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 تهدف المجلة إلى:

, قؿ١ يف غا٥ط ايعًّٛ ٚيف ؾت٢ اجملا٫تإٔ تهٕٛ َٝساْا ؾػٝشا يًبشح ٚاملٓا-1
 .َٓربا يعًُا٥ٓا َٚؿهطٜٓا ٜه٦ٕٝٛ بٛاغطت٘ ططٜل اؿل ٚغبٌٝ ايطؾازؾتهٕٛ 

 إثطا٤ املعطؾ١ ٚتطٜٛطٖا, ٚخس١َ ايباسجني ٚاملٗتُني باجملاٍ ايعًُٞ.-2

 ضقس اؿطن١ ايع١ًُٝ, َٚٛانب١ َا ٜػتذس َٔ قهاٜا, ٚعٛخ.-3

ؼ باؾاَعات خاق١, ٚباملجكؿني عا١َ؛ يٓؿط إتاس١ ايؿطق١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ-4
 عٛثِٗ ايع١ًُٝ, ٚتؿذٝعِٗ بتصيٌٝ ايعكبات ايبشج١ٝ, ٚاملجبطات ايع١ًُٝ أَاَِٗ.

اٱغٗاّ يف ايٓٗٛض باجملتُع ٚتُٓٝت٘ يف ناؾ١ اجملا٫ت, ٚشيو َٔ خ٬ٍ -5
 املعًَٛات ٚايٓتا٥ر اييت تتُدض عٓٗا ايبشٛخ ايع١ًُٝ املططٚس١ يف اجمل١ً.

 

 



 

 

 ضوابط النشر 
 شح َبتهطًا, ٜتٸػِ ظٛز٠ ايؿهط, ٚضقا١ْ ا٭غًٛب, ٚأ٫ ٜهٕٛ َٓؿٛضًا َٔ قبٌ, إٔ ٜهٕٛ ايب

َٴػتًًٍا َٔ نتاب أٚ ضغاي١ عًُٝٸ١.  أٚ 
 .َ٘طاعا٠ أقٍٛ ايبشح ايعًُٞ ٚنٛابط 
 .إٔ ٜهٕٛ ايعٓٛإ َكتهبًا, َٚعبٸطًا عٔ َهُٕٛ ايبشح 
 ايع١ًُٝ, ٚضقِ ٖاتؿ٘.ٜٴكسٸّ ايباسح يف ٚضق١ َػتك١ً, امس٘, عٓٛإ عج٘, د١ٗ عًُ٘, زضدت ٘ 
 قؿش١. بشح عٔ عؿط قؿشات, ٚأ٫ ٜعٜس عٔ ث٬ثني٫ ٜكٌ عسز قؿشات اي 
  ِٸ ْؿط ا٭عاخ بايًػ١ ايعطب١ٝ, ٚنصا ايًػات ا٭دٓب١ٝ, ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايبشح َطؾكًا مبًدل ٜت

 بايًػ١ ايعطب١ٝ يًبشٛخ ا٭دٓب١ٝ.
  " ٜٴكسٸّ ايبشح يف ْػد١ ٚضق١ٝ بكٝاؽA4١ ع٢ً قطم" َع ْػد١ قؿٛظ CD. 
 " هب إٔ ٜٴكسٸّ ايبشح َطبٛعًا ع٢ً ٚضم أبٝض, بٓعاّ ٚضزtraditional Arabic  ِعذ "
 إٔ تهٕٛ ايعٓاٜٚٔ غط أغٛز عطٜض. ع٢ً, 16

   ٜٴؿاض يًُكازض ٚاملطادع اييت مت ا٫غتعا١ْ بٗا يف َنت ايبشح, بصنط يكب امل٪يـ, ٚغ١ٓ
(  51, م1991ايكططيب, شيو بني قٛغني, َج٬ً:) ايٓؿط, ٚضقِ ايكؿش١ املكتبؼ َٓٗا, ٜٚٛنع نٌ

(, ٚعٓس ٚدٛز أنجط َٔ َكسض 51, م1991ٚيف ساي١ ٚدٛز أنجط َٔ َ٪يـ ٜهتب )ايكططيب ٚآخطٕٚ, 
 (.51, م1991يًُ٪يـ, تٴطتٸب املكازض باؿطٚف ا٭ظس١ٜ "أظسٖٛظ" َج٬ً:)ايكططيب أ, 

  ٥ٝٸًا, ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: اغِ امل٪يـ أٚ تٛنع قا١ُ٥ باملكازض يف ْٗا١ٜ ايبشح ٚتطتٸب أيؿبا
 امل٪يؿني, اغِ ايهتاب, اغِ احملكل إٕ ٚدس, زاض ايٓؿط, َهاْٗا, ايطبع١, ٚغ١ٓ ايٓؿط.

   ,إشا نإ املطدع عجًا يف زٚض١ٜ, ؾٝهتب اغِ ايباسح, ثِ عٓٛإ ايبشح, ٚاغِ اجمل١ً, ٚايعسز
 ٚتاضٜذ ايٓؿط.

   يف قؿش١ َػتك١ً.يف ساي١ اغتدساّ اؾساٍٚ, ٜٛنع نٌ دس ٍٚ 
  .ِٝتٓعط ١٦ٖٝ ايتشطٜط يف ق٬س١ٝ ايبشٛخ املكسٸ١َ قبٌ إضغاهلا إىل ايتٸشه 
  َٸ١.تلٸِٝ ايبشح املكسٸّ َٔ قبٌ قٍهِ كهٜتِ ؼ  , ٚشيو يف غطٜٸ١ تا
  .ٌايبشٛخ املكسٸ١َ ٫ تٴطزٸ إىل أقشابٗا, غٛا٤ قبًت أّ مل تكب 
  ُٗٸٌ اجمل١ً أٟ َػ٪ٚي١ٝ.ايسضاغات املكسٸ١َ تعبٸط عٔ آضا٤ أقشاب  ا, ٫ٚ تتش
  زٜٓاضا عٓس تػًِٝ عج٘. 151ٜسؾع ايباسح 
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واصل فيها، الكتابة إلى وثدعوكم ثحييكم أن ،ألاصابعة جامعة غريان  والت 
ة بأبحاثكم معها مة العلمي   في العلمي البحث مسير  إثراء شأنها من التي القي 

ى العلوم سائر  .املجاالت وشت 
 



 

 فهزص املحتىَـاث 

 

 صفحـة  الموضوع

 5  اَِـــت

 6  أهذاف املجهــت

 7  ظىابط انُشز

 9  فهزص املحتىَـاث

 11  االفتتــاحُـت

 البحوث

 10  ماجدة حسني الضبيعد.  دَُايُت ريش انحُىاٌ يف انتشكُم انشعزٌ املعاصز

   فاعهُت انثىرة وانتًزد يف شعز يحًذ انشهطايٍ
 سوف أبوالكاسم الزحييبد.     

  أ. عائشة إبزاهيم احملزوم
08 

ودورها األدبٍ  املذارص يف إفزَقُت سيٍ انحفصُني
 وانثقايف 

 88  د. أبو بكز بشري سامل

ت انذكاء انعاطفٍ وعالقته بانزظا عٍ انحُاة نذي طهب
   انجايعت

 63  غالية أمحد قزقابد. 

 92  صالح الدين علي جلباند.         انالو أَىاعها واستخذاياتها يف انقزآٌ انكزَى

اِنهت انفُُقُت وأثزها عهً انحىض انغزبٍ نهبحز 
 املتىسط

 د. توفيل مسعود راشد

 أ. علي سعد مسعود
118 

 108  علي الكماطي عمزد.  بزَايج إرشادٌ نخفط انخجم عُذ األطفال

 

  



 

 االفتتاحية 
 

ُٸس, ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘  اؿُس هلل ضبٸ ايعاملني, ٚايكٸ٠٬ ٚايػٸ٬ّ ع٢ً خامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني؛ ْبٝٸٓا ق
 .ٚبعس ,أمجعني
 ٖٚصا ايُٓٛ ٚا٫ضتكا٤إٕ ْؿط ايعًِ عٔ ططٜل ايهتاب١ ي٘ أثط بايؼ يف منٛ اؿهاضات, ٚاضتك٢ اؾُاعات, ؾ

 ُٓٛ ٚايتطٛض؛اٱبساع يف ٖصا اي َٓص خًل اهلل ا٭ضض َٚا عًٝٗا, ٚاٱْػإ ٖٛ غطٸ ٝا٠ع١ يف اؿسكٝك١ ٚاق
َا خ٬ٍ َٚعًّٛ إٔ اٱغ٬ّ ٫ ٜٓعط إىل ٖصا ايُٓٛ إ٫ َٔ كـ عٓس سس, ٫ٜ  طُٛس٘ؾشادات٘ ٫ تٓتٗٞ, ٚ

ٚت١, ؾبكسض َا وكل ايعًِ يًبؿط١ٜ َٔ يف ب٦ٝاتٗا املدتًؿ١, ٚظطٚؾٗا املتبا١ٜٓ, ٚأٚناعٗا املتؿا ايبؿط١ٜع٢ً  ٜعٛز
نط اغِ أؾاز ايٛسٝإ بأُٖٝت٘ ٚزٚضٙ ايباضظ يف شيو, سٝح شٴ؛ يصا ايؿٛا٥س وع٢ َٔ اٱغ٬ّ بايتأٜٝس ٚامل٪اظض٠

ايعًِ َعطؾ١ ْٚهط٠ يف عؿطات اٯٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ تٓاٖع املا١٥, ٖٚٛ ٜطبل ع٢ً عًّٛ ايسٜٔ ٚايسْٝا, اييت 
 ٫ٚ تٓتٗٞ عٓس ْٛع خام َٔ املعطؾ١. ٫ تكـ عٓس سس,

َٔ ألض ايٛغا٥ٌ, ٚأؾهٌ ايططم  ايكازض٠ عٔ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٫ٚ ضٜب إٔ اجمل٬ت ايع١ًُٝ احملٍه١ُ
ٌٸ املؿه٬ت اييت ادتاست فتُعات ايبؿط١ٜ, ٖٚصٙ  ٚاؾتُا٫ً َٚٔ أنجطٖا تأثريًا ,يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ ع٢ً س

ايعًُٞ, َٔ ٖٓا دا٤  قات ايع١ًُٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاملٗتُني بايؿإٔاجمل٬ت تتطًب سؿس مجٝع ايطا
يٝهٕٛ مبجاب١ ْكط١ ا٫يتكا٤  ,ػطٟ ؾٝ٘ أق٬ّ املٓتُني إىل ايؿهط ٚايعًِ َٔ فًتٓا يٝهٕٛ َٝساًْا ْٞايعسز ايجا

  .تتذُع سٛهلا تًو ا٭ق٬ّ

 

 د. عادل إبراهيه احملروق 

 املشرف العام
 



 

 

تعبر عن وجهت نظر  تىث الىاردة في المجلالمقاالث والبح

 أصحابها

ترحب بإثرائهـا ومناقشتهاوالمجلت   

 



 

 21 

 دَُايُت ريش احلُىاٌ يف انتشكُم انشعزٌ ادلعاصز
 أنني اجلذوع( للشاعز سعيد فاندي قزاءة يف اجملموعة الشعزية )

 ني الضبيعماجدة حس د.                                                           

  غريانجامعة  - ادا كلية اآل                                                                           
 

 ملخص:

ٚؼاٍٚ  ٝٛا١ْٝ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط,َٛنٛع ايتؿاعٌ ايطَٛظ اؿ -بايتشًٌٝ –تعطض ٖصٙ ايسضاغ١ 
ٚع٬ق١ ايصات بايطبٝع١, نُا أْٗا تعهؼ ايتؿاعٌ  ايهؿـ عٔ ع٬قات تؿاعٌ ايطَع َع ايصات ايؿاعط٠,

اٱبساعٞ بني ايٛاقع ٚاـٝاٍ عرب ايعٓاقط ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ ٚايتكٜٛط١ٜ يًٓل ايؿعطٟ اؿسٜح, ٚشيو با٫عتُاز 
 ع٢ً ْعط١ٜ ايتؿاعٌ ايٓكٞ.  

تأ١ًٜٝٚ  ٚيعٌ قاٚي١ قطا٠٤ ايطَع اؿٝٛاْٞ ٚتؿػري ٚدٛزٙ يف ايٓل ايؿعطٟ اؿسٜح ٜعس ع١ًُٝ     
َُٗتٗا ايهؿـ عٔ ع٬قات ايتؿاعٌ املدتًؿ١ بني ايطبٝع١ اـاضد١ٝ ٚشانط٠ املبسع, ٚايٓل, ٚؾكًا ملا تهؿـ 
عٓ٘ ع١ًُٝ تؿاعٌ ايٓكٛم ٚتتبٓاٙ, ٚميهٔ قطا٠٤ ع٬ق١ املبسع ٚايٓل بايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ يف ث٬ث١ َػتٜٛات 

  تتذاٚظ ؾٝٗا ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ ز٫يتٗا املباؾط٠, ٖٚٞ:
ع٬ق١ ايصات ايؿاعط٠ بايطَع اؿٝٛاْٞ: ٚتسضؽ ػًٝات ايصات ايؿاعط٠ ٚاْعهاغٗا يف ايٓل ٚسًٛهلا  -

 يف ١٦ٖٝ ايطَع اؿٝٛاْٞ. 
 سٛاض ايطَع ٚقاٚضت٘: بٛقؿ٘ َعاز٫ً يًصات ايؿاعط ٚأسس أططاف اؿٛاض ايؿعطٟ املْٛٛيٛدٞ. -
ت٣ٛ ظٗٛضًا َهجؿًا َتٓٛعًا بٛقؿ٘ خًؿ١ٝ َٚطدع١ٝ باْٛضاَا اؿؿس: ٜٚعٗط ايطَع اؿٝٛاْٞ يف ٖصا املػ -

 ؼٌُ يف فُٛعٗا آثاض اغتدساَات نجري٠ يًطَع.
ٚيعٌ ٖصٙ ايكطا٠٤ غٛف تهؿـ عٔ أٚد٘ ايع٬ق١ ٚنٝؿٝات تعاٌَ ايؿاعط َع ايطَع ٚططا٥ل تٛظٝؿ٘ يف 

 ايٓل.
 
 
 

  



 عزٌ انًعاصزشريش انحُىاٌ فٍ انتشكُم ان دَُايُت
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 مكذم٘: 

اۡ: ٜكٍٛ اهلل تعاىل ۡۡۡوٌۡ  ۡ ۡ ٌَۡۡۡۡدٓاۡةثۡۡۡ   ۡۡ  ۡ ۡۡ ۡرۡضۡۡوَۡلۡۡۡ 
ۡ
ِۡۡفۡٱۡۡل  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ
  ۡ ۡۡ ۡ ۡۡطۡۡهرۡۡۡ   ۡ ۡۡ ۡيۡطرۡيِۡۡبِۡۡاحۡۡۡۡ   ۡ ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ اۡۡفۡرۡطِۡاِۡۡفۡٱۡىۡهۡتۡۡبۡۡ  ٌۡ ًۡۡ ۡثاۡىۡك ٌۡ

ۡ
ۡأ ًۡ ۡم

ۡ
ّۡۡۡإَۡلۡۡأ ۡۡي  ۡ   ۡ  ۡ

 ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ

 
ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ

ءۡۡۡ ۡ  ٌََۡۡۡۡشۡ   ۡ ۡ ۡ  ۡۡۡ وۡن ُۡۡيَۡۡشۡ ًۡ ۡٓ ۡۡربۡۡ ۡۡإَلۡۡ ًۡ ۡۡث  ۡ ۡ   ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ ۡ  
 ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ٣٨   , ّ( ٜعس ٖصا اـطاب ايكطآْٞ مبجاب١ ايسع٠ٛ يًبشح يف 38)ا٭ْعا

ًُا ٚآؾاقًا ز٫ي١ٝ عُٝك١؛ إش ٜؿري إىل ايتعسز سٝح ٜعٝس انتؿاف ا٭ؾٝا٤ ٚميٓشٗا قٝ-تعاىل–ًَهٛت اهلل 
ٚا٫خت٬ف, يف خهِ ا٫تػام ٚايتُاثٌ, نُا أْ٘ ٜٛنض ْٛع ايع٥٬ل اييت تطبط عامل اٱْػإ بهٌ َا وًُ٘ 
َٔ ْعِ ٚاتػاقات ْٚٛاَٝؼ َع عامل ايها٥ٓات اؿٝٛا١ْٝ َٔ زٚاب ٚطٝٛض. ٖٚٛ إش وٌُ ٖصا ا٭ؾل ايٛاغع 

 إىل ا٫ْػذاّ ايتاّ ٚايتٛاؾل املٓتعِ بني عامل اٱْػإ ٚعامل اؿٝٛإ, ٜٚؿتض اجملاٍ ٚاغعًا َٔ ايس٫ي١ ؾإْ٘ ٜؿري
حملا٫ٚت ايهؿـ عٔ َهاَني تًو ايع٥٬ل يف اؿٝا٠ عا١َ ٚيف ؾها٤ ايٓل ايؿعطٟ اؿسٜح بكؿ١ خاق١. 

ٜتػِ ب٘ ايٓل ايكطآْٞ  ع٢ً اغتجُاض ايتعسز١ٜ ايس٫ي١ٝ اـكب١ اييت -قسميًا ٚسسٜجًا –ٚقس زأب ايؿعطا٤ 
 عًَُٛا, ٚايطَٛظ ايكطآ١ْٝ بؿهٌ أنجط إوا٤ٶ.

ؼٌُ اٯ١ٜ ايهطمي١ إؾاضات ضَع١ٜ ؼٌٝ إىل خاضز ايٓل ٚتسعٛ إىل ايتسبط ٚايتأٌَ ٚايطبط بني َا ٖٛ     
ِ يف ؾين َٓعٛض, َٚكط٤ٚ, أٟ بني ايط١ٜ٩ ايبكط١ٜ ٚاـٝاٍ ايؿين, نٕٛ ايطَٛظ تتؿهٌ ؾًٓٝا زاخٌ ايٓل, ٚتػٗ

 ؾو َا اغتػًل َٔ ز٫يت٘, ٚتأخص ايكاض٨ بعٝسًا يف َػاؾات ٜاْع١ َٔ اؾُاٍ ٚاٱوا٤.
-تٓٗض اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ )أْني اؾصٚع( ع٢ً ؾعٌ ايتؿدٝل ٚأْػ١ٓ ايطبٝع١؛ سٝح تؿػٌ ايطبٝع١      

عٔ ق٫ُٛت َػاسات ٚاغع١ ؾٝٗا, ٚتؿهٌ بٛسًا ٜتؿع٢ يف أما٤ اجملُٛع١, ٜٚهؿـ  -بكؿتٗا ايتؿه١ًٝٝ
ز٫ي١ٝ ٚسطنات ػاشب ؾعطٟ نجٝـ. ٚتعٌُ تًو اؿ٫ُٛت ايس٫ي١ٝ ع٢ً ضبط ايٓل مبشٝط٘ 

 ايػٛغْٝٛكٞ اـاضدٞ ٚايجكايف, املط٥ٞ ٚايًػاْٞ ع٢ً ايػٛا٤.
ٚسٝح إٕ نٌ ْل ٖٛ َٓع١َٛ َٔ اٱؾاضات ٍَٓع١ُ ٚؾل ؾٝؿطات تكٌ َا بني ايٓكٛم     

( شاى 30, 2012كّٛ ع٢ً "سٛاض١ٜ ايتًؿغ" ) تٛزٚضٚف, (, ٚإٔ نٌ ْل 267ٜ, 2007)تؿاْسيط, 
( ؾإٕ ع١ًُٝ 26املكطًض ايصٟ ٜعاجل "ا٭زب بٛقؿ٘ اْعهاغًا يًك٣ٛ ا٫دتُاع١ٝ احملٝط١ بايٓل" )تٛزٚضف, 

اغتهٓاٙ ايطَٛظ زاخٌ ايٓل ايؿعطٟ تعس ع١ًُٝ َعكس٠ تعٗط ؾٝٗا ايصات ايؿاعط٠ ٖٚٞ تتًؿع املطَٛظات 
ُٛ هعٌ يًطَٛظ ٚتػتبطٓٗا, ٚتتٛسس ؾ ٝٗا ايصات َع ايٛدٛز يٝهٕٛ ؾعٌ ايكطا٠٤ ٖٛ املٛد٘ يًس٫ي١, ع٢ً م

 ايًػ١ٜٛ, ٚايطبٝع١ٝ قُٝتٗا ٚز٫٫تٗا املتؿع١ٝ يف دػس ايٓل عُكًا ٚغطشًا. 
ايًػ١ٜٛ ٚا٭غطٛض١ٜ –يكس نؿؿت ايتطٛضات ايٓكس١ٜ اؿسٜج١ يف ب١ٝٓ ايككٝس٠ املعاقط٠ عٔ زٚض ايطَٛظ 

يف تطٜٛط ايٓل, ٚتعسز١ٜ قطا٤ات٘ ٚبٝإ أٚاقطٙ ٚتؿابهات٘, نُا  –ي١ًْٝٛ ٚايطبٝع١ٝ ٚغريٖا ٚايتاضى١ٝ ٚا
نؿؿت عٔ اخت٬ف ايؿعطا٤ يف تٛظٝؿٗا ٚاغتًٗاَِٗ قُٝٗا اؾُاي١ٝ, ؾـ"ايطَع مبجاب١ اؾصض ايصٟ ٜؿس ب١ٝٓ 

س انتؿاف ا٭ؾٝا٤ ايٓل ٚميٍهٔ ايؿاعط َٔ ػاٚظ ا٭سساخ, ٜػشب ٬َق٘ ع٢ً ايٓل ٚهعٌ ايكاض٨ ٜعٝ
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(, ٚبايتايٞ ؾإٕ ١َُٗ قطا٠٤ ايطَٛظ زاخٌ ايٓل ايؿعطٟ تعس ع١ًُٝ َعكس٠ ٚميهٔ 143, 1986)ايٝٛغؿٞ: 
 قطا٤تٗا بأٚد٘ كتًؿ١.

ٚميجٌ اؿهٛض ايطَعٟ يًطبٝع١ اؿٝٛا١ْٝ ٚاسسًا َٔ أِٖ أؾهاٍ اؿهٛض ايؿين يٰخط, ٚأسس أبطظ ٬ََض 
ٖٛ َٔ د١ٗ ثايج١ ميجٌ سهٛضًا تٓاقًٝا ٚب٪ض٠ َٔ ب٪ض ايتؿاعٌ َازاّ "نٌ ػػسات ايصات ايؿاعط٠ يف ايٓل, ٚ

(, ٜهؿـ ؾٝٗا ؾعٌ ايكطا٠٤ عٔ ع٥٬ل نجري٠ 105,1991ْل ىهع ـطابات أخط٣" )نطٜػتٝؿا, ,
 يف بٓا٥ٗا, ٚاغتسعا٥ٗا. -ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ–ٜتعإٚ نٌ َٔ ايصٚم ٚايصٖٔ ٚايصانط٠ 
ٓا١َٝ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ يف ايٓل ايؿعطٟ ٚايهؿـ عٔ ع٬قاتٗا َٚٔ ٖٓا اْبجكت ؾهط٠ َعا١ٜٓ زٜ

 ٚاْعهاغاتٗا, يف ث٬ث١ قاٚض:
ع٢ٓ ا٭ٍٚ بسضاغ١ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚتٓٛع ايس٫٫ت, ٚع٢ٓ احملٛض يجاْٞ بتذػٝس 

اغ١ تٓام ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ ايطَٛظ ٚتؿدٝكٗا عرب اـٝاٍ ٚايتكٜٛط ايؿعطٟ, يف سني ىتل احملٛض ايجايح بسض
 َع بٓٝات ثكاؾ١ٝ ْٚك١ٝ غابك١ يًٓل ايؿعطٟ قٌ ايسضاغ١.

ٚتعتُس ايسضاغ١ ع٢ً َٓتذات ْعط١ٜ ايٓل, َٚٓاٖر ايتشًٌٝ ايٓكٞ )ا٭غًٛب١ٝ, ايًػا١ْٝ, ايػُٝٝا١ٝ٥( 
 ٚقاٚي١ تطبٝكٗا ع٢ً ايٓل ايؿعطٟ اؿسٜح ايصٟ ٜتػِ بايجطا٤ ٚايػُٛض ايؿين.

 احلْٔاىٕ:جتظٔذ الشمض 

ايتذػٝس تعبري ب٬غٞ ٜٴػبؼ ؾٝ٘ ع٢ً اجملطزات ٚاؿٝٛاْات ٚا٭ؾٝا٤ غري اؿ١ٝ ؾه٬ً, ٚؾدك١ٝ, ٚمسات 
اْؿعاي١ٝ إْػا١ْٝ, ٜٚٴهػب ايتذػٝس ايكٛض املع١ٜٛٓ أٚ اؿػ١ٝ ٬ََض اٱْػإ أٚ قؿات٘ ٚأؾعاي٘ )ٖٚب٘, 

٢ ا٫غتعاض٠, َٚٔ ثِ ؾٗٛ فاٍ خكب (, ٚعاؾ٘ عًُا٤ ايب٬غ١ ايعطب١ٝ ؼت َػ102,1982ُٚاملٗٓسؽ,
 يًبٛح ٚقٛض٠ َٔ قٛض ايتؿاعٌ اـ٬م بني ايعامل املط٥ٞ ٚعامل اـٝايٞ ايؿعطٟ.

ٚميجٌ ػػٝس اؿٝٛإ يف ايؿعط قٛضًا ٖاًَا َٔ قاٚض بٓا٤ ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ, متتعز ؾٝ٘ ػطب١ ايؿاعط  
ُٸًٗا ايؿاعط ض٩اٙ املدتًؿ١؛ ٚبايتايٞ بايط٣٩ ايتأ١ًَٝ يٮؾٝا٤, ٚتأخصٙ إىل عامل ؾؿاف أبطاي٘  نا٥ٓات قاٜس٠ و

 ؾٗٛ ٚغ١ًٝ ايؿاعط يًدطٚز َٔ عامل٘ إىل عٛامل شات أبعاز ٚقِٝ مجاي١ٝ ٚاغع١.
َٚٔ -ٜٚعس خطاب اؿٝٛإ ٚػػٝس قٛضٙ َٛنٛعًا نايعًا يف ا٭قاي١؛ ؾكس خاطب ايؿعطا٤ اؾاًٖٕٝٛ 

ثٛا إيٝٗا بٛقؿٗا َ٪ْػ١ ضس٬تِٗ ٚأْٝػ١ ٚسؿتِٗ, سٝٛاْات َتعسز٠ َٚتٓٛع١ ٚساٚضٖٚا ٚؼس-بعسِٖ
 :-ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط-ٜٚعٗط شيو يف قٍٛ عٓرت٠ 

 (2009,276"يٛنإ ٜسضٟ َا احملاٚض٠ اؾته٢     ٚيهإ يٛ عًِ ايه٬ّ َهًُٞ")ؾطح املعًكات, 
 ٚقٍٛ ابٔ املًٛح: 
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, 1994طري )ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ, أغطب ايكطا ٌٖ َٔ ٜعري دٓاس٘؟       يعًٞ إىل َٔ قس ٖٜٛت أ
143) 

 ٚقٍٛ أبٞ ؾطاؽ اؿُساْٞ: 
 (238,1993أقٍٛ ٚقس ْاست بكطبٞ محا١َ          أٜا داضتا ٌٖ تؿعطٜٔ عايٞ؟ )اؿُساْٞ,

ٚقس ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ إؾاضات نجري٠ َٚتٓٛع١ يًطَع اؿٝٛاْٞ َٓٗا: غطاب ابين آزّ ٖٚسٖس  
ض عٴعٜط... ٚغريٖا, ا٭َط ايصٟ ميٓشٗا قًُٝا ؾ١ٝٓ ٚمجاي١ٝ عاي١ٝ؛ ؾإشا سهطت غًُٝإ ٚش٥ب إخ٠ٛ ٜٛغـ ٚمحا

تًو ايطَٛظ يف ايٓل ؾإْٗا تػتسعٞ تاضٜذ اغتدساَٗا " ٚؼٌُ تساعٝات َعكس٠ تطبطٗا بككل تاضى١ٝ أٚ 
") َؿتاح أغطٛض١ٜ ٚتؿري ق٬ًًٝ أٚ نجريًا إىل أبطاٍ ٚأَانٔ تٓتُٞ إىل ثكاؾات َتباعس٠ يف ايعَإ ٚاملهإ

( ٚتطغِ يف اٯٕ شات٘ ٬ََض تًو ايتساعٝات اييت ٜؿهًٗا ايطَع اؿٝٛاْٞ يف ايتعبري ايؿين ٚتربظ 25, 1992
 زٚضٙ يف ابتٓا٤ ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ.

 أّاًل: الشمض احلْٔاىٕ يف عتب٘ العيْاٌ:

ىل ؾها٤ ايٓل ٚؾل إشا نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜػتسعٞ ايؿاعط ايطَع اؿٝٛاْٞ ٜٚٓكً٘ َٔ ايطبٝع١ املط١ٝ٥ إ
آي١ٝ ا٫غتسعا٤, ٜٚعٌُ ع٢ً ؾشٓ٘ مبا هٍٛ يف ْؿػ٘ ٚؼًُٝ٘ َؿاعطٙ ٚأساغٝػ٘؛ ؾإْ٘ قس ٜبسٚ غطٜبًا بعض 
ايؿ٤ٞ إٔ ؼطم ايصات ع٢ً تهطاض بعض تًو ايطَٛظ,  أٚ تٛغٝع املػاس١ ايٓك١ٝ اييت تؿػًٗا, ؾكس تكازف 

إىل ق٠ٛ ايصات ٚضباط١ اؾأف, ٚمتتس تأثريات٘ يف دػس  ايكاض٨ يف عٓٛإ ايٓل نُا يف )قًب ا٭غس(ايصٟ ٜؿري
ايٓل يٝذػس ق٠ٛ ايكرب يف فاب١ٗ ايٛاقع, ٚ)َأغا٠ ايكطٝع( ٚ )ايكطز١ْ(, ايصٜٔ ٜؿريإ إىل ٚاقع غٝاغٞ 
ٚزٜين َأظّٚ تعٝؿ٘ ايصات اؾُاع١ٝ ٖٚٞ تططح ساٍ ايب٬ز يف ظٌ ايؿٛن٢ ٚغٝاب ا٭ٌَ باـ٬م, ٚضمبا 

اٜٚٔ ْكُٛم عسٜس٠ َٓٗا )ايػطاب ا٭بٝض, سًِ ايػطاب, ايػطاب ٚايُٝا١َ, ايسٜو ٚايػطاب, تؿطٸز ايػطاب بعٓ
, ٚيعٌ -غٝأتٞ ؼًٌٝ بعهٗا-ايٓعٝل, عـ ايػطاب, اهلسٖس ٚايػطاب( ٜٚؿػٌ بصيو َػاسات تٓاق١ٝ َهجؿ١ 

هاَٝٓٗا إش إْٗا ٖصا اؿهٛض املهجـ ٚاٱؾاضات املتهطض٠ يبعض ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ ٜٴػطٟ ايكاض٨ يًبشح يف َ
تهؿـ عٔ ض٣٩  -يف كتًـ أسٛاي٘–تططح تػا٫٩ت ايصات يف َعآٜتٗا يًٛاقع, ٚتكُل قٛض٠ ايطَع 

مبٛاقـ  -نجريًا–(, ٜٚكرتٕ 47,1997ايؿاعط َٚٛاقؿ٘ سٝح "ٜكبض ايطَع شا ْه١ٗ ؾدك١ٝ")ايع٬م, 
 َٞ مٛ ايعامل اؿًُٞ.ْكس ايٛاقع ايػٝاغٞ أٚ ا٫دتُاعٞ, ٜٚعهؼ ضغب١ ايصات يف ػاٚظٙ, ٚايتػا

ٖٚهصا ٜبسٚ عٓٛإ اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ )أْني اؾصٚع( ٚقس اْؿتض ع٢ً ضَٛظ ايطبٝع١ بؿهٌ هعً٘ ثطٜا تؿع 
ع٢ً ايٓل بأنًُ٘ َٔ خ٬ٍ ايعٓٛإ, باٱناؾ١ إىل إٔ ايطَع اؿٝٛاْٞ ٜعٗط يف ْكٛم اجملُٛع١ بٛقؿ٘ ضَعًا 

 ع٬ت ايصات ايؿاعط٠ َع ايٛاقع.قٛضًٜا بكٛض٠ دع١ٝ٥ أٚ ن١ًٝ تسعِ ت١ُٝ تؿا
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 ثاىًٔا: طلط٘ الشمض احلْٔاىٕ:

ٜطز ايطَع اؿٝٛاْٞ يف نجري َٔ ْكٛم اجملُٛع١ غا٥كًا بكٛض٠ َهجؿ١, ٜعٌُ عربٖا ايؿاعط ع٢ً تأغؼ 
ع٬ق١ بني ايٓل ٚاملٛدٛزات ٫ ٜهتؿٞ ؾٝٗا ايؿاعط باٱخباض عٔ ايطبٝع١ اؿٝٛا١ْٝ ٚقٛضتٗا اجملطز٠ بٌ 

ًٛا َٔ ا٭غاطري تتُدض ؾٝ٘ ايصات ايؿاعط٠ عٔ ؾبه١ َتؿاع١ً َٔ ايط٣٩ ػعٌ َٔ ايطَع كعًْٚا ٜسخًٗا د
 سًٜٝٛا تؿع َٓ٘ عؿطات ا٭نٛا٤, ٜكٍٛ ايؿاعط يف ْل بعٓٛإ "اغتٓٗاض":

 "ٚتٛاض٣ ايًٌٝ 
 َهػٛض اؾٓاح          

 ٚايطٝٛض...
 ضنبت َنت ايطٜاح         

 ٚايػطاب...
 هابْاعل ؾٛم اهل      

 ٚايعٚاسـ...
 َعٸقت ثٛب ايٝباب      

 ٚايٛسٛف...
 ْاٖهات ناضٜات      
)...( 

 ؾاغتؿل...
 َٔ قبٌ إٔ هتاس٘       

 منٌ ايطػا٠
 (232ٚاططز ايؿ٦طإ" )ؾاْسٟ,      

يتعرب عٔ ساي١  كا١َٚ, سٝح تطَع إىل طٛؾإ ايصاتتطتبط ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ ايٛاضز٠ يف ايٓل بايػهب ٚامل
غتٓؿاض َٚٛاد١ٗ املكري, نُا تعٗط ايكٛض٠ ايتؿه١ًٝٝ يًطٛؾإ ٚانتػاح ايعًِ يف ؾهٌ ٖٓسغ١ َٔ ا٫

ايػطط ايؿعطٟ؛ سٝح تعٗط ْكاط اؿصف )...( َباؾط٠ إثط نٌ ضَع تاضن١ً يًكاض٨ ١َُٗ ٤ٌَ ايؿطاؽ 
ايػاغ١ ٚاغتشهاض قٛض ايهجط٠ ٚايؿٛن٢ ٚايهٝاع, نُا ٜؿري ايطَعإ )ايٌُٓ ٚايؿ٦طإ( إىل ضغِ قٛض٠ 

 ؾِٗ يف نجطتِٗ ٚتٓعُِٝٗ نايٌُٓ ٚيف نطضِٖ نايؿ٦طإ.
ٍّ َٔ ايطَٛظ اييت تؿري  إىل ز٫ي١ ٚاسس٠ تتُجٌ يف -ضغِ تباعس عٛاملٗا–يكس عٌُ ايؿاعط ع٢ً سؿس ن

 اـطاب ٚايؿٛن٢ ٚتٓب٧ با٭ٌَ ٚايجٛض٠.



 عزٌ انًعاصزشريش انحُىاٌ فٍ انتشكُم ان دَُايُت
   

    

 

 21 

ٔ ع٬قات َتٓٛع١ ٚيف ْكٛم أخط٣ ٜػتدسّ ايؿاعط تك١ٝٓ ايكٓاع بٛقؿٗا "تػُض بتؿػري َا ٜٓؿأ َ
( سٝح تتؿاعٌ ايصات ٚاملٛنٛع َع ايطَع ؾٝعٗط تٛتط شيو ايتؿاعٌ يف 257, 2006زاخٌ ايٓل")فاٖس,

ٌُ واٍٚ ؾٝ٘ ايؿاعط داٖسًا ايتدؿٞ ٚضا٤ ضَٛظٙ ٚتأب٢ ايصات ايؿاعط٠ إ٫ إٔ تًٛح يف ايٓل َع١ًًٓ عٔ  ؾه
 كٍٛ:َعاْا٠ ا٫غرتاب ٚايتؿطٸز, ؾؿٞ ْل بعٓٛإ اؾٌُ ايهًٌٝ ٜ

 "تتجا٤ب ايكشطا٤ يف   ؾبل إىل يؿض ايعٚاٍ
                    )...( 

 مجٌ ٖٓاى َكاٍٚ     يًكٗط ٜ٪يـــــــــــــُ٘ ايعكاٍ
 هرت أؾٛانًا ٚقس        شنط ايٓٝام َع اؾُاٍ

 عٝٓاٙ تطمتكإ أؾباسًا    تًـــــــــــــــــــــــــٛح بــــــ٬ ظ٬ٍ
ٌِّ ٚاضتــشــــــــــــــــاٍ  َٚػاضٙ َتكطع َا      بٝــــٔ ســــــــــ

 عبجًا ٜؿتـ يف مجــــــــــــــــــــــٛع ايٛسـ عٔ قشب ٚآٍ
 ٖٚٛ احملاقط يف ؾها٤ ايتٝ٘ َكطٛع ايٛقاٍ

 ٜٚعٌ ٜععِ أْ٘ ًَو ع٢ً عطف ايطَاٍ")ايٓل كطٛط(
ؿاعط ٖٓا ٜعٌُ ع٢ً ؼٜٛط تًو ع٢ً ايكرب ٚايتشٌُ, ٚيهٔ اي -يف اؿكٝك١ ٚايٛاقع –ٜسٍ ضَع اؾٌُ 

ايس٫ي١ ٚؾل غٝاقٗا اؾسٜس ايساٍ ع٢ً ا٫غرتاب؛ ؾاؾٌُ ٖٓا ٫ ٜعٗط نُا نإ يف ايٓل اؾاًٖٞ أْٝؼ 
ايٛسس٠ ٚايطس١ً, ٚإمنا أقبض ْتادًا يب١٦ٝ أخط٣ تهؿـ عٔ ؾًػؿ١ ايؿاعط, ٚعٔ شيو ايتشٍٛ ايصٟ ططأ ع٢ً 

ُٓٗا َٔ تٛسس ٚاْسَاز. اْتكٌ ضَع اؾٌُ َٔ سٝٛإ َ٪ْؼ إىل ع٬ق١ ايصات بايٛاقع ٚبايطَع, َٚا سسخ بٝ
سٝٛإ ٜعاْٞ ايٛسس٠, ٚايهٛابٝؼ, سٝح ٫ تطَل عٝٓاٙ غ٣ٛ ا٭ؾباح, ٚايتٝ٘ ايٛسس٠, ٜبشح عٔ أقطاْ٘ يف 

 عامل ايٛسـ, ٜٚعٌ ضغِ ٖصٙ املعاْا٠ ٜط٣ يف ْؿػ٘ ًَهًا يكشطا٤ ا٭ؾهاض ٚايٛسس٠ ٚادتٓاب ايبؿط.
ٔ ا٫غرتاب يف اختٝاض اؾٌُ ضَعًا يًطس١ً ايكشطا١ٜٚ سٝح ايٛد١ٗ ٚاهلسف ٚاْتكٌ ب٘ ٜٚعٗط ايتعبري ع

إىل ايتعبري عٔ ايهٝاع ٚا٫غرتاب يٝدطز ايٓل عكٝك١ َػاٜط٠ َؿازٖا املعاْا٠ ٚاؾتكاز ا٭ْؼ, ٚايؿعٛض بايٓٗا١ٜ 
 ٚؾطام ايطبٝع١ ٚاؿٝا٠.

 ع٢ً إساي١ َطنب١ إىل َطدع١ٝ طبٝع١ٝ ٚيف ْل آخط بعٓٛإ: "٫ ضدٛع" ٜعٗط ضَع ايػطاب َؿتػ٬ً
 ٚأخط٣ ْك١ٝ, ٜكٍٛ:

 "غطاب أبٝض يف ا٭ؾل ؾطز"*** ؾطٜس َٛغٌ يف ا٫غرتاب
 مت٢ٓ إٔ ًْٜٛ٘ غٛاز      *** ٚوع٢ بايطدٛع إىل ايكشاب

 ؾٝكطر يف دٛام٘ ْسا٤ *** ٜٚكصؾ٘ اؾٓاح إىل ايػطاب
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 أتطن٢ إٔ تهاّ بػري شْب***غ٣ٛ إٔ نٓت َبٝض اٱٖاب؟
 (219ؾُا يًشط َهط١َ بأضض*** إشا َانٓت َٓبٛش اؾٓاب" )ؾاْسٟ:

ٜطتهع ايٓل ع٢ً ساي١ ضا١ٖٓ تعٝؿٗا ايصات ٖٚٞ ؼاٍٚ ايؿطاض َٔ ؿعات ا٫غرتاب, ٚايطنٕٛ إىل 
َٛاغا٠ ايٓؿؼ عرب اْتكاٍ ا٭بٝات َٔ ايػطز إىل اؿٛاض, أَا اٱساي١ اييت ٜٴًُع إيٝٗا ضَع ايػطاب ؾإْٗا تعٗط يف 

ايؿاعط عُس إىل تٛظٝـ سكٝك١ ع١ًُٝ تتُجٌ يف ْؿٛض ايػطبإ َٔ ؾطاخٗا ؿع١ خطٚدٗا َٔ ايبٝض بػبب  إٔ
يْٛٗا املػاٜط, َٚٛقـ ادتُاعٞ سٝاتٞ ٜتُجٌ يف املدايؿ١ ٚايتؿطٸز, نُا إٔ ايؿاعط ٜعٌُ ع٢ً تهجٝـ ايس٫ي١ 

بأغؿ٘  -َٔ ططف خؿٞ-انٞ سٝح ٜؿٞ اي١ًْٝٛ املاث١ً يف ايبٝاض ٚايػٛاز إش ٜت٢ُٓ عربٖا ايطدٛع  إىل امل
 ع٢ً ضس١ً ايعُط, ٚايؿٝب ٚنأْ٘ ٜتُجٌ قٍٛ أبٞ ايعتا١ٖٝ: 

 (30ؾٝا يٝت ايؿباب ٜعٛز ًَٜٛا     ؾأخربٙ مبا ؾعٌ املؿٝب )ابٛ ايعتا١ٖٝ,
ٜٚعٝـ ساي١ نٝاع ايصات يف غؿ١ً ايعَٔ َٚعاْا٠ ايتٛقـ ٚا٫ْهؿا٤, ٚتٛطني ايصات ع٢ً تكبٌ ايٛاقع, 

ُٸٌ ايؿاعط دٓاح ايػطاب ١َُٗ ايكٝاّ بإضداع٘ إىل اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ غاق١ ٚأْ ٗا تكرتٕ بايعَٔ املهاضع. ٚو
 قانًٝا قٍٛ ايؿاعط: 

, 1994)أغطب ايكطا ٌٖ َٔ ٜعري دٓاس٘   يعًٞ إىل َٔ قس ٖٜٛت أطري )ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ, 
 ايؿطاض َٓٗا.(, ؾًؿغ اؾٓاح ٖٗٓا ٜعاجل قه١ٝ ٖعمي١ ايصات اييت تت٢ُٓ ايصات 143

ٚيعٌ ايكاض٨ يًُذُٛع١ ايؿعط١ٜ )أْني اؾصٚع( ٬ٜسغ تهطاض قٛض٠ ايػطاب ا٭بٝض ٚتعسزٖا, ؾٓذسٖا 
تطَع يًصات ايؿاعط٠ ٚػسز ا٭ٌَ, عرب َٓاقه١ زاٍ ايٓعٝل ٚأسٝاًْا َؿانًت٘ َٔ خ٬ٍ إٜكاع ا٭ؾعاٍ 

 املهاضع١, ؾٝكٍٛ يف ْل بعٓٛإ " ايسيٌٝ":
 " يف أؾكٓا ايب٦ٝؼ  

 ؼًٍل ايػطبإ
 ٜٓبعح ايػٛاز

 َٔ ْعٝكٗا
 ٚتًُع ا٭سعإ

 يف أضٜاؾٗا
 تٓتؿض ا٭يٛإ

 ٜٚطدـ ايعَإ
 ٚتػكط ا٭دٓش١
 ٚؼطم اؾصٚض 
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 ٚتػشل ايبصٚض
 ٚمٔ باسجٕٛ عٔ غطابٓا

 ا٭بٝض اؾٌُٝ
 عػاٙ 

 إٔ ٜكٛزْا
 يف ضس١ً املكري 

 ؾإْٓا قاؾ١ً 
 (217يٝؼ هلا زيٌٝ" )أْني اؾصٚع:

 يػٝاغ١ ايساخ١ًٝ يبًس ايؿاعط اْط٬قًا َٔ ز٫ي١ ايبٝت ايكا٥ٌ:ٜكٛض املكطع ا
 (    45,2003" َٚٔ ٜهٔ ايػطاب ي٘ زي٬ًٝ   ميط ب٘ ع٢ً دجح ايه٬ب )املػتططف  

ٜٚتؿاعٌ َع٘ بططٜك١ ايػًب)َٓاقه١ ايس٫ي١ ٭ق١ًٝ(, يف اٯٕ شات٘ ٜكرتب َٔ ايس٫ي١ ايكطآ١ْٝ اييت سسٸثٓا 
اب؛ إش إْ٘ عًٍِ قابٌٝ نٝـ ٜسؾٔ أخاٙ, ٚيف نًتا اؿايتني ٜططح ايؿاعط ض١ٜ٩ تأ١ًَٝ عٓٗا ايكطإٓ يطَع ايػط

شات َٓش٢ ؾًػؿٞ ػػس ايكطاع بني اؿٝا٠ ٚاملٛت, َؿازٖا إٔ اؿعٕ ٚايتؿا٩ّ ضؾٝلٷ ٫ ميهٔ َؿاضقت٘ 
ع َأظّٚ ٜعاْٞ َٔ اط٬قًا, ٚواٍٚ املعاٚد١ بني ايؿٓا٤ ٚايهٝاع َٔ د١ٗ, ٚايتؿا٩ٍ ٚا٭ٌَ يف اـ٬م َٔ ٚاق

 اؾُٛز ٚايػهٕٛ ٚايعذع َٔ د١ٗ أخط٣.
ٚيعٌ قكط اؾٌُ ايؿعط١ٜ ٚنجاؾتٗا ٜٛسٞ با٭ٌَ يف اـ٬م, ٜٚهؿٞ تكسٸض ا٭ؾعاٍ املهاضع١ يٮغطط 
ايؿعط١ٜ ؾ٦ًٝا َٔ ايتؿا٩ٍ ٚايتػٝري ع٢ً ايس٫ي١ ايؿعط١ٜ, نُا إٔ ا٭ْا اؾُاع١ٝ َا تًبح إٔ تعًٔ عٔ ٚدٛزٖا 

)إْٓا( ايصٟ ًٜكٞ بع٬ي٘ إىل ايتٓاغل ايتاّ بني عامل ايػطبإ ٚعامل ايبؿط. ٚتؿري ايط٩ٜا ايؿعط١ٜ إىل يف ايهُري 
إٔ اـ٬م ئ ٜهٕٛ إ٫ ْابعًا َٔ ايصات ٚايتدًل َٔ ايعذع ٫ ٜٓبع إ٫ َٓٗا؛ ٚهلصا ْأ٣ ايؿاعط بايطَع 

  اؾتكاز اؿه١ُ.اؿٝٛاْٞ عٔ ز٫يت٘ ايكسمي١ اييت ظًت بعض ظ٬هلا ظاٖط٠, َٚاث١ً يف
 ثاىًٔا: حماّسٗ الشمض احلْٔاىٕ:

ٚيف ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايتعايل بني ايعامل اؿٝٛاْٞ ٚايٓكٞ ٫ ٜػع٢ ايؿاعط إىل إقا١َ سٛاض بني ضَعٜٔ 
سٝٛاْٝني؛ بٌ ٜعُس إىل ايتكٓٸع ٚضا٤ ا٭ٚد٘ ايػا٥ب١ يًٓل عٝح ٜسَر بني ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ بٗسف ايٛقٍٛ إىل 

٬َؼ اؿٝا٠ ٚاملكري ٚاغتؿطاف املػتكبٌ, سٝح "إٕ سػاغ١ٝ ايتعبري ايؿعطٟ ٖٚٞ تػتدسّ ز٫ي١ نرب٣ ت
آي١ٝ اٱوا٤ املطنع٠ ٚايهجٝؿ١, يًٛقٍٛ إىل ضٚح املع٢ٓ ٚإزضاى ؾكٗ٘ يف اؾٖٛط ايٓكٞ ؼتاز إىل ؾِٗ َٛقع 

 (2010,193ايٓل ايتاضىٞ ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ٚإزضاى سسٚزٙ َٔ ايعامل ايصٟ ميجً٘" )دٛاز, 
 ٚميهٔ يًكاض٨ إٔ ًُٜض شيو ايتعايل يف ْل بعٓٛإ " ايعب١ٝ اهلاَػ١" ٜكٍٛ ؾٝ٘:
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 "ظب١ٝ تعطض يف سهٔ ايػطاٜا    ؾٴدكت يف سػٔ َطآٖا ايعٕٝٛ 
 ؾاضقت قشطا٤ٖا َصعٛض٠          قس غط٣ يف قسضٖا ضدع اؿٓني 
 ملـــــــــــــــعني    شنطت إيؿًا ٚأؾكًا ٚنٓاغًا            ٚظ٬ٍ ايطًض ٚاملا٤ ا 
 ـــــ٤ٔ ٚأْــــٝـــــــــــــٛاات تػؿٸاٖا         عــــٛا٤ َٚـٚثٛت بني ظقاق 
 ُٖػت يف أشْٞ ْاطك١           بعؾري ايؿٛم ٚايعـــــــــــؿـل ايسؾٝـــــــــٔ 

َٴبعٳس عٔ إيؿــ٘           ٫ح يف عٝٓٝو َٚض ايعاؾكني  أْت َجًٞ 
 (  171ــٞ ايعؿل ؾًِ         ٜـــبـــل يٞ إ٫ خـــبــا٤ ايٓـــاظســٝـــــــٔ )ؾاْسٟ: قًت قس ؾـــطٸزْ

ٜػطز ايؿاعط قك١ متجاٍ ايػعاي١ يف ايعاق١ُ ططابًؼ, ٚغطعإ َا ٜتشٍٛ إٜكاع ايػطز اهلاَؼ إىل 
سٛاض  قدب إٜكاع اؿٛاض, ٚتعٗط ايصات ايؿاعط٠ بٛقؿٗا أسس ططيف اؿٛاض, ٖصا ايتشٍٛ اؿٛاضٟ َٔ

ايصات إىل خطاب اٯخط ٜأخص ايٓل إىل ؾها٤ ايتؿاعٌ ايٛدساْٞ َع َعاْا٠ ابٔ املًٛح, سٝح واٚض ايؿاعط 
ايعبا٤, ًٜٚذأ إىل ايسخٍٛ يف عاملٗا اؿػٞ نْٛ٘ ٜعاْٞ ايكباب١ ٚايؿطام ٚا٫ؾتكاز, ٜٚبني ْعٚعٗا إىل طبٝعتٗا 

ملاث١ً يف أقٛات ايعٛا٤ ٚاملٛا٤ ٚا٭ْني, نُا أْ٘ ٜكٓع ٚاؾتكاز عاملٗا ايطبٝعٞ ٚاغرتابٗا ٚغط أقسا٤ ا٭مل ا
قٛض٠ غعي١ٝ بعٝس٠ عٔ ايكباب١ قطٜب١ َٔ ايٛط١ٝٓ سٝح هعٌ ايؿاعط ايعب١ٝ ضَعًا يؿ٦ٝني َتٛادٗني: ا٭ٍٚ 
يًٛطٔ )يٝبٝا( ٜٚهع هلا قٛض٠ اٱيـ املبعس عٔ أيٝؿ٘ املتُجٌ يف ا٭َٔ ٚايػٝاز٠, ٚاٯخط ٖٛ ايصات ايؿاعط٠ 

 تعاْٞ ايٛسس٠ ٚ ايٓعٚح ٚاٱقكا٤ عٔ اٱيـ ٚاـٌ.  اييت 
ٜأتٞ سٛاض ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ يف ْكٛم اجملُٛع١ زاعًُا ت١ُٝ ا٫غرتاب ٚايجٛض٠ ع٢ً ايٛاقع ٜٚسٚض أغًبٗا 

 يف سٛاض قطٜض بني ضَعٜٔ أٚ ضَع ٚشات يف قا٫ٚت َٔ ايؿاعط يًسخٍٛ إىل 
 يف ْل بعٓٛإ )ضبٝع املٛت( ٜكٍٛ ؾٝ٘: ٜٚعٗط شيو-ٚأسٝاًْا ايهابٛغٞ-ايعامل اؿًُٞ 

 " مسع ايػطاب ايبًب٬    
 ٜؿسٚ برتدٝع سعٜٔ  
 ؾسْا ٜػا٥ً٘  
 أَا أبكطت إؾطام ايطبٝع  
ُٸذ يًعضٚع    بايعٖط ٚايعطط املك
 ؾأداب٘:  
 أَٚا ضأٜت ايعٖط تػطق٘ ايسَا٤؟  
 ٚايعطط ٜعبك٘ ايسخإ  
 ٚايعضع ٜطزَ٘ ايطَاز  
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 يكت٢ًأَٚا ضأٜت مجادِ ا  
 تسسطدٗا ايص٥اب  
 ٖصا ضبٝع املٛت يٝؼ ضبٝعٓا  
 (212ؾاضؾع ْعٝكو ٜا غطاب" ) ؾاْسٟ:   

ٜٛظـ ايؿاعط ضَع ايػطاب َط٠ ثايج١ يٝعبٸط َٔ خ٬ي٘ عٔ ٚاقع َأظّٚ, ٜٚعٗط ضَع ايبًبٌ َؿريًا إىل 
٬َض بعض ايطَٛظ ؾكسإ ا٭ٌَ ؾٝسٚض بُٝٓٗا سٛاض ٜؿٞ با٫ْهػاض ٚخٝبات ا٭ٌَ ايعع٢ُ, سٝح تتػري َ

ايطبٝع١ٝ املتُج١ً يف ايعٖط ٚايعضع ٚاؾجح َؿري٠ إىل اسرتام اؿًِ ٚزخٍٛ ايعامل ايهابٛغٞ سٝح مجادِ 
ايكت٢ً ٚايسخإ ٚايطَاز اييت تهؿـ عٔ ٚطٔ نا٥ع َػتباح ٜٚعٗط ايٛاقع يف سًِ َؿعع ٫ ٜهاز ٜباضح 

ؿاع ْعٝل ايػطاب َٚٔ ثِ غٝاب ا٭ٌَ, ٚايٝأؽ شانط٠ ايؿاعط ؾٝكسح بايتؿا٩ّ يف آخط ايٓل َعًًٓا عٔ اضت
 َٔ تػٝري ايٛاقع.

 ثالجًا: باىْساما احلؼذ احلْٔاىٕ:

إٕ ايصانط٠ ايؿعط١ٜ ٖٚٞ تٓتدب ضَٛظًا بعٝٓٗا تػع٢ سجٝجًا ٱسساخ ايهجري َٔ ايتٓٛع يف ايٓل؛ 
كل نجاؾت٘ ايس٫ي١ٝ عٓس اغتسعا٤ ضَع سٝٛاْٞ زٕٚ آخط, شاى إٔ نٌ ضَع و-بطبٝع١ اؿاٍ–ؾايؿاعط ٫ ٜكـ 

يف ايٓل, ٜٚطتؿع بايكٛض٠ ايؿعط١ٜ إىل َػت٣ٛ تؿهًٝٞ تؿكض عٓ٘ ؾصضات َتٓٛع١ َٔ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ 
 ٜٓطٟٛ ادتُاعٗا ع٢ً قسض ٫ؾت َٔ ايتعبري ايتكٜٛطٟ.

ٚتعخط ايهجري َٔ ْكٛم اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ )أْني اؾصٚع( عؿس َٔ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ, َٚٔ شيو ْل 
 "َأغا٠ اؿسٜك١" ٜكٍٛ ؾٝ٘:بعٓٛإ 

 "سسٜك١ ا٭سعإ
 ؾها٩ٖا غباض
 ٚأؾكٗا زخإ

 ٚا٭غس اهلكٛض
 تجدٓ٘ اؾطاح

 ٚسٛي٘ ايكطٚز 
 تكٍٛ يف مشات٘:
 املٛت يٮغٛز

 ٚيٝػكط ايطػٝإ!
 ٚايُٓط اؾػٛض
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 يف غاق٘ ضقاق١
)...( 

 ٚايككط يف ظا١ٜٚ
 دٓاس٘ نػري

 ٜؿاٖس ايعكؿٛض
 ٜكٍٛ يف غطٚض 

 غأسهِ ايعكبإ!
 يؿٌٝ يف اعتكاّ ٚا

)...( 
 ٚايص٥ب قس ضٚع٘ 
 َا ٜؿعٌ اٱْػإ
 ٜكٝض ٜا بٔ آزّ

 ٜا قات٬ً أخاٙ
 (184نـ عٔ ايعسٚإ!   ) ؾاْسٟ: 

ٜعٗط اؿؿس ايس٫يٞ يًطَع اؿٝٛاْٞ يف َٓك١ ايعٓٛإ سٝح هُع ايساٍ )اؿسٜك١( مس١ ايهجط٠ ٚايتٓٛع 
ٚاؾتكاز اؿط١ٜ ٚتعٗط ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ َؿرتن١ يف ايتعبري  َهاؾًا يساٍ )املأغا٠( ايصٟ ٜسٍ ع٢ً َعاْا٠ ا٭غط

عٔ ز٫ي١ ا٫ؾتكاز ٚضؾض ايٛاقع املؿطٚض عًٝٗا, نُا أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜؿري نٌ ضَع سٝٛاْٞ إىل سكٝك١ 
 بؿط١ٜ ٜسضنٗا ايكاض٨ ٖٚٛ ٜعٝـ سٝا٠ اؿٝٛإ ٚوهُ٘ قإْٛ ايػاب يف ظٌ ايٛاقع املأظّٚ.

يف ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ اييت  -بهجاؾ١ بايػ١-يف ا٭غًٛب ايػطزٟ يًُؿٗس, ٜٚعٗط ٜٚتهض ايؿها٤ ايسضاَٞ 
ُٛ ٜهاز ٜٴػطم ايٓل يف ايطَع١ٜ؛ ؾاؿسٜك١ ٖٞ سسٜك١ ا٭سعإ, ٜهر اؿعٕ ؾٝٗا  ٜهتغ بٗا املؿٗس ع٢ً م

 َٓٗو, ميٛت ببط٤ يف ممًهت٘, يٝهٕٛ قٍط -ضَع ايؿذاع١-باؿهٛض َكاسبًا يهٌ ضَع سٝٛاْٞ: ؾا٭غس 
مشات١ يًكطٚز, ٚايُٓط يٝؼ بأسػٔ ساٍ َٔ ا٭غس, ٜهٝل ب٘ املهإ شضعًا باْتعاض ايطسٌٝ, ٚايككط دٓاس٘ 
نػري ٖٚصٙ ايطَٛظ ايج٬ث١ تٛسٞ باؾتكاز ايك٠ٛ ٚؼٍٛ ايؿذاع١ إىل ْكٝهٗا يف عامُل ٜػدط ؾٝ٘ ايهعٝـ َٔ 

٥ٌ ايبؿط ٖٚصٙ ايكٛض٠ تٛسٞ بكٛض٠ ايكٟٛ, ٚتٓكًب ؾٝ٘ َٛاظٜٔ ايعساي١ سٝح ٜعٗط ايص٥ب َطتاعًا َٔ ؾعا
قطًُا  -بٛقؿ٘ ا٭زا٠ اييت تعرب عٔ س١ٜٛٝ املؿٗس -ايص٥ب يف ايكطإٓ, سٝح ايعًِ, ٚتًؿٝل ا٫زعا٤, ؾٝكٝض 

غًب١ٝ أقطاْ٘ يٝعًٔ عٔ اَت٬ى زؾ١ اؿٛاض ٚايتعبري عٔ اؿهٛض ايؿاعٌ يًصات اؾُاع١ٝ اييت ػػسٖا  ثٓا١ٝ٥ 
 اؿهٛض ٚايػٝاب يف ايٓل. 
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ٚيف ْل آخط بعٓٛإ "تٛسـ" تعٗط املؿاضق١ ٚؾعاي١ٝ ايكش٠ٛ ٚايتُطز يتؿطع يف ططح ؾها٤ قٛضٟ 
ساؾس باؿهٛض ايهجٝـ يطَٛظ سٝٛا١ْٝ بايػ١ ايتأثري يف املؿٗس َٔ خ٬ٍ ز٫٫تٗا املؿطز٠, ٚايس٫٫ت اييت 

 أنؿاٖا عًٝٗا ايؿاعط يف غٝاقٗا اؾسٜس, ؾٝكٍٛ:
 ٜع "يف ؾها٤ ايطعب ٚايؿتو ايصض

 أقبض املأْٛؽ ٚسؿًا
 شيو ايكط ايٛزٜع

 قاض ؾٗسًا
 ٚاثبًا بني ايهشاٜا

 ٖاتؿًا وٝا ايؿٓا٤
 ٖا ٖٛ ايهًب ا٭يٝـ
 قاض نطغاًَا ٖكٛضًا

 ميٮ ايسْٝا ظ٥ريًا
 قا٬ً٥: قطضت إضٖاب ايبٝٛت

 ٚاختطاف ايػطبا٤
 ٚاؿُاض املكطرب 

 قاض ٚسؿًا دػٛضًا
)...( 

 قاح زٜو ايػطض إْٞ
 قطت ْػطًا

 ضسًا بني ايسداز دا
 َٓص إٔ أبكطت إْػإ اؿكٝك١ 

 قاض شا ظؿط ْٚاب
 ْاٖؿًا ؿِ أخٝ٘

 غادسًا ؾٛم ايسَا٤
 (192َٴػًٹكًا باب ايػُا٤! ٜٚكٍٛ اهلل أنرب" )ؾاْسٟ,
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تعٗط ت١ُٝ ايتٓاقض َػٝطط٠ ع٢ً ايٓل سٝح إْٗا تػِ يف ػػٝس ايٛاقع ايصٟ آيت إيٝ٘ بًس ايؿاعط 
 , ٚبايتايٞ تعٗط قٛض٠ ا٭ْػإ ٖٚٛ ٜطػ٢ ظاملًا َٓاؾكًا, ضغ٫ًٛ يًشطب ٚايسَا٤.ٚنٝـ اغتشاٍ ضبٝع٘ ٜبابًا

ٜٚب٢ٓ ايؿاعط ْك٘ ع٢ً قٝؼ ايتشٍٛ )قاض, أقبض( ٚأمسا٤ ايؿاعًني )قا٬ً٥, ْاٖؿًا, داضسًا, غادسًا( 
ًتشطٸض اييت ػػس قريٚض٠ ايطؾض سٝح تتكٛقع ايصات ع٢ً ْؿػٗا يف ٚاقُع تطؾه٘ متاًَا, ٚتػع٢ داٖس٠ ي

ٚايتػٝري إش إْٗا تعٝـ يف قطاع َػتُط بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ, بني املانٞ ٚاؿانط, بني اؿٝا٠ ٚاملٛت. ٖٚصا َا 
 ميهٔ إٔ ًُْػ٘ يف ْكٛم أخط٣ َٔ اجملُٛع١ شاتٗا, َٓٗا قٛي٘:

 "ؾشٴطټ ايطري ؾٛم ا٫ستٝاٍ
 بػاخ ايطري أنجطٖا دٓٛسًا
 ٚغسضًا َجٌ أؾباٙ ايطداٍ

 زّ سني ٜػطٛ ٚتبػٞ نابٔ آ
 (227ع٢ً نعـ ؾٝػطف يف ايكتاٍ" )ؾاْسٟ, 
 ٜتٓام املكطع َع قٍٛ ايعباؽ بٔ َطزاؽ:

 (2/410خؿاف ايطري أنجطٖا ؾطاخًا    ٚأّ ايككط َك٬ت ْعٚض" )اؿكطٟ,
يف إؾاض٠ إىل عًٛ ق١ُٝ ايصات ٚايتعبري عٔ ايتؿطز, ٚايتٓكٌ َٔ عامل ايتؿاب٘ املازٟ ٚايتشًٝل يف عٛامل 

سٝح ٜطَع يؿاعط يًصات بايطري اؿط ٚغٛاٖا )أؾباٙ ضداٍ( ٭َط ايصٟ ٜؿـ عٔ قطاع زاخًٞ  ايطٚح,
تعٝؿ٘ ايصات املعصب١ يف غبٌٝ اـ٬م ٚاهلطٚب بٗا َٔ ايعامل اؿػٞ املباؾط مٛ عامل اؿًِ, ٜٚتذاٚظ ؾٝٗا 

٬ً با٭ٌَ ٚاـ٬م, ٚايٓذا٠ ايؿاعط عامل اٱْػإ امل٤ًٞ باـٝبات ٜٚتػا٢َ عربٙ َٓاؾسًا عاملًا سًًُٝا ساؾ
 بايصات املعصب١ إىل بط ا٭َإ.

إٕ دٖٛط ايصات اؿكٝكٞ ًٜٛح يف ْكٛم اجملُٛع١ ع٢ً غبٌٝ ايتًُٝض ٚايتًٜٛض بك١ُٝ ايتؿطز ٚػاٚظ 
ايكٛاْني املتعاضف عًٝٗا يف عامل اؿٝٛإ نػط٠ٛ ا٭غس ٚقرب اؾٌُ ٚغريُٖا, بٌ ٚفاٚظتٗا إىل اٱؾها٤ 

إىل ايػطاب ا٭بٝض بٛقؿ٘ َعاز٫ً يًصات املػرتب١ ايتا١ٗ٥, -غري َط٠–يًصات ٚاؿٝا٠. ؾٝؿري  بط١ٜ٩ ضٚس١ٝ
 ؾٝكٍٛ:

 "ٚقس أمجعٛا أَطِٖ باغتٝاي٘   ؾػاقت ي٘ من١ً َا هٍٛ
 ٚقايت تأٖب ٚنٔ ساشضًا      ؾكطض قبٌ ايكباح ايطسٌٝ

 (216يٝكهٞ يف ايتٝ٘ أٜاَ٘       ٜٚٗذط ٚنطًا محاٙ اؾٍٗٛ" )ؾاْسٟ 
َٚط٠ أخط٣ تعٗط ايصات يف قٛض٠ ْٛضؽ ْاظح عٔ َٛطٓ٘ ٜعاْٞ ا٫غرتاب ٜٚٓكض قطا٠ ؾهت ايعًِ 

 يًػطاب ٚايػطاب ٜٓكشٗا بايبشط ٚخًـ ايبشاض ؾٝذٝب ايٓٛضؽ:
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 (215"يكس غُط ايعًِ ست٢ ايعباب" )ؾاْسٟ 
 ٜبسٚ إٔ عامل ايطري يف اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ عامل ٤ًَٞ با٭غطاض:

 ( 242كًا يف قشب١ ايػطاب" )ؾاْسٟ " ؾايسٜو قاض ْاع
 ٚايػطاب ٜٛقٞ اهلسٖس:

 "إشا محًت َػًؿًا
 ؾاؾتش٘ يف ايططٜل

 ؾُا غًُٝإ ايصٟ ٜهتب٘
 (211ٚيٝؼ َٔ تكط٩ٙ بًكٝؼ" )ؾاْسٟ 

إْ٘ عامل َٔ اؿصض ٚايتٛدؼ, ٜعهؼ ايطغب١ يف ايتشٍٛ, ٚقاٚي١ ايتػٝري؛ ٚشيو َٔ خ٬ٍ تكُل ضَٛظ 
ٜٚطغِ قٛض٠ ايصات يف اْط٬قٗا ٚؼطضٖا, سٝح ٜٓؿٞ ايؿاعط قؿ١ ايجبات املطًل -ٚغاق١ ايطري –اؿٝٛإ 

 يٮؾٝا٤ ٜٚٓطًل يف عٛامل ايطٚح باسجًا عٔ نٓ٘ اؿٝا٠.
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 اةم٘ :اخل

ٖٚهصا تتهض زٜٓا١َٝ ايطَع ايؿعطٟ, ٚتٓهؿـ مجايٝات٘ ٚقسضت٘ ايٛاغع١ ع٢ً ايتعبري, ؾكس ظٗط َعاز٫ً 
ؼ ايٛاقع يف تكًبات٘, ٜٚؿٞ باؿًِ يف اتػاع٘, ٜٚؿتض إزضاى ايكاض٨ ع٢ً عامل يًطٚح, ٚايصات, ٚايٛاقع, ٜعه

 َرتاَٞ ا٭ططاف, هُع أؾتاتا َٚكتطؿات تعٗط بطاع١ ايؿاعط يف ايتٛؾٝل بٝٓٗا 
 بتكٓٝات َتذسز٠ ْابع١ َٔ )ض٩ٜا( يًؿاعط ٚػطبت٘.

 ٚتعايكات٘ ميهٔ إمجاهلا يف اٯتٞ:ٚميهٔ اغتد٬م فُٛع١ َٔ ايكِٝ ايؿ١ٝٓ َٔ خ٬ٍ قاٚي١ زضاغ١ ايطَع 
تتُٝع ْكٛم اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ )أْني اؾصٚع( بأْٗا تكّٛ ع٢ً تؿدٝل املٛدٛزات َٔ ؾذط ٚظٖط  -

ٚمسا٤ ٚيٌٝ ٚتطاب ٚغريٖا, بٝس إٔ تؿدٝل اؿٝٛإ ٚأْػٓت٘ ٜٴعس ايعٓكط ايطاغٞ ع٢ً تًو املٛدٛزات؛ ا٭َط 
تهٔ ْكٛقًا شات طابع ؾًػؿٞ تٓعع عربٙ ايطٚح إىل ايتدًٞ عٔ ايصٟ هعٌ اجملُٛع١ بأنًُٗا ْكًا داَعًا و

 ايعامل املازٟ إىل ْؿسإ عٛامل أنجط ضساب١ ٚاستٛا٤ٶ سٝح تتشٍٛ ايؿه٣ٛ إىل َٓادا٠. 
ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أغًب ْكٛم اجملُٛع١ تعهؼ ٚاقعًا غٝاغًٝا َٔ خ٬ٍ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ إ٫ أْٗا  -

 شاى ايٛاقع أنجط َٔ نْٛٗا تطمس٘. ػؼ َعاْا٠ ايصات ايؿاعط٠ يف ظٌ
 ٫ تًٛح َعامل ايصات ايؿاعط٠ إ٫ َكرت١ْ بايطبٝع١ س١ٝ أٚ داَس٠. -
متٓض ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ ايٓل ٚايؿاعط ٚايكاض٨ ضخك١ ايسخٍٛ إىل عامل بعٝس عٔ ايؿٗٛا١ْٝ ٚايعسٚا١ْٝ,  -

 ٚايطنٕٛ إىل ايػ٬ّ ٚايتكاحل َع ايصات.
 ْكٛم اجملُٛع١ بططا٥ل َتعسز٠ َٓٗا اغتدساّ تك١ٝٓ ايكٓاع, ٜعٗط تٛظٝـ ايطَٛظ اؿٝٛا١ْٝ يف -

 ٚقاٚض٠ ايطَع اؿٝٛاْٞ, ٚايتٓام َع اجملتُع اؿٝٛاْٞ ايطبٝعٞ َٚع فتُع ايٓكٛم يف اْكٗاض ٚػسز.
ٜطنع ايؿاعط ع٢ً اْتكا٤ ضَٛظ ايطري أنجط َٔ غريٖا ٚتػٝب بعض اؿٝٛاْات غٝابًا ٫ؾتٶا نايٓعا١َ  -

 مما ٫ ٜتػع اجملاٍ يصنطٙ, ٚنإٔ ايؿاعط بٗصا ا٫ْتكا٤ ٜبشح عٔ املعازٍ املٛنٛعٞ يصات٘ ٚض٩اٙ.ٚايتٓني غريٖا 
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 املصادس ّاملشادع:   

 ايكطإٓ ايهطِٜ بطٚا١ٜ قايٕٛ عٔ ْاؾع -
ا٭بؿٝٗٞ, ؾٗاب ايسٜٔ بٔ أمحس, املػتططف يف نٌ ؾٔ َػتعطف, ؼكٝل: ايسنتٛض أمحس أمحس  -1

 .1س, َكط, ط, زاض ايػس اؾس2003ٜؾتٟٝٛ, 
 .2007, 3أبٛ ايعتا١ٖٝ, زٜٕٛ أبٞ ايعٓا١ٖٝ, ؼكٝل: نطّ ايبػتاْٞ, زاض قازض, بريٚت, ط -2
, أغؼ ايػُٝٝا١ٝ٥, تطمج١: ط٬ٍ ٖٚب١, َٝؿاٍ ظنطٜا, املٓع١ُ ايعطب١ٝ 2007تؿاْسيط, زاْٝاٍ, -3

 .1يًرتمج١, ط
طٟ قاحل, ايكاٖط٠, , َٝدا٥ٌٝ باختني )املبسأ اؿٛاضٟ(, تطمج١: ؾد2012تٛزٚضٚف, تعؾٝتإ, -4

 .1زاض ض١ٜ٩, ط
, ايًٕٛ يعب١ غُٝٝا١ٝ٥, عح إدطا٥ٞ يف تؿهٌٝ املع٢ٓ ايؿعطٟ, 2010دٛاز, ؾاتٔ عبس اؾباض,  -5

 .1زاض فس٫ٟٚ, ا٭ضزٕ, ط
, قسٸّ هلا ٚؾطسٗا ٚعًل عًٝٗا: ٜاغني ا٭ٜٛبٞ 2009ؾطح املعًكات ايعؿط, ايطٛاٍ املصٖبات, -6

 .2ب, بريٚت, طٚق٬ح ايسٜٔ اهلٛاضٟ, عامل ايهت
, زٜٛاْ٘, ؾطح ٚؼكٝل: عاته١ اـعضدٞ, َطبع١ زاض ايهتب 1994ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ, -7
 املكط١ٜ.
 .1, ايؿعط ٚايتًكٞ, زضاغ١ ْكس١ٜ, ا٭ضزٕ, زاض ايؿطٚم, ط1997ايع٬م, عًٞ دعؿط,  -8
-2008ؾاْسٟ, غعٝس غامل, أْني اؾصٚع, فُٛع١ ؾعط١ٜ ؼت ايطبع نتبٗا ايؿعط َا بني  -9

 سػب تاضٜذ تصٌٜٝ ايككا٥س. .2016
, عًِ ايٓل, تطمج١: ؾطٜس ايعاٖٞ, َطادع١: عبس اؾًٌٝ ْاظِ, ايساض 1991نطٜػتٝؿا, دٛيٝا,  -10

 .1ايبٝها٤, تٛبكاٍ, ط
, أؾهاٍ ايتٓام ايؿعطٟ, زضاغ١ يف تٛظٝـ ايؿدكٝات ايرتاث١ٝ, اهل١٦ٝ 2006فاٖس: أمحس,  -11

 .1املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب, َهتب١ ا٭غط٠, ط
, َعذِ املكطًشات يف ايًػ١ ٚا٭زب, بريٚت, يبٓإ, 1982٘ فسٟ ٚناٌَ املٗٓسؽ, ٖٚب -12

 .2ط
 . 2, يف ب١ٝٓ ايؿعط ايعطبٞ املعاقط, تْٛؼ, زاض غطاؽ, ط1986ايٝٛغؿٞ: قُس يطؿٞ,  -13
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 فاعهُت انثىرة وانتًزد يف شعز حمًذ انشهطايٍ
  "قطا١ٝ حتوٚوٚٞ"

 سوف أبوالكاسم الزحييب                       د.                                            

 عائشة إبزاهيم احملزوم أ.                                             

 جامعة غريان كلية اآلادا  األصابعة                                                        
  .ملخص

ــٛض٠ ٚا    ــ١ ايج ــٓا ؾاعًٝ ــح زضغ ــصا ايبش ــل      يف ٖ ــٞ زقٝ ــع عًُ ــل تتب ــًطاَٞ, ٚؾ ــس ايؿ ــعط قُ ــطز يف ؾ يتُ
ــ٘ املٛنــٛع زٕٚ       ــا ٜتطًب ــل َ ــا ايبشــح ٚؾ ــس اخرتْ ــٛضٟ يف ؾــعطٙ, ٚق ــٌ ايج ــ٘ تؿػــري ايؿع ــٔ خ٬ي ــا َ ساٚيٓ

٭غــباب ؾكــًٓا ايكــٍٛ ؾٝٗــا, ٫ٚ ٜهــٕٛ بــسعًا       ؛ايتكػــِٝ إىل ؾكــطات تؿػــس ايبشــح أنجــط ممــا تؿٝــسٙ      
ؿًػـــؿ١ يف َٓطًكٗـــا تعتُـــس ايجـــٛض٠ ٚايتُـــطز عًـــ٢ ا٭ؾهـــاض ا٫عتُـــاز عًـــ٢ املكـــازض ايؿًػـــؿ١ٝ, نـــٕٛ اي

ــو        ــس شي ــل بع ــ٘, يٓتطً ــّٛ املكــطًض ٚز٫يت ــصا ايبشــح تأقــٌٝ َؿٗ ــسأْا يف ٖ ــس ب ــات, ٚق ايػــا٥س٠ يف اجملتُع
يسضاغــ١ ؾاعًٝــ١ ايجــٛض٠ ٚايتُــطز يف عــسز َــٔ ايككــا٥س ؽريْاٖــا بعٓاٜــ١, ٚإٕ نٓٸــا مل لــس قــعٛب١ ؾُٝــا ؽريْــا, 

ــا إٕ أغًــب  ــاٙ َــٔ     ٫عتكازْ ــا اخرتْ ــا٠ ٚايكٗــط, ٚنــإ َ ــِ ٚاملعاْ ــست َــٔ ضســِ ايعً قكــا٥س ايؿــًطاَٞ ٚي
قكــا٥س ساٚيٓــا َــا ٚغــعٓا اؾٗــس عــسّ اقتكاقــٗا أٚ ػع٤تٗــا أٚ ايــبرت َٓٗــا, ٭ْٓــا ْــط٣ إٔ ايــٓل ايؿــعطٟ   
ــ٘ ٚإبعــازٙ عــٔ      ــس أٟ ؾــاعط َبــسع نــٌ َٛســس, َٚــٔ اـطــأ ايعًُــٞ ٚاملٓٗذــٞ ػع٤ت ــس ايؿــًطاَٞ ٚعٓ عٓ

أضازٙ ايؿــاعط َتٛاقــ٬ً, ٚختُٓــا ٖــصا ايبشــح بعــسز َــٔ ايٓتــا٥ر ايــيت ٚدــساْٗا َُٗــ١ يف َجــٌ  ْػــذ٘ ايــصٟ 
ــ١ ايبشــح يهــٌ أطــطاف      ــا ٫ ْتشــسخ عــٔ مشٛيٝ ــاسجني ٚايسضاغــني, ٚمــٔ ٖٓ ــاز٠ ايب ــ١ إؾ ٖــصٙ ايبشــٛخ بػٝ

ٚملــ٘  املٛنــٛع, ؾاجملــاٍ ٫ ٜــعاٍ ٚاغــعًا يف ٖــصا املٛنــٛع عٓــس طا٥ؿــ١ نــجري٠ َــٔ ايؿــعطا٤ ايًٝبــٝني ٚايعــطب  
 ٫ ٚست٢ ايػطبٝني, ٚإدطا٤ َكاضبات َٚكاضْات بني نٌ َٔ عاْٛا ٚمتطزٚا ع٢ً ايعًِ ٚثاضٚا.   

