مجلة الجامعة

مجلــــةىالجامعــــة

ى

مجلةىرلموةىمحكمةىنصفىدنووةىتصدرىرنىجامعةىزروان ى
ى

كىاغض الجمؼ والترحُذ غىض ؤلامام الؿُىَي.
حهىص اإلاجامؼ اللؿىٍت في اإلادافظت غلي اللؿت الػغبُت وجُىٍغها.
( ظاهغة الخػغٍب ؤ همىطحا ).
صعاؾت لؿىٍت معجمُت في هخب الخضوص الىدىٍت( .مً باب
الاؾخثىاء بلي باب الخىهُض).
 الخلىٌ الضاللُت في قػغ الفسغ غىض اإلاخىبي.
ماقغاث ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت( .صعاؾت خالت ماقغ الؿىق
اللُبي).
ماجمغ بغلحن وؤزغه غلي اللاعة ألافغٍلُت.
صعاؾت بخهاثُت ؤولُت لبػٌ اإلاخؿحراث الىُمُاثُت في مهل
ؤلاهـ ـار اإلاهاباث بم ـغى الفكل اليل ـىي اإلاؼمً اإلاغخل ـت ألازُ ـغة
( .) ESRD
ى
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مجلة الجامعة

مجلــــةىالجامعــــة
مجلةىرلموةىمحكمةىنصفىدنووةىتصدرىرنىجامعةىزروان
أدرةىالتحرور ى
ىالمذرفىالعام :ى
ص .مدمض ببغاهُم ؾىمه

مدورىالتحرور ى
ؤ .ص .عحب مدمض الضلىلى

هوئةىالتحرور ى
ص .زلُف ـ ـت غبـضهللا خؿـ ـً

ؤ .عمًان ًىؾف غؿىغ

ص .غهــام الؿاثــذ زغواٍ

ص .لُف ـ ــي مدم ــض قخـ ـ ــاوه
ؤ .غبضالغخمً العجُلي ؤبىغبضهللا ى

المراجعةىاللغووة :ى
مجمىغت مً ألاؾاجظة

التصمومىواإلخراج:
م /مىاٌ بلػُض الفُخىعي

م /خىان غبضاإلاىلي غلي ببغاهُم
ى
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مجلة الجامعة

مجلــــةىالجامعــــة
مجلت غلمُت مدىمت جهضع غً حامػت الجبل الؿغبي
حمُؼ اإلاغاؾالث الخانت بهظه اإلاجلت جغؾل مباقغة بلي
مضًغ الخدغٍغ
غلي الػىىان الخالي :مجلت الجامػت
حامػت الجبل الؿغبي
ؤلاصاعة الػامت
ؾغٍان  /لُبُا
هاجف 00218913248894 :
Email: majlt aljamea@yahoo.com
ظمُٗالخ٣ى٢مدٟىْتلجامٗتالجباللٛغبي
ى
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مجلة الجامعة
ى
ى
ى
ى
ى


ى
ى
ى
ى
ى
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ى

مجلة الجامعة
المحتوواتى ى
ؤَضا ٝو٢ىاٖض اليكغ
صٖىة بلي ؤًٖاء َُئت الخضعَـ الجامعي
بحوثىودراداتىباللغةىالعربوةى:
ّ
والترظُذ ٖىض ؤلامام ّ
الؿُىَي.
٢ىاٖض الجم٘
ظهـىص اإلاجام ـ٘ اللٛىٍت في اإلادا ٓٞـت ٖل ـي اللٛت
الٗغبُت وجُىٍغَـاْ ( .اَ ـغة الخٗغٍب ؤ همىطظا
).
صعاؾت لٛىٍ ـت معجمُـت  ٞـي ٦خـب الخـضوص
الىدىٍ ـت( .مً باب الاؾخصىاء بلي باب الخىُ٦ض).
اؾدىُا ١الىو وؾ٣ىٍ ال٣ىإ ( ٢غاءة ههُت
في هو قىا ٫الخمغ ل ـ  /ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠له
).
الخ٣ى ٫الضاللُت في قٗغ الٟسغ ٖىض اإلاخىبي.

1
3
ص .غاصٌ ببغاهُم الخغوق

4
32

ص .غلي بمدمض اإلالُف

50

ص .بًىاؽ عمًان الكدُىي

69

ص .ببغاهُم ؾػُض مياعي

ص .خىفي ؤخمض بضوي.
اإلالبىٌ البكحر
ص .ؾػُض مدمض غلي ؤٌ مىس ي.
ؤخمض الؿؼاوي
ص .غبضالىانغ غلي الىسعي.
مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت ص .الُاهغ مدمض الهمُلي.

الٗام ـت "الخ٩ىمُ ـت" واججاَ ـاث الٗاملحن
هدىَ ـا ( .بدض جدلُلي مُضاوي بمؿدكٟي
َغابلـ اإلاغ٦ؼي ).
صوع الؿلُ ـ ـت اإلادلُـ ـت  ٞـي مج ـا ٫الًبـ ـِ
ؤلاصاعي٢ ( .غاءة جدلُلُت ه٣ضًت ل٣اهىن ؤلاصعاة
اإلادلُـتع٢ـم 59لؿىت .) 2012
ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي للخضماث
الاؾدكاعٍتلٗمُل اإلاغاظٗت ٖلي اؾخ٣اللُخه في
لُبُا.
ماقغاث ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت ( .صعاؾت خالت
ماقغ الؿى ١اللُبي ).
ماجمغ بغلحن وؤزغٍ ٖلي ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت.
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ص .خؿىهت خؿب الغؾىٌ

90

ص .ؤهىع مدؿً

111

صً .اؾحن مدمىص الىاجح.

155

ؾػاص مؿػىص الالفي .ص .فاَمت ؾىَس ي.

174

ص .غبضالفخاح غلي بللاؾم.
الهالبي.
ص .غبضالؿالم غمغ غغكىب.

ص .مدمض غلي

206
237

مجلة الجامعة
صعاؾت بخهاثُت ؤولُت لبٌٗ اإلاخٛحراث ؤ .غبضالىانغ البكحر غمغ.
الُ٨مُاثُت في مهل ؤلاهار اإلاهاباث بمغى الفٌُ.
ص .مهُفي زلُفت.
الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً اإلاغخلت ألازحرة
قحريهان غلي الخغاعي.
( ) ESRD

256

ؤ .مفُضة مدمض
ؾمغ فخخحي اعخىمت.
زىلت مهُفي خؿً.

بحوثىودراداتىباللغةىاالنجلوزوةى:ى
الخد ٤٣مً الجغٖت ؤلاقٗاُٖت اإلادؿىبت ؤ .غبضالغئوف مدمض غلُله .ؤ .فغج ؤخمض
اإلاهغوب .ص .فايل غؼالضًً الكغٍف .ؤ.
بىاؾُت ظهاػ جسُُِ الٗالط ؤلاقٗاعي
عوٍضة ؤبىحبهت.
ص .ولثىم مدمض ألاؾىص.
الؼمغة إلاجمىٖت ألاق٩ا ٫الشالر إلاىلضاث
〉

〈

1

13

3

هماٌ غلي البكحري.

مىهجُت م٣ترخت لخدؿحن ؤصاء بغوجى٧ى ٫ؤًمً ؤخمض.
اإلابرون.
الالتزامبالخىُٟظ زىاجي اإلاغخلت.
ال٣ضعة ٖلي جغظمت ال٩لماث الخٗىًٍُت للخٗابحر ص .غبضالؿالم غماع الىاجح.
اإلادظوٞت وؤزغَا ٖلي ال٣غاءة لظي َلبت
الجامٗاث اللُبُت الضاعؾحن للٛت ؤلاهجلحزًت
٧لٛت ؤظىبُت.
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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هُخم

37
60

مجلة الجامعة
أهدافىوقواردىالنذر
أوالًى:ىىىأهدافىالنذر .ى
 .1حشجُؼ خغهت البدث الػلمي بىحه غام.
 .2الؿػُمىسالاللبدثالػلمُفُاإلاُاصًىاإلاسخلفتبلىةيافتالجضًض.
 .3مخابػتاإلااجمغاجىاإلاىخضًاجالػلمُتواإلاغجبُتبالضعاؾاجالػلمُتووكغملخهاتهاوؤهمخىن
ًاتها.
ً
 .4وكغملخهاجالغؾاثاللػلمُتالخِخمخمىاككتهافُمجاالجالػلىماإلاسخلفتوطلىىفلاللظغ
وفىؤلامياهاجاإلاخاخت.
ثانواًى:ىقواردىالنذرىبالمجلة .ى
ً
 .1جيكغاإلاجلتألابدازباللؿخِىالػغبُتوالاهجلحزًتغلىإهُىىهبدثاللؿتالاهجلحزًتمصخىباب
ملخهباللؿتالػغبُت.
ً
ٌ .2كترَفُالبدثإالًىىهلضجميكغهإوكبللليكغفُمياهأزغوؤالًىىهمؿخالمىإَغوختغلم
ًتلهاخبالبدثإوالضعاؾت.
ً
ً
ً .3جبإهُىىهالبدثمىخىبابلؿتواضختوبإؾلىبػلمُىمىهجُىؤهِخممغاحػتالبدثلؿىٍامى
كبلمخسههفُػلماللؿتوؤهالجؼٍضغضصنفداتهػً25نفدتبمافُظليالغؾىمىالجض
اولىكاثمتاإلاغاحػىالًللػً  10نفداجىفلاللترجِباإلاىيىغباإلاجلت.
ً
 .4الـ ــبدثُ ـ ــجبإهُىىهمُبىغاغ ـل ــىىعكإبٌُ ( A(2بمؿ ــافــاجم ــفغصةوبهامـكػـلـ ـىي ( 6
ؾم ) وؾفلـي (  ) 6.5وهامكإًمىىؤٌؿغ ( .) 4.5
 .5ؤهُىىهسـُالىخاب ـت ( )Arab Simpleوهم ـِ ،14وهمُالػىىاهالغثِس ي( 18
)،والػىىاهالفغعي ( .) 16
 .6جغهمؿافتبضاًتالفلغاث ( )Tabمغةواخضة.
 .7جىىهاإلاؿافتبِىالؿُغوالؿُغ ( )1.5غلي.Microsoft Word
ً .8جبإهُىىوػىىاهالبدثفلُإومىيىغهػلىىعكتمؿخللتوغلىىعكتؤزغًُىخباؾمإوؤؾ
ماءناخبإوؤصخابالبدثىغىاوٍجهمىازخهاناتهم.
End
 .9الهىامكُجبإهترصبإعكاممؿلؿلتفُأزغالبدث(
ً
)Noteوطلىىفلالترجِبىعوصها.
ً .10جبالخلُضبإنىاللبدثالػلمُىكىاغضهىقيلُاتهمىدُثإؾلىبالػغيىاإلاهُلخاجىجى
زُلاإلاهاصعواإلاغاحػفُبُاهاجياملتليكغها.
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مجلة الجامعة
 .11جيكغاإلاجلتاإلاغاحػاجالػلمُتوالىلضًتللبدىزىالضعاؾاجىهظلىمغاحػاجىغغويالىخب
طاجاللُمتالفىغٍتوالػلمُتوالثلافُتهماجيكغاإلاجلتوزاثلاإلااجمغاجىالىضواجالػلمُتوه
جاثجها.
 .12ألابدازاإلالضمتللمجلتالًدلألصخابهاوكغهافُإًمجلتؤزغي.
 .13البدىزاإلالضمتللمجلتًخمػغيهاغلىازىِىمىاإلادىمُىمىظوٍاالزخهانىالخبرةوجسخاع
ً
همهُئتالخدغٍغؾغٍا.
)
18
 .14غىاوٍىاألبدازبسِ(
وغىاوٍىاإلاالفُىىالػىاوٍىالغثِؿتوالفغغُتوغىاوٍىاألقيالىالجضاولُجبإهخىىهبسُض
اهىىحجم ( .) 16
ًجبإهخػضباؾخس ـضامبرهامـ ـ ـج
:
 .15ألاقيالىالغؾىماجالخىيُدُت
بغهامج
ؤي
ؤو
)
Microsoft
word
(
ً
آزغٍخىافلمػهىجغكمدؿلؿلُاوجىيػفُإماوانهااإلاىاؾبتبالبدثىٍخمالغحىغةلحهافُالى
ؾُغ)
نبإعكامهاغلىإهخىىهاألقيالىاضختومػبرةغىاإلاُلىبىٍترهفغاؽ(
بِىاألقياألوالجضاولىالىهالؿابلىالالخللها.
 .16جدخفظاإلاجلتبدلهافُالبدىزالػلمُتاإلالضمتبلحهابؿًالىظغغىهالخُتهالليكغمىػض
مه.
 .17جلتزماإلاجلتبةقػاعالباخثبلبىلبدثهلليكغؤوغضملبىلهفىعبجمامةحغاءاجالخلىٍم.
 .18هالآلعاءالخِخيكغفُاإلاجلتالحػبربالغجرؤًإصخابهاوالجمثلىحهتهظغمجلتالجامػت.
ً
 .19جدخفظاإلاجلتبدلهافُيكغالبدىزىفلالظغوفهاالخانت.
ً
 .20الغالكتللُمتالبدثىبمياهُاجالباخثفُترجِبالبدىزباإلاجلتوبهماًخمظلىىفلالخلؿُماج
مػُىتجخػللبالخسههاجىجاعٍسىعوصالبدىر.

****
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مجلة الجامعة

صغ ــىة بلي ؤغًاء هُئت الخضعَـ الجامػ ــي
ج ـ ــضغـ ـ ـ ــى ،،،مجلت الجامػت ؤلازىة ؤغًاء هُئت الخضعَـ بجامػ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت الجبل
الؿغبي والجامػـ ـاث اللُبُ ـ ـ ـت وافـت للمؿاهمت في جفػُل هضه اإلاجلت الىاقئت مـ ـ ـً
زالٌ هخاباتهم الػلمُت الغنِى ـ ـ ـت واإلابخىغة ألح ـ ـل جُ ـ ـ ـ ـىٍغ الػملُ ـ ـ ـ ـ ـت
الخػلُمُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت صاز ـ ـ ـل الجامػ ـ ـاث اللُبُ ـ ـت وبى ـ ـاء وبغ ـ ـ ـضاص الكباب الهاغ ـ ـ ـض في
هظه اللالع الػلمُ ـ ـ ـت لُىىهىا ؤغًـ ـاء فاغلحن في مجخمػهم لترؾُش ؤؾـ وكُم
البدث الػلم ـ ـ ـي وؤنىلـ ـ ـه بحن كغاء ه ـ ـضه ال ـ ـضوعٍت الػلمُ ـ ـت.
بن البد ـ ـ ـ ـ ـىر والـ ـ ـ ـ ـ ـضعاؾاث واف ـ ـ ـ ـ ـت في مسخلف الازخهاناث ال ـ ـ ـ ـتي ؾخهل بلي
اإلاجلت ؾخىىن مىيؼ جلضًغ واخترام وؾخيكغ جباغا ووفلا لًىابِ وكىاغض
اليكغ باإلاجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت .

ؤؾ ـ ـ ــغة الخدـ ـ ــغٍـ ـ ـ ــغ
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ّ

ّ
قٕاػذ اجلًغ ٔانترجيح ػُذ اإلياو انسيٕعي
ص/غاصٌ ببغاهُم الخغوق
كؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،ولُت آلاصاب ألانابػت ،حامػت ؾغٍان ،لُبُا

اإلالخو:

ّ
ّ
ألاصلت مً ّ
ؤَمُت بالٛت؛ بط َى مىيىٕ واؾ٘
ال ًسٟى ما إلاىيىٕ الجم٘ والترظُذ بحن
ألا٦ىا ،ٝمخٗضص الجىاهب ،مدكٗب ألاَغا ،ٝلظا ُٖ ّض مً ؤه ٟ٘ؤبىاب ؤنى ٫ال٣ٟه ومهُلر
ّ
ّ
ّ
ّ
والٗملُت،
الٗلمُت
الٗلمُت الكاملت ،وَى باب ًُٟض في الخُاة
الٗ٣لُت
الخضًض ،في ج٩ىًٍ
ّ
ّ
ً
ً
ْاَغاٞ ،ال ٌؿخُُ٘ الخسلو
وٍخطر طل ٪خحن ً ٠٣ؤلاوؿان بحن صلُلحن مخٗاعيحن حٗاعيا
مً َظا الخٗاعى بال بٟهم َظا الجاهب اإلاهم مً ظىاهب ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ومهُلر الخضًض
الظي مً زالله ًخم جصخُذ الصخُذ ،وببُا ٫الباَل.
ً
ُ
عٚبذ في الاَالٕ ٖلى ٢ىاٖضٍ ،والى٢ىٖ ٝلى
وهٓغا لهظٍ اإلا٩اهت الؿامُت الغُٗٞت،
ٞىاثضٍٞ ،ازترث ُُ ٦خ َب ؤلامام ّ
الؿُىَي ل٨ثرة ٢ىاٖض الجم٘ والترظُذ ٖىضٍٞ ،جاء البدض
بٗىىان٢ ":ىاٖض الجم٘ والترظُذ ٖىض ؤلامام ّ
الؿُىَي ".
و٢ض اهخٓم الخضًض خىَ ٫اجه ال٣ىاٖض في زالزت مباخض وزاجمت.
اإلابدض ألاو :٫ماَُت الخٗاعى وجغجِب َغ ١صٗٞه ٖىض ّ
الؿُىَي.
اإلابدض الشاوي :مىهج ّ
الؿُىَي في الجم٘ بحن ألاصلت.
ّ
الترظُذ ٖىض ّ
الؿُىَي.
اإلابدض الشالض٢ :ىاٖض
الخاجمت :وٞحها ؤَم الىخاثج التي مً قإن َظا البدض ؤن ًخمسٌ ٖجها.
Summary of the Research:
It is no secret that the subject of the combination and weight between the
evidence is of great importance, as it is a broad subject Alknaf, in the
formation of scientific mind and comprehensive and useful in the life of
scientific and practical, and this is clear when a person stands between two
contradictory evidence apparent, he Cannot get rid of this conflict only by
understanding this important aspect of the jurisprudence of jurisprudence
jurisprudence and the modern term through which the correct correction
and invalidation of falsehood
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مجلة الجامعة
In this lofty high place I wanted to know the rules and find out its
benefits. I chose the books of Imam al-Suyuti, the great number of its rules,
the combination and the weighting. The combination and weighting of the
Imam al-Suyuti
The discussion of these rules has been organized in three terms of
reference and conclusionThe first topic: What is the contradiction and the
order of payment methods when Suyuti. The second topic: Al-Suyuti's
approach in combining evidence. The third topic: the rules of weighting
when Suyuti. Conclusion: The most important results that this research
would result from.

اإلالضمت:
الخمض هلل ،والهالة والؿالم ٖلى عؾى ٫هللا ،وآله وصخبه ومً والاٍ ،وبٗض..
ٞةن ؤنى ٫ال٣ٟه ؤلاؾالمي ُٖٓم الكإن ،ظلُل ال٣ضعٚ ،ض ١بُٗض ألاهداء ،مخىىٕ
اإلاكاعب ،مخجضص ال ًىًب ٠٣ً ،مً ؤعاص هللا به ً
زحرا ٖلى قاَئهً ،تزوص – وؾ٘ َا٢خه –
ً
وهٓغا الزخال ٝاإلاضاع ،٥وجٟاوث ألاٞهام في
َوٍ ُمض َمً زلٟه خؿب ٞهمه و٢ضعجه ومضع٦ه،
وهٓغا ّ
ً
ألن ٖىض بٌٗ الٗلماء مً ال٣ىاٖض ما لِـ ٖىض بًٗهم؛ ازخل ٠الٗلماء،
الىهىم،
ّ
وجباًيذ الترظُداث.
ّ
ّ
جإنُلُت ،خُض اٖخمض ٧ل
و٦شحر مً الازخال ٝفي الجم٘ والترظُذ ،مغظٗه بلى ازخالٞاث
ً
ّ
ؤنىال و٢ىاٖض ّ
ُُٗ٢تً ،دخ٨مىن
مُٗىت ٌؿحر ٖلى و٣ٞها ،بٗض اجٟا ١ألاثمت ٖلى ؤنى٫
بمام
بلحها.
ّ
ّ
وال ًسٟى ما إلاىيىٕ الجم٘ والترظُذ بحن ألاصلت مً ّ
ؤَمُت بالٛت؛ بط َى مىيىٕ واؾ٘
ألا٦ىا ،ٝمخٗضص الجىاهب ،مدكٗب ألاَغا ،ٝلظا ُٖ ّض مً ؤه ٟ٘ؤبىاب ؤنى ٫ال٣ٟه ومهُلر
ّ
ّ
ّ
ّ
والٗملُت،
الٗلمُت
الٗلمُت الكاملت ،وَى باب ًُٟض في الخُاة
الٗ٣لُت
الخضًض ،في ج٩ىًٍ
ّ
ّ
ً
ً
ْاَغاٞ ،ال ٌؿخُُ٘ الخسلو
وٍخطر طل ٪خحن ً ٠٣ؤلاوؿان بحن صلُلحن مخٗاعيحن حٗاعيا
مً َظا الخٗاعى بال بٟهم َظا الجاهب اإلاهم مً ظىاهب ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ومهُلر الخضًض
الظي مً زالله ًخم جصخُذ الصخُذ ،وببُا ٫الباَل ٖلى ّ
خض حٗبحر الؼع٦صخي.
ُ
عٚبذ في الاَالٕ ٖلى ٢ىاٖضٍ،
وإلاا ٧ان َظا الٗلم ٖلى جل ٪اإلا٩اهت الؿامُت الغُٗٞت،
والى٢ىٖ ٝلى ٞىاثضٍ٣ٞ ،ل ُ
بذ ُُ ٦خ َب ؤلامام ّ
الؿُىَي ؤهٟظ ٞحها بهحرحي ،وؤصٞ ٤٢حها هٓغي،
ُ
ّ
ّ
جىُ٣ُٞت ؾضًضة ،لم
جغظُدُت ُٖٓمت ،ومؿال٪
ٞإلُٟتها ػازغة ب٣ىاٖض
وؤَلذ ال٣غاءة ٞحها،
ٌ
ًٟغصَا – خؿب اَالعي -ؤخض مً الباخشحنٞ ،إخببذ ؤن ؤَغَ ١ظا الباب الُٗٓم ،وؤعص َظا
ٞإلم قخاث ٢ىاٖض ّ
اإلاىعص ال٨غٍمّ ،
الؿُىَي ،وؤظم٘ ما جىازغ مجها بحن ٦خبه وٞخاوٍه؛ ألن
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اؾخسغاط َاجه ال٣ىاٖض اإلاخىازغة اإلاٛمىعة ،وويٗها في بدض مؿخ٣ل َض ٝها ٘ٞبظاجه؛ ٌؿهم
ّ
ّ
وألانىلُتٞ ،جاء البدض
ال٣ٟهُت
في ال٨ك٢ ًٖ ٠ىاٖض ظضًضة جؼٍض في بىاء اإلاىؾىٖت
بٗىىان٢ ":ىاٖض الجم٘ والترظُذ ٖىض ؤلامام ّ
الؿُىَي ".
ومما صٗٞجي الزخُاع َظا اإلاىيىٕ ما ًإحي:
ّ
٢ .1لت البدىر التي جىاولذ الجاهب ألانىلي ٖىض الؿُىَي ،وٖضم وظىص صعاؾت
حٗغى مؿال ٪الجم٘ ،و٢ىاٖض الترظُذ ٖىضٍٖ ،لى الغٚم مً ؤَمُتها.
ِ
ّ
 .2ؤلاقاصة بم٩اهت الؿُىَي ،وبْهاع بغاٖخه في جسغٍج الٟغوٕ ٖلى ألانى.٫
ّ
ّ
و٣ٞهُت ،ومً زم م٣اعهتها بأعاء ٚحرٍ.
ؤنىلُت
 .3ؾبر ما للؿُىَي مً آعاء
ّ ن ّ
 .4بُان ٖب٣غٍت ّ
الؿُىَي ،وصخٌ اٞتراء اإلاٛغيحن الظًً ًضٖى بإهه خاَب لُل،
وٖالت ٖلى ٚحرٍ في ٧ل ٦خبه.
ؤلاقيالُاث.
ّ
ّ
 .1ما ؤَم ال٣ىاٖض التي اٖخمضَا الؿُىَي في الجم٘ والترظُذ ؟ وَل هجر في جىُْٟها
ٖلى الٟغوٕ اإلاسخلٟت ؟
ّ
٧ ٠ُ٦ .2ان ّ
الؿُىَي ًغجب َغ ١ص ٘ٞالخٗاعى بحن ألاصلت ؟
ّ
ً
مُ ً
َ .3ل ٧ان مىهج ّ
م٣لضا لٛحرٍ في َظا
غصا في ظمُ٘ ٦خبه ؟ وَل ٧ان
الؿُىَي
اإلاىهج؟
ؤهضاف البدث.
ّ
 -1مداولت ظم٘ ّ
وجٟدو ٢ىاٖض الجم٘ والترظُذ التي وعصث في ٦خب ّ
الؿُىَي ،وبُان
اإلاؿاثل ال٣ٟهُت الىاعصة ٞحها.
ّ
ّ
ّ
 -2صاعؾت مىهج ّ
الؿُىَي في الخى ٤ُٞبحن ألاصلت والترظُذ بُجها.
 -3جبهحر الباخشحن بإَمُت َظا الٗلم ،وببغاػ صوع ّ
الؿُىَي ُٞه.
مىهج البدث.
ّ
ّ
ّ
ًّ
ً
هٓغا ل٩ىن البدض مبيُا ٖلى الخدب٘ والاؾخ٣غاء إلاؿل ٪الؿُىَي في ٦خبهٞ ،ةن اإلاىهج
اإلاخب٘ َى اإلاىهج الاؾخ٣غاجي ،و٢ض جال٢ذ َظا اإلاىهج م٘ ؤَغا ٝمىاهج ؤزغ في بٌٗ ظىاهب
البدض٧ ،اإلاىهج اإلا٣اعن الظي ؾُ٣ىم ٖلُه اإلاىاػهت بحن مؿلّ ٪
الؿُىَي وٚحرٍ مً الٗلماء،
ّ
واإلاىهج الخدلُلي في ٖغى وجدلُل بٌٗ ال٣ىاٖض والترظُداث ،واإلاىاًَ الىاعصة ٞحها.
هُيلُت البدث.
ّ
ا٢خطخى مىهج البدض ؤن ً٩ىن في م٣ضمت ،وزالزت مباخض ،وزاجمت.
ؤما اإلا٣ضمتٟٞ :حها ؤَمُت اإلاىيىٕ ،وصوا ٘ٞازخُاعٍ ،وؤَضاٞه ،ومك٩لخه ،واإلاىهج اإلاخب٘ في
صعاؾخه ،وَُ٩لُخه.
ّ
اإلابدض ألاو :٫ماَُت الخٗاعى وجغجِب َغ ١صٗٞه ٖىض الؿُىَي ،وَكمل:
 ماَُت الخٗاعى اللٛىٍت ،خ٣ُ٣ت الخٗاعى الانُالخُت.الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-
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مجلة الجامعة
 ميكإ الخٗاعى ٦ما ًغاٍ ّالؿُىَي.

 جغجِب َغ ١ص ٘ٞالخٗاعى ومىّ ٠٢الؿُىَي مجها.
اإلابدض الشاوي :مىهج ّ
الؿُىَي في الجم٘ بحن ألاصلت.
 الجم٘ في اللٛت والانُالح. مؿالّ ٪الؿُىَي في الجم٘ بحن اإلاخٗاعيحن ،وَكمل:
 ظمٗه ببُان ازخال ٝمضلىلي الل.ٟٔ ظمٗه ببُان ازخال ٝالخا.٫ ظمٗه ببُان ازخال ٝاإلادل. ظمٗه بحن ّالىهحن اإلاخٗاعيحن ّ
الٗامحن.
 ظمٗه بحن ّّ
الخانحن.
الىهحن اإلاخٗاعيحن
 ظمٗه بحن ههحن مخٗاعيحن بُجهما ٖمىم وزهىم مُل.٤ ظمٗه بحن ههحن مخٗاعيحن بُجهما ٖمىم وزهىم وظهي. ظمٗه بحن ّالىهحن اإلاخٗاعيحن بدمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض.
ّ
الترظُذ ٖىض ّ
الؿُىَي.
اإلابدض الشالض٢ :ىاٖض
-

-

ّ
الترظُذ في اللٛت والانُالح ،ؤَمُت الترظُذ ،وخ٨م الٗمل بالغاجر ٖىض ّ
الؿُىَي.
٢ىاٖض ّ
الؿُىَي في الترظُذ ،وَكمل:
ً
ؤوال :جغظُداجه باٖخباع الؿىض.
ً
جغظُده ب٨ثرة الغواة ،جغظُده ب٩ىن الغاوي ناخب ال٣هت ،جغظُده ألا٦ثر يبُا
ٖلى ألا٢ل ،جغظُده ألاخٖ ٟٔلى مً صوهه ،جغظُده الصخُذ مً ألاخاصًض ٖلى
اإلاًُغب ،جغظُده بٗلى الؿىض.
ً
زاهُا :جغظُداجه باٖخباع اإلاتن.

