗ طعكْ  طعزََٙ عمُٙ حل١ٔن يخ٘ش حلظزَٜ ِٓ حلفقَ ْلٙٔض قمش حلىخ  لٌلك فخي

 حلزَٖ٘ قٙىش ْوٍِلش حلعق 
(2) 

ْطٍخيىخ وع ٌِح حلك١ن ٌـيَ عمُٙ حل١ٔن ٘ـيى ٌَِ حلفكَس كٍٙىخ إْٔٛ حرٍُ 

(( عمُٙ حل١ٔن قخث١: ))أي أيٍٕ حلفٍٕ حلعق   ْحكزَ حلفقَ حللىق حللًٔ
(3)

  ْلكً ٌَِ حلىَس حٓظعخٝ عً 

  . حٍطزخ١ حلىٜيملًٙ حلـّ  رخللىق وىخ ٘ي  عمٕ

 ٕحلـّ  كىفّٓن وعٍٖٓ ٘عكْ ١زٙعش حللىق   ْقي  لٌح فؤي ٍِخ  حلكؼَٙ وً حلٍٜٓ ح٠٘لخثٙش حليحلش عم

 :حٗكخلّخ ْحلظٗ ٘ىكً طقٔٙىّخ حلٕ وخ ٘ؤطٗ ٍْىص ٌَِ حلٍٜٓ فٗ وعـه حلعًٙ رخهظ١ 

 اجلًٙ ٚاٌؼؼف يف اٌؼًّ :"اٚال
 َُْطقٓ   ٍٖٓ لعقمٙش ح٠كىق ِٗ ٟعفش فٗ حلعى  ْؿّمش فٗ حلعق   حلٍٜٓ حلىعزَس عً حلٓحقع حلىع وً حر

وً حللىق ٘ٔىٕ  : ٓىعض كمىش فخيظىَطّخ فٗ عقمُ أٖ : عمىض أٌُ أكىق ْقي حٍطز٢ ٌِح ح٠وَ رٍٓط

حلفىِٙس
(4)
حهَ وً وعخي يٙخد  ِْٓ وعٍٕ "ْعىمٙخ "فخ٠كىق ىح  عمٕ ٌفُٔ رعين قيٍطُ عمٕ ح٠ىح  لفظٙخ 

 .ح٠ٓمٓد حليزٙعٗ فٗ حلظعخو  وع ح٠وٍٓ حلظعق  ْحٓظويحن

  ٗك  حهَ وً حٗكخ  حلـّ  ْحل٠عف فٗ حلعى  ْحلٌٖ حٍطز٢ رخ٠هَي ِْٓ وً حللىق فوَي ٍِْخ 

حل٘ٗ  ؿّمُ ْله ٘لًٔ عىمُ
(5)

حٖ حي حلوَي ِٓ هَٙ وٜيمق ىح  عمٕ حللىق ْعمٕ حلع٘ٓحثٙش ْحلٍقٚ 

 .فٗ حلعى 

 

 

 

 

                                                           
1
 362ٌّؾ حلز١يش ٙ  

2
  حرً أرٗ حللي٘ي   َٗف ٌّؾ حلز١يش  2/385  وٍّخؽ حلزَحعش . ٍْ٘ظَ   حلَحٌْيٖ 3حلعى  فٗ فكَ ح٠وخن عمٗ عمُٙ حل١ٔن ٙ  كىٙي َٓحؽ ؿخرَ  حلـٓىس ْفمٔفش حطقخي  

 4/249  وفٍٙش   فٗ ظ١  ٌّؾ حلز١يش  5/375   حلزلَحٌٗ   َٗف ٌّؾ حلز١يش حلكزَٙ 18/185
3
   5/363  َٗف ٌّؾ حلز١يش حلكزَٙ حلزلَحٌٗ    18/157  حرً أرٗ حللي٘ي   َٗف ٌّؾ حلز١يش  2/382حلَحٌْيٖ   وٍّخؽ حلزَحعش    ٍْ٘ظَ   360ٌّؾ حلز١يش ٙ  

 5/325حلىٖٓٓٓ   َٗف ٌّؾ حلز١يش      21/72حلوٓثٗ   وٍّخؽ حلزَحعش 
4
 4/386حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

5
 .13/110   حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلع3/226َّْ. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 4/150حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  
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 غ١بة اٌشأٞ :"صب١ٔب
  َُوٜيمق ؿخوع ٠وٍٓ وظعيىس طٍه رىـىٓعّخ عً  حلىٜخى٘ق عمٕ حلـّ  ْيٙخد حلظعق  فخلَأِْٖٓ وً حر

ح٠كىق كظٕ عَ  رخلَقٙع : ِْٓ حٜكىق عمُٙ ٍأُ٘ ْأوََ    حلفّه وً عيوُ ِْٓ ح٠وَ حلٌٖ ٘فٙذ عً

ٍؿ  أٍقع ْوَقعخي   ْحوَأس ٍقعخ  ْوَقعخٌش أٖ كىقخ  : ْقي ٍقع ٍقخعش . ْ٘قخ 
) 1)

 "لُ ٍأ٘خحٖ لْٙ  .

حلٕ حي ٜ٘  ليٍؿش حل٘يس فٗ حللىق ِْٓ  ٠ْ أوَ ٌْقٜي ح٠٘ـخرٗ وٍّىخ   ْقي ٘وظمف حللىق فٗ ىٍؿخطُ

. حٖ ٗي٘ي حللىق  : حلٌٖ ٘ٔىٕ ٍؿ  أكىق رخص
( 2)

ْلٍخ حي ٌظٍٜٓ ١زٙعش وخ ٘يَكُ وً ٍأٖ   ْحللخ   

َأٖ ْقي ٓىٗ ٟعٙف ْحلٌٖ ٘ىؼ  ٍٛٓس وزخَٗس ل٠عف حل ٌفُٔ ٍ٘يزق عمٕ وً ْٛف ر٠عف حلعق 

حلعق  رخلوٍِحقش
). 3)
 

 اٌشجٗ ثـجغ احل١ٛاْ :"صبٌضب
 ًٓىٗ  حلٜفخص حلٔمزٙش حلٓحٟلش ْيٙخد حلعق  فٗ حللىقٕ وخ ٍْى عً حلظَٜفخص حلزّٙىٙش كظٕ لع  و

حل٘ٙن ح٠كىق    ح٠كىق رخٓه حكي حللٙٓحٌخص لفٙخد حلعق  فّٙخ   ْوٍّخ وٜيمق ٌعؼ  حلٌٖ ٘ٓٛف فُٙ

ٗزُّ رخل٠زع كىخ ٘قخ  فٗ حلعَرٙش : ٘خ ػٍٓ     ٌعؼمش أٖ كىق  ْحلٍعؼ  ِٓ ًكَ حل٠زعخي   ْقي ْ٘قخ  : فُٙ

كىخٍ ٘خ
) . 4)
 

 اٌغجبء : "ساثؼب
 ُحلظعزَٙ لك  حلٍٜٓ حلظٗ ًكٌَخِخ ٓخرقخ ِْٓ ٍٛٓس ٌْظٙـش كظىٙش لملىق ٠ٌُ وٜيمق ْٛفٗ حًح ؿخ" 

ٞ حٌٓحط حللىق طىؼ  )كىق فٗ يزخْس( ْقي ٓىٗ حً ؿخ  حي رع لملىق "ْقي ٍْى فٗ وعـه حلعًٙ و١ُوخ

ْحلٍعض : وخثق   ْوخثقش   ْقي وخي ٘ىٓي وٓقخ   ْحٓظىخي حلىٓٛٓ  رٌّح حلٓٛف رخلىئْي
) . 5)

ْلعمٍخ ٌفّه  

 .٘عٍٗ ٗيس حللىق لٌلك ٓىٗ رخلىئْي قي "حي ٍِخ  كي فخٛ  رًٙ حللىق ْحلفزخْس يَٙ حي طَحىفّىخ وعخ

 اٌٍفظاجلًٙ ثبدلٕـك ٚ : "خبِغب
  ٍِخ  رعٞ ح٠لفخظ  عً كقٙقش عقمٙش ح٠ٌٔخي ْوئ حطِحٌُ لٌح فؤي "وّىخ "حلىٍيق حلمفظٗ كخٗفخ ٘ىؼ

 رع٠ّه حٜكىق حلٓقْ حلمفظ   ٍْؿ   حللىقخ  حلظٗ طك٘ف عً ٗوٜٙش حلىقخر  ْكىقُ   ْوً ٍِخ ٘قخ  عً

 

                                                           
1
 8/132  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 3/1031حللَرٗ؛ يَ٘ذ حللي٘غ  . ٍ٘ظ1/157َحلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

2
 .1/171. ٍْ٘ظَ حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 8/109حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

3
 13/114  حلِرٙيٖ؛ طخؽ حلعَّْ 10/79. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/321حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

4
  حلِرٙيٖ ؛ 4/59  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 11/669حلعَد    حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي5/80ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  . ٍْ٘ظَ حر341ً/ 2حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

 حٍطز٢ ٌِح حلظ٘زُٙ رعؼىخي رً عفخي كىخ ٍَٓٔ فٗ حلىٜخى٘ق فٗ حلىٟٓٓط حل١كق . ْقي15/745طخؽ حلعَّْ 
5
 4/1557ٜلخف . ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حل5/234حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  



221 
 

 ٖحل٘ـعخي   ْحكيِه ع٠ ْح٠ع٠خ    رخلظلىق وم  وظىم  أٖ وظلىق   ٘ىخٍّ حٜي٠خ  رخلظىم  ح : 

  ْطقٓ  : ؿجض رخلك١ن حٜوم  ْؿىع حلىم  أو١    ِْٓ وم  رًٙ حلىمٓيش

 ِْٓ )ح٠كىق حلىّٔٓ   ٍْؿ  وؤلٓي   ْرُ  ٍِْخ  وً ٘ٔىٕ رخ٠كىق فٗ ك١وُ ْٜ٘يمق عمُٙ)حْٜلق

الٍٙخ ٌظَ حلىؤلٓي أْلق أٖ وْ وً ؿٍٓي   قخ  ٍإرش فٗ حلٔفَ : ٘ٓكٗ
(1)
حلمفظ ٌفْ وعٍٕ  ْقي ٠ ٘عٍٗ 

عمٕ  "حوخ حلىٍيق فّٓ ١َ٘قش ْحٓمٓد قي طي  ح٠٘خ حلىٍيق حْ حلك١ن فخلمفظ ِٓ حٛٓحص قي طي  عمٕ حللىق

 .وٓٛمش حلٕ ٌظٙـش ْحكيس قٙي حلزلغ ِْٗ حلـّ  ْحللىق "ح٠وًَ٘ وعخ حللىق   ح٠ّ حٌُ رخلىـى  فٗ

 ١ــــ١ ٚاملادٜـــات ايبدْٝـــٛالت ٚايؿؿــاملدي -2

 حلٍظٙـش ح٠ّ حٌّخ  ى  حلـّ  حلمفظٗ عمٕ حللىخقش فؤي ٍِخ  ٛفخص حهَٔ ريٌٙش حْ وخى٘ش قي طي  عمٕ ٌَِ ىخوؼم

ْ٘ىكً رٙخي حلٜفخص حلٓحٍىس فٗ  ٠ طعٍٗ حل٘ىٓلٙش ْحٌىخ حلظوٜٙٚ رلٔذ طٓفَ رعٞ حلعٓحو  ْحلٍٜٓ  

 :حلىعـه رىخ ٘ؤطٗ

 اِزالء اٌجذْ : "اٚال
 حٌّخ فٗ ح٠كىق  ي طكٓي ٗخومش ل١ٌٔخي حليزٙعٗ ْح٠كىق فٗ حلٓقض ٌفُٔ ح٠ّ حوظ١  حلزيي ٛفش وخى٘ش ق ٘عي

حليحلًٙ عمٕ حللىق ْحوظ١  حلزيي  ٛفش وكىمش لملىق ْىحلش عمُٙ لٌح ٍْى حلظَحى  ْحلظ٘خرُ فٗ حلىٜيملًٙ

٘عٍٗ : حلؼقٙ  حلكؼَٙ حلمله "ْح٠٘خ   فٍٓى حي وٜيمق )حلـوخرش( ٘عٍٗ حٜكىق  
(2 ) 

  حلىخىٖ فٙكٓي حل٘ك

ٌْظٙـش حٖ قمش حلعق  قي طئىٖ حلٕ ًلك  ل١ٌٔخي حًح ط٠خفَ وعُ قمش حلعق  ىح  عمٕ حللىق حْ حٌُ ٓزذ

 .ح٠وظ١  حلىٌوٓن

 ع١الْ اٌٍؼبة : "صب١ٔب
 ح٠كىق حلٌٖ ٘ٓٛف رٌلك ٘ٔىٕ )حلىخؽ( حٖ  ِْٓ ٛفش حهَٔ ظخَِ٘ش قي طظٍخيه وع حللىق لٌح فقي ٍْى حي

حلكؼَٙ وخ  حلقذ
). 3)

)ٓٙ  حلمعخد)٘قٜي ْ 
(4) 

وؾ حلَؿ  حلَ٘حد وً فُٙ   اًح ٍوٕ رُ   ْحٌىـض ٌقيش وً 

. ٘ىؾ ٍ٘قُ ٠ْ ٘ٔظيٙع كزُٔ وً كزََ  ْ٘قخ  أكىق وخؽ   لمٌٖ ٘ٔٙ  لعخرُ : حلقمه : طَٗ٘ض  ْٗٙن وخؽ
 

(5 )
ً طلى  حلظىكً و ْك  ٌَِ ح٠ْٛخ  حٌىخ طيمق عمٕ يَٙ حلىظلكىًٙ رخٌفّٔه حوخ لكزَ حلًٔ  حْ لعين

ْؿٓى حلٍقٚ   ٠ْ ٓٙىخ ِْٓ  "و٘ظَكخ "َٗحد وعًٙ لوم  وخ  حْ ح٠كىق لٍقٚ فٗ عقمُ حٖ حي ٍِخ  عخو١

 .حلعق  ْحللىق حلٌٖ ٘ئىٖ حلٕ ١ٙٓي حلمعخد وخ ٘ظعمق رخلىٟٓٓط قٙي حلزلغ ِْٓ ٌقٚ

                                                           
1
 .10/333  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 3/209. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 5/213حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

2
 1/44عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ    حلف1/254َُْٙ. حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/97. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ؛ حلٜلخف 4/164حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

3
 3/480. ٍ٘ظَ حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 6/29حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

4
 .1/340ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ   حلٜلخف   

5
 2/362. ٍْ٘ظَ حرً وٍظٍٓ   لٔخي حلعَد 1/340حلـَِٖٓ   حلٜلخف   
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  احلشوبد احلّمبء : "صبٌضب
 ِْٗ  عً  حلعق  ٌْٔزش حللىق ْوً ًلك وخ عَ حىح  طلَكخص وخى٘ش فٗ رعٞ حع٠خ  حلـٔه طٓكٗ رقمش

حلعـخي ِْٓ ح٠كىق حً ٘قخ  اي ف١ٌخ لٙعـً رىَفقُٙ كىقخ
 (1 )
حلٌٖ ٘عظىي عمٕ وَفقُٙ وً ٗيس حللىق ْقمش  

كخ٠ٍٝ حلعق  حٖ ٠٘عّىخ كٙغ حلىكخي حلىَحى
(2)
 

 ١ـــــٛالت ايٓؿطٝـــــاملدي  -3

 ْوً ٍِخ  مٕ حللىق حْ رعزخٍس حهَٔ حرَُ ٌظخثـُحلٜفخص ْحلىيل٠ٓص حلٍفٔٙش حكؼَ حلي٠ث  ع طعي ٍَْٓٛ

 :٘ىكٍٍخ حي ٌيٍّ طمك حلٍٜٓ ْفق وخ ٘ؤطٗ

 االخزالط ٚاٌزغري اٌغش٠غ : "اٚال
 حللىق ِْٓ حوَ ظخَِٖ وك٘ٓ  رٔزذ  وً حليزٙعٗ حي ٘كٓي حلظفَٙ حلَٔ٘ع ْحلظوز٢ ٛفش وً ٛفخص

وظمؾ ِكٌح وَس ِْكٌح وَس أٖ : ٌِ٘ذ ْقي حلٌٖ ٘ يٙخد حلظعق    لٌلك ٍْىص ٍٛٓس ح٠كىق حلىظَٜ   

.ٓىٗ ٌِح حلٍٓط حلوٍخد
( 3)
 

 ح٠وَ ٍ٘يزق عمٕ وً ٘ظ٘عذ فٗ ك١وُ ٠ْ ٘ظليى رظلي٘ي ِْٓ حلٌٖ ٓىٗ حلوـخؿش أٖ هفٙف "ْح٠٘خ 

أكىق ٠ ٘عق    ْحلوـوخؽ وً حلَؿخ  : حلٌٖ ّ٘ىَ حلك١ن   لْٙ لك١وُ ؿّش
(4)

ْوعمٓن حي حلوفش وٜيمق   

 .ح٠هظ١ؽ ْحلظفَٙ حلَٔ٘ع حوٍٓ عيس كمّخ ط٠فٗ ْطزًَِ عمٕ ْؿٓى حللىق ْوٍّخىح  عمٕ 

 االػـشاة إٌفغٟ "صب١ٔب
 حلعٓحو   ؤؤلش ح٠ٟيَحد حلٍفٔٗ ِٗ ٓزذ ٌْظٙـش فٗ حلٓقض ٌفُٔ طي  عمٕ حللىق ف١ ٌكخى ٌَٔ حي

ٍٛٓس وً ٍٛٓ حللىق  ٌـي حلٍفٔٙش ح٠ّ ٍْأٍ٘خ ح٠ٟيَحد حلٍفٔٗ ْيٙخد حلعق    ْحلعكْ ٛلٙق فلٍٙىخ

كظٕ ٓىٗ حلىؤؽ ٌـي حلـٓحٌذ حلٍفٔٙش كؤػَ لٌح ٍْى حي ح٠كىق ِٓ و٠يَد حلومق
(5) 

حلٕ  ٍِْخ حٗخٍس

ْلكً حلىَطزيش رلىق ْقي  حلـخٌذ حلٍفٔٗ حلٌٖ قي طَطز٢ رُ حوٍٓ حهَٔ ًحص ع١قش وؼ  حلف١ٟش فٗ حلومق

ٓىٗ ٌِح حلٍٓط حلفمٙظ ح٠كىق رخلعزخن
(6)

 

 

 
                                                           

1
حليَ٘لٗ ؛ وـىع   4/246حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ   13/277  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 6/2162. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 1/230حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

 18/369طخؽ حلعَّْ    حلِرٙيٖ ؛3/129حلزلًَ٘ 
2
 18/369 حلِرٙيٖ طخؽ حلعَّْ 13/277ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ  لٔخي حلعَد   

3
 1/473  حلِرٙيٖ؛ طخؽ حلعَّْ 1/366  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد  2/221وقخْ٘ٙ حلمفش  حرً فخٍّ ؛ وعـه  . ٍ٘ظ278َ/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

4
  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  1/44عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ    حلف2/248َُْٙ  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/97. ٍْ٘ظَ حلـَِٖٓ؛ حلٜلخف 4/132حلعًٙ  حِٙيٖ ؛حلفَ  

3/337 
5
 3/478   حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلع1/206َّْ. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 6/195حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

6
 1/206  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  4/146   حلفَُْٙ حرخىٖ ؛ حلقخوّٓ حلىل12/380٢ٙ. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 2/165لعًٙ ح حلفَحِٙيٖ ؛  
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 ات االبعاد االدتُاع١ٝايؿؿات ذ -4

  رعٞ  حلكؼَٙ وً حلٜفخص ًحص ح٠رعخى ح٠ؿظىخعٙش ْحلظٗ ٘ىكً حللكه رّخ عمٕ طَٜفخص ْعخىحص ٍِخ

ؿىمش وٍّخ فٗ وعـه حلعًٙ   ٍْىص ح٠فَحى ْحلـىخعخص لظقََ٘ وخ حًح كخٌٓح ٟىً طٍٜٙفخص حللىقٕ حن ٠ ْقي

حللىق    عمٕ حٗخٍس حلىعـه ٌفُٔ( حي ٌليى "خ ه١لّخ )رفع  وعٍخِخ حليح  عمٕ حللىق رٍ ٌٔظيٙع وً

  :ْطٍيٍؽ ٌَِ حلٜفخص رىخ ٘ؤطٗ

 اٌزفب٘خ : "اٚال
 ًٙرخللىق ْحٌىخ ِٓ ٛفش ؿِثٙش عٍي رعٞ  قي ٘كٓي ٌَِ حلٓٛف يَٙ وقظَٜ حلٙٓن عً حٌخّ وعَْف

حلىفخِٙه    لْٙ رلىقٕ ْحٌىخ ١زٙعش حلىـظىعخص قي يَٙص ح٠فَحى يَٙ حي عين ْٛفّه رخللىق ٠ ٘عٍٗ حٌّه

.حلمفش فخي طخفُ حلعق  ِٓ حكىق فلٔذ حلىٍيق حلٌٖ ١َكُ حِ 
( 1)

ٍِْخ  وٜخى٘ق كؼَٙس لظفخِش حلعق  قي  

 .حْ فٗ حوٍٓ حؿظىخعٙش حهَٔ طكٓي فٗ حلظعخو  وع ح٠هًَ٘ حْ فٗ ح٠ٓظٙعخد

 اٌغشٚس ٌٚئبِخ إٌغت: "صب١ٔب
 فخلعـذ رخلٍفْ  ح٠ّ حٌّخ ىحلش عمُٙ فٗ حلٓحقعقي طكٓي عخوش يَٙ ؤظي  رّخ عمٕ حللىق  "ح٠٘خ ِْٗ ٛفش

كٌُٓ ٛفش وً ٛفخطُ ْوً ٍِخ ٓىٗ  عً "ْوخ َ٘طز٢ رّخ وً لجخوش حللٔذ ِٓ رخد وً حرٓحد حللىق ف١٠

 حلىٓٛٓ  رٌّح حلٓٛف رخلىعمّؾ
(2)

 . 

 اٌشش : "صبٌضب
 حلَ٘ ْقي  ح٠كىقحلٍَْ٘ وٍخق٠ش ْوعخكٔش لمظعق  ْوً ػه ٘ىكً حلظٜي٘ق عمٕ حلقٓ  حي وً ٛفخص  حي

ٓىٗ ح٠كىق ًْ حلَ٘ رخليزخس
(3 (
ْ٘قخ  : ] ف١ي [ ٘يزٕ رخلَ٘ حلٍخّ   أٖ : ٘فعمُ رّه . . ْوخلك طيزخٌٗ  

يََٙ رَ٘ ٌفُٔ    أٖ : طَوٍٙٗ رُ . . . ْوخ أٌخ لك ريزٗ   أٖ : رظخرع . . . ْحليزخس : حلٌٖ ٘يزٕ   ! ! رَ٘ 

أٖ : َ٘وُٙ رُ
) . 4 )

حليٌخ س ِْٗ ٍٛٓس وً ٍٛٓ حلَ٘ حلظٗ ْٛف رّخ حللىقٕ كظٕ  ْ٘يه  حلٕ ؿخٌذ ًلك

لمىَأس حليٌٙجش حللىقخ  رخلٔقٙيش قٙ 
)  . 5)
 

 اٌض٘ٛ : "ساثؼب
 ْحللىق   فقٙ  حي  ىحلش عمٕ يٙخد حلعق  "حؿظىخعٙش حهَٔ قي طكٓي ويمقش ْٗخومش ح٠ّ حٌّخ ح٠٘خ ِْٗ ٛفش

 ِزٍقعٓي ِْزٍقعخص    : زٍقع ْحلّزٍقعش ْحلـىٙعٍِخ  وٜيمق ىح  عمٕ حي حلىِِٓ ِٓ ح٠كىق ْٓىٗ حلّ

                                                           
1
 19/23  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  13/480. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/35حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

2
 3/438حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ    2/328لعَد . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي ح2/277حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

3
 19/628  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 15/4. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 7/461حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

4
 7/461حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

5
 7/319. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 5/72حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  
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  ٘ى٘ٗ حلّزٙوٕ ْ٘ـمْ حلّزٍقعش .  : ْحلفع  حِزٍقع حِزٍقخعخ   اًح ؿمْ ؿمٔش حلىِِٓ حٜكىق   ٘قخ ِٓ

 حلّزٙوٕ: و٘ٙش فّٙخ ٌفؾ ْطلَ٘ك حلزيي
(1) 
 

 :حلٓٛف ىقٙق ٠ٌُ ؿخ  رخلىٜخى٘ق حلظٗ طعكْ حلِِٓ ْوً ػه طعكْ حللىق ِْٗ ٍِْخ

 .ـمّٓ حليح  عمٕ حللىق حٖ حليح  عمٕ حلِِٓحل -1

 .حْ حلظىخ٘  و٘ٗ حلظزوظَ -2

 اٌـ١ش ٚوضشح اٌىالَ : "خبِغب
  ْقي ٓىٗ  حليٖٙ ْكؼَس حلك١ن ٍٛٓس وزخَٗس ْظخَِ٘ش عً عين ح٠طِحي ْيٙخد حلظعق  فٗ ح٠وٍٓ   ٘ىؼ

حلىٓٛف رٌَّ حلٜفش حلقخي أٖ حٜكىق حليخثٖ
(2 (
ْحلقٓي : حِٜٓؽ 

(3 (
٠ ١خثٖ قخي ٠ْ عٙٗ قٙ    لٌح 

(4.(
 

 حليخثٖ ِْٗ كؼَس حلك١ن ْكٙف عكْ ًلك  عً ٍٛٓس حهَٔ وزٍٙش لٌّح حليَف ح٠ِٓؽ "ٌِح ف١٠

حلكؼَٙ حلك١ن   ْحلـىٙع : أِٓحد حللىق  ْقي حٛيمق عمٕ ٌِح حلٍٓط رخلّٓد حٖ حٜكىق
(5)
٠ْ ٍ٘ذ حي  

وً وٓحٌع حلعق  ِٓ كؼَس حلك١ن
(6 (
 .رخلظؤكٙي ٌْقٜي يَٙ حلىٍظؾ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ ِظبد٠ك احلّك اٌزبسخي١خ  : ادلجؾش اٌضبٟٔ
 حلعًٙ ٘ىكً حي ٌعيِخ ٗٓحِي طخٍ٘وٙش عً حللىق  فٗ وعـه "ٍِخ  حلكؼَٙ وً حلىٜخى٘ق حلظٗ ٍْىص ٟىٍٙخ

حل٘وٓٙ وىً ٍ٘عكْ رٌكَِه ٌِح حليخرع عمٕ كٙخس ح٠ٌٔخي   ْ٘ىكً  وً "ْحللىقٕ ْحلظٗ وؼمض عيىح

 :ْحلىٜخى٘ق رىخ ٘ؤطٗ يىٍحٓش ٌَِ حل٘ٓحِ

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
. حلِرٙيٖ ؛ 8/366  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/211يَ٘ذ حللي٘غ    حرً ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش فٗ 6/72خٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش . ٍ٘ظَ حرً ف2/346حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

 .11/535طخؽ حلعَّْ 
2
 13/421  . حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلع2/279َّْ  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 10/324  . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد5/238حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

3
 238/ 5حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

4
 5/238حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

5
 2/498  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 1/239. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 4/98حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

6
 88ٍ٘ظَ كىٙي َٓحؽ   وفّٓن حلعق  فٗ فكَ ح٠وخن عمٗ عمُٙ حل١ٔن ٙ  
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ػ )1)شباعػبنػضبظ : "اوال
 ٌُ٘خ حرً قخرعخ  .  : لٌح ٓىٗ ح٠كىق قزخط   ْكخي ٠َ٘د وؼ١ لك  أكىق . ْ٘قخ  كخي وً أكىق أِ  ُوخ

وَس ْطقزع أهَٔ فظَؿع ْ٘خ حرً قزعش   ٘ٓٛف رخللىق . ْوً حلٍٔخ  حلقزعش حليمعش : طيمع
(2)
 

 
ْقي حطفقض 

رُ حلىؼ  زخط ٌِح ِٓ ٍؿ  كخي فٗ حلـخِمٙش ِْٓ أكىق أِ  ُوخٌُ   ف٠َدحلىٜخىٍ حي ق
(3)

.
 

 :لْ ٘مل لٌٍمة ػهف ػٓ لٔاي شثٙٛل تمثاع ٘مل لٚ ٚصفٛل تٗ ُٚ٘ ِٓ ل٨ٌٛج ٚوّا ٠أذٟ ٚلك ٚنق

حللخٍع رً عزي   ْحلٗ حلزَٜس -1
(4 ( 

حلقزخط ْقي لقذ رٌلك ٌُٜ ْلٗ حلزَٜس ففَٙ وكخ٘ٙمّه   فٍظَ 

حلعًٙ أكخ١ ريقٙق كؼَٙ   فقخ  : اي وكٙخلكه ٌِح لقزخط فٍزِ رُ   ٛفَٙ فٗ وَعسالٕ وكٙخ
) . 5)
 

لوَٓخي "ؤمه ْكخي ْحلٙخ قظٙزش رً -2
(6)

  حً قخ  ٠ِمّخ: اي ْلٙكه ْح  ٍإْ  ركه قمظه قزخط رً ٟزش 

وً ًلك
 (7)
قخ  لّه ًلك فٗ هيزش حلومع 

(8) 
حٌُ  ْ٘زيْ ٍِخ حٌّه ْٛفَٓ رٌلك حلٓٛف حْ عمٕ ح٠ق 

 .قَأ ًلك فٗ طَٜفخطّه

ػ(10)ػأحطقػبظيػشغسػبنػثطضبظػ(9)عبظػظػاضػغدي : "ثاظغا
  رعيِخ ِخ  ٓخكٍش ِْٓ لقذ أرٗ حلٓىعخص ِ٘٘ي رً  ِْزٍقش رفظق حلّخ  ْحلزخ  حلىٓكيس ْحلٍٓي حلى٘يىس ْحلقخ

ٙٔٗ ٌُٜ كخي قي ْرُ ٠َ٘د حلىؼ  فٗ حللىق فٙقخ  أكىق وً ِزٍقش حلق ػَْحي حلقٙٔٗ ْقٙ  كٍٙظُ أرٓ ٌخفع

 وً ؿخ  رُ فمُ رعَٙحي فقٙ  لُ أطـع  فٗ رعَٙ رعًَٙ٘ فقخ  اٌكه ٠ طعَفٓي ك١ْس َٗى لُ رعَٙ فقخ 

حلٓؿيحي فٍٔذ الٕ حللىق لٌّح حلٔزذ ْٓخٍص رُ حٜٗعخٍ
(11)

 

 ْحللكه لمَْح٘خص حلظخٍ٘وٙش ٘ـي ٌِح حلظىؼ  ْح٠ٓظّ٘خى رٍّزقش كظٕ فٗ ح٠وٍٓ حلٔٙخٓٙش ْحلىظظزع
.
 

ػ

ػ

                                                           
1
 1/183حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

2
 8/259. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/183عًٙ حل حلفَحِٙيٖ ؛  

3
 8/259؛ لٔخي حلعَد    حرً وٍظٍٓ 4/7 حرً ح٠ػَٙ؛ حلٍّخ٘ش فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  3/63حلفخ٘ق فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  حلِووَٖ٘ ؛  

4
مىش ٓىٗ رخلقزخط ٌُٜ ْعخث٘ش ْأن ٓ عزي   رً أرٗ ٍرٙعش حلىوِْوٗ حلىعَْ  رخلقزخط ْلٗ اوَس حلزَٜس ٍْٔ عً عىَ حللخٍع رً  

 طٓفٗ فٗ كيْى حلظٔعًٙ لمّـَس ٍْْٔ لُ ؤمه ْحلٍٔخثٗ . ٍ٘ظَ حلٜفيٖ ؛ حلٓحفٗ ْٟع وكٙخ٠ ٓىخَ حلقزخط أٖ حل٠وه قٙ  أوُ كز٘ٙش

 11/196رخلٓفٙخص 
5
 4/7 حرً ح٠ػَٙ؛ حلٍّخ٘ش فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  3/63حلفخ٘ق فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  حلِووَٖ٘ ؛  

6
هَحٓخي ُوً عزي حلىمك رً وَْحي وً ؿّش حللـخؽ رً ٘ٓٓف  أرٗ ٛخلق ؤمه رً عىَْ رً حللًٜٙ حلزخِمٗ أوَٙ أرٓ كفٚ قظٙزش رً  

قظ  ٍٓش ٓض ْطٔعًٙ لمّـَس   حلعَحقًٙ ْك  وً كخي ٘مّٙىخ كخٌض هَحٓخي و٠خفش الُٙ ْأقخن رّخ ػ١ع عَ٘س ٍٓش حلؼقفٗ ٌُٜ كخي أوَٙ

 4/86ْفٙخص حٜعٙخي ْأٌزخ  أرٍخ  حلِوخي ٍ٘ظَ حرً همكخي ؛. ْقٙ  ٍٓش ٓزع ْطٔعًٙ
7
 11/352  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  8/259لٔخي حلعَد  حرً وٍظٍٓ ؛  

8
 11/352طخؽ حلعَّْ  حلِرٙيٖ ؛  

9
 113 – 112/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

10
 13/491حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  ٍ٘ظَ .113– 112/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

11
 4/321عٙخي ْأٌزخ  أرٍخ  حلِوخي ْفٙخص حٜ حرً همكخي ؛  
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ػدزغظه : "ثاضثا
   لٌح حٗظَّ حلقٓ  : ) أكىق وً ىيش (  ْلّخ  . ؼّماء لٔٙا وأد لِهأج : ٘قخ  لٝكىق ىيٍٙش ْىيش   ْ٘قخ

كي٘غ
(1)
فّٗ ىيش  لكً حلىظظزع لمَْح٘خص ٠ ٘ـي عً ٌَِ حلىَأس ٓٓٔ ح٠ٗخٍس حٌّخ طٍظٔذ حلٕ حلعـمًٙٙ 

للىقحلعـمٙش ْعـ  فٗ ركَ رً ْحث  ْرّخ ٠َ٘د حلىؼ  فٗ ح
(2 ( 
 

 فؤِ  حلكٓفش طٔىٗ حٜكىق : ىٍٍ٘ش   ْأِ  حلزَٜس  ْ٘قخ  حي حلظٔىٙش ؿخ ص وً حهظ١  حلمّـخص لْٙ ح٠ 

ىيٍٙش   ْطقٓ  : لٓ كٍض ٍولخ ٘خ ىٍٍ٘ش له ٌؼقفك ٍىٍ٘ش :
) 
.
 3)
 

  :ػ(4) اضظطثل : "رابطا

حقظمٓح حلٍعؼ    ٘قخ  :  : ٙفش حلؼخلغ عؼىخيحل٘ٙن حٜكىق   ْ٘قخ  : فُٙ ٌعؼمش أٖ كىق . ْقخ  رعٞ حلٍخّ فٗ حلوم حٖ:

. ْحلٍعؼ  : حلٌ٘ن   ِْٓ حلٌكَ وً حل٠زعخي . ٗزُّ رخل٠زع كىخ ٘قخ  فٗ حلعَرٙش : ٘خ ػٍٓ   ٘خ كىخٍ
( 5)
   . 

رخلٍعؼ   عمٕ حلومٙفش حلؼخلغ عؼىخي وخ ٍْى عً حلٔٙيس عخث٘ش فّٗ حلظٗ كخٌض طٜفُ ٘مٖ لٌر١ٍّح ٌٚثة** 

ٌعؼ١ فقي  ْقي أٍْى أرً أٜػَٙ اٌّخ كخٌض طقٓ  حقظمٓح  خثُ رخوٓح  حلٍخّ ْحٞٓخ س فٗ حللكهرٔزذ حٓظجؼخٍ حقَر

كفَ
(6)
قٓلٗ  ٍؿعض عً ًلك ْقخلض اٌّه حٓظظخرَٓ ػه قظمَٓ ْقي قمض ْقخلٓح ْقٓلٗ حٜهَٙ هَٙ وً   لٍّخ 

حْٜ 
). 7)
  . 

 كزَٙ  ؼ  حْ ح٠كىق ِْٗ حٌُ ٗٙن٘ظ٠ق وً ٌِح حلٓٛف حي حلٔٙيس عخث٘ش قي ْٟعض وٓحٛفخص لمٍع ٍِْخ

قخعيس عخوش ٠ طظعمق  حلًٔ ْحٌُ ٠ ٘ظعخو  رظعق  ر  رخلعخ١فش ْحلٍفْ عمٕ كٔخد حلعق  ْحليً٘   ِْٗ

 .ْحٍْىَ حلفَحِٙيٖ فٗ وعـىُ ر٘وٚ ْحكي فق٢ ْحٌىخ طظٍخيه وع حلىفّٓن حلمفٖٓ حلٌٖ ١َكُ

  صانػصثغرػاضضحم(8)ضػبػرجلػطنػشرغش "خاطدا

  رُ حٜكىق حلؼقٙ  َ  رخلززُ ْ٘ٓٛفِْٓ وخ ٘ع
) . 9 )

ِٓ عزي  رً حللخٍع رً ٌٓف  رً عزي حلىيمذ  ْرزُ

كخٌض طَقُٜ ْطٔىُٙ رزُ رً ِخٗه حلّخٗىٗ ْٓىٗ رٌلك ٠ي حوُ
(10 ( 
  

 

  

                                                           
1
 13/155. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/393حلعًٙ  لفَحِٙيٖ ؛  

2
 4/318ْفٙخص حٜعٙخي ْأٌزخ  أرٍخ  حلِوخي  رً همكخي ؛  

3
 18/195طخؽ حلعَّْ  حلِرٙيٖ ؛  

4
  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ 11/669  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 5/80 ٗ يَ٘ذ حللي٘غ. ْ٘قٜي عؼىخي رً عفخي .ٍ٘ظَ حرً ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش ف341/ 2حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

 15/745حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ   4/59حلىل٢ٙ 
5
 11/669. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 2/341حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

6
 207 – 206/ 3حلظخٍ٘ن  حلكخو  فٗ  

7
 207 – 206/ 3حلكخو  فٗ حلظخٍ٘ن  حرً ح٠ػَٙ ؛  

8
 8/415حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

9
 1/222. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 8/415حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

10
 6/106ٍ٘ظَ حلٌِزٗ   طخٍ٘ن ح١ٓ٠ن   
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 حْ ٠ٌُ كخي وىظمت حلزيي
(1)
٠ٌُ كخي ٟعٙف فٗ حللكه لٌح فٍظٙـش عين طٜيُ٘ ل١وٍٓ فٗ ٠ْ٘ظُ عمٕ  ْقٙ  

حٌعِحلُ كظٕ فٗ وـٗ  وً َ٘٘ي حلظٓلٙش وكخٌُ قخن حلٍخّ ريعٓطُ رزُْ حلزَٜس
(2)
ْكخي قي طؤوَ عمٕ حلزَٜس  

حلكظخرش حلٕ حرً حلِرَٙ فخٓظعىمُ وً قزمُ  ْقي قٙ   رعي َِْد عزٙي  رً ُ٘خى حلٕ حل٘خن فؤوََ حلٍخّ ١ْمزٓح

عمُٙ رٌلك رعي وٓص ِ٘٘ي رً وعخْ٘ش حي حِ  حلزَٜس ِه وً حٛيملٓح
 (3)
رعي فظٍش حرً  ـ35ِْطٓفٗ ٍٓش  

ح٠ٗعغ حً َِد حلٕ عىخي ْوخص ٍِخ 
(4)
  . 

 ػٍٝ احلّك االصبس ادلرترجخ : ادلجؾش اٌضبٌش
 ىحلش عمّٙخ   ْ٘ىكً حي طكٓي هخٛش ْوزخَٗس  "ٓخرقخ لملىق حػخٍ عيس ٘ىكً حي طكٓي حلٜفخص حلظٗ ًكٌَخِخ

حلىـظىعٗ ر٘ك  هخٙ ٌظٙـش لعين حلظَحر٢ ْحلظٍخيه فٗ حلٍخّ عخوش ْعمٕ حلزٍخ   وىخ ٘ظَ  ح٠ػَ حلكزَٙ عمٕ

 :وىخ ٘ٓلي حلى٘ك١ص حلىظعيىس ْ٘ىكً طقٔٙه ٌَِ ح٠ػخٍ كىخ ٘ؤطٗ ح٠فكخٍ

ػاضثػلػرضىػاضظاس : "اوال

 حلٍٓحكٗ ٠ طٍلَٜ رخوَ وعًٙ ْحٌىخ  ٍِخ  وً حللىقٕ وً ٘ؼَٙ حلٍخّ وً ٌٓحكٗ عيس فٙؼق  عمّٙه ٌَِْ

٠ٌظفخ  ٌِح ح٠وَ فٗ حًِخٌّه ْقي ٓىٗ ٌِح حلٍٓط وً حللىقٕ  ٠ ٘ىكً حي ٍ٘ـقكظٕ حٓمٓد حلظفخِه وعّه 

.وـخٍحطُ رٔزذ كىقُ رخلّمزخؿش ْوعٍخَ حلؼقٙ  وً حلٍخّ حلٌٖ ٘عٙخ حلٍخّ عً
( 5)
 

ػزغابػاالظتاجغظ : "ثاظغا

 ًعمٕ حللىقٕ ِْٗ عين ح٠ٌظخؽ ْحلظٓحك   ٌَِْ ٍٛٓس حهَٔ وً ٍٛٓ ح٠ػخٍ حلٔمزٙش عمٕ حلىـظىع و

عخوش فؤٌُ ٘ئػَ عمٕ رٍٙش حلىـظىع ْحلـخٌذ ح٠ٓظ١ّكٗ    حلفَٙ   ْفٗ حلٓقض حلٌٖ ٘ئػَ ًلك عمٕ ح٠فَحى

.حلٍٓط حلٌٖ ٠ ٘لًٔ عى١ ٠ْ هَٙ عٍيَ ْقي ٓىٗ ح٠عفك لٌح قٙ  عً ِئ٠  حٌّه وً
( 6) 

ٍِخ   "ْح٠٘خ

ُ ح٠٘خحليّمٙش  حٖ حٜكىق حلٌٖ ٠ هَٙ فٙ ٌٓط ػخٌٗ ٘ظَ  ٌفْ ح٠ػَ ِْٓ
) 
".

7)
 

ػاضتعغغبػواضتضغغعػضالطور : "ثاضثا

 ْحلع٘ٓحثٙش حلىف١َش فقي ٍر٢ ح٠كىق ْعىمُ ريفً  ِْٓ رخلظؤكٙي حػَ ٘ىؼ  طلٜٙ  كخٛ  لملىق ْحلظ٘ظض

.ك  ٗٗ  رخلظَحد ْٓىٗ رخلّـخؿش
( 1)
 حلظىخُؽ رًٙ حللىق ْرًٙ حلفزخٍ حْ حلَ٘ق حلظٗ طزعؼَ ك  ٗٗ   ٌِْح 

 

                                                           
1
 6/106ٍ٘ظَ حلٌِزٗ   طخٍ٘ن ح١ٓ٠ن   

2
 6/106طخٍ٘ن ح١ٓ٠ن  ٍ٘ظَ حلٌِزٗ ؛ .4/137حلكخو  فٗ حلظخٍ٘ن  ح٠ػَٙ ؛ حرً  

3
 6/106  طخٍ٘ن ح١ٓ٠ن ٍ٘ظَ حلٌِزٗ   

4
 3/199 حلظخٍ٘ن حلكخو  فٗ حرً ح٠ػَٙ ؛  

5
 1/212حلىل٢ٙ    حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخو352ّٓ. ٍ٘ظَ حلَحُٖ ؛ ووظخٍ حلٜلخف 117ٙٙ  - 4ؽ  -حلعًٙ حلفَحِٙيٖ ؛  

6
 .10/468 َد  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلع 4/56. ٍْ٘ظَ حرً فخٍّ ؛وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 206/ 1حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

7
 15/449  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 4/10   حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل11/409٢ٙ. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/12حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  

1
 2/387   حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 6/6. ٍ٘ظَ حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 3/343حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  
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  ٙعمٕ ح٠ػَ حلٔمزٗ حلىفٙذ ْحلى٠ٙع لمـٓحٌذ حلىَ٘قش فٗ حللٙخس ْقي ٗزُ ًلك  ْطٍََ٘ رخلّٓح  ىل

رخلّزٓس
(1)
طيفً ك  ٗت رخلظَحد حلظٗ 

)
 .

2 )
 

ػاضبخل : "رابطا
 وً ح٠َٓس حلٕ حلىٍظٓوش ح٠كزَ ِْٓ حلىـظىع ٌِح  "حرظيح  ٠ ٍ٘ذ حي لمزو  حػخٍ ٓمزٙش ٓٙجش عمٕ حلىـظىع

 ٍِخ كخي ح٠ػَ حلٔمزٗ لملىق فٗ ٌِح حلىقخن ٘ىؼمُ حلزو    ًْلك حلزوٙ  ٌفُٔ   ْوً عً حل٘وٚ "ف١٠

رـىع حلىخ  ْعين طعق  حلظعخو  وعُ ْقي ٓىٗ ًلك ح٠كىق رخلّيحي ِْٓ حٜكىق حلـخفٗ
(3)

حٖ حلزوٙ     

.ْوً ٘فٙذ عقمُ كظٕ طىؼ  رُ حل٘عَح 
(4)
 

ػاضتذتتػواضعغضظػوطرحػصعارػاالطور : "خاطدا
 َعمٕ حلفَى ِٓ قمش حٓظٙعخد ْفّه حلىظمقٗ وىخ ٘ٔزذ حلكؼَٙ  عمٕ "ْحٟلخ "ح ٓمزٙخوً ح٠وٍٓ حلظٗ طظَ  حػ

ٍَْٟس حلٍِْ  حلٕ ؤظٓ٘خص ىٌٙخ لمظفخِه وعّه   ْوٍّه ح٠كىق حلىعَْ   وً ح٠وٍٓ لع  فٗ وقيوظّخ

اًح كمه رلَ ْرقٗ كخلىزّٓص رخلزخكَ ِْٓ حلٌٖ
(5 (

. ْح٠كىق حلّـع حٖ أكىق يخف  َٓ٘ع ح٠ٓظٍخوش
(6( 

حٜوٍْٓح٠كىق حلى٠خيش حلٌٖ ٘يَف ٛفخٍ 
(7)

ْك  ِئ٠  ٘ىؼمٓي طليٖ ٘لظخؽ حلٕ ح٠ٓظـخرش حلَٔ٘عش  

 ."وعخ حلظٗ طعٍٗ حلٓقض ْحلـّي

ػوالدةػاضحطػى : "داددا
 ٕحي ٛق حلظعزَٙ فقي عَ  عً حلىلىق حٌّخ  ِْٓ حػَ ؤظقزمٗ ٘ىؼ  ٌظخؽ ولظٓن لملىق ِْٓ حعيحى حللىق

. حوَأس : طمي حللىقٕ
(1 (

ِْٓ حرَُ ح٠ػخٍ ْحهيَِخ عمٕ حلىـظىع ْع١ؿُ حٌ٘خ  قخعيس ػقخفٙش ٘ىكً وً 

 .حلظوفٙف وً ١ْؤس ٌِح حلظؤػَٙ ه١لّخ

 

 
                                                           

 .4/96ٓح  كؤٌُ ىهخي. حلفَحِٙيٖ حلعًٙ يزخٍ ٓخ١ع فٗ حلّ -  1

 .3/343حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  2

 .18/586حلـزخي . ٍْرىخ ٘عٍٗ كٌلك18/586حلـخفٗ ِٓ حلزوٙ . حلِرٙيٖ طخؽ حلعَّْ  -  3

 .13/435. .ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ؛ لٔخي حلعَد 26/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  4

  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ 4/40حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد   1/202  حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 2/585؛ حلٜلخف . ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ 3/220حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  5

 .49/ 6حلعَّْ    حلِرٙيٖ ؛ طخؽ1/368حلىل٢ٙ 

 .11/537  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 8/367. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ لٔخي حلعَد 1/98حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  6

 .12/60  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 8/451. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/370عًٙ حل حلفَحِٙيٖ ؛ -  7

 .10/68  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد  4/1465. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ؛ حلٜلخف 3/56حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  1
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 ادلالؽـــــك
 ادلظـٍؾبد اٌذاٌخ ػٍٝ احلّك

حلىٜيملخص  حلكؼَٙ وً حلىٜيملخص حليحلش عمٕ حللىق ٌَِْ  لقي ٟه وعـه حلعًٙ لمفَحِٙيٖ

حٗكخ  حللىق عمٕ حلَيه وً طٍٓعّخ    ٍّخ ح٠ّ حٌّخ طي  ْطعكْ فٗ حلٍّخ٘ش ٗك  وًوظزخٍ٘ش ْووظمفش فٙىخ رٙ

ٌٓعٗ حْ وخ ٗخرُ ٍْرىخ ٘كٓي طـِ٘جٗ حٖ ك  وٜيمق ىح   ٍْرىخ كخي ح٠هظ١  رظؤػَٙ ُوخٌٗ حْ وكخٌٗ حْ

حؿِح  حللىق ِْٓ وخ ٘ىؼ  ح٠عه ح٠يمذ وً ٌَِ حلىٜيملخص ْكىخ  عمٕ ٗك  حْ ٍٛٓس حْ ؿِ  وً

 :ؤطٗ٘

 حٓظلىق حلَؿ  : فع  فع  حللىقٕ ْكىق كىخقش ْكىقخ : ٛخٍ أكىق : لــــــاالمح
).1(

  

 هَي رخل٘ت : ؿّمش ْله ٘لًٔ عىمُ وً هَي ٘وَي فّٓ أهَي   اًح كىق :سمــــــاالخ.
(2)

  

 ٛخف أله طعـذ لقٓ    :ِٓ حٜكىق حلٌٖ ٠ ٘لًٔ عى١   ٠ْ هَٙ عٍيَ . قخ  حل٘خعَ : وـــــاألعؿ

حٜعفك حٜكي  ػه حٜعَٔ*    ٠ٙيَ حل
(3)
 

 ؿٍٓي حٜكىق فٗ ك١وُ ْحْٜلق : حلىىّٔٓ   ٍْؿ  وؤلٓي   ْرُ أْلق أٖ وْ وً : ٛمــــــاألي
).4)
 

 وٜيمق ىح  عمٕ ٗيس حللىق ٍْؿ  أكىق رخص : ٗي٘ي حللىق : اتـــــــايب
) .5)
 

 حٜكىق حلٌٖ اًح كمه رلَ ْرقٗ كخلىزّٓص : ســـــايباس.
(1)

 

 وٜيمق ٘ٓٛف رُ حٜكىق حلؼقٙ  : ١ـــــــيببا
) .2)
 

 ٌطخفُ  ٍْؿ  طخفُ حلعق :أكىق ِْٓ وٜيمق ىح  عمٕ ح٠كىق ْطفُ حلَؿ  ٘ظفُ طفِٓخ فّٓ  :تاؾ٘ ايعك.
(3)
 

 حلكؼَٙ  حٜكىق   ِْٓ وٜيمق ىح  عمٕ ٛفش وً ٛفخص ح٠كىق فّٗ طعٍٗ : حلؼقٙ  : ١ــــادتداب

حلمله
).4)
 

 لك١وُ ؿّش ف أكىق ٠ ٘عق   ْحلوـوخؽ وً حلَؿخ  : حلٌٖ ّ٘ىَ حلك١ن  لْٙأٖ هفٙ : خذادـــــ١
).1(

  

                                                           
 .13/97حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ   1/575ً٘ حلعق  ْفٔخىَ. ٍ٘ظَ حليَ٘لٗ ؛ وـىع حلزلَ حللىق ِٓ قمش .150/  4  56/  3حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  1

 .13/110حلـخِ . حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ    ْ٘ٔىٕ ح٠هَي رخ٠كىق3/226. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 4/150حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  2

. ْلكٍُ له ٘ليى ِٓ٘ظُ. فٙىخ ٌـي حي 10/468  لٔخي حلعَد  زٙض لمٙغ.قخ  حرً وٍظٍٓ حي حل4/56. ٍْ٘ظَ حرً فخٍّ ؛وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 1/206حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  3

ْقٙ  ِٓ وً ٠ ٘ؼزض عمٕ كي٘غ ْحكي   ٠ْ ٘ظه ْحكيح  . ْح٠عفك ِٓ وً ٠ ٘لًٔ حلعى 13/615حٌُ قي حٌ٘يَ لَؿ  ّ٘ـٓ حلىوظخٍ. طخؽ حلعَّْ  حلِرٙيٖ حٟخ  لٍٔزظُ لمٙغ

 .13/615ِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ ح٠كىق فق٢. حل كظٕ ٘ؤهٌ فٗ حهَ   ْقٙ  ِٓ

حلىعٍٕ ْلكً رخهظ١  حلمفظ حً ٓىخَ ح٠ْلق لمي٠لش عمٕ حلـٍٓي. لٔخي  رٍفْ ". ْقي ًكََ ح٠٘خ10/333. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 5/213حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  4

 .3/209ْكٌلك حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  .10/8حلعَد 

 .1/171. ٍْ٘ظَ حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 8/109 حلعًٙ حلفَحِٙيٖ ؛ -  5

  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ 4/40حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد   1/202  حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 2/585. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 3/220حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  1

 .٠6/53 ٘ظىخلك وً حللىق. طخؽ حلعَّْ . ْقٙ  ِٓ حلٌٖ 53   6/49حلعَّْ    حلِرٙيٖ ؛ طخؽ1/368حلىل٢ٙ 

 .1/222. ْقي ٘قخ  عمٕ حلٔىًٙ حلىىظمت . حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 8/415حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  2

 .19/23؛ طخؽ حلعَّْ    حلِرٙيٖ 13/480. ْطخفُ حلعق  حٖ قمٙمُ. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/35حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  3

 .1/44عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ    حلف1/254َُْٙ  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/97. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ؛ حلٜلخف 4/164حلعًٙ  ؛ حلفَحِٙيٖ - 4



229 
 

 ٌوٜيمق ىح  عمٕ حللىق ْحوَأس هٌَز  : كىقخ    ْؿىعُ : هَحر  :خسْبـــــ ِْٓ
(2)
 

 حل٠عٙف وً حلَؿخ    حٜكىق : ١ــارتصزاق .
(3)
 

 حلَؿ  حٜكىق : اضـــارتك
) 4)
 

 ٓمؾ ِكٌح وَس   ِْكٌح وَس أٖ : ٌِ٘ذحٜكىق حلىظَٜ    ٘وظ :ابــــارت.
(5)
 

 حلَؿ  حٜكىق   ْ٘ـىع حلوٓهخإْي : ا٤ــارتٛخ
(6)
 

 ٜٓحٜكىق رمفش ٌخّ وً أِ  حلكٓفش : ١ــايدز
(7)
 

 ٓٝوٜيمق ىح  عمٕ حللىخقش ٘قخ  لٝكىق ىيٍٙش ْىيش :١ــــدغ.
(8)
 

 ٓحلىَأس حللىقخ  . ] ْحليفٍْ [ ْحليفٍخّ : حٜكىق : ظــايدؾ
(9)

 

 ْٝحوَأس ٍقعخ   حٜكىق عمُٙ ٍأُ٘ ْأوََ   ْقي ٍقع ٍقخعش . ْ٘قخ  : ٍؿ  أٍقع ْوَقعخي   : عــــايسق

ْوَقعخٌش أٖ كىقخ 
) 1)
 

 وٜيمق ىح  عمٕ حللىق ٘قخ  لمىَأس حليٌٙجش حللىقخ  : ١ــايطكٝط .
(2)
 

 حٜكىق وً حلَؿخ  وع عظه همق : ٔـــايكؿ
).3)
 

 أٖ : أكىق ًْ َٗ : ا٠ـــايطب.
(4)
 

 حللىق ْح١َهه حلَؿ    ِْٓ عظىش حٜكىق : ِـايطسخ .
(5)

 

                                                                                                                                                                          
حهظ١١  حي حلزعٞ َ٘ٔ "خ  ْقي حٍْى حلِرٙيٖ ح3/337٠٘٘عق . حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ    ْ٘قخ  حلوـوخؿش ِْٓ حكىق 2/248٠. ٍْ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/132حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  1

ِْٓ كؼَس حلمله ْحلؼق .  حلىعخؿه قي وِٙص رًٙ حلىٜيملًٙ حً ٌـي حي حلوـخؿش طظعمق رخلـخٌذ حلىخىٖ وً حللىق . ْلك3/337ًوٜيمق حلوـخؿش رىٜيمق حلـوخرش ْك١ِىخ ٍْى لمي٠لش عمٕ حللىق 

حلوـخؿش عمٕ حلـخٌذ حلىعٍٖٓ وً حللىق  . فٙىخ ى  وٜيمق1/44  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 1/254؛ لٔخي حلعَد  وٍظٍٓ . حر1/97ً  حلـَِٖٓ؛ حلٜلخف 4/164ٍ٘ظَ حلفَحِٙيٖ ؛ حلعًٙ 

 ْ وعٍٕ ْى٠لش هـخؿشْرٍف "ٍْى عٍي حلِرٙيٖ فٗ طخؽ حلعَّْ وٜيمق ِـخؿش ح٠٘خ ْقي .2/248  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/132حلفَحِٙيٖ ؛ حلعًٙ  ِْٓ حلوفش ْوَّ حلك١ن ْع٘ٓحثٙظُ. ٍ٘ظَ

 .3/513  يٖٓ حن ٍٗي   ْحلّـّخؿش ِٓ حلكؼَٙ حلَ٘ حلوفٙف حلعق   ِْٓ حللىق ح٠ّ حٌُ حٟخ  حي حلّـخؿش ؿخ ص وً ح٠كىق حلٌٖ ٘ٔظّؾ عمٕ حلَأٖ ػه َ٘كزُ

  .14/195لِرٙيٖ ًلك ْقخ  ِٓ هٌَز  .ح ْقي ٍفٞ 14/148. ٓىخَ حلزعٞ كِحر  رىعٍٕ حلىَأس حللىقخ  . طخؽ حلعَّْ 4/339حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 2

 .13/114  حلِرٙيٖ؛ طخؽ حلعَّْ 10/79. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/321حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  3

 .7/144. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/134حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  4

  حلِرٙيٖ؛ 1/366 . ْ٘قخ  ِٓ ح٠كىق حلىوظمؾ حٖ حلىظفَٙ. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد2/221ش حلمف حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ  .ٍ٘ظ278َ/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  5

  .1/473طخؽ حلعَّْ 

حلِّٓخ س  ٌلك حٛيمق عمُٙ رخٓه  ْك3/14. ْقٙ  حلِّٓخس ْوعٍخِخ حلـزخي. لٔخي حلعَد 3/14حلعَد  ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي .". ْقٙ  حلوٓهخس ْوعٍخِخ ح٠كىق ح٠٘خ318/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  6

حلظٗ طعٍٗ ح٠كىق وً حلَؿخ  فٙىخ  . ْقي حٍْى حلِرٙيٖ فٗ طخؽ حلعَّْ حي حلوٓهخ س 4/404ِٗحللىق ٌفُٔ. حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  . فٙىخ ٌـي حي حلفَُْٙ عرخىٖ ّعي حلِّٓخس رخٌّخ طع15/374ٍٗحٖ ح٠كىق.

 .4/266عٍض حلِّٓخ س حلـزخي ح٠كىق 

 .18/159  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 13/154. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 8/21حلعًٙ  ؛ حلفَحِٙيٖ -  7

 .18/195  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 13/155. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/393حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  8

. ْقٙ  ِٓ حلزٌٖ . ٍ٘ظَ حرً 2/337؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش  ٌٗ . حرً فخٍّ. ْ٘قخ  عً حليفٍْ أٌُ حلي3/929. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 7/339حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 9

 .8/288طخؽ حلعَّْ    حلِرٙيٖ  2/59  حليَ٘لٗ ؛ وـىع حلزلًَ٘  6/85وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 

  .8/132َ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد ٘لظخؽ حي َ٘قع. ٍ٘ظ ٜي عقمُ ". ْ٘قخ  ٓىٗ ٍقٙعخ3/1031. ٍ٘ظَ حللَرٗ؛ يَ٘ذ حللي٘غ 157/ 1حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 1

 .7/319. ْحلٔق٢ ِه ح٠ٍحً  . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 72/ 5حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  2

عمُٙ ٌِح حلٓٛف ٘ٔىٕ حل٠فً .  حٖ حًح كخي حكىق ْوع ًلك كؼَٙ حلمله ْوً ٍ٘يزق .3/366  حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 6/2155. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 7/46حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 3

 .18/347  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 13/257حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد  ٍ٘ظَ

 .19/628  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 15/4. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 7/461حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 4

 .17/435ٍ٘ظَ حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  .ْح١٠َهىخن عظىش ح٠كىق. ْح١َهه ٗىن رخٌفُ ْطعظه  ِْٓ وً حلظكزَ   4/333حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  5
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 ًٝٗحٜكىق حلٌٖ ٠ هَٙ فُٙ :١ــايط .
(1)
 

 [حلَؿ  حلفمٙظ حلومق   فٗ كىق   عزه ٘عزه عزخوش ] فّٓ عزخن : اّــــايعب .
(2)
 

 حٜكىق . ْ٘قخ  : اي ف١ٌخ لٙعـً رىَفقُٙ كىقخ : إـــايعذ 
(3)

 .لمي٠لش عمٕ ٗيس حللىق 

 ُٝكمىش  لمي٠لش عمٕ حللىق ْ٘عٍٗ ٟعفش فٗ حلعى  ْؿّمش فٗ حلعق   ْطقٓ  : ٓىعض : ص٠ــايػ

 فخيظىَطّخ فٗ عقمُ أٖ : عمىض أٌُ أكىق
(4)
 

 ْحلفَفوش ٘قخ  لّخ : رقمش حللىقخ  ذــايؿسؾ .
(5)

.حٖ حللزش حْ حلزٌٍس وٓٛٓفش رخللىق 
(6)
 

 حليخثٖ   ْحلقٓي : حِٜٓؽ (حٜكىق ) : امــــايك
(7)
 

 حلٍٔخ  حلقزعش حليمعش :  حٜكىق   ْ٘قخ  : ٘خ حرً قخرعخ  . ْ٘خ حرً قزعش   ٘ٓٛف رخللىق . ْوً : اعـــايكب

. طيمع وَس ْطقزع أهَٔ فظَؿع
(8)
 

 حٜكىق حلى٠يَد حلومق     كؤٌُ فُٙ ٟٓٔ : أزـــــامل .
(9)

حٖ ْحًِ ٟعٙف ٠ي حل٠ٓٔ ِٓ حل٠عف  

.وً طقخٍد حلٍٔذ
(10)
 

 وخ  حلقذحٜكىق   حلكؼ : ازـــــامل َٙ.
(11)

)حٖ كؼَٙ)ٓٙ  حلمعخد 
 (12)
  

 حٜكىق   ْحلى٠  وً حٜوٍٓ : ٛفخٍِخ : ١ــاملكاغ
 (13)

 

 ًٗحلَؿ  حٜكىق حلىٌٍ حلمجٙه حللٔذ . حلىعـذ رٍفُٔ : رـــاملع
) .1)
 

 ًحٜي٠خ  رخلظىم  حٖ  حٜكىق حلٓقْ حلمفظ  ٍْؿ  وم  وظىم  أٖ وظلىق   قخ  ٍإرش : ٘ىخٍّ : ؼـــــامل

لىق ْح٠ع٠خ  : حل٘ـعخي   ْحكيِه ع٠ رخلظ
) .2 (

ْطقٓ  : ؿجض رخلك١ن حٜوم  ْؿىع حلىم  أو١    

. ِْٓ وم  رًٙ حلىمٓيش
(3)
 

 حٜكىق   ْحٌٜؼٕ ومقيخٌش ٠ْ ٘قخ  ا٠ فٗ حليعخ  إــًَكط
) .4 (

حٖ كؼَٙ ح٠لظقخ١ لمٍىٙىش ْحلكٌد ْيَٙ 

.ًلك
5

 

                                                           
 .15/449  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 4/10   حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل11/409٢ٙ. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/21حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 1

فٗ طخؽ حلعَّْ حي ح٠كىق ِٓ حلعزخ   . فٙىخ َ٘ٔ حلِرٙي4/146ِٖٓ حلعٙٗ حلؼقٙ    ْح٠كىق ِٓ حلعزخوخ  . حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  َ حلفَُْٙ حرخىٖ حي حلعزخن. ٌْ٘ك12/380. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 2/165حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 2

1/206. 