 تكذٓه:

ــٛض٠ مســ١ خاقــ١ يًُــساؾعني عــٔ أٚطــاِْٗ نــس       ــطؾض, ٚايج ــإ إٔ ايتُــطز, ٚاي ــسٚ يف بعــض ا٭سٝ ــس ٜب ق
ــر,      ــصا ايتهــٝٝل ايؿ ــٔ ٖ ــع َ ــط أٚغ ــٔ ا٭َ ــاَع, ٚيه ــسخٌٝ ايط ــٌ أٚ اي ــٔ ســل اٱْػــ  احملت ــٌ ؾُ إ إٔ ))ٜكب

٘ٴ سٴــط بهــٌ َــا يف ايهًُــ١ َــٔ     ــ ٜٚــطؾض, ٜٚتــأثط ٜٚــ٪ثط, ٜٚؿــو ٜٚٓهــط, ٚوهــِ ٜٚتٛقـــ عــٔ اؿهــِ, إْ
, ؾعــاٖط٠ ايــطؾض, أٚ  ( .58ٖــازٟ ؾهــٌ اهلل, ايػؿػــطا١ٝ٥ بــني ايٛدٛزٜــ١ ٚايربغُاتٝــ١, م      َعٓــ٢(( )

ري  يف ططا٥ـل ايتعـبري,   ايتُطز, أٚ ستـ٢ ايجـٛض٠ ظـاٖط٠ إْػـا١ْٝ عاَـ١ ٜؿـرتى ؾٝٗـا نـٌ ايبؿـط َـع تؿـاٚت نـب            
ــ٘,            ــ٘ ٚسكٛق ــيب سطٜت ــ٘ َٚػتك ــ٘ ظاملٝ ــ٬س٘ يف ٚد ــاٖطًا غ ــ١, ؾ ــا٥ٌ املازٜ ــطزٙ بايٛغ ــٔ مت ــٔ ٜعً ــِٓٗ َ ؾُ
ــاضات ٚمل ٜهــٔ أَــاَِٗ إ٫      ــسِٖ اـٝ ــ١ عٓ ــٝؼ بٛغــعِٗ إ٫ ٖــصٙ ايٛغــ١ًٝ, ؾكً ــصٜٔ ي ــٛاض  اي ٖٚــ٪٤٫ ٖــِ ايج
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ػــًش١, ؾــ٬ هــسٕٚ إ٫ ايهًُــ١ املــ٪ثط٠  املٛادٗــ١ املػــًش١, َٚــِٓٗ َــٔ تكــعب عًــِٝٗ خٝــاضات املٛادٗــ١ امل 
 ا٭زبــٞ ايعُــٌ ))ؾشطنــ١ايــيت ٜطًكْٛٗــا يف ا٭ؾــام يٝػــُعٗا نــٌ ســط ٜــطؾض ايعًــِ ٚا٫غــتبساز ٚايتدًـ,  

ــ١ ــٌ ٖــٞ ايساخًٝ ٌٸ قب ــ١, يًُــاز٠ تهــدِٝ ؾــ٤ٞٺ نــ ــًا ٚيٝػــت تطــٛضًا اؿٝاتٝ ــ١ يًؿهــط٠ شاتٝ ــٛضغٞ(( )ايؿٓٝ  غٝ
مجــع بــني ا٭َــطٜٔ مجــع بــني ايهًُــ١ ٚإؾــٗاض ايػــ٬ح  .(, ٖٚٓــاى َــٔ 228م: ايــٛعٞ ٚايؿــٔ, غاتؿـــ, 

ــٛا          ــاًٖٞ إش ٚظؿ ــط اؾ ــعايٝو يف ايعك ــعطا٤ ايك ــِ ايؿ ــو ٖ ــاٍ إىل شي ــطب َج ــتبس, ٚأق ــامل املػ ــ٘ ايع يف ٚد
 ايؿعط ٚايػٝـ ؾرتاؾكا نؿطغٞ ضٖإ, مل ٜٓؿك٬ ست٢ ؼككت َا ٜطغبْٛ٘ ٜٚطْٕٛ إيٝ٘.

ــٛقِٗ ٚسط     ــاى سك ــاسِٗ يف اؾته ــاِْٗ ٚل ــعطِٖ ضٖ ــس ؾ ـــ))ايتُطز    ؾذػ ــاملِٝٗ, ؾ ـــ ظ ــِ أْ ــاتِٗ ضغ ٜ
( تػــٝري ايٛاقــع    20يــٝؼ ضؾهــًا َطًكــًا, إمنــا ٖــٛ إضاز٠ تػــٝري(( )أيــبري نــاَٛ, اٱْػــإ املتُــطز, م:          

ــ١ ايــيت ٜبشــح     ايػٝاغــٞ املدتًـــ, ٚايٛاقــع ا٫دتُــاعٞ ايــصٟ ؼهُــ٘ خطاضٜـــ املانــٞ َٚػــهٓات٘, ؾاؿطٜ
١ ْعطٜــ١ ٜجريٖــا ايعكــٌ اٱْػــاْٞ, بــٌ ٖــٞ َؿــه١ً ))يٝػــت فــطز َؿــهً  -أٟ ؾــاعط َبــسع-عٓٗــا ايؿــاعط

ــٛز         ــا٥ٌ ايٛد ــع َػ ــح يف مجٝ ــين ايبش ــ١ ٜع ــا٥ٌ اؿطٜ ــح يف َػ ــا. ؾايبش ــُِٝ ٚدٛزْ ــ١ُٓ يف ق ــ١ َته عًُٝ
ــ١ ...(( )   ــ١, ٚايؿهطٜ ــ١, ٚايكُٝٝ ــاْٞ: ايصاتٝ ــؿٞ,   اٱْػ ــِ ايؿًػ ــًٝبا, املعذ ــٌ ق ــايجٛض٠ أٚ ( .  58   م:                                      مجٝ , ؾ

تػــع٢ إىل ؼكٝكــ٘ ا٭ْؿــؼ ا٭بٝــ١, بــٌ ٖــٛ ٚغــ١ًٝ يتػــٝري ٚاقعٓــا  ايتُــطز َُٗــا ناْــت ٚغــا٥ً٘, يٝػــت ٖــسؾًا
ــ٘, ٖهــصا ٜؿٗــِ ايؿــًطاَٞ      ــيت أعطاٖــا اهلل ي ــ٘ اي ــا ؾــعب ٜػــتشل نػــريٙ َــٔ ؾــعٛب إٔ ٜعــٝـ سطٜت نْٛٓ
ــ١       ــٝـ بػــ٬ّ َٚسآٖ ــا يف غــريت٘ ٚؾــعطٙ ٚضا٤ ايتػــطٝض ٚايع ــا, ٚمل ٜػــط نُــا قطأْ ــٛض٠ َٚؿَٗٛٗ ــ٢ ايج َعٓ

تؿــا٤ مبــا تطَٝــ٘ َــٔ ؾتــات, نُــا ؾعــٌ غــريٙ َــٔ َعاقــطٜ٘ قًٝــًا ٚعطبٝــًا ٚستــ٢ ايػــًط١ ٚايتكــطب َٓٗــا ٚا٫ن
 عاملًٝا.

ــ٘ ٌ –غــري أْ ــ ــ١ يٝهــٕٛ نُــا نــإ أغــ٬ؾ٘    -يف عكــط ايؿــًطاَٞ عًــ٢ ا٭ق ــٛاؾط نــٌ ايٛغــا٥ٌ املازٜ مل تت
ــصا ســاٍٚ        ــع ٖ ــبري, َٚ ــ١ إىل ســس ن ــبري ايؿــعطٟ مل تهــٔ ممهٓ ــ١ ايتع ــ٢ إَهاْٝ ــٌ ست يف ايعكــط اؾــاًٖٞ, ب

ٞ ايتعــبري  يف نــجري َــٔ ا٭سٝــإ عــٔ ايتُــطز ٚايجــٛض٠, َٚٛادٗــًا أقــٓاف ايعًــِ املتعــسز٠ ايــيت ٜــطاٙ   ايؿــًطاَ
ٖٓــا ٖٚٓــاى, ؾتعــسزت ططا٥كــ٘ يف ايتُــطز, ؾتــاض٠ عــٔ ططٜــل ايكٓــاع ٚايتــاضٜذ, ٚستــ٢ اغــتعسا٤ ايؿدكــٝات  

ٜــ١ َــٔ أَجــاٍ ابــٔ ايتاضىٝــ١ ايــيت عطؾــت َــٔ ايــٛدٗتني, ايعاملــ١ َــٔ أَجــاٍ ْــريٕٚ, ٖٚتًــط, ٚؾطعــٕٛ, ٚايجٛض 
ــطيف     ــٛ ٚإٕ ْكــل ظازٙ املع ــطٟ, ؾٗ ــ٬ املع ــٛ ايع ــٞ, ٚأب ــاز٠ ايؿــعطا٤ –عطب ــ٢ ع ـــ   -عً ــ٘ ســاٍٚ تٛظٝ إ٫ أْ

نٌ َـا ٖـٛ ممهـٔ َٚتـاح يًتعـبري عـٔ متـطزٙ, ؾــ))املتُطز ٖـٛ ايـصٟ ٜـ٪ثط إٔ ميـٛت ععٜـعًا ضاؾـع ايـطأؽ عًـ٢                 
ـــ اٱْػــ     ــٌ ٜٛغـــ, املٛاق ــس اؾًٝ ــٛإ(( ) سػــين عب ــ١ اهل ــٝـ عٝؿ ــعاّ,  إٔ ٜع ا١ْٝ يف ايؿــعط اؾــاًٖٞ ا٫يت

 ( ٚايكٗط.169ٚا٫غرتاب, ايتُطز, م: 
ــ٘         ــٌ إَهاْات ـــ ن ــطز ٚظ ــا٥ط َٚتُ ــاعط ث ــا إظا٤ ؾ ــًا, إْٓ ــٛإ سك ــا٠ اهل ــًطاَٞ ضاؾهــًا ؿٝ ــإ ايؿ ــس ن يك
ــ٘ بــايتًُل ٚايٓؿــام,     ايؿــعط١ٜ ايهــبري٠ خسَــ١ يػطنــ٘, ؾٓؿػــ٘ ايتا٥كــ١ يًدــ٬م َــٔ قٝــٛز ايعًــِ مل تػــُض ي
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ــ٢ متــطزٙ مل  ــ١          ؾشت ــ٘ يف اؿطٜ ــ١ يطُٛس ــ١ احملكك ــسا٥ٌ ايٛاقعٝ ــطح ايب ــإ ٜط ــٌ ن ــًا, ب ــًٜٛا غطا٥عٜ ــٔ ؾٛن  ٜه
ــًا(( ) سػــين      ــس٬ًٜ سكٝكٝ ــًا إ٫ إشا نــإ ٜعــطف ب ــطؾض ضؾهــًا سكٝكٝ ـــ))اٱْػإ ٫ ٜػــتطٝع إٔ ٜ ــبري, ؾـ ٚايتع

ــطز, م        ــرتاب, ايتُ ــعاّ, ٚا٫غ ــاًٖٞ ا٫يت ــعط اؾ ــا١ْٝ يف ايؿ ـــ اٱْػ ـــ, املٛاق ــٌ ٜٛغ ــس اؾًٝ ( 169: عب
 هلصا ايطؾض, ٖٚصا َا غٓكط٩ٙ يف ايكؿشات ايكاز١َ.

 الذساطات الظابك٘:

ــ١ يؿــعط ايؿــًطاَٞ,    ــ١ ٚاؾُايٝ ــٔ ايكُٝــ١ اٱبساعٝ ــايطغِ َ ــإٕب ــس إؾــاضات   ؾ ــا مل تتع ايسضاغــات يف أغًبٗ
ــا٤        ــيت ػؿــُت عٓ ــو ايسضاغــات اي ــ٢ تً ــٞ بؿــعطٙ, ٚست ــا ٫ ٜؿ ــٛ َ ــبري٠, ٖٚ ــب نــد١ُ ٚن ــ١ يف نت باٖت

َــٔ ايٓاسٝــ١ املٛنــٛع١ٝ ناْــت تػــري بؿــعطٙ ٚؾــل ض٩ٜــ١ غٝاغــ١ٝ َٛظؿــ١ ٚقــسز٠, ضؾهــٗا  ايبشــح يف ؾــعطٙ
ــٔ             ــسز َ ــسْا ع ــ٘ ٚد ــصا نً ــع ٖ ــٔ َٚ ــا, ٚيه ــ٘ هل ــبب ضؾه ــصب بػ ــٌ ٚع ــٌ ٚاعتك ــ٘, ب ــًطاَٞ ْؿػ ايؿ

 ايسضاغات امل١ُٗ اييت عجت يف ؾعط ايؿًطاَٞ ٖٞ:
ــو اًٛ     -أ ــ ط ذلٌــس اهؿ ــ٘ضٝ اهؿــ طٙٞ ر ؾ ــسضٜع, ضغــاي١ َاد   اهص ػــتري, داَعــ١ ايعاٜٚــ١,   أَٝٓــ١ ٖ

ــع        2003 ــٞ َطد ــ١, ٖٚ ــ١ ٚإبساعٝ ــ١ ٚمجايٝ ــ١ سساثٝ ــل ض٩ٜ ــعط١ٜ ٚؾ ــٛض٠ ايؿ ــ١ ايك ــا ايباسج ــت ؾٝٗ ّ, زضغ
ــاٙ ٚاســس زٕٚ غــٛاٙ,       ــسٖا يف اػ ــٗا تطنــع دٗ ــٛإ ايبشــح دعً ــِ يف ايكــٛض٠ يف ايؿــعط اؿــسٜح, ٚعٓ َٗ

 ٖٚٛ اؾاْب ايؿين اٱبساعٞ ؾكط.
ــ٘ض-ب ــاب        ت  ــ٘           اخل  ــا         ٗحت ــ ط   ر          اهطؤٙ ٛ       ؾ ــو اً ــس اهؿ ــٞ   ذلٌ ــٔا            هوباذث ــٞ          ُفػ ــٞ          اجلٌ ٚ            اهوٚبٚ

ــْ٘          هــازاب ــط           طــطابوؼ             ٗاهفِ ــع       ًــس٠        توٌــؼ    إىل        تٔــس            أغــو٘بٚٞ         زضاغــٞ       ٗٓــٛ    َ     0219         فرباٙ           اهتٌٚ
ــٞ            ٗاخلص٘صــٚٞ ــي            اإلبساعٚ ــا        ٗصــو        اه ــٞ         إهٚٔ ــى             اهؿــو اًٛ         جتطب ــ        ٗٓ ــَ٘    ٙٞ       اهؿــ ط        حتقق ــاهٛ          كٌفٔ         مج

   . (املٛقع ايطمسٞ يًذُع١ٝ ايًٝب١ٝ يٰزاب ٚايؿٕٓٛ ع٢ً ؾبه١ اٱْرتْت. )         اهؿ طٙٞ        ًسُٗتٕ   ر
ــت ؾــعط ايؿــًطاَٞ نــُٔ زضاغــات أخــط٣, مل       -د ــيت تٓاٚي ــٔ ايسضاغــات ا٭خــط٣ اي ــاى عــسز َ ٖٓٚ

ــٝؼ شا          ــطٖا ي ــسازٖا ٚسك ــا إٔ تع ــصا ضأٜٓ ــٌٝ, ٚي ــ٘ ايتؿك ــ٢ ٚد ــعطٙ عً ــح يف ؾ ــسؾٗا ايبش ــٔ ٖ ــس٠ ٜه ؾا٥
, يًباســح قطٜــط٠ ظضقــٕٛ ْكــط, زاض احلطكــٞ اهؿــ طٙٞ ر هٚبٚــانــبري٠, ٚيهٓٓــا ْؿــري إىل أُٖٗــا ٖٚــٛ نتــاب 

ــريٚت,   ــس ب ــاب اؾسٜ ــؿش١:  2001ايهت ــٞ ايك ــِ    639ّ, ؾؿ ــطض ٭ٖ ــؿشات ع ــ٬خ ق ــ٘ ث ــب عٓ , نت
٫ زٚاٜٚٓــ٘, ٚقكــٝس٠ ٚاســس٠ ؾكــط ٖــٞ ايًًٝــ١ ايجايجــ١ عؿــط٠, زٕٚ اـــٛض يف ؾــطح ايــٓل ٚتؿػــريٙ, ٖٚٓــا  

ْـــٓكل َـــٔ عُـــٌ ايباســـح, ٫ٚ ًَْٛـــ٘, نـــٕٛ ايهتـــاب ٫ ٜٗـــسف با٭غـــاؽ يف ايبشـــح ؾـــعط قُـــس  
 ايؿًطاَٞ, ٚايسضاغات املؿاب١ٗ غريٖا نجري, ٚشنطٖا ٖٓا ٜجكٌ ايبشح ٫ٚ ٜؿٝسٙ.

 املصطلشات:

ــا      ــات ؾُٗٓ ــاض٨ ٚآيٝ ــا يًك ــ٘ ٜٛقــٌ ض٩ٜتٓ ــ١ خاقــ١, نْٛ ـــ باملكــطًض ٜهتػــب أُٖٝ ٫ ؾــو إٔ ايتعطٜ
أطري املكــطًض ٚتعطٜؿــ٘ ٚقاٚيــ١ َكاضبتــ٘ َــٔ ز٫يتــ٘ يف ايؿــعط, ٜهــ٤ٞ عــسز ٫ سكــط يــ٘ َــٔ يًُكــطًض, ؾتــ

http://www.tieob.com/author/mohammedsholtami/
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ــٓني           ــطًشني اث ــّٛ َك ــٓبشح يف َؿٗ ــا غ ــ١, ٖٚٓ ــ١ ٚاؿٝ ــطا٠٤ املٛاظٜ ــٓا يف ايك ــس تعرتن ــيت ق ــها٫ت اي اٱؾ
ــا ْػــتعٌُ      ــٛض٠, ٚايتُــطز, نــٕٛ ايًؿعــتني قــس ٜطًكــإ عًــ٢ ؾعــٌ بؿــطٟ ٚاســس, َٚــا هعًٓ ؾكــط, ُٖــا ايج

ــٛض٠    امل ــطاؾض )ايج ــّٛ اي ــ١ املؿٗ ــٛ سطقــٓا يف ايٛقــٍٛ إىل سكٝك ــس  –كــطًشني ٖ ــا غــٓذسٖا عٓ ــطز( نُ ايتُ
 قُس ايؿًطاَٞ.

ــاز)        الجووْسٗ:-أ ٛٸض ٖ ــ ــ٪ٚضًا. ٚتج ــٛضًا ٚث ــ٤ٞ ث ــاض ايؿ ــٌ ث ــٔ ايؿع ــٛض٠ َ ــطب: ايج ــإ ايع ــا٤ يف يػ     ابٔ د
ٝـــ١ ايؿهطٜـــ١ ( , َٚـــٔ ايٓاس                                                                                َٓعـــٛض, يػـــإ ايعـــطب, زاض قـــازض, بـــريٚت, زٕٚ تـــاضٜذ, َـــاز٠ )خ ٚ ض(

                                                                                               ))ؼــٍٛ يف سٝــا٠ اجملتُــع َــٔ ْعــاّ قــسِٜ إىل ْعــاّ دسٜــس وُــٌ َعــ٘ تطًعــات اجملتُــع((    ٚايؿًػــؿ١ٝ تعــين: 
                                                               , ٖٚــٞ يٝػــت َككــٛض٠ عًــ٢ عــسز قــسز َــٔ اجملتُــع, ؾٗــٞ  (.  58                                       )مجٝــٌ قــًٝبا, املعذــِ ايؿًػــؿٞ,  م: 

                        خــط٣(( )مجٝــٌ قــًٝبا,                                                                                        تتذــاٚظ َــا ٜعــطف باؿطنــات ا٫ْك٬بٝــ١ ايــيت ))تــتًدل يف ْكــٌ ايػــًط١ َــٔ ٜــس ٭ 
ــ١,    (.  58                       املعذــِ ايؿًػــؿٞ,  م:  ــس ؾٝٗــا. ٖــصا َــٔ ْاسٝ ــ١ ا٭خــط٣                                                           زٕٚ إٔ ٜهــٕٛ يًؿــعب ٜ َٚــٔ ايٓاسٝ

ــا٤       ــ٢ ايؿ٬غــؿ١, ٚنــصا ا٭زب ــ٪ضخني أٚ ست ــ٪ثط عــٔ امل ــِ ٜ ــٞ ٚانــض, ؾً ــاز غطب ــسٚ إٔ ٖــصا املكــطًض ْت ٜب
     ٟ ــٛض ــٌ ايج ــ٢ ايؿع ــٕٛ عً ــٌ ٜطًك ــاتِٗ, ب ــٛض٠ يف نتاب ــتعُاٍ َكــطًض ث ــطب اغ ــٔ   ايع ــط َ َكــطًشات ؼ

ــ١        ــط ادتُاعٝ ــ٢ ؾــعطا٤ ضؾهــٛا ا٫ؾــرتاى يف أط ــا يف ايعكــط اؾــاًٖٞ عً ــٌ: ايكــعايٝو, نُ ــٔ َج ــا َ قٝتُٗ
ظاملــ١ ٚقاغــ١ٝ, ٚنــصيو ظْازقــ١ يهــٌ َــٔ خــطز عــٔ اٱطــاض ايعــاّ يًُذتُــع املػــًِ, ٚخــٛاضز يهــٌ َــٔ    

 ٜطؾض ْعاّ اؿهِ.
ــٌ املػــًض نــ      ــٛض٠ يًعُ ــّٛ ايج ــتعٌُ َؿٗ ــ١   ٚيف ايعكــط اؿــسٜح اغ ــايجٛض٠ اؾعا٥طٜ ــط, ن ــتعُط ؾك س املػ

ــا يف     َٸ ــٛض٠ ايعؿــطٜٔ يف ايعــطام نــس املػــتعُط اٱلًٝــعٟ, أ نــس املػــتعُط ايؿطْػــٞ, ٚنــصيو ايػــٛض١ٜ, ٚث
ــ١ يًُػــتعُط      ــ٢ سطنــ١ املكاَٚ ــأخط٠ دــسًا, ٚست ــًا إ٫ٍ يف غــٓٛات َت ــٛض٠ َطًك ــا, مل ٜٴػــتدسّ َكــطًض ث يٝبٝ

ــا سطنــ١ ا   ــل عًٝٗ ــت ٜطً ــت ٫ٚ ظاي ــ٢    اٱٜطــايٞ ناْ ــٛضٟ َككــٛض عً ــٌ ايج ٕٸ ايؿع ــأ ــٝني, ٚن ــسٜٔ ايًٝب جملاٖ
 ؾدكٝات قسز٠ ؾكط.

٘ٹ:            التنووشد:-ب ُٳــطٻزٳ عًــ٢ أًٖــ ٘ٹ, تٳ َٴتُــطٻزٷ عًٝــ َٴتٳُــطِّز, ٚاملؿعــٍٛ  متــطٸز عًــٞ ٜتُــطٸز, مت,ــطټزًا, ؾٗــٛ 
ــٛا     ــبٸاطٹ: أعً,ٓٴ ــَط ايهټ َٹ ــ٢ أٚا ــسٴ يف اململعٳػــه,ط عً ــطٻزٳ اؾملٓ ٗٴِ, مت, ٖٴِ ٚتٳذــاٚظٳ طــاعت ــازٟ ايعٹكــٝإ) عٳكــا ايؿريٚظ آب

ــ١ َــٔ ســا٫ت اـــطٚز عــٔ ايػــًط١ َــٔ بعــض ايؿ٦ــات, أٚ َــٔ    ٗ (..232ايكــاَٛؽ احملــٝط, م: ٖــٛ ساي
غــهإ َٓطكــ١ َــٔ املٓــاطل, ٖٚــٛ مبجابــ١ ؼــسٺ يًػــًط١ باملعــاٖطات, ٚاٱَتٓــاع عــٔ تٓؿٝــص ايكــٛاْني, ٚايًذــ٤ٛ  

ٌُ مجاعٞ) طًشات عكــــط ايعٛملــــ١, إمساعٝــــٌ  عبــــس ايهــــايف, َعذــــِ َكــــملكاَٚــــ١ ايػــــًطات بؿــــه
ؾعــٌ عًُــٞ تٓؿٝــصٟ ٜتٛغــٌ بهــٌ ؾــ٤ٞ نــٞ وكــل أٖــساف املٓؿــصٜٔ يــ٘, ٖٚــٛ            (.  ٖٚــٛ.322م

 با٫ناؾ١ يسٚضٙ ايػٝاغٞ, ًٜعّ ي٘ زٚض ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ يف نجري َٔ ا٭سٝإ.
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ايتُــطز( َتكاضبــإ ســس ايــرتازف, َٚــع ٖــصا ٜبكــ٢ يهــٌ يؿــغ َُٓٗــا ؾــطاز٠  –ٜٚبــسٚ إٔ املعٓــٝني )ايجــٛض٠  
 خاق١ ت٪زٟ ز٫ي١ قسز٠ ٚؾل ايط٣٩ ايجكاؾ١ٝ, ٚايػٝاغ١ٝ, ٚا٫دتُاع١ٝ.

ــٌ بــني           املوويَر: ــا إٔ ايؿك ــ١, ٚيــصا ٚبكٓاعتٓ ــ١ ًَٚش ــطٚض٠ َٓٗذٝ ــات ايبشــح ن ــس آيٝ ٜبــسٚ إٔ ؼسٜ
املٓاٖر ٖـٛ ؾكـٌ إدطا٥ـٞ ٚتعًُٝـٞ ؾكـط, ٖٚـصا َـا هعًٓـا ْتذـاٚظ إؾـهاي١ٝ املـٓٗر ٚؼسٜساتـ٘ ايكسميـ١ نُـا               

ــب اي  ــا٤ت يف نت ٞ د ــتكطا٥ ــؿ١ )اغ ــتس٫يٞ -ؿًػ ــٔ    -اغ ــتؿٝس َ ــ١ تػ ــ١ ٚسساثٝ ــ١ َٓٗذٝ ــرتزازٟ( إىل مشٛيٝ اغ
 نٌ املٓاٖر زٕٚ اقكا٤ أٚ إبعاز.

 حتلٔل:  

ــباب        ــ١, ٭غ ــ٘ يف ايبشــٛخ ايعًُٝ ــاضف عًٝ ــِٝ املٓٗذــٞ املتع ــاضات ايتكػ ــا خٝ ــ١ مل ٜهــٔ أَآَ ــص ايبساٜ َٓ
ــٛض٠ يف ؾــعط ايؿــًطاَٞ ناْــت نــ    ٌ َٛســس مل ٜتذــعأ ٚمل متــط بؿــرتات  نــجري٠, نــإ َــٔ أُٖٗــا ٖــٛ إٔ ايج

ــطاٙ يف       ــصٟ ٜ ــِ ٚايكُــع, اي ــع ايعً ــع, ٚاق ــض ايٛاق ــٌ نــإ ُٖــ٘ ايهــبري ٖــٛ ضؾ ــٛض, ب مخــٍٛ, ٚتطادــع, ٚؾت
ــاعط        ــس ايؿ ــ١ٝ ٚايٓهــاي١ٝ عٓ ـــ))املُاضغ١ ايػٝاغ ــٌ, ؾـ ــ٢ ا٭ق ــاٚض٠ عً ــ١ اجمل ــات ايعطبٝ ــٝيب, ٚاجملتُع ــ٘ ايً فتُع

ــا     ــاٜا اٱْػ ــاٍٚ قه ــب, ٜتٓ ــسز اؾٛاْ ــس َتع ــٛ بع ــس٣     ٖ ــٛ ق ــعط ؾٗ ــ١ ايؿ ــٝاغتٗا بًػ ــس ق ــرب٣, ٜٚعٝ ٕ ايه
ــاٍ بٛقــؿٗا      ــسٚض ؾعٸ ــّٛ ايككــٝس٠ ب ــح تك ــٛض٠, سٝ ــساعٞ إىل ايج ايكــٛت اؾُــاعٞ, ٚاحملــطض ايػٝاغــٞ, ٚاي

ــٛز٠, م:    ــصانط٠ املؿك ــاؽ خــٛضٟ, اي ــرب ايػــٓني,    203أزا٠ ْهــاي١ٝ(() إيٝ ــا٠ ع ــٔ ػــرب ايطػ ( يًهؿـــ ع
ــ١ ايت   ــا ْتدــص َٓٗذٝ ــيت دعًتٓ ــٓل ايؿــعطٟ ٖــٛ نــٝل املكــاّ يف زضاغــ١   َٚــٔ ا٭غــباب اي ــٌ املتٛاقــٌ يً شًٝ

ٖــصا ايهــِ ايهــبري َــٔ إبــساعات ايؿــًطاَٞ, ؾًــِ تهــٔ يتػــُض يٓــا بايتٛغــع يف غــرب أغــٛاض ايجــٛض٠ ٚايتُــطز   
 يف ؾعطٙ, ؾايؿًطاَٞ ميجٌ عل ايؿهط ايجٛضٟ ٚايٛطين اـ٬م ايصٟ ٜعٝـ ٚوٝا بايٛطٔ.

ــا      ــٍٛ ْ ــا تك ــس٠ نُ ــط٠ يٝػــت بايبعٝ ــٞ ؾه ــ١ يف ٖٚ ــاظى امل٥٬ه ــ٢ ضزٸٖ ــ٪اٍ عً ــا: ايػ ــ١ َ ــعط ع٬ق  ايؿ
ــ١؟ ــت.  بايٛطٓٝ ــعط أؾــكط غــ٬ّ ايؿــعط: ؾكاي ــٓني أظضم ايؿٻ ــع ايعٝ ــيت ايؿــعط اؾُــاٍ, ٚقــؿ١ ضا٥ ــا اي  يف تُٗٓ

ٞ  ايػـٝام  ٖصا ٞ   املؿـاعط  تػـشطٙ  قبـًا,  سػاغـاً  نْٛـ٘  ٖـ  َـع  دٛعـاً  ٚميـٛت  املعـصبني,  َـع  اٱْػـا١ْٝ, ٜٚبهـ
ــاع, َٚــٔ ــا اؾٝ ــأتٞ ٖٓ ــ٘ع ت ــ١ ٬قت ٕٸ, بايٛطٓٝ ــٛطين ايؿــعٛض ٭ ــٛ اي ــا ي ــأمل إْػــاْٞ ؾــعٛض زقكٓ ــ٘ ٜت ــطز ؾٝ  ايؿ

 ٚاٱش٫ٍ, ايعًــِ ٚايطػٝــإ, عًــ٢ ثــا٥طًا ٜتــسؾل اْؿعــا٫ً بػــبب نْٛــ٘ ٚايؿــعط اؿكــٛم, املػــًٛبٞ نُٛاطٓٝــ١
ــسؾكًا ٚايؿــط ــًا, ت ــ٢ ٜػــهت إٔ اؿــل ايؿــاعط ٫ٚ ٜػــتطٝع طبٝعٝ ــٛم غُــط عً ــسٚإ, اؿك ــا ٚايع ــٛ ٚإْٸُ ٖ 

ــيخٞ اجملتُــع يف إ٫ٍ تعــٝـ ٫ طاؾــ١ؾ  ايؿــعط قهــاٜا, ؾانــٌ ٚايهبت)دٗــاز ايكٗــط َــٔاـــايٞ  اؿــط املت
 ٜكٍٛ يف قكٝست٘ أغ١ٝٓ يف أخط ايًٌٝ:    (.210م:  ,اؿسٜح

 غسًا إْ جا١ ٙػعٗ اهقٔط
 ٗاألألَ  ٗاهوٚال  

 غأٗقس ر ظالَ اجلب قِسٙاًل  



 فاعهُت انثىرة وانتًزد فٍ شعز يحًذ انشهطايٍ
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 ٙػبح بامسم األبسٜ ر ٓصا املس٠  
 ث٘ضٝ  

 ػف اهث٘ضٝ  ٙق٘ي غتِ
 ط٘ابٛ ٓصٖ املسْ اهي ٗهس   

 (.   55قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م:بال ص٘ضٝ )
نــطٸؽ ايؿــاعط ٖٓــا َعــاْٞ ايجــٛض٠ بهــٌ ػًٝاتٗــا, ٚأغــسم عًــ٢ شيــو نــٌ َــا ٜ٪دذٗــا ٜٚعٜــس غــعريٖا   

ــا ) ــط ٚقٛتٗ ــالَ –اهقٔ ــى -اهع ــسٙ يف قٛيــ٘:      اجلــب-اهوٚ ــٛض ايــصٟ ل ــٞ إىل شيــو ايٓ ــا ٜؿه ــصا َ ٖٚ  ) 
ــ٘ضٝ   ) ــًطاَٞ باـٝبــ١ ٖٚــٛ ٜػــتٓتر َــٔ ٚاقعــ٘       غــأٗقس ر ظــالَ  ٗغتِػــف اهث ــعٛض ايؿ ( يكــس اظزاز ؾ

ــات تػــري مــٛ              ــساخٌ ؾٝٗــا ايػــٛانٔ ٚاملتشطن ــا ايــيت تت ــات ايككــٝس٠, ؾشتــ٢ بٓٝتٗ ــٛز نــٌ َهْٛ املع
ــع, ٚؾػــازٙ, ٚظًُــ٘, ؾُــٔ ))ايكــشٝض      ــبض ايٛاق ــاز٫ً يك ــٌ ايكــٛض٠ َع ــطؾض, ممــا دع ــٛض٠, ٚايتُــطز, ٚاي  ايج
ــ٘ نًٍُــا اظزاز تطــٛض ايؿــعٛض يــس٣ ايؿــدل زقــ١ً ٜؿــتسټ ؾُٗــ٘ ٚاغــتدساَ٘ يًعــامل اـــاضدٞ, ٚيهــٔ َــٔ     أْٸ
ايكــشٝض أٜهــًا أْٸــ٘ نًٍُــا غــاَط أنجــط بــاـطٚز َــٔ ْؿػــ٘ بٗــصا ايؿــهٌ ٜتعــطٸض أنجــط يــطزٚز ؾعــٌ زاخــٌ   

ــ٘ ي        ــس إزضان ــصيو؛ تعٜ ــ١ً ٚب ــٝات خاق ــ١ تهؿـــ سػاغ ــ١ ٚاْؿعايٝ ــا٫ت شٖٓٝ ــربٴ س ــٛ ى ــعٛضٙ ٖٚ ــ٘ ؾ ٓؿػ
ــساعٞ, م:   ــٔ ٚايؿــعٛض اٱب ــاّ  نــٛيٝري, ايؿ ــعٙ ســس٠(() غطاٖ ــ٘  53ٚيتُٝټ ٕٸ ايؿــاعط تعُكــت يسٜ ــس أ .( , بٝ

ــٔ        ــاضٙ ٚاســسًا َ ــح ميهــٔ اعتب ــًا, سٝ ــاضظ٠ ٚاؽــصت َٓشــ٢ٶ ْؿػــًٝا َتأظَ ــ١ ب ــ١ مجايٝ ــٛض٠, ؾأقــبشت قُٝ ايج
ــع    ــسّ بٗــصا ايٛاق ــ٘ قٴ ــت أْ ــايٓل ٜجب ــا, ؾ ــٛض٠ ٚايتُــطز يف يٝبٝ ــتر كــٛضايت ٖٚــصا ؾــعطا٤ ايج ــٓل يف ٜٓ ــٔ اي َ 

 ًٜػــٞ ٫ ايؿــعطٚ ٚتكــٛضاتٗا, ايــصات إىل زا٥ُــًا وٝــٌ ٖٚــٛ ٚا٭ســساخ, ايــصنطٜات, ٚايــط٣٩,  تؿاعــٌ
ــ١,       ــ١ ٚايب٬غ ــاع ٚايبٓٝ ــ١ ٚاٱٜك ــ٢ ايهًُ ــطز عً ــ٢ ايتُ ــطز, ست ــع ايتُ ــ٘ َ ــازاّ َعازيت ــعط  َ ــصا ايؿ ــطؽ ٖ  ٜه

ايتُـــطز ٚيف ايجـــٛض٠ ٚيف يف  نًُـــات ايـــٓل, املتُجًـــ١ عـــرب٘ ؾٝـــ ايٛدـــٛز ؾعـــٌ بـــايٛطٔ, ٚميـــاضؽ ع٬قتـــ٘
ــ٘ )  ــعاع ايكــٛض٠ يف قٛي ــال صــ٘ضٝ ايتشــطض, َٚــا اْت ــس ب ب ــيت ٚقــٌ إيٝٗــا   ٗه ــ١ اي ــ١ املرتزٜ ( إ٫ٍ تكــٜٛطًا يًشاي

ــ٘ ٫قــطٓاع        ــصٟ ٫ سادــ١ يًؿــاعط ؾٝ ــٔ ا٭مل, اي ــٌ ا٭غــ٢, ٜٚهؿـــ ع ــل وُ ــ٘ ْ ــ٘, إْٸ ايؿــاعط يف ٚطٓ
 إوا٤.اٱميا٤ات, أٚ اٱؾاضات, ؾٛاقع٘ ٫ وتاز إىل إميا٤ ٚ

( نــإ ٜٗــسف إىل إٔ ٜطقــ٢ بايٛاقعٝــ١, ايــيت نــإ ٜٳعــس  ٙقــ٘ي غتِػــف اهثــ٘ضٝٚعٓــسَا قــاٍ ايؿــًطاَٞ )
ٖــٛ  ضا٥ــسٖا يف ايؿــعط ايًــٝيب, عــٔ فــطز احملانــا٠ ايــيت تٛقـــ بأْٸٗــا ؾــب٘ قــٛض٠ ؾٛتٛغطاؾٝــ١ يًٛاقــع, ؾٗــٛ   

ــٝٸ       ــ٘ أضاز إٔ ٜب ــطآ٠, ٚيهٓٸ ــٗا امل ــٛض٠ تعهػ ــ١ نك ــ١ ايٛاقعٝ ــتؿغ بٜٗٛ ــس إٔ و ــؼ   ٜطٜ ــٗا تعه ــطآ٠ ْؿػ ٕٸ امل ٔ أ
ٕٸ ايكــٛض٠ املٓعٚعــ١, ٫ تــأتٞ َــٔ ؾــطاؽ, ؾبــس٫ً     قــٛضًا كتًؿــ١. ٚا٭َــط اٯخــط ايــصٟ أضاز إٔ ٜٛنــش٘ ٖــٛ: أ

 َٔ إٔ ْٓؿػٌ بايكٛض٠ املٓتعع١ أٚ املٓؿ١ٝ, ملاشا ٫ ْٓؿػٌ مبػبب أٚ َػببات ٖصٙ ايكٛض٠؟  
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ٕٸ ايبشــح عــٔ ــًا َــٔ اؿٝــا٠ يف تاضىٓــا سٝــح  َعــاٖط ايجــٛض٠ يف قكــٝس٠ ايؿــًطاَٞ  ٜعهــؼ دا  إ ُٸ ــًا َٗ ْب
ــأثريات      ــ١ يف ٚاقعٗــا, ٖــٞ أقــسض َــا تهــٕٛ عًــ٢ عهــؼ ت ــ١ ٖا٥ً ــ١ ٚسطنٝ تكــبض يًككــٝس٠ إَهاْــات تعبريٜ
ــًا ٚقــاضخًا,      ــ٘ َــٔ أســساخ, عهػــًا ســازًا َٚباؾــطًا سٝٓ ــٛض٠ يف أَعدــ١ ايٓــاؽ, َٚــا ٜهــططّ ؾٝ ايتُــطز ٚايج

                ٍ                                               انِ املػــتبس, ٚتٓذًٍــٞ سكٝكتــ٘ ايكُعٝــ١ ايٓاػــ١ َــٔ قــٓع            ٸ                ؾؿٝٗــا ٜتعــطٸ٣ ٚدــ٘ اؿــَٚعكــسًا أسٝاْــًا أخــط٣, ))
ــصٟ          ـــ اي ـــ ايعٓ ــا يتػًٝ ــٌ بٗ ــطٚع١ٝ, ٜٚتٛغ ــتُساز املؿ ــسٖا ٫غ ــسٜٛيٛدٞ ٜعتُ ــ٘ اٱٜ ــٔ ايتُٜٛ ــهاٍ َ                                                                                                                    أؾ

ٚؾٝـــل غـــًٝطني, غـــطز١ٜ ايتػـــًط                                                                            ٜٓـــسؽ يف َؿاقـــٌ ايهـــ٬ّ, أٚ يف متؿكـــ٬ت ايبٓـــا٤ ْٚكـــط ايتعـــايل(()
ــو آيٝــات اـطــاب ايكُعــٞ,      ٜكــٍٛ يف                                                        املٛظعــ١ عًــ٢ طــٍٛ اؿٝــا٠ ايًٝبٝــ١ املعاقــط٠,        (.26م:ٚتؿهٝ

 قكٝست٘ أْؿٛز٠ اؿعٕ ايعُٝل:
 عِسًا ذنوٍ ثا٢ط 

 ت٘ضق األذحاض ر أقػٟ جبى  
 ٗأُا ٗاهوٚى ٗاهصٌ   

 ٗظٓط األقر٘اْ  
 ُِؿس اهػاعٞ فحط اهث٘ضٝ احلٌطا١ 

 (.199قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م: ر كى ًلاْ )
ا ايــٓل إىل تٛنــٝض, ؾٗــٛ أبــني َــا ٜهــٕٛ عًــ٢ ايٛنــع ايػٝاغــٞ املــرتزٟ يف ظَــٔ           ٫ وتــاز ٖــص 

ــصا         ــٔ ٖ ــٝؼ َ ــ٘ ي ــٝشؼټ ايؿــاعط نأْ ــٌ, ))ؾ ــِ ٚايكُــع ٚايكت ــٛ ايعً ــ١ خكــب١ يُٓ ــصٟ هــس ايرتب ايؿــاعط, اي
ــا         ــني َ ــاضٕ ب ــإشا ق ــ٘ تكــٛضات٘, ؾ ــبُا تطمس ــٕٛ سػ ــب إٔ ٫ ٜه ــاعط ه ــس٣ ايؿ ــامل ي ٕٸ ايع ــٕٛ. إ ــامل اجملٓ ايع

 َـا ٜعـٝـ ؾٝـ٘, اْتابـ٘ اهلًـع َـٔ ٖــٍٛ املؿاضقـ١. ؾؿـٞ ٖـصا ايعـامل املـأؾٕٛ املـسإ ٫ ٜؿـعط املــط٤              ٜتكـٛضٙ ٚبـني  
ــ٘(( ) ــ١ َعـ ــط , م:  بأيؿـ ــٌ املـ ــٌ ايـــربٟ ٚايعػـ ــٛز, ايٓشـ ــا عبـ ــٛض٠(.77سٓـ ٕٸ )ايجـ ــا  -( إ ــرب استُا٫تٗـ عـ

ــا ــًا ع        -ٚز٫٫تٗ ــٟٛ أٜه ــاعط, ٚتٓط ــ٢ ايؿ ــع عً ــٗا اجملتُ ــيت مياضغ ــػٛط اي ــ١ ايه ــ٢ فُٛع ــٟٛ عً ــ٢ تٓط ً
املهبٛتــات ايــيت ٜكــّٛ ايؿــاعط داٖــسًا بإضدا٥ٗــا نــٞ ؼكــل سايــ١ ايتــٛاظٕ, ٚضمبــا تٓطــٟٛ أٜهــًا عًــ٢ ايجــٛض٠  
ٕٻ ا٫ستُــا٫ت تتعــسز ملؿــطز٠ )ايجــٛض٠( يف ٖــصا     اؿُــطا٤ ايــيت ىــتًط ؾٝــ٘ ايــسّ بايهطاَــ١ ٚاؿطٜــ١, ٚعًٝــ٘, ؾــإ

ٕٸ ٖـــصا ايـــٓل َتعـــسِّز  ٖٚهـــصا,)اهثـــ٘ضٝ احلٌـــطا١(  ايـــٓل, ٚنـــصيو تتعـــسز ا٫ستُـــا٫ت يرتنٝـــب  ؾـــإ
ــٛض٠        ــطؾض, ٚايج ــطز, ٚاي ــع ايتُ ــا٫ت تكــبټ يف سٝ ــو ا٫ستُ ــع تً ــ١, ٚمجٝ ــا٫ت اٱوا٥ٝ ــس٫٫ت ٚا٫ستُ اي

ــٓل )     ــ١ اي ــط يف ْٗاٜ ــا ظٗ ــو َ ــِ, شي ــايكٗط ٚايعً ــسؾعٗا ايؿــعٛض  ب ــ١, ٜ ــ٘ضٝ  ايعاضَ ُِؿــس اهػــاعٞ فحــط اهث
 (, ٜكٍٛ يف قكٝست٘ ضغاي١ إىل ا٭طؿاٍ :احلٌطا١ ر كى ًلاْ
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 ٙا طفوٛ
 ٙا ظغب ذ٘اصى أفطار اه ري اهربٜ

 أُا شا أزفع هوحالز بطأغٛ
 ر طبق ًّ ؾ ط اهفطٞ ٗاهصٓب اخلاهص

 ٗاحلب
 كٛ أعط  باهث٘ضٝ ٗاهؿ ط ططٙق اهطب

 ٗأعوٍ أْ   ًا١ هسٙلٍ
 أعوٍ أْ   ؾحط هسٙلٍ

 أعوٍ أْ   عٌط بّ اخل اب أقابى
 ر اهػحّ احلطبٛ
 ٗإُٛ هػ  بلاغط

 ٌٞ اهعُعاُٞر ق ط املعو
 ٗأعوٍ أُٛ

 هّ اغتحسٜ اه ف٘ املدحى ًّ أجولٌا
 فاهٚتٍٚ مجٚى

 (.565-564قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م:كِ  ٙتٌٚا قبولٌا)
ٜػــع٢ ايؿــاعط إىل ايــسخٍٛ يف عــامل خــام, ٜتــٛؾط عًــ٢ َكَٛــات وــتؿغ بٓػــب١ َعٝٓــ١ يًهطاَــ١             

ِٸ شيــو عـرب قاٚيــ١ تٛغــٝع َػـاس١ ايعــامل اـــاضدٞ    اٱْػـإ, ٖطٚبــًا َـٔ ٚاقــُع تٓعــسّ ؾٝـ٘ ٖــصٙ ا٭خــري٠    , ٜـت
ــإ,        ــ١ ا٭َ ــام, ٚتًُــؼ ؿع ــساخًٞ, املتؿــٛم إىل ايتشــطض ٚا٫ْعت ــعٚع اي ــع ايٓ ــت٤٬ّ َ ــٛسـ, يٝ ايهــٝل امل
ــ١       ــسًا, يٝهــتٍغ ؾــعط ايؿــًطاَٞ  بٗــصٙ ايعــاٖط٠ املٓشطؾ ــ٘ ٫ ٜرتنــ٘ ٚســسٙ أب ــاحملٝط شات ٌٸ قاطــًا ب ــ٘ ٜعــ ٚيهٓٸ

ٚدٛزٖــا عًٝــ٘,  ٫ٚ بــس َــٔ اٱؾــاض٠ إىل َػــأي١ عًــ٢ قــسض نــبري َــٔ ا٭ُٖٝــ١ يف   َــٔ ايعًــِ, ايــيت تؿــطضٴ 
ــ١ ا٫غــتك٬ٍ       ــيت ضاؾكــت َطسً ٕٸ قُٝــ١ اٱْػــإ يف ايعــطٚف اي ــأ ــ٘, ب ــصٟ ٜٓتاب ــا ٖــصا, ٖٚــٞ ايؿــعٛض اي عجٓ
ــطأ يف           ــٌ ْك ــا٤يت, ب ــس ته ــات ق ــصٙ املعطٝ ــطٸا٤ ٖ ــإ د ــعم اٱْػ ــطض٠ ٚمت ــات املته ــسٖا, ٚا٫ْتهاغ ــا بع َٚ

ِٸ اْعهؼ ٖصا ا٭َط ع٢ً تؿاٚتت يف زضدات٘ َٔ ْل إىل آخط. ؾعطٙ أْٸٗا  ت٬ؾت َٚٔ ثٳ
ــا شا أزفــع هوحــالز بطأغــٛ ممر طبــق ًــّ ؾــ ط اهفطــٞ ٗاهــصٓب اخلــاهص   يكــس نــإ تعــبريٙ: ) ــ٘ أُ ( ي

ز٫يــ١ َعتــرب٠, نْٛــ٘ ٚيٝــس٠ ســعٕ ٚظًــِ طــاٍ ايؿــاعط يف ٖــصا اجملتُــع ايــصٟ ٜعــٝـ أيٛاْــًا َــٔ ايكٗــط ايــصٟ  
ــ٘ غــذ  ــساع ايؿــًطاَٞ مل ٜهــٔ يٝعٗــط بهــٌ ٚنــٛح     بايٓػــب١ ي ــ٘ ايػــذإ َــا ٜؿــا٤, ٚيهــٔ إب ٔ ٜكــٓع ؾٝ
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٭غــباب َتعــسز٠ َٚتٓٛعــ١, يــٝؼ ٖٓــا قــٌ ْكاؾــٗا أٚ ايبشــح ؾٝٗــا, ٚيهٓــ٘ ٚإٕ نــإ عًــ٢ ٦ٖٝــ١ إميــا٤ات    
ــط       ــا ْتٝذــ١ ايكٗ ــيت عاْٗ ــ٘ اي ــ٘ ٚآ٫َ ــاض٨ يؿــعطٙ وــؼ بأقػــ٢ عصابات ــٔ ايك ــ٘ هعــٌ َ ــ١, ؾإْ ٚإؾــاضات خؿٝ

ــصٟ ــِ اي ــ٘ )     ٚايعً ــٓل بأنًُ ــٌ يف اي ــاى, ؾهــإ ايعٓكــط ايكات ــا ٖٚٓ ــطاٙ ٖٓ ــط ٜٚ ــ٘  ٜٓتؿ ــّ اغــتحسٜ اه ف ه
ــا(   ــّ أجولٌ ــعٛض١ٜ      املدحــى ً ــعط١ٜ ٚايؿ ــ١ ايؿ ــاف ايتذطب ــسع ع ــٔ َب ــٔ إٔ تكــسض َ ــيت ٫ ميه ــ١ اي ٚاـامت

 بهٌ عصاباتٗا ٚآ٫َٗا.
ــ١     ــ٠ٛ ؾاضق ــا ٖــٛ إ٫ ق ــٓل ايػــابل ايعــاٖط يًهــجري َ ــطأٙ يف اي ــصٟ ْك ــ١ يهــٌ  ٚعذــع ايؿــًطاَٞ اي َٚعيعي

ــ٘ يف ايٛقــٍٛ إىل َطانــع غٝاغــ١ٝ أٚ      ــل َــا ٜكــبٛ إيٝ ــ٘ عذــع عــٔ ؼكٝ ــ٘, قــشٝض أْ ــ٘ َٚٓتٗهــٞ سطٜت ظاملٝ
ــا شيــو يف غــريت٘ -قٝازٜــ١ ْتٝذــ١ ا٫غــتبعاز املُــاضؽ نــسٙ ٚنــس غــريٙ, يف فتُعــات ٫ تطنــ٢    -نُــا قطأْ

        ٚ يهٓــ٘ مل ٜكطــع ع٬قتــ٘   إ٫ مبــٔ ٜكبــٌ ضأٜٝٗــا ٜٚعًٝــ٘, ٚهعًــ٘ غاٜــ١ يف ايكــٛاب ٚايتشهــط ٚايٓذــاح, 
بايػــًط١ ٚاجملتُــع, ؾهــإ ايكــٛض٠ ايــيت نؿــؿت ؾــذع ايػــًط١ ٚعُاٖــا ٚظًُٗــا ايــصٟ طــاٍ اؿــٞ ٚاملٝــت  

 ع٢ً سس غٛا٤.
ــٔ اـطــاب     ــصٟ نــإ ظَــٔ عُــط ب ــٓل شنــط قــطٜض يًعــسٍ ا٭ضنــٞ اي ــ٘-يف اي ــ٘  -ضنــٞ اهلل عٓ ٚيهٓ

ــسٍ ٚاٱْكــاف,    ــصنطٜات يف ايع ــاٍ ٚاي ــ٘ إ٫ ا٭َج ــس َٓ ــٔ َهــ٢ ٚمل ٜع ــع أٜهــًا أقــبض   ظَ ؾايػــًط١ ٚاجملتُ
ــصا           ــباب ٖ ــٔ أغ ــتـ ع ــ١, ٜٚؿ ــسٍ ايكسمي ــٛض ايع ــصنط عك ــ٘ ٜت ــا هعً ــصا َ ــ٘, ٖٚ ــطظ خكا٥ك ــٔ أب ــطٸ َ ايؿ
ــٝاز٠           ــٞ, ٚغ ـــ ايػٝاغ ــع ٚايعٓ ــؿ١ ايكُ ــإ ؾًػ ٕٸ طػٝ ــس أ ــاْٞ, ؾٛد ــام اٱْػ ــاضز ايٓط ــاّ خ ــاض  ايت ا٫ْٗٝ

ــصا ايٛنــع      ــببات ٖ ــٞ أســس َػ ــس٣ ايؿــعب, ٖ ــ١ ايطنــٛر ٚا٫غتػــ٬ّ ي ــايٞ   عكًٝ ــرتزٟ؛ ٚبايت ــادع امل ايع
ــاٍ )        ــسَا ق ــابعٓا عٓ ــطاف أق ــ٢ أط ـــ عً ــا ْك ــ٘, ؾذعًٓ ــٝاع٘ ؾٝ ــإ ٚن ــصاب اٱْػ ــ   ع ــاهٚتٍٚ مجٚىممكِ ف

ــا(   ــا قبولٌ ــِ,   ٙتٌٚ ــإ ٚايعً ــ١ً ايطػٝ ــتُطاض يػًػ ــب ٚاغ ــصا  يف تعاق ــٝست٘  ٖٚ ــ٘ يف قك ــط عٓ ــا عبٸ ــاب  َ نت
 :6ع٢ً باب ايعْعا١ْ ضقِ 

 ...ضفاقٛ
 ؟اهصد٘ض ٓصٜ اهفحط ر أت ؿُب
 األًِٚا   اهطز٠ جساض ف٘ق أتعٓط
 اهبصٗض؟ ٗٓصٖ
 األغِٚا  اهصس٠ عرب ٗتطز
 اهصكطٙا ؟ امل٘قس ر ٗت بق
 ًطٟ ؾٔط ًِص ِٓا
 ًطٟ عاَ ًِص ِٓا
 غ٘ض  قاَ ًطٟ قطْ ًِص ِٓا
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 اهلاهلني ًّ ٗجٚى ٗغحّ
 احلعِٙٞ اهطبٚع مشؼ أتؿطق
 (183 قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, املٚتا ؟) أذالًِا فت٘قغ

ــب )     ــح نــإ تطنٝ ــٓل, سٝ ــح اْتٗــ٢ اي ــٔ سٝ ــسأ َ ــ٘قغْب ــا فت ــا ؟ أذالًِ ــصٟ ْؿــعط ٚمــٔ  املٚت ( اي
ْكــطأٙ بايٝــأؽ املؿهــٞ إىل ثــٛض٠ سكٝكٝــ١ تٓطًــل َــٔ سكٝكــ١ املــٛت ايــصٟ أقــبض ضنــٔ ضنــني ٚأغــاؽ َٗــِ  
ــٝـ يف          ــٔ ٜع ــ٢ ٚط ــٛ, عً ــع ٖ ــا تٛد ــع نُ ــا ْتٛد ــًطاَٞ دعًٓ ــ١ إٔ ايؿ ــٓل, ٚاؿكٝك ــط٠ اي ــٕٛ ؾه يف ته

ــا ــ٘ )  ضزٖ ــ٢ قٛي ــط  ٚاؾــربٚت, ؾشت ــِ ٚايكٗ ــى ٗغــحّت ايعً ــّ ٗجٚ ــاهلني(  ً ــٛ  اهل ــٛع ٖ ــاملؿطز ٚاؾُ ب
تٛغــٝع يًكٗــط يٝؿــٌُ اؾُٝــع زٕٚ اغــتجٓا٤, ٖٚــٛ غــبب َٗــِ يف نــٝاع٘, ٖٚــٛ ايــجُٔ ايبــاٖغ ايــصٟ زؾعــ٘   

ــ٘ ظــاملٛٙ–جملتُعــ٘ اؿــسٜح  ٘ٴ َــٔ ع٬قــ   -نُــا ٜسعٝ ــ ــا ٜٓٵتٹذٴ ــ٘, مل ات غكا٥كــ٘ ٚأغػــ٘ املٓعهػــ١ غــًبًا عًٝ
 تكّٛ ع٢ً ايكٗط ٚسسٙ.  

ٕٸ قٛيـــ٘: ) األًِٚـــا   ٗٓـــصٖ  اهـــطز٠ جـــساض فـــ٘ق اهصـــد٘ض؟ أتعٓـــط ٓـــصٜ اهفحـــط ر أت ؿـــُبإ
ــصٗض؟ ــعك١         اهب ــٕٛ ق ــ٘ يته ــطٓعٗا بٓؿػ ــصٟ أق ــ٘ اي ــٔ َؿطزات ــًطاَٞ َٚ ــات ايؿ ــٔ َٓتذ ــٞ َ ــا ٖ ( ٚغريٖ

ٚقًكـ٘؛ ٭ْٸٗـا مل   َ٪ثط٠ يهٌ َـٔ ٜكـطأ ؾـعطٙ, ٚأَٓٝاتـ٘ تًـو ناْـت غـببًا ض٥ٝػـًا َـٔ أغـباب نـٝاع ايؿـاعط             
ــيت غــتكـ ســادعًا َٓٝعــًا زٕٚ      ــا: إْٗــا أَٓٝــات ايعــادعٜٔ اي ــا ٫ ؽطــ٤ٞ إشا قًٓ تتذــاٚظ ســادع ايعًــِ, ٚيعًٓ
مماضغــت٘ ؿكــ٘ ايػٝاغــٞ, ٚيهٓٗــا تٴؿػــض املػــاس١ يتػٝٝــب املــٛز٠ بــني ايٓــاؽ, عًــ٢ ايــطغِ َــٔ أْٸٗــا َؿٝــس٠    

  ٟ ــص ٔٸ اٱْػــإ اي ــساعٞ, ٚيهــ ميتًــو ايهــجري َــٔ ا٭ساغــٝؼ ٚاملؿــاعط ٫   عًــ٢ قــعٝس ايتعــبري ايؿــعطٟ اٱب
 ميًو إ٫ٍ إٔ ىهع ٭َٓٝات٘ ٚأس٬َ٘ اييت ٫ ؼكل.

ــ٘ يف تٛظٝـــ ؾعاعــات       ــع١ ؾــ٦ًٝا ؾؿــ٦ًٝا. ؾهاْــت قاٚيت ــ١ املتػٸ ــًا بايععي ــسا نــٝاع ايؿــًطاَٞ َكرتْ يكــس ب
قــٓعت٘ يف نــجري نْٛٗــا تؿــري إىل ايتهــٜٛٔ ايجكــايف ايعطبــٞ, ايــصٟ  ِٓــا ًِــص قــطْ ًطــٟ قــاَ غــ٘ض(املانــٞ )

ــري يف            ــع تػ ــط َ ــٌ عك ــطض يف ن ــٛزا٤ ته ــؿشات غ ــٞ, يف ق ــاْل, ٚايٓؿ ــ٤٬, ٚاملؿ ــسَا٤, ٚا٭ؾ ــ٘ اي َٛاقؿ
 ا٭غايٝب ٚايؿاعًني.

ٕٸ قٛيــ٘: ) ــ٘ تكــسّ اهــصكطٙا ؟ امل٘قــس ر األغِٚــا  ممم ٗت بــق اهصــس٠ عــرب ٗتــطزإ ( مل ٜــأت عبجــًا, ٭ْٸ
٘ بأقكـط ؾـرت٠ ممهٓـ١, يتعُـل سايـ١ ايكٗـط ايػٝاغـٞ َـٔ         ؾا٤ إٔ ٜػـطٸع يف عًُٝـ١ ا٫ْتكـاٍ إىل عـامل َؿـاب٘ يـ      

ــ٘ أنــش٢ َطعبــًا َٚكًكــًا    ؾاٱْػــإ يــٝؼ دٗــ١, ٖٚــطبٺ ساغــِ, َــٔ زٕٚ عــٛز٠ إىل ايٛاقــع املٛنــٛعٞ, ٭ْٸ
ــسٙٴ إٔ     ــ٘ قــاسب ايعكــٌ, ٚا٭ؾهــاض, ٚا٭ؾعــاٍ, ؾــايؿهط٠ ٚايؿعــٌ ٜعٓٝــإ عٓ عكــ٬ً ٫ٚ أؾهــاضًا ٚأؾعــا٫ً, ٚيهٓ

ــٛ ا  ــ٢ نــٌ     اٱْػــإ يف دــٖٛطٙٹ ٖ ٘ٹ أغــبل عً ــ ٘ٹ ٚسكٝكت ــ١ ْؿػــ ــإْٛ ٚغاٜ ــٛ ق ــٌ, ٚاٱْػــإ ٖ ــط ٚايؿاع ملؿٍه
٘ٹ اؿــطٸ٠... ٚايتُــطٸز ٚاؿطٜــ١ إسٝــا٤ ٚإثــطا٤ ٚإهاب)   ــ عبــس املــٓعِ اؿؿــين, سكٝكــ١, ٖٚــٞ ٖٓــا َــا تٓؿــسٙٴ إضازت

( ٚيٝػــت عُــٌ غــًيب ؽــطٜيب ٜؿػــس أنجــط ممــا ٜكــًض ٜٚطــٛض,   .579َٛغــٛع١ ايؿًػــؿ١ ٚايؿ٬غــؿ١, م: 
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فتُــع ايؿــًطاَٞ يف ٖــصا ايــٓل ممــتٗٔ, ٖٚــصا َــا ٜــربض اغــتدساّ   ظ أغــباب ايتُــط ٚايجــٛض٠ نــٕٛ ٖٚٓــا تــرب
نــُري اؾُاعــ١ بؿــهٌ ٚانــض يف ايــٓل, ٭ْٸــ٘ مل ٜػــتطع إٔ ٜتؿــاز٣ ٚطــأ٠ ايكــٛض ايكامتــ١ يف احملــٝط, ؾٗــٛ    

اْتٗـ٢ ا٭َـط   ٫ ٜكسض ع٢ً ؾعـٌ ؾـ٤ٞ أَـاّ تؿؿٸـٞ ايعـٛاٖط ايػـًب١ٝ ايهـجري٠ ايـيت ٜطاٖـا ٖٓـا ٖٚٓـاى, ٖٚهـصا             
 إىل تأظّ عاّ, تؿاقِ ست٢ اْتٗت إثطٙ ايعٛامل امله١٦ٝ ٚايرب١٦ٜ يف إٓ ٚاسس, ٜكٍٛ يف قكٝست٘ َٓؿٛض:

 ...أصسقا٢ٛ
 اهػطاب أطٚا  ت٘ضق أْ قبى
 فؤازٜ ر

 باب كى ر ًػر٘ضٝ ٗاذٞ
 احملبٞ زُٗٛ أقفاهلا أٗصس 
 هورقٚقٞ

 متطٗا  
 صاًسّٙ ٗهتعو٘ا

 ٕضٗذ األجساث ر ِٙفذ ًّ إْ
 ُ٘ض اهػ٘زا١ اه تٌٞ هترٚى
 اهفقريٝ هوٌالٙني ٗتػين
 تث٘ض كٛ

 اهعًاْ كٔف أذطفٕ زًط 
 اهعًاْ ٗط٘اغٚ 
 ...أصسقا٢ٛ

 عوِٚا ميطٛ ضمبا
 ضبٚع أٗ ٗزاض ذقى زٗمنا عاَ أهف
 ُػت ٚع   ضمبا
 مجٚ ًا خن ٘ أْ ٗاهػدطٝ امل٘  عص٘ض ر

 (187قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م:املِٚع) اهػس شهم
إشا ناْــت قكــٝس٠ ايؿــًطاَٞ ايػــابك١ يف تعبريٖــا اجملــطز ايــصٟ قــس تكــرتب ؾٝــ٘ َــٔ ايػُــٛض ٚايطَعٜــ١,     

ؾإْٗـــا يف شات ايٛقـــت, مل تبتعـــس عـــٔ ٚاقعٗـــا ايتكـــٜٛطٟ اؿػـــٞ, ؾـــإٕ شيـــو ايٛاقـــع املعتـــاز ٚايٝـــَٛٞ  
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ــأثط مبــا وــسخ يف ايعــامل َــٔ تػــٝريات قــاعك    ــاضٜذ ٚا٭ظَــإ, مل ٜت ــ٘ ٚايكــاَس عًــ٢ َــط ايت ١ ٚنــبري٠, ٚنأْ
ــاؽ        ــ٘ َكٝ ــاض٨ نْٛ ــ١ أٚ اٱسػــاؽ إىل ايك ــٌ ايعاطؿ ــ٢ ايؿــًطاَٞ ْك ــًا عً ــإ ٫ظَ ــا ن ــعَٔ, ٖٚٓ ــاضز اي خ

 اٱبساع ايؿعطٟ, ٚمل ٜٓكك٘ ٖصا املكٝاؽ.  
ــت٬ظّ ايجــٛض٠ ٚبٛازضٖــا َــع نــٌ ســطف قطأْــا, ٜعٜــسٖا ايٛاقــع ايػٝاغــٞ  ٚايؿــعٛض      ــٓل ت َٓــص َطًــع اي

ــت, ) ــينبايهب ــني ٗتػ ــٛاهفقري هوٌالٙ ــ٘ض ٝمممك ــسض٠         (تث ــسّ ايك ــعٛض بع ــ١, ٚؾ ــٔ دٗ ــيؽ َ ــعٛضٷ ٜ ــٛ ؾ ٖٚ
ــ٘: )   ــ١, ٚنــصيو ا٭َــط يف قٛي ــ١ َــٔ دٗــ١ ثاْٝ ــا أهــف عــاَ زٗمنــا ذقــى   ميطــٛ أصــسقا٢ٛم ضمبــابايٓٗاٜ عوِٚ

ــ٘,    ضبٚــع أٗ ٗزاض (, سٝــح ايكــٛض٠ ايهــرب٣ ٚضا٤ نــٌ ٖــصا, ٖــٞ قــٛض٠ ا٫ْٗــساّ ايػٝاغــٞ يؿــعب بأنًُ
 ايكٛض٠ ساي١ َٓكٗط٠ َع ايجا٥ط بٛقؿ٘ منٛشز ٜططس٘ ايٓل. يصيو ؾُٔ ايهطٚضٟ إٔ تهٕٛ تًو 

ــِ ايؿــا٥ع١ يف عٗــٛز ا٫ســت٬ٍ ا٭دــٓيب, ٖٚــٞ ايػــدط٠, ٖٚــٞ        ــٓل ططٜكــ١ َــٔ ٚغــا٥ٌ ايعً ٜطــطح اي
ــٔ ســا٫ت اغــتػ٬ٍ ايهــش١ٝ إىل        ــ١ َ ــٌ ساي ــٞ متج ــّٛ ا٫غــرتقام, ٖٚ ــٔ َؿٗ ــرتب َ ــٌ ))تك ــ١ يف ايعُ ططٜك

      قُــس   ًَهٝــ١ يًذــاْٞ, أٚ إٔ ٜتكــطف ؾٝٗــا سػــب َــا ٜطٜــسٙ(() ايسضدــ١ ايــيت ميهــٔ إٔ تهــٕٛ َعٗــا فــطز  
( ٖٚــصا َــا قكــسٙ ايؿــًطاَٞ,     .  99                                                                        عًــٞ ايعطٜــإ, عًُٝــات ا٫ػــاض بايبؿــط ٚآيٝــات َهاؾشتٗــا,م:       

ر عصــــ٘ض املــــ٘  ٚنــــإٔ ا٭َــــط مل ىتًـــــ نــــجريًا, غــــ٣ٛ يف املٓؿــــصٜٔ يــــصيو ايؿعــــٌ ايعــــامل )  
ــا  خن ــ٘ أْ ٗاهػــدطٝ ــًا( ِٓ ــأؽ مجٚ  ــ١ ايٝ ــس ساي ــطض ٚمل    تتذػٸ ــطأٖ مل ٜؿ ــع اي ــاّ ٚاحملــعٕ؛ نــٕٛ اجملتُ ايت

ــسٚ  ))   ــٝري دــصضٟ, ؾٝب ــ١ تػ ــصا ا٭خــري     ٜطــطح ساي ــٔ, ٖٚ ــٛض٠ ٚايؿ ــرتات ايج ــني ؾ ــًا ب ــًا تأضىٝ ــاى تعآَ إٔ ٖٓ
وــٟٛ إَهاْٝــ١ ثٛضٜــ١ ٚايــيت متجٸــٌ نؿاســًا غٝاغــًٝا بــاملع٢ٓ ايعُٝــل  أٟ نؿاســًا َــٔ أدــٌ خًــل ٚعــٞ دسٜــس  

ــ    ١ٝ ٚاـٝــاٍ( ٖٚــصٙٹ املتطًبــات ؽتًـــ عــٔ املتطًبــات ايػــايؿ١ يًجــٛض٠,        مبتطًبــات دسٜــس٠ نـــ )اؿػاغ
ــٝري(( )     ــ١ يف ايتػ ٘ٹ اـاقٸ ــا إغــرتاتٝذٝت ــس٠ هل ــ١ دسٜ ٛٸ٠ ثٛضٜ ــ ــٔ ق ــسٚ ايؿ ــصيو بػ ــٔ  ٚب ــطسِٝ, ايؿ ــس اي ــإ عب سٓ

ــاضنٝٛظ, م:   ــؿ١ ٖطبطمت ــ١ يف ؾًػ ٞٸ    (.212ٚايػٝاغ ــسٜٗ ــٔ ايب ــا–هلــصا ؾُ ــاضىٞ   -ٖٓ ــهٌ ايت سهــٛض ايؿ
ٗٸـس يط٩ٜــ١              ايعـامل اجملػـس يف   ٕٸ تطنٝبـ٘ مي ِٸ, ؾـإ ايػـدط٠, يٝـعزاز َعـ٘ تؿـاقِ ا٭ظَـ١ يف اجملتُـع بأنًُـ٘, َٚـٔ ثٳـ

          ٚ ٕٸ بساٜــ١ ايـٓل دـا٤ت خازَــ١ هلـا َٚؿهـ١ٝ هلــا أٜهـًا.  بٓــا٤ٶ   قامتـ١, بـٌ زخًــتٵ تًـو ايط٩ٜـ١ سٝــع ايٝـأؽ, ٭
٘ٴ ٜٚٓػــشب    ــ ــ٘ إٔ ٜٓػــشل, ٚتتعطــٌ إضازت ــس ي ٌٸ املعطٝــات ايــيت ضآٖــا ايؿــاعط, ٫ ب ــع إىل  عًــ٢ نــ َــٔ ايٛاق

 عامل ايتُين ٚا٭س٬ّ املٝتات اييت قطأْاٖا يف ْل غابل. ٜكٍٛ يف قكٝست٘ ا٫تٗاّ:
   ٗاملػا١   ذلٌم أصسض 

 اهلبريٝ اهؿٌؼ ُٗأًِا   اهصباح ٙ قبٕ ظاي ًا
 اه٘ضٚع رلربن ضغٍ تؿطق محطا١
ّٜ ًا بأْ أق٘ي زعين  اهعًاْ ٙسن أٗ بٚس
 اهلبري ب املِا ميطٛ
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***** 
   ٗاهصباح ٙػوق اهباب
 اهعالَ ر حت ٍ ٙسًا كأْ بٕ أذؼ آ 
 باهبلا١ ِٙصض اهسٓط ضرم كأْ   احملاي غ٘ض
 ًبتسان  ٗاُتٔا١ن ص٘جلاُم صوٚبم فأض٠
 ٙسان ظضع  ًا امل٘  ذق٘ي ر حتصس ٗأضان
 اهصوٚب تِتعط اهطعب ر شا  أُ  ًثوٛ اآلْ

 اهفِا١ هم تسؽ ٙسًا بأْ ٍٗٓ عوٟ تصر٘
 ٗاخلالصٞ .. ٙعذٍ مي٘د باهطفاق ذصِم ٗبأْ

 ضصاصٞ اهلٌحٛ ضأغم تِػف باهفحط
 اهل٣ٚب قاتوم ٗجٕ املطاٙا ر تبصط ٗتعى
 اهصوٚب تِتعط اهطعب ر شا أُ  ًثوٛ اآلْ
 اغ ٘اُٞ صس٠ املػٚب عتٍ كوٌا ُفػم ٗت ٚس
 (. 283قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م: اخلٚاُٞ) ٓ٘ ٙلْ٘ ًا أبؿع ه ى آٖ خِ  قس

ــتسٍ  ــ١,         ْػ ــات ايتٛتطٜ ــٔ ايطاق ــسض َ ــرب ق ــ٘ أن ــط يف شات ــس ازٸخ ــاعط ق ٕٸ ايؿ ــ٢ أ ــٌ ايؿــو, عً ــا ٫ ٜكب مب
ــصٙ           ــٔ ٖ ــبري  ع ــط٣ يًتع ــازٜٔ أخ ــريٙ َٝ ــس غ ــا ٚد ــ٘, بُٝٓ ــط١ إبساع ــا بٛاغ ــبري عٓٗ ــبٌٝ ايتع ــس٣ إىل غ ٚاٖت
ــاحل      ــط ايتكـ ــًض, أٚ آثـ ــ٢ َػـ ــطٟ, أٚ ستـ ــاعٞ, أٚ ؾهـ ــٞ, أٚ ادتُـ ــاٍ غٝاغـ ــانطط يف ْهـ ــات, ؾـ ايطاقـ

ــٝط  ــل          ٚايتبػ ــا يف ْ ــيت ْكطأٖ ــ١ اي ــاٖط٠ ايجٛضٜ ــازٜني, ؾايع ــاؽ ايع ــإٔ ايٓ ــ٘ ؾ ــازض قًك ــع َك ــٌ َ يف ايتعاَ
ــ١         ــِ املعٝك ــٌ ايعً ــت ايعٛاَ ــا ظًٍ ــ٘ طامل ــ١ ي ٌٸ ٬َظَ ــتع ــاضًا, غ ــربًا أٚ كت ــإ ف ــٛا٤ أن ــابل, غ ايؿــًطاَٞ ايػ

ــاض٠ يف َ          ــطح ت ــاض٠, ٜٚك ــتِ ت ــٛ ٜه ــ٘, ٖٚ ــري ْؿػ ــ٘ غ ــعط أْٸ ٌٸ ٜؿ ــٝع ــ١, ٚغ ــطٸ٠ قا٥ُ ــ٘ اؿ ــ١ ٫ْط٬قت ٛادٗ
َكــازض ايتٗسٜــس ؿطٜتــ٘ ايؿهطٜــ١, غــٛا٤ َٓٗــا َــا نــإ َػــتُسًا َــٔ ايٛاقــع ايــصٟ ٜتػــع ٜٚهــٝل, ٜٚهٝٸـــ   

 ٍٜٚٛظـ عػب زضدات ق٠ٛ َٔ ٜتدصْٚ٘ غ٬سًا يف ٚد٘ املبسع ايًٝيب, ٚعػب ؾطم ا٫غتعُاٍ.
ــ          ــط٣ سٝات ــٛ ٜ ــٝ٘, ٖٚ ــٛض٠ َ٪غٸػ ــ١ ٚبك ــتهٕٛ ٚاقعٝ ــٛض٠ غ ــباب ايج ٕٸ أغ ــإ ــط, ؾ ــعٝس اٯخ ــ٢ ايك ٘ ٚعً

ٕٸ ٜعـــٝـ ؾٝـــ٘,   ٚسٝـــا٠ دًٝـــ٘ تـــتشطِ ٚعًـــ٢ قـــدط٠ ٚاقـــع ْعـــاّ غٝاغـــٞ ٚادتُـــاعٞ ٫ ٜػـــتطٝع إ٫ٍ أ
ٜٚتعاَــٌ َــع َؿطزاتــ٘. ممــا ٜطؾــع باغــتُطاض َــٔ زضدــ١ عصاباتــ٘, ؾاملٓــاُر ٫ ميهٓٸــ٘ َــٔ إٔ ٜٴػــُع قــٛت٘ ٖٚــٛ  

ايؿــاعط ْؿػــ٘  ٜٓطًــل بٓــا يف ايــعَٔ املػــتكبًٞ ايــصٟ عؿــٓاٙ مــٔ يف ايػــٓٛات ا٭خــري٠, ٚستــ٢ بعــس ضسٝــٌ   
ــاهفحط تِػــف ضأغــم اهلٌحــٛ ضصاصــٞ(      ) ــعذٍ ممم ٗاخلالصــٞ مم ب ــ٘د ٙ ــاق مي ــأْ ذصــِم باهطف أمل ٗب
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ــ٘:         ــ٢ قٛيـ ــ٘؟ ٚستـ ــًٝ٘ ٚزقا٥كـ ــٌ تؿاقـ ــاعط ٚبهـ ــ٘ ايؿـ ــا قايـ ــٗس َـ ــ٘جلاُم   ْؿـ ــوٚبم صـ ــأض٠ صـ )فـ
ــا١ن ــسان ٗأضان ٗاُتٔـ ــ٘   ًبتـ ــ٘ي املـ ــس ر ذقـ ــ   حتصـ ــا ظضعـ ــ  شا ر   ًـ ــٛ أُـ ــسان ممم اآلْ ًثوـ ٙـ
ــت أٚقــًت٘ إىل ٖــصا    اهصــوٚب(  تِتعــط اهطعــب ــت بكــريت٘ ٚض٩ٜ ــ٢ أســساخ ناْ ــبري قــطٜض ٚٚانــض عً تع

 ايٛاقع احملتّٛ, ٚيهٔ ٌٖ ٖٓاى َٔ ٜط٣ بٗصا ايكٍٛ؟
ــًطاَٞ           ــتُس ايؿ ــيت اغ ــٛض٠ اي ــح يف ضٚح ايج ــٔ ْبش ــا ٚم ــٛع عجٓ ــٔ َٛن ــا ع ــٔ ىطدٓ ــ٪اٍ ي ــصا ايػ ٖ

ــ       ــا ٖ ــا تٛقعٗ ــات نُ ــٕٛ ايٓٗاٜ ــٔ إٔ ته ــاٖس, ٚيه ــ٘ املؿ ــٔ ٚاقع ــبابٗا َ ــسقٝل   أغ ــتشل ايت ــط ٜػ ــصا أَ ٖ ,ٛ
ــ٘ مل        ــ٢ يف تعًُٝ ــؿ١, ٚست ــاضىٝني أٚ ايؿ٬غ ــٔ ايت ــا َ ــا عًُٓ ــٔ ايؿــًطاَٞ ٚعػــب َ ــا: مل ٜه ــباب َٓٗ ٭غ

ٚايٛقــٛف عٓــس سكٝكتٗــا ٜتكــٌ ا٭َــط مبــا ٜػــ٢ُ    ٜتشــٍٛ إىل َؿهــط  غٝاغــٞ, ٚيًدــطٚز َــٔ ٖــصٙ املػــأي١ 
ــ١ َٚ     ــ٢ ٦ٖٝ ــساعات ايؿــاعط عً ــ٢ إب ــيت تطــٌ عً ــا ايؿــعط١ٜ اي ــا,   بايط٩ٜ ــات ٫ ســسٚز هل ــسٙ بطاق هــات, ؾتُ

ـــ)) ــبري تتدطــ٢      ؾـ ــ٢ ايتع ــا٥ل ا٭غاغــ١ٝ يف ايٛدــٛز, ٚبكــسض٠ عً ــ١ تٓؿــص إىل دــٖٛط اؿك ــ١ ض٩ٜٜٛ ــطز بطاق ٜٓؿ
ــ١         ــازًا ضَعٜ ــبريٙ أبع ــؼ تع ــب ٚتتهــض ٜبً ــا ا٭زٜ ــل ض٩ٜ ــسَا تتعُ ــ١, ٚعٓ ــ١ إوا٥ٝ ــ١ فاظٜ ــ١ إىل يػ ــ١ ايتكطٜطٜ ايًػ

                                                      أزبٓــا اؿــسٜح بــني ايط٩ٜــا ٚايتعــبري, ايػــ٬ف      ,             ٜتــا عــٛض  ضٚأغــطٛض١ٜ تعٝــس خًــل ايًػــ١ ٚايٛدــٛز(( )    
( , ٚمل ٜهــٔ ايؿــًطاَٞ َٓكــٛم ايط٩ٜــا, بــٌ تٛاقــٌ يف ؾــعطٙ يتؿكــٌٝ املػــتكبٌ ٚؾــل ض٩ٜــا ؾــعط١ٜ         ا٭خــري

 ْاؾص٠, ٖٚصا َا هٝب عٔ أٟ تػا٩ٍ زٕٚ تٛغع ب٬ ؾا٥س٠, ٜكٍٛ يف قكٝست٘ بطاق١:
 ....تؿا١ ًا قى

 ١اهؿقا حن  ًا اهتاد خبط ٗأكتب
   ًتداشهْ٘ ٗقى   فِٚا

 اهطجاي ٌٍٓ قو٘بٍٔ عطٗق فٟ ًات  جبِا١
   ٓطب  قس أُا

   ٗضا٢ٛ أذصٙي ٗتطك 
 اهقتٚى اهؿطق إشاعٞ ص٘  اجلػط خوف ٗتطك 

 عٌٚى أُا   تؿا١ ًا قى
 جسٙسا عاضا ٗضا١ٖ دنط   ذا    ًتداشي

 تطٙس ًا قى
 أً٘  هّ أُا هلٌِا
قُــس ايؿــًطاَٞ, اجملُٛعــ١ ايؿــعط١ٜ, م:    أًــ٘ ) هــّ ُــاأ ...   ... هوِصــط جثتــٟ هرتكــب أبــسا

367) 
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ــا(        ــ١ ايٓؿػــ١ٝ )أْ ـــ))ؾادع١ ا٫ْؿكــاٍ, ٚتُٓــٛ َــٔ خــ٬ٍ ٖــصٙ اـًؿٝ ــٓل ايػــابل ب ــٛض٠ يف اي ــطتبط ايج ت
ــ١(()    ــا املتؿذع ــرتاب اـكــب ٚ)ا٭ْ ــ١ اي ــتٵ ؾادع ٔٵ محً ــ ــٔ َٓعــٛض     َٳ ــ١ ا٫غــرتاب َ ــٞ ؾــٝا, ْعطٜ ايػــٝس عً

َــــــــا أقــــــــاب ع٬قــــــــ١ ايؿــــــــاعط باؿــــــــانِ  (  ٖٚــــــــٛ.76عًــــــــِ ا٫دتُــــــــاع, م: 
إش ٖــٞ اَتــسازٙ ٚٚدــٛزٙ, ٚبــايطغِ َــٔ قاٚيــ١ َػــازض٠ ايٛاقــع  (  ٗضا٢ــٛ أذــصٙي ٗتطكــ  ٓطبــ  قــس أُــا)

ؾإْٸٗــا يف دػــسٙ تتشــٍٛ َــٔ ٚدٛزٖــا يف اـــاضز إىل ٚدــٛز زاخًــٞ, ٖٚــصٙ ايع٬قــ١ بــني ايؿــاعط ٚايػــًط١   
ــ١, إش اضتبطــت يف ؾــع    ٌٸ ايتشــ٫ٛت املُهٓ ــ ــ٢ ن ــل عً ــتض ْ ــسًا إْػــاًْٝا   تؿ ــأٚٙ, ٚاؽــصت بع ــاملؿّٗٛ املت طٙ ب

اتػــع يٝؿــٌُ قهــاٜا ايــٛطٔ ٚٚدــٛزٙ ٚسطٜتــ٘, ٚمتــعٸز ايؿــعط بايػــًط١ ٚع٬قاتٗــا ٚاـــام بايعــاّ, عٝــح   
 أقبشت يػ١ ايؿعط عٓسٙ َطدعًا ٖاًَا بني ايع٬َات ايػٝاغ١ٝ.