 جغظُده اإلاشبذ ٖلى الىافي ،جغظُده الخبر الىا٢ل ٖلى اإلا٣غع لخ٨م ألانل ،جغظُدهبؿالمت اإلاتن مً الايُغاب ،جغظُده الخدغٍم ٖلى ؤلاباخت ،جغظُده الخ٣ُ٣ت ٖلى
اإلاجاػ ،جغظُده ال٣ىٖ ٫لى الٟٗل.
ً
 زالشا :جغظُده بإمغ زاعجي.ً
مىا٣ٞا لٓاَغ ال٣غآن ،جغظُده الخضًض اإلاىا ٤ٞلخضًض آزغ،
 جغظُده ب٩ىههجغظُده اإلاىا ٤ٞللُ٣اؽ ،جغظُده باقخما ٫الخضًض ٖلى الؼٍاصة.
الخاجمت :وٞحها ؤَم الىخاثج التي مً قإن َظا البدض ؤن ًخمسٌ ٖجها.
الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-
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اإلابدث ألاوٌ :ماهُت الخػاعى وجغجِب َغق صفػه غىض ّ
الؿُىَي.
ّ
بن الخـ ــضًض ٖـ ــً مؿـ ــال ٪الجمـ ــ٘ و٢ىاٖـ ــض التـ ــرظُذ ٌؿـ ــخلؼم مـ ــً الباخـ ــض بُـ ــان ماَُـ ــت
ّ
ّ
مبيُ ــان ٖل ــى ّ
ّ
الت ــرظُذ والجم ــ٘ ّ
الخٗ ــاعى ،وال وظ ــض لهم ــا بضوه ــه؛ بط الت ــرظُذ م ــً
الخٗ ــاعى ،ألن
ظملت اإلاسلهاث ًٖ ّ
الخٗاعى ،وَظا ما ؤقاع بلُه ّ
الؿُىَي ب٣ىله «:بطا حٗاعى الخضًشان ،ولم
ّ
الترظُذ»( )1مً َىا ؤًذ مً الًغوعي ؤن ّ
ؤ٢ضمه في الظ٦غ.
ًم ً٨الجم٘ َلب
ع

ّ
ماهُت الخػاعى اللؿىٍت.
ٖىض اؾخ٣غاء الخٗغٍٟاث اللٛىٍت ل٩لمت "ٖغى" ٦ما وعصث في ؤَم مٗاظم اللٛت ،ؤظض
ّ ّ ً
وؤقضَا اجهاال إلاغاص ألانىلُحن
ؤن مٗىاَا ًضوع خىٖ ٫ضة مضالُلٚ ،حر ؤن ؤ٢غبها مىاؾبت،
ؤعبٗت ،بلُ ٪بُاجها م٘ بْهاع اإلاىاؾبت بُجها وبحن اإلاٗجى الانُالحيٞ ،هي ٧اآلحي:
ُْ َ ُ َ َ َ ً
ًل ََ ٧
ان ٌُ َٗاع ُ
 -1اإلا٣ابلت :ومىه ٢ىٞ ٫اَمت َ «:ؤ َؾغ ب َلي :بن ظ ْبر َ
ي ِجي ال٣غآن ٧ل ؾى ٍت مغة،
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ ُ َ َ َ
يجي َ
الٗ َام َمغج ْح ِن »(٣ً )2ى ٫ابً ألازحر «:ؤي ٧ان ًضاعؾه ظمُ٘ ما هؼ ٫مً ال٣غآن ،مً
وِبهه ٖاع ِ
اإلاٗاعيت :اإلا٣ابلت ،ومىه ٖاعيذ ال٨خاب بال٨خاب ؤي ٢ابلخه به »(.)3
ؤي بن الضلُل اإلاٗاعى ًإحي في مىاظهت آلازغ ،وٍ٩ىن في م٣ابله ،ال مٗه.
َ َْ َ
 -2الٓهىع :ومىه ٢ىلهُ :زم َٖ َغ َ
ي ُه ْم َٖلى اإلاال ِثِ ٨ت ٣ً )4(ى ٫ابً ٖاقىع «:الٗغى
بْهاع الظاث بٗض زٟائها ،ومىه ٖغى الصخيء للبُ٘ »(.)5
ً
مٗاعيا له.
٨ٞإن ٧ل واخض مً الضلُلحن اإلاخٗاعيحن ْهغ وبغػ للضلُل آلازغ
ََ َ ْ َُ
َ ُ َ
ي ًت َأل ًْ َماه ُْ ٨م )6(ؤي ً
ماوٗا ل٨م.
 -3اإلاى٘ :ومىه ٢ىله : وال ججٗلىا الله ٖ ْغ ِ ِ
وٖلُه ٞالضلُالن اإلاخٗاعيان ًمى٘ ٧ل واخض مجهما م٣خطخى آلازغ ،وَٗترى له وٍدى ٫صوهه
وصون مضلىله.
ّ
ٖىض جإمل َظٍ اإلاٗاوي ًدبحن ؤن ٧لها عاظٗت بلى اإلاٗجى ألازحر وَى اإلاى٘٣ً ،ى ٫ابً الٗغبي «:بن
"ٖغى" في ٦الم الٗغب ًخهغٖ ٝلى مٗان ،مغظٗها بلى اإلاى٘؛ ألن ٧ل شخيء اٖترى ٣ٞض مى٘،
وٍ٣ا ٫إلاا ٖغى في الؿماء مً السخاب ٖاعى؛ ألهه مى٘ مً عئٍتها ،ومً عئٍت البضعًٍ
ّ
وال٩ىا٦ب »( )7و٢ض ظاءث َظٍ اللٟٓت في ال٣غآن ال٨غٍم باؾخٗماالث مخٛاًغة ،في هدى حؿٗت
ؤوظه(.)8
ّ
خلُلت الخػاعى الانُالخُت.
لم ًخ ٤ٟألانىلُىن ٖلى حٗغٍ ٠واخض للخٗاعى؛ الزخال ٝمؿال٨هم وجىظهاتهم ،في
ّ
ألانىلُت ،بل بن بًٗهم ؤٖغى ًٖ حٗغٍٟه؛ لٓهىع مٗىاٍ ٖىضَم ،ؤو لٗضم
بٌٗ الً٣اًا
وظىص زال ٝفي ماَُخه ،وبن ازخلٟذ ٖباعاتهم في جدضًض خ٣ُ٣خه ،ولٗل مً َاالء الٗلماء
ًدضص به مٟهىم ّ
ً
حٗغٍٟا ّ
ؤلامام ّ
الخٗاعى.
الؿُىَي ،خُض بوي لم ؤظض له
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ولً ً٨م ً٨ال٣ى ٫بإهه « ج٣ابل الضلُلحن ٖلى ؾبُل اإلاماوٗت »( )9ؤي ٧ىن الضلُلحن
اإلادؿاوٍحن مخىاً٢حن ،بدُض ً٣خطخي ؤخضَما زبىث ؤمغ ،وآلازغ اهخٟاءٍ في مدل واخض ،وفي
ػمان واخض(.)10
الكاُٗٞت ال٣اضخي ّ
و٢ض طَب ؤلامام ّ
ّ
الؿُىَي مظَب ؤلامام الٛؼالي وظمهىع
بإن
الخٗاعى ّ
ّ
والخىا ٌ٢متراصٞان ،وٍٓهغ َظا ً
ظلُا بالىٓغ بلى ٖىىاهه في ٦خابه ؤلاج٣ان ،خُض ٢ا٫
في الىىٕ الشامً وألاعبٗحن «:في مك٩له ومىَم الازخالّ ٝ
والخىا » ٌ٢زم ًُ ّ
ٟؿغٍ بٗض طل ٪ب٣ىله«:
الؿُىَي ّ
واإلاغاص به :ما ًىَم ّ
الخٗاعى بحن آلاًاث »( )11والظي ًٓهغ للباخض ؤن مغاص ّ
بالخىاٌ٢
الضلُل ،صون ّ
َى اإلاى٘ واإلاٗاعيت ،ؤي :بُالن ّ
الخىا ٌ٢اإلاىُ٣ي؛ ألن جىا ٌ٢اإلاىاَ٣ت ًىظب
مٗا ٖلى ٞغى ّ
بُالن ّ
جد٣٣ه ،وَظا بُٗض ًٖ م٣هىص ؤلامام ّ
الضلُل واإلاضلىً ٫
الؿُىَي.
وٖلى الغٚم مً َظا ّ
ٞةن الباخض ًمُل بلى وظىص ٞغو ١بحن الانُالخحن ؾىاء في اإلادل،
ّ
ّ
ٞالخٗاعياألنىلي
ؤم في الى٢ىٕ ،ؤم في الىخاثج اإلاترجبت ٖلحهما،
ً
ّ
ؤن
٦ما
مدلهاألصلتالكغُٖت،والخىاً٢مدلهٗلماإلاىُ،٤
مشال
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ىاُُٟٞالخىاً٢البضؤهُ٩ىن ً
خُ٣ُ٣ا،
طاجُا
ابِىاألصلتالكغُٖت،بِىماالخ
ٗاعيُ٩ىههىعٍ
ىاُُٟٞالخ
الخ
ّ
ّ
ّ
ّ
وٍترجبٗلىالخٗاعييخاثج،مجها:اليسخ،ؤوالجم٘،ؤوالترظُذ،ؤوالدؿا،ِ٢وٍترجب
ّ
ّ
ٖلىالخىاً٢الدؿا.)12(ِ٣ُٟ٢
الخٗاعى ّ
ؤن ّ
وٍغي  -عخمه هللاّ -
والخٗاص ٫بمٗجى واخض ،خُض ٢ا ٫في ٧ى٦به «:الباب
ّ
والتراظُذ »( )13وَى ً٣هض ّ
الؿاصؽ :في ّ
الخٗاعى ،وَظا زال ٝما ًٓهغ للباخض؛
الخٗاص٫
ً
حٗاصالٞ ،بُجهما ٖمىم وزهىم مُل ،٤بط ّ
الخٗاعى ؤٖمُٞ ،جخمٗان في ٧ل
ٞلِـ ٧ل حٗاعى
ّ
صلُلحن مدؿاوٍحن حٗاعى ْاَغَما ،وٍىٟغص ألاٖم وَى الخٗاعى بما بطا ٧ان ألخضَما ًٞل ٖلى
آلازغ(.)14
و٢محن باإلقاعة بلى ؤن َظا الباب – ّ
الخٗاعىٌ -ؿمى ٖىض ا ّ
إلادضزحن بمسخل ٠الخضًض،
الظي ًًُغ بلُه ظمُ٘ الٗلماء٣ً ،ىٖ ٫ىه ّ
الؿُىَي(:)15
َُ َ
َ َُ َ ْ َ ٫
ُْ ْ
نىِ ٠في اإلاس َخ ِل ِ ٠الكا ِِ ٞعيِ ًْ ٨ٞ ،بظا الى ْى ِٕ َخ ِٟي
ؤو مً
َ
َ
ْ
َ
ّ
الضًًَ :ج ْ
َ ْ َ ُ ٌّ َ َ ُ
َ
ًُ ُّغ ل ُه َ ٞد ِّ٤ِ ٣
ٞهى م ِه ــم ،وظ ِمُ ــ٘ ال ِ ٟــغ ِِ ١في ِ َ ِ
َ َ َ ُْ
َ
ن ًال َو َخض ًًشا َو ْ
ً ٣ْ ٞها َوؤ ْ
اٖ َخ َم ـ ْـل
هل ُر ُِِ ٞه َم ًْ َ ٦م ْل
وِبهما ً
ِ
ِ
وٖلُه ّ
ٞالخٗاعى ومسخل ٠الخضًض شخيء واخض ٖىض ٧اٞت الٗلماء ،بُض ؤن بُجهما ٖمىم
وزهىمّ ،
ٞالخٗاعى ؤٖم؛ بط بهه ٌكمل مسخل ٠الخضًض٦ ،ما ٌكمل ٚحرٍ مً يغوب
الازخال ٝألازغي ،ؤما مسخل ٠الخضًض ٞهى ؤزو؛ ألهه ًىُىي ٖلى هىٕ واخض مً الازخال،ٝ
الخٗاعى بحن خضًشحن ،وُُٟ٦ت جإوٍلهما ،ؤو جىظحههما لضَ ٘ٞظا ّ
َى ّ
الخٗاعى.
ّ
الخػاعى هما ًغاه ّ
الؿُىَي.
ميكإ
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اج ٤ٟالٗلماء ٖلى ظىاػ ّ
الخٗاعى في هٟـ اإلاجتهض ،ؾىاء ٧ان طل ٪بحن ألاصلت الُُٗ٣ت ؤو
ّ
الٓ ّىُت٦ ،ما اج٣ٟىا ٖلى ٖضم ّ
الخٗاعى في الىا ٘٢وهٟـ ألامغ بحن الضلُلحن الُُٗ٣حن « بط لى
ٞغى طل ٪لؼم اظخمإ الىًُ٣حن ؤو اعجٟاٖهما ،وجغظُذ ؤخضَما ٖلى آلازغ مدا.)16(» ٫
الؿُىَي في ٖضًض مً اإلاىاي٘ ٖلى ٖضم و٢ىٕ ّ
و٢ض ؤ٦ض ّ
الخٗاعى بحن الىهىم
ّ
اإلا٣ضؾت مً ال٨خاب والؿىت ،وبن وظض ٞةهما َى في هٟـ اإلاجتهض لِـ بالٞ ،االزخالٝ
وؤلاق٩ا ٫والاقدباٍ بهما َى في ألاٞهام٣ُٞ ،ى ٫في ؤخض ؤبىابه «:واإلاغاص به ما ًىَم ّ
الخٗاعى بحن
َ
ْ َ ً
َ
مجزٍ ًٖ طل٦ ٪ما ٢اَ :٫و َل ْى ََ ٧
آلاًاث ،و٦المه حٗالى ّ
ان ِم ًْ ِٖ ْى ِض ْ ٚح ِر الل ِه ل َى َظ ُضوا ُِِ ٞه از ِخالٞا
َ
ً
ِ ٦ش ًحرا  )17(ول٢ ً٨ض ً ٘٣للمبخضت ما ًىَم ازخالٞا ولِـ به في الخ٣ُ٣ت»( )18زم ًظ٦غ ؤن َظا
ً
الخىَم ٢ض ً ٘٣للىاْغ بحن ألاخاصًض ؤًًا ،وَى ما ٌٗغ ٝبمسخل ٠الخضًض ،الظي ٖ٣ض له هىٖا
ً
٧امال في جضعٍبه.
ّ
و٢ا ٫في مىًَ آزغ «:ولِـ اإلاغاص بخٗاعى ألانلحن ج٣ابلهما ٖلى وػن واخض في الترظُذ،
ٞةن َظا ٦الم مخىا ،ٌ٢بل اإلاغاص ّ
الخٗاعى بدُض ًخسُل الىاْغ في ابخضاء هٓغٍ لدؿاوحهما،
ٞةطا ّ
خ٨ٞ ٤٣غٍ ّ
عجر »(.)19
وَظا ما ّ
ٖبر ٖىه ب٣ىله(:)20
َ َ َ
َ
ألا َم َاعَج ْحن ْ
ؤي في الىا ِِ٘ ٢
ال٣ىاَ ـ ِـ٘ ٦ظا
ُم ْم َخ ِى ٌ٘ ح َٗ ـ ـ ُـاص ُ٫
ِ
ِ
َ ُ
ْ
ْ
ُ
ٖلى الص ِخ ُِذ وبطا ج ُى َِّما ٞالـ َـى ٤ُ ٞوالخس ُِ ُحر ْؤو ج ْغُ ٦همــا
الؿُىَي بإؾباب ّ
نغح ّ
َظا و٢ض ّ
الخٗاعى بحن الىهىم ،خُض ظٗلها في ؤمغًٍ :ألاو:٫
وظىص زلل في ؤلاؾىاص ،والشاوي :وَى اإلاكاع بلُه ً
ؾاب٣ا ،جىَم اإلاجتهض وظىص ّ
الخٗاعى٣ٞ ،ا ٫ما
هههّ «:
الخٗاعى بحن الخبرًً :بهما َى لخلل في ؤلاؾىاص ،باليؿبت بلى ًْ اإلاجتهض ،وؤما في هٟـ
ألامغ ٞال حٗاعى »(.)21
ّ
الخػاعى ومىكف ّ
الؿُىَي مجها.
جغجِب َغق صفؼ
اج ٤ٟالٗلماء ٖلى وظىب صّ ٘ٞ
الخٗاعى بحن ألاصلت ،مُض ؤجهم ازخلٟىا في جغجِب َغاث٤
ّ
ّ
صٗٞهٞ ،حري ال٣ٟهاء( )22ؤن ًُ ّ
٣ضم الجم٘ ،زم الترظُذ ،زم اليسخ ،وٖىض الخٗظع ٌؿِ٣
ّ
ّ
إلادضزىن(ّ ًُ :)23
مٗا ،و٢ا ٫ا ّ
اإلاخٗاعيان ً
٣ضم الجم٘ ،زم اليسخ ،زم الترظُذ ،وبال الخى ،٠٢وطَب
ّ
ّ
ألاخىا )24(ٝبلى ج٣ضًم اليسخ ،زم الترظُذ ،زم الجم٘ ،وبطا حٗظع ًدؿاُ٢ان.
ّ
اإلادضزحنٞ ،ىجضٍ ّ
و٢ض هدا ؤلامام ّ
ً٣ؿم ألاصلت اإلاخٗاعيت بلى ٢ؿمحن(:)25
الؿُىَي مىحى
ِ
ُٞخٗحن ،وال ًهاع بلى ّ
ّ
الخٗاعى ،وال اليسخ ،وٍجب
ألاوً :٫م ً٨الجم٘ بُجهما بىظه صخُذ،
الٗمل بهما ً
مٗا؛ ألن ُٞه بٖما ٫الضلُلحن ،والٗمل بالضلُلحن ؤولى مً بَما ٫ؤخضَما.
والشاوي :ال ًم ً٨الجم٘ بُجهما بىظهُٞ ،هاع بلى اليسخ بن ُٖلم اإلاخ٣ضم مجهما ،وبال ٖمل
ّ
بالغاجر مجهما.
ً
ّ
و٢ض عجب َظٍ الُغ ١في ؤلُٟخه ٢اثال(:)26
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ٌ َ َ
َ ْ
َ َ
َ
ٞال َج ْم ـ ُـ٘ ِب ْن ؤ ْم ًَ ٨ال ًُ َىاٞـ ِـ ُغ
َو َْ ـ َـىَ :خ ـ ِـضًض  ٢ـ ْـض ؤ َب ـ ُـاٍ آز ُغ
َ
َ
ُ
َ ْ
َْ َ ْ ُ َْ ُ َ
ؤ ْو الَ ٞ :غ ِ ّج ْرَ ،وِبطا ًَس َٟى ِ٠ِ ٢
اس ٌخ ِٟ ٢ي
ؤو الِ ٞ :ةط ٌٗلــم ه ِ
ّ
وَؿخمغ ّ
الؿُىَي في ج٣غٍغ َظا اإلاؿل ٪في ٖضة مىاي٘ مً ٦خبه ٣ُٞى «:٫بن الترظُذ ال
ّ
ًهاع بلُه م٘ بم٩ان الجم٘ »( )27وٍ٣ى ٫في مىًَ آزغ «:بهما ًهاع بلى الترظُذ ٖىض حٗظع
()28
الجم٘»
()29
و٢ا «:٫اليسخ بهما ً٩ىن بطا حٗظع الجم٘ بحن ألاخاصًض » و٢ا «:٫ألن ألاخاصًض بطا
صخذ الغواًت وؤم ً٨الجم٘ بُجها ّ
ّ
حٗحن »(ٞ )30هاجه الى٣ىٞ ٫حها ّعص ٖلى مظَب ألاخىا ٝالظًً
ّ
ّ
ً٣ضمىن الترظُذ ٖلى الجم٘.
وَظا ما ؤقاع بلُه في ٧ى٦بهب٣ىله(:)31
َ َ َ
باإلاُ َخٗاع ْ
ّ
ألاظل
يح ِن ِب ْن ًُ ْم َِ َٖ ًْ ٨م ْل ولى ِب َى ْظ ٍه ْ ٞه َى ؤ ْولى ِفي
َ ْ َ َ َِ ْ َ
ََ ٌ َْ َ ُ ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
اؾ ــش ؤو ال ٞس ــظ ِٚحرَم ــا
ؤو ً ــخٗ ــظع وألا ِزُـ ــغ ٖ ِلم ــا ٞى ِ
َْ ُ ّ
َُْ َ
َ
ََ َ
الجمـ ــ٘ والترظُذ ٞلُسُـ ـغا
ِوب ْن ج ٣ـ َـاعه ــا و ٢ــض ج ـ َـٗظ َعا
ّ
والظي ًٓهغ ؤن ؤلامام ّ
الؿُىَي ومً لّ ٠لٟه ًغي ؤن الجم٘ مً ٢بُل البُانٞ ،هى
ّ
٦خسهُو للٗام ،وجُُ٣ض للمُل ،٤والبُان ّ
م٣ضم ٖلى اليسخ والترظُذ؛ ألهه ألانل في
الكغَٗت ،ؤي ألا٦ثر وألاٚلب ،ؤما ألاخىاٞ ٝحرون ؤهه مً ٢بُل الخمل ،الظي ًإحي ٖىض حٗظع
ّ
اليسخ والترظُذ.
ّ
وبطا حٗاعيذ ألاصلت في مؿإلت واقخبهذ ،وحٗظعث الُغ ١الؿالٟت الظ٦غٞ ،ةن ؤلامام
الؿُىَي ًهحر بلى ّ
الخى ،٠٢خُض ٢ا «:٫بن لم ًىظض ّ
ّ
مغجر ألخض الخضًشحن جىٖ ٠٢لى الٗمل
به ختى ًٓهغ »(.)32
ّ
لظا هجضٍ في آلازاع الىاعصة في ؤن ؤوالص اإلاكغ٦حن م٘ آبائهم ،وألازغي
اإلاهغخت بإن هللا
ؤٖلم بما ٧اهىا ٖاملحن٣ً ،ىٞ «:٫الىاظب ٞحهم ّ
الخىٞ ،٠٢مجهم مً ؾب ٤الً٣اء بإهه ؾُٗض،
ختى لى ٖاف ٖمل بٗمل ؤَل الجىت ،ومجهم بالٗ٨ـ »(.)33
ن ّ
الدؿاِ٢؛ ّ
الخٗبحر ّ
الؿُىَي ّ
و٢ض ؤخؿً ّ
ألن زٟاء جغظُذ ؤخض اإلاخٗاعيحن
بالخى ٠٢صو
ْ
َ
ٖلى آلازغ بهما َى باليؿبت ِل ُلم ْٗ َخ ِب ِر في الخالت الغاَىت ،م٘ اخخما ٫ؤن ًَٓهغ لٛحرٍ ما ز َِ ٟي ٖلُه؛
ّ
لهظا هجضٍ ّ
ًدبجى ٢ى ٫ابً حجغ الٗؿ٣الوي وههه «:وال ًلؼم مً حٗظع الجم٘ في الخا ٫ؤن ال
ًم ً٨بٗض طل٪؛ ألن ٞى٧ ١ل طي ٖلم ٖلُم ،وَغٍ ٤الىعٕ في مشل َظا ؤن ال ًد٨م ٖلى
الخضًض بالبُالن ،بل ًخىُٞ ٠٢ه بلى ؤن ًٓهغ لٛحرٍ ما لم ًٓهغ له »(.)34
جل ٪هي بَاللت ؾغَٗت خى ٫مى ٠٢الٗلماء مً جغجِب ألاصلت التي ًُض ٘ٞبها ّ
الخٗاعى،
ومؿل ٪ؤلامام ّ
الؿُىَي ٞحها ،وبلُ ٪بُان ؤَم مؿال ٪الجم٘ و٢ىاٖض الترظُذ ٖىضٍ ،م٘ ؤمشلت
ّ
مىضخت ،وقىاَض ّ
مبِىت مً ٦خبه.
ّ
اإلابدث الثاوي :مىهج ّ
الؿُىَي في الجمؼ بحن ألاصلت.
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الؿُىَي ّ
مغث ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلامام ّ
ّ
٢ؿم ألاصلت بلى ما ًمُٞ ً٨ه الجم٘ بُجها ،وما ال
ًمُٞ ً٨ه الجم٘ ،ومغاصٍ مً َظا – ٖىضي -الجم٘ باإلاٗجى الخام ،الظي َى الخى ٤ُٞبحن
اإلاخٗاعيحن بخإوٍل ؤخضَما ،ؤو ٧لحهما لُدىاؾبا ،وٍغجّ ٟ٘
الخٗاعى بُجهما؛ ألهه لى ٧ان مغاصٍ اإلاٗجى
ً
الٗام الكامل له ،وللترظُذ ،ولبُان الخإعٍش وظٗل اإلاخإزغ هاسخاٞ ،األصلت ٧لها مما ًمً٨
الجم٘ بُجها ،و٢بل بُان مؿل٨ه في الجمً٘ ،يبغي مٗغٞت خ٣ُ٣خه.
الجم٘ في اللٛت :جإلُ ٠اإلاخٟغ ،)35(١ويم الصخيء بخ٣غٍب بًٗه مً بٌٗ٣ً ،ا ٫ظمٗخه