 .18/369طخؽ حلعَّْ    حلِرٙيٖ ؛3/129  حليَ٘لٗ ؛ وـىع حلزلًَ٘ 4/246ّٓ حلىل٢ٙ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخو  13/277  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 6/2162. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 1/230حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 3

 .4/386حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 4

 .13/97  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  10/68. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/337حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 5

 .2/244ح٠ٓظَحرخًٖ َٗف حلَٟٗ عمٕ حلكخفُٙ  وٓح١ت ح٠قيحن ْيَِٙخ. ٍ٘ظَحللزش حلٕ حللىق ٠ٌّخ طٍزض فٗ وـخٍٖ حلٔٙٓ  ْ ٌٔزٓح ٌَِ - 6

  .13/421  . حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلع2/279َّْ  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 10/324  . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد238/ 5حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 7

 .11/352  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 8/259عَد . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حل1/183حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 8

 .3/478 حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  1/206. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 6/195حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 9

 .2/361لٔخي حلعَد  حرً وٍظٍٓ ؛  80حرً حلٔكٙض  حلكٍِ حلمفٖٓ ٙ ٍْ٘ظَ.7/73 حلعًٙ حلفَحِٙيٖ ؛ - 10

 .3/480. ٍ٘ظَ حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 6/29حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ 11- 

 .3/480حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  .  ْقٙ  ِٓ ح٠كىق وع حلَّن1/340ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ   حلٜلخف  - 12

 .12/60  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 8/451. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 4/370حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 13

 .3/438حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ    2/328روخلٚ حلٍٔذ .ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد  حلّـًٙ حلٌٖ ْلي وً ؿًٍٔٙ ووظمفًٙ حْ حليعٗ حلٌٖ لْٙ . ْحلىعمّؾ 277ِٓ/ 2حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 1

 .4/423حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  2

 .1/202ٍ٘ظَ حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش .4/1326 . ْ٘قخ  حٌُ ح٠كىق حلٌٖ ٘ؤطٗ رخلك١ن حلفخكٖ. حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف423/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 3

 .7/349. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 5/101حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ -  4

 .7/394حرً وٍظٍٓ؛ لٔخي حلعَد  - 5
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 ق   ْوخثقش   ْقي وخي ٘ىٓي وٓقخ   ْحٓظىخيكىق فٗ يزخْس   ْحلٍعض : وخث : ؤٚمـــامل
) .1)
 

 حل٘ٙن حٜكىق   ْ٘قخ  : فُٙ ٌعؼمش أٖ كىق : ٌــايٓعج
) .2)
 

 ٓأكىق: لــاهلب
(3)

.ٌِح حلىٜيمق رخٓه حكي ح٠ٗوخٙ رٔزذ كىقُ ْقي ٍر٢ 
(4)
 

 خ   اًح ؿمْ ؿمٔش حِزٍقع حِزٍقخع حلىِِٓ حٜكىق   ْحلـىٙع : ِزٍقعٓي ِْزٍقعخص  ْحلفع  : اهلبٓكع ٚاهلبٓكع١

حلّزٍقعش . حلّزٙوٕ: و٘ٙش فّٙخ ٌفؾ ْطلَ٘ك حلزيي حلىِِٓ حٜكىق   ٘قخ  : ِٓ ٘ى٘ٗ حلّزٙوٕ ْ٘ـمْ
 . (5)
 

 ٓحٜكىق . ْحوَأس ِزٍكش : كىقخ  : وـاهلب .
(6)
 

 حٜكىق   ْحلّـخؿش : حلّزٓس : اهلذاد١ 
(7)
. طيفً ك  ٗت رخلظَحد حلظٗ 

(8)
 

 حٜكىق وً حلَؿخ  : سعـاهلذ .
(9)
 

 ح٠كىق ٍْؿ  ِـع أٖ أكىق يخف  َٓ٘ع ح٠ٓظٍخوش :عــــاهلذ
) .10 (

حٖ َٓ٘ع حلٍٓن  ٠ي حلّـع فٗ وعٍخَ 

.حلعخن ِٓ حلٍٓن فٗ حلمٙ  رخلىقيحٍ حلىعظخى
(11)
 

 ٍْؿ  ِيحي ِْٓ حٜكىق حلـخفٗ :دإـــاهل
(1) 

 :قخ  

 قي ٘ـىع حلىخ  حلّيحي حلـخفٗ *وً يَٙ عق  ٠ْ حٛيَح 

 

. فٗ حلّيحي ْحلّيح  لفش
(2) 

 

 حلَؿ  حٜكىق : ١ـاهلريٛغ .
(1)
 

                                                           
 .4/1557. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 5/234حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 1

  حلِرٙيٖ ؛ 4/59  حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ 11/669حلعَد    حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي5/80يَ٘ذ حللي٘غ  . ٍْ٘ظَ حرً ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش ف2/341ٗحلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 2

 .15/745طخؽ حلعَّْ 

 .13/491حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  ٍ٘ظَ .4/112حلعًٙ حلفَحِٙيٖ ؛ - 3

 .ٓٙظه طفٜٙ  ٌَِ حلٍٔزش فٗ وٟٓٓط ٠كق عٍي ًكَ حلىٜخى٘ق - 4

. ٍْ٘ظَ 6/72ح١َح  حٛخرعُ . حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش . ٌْٓط ٌَِ حلـمٔش حلظٗ طٔىٕ ؿمٔش حلِِٓ حْ حلّزٍقعش حي حلَؿ  ٘قعي عم2/346ًٕٙ حلع حلفَحِٙيٖ ؛ --  5

  .11/535ٖ ؛ طخؽ حلعَّْ . حلِرٙي8/366لٔخي حلعَد  . ْقٙ  ِٓ حلىِِٓ حلٌٖ ٘لذ ولخىػش حلٍٔخ  . ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛1/211يَ٘ذ حللي٘غ  حرً ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش فٗ

ح٠كىق فق٢. لٔخي  فٗ وعٍخَ ىْي طلي٘ي رقمش حْ كؼَس حللىق ْحٌىخ ِٓ "ح١١قخ "ْأٍْى ح٠٘خ .10/502. ْحلّزٍك عٍي حرً وٍظٍٓ ِٓ حلكؼَٙ حللىق . ٍ٘ظَ لٔخي حلعَد 4/114حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ 6 -

 .13/668. ٍْ٘ظَ كٌلك عٍُ حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 3/324حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  .٠عٙف  َْ٘ٔ حلفَُْٙ حرخىٖ حي حلّزٍك ِٓ ح٠كىق حل10/502حلعَد 

 .4/96يزخٍ ٓخ١ع فٗ حلّٓح  كؤٌُ ىهخي. حلفَحِٙيٖ حلعًٙ  - 7

  .2/387كٌلك حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد  . ٍْ٘ظ6/6َفخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش  .ْ٘قخ  ِٓ ح٠كىق حلٌٖ ٠ ّ٘ظيٖ حلٕ ح٠وٍٓ ْكؤٌّخ عىٙض عمُٙ. حر343ً/ 3حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 8

 .11/536ْقٙ  ح٠كىق حليٓ٘ . حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ   6/71. ْحلّـَط ِٓ ح٠كىق حلوفٙف .ٍ٘ظَ حرً فخٍّ ؛ وعـه وقخْ٘ٙ حلمفش 343/ 3حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ 9 -

 .11/537حلعَّْ    حلِرٙيٖ ؛ طخؽ8/367.ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ لٔخي حلعَد 98/ 1حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ 10 -

 .8/367  حرً وٍظٍٓ لٔخي حلعَد 3/1306.ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف  98/ 1حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 11

ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف  .. ْحلّيحي رٍٜٓس عخوش قي ٘عٍٗ ح٠كىق حلؼقٙ  حلزيٗ 18/586حلـزخي . ٍْرىخ ٘عٍٗ كٌلك18/586حلـخفٗ ِٓ حلزوٙ . حلِرٙيٖ طخؽ حلعَّْ  - 1

 .5/334  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 4/277   حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل13/435٢ٙ  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 5/252يَ٘ذ حللي٘غ    حرً ح٠ػَٙ ؛ حلٍّخ٘ش ف6/2217ٗ

 .13/435. .ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ لٔخي حلعَد 26/ 4حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  2 -
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 حٜكىق : اهلؿا٠ ايًؿا٠ .
(2)
 

 حلؼقٙ  وً حلٍخّ   ْ٘قخ  : حٜكىق حلىخثق : ١ــاهلًباد
(3)

.ْحلىخثق ِٓ ح٠كٓ  حلَْ٘د 
(4)

 ْحلفَي رًٙ 

حلىؼ  : أٌخ ٘جق  حلزكخ  ْفٗ حلىخثق ْحٜكىق : أي حلىخثق ِٓ حلَٔ٘ع حلزكخ  حلقمٙ  حللِن ْحلؼزخص   ْحلىخقش

  ْككٕ حرً حٌٜزخٍٖ : أي قٓلّه أكىق وخثق  ْٛخكزٗ وجق فكٙف ٌظفق   ْقخ  رع٠ّه حلىخثق حلٔت حلومق

.رىٍِلش عي٘خي ٌي٘خي ْؿخثع ٌخثع
(5)
 

 حٜكىق : ٛخــاهلًب.
(6)
 

 حٜكىق حلكؼَٙ حلك١ن   ْحلـىع : أِٓحد : ٛبــــاهل
 .(7) 

 

 كىقوٜيٍ حِٜٓؽ   ِْٓ حٜ : ٛزــــاهل .
(8)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
. حوخ حلٌّلٓ  فّٓ حلفمٙظ 8/457ح٠كىق حلقزٙق حلومق . لٔخي حلعَد  ٍ حلّيلٓيش رخليح  ْلْٙ حلٌح  ْوعٍخَ عٍيَ حلَؿ . ْقي ٓىخَ حرً وٍظ4/109ٓحلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛  1 -

طخٍس ْحٍْى حلِرٙيٖ فٗ طخؽ حلعَّْ كٌلك حي حلّيلٓيش طؤطٗ رىعٍٕ حللىق  .12/73حلِرٙيٖ   طخؽ حلعَّْ  "  ْح٠٘خ3/115حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  حل٘فش. ٍ٘ظَ

 .12/73حلقزٙق حلومق طخٍس حهَٔ . ْوعٍٕ ح٠كىق

 .3/158. ٍ٘ظَ حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 4/95حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 2

 .1/212ك  َٗ. ٍ٘ظَ حلفَُْٙ عرخىٖ؛ حلقخوّٓ حلىل٢ٙ  . ْ٘قخ  ِٓ ح٠كىق حل٠وه حلٌٖ ٘ـىع352. ٍ٘ظَ حلَحُٖ ؛ ووظخٍ حلٜلخف 4/117ٙحلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 3

 .3/519حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ  حلّمزخؽ ِٓ ح٠كىق حلٌٖ ٠ حكىق وٍُ. ٍ٘ظَ .4/121 حلعًٙ حلفَحِٙيٖ ؛ - 4

 .2/392  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 6/71وقخْ٘ٙ حلمفش    حرً فخٍّ ؛ وعـه1/351. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 472حلعٔكَٖ ؛ حلفَْي حلمفٓ٘ش ٙ  حرٓ ١ِ  - 5

 .3/281؛ طخؽ حلعَّْ    حلِرٙي2/198ٖ  حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخي حلعَد 1/296. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 4/172حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 6

 .2/498  حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ 1/239. ٍ٘ظَ حلـَِٖٓ ؛ حلٜلخف 4/98حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 7

 .3/521حلِرٙيٖ ؛ طخؽ حلعَّْ   2/394ي حلعَد . حٖ ١ٓ٘  فُٙ طَٔط ْقمش ِيح٘ش. ٍ٘ظَ حرً وٍظٍٓ ؛ لٔخ4/65حلعًٙ  حلفَحِٙيٖ ؛ - 8
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 عــــــاملساد

  .ُــــشاْ اٌىش٠ــــاٌم
    ٘ـ 630خ  ل لتٓ ل٨ش١ه : لتٛ لٌؽٍٓ ػٍٟ لٌش١ثأٟ

    ن1965حلكخو  فٗ حلظخٍ٘ن   رَْٙص . 

      .٘ـ  606 ل خ  لتٓ ل٨ش١ه ، لتٛ لٌٍؼاقلخ لٌّثانن

  ْٖ1364  قه    ١4 ى دمحم  ولىٓ –حلٍّخ٘ش فٗ يَ٘ذ حللي٘غ ْح٠ػَ   طق ١خَِ حكىي حلِح . 

  ) .٘ـ686خ لل٨ٌرهلتالٞ ، نضٟ لٌك٠ٓ 

   ١1975َّحي    َٗف حلَٟٗ عمٕ حلكخفٙش   طٜلٙق ْطعمٙق ٘ٓٓف كًٔ عىَ   وئٓٔش حلٜخىي. 

  .)َ 1299٘ـ ،  699خ  (لٌك٠ٓ تٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ  لٌثؽهلٟٔ ، وّاي

 ِـ1404حلز١يش ) حلكزَٙ (   ١َّحي    ٌّؾ  َٗف .  

 .   ٘ـ 393خ ل ٘هٞ، لٌّاػ١ً تٓ ؼّاق ، لٌعٛ

 1956  حلقخَِس    1  طلقٙق حكىي عزي حلففٍٓ حلعيخٍ   ىحٍ حلعمه لمى١ً٘ٙ   ١ حلٜلخف. 

   ).َ 1258٘ـ  656خ  لػى لٌك٠ٓ ػثكلٌؽ١ّك لٌّؼرىٌٟ ، لتٓ لتٟ لٌؽك٠ك ،

   ن 1967حلقخَِس    َٗف ٌّؾ حلز١يش   طلقٙق حرٓ حلف٠  حرَحِٙه . 

 .  ٘ـ285خل لٌؽاق لتهل١ُ٘ تٓ لٌؽاق ،  ٟ ، لتٟلٌؽهت

 1985ؿيس     1حللي٘غ   طلقٙق حليكظٍٓ ٓمٙىخي رً حرَحِٙه رً دمحم حلعخَ٘   ىحٍ حلىيٍ٘ش   ١ يَ٘ذ. 

 . )٘ـ 681خ   (لتٓ ـٍىاْ : شًّ لٌك٠ٓ لتٛ لٌؼثاي لؼّك

 ن  1970 ْفٙخص ح٠عٙخي ْحٌزخ  حرٍخ  حلِوخي   طلقٙق ى. حكٔخي عزخّ   رَْٙص . 

  .هللا لٌٙاشّٟ لٌفٛئٟ ، ؼث١ة

 ِـ1405  ١َّحي    4حلزَحعش فٗ َٗف ٌّؾ حلز١يش   ١ وٍّخؽ . 

 . )٘ـ   748 خل لٌم٘ثٟ : لتٛ ػثكهللا دمحم تٓ لؼّك 

 رَْٙص  ح١ٓٞن  طلقٙق ى. عىَ عزي حل١ٔن طيوَٖ  ىحٍ حلكظخد حلعَرٗ  ويزعش لزٍخي  طخٍ٘ن  

 .ن1987

 ) .٘ـ721خ للٌماقن ، كلٌهلوٞ ، دمحم تٓ ػث

 ٍ1994  رَْٙص    1حلٜلخف   ٟزيُ ْٛللُ حكىي ٗىْ حليً٘   ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش   ١ ووظخ. 

   1177َ٘ـ ـ 573خل ، لطة لٌك٠ٓ لتٟ لٌؽٍٓ ٌؼ١ك تٓ ٘ثح هللا  لٌهلٚٔكٞ

   ِـ1406قه    وٍّخؽ حلزَحعش فٗ َٗف ٌّؾ حلز١يش .  
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  . )٘ـ  1205/ خل لٌىت١كٞ : لتٛلٌف١ض دمحم ِهذضٝ 

 طخؽ حلعَّْ   رَْٙص   ى . ص . 

 . ٘ـ538ظان هللا أتٟ لٌماٌُ ِؽّٛق تٓ ػّه لخ   :لٌىِفشهٞ

 لزٍخي  – فٗ يَ٘ذ حللي٘غ  ْٟع كٓحُٗٙ ارَحِٙه ٗىْ حليً٘  ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش  رَْٙص حلفخثق  

 .ن 1996

 ٌهلض ، ق.ؼ١ّك

 ٗ2012-ىو٘ق طىُٓ        ىح1ٍحل١ٔن   ١عمُٙ  حلـٓىس ْفمٔفش حطقخي حلعى  فٗ فكَ ح٠وخن عم. 

 َ2009   47ح٠وخن عمٗ عمُٙ حل١ٔن   وـمش حىحد حلزَٜس حلعيى  وفّٓن حلعق  فٗ فك. 

   ) .٘ـ244خ  (لٌٍى١د ، لتٛ ٠ٌٛف ٠ؼمٛب تٓ لٌؽاق  لتٓ

 ٍِعً  "ٌق١ حلمفٖٓ   ٌََ٘ ْعمق عمُٙ حليكظٍٓ حٌٍٔض ِفٍَ   حعخىس ١زعُ حلىيزعش حلكخػٓلٙكٙش حلك

 .1903ٌٔوش قي٘ىش   رَْٙص   

  . ٘ـ 764خللٌدفكٞ : ص٩غ لٌك٠ٓ ـ١ًٍ تٓ ل٠ثٍٗ 

    1420حلٓحفٗ رخلٓفٙخص   طلقٙق حكىي ح٠ٌٍٓإ١ ْحهَ   رَْٙص . 

  . )٘ـ   310 خللٌطثهٞ : لتٛ ظؼفه دمحم تٓ ظه٠ه 

  فوَ حليً٘  ٗ   حل٘ٙنحليَ٘ل ن1879ح٠ؿ١    لٙيي    طخٍ٘ن ح٠وه ْحلىمٓ    طلقٙق ٌوزش وً حلعمىخ

 .1085ص 

 1408  ١َّحي   2حلزلًَ٘   طلقٙق حلٔٙي أكىي حللٍٔٙٗ ١ وـىع. 

   660َ٘ـ ـ 40خ ل ػ١ٍٗ ل٩ٌٍَ ، ل٨ِاَ  ػٍٟ

 ى.ص ٌّؾ حلز١يش  ٟز٢ ٛزلٗ حلٜخلق   رَْٙص  . 

 .)٘ـ 395خ ل_ اني، لتٟ لٌؽ١ٍٓ لؼّك تٓ  اني تٓ ووه٠ا  لتٓ

  ِـ 10404حل١ٔن دمحم ِخٍْي   وكظذ ح٠ع١ن ح١ٓ٠وٗ   قه    عزيوعـه وقخْ٘ٙٙ حلمفش   طلقٙق. 

   ٘ـ 170خ للؼّك  لٌفهل١٘كٞ : لتٛ ػثك لٌهؼّٓ لٌف١ًٍ تٓ

 ١1409َّحي      2وعـه حلعًٙ : طلقٙق ى. وّيٖ حلىوِْوٗ   ى. حرَحِٙه حلٔخوَحثٗ   ١ . 

   ٘ـ817آتاقٞ : ِعك لٌك٠ٓ دمحم تٓ ٠ؼمٛب لٌش١هلوٞ لخ  لٌف١هٚو

 ِّٓـ1306لزٍخي   –حلىل٢ٙ ْحلقخرّٓ حل٢ٙٓٓ فٗ حلمفش  ىحٍ حلعمه لمـىٙع  رَْٙص  حلقخو. 
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  .ظٛلق ِغ١ٕح ، دمحم

   1972رَْٙص    فٗ ظ١  ٌّؾ حلز١يش   ىحٍ حلعمه . 

 ٘ـ   711ل خ  لتٓ ِٕظٛن : لتٛ لٌفضً دمحم تٓ ِىهَ

 1405  قه    1لٔخي حلعَد   ١ . 

  ، ل١ٌٍك ػثاي ػٍٟ لٌٌّٛٛٞ

 2008حلز١يش   ىحٍ حلَٓٓ  ٛمٕ   عمُٙ ْحلُ ْٓمه   رَْٙص   ٌّؾ . 
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 ٗ ػٕذ إٌٛسعٟــــبص إٌظّٟ ٚجت١ٍبرـــــاإلػغ
 لشاءح يف " ئشبساد اإلػغبص يف ِظبْ اإلجيبص"

 

 

 ئششاف األعزبر

 د شاٖٝدـد اذتُٝـد . عب

 

 ئجنبص اٌـبٌت

 ٛـد ٚضهطـستُ
 املًُه١ املػسب١ٝ -َسانؼ  -كاقٞ عٝاض ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ داَع١ اي
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    ١ــــــَكدَ

o ٌزٗ رعيَ  ْ علُ ْ ٛلزُ ْ حلظخرعًٙ لُ الٕ ٘ٓن حليً٘  ْ ٌلىيَ  حللىي هلل ْ حل١ٜس ْ حل١ٔن عمٕ وً ٠

ِزٍخ حلمفش حل ُْ عَرٙش حلظٗ ٠ طعمِٓخ لفش فٗ رٙخي  طعخلٕ ْ ٌ٘كََ عمٕ ع٠ثُ  ْ يِحٍس أف٠خلُ  ْ وً ًلك أي 

  ، أِا تؼكْ ٠ ٘زمفّخ لٔخي فٗ كًٔ اطٙخي

o  ٗفقي حعظٍٕ عمىخإٌخ حٜؿ١  عمٕ وَ حلعٍٜٓ ربعـخُ حلقَعي ف١ًٓ لُ   فٗ أفجيطّه وخ له ١ٍُٓ٘ لزخق

 حلعمٓن  فظ٘عزض وٍُ ْؿَٓ حٞعـخُ ْطعيىص فُٙ وٍخكُٙ.  ْعمٕ حلَيه وً ًلك ٘ظ  حلقَعي و٘فمش

َذ ؿٙ  أٌُ رم  وٍُ حلفخ٘ش حوظي  ِٔ حليحًٍٓٙ ؿ١ٙ رعي ؿٙ   ْلكٍُ ىحثىخ ٍكذ حلىئ ٓوٗ حلىٍٓى  كمىخ ك

 حٜفق رعٙيح ٍْح  ك  ويىق عخلٙخ فٓي ١خقش حليحًٍٓٙ. 

o  "ْ٘عي ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  أكي حلىليػًٙ حلًٌ٘ رلؼٓح فٗ اعـخُ حلقَعي  ْوً ًلك وئلَّفُ حلىٓٓٓن

ٍٜ٘ذ ٌِح حلكظخد كىخ ِٓ رًّٙ وً عٍٓحٌُ عمٕ اظّخٍ حٞعـخُ فٗ عـخُ فٗ وظخي حٞ٘ـخُ" اً اٗخٍحص حٞ

حلقَعي حلكَ٘ه  ْحلٌٖ طزٍٕ فُٙ ٌظَ٘ش حلٍظه حلىعَْفش  ٓخثَح عمٕ هيٕ حلـَؿخٌٗ وً ىْي اٌكخٍ. ًلك أي 

َطُ الٕ اعـخُ حلىئلف أهٌ عمٕ عخطقُ طفَٔٙ ٍٓٓس حلزقَس فٗ ٌِح حلكظخد  وليىح فٗ حلٓقض ٌفُٔ ٌظ

ا٠ أي حلىلققًٙ حهظمفٓح فٗ ١َي حٞعـخُ  لكً ٠ طِحكه رًٙ طمك حليَي  ر  ك  حلقَعي  ٘قٓ  حلٍٍٓٓٗ: "

حهظخٍ ؿّش وً ؿّخطُ  فعٍي رعٞ اعـخَُ: اهزخٍَ رخلفٙٓد... ْعٍي رعٞ: ؿىعُ لملقخثق ْحلعمٓن... ْعٍي 

أٓمٓرُ ْري٘عٙظُ فٗ وقخ١ع ْوزخىة حٚ٘خص رعٞ: ١ٓوظُ وً حلظوخلف ْحلظٍخقٞ... ْعٍي رعٞ: يَحرش 

 .ْحلٍٔٓ... ْعٍي رعٞ: رمٓ  ر١يش ٌظىُ ىٍؿش هخٍؿش عً ١ٓي حلزَ٘. ْكٌح ْكٌح الن

o   َػه حعمه أي وعَفش ٌِح حلٍٓط وً حٞعـخُ طف١ٜٙ اٌىخ طلٜ  رىيخلعش أوؼخ  ٌِح حلظفَٔٙ*  ْاؿىخ٠ ٘ع

ِـ( 538ِـ( ٗٙن حلز١يش ْحلِووَٖ٘)ص471رؼ١ع ١َي ) كىخ كققّخ عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ)ص 

ِـ("255ِـ( ْحلـخكظ ص626ْحلٔكخكٗ)ص
(1)
ْحلظخَِ وً ه١  ٌِح حلٍٚ أي حلٍٍٓٓٗ ٘ىٙ  الٕ  

ولخ٠ْ فٗ حلٓقض ٌفُٔ طيزٙق ٌظَ٘ش حلٍظه حلظٗ ؿخ  رّخ عزي حلقخَِ حٞعـخُ حلٍظىٗ لمقَعي حلكَ٘ه   

 هَٙ ىلٙ  عمٕ ًلك. حلـَؿخٌٗ  ًْكَ حلٍٍٓٓٗ لمِووَٖ٘ فٗ ٌِح حلٍٚ 

  ْعمٕ حلَيه وً اٗخٍس حلٍٍٓٓٗ الٕ حلـَؿخٌٗ فٗ أكؼَ وً وٟٓع ْ ٌّمُ وً ٌظَ٘ش حلٍظه  فىخ ١٘كظ ـ

كٔذ وخ ح١معض عمُٙ ـ أي  حلزلٓع طيَقض لٌّح حلىٟٓٓط طفظقَ الٕ حلظفٜٙ   كىخ طفظقَ الٕ حلٓقٓ  عٍي 

. ْوً ػه فٌّح حلعى  أٌخ١ رٍفُٔ حلظٓقف عٍي ٌَِ طىظَّحص حلٍظه ْطـمٙخطُ كىخ كيىَ حلـَؿخٌٗ فٗ حلي٠ث 

حٜق  رعٞ ٌَِ حلظفخٛٙ . ْعمُٙ ٓٙظظزع حلزلغ حلٍظه وقخر١ لمٍلٓ فٗ  طفخٛٙ  حٞعـخُ حلٍظىٗ أْ عمٕ

اٗخٍحص حلٍٍٓٓٗ  ٘قٓ : "اي وقٜيٌخ وً ٌَِ حٞٗخٍحص طفَٔٙ ؿىمش وً ٍوُٓ ٌظه حلقَعي  ٜي حٞعـخُ 

خُ حلِحَِ ا٠ ٌقٖ حلٍظه"٘ظـمٕ وً ٌظىُ  ْوخ حٞعـ
(2)
. 

                                                           
1
 ٌمصد مصنََّفه" إشارات اإلعجاز فً مظان اإلٌجاز".. 079اإلشارات:   

2
 54اإلشارات:   
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  ًله ٘ؤ  حلٍٍٓٓٗ ؿّيح ٞرَحُ حٞعـخُ حلقَعٌٗ فٗ حلكظخد حلٌٖ ٌلً رٜيىَ  ًلك أٌُ ك٘ي ك  وخ ْٓعُ و

ْؿَٓ حٞعـخُ. ففيح ٌِح حلىئلف ومظقٕ لـىمش وً حلٍظَ٘خص فٗ حٞعـخُ ٛخ  وٍّخ حلٍٍٓٓٗ وخ أٓىخَ " 

أي ٌظَطُ كخٌض ٛخىٍس عً طكخومٙش  أق  وخ ٘ىكً أي ٘قخ  اٗخٍحص حٞعـخُ فٗ وظخي حٞ٘ـخُ"  ْحللق 

روّٜٓٛخ اي حٞعـخُ فٗ حٞٗخٍحص  ٌقٖ وً ْؿَٓ حٞعـخُ. فكىخ أي حلٍٍٓٓٗ َ٘ٛي فٗ حلقَعي حلكَ٘ه 

أْؿّخ طَظَعيىُ وَحعخس أكٓح  حلىوخ١زًٙ وً ه١لّخ  فبٌُ أ٠٘خ كخْ  ؿخِيح أي ٘فله وً حلقَعي ك١ رىخ ٘فّه  

ؿع  حلٍٍٓٓٗ ٘ٔظقٗ وفخِٙىُ وً ؿىمش وً حلعمٓن قي٘ىّخ ْكي٘ؼّخ  حٌٞٔخٌٙش وٍّخ ْحللقش.  ٌِْح حلّخؿْ

 ْرٌلك ٘كٓي اعـخُ حلقَعي عٍي حلٍٍٓٓٗ وظَّح ْحٟلخ لىٓٓٓعٙش ٌِح حلعمه ٌّْمُ وً ووظمف حلعمٓن. 

 الٕ حلىعخٌٗ. ْؿىمش حلقٓ  أي حلٍٍٓٓٗ قٔه حٞعـخُ قٔىًٙ  قٔه ٘عِٔ الٕ حلٍظه حلقَعٌٗ ْقٔه عهَ وَى َ

ْٓٙلخْ  حلزلغ أي ٘ـمٗ وظخَِ حٞعـخُ حلٍظىٗ وً ه١  رعٞ حلظٓحَِ ًحص حليخرع حلٍلٖٓ كخلفٜ  

 ْحلٓٛ   ْحلظعَ٘ف حلظٍكَٙ  ْحلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ  ْحللٌ . ْحلظكَحٍ. 

 َعزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ فٗ يَٙ وٟٓع وً كظخد حلٍٍٓٓٗ حلىٓٓٓن د" اٗخٍحص حٞعـخُ فٗ وظخي  ٘ل٠

٘ـخُ"  ر  ٌـي حلٍٍٓٓٗ ٘ٔٓي رعٞ حلٍٜٓٙ ٓٓح  وً "حَٜٓحٍ" أْ وً "حلي٠ث " ل١ٓظّ٘خى ْرٙخي حٞ

ْؿُ كًٔ حلٍظه فٗ ع٘ش وً حٚ٘خص حلظٗ طيَي الّٙخ. ْعمٕ يَحٍ حلـَؿخٌٗ ٌِ٘ذ حلٍٍٓٓٗ الٕ حلقٓ  رؤي 

لمكمه لظلٜٙ  حلٍقٕٓ  حلٍظه عزخٍس عً طٓهٗ حلىعخٌٗ حلٍلٓ٘ش رًٙ حلكمىخص. أٖ اًحرش حلىعخٌٗ حللَفٙش

حلفَ٘زش. ْاي أوعٍض حلٍظَ لَأ٘ض أي حلىـَٔ حليزٙعٗ لٝفكخٍ ْحللٔٙخص اٌىخ ِٓ ٌظه حلىعخٌٗ
(1)

. لقي أرئ 

حلٍٍٓٓٗ اعـخرخ رخلظَحكٙذ حلٍلٓ٘ش حلظٗ رٍٕ عمٕ أٓخّٓخ ٌِ حلٓؿُ وً حٞعـخُ  ٘قٓ  حلٍٍٓٓٗ:" فٙخ وً 

فَي حلك  عً ك  ع١وش طعـذ حٌظَ ٌظَس ْحكيس الٕ طمك عٌْ قٙىش حلظَكٙذ وً ؿخٌذ حلظلمٙ   ْأىٍ  

حلقٙٓى ْحلّٙجخص لظَٔ كٙف ٘مقٗ ك  كٜظُ الٕ حلىقٜي حلى٘ظَ  وع ىلٙمُ حلوخٙ  ْكٙف ٘فٍٓ ٌٍٓ 

حلز١يش وً حلـٓحٌذ
(2)
.  

 ٌ:ـــــٌ ٚايٛؾـــــ ايؿؿ 1

 ّخ عمىخ  حلعَرٙش وٌٍ فـَ ٘عظزَ أٓمٓد حلفٜ  ْحلٓٛ  وً ح٠ٛي١كخص حلٍلٓ٘ش حلز١يٙش حلظٗ طٍزُ ل

حلظؤلٙف  فعُيَّ اىٍح  حلظىِٙٙ رٍّٙىخ كٌقخ رؤٓخلٙذ حلعَرٙش. ر  أكؼَ وً ًلك أٌّه ًِزٓح الٕ أي حلز١يش وعَفش 

حلفٜ  وً حلٓٛ 
(3)
فخلز١يش رٌلك وعَفش كٙفٙش ٛٙخيش وخ ٘يٍْ فٗ حلٍفْ وً وعخٍي رؤلفخظ ٠ طلظى    

ً الّٙخ ٛمض فٙىخ رٍّٙخ ْكخي ٘ـذ أي طٓٛ    حلمزْ وٓٛٓفش رخلٜفخ  و٠خفخ ُْ حلـىخ  ْحللًٔ  ٌّٜخ 

 .ْفُٜمض فٙىخ رٍّٙخ ْكخي ٘ـذ أي طفٜ 
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  لقي ْٟع عزي حلقخَِ أٛٓ  رلغ حلفٜ  ْحلٓٛ  ْقٓحٌٍُٙ  ًْكَ حٜوؼمش حلكؼَٙس  ْكممّخ طلم١ٙ عمىٙخ

ْحلظلي٘ي ْحلظعمٙ   ٍْريُ رزٙخي ْأىرٙخ  كىخ أي عٙي حلقخَِ رلغ ٌِح حٜٓمٓد رلؼخ وٍظىخ ٘قٓن عمٕ حلظقٔٙه 

حلعيف رعي أي ٍر٢ حلز١يش رىعخٌٗ حلٍلٓ
(1)

ِـ ( عمٕ هيٕ عزي حلقخَِ  538. ْٓخٍ حلِووَٖ٘ ) ص 

فؤريط فٗ "حلك٘خ " رظيزٙقخطُ. ْكخي لمٍٍٓٓٗ ٌٜٙزُ وً ح٠لظفخص الٕ ٌِح حٜٓمٓد رظيزٙقخطُ فٗ 

حلٍظه حلٍلٓ٘ش حلـَؿخٌٙش حلظٗ ٘عظزَ حلفٜ   حٞٗخٍحص  هٜٓٛخ أي حلٍٍٓٓٗ أرخي عً اعـخرُ رٍظَ٘ش

 ْحلٓٛ  أكي وزخكؼّخ حلكزَٔ. 

  ً:ــــــ اٌفظ
  ِـ( وً أْحث  حلعمىخ  حلًٌ٘ حٌظزّٓح الٕ ٍَْٟس ح٠ٌظزخَ الٕ 538كخي حلِووَٖ٘ ولىٓى رً عىَ )ص

ففٗ طٍخْ  حلع١قخص حلٍلٓ٘ش فٗ حليٍحٓخص حلقَعٌٙش. ْحللق أي حلك٘خ   كخف  رخلظيزٙقخص حلٍظىٙش  

ثُٓيَ  ِِ ّْ ظَ ْٔ ًُ ُو حلِووَٖ٘ قٓلُ طعخلٕ ﴿ ِاٌََّىخ ٌَْل
(2)
هْ   ِّ ُة رِ ِِ ّْ ظَ ْٔ َ٘ ُ حَّللَّ

(3)
..   ٘قٓ : فبي قمض: كٙف حرظية قٓلُ: 

﴿  ٘ٔظِّة رّه  ْله ُ٘عيف عمٕ حلك١ن قزمُ؟ ِٓ حٓظجٍخ  فٗ يخ٘ش حلـِحلش ْحلفوخوش  ْفُٙ أي   عِ 

ٓظِّح  حٜرم  حلٌٖ لْٙ حٓظِّحإِه الُٙ رخٓظِّح   ٠ْ ٘ئرُ لُ فٗ وقخرمظُ ْؿ  ِٓ حلٌٖ ٘ٔظِّة رّه ح٠

لىخ ٍ٘ـِ  رّه وً حلٍكخ  ْ٘ل  رّه وً حلّٓحي ْحلٌ   ْفُٙ أي   ِٓ حلٌٖ ٘ظٓلٕ ح٠ٓظِّح  رّه حٌظقخوخً 

لمىئوًٍٙ  ٠ْ ٘لٓؽ حلىئوًٍٙ أي ٘عخٍِٟٓه رخٓظِّح  وؼمُ
(4)
ئ ْحلٍٚ كىخ ِٓ ْحٟق ٘ك٘ف عً و 

طٓظٙف حلِووَٖ٘ لٟوكخٌخص حلٍلٓ٘ش لمظٓٛ  الٕ ى٠لش حٚ٘خص حلقَعٌٙش  ْرخلظخلٗ حلٓقٓ  عٍي ْؿَٓ 

 حٞعـخُ.

  ٌٖ٘قٓ  حلٍٍٓٓٗ وفَٔح قٓلُ طعخلٕ:" أْلجك ِه حلىفملٓي":" ْأوخ ٟىَٙ حلفٜ  فىع أٌُ طؤكٙي حللَٜ حل

فُٙ ٌكظش ليٙفش ِْٗ : أي ط٢ٓٓ ) ِه (رًٙ فُٙ طعَ٘ٞ رؤِ  حلكظخد حلًٌ٘ له ٘ئوٍٓح رخلٍزٗ عمُٙ حل١ٔن  

حلىزظيا ْحلوزَ وً ٌُٗٝ أي ٘لٓ  حلىزظيأ لموزَ حلٓحكي وٟٓٓعخ ٜككخن كؼَٙس ٌ٘كَ حلزعٞ ْ٘لخ  حلزخقٙش 

عمٕ حلوٙخ   ٜي " ِه "ٌٙظُ حلوٙخ  عمٕ عين حلظىي٘ي ْ٘٘ٓقُ عمٕ طلَٖ حٜككخن حلىٍخٓزش"
(5)
 

 ي" فٌِٙذ حلٍٍٓٓٗ الٕ أي ٠ عيف فُٙ  اً حلٓٛ  اٌىخ ِٓ رخلظ٢ٓٓ أوخ قٓلُ طعخلٕ:" اٌىخ ٌلً ؤظِّإ

رًٙ كىخ  ح٠طٜخ  ْكىخ  ح٠ٌقيخط. وع أي حلـىمش ري  رـّش ِْىخ وً كىخ  ح٠طٜخ   ْؿٓحد ٓئح  وقيٍ 

رـّش أهَٔ  ِْٓ وً كىخ  ح٠ٌقيخط لوزَ٘ش حلـٓحد ْاٌ٘خثٙش حلٔئح  فٗ حٜيمذ
(6)
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 لٍٍٓٓٗ ٞكئ ْؿَٓ حٞعـخُ حلقَعٌٗ وً ١َ٘ق ًلك حلَر٢ حلقخثه ْحلىلكه ٘ظ٠ق وً ه١  حلًٍٜٙ طظزع ح

رًٙ حلفٜ  ْى٠لظُ فٗ حٚ٘ظًٙ حلٔخلفظًٙ  ر  اي كي٘غ حلٍٍٓٓٗ عً كىخ  ح٠طٜخ  ْكىخ  ح٠ٌقيخط فٗ ٌَِ 

 حٚ٘ش حٜهَٙس كخى َٜ٘فُ عً حلظفَٔٙ. 

  :ًـــــاٌٛط  

 كخي ٘فٜ  رًٙ حلىعخٌٗ َْ٘ر٢ رٍّٙخ  ْكخي ٘مٓي حلعزخٍس وِحْؿخً  أػٍخ  هيخد حلقَعي حلكَ٘ه حليزٙعش حلعَرٙش

رًٙ فٜ  ْْٛ  ػقش رفّه حلىوخ١ذ أْ وَحعخس وٍُ لىقظ٠ٕ حللخ . ْله ٘ظقٙي فٗ فٜمُ ريَف حلٓحْ  ر  

حٓظوين وعُ أىْحص أهَٔ  كىخ له ٘قظَٜ فٗ ْٛمُ عمٕ حلٓحْ أْ عمٕ كَْ  حلعيف ر  حٓظوين وعّخ 

 .ٔ كٔزىخ حقظ٠ض حللخؿشأىْحص حلَر٢ حٜهَ

  ًْرٍخ  عمُٙ ٠ ٘عين قخٍة "اٗخٍحص" حلٍٍٓٓٗ أي ٜ٘خى  رًٙ حلفٍٙش ْحٜهَٔ حلعٍخ٘ش رٌّح حلٍٓط و

حٜٓخلٙذ حلقَعٌٙش عمٕ يَحٍ حلفٜ  ْارَحَُ ْحلظٓقف عٍي ْؿُ حللًٔ فُٙ  ففٗ طفََٔٙ لقٓلُ طعخلٕ:" ْوخ 

ىً ط٘ٓ٘قخ  ٘ظ٠ىً أككخوخ أٌخٌٙش  كآوٍٓح كٌح ْكٌح أٌِ  وً قزمك"  ٘قٓ : حعمه أي ٌَِ حلظٓٛٙفخص طظ٠

 .٠ْ طفَقٓح 

 ثِ إٕ هلرا ايٓعِ أزبع يطا٥ـ:

 ٖعيف حلىيلٓ  عمٕ حليلٙ :" أٖ ٘خأّ٘خ حلٍخّ اًح عوٍظه رخلقَعي فآوٍٓح رخلكظذ حلٔخرقش  ا:ـــــإسدا

 أ٠٘خ  اي حلقَعي وٜيي لّخ ْٗخِي عمّٙخ  ريلٙ  " وٜيي لىخ رًٙ ٘يُ٘".

 ْعيف حليلٙ  عمٕ حلىيلٓ   أٖ " ٘خ أِ  حلكظخد اًح عوٍظه رخٌٜزٙخ  حلٔخرقًٙ ْحلكظذ  ١:ـــــٝايجا

ََّْ٘ح  ْ ٜي ويحٍ ٛيقّه   حلٔخلفش لِن عمٙكه أي طئوٍٓح رخلقَعي ْرىلىي عمُٙ حل١ٔن  ٌّٜه قي ر

ل١ٔن رخلٓؿُ ٌِْْلّخ ْوٍخ١ ٌزٓطّه ٘ٓؿي رلقٙقظُ ْرَْكُ فٗ حلقَعي رٓؿُ أكى  ْفٗ دمحم عمُٙ ح

حٜظَّ"
(1)
  

   ْوىخ ٘ع٠ي وخ ٓزق ّْ٘٘ي لُ قٓلُ: "أوخ ؿىمش "ِْٓ رك  ٗٗ  عمٙه" فٓحْ حلعيف حلىقظ٠ٙش

حلىٍخٓزش اٗخٍس الٕ" ِْٓ عمٕ ك  ٗٗ  عمٙه فّٓ حلوخلق لٌَّ حٜؿَحن حلعظٙىش  ِْٓ رك  ٗٗ  

ٌفكخ  حلعمه عً حلعمٓن"عمٙه فّٓ حلٍظخن حلىظقً لمٍٜعش فّٙخ. ْرخ  حٞلٜخي اٗخٍس الٕ عين ح
(2)

 

   ٠ْ٘ٙف قخث١:"أوخ ٌظه ِٙجخص ؿىمش ؿىمش  فخعمه أي حلٓحْ فٗ " اً قخ  ٍرك لمى١ثكش اٌٗ ؿخع

فٗ حٍٜٝ همٙفش" ْكٌح فٗ " ْاً قخ  ٍرك لمى١ثكش اٌٗ هخلق رَ٘ح وً ٛمٜخ " فٗ ع٘ش أهَٔ 
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َِه رٌلك" اٗخٍس الٕ " رَٔ حلىٍخٓزش حلعيفٙش اٗخٍس الٕ "اً ْاً". ْكٌح رَٔ حلٓكٗ ٘ظ٠ى ً" ًّكِ

ْحًكَ لّه"
(1).
 

 س:ـــ ٚايتٓهٝـــــ ايتعسٜ 2
ٍ٘يٍؽ حلظعَ٘ف ْحلظٍكَٙ ٟىً اكئ حلق٠خ٘خ حلّخوش فٗ حلز١يش حلعَرٙش ْهخٛش عمه حلىعخٌٗ  ْلع  ٌظَس 

  َٓ٘عش فٗ ع٘ش أْ كي٘غ ٌزٖٓ َٗ٘ف أْ رٙض وً حل٘عَ حلعَرٗ طكفٗ حلزخكغ لظزٙخي ؿىخلٙخطُ ْفٍٙظُ.

 ف:ـــــ اٌزؼش٠
طليع حلٍٍٓٓٗ عً ى٠لش حلظعَ٘ف ْوِ٘ظُ  ْوً ًلك قٓلُ:" ػه طيرَ فٗ " ح  " ) حلكظخد ( ٌّٜخ 

كىخ طفٙي حللَٜ حلعَفٗ حلىفٙي لمكىخ   طفظق رخد حلىٓحٌُش ْطمىق رّخ الٕ أي حلقَعي كىخ ؿىع ولخًٓ حلكظذ 

ف رؤي حلكظخد ٠ ٘كٓي وً وٍٜٓط حٜوٗ حلٌٖ قي ُحى عمّٙخ. ػه قف عمٕ حلظعزَٙ د ) حلكظخد ( كٙف ٘مٓ

لْٙ وً أِ  حلقَح س ْحلكظخرش"
(2)
 

) ْرخٚهَس ِه ٘ٓقٍٓي  أِا ٚظٗ لٌٕظُ  ٟ أظىلء 
(3)
   ) 

أٖ اٗخٍس الٕ حلىعّٓى رخليٍْحي عمٕ ألٍٔش حلكظذ حلٔىخْ٘ش.. ْفٗ حلعّي لىق الٕ  ٚ أِا ل٤ٌف ٚل٩ٌَ  ٍٍؼٙك.

لىعّٓىس حللخَٟس رًٙ أِيحد حلعقٓ  رٔزذ حلي٠ث  حلفيَ٘ش حلىٌكٍٓس.. ْفٗ أٌّخ كق ْاٗخٍس الٕ حللقٙقش ح

حلعّي كٍٙجٌ ٍوِ الٕ أٌّخ كقٙقش
(4)
 

  ٖأ٠ اٌّه ِه حلٔفّخ   ػه اي حٜلف ْحل١ن فٗ " حلٔفّخ " لظعَ٘ف حللكه أٖ وعمٓن أٌّه ٓفّخ . ْلمكىخ  أ

كىخ  حلٔفخِش فّٙه
(5)
حلظىؼٙ  ٠ حللَٜ ٘ظ٠ق أي حلٍٍٓٓٗ كَ٘ٚ ك  ْوً ه١  ٌَِ حٜوؼمش حلظٗ ٓزٙمّخ  

حللَٙ عمٕ اظّخٍ حلظعَ٘ف ٍْريُ رىمىق اعـخُٖ ٘عِ عمٕ وً له ٘ؼقف حلعَرٙش رمٓ  وعٍخَ ْحكظ٘خ  

 ؿىخلٙظُ.

  َْٛأؿمٕ وخ ٘ظَّ وخ لمظعَ٘ف وً ىٍْ عٍي حلٍٍٓٓٗ فٗ ح٠ٍطزخ١ حلٓػٙق رٍُٙ ْرًٙ ؿىمش وً حلعٍخ

ٗخٍس حلٍٍٓٓٗ فٗ طفََٔٙ قٓلُ طعخلٕ:" اي لّه ؿٍخص طـَٖ وً طلظّخ حٜهَٔ فٗ حلـىمش حلقَعٌٙش  ا

حٌّٜخٍ
(6)

"  فٙقٓ :" فخلعمه أي ِٙجخطّخ ـ وً طلقٙق" أي" ْ طوٜٙٚ" حل١ن" ْطقي٘ه" لّه" ْؿىع " حلـٍش" 

ْطٍكَِٙخ ًْكَ حلـَ٘خي ًْكَ "وً" وع" طلض" ْطوٜٙٚ " ٌَّ" ْطعَ٘فُ ـ طظعخْي ْطظـخْد عمٕ 
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حٜٓخٓٗ حلٌٖ ِٓ حلٍَْٔ ْحلىكخفؤس كخٍٜٝ حلٍ٘فش حل١َزش طَٗق رـٓحٌزّ  حللٓٝ اويحى حلفَٝ 

حلىَكِٖ"
(1)
  

  ُ٠ْ يَْ  عٍي حلٍٍٓٓٗ  فٗ ٌِح ح٠وظِحؽ حلىظٍخٓذ رًٙ ٌَِ حلكخثٍخص حلظٗ ط٠خفَص لزمٓ  حلىَحن ْاعـخ

ي حلزخٌٗ فٗ حلٔقف حلىليد حٌٜخن  ًلك أي حلٍٍٓٓٗ َ٘ٔ أي وً حللـخٍس  وع كـَ٘ظُ اًح هَؽ وً ٘ي حلىعقِّ 

٘ىٙ  ُْ٘و٠ِع ٍأُٓ ِلٙىخّ ٍأّ أهُٙ لٙظىخٓكخ عً حلٔق١ٓ. ْحٌٞٔخي حلٌٖ ٠ ٘يٍ   َٓ حلظعخْي لّٓ أؿىي 

ّ لىعخٌْش أهُٙ ّٓ وً حللـَ  اي وً حللـَ وً ٘ظق
(2).
ْحلظخَِ وً حلٍٚ أي حلٌٖ ٠ ٘يٍ  أَٓحٍ حلٍظه  

كَ٘خ رخٌٞٔخي أ٠ ٘ٔظعظه اعـخُ حلقَعي؟ وع حلعمه أي وً حلقَعٌٗ ِٓ حلٌٖ ٘عٍُٙ حلٍٍٓٓٗ. فكٙف ٘كٓي 

 حللـخٍس وً ٘ظفظض وً ه٘ٙش    ِكٌح َ٘٘ي حلٍٍٓٓٗ أي ٘قٓ .

 ش:ــــاٌزٕى١
طعي حلٍكَس وً حْٜؿُ حلٍظىٙش حلظٗ أرخي وً ه١لّخ حلٍٍٓٓٗ اعـخُ حلقَعي  ْوً ًلك وخ أٗخٍ الُٙ 

ٍرّه" كٙغ ٘قٓ :" حعمه أي حلىظخي حلظٗ طظمىع فّٙخ حلٍكض: ِٗ عٍي كي٘ؼُ قٓلُ طعخلٕ" أْلجك عمٕ ِئ وً 

ٌظىّخ وع ٓخرقظّخ  ػه حلىلٔٓٓش فٗ أْلجك ػه حلزعي٘ش فّٙخ  ػه حلعمٓ فٗ عمٕ   ػه حلظٍكَٙ فٗ " ِئ" ػه 

 لفظ" وً"  ػه حلظَرٙش فٗ "ٍرّه".

 ٍَيَٙ حْٜ  فٗ حٜيمذ. فٌح   ْأوخ حلظٍكَٙ فٗ ِئ فَٙ٘ٙ الٕ أٌُ يَٙ" ِئ لمىظقًٙ" اً حلىٍكَ حلىك

وٜيٍ ٌِْح كخٛ  رخلىٜيٍ... ِْٓ ٛفش ولٔٓٓش قخٍس كؼىَس حْٜ "
(3)
 

  ٘ظ٠ق وً ه١  حلٍٚ أي حلظٍكَٙ لُ ىٍْ أٓخٓٗ فٗ حٚ٘ش حلكَ٘ىش ْؿىخلٙظّخ  ْلٌلك هٚ حلظٍكَٙ رلي٘غ

ظـيي أكَٙ حلٍخّ وفٜ . ْفٗ ٌِح ٌظَ الٕ قٓ  حلـَؿخٌٗ:" ْوىخ ٍ٘ظَ الٕ وؼ  ًلك  قٓلُ طعخلٕ" ْل

عمٕ كٙخس
(4 )
اًح أٌض ٍحؿعض ٌفٔك ْأًكٙض كٔك ْؿيص لٌّح حلظٍكَٙ ْأي قٙ :" عمٕ كٙخس"  ْله   

٘ق :"عمٕ حللٙخس"  كٍٔخ ٍْْعش ْليف وٓقع ٠ ُ٘قخىٍ قيٍَ  ْطـي  طعين ًلك وع حلظعَ٘ف
(5 )
 

 ٍٍٗٓٓفٗ طٍكَٙ "ِئ"  وً  ْرظٍٓط وٓح١ً حلظٍكَٙ ْوٓحقعُ طظٍٓط ى٠٠طُ ْا٘لخ حطُ  ًلك أي حل َٔ٘

قٓلُ طعخلٕ:" ِئ لمىظقًٙ"  ا٘ىخ  الٕ ٌّخ٘ش ىقش ِيح٘ش حلقَعي كظٕ ٠ ُ٘كظٍُ كٍّّخ  ْالٕ يخ٘ش ْٓعظّخ 

كظٕ ٠ ٘لخ١ رّخ عمىخ. اً حلىٍكٍٓ٘ش اوخ رخليقش ْحلوفخ   ْاوخ رخلٓٓعش حلفخثظش عً حٞكخ١ش ْوً ٍِخ قي 

                                                           
1
نفسها واألسلوب عٌنه لام الجرجانً بتحلٌل لوله تعالى:" ولٌل ٌا أرض ابلعً ماءن وٌا سماء أللعً  . على الطرٌمة098اإلشارات:   

 42.  دالئل اإلعجاز، 44وغٌض الماء ولضً األمر واستوت على الجودي ولٌل بعدا للموم الظالمٌن"، سورة هود، اآلٌة 
2
 49نفسه:   

3
 68اإلشارات:   

4
 96البمرة:   

5
 588الدالئل:   



272 
 

ه٘كٓي حلظٍكَٙ لمظلقَٙ ْقي ٘كٓي لمظعظٙ
(1) 

ٌَِ رعٞ حلٍىخًؽ حلظٗ طٓقف وً ه١لّخ حلٍٍٓٓٗ عمٕ حلٍكَس 

 ْؿظىخلٙخطّخ.

 س: ـــِ ٚايتأخٝــــــ ايتكدٜ 3

  ٘عظزَ حلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ وً حلىزخكغ حٜٓخٓٙش فٗ عمه حلز١يش حلعَرٙش  فّٓ وً حٍٜكخي حلظٗ ٘زٍٕ عمّٙخ عمه

خ١ذ  ْرٔٙخي حلويخد. ْقي حهظمف حلز١يٙٓي حلىعخٌٗ  ًْلك لٜمظُ حلٓػٙقش رقٜي حلىظكمه ْكخ  حلىو

ِـ( ْ 471حلقيوخ  روٜٓٙ حلظقي٘ه ْحلظخهَٙ. ٌِْح ٘ظ٠ق وً ه١  اٌـخُحص عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ )ص

         ِـ(.637ِـ ( ْحرً حٜػَٙ)ص626حلٔكخكٗ )ص

 ٌِ ح حلزخد رؤٌُ كؼَٙ رلغ عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ حلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ وً وٍظٍٓ طيحه  حلٍلٓ ْحلز١يش  ْحٛفخ

.. 2حلفٓحثي  ؿه حلىلخًٓ  ْحٓع حلظَٜ   رعٙي حلفخ٘ش  ٠ ِ٘ح  ٘فظَ لك عً ري٘عش ْ٘ف٠ٗ رك الٕ ليٙفُ

 ْحلٔئح  حلٌٖ ٘يَف ٌفُٔ: كٙف ٘ل٠َ ٌِح حٜٓمٓد فٗ اٗخٍحص حلٍٍٓٓٗ؟

  حلكَ٘ه  ْوً ًلك :" ٌخ  حلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ يَٙ قمٙ  وً حِظىخن حلٍٍٓٓٗ ٞرَحُ حٞعـخُ حلٍظىٗ فٗ حلقَعي

فٗ قمٓرّه وَٝ"  ْفٗ طًٍٓ٘ وَٝ اٗخٍس الٕ أٌُ وكىً عىٙق ٠ َ٘ٔ كظٕ ُ٘يحْٔ. ْفٗ طقي٘ه " فٗ 

 قمٓرّه" عمٕ" وَٝ" ا٘ىخ  الٕ حللَٜ رـّظًٙ  ْوً حٞ٘ىخ  اٗخٍس ريَ٘ق حلظعَ٘ٞ الٕ أي حٞ٘ىخي 

أ٠٘خ فٗ ا٘ىخ  حللَٜ ٍوِ الٕ أي ٌٍٓ  ٗؤٌُ أي ٘عيٗ لـىٙع أفعخ  حٌٞٔخي ْعػخٍَ ٛلش ْحٓظقخوش ْ

 حلفٔخى فٗ حٜٓخّ ف١ ٘ـيٖ طفَٙٙ حلفَْعخص
(3)
 . 

  َْٙفٗ وؼخ  عهَ ٘ظ٠ق ٌِح حلَر٢ حلٓػٙق حلٌٖ ٘وٚ رُ حلٍٍٓٓٗ حلٜمش رًٙ أٓمٓد حلظقي٘ه ْحلظؤه

كؼَٙح  ْى٠لظُ   ر  ٌِ٘ذ الٕ كي حلظيخرق حلٌٖ ٠ ولٙي عٍُ  ٘قٓ  حلٍٍٓٓٗ: "ْأوخ ِٙجخص ؿىمش ) ٠٘  رُ

) ّْ٘يٖ رُ كؼَٙح (
فخعمه أي حلظَطٙذ ٘قظ٠ٗ طقي٘ه حلؼخٌٙش لكً لىخ كخي حلفَٝ ٍى حعظَحٝ حلىظَىى  (4

 (5)حلىٔظفّه حلىٔظٍكَ حلىٔظقزق كخي ) ٠٘  ( أِه"

  ٠ْ ٘ظٓقف حلٍٍٓٓٗ عٍي حٞٗخٍس فق٢ ر  ٘ظـخُْ الٕ طزٍٗ أٓمٓد كـخؿٗ أومظُ عمُٙ وٍخفلظُ عً حلقَعي

ـخَُ  ففٗ طفَٔٙ قٓلُ طعخلٕ:" ْوً حلٍخّ وً ٘قٓ  عوٍخ رخهلل ْرخلٙٓن حٚهَ ْوخ ِه ْارَحُ ْؿَٓ اع

رىٓوًٍٙ"  ٘قٓ :" أوخ طلمٙ  كمىخص ٌَِ حٚ٘ش  فخعمه أّي " وً حلٍخّ" هزَ وقين  "وً" عمٕ ْؿُ. اي 

؟ قٙ  لك: وً ٗخي اٌ٘خ  حلظعـذ حلٜيحٍس ْلٙظَكِ حلٍظَ عمٕ ٛفش حلىزظيا ح لظٗ ِٗ وٍخ١ قمض:" فمَه قيِّ

 .حلفَٝ ْا٠ ٠ٌظظَ ْوَ الٕ حلوزَ
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  لقي هخ١ذ أٓمٓد حلظقي٘ه عٍي حلٍٍٓٓٗ حلعق  ْحلٓؿيحي فٗ حٚي ٌفُٔ  فخٓظيخط طلفِٙ حلٔخوع أْ حلقخٍة

َّ  حلعقٓ  ْحًِٜخي.  ٢ّ٘ حلوٙخ  ْطل عمٕ حلى٘خٍكش فٗ طفعٙ  لىٓحقف حلقَعي  ْوخ ٘زؼُّ ًلك وً ا٘لخ حص طٍ

حلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ عٍي كي ؿِ٘جخص حلمفش وً كمىخص ْؿى  ٘قيّن رع٠ّخ عمٕ رعٞ ْاٌىخ رٍخ  عمُٙ ٠ ٘قف 

ً وً عٍي   طعخلٕ ربؿىخط حلعمىخ    ٘ىظيّ لٙ٘ى  حٚ٘خص ْحلىٟٓٓعخص حلكزَٔ حلظٗ ؿخ  فٗ طَطٙزّخ طٓقٙفخ

٘ؼزظّخ حلٔٙخي فٗ  ْوخ كخي ٚ٘ش أي طٔزق أهظّخ أْ وٟٓٓط ِٓ ٓخرق ٜهُٙ ا٠ لٍكظش ر١يٙش ْى٠لش وعٍٓ٘ش

 و٠ىٌُٓ ْرًٙ ١ٙخطُ.

 رف:ــــــــ اذت 4
حللٌ  ِٓ حلظوفٙف وً ػق  حلك١ن ْعذ  حللي٘غ  ْوً وٍخ له ٘ف٠  حلوفش عمٕ حلؼق   وخىحوض    

حلوفش ِٗ حلىيمٓرش  ْحلىقخن ٘ٔظيعّٙخ  ْحللخ  ٘يمزّخ  ففٗ حلوفش طكىً حلز١يش  ْ٘ٔىٓ حلك١ن  كظٕ ٜ٘  

حلظؤػَٙ ْطكٓي حلـىمش وع حللٌ  أٗي ْقعخ عمٕ حلٍفْ  ْأطه رٙخٌخ  ْأفٜق وً  الٕ قٓس حلٔلَ فٗ

.ْفٗ حلقَعي وً حللٌْ    ْح٠ٓظفٍخ  رخلقمٙ  وً حلك١ن عً حلكؼَٙ ٌِلض وً حللًٔ وٍخُلُ  وخ (1)حلٌكَ

 ٘ٔظَعٗ ح٠ٌظزخَ ْ٘ٓقف فُٙ عمٕ ْؿَٓ حٞعـخُ.

  أٓمٓد حللٌ  ٘فّه وٍُ أي ٌِح حٜٓمٓد وً ى٠ث  ْع١قش رخلىٟٓٓط ٘زيْ أي طٓقف عزي حلقخَِ عٍي

حٞعـخُ حلٍظىٗ ْكــُ فٗ حلقَعي حلكَ٘ه  ففٗ كي٘غ حلـَؿخٌٗ عً قٓلُ طعخلٕ:" ْلىخ ٍْى وخ  ويً٘ 

ْؿي عمُٙ أوش وً حلٍخّ ٘ٔقٓي ْْؿي وً ىٌّْه حوَأطًٙ طًٌْحي قخ  وخ هيزكىخ قخلظخ ٠ ٌٔقٗ كظٕ ٜ٘يٍ 

  ٠كظ حلـَؿخٌٗ أي حلقخٍة ٠ ٘ـي للٌ  (2)قٕ لّىخ ػه طٓلٕ الٕ حلظ "حلَعخ  ْأرٌٓخ ٗٙن كزَٙ. فٔ

حلىفعٓ  فٗ ٌِح حلٍلٓ وً حلَْعش ْحللًٔ وخ ٘ـي  ا٠ ٜي فٗ كٌفُ ْطَ  ًكََ فخثيس ؿمٙمش  ْأي حلفَٝ 

 (3)٠ ٜ٘ق ا٠ عمٕ طَكُ

 فٗ أكي قٔىّٙخ  عمٕ ْاًح كخي حلٍٍٓٓٗ َ٘ؿع اعـخُ حلقَعي الٕ ر١يش ٌظىُ  فبٌُ أقخن ٌَِ حلز١يش  

  ْوً ٌِح حلىٍظٍٓ (4)حلىعخٌٗ حلٍلٓ٘ش حلظٗ ٗزّّخ رخلٛلت حلىٍؼٍٓس ْحلٍِ٘ش حلىٍٍ٘ٓس ْحلٍقٖ حلىَٛع

٘ظٍخْ  حلٍٍٓٓٗ حللٌ   وعظزَح أي حلقَعي ٘لٌ  فٗ كؼَٙ لمظعىٙه   ْ٘يمق فٗ كؼَٙ لمظ٘ىٙ  ْحلظقٔٙه  

لظٗ ٓخقّخ حلٍٍٓٓٗ لمزٍَِش ْح٠ٓظي٠  عمٕ أِىٙش   ْوً حٜوؼمش ح(5)لٙفٙٞ عمٕ ك  ًًِ رىقيحٍ ًْقُ

حللٌ  ْْؿُ اعـخَُ حلٍظىٗ  قٓلُ:" ْأوخ حلظَٜ٘ق رمفظش " " فبٗخٍس الٕ ُؿَ حلٍخّ عً ح٠رظ١  

حلىيَىس فٙـُٓ رقٍَ٘ش  (6)رخٜٓزخد ْح٠ٌفىخّ فّٙخ  ْأوخ كٌ  " وفعٓ " ٗخ  ْاي كخي ْحؿزخ رخلقخعيس
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ٕ عين طؤػَ حلى٘ٙجش ْحٍٞحىس حٞلّٙش رؤكٓح  حلكخثٍخص ْعين طؤػَٙ حٜٗٙخ  فٗ أهٓحطُ أي ٘كٓي ا٘ىخ  ال

 (1)حلٜفخص حٞلّٙش كىخ طظؤػَ اٍحىس حلزَ٘ رلًٔ حٜٗٙخ  ْقزلّخ ْعظىظّخ ْٛفَِخ"

  ُْٙأػٍخ  طظزع حلٍٍٓٓٗ ْؿَٓ حٞعـخُ حلٍظىٗ  حلىظعمق رخللٌ   قخ  فٗ "ُعْىٗ" :"  ٍوِ رلٌ  أىحس حلظ٘ز

. ْفٗ طفََٔٙ قٓلُ (2)ٌّٙٓه حلظٗ ِٗ أٌٓحٍ حلَأّ كؤٌّخ قمعض فزقٙض ٌقَحص وِ٘ٓش فٗ ؿزخِّه"الٕ أي ع

طعخلٕ:" ِئ لمىظقًٙ" طٓقف حلٍٍٓٓٗ عٍي كٌ  حلىزظيأ  وعظزَح ا٘خَ اكئ حلىٓح١ً حلظٗ ٘عٓى الّٙخ وٍزع 

ى ؤمه. كؤي ًحص حلىزظيا فٗ كًٔ ٌَِ حٚ٘ش حلكَ٘ىش  فقخ :" كٌ  حلىزظيا  اً فُٙ أٗخٍس الٕ أي ككه ح٠طلخ

 (3)ٌفْ حلوزَ  كظٕ كؤٌُ ٠ طفخَ٘ رٍّٙىخ فٗ حلًٌِ أ٠٘خ"

  ْرٍخ  عمٕ طٍخْ  حلٍٍٓٓٗ لملٌ  ْاظّخٍ ْؿَٓ اعـخَُ حلٍظىٗ  ٘ظ٠ق أي حلٍٍٓٓٗ ٘لخْ  أي َ٘ٓه

حلظٗ ظمض ر٘خعَ٘ظش طقخر١ رًٙ حللٌ  ْى٠لظُ. ْاٌىخ ٓخعيَ عمٕ ًلك حٓظعىخلُ لٝٛٓ  حلٍلٓ٘ش ْحلَٜفٙش 

 وىِْؿش رٓؿَٓ أهَٔ فظلٜ  وً ًلك كمُ ْؿَٓ حٞعـخُ عٍيَ.

 ساز:ــــــ ايته 5

  طل٠َ عٍخ٘ش حلٍٍٓٓٗ رؤٓمٓد حلظكَحٍ فٗ حلقَعي حلكَ٘ه  فٗ حٞٗخٍحص وً ه١  و١كظخطُ  ٘قٓ :" اي

ّٖ قمض: اي  فٗ حلقَعي حلكَ٘ه حلىٓؿِ أٗٙخ  وكٍَس طكَحٍح فٗ حلظخَِكؼَٙح وع أٌُ وعـِ  كخل َ زٔىمش ْ "فَزِؤ

" الن.. ْقٜش وٕٓٓ ْأوؼخلّخ  وع أّي حلظكَحٍ وى  ٍْ٘خفٗ حلز١يش.قٙ  لك:  ٌٍ َوِج ْٓ َ٘   ْ٘ َْ وخ ك  وخ ”ع٠َِ " ْ " 

فبي حلظكَحٍ قي ٘ى  ٠ ويمقخ  ر  قي ٘ٔظلًٔ ْقي ٘ٔؤن.. اًح عَفض ٌِح فخعمه أٌُ  كىخ أّي فٗ ” ٘ظٜٝ ٘لَي

ٓد ٠ ٘ى  عمٕ حلظكَحٍ ر  ٘ٔظلمٕ عمٕ حٞكؼخٍ وٍُ  كٌلك فٗ حلقَعي وخ حلقَعي  وـىٓعش قٓص ْقٓس لمقم

ٍ طٜٝ فخٍص أٗعش حللق ْحللقٙقش وً أ١َحفُ  ْفٗ ًلك حلزعٞ وخ ِٓ أّ  َّ ِٓ ٍْف لٌلك حلقٓص كمىخ طك

قك حٜٓخّ ْحلعقٙيس حللٙخطٙش ْحلٍٍٓ حلىظـٔي رظـٔٙي َٓويٖ  " بسم ميحرلا نمحرلا هللا". فٙخ ٌِح ٗخٍْوٌح

 اي كٍض ًح وٌحي.

  ًٌِح رٍخ  عمٕ طٔمٙه حلظكَحٍ  ْا٠ فٙـُٓ أي طكٓي قٜش وٕٓٓ وؼ١ وٌكٍٓس فٗ ك  وقخن لٓؿُ وٍخٓذ و

 . (4)حلٓؿَٓ حلى٘ظىمش ِٗ عمّٙخ"

  ُْحٟق وً حلٍٚ  ٌظَس حلٍٍٓٓٗ الٕ أٓمٓد حلظكَحٍ فٗ حلقَعي حلكَ٘ه  فّٓ َ٘ٔ أي حلظكَحٍ رٓٛف

ٍْس طكَحٍح ى٠لٙخ  فظكٓي لمزٔىمش وؼ١ ا٘لخ حص ْأككخن طٍخٓذ وٓحٟعّخ. فك  ظخَِس ٛٓطٙش ٠ ٘فٙي رخل٠َ

رٔىمش طَطز٢ رٔٙخقّخ  ْكمىخ حٓظعٙيص حٓظلٍٔض ْحٓظئٌْ رّخ. ْأي حلظكَحٍ لْٙ ا٠ ظخَِ٘خ. ْوىخ ٘ٔظي  

حلىٍكَ رُ فٗ ٌِح حلٔٙخي قٓ  حلٍٍٓٓٗ:" ْأوخ حلظٍكَٙ فٗ" ِئ" فَٙ٘ٙ الٕ أٌُ يَٙ " ِئ لمىظقًٙ" اً 

حلىكٍَ يَٙ حْٜ  فٗ حٜيمذ. فٌح  وٜيٍ ٌِْح كخٛ  رخلىٜيٍ... ِْٓ ٛفش ولٔٓٓش كؼىَس 

                                                           
1
 022نفسه:   

2
 48نفسه:   
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 29اإلشارات:    
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. طمك كخٌض ؤلش اعـخُ٘ش ٌظىٙش حٓظقخِخ حلٍٍٓٓٗ وً حلظكَحٍ. ٌِْح ٘ظـمٕ أكؼَ فٗ وؼ  قٓ  (1)حْٜ "

طكَحٍ" أْلجك"  ػه  حلٍٍٓٓٗ:" ْأْلجك ِه حلىفملٓي  حعمه أي وظخي طلَٖ حلٍكض ِٗ: عيف "  حلٓحْ"  ػه

" ٟىَٙ حلفٜ "  ػه حٜلف ْحل١ن  فه ا١١ي" وفملٓي" ْعين طعًٙٙ ْؿُ حلف١ف". ٜ٘زق لمظكَحٍ فٗ ٌِح 

حلٍٚ ْظٙفش ؿىخلٙش أهَٔ طظليى رٍخ  عمٕ ع١قش ٍ٘ٔـّخ ٌِح حٜٓمٓد وع رخقٗ حلىكٌٓخص حلظٗ طئلف 

 حلـىمش حلقَعٌٙش.
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 :١ــــخامت

حلقَح س لكظخد " اٗخٍحص حٞعـخُ فٗ وظخي حٞ٘ـخُ" أي ٌظَ٘ش حلٍظه حلظٗ ط٘كمض ريٍطّخ  ٘ظ٠ق وً ٌَِ

عٍي حلٍلخس حْٜحث   ٠ٌْـض عمٕ ٘ي عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ  ْحعظزَِخ حلِووَٖ٘ أىحس طلمٙمٙش فٗ ك٘خفُ 

عـخُ. ْرٍخ  عمُٙ كخٌض حلَكً حٜعظه ٞعـخُ حلقَعي حلكَ٘ه. ىْي أي ٘عٍٗ ًلك حٌظفخ  حلٓؿَٓ حٜهَٔ لٝ

كخي طفَٔٙ حلٍٍٓٓٗ لٍٔٓس حلزقَس حللـش ْحلزَِخي ٞظّخٍ ْؿُ حلٍظه ْرٙخٌُ عمٕ حلٓؿَٓ كمّخ  فظؤطٕ لُ 

 ًلك عهٌح رؤٛٓ  حلٍلٓ ْحلَٜ   حلظٗ ٠ طِح  قخرمش ل١ٓظقٜخ .