ــ١ ت       ــا ساي ــع, إْٸٗ ــاعط ٚاجملتُ ــري٠ ايؿ ــٔ غ ــعأ َ ــع٤ ٫ ٜتذ ــٛض٠, د ــ١ ايج ــايرتاب  إٕ سهاٜ ــٕٛ ب ــؼ اؾٓ عه
ــٛطٔ,)   ــسممهلٌِا ًــا قــى ٚتــ٪طط ايٛدــٛز يف اي ــب جــثي هوِصــط      هــّ أُــا تطٙ أًــ٘    مم أبــسا هرتك

ٖٚــٞ ايٛدــ٘ اٯخــط ملعطنــ١ ايؿــاعط يف ايٛدــٛز, ٚيــصيو, ؾًــٔ ٜهــٕٛ اغــتجٓا٥ًٝا إٔ    أًــ٘ ( هــّ أُــا  ...  
ٌٸ امل  :ٜكٍٛٛاقـ ٚاملطاسٌ. ٜتُجٸٌ ؾعط ايؿًطاَٞ عل قكٝس٠ ايجٛض٠ ٜٚػتشهط عٓاقطٖا يف ن

 ... ٗطين
 اهقط٠ هٚى ر امل٘اي ضجفٞ ٙا
 اهثط٠ أْ ه٘ اه ِٚني األغ٘ز ذبٚيب ٙا

 اهقصٚسٝ كِ  أذطفًا
 فأبلٛ أبلٚم األذالَ غِٚتم ٗأُا
 احلعّٙ اهوٚى ر األٓساب عوٟ تٌِ٘ ٗضزٝ
 اهتافٔني أٙسٜ بني تصٜٗ ثٍ

 ٗطين ٙا ٗطين
 قصٚسٝ ر ذطفًا أخوق أْ قبى صوٚيب ٙا

 اه ِٚسٝ ق٘افٚم ظو  بِِٚا
 اهب ٚسٝ ٗاهؿ اضا 

 هػحّ غحّ ًّ اهفحط خوف أضكض ٗأُا
 ؾفق كى ر عِٚٚم ألض٠
 أذرتق ٗأهفًا   ٗجٔٛ ًّ أٓطب ًطٝ

 ٗاه طق   جرٍٚ ٗقساًٛ   اهبرط خوفٛ
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 احمللٌٞ صازضتٔا
 اهصباح ر  ٗبٚ   اهوٚى أٗي ر ُأمم 
 قٌطٜ ٙا أًولٕ اهصٜ ًا

   زذنياهلا باغٍ أقتى كازح
 أبلٛ غِٚ  أْ أبلٚم ذٌِٚا
 ِٙبتِا اهصٜ احلعْ ه٘عٞ

 ٗخ اٙا ٗشً  اهؿٌؼ ٗجِٞ ر ع٘غحًا
 قاًاتِا ًسزُا ًا حنّ
 (356)قُس ايؿًطاَٞ, اجملُٛع١ ايؿعط١ٜ, م:  .. ضٙح ٗجٕ ر أبسًا

ميجــٌ ٖــصا ايــٓل ؾاعًٝــ١ ايجــٛض٠ نُــا ٖــٞ عٓــس ايؿــًطاَٞ بهــٌ ٚقعٗــا عًٝــ٘ ٚعًــ٢ ؾــعب٘, ؾشتــ٢ شنــط   
ــع املأغــاٟٚ ايعــامل, )    ا ــٔ ايٛاق ــ١ يًدــطٚز َ ــٛ قاٚي ــٓل ايؿــعطٟ ٖ ــطأ٠ يف اي ــامل ــِني   ٙ ــٚيب األغــ٘ز اه ٚ ذب

ٚيــٔ ٜهــٕٛ بطبٝعــ١   فــأبلٛ(  أبلٚــم األذــالَ غِٚتــم اهقصــٚسٝممممٗأُا كِــ  اهثط٠ممأذطفــًا أْ هــ٘
ــاضم يف اي      ــٞ غ ــ٘ ٚاقع ــع, يهٓ ــٝري ايٛاق ــا٫ًٚ تػ ــطب أٚ َػــطب ضَٚاْػــٞ اؽــصٙ ايؿــاعط ق ــ١ اؿــاٍ َٗ ٛاقعٝ

ــ٘,   ــٌ ايؿــاعط ٚقًب ــت عك ــيت أتعب ــا اي ــصٜ )ً ــا أًولــٕ اه ــى باغــٍ اهلــازذني(   ٙ ــازح أقت ــس   قٌــطٜمم ك يك
 اقرتْت ايجٛض٠ عٓس ايؿاعط بايػذٔ ٚاؿب ٚايكًب.

ــاعط: )   ــاٍ ايؿ ــسَا ق ــاً   ؾعٓ ــق ذطف ــى أْ أخو ــوٚيب قب ــا ص ــٚسٝممبِِٚا ر ٙ ــ  قص ــم ظو ــسٝمم  ق٘افٚ اه ِٚ
ــا ستــ٢ عًــ٢ ا٭ؾــٝا٤   ( ؾــصيو ٜطدــع إىل ض٩اهب ٚــسٝ ٗاهؿــ اضا  ــا قامتــ١ يًُػــتكبٌ, ٚتعُُــت تًــو ايط٩ٜ ٜ

اـاقــ١ بايؿــاعط, ٖٚــٞ )اؿــب ٚايعؿــل(, ٖٚاتــإ ايًؿعتــإ ميهٓٗــا ملــا ميتًهــاٙ َــٔ قــ٠ٛ َــ٪ثط٠ إٔ ٜهْٛــا    
ــأثري ميهٓٗــا إٔ       ــ٠ٛ ايت ــيت متتًــو ق ــ١ ايتػــٝري, ؾايًؿعــ١ اي ــأؽ َــٔ إَهاْٝ ــ١ ايٝ غــببًا يف ٚقــٍٛ ايؿــاعط إىل ساي

ــٓل ))ٜت ــا    ػعــٌ اي ــس ايككــٝس٠ ٚػػــس ايط٩ٜ ٕٸ ايهًُــ١ تٛي ــإ ــل يف ضمحٗــا ٜٚتؿــِهٌ يف إطاضٖــا, ٖٚهــصا ؾ دًِ
ٖٚـــصا َـــا مل هعـــٌ  (م 34سًُـــٞ خًٝـــٌ, ايهًُـــ١ زضاغـــ١ يػٜٛٸـــ١ َٚعذُٝـــ١, م:(()اؾٖٛطٜـــ١ يًٛاقـــع

ــيت شنطٖــا     ــاظ اي ــل آخــط. ؾا٭يؿ ــٔ غــبٌٝ يًبشــح عــٔ كأًل ــصٜٗ-)غِٚتــميًؿــاعط َ -أبلــٛ-أٓــطب-ت
ــايجٛض٠, ؾطنــت َــٔ ايٓاسٝــ١ ايٓؿػــ١ٝ دــًٛا َــٔ تعطٝــٌ اٱضاز٠,    أضكــض( -صــازض -أقتــى يــس٣ اضتباطٗــا ب

ٕٸ ٚقـــ ايجــٛض٠ اقــرتب َــٔ ايٛقـــ ايــصٟ اعتــسْاٙ يًعٓاقــط اـاضدٝــ١   اهؿــٌؼ( -اهقٌــط-)اهصــباحبٝــس أ
ــًا عــٔ شات ايؿــاعط, غــري إٔ ايػــٝام ايػٝاغــٞ ٚا٫دتُــاعٞ     ــسا عٓكــطًا خاضدٝ ٕٸ ايؿعــٌ ايجــٛضٟ قــس ب ٚنــأ

 طٻع ٖصا ايٛقـ ٚأنػب٘ سا٬ًَ غٝاغًٝا ٚادتُاعًٝا أق٬ًٝ, يٝهٕٛ َربضًا.يف ٚطٓ٘ قس ؾ
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ؾـــٛضٚز َؿـــطزات ايعـــصاب ٚايٝـــأؽ ٚايؿـــه٣ٛ بهجـــط٠ عٓـــس ايؿـــاعط يف ْكـــ٘ ايػـــابل, ٚيف أغًـــب   
 قكا٥سٙ اييت قطأْا؛ غتهٕٛ ساؾعًا ًَُٗا يف إشنا٤ ضٚح ايجٛض٠ عٓسٙ.

ــٛض٠ ٚايتُــطز َٛنــ   ٌٸ شيــو ٚغــريٙ أغــِٗ يف ظٗــٛض ايج ــع َــٔ  نــ ٛعًا ؾــعطٜٸًا شا ٚقــع ْؿػــٞ نــبري, إش ْب
ٕٸ ايؿــاعط قــس ضغــِ اـطــٛط ايعطٜهــ١ ٚامل٬َــض املُٝــع٠ هلــا ايــيت ٫ ؽتًـــ عــٔ يػــ١ ايؿــعطا٤ )ايجــٛاض    أٚ  -أ

ــًٝا,          ــاعط ْؿػ ــ٢ ايؿ ــات عً ــطٚف ٚايتكًب ــ١ ٚايع ــٝا٤ احملٝط ــكاط ا٭ؾ ــتِ إغ ــح ٜ ــطب, سٝ ــرتزٕٚ....( ايع امل
ــٔ ؾــ   ـــ بايهــطٚض٠ َ ــو ايؿــاعط,   ٖٚــصا اٱغــكاط ىتً ــس٣ شي ــًا ي٬غــتعسازات ايٓؿػــ١ٝ ي اعط إىل آخــط, تبع

ــٝا٤            ــٝب أؾ ــ١ ٜٚك ــانٔ سػٻاغ ــٝب أَ ــأثري ٜك ــصا ايت ٕٸ ٖ ــًا, ٭ ــاعط عٓٝؿ ــٛض٠ يف ايؿ ــأثري  ايج ــٕٛ ت ــس ٜه ؾك
   َهبٛت١ يف ايٓؿؼ, ٖٚصا َا ٜعٗط ظ٤٬ يف ايٓل ايؿعطٟ.   

 تشنٔب:

ــا يف ايكــؿشات املانــ١ٝ  ــا ٚغــعٓا اؾٗــس -ساٚيٓ ــٛض٠ يف ؾــعط قُــس ايؿــًطاَٞ,  ايبشــح عــٔ -َ ضٚح ايج
ـــ)   ــ٘ بــــــ ــٕٛ أٖــِ زٚاٜٚٓ ــٔ عٓ ــا٥طًا نــس نــٌ قــٓٛف   ًِؿــ٘ضا  ضــس اهػــو ٞ ٖٚــٛ َ ( ؾهــإ ؾــاعطًا ث

ايعًــِ ايػٝاغـــٞ, ٚا٫دتُــاعٞ, ٚا٫قتكـــازٟ, ٫ٚ غطابــ١ بعـــس شيــو إٔ ٜكـــٌ بٓــا ايـــٓل إىل أســـساخ      
ايبــاسٹجٳني ٫ ٜتبٓٝــإ َٛقؿــًا غٝاغــًٝا أٚ تٛقعٗــا ايؿــًطاَٞ قبــٌ ستــ٢ ســسٚثٗا, ْٚٓبــ٘ إىل أَــط َٗــِ ٖٚــٛ  إٔ  

تٛدٗــًا سعبٝــًا, ٚإمنــا زضغــا بهــٌ سٝازٜــ١ عًُٝــ١ قهــ١ٝ َــٔ قهــاٜا ايؿــعط املعاقــط ايــيت اٖــتِ بٗــا غريْــا َــٔ 
ــاط          ــذٌٝ ْك ــٔ تػ ــام َ ــإ ٫ َٓ ــصا ن ــا ٖ ــتِ عجٓ ــا إش ن ــٔ ٖٓ ــط٣, ٚم ــ١ ا٭خ ــا ايعطبٝ ــاسجني يف ب٬زْ ايب

 ضأٜٓاٖا ١َُٗ يف ٖصا ايبشح, ٖٞ:
ــ١ًٝ          ازٸ - أ ــعطٙ ٚغ ــإ ؾ ــ١. ؾه ــب١ ٚايجٛضٜ ــات ايػان ــٔ ايطاق ــسض َ ــرب ق ــعطٙ أن ــًطاَٞ يف ؾ ــط  ايؿ خ

 ١َُٗ يًتعبري عٓٗا.
ــصٟ            - ب ــعب٘, اي ــس ؾ ــسٖا عٓ ــيت ٚد ــا٥س٠ اي ــ١ ايػ ــ٬ّ يًشاي ــٛ ا٫غتػ ــًطاَٞ ٖ ــ١ ايؿ ــٖٛط أظَ إٕ د

ــًٍِ ايتؿــذٝ        ــٔ ايككــا٥س ْٴػ ــس ع ــ٘, ؾابتع ــاٚظٙ ٚاؿــسٜح ؾٝ ــٔ ػ ــصٟ ٫ ميه ــسض اي ــٔ ايك ــٛع َ ــصٖا  ْ ع١ٝ اؽ
 ٚاـساع١.

ــست           - ت ــعطٟ, ٚاَت ــٓل ايؿ ــرب اي ــ١, ع ــ١ٝ, ٚا٫دتُاعٝ ــه١ً ايػٝاغ ــ١ املؿ ــًطاَٞ َٛادٗ ــاٍٚ ايؿ س
 ٖصٙ املٛاد١ٗ عرب ايككٝس٠ ايؿًطا١َٝ َٔ أٚهلا إىل آخطٖا.

ــ٘           - خ ــًا عٓ ــا غا٥ب ــٔ َؿَٗٛٗ ــِ ٜه ــٛط, ؾً ــامل ٚاـط ــش١ املع ــت ٚان ــًطاَٞ ناْ ــس ايؿ ــٛض٠ عٓ ٕٸ ايج   ٸ                                                                  ً                                      إ
ــًا ٜتػــِ بــايتشٍٛ ايػــًُٞ,         ٸ                         ٚإٕ غٝٸبٗــا يف بعــض اؿــا٫ت باٱ ً                                               و,ــا٤ ٚؾــل ؾعــٌ ٜٓبجــل َــٔ ايــٓل, أنــإ عؿٜٛٸ  ,                                   ٸ

     ٳ  ً        ً  أّ سٳامسًا ْٚٗا٥ًٝا.
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ــريٙ          - ز ــٌ غ ــا ؾع ــا٥س, نُ ــا٤ بايػ ــاؿ١, ٚايطن ــط, ٚاملك ــطٝض, ٚايتبػ ــًطاَٞ ايتػ ــٔ ايؿ ــ٪ثط ع                                                                                                          مل ٜ
ــا ٚيف        ــصٟ قطأْ ــو ٚانــشا, يف ؾــعطٙ اي ــٔ أؾــهاٍ ايطنــٛر, نــإ نــٌ شي ــض أٟ ؾــهٌ َ ــٌ ضؾ ــجري, ب                                                     ,                                                        ن

         غريٙ نجري.
ــٔ            ا٭مل - ح ــع َ ــ٘, ٫ٚ ابؿ ــ٘ يف فتُع ــصٟ ٚدست ــِ اي ــٔ ايعً ــابع َ ــًطاَٞ ْ ــب ايؿ ــط قً ــصٟ ٜعتك                                                                                                        اي

ــعطٙ         ــٛض٠ يف ؾ ــاٖط٠ ايج ــًا إٔ ظ ــين طبع ــصا ٫ ٜع ــط, ٖٚ ــٌ املبه ــ٘ يًعُ ــ١ ٚاػاٖ ــ٘ يكــؿٛف ايسضاغ ــو تطن                                                          ً                                                          شي
ــصٜٔ        ــ٘ اي ــ١ ظاملٝ ــبري عٓٗــا, أٚ َٛادٗ ــ١, عذــع َــٔ عذــع عــٔ ايتع ــت عاَ ــٌ لــعّ أْٗــا ناْ ــ١, ب ــ١ شاتٝ                                                                                                                            ؾطزٜ

                        بِٗ ايب٬ز ظَٔ ايؿًطاَٞ.      انتعت 
ــ١ ٜػــتؿٝس َٓٗــا      - ر ــاسجني بايتٛغــع يف َٛنــٛع ٖــصا ايبشــح؛ يٝهــٕٛ ضغــاي١ داَعٝ         ً                                                                                                ْٛقــٞ أخــريًا ايب

                               ايباسجٕٛ ٚايساضغٕٛ يف داَعاتٓا.
 التعشٓف بالؼاعش:

ّ, عُــٌ بساٜــ١ سٝاتــ٘ ايٛظٝؿٝــ١ َسضغــًا  1945قُــس ؾطســات ايؿــًطاَٞ, ٚيــس يف َسٜٓــ١ بٓػــاظٟ عــاّ  
ــ١  ــ١ اٱعسازٜ ــٛت        باملطسً ــ١ ق ــٌ يف إشاع ــا عُ ــا, نُ ــٌ بٗ ــٌ يًعُ ــ١ اْتك ــب ايٛطٓٝ ــا٤ زاض ايهت ــس إْؿ , ٚبع

ايـــٛطٔ ايعطبـــٞ ايهـــبري مبسٜٓـــ١ بٓػـــاظٟ, ْؿـــط  إْتادـــ٘ ا٭زبـــٞ ٚايؿـــعطٟ يف قـــشـ اؿكٝكـــ١ ٚدٝـــٌ,  
ــا:       ــس٠ َٓٗ ــٔ ع ــ٘ زٚاٜٚ ــطت ي ــا, ْؿ ــاي١, ٚقٛضٜٓ ــاّ     ٚضغ ــًط١ ع ــس ايػ ــٛضات ن ــٛإ 1964َٓؿ ّ, ٚزٜ

ــ١ ؾدكــ١ٝ عــاّ  ــات ػطب ــل عــاّ  1967 َٜٛٝ ــٛإ اؿــعٕ ايعُٝ ــصانط اؾشــِٝ  1972ّ,  ٚزٜ ــٛإ ت ّ, ٚزٜ
ــاّ  ــٝني, م:  1974ع ــس اهلل ًَٝطــإ, َعذــِ ايؿــعطا٤ ايًٝب ــس  711ّ ) عب ــ٘ يف فً .(, ْٴؿــطتٵ نــٌ زٚاٜٚٓ

ــاّ   ــس ع ــٛيف     2013ٚاس ــسْٞ, ت ــع امل ــ١ ٚاجملتُ ــٛضات ٚظاض٠ ايجكاؾ ــُٔ َٓؿ ــاىل –ّ, ن ــ٘ اهلل تع ــّٛ  -ضمح ٜ
 يف َس١ٜٓ بٓػاظٟ. ّ, ٚزٴؾ2010ٔ-3-26ايج٬ثا٤ 
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 ّاملشادع صادسامل
                                          , زاض قازض, بريٚت, زٕٚ تاضٜذ, َاز٠ )خ ٚ ض(          هػاْ اه طب           ابٔ َٓعٛض,   -
ــٌ  - ــايف,  إمساعٝـ ــس ايهـ ٞ  عبـ ــ ــط اه ٘ملـ ــ ورا  عصـ ــٍ ًصـ ــب ً حـ ــع   , نتـ ــط ٚايتٛظٜـ ــ١ يًٓؿـ عطبٝـ

 , ب. ت.ا٭يهرتْٚٞ
ــبري نــاَٛ,  - ٕ اإلُػــاْ املتٌــطزأي ــسا ــاضٜؼ, ايطبعــ١:  , تطمجــ١: ْٗــاز ضنــا, َٓؿــٛضات عٜٛ ــريٚت, ب , ب

 ّ.  1983ايجايج١, 
ــٝا,   - ــٞ ؾ ــٝس عً ــاع    ايػ ــٍ ا جتٌ ــ٘ض عو ــّ ًِع ــرتاب ً ــٞ ا غ ــاَعٞ, زاض   ُعطٙ ــاب اؾ ــ١ً ايهت غًػ

     ّ  1984عامل ايهتب ايطٜاض, 
 ّ  1962, زاض اٯزاب, بريٚت, ايطبع١: ا٭ٚىل, اهصاكطٝ املفق٘زٝإيٝاؽ خٛضٟ,  -
ــٌ قــًٝبا   - ٛ               مجٝ ــف ــاظ ايعطبٝــ١ ٚاٱلًٝعٜــ١ ٚايؿطْػــ١ٝ             , ايــس                      امل حــٍ اهفوػ                                                                        اض ايعطبٝــ١ يًهتــاب, يٮيؿ

     ّ.      2008                                              ٚاي٬ت١ٝٓٝ, ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب, ايطبع١ ا٭ٚىل, 
 ّ.1984ايؿطٚم, بريٚت, ايطبع١: ا٭ٚىل,  زاض  احلسٙث اهؿ ط قطاٙا, ؾانٌ دٗاز -
ـــ,   - ــٌ ٜٛغـ ــس اؾًٝـ ــين عبـ َ  سػـ ــعا ــآوٛ ا هتـ ــ ط اجلـ ــاُٚٞ ر اهؿـ ــف اإلُػـ ــرتاب  امل٘اقـ   ٗا غـ
 ّ.2007, زاض ايٛؾا٤ يسْٝا ايطباع١ ٚايٓؿط, اٱغهٓسض١ٜ, اهتٌطز
, اهل٦ٝــ١ املكــط١ٜ ايعاَــ١ يًهتــاب, اٱغــهٓسض١ٜ,     اهلوٌــٞ زضاغــٞ هػّ٘ٙــٞ ًٗ حٌٚــٞ   سًُــٞ خًٝــٌ,   -

1980.ّ 
 ّ .1972ٚظاض٠ ايجكاؾ١, زَؿل, ايطبع١: ا٭ٚىل,  اهِرى اهربٜ ٗاه ػى املط سٓا عبٛز,  -
ــس - ــإ عب ــطسِٝ,  سٓ ــاضكٚ٘ظ  اي ــّ ٗاهػٚاغــٞ ر فوػــفٞ ٓطبطمت ــع,   اهف ــ١ ٚايٓؿــط ٚايتٛظٜ ــٜٛط يًطباع ايتٓ

 .2010ّبريٚت, ايطبع١: ا٭ٚىل, 
ــٛض  - ــا ع ــبري   , ضٜت ــا ٗاهت  ــني اهطؤٙ ــا احلــسٙث ب ــريٚت,    أزبِ ــ١ يًسضاغــات ٚايٓؿــط , ب امل٪غػــ١ ايعطبٝ

 ّ  1979ايطبع١: ا٭ٚىل 
, ؾـــعطا٤ قـــسضت هلـــِ زٚاٜٚـــٔ, زاض َـــساز يًطباعـــ١ نيً حـــٍ اهؿـــ طا١ اهوٚبـــٚعبـــس اهلل ًَٝطـــإ,  -

 ّ.2008ٚايٓؿط, ايطبع١ ا٭ٚىل, 
, تطمجـــ١: َـــٓري قـــ٬سٞ ا٭قـــبشٞ, ٚظاض٠ ايجكاؾـــ١, اهفـــّ ٗاهؿـــ ٘ض اإلبـــساعٛغطاٖـــاّ  نـــٛيٝري,  -

 ّ.1983زَؿل, ايطبع١: ا٭ٚىل, 
ًؼ, ايطبعـــ١ ا٭ٚىل, , ٚظاض٠ ايجكاؾـــ١ ٚاجملتُـــع املـــسْٞ, طـــطاباجملٌ٘عـــٞ اهؿـــ طٙٞقُـــس ايؿـــًطاَٞ,  -

2013.ّ 
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ــإ,    - ــٞ ايعطٜ ــس عً ــا                             قُ ــا  ًلافرتٔ ــط ٗآهٚ ــاض باهبؿ ــا  ا جت ــ١                                                      عٌوٚ ــ١, زاض اؾاَع ــ١ َكاضْ                                  زضاغ
   ّ.    2011                   اؾسٜس٠, اٱغهٓسض١ٜ, 

 ّ.2003زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ, بريٚت, يبٓإ,  اهقاً٘ؽ احملٚط ايؿريٚظ آبازٟ, -
اجملًـــؼ ايـــٛطين يًجكاؾـــ١ ٚايؿٓـــٕٛ  , ٌ ْٝػـــٛفتطمجـــ١: ْٛؾـــ اهـــ٘عٛ ٗاهفـــّ  غاتؿــــ,  غٝـــٛضغٞ-

 ّ.1990ٚاٯزاب  ايهٜٛت 
اهلـــازٟ يًطباعـــ١ ٚايٓؿـــط    , زاضاهػفػـــ ا٢ٚٞ بـــني اه٘ج٘زٙـــٞ ٗاهربغٌاتٚـــٞ   ٖـــازٟ ؾهـــٌ اهلل,   -

 ّ.2008, بريٚت ايطبع١: ا٭ٚىل, ٚايتٛظٜع
 املقا   ٗامل٘اقع ا كرتُٗٚٞ:

 ع٢ً اٱْرتْت. املٛقع ايطمسٞ يًذُع١ٝ ايًٝب١ٝ يٰزاب ٚايؿٕٓٛ-
ــٞ, زَؿــل,       - ـــ ا٭زب ــ١ املٛق ــٞ, فً ــات اـطــاب ايكُع ــو آيٝ ــل غــًٝطني, غــطز١ٜ ايتػــًط ٚتؿهٝ ٚؾٝ
 ّ.2008, 449, ايعسز: 37فًس: 
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 ادلذارص يف إفزَقُت سيٍ احلفصُني ودورها األدبٍ وانثقايف 
 َ (2111ـ  2112ٓـ / 111ـ  111) 

   أبو بلر بشري ساملد .                                                                           

  الزنتانجامعة    الرتبيةكلية                                                                                                
 املكذم٘ 

    ٟ ــطٕ ايػــابع اهلذــط ــاضىٞ يف ايك ــا نُكــطًض ت ــإٔ أؾطٜكٝ ــٍٛ ب ــس ايك ــٔ املؿٝ ــ٬ٝزٟ   َ ــح عؿــط امل / ايجاي
ــاضٜذ  ,َٚــا بعــس ؾــطقًا اقــطًض َععــِ املــ٪ضخني عًــ٢ ؼسٜــسٖا َــٔ طــطابًؼ   ,بــٌ ٚستــ٢ َــا قبــٌ ٖــصا ايت

ــًا,    ــاؾعا٥ط غطب ــ١ ب ــ٢ ظاٜ ــ١َٝ٬      ست ــ١ اٱغ ــٔ ايسٚي ــ١ َ ــصٙ املٓطك ــٗست ٖ ــس ؾ ــًا   ا ,ؾك ــًا ٚعًُٝ ــاضًا أزبٝ ظزٖ
ّ ا٭َــطا٤ اؿؿكــٝني بــاٯزاب ٚايعًــّٛ  ٚشيــو ٫ٖتُــا ٚخاقــ١ ظَــٔ ايعٗــس اؿؿكــٞ بٗــا,  ّبالتووالٕ ثكاأووًا

 ؾؿٌُ شيو تؿذٝع ايؿعطا٤ ٚأٌٖ اٯزاب ٚايعًِ . ,ٚايجكاؾ١ عًَُٛا
ٚقــس  ,بؿــ٤ٞ َــٔ ايتعطٜـــ ,املــساضؽ ايــيت أقُٝــت ٚغٓػــطز ايعسٜــس َٓٗــا ,ناْــت َٓــابط شيــو ا٫ظزٖــاض

ــ     عًــ٢ عاتكٗــا َُٗــ١ ا   ت تًــو املــساضؽ أخــص ا ايــسٚض ظزٖــاض تًــو ايعًــّٛ ٚاٯزاب املدتًؿــ١ ٚنــإ هل
 .يط٥ٝػٞ يف شيو ايطقألٞ ٚا٫ظزٖاضا

ــٛا ب      أّاًل / مؼوووهل٘ الذساطووو٘ :  ــس اٖتُـ ــ٪ضخني قـ ٌٻ  املـ ــ ــّٛ إٔ دٴـ ــٔ املعًـ ــبض َـ ـــطم أقـ ــاضٜذ املؿـــ  تـ
ــ٬َٞ ــ٬   ,اٱغ ــطب اٱغ ــ٢ املػ ــني بك ــو ا٫   إىلَٞ يف س ــس زٕٚ شي ــٝؼ ببعٝ ــت ي ــاّٚق ــتٛدب   ,ٖتُ ــا أغ مم

ــ٬ّ    ــ٘ ا٭ق ــو ايتككــري ٚتٛدٝ ــساضى شي ــ  إىلت ــسٜٚٔ ت ــ٘ أ ت ــطب اٱغــ٬َٞ َٚٓ ــٗست  اضٜذ املػ ــيت ؾ ــ١ اي ؾطٜكٝ
َٚــٔ ٖــصٙ ايطنــا٥ع    ,ؾهاْــت ٖٓــاى ضنــا٥ع يــصيو ا٫ظزٖــاض     ,ظزٖــاضًا ثكاؾٝــًا ٚاغــعًا ظَــٔ اؿؿكــٝني    ا

ــط          ــع عؿ ــط ٚايطاب ــح عؿ ــع اهلذطٟ/ايجاي ــأَ ٚايتاغ ــطٟ ٚايج ــابع اهلذ ــطٕ ايػ ــ٦ت يف ايك ــيت أْؿ ــساضؽ اي امل
 .ٚاـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ

 ذساط٘ :  ثاىًٔا / اشّض ال

 ٌٖ نإ تأغٝؼ املساضؽ يػطض أزبٞ ٚثكايف ؾكط ؟  -1
 تػابل ا٭َطا٤ ع٢ً تأغٝؼ تًو املساضؽ ؟  ٢َٚا ٖٞ ايس٫٫ت ايجكاؾ١ٝ عً -2
 ٌٖ خطٻدت تًو املساضؽ أزبا٤ ٚعًُا٤ ؟ -3
 َا ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ داَع ايعٜت١ْٛ يف اٯزاب ٚايجكاؾ١ ؟ -4
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 ثالجًا / أٍذاف الذساط٘ : 

 ييت قاَت ب٘ تًو املساضؽ يف اؾاْب ا٭زبٞ ٚايجكايف عًَُٛا .إثبات ايسٚض ا -1
 إميإ ا٭َطا٤ ٚا٭َريات بٓؿط ايعًِ ٚا٭زب . -2
ٌٻ ا -3 ــ ــ١ ملــا يكــٛٙ َــٔ تؿــذٝع  أٖــٌ ا٭زب ٚايعًــِ َــٔ ا٭ْــسيؼ إ  ظزٖــاض إؾطٜكٝــ١ ٚاْتكــاٍ دٴ ىل إؾطٜكٝ

 ٚتطسٝب نبرئٜ .
 .١ُٝ أزب١ٝ ثكاؾ١ٝٔ زٚض نُٓاض٠ عًايتعطٜـ ظاَع ايعٜت١ْٛ َٚا قاّ ب٘ َ -:

 سابعًا / أٍنٔ٘ الذساط٘ : 

ــ        ٬ٍ تعُٝــل ايبشــح يف ٖــصا اؾاْــب    ا٫طــ٬ع عًــ٢ تاضىٓــا ٚثكاؾتٓــا يف املػــطب اٱغــ٬َٞ َــٔ خ
ٚتعطٜـــ ا٭دٝــاٍ اي٬سكــ١ بــإٔ ثكاؾتٓــا ايعطبٝــ١ تعخــط بايعسٜــس َــٔ ايؿدكــٝات ايــيت أعطــت نــٌ  ,ايجكاؾــ١()

 بكت ؾاٖسًا ع٢ً شيو ا٫ظزٖاض ايجكايف . ,ٕدٗس ممهٔ َٔ ؾعط ْٚجط ٚعًّٛ كتًؿ١ ٚؾٓٛ
 خامظًا / ميَر الذساط٘ : 

ٚاملــبين عًــ٢ غــطز تًــو املــساضؽ سػــب تأغٝػــٗا ظَٓٝــًا ٚزٚض   ,املــٓٗر ايتــاضىٞيف ٖــصٙ ايسضاغــ١ أملتٴبٹــع 
ــ٢ ا٫  ,نــٌ َسضغــ١ ــا عً ـــ ؾــذعت ضٚازٖ ِ  ٚنٝ ــانٔ غــهٔ هلــ ــٛؾري أَ ــا ٚت ــو   ,يتشــام بٗ ــٌ بعــض تً ب

 ؾيت َاي١ٝ يط٬بٗا.ساضؽ ناْت متٓض َهاامل
 ايتعطٜـ باٯزاب  ّل:املبشح األ

 املبشح الجاىٕ :

 َساضؽ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ / ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ . –أ 
 َساضؽ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ / ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ . –ب 

 شنط بعض املساضؽ يف ايكطٕ ايتاغع اهلذطٟ/ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ . –دـ   
 :املبشح الجالح 

 داَع ايعٜت١ْٛ نُٓاض٠ ع١ًُٝ أزب١ٝ . –أ 
 بعض عًُا٤ ٚأزبا٤ داَع ايعٜت١ْٛ . –ب 
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 طادطًا / ىتاٜر الذساط٘ :

إٔ املـــساضؽ ناْـــت ايعاَـــٌ ايط٥ٝػـــٞ يف إظزٖـــاض اٯزاب ٚايعًـــّٛ ٚايجكاؾـــ١ عَُٛـــًا يف إؾطٜكٝـــ١   – 1
 اؿؿك١ٝ .

2 –   ٚ ــاض٠ عًُٝــ١ نُٓــاض٠ دــاَع ايكــط ٜني يف ؾــاؽ بــاملػطب ٚاؾــاَع ا٭ظٖــط  إٔ دــاَع ايعٜتْٛــ١ نــإ َٓ
 خطٻز ايعسٜس َٔ ايعًُا٤ ٚا٭زبا٤ ٚايكطٻا٤ يف كتًـ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ . ,مبكط

 .املذاسغ يف أاشٓكٔ٘ صمً احلفصٔني ّدّسٍا األدبٕ ّالجكايف

 ّل : املبشح األ

يو ؾــإٕ يًهًُــ١ ايؿــعط١ٜ َهاْــ١ خاقــ١ يــص ,تٴعــس ايًػــ١ أٖــِ ايٛغــا٥ٌ يٓكــٌ املعًَٛــات ٚا٭ؾهــاض  متٔٚــس:
ــ١ ايٓجطٜــ١     ــا نــجريًا عــٔ ايهًُ ــٔ قــٛضٖا        ,متٝعٖ ــاٍ ٚايعاطؿــــ١ ظُاهلــا ٚعػ ــا ؽاطــب ايعكــٌ ٚاـٝ ٭ْٗ

ــ١ ـــ١ ٚايبسٜعـ ــصيو ؼطٜ ,ايبًٝػــ ــاعط اٱنـ ــا يًُؿـ ـــصٚم   هٗـ ــانٞ ايـــ ــيت ؼـ ــ١ ايـ ــٝكاٖا ايعصبـ ــا١ْٝ مبٛغـ ْػـ
ــٌ ايؿــعط غــٌٗ ا   ,ٚايٛدـــسإ اٱْػــاْٞ ــ٘ هع ــو نً ــاٍ يف ٜػــط ٚغ٬غــ١   ٚشي ــني ا٭طؿ ــساٍٚ ب ــغ ٚايت ؿؿ

 ٚغٗٛي١ .
ـــ١            ــٌ زقٝكـ ــع ن ــاز َ ــٛ يف اظزٜ ــصٟ ٖ ــٝسُٖا اي ــاؾغ يطق ــط ٚس ــعط ٚايٓج ــو ايؿ ــا٤ شي ــٛ ٚع ٚا٭زب ٖ

 يصيو يعّ ايتعطٜـ بٗصا املكطًض ) ا٭زب (. ,ٚغاع١ ّٜٚٛ
 األدب لغ٘ : 

ــاز ايعــطٚؽ ــ٘    ,ا٭زب يف ت ــ٘ ٭ْ ــاؽ مســٞ ب ــب َــٔ ايٓ ــ٘ ا٭زٜ ــأزب ب ــصٟ ٜت ــاؽ  اي ــ٪زب ايٓ احملاَــس  إىلٜ
ــسعا٤  ــسضؽ  ,ٜٚٓٗــاِٖ عــٔ املكــابض ٚأقــٌ ا٭زب اي ــٓؿؼ ٚاي ــ٘ أزب ايطدــٌ   ,ٚيف ايكــشاح أزب اي ْكــٍٛ َٓ

 ٚا٭زب ايعذب قاٍ ايطادع :  ,يف َع٢ٓ تأزٜب ,ٚأزبت٘ ؾتأزب ٚابٔ ؾ٬ٕ قس غتأزب ,بايهِ أزٜب
ــ      ــاز ايعـ ــا٭زب ) تـ ــا بـ ــ٢ اظبٝٗـ ــ٢ أتـ ــب      ستـ ــٍٛ ايٛثـ ــٞ عذـ ــذٞ املؿـ  ,144/  1طٚؽ : مبؿـ

 ( 33/  1يػإ ايعطب :  ,86/  1: ايكشاح
ٜعتـــرب َـــٔ َهْٛاتـــ٘ ا٭غاغـــ١ٝ ا٭ؾهـــاض ٚايتـــاضٜذ . إشًا  ,نـــصيو ا٭زب بكػـــُٝ٘ اٱْؿـــا٥ٞ ايٛقـــؿٞ

ــ١ ٜؿــه٬ٕ نــطٚض٠    ــبريٙ   انــإ ا٭زب ٚايًػ ــا ٚدــٛز اٱْػــإ يف تؿهــريٙ ٚتع ــإ ؾٝٗ ــ١ ٜتُُ ــا  ,دتُاعٝ نُ
ــ٘ يف ت    ــتٗإ ب ــعًا ٫ ٜػ ــِهٌ سِّٝ ــا١ْٝ   ؾ ــّٛ اٱْػ ــٌ ايعً ــاًَني يف سك ــري ايع ــا٤    ,ؿه ــاب ٚعًُ ــا٤ ٚايهتٻ ٚا٭زب

 ( . 89ـ  87ايؿكاس١ ٚايب٬غ١ ٚايبٝإ ) ايبكاعٞ : 
ــ١ )املٓطكــ١ َــٔ طــطابًؼ ؾــطقًا    ــًا(  أضزت قبــٌ ايتشــسخ عــٔ املــساضؽ يف إؾطٜكٝ ــاؾعا٥ط غطب ــ١ ب إٔ إىل ظاٜ

 ايٛعا٤ يًؿعط ٚايٓجط نُا غًـ ايصنط . ربا٭زب ايصٟ ٜعت أعطٞ تعطٜؿًا ٚيٛ بػٝط عٔ َسيٍٛ ن١ًُ



 ص فٍ أفزَقُت سيٍ انحفصٍُُ ودورها األدبٍ وانثقافٍانًذار
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 املبشح الجاىٕ :

/  6َــر  ,زا٥ــط٠ املعــاضف اٱغــ١َٝ٬ " ,56) ابــٔ ايؿــُاع :  ,يًعًــِ اعتــربت َكــاضاَــٔ املــساضؽ ايــيت 
ــ١ :  ,35 ــٛضٟ :  ,47اـٛدـ ــٝني  81املعُـ ــٔ اؿؿكـ ــطم     ,( ظَـ ــساضؽ املؿـ ــا٠ ملـ ــو قانـ ــإ شيـ ٚنـ

 ٛ ــ١ ٚؽــطٜر املــ ؾهاْــت َٓٗــا يف ايكــطٕ ايػــابع   ,ؾتعــسزت تًــو املــساضؽ ,ظؿني هلــاٚخسَــ١ يًــسع٠ٛ املٛسسٜ
 اهلذطٟ/ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ :

 املذسط٘ الؼناعٔ٘ : –أ 

ــُاع :   ــٔ ايؿـ ــري) ابـ ــٗا ا٭َـ ــاضف اٱغـــ١َٝ٬  ,56أغػـ ــط٠ املعـ ــ١ /  ,35 ,6َـــر  ,زا٥ـ  ,47اـٛدـ
ــٛضٟ /  ــاّ )    82ـ    81املعُ ــٞ ا٭ٍٚ ع ــا و ــٛ ظنطٜ ـــ/635(  أب ــت ,ّ( 1237ٖ ــٔ   ٚناْ ــايكطب َ ب

 نُا ناْت أٍٚ َسضغ١ ؾتشت يف مشاٍ إؾطٜك١ٝ . ,غٛم ايؿٻُاعني قسميًا غٛم ايبًػذ١ٝ اٯٕ
  ٛ ٖــــ / 734 عــاّ ) عًــٞ عُــط بــٔ قــساح اهلــٛاضٟ قانــٞ ا٭ْهشــ١ بتــْٛؼ املتــٛيف          زضٻؽ بٗــا أبــ

 (   146ـ  145: ّ( )ايعضنؿ1333ٞ
ـــٛ ـــ١  ) ايع    ٚأبــ ــٔ عطؾ ــٝذ اب ــٔ عبسايػــ٬ّ ؾ ــس ب ــساهلل قُ ــٞ : عب ـــ١   146ضنؿ (. ٚقانــٞ اؾُاعــ

ــ٘  ــٛأايؿكٝ ـــِ ايكػــطٓطٝين ب ٞ  ,ايكاغـ ــاؽ أمحــس ايكًذــاْ ــٛ عب ــساهلل  ,( 271ايعضنؿــٞ :  ٚأب ــٛ قُــس عب ٚأب
ــٞ :  ــبشريٟ ) ايعضنؿـ ــِ ,( 279ايـ ــع    ,ٚغريٖـ ــطتني ٚأدتُـ ــٟٛ َـ ــا ايبًـ ــ١ ظاضٖـ ــصٙ املسضغـ ــٗط٠ ٖـ ٚيؿـ

قعٗــا قــطب دــاَع ايعٜتْٛــ١ ايعــاَط ٚغــٛم  نُــا نــإ َٛ ,ٚنــإ قــس غٴــطٻ بٗــِ مجٝعــاً  ,بط٬بٗــا َٚسضغــٝٗا
ٕ  ,ايعطــاضٜٔ ــ١ ٚايربظيــٞ ٚغريُٖــا انُــا غــهٔ بٗــا  ,عًُــًا بأْٗــا ٫ظايــت قا٥ُــ١ ستــ٢ اٯ ــٔ عطؾ ٚنــإ  ,ب

ــسضٖا   ــاْري) املعُــٛضٟ :   يًُسضغــني بٗــا أدــط٠ يف ايعٗــس اؿؿكــٞ ق امحــس َػــعٛز :  ,8<ـ    1<عؿــط٠ زْ
 ( . ?>1كٞ / ايتٛاقٌ ايجكايف بني ططابًؼ ٚتْٛؼ يف ايعٗس اؿؿ

 املذسط٘ التْأكٔ٘ :  -ب 

خٛدـــ١ :  ,35/  6َـــر  ,زا٥ـــط٠ املعـــاضف اٱغـــ١َٝ٬ ,56بٓتٗـــا ا٭َـــري٠ عطــــ) ابـــٔ ايؿـــُاع : 
ــٛضٟ ,47 ــا  82ـ     81: املعُ ــا    ,( أّ املػتٓكــط ٚظٚز أبــٞ ظنطٜ ــاضٜذ بٓا٥ٗ  –ؼسٜــسًا  –٫ٚ ٜعــطف ت

ٖــــ/ 657ا بٴٓٝـــت قبـــٌ ايعـــاّ ) ٚيهـــٔ املطؾـــض أْٗـــ ,سػـــب املكـــازض ٚاملطادـــع ايـــيت أطًعـــت عًٝٗـــا
ــط  ,ّ(1261 ــ١ املػتٓك ــساٜات اـًٝؿ ــٝس      ,أٟ يف ب ــٔ غ ــٛبهط ب ــٛ ) أب ــا ٖ ــسضؽ بٗ ــو إٔ أٍٚ َ ــٌ شي ٚزيٝ

ايــصٟ  ,ٚاٱَــاّ بــٔ عطؾــ١ ,ٚقــس زضؽ بٗــا اؿػــٔ ايؿــاشيٞ ,ايٓــاؽ( ٚقــس تــٛيف يف ايتــاضٜذ ايػــايـ ايــصنط 
ٕ    ,( 63ْتؿــاض ايطــاعٕٛ بتــْٛؼ) ابــٔ ايؿــُاع :     اؾــطٻ َٓٗــا عٓــس     ,اغــتُطت ٖــصٙ املسضغــ١ ستــ٢ اٯ
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 ,َسضغــ١ يتعًــِٝ ايبٓــات بعــض ايكــٓاعات يًعُــٌ عًــ٢ ايٓٗــٛض بــاملطأ٠ ايتْٛػــ١ٝ          إىلٚيهٓٗــا ؼٛيــت  
ــصٙ املسضغــ١      ــط يف تؿــٝٝس ٖ ــٔ ســغ ٚاؾ ــٞ نــإ هل ــريات ايتْٛػــٝات اي٥٬ ــو بؿهــٌ ا٭َ ــٔ  ,ٚشي ــا َ ٚغريٖ

ــ١ عا    ــّٛ ٚاٯزاب ٚايجكاؾ ــت ا٭غــاؽ يف ْؿــط ايعً ــيت ناْ ــساضؽ اي ــ١امل ــصٙ    ,َ ــسح بعــض ايؿــعطا٤ ٖ ــس أَت ٚق
ــ١    ــٔ خــسَات ثكاؾٝ ــ٘ َ ــا قسَت ــا ٚمب ــاَط :    ,املسضغــ١ ٱعذــابِٗ بٗ ــس ايؿــاشيٞ )امحــس ع ــِٓٗ ايؿــاعط قُ َٚ

    .( 86ـ  85
 املذسط٘ املعشضٔ٘ :  -دو 

ٚشيــو  ,أغػــٗا ا٭َــري أبــٛ ظنطٜــا ابــٔ ايػــًطإ أبــٞ إغــشام بتــْٛؼ َهــإ ؾٓــسم نــإ ٜبٝــع اـُــط
ٚعٓـس   ,ٚسـبٻؼ عًٝٗـا ضٜعـًا نـجريًا أؾـرتاٙ مبايـ٘ َـع نتـب ْؿٝػـ١ يف ؾٓـٕٛ ايعًـِ املدتًؿـ١             ,ؿب٘ يًعًـِ ٚأًٖـ٘  

ــطم يف          ــاب املؿ ــاسب نت ــاطٞ ق ــس ايػطْ ــاؽ امح ــٛ ايعب ــطٜـ أب ــسضؽ ايؿ ــا امل ــؼ ؾٝٗ ــا دً ــاٍ بٓا٩ٖ انتُ
ــطب ٚاململؿــطم  ــا٤ املػ ــ١      ,عًُ ــاز املسضغ ــٔ ٜطت ــ٢ نــٌ َ ــصٖب ٚايؿهــ١ عً ــٔ اي ــطاطٝؼ َ ــٛظع ق ــت ت  ,ٚناْ

ــو اي ــا٫ً نــبريًا عًٝٗــا ؾذعــٌ شي ــٛؽ   ,ؿعــٌ إقب ــًا يًذً ــس َــِٓٗ َهاْ ــ٢ مل هــس ايعسٜ َٚــٔ ؾــس٠ ســطم   ,ست
 ِ ــ ــ٘ يًعً ــا ٚسب ــرب ٚايعــٛز    ,َ٪غػــٗا عًٝٗ ــل ايعٓ ــ١ ؾٝطً ــٓني ٚاؾُع ــَٛٞ ا٫ث ــازاّ  ,نــإ وهــط فايػــٗا ٜ َ

ــٛز ــؼ َعك ــني زاض       ,اجملً ــٌ ب ــاْري يف ايؿــٗط, ٚدع ــسضٙ عؿــط٠ زْ ــجريًا ق ــًا ن ــ٢ املسضغــ١ ضظق ــا أدــط٣ عً نُ
ــا ٜكــطأ يف املسضغــ١) ايعضنؿــٞ :   غــه ــص٠ يٝػــُع َٓٗــا َ  2بطْؿــؿٝو :  ,107ـ    106ٓاٙ ٚاملسضغــ١ ْاؾ

 /377 . ) 
ــا  ــتاض ) ت ازضؽ بٗــ ـــ / 749بــــٔ عبــــس ايػــ كًــــٛف :  ,138ّ ( ) ايعضنؿــــٞ : 1348ٖــ

 ,354ٚقــطأ عًٝــ٘ ابــٔ عبــس ايػــ٬ّ اهلــٛاضٟ ) ابــٔ ايكٓؿــص : ايٛؾٝــات /    ,( 210ؾــذط٠ ايٓــٛض ايعنٝــ١ / 
ــٞ :/ ايعضن ــٞ :         ,(  139ؿ ــسٜٟٛ  ) ايعضنؿ ــس ايعْ ــس اهلل قُ ــٛ عب ــ٘ أب ــا ايؿكٝ ــسضٜؼ بٗ ــاّ بايت ــا ق نُ
287 . ) 

ــٛضٟ  :         ــٝني )املعُ ــٛم ايهتب ــا يف غ ــإ ٚدٛزٖ ــٝني مله ــ١ ايهتب ــطض َٚسضغ ــ١ املع ــت َسضغ ــس مسٝ ٚق
 ( . 85ـ  84

 املذسط٘ العصفْسٓ٘ :  –د 

ــ   ــب١ ٭ب ــٞ ْػ ــطَٞ اٱ    ٖٚ ــؿٛض اؿه ــٞ بــٔ عك ــٔ عً ــبًٝٞٞ اؿػ ـــ/699)تغ ّ ( ٖٚــٛ 1270ٖ
أْٗــا َــٔ تأغــٝؼ  إىلنُــا إٔ بعهــِٗ ٜــط٣ تػــُٝت٘ بٗــصا ا٫غــِ ْػــب١  ,قــاسب نتــاب املكــطٻب يف ايٓشــٛ

ــْٛؼ   ــ٢ ت ــس٠ عً ــ١ٝ ايٛاؾ ــ١ ا٭ْسيػ ــت با  ,اؾايٝ ــس مسٝ ــٝاتٗا  ٚق ــطظ ؾدك ــس أب ــِ أس ــطف   ,غ ــع ٫ ٜٴع ــا أْ نُ
 ( . 26 بهط بؿري : اثط اهلذطات ا٭ْسيػ١ٝ /أبٛ تاضٜذ تأغٝػٗا ؼسٜسًا  ) 
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ٍ اٖٚــصا ا٫غــِ ٫ ٜػــتشل نــجري ؼًٝــٌ أٚ         ــ  ,ستُــا ١ ايعكــؿٛض١ٜ ْػــب١ هلــصا ايعــامل    ؾٗــٞ املسضغ
 ْسيػٞ ايؿٗري ايصٟ ؾملتٌ ع٢ً ٜس املػتٓكط بٔ أبٞ ظنطٜا يف ايعاّ ايػايـ شنطٙ .  ا٭

 
 املذسط٘ املغشبٔ٘ :  -ٍو 

ــ١ٝ يف َ     ــص : ايؿاضغ ــٔ ايكٓؿ ــٞ) اب ــس املػطب ــساهلل قُ ــٛ عب ــٗا أب ــ١ٝ /  َ٪غػ ــ١ اؿؿك ــاخط ايسٚي  ,269ؿ
ــ١ /  ــٛضٟ /  ,47خٛدـ ـــ/689) ت  ,( 86املعُـ ــٛز    ,ّ (1290ٖـ ــام دٗـ ــسخٌ يف ْطـ ــا٩ٖا ٜـ ٚإْؿـ

  ِ ــ ــط ايعً ــا٤ يٓؿ ــصهلا ايعًُ ــ٬ب   ,ب ــا ايط ــطابط بٗ ــع ٜ ــسّ      ,َٚطان ــا يع ــٔ شنطٖ ــازض ع ــت املك ــا أسذُ نُ
 ؾٗطتٗا ايهبري٠ .

 املذسط٘ املشداىٔ٘ :  –ّ 

)املعُــٛضٟ  ّ (1299ٖـــ/699قُــس املطدــاْٞ ايتْٛػــٞ)ت َــٔ املــطدض أْٗــا َــٔ تأغــٝؼ ايؿــٝذ   
ــُٝت با  ,(86/  ــس غٴ ــ٘ ٚق ــٜٛك١         –مس ــاب غ ــطبض ب ــع ب ــس ٜٚك ــٞ قُ ــاَع أب ــا٤ د ــع ببٓ ــصٟ أٚع ــٛ اي ٖٚ

ــًا(  ــْٛؼ سايٝ ــ٢    –(  111)ايعضنؿــٞ /  بايعاقــ١ُ ايتْٛػــ١ٝ ) ت ــِ ًَٚتك ٚنــإ ٖــسف إْؿــا٥ٗا ْؿــط ايعً
 ( . 87ملطٜسٟ ايؿٝذ اؿػٔ ايؿاشيٞ)املعُٛضٟ / 

 مذاسغ الكشٌ الجامً اهلذشٖ /الشابع عؼش املٔالدٖ

ــيت نــإ هلــا زٚضٖــا      ــع عؿــط املــ٬ٝزٟ ٚاي ــأَ اهلذــطٟ / ايطاب ــٞأَــا َــساضؽ ايكــطٕ ايج ــايف  ا٭زب ٚايجك
ــٛض٠           ــ١ بك ــ١ ٚايجكاؾ ــٛض٠ خاق ــٮزب بك ــبريًا ي ــاضا ن ــٗس اظزٖ ــصٟ ؾ ــٞ اي ــس اؿؿك ــ١ يف ايعٗ ــٛض٠ عاَ بك

 ؾهاْت : ,عا١َ
 ذسط٘ عيل اجلنل ( :املذسط٘ العيكٔ٘ ) م –أ 

ــٞ /         ــٞ ظنطٜا)ايعضنؿ ــٔ أب ــط ب ــٞ به ــٞ أب ــٞ و ــًطإ أب ــت ايػ ــ١ أخ ــري٠ ؾاطُ ــتٗا ا٭َ  ,158أغػ
ــ١ /  ــٛضٟ /  ,48خٛدــ ــايف /   ,87املعُــ ــس ايهــ ــ٬ٍ عبــ ــاّ )  ,( 25دــ ــا عــ ـــ / 742ٚمت بٓا٤ٖــ ٖــ

1342)ّ,         ٟ ــٛاض ــ٬ّ اهل ــٔ عبسايػ ــس ب ــ١ قُ ــٞ اؾُاع ــا قان ــسضٜؼ بٗ ــا ٚايت ــسبت ٱزاضتٗ ؾهــإ  ,ٚاْت
ــل اؾُــٌ (  ٜك ــني املسضغــتني ) ايؿــُاع١ٝ ٚعٓ ــ١ ب ــساهلل    ,ػــِ اؾُع ــا عب ــ٘ أب ــسَت ايؿــٝذ ايؿكٝ ــ٘ ٚق ــِ ععيت ث

ــٔ غــ١َ٬ َسضغــًا بٗــصٙ املسضغ١)ايعضنؿــٞ /    ــا  ,(147ـ    146قُــس ب ــِٝ بٗ ــ٢ غــري ايتعً  ,ٚسطقــًا عً
غــ١ ْتٝذــ١ ٚنجــط عــسز ايطــ٬ب بٗــصٙ املسض ,عبــساهلل قُــس ايكًؿــاْٞ ٚأبــٛ ,ايكاغــِ ايربظيــٞ بــٛٚزضؽ بٗــا أ

ــ١ ٚا٫  ــري٠ ؾاطُ ــٛز ا٭َ ــا  دٗ ــ٘ إٜاٖ ــصٟ أٚيت ــبري اي ــاّ ايه ــ٢    ,ٖتُ ــ١ عً ــ١ ايعٓكٝ ــا ساؾعــت املسضغ ــا انُ مسٗ
 ( . 86ست٢ ايٛقت اؿانط بتْٛؼ) عاَط / 
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 مذسط٘ طٔذٖ حيٕ الظلٔناىٕ :  –ب 

ــاّ )   ــا ع ـــ / 747مت بٓا٤ٖ ــ١       ,ّ (1346ٖ ــهٔ ايطًب ــ٢ غ ــٛض٠ عً ــت َكك ــا ناْ ــطدض أْٗ ــٔ امل َٚ
ــط ــا     ٚشيــو ,ؾك ــاط عًُــٞ بٗ ــا٭ ,يعــسّ ٚدــٛز أٟ ْؿ ــا     أٚ ب ــسّ شنــط أٟ ْؿــاط تسضٜػــٞ بٗ سط٣ ع

 ,48ٖٚــٞ مبسٜٓــ١ تــْٛؼ ٬َقــك١ ؾــاَع ْٗــر ايــربز) اـٛدــ١ /  ,سػــب َــا أؾــازت بــ٘ املكــازض ٚاملطادــع
 (.  88املعُٛضٟ / 

 تااشادني :  بًامذسط٘  -دو 

ــاؾطادني ) ت  ــٔ تـ ــٗا ابـ ـــ / 766أغػـ ــٞ / 1364ٖـ ــ١ / خ ,28ـ      27ّ ()ايعضنؿـ  ,48ٛدـ
ــس    88املعُــٛضٟ /  ــ١ ؾُٝــا بع ــ١ ٚا٭زبٝ ــطظت أمســا٩ِٖ يف اجملــا٫ت ايعًُٝ ــس ممــٔ ب ــس زضؽ ؾٝٗــا ايعسٜ  ,(. ٚق

ــٌ  ــٛأَج ٞ  ب ــ ــِ ايربظي ــٛٚأ ,ايكاغ ــٓطٝين  ب ــِ ايكػ ــ    ,ايكاغ ــطف ب ــات عٴ ــٛ ايربن ــٞ / اٚأب بٔ عكؿٛض)ايعضنؿ
ٙ املسضغـــ١ ببـــاب ٚتكـــع ٖـــص ,(. 300(. نُــا زضؽ بٗـــا أبٛعبـــساهلل قُـــس ايػاؾكٞ)ايعضنؿـــٞ /   276

 غٜٛك١ بتْٛؼ.
     ٟ اـًٝؿــ١ أبــٞ   إىلاملسضغــ١ املٓتكــط١ٜ ْػــب١    ,ٚيف ايكــطٕ ايتاغــع اهلذــطٟ / اـــاَؼ عؿــط املــ٬ٝز

ــ١ /  ,120ابـــٔ ايؿـــُاع /  ,132عبـــساهلل قُـــس املٓتكط)ايعضنؿـــٞ /  (. 90املعُـــٛضٟ /  ,48خٛدـ
ــاّ )    ــا ع ــطع يف بٓا٥ٗ ــصٟ ؾ ـــ/ 838اي ــٞ أٍٚ َس 1434ٖ ــاٍ ؾٗ ــا ٜٴك ــ٢ُ ب ّ( / نُ ــ١ تػ ــري  اضغ ــِ أَ غ

ــس     ,سؿكــٞ ــساضؽ ق ــت امل ــساضؽ ا٭خــط٣ . ٚناْ ــٔ امل ــا َ ــتاٚغريٖ ــ١ٝ يف   ْتكً ــٌ ايػٓسغ )ايػــطاز : اؿً
ــاض ــ١ٝ ا٭خبــ ــر  ,ايتْٛػــ ــ١ /  ,58/  1َــ ــٛضٟ /  ,47خٛدــ ــطب  80املعُــ ــطم اىل املػــ ــٔ املؿــ ( َــ
ــص ايكــطٕ اـــاَؼ اهلذــطٟ / اؿــازٟ عؿــط ا    ,اٱغــ٬َٞ ــِ ؾكــس تهْٛــت املــساضؽ يف املؿــطم َٓ ملــ٬ٝزٟ, ث

َٚٓٗــا ٚضثٗــا اؿؿكــٕٝٛ يف ايكــطٕ ايػــابع اهلذــطٟ /   ,ْكًــٗا املٛســسٕٚ يبــح ايــسع٠ٛ املٛسسٜــ١ َٚعتكــساتٗا 
 ٟ ــ٬ٝز ــح عؿــط امل ــساً   ,ايجاي ــ٘ ؼسٜ ــاْٞ َٓ ــٌ   ,ٚخاقــ١ يف ايٓكـــ ايج ــ١ قب ــسع٠ٛ املٛسسٜ ــ١ اي  ا٫ْؿكــاٍـسَ

 عٓٗا, ٚقس ؽطز َٓٗا أنابط ايعًُا٤ ٚععاّ ا٭زبا٤ .
ؿــعط دــع٤ َـــٔ ا٭زب ٚا٭زب دــع٤ َــٔ ايجكاؾــ١ مبؿَٗٛٗـــا ايٛاغــع, ؾًعاَــًا إٔ ْـــصنط        َٚــا زاّ اي 

ــ١ يف ايكــطٕ ايػــ  ــ١ يف إؾطٜكٝ ٟ املطانــع ايجكاؾٝ ٚنــصيو يف  ,عؿــط املــ٬ٝزٟ ابع اهلذــطٟ /ايجايــح عؿــط املــ٬ٝز
 َٔ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ / ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ. ا٭ٍٚايٓكـ 

ؾــتػًٛا الــس إٔ ايػــٛاز ا٭ععــِ َــٔ ايــصٜٔ   ,١َٝ٬ بؿــهٌ عــاّعٓــس ايبشــح عــٔ تــاضٜذ ايجكاؾــ١ اٱغــ 
  ٞ ــٛاي ــٔ امل ــإ َ ــايعًِ ن ــطؽ  ,ب ــ١ ايؿ ــٍٛ   ,ٚخاق ــا ٜك ــ١ /   اٚنُ ــسٕٚ : املكسَ ــسٕٚ)ابٔ خً ــٔ خً , 466ب

ــطاِٖٝسػــٔ  ــِ يف262سػــني /  إب ــ١ ايعً ــطِٖ ايعذــِ(  (. : ) إٔ محً ــ١ اٱغــ١َٝ٬ أنج ٚنــإ ا٫ٖتُــاّ  املً
ٛض٠ خاقــ١ يف ايعكــط ايعباغــٞ أنجــط َٓــ٘ يف ايعكــط ا٭َــٟٛ, خاقــ١ يف  بايجكاؾــ١ بكــٛض٠ عاَــ١ ٚا٭زب بكــ
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 ٞ ــاْ ــٞ ايج ــٔ     ,ايعكــط ايعباغ ــ٬ً ع ــ٪ضخني ْك ــس امل ــٍٛ أس ــا ٜك ــتاشنُ ــإ ٫  ا٭غ ــٕٛ : )) ٚن ــاط ْٝهًػ ْبػ
أثــط نــبري يف إْؿــا٤ ْٗهــ١ ثكاؾٝــ١ مل ٜؿــٗسٖا       ,ٚٚؾــط٠ ثطٚتٗــا ٚضٚاز ػاضتٗــا   ,ضقعــ١ ايسٚيــ١ ايعباغــ١ٝ  

ــٔ   ــٔ قبٌ(()سػ ــطم َ ــطاِٖٝايؿ ــ١    263/  2 ,إب ــٔ اـًٝؿ ــًا َ ــاؽ مجٝع ــسأ ايٓ ــ٢ ب ــاؽ   إىل( . ست ــ١ ايٓ عاَ
نُــا ظٗــطت سطنــ١ ايرتمجــ١ ايــيت ْكًــت ايهــجري َــٔ نتــب ايعًــّٛ ٚاٯزاب   ,ط٬بــًا يًعًــِ ٚأْكــاضًا يــٮزب

 ايعطب١ٝ . إىلَٔ يػات أخط٣ 
ــعط  ــٔ ايؿ ٜٛ   ,ٚع ــ ــ١ ا٭َ ــت ْعع ــ١ؾهاْ ــ١ ايب    ,ني عطبٝ ــس ٚاـطب ــعط اؾٝ ــا ايؿ ــ٪ثط عًٝٗ ــ١ٜ ــاز  ,ًٝػ ؾأد

ٜككـسٕٚ بــصيو ٜعٜــس   ,نٝعٜــس بــٔ َعاٜٚـ١ ستــ٢ قٝــٌ بـسأ ايؿــعط مبًـو ٚخــتِ مبًــو    ,خًؿـا٥ِٗ ْعــِ ايؿـعط  
 نُا ْبؼ يف عٗسٙ َٔ ايؿعطا٤ دطٜط ٚا٭خطٌ ٚايؿطظزم . ,ٚأَط٩ ايكٝؼ

ٛ  ,أَـا يف ايعكـط ايعباغــٞ ؾكـس ظٗـط نــجري َـٔ ايؿـعطا٤       متٝــعٚا بايتذسٜـس ْٚٗـر َٓــاٖر    ,ْـٛاؽ  َجــٌ أبـ
ــعط  دسٜــس٠ أ ــؿ١ٝ   إىلمــت بايؿ ــب ايعكًٝــ١ ٚايؿًػ ٛ  ,اؾٛاْ ٚ  َجــٌ أبــ ٛ  امتــاّ ٚايــبشرتٟ   بــٔ ايطَٚــٞ ٚأبــ

 ايعتا١ٖٝ ايصٟ قاٍ : 
 إٔ أخاى ايكسم َٔ نإ َعو  

 َٚٔ ٜهط ْؿػ٘ يٝٓؿعو                                               
 َٚٔ إشا ضٳٜٵب ايعَإ قسعو

ــٞ هُعو)امل                             ــ٘ نـ ــٌ ْؿػـ ــعٛزٟ ؾـــتت مشـ ــٔ  ,252/  2ػـ ــطاِٖٝسػـ  إبـ
 (.279/  2سػٔ : 
ــايف         ــٞ ٚايجك ــا ا٭زب ــس اؿؿكــٞ ٚزٚضٖ ــ١ يف ايعٗ ــسخ يف إؾطٜكٝ ــٔ ْتش ــِ    ,ٚم ــط َعً ــٔ شن ــس َ ٫ب

 ٖٚصٙ بػط١ عٔ ٖصا املعًِ . ,آخط ٫ ٜكٌ عٔ املساضؽ يف ٖصا ايسٚض ٖٚٛ داَع ايعٜت١ْٛ
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 املبشح الجالح: دامع الضٓتْى٘ ننعله ثكووووايف : 

َــٔ أٖــِ    ,(350ايػــٝس عبــس ايععٜــع غــامل /     ,21ـ     19)اؿؿاٜؿــٞ /   دــاَع ايعٜتْٛــ١  سٜعــ
ــ١  ــسّ َػــادس إؾطٜكٝ ــ١   ؛ٚأق ــ١ عًُٝ ــٗطت٘ نذاَع ــ٘ ٚؾ ــ١     ,يكسَ ــ١ ٚايؿكٗٝ ــّٛ ايسٜٓٝ ــسضٜؼ ايعً ــ٢ ت ــت عً زأب
ــاضٜذ  ــ١ ٚايت ــّٛ ايًػ ــإ أٍٚ َ٪غــؼ)  ,ٚعً ــٔ ايؿــُاع /   ٚن ــس  ,(21اؿؿاٜؿــٞ /  ,36اب ــ٘ عبٝ ــٔ  ي اهلل ب

ــاّ )   اؿبشــاب ـــ / 114ع ــ١ 733ٖ ــ١ ا٭َٜٛ ــس اـ٬ؾ ــٔ     ,ّ( يف عٗ ــس َ ــرب ايعكــٛض يًعسٜ ــس خهــع ع ٚق
ــإ ٚاغــط١ ايعكس)اؿؿاٜؿــٞ /    ,اٱقــ٬سات ــا ن ــط مبكــط  93نُ ــاَع ا٭ظٖ ــني اؾ ــطٜٚني   ,( ب ــاَع ايك ٚد

ــ٘ إ٫ِ    ,َــٔ سٝــح َٛقعــ٘ اؾػــطايف  ,بؿــاؽ ــ١ : )) َــا نــام قــسض َُٗــّٛ ٚزخً ٚقــس قٝــٌ يف دــاَع ايعٜتْٛ
 (.45املعُٛضٟ /  ,45)خٛد١ /  ؿتشت ي٘ بًطٝـ عٓاٜت٘ أبٛاب ايؿطز((أْؿطز ٚت

ــادط        ــٔ ٖ ــْٛؼ أّ َ ــأ يف ت ــٔ ْؿ ــٛا٤ َ ــا٤ غ ٌٻ ايعًُ ــ ــتكطب دٴ ــس أغ ــٞ ايطا٥ ــسٚضٙ ايعًُ ــاإٚب ــٔ  يٝٗ َ
 ؾهإ َٔ أَج١ً شيو :   ,ْسيؼاملػطب ٚا٭

ــٛ – 1 ــاض ايٓؿــٛؽ /       أب ــايهٞ : ضٜ ــٞ بــٔ ظٜاز)امل /  اؿؿاٜؿــٞ ,237ـ     234/  1اؿػــٔ عً
ــٛ ,(39 ــاز ) ت  ايعبػــٞ / أب ــ٘ ,ّ (799ٖـــ / 183ظٜ ــو   ,ٖٚــٛ ؾكٝ ــس اٱَــاّ َاي قــسخ تتًُــص عًــ٢ ٜ

 نُا مسع َٓ٘ ايبًٍٗٛ ٚغشٕٓٛ ٚأغس بٔ ايؿطات ٚغريِٖ . ,ٚض٣ٚ عٓ٘ املٛطأ ْٚؿط عًُ٘ بإؾطٜك١ٝ
ــٛف /    – 2 ــشٕٓٛ ) كً ــعٝس غ ــات /    ,70ـ     69أبٛغ ــص : ايٛؾٝ ــٔ ايكٓؿ ــايهٞ : 174اب / 1, امل
ٖــــ / 240) ت  ,ّ(776ٖــــ/160َٛيـــسٙ بـــايكريٚإ )  ,( قـــاسب َسْٚـــ١ غـــش375ٕٛٓ ـ    345
854)ّ,    ٞ ــ ــاز ايتْٛػ ــٔ ظٜ ــ٢ ب ــطأ عً ــطات   ,ق ــٔ ايؿ ــس ب ــٔ أغ ــاؾط   ,ٚض٣ٚ ع ــا غ ــب   إىلنُ ــاظ يطً اؿذ

ــس٠  ــاّ مبكــط َ ــِ ٚأق ــاز  ,ايعً ــِ ع ــاّ )    إىلث ــٞ ايكهــا٤ ع ــسضٜؼ ٚٚي ــسٙ ٚتكــسض ايت ـــ / 234بً ٖ848 )ّ
ــًٝا   ــ٢ قان ــط  إىلٚبك ــ١ عُ ــطاً ْٗاٜ ــ٢ أد ــسٙ   إىل ,ٙ زٕٚ إٔ ٜتكان ــ٘ ٚظٖ ــب ٚضع ــ٘    ,داْ ٚٻْت ــت َس ــا ناْ نُ

 ٜعتُس عًٝٗا يف َصٖب َايو .
ــٛ – 3 ــٛف /   أبـ ــس ايكريٚاْٞ)كًـ ــس عبساؿُٝـ ــٞ /  ,117قُـ ــا٥ؼ ) ت ا( / 39اؿؿاٜؿـ ــٔ ايكـ بـ
املٗسٜــ١ ثــِ  إىلٖٚــٛ ؾكٝــ٘ َــايهٞ تؿكــ٘ عًــ٢ ؾــٝٛر املسضغــ١ ايكريٚاْٝــ١ ثــِ أْتكــٌ    ,ّ(1093ٖـــ / 486

 املٗس١ٜ ٚقه٢ بك١ٝ سٝات٘ . إىلغٛغ١ ثِ ضدع  ىلإ
4 –     ٛ ــ ــساهلل / أبـ ــٔ عبـ ــس بـ ــٔ أمحـ ــس بـ ــربٜين )   أمحـ ــاؽ ايػـ ـــ / 714 -644ايعبـ  -1246ٖـ
َٚــٔ َ٪يؿاتــ٘ )عٓــٛإ ايسضاٜــ١ ؾــُٝٔ عــطف َــٔ ايعًُــا٤ يف املا٥ــ١    ,ٖٚــٛ ع٬َِــ١ ٚقكــل َٚــ٪ضر,ّ(1314

ــ١(  ــابع١ ببذاٜ ٕ   ,ايػ ــطآ ــغ ايك ــ٢ سؿ ٚ  ,أْهــب عً ــ٘  ــّٛ ايؿك ــ١ ٚعً ــري ٚايعطبٝ ــٕٛ    ,ايتؿػ ــٔ ؾٓ ــو َ ــري شي ٚغ
ستــ٢ بًــؼ ؾــٝٛخ٘ ايــصٜٔ أخــص عــِٓٗ مــٛ ايػــبعني ؾــٝدًا )ايػــربٜين /   ,ايعًــِ ايــيت ناْــت غــا٥س٠ يف عكــطٙ

9. ) 



 و0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ َىَُى 
   

    

 

 11 

ــٛف /    – 5 ــاْٞ )كًـ ــس ايتٝذـ ــٔ امحـ ــس بـ ــساهلل قُـ ـــ/721 – 670) ,( 206عبـ  – 1272ٖـ
ايكــطٕ ايجــأَ اهلذــطٟ / ايطابــع    ٖٚــٛ ايطسٻايــ١ ٚقــاسب نتــاب ) ضسًــ١ ايتٝذــاْٞ( بساٜــ١        ّ (1321

ــ٬ٝزٟ ــ٪ضر  ,عؿــط امل ــب ٚامل ــب ٚايهات ــ٘    ,ٖٚــٛ ا٭زٜ ــسٙ ٚأخٝ ــٌ ٚاي ــْٛؼ َج ــت أزب ٚؾهــٌ بت ْؿــأ يف بٝ
 ِ ــ١   إىلٚنــإ قــس ٚقــٌ  ,أبــٞ ايعبــاؽ ٚعُــ٘ ٚدــسٙ إبــطاٖٝ طــطابًؼ يف ضسًتــ٘ تًــو َؿــشًْٛا بؿٛا٥ــس أزبٝ

 ( . 206ٚتاضى١ٝ مج١)كًٛف / 
 ,ّ (1339ٖــــ / 736 بـــٔ ضاؾـــس ايكؿكـــٞ / بـــٔ ضاؾـــس ) ت ايؿـــٝذ ايؿكٝـــ٘ أبٛعبـــس اهلل – 6

ــ١  ـــ ٚايع٬,ٸَ ــل ٚامل٪ي ــاّ ٚاحملك ــاظ ٚســاظّ ٚنــٝا٤      ,اٱَ ــابٔ ايػُ ــطب ن ــٌ املؿــطم ٚاملػ ــ١ أٖ ــٔ أ٥ُ أخــص ع
   ِ ــ ــ٬م ٚغريٖ ــٔ ايع ــسٜٔ ب ــاّ   ,اي ــر ع ـــ / 680ٚس ــ٘    ,1282ّٖ ــَعٍ عٓ ــ١ ٚعٴ ــا٤ قؿك ــٛىل قه ــ٘  ,ٚت ي

ــط      ــطح كتك ــب يف ؾ ــٗاب ايجاق ــا : ايؿ ــييٝـ َٓٗ ــب ات ــٔ اؿاد ــس املــصٖب    ,ب ــطح قٛاع ــصٖب يف ؾ  ,ٚامل
ابـــٔ  ,207ٚؼؿــ١ ايًبٝـــب يف اختكـــاض ؾــطح ابـــٔ اـطٝـــب)كًٛف /    ,ٚايؿــا٥ل يف ا٭سهـــاّ ٚايٛثـــا٥ل 

(  138سػــــٔ سػــــين عبــــس ايٖٛــــاب : خ٬قــــ١ تــــاضٜذ تــــْٛؼ /   ,346ايكٓؿــــص : ايٛؾٝــــات / 
 ٚغريٖـــــا .