ٞاظخم٘(.)36
ؤما في الانُالح ٞهى «:بُان الخىا ٤ٞوالازخال ٝبحن ألاصلت الكغُٖت ،ؾىاء ٧اهذ ه٣لُت ؤو
ٖ٣لُت ،وبْهاع ّ
ؤن الازخالٚ ٝحر مىظىص بُجها خ٣ُ٣ت ،وؾىاء ٧ان طل ٪البُان بخـإوٍل الُغٞحن
ؤو ؤخضَما»(.)37
الؿُىَي ّؤهه ال حٗاعى خ٣ُ٣ي بحن ؤصلت الكغَٗتٞ ،متى الح ّ
ًغي ؤلامام ّ
للىاْغ في ألاصلت
ّ
ؤماعة ّ
وٍى ٤ٞبحن جىاٞحهما ل٩ي ّ
ًخِؿغ ألامغ في اؾخيباٍ
الخٗاعىً ،جب ٖلُه ؤن ًجم٘ بُجهما،
ألاخ٩ام الكغُٖت مجها خؿب ما ونل بلُه ٞهمهّ ،
وؤصاٍ بلُه اظتهاصٍ٣ُٞ ،ى ٫في ال٣ؿم ألاو٫
ّ
ُٞخٗحن »( )38ؤي بن الجم٘ بحن ألاصلت واظب
مً ألاصلتً«:م ً٨الجم٘ بُجهما بىظه صخُذ،
ّ
ّ
ّ
مخٗحن ٌؿب ٤اليسخ والترظُذ.
الؿُىَي ؤن ّ
٢غع ّ
و٢ض ّ
حٗحن الجم٘ لِـ ٖلى بَال٢ه؛ بط ألانل في ألاصلت ٖضم الخإوٍل،
بل ًجب خمل الضلُل ٖلى ٖمىمه بن ٧ان ً
ً
ْاَغا ،وال ًهاع بلى الخإوٍل
ٖاما ،وْاَغٍ بن ٧ان
والجم٘ بال بضلُل صخُذ ،خُض ٢ا «:٫بن ٧ان ؤخض اإلاٗىُحن ؤْهغ وظب الخمل ٖلُه ،بال ؤن
ً٣ىم ٌ
صلُل ٖلى ؤن اإلاغاص َى الخٟي»( )39وٍٟهم مً َظا ؤهه ال ًغي نالخُت الجم٘ بال بُ٣ىص
وقغوٍ ال بض مجها.
ٞمً َظا الكغوٍ :جد ٤٣حجُت اإلاخٗاعيحن ،ؤي ال ًجم٘ بحن الىهحن وٍى ٤ٞبُجهما بال
ً
يُٟٗاٞ ،ال صاعي للجم٘ بُجهما ،بل ٌٗمل
بطا ٧اها زابخحن؛ ألهه بطا ٧ان ؤخضَما ؤو ٦الَما
ّ
ّ
ّ
بالشابذ مجهما ،ؤو ًتر٧ان وَٗمل بٛحرَما بن ٧اها يُٟٗحن ،وَظا ما ؤ٦ضٍ في عصٍ ٖلى الخبرًً
َْ
َْ
َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ
اإلاغوٍحن ًٖ الىبي  وَما «:زل ٤الله ألاعو
اح ْ ٢ب َل ألا ْظ َؿ ِاص ِبإل َْ ٟي َٖ ٍام»  ،وًٖ ابً ٖباؽ
َ َْ
َْ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ
َ
ََ
٢ا «:٫زل َ ٤الل ُه ألا ْع َوا َح ْ ٢ب َل ألا ْظ َؿ ِاص ِبإ ْعَب َٗ ِت آال ِ ٝؾى ٍت ،وزل ٤ألاعػا٢ ١بل ألاعو ِاح ِبإعبٗ ِت آال ِٝ
الؿُىَي ٖ٣ب َظًً الخبرًً «:ما الجىاب ًٖ ّ
َؾ َى ٍت » ٢اّ ٫
الخٗاعى بحن َظٍ ألازباع؟
الجىاب :بهما ًُلب الجىاب ًٖ ّ
الخٗاعى بحن خضًشحن زابخحن ،وَظان الخضًشان ٚحر
زابخحن؛ ؤما الشاويٞ :باَل ال ؤنل له ،وؤما ألاوٞ :٫ىعص بةؾىاص يًُٗ ٠
ظضاٞ ،ال ُو ّ
ٗىٖ ٫لُه،
َ َ َ َْ
َ َ ََْ
َ َ ْ ُْ َ
واإلاُ ّ
ألا ْع َ
ى
اث و
ٗىٖ ٫لُه في طل ٪الخضًض الصخُذ "الله ٢ض َع اإلاِ ٣اص ًَغ ْ ٢ب َل ؤن ًَسل ٤الؿماو ِ
َْ َ
َ
ِبس ْم ِؿ َحن ؤلَ ٠ؾ َى ٍت" ،وطل ٪قامل لؤلعػا.)40(» ١
ومً َظا الباب ؤًًا حٗلُ٣ه ٖلى الخبر الًُٗ ٠الظي ظاء ُٞه ؤن مل ٪اإلاىث ٢ا٫
َ
َ
َ
ُّ ْ
الضه َُا َب ْٗ َض ََ ٥و ِآز ُغ َٖ ْه ِض َِ ٥ب َهاَ ،ول ًْ َآسخى َٖلى
للىبي  خحن ٢بٌ عوخهَ «:و ََظا ِآز ُغ َٖ ْه ِضي ِب
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ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َْ
َ َ
َ
ألا ْ
ى َب ْٗ َض َِ ٥أل َخ ٍض ؤ َب ًضا » ٞبٗض ؤن ط٦غ ظملت مً
شخ ْي ٍء ََ ِال ٍِ ٪مً ب ِجي آصم بٗض ،٥ولً ؤَ ِبِ ِبلى
ع
ِ
ّ ّ
ألاخاصًض الصخُدت ّ
الضالت ٖلى هؼو ٫ظبرًل بلى ألاعى ّ
جبحن ؤهه ال مٗاعيت
مغاث ؤزغ٢ «:ض
ً
لٗضم صخت الخضًض ؤنال »(.)41
الؿُىَي في ظىاػ الجم٘ :ؤال ً٩ىن الجم٘ ّ
ومً الكغوٍ التي ّؤ٦ض ٖلحها ّ
بالخٗؿ٠
والخإوٍل البُٗضٞ ،هى ال٣اثل «:الخإوٍل البُٗض ًإباٍ ؤَل ألانى ...٫وؤ٦ثر ما زُغ لي في جإوٍل
الخضًض وظهان بُٗضان ٞتر٦تهما »(ٞ )42ال ٌٗخض بالجم٘ والخإوٍل اإلابجي ٖلى الخ٩ل ٠ومسالٟت
ً
ّ
جإوٍال ً
بُٗضا عًٞه وخ٨م ٖلُه ّ
بالًٗ ،٠و٢ض جمشل َظا
الٓاَغ مً ٦الم الكاعٕٞ ،ةطا وظض
ُّ
الكغٍ في ّعصٍ لخإوٍل بًٗهم لخضًض ابً ٖباؽ  ال٣اضخي بإن عؾى ٫هللا َ « 
نلى الٓ ْه َغ
َ
َ َ
َو ْال َٗ ْ
ُٗاَ ،و ْاإلاَ ْٛغ َب َو ْالٗ َك َاء َظم ً
ه َغ َظم ً
ُٗاِ ،في ْ ٚح ِر ز ْى ٍَ ٝوال َؾ ٍَ ٟغ» خُض ٢ا٢ :٫ا ٫الىىوي«:
ِ
ِ
ِ
ِ
ومجهم مً ّ
جإوله ٖلى جإزحر ألاولى بلى آزغ و٢تها ٞهالَا ُٞهٞ ،لما ٞغ ٙمجها صزلذ الشاهُت
ّ
ٞهالَا ُٞهٞ ،هاعث نىعجه نىعة ظم٘ ،وَظا ً
ؤًًا يُٗ ٠وباَل؛ ألهه مسال ٠للٓاَغ
ُ
مسالٟت ال جدخمل»(.)43
مؿالً ّ
الؿُىَي في الجمؼ بحن اإلاخػاعيحن.
اَخم ؤلامام ّ
ّ
الؿُىَي بالجم٘ بحن الىهىم اإلاخٗاعيت ،وص ٘ٞما ًىَم مً حٗاعى
ْاَغي بُجها ،وطل ٪بخإوٍل ؤخض اإلاخٗغيحن ّ
اإلاٗحن٦ ،دمل الٗام ٖلى الخام ،واإلاُلٖ ٤لى
اإلاُ٣ض وهدى طل ،٪وبما بخإوٍل ّ
الىهحن اإلاخٗاعيحن ً
ّ
مٗا٦ ،إن ً٩ىن بُجهما ٖمىم وزهىم
وظهي ،و٢ض ً٩ىن ّ
الخٗاعى بؿبب ازخال ٝالضاللت وهدى طل ،٪وٍىجلي َظا اإلاؿل ٪في ما ًخلى
ٖغيه.
 -1حمػه ببُان ازخالف مضلىلي اللفظ:
ََ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ()44
ومً ؤمشلخه ما ظاء في مٗجى الىلي الىاعص في ٢ىله حٗالى :وؤن ال٩ا ِِ ٞغًٍ ال مىلى لهم
َ
َ
ُ
ٞهظٍ آلاًت جضٖ ٫لى ؤن ال٩اٞغ ال مىلى له ،وَظا مٗاعى ب٣ىله حٗالىَ :و ُع ُّصوا ِبلى الل ِه َم ْىالَ ُم
ْال َخ ّ )45( ٤الظي ًضٖ ٫لى ؤن هللا مىلى للمامىحن وال٩اٞغًٍ٢ ،اّ ٫
الؿُىَي في الجم٘ بحن َاجحن
ِ
آلاًخحن «:وال ًصر ؤن ً٩ىن الىلي َىا بمٗجى الؿُض؛ ألن هللا حٗالى مىلى اإلاامىحن وال٩اٞغًٍ بهظا
ّ
ُ ُّ
الخ ٤؛ ألن مٗجى الىلي
اإلاٗجى ،وال حٗاعى بحن َظٍ آلاًت وبحن ٢ىله :وعصوا بلى هللا مىالَم ِ
ّ
الخ ٤عبهم ،وَظا ٖلى الٗمىم في ظمُ٘ الخل ،٤بسالٝ
مسخل ٠في اإلاىيٗحنٞ ،مٗجى مىالَم
َ َْ
()46
الظًً َآمىىاٞ ، ةهه زام باإلاامىحن؛ ألهه بمٗجى الىلي الىانغ » .
٢ىله :مىلى ِ
 -2حمػه ببُان ازخالف الخاٌ:
الؿُىَي ّ
صّ ٘ٞ
الخٗاعى بحن ألاصلت ببُان حٛاًغ وازخال ٝالهُئت والخا ٫اإلاخٗل ٤به ٧ل
ََ ُ ْ ُ
صلُل مً ألاصلت اإلاخٗاعيت ،ومً ظملت طل ٪صّ ٘ٞ
الخٗاعى الٓاَغي بحن ٢ىله  «:ؤال ؤز ِب ُرْ ٦م
َ ْ ُّ
الك َه َضاء الظي ًَ ْإحي ب َك َه َاصجه َْ ٢ب َل َؤ ْن ٌُ ْؿ َإ َل َها»( )47و٢ىله «:بن َز ْح َر ُْ ٦م َْ ٢غويُ ،زم الظ َ
ًً
ِبسح ِر
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َ َُ َُ ْ ُ
َُ َُ ْ ُ
َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ُن َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ َن َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ًلىجهم ،زم ال ِظًً ًلىجهم ،زم ال ِظًً ًلىجهم...زم ً٩ى بٗضَم ٢ىم ٌكهضو وال ٌؿدكهضو ،
ُ ُ َ َ َْ َ
َو ٍَسىهىن َوال ًُاج َم ُىىن »(.)48
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ٞالخضًشان مخٗاعيان في الٓاَغ ،خُض خ٨م ألاو ٫بالخحرًت للكهىص ،وخ٨م آلازغ
الؿُىَي صَ ٘ٞظا ّ
ّ
ولّ ً٨
الخٗاعى بدمل ٧ل مجهما ٖلى خا ٫مٛاًغ إلاا خمل ٖلُه
بالكغٍت،
آلازغ ,و٢ض ه٣ل في َظا عؤي الىىوي وههه٢ «:ا ٫الٗلماء ولِـ في َظا الخضًض مىاً٢ت
للخضًض آلازغ في طم مً ًإحي بالكهاصة ٢بل ؤن ٌؿدكهض ...و٢ض جإو ٫الٗلماء َظا جإوٍالث
ؤصخها :ؤهه مدمىٖ ٫لى مً مٗه قهاصة آلصمي ٖالم بها ُٞإحي ِٞكهض ولم ٌؿدكهض ،والشاوي:
ً
قاَضا ولِـ َى مً ؤَل الكهاصة »(.)49
ؤهه مدمىٖ ٫لى مً ًيخهب
 -3حمػه ببُان ازخالف اإلادل:
ومً ؤمشلخه ظمٗه بحن الخضًض اإلااو٘ مً اؾخ٣با ٫ال٣بلت خا ٫الٛاثِ واؾخضباعَا ،وبحن
الخضًض اإلاشبذ الؾخضباع الىبي  لها خاً٢ ٫اء خاظخهٞ ،دمل ٧ل مجهما ٖلى مدل مٛاًغ
لآلزغٞ ،الىهي خمله ٖلى الصخغاء ،خُض ال ٌكُٞ ٤ه طل ،٪وخمل الجىاػ في البُىث ،خُض
ًخٗظع ؤو ٌك ٤طل.)50(٪
ّ
َّ
الػامحن:
 -4حمػه بحن الىهحن اإلاخػاعيحن
بطا وظض ال ّؿُىَي ّ
ههحن مخٗاعيحن ٖامحن مدؿاوٍحن في ال٣ىة والٗمىمٞ ،ةهه ًدمل
ُ
ُٞس ّ
و خ٨م ؤخضَما ببٌٗ اإلاٗاوي التي
ؤخضَما ٖلى خاٚ ٫حر خا ٫ما خمل ٖلُه آلازغ،
ٌكملها آلازغ ،وٍسو الشاوي مجهما ببٌٗ آزغ مً َظٍ اإلاٗاوي ،ومً ألامشلت الضالت ٖلى َظا،
َُ ُ ُْ ٌ َ
()51
َ ََْ
ى َٖلى ُم ِص ٍ ّر »(.)52
ىعص مم ِغ
ظمٗه بحن ٢ىله  «:ال ٖضوي »...و٢ىله «:ال ً ِ
و٢ض ط٦غ ظملت مً اإلاؿال ٪التي ًجم٘ بها بحن َظًً الخبرًً ،و٢ا «:٫ألهه عبما ؤناب
الصخاح اإلاغى بٟٗل هللا و٢ضعٍ ،الظي ؤظغي به الٗاصة ،ال بالُب٘؛ ُٞدهل لهاخبها يغع
بمغيها ،وعبما خهل له يغع ؤٖٓم مً طل ٪باٖخ٣اص الٗضوي بُبٗها ٟ٨ُٞغ ،وبهظا خهل
الجم٘ بِىه وبحن ال ٖضوي »(.)53
و٢ض ؤقاع بلى َظا اإلاٗجى ب٣ىله(:)54
َ
ََ ٦م ْتن"ال َٖ ْض َوي" َو َم ْتن" ٞغا " ََ ٞظ َ
اِ ٥للُ ْب َِ٘ ،وطا ِال ْؾ ِخ َْ ٣غا
ِ ِ
ِ
ىم ب َه َظاَ :ما َو ًََْ
ُلَ :ب ْل َؾ ُّض َطع َ
َٗ ٍتَ ،و َم ًْ ًَ ُ٣ى َُ :٫م ْسهُ
َو َِ ٢
ٌ
ِ
ِ
ّ
ٞالؿُىَي ًغي ؤن هٟي الٗضوي باٖ ١لى ٖمىمه ،وؤن هللا وخضٍ مً ًمل ٪الى ٟ٘والًغ،
وَظا ال ٌٗاعيه ألامغ باظخىاب مىا ٘٢الضاء ،بل َى مً ألازظ باألؾباب التي ؤمغها بها.
ّ
َّ
الخانحن:
 -5حمػه بحن الىهحن اإلاخػاعيحن
بطا ٧ان ّ
الىهان اإلاخٗاعيان زاصخي الضاللتٞ ،ةن ّ
الؿُىَي ًدمل ؤخضَما ٖلى خا،٫
وٍدمل آلازغ ٖلى خا ٫ؤزغي؛ ألظل الٗمل بهما ً
مٗا ،وَى ؤولى مً بَما ٫ؤخضَما ،ومً ألامشلت
َ َ
َ
ٖلى َظا ظمٗه بحن خضًض ؤوـ الظي ٢اُٞ ٫هَ ٧َ «:
ان الى ِب ُّي  ال ًَ ْغَ ًَ ُ٘ ٞض ًْ ِه ِفي شخ ْي ٍء ِم ًْ ُص َٖا ِث ِه
ْ ْ َ َ ُ ََُْ َ َُ ََ ُ َ
اى ِب ْبُ ُْ ِه »( )55وبحن ألاخاصًض الصخُدت التي زبذ ٞحها
ِبال ِفي ِالاؾ ِدؿِ ٣اء ،وِبهه ًغ ٘ٞختى ًغي بُ
الغ ٘ٞفي ٚحر الاؾدؿ٣اء ،خُض ه٣ل ٢ى ٫ابً حجغ وهههْ «:اَغٍ هٟي الغ ٘ٞفي ٧ل صٖاء ٚحر
الاؾدؿ٣اء ،وَى مٗاعى باألخاصًض الشابخت في الغ ٘ٞفي ٚحر الاؾدؿ٣اء وهي ٦شحرةٞ ،ظَب
بًٗهم بلى ؤن الٗمل بها ؤولى ،وخمل خضًض ؤوـ ألظل الجم٘ بإن ًدمل الىٟي ٖلى نٟت
الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت14

مجلة الجامعة
مسهىنت :ؤما الغ ٘ٞالبلُ ،ٜوٍضٖ ٫لُه ٢ىله "ختى ًغي بُاى ببُُه" ،وؤما نٟت الُضًً في
طل.)56(» ٪
ومً ألامشلت ٖلُه ؤًًا ما ظاء في ؤن الىبي ٢ ض نلى الٗهغ ًىم الخىض ١بٗض ما
ٚغبذ الكمـ ،والخضًض الظي ظاء ُٞه ؤن الكمـ ّعصث بٗض ما ٚغبذ٢ ،اّ ٫
الؿُىَي ٖ٣ب
َظًً الخضًشحن «:وٍم ً٨الجم٘ بحن َظٍ الغواًت وما في ّ
الصخاح ،بإن ًدمل ٢ىله" :بٗضما
ٚغبذ ،ؤو بٗض اإلاٛغب"ٖ ،لى وظىص الٛغوب ألاو ،٫وال ًىافي طل٧ ٪ىجها ٖاصثٛٞ ،اًت ما في
الباب ؤن عواًت ّ
الصخاح ؾ٨خذ ًٖ الٗىص الشابذ في ٚحرَا »(.)57
 -6حمػه بحن ّ
ههحن مخػاعيحن بُجهما غمىم وزهىم مُلم:
ً
ٖاما ،وآلازغ ً
بن ٧ان ؤخض اإلاخٗاعيحن ً
زانا ،و٧ان الخام ًشبذ ً
مسالٟا للٗام في
خ٨ما
ً
بٌٗ ؤٞغاصٍّ ،
ٞةن ّ
ً
ً
مخ٣ضما ؤم
مُل٣ا ؾىاء ؤ٧ان الخام
مسهها للٗام
الؿُىَي ٌٗض الخام
ً
مخإزغا ،وؾىاء ؤ٧ان الٗام والخام مً ال٨خاب ؤو الؿىت ،ؤو ؤخضَما مً ال٨خاب وآلازغ مً
خغنا مىه ٖلى الٗمل ّ
ً
بالىهحن ما ؤم.ً٨
الؿىت ؤو الٗ٨ـ؛ وطل٪
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ً َََ ً َ
()58
ومً ؤمشلخه ٢ىله حٗالى :و ِمً ؤنىا ِٞها وؤوب ِاعَا وؤقٗ ِاعَا ؤزازا ومخاٖا ِبلى ِخ ٍحن  م٘
ْ
ٌ َ
ٌ
ُ
٢ىله َ «:ما ِ َ٘ ُِ ٢م ًَ ال َب ِه َُم ِت َو ِه َي َخُت ِ ٞه َي َم ُْ َخت »(ٓٞ )59اَغ آلاًت ًُٟض الاهخٟإ بهظٍ ألاقُاء،
وَى مٗاعى لٗمىم الخضًض ّ
الضاٖ ٫لى ؤن ٧ل ما اهٟهل ًٖ الخُىان ً٩ىن مُخت ،وٍدغم
الؿُىَي َظا ّ
الاهخٟإ به ،و٢ض صّ ٘ٞ
الخٗاعى الٓاَغي بدمل الٗام ٖلى الخام ،وخ٨م
بخسهُو زام ال٣غآن لٗمىم الخضًض(.)60
 -7حمػه بحن ّ
ههحن مخػاعيحن بُجهما غمىم وزهىم وحهي:
بطا ٧ان بحن ّ
ٌ
ٌ
وزهىم ،و٧ان َظا الخهىم مً وظه
ٖمىم
الىهحن اإلاخٗاعيحن
باليؿبت بلى آلازغ ،وؤم ً٨الجم٘ بُجهماّ ،
ٞةن ّ
الؿُىَي ًجم٘ بُجهما بخسهُو ٖمىم ألاو،٫
الىو الشاوي ،وبخسهو ٖمىم ّ
بالخهىم الىاعص في ّ
الىو الشاوي ،بالخهىم الىاعص في
ّ
ّ
ا ّلىو ألاو ،٫وال ًهحر بلى الترظُذ ،ؤو اليسخ.
َ
َ َ َ َ ُ
َ َ
ان اإلا ُاء ٢ل َخ ْح ِن ل ْم ًَ ْد ِم ِل الخ َبض »( )61و٢ىله «:
ومً ؤمشلخه ظمٗه بحن ٢ىله ِ «:بطا ٧
َ َ ْ ََ
َْ َ
َ
ََ
َ
()62
ْ
ِبن اإلا َاء ال ًُ َى ِ ّج ُؿ ُه شخ ْي ٌء ِبال َما ٚل َب َٖلى ِع ٍِد ِه وَٗ ِم ِه ولى ِه ِه » ٞالخضًض ألاو ٫زام
بال٣لخحنٖ ،ام في اإلاخٛحر وٚحرٍ ،والشاوي زام في اإلاخٛحرٖ ،ام في ال٣لخحن وما صوجهما.
الؿُىَي بٗض بًغاص الخضًشحنّ «:
بن ّ
٢اّ ٫
ألاوْ ٫اَغٍ َهاعة ال٣لخحن حٛحر ؤم ال ،والشاوي
ُ
ٞس ّ
و ٖمىم ٧ل مجهما باآلزغ »(.)63
ْاَغٍ َهاعة ٚحر اإلاخٛحر ؾىاء ٧ان ٢لخحن ؤم ؤ٢ل،
وبهظا والظي ٢بله ٌٗلم ؤن ؤلامام الؿُىَي ًغي ؤن بىاء الخام ٖلى الٗام َى مً ٢بُل
الجم٘ ولِـ مً باب الترظُذ ٦-ما ٢ا ٫بًٗهم -بط َى ؤولى مىه وؤؾب ،٤وَى الهىاب.
ّ
 -8حمػه بحن الىهحن اإلاخػاعيحن بدمل اإلاُلم غلى اإلالُض:
طَب ّ
الؿُىَي بلى ؤن اإلاُل ٤واإلاُ٣ض٧ ،الخام والٗام ،ؤي ٧ل ما ًجىػ جسهُو الٗام
بهً ،جىػ جُُ٣ض اإلاُل ٤به ،و٦ما ًجب خمل الٗام ٖلى الخامً ،جب خمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض
٣ٞا «:٫اإلاُلّ ٤
الضاٖ ٫لى اإلااَُت بال ُ٢ض وَى م٘ اإلاُ٣ض ٧الٗام م٘ الخام ،ومتى وظض صلُل
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()64

ٖلى جُُ٣ض اإلاُل ٤نحر بلُه وبال ٞال ،بل ًب٣ى اإلاُلٖ ٤لى بَال٢ه واإلاُ٣ض ٖلى جُُ٣ضٍ »
وَظا ٧له بطا اجدض الخ٨م والؿبب.
َ َ َ َ َ ُ ُْ
ً
ومً طل ٪ما ظاء في ٖضم ظىاػ ّ
مـ الظ٦غ بالُمحن مُل٣ا في ٢ىله ِ «:بطا ق ِغب ؤخض٦م
ََ
َ ََ
َ
َ َ َ َ
َ
ََ ٞال ًَ َد َىْ ٟ
ـ ِفي ِؤلاه ِاءَ ،وِبطا ؤحى الخال َء ٞال ًَ َمـ طَ ٦غ ٍُ ِب َُ ِمُ ِى ِهَ ،وال ًَ َخ َمس ْر ِب َُ ِمُ ِى ِه »( )65و٢ض
َ َ َ َ ُ َ َ
ٖاعيه خضًض آزغ ظاء ُٞه الىهي ّ
ا ٫ؤ َخ ُضْ ٦م ٞال
مً ُ٣ضا بدالت البى ٫وَى ٢ىله ِ «:بطا ب
ًَ ْإ ُز َظن َط ََ ٦غ ٍُ ب َُمُىه ٣ٞ )66(»...اّ ٫
الؿُىَيً «:سخو الىهي بدالت البى٫؛ ل٣ىله في الغواًت
ِ ِ ِِ
ً
ّ
ّ
ألازغي "بطا با ٫ؤخض٦م ٞال ًمـ ط٦غٍ بُمُىه " خمال للمُلٖ ٤لى اإلاُ٣ضٞ ،ةن الخضًض واخض
واإلاسغط واخض ...و٢ض ٢ا ٫ال٣اضخي ؤبى الُُب :ال زال ٝفي خمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض ٖىض اجداص
الىاٗ٢ت »(.)67
الؿُىَي ّؤ٦ض ٖلى ؤن ّ
وٖلى الغٚم مً ّ
مٗخبرا بال بحن ّ
ؤن ّ
ً
الخٗاعى ال ً٩ىن
ههحن زابخحن
ب٣ىله ٖىضما ؾئل ًٖ حٗاعى ّ
ههحن ؤخضَما يُٟٗا «:الجىاب :بهما ًُلب الجىاب ًٖ
ّ
الخٗاعى بحن خضًشحن زابخحن »(ٖ )68لى الغٚم مً َظا ٞةهه في بٌٗ اإلاىاي٘ ًجم٘ بحن ّ
ههحن
ََ
ُْ
الخج ُّز ِ ٫مىه٣ُٞ ،غع ٖضم صخت اإلا َٗ ِاعى ،زم
ؤخضَما ٚحر زابذ ،وَظا – في هٓغي -مً باب
ً٣ى :٫بإهه ٖلى ج٣ضًغ صخخه ،ؤو ٖلى ال٣ى ٫بصبىجهٞ ،ةن الجم٘ بِىه وبحن مٗاعيه ممٖ ً٨لى
هدى ٦ظا و٦ظا.
ومً طل ٪ظمٗه بحن الخبر الًُٗ ٠الظي ظاء ُٞه ؤن مل ٪اإلاىث ٢ا ٫للىبي  خحن
َ
َ
َ َ
ُّ ْ
الضه َُا َب ْٗ َض ََ ٥و ِآز ُغ َٖ ْه ِض َِ ٥ب َهاَ ،ول ًْ َآسخى َٖلى شخ ْي ٍء ََ ِال ٍِ ٪م ًْ
٢بٌ عوخهَ «:و ََظا ِآز ُغ َٖ ْه ِضي ِب
َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ
ى َب ْٗ َض َِ ٥أل َخ ٍض ؤ َب ًضا » وبحن ألاخاصًض الصخُدت الضالت ٖلى
ب ِجي آصم بٗض ،٥ولً ؤَ ِبِ ِبلى ألاع ِ
هؼو ٫ظبرًل بلى ؤعى مغاث ؤزغي ،خُض ٢اّ ٫
الؿُىَي «:وؤما خضًض الىٞاة و٢ى ٫ظبرًلَ :ظا
آزغ وَإحي باألعىً ٠ًُٗٞ ،
ظضا ،ولى ّ
صر لم ًُٞ ً٨ه مٗاعيت؛ ألهه ًدمل ٖلى ؤهه آزغ
ٖهضٍ بةهؼا ٫الىحي »(.)69
بن مما ٞغٍ ؾى٢ه مً مؿال ٪الجم٘ ٖىض ّ
ً
ؤنىلُا
الؿُىَي ًخطر بجالء ؤهه ٧ان
ًّ
هدغٍغاً ،دغم ٖلى ّ
ً
ً
و٣ٞحها ً
ً
الخإلُ ٠بحن الىهىم اإلاخٗاعيت ،وٍىٟي
ومدضزا
٦بحرا،
باعٖا،
ً
الخًاص ٖجها ما اؾخُإ بلى طل ٪ؾبُال ،وَظا ال ًخم بال إلاً ؤزظ مً الٗلىم بدٔ واٞغ٣ً ،ى٫
ّ
ً
مخدضزا ًٖ وٗمت هللا ٖلُه «:بوي بدمض هللا ٢ض اظخم٘ ٖىضي الخضًض وال٣ٟه وألانى ٫وؾاثغ
آلاالث مً الٗغبُت واإلاٗاوي والبُان وٚحر طلٞ ،٪إها ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤج٩لم و ٠ُ٦ؤ٢ى ٫و٠ُ٦
ؤؾخض ٫و ٠ُ٦ؤعجر»(.)70
ّ
الترحُذ غىض ّ
الؿُىَي.
اإلابدث الثالث :كىاغض
ّ
الخٗاعى ،بدُض بطا وظض ّ
الترظُذ ؤخض َغ ١صّ ٘ٞ
الخٗاعى وحٗظع
ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن
ّ
ّ
ّ
الجم٘ واليسخً ،هاع بلى الترظُذ؛ بط َى ٞغٕ ٖىه٣ً ،ى ٫الؿُىَي «:بن الترظُذ مى٢ىٖ ٝلى
و٢ىٕ ّ
الخٗاعى »(.)71
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ّ
و٢ا «:٫بطا حٗاعى الخضًشان ،ولم ًم ً٨الجم٘ َلب الترظُذ »( )72وَظا ًضٖ ٫لى ؤن
ّ
ّ
الؿُىَي طَب مظَب الجمهىع ال٣اضخي بإن الترظُذ ال ًىظض بال بحن اإلاخٗاعيحنٞ ،الضلُل
ّ
ّ
الغاجر َى ّ
ّ
الضلُل اإلاخٗاعى ٢بل الترظُذ ،ول ً٨ما َى الترظُذ ؟
ّالترظُذ في اللٛتٖ:ىض اؾخ٣غاء اإلاٗاظم اللٛىٍت هجض ؤن مٗجى "عجر" ًضوع خى ٫الخمُُل

َ
ؤنل ٌ
واخضُّ ،
ٞالغاء والجُم والخاء ٌ
والخشُ٣ل والؼٍاصةّ ،
اهت و ِػٍاصة(.)73
ًضٖ ٫لى َعػ ٍ