طخرؼخ  ر  ْاًح كخٌض فكَس حٞعـخُ حلٍظىٗ وؼخٍ حِظىخن حلٍٍٓٓٗ  فبي ٌِح حلٓؿُ حٞعـخُٖ لْٙ ٓخكٍخ 

٘ظفَٙ رظفَٙ حلعٍٜٓ  فٙظىظَّ وً ه١لُ حلظيخرق عمٕ حٜفّخن  ٠ ر  عمٕ حهظ١  حٜفّخن. ْلٌلك أفخٝ 

حلٍٍٓٓٗ عمٕ ك  ١زقش ْؿّخ. ْأٍٓ  ح٠ٓظي٠  حلٍظىٗ لظكؼَٙ ْؿَٓ حٞعـخُ وَحعخس لكؼَس حلىوخ١زًٙ 

 ْطعيىِه. فكخي رٌلك أٓمٓرُ فٗ حٞٗخٍحص ٍكزخ ٘ٔع ك  وظمق. 
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 املسادع

 ـ حلقَعي حلكَ٘ه.

 ـ أَٓحٍ حلز١يش  عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ  قَأَ ْعمق عمُٙ ولىٓى دمحم ٗخكَ  ىحٍ حلىيٌٗ ـ  ؿيس  ىص. 

 .1ـ اٗخٍحص حٞعـخُ فٗ وظخي حٞ٘ـخُ  ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  ١

ق حلك١ٌٙٗ  ُ٘خى كىي ـ ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ" قَح س ؿي٘يس فٗ فكََ حلىٔظٍَٙ"  ؿىخ  حليً٘ ٛخل

 . 2014  1حلٜىٙيعٗ  ىحٍ حلٌِزقش ـ حلقخَِس  ١

أرٓ عؼىخي عىَْ رً رلَ حلـخكظ  طلقٙق َْٗف دمحم عزي حل١ٔن ِخٍْي  وكظزش  : ـ حلزٙخي ْحلظزًٙٙ

 . 7  1418/1998١حلوخٌـٗ ـ حلقخَِس  

حلفظخف ٠ًٗٙ  ىحٍ حلىَ٘ن ـ  ـ حلظَحكٙذ حلٍلٓ٘ش وً حلٓؿّش حلز١يٙش عٍي عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ: عزي

 . 1980حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش  

 ن.1989طيٍٓ طفَٔٙ حلقَعي: ى. ولًٔ عزي حللىٙي  رٙض حللكىش ـ  ؿخوعش رفيحى   -

ـ ى٠ث  حٞعـخُ: عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ ـ قَأَ ْعمق عمُٙ ولىٓى دمحم ٗخكَ  وكظزش حلوخٌـٗ  حلقخَِس  

 ىص.

فٗ طفَٔٙ حلقَعي حلكَ٘ه: أوي قخٓه عزي حلَكىً  كمٙش حلعمٓن ح١ٓٞوٙش  ؿخوعش ـ ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ ْأػََ 

 حٌٜزخٍ.

ـ حلك٘خ  عً كقخثق حلظٍِ٘  ْعٙٓي حٜقخْ٘  فٗ ْؿَِ حلظؤْ٘ : أرٓ حلقخٓه ولىٓى رً عىَ حلِووَٖ٘ 

 .     2012  1حلوٓحٍُوٗ  حعظٍٕ رُ ٍْطذ كٓحُٗٙ  حلىكظزش حلظٓفٙقٙش ـ حلقخَِس  وَٜ  ١

ولخكىخص عقمٙش فٗ حلظفَٔٙ ْحلز١يش ْحلعقٙيس: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي قخٓه  -

 ن.1991ِـ 1411  1حلٜخللٗ  ويزعش حلىٍَٙـ رفيحى  ١

حلٍٔش حلٍزٓ٘ش: أى٘ذ ارَحِٙه حليرخ   طَؿىش اكٔخي قخٓه حلٜخللٗ  –ـ قَح حص فٗ فكَ ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ 

 ن. 1985ِـ 1405  1ويزعش حل٘عذ ـ رفيحى  ١

ـ حلىعـِحص حلقَعٌٙش ْحلىعـِحص حٜكىي٘ش ٍْٓخلش حللَ٘: ري٘ع حلِوخي ٓعٙي حلٍٍٓٓٗ  طَؿىش اكٔخي 

 .2005  1قخٓه ٛخللٗ  َٗكش ُٓٓلَ لمٍَ٘  حلقخَِس ـ وَٜ  ١
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 ظب٘شح اٌغّٛع يف اٌذساعبد إٌمذ٠خ
 بً ـــــًب ٚؽذ٠ضـــــلذدي

 

 

 

 وزٛسح ذاٌ

 ذُٞؾٝت٘ ستُد َبازى ايع
 ن١ًٝ اآلداب -داَع١ اإلَاّ عبدايسمحٔ بٔ ؾٝؿٌ 
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 ح :ــــ ايبشــــًَد

٠ٗك فٗ أي حلىعٍٕ وَحْ    ٠٘ٔمه ٌفُٔ رّٔٓلش لمقخٍة   فخلي٠٠ص قي طوفٕ عمٕ حلقخٍة  فَٙوٗ 

  حل٘عَ رخلفىٓٝ ْحٞرّخن . ْقي ؿّي  حلَ٘حف فٗ طزًٙ  حلي٠٠ص حلوفٙش فٗ أٗعخٍ حل٘عَح   ْطٍخْ

حلٍقخى ٌَِ حلىٔخكش حلىعىخس   ْأٗخٍْح الٕ يىٓٝ حلىعٍٕ لئ حل٘عَح  وٌٍ حلعَٜ حلـخِمٗ  ْلكٍّخ 

رَُص فٗ حلعَٜ حلعزخٓٗ ر٘ك  ْحٓع وع ظٍّٓ حل٘عَح  حلىليػًٙ  ْعمٓ وي حلؼقخفخص حلظٗ ٌّمٓح 

ن حلٍقخى وٍّخ . ْفٗ طَحػٍخ حلٍقيٖ كؼَٙ وً حٞٗخٍحص حلظٗ طٍخْلض ٌَِ حلظخَِس ْىلض عمٕ رَ

 رخلىعخٌٗ حلفخو٠ش  ْحوظي ٌِح الٕ عٌَٜخ فؤٗخٍ حلٍقخى الٕ حلفىٓٝ ْهفخ  حلىعٍٕ رخٞرّخن .

 ْطظليى اٗكخلٙش حلزلغ فٗ طٟٓٙق وعٍٕ حلفىٓٝ ْحلي٠٠ص حلوفٙش رًٙ حلٍقي حلقي٘ه ْحلٍقي حللي٘غ .
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 ظاٖس٠ ايػُٛض يف ايدزاضات ايٓكد١ٜ ايكدمي١: -1

وخ كخي عمُٙ حلىٍخم حلؼقخفٗ فٗ حلعَٜ حلعزخٓٗ  وً طٍٓط ْطعقي ْيِحٍس فً ْعمه   يٍٗ عً حلزٙخي -

ْوظخٌش ؿي  ْكٓحٍ  أكٔزظّخ كؼَس حلظَحؿه عً حلٍّٓى ْحلفَّ ْحلٌٙٓخي  ْحهظ١١ حلعَد رخلعـه.. 

ْيَِٙخ وً حٜوٍٓ حلظٗ أكيػض أػَحً رخلفخً فٗ حٜىد يََّٙ وٍلٕ حل٘عَح   حلًٌ٘ أهٌ حلزعٞ وٍّه 

٘ظلم  وً حليخرع حل٘عَٖ حلقي٘ه  ل٠ٙفٗ عمٕ قٜٙيطُ وخ أفخىَ وً طمك حلعمٓن حلىٍٓعش ْحلىعخٍ  

 حلىظَؿىش.

الٕ كي –فٍظؾ عً ًلك طَٔد حلىعخٌٗ حلفَ٘زش حلىزظكَس رىخ فّٙخ وً عىق ْفمٔفش ٍْوِ  أّٓىض   -

ىخن ْحلىظٍزٗ فٗ ٠ْىس اٗكخلٙش حلفىٓٝ فٗ ًلك حلعَٜ  حلظٗ حٍطزيض رؤرٗ ٌٓحّ ْأرٗ ط -كزَٙ

 عمٕ ْؿُ حلوٜٓٙ.

ِـ( الٕ وخ فٗ ٗعَ أرٗ ٌٓحّ وً يىٓٝ  أٍؿعّخ الٕ ػقخفظُ حلظٗ 276فقي أٗخٍ حرً قظٙزش )ص -

 أطخكض لُ حلظفًٍ فٗ ٗعََ
(1)
. 

ِـ( أي حلىظٍزٗ ْقع فٗ حٓظكَحَ حلمفظ ْطعقٙي حلىعٍٕ  اً قخ : "ِْٓ أكي 429َْ٘ٔ حلؼعخلزٗ ) -

٘ؤهٌ عمّٙخ فٗ حليَي حلٓعَس ف٠ٙ  ٠ْ٘  َْ٘ظعذ ُْ٘ظعذ ٠ْ وَحكزش حلوٍ٘ش حلظٗ ٘ظٍٔىّخ  ْ

ٍ٘ـق"
 (2)
 

 كىخ أي حلىظٍزٗ ٛز  رعٞ أرٙخطُ رىٜميلخص ْأفكخٍ ٛٓفٙش  كقٓلُ:

 ٨ ذىصُه ل٢ِـٛلُخ َوـصْهجَ لٍَِّحٍ 

 ئ٨ ئلل َشـِف١َْد تـَه ل٤َْؼ١َاءُ 

ـا ذؽرُٗ  َّّ َْٕشكُّ ػـ  ٚلٌمٍُة ٨ ٠َ

ًَّ تٗ ٌَه لٌشَّ  َٕاءُ ؼرٝ ذَُؽـ ْؽ
(3)
 

٘عمق ٗٓقٗ ٟٙف عمٕ ًٌِ٘ حلزٙظًٙ  رقٓلُ: " لقي حٟيَد َٗحف حلىظٍزٗ فٗ طفَٔٙ حلزٙظًٙ حٟيَحرخً  --

ْحٓعخً  ْحلىٔؤلش أقَد وىخ طٍْٜٓح  ْوفظخكّخ أٌُ كخي ٘عىي فٗ ٌَِ حلقٜٙيس الٕ حلىٌِذ حلَوِٖ لَٟٙٗ 

حلظٗ ٠طفّه  ْْحٟق أي حلىظٍزٗ َ٘وِ  وىيْكُ حلٜٓفٗ  فّٓ ٍِخ َ٘وِ عمٕ ١َ٘قش حلٜٓفٙش فٗ عزخٍحطّه

الٕ حللمٓ  فٗ حللمٓ  فٗ كؼَس حلقمش"
 (4. ) 
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  ْلقي ظَّ أػَ حٜفكخٍ حلٜٓفٙش ْحلفمٔفش حلٌٙٓخٌٙش فٗ ٗعَ أرٗ طىخن  حلٌٖ ٘وزٌَخ عٍُ حٚويٖ )ص

له ٘فّىُ"ِـ(  رقٓلُ: " أطٕ فٗ ٗعََ رىعخٍي فمٔفٙش  ْألفخظ يَ٘زش  فبًح ٓىع رعٞ ٗعََ حٜعَحرٗ 370
 
 

  ِـ(: " أي ٍؿ١ً قخ  لميخثٗ فٗ وـمْ كف   ْأٍحى طزكٙظُ لىخ أٌ٘ي: 456ْؿخ  فٗ حلعىيس ٠رً ٍٗٙق )ص

٘خ أرخ طىخن  له ٠ طقٓ  وً حل٘عَ وخ ٘فّه؟ فقخ  لُ: ْأٌض له ٠ طفّه وً حل٘عَ وخ ٘قخ ؟ فف٠لُ"
 
. 

 رظخَِس حلظعقٙي  كظ ً ٕ كؼَص حليٍحٓخص حلٍقي٘ش كٓلُ قي٘ىخً ْلع  أرخ طىخن أكؼَ ٗعَح  عََٜ حٍطزخ١خ

ْكي٘ؼخً. ْحلىقخن ٠ ٘ظٔع لعَٝ طمك حليٍحٓخص كٓ  يىٓٝ أرٗ طىخن  ْحلىّه ِٓ ٍأٖ حلٍقخى قي٘ىخً كٓ  

ِـ(  395اٗكخلٙش حلفىٓٝ فٗ حٜىد  فخلزعٞ ٘يعٓ الٕ حٞرخٌش ْحلٟٓٓف كؤرٗ ١ِ  حلعٔكَٖ )ص 

 .ّٓوخً ْحلمفظ وقز٠ًٓ "حلٌٖ قخ : "١َٗ حلز١يش أي ٘كٓي حلىعٍٕ وف

   ُْ٘قٓ  فٗ وقخن عهَ: " ٠ْ ٘يقق حلىعخٌٗ ك  حلظيقٙق  ٜي حلفخ٘ش فٗ طيقٙق حلىعخٌٗ ٓزٙ  الٕ طعىٙظ

خ( وً أٍحى حٞرخٌش فٗ وي٘ق  أْ يِ   أْ ٛفش ٗٗ . فؤطٕ ربي١ي. ى  ًلك  ْطعىٙش حلىعٍٕ لكٍُ.. )فؤوَّ

عمٕ عـَِ عً حٞرخٌش  ْقٍَٜٓ عً حٞفٜخف"
 
. 

 ِـ( ٍأٖ أرٗ ١ِ  حلعٔكَٖ فٙىخ طٓؿُ الُٙ  اً ٘قٓ : " ْقي ٍأ٘ض ؿىخعشً وً 637ْ٘ٓحفق حرً حٜػَٙ )ص

ويعٗ ٌَِ حلٍٜخعش ٘عظقيْي أي حلك١ن حلفٜٙق ِٓ حلٌٖ ٘عِ فّىُ  ْ٘زعي وظٍخْلُ  ْاًح ٍأْح ك١وخً ْك٘ٙخً 

حلفٜخكش ِٗ حلظٍّٓ ْحلزٙخي  يخوٞ حٜلفخظ ٘عـزٓي رُ ْٜ٘فٌُٓ رخلفٜخكش  ِْٓ رخل٠ي وً ًلك  ٜي 

 .٠ حلفىٓٝ ْحلوفخ "
 
 

 ( ٖٓحل٘خعَ الٕ طـٍذ حلىعخٌٗ حلفمقش ْحٞٗخٍحص حلزعٙيس لكٍُ ٘ٔظلًٔ 322ْ٘يعٓ حرً ١زخ١زخ حلعم )ِـ

 ّ٘ا:حلفىٓٝ فٗ وٟٓعًٙ فٗ كظخرُ  

 .حلفىٓٝ حلٍخٗت وً حلظعَ٘ٞ حلٌٖ ٘كٓي هفخثُ أرم  وً حلظَٜ٘ق -1

ْحلظ٘زّٙخص ْحللكخ٘خص  حلظٗ ٘قٓ  عٍّخ: " فبًح حطفق لك وً أٗعخٍ  حلفىٓٝ حلٍخٗت وً حْٜٛخ  -2

حلعَد حلظٗ ُ٘لظؾ رّخ ط٘زُٙ ٠ طظمقخَ رقزٓ   أْ ككخ٘ش طٔظفَرّخ فخرلغ عٍُ ٌْقَ عً وعٍخَ  فبٌك ٠ 

ً وً أي ٘مفظٓح  طعين أي طـي طلظُ هزٙجش اًح أػَطّخ عَفض ف٠  حلقٓن رّخ  ْعمىض أٌّه أٍي ١زعخ

 .عٍٕ طلظُ" رك١ن ٠ و

 ِـ( حلفىٓٝ حلٌٖ ٠ ٜ٘  الٕ ىٍؿش حلظعقٙي ْحلظعىٙش  ْ٘عمً عً 471ْ٘ئ٘ي عزي حلقخَِ حلـَؿخٌٗ )ص

ًلك وً ه١  عٍحثُ حلىزؼٓػش فٗ كظخرُٙ حَٜٓحٍ ْحلي٠ث   ْحٓظّ٘ي ربكئ طمك حٍٚح  حلٍقي٘ش كٓ  ٌَِ 

َد وً حلىعخٌٗ  كخلـَِٓ فٗ حلٜي  حلظخَِس  حلظٗ ٘قٓ  عٍّخ: " فبٌك طعمه عمٕ ك  كخ  أي ٌِح حل٠

٠ ٘زَُ لك ا٠ أي ط٘قُ عٍُ  ْكخلعِِ٘ حلىلظـذ ٠ َ٘٘ك ْؿُّ كظٕ طٔظؤًي عمُٙ  ػه وخ كخي فكَ ّ٘ظيٖ 

الٕ ْؿُ حلك٘ف عىخ حٗظى  عمُٙ  ٠ْ ك  هخ١َ ٘ئًي لُ فٗ حلٓٛٓ  الُٙ  فىخ كخي أكي ٘فمق فٗ ٗق 

ً ٜؿ  أي حلمفظ له َ٘طذ  حلٜيفش  ْ٘كٓي فٗ ًلك وً أِ  حلىعَفش  ... ْأوخ حلظعقٙي فبٌىخ كخي وٌوٓوخ
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حلظَطٙذ حلٌٖ رىؼمُ طلٜ  حلي٠لش عمٕ حلفَٝ  كظٕ حكظخؽ حلٔخوع أي ٘يمذ حلىعٍٕ رخللٙمش ْ٘ٔعٕ الُٙ 

وً يَٙ حليَ٘ق..."
( 1)
 

 ّـًٙ ْلقي ٓخٍ حلز١يٙٓي عمٕ وٌِذ عزي حلقخَِ  ا٠ أٌّه طٍخْلَٓ فٗ وزلغ حلز١يش ْحلفٜخكش  وٍظ

ِـ( فٗ طٍخْلّىخ لمفىٓٝ فٗ وزلغ حلفٜخكش رىٔىٕ 739ِـ(  ْحلقٍِْ٘ٗ )١626َ٘ق حلٔكخكٗ )

حلظعقٙي
(2)

  ْطقٔٙه حلك١ن: الٕ وعقي فٗ حلمفظ ٠هظ١  حلٍظه  ْفٗ حلىعٍٕ لظ٘عزُ   ْالٕ يَٙ وعقي فٗ 

ًلك  ْفٗ حلىعٍٕ  حلمفظ ل١ٔوش ٌظىُ ْهمَٓ وىخ ٘وخلف حٜٛ  وً طقي٘ه أْ طؤهَٙ أْ اٟىخٍ أْ يَٙ

 لّٔٓلش حٌظقخ  حلًٌِ وً وعٍخَ حْٜ  الٕ حلؼخٌٗ رىٔخٌيس حلقَحثً حلمفظٙش ْحلىعٍٓ٘ش.

 فٗ حل٘عَ ْحلٍؼَ عمٕ كي ٓٓح    ًْلك وً 466ْ٘عخٍٝ حرً ٍٓخي حلوفخؿٗ )ص ً ِـ( حلفىٓٝ عىٓوخ

٘كٓي وعٍٕ حلك١ن  ه١  كي٘ؼُ عً  )حٜلفخظ حلىئلفش(   اً قخ : " ْوً ١َْٗ حلفٜخكش ْحلز١يش أي

ْحٟلخً ظخَِحً ؿمٙخً ٠ ٘لظخؽ الٕ فكَ فٗ حٓظوَحؿُ ْطؤو  لفّىُ  ْٓٓح  ًلك حلك١ن حلٌٖ ٠ ٘لظخؽ الٕ 

فكَ وٍظىخً أْ وٍؼٍٓحً "
(3)
. 

  ْٗلقي أْلٕ حرً ٍٓخي عٍخ٘ش رظخَِس حلفىٓٝ  ًْلك رٌكََ لٝٓزخد حلظٗ طف٠ٗ الّٙخ  كخَٛحً ا٘خِخ ف

ٓظش أوٍٓ  ِٗ
(4)
: 

ي وٍّخ فٗ حلمفظ فق٢  أكيِىخ أي طكٓي حلكمىش يَ٘زش  ْحٚهَ أي طكٓي و٘ظَكش وع يَِٙخ حػٍخ -1

 فٗ حلمفش.

حػٍخي فّٙخ فٗ حلىعٍٕ فق٢  أكيِىخ أي ٘كٓي حلىعٍٕ ىقٙقخً ٘لظخؽ الٕ فّه  ْحٚهَ أي ٘كٓي  -2

 وظ٠ىٍخً عمه أْ هزَ ٘لظخؽ الٕ وقيوش لفّىُ.

ٓ : )فٗ طؤلٙف حٜلفخظ(أْ كىخ ٘ق–حػٍخي وٍّخ فٗ حلمفظ ْحلىعٍٕ  -3
( 5)
أكيِىخ ف١َ حٞ٘ـخُ   –

 ْحٚهَ اي١ي حلٍظه كك١ن أٍٓيٓ فٗ حلىٍيق.

  أْ  ولخْلش ٌقي٘ش فٗ طَحػٍخ  -كٔذ عمىٗ–اي وخ قيوُ حرً ٍٓخي حلوفخؿٗ كٓ  ظخَِس حلفىٓٝ ٘عي

وئلفخطّه  وٍّه حلعَرٗ عخلؾ ٌَِ حلظخَِس ريَ٘قش عمىٙش وليىس  رعي أي كخٌض ٌظَ٘خص ٌقي٘ش وٍؼٍٓس فٗ 

وً ٘عَٝ لّخ فٗ ػٍخ٘خ كي٘ؼُ عً حلز١يش ْحلفٜخكش  أْ فٗ رخد حلمفظ ْحلىعٍٕ  أْ فٗ وعَٝ كي٘ؼُ 

 عً حلظعَ٘ٞ ْحلكٍخ٘ش أْ ح٠ٓظعخٍس ْحلظ٘زّٙخص.

 

 

                                                           
1
 120أسرار البالغة ، ص:   

2
 78-1/57اح يف علوم البالغة: ، اإليض196دلزيد من االطالع، ينظر: مفتاح العلوم ص:   

3
 220سر الفصاحة، ص:    

4
 222-221دلزيد من االطالع، ينظر   

5
 221سر الفصاحة، ص:    
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  ْ٘زيْ أي طمك حٍٚح  حلٍقي٘ش لٌَّ حلظخَِس رعي حرً ٍٓخي حٓظىَص عمٕ كخلّخ وزؼٓػش الٕ أي طـىعض عٍي

ِـ(   حلٌٖ طٍخْلّخ ربّٓخد عىٙق ٌْظَس فخكٜش   اً أفَى لّخ 685ٌيلٔٗ )كخُن حلق١َخؿٍٗ( )صحلٍخقي حٜ

 وزلؼخً فٗ كظخرُ )وٍّخؽ حلزمفخ  َْٓحؽ حٜىرخ (.

 ٝعَٝ فُٙ ْؿَٓ حٞيىخ
(1)

ً أهَٔ ْرخٜهٚ فٗ طمك  ً لّخ ْؿِٓخ   كىخ ؿخ ص عٍي حرً ٍٓخي  و٠ٙفخ

 حلظٗ طعٓى عمٕ حلىعٍٕ فق٢ ِْٗ:

ىعٍٕ ليٓ  حلعزخٍس  وىخ ٘ئىٖ الٕ َٛ  حلفّه عً حلظقخثّخ لزعي كِِٙخ وً كٙغ وخ رٍٗ ط٘عذ حل -1

 عمُٙ.

 أي ٠٘ع حلىعٍٕ ؿِ٘جخص ٍٛٓس حلظَكٙذ حلٌٍِٗ عمٕ يَٙ وخ ٘ـذ  فظٍكََ حٜفّخن. -2

 أي ٘كٓي حلىعٍٕ وظٍش ٠ٌَٜح  حلوٓح١َ فٗ فّىُ الٕ عيى وً ح٠كظىخ٠ص. -3

عّخ أٗٙخ  أهَٔ فٗ ٌَِ حْٜٛخ   ف١ طّظيٖ حٜفّخن الّٙخ أي ٘ظ٠ىً حلىعٍٕ أْٛخفخً ط٘ظَ  و -4

 رَٔعش.

  لقي عَٝ كخُن حلق١َخؿٍٗ ٌَِ حلٓؿَٓ ْيَِٙخ ٓٓح  حلعخثيس عمٕ حلمفظ أْ حلىعٍٕ ْحلمفظ  رخلَ٘ف

ْحلظفٜٙ  ْحلظىؼٙ   وظزعخً ا٘خِخ رٌكَ أِه حلٓٓخث  حلظٗ قي طعًٙ فٗ طـٍذ حلٓقٓط فٗ ٌِح حلفىٓٝ
(2)
. 

 لؼُ رو١ٛش طك٘ف عً حٌلٙخَُ الٕ حلٟٓٓف فٗ حلىعخٌٗ  اً قخ : "ْاً قي ًكٌَخ ؿىمش وىخ ػه ٘وظه وز

٘ٓقع فٗ حلىعخٌٗ ايىخٟخً وً ؿّخطّخ أٌفّٔخ ْوً ؿّخص حلعزخٍحص  ْحرظعض ًكَ رعٞ طمك حلٓؿَٓ رٌكَ 

حلقٓ  وخ ٘ى٢ٙ رعٞ حلقزق حلٓحقع رّخ فٗ حلك١ن   فلقٙق أي ٌَٜ  عٍخي حلقٓ  عىخ ٌلً رٔزٙمُ وً 

فٓحؿذ أي طـظٍذ فُٙ طمك حلٓؿَٓ حلىٌكٍٓس  ْوخ قٜي رُ حلكٍخ٘ش أْ حٞلفخُ ْحلظعىٙش فّٗ ٠ثقش رُ 

ْٛخللش لُ  فمٙٓقع وٍخ فٗ ك  ٌٓط وً حلكٍخ٘خص ْفٗ ك  َٟد وً َْٟد حٞلفخُ ْحلظعىٙش وخ ٘مٙق رُ 

ْ٘كٓي فُٙ أكؼَ عٍخ  وً يََٙ"
(3)
. 

 ٍقخى حلقيحوٕ ٘ك٘ف لٍخ حٞٗكخلٙش حللخٛمش كٓ  ٌَِ حلظخَِس حلظٗ اي ٌِح حلعَٝ حلىٓؿِ ٍٚح  أرَُ حل

حهظمف ؤىخِخ ليّ٘ه وخ رًٙ طعقٙي ْاي١ي ْارّخن ْيىٓٝ  كىخ طٍٓط عَّٟه لّخ  فٍّخ  وً ٘عَّٟخ 

فٗ رخد حلفٜخكش ْحلز١يش  أْ فٗ رخد حلكٍخ٘خص حلظعَ٘ٞ  أْ فٗ رخد ح٠ٓظعخٍس  أْ فٗ رخد حٞٗخٍس 

خد حلظ٠ىًٙ  أْ رخد حلمفظ ْحلىعٍٕ  أْ عٍي حلظعمٙق عمٕ رٙض ٗعَٖ ٜكي حل٘عَح  ْحلمفِ  أْ فٗ ر

 حلىٓٓٓوًٙ رفىٓٝ رعٞ وً قٜخثيِه كخلىظٍزٗ ْأرٗ طىخن.

 .ُكىخ ط٠خٍرض عٍحإِه وخ رًٙ وئ٘ي لمفىٓٝ ْوعخٍٝ ل 

   عمٕ ٌلٓ وخ ٌَِ حٞٗكخلٙش حٓظىَص كظٕ عٌَٜخ حللخلٗ  ّْ٘٘ي عمٕ ًلك كؼَس حلكظخرخص حللي٘ؼش كٓلّخ

 .-اي ٗخ    طعخلٕ–ٓؤًكَ فٗ حلٜفلخص حلقخىوش 
                                                           

1
 .174-172ينظر: منهاج البلغاء وسراج األدابء ، ص:    دلزيد من االطالع  

2
 187-177ينظر: منهاج البلغاء وسراج األدابء ،  ص:    دلزيد من االطالع  

3
 187ع السابق ، ص: ادلرج  
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 ظاٖس٠ ايػُٛض يف ايدزاضات ايٓكد١ٜ اذتدٜج١ -2

   لقي كظذ حلٍقخى ْحلزخكؼٓي فٗ ظخَِس حلفىٓٝ   ْحلزلغ عىخ هفٗ وً ى٠٠ص  كظخرخص عيس  وٍّخ وخ ؿخ

 ٗ كظخد ؤظق .عمٕ ٗك  وقخ٠ص  ْوٍّخ وخ ؿخ  فٗ ٓٙخي كظذ ٌقي٘ش  ْوٍّخ وخ ؿخ  ف

  ْٞفٗ كٍ  وٍّخ ٌـي ولخ٠ْص لظفَٔٙ ٌَِ حلظخَِس ْرٙخي أٓزخرّخ ْأٌىخ١ّخ ػه طقٙٙىّخ ْحللكه عمّٙخ  فخلزع

٘قَِخ ْ٘عيِخ ظخَِس فٍٙش وقزٓلش فٗ ٗعَ حلليحػش  ْحلزعٞ حٚهَ َ٘ف٠ّخ ْ٘عيِخ ىهٙمش ٠ري وً حلق٠خ  

 عمّٙخ.

  ط –ْلع  حل٘كٓٔ وً يىٓٝ حل٘عَ حللي٘غ ريأص ً وع طمك حلىقخ٠ص حلىزكَس كٓ  حلفىٓٝ فٗ  -قَ٘زخ

ن كظخرخً رعٍٓحي )عزيحلِٓخد حلزٙخطٗ ٍحثي 1958أْحهَ حلوىٍٔٙخص   اً أٛيٍص ويزعش ؿَ٘يس )حلعمه عخن 

حل٘عَ حللي٘غ( ٗى  وـىٓعش وً حلىقخ٠ص ْحلكظخرخص حلٍقي٘ش  وٍّخ وقخلش لـ )ٌّخى حلظكَلٗ( رعٍٓحي 

َ رخل٘عَ حللي٘غ( قخٍي فّٙخ رًٙ قٜٙيس )حلىمـؤ حلعَْ٘ي ( لمزٙخطٗ  ْلٓكش )عزيحلِٓخد حلزٙخطٗ حلىز٘

 )رٙكخٓٓ( )ؿٍَٙ٘كخ( عً حللَد حِٜمٙش حٞٓزخٌٙش وً ٌخكٙش يىٓٝ حلٍٜٓس ْيىٓٝ حل٘خعَ.

  كىخ طٍخْ  حلكظخد وقخلش رعٍٓحي )أٗعخٍ فٗ حلىٍفٕ( لـ ى. عمٗ ٓعي طليع فُٙ عً حلزٙخطٗ أكي فَٓخي

حل٘عَ حلىعخَٛ  ْحلَٔ٘خلٙش أكي وظخَِ حلفىٓٝحلَٔ٘خلٙش فٗ 
(1)
. 

 ػه طعيىص حلىقخ٠ْص
 (2)

كٓ  ٌَِ حلظخَِس حلظٗ حٍطزيض رخل٘عَ حللي٘غ  كىخ طٍخْلظّخ أ٘يٖ حلزخكؼًٙ فٗ 

وئلفخطّه  رٓٛفّخ ظخَِس وً ظٓحَِ طلٓ  حل٘عَ حللي٘غ  فٍـي حليكظٍٓ عِ حليً٘ آىخعٙ  ٘ظٍخْ  

ٓحَِ حلفٍٙش حلظٗ ؿخ ص فٗ كظخرُ )حل٘عَ حلعَرٗ حلىعخَٛ ق٠خ٘خَ ظخَِس حلفىٓٝ كٓحكيس وً حلظ

 ْظٓحََِ حلفٍٙش ْحلىعٍٓ٘ش(.

  اً قٍَص أي: " حلفىٓٝ فٗ حل٘عَ هخٛٙش فٗ ١زٙعش "حلظفكَٙ حل٘عَٖ" ْلْٙ هخٛٙش فٗ ١زٙش

"حلظعزَٙ حل٘عَٖ" ِْٗ لٌلك أٗي حٍطزخ١خً رـَِٓ حل٘عَ ْأٛٓلُ حلظٗ ٌزض فّٙخ"
(3)
. 

 ٕأي حلزٔخ١ش فٗ حل٘عَ لٙٔض ٌق٠ٙش لمفىٓٝ  فخل٘عَ حلز٢ٙٔ عىٙق  فٌَّ: " حلزٔخ١ش حلعىٙقش  كىخ ٌزُ ال

حلظٗ ٌٜخىقّخ لئ رعٞ حل٘عَح  ٠ طـعمٍخ رلٙغ ٌَفٞ حل٘عَ حلفخوٞ  ر  ِٗ أكَٔ أي طعيفٍخ الُٙ  

 ٜي حلزٔخ١ش حلعىٙقش ْحلفىٓٝ ك١ِىخ ٗي٘ي حلىٔخّ رـَِٓ حل٘عَ حٜٛٙ "
(4)
 

 عِ حليً٘ آىخعٙ  فٗ ٌظَطُ طمك  فقي ؿخ  وزلؼُ )ألٓحي وً /عِ حليً٘ وٍٍٜٓ ٘وخلف ى/ ْ٘زيْ أي ى

فٗ -كٔذ ٍأُ٘ –حلفىٓٝ فٗ حل٘عَ حلعَرٗ( ٌقيحً ٜٗكخ  وً يىٓٝ حل٘عَ حللَ  حلظٗ طظىؼ  
(5)
: 

 حلظ١عذ رخلىفَىحص ْحلٍٜٓ ْحلظ٘زّٙخص. -1

                                                           
1
 11ينظر: اإلهبام يف شعر احلداثة   

2
 .12-11ينظر: ادلرجع السابق    

3
 190 ر، ص:الشعر العريب ادلعاص  

4
 .26 ، ص:، وينظر أمناط الغموض يف الشعر العريب احلر193ادلرجع السابق   

5
 114-97 ، ص: اصردلزيد من االطالع ينظر: دراسات نقدية ومناذج حول بعض قضااي الشعر ادلع  
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 حٓظويحن حلىٜيملخص حلَوِ٘ش ْحلٜٓفٙش. -2

٠ص حليقٙقش حلىظىِٙس فٗ ا١خٍ ٗعَٖ ْحكي وىخ ٘ظعخٍٝ وع حلىعَفش حلؼقخفٙش حلىقٍٍش عٍي "حلىِؽ رًٙ حلي٠ -3

حلقخٍة"
(1)

 . حلظٗ له طٓظف فٗ حل٘عَ حلعَرٗ حلقي٘ه عمٕ ًلك حلٍىٓ حلٌٖ عَُٟ فٗ أٗعخٍ حلٌٙٓخي.

 ٍٜٓس كىخ قين وً ه١  عَُٟ لٍىخًؽ وً حل٘عَ حلعَرٗ حلقي٘ه ْحلىعخَٛ  حلٌٖ ؿخ  فُٙ حلفىٓٝ ر

 ولززش قَ٘زش وً حلفّه  ْلٙٔض رعٙيس يمقش وزّىش كىخ فٗ رعٞ أٗعخٍ حلىعخًَٛ٘.

  ٕرَٜحكش الٕ ٍأُ٘ كٓ  ٌَِ حلظخَِس رقٓلُ: " اي حل٘خعَ حلـٙي ِٓ وخ ٠٘ع أ٘يٍ٘خ ْو٘خعٌَخ عم َْٙ٘٘

ٗ قٜٙيطُ  ٌَِ حلـٓحٌذ حلفٍٙش  َْ٘٘ي فّٙخ رؤي ٌ٘خٍكُ أكخُٓٙٔ ْويٍكخطُ ْطـخٍرُ حلفٍٙش حلظٗ هخّٟخ ف

فبًح طىِقض ٌَِ حْٜطخٍ  ْٟخعض ٌَِ حلٜمش كخي حلفعٓٝ حلكؼٙف رك  وخ ٘عظمؾ رُ فٗ ٌفٍٓٓخ ٌلٓ ٌِح 

ً –حل٘عَ  ْك  وخ ٘ىكً أي ٌلٜمُ وً ويٍكخطُ حٞريحعٙش ْحلفكَ٘ش  ٌِْح وخ ٘يعٌٓخ  الٕ حلىٍخىحس  -ىحثىخ

حل٘فٙف حلٌٖ ِ٘٘ي حلىعٍٕ ؿىخ٠ً  رخلق٠خ  عمٕ ٌِح حلفىٓٝ حلكؼٙف ْىْحعُٙ  ْحٞرقخ  عمٕ حلفىٓٝ

ْرّخً ..." 
(2)
 

   )ْٗ٘ظٓحفق ٌِح حلَأٖ وع ٌظَس ى. ؿٓىص حلَكخرٗ فٗ وقخلظُ )حلليحػش ْحلزٍٙٓ٘ش فٗ وعَفش حلٍٚ حٜىر

 حلٌٖ ٘قٔه حلفىٓٝ الٕ وَْ٘ط ْيَٙ وَْ٘ط.

 ٠ص لمقخٍة ٘فّه فخلفىٓٝ حلىَْ٘ط ِٓ وخ ٘قظ٠ُٙ حلَوِ ْحٞٗخٍس  َٗ٘يش أي ٘قين حل٘خعَ وفخطٙق ْى٠

 وً ه١لّخ ًلك حلَوِ ْطمك حٞٗخٍس.

 أوخ حلفىٓٝ يَٙ حلىَْ٘ط فّٓ حلفىٓٝ حلىظعىي  ْلُ أٓزخرُ:

 عين حلفّه  ًلك أي حلكخطذ أْ حل٘خعَ ٘مـؤ الٕ حلمفش حلفخو٠ش لٙٔظَ عين فّىُ. -1

خٍثُ كظٕ ح٠فظقخٍ الٕ حل٘ـخعش فٗ وٓحؿّش حلقخٍة  ًلك أي حلكخطذ حلفخوٞ ٘عىي الٕ اؿّخى ق -2

٠ ٘قٓٔ عمٕ وٍخق٘ظُ
(3)
. 

  ًلٔىخص حٞريحط حلٌٖ ٘ؤطٗ و ً ْ٘ومٚ الٕ أي حلٍٚ حٜىرٗ " ٘ـذ أي ٘كٓي ومّىخً  ْأي ٘كٓي ؿخوعخ

حٜٛخلش ْحلٟٓٓف ْٛلش حلظعزَٙ ْاَٗحقُ..."
 (4) 

 

 ق لقي قخر  ٌِح ح٠ٌظقخى لفىٓٝ حل٘عَ حللي٘غ ىفخط ٛيٍ وً حلليحػًٙٙ أٌفّٔه وً أوؼخ  ٓعٙي وٜم

حلَٔ٘لٗ  حلٌٖ عم  ٌِح حلّـٓن حلٍقيٖ لظخَِس حلفىٓٝ اٌىخ كخي رٔزذ يٙخد حلٍقي حلٓحعٗ للَكش 

حلليحػش  اً ٘قٓ : " كخٌض حلقٜٙيس حلـي٘يس طكظٔق حلٔخكش حٜىرٙش عمٕ أ٘يٖ ػمش وً حل٘عَح  كخٌٓح ٘كظزٓي 

حلليحػش ا٠ أٌّخ هَْؽ عمٕ حلقٜٙيس حلـي٘يس عً ْعٗ ْاىٍح  لىفّٓن حلليحػش  ْػمش أهَٔ له طيٍ  وً 
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حل٘ك  حلظقمٙيٖ لمقٜٙيس حلعَرٙش فخهظم٢ حللخر  رخلٍخر  ْحٗظزُ حلقي٘ه رخلـي٘ي ْحوظِؽ حلـٙي رخلَىٖ  

فخٍطزكض حلقٙه ْحٟيَرض حلىفخِٙه فٗ يٙخد حلظٍظَٙ حلٍقيٖ حلٓحعٗ للَكش حلليحػش"
(1)
. 

 ش  ْحلظٗ ٍأٔ أٌّخ ؿخ ص ٌظٙـش ٓمٔمش ػه ًكَ حٜٓزخد حلظٗ أف٠ض الٕ ْؿٓى حلفىٓٝ فٗ ٗعَ حلليحػ

 وً حلىظفَٙحص ح٠ؿظىخعٙش ْح٠قظٜخى٘ش ْحلؼقخفٙش  حلظٗ أىص الٕ طٓطَ حلع١قش رًٙ حل٘خعَ ْحلقخٍة.

  ًِلٔخي حلىـظىع  ْوىؼ  حلقزٙمش  أوخ فٗ حلعَٜ حلَح ً ْوً أرَُ طمك حلىظفَٙحص أي حل٘خعَ كخي قي٘ىخ

ٗك  أُوش ْوؤٓخس لئ حل٘خعَ حلىعخَٛ حوظِؿض وع وؤٓخس  أٛزلض ْٓخث  حٞع١ن ري١ً٘ عٍُ  وىخ

حٌٞٔخي عىٓوخً فٗ ٌِح حلىـظىع  فخٌيفع الٕ حلعِلش رعي أي حٌَٜ  حلٍخّ عٍُ  ْحٌفمق عمٕ ٌفُٔ وَطل١ً 

الٕ أيٓحٍِخ حلزعٙيس  ؤظفٙيحً وً ك  وخ ٘قع طلض ٘يَ وً َْٟد حلىعَفش ْحلظيٍٓ  فخٓظمّه عمه حلٍفْ 

ْأف٠ٕ رّخ الٕ حلقٜٙيس حلظٗ أٛزلض حلىلٜمش لظيحه  حلٓعٗ رخل١ْعٗ ْعخله حٜٗٙخ 
(2)
. 

  ْحٓظىَ فٗ وقخلظُ ٟ٘ٓق حلع١قش رًٙ حٜٗٙخ  ْحلمفش حل٘عَ٘ش حْٜلٕ  لٙـع  وٍّخ ويه١ً ٘عم  فُٙ كق

حل٘خعَ حلىعخَٛ فٗ طٓظٙف حلمفش ْكَٔ ا١خٍِخ حلعخن كٙفىخ ٗخ   لٙٔخِه فٗ اكيحع حلفىٓٝ  اً ٘قٓ : 

كٙغ أٛزق وً هٜخثٚ حلقٜٙيس حلـي٘يس ًلك حلظَكٙذ يَٙ حلعخىٖ لمعزخٍس وً كٙغ حلظقي٘ه ْحلظؤهَٙ "

ْحلٌكَ ْحللٌ  ْحلفٜ  ْحلٓٛ ... ْكٌلك حٓظعىمض كَْ  كؼَٙس فٗ يَٙ وعخٌّٙخ حلظٗ ْٟعض لّخ 

حلقٜٙيس ْطٓحلض حل٠ىخثَ وً يَٙ أي ٘كٓي ٍِخ  ًكَ لىً طعٓى الُٙ  ْوً ٗؤي ًلك أي ِ٘٘ي وً يىٓٝ 

حلـي٘يس ْحٌفٜخلّخ عً حلقخٍة" 
(3 )

ْحٌظق  رعي ًلك لزٙخي أِه حلعٓحو  حلظٗ ٓخِىض وً اٗكخلٙش حلفىٓٝ 

فٗ عخلىٍخ حلعَرٗ  وٍّخ
(4)
: 

 يٙخد حلٓعٗ حلٍقيٖ. -1

حلٍظَس حلىعظخىس الٕ حل٘عَ عمٕ أٌُ ّ٘ي  لظؤى٘ش ؿىمش وً حٜيَحٝ كخلىيف ْحلٓٛف... الن   -2

ومض عً حلفَٝ حلىليى  فّٗ طٓكٗ الٕ حلىعٍٕ رلٙغ ٠ طٍظّٗ حلقٜٙيس رٍٙىخ حلقٜٙيس حلـي٘يس ط

 رخٌظّخ  حل٘خعَ وً كظخرظّخ.

ٌفٍٓ حًٜي حلعَرٙش وً حلقٜٙيس حلـي٘يس  حلظٗ طىَىص عمٕ ْكيس حلقخفٙش ٌْىيٙش حلُٓي رعي أي 

 ألفض ك  ك١ن وُْٓي وق٠ٗ.

 ٓٙيَس وعٙخٍ حلٟٓٓف كؤٓخّ ؿىخلٗ لم٘عَ حلعَرٗ. -3
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  وقخلظُ ٘٘يى عمٕ أِىٙش حلفىٓٝ فٗ حلقٜٙيس حلـي٘يس قخث١ً: )اي يىٓٝ حلقٜٙيس حلـي٘يس ٠ ْفٗ هظخن

ٍ٘فك رلخ  وً حٜكٓح  عً حلفىٓٝ حلٌٖ ٍ٘يٖٓ عمُٙ حلعخله وً كٓلٍخ كٍٙىخ ٘ظقمٚ فٗ حلٌٍس أْ ٘ظىيى 

فٗ حلىـَس..(
( 1)
. 

  ُر  اٌُ ٘عزَ كٌلك  -حلَٔ٘لٗ كىخ قخ –ْحلفىٓٝ ٠ ٘قف عٍي كي حلظعزَٙ عً يىٓٝ حلعخله وً كٓل

عً حٌٞٔخي حلـي٘ي  ْفٗ ًلك ٘قٓ  ى. ٌٌَ٘ حلعظىش: " وّىخ ٘كً فبي حلفىٓٝ حلٌٖ ٌٜخىفُ فٗ 

حلقٜٙيس حللي٘ؼش ِٓ قز  ك  ٗٗ  فٗ حلٍٔق ْحلٔٙخي حلـي٘يً٘  حلقٜٙيس حلظٗ طعزَ عً حٌٞٔخي حلـي٘ي  

ْأهٌص طزلغ عً ٌىًٓؿّخ وً ٟىً حلظـَرش ٌَِ حلقٜٙيس حلظٗ أقمعض عً ولخكخس حلٍىخًؽ حلـخِِس  

حللي٘ؼش. فخ٠طٔخي حلٍلٓ٘ش ْحلمفٓ٘ش ْحلز١يٙش ْحٞ٘قخعٙش رخل٠ٍَْس ٓظظيٍٓ فٗ ٌِح ح٠طـخَ ْلْٙ وً 

حلىعقٓ  أي ٘ظفَٙ حٌٞٔخي ْطظفَٙ وعخٌخطُ ْطـَرظُ ْأي طزقٕ ح٠طٔخي حلقي٘ىش ِٗ حلىٔٙيَس"
(2)
. 

 ليعٓس الٕ حلوَْؽ عً ح١ٞخٍ حلعخن لمفش حلعَرٙش لمظعزَٙ عً ْرٌلك ٘مظقٗ حلعظىش وع حلَٔ٘لٗ فٗ ح

 حلظفَٙٙ حلٌٖ ١َأ عمٕ كٙخس حٌٞٔخي فٗ طـَرظُ حللي٘ؼش.

  ًلقي قٓرمض ٌَِ حلكظخرخص حلىئ٘يس لظخَِس حلفىٓٝ رّـٓن عٍٙف ٌْقي ٠ًط وً قز  رعٞ حلزخكؼًٙ  و

حللي٘غ رقٓلُ: " ٌْلً عمٕ فَٝ  أوؼخ  )عٓٝ دمحم حلقٌَٗ(  حلٌٖ ِخؿه أٌٜخٍ حلفىٓٝ فٗ حل٘عَ

حلظٔمٙه لّه رؤي كظخرخطّه حلفخوٌس ٠ وعخٌٗ لّخ  فّ  طلٓلض حٜوش الٕ وـىٓعش وً حلىـخًٌٙ ٘كظزٓي وخ ٠ 

٘عقمٓي  ْ٘قَإْي وخ ٠ ٘فّىٓي  ِ  ِخٌض أوظٍخ الٕ ٌِح حللي كظٕ ٜ٘زق أىرّخ ْفكَِخ عزؼخً رؤ٘يٖ فجش 

وً حلىىٔٓهًٙ فكَ٘خً..."
( 3)
. 

 ٌيى رىٓقف حلَٔ٘لٗ ْأطزخعُ وً حلمفش حلعَرٙش قخث١ً: " اًحً فىً أِيح  حلفىٓٝ ْيخ٘خطُ كَٔ  كىخ

ح١ٞخٍ حلعخن لمفش حلعَرٙش  ْطلٓ٘مّخ وع وٍَْ حلِوً ْحٜ٘خن  ْوً ه١  حٓظزيح  وفَىحطّخ ْطَحكٙزّخ 

ً كىخ كٜ  لمفش ْوعخٌّٙخ  الٕ لفش ؿي٘يس ٠ ٛمش لّخ رخلمفش حلفٜلٕ ْحلىؤػٍٓس عً حلعَد  طىخو خ

٠ –حل١طٍٙٙش حلظٗ طلٓ  وع وٍَْ حلِوً رٌَّ حليَ٘قش الٕ لفخص كؼَٙس  ْلك أي طظٍٜٓ  لٓ كٜ  ٌِح 

وٓقف حٜؿٙخ  حلقخىوش وً كظخد   ٍْٓش ٌزّٙه ملسو هيلع هللا ىلص  ْكظذ حلظَحع رٜفش عخوش  ْأٖ كخٍػش  -قيٍ  

 ٘ٔعٕ حلليحػٙٓي الٕ ؿَ حٜوش الّٙخ"
 

 ٓؿُ حلقٌَٗ فٗ حللفخظ عمٕ حلمفش حلعَرٙش وً حلىٍخًَٛ٘ لظخَِس حلفىٓٝ  طٓؿُ ؿيَ٘ رخلظقيَ٘  اي ط

ْوَه رخلٜٓي ْحللفظ  ] -عِ ْؿ -ٜي حلمفش حلعَرٙش ِٗ لفش حلقَعي حلكَ٘ه حلظٗ َٗفّخ   ٌَْٕا لٌمِّ ُٓ َٔىَّ َْٔؽ َّٔا  ئِ

 َْ ئَِّٔا ٌَُٗ ٌََؽا ُِظٛ َٚ]
( 4)
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 عمٍٙخ وً رخ ً د حلفَٙس عمٕ حليً٘ ْحلمفش  أي ٌلخفظ عمٕ كٙخٌّخ  ٠ْ ٘عٍٗ ًلك حلَفٞ حلظخن فكخي لِحوخ

لمفىٓٝ فٗ حل٘عَ حللي٘غ أْ حلىٔخّ رؤٛلخرُ   ْلكٍّخ ٍيزش فٗ حلظؤو  رَْ٘ش  فٙىخ ٘ـٍزُ أٛلخد 

ٌَِ حلظخَِس وً حلظعَٝ لمفش حلعَرٙش وً أؿ  طلقٙق يىٓٝ فٗ قٜخثيِه  هخٛش ْأي حلفىٓٝ ٘ىكً 

 فٗ أٌىخ١ عيس وٍّخ  يىٓٝ حلَوِ  أْ حلي٠لش  أْ حلٍٜٓس أي ٘ظلقق
(1)
. 

 .ْوً ػه ف١ َٟٙ وً ح٠رظعخى عً حلفىٓٝ حلٍخطؾ وً حلظ١عذ رخلظَحكٙذ حلٍلٓ٘ش ْحلمفٓ٘ش 

  ْٗحلفىٓٝ فٗ حلقٜٙيس حلعَرٙش لٙٔض ظخَِس ؿي٘يس  ر  ِٗ قي٘ىش قين قٜخثي أرٗ طىخن ْحلىظٍز

يٌخ  لكً حٞٗكخلٙش حلىيَْكش لٙٔض أي حلفىٓٝ ظخَِس أْؿيِخ ْيَِٙىخ  ْٓظظ  ؤظىَس فٗ قٜخث

حل٘عَ حللي٘غ  ْلكً حلظعىٙش ْح٠ٌف١ي حلٌٖ ْقفض عٍيَ كؼَٙ وً حلقٜخثي حلليحػٙش  فىً حْٜلٕ أي طٔىٕ 

 ارّخوخً ري٠ً وً حلفىٓٝ.

 َؿ  حلـٙي ًلك أي حلفخوٞ فٗ حلمفش ه١  حلٓحٟق  ْحلىٔؤلش حلفخو٠ش فّٙخ ٌظَ ْىقش  ْ" ٘قخ  لم

حلَأٖ  قي أيىٞ حلٍظَ"
(2)
. 

  ٗأوخ حٞرّخن فقي ؿخ  فٗ حلمفش وً حلزّه  ٘قخ : " أوَ وزّه: ٠ وؤطٕ لُ  ْحٓظزّه حٜوَ اًح حٓظفمق. ْف

كي٘غ عمٗ: " كخي اًح ٌِ  رُ اكئ حلىزّىخص ك٘فّخ  َ٘٘ي ؤؤلش وع٠مش و٘كمش ٗخقش  ٓىٙض وزّىش 

ّٙخ ىلٙ ..."ٌّٜخ أرّىض عً حلزٙخي فمه ٘ـع  عم
( 3)
. 

  ًحلفَْي حليقٙقش رًٙ لفظٗ حلفىٓٝ ْحٞرّخن  طمىّٔخ ى. عزيحلَكىً دمحم حلقعٓى  كٍٙىخ أٛيٍ كظخرخ ٌَِ

رعٍٓحي : )حٞرّخن فٗ ٗعَ حلليحػش( كٙغ ف٠  ا١١ي حٞرّخن ري٠ً وً حلفىٓٝ عمٕ ٗعَ حللي٘غ  وعم١ً 

حلعَرٙش حلىعخَٛس طـخُْص ؤظٓٔ حلفىٓٝ الٕ  ًلك رقٓلُ: " ٜي حلي٠لش فٗ كؼَٙ وً ٗعَ حلليحػش

ؤظٓٔ عهَ أكؼَ هفخ  ْحٌف١قخً  ْٜي كمىش "حٞرّخن" ْفق طعَ٘فخطّخ حلىعـىٙش طٔظٓعذ ٌِح حلىٔظٓٔ 

ْطعزَ عٍُ  ف٠مض حٓظعىخ  "حٞرّخن" فٗ حلعٍٓحي ري٠ً وً حلفىٓٝ"
(4)
. 

 ٌظـض رٔزذ حلليحػش  -فٗ ٍأُ٘–  ْحلظٗ ٌِْح حلكظخد ٘ىؼ  ولخْلش وً ٛخكزُ لمك٘ف عً أٓزخد حٞرّخن

ً حلىق٠ٓص  ٌفٔخً ْطٓؿّخطّخ حلفكَ٘ش ْحلفٍٙش . فقين ىٍحٓش ؤظف٠ٙش عً حلىٌحِذ حلٍقي٘ش حللي٘ؼش وٓظفخ

حٜٓمٓرٙش ْحلزٍٙٓ٘ش ْحلٔٙىٙخثٙش ْحلظفكٙكٙش ْعمه حلٍٜٙش ْحلظؤْ٘مٙش  ْحلـىخلٙش  كىخ ْظف وق٠ٓص وً حلٍقي 

 ح حلىٟٓٓط  حلٌٖ طٍخْلُ فٗ ػ١ع أرٓحد.حلعَرٗ حلقي٘ه لويوش ٌِ

 لكَ  ٟ تاتٗ ل٤ٚي لِظا٘ه ل٦تٙاَ  ٚلٌرٟ ذّصٍد  ٟ ش٩شح ػٛلًِ ِٕٙا:

 حلعخو  حلؼقخفٗ ْحلىعَفٗ ْوخ فُٙ وً رعي فكَٖ ْفمٔفٗ ْوٙظخفِٙ٘قٗ ْٛٓفٗ ْأٓيٍٖٓ. -1

 عخو  حلؼقخفش ْحلىٌحِذ حٜىرٙش حلفَرٙش كخلَوِ٘ش ْحليحى٘ش ْحلَٔ٘خلٙش. -2

                                                           
1
 83-31 ، ص:ريب احلردلزيد من االطالع على تلك األمناط، ينظر: أمناط من الغموض يف الشعر الع  

2
 لسان العرب، مادة )غمض(.  

3
 لسان العرب، مادة )هبم(.  

4
 12اإلهبام يف شعر احلداثة   
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 ص وفّٓن حل٘عَ ْرٍٙظُ  ْحلظٗ طىؼمض فٗ قٜٙيس حلظفعٙمش ْقٜٙيس حلٍؼَ.طل٠ٓ -3

 شُ ذٕاٚي  ٟ لٌثاب لٌصأٟ لِظا٘ه ل٦تٙاَ  ٟٚ٘:

 حلفٙخد حلي٠لٗ وً ه١  يٙخد حلىٟٓٓط  ْحلظـَ٘ي ْحل٘عَ حلٜخفٗ ْيَِٙىخ. -1

 ْحلظفَ٘ذ.حلظ٘ظض حلي٠لٗ  وً ه١  وخ طعَٟض لُ فكَس حلٓكيس فٗ حلقٜٙيس وً عخن حلظـخٌْ   -2

 ارّخن حلع١قخص حلمفٓ٘ش  كخلـىع رًٙ حلىظٍخفَحص ْح٠ٌِ٘خكخص حلٍلٓ٘ش ْيَِٙخ. -3

  ٟ٘ٚ ٚأـ١هلً ذٕاٚي  ٟ لٌثاب لٌصاٌس: لآ١ٌاخ لٌرأ٠ًٚ  لكَ  ١ٗ  د٩ً ـاصاً ػٓ لٌمهلءج لٌرأ١ٍ٠ٚح

 .طه٠مح ذٍمٟ لٌشؼه لٌؽكلشٟ وّا ذٕاٚي ِفَٙٛ لٌرأ٠ًٚ ٚٚظ١فرٗ ٚؼكٚقٖ

 ٌرأ٠ًٚ لٌص٩ز، ٟٚ٘:شُ ػهض ١ٌ٢اخ ل

 حلي٠لش فٗ ٗعَ حلليحػش ِٗ ى٠لش اٌظخؿٙش أكؼَ وً كٌّٓخ حكظ٘خفٙش. -1

 كفخ س حلىئْ  وً ه١  أفق طٓقعخطُ ٘زٍُٙ حلىظمقٗ وً ه١  اىٍحكخص ٓٙخقٙش وعٍٙش. -2

 حلقَح س حلظفخعمٙش رًٙ حلىظمقٗ ْحلٍٚ. -3

ً لّخ فٌَّ ؿٓلش َٓ٘عش لزعٞ حلكظخرخص حلٍقي٘ش حللي٘ؼش  حلظ ،،ٚتؼك، ٗ طٍخْلض ظخَِس حلفىٓٝ  اوخ طعٜزخ

ْل٘عَحثّخ حلليحػًٙٙ  كظٕ عيص ليّ٘ه ٓىش لمقٜٙيس حلـي٘يس. ْاوخ ِـٓوخً عٍٙفخً عمّٙخ ْعمٕ وً ٍ٘خىٖ لّخ 

 وً حل٘عَح  حلليحػًٙٙ.

ْحلزعٞ حٚهَ طٍخْ  ٌَِ حلظخَِس رٍظَس ٌقي٘ش وٟٓٓعٙش ِيفض الٕ ىٍحٓظّخ ْحلك٘ف عً عٓحومّخ 

طقي٘ه ٌىخًؽ لٍٜٓٙ ٗعَ٘ش ل٘عَح  حلليحػش حلًٌ٘ حطٔىض قٜخثيِه رٌَّ حلظخَِس  لمك٘ف ْوظخَِِخ  ْ

 عً وٓح١ً حلـىخ  ٍْىح طُ  ْالٕ ٌِح حلٍٓط وً حليٍحٓخص ٌـٍق ٌْئ٘ي.

 ،،،، ٚتاهلل لٌرٛ ١ك
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 خــــخ اٌغٛف١ز١ــــبد االدلب١ٔـــــاٌؼالل

 

 

 أعزبر ِغبػذ دوزٛس 

 تـــــٞ ثابــــــاّ عًـــــٚض
 ٢ـــ١ دٜايـــــداَع

 قطِ ايتازٜذ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًعًّٛ االْطا١ْٝ 
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 ٍِخض اٌجؾش

(  رخلَيزش فٗ حلزلغ رعىق عً كٙفٙش رٌ  حليْلظًٙ 1924-1925حلٔٓفٙظٙش  -ؿخ ص فكَس حلزلغ ) حلع١قخص حٜلىخٌٙش 

حلٍٜخعٗ حلى٘ظَ  رٍّٙىخ رخ٠طـخَ  -لظفعٙ  ْحٓظىَحٍ حلعى  ْحلظعخْي حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ  حلـّٓى حلكزَٙس

 حٞ٘ـخرٗ رىخ ٘وين حلزميً٘  رخلَيه وً ْؿٓى حلىعٓقخص حلظخلٙش  :

ح٠هظ١  حلفكَٖ رًٙ حلٍظخوًٙ حللخكىًٙ فٗ ك١ حلزميً٘ ْ ْؿٓى أٛٓحص وً ك١ حلزميً٘ ٍحف٠ش لٌلك  -1

 .وع رٙخي أٓزخد ًلك حلَفٞ وً طمك حلـّخص  حلظعخْي ْحلظٍٔٙق 

 عَقمظُ ر٘ظٕ حلٔز  . ْولخ٠ْطّخه٘ٙش حليْ  حلفَرٙش وً  ًلك حلظعخْي   -2

 .كٌلك قيٍس حليَفًٙ ح٠ٓظفخىس وً حلظَْ  حليحهمٙش ْحلوخٍؿٙش ْطٓظٙفّخ فٗ ٛخلق ك  وٍّىخ  -3

ٗ ا١خٍ وً حلَٔ٘ش عً حليْ  حلفَرٙش ػه طٍخْ  حلزلغ أ٠٘خ قيٍس حليْلظًٙ فٗ حلىلخفظش عمٕ ًلك حلظعخْي ف -4

لىٍع حػخٍطّخ   ْحلىلٍٓ حٜهَٙ رلغ فٗ  ٌٓط حلظعخْي حلٔٙخٓٗ ْح٠قظٜخىٖ ْحلٍٜخعٗ ْوئ حلفخثيس 

حلىظلققش لك١ حلزميً٘  ػه هخطىش ط٠ىٍض ٌظخثؾ حلزلغ ْأِه حٓظٍظخؿخطُ  وع قخثىش رخلىٜخىٍ ْحلّٓحوٖ 

 .حلظٟٓٙلٙش لمزلغ
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 ادلمذِخ

 –٠ري وً ح٠ٗخٍس حلٕ حي فكَس حلزلغ ؿخ ص وكىمش لَٓخلش وخؿٔظَٙ طٍخْلض حلع١قخص ح٠لىخٌٙش  

, ػه طزعّخ رلغ حكى  حلىيس حلظٗ حٌظّض رّخ حلَٓخلش , ِْٗ وٌٍ  1922-1917حلٔٓفٙظٙش ه١  حلىيس 

 1924 , ػه ؿخ  ٌِح حلزلغ لٙكى  حلعى  وً حلعخن 1923كظٕ ٌّخ٘ش حلعخن  1922وٍظٜف حلعخن 

, ْقي طٍخْ  حلزلغ حلٌٖ ط٠ىً عيس ولخٍْ ٓزقظّخ وقيوش , ْهظىظّخ ٌظخثؾ حلزلغ 1925لفخ٘ش حلعخن 

ْحٓظٍظخؿخطُ, طمك حلع١قخص فٗ حلىـخ٠ص حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش ٠ٓٙىخ حلظـخٍ٘ش , ػه طيَي ٟىً 

ش حلَٖٔ قيٍ ولخٍَْ حلظعخْي فٗ وـخ  حلٍٜخعخص حلعٔكَ٘ش, ًلك حلظعخْي حلٌٖ كخفظ عمٕ ١خرع

ح٠وكخي ْلٍٔٓحص عيس , ْعقزخص ًلك حلظعخْي , ْىٍْ  حللكٓوظًٙ ح٠لىخٌٙش ْحلٔٓفٙظٙش فٗ طٍىٙظُ 

ْطـخُْ عقزخطُ , ْطؤػَ ًلك حلظعخْي فٗ وـَٔ حلع١قخص حليْلٙش , وً ه١  طٟٓٙق وٓحقف حليْ  

حلٍٓقش وً قز  حليْلظًٙ  حلٔٓفٙظٗ ر٘ظٕ حلىـخ٠ص ,ْحٓظويحن طمك -حلكزَٔ ر٘خي حلظعخْي ح٠لىخٌٗ 

 .    1929فٗ حلظعخ١ٗ وع  حليْ  حلكزَٔ كظٕ عخن 
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 1924َ ػبَ األدلب١ٔخ –اٌؼاللبد اٌغٛف١ز١خ 

  وً حٜعٓحن حلٜعزش لك١ حلزميً٘ ألىخٌٙخ ْح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , عٍيوخ حرظيأ   1923٘ىكً ْٛف حلعخن

, ْوخ طىوٞ وً حُوخص كخي حكؼَِخ  1923ٓي حلؼخٌٗ رخكظ١  فٌَٔخ ٞقمٙه حلٍَْ حٜلىخٌٗ فٗ كخٌ

طؤػَٙح ح٠ُوش ح٠قظٜخى٘ش , ْٓق١ٓ حلىخٍ  ح٠لىخٌٗ,  ه١  ًلك حلعخن ْحلٌٖ حٌعكْ فٗ ٟعف 

حلىٓقف حللكٓوٗ ٜلىخٌٙخ ْطفَٙ حللكٓوخص رٔزذ حُٜوش أْ حٓظقخلظّخ لعين قيٍطّخ عمٕ ح٘ـخى 

وَٝ  1923طلخى حلٔٓفٙظٗ , فقي ّٗي ٌّخ٘ش  حلعخن وعخلـخص ٌخؿعش لظمك حلى٘ك١ص , أوخ فٗ ح٠

ُعٙه حلؼٍٓس حلزم٘فٙش لًٍٙٙ ْطَحؿع قخرمٙظُ حلٜلٙش ْحلزيٌٙش , ْرَُْ قٙخىحص ؿي٘يس ريأص طظٍخفْ 

ً الٕ طٍخُط ْه١  رًٙ أرَُِه ِْه ؿٍخف  ً فٗ حلٔميش , فظلٓ  حلظٍخفْ َٓ٘عخ عمٕ ه١فظُ ١ىعخ

(Trotskyطَْ طٔكٗ )
(1)
ٕ همق ػٍٓس ٗٙٓعٙش عخلىٙش ْعين ح٠كظفخ  فٗ ٌـخكّخ فٗ حليحعًٙ ال 

ٍْٓٙخ حلٔٓفٙظٙش , عمىخً أي ٌِح حلَأٖ له ٘ـي قز٠ًٓ وً قز  لًٍٙٙ  حلٌٖ أٍحى ٌـخف حلؼٍٓس فٗ ٍْٓٙخ 

 Josephْحٓظقَحٍِخ ػه حلَْ٘ط رخلؼٍٓس حلعخلىٙش , أوخ حلـٍخف حلؼخٌٗ فقي وؼمُ ؿُٓ٘ف ٓظخلًٙ )

Stalin)
( 2)

ُعىخ  حلؼٍٓس حلزم٘فٙش , ْوً وٍخَٖٛ ٌـخكّخ فٗ رمي ْحكي ْعين اقلخوّخ  ,  ِْٓ وً

فٗ َٛحعخص ىْلٙش طلض ؤىٕ طٜيَ٘ حلؼٍٓس ح٠ٗظَحكٙش حل٘ٙٓعٙش الٕ حلعخله حلَأٓىخلٗ , فكخي 

ٓظخلًٙ َ٘ٔ رؤي ٌـخف حلؼٍٓس فٗ ٍْٓٙخ ٍَْٟس كظىٙش , ْحي طيهمّخ فٗ َٛعخص ىْلٙش ٘ئىٖ الٕ 

لخلفخص ىْلٙش وعخى٘ش لّخ  اؿّخّٟخ وً ه١  ط
(3)
 . 

  , كخْ  طَْ طٔكٗ عمٕ حليْحن أي ٘ٓؿُ حٌظقخىَ لٔٙخٓش ٓظخلًٙ ىحه  حللِد ْحلقٙخىس حلزم٘فٙش

, 1923ْ٘ٔظف  حُٜوخص لظزََ٘ ًلك ح٠ٌظقخى ْحلظّـه , ٠ ٓٙىخ أُوخص حلز١ى حليحهمٙش ه١  حلعخن 

ً , ْحٌظّٕ ْعمٕ ٌِح حٜٓخّ كخي حلَٜحط عمٕ أٗيَ رًٙ طَْ طٔك ً ْٛلفٙخ ٗ ْٓظخلًٙ ريأ قمىٙخ

ربُحكش طَْ طٔكٗ عً حلٔميش فٗ حلٍٔٓحص حل١كقش 
(4)
. 