ـــ/ 808 -732بــــٔ خًــــسٕٚ ) ا – 7 ــ ,ّ(1406 – 1331ٖــ ــبرياملــ  ,ٚامل٪يـــــ ,٪ضر ايهــ
نُــا أيـــ يف  ,داْــب ؾــطح ايــربز٠ ٚتًدــٝل نتــاب ابــٔ ضؾــس  إىلاملكسَــ١ ٚايعــرب  ,ٚأؾــٗط ضمبــا َ٪يؿاتــ٘

ٌ  ,اؿػــاب أخــص عــٔ ايهــجري َــٔ ا٭عــ٬ّ َجــٌ ٚايــسٙ ٚأبــٞ عبــساهلل   ,ٚنــإ أســس عًُــا٤ ا٫دتُــاع ا٭ٚا٥ــ
 إىل(. ضســٌ  227ؾــٞ)كًٛف / ٚقُــس بــٔ دــابط بــط ايــٛازٟ آ  ,ٚأبــٞ ايعبــاؽ ايككــاض ,قُــس بــٔ بــساٍ

ــٔ أعــ٬ّ   ــطب ٚأخــص ع ــسيؼ ٚاملػ ــطٟ ) ت     ,ا٭ْ ــس املك ــساهلل قُ ــاؽ أبٛعب ــ١ بؿ ــِٓٗ قانــٞ اؾُاع َ758 
ـــ /  ــ١   ,ّ (1356ٖ ــٞ اؾُاع ــٚقان ــٞ  ) ت     ٛأب ــٞ ايريد ــٔ و ــس ب ــِ قُ ـــ / 786ايكاغ ٖ1384 ) ّ

ــِ ــب   إىلٚضســٌ  ,ٚغريٖ ــاٖط٠ ٚقهــا٤ سً ــٛىل قهــا٤ ايك ــس٣ ت  ,َكــط ٚت ــع أغــري ي ــوٚٚق ــت ؾه ,ُٝٛضيٓ اْ
ــح عــٔ كتًـــ اٯزاب       سٝاتــ٘ تــٓك٬ً بــني املػــطب ٚا٭    ْــسيؼ ٚتــْٛؼ ٚايكــاٖط٠ ٚغــٛضٜا ٚايعــطام يًبش

 ٚايعًّٛ.
أٚ ايجكاؾـــ١ مبعٓاٖـــا  ,نـــٌ َـــا شنـــط ٜـــبني زٚض دـــاَع ايعٜتْٛـــ١ يف اْتؿـــاض اٯزاب ٚايعًـــّٛ املدتًؿـــ١

ــصب يًعسٜــس        ٤ٞايؿــ ,ايؿــاٌَ ــا٤ ٚايعًُــا٤   َــٔايــصٟ دعــٌ تــْٛؼ يف ايعٗــس اؿؿكــٞ َــٛطٔ د ا٭زب
ــض اٯَــاٍ     ٖٓايــو, اٱغــباْْٞــسيؼ ٚدشــِٝ ايهــػط ايكــًٝيب    ايؿــاضٜٔ َــٔ ا٭  ــت ) تــْٛؼ( َطُ ؾهاْ

 ٚقط ايطساٍ َٔ ايػطب ٚايؿطم يف ايعٗس اؿؿكٞ خاق١ .
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 اخلاةموووو٘

ــ٬ٝزٟ       ــح عؿــط امل ــطٕ ايػــابع اهلذــطٟ / ايجاي ــٔ اؿؿكــٝني غــ٣ٛ يف ايك ــ١ ظَ ــساضؽ يف إؾطٜكٝ ــت امل قاَ
نُــا خطِّدــت ايعسٜــس َــٔ ضدــا٫ت   ,بــسٚضٖا ا٭زبــٞ َــٔ ؾــعط ْٚجــط ٚعًــّٛ كتًؿــ١  ,يكــطٕٚ ايــيت تًتــ٘أٚ ا

ــّٛ ــس      إ ,اٯزاب ٚايعً ــسْٗا يف ٜ ــس غــكٛط َ ــسيؼ ( بع ــٌ ) ا٭ْ ــٔ ايؿــاط٧ املكاب ــا َ ــسّ إيٝٗ ــٔ ق ــب َ ىل داْ
 ٕ ؽــطٜر  ٚنــإ ؾــاَع ايعٜتْٛــ١ ايــصٟ عطٻدٓــا عًٝــ٘ ٖــٛ اٯخــط ايــسٚض ايطٜــازٟ يف          ,ايكــًٝبٝني اٱغــبا

٭ْــــــ٘ َجٻـــٌ سهـــــــاض٠ ثكاؾٝــــــ١ ٖاَـــ١ يف قًـــب  ,ايؿكٗــــــــا٤ ٚايؿـــٝٛر ٚايعًُـــا٤ ٚضدـــــا٫ت ا٭زب
 إؾطٜكٝـــ١ ) تْٛؼ( .
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 وعالقته بانزظا عٍ احلُاة نذي طهبت اجلايعتانذكاء انعاطفٍ 
 غالية أمحد قرقاب د.                                                               

 لزنتانجامعة ا الرتبية يفرنكلية                                                                                     
 

 املكذم٘:

ايسٚض احملٛضٟ يًكسضات ايعك١ًٝ ٚمسات ايؿدك١ٝ نُشسزات يًػًٛى اٱْػاْٞ نإ َٚاظاٍ َطنع 
ٚسسٜجا بسأ ا٫ٖتُاّ مبؿّٗٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ نب١ٝٓ ْؿػ١ٝ ميهٔ َٔ  ,اٖتُاّ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايٓؿػ١ٝ

ّٗٛ اٖتُاَا  َتٓاَٝا يف ايؿرت٠ ا٭خري٠ ًٜٚكٞ ٖصا املؿ ,خ٬هلا تؿػري ايعسٜس َٔ دٛاْب ايػًٛى اٱْػاْٞ
ٚايصٟ ْتر عٓ٘ نِ نبري َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚبكؿ١ خاق١ تًو اييت ؼاٍٚ َعطؾ١ ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبني 
ايعسٜس َٔ املعاٖط ايػًٛن١ٝ اييت ٜكعب ايتٓب٪ بٗا َٔ خ٬ٍ َكاٜٝؼ ايصنا٤ ايتكًٝس١ٜ ٚمسات ايؿدك١ٝ. 

إىل إٔ ٚاقع اؿٝا٠ ٜسؾع ا٭ؾطاز إىل إتباع بعض ا٭غايٝب ملٛاد١ٗ  2000))إٔٚ" ٚ" باضنط –ٜٚؿري " باض 
 ,ٚإٔ ايٓذاح يتدطٝٗا ٜتطًب قسضات َٚٗاضات اْؿعاي١ٝ ٚؾدك١ٝ ٚادتُاع١ٝ ,ايهػٛط ٚا٭ظَات اي١َٝٛٝ

ؾا٭ؾطاز ايصٜٔ ميتًهٕٛ َٗاضات ايصنا٤ ايعاطؿٞ يسِٜٗ مسات ؾدك١ٝ تتُجٌ يف ايجك١ بايٓؿؼ, ٚايتٓعِٝ 
(,  ٚعٓسَا ٜػتطٝع ايؿطز ايػٝطط٠ ع٢ً عٛاطؿ٘ (Goleman,1995تٞ, ٚايػٝطط٠ ع٢ً اْؿعا٫تِٗايصا

ع١ًٝ ؿٌ املؿه٬ت اييت ٚإزاضتٗا بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ؾإْ٘ ٜكبض أنجط قسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ بأؾهٌ ايططم ٚأنجطٖا ؾا
سكك٘ ايؿطز َٚا ٜأٌَ (. ٜٚعس َؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ زاي١ يًُكاض١ْ بني َا Weisinger,1998تٛادٗ٘ )

يف ؼكٝك٘ َٚا سكك٘ اٯخطٜٔ ٚايسضاغات املبهط٠ يف ٖصا اجملاٍ تٓاٚيت ايؿعٛض بايػعاز٠ نبسٌٜ يًطنا عٔ 
اؿٝا٠ ٚيهٔ ايسضاغات اؿسٜج١ تطنع ع٢ً َكطًض ايطنا عٔ اؿٝا٠ ْعطا ٭ْ٘ ٜتهُٔ املهٕٛ املعطيف ظاْب 

ٜٚٓعط ايبعض إىل املؿَٗٛني ع٢ً إُْٗا َرتازؾني ٖٚٛ َا أز٣ املهٕٛ ايعاطؿٞ ايصٟ ٜتهُٓ٘ َؿّٗٛ ايػعاز٠, 
 :Svanbergإىل تساخٌ يف تؿػري نجريا َٔ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ )

(. ٚتطدع أ١ُٖٝ َٛنٛع ايطنا عٔ اؿٝا٠ يف نْٛ٘ ٜعترب نؿعٛض ٜهتػب أ١ُٖٝ نبري٠ يف أِٖ  2004
ز ٖٚٞ َطس١ً ايسضاغ١, ٜٚعٛز شيو إىل إٔ ٖصا ايؿعٛض ٜ٪ثط ٜٚتأثط بؿهٌ نبري َطس١ً َٔ َطاسٌ سٝا٠ ايؿط

بايتشكٌٝ ايعًُٞ يًؿطز ٚلاس٘ ايسضاغٞ ٖصا َا دعٌ ايطايب اؾاَعٞ يٝؼ يف َٓأ٣ عٔ َٛاد١ٗ ايعطٚف 
ات ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚؾٝعٚيٛد١ٝ, ٜٓتر عٓٗا َطايب ٚساد ,ٚاملٛاقـ اؿٝات١ٝ. ؾٗٛ ٜتعطض يتػريات منا١ٝ٥

 تػتسعٞ إؾباعا ٚطُٛسات ٚأٖساف ٜػع٢ يتشكٝكٗا.
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 مؼهل٘ الذساط٘: 

٭َٛض ا٭غاغ١ٝ ٚامل١ُٗ, ملا ي٘ َٔ تأثري نبري ع٢ً اَٛنٛع ايصنا٤ ايعاطؿٞ يط٬ب اؾاَع١ َٔ  ملا نإ
 يصيو متجٌ ,يف بٓا٤ اجملتُع ايًٝيب اٱغٗاّبٓا٥ِٗ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ, باعتباضِٖ ؾطو١ ١َُٗ َٔ سٝح 

 ايع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ يسِٜٗ دٖٛط َؿه١ً ايسضاغ١.  
 ميهٔ قٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:

 ٌٖ تٛدس ع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١؟.1
 يس٣ ط٬ب اؾاَع١؟ٌٖ ٜػِٗ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ .2

 ىتًـ إغٗاّ ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚهْٛات٘ ايؿطع١ٝ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ بني ط٬ب اؾاَع١؟ 3ٌٖ.

 ٌٖ تٛدس ؾطٚم بني اؾٓػني يف نٌ َٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠؟4.
 ٍذف الذساط٘:أ

ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل ايتعطف ع٢ً طبٝع١ ايع٬ق١ بني ايصنا٤ 
 اؾاَع١ ٚنصيو, ايتعطف ع٢ً ايؿطٚم بني اؾٓػني يف ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠.

 أٍنٔ٘ الذساط٘:

ظٗاض أ١ُٖٝ انتػاب ايصنا٤ ايعاطؿٞ يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ يف َٛاد١ٗ بعض ايعطاقٌٝ ٚاملؿه٬ت, مبا إ -
دتُاع١ٝ املدتًؿ١ ٚت١ُٝٓ نؿا٤تِٗ ايصات١ٝ ٚبايتايٞ ايطنا عٔ اؿٝا٠ ٜػِٗ يف تطٜٛط أزا٥ِٗ يف املٛاقـ ا٫

 ٚاملػا١ُٖ يف بٓا٤ اجملتُع ٚتُٓٝت٘.
إٔ َعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ قس ميهٓٓا َٔ إزضاى َس٣ لاح ط٬ب  -

 دش١.اؾاَع١ يف سٝاتِٗ اؾاَع١ٝ ٚقسضاتِٗ ع٢ً بٓا٤ ع٬قات إْػا١ْٝ ْا
 ميهٔ يٓتا٥ر ايسضاغ١ إٔ تػِٗ يف ٚنع ايرباَر ايتسضٜب١ٝ اييت تٗتِ بت١ُٝٓ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يًط٬ب. -

 مصطلشات الذساط٘:

ايتعطٜـ ا٫قط٬سٞ يًصنا٤ ايعاطؿٞ: تعسزت ايرتمجات ايعطب١ٝ يًُكطًض ا٭دٓيب              -
Emotional Intelligence"  ا٫ْؿعايٞ ٚايبعض اٯخط ٜػُٝ٘ ايصنا٤ " ؾُِٓٗ َٔ ٜطًل عًٝ٘ ايصنا٤

ايٛدساْٞ, َِٚٓٗ َٔ ٜػُٝ٘ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚنصيو شنا٤ املؿاعط ٚغريٖا, ٚأٜا ناْت تػ١ُٝ ٖصا املؿّٗٛ, 
ؾإٕ ايهٌ ٜتؿل ع٢ً أْ٘ عاٌَ أغاغٞ َِٚٗ يف اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ, ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚقس ْتر 
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ملؿّٗٛ نِ نبري َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ.)بٛمشاٍ ؾاؾ١ٝ ٚبٛقؿٝب١ ٖٓا٤: عٔ ا٫ٖتُاّ املتٓاَٞ بٗصا ا
2017 ) 

ايصنا٤ ايعاطؿٞ: فُٛع١ َٔ املٗاضات ٚايهؿا٤ات ايعك١ًٝ املطتبط١ بتذٗٝع َٚعاؾ١ املعًَٛات ا٫ْؿعاي١ٝ -
ْؿعايٞ ٚتٓعِٝ ٚؽتل بكؿ١ عا١َ بازضاى ا٫ْؿعا٫ت ٚاغتدساّ ا٫ْؿعا٫ت يف تٝػري ع١ًُٝ ايتؿهري ٚايؿِٗ ا٫

 Mayer& Salovey: 1997).ٚإزاض٠ ا٫ْؿعا٫ت )
ايطنا عٔ اؿٝا٠: تكِٝٝ َعطيف شاتٞ يف ن٤ٛ َا ٜسضن٘ ايؿدل عٔ شات٘ ٚتكبً٘ هلا, ٚقٓاعت٘ مبا وكك٘  –

 .(Atchley: 2000)َٔ إلاظات, ٚؾعٛضٙ با٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ, ٚا٫ْػذاّ َع ايٛاقع  
 اإلطاس اليظشٖ:

يكس ؾٗست ايػٓٛات ايك١ًًٝ املان١ٝ اٖتُاَا َتعاٜسا مبؿّٗٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ : العاطفٕ أّال: الزناٛ
ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا ا٫ٖتُاّ إ٫ إٕ َؿّٗٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ي٘ دصٚضٙ ايبعٝس٠ اييت تطدع إىل ْعط١ٜ ثٛضْسٜو 

ٚاغع١ ٖٞ" ايصنا٤ عاَا اْ٘ ميهٔ تكػِٝ فا٫ت ايصنا٤ إىل ث٬خ فا٫ت  81سٝح اقرتح َٓص أنجط َٔ 
اجملطز ٚايصنا٤ املٝهاْٝهٞ ٚ ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ" ٚ قس أؾاض ثٛضْسٜو إىل اْ٘ ٜككس بايصنا٤ ا٫دتُاعٞ 
ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ ٚ إزاض٠ اٱؾطاز أٟ ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ )قُس سػني ٚ داز اهلل أبٛ 

 ( 2004املهاضّ, 

ٖتُاّ بٗصا املؿّٗٛ سٝح قسّ تكٛضٙ عٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يف إٔٚ" ٖٛ أٍٚ َٔ بسأ ا٫ -" باض سٜٚع
( قسّ منٛشدًا يًصنا٤ ايعاطؿٞ باعتباضٙ فُٛع١ 1997(, ٚيف عاّ)1988ضغاي١ ايسنتٛضاٙ اييت قسَٗا عاّ )

قس قسّ َاٜط (, 2011َٚٔ املٗاضات ٚايهؿا٤ات ٚاملٝػطات ايعاطؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.)قؿ١ٝ َباضى محٝس, 
( ايًصإ ٜطدع إيُٝٗا ايؿهٌ يف اْتؿاض َكطًض ايصنا٤ Mayer & Salovey 1993غايٛؾ٢ )ٚ

ايعاطؿٞ يف بسا١ٜ ايتػعٝٓات اؿذر ٚ ا٭زي١ ع٢ً إٕ ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ ٜطتبط مبؿّٗٛ أنجط مش٫ٛ أطًل عًٝ٘ 
نا٤ ايصنا٤ ايعاطؿٞ, ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكسضات اييت متٝعٙ عٔ ا٭ْٛاع ايتكًٝس١ٜ ا٭خط٣ يًص

(Kihlstrom, J. & Cantor, N., 2000 ٜٙٚعطف ايصنا٤, بأْ٘ قاب١ًٝ ايؿطز ع٢ً ؾِٗ َؿاعط .)
ٚزٚاؾع٘ ٚاْؿعا٫ت٘ ٚايتشهِ بٗا ٚقسضت٘ ع٢ً ؾِٗ َؿاعط اٯخطٜٔ ٚايتعاٌَ مبط١ْٚ َعِٗ َٔ خ٬ٍ اَت٬ن٘ 

بأْ٘ ايكسض٠ ع٢ً إزضاى  ايعاطؿٞ(, ٚعطف ؾٛضْٗاّ ايصنا٤ 2003ملٗاضات ا٫تكاٍ اؾٝس)بؿط٣ ايعهاٜؿٞ, 
ٚؾِٗ ٚتٓاٍٚ ايعٛاطـ ٚا٫ْؿعا٫ت ٚتٓعِٝ املؿاعط عٝح ٜػتطٝع ايؿطز إٔ ٜ٪ثط يف َؿاعط 

 (.Furnham,2006اٯخطٜٔ)
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 مهْىات الزناٛ العاطفٕ:

( أٟ ايكسض٠ عًٞ 2004ٜٚعين إزضاى ايؿطز يٛدساْات٘ ٚتػُٝتٗا) دابط عبس اؿُٝس, :الْعٕ بالزات -
عٛض ايؿدكٞ, َٚعطؾ١ ا٭ؾٝا٤ اييت ؼؿعْا, ٚتأثري شيو ع٢ً اٯخطٜٔ, ٚتؿٌُ قؿات ايتعطف ٚتؿِٗ ايؿ

  (Luthans ,2008) . نايجك١ بايٓؿؼ, ٚاملٛنٛع١ٝ يف تكِٝٝ اٯخطٜٔ.

ٜٚعين قطا٠٤ َؿاعط اٯخطٜٔ َٔ قٛتِٗ أٚ تعبريات ٚدِٖٛٗ ٚيٝؼ  التعاطف العكلٕ"التفَه":  -
 (.2005ٟ سػني, بايهطٚض٠ مما ٜكٛيٕٛ )قُس عبس اهلاز

أٟ ايتكسّ ٚايػعٞ مٛ زٚاؾعٓا, ٚا٭ٌَ َهٕٛ أغاغٞ يف ايساؾع١ٝ, ٚإٔ ٜهٕٛ يسٜٓا  الذااعٔ٘: -
 ( 2005ٖسف, َٚعطؾ١ خطٛاتٓا خط٠ٛ خط٠ٛ يتشكٝك٘. )قُس عبس اهلازٟ سػٔ, 

ٜٚككس بٗا ايكسض٠ ع٢ً بٓا٤ ٚإزاض٠ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بكٛض٠ ؾعاي١,  :املَاسات االدتناعٔ٘ -
ٚتؿٌُ ع٢ً بعض ايكؿات ا٭غاغ١ٝ َٚٓٗا, ايكسض٠ ع٢ً قٝاز٠ ايتػٝري بكٛض٠ ؾاع١ً, ٚبٓا٤ ٚقٝاز٠ ؾطم 

 (. 2007ايعٌُ, ٚايكسض٠ ع٢ً اٱقٓاع )سػني ا٫َٝين,

أٟ إزضاى َا ٚضا٤ ايؿعٛض ٚإهاز ططم انتؿاف ايطعب ٚايكًل ٚاؿطٕ,  :معاجل٘ اجلْاىب العاطفٔ٘ -
     (.2003اٌَ َع املؿاعط اييت ت٪شٜٓا ٚتععذٓا)قُس سػني, أٟ إٔ ْعطف نٝـ ْعاجل أٚ ْتع

 الينارز اليظشٓ٘ املفظشٗ للزناٛ العاطفٕ:

 1990عاّقسّ َاٜط غايٛيف منٛشدًا يًصنا٤ ايعاطؿٞ  :  منْرز الزناٛ العاطفٕ مآش ّطالْيف -
يعسٜس َٔ ا٭عاخ اييت ٜطًل ع٢ً شيو ايُٓٛشز "منٛشز ايكسض٠ ٚاملٗاض٠ ", َٚٓص شيو اؿني قاَا بإدطا٤ ا

ناْت تٗسف إىل زضاغ١ أ١ُٖٝ ايصنا٤ ايعاطؿٞ, ٚتعتُس ْعطٜاتِٗ اـاق١ بايصنا٤ ايعاطؿٞ عًٞ زَر ايعسٜس 
َٔ ا٭ؾهاض املتعًك١ مبذايٞ ايصنا٤ ٚاملؿاعط, ٚاؾرتاض نٌ َٔ َاٜط غايٛيف إٔ ٖٓاى ؾطٚم ؾطز١ٜ يف قسض٠ نٌ 

 (.Salovey & Mayer, 1990ايٓؿػ١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ ) ؾطز عًٞ مجع املعًَٛات املتعًك١ بطبٝعت٘

( منٛشز يًصنا٤ Goleman,1995قسّ دٛملإ ) منْرز )داىٔال دْملاٌ( للزناٛ العاطفٕ: -
 ايعاطؿٞ ٜعتُس ع٢ً مسات ٚخكا٥ل ؾدك١ٝ يًؿطز تؿٌُ قسضات ٚايسٚاؾع ايصات١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ يًؿطز.

 ت أٚ أبعاز أغاغ١ٝ, ٖٚٞ:ٚبني )دٛملإ( إٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ َهٕٛ َٔ مخؼ فا٫
 (. 2000بايصات.)دٛملإ, ايٛعٞ -



 و0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ َىَُى 
   

    

 

 11 

 َعاؾ١ اؾٛاْب ايعاطؿ١ٝ. -
 (.2000)ضٚبٓؼ, غهٛت, سؿع ايصات )ايساؾع١ٝ(. -

 (.Goleman, 1995ايتعاطـ ايعكًٞ"ايتؿِٗ". ) -

( بتشًًٝ٘ يًصنا٤ Bar-On,1997 إٔٚ ) -ضنعا باض  أٌّ( للزناٛ العاطفٕ: -منْرز )باس -
ع٢ً آثاضٙ ْٚتا٥ذ٘ ٚأْ٘ ٜٓتُٞ إىل َٝسإ اٱَهاْٝات ايعك١ًٝ ٚايكسضات ايعاطؿ١ٝ غري املعطؾ١ٝ. ٚأٚنض  ايعاطؿٞ

إٔٚ( إٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٜتهٕٛ َٔ مخؼ َهْٛات أٚ نؿا٤ات ٫ َعطؾ١ٝ أٚ قسضات نُا ٜطًل عًٝٗا -)باض
 أسٝاًْا, ٖٚٞ:

 .نؿا٤ات ٫ َعطؾ١ٝ شات١ٝ )املهْٛات ايؿدك١ٝ ايساخ١ًٝ( -1

 (Bar-On,1997نؿا٤ات نطٚض١ٜ يًع٬ق١ بني ا٭ؾدام) املٗاضات ايبٝٓؿدك١ٝ(.) -2

 نؿا٤ات نطٚض١ٜ يًكاب١ًٝ يًتهٝـ )ايهٝؿ١ٝ(. -3

  Bar-on, 2000)نؿا٤ات نطٚض١ٜ يًكسض٠ ع٢ً إزاض٠ ايهػٛط ) َهْٛا إزاض٠ ايتٛتط(. -4

 املعاز ايعاّ. -5

ايهؿا٤ات ٚايكسضات اييت متجٌ ٖٝهٌ ايصنا٤ ايعاطؿٞ,  بايطغِ َٔ إٔ نٌ ْعط١ٜ تكسّ فُٛع١ ؾطٜس٠ َٔ
تًو ايٓعطٜات ايج٬خ تؿرتى ؾُٝا بٝٓٗا يف ايطغب١ ايعا١َ يهٌ َِٓٗ يف ؾِٗ ٚقٝاؽ ايكسضات ٚايػُات  ؾإٕ

 ( 2007املتك١ً بإزضاى ٚنبط املؿاعط اـاق١ بايؿطز. )ايػٝس ايػُازْٚٞ, 
ٝا٠ ٜعس َٔ َ٪ؾطات ايػعاز٠ ايعاطؿ١ٝ ايصات١ٝ ٚاييت َؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿ  الشضا عً احلٔاٗ: -ثاىٔا

تتهُٔ باٱناؾ١ إىل ايطنا عٔ اؿٝا٠ َ٪ؾطات ايتأثري املٛدب١ اؾػ١ُٝ ٚايػايب١, ٚىتًـ ايطنا عٔ اؿٝا٠ 
  K(Greenspoon,1998)عُٓٗا بأْ٘ ٜتهُٔ عاٌَ ايتكسٜط املعطيف ظاْب عاٌَ ايتكِٜٛ ايعاطؿٞ

"اـرب٠  (, إٔ َؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ ٜتُٝع بج٬خ خكا٥ل 2007ٖٞٚتط٣ )عع٠ عبس ايهطِٜ, 
 ايصات١ٝ, غٝاب ايٛدسإ ايػًيب, ايتكِٝٝ ايؿاٌَ يهاؾ١ دٛاْب سٝا٠ ايؿدل ع٢ً مٛ َهتٌُ. 

 ميهٔ متٝٝع ث٬خ أبعاز ملؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ ٖٚٞ:: أبعاد الشضا عً احلٔاٗ
تُاع١ٝ ؿٝا٠ ا٭ؾطاز ٚاييت ٜٛؾطٖا اجملتُع َٔ َػتًعَات املٛنٛع١ٝ: ٚتؿٌُ ٖصٙ ايؿ١٦ اؾٛاْب ا٫د -
 َاز١ٜ.
 ايصات١ٝ: ٜٚككس بٗا َس٣ ايطنا ايؿدكٞ باؿٝا٠, ٚؾعٛض ايؿطز ظٛز٠ اؿٝا٠. -
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ايٛدٛز١ٜ: ٚمتجٌ اؿس املجايٞ ٱؾباع سادات ايؿطز, ٚاغتطاعت٘ ايعٝـ بتٛاؾل ضٚسٞ ْٚؿػٞ َع  -
 شات٘ َٚع فتُع٘.

ٜعس ايؿعٛض بايطنا ٚاسسا َٔ املهْٛات ا٭غاغ١ٝ يًػعاز٠, ٚايؿعٛض بايطنا  ٗ:حمذدات الشضا عً احلٔا
ٖٛ ْٛع َٔ ايتكسٜط اهلاز٨ ٚايتأٌَ ملس٣ سػٔ غري ا٭َٛض غٛا٤ اٯٕ أٚ يف املانٞ, ٖٚٓاى ؾعٛض بايطنا 

ٜطِٖ عٔ اؿٝا٠ بٛد٘ عاّ ٚعٔ ايعٌُ ٚعٔ ايعٚاز ٚعٔ ايسضاغ١ ٚفا٫ت أخط٣ ٚىتًـ ايٓاؽ يف زضد١ تكس
ملس٣ ضناِٖ عٔ اؿٝا٠, ٚميهٔ تؿػري ا٫خت٬ف يف ايؿعٛض بايطنا عٔ اؿٝا٠ بني ايٓاؽ بعس٠ قسزات أٚ 

 عٛاٌَ َٓٗا: 
 تأثري ايعطٚف املٛنٛع١ٝ ع٢ً ايؿعٛض بايطنا. -
 خرب٠ ا٭سسخ ايػاض٠. -
 ايطُٛح ٚاٱلاظ. -

 (. 2012املكاض١ْ َع اٯخطٜٔ. )وٞ عُط ؾعبإ ؾكٛض٠, 
 بك٘:الذساطات الظا

ٖصٙ ايسضاغ١ إىل إهاز  ٖسؾتMurensky , et al 2006) :دساط٘ مْسىظهاٖ ّآخشًٓ ) -
ايع٬قات بني ايػُات ايؿدك١ٝ ٚقسضات ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايكسضات اٱزضان١ٝ املعطؾ١ٝ اييت تؿٌُ ايتؿهري 

ػًٕٛ ٚظا٥ـ قٝاز١ٜ, ايٓاقس, ٚؼكٝل أٖساف ايتٓعِٝ ا٫غرتاتٝذٞ ع٢ً ع١ٓٝ مشًت فُٛع١ َٔ املسضا٤ ايسٜٔ ٜؿ
ٚقس تٛقًت ايٓتا٥ر إىل إٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٜعترب مس١ َػتك١ً عٔ ايكسضات املعطؾ١ٝ اٱزضان١ٝ يًتؿهري ايٓاقس 
ٚإٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٜتسخٌ بؿهٌ نبري َع َععِ أبعاز فُٛع١ ايػُات ايؿدك١ٝ, ٚبايتايٞ نإ إغٗاّ 

ّ فُٛع١ ايػُات ايؿدك١ٝ يف ايتٓب٪ بأزا٤ اجملُٛع١ ايصٟ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يف ايتػٝري ٜعٜس ق٬ًٝ عٔ إغٗا
 ٜكاؽ باغتدساّ بطاق١ ايسضدات.

تٗسف ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ َػت٣ٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚ  (:2012دساط٘ عذىاٌ حمنذ عبذِ الكاضٕ) -
ا٤ َػت٣ٛ ا٫ْسَاز اؾاَعٞ ثِ ايتعطف ع٢ً ع٬ق١ ايصنا٤ ايعاطؿٞ با٫ْسَاز اؾاَعٞ ٚايؿطٚم يف ايصن

إْاخ(, ٚايتدكل  –ايعاطؿٞ يس٣ ايطًب١ املػتذسٜٔ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ تعع ٚؾًكا ملتػري اؾٓؼ )شنٛض
إْػاْٞ(, نُا تٛقٌ ايبشح إىل ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ َٛدب١ بني َػت٣ٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ  –)عًُٞ 

ْٛات ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚتػري ٚا٫ْسَاز اؾاَعٞ يس٣ ايطًب١ املػتذسٜٔ, َع ٚدٛز  ؾطٚم شات ز٫ي١ بني َه
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تػري ايتدككات اؾٓؼ) ايصنٛض ٚاٱْاخ( نُا تٛقٌ ايبشح إىل أْ٘ يٝؼ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ بايٓػب١ مل
 (.إْػا١ْٝ –) ع١ًُٝ 

تٗسف ايسضاغ١ إىل ايهؿـ عٔ : (2014دساط٘ مياس بين مصطفٙ أمحذ الؼشٓفني،ّآخشٌّ) -
بايطنا عٔ اؿٝا٠ ٚايع٬ق١ بُٝٓٗا يس٣ ع١ٓٝ َٔ طًب١  َػت٣ٛ أسساخ اؿٝا٠ ايهاغط١ َٚػت٣ٛ ايؿعٛض

ايريَٛى, ٚمل تعٗط ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف َػت٣ٛ ا٭سساخ ايهاغط١ ٚايؿعٛض بايطنا عٔ اؿٝا٠ 
 تعع٣ يهٌ دٓؼ ٚاملػت٣ٛ ايسضاغٞ. 

ٖسؾت يسضاغ١ ايع٬ق١ بني ايطنا عٔ اؿٝا٠ عسز َٔ املتػريات  (:2003) دساط٘ عْٓذ اشٓح -
يؿدك١ٝ, يس٣ ع١ٓٝ نٜٛت١ٝ, طبل ع٢ً ايع١ٓٝ َكٝاؽ ايطنا عٔ اؿٝا٠ َٔ إعساز زٜٓط, َع َكاٜٝؼ أخط, ا

نُا أٚنشت ايٓتا٥ر  ,أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم دٖٛط١ٜ بني اؾٓػني يف ايطنا عٔ اؿٝا٠
 .اٱهابٞإ أٜها ٚدٛز اضتباط زاٍ َٛدب يس٣ اؾٓػني بهٌ َٔ ايجك١ بايٓؿؼ ٚايتؿا٩ٍ ٚايٛدس

تكاؽ ؾطٚض ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ايٓشٛ  ,خ٬ٍ اٱطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ ٔ: َ٘اشّض الذساط
 ايتايٞ:
 بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١. إهاب١ٖٝٓاى ع٬ق١  .1

 ٜػِٗ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١.2. 
 تًـ إغٗاّ ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚهْٛات٘ ايؿطع١ٝ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ بني ط٬ب اؾاَع١. ى3. 
 تٛدس ؾطٚم بني اؾٓػني يف نٌ َٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠.4. 

اغتدسَت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ املٓٗر ايٛقؿٞ ا٫ضتباطٞ, ٚشيو مل٬َت٘ ملٛنٛع : ميَر ّإدشاٛات الذساط٘
      مايسضاغ١

١ٝ اٯزاب/ ٜؿطٕ, داَع١ ٚطايب١, َٔ نً ا( طايب 72تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ)   عٔي٘ الذساط٘:
 عًِ ْؿؼ, خس١َ ادتُاع١ٝ, يػ١ عطب١ٝ, يػ١ إلًٝع١ٜ, دػطاؾٝا(.ايعْتإ)

ٖصا  ,يـ باضٕٚ تطمج١ ٚإعساز قؿا٤ ا٭عػط ٚغشط ع٬ّ :مكٔاغ الزناٛ العاطفٕ أدّات الذساط٘: 
 BAR-ONؼت اغِ " REUVEN BAR- ONإٔٚ  –٘ يف ا٭قٌ ضٜٛؾني باض املكٝاؽ ٚنع

EMOTIONAL QUOTIENT INVETORY ٚقس قاّ نٌ َٔ قؿا؛ املكٝاؽ ٚغشط  "
, بتكٓني )َكٝاؽ ْػب١ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يباض إٔٚ( سٝح قاَتا برتمج١ املكٝاؽ َٚطادعت٘ َٚط 2001ؾاضٚم غ١ٓ 
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غ١ ايبٓٛز بعباضات ٚانش١ ٚشات َع٢ٓ, ٚأٜها َٔ سٝح ٚشيو َٔ سٝح قٝا ,املكٝاؽ بعس٠ تعس٬ٜت
 ططٜكٞ اٱداب١ ع٢ً املكٝاؽ بططٜك١ بػٝط١. 

( بٓسًا ٜتِ اٱداب١ عٓٗا باختٝاض 133يًصنا٤ ايعاطؿٞ َٔ) BAR-ON إٔٚ -ٜٚتهٕٛ َكٝاؽ باض
طم تطبٝل إداب١ َٔ مخؼ إدابات ترتاٚح َا بني)٫ تٓطبل ع٢ً اٱط٬م( إىل )تٓطبل ع٢ً متاَا(, ٜٚػتػ

 ٜٚتهُٔ املكٝاؽ مخػ١ أبعاز أغاغ١ٝ, ؼتٟٛ ع٢ً أبعس ؾطع١ٝ:  (30:40املكٝاؽ َٔ )
 ايصنا٤ ايؿدكٞ؛ ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭بعاز ايتاي١ٝ: ايٛعٞ بايصات, ايتٛنٝس١ٜ, ؼكٝل ايصات, ا٫غتك٬ي١ٝ.  -

 ع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ؛ ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭بعاز ايتاي١ٝ: ايتؿِٗ, املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ, اي -

 ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ؛ ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭بعاز ايتاي١ٝ: إزضاى ايٛاقع,  املط١ْٚ,  سٌ املؿه٬ت.  -

 ايتشهِ يف ايهػٛط؛ ا٭بعاز ايتاي١ٝ: ؼٌُ ايهػٛط, نبط ا٫ْسؾاع.  -

 اؿاي١ املعاد١ٝ ايعا١َ؛ ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭بعاز ايتاي١ٝ: ايتؿا٩ٍ, ايػعاز٠.  -

هَٛرت١ٜ يًُكٝاؽ قاَت ايباسج١ عػاب ايجبات ٚايكسم ملكٝاؽ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚيكٝاؽ اـكا٥ل ايػٝ
َٔ خ٬ٍ تطبٝل املكٝاؽ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطًب١ ٚايطايبات ٚقس مت سػاب ايجبات باغتدساّ ططٜكيت أيؿا 

( طايب ٚطايب١ ايجبات بططٜك١ 50نطْٚبار ٚايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ, سٝح اغتدسَت ايباسج١ ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )
" َكٝاؽ ٱمجايٞ قاٚض  يكٝاؽ ثبات احملت٣ٛ ملتػريات ايسضاغ١, ٚقس تبني إٕ َعاٌَ ايجبات  ,ا نطْٚبارأيؿ

بٴعس ايصنا٤ (, َا ٜسٍ ع٢ً ايجبات املطتؿع. ٚطبكًا ٱمجايٞ ا٭بعاز, ؾذا٤ )0.899ايصنا٤ ايعاطؿٞ ", قس بًؼ )
ثبات  عاٌَ(, مبنا٤ ا٫دتُاعٞبٴعس ايص(, ًٜٝ٘ )0.875ثبات سٝح بًؼ ) َعاٌَ (, بأنربايؿدكٞ

(, ٚأخريا نٌ َٔ بعس 0.856)ثبات  عاٌَ(, ٚؾ٢ ايرتتٝب ايجايح )بٴعس إزاض٠ ايهػٛط(, مب0.872)
, ع٢ً ايتٛايٞ  طبكا (0.737( )0.749)ثبات  عاٌَ(, مباؿاي١ املعاد١ٝ ايعا١َ) ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ(,)

ؾُٝع أبعاز ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايصٟ ٜعترب َطدع١ٝ ١َُٗ يف َا ٜسيٓا ع٢ً ايجبات املطتؿع .يطزٚز ع١ٓٝ ايسضاغ١
 :ايٛثٛم بٗا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً َؿطزات ايع١ٓٝ يتشكٝل أٖساف ٚؾطٚض ايسضاغ١, ٖٚصا َا ٜٛنش٘ اؾسٍٚ ايتايٞ
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 معامل الجبات ّالصذم الزاتٕ حملاّس " مكٔاغ الزناٛ العاطفٕ "

 ( 1باغتدساَ ً اًى اهفاكطًٗبار"  جسٗي ضقٍ ) 

 ا٭بعـــــــاز ّ
 َعاٌَ ايجبات

 (ألفاكرونباخ)
 0.8755 بٴعس ايصنا٤ ايؿدكٞ 1
 0.8561 بٴعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ 2
 0.7494 بٴعس إزاض٠ ايهػٛط 3

 0.7378 ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ بٴعس 4
 0.8722 اؿاي١ املعاد١ٝ ايعا١َبٴعس  5

 0.8993 إمجـــايٞ ا٭بعــاز
 

َؿطز٠ ايصٟ ( 20خًٞ حملاٚض " ايصنا٤ ايعاطؿٞ " ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ )ٚيكٝاؽ زضد١ ا٫تػام ايسا
ايكسض٠  –بٴعس إزاض٠ ايهػٛط  -بٴعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ -( أبعاز ض٥ٝػ١ )بٴعس ايصنا٤ ايؿدك5ٜٞٓكػِ إىل)

نُا ًٜٞ,  بٴعس اؿاي١ املعاد١ٝ ايعا١َ(, ٚشيو باغتدساّ َعاٌَ اضتباط )بريغٕٛ( يكٝاؽ ايع٬ق١ –ع٢ً ايتهٝـ
 ٖٚصا َا ٜٛنش٘ اؾسٍٚ ايتايٞ:

 العالق٘ بني الذسد٘ الهلٔ٘ إلمجالٕ نل حمْس ّالذسد٘ الهلٔ٘ ملكٔاغ " الزناٛ العاطفٕ "

 (2باطتخذاو معامل استباط  بريطٌْ دذّل سقه )

 ا٭بعـــــــاز (rَعاٌَ ا٫ضتباط ) َػت٣ٛ ايس٫ي١
 بٴعس ايصنا٤ ايؿدكٞ **661. زاي١
 ايصنا٤ ا٫دتُاعٞبٴعس  **.0728 زاي١
 ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـبٴعس  .**619 زاي١
 ايتشهِ يف ايهػٛطبٴعس  .**650 زاي١
 اؿاي١ املعاد١ٝ ايعا١َبٴعس  .**826 زاي١

 (0.05( * زاي١ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ )0.01**زاي١ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ )
 ًّ اجلسٗي اهػابق ٙتطح ًا ٙوٛ:
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سٝح  ,ا٬َت ا٫ضتباط بني زضد١ نٌ قٛض َع ايسضد١ ايه١ًٝ يًُشٛض ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ميهٔ تتبع َع -
 ٜعهؼ ايعُٛز ا٭ٍٚ احملاٚض ثِ يف ايعُٛز ايجاْٞ َعا٬َت ا٫ضتباط.

( 0.01إٕ َعا٬َت اضتباط مجٝع  احملاٚض َطتبط١ بايسضد١ ايه١ًٝ حملٛضٖا ٚزاي١ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) -
ٝع احملاٚض قازق١ َٚطتبط١ َع أزا٠ ايسضاغ١, ا٭َط ايصٟ ٜبني قسم أزا٠ ايسضاغ١ ٕ مجأؾاقٌ . مما ٜسٍ ع٢ً 

  ٚق٬سٝتٗا يًتطبٝل املٝساْٞ.

( بٗسف ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ  2007)  أعس ٖصا املكٝاؽ ععٙ عبس ايهطِٜ مكٔاغ الشضا عً احلٔاٗ: 
تتِ اٱداب١ باختٝاض ٚاسس  ,( عباض50٠ايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ع١ٓٝ َٔ اجملتُع ايهٜٛيت, ٜٚتهٕٛ املكٝاؽ َٔ )

 -ايطنا ايػعاز٠ -َٔ ث٬ث١ اختٝاضات ٖٞ: )زا٥ُا, أسٝاْا, أبسا(, ٜٚكٝؼ املكٝاؽ أضبع أبعاز ٖٞ: ايطنا ايعاّ
 ا٫ْػذاّ. -ا٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ

, سٝح تؿعبت أبعاز ا٫ختباض ع٢ً عاٌَ ٞٚقس مت سػاب قسم ا٫ختباض بططٜك١ ايكسم ايعاًَ ٖصا
ٖٚٛ قسم َطتؿع, نُا مت سػاب ثبات ا٫ختباض بططٜك١ إعاز٠  ,َٔ ايتبأٜ( 80.2ػتٛعب )ٚاسس ٜ

( ٚبططٜك١ ايكػ١ُ ايٓكؿ١ٝ بًؼ 0.82ايتطبٝل, ٚنإ َعاٌَ ا٫ضتباط بني زضدات ايع١ٓٝ يف ايتطبٝكني)
 ( ٚبصيو ٜهٕٛ يًُكٝاؽ ثبات َكبٍٛ.0.80)

 األطلْب اإلسصاٜٕ املظتخذو يف الذساط٘: ثالجا:

 اٱسكا٤ات ايٛقؿ١ٝ يًُتػريات َتُج١ً يف املتٛغطات ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ. – 1
 اغتدساّ َعا٬َت ا٫ضتباط بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠. – 2
ؼًٌٝ ا٫مساض املتسضز باعتباض ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚهْٛات٘ َتػريات َػتك١ً ٚايطنا عٔ اؿٝا٠  – 3

 َٚهْٛات٘ َتػريات تابع١.
 ( بني ايصنٛض ٚاٱْاخ ملتػريات ايسضاغ١.ANCOVAؼًٌٝ ايتػاٜط ) – 4

ٜٛنض اؾسٍٚ ايتايٞ املتٛغطات ٚا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ  :أ٫ٚ اٱسكا٤ات ايٛقؿ١ُٝتا٢خ اهسضاغٞ:  
 ملتػريات ايسضاغ١, غٛا٤ يًسضد١ ايه١ًٝ أٚ املهْٛات ايؿطع١ٝ يس٣ ط٬ب اؾاَع١.
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 ااات املعٔاسٓ٘ ملتغريات الذساط٘ لذٚ طالب اجلامع٘( املتْططات ّاالحنش3دذّل )

 40ٕ=   /إْاخ 32ٕ=  ايصنٛض ايعٝٓات  

 املتٛغط املتػريات
ا٫مطاف 

 مطاف املعٝاضٟا٫ املتٛغط املعٝاضٟ

 ايعاطؿٞايصنا٤  
 15.98 87.63 14.97 71.00 )ايسضد١ ايه١ًٝ(

 6.44 29.07 5.24 23.35 بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ
 6.52 34.60 5.71 26.90 ا٤ ا٫دتُاعٞبعس ايصن 

 6.21 24.97 5.30 19.75 بعس إزاض٠ ايهػٛط
 9.50 80.37 8.71 61.30 بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ

 9.89 80.21 9.72 63.33 بعس اؿاي١ املعاد١ٝ

 ايطنا عٔ اؿٝا٠ 
 18.40 91.10 9.74 85.30 ) زضد١ ن١ًٝ( 

 7.82 27.00 4.03 27.95 ايطنا ايعاّ

 6.98 33.10 4.41 29.10 طنا ٚايػعاز٠اي

 5.83 31.00 4.41 28.25 ا٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ

 9.27 29.97 6.97 27.97 ا٫ْػذاّ

ثاْٝا: ْتا٥ر َعا٬َت ا٫ضتباط: تٛنض اؾساٍٚ ايتاي١ٝ ْتا٥ر َعا٬َت ا٫ضتباط املػتكِٝ بني ايصنا٤ 
 ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١.
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طضا عّ احلٚاٝ هس٠ طالب ٙ٘ضح ً اًال  ا ضتباط بني اهصكا١ اه اطفٛ ٗاه (4جسٗي) 
 (م 32شك٘ض = اجلاً ٞ)

 ايصنا٤ ايعاطؿٞ 
 ايطنا عٔ اؿٝا٠

 ايطنا ايعاّ ايسضد١ ايه١ًٝ
ايطنا 

 ٚايػعاز٠
ا٭َٔ 

 ٚايطُأ١ْٓٝ
 ا٫ْػذاّ

*0.517 ايسضد١ ايه١ًٝ

* 

0.57

6** 

0.5

28* 

0.20

1 
0.027 

*0.518 كٞبعس ايصنا٤ ايؿد

* 

0.56

4** 

0.4

99* 

0.02

1 
0.37 

*0.575 ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ بعس

* 

0.49

6** 

0.5

08* 

0.10

6 
0.102 

*0.570 بعس إزاض٠ ايهػٛط

* 

0.37

8* 

0.4

51* 

0.12

3 
0.95 

بعس ايكسض٠ ع٢ً 
 ايتهٝـ

0.585*

* 

0.39

3* 

0.5

02* 

0.26

6 
0.082 

 *0.499 بعس اؿاي١ املعاد١ٝ
0.49

7** 

0.5

38* 

0.23

2 
0.112 

 (0.01زاٍ عٓس َػت٣ٛ ) (0.05** زاٍ عٓس َػت٣ٛ )
هاب١ٝ زاي١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ, غٛا٤ بايٓػب١ يًسضد١ ايه١ًٝ أٚ إٜتهض َٔ اؾسٍٚ اْ٘ تٛدس ع٬ق١ 

املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘, ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يف فاٍ ايطنا ايعاّ ٚفاٍ ايطنا ٚايػعاز٠, ٚمل تهٔ ٖٓاى ع٬ق١ زاي١ 
 د١ ايه١ًٝ يًطنا عٔ اؿٝا٠ ٚاجملايني اٯخطٜٔ ي٘, يس٣ ايصنٛض.بايٓػب١ يًسض
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( ْٓضح معامالت االستباط بني الزناٛ العاطفٕ ّالشضا عً احلٔاٗ لذٚ طالب اجلامع٘) إىاخ =  5دذّل ) 

40 ) 

 ايصنا٤ ايعاطؿٞ
 ايطنا عٔ اؿٝا٠

ايسضد١ 
 ايه١ًٝ

 ايطنا ايعاّ
ايطنا 

 ٚايػعاز٠
ا٭َٔ 

 ٚايطُأ١ْٓٝ
 ػذاّا٫ْ

0.5 ايسضد١ ايه١ًٝ

80** 

0.57

1** 

0.5

63** 

0.56

5** 

0.549*

* 

0.5 ايؿدكٞ بعس ايصنا٤

18** 

0.56

4** 

0.4

55* 

0.39

3* 

0.523*

* 

0.5 بعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ

75** 

0.49

3** 

0.5

08* 

0.53

6** 
0.379* 

0.5 بعس إزاض٠ ايهػٛط

70** 

0.35

9 

0.5

93** 

0.52

9** 

0.499*

* 

بعس ايكسض٠ ع٢ً 
 ايتهٝـ

0.5

70** 

0.33

1 

0.2

02 

0.52

5** 

0.489*

* 

0.4 بعس اؿاي١ املعاد١ٝ

96* 

0.31

3 

0.2

01 

0.53

3** 
0.379* 

 (0.01زاٍ عٓس َػت٣ٛ ) (0.05** زاٍ عٓس َػت٣ٛ )
ٜتهض َٔ اؾسٍٚ اْ٘ تٛدس ع٬ق١ اهاب١ٝ زاي١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ, غٛا٤ بايٓػب١ يسضد١ ايه١ًٝ أٚ 

ؾُٝا عسا اْ٘ مل  ,عٔ اؿٝا٠, غٛا٤ بايٓػب١ يًسضد١ ايه١ًٝ أٚ املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘ املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘, ٚايطنا
تٛدس ع٬ق١ بني ايطنا عٔ اؿٝا٠ يف داْب ايطنا ايعاّ ٚنٌ َٔ بعس إزاض٠ ايهػٛط ٚ بعس ايكسض٠ ع٢ً 

ايطنا عٔ اؿٝا٠ ٚنصيو بني بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚ بعس اؿاي١ املعاد١ٝ ٚ ,ايتهٝـ ٚ بعس اؿاي١ املعاد١ٝ
 يف فاٍ ايطنا ٚايػعاز٠, يس٣ اٱْاخ.

ٜٛنض اؾسٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مساض املتسضز باعتباض إٔ  ثالجا : ىتاٜر حتلٔل االحنذاس املتذسز:
ٚايطنا عٔ اؿٝا٠   ) ايسضد١ )تٓب٪١ٜ(, ايصنا٤ ايعاطؿٞ) ايسضد١ ايه١ًٝ ٚاملهْٛات ايؿطع١ٝ( َتػريات َٓب٦٘

 ٚفا٫ت٘ ايؿطع١ٝ ( َتػريات تابع١ يس٣ ط٬ب اؾاَع١.ايه١ًٝ 
 ( ْٓضح حتلٔل االحنذاس املتذسز بني الزناٛ العاطفٕ ّالشضا عً احلٔاٗ .6دذّل سقه )
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 ف
٫ي١

ز
ٓب١٦ 

ت امل
ػريا

املت
 

ت 
ػريا

املت
بع١

ايتا
 

ٌ َعاَ اط
٫ضتب

ا
َعا 

 
طبع

َ
َ ٌ

 ف طابضتا٫
١ُٝ

ق
 

ز٫
 ف

ي١ 
 

 ت
١ُٝ

ق
 ت 

٫ي١
ز

 

ساض
٫م

ٌ ا
عاَ

َ
 

ا
ابت١

 ايج
١ُٝ

يك
 

شن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـ

 ٛض

ايصنا٤ 
ايعاطؿٞ 
)ايسضد١ 

 ايه١ًٝ(

0 ايطنا ايعاّ

.576 

0

.342 
1

4.5 
0

.0

01 

3

.8

2 

0

.0

01 

0

.58

5 

3

1.38 

ايصنا٤ 
ايعاطؿٞ 
)ايسضد١ 

 ايه١ًٝ(

ايطنا 
 ٚايػعاز٠ 

0

.523 
0

.325 
1

3.9 
0

.0

01 

3

.7

3 

0

.0

01 

0

.57

6 

1

.99 

ايصنا٤ 
ايعاطؿٞ 
)ايسضد١ 

 ايه١ًٝ(
 

 ايطنا ايعاّ
)زضد١ 
 ن١ًٝ( 

0

.580 
0

.332 
9

.58 
0

.0

06 

3

.1

0 

0

.0

06 

0

.58

0 

4

7.10 

ايصنا٤ 
ايعاطؿٞ 
)ايسضد١ 

 ايه١ًٝ(

ايطنا 
ٚايػعاز٠ 

زضد١ )
 ن١ًٝ(

0

.563 
0

.347 
9

.16 
0

.0

07 

3

.0

3 

0

.0

07 

0

.52

8 

1

8.20 

اخ
إْ

 
ايصنا٤ 
 ايعاطؿٞ
ايسضد١ 

 ١(ايهًٝ

ا٭َٔ 
 ١ٜٓٚايطُأ

0

.565 
0

.279 
6

.97 
0

.0

07 

2

.6

4 

0

.0

17 

0

.58

9 

3

7.03 

ايصنا٤ 
 ايعاطؿٞ
ايسضد١ 
 ايه١ًٝ(

0 ا٫ْػذاّ

.549 
0

.347 
9

.58 

0

.0

06 

3

.1

0 

0

.0

06 

0

.56

4 

5

3.65 

ايصنا٤  بعس
 ايؿدكٞ

0 ايطنا ايعاّ

.564 
0

.281 
1

0.9 
0

.0

3

.3

0

.0

0

.45

1

7.70 
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03 1 03 5 
بعس ايصنا٤ 

 ايؿدكٞ
ايطنا 

 ٚايػعاز٠
0

.455 
0

.185 
6

.35 
0

.0

08 

2

.5

2 

0

.0

18 

0

.49

3 

1

0.90 

 بعس ايصنا٤
 ٞعا٫دتُا

0 ايطنا ايعاّ

.493 
0

.359 
1

5.7 
0

.0

00

1 

3

.9

6 

0

.0

00

1 

0

.59

5 

3

1.38 

بعس ايصنا٤ 
 ا٫دتُاعٞ

ايطنا 
 ٚايػعاز٠

0

.593 
0

.342 
1

4.8 
0

.0

01 

3

.8

2 

0

.0

01 

0

.58

5 

1

1.90 

ه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ بسضد١ زاي١ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ اْ٘ تػِٗ ايسضد١ اي ٜتهض َٔ اؾسٍٚ
ٚمل ٜهٔ يًصنا٤ ايعاطؿٞ إغٗاّ زاٍ يف ايتٓب٪, غٛا٤ بايسضد١  ,مبذاٍ ايطنا ايعاّ ٚفاٍ ايطنا ٚايػعاز٠

إٕ  ايه١ًٝ يًطنا عٔ اؿٝا٠ أٚ باجملايني اٯخطٜٔ يًطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ايصنٛض. ٚؾُٝا ٜتعًل باٱْاخ, ؾكس تبني
ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ تػِٗ بسضد١ زاي١ يف ايتٓب٪ بايسضد١ ايه١ًٝ يهٌ َٔ ايطنا ايعاّ, ايطنا 

ا٫ْػذاّ, نُا ٜػِٗ بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ ٚبعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ يف ايتٓب٪  ٚايػعاز٠, ٚا٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ,
ػٛط ٚبعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚبعس اؿاي١ بهٌ َٔ ايطنا ايعاّ ٚايطنا ٚايػعاز٠, ٚمل ٜهٔ يبعس إزاض٠ ايه

 املعاد١ٝ إغٗاّ زاٍ يف ٖصا ايكسز.
: ٜٛنض اؾسٍٚ ايتايٞ ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتػاٜط بني ع١ٓٝ  ANCOVA)ضابعا: ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتػاٜط)

 ملتػريات ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚهْٛات٘ ايؿطع١ٝ, ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ مبذا٫ت٘ ايؿطع١ٝ, ,إْاخ( –ايسضاغ١) شنٛض 
 ٜٚتهض شيو يف اؾسٍٚ ايتايٞ:
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 ( قٔه " ف" ّدالالتَا للفشّم بني عٔي٘ الذساط٘ يف متغريات الذساط7٘دذّل سقه ) 

 ز٫ي١ "ف" ق١ُٝ" ف" املتػريات

 0.001 5.654 ايعاطؿٞ)زضد١ ن١ًٝ( ايصنا٤

 0.003 4.102 بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ 

 0.007 4.902 بعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ

 0.02 4.249 ٛطبعس إزاض٠ ايهػ

 0.02 3.170 بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ

 0.03 3.190 بعس اؿاي١ املعاد١ٝ

 غري زاي١ 0.609 ايطنا عٔ اؿٝا٠ )زضد١ ن١ًٝ(
 0.006 4.199 ايطنا ايعاّ

 0.006 4.170 ايطنا ٚايػعاز٠

 غري زاي١ 0.262 اٯَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ
 غري زاي١ 1.312 ا٫ْػذاّ

ج٘ع إىل املت٘غ ا  ٗا حنطافا  امل ٚاضٙٞ ملتػريا  اهسضاغٞ هس٠ طالب ٙتطح ًّ اجلسٗي ٗباهط
  ( مل طفٞ قٍٚ "  " ٗز  تٔا هوفطٗق بني عِٚٞ اهسضاغٞ ر ًتػريا  اهسضاغ3ٞاجلاً ٞ باجلسٗي ضقٍ )

 ٙتبني ًا ٙوٛ:
عًل بايسضد١ إٔ ٖٓاى ؾطٚقا شات ز٫ي١ بني ع١ٓٝ ) ايصنٛض ٚاٱْاخ( يف ايصنا٤ ايعاطؿٞ, غٛا٤ ؾُٝا ٜت

ايه١ًٝ أٚ املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘, نُا ٚدست ؾطٚم زاي١ بني ع١ٓٝ ) ايصنٛض ٚاٱْاخ( يف ايطنا عٔ اؿٝا٠, 
ٚايس٫ي١ بايٓػب١ ملتػريٟ  ,ٚملعطؾ١ َكسض ٖصٙ ايؿطٚم, مت سػاب اختباض "ت" بني ع١ٓٝ ) ايصنٛض ٚاٱْاخ(

 ٍٚ ايتايٞ:ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠, ٜٚتهض شيو يف اؾس
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 ( قٔه" ت" ّدالالتَا بني عٔي٘ )الزنْس ّاإلىاخ( يف املتغريات الفاسق٘ 8دذّل سقه ) 

 املكاضْات
 

 املتػريات
 

 شنٛض ٚإْاخ
 ايس٫ي١ ت

 0.04 5.654 ايصنا٤ ايعاطؿٞ)زضد١ ن١ًٝ(

 0.01 4.102 بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ

 0.01 4.902 بعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ

 0.02 4.249 بعس إزاض٠ ايهػٛط

 0.02 3.170 بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ

 0.03 3.190 بعس اؿاي١ املعاد١ٝ

 0.003 0.609 ايطنا عٔ اؿٝا٠ )زضد١ ن١ًٝ(
 0.003 4.199 ايطنا ايعاّ

 0.003 4.170 ايطنا ٚايػعاز٠

 0.002 0.262 اٯَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ

 0.0001 1.312 ا٫ْػذاّ

( ملعطؾ١ اػاٙ ايؿطٚم, 3طات املتػريات ايػابك١ باؾسٍٚ ضقِ )ٜتهض َٔ اؾسٍٚ ٚبايطدٛع إىل َتٛغ
 ٜتبني َا ًٜٞ:

بايٓػب١ يًسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ ٚأٜها َهْٛات٘ ايؿطع١ٝ اٱْاخ أع٢ً َٔ ايصنٛض, ٚؾُٝا ٜتعًل 
 اٱْاخ أع٢ً َٔ ايصنٛض. ,بايطنا عٔ اؿٝا٠
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 اليتاٜر ّاملياقؼ٘:

َا اْتٗت إيٝ٘ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ْتا٥ر يف ن٤ٛ َس٣ ؼكل ؾطٚنٗا ؾُٝا ًٜٞ َٓاقؿ١ ٚتؿػري أِٖ 
ٚاٱطاض ايٓعطٟ ملٛنٛع ايسضاغ١, ٚنصيو َا تٛسٞ ب٘ َٔ  ع١, َٚٛقعٗا َٔ ايسضاغات ايػابك١ا٭ضب

 ز٫٫ت.
بني اهصكا١ اه اطفٛ ٗاهطضا عّ احلٚاٝ هس٠  إدنابٚٞاهفطض األٗي  ٗاهصٜ ٙؿري إىل أْ ِٓان عالقٞ 

" لس إٔ ايٓتا٥ر املتك١ً ب٘ تؿري إىل ؼكك٘ بسضد١ نبري٠ يس٣ اٱْاخ ٚدع٥ٝا يس٣ ايصنٛض, اً ٞطالب اجل
سٝح تتذ٘ ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا ايعاّ, ٚٚدٛز ع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ 

ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚايطنا ٚايػعاز٠, َٚٔ ثِ ؾإ ٖصٙ ايٓتٝذ١ يف فًُٗا تؿري إىل أ١ُٖٝ ايسٚض 
سٝح ٜتشكل ٖصا املع٢ٓ ع٢ً مٛ خام بايٓػب١ يٲْاخ ٚايصنٛض, سٝح ٜعس ايطنا عٔ  ,يف سٝا٠ ا٭ؾطاز

اؿٝا٠ َٔ املعاٖط امل١ُٗ يًكش١ ايٓؿػ١ٝ يصيو ت٪نس ايسضاغات ع٢ً إٔ ا٭ؾطاز َطتؿعٞ ايصنا٤ ايعاطؿٞ 
يهػٛط ٚايتػًب عًٝٗا ٚاقٌ ؾعٛضا بايكًل, أَا ا٭ؾطاز ٜهْٕٛٛ أنجط قسض٠ ع٢ً سٌ املؿه٬ت َٚٛاد١ٗ ا

َٓدؿهٞ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ؾػايبا َا ٜعإْٛ َٔ َؿه٬ت اْؿعاي١ٝ ٚغًٛن١ٝ ٖٚٛ َا ٜٓتر عٓ٘ ْكل يف ايطنا 
 ايتؿػريات يًٓتا٥ر تتؿل َع زضاغ١ ايباسح ٙعٔ اؿٝا٠ ٖٚص

(Malmgren,2005:140 ايصٟ أؾاض إىل إٔ ا٭ؾطاز  َطتؿعٞ اي )ٞيسِٜٗ ايكسض٠  صنا٤ ايعاطؿ
ع٢ً إزضاى اْؿعا٫تِٗ ٚاْؿعا٫ت اٯخطٜٔ ٚؾُٗٗا ٚايتعبري عٓٗا ٚنبطٗا ٚتٓعُٝٗا مما ميهِٓٗ َٔ تهٜٛٔ 

با٭قطإ ٚهعًِٗ َٛنٛع اٖتُاّ ٚثك١ ظ٥٬َِٗ ٖٚصا َا ٜػِٗ يف تهٜٛٔ  اٱهاب١ٝايعسٜس َٔ ايع٬قات 
عٓ٘ ظٜاز٠ يف ضناِٖ عٔ سٝاتِٗ, ٚنصيو ميهِٓٗ ا٫غتؿاز٠ َٔ عٔ ايصات يسِٜٗ ٚايصٟ ٜٓتر  إهاب١َٝؿاعط 

اْؿعا٫تِٗ َٚؿاعطِٖ يف تٛظٝـ ايتؿهري ٚاؽاش ايكطاضات, ؾإٕ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ٜػتطٝعٕٛ تكِٝٝ قسضاتِٗ ايصات١ٝ 
بسق١ قبٌ ا٫غتذاب١ يًُطايب ايب١ٝ٦ٝ ٜٚٓتر عٔ شيو ْكل َػت٣ٛ ا٫نططابات ا٫ْؿعاي١ٝ َٚٔ ثِ ايؿعٛض 

ؾكس أؾاضت ْتا٥ذٗا إىل إٔ   ( Lopes,2003ػعاز٠ يف سٝاتِٗ, اييت تتؿل َع ْتا٥ر زضاغ١ ايباسح) باي
اضتؿاع َػت٣ٛ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٜطتبط ظٛز٠ ايع٬قات ا٭غط١ٜ ٚايع٬قات َع اٯخطٜٔ ٚبايطنا عٔ ايع٬قات 

 ا٫دتُاع١ٝ.
ا اْتٗت إيٝ٘ بعض ايسضاغات ايػابك١, ٚنصيو لس قسضا َٔ ا٫تػام بؿهٌ عاّ بني ايٓتٝذ١ ايػابك١ َٚ

ؾكس اػٗت زضاغات ايصنا٤ ايعاطؿٞ إيٞ قٝاؽ ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يف ؼكٝل ايٓذاح  ايعًُٞ 
ٚخؿض نٌ َٔ ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػ١ُٝ ٚايػًٛن١ٝ, غٛا٤ يس٣ ط٬ب اؾاَع١ أٚ ط٬ب أٚ 

املتك١ً بايؿطض ايػابل ع٢ً أْٗا تتؿل َع ْتا٥ر عسز َٔ ايسضاغات ا٭طؿاٍ, َٚٔ ثِ ميهٔ ايٓعط إيٞ ايٓتٝذ١ 
زضاغ١ َٛضْػهاٟ ٚآخطٜٔ   (2112زضاغ١ عسْإ قُس عبسٙ ايكانٞ)َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ) 

(Murensky , et al 2006 .) 
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 ٞ"اهفطض اهثاُٛ : ٙؿري إىل " ٙػٍٔ اهصكا١ اه اطفٛ ر اهتِبؤ باهطضا عّ احلٚاٝ هس٠ طالب اجلاً 
لس إٔ ايٓتا٥ر املتعًك١ بٗصا ايؿطض تؿري إىل ؼكك٘ بسضدات َتبا١ٜٓ عرب ع١ٓٝ ايصنٛض ٚع١ٓٝ اٱْاخ, غٛا٤ َٔ 
سٝح َتػريات ايصنا٤ ايعاطؿٞ) املٓب١٦( أٚ َتػريات ايطنا عٔ اؿٝا٠) ايتابع١(, ٚقس دا٤ت ْتا٥ر ؼًٌٝ 

ؾكس تبني أٜها إٔ ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ  ,ا٫مساض َسع١ُ يٓتا٥ر َعا٬َت ا٫ضتباط يف ايؿطض ا٭ٍٚ
أغُٗت يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ املتكٌ مبذاٍ ايطنا ايعاّ, ٚفاٍ ايطنا ٚايػعاز٠. أَا ؾُٝا ٜتعًل 
باٱْاخ, ؾكس ناْت ايٓتا٥ر أنجط تؿك٬ٝ, سٝح أغُٗت ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ يف ايتٓب٪ بايسضد١ 

ؿٝا٠, يف داْب ايطنا ايعاّ, ايطنا ٚايػعاز٠, ا٭َٔ ٚايطُأ١ْٓٝ, ا٫ْػذاّ, نُا ٜػِٗ ايه١ًٝ يًطنا عٔ ا
بعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ يف ايتٓب٪ بهٌ َٔ ايطنا ايعاّ ٚايطنا ٚايػعاز٠, َٚٔ ثِ ؾإٕ ٚبعس ايصنا٤ ايؿدكٞ 

ْٛات٘ املدتًؿ١ يف تبأٜ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ايػابك١ تعهؼ يف فًُٗا أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ايصنا٤ ايعاطؿٞ مبه
ايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ايصنٛض ٚاٱْاخ, ٚيهٔ أؾها٫ َٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٖٞ اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا ايتٓب٪ 
بايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ايصنٛض مبا ٜؿري إىل إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ شات خكا٥ل كتًؿ١ َكاض١ْ بؿ١٦ اٱْاخ, ٚميهٔ 

ا ٖصا ا٫خت٬ف, إىل نٕٛ ا٭ْج٢ عهِ تهٜٛٓٗا ايؿػٝٛيٛدٞ ايكٍٛ أْ٘ مث١ َتػريات ميهٔ إٔ ٜعع٣ إيٝٗ
ٚايػٝهٛيٛدٞ أنجط قسض٠ َٔ ايطدٌ ع٢ً قطا٠٤ املؿاعط ٚخاق١ ايسؾ١ٓٝ: ٖٚٞ يف ْؿؼ ايٛقت متتًو َٔ 
املكسض٠ ع٢ً إٔ تهٕٛ أنجط سس٠ يف أظٗاض َؿاعطٖا, ٚأنجط َٗاض٠ َٔ ايطدٌ يف اغتدساّ ايهًُات يهؿـ 

١ٝ, ٚأنجط قسض٠ ع٢ً إزضاى سايتٗا ا٫ْؿعاي١ٝ ٚإزاضتٗا, ٫ٚ ؾو إٔ طبٝع١ ايتٓؿ١٦ ٚخاق١ ضزٚز ا٭ؾعاٍ ايعاطؿ
ايع٬قات ايٛايس١ٜ تًعب زٚضا ؾعا٫ يف دعٌ ا٭ْج٢ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ  ؾػايبا َا ميٌٝ اٯبا٤ إىل اغتدساّ نًُات 

ٱْاخ إٔ ٜكابًٔ ا٫ْؿعا٫ت عاطؿ١ٝ َع اٱْاخ أنجط َٔ ايصنٛض, نُا ٜؿطض ايُٓٛ ايؿػٝٛيٛدٞ غايبا ع٢ً ا
ايعا٥س٠ بٗس٤ٚ, ٜٚعرتؾٔ غط٦ٗٔ بػطع١ أنجط َٔ ايصنٛض, ٖٚصا َا ٜػاعس ع٢ً إٔ تهٕٛ اٱْاخ أنجط متٝعا 

يًصنا٤ ايعاطؿٞ يف َعاٖط ايكش١  اٱهابٞعٔ ايصنٛض َٔ ٖصا اؾاْب. ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ سٍٛ ايسٚض 
ٚايػًٛن١ٝ, ٖٚصٙ ايٓتا٥ر تتؿل َع َا تٛقًت إيٝ٘ ْتا٥ر ايٓؿػ١ٝ ٚخؿض ا٫نططابات ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػ١ُٝ 

 Murensky , etزضاغ١ َٛضْػهاٟ ٚآخطٜٔ )  (2112زضاغ١ عسْإ قُس عبسٙ ايكانٞ)ايباسجني) 

al 2006.) 
اهفطض اهثاهث: " رنتوف إغٔاَ اهصكا١ اه اطفٛ ًٗلُ٘اتٕ اهفطعٚٞ ر اهتِبؤ باهطضا عّ احلٚاٝ بني 

لس اْ٘ قس ؼكل بسضد١ نبري٠, سٝح تبآٜت  ,دٛع إىل ايٓتا٥ر املتك١ً بٗصا ايؿطض" ٚبايط طالب اجلاً ٞ
 ,َتػريا ايصنا٤ ايعاطؿٞ املٓب١٦ بايطنا عٔ اؿٝا٠ بني ط٬ب اؾاَع١ ٚقبٌ تٓاٍٚ ٖصٙ ايٓتٝذ١ مبعٜس َٔ اٱٜهاح

 سٝح تتٝػط املكاض١ْ بني ايصنٛض ٚاٱْاخ. ,ْكسّ ًَدكا هلا يف اؾسٍٚ ايتايٞ
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 ( متغريات الزناٛ العاطفٕ امليبٝ٘ بالشضا عً احلٔاٗ لذٚ الزنْس ّاإلىاخ 9ذّل )د

 املتػريات املٓب١٦ املتػريات املٓب١٦
 إْاخ شنٛض

+ ايطنا  ايطنا ايعاّ ايصنا٤ ايعاطؿٞ)زضد١ ن١ًٝ(
 ٚايػعاز٠

- 

 ايطنا ايعاّ + ايطنا ٚايػعاز٠ - ايصنا٤ ايعاطؿٞ)زضد١ ن١ًٝ(
١ + +ا٭َٔ ٚايطُأْٝٓ

 ا٫ْػذاّ
 ايطنا ايعاّ + ايطنا ٚايػعاز٠ - بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ

 ايطنا ايعاّ + ايطنا ٚايػعاز٠ - بعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ

ٚبايٓعط يف اؾسٍٚ, ٜتبني ؼكل ايؿطض ايػابل ع٢ً مٛ َا اؾطْا, َٚعٜس َٔ ايتؿكٌٝ ٜتهض إٔ ٖٓاى 
خام بٗا, ؾايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ املٓب٧ ايساٍ اخت٬ؾا ٚانشا بني ايصنٛض ٚاٱْاخ, ؾًهٌ ؾ١٦ َٓب٧ 

يس٣ ايصنٛض, ٜٚتهض أٜها إٔ أبعاز ايصنا٤ ايعاطؿٞ مل ٜهٔ هلا إغٗاّ زاٍ يس٣ ايصنٛض, أَا ؾُٝا ٜتعًل 
باٱْاخ, ؾكس تبني إٔ ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ متجٌ املٓب٧ ا٭ِٖ بايطنا عٔ اؿٝا٠ عَُٛا, باٱناؾ١ إىل 

١ بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ ٚبعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ يف ايطنا ايعاّ ٚنصيو ايطنا ٚايػعاز٠, َٚٔ ثِ ؾإٕ أُٖٝ
تؿري أٜها إىل إٔ ايصنا٤ ايعاطؿٞ مبهْٛات٘ ايؿطع١ٝ ٜكّٛ بسٚض  ,ٖصٙ ايٓتٝذ١ املُٝع٠ يٲْاخ إىل سس نبري

 ض٥ٝػٞ يف ضناِٖ عٔ سٝاتِٗ. 
ٚبايطدٛع كى ًّ اهصكا١ اه اطفٛ ٗاهطضا عّ احلٚاٝ" ت٘جس فطٗق بني اجلِػني ر  : اهفطض اهطابع

إىل ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتػاٜط َٚا تبعٗا َٔ اختباض ق١ُٝ " ت" لس إٔ ٖصا ايؿطض قس ؼكل, يكاحل اٱْاخ, ٜٚطدع 
شيو إىل إٔ اٱْاخ ٜتُتعٔ ببعض املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ ٚايصات١ٝ ؾٗٔ ٜتُٝعٕ مبٗاضات ادتُاع١ٝ نايتعاطـ َع 

تؿِٗ َؿاعطِٖ ٚؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ, ٚمما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ْٛع١ٝ املؿاعط اييت ٜعٝؿٗا ايؿطز اٯخطٜٔ ٚ
ؽتًـ باخت٬ف دٓؼ ايؿطز, ٚباخت٬ف ْٛع١ٝ ع٬قات٘ َع شات٘ َٚع املٛنٛعات اـاضد١ٝ, ٚبصيو ميهٔ 

٠, ٚعسّ ايتعبري عٔ ايكٍٛ إٔ تطب١ٝ ايصنٛض ؽتًـ عٔ تطب١ٝ اٱْاخ, ؾايصنٛض٠ قه١َٛ زا٥ُا بايػٝطط
ؾايبها٤ ٚاـٛف, ٚايػهب,  ,املؿاعط, ٭ٕ ايتعبري عٔ املؿاعط ٖٛ ع١َ٬ َٔ ع٬َات ايهعـ بايٓػب١ يًطداٍ

َطؾٛض بُٝٓا اجملاٍ يٮْج٢ ؾٗٛ فاٍ َؿتٛح أنجط يف فاٍ املؿاعط, ؾايصنٛض٠ تعين ايكٝاز٠ ٚاٱزاض٠ ٚاملػ٦ٛي١ٝ 
١ إىل أـتػاع ْطام املطايب ٚاؿادات يس٣ ايصنٛض, َٚٔ ثِ, ؾإٕ ايسٚض يف ثكاؾ١ اجملتُعات ايؿطق١ٝ, باٱناؾ

 بُٝٓا تكٌ ايهػٛط بايٓػب١ يٮْج٢. ,ايطدٛيٞ ٜؿطض ع٢ً ايطدٌ ايهجري َٔ ايهػٛط
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 التْصٔات ّاملكرتسات: 

نطٚض٠ إعساز بطاَر إضؾاز١ٜ ٚقا١ٝ٥ ٫نتؿاف املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ َبهطا يس٣ طًب١  -1
 اؾاَع١.