ّ
ّ
ً
انُالخا :ازخل ٠الٗلمـاء فـي ويـ٘ خ ّـض ظـام٘ مـاو٘ إلاٗجـى التـرظُذ؛ وطلـ ٪بؿـبب
الترظُذ
ً
ازــخالٞهم فــي ٧ىهــه نــٟت لؤلصل ــت ،ؤو ٗٞــال للمجتهــض ،بُــض ؤن ؤق ــملها ٖبــاعة مــا ازخــاعٍ البرػه ــي،
ّ
وههـه «:ج٣ــضًم اإلاجتهـض بــال٣ى ٫ؤو بالٟٗـل ؤخــض الُـغٍ٣حن اإلاخٗاعيــخحن؛ إلاـا ُٞــه مـً مؼٍــت ُم ْٗ َخ َبـ َـرة،
ججٗل الٗمل به ؤولى مً آلازغ»(.)74
ّ
الترحُذ غىض ّ
الؿُىَي.
ؤهمُت
ّ
ّ
ّ
ال جسٟى ألاَمُت البالٛت لباب الترظُذ بحن ألاصلت؛ ٣ٞض ٖضٍ الٗلماء مً ؤه ٟ٘ؤبىاب
الٗلمُت الكاملتّ ،
ّ
ّ
وٍخطر طل ٪خحن ً٠٣
الٗ٣لُت
ؤنى ٫ال٣ٟه ومهُلر الخضًض ،في ج٩ىًٍ
ّ
ْاَغاٞ ،ال ٌؿخُُ٘ الخسلو مً َظا ّ
ً
ً
الخٗاعى بال بٟهم
حٗاعيا
اإلاجتهض بحن صلُلحن مخٗاعيحن
َظا الباب الُٗٓم ،و٢ض ؤصع ٥ؤلامام ّ
الؿُىَي بن ٖملُت الترظُذ بحن ألاصلت مً ؤنٗب ألامىع
وؤٖ٣ضَا ،وَؿخدُل بصعاٖ ٥حن خ٣ُ٣تها في ٧ل مؿإلت ،وبن ٖلى اإلاجتهض :ؤن ًبظ ٫وؾٗه؛
إلاداولت بصعا ٥الهىاب في اإلاؿإلت٣ُٞ ،ى ٫في بخضي اإلاؿاثلٞ «:هظان الٓاَغان حٗاعيا وَى
ّ
الترظُذ ُٞه ّ
بالهحن ،بل َى
حٗاعى ٢ىي نٗب لِـ في َظا الى ٠٢مدؼ ؤنٗب مىه ،ولِـ
ّ
اإلاخٗم ٤في اإلاٗاع ،ٝالظي ًدؿً الىٓغ في آلاعاء
مدل هٓغ الُ٣ٟه»( )75اإلاخبدغ في الٗلىم،
ِ
ّ
ّ
وجدلُلها ،زم جغظُذ ما ٢ىٍذ حجخه٣ً ،ى ٫بٗض ؤن بل ٜصعظت الترظُذ «:وإلاا بلٛذ صعظت الترظُذ
ّ ّ
بن الترظُذ مغجبت
لم ؤزغط في ؤلاٞخاء ًٖ جغظُذ الىىوي ،وبن ٧ان الغاجر ٖىضي زالٞه»( )76ؤي
ال ًدؿجها بال مً بغٕ في ؤ٦ثر الٗلىم٣ً ،ىّ ٫
الؿُىَي ًٖ هٟؿه «:بوي بدمض هللا ٢ض اظخم٘
ٖىضي الخضًض وال٣ٟه وألانى ٫وؾاثغ آلاالث مً الٗغبُت واإلاٗاوي والبُان وٚحر طلٞ ،٪إها
ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤج٩لم و ٠ُ٦ؤ٢ى ٫و ٠ُ٦ؤؾخض ٫و ٠ُ٦ؤعجر »(.)77
ّ
ّ
زام بهظٍ اإلالتً ،ظ٦غ ؤن الترظُذ َى مً
ولهظا هجضٍ في ؾُا ١خضًشه ٖلى ؤن ؤلاؾالم
ّ
ً
()78
ٖمل اإلاجتهض ٢اثال «:وَظا م٣ام ال ًىٓغ ُٞه وٍد٨م بالترظُذ بال إلاجتهض » .
بالغاجح غىض ّ
خىم الػمل ّ
الؿُىَي.
هدا ّ
الؿُىَي مىحى الجمهىع في وظىب الٗمل بال٣ىّ ٫
الغاجر وجغ ٥اإلاغظىح؛ بطا خهل
ّ
اإلاغجر إلخضي ألاماعجحن ،خُض ٢ا٢ «:٫ا ٫ألا٦ثرونً :جب الٗمل بالغاجر ؾىاء جغجر بُ٣عي ؤو
ْجي » وؤهه ال ًجىػ ؤلا٢ضام ٖلى ؤخض ألامغًٍ صون ؤن ٌٗلم ّ
الغاجر مجهما ٣ٞا «:٫ال ً٣ضم ٖلى
بمغجر ،ال ه٣ضم هدً ٖلى هً٣ه بال ّ
الخ٨م بال ّ
بمغجر »()79وَظا ما إلاؿىاٍ ٖىضٍ في ٦شحر مً
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اإلاىاي٘ ،التي ًُ ّ
دخم ٞحها ٖلى اإلاجتهض ؤن ًإزظ بما ّ
جغجر ٖىضٍ ،وٍٟتي الٗامي به ،ومً َظا
بالغاجر مً ألا٢ىا ،٫خُض ٢ا «:٫مً ّ
الباب مىٗه الٗامي مً ؤلاٞخاء؛ لجهله ّ
جبدغ في  ًٞؤٞتى
به ،ولِـ له ؤن ًخٗضي بلى  ًٞلم ًدبدغ ُٞه ،وٍُل٢ ٤لمه ُٞه وَى لم ًٖ ٠٣لى مخٟغ٢اث
٦الم ؤعباب طل ٪الٞ ،ًٟلٗله ٌٗخمض ٖلى م٣الت مغظىخت وَى ًٓجها ٖىضَم صخُدتٞ ...ماطا
ّ
الترظُذ »( )80بط « اإلاغظىح ٖىض ّ
الغاجر ٧اإلاٗضوم »(.)81
ًهى٘ في اإلاؿاثل التي ازخلٞ ٠حها
ّ
ّ
ولهظا وظب ج٣ضًم ّ
الغاجر مً ألا٢ىاٖ ٫لى ٚحرٍ خا ٫الخٗاعى٣ً ،ى ٫الؿُىَي«:
الخضًض الصخُذ بطا ٖاعيه ؤصلت ؤزغي هي ؤعجر مىه وظب جإوٍله وج٣ضًم جل ٪ألاصلت ٖلُه
٦ما َى م٣غع في ألانى.)82(» ٫
ّ
الترظُذ ؤمغ وؿبي ال مُل ،٤ؤي بن ما ٧ان ع ً
٢غع ؤلامام ّ
و٢ض ّ
اجخا في و٢ذ،
الؿُىَي ؤن
ٌ
عبما ال ً٩ىن ٦ظل ٪في آزغ ،وٍىجلى َظا في ّ
حٛحر جغظُداجه متى الح له ؤماعة ظضًضة في اإلاؿإلت،
ً
الغوح للىبي  وَى في ال٣بر ّ
لغص الؿالم ،ط٦غ ّ
ٞمشال في مؿإلت ّعص ّ
الؿُىَي ؤن َظا ُٞه مسالٟت
ّ ّ
لؤلخاصًض ّ
ًا٦ض ٞحها ٦المهّ ،
الضالت ٖلى ّؤهه ّ 
وعجر ؤخضَا
حي بٗض وٞاجه ،زم ؤحى بىظىٍ ٖضة
ً
٢اثالّ «:
بن لّ ٟٔ
الغص ٢ض ال ًضٖ ٫لى اإلاٟاع٢ت ،بل ٦جى به ًٖ مُل ٤الهحروعة ...وَظا الجىاب
آلان ٖىضي ؤ٢ىي ما ًجاب به ًٖ لٟٓت الغص ،و٢ض ٦ىذ ّ
عجخذ الشاوي( ،)83زم ٢ىي ٖىضي َظا
»( )84وبٗض ؤن وظض عواًت ؤزغي ّ
جاٍض الىظه الشاوي ٖىضٍ عظ٘ بلحها ،و٢ا «:٫وَى ألامغ الظي
ظىدذ بلُه في الىظه الشاوي مً ألاظىبت ،و٢ض ٖضث آلان بلى جغظُده لىظىص َظٍ الغواًت ٞهى
(.)85
ؤ٢ىي ألاظىبت »
ّ
ّ
جدغعٍ مً عب٣ت ّ
ً
مىهجا ًّ
وَظا مىه صلُل ٖلى ّ
ٖلمُا
الخٗهب ،وؤهه ٧ان ًدب٘ في جغظُداجه
ُُ َ ّ
ً
الترظُدُت اإلابيُت ٖلى َُ ُغ ١الاؾخضالّ ٫
عنِىا ،مغ ً
الصخُدت ،وال٣ىاٖض اإلاخِىت،
اُٖا ُٞه ألاؾـ
ومً َاجه ال٣ىاٖض ما ًخلى ٖغيه.
ّ
كىاغض ّ
الؿُىَي في الترحُذ.
ّ
ً
ً
اهخهج ّ
ً
عنِىا٣ً ،ىم ٖلى ٢ىاٖض ٖلمُت مُغصة ،ال
ٖلمُا
مىهجا
الؿُىَي في جغظُداجه
ٌٗترحها زلل ،وال ًلخ٣ها ٢هىع ،و٢ض ٦ثرث ّ
اإلاغجخاث بحن ألاصلت الكغُٖت ،واَخم بها ّ
الؿُىَي
ِ
ً
اَخماما ً
٦بحرا ،وط٦غ ؤجها ال جىدهغ ،خُض ؤونلها الخاػمي بلى زمؿحن ً
وظها ،بِىما ؤونلها
الٗغاقي وٚحرٍ بلى ؤ٦ثر مً ماثت.
ّ
الؿُىَي يبُهاّ ،
و٢ض خاوّ ٫
٣ٞؿمها بلى ؾبٗت ؤ٢ؿام ،وهي :الترظُذ بدا ٫الغاوي،
ّ
ّ
ّ
ّ
الترظُذ بالخدمل ،الترظُذ بُُٟ٨ت الغواًت ،الترظُذ بى٢ذ الىعوص ،الترظُذ بل ٟٔالخبر،
ّ
ّ
الترظُذ بالخ٨م ،الترظُذ بإمغ زاعجي ،زم ٢ا ٫بٗض ؤن ط٦غ ٖضة ؤهىإ جىضعط جدض َظٍ
ألا٢ؿامٞ «:هظٍ ؤ٦ثر مً ماثت ّ
مغجر ،وزم مغجخاث ؤزغ ال جىدهغ ،ومشاعَا ٚلبت الًٓ »(.)86
ً
ٞاإلاغجخاث بطا ٦شحرة ،ال جىدهغ ،بط هي ٢ىاصح ،جؼٍض بٌٗ ألاصلت ٢ىة في هٓغ اإلاجتهض،
ً
الخماؾا إلاداولت بصعا ٥الهىاب في اإلاؿإلت.
ٖلى بًٗها آلازغ ،بدؿب الضلُل؛
ولً ً٨م ً٨بظما ٫جغظُداث الؿُىَي في زالر ع٧اثؼ ؤؾاؾُت ،جىضعط جدتها ظملت مً
اإلاغجخاث ،وهي:
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ً
ؤوال :جغحُداجه باغخباع الؿىض:
 -1جغحُده بىثرة الغواة:
ّ
ههج ّ
الؿُىَي مىهج ظمهىع ألانىلُحن واإلادضزحن ال٣اضخي باٖخباع ٦ثرة الغواة ؤخض
اإلاغجخاث بحن ألاصلت ،بدُض بطا حٗاعى زبران مدؿاوٍان في الدجُت ،و٧ان عواة ؤخضَما ؤ٦ثر
ّ
مٗل ًال طلّ «:٪
مً آلازغٞ ،ةهه ّ
ألن اخخما ٫ال٨ظب والىَم
ًغجر ما عواجه ؤ٦ثر٢ ،ا ٫عخمه هللا
ٖلى ألا٦ثر ؤبٗض مً اخخماله ٖلى ألا٢ل »(.)87
ججؿض َظا ّ
اإلاغجر ٖىض ّ
و٢ض ّ
الؿُىَي في جغظُده بحن ألاخاصًض التي ظاء ٞحها ظىاػ صبٜ
ّ ً
الجلىص والاهخٟإ بها ،وبحن خضًض ابً ُٖ٨م ّ
مغجخا الجىاػ ٖلى
الضاٖ ٫لى مى٘ طل٣ٞ ،٪ا٫
ً
بؾىاصا وؤ٦ثر عواةٞ ،هي ؤ٢ىي وؤولى »(.)88
اإلاى٘؛ ألن عواجه ؤ٦ثر «:ؤن ؤزباع الضبا ٙؤصر
 -2جغحُده بىىن ّ
الغاوي ناخب اللهت.
ُ
ً
مباقغا لها ،ؤو له نلت بهاِّ ٢ ،ضم زبرٍ ٖلى زبر
بطا حٗاعى زبران ،و٧ان عاوي ؤخضَما
ٚحرٍ؛ ألهه ؤٖلم بالًُ٣ت وؤٖغ ٝبها مً ٚحرٍ٣ً ،ىّ ٫
الؿُىَي «:الخا ٫الغاب٘ :ؤن ٌؿخىي
ّ
ٞحرجر ؤخضَما ب٩ىن عاوٍه خايغ ال٣هت ،ؤو هدى طل ٪مً وظىٍ
ؤلاؾىاصان في الصخت
ّ
ّ
الترظُداث »( )89و٢ا «:٫مما ٌٗخمض في الترظُذ الىٓغ بلى ؤلاؾىاص ،و٧ىن عاوي ؤخض الؿببحن
خايغ ال٣هت »(.)90
ََ َ
ومً ؤمشلت طل ٪جغظُده خضًض ابً مؿٗىص الظي ٢اُٞ ٫هَ «:ب ِْ َىا ؤها ؤ ْم ِصخي َم َ٘ الى ِب ّ ِي 
اَ ٫ب ْٗ ُ
ً ُه ْم ل َب ٌَْٗ :ؾ ُل ُ
ىصَ ٣َ َٞ ،
في َزغب اإلاَ ِض ًَى ِتَ ،و َُ َى ًَ َخ َىُ ٦إ َٖ َلى َٖ ِؿِب َم َٗ ُهَ َٞ ،مغ ب َى َٟغ ِم ًَ َ
ىٍ
الح ُه ِ
ِ
َ ٍ
ِ ِِ
ٍ
ِ ٍ
ً ُه ْمَ :ل َي ْؿ َإ َلىهُ،
اَ ٫ب ْٗ ُ
اَ ٫ب ْٗ ُ
ً ُه ْمَ :ال َح ْؿإ ُل ُ
ىٍَ ،ال ًَ ُيء ُِِ ٞه ب َصخ ْي ٍء َج َْ ٨غ َُ َىه ُهَ ٣َ َٞ ،
الغوح؟ َو ََ ٢
ُّ
َٖ ًِ
ِ
ِ
ِ
َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ
ََ
َ
َ َ َ َ ُ ٌ ُْ ْ َ َ َ َ ََ َ
ىحى ِبل ُْ ِهْ ٣ُ ٞ ،م ُذٞ ،لما
اؾ ِم ما الغوح؟ ٞؿ٨ذ٣ٞ ،لذِ :بهه ً
٣ٞام عظل ِمجهم٣ٞ ،
اً ٫ا ؤبا الِ ٣
َ ً
َ ْ
ُّ ُ
ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َُ َ
ُّ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ ُ ُ
َ
َ
وح ِ ٢ل الغوح ِمً ؤم ِغ عِبي وما ؤوجىا ِمً ال ِٗل ِم ِبال ِ ٢لُال
اهجلى ٖىه٢ ،ا  :٫وَؿإلىهًِ ٖ ٪
الغ َ ِ
َ
ُ
ْ
()91
ل ل َح ُه َ
ْ
ىصَ :ؤ ْٖ ُُ َىها َق ِْ ًئا َو ْؿ َإ َُ ََ ٫ظا الغ ُظ َل٣َ َٞ ،اَ:٫
» ٖلى خضًض ابً ٖباؽ وههه٢ «:الذ َ ٢غَ ٌ ِ
الغوحَ َٞ ،ؿ َإ ُل ُ
َُ ُ َ
الغ ُ
الغوح ُِ ٢ل ُّ
الغوحَ َٞ ،إ ْه َؼ َ ٫الل ُه َح َٗ َالىَ :و ََ ْؿ َإ ُل َىه َُّ ًَٖ ٪
ىٍ ًَٖ ُّ
ُّ
وح ِم ًْ
ِ
ِ
ْ ِ َ ًِ
َؾلىٍ ٖ ًِ ُ ِ
ؤ ْم ِغ َعِّبي َو َما ؤو ِج ُِخ ْم ِم ًَ ال ِٗل ِم ِبال ِ ٢لُال.)92(» 
٢اّ ٫
الؿُىَي ٖ٣ب َظًً الخضًشحنٞ «:هظا ً٣خطخي ؤجها هؼلذ بم٨ت ،وألاو ٫زالٞه ،و٢ض
عجر ّ
ّ
بإن ما عواٍ البساعي ؤصر مً ٚحرٍ ،وبإن ابً مؿٗىص ٧ان خايغ ال٣هت »(.)93
ّ
و٢ض اؾخسضم – عخمه هللاَ -ظا الىظه مً وظىٍ الترظُذ ختى في ؤخاصًض ألاخ٩ام،
ومشاله ما ظاء في باب نىم مً ؤصع٦ه الٟجغ وَى ظىب ،خُض ٢ضم زبر ؤم ؾلمت  ال٣اضخي
بإن عؾى ٫هللا ٧ ان ًُهبذ ً
ظىبا مً ٚحر اخخالم ،وٍهىمٖ ،لى زبر الًٟل بً الٗباؽ 
ِ
()94
ُ
ً
الظي ط٦غ ُٞه ؤن َمً ؤنبذ ظىبا ٞال نىم له .
ً
 -3جغحُده ألاهثر يبُا غلى ألاكل.
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طَب ّ
الؿُىَي بلى ج٣ضًم ألا٢ىي في الًبِ٣ٞ ،ا ٫في ال٣ؿم ألاو ٫مً وظىٍ
ّ
الترظُذ«:زامجها :ػٍاصة يبُه ،ؤي :اٖخىائٍ بالخضًض واَخمامه به »(.)95
عجر عواًت مُمىهت ّ 
الضالت ٖلى ؤن عؾى ٫هللا ّ 
وبىاء ٖلُه ّ
جؼوظها وَى خالٖ ،٫لى
عواًت ابً ٖباؽ  التي ط٦غ ٞحها ّؤهه جؼوظها وَى مدغم٣ٞ ،ا٢ «:٫ا ٫ال٣اضخي ُٖاى :لم ًغو
ً
طلٚ ٪حر ابً ٖباؽ وخضٍ ،وعوث مُمىهت وؤبى عا ٘ٞوٚحرَما ؤهه جؼوظها خالال ،وَم ؤٖغٝ
بالًُ٣ت لخٗل٣هم به ،بسال ٝابً ٖباؽ ،وألجهم ؤيبِ مً ابً ٖباؽ وؤ٦ثر »(.)96
 -4جغحُده ألاخفظ غلى مً صوهه.
ً
بطا حٗاعى خضًشان مدؿاوٍان في الدجُت ،بال ؤن عاوي ؤخضَما ؤ٦ثر خٟٓا مً آلازغ،
الؿُىَي ّ
ٞةن ّ
ًغجخه ٖلى مٗاعيه ألا٢ل مىه؛ ألن الىزى ١بغواًت ألاخ ٟٔؤجم ممً صوهه في
ََ َ
َ
َ
َ
الخ ،ٟٔومً ؤمشلت طل ٪جغظُده ٢ىله َ «:م ًْ ه َام َٖ ًْ ِخ ْؼِب ِه ؤ ْو َٖ ًْ شخ ْي ٍء ِم ْى ُه َ ٣ٞغؤ ٍُ َُِ ٞما َب ْح َن
ُّ ُ َ َ َ َ َ
ََ َْ ْ َ ََ
َ َ
نال ِة الٓ ْه ِغ ِ ٦خ َب ل ُه ٦إه َما َ ٢غؤ ٍُ ِم ًْ الل ُْ ِل »(ٖ )97لى ٢ىٖ ٫مغَ «:م ًْ ٞاج ُه ِخ ْؼُب ُه ِم ًْ
نال ِة الٟج ِغ و
ْ ُ َ ََ
َ
َ
ُّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ()98
ُ
الل ُْل ََ َ ٣َ ٞغؤ ٍُ ِخحن جؼ ُ
و ٫الكمـ ِبلى نال ِة الٓه ِغ ِ ٞةهه لم ًٟخه ؤو ٦إهه ؤصع٦ه » .
ِ
ّ
ٞالغواًت ألاولى جشبذ ال٣غاءة مً نالة الٟجغ بلى نالة الٓهغ ،ؤما ألازغي ٞهي مً
ّ
الؼوا ٫بلى نالة الٓهغّ ،
ٞغجر ّ
الؿُىَي الغواًت ألاولى؛ ألن عاوحها ؤخ٣ٞ ،ٟٔا٢ :٫ا ٫ابً ٖبض
البر «:وَظا ؤولى بالهىاب مً خضًض صاوص خحن ظٗله مً ػوا ٫الكمـ بلى نالة الٓهغ؛ ألن
ً
ً
طل ٪و٢ذ يُ٢ ٤ض ال ٌؿ٘ الخؼب ،وألن ابً قهاب ؤج ً٣خٟٓا وؤزبذ ه٣ال »(.)99
 -5جغحُده ّ
الصخُذ مً ألاخاصًث غلى اإلاًُغب.
ً
ً
مًُغبا في ؾىضٍ ،بدُض جسخل٠
صخُدا ،وآلازغ
بطا حٗاعى زبران ،و٧ان ؤخضَما
الغواًت ُٞهٞ ،حروٍه بًٗهم ٖلى وظه ،وبًٗهم ٖلى وظه آزغ مسال ٠لهٞ ،ةن ّ
الؿُىَي
ًغجر ما ّ
ّ
صر ؾىضٍ ٖلى اإلاًُغب.
ومً طل ٪جغظُده خضًض مُمىهت الظي ٢اُٞ ٫ه الىبي ٖ ىضما ّ
مغ بكاة مُخت لهاََ «:ال
َ
ُْ
َؤ َز ْظ ُج ْم ب ََ َاب َها ََ ٞض َب ُْ ٛخ ُم ُ
ىٍ َْ ٞاه َخ َُ ْٗ ٟخ ْم ب ِه؟" َُ ٣َ ٞالىا :بج َها َم ُْ َخ ٌت ََ ٣َ ٞ
ا"ِ :٫به َما َخ ُغ َم ؤ٧ل َها" »(ٖ )100لى
ِ
ِ
ِ
ََ
َ َْ
ّ َ ْ َ َْ
َ
َ
()101
َ
َ
َ
ُ
ْ
اب ،وال ٖه ٍب» ٢ا٫
خضًض ٖبض هللا بً ُٖ٨م ،وههه «:ؤن ال جيخ ِٟٗىا ِمً اإلاُخ ِت ِب ِةَ ٍ
ّ ً
ّ
مغجخا ألاو٢ «:٫ض ٖللىا خضًض ابً ُٖ٨م بإهه مًُغب في بؾىاصٍ ،خُض عوي
الؿُىَي
بًٗهم٣ٞ ،ا ًٖ :٫ابً ُٖ٨م ًٖ ؤقُار مً ظهُىت ٦ظا خ٩اٍ الترمظي ،وَاالء ألاقُار
مجهىلىن لم جشبذ صخبتهم ،و٢ض خ٩ى الترمظي ًٖ ؤخمض بً خىبل ؤهه ٧ان ًظَب بلى َظا
الخضًض ،زم جغ٦ه لهظا الايُغاب ،و٢ا ٫الخال :٫إلاا عؤي ؤبى ٖبض هللا جؼلؼ ٫الغواة ُٞه جى٠٢
ُٞه »(.)102
 -6جغحُده بػلى ؤلاؾىاص.
اَخم ؤلامام ّ
ً
اَخماما ً
٦بحرا باإلؾىاص ،وظٗله ٢غبت ًخ٣غب بها اإلاؿلم لغبه ،خُض
الؿُىَي
ُ
ٌ
٢ا «:٫اٖلم ؤن َلب ٖلى ؤلاؾىاص ُؾىتٞ ،ةهه ْ ٢غ ٌب بلى هللا حٗالى ،و٢ض ٢ؿمه ؤَل الخضًض بلى
زمؿت ؤ٢ؿام »( )103و٢ا ٫في ؤلُٟخه(:)104
ُ
َ
َ ُ
ألام ُت باإل ْؾ َىاص َو َْ َى م ًَ ّ
الض ًًِ ِب ـ ــال ج ْغ َص ِاص
ْ ٢ض زه ِذ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
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َ َ
َ َ َ ُ ْ ُ ُ ّ ُ ٌ َ َ ْ ُ َ ّ ُّ
الج ُز َ
وْ َٖ ٫ى ُه َما ًْ ُٞ
وَلب الٗل ِى ؾىت ،ومـً ًِ ًِ ٟل
ّ
ّ
و٢ض ظٗل ؤلاؾىاص ؤخض وظىٍ الترظُذ ،خُض ٢ا «:٫مما ٌٗخمض في الترظُذ الىٓغ بلى
ؤلاؾىاص»( ،)105وٖلُه ٞةطا حٗاعى صلُالن ؤخضَما ٧ان بؾىاصٍ ً
ٖالُا ،بمٗجى ٢لذ الىؾاثِ بحن
الغاوي اإلاجتهض ،وبحن الىبي  بسال ٝآلازغٞ ،ةن ؤلامام ّ
الؿُىَي ًغجخه ٖلى مٗاعيه؛« ألن
اخخما ٫ال٨ظب والىَم ُٞه ؤ٢ل »(٦ )106ما ٢ا ٫عخمه هللا.
ً
زاهُا :جغحُداجه باغخباع اإلاتن:
اإلاثبذ غلى الىافي:
 -1جغحُده ِ
ً
بطا ظاء زبران مخٗاعيان ،و٧ان ؤخضَما ً
هاُٞا ل٣ى ٫ؤو ٗٞل ،وآلازغ مشبخا لهماٞ ،ةن
ً
الؿُىَي ّ
ّ
ً٣ضم اإلاشبذ ٖلى الىافي؛ خُض ٢ا ٫مٗلال طل «:٪بن الٗلماء ط٦غوا في ألانى ٫في وظىٍ
ّ
الترظُذ :ؤن اإلاشبذ ّ
م٣ضم ٖلى الىافي; ألن مٗه ػٍاصة ٖلم »( )107وألن الٟٛلت والظَى ٫جخُغ ١بلى
اإلاهغي اإلاؿخم٘ وبن ٧ان ً
مدضا.
ومً ؤمشلخه جغظُده ألاخاصًض الضالت ٖلى ؤن الىبي ٢ ض ّ
جىىع ،ومجها خضًض ؤم ؾلمت«:
َ ُ
َؤن الىبي َ ٧َ 
ان ب َطا اَ َلى َب َض َؤ ب َٗ ْى َعجهَ َُ َٞ ،ال ََا ب ُّ
الى َ
ىع ِةَ ،و َؾا ِث َغ َظ َؿ ِض ٍِ ؤ َْل ُه »(ٖ )108لى آلازاع التي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
جىٟي جىىعٍ ٢ ،ا ٫الؿُىَي٢ «:ض وعصث ألاخاصًض وآلازاع مغٞىٖت ومى٢ىٞت ومُ٣ىٖت،
مىنىلت ومغؾلت ًٖ الىبي  والصخابت والخابٗحن باؾخٗما ٫الىىعةٞ ،هي مباخت ٚحر م٨غوَت
ً
»( )109وبٗض ؤن ط٦غ ظملت مً َظٍ ألاخاصًض ،ؤوعص ما ٌٗاعيهاّ ،
وعجر اإلاشبخت ٢اثال «:بن جل٪
مشبخت وَظا ها ،ٝوال٣اٖضة ألانىلُت ٖىض ّ
ً
زهىنا ؤن التي
الخٗاعى ج٣ضًم اإلاشبذ ٖلى الىافي،
عوث ؤلازباث باقغث الىاٗ٢ت ،وهي مً ؤمهاث اإلاامىحن ،وهي ؤظضع بهظٍ الًُ٣ت; ٞةجها مما
ّ
ًٟٗل في الخلىة ً
ٚالبا ،ال بحن ؤْهغ الىاؽ ،و٦الَما مً وظىٍ الترظُداث »(.)110
ّ
الىاكل غلى ّ
اإلالغع لخىم ألانل:
 -2جغحُده الخبر
بطا حٗاعى زبران مىظب ؤخضَما البراءة ألانلُت ،ومىظب الشاوي الى٣ل ٖجها وؤلاجُان
بد٨م ظضًضّ ،
الؿُىَي ّ
ٞةن ّ
ًغجر الشاوي ٖلى ألاو٫؛ لىظىص ػٍاصة ُٞه ،وال ًىظض مشل طل ٪في
ّ
ّ
آلازغ ،خُض ٢ا ٫في ال٣ؿم الؿاصؽ مً ؤ٢ؿام الترظُذ «:الترظُذ بالخ٨م ،وطل ٪بىظىٍ،
ؤخضَا :ج٣ضًم الىا٢ل ٖلى البراءة ألانلُت ٖلى اإلا٣غع لها ،وُ٢ل٨ٖ :ؿه »(.)111
ُ
الخُبت ،مً ّ
و٢ض ؤزظ بهظا ّ
ؤن الىبي
اإلاغجر في مىاي٘ مجها :ما ظاء في باب ما ً٨غٍ مً
 مى٘ ؤخض الخُباء مً الجم٘ بحن اؾم هللا وعؾىله في يمحر واخض.
زم ط٦غ ؤن َظا ٌٗاعيه ٗٞله  ،خُض ظم٘ بُجهماٞ ،ظ٦غ ٢ى ٫ال٣غَبي الظي ّ
عجر
ّ
ّ
ُ
ب٤
الىا٢ل ًٖ اإلاب٣ي ،وههه «:بن الٗمل بسبر اإلاى٘ ؤولى ألوظه  ...وألن لهظا الخبر ها٢ل ،وآلازغ م ٍ
ٖلى ألانل٩ٞ ،ان ألاو ٫ؤولى»(.)112
 -3جغحُده بؿالمت اإلاتن مً الايُغاب:
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مًُغبا في مخىهّ ،
ً
ٞةن
بطا ظاء زبران مخٗاعيان ومدؿاوٍان في الدجُت ،و٧ان ؤخضَما
ّ
الؿُىَي ّ
ّ
ًغجر الخالي مً الايُغاب والازخالٖ ٝلى مً وظض ُٞه طل٪؛ ألن الؿلُم ً٩ىن
ؤقبه ب٣ىله  ،م٘ ما ُٞه مً صاللت ٖلى خّ ٟٔ
الغاوي ويبُه ،بسال ٝما ايُغب لٟٓه ؤو
مٗىاٍ ؤو ٦الَما.
َ
ومً طل ٪جغظُده خضًض مُمىهت الظي ٢اُٞ ٫ه الىبي ٖ ىضما ّ
مغ بكاة مُخت لهاَ «:ال
َ
ُْ
َؤ َز ْظ ُج ْم ب ََ َاب َها ََ ٞض َب ُْ ٛخ ُم ُ
ىٍ َْ ٞاه َخ َُ ْٗ ٟخ ْم ب ِه؟" َُ ٣َ ٞالىا :بج َها َم ُْ َخ ٌت ََ ٣َ ٞ
ا"ِ :٫به َما َخ ُغ َم ؤ٧ل َها" »(ٖ )113لى
ِ
ِ
ِ
ََ
َ َْ
َ ْ َ َْ
َ
َ
()114
َ
َ
َ
ُ
ْ
اب ،وال ٖه ٍب» ٢ا٫
خضًض ٖبض هللا بً ُٖ٨م ،ولٟٓه «:ؤن ال جيخ ِٟٗىا ِمً اإلاُخ ِت ِب ِةَ ٍ
الؿُىَي ّ
ّ
مغج ًخا خضًض مُمىهتٖ ،لى خضًض ابً ُٖ٨م اليُغاب متن ألازحر «:و٢ض عوي ٢بل
مىجه بكهغ ،وعوي بكهغًٍ ،وعوي بإعبٗحن ً
ًىما ،وعوي بشالزت ؤًام ،وعوي مً ٚحر جُُ٣ض بمضة،
وهي عواًت ألا٦ثر ،وَظا الايُغاب في اإلاتن»(.)115
ّ
 -4جغحُده الخدغٍم غلى ؤلاباخت:
الؿُىَي مظَب الجمهىع ّ
طَب ّ
الضاٖ ٫لى جغظُذ ما ًُٟض الخغمت ٖلى ما ً٣خطخي
ّ
الضاٖ ٫لى الخدغٍم ٖلى ّ
الترظُذ بالخ٨م «:زاهحها :ج٣ضًم ّ
الضاٖ ٫لى
ؤلاباخت ،خُض ٢ا ٫في ؤهىإ
ً
ّ
ّ
ؤلاباخت والىظىب »( )116زم هو ٖلى ٖلت طل٢ ٪اثال٢ «:ا ٫ألاثمت :وبهما ٧ان الخدغٍم ؤخب؛ ألن
ُٞه جغ ٥مباح الظخىاب مدغم ،وطل ٪ؤولى مً ٖ٨ؿه »(.)117
ومىه جغظُده خغمت الاؾخمخإ بالخاثٌ في ما صون ؤلاػاع الىاعص في ظىاب الىبي ٖ ىضما
َ ْ ََ َ َ َ ٌ َ َ َ
َ َ ْ
ا " :٫ل ََ ٪ما ْ ٞىِ ١ؤلا َػ ِاع"»(ٖ )118لى
ؾإله ؤخض الصخابتَ «:ما ًَ ِد ُّل ِلي ِمً امغؤ ِحي و ِهي خا ِثٌ؟ ٢
ان َى ُٗىا ُ٧ل َشخ ْيء بال ّ
الى ََ ٩
بباخت طل ٪اإلاؿخٟاص مً ٢ىله ْ «:
اح »(.)119
ٍ ِ ِ
الؿُىَي ٖ٣ب َظًً الخضًشحنّ «:
٢اّ ٫
ٞةن ألاو٣ً ٫خطخي جدغٍم ما بحن ُّ
الؿغة والغ٦بت،
ً
والشاوي ً٣خطخي بباخت ما ٖضا الىٍءّ ،
ٞحرجر الخدغٍم اخخُاَا »(.)120
 -5جغحُده الخلُلت غلى اإلاجاػ:
ّ
الؿُىَي ّ
بطا حٗاعى في زبر واخض اخخماالن :الخ٣ُ٣ت ،واإلاجاػٞ ،ةن ّ
ًغجر اإلاٗجى
الخ٣ُ٣ي ٖلى اإلاجاػي؛ ألن الخ٣ُ٣ت ال جدخاط بلى ٢غٍىت ،بسال ٝاإلاجاػ الظي ًدخاط بلى ٢غٍىت،
ألهه زال ٝألانل ،وفي َظا ً٣ى «:٫واإلاجاػ زال ٝألانل ،وال ًهاع بلُه بال بضلُل »(.)121
ََ َ
َ
ََ
ْ َ
ومشاله ما ظاء ًٖ الىبي  ؤهه ٢ا «:٫اق َخِ ٨ذ الى ُاع ِبلى َعِّب َها ٣ٞال ْذَ :ع ِ ّب ؤَ ٧ل َب ْٗ ِطخي
َ َ َ ُّ َ َ ُ َن َ َ َ َ
ًاَ َٞ ،إط َن َل َها ب َى ََ ٟؿ ْحنَ :ه َٟـ في ّ َ َ َ َ
َب ْٗ ً
الخ ّ ِغَ ،وؤق ُّض
ـ ِفي اله ُْ ِٞ ،٠إقض ما ج ِجضو ِمً
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
الكخ ِاء وهٍ ٟ
ِ
الؿُىَي ّ
َما َجج ُضو َن م ًَ الؼ ْم َهغٍغ »(٢ ،)122اّ ٫
مغج ًخا الك٩ىي خ٣ُ٣ت «:اقخ٨ذ الىاع بلى عبها
ِ
ِ
ِ ِ
ازخل ٠ؤًًا َل َى خ٣ُ٣ت بلؿان ال٣ا ٫ؤو مجاػ بلؿان الخا ،٫ؤو ج٩لم ٖجها زاػجها ،ؤو مً
قاء هللا ٖجها ؟ وألاعجر خمله ٖلى الخ٣ُ٣ت »( )123و٢ا ٫في مىي٘ آزغ «:اقخ٨ذ الىاع بلى عبها
ً
ً
وجمُحزا بدُض ج٩لمذ بهظا »(.)124
َى خ٣ُ٣ت بإن ظٗل هللا لها بصعا٧ا
 -6جغحُده اللىٌ غلى الفػل:
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ؾلّ ٪
الؿُىَي مؿل ٪الجمهىع في جغظُذ ال٣ىٖ ٫لى الٟٗل؛ ألن الٟٗل ال ٖمىم له،
وألن ال٣ىً ٫ضٖ ٫لى اإلا٣هىص بىٟؿه ،بسال ٝالٟٗل الظي ًضٖ ٫لُه بىاؾُت ٢غاثً ال٣ى ٫ؤو
جإزغٍ ،والخخما ٫ؤن ً٩ىن الٟٗل ً
زانا.
ومً طل ٪جغظُده ٢خل قاعب الخمغ في الغابٗت ٖلى الغواًت التي جُٟض يغبه وٖضم ٢خله،
ً
ٞبٗض ؤن ط٦غ ألاخاصًض الضالت ٖلى ٢خله ٢اٞ «:٫هظٍ بًٗت ٖكغ خضًشا ٧لها صخُدت،
نغٍدت ،في ٢خل قاعب الخمغ في الغابٗت ،ولِـ لها مٗاعى نغٍذ ،و٢ى ٫مً ٢ا ٫باليسخ ال
ًٌٗضٍ صلُل ،و٢ىلهم ؤهه ...لم ً٣خله ،ال ًهلر ع ًّاصا لهظٍ ألاخاصًض لىظىٍ ..:والغاب٘ :ؤن َظا
ٗٞل ،وال٣ى ٫م٣ضم ٖلُه؛ ألن ال٣ى ٫حكغَ٘ ٖام ،والٟٗل ٢ض ً٩ىن ً
زانا »(.)125
ً
زالثا :جغحُده بإمغ زاعجي:
ّ
والترظُذ بإخض الىظىٍ الؿالٟتّ ،
الؿُىَي ًإزظ ّ
ٞةن ؤلامام ّ
بمغجخاث
ٖىض حٗظع الجم٘
زاعظُت ،وَى ؤن ًىًم بلى ؤخض اإلاخٗاعيحن ما ً٩ىن ً
ؾببا في جغظُده وج٣ضًمه ٖلى آلازغ،
ً
ّ
ً
٢ؿما مؿخ٣ال لهظٍ اإلاغجخاث٣ٞ ،ا «:٫ال٣ؿم الؿاب٘ :الترظُذ بإمغ
خُض ٖ٣ض في جضعٍبه
()126
زاعجي٦ :خ٣ضًم ما وا٣ٞه ْاَغ ال٣غآن ،ؤو ؾىت ؤزغي »...وبُان َظٍ الىظه ٦ما ًإحي:
ً
 -1جغحُده بىىهه مىافلا لظاهغ اللغآن:
ومشاله جغظُده مسر الُضًً بلى اإلاغ٣ٞحن في الخُمم؛ ألن الخضًض مىا ٤ٞلٓاَغ ال٣غآن،
ً
ٖلى الغٚم مً يٗ ٠الخضًض ،خُض ه٣ل عؤي الىىوي والكاٞعي ٢اثال٢ «:ا ٫الىىوي في قغح
اإلاهظب :اخخج ؤصخابىا بإقُاء ٦شحرة ال ًٓهغ الاخخجاط بها ،وؤ٢غبها ؤن هللا حٗالى ؤمغ بٛؿل
َ ً َ
َ
ََ َ
ُضا َ ُِّ ًبا
الُضًً بلى اإلاغا ٤ٞفي الىيىء و٢ا ٫في آزغ آلاًتٞ :ل ْم ج ِج ُضوا َم ًاء َ ٞخ َُم ُمىا ن ِٗ
ً
ُ ُ ُ َ ُ
َ َْ
َ ْ َ ُ
ىَْ ٨م َوؤ ًْ ِضًْ ٨مٓٞ اَغٍ ؤن اإلاغاص اإلاىنىٞت ؤوال ب٣ىلهِ :بلى اإلا َغا ِ ٤ِ ٞوَظا
ٞامسخىا ِبىظ ِ
اإلاُل ٤مدمىٖ ٫لى طل ٪اإلاُ٣ض ال ؾُما وهي آًت واخضة ،و٢ض ؤظم٘ اإلاؿلمىن ٖلى ؤن الىظه
ٌؿخىٖب في الخُمم ٧الىيىء ٨ٞظل ٪الُضان.
٢ا ٫الكاٞعي والبحه٣ي :ؤزظها بدضًض مسر الظعاٖحن؛ ألهه مىا ٤ٞلٓاَغ ال٣غآن
والُ٣اؽ ،وؤخىٍ »(.)127
 -2جغحُده الخضًث اإلاىافم لخضًث آزغ:
ّ
ّ
ّ
بطا حٗاعى زبران ،ووا ٤ٞؤخضَما خضًض آزغٞ ،ةن الؿُىَي ًغجر اإلاٗخًض بدضًض
آزغ ٖلى مٗاعيه ،وَظا ما ّ
هو ٖلُه في الى٣ل الؿال ،٠ومً ؤمشلخه :جغظُذ خضًض ابً خبان
ّ
الظي ظاء ُٞه ؤن الىبي  نلى التراوٍذ زماوي عٗ٦اث زم ؤوجغٖ ،لى ألازباع ألازغي التي صلذ
ٖلى ؤهه  نالَا ٖكغًٍ عٗ٦ت؛ ألهه اٖخًض بدضًض ٖاجكت ٢ ،اّ ٫
الؿُىَيٞ «:الخانل
ؤن الٗكغًٍ عٗ٦ت لم جشبذ مً ٗٞله  وما ه٣له ًٖ صخُذ ابً خبان ٚاًت ُٞما طَبىا بلُه
َ
ََ َ َ َ
َ
ان َوال ِفي ْ ٚح ِر ٍِ َٖلى ِب ْخ َضي
مً جمؿ٨ىا بما في البساعي ًٖ ٖاجكت ؤهه ٧ان "ال ًَ ِؼ ٍُض ِفي عمً
ْ َ ْ ً
ّ
ً
زماهُا زم ؤوجغ بشالرٞ ،خل ٪بخضي
َٖك َغة َعَٗ ٦ت"; ٞةهه مىا ٤ٞله مً خُض بهه نلى التراوٍذ
ٖكغة»(.)128
 -3جغحُده بمىافلت اللُاؽ:
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هدا ّ
الؿُىَي مىحى الجمهىع الظي ً٣خطخي جغظُذ الخضًض اإلاىا ٤ٞللُ٣اؽ ٖلى
مٗاعيه ،ومً ؤمشلخه :جغظُده ألاخاصًض ّ
الضالت ٖلى َهاعة قٗغ اإلاُخت بٗض الضباً ٙ
جبٗا للجلض،
ٖلى اإلا٣خًُت لىجاؾتها؛ وطل ٪ألن ألاولى مىا٣ٞت للُ٣اؽ٣ً ،ىّ ٫
الؿُىَي «:ومً ألاصلت
الُ٣اؾُت ٖلى َهاعة الكٗغ بالضباً ٙ
جبٗا للجلض ...مؿإلت ما لى ول ٜال٩لب في بهاء ُٞه ماء ٢لُل،
ّ
مٗاٞ ،لى ُ٧ىز َغ اإلااء ختى بل٢ ٜلخحنٞ ،ةن اإلااء ًُهغ و٦ظا ؤلاهاء ً
ٞةن اإلااء وؤلاهاء ًىجؿان ً
جبٗا له
ِ
في ؤخض ألاوظهٞ ،هظا خ٨م بالُهاعة ٖلى ؾبُل الخبُٗت٣ُٞ ،اؽ ٖلُه الخ٨م بُهاعة الكٗغ
ٖلى ؾبُل الخبُٗت للجلض »(.)129
 -4جغحُده باقخماٌ الخضًث غلى الؼٍاصة:
بطا ظاء زبران مخٗاعيان ،واقخمل ؤخضَما ٖلى ػٍاصة ال جىظض في مٗاعيهٞ ،ةنّ
الؿُىَي ّ
ّ
ًغجر الخبر اإلاكخمل ٖلى الؼٍاصة؛ ألن« الؼٍاصة مً الش٣ت م٣بىلت »( )130بياٞت بلى ؤن
ّ
الغاوي الظي في زبرٍ الؼٍاصة ٖىضٍ ػٍاصة ٖلم ال جىظض ٖىض آلازغ.
الؿُىَي في جغظُده الخبر الظي ظاء ُٞه ؤن ظبرًل ظاء ّ
٢غعٍ ّ
وَظا ما ّ
لُبحن للىبي 
ؤو٢اث الهالةٞ ،هلى به الُىم ألاو ،٫زم ؤجاٍ الُىم الشاوي ونلى به الهلىاث الخمـ في
ؤو٢اث مسخلٟت ،زم ٢ا ٫ظبرًل للىبي َ «:ما َب ْح َن ََ َاج ْحن اله َال َج ْحن َو ٌْ ٢ذ »(ّ )131
عجر ّ
الؿُىَي
ِ
ِ
ُ
َظا الخبر ٖلى الخبر الظي ط٦غ ُٞه ؤن ظبرًل نلى بالىبي  مغة واخضة ،خُض ه٣ل ٢ى ٫ابً
ٖبض البر واؾخدؿىه ٣ٞا «:٫وما ؤخؿً ما و ٘٢للخا ٔٞؤبي ٖمغ بً ٖبض البر ،خُض ج٩لم ٖلى
الخضًض في " اإلاىَإ " وٚحرٍ ،ؤن ظبرًل لم ًهل في و٢ذ ٞغى الهالة بالىبي  الهلىاث
الخمـ بال مغة واخضة٣ٞ ،ا :٫والجىاب ًٖ طل ٪ؤهه ٢ض زبذ بمامت ظبرًل لى٢خحن :ما بحن
َظًً و٢ذ ،وَظٍ ػٍاصة ًجب ٢بىلها والٗمل بها لى٣ل الٗضو ٫لها ،ولِـ جغ ٥ؤلاجُان بذجت،
وبهما الدجت في قهاصة مً قهض ال في عواًت مً ؤظمل وازخهغ »(.)132
ّ
الترظُذ ٖىض ّ
الؿُىَي ما َى بال  ٌُٚمً  ٌُٞمً ظهض
بن ما ٞغٍ ؾى٢ه مً وظىٍ
َظا الٗالم الٟظ ،ألهه مما ال قُٞ ٪ه ؤن َىا ٥جغظُداث ؤزغ ط٦غَا – عخمه هللا -بال ؤن
اؾدُٗاب ظمُ٘ ما ؤوعص نٗب اإلاىا - ٫ؾُما في َظا البدض ا ّ
إلاُ٣ض بٗضص مً ألاوعا -١وٖلى ّ
٧ل
ٍ
ٞما ط٦غ ًضٖ ٫لى ما لم ًظ٦غ ،وَظا ما ّ
نغح به  -عخمه هللا -خحن ٢ا ٫بٗض ؤن ط٦غ وظىٍ
ّ
الترظُذٞ«:هظٍ ؤ٦ثر مً ماثت ّ
مغجر ،وزم مغجخاث ؤزغ ال جىدهغ ،ومشاعَا ٚلبت الًٓ »(.)133
وٖلُه ٞمً بظ ٫ظهضٍ في ؤلاجُان بمشا ٫ل٩ل ٢ؿم مجها٧ ،ان ً
َالبا لخُىٍل ُٖٓم.