 

                                                           
1
(   فٗ أْكَحٌٙخ   طزٍٕ حلفكَ حل٘ٙٓعٗ وٌٍ ٗزخرُ   طِعه وع لًٍٙٙ  1879( ٓٙخٓٗ ُْعٙه ٗٙٓعٗ ٍْٓٗ   ّ٘ٓىٖ ْلي عخن ) Trotskyطَْ طٔكٗ )  

( حلـٖٙ حٜكىَ حلٔٓفٙظٗ ػه ُْحٍس  1918(   ْطٓلٕ ٍثخٓش وـمْ رظَْيَحى رعي حلؼٍٓس   أْٓ عخن )  1917ً حلؼخٌٗ ) حلؼٍٓس حلزم٘فٙش فٗ طَ٘٘

(   ٘عي حلَؿ  حلؼخٌٗ فٗ ٍْٓٙخ رعي لًٍٙٙ   حهظمف وعُ فٗ ١َ٘قش طيزٙق حلؼٍٓس حل٘ٙٓعٙش حلعخلىٙش    1920-1918حلوخٍؿٙش ه١  ويس حللَد حِٜمٙش ) 

 ( 1940(   الٕ حلىكٔٙك   حيظٙ  وً قز  أطزخط ٓظخلًٙ عخن )  1927(   أرعي وً حلز١ى عخن )  1924ٓظخلًٙ وٌٍ حلعخن )  ػه حهظمف وع
2
فٗ ؿٍٓؿٙخ,  1878(  ُعٙه ٗٙٓعٗ ٍْؿ  ىْلش ٓٓفٙٙظٗ, ْلي فٗ حلؼخوً عَ٘ وً كخٌٓي حْٜ  عخن 1878-1953) Joseph Stalinؿُٓ٘ف ٓظخلًٙ   

, ٗخٍ  فٗ حلؼٍٓس حلزم٘فٙش فٗ 1913, حعظقمظُ حلٔميخص حلقَٜٙ٘ش ٌْفظُ الٕ ٓٙزَٙ٘خ عخن1912د حل٘ٙٓعٗ حلٔٓفٙٙظٗ وٌٍ عخن أٛزق ع٠ٓحً فٗ حللِ

  أٛزق حل٘وٜٙش حٜرَُ فٗ حلٔٙخٓش حلٔٓفٙٙظٙش رعي ق٠خثُ 1924, ْرعي ْفخس لًٍٙٙ عخن 1922, أٛزق أوٍٙخً عخوخً لمـٍش حلىَكِ٘ش فٗ عخن1917ٍْٓٙخ عخن 

حللَد قٓس  هٜٓوُ حلٔٙخًٓٙٙ, ٌـق فٗ قٙخىس ح٠طلخى حلٔٓفٙٙظٗ فٗ حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش الٕ ؿخٌذ حللمفخ , ْهَؽ ح٠طلخى حلٔٓفٙٙظٗ رِعخوظُ وًعمٕ 

 .1953عٔكَ٘ش عظىٕ, طٓفٗ فٗ حلوخوْ وً عًحٍ عخن 
3
 186  2012 رفيحى 1924١1-1917كًٔ عمٓحي ٘خًٓٙ  حلؼٍٓس حلَْٓٙش ْحػخٍِخ عمٕ حلَ٘ي حلعَرٗ ْح١ٓ٠وٗ    

4
 Anthony D, Agostino ,the  رٍظَ 1927طِح٘ي حلو١  رًٙ حلِعٙىًٙ ٓظخلًٙ ْطَْ طكٔٗ  كظٕ حُ٘ق ح٠هَٙ عً حلٔميش ٌْفٗ حلٕ حلوخٍؽ عخن   

 Russian Revolutions  1917-1945,  CaIifornin,U.S.A,2011,pp.69-70. 
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  حهظمف حلِعٙىخي حلزم٘فٙخي فٗ حلىٓحقف ْكظٕ فٗ كٙفٙش حلظعخو  وع أُوخص حلز١ى ح٠قظٜخى٘ش

ٍكٔٙش ١َْ٘قش حلظعخ١ٗ وعّخ , ٌِح ح٠هظ١  حلٍخرع وً حهظ١  حلِعٙىًٙ فٗ طفَٔٙ حلٍظَ٘ش حلىخ

حلقخثىش عمٕ ٍَْٟس حلؼٍٓس حلعخلىٙش , ْه١  طمك حلىيس ٍأٔ ٓظخلًٙ أي ١َ٘قش حلوَْؽ وً حُٜوش 

طكىً فٗ ٌـخف حلؼٍٓس حل٘ٙٓعٙش فٗ ٍْٓٙخ فق٢ ْح٠كظفخ  فٗ ًلك أف٠  وً ٌَِ٘خ هخٍؽ ٍْٓٙخ 

ظٙش , رٍٙىخ ٍأٔ وىخ ٘ومق ٍىْى فع  وعخى٘ش وً حلزميحي حلَأٓىخلٙش حلىّيىس وً قز  حل٘ٙٓعٙش حلٔٓفٙ

طَْ طٔكٗ أي حلعيح  رًٙ حل٘ٙٓعٙش ْحلَأٓىخلٙش كقٙقش كظىٙش , ْأي ٌق  حلؼٍٓس حل٘ٙٓعٙش الٕ حلزميحي 

حلَأٓىخلٙش ٘عٍٗ ٌق  حلىعَكش هخٍؽ ٍْٓٙخ , وً ه١  ىعه حٜكِحد حل٘ٙٓعٙش فٗ طمك حلزميحي , وىخ 

لو١  وخ رًٙ حلِعٙىًٙ ْحلظٙخٍحص ٘وفف حل٠ف٢ حليْلٗ حلىٓؿُ طـخَ ٍْٓٙخ حلٔٓفٙظٙش , طِح٘ي ح

حلىئ٘يس لك  وٍّىخ كظٕ ىفعض طمك حلو١فخص حليْ  حٍْٜرٙش ٠ ٓٙىخ ألىخٌٙخ ٞعخىس حلٍظَ فٗ ع١قظّخ 

وع ٌِح حلزمي , وً ه١  طٓؿُ ؿي٘ي فٗ ٓٙخٓظّخ طـخَ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ رعي طِح٘ي حلو١فخص ىحه  

.1924كخٌٓي حلؼخٌٗ عخن  21ٗ حلزٙض حلٔٓفٙظٗ ٠ ٓٙىخ رعي ْفخس لًٍٙٙ ف
( 1)
  

  فٗ ٟٓ  طمك حلو١فخص حلٔٓفٙظٙش حليحهمٙش ١َكض حليْ  ح٠ٍْرٙش ٠ٓٙىخ حلىخٌٙخ  هٙخٍ حلعِلش

حليْلٙش وً ؿي٘ي طـخَ حلٍظخن حلٔٓفٙظٗ , رّي  اٟعخفُ , ػه حلق٠خ  عمُٙ, طِحوٍض طمك حليَْكخص 

لفَد عمٕ كٔخد ع١قظّخ وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , وع طِح٘ي حٜٛٓحص حٜلىخٌٙش حلٔخعٙش لمظقخٍد وع ح

Gustavo Stresemannْكخي َُْ٘ حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٗ يٓٓظخ  ٓظَِ٘وخي 
(2)
(1878-1929 )

أرَُ ىعخطّخ , ْكخي ٘عظقي رؤي حللمٓ  حلٍخؿعش لى٘ك١ص ر١ىَ حلٔٙخٓٙش ْح٠قظٜخى٘ش وً ه١  

ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗحلظقخٍد وع حلفَد , ْطقمٙ  ح٠ِظىخن رع١قخطّخ وع 
(3)

   . 

   ْٜ٘زيْ أي ٍإ٘ش َُْ٘ حلوخٍؿٙش ٓظَِ٘وخي حلٔمزٙش لع١قش ر١ىَ وع وٓٓكٓ ٌخرعش وً حطـخًِٙ ح

حلعيح  حلفكَٖ ْحلٔٙخٓٗ وخ رًٙ حٌٜظىش حلَأٓىخلٙش ْحلٍظخن حل٘ٙٓعٗ حلٔٓفٙظٗ , ف١٠ عً طؤػَٙ 

 , وع قٍخعش حلَُٓ٘ حي حٓظىَحٍ حلظعخو  حليزقش حلٍٜخعٙش حلَأٓىخلٙش فٗ حلىخٌٙخ عمٕ وٜيٍ حلقَحٍ

وع حلَ٘ي ٘ئىٖ الٕ ٛعٓرش ك  و٘ك١طّخ وع حلفَد , أوخ ح٠طـخَ حلؼخٌٗ , فبي حلظعخو  ْحلظعخْي 

ح٠قظٜخىٖ رًٙ رَلًٙ ْوٓٓكٓ كخي َٓ٘خً , وً ؿّش , ْربَٗح  ْطٍظٙه ُْحٍس حليفخط حٜلىخٌٙش وع 

 وً ؿّش أهَٔ , لٌح فبي هخٍؿٙش رَلًٙ كخٌض طظـخِ  حللكٓوش حلٔٓفٙظٙش , ْلٙٔض ُْحٍس حلوخٍؿٙش

                                                           
1
  66,ٙ 1971حلؼخٌٙش ,طَؿىش وٜيفٕ كىخ  هىْٙ ,حلّٙجش حلىَٜ٘ش حلعخوش لمكظخد ,حلقخَِس  أ.ؽ.د. طخ٘مَ  حٛٓ  حللَد حلعخلىٙش  

2
ح٘خٍ  10( حلٓحقعش ؿٍٓد َٗي رَلًٙ رظخٍ٘ن Shtrasa,ٓٙخٓٗ ٍْؿ  ىْلش حلىخٌٗ ْلي فٗ ويٍ٘ش ٗظَحٓش ) Gustav Stresemannيٓٓظخي ٓظَِ٘وخي   

عمٕ ّٗخىس حليكظٍٓحَ فٗ ح٠قظٜخى , ػه ىه  حلزَلىخي حلَ٘و٘ظخ  وىؼ١ عً كِد ح٠كَحٍ عخن , ٌ٘خ ْطعمه فّٙخ ,طيٍؽ فٗ طعمٙىُ كظٕ كٜ  1878

, ٍ٘ظَ لئٖ طٓفٙق كًٔ يٓٓظخ  1923-1922,حٛزق َُْ٘ح لموخٍؿٙش ػه ؤظ٘خٍح لمز١ى رًٙ ح٠عٓحن 1919, ػه ح٠ٌه حلٕ كِد حل٘عذ عخن 1907

 . 2015ٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس كمٙش حلظَرٙش ؿخوعش ى٘خلٕ ٍ 1829-1878ٓظَِ٘وخي ْحػََ فٗ حلٔٙخٓش ح٠لىخٌٙش 
3
 .28,ٙ 1959ى.ي .رَ٘ض ,ٓق١ٓ حلـىٍّٓ٘ش حلفٌَٔٙش حلؼخلؼش طَؿىش كىخ  فَحٌـٗ ,ىحٍ ح٠لىخٌٗ لمٍَ٘ ,رفيحى,  
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ً عمٕ ى٘ىٓوش  وظعىيس أٖ وعمٓوش طٌكَ كٓ  حلظعخْي حلٍٜخعٗ ْحلعٔكَٖ وع وٓٓكٓ كَٛخ

ع١قظّخ وع حلفَد , ْه٘ٙش وً طَىٖ طمك حلع١قخص فٗ كخ  طَٔد طمك حلىعمٓوخص الٕ حليْ  

 حلفَرٙش ٠ ٓٙىخ رَ٘يخٌٙخ ْفٌَٔخ .

  ّحٓظّ  ٓظَِٙ٘وخي عىمُ رُٓحٍس حلوخٍؿٙش رزعغ رَقٙش الٕ حللكٓوش حلزَ٘يخٌٙش عمٕ ٌِح حٜٓخ

, ط٠ىٍض حلىيخلزش رخل٠ف٢ عمٕ رخٍْ٘ ٞ٘ـخى ك  لى٘كمش  1924كخٌٓي حلؼخٌٗ  10فٗ 

حلظع٠٘ٓخص ْحلعقٓرخص حليْلٙش حلظٗ فَٟض عمّٙخ وً ه١  وئطىَ فَٓخٖ , ْحلظٗ طٔززض رؤُوش 

ٌٔخ , كخٌض ح٠ٓظـخرش حلزَ٘يخٌٙش َٓ٘عش لظمك حلزَقٙش , ػه أَٗكض وخلٙش هخٌقش فٗ ألىخٌٙخ ْفَ

ْحٍٗيً فٗ طمك حلىلخىػخص ْقي أريص حٜهَٙس حٓظعيحىِخ أ٠٘خً لمىٔخعيس 
(1)
. 

  حطفقض ككٓوخص رَ٘يخٌٙخ ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس حٜوَ٘كٙش ْألىخٌٙخ ْفٌَٔخ عمٕ ط٘كٙ  لـٍش ىْلٙش

قظَكش لىعخلـظّخ , فقيوض حلمـٍش وقظَكّخ , رىَْ٘ط ؿي٘ي ليٍحٓش ٌَِ حلى٘كمش ْطقي٘ه حللمٓ  حلى

Dawes Plan, عَ  رىَْ٘ط ىحُْ  1924ٌٙٔخي  9لمظع٠٘ٓخص فٗ
(2)
. 

  ْٛف ٌِح حلىَْ٘ط رعي ح٠طفخي عمُٙ ْحقَحٍَ , ْطيزٙقُ عمٕ أٍٝ حلٓحقع رؤٌُ وَْ٘ط ٌخؿق

ٓح  حلىيمٓد ىفعّخ الٕ فٌَٔخ ْأٌُ أْؿي كم٠ًٓ ؿي٘يس ْوَ٘لش ٜلىخٌٙخ فٗ ؤؤلش حلظع٠٘ٓخص ْحٜو

ُ أي حلظيه  حلزَ٘يخٌٗ ْحٜوَ٘كٗ أّٓه فٗ اٌـخف حلىَْ٘ط وً ؿّش , ْىفع ألىخٌٙخ رخ٠طـخَ  , عمىخ

ٛٓد حلظقخٍد وع حلفَد عمٕ كٔخد طَحؿع فٗ ٓٙخٓظّخ ْع١قخطّخ وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , وً 

حليحعًٙ حلٕ حلظقخٍد وع ح٠طلخى  ؿّش أهَٔ , ْطَؿٙق كفش حليحعًٙ لمظقخٍد وع حلفَد عمٕ كٔخد

حلٔٓفٙظٗ وً ؿّش ػخلؼش
(3)
. 

  أػىَص هيش ىحُْ ْوخ طَطذ عمّٙخ وً حلظِحوخص ؿي٘يس حلٕ طيفق لَإّْ حٜوٓح  حٜؿٍزٙش ٠

ح٠قظٜخى٘ش  -ٓٙىخ حٜوَ٘كٙش الٕ حٜٓٓحي حٜلىخٌٙش , فخٌعكٔض طيٍ٘ـٙخ فٗ ط١ٗٗ حُٜوش حلىخلٙش 

 ً ؿي٘يس فٗ حلظعخْي حٜلىخٌٗ وع حلفَد لْٙ فٗ حل٘ئْي حلٔٙخٓٙش ْاٌىخ  ح٠لىخٌٙش  ْفظلض عفخقخ

ح٠قظٜخى٘ش ْحلـٓحٌذ حٜهَٔ , ْأوخن طمك حلىعيٙخص طعخلض حٜٛٓحص حٜلىخٌٙش حلَحف٠ش ٠ٓظىَحٍ 

 حلظعخْي وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , ْريأص طلٌٍ عمٍخً وً حلويَ حل٘ٙٓعٗ عمٕ أٍْرخ , ْأي ًلك حللظَ 

                                                           
1
  Pierr Broue ,The German Revolution   1917-1923 ,Translated by Tohn  Archar .Edited by lan Birchall and Brian 

Peace. With an Introduction by  Eria D.W  U.S.A.2005,pp.827-828. 
حلوزَٙ ح٠قظٜخىٖ ح٠وَ٘كٗ حلٌٖ طَحّ حلمـٍش حليْلٙش لٜٙخيش وَْ٘ط ؿي٘ي   Charles  Tates  Dawesوَْ٘ط ىحُْ ٌٔزش حلٕ ٗخٍ  ؿِٙ ىحُْ .    2

ومٙخٍ وخٍ  ًِزٗ فٗ حلعخن ح٠ْ  وً ح٠طفخي عمٕ حي َ٘طفع 2  فٗ ٌِح حلىَْ٘ط حلِحن حلىخٌٙخ ريفع  ْحِه وخ ؿخ 1924لمظع٠٘ٓخص ح٠لىخٌٙش فٗ ٌٙٔخي 

طخوًٙ قَْٝ ٟوىش ٜلىخٌٙخ  ,ْؿع  حلٔكك حللي٘ي ْرعٞ ٍٛخعخطّخ  -2( ومٙخٍ رعي حلٍٔش حلوخؤش وً ح٠طفخي .2,5حلىزم  طيٍ٘ـٙخ كظٕ ٜ٘  حلٕ )

 1980,رَْٙص 1945-1914لٜىي ,حلع١قخص حليْلٙش فٗ حلقَي حلعًَ٘٘ ,طيٍٓ حكيحع وخ رًٙ حللَرًٙ حلعخلىٙظًٙ ٟىخٌش ٍٞؿخط  طمك حلقَْٝ ,ٍ٘خٝ ,ح

 ٙ,156. 

3
  Cicil  F.MelvillE, the Russian  Face of Germany  An Account of the  Secret Military  Revolution's  Between the 

German and Soviet-Russian Government ,londan,1932,p.76  
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ِح٘ي حلظعخْي وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , ْريأْح ىعخس ٌِح حلظٙخٍ ٘عمقٓي رخلقٓ  " اي حلٔٓفٙٙض ٘ظِح٘ي وع ط

ٟوض حلٔه حل٘ٙٓعٗ فٗ َٗحً٘ٙ حلقخٍس حٍْٜرٙش وً ه١  حليعخ٘ش حل٘ٙٓعٙش حلٔٓفٙظٙش , حلظٗ 

ْؿّض وً ىحه  رَلًٙ"
(1)

, أىص طمك حلظَٜ٘لخص ٍٞرخ  وئقض فٗ حلع١قش وع وٓٓكٓ , ٓعض 

 لىعخلـش ٌَِ حٞٗكخ٠ص رخليَي حليرمٓوخٓٙش ْحلٔٙخٓٙش. رَلًٙ

  ٌٗحلفَرٗ ريأص لُ حٌعكخٓخص ْحٟلش طـخَ حلع١قخص ح٠لىخٌٙش  –٘زيْ أي حلظقخٍد حٜلىخ– 

حلٔٓفٙظٙش عٍيوخ ريأص ُْحٍس حلوخٍؿٙش ح٠لىخٌٙش طظـخِ  وٟٓٓط حلظعخْي حلٍٜخعٗ وع ح٠طلخى 

٠ي طعخْي حلزميً٘ فٗ حلىـخ٠ص حلٍٜخعٙش   -خومًٙ: حْٜ حلٔٓفٙظٗ , ْكخي ٍْح  ًلك حلظـخِ  ع

ً , ْربَٗح  ُْحٍس حليفخط حٜلىخٌٙش , ْلٙٔض حلوخٍؿٙش وىخ ىفع حٜهَٙس  ْحلعٔكَ٘ش كخي َٓ٘خ

لظـخِ  حلىٟٓٓط , لعين اػخٍس حليْ  حلفَرٙش كىخ ًكٌَخ ٓخرقخ , ْحلظٗ ريأص طويٓ طـخِّخ رويٓحص 

لظع٠٘ٓخص ْحلى٘خك  حلعخلقش وع فٌَٔخ , أوخ حلعخو  حلؼخٌٗ , ِٓ أي َٓ٘عش , ٠ ٓٙىخ فٗ وٟٓٓط ح

طٓؿُ حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙش ر٘ك  ْحٟق طـخَ وٍّؾ حلظقخٍد وع حلفَد عمٕ كٔخد حلع١قش وع حلَ٘ي 

, ْقٖٓ ىعخس ٌِح ح٠طـخَ رعي طيزٙق وَْ٘ط ىحُْ , ْحٌفَحؽ حُٜوش ح٠قظٜخى٘ش حليحهمٙش , ْحٓظقَحٍ 

ْوخ رعيَ 1924مٙش حٜلىخٌٙش ر٘ك  ْحٟق ه١  حلعخن حْٜٟخط حليحه
(2)
. 

  1924٘ىكً اٟخفش عخو  عهَ فٗ طفَٔٙ طـخِ  حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙش لمع١قش وع وٓٓكٓ وٌٍ حلعخن  ,

ْؿٓى ه١فخص رًٙ ُْحٍس حليفخط ْحلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙظًٙ كٓ  حلٔٙخٓش وع وٓٓكٓ , ٠هظ١  ٍإ٘ش 

رعي طٓقٙع وَْ٘ط ىحُْ , رٔزذ وخ طَطذ عمُٙ وً حلظِحوخص ىْلٙش  ك  وٍّىخ , ٌِْح ح٠هظ١  رَُ

ؿي٘يس عمٕ رَلًٙ أفَُِخ ًلك ح٠طفخي , ٍْفع رعٞ حلقٙٓى ح٠قظٜخى٘ش ْحلٔٙخٓٙش , أٛزلض وـزَس 

ً عمٕ وكظٔزخطّخ وً ًلك  عمٕ طـخِ  ع١قظّخ وع وٓٓكٓ اٍٟخ  لظمك ح١َٜح  حليْلٙش , ْكفخظخ

, ٓٙخٓش حلظٓحُي حلظٗ حطزعظّخ رَلًٙ فٗ  1925-1924  طمك حلىيس ح٠طفخي , فزيأص ط٠عف ه١

حلع١قش وخ رًٙ وٓٓكٓ وً ؿّش ْحليْ  حلفَرٙش وً ؿّش أهَٔ
(3)
 . 

  رقمق ٗي٘ي  1924طخرع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ حلٌٖ أٛزق ٓظخلًٙ أرَُ قخىطُ , وٌٍ ويمع حلعخن

َ٘كٙش كٓ  وٟٓٓط حلظع٠٘ٓخص , وفخْٟخص رَلًٙ وع حليْ  حلفَرٙش ْحل٠ٓ٘خص حلىظليس حٜو

ْاع١ي وَْ٘ط ىحُْ , طىؼ  حلقمق حلٔٓفٙظٗ وً حكظىخ  طلٓ  حطفخقخص رَلًٙ ْوفخْٟخطّخ وع 

 حلفَد الٕ طلخلفخص وعخى٘ش لىٓٓكٓ , ٌْظخوّخ حل٘ٙٓعٗ , كخي لظمك حلىوخْ  وزٍَحطّخ, وع ْؿٓى 

 

                                                           
1
  sofiya Radomska, soviet –German Radiations in the Interwar period ,Master thesis ,hogskoIo   University  college, 

stockhoIm,2006,p38 
2
  SUPPORT. Materials, Germany ,Versailles to the outbreak world(1918-1939) Advanced  Higher,lond,2000,p.57 

3
  Cicid    E.melville  op.cit,p.77 
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, ىفعض طمك حلعٓحو  ٓظخلًٙ الٕ ه١فخص ىحهمٙش فٗ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ كٓ  ١َ٘قش اىحٍس حللكه 

حلظىٔك أكؼَ رخلٔميش , ْطزٍٗ وٟٓٓط ٌـخف حلٍظخن حل٘ٙٓعٗ فٗ رمي ْحكي ػه ح٠ٌظقخ  الٕ حلؼٍٓس 

حل٘ٙٓعٙش حلعخلىٙش اًح وخ ٓىلض حلظَْ  حليْلٙش لٌلك فٙىخ رعي 
(1)
 . 

 ٔٓفٙٙض فٗ اىحٍس همقض ٍيزش ٓظخلًٙ حلـخولش ٌلٓ حلٔميش , الٕ طـخِمُ ٍٚح  كزخٍ حلىٔئْلًٙ حل

حللكه , فخٌعكْ فٗ طِح٘ي حلو١فخص حليحهمٙش حلظٗ ْٛمض الٕ َْٗط ٓظخلًٙ ْأٌٜخٍَ الٕ اُحكش 

طَْ طٔكٗ ْأٌٜخٍَ عً حلٔميش ر٘ك  طيٍ٘ـٗ , وع حلٓقض , ٍرىخ حٍحى ٓظخلًٙ وً فكَس قٙخن 

ىخ  طَٔد حفكخٍَ حل٘ٙٓعٙش فٗ رمي ْحكي ١ىؤٌش حليْ  حلفَرٙش حلىظوٓفش وً حلٍظخن حل٘ٙٓعٗ ْحكظ

ْوئػَحطُ حلٕ رخقٗ رميحي حٍْرخ , عمٕ ح٘ش كخ  فخي  طمك حلو١فخص أٟعفض  وً وكخٌش ح٠طلخى 

حلٔٓفٙظٗ ىْلٙخً , ٜي ٓظخلًٙ أطوٌ وً ٍَْٟس ٌـخف حل٘ٙٓعٙش فٗ رمي ْحكي ًٍ٘عش لظٜفٙش هٜٓوُ 

,  1924ي , فؤٛزق وٌٍ حلعخن حلٔٙخًٓٙٙ حلىٍخفًٔٙ لُ , ْحلَحف٠ًٙ ليَ٘قش اىحٍطُ لملكه فٗ ٌِح حلزم

حليكظخطٍٓ حْٜ  فٗ حليْلش حلٔٓفٙظٙش
(2)
 . 

  رخلَيه وً حلىوخْ  حلٔٓفٙظٙش وً حلظقخٍد حٜلىخٌٗ وع حلفَد ْحلويٓحص حلـي٘ش حلظٗ حطوٌطّخ

رَلًٙ رٌّح ح٠طـخَ , لكً رقٙض ٍِخ  رعٞ حلق٠خ٘خ حلظٗ طيفع رَلًٙ الٕ اعخىس حلٍظَ رٔٙخٓخطّخ طـخَ 

ْوٍّخ حلٟٓع ح٠قظٜخىٖ حلىَطزك , ْحلٌٖ أْٛ  حلىخٍ  حٜلىخٌٗ الٕ أىٌٕ ؤظٓ٘خطُ , وٓٓكٓ , 

طَ  ٌِح حٜوَ هم١ً فٗ حلظِحوخص حلَ٘كخص حٜلىخٌٙش حلعخومش فٗ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ فٗ حلىـخ٠ص 

ي٘ٓي حلىخلٙش , وىخ أؿزَِخ عمٕ رٙع قٔه وً طمك حلىٜخٌع ْحلَ٘كخص الٕ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ لظٔي٘ي حل

 Junkersحلىظَطزش عمّٙخ , ٠ ٓٙىخ وٜخٌع ح٠ٓملش ْحلىعيحص حلعٔكَ٘ش حلظٗ ٌٜزظّخ َٗكش ٌ٘ٓكَُ 

ح٠لىخٌٙش حلعخومش فٗ ٍْٓٙخ وٌٍ ٍٓٓحص 
(3)
. 

  ًٍِخ  ؤؤلش أهَٔ ىفعض رَلًٙ الٕ اىحوش هي١ٓ حلظٓحٛ  وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , ِٓ ه٘ٙظّخ و

طقٓ٘ش ع١قخطّخ ر٘ك  كزَٙ وع حلفَد عمٕ كٔخد ع١قخطّخ وع ٍىس فع  ٓٓفٙظٙش وعخى٘ش لّخ فٗ كخلش 

وٓٓكٓ , طيفع طمك حٜوٍٓ ح٠هَٙس ٠ٍطكخد أعىخ  عيحثٙش وً ه١  ىعه حل٘ٙٓعًٙٙ ىحه  ألىخٌٙخ , 

   ُْحٍس حلوخٍؿٙش لك١ حلزميً٘ ,ك  طمك حلىوخْ  ىفعض رَلًٙ الٕ ١ىؤٌش ٌظَٙطّخ وٓٓكٓ وً ه١
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     Gesellschaft   Zur forderung   gewblicher -و٘ظق وً حٓىّخ رخلمفش ح٠لىخٌٙش :  Gefuلكٍّخ حٗظَّص رخ٠ٓه  ؿٙفٓ      

Unternehmungen     حوخ َٗكش  , ٌ٘ٓكَُ فخي حٓىّخ ٌٔزش حلٕ وئّٓٔخ حلزَفٍٔٓ ى. ٌ٘ٓكَُ حلٌٖ حْٓ  وٍٜع لميخثَحص ْحلفخُحص حلٔخوش

َٙس حلىٍٜعش ْحلىٓحى حلكٙىٙخْ٘ش وً حلَْٓٙش حللَرٙش  ْوخٍٓش  ٌ٘خ١خص ٌق  حلٌه    ,Trotskلٝيَحٝ  حللَرٙش عمٕ حٍحٟٗ ٍْٓٙخ وً ويٍ٘ش طَْطٔك 

 حلٕ  حلىخٌٙخ ْرخلعكْ ,كفخظخ عمٕ َٓ٘ش حلعى  ْهيٍٓس وعَفظُ وً قز  حليْ  حلفَرٙش .
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طعخْي رَلًٙ وع حلفَد ٠ ٘فٔي طعخٌّْخ ح٠قظٜخىٖ ْحلٍٜخعٗ وع  ط٠ىٍض طمك حلظيىٍٙخص أي

ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , عمٕ ٌِح حٜٓخّ , ؿيىص حليْلظًٙ حطفخقٙش طعخْي حقظٜخىٖ ٍْٛخعٗ رًٙ حلزميً٘ 

, أرَوظّخ ُْحٍس حليفخط حٜلىخٌٙش وً ؿّش ْحللكٓوش حلٔٓفٙظٙش وً ؿّش أهَٔ , لظٍىٙش حلٍٜخعخص 

, ْأٛزق  1924أ٘خٍ  25ٙش فٗ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , ْقع ح٠طفخي ر٘ك  َٖٓ فٗ حلعٔكَ٘ش حٜلىخٌ

ٓخٍٖ حلىفعٓ  وٌٍ ًلك حلظخٍ٘ن , فلخفظ عمٕ طعخْي حلزميً٘ فٗ حلـخٌزًٙ ح٠قظٜخىٖ ْحلعٔكَٖ وً 

ؿي٘ي
(1)
 . 

  ْٗأَٗفض ر٘ك   –رقٗ حلظعخْي حلٔٓفٙظ , ً حٜلىخٌٗ فٗ حلـٓحٌذ ح٠قظٜخى٘ش ْحلعٔكَ٘ش َٓ٘خ

ىَ ُْحٍس حليفخط حٜلىخٌٙش وً ه١  وـىٓعش وً حل٠زخ١ ْحلىٍّيًٓٙ ْحلعىخ  حلفًٍٙٙ حٜلىخي , ؤظ

ْكٌلك حلٔٓفٙٙض , ْرخلَيه وً طعؼَ رعٞ طمك حلىَْ٘عخص , ْحىعخ  حلىٔئْلًٙ حٜلىخي حلقخثىًٙ 

وظعىي وً  عمّٙخ ر٠عف حلىكخٓذ ْحلعٓحثي حلىخى٘ش وٍّخ , ا٠ أي طعخْي حلزميً٘ حٓظىَ , ٢ْٓ طـخِ 

ُْحٍس حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙش , ْكزخٍ حليرمٓوخٓٙٓي حٜلىخي , فلخفظض رَلًٙ وً ه١  طمك حلٔٙخٓش 

عمٕ ع١قخص وقزٓلش وع وٓٓكٓ , ْؿٙيس وع حلفَد , طىكٍض وً ه١لّخ طـٍذ حلٜيحن وع حلٍظخن 

ً , ْطوفٙف ٌِعش حلعيح  حلفٌَٔٗ لّه , كٌ لك أّٓىض طمك حلٔٓفٙظٗ , ْح٠ٓظفخىس وٍُ حقظٜخى٘خ

حلٔٙخٓش ربهَحؽ ألىخٌٙخ وً أُوظّخ ح٠قظٜخى٘ش ْعِلظّخ حليْلٙش , ػه َٗعض رخ٠ٌ٠ىخن طيٍ٘ـٙخً فٗ 

حلٍٔٓحص حل١كقش الٕ حلىـظىع حليْلٗ , رويٓحص ٓٙخٓٙش ْىرمٓوخٓٙش ويٍْٓش
(2)
 . 

  1925تبأٜ ايعالقات ايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ بني ايبًدٜٔ خالٍ ايعاّ 

 ً رؤي حلظٙخٍحص حٜلىخٌٙش حليحعٙش لمظقخٍد وع حلفَد عمٕ كٔخد ع١قخطّخ وع حلَ٘ي  ًكٌَخ ٓخرقخ

حلٔٓفٙظٗ له طكً حلٓكٙيس وً ٌِح حلى٠ىخٍ , ْاٌىخ  ٍِخ  أكِحد فٌَٔٙش طيعٓ الٕ ٌفْ ًلك 

حلٌٖ طٔمه  Edward Herrio-حلىٔعٕ , ْكخي حلٙٔخٍ ح٠ٗظَحكٗ حلفٌَٔٗ رِعخوش أىٍْى َِ٘ٓ 

عمٕ ٍأّ طمك حٜكِحد , ْلكً ٠ ٘وفٕ أي أىٍْ ىَِ٘ٓ عٍيوخ 1924يمع حلعخن ٍثخٓش حللكٓوش و

 -طزٍٕ ٓٙخٓش حلظقخٍد وع رَلًٙ أٍحى وٍّخ طلقٙق ِيفًٙ :

ً رعي أي طَكض لٓكيِخ طٍخىٖ ر٠ٍَْس طيزٙق وقٍَحص  (1 حللٙمٓلش ىْي عِلش فٌَٔخ ىْلٙخ

فَٓخٖ ْطـخِ  رَ٘يخٌٙخ لٌّح حلىٟٓٓط
(3)
 . 
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طوفٙفّخ وخ أوكً أوخن حلَأٖ حلعخن حٜلىخٌٗ , وً ه١  قزٓ  فكَس ٌِط فكَس حلؼؤٍ أْ  (2

طوفٙٞ قٙىش حلظع٠٘ٓخص حلىفَْٟش عمٕ ألىخٌٙخ , ْطؤوًٙ حلقَْٝ حلوخٍؿٙش حل٠وىش 

حلظٗ كَكض ح٠قظٜخى حٜلىخٌٗ رعي حُٜوش حلكخٍػٙش حلظٗ ْقع فّٙخ حلىخٍ  حٜلىخٌٗ ه١  

 .1923حلعخن 

 رىقظَف الٕ ٌظََٙ ٍثْٙ حلٍُٓح  حلزَ٘يخٌٗ ٍحوِٖ  عمٕ ٌِح حٜٓخّ طقين أىٍْى َِٓ٘

, حطفقخ الٕ  1924كَِ٘حي  22أػٍخ  ُ٘خٍطُ الٕ لٍيي رظخٍ٘ن   Ramsey  Macdonaldوكيٌْخلي

 30حليمذ وً رَلًٙ حلٔىخف لمـٍش ىْلٙش اؿَح  ٍقخرظّخ عمٕ طٔمٙق ألىخٌٙخ , فقزمض رَلًٙ حليمذ فٗ 

كَِ٘حي وً حلعخن ٌفُٔ
(1)
 . 

 ٕأػَ طمك حلويٓحص حٞ٘ـخرٙش فٗ حلٔٙخٓش حٜلىخٌٙش طـخَ حلفَد ْوخ طىوٞ عٍّخ وً وكظٔزخص  عم

لٜخلق ألىخٌٙخ , حطـّض رَلًٙ لظويٓ رويٓحص أهَٔ رٍفْ ح٠طـخَ , رعي أي كٜمض عمٕ ط٘ـٙع 

حقظَكض فّٙخ  1925ٗزخ١  9وً رَ٘يخٌٙخ , رؤي أٍٓمض رَلًٙ رَٓخلش الٕ ٌظَٙطّخ حلفٌَٔٙش رظخٍ٘ن 

عقي وٙؼخي ىْلٗ ٘ق٠ٗ رل  حلى٘ك١ص رًٙ حليْ  حٍْٜرٙش رخليَي حلٔمىٙش ْعين حلمـٓ  الٕ حلقٓس 

حلعٔكَ٘ش , ْريأص ح٠طٜخ٠ص رًٙ ُْحٍحص حلوخٍؿٙش لك١ حلزميً٘ ف١٠ً عً رَ٘يخٌٙخ ْا٘يخلٙخ 

خطـخِّخ ّٗي طٓؿّخص يَرٙش ٌ٘يش رخطـخَ كٔذ ألىخٌٙخ ر 1925ْرمـٙكخ , ف١كظٍخ أي وٍظٜف حلعخن 

, وىخ ىفع ًلك رَلًٙ الٕ حلظقمٙ  وً أِىٙش طعخٌّْخ وع وٓٓكٓ فٗ وـخ  حلٍٜخعش حلعٔكَ٘ش , عٍيوخ 

أَٛص أي حلظعخْي رخص وقظَٜحً عمٕ طزخى  حلوزَس حلٍٜخعٙش , ْاٌ٘خ  حلىَحكِ حلٍٜخعٙش حلظعمٙىٙش 

فٗ ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ
(2)
 . 

  ً ً يَرٙخ ً  –رعي أي لىٔض رَلًٙ طـخْرخ فٗ وٟٓٓط حلظع٠٘ٓخص , ْحلظٓحؿي حلعٔكَٖ فٗ  فٌَٔٙخ

وٍيقش حلٍَْ ْحلَحً٘ , أؿمض حلظٓقٙع عمٕ حطفخقٙش طـخٍ٘ش كخي حلىِوع حلظٓقٙع عمّٙخ فٗ ٛٙف 

ٍثْٙ حلٓفي حٜلىخٌٗ حلىفخْٝ وع   Karnerوع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , عٍيوخ أعمً كخٌٍَ  1925

لق٠خ٘خ ح٠قظٜخى٘ش وع وٓٓكٓ ىْي ح٠طفخي وع كزخٍ وٓٓكٓ , رؤي ر١ىَ ٠ ٘ىكٍّخ حطوخً قَحٍ ر٘ؤي ح

ح٠قظٜخىً٘ٙ ْحلٍٜخعًٙٙ ح٠لىخي
(3)
, ْأكي اي حلكؼَٙ وٍّه يَٙ ٍحيزًٙ رخٓظىَحٍ حلظعخْي حلٍٜخعٗ  

ْحلظـخٍٖ وع وٓٓكٓ , كخٌض ريزٙعش حللخ  ْٓٙمش ىرمٓوخٓٙش ألىخٌٙش ل١رظعخى عً ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ 

ي أي طؤكيص وً ؿي٘ش فٌَٔخ فٗ حلظقخٍد وعّخ ْك  حلى٘ك١ص حلعخلقش ْح٠قظَحد أكؼَ وً حلفَد رع

رٍّٙىخ
(4)
 . 

                                                           
1
  Ali  Ibrahim ,Bashayreh, French foreign  policy toward Europe since the  End .of the  First world war until  the 

second   world war 1918-1939 gardun,2011,pp.61-62. 
2
  sofiya  Radomska, op.cit,p.38 

3
  Gustuv Stresemann, Essay and  Speeches on  various  Subjects, preface by    Austen chamberlain   K.G Mp., first   

published, New York,1968,pp.232.233 
4
  Sofiya  Radomusk, op.cit,p.32 
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  ٗفٗ أ٘مٓ  وً حلعخن ٌفُٔ حقظَف حلٓفي حٜلىخٌٗ ط٘كٙ  ِٙجش حٓظ٘خٍ٘ش ألىخٌٙش لمٍظَ رخليمزخص حلظ

قيوّخ ٍؿخ  حلٍٜخعش ْحلىخ  حٜلىخي فٗ كٙفٙش طعخومّه ٌْ٘خ١ّه ح٠قظٜخىٖ وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ 

وع  Rapallo -كخٌض طمك حٞؿَح حص ؿِ  وً حلٔٙخٓش حٜلىخٌٙش فٗ حلظَحؿع عً حطفخقخص ٍرخلٓ ,

ً عٍيوخ ٗك  وـىٓعش وً ٍؿخ  حلٍٜخعش ْحلىخ  حٜلىخي ؿىعٙش  وٓٓكٓ , ْقي حط٠ق ًلك ؿمٙخ

ٓىٙض رـىعٙش كىخ٘ش حليحثًٍٙ حٜلىخي لقَْٝ حليْلش حلَْٓٙش ه١  ويس وخ قز  حللَد حلعخلىٙش 

ْلٕ , ْقي طلئ أع٠خ  ٌَِ حلـىعٙش و٠ىٓي حلفقَس حلؼخٌٙش وً حطفخقٙش ٍرخلٓ ْحلظٗ كخٌض ِٗ حٜ

حلَكِٙس حٜٓخٓٙش ل١طفخي , ْحلىظ٠ىٍش طٍخُ  حلزميً٘ لمي٘ٓي حلىٔظلقش رٌوش ك  وٍّىخ ه١  

ٍٓٓحص حللكه حلقَٜٖٙ فٗ ٍْٓٙخ
(1)
 . 

 ٜخىٖ فٗ حلٔٙخٓش حٜلىخٌٙش طـخَ ح٠طلخى ٘زيْ أي ٍِخ  طٍخيه ْحٟق وخ رًٙ حللق  حلٔٙخٓٗ ْح٠قظ

ً فٗ حلع١قخص ح٠قظٜخى٘ش حٜلىخٌٙش  ً ْحٟلخ حلٔٓفٙظٙش فٗ ٌفْ  –حلٔٓفٙظٗ , رعيوخ لىٍٔخ طَحؿعخ

حلىيس حلظٗ ّٗيص ع١قخص رَلًٙ طلٍٔخً ٓٙخٓٙخً وع فٌَٔخ ْحليْ  حلفَرٙش حٜهَٔ , ْقي رَُ ًلك 

ً فٗ ١َْكخص حلـىعٙش حٜلىخٌٙش للى خ٘ش حليحثًٍٙ حٜلىخي حلظٗ ٗكمض فٗ أ٘مٓ  وً حلعخن ْحٟلخ

, ْحلظٗ له طكً وظٓحفقش وع وخ أقَطُ حطفخقٙش ٍرخلٓ , لكً حلفَ٘ذ فٗ حٜوَ أي ُْحٍس  1925

حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙش ريأص طيعه طمك حليمزخص ْطزٍَِخ , ْكؤٌّخ حطوٌص وٍّخ ًٍ٘عش لمظَّد وً 

ع١قظّخ وع فٌَٔخٓٙخٓش حلظٓحُي حلظٗ حٌظّـظّخ رعي طلًٔ 
(2)
 . 

  أػىَص ح٠طٜخ٠ص حليرمٓوخٓٙش ْحلىَح١ٓص حلىٔظىَس رًٙ رَلًٙ ْرخٍْ٘ رٓٓخ١ش رَ٘يخٌٙش

حلفَرٙش , فخطفق عمٕ وكخي حلىئطىَ عٍيوخ  –رخ٠طفخي عمٕ عقي وئطىَ لىٍخق٘ش حلع١قخص حٜلىخٌٙش 

 1925طًَ٘٘ حْٜ   5ُ فٗ حهظَٙص ويٍ٘ش لٓكخٌٍٓ حلَٔٓ٘ٔ٘ش وقَحً لمىئطىَ , ػه حفظظلض ؿمٔخط

وً حلَّ٘ ٌفُٔ , كخي عمٕ ٍأّ حلٓفٓى ٍإٓخ  ككٓوخص ك  وً رَ٘يخٌٙخ  16حٓظىَص كظٕ 

ْفٌَٔخ ْألىخٌٙخ ْا٘يخلٙخ ْرمـٙكخ , حطفقض عمٕ طٓقٙع وـىٓعش وً ح٠طفخقٙخص عَفض رخطفخقٙخص 

رَ٘يخٌٙش ا٘يخلٙش ,  حلزمـٙكٙش ْر٠ىخٌش –حلفٌَٔٙش  -لٓكخٌٍٓ , ط٠ىٍض ٟىخي حلليْى حٜلىخٌٙش 

ْطٍظٙه حلع١قش وخ رًٙ ألىخٌٙخ ْفٌَٔخ , ْاعيخ  ْعٓى عخؿمش ل١ٌٔلخد حلفٌَٔٗ وً حلٍَْ 

 –حٜلىخٌٗ  –ْحلَحً٘ , طمك حلىٍخ١ق حلظٗ ٗكمض عقزش فٗ ١َ٘ق حلظقخٍد ْحلظفخِه حلفٌَٔٗ 

لٍٔٓحص عيس
 (3)
 . 

   

                                                           
1
  lbid,p 39 

2
  Gustav   Stresemann,op.cit,p.234 

3
 163-161حلفَرٙش رٍظَ  ٍ٘خٝ حلٜىي  حلىٜيٍ حلٔخرق  وً –لمظفخٛٙ  عً حطفخقخص لٓكخٌٍٓ ْحلع١قخص ح٠لىخٌٙش   
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  فٙظٗ كخي ٍْح ِخ عيس أٓزخد أِىّخ حلو١فخص وع ح٠طلخى حلٔٓ –٘ظ٠ق أي طَحؿع حلع١قخص حٜلىخٌٙش

حليحهمٙش حلٔٓفٙظٙش حلٔخلفش حلٌكَ ْحلظٗ ىفعض رَلًٙ ٠طوخًِخ ًٍ٘عش فٗ ح٠رظعخى عً وٓٓكٓ 

ْحلظٍٜ  وً ٓٙخٓش حلظٓحُي حلظٗ طزٍظّخ وٌٍ حطفخي ٍرخلٓ , كٌلك حلويٓحص حلٍخؿلش فٗ ٓٙخٓظّخ وع 

ٓٙخٓظّخ وع حلٔٓفٙٙض حكٙخٌخ , ٌَِْ ؿَِٓ  حلفَد ىفعض ٠طوخً هيٓحص رخطـخَ وعخكْ فٗ

حلٔٓفٙظٙش ١ٓح  حلىيس وٟٓٓط حلزلغ ْوخ رعيِخ  –حلع١قخص حٜلىخٌٙش 
(1)
 . 

  ٗكمض حطفخقٙخص لٓكخٌٍٓ ولخْلش يَرٙش ؿخىس لٔلذ ألىخٌٙخ وً ٓٙخٓظّخ حلَ٘قٙش ْحلىظٓحٌُش وع

ح٠طفخقٙخص أػَحً ْحٟلخً فٗ ٓٙخٓش حلفَد رخطـخَ حلظقخٍد أكؼَ وعّخ , فٗ حلٓقض حلٌٖ طَكض فُٙ طمك 

رَلًٙ حلوخٍؿٙش ٠ ٓٙىخ فٗ طَٜ٘لخص َُْ٘ هخٍؿٙظّخ ٓظَِٙ٘وخي عٍيوخ أكي ٜكؼَ وً وَس رعي 

طٓقٙع لٓكخٌٍٓ , عً ٍيزش ر١ىَ طَ  ٓٙخٓش حلظٓحُي ْحلظقخٍد أكؼَ وً حلفَد , ٓٙىخ ْأٌُ كخي 

قٙخص ٘ىكً أي طفَٙ وقٍَحص فَٓخٖ طـخَ ر١ىَ أكؼَ حلىئ٘يً٘ طـخِّخ , ْحعظقي حلَُٓ٘ أي  طمك ح٠طفخ

ىْي حٓظويحن حللَد , ٍرىخ كخي حلَُٓ٘ وظفخث١ً أكؼَ وً طٓقعُ ٌِح , ٜي طمك حلظٓقعخص له طظلقق 

عمٕ حٜق  ه١  طمك حلىيس حلظٗ عى  فّٙخ ٓظَِٙ٘وخي َُْ٘حً لموخٍؿٙش , ْقي ًكٌَخ ٓخرقخً أي ؿَِٓ 

لم٠ف٢ عمٕ حلفَد لظعي٘  وقٍَحص فَٓخٖ حلٔٙخٓش حٜلىخٌٙش طـخَ حلَ٘ي ِٗ
(2)
 . 

  ٗطًَ٘٘ حْٜ   16حٓظفِص طٓؿّخص حلٔٙخٓش حٜلىخٌٙش ٌلٓ حلفَد رعي طٓقٙع حطفخقٙخص لٓكخٌٍٓ ف

ٌظَٙطّخ حلٔٓفٙظٙش , ْقي حط٠لض ٍىْى أفعخ  وٓٓكٓ حلىعخكٔش وً ه١  طٓؿّّخ  1925عخن 

ً أي حلفَد ىعه  ٠ٓظويحن حلٍٓقش حلزٓلٍي٘ش ْٓٙمش لم٠ف٢ عمٕ حليْ  حلفَرٙش ٠ ٓٙىخ ألىخٌٙخ , عمىخ

رٓلٍيح كٌّٓخ أكزَ حليْ  حلىيمش عمٕ رلَ حلزميٙق , ْحلىـخٍْس ٜلىخٌٙخ وً ؿّش ْح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ 

لىٍع طَٔد حٜفكخٍ حل٘ٙٓعٙش وً  Buffer Stateوً ؿّش أهَٔ , ْقي حٓظعىمظّخ كيْلش عخُلش 

ٓٓكٓ لع١قخطّخ وع رٓلٍيح ٘٘ك  طّي٘يحً ٓٙخٓٙخً لميْ  حلَأٓىخلٙش ه١لّخ الٕ حلفَد , لٌح فبي طيزٙع و

حلزٓلٍي٘ش , رخلٍٔزش لٓحٍٗٓ , فكخٌض  –ْألىخٌٙخ ر٘ك  هخٙ , أوخ رخلٍٔزش لويٍٓس حلع١قخص حلٔٓفٙظٙش 

وً ه١  أ١ىخط رَلًٙ رخٍٜحٟٗ حلظٗ حٓظعخىطّخ رٓلٍيح رعي حللَد حلعخلىٙش حْٜلٕ , ْحلظٗ قٔه 

حلزٓلٍي٘ش ١ٓح   –كخي ًحص حيمزٙش ألىخٌٙش , ف٘كمض ٌَِ حلق٠ٙش ؿَِٓ حلو١فخص حٜلىخٌٙش  كزَٙ وٍّخ

حلىيس رًٙ حللَرًٙ حلعخلىٙظًٙ , لٌح فبي طقٓ٘ش ع١قخص ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ وع رٓلٍيح ٘٘ك  طّي٘يحً ٓٙخٓٙخً 

كخٌض وٓفقش فٗ لزَلًٙ وؼمىخ ٗك  طّي٘يحً لميْ  حلفَرٙش حٜهَٔ , لٌح ٘ىكً حلقٓ  أي وٓٓكٓ 

حٓظويحن حلٍٓقش حلزٓلٍي٘ش كٓٓٙمش ٟف٢ عمٕ حليْ  حلفَرٙش ٠ٓٙىخ حلىخٌٙخ ْٓٙخٓظّخ حلىظزعش طـخَ 

ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ
(3)
 . 

                                                           
1  stephan  Salzman , Greut  Britain ,Germany  and the  soviet  Union ,Rapallo and after First  published .U.S.A . 

2003,p.70-75. 

2
حلظٗ كٜمض ٓخٌيص رَ٘يخٌٙخ طزٍٗ حلىخٌٙخ ٓٙخٓش حلظقخٍد وع حلفَد عمٕ كٔخد طَحؿع ع١قخطّخ وع ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ ْكخٌض ْٓٙيخ فٗ حيمذ ح٠طفخقخص   

حلٔٓي ْح٠قظٜخى ح٠ٍْرٗ رًٙ رخٍْ٘ ْرَلًٙ  ْقي ٗـعض لٍيي ح٠ٛٓحص حلزَ٘يخٌٙش حلىيخلزش   رخ٠ٓظفخىس وً حلوزَس حلفٍٙش ْحلٍٜخعٙش ح٠لىخٌٙش فٗ طٍىٙش 

 Sofiya, Radomaska, op.cit,p.37-38ر٘ك  عخن ,ٍ٘ظَ:
3
حلزٓلٍي٘ش  ْحٌعكخٓخص حللَد حلعخلىٙش ح٠ْلٕ فٗ طمك حلع١قخص رٍظَ أ.َ.كخٍ  حلع١قخص حليْلٙش وٌٍ  –لمىِ٘ي وً حلىعمٓوخص كٓ  حلع١قخص ح٠لىخٌٙش   

 30-1992ٙ,20ٍ حلـمٙ  ,رَْٙص ,طَؿىش ٓىَٙٗىوٗ  ىح1939-1919وعخِيحص حلٜمق 
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  رخلَيه وً أي حلظّي٘ي حلٔٓفٙظٗ رظقٓ٘ش حلع١قخص وع ْحٍٗٓ ٠ ٘وَؽ عً حلظَٜ٘لخص حٞع١وٙش

ْ أي ٓظخلًٙ حٓظويوّخ ًٍ٘عش لىّخؿىش حطفخقخص ْحلِ٘خٍحص حلَٓىٙش رًٙ حلزميً٘ فق٢ , لكً ٘زي

, رؤٌّخ وٓؿّش  1925لٓكخٌٍٓ رًٙ ألىخٌٙخ ْحلفَد , عٍيوخ ْٛفّخ فٗ اكئ طَٜ٘لخطُ ٌّخ٘ش حلعخن 

ْوعيس أٓخٓخً ٟي ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ , ْقي رخل  عٍيوخ َٛف فٗ ًلك حلظَٜ٘ق رؤي حل١ٔن حلٔٓفٙظٗ 

خٍ٘ن , ْأي حطفخقخص ألىخٌٙخ وع حلفَد ِيفّخ اٗعخ  كَد وع حلعخله حلَأٓىخلٗ أٛزق ٗٗ  وً حلظ

ؿي٘يس ٟي حلٍظخن حلٔٓفٙظٗ
(1)
ً وخ ٘ٔظوين حلٔٙخٓٙٓي أُوخص ىْلٙش لمفض أٌظخٍ حلـىخَِٙ   , يخلزخ

 حلٔٓفٙظٙش , عً أُوخص حلز١ى حليحهمٙش ٠ ٓٙىخ رًٙ ؿٍخف ٓظخلًٙ ْأؿٍلش حلىعخًٍٟٙ لُ .

 ٓٔفٙظٙش ْحٌعكخٓخطّخ فٗ اٍرخ  حلىّ٘ي حلٔٙخٓٗ حٍْٜرٗ , ٗعَص رَلًٙ رويٍٓس حلظَٜ٘لخص حل

ْاٟعخ  فَٙ حل١ٔن حلظٗ ١خلىخ عمقض رَلًٙ حٚوخ  عمّٙخ فٗ ك  و٘ك١طّخ وع حلفَد ىْي 

حلمـٓ  لمقٓس , لٌح رخىٍص حلوخٍؿٙش حٜلىخٌٙش ليىؤٌش ٌظَٙطّخ حلٔٓفٙظٙش وً ه١  لقخ  ٓظَِٙ٘وخي وع 

(George Chichirinَٗٙ٘ٙي )َُْ٘ حلوخٍؿٙش حلٔٓفٙظٗ ؿٍٓؽ 
( 2)
رؤي  1925ٌّخ٘ش حلعخن  

حطفخقٙخص لٓكخٌٍٓ ٠ طئػَ عمٕ ع١قخص حلٜيحقش ْحلظعخْي ح٠قظٜخىٖ رًٙ حلزميً٘
(3)
 . 

   ٘زيْ أي وىخٍٓش حلٔٓفٙٙض لم٠ف٢ حلٔٙخٓٗ ْحليرمٓوخٓٗ قي أػىَ , عٍيوخ رخىٍص رَلًٙ ٠ٓظجٍخ

ٓ , ْحلظٗ طَحؿعض ه١  حَّٜٗ حْٜلٕ وً حلعخن حلىفخْٟخص ح٠قظٜخى٘ش ْحلظـخٍ٘ش وع وٓٓك

, الٕ ؿخٌذ حٓظىَحٍ حلظعخو  حليرمٓوخٓٗ رًٙ حلزميً٘ , لٌح فبي وٓٓكٓ أؿزَص رَلًٙ لمعٓىس 1925

الٕ ٓٙخٓش حلظٓحُي حلظٗ طـخِمظّخ رعي طقخٍرّخ وع حلفَد , ػه حٓظىَ طعخو  حلزميً٘ فٗ حل٘ئْي 

 . 1925َفًٙ كظٕ كخٌٓي حْٜ  ح٠قظٜخى٘ش وً ه١  وفخْٟخص رًٙ حلي

 

 

 

  

                                                           
1
 2009ٙ,24, ٍٓخلش وخؿٔظَٙ يَٙ وٍٍ٘ٓس ,كمٙش حلظَرٙش ؿخوعش حلزَٜس ,1941-1939حلٔٓفٙظٙش , –ِْخى ِخٗه عزي حلكَ٘ه ,حلع١قخص ح٠لىخٌٙش   

2
ش ريَٓزَ   ػه قخى ؿىخعش حرً ٜكي حلٍز١   طوَؽ وً ؿخوع 1872ىرمٓوخٓٗ رم٘فٗ ْلي عخن  -: George. V. Chicherinؿٍٓؽ َٗٙ٘ٙي   

حٜقمٙش فٗ حللِد حلي٘ىقَح١ٗ ح٠ٗظَحكٗ حلَْٓٗ فٗ رَلًٙ  ْلٍيي ْرخٍْ٘  ألظلق رخلز١ٗفش رعي ٌـخف حلؼٍٓس  ٓـً فٗ لٍيي   Menshevik-حلىٍ٘فٙك

  1922ع حٜلىخي  ْقع وعخِيس ٍرخلٓ   طِعه حليرمٓوخٓٙش حلٔٓفٙظٙش رعي عٓىطُ الٕ ر١ىَ  ْٛخٍ ؤئ٠ْ عً حلىفخْٟخص و1917ْهَؽ فٗ ٌّخ٘ش عخن 

  Biographical Dictionary of the soviet union, p.67   ٍ٘ظَ:1936طٓفٗ عخن 
3
  gosh Brooman Weimar   Germany 1918-1933,part.  1,war and  Revolution , London,1950,pp.24-26 
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  خـــــــاخلبمت

 تؼك لٔرٙاء لٌثؽس  ٟ ظٛلٔة لٌّٛضٛع ٚؼ١ص١اذٗ ٠ّىٕٕا لْ ٔطهغ ل٨ٌرٕراظاخ لٌرا١ٌح:

حلٔٓفٙظٙش ه١   –لعذ  حلعخو  ح٠قمٙىٗ ْحليْلٗ ىٍْح وئػَح فٗ وـَٔ حلع١قخص ح٠لىخٌٙش  (1

َٙ فٗ قٓس ْٟعف طمك حلع١قخص ,رٔزذ حلىيس وٟٓٓط حلزلغ , ْحٓظىَ ًلك حلعخو  رخلظؤػ

ط٘خرك حلىٜخلق رًٙ حليْ  حلكزَٔ وع رع٠ّخ وً ؿّش , ْوع حلىخٌٙخ ْح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ 

 ْطمك حليْ  وً ؿّش حهَٔ . 

رخلَيه وً حٓظىَحٍ حلظعخْي ْحلظعخو  رًٙ حلزميً٘ ح٠ حي ع١قخص حلزميً٘ حطٜفض رفَٙ  (2

طؤػَِخ رخلظَْ  حليحهمٙش فٗ ك١ حلزيً٘ , حلىٔظقَس ١ٓح  حلىيس وٟٓٓط حلزلغ رٔزذ 

ْحلىظىؼمش رٓؿٓى طٙخٍحص وعخٍٟش ىحه  حلزيً٘ لظقخٍد ككٓوخص رميحٌّه , طمك ح٠فكخٍ 

حلىزٍٙش عمٕ حٓخّ حلىعخٍٟش حلٔٙخٓٙش  وً ؿّش , ْعين قٍخعظّه رـئْ ًلك حلظعخْي رًٙ 

 حلزيً٘ وً ؿّش حهَٔ.

حلزيً٘ ك١ٜ عمٕ وكظٔزخص وعٍٙش وً ًلك ٠ري وً طٟٓٙق ؤخلش وّىش , ِْٗ حي ك١  (3

حلظعخْي , وٍّخ رٍخ  وٍظٓوش عٔكَ٘ش حلىخٌٙش َٓ٘ش هخٍؽ حٍحّٟٙخ ٘ىكٍّخ ح٠ٓظفخىس وٍّخ فٗ 

حلٓقض حلىٍخٓذ  , فٗ كًٙ طىكً ح٠طلخى حلٔٓفٙظٗ وً رٍخ  حْٓ ٍٛخعش كي٘ؼش ْوظيٍٓس , 

خٌٙش , ٠ٓٙىخ حلٍٜخعخص عمٕ حٍحُٟٙ , وً ه١  ح٠ٓظفخىس وً حلوزَس حلعمىٙش ح٠لى

حلعٔكَ٘ش ْحلىيٌٙش, ف١٠ عً كَٔ كخؿِ حلعِلش حليْلٙش ٓٙخٓٙخ ْحقظٜخى٘خ ٍْٛخعٙخ, 

ْحٛزلض طظفخْٝ وع حليْ  حلكزَٔ وً وٓقع حلقٓس ْلْٙ وً وٓقع حل٠عف رعي  طعخٌّْخ 

 وع رَلًٙ.  

ٞ حٓظويوض رَلًٙ ع١قخطّخ وع وٓٓكٓ كٍٓقش ٟف٢ عمٕ حليْ  حلكزَٔ لظٍفٌٙ رع  4

ٓٓفٙظٗ ,  –حلىيخلذ ْح٠ؿَح حص رٔزذ ه٘ٙش حليْ  حلفَرٙش وً حكظىخ٠ص طقخٍد حلىخٌٗ 

, رعي طقخٍرّخ وع وٓٓكٓ 1924ْقي ٌـلض عٍيوخ حْؿيص وَْ٘ط ؿي٘ي لمظع٠٘ٓخص عخن 

ْكٌلك حؿزَص فٌَٔخ عمٕ قمذ ٛفلش ؿي٘يس ْحلظفخْٝ ر٘خي حلليْى رًٙ حلزميً٘ , ْطٓقٙع 

 . 1925ً٘ ح٠ْ  عخن حطفخقٙخص لٓكخٌٍٓ فٗ طَ٘
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 ٍِخض اٌجؾش 
 حلعَرٙش الٕ أٌلخ  حليٌٙخ لوٜٓرظّخ ْ اٌىخ طىكٍض وً حٓظقيخد  ؿخى حلعَد حلىٔمىٓي رّخ لٍَ٘ حلمفش

حل٘عٓد ْ وً حلظفمف  فٗ حلقمٓد ٌّٜخ حليعٓس حلَرّخٌٙش حلىٓحفقش لمفيَس حٌٞٔخٌٙش ْ حلعقٙيس حلظٗ طعيٗ لك  

ٌَّّْٜه  ًٖ كق كقُ فظفيً حلفخطلًٙ حلعَد رعي كًٙ   فَطزٓح حلفقّخ   ْ حلقَح  ٘مقٌّٓه حلعَرٙش  ْ ٘ز

رخليً٘ ْ طىَٓٓح رظعخلٙىُ حلٔخوٙش  ْ حٚىحد حلعخلٙش فّه حلًٌ٘ فظـلٓح حٌٜيلْ  ْ ّٓمٓح ١َ٘قّخ لمعَد 

رظٍّٓ ؿٙ  ؿي٘ي وً حلفـقّخ  حلمـفش ٢ْٓ ح٠طـخِخص حلىٌِزٙش  ْ حليخثفٙش ْ حٜعـىٙش  ْ وخُحلٓح رعي ًلك 

ٍْ ٍِخ وخ قمٍخَ ٓخرقخ وً ؿع  حلعَرٙش لـفش ْ ٠ ٌكخوٙظّخ  ْ ِه حلًٌ٘ حقظلىٓح وـخِ   ْ أيٓحٍ افَ٘قٙخ  

حلـيْلش حلَٓىٙش فٗ عـّي كٔخي رؤوَ وً حلوـمٙفش فظفظقض حلـقَحثق  ْ حًِٜخي ْ ريأ ٘ظـَّ حل٘عَح   ْ 

ْٛخكذ حٌظ٘خٍ ح١ٓٞن فٗ حلىفَد ارخي حلويزخ  ْ حلكظخد ْحلٍلٓ٘ٓي  ْ حلمفٓ٘ٓي فٗ ٗظٕ حٜوٜخٍ  

حلؼقخفش حلعَرٙش لكً حٌظ٘خٍِخ له ٘ٓحكذ حٌظ٘خٍ ح١ٓٞن فٗ حلَٔعش اً أي حلفظَس وٟٓع حليٍحٓش حٌظ٘خٍ 

حلؼقخفش طلظخؽ فظَس أ١ٓ  عمٕ أٖ كخ  حٌظَ٘ص حلؼقخفش حلعَرٙش فٕ رعٞ ؿٓحٌزّخ ه١  وَكمش حلفظق رًٙ 

حلزَرَ حلىوخليًٙ لمعَد ٓٓح  فٕ حلىيي أْ عً ١َي حلـٖٙ ْيَٙ ًلك وً وٍخكٗ ح٠هظ١١ ْأؿخى حلكؼَٙ 

ًّ هخٛش  ً طخوخ د طعَ٘زخ ّ َِ وً حلزَرَ حلمفش حلعَرٙش ْْؿي وً ٘ويذ رّخ ْ٘قٓ  حل٘عَ حلـٙي   ٍِْخ  وً ُع

حلٔزٗ ٓٓح  حلٌٖ ظ  فٗ حلىفَد أْ ٌق  لمَ٘ي ْحلٌٖ عخى رع٠ُ وَس أهَٔ لمىفَد لّٙٔه فٕ ٌَ٘ 

ي حلؼقخفش حلعَرٙش ْلفظّخ رّخ حلؼقخفش حلعَرٙش رًٙ ًُْ٘   ْ ٜي حلعَد طَكِْح فٕ ٠ْ٘ش افَ٘قٙش فقي كخي ٗخ

أف٠  وً حلىفَرًٙ ح٢ْٜٓ ْحٜقٜٕ ْعمٕ حلَيه وً حٌظ٘خٍ حلمفش حلعَرٙش ْٗٗ  وً ػقخفظّخ رًٙ حلكؼَٙ 

وً حلزَرَ ا٠ أي حلمفش حلزَرَ٘ش ظمض عخلٙش حل٘ؤي رًٙ يخلزٙش ٓكخي حلىفَد رٓٛفّخ لفش أِ  حلزمي ْقي 

ْ ٠ ٗـك أي لٌّح كمُ أػََ حلفعخ  فٗ حٌظ٘خٍ حلعَرٙش رًٙ   ْح حلعَرٙش حكظفظ رّخ حلكؼَٙ وً حلزَرَ حلًٌ٘ أؿخى

حلٔكخي ْ حِظىخوّه رخٜىد ْ حلؼقخفش حلعَرٙش رٓؿُ عخن ْ وً حلٓحٟق أي ؤخث  حليً٘ ْ عمٓوـُ كخٌض أٓزق 

لٕ طَٓٙن فٗ ح٠ٌظ٘خٍ ْ ح٠ُىِخٍ  ْ لكً حٌظَ٘ وعّخ أ٠٘خ حلقَعي ْ حللـي٘غ فؤىٔ حٌظ٘خٍِىخ ٗٙجخ ف٘ٙجخ ا

حلمفش حلعَرٙش  ْ حٜىد حلعَرٗ ْ حُىحىح وع حٜ٘خن طىكٍخ  ْ حٍطقخ  ْ ريأ حلزَرَ ٘ـيْي فٗ ىٍحٓش حلمفش  ْ 

ٍٓ { }لاي هللا ذؼاٌٝ :  حٜىد حلعَرًٙٙ وَطعخ هٜٙزخ لمظـعزَٙ عً همـخص ٌفّٓٓه    ث١ِ ُِّ  ٍ ّٟ ٍْ َػَهتِ ٍَا ٍِ  ( تِ

 .) 195 - ٍٓٓس حل٘عَح 

 ٗٞعخط فٗ حلىفَد ح١ٓٞوٗ ٌَِ حليعٓس لٝلٍٔش حلعـه  ْ حلزَرَ  ْ وً طزعّه وً ًْٖ طىؼ  وـَحكِ ح

حلٔميخي حٜكزَ حلوَّٙس له طقظله حلزميحي  ْ طفظق حٜوـٜخٍ رخٓه حلقٓس   كىخ ٘يّعٗ أعيح   حٞٓـ١ن ر  ٌّٜخ 

أعمٕ ىٍؿخص حلزٙخي ْ ِٗ ٍْكٙش طلى  حلى٘خعَ ْ ىعٓس لقٙه حلف٠ٙمش ْ حلظَحكه ْ لفش  حلفخٍ ْ حلٓكٗ   ْ 

له طظفمف  فٗ حل٠ىخثَ   كىخ َْ٘ؽ لٌلك حلوٜٓن وً حلىزًَ٘٘ حلفَرًٙٙ ْ حلىٔظَ٘قًٙ حللخقيً٘ ْ اّي 

طفمفمّخ كخي ٌظٙـش لظٔخوق ح١ٓٞن ْ طعخلُٙ عً ح٠ٌظقخن ْحلظزخيٞ ْ ٞقَحٍَ وزخىة حلعي  ْحلىٔخْحس 

َّ حٌظٜخٍ ٌَِ حليعٓس حلظٗ ٍفع ٍح٘ظّخ   ْ قخط  فٗ  ْحللَ٘ش ٠ٌْظٜخٍَ لمىظمٓن عمٕ حلظخله ْ ًلك ِٓ ٓ

ٓزٙمّخ ٍؿـخ  ْ ِزٓح  أٌفّٔه لزخٍثّه لكٗ ٘زمفٓح ٍٓخلـظُ لمعخلىًٙ ْ كذ حلـّخى ْحلّ٘خىس هلل ٞع١  لفش 

ْ٘ :  لاي هللا ذؼاٌٝحليً٘ ْ حليٌٙخ    ِٓ لذَّثَْؼَد أَ َٚ ٌَِئ  ً ً َػَهت١ِّا َٕاُٖ ُؼْىّا ٌْ ٌَِه أََٔى َومَ َٚ   { َٓ ِِ ا َظـاَءَن  َِ ُُ٘ تَْؼـكَ  لَء َٛ

لٍق  { َٚ  َ٨ َٚ  ٍ ّٟ ـ ٌِ َٚ  ٓ ِِ  ِٗ َٓ لٌٍـّ ِِ ا ٌََه  َِ  ُِ ٍْ ِؼـ ٌْ  . )  38 -ٍٓٓس حلَعي   (ل
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  أٚال :  اٌٍٙغبد احمل١ٍخ  
  ٗحلمفش حلعَرٙش ولٍٜٓس قز  ح١ٓٞن ف

 1ل
ؿَِ٘س حلعَد 

 2ل
ْ له ٘ظٔع ٌيخقّخ ا٠ وٌٍ ظٍَّٓ فمىخ   

َ٘ص وعُ ٌّٜخ لفش حلَٓٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ْ أٛلخرُ   لفش حلقَحي حلَ٘٘ف حلٌٖ كخي لّخ حٌظَ٘ ح١ٓٞن حٌظ

قخوٓٓخ الّّٙخ ٠ طزي  كمىخطُ ْ ٠ طٍٔن ع٘خطُ   لفش حللي٘غ ْٓخثَ كظذ حليً٘   فّٗ عمٕ حلعىٓن لفش 

ٌظَ٘ص فٗ حلز١ى ح١ٓٞن ٘ـذ أكٙخإِخ ٞكٙخثُ   فـعمّخ حلىٔمىٓي حْٜلٓي لفش حليً٘ ْ حليْلش فخ

حلظٗ ٓخى فّٙخ حلعَد أْ ىهمّخ ح١ٓٞن ْ أهٌص فٗ ح٠ٌظ٘خٍ الٕ أي وٝص حلوخفقًٙ فظفمزض عمٕ 

ألًٔ طمك حلز١ى حٜٛمٙش ْ أهٌص طفخلذ لفخطّخ كظٕ أوخطظّخ ْ قخوض عمٕ أٍوخّٓخ فظعَرض .. 