 نطٚض٠ عٌُ بطاَر إضؾاز١ٜ يًٛايسٜٔ عٔ نٝؿ١ٝ ت١ُٝٓ شنا٤ أبٓا٤ِٖ ايعاطؿٞ. -2

 زضاغ١ يع٬ق١ ايصنا٤ ايعاطؿٞ إزضاى املعًُني يًُؿه٬ت ايػًٛن١ٝ ٭طؿاٍ املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥. -3
ت١ُٝٓ ايصنا٤ ايعاطؿٞ ـؿض سس٠ َؿه٬ت ) ايكًل ا٫دتُاعٞ, ا٫ْطٛا٤, أسساخ اؿٝا٠  -4

 س٣ طًب١ اؾاَع١.ايهاغط١( ي
ت١ُٝٓ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ا٫ختكاقٝني ٚا٫دتُاعٝني ٚأثطٙ يف أغايٝب املعا١ًَ  -5

 اٱضؾاز١ٜ ٭طؿاٍ املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥.
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 املشادع

تُٓٝت٘. زاض ايؿهط  -تطبٝكات٘ –(: ايصنا٤ ايعاطؿٞ: أغػ٘ 2007ايػٝس إبطاِٖٝ ايػُازْٚٞ) -1
 .103يًطباع١ ٚايٓؿط,

(: ايصنا٤ ايٛدساْٞ ٚع٬قت٘ بايتؿٛم ايسضاغٞ يًطًب١ اؾاَعٝني, 2017بٛمشاٍ ؾاؾ١ٝ ٚبٛقؿٝب١ )-2
اؾٗٛض١ٜ  –قامل١  -  1945َاٟ  8زضاغ١ َٝسا١ْٝ بكػِ عًِ ا٫دتُاع, قػِ عًِ ايٓؿؼ ٚايؿًػؿ١ داَع١ 

 اؾعا٥ط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايؿعب١ٝ.

يتٛاؾل يف ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٚع٬قتٗا بكًل املػتكبٌ, أططٚس١ ( :ا2003بؿط٣ أمحس داغِ ايعهاٜؿٞ)-3
 .22زنتٛضاٙ, اؾاَع١ املػتٓكط١ٜ, ن١ًٝ ايرتب١ٝ, 

(:مٛ تعًِٝ أؾهٌ, إلاظ أنازميٞ ٚتعًِ ادتُاعٞ, ٚشنا٤ ٚدساْٞ, 2004دابط عبس اؿُٝس دابط)-4
 . 266زاض ايؿهط ايعطبٞ, ايكاٖط٠, 

(: ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚزٜٓاَٝات ق٠ٛ ايتعًِ ا٫دتُاعٞ, 2007سػني قُس عبس اهلازٟ ا٫َٝين)-5
 اٱَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠, زاض ايهتاب اؾاَعٞ.

( :ايصنا٤ ايعاطؿٞ, تطمج١ قؿا٤ ا٭عػط ٚع٤٬ ايسٜٔ نؿايف, 1997ضٚبٓؼ باّ, ٚغهٛت دإ) -6
 .42ايكاٖط٠, زاض قبا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع, 

(: ؾاع١ًٝ بطْاَر إضؾازٟ يت١ُٝٓ ايصنا٤ ايعاطؿٞ يس٣ املعٛقني 2011قؿ١ٝ َباضى َٛغ٢ محٝس)-7
بكطًٜا املكُٝني زاخٌ املسضغ١ َٔ ط٬ب ايجا١ْٜٛ. ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠, داَع١ ايكاٖط٠, َعٗس 

 ايسضاغات ايرتب١ٜٛ.  

ني املكطٜني, ( . أبعاز ايطنا ايعاّ عٔ اؿٝا٠ ٚقسزات٘ يس٣ ع١ٓٝ َٔ املػ2007ٓعع٠ عبس ايهطِٜ ) -8
 .421-377(, 2)17ف١ً زضاغات ْؿػ١ٝ, 

(: ايصنا٤ ايعاطؿٞ ٚع٬قت٘ با٫ْسَاز اؾاَعٞ يس٣ طًب١ ن١ًٝ 2012عسْإ قُس عبسٙ ايكانٞ )-9
 (.4ايرتب١ٝ, داَع١ تعع, اجمل١ً ايعطب١ٝ يتطٜٛط ايتؿٛم, ايعسز)

دك١ٝ, زضاغ١ اضتباطٝ٘ (: ايؿعٛض بايػعاز٠ ٚع٬قت٘ ببعض ايػُات ايؿ2003عٜٛس ؾطٜض )-11
 (.3)11َكاض١ْ بني ايصنٛض ٚاٱْاخ, ف١ً زضاغات ْؿػ١ٝ, 

(: املهْٛات ايعا١ًَٝ يًصنا٤ ا٫ْؿعايٞ يس٣ 2004قُس سبؿٞ سػني ٚ داز اهلل أبٛ املهاضّ )-11
 .336-281ع١ٓٝ َٔ املتؿٛقني أنازميٝا ٚ غري املتؿٛقني َٔ ط٬ب ايتعًِٝ ايجاْٟٛ, زضاغات ْؿػ١ٝ, 
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(:أسساخ اؿٝا٠ ايهاغط١ ٚايؿعٛض 2014َٓاض بين َكطؿ٢ أمحس ايؿطٜؿني, ضاَٞ طؿطٛف, )-12
بايطنا عٔ اؿٝا٠ ٚايع٬ق١ بُٝٓٗا يس٣ طًب١ داَع١ ايريَٛى يف ا٭ضزٕ, ف١ً داَع١ ايكطزؽ املؿتٛس١ يٮعاخ 

 .  34ٚايسضاغات, ايعسز
ٗا بايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ طًب١ (: املط١ْٚ ايٓؿػ١ٝ ٚع٬قت2012وٞ عُط ؾعبإ ؾكٛض٠, )-13

 غع٠. -اؾاَعات ايؿًػط١ٝٓٝ, ضغاي١ َادػتري, داَع١ ا٭ظٖط

 اٱلًٝعَٟطادع 
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2. Bar – On, R. (1997): Emotional Quotient Inventory: Measure 

of Emotional Quotient Inventory. Toronto, Ontario: Mutti-Health 

Systems, 14. 

3. Greenspoon, P. (1998). Confirmatory factor analysis of the 

multidimensional students life satisfaction scale, personality and 

Individual Differences, 25(2), 200-217. 
4. Goleman, D. (1995): Emotional intelligence: why it can matter 

more than IQ? New York: Bantam Books, 28, 18, 57. 
5. Kihlstrom, J. & Cantor, N. (2000): Social intelligence. In 

Sternberg, R. (Eds.) Handbook of intelligence, UK: Cambridge 

University Press. 
6. . Luthans. (2008): "Using P ositively transformational 

leadership and empowerment to combat employee negativity", 

Leadership and Organization development Journal, 110-125.   
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In P. Salovey & D. Sluyter (Eds), Emotional Development and 

Emotional Intelligence, pp. 3-31, New York, Basic Books.  
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 املودص
 ًؿلوٞ اهسضاغٞ: 

ٜعس َٛنٛع ايصنا٤ ايعاطؿٞ يط٬ب اؾاَع١ َٔ أ٭َٛض ا٭غاغ١ٝ ٚامل١ُٗ, ملا ي٘ َٔ تأثري نبري ع٢ً 
جٌ بٓا٥ِٗ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ, باعتباضِٖ ؾطو١ ١َُٗ َٔ سٝح املػا١ُٖ يف بٓا٤ اجملتُع ايًٝيب يصيو مت

 ايع٬ق١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ َٚؿّٗٛ ايطنا عٔ اؿٝا٠ يسِٜٗ دٖٛط َؿه١ً ايسضاغ١.
 ميهٔ قٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ:

 ٌٖ تٛدس ع٬ق١ بني ايصنا٤ ايٛدساْٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١؟-1
 ا٠ يس٣ ط٬ب اؾاَع١؟ٌٖ ٜػِٗ ايصنا٤ ايٛدساْٞ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝ-2
 ٌٖ ىتًـ إغٗاّ ايصنا٤ ايٛدساْٞ َٚهْٛات٘ ايؿطع١ٝ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ بني ط٬ب اؾاَع١؟-3
 ٌٖ تٛدس ؾطٚم بني اؾٓػني يف نٌ َٔ ايصنا٤ ايٛدساْٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠؟-4

 ٓس  اهسضاغٞ:
نا٤ ايٛدساْٞ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إىل ايتعطف ع٢ً طبٝع١ ايع٬ق١ بني ايص

ٚايتعطف ع٢ً ايؿطٚم بني اؾٓػني يف ايصنا٤ ايٛدساْٞ نكسض٠ ٚايطنا عٔ  ,ط٬ب اؾاَع١ ٖصا َٔ ْاس١ٝ
 اؿٝا٠.

 املِٔخ ٗاه طٙقٞ:
 املٓٗر: اغتدسَت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ املٓٗر ايٛقؿٞ أ٫ضتباطٞ مل٬َت٘ ملٛنٛع ايسضاغ١.      - أ

( طايب ٚطايب١, َٔ ن١ًٝ اٯزاب/ ٜؿطٕ, داَع١ ايعْتإ)  72ايسضاغ١ َٔ)  ايع١ٓٝ : تهْٛت ع١ٓٝ - ب
 عًِ ْؿؼ, خس١َ ادتُاع١ٝ, يػ١ عطب١ٝ, يػ١ إلًٝع١ٜ, دػطاؾٝا(.

 :أزٚات ايسضاغ١ - ز

ٖصا املكٝاؽ ٚنع٘ يف  ,يـ باضٕٚ تطمج١ ٚإعساز قؿا٤ ا٭عػط ٚغشط ع٬ّ  َكٝاؽ ايصنا٤ ايعاطؿٞ:-1
 إٔٚ. –ا٭قٌ ضٜٛؾني باض 

 ( 2007)  عبس ايهطِٜ ٠َكٝاؽ ايطنا عٔ اؿٝا٠: أعس ٖصا املكٝاؽ عع -2
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 ُتا٢خ اهسضاغٞ:
 أٚنشت ْتا٥ر ايسضاغ١ َا ًٜٞ:

زاي١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ, غٛا٤ بايٓػب١ يًسضد١ ايه١ًٝ أٚ املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘,  إهاب١ٝتٛدس ع٬ق١   -1
ٚايػعاز٠, ٚمل تهٔ ٖٓاى ع٬ق١ زاي١ بايٓػب١ يًسضد١ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يف فاٍ ايطنا ايعاّ ٚفاٍ ايطنا 

 ايه١ًٝ يًطنا عٔ اؿٝا٠ ٚاجملايني اٯخطٜٔ ي٘, يس٣ ايصنٛض.
زاي١ بني ايصنا٤ ايعاطؿٞ, غٛا٤ بايٓػب١ يسضد١ ايه١ًٝ أٚ املهْٛات ايؿطع١ٝ ي٘,  إهاب١ٝتٛدس ع٬ق١  -2

ؾُٝا عسا اْ٘ مل تٛدس ع٬ق١ بني  ,ْات ايؿطع١ٝ ي٘ٚايطنا عٔ اؿٝا٠, غٛا٤ بايٓػب١ يًسضد١ ايه١ًٝ أٚ املهٛ
ايطنا عٔ اؿٝا٠ يف داْب ايطنا ايعاّ ٚنٌ َٔ بعس إزاض٠ ايهػٛط ٚ بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚ بعس اؿاي١ 

ٚنصيو بني بعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚ بعس اؿاي١ املعاد١ٝ ٚايطنا عٔ اؿٝا٠ يف فاٍ ايطنا  ,املعاد١ٝ
 ْاخ.ٚايػعاز٠, يس٣ اٱ

تػِٗ ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ ايعاطؿٞ بسضد١ زاي١ يف ايتٓب٪ بايطنا عٔ اؿٝا٠ مبذاٍ ايطنا ايعاّ  -3
ٚمل ٜهٔ يًصنا٤ ايعاطؿٞ إغٗاّ زاٍ يف ايتٓب٪, غٛا٤ بايسضد١ ايه١ًٝ يًطنا عٔ اؿٝا٠  ,ٚفاٍ ايطنا ٚايػعاز٠

تعًل باٱْاخ, ؾكس تبني إٕ ايسضد١ ايه١ًٝ يًصنا٤ أٚ باجملايني اٯخطٜٔ يًطنا عٔ اؿٝا٠ يس٣ ايصنٛض. ٚؾُٝا ٜ
ايعاطؿٞ تػِٗ بسضد١ زاي١ يف ايتٓب٪ بايسضد١ ايه١ًٝ يهٌ َٔ ايطنا ايعاّ, ايطنا ٚايػعاز٠, ٚا٭َٔ 

ا٫ْػذاّ, نُا ٜػِٗ بعس ايصنا٤ ايؿدكٞ ٚبعس ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ يف ايتٓب٪ بهٌ َٔ ايطنا ٚ ٚايطُأ١ْٓٝ,
ٚمل ٜهٔ يبعس إزاض٠ ايهػٛط ٚبعس ايكسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ٚبعس اؿاي١ املعاد١ٝ إغٗاّ  ايعاّ ٚايطنا ٚايػعاز٠,

 زاٍ يف ٖصا ايكسز.
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  يف انقزآٌ انكزَى انالو أَىاعها واستخذاياتها
 صالح الدين علي جلباند.                                                 

  الزنتانجامعة  الرتبية يفرنكلية                                                          
    :تـقــسٙــٍ

اي٬ّ أسـس سـطٚف اهلـذا٤,  ٖٚـٛ أسـس سـطٚف اؾـط ا٭سازٜـ١ ) ايبا٤ ٚايهاف ٚاي٬ّ (, ٚتٓـكػـِ 
ؾٝني اظَـ١ ْٚـاقـب١ عٓس ايهٛايـ٬ّ إيـ٢ عاًَـ١ َٚٗـًُـ١ غـٝـط عاَـ١ً, ٚايعاًَـ١ تٓكػـِ إيـ٢ دـاض٠ ٚدـ

(, مما دعـٌ ايٓشـا٠ ٜؿطزٕٚ هلا أبـٛابًا خاق١ ؾـٞ نـتبـٗـِ, َجٌ:  185/  2ــ   2116ايػٝٛطٞ ــ )
ٖـ (, ؾـٞ نتـابـ٘: ) َـعـاْـٞ  384ٖـ ( ؾـٞ نـتابـ٘: ) َعاْٞ اؿطٚف ( ٚايـطَاْٞ )  337ايــعدـادٞ ) 

(, ٖـ749ٚاملــطازٟ )  عـًـِ اؿــطٚف (,ٖـ(, ؾـٞ نتـابـ٘:) ا٭ظٖـ١ٝ ؾـٞ  415اؿـطٚف (, ٚايـٗــطٟٚ ) 
ؾـٞ نتـابــ٘: ) اؾـ٢ٓ ايـساْـٞ ؾـٞ ســطٚف املـعـاْٞ (, ٚأيــؿت ؾـٝـٗـا نـتـب خــاق١ َـجـٌ: ) نتاب 

 2112اي٬َات (, يهٌ َٔ ايعداز ٚايٓـشاؽ ٚابـٔ ؾـاضؽ, ٚعبس اهلازٟ ايؿهًٞ َٔ احملسثني ) ايٓاغٟٛ ــ 
 (.  314ٚ 44ــ  

 (. 472/  2ــ  ٬1993ّ اؾاض٠ ػط ايعاٖط ٚاملهُط ٚتكع أق١ًٝ ٚظا٥س٠ ) عباؽ سػٔ ــ ٚاي   
( 25/  8ــ  1983) ابـٔ ٜعٝــ ــ  ٚاختًـ ايٓشا٠ يف سكط َعاْٝٗا ؾكس شنط ايعكؿطٟ هلـا َعٓٝني

كٌٝ غت١ (, ٚشنط هلـا ابـٔ ع 31/  3ــ  1981/  1ٚشنط هلا ابٔ ٖؿاّ اثين عؿط َعـ٢ٓ ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
(,  215(, ٚشنط هلا ايكبإ عؿطٜٔ َع٢ٓ ) ايكبإ ــ ز ــ ت ــ  19/  3ــ  1981َعإ ) ابٔ عكٌٝ ــ 

 (. 15ــ  1983ٚشنط هلا املطازٟ ث٬ثني َع٢ٓ ) املطازٟ ــ 
 ٖٚٞ:  ملعاْٞ ع٢ً أضبع١ َطايبٚقس متٳٸ تكػِٝ ٖصٙ ا       
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 :اهقطآْ اهلطٍٙامل وب األٗي ــ اهالَ اجلاضٝ ًٗ اُٚٔا ر 
 :ــ املوم ٗا غترقاق 1

ُٹنيٳ   :نكٛي٘ تعاىل ,ٖٚٞ ايٛاقع١ بني َع٢ٓ ٚشات ٘ٹ ضٳبٹٸ اْيعٳاي, ُٵسٴ يٹً ٌٷ  ٚ ,( 1) ايؿاؼ١  اْيشٳ ٚٳٜٵ
ُٴط,ؿٹٸؿٹنيٳ ٟٷ  ٚ  ,( 1) املطؿؿٝــٔ  يٹًْ ِٵ ؾٹٞ ايسٴٸْٝٵـٳا خٹعٵ ٗٴ  :أٟ ,ٔايٓــاض يًهاؾطٜ  :َٚٓٗــا ,( 43) املا٥س٠  ي,

ٚقس أؾاض غٝبٜٛ٘ إىل ٖصا  ,( 96ــ  1983ٖٚصا ٖٛ املع٢ٓ ايعاّ هلا عٓس أغًب ايٓشا٠ ) املطازٟ ــ   ,عصابٗا
 ,ٚايعبس هلل ,ايػ٬ّ يو :" ٫ّٚ اٱناؾ١ َٚعٓاٖا املًو ٚاغتشكـام ايؿ٤ٞ أ٫ تـط٣ أْو تكٍٛ :املع٢ٓ بكٛي٘

ٖٛ أخٛى ؾٝهٕٛ َػتشكًا هلصا نُا ٜهٕٛ  :مـٛ ؾٝكٝـط ,ٖـٛ عبسى ٖٚـٛ أر يـو :ؾٝهٕٛ ٖصا يف َع٢ٓ
( ٜٚط٣ ايعداز  217/  4ــ  1977ؾُع٢ٓ ٖـصٙ اي٬ّ َعٓـ٢ إناؾ١ ا٫غـِ " ) غٝبٜٛ٘ ــ  ,َػتشكًا ملا ميًو

٫ّ ا٫غتشكـام خاؾه١  :" ٜؿـطم بٝـٔ املـًو ٚا٫غتشكـام :ؾٝكٍٛ ,إٔ ٖٓاى ؾطقًا بني ٫ّ املـًو ٚا٫غتشكام
ٕٳٸ َٔ ا٭ؾٝا٤ َا ٫ ٕٳٸ ؾكًٓا بُٝٓٗاأـا نُـا ؽـؿـض ٫ّ املـًو َٚعٓاُٖا َتكاضبإ إ٫ يـُا ٜتكـٌ بٗ ؛ ٭

ُٹنيٳ :٫ّٚ ا٫غتشكـام نكـٛي٘ تعاىل ,٫ٚ ٜكع عًٝ٘ املًو ,ٜػتشل ٘ٹ ضٳبٹٸ اْيعٳاي, ُٵسٴ يٹً ٘ٹ اْيصٹٟ  ,اْيشٳ ُٳسٴ يٹً ٚٳاْيشٳ
ٕٳٸ املـٓـ١ ٚايؿهـٌ يٝـؼ  ,هـٌ ؾٝـُا تػسٜـ٘ يـعٜسٚايؿ ,امل١ٓ يف ٖـصا يعٜـس :ٚنـكـٛيو ٖٳسٳاْٳا  " أ٫ تـط٣ أ

 ,(51ــ  1969ًو "  ) ايعدـادـٞ ــ َـُا ميًو ٚإٕ نـإ املـُـًـٛى ٚاملػـتشـل ساقًـني يًُػـتشـل ٚاملـ
ٕٳٸ املًو أَط ْػيب غ٬ّ  :ؾعٓس قٛيٓا ,ٜٚـط٣ ابٔ ايػـطاز إٔ تػُٝتِٗ هلـصٙ اي٬ّ ب٬ّ املًو يٝؼ بؿ٤ٞ ؛ ٭

َـكاضب١  ,أر يعـبس اهلل :ٚإشا قًـٓا ,ٜهٕٛ املًو يٮٍٚ ,غٝس يعبس اهلل  :ٚعٓس قٛيٓا ,ٜهٕٛ املًو يًجاْٞ ,يعبس اهلل
  .( 54/  1ــ  1973ٚيٝؼ مبًو ) ابٔ ايػطاز ــ  ,أٚ ق١ً قطاب١

إْٳٸُـا ؾطم َٚٔ ْل غٝبٜٛ٘ ايػابل ٜتبني أْ٘ مل ٜؿطم بني ٫ّ ا٫غتشكام ٚاملًو ٚهعًُٗا ٚاسـس٠ ٚ
ٚغريِٖ ؾ٬ّ ا٫غتشكـام ٖٞ ايٛاقـع١ بني َع٢ٓ ٚشات  ,بُٝٓٗا َٔ دا٤ بعسٙ َجٌ ايعداز ٚابٔ ٖؿاّ ٚايكبإ

ُٹنيٳ (  ,ٚايعع٠ هلل ,ٚاملًو هلل ,ٚا٭َط هلل ,ايؿٛظ يًُذتٗسٜٔ :نكٛيٓا ٘ٹ ضٳبٹٸ اْيعٳاي, ُٵسٴ يٹً (, )  1) ايؿاؼ١ ٚ ) اْيشٳ
/  2(, ٫ّٚ املـًـو ٖـٞ ايٛاقعـ١ بٝـٔ شاتني ) ايكبإ ــ ز ــ ت ــ  319/  1ــ 1999/  3ابٔ ٖؿـاّ ــ 

ۡرۡضۡۡ :نــكـٛيـ٘ تعايـ٢( 215
ۡ
اِۡۡفۡٱۡۡل اِۡۡفۡٱلۡسۡمۡۡوۡۡتۡۡوٌۡ ٌۡ ۡۡ ۡ لِّلۡۡۡ  ۡ ۡ
  ۡ ۡۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ۡ   ۡ  ۡ ۡۡ ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ    ۡ   ( أقٌ َعاْٝٗا   284ايبكط٠ ــ ٖٛٚ ,)

 (. 25/  8ــ  1983(, ٚ ) ابٔ ٜعٝـ ــ  217/  4ــ  1977)غٝبٜٛ٘ ــ 
ٚا٫غتشكام ملا سكٌ ٚملا مل وكٌ  .م بني املًو ٚا٫غتشكام إٔ املًو ٜهٕٛ ملا سكٌ ٚثبتٚايؿط 

(, ٚنصيو إٔ َٔ  399/  4ــ  1972َٔ سٝح اغتشكام قاسب٘ ي٘ ) ايعضنؿٞ بعس ٚيهٓ٘ مبجاب١ اؿاقٌ 
ظٜس ٚيهٔ مما  ا ميًه٘ا٭ؾٝا٤ َا تػتشل ٫ٚ متًو َجٌ ايؿهٌ يف قـٛيٓا: ) ايؿهٌ يعٜس (, ؾايؿهٌ يٝـؼ مم

(, ٚنصيو يف مج١ً: ايؿٛظ  315ــ  2112(, ٚ) ايٓاغٟٛ ــ  65ــ  1985ايعدادٞ ــ ٜػتشـك٘ )
 يًُذتٗسٜٔ ايػابك١. ٚع٢ً ٖـصا هب ايتؿطٜل بُٝٓٗا, أٟ: ٫ّ ا٫غتشكام ٫ّٚ املًو. 
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َٳٸا ضأٟ ابٔ ايػطٳٸاز ايػابل ايصٟ ٜط٣ إٔ ٫ّ املًو يٝؼ بؿ٤ٞ غ٬ّ  :يب نُا يف قٛيٓاٚإٔ املًو أَط ْػ ,أ
ٕٳٸ َا ضآٙ ايٓشـا٠ ٖــٛ إٔ اي٬ّ ٖٓا أؾازت املًو  ,املًو يٮٍٚ :ٚيف غٝس يعبس اهلل ,املًو يًجاْٞ ,يعبس اهلل ؾأض٣ أ

َٳٸا اؾ١ًُ  .َا قبًٗا أٚ َا بعسٖا :أٟ ,ٚمل تؿس َع٢ٓ آخط غٛا٤ نإ املــايو ا٭ٍٚ أٚ ايجاْٞ ,يف اؾًُتني أ
  .ٚإْٳٸـُا ظا٥ــس٠ يطبط ايه٬ّ بسيٌٝ دٛاظ سصؾٗا ,يعبس اهلل ؾٗٞ ٫ تؿٝس املـًو اأخ :اايجايج١ ٖٚــٞ قٛيٓ

  :ا ختصاص ــ 2
ٖٚـٛ أقٌ َعاْٝـٗا عٓــس ايعكؿطٟ  ) ابٔ  ,ٚمل ٜصنط ايعكؿطٟ يف َؿكً٘ غريٖا ,اؾ١ٓ يًُ٪َٓني :مٛ 

(, ٚاملايــكٞ )  684/  4ــ  1996(, ٚنـصيـو عٓــس ايطنٞ ) ايطنٞ ـــ  25/  8ــ  1983ٜعٝـ ــ 
(, ٖٚــٞ ايٛاقعــ١ بني شاتٝـٔ ) ايكبإ ــ  15ــ  1983(, ٚاملطازٟ ) املطازٟ ــ  218ــ  1974املايكٞ ــ 

(, ٚفــطٚضٖا َٓٗـُا ٫ ميًو اٯخــط, ٚإْٳٸُا ىتل ب٘ َجٌ: املٓبـط يًدطٝب, ٚايػـطز  215/  2ز ــ ت ــ 
ٚايكباس١ يبين  (, ٚايؿــكاســ١ يــكــطٜـ, 319/  1ــ 1999/  3ابٔ ٖؿاّ ــ  يًساب١, ٚايكُٝل يًعبس )

ٔۡةۡۡ :ٚقــس دا٤ت ؾــٞ قــٛيــ٘ تعاىل (, 566ــ  2115) ايػــ٬ٜٝين ــ ٖــاؾــِ  ۥۡۡۡإۡخ ۡ ۡۡفۡإنَۡۡكۡنَۡۡلۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ ۡ ( ايٓػا٤
ةۡۡ :ٚقـــٛيــ٘ تـعايـ٢ ,( 11ــ 

ۡ
ۡأ ۥۡ ۡۡ ۡإۡنَۡۡلۡ  ۡۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡۡ اۡۡشۡيخۡۡۡ   ۡ  ۡ ۡۡ اۡۡنۡتريۡۡۡۡ  ۡ  ۡ (, ؾؿٞ اٯٜتني ايػابكتني اي٬ّ ٖٓا  78ــ ـ ) ٜٛغ اۡۡ

 .املًوتؿٝس ا٫ختكام ٫ 
  :ؾبٕ املوم ــ 3
(, ٚايػـطز يًشـكإ, ٚايـطسـٌ يًذٌُ,  15ــ  1983تسّٚ يـٞ, ) املـطازٟ ــ أزّٚ يو َا  :نكٛيٓا 

 2116ايػ٬ٜٝين ــ  ٚايًذاّ يًؿطؽ, ٖٚٞ ٫ّ ايٓػب١, َٚكشٛبٗا أٚ فطٚضٖا ٫ ميًو, ٚإمنا ٖٞ يؿب٘ املًو )
َٳٸـا بٝــٔ شاتٝـٔ, ايجاْٝـ١ َٓٗـا ٫ متًو ًَهًا  26/  2ــ   1997(, ٚ) ابٔ عكـٌٝ ــ  566ــ  (, ٚتـهــٕٛ إ

سكٝكًٝا, ٚإْٳٸُـا ؽتـل با٭ٚىل ٚتكتكـط ا٭ٚىل عًٝـٗـا, زٕٚ إٔ تـُــًـو إسسٖــُا ا٭خط٣ ًَهًا سكٝكٝا, " 
َٳٸا قبًٗـا مـٛ: يًكسٜـل ٚ يـس ْبـٝ٘, سٝح تكسَـت ) اي٬ّ ( ع٢ً ايصاتني..., ٚإَا بني َع٢ٓ ٚشات ؛ مٛ: ٚإ

ؾكس أؾازت اي٬ّ ٖٓا ؾب٘  (, 472/  2ــ  1993اؿُـس يٮَٗات, ٚايؿهـط يًـٛايسٜٔ... ) عباؽ سػٔ ــ 
  .ٚيٝؼ ًَهًا سكٝكًٝا ,املًو

  :ــ اهتٌوٚم 4
(, 321/  1ــ 1999/  3بـٔ ٖؿـاّ ــ (, ٚ ) ا 15ـ ـ 1983زٜٓاضًا ) املـطازٟ ــ ٖٚبت يعٜس  :مــٛ

َٳٸا عـباؽ سػٔ ؾُجٳٸٌ هلا  144/  3ــ  1991ٚ ) ابٔ َايو ــ  (, ٚقـس َجٳٸٌ هلا أغًب ايٓشا٠ بٗـصا املجاٍ. أ
دعٌ ايٛايس (, َٚجً٘ قٛيٓا:  472/  2ــ  1993بكٛي٘: ) دعًت يًُشتاز عطا٤ ثابتًا ( ) عباؽ سػٔ ــ 

َٳٸا يف قــٛيٓا ,ؾاي٬ّ ٖٓا تؿٝس ايتًُٝو ,طًٜا٫بٓ٘ عطا٤ ؾٗ , ايتًُٝو َػتؿاز َٔ ايؿعٌ ٖٚبت يعٜـس زٜٓاضًا :أ
ٍ ايؿعٌ ع٢ً ايتًُٝو ٖٚبت ظٜسًا زٜٓاضًا  ٚزٳٸ :ٖٚب ( ٫ َٔ اي٬ّ بسيٌٝ يٛ سصؾٓا اي٬ّ يبكٝت اؾ١ًُ)
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خـصٙ ايٛيس َٔ ايٛايس ٜكبض ًَهًا خاقًا ككس بايتًُٝو إٔ ايعطـا٤ ايصٟ ٜأ(, ٜٚ 216/  2 ,ت ,ز ,ايكبإ)
  .ٜتكطف ؾٝ٘ نٝـ ٜؿا٤

  :ؾبٕ اهتٌوٚم ــ 5
" دعـًت يـو أعٛيًٓا َٔ  :ٚيهٌ قا٥ـس َػاعــسًا ٚنكٛيٓا ,عٝٳٸٔ ايط٥ٝؼ يهٌ ٚظٜط ْا٥بًا :ٚشيو مٛ قٛيٓا

 ,ع عًٝـ٘ ايتكطؾات املدتًؿ١ٚيهٓ٘ يٝؼ َــًهًا سكٝكًٝا تـك ,ؾا٭عٛإ ٖٓا مبٓعي١ ايؿ٤ٞ املًُٛى ,أبٓا٥و ايربض٠
 :َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ( 472/  2ــ  1993ػٔ ــ ٚإمنا ٜؿب٘ َـٔ بعض ايٛدٛٙ زٕٚ ايبعـض " ) عبـاؽ سـ

ۡۡۡزۡوۡج
ۡ
ۡأ ًۡ ُۡفۡسۡك

ۡ
ۡأ َۡ ٌۡۡ ۡۡجۡعۡوۡۡىۡكًۡ ۡۡ ۡوٱلِّۡلۡ   ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ ۡ ۡۡ ۡزۡوۡۡجۡكًۡۡةۡننۡيۡۡوۡحۡفۡدةۡۡا

ۡ
ۡأ َۡ ٌۡۡ ۡۡ ۡوۡجۡعۡوۡۡىۡكًۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ   ۡ ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ  ايٓشٌ ــ (

/ 1ــ 1999/  3) يهِ ( أؾازت ؾب٘ ايتًُٝو, أٟ ايعٚدات يٮظٚاز, ) ابٔ ٖؿاّ ــ  (, ؾاي٬ّ ٖٓا يف 72
321 .) 
  :اهِػب ــ 6

 ," يؿ٬ٕ أب ٜكٍٛ اؿل :ٚعباؽ سػٔ يف قٛي٘ ,ٚقــس شنطٙ ابٔ َايو ,ٚيعُطٚ خاٍ ,يعٜس عِ :مٛ
ملطازٟ أْٳٸٗا ٖٓا (, ٜٚـط٣ ا 473/  2ــ  1993سػٔ ــ ٜٚؿعٌ اـري, أٟ ٜٓػب ؾ٬ٕ ٭ب " ) عباؽ 

 (.  15ــ  1983ي٬ختكام ) املطازٟ ــ 
ٜٚط٣ عباؽ سػٔ إٔ املعاْٞ ايج٬ث١ ) ايتًُٝو ٚؾب٘ ايتًُٝو ٚايٓػب (, َتكاضب١ ٚعٓس إؿاقٗا عطٚف 
ُٳٸا دعًٗـِ ٜٓػبـْٛٗـا يـ٬ّ ٚاملع٢ٓ ٜػتؿاز يف  أخط٣ ميهـٔ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا, ٚيهٓٗا تهٕٛ أٚنض َـع اي٬ّ, َـ

ٕٳٸ ؾٗـِ ٖـصا املع٢ٓ َٔ ايرتنٝب اؿا ٫ت ايج٬خ ايػابكـ١ َٔ اؾ١ًُ نًٗـا ٚيٝؼ َـٔ ايـ٬ّ ؛ ٚيهـٔ ٭
 (.  473/  2ــ  1993َتٛقـ ع٢ً اي٬ّ ؾٓػب إيٝٗا  )عباؽ سػٔ ــ 

 :اهت وٚىــ  7
(  26  ــ 1997) ابٔ عكٌٝ ــ  ,ٚد٦تو ٱنـطاَـو ,ٜصٖـب ايطايـب إيـ٢ ايهًٝـ١ يًتعًـِ :نـكـٛيـٓا  

ۡرۡىۡمۡٱلِّۡلۡۡۡ :َٚــٓٗـــا قــٛيـــ٘ تعــايـ٢
ۡ
ۡأ ۡا ٍۡ ۡٱۡۡلاۡسۡۡة ۡۡبنۡيۡ ًۡ ِۡۡلۡۡحۡك ۡۡإَۡلۡۡمۡٱۡىۡهۡتۡۡبۡةۡٱۡلۡۡقۡۡ ُۡزۡۡلۡۡا

ۡ
ۡأ ۡ ۡإۡنۡا   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ

 
ۡۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ ۡ ۡۡ   ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡ   ۡ  

 ۡ
 ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ

 
ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ   

 ( أٟ غبب إْعاٍ ايهتاب يًشهِ مبـا أضاز اهلل, ٖٚـٞ ٫ّ نٞ ايساخًـ١ عًـ٢ ايؿـعـٌ املهاضع115)ايٓػا٤ ــ 
خ٬ؾًا  ,ٚيٝؼ بٗا ٫ٚ بهٞ املكسض١ٜ املهُط٠ ,ؾُٗٛض إٔ ايؿعٌ بعسٖا اْتكب بإٔ َهُط٠ٚايصٟ ٜط٣ ا

٫ٚ بٗا يٓٝابتٗا عٔ ) إٔ ( خ٬ؾًا  ,يًػريايف ٚابٔ نٝػإ ٫ٚ باي٬ّ بططٜك١ ا٭قاي١ ؛ خ٬ؾًا ٭نجط ايهٛؾٝني
 ,شا اقرتٕ ايؿعٌ ب٬ٚشيو إ ,د٦تو ٭ٕ تهطَين ( بٌ قــس هــب):ٚيو إظٗاض ) إٔ ( ؾتكٍٛ ,يجعًب

ۡلۡۡ:مٛ ۡۡ ِۡۡلَّۡۡلۡۡيۡكٔۡن  ۡ ۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡٱلِّۡلۡۡۡحۡجُۢةۡ   ۡيِۡاۡسۡلَۡعۡ  ۡ  ۡ ۡ   ۡ ۡۡ   ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ( ( ؛ ي٬٦ وكٌ ايجكٌ بايتكا٤ املجًني ) ابٔ  149ايبكـط٠ ــ
اُۡۡزۡۡۡ :ـٓٗــا قــٛي٘ تعــاىل(, َٚـ 321/  1ــ 1999/  3ٖؿاّ ــ  ٌۡ ۡلۡيِۡاۡسۡ ۡ ُۡزۡۡلۡۡاۡۡإَۡلۡۡمۡٱَّلۡۡۡنۡرِۡۡلۡۡبنيۡۡ

ۡ
ۡ  ۡۡوأ  ۡۡۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ ۡۡ    ۡ  ۡ   ۡ ۡ  ۡ  ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ
 
ۡۡلۡۡ ۡ  ۡ

ًۡۡ ۡٓ ۡۡ ۡإَۡلۡ  ۡ  
 ۡ  ۡۡ ( 44ايٓشٌ ــ,) :ٚنكٛي٘ تعاىل ۡۡث ٍۡ ۡن

ۡ
ۡأ ًۡ ۡٓ ِۡ ٌۡ ِۡاۡ ۡۡ ۡوۡجۡعۡي  ۡ  ۡ
 
ۡۡ  ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡمۡرُۡاۡۡۡ 

ۡ
ۡدوۡنۡةۡأ ۡٓ ۡۡي  ۡۡ ۡ  ۡ
 
 ۡ ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ اۡۡصَۡبۡواۡۡۡۡ  ٍۡ ۡۡ ۡ ۡل   ۡ  ۡ ۡۡ  ۡ  ۡ  ايػذس٠ ــ (



 و0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ َىَُى 
   

    

 

 11 

ۡٱۡلۡۡرۡيۡۡۡلۡشۡديدۡۡ :ٚنكٛي٘ تعاىل ,( 24 ّۡۥۡۡۡلۡبۡۡ ۡۡ ِإَوُۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡۡ   ۡ  
 ۡ ۡۡ   ۡ   ۡ ۡۡ  ۡ  ۡۡ   ( (, أٟ إْ٘ َٔ أدٌ املاٍ يبدٌٝ )ابٔ  8ايعازٜات ــ

 (. 321/  1ــ 1999/  3ٖؿاّ ــ 
 :ــ اهتبٚني 8

 :قـــٛيـــ٘ تــعايــ٢ :ٖٚٞ اي٬ّ ايٛاقع١ بعس أمسا٤ ا٭ؾعاٍ ٚاملكازض اييت تؿبٗٗا َب١ٓٝ يكاسب َعٓاٖا مٛ
ٖٹٝتٳ ي,و, ( ) ٜٛغـ ــ  ٔۡعۡدوۡنۡ :( ٚقـــٛي٘ تعـــاىل 23)  اۡۡت ٍۡ اۡتۡۡل ۡٓ ۡي ْۡ اۡتۡ ۡٓ ۡي ْۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡۡۡ  ۡ  ۡۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ ۡ  ۡ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ  (,  36) امل٪َٕٓٛ ــ

  :ٚنصا املعًك١ عـبٳٸ ؾـٞ تعذب أٚ تؿهٌٝ مـٛ .قاٍ ابٔ َايو :أعين ,تكسٜطٙ ,تتعًل بؿعٌ َكسضٚ ,ٚغكًٝا يعٜس
٘ٹ   :اىلقـٛي٘ تع َٚٓــٗا (, 15ــ  1983ــ َـا أسـبٳٸ ظٜــسًا يعُـطٚ  ) املطازٟ  َٳٓٴْٛا أ,ؾٳسٴٸ سٴبٳٸًا يٹً ٔٳ آ  ٚٳاي,ٸصٹٜ

ٔٳ ٚٳاي,ٸصٹٜ  :ٚقٛيــ٘ تعايــ٢ ,( 11املًو ــ )  ًا يٹأ,قٵشٳابٹ ايػٳٸعٹرَي ؾ,ػٴشٵك,  :ٚقــٛيـ٘ تعاىل ,( 164)ايبكط٠ ــ 
ِٵ ٗٴ أ,قٵشٳابٹ   :ٛ عًـٝ٘ ؾـؿٞ اٯٜـ١ ا٭ٚىل اٯٜتني قس بٝٳٸٓت َـٔ املـسعؾاي٬ّ يف ,( 9) قُس ــ  ن,ؿ,طٴْٚا ؾ,تٳعٵػٳًا ي,ٸ

ٔٳ ن,ؿ,طٴٚا   :ٚؾـٞ اٯٜـ١ ايجاْـ١ٝ ,ايػٳٸعٹرَي  ٚاي٬ّ ٖٓا  ., ِٖٚ ٚاسس ٚإٕ اختًؿت قؿاتِٗ أٚ َػُٝاتِٗاي,ٸصٹٜ
  .( 292/  ز ــ ت ــ  4 ) إضازتٞ هلِ ( ) ابٔ ٖؿاّ ــ  :َتعًك١ مبشصٚف قسضٙ ابٔ ٖؿاّ

  :ــ اهتبوٚؼ 9
 ,مٛ قًـت يــ٘ ,أٚ َا يف َعٓاٙ ," ٖٞ اي٬ّ اؾاض٠ اغِ غاَع قٍٛ :ٜٚعطَٸف املطازٟ ٫ّ ايتبًٝؼ  بكٛي٘

َٚٓٗــا (,  326/  1ــ 1999/  3( ٚ) ابٔ ٖؿاّ ــ  15ــ  1983ـ ٚأشْت ي٘ " ) املطازٟ ـ ,ي٘ٚؾػطت 
٘ٹ   :قــٛي٘ تعــاىل َٵطٳأ,تٹ َٹكٵطٳ يٹا ٔٵ  َٹ ٙٴ  ٍٳ اي,ٸصٹٟ ْاؾٵتٳطٳا (, ٚقــس ٜػُٝٗا بعض ايٓشا٠ ٫ّ  21ٜٛغـ ــ )  ٚٳقا,

ٕٳٸ ٜككس بٗا إٜكاٍ املع٢ٓ ٚتبًٝػــ٘ ) عب ٚ) ايكبإ ــ ز ــ  ,( 478/  2ــ  1993اؽ سػٔ ــ ايتعس١ٜ ؛ ٭
ٚٵ   :ٚنصيو قــٛي٘ تعاىل ,( 215/  2ت ــ  َٔ أ, ُٳعٳ اْيبٳشٵطٳٜٵ َٳذٵ َٴٛغٳ٢ يٹؿ,تٳاٙٴ ٫, أ,بٳطحٴ سٳتـٳٸ٢ أ,بٵملؼٳ  ٍٳ  ٚٳَإشٵ ق,ا

ٞٳ سٴكملبًا  َٵهٹ  .(59) ايهٗـ ــ  أ,
  :ــ اهت سٙٞ 11

ٍَ  ٜٳعٵكملٛبٳ   :تعاىلٚقـس َجٳٸٌ هلـا ابـٔ َـايو بكٛي٘  ٔٵ آ َٹ ٚٳٜٳَطخٴ  ٚٳيٹٝٳٸًا ٜٳَطثٴٓٹٞ  ٔٵ ي,ٸسٴْٵو,  َٹ ٗٳبٵ يٹٞ  ) َطِٜ  ؾ,
ٖٳبٵ ( تعس٣ ٖٓا باي٬ّ, ٚقاٍ ابٔ ٖؿاّ ا٭ٚىل عٓسٟ  26ــ  1997( )ابٔ عكٌٝ ــ  5ــ  ٕٳٸ ايؿعٌ )  (, أٟ أ

ٕٳٸ ميجــٌ يًتعس١ٜ بٓشــٛ: ) َا أنطب ظٜسًا يعُطٚ َٚا أسب٘ يبهط (, 328/  1ــ 1999/  3ابٔ ٖؿاّ ــ  ( ) أ
َٚـجٳٸٌ هلــا عبــاؽ سػــٔ بكــٛي٘: " َا أسبٳٸ ايعك٤٬ يًكُت احملُٛز َٚــا أبػهٗــِ يًجطثط٠ ", ؾإشا ناْت 

 (. 473/  2ــ  1993جملطز ايتعس١ٜ, ؾُا بعسٖا يف سهِ املؿعٍٛ ب٘ َع٢ٓ, ) عباؽ سػٔ ــ 
  :ــ اهصريٗضٝ 11

 :(, ٚشيو نكٍٛ ايؿاعط 15ــ  1983ــ ـاقب١ ٫ّٚ املــيٍ ) املـــطازٟ ٚتػ٢ُ ٫ّ ايعـ
ٔٴ ٚٵَض تٴبٵٓٳ٢ امل,ػٳانٹ ُٳا يٹدٳطٳابٹ ايسٴٸ ٗٳا        ن, ٛٳايٹسٳاتٴ غٹدٳاي, ٛٵتٹ تٳػٵصٴٚ اي ُٳ ًْ  ؾ,ًٹ
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 (, 386ين ايًبٝـب ضقِ ػ(, ٚ) َــٔ ؾـٛاٖـس َ 532,  529ــ  9ايبٝت ؾــٞ خعا١ْ ا٭زب ) 
أٚ املـكـري ؾػُـٝت بــ٬ّ ايعاقب١ أٚ  ,ٚيهٔ ايعاقــب١ تهٕٛ يصيو ,٫ٚ ٜبين يًدطاب ,٫ ًٜس يًُٛت ؾاٱْػإ

 ايكريٚض٠ أٚ امليٍ. 
ٚٳسٳعٳًْا   :َٚٓٗا قـٛي٘ تعاىل ٚٳٸًا  ِٵ عٳسٴ ٗٴ ٕٳ ي, ٕٳ يٹٝٳهملٛ ٛٵ ٍٴ ؾٹطٵعٳ ٘ٴ آ ( ؾـا٫يتكاط نإ  7) ايككل ــ  ؾ,اْيتٳك,ط,

أٚ ناْت ْتٝذت٘ إٔ نإ هلِ عسًٚا ٚسعًْا ؛ ٚيصيو أؾـازت اي٬ّ ٖـٓا  ,أٚ آٍ ,اضٚيهٔ ق ,يًُشب١ ٚايتبين
ٕٳٸ َا بعـسٖا عاقب١ يـُا قبًٗــا ْٚتٝذ١ هلــا ,ايعاقبــ١ أٚ ايكريٚض٠ أٚ ايـُيٍ ٚخايؿت ٫ّ ايتعًٌٝ  ,ٚزيت ع٢ً أ

 (. 568ــ  2115يف إٔ َا قبًٗا مل ٜهٔ ٭دٌ َا بعسٖا  ) ايػ٬ٜٝين ــ 
ٜٚط٣  ,غٛا٤ بػٛا٤ ,د٦تو يتهطَين :اييت َعٓاٖا ايتعًٌٝ نُا يف قٛيٓا ,ايعكؿطٟ أْٳٸٗا ) ٫ّ نٞ ( ٜٚط٣

ٕٳٸ ا٫يتكاط ؾــٞ اٯٜــ١ ايػابك١ مل ٜهٔ يٝهٕٛ هلِ  ,إٔ َع٢ٓ ايتعًٌٝ ؾٝٗا ٚاضز عٔ ططٜل اجملاظ زٕٚ اؿكٝك١ ٭
)  ,ؾٗٛ ْتٝذ١ ايؿعٌ ايصٟ ؾعٌ َٔ أدٌ احملب١ ٚايتبين ,ٚيهٔ ناْت ْتٝذت٘ أٚ عاقبت٘ عسًٚا ٚسعًْا ,عسًٚا ٚسعًْا

 (. 153/  3ايعكؿطٟ ــ ز ــ ت ــ 
٫ٚ زاعٞ ٫عتباضٖا يًتعًٌٝ عـٔ ططٜــل اجملاظ ؛ ٭ْٳٸٗا  ,ٚا٭ضدض ــ يف ضأٜٞ ــ أْٳٸٗا ٖٓا يًكريٚض٠ ٚامليٍ

 .أٚنض ٚأقطب يف تأز١ٜ املع٢ٓ
َٴٛغٳ٢  :َٚٓٗا أٜهًا قٛي٘ تعاىل ٍٳ  ٛٳا٫ً ؾٹٞ اْيشٳٝٳا٠ٹ ايسٴٸْٵٝٳا ضٳبٳٸٓٳا  ٚٳق,ا َٵ ٚٳأ, ٙٴ َظٜٵٓٳ١ً  َٳٮ, ٚٳ ٕٳ  ٛٵ ضٳبٳٸٓٳا َإْٳٸو, أ,تٳٝٵتٳ ؾٹطٵعٳ

(, ٚوتٌُ إٔ تهٕٛ ايــ٬ّ يًسعا٤ ؾٝهــٕٛ ايؿـعــٌ فعًَٚا َٓكٛبًا   88ْٜٛؼ  ــ )  يٹٝٳهٹملٸْٛا عٳٔ غٳبٹًٝٹو, 
  (. 327/  1ــ 1999/  3)ابٔ ٖؿاّ ــ 

  :اهقػٍ ٗاهت حب ً ًا ــ 12
) هلل !! ٫ ٜٓذٛ  :نكٛهلِ ,) بؿطط إٔ تهٕٛ مج١ً ايكػِ قصٚؾ١ ٚإٔ ٜهٕٛ املكػِ ب٘ ٖــٛ يؿغ اؾ٬ي١

(, ؾٗـٞ ؽتل باغـِ اهلل تعـاىل, َٚٓٗا قٍٛ  477/  2ــ  1993َٔ ايعَٔ سصض ( ) عباؽ سػٔ ــ 
 ايؿاعط:  

َّ شٴٚ سٹ       ٘ٹ ٜٳبٵك,٢ عٳً,٢ ا٭,ٜٳٸا ٘ٹ ايع,ٸٝٳٸـــإ ٚاٯؽٴ يٹً ُٳدٹــطُٸ بٹ ُٴؿٵ  ٝسٺ                                 بٹ
ؾاي٬ّ ٖٓا دا٤ت تؿٝس َع٢ٓ ايتعذب ٚايكػِ َعًا, ٚقس سصؾت ٫ ايٓاؾ١ٝ قبٌ ايؿعـٌ: ) ٜبك٢ (, ٚا٭قٌ: 

 (. 327/  1ــ 1999/  3) هلل ٫ ٜبك٢ ( ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
 ١َٝ بٔ أبٞ عـا٥س, ) ٚسٝس٠: ايعكس٠ يف قطٕ ايٛعٌ, أٚ نٌ ْت٤ٛ يف قطٕ٭ 283ٚايبٝت َٔ ؾٛاٖس املػين 

ايطوإ ٚنٌ َُٓٗا ْبات دبًٞ ظنٞ ( ) ابٔ  :ٚاٯؽٴ ,ٜامسني ايرب :ٚايعٝإ ,اؾبٌ :ٚاملؿُدط ,أٚ دبٌ
 .ٚآؽ ( ,ٚظٝا ,ٚ مشدط ,سٝس :ز ــ ت ــ َاز٠ :َٓعٛض
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  :ــ اهت حب 13
) ٜا ي,ًؿطٳَح ! ( ٚ) ٜا ي,ًُْا٤ٹ ! ( ٚ) ٜا  :ا ( يف ْسا٤ املتعذب َٓ٘ مـٛٚتػتعٌُ اي٬ّ َؿتٛس١ بعس ) ٜ

 :َٚٓ٘ قٍٛ اَط٨ ايكٝؼ .إشا تعذبٛا َٔ نجطتِٗ ,ي,ًْعٴؿبٹ ! (
ٌَ ٌَ ؾٴسٳٸتٵ بٹٝٳصٵبٴ َٴػٳاَض ايؿ,تٵ ٌَٸ  ٘ٴ          بٹهمل َٳ ٕٳٸ ْٴذٴٛ ٌُ ن,أ, ٔٵ ي,ٝٵ َٹ  ؾ,ٝٳا ي,و, 

ابٔ طز عٔ ايكػِ بعـس ٜا٤ ايٓـسا٤ )ؾكس دا٤ت اي٬ّ يتؿٝس َعـ٢ٓ ايتعذب اجمل ,ؾايؿاٖس يف ايبٝت ) ٜا, ي,و, (
(, ٚتػتعــٌُ اي٬ّ ؾــٞ غٝــط ايٓسا٤ َهػــٛض٠ مٛ: ) هلل زضٙ ؾاضغًا (,  327/  1ــ 1999/  3ٖؿاّ ــ 

 (.  586ــ  2115ٚهلل َا ٜؿعٌ اؾٌٗ با٭َِ ) ايػ٬ٜٝين ــ 
  :) إىل ( أٜ مب ِٟ :ــ اُتٔا١ اهػاٙٞ 14

ٗٳا   :َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ٚٵسٳ٢ ي, ٕٳٸ ضٳبٳٸو, أ, ٌٷٸ  :َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ,أٟ أٚس٢ إيٝٗا  ,( 5) ايعيعي١  ــ  بٹأ, نمل
ُٳٸ٢ٶ  َٴٸػٳ  ٌُ ٔٳٸ   :ٚنصيو قٛي٘ تعاىل ,أٟ إىل أدٌ ,( 2) ايطعس ــ  ٜٳذٵَطٟ يٹأ,دٳ ٗٴ ِٵ ي, َٵتٴ َٳا ق,سٳٸ ٔٳ  ٜٛغـ ) ٜٳْأنملًْ

ٔٳٸأٟ َ ,(48ــ   .ا قسَتِ إيٝٗ
َٕ   :ٚقٛي٘ تعاىل َٴٓٳازٹٜٳًا ٜٴٓٳازٹٟ يٹًْأميٳا ُٹعٵٓٳا  (, أٟ ٜٓازٟ إىل اٱميإ,  193ــ ) آٍ عُطإ  ضٳبٳٸٓٳا َإْٳٸٓٳا غٳ

ٚنصيو يف قـٛي٘  ,( 157ــ  1969ٚقــاٍ بعهِٗ تكسٜطٙ: مســعٓا َٓازًٜا يٲميإ ٜٓازٟ يــ٘ ) ايعدادٞ ــ 
ٗٳصٳاٚٳق,ايملٛا ا :تعاىل ٖٳسٳاْٳا يٹ ٘ٹ اي,ٸصٹٟ  ُٵسٴ يٹً ٕٳٸ ايتكسٜط: ٖساْا إىل ٖصا  42ــ ) ا٭عطاف ْيشٳ (, ؾ٬ خ٬ف يف أ

ٕٳٸ فطٚض اي٬ّ غايبًا ٜهٕٛ زاخ٬ً  157ــ  1969ؾٗصٙ ٫ّ إىل )ايعدادٞ ــ  (, يهـٔ ايؿطم بني اي٬ّ ٚإىل أ
َٳٸا فطٚض ) إىل ( ؾ٬ ٜسخٌ ؾُٝا قبًٗ ا إىل بٛدٛز قط١ٜٓ تسٍ عًــ٢ أْــ٘ زاخــٌ ؾٝــ٘ يف سهِ َا قبًٗا, أ

 (.  288ــ  1981)اهلطٟٚ ــ 
 :أٜ مب ِٟ ) ًّ ( :ــ ابتسا١ اهػاٙٞ 15

  :ٚنكٍٛ دطٜط ,َٓ٘ :أٟ ,مسعت ي٘ قطاخًا :نكٛيٓا
ِٵ ٜٳ        ٔٴ ي,همل ٚٳْٳشٵ ِٷ                           ٚٳأ,ْٵؿملو, ضٳاغٹ ٌٴ ؾٹٞ ايسٴٸْٵٝٳا  ٌٴي,ٓٳا ايؿ,هٵ َٳ١ٹ أ,ْؾهٳ ّٳ ايكٹٝٳا  ٛٵ

ٕٳٸ   16ــ  1983املطازٟ ــ ٚمٔ َٓهِ ّٜٛ ايكٝا١َ أؾهٌ )  :أٟ      (, ٚقس شنط ابٔ َايو ٚايطنٞ أ
(, ٚ  134/  3ــ  1991) َٔ( َع أؾعــٌ ايتؿهٌٝ يًُذاٚظ٠, ٫ٚ تػتعُـٌ ) عٔ ( َهاْٗـا ) ابٔ َايو ــ 

 (. 265/  4ــ  1996) ايطنٞ ــ 
  : ٚضــ اهتب 16

 ,ايطأؽ بعض اؿُاض :أٟ ,ٚايهِ يًذب١ ,) ايطأؽ يًشُاض :َٚجٳٸٌ ي٘ بكٛي٘ ,شنطٙ قاسب ضقـ املباْٞ
ٚيهٓٳٸِٗ َجًٛٙ مبا ٖٛ ٫بتسا٤ ايػا١ٜ ٫  ," ٚقس شنط غريٙ إٔ اي٬ّ تهٕٛ مبع٢ٓ َٔ نُا تكسّ ,ٚايهِ بعض اؾب١

 (. 16ــ  1983يًتبعٝض ) املطازٟ ــ 
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 :مب ِٟ ) عّ ( :أٜ :ــ اجملاٗظٝ 17
" اي٬ّ :ٜٚعـطَٸؾـٗا ايٓشـا٠ بأْٳٸـٗـا ,ٖٚـٞ اييت تـسٍ ع٢ً ابتعـاز ؾ٤ٞ عـٔ فـطٚضٖا بػـبب عاَـًٗا  

) ابٔ ٖؿاّ ٚ (, 288ــ  1981اؾاض٠ اغِ َٔ غاب سكٝك١ أٚ سهًُا عٔ قٍٛ قا٥ٌ َتعًل ب٘ ") اهلطٟٚ ــ 
٘ٹ ٚٳق,  :َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ( 281/  ز ــ ت ــ  4ــ  َٳٸا غٳبٳكملْٛٳا َإي,ٝٵ ٕٳ خٳٝٵطًا  ٛٵ ن,ا َٳٓٴْٛا ي, ٔٳ آ ٔٳ ن,ؿ,طٴٚا يٹً,ٸصٹٜ ٍٳ اي,ٸصٹٜ  ا
ِٵ  :ٚنصيو يف قٛي٘ تعاىل ,ٚقاٍ ايصٜٔ نؿطٚا عٔ ايصٜٔ آَٓٛا :أٟ ,( 11 ا٭سكاف ــ) َٗ ٛٳاْٹ ٔٳ ق,ايملْٛا ٱخٵ اي,ٸصٹٜ

َٳا قملاتٹملْٛاٚٳق,عٳسٴْٚا  ٛٵ أ,ط,اعٴْٛٳا   (, أٟ ايصٜٔ قايٛا عٔ إخٛاِْٗ, َٚٓٗا قٍٛ ايؿاعط:      168ـ ) آٍ عُطإ ـ ي,
ِٴ َٹـٝــــ ٘ٴ ي,ــصٳ ٚٳبٴػٵهٳــًا َإْٳٸـــ ٗٳا         سٳػٳــسًا  َٗ ٛٳدٵ ٔٳ يٹ  ن,هٳطٳا٥ٹَط اؿ,ػٵٓٳا٤ٹ قملًْ

, ٚقــس شنــط بعض 385ايبٝت ٭بٞ ا٭غٛز ايس٩يٞ ظامل بٔ عُطٚ, ٖٚــٛ َٔ ؾٛاٖــس َػين ايًبٝب 
أْ٘ ٫ ٜؿرتط ي٬ّ ايس٫ي١ عٔ اجملاٚظ٠ إ٫ بعس ايكٍٛ َٚجٳٸٌ هلا بكٍٛ ايعطب: يكٝت٘ نؿ١ يهؿ١, أٟ نؿ١  ايٓشا٠

/  3(, ٜٚـط٣ ابــٔ َــايو إٔ ايــ٬ّ ٖــٓا يًتعــًٝــٌ ) ابٔ ٖؿاّ ــ  15ــ  1983عٔ نؿ١. ) املطازٟ ــ 
أغًب ايٓشا٠ يف  ٯٜات ايػابك١ ؾكس خايـ(  َع إٔ املعـ٢ٓ ؾٝٗا ٚانض يًُذـاٚظ٠ يف ا 326/  1ــ 1999

  .شيو
  :أٜ مب ِٟ ) عوٟ ( :ــ ا غت ال١ 18

  :ٚنكٍٛ ايؿاعط ,ع٢ً ٚدٗ٘ :أٟ ,غكط ايطدٌ يٛدٗ٘ :نكٛيٓا
َِ ٚٳيٹًْؿ,ـــ  َٔ ٘ٴ          ؾ,دٳــطٳٸ قٳَطٜعٳــًا يٹًْٝٳسٜـــ ٌَ ثٹٝٳابٳ ٛٳٜٹ َٴَض ايط  تٳٓٳاْٚيتٴ بٹايطٳٸ

َٕ   :َٚٓٗا قــٛي٘ تعــاىل ,( 298ــ  1981) اهلطٟٚ ــ  ,ايؿِع٢ً ايٝسٜٔ ٚع٢ً  :أٟ ٕٳ يٹٮ,شٵق,ا ٜٳدٹطٴٸٚ
٘ٴ يٹًْذٳبٹنَي   :اىلٚنصيو قـــٛي٘ تعـ ,أٟ ع٢ً ا٭شقإ غذسًا ,( 117 ) اٱغطا٤ ــ غٴذٳٸسًا  ٚٳتٳً,ٸ ُٳا  ُٳٸا أ,غٵً,  ؾ,ً,

ِٵ   :٢ٚنصيو قــٛيــ٘ تعايـــ .( أٟ ع٢ً اؾبني 113ايكاؾات ــ ) ٕٵ أ,غٳْأتٴ ٚٳَإ ِٵ  ِٵ يٹأ,ْٵؿملػٹهمل ِٵ أ,سٵػٳٓٵتٴ ٕٳٸ أ,سٵػٳٓٵتٴ َإ
ٗٳا ٕٳ ايهٴٸطٴٸ زٳعٳاْٳا   :َٚجًٗا قـــٛي٘ تعايــ٢ ,ٚإٔ أغأمت ؾعًٝٗـا :أٟ ,( 7) اٱغطا٤ ــ   ؾ,ً, َٳؼٳٸ اٱْٵػٳا ٚٳإشٳا 

٘ٹ  .أٟ ع٢ً دٓب٘ ,( 12) ْٜٛؼ ــ  يٹذٳٓبٹ
ٗٳا   :نُا يف قٛي٘ تعاىل ,ٚقس ٜهٕٛ ا٫غتع٤٬ فاظًٜا ِٵ ؾ,ً, ٕٵ أ,غٳْأتٴ ٕٳٸ ايػ١٦ٝ  7) اٱغطا٤ ــ  َٚإ ( ٚشيو ٭

ٗٳا   :نُـا ٚضز ؾـٞ قـٛي٘ تعـاىل ,إمثٗا أٚ ٚظضٖا ع٢ً اٱْػإ ٫ يـ٘ ٔٵ أ,غٳا٤ٳ ؾ,عٳً,ٝٵ َٳ  .(45) ؾكًت ــ  ,ٚٳ
 :أٜ مب ِٟ ) ر ( :ــ اهعطفٚٞ 19

ٗا قٛي٘ (, َٚٓ 569ــ  2115ــ يف غبًٝ٘ ٖٚٛ املٛت ) ايػ٬ٜٝين  :أٟ ,) َه٢ ؾ٬ٕ يػبًٝ٘ ( :نكٛهلِ
َٵتٴ يٹشٳٝٳاتٹٞ  :تعاىل ٜٚط٣ املطازٟ أْٳٸٗا  ,ٜٚعين اؿٝا٠ ايسْٝا ,أٟ: يف سٝاتٞ ,( 27) ايؿذط ــ ٜٳا ي,ٝٵتٳٓٹٞ ق,سٳٸ

ٕٳٸ املع٢ٓ :ٚشيو ؾـٞ قــٛي٘ ,يًتعًٌٝ ــ  1983خط٠ ( ) املطازٟ ــ ٯ٭دــٌ سٝاتٞ ٜعـين اؿٝــا٠ ا :" ٚايعاٖط أ
؛  (, ٚا٭ضدض ــ يف ضأٜٞ ــ أْٳٸٗا يًعطؾ١ٝ 325/  1ــ 1999/  3(, ٚشنطٙ ابٔ ٖؿاّ, ) ابٔ ٖؿاّ ــ 15
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ٕٳٸ ايه٬ّ عـٔ اؿٝا٠ ايسْـٝا ٕٳٸ َٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ أ ٕٳٸ ايتكسٜـِ يًشٝا٠ اٯخط٠ ٜهٕٛ بايعٌُ ؾــٞ اؿٝا٠ ايسْٝا ,٭  ,ٚأ
ٕٳٸ اؿٝــا٠ اؿكٝك١ٝ ٖٞ اؿٝا٠ اٯخط٠ٚغبب اـ٬ف ٖــٛ َ ٚٳْٳهٳعٴ  :َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ,ع٢ٓ نًـ١ُ سٝــا٠ ؛ ٭  (

َٳ١ٹ ( )  َّ اْيكٹٝٳا ٛٵ ٔٳ اْيكٹػٵط, يٹٝٳ ٛٳاَظٜ ُٳ ٗٳا َإ٫,ٸ  47ا٭ْبٝا٤ ــ اْي ٛٳْقتٹ ٗٳا يٹ ( أٟ: يف ّٜٛ ايكٝا١َ, َٚجًٗا قٛي٘ تعاىل: ) ٫, ٜٴذٳًٹٸٝ
ٛٳ ( ) ا٭عطاف:   (. 217ــ  3, أٟ: يف ٚقتٗا, ٜٚعين ّٜٛ ايكٝا١َ, ) ايكبإ ــ ز ــ ت ــ ( 187ٖٴ

  :ــ ً٘افقٞ ب س 21
ٕٳٸ َع٢ٓ عاًَٗا وكٌ بعس سكٍٛ فطٚضٖا )  َِ  ٘ تعاىل: َٚٓٗا قٛي ( 289ــ  1981اهلطٟٚ ــ أٟ أ أ,قٹ

 ٌَ ُٵَؼ َإي,٢ غ,ػٳَل اي,ٸًٝٵ , أٟ بعـس زيـٛى ايؿُؼ, َٚٓٗا أٜهًا قٍٛ ( 78) اٱغطا٤ ــ   ايكٳٸ٠٬, يٹسٴيملٛىٹ ايؿٳٸ
(,  327/  1ايطغٍٛ ــ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ــ ) قَٛٛا يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘ (, ) ايبداضٟ ــ ز ــ ت ــ 

 أٟ: بعس ض٩ٜت٘. 
 ــ امل ٚٞ: أٜ مب ِٟ ) ًع (:  12

 (  112ٚشيو نُا يف قٍٛ َتُِ بٔ ْٜٛط٠:   ) زٜٛإ َايو َٚتُِ ــ 
ُٳٸـ َٳعٳًاؾ,ً, ِٵ ْٳبٹتٵ ي,ٝٵً,١ً  ُٳاُع ي, ٍَ ادٵتٹ َٳـايٹــه,ًا           يٹطملٛ ٚٳ  ـا تٳؿ,طٳٸْقٓٳــا ن,أْٹٸــٞ 

( ٜٚط٣ ابٔ 211/  3( ٚ) ايكبإ ــ ز ــ ت ــ  299ــ  1981أٟ: َع طٍٛ ادتُاع ) اهلطٟٚ ــ 
(, أْٳٸٗا ٖٓا  325/  1ــ 1999/  3(, ٚابٔ ٖؿـــاّ, ) ابٔ ٖؿاّ ــ  413ــ  1963قتٝبــ١ ) ابٔ قتٝب١ ــ 