الخاجمت
ّ
في جهاًت َظا البدض الظي خاو ٫ببغاػ ظهىص ؤلامام ّ
الؿُىَي في الجم٘ والترظُذ بحن
الىهىم اإلاخٗاعيت مً زال٦ ٫خبه ّ
الُ٣مت التي حؿجى للباخض الاَالٕ ٖلحها ،ؤٞغػ البدض هخاثج
ِ
ّ
ؤَمها:
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ٌٗض ؤلامام ّ
الؿُىَي مٗلمت ٦بري ،قملذ ال٣ٟه وؤنىله ،والخضًض ومهُلخه،
ّ
وؾاثغ آلاالث مً الٗغبُت واإلاٗاوي والبُان ،مما ًا٦ض ٖضم نىابُت ٢ى ٫بًٗهم :بهه
خاَب لُل.
ّ
ّ
ّ
مً زال ٫مؿال ٪الؿُىَي في الجم٘ والترظُذ ًدبحن ؤهه ال ًىظض حٗاعى خ٣ُ٣ي
بحن الىهىم ،وبهما َى حٗاعى ْاَغي عاظ٘ بلى ازخال ٝالىٓغ في ألاصلت.
ّ
مُ ً
ً
ّاجب٘ ّ
مىهجا ٖ ًّ
غصا٣ً ،ىم ٖلى َغ ١الاؾخضال٫
لمُا
الؿُىَي في جغظُداجه
ّ
الصخُذ مً ال٨خاب والؿىت والُ٣اؽ ،وجغ ٥الغواًت الكاطة والًُٟٗت التي ال
جىجبر بٛحرَا.
ّ
ًُالخٔ في َغاث ٤الجم٘ ،ووظىٍ الترظُذ التي ؤزظ بها ّ
الؿُىَي ،ؤهه ٌٗخمض ً
٦شحرا
ٖلى آعاء الىىوي وابً حجغ وابً ٖبض البر وال٣اضخي ُٖاى ،وَظا بضوعٍ ًضٖ ٫لى
اجٟا٢ه مٗهم في جل ٪الُغاث ٤والىظىٍ.
ّ
ّ
ّ
اٖخمض ّ
اإلادضزحن في جغجِب َغ ١ص ٘ٞالخٗاعى بحن ألاصلت٣ٞ ،ضم
الؿُىَي مىهج
ّ
الجم٘ ،زم اليسخ ،زم الترظُذ ،وبال الخى.٠٢
ّ
خ٨م ّ
الؿُىَي بىظىب الترظُذ متى ْهغ للمٟتي ،و٢ا ٫بدغمت مسالٟخه.
خغم الؿُىَي ٖلى الخى ٤ُٞبحن ألاصلت الكغُٖت ،ؾُما ؤخاصًشه  التي ًًٓ
البٌٗ ؤجها مخٗاعيت ،وطل ٪بما بالجم٘ بُجها ،ؤو الترظُذ بمغجخاث اؾخيبُها،
واؾخ٣غؤَا مً ههىم الكغٕ واللٛت.
ٌ
ٌ
ّ
بن وظىٍ الترظُذ بحن ألاصلت الكغُٖت ٦شحرة ومخىىٖت ،ولِؿذ مدل اجٟا ١بحن
الٗلماء ،ول ً٨الًابِ في طل ٪ؤن ٧ل ما ًؼٍض الىاْغ ٢ىة في هٓغٍ ٖلى وظه
صخُذ ،مُاب ٤للمؿال ٪الكغُٖتٞ ،هى وظه مً وظىٍ الترظُذ اإلاٗخبرة.

هىامل البدث:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1هىاَض ألاب٩اع وقىاعص ألا٩ٞاع.440/2 :
 .2ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب ًٞاثل ال٣غآن ،باب ٧ان ظبرًل ٌٗغى ال٣غآن ٖلى الىبي .
 .3الجهاًت في ٚغٍب الخضًض.212/3 :
 .4الب٣غة31 :
 .5الخدغٍغ والخىىٍغ.412/1 :
 .6الب٣غة.224 :
 .7ؤخ٩ام ال٣غآن.239/1 :
ً .8ىٓغ بنالح الىظىٍ والىٓاثغ في ال٣غآن ال٨غٍم :م.321
 .9قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر.605/4 :
 .10ؤنى ٫ال٣ٟه اإلاِؿغ.119/3 :
 .11ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.88/3 :
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ّ
 .12اظ٘ بن قئذ ّ
الخٗاعى والترظُذ بحن ألاصلت الكغُٖت :م.37
ع
 .13ال٩ى٦ب الؿاَ٘ هٓم ظم٘ الجىام٘ :م .492
ّ
ً .14ىٓغ ّ
الخٗاعى والترظُذ ٖىض ألانىلُحن :م.31
 .15ؤلُٟت ّ
الؿُىَي في ٖلم الخضًض :م .103
 .16قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر.607/4 :
 .17اليؿاء.82 :
 .18ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن ،88/3 :ومٗتر ٥ألا٢غان في بعجاػ ال٣غآن.73/1 :
 .19ألاقباٍ والىٓاثغ :م.68
 .20ال٩ى٦ب الؿاَ٘ هٓم ظم٘ الجىام٘ :م .492
 .21جضعٍب الغاويّ :
الؿُىَي.202/2 ،
 .22جهاًت الؿى ٫قغح مجهاط الىنى.267/2 :٫
 .23هؼَت الىٓغ في جىيُذ هسبت ال٨ٟغ في مهُلر ؤَل ألازغ.97/1 :
٦ .24ك ٠ألاؾغاع في قغح اإلاىاع.89/2 :
 .25جضعٍب الغاوي.197/2 :
 .26ؤلُٟت ّ
الؿُىَي في ٖلم الخضًض :م .104
 .27خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى ؾجن اليؿاجي.54/1 :
 .28جدٟت ألابغاع بى٨ذ ألاط٧اع للىىوي :م.60
 .29خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى ؾجن اليؿاجي.44/4 :
 .30الضًباط قغح صخُذ مؿلم بً الدجاط.352/2 :
 .31ال٩ى٦ب الؿاَ٘ هٓم ظم٘ الجىام٘ :م .500 ،499
 .32جضعٍب الغاوي.202/2 :
 .33خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى ؾجن اليؿاجي.60/4 :
 .34الآللي اإلاهىىٖت في ألاخاصًض اإلاىيىٖت.318/1 :
 .35مسخاع الصخاح.119/1 :
 .36اإلاٟغصاث في ٚغٍب ال٣غآن.96/1 :
ّ
ّ .37
الخٗاعى والترظُذ ٖىض ألانىلُحن :م.259
 .38جضعٍب الغاوي.197/2 :
 .39ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.218/4 :
 .40الخاوي للٟخاوي.443/1 :
 .41الخاوي.459/1 :
 .42الخاوي.267/2 :
 .43جىىٍغ الخىال ٪قغح مىَإ مال.124/1 :٪
 .44مدمض.11 :
ً .45ىوـ.30 :
 .46مٗتر ٥ألا٢غان في بعجاػ ال٣غآن.433/2 :
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 .47ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب ألاًُ٢ت ،باب بُان زحر الكهىص ،ح .1719
 .48ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب ًٞاثل الصخابت ،باب ًٞل الصخابت زم الظًً ًلىجهم ،ح
.2535
 .49الخاوي للٟخاوي.111/2 :
 .50الخاوي للٟخاوي.22/1 :
 .51ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب الُب ،باب ال ٖضوي وال َحرة ،...ح .5919
 .52ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب الُب ،باب ال ٖضوي وال َحرة ،...ح .5922
 .53الضًباط قغح صخُذ مؿلم بً الدجاط ،237/5 :وجضعٍب الغاوي.197/2 :
 .54ؤلُٟت ّ
الؿُىَي في ٖلم الخضًض :م .104
 .55ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب الاؾدؿ٣اء ،باب ع ٘ٞؤلامام ًضٍ في الاؾدؿ٣اء ،ح .1031
 .56خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى ؾجن اليؿاجي.155/3 :
 .57الخاوي.442/1 :
 .58الىدل.80 :
 .59ؤزغظه ؤبى صاوص في ؾيىه٦ :خاب الهُض ،باب في نُض  ُ٘٢مىه ُٗ٢ت ،ح ٢ ،2858ا ٫ألالباوي:
صخُذ.
 .60مٗتر ٥ألا٢غان في بعجاػ ال٣غآن.161/1 :
 .61ؤزغظه اليؿاجي في ؾيىه٦ :خاب الُهاعة ،باب الخىُ٢ذ في اإلااء ،ح ٢ ،52ا ٫ألالباوي :صخُذ.
 .62ؤزغظه ابً ماظه في ؾيىه٦ :خاب الُهاعة ،باب الخٌُ ،ح ٢ ،521ا ٫ألالباوي :يُٗ.٠
 .63جضعٍب الغاوي.197/2 :
 .64ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.101/3 :
 .65ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب الىيىء ،باب الىهي ًٖ الاؾدىجاء بالُمحن ،ح .153
 .66ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب الىيىء ،باب ال ًمؿ ٪ط٦غٍ بُمُىه بطا با ،٫ح .154
 .67خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى اليؿاجي.43/1 :
 .68الخاوي للٟخاوي.443/1 :
 .69الخاوي.458/1 :
 .70الخاوي للٟخاوي.277/2 :
 .71هىاَض ألاب٩اع وقىاعص ألا٩ٞاع.241/1 :
 .72هىاَض ألاب٩اع وقىاعص ألا٩ٞاع.440/2 :
 .73معجم م٣اًِـ اللٛت ،489/2 :ماصة "عجر".
ّ
ّ .74
الخٗاعى والترظُذ بحن ألاصلت الكغُٖت :م .89
 .75ألاقباٍ والىٓاثغ :م.132
 .76الخدضر بىٗمت هللاّ :
الؿُىَي ،م.90
 .77الخاوي للٟخاوي.277/2 :
 .78الخاوي للٟخاوي.155/2 :
 .79ألاقباٍ والىٓاثغ :م.355
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 .80الخاوي.390/1 :
 .81هىاَض ألاب٩اع.240/1 :
 .82الخاوي.274/2 :
ً
ّ
ً
 .83وَى ؤن ٢ىله" :عص هللا" ظملت خالُت ،وظملت الخا ٫بطا وٗ٢ذ ٗٞال مايُا ٢ضعث ٞحها ،والجملت
مايُت ؾاب٣ت ٖلى الؿالم الىا ٘٢مً ٧ل ؤخض ،وختى لِؿذ للخٗلُل ،بل مجغص خغ٠ُٖ ٝ
بمٗجى الىاوٞ ،هاع ج٣ضًغ الخضًض :ما مً ؤخض ٌؿلم ٖلي بال ٢ض ّعص هللا ٖلي عوحي ٢بل طلّ ٪
ٞإعص
ٖلُه ،وبهما ظاء ؤلاق٩ا ٫مً ًْ ؤن ظملت ّعص هللا ٖلي بمٗجى الخا ٫ؤو الاؾخ٣با ،٫وًْ ؤن ختى
حٗلُلُت ،ولِـ ٦ظل ،٪وبهظا الظي ٢غعهاٍ اعج ٟ٘ؤلاق٩ا ٫مً ؤنله.
 .84الخاوي.182/2 :
 .85الخاوي.187/2 :
 .86جضعٍب الغاوي.202/2 :
 .87جضعٍب الغاوي.198/2 :
 .88الخاوي.17/1 :
 .89ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.120/1 :
 .90لباب الى٣ى ٫في ؤؾباب الجزو :٫م.5
َ ً
َ ْ
ََ ُ ُ
 .91ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب ؤلاًمان ،باب ٢ىله حٗالى :وما ؤوجىا ِمً ال ِٗل ِم ِبال ِ ٢لُال ح
.125
 .92ؤزغظه الترمظي في ظامٗه٦ :خاب الخٟؿحر ،باب ومً ؾىعة بجي بؾغاثُل ،ح ٢ ،3140ا ٫ألالباوي:
صخُذ.
 .93ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.120/1 :
 .94الخبران ؤزغظهما مؿلم في صخُده٦ :خاب الهىم ،باب صخت نىم مً َل٘ ٖلُه الٟجغ وَى
ظىب ،ح  ،2645واهٓغ :جضعٍب الغاوي.199/2 :
 .95جضعٍب الغاوي.199/2 :
 .96خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى اليؿاجي.87/6 :
 .97ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب نالة اإلاؿاٞغًٍ و٢هغَا ،باب ظام٘ نالة اللُل ،ح .1236
 .98ؤزغظه مال ٪في اإلاىَإ٦ :خاب ال٣غآن ،باب ما ظاء في جدؼٍب ال٣غآن ،ح .686
 .99جىىٍغ الخىال.159/1 :٪
 .100ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب الخٌُ ،باب َهاعة ظلىص اإلاُخت بالضبا ،ٙح .363
 .101ؤزغظه اليؿاجي في ؾيىه٦ :خاب الٟغٕ والٗخحرة ،باب ما ًضب ٜبه ظلىص اإلاُخت ،ح .4249
 .102الخاوي للٟخاوي.17/1 :
 .103ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن.254/1 :
 .104ؤلُٟت الؿُىَي :م.95
 .105لباب الى٣ى ٫في ؤؾباب الجزو :٫م.5
 .106جضعٍب الغاوي.198/2 :
 .107الخاوي للٟخاوي.122/2 :
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 .108ؤزغظه ابً ماظه في ؾيىه٦ :خاب ألاصب ،باب ؤلاَالء بالىىعة ،ح ٢ ،3751ا ٫ألالباوي :يُٗ.٠
 .109الخاوي للٟخاوي.403/1 :
 .110الخاوي للٟخاوي.407/1 :
 .111جضعٍب الغاوي.202/2 :
 .112الخاوي للٟخاوي.91/6 :
 .113ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب الخٌُ ،باب َهاعة ظلىص اإلاُخت بالضبا ،ٙح .363
 .114ؤزغظه اليؿاجي في ؾيىه٦ :خاب الٟغٕ والٗخحرة ،باب ما ًضب ٜبه ظلىص اإلاُخت ،ح .4249
 .115الخاوي للٟخاوي.17/1 :
 .116جضعٍب الغاوي.202/2 :
 .117ألاقباٍ والىٓاثغ :م .106
 .118ؤزغظه ؤبى صاوص في ؾيىه٦ :خاب الُهاعة ،باب اإلاظي ،ح ٢ ،212ا ٫ألالباوي :صخُذ.
 .119ؤزغظه مؿلم في صخُده٦ :خاب الخٌُ ،باب انىٗىا ٧ل شخيء بال الى٩اح ،ح .302
 .120ألاقباٍ والىٓاثغ :م .106
 .121الخاوي للٟخاوي.395/1 :
 .122ؤزغظه البساعي في صخُده٦ :خاب بضء الخل ،٤باب نٟت الىاع وؤجها مسلى٢ت ،ح .3260
 .123جىىٍغ الخىال.29/1 :٪
 .124الضًباط قغح صخُذ مؿلم.270/2 :
٢ .125ىث اإلاٛخظي ٖلى ظام٘ الترمظي.381/1 :
 .126جضعٍب الغاوي.202/2 :
 .127هىاَض ألاب٩اع وقىاعص ألا٩ٞاع.160/3 :
 .128الخاوي للٟخاوي.416/1 :
 .129الخاوي للٟخاوي.24/1 :
 .130الخاوي للٟخاوي.54/1 :
 .131ؤزغظه اليؿاجي في ؾيىه٦ :خاب اإلاىاُ٢ذ ،باب آزغ و٢ذ الٗهغ ،ح ٢ ،513ا ٫ألالباوي :صخُذ.
 .132الخاوي للٟخاوي.233/2 :
 .133جضعٍب الغاوي.202/2 :