َ حلعَد عمّٙخ أ٘ىخ اقزخ  فٜخٍْح ٠ ٘ٔظويوٓي فٗ حٌٞ٘خ  ْ حلظؤلٙف يَِٙخ  ْ أقز  حلعمىخ  وً يٙ

فزَعٓح فّٙخ كظٕ فخي كؼَٙ وٍّه حلعَد أٌفّٔه   ٠ْ يَْ فقي حرظيأص ْكيس حليً٘ طٔظيعٗ حلمٔخي 

ُ فٗ عمٓوُ وً له  َّ فمٌلك أٛزلض حلعَرٙش ِٗ لفش حلىٔمىًٙ   لفش حلعمه عٍيِه ْ حليً٘   ف١ ٘ز

  فكخٌٓح عمٕ حهظ١  لفخطّه ٘ظفخِىٓي ؿىٙع ٘ظعمىّخ   ٠ْ ٘فّه حلكظخد  ْ حلٍٔش وً له ٘لكه رٙخٌّخ 

حلعمٓن ح١ٓٞوٙش ْ حٚىحد حليٍ٘ٙش رّخ    ْ لٌلك كؼَص حٜلفخظ  ْ حلظَحكٙذ حلعَرٙش فٗ لفخطّه ؿىٙعخ  

ْ هٜٓٛخ حلفخٍٓٙش ْ حلظَكٙش ْ حلٍّي٘ش وٍّخ   فقي حقظزٔض ٌَِ حلمفخص وً عىحرّخ ٗٙجخ كؼَٙح ٍ٘ه 

 عمٕ وخ ٚىحد حلمفش حلعَرٙش
(3ل
 فمفخص حٜوه ح١ٓٞوٙش عمٕ حلعىٓن قي طؤػَص طؤػَٙح  

ولٔٓٓخ رٌلك حلمٔخي حلعَرٗ حلىزًٙ فٙىخ حٓظعخٍطُ وً حٜلفخظ  
  4ل
عمٕ أي طؤػَٙ حلمفش حلعَرٙش فّٙخ  

كزَٙ ؿيح  
(5ل
  . 

                                                           
1
حل٘ىخلٗ الٕ حلـَِ٘س   ِْٗ حلـَِ٘س حلظٗ ٘ٔىّٙخ ريمٙىّٓ ) وخٍْٖ ( أف٠  حلز١ى حلىعىٍٓس وً ٗق حٍٜٝ   ٗزُ ؿَِ٘س حلعَد :  

طقع عمٕ أٍرعش أقخلٙه   وً عىَحي حل٘ىخ  الٕ حلوخوْ   فـٍٓرّٙخ : حلٙىً   ْٗىخلّٙخ : حل٘خن   ْيَرّٙخ : َٗن أ٘مش ْوخ ١َىطُ وً 

َس   ْ وٓٓيّخ : حللـخُ ْ أٍٝ ٌـي ْ حلعَّْٝ , ْ حلٔٓحك  الٕ حلقِن ْ فٔيخ١ وَٜ  َْٗقّٙخ : عىخي ْ حلزلًَ٘ ْ كخظىش ْ حلزٜ

ّٔخد    –طٔىٕ ؿَِ٘س حلعَد   ٠ي حلمٔخي حلعَرٗ فٗ كمّخ ٗخثع ْ أي طفخٟ  ْ وزظيأ  عَّٟخ   عمٕ ٓخك  عيي   –عمٕ وخ ٘قٓ  حلل

خن عمٕ عَٝ حػًٍٙ ْ حػٍظخ عَ٘س ىٍؿش   ْ ظ  ٍأّ حللى  فٗ ٌَِ حلىٓحٟع : أٛزعخي ْ ٌٜف عَ٘ أٛزع   ْوخ َ٘٘ط وٍّخ رخل٘

ػ١ػًٙ ؿِ  ْ ٓزع أٛخرع ٌْٜف وً حلظ  : رٙض حلىقيّ   ْوخ َ٘٘ط وٍّخ عمٕ عَٝ ػ١ػش ْ ػ١ػًٙ ؿِ ح ْػىخٌٗ أٛخرع ا٠ هىٔخ وً 

ومش وً فمٔيًٙ ْٓمّىّٙش ْ رعمزك  َّ َط وٍّخ ْ قٙٔخٍّ٘ش ْ ٛٙيح  ْ حٌٜزخٍ ْ رفيحى وً ٌخكٙش حلعَحي   ْوخ ٗ–وعَرش رخع  رك  –حلظ  : حل

َّٓ وً ٍأٔ وً ٌخكٙش رخر    ْوخ َٗط عمٕ عَٝ  عَٝ أٍرع ْ ػ١ػًٙ ْ ػىخٌٗ أٛخرع ْ َٗ وً حلظ  : كىٚ ْعخٌخص ْ ٍٛٓ ْ 

هىْ ْػ١ػًٙ ْػىخٌٗ أٛخرع ْ هىْٙ وً حلظ  : وٍزؾ ْ كمذ ْ أًٌش ْ أٌيخكٙش ْ قًٍَّٔ٘ ْوىخ ٜ٘خلٗ حلىَ٘ي رخر  روض ٌَٜ   ْأوخ 

  فعمٕ حلزَٜس ْ وخ أهٌ أهٌِخ ؿٍٓرخ   ِْٓ وجش ىٍؿش ْ ٓزع ىٍؿخص   طيمع عمّٙخ حل٘ىْ رعي ١مٓعّخ عمٕ  أْ  أ١ٓحلّخ وً حلىَ٘ي

ه٢ ح٠ٓظٓح  حليٓلٗ    أٌظَ : لٔخي حلٙىً حللًٔ رً أكىي رً ٘عقٓد حلّىيحٌٗ   ٛفش ؿَِ٘س حلعَد    طلقٙق : دمحم رً عمٗ حٜكٓط 

  ىحٍ  24  أٌظَ : ٗٓقٗ ٟٙف   حلعَٜ حلـخِمٗ   ١ 40 -39ن (   ٙ 1990َ/  1410) حللٓحلٗ    ١   وكظزش حٍٞٗخى   ٍٛعخ    

لزٍخي     –  ١زع فٗ لزٍخي   رَْٙص 12  كٌلك : ؤعٓى حلوٌٓي   حلىٓٓٓعش حلظخٍ٘وٙش حلـفَحفٙش   ؽ 18-17ن   ٙ 2003حلىعَفش   

 .66ن   ٙ 1998
2
 .289ٙ (   ن 1933َ/  1351 )ع ْ حلٍَ٘    حلقخَِس     وٌٍوش حليز 7  ١ 1  ؽ أكىي أوًٙ   ٟلٕ ح١ٓٞن  

3
ن   ٙ 1915عزي حلفظخف عزخىَ    حٌظ٘خٍ حلو٢ حلعَرٗ فٗ حلعخله حلىَ٘قٗ ْ حلعخله حلعَرٗ )ى١(   ويزعش ٍِي٘ش رخلىٓٓٙظكٗ   وَٜ     

96 - 97 
4
 108ن   2009ٙقز  ح١ٓٞن   ىحٍ حلٍفخثْ   ١   لزٍخي     ولّىي ّٓٙ  ١قّٕٓ   طخٍ٘ن حلعَد  98عزي حلفظخف عزخىَ   حلىَؿع حلٔخرق     

5
 159ن (   ٙ  1929َ / 1348  ويزعش ح٠عظىخى   وَٜ   ) 1آَحثٙ  ْلفٍٔٓ     طخٍ٘ن حلمفخص حلٔخوٙش    ١   
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  حلــَِ٘س حلعَرٙش رىعِ  عً رميحي حلعىَحي    ِ  طؤػَ حلعَد رل٠خٍس حٜوه حلٔـخوٙش حٜهَٔ ؟

طقٔٙه حلعمىخ  حلمفش حلعَرٙش الٕ ٗىخلٙش ْؿٍٓرٙش 
 1ل
حعظَحٝ عمٕ ٌِح حلظقٔٙه  وخ وعٍٕ عَرٗ ؟    

كٙف ٟخعض حلمّـخص حلعَرٙش حلقي٘ىش ؟ كٙف ٌىض حلمفش حلعَرٙش حل٘ىخلٙش ؟ حوظِحؽ حلمّـخص 

ِٗ أقين  حلـٍٓرٙش رخلمفش حل٘ىخلٙش ؟ عقه هيش حلىٔظَ٘قًٙ فٗ حلزلغ عً ٌ٘ؤس حلمفش حلعَرٙش ؟ وخ

حلفَي رًٙ حلقي٘ه  –أػخٍ حلعَد حلظٗ ْٛمض الٍٙخ ؟ ٛلف حلقَحي حلكَ٘ه أقين وً حل٘عَ حلـخِمٗ 

حٚػخٍ حلعَرٙش قز  ح١ٓٞن ؟  عين حِظىخن عَد حلـخِمٙش رخلظيًْ٘ ؟  –فٗ ًحطُ ْ أقين ويْي 

٘ن قزخث  وعًٙ وَحؿع ٌ٘ٓخٌٙش ٍْْح٘خص عزَ٘ش ْ عَرٙش طزلغ فٗ أهزخٍ رٍٗ ػىٓى ْ للٙخي ؟ طخٍ

حٜقـ١ن   أقين ٌقـٖ ػىٓىٖ  ؟   –فٗ ٗىخ  ر١ى حلعـَد  ؟ حلٍقـٕٓ حلؼىٓى٘ش فٗ وٍيقش حلعمٗ 

حٜٓظخً   –كمىش فٗ حلٍقٕٓ حلٜفٓ٘ش   –حلؼىٓى٘ش ْ حلملٙخٌٙش ْ حلٜفٓ٘ش ؟  طٔعش ٌقٕٓ ػىٓى٘ش  

لفش حلٍقٕٓ   –٘ش لٙظىخي ْ أرلخػُ حليقٙقش فٗ ك  ٍوُٓ حلٍقٕٓ حلٜفٓ٘ش ؟ ٓظش ٌقٕٓ ٛـفٓ

ٍأٔ حلىئلف فٗ حلٍـقٕٓ حلؼـىٓى٘ش ْ حلٜفٓ٘ش ْ ع١قظـّخ رخلمفش  –حلؼىٓى٘ش  ْ حلٜفٓ٘ش 

حلعَرٙش
 2ل
.

   
 

  اي طخٍ٘ن ٗزُ حلـَِ٘س حلعَرٙش حلقي٘ىش كظخٍ٘ن حلزـ١ى حلعخوش رٜـفش ٗخومش ولكٓن رٓؿٓىِخ

حلـفَحفٗ حلى٘ظَ  
 3ل
لفظّه ْ هٜخثّٜخ وً حلعٓحو  حلظٗ عىمض عمٕ حللفخظ عمٕ  

 4ل
  ِٗ ْ

طمكه حٍٜٝ حلىزخٍكش   حلظٗ حكظٔزض َٗ  حٟٞخفش الٕ ّٓكخٌّخ   حلىلفٓفش كٓحّٗٙخ رؼ١ػش أرلَ 

ّٗ ًكَِخ حلـخكـظ فٗ " حلزـٙخي ْ    ٛـٙخٌش لّخ عً طكخػَ حليّهـ١  عمّٙخ   كىخ فٗ كىـيلش أعَحر

 كخٗٙش   ْا٠ّ  ليِىض ٌَِ حلعـىخي ه٠َح ِه " . حلظّـزًّٙ " :"حللـىي هلل حلـٌٖ ؿع  ؿـَِ٘س حلعَد فٗ 

 ْوخ ؿٍِ عً حلزلَ   قخ  حرً ىٍ٘ي : " ّٓىٙض ؿَِ٘س   ٠ٌقيخعّخ عً وعظه حٍٜٝ " حلـَِ٘س ل :
 5ل
 

ِْٗ ؿَِ٘س حلعَد حلظٗ ٛخٍص فٗ قٔه وً حٌيق   طعخلٕ رخلمٔخي حلعَرٗ كًٙ طزمزمض حٜلًٔ 
 6ل
 

 َأٌٓحعّه ْوخ ٍ٘و١َ فٗ ٓمك ًلك   أوخ وً ٘قع عمُٙ حٓه حلعَد  فٗ رٙخي وخ ٘قع حٓه حلعَد ْ ًك

فقي قخ  حلـَِٖٓ فٗ ٛلخكُ : حلعَد ؿٙ  وً حلٍخّ   ِْه أِ  حٜوٜخٍ   ْحٜعَحد ٓكخي 

                                                           
1
ً عخٛه حلمٙؼٗ( عمٕ عَفٍخ وً قز  أي كَْ  حلمٔخي حلعَرٗ   طظكٓي وً طٔعش ْ عًَ٘٘ كَفخ   ٍطزّخ عمىخ  حلمفش حلٔخرقًٙ )ٌَٜ ر  

أٓخّ حلظـخٌْ ْ حلظ٘خرُ رًٙ حللَْ  ْرع٠ّخ   أٌظَ : فوَٖ دمحم ٛخلق   حلمفش حلعَرٙش أىح  ْ ٌيقخ ْ أو١  ْ كظخرش   )ى١(   ويخرع 

  حٌظَ: ولىٓى عَفُ ولىٓى   حلعَد قز  ح١ٓٞن أكٓحلّه حلٔٙخٓٙش ْحليٍ٘ٙش ْأِه وظخَِ  25ن ٙ 1986حلٓفخ    حلىٍٍٜٓس   

 أٌظَ: ؿ١  حليً٘ حل١ٓٙٔٗ   حٜهزخٍ حلىَْ٘ش فٗ ٓزذ ْٟع حلعَرٙش 13ن ٙ 1995ك٠خٍطّه  ١   ويخرع ىحٍ ٍْطخرٍَ٘ض   حلقخَِس  

 28ن  2011ٙ  طلقٙق : عزي حللكٙه حٌْٜٙ ١  ىرٗ  
2
 161 -160حَٓحثٙ  ْلفٍٔٓ    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ    

3
حثٗ   ولخَٟحص فٗ طخٍ٘ن حلٙىً ْحلـَِ٘س حلعَرٙش قز  ح١ٓٞن   ١   ىحٍ حلليحػش حيٍخ١ّٙٓ يٓ٘يٖ    طَؿىش : ارَحِٙه حلٔخوَ  

ّٔٓٓٓس   فقُ حلمفش ْ حلؼقخفش حلعَرٙش   ىحٍ يَ٘ذ   حلقخَِس    16ن  ٙ 1986لميزخعش ْحلٍَ٘ ْ حلظُٓ٘ع   لزٍخي      أٌظَ : عزّخّ عمٗ حل

 105ن   2009ٙ
4
 105حيٍخ١ّٙٓ يٓ٘يٖ   حلىَؿع حلٔخرق    ٙ  

5
 13  ٙ ( ن 2000َ / 1421)  ويخرع أٟٓح  حلزٙخي   حلَ٘خٝ    3ركَ رً عزي   أرٓ ُ٘ي   هٜخثٚ ؿَِ٘س حلعَد   ١   

6
 .53   ٙ ن  1963  )ى١(   حلقخَِس    1حيٍخ١ّٙٓ ٘ٓلٙخٌٓفظٖ كَحط٘كٓفٔكٗ   طخٍ٘ن حٜىد حلـفَحفٗ حلعَرٗ   حلقٔه   
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حلزخى٘ش   ْحلٍٔزش الٕ ح٠عَحد أعَحرٗ   ْحلٌٖ عمُٙ حلعَ  حلعخن ا١١ي لفظش حلعَد عمٕ حلـىٙع 

لفظش حلعَد و٘ظقش وً حٜعَحد .. ر  أِ  حلىفَد الٕ  حٚي   ْقي ًكَ ٛخكذ " حلعزَ " أي 

٘يمقٓي لفظ حلعـه عمٕ حلَْن ْ حلفٌَؾ ْ وً فٗ وعٍخِه   أوخ حٜعـه فخٌُ حلٌٖ ٠ ٘فٜق فٗ حلك١ن 

ْ اي كخي عَرٙخ 
 1ل

 

و١ف ٔشأخ ػٍَٛ لٌٍغح لٌؼهت١ح      
  2ل

 ـزخ  ْ حلٓى٘خي ْ عٍي حلف١كًٙ حل١ًٍٓٙٙ قٙض حلمفش حلزَرَ٘ش ِٗ حلٔخثيس فٗ حلعٍٜٓ حل٢ٙٓٓ فٗ حلر

حلىقٙىًٙ ْ حلَك    ْوع ًلك اًح كخٌض لفش حلىٍظًَٜ٘ له طزعي حلمّـخص حلقي٘ىش لمٔكخي فقي ْؿّض 

حل٠َرش حلقخٟٙش الٕ حلمفش حل١طٍٙٙش ْ كمض ولمّخ   ؿخ ص حلمفش حلعَرٙش ْْؿيص أوخوّخ حلمفش 

َرَ٘ش له طكً لفش ك٠خٍس ر  كخٌض لفش طكظذ قي٘ىخ كخٜلفخُ ْ حلزَرَ٘ش ْ حلمفش حل١طٍٙٙش   رخلٍٔزش لمز

١َ٘قظّخ ريحثٙش ْ يَٙ ٛخللش ْ كخٌض ٠ طٜمق ا٠ ٜىد ٗفّٗ فقَٙ ْ أٛزلض عمٕ وَ حلعٍٜٓ 

لفش ك١ن طكفٗ لمىظيمزخص حلىليْىس لمَ٘فًٙٙ حلفَٙ وظيًٍٓ٘   أوخ حل١طٍٙٙش فكخٌض طزيْ كؤىحس عظٙىش 

ىٙخ   فّٗ لفش حلٜفٓس فٗ حلىيي حٞفَ٘قٙش   لفش حليْحًْ٘ ْ حلكٍٙٔش   فٌّح ٜىد ري٘ع ْ وٍظَ٘ عخل

حليٍْ رخلٌحص كخي ٓززخ ِٞىخلّخ   له ٘كً ٌِح حِٞىخ  وزخَٗح ْ وً حلىَؿق أي حلىٍظَْٜي قي 

حٓظعخٌٓح أ٠ْ فٗ أفَ٘قٙش  
 3ل
  . 

 قـٌَخ قزـ  حلظخٍ٘ن حلىٔٙـلٗ اي لفـش حلزخرمٙـًٙ كىخ ٌعَفّخ فٗ حلٍٜـٓٙ حلظٗ قـي طَقٕ الٕ أٍرعـ ًٙ

  كخٌض قي عخٌض طزي٠ص عىـٙقش رخعظزخٍ حلٜـٍٓس حلزـيحثٙش حْٜلٕ لمفخص حلٔخوٙش   فٗ كًٙ أي 

حلعَرٙش فٗ حلقَي حلٔخىّ حلىٙـ١ىٖ له طكي طزظعي فٗ رعٞ أقٔخوّخ حلىّـىش ٌٓعخ وخ   عً رـٍٙظّخ 

 خىٍ ــــــــَد ْلٍزـــــــا٠ّ رف٠  عِلش أِمّخ حلع حلٍلٓ٘ش   ْ ًلك فٗ وخىس  "  حلفع  "   ْلْٙ ًلك

الٕ ؿخٌذ      erchipue  ل رخلقٓ  الٕ أٌٍخ ٌعَ  لّـش عَرـٙش ٘ىكٍٍخ أي ٌٜفّخ  " ريحثٙش أْلٙش " 

" فٗ حلـٍٓد حلَ٘قٗ وً ىو٘ق  ْ الٕ حللـخُ قي  أٗعخٍ وخ قز  ح١ٓٞن    اي فٗ " كٍٓحي

ٗ لمقَي حلظخٓـع عَ٘ كظخرخص حعـظزَص ريحثٙش .. ْطّ٘ي ر٠ع ٌٜذ حكظ٘ف وٌٍ ريح٘ش حلٍٜـف حلؼخٌ

طٌكخٍ٘ش ٌق٘ٙش قمٙمش أٌُ قي كظزض حلعَرٙش قز  ٌ٘ٓ  ه٢ عَرٗ 
   4ل

اٌٍخ ٌىِٙ فّٙخ ػ١ع وـىٓعخص 

                                                           
1
ن (   ٌّخ٘ش حٍٜد فٗ وعَفش أٌٔخد حلعَد    طلقٙق : ارَحِٙه حٜرٙخٍٖ     1445 -1345َ / 861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ  )   

 .11ن (   ٙ  1980َ / 1400  ىحٍ حلكظخد حلمزٍخٌٗ   رَْٙص    )   ١2
2
 14ٙ   ) ىّ ١ (   ىحٍ حٜفخي    )ى١(     (أرلخع ْ ىٍّْ فٗ فقُ حلمفش   )ٓخله عمٖٓ   ٗـخعش حلمفش حلعَرٙش    

3
   ) ى ١ (   ويزعش ح٠ٌظٜخٍ   ر١ى حلىفَد ْ ع١قخطّخ رخلىَ٘ي ح١ٓٞوٗ فٗ حلعٍٜٓ حلٓٓيٕ   ؿٍٓؽ وخٍُٓٙ ؿٍٓؽ وخٍُٓٙ     

 46 -45ن   ٙ  1999  حٞٓكٍيٍ٘ش   حليزخعش حْٜفٔض   وٍ٘ؤس حلىعخٍ  رخٞٓكٍيٍ٘ش 
4
ع١قخطّخ رؤهٓحطّخ حلٔخوٙخص   طلقٙق :   –لّـخطّخ    -رٍٙظّخ    –ّخ حلظّخٍ٘وٙش  وَحكم  –فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   ىٍحٓخص فٗ حلعَرٙش  أٛٓلّخ    

   96ن (   ٙ 2005ِـ / 1426ٓعٙي كًٔ رلَٖٙ   ١   وكظزش حٚىحد   حلقخَِس    ) 
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ِٗ: حلٜفٓ٘ش 
 1ل
حلملٙخٌٙش  حلؼىٓى٘ش ْطىؼ  حٜهَٙس لفش ع  ػىٓى حلىٍّ٘ٓس رًٙ حلعَد   ْ أي ْػٙقش  

فض ْ عَفض وً ٌَِ حلمفش طعيّ أْ  ْػٙقش طلى  طؤٍ٘وخ   لقي عَفٍخ حلؼىٓىً٘ٙ وعَفش ٛفَٙس قي حكظ٘

كخفٙش وىخ ًكََ حلىئلفٓي حٞيَ٘ق ْ حلَْوخي فٗ حلقَي حلوخوْ حلى١ٙىٖ  ْ أي حلؼىٓىً٘ٙ كخٌٓح 

 epuites ل ٘ئلفٓي ؿىخعش حلـٕٙٓ حلعَرٙش حلظٗ حٓظويوّخ حلَْوخي رخٓه:

saracenithamudeni)
 ( 2 ل

ْ لكٍٍخ ٌعظقي أي حلمفش حلعَرٙش ٌ٘ؤص ْ ٌىض
 3ل
أٖ طىِٙص فّٙخ   

حٜٓىخ    ْحٜفعخ    ْ حللَْ    ْطكٌٓض فّٙخ وعظه ح٠ٗظقخقخص   ْ حلىِ٘يحص   ْ ِٗ ٠ طِح  

فٗ كـَ أوّخ   أٖ قز  حٌفٜخلّخ عً اهٓحٌّخ حلكميحٌٙش   ْ حلعزَحٌٙش   ْ حلفٍٙٙقٙش   ْيَِٙخ وً 

ِخ    حلمفخص حلٔخوٙش   ّٓ رعزخٍس أهَٔ أي أن ٌَِ حلمفخص   ْ ٘ٔىٌّٓخ حلمفش حلٔخوٙش أْ حٍٚحوٙش طه ٌى

فظكٌٓض أفعخلّخ   ْ أٓىخثّخ ْ كَْفّخ   ْ حٗظقخقخطّخ   ْ وِ٘يحطّخ قز  ط٘ظض أِمّخ   أْ ٌِكٓح الٕ 

  طٍٓعض فٍٙٙقٙش .. فظٓليص وٍّخ حلمفخص حلٔخوٙش حلىعَْفش  فخلٔخوٙٓي حلًٌ٘ ٌِلٓح ؿَِ٘س حلعَد 

لفظّه.. فظىِٙص عً أهٓحطّخ رؤوٍٓ هخٛش   ِٗ هٜخثٚ حلمفش حلعَرٙش .. ْ ط٘عزض ٌَِ حلمفش فٗ 

أػٍخ  ًلك الٕ فَْط ٘وظمف رع٠ّخ عً رعٞ رخهظ١  حٜٛقخط .. ْ ِٗ حلمفش حلعَرٙش حلظٗ ْٛمض 

   ْ رٍّٙخ حهظ١ لفخص عي٘يس طعَ  رمفخص حلقزخث –أٖ قز  ح١ٓٞن  –الٍٙخ   لقي كخٌض قز  طيٍّْ٘خ 

فٗ حلمفظ ْ حلظَكٙذ .. فيعخ ًلك كمُ الٕ حٍطقخ  حلمفش 
   4ل

فٗ حللق أي حلمفش حلعَرٙش أٍقٕ حلمفخص 

حلٔخوٙش 
 5ل
.
 

    أ١ًٌ  ٟ ل٦ِىاْ أْ ٔفرهض أْ لـثائً ِفرٍفح ٌُ ذىٓ ٌٙـعاذٙا لٌفاصح ِفرـٍفح  ١ّا ت١ٕٙا 

(6ل
ش رزعٞ حلقزخث  كخلك٘ك٘ش ْ حلكٔكٔش ْ حلظمظمش ْ .اي حلمفًٓ٘ٙ حلقيحوٕ قي أٗخٍْح الٕ ٛٙ  هخٛ

ٌىخًؽ أهَٔ .. لقي ْؿيص حلل٠خٍس حلزٌِٙيٙش رىخ كخي فّٙخ وً وظخَِ حلظؤٌق ٓزٙمّخ الٕ ٗزُ  

حلـَِ٘س حلعَرٙش   كىخ كخي ٌِح رخلٍـٔزش الٕ ك٠خٍس حلفَّ    ْ لٍخ عمٕ ًلك ىلٙ  يَٙ وزخَٗ ْ 

                                                           
1
عمٕ ٌِح فّه قزخث  وظٍقمش  حلٜفٓ٘ٓي : ٌٔزش الٕ أٍٝ حلٜفخس ْ ِه أعَحد ٍْعخس كخٌٓح ٍ٘ظقمٓي وً وكخي الٕ أهَ ١مزخ لمىخ  ْ حلكٝ   ْ  

ٍعخس   ْ قي ًِذ عمىخ  حلٜفٓ٘ش الٕ ١خرعّخ حل٘وٜٗ حلٌٖ طلىمُ   أٖ أٌّخ طومٓ وً ى٠لش ٓٙخٓٙش أْ عٔكَ٘ش   حٌظَ : حيٍخ١ّٙٓ 

   .19 -18ٙ  حلٔخرق  حلىَؿع  يٓ٘يٖ   
2
ِٓ : أي " ع  " قز  حٓه حلقزٙمش فٗ كؼَٙ وً حلكظخرخص ؿخ  فٗ كظخد  حلىفٜ  فٗ طخٍ٘ن حلعَد قز  ح١ٓٞن ْ كؤٌُ حؿظّخى حلىئلف   ْ   

وٍّخ حلٜفٓ٘ش َ٘٘ٙ الٕ أي لفش ٌَِ حلقزخث  حل٘ىخلٙش عَرٙش ٗىخلٙش ِٗ " لفش حلقَحي " ِْٓ َ٘٘ٙ الٕ حلقَحرش ْ ٘ٔظي  رىخ ٍْى وً حٜع١ن ْ

حلعمه رخلكظخرخص حلٔخوٙش حلقي٘ىش حلٜفٓ٘ش أي  " قَٜٙ " ِْٓ " قٜٗ " ْ " قَٜٙ رً كمذ" ْ ِٓ قٜٗ رً ك١د   ْ َ٘ٔ ؿىخعش وً أِ 

حلٜفًٓ٘ٙ ؿخ ْح وً ٗزُ ؿَِ٘س حلعَد ْقيٍٓح فٗ حل٘ىخ  فٗ وٍيقش حلٜفخس ْ وٜيمق حلٜفًٓ٘ٙ وىخ أ١مقُ " ِخلٙفٗ " ِْٓ ٘زلغ فٗ 

 21 -20ٙ  حلكظخرخص ْ حلٍقٕٓ حل٘ىخلٙش فٗ حلمـخس ْ كٍٓحي   حٌظَ : حيٍخ١ّٙٓ يٓ٘يٖ   حلىَؿع ٌفُٔ  
3
حلعَد حهظخٍْح قٜخثي وً حل٘عَ حلـخِمٗ ْ كظزِٓخ رىخ  حلٌِذ فٗ ٌٔٙؾ وً ٍٛع أقزخ١ وَٜ ْ عمقِٓخ رؤٓظخٍ حلكعزش    ٘قٓلٓي أي  

حرً ْكخي ًلك طعظٙىخ وٍّه لظمك حلقٜخثي   ْاكزخٍح لّخ   ْحرً عزي ٍرُ ٛخكذ حلعقي حلفَ٘ي ِٓ أْ  وً ًكَ طمك حلق٠ٙش   ْطزعُ فٗ اَ٘حىِخ 

ذ كظخد حلعىيس فٗ ٍٛخعش حل٘عَ ْ ٌقيَ   ْحرً هميْي فٗ وقيوظُ   حٌظَ : ١ُ أكىي ارَحِٙه   طخٍ٘ن حلٍقي حٜىرٗ عٍي حلعَد ٍٗٙق ٛخك

   2ؽ   أ٠٘خ : حرً عزي ٍرُ   حلعقي حلفَ٘ي   37ن (   ٙ 2004َ /1425وً حلعَٜ حلـخِمٗ الٕ حلقَي حلَحرع حلّـَٖ   وكش حلىكَوش   ) 

 .92 ن   1927ٙرَْٙص   
4
 13 -12ن   ٙ 1988  ىحٍ حلـٙ    لزٍخي    2ؿَؿٗ ُ٘يحي   حلمفش حلعَرّٙش كخثً كٗ   ١   

5
 289  ٙ  1ؽحلىَؿع حلٔخرق   أكىي أوًٙ   ٟلٕ ح١ٓٞن      

6
 55حيٍخ١ّٙٓ يٓ٘يٖ    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   



602 
 

ٖ حٓظعخٍَ حلعَد وً ِخطًٙ حلل٠خٍطًٙ   اي وً حلزيّ٘ٗ أي لكٍُ وٜيٍ ػقش   ِْٓ ؿىَّس حلكمه حلٌ

 .حلعَد أىهمٓح حلىّٔىٙخص وع أٓىخثّخ

   ّٜ لقي حكظقَ حلعَد   ْ ٠ ٓٙىخ حلزيْ فٗ ؿخِمٙظّه   حلٍِحعش   فقي قخ  ٗعَحإِه : اي حلىـي ٘ظل

رخلٍٔخي ْ لْٙ رٍِحعش حللقٓ  
(1 )

حلىظٓفٗ ل لٗ ْْ ٍِخ  ٍْح٘خص كؼَٙس طقٓ  رؤي أرخ حٜٓٓى حلي

قي قخن رٟٓع أْ  ع١وخص طي  عمٕ حللَكخص ْ حلظًٍٓ٘   ْ طه ٌِح رظكمٙف وً     ن 688/ ـ69ِ

ْ ٍِخ  ٍْح٘ش أهَٔ طٍٔذ ًلك الٕ أكي ط١وٌٙ أرٗ    ن  673/ ـ53ِل ُ٘خى رً أرُٙ  حلىظٓفٗ 

ظـي٘ي الٕ   ْ قي أىٔ ٌِح حل   ن 708/ـ89ِل حٜٓٓى حليإلٗ ْ ِٓ ٌخَٛ رً عخٛه حلىظٓفٗ 

حعظَحٝ رعٞ حلٜلخرش ْ قيحوٕ حلظخرعًٙ   ْوٍّه عزي   رً عىَ ْقظخىس ْ حلٍوعٗ ْ دمحم رً 

عمٕ حلٍّٚ حلقَعٌٗ طَؿع أ٠٘خ   ًحص حللَْ  حلٔخكٍش ل ًَٓٙ٘   ْ٘زيْ أي اىهخ  حلكظخرش حلكخومش 

لفخٍٓٗ رٌّح حلعى    أوخ الٕ ٌَِ حلفظَس   فقي ًكَ حرً أرٗ ىحْى حلٔـٔظخٌٗ أي عزٙي   رً ُ٘خى ح

طلِ٘ذ حلقَحي أٖ طقٔٙىُ الٕ أكِحد فٙعي عمٕ حلـىمش وً وآػَ حللـخؽ رً ٘ٓٓف ْكخي ْحلٙخ عمٕ 

حلكٓفش   ْ قي أىه  حلٍلٖٓ ٌَٜ رً عخٛه حلٔخرق ًكََ طٔىٙخص حٜهىخّ ْ حٜع٘خٍ ْأقين كظخد 

..   ن 736/ـ118ِل قظخىس حلىظٓفٗ ٌعَفُ فٗ طقٔٙه ع٘خص حلقَحي حلكَ٘ه ِٓ كظخد "عٓحَٗ حلقَحي " ل

ْ فٗ حلٍٜف حلؼخٌٗ وً حلقَي حْٜ  حلّـَٖ كخٌض ويحٍّ فٗ حلقَح حص قي ٌ٘ؤص كٓ  رعٞ 

حلظخرعًٙ فٗ حلىيٍ٘ش ْ وكش ْ حلكٓفش ْ حلزَٜس " 
 2ل
 اي حلعَرٙش ْ حلعزَحٌٙش ْحلَٔ٘خٌٙش   كخٌض فٗ  

وَٜ   ْ حلعَحي   ْ حللـخُ   فٗ ٛيٍ قي٘ه حلِوخي لفش ْحكيس   كىخ كخٌض لفخص عَد حل٘خن ْ 

ح١ٓٞن   فمىخ طفَي حل٘عذ حلٔخوٗ   أهٌص لفش ك  قزٙمش طظٍٓط رخلٍىٓ ْ حلظـيى عمٕ وقظ٠ٙخص 

أكٓحلّخ   فظٓليص وٍّخ لفخص..أَِّٗخ حلعَرٙش 
 3ل

 . 

  وً لقي حهظمف حلعمىخ  فٗ طفَٔٙ وعٍٕ حلـخِمٙش   حلًٌ٘ ىٍؿٓح عمٕ حٓظّـخي وخ كخي عمُٙ حلعَد

ْػٍٙش قز  ح١ٓٞن قٜيْح وً ٌَِ حلظٔىٙش الٕ ْٛه  حلقٓن رـّ  حليً٘ حللٍٙف   كىخ ؿخ  فٗ قـٓلُ 

{لً أ غ١ه هللا ذأِهٟٚٔ أػثك أ٠ٙا لٌعاٍْ٘ٛ  } :طعخلٕ 
 (4)  

رم  حلعَد فٗ حلـخِمٙش وَطزش ٍفٙعش وً 

حلز١يش ْ حلزٙخي
(5ل
قز  ح١ٓٞن ح١١عخ ْحفٙخ   ْ لْٙ ليٍ٘خ وً حلٓػخثق وخ ٘يمعٍخ عمٕ أكٓح  حلعَد  

ْحس ح١ٓٞوًّٙٙ   ْوخ ٍْى فٗ أٗعخٍ حلـخِمًّٙٙ    َّ ؿّ  حعظىخىٌخ فٗ ًلك عمٕ وخ ؿخ  فٗ ٍْح٘خص حل

                                                           
1
 65حيٍخ١ّٙٓ يٓ٘يٖ    حلىَؿع  ٌفُٔ   ٙ    

2
  )  حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش  ) ى ١ (      1  ؽ 1حع حلعَرٗ فٗ عمٓن حلقَحي ْ حللي٘غ   حلىـمي فئحى ِٓكًٙ   طخٍ٘ن حلظَ  

   فخٟ  ٛخلق حلٔخوَحثٗ   حليٍحٓخص حلٍلٓ٘ش ْ حلمفٓ٘ش عٍي حلِووَٖ٘   ويزعش ح٠ٍٗخى  ىحٍ حلٌٍَ٘ 21-20(   ٙ ن 1991َ/1411
3
 26  ٙ ؿٍٓؽ ُ٘يحي   حلىَؿع حلٔخرق   

4
 154حٚ٘ش   عىَحي  ٍٓٓس ع   

5
  ْ ٍ ّٓ  9ن   ٙ 1995   ىحٍ حلىعخٍ    حلقخَِس    9طخٍ٘ن   ١ ٗٓقٗ ٟٙف   حلز١يش طي
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ْفٗ حلظٍٓحس ْ حلقَحي   ػه عٍي رعٞ حلكظّخد حٜقيوًٙ   وً ٍْوخي ْ ٌ٘ٓخًٌّٙٙ   ْأهَٙح عمٕ وخ 

كظخرخص ْ حلٍقٕٓ حللىَٙ٘ش   ْ وخ ؿخ  فٗ حلوي١ٓ حكظ٘فُ حلعمىخ  حٜػَّ٘ٓي فٗ ر١ى حلٙىً وً حل

حٍّٜٗٓ٘ش   ْ يَِٙخ ..ْ حلـيَ٘ رخلٌكَ أي ٌَِ حللقزش وً حلِوً حلظٗ طىظيّ فٗ طخٍ٘ن حلعَد وٌٍ 

طّٔىٕ "ؿخِمّٙش "   ن  622َ/ 1لظٍِّٓه الٕ حلّـَس حلٍزّٓ٘ش ٍٓش 
    1ل

فخي قَح س أّ٘خن ْ كَْد  

  ِٓ ٌفُٔ قَح س طخٍ٘ن حلعَد فٗ حلـخِمٙش ْ ح١ٓٞن   ْ رخٟٞخفش حلعَد فٗ حلـخِمٙش ْ ح١ٓٞن 

الٕ كٓي أّ٘خن حلعَد وٜيٍح أٓخٓٙخ وً وٜخىٍ حلظخٍ٘ن  
 2ل

رٍٙىخ قٜي رّخ رعٞ حلىٔظَ٘قًٙ ْ ٌفَ 

وً حلزخكؼًٙ حلعَد حلىليػًٙ حلـّ  حلٌٖ ٘عٍٗ طٍكذ ٓزٙ  حلعمه   رخٟٞخفش الٕ حلـّ  رَ٘٘عش   

يً٘ ْ ٓمٓ  ٓزٙ  حلظـزَ ْ حلىفخهَس رخٌٜٔخد ْ رظعخلٙه حل
(3ل
 . 

  ْ رعي حلِكف حلىظفَ ل١ٟٓن رَُص حلمفش حلعَرٙش فٗ حلقَي حلؼخوً حلى١ٙىٖ الٕ ؿٓحٍ حلٌٙٓخٌٙش

حل١طٍٙٙش رخعظزخٍ أٌّخ لفش حلؼقخفش حلؼخلؼش حلكزَٔ لمىَ٘ي ْ حلىفَد حلىٔظٓعزش لل٠خٍس حلعٍٜٓ 

 حلَْوخٌٙش   لفش حٓظقَص عمٕ ١َ  حلعخله حلىظل٠َ  –ٌٙٓخٌٙش حلٓٓيٕ حلظٗ أعقزض حلعٍٜٓ حل

عٌٌح  ٠ ّ٘٘ي عمٕ ْؿٓىِخ فٗ حلقَْي حلظٗ ٓزقض ظٍّٓ ح١ٓٞن ا٠ ر٠ع ٌقٕٓ قمٙمش   ٛخٍص 

رىٍَْ لْٙ أكؼَ وً وخثش عخن ا٠ رقمٙ  ٢ْٙٓ وٓحى حلؼقخفش حليٍ٘ٙش   ْ حٜىرٙش   ْ حلعمىٙش  
(4ل
ففٗ  

ّْ  حلقَحي حلكَ٘ه ٌفُٔ  ًكَ حٌُ كظخد أٌِ  الٕ ؿخٌذ كظذ حلٓكٗ حلقي٘ىش رمٔخي عَرٗ وزًٙ   أّي أ

وً ْٟع عمه حلعَرٙش   ْ أْٓ قٓحعيَ   ْ كيّ كيْىَ   أوَٙ حلىئوًٍٙ عمٗ رً أرٗ ١خلذ ٍٟٗ 

 ّٗ   عٍُ   ْ أهٌ عٍُ أرٓ حٜٓٓى ظخله رً عىَْ رً ٓفٙخي حليّإل
  5ل

ّٗ رً  ْ ِٓ ؤٍٓد الٕ حليّإل

ؿ  رّخ    قخ  ٓٙزُٓ٘ : ْ لْٙ فٗ  ركَ رً َّ ّٗ   عمٕ " فع  " حٓه ىْ٘زّش   طّٔىٕ حل كٍخٌش   ْ حليّإل

 ك١ن حلعَد حٓه عمٕ ُْي " فع  " يََٙ   ْ أٌ٘ي :

ظاءٚل تع١ش ٌٛ ل١ً ِؼهٌٗ       ِا واْ ئ٨ وّؼهي لٌكّئً 
 6ل

 

  ىهمض عمٕ أوَٙ حلىئوًٍٙ  ْٓزذ ْٟع عمٗ ٍٟٗ   عٍُ لٌّح حلعمه   وخ ٍْٔ أرٓ حٜٓٓى   قخ :

ّٗ رً أرٗ ١خلذ ٍٟٗ   عٍُ   فٓؿيص فٗ ٘يَ ٍقعش   فقمض : وخ ٌَِ ٘خ أوَٙ حلىئوًٍٙ ؟ فقخ  :  عم

                                                           
1
  أ٠٘خ : كًٔٙ وئٌْ   أ١مْ طخٍ٘ن  73ن   ٙ 1986كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلـخوع فٗ طخٍ٘ن حٜىد حلعَرٗ   ١   ىحٍ حلـٙ    رَْٙص     

 101ن   ٙ 1987ٍس   حلقخَِس   وَٜ   ٍٓفخفٓ –ح١ٓٞن   ١   لميزخعش طًٙ ْحَ 
2
ّ٘خن حلعَد فٗ حلـخِمٙش ْ ح١ٓٞن   ١   ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش   رَْٙص    ن (   2002َ / 1422لزٍخي   )  –ارَحِٙه ٗىْ حليًّ٘   وـىٓط أ

 ٙ4 
3
 11طٓفٙق رَْ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

4
    11فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع حلٔخرق    ٙ   

5
زَكخص كىخ  حليً٘ عزي حلَكىخي رً دمحم حٌٜزخٍٖ   ٌِِش حٜلزخ  فٗ ١زقخص حٜىرخ    طلقٙق : دمحم أرٓ حلف٠  ارَحِٙه   )ى١(   ىحٍ أرٗ حل  

   14َ (   ٙ 1418ن /   1998حلفكَ حلعَرٗ   حلقخَِس   ) 
6
 14أرٗ حلزَكخص كىخ  حليً٘ عزي حلَكىخي رً دمحم حٌٜزخٍٖ   حلىٜيٍ حلٔخرق   ٙ   
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ّٗ طؤّومض ك١ن حلٍّخّ فٓؿيطُ قي فٔي رىوخليش ٌَِ حللىَح   فؤٍىص أي أٟع   –٘عٍٗ حٜعخؿه   –اٌ

ّٗ حلَقعش   ْفّٙخ وكظٓد :" حلك١ن كمُّ حٓه   لّه ٗٙجخ َ٘ؿعٓي الُٙ   ْ ٘عظىيْي عمُٙ   ػه ّ ألق ٕ ال

ْفع    ْكَ    فخ٠ٓه وخ أٌزؤ عً حلىّٔىٕ   ْحلفع  وخ أٌزت رُ   ْ حللَ  وخ ؿخ  لىعٍٕ "   

ْقخ  لٗ :" حٌق ٌِح حلٍّلٓ .. فمٌلك ّٓىٗ حلٍّلٓ ٌلٓح 
 1ل  
ٍْْٔ أ٠٘خ أي ُ٘خى رً أرُٙ رعغ الٕ أرٗ  

رخ حٜٓٓى   اي ٌَِ حللىَح  قي كؼَص ْ أفٔيص وً  ألًٔ  حلعَد    فمٓ حٜٓٓى   ْ قخ  لُ : ٘خ أ

ْٟعض ٗٙجخ ٜ٘مق رُ حلٍخّ ك١وّه 
 .  2ل

  ففٗ ك  وكخي ُكف الُٙ ح١ٓٞن وٍظَٜح   طقّقَص رَٔعش لفخص حلؼقخفش حلظٗ كخٌض ٓخثيس
  3ل

فقي 

حٌفظلض ٌَِ حلمفش حلٓلٙيس عمٕ حلمفخص حللخوٙش حٞفَ٘قٙش 
 4ل
ٍّٓ حلعَد فٗ حلظخٍ٘ن وظ١ٜ ٘عظزَ ظ 

ر٘ك  وزخَٗ رخٓظويحن حلـى  
( 5ل

٘ظَّ حلعَد فٗ حلٍٜٓٙ حلٔزجٙش حلىظؤهَس   وٌٍ ٌّخ٘ش حلقَي 

حلَحرع رعي حلى١ٙى فٗ حٜلقخد حلىمكٙش حلَٓىٙش 
(6ل
كخي حللفخظ عمٕ حلعَرٙش ٛلٙلش   ٓمٙىش وً أٖ   

ىِه لظيًْ٘ حلعَرش حلفٜلٕ فٔخى ٘عي رخلٍٔزش لعمىخ  حلمفش حلعَد أِه ىحفع لـّٓ
   7ل

ْ ِكٌح فىً 

حلٓحٟق أي قٔىخ كزَٙح وً حٜىد حلعَرٗ فٗ حلعٍٜٓ حلٓٓيٕ لُ لفش 
(8ل
. 

   :  صب١ٔب :  رلبالد اعزؼّبي اٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ 
لقي ٠كظ عمىخ  حلمفخص أي ٛفخص و٘ظَكش طيزع ٌَِ حل٘عٓد ريخرعّخ   فٗ ط٘ظَ  فٗ  ل٦قلنج  :

خٓٙش ْ طقخلٙيِخ ح٠ؿظىخعٙش ْ هٜخثّٜخ حلمفٓ٘ش   ْ أْؿُ حل٘زُ ظخَِس رًٙ كؼَٙ وً ٌظىّخ حلٔٙ

حلمفخص حلظٗ ٘ظكمه رّخ أفَحىِخ   ِْٗ حلمفخص حلعَرٙش ْ حلعزَ٘ش ْ حلَٔ٘خٌٙش ْ حٍٜٗٓ٘ش ْ حلزخرمٙش ْ 

أي ٌَِ حلكٍعخٌٙش ْ حلفٍٙٙقٙش ْ حٍٚحوٙش ْ حللز٘ٙش ْ حلٍزيٙش ْ لّـخص حلٙىً حلـٍٓرٙش   فٌِزٓح الٕ 

حلمفخص طئلف أَٓس ْحكيس رخعظزخٍ أٌّخ ط٘ظَ  أْ طظقخٍد فٗ ؿٌٍْ حٜفعخ  ْطٜخٍ٘فّخ   ْ فٗ 

أٛٓ  حلىفَىحص ْ حل٠ىخثَ ْ حلكمىخص حلظٗ طي  عمٕ حلقَحرش حليوٓ٘ش ْ فٗ أٓىخ  أع٠خ  حلـٔه ْ 

ش   ْ ِٗ كٓي حٜعيحى   ْ روخٛش فٗ طمك حلٜفش حلّخوش حلظٗ طظىِٙ رّخ وـىٓعش وً حلمفخص حلٔخوٙ

                                                           
1
 15 – 14أرٗ حلزَكخص كىخ  حليً٘ عزي حلَكىخي رً دمحم حٌٜزخ ٍٖ   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ   

2
 18أرٗ حلزَكخص كىخ  حليً٘ عزي حلَكىخي رً دمحم حٌٜزخ ٍٖ   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ   

3
    15فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  حلٔخرق   ٙ    

4
َِ٘س حلعَرٙش ْ افَ٘قٙخ فٗ عٍٜٓ وخ قز  ح١ٓٞن   )ى١(    ىحٍ حل٠ٍّش حلعَرٙش أكىي عمٗ حلٍخَٖٛ   ىٍْ وَٜ حلظخٍ٘وٗ رًٙ ٗزُ حلـ  

 28ن   1990ٙ  ويزعش ؿخوعش حلقخَِس   
5
ن 2003كْٙ فَٓظٙ    حلمفش حلعَرٙش طخٍ٘وّخ ْ ؤظٓ٘خطّخ ْ طؤػَِٙخ   طَؿىش : دمحم حلَ٘قخْٖ   ١   حلىـمْ حٜعمٕ لمؼقخفش   حلقخَِس      

 ٙ  5. 
6
    29ي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ  فٓلف  

7
   120فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  ٌفُٔ   ٙ    

8
 121فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ    
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أفعخلّخ وئلفش وً أٛٓ  ػ١ػٙش حللَْ  عمٕ حٜيمذ   ْ أي ح٠ٗظقخي ٠ ٘ظه رظفَٙٙ كَْفّخ   ر  

رظفَٙٙ حللَكخص فٗ ىحه  حلكمىش حلٓحكيس   وؼخ  ًلك فٗ حلمفش حلعَرٙش 
(1ل

 ْ ٠ٓٙىخ وً ط٘خرُ 

حل٘عٓد حلظٗ طظكمه ٌَِ حلمفخص فٗ عخىحطّخ ْ طقخلٙيِخ ح٠ؿظىخعٙش 
 ( 2ل

ِٗ أٓىٕ حلمفخص حلٔخوٙش 

ْوعَفظّخ ٍَْٟ٘ش ٞطقخي أهٓحطّخ
 3ل
وزٍٙخ أي حلزَ٘ .. طفَقض حٜلًٔ رظفَي أٌٔخ  ِئ٠  حٜرٍخ   

عمٕ ووظمف حلىٍخ١ق )) وً ِئ٠  طفَقض ؿِحثَ حٜوه رؤٍحّٟٙه   ك  أٌخي كمٔخٌُ   كٔذ 

قزخثمّه رؤوىّه ((  
(4)
  

  ػٍخإَ " ْ عمّه حىن حٜٓىخ  كمّّخ فكخي حرً عزخّ ٘قٓ  :  اي لفش حلعَد طٓقٙف ْىلٙ  ًلك قٓلُ ؿ

عمىُ حٜٓىخ  كمّخ ْ ِٗ ٌَِ حلظٗ ٘ظعخٍفّخ حلٍخّ 
(5ل
رَْكمىخي (   ٗٙن حلىٔظَ٘قًٙ   أي ل ْ ٘عظقي  

اقٜخ  حلعزَحًٌٙٙ لمكٍعخًٌٙٙ وً ؿيْ  أٌٔخد حلٔخوًٙٙ كخي وظعىيح ٜٓزخد ٓٙخٓٙش ْ ىٍ٘ٙش وع 

َريّه رّه عمىّه رخل١ٜص حلظٗ ط
  6ل
.

 

  ْحكظٔزض حلمفش حلعَرٙش حٓىّخ
 7ل
وً ح٠عَحد أْ حلعَْرش أْ حلعزَ٘ش أٖ حلفٜخكش ْ حلٟٓٓف ْ  

أٖ ٠ ٘فّه عٍّه وخ  لحلظزٙخي   وً حؿ  ًلك ٓىٕ حلعَد أٌفّٔه عَرخ ّْٓىٓح ٓخثَ حٜوه عـىخ 

٘قٓلٓي ( 
 8ل
حلمفش حلٔخوٙش حٜن وٌٍ ُوً ٘زيْ أي حلمفش حلعَرٙش حٌفٜمض وع أهٓحطّخ حل٘ىخلٙخص وً  

رعٙي ؿيح   ػه عخىص فخٌفٜمض وً حلىـىٓعش حل٘ىخلٙش أ٠٘خ وٌٍ ُوً رعٙي ْ اًح ٌلً حعظزٌَخ حلمفش 

حلعَرٙش ْؿيٌخِخ أكؼَ أهٓحطّخ حلٔخوٙخص وفَىحص ْ أطىّخ ٛٙفخ ْ أكىمّخ َٛفخ ْ ٌلٓح ْ أٍقخِخ 

ي أي طكٓي حلمفش حلعَرٙش ِٗ حلمفش حلٔخوٙش حٜن رٙخٌخ ْ ر١يش ْ أكٍّٔخ أٓمٓرخ   وً حؿ  ًلك ٠ ٌٔظزع

حلفٜلٕ
   9ل

حلعَرٙش ْ حلٔخوٙش   وفّٓوخي ٠ٍ٘ٓ٘خي عمٕ ى٠٠ص كؼَٙس   ٍر٢ ك  وٍّىخ رخٜهَ وً 

ؿّش حل١ٜص حلظخٍ٘وٙش حلمفٓ٘ش 
(  10ل

ْ قي كخٌض حلع١قش حليحهمٙش رًٙ حلمفخص حلظٗ طليع رّخ ٌٔ  ٓخن 

َرٙش ْ حلٍٜٓ حلىوظمفش لٍٛحوٙش   وعَْفش وً قز  عمٕ حٜق  وٌٍ   ْ روخٛش رًٙ حلعزَ٘ش ْ حلع

حلعٍٜٓ حلٓٓيٕ   ْ ٠ طَؿع حل١ٜص فٗ ًلك   كىخ ٘ٔظٍظؾ وً حلىعـىخص حلىظعيىس حلمفخص حلظٗ 

                                                           
1
   38ن (   ٙ  2012َ/ 1433طٓفٙق رَْ   طخٍ٘ن حلعَد حلقي٘ه ) طخٍ٘ن حلعَد قز  ح١ٓٞن  (    )ى ١(   ىحٍ حلٓعٗ    )   

2
 16وٜيفٕ عٍخٌٗ   حل٢ٙٓٓ فٗ حٜىد حلعَرٗ ْ طخٍ٘وُ   ١  –عزَ رّخ ك  قٓن عً أيَحّٟه   حٌظَ : أكىي ح٠ٓكٍيٍٖ حلمفش : ألفخظ ٘  

 3ن (   ٙ 1916َ/ 1335  ىحٍ حلىعخٍ    وَٜ   ) 
3
 63ن    ٙ 1991  كٌلك : وٌٍٍ عّٙخٗٗ   ق٠خ٘خ لٔخٌٙش ْ ك٠خٍ٘ش   ىو٘ق   ١    39طٓفٙق رَْ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

4
 40 -39طٓفٙق رَْ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

5
ّٗ فٗ فقُ حلمفش ْ ًٍٓ حلعَد فٗ ك١وٍخ   ) ى ١ (    ويزعش حلىئ٘ي   حلقخَِس   )     6ن (   ٙ 1910َ/ 1328أكىي رً فخٍّ   حلٜخكز

6
 40طٓفٙق رَْ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

7
ٖ  –قخ  حرً وٍظٍٓ فٗ "حلمٔخي "    َّ لمفش وً حٜٓىخ  حلٍخقٜش   ْأٛمّخ لفٓس وً لفخ   حًح طكمّه "   ْقخ  : "ْ ح -ٌق١ عً ح٠ُِ

ّٗ فٗ "حلوٜخثٚ " فخلمفش ظخَِس حؿظىخعٙش وً ظٓحَِ  ٍّ ٖ فٗ "ح٠ٓخّ ": ْلفٓص ركٌح : لفظض رُ   ْ طكمّىض "   ْقخ  حرً ؿ َّ حلِوو٘

ف ػقخفظّخ   ) ى ١ (    ىحٍ حلّ٘خد لميزخعش ْ حلٍَ٘   حلـِحثَ   حلىـظىعخص حلزَ٘٘ش   حٌظَ : دمحم رً عزي حلكَ٘ه حلـِحثَٖ   لفش ك  حوش ٍْ

 . 6 -5ن    ٙ 1989
8
  . 35ن   ٙ 1981  ىحٍ حلعمه لمى١ً٘ٙ   رَْٙص    4  ١ 1عىَ فَْم   طخٍ٘ن حٜىد حلعَرٗ   ؽ   

9
 . 36عىَ فَْم   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

10
 . 21فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع حلٔخرق    ٙ   
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أٌـِص ٞيَحٝ طَؿىش حلعّي حلقي٘ه 
( 1ل

ْ ٘قيٍ وخ ٘ـِٙ حلٓؿٓى حلىفظَٝ وً قز  حلٔخوٙش حْٜلٕ 

وً ه١لّخ حلظيٍٓ فٗ ك  لفش وً حلمفخص حلٔخوٙش حلىظؤهَس   فٗ حٍطزخ١ وً طقمزخص لّـٙش ِٙؤص 

ؤزذ رخلظعخقذ حلظخٍ٘وٗ 
(2ل
ْفق ح٠ٌظ٘خٍ حلـفَحفٗ وع حعظزخٍ وظِحوً لٓؿّخص حلٍظَ حلظخٍ٘وٙش   

  3ل
أٖ حلمفخص حٜقين قز  أٖ ٗٗ  

 . 4ل

حلزلَ حلىظ٢ٓٓ    ٗخ١تر١ى  قي ٌـَ٘ حلفٍٙٙقٙٓي لفظّه   عً ١َ٘ق ؤظعىَحطّه  فٗ أِه لٌّؼاتك : -1

يَٙ أٌّـخ له طَرق أٍٟخ ػخرظـش فٗ حلٓحقع ا٠ فٗ ٗىخلٗ أفَ٘قٙخ   فٗ ق١َخؿٍش ْ ٟٓحكّٙخ ْ طٔىٕ 

ٍِخ  حلمفش حلزٌٓٙش  ْ ٌلً ٌعَ  ٌَِ حلمفش كٌلك وً عيس ٌقٕٓ ٍى٘جش    وعظىّخ قَٜٙ  ؿيح وع 

حٜٓف 
 5ل
  

" حلعَرٙش " ِْٓ طعزَٙ ٘عكْ رخٟٞخفش الٕ ًلك أ٠٘خ  كًٙ ٘قٓ  حلىَ  رخهظٜخٍ لٌرؼاًِ لٌؼاَ :   -2

هٜٓٛٙش حلىفّٓن فٗ ٌَِ حلمفش حلظٗ ٍٜ٘فّخ ؤظويوِٓخ أٌفّٔه رخلعَرٙش 
 6ل
ْ قي كخٌض وٓؿش  

ح٠ٍوًٙٙ ِٗ حلىٓؿش حلظخلٙش حلظٗ حكظٔلض أٍٝ حلل٠خٍس فٗ حل٘ىخ  رعي حلكٍعخًٌٙٙ   ْطليػٍخ 

قَي حلَحرع عَ٘ قز  حلى١ٙى عً قزخث  حٍن أْ حه١وٕ حلظٗ طعٖٙ حٚىحد حٍٜٗٓ٘ش ْ حلزخرمٙش   وٌٍ حل

عٙ٘ش حلزيْ   ْ طظـٓ  فٗ حلٜلَح  يَرٗ ر١ى حلَحفيً٘ ْ طّيى كيْى أٍٝ حلل٠خٍس رؤعىخ  

حلمٜٓٛٙش   ْ طقٙه حللكٓوخص حلٔخقيش وَس أهَٔ َٓ٘عخ   ْ قي طقين ِئ٠  وً حلٜلَح  الٕ 

حلز١ى   حلظٗ ٘قيٍّخ أقٓحن وً يَٙ حلٔخوًٙٙ   ًْْ ك٠خٍس عخلٙش  حل٘ىخ  حلفَرٗ   فخكظٔلٓح رخلقٓس

  ْ حٌيوـٓح فّٙه ْ أؿزَِْه عمٕ حٓظويحن لفظّه 
 7ل
 . 

ْ اًح كخي طؤٍ٘ن حلٍقٕٓ حلعَرٙش حلـٍٓرٙش حلقي٘ىش أ٠٘خ وىخ ٠ ه١  عمُٙ   فخٌُ ٘ٔٓى  لٌّماته:  - 4

عمٕ حٜق  الٕ ريح٘ش حلقَي حلوخوْ قز  اؿىخط رقيٍ وخ ٘ىكً أي ٘ٓٛ  حلٍٜٓٙ حلىزكَس ؿيح 

حلى١ٙى   ْ٘زيْ اي حلٍقٕٓ حلعَرٙش حل٘ىخلٙش حٜقين لؼىٓى ْ للٙخي ٓض ا٠ أقين قم١ٙ   ْعمٕ حلٍقٙٞ 

وً ًلك   ْرخلىقخٌٍش رخلمفخص حلٔخوٙش حلكزَٔ حٜهَٔ أ٠٘خ له طظَّ حلعَرٙش حلفٜلٕ ا٠ فٗ ْقض 

رعي حلى١ٙى وً  328ٓ ٌقٖ للي حلىمك حوَة حلقْٙ حلىئٍم وظؤهَ ٌٔزٙخ   ْ٘عي حل٘خِي حٜقين ِ

                                                           
1
  أٌظَ : عمٗ حلقخٓىٗ   حلىعـه ْ حلقخوّٓ   وـمش حلمٔخي   ) ى ١(   )  ى ّ ١ (    22 – 21فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  ٌفُٔ   ٙ    

 ٙ8 
2
 24 -23فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ    

3
 24ٌفُٔ   ٙ   فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  

4
 24ٌفُٔ   ٙ   فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  

5
 50فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

6
أٛلخد حلمٔخي حلعزَٖ كٙغ طظ٘خرُ كَْ  حلمفظًٙ حلعزَ٘ش ْ حلعَرٙش   ْ طِ٘ي حلعَرٙش عمٕ حلعزَ٘ش رزعٞ حللَْ    ْ طظىِٙ حلعَرٙش   

 . 26لىَؿع  حلٔخرق    ٙ فوَٖ دمحم ٛخلق   ح  أٌظَ : ( لفش حل٠خى ) ْ لٌح ٓىٙض حلعَرٙش  (حل٠خى  )عمٕ ؿىٙع لفخص حلزَ٘ رلَ  
7
 52 -51فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  حلٔخرق   ٙ    
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حلٍىخٍس ؿٍٓد ىو٘ق 
(1)
اي حلٔئح  حلىىظع كقخ   ْ ِٓ ح٠كظكخ  حلىزكَ رًٙ حلعَد ْ حلٔخوًٙٙ  

حٚهًَ٘ رخلٍٔزش لظيٍٓ حلعَرٙش   ٘ىكً ا٠ ٘ظظزع ٍِخ .. ْ أي ٌليى ع١قظّخ رخٍٚحوٙش ْ حلعَرٙش 

حلظخلٙش لك١ حلمفظًٙ حلٔخوٙظًٙ فٙىخ ٘زيْ وً حلٍخكٙش حلظخٍ٘وٙش طلي٘يح أكؼَ حلـٍٓرٙش حلقي٘ىش رٓٛفّخ 

ىقش وً ه١  وعخَ٘ٙ ىحهمٙش   ْلكً ٘زيْ أي ظخَِس قي٘ىش وعَْفش وً قز  وً وـخ  رٍخ  حلـٌٍْ 

حٌقٗ حل٠ٓ  عمٕ حلقَحرش وخ قز  حلظخٍ٘وٙش حلٔلٙقش رًٙ حلعَرٙش ْ حلمفخص حلٔخوٙش حلفَرٙش حلكزَٔ 

هَٔ   ْ حلىقٜٓى ٍِخ حلظقمزخص حلظٗ ٘ىكً و١كظظّخ أكٙخٌخ فٗ ك  لفش عمٕ كيس فٗ وٓقع حٜ

حٜٛٓ  لمـٌٍْ حلؼخرظش 
(2ل
فخلمفش أىحس حؿظىخعٙش ٘ٓؿيِخ حلىـظىع لمَوِ الٕ عٍخَٛ وعٙ٘ظُ ١َْي   

ٓمٓكُ ْلٌح ٘ليى ١َي ٌَِ حلمفش ْ حٓظعىخ٠طّخ ٠ْ٘عّخ وٟٓع حلظخَِس ح٠ؿظىخعٙش 
(3)
و  حلظعخ 

رىٜيمق حلمٔخي حلعَرٗ عمٕ حلمفش حلعَرٙش 
(4)
عض عٍّىخ ٓخثَ حلمّـخص حلعَرّٙش ِىخ لفش   َّ طف

حلـٍٓد أْ حلمفش حللىَٙ٘ش 
(5)
ْكخٌض لفش حلٙىً حلقليخٌّٙش  

(6)
طوظمف عً لفش حللــخُ حلعيٌخٌّٙش فٗ  

ن  ( : " 1358َ /  770حْٜٟخط ْ حلظٜـخٍ٘ف ْ أكٓح  ح٠ٗظقـخي كظٕ قخ  عىَْ حرً حلع١  ) 

لٙٔض لفش كىَٙ رمفظٍخ ْ ٠ عَرّٙظّه رعَرّٙظٍخ " ْكخٌض لفش حلٙىً أكؼَ حطّٜخ٠ رخلمفش حللزّ٘ٙش ْ 

قي ًِذ رعٞ حلعمىخ  الٕ أي لفش  حّٜكيّ٘ش   ْ لفش حللـخُ أكؼَ حطّٜخ٠ رخلمفش حلعزَّ٘ش ْ حلٍزيّٙش   ْ

حعظىيْح فٗ قٓلّه ٌِح عمٕ حلٍقٕٓ حلٙىٍّٙش حلـٍٓد حلقليخٌٙش كخٌض أ١ٛ وً أٛٓ  حلعيٌخٌّٙش   ْ 

حلىكظ٘فش كي٘ؼخ   فقي ْؿيْح فّٙخ عزخٍحص طظفق ْ حلعَرّٙش حلى٠َّ٘ش لفظخ 
(7 )
 . 