ٕٳٸ ابٔ ايؿذطٟ َجٳٸٌ هلا بايبٝت ايػابــل أٜهًا ) املطازٟ ــ  مبع٢ٓ بعس, أٟ بعس طٍٛ ادتُاع. ٚشنط املطازٟ أ
ٕٳٸ شيو أٚنض يف تأز١ٜ املع٢ٓ.  16ــ  1983  (, ٚيف ضأٜٞ  أْٳٸٗا مبع٢ٓ بعس ؛ ٭

 ــ مب ِٟ عِس: ٗٓٛ املفٚسٝ هوت٘قٚ :  11
ــ  1983ؼ خًٕٛ ) املطازٟ ــ هلا أغًب ايٓشا٠ بكٛهلِ: ) نتبت ـُؼ خًٕٛ (, أٟ عٓس مخ ٚقس َجٳٸٌ

ٔٵ  (  , َٚٓٗا قٛي٘ تعايـــ٢:  325/  1ــ 1999/  3( ٚ) ابٔ ٖؿاّ ــ 15 َٹ ٔٳ ن,ؿ,طٴْٚا  ٛٳ اي,ٸصٹٟ أ,خٳطٳزٳ اي,ٸصٹٜ ٖٴ
ٍَ اْيشٳؿٵَط  ٚٳٸ ِٵ يٹأ, ٖٹ ٔٵ زٹٜٳاَض َٹ ٌَ اْيهٹتٳابٹ  ٖٵ  4 ,ت ,ز ,( أٟ: عٓـــس أٍٚ اؿؿـــط ) ايعكؿطٟ 2ؿــؿــط ــ ) ا  أ,

ِٵ  (, َٚٓٗـا أٜهـًا قـٛيــ٘ تعايــ٢:  79/  ٖٴ ُٳٸا دٳا٤ٳ ٌٵ ن,صٳٸبٴٛا بٹاْيشٳلَٸ ي, (, بهػط اي٬ّ ٚؽؿٝـ  5) م ــ  بٳ
١ٜ ايػابك١, شنطٙ املطازٟ يف نتاب٘ املِٝ, أٟ: عٓس ف٦ٝ٘ إٜـاٖـِ, ٚيكـس أثبت هلـا ٖـصا املعـ٢ٓ  ابٔ دين يف اٯ

 (.15ــ  1983ايساْٞ ) املطازٟ ــ  اؾ٢ٓ
 ــ ت٘كٚس اهِفٛ:  12

ِٵ عٳً,٢ اْيػٳٝٵبٹ ٖٚٞ ايساخ١ً يف ايًؿغ ع٢ً ايؿعٌ َػبٛق٘ مبا نإ, نكٛي٘ تعاىل:  ٕٳ اهللمل يٹٝٴْطًٹعٳهمل َٳا ن,ا  ٚٳ
ِٵ (, أٚ بًِ ٜهٔ نكٛي٘ تعاىل:  179آٍ عُطإ ــ ) ِٵ  ي,ٸ ٗٴ َٔ اهللمل يٹٝٳػٵؿٹطٳ ي, (  أٟ بهٕٛ  137) ايٓػا٤ ــ ٜٳهمل

 / 3َٓؿٞ, ٚ) نإ ( ٚ ) ٜهٕٛ (, ٖٓا ْاقكتني َػٓستني ملا أغٓس إيٝ٘ ايؿعـٌ املكـطٕٚ باي٬ّ ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
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( , ٚتػ٢ُ ب٬ّ اؾشٛز عٓس أغًب ايٓشـا٠, ٚشيو مل٬ظَتٗا اؾشس, أٟ ايٓؿٞ ٜٚػُٝٗا  322/  1ــ 1999
ٕٳٸ اؾشس يف ايًػ١ إْهاض َا تعطؾ٘ ٫  ايٓشاؽ ٫ّ ايٓؿٞ َع٬ًً شيو بكٛي٘: " ايكٛاب تػُٝتٗا ٫ّ ايٓـؿٞ ؛ ٭

 َطًل اٱْهاض " ) املكسض ايػابل ْؿػ٘  (. 
 ــ اهت٘كٚس: ٗتػٌٟ اهالَ اهعا٢سٝ  ًِٗٔا:   13

 أ ــ املعرتن١ بني ايؿعٌ املتعسٟ َٚؿعٛي٘, نكٍٛ ايؿاعط:   
َٳً,ْهتٴ ٖٹــسٹ ٚٳ َٴـعٳــا ٚ ُِ ُٴػٵًٹـ ًْـه,ـًا أ,دٹـاضٳ يٹ َٴ ٚٳٜٳجٵَطبٺ            ٔٳ ايعٹطٳاَم   َٳا بٳٝٵ
 (. 392) ٚايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب        

ٕٳٸ أقٌ ايه٬ّ  َٚٛنع ايؿاٖس ٖٛ ) أداض ملػًِ (, ؾكس دا٤ت اي٬ّ ظا٥س٠ بني ايؿعـٌ َٚؿعـٛي٘ ؛ ٭
 (. 16ــ  1983زٟ ــ أداض َػًًُا َٚعاٖسًا ) املطا

ِٵ  ٚاختًـ ايٓشا٠ ؾـٞ اي٬ّ ايٛاضز٠ ؾـٞ َجٌ قٛيـ٘ تعاىل:  ٔٳ ي,همل ( ٚقٛي٘  26) ايٓػا٤ ــ  ٜٴَطٜـسٴ اهللمل يٹٝٴبٳٝٹٸ
ُٹنيٳ  تعاىل: ِٳ يٹطٳبٹٸ اْيعٳاي, َٹطٵْٳا يٹٓٴػٵً, ِٳٸ اختًؿٛا  71) ا٭ْعاّ ــ  ٚٳأمل (, ؾكٌٝ ظا٥س٠ يًتٛنٝس, ٚقٌٝ يًتعًٌٝ, ث

كٌٝ: املؿعٍٛ قصٚف ؛ أٟ: ٜطٜس اهلل ايتبٝني ؛ يٝبني يهِ ٜٚٗسٜهـِ, أٟ يٝذـُع يهِ بني ا٭َطٜٔ, ٚأَطْا مبا ؾ
أَطْا ب٘ يٓػًِ, ٚقاٍ غٝبٜٛ٘ َٚٔ تابع٘: " ايؿعٌ ؾـٞ شيو نًـ٘ َكسض مبكسض َطؾٛع با٫بتسا٤, ٚاي٬ّ َٚا 

/  3ع٢ً ٖصا ؾ٬ َؿعـٍٛ يًؿعٌ ) ابٔ ٖؿاّ ــ بعسٖا خرب ؛ أٟ: إضاز٠ اهلل يًتبٝني, ٚا٭َـط يٲغ٬ّ, ٚ
 (.  329/  1ــ 1999

 ب ــ اي٬ّ املكش١ُ بني املهاف ٚاملهاف إيٝ٘,  نكٍٛ ايؿاعط: 
ٖٹط,  ؾ,اغٵتٳطٳاسٴٛا ٚٳنٳعٳتٵ أ,ضٳا  ٜٳـــا بٴــ٪ٵؽٳ يٹًْشٳــطٵبٹ اي,ٸتٹــٞ           

 (. 394) ٚايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب  
ؽ اؿطب ؾسخًت اي٬ّ ع٢ً املهاف إيٝ٘ تكٜٛ٘ ي٬ختكام, ٚاختًـ ايٓشا٠ يف اؾاض ملا ٚا٭قٌ: ٜا ب٪

ٕٳٸ اؾاض ٫ ٜٴعً,ٸل )  ٕٳٸ اي٬ّ أقــطب يًُذطٚض ؛ ٚ٭ بعسٖا ٌٖ اي٬ّ أّ املهاف, ٚضدٳٸشــٛا الطاضٙ باي٬ّ ؛ ٭
ظٜـــاز٠ قه١ يتأنٝس َع٢ٓ اؾ١ًُ نًٗا ٫ املكسض ايػابل ْؿػ٘ (, ٚتعترب اي٬ّ ؾــٞ اؿايتني ايػابكتـني ظا٥ــس٠ 

َع٢ٓ ايعاٌَ ٚسسٙ, ٚهطٟ عًٝٗا َا هـطٟ ع٢ً سـطف اؾـط ايعا٥س, ايصٟ ٫ ٜؿٝس إ٫ تٛنٝس املع٢ٓ ايعاّ يف 
اؾ١ًُ نًٗا, ٚأْٳٸ٘ ٫ ٜتعًـل بعـاَـٌ, ٚأْٳٸـــ٘ ميهــٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘ زٕٚ إٔ ٜتأثط ايه٬ّ عصؾ٘ ) عباؽ سػٔ ــ 

 (.  473/  2ــ  1993
 ــ اهتق٘ٙٞ:  14

 ٖٚٞ اييت ػ٤ٞ يتكٜٛ٘ عاٌَ نعٝـ ؛ ٚي٘ سايتإ: 
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َٳٸا بػبب تأخطٙ عٔ َعُٛي٘, نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٕٳ  أ ــ إ ِٵ يٹًطٴٸ٩ٵٜٳا تٳعٵبٴطٴٚ ٕٵ نملٓتٴ (,   43) ٜٛغـ  َإ
عٌ بػبب تأخطٙ عٔ َعُٛي٘, ؾأقٌ ايه٬ّ: إٕ نٓتِ تعربٕٚ ايط٩ٜا, ٚعٓس تكسّ املؿعٍٛ ع٢ً ايؿعٌ نعـ ايؿ

ٕٳ  أٟ: املؿعٍٛ, ؾذا٤ت اي٬ّ يتكٜٛت٘, ٚنصيو ؾــٞ قــٛي٘ تعــاىل:  ٖٳبٴٛ ِٵ ٜٳطٵ َٗ ِٵ يٹطٳبٹٸ ٖٴ ٔٳ  ) ا٭عطاف ــ  يٹٸً,ٸصٹٜ
) ايػ٬ٜٝين ــ  (, ؾأقٌ ايه٬ّ يًصٜٔ ِٖ ٜطٖبٕٛ ضبِٗ (, ؾسخًت اي٬ّ ٖٓا عًٝٗا يًػبب ايػابل, 154
 (.567ــ  2115

َٳٸا بػبب أْٳٸ٘ ؾطع َأخٛش َٔ أقٌ,نايؿطٚع املؿتك١ نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ب ــ ُٳا ٜٴَطٜسٴ  ٚإ ٍٷ يٹٸ  ؾ,عٳٸا
ٕٳٸ ؾعٳٸاٍ قٝػ١ َبايػ١ ٚتعٌُ عٌُ  117ٖٛز ــ ) (, ؾأقٌ ايه٬ّ ؾــعاٍ َا ٜطٜس, ٚزخًت اي٬ّ ٖٓا ؛ ٭

(, ٚنصيو يف  476/  2ــ  1993ــ ؾعًٗا, ٚيهٓٗا أنعـ َٓ٘ ؾذــا٤ت ايــ٬ّ يتكٜٛتٗــا ) عباؽ سػٔ 
ِٵ  قٛي٘ تعاىل:  ٗٴ َٳعٳ ُٳا  ٕٳٸ ن١ًُ َكسمٷ اغِ  88) ايبكط٠ ــ  َٴكٳسٹٸمٷ يٹٸ (, أقٌ ايه٬ّ َكسمٷ َا َعِٗ ؛ ٭

 ؾاعٌ ؾٗٛ َؿتل أنعـ َٔ ايؿعٌ ؾذا٤ت اي٬ّ يتكٜٛت٘. 
ٕٳٸ ــ َع ظٜازتٗا ــ ٚاي٬ّ ٖٓا َع أْٳٸٗا ظا٥س٠ يتك١ٜٛ عاٌَ نعٝـ إ٫ أْٳٸٗا َتعًك١ بايعا َـٌ ايـصٟ قـٛت٘, ٭

 2115بؿ٤ٞ ) ايػ٬ٜٝين ــ أؾاز٠ ايتك١ٜٛ, ؾًٝػت ظا٥س٠ قه١, ٚقٝــٌ ٖــٞ نايعا٥س٠ املــشــه١, ؾـ٬ تتعًل 
 (.567ــ 

ٜٚكٍٛ عٓٗا ابٔ َايو: " ٫ٚ تعاز ٫ّ ايتك١ٜٛ َع عاٌَ ٜتعـس٣ ٫ثٓني ؛ ٭ْٳٸٗا إٕ ظٜست ؾـٞ َؿعٛيٝ٘, ؾ٬ 
٣ ؾعٌ إىل اثٓني عطف ٚاسس, ٚإٕ ظٜست ؾــٞ إسسُٖا ؛ يعّ تطدٝض َــٔ غري َطدض, ٖٚــصا ا٭خري ٜتعس

/  3ابٔ ٖؿاّ ــ  ممٓٛع ؛ ٭ْٳٸ٘ إشا تكسّ أسسٖــُا زٕٚ اٯخط, ٚظٜست اي٬ّ يف املـكسٳٸّ, يــِ ًٜــــعّ شيو " )
 (  688/  4ــ 1996(, ٚاْعـط: ) ايطنٞ ــ 331/  1ــ 1999

 اه٘ق :  ــ 15
ٚتػ٢ُ ٫ّ ايٛقت يس٫يتٗا ع٢ً ايٛقت أٚ ٫ّ ايتاضٜذ, يس٫يتٗا ع٢ً ايتاضٜذ, ٚشيو نكٛهلِ: ) ٖصا 

) نتبت٘ يػط٠ ؾٗط  ايػ٬ّ يػ١ٓ (, أٟ: َطت عًٝ٘ غ١ٓ, ٖٚٞ تسٍ ع٢ً ايٛقت اؿانط عٓس اٱط٬م, نكٛيٓا:
 ٢ً امله٢ أٚ ا٫غتكباٍ ؾتهٕٛ مبع٢ٓ: (, أٟ: عٓس غطت٘ أٚ يف غطت٘, ٚعٓــس ٚدــٛز قط١ٜٓ ؾتــسٍ عنصا

 أ ــ قبٌ, نكٛيٓا: ) نتبت٘ ـُؼُٸ بكني َٔ ؾٗط نصا (, أٟ: قبًٗا.
 ب ــ بعس, نكٛيٓا: ) نتبت٘ يػت خًٕٛ َٔ ؾٗط نصا (, أٟ: بعسٖا. 

ُٵَؼ  ٚدعًٛا َٓٗا قٛي٘ تعاىل:  َِ ايكٳٸ٠٬, يٹسٴيملٛىٹ ايؿٳٸ ٗا, َٚٓ٘ (, أٟ: بعس زيٛن 78) اٱغطا٤ ــ  أ,قٹ
سسٜح ايطغٍٛ ــ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ــ " قَٛٛا يط٩ٜت٘ ٚاؾططٚا يط٩ٜت٘ (, أٟ: بعس ض٩ٜت٘  ) ايػ٬ٜٝين ــ 

 (, َٚٓٗا قٍٛ ايؿاعط:  479/  2ــ  1993(, ٚ) عباؽ سػٔ ــ  569ــ  2115
ٚٳشٳ  ُّ ٛٳا ٗٳا          يٹػٹتٳ١ٹ أ,عٵــ ٗٳــا ؾ,عٳــطٳْؾتٴ ُٵتٴ آٜٳاتٺ ي, ٖٳٸ ٛٳ ّٴ ايػٳٸابٹــعٴتٳــ  ا ايعٳــا

 أٟ:  بعس غت١ أعٛاّ. 
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 ــ ا غتػاثٞ:  16
نكٛيٓا: ) ٜا ي,دٳايسٺ يٹُػ١ًُٝ (, ٚتهٕٛ اي٬ّ َؿتٛس١ َع املػتػاخ ٖٚٛ ا٫غِ ا٭ٍٚ ) خايس (, 

( ٚشيو  567ــ  2115َٚهػٛض٠ َع املػتػاخ ي٘ أٚ ٭دً٘, ٖٚــٛ ا٫غِ ايجاْٞ ) َػ١ًُٝ ( ) ايػ٬ٜٝين ــ 
طٜل بُٝٓٗا, ٖٚــٞ َهػٛض٠ َع نــٌ ظاٖــط, نكٛيٓا: يعٜس, ٚيعُطٚ, إ٫ َع املػتػاخ املباؾط ؿطف يًتؿ

َٳٸــا قطا٠٤ بعهِٗ: ) اؿُسٴ هلل (, بهُٗا  ٘ٹ, " ٚأ )ايٝا٤(, ؾتهٕٛ َؿتــٛس١ ناملــجاٍ ايػابل, ٚمــٛ قــٛيٓا: ٜا ي,ً,ٸ
ٓا ٚي,هِ, ي,ِٗ, إ٫ َع ٜا٤ املتهًِ ؾُهػٛض٠ " ) ابٔ ؾٗـٛ عاضض يٲتباع َٚؿتــٛس١ َع نــٌ َهُط, مٛ: ي,

(, ٚقس أداظ ابٔ دين يف قٛيٓا: ) ٜا ي,و, ٜٚا يٹٞ (, إٔ ٜهٕٛ نٌ َُٓٗا  318/  1ــ 1999/  3ٖؿاّ ــ 
 َػتػاثًا ب٘, ٚإٔ ٜهــٕٛ َػتػاثًا ٭دً٘, ٚشيو نُا يف قٍٛ ايؿاعط: 

ٔٳ ايٓٳٸ َٹ ٚٳٜٳا يٹٞ  َٳا أ,بٵك,٢  َٳا أ,قٵبٳ٢ؾ,ٝٳا ؾٳٛمٴ  ٚٳٜٳا ق,ًْبٴ  َٳا أ,دٵطٳ٣  َٵعٴ  ٚٳٜٳا زٳ  ٛٳ٣        
ٕٳٸ ابٔ عكؿٛض أٚدب يف ) ٜا يٞ ( إٔ ٜهٕٛ َػتػاثًا  374) ايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب  (, يف سني أ

َٔ أدً٘ ؛ ٭ٕ يٛ نإ َػتػاثًا ب٘ ؛ يهإ ايتكسٜط: ٜا أزعٛ يٞ ٚشيو غري دا٥ع يف غري باب ظٓٓت ٚؾكست 
 (. 319/  1ــ 1999/  3ٖٚصا ٫ظّ ي٘, ٫  ٫بٔ دين " ) ابٔ ٖؿاّ ــ  ٚعسَت,

ِٵ  ٚبعض ايعطب ٜؿتشٕٛ اي٬ّ ايساخ١ً ع٢ً ايؿعٌ يف مٛ قٛي٘ تعاىل:  ٗٴ ٕٳ اهللمل يٹٝٴعٳصٹٸبٳ َٳا ن,ا )ا٭ْؿاٍ ــ  ٚٳ
ِٵ  ( ؾٝكٛيٕٛ:   33 ٗٴ  ) املكسض ايػابل ْؿػ٘ (. ي,ٝٴعٳصٳبٳ

ّ ا٫غتػاث١, ؾري٣ بعهِٗ أْٳٸٗا ظا٥س٠ بسيٌٝ قش١ سصؾٗا, ْٚػب ابٔ ٖؿاّ ٖصا ٚقس اختًـ ايٓشا٠ يف ٫
(,  288/  ز ــ ت ــ  4ايكٍٛ إىل املربز ٚابٔ خطٚف, ٚتبعِٗ بإٔ ٚنعٗا ؾـٞ ٫ّ ايتـٛنٝس ) ابٔ ٖؿاّ ــ 

ٚايكٛاب أْٳٸٗا  (, 321ــ  2112بُٝٓا ٜـط٣ غٝبٜٛ٘ ٚاؾُٗــٛض أْٳٸٗــا أق١ًٝ ٚيٝػت ظا٥ــس٠ ) ايٓاغٟٛ ــ 
ٕٳٸ يٛ سصؾت اي٬ّ يف َجٌ قــٛيٓا: ) ٜا ي,دايسٺ يٹُػ١ًُٝ ( مل ٜؿٗــِ َع٢ٓ ا٫غتػاث١, ٚبايتايٞ ؾٗٞ  أق١ًٝ ؛ ٭

ٚقس شنط قاسب اؾ٢ٓ ايساْٞ إٔ ايهٛؾٝني ٜطٕٚ إٔ ٫ّ املػتػاخ ب٘ نـُا يف قـٛيٓا: ٜا ي,عُطٚ , يٝػت ظا٥س٠
ٍ عُطٚ, ثــِ سصؾت ُٖع٠ آٍ يًتدؿٝـ, ٚإسس٣ ا٭يؿني ٫يتكا٤ بك١ٝ اغِ ٖٚٛ ) آٍ (  ٚا٭قٌ: ٜا آ

 (.  114ــ  1983ايػانٓني, ٚ ) عُطٚ ( فطٚض باٱناؾ١ ) املطازٟ ــ 
 ــ ٫ّ املسح:  28

 (.  16ــ  1983مٛ: ٜا يو ضد٬ً قاؿًا, ) املطازٟ  ــ               
 ــ ٫ّ ايصّ :  29

 دا٬ًٖ ,  ) املكسض ايػابل ْؿػ٘ (.  مٛ: ٜا يو ضد٬ً              
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 امل وب اهثاُٛ ــ اهالَ اجلاظًٞ: 
٘ٹ  أٟ اي٬ّ ايطًب١ٝ, ٖٚٞ ايساي١ ع٢ً ا٭َط, مــٛ قــٛي٘ تــعاىل:  ٔٵ غٳعٳتٹ َٹٸ  ,ايط٬م) يٹٝٴٓٵؿٹلٵ شٴٚ غٳعٳــ١ٺ 

هاضع بعسٖا َعٓاٙ ا٭َط؛ ٚهلصا (, ؾكس أؾازت اي٬ّ ٖٓا ايطًب, َٚع٢ٓ ايطًب طًب ايؿعٌ, ٜٚكري ايؿعٌ امل7
ٚنصيو يف  مسٝت ٫ّ ا٭َـط, ؾُع٢ٓ ) يٝٓؿل ( ) أْؿل (, ٖٚٛ فعّٚ بـ ) ٫ّ ا٭َط (  ٚع١َ٬ دعَ٘ ايػهٕٛ,

ِٵ ؾ,ًْٝٳتٳٸكملٛا اهلل ٳ ٛي٘ تعاىل: ق َٗ ِٵ شٴضَٸٜٳٸ١ً نٹعٳاؾ,ًا خٳاؾملْٛا عٳً,ٝٵ َٗ ٔٵ خٳًْؿٹ َٹ ٛٵ تٳطٳنملْٛا  ٔٳ ي, ـٳ اي,ٸصٹٜ ٛٵ٫ً غٳسٹٜٵسٳًا ٚٳْيٝٳدٵ  ٚٳْيٝٳكملٛيملٛا ق,
 (, ؾــايــؿــعــٌ: ) ٜــدـــ ( َـذــعّٚ بـ ) ٫ّ ا٭َط (, ٚع١َ٬ دعَ٘ سصف سطف ايع١ً.  9) ايٓػا٤ ــ 

؛ ٭ْٳٸ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ سصف سطف ايٕٓٛ ٚيف قٛي٘: ) ؾًٝٓؿكٛا ( ايؿعٌ فعّٚ ب٬ّ ا٭َط, ٚع١َ٬ دعَ٘,
 (.  55/  1ــ  2112) أمئ أَني ــ اـُػ١, ٚنصيو ) ٚيٝكٛيٛا ( 

(, ؾاي٬ّ ٖٓا ٫ّ  77) ايعخطف ــ  يٹٝٳْكَض عٳً,ٝٵٓٳا ضٳبٴٸو,  ٚقس تسٍ ع٢ً ايسعا٤ نُا يف قٛي٘ تعاىل: 
ُٚ ؾتسٍ ع٢ً  366/  2ــ  1997ايطًب ٚزيت ع٢ً ايسعا٤ ) ابٔ عكٌٝ ــ  (, ٚإشا ناْت َــٔ َػا

ــ 1999/  3ؾ٬ٕ نصا (, إشا مل تطز ا٫غتع٤٬ عًٝ٘ ) ابٔ ٖؿاّ ــ  ا٫يتُاؽ, نكٛيو ملٔ ٜػاٜٚو: ) يٝؿعٌ
(, ٚسطن١ ٫ّ ايطًب ايهػط, ٚهٛظ إغهاْٗا إشا غبكت بأسـس سـطٚف ايعطـ ) ايٛاٚ أٚ ايؿا٤  338/  1

٘ٹ أٚ ثِ (, ٚشيو نُا يف قــٛيــ٘ تــعايــ٢:  ٍٳ اهللمل ؾٹٝ ُٳا أ,ْٵعٳ ٌَ بٹ ٌٴ اَٱْٵذٹٝ ٖٵ ِٵ أ, (,  49) املا٥س٠ ــ   ٚٳْيٝٳشٵهمل
قشٝض  ٘ؾــكس غبكتٗا ايٛاٚ ؾػهٓت اي٬ّ ٚأخــط ايؿعــٌ ؛ ٭ْٳٸ٘ فعّٚ ب٬ّ ا٭َط ٚع١َ٬ دعَ٘ ايػهٕٛ ؛ ٭ْٳٸ

ٕٳ اٯخط, ٚنصيو يف قٛي٘ تعاىل:  ُٳا ن,اْٴْٛا ٜٳْهػٹبٴٛ ٚٳْيٝٳبٵهملْٛا ن,جٹريًا دٳعٳا٤ٶ بٹ (,  82) ايتٛب١ ــ  ؾ,ًْٝٳهٵشٳهملْٛا ق,ًٹ٬ًٝ 
ؾــكس غبكت اي٬ّ ايؿا٤ ؾذا٤ت غانٓــ١, ٚدــعّ ايؿعــٌ باي٬ّ ٚع١َ٬ دعَ٘ سصف سطف ايٕٓٛ ؛ ٭ْٳٸ٘ َٔ 

َٹٓٴْٛا بٹٞ  ٚنصيو يف قٛي٘ تعاىل: , ا٭ؾعاٍ اـُػ١ ٚٳْيٝٴ٪ٵ ( ٚقس تػهٔ بعس  185) ايبكط٠ ــ  ؾ,ًْٝٳػٵتٳذٹٝبٴٛا يٹٞ 
ِٵ  ثِ, مٛ:  ٗٴ ِٳٸ ْيٝٳْكهٴٛا تٳؿ,جٳ (, يف قطا٠٤ ايهٛؾٝني ٚقايٕٛ ٚايبعَٸٟ, ٚيف شيو ضز ع٢ً َٔ قاٍ 29ر ــ ) اؿ ثٴ

 (.  337/  1ــ 1999/  3أْٳٸ٘ خام بايؿعط, ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
٫ّٚ ايطًب ٖصٙ تهٕٛ داظ١َ ست٢ يٛ خطدت عٔ ايطًب نإٔ تهٕٛ ٖٞ َٚكشٛبٗا يًدرب َج٬ً, 

ٕٳ ؾٹٞ ا نُـا ؾـٞ قــٛيـ٘ تعاىل:  ٔٵ ن,ا َٳ ٌٵ  َٳسٳٸًا قمل ٔٴ  ُٳ ٘ٴ ايطٳٸسٵ ُٵسٴزٵ ي, (, أٟ: ؾُٝس,  74) َطِٜ ــ  يهٳٸً,اي,١ٹ ؾ,ًْٝٳ
ِٵ  ٚنصيو ؾــٞ قــٛي٘ تعاىل:  ٌٵ خٳط,اٜٳانمل ُٹ ٚٳْيٓٳشٵ (, أٟ مٌُ خطاٜانِ,  11) ايعٓهبٛت ــ  ْاتٳٸبٹعٴْٛا غٳبٹًٝ,ٓٳا 

ٔٵ ؾٳا٤ٳ  , نُـا ؾـٞ قـٛي٘ تعاىل: ؾؿٞ اٯٜتني مل تهــٔ يٮَط بٌ يًدرب, ٚنصيو قــس تهٕٛ يًتٗسٜــس َٳ ٚٳٸ
 (.  338/  1ــ 1999/  3( ) ابٔ ٖؿاّ ــ  29) ايهٗـ:  ؾ,ًْٝٳْهؿملطٵ

ٌَ  ٚقس تؿٝس اي٬ّ أنجط َٔ َع٢ٓ يف اٯ١ٜ ايٛاسس٠ سػب ايكطا٠٤ نُا يف قٛي٘ تعاىل: ٌٴ اَٱْٵذٹٝ ٖٵ ِٵ أ, ٚٳْيٝٳشٵهمل
٘ٹ  ٍٳ اهللمل ؾٹٝ ُٳا أ,ْٵعٳ (, ؾعٓس تػهني ايـ٬ّ ؾٗــٞ ٫ّ ايطًب, ٚ ٜهــٕٛ ايؿعــٌ بعسٖا  49) املا٥س٠ ــ  بٹ

َــذعَٚــًا بــٗا ٚع١َ٬ دعَ٘ ايػهٕٛ, ٚ عٓس نػط اي٬ّ ؾٗٞ ٫ّ ايتعًٌٝ, ٜٚهــٕٛ ايؿعــٌ بعسٖا َٓكٛبًا 
( عـ٢ٌ عٔ ٖـصٙ اي٬ّ يف قٝػ١ )أؾ(, ٚقس ٜػتػٓ 338/  1ــ 1999/  3بٗا ٖٚٞ قطا٠٤ محع٠ ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
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ٕٳٸ ايه٬ّ يًُـداطب, ؾــ٬ تـأت َـعــ٘ اي٬ّ, ٚإشا اْتؿت ايؿاع١ًٝ  َـجٌ: ) أقعس (, ٚنصيو ) قِ ( ؛ ٭
ٔٳ عاديت (, ٚنـصيو ؾـٞ سايـ١ اـطـاب مٛ: ) يٝكِ عُطٚ (, أٚ ن٬ٖـُا,  ٚدبت اي٬ّ نِ يف قٛيٓا: ) يٹتٴعٵ

ٔٳ عُطٚ عاديت (, ) ابـٔ ٖـؿاّ ــ  َٳٸا زخٍٛ اي٬ّ ع٢ً ؾعٌ املتهًِ  339/  1ــ 1999 / 3مــٛ: )ٹٜٴعٵ (, أ
ؾكًٌٝ؛ غٛا٤ أنإ املتهًِ َـؿـطزًا, نكـٍٛ ايطغٍٛ ــ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) قَٛٛا ؾٮقٌ يهِ ( ) ابٔ 

ٔٳ ن,ؿ,طٴ سذط ــ ز ــ ت ــ باب ايك٠٬ عـ٢ً اؿكري (, أّ غري َـؿــطز نــكــٛيــ٘ تــعايــ٢:  ٍٳ اي,ٸصٹٜ ْٚا ٚٳق,ا
ِٵ  ٌٵ خٳط,اٜٳانمل ُٹ ٚٳْيٓٳشٵ َٳٓٴْٛا ْاتٳٸبٹعٴْٛا غٳبٹًٝ,ٓٳا  ٔٳ آ ( ٚزخٛهلا ع٢ً غري املؿطز, أٟ: اؾــُاع١  11) ايعٓهبٛت ــ  يٹً,ٸصٹٜ

ٕٳٸ ايٛاسس ٫ ٜأَط ْؿػ٘ ؾإٕ نإ َع٘ غريٙ ٖإ ا٭َط ملؿاضن١ غريٙ ي٘ ؾُٝا ٜأَط بــ٘  أٜػط ٚ أٖٕٛ, ٚشيو ؛ ٭
ؾ,بٹصٳيٹو,  ١ نكطا٠٤ دـُاع ٌ ايؿـاعٌ املـداطب,ٚقًٌٝ دسًا إٔ تسخٌ ع٢ً ؾع ( 318ــ  2115) ايػ٬ٜٝين ــ 

ِٵ  (, ٚيف اؿسٜح, نكٛي٘ ــ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًــِ:  58) ْٜٛؼ ــ  ؾ,ًْٝٳْؿطٳسٴْٛا  َٳكٳاؾ,ٸهمل أٚ  يٹتٳْأخٴصٴٚا 
ٌ (, نكٛيٓا: ) قٌ ي٘ ٜؿعٌ (, ٚمٛ ؾًتػٛٚا قؿٛؾهِ (, ٚؼصف ٖــصٙ اي٬ّ إشا ٚقعت بعس ؾعٌ ا٭َط: ) ق)

ُٴـْٛا ايكٳٸ٠٬,  قــــٛيــ٘ تعايــ٢:  َٳٓٴـْٛا ٜٴكٹٝ ٔٳ آ ٟٳ اي,ٸصٹٜ ٌٵ يٹٸعٹبٳازٹ (, ٚنصيو )يٝكُٝـٛا (, أٟ: 33) إبطاِٖٝ ــ  قمل
ٔٴ  يف قٛي٘ تعاىل:  ٞٳ أ,سٵػٳ ٖٹ ٟٳ ٜٳكملٛيملْٛا اي,ٸتٹٞ  ٌٵ يٹٸعٹبٳازٹ يٝكٛيٛا (  ٚقٌٝ ٖٛ دٛاب (, أٟ: )  53) اٱغطا٤ ــ  ٚٳقمل

ــ  1974يؿطط قصٚف, أٚ دٛاب يًطًب, ٚسصؾٗا يف غٝــط شيو َكتكط ع٢ً ايهطٚض٠ ) أمحس قبٹٸـ  ــ 
ٕٳٸ سصؾٗا كتكط بايؿعط, نكٍٛ ايؿاعط:  29  (, ٚبط٣ ابٔ ٖؿاّ أ

ٔٵ ؾٳ٤ٞٺ  تٳبٳ َٹ َٳا خٹْؿتٳ  ٌٴٸ ْٳْؿُؼ            َإشٳا  ُٳٸسٴ تٳْؿسٹ ْٳْؿػٳو, نمل  ا٫َٴشٳ
 (. 417ٖٚٛ ) َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب ضقِ       

(  339/  1ــ 1999/  3أٟ: قُس يتؿس ْؿػو نٌ ْؿؼ ؾشصؾت اي٬ّ ٚبك٢ عًُٗا ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
ٖٚــٛ ضأٟ ايهػا٥ٞ, سٝح أدـاظ ســصف ايــ٬ّ يف ايه٬ّ غٝـط ايؿعـط بؿطط تكـسّ ) قٌ (, ٚدعٌ َٓــ٘ 

ـ٘ ابٔ َايو ؾــٞ ) ؾطح ايهاؾ١ٝ (, ٚأناف أْٳٸ٘ ٜكع يف ايٓجط ق٬ًًٝ بعــس ايكٍٛ اٯٜتٝــٔ ايػابكتٝــٔ, ٚٚاؾكـ
 اـربٟ ٖٚٛ ٜككس ايؿعط مٛ: 

ٖٳـا ٚٳدٳاضٴ ٖٳا  ُٵ٪ٴ ٕٵ ؾ,إْٹٸٞ سٳ ٖٳــا           تٹْأشٳ ٘ٹ زٳاضٴ ٛٳٸابٺ ي,سٳٜ  قملــًْتٴ يٹبٳـ
طٚض٠ يتُهٓ٘ َٔ إٔ ٜكٍٛ: أٟ: يتأشٕ, ؾشصف اي٬ّ, ٚنػط سطف املهاضع١, قاٍ: ٚيٝؼ اؿصف به 

 (.  18ــ  1983( ) املطازٟ ــ إٜصٕ)
َٳٸا املربز ؾكس َٓع سصف اي٬ّ ٚإبكا٤ عًُٗا ست٢ يف ايؿعط, ٜٚط٣ يف قٍٛ ايؿاعط يف ايبٝت ايػابل:        أ

ٌٴٸ ْٳْؿُؼ (, إْ٘ ٫ ٜعطف قا٥ً٘.  ُٳٸسٴ تٳْؿسٹ ْٳْؿػٳو, نمل َٴشٳ  ( 
مٛ: ) ٜػؿط اهلل يو ( ٚ) ٜطمحو اهلل (, ٚسصؾت ايٝا٤ ؽؿٝؿًا, ٚاستُاٍ إٔ ٜهٕٛ زعا٤ بًؿغ اـرب, 

 (.  341/  1ــ 1999/  3ٚادتٴع٤٣ عٓٗا بايهػط٠ ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
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 امل وب اهثاهث ــ اهالَ اهِاصبٞ : 
ٕٳٸ املهُـط٠ بعـسٖا, ٖٚـٛ ايكشٝـض  َٳٸا ايبكطٜٕٛ ؾٗـٞ عٓسٖـِ ٫ّ اؾـط, ٚايٓاقب أ قاٍ بٗا ايهٛؾٕٝٛ, أ

ٕٳٸ املكـسض املٓػبو َٔ إٔ املكسض٠ يج بٛت اؾـط بٗـا يف ا٭مسا٤, ٚقس أَـهٔ إبكا٩ٖـا دـاض٠ بتكسٜـط إٔ ؛ ٭
 (.  18ــ  1983ٚايؿعٌ اجملطٚض بٗا ) املطازٟ ــ 

ٚيف ٖـصٙ اي٬ّ َصاٖب: َصٖب أنجط ايهٛؾٝني أْٳٸٗا ْاقب١ بٓؿػٗا, ٚقـاٍ ثعًب: ْاقب١ يهـٔ يكٝاَٗا 
نٝػإ ٚايػريايف هٛظ إٔ ٜهٕٛ  يبكطٜٕٛ داض٠ ٚايٓاقب َكسض بعسٖا ٖٚٛ إٔ, ٚقاٍ ابَٔكاّ إٔ, ٚقاٍ ا

(, ٚهــٛظ إٔ ٜهــٕٛ ) نٞ (, َٚصٖــب اؾُــٗٛض إٔ ) نٞ ( ٫ تهُــط. ) املكسض ايػابل ْؿػ٘ (, )إٔ
 ٚهلصٙ اي٬ّ غت١ أقػاّ: 

 األٗي ــ  َ ) كٛ (: 
ْٳٸٗا تؿٝس َا تؿٝسٙ ) نٞ ( َٔ ايتعًٌٝ ؾعٓس قٛيٓا: د٦ت ٭تعًِ, ٖٚٞ ٫ّ ايتعًٌٝ, ٚمسٝت ٫ّ ) نٞ ( ؛ ٭

َٳا  أٟ: د٦ت يهٞ أتعًِ, َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل:  ٚٳ ٔٵ شٳْبٹو,  َٹ ّٳ  َٳا تٳك,سٳ َٴٸبٹًٝٓا يٹٸٝٳػٵؿٹطٳ ي,و, اهللمل  َإْٳٸا ؾ,تٳشٵٓٳا ي,و, ؾ,تٵشٳًا 
ـ٬ّ ايتعًٌٝ, ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ ايعاٖط٠ ع٢ً (, ؾايؿعٌ املهاضع ) ٜػؿـط ( َٓكٛب ب 1) ايؿتض ــ  طٳتٳأ,خٳ

ِٵ آخطٙ ؛ ٭ْ٘ قشٝـض اٯخــط, َٚٓٗــا قــٛي٘ تعاىل:  َٗ ٍٳ َإي,ٝٵ َٳا ْٴعَٸ ٔٳ يٹًٓٳٸاَؽ  ) ايٓشٌ  ٚٳأ,ْٵعٳْيٓٳا َإي,ٝٵو, ايصٹٸْنطٳ يٹتٴبٳٝٹٸ
١ً ؿكٍٛ َا بعـسٖا باعج١ (, ؾايؿعٌ: ) تبني ( َٓكٛب ب٬ّ ايتعًٌٝ, ٖٚٞ اييت " ٜهٕٛ َــا قبًٗا ع44ــ 

/ ز ــ ت ــ  2عًٝ٘, ٜٚهٕٛ سكٍٛ َا قبًٗا غابكًا ع٢ً سكٍٛ َـا بعسٖـا يف ايٛدــٛز " ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
(, ٚهـب إظٗـاض إٔ املكسض١ٜ بعسٖا إشا اقرتٕ ايؿعٌ ب٬, غٛا٤ ناْت  319ــ  2115( ٚ ) ايػ٬ٜٝين ــ  66

ٌَ يٹ ) ٫ ْاؾ١ٝ ( نُا يف قـٛيـ٘ تعاىل:  ٕٳ يٹًٓٳٸاَؽ عٳً,٢ اهللٹ سٴذٳٸ١ٌ بٳعٵسٳ ايطٴٸغٴ (, أٚ  164) ايٓػا٤ ــ  ٦ٳً,ٸا ٜٳهملٛ
ٌٴ اْيهٹتٳابٹ  ظا٥س٠, نُـا يف قـٛيـ٘ تعـاىل:  ٖٵ ِٳ أ, (, أٟ: يٝعًِ أٌٖ ايهتاب ) ابٔ  28) اؿسٜس ــ  يٹٸ٦ٳً,ٸا ٜٳعٵً,

ٚإنُاضٖا إٕ يــِ ٜكتــطٕ ايؿـعــٌ بــ٬, مــٛ: ) (, ٚهٛظ إظٗــاض إٔ بعــسٖا  66/ ز ــ ت ــ  2ٖؿاّ ــ 
 (. 343/  2ــ  1997د٦تو ٭قطأ (, ٚ) ٭ٕ أقطأ ( ) ابٔ عكٌٝ ــ 

 اهثاُٛ ــ  َ اه اقبٞ: 
ٖٚٞ: " اي٬ّ اؾاض٠ اييت ٜهٕٛ َا بعسٖا عاقب١ ملا قبًٗا, ْٚتٝذ١ ي٘, ٫ ع١ً يف سكـٛيـ٘,   ٚغببًا يف 

 2115ّ نٞ, ٚتػ٢ُ ٫ّ ايكٝـطٚض٠, ٫ّٚ املـيٍ ٫ّٚ ايٓتٝـذ١ أٜهًا " ) ايػ٬ٜٝين ــ اٱقساّ عًٝ٘, نُا يف ٫
(, ٚشنطٖا ايهٛؾٝـٕٛ ٚا٭خؿــ ٚقــّٛ َٔ املتأخطٜٔ َِٓٗ ابٔ َايو, ٖٚٞ عٓس أنجط ايبكطٜني  319ــ 

(,  19ــ  1983قٓـ َٔ أقٓاف ٫ّ نٞ, ٖٚٞ عٓس ايهٛؾٝني ْاقب١ بٓؿػٗا نُا يف ٫ّ نٞ ) املطازٟ ــ 
ٚٳسٳعٳْٳًا  َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل: ٚٳٸًا  ِٵ عٳسٴ ٗٴ ٕٳ ي, ٕٳ يٹٝٳهملٛ ٛٵ ٍٴ ؾٹطٵعٳ ٘ٴ آ ( ؾـ " اي٬ّ ٖٓا يٝػت  7) ايككل ــ  ؾ,اْيتٳك,ط,

يًتعًٌٝ ؛ ٭ْٳٸِٗ مل ًٜتكطٛٙ يصيو, ٚإْٳٸُا ايتكطٛٙ يٝهٕٛ هلِ قط٠ عني ؛ ؾهاْت عاقبت٘ إٔ قاض هلـِ عـسًٚا 
 (, ؾػـُـٝت ٫ّ ايعاقب١ أٚ ايكريٚض٠ أٚ امليٍ أٚ ايٓتٝذ١.  66/ ز ــ ت ــ  2ــ  ٚسـعًْا " ) ابٔ ٖؿاّ
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 ــ اهالَ اهعا٢سٝ:  ٞاهثاهث
 ٖٚٞ اييت ٫ عٌُ هلا غ٣ٛ تكٜٛ٘ املع٢ٓ نكٍٛ ايؿاعط: 

ٌَ ٌَٸ غٳبٹٝــ ٌٳ يٹٞ ي,ٝــً,٢ بٹهملــ ُٳجٳٸــ ُٳا             تٳ ٖٳا ؛ ؾ,ه,أ,ْٳٸ  أملَضٜسٴ يٹأ,ْٵػٳ٢ شٹْنطٳ
ؾاملهاضع َع إٔ املكسض٠ دٛاظًا بعس اي٬ّ َكسض فطٚض باي٬ّ ايعا٥س٠ أٚ َؿعٍٛ ب٘ ٭ضٜس, ٚبعض ايٓشا٠ 

(, ٚشٖب احملككٕٛ إىل أْٳٸٗا ٫ّ نٞ, ٚهلِ يف تٛدٝ٘ شيو  22ــ  1974ٜط٣ أْٳٸٗا يًتعًٌٝ أٚ ايعاقب١ ) قبٹٸـ ــ 
 ق٫ٕٛ: 
 ٚاملع٢ٓ: أضٜس ايػ٣ًٛ ٭ْػ٢ شنطٖا.  ــ أسسُٖا إٔ املؿعٍٛ قصٚف, ٚاي٬ّ يًتعًٌٝ, 1
ــ َا سه٢ غٝبٜٛ٘ ٚأقشاب٘ إٔ ايؿعٌ َكسض باملكسض, أٟ إضاز٠ إٔ ٜٓػ٢: ؾٝٓعكس َٔ شيو َبتسأ  2

ٚخرب. ٚقـاٍ غٝبٜٛ٘: ٚغأيت٘ ــ ٜعين اـًٌٝ ــ عــٔ ٖـصا, ٜعـين ايبٝت املتكـسّ, ؾـكــاٍ املع٢ٓ: إضازتٞ ٭ْػ٢ ) 
ٌٳ اْيبٳٝٵتٹ  (, َٚـٓٗا قــٛيــ٘ تعـايــ٢:  19ــ  1983املـطازٟ ــ  ٖٵ ِٴ ايطَٸدٵؼٳ أ, ٖٹبٳ عٳٓٵهمل ُٳا ٜٴَطٜسٴ اهللمل يٹٝٴصٵ َإْٳٸ

َٗريٳًا  ِٵ تٳْط َٗٸطٳنمل (, ؾاي٬ّ ٖــٓا ظا٥س٠, ٚايؿعـٌ ) ٜصٖب ( َٓكٛب بإٔ املهُط٠, ٚيٛ  33) ا٭سعاب ــ  ٚٳٜٴط,
ٔٳ  (, ٚنصيو يف قــٛي٘ تعاىل:  66ــ  / ز ــ ت 2أظٗطت يف ايه٬ّ ؾـاظ ) ابٔ ٖؿاّ ــ  ٜٴَطٜــسٴ اهللمل يٹٝٴبٳٝٹٸ

ِٵ  ُٹنيٳ  ( , َٚجًٗا قــٛي٘ تعـاىل:  26) ايٓػا٤ ــ  ي,همل ِٳ يٹطٳبٹٸ اْيعٳاي, َٹطٵْٳا يٹٓٴػٵً, (, ؾاي٬ّ يف  71) ا٭ْعاّ ــ  ٚٳأمل
 (. 19ــ  1983) املطازٟ ــ  اٯٜات ايػابك١ ظا٥ــس٠ ٚايؿعٌ بعــسٖــا َٓكــٛب بإٔ املهُط٠ دٛاظًا

 اهطاب ٞ:  َ اجلر٘ز: 
ٖٚٞ ٫ّ اؾط اييت تكع بعس نٕٛ َٓؿٞ, أٟ: ) َا نإ (, أٚ ) مل ٜهٔ ( ايٓاقكتني, نكٛيٓا: َا نإ ظٜس 

(, ٚغـُـٝت بــ٬ّ اؾشــٛز مل٬ظَتٗا يًذشس,  18ــ  1983يٝصٖب, ٚمل ٜهٔ ظٜس يٝصٖب, ) املطازٟ ــ 
ٕٳٸ اؾشــس يف ايًػ١ إْهــاض َـا تعــطف ٫ َـطًـل اٱْهاض, ٚإْٳٸُا ٜػُْٛٗا  ٜٚػُٝٗا ايٓشـاؽ ٫ّ ايٓؿٞ ؛ ٭

٫ ْؿٞ َا تعطف ؾكط ؛  ايٓشا٠  بٗصا ا٫غِ َٔ تػ١ُٝ ايعاّ باـام, أٟ أضازٚا باؾشٛز ٖـٓا ايـٓؿٞ َطًكًا,
ٛٳٸب ايٓشاؽ تػُٝتٗا ب٬ّ ايٓؿٞ ) ايػ٬ٜٝين ــ  ايهٛؾٝني  " ٚٚد٘ ايتٛنٝس ؾٝٗا عٓس ( 311ــ  2115ٚيصا ق

(, َا نإ ٜؿعٌ, ثِ أزخًت اي٬ّ ظٜاز٠ يتك١ٜٛ ايٓؿٞ نُا أزخًت ايبا٤ يف ) َا ظٜس إٕ أقٌ ) َا نإ يٝؿعٌ
بكا٥ِ ( ؛ يصيو ؾعٓسٖـِ أْٳٸٗا سطف ظا٥س َ٪نس, غـري دـاضٸ ٚيهـٓ٘ ْاقب, ٚيٛ نإ دـاضًا يـِ ٜتعًـل 

بـ٘ ٖٚــٛ غـري دـاضٸ ؟, ٚٚدٗ٘ عٓـس ايبكطٜني: إٔ ا٭قٌ َا نإ قاقسًا  عـٓسٖـِ بؿ٤ٞ يعٜازتـ٘, ؾهٝــ
(, ٚغـٛا٤ نــإ املـهــٞ ؾـٞ  323/  1ــ 1999/  3يًؿعٌ ْٚؿٞ ايككس أبًؼ َٔ ْؿٝ٘ " ) ابٔ ٖؿاّ ــ 

ِٵ  ايًـؿـغ ٚاملــعـ٢ٓ, ْـشـــٛ قــٛيــ٘ تعــاىل:  ٗٴ ُٳ ٕٳ اهلل ٴ يٹٝٳْعًٹ َٳا ن,ا (, أٚ يف املع٢ٓ 41ــ  ايعٓهبٛت) ٚٳ
ِٵ  ؾكط, مـٛ قـٛيـ٘ تعايـ٢:  ٗٴ َٔ اهللمل يٹٝٳػٵؿٹطٳ ي, ِٵ ٜٳهمل ( ٚ)ٜػؿط (, " : )ٜعًِ ( ؾـايؿعٌ 167) ايٓػا٤ ــ  ي,

َٓكٛبإ بإٔ َهُط٠ ٚدٛبًا ٚايؿعٌ بعـسٖا َــ٪ٍٚ مبكسض فطٚض باي٬ّ, ٚخرب ) نإ (  ٚ)ٜهٔ( َـكـسض, 
غربٖا املكسض, ٚايتكسٜــط: " َا نإ اهلل َطٜسًا يعًـُٗـِ, ٚيـِ ٜهـٔ َطٜـسًا  ٚاؾاض ٚاجملـطٚض َتعًكــإ:
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(, ٚاختًـ ايٓشا٠ يف إظٗاض إٕ بعسٖا ؾُصٖب ايبكطٜني" أْ٘ ٫  311ــ  2115يتعصٜبٗـِ " ) ايػ٬ٜٝين ــ 
ِ َٓع شنط إٔ هٛظ إظٗاض إٕ بعسٖا بٌ هب إنُاضٖا, ٚاختًـ ايٓكٌ عٔ ايهٛؾٝني ؾشه٢ ابٔ ا٭ْباضٟ عٓٗ

(, ٚقـس تـشـصف ) نإ (,   18ــ  1983بعـسٖـا ٚسه٢ غٝـطٙ عٓٗـِ دـٛاظ شنـطٖا تٛنٝسًا " ) املطازٟ ــ 
 قبٌ ٫ اؾشٛز نُا يف قٍٛ ايؿاعط:  

ٚٳ٫, ؾ,ــطزٷ يٹـــؿ,ــطٵزٹ َٳــ١ً  ٚٳ َٴــك,ــا َٹٞ            ُٵعٳ ق,ٛ ُٵعٷ يٹٝٳػٵًٹبٳ دٳ ُٳا دٳ  ؾ,
(, أٟ: ؾُا نإ مجع, ٚنصيو يف قٍٛ أبٞ ايسضزا٤ ــ  381ٖس َػين ايًبٝب ضقِ ) ايبٝت َٔ ؾٛا   

/  3ضنٞ اهلل عٓ٘ ــ يف ايطنعتني بعس ايعكط ) َا أْا ٭زعُٗا ( أٟ: َا نٓت ٭زعٗـُا,) ابٔ ٖؿاّ ــ 
ٕٳ َٳا (. َٚٓٗــا قــٛي٘ تعــاىل:  18ــ  1983) املــطازٟ ــ ٚ ,(324/  1ــ 1999 ٘ٴ ن,ا َٹٓٹنيٳ يٹٝٳصٳضٳ ايًِ ُٴ٪ٵ  اْي

ِٵ َٳا عٳً,٢ ٘ٹ أ,ْٵتٴ ُٹٝعٳ سٳتٻ٢ عٳً,ٝٵ ٔٳ اْيدٳبٹٝحٳ ٜٳ َٳا ايِطِّٝبٹ َٹ ٕٳ ٚٳ ٘ٴ ن,ا ِٵ ايًِ ٔٻ ٝٵبٹاْيػٳ عٳً,٢ يٹٝٴْطًٹعٳهمل ٘ٳ ٚٳي,هٹ ٔٵ ٜٳذٵتٳبٹٞ ايًِ ٘ٹ َٹ  ضٴغٴًٹ
ٔٵ َٹٓٴٛا ٜٳؿٳا٤ٴ َٳ ٘ٹ ؾ,ي ٘ٹ بٹايًِ (, ؾهـٌ َـٔ ايؿعـٌ ) ٜصض ( ٚ ) ٜطًع ( َهاضع  179ــ  آٍ عُطإ)  ٚٳضٴغٴًٹ

 َٓكٛب ب٬ّ اؾشٛز ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ ايعاٖط٠ ع٢ً آخطٙ.
 اخلاًػٞ: اهالَ اهي مب ِٟ ) أْ (: 

ٖٚٛ ضأٟ ايؿطا٤ ْٚكً٘ ابٔ عط١ٝ عٔ ايهٛؾٝني, قاٍ ايؿطا٤ ايعطب ػعٌ ) ٫ّ نٞ ( يف َٛنع ) إٔ (, يف 
ٕٳ يٹٝٴْطؿٹ٦ٴْٛا ْٴٛضٳ اهللٹ  قــٛي٘ تعـاىل:  أَطت ٚأضزت, نـُا يف (, أٟ: ٜطٜسٕٚ إٔ  8) ايكـ ــ   ٜٴَطٜسٴٚ

ُٹنيٳ  ٜطؿ٦ٛا, ٚنُا يف قٛي٘ تعاىل:  ِٳ يٹطٳبٹٸ اْيعٳاي, َٹطٵْٳا يٹٓٴػٵً,  ( , أٟ أَطْا إٔ ْػًِ, 71) ا٭ْعاّ ــ  ٚٳأمل
 (.19ــ  1983املطازٟ ــ )

 ايؿا٤ (: ايػازغ١: اي٬ّ اييت مبع٢ٓ ) 
 نُا يف قٍٛ ايؿاعط:

ُٳا ُٴػٵتٳذٹٝٹطٴ  يٹٝٳعٵكٹ ٗٳا اْي َٟٚ َإي,ٝٵ ٚٳٜٳْأ ٚٳغٵط,ٗـٳـا           ٖٳــهٵبٳ١ٌ ٫, ٜٳٓٵَعٍ   ي,ٓٳــا 
ٔٵ غٳبٹًٝٹو, ( ) ْٜٛؼ ــ   (, أٟ: ؾهًٛا عٔ   88أٟ: ؾٝعكُا , َٚٓٗا قٛي٘ تعاىل: ) ضٳبٳٸٓٳا يٹٝٳهٹملٸْٛا عٳ

 غبًٝو. 
ٕٳٸ اي٬ّ يف ايبٝت ايػابل ) ٫ّ نٞ (, ٚؾـٞ اٯٜـ١ ايػابكـ١ ٫ّ ايكـريٚض٠,  ٜٚط٣ قاسب اؾ٢ٓ ايساْٞ أ

ٕٳٸ ٖــصا ٖــٛ ايكـٛاب يٛنـٛح شيو َـٔ املع٢ٓ, ٚأناف أٜهًا " ٚأٜس بعهِٗ قٍٛ َٔ دعًٗا يف  ٚؾـٞ ضأٜٞ أ
ٔ ايؿا٤ يٝػت أق٬ً, ؾـٞ ٖـصا ايبٝت مبع٢ٓ ايؿا٤ بأْٳٸ٘ قس ضٟٚ بايؿا٤ قًت: ايطٚا١ٜ بايؿا٤ ٖٞ املؿٗٛض٠ ٚيهـ

ٕٳٸ ْكب ايؿعٌ بعـس ايؿـا٤ ؾـٞ ايٛادب إْٳٸُا هٛظ يهطٚض٠ ايؿعط " ) املطازٟ  املٛنـع ؾتشُـٌ عًٝـٗا ايـ٬ّ ؛ ٭
 (. 19ــ  1983ــ 

  



 انالو أَىاعها واستخذاياتها فٍ انقزآٌ انكزَى
 

  

  

 221 

 امل وب اهطابع ــ اهالَ غري اه اًوٞ: 
 ٚأقػاَٗا غبع١ , ٖٚٞ: 

 ــ  َ ا بتسا١:  2
يف مـٛ: ي,عٜس قا٥ِ, ٚؾا٥ستٗـا تـٛنٝـس َهُـٕٛ اؾـ١ًُ, ٚؽًٝـل املهاضع  ٖٚـٞ ايـ٬ّ املـؿـتٛس١

 يًشاٍ, ٚتسخٌ باتؿام ايٓشا٠ يف َٛنعني: 
ِٵ  أ ــ املبتسأ: نُا يف قٛي٘ تعاىل:  ٖٹ ٖٵبٳ١ً ؾٹٞ قٴسٴَٚض ِٵ أ,ؾٳسٴٸ ضٳ (, ؾا٭قٌ: أْتِ أؾس  13) اؿؿط ــ  ي,أ,ْتٴ

 (.  21ــ  1983طازٟ ــ ضٖب١, ٚزخًت اي٬ّ يًتٛنٝس ) امل
ٕٳٸ: ٚتسخٌ يف ٖصا ايباب باتؿام ايٓشا٠ ع٢ً ث٬ث١ ٖٚٞ:   ب ــ بعس إ

ُٹٝعٴ ايسٴٸعٳا٤ٹ ( ) إبطاِٖٝ ــ  ــ ا غٍ  2 ٕٳٸ ضٳبٹٸٞ ي,ػٳ  (. 41نكٛي٘ تعاىل: ) َإ
ٕٳٸ , ٚقس َجٳٸٌ هلا املطازٟ, ٚابٔ ٖؿاّ, بكٛي٘ تعاىل: ــ اهف ى املطاضع هؿبٕٔ با غٍ 1 ِٴ  ٚٳَإ ضٳبٳٸو, ي,ٝٳشٵهمل

َٳ١ٹ  ّٳ اْيكٹٝٳا ٛٵ ِٵ ٜٳ ٗٴ ٕٳٸ ( عٔ  124) ايٓشٌ ــ  بٳٝٵٓٳ (, ٖٚٞ ٖٓا يتٛنٝس َهُٕٛ اؾ١ًُ, ٚظسًكٖٛا يف باب ) إ
 قسض اؾ١ًُ نطا١ٖٝ ابتسا٤ ايه٬ّ مب٪نسٜٔ.

ُِ  نـــكـــٛيـــــ٘ تــــعايـــــ٢:   ــ اهعط : 2  (,   4ـِ ــ ـًـ) ايك   ٚٳَإْٳٸو, ي,عٳً,٢ خٴملُل عٳعٹٝ
 ( , ٚتسخٌ نصيو ع٢ً ث٬ث١ باخت٬ف ايٓشا٠ ٖٚٞ:  348/  1ــ 1999/  3) ابٔ ٖؿاّ ــ      

ٕٳٸ ظٜسًا يعػ٢ إٔ ٜكّٛ (, ٚ) يٓعِ ايطدٌ (, ٖٚٛ ضأٟ أبٛ ــ املاضٛ اجلاًس:   2 مٛ قٛي٘ تعاىل: ) إ
ٕٳٸ اؾاَس َجٌ ا٫غِ ٚخايؿ٘ اؾُٗٛض.   اؿػٔ ٚٚدٗ٘ أ

قاي٘ اؾُٗٛض ٚٚدٗ٘ إٔ قس تكطب املانٞ َٔ اؿاٍ ؾٝؿب٘ املهاضع املؿب٘  ــ املاضٛ املقطْٗ بقس: 1
ٕٳٸ ظٜسًا يكس قاّ (, ؾٗٛ دٛاب يكػِ  ٞٸ, ٚقا٫ إشا قٌٝ: ) إ ي٬غِ ٚخايـ شيو خطاب ٚقُس بٔ َػعٛز ايػعْ

 َكسض. 
ــٔ ٖؿـاّ ع٢ً إنُاض قس َٚٓع٘ : أدـاظٙ ايهػا٥ٞ, ٚابــ املـاضٛ املتصـط  اجملـطز ًـّ قـس 2

ٕٳٸ ظٜسًا يكاّ (,  ٕٳٸ, نـ ) عًُت أ اؾُٗٛض, ٚقايٛا: إْٳٸُا ٖصٙ ٫ّ ايكػِ ؾُت٢ تكسّ ؾعٌ ايكًب ؛ ؾتشت ُٖع٠ أ
َٳٸا  (, 21ــ  1983(, ٚ ) املطازٟ ــ  344/  1ــ 1999/  3ٚايكٛاب عٓسُٖا ايهػط, ) ابٔ ٖؿاّ ــ  أ

ٕٳٸ  ايٓشا٠ يف زخٛهلا ع٢ً ؾ٦ٝني: ( ؾكس اختًـ يف غري باب ) أ
 مٛ: ) يكا٥ِ ظٜسٷ (, ؾٝذطٙ مجاع١ َٔ ايٓشا٠, ٚيف أَايٞ ابٔ اؿادب:  أ ــ خرب املبتسأ املتقسَ:

 ٫ّ ا٫بتسا٤ هب َعٗا املبتسأ.     
 مٛ: ) يٝكِ ظٜس (, ٚأداظٙ ابٔ َايو ٚاملايكٞ.  ب ــ اهف ى:
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ٕٳ  ا يف قٛي٘ تعاىل: : ٚقس ظازٙ املايكٞ, نُد ــ املاضٛ اجلاًس ُٳملٛ َٳا ن,اْٴْٛا ٜٳعٵ (, 64 ) املا٥س٠ ــ ي,بٹ٦ٵؼٳ 
ٕٳ ا٭,زٵبٳاضٳ  ٚبعــهٗــِ املتكــطف املكــطٕٚ بكـس ؛ مــٛ:  ٛٳيملٸٛ ٌٴ ٫, ٜٴ ٔٵ ق,بٵ َٹ ٖٳسٴْٚا اهلل,   ٚٳي,ك,سٵ ن,اْٴٛا عٳا

ٕٳٸ ٖصٙ ٫ّ ايكػـِ,  ٜٚط٣ أبٛ سٝا15ٕا٭سعاب ــ ) ٔٳ  ؾــٞ قٛيــ٘ تعايــ٢:  (, ٚاملؿٗٛض أ ِٴ اي,ٸصٹٜ ُٵتٴ ٚٳي,ك,سٵ عٳًٹ
ِٵ نملْٛٴْٛا قٹطٳزٳ٠ً خٳاغٹ٦ٹنيٳ  ٗٴ ِٵ ؾٹٞ ايػٳٸبٵتٹ ؾ,كملًْٓٳا ي, َٹٓهمل ٚٵْا  (  ٖــٞ ٫ّ ا٫بتسا٤ َكٝس٠ ملع٢ٓ  64) ايبكــط٠  ْاعٵتٳسٳ

, قاٍ ابٔ اـباظ يف ؾطح ايتٛنٝس, ٚهٛظ إٔ ٜهٕٛ قبًٗا قػِ َكسض ٚأ٫ ٜهٕٛ, ٜٚط٣ مجاع١ َـٓع شيو نً٘
ٕٳٸ ( " ) ابٔ ٖؿاّ ــ  ــ 1999/  3اٱٜهاح: " ٫ تسخٌ ٫ّ ا٫بتسا٤ ع٢ً اؾُـٌ ايؿـع١ًٝ إ٫ ؾــٞ بــاب ) إ

ٛٵفٳ ٜٴعٵطٹٝو, ضٳبٴٸو,  (, ٖٚـٛ ضأٟ ابـٔ اؿادب ٚايعكؿطٟ, ؾـكاٍ يف تؿػٝـط قـٛيـ٘ تعايـ٢:  344/  1 ٚٳي,ػٳ
ٕٳٸ ٫ّ ا٫بتسا٤ ٫ تسخٌ إ٫ ع٢ً املبتسأ ٚاـرب, ٚاملبتسأ قصٚف تكسٜطٙ: ٚ٭ْت  5)ايهش٢ ــ  ؾ,تٳطٵنٳ٢  (, أ

 (.  21ــ  1983غٛف ٜعطٝو ضبٴٸو,, ) املطازٟ ــ 
 ــ اهالَ اهعا٢سٝ:  1

 ٖٚٞ ايساخ١ً يف خرب املبتسأ, نُا يف قٍٛ ايؿاعط: 
٘ٵ    ٗٵــطٳبٳ ّٴٸ اؿملً,ٝٵَؼ ي,عـذٴٛظٷ ؾٳ ٔٳ      أمل َٹ ٘ٵ تٳطٵنٳ٢  َِ ايطٳٸق,بٳ َِ بٹعٳْع  ايً,ٸشٵ

 (. 413) ٚايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب ضقِ    
(,  21ــ  1983ٚا٭قٌ هلٞ عذٛظ, ؾشصف املبتسأ, ٚأزخًت اي٬ّ ع٢ً اـرب ) املطازٟ ــ      

ٕٳٸ املؿتٛس١, نُا يف قــٛي٘ تعــاىل:  ٕٳ اي ٚنصيو ايساخ١ً يف خرب إ ِٵ ي,ٝٳْأنململٛ ٗٴ ٕٳ ؾٹ٢ أ,٫, َإْٳٸ ُٵؿٴٛ ٚٳٜٳ ّٳ  ط,ٸعٳا
ٛٳاَم /  1ــ 1999/  3ابٔ ٖؿاّ ــ  (, بؿتض اهلُع٠ ٖٚٞ قطا٠٤ غعٝس بٔ دبري) 21) ايؿطقإ ــ  ا٭,غٵ
ٔٳٸ نُا يف قٍٛ ايؿاعط: 349  (, ٚنصيو يف خرب يه

ٔٵ سٴبٹٸ     َٹــ ٚٳيهٹٓٳٸٓٹــٞ  ُٹــٝــسٴ ................................                                 ــٗـــا ي,ـعٳـ
 (. 421ٚ) ايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب ضقِ        

ٕٳٸ املؿتٛس١ ؛ خ٬ؾًا يًُربز,  ؾـسخًـت ايـ٬ّ ع٢ً ) عُٝس ( خبـط يهـٔ " ٚيٝؼ زخٍٛ اي٬ّ َكـٝػًا بعس أ
ٕٳٸ ٫ٚ بعس يهٔ خ٬ؾًا يًهٛؾٝني, ٫ٚ اي٬ّ بعسُٖا ٫ّ ا٫بتسا٤ ؛ خ٬ؾًا ي٘ ٚهلـِ, ٚقٝـ ٌ اي٬َإ ي٬بتسا٤ ع٢ً أ

ٕٳٸ يًتدؿٝـ ْٚـٕٛ يهـٔ يصيو ؛ يجكٌ ادتُاع ا٭َجاٍ " ) ابٔ ٖؿاّ  ا٭قٌ: ) ٚيهٔ إْٳٸين ( ؾشصؾت ُٖع٠ إ
 (, ٚظٜست أٜهًا يف خرب) ظاٍ ( يف قٍٛ ايؿاعط:  349/  1ــ 1999/  3ــ 

ٗٳا         ي,ه,اْي ٕٵ عٳطٳْؾتٴ ٕٵ أ, ٔٵ ي,ًٝ,٢ ي,سٴ َٹ َٳاَظْيتٴ  َٳـــطٳازٹٚٳ ٌَٸ  َِ اململْكــكٳ٢ بٹهملــ  ٗٳا٥ٹــ
 (, ٚا٭قٌ ناهلا٥ِ, ٚأزخًت عًٝٗا اي٬ّ. 422) ايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب ضقِ  

ٚنصيو ؾــٞ املؿعــٍٛ ايجاْٞ يـ ) أض٣ ( ؾــٞ قــٍٛ بعهٗــِ : ) أضاى يؿامتٞ (, ٚقٝــٌ ؾــٞ َؿعــٍٛ: 
ُٳ ) ٜسعٛ( َٔ قٛي٘ تعاىل:  ٘ٹ ٜٳسٵعٴْٛا ي, ٔٵ ْٳٸْؿعٹ َٹ ٙٴ أ,ْقطٳبٴ  (, ٚضز ابٔ ٖؿاّ شيو بكــٛي٘:  13) اؿر ــ  ٔٵ نٳطٴٸ
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ٕٳٸ ظٜاز٠ ٖصٙ اي٬ّ يف غا١ٜ ايؿصٚش ؾ٬ ًٜٝل ؽطٜر ايتٓعٌٜ عًٝ٘, ؾــ٬ تهــٕٛ ظا٥س٠, ٚايكشٝض أْٳٸٗا ٫ّ  "أ
 (.  351/  1ــ 1999/  3ا٫بتسا٤ ) ابٔ ٖؿاّ ــ 

 ٞ أقػاَ: ــ  َ اجل٘اب: ٗٓٛ ثالث 2
ٗٳ١ٌ َإي,ٸا اهللمل ي,ؿ,ػٳسٳتٳا  مٛ قٛي٘ تعاىل:  أ ــ اهالَ اهساخوٞ عوٟ ج٘اب ه٘: ُٳا آيٹ َٗ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ ن,ا ) ا٭ْبٝا٤ ــ  ي,

ُٳًا  (, ٚنــكــٛيــ٘ تعــاىل: 22 ِٵ عٳصٳابًا أ,يٹٝ ٗٴ َٹٓٵ ٔٳ ن,ؿ,طٴْٚا  ٛٵ تٳعٳٜٳٸملْٛا ي,عٳصٳٸبٵٓٳا اي,ٸصٹٜ ؾكس زخًت (,  25) ايؿتض ــ  ي,
 اي٬ّ يف اٯٜتني ع٢ً دٛاب يٛ ) ؾػستا ( ٚ ) عصبٓا (.