زبذ اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
= ال٣غآن ال٨غٍم :عواًت ؤلامام خٟو ًٖ ؤلامام ٖانم.
 -1ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآنّ :
الؿُىَي ،جذ :مدمض ببغاَُم ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خابٍ ،
َ1394ـ.
 -2ؤخ٩ام ال٣غآن :ابً الٗغبي ،جذ :مدمض ُٖا ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1424 ،ـ.
 -3ألاقباٍ والىٓاثغّ :
الؿُىَي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1403 ٍ ،ـ.
 -4بنالح الىظىٍ والىٓاثغ في ال٣غآن ال٨غٍم :الضامٛاوي ،جذٖ :بض الٗؼٍؼ ؾُض ألاَل ،صاع الٗلم
للمالًحن ،بحروث1980 ،3ٍ ،م.
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ؤنى ٫ال٣ٟه اإلاِؿغ :قٗبان مدمض اؾماُٖل ،صاع ال٨خاب الجامعي ،ال٣اَغةَ1415 ،1ٍ ،ـ.
الؿُىَي في ٖلم الخضًضّ :
ؤلُٟت ّ
الؿُىَي ،جذ :ؤخمض قا٦غ ،اإلا٨خبت الٗلمُت.
الخدضر بىٗمت هللاّ :
الؿُىَي ،جذَُ :شم َُٗمي ،اإلا٨خبت الٗهغٍت نُضا ،بحروث2003 ،1ٍ ،م.
الخدغٍغ والخىىٍغ :ابً ٖاقىع ،الضاع الخىوؿُت لليكغ.1984 ٍ ،
جدٟت ألابغاع بى٨ذ ألاط٧اع للىىويّ :
الؿُىَي ،جذ :محي الضًً مؿخى ،م٨خبت صاع الترار ،اإلاضًىت،
ٍَ1407 ،1ـ.
جضعٍب الغاويّ :
الؿُىَي ،جذٖ :بض الىَاب ٖبض اللُُ ،٠م٨خبت الغٍاى الخضًشت ،الغٍاى.
ّ
ّ
الخٗاعى والترظُذ بحن ألاصلت الكغُٖت :البرػه ي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1417ٍ ،ـ.
ّ
ّ
الخٗاعى والترظُذ ٖىض ألانىلُحن :مدمض الخٟىاوي ،صاع الىٞاء ،ال٣اَغةَ1408 ،2ٍ ،ـ.
جىىٍغ الخىال ٪قغح مىَإ مال :٪اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨بري ،مهغَ1389 ٍ ،ـ.
خاقُت ّ
الؿُىَي ٖلى ؾجن اليؿاجي :م٨خبت اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت ،خلبَ1406 ،2ٍ ،ـ.
الخاوي للٟخاويّ :
الؿُىَي ،صاع ال٨ٟغ ،بحروثَ1424 ٍ ،ـ.
الضًباط قغح صخُذ مؿلم بً الدجاطّ :
الؿُىَي ،جذ :الخىٍجي ،صاع ابً ٖٟان لليكغ،
الؿٗىصًتَ1416 ،1ٍ ،ـ.
قغح ال٩ى٦ب اإلاىحر :ابً الىجاع ،جذ :مدمض الؼخُلي ،وهؼٍه خماص ،م٨خبت الٗبُ٩ان ،الؿٗىصًت،
ٍَ1418 ،2ـ.
ّ
٢ىث اإلاٛخظي ٖلى ظام٘ الترمظي :الؿُىَي ،جذ :هانغ الٛغٍبي ،عؾالت ماظؿخحر بجامٗت ؤم
ال٣غيَ1424 ٍ ،ـ.
٦ك ٠ألاؾغاع في قغح اإلاىاع :اليؿٟي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1406 ،1ٍ ،ـ.
ال٩ى٦ب الؿاَ٘ هٓم ظم٘ الجىامّ٘ :
الؿُىَي ،م٨خبت ابً جُمُتَ1419 ٍ ،ـ.
الآللي اإلاهىىٖت في ألاخاصًض اإلاىيىٖتّ :
الؿُىَي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.
لباب الى٣ى ٫في ؤؾباب الجزوّ :٫
الؿُىَي ،جذ :ؤخمض ٖبض الكافي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.
مسخاع الصخاح :الغاػي ،جذ :مدمىص زاَغ ،م٨خبت لبىان هاقغون ،بحروثَ1415 ٍ ،ـ
مٗتر ٥ألا٢غان في بعجاػ ال٣غآنّ :
الؿُىَي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1408 ٍ ،ـ.
معجم م٣اًِـ اللٛت :ابً ٞاعؽ ،جذٖ :بض الؿالم َاعون ،صاع ال٨ٟغَ1399 ٍ ،ـ .
اإلاٟغصاث في ٚغٍب ال٣غآن :ألانٟهاوي ،جذ :مدمض ُ٦الوي ،صاع اإلاٗغٞت ،لبىان ،ص.ث.
هؼَت الىٓغ في جىيُذ هسبت ال٨ٟغ في مهُلر ؤَل ألازغ :ابً حجغ الٗؿ٣الوي ،جذٖ :بض هللا
الغخُلي ،مُبٗت ؾٟحر ،الغٍاىَ1،1422 ٍ ،ـ.
جهاًت الؿى ٫قغح مجهاط الىنى :٫ؤلاؾىىي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروثَ1420 ،1ٍ ،ـ.
الجهاًت في ٚغٍب الخضًض :ابً ألازحر ،جذ :ؤخمض الؼاوي ،مدمىص الُىاجي ،اإلا٨خبت الٗلمُت،
بحروثَ1399ٍ ،ـ..
ّ
هىاَض ألاب٩اع وقىاعص ألا٩ٞاع :الؿُىَي ،ميكىعاث ظامٗت ؤم ال٣غي ،الؿٗىصًتَ1424 ٍ ،ـ.
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جٕٓد اجملايغ انهغٕيح يف احملافظح ػهي انهغح انؼرتيح
ٔتغٕيرْا
 ،،ظاْرج انتؼرية أ منٕرجا ،،
ص /ببغاهُم ؾػُض مياعي
ولُت آلاصاب والػلىم مؼصة ،ؾغٍان ،لُبُا

اإلالضمت :
بن ج٩ــىًٍ مجــام٘ اللٛــت الٗغبُــت ٧ــان ولُــض ْــغو٧ ٝاهــذ اللٛــت الٗغبُــت ٞحهــا حٗــاوي مــً
الغ٧ـ ــىص والاجهُـ ــاع وطلـ ــ ٪بؿـ ــبب مـ ــا حؿـ ــغب بلحهـ ــا مـ ــً ؤلٟـ ــاّ و٧لمـ ــاث اللٛـ ــاث اإلاجـ ــاوعة لهـ ــا مـ ــً
الؿ ــغٍاهُت ،وآلاعامُ ــت ،والٟاعؾ ــُت وٚحرَ ــا م ــً الل ٛــاث طاث الٗال ٢ــت ،وزان ــت بٗ ــض الٟخىخـ ــاث
ؤلاؾالمُت و ازخالٍ ؤبىائها الٟاجدحن باألظاهب خُض اٖخى٣ذ ؤمم مسخلٟت ؤلاؾالم ،و٦ثر ازخالٍ
الٗ ـ ــغب بٛح ـ ــرَم م ـ ــً ألام ـ ــم ألاز ـ ــغي؛  ٩ٞـ ــان م ـ ــً الُبُع ـ ــي ؤن ٌؿ ـ ــخٗمل الٗ ـ ــغب بٗ ـ ــٌ ألال ٟـ ــاّ
ألاظىبُـ ــت ،وزانـ ــت بٗـ ــضما ظٗلـ ــذ اللٛـ ــت الٗغبُـ ــت لٛـ ــت عؾـ ــمُت للضولـ ــت ؤلاؾـ ــالمُت ،وه٣لـ ــذ بلحهـ ــا
الضواوًٍ اإلاسخلٟت اإلاسجلت بلٛاث ؤزغي٨ٞ ،ثرث بهظا الٗمل ألالٟاّ الٗغبُت اإلا٣تريت في اللٛت
الٗغبُت ،وجؼاًضث َظٍ ألالٟاّ بٟٗل خغ٦ت الترظمت التي ٢ام بها اإلاترظمىن بإمغ الخلٟـاء ،وه٣ـل
بلى الٗغبُت الٗلىم اإلاسخلٟت مً ٧اٞت الضو ٫اإلاجاوعة ألامغ الظي ؾاٖض ٖلى ٦ثرة ألالٟاّ اإلاٗغبت
صازــل الل ٛــت الٗغبُ ــتٚ ,ح ــر ؤن ٦ث ــرة ألال ٟــاّ اإلاٗغب ــت ؤ٢ل٣ــذ ٖلم ــاء الل ٛــت؛ ألجه ــا ج ــاصي بل ــى ٞؿ ــاص
اللٛـ ــت الٗغبُـ ــت ،واه٣غايـ ــها ألامـ ــغ الـ ــظي صٖـ ــاَم بلـ ــى يـ ــغوعة ا إلادآٞـ ــت ٖلحهـ ــا والاَخمـ ــام بهـ ــا،
وجسلُهـها مـً الٟؿـاص والجهـىى بهـا ٞايـُغوا بلـى ج٩ـىًٍ مجـام٘ للٛـت الٗغبُـت التـي ؤزـظث ٖلـى
ٖاج٣ه ــا بٗ ــض ج٩ىٍجه ــا صعاؾ ــت  ً٢ــُت الا٢تـ ـراى وطل ــ ٪بىي ــ٘ ٢ىاٖ ــض الب ــض م ــً الالتـ ـزام به ــا ٖى ــض
الخاظ ـ ــت بل ـ ــى اؾ ـ ــدُٗاب لٟـ ــٔ ؤظىبـ ــي ؾ ـ ــىاء ؤ٧ـ ــان بالخٗغٍـ ــب ؤم بالترظمـ ــت ,وجىخُ ـ ــض ال٨شحـ ــر مـ ــً
اإلاهُلخاث اإلاٗغبت ،وجصخُذ بًٗها ،وب٢غاع خ ٤اإلادضزحن في الخٗغٍب ،وجدضًض مجاالجه ختـى
ال ج٣ٟــض اللٛــت الٗغبُــت َىٍتهــا مــً هاخُــت ،وٍــخم الجهــىى بهــا وجُىٍغَــا ،واإلادآٞــت ٖلحهــا ،وبزغائهــا
باإلاهُلخاث الٗلمُت الجضًضة ،واؾدُٗابها ل٩ل الٗلىم واإلاسترٖـاث الخضًشـت بمؿـمُاث مهـبٛت
بهبٛت ٖغبُت مً هاخُت ؤزغي.
لــظا ظــاء َــظا البدــض لخىيــُذ الجهــىص التــي ٢امــذ بهــا مجــام٘ اللٛــت الٗغبُــت فــي ؾــبُل
اإلادآٞــت ٖلــى اللٛــت الٗغبُــت و الجهــىى بهــا وجُىٍغَــا ،وطلــ ٪مــً زــالْ ٫ــاَغة الخٗغٍــب ،و٢ــض
ا٢خطخى ألامغ ج٣ؿُم البدض بلى جمهُض وٞهلحن وزاجمت .خُـض ظـاء الخمهُـض للخـضًض ٖـً ج٩ـىًٍ
اإلاجام٘ اللٛىٍت وؤَضاٞها وٖال٢تها بالخٗغٍب.
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ز ــم ظ ــاء الٟه ــل ألاو ٫لخٗغٍ ــ ٠الخٗغٍ ــب ل ٛــت وان ــُالخا وؤَمُخ ــه ,وحٗغٍ ــ ٠الٗلم ــاء
ومجمــ٘ اللٛــت الٗغبُــت بال٣ــاَغة إلاهــُلر اإلاٗــغب والــضزُل واإلاىلــض ،والخٗغٍــ ٠اإلاسخــاع ل٩ــل مــجهم
وي ــىابُه ،ز ــم ظ ــاء الٟه ــل الش ــاوي مخد ــضزا ٖ ــً ؤز ــغ اإلاج ــام٘ اللٛىٍ ــت ف ــي الخٗغٍ ــب م ــً خُ ــض
اإلادا ٓٞــت ٖل ــى الل ٛــت الٗغبُ ــت ون ــُاهتها ،وجُىٍغَ ــا ،ؤم ــا الخاجم ــت  ٣ٞــض ظ ــاءث مدخىٍ ــت ٖل ــى م ــا
جىنل بلُه الباخض مً هخاثج في َظا البدض.

الخمهُض:
بضؤ ج٩ىًٍ مجام٘ اللٛت الٗغبُت الخضًشت في الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ ،وطل٪
بخإؾِـ ؤو ٫مجم٘ لٛىي ,ؾىت  1919م وَى اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك .٤و٢ض ؾب٣ذ َظا
اإلاجم٘ مجام٘ ؤزغي ٚحر عؾمُت وماؾؿاث حكبه اإلاجام٘ ،ووُْٟتها الٗىاًت باللٛت الٗغبُت
واإلادآٞت ٖلحها ،ول ً٨لم ً٨خب لها الب٣اء وطل ٪لٗضم مؿاٖضة الضو ٫الٗغبُت لها ،ووظىص
بٌٗ اإلاكا٧ل ؤلاصاعٍت التي جخمشل في ٖضم زباث اإلاؿاولحن ،وٖضم الجضًت في الٗمل ،وبٌٗ
الخالٞاث التي وكإث بحن ؤًٖائها بؿبب جباٖض آلاعاء ،وازخال ٝوظهاث الىٓغً (.ىٓغ  :اإلاىلض
في الٗغبُت ،م ، 586 :وؤٖما ٫اإلاجم٘ الٗغبي ،مدمض ٦غص ٖلي ،م ). 354 :
و٢ــض  ٧ــان َــض ٝج ٩ــىًٍ َــظٍ اإلااؾؿ ــاث َــى ي ــغوعة خــل مك ــا٧ل اللٛــت الٗغبُ ــت ،الت ــي
ٖاهـ ــذ الًـ ــٗ ٠والتهمـ ــِل فـ ــي الٗهـ ــض الٗشمـ ــاوي؛ ألن الضولـ ــت الٗشماهُـ ــت ٞغيـ ــذ اللٛـ ــت الترُ٦ـ ــت،
ً
وظٗلتها اللٛت الغؾمُت اإلاؿخٗملت في ؤلاصاعة في الٗالم ؤلاؾالمي ،بضال مً اللٛت الٗغبُت ً (.ىٓغ :
جاعٍش اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي  ,ؤخمض الٟخذ ,م ) 3_2 :
ً
و٦ــظل٧ ٪ــان الٗــالم ؤلاؾــالمي مهــضصا بٛــؼو لٛــىي ٦بحــر جمشــل فــي ألالٟــاّ الضزُلــت ،التــي
ب ــضؤث حٛـ ــؼو ال ــىًَ الٗغبـ ــي إلاؿ ــمُاث الىؾـ ــاثل وألاصواث الخً ــاعٍت اإلابخ٨ـ ــغة ف ــي الٛـ ــغب ،ومـ ــً
اإلاك ــا٧ل ألاز ــغي الت ــي ته ــضص الل ٛــت الٗغبُ ــت ه ــي َ ُٛــان اللهج ــاث الٗامُ ــت ،والت ــي وظ ــضث صٖ ــاة
ًــضاٗٞىن ٖجهــا وَؿــٗىن ألن جهــبذ الٗامُــت لٛــت الٗلــم والش٣اٞــت ،والٛــغى مــً طلــَ ٪ــى الً٣ــاء
ٖلــى الل ٛــت الٟهــحى ،و ُ٢ــ٘ الهــلت ب ــحن اإلااضــخي والخاي ــغ ،والخٟغٍ ـ ٤ب ــحن ؤظ ـؼاء الٗ ــالم الٗغب ــي
الىاخضً( .ىٓغ  :اإلاىلض في الٗغبُت  ،م)580 :
ً
وخٟاْا ٖلى اللٛت الٗغبُت ،وَىٍتها ال٣ىمُت جىاصي ظماٖت مً ٦باع ألاصباء والٗلماء
واإلاترظمحن لُخضاع٧ىا َظا ألامغ ،وٍضٗٞىن َظا الخُغ الضاَم للٛت الٗغبُت ،وبضؤوا ً٨ٟغون في
الىؾُلت التي ج٣ي اللٛت الٗغبُت مً َظا الخُغٞ ،ىظضوا ؤن الخل َى بوكاء مجم٘ لٛىي
ٞخ٩ىن ؤو ٫مجم٘ لٛىي ٚحر عؾمي في ال٣اَغة ؾىت 1982م ,بغثاؾت الؿُض  :جى ٤ُٞالب٨غي،
ً
وحهض ٝبلى جىُ٣ت اللٛت الٗغبُت مً الكىاثب التي ٖل٣ذ بها ،بال ؤهه لم ٌؿخمغ َىٍالً ( .ىٓغ :
جاعٍش اإلاجام٘  ,ص  .مىهىع ٞهمي ,م . 174 :واإلاجام٘ الٗلمُت في الٗالم ِٖ,سخى بؾ٨ىضع ,م :
)104
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زم ْهغث َُئت ؤزغي هي ( :ظمُٗت جغُ٢ت اللٛت الٗغبُت )٧ ،ان ؤًٖائَا ؤصباء مً
ً
مهغ وؾىعٍا ،بغثاؾت الكُش مدمض ٖبضٍ .و٧ان ًغٖاَا ألامحر ٞااص ،ولم حؿخمغ َىٍالً ( .ىٓغ :
ؤٖما ٫مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ,مدمض عقاص الخمؼاوي  ,م.) 38 :
وبٗض طل٧ ٪ىن زغٍجى صاع الٗلىم َُئت ؤؾمىَا هاصي صاع الٗلىم ؾىت  ،1907و٢امذ
ً
بىي٘ بًٗت آال ٝمً اإلاهُلخاث ول٨جها اهضزغث ولم جضم َىٍال ً(.ىٓغ  :جاعٍش اإلاجام٘  ،م
.)174:
ً
ً
زم ٢ام ٞخحي ػٚلى ٫بةوكاء هاصًا آزغ ،ول٨ىه لم ًضم َىٍال بؿبب زالٞاث ؾُاؾُت
وبصاعٍت بحن ؤًٖاثه( ًىٓغ :ؤٖما ٫مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة  ،م.) 39 :
ً
زم بٗض مطخي هدى ٖكغ ؾىىاث ؤوكإ مجمىٖت مً الٗلماء مجمٗا ،وازخاعوا قُش
ً
ألاػَغ ،ؾلُم البكغي عثِؿا له ،وبٗضٍ الكُش ؤبا الًٟل الجحزاوي و٧ان َظا اإلاجم٘ ًخ٩ىن مً
زماهُت وٖكغون ًٖىا ,مجهم زمؿت وٖكغون مً الٗغب ،وحهض ٝبلى وي٘ معجم ٖغبي ًىا٦ب
خاظاث الٗهغ الخضًض ،زم حُٗل ولم ً٣م بٗمله ٖلى الىظه اإلاُلىب؛ ألن الخ٩ىمت اإلاهغٍت
لم ج٣ضم له الضٖم اإلاُلىب ،والؿىض الغؾمي ؤبان الشىعة اإلاهغٍت ؾىت 1919مً (.ىٓغ :ؤٖما٫
مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة  ،م.)39:
زم اؾخمغ الٗلماء ،وألاصباء ،واإلا٨ٟغون في بوكاء بٌٗ اإلاجام٘ اللٛىٍت ٚحر الغؾمُت
بلى ؤن جإؾـ ؤو ٫مجم٘ ٖلمي ٖغبي عؾمي بضمك ٤في ال٣غن الٗكغًٍ بٗض ؤن جسلهذ صمك٤
مً ؾُُغة الخ٩ىمت الترُ٦ت ،وٍغظ٘ الًٟل في ج٩ىٍىه بلى اإلالُٞ ٪هل اإلاغشر للخ٨م في
ؾىعٍا والٗغا ١بٗض ج٣لو الىٟىط التر٧ي في الٗالم ؤلاؾالميً ( .ىٓغ  :ؤٖما ٫مجم٘ اللٛت
الٗغبُت بال٣اَغة  ،م.)44 -43 :
زم بٗض طل ٪جإؾـ مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ،في ٖهض اإلالٞ ٪ااص ألاو ٫والظي
ؾمى باؾمه مجم٘ ٞااص ألاو ٫للٛت الٗغبُت ،زم حٛحر ؾىت  1954م ب٣غاع ظمهىعي ٞإنبذ
مجم٘ اللٛت الٗغبُت ( ًىٓغ  :ؤٖما ٫مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة  ،م  ،)48 – 44 :و٧ان مً
ؤَم ؤٚغايه :اإلادآٞت ٖلى ؾالمت اللٛت الٗغبُت ،وظٗلها حؿخىٖب اإلاهُلخاث الٗلمُت،
وجخ ٠ُ٨م٘ الخ٣ضم الخًاعي وخاظاث الٗهغ ،ووي٘ معجم جاعٍدي للٛت الٗغبُت ،وؤن ًىٓم
صعاؾت ٖلمُت للهجاث الٗغبُت الخضًشت بمهغ وٚحرَا مً البالص الٗغبُت وؤن ًبدض ًٖ ٧ل ماله
قإن في ج٣ضم اللٛت الٗغبُت( ًىٓغ :مجلت مجم٘ ال٣اَغة .) 7.6/1 ,
زم جإؾـ بٗض طل ٪اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي بالٗغا ١في ؤو ٫الٗهض الُٟهلي ,ب٨ٟغة مً
وػاعة ألاو٢ا ٝالٗغاُ٢ت ،والتي خاولذ بوكاء مجم٘ باؾم لجىت الترظمت والخٗغٍب ؾىت 1921م.
ومهمتها حٗغٍب ال٩لماث ألاظىبُت ،ووي٘ مهُلخاث لها ( ًىٓغ  :خغ٦ت الخٗغٍب في الٗغا، ١
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ؤخمض مُلىب م ).152 :ومما ًالخٔ ٖلى هٓام َظا اإلاجم٘ ؤهه ٚحر مؿخ٣غ٣ٞ ،ض حٛحر لخٛحراث
٦شحرة؛ هدُجت ألمىع ؾُاؾُت وؾُُغث الخ٩ىمت الٗغاُ٢ت ٖلُه.
زم جإؾـ بٗض طل ٪مجم٘ اللٛت الٗغبُت ألاعصوي ،وطل ٪بإمغ مً ألامحر ٖبضهللا
ً
الهاقمي ؾىت 1924م .و٢ض ٧ان م٣غٍ مضًىت ٖمان ،واهخسب الكُش ؾٗض ال٨غامي عثِؿا له،
ً
ولم ٌؿخمغ َىٍال لٓغو ٝمالُت ،وبكغٍت (ًىٓغ :مجم٘ اللٛت ألاعصوي  ,م ) 5 :وبٗض ٞترة َىٍلت
ً
ج٣اعب زالزا وزالزحن ؾىت مً اهتهاء طل ٪اإلاجم٘ ْهغث َُئت جخ٩ىن مً حؿ٘ لجان ًغجؿها وػٍغ
التربُت ألاعصوي ،زم جىلضث مجها لجىت ؾمُذ اللجىت ألاعصهُت للخٗغٍب والترظمت ،ؾىت 1961م،
بغثاؾت ٢ضعي َى٢ان ،زم جُىع الىي٘ ختى نضع ٢اهىن اإلاجم٘ الظي ناٚخه اللجىت اإلاك٩لت
لؼٍاعة اإلاجام٘ اللٛىٍت الشالزت بضمك ٤وال٣اَغة وبٛضاص ،ؾىت 1976م .والظي هو ٖلى ؤن
ًاؾـ في اإلامل٨ت ألاعصهُت ،مجم٘ ٌؿمى مجم٘ اللٛت الٗغبُت ألاعصويً ،خمخ٘ بصخهُت مٗىىٍت
طاث اؾخ٣ال ٫مالي ،وبصاعي ،مغ٦ؼٍ ٖمان( ًىٓغ  :اللٛت الٗغبُت والخٗغٍب في الٗهغ الخضًض ،
ٖبض ال٨غٍم زلُٟت  ،م  .)89-88 :و٢ض خضصث ؤَضاٞه في آلاحي  :الٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى
ؾالمت اللٛت الٗغبُت ،وظٗلها جىا٦ب مخُلباث آلاصاب والٟىىن الخضًشت و وي٘ اإلاٗاظم
الٗغبُت بالخٗاون م٘ وػاعة الخٗلُم ،واإلااؾؿاث الٗلمُت والش٣اُٞت صازل اإلامل٨ت وزاعظها،
وبخُاء الترار ؤلاؾالمي في الٗلىم وآلاصاب والٟىىنً ( .ىٓغ  :اللٛت الٗغبُت و الخٗغٍب في الٗهغ
الخضًض  ,م .) 91

الفهل ألاوٌ
ً
ؤ -مػنى الخػغٍب لؿت وانُالخا وؤهمُخه:
الخٗغٍب لٛت  :مهضع ّ
ٖغب بدكضًض الغاء ،وٍُلٖ ٤لى ٖضة مٗان ,مجها ج٩لم ؤخض ًٖ ٢ىم
واخخجاظه لهم ،ومجها مٗجى ؤلاباهت ،والتهظًب ،والدكظًب ( ًىٓغ  :لؿان الٗغب ،البً مىٓىع,
ٖبضهللا الٗالًلي صاع لؿان الٗغب ،مجلض  ، 4 :ماصة  ٕ :ع ب ) .وط٦غ الجىَغي ؤن حٗغٍب الاؾم
ألاعجمي ،ؤن جخٟىٍ به الٗغب ٖلى مجهاظها ( ًىٓغ  :الصخاح  ،للجىَغي  ،جد : ٤ُ٣ؤخمض ٖبض
الٟٛىع ُٖاع ،مجلض  1 :ماصة  ٕ :ع ب ) ،وما ط٦غٍ الجىَغي ًسال ٠ال٣اٖضة التي ؾاعث ٖلحها
الٗغب في الخٗغٍب خُض بن الٗغب ٢ض ٖغبذ ٧لماث ؤعجمُت ٖلى ٚحر مجهاظها.
ؤمــا فــي الانــُالح٣ٞ ،ــض اؾــخٗمل الخٗغٍــب لشالزــت مٗـ ٍـان جخماشــخى مــ٘ مٟهــىم اإلاٗجــى اللٛــىي لــه
ً
والــظي جُــىع ٖبــر الٗهــىع وال٣ــغون٣ٞ ،ــض ٧ــان مدــضصا باؾــخٗما ٫الٗــغب للٟــٔ ألاظىبــي بخُٛحــر ؤو
بضوهـه ،زـم جُـىع واؾـخٗمل بمٗجـى الترظمـت ،والتـي حٗجـي بى٣ـل ٨ٞـغة مـً لٛـت بلـى ؤزـغي ،و٢ـض ٧ــان
اله ــٟضي ؤو ٫م ــً اؾ ــخٗمل مه ــُلر الخٗغٍ ــب بمٗج ــى الترظم ــت ( ًىٓ ــغ  :الخٗغٍ ــب ب ــحن ال ٣ــضًم
والخضًض  ،مدمض خؿً ٖبض الٗؼٍؼ  ،م  ، ) 98 :زم جُـىع َـظا اإلاهـُلر فـي الٗهـغ الخـضًض
ً
ٖى ــضما ٢ه ــض ب ــه اؾ ــخٗما ٫الل ٛــت الٗغبُ ــت ف ــي مسخل ــ ٞ ٠ــغوٕ اإلاٗغ ٞــت٦ ،الم ــا و٦خاب ــه وصعاؾ ــت،
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ً
وجغظمــت وجإلُٟــا( ًىٓــغ  :ججــاعب فــي الخٗغٍــب مدمــىص الجلُلــي  ،م .) 9 :وَــظا اإلاٟهــىم الخــضًض
للخٗغٍــب مٟهــىم صزــل فــي بَــاعٍ اإلاٟهىمــان الؿــاب٣ان لــه .وَــى اإلاٟهــىم الــظي اججهــذ بلُــه ألامــت
الٗغبُت آلان.