   حٓظقَص طعزَٙحص ٗعزٙش لظىِٙٙ ١َ٘قش ٌيق رعٞ حلقزخث    طمك حلظٗ ٌقمض أ٠٘خ فٗ وئلفخص حلعمىخ

ن ( 898َ / 285  ففٗ كظخد حلكخو  لمىزَى ) ص 
  8ل

ي ٌٓحىٍ وٍّ٘ٓس   طعٍٕ أي حلعَرٙش حلف٠مٕ طٓؿ

٠ ري أي طومٓ وً فَحطٙش حلعَحي ْ ك٘ك٘كش طىٙه ْ كٔكٔش ركَ ْ ؿىـىش ق٠خعش ْ ١ىيىخٌٙش 

كىَٙ ْ فٗ حلىٜخىٍ حلىظؤهَس ْ ٓعض أكؼَ قخثىش طمك حلوٓحٙ حلمفٓ٘ش ْ حلٍيقٙش وً ه١  حلعٍعٍش 

                                                           
1
 27فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

2
    31فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ    

3
 .28  ٙ  ن1994حلىفَد     –طىخن كٔخي   حلمّفش حلعَرٙش وعٍخِخ ْ وزٍخِخ   )ى ١(    ىحٍ حلؼقخفش   ىحٍ حلز٠ٙخ    

4
حلظلمٙ  (   )ى ١(   عخله حلكظذ حللي٘غ    –حلظعمٙه  –حلوٜخثٚ  –حلىٍّؾ  –عىخٍ ٓخٓٗ   حلمٔخي حلعَرٗ ْ ق٠خ٘خ حلعَٜ ) ٍإ٘ش عمىٙش فٗ حلفّه   

 .8  ٙ  ن(2005َ/1426  أ٠٘خ: يخٌه قيٍْٖ حللىي   أرلخع حلعَرٙش حلفٜلٕ   ىحٍ عىخٍ   ١   عىخي   ) 14 -13ن   ٙ 2007حٍٜىي   
5
َّ حوٜٙخن فٗ حؤفَ " ْ عمُٙ قٓ  حل٘خعَ :     لفش كىَٙ اريح  ٠ن أ  وٙىخ   ْ قي طكمه حلٍزٗ ) ٙ ( رمفظّه   اً قخ  :" لْٙ وً حوز

 -1308/  َ 761 -708ًح  همٙمٗ ْ ًْ ٘ٓحٛمٍٗ      َ٘وٗ ٍْحثٗ رخّٓه ْ أٓمىُ    أٌظَ : أرٗ عزي   ؿىخ  حليً٘ رً ِ٘خن حٌٜٜخٍٖ  )       

ّٜئ   طلقٙق : دمحم هَٙ ١عىش كمزٗ   )ى ١(   ىحٍ حلىعَفش    رَْٙص 1389  . 90لزٍخي   ٙ  –ن(   َٗف قيَ حلٍّئ ْ رّ  حل
6
ِٗ حلعزَحٌٙش أهَٔ حلقليخٌٙش عَد وٌٍ همقّه   فيَْح عمٕ حلعَرٙش فّه حلعخٍرش   ْعمٕ أي حلعيٌخٌٙش قي حكظٔزٓح حلعَرٙش حكظٔخرخ  كخٌٓح ٘ظكمىٓي لفش   

 15ٙ  ن  1926أْ حلكميحٌٙش     أٌظَ : ١ُ كًٔٙ   فٗ حل٘عَ حلـخِمٗ   )ى ١(   ىحٍ حلٍيْس ح٠لكظٌَْٙش   حلقخَِس    
7
  أ٠٘خ : عزي حلِٓخد عِحن   حل١ٜص رًٙ حلعَد ْ حلفَّ ْ عىحرّىخ فٗ حلـخِمٙش ْح١ٓٞن   حلقخَِس    51كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع حلٔخرق  ٙ   

 22ن   2012ٙوئٓٔش ٍِيحْٖ لمظعمٙه ْ حلؼقخفش   
8
ّٗ ؤٍٓد الٕ ػىخلش رً ؤمه رً كعذ رً حللخٍع رً كعذ    ى ْ حلؼّىخل َّ ّٗ حلىعَْ  رخلىز فكخي ٗٙن  أِ   –أرٓ حلعزخّ دمحم رً ِ٘٘ي رً عزي حٜكزَ حلؼّىخل

ّٗ   ْأر ّٗ   ْكخي وً أِ  حلزَٜس   ْ أهٌ عً أرٗ عىَ حلـَوٗ   ْ أرٗ حلٍّلٓ ْحلعَرّٙش   ْحلُٙ حٌظّٕ عمىّخ رعي ١زقش أرٗ عىَ حلـَو ٗ عؼىخي حلىخٌُ

ّٗ   ْ يَِٙه وً أِ  حلعَرٙش   أٌظَ : أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ  )  ن (   حلىٜيٍ  1445 -1345َ / 861-756عؼىخي حلىخٌُٗ   ْأرٗ كخطه حلٔـٔظخٌ

 193حلٔخرق    ٙ 
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ْ حلظمظمش ْ حلموموخٌٙش ْ يَِٙخ أ٠٘خ 
(1ل
ل١ّ  حلوٜٙذ كخي ٘قيٍّخ قز  ٌ٘ٓ  ح١ٓٞن ْ وً ح  

حٌظ٘خٍَ ريْ عَد   فخي ح٠ٌظ٘خٍ حللخلٗ لمعَرٙش ..َ٘ٔ ؿىخعش وً حلىلققًٙ أي حلمفش حلعَرّٙش حقَد 

..ْ ِٗ لفش حللـخًُ٘ٙ   ْ ِٗ حلمفش حلقٓ٘ىش   ْ رّخ ؿخ  حلظٍِ٘   ّٗ وً أهٓحطّخ الٕ حٜٛ  حلٔخو

 2ل
ٔزش لفظَس حلقَْي حلٓٓيٕؿخ ص رعي حلمفش حلفٜلٕ  رخلٍ

 
ْفٗ طخٍ٘ن وظقين   َ٘ؿع الٕ حلقَي )  

حلَحرع حلّـَٖ /  حلعخٗـَ حلى١ٙىٖ (  ْ قي كظـذ حلعـخله حلمفٖٓ حلِرٙـيٖ حٞٗزـٙمٗ ٍٓخلش عً 

أهيخ  حلك١ن حلظٗ ٘قع فّٙخ حلعخوش رخٌٜيلْ
 (3)
. 

 لٌفدؽٝ وص١هج ٔموه ِٕٙا ِا ٠ٍٟ : ٚ أٌثاب ذى٠ٛٓ لٌٍغح ل٤قت١ّح : أٌثاب ذى٠ٛٓ لٌٍغح ل٤قت١ّح 

ْ ِٗ أوكٍش فٗ ٗظّٕ أٌلخ  حلـَِ٘س كخي حلعَد ٘وظمفٓي الّٙخ فٗ أْقخص وعٍّٙش ل٘ئْي  ل٤ٌٛلق :  -1

طـخٍّ٘ش ْ ق٠خثّٙش ْ أىرّٙش ْ ٌٔزّٙش ْ يَِٙخ   فٙعخلـٓي فّٙخ وفخى٘خص حَٜٓٔ   ْحلوٜٓوخص   ْ 

ّ٘عَ ْ حلويـذ فٗ  حللٔذ ْ حلٍٔذ ْ حلكَن ْ حلفٜخكش ْ حلـىخ  ْ ٍ٘ـَٜفٓي الٕ حلىفخهَس رخل

ّ٘ـخعش   كىخ ٍَٜ٘فٓي الٕ ؤخرقخص حلوٙٓ  ْ اقخوـش حٜلعخد   ْ طزخى  عَْٝ حلظـخٍس ْ يَٙ  حل

ًلك   فكخٌض طمك حٜٓـٓحي أٗزُ رىعخٍٝ عخّوش ٘في الّٙخ حلٍخّ وً ووظمف أٌلخ  حلـَِ٘س   ْوً 

 ًْ حلىـخُ ْ ك١ِىخ فٗ ٟـٓحكٗ وكش أ٠٘خ   أوخ ٓٓي أَِّٗخ ٓٓي عكخظ قَد وكش   ْ وــٍّش ْ 

ّْ  ًٖ حلقعيس الٕ حلعًَ٘٘ وٍُ   ْ كخي ٘ـظىـع فّٙخ  عكخظ فّٗ ومكش حٜٓٓحي   ْكخٌض طقـخن وً أ

حٜٗـَح  ْ حلِعىخ  لمىظخؿَس ْ حلىٍخفَس ْ وفخىحس حَٜٓٔ ْ حلظلكٙه 
 4ل
. 

ّه رىعِ  عً طؤػَٙحص حلل٠خٍحص : له ٍ٘لَٜ حلعَد فٗ ؿَِ٘ط لٌؽضانلخ لٌّرـاـّح -2

حلىظخهىش   ر  كخٌٓح أريح فٗ حكظكخ  وع ؿخٍِْه   فؤٟٙفض الٕ لفش عيٌخي ػَْس حلل٠خٍس حلقليخٌٙش 

ْ ك٠خٍس وَٜ ْ فخّ ْ حلَْن ْ حللزـ٘ش عً ١َ٘ق حلظـخٍس أْ ١َ٘ق حلظٍخفْ رًٙ حللـَٙس ْ 

ّٔخي   ْ حلفَّ ْ حلَْن وً ٍْحثّىخ   فكخٌض حلمفش طٓحٛ  ٍِخ وكّىمش وخ ٍ٘قّٜخ  ي ّٓ طي
 5ل
  ٠

ٌعَ  طخٍ٘ن ْٛٓ  حلزيْ حْٜحث  الٕ ٗزُ حلـَِ٘س حلعَرٙش   ٠ْ ٌعَ  أ٠٘خ أٖ لفش كخي ِئ٠  

حلزيْ ٘ظكمىٓي 
   6ل

ْقي ريأص فٗ حلزَٜس حلىلخْلش حْٜلٕ ليٍّ حلمفش حلعَرّٙش ىٍٓخ عمىّٙخ   ْ قي 

ٓ ْ فٗ وً ْٟعُ   ْ ًِذ حلكؼَْٙي الٕ أّي أرخ حهظمف حلعمىخ  حهظ١فخ ٗي٘يح فٗ ُوً ْٟع حلٍل

                                                           
1
   115رق   ٙ  فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  حلٔخ  

2
 .115ن (   حلىٜيٍ حلٔخرق   ٙ  1389 -1308َ /   761 -708أرٗ عزي   ؿىخ  حليً٘ رً ِ٘خن حٌٜٜخٍٖ )   

3
خد حلمزٍخٌٗ   ك٠ٓي .ؽ . ّ    حٌٜيلْ   طَؿىش ىحثَس حلىعخٍ  ح١ٓٞوٙش   طلقٙق : ارَحِٙه هٍٓٗٙي ْ عهَْي   ١   ىحٍ حلكظخد حلمزٍخٌٗ   ىحٍ حلكظ  

 184ن   ٙ 1980ىحٍ حلكظخد حلىَٜٖ   رَْٙص   لزٍخي   
4
لزٍخي    –  ىحٍ حلىعَفش   رَْٙص 6  أ٠٘خ : أكىي كًٔ حلِ٘خص   طخٍ٘ن حٜىد حلعَرٗ   ١ 52 – 51كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ    

 17ن (   ٙ  2000َ/1420)
5
 51كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ    

6
 37ن   ٙ 2007  )ى١(   ٗٙظخيٌٓ     4  حلمّـخص حلعَرٙش ْ ع١قظّخ رخلمفش حلعَرٙش حلفٜلٕ : ) ىٍحٓش لفٓ٘ش (    حلىـمي  دمحم ٗفٙع حليً٘  
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ٌش   ْ قي حٌظَ٘ فٗ ٌِح 688َ/69حٜٓٓى حليّإلٗ )  ّْ ن  ( ِٓ ْحٟع عمه حلٍلٓ   أْ ِٓ رخللَٖ وي

حلعّي وٌِذ حلزًَّٜ٘ٙ حلٍلًّٓ٘ٙ   ْوً حلَحؿق أ٠٘خ أي أرخ حٜٓٓى ِٓ حلٌٖ ْٟع حل٘ك  فـع  

حلكَٔ ٌقيش طلض حللَ    ْ ع١وش حل٠ّه ٌقيش رًٙ ٘يٖ ع١وش حلفظق ٌقيش فٓي حلفظق   ْ ع١وش 

حللَ  
  1ل

َّ رٍخ كٙف كخٌض كخ  حلز١ى حلعَرّٙش قز  ح١ٓٞن ْكٙف أػَّص أكٓحلّخ حليزٙعّٙش ْ  و

طُ حللَرّٙش ْ  ّٓ ح٠ؿظىخعّٙش فٗ طٓؿُٙ حٜىد   ْ لّىخ ظَّ ح١ٓٞن فٗ حلقَي حلٔخرع رَ٘٘عظُ ْ ق

ّٗ   كخي حل٘ ْن حلزٌِٙيًّٙٙ   ْ ىْلش حلفَّ ٓميخٌُ حلٔٙخٓ َّ َي رًٙ ٘يٖ ىْلظًٙ كزَٙطًٙ  : ىْلش حل

حلٔخًّٓٙٙ   فَحف ح١ٓٞن ٠٘ه ٛفٓ  حلعَد فٗ ٗزُ حلـَِ٘س   ػه حٌيفقض حلـٕٙٓ حلعَرّٙش 

ّٗ أفَ٘قٙش  ّٔٙ  حلـخٍ  فؤ١خكض ريْلش حلفَّ   ْ ١َىص حلَْن وً حل٘خن ْ وَٜ ْ ٗىخل كخل
   2ل

ً٘ كخٌٓح ٘ٔكٍٓي حلٍٜف حل٘ىخلٗ وً ٗزُ حلـَِ٘س   فٗ حلزلًَ٘ ْ حلٙىخوش ْ ْكخي ؿىٙع حلعَد حلٌ

٘ظكمىٓي لفش ْحكيس ْ ٍ٘ظىٓي  –ٓٓح  أكخٌٓح ٍ٘ظٔزٓي الٕ و٠َ أْ الٕ حلٙىً  –ٌـي ْ حللـخُ 

قٜخثيِه رمفش ْحكيس فٗ ك  ٗٗ  
 3ل
  

 خٌٗ حلّـَٖ لمقزخث  ٘ظ٠ق وىخ طقين أي حلمفش حلعَرٙش فٗ عَٜ ح٠كظـخؽ  كظٕ وٍظٜف حلقَي حلؼ

حلل٠َ٘ش ْوٍظٜف حلقَي حلَحرع لمقزخث  حلزيْ٘ش ..ْحلمفش طظؤػَ رخلزٙجش حلظٗ فّٙخ كىخ طظؤػَ رخللٙخس 

ح٠ؿظىخعٙش لٝفَحى 
  4ل

أوخ أٌٓحط حلعَد: فقي حطفقٓح عمٕ طٍٓ٘عّه الٕ ٌٓعًٙ : عخٍرش ْ ؤظعَرش :  

ش حلعَرٙش حرظيح  فظكمىٓح رّخ   فقٙ  لّه عخٍرش   أوخ فخلعخٍرش : ِه حلعَد حْٜلٕ حلًٌ٘ فّىّه   حلمف

رىعٍٕ حلَحٓوش فٗ حلعَْرٙش  
  5ل
ْعمُٙ ٍ٘يزق ك١ن حلـَِٖٓ   ْأوخ رىعٍٕ حلفخعمش لمعَْرٙش ْ  

حلىزظيعش لّخ   لىخ كخٌٓح أْ  وً طكمه رّخ   قخ  حلـَِٖٓ   ْقي قٙ  فّٙه حلعَد حلعَرخ  
  6ل

 ْ

ٍٓ آىخعٙ    ْ ًِذ عهَْي الٕ أي حلعخٍرش : رٍٓ قليخي حلًٌ٘ حلىٔظعَرش : رٍٓ قليخي ْ ر

دطكمىٓح  َُ رً قليخي ْ حلىٔظعَرش : رٍٓ آىخعٙ  حلًٌ٘ طكمىٓح رمٔخي آىخعٙ  عمُٙ حل١ٔن   ْ٘ع
  7ل

ْ يَٙ رخثيس ْ ِه حلزخقٓي فٗ حلقَْي حلىظؤهَس 
  8ل

حلٌٖ ٍؿلُ ٛخكذ حلعزَ   حلَأٖ حْٜ  ولظـخ 

ٍٗ قليخي وً ُوً ٌٓف عمُٙ حل١ٔن الٕ عخرَ وً طكمه رخلعَرٙش   ْاٌىخ طعمىِٓخ رؤٌُ له ٘كً فٗ ر

                                                           
1
 507 -506كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ    

2
 298ٌفُٔ   ٙ حلىَؿع كٍخ حلفخهٍٖٓ      

3
ن   ٙ 2007طخٍ٘ن حلعَرٙش لٔخي حلعخلىًٙ   ىحٍ ِٓوش   حلـِحثَ    عزي حلَكىخي رً عيٙش    36عىَ فَْم   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

18- 19 
4
 .80دمحم ٗفٙع حليً٘   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

5
 11ن (   حلىٜيٍ حلٔخرق   ٙ  1445 - 1345َ / 861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

6
 11ٜيٍ ٌفُٔ   ٙ ن (    حلى 1445 - 1345َ /  861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

7
قَٔ عزي   رً عزي حلَكىخي رً ٓعي حلعٙخ    حلمّـخص حلعَرّٙش فٗ كظخد ٓٙزُٓ٘  ىٍحٓش ٌلٓ٘ش طلمٙمٙش   ٍٓخلش  حليكظٍٓحَ   ؿخوعش أن حل  

)ى١(   )ى   1  أٌظَ:ؿٓحى عمٗ   حلىفٜ  فٗ طخٍ٘ن حلعَد قز  ح١ٓٞن   ؽ 8 -7(  ٙن2002َ/ 1423)  حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش   

ٙ   )١ ّ5 
8
 11  ٙ  ٌفُٔن  (   حلىٜيٍ  1445 - 1345َ /   861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   
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ٌق١ عىً كخي قزمّه وً عخى ْ ػىٓى ْ وعخَّٛ٘ه 
  1ل

قخ  حلىخٍْىٖ : اًح طزخعيص حٌٜٔخد ٛخٍص 

حلقزخث  ٗعٓرخ ْ حلعىخثَ قزخث    ٘عٍٗ ) ْطَٜٙ حلزيٓي عىخثَ   ْ حٜفوخً ريٌٓخ   ْ حلفٜخث  

( أفوخًح 
 2ل
ْ قخ  حرً كِن : ؿىٙع قزخث  حلعَد ٍحؿعش الٕ أد ْحكي  

  3ل
ْأٍقخِخ قَٖ٘ فٗ وكش  

  4ل
ْٛخٍ فٗ  فٗ حلـخِمٙش فٗ ٍرٙعش قخ  حٜٛىعٗ ٓج  ٗٙن عخله عً حل٘عَح  فقخ  كخي حل٘عَ

قْ 
 5ل
قخ  حٜٛىعٗ  

  6ل
ْ ٘قٓ  حرً هميْي " كخٌض لفش قَٖ٘ أفٜق حلمفخص حلعَرٙش ْ أَٛكّخ 

خ عً ر١ى حلعـه وً ؿىٙع ؿّخطّه " لزعيِ
 7ل
كخٌض قَٖ٘ أؿٓى حلعَد حٌظقخ  لٝفٜق وً حٜلفخظ  

  ْأّٓمّخ عمٕ حلمٔخي عٍي حلٍيق 
 8ل
أؿىع عمىخإٌخ رك١ن حلعَد   ْ حلَْحس  لفقخ  حرً فخٍّ :  

 (ش ٜٗعخٍِه ْ حلعمىخ  رمفخطّه ْ أ٘خوّه ْ ولخلّه   اي قَ٘٘خ أفٜق حلعَد ألٍٔش ْ أٛفخِخ لف
 9ل
 

 طفَعض وٍّخ قزخث  أَِّٗخ :  

  ِٓحُي
 10ل
 هُٓمَْٙ  

 11ل
ْقخوض رٍٓ ٓمٙه فٗ حٍٜحٟٗ حلىىظيس رًٙ ْحىٖ حلقَٔ ْ الٕ َٗقٗ حلىيٍ٘ش  

ٍس  ّٓ حلىٍ
 12ل
ْ ٌٔظيٙع حٚي أي ٌفّه قٓ  أرٗ عىَْ رً حلع١  " وخ لٔخي كىَٙ ْأقخٛٗ حلٙىً  

رمٔخٌٍخ ْ ا٠ عَرٙظّه رعَرٙظٍخ"
 13ل
ٙش حلقي٘ىش   ْعيى وً حٜلًٔ حلىَطزيش رّخ ط٠ه ْ حلفٍٙٙق 

رع٠ّخ الٕ رعٞ رٓٛف كٌّٓخ و٘ظقش وً طمك حلمفش حْٜلٙش حلؼخٌٙش حلظٗ ٘ٔىٌّٓخ حلٔخوٙش 
 14ل
 

ٛخ  حلٓكٗ حلقَعٌٗ فٗ لفش عَرٙش   حلىكخٌش حلظٗ حكظٔزّخ حلعَرٙش رٓٛفّخ ْٓٙيخ الّٙخ فٗ عٙٓي 

حلعَرٙش حلىكظٓرش  أيمذ حلعَد ْ حلىٔمىًٙ ْحلعَرٙش ْروخٛش
.

 

ّٗ   ْ ؿىع ٗظٙض حلقزخث  طلض لٓح  ح١ٓٞن   ّْْؿُ حلعَد ٗيَ  لٌع١ش : - 4 ؿخ  حلَٓٓ  حلعَر

حلفظق ْ ح٠وظيحى فٗ حٜفخي   ْ طَ  لّه حلقَحي وؼخ٠ أعمٕ لمفٜخكش ْ حلز١يش   ْ اًح حلز١ى يَٙ 

ّٗ فٗ وَٜ ْ  حلز١ى   ْحلعزخى يَٙ حلعزخى   ْ اًح عمٕ كّ  ١َ٘ق ؿٕٙٓ ْ ّ٘عذ حلعَر حى   ْ اًح حل ّٓ ق

                                                           
1
 . 11ن (   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ  1445 - 1345َ /   861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

2
 20  ٙ  ٌفُٔ ن  (   حلىٜيٍ 1445 - 1345َ /   861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

3
 20ن  (   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ  1445 - 1345َ / 861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

4
 . 50كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

5
ن   ٙ 2007  عزي حلَكىخي رً عيٙش   طخٍ٘ن حلعَرٙش لٔخي حلعخلىًٙ   ىحٍ ِٓوش   حلـِحثَ   36عىَ فَْم   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

18- 19 
6
 80دمحم ٗفٙع حليً٘   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

7
 11ن (   حلىٜيٍ حلٔخرق   ٙ  1445 - 1345َ / 861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

8
 11ن (    حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ  1445 - 1345َ /  861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   

9
ص حلعَرّٙش فٗ كظخد ٓٙزُٓ٘  ىٍحٓش ٌلٓ٘ش طلمٙمٙش   ٍٓخلش  حليكظٍٓحَ   ؿخوعش أن حلقَٔ عزي   رً عزي حلَكىخي رً ٓعي حلعٙخ    حلمّـخ  

  )ى١(   )ى 1  أٌظَ:ؿٓحى عمٗ   حلىفٜ  فٗ طخٍ٘ن حلعَد قز  ح١ٓٞن   ؽ 8 -7(  ٙن2002َ/ 1423)  حلىىمكش حلعَرٙش حلٔعٓى٘ش   

ٙ   )١ ّ5. 
10

 11  ٙ  ٌفُٔن  (   حلىٜيٍ  1445 - 1345 َ /  861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   
11

 11ن (   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ  1445 - 1345َ /   861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   
12

 20  ٙ  ٌفُٔ ن  (   حلىٜيٍ 1445 - 1345َ /   861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   
13

 20ن  (   حلىٜيٍ ٌفُٔ   ٙ  1445 - 1345َ / 861-756أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ )   
14

 50كٍخ حلفخهٍٖٓ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   
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ّٗ أفَ٘قٙش ْ أ١َح  حلٍّي ْ يَِٙخ  وً حٜقيخٍ حلعَرّٙش ٗٙجخ ف٘ٙجخ ٍٓٓ٘خ ْ حلعَحي ْ فخٍّ ْ ٗىخل

 ّٗ ّٗ ْ حٜعـى لفش كٓٝ حلزلَ حٜرٙٞ حلىظ٢ٓٓ   ٍ٘يق رّخ حٜٛٙ  ْ حليّهٙ    ْ ٘كظذ رّخ حلعَر

 1ل
  . 

  ٌُْْْٛفُ عمىخ  حلمفش فٗ حلكٓفش ْ حلزَٜس فٗ حلقَي )حلؼخٌٗ لمّـَس / وً حلعَرٙش حلقي٘ىش حلٌٖ ى

حلؼخوً حلى١ٙىٖ (   أوخ أقين عَٝ ٌلٖٓ فّٓ رزٔخ١ش وعخلـش حلفخٍٓٗ ٓٙزُٓ٘ 
 2ل
َ 177حلىظـٓفٗ ) 

( ف١ٜ وـىٓعش ٟوىش وً ك  حلظٓحَِ حلمفٓ٘ش 574ن ( حلىٔىخَ حلكظخد   فّٗ طقين فٗ ) 793/ 

(   لفش ٗعَ حلقزخث  حلعَرٙش حل٘ىخلٙش   حلظٗ أٌِ  رّخ حلقَحي أ٠٘خ   ْحكظٔزض   Arabiyaحلعَرٙش ) 

أِىٙش ٗىمض حلقزخث  حلعَرٙش رخعظزخٍِخ لفش ك٠خٍس حلىٔمىًٙ ْ ػقخفظّه   رٙي أي كظخد ٓٙزُٓ٘ ٠ 

٘لٖٓ ؿىعخ ٗزُ كخو  لمىخىس حلمفٓ٘ش ..ْ وً ػه ريح٘ش طؤلٙف وعـىٗ وٍظه لمعَرٙش الٕ حلومٙ  رً 

ن ( ْ قي هٓلفض فٗ حللقٙقش فٙىخ رعي حْٜٓ ح٠ٗظقخقٙش حلظٗ 786َ / 170ن كظٕ 718َ/ 100ىي ) أك

أْٟلّخ فٗ كظخرُ حلعًٙ لظٍظٙه حلؼَْس حلمفٓ٘ش كٔذ ٛٓحوض حلـٌٍْ 
 3ل
طمك حلظٗ ْؿذ عمٕ  

حلٍلخس ْفقّخ  حلمفش أي ٘لفظِٓخ ْ ٘عمىِٓخ  
(4ل
فُٙ  وخ َْ٘ٔ وً أي حلٍزٗ أٌ٘ي ٗٙجخ وً ٗعَ أوٙش 

ىً٘ ْ طلٍّف فقخ :" حوً لٔخٌُ ْ كفَ قمزُ " حوً لٔخٌُ ٌُٜ كخي ٘يعٓح الٕ وؼ  وخ كخي ٘يعٓح الُٙ 

حلٍزٗ 
 5ل
حٓظقَص فٗ حلز١ى حلىفظٓكش حفظوَص رٌلك ْ حعظزَص حٌظىخ حطّه ألقخد َٗ  

(6ل
   . 

  َّ ّٗ كٙغ طٓحفَص عٓحومُ ْ كٓحفَِ   ففٗ عّي حلو١فش حل حٗيّ٘ش حطّـُ ِّه حلٍّخّ حٗظيّ ٌىٓ حٜىد حلعَر

الٕ حلفظق ْحٗظفمٓح رخللَْد فظ٠خ   ظّ  حٜىد 
 7ل
وً ه١  كَكش طَؿىش كزَٔ طيمزظّخ ٓٙخٓش  

حلومفخ  حلعزخًٓٙٙ حلىٓؿّش الٕ ىوؾ يَٙ حلعَد 
   8ل

٠َْ٘د حلَْحس وؼ١ لز١يش عىَ أٌُ كخي 

كش ْ ر١يش ٘ٔظيٙع أي ٘وَؽ حل٠خى وً أٖ ٗيقُٙ ٗخ    ْكخي عمٗ ٠ ٘زخٍٔ فٜخ
(9ل 
قخ  أرٓ   

ّْ  وً ْٟع حلظؤٍ٘ن ْ كظزُ  ؿعفَ : ْكخي أ
(1ل
ْرقٗ حلٟٓع عمٕ ٌِح حلىٍٓح  ١ٙمش فظَس حلومفخ   

 حلَحٗيً٘ ْحلقٔه حْٜ  وً حليْلش حٜوٓ٘ش كظٕ حٓظقَ حٜوَ لعزي حلىمك رً وَْحي

                                                           
1
 37 - 36كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ  

2
قخ  أوخ ٓٙزُٓ٘   فّٓ أرٓ رَ٘ عىَْ رً عؼىخي رً قٍزَ   ْ ٘قخ  : كٍٙظُ أرٓ حللًٔ   ْ أرٓ رَ٘ أَّٗ   ْكخي وٓلٕ رٍٗ حللخٍع رً كعذ   ْ   

 وٓلٕ أ  حلَرٙع رً ُ٘خى حللخٍػٗ   ْ ٓٙزُٓ٘ لقذ لُ   ْ وعٍخَ رخلفخٍٓٙش " ٍحثلش حلظفخف "   ْ ٘قخ  : أي أوُ كخٌض طَقُّٜ ْ ِٓ ٛفَٙ حلىَُرخطٗ : كخي

 1345َ /  861 - 756رٌلك   ْ كخي وً أِ  فخٍّ   وً حلز٠ٙخ    ْ وٍ٘ئَ رخلزَٜس   ْكخي ٘يمذ حٚػخٍ ْ حلفقُ   أٌظَ : أرٗ حلعزخّ أكىي حلقمقٍ٘يٖ ) 

 60ن (   حلىٜيٍ حلٔخرق   ٙ  1445 -
3
   107فٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع  حلٔخرق   ٙ   

4
 108 -107  ٙ  ٌفُٔفٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع   

5
 51ٙ    ١ُ كًٔٙ   حلىَؿع حلٔخرق    

6
 24 -23   ٙ حلىَؿع حلٔخرق  ؿٍٓؽ وخٍُٓٙ   

7
 37كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

8
 12  ٙ   ٌفُٔٓلفي٘ظَٖ٘ فَٙ٘   حلىَؿع ف  

9
 14ٗٓقٗ ٟٙف   حلىَؿع  حلٔخرق   ٙ   

1
ّٖ طخٍ٘ن حلَٓ  ْ حلىمٓ    طلقٙق : دمحم أرٓ حلف٠  ( ن 922 - 839َ /  310 - 224)  أرٓ ؿعفَ دمحم رً ؿََ٘ حليزَٖ       طخٍ٘ن حلّيزَ

 209  ٙ  ن1970ىحٍ حلىعخٍ  رىَٜ   حلقخَِس    ) ى١ (     4ارَحِٙه  ؽ
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ٍ ن ( فزيأ ّ٘ظه ربٌ٘خ   ْطعَ٘ذ حليْحًْ٘ فٗ حٜوٜخ705 -685َ /86 -65)  
(1ل
   ّٖ فخلعَٜ حٜوٓ

 ِٓ عَٜ حليْلش حٜوّٓ٘ش
 2ل
  ٌلٓ طٔعًٙ  ن (750   661ِـ/  132   41فٗ حل٘خن   وً ٍٓش  ) 

 ّٗ ّٗ ْ حلفَط حلىَْحٌ ّٔفٙخٌ  عخوخ وً حليَِ   ْحلومفخ  حلًٌ٘ ككىٓح فٗ ٌَِ حليْلش فَعخي : حلفَط حل

 3ل
 َّ ّ٘خن وق َّ حلظَ  ْ  ْ فٗ عّي حلو١فش حٜوّٓ٘ش حُىَِ حٜىد فٗ حل حلو١فش   ْفٗ حللـخُ وق

حلفَح  
 4ل
ْ حٌز٢ٔ ٓميخٌّه عمٕ طمك حل٘عٓد   ْحٓظٓلٕ ىٍّ٘ه عمٕ حٜفجيس   ْلفظّه عمٕ حٜلٍٔش    

فظعَرض ٌَِ حٜوه حلىوظمفش 
 5ل
حهظٚ رعمه حلمفش ْ حلٍلٓ وً حٜوًٓ٘ٙ   

  6ل
ْ رعي ظٍّٓ ح١ٓٞن الٕ 

ّٖ ظ  لٝىد ٌِح ح خؽ فٗ هيخد ّْؿُّ الٕ أِ  أْحهَ حلعّي حٜوٓ ـّ لىـخ  حلىعٍٖٓ   قخ  حلل

أوخ ْ   ٜإىّرٍّكه يَٙ ٌِح حٜىد "  !حلكٓفش : " أٓمّه عمٙكه أوَٙ حلىئوـًٍٙ فمه طَىّْح عمُٙ ٗٙجخ 
  7ل

رض حليْحًْ٘ فٗ ؿىٙع حلز١ى  َّ ْكخٌض لفش حليْحًْ٘ فٗ حل٠ٓ٘خص حلىوظمفش رمفخطّخ   الٕ أي ع

ص حلمفش حلعَرٙش ِٗ لفش ؿىٙعّخ فٗ ٗظٕ حٜقخلٙه ْ حٞوخٍحص فٗ حلعّي حٜوٖٓ ح١ٓٞوٙش   ْٛخٍ

 8ل
ْأهٌص طٍظَ٘ حلمفش حلعَرٙش ٍْ٘يح ٍْ٘يح ْ ظمض ٛزفظّخ حلعَرٙش طظكخو   

 9ل
ْاًح طلٓلٍخ الٕ  

عَٜ رٍٗ أوٙش ْؿيٌخ حلويخرش رـىٙع ألٓحٌّخ 
 10ل
ْعزي   رً عزي حلىمك حلٌٖ ْلّٙخ عخن  )  

رخٓظعىخ  حلمفش حلعَرٙش فٗ حلىعخو١ص حلَٓىٙش ن ( أوَح 705َ/86ن (   ْ قي أٛيٍ عخن ) 705َ/86

  ْرٌلك أهٌ أِ  وَٜ ٘قزمٓي عمٕ طعمّه حلعَرٙش 
( 11ل

ْ ٘قٓ  حليكظٍٓ كًٔ ارَحِٙه : أوخ وَٜ 

َٓىٙش فكخٌض حلمفظخي حلٌٙٓخٌٙش ْ حلعَرٙش ؤظعىمش فٗ ىْحًْ٘ حللكٓوش   حْٜلٕ عمٕ أٌّخ حلمفظخي حل

حلظٗ كخٌض طيْي رّخ حٜعىخ  فٗ طمك حليْحًْ٘   ْ حلؼخٌٙش ٌّٜخ لفش حللخكه حلعَرٗ   ْ قي لٓكظ فٗ 

رعٞ حٍْٜحي حلزَى٘ش حلظٗ عؼَ عمّٙخ حلزخكؼٓي كظخرخص رخلمفش حلقزيٙش فٗ أٓف  حلٜلف أْ فٗ 

ٗ حليٍؿش حلؼخلؼش وً ظَِّخ الٕ ؿخٌذ حلمفظًٙ حلٌٙٓخٌٙش ْ حلعَرٙش   وىخ ٘يلٍخ عمٕ أٌّخ كخٌض ف

حِٜىٙش   ْ قي ظمض حليْحًْ٘ طيْي رخلٌٙٓخٌٙش فٗ وَٜ الٕ أي حٌظقمض حلو١فش الٕ حلٓلٙي   فٔخٍ الٕ 

ّٓ  ى٘ٓحي هَحؿّخ الٕ حلعَرٙش   ْ قخن رظٍفٌٙ ٌَِ حلٔٙخٓش ْحلُٙ  ٓٙخٓش أرُٙ فٗ طعَ٘ذ حليْحًْ٘ فل

ن (   ْ ٘قٓ  حلٔٙي أوَٙ 708 - 704َ / 90 - 86عمٕ وَٜ عزي   رً عزي حلىمك رً وَْحي  ) 
                                                           

1
 48ن    ٙ 1992قزَٙ     –٘ٓٓف أكىي حلَ٘ٙحْٖ   ح٠طٜخ٠ص ْ حلىٓح١ٛص فٗ حلل٠خٍس ح١ٓٞوٙش   ١   لٍيي   

2
  حلىَؿع كًٔ ارَحِٙه كًٔ  كخٌض حليْلش حٜوٓ٘ش ىْلش عَرٙش للىخ ْ ىوخ   ْ وً ػه طعٜذ حٜوٓ٘ٓي لمعَد ْ حلعَرٙش   حٌظَ :   

 153  ٙ حلىَؿع حلٔخرق كىي كًٔ حلِ٘خص     كٌلك : أ 278حلٔخرق   ٙ 
3
 353عىَ فَْم    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

4
 37  ٙ   حلٔخرق كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع   

5
 154ٙ    حلىَؿع ٌفُٔ   أكىي كًٔ حلِ٘خص  

6
 37ن   ٙ  1997   كىخ  حلٔٙي أرٓ وٜيفٕ   ىٍحٓخص أٌيلٔٙش فٗ حلظخٍ٘ن ْ حلل٠خٍس   ) ى ١ (   وَكِ حٞٓكٍيٍ٘ش لمكظخد   

7
 13كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

8
ن (   1992َ/1412  حليحٍ حلىَٜ٘ش حلمزٍخٌٙش   )  2عزي حلعِِ٘ َٗ    وعخٍ  فخٛمش فٗ حلظخٍ٘ن ح١ٓٞوٗ   ١   –عزي حلىٍعه هفخؿٗ   

 ٙ18 
9
 .12عزي حلعِِ٘ َٗ    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   –عزي حلىٍعه هفخؿٗ   

10
 14ف   حلىَؿع  حلٔخرق   ٙ ٗٓقٗ ٟٙ  

11
 37  ٙ  حلٔخرقعزي حلعِِ٘ َٗ    حلىَؿع   –عزي حلىٍعه هفخؿٗ   
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عمٗ:"اي حلٍظخن حٞىحٍٖ ْ حلٔٙخٓٗ لٟىحٍحص ح١ٓٞوٙش فٗ عّي حليْلش حٜوٓ٘ش   له ٘كً وً عى  

وعخْ٘ش   ر  اي عزي حلىمك ِٓ حلىئْٓ حللقٙقٗ لٌّح حلٍظخن   فّٓ حلٌٖ ٛز  حٞىحٍس حلىخلٙش 

َرٙش طقمٚ ٌفًٓ أِ  حلٌوش ْحلىٔٙلًٙٙ وً يَٙ رخلٜزفش حلعَرٙش   ْرظلٓ٘  حليْحًْ٘ الٕ حلع

حلعَد 
(1)

ْ فٗ عّي عزي حلىمك ْؿي ى٘ٓحي حليَحُ ْ حليٓوخٍ   أوخ حليَحُ فّٓ أي طَٓه أٓىخ  

حلىمٓ  ْ حل١١ًٔٙ 
(2ل
٘ـيٍ رٍخ رعي وخ ًكٌَخ أي ٌعَٝ لق٠ٙش حٜىد ْ حلزٙجش ٠ْ ٓٙىخ ْ قي قٙ  :  

" حٜىد حرً رٙجظُ " 
 3ل
ٜوٓ٘ٓي ْٓٙمش ًٞحعش ولخويِه ْ طؤ٘ٙي ٓميخٌّه ْ حليعً فٗ فقي ؿعمُ ح 

ُعىخ  هٜٓوّه 
(4ل
َّ حلو١فش   ْ فٗ عّي حلو١فش حلعزخّٓٙش حُىَِ حٜىد فٗ حلعَحي وق

  5ل
أػىَص 

فُٙ حلفٍٓي ح١ٓٞوٙش   ُِْض حٚىحد حلعَرٙش 
 6ل
  َّ فٗ وَٜ ْ كمذ ْ حٌٜيلْ ْ حلىفَد وق

عً حلٔميش   ْرعي حلو١فش حلعزّخّٓٙش هفض حٜىد لظفمّذ حلعٍخَٛ  حٞوخٍحص ْ حلىىخلك حلىٍ٘قّش

حٜعـىٙش 
 7ل
قمٍخ أي طيًْ٘ حلكظذ حرظيأ فٗ عَٜ وعخْ٘ش ْ له ٍ٘ظه أوَ حلظيًْ٘ ا٠ فٗ أْحهَ  

حلعَٜ حٜوٖٓ ْ أْحث  حلعَٜ حلعزخٓٗ كًٙ حرظيأص حلظَؿىخص عً حلمفخص حٜؿٍزٙش 
(8ل

كخٌض 

 َّ حٗيّ٘ش هيزخ ٍْٓخث  فٗ أوٍٓ حللَد ْ حلفظق ْ حٞىحٍس وٟٓٓعخص أىد حلو١فش حل
 9ل

ْفٗ حلعَٜ 

حلعزّخٓٗ كًٙ رمفض حلل٠خٍس حلعَرّٙش أْؿّخ حوظي وعٍٕ حٜىد طخٍس الٕ وـىٓط حلىعخٍ  حلزَ٘٘ش   

ًّ وً حلفٍٓي أْ عى  وً حٜعىخ    فقخلٓح: " أىد حلكخطذ  ١ٍْٓح الٕ حلىٍّؾ حلٌٖ ٘ـذ حطّزخعُ فٗ ف

لىـخلٔش "ْ" أىد حلكٔذ " " ْ" أىد ح
 10ل
ْؿٓى حلمفش حلعَرٙش  

 11ل
ْ كٙف ٌ٘ؤص   ْ ٓخى عٍي 

حلعَد قي٘ىخ ٍأٖ ٘قٓ  رؤي ٌ٘ٓ  حلمفش كخي طٓحٟعخ ْ حٛي١كخ   ْحي ريح٘خص ًلك حلٍ٘ٓ  كخٌض 

أٛٓحطخ 
  1ل

ن ( ْ ٠رً هميْي 997/ ـ392ِفمعمىخ  حلعَد طعَ٘فخص أِىّخ طعَ٘فخص ٠رً ؿٍّٗ ) ص 

ن (   فؤوخ طعَ٘ف حرً ؿٍٗ فّٓ : " أٛٓحص ٘عزَ رّخ ك  قٓن عً أيَحّٟه "  1405/  ـِ 808)ص

ْْحفقُ عمٕ ًلك رعٞ عمىخ  حلمفش حلعَد ْ قٙ  : " ِٗ وخ ٘عزَ رّخ ك  قٓن عً أيَحّٟه " 
  2ل

                                                           
1
   195 -194  ٙ   4   حلىـمي حْٜ    ؽ حلىَؿع حلٔخرق  ولّىي أٓعي ١مْ     

2
 196 -195  ٙ  4   حلىـمي حْٜ    ؽ  ٌفُٔولّىي أٓعي ١مْ    حلىَؿع   

3
 25  ٙ ٔخرق  حلىَؿع حلكٍخ حلفخهٍٖٓ      

4
   219 - 218  ٙ  4   حلىـمي حْٜ    ؽ  ٌفُٔولّىي أٓعي ١مْ   حلىَؿع   

5
 37  ٙ حلىَؿع ٌفُٔ  كٍخ حلفخهٍٖٓ      

6
 .153  ٙ حلىَؿع حلٔخرق أكىي كًٔ حلِ٘خص     

7
 .37  ٙ حلىَؿع ٌفُٔ كٍخ حلفخهٍٖٓ      

8
    224 -223  ٙ  4ؽ ولّىي أٓعي ١مْ   حلىَؿع ٌفُٔ     حلىـمي حْٜ      

9
 39كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

10
 13كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ   

11
ظمض ٌ٘ؤس حلمفش أوَح كَّٙ أِ  حلمفش وٌٍ حلقين   ْ قي أّٓه عمىخ  حلعَرٙش حْٜ  رخلزلغ فٗ ٌِح حلىٟٓٓط   فٌكَ أرٓ عخلٗ حلفخٓٗ أي   

  حٌظَ : عزي  31ٍٓٓس حلزقَس : حٚ٘ش {  ْعمّه حىن حٜٓىخ  كمّخ }ُ حل١ٔن , ْ حٓظّ٘ي رقٓلُ طعخلٕ : حلمفش وً عٍي   عمّىّخ حىن عمٙ

  أ٠٘خ : حكىي كًٔ  8ن (   ٙ 1998َ/1419حلَكىخي أكىي حلزٍٍٓ٘ٗ   حلمفش حلعَرٙش أٛ  حلمفخص كمّخ   ١   ىحٍ حللًٔ   حٍٜىي   ) 

 52ن   1990ٙ   2ٓٓي    عمه حلمفش ح٠ؿظىخعٗ   عخله حلكظذ   حلقخَِس   ١  أ٠٘خ : ِي15حلِ٘خص   حلىَؿع ٌفُٔ   ٙ 
1
 23عزي حلَكىخي أكىي حلزٍٍٓ٘ٗ   حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   

2
 .15كٍخ حلفخهٍٖٓ    حلىَؿع حلٔخرق   ٙ   
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حلمفش عزخٍس عّىخ ٘ظٓحٟع حلقٓن عمُٙ وً حلك١ن 
 1ل

ٌ٘كَ حرً هميْي فٗ وقيوظُ طعَ٘فخ لمفش: " فٗ 

وقٜٓىسعَ  ِٗ عزخٍس حلىظكمه عً حلىظ
 2ل
ْٓٓح  حٓظقَ حٜوَ عمٕ حٜهٌ رظعَ٘ف حلعَد أْ  

يَِٙه 
 3ل

ْ طمك حلزٙجش حل٘خومش حلظٗ طظؤلف وً عيس لّـخص حلظٗ حٛيمق عمٕ  طٔىٙظّخ رخلمفش "  

فخلمفش اًي طظٓلي وً حلمفش ْ طظفَط وٍّخ 
 4ل
   . 

 

  

                                                           
1
َّ حلفٜخكش   ١   ىحٍ حلكظذ حلعمىٙش   رَْٙص  1044َ/  466حلوفخؿٗ ) ص     48ن (   ٙ 1982/ن1402لزٍخي   )  –ن (   ٓ

2
 .700ن   ٙ  2004  ىحٍ حلفـَ لمظَحع   حلقخَِس     1عزي حلَكىخي حرً هميْي   حلىقيوش   طلقٙق : كخوي أكىي ١خَِ   ١  

3
ْ  حلزَرَ٘ش : ِٗ لّـش عَْرٙش طفَعض عً حلمفش حلعَرٙش ح٠ّن قز  ع٠  حلًٍٔٙ   وؼ  ح٠كي٘ش   ْ حٍٚحوٙش   –عَْرش حلمفش حٜوخُ٘فٙش   

ٍ ؿىٙعخ وً حلكٍعخٌٙش   ْ حللىَٙ٘ش   ْ حلعيٌخٌٙش   ْيَِٙخ ٘قَ حلىئٍم ْ لٙخي ٠ٌفَ أي حلمفش حلزَرَ٘ش ْ حلمفش حلعَرٙش ْ حلمفخص حلٔخوٙش طٍلي

ثَ فٗ أٛ  ْحكي   ٘قٓ   : " ْ طظٜ  حلمفش حلىَٜ٘ش حلقي٘ىش رخلمفخص حلٔخوٙش ْ لفخص حلزَرَ رؤٛ  ْحكي   أٌظَ : عؼىخي ٓعيٖ   حلـِح

ْوً ه١لُ طخٍ٘ن حلىفَد حلعَرٗ كظٕ حلو١فش حلعؼىخٌٙش   ) ى ١ (   ىحٍ حٜوش    حلـِحثَ    1954حلظخٍ٘ن وً حلعٍٜٓ حلقي٘ىش ْكظٕ 

 .25ن   ٙ 2012

4
لىَٜ٘ش   أ٠٘خ : عمٗ فّىٗ ه٘ٙه   حلزَِخي عمٕ عَْرش حلمفش ح 4  ٙ  عزي   رً عزي حلَكىخي رً ٓعي حلعٙخ    حلىَؿع حلٔخرق  

 10-9ن   ٙ 2007حلقي٘ىش   وـىع حلمفش حلعَرٙش   ١   وَكِ حلل٠خٍس حلعَرٙش لٟع١ن ْ حلٍَ٘ ْ حليٍحٓخص    حلقخَِس   
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 اخلبمتخ :   

ىفَد ح١ٓٞوٗ وع حلفخطلًٙ حلىٔمىًٙ  ارخي وَكمش حلفظق   ْعمٕ حٌظَ٘ص  حلمفش حلعَرٙش فٗ حل

حلَيه وً ١ٓ  ٌَِ حلىَكمش ْحلٜعٓرخص حلعي٘يس حلظٗ ْحؿّض حلعَد ه١لّخ ا٠ أي حلمفش حلعَرٙش  

ً ارخي ٌَِ حلىَكمش فقي حعظٍق ح١ٓٞن حلكؼَٙ وً حلقزخث  ْٗخٍ  حلزَرَ فٗ  كققض حٌظ٘خٍحً وملٓظخ

لفخطق  ْٗخٍكٓح فٗ رٍخ  ويٍ٘ش حلقَْٙحي ْٓكٍِٓخ وع حلعَد ْأفخىْح وً حلٜلخرش حلـٖٙ ح١ٓٞوٗ ح

ْحلظخرعًٙ حلًٌ٘ قيٍِٓخ , ْكخي ؤمىٓ حلزَرَ ِه عٜذ حلـٖٙ حلفخطق لٌٝيلْ رقٙخىس حلقخثي حلىفَد 

حٜٛ  ١خٍي رً ُ٘خى , ٌْظٙـش لظَْ  عىمٙش حلفظق فقي طفخْص ح١ٓٞن فٗ حٌظ٘خٍَ وخ رًٙ وٍيقش 

هَٔ ارخي ٌَِ حلىَكمش رٍٙىخ كخي حٌظ٘خٍحً فخع١ً فٗ حلىفَد حٜىٌٕ ٠ْْ٘ش افَ٘قٙش رٔزذ حطٜخ  ٜ

ً رًٙ حلكؼَٙ وً قزخث   حليعٓس فٗ ٌَِ حلىٍخ١ق ْحٓظقَحٍ حلعَد حلزخكَ فّٙخ كخي حٌظ٘خٍحً ٓيلٙخ

حٗظَحكّه فٗ  حلىفَرًٙ ح٢ْٜٓ ْ حٜقٜٕ ْاي له طعين ٌَِ حلىٍخ١ق قزخث  ٍٓن ح١ٓٞن ليّ٘خ رف٠ 

حلـٖٙ ْْقف حلىعمىًٙ حْٜحث  وً حلفقّخ  حلعَ٘س عمّٙه لٙفقِّٓه فٗ حليً٘ ْحلمفش حلعَرٙش كىخ كخي 

 .حلفَٝ ٌفُٔ فٗ ر١ى حٌٜيلْ  
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 اٌرتث١خ ٚ اٌزٛع١ٗ يف اجملزّغ ادلضاثٟ ثبجلضائش 
 ِغريح 10 لشْٚ ِٓ اٌؼـبء

 

 ٌألعزبر
 ٛس بٔ محــس بػٝــٔ عَٛــب

 (َدزب ايػباب) دبًّٛ 

 1987ادتصا٥س  –خسٜر املعٗد ايٛطين ايعايٞ يتهٜٛٔ إطازات ايػباب 

 يًجكاؾ١ ٚ اإلعالّ ادتصا٥س١ٜ (أبٛ اهلد٣)َدٜس تٓؿٝرٟ ملؤضط١ 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "قرون من العطاء 01الرتبية و التوجيه يف اجملمتع املزايب ابجلزائر مسرية "

  ٛدٝص بٛادٟ َصاب:يتعسٜـ ايا

كمه  ٓكخٌّخ  600ِٗ وٍيقش ؿفَحفٙش طقع فٗ حلـٍٓد حلَ٘قٗ لمـِحثَ ْ طزعي عً حلعخٛىش د 

قٍٜٓ وظقخٍرش ؿفَحفٙخ ِٗ فٗ  5حٜٛمٙٓي حلىِحرٙٓي حٜوخُ٘   ْ طٔىٙش ْحىٖ وِحد طـىع 

ش ْ عمٕ حٜٛ  رخلمفش حلعَرٙش ْحىٖ حلىٜذ  أٖ وٜذ حلٓى٘خي حلـخٍفش حلظٗ طىَ عمٕ حلىٍيق

ؿٍزخطّخ ؿزخ  ومظٓ٘ش حٓظفمّخ حلٔكخي لزٍخ  قَحِه ْ رميحطّه عمٕ قىىّخ ْ ٘ٔظفمٓي ٟفخ  حلٓحىٖ 

لمٍِحعش ْ حلَعٗ  ْ ٓٙظه حلظيحْ  فٗ رلؼٍخ ٌِح عمٕ كمىش قٍٜٓ ْحىٖ وِحد أْ كمىش حلقَٜ 

قخوش ُعٙه أْ فٙقٜي رُ حلزميس أْ حلىيٍ٘ش حلٜفَٙس أْ حليَٗس ْ لْٙ حلقَٜ رىعٍخَ حلعخن وكخي ا

 ٓميخي أْ أوَٙ.

  ْ ٗكمىش وِحد ِٗ فٗ حللقٙقش أٛمّخ وٜعذ رخلمفش حلعَرٙش اً أي حلىِحرٙٓي قز  حلفظق ح١ٓٞو ْ

ىهٓ  حلمفش حلعَرٙـــــــش فٗ حلىٍيقش ٠ ٘ـٙيْي حلٍيق رزعٞ حللَْ  حلعَرٙش لٜعٓرش طقزمّخ ٌيقخ 

حلّىِس كٔـذ كَكظّـــــخ الٕ ٘خ  وفظٓكـــــش وؼ  كَ  " حلّىِس  حلٜخى ْ حلعًٙ ْ حلقخ " فظلٓ  

أْ و٠ىٓوـــش أْ وكٍٔٓس  وؼ١ "أكىي" فعٍيِه "٘لىي" ْ حلٜخى الٕ ُحٖ وؼ١ حل١ٜس فعٍيِه 

َْ٘عى " فظقَأ ٌيقخ  –ِٓعٙي  –ُعمىخ   –حل٠ِس ْ حلعًٙ الٕ الف أْ ْحْ أْ ٘خ  وي ط١ّٙٔ وؼ١ " َعخو  

ُْ  –" عو   لىخ ــٓ  الٕ حلكخ  َ٘ىَ  –ِٓٙٙي –ُْ ّّ ّّ ّّ ُ  رلٌ  حلعًٙ حلٔخكٍش" ْ كَ  حلقـــــخ  ّ٘ق

لقَرُ وً ٌفْ حلىوَؽ  ْ ليٓ  حلِوً ْ حٌظ٘خٍ لفش حلقَعي حٌيػَص ٌَِ حليَ٘قش ْ أٛزلض طقَأ 

ٌَِ حللَْ  ريَ٘قش عخى٘ش  وخ عيح حلكمىخص حلىِحرٙش حٜٛمٙش فّٗ رخقٙش الٕ طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن ريْي 

حِلْٙض طلَ٘فّخ وؼ  كمىش  َِ ْٟ حْد ....حلن. –حل١ٜس طٍيق رخلىِحرٙش حَ َِ ْو ُْ  حلىٜعزٗ طٍيق 

  حلىـظىع حلىِحرٗ ٘عيٗ لملَ  حلعَرٗ وكخٌظُ حلىقيٓش: ْ ِــــٓ عىـــ  ؿخى حٌظّـُ حلٔمف حلٜخلق

قَْي وً ه١  طَٔٙٙ ٗئْي حلىـظىع رخلويخد حليٍ٘ٗ حلظَرٖٓ ْ طزمٙ  حلَٓخلش رخللَ   10وٌٍ 

لفش حلقَعي وٜيحقخ لقٓلُ طعخلٕ " اٌخ أٌِلٍخَ قَعٌخ عَرٙخ لعمكه طعقمٓي" ٍٓٓس ٘ٓٓف حلعَرٗ ٌُٜ 

  ْ وٌٍ ْٛٓ  ح١ٓٞن لمىٍيقش ٍيه حلٜعٓرش فٗ ريح٘ش حٜوَ   ا٠ أي ِٙجش كمقش حلعِحرش 2حٚ٘ش 

ْٟعض ١َْٗخ قخٓٙش ر٠ٍَْس طزمٙ  ٍٓخلش ح١ٓٞن رخللَ  حلعَرٗ وؼـــ  حلـــــٓعظ ْ حٍٞٗخى 

حليٍ٘ٗ ْ طفَٔٙ عمٓن حلقَعي ْ طلفٙظ حٜكخى٘غ حلٍزٓ٘ش لمٍخٗجش ْ عخوش حلٍخّ ْ ووخ١زش حلظ١وٌٙ 

رخلمفش حلعَرٙش حلفٜٙلش فٗ ك  حلفٜٓ   ْ رعي ٌّخ٘ش حليٍّْ ْ حلوَْؽ وً حلقٔه أْ حلىل٠َس 

لىِحرًٙٙ كخٌٓح طـي حلىعمه ْ حلظمىٌٙ ٘ظليػخي رخلمّـش حلىِحرٙش ريَ٘قش عخى٘ش  ٍيه أي رعٞ حلعمىخ  ح
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٘ؤلفٓي حلكظذ رخلمّـش حٜوخُ٘فٙش ْ هخٛش حلَ٘حثع حليٍ٘ٙش ْ طَؿىض الٕ حلعَرٙش ْ له ٘زقٕ لمىئلفخص 

 رخلىِحرٙش ْؿٓى ر  حٌيػَص ٌّخثٙخ.

  قز  حلَْ٘ط فٗ ًكَ طفخٛٙ  حلزلغ ٌعَؽ ْ لٓ رخهظٜخٍ حلٕ حللي٘غ عً هُٜٓٛٙ حلىـظىع

فٗ ٗىخ  افَ٘قٙخ ريح٘ش وً حلىٍيقش حلفَرٙش لـىٍّٓ٘ش وَٜ  حلىِحرٗ وقخٌٍش رخلىـظىعخص حٜوخُ٘فٙش

حلعَرٙش لظٓحؿي ويٍ٘ش ٓٙٓس حلىَٜ٘ش ْحلىلخى٘ش وع حلليْى حلَ٘قٙش  لمٙزٙخ ْ طٓحؿي ٌَِ حلمفش فٗ ك  

ر١ى حلىفَد حلعَرٗ   ْ طظٓحفق حلىـظىعخص حٜوخُ٘فٙش فٗ حلظقخٍد حلمفٖٓ ْ حلعخىحص ْ حلظقخلٙي  

لؼٍخ عمٕ حٜٛٓ  حلظخٍ٘وٙش لظٓحؿي حٜوخُ٘  فٗ حلعخله  رلكه ١ٓ  حلزلغ  ْ وخ ىْي حلظَكِٙ فٗ ر

ّ٘ىٍخ حلظَكِٙ رخهظٜخٍ عمٕ  حكظفخ  ك  حٜوخُ٘  رعٙي حٌظٜخٍ حلىمك ٍٗٓٗٙق حٜوخُ٘فٗ عمٕ 

ي ن  اً طعظزَ ٌَِ حلىٍخٓزش حلٌكَٔ حلٍٔٓ٘ش ٠ٌظٜخٍ اوزَح١ٍٓ٘ش حٜوخُ٘   950فَعٓي وَٜ ٍٓش 

ٍ٘خَ٘ وً ك  عخن ح٠كظفخ  رخلٍٔش حٜوخُ٘فٙش ْ ِٓ  13وً حٞوزَح١ٍٓ٘خص ْ ٘عي طخٍ٘ن  عمٕ يَِٙخ

 حلعٙي حلف١كٗ أْ حلٍِحعٗ لٝوخُ٘ .

  ٗا٠ أي حلىـظىـــع حلىِحرٗ حلٌٖ ٍ٘ظٔذ أيمزُ الٕ قزٙمش ٌُخٌش حلظٗ كخٌض فٗ  ؿّش حلـٍٓد حلَ٘ق

ْ حٓظقَْح فٗ  وٍيقش ْحىٖ وِحد ْ كخٌض  لمـِحثَ ْ يَِٙخ وً حلىٍخ١ق ٗىخ  افَ٘قٙخ وٌٍ حلقين

ى٘خٌظّه حْٜلٕ عمٕ ى٘خٌش حلٓػٍٙش قز  حلفظق ح١ٓٞوٗ ْ حطوخًِه ٞلُ عوٓي كَد ٘قيّ ْ ٘عزي ْ 

٘ىكً أي ٘كٓي طَحر٢ رًٙ وخ ٘عزيَ حلىِحرٙٓي حٜٛمٙٓي حلقيحوٕ  ْ وخ ٘عزيَ حلىَٜ٘ٓي لظ٘خرُ 

لُ أوٓي "الُ حل٘ىْ"   ٜي حٚػخٍ حليحلش عمٕ ًلك حٜٓىخ  رًٙ الُ عوٓي فٗ ْحىٖ وِحد ْ رًٙ ا

طٓؿي فٗ رعٞ حٜٗكخ  حلٍّيٓٙش حلظٗ طَٓه فٗ ْؿَٓ حلٍٔخ  قي٘ىخ ٘قخ  أٌّخ وً رَكش حٞلُ عوٓي ْ 

وخ ُحلض ٌَِ حٜٗكخ  طَٓــــه الٕ حلٙــٓن لمٍِ٘ش فق٢ ْ لْٙ لمظزَ  ْ حلَ٘   ْ الٕ يخ٘ش ْٛٓ  

حلَحرع حلّـَٖ  أً٘ طٓحؿي حلىِحرٙٓي  ْ حٌ٘فخلّــــه رزٍخ  حلقٍٜٓ حلفظق ح١ٓٞوٗ ريح٘ش حلقَي 

طقمٙي٘ش حلعىَحي وٍّــخ " قٜـــــَ طمِٟٙض ْ قَٜ أيَن ْحىحٖ ْ قَٜ طخف١لض" قز  ظٍّٓ 

ْؿ١َْي "ويٍ٘ش ٍْقمش كخلٙخ" وً  ٍَ ح َْ حلقٍٜٓ حلعظٙقش حللخلٙش   ْ ريأ طٓحفي أوخُ٘  وً وٍيقش ٓيٍحطش ْ 

ٌخطش ْ ريأص طظٓٓع ىحثَس حلعىَحي فٗ حلىٍيقش رعي أي حٓظقَ حلَكخلٓي حلقخىوٓي وً أٛٓ  قزٙمش ُ

وٍيقش حلـٍٓد حلَ٘قٗ فٗ ْحىٖ وِحد  ْ ْقع حلظعخٖ٘ ْ طؤقمه حلىظٔخكٍٓي حٜٛمٙٓي ْ حلٓحفيً٘ 

 فٗ حلىٍيقش رلكه حلظقخٍد رًٙ حلمّـش حلىِحرٙش حٜٛٙمش ْ حلمّـخص حلقَ٘زش وٍّخ طفخِىخ ْ طليػخ فٗ

 ك  وً ٍْؿ١ي ْ وً وٍيقش ٓيٍحطش حلظٗ حٌيػَص وعخلىّخ رفع  حلعٓحٛف حلَومٙش.

  ْ  حُىِخٍ كَكش حلزٍخ  ْ حلظ٘ٙٙي ْ ؿع  وٍيقش ْحىٖ وِحد وٍيقش عىَحي ْ حٓظقَحٍ لمٔكخي

حلَْ٘ط فٗ ط٘ٙٙي قٍٜٓ ْحىٖ وِحد حلىزٍٙش عمٕ حلقىه حلـزمٙش رعٙيح عً أهيخٍ ْ حلىٍليٍحص حلظٗ 

قٜـٍٓ عىَحٌٙش هىٔش وظقخٍرش  7ٓى٘خي حلـخٍفش ك  ٍٓش  ْ ْحىٖ وِحد ٘ظ٘ك  وً طىَ رّخ حل
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كمه عً قمذ ْحىٖ وِحد ْ طـظىع فٗ  113كمه ْ  45فٙىـــــخ رٍّٙــــــخ ْ قًَٜ٘ ٘زعيحي عٍّخ رقيٍ 

رٍٗ  –يَىح٘ش  –رٍٍٓس  –طٔىٙش ْحكيس " ْحى حل٘زكش" ْ حلقٍٜٓ ِٗ عمٕ حلظَطٙذ حلظخلٗ " حلعيف 

كمه " فّٗ طٔىٙخص رخلعَرٙش ْ لكً حٜٛ  ِٗ  45رَ٘خي  –كمه  113حلقَحٍس   –ومٙكش  –ِ٘قً

  –حطىمٙ٘ض  –عطٙـيي  –طخيَىح٘ض  –عطزٍٍٓ –طٔىٙخص أوخُ٘فٙش طٔىٕ رٍفْ حلظَطٙذ "طخؿٍٍٙض 

ْ حطٙزَيخي"  ْ له ٘كً لمظٔىٙخص حلعَرٙش ْؿٓىح ا٠ رعي ريح٘ش ح٠كظ١  حلفٌَٔٗ لمىٍيقش   –حطمقَحي 

ٌِْف رٍٓ ١ِ  لىٍيقش ْحىٖ وِحد حلًٌ٘ حهظخٍْح حلظٔىٙخص حلعَرٙش ْ طه قزٓلّخ لمظيحْ  لٜعٓرش 

 ٌيقّه رخٜوخُ٘فٙش حلىِحرٙش.

  وــً عػخٍ حليْلش حلَٓظىٙش حِظىخن عمىخثّخ رعي ٌِْكّه الٕ حلـٍٓد حلَ٘قٗ حلـِحثَٖ ْ حلظٓحفق ْ

ْ حلـِحثَ رقٗ حلظٓحٛ  ؤظىَح لظٍظٙه ِٙك   حلظخن رًٙ عمىخ  حٞرخٟٙش فٗ ك  وً لٙزٙخ ْ طٌْٓ

حؿظىخعٗ ٘لفظ ٌِح حلىٍّؾ حليعٖٓ حلٜلٙق أٖ حلىٌِذ حٞرخٟٗ  ْ رعي وٍَْ وخ ٘قخٍد قًٌَٙ 

 وً حلِوخي  ظَّ ٌِح حلٍظخن حلـي٘ي حلٌٖ ٓىٗ  "رلمقش حلعِحرش"

  ْػأ٠ ْعاّ سًك١ ايعصاب١:

 قَْي ْ وخ ُح  قخثىخ كىخ  10طِ٘ي عً  ْ ٘عظزَ أقين ىٓظٍٓ فٗ حلعخله عمٕ ح١١ٞي ْ لىيس

ِـَٖ عمٕ ٘ي ْحٟع ٌِح حلٍظخن حل٘ٙن أرٗ عزي    440أْٓ ْ أعمً عً حعظىخىَ ٍٓش 

ِـَٖ  ْ ِٓ وً وٍيقش ؿز  ٌفٓٓش رمٙززخ  440/  345دمحم رً ركَ حلفَٓيخثٗ حلٍفٓٓٗ 

ع ح١ٓٞوٗ حقظَف ٌِح حلٍظخن  ْ ػزض كيٓظٍٓ لملفخظ عمٕ حلىقٓوخص حٜٓخٓٙش لمىـظى

 حٞرخٟٗ فٗ ر١ى حلىفَد ح١ٓٞوٗ ْ ٠ ُح  قخثىخ رٌحطُ الٕ حلٙٓن.