ٗٴِ بٹبٳعٵُض  ب ــ اي٬ّ ايساخ١ً ع٢ً دٛاب ي٫ٛ: ْـشــٛ قــٛيـ٘ تعـايـ٢:  ٛٵي,ا زٹؾ,اعٴ اهللٹ ايٓٳٸاؽٳ بٳعٵهٳ ٚٳي,
ٌُ عٳً,٢ اْيعٳاملٹنيٳ  ٔٳٸ اهلل, شٴٚ ؾ,هٵ ٚٳي,هٹ ؾكس زخًت اي٬ّ أٜهًا ع٢ً دٛاب (,  249) ايبـكـط٠ ــ  ي,ٸؿ,ػٳسٳتٹ ا٭,ضٳضٴ 

 ( ٖٚٛ ) ؾػست ا٭ضض (.ي٫ٛ)
ٛٳيملٸْٛا  مٛ قــٛيــ٘ تعــاىل:  د ــ اهالَ اهساخوٞ عوٟ ج٘اب اهقػٍ: ٕٵ تٴ ِٵ بٳعٵسٳ أ, َٳهمل ٕٳٸ أ,قٵٓٳا ٚٳتٳاهللٹ ي,أ,نٹٝسٳ

ٔٳ ٕٵ نملٓٳٸا ي,دٳاطٹ٦ٹنيٳق,ايملْٛا تٳاهللٹ ي,ك,سٵ آثٳطٳى, اهللمل (, ٚ 57) ا٭ْبٝا٤ ــ  َٴسٵبٹَطٜ ٚٳإ  (.  91) ٜٛغـ ــ   عٳً,ٝٵٓٳا 
ٕٳٸ  ٕٳٸ اي٬ّ بعس ) يٛ ( ٚ) ي٫ٛ (, ٫ّ دٛاب قػِ َكسض, ٚضز ابٔ ٖؿاّ شيو بكٛي٘: " أ ٚظعِ أبٛ ايؿتض أ

ٔٵ عٹٓسٹ اهللٹ خٳٝٵطٷ ي,ٸ يف قــٛيــ٘ تعايـ٢:  َٹٸ ُٳجٴٛبٳ١ٌ  ٛٵْا ي, ٚٳاتٳٸك, َٳٓٴْٛا  ِٵ آ ٗٴ ٛٵ أ,ْٳٸ ٕٳ ٚٳي, ُٴٛ ٕٳٸ  ( 112) ايبكط٠ ــ  ٛ ن,اْٴْٛا ٜٳعٵً, أ
ٔٵ عٹٓسٹ اهللٹ خٳٝٵطٷ (, ٚبايتايـٞ ٫ تهـٕٛ اي٬ّ ٫ّ دٛاب قػِ َكسض.  َٹٸ َٳجٴٛبٳ١ٌ   دٛاب ) يــٛ(  مج١ً امس١ٝ ) 

ٕٳٸ " يٛ  ٚنصيو َٔ ٜط٣ أْٳٸٗا ٫ّ دٛاب ) يٛ ( ٚإٔ ا٫مس١ٝ اغتعريت َهإ ايؿع١ًٝ ؾٗصا غري قشٝض ٭
ت اي٬ّ بعس يٛ أبسًا يف دٛاب قػِ َكسض ؛ يهجط ف٤ٞ اؾٛاب بعس ) يٛ ( مج١ً امس١ٝ ؛ مــٛ: ) يٛ دا٤ْٞ ناْ

(  ٚاْعط: )املطازٟ  352/  1ــ 1999/  3٭ْا أنطَ٘ (, نـُـا ٜهجـط شيو يف باب ايكػِ " ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
 (.  21ــ  1983ــ 

 ــ اهالَ امل٘ط٣ٞ:  3
ٕٳٸ اؾٛاب بعسٖا َبين ع٢ً قػِ قبًٗا ٫ ع٢ً ؾطط ؛ ٚيصيو ٖٚٞ ايساخ١ً ع٢ً أزا٠  ايؿطط يٲٜصإ بأ

 1983ايكػِ ) املـطازٟ ــ  تػ٢ُ املٛط١٦ ٚامل٪ش١ْ, " ٚقٛهلِ َٛط١٦ يًكػِ ؾٝ٘ ػٛظ, ٚإْٳٸُا ٖٞ َٛط١٦ ؾٛاب
ٔٵ  عاىل: (, ٚأنجـط َـا تـسخـٌ عًـ٢ إٔ, نكـٛيٓا: ٚاهلل ي٦ٔ أنطَتين ٭نطَٓو, َٚٓٗا قٛي٘ ت22ــ  ٚٳي٦ٹ

ٔٳٸ ا٭,زٵبٳاضٳ ثٴ ٛٳيملٸ ِٵ ي,ٝٴ ٖٴ ٔٵ ْٳٸكٳطٴٚ ٚٳي,٦ٹ ِٵ  ٗٴ ٔٵ قملٛتٹملْٛا ي,ا ٜٳٓٵكٴطٴْٳ ٚٳي,٦ٹ ِٵ  ٗٴ َٳعٳ ٕٳ  ٕٳ أملخٵَطدٴْٛا ي,ا ٜٳدٵطٴدٴٛ ) اؿؿط ــ  ِٳٸ ي,ا ٜٴٓكٳطٴٚ
ٌ (, ٚقس تسخ 352/  1ــ 1999/  3اؾٛاب يًكػِ, أٟ َٗست ي٘, ) ابٔ ٖؿاّ ــ  تٚطأ(, ؾكس 12

 ع٢ً غريٖا نكٍٛ ايؿاعط: 
ُٹـٝــ٬ً ٔٳٸ َإشٳا دٴــَعٜٵــتٳ دٳــ ٚٳي,تٴــذٵــعٳٜٳــ ٔٵ  ي,و, قٳايٹضٷ              ُٳتٳ٢ قٳً,شٵتٳ ي,ٝٴْكهٳٝٳ  ي,

 (.  424) ٚايبٝت َٔ ؾٛاٖس َػين ايًبٝب ضقِ 
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ُٳ١ٺ  ٚنصيو يف قــٛي٘ تعــايــ٢:  ٚٳسٹْه ٔٵ نٹتٳابٺ  َٹٸ ِٵ  ُٳا آتٳٝٵٓٳانمل (, ٖٚٞ قطا٠٤ غري  81آٍ عُطإ ــ )  ي,
ٕٳٸ ا٭سػٔ أ٫ تهٕٛ َٛط١٦ َٚا ؾطط١ٝ  بٌ ي٬بتسا٤,  22ــ  1983محع٠ ) املطازٟ ــ  (, ٜٚط٣ ابٔ ٖؿاّ أ

(, ٚشنــط ابٔ دين يف غط  352/  1ــ 1999/  3َٚا َــٛقٛيـ١, مح٬ً ع٢ً ا٭نجط, ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
ٕٳٸ إش ؾبٗت بـ ) إٕ  ( ؾأزخًت عًٝٗا اي٬ّ املٛط١٦ ؾــٞ قٍٛ ايؿاعط:  قٓاع١ اٱعطاب: " أ

ٔٵ بٹدٳطٴٚفٹ ٚٳق,سٵ ؾٳَطبٵتٴ بٹذٳعٳٸ٠ٺ             ؾ,َٲشٵ غ,هٹبٵتٹ ي,أؾٵطٳبٳ ٞٳٸ ؛   غ,هٹبٳتٵ عٳً,
 ٚقس ها٤ بـ ) ي٦ٔ ( بعس َا ٜػين عٔ اؾٛاب, ؾٝشهِ بعٜاز٠ اي٬ّ, نكٍٛ عُط بٔ ضبٝع١: 

ٕٳٸ ا ِٵ بٹعٳٜٵٓٳبٳ َإ ُٹــ ٌٴ غ,سٳاأ,ْي ٕٳ ايطٳٸسٹٝ ٔٵ ن,ا ٌٳٸ ايجٳٸٛا٤ٴ ي,٦ٹ ٔٳ ق,ــسٵ أ,ؾٹـــسٳا        ق,  ْيبٳٝٵــ
(, ٚقاٍ ابٔ ٖؿاّ: " زخٍٛ اي٬ّ ع٢ً إش ٖٛ ْعري زخٍٛ ايؿا٤ يف قـــٛي٘  22ــ  1983) املطازٟ ــ  

ِٴ تعــايــ٢:  ٖٴ ٚٵي,٦ٹو, عٹٓٵسٳ اهللٹ  ٗٳسٳا٤ٹ ؾ,أمل ِٵ ٜٳْأتٴْٛا بٹايؿٴٸ ٕٳ  ؾ,َإشٵا ي, (  ( بـ )إٔؾبـٗـت ) إش (, 13) ايٓــٛض ــ  اْيه,اشٹبٴٛ
ؾسخًت ايؿا٤ بعسٖا نُا تسخٌ يف دٛاب ايؿطط, ٚقس ؼصف َـع نـٕٛ ايكػِ َكسضًا قبـٌ ايؿطط ْـشـٛ 

ٕٳ  قـٛيـ٘ تعايـ٢:  ُٴؿٵَطنملٛ ِٵ ي, ِٵ َإْٳٸهمل ٖٴ ُٴٛ ٕٵ أ,ط,عٵتٴ ٖـٓا ــ  (, ٚؾـٞ قـٍٛ بعهِٗ يٝؼ ــ 122) ا٭ْعاّ ــ  ٚٳَإ
ٕٳٸ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ دٛاب ايؿطط ع٢ً إنُاض ايؿا٤.. ٕٳٸ شيو خام بايؿعط.. َطزٚزقػـِ َكـسض ٚإ ٔ " ) اب؛ ٭

 .( 353/  1ــ 1999/  3ٖؿاّ ــ 
 ــ  َ اهت طٙف:  4

ٕٳٸ  َٳٸا اـًٝـٌ ؾري٣ " أ عٓس َٔ دعٌ سطف ايتعطٜـ أسازًٜا, ِٖٚ املتأخطٕٚ, ْٚػبٛا ٖـصا إىل غٝبٜٛـ٘, أ
ٚنإ اـًٌٝ  ف ايتعطٜـ ثٓا٥ٞ, ُٖٚعت٘ ُٖع٠ قطع ٚقًت يهجط٠ ا٫غتعُاٍ, ٖٚـٛ َـصٖـب ابٔ نٝػإ,سط

ٕٳٸ سطف ٜػُٝ٘ ) أٍ (, ٫ٚ ٜكٍٛ ا٭يـ ٚايــ٬ّ, ٚاختاض ٖــصا ايكٍٛ ابٔ َايو, ْٚكٌ ابٔ َايو عٔ غٝبٜٛ٘ أ
ـس بٗــُع٠ اغتــُع ٚمـٛٙ, ؾٝكاٍ: ايتعطٜـ عٓسٙ ثٓا٥ٞ, ٚيهٔ ُٖعت٘ ُٖع٠ ٚقٌ َعتس بٗا يف ايٛنع نُا ٜعتـ

ٖٛ مخاغٞ, قًت: ٖٚٛ قطٜض ن٬ّ غٝبٜٛ٘ ؛ ٭ْٳٸ٘ عسٳٸ سطف ايتعطٜـ يف اؿطٚف ايجٓا١ٝ٥ " ) املطازٟ ــ 
 (.   22ــ  1983

 ٚتٓكػِ أٍ ايتعطٜـ ع٢ً قػُني عٗس١ٜ ٚدٓػ١ٝ, ٚنٌ َُٓٗا ث٬ث١ أقػاّ:
 ؾايعٗس١ٜ ث٬ث١ أقػاّ ٖٚٞ: 

: مٛ قٛيٓا: اؾرتٜت ؾطغًا ثِ بعت ايؿطؽ, َٚٓٗا قــٛيــ٘ تعاىل: ٔا ً ٔ٘زًا شكطًٙاأ ــ أْ ٙلْ٘ ًصر٘ب
  ٛٵن,بٷ زٴضَٸ٣ٷٸ ٗٳا ن, ُٹكٵبٳاحٴ ؾٹ٢ ظٳدٳادٳ١ٺ ايعٴٸدٳادٳ١مل ن,أ,ْٳٸ َٹكٵبٳاحٷ اْي ٗٳا  (, ٚنصيو قـــٛيــ٘  35) ايٓٛض ــ  ؾٹٝ

ٕٳ ضٳغٴ تــعــايـــ٢:  ٛٵ ُٳا أ,ضٵغٳًْٓٳا َإي,٢ ؾٹطٵعٳ ٚٳبٹ٬ًٝ ن, ٙٴ أ,خٵصًا  ٍٳ ؾ,أ,خٳصٵْٳا ٕٴ ايطٳٸغٴٛ ٛٵ  (.16) املعٌَ ــ  ٫ًٛ ؾ,عٳكٳ٢ ؾٹطٵعٳ
 َإشٵ ٜٴبٳاٜٹعٴْٛٳو, تٳشٵتٳ ايؿٳٸذٳطٳ٠ٹ   : نُـا ؾـٞ قـٛيـ٘ تعايـ٢: ب ــ أْ ٙلـْ٘ ًصر٘بـٔا ًـ ٔـ٘زًا شًِٓٚا

 (. 18) ايؿتض ــ 
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بٔ عكؿٛض: ٫ٚ تكع ٖصٙ إ٫ بعس أمسا٤ اٱؾاض٠  ٚقاٍ ا د ــ أْ ٙلْ٘ ًصر٘بٔا ً ٔ٘زًا ذط٘ضًٙا:
مــٛ: )دا٤ْٞ ٖصا ايطدٌ (, أٚ ) أٟ ( ؾــٞ ايٓسا٤, مــٛ: ) ٜا أٜٗا ايطدٌ (, أٚ إشا ايؿذا١ٝ٥, مٛ: ) خطدت 

 (. 114/  1ــ 1999/  3ؾإشا ا٭غسٴ(, أٚ يف اغِ ايعَإ اؿانط مٛ: ) اٯٕ ( ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
 اّ أٜهًا ٖٚٞ: ٚاؾٓػ١ٝ ث٬ث١ أقػ

ٕٴ نٳعٹٝؿًا  ٖٚٞ اييت ؽًؿٗا ) نٌ ( سكٝك١, مٛ قٛي٘ تعاىل:  أ ــ  غتػطاق األفطاز:  ٚٳخٴًٹلٳ اَٱْٵػٳا
 (. 28)ايٓػا٤  ــ 

: ٖٚـٞ اييت ؽًـؿٗا ) نٌ ( فــاظ مــٛ: ) ظٜس ايطدٌ عًًُا (,  أٟ: ب ــ  غتػطاق خصا٢ص األفطاز
 (. 2) ايبكط٠ ــ  شٳيٹو, اْيهٹتٳابٴ  تعاىل:  ايهاٌَ يف ٖصٙ ايكؿ١, نكٛي٘
ُٳا٤ٹ  ٚٳدٳعٳًْٓٳا ٖٚٞ اييت ٫ ؽًؿٗا ) نٌ ( ٫ سكٝك١ ٫ٚ فاظ, نكـٛي٘ تعـاىل:  جـ ــ هت طٙف املآٚٞ: ٔٳ اْي َٹ
ٕٳ  َٹٓٴٛ ٌٳٸ ؾٳ٢ٵ٤ٺ سٳ٢ُٸ أ,ؾ,ً,ا ٜٴ٪ٵ  (. 31) ا٭ْبٝا٤ ــ  نمل

أٚ ) ٫ أيبؼ ايجٝاب (, " ٚهلصا ٜكع اؿٓح بايٛاسس َُٓٗا,  ٚقٛيو: ) ٚاهلل ٫ أتعٚز ايٓػا٤ (      
َٴتُٝٹٸع بعهٗا عٔ بعض  ٚبعهِٗ ٜكٍٛ يف ٖصٙ: أْٳٸٗا يتعطٜـ ايعٗس, ؾإٕ ا٭دٓاؽ أَٛض َعٗٛز٠ يف ا٭شٖإ 

 (. 115/  1ــ 1999/  3ٜٚكػِ املعٗٛز إىل ؾدل ٚدٓؼ " ) ابٔ ٖؿاّ ــ 
 ــ اهالَ اهالذقٞ ألمسا١ اإلؾاضٝ: 5
ًس٫ي١ ع٢ً ايبعــس: أٚ ع٢ً تٛنٝسٙ ع٢ً خ٬ف يف شيو, ٚأقًٗا ايػهٕٛ, نُا يف ) تٹًو, (, نكٛي٘ ي

َٹً,١ٌ  تعاىل:  ِٵ تٹًْو, عٳؿٳطٳ٠ٌ ن,ا ٚٳغٳبٵعٳ١ٺ َإشٳا ضٳدٳعٵتٴ ُّ ؾٹ٢ اْيشٳرَٸ  ّٴ ثٳ٬,ثٳ١ٹ أ,ٜٳا (, ٚإْٳٸُا نػـطت  195) ايبكط٠ ــ  ؾ,كٹٝٳا
َِٸ شٳيٹو,  (, َٚٓٗــا قــٛيــ٘ تعاىل:  354/  1ــ 1999/  3ٓني ) ابٔ ٖؿاّ ــ يف ) شٳيٹو, ( ٫يتكا٤ ايػان أ,ي,

ُٴتٳٸكٹنيٳ  ٖٴس٣ٶ ي,ٸًْ ٘ٹ   (. 1) ايبكط٠ ــ    اْيهٹتٳابٴ ٫, ضٳٜٵبٳ ؾٹٝ
 ــ  َ اهت حب غري اجلاضٝ: 6

ّٳ عُطٚ , أٟ َا أظطؾ٘ َٚا أنطَ٘ !! شنطٖا ابٔ خ ايٜٛ٘ يف نتاب٘ املعطٚف بـ نكٛيٓا: ي,ع,طٴفٳ ظٜسٷ, ٚي,ه,طٴ
َٳٸا ٫ّ  )اؾٌُ (, ٜٚــط٣ ابــٔ ٖؿــاّ أْٳٸــٗا : " إَا ٫ّ ا٫بتسا٤ زخًت يف املانٞ ؛ يؿبٗ٘ ؾُٛزٙ با٫غِ, ٚإ

 دٛاب قػِ َكسض " ) املكسض ايػابل ْؿػ٘ (. 
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      اخلامتٞ
 تٛقًت إىل ْتا٥ر أُٖٗا:

طٜٔ َعـ٢ٓ ٚظاز املطازٟ َعٓٝني, ٖٚـُا: ٫ّ املـسح ٫ّٚ ــ بًؼ عسز َعـاْٞ اي٬ّ اؾـاض٠ غبع١ ٚعؿ 1
 ايصّ.

ٚؾبـ٘  ــ ٚضز َٓٗا مثا١ْٝ عؿط٠ َع٢ٓ ؾـٞ ايكطإٓ ايهطٜـِ ٖٚٞ: ) املًو ٚا٫غتشكام, ٚا٫ختكام, 2
ـ٤٬, ٚاجملـاٚظ٠, ٚا٫غتع ايتُـًٝو, ٚايتعًٝـٌ, ٚايتبٝٝـٔ, ٚايتبًٝـؼ, ٚايتـعـسٜـ١, ٚايكٝـطٚض٠, ٚاْتٗا٤ ايػـا١ٜ,

 ٚايتك١ٜٛ, ٚايٛقت (. ٚايعطؾـ١ٝ, َٚٛاؾك١ بعس, مبع٢ٓ عٓس, ٚتٛنٝس ايٓؿٞ, ٚايتٛنٝس,
يف ايكـطإٓ ايهطٜـِ, ٖٚـٞ: ) ؾب٘ املًو, ٚايتًُٝو, ٚايٓػب,  ٢ٓــ مل ٜطز َٓٗا أسس عؿـط َعـ 3

ٚاملع١ٝ, أٟ: مبع٢ٓ  ٝـض,ٚايكػـِ ٚايتعـذب َعـًا, ٚايتـعـذب ؾـكـط, ٚابتسا٤ ايػا١ٜ أٟ: مبعـ٢ٓ ) َٔ (, ٚايتبعـ
ِٳٸ ؼًًٝٗـا, ٚايتُجٌٝ هلـا  بأَج١ً أخط٣.   ) َع (, ٚا٫غتػاث١ , ٚاملسح, ٚايصّ  (, ٚتـ

ــ اغتدـسَـت ٫ّ اؾـط ؾـٞ ايكـطإٓ ايهطٜـِ يتؿٝـس َع٢ٓ سـطف دـط آخـط َجٌ: ) َٔ ٚإىل ٚعٔ  4 
 ٤٬ ٚايعطؾ١ٝ ع٢ً ايرتتٝب.ٚع٢ً ٚيف(, أٟ: ابتسا٤ ايػا١ٜ ٚاْتٗا٤ٖا ٚاجملاٚظ٠ ٚا٫غتع

 ــ اغتدسَت ٫ّ اؾط يتؿٝس َع٢ٓ بعض ايعطٚف َجٌ: ) قبٌ ٚبعس ٚعٓس َٚع (. 5
ِٵ  ــ قس تؿٝس اي٬ّ أنجط َٔ َع٢ٓ يف اٯ١ٜ ايٛاسس٠ سػب ايكـطا٠٤ نُـا ؾـٞ قٛيـ٘ تعايـ٢: 6 ٚٳْيٝٳشٵهمل

٘ٹ  ٍٳ اهللمل ؾٹٝ ُٳا أ,ْٵعٳ ٌَ بٹ ٌٴ اَٱْٵذٹٝ ٖٵ ايؿعٌ بعسٖا  (, ؾعٓس تػهني اي٬ّ ؾٗٞ ٫ّ ايطًب ٜٚهـٕٛ 49ـ ) املا٥س٠ ـ أ,
 فعًَٚا بٗا ٚعٓس نػط اي٬ّ ؾٗٞ ٫ّ ايتعًٌٝ, ٜٚهٕٛ ايؿعٌ بعسٖا َٓكٛبًا بٗا, ٖٚٞ قطا٠٤ محع٠.

ــ ٚضزت اي٬ّ ايٓاقب١ بأْٛاعٗا ايػبع١, ٖٚٞ ) ٫ّ نٞ, ٫ّٚ ايعاقبـ١, ٚايـ٬ّ ايعا٥س٠, ٫ّٚ اؾشٛز,  7
 شيو ايٓشا٠. اييت مبع٢ٓ إٔ, ٚاي٬ّ اييت مبع٢ٓ ايؿا٤ (, يف ايكطإٓ ايهطِٜ نُا أؾاض إىلٚاي٬ّ 
اؾٛاب,  غـٝـط ايعـاًَـ١ بأْـٛاعـٗا ايػبعـ١, ٖٚـٞ ) ٫ّ ا٫بتسا٤, ٚاي٬ّ ايعا٥س٠, ٫ّٚــ ٚضزت ايـ٬ّ  8

غري اؾاض٠ (, يف ايكطإٓ ايهطِٜ  يتعـذبٚاي٬ّ املٛط١٦, ٫ّٚ ايتعطٜـ, ٚاي٬ّ اي٬سكـ١ بأمسا٤ اٱؾـاض٠, ٫ّٚ ا
 نُا أؾاض إىل شيو ايٓشا٠.

 ايتٛقٝات:      
 ٚشيو يتعُِٝ ايؿا٥س٠.  ــ تؿذٝع ايبشٛخ ايع١ًُٝ ـ خاق١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ٚاملػاعس٠ ع٢ً ْؿطٖا؛ 1
ٚم ايسقٝك١ يٮيؿاظ ــ ايبشح يف أغطاض ايكطإٓ ايهطِٜ, َجٌ اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ املرتتب١ ع٢ً ايـؿـط 2

 ٚاملعاْٞ ايًػ١ٜٛ.
ــ ا٫ٖتُاّ بتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتعًُٝٗا ؛ ٭ْٳٸٗا ٖٞ ايػبٌٝ ايٛسٝس يؿِٗ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ؾًُٗا قشٝشًا  3

 ٚايصٟ هب عًٝٓا ــ مٔ املػًُني ــ ؾٗــُٗــُا ٚتطبٝكـٗــُا يًٓذا٠ ٚايؿٛظ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
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أنإ يف اجمل٬ت ايعًُٝـ١ أّ ؾـٞ غريٖـا أَاّ ايباسجني؛ ٚشيـو يعٜاز٠ ْؿط  ــ تػٌٗٝ ططم ايٓؿط غٛا٤ 4
 ايبشٛخ ايع١ًُٝ اهلازؾ١.
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 ّ.  1981, 6ؼـكٝـل: قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس, زاض ايٓس٠ٚ اؾسٜس٠, بريٚت, ط / 
ــ ابٔ ٖؿاّ ا٭ْكاضٟ, مجاٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغــ, ؾـطح قـطـط ايٓـس٣ ٚبـٌ ايكـس٣, قُس  26

 ايطبع١ ا٭ٚىل, زاض ايؿهط, ططابًؼ, يٝبٝا,  ز ـ ت.قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس, 
ــ ابٔ ٖؿاّ ا٭ْكاضٟ, مجاٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغـ, َـػـين ايًبٝب عـٔ نتب ا٭عاضٜب,  ؼكٝل  27

ٚتعًٝل: بطنات ٜٛغـ ٖبـٛز, ؾطنـ١ زاض ا٭ضقـِ بٔ أبٞ ا٭ضقـِ, يًطباعـ١ ٚايٓؿـط ٚايتٛظٜع,  بريٚت, 
 ّ  1999, يبٓإ, ايطبع١ ا٭ٚىل
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ــ ابٔ ٖؿــاّ ا٭ْكاضٟ, دــُاٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغـــ, املػين, ٚبٗاَؿ٘ ساؾ١ٝ ايؿٝذ  قُس  28
 ا٭َري, زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, ز ــ ت. 

,        3ٖـ (, ؾـطح املـؿـكٌ, عامل ايهتـب, بريٚت, ط  643ــ ابٔ ٜعٝـ, َٛؾل ايسٜـٔ ) ت  29
1983.ّ 
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 اِذلت انفُُقُ
 
  ت وأثزها عهً احلىض انغزبٍ نهبحز ادلتىسط            

 توفيق مسعود راشدد.                                          

 أ. علي سعد مسعود                                       

 غريانجامعة  األصابعةكلية اآلادا                                                     
 

 املكذم٘

ِْٗ مل ٜرتنٛا أعُا٫ً َهتٛب١ ناؾ١ٝ تػاعس يف ؾإع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايؿٝٓٝكٝني أقاَٛا سهاض٠ عع١ُٝ 
َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ آهلتِٗ  َٚٔ ٖٓا اْبجكت ؾهط٠ اختٝاض ٖصا املٛنٛع  ,ايتعطف ع٢ً دٛاْب تًو اؿهاض٠

ٓٝك١ٝ مما دعٌ ايباسح ًٜذأ إىل َكازض أخط٣ عً,٘ هس بػبب ق١ً ا٭عاخ ايتاضى١ٝ اييت تتٓاٍٚ دصٚض اٯهل١ ايؿٝ
اييت َٔ أُٖٗا َٔ ِٖ ايؿٓٝكٕٝٛ ؟ َٚا أِٖ اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ اييت قسغٖٛا ؟ َٚا َس٣ ع٬قتٗا  تػاؤ تٕإداب١ عٔ 

صٙ باٯهل١ املٛدٛز٠  يس٣ ايػهإ يف املسٕ ايج٬خ)أٜٚا ــ يبس٠ ــ قربات٘ (؟ ٚنٝـ نإ ايتأثري ٚايتأثط بني ٖ
 ايسٜاْات ؟

ٚاٱداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٖٞ قاٚي١ ٜػتٓبط ؾٝٗا ايباسح بعض اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ ٚع٬قاتٗا باٯهل١  
ٚايتؿاب٘ ايهبري بٝٓٗا ايصٟ ضمبا  ,املٛدٛز٠ يف إقًِٝ املسٕ ايج٬خ ايصٟ أز٣ بسٚضٙ إىل ايتأثري ٚايتأثط يف ايسٜاْات

ٚإىل ايع٬ق١ ايػ١ًُٝ اييت أْتٗذٗا  ,يػاسٌ ايػطبٞ يًبشط املتٛغطنإ ْاػًا َٔ تٛادس ايؿٝٓٝكٝني ع٢ً ا
م.ّ ـــــ ست٢  814هلصٙ ايسضاغ١ ؾتُتس َٔ  احلسٗز اهعًِٚٞايؿٝٓٝكٕٝٛ َع ايػهإ احملًٝني يف مشاٍ أؾطٜكٝا أّ 

ٌ م.ّ أّ اؿسٚز املها١ْٝ ؾتؿُ 146م.ّ أٟ َٓص تأغٝؼ قططاد١ ست٢ تسَريٖا َٔ قبٌ ايطَٚإ عاّ  146
املٓطك١ املُتس٠ َٔ َصبض ا٭خٜٛٔ ؾ٬ٜٝين ؾطقًا ٚست٢ دٓٛب قؿاقؼ اؿاي١ٝ غطبًا ٖٚصٙ املٓطك١ ؼكط ؾُٝا 

 .٢ سسٚز ا٭ضانٞ اؾطَٓت١ٝ دٓٛبًابٝٓٗا إقًِٝ املسٕ ايج٬خ)أٜٚا ٚيبس٠ ٚقربات٘( َٚٔ ايبشط املتٛغط مشا٫ً ست
 اشضٔ٘ الذساط٘ :

 إىل ١ ايؿٝٓٝك١ٝ َٚس٣ تأثريٖا ع٢ً ايػهإ احملًٝني ٚمتسزٖاهلاٯطن١ٝ ٖصٙ ايسضاغ١ يف شنط بعض تهُٔ ؾ
 اؿٛض ايػطبٞ يًبشط املتٛغط .

 .دٛز ع٬ق١ ادتُاع١ٝ غ١ًُٝ بُٝٓٗاٚدٛز اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ ٚعبازتٗا َٔ قبٌ ايػهإ احملًٝني ٜعٔ إٔ ٖٓاى ٚ
ا باٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ املٛدٛز٠ يس٣ َعطؾ١ اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ يًػهإ احملًٝني قبٌ ٚقٍٛ ايؿٝٓٝكٝني َٚكاضْتٗ

 ايكازَني اؾسز)ايؿٝٓٝكٝني (.
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غتهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ ؼ١ًًٝٝ ٚقؿ١ٝ يًٛقٍٛ ملاز٠ تاضى١ٝ َتُاغه١ َٚرتابط١ َع ا٫يتعاّ :  ميَذٔ٘ الذساط٘
 باملٓٗر ايتاضىٞ .

احملًٝني بػبب ع٬قتِٗ يكس نإ يًؿٝٓٝكٝني ايصٜٔ اغتٛطٓٛا ايػاسٌ ايًٝيب أثط نبري ع٢ً سٝا٠ ايػهإ    
 ,ٚتكطٜـ َٓتذاتِٗ َع ايكبا٥ٌ ايًٝب١ٝ ثِ إٕ املسٕ ايج٬خ ناْت َػتٛطٓات ؾٝٓٝك١ٝ تابع١ يكٛض ,ايتذاض١ٜ

 ؾهإ َا ٜػطٟ ع٢ً ٖصٙ املسٕ ايؿٝٓٝك١ٝ يف ايؿطم قٌ تأثري ع٢ً املسٕ ايج٬خ يف ايػطب.
 ىبزٗ عام٘ عً الفٔئكٔني : 

؛ يؿعٛب اييت ٖادطت َٔ تًو املٓطكـ١ َٔ ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ نػريٙ َٔ اخطز  ِٖ ؾعب غاّ ايؿٝٓٝكٕٝٛ
ٚقــس أطًــل عًــِٝٗ اٱغطٜــل , بػــبب اؾؿــاف ايــصٟ عــِ ؾــب٘ اؾعٜــط٠ ايعطبٝــ١ خــ٬ٍ تًــو ايعكــٛض ايػــابط٠ 

ْػــب١ إىل بــطاعتِٗ يف ا٭قــباؽ بــايًٕٛ ا٭محــط  ,( ٚنــاْٛا ٜككــسٕٚ بٗــا ايطدــاٍ اؿُــط Phoenikiاغــِ)
ٟ اؾتٗطٚا ب٘ يف ػاضتِٗ ٚمبا إٔ ايؿٝٓٝكٝني قس ابتهطٚا ٖصٙ ا٭قباؽ ؾإٕ ٖصا ا٫غِ قس خًس هلـِ  ا٭ضدٛاْٞ ايص

(,ٚدا٤ت ٖصٙ ايتػـ١ُٝ عٓـس ايؿـاعط اٱغطٜكـٞ ٖـَٛريٚؽ      31,م1998َاظٌٜ,قٓاع١ اقرتْت بأمسِٗ)دإ 
ــ١,    ــٓاعات ايٝسٜٚــ ــاض٠ ٚايكــ ــاضتِٗ يف ايتذــ ــٝني مبٗــ ــؿ٘ يًؿٝٓٝكــ ــس ٚقــ ــٛا   عٓــ ــٛب ايبشط)ؾطاْػــ ٚضنــ

(,ٜٚبسٚ إٔ اغتعُاٍ ٖصٙ ايه١ًُ )ؾٓٝكٝني( َـأخٛش٠ َـٔ ْكـٛم َٛنٝٓٝـ١ تطدـع إىل      14,م1994زٚنطٜ٘,
ٚتـسٍ أٜهـًا عًـ٢ ايًـٕٛ ٚا٭ؾـدام نُـا أطًـل عًـِٝٗ ايـبعض           ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ا٭يؿ١ٝ ايجا١ْٝ قبٌ املـ٬ٝز, 

 َسٜٓـ١ قـٛض نُـا أطًـل     ٚايكـٛضٜني ؛ْػـب١ إىل   ٕ ؛ ْػب١ إىل َس١ٜٓ قٝسا,َٛجٌ : ايكٝسٜٚٓٝ تػُٝات َسِْٗ,
ٖٚـٞ تػـ١ُٝ ٫تٝٓٝـ١ َؿـتك١ أٜهـًا َـٔ نًُـ١ ؾٝٓٝكٝني)عبـس          عًِٝٗ اغِ ايبْٛٝكٝني ع٢ً ؾعب ٚثكاؾ١ قططاد١,

 ( .       2111095اؿؿٝغ املٝاض,
 أصل الفئكٔني :

َٚب١ٝٓ ع٢ً َا أٚضزٙ ايهتٸاب ايكسا٢َ عٔ ا٭قٌ املؿرتض  ,١ٗدا٤ت اٯضا٤ سٍٛ أقٌ ايؿٓٝكٝني َتؿاب
 َٚٔ ٖصٙ اٯضا٤ : ,ِهل

ــٝر ايعطبــٞ ســٛايٞ     ــاضٜذ ٖــريٚزٚت إٔ ايؿٓٝكــٝني ٖــادطٚا َــٔ َــٛطِٓٗ ا٭قــًٞ يف اـً ــٛ ايت ٜــصنط أب
 (.96م ,1991م.ّ  قبٌ ايكطٕ اـاَؼ قبٌ امل٬ٝز أٟ قبٌ ظَاْ٘)ٖاضيف بٛضتط, 2311عاّ

سٕ ٚاملعابـس ايؿٓٝكٝـ١ يف   نُا ٜؿري غرتابٕٛ ٚبًٝين  إىل ٚدٛز َعابس َٚسٕ ع٢ً اـًٝر ايؿاضغـٞ تؿـب٘ املـ    
 ٌ ظيـعاٍ   ,نُـا ٜـٛضز  ايـبعض إٔ ايؿٓٝكـٝني خطدـٛا َـٔ ب٬زٖـِ بػـبب        ,إؾاض٠ إىل َا شنطٙ ٖريٚزٚت َـٔ قب

ٚاغتكطٚا يف ايبسا١ٜ ع٢ً عري٠ غٛضٜا)ضمبا ايبشط املٝت( ثِ اغتكط بِٗ املطاف ع٢ً غاسٌ ايبشط املتٛغـط)قُس  
 (. 18,19م ,1979غامن,

أٚ َـٔ ؾـب٘ اؾعٜـط٠ ايعطبٝـ١ إىل      ٖٓاى ٖذطات غـا١َٝ قازَـ١ َـٔ اـًـٝر ايؿاضغـٞ,     ٜٚؿري ٖاضزٕ إىل إٔ 
 (. Harden, 1962, pp21-24غاسٌ ايؿاّ)
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ٚؼسٜـسًا َـٔ    ,ٜٚػتٓتر َٔ شيو نً٘ إٔ ايؿٓٝكٝني قس دا٤ٚا َٔ َٛطِٓٗ ا٭قًٞ يف ؾـب٘ اؾعٜـط٠ ايعطبٝـ١   
ِ  ٜٚػتسٍ ع٢ً شيو ا٭مسا٤ املطنب١ اييت متٝعٚا بٗـا   ,ايُٝٔ ٌ  عبـس ًَهـاضت,  َجـٌ :   ,عـٔ غريٖـ ٚعبـس   ,ٚسٓبعـ
ٚدٌ ٖصٙ ا٭مسا٤ أقٛهلا مي١ٝٓ  ٚقس زعُت ْكٛم أٚغاضٜت)ضأؽ مشط٠( شيو إىل ٖذطات ؾٓٝكٝـ١ َـٔ    ,ايععٜع

 (. 99م ,2111املٝاض,) ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ إىل ؾٓٝكٝا
 ط املتٛغط َٓٗا :ٚقس أغُٗت ايعسٜس َٔ ايسٚاؾع سٍٛ تٛغعِٗ يف غطب ايبش

 ايك٠ٛ املٛن١ٝٓٝ َٔ قبٌ اٱغطٜل ايـسٚضٜني ايـيت ناْـت َٛدـٛز٠ يف دعٜـط٠ نطٜـت ايـيت أغػـٗا         تسَري 
ٚتكـطٜـ   ,ٚإقاَـ١ املػـتٛطٓات   ,اٱغطٜل ا٫خٝني ؾتض اجملاٍ أَاّ ايؿٓٝكـٝني يًتٛغـع يف غـطب ايبشـط املتٛغـط     

 (.25,م1988بطنٛؾٝتـ,َٓتذاتِٗ ايتذاض١ٜ زٕٚ عٛا٥ل)ٜٛيٞ 
 اهلذُات اييت نإ ٜؿٓٗا          ٕ ٚمل  ,عًـِٝٗ درياْٗـِ َـٔ اٯضاَـٝني ٚايٝٗـٛز ٚغريٖـِ ٖٚـِ قـّٛ َػـاملٛ

 ٚبني ايتٛغع مٛ اؾٓٛب. ,ٚقس ؾهًت اؾباٍ سادعًا بِٝٓٗ ,ٜػتطٝعٛا َٛادٗتِٗ مما أز٣ بِٗ إىل اهلذط٠
 ٖٚصٙ ٫ ٜهؿٞ إْتادٗا ا٫غـت٬ٗى احملًـٞ بػـبب     ,نٝل أضانِٝٗ ايعضاع١ٝ احملكٛض٠ بني اؾباٍ ٚايبشط

 ايػهإ نجط٠
 ٛبػبب ايطبٝع١ اؾب١ًٝ إىل دعًٗا تعـٝـ مبعـعٍ عـٔ بعهـٗا      ؛ب١ املٛاق٬ت بني املسٕ ايؿٓٝك١ٝأزت قع
ٚدعٌ غهاْٗا ٜبشجٕٛ عٔ كطز مـٛ ايعـامل اــاضدٞ     ,ٖٚصا أغِٗ بسٚضٙ يف عسّ تٛسسٖا َع بعهٗا ,ايبعض

 ٚايبشح عُا ٚضا٤ ايبشاض. ,طًبًا يًعٝـ
 ٝايٓؿاط ايبشـطٟ ٚدـٛزٴ   ع٢ً ايتٛد٘ منيغاعس ايؿٓٝك ٛ      ٔ َٚٓٗـا   ,املـٛاز اــاّ اي٬ظَـ١ يكـٓاع١ ايػـؿ

 (.   51-46,م1979,خؿب ا٭ضظ املٛدٛز ؾٛم دبٌ يبٓإ)قُس غامن

يكس متهٔ ايؿٓٝكٕٝٛ ثِ ايكططادٕٝٛ ؾُٝا بعس َٔ ايكٝاّ بايعسٜس َٔ ايطس٬ت ايتذاض١ٜ ناْت أؾٗطٖا تًـو  
ؾطٜكٝا عٔ ططٜل )ضأؽ ايطدا٤ ايكاحل(,بتهًٝـ َٔ املًو ايؿطعْٛٞ نـاٚ  اييت قاّ بٗا ايؿٝٓٝكٕٝٛ بايسٚضإ سٍٛ أ

م.ّ( ٚناْـت ع٬قـ١ ايًٝبـٝني َـع ايؿٓٝكـٝني ع٬قــ١ غـ١ًُٝ بـٌ ضمبـا ناْـت أنجـط َــٔ            595 – 611ايجـاْٞ) 
( ؾكس ؼـايـ ايًٝبٝـٕٛ َـع ايكططـادٝني نـس قاٚيـ١ زٚضٜـٛؽ        157م ,1997شيو)سًُٞ قطٚؽ امساعٌٝ,

م.ّ يًكها٤ ع٢ً ٖصٙ املػتعُط٠ ؛ضغب١ َٔ قططادـ٘ يف  517َػتٛط١ٓ ي٘ يف ٚازٟ نعاّ عاّ ًَو إغربط١ إقا١َ
ٚإٕ  ٚيف ٖصا زيٌٝ ٚانض ع٢ً َس٣ تعاٜـ ايًٝبـٝني َـع ايؿٝٓٝكـٝني,    َٓع اٱغطٜل َٔ ايتػًٌ إىل َٓاطل ْؿٛشٖا,

( ٚقـس  126م ,1988املٓطك١ ناْت ٚاسس٠ َٚٛسس٠ يف فا٫تٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚايسٜٓٝـ١ ٚغريٖا)ضدـب ا٫ثـطّ,   
َٚعاٚيـ١ ْؿـاطِٗ    ,تطًب شيو أغٛاقًا ٚقطات ػاض١ٜ يٝػتطٝع ايؿٓٝكٕٝٛ َٔ خ٬هلا ا٫تكاٍ بايػهإ احملًـٝني 

ٚناْـت   ,ٚقربات٘ ٚقططادـ١ ٚغريٖـا   ,ٚيبس٠ ,َٓٗا : أٜٚا ,ايتذاضٟ ٚقس متهٓٛا َٔ تأغٝؼ ايعسٜس َٔ احملطات
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ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل تـأثطِٖ ٚتـأثريِٖ بايػـهإ احملًـٝني يف كتًــ      ع٬قتِٗ بايػهإ احملًٝني غ١ًُٝ ػاض١ٜ عت٘ 
َٚٓٗا اؾٛاْب ايس١ٜٝٓ املتُج١ً يف عباز٠ اٯهل١ ٚطكٛغٗا ٚغٓتططم يف ٖصا ايبشح إىل اؾٛاْب ايسٜٓٝـ١   ,اؾٛاْب

 (.  121 -115م ,1993املتعًك١ بصيو)امحس أْسٜؿ١,
  :اآلهل٘ الفٔئكٔ٘ ّاىعهاطاتَا علٙ الظاسل اللٔيب

ٚيهٔ ٜكعب عًٝـ٘   ,قس ٜهٕٛ َٔ ايػٌٗ ع٢ً أٟ باسح اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ أمسا٤ اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ
ٚؾُٝـا ٜتعًـل بتـأثري اٯهلـ١ ايؿٝٓٝكٝـ١       ,َعطؾ١ َعًَٛات عٔ عًُـٗا ٚأغـاطريٖا ٚتأثرياتٗـا عًـ٢ ايػـهإ احملًـٝني      

ايؿٓٝك١ٝ ايكططاد١ٝ قس ٚدست ططٜكٗا إىل َـسٕ   ١ٚٚدٛزٖا يف مشاٍ أؾطٜكٝا ؾإْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٕ اٯهل ,ايكططاد١ٝ
ٖٚصٙ ْتٝذ١ ست١ُٝ ْاػ١ عٔ ظطٚف تاضى١ٝ ْامجـ١   ,ٚقس تأثط بٗا ايًٝبٕٝٛ ايكسَا٤ ,)ايباْجٕٝٛ( ٚغريٖا ا٭َبٛضٟ

بايب٦ٝـ١ ايًٝبٝـ١ ايـيت اغـتكط بٗـا       ١عٔ ْكٌ ٖصٙ اٯهل١ َع ػاضتِٗ َٔ ايؿطم إىل ايػطب  َٚٔ ثِ تأثطت ٖصٙ اٯهل
ٜٚؿـري أنكـٌٝ إىل إٔ بعـض املعبـٛزات      ,ٚتأثط بٗا ايًٝبٕٝٛ ,َٚٔ بعسِٖ ايكططادٕٝٛ ع٢ً ايػاسٌ ,ٝكٕٝٛايؿٝٓ

ٌ   128,م2117ٚإٕ نإ بعهٗا شا أقٌ ؾٝٓٝكٞ)أقطؿٝإ أنكـٌٝ,  ايؿٝٓٝك١ٝ ناْت يٝب١ٝ ا٭قٌ,  ( ممـا ٜعًـ
عٔ ططٜل املتادط٠ يسضد١ يؿغ يٝيب قـس اغـتعٌُ    ٚاقتٓا٤ ايًٝبٝني اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ ,تأثط ايؿٝٓٝكٝني باٯهل١ ايًٝب١ٝ أٜهًا

 ٚغٓتططم يف ٖصا ايبشح إىل بعض ٖصٙ اٯهل١ : ,أسٝاًْا مبع٢ٓ بْٛٝكٞ
 ( :Tanit) اإللُ تاىٔت

 ,تعس اٱي٘ تاْٝت َٔ أِٖ املعبٛزات اييت قسغا ايؿٝٓٝكٕٝٛ ٚايًٝبٕٝٛ َٔ غـهإ ا٭َبـٛضٟ عًـ٢ سـس غـٛا٤     
(,ٖٚٞ َٔ أععِ اٯهلـ١ ؾٗـٞ أّ    453.ت,مز,ٝيب)ب. ٖـ ٚاضَٓذتٕٜٛٚصنط ٚاضَٓذتٕٛ إٔ امسٗا َٔ أقٌ ي

 ٚقس أْؿ٦ت هلا ايعسٜس َٔ املعابس ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب بعس إٔ تأثط بٗا ايػهإ احملًٕٝٛ, يهٌ سٞ ٚإهل١ اـكب,
ٓٝ   انبري اٜٚ٪نس ايبعض إٔ ٖٓاى تأثط ٚقسغٖٛا, ؾكـس   كـٝني, بني اؾاْبني يف املعبٛزات بني ايًٝبٝـٝني ايكـسَا٤ ٚايؿٝ

( ٜٚؿـري بـاتٝؼ إىل إٔ تاْٝـت شات أقـٌ      445,ز.ت,2عٴبست عس٠ آهل١ ؾٝٓك١ٝ يف اٱقًِٝ)دٝٗإ زٜـعاْر,َر 
( يف سـني   212,م2115ٚناْت تػ٢ُ تٝبٝا ٚناْٛ ٜػتدسَْٛٗا نتععـِٝ ٭ّ اٯهلـ١)أٚضٜو بـاتٝؼ,   , يٝيب

ٚبني تاْٝـت املعبـٛز٠ ايؿٝٓٝكٝـ١ مبعٓـ٢ إشا      ٕ,ٜؿري ساضف إىل ايتؿاب٘ ايهبري يف ايًؿغ بني ْٝت اييت قسغٗا ايًٝبٝٛ
 (. 145سصؾت ايتا٤ أقبشت ايه١ًُ ْٝت)قُس ساضف,ز.ت,م

َٚـــٔ أؾـــٗط املعابـــس ايـــيت أقُٝـــت يٲهلـــ١ تاْٝـــت َعبـــسٖا ايؿـــٗري يف غـــٛؽ)تْٛؼ( َٚعبـــسٖا يف   
١ قططاز ٖصا إىل )ايباْجٕٝٛ( بايعاقُ ٜٚات)ططابًؼ(ٚقس سسخ شيو بػبب تأثط فُع اٯهل١ يف إقًِٝ ا٫َبٛضٟ

سٝـح ٜعٗـط   ( )املؿـٛضات  هل١ َجٌ اؾطاض ايؿداضٜـ١ يطَٛظ ٚايطغَٛات اـاق١ بٗصٙ اٯداْب ٚدٛز ايعسٜس َٔ ا
ٚ ن١ً أٚ غريٖا مما ٜ٪نس قؿتٗا نإ١ٖ٫ يًدكٛب١ ٖٚٞ اٱهلـ١  أع٢ً دطاض ٖصٙ اٱهل١ ضغّٛ أٚ قٛض متجٌ مسه١ 
ؼت َػُٝات َتعسز٠ ٚطكٛؽ كتًؿ١ نُا ٚدس َٓٗا يف ايكبـٛض  ايٛسٝس٠ اييت تأثط بٗا ايػهإ احملًٕٝٛ ٚعبست 
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ٚايطَٛظ ايـيت   (,ٚتًو ايطغَٛات, 212,م2111املٝاض,اييت ٚدست يف دٓٛب ؾ٬ٝ ايٌٓٝ قطب يبس٠ ايهرب٣)
 .اٯهل١ٚدست يف َس١ٜٓ ظيٝنت اييت ؽل ٖصٙ 

ٝ٘ ضَعٶا هلـصٙ اٱهلـ١   ٚٚدست ضَٛظ هلصٙ اٱهل١ يف دٓٛب اـُؼ سٝح عجط ع٢ً عُٛز َٔ اؿذط ضغِ عً
مما ٜبعح إىل ا٫عتكاز بإٔ ٖٓاى َعابس هلا بايطغِ َٔ عسّ انتؿاؾٗا ٚقس تعسزت ا٭ْكاب هلصٙ اٱهل١ يف دٓٛب 
تط١ْٖٛ َٚٓطك١ ايعطبإ سٝح انتؿــ هلـا ْكـب وُـٌ ْكؿـًا َهتٛبـًا بايًػـ١ ايؿٝٓٝكٝـ١ ايبْٛٝـ١ ٚضز ؾٝـ٘ اغـِ            

(,نُا ٚدـس هلـا ْكـب يف    211,م2111يٲهل١ تاْٝت)املٝاض,(ٖٚٛ ا٫غِ ايطَٚاْٞ Caclestisنايٝػتؼ)
قػطٓط١ٓٝ باؾعا٥ط نتب عًٝـ٘ " إىل بعـٌ ٚتاْٝـت ٚشضٜتٗـا" ٖٚـصا ٜؿـري إىل اْتؿـاضٖا يف َٓـاطل أخـط٣ غـري           

 (. 141ا٭َبٛضٟ)ؾطْػٛا زنطٜ٘,ز.ت,م
 اإللُ بعل محٌْ :

  ٚ ــٛزات  ــِ املعبــــ ــٔ أٖــــ ــٕٛ َــــ ــٌ محــــ ــس بعــــ ــاضاأٜعــــ ــا اْتؿــــ ــو( أ ,نجطٖــــ ٚ ٜٚعين)املًــــ
ٚقس  ٚميجٌ ايجٛض ايصٟ وٌُ بني قطْٝ٘ قطم ايؿُؼ, (. ٚنإ إهلًا مشػًٝا,114م,2111)ايػٝس()ز.نْٛتٛ,

ٜٚؿـري   ٚقس دطت َطابكت٘ باٱي٘ إَٓٛ ايصٟ قسغ٘ ايًٝبٝـٕٛ ايكـسَا٤,   اْتؿطت عبازت٘ يف غطب ايبشط املتٛغط,
ٚضمبـا   ٚبـني بعـٌ محـٕٛ ٚتاْٝـت,     بُٝٓٗـا, ٖريٚزٚت إىل عباز٠ ايًٝبٝني يًؿُؼ ٚايكُط ايًصٜٔ هلُا ق١ً ٚثٝكـ١  

(,ٚشيو َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ َعز سـسثت بـني بعـٌ املعبـٛز      198,م2115ناْت أقٛهلُا ق١ًٝ)يٝب١ٝ()باتٝؼ,
ناْـت ؼـسخ عًُٝـات َـعز      ٚاملعبٛز إَٓٛ املٛدٛز قبٌ ٚقٍٛ ايؿٝٓٝكٝني بٛقت طٌٜٛ .ٚنـجريًا َـا   ايؿٝٓٝكٞ,

ٛ   -ا٭سطف َجٌ ظٜٛؽ ضع عٓـس املكـطٜني)قُس    –آَـٕٛ عٓـس ايطَٚـإ ٚآَـٕٛ      -برتإَٓٛ عٓس اٱغطٜـل ٚدـ
(,ٚست٢ قطم ايؿُؼ نإ َتهطضًا ؾكـس اؾـتٗط ايهـبـ ايًـٝيب بـايك٠ٛ ؾكسغـ٘ ايًٝبٝـٕٛ        146ساضف,ز.ت,م

( ايصٟ وٌُ ٖٛ اٯخـط قـطم ايؿـُؼ     Gurzil) ٚأٜهًا ٖٓاى اٱي٘ دطظٍ ٚضمسٛا قطم ايؿُؼ بني قطْٝ٘,
( اييت ناْـت َتـٛؾط٠ عٓـس     257,م٠2113 بني ايهباف ٚايجريإ)ايكٜٛعٞ,ٚناْت ايكطٕٚ َٓتؿط بني قطْٝ٘,

ايًٝبٝني ايكسَا٤ ٚنٌ شيو تؿاب٘ يف اٯهل١ بني اؿهاضات ٚقس ٚدست ايعسٜـس َـٔ َعابـس ٖـصٙ اٯهلـ١ يف َٛقـع       
 ٜػ٢ُ أضض ايهاتب دٓٛب غطب َس١ٜٓ قربات٘ نُا عجط ع٢ً َعبسٜٔ يتكسِٜ ايكطابني هلصا يٲي٘ آَـٕٛ يف ضأؽ 

( ٚقـس ٜهـٕٛ    128م ,2117املٓؿار ايكطٜب َٔ ٖصٙ املس١ٜٓ ٚأٜها يف ايػريإ  ايكطٜبـ١ َـٔ ٜٚات)أنكـٌٝ,   
ٖٛ ْؿػ٘ ا٭ي٘ إَٓٛ ٜٚعٗط أسٝاًْا يف قٛض٠ ضدٌ ي٘ ؿ١ٝ ٚقس اضتـس٣   (BaalHammonاٱي٘ بعٌ محٕٛ )

 (. 218م ,2111ٝاض,ٜٚساٙ ع٢ً ْاسٝتني ـطٚؾني ٜهع ٜسٜ٘ عًُٝٗا)امل ثٛبًا ط٬ًٜٛ ٚهًؼ ع٢ً نطغٞ,
 اإلهل٘ عؼتاست :  

إىل داْـب اٱيـ٘ ايًٝيب)ؾـازضاؾا(     ٠عبست ٖصٙ اٱهل١ يف يبس٠ ايهرب٣ ٚغطعإ َا اْتكًت إىل املٓاطل اجملاٚض
ٚيٝؼ يسٜٓا َعًَٛات عٔ ططٜكـ١ عبازتٗـا شيـو إٔ     ,نُا ٚدست عبازتٗا أٜها, يف ٜٚات ٚقربات٘ ٚيف قططاد١

 ,2111ايسٜٓٝــ١)املٝاض,ط قــس ٜــ٪زٟ إىل اخــت٬ف يف تأزٜــ١ ايؿــعا٥ط ٚايطكــٛؽ اْتكــاٍ ايعبــاز٠ َــٔ َهــإ ٯخــ
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(,ٚٚدٛز ٖصٙ اٯهل١ ٜ٪نس ع٢ً َس٣ عُل ايتـأثط ٚايتـأثري ايبـْٛٝكٞ عًـ٢ إقًـِٝ املـسٕ ايـج٬خ بكـؿ١         211م
 ٚمشاٍ أؾطٜكٝا بكؿ١ عا١َ .   خاق١,
ملسٕ ايج٬خ اييت غازت ؾٝٗـا عبـاز٠   ٜٚتهض َٔ شيو إٔ ايتأثري ايؿٓٝكٞ ايكططادٞ نإ َٛدٛزًا يف إقًِٝ ا 

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تتؿاب٘ ايعبازات يف قططاد١ َع ايبًس ا٭ّ سٝح ْؿأت أقـ٬ً ؛ٜعًـٌ    اٯهل١ ايؿٝٓٝك١ٝ ايكططاد١ٝ,
ٚتًو اييت ناْـت   شيو ٚدٛز اخت٬ف بني اٯهل١ اييت ناْت تعبس يف املٓاطل ايػاس١ًٝ اييت غهاْٗا ايًٝبٛؾٝٓٝكٞ,

 ٚيف ططٜك١ زؾٔ املـٛت٢,  ٚايتأثري ٚايتأثط نإ َٛدٛزًا  خاق١ ؾُٝا ٜتعًل بايطكٛؽ اؾٓا٥ع١ٜ, ب١ٝ,يف املٓاطل اؾٓٛ
 (. 21110249َجٌ قبؼ اؾػس بايًٕٛ ا٭محط ٖٚٞ عاز٠ ناْت َٛدٛز٠ عٓس ايًٝبٝني ايكسَا٤)املٝاض,

قبـٌ ٚقـٍٛ املػـتجُطٜٔ     ٜٚؿري أنكٌٝ إىل إٔ ٖصٙ املعبٛزات ضمبا غبل هلا ا٫ْتؿاض يف املٓاطل ايػـاس١ًٝ  
ٚضمبا نـإ يًتذـاض ايٛاؾـسٜٔ عًـ٢ غـاسٌ مشـاٍ إؾطٜكٝـا زٚضًا َُٗـًا يف ٖـصا           ثِ تأثط بٗا ايؿٝٓٝكٕٝٛ, ايؿٝٓٝكٝني,

 Hercule(.,ٜٚهطب َجا٫ً عًـ٢ شيـو اٱيـ٘ ٖطنـٍٛ ايًـٝيب)      129, 128م ,2117ا٫ْتؿاض)أنكٌٝ,

Libyen (نإ عٓس ايؿٓٝكٝني ٜسع٢ اٱي٘ ًَهاضت )Melqart  ٟٖٚطنٍٛ نإ أسس املعبٛزات ايًٝب١ٝ ايـص )
ــ   Capsaٜــصنط غايٛغــت أْــ٘ أغــؼ َسٜٓــ١ نبػا)قؿكــ٘()      )أنكــٌٝ,املطدع   ٘ يــٝيب(ٚٚقــؿ٘ بأْــ٘ إي

ٚإٕ مل  نُا تؿري ايٓكٛم املكط١ٜ يف عٗس املًو )غـاسٛضع( إىل إٔ اٱيـ٘ )أف( إهلـًا يٝبٝـًا,     (136ايػابل,م
ٕٛ ٖصا اٱي٘ ٖٛ ْؿػ٘ اٱي٘ أمشٕٛ ايؿٝٓٝكٞ يف قـٝسا ايـصٟ ٜطَـع يـ٘     تعطف طبٝعت٘ أٚ ٚظا٥ؿ٘ ؾ٬ ْػتبعس إٔ ٜه

 (.  34م ,1998بؿدل قاضب ٖصا إشا َاعطؾٓا إٔ ايًٝبٝني ايكسَا٤ ناْٛا قاضبني)دإ َاظٌٜ,
 اإللُ ملهاست :

ٜٚؿري ؾًٝٝب ست٢ بإٔ عبازت٘ قس اْتؿـطت   ,نإ ٜطًل ع٢ً ٖصا اٱي٘ اغِ "ًَو ايكط١ٜ"  ٖٚٛ ًَو قٛض
ضمبـا قسغـت ٖـصا اٱيـ٘ عًـ٢       خٚإٔ املسٕ ايج٬ ,ٌ ٚاغع يف أضدا٤ املػتٛطٓات ايؿٝٓٝك١ٝ يف قربم ٚغريٖابؿه

 (.  163م ,1972,اعتباض أْٗا َػتٛطٓات ؾٝٓٝك١ٝ)ؾًٝٝب ست٢
يكس اعتٓل ايػهإ احملًٕٝٛ زٜا١ْ ٫ ؽتًـ نجريًا عٔ باقٞ زٜاْات ا٭َِ ايكسمي١ إ٫ أْٗا ؽتًــ يف بعـض     

ٚأٜهًا ا٭مسا٤ أسٝاًْا غري إٔ فاٚض٠ ايؿٝٓٝكٝني هلِ نـإ يـ٘ أثـط     ٚايطكٛؽ, ٚمتاثٌٝ املعبٛزات, يعبازات,تؿاقٌٝ ا
ؾٗ٪٤٫ أثطٚا يف آهلـتِٗ ٚعكٝـستِٗ ٚطـطم ايعبـاز٠ ؾكـس عبـس ايؿٝٓٝكٝـٕٛ         نبري َٔ سٝح ايتؿاب٘ ٚايتأثري ٚايتأثط,

  ٝٓ ٚعًـ٢ غـبٌٝ املجـاٍ ٚدـس يف َسٜٓـ١       كٝـ١ ا٭خـط٣,  إَٓٛ ٚقسؽ ايػهإ احملًٕٝٛ تاْٝت إىل داْـب اٯهلـ١ ايؿٝ
ٖٚـصا ٜعطـٞ إؾـاض٠     قربات١ َكرب٠ يتكسِٜ ايكطابني ايؿٝٓٝك١ٝ نُا نِ أسس املعابس ضغًَٛا زيت ع٢ً اٱهل١ تاْٝت,

ٚانش١ ع٢ً اغتُطاض عبازتٗا َٓص ايؿرت٠ ايؿٝٓٝك١ٝ نُا عبـس بعـٌ محـٕٛ سٝـح ٚدـس يـ٘ ْكــ سذـطٟ مبسٜٓـ١          
عطؾــًا َاغــهًا بٝــسٙ ضقــًا ٚضاؾعــًا ا٭خــط٣ ملــٓض ايربنــ١ ٚأَاَــ٘ َتعبــس ضاؾعــًا ٜــسٙ   غٛغــ٘ ميجــٌ ضدــ٬ تبــٛأ 

 (. 313م ,1971تربنًا)ايربغٛثٞ,
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نُا ٚدست ايعسٜس َٔ اٯثاض اييت زيت ع٢ً َس٣ ايتـأثري ٚايتـأثط بـني ايؿٝٓٝكـٝني ٚايػـهإ احملًـٝني عًـ٢        
 ٞ َٓشـٛت ايٛادٗـ١ يف َسٜٓـ١ قـربات٘    َٚٔ بـني اٯثـاض انتؿـاف ْكـب دٓـا٥عٟ بـْٛٝك       ,طٍٛ ايػاسٌ ايًٝيب

 (.146م ,2111)املٝاض,
م.ّ ٖٚـصٙ   146نُا ٚدست ْكٛف بْٛٝك١ٝ يف َٓطكـ١ تـْٛؼ تعـٛز إىل َـا بعـس غـكٛط قططادـ١ عـاّ         

ايٓكٛف متجًت يف أؾٝا٤ َكسغ١ أقُٝت تهطميًا يٲي٘ بعٌ محٕٛ مما ٜؿري إىل اغتُطاض ايتأثري ايكططادٞ ستـ٢ بعـس   
 م.ّ 146ظٚاٍ قططاد١ عاّ 

ٚقس ٚدس ا٭ثطٜٕٛ يف يٝبٝا ٚاؾعا٥ط ضغَٛات يٲي٘ بعٌ محٕٛ ايصٟ ضَع ي٘ بطَـٛظ أنبـاف َكسغـ١ ؼُـٌ     
 (. 465م ز.ت, قطم ايؿُؼ ع٢ً قطْٚٗا)ب . ٖـ ٚاضَٓذتٕٛ,

ٚبعـض ا٭زٚات املٓعيٝـ١  ٚاملكـابٝض ايـيت ٚدـست       ٚنإ ٜٛدس بساخٌ املكابط ايؿٝٓٝك١ٝ ا٭ٚاْٞ ايؿداضٜـ١, 
نإ ٖـصا ا٫عتكـاز غـا٥سًا عٓـس ايًٝبـٝني ايكـسَا٤ ٖٚـصا إٕ زٍ عًـ٢ ؾـ٤ٞ ؾإمنـا ٜـسٍ عًـ٢ إٔ             ٚ ظاْب املٛت٢,

املعبٛزات ايًٝب١ٝ قس نإ هلا تأثري ٚانض ع٢ً ايتذاض ايؿٝٓٝكٝني,نُا إٔ قططاد١ ناْت شات تأثري عًـ٢ ايػـهإ   
 (. 15 -11م ,1963احملًٝني ايصٜٔ متػهٛا عهاضتٗا ست٢ بعس ظٚاهلا)قُس ؾٓطط,

مل ٜكتكط ا٫َتعاز ايجكايف ٚايسٜين بـني ايًٝبـٝني ايكـسَا٤ ٚايؿٝٓٝكـٝني َـٔ خـ٬ٍ اٯهلـ١ بـٌ أٜهـًا ايتكايٝـس            
ٚنإ  ايًٝبٕٝٛ ٜػتعًُٕٛ ٖصٙ ايعاز٠ إىل داْب ٚنع  ١ٜ ؾسؾٔ املٝت ممسٚزًا ع٢ً ظٗطٙ ٖٛ تكًٝس ؾٝٓٝكٞ,عاؾٓا٥

ــ٘ أٚ يف ٚنــــع اؾًــــٛؽ,  ــ١ اؾــــٓني يف بطــــٔ أَــ ــا املٝــــت ن٦ٝٗــ اْتكًــــت ٖــــصٙ ايٛنــــع١ٝ إىل  ٚضمبــ
ٖٚٛ اغتعُاٍ ايًٕٛ ا٭محط يف ط٤٬ ععـاّ   ( ٚنصيو اغتعُاٍ ايرتَٝس, 262م ,2113ايؿٝٓٝكٝني)ايكٜٛعٞ,

ٛ  أٚ مجادِ املٛت٢ ٚأسٝاًْا ط٤٬ ايتٛابٝت اـؿـب١ٝ,  ٚقـس اْتكـٌ إىل ايًٝبـٝني ايكـسَا٤      تكًٝـس ؾـطقٞ ؾٝٓٝكـٞ,    ٖٚـ
( ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا ايتأثري ايؿٝٓٝكٞ إ٫  213م ,2111خطٕٚ,)ايؿاشيٞ بٛض١ٜٓٚ ٚآ ٚاغتعًُٛٙ يف قبٛضِٖ

 إٕ ايػهإ احملًٝٝني ساؾعٛا ع٢ً عازاتِٗ ا٭ق١ًٝ ٚعكا٥سِٖ ايس١ًٜٝٓ ضغِ ايتأثط مبعبٛزات غريِٖ.    
  



 اِنهت انفُُقُت وأثزها عهً انحىض انغزبٍ نهبحز انًتىسط
   

    

 

 211 

 اخلاةمووو٘ : 

 ,ايسٜٓٝـ١  ٜتهض يٓا َٔ ٖصا ايبشح إٔ تػًػٌ ايؿٝٓٝكٝني يف املسٕ ايًٝب١ٝ أز٣ إىل متـاظز ٚانـض يف ايعكا٥ـس     
ٚتطنٛا يًػهإ سطٜـ١   ,ٚقس ساؾعٛا ع٢ً ع٬قتِٗ ايػ١ًُٝ َع ايػهإ احملًٝني يًُشاؾع١ ع٢ً غ١َ٬ بها٥عِٗ

 ِ ــٛزاتٗ ــاْتِٗ َٚعب ــ١ ,احملاؾعــ١ عًــ٢ زٜ ــأثطِٖ باملعتكــسات ايؿٝٓٝكٝ ــٝني  ,ٚت نُا إٔ بعــض عــازات ايػــهإ احملً
 –كسات ايس١ٜٝٓ ايؿٝٓٝك١ٝ ست٢ أقبض ٜطًل عًِٝٗ يٝبـٝني  َٚعتكساتِٗ ايس١ٜٝٓ نإ هلا أثط نبري ع٢ً ايعازات ٚاملعت

ٚعٓسَا اْتكًت ايععا١َ إىل قططاد١ بعس غكٛط قٛض سطم ايكططـادٕٝٛ عًـ٢ ؾـطض أْؿػـِٗ عًـ٢       ,ؾٝٓٝكٝني
ٚعًـ٢ ايـطغِ َـٔ شيـو      ,َٚٓع ايتػطب إيٝٗـا َـٔ قبـٌ ا٭عـسا٤     ,املػتٛطٓات ايًٝب١ٝ ٚقاٚي١ ؾطض ايععي١ عًٝٗا

ٚبٓـا٤ املعابـس ٚاملكـابط     ,ق١ بايـسٜٔ بـني ايطـطؾني ػػـٝسًا َتؿـابًٗا َـٔ خـ٬ٍ عبـاز٠ اٯهلـ١         دػست املعامل اـا
ٚغريٖا ًًَُا َٛسسًا ؾكس مجع ايعٓكط ايٛاؾـس ٚاحملًـٞ بُٝٓٗـا ٚسـس٠ يف ايـسٜٔ ٚاؾـرتنٛا يف        ,ٚايٓكب اؾٓا٥ع١ٜ

ملؿـٝس٠ يهبـاض اٯهلـ١ ايؿٝٓٝكٝـ١     عبازات ٚاسس٠ ٚقس ظخطت املػتٛطٓات ع٢ً ايػاسٌ ايًٝيب بايعسٜس َٔ املعابـس ا 
 َجٌ بعٌ محٕٛ ًَٚهاضت ٚغريِٖ .

١ بني ايططؾني سٝـح نـإ ايؿٝٓٝكٝـٕٛ ٜـسؾٕٓٛ َٛتـاِٖ يف      ٗنُا إٔ ؾهط٠ اؿٝا٠ بعس املٛت ناْت َتؿاب  
ٖٚصا ضادع إىل تأثط ايؿٝٓٝكٝني بايًٝبٝني ايصٜٔ ناْٛا ٜؿعًٕٛ شيو يهٞ  ,أَانٔ َطتؿع١ ٚقدط١ٜ يًُشاؾع١ عًٝٗا

 ٪َٓٛا اؿُا١ٜ ٚاـًٛز ملٛتاِٖ يف ايعامل اٯخط .ٜ
َٚٔ ٖٓا ؾإْٓا إشا أضزْا ْعـريًا يًسٜاْـ١ ايًٝبٝـ١ يف ايـسٜاْات ا٭خـط٣ ؾـإٕ ْعا٥طٖـا ٫ؾتـ١ يًٓعـط يف ايسٜاْـ١            

ٚغـري   ,ٚزؾٔ املٛت٢ ,ٚقطم ايؿُؼ ,ايػا١َٝ نُا ظٗط شيو ٚانشًا َٔ قٛض ايهبـ ٚاٱي٘ ْٝت ٚاٱي٘ إَٓٛ
 شيو .

َٚٔ ٚد١ٗ ْعط ايباسح إٔ ايسٜا١ْ ايًٝب١ٝ ايكسمي١ قس تساخًت َع ايسٜاْات  ,مما غبل شنطٙ ْػتٓتر
ا٭خط٣ غ٣ٛ َع درياِْٗ املكطٜني أٚ خ٬ٍ َطس١ً ا٫غتٝطإ ايؿٝٓٝكٞ ثِ ايكططادٞ ؾايًٝبٝني بًػٛا يف ايسٜٔ 

َٔ ايؿعٛب بػبب ا٫َتعاز  َطس١ً تكٛضات ػػِٝ اٯهل١ يهِٓٗ يف ايٛقت ْؿػ٘ ظًٛا َتعًكني بسٜا١ْ غريِٖ
ايجكايف ايسٜين ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ عباز٠ ايؿُؼ عٓس ايًٝبٝني نُا عٓس ايؿٝٓٝكٝني ٜٚعترب ايهبـ َكسؽ يف ؾٝٓكٝا 
نُا يف ايػاسٌ ايًٝيب َٚٔ ٖٓا نإ بني ايسٜا١ْ ايًٝب١ٝ ٚايسٜا١ْ ايؿٝٓٝك١ٝ اضتباط ٚثٝل َٚٔ امل٪نس إٔ ايسٜا١ْ 

 ٓاقط يٝب١ٝ ا٭قٌ ٚأمت٢ٓ إٔ تهؿـ اؿؿطٜات اؿسٜج١ ايع٬ق١ بني ايسٜاْتني .   ايؿٝٓٝك١ٝ تهُٓت عس٠ ع
  



 0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ 
 

  

  

 211 

    املصادس ّاملشادع :
ايتاضٜذ ايػٝاغـٞ ٚا٫قتكـازٟ يًُـسٕ ايـج٬خ  ايـساض اؾُاٖريٜـ١ يًٓؿـط ٚايتٛظٜـع          ,أمحس قُس أْسٜؿ١ -

   . 1993ٚاٱع٬ٕ,
قُـس ايتـاظٟ    ت, طبٛعات أنازميٝـ١ املًُهـ١ املػطبٝـ١,   َ تاضٜذ مشاٍ أؾطٜكٝا ايكسِٜ, أقطؿٝإ أنكٌٝ, -

 .  602117غعٛز,ز

 .  2115قُس أَٚازٟ َٚط٠ٚ ؾشات٘  زاض ايؿطداْٞ, ت, ايًٝبٕٝٛ ايؿطقٕٝٛ, أٚضٜو باتٝؼ, -
 ز.ت. تاضٜذ أؾطٜكٝا ايعاّ "ايعكط ايكططادٞ " دني أؾطٜهٛ, ب. ٖـ ٚاضَٓذتٕٛ,

 . 1998ضبا اــ زاض اؿٛاض يًٓؿط ٚايتٛظٜع, ت, ايهٓعا١ْٝ,تاضٜذ اؿهاض٠ ايؿٝٓٝك١ٝ ٚ دإ َاظٌٜ,

 . 2111ؾطن١ َطنع نتب ايؿطم ا٭ٚغط,ؾعري٠,  بٛأقُس اهلازٟ  ت, اؿهاض٠ ايؿٝٓٝك١ٝ, ز. نْٛتٛ,
 ,دني أؾطٜو/ ايْٝٛػهٛ. 2تاضٜذ أؾطٜكٝا ايعاّ,َر دٝٗإ زٜعاْر, -

بني ايٓٗـطٜٔ ٚايؿـاّ ٚاؾعٜـط٠ ايعطبٝـ١      ٘"ب٬ز َاايؿطم ايعطبٞ ايكسِٜ ٚسهاضت سًُٞ قطٚؽ أمساعٌٝ, -
 . 1997ايكسمي١ ",َ٪غػ١ ؾباب اؾاَع١,

تاضٜذ بطق١ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ َٔ ايكطٕ ايػابع قبـٌ املـ٬ٝز ٚستـ٢ بساٜـ١      ضدب عبس اؿُٝس ا٫ثطّ, -
 ّ . 1988َٓؿٛضات داَع١ قاضْٜٛؼ, ايعكط ايطَٚاْٞ,

 . 2111َطنع ايٓؿط اؾاَعٞ, ب١ْٝٛ تاضٜذ سهاض٠,قططاد١ اي ايؿاشيٞ بٛضٜٚٓ٘ ٚآخط, -
َٓؿـٛضات َطنـع دٗـاز ايًٝبـٝني يًسضاغــات      اؿهـاض٠ ايؿٝٓٝكٝــ١ يف يٝبٝـا,   عبـس اؿؿـٝغ  ؾهـٌٝ املٝـاض,     -

 . 2111ايتاضى١ٝ,
 . 2113ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاجملتُع املسْٞ, تاضٜذ اؿهاض٠ ايًٝب١ٝ ايكسمي١, عبس ايععٜع ايكٜٛعٞ, -
ـ  - ــ ــس ايًطٝ ــٛثٞ,  عب ــٛز ايربغ ــ٬َٞ,      قُ ــتض اٱغ ــ٢ ايؿ ــٛض ست ــسّ ايعك ــٔ أق ــٝيب َ ــاضٜذ ايً زاض  ايت
 .1971قازض,

 ز.ت .    قططاد١ أٚ أَرباطٛض١ٜ ايبشط, ؾطاْػٛا زٜهطٜ٘, -
ــ٘, - ــاضٜذ, ؾطاْػــٛا زٚنطٜ زاض طــ٬ؽ يًسضاغــات  ٜٛغـــ ؾــًب ايؿــاّ, ت, قططادــ١ اؿهــاض٠ ٚايت

 .  1994ٚايرتمج١,
 .   1972زاض ايجكاؾ١,بريٚت, ٕ َٓص أقسّ ايعكٛض ايتاضى١ٝ ست٢ ايٛقت اؿانط,تاضٜذ يبٓا ؾًٝٝب ست٢, -
 . 1963َٓؿٛضات زاض ايجكاؾ١,تْٛؼ, قططاز)حمل١ تاضى١ٝ عٔ اؿهاض٠ ايبْٛٝك١ٝ (, قُس سػني ؾٓطط, -
ــامن,   - ــػري غ ــس ايك ــط,    قُ ــط املتٛغ ــطب ايبش ــٞ يف غ ــع ايؿٝٓٝك ــات    ايتٛغ ــ١ يًسضاغ ــ١ اؾاَعٝ امل٪غػ
 .  1979يبٓإ,ٚايٓؿط,
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ايتــاضٜذ املػــاضبٞ ايكــسِٜ ايػٝاغــٞ ٚاؿهــاضٟ َٓــص ؾذــط ايتــاضٜذ إىل ايؿــتض    قُــس اهلــازٟ ســاضف, -
 امل٪غػ١ اؾعا٥ط١ٜ يًطباع١ ز.ت . ,اٱغ٬َٞ

 .   1991َهتب١ َسبٛيٞ, كتكط ايتاضٜذ ايكسِٜ, ٖاضيف بٛضتط, -
دــطٚؽ  ٜٛغـــ أبــٞ ؾانــٌ,   ت, اؿهــاض٠ ايؿٝٓٝكٝــ١ يف اغــباْٝا,   ٜــٛيٞ بطنــٛؾٝتـ تػــرينني,   -
 .1988بطؽ,

Harden , D , The Phoencians , London , T , and  , H ,1962 , p . 21- 

24 . 
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 طفالاأل فط اخللم عُذبزَايج إرشادٌ خل
 د.عنر علي القناطي                                                           

 كلية اآلادا  األصابعة جامعة غريان                                                                      

 
 ٘كذمامل

نُا تٴعسٻ تتهٕٛ ايؿدك١ٝ ٚتطغٛ َعاملٗا,  َطس١ً ايطؿٛي١ َٔ املطاسٌ اهلا١َ يف سٝا٠ اٱْػإ؛ سٝحٴ تٴعسټ
ٕٻ ايػٓٛات ا٭ٚىل ٚػُع أزبٝات ايرت ,ضنٝع٠ً ٖا١ًَ يف سٝا٠ ايؿطز َٚكري منٛٙ يف املػتكبٌ ب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ ع٢ً أ

يف سٝا٠ ايطؿٌ تٴعسټ َٔ أِٖ ايػٓٛات يف تهٜٛٔ ؾدكٝت٘ ٚتؿهًٝٗا؛ سٝح إْٗا َطس١ً دٖٛط١ٜ ٚأغاغ١ٝ 
أغايٝب تػتكط ؾٝٗا أغؼ ايرتب١ٝ, ٚتٴبٵٓٳ٢ عًٝٗا َطاسٌ ايُٓٛ اييت تًٝٗا ؾُٝا ٜهتػب٘ َٔ قِٝ ٚاػاٖات, ٚتعًِ 

نجطت ؾٝ٘ ٚتعسزت ضٚاؾس  ظَٔ ٚقس تتعطض تًو املطس١ً يًعسٜس َٔ املؿه٬ت يف ,ملتٓٛع١يف املٛاقـ ا ايتؿاعٌ
مما دعٌ ايؿطز ٜٛاد٘ ايهجري َٔ ايتشسٜات يف ططٜل ؼكٝل أٖساؾ٘ ٚتًب١ٝ استٝادات٘ ٚق٫ًٛ  ,ايهػٛط ايٓؿػ١ٝ

ٚاؿٝا٠ املعاقط٠  ,ٚعًٝ٘ ؾكس أقبض ايتعطض يًهػط ايٓؿػٞ مس١ ايعكط عًَُٛا ,يًتٛاؾل ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ
ُٸ ًا ْٚٛعًا يف َكازض ايتٛتط ٚايهػٛط ايٓؿػ١ٝ اييت ٜتعطض هلا ا٭ؾطاز يف كتًـ تتػِ بايتػريات ايػطٜع١ ن

 ا٭عُاض َا دعٌ املدتكني ٜٛيٕٛ َٛنٛع ايهػٛط ايٓؿػ١ٝ اٖتُاَا نبريًا , ملا ي٘ َٔ أثاض ع٢ً ايكش١.

 ططٜل منٛ ؾدكٝتِٗ َؿه١ً ٘ ايهجري َٔ أطؿايٓا ٚتكـ يفَٚٔ املؿانٌ ايٓؿػ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ اييت قس تٛاد
ٜٚتهض إٔ يًدذٌ تأثريات                            ً                                اييت تعٗط يف عُط ايػٓتني تكطٜبا , ٜٚعزاز تطٛضٖا يف ؾدك١ٝ ايطؿٌ,  ,اـذٌ

ٚهلا أغاؽ ؾططٟ يس٣ اٱْػإ ٖٚٞ غبب ٚدٛز اؿٝا٤ بٓؿػ٘ , ْؿػ١ٝ ت٪زٟ إىل انططابات ْؿػ١ٝ ٚبس١ْٝ
ؿ١ يف اٱْػإ يتذعً٘ واؾغ ع٢ً دٛاضس٘ ٚيهٞ ٜكّٛ بكٝاْتٗا َٔ املعاقٞ ٚقس ٚنع اهلل ٖصٙ ايك

ٕ إعٝح  ,ٚاملٓهطات, ٚاـذٌ قؿ١ محٝس٠ دسًا نؿهٌ َٚهُٕٛ سُٝٓا ٜهٕٛ يف اٱطاض املتعاضف عًٝ٘
ٚايؿططٟ  ْػب١ اـذٌ ايكشٝضٚ ,ٕ ٜتعاٜـ َع ايعطٚف احملٝط١ ب٘ بايطغِ َٔ اؿٝا٤ ٚاـذٌأاٱْػإ ميهٓ٘ 

ٜٛاد٘ ٕٚ ٜتعاٜـ َع اجملتُع أ٣ اٱْػإ ميهٔ ايتعبري عٓٗا بأْٗا إٔ وكٌ اٱْػإ ع٢ً سكٛق٘ نا١ًَ ٚيس
ٚيهٔ سُٝٓا تهٕٛ قؿ١ اـذٌ َاْع١ ٚسادع٠  ,ايعطٚف احملٝط١ ب٘ بايطغِ َٔ تٛادس ٖصٙ ايعاٖط٠ يف ْؿػ٘

اـذٌ املؿطط َؿه١ً تٓؿأ َع ٚ ,عٔ متهٔ ايطؿٌ َٔ إٔ وكٌ ع٢ً سكٛق٘ ؾٗصٙ ايكؿ١ تعترب خذ٬ً َؿططًا
, ايطؿٌ ٚتهرب َع٘ ٖٚٞ قؿ١ َهتػب١ ْتٝذ١ ايعٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ ٚامل٪ثطات اـاضد١ٝ اييت تططأ ع٢ً ايطؿٌ ْؿػ٘

ؾشٝٓٗا تعترب ٖصٙ ايكؿ١  ,ايكطاعات ٚأسٝاًْا متٓع ايطؿٌ َٔ اؾس ٚا٫دتٗاز ٚايعٌُ يف بعض ايٛظا٥ـ أٚ
 ,يهْٛٗا ت٪ثط ع٢ً َػت٣ٛ ْؿاط ايطؿٌ ؾرتاٙ قس ٜطغب باؾس ٚا٫دتٗاز خذ٬ً َؿططًا غري قبب١, ٚغري َطغٛب١

ٚخاق١ عٓسَا ميط بعطٚف  ,ٚيهٔ اـذٌ املؿطط ميٓع٘ َٔ شيو ٚيًدذٌ املؿطط أثاض غًب١ٝ ع٢ً ْؿؼ ايطؿٌ
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عكٝب١ ق٬ًًٝ ؾًٔ ٜبازض ؿًٗا َباؾط٠ يهْٛ٘ غٛف ٜهع أغبابًا ٚانش١ يؿؿً٘ باعتباض قاسب اـذٌ املؿطط 
زز يف تكطؾات٘ ٚئ ٜبازض يًُؿاضن١ بػبب خذً٘ ايؿسٜس أٚ بػبب خٛؾ٘ ٜٚهٕٛ غايبًا َعطض ملٛاقـ َرت

اـذٌ ٜعزاز يف َطس١ً ايطؿٛي١ يعٜاز٠ ٚعٞ ايطؿٌ باملجريات ٚاملٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ   َٚٛاد١ٗ ٚ ,قطد١
بأغايٝب غاخط٠ تعٜس َٔ اٯخطٜٔ, ٚقس ٜػاعس ا٭با٤ ع٢ً تؿاقِ ؾعٛض ايطؿٌ باـذٌ بٛنع٘ أَاّ اٯخطٜٔ 

 إسطاد٘ ٚتؿعطٙ بأْ٘ غري َطغٛب ؾٝ٘.