ب – ؤهمُت الخػغٍب :
ج٨مً ؤَمُت الخٗغٍب بلى اٞخ٣اع اللٛت الٗغبُت بلى حؿمُاث إلاؿمُاث وازتراٖاث خضًشت لم
ً
ج ً٨مىظىصة ؾاب٣اٞ ،الخٗغٍب ٌٗخبر وؾُلت مً وؾاثل بزغاء اللٛت الٗغبُت وحٛظًتها
باإلاهُلخاث التي ًدخاظها الباخشىن وال٨خاب ً( ،ىٓغ :ؤَمُت الخٗغٍب في الىمى الخًاعي ،
م)9 :
والخٗغٍـب وؾـُلت لجٗـل اللٛـت الٗغبُـت جىا٦ـب الخُـىع والخ٣ـضم الٗلمـي ,والـظي حكـهضٍ الــضو٫
ً
الهىاُٖت واإلاخ٣ضمتٞ .اللٛـت الٗغبُـت بدُاتهـا الُىٍلـت٢ ،ـض جىؾـٗذ وا٦دؿـبذ آالٞـا مـً ألالٟـاّ
ألاظىبُت بدغ٦ت الخٗغٍب ،والتي لم جى ُ٘٣في ظمُ٘ ؤػمان خُاتها ،و٢ض ٧ان الٗهغ الٗباسخي ؤ٦ثر
ً
ً
وك ــاَا ،وبهخاظ ــا ف ــي مج ــا ٫الخٗغٍ ــب م ــً الٗه ــىع الت ــي ؾ ــب٣خه ومشل ــه الٗه ــغ الخ ــضًض والجهً ــت
الٗلمُ ــت الت ــي وا٦بخ ــه .مم ــا ص ٞــ٘ ب ــاأل٢الم بل ــى ال٨خاب ــت ،وبل ــى جىلُ ــض ٦شح ــر م ــً ألال ٟــاّ الت ــي صٖ ــذ
الخاظت بلحها( اإلاىلض في الٗغبُت  /م.) 525 :

ُ َّ
ج– حػغٍف الػلماء إلاهُلح َّ
اإلاػغب والضزُل واإلاىلض :
ً
ل٣ض قٛل جدضًض مٗاوي َظٍ اإلاهُلخاث ٖ٣ـى ٫الٗلمـاء ٢ـضًما وخـضًشا ,وظٗلهـم مسخلٟـحن
ً
ُٞه ٦شحرا وٍغظ٘ َظا الازخال ٝخى ٫مضلىالث َظٍ اإلاهُلخاث بلى جبـاًً آعاء الٗلمـاء ألا٢ـضمحن
واإلاد ــضزحن ف ــي حٗغٍٟه ــا ،وجٟؿ ــحر م ــضلىالتها ومٗاهحه ــا وؾ ــإخاو ٫بازخه ــاع جى ــاو ٫حٗغٍ ــ ٠الٗلم ــاء
ألا٢ضمحن ،واإلادضزحن لهظٍ اإلاهلخاث :
٣ٞض ؤوعص ؾِبىٍه (ٖمغو بً ٖشمان) ,في ٦خابه بلى ما ٌكحر بلى الخٗغٍـب ب٣ىلـه  " :اٖلـم ؤجهـم
ممــا ٌٛحــرون مــً الخــغو ٝألاعجمُــت مــا لــِـ مــً خــغوٞهم ؤلبخــهٞ ،غبمــا ؤلخ٣ــىٍ ببىــاء ٦المهــم
وعبما لم ًلخ٣ىٍ  ...وعبما جغ٧ىا الاؾم ٖلى خاله بطا ٧اهذ خغوٞه مً خغوٞهم٧ ،ان ٖلى بىائهم
( ال٨خاب  ،ؾِبىٍه  ،جدٖ : ٤ُ٣بض الؿالم َاعون .) 303 / 4 ،
ؤو لم ً"... ً٨
وٍٟه ــم م ــً  ٢ــى ٫ؾ ــِبىٍه ؤه ــه ّ
٢ؿ ــم اإلاٗـ ــغب بل ــى ؤعبٗ ــت ؤ٢ؿ ــام ،وه ــي ٢ :ؿ ــم ٚح ــرٍ الٗـ ــغب
وؤلخ ٣ــىٍ ب ــإبيُتهم مش ــل٧ :لم ــت ( صعَ ــم ) ؤلخ٣ىَ ــا بهج ــغٕ  ،و( به ــغط ) ،ؤلخ٣ىَ ــا بؿ ــهلب و٢ؿ ــم
ّ
ٚحــروٍ ،ولــم ًلخ٣ــىٍ بــإبيُتهم مشــل٧ :لمــت ٞغهــض ،وآظــغ ،وببغَؿــم ،و٢ؿــم :لــم ٌٛحــروٍ ل٨ىــه ملخــ٤
ؤنــال ً بــإبيُتهم مشــل٧ :لمــت ( خــغم ) ملخ٣ــه بؿــلم ،و( ٦ــغ٦م ) ملخ٣ــت ب٣م٣ــم ،و٢ؿــم جغ٧ــىٍ ٖلــى
خاله ،ولم ٌٛحروٍ؛ وَى ٚحر ملخ ٤بإبيُتهم مشل ( :زغاؾـان ) (ًىٓـغ  :ؤصب ال٩اجـب  ،البـً ٢خِبـه
 ،م.)389 :
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ّ
وٖغٞــه الجــىالُ٣ي ب٣ىلــه " :ماج٩لمــذ بــه الٗــغب مــً ال٨ــالم ألاعجمــي ،وهُــ ٤ال٣ـغآن اإلاجُــض
ووعص في ؤزباع الغؾى – ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم – والصخابت والخابٗحن وط٦غٍ الٗغب فـي بقـٗاعَا
وؤزباعَا" ( اإلاٗغب للجىال٣ي  ,م .)91 :
و٢ــض ٖغٞــه الؿــُىَي ب٣ىلــهَ ":ــى مــا اؾــخٗملخه الٗــغب مــً ألالٟــاّ اإلاىيــىٖت إلاٗــان فــي ٚحــر
لٛتها ( اإلاؼَغ للؿُىَي جد : ٤ُ٣مدمض ؤخمض ظاص اإلاىلى  ,و آزغون .) 268 / 1 ،
وٖغٞه مدمض بً ٖلي التهاهىي ب٣ىلـه " :اإلاٗـغب ٖىـض ؤَـل الٗغبُـت لٟـٔ ويـٗه ٚحـر الٗـغب
إلاٗجــى اؾــخٗمله الٗــغب بىــاء ٖلــى طلــ ٪الىيــ٘ "٦ ( .كــا ٝانــُالخاث الٟىــىن  ,مدمــض ٖلــي الٟــا
عقي .)944 / 3
و٦شحرا ً ما ٌؿمى اإلاٗغب ٖىض ألا٢ضمحن بالضزُل ،ومً ؤمشلخه " :والجغم :الخغ ٞاعسخي ُم ّ
ٗغب
 ...وَـ ــى صزُـ ــل" ( لؿـ ــان الٗـ ــغب  ,البـ ــً مىٓـ ــىع )  ..و٢ـ ــى ٫الؿـ ــُىَي  ..." -:وٍُلـ ــٖ ٤لـ ــى اإلاٗـ ــغب
صزُل" (اإلاؼَغ  ,للؿُىَي .) 269 / 1 ،
ؤمـ ــا اإلادـ ــضزىن ٣ٞـ ــض جىـ ــاولىا اإلاٗـ ــغب بخٗغٍٟـ ــاث مسخلٟـ ــت ،مىبش٣ـ ــت مـ ــً الخبـ ــاًً اإلاىظـ ــىص فـ ــي
حٗغٍٟــاث ألا٢ــضمحن لــه و ٫ألامحــر مهــُٟى الكــهابي" -:اإلاٗــغب فــي لٛخىــا ٦شحــر  ،وَؿــمى الــضزُل"(
مجلت مجم٘ صمك , ٤م .) 6 :
وٖىــض الــض٦خىع ٖبــض الىاخــض وافــي :اإلاٗــغب هــىٕ مــً الــضزُل؛ ألن الــضزُل ٖىــضٍ هىٖــان :هــىٕ
ٌؿــمى مٗغبـ ًـا وَــى مــا ّ
ٖغبــه ٢ــضماء الٗــغب فــي جهاًــت ال٣ــغن الشــاوي الهجــغي فــي ألامهــاع ،ومىخهــ٠
ال٣ــغن الغابــ٘ فــي الباصًــت ،والىــىٕ الشــاوي :اإلاىلــض ألاعجمــي ،وَــى مـ ُ
ـاٖ ّ ِغب مــا بٗــض ٖهــغ الاخخجــاط (
ًىٓغ ٣ٞ :ه اللٛت ،صٖ .لي ٖبض الىاخض  ،م .) 199 :
و٢ــض خــضص ؤخمــض مُلــىب مــضلى٧ ٫ــل مــً اإلاٗــغب والــضزُل ب٣ىلــه" :وهــغي ؤن ًُلــ ٤اإلاٗــغب
ً
ٖل ــى  ٧ــل ٧لم ـت ؤظىبُ ــت صزل ــذ الٗغبُ ــت  ٢ــضًما ،ؤو ج ــضزل الُ ــىم ،ؤو  ٚــض ٖل ــى ؤن ج ٩ــىن زاي ــٗت
إلا ٣ـ ــاًِـ الٗغبُ ـ ــت وؤبيُته ـ ــا وخغوٞه ـ ــا وظغؾ ـ ــها ،وٍ ـ ــضزل ٢ؿ ـ ــم  ُٞـ ــه ٦بح ـ ــر مم ـ ــا ّ
ٖغب ـ ــه ال ٣ـ ــضماء
واإلاٗانغًٍ  ...وؤن ًُل ٤الضزُل ٖلى اللٟٓـت ألاظىبُـت التـي لـم جسًـ٘ إلا٣ـاًِـ الٗغبُـت وبىائهـا
وظغؾها ،ؾىاء ؤ٧اهذ ٢ضًمت ،ؤم خضًشت"( .خغ٦ت الخٗغٍب في الٗغا , ١ؤخمض مُلىب  ,م 36 :
) ،و٢ض ظٗل خلمي زلُل اإلاٗغب ُٞما ا٢تريـخه الٗغبُـت مـً ألالٟـاّ ألاظىبُـت ،ؾـىاء ٢بـل ٖهـغ
الاخخجــاط ؤم بٗــضٍ ،بكــغٍ ؤن ًسًــ٘ ألبيُــت الٗغبُــت وؤوػاجهــا ،وظٗــل الــضزُل ُٞمــا ا٢تريــخه
الٗغبُت مً ألالٟاّ ألاظىبُت مً صون حُٛحر ،ؤو بخُٛحر ٢لُل ،بط ً٣ى ٫في اإلاٗغب " :ل ٟٔم٣ترى
مــً اللٛــاث ألاظىبُــت ويــ٘ فــي الهــُ ٜوال٣ىالــب الٗغبُــت" ( اإلاىلــض فــي الٗغبُــت  ،م ) 202 :وفــي
الضزُل " :ل ٟٔصزل مً اللٛاث ألاظىبُت بلٟٓه ،ؤو جدغٍ ٠َُٟ ٠في هُ٣ه " ( اإلاهضع هٟؿه
 ,والهٟدت ).
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وممــً خــاولىا الخمُحــز بــحن لٟــٔ اإلاٗــغب ،والــضزُل ،مؿــٗىص بىبــى خُــض ً٣ــى " : ٫صــخُذ ؤن
ً
ً
َىــا ٥خ٣ُ٣ــت مبضثُــت ال ًم٨ــً به٩اعَــا ،هــي ٧ــىن اإلاٗــغب صزــُال ،ؤو ؤعجمُــا فــي ألانــل ،ؤي٢ :بــل
ؤن ٌُٗـ ّـغب ول٨ــً ؤمــغًٍ ؤؾاؾــُحن ٌؿــخدبٗان َــظٍ الخ٣ُ٣ــت ،ألاو :٫ؤن َــظا اإلاٗــغب ٢ــض ا٦دؿــب
بخٗغٍبــه نــٟت ظضًــضة ٖىــض اإلاٗــغبحن ،واللٛــىٍحن ،وبال اٖخبــر ٖملهــم ملغــي ،زــم ؤهــه بهــظا الخٗغٍــب
حٛحــر قــ٩له وظغؾــه ،وعبمــا صاللخــه وبالخــالي لــم ًبــَ ٤ــى ،الشــاوي :ؤن ٖلمــاء اللٛــت ؤَل٣ــىا ٖلُــه
ً
ً
ً
مهُلخا ظضًضا ،واؾدىىا بكإهه ُؾـيىا وقـغاثِ ،وؾـا٢ىا ؤصلـت وبـغاَحن لخٗغٍٟـه ،هـي ٚحرَـا ممـا
ًخهــل بالــضزُل" ( ؤزــغ الــضزُل ٖلــى الٗغبُــت الٟهــحى فــي ٖهــغ الاخخجــاط  ,مؿــٗىص بىبــى  ,م :
.) 33
وٍ٣ــى ٫الــض٦خىع ببـغاَُم ؤهــِـ" :وٖمــض الٗــغب ال٣ــضماء بلــى بٗــٌ جلــ ٪ألالٟــاّ ٞدــىعوا مــً
ّ
باإلاٗغبـت وجغ٧ـىا الـبٌٗ آلازـغ ٖلـى نـىعجه،
بيُتها وظٗلىَا ٖلى وسج ال٩لمـاث الٗغبُـت ،وؾـمىَا
وؾمىٍ بالضزُل" ( صاللت ألالٟاّ  ,ص  :ببغاَُم ؤهِـ  ,م .) 145 :
ً
ً
ؤم ــا ال ــض٦خىع خؿ ــً ْاْ ــا  ٣ٞــض خ ــضص م ــضلى ٫مه ــُلر اإلاٗ ــغب ،وال ــضزُل جدضً ــضا ػماهُ ــا؛
ً
خُـ ُـض ظٗــل مـ ُ
ـاٖ ّ ِغب فــي ٖهــغ الاخخجــاط ُمٗغبــا ,و٢ــ٘ ُٞــه الخُٛحــر ؤو لــم ً٣ــ٘ ،ومــا ُٖـ ّـغب بٗــض َــظا
الٗهغ صزُال ( ًىٓغ ٦ :الم الٗغب في ً٢اًا اللٛت الٗغبُت  ,خؿً ْاْا  ,م . ) 79 :
و٢ض ٢ؿم ٖبض ال٣اصع اإلاٛغبي الضزُل بلي زالزت ؤ٢ؿام٢ :ؿم ما ٢بل ؤلاؾالم الظي ؾمى مـا
ً
اؾـ ــخٗملخه الٗـ ــغب ُٞـ ــه مـ ــً ال٩لـ ــم ألاظىبُـ ــت مٗغبـ ــا ,و٢ؿـ ــم ً٣ـ ــ٘ فـ ــي نـ ــضع ؤلاؾـ ــالم ،وؾـ ــمى مـ ــا
ً
اؾــخٗملخه الٗــغب ُٞــه مــً ال٩لــم ألاظىبُــت مىلــضا ،وال٣ؿــم الشالــض ً٣ــ٘ بــحن الــضوعًٍ و ٌؿــمى مــا
ً
اؾخٗملخه الٗغب ُٞه مً ألالٟاّ ألاظىبُت مدضزا ,ؤو ٖامُـا ( ًىٓـغ  :الاقـخ٣ا ١والخٗغٍـب ٖ ،بـض
ال٣اصع اإلاٛغبي  ،م .) 68 :
ؤمــا اإلاىلــض ٞهــى مهــُلر ُ٢ــل بن ؤو ٫مــً اؾــخٗمله ؤبــى ٖمــغو بــً ٖــالء ،و٢ــض اؾــخٗمله ٖلــى
بوؿان ٖغبي ٚحر مدٌ٣ٞ ،ض وعص ٢ىله في الٗمضة  ":ل٣ـض خؿـً َـظا اإلاىلـض ختـى َممـذ ؤن آمـغ
نــبُاهىا بغواًخــه"( الٗمــضة  ,ابــً الغقــُ ٤ال٣حرواوــي ,ط 1/م :ؤب  ) 197و٢ــض ٧ــان ابــى ٖمــغو بــً
ّ
الٗالء ٌٗجي ب٣ىلـه َـظا قـٗغ ظغٍـغ والٟـغػص٣ً ١ـى ٫الجـىَغي فـي صـخاخهٖ" :غبُـت ُمىلـضة ,وعظـل
ّ
ً
ُمىلــض ,بطا ٧ــان ٖغبُــا ٚحــر مدــٌ" ( الصــخاح  ,للجــىَغي  ,مجلــض  ، 2 :بــاب الــضاٞ ،٫هــل الــىاو،
مــاصة  :ولــض ) .ز ــم اؾــخٗمل َ ــظٍ اإلاهــُلر ٖل ــى ال٩لمــت ،وطل ــ ٪مشــل م ــا ط٦ــغٍ اب ــً ٞــاعؽ ب٣ىل ــه:
"الخظل ٣ــت ،وؤْجه ــا لِؿ ــذ ٖغبُ ــت؛ وبهم ــا ه ــي مىل ــضة ،وال ــالم ٞحه ــا ػاث ــضة " (م ٣ــاًِـ الل ٛــت  ،اب ــً
ٞاعؽ  ،جدٖ : ٤ُ٣بض الؿالم َاعون  ،م .)144 :
ُ
و٢ــض ط٦ــغ فــي اإلاٗــغب للجــىالُ٣ي " :الىدغٍــغ يــض البلُــض ،و٧ــان ألانــمعي ً٣ــى :٫الىدغٍــغ لــِـ
مً ٦الم الٗغب ،وبهما هي ٧لمت ّ
مىلضة ( .اإلاٗغب  ،للجىالُ٣ي  ,م .)605 :
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ّ
و٢ض خضص ٖبض ال٣اصع البٛضاصي اإلاىلضًً ب٣ىله " -:اإلاىلـضون َـم الُب٣ـت الغابٗـت وٍ٣ـا ٫لهـم
اإلادضزىن" (زؼاهت ألاصب  ،للبٛضاصي  ،جدٖ : ٤ُ٣بض الؿالم َاعون  ،ط \ .) 6
وٍ٣ـى ٫ابـً مىٓـىع فـي لؿـاهه " :واإلاىلـض  :اإلادــضر مـً ٧ـل شـخيء ،ومىـه اإلاىلـضون مـً الكــٗغاء
وبهما ؾمىا بظل ٪لخضوثهم " ( لؿان الٗغب  ،مجلض  ، 6 :ماصة  :و  ٫ص ).
و٢ض ٢ؿم الخٟاجي اإلاىلض بلى هىٖحن :الىىٕ ألاوّ ،٫
ماٖغبه اإلاخإزغون مً ألالٟاّ ألاعجمُت
مشل ( :ؤهاَُض ) اؾم الؼَغة مٗغب مً الٟاعؾُت ،والشاوي :ما اؾخدضر بٗض ؤلاؾالم بلى آلان مً
مٗـ ٍـان ؤزــغي ٞى٣لــذ مــً اإلاٗجــى ال٣ــضًم بلــى اإلاٗجــى الجضًــض ،مشــل :بطٖــان بمٗجــى ؤلاصعا ،٥ؤخضزــه
اإلاخإزغون( ًىٓغ  :قٟاء الٛلُل  ،قهاب الضًً الخٟاجي  ،م ) 32 ، 29 ، 23 :
وَ ٨ــظا هالخ ــٔ جُ ــىع مٗج ــى اإلاىل ــض ٖى ــض ألا ٢ــضمحن ٞخ ــضعظذ صاللخ ــه م ــً بوؿ ــان ٖغب ــي ٚح ــر
مدٌ زم ؤَل ٤لُضٖ ٫لى بوؿان ٖغبي ٖاف بٗض ٖهغ الاخخجاط ،زم ؤَلٖ ٤لى ما اؾخٗمله
اإلاىل ــضون م ــً ال٩لم ــاث ألاظىبُ ــت ،ؤو م ــا اؾ ــخدضزىٍ ،ؤو ّ
ٚح ــروٍ م ــً خ ــغو ،ٝؤو خغ ٧ــاث ؤو مٗ ــان
وصالالث أللٟاّ ٖغبُت ٢ضًمت.
ؤمـا حٗغٍـ ٠اإلاىلـض ٖىـض اإلادـضزحن ٞىجـضَا مؿـخيبُت مـً حٗغٍـ ٠الٗلمـاء ألا٢ـضمحن لـهٞ .هــظا
ٖبض ال٣ـاصع اإلاٛغبـي ً٣ؿـم اإلاىلـض بلـى زالزـت ؤ٢ؿـام ،هـي ً (:ىٓـغ :الاقـخ٣ا ١والخٗغٍـب  ،م - 62 :
)65
ً
 -1الل ٟٔالظي اقخ٣ه اإلاىلضون مً ٧لمـت ٖغبُـت ,ل ٨ـً َـظا الل ٟـٔ ال ٌٗغ ٞـه ؤنـال ؤَـل الل ٛـت
الٗغبُ ـت ومش ـا ٫طل ـ٧ ٪لمـ ـت ( ٞؿــُ٣ت ) ,وَــى الخــىى الهــٛحر الــظي لــه ؤهبىبــت فــي وؾــُها ًىبشــ٤
ٞحهــا اإلا ــاء وٍس ــغط ب ٣ــىة ,وَ ــظٍ ال٩لمــت مك ــخ٣ت م ــً م ــاصة الٟؿ ــ ,٤وَــى بمٗج ــى الخ ــغوط ف ــي الل ٛــت
الٗغبُت.
 -2ال٩لمــاث اإلاىلــضة مــً ٚحــر الٗغبُــت بُغٍ٣ــت الخٗغٍــب ,حؿــمى َــظٍ ال٩لمــاث مىلــضة؛ ألجهــا لــم
ٌٗغبها ٖغب ًدخج ب٨المهم.
 -3ال٩لمــاث اإلاىلــضة اإلاؿــخٗملت ٖلــى َغٍ٣ــت الدكــبُه وال٨ىاًــت ،وهــي ٧لمــاث ٖغبُــت اؾــخٗملها
ؤَل اللٛت إلاٗجى ،زم اؾـخٗملها اإلاىلـضون إلاٗجـى آزـغٖ ،لـى َغٍ٣ـت الدكـبُه وال٨ىاًـت مشـل ٧لمـت (
ُ٢غ ) ٧اهذ حؿخٗمل بمٗجى اإلاُغ ٖىض الٗغبٞ ،إيا ٝلها اإلاىلضون مٗجى آزغ ٚحر مٗغو ٝمً
٢بل ،وَى الؿ٨غ اإلاظاب واإلاٛلي ٖلى الىاع.
ؤما مهُٟى الكهابي ٣ُٞؿم اإلاىلض بلى ؤعبٗت ؤهىإ :ألاو : ٫ما اقخ٣ه اإلاىلضون ٖلى ؤؾالُب
الُ٣اؽ الٗغبي٧ ،االقخ٣ا ١مً ألاُٖان ،مشل٦ :هغب مً ال٨هغباء ,والاقخ٣ا ١مً ؤؾماء اإلاٗاوي
مشـل  :اقـخ٣ا ١اإلاؿدكــٟى ،مـً الاؾدكـٟاء .الشــاوي  :ألالٟـاّ التــي ه٣لـذ مـً مٗىاَــا ألانـلي ،بلــى
مٗىاَا الٗلمـي ٧الُ٣ـاع .الشالـض  :اإلاٗغبـاث التـي ه٣لـذ بلـى الٗغبُـت بٗـض نـضع ؤلاؾـالم .الغابـ٘  :مـا
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اعججله اإلاىلضون مً ألالٟاّ التي ال ًىظض لها ؤنل في اللٛت الٗغبُت ،وؤلٟاّ خغٞذ ًٖ اللٛـت
الصخُدت وَظان َما الٗامي ،ؤو الضاعط ( ًىٓغ  :اهخدا ٫ألالٟاّ اإلاىلضة ،م .)715 – 714 :
ً
و٢ــض خهــغ َــه الـغاوي اإلاىلــض فــي ٧ــل لٟــٔ ٖغبــي ألانــل ،جىاولخــه الٗامــت بخُٛحــر ،بمــا ؾــا٦ىا
ً
ً
خغ٦خه ؤو مخدغ٧ا ؾ٨ىخه ،ؤو مهمىػا جغ٦خه ،ؤو ٚحر مهمىػ َمؼجـه ،ؤو ٚحرجـه بالخـظ ٝوالخ٣ـضًم،
وٚحر طلً ( ٪ىٓغ  :جاعٍش اللٛت الٗغبُت  ،م  ،)47 :و٢ض ط٦غ الكبلي بإن اإلاىلض٧" :ل لٖ ٟٔغبي
ألانل َغ ْ
ؤث ٖلُه الخُٛحراث مً ببضا ،٫ؤو ػٍاصة ،ؤو ه٣هان ،ؤو حؿ٨حن ،ؤو جدغٍ ٪ؤو ج٣ضًم ؤو
جإزحر"( ؤنى ٫اللهجت الٗغاُ٢ت  ،م .)403 :
ؤما ؤخمض مُلىب ٣ٞض خـاو ٫خؿـم الخـال ٝبضعاؾـت عؤي ٞحهـا ؤن ًُلـ ٤اإلاىلـض ٖلـى اللٟـٔ
ً
ً
الٗغب ــي البى ــاء ،ال ــظي ٌُٗ ــي مٗج ــى ظضً ــضا مسخل ٟــا ٖم ــا  ٧ــان ٌٗ ــغ ٝب ــه ف ــي الل ٛــت الٗغبُ ــت مش ــل:
الجغٍضة الُ٣اع الؿُاعة ،الُُاعة ،وٚحر طل ( ٪خغ٦ت الخٗغٍب في الٗغا ، ١م .)37 :
ؤمـا مجمــ٘ ال٣ـاَغة ٣ٞــض ٖـغَ ٝــظٍ اإلاهـُلخاث ب٣ىلــه " :اإلاٗـغبَ :ــى اللٟـٔ ألاظىبــي الــظي
ّ
ٚحــرٍ الٗــغب بــالى٣و ،ؤو الؼٍــاصة ،ؤو ال٣لــب ،والــضزُل َ :ــى اللٟــٔ ألاظىبــي الــظي صزــل الٗغبُــت
صون حُٛح ـ ــر ٧األ٦س ـ ــجحن ،والخل ٟـ ــىن ،واإلاىل ـ ــض  َ :ـ ــى الل ٟـ ــٔ ال ـ ــظي اؾ ـ ــخٗمله اإلاىل ـ ــضون ٖل ـ ــى ٚح ـ ــر
اؾخٗما ٫الٗغب ،وَى ٢ؿمان٢ :ؿم ظغوا ُٞه ٖلى ؤِ٢ؿت ٦الم الٗغب :مً مجاػ ،ؤو اقخ٣ا١
ؤو هدىَمـ ــا٧ ،انـ ــُالخاث الٗلـ ــىم والهـ ــىاٖاث ،وٚحـ ــر طلـ ــ .٪وخ٨مـ ــه ؤهـ ــه ٖغبـ ــي ؾـ ــاج .ٜو٢ؿـ ــم
زغظ ــىا  ُٞــه ٖل ــى ؤِ٢ؿ ــت  ٦ــالم الٗ ــغب بم ــا باؾ ــخٗما ٫ل ٟــٔ ؤعجم ــي ل ــم حٗغب ــه الٗ ــغب ... ،وبم ــا
بخدغٍــ ٠فــي اللٟــٔ ،ؤو فــي الضاللــت ال ًم٨ــً مٗــه الخســغٍج ٖلــى وظــه صــخُذ ،وبمــا بىيــ٘ اللٟــٔ
ً
اعججاال واإلاجم٘ ال ًجحز الىىٖحن ألازحرًً في ٞهُذ ال٨ـالم " ( ٢ـغاعاث اإلاجمـ٘  ،مجلـت ال٣ـاَغة ،
.)204 ، 34 - 33 /1
ص -الخٗغٍـ ٠اإلاسخـاع ل٩ــل مـً اإلاٗـغب والــضزُل واإلاىلـض ،ويـىابِ ٧ــل مـجهم ( ًىٓـغ  :صوع مجــام٘
اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب ،ببغاَُم الخاط ًىؾ ، ٠م .) 55 – 54 :
ؤ – يىابِ اإلاٗغب -:
ً
ً
ً
 -1ؤن ً٩ىن لٟٓا ؤظىبُا م٣تريا.
ً
 -2البــض ؤن ًسًــ٘ إلاُ٣ــاؽ ٖغبــي بــالخُٛحر ،لُ٨دؿــب هىٖــا مــً نــٟت ٖغبُــت ،ؤو بضوهــه بطا ٧ــان
ً
في ألانل زايٗا له.
 -3البض ؤن ً٩ىن خضًض الضاللت في الٗغبُت.
ً
وَب٣ا لهظٍ الًىابِ ٞاإلاٗغب٧" :ل ل ٟٔؤظىبي صزل الٗغبُـت مـ٘ زًـىٖه إلا٣اًِؿـها ،بـالخُٛحر
ً
ؤو بضوهه بطا ٧ان في ألانل زايٗا لها".
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ب – يىابِ الضزُل:
ً
ً
ً
 -1البض ؤن ً٩ىن لٟٓا ؤظىبُا م٣تريا.
 -2البض ؤن ً٩ىن ٢ض صزل الٗغبُت ٚحر زاي٘ إلا٣اًِؿها.
 -3البض ؤن ً٩ىن خضًض الضاللت في الٗغبُت.
وٖلى َظٍ الًىابِ ً٩ىن الضزُل٧ " :ل ل ٟٔؤظىبي صزل الٗغبُت ٚحر زاي٘ إلا٣اًِؿها ".
ُ ّ
ظـ  -يىابِ اإلاىلض:
ً
ً
ً
 -1البض ؤن ً٩ىن لٟٓا ٖغبي ألانل ،ؤو ًغججل اعججاال ٖغبُا.
ً
 -2البض ؤن ً٩ىن زايٗا إلاُ٣اؽ ٖغبي.
 -3البض ؤن ً٩ىن ٢ض زغط مً مٗىاٍ اللٛىي ألانلي؛ ؤي :ما انُلر ٖلُه.
وبهــظا ً٩ــىن اإلاىلــض٧ " -:ــل لٟــٔ ٖغبــي ألانــل زــغط مــً مٗىــاٍ ألانــلي ،وانــُلر ٖلــى مٗجــى
ظضًض ؾىاء باالقخ٣ا ،١ؤو باالعججا." ٫