 نٝــــ ٚؾٌ ٖرا ايٓعاّ إىل ٚادٟ َصاب: 

  ًعمٕ ٘ي وئُٓٔ ٗوٜٙخ عٍيوخ ُحٍ حلىٍيقش ْ طِحوً ٌِح ْ طٓحفي حٞرخًٟٙٙ و  ْٛ

ِحد عمٕ وٍيقش ْحٍؿ١ي ْ حٓظقَحٍِه فٗ حلىٍيقش  ْ كخي حلٔكخي ح٠ٛمٙٓي فٗ ْحىٖ و

ِـَٖ حلىٓحفق    80/130حلىٌِذ حلىعظِلٗ حلٌٖ ٍ٘ٔذ الٕ ْحٛ  رً عيخ  

و١ٙىٖ  كٙغ ْٛٓ  حلفظق ح١ٓٞوٗ لمىٍيقش أْحث  حلقَي حلَحرع حلّـَٖ   700/748

فظٓحفق حلىعظِلش ْ حلٓحفيْي حٞرخٟٙش عمٕ طَٓٙه ٌِح حليٓظٍٓ عمــٕ حلىٌِذ حٞرخٟٗ ْ 

ِـَٖ  كٍظخن عَفٗ قخثه رٌحطُ ْ أٛزق ٘يزق ْ ٘ـٔي  440ػزض ٍٓىٙخ رخطفخي ؿخوع ٍٓش 

وٙيحٌٙخ عٍي طؤْٓٙ ك  رميس  ْ عه حٌظ٘خٍ حلىٌِذ حٞرخٟٗ رٜفش ٍٓىٙش  ْ حٌيػَ ْؿٓى 

حلفكَ حلىعظِلٗ رلكه أي حلىِحرًٙ حٌزَّْح رخلٍظخن حلـي٘ي فٓحفقٓح لٙكٓي ىٓظٍِٓه طلض 

 و٠مش حلىٌِذ حٞرخٟٗ.
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 تؿعًٝ٘ يف ايٛاقع: قٛابط ٖرا ايٓعاّ ٚ نٝؿ١ٝ 

  ٘عظىي ٌظخن كمقش حلعِحرش فٗ طَٔٙٙ ٗئْي حلىـظىع فٗ ك  قٍٜٓ ْحىٖ وِحد ْ وٍيقش

ٍْؿ١ي ْ وٍيقش ؿَرش رظٌْٓ ْ وٍيقش ؿز  ٌفٓٓش رمٙزٙخ وٌٍ طؤُٓٙٔ الٕ طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن 

قَْي و٠ض  الٕ أي ؿخ  حٓظق١  طٌْٓ ْ لٙزٙخ  10ىْي أي ٘يَأ عمُٙ أٖ طفَٙٙ وٌٍ 

ٌِح حلٍظخن رلكه حلٔميش حليخيٙش فٗ حلزميً٘  ْ ٘ٔعٕ حٞرخٟٙٓي فٗ طٌْٓ ْ لٙزٙخ  حٌيػَ

ٞعخىس طفعٙمُ وً ؿي٘ي رعي حٌي١ي ػٍٓس حلَرٙع حلعَرٙفٗ حلزميً٘  ْ رقٗ ٓخٍٖ حلىفعٓ  

فٗ وٍيقش ْحٍؿ١ي ْ ْحىٖ وِحد رخلـِحثَ له ٘ىْ ر  ىحفع عمُٙ أِمُ رَ٘حٓش فٗ 

ىخٌٙش ْ ح٠كظ١  حلفٌَٔٗ لمـِحثَ ْ رعي ح٠ٓظق١  أٛزق لٌّح ووظمف حلعّي كخليْلش حلعؼ

حلٍظخن ح٠ٓظق١لٙش حلظخوش عً حلٔميــــش ْ حلٍظخن حلـِحثَٖ ْ له طظوٌ حليْلش حلـِحثَ٘ش رعي 

ح٠ٓظق١  وزخَٗس وٓقفخ ٓمزٙخ ٟيَ  رلكه طٓحفق حلىِحرًٙٙ ْ حليْلش حلـِحثَ٘ش عمٕ أي ٌِح 

 ُٓ حلؼقخفش حٜٛٙمش ْؿذ حللفخظ عمّٙخ.حلٍظخن ٘عظزَ ٍوِح وً ٍو

 َسدعٝــ١ ْعاّ سًك١ ايعصاب١ ٚ ددٚزٙ ايتازخي١ٝ:

  ً٘حٓظىي ٌِح حلٍظخن أٛٓلُ وً حلقَعي ْ حلٍٔش حلٍزٓ٘ش حلَ٘٘فش ْ حطزخط َٓٙس همفخ  حلَحٗي

حٍٜرعش ْ عمٕ ٌّؾ حلومٙفش عىَ رً عزي حلعِِ٘  ْ وخ طَكُ حٞوخن ؿخرَ رً ُ٘ي حُٜىٖ 

ِـَٖ  حلٌٖ أهٌ حلعمه عً أوٍخ عخث٘ش ٍٟٗ   عٍّخ ْ عً وـىٓط  18/93 حلعىخٌٗ

حلٜلخرش أوؼخ  وعمىُ عزي   رً عزخّ ْ أرٓ ََِ٘س ْ عزي   رً عىَ ْ عزي   رً 

ؤعــٓى ْ أٌْ رً وخلك ْ وع ٓزعًٙ ريٍ٘خ وً حلٜلخرش أىٍكٓح يِْس ريٍ حلكزَٔ  ْ ِٓ 

وش ْ حلًٌ٘ ٘ٔىٓي رخٞرخٟٙش حلٙٓن ٌٔزش لظمىٌَٙ عزي   ْحٟع أْٓ أِ  حليعٓس ْ ح٠ٓظقخ

ن   ْ ٓخٍ عمٕ ٌّؾ حٞوخن ؿخرَ طمىٌَٙ أرٓ عزٙيس ؤمه  708ِـ/ 89رً ارخٝ طٓفٗ 

ِـ   ْ طوَؽ عمٕ ٘يَ وـىٓعش وً ط١وٌطُ أوؼخ  "حلَرٙع رً كزٙذ  150ِـ /  45حلظىٙىٗ 

آىخعٙ  رً ىٍحٍ   –عخٛه حلٔيٍحطٗ  –عزي حلَكىً رً ٍٓظه  –أرٓ حلويخد حلىعخٍفٗ   -

أرٓ ىحْى حلقزمٗ حلٍفِحْٖ"  ْ قي ٓىٓح ِئ٠  رلىمش حلعمه فٗ حلىَ٘ي ْ  –حلفيحؤٗ 

حلىفَد ح١ٓٞوٗ"  ْ وخ ّ٘ىٍخ ًكََ فٗ حلىٟٓٓط ِٓ ىٍْ حٞوخن عزي حلَكىً رً ٍٓظه 

حلىفَد  ن ْ ِٓ حلٌٖ أْٓ أْ  ىْلش ا١ٓوٙش فٗ ٗىخ  افَ٘قٙخ ْ 787ِـ / 171طٓفٗ 

ِـَٖ  ْ رعي حٌيػخٍِخ ٌِف حٞرخٟٙـش الٕ وٍيقش ْحىٖ  160/296ح١ٓٞوٗ ىحوض رًٙ 

ٍ٘  ػه ٓيٍحطش ػه ٍْؿ١ي ْ حٓظقَ حلىٌِذ حٞرخٟٗ ٌّخثٙخ الٕ ٘ٓوٍخ ٌِح فٗ وٍيقش ْحىٖ 

 وِحد ْ ٍْؿ١ي رخلٍٔزش لمـِحثَ ْ فٗ ؿز  ٌفٓٓش رمٙزٙخ ْ ؿَِ٘س ؿَرش رظٌْٓ.
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 اب١:أضظ ْعاّ سًك١ ايعص

  َط٘كٙ  عَفٗ ٍْكٗ ىٍ٘ٗ ٘ظكٓي وً وـىٓعش ٍؿخ  ىً٘ ٘ٔىٓي رخلعِحرش ْ وفَى ِٓ ْ

ُد ْ ٘ظومٕ عً حٜوٍٓ حليٌٙٓ٘ش ْ ٘ظفَ   ُِ حد ْ طعَ٘فُ حلىعٍٖٓ حلَؿ  حلٌٖ َْ٘ع َِّ َع

لٝوٍٓ حليٍ٘ٙش حلَْكٙش طيٓعخ ١ٓ  كٙخطُ ْ ٠ ٘ظقخٟٕ أٖ ٍحطذ وً حلـّي حلىكمف رُ 

خ ٘كفُٙ لٔي كخؿٙخطُ حلوخٛش رُ ْ أِمُ كعخو  حْ ف١ف حْ وٓظف ٠ ْ٘كٓي لُ وً حلَُي و

 ّ٘ه  ْ حلعِحد لفش و٘ظق وً كمىش عِد ٘عِد عِْرخ أٖ حلعِْ  ْ ح٠ٌِْح  أْ حلظفَ .

  ًعٍَٜح ٘ظَأّٓه حٜكزَ  15ْ يخلزــخ وخ طظكٓي حللمقش وً وـىٓعش أٗوخٙ ٠ طق  ع

عمٕ ٍثخٓش حللمقش ْ اوخوش حل١ٜس ْ حًٜحي ْ ٍٓخ ْ أعمىّه فقّخ ْ ىٍ٘خ  ْ طُٓط حلىّخن 

طٍظٙه حليٍّْ ْ حلٓعظ ْ حٍٞٗخى ْ طٍظٙه حْٜقخ  ْ حلىىظمكخص حلظخرعش لّٙجش حلىٔـي ْ 

 طٍظٙه حلظعمٙه حليٍ٘ٗ لك قَٜ وً قٍٜٓ ْحىٖ وِحد ْ ٍْؿ١ي.

 غسٚط االْكُاّ يًشًك١ َٓر تأضٝط٘:

 حقظَحف قخثىش أٗوخٙ طَٔ فّٙه حٜكقٙش  طظٓلٕ لـٍش هخٛش وً أع٠خ  كمقش حلعِحرش وّىش

فٗ حلع٠ٓ٘ش رعٞ وً طظٓفَ فّٙه حل١َْ٘ حٜٓخٓٙش ل٠ٌ١ىخن الٕ حللمقش  أِىّخ حلظقٓٔ 

ْ حلٍٓط ْ و١ُوش عىخٍس حلىٔـي ْ حلَٔٙس حللٍٔش  ْ ح٠ٗوخٙ حلىقظَكٓي لمع٠ٓ٘ش 

٘ي عً ٍٓش طفَٝ عمّٙه ٍقخرش َٓ٘ش ىْي عمىّه لىيس ٠ طق  عً ػ١ػش أَّٗ ْ ٠ طِ

كخومش  ْ رعيِخ طقين حلمـٍش حلىكمفش رخلىّىش طقََِ٘خ للمقش حلعِحرش لظٜيٍ حٜوَ حلٍّخثٗ 

رخلٍ٘ٓٔ ْ حلظٓحفق  ْ عٍي حلىٜخىقش حلٍّخثٙش ٘ظه حٓظيعخ  حٜٗوخٙ حلىِكًٙ لل٠ٍٓ 

لقخ  وع كمقش حلعِحرش ىْي وعَفش وٟٓٓط ح٠ٓظيعخ   ْ عٍي ح٠وظؼخ  لٝوَ ٘وزَ ٍثْٙ 

حلعِحرش وع أع٠خثُ  حل٘وٚ حلىيعٓ عمٕ أٌُ طه طِكٙظُ لٙكٓي ٟىً حللمقش  ْ كمقش 

طعيٕ لُ حلظٓؿّٙخص ْ وّخن حللمقش ْلُ وً حلىّمش وخ ٘كفٗ لمظفكَٙ لٙزـــــــيٖ وٓحفقظُ أْ 

ٍف٠ُ  ْ اي عخٍٝ ٘ٔظظخد ْ ٘ظزَأ وٍُ رلكه أٌُ فخٍ وً حلٓحؿذ حلىقــــــيّ لظٓفــــــَ 

ْحفق ٍٜ٘ذ فٗ حؿظىخط هخٙ للمقش حلعِحرش ْ طٍٔي لُ حلىّخن حلظٗ حل١َْ٘ فُٙ  ْ اي 

طئِمُ لمقٙخن رخلٓحؿذ حلى١ٍٓ رُ وئ حللٙخس ْ ٠ طفخٍقُ ٌَِ حلىّىش ا٠ لعـِ وَٟٗ أْ 

 لكزَ حلًٔ ْ عين حلقيٍس أْ حلٓفخس.

صً  ٟ ِا أًٌ ٘مل لٌٕظاَ ِٓ لٌعأة لٌرهتٛٞ أ٨ٚ، أٚي قػائُ ٘مل ل١ٌٙىً لٌؼه ٟ ل٨ظرّاػٟ ٠رّ

:ٍٟ٠ 
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طٍظٙه حللٙخس ح٠ؿظىخعٙش لمىـظىع ْ حلظكف  رخٌ٘فخ٠طُ  ح٠ٓخٓٙش طظىؼ  فٗ ًٓ قٓحًٌٙ ٛخٍوش  -

طٍفٌ رخٞؿزخٍ عمٕ ك  ٗوٚ ٘كٓي ع٠ٓح فٗ حلىـظىع ٓٓح  أكخي لمٌكٍٓ أْ حٌٞخع ٓٓح  

ُ أككخن أكخي يٍٙخ أن فقَٙح ٓٓح  أكخي كزَٙح أن ٛفَٙح  ْ حلك  ٘ظٔخْٔ ْ ك  ووخلف طٜيٍ فٙ

 حلىقخ١عش ْ ٘ظزَأ وً أفعخلُ  ريْي حٓظؼٍخ  ْ ٠ طىِٙٙ ْ حلك  ٓٓحٓٙش كؤٍٓخي حلى٢٘.

ٚظٛق ١٘اوً  هػ١ح ذؽد ٚصا٠ح ؼٍمح لٌؼىلتح ذّٕػ ٌٙا ص٩ؼ١اخ ِؽكقج ٚ ك لٌٕظاَ لٌؼه ٟ 

 ِٕٙا:

ً كمقش حلعِحرخص ِْٓ ط٘كٙ  ٌٖٔٓ وٓحُٖ للمقش حلعِحرش طٔىٕ رّٙجش "طٙىَٔٙ٘يً٘" ٘ظكٓي و  -1

وَٗيحص ىٍ٘ٙخص لًّ ٌفْ حل١َْ٘ حٜٓخٓٙش فٗ حلع٠ٓ٘ش حلظٗ ًكَص ٓخرقخ طظٓلٕ وّىش 

حَٞٗح  ْ طٍظٙه ٗئْي حلٍ٘خ١ ح٠ؿظىخعٗ لمىَأس ْ ٟىخي كقٓقّخ حلىَْ٘عش ْ كىخ٘ظّخ وً 

ك  حلٍقخثٚ حلظٗ طظعَٝ لّخ ْطٍٔي لّخ حلىّخن حليٍ٘ٙش ْ حٍٞٗخى ْ ئــــــ  حلىٓطٕ وـــــً 

خ  ْ حلفظٙخص ْ طعمٙه حلفظٙخص حلزخلفخص فَحثٞ حليً٘ كخل١ٜس ْ حلٜٓن ْ وظخرعش حلٍٔـــــ

ٗئًٌّْ  كىخ طقظَف حلظعي١٘ص حلظٗ طَحِخ وٍخٓزش لظٍظٙه ٗئْي حلىَأس فٗ حللٙخس ح٠ؿظىخعٙش ْ 

طظٓلٕ وّخن حلَقخرش حلٜخٍوش لك  حلىوخلفخص لمٍظخن حلعَفٗ ْ هخٛش فٗ حٜعَحّ ْ حل٠ٓثه ْ 

طٍٔي لّخ وّخن حٞٗـــَح  عمٕ حل٠ٓ٘ش ْ حلزَح س لمىٔمىخص كخ  ْؿٓى ووخلفخص طوَؽ  حلىآطه ْ

 عً ١خعش   ْ حلعٜٙخي ح٠ؿظىخعٗ.

كمقش اَْ٘حي "كمقش كفظش حلقَعي حلكَ٘ه" ْ ِٗ ِٙجش ووٜٜش للخومٗ كظخد   طظٓلٕ وّىش  -2

عه حلٜفخٍ ْ ك٠ٍٓ عىخٍس حلىٔـي ْ طٍظٙه ٗئْي أقٔخن حلقَعي حلكَ٘ه ْ حلىلخَٟ لمزَح

وـخلْ حلٌكَ ْ حلٓعظ ْ حٍٞٗخى لمظعمه ْ ح٠ٓظِحىس فٗ حلعمٓن حلَ٘عٙش ْ ِٗ ِٙجش طعي حلَحفي 

حٜٓخٓٗ لىٔخٌيس كمقش حلعِحرش  ْ طعي حلىيٍٓش حلظٗ طوَؽ ح١َٜ حليٍ٘ٙش لٙكٌٓٓح ؤظقز١ 

عٙي حلـَرٗ لٓحىٖ أع٠خ  فٗ كمقش حلعِحرش  ْ طه حٓظليحع ٌِح حلٍظخن عٍي قيْن حل٘ٙن عىٗ ٓ

 .وِٙحد كعخله وٜمق وً ؿَِ٘س ؿَرش رظٌْٓ أْحهَ حلقَي حلظخٓع حلّـَٖ

ِٙجــــش حوٍٜٓىحي: ْ طعٍٗ  "حل٘زخد حلىظيٓط"  يَٙ كخفظ لكظخد   ْ٘كـــــٓي وً عخوش  -3

ٍٓش وّىظّه حلى٘خٍكش فٗ حللٙخس  35الٕ  15حلٍخّ ْ يخلزٙظّه ٗزخد طظَحْف أعىخٍِه رًٙ 

رخلظيٓط ْ ؤخٌيس كمقش حلعِحرش لظعِِ٘ وكخٌظّخ فٗ حلىـظىع وً ه١  طفعٙ  ْ  ح٠ؿظىخعٙش

طيزٙق ْ طـٔٙي طٓٛٙخص ْ قٓحًٌٙ حلٍظخن حلعَفٗ رعخو  حل٠ٓ  ْ حليخعش ْ ح٠ٌٜٙخط  كىخ 

طظٓلٕ وّخن حلظ٢ٍٙ٘ حلؼقخفٗ ْ حلَ٘خٟٗ لم٘زخد ْ حليفٓلش ْ طؤ١َ حلفعخلٙخص حلظٍ٘ٙيٙش 

ع كمقش حلعِحرش ْ كمقش اَْ٘حي  ْ وً ؿخٌذ حلفظٙخص ٘ٓؿي ٌفْ حلظ٘كٙ  ْ رخلظٍٔٙق ْ حلظ٘خٍْ و
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رٍفْ حلىّخن رظكًٓ٘ وـىٓعش وً حلفظٙخص لًّ ىٍح٘ش رخلٓحقع ح٠ؿظىخعٗ طظٓلٕ وّىش حَٞٗح  

عمٕ طٍظٙه ح٠كظفخ٠ص حلٍٔٓ٘ش فٗ حٜعَحّ ْ ح٠كظفخ٠ص حليٍ٘ٙش ْ حلى٘خٍكش فٗ وـخلْ 

 خص ط١ْس حلقَعي ؿىخعٙخ ْ حلٓعظ ْ حٍٞٗخى.حلعِح  لمٍٔخ  رظٍظٙه كمق

ِٙجش وـمْ حل٘ٙن عىٗ ٓعٙي: ْ ِٓ طٍظٙه عَفٗ ٍْكٗ ٘ـىع وىؼمٗ كمقخص حلعِحرش لقٍٜٓ  -4

ْحىٖ وِحد  ْ ٌٔذ ٌِح حلىـمْ لمعخله حلفقُٙ حلـَرٗ حلظٌٓٔٗ حل٘ٙن عىٗ ٓعٙي رخعغ كَكش 

ْ حٜوٙش لفظَس وعٍٙش فظه حٓظقيحوُ  ح١ٛٞف حليٍ٘ٗ فٗ حلقَي حلظخٓع حلّـَٖ رعي أي ٓخى حلـّ 

كعخله وً ؿَرش رظٌْٓ ْ رخطفخي حلـىٙع لٙكٓي حلعخله حلىٜمق ْ حلىـيى لمَْف حليٍ٘ٙش فٗ 

وـظىع ْحىٖ وِحد  ْ وّخن ٌِح حلىـمْ حلظٍٔٙق حلى٘ظَ  رًٙ كمقخص حلعِحرش لقٍٜٓ ْحىٖ 

حلىـظىع طٍظٙىخ ولكىخ وً وِحد ْ وعخلـش حلق٠خ٘خ حلى٘ظَكش ْ اٛيحٍ فظخْٔ وٓكيس ْ طٍظٙه 

حلـخٌذ حلَْكٗ ْ حليٍ٘ٗ فق٢ ىْي حلظيه  فٗ حل٘ئْي حلٔٙخٓٙش  ْ طظ٘ك  ٌَِ حلّٙجش وً 

وىؼمٗ كمقخص حلعِحرش ْ ٘عًٙ حلَثْٙ رخلٍ٘ٓٔ ْ حٞؿىخط عمٕ أي ٘كٓي أعمىّه فٗ أوٍٓ 

 حليً٘ ْ حلَ٘ط ْ أكزَِه ٍٓخ.

 عظُ ْ اطزخط َٓٙس حللزٙذ حلىٜيفٕ طمكه ِٗ حلّٙخك  حلظٗ طؤٓٔض عمٕ طقٓٔ   ْ ١خ

كًٙ قخ  فٗ كي٘غ قيٓٗ " طَكض فٙكه وخ اي طىٔكظه رُ لً ط٠مٓح رعيٖ أريح كظخد   ْ 

 ٍٓظٗ" ٛيي ٍٓٓ   .

  وخ ٘فّه وً ٌِح أي حلٍظه ح٠ؿظىخعٙش اًح أٍحىص أي طكٓي ٛخللش لىكخٌّخ ْ ُوخٌّخ فعمّٙخ ْ

ُ ْ ٓمه ْ وخ ٌِح حلٍظخن ا٠ و٠َرخ لمىؼ  وً أي طعٓى الٕ ٌّؾ ٍٓٓ    ٛمٕ   عمٙ

كٙغ حلَٜحوش فٗ طَٔٙٙ ٗـــــئْي حلىـظىع رلٙغ ٘ظٔخْٔ ك  فَى أوخن حٚهَ ف١ فَي 

رًٙ يٍٗ أْ فقَٙ أْ ٛفَٙ أْ كزَٙ ْ ك  ْحكي وً أفَحى ٌِح حلىـظىع لُ كقٓي ْ 

 ْحؿزخص:

 لٌؽمٛق لٌّشهٚػح  ٟ ِعرّغ ٚلقٞ ِىلب ذرٍفص  ١ّا ٠ٍٟ:

٠ْىس أٖ ٗوٚ ٓٓح  كخي ًكَح أْ أٌؼٕ أي ٘ـي حلَعخ٘ش حلظَرٓ٘ش حلٜلٙلش حلظٗ وٌٍ  -

طَكّخ لٍخ حلٔمف حلٜخلق  ْ ٍ٘٘ؤ عمٕ حلفيَس حلظٗ ْلي رّخ كىخ أٗــــخٍ الٕ ًلك ٍٓٓ    

 ٛمٕ   عمُٙ ْ ٓمه فٗ كي٘غ قيٓٗ ٛلٙق.

أْ رّخ رزعٞ حليقّٓ  أي طكٓي لُ حللقٓي حلىَْ٘عش وٌٍ ٠ْىطُ أْ ٠ْىطّخ ْ ٘لظفٕ رُ -

اَٗحكُ فٗ  –حليٍ٘ٙش حلظٗ طٔخَ٘ َٗط   ْ َٟ٘خِخ حلـىٙع "حلٙٓن وً حلٔخرع وً حلى١ٙى 

حلفعخلٙخص حليٍ٘ٙش حلظٗ ٘ظًِ٘ فّٙخ ح١ٜفخ  رل٠ٍٓ وـخلْ حلظٔزٙق ْ حلظّمٙ  ْ حلظكزَٙ فٗ 



622 
 

رٙش حلَٜفٙش حلىزٍٙش حلىٍخٓزخص حليٍ٘ٙش وؼ  حٜعٙخى ْ حلىٓلي حلٍزٖٓ حلَ٘٘ف رخليَ٘قش حلىِح

عمٕ حٓظف١  ٌَِ حلىٍخٓزش لظكًٓ٘ ٗوٜٙش حليف  ٍْكٙخ وٌٍ و١ٙىَ الٕ أي ٘كزَ عمٕ ٌَِ 

 حليَ٘قش ك  ٍٓش".

طعمٙىُ وٌٍ حلٜفَ ْ ريح٘ش وً حللزٓ أْ قز  ًلك أًكخٍ حلظٔزٙق ْ حلظّمٙ  كظٕ ٍ٘٘ؤ عمّٙخ  -

٘زيأ حلٍيق رّخ كًٙ طلَ٘كُ ريَ٘قش حلٔىخط حلىظكٍَ ْ طَٓن فٗ ًٍُِ الٕ أي ٘ظعمىّخ ْ 

لم٘فخ  ْ حلٍيق رخلكمىخص حْٜلٕ ْ يخلزخ وخ َ٘عٕ ٌِح حلعى  حلظَرٖٓ حلـي أْ حلـيس ْ الٕ 

 طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن.

اىهـخ  حلٜفٙــــَ وزكَح فٗ كمقخص حلٌكَ ْ طلفٙظ حلقَعي حلكَ٘ه ريح٘ش وً حلًٔ حلؼخلؼش ْ  -

رًٙ فظَس حلىفَد ْ حلع٘خ  ٘ٓوٙخ  ٍِخ طٍ٘ؤ أُ٘ي ْ ٘عَ  عٍيٌخ رخلىل٠َس ْ يخلزخ وخ طٍظه 

ٗوٜٙش حلٜفَٙ ٓٓح  أكخي ًكَح أْ أٌؼٕ عمٕ طعمه أوٍٓ ىٍُ٘ ْ طَرٙظُ طَرٙش ٓمٙىش 

رؤٓمٓد وز٢ٔ يخلزخ وخ ٘كٓي وٜلٓرـــخ رخلّيح٘خ ْ حلعيخ٘خ ْ حلـٓحثِ لمىظفٓقًٙ لٙ٘ظي 

عمٕ ٌِح حلعى  طيٓعخ  حلظٍخفْ وً أؿ  ٛق  حلىٓحِذ رخلظَرٙش حلومقٙش حلٜلٙلش ْ َ٘٘ 

 أع٠خ  كمقش اَْ٘حي.

ْؿٓى ويحٍّ كَس ْ كظخطٙذ قَعٌٙش طّظه رَعخ٘ش حلٜفَٙ وٌٍ ريح٘ش حلٍٔــــــش حلٔخىٓش وً  -

عىََ ْ ِٓ حلًٔ حلٌٖ ٘ٔىق لُ رخليهٓ  حلىيٍٓش حلَٓىٙش حللكٓوٙش ْ فٗ حلىـظىع 

عمه وزكَح ْ كيىص حلىِحرٗ ٌظخن طعمٙه هخٙ ٘ظٓلٕ وّىش طكًٓ٘ ٗوٜٙش حليف  عمٕ حلظ

وٍخِؾ طَْرٙش هخٛش لمىيحٍّ حلىِحرٙش وٌٍ حلقين طكٓي عمٕ ١َ٘قش طوٜٙٚ حلفظَس 

حلٜزخكٙش وً حلفـَ الٕ حلَْ٘ي ْ ويطّخ ٓخعش  أٖ رعي ١ٛس حلٜزق وزخَٗس ٘ظٓؿُ 

حٜرٍخ  حلٌكٍٓ الٕ حلىيحٍّ حلقَعٌٙش ْ لىيس ٓخعش ٘ظمقٓي فّٙخ طلفٙظ حلقَعي حلكَ٘ه كٔذ 

ك  ؤظٓٔ عىَٖ  ْ رعي ًلك ٘ظٓؿُ حليف  الٕ حلىيٍٓش حلَٓىٙش حلىعظخىس حلؼخوٍش حلىقٍَ ل

ٛزخكخ ْ كٔذ فظَس حلظعمه فٗ حلىيٍٓش  ْ عٍي حلٔخىٓش ؤخ  ٘عٓى حليف  كٌلك الٕ 

حلىيٍٓش حلقَعٌٙش وَس أهَٔ لىيس ٓخعظًٙ ٘ظمقٕ حلعمٓن حٜهَٔ وؼ  حللي٘غ ْ حلفقش ْ 

ٖ  ْ ١ٌكظ ٍِخ أي ٌِح حلعى  حلوَٖٙ ح٠ؿظىخعٗ حلِحثي حلظخٍ٘ن ك  كٔذ ؤظٓحَ حلظَرٓ

عً حلظعمٙه حلَٓىٗ ٠٘ٙف ل٘وٜٙش حليف  ػقخفش أهَٔ ْ ِٗ حلظَرٙش ح٠ؿظىخعٙش عمٕ 

حليَ٘قش حلىِحرٙش رلٙغ ٘ظعمه حلظ٠لٙش رخلٓقض ْ ح٠ؿظّخى فٗ حليٍحٓش ْ أهٌ وخ ٘ىكً أهٌَ 

ٓىٗ  كىخ ٘ظعمه فٍٓي حلظٓحٛ  ح٠ؿظىخعٗ وً حلعمٓن حلَ٘عٙش حلظٗ ٠ طيٍّ فٗ حلظعمٙه حلَ

ْ حلظ٠خوً ْ حلظكخف  فٗ ك  وٍخٓزش طيَأ فٗ حلىـظىع ْ ك  ٌِح رخلعى  حلظيٓعٗ طلض 

 اَٗح  ِٙجش طيٍ٘ٔٙش كَس ؤظقمش عً حلٍظخن حليٍحٓٗ حلىعظىي فٗ حليْلش حلـِحثَ٘ش.
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خلٌكٍٓ رلٙغ ٠ أوخ رخلٍٔزش ٌٞخع فمًّ هخٛٙش أهَٔ طظىؼ  فٗ كٜخٌظّخ وً ح٠هظ١١ ر -

طـي حلىيحٍّ حللَس فٗ ْحىٖ وِحد طـىع رًٙ حلٌكٍٓ ْ حٌٞخع  ر  ٍِخ  طٍظٙه طَرٖٓ 

هخٙ  حلّٙجش حلظَرٓ٘ش حلظخرعش للمقش حلعِحرش هٜٜض حلفظَس حلٜزخكٙش ْ حلىٔخثٙش لظعمٙه 

حلفظٙخص لٓكيًِ كؤقٔخن هخٛش فٗ حلفظَحص حلظيٍ٘ٔٙش حلىظعخٍ  عمّٙخ ٍٓىٙخ  رلٙغ ٌـي 

% ٘يًٍٓ 98كٍٓ ٘مظلقٓي رخلظعمٙه حلَٓىٗ حللكٓوٗ أوخ حلفظٙخص حلىِحرٙخص رٍٔزش طفٓي حلٌ

فٗ حلىيٍٓش حللَس  ْ يخلزخ وخ طٍظّٗ حلىَكمش حليٍحٓٙش الـــــٕ حٜقٔخن حلؼخٌٓ٘ش  ْ فٗ ٌِح 

حلعىَ طكٓي حلفظخس قي طِْؿض ْ طفَيض لٝوٍٓ حَٜٓ٘ش وً ْحقع أي حلفظخس أػٍخ  طعمىّخ 

ٙش لميٍّْ حلَ٘عٙش ْ حلمفش حلعَرٙش ْ طظمقٕ طكٍٓ٘ـخ ٗزُ وٍّٗ ٘ٔخعيِخ فٗ كٙخطّخ طظفَ  كم

حلِْؿٙش كفٍٓي حليزن ْ حلوٙخ١ش ْ حليَُ ْ حلٍٔٙؾ ْ وٍخِؾ طَرٙش ح٠ْٜى لظكٓي ٍرش 

حلزٙض ؤظقز١  ْ طكٓي ؤظعيس لمظؤقمه وخ رعي حلِْحؽ وزخَٗس  كىخ أٌّخ طظمقٕ ىٍْٓخ طَرٓ٘ش 

 ظَرٙش ح١ٓٞوٙش حلٜلٙلش لظيزقّخ فٗ كٙخطّخ حلوخٛش ريْي عٍخ .هٜٓٛٙش كٓ  حل

لىخًح كمقش حلعِحرــش طعظٍٗ رخلزٍض أكؼَ وً حليف ؟:وٌٍ ٌ٘ؤس ٌِح حلٍظخن فٗ ْحىٖ وِحد   -

حعظٍٕ حلىـظىع رخلىَأس ٌّٜخ أٓخّ حلظَرٙش قز  حلَؿ   ْ ١٘كظ فٗ حلىـظىع حلىِحرٗ أي 

ْ حلِحثيس عً حلليْى كَٛخ وً حلّٙجش حلظَرٓ٘ش فٗ حلزٍض ٘عيٕ لّخ حلَعخ٘ش حل١ُوش 

حلىـظىع أي طكٓي وَأس ِٗ حلىيٍٓش حللقٙقٙش لظَرٙش ح٠ؿٙخ   ْ طعي رىؼخرش حللًٜ حللًٜٙ 

كظٕ ْ اي كخٌض يَٙ  لملفخظ عمٕ ػٓحرض حلىـظىع حلىِحرٗ ْ طيٍَٓ طَرٓ٘خ ْ أه١قٙخ 

لٔمٙىش ْ ٌِح وخ عَفٍخَ وً ُوخي  ْ وؼقفش ْ لكٍّخ طلى  ّٗخىس طقيَ٘ فٗ أٓمٓد حلظَرٙش ح

فخلىَأس حلىِحرٙش كىخ ٜ٘فّخ رعٞ حلزخكؼًٙ رؤٌّخ حلَكِٙس  وخ ُح  ٌِح حلٍّؾ قخثىخ الٕ حلٙٓن 

ح٠ٓخٓٙش لزقخ  ٌِح حلىـظىع لىيس عَ٘س قَْي عمــٕ ٌِح حلٍّؾ طلخفظ عمٕ أٛخلظّخ ْ عفظّخ 

خ  رٍَس  طيحْلٓح عمٕ وَ حلقَْي ْ كًٔ طَرٙظّخ ٜرٍخثّخ فوَؿض لٍخ عمىخ  فيخك  ْ أرٍ

لٙزقٕ ٌِح حلىـظىع و٠َرخ لمىؼ  فٗ حلظٍظٙه حلىلكه وً حلـخٌذ حلظَرٖٓ حلومقٗ  ْ قي 

 ٛيي حل٘خعَ كخفظ ارَحِٙه فٗ رٙظُ حلَحثع:

 حٜن ويٍٓش اًح أعيىطّـــخ        أعيىص ٗعزخ ١ٙذ حٜعَحي

ٗ ْحىٖ وِحد؟: حعظىيص ِٙجش كمقش كٙف طيزق حلىٍخِؾ حلظَرٓ٘ش حلىظعخٍ  عمّٙخ طقمٙي٘خ ف -

حلعِحرش عمٕ ١َي حرظكخٍ٘ش طٔخِه فٗ حٓظىَحٍ٘ش حلىـظىع عمٕ ٌّـُ حلقٓ٘ه ْ حلٜلٙق ْ 

 ِٗ ٓخٍ٘ش حلىفعٓ  ْ حلٍ٘خ١ الٕ حلٙٓن ْ وً أِىّخ:

حلعٍخ٘ش رخ٠كظفخ٠ص حليٍ٘ٙش حلٍٔٓ٘ش ْ اعيخثّخ ى٠لش ْ ٍوِ٘ش طىكً وً حلىٓح١ً حلىِحرٗ  -

رخلَْف حليٍ٘ٙش حلظٗ ٌ٘ؤ عمّٙخ وٌٍ حلٜفَ  ْ ٘عيٗ لّخ حلقيٍ حلكخفٗ وً حلى٘خٍكش فّٙخ 
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ح٠ِظىخن لٙكٓي كخَٟح فّٙخ لىخ لّخ وً ى٠لش لٓكــــــيس حلىـظىع ْ طَحريـــــــُ كىخ طكٓي 

فَٛش لمظفخفَ ْ حلظٔخوق ْ حلظآهٗ  كىخ طكٓي أىحس لظعِِ٘ حلَْحر٢ ح٠هٓ٘ش رًٙ أفَحى 

زش ؿخوعش لٍق  ٍٓخلش حلٔمف حلٜـــخلق  وً ه١  حليٍّْ حلظٓؿّٙٙش ْ طكٓي وٍخٓ حلىـظىع 

حلظَرٓ٘ش حلظٗ طعخلؾ ق٠خ٘خ حلىـظىع ْ طل  رعٞ و٘خكمُ ْ وً أوؼخ  ٌَِ حلىٍخٓزخص " 

اكٙخ   –حكظفخلٙش عخٍٗٓح   –حلىٓلي حلٍزٖٓ حلَ٘٘ف  –عٙيٖ حلفيَ ْ حٜٟلٕ حلىزخٍكًٙ 

حلىٓحعٙي حليٍ٘ٙش حلوخٛش  –حٜعَحّ حلـىخعٙش وٓحٓه  –لٙخلٗ ٍو٠خي حلىزخٍ  رؤكىمّخ 

 كعٙي حلٍِِٓ حلٍٖٔٓ فٗ حلعيمش حلَرٙعٙش ....حلن.

 لٌٛلظثاخ لٌّشهٚػح  ٟ ٚلقٞ ِىلب ذرٍفص  ١ّا ٠ٍٟ:

عمٕ ك  وِحرٗ ح٠لظِحن رخلٍظه حلعَفٙش حلٔخلفش حلٌكَ ْ ٘لظَوّخ أ٘ىخ حكظَحن رخعظزخٍِخ ٍحفي وً  -

 ْ طىخٓكُ.ٍْحفي رٍخ  حلىـظىع وع ْكيطُ 

حي ٘ىظؼ  لك  حلقَحٍحص حلظٗ طٜيٍ وً حلّٙجش حلعَفٙش ْ حلىظىؼمش فٗ كمقش حلعِحرش ٛخكزش حلٔٙخىس فٗ  -

ًٓ حلقٓحًٌٙ حلعَفٙش رىخ طٓحفق عمُٙ أِ  ح٠هظٜخٙ ْ طظوٌ حلقَحٍحص رخلٍ٘ٓٔ ْ حلظٓحفق ريْي 

 فَٝ ٍأٖ عمٕ ٍأٖ حٚهَ.

خَٗس قٌَخ  حلٔٓ  وً يَٙ حلىٍظىًٙ الٕ حلىـظىع أي ٘ظـٍذ وخ ٘ىكً أي ٘ـمذ حل٠ٍَ لمىـظىع كىع -

حلىِحرــــٗ حٞرخٟٗ  رلٙغ ٘ىٍع طعخ١ٗ حلظيهًٙ ْ حلىٔكَحص فٗ حلىل٢ٙ ح٠ؿظىخعٗ  ْ ك  حٚفخص 

  ْ ٘ىٍع وٍعخ رخطخ حلظيهًٙ ٢ْٓ حلزميس أْ ولٙيّخ ْ ٗٓحٍعّخ  اً ١٘كظ حلٔٓحف حلى٠َس رخلىـظىع

 ول١ص لزٙع حلٔىٓن ا١١قخ . يمقخ ْ ٠ ٘ٓؿيويٙخد ٌَِ حلظخَِس 

حكظَحن حلقٓحًٌٙ ْ طيزٙقّخ ْ حلظٗ طفَٝ عمٕ حلـىٙع يٍٙخ كخي أْ فقَٙح ْ حلك  ٘ظٔخْٔ وؼ  حكظَحن  -

حلٜيحي حلىعمٓن حلٌٖ ٘قيوُ حلعَْ٘ لعَْٓظُ ْ ٘عَٝ حلٜيحي عمٕ كمقش حلعِحرش حلظٗ طكٓي 

حلظزخِٗ فٗ وَحٓٙه حٜعَحّ ْ كخَٟس فٗ وَحٓٙه حلِْحؽ رلٙغ ٠ ٘ٔىق ٜٖ ٗوٚ حلظفخهَ ْ 

٠ ٘ٔىق ٜٖ كخي أي ِ٘٘ي عمٕ وخ أؿىع عمُٙ أِ  حلىـظىع  ْ ٌفْ حل٘ٗ  رخلٍٔزش لىَحٓٙه حل٠ٓىس 

 ْ ط٘ٙٙع حلـٍخثِ ْ حلويٓرش ....حلن.

حل٠ٓ٘ش ْ حلزَح س ْ طعظزَ وً أِه حلٓحؿزخص حلظٗ ٘ىظؼ  الّٙخ ك  وٓح١ً وِحرٗ أْ وٓح١ٍش وِحرٙش  -

ي رلٙغ ٘عخقذ ك  ووخلف فٙىخ ٓزــق ًكََ أْ طـخُْ أْ طيخْ  أْ هخلف َٗط   رمفخ ًٓ حلَٗ

كخٍطكخد حلكزخثَ رخلّ٘ٓى حلىَْ٘عش أْ طلئ حلىـظىع رِ٘خىس وخ كيىطُ ِٙجش حلىٔـي حْ أقـخن أفَحكخ 

رخلىٓٓٙقٕ ْ حلفٍخ  ْ حليَد عٍخىح ؿّخٍح ٌّخٍح ْ وكَح فٗ كق حلىـظىع أْ كٓي وـىٓعش اؿَحن 

رخلىـظىع أْ ٘٘ـع حلفٔق ْ حلفـٍٓ عمٍخ  ٘عَٝ حلىوخلف أْ حلىوخلفش لّٙجش طظٓلٕ أوٍٓ ط٠َ 
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وظخرعش حلىوخلفخص طلض ْٛخ٘ش حلىٔـي حلٌكٍٓ رخلٍٔزش للمقش حلعِحرش ْ حٌٞخع للمقش حلعِحرخص  ْ 

ش  ْ حلىوخلف أْ حلىوخلفش طظعَٝ الٕ ؤخ لـش حٌفَحى٘ـــــــش ْ رٜفش ٗوٜٙش ْ ريَ٘قش َٓ٘ش لمفخ٘

٘ـزَ حلىوخلف عمٕ طَ  وعٜٙظُ أْ ووخلفظُ لقٓحًٌٙ حلىـظىع  فبي حوظؼ  ْ طخد فمُ كق حلعٓىس الٕ 

حلىـظىع ْ ٠ ٘لق ٜٖ كخي حلىٔخّ رعَُٟ ْ َٗفُ ْ ٘مقٕ حللٜخٌش حلىعّٓىس  ْ اًح وخ ْقع حلعٍخى 

ش لٌٟخع ْ حلٍٔخ  ْ ْ حَٞٛحٍ ٘ٔظيعٕ ٍٓىٙخ لمىؼٓ  أوخن كمقش حلعِحرش أْ كمقش حلعِحرخص رخلٍٔز

٘و٠ع حلىوخلف لٓحؿذ حٌٌٞحٍ لفَٝ حلظعَِ٘  ْ اي أرٕ أٖ ووخلف أْ ووخلفش ٘عمً عٍُ فٗ 

رؤي ف١ي أْ ف١ٌش فٗ رَح س حلىٔمىًٙ وع ًكَ حٓىُ كخو١ وع ٌٓعٙش حلىوخلفش فٗ حلىٔـيٖ حلىٍزَ 

ٕ وقخ١عظُ أْ وقخ١عظّخ حلىٔـي رًٙ ١ٛطٗ حلىفَد ْ حلع٘خ   ْ ٍِخ ٘ىظؼ  ك  وً فٗ حلىـظىع ال

فٗ ك  حلىعخو١ص ٠ ٘ٔمه عمُٙ ْ ٠ َ٘ى عمُٙ حل١ٔن  ٠ ٘زخط لُ ٗٗ  ْ ٠ ٘٘ظَٖ وٍُ أٖ ٗوٚ 

س اي كخي طخؿَح  ْ ٘زقٕ عمٕ طمك حلىقخ١عش الٕ أي ٘ىظؼ  لٝوَ حلٓحقع  فٙـزَ عمٕ ك٠ٍٓ حل١ْٜح

عٍي وٜمٕ حلٍٔخ   فٙعمً طٓرظُ أوـــخن حلوىْ ْ لىي ػ١ػش أ٘خن رخلٍٔزش لمٌكٍٓ فٗ حلىٔـي ْ لٌٟخع 

حلىٟ قخث١ لعيس وَحص "طزض الٕ   ْ طزض الٙكه أّ٘خ حلىٔمىٓي"  ْ ٓخعظّخ ط٘فع لُ كمقش حلعِحرش 

رقزٓ  طٓرظُ ْ طيعَٓ الٕ حلزقخ  عمٕ ٌّؾ حلٔمف حلٜخلق ْ رعيِخ ٜ٘خفلُ ؿىٓط حلىٜمًٙ أْ 

 حلىٜمٙخص ْ كؤي ٗٗ  له ٘قع.

ي قز  حلظعمٙه ْ حلؼقخفش: اٌّخ حلٔىش حٜٓخٓٙش لمظَكِٙ عمٕ حلـخٌذ حلظَرٖٓ ْ حلظَرٙش ْ حٜه١

حٜه١قٗ فٍـي وٌٍ َْٗط حليف  أْ حلزٍض فٗ حليٍحٓش فبي حلٍى٢ حلىظزع فٗ حلظيٍْ٘ حلوخٙ ٘عظىي 

 ػٍٝ لٌفدائص لٌرا١ٌح:

ٗ حلىيٍٓش ْ ح٠عظىخى عمٕ حلظيٍْ٘ رخلمفش حلعَرٙش ٠ يَِٙخ وٌٍ طٔـٙ  حليف  أْ حلزٍض ف .1

حٜقٔخن حلظل٠َٙ٘ش ريح٘ش وً حلًٔ حلؼخلؼش  ٘٘ـع ح١٠فخ  عمٕ طعمه حًٜكخٍ ْ حلظٔخرٙق ْ 

حلٍٔٓ حلقٜخٍ  قز  ريح٘ش طعمه حلو٢ حلعَرٗ  اً طعظىي اىحٍس حلظيٍْ٘ حلظل٠َٖٙ عمٕ حلظمقًٙ 

 حلـىخعٗ ْ حلفَىٖ لٙظعٓى حلٜفَٙ عمٕ حلٍيق حلٜلٙق لملَْ  حلعَرٙش.

لًٔ حلٔخىٓش ٘ظلٓ  حليف  أْ حلزٍض الٕ طمقُٙ حلىقٍَ حليٍحٓٗ حللَ رخ٠عظىخى عمٕ ريح٘ش وً ح .2

وٍّؾ طعمٙىٗ و٠ز١ٓ  ْ ك  ٛف ٘لظٖٓ عمٕ وقٍَ وعًٙ وً حللٜش حلقَعٌٙش ْ حٜكخى٘غ 

 حلٍزٓ٘ش ْ حلَٔٙس حلٌحطٙش لمَٓٓ  ٛمٕ   عمُٙ ْ ٓمه.

ْلٙىش حلظىَ ْ حللمٙذ لىً ٜ٘  ـٓحثِ ْ طقيَ٘ حؿظىخعٗ كظوٜٙٚ رطكَ٘ــه كفظش حلقَعي  .3

الٕ ؿِ  طزخٍ  ْ ٍٓٓس حلَكىً ْ رٓلٙىش حلَفْٙ ْ ِـــٓ ١زق طقمٙيٖ لىً ٜ٘  الٕ حلـِ  

حلَحرع ْ ْلٙىش حليزق حلكٔكٔٗ لىً ٜ٘  حلَرع حلؼخلغ ْ ٘قخن حلىَّؿخي لىً هظــــه حلقَعي 
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مزْ لُ ٍىح  طقمٙيٖ ظخؽ ع٠ٓ٘ش كمقش اَْ٘حي ٓزق ْ أي عَفٍخِخ ْ ٘رحٓظظََّ ْ طٓٗٙلُ ْ

٠ ٘مزُٔ فٗ حلىلخف  ح٠ؿظىخعٙش ا٠ وً حٓظظَّ حلقَعي ٘يعٕ "أَُكِٓلٗ" ْ ِٓ ٍىح  ٛٓفٗ 

 كخو١ .

طوٜٙٚ حلٍّ٘ٓ حلؼ١ػش لفٜ  حل٘ظخ  طٍظٙه وـخلْ ط١ْس حلقَعي ك  ٘ٓن حلـىعش وً حلَْ٘ي  .4

حلقَعي حلكَ٘ه الٕ  ٍٓش ْ وخ فٓي ْ ُ٘ٓط 12الٕ حلِْح  لميمزش ْ كفظش حلقَعي حلكَ٘ه وً 

وـخلْ ْ ك  وـمْ ٘ظمٕ فُٙ وً حلَرع حْٜ  الٕ حٜهَٙ ْ طٔىٕ عٍيٌخ رخلىقخرَ حلظٗ طٔىٕ 

عمٕ ٗوٜٙخص ْ عمىـــخ  ّ٘٘ي لّه رخلظقٓٔ ْ حلٍٓط وً حلقَي حلوخوْ الٕ حلقَي حللخىٖ 

ْ  عَ٘  ْ ك  ؿىعش طٔىٕ عمٕ ٗٙن لٙظعمه حللفظش ْ حلل٠ٍٓ هٜخ  ٌِح حل٘ٙن ْ طخٍ٘وُ

حّٓخوُ حلوَٖٙ فٗ هيوش حلىـظىع قي٘ىخ  كىخ طكٓي ٌَِ حلفَٛش ٞٗفــــخ  حلظ١وٙــــــٌ رخلٌكَ 

 ْ حللفظ ْ حلظ١ْس حلعيَس ؿىخعٙخ وع ح٠ٓظِحىس رخلعمٓن حلَ٘عٙش رخلىٍخٓزش.

ح٠كظفخلٙش رعٙي حلٍِِٓ حلَرٙعٗ ْ حلىعَْ  رىٓعي حلِ٘خٍس ْ يخلزخ وخ ٘كٓي وٍخٓزخ ليهٓ   .5

رٙع  رعي ٌّخ٘ش حٜٓخرٙع حلقَعٌٙش حلظٗ ًكَص فٗ حلٍقيش حلَحرعش حلٔخرقش ٘وٜٚ وٓعي فٜ  حلَ

لظٍظٙه ُ٘خٍس وقخرَ حْٜلٙخ  حلٜخللًٙ وً ١مٓط ٗىْ ٘ٓن حلـىعش الٕ ْقض حلِْح  قز  

١ٛس حلـىعش  اً ٘ـظىع حلىلظفمٓي فٗ وكخي ووٜٚ ٠ٌي١ي ؤَٙس حلظٔزٙق ْ حلظّمٙ  لىيس 

ْ  حلَٔٙ ٘٘خٍ  فّٙخ ك  حلىٔظٓ٘خص حلعىَ٘ش ىْي طلي٘ي  حلًٔ  ٓخعخص وً 4طقخٍد 

ووٜٜــــش لمٌكـــــٍٓ فق٢ ْ طٜيٍ حلىَٔٙس كمقش حلعِحرش ْ كمقش اَْ٘حي حلظٗ طظكف  رخلظٍظٙه 

حلىلكه  ْ ٘ظه ُ٘خٍس قزٍٓ حلى٘خ٘ن حلًٌ٘ هٜٜض لّه وـخلْ حلٌكَ فٗ حلٍّ٘ٓ حلؼخلؼش 

ُٙ حلىَٔٙس طظه قَح س َٓٙطُ ْ طخٍ٘وُ ْ وخ قيوُ لمىـظىع حلٔخرقش  ْ عٍي قزَ ك  ٗٙن طٜ  ال

وً ط٠لٙخص لمعزَس ْ حلظ٘ـٙع عمٕ حلظىٔك رٍّؾ حلٔمف حلٜخلق وع حليعخ  لُ رخلَكىش ْ 

حلىففَس ْ طظوم  رًٙ وِحٍحص حلى٘خ٘ن حلظٔزٙق ْ حلظّمٙ  رٌكَ حلعزخٍس حلظخلٙش ىْي طٓقف "رخٓه 

ه أٍكىٍخ"  ْ عٍي حلعٓىس الٕ ٌقيش ح٠ٌي١ي ٘يه  حلىٔزلٓي   ٘خ   ٘خ ٍكىً أٍكٙه ٘خ حلمّ

ْحلىّممٓي ْٓــــ٢ حلزميس ْ ح٠وّخص ْ حلفظٙخص ٘ٔظقزمً حلٓحفيً٘ عمٕ ؿٍزخص حليَ٘ق ْ 

حلٍ٘ٓحط حلفَعٙش لٙ٘خِــــــيي حلىّ٘ي حلعظٙه ْ َ٘ىىي رٍفْ حلظٔخرٙق رٜٓص هخفض طزَكخ 

٘وظظه حلمقخ  رٓلٙىش حلظىَ ْ حللمٙذ ْ ٘ظعخٌق حٜكزش فٗ  لظؤ٘ٙي ْ ؤخٌيس ٌَِ حلىَٔٙس حلعيَس  ْ

حلوظخن وع حٜىعٙش حلىزخٍكش رلفظ حلزمـــــيس ْ ٓكخٌّخ ْ طٓؿّٙخص طَرٓ٘ش لعىٓن حللخًَٟ٘ وً 

 طقي٘ه كمقش حلعِحرش.

حلظُٓ٘ع ح٠ٓزٓعٗ ٜؿِح  حلقَعي حلكَ٘ه لٙمش حٞػًٍٙ ْ لٙمش حلوىْٙ وً ك  أٓزٓط ْ ٘عَ   .6

َْرًٙ رخلىِحرٙش" أٖ أؿِح  حلقَعي حلكَ٘ه  طُٓط قٜخٛخص طليى ريح٘ش حٚ٘ش ْ رٍظخن "طو
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حلٍٔٓس ْ ٌّخ٘ش حلـِ  ْ ٘مِن عمٕ عهٌ ك  قٜخٛش ط١ْس وخ كـِس وً حلـِ  ْ ٘مظقٗ حلـىٙع 

فٗ وـمْ ًكَ لٙمش حٞػًٍٙ ْ لٙمش حلوىْٙ لقَح س حلـِ  حٜهَٙ ؿىخعٙخ وع حليعخ  ْ حلزَكش 

ٌَِ حلَٔٙس ؤظىَس الٕ حلٙٓن ْ وٌٍ عَ٘س قَْي ْ له طظٓقف أريح  ْ يخلزخ للفظ حلىـظىع  ْ 

وٓعيح لظقي٘ه حلظٓٛٙخص ْ حلظٍزّٙخص لعىٓن حلىٜمًٙ وع حلٍٜخثق ْ وخ طكٓي ِخطًٙ حلمٙمظًٙ 

 حٍٞٗخىحص فٗ حلىٔـي رًٙ ١ٛطٗ حلىفَد ْ حلع٘خ .

زخص ْ ِٗ فَٛش لظَقٙش حلىٓحِذ حلٍـــيْحص حلظَرٓ٘ش حلظيٍ٘زٙش  لميمزش ْ حلظ١وٌٙ ْ حليخل .7

حلفكَ٘ش ْ ط٘ـٙع حلىزخىٍحص ْ اًكخ  ٍْف حلظٍخفْ رزً حلىـىٓعخص حل٘زخٌٙش فٗ وخ رٍّٙخ ْرٙض 

حلفظٙخص كٌلك ك  عمٕ حٌفَحى ىْي ْؿٓى ح٠هظ١١ رًٙ حلـًٍٔٙ  ْ يخلزخ وخ ٘كٓي حلىٍزَ كَ 

لىٍخظَحص حل٘عَ٘ش ْ لظ٘ـٙع حلىٓحِذ فٗ كفظ حلقَعي حلكَ٘ه ْ حٜىد ْ حلظخٍ٘ن ْ ح

حلىٔخرقخص حلفكَ٘ش حلىوظمفش ْ ٘ٔىٕ ٌِح حلٍ٘خ١ رىٍزَ حلوىْٙ حللَ  ْ يخلزخ وخ ٘كٓي 

رل٠ٍٓ حلعمىخ  ْ حلىفكًَ٘ ك٠ٙٓ  ْ ٗوٜٙش حلعيى لٙظه طزخى  حللٓحٍ ْ حلٍقخٕ فٗ أوٍٓ 

 طعخلؾ ق٠خ٘خ حلىـظىع ْ طلٍُٔٙ.

ٍيٍؽ ٟىً ٟىخي ٍَْٓٙس حلىـظىع ْ طعمقُ ك  وخ ٓزق ًكََ وً حلٍ٘خ١خص حلظَرٓ٘ش حلظعمٙىٙش ط

رخلّٙجش حلَْكٙش للمقش حلعِحرش حلظٗ طعظزَ حلَحفي حٜٓخٓٗ للىخ٘ش حلىـظىع  ْ وً ٌَِ حليٍحٓش 

حلعىٙقش للٙخس حلىـظىع حلىِحرٗ حلىظ٘زع رخلَْف حليٍ٘ٙش حلَْكٙش أطٕ رظٓحفق حلـىٙع وٌٍ ٌ٘ؤس ٌِح 

 كخي حلظَٜ  فُٙ. حلٍظخن عمٕ أٌُ ومك لمـىٙع ْ ٠ ٘لق ٜٖ

وزيأَ حلٍ٘ٓٔ ْ حلظ٘خٍْ ِٓ أٓخّ حٓظىَحٍ٘ش ٌِح حلىـظىع وٌٍ طؤُٓٙٔ الٕ طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن  ْ قي 

ٌظؾ ٌِح رٓؿٓى حكظَحن حلىظزخى  رًٙ ك  أع٠خ  حلى٘كمًٙ لمّٙجش حلعَفٙش وّىخ كخي ؤظٓحِخ ْ 

٘عٓى الٕ كمقش حلعِحرش حلظٗ ىٍؿظّخ ح٠ؿظىخعٙش  ْ اي ْقع أٖ ه١  رًٙ أع٠خثّخ فخلفٜٙ  حللخكه 

طعي حلعىٓى حلفقَٖ لظَٔٙٙ حلىـظىع ْ قَحٍحطّخ يَٙ قخرمش لمٍقخٕ ْ حلَفٞ رعي أي ٘ظه حلظٓحفق رًٙ 

 أع٠خثّخ رخلَأٖ حلىظزخى  وّىخ ْقع ح٠هظ١ .

١ِّىلخ ٘مل لٌّعرّغ ٚ و١ف١ح تمائٗ صاِكل نغُ لٌرؽ٨ٛخ لٌعكن٠ح ٌىً لٌّعرّؼاخ  ٟ لٌؼاٌُ ٠رّصً 

 ٌٕماط لٌرا١ٌح: ٟ ل

حعظىخىَ عمٕ كظخد   ْ ٍٓش ٍٓٓلُ ْ َٓٙس حلومفخ  حلَحٗيً٘ ْوخ ْحفق عمُٙ أِ  حلعمه ْ  .1

 .حلعمىخ  حلًٌ٘ ٍٓوٓح ٌِح حلىٍّؾ الٕ طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن



640 
 

عىمُ رىزيأ حلٍ٘ٓٔ ْ حلظٓحفق ْ ٠ ْؿٓى لعىمٙش حلظٓحٍع فٗ حلىٍخٛذ ْ طقي٘ه ىٍؿش حلعمه  .2

 خَ ْ حلٔميش.عمٕ عخو  حلقزمٙش ْ حلـ

طيزٙقُ لمَ٘حثع ْ حٜككخن ريْي ْؿٓى عخو  حلعخ١فش ْ ك  فَى فٗ حلىـظىع رخل  ْ ٍحٗـــي  .3

ٓٓحٓٙش ْ فٗ ١زقش ْحكيس ٓٓح  أكخٌٓح ًكٍٓح أْ اٌخع فكمّه ٘لخٓزٓي كٔخرخ عخى٠ فبوـــخ 

ٗ أْ فقَٙ طكَ٘ىخ ْ ط٘ـٙعخ ْ اوخ طعَِ٘ح ْ طٓرٙوخ   فخلك  ٓٓحٓٙش فٗ حلظعخو  ٠ فَي رًٙ يٍ

أْ رًٙ عخله ْ أوٗ  حلك  ٘و٠ع لمٔميش حللخكىش فٗ حلىـظىع ْ ك  ووخلف طيزق عمُٙ 

 ح٠ؿَح حص حلظعَِ٘٘ش حلىظىؼمش فٗ رَح س حلىٔمىًٙ.

ْؿٓى هخٛٙش حلىـظىع حلٌٖ ٘ظٓكي فٗ حلمزخّ حٜرٙٞ عٍي ك  وٓحٓه حٜفَحف ْ حٜطَحف  ْ  .4

قٙش ر٠ٙخ  ْ عزخ س ر٠ٙــــخ  ع١وــش عمٕ ٘ظَّ حلـىٙع فٗ ك  حلظـىعخص رمزخّ وٓكي كيخ

ْكيس حلكمىش  ْ طٓؿي ٌَِ حلظخَِس فٗ عىخٍس رٙٓص    ْحلىٓحٓه حلَٓىٙش كٙغ ٘ٔظلٗ ك  

 ْحكي وً أفَحى حلىـظىع أي ٘وخلف ًلك.

ح٠عظىخى عمٕ حلظَرٙش حلومقٙش وٌٍ حلٜفَ ْ عزَ ووظمــــف حلىَحكـــــ  حلعىَ٘ــــــش الٕ يخ٘ش  .5

حل٘ٙوٓهش  ٍ٘٘ؤ حلفَى فٗ حلىـظىع عمٕ طيزٙق حلظعخلٙه ح٠ؿظىخعٙش حلظٗ طَرٕ عمّٙخ ْ  حلكزَ ْ

 قَْي ْ له طظفَٙ. ٠10 ٘ٔظيٙع ووخلفش ًلك رلكه حلقٓحًٌٙ حلظعَِ٘٘ش حلظٗ ػزظض وٌٍ 

حلك  ٘ـظّي ل٠ىخي عىمُ ْ قٓص ٘ٓوُ ْ   حعظىخى ك  فَى عمٕ ٌفُٔ ْ عين ح٠طكخ  عمٕ حلفَٙ  .6

خلش فٗ حلىـظىع ْ ٌَِ ِٗ هخٛٙش حلىـظىع حلىِحرٗ رعخو  طٓحؿي كَكخص ٠ وـخ  لمزي

حقظٜخى٘ش وظعيىس حلظوٜٜخص طفظق عفخي حلظعخْي ْ ط٘فٙ  حل٘زخد ْ ط٘ـٙعّه عمٕ كٔذ 

ٍُي حلل١  رعــَي ؿزٍّٙه  ْ حٌ٘فخ  حلىَأس ْ طفَيّخ لمظَرٙش ْ حلظٓؿُٙ حٜه١قٗ ر١ ىحعٗ 

  ْحؿزخطّخ حلظَرٓ٘ش فٗ حلىٍِ  ْ ٍعخ٘ش ٗئْي ُْؿّخ ْ حلعى  هخٍؽ وخ كمفض رّخ وً ه١

 .أرٍخثّخ

ولخٍرش ظخَِس ح٠ٌلَح  فٗ ح٠ه١ي ْ يمق ك  حلىٍخفٌ كظٕ ٠ طٔظفل  ظخَِس حلىٓرقخص  .7

ىحه  حلىـظىع  ْ هخٛش فجش حل٘زخد حلىَحِق حلٌٖ ٘ـي حلىـظىع ْ كمقش حلعِحرش طلٍُٜ 

حلظيهًٙ ْ حلىويٍحص ْ حلىٔكَحص  ْ اي ْؿي  كٍٜخ وٍٙعخ  فمً طـي حل٘زخد ٍ٘فىْ فٗ عفش

 فبي ٌٔزش ح٠ٌلَح  طكٓي قمٙمش ؿيح وقخٌٍش ر٘زخد حلىـظىعخص حٜهَٔ.

ْؿٓى وـخلْ حلٜمق ْ ح١ٛٞف ًحص حلزًٙ ْ ىٍِْخ حٞ٘ـخرٗ فٗ ك  رعٞ حلق٠خ٘خ حلعخلقش  .8

فقَح  ْ اعيحى لـخي وؼ  حلي١ي ْ ٟىخي كقٓي حلىَأس ْ حلعٍخ٘ش رخٍٜومش ْ حلظكف  رخٜ٘ظخن ْ حل

هخٛش ط٠خوٍٙش طظكف  رزعٞ حلىعًُٓ٘ ْ حلفقَح   رلٙغ أي ٌَِ حلظخَِس ٠ طٔىق ٜٖ فقَٙ 

حْ وعُٓ حْ وَ٘ٞ رؤٖ عمش ٘ظَ  لمظٔٓ  ْ حلظٔكع فٗ حليَقخص   ْ ٗٙه ٌِح حلىـظىع 
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٠٘ىً حللقٓي لىؼ  ِئ٠  لىخ ٘لفظ كَحوظّه ْ َٗفّه ْس ٘لفظ كَحوش حلىـظىع رٜفش أعه  

٠ي ٌِح حلىـظىع َ٘عٕ وؼ  ٌَِ حللخ٠ص ْ ٘ٔوَ ك  حٞوكخٌخص حلىخى٘ش ْ حلزَ٘٘ش لمعٍخ٘ش 

 رٌَّ حلفجش.
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 خــــاخلبمت

الــــٕ ٍِخ ٌكظفٗ رظقي٘ه ٌِح حلىـظىع حلٌٖ طؤٛ  رخلظَرٙش حلٜلٙلش ْ حلعٍخ٘ش رخلقٙه حلَْكٙش ْ 

حلٌٖ كخْلض ك  حلٍظه حلَٓىٙش طـَ٘يَ وً كقٓقُ  حٜه١قٙش  ْ ٠ ْؿٓى لىـظىع رىؼ  ٌِح حلٍظخن

ح١ٓٞوٙش فٗ ووظمف حللقذ حلظخٍ٘وٙش  فكخي ليٍْ كمقش حلعِحرش رعيى ْؿٓىِخ فٗ قٍٜٓ ْحىٖ 

وِحد ْ ٍْؿ١ي طٓكيص كمّخ عمٕ وـخرّش حليه١  عمٕ حلىـظىع حلىِحرٗ ْ رخٜهٚ فظـَس 

ىخ  ْ حلىـظىع ٌيح لمٍي ْ ٘يح ْحكيس ٟي ح٠كظــ١  ْ ح٠ٓظعىخٍ حلفٌَٔٗ لمـِحثَ فٓقف حلعم

طَٜفخص حلىٔظعىَ حلفٌَٔٗ حلٌٖ كخْ  ْ رك  قٓس ْ ؿّي حلق٠خ  عمٕ قٙه ٌِح حلىـظىع ْ أٛخلظُ 

ْ حللىي هلل له ٘فمق أريح رعي أي ْؿي ٌِح حلىـظىع أي حلظَرٙش حلومقٙش حللٍٔش وظـٌٍس فٗ عَْقُ  ْ له 

كٙش فٗ حلىـظىع ْ حلًٌ٘ ْقفٓح رخلىَٛخى ٟي حلعيْ ٘ؤطٗ ٌِح ا٠ رٓؿٓى ٍْحى حللَكش ح١ٛٞ

قَْي همض   10وعظىيً٘ عمٕ   ْ حللفخظ عمٕ حلقٙه ْ حٜه١ي حلظٗ طَكّخ حلٔمف حلٜخلق وٌٍ 

ن  حليٍْ حلكزَٙ فٗ طكًٓ٘ ؿّخرٌس 1820/1914فكخي لم٘ٙن دمحم رً ٘ٓٓف ح١فٖٙ قيذ حٜ٘ىش رًٙ 

وعّيح لظوَ٘ؾ ىفعخص وً حلعمىـــخ  ْ حلعخلىخص لملفخظ عمٕ ٌِح حلعمه ولخٍرخ حلىلظ  حلفٌَٔٗ ْ أٌ٘خ 

حلىـظىع ْ ٓخٍ عمٕ ٌّـُ ٍحثي حللَكش ح١ٛٞكٙش فٗ حلـٍٓد حل٘ٙن حرَحِٙه رً عىَ رٙٓٝ 

ن  ْ رخلظعخْي وع ػمش وً حلعمىخ  حلـِحثًَ٘ٙ فٗ ك  وٍخ١ق حل١ًٓ حلـِحثَٖ رَعخ٘ش 1899/1980

٘ٙــــــً رَعخ٘ش قخثي ْ ٍحثي ح١ٛٞف فٗ حلـِحثَ حل٘ٙن عزي حللىٙي ؿىعٙش حلعمىخ  حلىٔمىًٙ حلـِحثَ

 رً رخىْ٘ ْ وً وعُ وً هَٙس حلعمىخ .