ٜعرب اـذٌ عٔ عسّ ثك١ ايطؿٌ بٓؿػ٘,  ٚمبٗاضات٘ ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١, ٜٚعٗط اـذٌ بكٛض٠ أنرب ٚ
خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭ٚىل َٔ سٝا٠ ايطؿٌ, ثِ ٜأخص يف ا٫نؿاض ايتسضهٞ َع ايعَٔ عٔ ططٜل ايتعًِ ٚايتٛدٝ٘, 

ـذٌ عٓس ايطؿٌ ايؿعٛض باـٛف أٚ ايكًل أٚ ا٫نططاب يس٣ قشب١ ايػطبا٤, ْٚعٚع ايطؿٌ إىل َٚٔ َعاٖط ا
 ( 41: 2119)عبسايػ٬ّ غعٝس, َبا٠٫. ايععي١ ٚا٫ْػشاب ٚا٫ْطٛا٤ ع٢ً ْؿػ٘ أٚ ؾكسإ ا٫غتذاب١ ٚاي٬

 تتبًٛض َؿه١ً ايبشح اؿايٞ  يف ايتػا٫٩ت ايتاي١ٝ: :مؼهل٘ البشح 
 بطْاَر إضؾازٟ ـؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ؟ َا َس٣ ؾاع١ًٝ -

 يف ؽؿٝض اـذٌ بعس َطٚض ؾرت٠ ظ١َٝٓ؟ ٱضؾازٟاَا َس٣ اغتُطاض١ٜ  أثط ايربْاَر  -

 :أٍنٔ٘ البشح

َؿه١ً اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ ٚتٛنٝض  :١ ٖٚٞيف تأقٌٝ املؿاِٖٝ ايط٥ٝػ تتًدل أ١ُٖٝ ايبشح اؿايٞ
نُا ٜكسّ  ,تؿدٝكٗا ٠نااٚنصيو َٔ سٝح َؿَٗٛٗا, ٚأغبابٗا, ٚق ْعطٜاتٗا, ٚأُٖٝتٗا يف سٝا٠ اٱْػإ,

ٜٚٛؾط ايبشح َكساض َٔ  ,ايبشح فُٛع١ َٔ ايسضاغات ايػابك١ اييت اٖتُت بسضاغ١ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ
ايؿٓٝات املٓاغب١ يٮطؿاٍ ٚا٭غايٝب ا٭نجط ؾاع١ًٝ يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ يسِٜٗ, ٚإَها١ْٝ تطبٝل ايربْاَر ع٢ً ع١ٓٝ 
مماث١ً يف خكا٥كٗا َع ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ, ٚميهٔ إٔ تػاعس املطبني ٚاملدتكني, ٚإناؾ١ إىل ق١ً ايسضاغات 

 املٛنٛع يف اجملتُع ايًٝيب. اييت تٓاٚيت ٖصا

 ٜٗسف ايبشح اؿايٞ إىل َا ًٜٞ:أٍذاف البشح: 
 إعساز بطْاَر ـؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ َا قبٌ املسضغ١. -

 .َٔ َس٣ ؾاع١ًٝ بطْاَر ـؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍايتشكل  -

 اشّض البشح:

 تٞ:يف ن٤ٛ عطض املؿاِٖٝ املطتبط١ بايبشح ميهٔ قٝاغ١ ؾطٚض ايبشح اؿايٞ يف اٯ
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تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ضتب زضدات ا٭طؿاٍ يف ايكٝاغني ايكبًٞ ٚايبعسٟ  - 
 ا٭طؿاٍ ع٢ً َكٝاؽ اـذٌ يف اػاٙ ايكٝاؽ ايبعسٟ.يربْاَر ؽؿٝض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس 

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ضتب زضدات ا٭طؿاٍ يف ايكٝاغني ايبعسٟ  ٚايتتبعٞ  - 
 يربْاَر ـؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ ع٢ً َكٝاؽ اـذٌ. 

 مفأٍه ّمصطلشات البشح: تتشذد مصطلشات البشح أنا ٓلٕ:  
 ذل : تعشٓف اخل

ٜعطف" اـذٌ بأْ٘ ْٛع َٔ اـٛف ٫ ٜٓتر عٔ ؾ٤ٞ َعًّٛ, ٚهعٌ ايؿطز ىًٛ بٓؿػ٘ ٜٚبتعس عٔ اٯخطٜٔ 
ٜٚٓؿط نٌ َا ٜٛد٘ إيٝ٘ ْكسًا ٫ٚ ٜعًٔ عٔ ضغبات٘ ٜٚؿعط زًَٚا بايٓكل ٜٚكـ ايهباض ايطؿٌ اـذٍٛ بأْ٘ طؿٌ 

 ( 27: 2115أمحس خًٌٝ, ػًٛى.  )ٚأسٝاًْا ٜهاؾأ ع٢ً ٖس٥ٚ٘ ٜٚعطٛٙ ايتؿذٝع ع٢ً ٖصا اي ,ٖاز٨

طؿاٍ املؿشٛم ع٢ً اختباض اـذٌ عٓس ا٭بأْ٘ ايسضد١ اييت ٜتشكٌ عًٝٗا  إجطا٢ًٚاٚعطؾ٘ ايباسح اـذٌ 
 املػتدسّ يف ايبشح اؿايٞ. 

 تعشٓف الربىامر

ـؿض ٜٴعٳطٻف ايربْاَر بأْٻ٘: فُٛع١ َٔ اؾًػات اٱضؾاز١ٜ اييت ؼتٟٛ ع٢ً أْؿط١ َتها١ًَ ٚقسز٠ 
                                         َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ.

فُٛع١ َٔ اـطٛات احملسز٠ ٚاملٓع١ُ اييت تػتٓس يف أغاغٗا إىل ْعطٜات  :ُا ٜٴعطف ايربْاَر بأْ٘ن
كسّ ٚؾٓٝات َٚباز٨ ايتعًِ, ٚتتهُٔ فُٛع١ َٔ املعًَٛات ٚاـربات ٚاملٗاضات ٚا٭ْؿط١ املدتًؿ١, ٚاييت ت

  .(296:2118َٚٗاضات دسٜس٠. )غٗري ناٌَ, يٮطؿاٍ بٗسف َػاعستِٗ ع٢ً انتػاب غًٛنٝات 
   جاْٞ ٜٚرتاٚح عُطِٖ ايعَينِٖٚ ا٭طؿاٍ املًتشكٕٛ بايطٚن١ يف باملػت٣ٛ ا٭ٍٚ ٚاي: أطفاي اهطٗضٞ  

 ( غٓٛات.4-6)
جا١ْٝ يف ضعا١ٜ ٚتٓؿ١٦ ايطؿٌ يتشكل تعس ايطٚن١ َٔ امل٪غػات ايرتب١ٜٛ اييت تأت٢ يف املطتب١ اي :اهطٗضٞ   

ي٘ ت١ُٝٓ َتع١ْ تؿٌُ مجٝع دٛاْب ايُٓٛ املعطؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚاؿطن١ٝ ٚتعٜٚسٙ مبٗاضات تػاعسٙ 
ع٢ً تهاٌَ ؾدكٝت٘ بؿهٌ َتهاٌَ,  ؾإ تطب١ٝ ا٭طؿاٍ ٚإعسازِٖ ملٛاد١ٗ ايتشسٜات اؿهاض١ٜ اييت تؿطنٗا 

 .نشت١ُٝ ايتطٛض 

      ساط٘ :سذّد الذ 

ملسضغ١ ايُٓٛشد١ٝ ايها١ٓ٥ مبٓطك١ ايعطبإ/ قُاط١ . تكتكط ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ ايطٚن١ با
 ّ 2119 – 2118( طؿ٬ً, يتدؿٝـ َػت٣ٛ اـذٌ عٓسِٖ , يًعاّ  27قٛاَٗا ) 
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  :إطاس ىظشٖ ّدساطات طابك٘

 ماخلحى

ٚاملداٚف ايعا٥س٠ َٔ املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ ٚيف  إٕ أغًب تعطٜؿات اـذٌ تسٚض سٍٛ ايكًل ايؿسٜس
أثٓا٥ٗا, ٜٚطدع ٖصا ايتبأٜ ٚا٫خت٬ف يف ٚدٗات ايٓعط اـاق١ بتعطٜـ اـذٌ إىل طبٝعت٘ املطنب١ َٚٔ 

 ًٜٞ: ٖصٙ ايتعطٜؿات َا

خذٌ ,نؿطح, اغتشٝا٤ ٚزٖـ ٚبك٢ غانًٓا ٫ ٜتهًِ ٫ٚ ٜتشطى, ٚاـذٌ قطن٘  اخلحى ُهػٞ: أم
 (1281: 1978ايكاَٛؽ احملٝط , َط ع٢ً ايؿطز ؾ٬ ٜسضٟ نٝـ املدطز ) إٔ ًٜتبؼ ا٭

ٜٚعين اـذٌ يف ايًػ١ أٜهًا: ا٫غرتخا٤ ٚاؿٝا٤, ٜٚهٕٛ َٔ ايصٍ, ٚإٔ ًٜتبؼ ا٭َط ع٢ً ايطدٌ ؾ٬ 
-211َٓعٛض:كٓع, ٚخذٌ بأَطٙ عٝا.) ابٔ ٜسضٟ نٝـ املدطز َٓ٘, ٜٚكاٍ خذٍٛ ؾُا ٜسضٟ نٝـ ٜ

211) 

ساي١ ْؿػ١ٝ تتذ٢ً يف املٌٝ إىل ايكُت, ٚاؿٝا٤ ايعا٥س,  :ٜعطف اـذٌ بأْ٘ :الذًاص ابم اخلحى 
 ( 12: 2010ٚا٫بتعاز عٔ اٱنطاض قسض اٱَهإ, ٚػٓب اٯخطٜٔ.) عبس ضب٘ ؾعبإ ,

نُا ٜعطف أٜهًا بأْ٘. ايٓكل يف املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ, ٚنعـ ايجك١ بايٓؿؼ, مما هعٌ ايطؿٌ ٜٓعٟٚ 
 ( 199:  2116خطٜٔ, ٜٚبتعس عٔ ايتعاٌَ َعِٗ َٚٛادٗتِٗ.) غعاز غٝح, بعٝسًا عٔ اٯ

نُا ٜؿاض يًدذٌ بأْ٘. فُٛع١ َتأيؿ١ َٔ ا٫ػاٖات ٚاملؿاعط اييت تتسخٌ يف قسض٠ ايؿطز, ٚػعً٘ 
 (43: 2113ٜتأثط اْؿعايًٝا باٯخطٜٔ يف املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ.) ْػطٜٔ امحس, 

 :أطباب اخلذل  

 ٠ ٚ َتٓٛع١ ميهٓٓا إٔ مكطٖا ؾُٝا ًٜٞ:ٖٓاى أغباب نجري 
سٝح تًعب اؾٝٓات ايٛضاث١ٝ زٚضًا نبريًا يف ؾس٠ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ, ؾايٛضاث١ هلا تأثري نبري : ماه٘ضاث2ٞ

ع٢ً خذٌ ايطؿٌ أٚ عسَ٘, ؾاـذٌ ٜٛيس َع ايطؿٌ َٓص اي٫ٛز٠, ٖٚصا َا أنست٘ ايتذاضب سٝح إٕ اؾٝٓات 
ٔ ايٛايسٜٔ إىل اؾٓني, ٚايطؿٌ اـذٍٛ غايبًا َا ٜهٕٛ ي٘ قؿ١ اـذٌ ٚإٔ مل ٜهٔ تٓكٌ ايكؿات ايٛضاث١ٝ َ

ا٭ب نصيو ؾكس ٜهٕٛ اسس ا٭قاضب ناؾس أٚ ايعِ إشًا ايطؿٌ ٜطخ بعض قؿات ٚايسٜ٘) ضباب 
 (6: 2115ايٛعٌ,



 0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ 
 

  

  

 211 

ٌ قس نإ اهلسف َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ايتعطف ع٢ً ايعاَ( ٚ 1981)  هٚ٘بتع ؤٖٚصا َا أنست٘ زضاغ١ 
ايٛضاثٞ ايعهٟٛ يف تهٜٛٔ اـذٌ عٓس ايطؿٌ سٝح قاّ ايباسح بإدطا٤ َكاض١ْ بني ايتٛا٥ِ اؿكٝك١ٝ تتؿاضى 
بٓػب نبري٠ َع بعهٗا ايبعض يف ايعسٜس َٔ َعاٖط اـذٌ إشا قٛضْت َع ايتٛا٥ِ غري اؿكٝك١ٝ نايتٛتط 

اٱْػإ قط أْعاض اٯخطٜٔ أٚ يف َٛنع  ٚا٫ضتباى ٚايطدؿ١ إثٓا٤ تٓاٍٚ ايطعاّ َع ا٭قطبا٤ ٚايكًل سٝح ٜهٕٛ
َطاقب١ َٔ أًٖ٘ أٚ ايٓاؽ أثٓا٤ ايعٌُ أٚ ايكطا٠٤ أٚ ايتشسخ يف أٟ َٛنٛع نإ ٚ هلصا ؾكس أنس ايباسح ع٢ً 

 ايعاٌَ ايعهٟٛ ايٛضاثٞ يف تهٜٛٔ اـذٌ.
ٚنعـ ايجك١ بٗا نجريًا َا ٜهٕٛ ايتأخط ايسضاغٞ َٔ ايعٛاٌَ ايك١ٜٛ يًؿعٛض بايٓكل ماهتأخط اهسضاغٛ : 1

ٚبايتايٞ تٓؿأ غًٛنٝات ايطؿٌ اـذٍٛ, ٚيهٔ يٝؼ َع٢ٓ شيو إط٬قا إٔ نٌ طؿٌ قػري أٚ نبري خذٍٛ 
ٜعين أْ٘ َتأخط زضاغًٝا ؾٓشٔ ْتشسخ عٔ بعض اؿا٫ت ٚيٝؼ نًٗا ؾهجري َٔ أٚا٥ٌ ايت٬َٝص ٜعإْٛ َٔ 

 يهٔ ٭غباب أخط٣.ايؿعٛض بايٓكل ٚاـذٌ ٚ
اْٞ بعض ا٭طؿاٍ َٔ َؿاعط ايٓكل ْتٝذ١ عاٖات دػ١ُٝ باضظ٠ ٚبسٚضٖا ٜع :اهِقصماإلذػاؽ ب2

ضظ٠ نعـ ايبكط, تػاعس ع٢ً ْؿأت ايطؿٌ اـذٍٛ ٚاملٓععٍ متاًَا عٔ اٯخطٜٔ, َٚٔ ٖصٙ ايعاٖات ايبا
قعٛب١ ايػُع, ٚايًذًذ١ يف ايه٬ّ أٚ ايؿًٌ اؾع٥ٞ أٚ ايػ١ُٓ املؿطط١ أٚ طٍٛ ايكا١َ املؿطط أٚ قكطٖا ٚ

ط َٚا إىل شيو َٔ ايعٛاٖط ايؿاش٠ ٚ ايػطٜب١, نُا قس ٜعاْٞ بعض ا٭طؿاٍ َٔ اـذٌ ْتٝذ١ َؿاعط املؿط
 ٤ٛايٓكل ايٓاػ١ عٔ أغباب َاز١ٜ نهٕٛ ٬َبؼ ضث١ يؿكطٙ أٚ هلعاٍ دػُ٘ ايٓاتر عٔ غ٤ٛ ايتػص١ٜ أٚ يػ

ـذٌ ْتٝذ١ إؾعاض ايب١٦ٝ ي٘ ٚنع٘ املازٟ ْٚكل يف أزٚات٘ املسضغ١ٝ ٚنتب٘, ٚنُا قس ٜعاْٞ بعض ا٭طؿاٍ َٔ ا
بايٓكل يعسّ ٚغاَت٘, أٚ عسّ تٓاغل تكاغِٝ ٚدٗ٘ ٚغ٤ٛ َعٗطٙ ايعاّ, أٚ يهعـ قسضات٘ ايعك١ًٝ ٚؼكًٝ٘ 

 ايعًُٞ .
أٚ ايرتنٝع ع٢ً ضأٟ ايٓاؽ يف ؾدك٘ ؾٗٛ ٜطٜس إ ٜٴعذبٛا ب٘ ٚإٔ ٜػُع عباضات  :ماهؿ ٘ض املطٓف3

ٜطٜس أسهاًَا قاؿ١ نًٗا تؿٝس بتكطؾ٘ َٚا ٜعٌُ َٚا ٜكٍٛ, ٖٛ ٫  ا٫غتشػإ ٜٓطل بٗا اؾُٝع اػاٖ٘, ٖٚٛ
ٜكبٌ غري املسٜض ٚ ايجٓا٤ ٫ٚ ٜكبٌ بأٟ ؾ٤ٞ َٔ ايٓكس َُٗا نإ سذُ٘ ٖٚصا اؿطم ايؿطٙ َٔ ؾأْ٘ إٔ ُٜٓٞ 

ػ٘ عٔ خذٌ ٜبسأ يف غؿ١ً ٚ ٜك٣ٛ يف قطاضات٘ ؾعٛضًا باؿصض, ٚاـٛف, ٚايرتقب, ٜٚٓتٗٞ إىل متدض ْؿ
 َسًا داضؾًا. كبضٜٚ

ٜعزاز اـذٌ بني ا٭طؿاٍ املػرتبني َع أًِٖٗ, أٚ ايصٜٔ ٜٓتكًٕٛ نجريًا طًبًا يًعٝـ َٔ َس١ٜٓ  ماهػطبٞ :4
 إىل أخط٣ ؾتؿتكس ا٭طؿاٍ  إقا١َ ايع٬قات ايط١ًٜٛ ايعُط ؾٝعٜس ْػب١ اـذٌ عٓسِٖ.

أ٠ اـاط١٦ اييت قس ٜتعطض هلا يف : إٕ ْؿأ٠ ايطؿٌ ػعً٘ ٜٓؿأ خذ٫ًٛ َٚٔ أغايٝب ايٓؿمأغو٘ب اهرتب5ٞٚ
 ( 57: 2111املٓعٍ أٚ يف املسضغ١ )ايؿطبٝين, 
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شيو إٔ املسضغني ٚاٯبا٤ أسٝاْا ٜطززٕٚ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭طؿاٍ َ٪زبٕٛ ٚغري  :م ت عٙع ٓصا اهػو٘ن6 
 َؿاغبني مما ٜععظ ٖصا ايػًٛى يسِٜٗ.

ييت ؼطّ ايطؿٌ َٔ ايجك١ بٓؿػ٘ يف َٛاد١ٗ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؿُا١ٜ ايعا٥س٠ ا مأغاهٚب اهتِؿ٣ٞ ا جتٌاع7ٞٚ
 املٛاقـ املدتًؿ١, أٚ ايكػ٠ٛ ايعا٥س٠ .

بإٔ ٖٓاى ع٬ق١ اضتباط بني نٌ َٔ  ) Apell  & Gecas,  1997ٖٚصا َا ت٪نسٙ زضاغ١ ) 
ٌ ايؿعٛض بايصْب ٚاـذٌ اهابًٝا بتكِٝٝ ايصات ايػًيب, ايصٟ ٜٓؿأ عٔ أغايٝب املعا١ًَ ايٛايس١ٜ ايػًب١ٝ, َج

ايػٝطط٠ ٚايكػ٠ٛ ٚشيو ٜعين إٔ اـذٌ ٜٓؿأ نطز ؾعٌ طبٝعٞ ٚاغتذاب١ يًتكِٝٝ ايػًيب يًصات َٔ خ٬ٍ إزضاى 
 ايؿدل أْ٘ غري َكبٍٛ َٔ أغطت٘.

َٔ ٚايسِٜٗ عٓسَا أٟ تكًٝس ايٛايسٜٔ اـذٛيني ٫ٕ ا٭طؿاٍ ٜتعًُٕٛ ايػًٛى اـذٍٛ  متقوٚس اهٌِاشد8
 ( 7, 6:  2115َٛاقـ اؿٝا٠ املدتًؿ١.) ضباب ايٛعٌ,  ٜؿاٖسٕٚ ٖصٙ ا٫غتذاب١ اـذٛي١ َٔ

ٜعس ق١ً اخت٬ط ايطؿٌ َع اٯخطٜٔ ٚخاق١ اٱقطإ َٔ ْؿؼ ايعُط,   :م قوٞ اختالط اه فى ًع اآلخط10ّٙ
ػ١ ملؿه١ً اـذٌ, ؾا٭طؿاٍ اـذٛيني أقٌ ؾعاي١ٝ يف ايتعاٌَ َع أقطاِْٗ, ؾِٗ ٫ ٜبصيٕٛ فٗٛز ٝأسس ا٭غباب ايط٥

يًشكٍٛ ع٢ً اٖتُاّ ؾطنا٥ِٗ يف ايًعب, نُا أِْٗ أنجط ؾؿ٬ً يف ؼكٝل أٖساؾِٗ ا٫دتُاع١ٝ, ؾايطؿٌ ٜصنط 
اـذٍٛ َػتٛاٙ َتسْٞ يف املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ ٜٚعاْٞ َٔ ْكل يف ايهؿا٠٤ ا٫دتُاع١ٝ َكاض١ْ بأقطاْ٘ َٔ ْؿؼ 

 ايعُط .                                             
( ٚاييت طبكت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أطؿاٍ ايطٚن١, إىل ٚدٛز ع٬ق١ زاي٘  Altau,2010نسٙ زضاغ١ )ٖٚصا َا ت٪

 َٛدب٘ بني ٌَٝ ا٭ّ يعسّ اخت٬ط طؿًٗا باٯخطٜٔ, ٌَٚٝ ايطؿٌ إىل ايٛسس٠ ٚؾعٛضٙ باـذٌ.
َعا١ًَ  ٤ٛغ إىل إٔ ا٭طؿاٍ اـذٛيني ٜعإْٛ بؿس٠ َٔ ( coplan,  2004  زضاغ١ نُا تؿري أٜهًا ) 

ا٭قطإ خ٬ٍ َٛاقـ ايًعب, ٚنُا ٜعاْٞ ا٭طؿاٍ اـذٛيني ْٛعا َٔ ايطؾض ا٫دتُاعٞ, مما هعٌ ؾطقِٗ يف 
 ا٫غتُتاع بايًعب َع أقطاِْٗ أقٌ, ؾٝعزاز ًَِٝٗ إىل ا٫ْػشاب ٚايععي١ بؿهٌ أنرب.

ذٌ ٖٛ إٔ أنجط ايعٛاٌَ تأثريًا يف غًٛى اـ اهباذثَٚٔ خ٬ٍ ايعطض ايػابل ٭غباب اـذٌ  ٜط٣ 
أغًٛب ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يًطؿٌ, ٚأثط َعا١ًَ ايٛايسٜٔ ٚع٬قتُٗا ٜبعهُٗا, ٚعسّ ٚدٛز اؿٛاض ايبٓا٤ 
املتٛاقٌ َع ايطؿٌ َٚٓاقؿت٘ يف أَٛضٙ ٚا٫ٖتُاّ ب٘, ٖصٙ ٖٞ أِٖ ا٭غباب اييت ت٪ز٣ إىل اـذٌ. ٚبايطغِ َٔ 

أطؿاهلِ ٜتػُٕٛ باهلس٤ٚ ٚا٫ْععاٍ يف سذطاتِٗ زٕٚ ٖصٙ ا٭غباب إ٫ إْٓا نجريًا َا لس ا٭با٤ غعسا٤ بإٔ 
با٤ ع٢ً ١ُٝٓ املٗاضات ايٛايس١ٜ تػاعس اٯٖٓاى بطاَر يت َٔ ايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛقٛت ٚيٝؼ هلِ أقطإ, ٚيهٔ 

ٚإزضاى َس٣ خطٛض٠ ٖصٙ املؿه١ً ٚأ١ُٖٝ ا٫بتعاز عٔ ايتًٝؿعٜٕٛ ٚايهُبٝٛتط, ٚشيو ٭ٕ َععِ ا٭طؿاٍ   ٞٚع
 ضٚح ايتٛاقٌ ٚاؿٛاض َع أطؿاهلِ.  اٯبا٤قاتِٗ أَاّ أيعاب ايهُبٝٛتط ٚاٱْرتْت ؾٝؿكس ٜكهٕٛ أغًب أٚ
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إٔ ؾكسإ ايتٛاقٌ  ًاغو٘ٚبايطدٛع يتؿػري ايٓعطٜات ايٓؿػ١ٝ املؿػط٠ يًػًٛى اٱْػاْٞ ؾت٪نس ْعط١ٜ 
هاؾ١ٝ يتؿذٝع ٚاؿٛاض ٚايتؿاعٌ ا٭غط٣ غبب ض٥ٝػٞ يف ٚدٛز اـذٌ, ؾإشا نإ يس٣ ايٛايسٜٔ املٗاض٠ اي

ايطؿٌ ع٢ً ٚعٝ٘ بصات٘ ٚتعًُٝ٘ َٗاضات ٚأغايٝب, ٚططٜك١ ايتؿهري يف غًٛن٘, ٚمنصد١ ايػًٛى امل٥٬ِ ايصٟ 
ٜتهُٔ تؿذٝعًا يف ايتعبري عٔ ضأ٣ ايطؿٌ بإعذاب ٚسب, نٌ ٖصا ٜػاعس ايطؿٌ ع٢ً ايتؿاعٌ بؿهٌ ٥٬َِ 

ٜتعًِ أغايٝب ايتؿاعٌ ايبٓا٤ ٚبايتايٞ ئ ىاف نُا أْ٘ غٝتسضب ع٢ً ايتعبري عٔ َؿاعطٙ ست٢ َع اٯخطٜٔ, ٚ
 املؿاضن١ ٚايتؿاعٌ ٚغٝبتعس عٔ اـذٌ ٚا٫ْطٛا٤. 

 نُا أنست أٜهًا ْعط١ٜ أزيط ع٢ً إٔ ػاضب ايطؿٌ نُٔ ايعا١ً٥ ٚع٬قات٘ َع أقطبا٥٘ ٚتطٛض منط اؿٝا٠
 ( 41, 2119نٌ شيو ٜ٪ثط يف ؾدك١ٝ ايطؿٌ. )أمحس أبٛ أغعس 

يف تعسٌٜ ايػًٛى ؾ٬ بس َٔ اغتدساّ ايتسعِٝ ا٫دتُاعٞ َع  اهػو٘كٚٞ اهِعطٙٞكاض نُا ٜؿري أٜها أْ
غًٛى ايطؿٌ اـذٍٛ نُؿه١ً ْؿػ١ٝ, ٚايتسعِٝ ا٫دتُاعٞ ٜعتُس ع٢ً تكسِٜ َسعُات ادتُاع١ٝ يًطؿٌ, 

ٜٚهٕٛ ؾأْؿط١ ايًعب ٚأْؿط١ أخط٣ َجٌ ايؿٔ ٚايكك١ ٚيعب ا٭زٚاض قس تػاعس ع٢ً إظٗاض املؿاعط ايعاطؿ١ٝ 
قسز يُٓٛ ؾدك١ٝ  ؾايٓؿاط ايًعيب, هلا زٚض يف تسعِٝ ايػًٛى املطغٛب ٚؾ٢ تعسٌٜ ايػًٛى غري املطغٛب

ايطؿٌ ٚؼكٝكًا يكإْٛ ؾٝذٛتػه٢ ايكا٥ٌ: "طؿٌ ايطٚن١ وٝا   ٜٚتعًِ ؾُٝٓٛ يعبًا". )ظٜٓب قطٜـ مجع١ 
2111 :81 ) 

 :تصِٚف اخلحى: قاَ اٙعُم ب٘ضع تصِٚف اخلحى إىل ُ٘عني

ٜعين املٌٝ يًععي١ ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً تهٜٛٔ ع٬قات ادتُاع١ٝ, إ٫ إٔ ا٭ؾطاز َٔ  :.اخلذل االىطْاٜٕ-1
                             ,ٖصا ايٓٛع ٜهٕٛ يسِٜٗ ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ بؿ٤ٞ َٔ ايهؿا٠٤ َع اؾُاع١ إشا انطط يصيو

ٙ َٔ انططابات ايػًٛى ا٫دتُاعٞ نايػًٛى ٚميجٌ ا٫ْطٛا٤ ٚاـذٌ أ٫ْػشابٞ ؾهٌ أبًؼ خططًا َٔ غري
ا٫ْطٛا٥ٞ َج٬, سٝح ٜعتُس ايطؿٌ ع٢ً ا٫ْطٛا٤ ٚايػًب١ٝ بس٫ َٔ ايعسٚإ ٚايؿاع١ًٝ ٚايٓؿاط, ٚٚد٘ اـطط 

ٜٓاٍ َٔ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ايكبٍٛ ٚايتؿذٝع ع٢ً اعتباض إٕ ا٫ْطٛا٤ طاع١ ٚاَتجاٍ, يف شيو يًطؿٌ شات٘ قس 
 ( 43: 2113مطاف ٚثٛض٠ ٚمتطز .) ْػطٜٔ ايكطٛضؽ, ٚإ ايعسٚإ ا

اـذٍٛ َٔ ٖصا ايٓٛع غري قازض ع٢ً ايعٌُ ست٢ عٓسَا ٜطٜس شيو, أٚ ؼتاز إيٝ٘  :.اخلذل العصاب2ٕ
اؾُاع١, ٜٚتُٝع ٖصا ايؿطز بايكًل ايؿسٜس ٚاؿػاغ١ٝ يًصات إثٓا٤ ٚدٛزٙ َع املػ٪ٚيني, ٜٚتُٝع بايٛسس٠ 

ؿدل إىل ايتعطض يًكطاع ايٓؿػٞ بني ضغبت٘ يف َكاسبت٘ يٰخطٜٔ ٚخٛؾ٘ َٔ ايٓؿػ١ٝ, ٖٚصا ٜ٪زٟ باي
 .(162:1996ايطٝب,  املكاسب١ .)قُس
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 أعشاض اخلذل ّمظاٍشِ:

املتُج١ً يف نعـ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿاعٌ ٚايتٛاقٌ, ٚتؿهٌٝ ايٛسس٠, ايطغب١ يف  :.األعشاض االدتناع1٘ٔ
 ا٫ْػشاب.   

 ١ً ايرتنٝع ٚتساخٌ ا٭ؾهاض, ٚنعـ ايكسض٠ ع٢ً ايؿِٗ.يف ق عٗطٚت :.األعشاض املعشا2٘ٔ

: 1999تتُجٌ يف امحطاض ايٛد٘, ٚدؿاف اؿًل, ٚظٜاز٠ خؿكإ ايكًب )ايٓٝاٍ, :األعشاض الفظْٔلْدٔ٘ .3
22 ) 

 الفشم بني اخلذل ّبعض االضطشابات املتذاخل٘ ّاليت ميَا:

ؿاعٌ َع غريٙ ٚيهٓ٘ ٜؿعط بعسّ ؾايؿدل اـذٍٛ ٜطغب يف ا٫ستهاى ٚايت :اخلحى ٗا ُ ٘ا١.1
ْ٘ ٜؿٌُ ع٢ً إأَا ا٫ْطٛا٤ ؾ ,ٜتؿاز٣ ايػري يف َٓاغبات َع١ٓٝ ا٫ضتٝاح إشا  َا ؾعٌ شيو ا٭َط ايصٟ قس هعً٘

 ٌَٝ ايؿطز إىل تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ َٔ ايساخٌ .

ٌ اـذٌ ىتًـ عٔ ايكًل ا٫دتُاعٞ ٚيهٔ ٖٓاى خ٬ف سٍٛ ع٬ق١ ن اخلحى ٗاهقوق ا جتٌاعٛ:.2
َُٓٗا با٭خط سٝح ٜط٣ بعهِٗ إٕ ايكًل ا٫دتُاعٞ ٜؿٌُ اـذٌ بُٝٓا ٜط٣ آخطٕٚ إٔ ايكًل ا٫دتُاعٞ 

 اسس عٓاقط اـذٌ .

ْ٘ ئ ٜػتطٝع إظٗاض ْؿػ٘ أاـذٌ وسخ عٓس ايطؿٌ عٓسَا ٜتٛقع  اخلحى ٗاهؿ ٘ض با ضتبان:.3
 .بايكٛض٠ اييت ٜت٢ُٓ إٔ ٜعٗط  بٗا أَاّ اٯخطٜٔ

ؾاـذٌ َطتبط بايتؿاعٌ بني اٯخطٜٔ بُٝٓا قًل اؾُٗٛض َطتبط باملٛاقـ اييت  اجلٌٔ٘ض: ماخلحى ٗقوق4
تعتُس ع٢ً ايؿطز أنجط قٝاغٶا ع٢ً َا وسخ خ٬ٍ ا٫دتُاع باٯخطٜٔ َٔ تؿاعٌ َجٌ إيكا٤ خطب١ أٚ متجٌٝ زٚض 

 يف َػطس١ٝ .

خط يف ايتؿاعٌ أَا اـذٌ ؾٝٓتاب اؿٝا٤ ٖٛ غًٛى إضازٟ ٜككس ب٘ اسرتاّ ايططف ا٭ احلٚا١ ٗاخلحى:.5
 .( 63:  2118َطٚإ ايسزا, )  ضاز١ٜ يف َععِ ايعطٚف اييت وسخ ؾٝٗا٬ إايايؿطز بكٛض٠ 
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 اليظشٓات املفظشٗ للخذل.    

 .ىظشٓ٘ التعله االدتناعٕ:1

إٔ َععِ ( ايصٟ أنس بباُسٗضاأنسٙ ) ا إٕ اـذٌ ٖٛ غًٛى َتعًِ َٔ خ٬ٍ ايتكًٝس ٚامل٬سع١ ٖٚصا َأم 
 ًا يف تعًِ ا٭مناط ايػًٛن١ٝات ميهٔ تعًُٗا َٔ خ٬ٍ ايُٓصد١ اييت تًعب زٚضًا أغاغايػًٛنٝ

ٜ٪نس َٓش٢ٓ منٛشز ايتعًِٝ ا٫دتُاعٞ بإٔ اـذٌ ٜطتبط بايكًل ا٫دتُاعٞ ٚايصٟ بسٚضٙ ٜ٪ثط يف  بم
َعس٫ت ايكًل َٔ ثِ يف خؿض أمناط  ايػًٛى ا٫دتُاعٞ ٚع٢ً ايطغِ َٔ اْ٘ ايػ١ُ ايطبٝع١ٝ يٲْػإ تتُجٌ 

      (152:2113, اـذٌ إ٫ اْ٘ ميٓض ؾطق١ تعًِ املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ . )ايعغًٍٛ

 . ّدَ٘ ىظش اليظشٓ٘ الظلْنٔ٘ املعشأ٘ :-2

اغتدسّ أْكاض ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ املعطؾ١ٝ َكطًض اـذٌ ا٫دتُاعٞ نٓٛع َٔ أْٛاع ايكًل ا٫دتُاعٞ 
 .ٚا٫ضتباى يف سهٛض اٯخطٜٔيتٛتط ٚعسّ ا٫ضتٝاح ٚا

اـذٌ َؿَٗٛا َتعسز ا٭بعاز ٖٚٛ ؾا٥ع ٜتهُٔ أْٛاع كتًؿ١ َٔ ايكًل ٚقعٛبات  ٗاطػ٣ْ٘ أٚض    
اـذٌ بأْ٘ ضز ؾعٌ  ٗاطػْ٘ا٭زا٤ أَاّ اٯخطٜٔ ٚايكًل َٔ ايتهًِ ٚاـٛف ٚايكًل اؾٓػٞ ا٭خط. نُا عس 

ػا٥س٠ ٚايربف١ اؿهاض١ٜ ٜٚهٕٛ اْتؿاض اـذٌ أع٢ً يف ؾدكٞ ٜٓؿ٧ ٜٚتأنس َٔ خ٬ٍ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اي
اؿهاضات املٛد١ٗ ٚاملطنع٠ مٛ ايصات أٚ ا٭ْا٤ أنجط َٔ اؿهاضات املٛد١ٗ مٛ اؾُاع١ أٚ اؿهاضات اييت 

 (38, 37: 1999تطنع ع٢ً اجملتُع .)ايٓٝاٍ, 

 .ّدَ٘ ىظش ىظشٓ٘ التشلٔل اليفظٕ:3

" ٚتتٓاؾؼ ٖصٙ  األعوٟ ٗا ُا,  األُاث٬ث١ َهْٛات "اهلٛ,  َٔ فطٗٙستتهٕٛ ايؿدك١ٝ عػب ضأٟ 
ايعٓاقط باغتُطاض َٔ أدٌ ايطاق١ ايٓؿػ١ٝ املتاس١ ٜٚػ٢ُ اهلٛ ساي١ َٔ ايؿٛن٢ ٚايٛعا٤ ايصٟ ٜتهُٔ اٱثاضات 

٢ ٖٛ املػتٛزع يهٌ ايػطا٥ع ٚتتكٌ بؿهٌ َباؾط, أَا ا٭ْا متتًو ٚعًٝا يًٛاقع ٖٚٞ قازض٠ عً ٚاهلٛاهلا٥ذ١, 
َبسأ ايٛاقع, ٜٚؿري إىل ا٭ْا  فطٗٙسإزضاى ب١٦ٝ ايؿطز ٚايت٬عب ؾٝٗا بططٜك١ ع١ًُٝ ٖٚٞ تعٌُ ٚؾل َا ٜػُٝ٘ 

ع٢ً أْٗا ايػٝس ايعاقٌ يًؿدك١ٝ ٚيٝؼ غطنٗا ٖٛ إعاق١ اعرتاض ْعٚات اهلٛ ٚيهٔ غطنٗا َػاعس٠ اهلٛ يف 
ب اـًكٞ َٔ ايؿدك١ٝ ٜتعًُ٘ ايؿطز َٔ اؿكٍٛ ع٢ً اـؿض ايهطٚضٟ يًتٛتط, إَا ا٭ْا٤ ا٭ع٢ً ٖٛ اؾاْ

 .(78:1999عُط مخؼ أٚ غت١ غٓٛات ٜٚتأيـ بصات٘ َٔ قٛاعس ايػًٛى اييت ٜهعٗا ايٛايسإ .)ايٓٝاٍ, 
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 أطالٔب التغلب علٙ اخلذل: 

.٫بس إٔ ْػتُع ٭طؿايٓا ست٢ ٜؿاضنْٛا اٖتُاَاتِٗ, ٚإشا ٚدسْا طؿ٬ً خذ٫ًٛ ؾ٬بس ٚإٔ ْتشسخ 1
ْ٘ َٔ ايكعب إٔ ٜؿكض عٔ َا بساخً٘, ٚقس وتاز ايطؿٌ إىل َػاعس٠ ايهًُات املٓاغب١ َع٘, ٚخاق١ أ

)َطِٜ يٛقـ َؿاعطٙ ٚبايتايٞ ْػاعسٙ ع٢ً َٛاد١ٗ ايؿؿٌ ٚاٱسباط ايصٟ ٜب٢ٓ ع٢ً أغاغ٘ اـذٌ 
 (.25: 2111,بسٜع

ي١ٝ يس٣ ايطؿٌ ٚعسّ . إقا١َ ع٬قات طٝب١ ٚز١ٜ َع ايطؿٌ اـذٍٛ, باٱناؾ١ إىل تطب١ٝ ايطٚح ا٫غتك2٬
 (.123: 2119اٱؾطاط يف تسيًٝ٘ ٚػٓب ايٓكس أٚ ايتٗهِ عًٝ٘. )سهُت اؿًٛ ,

. ٫ بس َٔ إعطا٤ ا٭طؿاٍ مناشز َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ٬َسع١ ا٭طؿاٍ ٯبا٥ِٗ ٚ٭ؾدام آخطٜٔ.  )َٓصض 3
 ( 312, 311: 2118عبس اؿُٝس ايهأَ, 

ٌ ي٬عتُاز ع٢ً ْؿػ٘, َٚٛاد١ٗ َٛاقـ قس ت٪شٜ٘ بٗس٤ٚ . ٜٓبػٞ ع٢ً ايٛايسٜٔ إتاس١ ايؿطق١ يًطؿ4
 (53, 52, 2118ٚثك١, ٚيتسضٜب٘ ع٢ً ا٭خص ٚايعطا٤ ٚإعطا٥٘ اؿب ٚاؿٓإ. )غٛغٔ ؾانط 

. هب إٔ ْػاعس ايطؿٌ يف انتػاب املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ ْٚععظٖا ْٚكًٌ اؿػاغ١ٝ باـذٌ.)خايس 5
 (156: 2115ايؿٝد٢ً 

 ايطؿٌ عٓس ايتشسخ َع٘ ٚا٫غتُاع ملؿاعط اـٛف ٚايعذع يسٜ٘. . نطٚض٠ ايتعاطـ َع6

% َٔ ا٭طؿاٍ ٜٛيسٕٚ ٚيسِٜٗ مسات ؾدك١ٝ شات١ٝ 21ٚأنس فُٛع١ َٔ  ايباسجني يف زضاغ١ إٔ سٛايٞ 
تعرب عٔ ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ ا٫ْطٛا٤, ٚأٚنشت ايسضاغ١ إٔ ٖصٙ ا٫نططابات تعٗط عٓس بعض ا٭طؿاٍ ايصٜٔ 

 ملٛاقـ بؿ٤ٞ َٔ اهلس٤ٚ ٜٚٓدططٕٛ يف ايبها٤ بػٗٛي١, ٜٚططسٕٛ أغ١ً٦ غطٜب١. ٜتعإًَٛ يف بعض ا

 ٟٚيػطض ايتػًب ع٢ً غًٛنٝات اـذٌ ساٍٚ ايباسح َٔ خ٬ٍ تٓؿٝصٙ دًػات ايربْاَر اٱضؾاز
ـؿض غًٛى اـذٌ عٔ ططٜل أزا٤ ا٭طؿاٍ يبعض ا٭ْؿط١ َٔ خ٬ٍ دًػات ايربْاَر, َع إغٓاز بعض 

إيٝ٘, ٚظضع ثك١ ايٓذاح يف ْؿػ٘ ٚتصنريٙ ايسا٥ِ مبٝعات٘ ٚقسضات٘ ٚإؾعاض ايطؿٌ بأْ٘ ٜٓتعطٕٚ ا٭عُاٍ ايبػٝط١ 
َٓ٘ املعٜس, ؾ٬ بس َٔ ا٫ٖتُاّ بإؾباع دٛاْب منٛ ايطؿٌ املدتًؿ١ ست٢ تتهٕٛ ؾدكٝت٘ ٚتُٓٛ خربات ايٓذاح 

 ٚتكًٌٝ ْػب اٱسػاؽ بايؿؿٌ يسٜ٘.
  



 0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ 
 

  

  

 211 

 .امليَذٔ٘ للبشح اإلدشاٛات

ايباسح املٓٗر ؾب٘ ايتذطٜيب ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايتكُِٝ شٚ اجملُٛع١  غتدسّاخ اهبرث: أَٗ : ًِٔ
ايتهاؾ٪ ؾب٘ ايتاّ,  ؾايطؿٌ يف اجملُٛع١ ٜٓاظط  إىلٜٚ٪زٟ ايتكُِٝ ؾب١ ايتذطٜيب شٚ اجملُٛع١ ايٛاسس٠  ايٛاسس٠.

يٛقت ٚاؾٗس ٚايتهاؾ٪ ؾب١ ايهاٌَ ْؿػ١ قبٌ إزخاٍ ايعاٌَ ايتذطٜيب ٚبعسٙ, مما هعٌ ٖصا ايتكُِٝ ميتاظ بتٛؾري ا
 (18: 2118بني ا٭ؾطاز قبٌ ٚبعس ايتذطب١. )غٗري ناٌَ,

مت اختٝاض ايع١ٓٝ بايططٜك١ ايككس١ٜ أٟ بعس تطبٝل َكٝاؽ اـذٌ تبني َٔ ِٖ   :ثاَُٚا: دلتٌع ٗعِٚٞ اهبرث
ملسضغ١ ايُٓٛشد١ٝ (  با 211( طؿ٬, َٚٔ فتُع عسزٙ )27ا٭طؿاٍ ا٭نجط خذ٬ً ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ ) 

 (  2119- 2118بػطٜإ يًعاّ ) ,ٚمبٓطك١ قُاط١

 : ما ػشّط اختٔاس العٔي٘ اتتنجل يفأ

 ٕ ٜهٕٛ ايطؿٌ قس ايتشل بايطٚن١ َٓص ؾرت٠ ط١ًٜٛ .إ:  1

 ٕ ٜهٕٛ ايطؿٌ َٔ املٛاظبني ع٢ً اؿهٛض اىل ايطٚن١ بكؿ١ زا١ُ٥ .إ:  2

                                                      :ًينجتاُؼ أفطاز اه ِٚٞ ًّ ذٚث اهصكا١ ٗاه ٌط اهع
( نُا ٜتهض يف  2غتدساّ ) نااٱهاز ايتذاْؼ بني أؾطاز ايع١ٓٝ َٔ سٝح ايعُط ايعَين ْٚػب١ ايصنا٤ ب     

 (2طتخذاو اختباس  ) ناا( التذاىع بني أاشاد العٔي٘ ب1سقه )جسٗي 

 املتػريا    2كا اهس هٞ

 اهصكا١ 3.1 غري زاي
 اه ٌط اهعًين 1.2 غري زاي

 
ٜتهض َٔ اؾسٍٚ ايػابل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني أطؿاٍ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ سٝح     

 ايعُط ايعَين َٚػت٣ٛ ايصنا٤. 
 :أزٗا  اهبرث

 يكٝاؽ ايصنا٤.  raven   j. c)اختباض املكؿٛؾات املتتابع١ امل١ًْٛ يًصنا٤ إعساز "ضاؾٔ" -1

 إعساز ًطٍٙ بسٙع  .     ا٭طؿاٍباض اـذٌ عٓس اخت-2
 إعساز اهباذث    ا٭طؿاٍبطْاَر إضؾازٟ ـؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس -3
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 هقٚاؽ اهصكا١م  raven   j. c)أًٗ م اختباض املصف٘فا  املتتاب ٞ املوُ٘ٞ هوصكا١ إعساز "ضافّ" 
 تقسٙط زضجا  ا ختباض:

٫ختباض ع٢ً ايؿهٌ ا٭ٍٚ ضقِ ؿٛؾات ثِ ٜبسأ بؿتض نتٝب اٜبسأ ايؿاسل بإعطا٤ ؾهط٠ بػٝط١ عٔ املك
, ب( ٜٚؿري إىل ايؿهٌ ا٭غاغٞ يف أع٢ً ايكؿش١, قا٬٥,: نُا تط٣ ؾإٕ ٖصا ايؿهٌ قملطٹع َٓ٘ دع٤, ٖٚصا أ)

ا٭دعا٤ يف أغؿٌ ايكؿش١ ٚاسسا, بعس  إىلاؾع٤ املكطٛع َٛدٛز يف أسس ا٭دعا٤ املطغ١َٛ ؼت ايؿهٌ؛ ٜٚؿري 
٫سغ إٔ ٚاسسًا ؾكط َٔ ٖصٙ ا٭دعا٤ ٖٛ ايصٟ ٜكًض ٱنُاٍ ايؿهٌ ا٭قًٞ, ٚعٓس اختٝاض ايطؿٌ  اٯخط,

( ٖٚهصا ست٢ إٔ ٜٓتٗٞ َٔ نٌ ا٫ختباض, ٚفُٛع زضدات ا٫ختباض 1ايؿهٌ املٓاغب تٴعط٢ ي٘ زضد١ )
 ( زضد١ إشا مل ىؿل ايطؿٌ يف أٟ ؾكط٠ َٔ ؾكطات ا٫ختباض.36)

    مثاَُٚا: اختباض اخلحى
 طفاياأل اهؿطٗط اهػٚلً٘رتٙٞ  ختباض اخلحى عِس *

ضا٤ آٜهِ املكٝاؽ ايعسٜس َٔ ايؿكطات تكٝؼ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ مت ػُٝعٗا َٔ ٗصف ا ختباض: 
املعًُات ٚآضا٤ ايٛايسٜٔ ٢ٖٚ يتشسٜس َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ. ؾهٌ عباض٠ هلا ث٬ث١ اختٝاضات تكسّ يًطؿٌ 

٢ بطاقات, ٚتٴعطض ع٢ً ايطؿٌ نٌ قٛض٠ ع٢ً سس٠ َٚهتٛب خًـ نٌ قٛض٠ ؾهٌ قٛض َطغ١َٛ عً يف
ايعباض٠ ايساي١ عًٝٗا. تكطأٖا املع١ًُ ٚتعطض ع٢ً ايطؿٌ يٝدتاض َٓٗا َا ٜكّٛ ب٘ يف املٛاقـ اييت تعطض عًٝ٘. 

هع ٚأضؾل باملكٝاؽ بطاق١ تكشٝض, ٜٚٓسضز ؼتٗا بٓٛز ٜ ,عباض٠ 35اض ٚبايتايٞ ٜهٕٛ عسز عباضات ا٫ختب
ايباسح ايكا٥ِ بتطبٝل املكٝاؽ ع١َ٬ ع٢ً ايكٛض٠ اييت ىتاضٖا ايطؿٌ  ٚتكاؽ زضدات ٖصا املكٝاؽ بإٔ ايكٛض٠ 

( 1( ايجا١ْٝ زضدتني, ٚايكٛض٠ ا٭ٚىل )2( زضدات, ٚايكٛض٠ )3( ايجايج١ يف ايكٛض املٛنش١ تػا٣ٚ )3)
 عسز اؾٌُ يهٌ بٓس َٔ ايبٓٛز. × زضد١ ٚؼػب نٌ زضد١ 

 ختباض :ثبا  ا  
 سػب ايباسح  ثبات املكٝاؽ باغتدساّ : 
 :ظٚدٞ ٭ْٗا –كؿ١ٝ ع٢ً أغاؽ ؾطزٟ ـ ايتذع١٥ ايٓ 1
 .تتُٝع بايبػاط١ ٚاملٛنٛع١ٝ  –أ 

 ٚا٫ْتباٙ .ٜجبت أثط ايكسؾ١ ٚأثط تصبصب ايصانط٠  -ب
بطإٚ  –غبريَإ  ( , ٚقس أدط٣ ايتكشٝض مبعازي١ 1.66ٚسػب ايجبات بايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ ؾهإ ) 

 . ( ٖٚٛ َعاٌَ ثبات عاٍ ٚزاٍ 1.81ٚنإ َعاٌَ ايجبات ٖٛ ) 
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 صسق احمللٌني: .
اجملا٫ت ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ, ٚقس اتؿل  قاّ ايباسح بعطض املكٝاؽ ع٢ً عسز َٔ اـربا٤ املتدككني يف
 يًُشهُنيتطاٚست َعا٬َت ا٫تؿام اـربا٤ ع٢ً ق٬س١ٝ ايعباضات ٚبسا٥ٌ اٱداب١ يًػطض املطًٛب, ٚ

 ايعباضات. مما ٜؿري إىل قسم 1.11ٚ 1.92 مبعازي١ "يٛف" بني

 ( ْٓضح ىظب اتفام احمُلهنني علٙ اختباس اخلذل لذٚ طفل الشّض٘ 2دذّل سقه ) 

 ا٫ختباض عسز املتؿكني تؿامْػب١ ا٫
 اـذٌ 8 % 81

 ( بإٔ زضدات ا٫تؿام ناْت عاي١ٝ بني احملهُني2)ٜتهض َٔ اؾسٍٚ  ضقِ 

 : شيو نُا ًٜٞطؿاٍ ٚ٭قاّ ايباسح بإهاز َعا٬َت ايكسم ٚ ايجبات ٫ختباض اـذٌ يس٣ ا   

 صسق ا تػاق اهساخوٛم
 31دط٣ ايتشكل َٔ قسم ا٫تػام ايساخًٞ يًُكٝاؽ بتطبٝل املكٝاؽ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ َه١ْٛ َٔ  

ايسضد١ ايه١ًٝ ي٬ختباض ٚناْت طؿ٬ً َٚٔ ثِ سػاب َعاٌَ ا٫ضتباط بني نٌ ؾكط٠ َٔ ؾكطات ا٫ختباض ٚ
 .باغتدساّ ايربْاَرspss   1.15ٖٚٞ زاي٘ عٓس َػت٣ٛ  1.273زضد١ َعاٌَ ا٫ضتباط ايه١ًٝ 

  ماهثبا  

 قاّ ايباسح بإهاز َعا٬َت ايجبات ي٬ختباض نُا ٜتهض ؾ٢ اؾسٍٚ ايتايٞ: 
 نشّىباخ( معامالت الجبات ) الفا( الختباس اخلذل لذٚ األطفال بطشٓك٘ 3دذّل )

 َعاٌَ ايجبات ) ايؿا( ا٫ختباض

 1.83 اختباض اـذٌ
 ٕ قِٝ َعا٬َت ايجبات َطتؿع١ مما ٜسٍ ع٢ً ثبات ا٫ختباضأ( 3ٜتهض َٔ دسٍٚ )

 .ثالجًا: الربىامر
ٜٴعٳطٻف ايربْاَر بأْٻ٘:  فُٛع١ َٔ اؾًػات اٱضؾاز١ٜ اييت ؼتٟٛ ع٢ً أْؿط١  :ت طٙف اهربُاًخ

 ؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ.َتها١ًَ ٚقسز٠ ـ
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 الظف٘ الربىامر:  
تؿتل ؾًػؿ١ ايربْاَر َٔ ؾًػؿ١ اجملتُع ايص٣ ٜعٝـ ؾٝ٘ ايطؿٌ شٚ ايػًٛى )املؿهٌ(؛ سٝح أقبشت ق١ُٝ 
اجملتُع تكاؽ مبس٣ َا ٜتًكاٙ ا٭طؿاٍ َٔ ضعا١ٜ ٚتٛدٝ٘ ٚت١ُٝٓ غ١ًُٝ يهُإ بٓا٤ فتُع َتشهط َٚتكسّ. ٚقس 

ٗٶا هعٌ َٓ٘ أمجعت ايؿًػؿات  ايرتب١ٜٛ ع٢ً أ١ُٖٝ تعًِٝ ايطؿٌ ٚتٛدٝ٘ غًٛن٘ ٚت١ُٝٓ ؾدكٝت٘ ٚتٛدٝٗٗا تٛدٝ
ٛٶا ْاؾعٶا يف  اجملتُع ايص٣ ْعٝـ ؾٝ٘.   ق٠ٛ ؾعاي١, ٚعه

 .احلذّد اإلدشأٜ٘ للربىامر

غابٝع بٛاقع غت دًػات أغبٛعٝا, أ 6( دًػ١ يف  35ٚاملتهٕٛ َٔ ) مت تٓؿٝص بطْاَر ايسضاغ١  
 زقٝك١ يف املسضغ١ ايُٓٛشد١ٝ بكُاط٘ )بػطٜإ( 31َس٠ نٌ دًػ١  ٚتطاٚست

 األطع اليت ٓظتيذ علَٔا الربىامر: 

 ٜعتُس ايربْاَر ع٢ً ا٭غؼ ايتاي١ٝ: 

 ع١ًُٝ تتهُٔ َا ًٜٞ: اٜتهُٔ ايربْاَر أغػ األغؼ اه وٌٚٞ:

ن١ عٝح تتُؿ٢ َع نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بأعساز بعض ايػًٛنٝات اٱهاب١ٝ اييت ٜتسضب عًٝٗا أطؿاٍ ايطٚ
 َػت٣ٛ منِٖٛ ايعكًٞ ٚاملعطيف ملػاعستِٗ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتٛاؾل يف اؿٝا٠.

 األغؼ ا جتٌاعٚٞ: 

وتاز طؿٌ ايطٚن١ إىل ايتسضٜب ع٢ً ايػًٛنٝات ا٫دتُاع١ٝ املطغٛب١ ٚاييت تتٓاغب َع قسضاتِٗ ست٢  -أ
                              تؿعطٙ بإٔ ي٘ زٚض ٚق١ُٝ يف اجملتُع.                         

  وتاز أطؿاٍ ايطٚن١ إىل ا٫ْسَاز نأعها٤ زاخٌ اؾُاع١ ٚإؾعاضِٖ بأ١ُٖٝ زٚضِٖ.         -ب 

وتاز طؿٌ ايطٚن١ إىل ايسعِ ايٓؿػٞ يهٌ ْؿاط ٜكّٛ ب٘ يٝعٜس َٔ ثكت٘ بٓؿػ٘ ٜٚكًٌ  :األغؼ اهِفػٚٞ
 اٱسباط يسٜ٘.

 أٍنٔ٘ الربىامر:  

ر مبجاب١ تسضٜب عًُٞ ع٢ً املٗاضات اييت وتادٗا ايطؿٌ ست٢ ٜػتطٝع ايتٛاؾل َع اٯخطٜٔ ٜعس ايربْاَ -1
 .ا٫دتُاع١ٝ ١ْؿطٚتهٜٛٔ ع٬ق١ ادتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ املؿاضن١ يف ا٭

 ٜػاعس ايربْاَر بعس تطبٝك٘ ع٢ً أطؿاٍ ايطٚن١ ـؿض َؿه٬تِٗ ايػًٛن١ٝ. -2
ات اٱهاب١ٝ َجٌ احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات٘ اـاق١, ٜٗتِ ايربْاَر إنػاب ا٭طؿاٍ بعض ايػًٛنٝ -3
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 ٚممتًهات اٯخطٜٔ, ٚايتدًل َٔ ايٓٛبات ا٫ْؿعاي١ٝ.
وطم ايربْاَر ع٢ً ت١ُٝٓ ا٭طؿاٍ يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً إنػابِٗ ايػًٛنٝات اٱهاب١ٝ ٚشيو َٔ  -4

                  خ٬ٍ َعاٚي١ بعض ا٭ْؿط١ اييت تٓاغب أعُاضِٖ.                           
 ثاىًٔا: أٍذاف الربىامر:

٭طؿاٍ ٜٚٓبجل َٔ اهلسف ايعاّ فُٛع١ ايس٣  ؽؿٝض َػت٣ٛ اـذٌ :اهلسف ايط٥ٝػٞ ايعاّ يًربْاَر
                    ٖساف ايؿطع١ٝ ٚتتُجٌ يف اٯتٞ:َٔ ا٭
 تسضٜب ايطؿٌ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ممتًهات٘ اـاق١, ٚممتًهات اٯخطٜٔ. -1
تسضٜب ايطؿٌ ع٢ً عسّ َهاٜك١ اٯخطٜٔ, ٚإظعادِٗ, ٚعسّ اغتدساّ ا٭يؿاظ ايٓاب١ٝ.     -2

 .تسضٜب ايطؿٌ ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ ٚايتعًُٝات, ٚا٫يتعاّ بايٛادبات 3
 سصأٜ٘ املظتخذم٘ يف البشح:األطالٔب اإل

 اغتدسّ ايباسح يف ايبشح اؿايٞ ا٭غايٝب ايتاي١ٝ:
 َعاٌَ ا٫ضتباط -
 ايتشًٌٝ ايعاًَٞ                                        -
 نطْبار     –َعازي١ أيؿا -
 2اختباض ) نا( - 

 عطض اهِتا٢خ ٗتفػريٓام
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات زضدات  :ا٭ٍٚ ايصٟ ٜٓل ع٢ً أْْ٘تا٥ر ايؿطض 

ع٢ً َكٝاؽ اـذٌ يف اػاٙ ايكٝاؽ  ا٭طؿآٍس ا٭طؿاٍ يف ايكٝاغني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يربْاَر خؿض اـذٌ ع
 ايبعسٟ.
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ايصٟ ٜبني ايؿطٚم بني َتٛغطات ضتب  (4جسٗي ) ٚيًتشكل َٔ قش١ شيو ايؿطض, نُا ٜتهض يف
 ختباض اـذ٫ٌ ٟٚايبعس ٞايكٝاغني ايكبً زضدات أطؿاٍ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف

 املتػري
 -ٛاهقبو اهقٚاؽ
 ٜاهب س

 اه سز
ًت٘غط 
 اهطتب

٘ع دلٌ
 اهطتب

 
Z 

 اجتاٖ اهس هٞ اهس هٞ

َؿه١ً 
 اـذٌ

 ايطتب ايػايب١
 ايطتب املٛدب١

 ايطتب املتػا١ٜٚ
 ٞإمجاي

11 
- 
1 
11 

5.5 
- 

55 
- 
 

 
2.

819 
 

زاي١ عٓس 
َػت٣ٛ 
1.11 

اػاٙ  يف
ايكٝاؽ 

 ٟايبعس

   1.11زاي٘ عٓس َػت٣ٛ  

ني َتٛغطات ضتب . ب1.15( ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ 4نُا ٜتهض َٔ دسٍٚ )
٫ختباض اـذٌ يطؿٌ ايطٚن١ يكاحل ايكٝاؽ   ٟٚايبعس ٞايكٝاغني ايكبً زضدات أطؿاٍ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف

 . ٟايبعس

( أتهض إٔ غًٛى اـذٌ ؾكس انؿض تهطاضٙ يس٣ أطؿاٍ  4ٚعٓس ا٫ط٬ع ع٢ً اؾسٍٚ ايػابل ضقِ ) 
عاي١ٝ ٚبعس سهٛض دًػات ايربْاَر َٔ خ٬ٍ  ٞع١ٓٝ ايبشح املؿشٛقني, ؾهاْت زضدات ايكٝاؽ ايكبً

تعطٜـ ا٭طؿاٍ عٔ َا ٖٛ اـذٌ َٚعاٖطٙ ٚأغباب٘, ٚاغتدساّ املعًُات أغايٝب ا٫ٖتُاّ ٚعسّ ايتصبصب يف 
املعا١ًَ َع ا٭طؿاٍ, ٚعسّ تٛدٝ٘ ايٓكس ٚايتٛبٝذ إيِٝٗ, ٚتؿذٝعِٗ زا٥ًُا ع٢ً املؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ اي١َٝٛٝ 

نُا أز٣ اغتدساّ ايتسعِٝ  2118طُأ١ْٓٝ, ٖصا َا أؾاضت إيٝ٘ زضاغ١ ط٘ عبس ايععِٝ )ٚإعطا٥ِٗ ا٭َٔ ٚاي
ا٫دتُاعٞ ٚيعب ايسٚض ٚايكك١ ٚا٭ْؿط١ ايؿ١ٝٓ, اييت قسَت يٮطؿاٍ يف دًػات ايربْاَر ٚاييت قاَٛا 

ؾعاي١ٝ يعب ( عٔ 2115بتطبٝكٗا َع املعًُات, إىل تعسٌٜ ايػًٛى. ٜٚتؿل ٖصا َع زضاغ١ قُس أمحس قٛاؿ١ )
ايسٚض يف خؿض ايػًٛى املؿهٌ ٖٚصا َا أز٣ إىل اضتؿاع زضدات ايكٝاؽ ايبعسٟ يًربْاَر إىل باخت٬ف 

  يف خؿض غًٛى اـذٌ نػًٛى َؿهٌ ٟايكٝاؽ ايكبًٞ ٚايصٟ نإ مما ٜؿري إىل ؾعاي١ٝ ايربْاَر اٱضؾاز
١ٝ٥ بني َتٛغطات ضتب زضدات ْتا٥ر ايؿطض ايجاْٞ ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً أْ٘: تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا

يف ايكٝاغني ايبعسٟ ٚايتتبعٞ يربْاَر خؿض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس ا٭طؿاٍ ع٢ً َكٝاؽ اـذٌ. نُا يف دسٍٚ 
(5) 

٫ختباض  ٞٚايتتبع ٟايكٝاغني ايبعس ٜبني ايؿطٚم بني َتٛغطات ضتب زضدات أطؿاٍ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف
 ا٭طؿاٍاـذٌ عٓس 



 0202يجهت انًُارة انعذد انثاٍَ 
 

  

  

 211 

 املتػري
 اهقٚاؽ
 اهتتب ٟ -ٜاهب س

 
 اه سز

ًت٘غط 
 اهطتب

دلٌ٘ع 
 اهطتب

 

Z 
 اهس هٞ

اجتاٖ 
 اهس هٞ

َؿه١ً 
 اـذٌ
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زاي١ عٓس 

َػت٣ٛ 
1.15 

اػاٙ  يف
ايكٝاؽ 

 ٞايتتبع

 1.15َػت٣ٛ . زاي٘ عٓس 

( ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ 5تهض َٔ دسٍٚ ضقِ )َٚٔ خ٬ٍ عطض ايبٝاْات ايػابك١ ٜ
ع٢ً  اختباض  ٞٚايتتبع ٟايكٝاغني ايبعس بني َتٛغطات ضتب زضدات أطؿاٍ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ يف 1.15

 .ٞاـذٌ يطؿٌ ايطٚن١ َٔ سٝح َؿه١ً اـذٌ يكاحل ايكٝاؽ ايتتبع

سٝح بسأ  ,ٞقطٜب١ َٔ زضد١ ايكٝاؽ ايتتبع ٟعسميهٔ إٔ ْؿػط ْتٝذ١ ايؿطض ايجاْٞ بإٔ زضدات ايكٝاؽ ايب
اييت اغتُطت أنجط َٔ ؾٗط يف تؿذٝع ايطؿٌ ٚا٫ٖتُاّ ب٘, ٚتكسِٜ تٓؿٝص دًػات ايربْاَر  يف املعًُات

إتاس١ ايؿطق١ يًطؿٌ يًُؿاضن١  يف املعًُاتايتععٜعات املٓاغب١ ـؿض غًٛى اـذٌ نػًٛى َؿهٌ. ٚبسأ 
سٚض ٚإعطا٤ ايجك١ بايٓؿؼ ٚؾعٛض ايطؿٌ بهٝاْ٘ ايصاتٞ, َع إناؾ١ أ١ُٖٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚتؿذٝع٘ ع٢ً يعب اي

 ا٭ْؿط١ ٚايًعب, ٚؽكٝل ٚقت ملؿاضن١ ايطؿٌ, ٚؾتض باب اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ ٚايتٛاقٌ َع٘. 
نُا اغتدسّ ايباسح ايعسٜس َٔ ا٭ْؿط١ اؿطن١ٝ بايربْاَر يف ؽؿٝض َػت٣ٛ اـذٌ عٓس أطؿاٍ 

يف ايربْاَر ٜتهض بعض عٓاقط ايتؿهري  اهباذثخ٬ٍ مماضغ١ ا٭ْؿط١ اييت أعسٖا  اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ؾُٔ
اٱلاظٟ َٔ سٝح ايتٓاؾؼ َع ايصات َٚع اٯخطٜٔ, ٚاملجابط٠ ٚايػعٞ مٛ ايتكسّ , ٚتعسٌٜ املػاض يف ن٤ٛ 

سضٜب١ٝ تػبل غتهؿاف ايب١٦ٝ ٚشيو مبعطؾ١ قٛاعس ٚأقٍٛ ايًعب١ سٝح ناْت ٖٓاى د٫ٛت تاايتػص١ٜ ايطادع١, ٚ
 اؾ٫ٛت ا٭غاغ١ٝ

سٝح تػاعس ٖصٙ ايؿ١ٝٓ ع٢ً انتػاب ايػًٛنٝات املطغٛب١ عٓس  ايُٓصد١ٜهًا ؾ١ٝٓ أاهباذث نُا اغتدسّ 
عطض مناشز غًٛن١ٝ دٝس٠ ع٢ً ايطؿٌ ٚتعُُٝٗا بعس شيو يف املٛاقـ ا٭خط٣ املتؿاب١ٗ, ٚتتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ 

( ٚاييت أؾاضت إىل إٔ ايؿٓٝات ايػًٛن١ٝ َجٌ ايُٓصد١ 2112َع ْتا٥ر زضاغ١ )ؾٛق١ٝ سػٔ عبساؿُٝس, 
 ٚايتععٜع ايًصٜٔ ٜػاعسإ يف تعًِ ايطؿٌ.
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 اهت٘صٚا 
 خاق١ با٭طؿاٍ. ٚادتُاع١ٝؾتتاح َ٪غػات تطؾ١ٝٗٝ ٚتع١ًُٝٝ ا. 1
 يسعِ ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف أملغط ؾكري٠. يؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ إٔ ؽكل بطْاَر. هب ع٢ً ٚظاض٠ ا2
ٝل بطاَر إشاع١ٝ َط١ٝ٥ تٗسف إىل تٛع١ٝ ا٭غط ايًٝب١ٝ بأغايٝب املعا١ًَ ايٛايس١ٜ  ايػ١ٜٛ ٚكاطط . ؽك3

 اٱغا٠٤ ع٢ً ايطؿٌ.
 .املقرتذا 

 . إدطا٤ زضاغات ٚبطاَر إضؾاز١ٜ يٮطؿاٍ املتعطنني يٲغا٠٤.                       1
                             .أخط٣ . إدطا٤ زضاغ١ مماث١ً يًسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚع٢ً ؾ٦ات عُط2١ٜ
 .إدطا٤ زضاغ١ ايع٬ق١ اٯ١َٓ بني ايطؿٌ ٚأَ٘ ٚأثطٖا ع٢ً ٚدٛز َؿه٬ت غًٛن١ٝ يسٜ٘.3
 ملعًُات ايطٚن١ يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع َؿه٬ت ا٭غط٠ ٚأثطٖا ع٢ً ايطؿٌ.  . بطْاَر تسضٜيب4
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 .املطاجع قا٢ٌٞ

 زاض اؾبٌ , بريٚت -1ٝط ط( ايكاَٛؽ احمل 1987أبازٟ فس ايسٜٔ )  -1

 ت ( يػإ ايعطب , زاض  قازض  بريٚت. -ايؿهٌ مجاٍ ) ز أبٛابٔ َٓعٛض ,  -2

عُإ زاض املػري٠  ٟ,ٚايرتبٛ ٞ(. ْعطٜات اٱضؾاز ايٓؿػ2119أمحس أبٛ أغعس, أمحس عطبٝات ) -3
 يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 

ايع٬ز.  –ايٛقا١ٜ  –ٍ ايعاٖط٠ (. املؿه٬ت ايػًٛن١ٝ يس٣ ا٭طؿا2115) ٞخايس خًٌٝ ايؿٝدً-4
 . ٞزاض ايهتاب اؾاَع

( اـذٌ يس٣ ايطايب ٚتأثريٙ ع٢ً ايتشكٌٝ, َٓؿٛضات,   2115ضباب عًٞ خًٝـ ايٛعٌ, ) -5
 داَع١ املًو غعٛز , ايػعٛز١ٜ.

 ,ٞ, زاض ايؿهط ايعطب21(. ا٭غط٠ ع٢ً َؿاضف ايكطٕ 2111ٚآخطٕٚ ) ظنطٜا أمحس ايؿطبٝين-6
 ايكاٖط٠

ت١ُٝٓ َؿّٗٛ ايصات  يف قا٥ِ ع٢ً ايٓؿاط ايًعيب ٟ(. ؾاع١ًٝ بطْاَر إضؾاز2111مجع١ ) ٞقطٜؿ ظٜٓب-7
 يس٣ طؿٌ َا قبٌ املسضغ١, ضغاي١ َادػتري ن١ًٝ ايرتب١ٝ بكٓا. 

 ( ايكش١ ايٓؿػ١ٝ يًطؿٌ, زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, عُإ 2116غعاز غٝح,) -8

, ١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ , زاض ايعٖطا٤ؿٌ زضاغات ْعط(غٝهٛيٛد١ٝ منٛ ايط 2118غٗري ناٌَ امحس ) -9
 ايطٜاض

(. َؿه٬ت ا٭طؿاٍ ايٓؿػ١ٝ ٚا٭غايٝب اٱضؾاز١ٜ ملعاؾتٗا, زاض قؿا٤ 2118غٛغٔ ؾانط فٝس )11
 يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ. طبطْاَرص. 

٠ ( بعض املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ يٮطؿاٍ يف َطس١ً ايطؿٛي١ املتأخط 2119عبسايػ٬ّ غعٝس عًٞ) -11
 ٚع٬قتٗا باملػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ,ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ , داَع١ اّ زضَإ , ايػٛزإ 

( اـذٌ ٚع٬قت٘ بتكسٜط ايصات َٚػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ املكابني بكطًٜا,  2111عبس ضب٘ ؾعبإ ) -12
 .اٱغ١َٝ٬ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠, اؾاَع١ 
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 ( َسخٌ اىل عًِ ايٓؿؼ, زاض ايهتاب اؾاَعٞ, ايكاٖط٠. 2114عُاز عبسايطسِٝ ايعغًٍٛ ) -13

( اـذٌ ٚبعض أبعاز ايؿدك١ٝ زضاغ١ َكاض١ْ يف  1999َاٜػ٘ أمحس ايٓٝاٍ, َسست عبساؿُٝس )-14
 .اٱغهٓسض١ٜن٤ٛ عٛاٌَ اؾٓؼ ٚايعُط ٚايجكاؾ١ , زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ, 

زاض ملعطؾ١ اؾاَع١ٝ,  املطاٖك١, إىل ٓػنيبني اؾ ا٭بٓا٤( َؿه٬ت  1996ُس ايطٝب ,) ق-15
 .اٱغهٓسض١ٜ

( ؾعاي١ٝ بطْاَر َكرتح يعٜاز٠ ايهؿا٠٤ ا٫دتُاع١ٝ يًط٬ب  2118َطٚإ غًُٝإ غامل ايسزا) -16
 غ١َٝ٬, غع٠. َطس١ً ايتعًِٝ ايػاغٞ, ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ , اؾاَع١ اٱيفاـذٛيني 

, غاي١  أبٓا٥ُٗايًٛايسٜٔ ـؿض ايػًٛى املؿهٌ يس٣  ؾازٟإض( بطْاَر  2111َطِٜ بسٜع ) -17
 زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠, داَع١ ايكاٖط٠.

ايطؿٛي١ ٚاملطاٖك١. ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١  يف ايٓؿػٞ(. اٱضؾاز 2118َٓصض عبس اؿُٝس ايهأَ )-18
 ايػًطإ قابٛؽ. 

, ذٌ يس٣ ع١ٓٝ َٔ املطاٖكنيٗا باـ( خربات اٱغا٠٤ ٚع٬قت 2113ْػطٜٔ أمحس قُس ايكططٚؽ) -19
 ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ , داَع١ ا٫ظٖط , غعٙ
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