ْ رعي حٌي٠ط حلؼٍٓس حلظلََ٘٘ش حلىزخٍكش ٗخٍ  حلىـظىع حلىِحرــــــٗ فٗ حلكفخف وً أؿ  طلََ٘ 

حلىـخِيً٘ ْ حلىـخِيحص  ْ  حلـِحثَ ْ قَد قَرخٌخ هَٙس أرٍخثُ حلّ٘يح  حٜريخ  وً حلَؿخ  ْ حلٍٔخ 

حللىي هلل ٓخِه حلىِحرٙٓي ك  كٔذ ؿّيَ ْ ١خقظُ لظلََ٘ حل١ًٓ وً حلىٔظعىَ ْ رعي ح٠ٓظق١  

ٓخِه حلـىٙع أ٠٘خ فٗ رٍخثُ ْ ط٘ٙٙيَ  ْ طلًٜ حلىـظىع حلىِحرٗ روخٛٙش فَ٘يس وً ٌٓعّخ عٍيوخ 

ٍّ ْ حلىعخِي حلوخٛش ْ حلظٗ طزٍٕ كَكٙش رٍخ  أُٓٔ عمٕ طقٓٔ   ْ ٗٙيص حلىٔخؿي ْ حلىيح

رخَٗص ىٍِْخ حلظَرٖٓ لظكًٓ٘ ٗوٜٙش  حلىِحرٗ ْ حلىِحرٙش عمٕ طقٓٔ   ْ حللفخظ عمٕ حلقٙه حلظٗ 

طَكّخ حلٔمف حلٜخلق  وع عٍخ٘ش حليْلش حلـِحثَ٘ش رٌّح حلىـظىع ْ طَكُ ٘ظَٜ  فٗ ٌظىُ حلعَفٙش 

 ح٠ٓظق١  الٕ طخٍ٘ن ٌِح حلٙٓن ْ حللىي هلل.ريْي طيه  أْ طؤوٙه لّٙخكمُ حلَْكٙش ح٠ؿظىخعٙش وٌٍ 

كٓلٍخ قيٍ حلىٔظيخط طقمٙٚ حلٜفلخص  ْ حكظَحوخ لٍق  حٜوخٌش حلظَرٓ٘ش كىخ طمقٍٙخِخ عً  ٩ِؼظح:

أؿيحىٌخ ٌعظٌٍ عً اٟخفش ٛفلظًٙ رلكه أِىٙش حلزلغ  كىخ أي ٌِح حلزلغ عزخٍس عً ىٍحٓش وٙيحٌٙش 

 .أهٌص وً حلٓحقع
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 ٔغبْ "ِمبسثخ فٍغف١خ يف اٌجؾش ػٓ ئٔغبْ ؽؼبسِٞفَٙٛ اإل" 
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 ـــــض :ادلٍخـــــ

 ٘عظزَ حلفٙمٔٓ  اىيخٍ وٍٓحيedgarmorin ض أي طفّىُ وً رًٙ حٜٓىخ  حلظٗ حِظىض رخٌٞٔخي   ْكخْل

ؿٙيح رو١  وخ كظذ عٍُ عمٕ وَ حلظخٍ٘ن ْوً ك  حلٍٓحكٗ حلظٗ طظعمق رُ  ٓٓح ح طعمّق حٜوَ رخلزلٓع 

حلفمٔفٙش أْ حٌٜؼَْرٓلٓؿٙش أْ حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش أْ حلٍفٔٙش ... الن . ْؿخ  لٙقٓ  أّي حٌٞٔخي ّٓٙي حللكىش 

 ق  اىيخٍ وٍٓحي  وً لٌس ْأله   وً ٓوَ٘شْحلعق١ٌٙش  حٞرٔظٙىٓلٓؿٙش  ْلقي طعخ٘٘ض حلـيلٙخص فٗ ع

ْطَحؿٙي٘خ ْأو    وً ا٘ىخي ْ قمق  ْوً ّٗك ْ٘قًٙ   ْوً كذ فٗ حللٙخس ْقمق وً ٗؤي حلىَٜٙ حلىلظه 

 حلىظىؼ  فٗ و٘كمش حلىٓص. 

 اي حللي٘غ عً حٌٞٔخي وً قز  اىيخٍ وٍٓحيedgar morin  ٘يه  ٟىً حللي٘غ عً فمٔفش فٗ حٌٞٔخي

ً؟   ْوً أً٘ أطٍٙخ؟   ْالٕ أً٘ ٌَٜٙ ٌْى٠ٗ ؟ ٟىً حلع١قش رًٙ حلفَى ْوـظىعُ   ْ   طٔخإ  وً ٌل

عخلىُ حلٙٓن   فخللي٘غ عً فمٔفش حلىخٟٗ ِٓ حللي٘غ عً ح٠ٌزعخع حلظخٍ٘وٗ   لمٍلً " فَى ْوـظىع 

ِخ أن ٌْٓط "  فٗ وـخ  ٠ قٓحن فُٙ لٌٝخ ٌٙخرش عً حلفَى ْ حلىـظىع   كؼَٙ ْْحكي أٌخٌٗ ْ يَٖٙ كخٍ

ولذ   أو١ أن وظؤلىخ   ْوٍُ حللَٙس ْ حلقمق اُح  حلىَٜٙ فٗ كٙخس طلَكّخ حلىَكِ٘ش حلفَرٙش ْحٜوَ٘كٙش 

رخلظلي٘ي حلقخثىش عمٕ حلٍظخن حلمزَحلٗ ْحلَأٓىخلٗ حلٌٖ وخ طٓلي عٍُ كٔذ اىيخٍ وٍٓحي ٓٓٔ حلّه 

ظٓلض عمٕ كقٙقش حلفَى ْ ًحطٙظُ ْ ْحللِي ْحلقمق حٌٜيٓلٓؿٗ حلٌٖ طلكََ حلَرخعٙخص حلـٍّىٙش حلظٗ حٓ

حلىظىؼمش فٗ " حلعمه ْحلظكٍٓلٓؿٙخ   ْحلٍٜخعش ْحلَأٓىخلٙش   ْحلظٗ ٗكمض حٜفعٕ حلظٗ حلظفض كٓ  حلعخله ْ 

حلٌثذ حلٌٖ ك٘ف عً أٌٙخرُ فٗ ْؿُ حليزٙعش ْ حٌٞٔخٌٙش   ْحلظٗ طٔززض فٗ حلفقَ ْ حلعُٓ ْ ح٠ٍطٙخد   

كٔخد أيمزٙش ؤظ٠عفش ٠ طعٗ ْحقعّخ كٙف َ٘ٔٙ   فىخرخلّخ فٗ حلىقخر     فلقض حللٙخس لفجش قمٙمش ْ عمٕ

 فٙىخ ٓٙكٓي عمُٙ حلىَٜٙ .

  كٙغ ٓٙظزًٙ لٍخ فٙىخ رعي أٌُ حٌقمذ الٕ عًٙ حل١عق١ٌٙش ْ أٛزق ٘ىؼ  حل١أه١قٗ    كىخ ٍٜٓٙف حلـٍٓي

عًٙ حلٜٓحد ْحٞ٘ـخرٙش فٙىخ ٟىً حلعق١ٌٙش   ٌُٜ كٔذ اىيخٍوٍٓحي ٓٙىؼ  حلقٙه حلٔمزٙش طلٓلض الٕ 

 . رعي   كىخ ٓٙفيْ حلعخله َ٘ٔٙ ٌلٓ حل١عق  رخلعق 
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 َكدَــ١ :
اي حللي٘غ عً حلفمٔفش حلفَرٙش حلىعخَٛس   رىؼخرش ىعٓس لملي٘غ عً ح٠ٌظقخ  حلفكَٖ رخلفع  حلىظٔخوٗ عمٕ  

خص حلظٗ طؼَٙ حلعق  ْطيفع رخٌٞٔخي وليش فمٔفٙش وّىش فٗ طخٍ٘وّخ   كٙغ طعي ٌَِ حٜهَٙس  وً رًٙ حلفمٔف

 الٕ ْلٓؽ عخله حٜفكخٍ   ْطَيىُ عمٕ حلـَأس حلكخٌيٙش فٗ حٓظعىخ  حلعق    ٟىً ك  طفكَٙ فمٔفٗ .

اًح كخي حلزخكؼٓي فٗ وـخ  حلفكَ حلفمٔفٗ َْ٘ي رؤي حلفمٔفش ريأص قز  ٓقَح١ ١زٙعٙش ْوعُ   طلٓلض الٕ  

فمٔفش فٗ حٞ٘خلش   يَٙ أي حلزعٞ وٍّه  ٘ـِوٓي رؤي حلفمٔفش فمٔفش طفكَ فٗ حٌٞٔخي   ْرعيَ أٛزلض 

حلظٗ ٍٛعض حلليع حلفعمٗ حلفمٔفٗ   ِٗ حلفمٔفش حلفَرٙش حلىعخَٛس   رك  وخ طلى  وً اٗكخ٠ص ْوٍخِؾ 

ْأىْحص   ْعلٙخص فكَ٘ش ؿي٘يس   كٙغ عىمض ٌَِ حٜهَٙس عمٕ ٓزَ أيٓحٍ حلىـخ٠ص حلظٗ له طفكَ حلفمٔفخص 

ّخ  " كخلـٍٓي ْحلـٍْ ْحللَد ْحٍِٞخد ْحلٔـً ْ ؿيلٙش حٌٜٓػش ْحلٌكٍٓس "   ْكخْلض أي حلٔخرقش فٙ

طيوؾ ٌفّٔخ وع رخقٗ حلعمٓن ْطقخٍد وـخ٠ص رلؼّخ رىـخ٠ص حلزلغ فٗ رخقٗ حلعمٓن   هخٛش  وٍّخ حلعمٓن 

ٙخس حلعخى٘ش حلٙٓوٙش حٌٞٔخٌٙش  ْح٠ؿظىخعٙش   ْرٌلك طكٓي حلفمٔفش قي ٌِلض وً رَؿّخ حلعخؿٗ لظ١وْ حلل

 كىخ َ٘ٔ فٗ ًلك حلىفكَ حلظٌٓٔٗ   فظلٗ حلظَ٘كٗ   فٗ وئلفُ " فمٔفش حللٙخس حلٙٓوٙش "   ْطٍِ  وً ٓىخ  

 عمٙخثّخ الٕ حٍٜٝ   ْ طلخْ  أ٠ طٍٕٔ ٌفّٔخ فٗ ظ  طفخِخص حلعَٜ ْ طفَٙحطُ

حلىٔظٓٔ ٜخلق حلعخن عمٕ ْوً رًٙ حلٍىخًؽ حلفمٔفٙش حلظٗ ٓىلض رٓلٓؽ فمٔفخص ؿي٘يس طّظه ر٘ؤي حل 

  حلٌٖ ٍٜ٘فُ رعٞ حلزخكؼًٙ   edgar morinحلعخىٖ ْ حليزٙعٗ ٌـي حلفٙمٔٓ  حلفٌَٔٗ " اىيخٍ وٍٓحي 

رؤٌُ وً كزخٍ حلف١ٓفش ْحلىفكًَ٘ فٗ عٌَٜخ حللخلٗ   ٌِْح ٍحؿع لـىمش حلق٠خ٘خ  حلظفكَٙ٘ش حلٓحقعٙش حلظٗ 

حلفكَ حلٔـخلٗ حلىّه فٗ ؤخث  طخٍ٘وٙش  ْٓٓٓٙٓلٓؿٙش ٘ؼَِٙخ   ْحلظٗ طعي رىؼخرش حلعٜذ حللٔخّ   ْ

ْحقعٙش   رخلَيه وً حلزلٓع حلظٗ طظعمق رٌَّ حلىـخ٠ص حلظٗ طه ًكَِخ فبٌُ كخْ  ْلٓؽ عخله حلفمٔفش وً 

" ْحلٌٖ طيَي فُٙ ٜٓىخ  عي٘يس وً رًٙ أٓىخ   mes philosophesه١  وئلفُ حل٠وه " ف١ٓفظٗ 

لّخ    ح فٗ ؤَٙطُ حلفكَ٘ش حلفمٔفٙش   ْكخي لّه طؤػَٙح لمق٠خ٘خ حلظٗ لفض حٌظزخُِحلف١ٓفش حلًٌ٘ طَكٓح أػَ

ؤظويًوخ وٍخِؾ ْعلٙخص ْأىْحص فكَ٘ش طوُٜ   ْحلظٗ َ٘ٔ وً ه١لّخ أٌّخ حلىوَؽ حللقٙقٗ   لمىفكَ فُٙ 

 كخلٙخ.

ْكخْلض أي طفّىُ وً رًٙ حٜٓىخ  حلظٗ حِظىض رخٌٞٔخي    edgar morin٘عظزَ حلفٙٔمٓ  اىيخٍ وٍٓحي  

ؿٙيح رو١  وخ كظذ عٍُ عمٕ وَ حلظخٍ٘ن ْوً ك  حلٍٓحكٗ حلظٗ طظعمق رُ  ٓٓح  طعمق حٜوَ رخلزلٓع 

حلفمٔفٙش أْ حٌٜؼَْرٓلٓؿٙش أْ حلٔٓٓٙٓلٓؿٙش أْ حلٍفٔٙش ... حلن . ْؿخ  لٙقٓ  أي حٌٞٔخي ٓٙي حللكىش 

ٗ عق  اىيخٍ وٍٓحي   وً لٌس ْأله   وً ٓوَ٘ش ْحلعق١ٌٙش  حٞرٔظٙىٓلٓؿٙش   ْ لقي طعخ٘٘ض حلـيلٙخص ف

ْطَحؿٙي٘خ ْأو    وً ا٘ىخي ْ قمق  ْوً ٗك ْ ٘قًٙ   ْوً كذ فٗ حللٙخس ْقمق وً ٗؤي حلىَٜٙ حلىلظه 

 حلىظىؼ  فٗ و٘كمش حلىٓص .

ؿخ  اىيخٍ وٍٓحي لكٗ ٍ٘ظقي ر٘يس حلّٙىٍش حلفَرٙش ْحلٔٙيَس حلىَكِ٘ش حلٓحكي٘ش   ْكخٌض وً رًٙ  

خص حلظٗ كَٙطُ ْىفعض رُ الٕ عخله حلفكَ   ِْٗ حلىَكِ٘ش حلفَرٙش   حلظٗ كٔزُ ٓززض حلقمق حٜفّٓو
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ْحلكٓحٍع ْ حلى٘خك  حلل٠خٍ٘ش   هخٛش ىحه  قخٍس أوَ٘كخ   ْ ٌظؾ عٍّخ ح٠ٓظعزخى   ْ حلومو١ص حلؼقخفٙش 

 حلظٗ ٠ طٜمق رخلّٔ  .

ٓن عق١ٌٙش   قي ٘ظزًٙ لٍخ فٗ ٘ٓن وً حٜ٘خن أٌّخ عًٙ ٌِح ْقي أرخي اىيخٍ وٍٓحي عمٕ أي حللٙخس حلظٗ ٌَحِخ حلٙ 

حل١عق١ٌٙش   اً ٘ىكً حلعق  أي ٍٜ٘ع لٍفُٔ قٍزمش   ْ لكً ِٗ ًحطّخ قي طظٔزذ فٗ قظ  و١ً٘ٙ حلزَ٘ ْ قي 

طزيأ رٜخكزّخ   فكٙف لٍخ أي ٌئكي عمٕ ح٠ٓظٓح  حلعق١ٌٗ   ٟىً وظفَٙحص يَ٘زش  ؿيح   له طعَ  

لّخ   قٜي حلوَْؽ وً أُوخطّخ   ْؿيلٙخطّخ حلىظٍخق٠ش   كىخ أٌُ قي ٘ٔظزخي لٍخ فٗ أيمذ حٌٞٔخٌٙش ٓز١ٙ 

حٜكٙخي أي ٍِخ  عقٓ  ٛيٍ وٍّخ حلـٍٓي حلٌٖ ٘فّىُ حٜيمزٙش وٍخ رؤٌُ وـَى ٌِ٘خي ْ فقيحي للقٙقش ْ ىٍْ 

ٔخث  حلظٗ كَٙص حلعي٘ي حلعق    ْوٍُ ٘ل  ولمُ طمقخثٙخ " حلـٍٓي " . كٙغ ٘عظزَ ٌِح حٜهَٙ   وً رًٙ حلى

وً حلف١ٓفش فٗ حلفمٔفش حلفَرٙش حلىعخَٛس   أوؼخ  حلفٌَٔٗ " وٙ٘خ  فٓكٓ   ْ ؿٍٓؽ رخطخٖ ْاىيخٍ 

 وٍٓحي ْحٜلىخٌٗ اٍ٘ك فَْن " ْفَْ٘ي ْ ألفَ٘ي عىلَ ْ يَِٙه

 

 خاإلشـىب١ٌ

فٗ حلفَرٗ حلىعخَٛ وً ه١  عىمٍخ ٌِح ٍٓعى  عمٕ ولخْلش ْلٓؽ عخله حلؼقخفش ْع١قظّخ رخلعق  حلفمٔ 

حلىظىؼ  أٓخٓخ فٗ حٌٞظخؽ حلٌٖ ٘قيّوُ حلفٙمٔٓ  حلفٌَٔٗ " اىيخٍ وٍٓحي " ْوعَفش كٙف ٘فكَ ٌِح حٜهَٙ 

فٗ حللٙخس ْحلىٔظقز  حلىلَٙ لٌٟٔخٌٙش ؿىعخ    هخٛش فٗ ظ  كٙخس قخثىش عمٕ ٓٙخىس ْ وَكِ٘ش ْحكي٘ش   

ُ   ْطلخْ  حليفخط عً وٜخللّخ حل٘وٜٙش طزعي حٚهَ ْطعمً حلٜيحن ْحلَٜحط حلل٠خٍٖ فٗ ْؿّ

حلوخٛش عمٕ كٔخد حلىٜخلق حلعخوش   فٗ ظ  حٌظ٘خٍ وٍظىخص كقٓي حٌٞٔخي ْحلىٍظىخص حللقٓقٙش 

حٜهَٔ حلظٗ ؿخ ص كخومش ل٘عخٍ" ٌعه لٌٟٔخٌٙش "   "٠ ل١ٟيّخى " ٠ْ ل١ٓظزيحى ْحلظمه ْحلـٍٓ   ٌعه 

حلكَحوش لٙظٔخ   اىيخٍ وٍٓحي وً ه١  ٌِح حلظٍخقٞ حلَٜ٘ق لكَحوش حٌٞٔخي   ٠ لك  وخ ٘ٔٗ  لٌَّ 

ْحلٜخٍم فٗ ْؿُ حلعخله ْحلكٓي رؤََٓ حلٙٓن .فكٙف طٍٜٓ اىيخٍ وٍٓحي ٌِح حلٓحقع حلٌٖ ٌعٖٙ طقمزخطُ 

حلٙٓن فٗ ظ  ٓٙخىس حللكه لٝقمٙش عمٕ ؤظٓٔ حٜيمزٙش حلىٔظ٠عفش فٗ حلعخله ؟ ْوخ ِٓ حلىَٝ حلٌٖ أىٔ 

ْوخ ِٓ حلزي٘  حلٌٖ قيوُ اىيخٍ وٍٓحي لموَْؽ وً ٌَِ حُٜوش حلظٗ ٓمزض لٌٟٔخي  -؟  الٕ ٌِح حللخ 

 أٌخٌٙظُ ْؿعمض وٍُ علش   ٍٜ٘فُ حلزعٞ حوظيحىح لميزٙعش ْعخله حٜٗٙخ  رعٙيح عً حلكَحوش ْٓٙخىس حللقٓي ؟

 اإلْطإ َٔ ايٛسد٠ إىل ايتعدد :
كٌٓٗ ِٗ رىؼخرش حليَف حلٌٖ ٘عظزَ حٌٞٔخي ٘لٙخ ٟىً طعظزَ حلفظَس حلـي٘يس لٌٟٔخٌٙش عمٕ حلىٔظٓٔ حل 

ٌيخقخص ؿي٘يس فّٓ أٌخي عخق  وً كٙغ عق١ٌٙظُ ْ ِٓ أٌخي ْ أٌخٌخ حقظٜخى٘خ وً كٙغ طقٍٙظُ ْ أٌخٌخ 

ٌفعٙخ وً كٙغ ِٓ أٌخٌخ ٌفٙعخْ اٌىٙخٌخ ٌؼَٖ وً كٙغ كخؿٙخطُ ْ وظيمزخطُ   ْ ؤظٓٔ حللٙخس حلظٗ ٘عّٙ٘خ 

 خ وَكزخ فّٓ ٘عٖٙ وً ػٍخثٙخص وظعيىس ْ ووظمفش " فّٓ رًٙ حلعق  ْ حلـٍٓي   رًٙ حلمعذ طـع  وٍُ ١خثٍ
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وً ٍْح  ًلك أي  (1)  " ْ حلعى    رًٙ حلٓحقع ْ حلوٙخ    رًٙ ح٠قظٜخى ْ حلظزٌَ٘   رًٙ حلٍؼَ ْ حل٘عَ 

حلٓحقعٙش ْحلمعذ   حٌٞٔخي أٛزق وَكزخ وً ػٍخثٙخص ْحٟلش فّٓ وَطه فٗ أك٠خي ح٠قظٜخى ْ حل٘عَ ْ ْ 

وٓحقع ؿي٘يس طقظ٠ٗ حلفّه ْ حلظؤْ٘  وً رخرُ حٌٞٔخي   رخعظزخٍَ كخثٍخ وَكزخ ٠ عخق  َ٘فٞ ٌِح حلٌٖ اكخلش الٕ 

 عق١ٌٙظُ ْ حقظٜخى٘ش .

ْ أِ  حلفكَ ح٠ؿظىخعٗ  philosophes  وىخ ٠ٗك فُٙ أي حٌٞٔخي ْرخطفخي حلٍفٔخًٌٙٙ ْ حلف١ٓفش 

ثٍخص ٌِ٘خٌٙش ١فٓلٙش عٜخرٙش فٗ حلٓقض حلٌٖ ٌئكي فُٙ عق١ٌٙظٍخ فٍلً ٌزكٗ ْ ْح٠ٌؼَْرٓلٓؿٗ أٌٍخ كخ

٠ٌلك   ٌْمّٓ ْ ٌمعذ ٌْـي ٌٍْٕٔ أكٙخٌخ أهَٔ أٌفٍٔخ فٗ قىه حلعق١ٌٙش ْوٓؿخص حلٔلَ حلظـي٘يٖ 

ح لىٔظقز  حلىٍعٖ   وخ  ىوٍخ رَ٘ فٍلً ٌعٖٙ رًٙ حلٓحقع ْ حلوٙخ  ًَ     ٟىً اؿَح  حلظقخر  وع  وخ ٘كٓي فك

ْ DELUSIONSرًٙ حلٌحص ْ حلىٟٓٓط رًٙ حلٔلَ ْ حٜٓيٍٓس ْ حليً٘  " ْعٍيوخ طّٙىً ح٠ِْخن 

 حلٍّٓ حلـخوع ٘و٠ع ح٠ٌٔخي حلـٌٍٓٗ ْ حلعخق  ْ٘ٓظف وّخٍس حلعق  فٗ هيوش أِْخوُ "
اٌُ كًٙ  (2)

ِٓ ًحطٗ ْ رًٙ وخِٓ طظٓقف حلىَحقزش حلؼقخفٙش ْحلظقٍٙش ْ حلىخى٘ش ٜ٘زق حلفَى هم٢ رًٙ وخِٓ وٟٓٓعٗ ْ وخ

٘قٍٙٗ ْ وخِٓ ظٍٗ ْ رًٙ وخِٓ عق١ٌٗ ْ وخِٓ ؿٌٍٓٗ ْ ٍِخ ٌَكِ عً قخٌٓي ؿي٘ي عَفُ حٌٞٔخي ِْٓ 

حلـٍٓي حلٌٖ ر  ٘قز  أي ٌٜفُ رؤٌُ عَٝ ىه  عمٕ ًْحطٍخ فٍٔىُٙ وَٝ ْ ٗٗ  ُحثي عٍخ   كىخ أي ٌِح 

لئ حٌٞٔخي حلقي٘ه فٗ ك٠خٍطُ ْػقخفظُ  حٜهَٙ ظ  ول  ٌقخٕ ْ ؿي  وٌٍ حلقي٘ه كٙغ ٓخىص فكَس حلـٍٓي

ْ حٓيٍٓطُ ْ ككىظُ حلَ٘قٙش هخٛش حل٘عَح  عمٕ يَحٍ ٍْٓٓ ْرخٓكخ  ْحَ٘حُن ْعَ  عٍي كٌٓفّ٘ٙٓ 

فٗ حلل٠خٍس حلٍٜٙٙش ْكٌلك عٍي ٗٓرٍّخٍْ ْ وٙ٘خ  فٓكٓ ْ حٌ٘ظخً٘ ْحٍُحرخْي ْ فٙكظٍٓ ِٙـٓ ْيَِٙه 

وخفظؤ عق١ ٘فكَ هخٛش فٗ حلفظَس حلىعخَٛس وً أىرخ  ْ فِ٘خثًٙٙ ْفمكًٙٙ ْكىٙخثًٙٙ ْ

CONTEMPORAINEْ حطّه رخلـٍٓي ْ وَٝ حلعٜخد ْحلظزّم  حلع٘ٓحثٗ   كٙغ أي حلظفكَٙ وً  ح٠

لٜٙ  رٍخ حلٕ كي حلـٍٓي   يَٙ أي ٌِح حلٌٖ ٌٔىُٙ ؿٌٍٓخ ٠ ٘عخي  عمٕ ؤظٓحِخ حلعخلٗ ٘فٓي كي حلعزقَ٘ش

ٍيقٗ أْ ٌظخوٗ وَطذ لمٌحص حلزَ٘٘ش   ْ لكً حلـٍٓي عًٙ حلعق  ْ ٠ ٠٘خى رىخِٓ عق١ٌٗ أْ ْحقعٗ أْ و

ٜي حلعق  حلٌٖ أكٙخٌخ ٘ـً فٗ قظ  حلزَٖ  رخلزٍيقٙش   ْؿذ حي ٌعمه حي ٛخٌع ٌَِ حلزٍيقٙش فٗ حلٍّخ٘ش ِٓ 

عق  فكَ   فزم  رٌلك حلظفكَٙ ؤظٓٔ عخلٗ ؿيح وً ؤظٓ٘خص حلفكَ ْ حلعق١ٌٙش   ْ ٠ ًلك وخكخي لٜٙ  رٍخ 

 لٕ اكظ٘خ  ٌَِ حلزٍيقٙشا

ح رف٠  حلظقٍٙش ْحلعٓلىش حلظٗ ؿعمظُ   ًَ اي وخ ٌَحَ ٓخثيح حلٙٓن عمٕ ؤظٓٔ حلعخله حلكزَٙ حلٌٖ أٛزق ٛفٙ

كقَ٘ش ٛفَٙس ٘يَِ٘خ ٍؿ  ْحكي وً وكخي ْحكي   وً ٍفٞ لمعمٓن ح٠ٌٔخٌٙش ْ ح٠ؿظىخعٙش ْ 

ي ىْوخ عمٕ أي حلقٙخىس لٌٟٔخي   رخعظزخٍَ وَكِح حٌٜؼَْرٓلٓؿٙخ ْيَِٙخ وً حلعمٓن حلظٗ طّظه رخٌٞٔخي طئك

له لمكٓي   ر  ِٓ حلكٓي حلٜفَٙ فٗ وقخر  أي حلكٓي حٌٔخي كزَٙ   وئكيس ٌَِ حٜهَٙس عمٕ أي حلفَى 

                                                           
1
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ٍ٘قَٝ رٔزذ حلـٍٓي   ْلكً وئَٗ" ح٠ٌيػخٍ ليُ٘ ٘زيأ كٍٙىخ طزيأ حلعق١ٌٙش طٜ  كي حلظقٍٙش حلظٗ طـع  وٍُ 

فٗ حٚي ٌفُٔ كٌُٓ أٛزق ولخَٛح وٍّخ   ْ٘ىظمك ؤظٓٔ وليْى فّٙخ   ٌِح وً ؿّش علش وفككش ْوفووش 

 . فٗ وقخر  ًلك حِيٍ ْقض حلفَى فٗ ُوً وخ فٗ حليقّٓ ْحلَقٜخص ْحٜٓخ١َٙ حلظٗ طعي ْ ٠ طلٜٕ"

اي 
(1)
ْ لكٍّخ حلع١قش حلظٗ ط٠ز٢ حلىٔظٓٔ حٌٞٔخٌٗ رًٙ ػٍخثٙش حلعق  ْ حلـٍٓي له طكً و٠خىس ْ ٠ وظٍخفَس  

عمٕ حليْحن ه١قش وزيعش ْ ٌخفعش   كٌّٓىخ فٗ ع١قش كٓحٍ٘ش ؿخىس حْٜ  فّٙخ ووَؿخ لمؼخٌٗ   ْحلؼخٌٗ 

وقٓوخ لْٝ  فٗ أكٍٙش أهَٔ ربعزظزخٍ حٌٞٔخي كخثٍخ وعقيح ْ وَكزخ ْ وظ٘خركش وً أِْخن ْ ٍيزخص ْ 

 ّش أهَٔ طُـخَ حلىَٜٙ .ْؿيحي  ْ أك١ن ْ عوخ  ْ ع٠ن ْ قمق طـخَ حلىعٖٙ   وً ؿّش ْوً ؿ

حعظزَ أف١١ٓي فٗ حلل٠خٍس حلٌٙٓخٌٙش أي حلـٍٓي ٍيه أٌُ ١خرلخ لمعق١  ا٠ أٌُ فٗ أكٍٙش أهَٔ ىحعٙخ حلُٙ  

وً ٌّؾ ووخفخ ريَ٘قش ووخلفش   فقي حعظزَ ٌِح حٜهَٙ أي " ى٘كخ " حلقخٌٓي حللكٙه ِٓ حرً حرَْ٘ أٖ حلظٍّٓ 

ظىؼ  فٗ عي حللكٙه قي ٘ئهٌ ٍٛٓس حلىـٍٓي   فٗ وقخر  ًلك وً " فخللكىش ٍِخ طقظ٠ٗ وَْ٘ش ؿي٘يس ط

 طقيْ٘ ْ عزخىس لمعق  أىص الٕ حلىقٜمش .

اي حلظَرٙش رخعظزخٍِخ عمه أٌخٌٗ   رلخْ  ٓزَ أيٓحٍ حلظعقٙي حٌٞٔخٌٗ فّٗ رٌلك طلخْ  أي طٟٓق لٍخ وئ  

ٙش حلفكَ٘ش  ْحلظخٍ٘وٙش   فخلظَرٙش  ط٘وٙٚ حلىَٜٙ حلىظعيى لٌٟٔخي " وً حلٍخكٙش ح٠ؿظىخعٙش ْ وً حلٍخك

أكخلض حٌٞٔخي الٕ ىٍحٓظُ  عمٕ حلىٔظٓٔ حلىعقي ْحلىزًٙ للقٙقش ٌِح حلقمق طـخَ حلىَٜٙ حلىلظه   رلؼخ عً 

حلٔعخىس رلؼخ عً حلّٓ٘ش   رلؼخ عً  كقٙقش حلىَٖ  فٗ كٙخطُ طٔٓىِخ حلظقٍٙش   حلظكٍٓلٓؿٙش   طٔٙيَ عٍّخ 

ٍ٘عه فّٙخ فَحٌْٔٙ فٓكٓ٘خوخ كٍٙىخ ٘عزَ قخث١ " أٌخ حٚي وَطخف وخىحن حلٜٓوخلٗ حلؼقخفش حلـىٍّٓ٘ش  حلظٗ 

حلفقَٙ ٘لى  رًٙ ٘يُ٘ قخٍٍْس " كٓكخك٠ٓ " فٗ وقخر  حلؼقخفش حل٘عزٙش حلظٗ طقٓ  لٌٟٔخن حلٜٓوخلٗ رؤٌُ 

 عمٙك رخفظَحٕ حللَٜٙ ْ حللمفخ    ْحللٙخس وع حلفخرش ْ حلَوخ  ْحلـىخ   .

فّٓن حلظعقٙي ْ ط٘ع  ْ كزَ ْ كؼَ   كىخ حٌظق  وً ِخوٖ حلٕ وَكِ كي٘ؼٗ  ْ أٛزق وخكَ كٌح " ط٘ك  و 

ْوفّٓن ْوؤْٔ أٓخٓٙخ لمظٔخإ٠ص كٙغ ٘يَف وً حٚي فٜخعيح حلى٘كمش حلىٔظعٜٙش لمع١قخص رًٙ 

ْ حلٌٖ أٍحىَ حىيخٍ وٍٓحي وً ه١  كي٘ؼُ عً حٌٞٔخي حلظعقٙي  (2)   حٞوزَ٘قٗ ْحلىٍيقٗ ْحلعقمٗ "

حلىَكذ وً حلؼٍخثٙخص   ْحلـيلٙخص حلظٗ طلخْ  أي طكٓي حٌٞٔخي حلـي٘ي ْحٌٞٔخي فٗ حٚي ٌفُٔ حلعق١ٌٗ 

ْحلظخثُ حللخثَ ْحلقمق ْحلىظزٔه ريوٓط ٠ ٘عٗ همفٙخطّخ   ٘لخْ  حلظىٔك رىخ فٗ ٘يَ فَٙقُ   ٘زكٗ فٙـي ٌفُٔ 

ُٓ " رًٙ ويىق حٜك  ْحلَ٘د ْحلٍٓن ْ لفٗ هخ١ٍش ؿي٘يس حٓىّخ " حلِْ٘ٙ ٍيزش " كىخ ٌعظّخ ؿٙ  ىْل

حلل٠خٌش ْلَٟخعش حلٍَٛٙش فٗ ١فٓلش وظؤهَس ٘عّٙ٘خ حٌٞٔخي   رى١ٙى ؿي٘ي قي٘ه   ٓلَص عٌُٙٓ حلظقٍٙش 

  ْطَؿه عقمُ حلىفكَ فٗ طـٔٙي وخىٖ ٘ـع  حلعخق  حلىـٍٓي فٗ كي ًحطُ ٘ٔؤ  الٕ ٌَٔٙ ٘خ طَٔ ؟ ْ كٙف 

 ٍَٜٓٙ ؟
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 د١هٚنج لٌٕاظؽح :ٌؼثح لٌّد١ه ٚأومٚتح لٌ

ٓمفخ رؤي حلظخٍ٘ن ٠ َ٘ٔٙ ْفق ه٢ ؤظقٙه وظـُ ٌلٓ ١َ٘ق ػخرظش    edgar morin٘ئكي لٍخ حىيخٍ وٍٓحي  

ْ لكٍُ ٘ظؤٍؿق رًٙ الظٓح حص ُْكِكخص طٔززّخ حلومو١ص حلظخٍ٘وٙش وً أكيحع طـعمُ و٠يَرخ ْ وظل٠ٓ 

 وً حليحه  ْ حلوخٍؽ .

حلٍـخف فّٙخ لمزَحى٘فه حلـي٘ي ٘عٍٗ رخل٠ٍَْس حلوَْؽ فّٙخ عً  كىخ أي حلظخٍ٘ن ِٓ ؿىمش رَحى٘فىخص 

حلىؤلٓ    كٙغ ٠٘فٗ ًلك الٕ طفَٙٙ حلىٍظٓوش ْ كٌح حلٍظخن حلٔخثي فٗ وَكمش ُوٍٙش وخ ْلي ْ ٌ٘ؤ فّٙخ أي 

لعزش حلىَٜٙ " طظ٠ىً طلٓ٘  ؤخٍ حٜفعخ  ْ ٌِح وخ أٓىٙظُ عمه رٙجش حلفع   ْوزيأَ حْٜ  ِٓ : اي أٖ 

  كخلىخ ٘مقً فٗ ٢ْٓ وعًٙ   ٘يه  فٗ لعزش رًٙ حٜفعخ  حلىظَحريش  حلىَطيس حلظٗ طفَٙ ؤخٍِخ   ْ فع  

٠َْ٘د لٍخ  (1) طلٓلّخ   ر  طقمذ ؤخٍِخ ْ رٌّح ٘فمض وً اٍحىس ٛخكزُ ْ ٘ىكً كظٕ أي َ٘طي ٟيَ "

ؼٍٓس حلفٌَٔٙش ٍٓش وؼخ٠ ْحٟلخ وً ه١  ٍىس حلفع  حٍٜطٔقَح١ٙش رعي حل  edgar morin اىيخٍ وٍٓحي

ن حلظٗ قخىص وً ه١  ٍَْٛٙطّخ الٕ طؤْٓٙ اوزَح١ٓ٘ش   ْ أعمً ٌخرمٙٓي حلؼخلغ حللَد عمٕ  1789

ن 1936رَْٓٙخ وخ طٔزذ فٗ حٌّٙخٍ ٓميظُ ْٓميش فٌَٔخ ْ فـَص حلؼٍٓس فَحٌكٓ حلى٠خىس فٗ آزخٌٙخ ٍٓش 

  الُٙ ِْٓ رخهظٜخٍ ْحٟق أي َْٗط يٍٓرخط٘ٓ  فٗ عىمٙش ح١ٛٞف حلٔٓفٙخطٗ   وخ َ٘٘ي حلٓٛٓ

حلظخٍ٘ن ٠ َ٘ٔٙ ريَ٘قش ؤظقٙىش ر  ِٓ عقيس وكٌٓش وً ٌظخن ْ حلفٟٕٓ ْحلظٍظٙه .ْ ِٓ رٌلك هخٟعخ 

للظىٙخص ْ وٜخىفخص فٗ حلٓقض ٌفُٔ   اي وخ عَفُ لظخٍ٘ن وً طقمزخص وظعيىس ْ وظٍٓعش ْووظمفش ْوفظٓكش 

ٗوخٙ حلًٙ كىمٓح لٓح  حلظفَٙٙ ْحلظـي٘ي ِه أٌخّ عٍض رخلٍٔزش لىٍٓحي هَْؿخ عً حلىؤلٓ    فك  حٜ

رخلٔزش ٞىيخٍ وٍٓحي هخٍؿٓي وً حلىؤلٓ  " فىٕٓٓ ْ حلىٔٙق   ْرٓلْ ْدمحمح هخٍؿٓي عً حلىؤلٓ    

ْهخٍؽ عً حلىؤلٓ  ك  وً كٓرٌَٙكّٓ ْؿخلٙمٙٓ هخٍؿٓي عً حلىؤلٓ  اُح  ىٍّ٘ه ْ عمىّه   ْ 

ه وً حل٘خد أٌ٘ظخً٘ ْ فَوٗ   ْوخٍٖ كٍٖٓ   ْ ْح١ٔٓي "  هخٍؿٓي عً حلىؤلٓ  اُح  أيمزٙش ُو١ ِ

ف١٠ 
(2)

عً حللكىخ  ْ حلٔٙخًٓٙٙ ْ حلقخىس ْ حٜرخ١َس ْحللكىخ  " أوؼخ  ٌخرمٙٓي ْ ِظمَ ْ ى٘فٓ  ْلًٍٙٙ 

....الن رخٟٞخفش الٕ ح٠كظ٘خفخص حلـفَحفٙش ْ حلعمىٙش ْ طخٍ٘وٙش طعي رىؼخرش حلوَْؽ عً حلىؤلٓ    

لزَحى٘فه حلقي٘ه فٗ ٛخلق رَحى٘فه ؿي٘ي   رخٟٞخفش الٕ حلٍظه حٞقظٜخى٘ش حلَأٓىخلٙش ْحلىَْي عً ح

ْحل٘ٙٓعٙش حلؼٍٓس حلٍِحعٙش ْ حلٍٜخعٙش   حلقَحٍحص حلـَ٘جش كمّخ هَْؽ عً حلىؤلٓ    ف٘ك وٌٓظًٙ ْ 

لٙش ْ عق١ٌٙش ٓزٍُٙٓح ْعزقَ٘ش َٓفٍظْ ْ ؿَحس وخٍكْ ْ فَْ٘ي أٌ٘ظخً٘ ْ ٗخرمًٙ ِٗ هَْؽ عً حلىٔ

حلّٙٓى٘ش   اًي ِٗ هَْؽ عً حلىؤلٓ  . ْ ٘عظزَ حلوخٍؽ عً حلىؤلٓ  حلٌٖ ٍ٘ـق فٗ حلظـٌٍ ٍ٘٘ت ْٓيخ 

 ٛفَٙح ؿيح كٙغ كٙغ ٘ـي عُ٘ حْٜ    ْ ٍ٘ىٓ ربٌ٘خ  ٗزكخص   ْ وـىٓعش طـى  حللقٙقش حلـي٘يس ْ ٌَِ 
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َ كَحِٙش حلىيحفعٓي عً حلؼٓحرض حللقٙقش ٘لكه عمّٙخ حلىيحفعًٙ عً حللقخثق حلَحٓوش رؤٌّخ ١َِقش   طؼٙ 

٘زَُ حلوَْؽ عً حلىؤلٓ  فٗ قىش حليْ  كٍٙىخ أكٙخٌخ   كٍٙىخ طًٔ رعٞ حلقٓحًٌٙ حلـَ٘جش  (1)  ْ  حلقخطمش "

ٟي حل٘عذ حلىلكٓن أْ حلقٓحًٌٙ حليٓظٍٓ٘ش   أْ حلقٓحًٌٙ حلظٗ طلَ  حليْلش فٗ وزخىثّخ حلوخٍؿٙش   حلظٗ 

ٓي رىؼخرش حلٍَْٜٙس حلظخٍ٘وٙش ريٙجش وٍزؼقش عً حلوَْؽ عً حلىؤلٓ  طكٓي ؿَ٘جش ٟي رخقٗ حليْ    طك

أ٠٘خ   طظكم  رؼٍٓحص طكٓي رىؼخرش حلملظش حلوخٍقش لك  وخِٓ وؤلٓ  ْ قي٘ه فٗ ٗظٕ حلىـخ٠ص حلظٗ ٌلٙخِخ 

 عمٕ وَ حلعٍٜٓ ْ فْٙ ك  حٜوٜخٍ ْحٜقيخٍ .

 ًعكٌ اجملٕٓٛ .َٔ إضتطٝكا ادتٕٓٛ إىل إتٝكا ايتك١ٝٓ : ايدع٣ٛ املكاد٠ ي

اي حلعق  حلزَٖ٘ حلٌٖ ٠ ١خلىخ أٛزق ٘فكَ ريَ٘قش ولٔٓٓش ْ ْحقعٙش ًلك ٌظٙـش ٠ُى٘خى ْ حلٍىخ  حلؼٍٖٓ  

لعَٜ ؿي٘ي طظفٗ عمُٙ حلعٓلىش وقخوّخ   ْ طفَٝ ٓيَطّخ وً ه١  حللخؿش حٌٞٔخي حلىعخَٛ الٕ رعٞ 

  حلّخطف ْ حلظمفخُ ْحٜؿِّس حلكَّْوٍِلٙش ْ حلٍٜٓ حلظٗ طٍىّٙخ حلعٓلىش ْ طفٌّ٘خ كخؿش حلفَى لّخ   وؼ

ح٠ٚص حلظٗ طٔىق لٌٟٔخي لمقٙخن رؤعىخلُ فٗ أقَٜ ْقض وىكً ْ فٗ أَٓط ُوً   ْ فٗ أق  ؿّي وىكً ْ 

ويمٓد   يَٙ أي ٌَِ حٜهَٙس أٖ حلظقٍٙش حلظٗ ْليص ْ طٓليص عٍّخ ٌَِ حٜهَٙس   وٍٓٓض ريَ٘قش ْك٘ٙش 

وٍٓحي رَرَ٘ش طخوش   ٘ٔٙيَ فّٙخ ٛخكذ حلٔٙخٍس عمٕ حلىخٗٗ ْ ٘ٔيَ فّٙخ ِىـٙش ر  كىخ ٘ٔىّٙخ حىيخٍ 

ٛخكذ ح٠ٚص ْ ٍإّْ حٜوٓح  ْ حلىٜخٌع ْ حٜؿِّس عمٕ حٌٞٔخي حلفقَٙ   كٙغ يخرض حٜه١ي ْ 

حٌزؼق حلٓعٗ ففٗ حلظىظع رٌلك وىخٍٓش ْٜحوَ ٠ طكخى طىض رخٌٞٔخي حلىعخَٛ  ٛمش أه١قٙش أْ ؿىخلٙش 

زَ فع١ عً وئ هيوظّخ ٌٞٔخٌٙش حٌٞٔخي ْ ليزٙعظُ حلزَ٘٘ش   فٗ حلٓقض حلٌٖ كخي وً حلىفظَٝ ٍحقٙش طع

أي طىٍق لمفَى حلعق١ٌٙش حلَحقٙش   ْ حلٔيحى حٌٍٜٔٗ ْ حٍٞحىس حلوَٙس   لكً ٌَٔ أي ٌَِ حلّىـٙش فخقض ك  

لٔميش حللخكىش فٗ حلز١ى ٌِح ر  ْٛمض الٕ كي حليفٙخي عمٕ حلٔميش حل١ِٓطٙش ف١٠ عمٕ طلزََ عً ح

عمٕ ؤظٓٔ أٓقخط حلعخله   ْ وً ٛه طٓليص حل١عق١ٌٙش وً ه١  حلىخى٘ش حلفخك٘ش   ْ حلزٌم حلِحثي عً 

كيَ حليزٙعٗ   فؤٛزق حلىخلك حلظقٍٗ َ٘ٔ ٌفُٔ ٍرخ ْ ا٠ِخ   ْٓٙيح لعخلىًٙ ْ ِٓ وخ كيع لم٘عذ حٍْٜرٗ 

لىعىٍٓس عزٙيح ْهين لّه ٌْٔٗ حلٓحكي وٍّه " ْؿٓى عق١ٌٙش حلٌٖ ػخٍ ْ حعظزَ حٚهًَ٘ يَِٙه وً رخقٗ ح

فٗ ك  ٗك  وً أٗكخ  حلل٠خٍس   عمٕ حٜق  فٗ  ٍٛخعش حٜىْحص ْ حٓظعىخ  حٜٓملش ْ وىخٍٓش حلٜٙي 

٘ٓؿي فٗ ك  وـظىع ْ ر٘ك  وظِحوً   فكَ عق١ٌٗ طقٍٗ ْ عىمٗ   ْفكَ ٓلَٖ حٓيٍٖٓ ٍْوِٖ .ْ 

طظَّ حٞريحعخص ْح٠رظكخٍحص ْ حٞهظَحعخص حلظقٍٙش ْ حلؼقخفٙش ْ  (2) ْقي ٌِح ٍ٘يزق عمٕ وـظىعٍخ "

حٜ٘ي٘ٓلٓؿٙش ْ طفَٙ حلظيٍٓ   ر  أٌّخ طؼٍَٓ ْ طعى  كٍٙجٌ عمٕ طيَٓ٘ وزخىة حلظيٍٓ ْ" طئْٓ 

 حٞريحعخص ح٠هظَحعخص حٌلَحفخص ربوكخٌّخ أي طظ٠وه ْ طظقٓٔ ْ طؤهٌ ٗك  وً حطـخِخص   ٘ىكٍّخ حوخ حي 
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حلظفَٙحص حلظٗ طليع ٓٓح ح   (1)ْ     ح٠طـخَ حلىّٙىً ْ طفَٙ طٓؿُّ   ْ اوخ أي طل  ولمّخ "طٍيّ ىحه 

 أكخٌض ٓٙخٓٙش أن حؿظىخعٙش أن ػقخفٙش فّٗ عمٕ ٌّؾ طخٍ٘وٗ ؤظقٙه ْ قٓ٘ه 

فخلظخٍ٘ن اًًح ٍ٘ظق  وً اريحعخص ْ حهظَحعخص ػه ٘ىٙ  ٗٙجخ ف٘ٗ  لِٙ٘  حلٔزٙ  فّٓ لْٙ كخلٍَّ لُ ١َ٘ق  

س َ٘ٔٙ وً ه١لّخ   اٌىخ حلظخٍ٘ن ٍ٘لَ    ٘زيط   ٘ظىخ٘    ٘ؼَٙ حلظٙخٍحص ْ ٘وم٢ حلزَحى٘فىخص   ْوً ْحكي

ه١  ٌّخ٘ش ك  رَحى٘فه أْ ٓزٙ  عهَ ٍ٘ظّٗ الٕ همومش فٗ حلزَحى٘فه حلقي٘ه   ْ" طكٓي ٌّخ٘ظُ حُٜوش ْ 

 (2)ْ "  ٍثٙٔٗ الٕ وٍظٓؽ ػخٌٖٓحٌق١د عً حلىٔخٍ ْ طلٓ  حلفخ٘ش الٕ ْٓٙمش كٍٙجٌ ْ طلٓ  وخِٓ وٍظٓؽ 

٠َ٘د لٍخ حىيخٍ وٍٓحي وؼخ٠ ْحٟلخ فٗ ًلك   كٙغ ٘عظزَ " حلظمٓع حلٌٖ ِٓ وٍظٓؽ ػخٌٖٓ لمظٍٜٙع   

٘ىكٍُ أي ٜ٘زق ِٓ وٍظٓؿُ حٜٓخٓٗ   ْحللٍٔخص حللٙٓ٘ش لظقمٙٚ ْفٙخص ح١ٜفخ  ٘ىكٍّخ أي طـمذ ووخ١َ 

حلظقين حلٌٖ عَفُ حلعخله فٗ ٓزعٍٙٙخص حلقَي حلىخٟٗ ِٓ  (3)أي  قخطمش طظَطذ عمٕ حلىي حلي٘ىفَحفٗ .. "

ح٠عظَح  رىزيأ حل١٘قًٙ . ِْٓ رخلظؤكٙي حلىعٍٕ حْٜ  حلٌٖ طلىمُ وعّخ حُٜوش فٗ حلٓقض حلٌٖ ٘زيْ لٍخ ك  

ٗٗ  ٘قٍٙٗ ٘ظَّ حل١ ٘قٍٙٗ فّٓ وٍظظه ْ وظلكه ْ قخر  لمظٓقع  " ْقي حعظقي ٍؿخ  حلزَؿٓحُ٘ش ه١  

ظٍٙخص أي حلىـظىع حلٍٜخعٗ ػه حلىخرعي ٍٛخعٗ ٘قٓن عمٕ أٍٝ ٛمزش   ْ اٌٍخ كٍخ طقَ٘زخ ٌعٖٙ ٍٓٓحص حلٔ

فٗ ٌّخ٘ش حلظخٍ٘ن   فٗ حلملظش حلظٗ طه فّٙخ حلظلقق حلٍّخثٗ لمىـظىع حلـٙي " 
(4) 

أف٠  ٌٜٙلش ٘قيوّخ لٍخ 

ً حلىخٟٗ ْ حللخَٟ ْ حلفٙمٔٓ  حىيخٍ وٍٓحي ِٗ ٌُٜ عمٍٙخ ولٓلش  فّه حلع١قش حلظٗ طَر٢ رًٙ ك  و

حلىٔظقز  رخوظ١كٍخ لىعٍٕ حلزعي حلىَكذ حلٌحطٗ لمظيٍٓ حلظخٍ٘وٗ ْ ِكٌح طفٙي عىمٙش حلظٓقع حٓظك٘خ  ىْحوش 

 حللخَٟ .

 ِٓ لٌرم١ٕح ئٌٝ ل٤وِح ا ... لٌطه٠ك لٌّفهٚض  

َس حلظٗ فَٟض وً ه١  كي٘ؼٍخ ٓمفخ عمٕ حلع١قش حلظٗ طظه ىْوخ رًٙ حٌٞٔخي ٟىً كٙخطُ حلـي٘يس حلىعخٛ 

ٌظٙـش عيص طعخو١ص ْ طقمزخص كىخ ٍأٍ٘خ عمٕ ٍأّٓخ ٌـي حلظقٍٙش   يَٙ أي ٌَِ حٜهَٙس له طٜ  الٕ  كي 

ْحكي ْ ػخرض ْ و٠ز١ٓ ْ وظٍخٓق ْ ؤٍـه   كٙغ طٔززض ٌَِ حٜهَٙس فٗ وخ ٘ٔىٕ رظٓحلي ؿىمش أُوخص 

  ح٠ؿظىخط ٜ٘فٓي كٙخٌخ حلىعخَٛس وظعيىس  ْ وظٍٓعش وىخ ؿع  حلزعٞ وً حلكظخد ْ حلىفكًَ٘ ْ عمىخ

رخُٜوش عمٕ ؤظٓ٘خص عيَ    ْ لٍمقٗ ٌظَس عمٕ حلقَي حلعًَ٘٘  أً٘ ٍأٍ٘خ حلٍَٙحي و٘ظعمش ٌظٙـش حكظَي 

فّٙخ حلقَي حلىخٟٗ رٔزذ وخ طىمكُ حلقٓطًٙ   ِىخ كَرخي عخلىٙظخي   كَرًٙ قخطمظخي ْوزٙيطخي لم٘عٓد ر  

وً قمذ حلل٠خٍس ًحطّخ   ْ حلىعمٓن أي حلىظٔزذ فّٙىخ كخٌض ىْ  لّخ  طيفقض وً ه١لّىخ حلّىـٙش حلوخٍؿش

وً هَٙس ىْ  حلعخله طقيوخ ْ طيٍٓح : كخٌض ٌظٙـش ُٜوخص حؿظىخعٙش ِخثمش ْ قيخثع ْ  وقخن عخلٗ طخٍ٘وٙخ

فٗ حلٍَْٜٙس   ْ اؿّخٟخص ْ افٔخى فٗ لىٔخٍحص حلظلٍَ .فمه طٓلي حللَد حلعخلىٙش رًٙ 
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لـّخُ فق٢ حلظٗ كٓلض حلزم٘فٙش الٕ كَد ويٌٙش أؿٍزٙش   ػه أٌّخ له طٓلي حلفخٗٙش ٗٙٓعٙش ح1914.1918

ٍٓش وً حُٜوخص ْ ح٠ٍطـخؿخص حلٍخُ٘ش   حلظٗ ْليص ريٍِْخ  15حٞ٘يخلٙش ْ له طٍظؾ فق٢   ر  ٌّخ٘ش 

  كخٌض ْفخ ح ن... ْ له طكً حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش ٍىح عمٕ حْٜلٕ ر 1945. 1939حللَد حلعخلىٙش حلؼخٌٙش 

قٓٔ حلىٓص فق٢   ْلكض أ٠٘خ ْ رخلوٜٓٙ رفع   لّخ رخوظٙخُ   لقي أٛزلض كَرخ وفخَ٘س   ٠ رفع  طٍخوٗ

 طيه  حلٍظخوًٙ حلكمٙخًٌٙ حلىظٍخفًٔٙ "
حلعيًْ٘ٙ (1)

.
 

ْحلى١كظ كٌلك حي لفظش " أُوش " أٛزلض لفظش فخٍيش لف١َ حٓظعىخلّخ " فؤُوش حلظلٍَ   أُوش حلؼقخفش   

حلظقين أُوش حلىَحِقش أُوش حلِْحؽ ...الن " َ٘٘ٙ وٍٓحي فٗ ًلك ْ وً ٌفْ حلكظخد الٕ أي حُٜوش  أُوش

أهٌص طكخػَحص أُوخطٙش لٍلخْ  حٚي طلي٘ي ٌَِ حلمفظش " عٍيوخ ٌمقٗ ٌظَس أْلٕ فبٌٍخ ١ٌكظ أي حُٜوش ٠ 

ي ٘زيْ ػخرظخ يَٙ أي طظَّ فق٢ عٍي كيْع حٌكٔخٍ ىحه  حطٜخ    أْ عٍي كٜٓ  ُعِعش ىحه  ٌٔق كخ

 ٌَِ حٜهَٙس طظكخػَ ر  ْ طظٓحلي لىخ طفٙٞ ح٠كظىخ٠ص ْ طظِح٘ي حلظقمزخص .

 ً٘ ل٤وِح ٔم١ض لٌرمكَ أَ ٟ٘ ِإشه ٚلضػ تإٌٍثح ٌٍّعاي ل١ٌٍاٌٟ ٚ ل٨لرداقٞ ٚ ل٨ظرّاػٟ  

حلفَرٙش ْ  ٘ـٙزٍخ حىيخٍ وٍٓحي وً ه١  فقٓلُ " ٘زيْ أي  أُوش حلل٠خٍس   ْفٙىخ ٘وٚ وـظىعخطٍخ 

أُوش حلؼقخفش   ْ أُوش حلقٙه ْ أُوش حلعخثمش   ْ أُوش حليْلش ْ أُوش حللٙخس حلل٠َ٘ش  ْ أُوش حللٙخس 

حلقَْ٘ش ...حلن ِٗ ؿٓحٌذ وظعيىس وً كٙخي وـظىعخطٍخ   حلٌٖ ٘زيْ كٙخٌخ وؤُْوخ   ْ ِٗ وـظىعخص 

طّيىِخ ٌَِ حُٜوش لكٍّخ وـظىعخص طظفٌٔ وٍّخ " 
ش ْ اي أهٌص حلٍٜٓس حلٔمزٙش لىخ أٖ أي حُٜو (2)

طقظ٠ُٙ وً طقز١ص فٗ حللٙخس عمٕ ؤظٓحِخ حلعخن ْ كظٕ حلوخٙ فبٌّخ ىْوخ طؤهٌ حلٍٜٓس حٞؿخرٙش 

 ْ حللٍٔش رخعظزخٍ حي  حُٜوش ١َ٘ق وِْىؽ ٌٞٔخي ْحكي ٓٙظلٍَ ْ ٘ؤهٌ حلظعيى٘ش فٙىخ رعي .

 ٍِرمثً ل٠ٌٛٙح لٌثشه٠ح ا ٠ٛ٘ح ٍِّٛـح أٚ ِرفٛلح  

ً ٍِخ ٌلخْ  حلعٓىس الٕ حلـٌٍْ ر  حٜٛٓ  " حلـٍٙٓن " كٙغ طئكي حليٍحٓخص حلزٙٓلٓؿٙش حلظٗ ْ و 

كخْلض حي طفك حلَوُٓ حلٍٓحػٙش لئ حٌٞٔخي أٌُ كخثً وعقي   كٙغ  طٔظك٘ف ىوخيُ ْ أع٠خثُ 

حلظٗ أطخكض حلفَٛش لميذ حلـي٘ي حلفَٛش لمظعَ  عمٕ حٌٞٔخي وً كٙغ ِٓ ؿىمش ه١٘خ وظٜمش 

أؿٍش ْحٓظٍٔخم رَٖ٘ ىوخيٗ   كٙغ كخٌض رىؼخرش حلزيح٘خص فٗ حلظلكه حلزَٖ٘ وً ه١     ْ

حلومٙش حلٌٍِٙش ْحلىـظىعٙش  " ْ لقي كيع طكخف  رًٙ حلزٙٓلٓؿٙخ ْحلظقٍٙش ْ كٜ  حلظكخف  رًٙ 

لٍظَٖ ؤظٍيح الٕ ٌظَ٘ش حلىعمٓوخص حلظٗ ْؿيص حلظٗ ْكيص   وً ه١  اىهخلّخ ٌِح حلىفّٓن الٕ 

 ٍخص   رًٙ وفّٓن لىكخثً حلىزَوـش   ْ وفّٓن حلكخثٍخص حللٙش "حلـٙ
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ْوعٍٕ ٌِح أي لظيحه  حلعمىٗ حلـي٘ي أطخف حلفَٛش لمظيه  فٗ ٠ْىس حٌٞٔخي ْ طكٍُٓ٘ ْ ِٓ٘ظُ  

ْحلظلكه فٗ ْظخثُ حلفِ٘ٓلٓؿٙش   ْ وً ػه حلٍفٔٙش حلظٗ رّخ ٘عَ  حلىَ  ْ وخ اي قمٍخ عً طعقٙيَ 

حلزٙٓلٓؿٗ حلفٌَٔٗ " ألكْٔٙ كخٍ٘  " وً ه١  كظخرُ حلٌٖ قيوُ رعٍٓحي " فٌّح وخ أكيَ وً قز  

ْكخْ  طزٙخي رؤي حٌٞٔخي كخثً وعقي حلظَكٙزش ٠ ٘فّه رخلّٔ    فخلظيٍٓ  حٌٞٔخي ًلك حلىـّٓ  "

حلٌٖ ٘لٜ  رٓحٓيش حلٔخث  حلىٍٖٓ حلىـّٓ    ْحللى  رٓحٓيش أوّخص طلى  حليف  أْ كخٍٟخص 

َح ح٠ٓظٍٔخم حلزَٖ٘ ٘ؼَٙ طٔخإ٠ص فٗ حلىفخِٙه حٜٓخٓٙش لٝرٓس   ْ حٜوٓوش   حٛيٍخعٙش   ْ أهٙ

 (1)"ْ حلقَحرش 

ٌِح حلٌٖ  ٌلخْ  أي ٌّىُ ٟىً ٌيخي ْحٓع   وخ اي كخي رخٞوكخي وً ك  ٌِح حي ٌظومٚ وً  

لعق  حلظِ٘ٓخص حلظٗ طٓلي وع حليف  ٌْمي أ١فخ٠   كىخ ٌَيذ ْ ٌَ٘ي فٗ حلىٔظقز  ْ ٠ ٗك وً أي ح

حلٓحٓق ٓٓح ح عمٕ حلىٔظٓٔ حلعمىٗ حلظـَ٘زٗ حْ حلعقمٗ ح٠رٔظٙىٓلٓؿٗ  ْ فٗ حلٓقض ٌفُٔ 

ٌظلٜ  عمٕ أؿٔخن ولٍٓس ٍْحػٙخ   ْقي ٜ٘خٍ حلٕ اٌظخؿّخ اٌظخؿخ وعٙخٍ٘خ ْ طيزٙعٙخ ْ عٍيثٌ 

طٜزق حلٜفخص ْ حليزخط حلزَ٘٘ش عزخٍس عً أٗٙخ  ْر٠خعخص " 
(2) 

  ِكٌح ٘كٓي ربوكخي حٚرخ  

اٌـخد حٜرٍخ  ْفقخ لمكظخلٓ    ْكٍّٙخ ٌكٓي قخىًٍ٘ عمٕ طيَٓ٘ حلزعي حلفِ٘ٓلٓؿٗ لئ حرٍخ ٌخ   ْ 

 اهظٙخٍ حلـٍْ حلٌٖ ٌَ٘ي 

فبًح كخي حلًٌِ فٗ ع١قش كٓحٍ٘ش رًٙ حليوخ  ْ حلؼقخفش   ٌِح ٘عٍٗ أي حليوخ  ٘زيأ رخلعى  ْ ٘لَ   

٘ش   ٌِح ْ حلعكْ رخلظؤػَٙ حلى٠خى وً ه١  حلًٌِ رظٍزّٙخص طيعَٓ الٕ حلقَح س حلفكَ٘ش ْ حلٍٜٓ

 رعٞ حلىٓحى حلٔخوش كخلىّمٓٓخص ْ حلىوٌٍحص  ْ حلىّٙـخص ْ حلىٌر١ص ْ وخ الٕ ًلك .

ْطلَٙ ك٠خٍطٍخ عمٕ حوظ١كٍخ حلعقخقَٙ حلىٍٓوش   ْ حلىّيثش ْ حلىّمٓٓش ْ حلى٠خىس ل١كظجخد  

َٓ٘خ عمٕ ه١ٛش حلقٍذ حلٍّيٖ " ٌٓط وً رفٙش حلظؤػَٙ فٗ ىوخيٍخ   ْ ٘ىكٍٍخ فٗ حٜيمذ حللٜٓ  

أٌٓحط حلل٘ٙ٘ش "   ْحلو٘وخٕ   ْحلكٓكخً٘ٙ   ْحلزٙظٓ  ْ حلىوٌٍحص حلكىٙخثٙش وؼ  حٜكٔظِٖٙ   

ْ وَس أهَٔ ٘ظَح ٔ لٍخ  (3) ْٓظكٓي اوكخٌٙش حلظؤػَٙ حلكىٙخثٙش فٗ حليوخ  عي٘يس ْ وٜيٍعش "

 ؤظقز  ٓعٙي ْ فَٙ حٚي ٌفُٔ و٘ئْن .

خص حلىٔظقزمٙش كٔذ حىيخٍ وٍٓحي ِٗ رىؼخرش حٚلش حلظٗ ٘ظلكه فّٙخ ٛخكزّخ   فخلىٔظقز  فخٞوكخٌٙ 

حٜف٠  ِٓ حلٌٖ ٘كٓي رىؼخرش حلعِ  عمٕ حلزٙخٌٓ حلٌٖ ٘زيط لٍخ أف٠  حٜعىخ  ْ حلىقخ١ع 

حلىٓٓٙقٙش   فّٗ رىؼخرش حٜعِْفش حلظٗ ٘عِفّخ حلىٓٓٙقٗ  أْ حلمٓكش حلفٍٙش حلظٗ َ٘ٓىّخ حلفٍخي 

 ٘كٙمٗ .حلظ
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أوخ وً ٌخكٙظّخ حلى٘ئْوش فّٗ حلظٗ طظلكه فّٙخ حلقٓس حٌٜٓ٘ش حلفَى٘ش ـ حلىظٔميش   ر٘ك  رَرَٖ  

ِىـٗ   ْفٗ حلىقخر  لٌ٘ك كمُ   كمُ ٌـي حلزعٞ ٘ئْٓ لمومٓى وً ه١  عىمٙخص حلظـىٙ  ْ 

َ ْ حلعى  عمٕ حٓظيخلش حلعىَ   ْ ك  وخ ٠ ٘كزَ ْ طـٍذ حلٌٖ ٘ٔزذ حلظعذ حلـٔىٗ ْ يَٙ

حٓظعىخ  حٜىْ٘ش ْحلٔفَ ٌلٓ ىْ  حلعخله لفَٝ حٞٓظيزخد فٗ حلـًٍٙ ْ حلـٔي لمكزخٍ ْ حلٜفخٍ 

   ف١٠ عً ط٢ٍٙ٘ حلو١٘خ حلـٔىٙش .

" اي قٓٔ حلىٓص ْ حللٙخس حلىظٜمش رخلزَ٘٘ش   طظيٍٓ عمٕ ا٘قخط ْحكي ٘ىكً طلـٙه قٓٔ حلظيوَٙ    

ً حٚي فٜخعيح َٓٙحفق ؤَٙس حلزَ٘٘ش   طّي٘يح ْحلظفمذ عمّٙخ لكً ٘ظه حلظومٚ وٍّخ ٌّخثٙخ و

"  حلىٓص حلعخلىٗ
ف١٠ عمٕ  أٌُ كٔذ حىيخٍ وٍٓحي فخي حللَكش حلي٘ىقَح١ٙش حللخلٙش ١َ٘ق  (1)

ولخ١ش رظّي٘ي  –ٌلٓ وً حلىٓص وً ه١  قٓلُ " ٓظكٓي حلي٘ىقَح١ٙش حًح ْ ٘خ لّخ وً وفخٍقش 

" ٗ   ْ فٗ حٜفق   رىٓص حلكٓي حلكزَٙحل١ٔف حلٍْٖٓ حلىىٙض ْ رَىح س حلىل٢ٙ حلزٙج
(2) 

ِكٌح ْ قي كخْ  حىيخٍ وٍٓحي أي ٘ٔم٢ حل٠ٓ  عمٕ حلعقمٙش حلعخلىٙش حلظٗ ييص ْ ٓظظ  طكٓي حلعخله رؤََٓ 

 ْ طلكََ ٌلٓ حلىَٜٙ حلىلظه فٗ حٚي ٌفُٔ حلىـّٓ  .
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 : خبمتــــــخ
  اسع  النطاؽ تحاوؿ أف تفكؾ المركب مف ج   تندرج اهتمامات الفيلسوؼ إدرار موراف ممف أبحاث و

،وتلـ الشتات المنفرش والمبسوا مف ج   أخرى ، وهي العملة  التي ةصعب على أرلب الباحثيف استبةاف 
معامل ا بصورة عادة  ، فالجمع بيف البعد السوسيولوجي والث افي واألنثرو ولوجي والنفسي والفزيولوجي 

دماغ ، يد ، لغ  ، ث اف  ، مجتمع " ومن ا ةكوف اإلنساف المنبثق منه ،والتي تشكل المل المركب مف " 
 الع ل بمعناف الروحي والذهني معا.

  إف عصرنا المعةش اليـو ، هو العصر الذي ظ رت فةه أمراض لـ تعرف ا اإلنسانة  في عصورها الغابرة

لتر ص له ، ال لق مف ،تمثلت هذف األخيرة في ظ ور مرض" ُعصاب الالمعنى " والخوؼ مف اآلخر وا

المعطى ، الوسواس ، المآب  المزمن  ، الفصاـ ، كل ذلؾ ناتج عف االمط اد والحرب والت تيل والتعذيب 

والسجف ألجل فتات الحةاة المادة  ، وسفاسف ا ، مما نتج عنه العةش في الالشعور والالمعنى  والالمنطق، 

 واإلرهاب ...إلخ .وهو ما ظ ر في أشكاؿ عدف من ا الثأر واالنت اـ 

  كما يؤكد لنا إدرار موراف دوما بأف كل العلـو والفنوف كانت نتايج ا حسن  وسلةم  ، سوى السةاس  التي

نتج عنه الالمعنى و الُمسوخ و التعري الال إنساني . وهو ما يبينه لنا إدرارموراف في مؤلفه " إلى أيف 

 ةسير العالـ ؟ " .
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 ّذح يف اٌجؾش :لبئّخ ادلظبدس ادلؼز

 .بيروت 0ادرار موراف الى ايف ةسير العالـ " تر : احمد العلمي ، الدار العر ة  للعلـو ناشروف ا -0

إدرار موراف ، " تر ة  المست بل ، المعارؼ السبع المروري  لتر ة  المست بل " ، تر عزيز لزرؽ و منير -5

 .البةما  الحجوجي ،  دار توب اؿ ، الدار

وراف ، الفكر و المست بل مدخل الى الفكر المركب " تر : احمد ال صوار و منير الحجوجي ، ادرار م -2

 .ـ 5114سنى  0دار توب اؿ الدار البةما  ا 

ادرار موراف الن ج انسانة  البشري   ال وة  البشري  "  تر هنا  صبحي ، هيي  ابو ظبي للث اف  و  -4

 .5119 . 0ا   التراث االمارات العر ة  المتحدة

،  0 اؿ ، الدار البةما  ، اادرار موراف " ث اف  اروبا و بر ريت ا " تر : دمحم ال اللي دار توب -2

 .ـ5117

 

                                                           
 
 
 