الفهل الثاوي  :ؤزغ اإلاجامؼ اللؿىٍت في الخػغٍب
ً
ؤوال :نُاهت اللؿت الػغبُت واإلادافظت غلحها :و جخمث ــل في آلاحي:
 _1وي٘ الًىابِ اإلاىاؾبت وال٣ىاٖض الض٣ُ٢ت للخٗغٍب  -:ل٣ض ٧ان ٖلماء الٗغبُت ٢ضًما
ٌٗغبىن ألالٟاّ ألاظىبُت ٖلى خؿب مٗغٞتهم وٍسخاعون الُغ ١وألاؾالُب التي ًغوجها مىاؾبت
للٛت الٗغبُت ,وٍ٣بلها طو٢هم اللٛىي ,وَظا ما ؤقاع بلحها ؾِبىٍه ب٣ىله" :اٖلم ؤجهم مما ٌٛحرون
مً الخغو ٝألاعجمُت ما لِـ مً خغوٞهم ؤلبخه ٞغبما ؤلخ٣ىٍ ببىاء ٦المهم ,وعبما لم
ًلخ٣ىٍ ...,وعبما جغ٧ىا الاؾم ٖلى خاله بطا ٧اهذ خغوٞه مً خغوٞهم٧ ,ان ٖلي بىائهم ,ؤولم
ًً ( " ً٨ىٓغ  :ال٨خاب , ،ؾِبىٍه  ) 304_- 303\ 4 ,وٍٟهم مً ٦الم ؾِبىٍه ؤهه ٢ض ٢ؿم
اإلاٗغب بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام هي٢ :ؿم ٚحرٍ الٗغب وؤلخ٣ىٍ بإبيُتهم مشل ٧لمت ( :صعَم ) ؤلخ٣ىَا
( بهجغط ) ،و٢ؿم ٚحروٍ ولم ًلخ٣ىٍ بإبيُتهم مشل ٧لمتٞ ( :غهض ,آظغ ) ,و٢ؿم لم ٌٛحروٍ ل٨ىه
ً
ملخ ٤ؤنال بإبيُتهم مشل ٧لمت ( :خغم ) ,ملخ٣ه ( بؿلم ) ،و٢ؿم جغ٧ىٍ ٖلى خاله ولم ٌٛحروٍ,
وَى ٚحر ملخ ٤بإبيُتهم ,مشل ( :زغاؾان )ً ( ,ىٓغ :ؤصب ال٩اجب  ,اب ـً ٢خِب ـت  ,م ) 389 :؛ لً٨
ً
اإلاجام٘ لم جترَ ٥غ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب ,بل ٢امذ بضعاؾتها وؤنضعث ٢غاعا ً٣طخي بةظاػة
ً
الخٗغٍب ٖلى َغٍ٣ت ال٣ضماء و٢غاعا آزغ ً٣طخي بخجغٍض اإلاهُلخاث _مترظمت ؤو مٗغبت _مً
ال٨خب اللٛىٍت ال٣ضًمت ,ووي٘ الٟهاعؽ ,واإلاٗاظم الخانت بها ,وبيذ ٖلى الُغ ١ال٣ضًمت
ً
ً
ال٣ىاٖض التي ويٗتها واؾخسضمتها في الخٗغٍب؛ لخ٩ىن مُٗاعا ،ويابُا ٌؿحر ٖلُه ٧ل مً
ٌٗمل في مُضان الخٗغٍب في َظا الٗهغ ،وجخمشـل ٢ىاٖض الخٗغٍب التي ويٗتها اإلاجام٘ في
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ً
ً
ً
٢غاعاث جً٘ للخٗغٍب ُ٢ىصا وقغوَا وؤٖماال في ُُٟ٦ت م٣ابلت الخغو ٝألاظىبُت بالخغوٝ
الٗغبُت ،ؤو م٣ابلت الخغ ٝألاظىبي بإ٢غب خغ ٝمىه مً الخغو ٝالٗغبُت ؤو وي٘ ؤخغٝ
ظضًضة إلا٣ابلت الخغو ٝألاظىبُت التي ال هٓغ لها في الٗغبُت ( ًىٓغ  :صوع مجام٘ اللٛت الٗغبُت
في الخٗغٍب  ،ببغاَُم الخاط ًىؾ ، ٠م .) 383 :
 -2جىخُض اإلاهُلخاث اإلاٗغبت -:ويٗذ اإلاجام٘ ٢ىاٖض الخٗغٍب في عؾم خغو ٝألالٟاّ
ألاظىبُت لخ٩ىن اإلاهُلخاث اإلاٗغبت مىخضة؛ ومً طل ٪ا٢تراح مهُٟى الكهابي في ازخُاع ؤخض
الغؾمحن لل٩اؾٗت ألاظىبُت ( ال٩اؾٗت في الانُالح الٗلمي الخضًض ،حٗجي الالخ٣ت ،وظمٗها
لىاخ ،) ٤خُض ً٣ى٦ " : ٫شحر مً ال٩لماث ألاعجمُت التي هًُغ بلى حٗغبحها جيخهي بالخغ)A) ٝ
ؤو بال٩اؾٗت (  ،) Gieالضالت ٖلى ال ِٗلم ،و٢ض الخٓذ ٖىض حٗغٍب َظٍ ال٩لماث ؤن بٌٗ
الخبراء ًجهىن ال٩لمت اإلاٗغبت بالخاء ،وؤن بًٗهم ًجهىجها باألل ٠مشل :ظُىلىظُت ،وظُىلىظُا
وبُىلىظُت و بُىلىظُا ومً اإلاٗغو ٝؤن ٢ضماء الى٣لت لم ٌؿغوا ٖلى زُت واخضة في َظا
اإلاىيىٕ ول ً٨اإلاٗغباث بالخاء ٧اهذ جٟىٖ ١ىضَم اإلاٗغباث باألل ،٠والؿلُ٣ت الٗغبُت ججٗلىا
هغجر بجهاء ال٩لماث اإلاظ٧ىعة بالخاءٞ ،مً عؤَي اجساط ٢غاع بهظا الترظُذ " ( ًىٓغ  :ؤَم ال٣غاعاث
الٗلمُت  ،مجلت مجم٘ صمك.) 603 / 4 / 32 ، ٤
 -3جصخُذ اإلاهُلخاث اإلاٗغبت وجد ٤ُ٣ؤنىلها  -:جيبه ظمُ٘ الضعاؾاث الخٗغٍبُت التي ٢امذ
بها مجام٘ اللٛت الٗغبُت ٖلى يغوعة جصخُذ ما ؾب ٤حٗغٍبه وطل٪؛ نُاهت للٛت الٗغبُت ،وجا٦ض
ً
ً
ٖلى يغوعة مخابٗت اإلاٗغباث ٢ضًما وخضًشا ،وصعاؾتها وؤزظ الغؤي الصخُذ ٞحها .وَكمل جصخُذ
اإلاجام٘ للمهُلخاث اإلاٗغبت جد ٤ُ٣ؤنىلها التي ازخلٟذ ٞحها الٗغب ،و٢ض ْهغ َظا الخصخُذ
ً
ظلُا في جدضًض اإلاجام٘ لؼمً الخٗغٍب بٗهغ الاخخجاط ،وجٟغ٢تها بحن مٗاوي اإلاهُلخاث الشالزت:
اإلاٗغب والضزُل واإلاىلض ،وطل ٪مً ؤظل وظىب جضزل َظٍ اإلاجام٘ في اإلاهُلخاث اإلاٗغبت بٗض
ً
ً
ٖهغ الاخخجاط ،وجصخُدها و ٤ٞما جغاٍ مىاؾبا ومىا٣ٞا ل٣ىاٖض الخٗغٍب التي ويٗتها( ًىٓغ :
صوع مجام٘ اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب  ،م .)387 :
 -4جدضًض مجا ٫الخٗغٍب ووي٘ ُ٢ىصا له  -:ل٣ض ؤُٖذ مجام٘ اللٛت الٗغبُت للمدضزحن
ؤخُ٣ت في الخٗغٍب بال ؤجها لم ججؼ لهم الخىؾ٘ ُٞه صون يباٍ ٌؿحرون ٖلُه ,ؤو ُ٢ض ًلتزمىن
به؛ ٖلى ٖ٨ـ ما ٧ان اإلاٗغبىن ال٣ضماء خُض ٧اهىا ٌٗغبىن خؿب َىاَم ,وٍضزلىن في اللٛت
الٗغبُت ما ٌكائون مً ال٩لماث ألاظىبُت ٖلى َغٍ٣تهم بضون يىابِ مدضصة لهم في مجا٫
ً
ً
الخٗغٍب؛ لظا هجض ؤن اإلاجام٘ الخضًشت ٢ض ويٗذ ُ٢ضا لم ً ً٨للخٗغٍب ٢ضًما؛ ختى جهىن
اللٛت الٗغبُت مً الخالٖب بها ومً صزى ٫ألالٟاّ التي ال جدخاط بلحها ومً طل ٪ؤن ً٩ىن
ً
الخٗغٍب ٖلى َغٍ٣ت الٗغب ال٣ضماء في حٗغٍبهم ,و٧ىن الل ٟٔألاظىبي مؿخٗمال صولُا ,ؤو ٧ىهه
ً
ٖلما مً ألاٖالم ,م٘ الالتزام ال٩امل ب٣غاع مجم٘ ال٣اَغة وَى ٖضم الخىؾ٘ في الاقخ٣ا ١مً
اإلاٗغب بال للًغوعة ( ًىٓغ  :صوع مجام٘ اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب  ,م.) 391 :
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زاهُا :بزغاء اللؿت الػغبُت وجُىٍغها  -:وٍخمثل في آلاحي:
-1بياٞت مٟغصاث ومهُلخاث ظضًضة للٛت الٗغبُت ٣ٞ -:ض ؤصزلذ اإلاجام٘ في اللٛت الٗغبُت
ُ
ً
ٖضصا ٦بحرا مً اإلاٟغصاث الجضًضة واإلاهُلخاث الٗلمُت الخضًشت في قتى اإلاُاصًً؛ وطل ٪بزغاء
لها وظٗلها لٛت ّ
خُت جخمصخى م٘ اللٛاث الخُت في َظا الٗهغٖ ،هغ الخ٣ضم والخ٨ىىلىظُا
وؤنبدذ اإلاٗاظم الٗغبُت جؼزغ باإلاهُلخاث الٗلمُت بٗض ؤن ٧اهذ َظٍ اإلاهُلخاث ٢لُلت ،
بال ؤن ُظل َظٍ اإلاهُلخاث في اإلاُاصًً الٗلمُت ،وزانت في الٗلىم الُبُت والهُضالهُت،
والُ٨ماوٍت ،وؤما في اإلاُاصًً ألازغي ٧اال٢خهاصًت والخًاعٍت وٚحرَا ٞلم ج٨ثر اإلاهُلخاث
اإلاٗغبت ٞحها ً٣ى ٫ؤخمض ق ٤ُٟالخُُب " -:وؤط٦غ بهظٍ اإلاىاؾبت ؤن مجم٘ اللٛت الٗغبُت في
ً
ال٣اَغة وخضٍ ٢ض ؤيا ٝبلى لٛت الٗلم ٖىضها في عب٘ ال٣غن اإلااضخي هُٟا وٖكغًٍ ؤل٠
مهُلر في قتى ٞغوٕ الٗلم ،والخ٨ىىلىظُت " ( معجم اإلاهُلخاث الٗلمُت والٟىُت
والهىضؾُت ،ؤخمض ق ٤ُٟالخُُب .م .) 749 :
-2مىا٦بت اللٛت الٗغبُت للخ٣ضم الٗلمي -:ل٣ض ٧ان لٟخذ باب الخٗغٍب وصزى ٫اإلاهُلخاث
الٗلمُت ألاظىبُت في اللٛت الٗغبُت ،صوع ٦بحر في ظٗل اللٛت الٗغبُت ٢اصعة ٖلى مىا٦بت ؾحر
الخ٣ضم الٗلمي والٟجي واؾدُٗاب اإلاهُلخاث الخضًشت ،والازتراٖاث اإلاسخلٟت وطل ٪ألجها
ؤنبدذ ٚىُت باإلاهُلخاث الٗلمُت التي جغظمذ بما ً٣ابلها مً ؤلٟاّ اللٛت الٗغبُت،
وؤنبدذ اللٛت الٗغبُت بهظٍ الُغٍ٣ت لٛت ٖلمُت حؿخىٖب ٧اٞت الٗلىم اإلاسخلٟت وجضعؾها
بضون نٗىباث حٗاهحها ،ومً آلازاع اإلالخىْت التي جغ٦تها اإلاجام٘ في َظا الكإن ،الً٣اء ٖلى
الاصٖاء بعجؼ اللٛت الٗغبُت ًٖ اؾدُٗاب اإلاهُلخاث الٗلمُت ألاظىبُت ،وبزغاء اللٛت الٗغبُت
باإلاهُلخاث الٗلمُت الخضًشت بىاؾُت الترظمت والخٗغٍبً ( .ىٓغ  :صوع اإلاجام٘ اللٛت في
الخٗغٍب  ،ببغاَُم الخاط ًىؾ ٠م.) 367 -366 :
 -3بياٞت اللىان ٤ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت -:لم ًخى ٠٢صوع اإلاجام٘ ٖلى بزغاء اللٛت
الٗغبُت باإلاٟغصاث الٗلمُت ألاظىبُت  ،ِ٣ٞبل اؾخُاٖذ ؤن جًُ ٠بلحها اللىان ٤ألاظىبُت،
والتي لم ج ً٨مٗهىصة لضحها ٖبر جاعٍسها الُىٍل ،عٚم ؤن لبٌٗ ؤًٖاء َظٍ اإلاجام٘ ًغًٞىن
بم٩اهُت طل ٪ومجهم ( :مدمض ٧امل خؿحن ) ،ومً مٗه خُض ًغون ؤن اللٛت الٗغبُت لٛت
اقخ٣اُ٢ت ،وؤن اللٛاث الاقخ٣اُ٢ت ال ًم ً٨الؼٍاصة في حجمها بٗض بوكائهاً ( .ىٓغ  :اللٛت
والٗلىم  ،مجلت مجم٘ ال٣اَغة .) 21- 19 /12
-4جىَُض الٗال٢ت بحن اللٛت الٗغبُت ،واللٛاث ألازغي -:ل٣ض ٧ان لٓاَغة الخٗغٍب التي ٢امذ بها
مجام٘ اللٛت الٗغبُت في اللٛاث ألاظىبُت الخضًشت صوع ٦بحر جىَُض الٗال٢ت بحن اللٛت الٗغبُت
ً
واللٛاث ألازغي وؤنبدذ اللٛت الٗغبُت تهخم بهظٍ اللٛاث هٓغا إلاا جدىٍه مً الٗلىم اإلاسخلٟت
وجخاب٘ ما ًإحي به مً ؤؾماء اإلاسترٖاث واإلاهُلخاث الجضًضة ،وحسجله ٦ما سجلخه جل٪
ً
اللٛاث ألازغي ،و٢ض اػصاصث َظٍ الٗال٢ت حكاب٩ا باؾخٗاعة ٧ل مجها مٟغصاث مً آلازغ ,وٖلى
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بزغ طل ٪بضؤث الٗغبُت تهخم بخل ٪اللٛاث الخُت وحؿخُٟض مما لضحها مً الٗلىم ،ووؾاثل
الخ٣ضم ألامغ الظي ظٗلها حؿخُٗض ماجدخاط بلُه مً ألالٟاّ واإلاهُلخاث الٗلمُت ٖلى ًض
اإلاجام٘ وبهظا جىَضث الٗال٢ت بحن اللٛت الٗغبُت ،وبحن جل ٪اللٛاث وؤنبذ الٗلم ال ٌٗغ ٝلٛت
بُٗجها وال ًٖ ٠٣ىض خضوص مُٗىت ( ًىٓغ  :صوع مجم٘ اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب  ،ببغاَُم
الخاط ًىؾ ، ٠م.) 375 – 374 :
-5ػٍاصة بٌٗ ألاخغ ٝالجضًضة ٖلى اللٛت الٗغبُت -:عٚم اإلاٗاعيت الكضًضة مً بٌٗ ٖلماء
اللٛت الٗغبُت لؼٍاصة ألاخغ ٝالجضًضة في الٗغبُت ,إلاا ًترجب ٖلحها مً مكا٧ل ٖىضما ج٨ثر
الخغو ٝالٗغبُت ,بال ؤن اإلاجام٘ ايُغث بلي ػٍاصة بٌٗ ألاخغ ٝفي الٗغبُت إلا٣ابلت بٌٗ
ألاخغ ٝألاظىبُت التي ال هٓحر لها في الٗغبُت ألن ٦ثرة اإلاهُلخاث التي جدخىي خغوٞا ٚحر
مىظىصة في الٗغبُت ,وايُغاب الىُ ,٤ؤو الخٛحر الظي ًدضر في ل٩ل اإلاهُلخاث في خا ٫ه٣ل
ل٩ل الخغو ,ٝواجٟا ١اإلاجام٘ ٧لها ٖلي الخٗغٍب اإلاىُىً ١دمل مجام٘ اللٛت الٗغبُت ٖلي ب٢غاع
َظٍ الؼٍاصة ,و٢ض جم ب٢غاع طل ٪وبنضاع ٢غاع ً٣طخي بؼٍاصة بٌٗ ألاخغ ٝفي الٗغبُت في مجم٘
ال٣اَغة والتي ؤ٢غَا ؤق٣ائٍ في اإلاجام٘ ألازغي ,وَظٍ ألاخغ ٝهي :الباء اإلاى٣ىَت بشالر ه٣اٍ،
وجغؾم ( ب ) لخ٣ابل الخغ ( ٝؤ ) اللٛاث ألاوعبُت و٢ض ٖغبذ و٣ٞا لهظٍ ال٣اٖضة مهُلخاث و
ؤٖالم ٦شحرة في َظا الٗهغ ,مشل ( :باهخىمتر ) و ( باعا٧ىع ) ( ًىٓغ  :معجم اإلاهُلخاث الٗلمُت
و الٟىُت م :ؤ  428.و ,ب  ,)429والخغ ٝالشاوي :الٟاء اإلاى٣ىَت بشالر ه٣اٍ وجغؾم َ٨ظا (
 ) ٝلخ٣ابل الخغ ) V ( ٝومما ٖغبٞ ( :ىاصًىم )ٞ ( ,ان آلحن ) و ( ٞان َى ) ٝو ( ُٞضًى ).
َ
والخغ ٝالشالض َى الظي ؾمى خغ ( ٝظا ) ٝوٍغؾم َ٨ظا ( َ ,) ٥ؤو ( ٦ـ ) ,لخ٣ابل الخغ( ٝ
 ) Gالالجُجي وَؿخٗمل َظا الخغ ٝفي ألانىاث ٚحر اإلاىظىصة في اللٛت الٗغبُت وهي ألانىاث
التي ج٨ثر في اللٛاث الترُ٦ت ,والٟاعؾُت ,واإلاالوٍت ,والهىضًت ,والخغ ٝألازحر :ما ً٣ابل به اإلاغ٦ب
(  ) GHالؤلجُجي ,وَى خغ ٝظُم ,له زالر ه٣اٍ ,وٍغؾم َ٨ظا ( ط ) ,و٢ض زو َظٍ الخغٝ
في ه٣ل ؤؾماء البالص ؤلاؾالمُت التي حؿخٗمل اإلاغ٦ب ( ً ) GHىٓغ  :صوع مجام٘ اللٛت الٗغبُت
في الخٗغٍب  ,ببغاَُم الخاط ًىؾ , ٠م .) 377 _ 375 :
-6بظاػة الاقخ٣ا ١مً اإلاٗغب والخىؾ٘ ُٞه -:ل٣ض مى٘ ؤثمت اللٛت الٗغبُت الاقخ٣ا ١مً ؤؾماء
ألاُٖان ٖغبُت ,ؤو مٗغبت؛ وطل ٪ألؾباب ٖضة ,عٚم وظىصٍ ٖىض الٗغب وم٘ طل ٪ؤنضع مجم٘
ال٣اَغة ٢غاعا في بظاػة الاقخ٣ا ١مً ؤؾماء ألاُٖان وههه " :اقخ ٤الٗغب ٦شحرا ًمً ألاُٖان,
واإلاجم٘ ًجحز َظا الاقخ٣ا_ ١للًغوعة _في لٛت الٗلىم " ( ًىٓغ  :مجلت مجم٘ ال٣اَغة 36\1 ,
) وٍٟهم مً َظا ال٣غاع ؤن اإلاجم٘ ٢ض ؤظاػ الاقخ٣ا ١للًغوعة ومدهىع في لٛت الٗلىم ,ول٨ىه
ٌكمل الاقخ٣ا ١مً ؤؾماء ألاُٖان الٗغبُتّ ,
واإلاٗغبت؛ ألن بَال ١ؤؾماء ألاُٖان بضون ُ٢ض
ٌكمل ألاُٖان الٗغبُت وألاُٖان اإلاٗغبت ,لهظا ٞالخىؾ٘ اإلاىهىم ٖلُه في ال٣غاع ٌكخمل
الاقخ٣ا ١مجهما خُض لم ًَ ً٨ظا ألامغ مً ٢بل ,ومً ؤمشلت ألالٟاّ اإلاٗغبت التي اقخ٣ذ مجها
َْ
َ
اإلاجام٘ ل ( ٟٔجلٟىن ) ٖلى نُٛت ( ْٗ ٞلل ) هدى ( جلً,ُ ًٟخل ًٟجلٟىه ) وهدىٚ ( :اػ ) ٖلى (
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ً
ّ
ٗٞل ) ,هدىّ ٚ ( :ىػ ٌُٛ ,ىػ ,حٛىٍؼا ) ( ًىٓغ :صوع مجام٘ اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب م -377:
.) 379

زالثا :صعاؾت ووكغ الالفاٍ واإلاهُلخاث الػغبُت اللضًمت والىخب التي جدخىيها:
وجخمثـ ــل في آلاحي:
 _1صعاؾت ألالٟاّ اإلاٗغبت وبظغاء البدىر خىلها٢ -:امذ مجام٘ اللٛت الٗغبُت بضعاؾت
ً
ألالٟاّ اإلاٗغبت ٢ضًما ,وؤظغث البدىر خىلها وطل ٪مً ؤظل ال٨ك ًٖ ٠الُغٍ٣ت التي ؾاع
ً
ٖلحها ال٣ضماء في حٗغٍبهم لخبجى ٖلى ؤؾاؾها ٢ىاٖض الخٗغٍب ,و٢ض واظهىا بق٩اال في مؿإلت
٢بىلها وٖضمه ,وفي الُ٣اؽ ٖلحها في ه٣ل اإلاهُلخاث ألاظىبُت بلى الٗغبُت جغظمت ؤو حٗغٍبا؛
ً
و٢ض ؾبب طل ٪ازخالٞا بحن ؤًٖاء اإلاجام٘ في ؤمغ الخٗغٍب ٞإنبذ ال٨شحر مجهم ًبدشىن ُٞه
لُجض ٧ل مجهم ما ًشبذ عؤًه ,وٍضٖم مىٟ٢ه ،ومما ًجضع ؤلاقاعة بلُه " ؤن اإلاعجم الىؾُِ
ً
إلاجم٘ ال٣اَغة ٢ض اخخىي ؤلٟاْا مٗغبت ٢ضًمت ٦شحرة ,مً مجمىٕ ألالٟاّ ٚحر الٗغبُت التي
اخخىَا اإلاعجم وهي الضزُل ,واإلاىلض ,واإلادضر ,واإلاجمعي " ( اإلاهُلر الٗغبي .) 22/ 1 ,
 _2صعاؾت ال٨خب ال٣ضًمت التي جدخىي ٖلى اإلاهُلخاث اإلاٗغبت ووكغَا ٢ -:امذ ااإلاجام٘
اللٛىٍت بضعاؾت ال٨خب ال٣ضًمت التي جدخىي اإلاهُلخاث اإلاٗغبت ,والظي صٗٞها بلى طلَ ٪ى
البدض ًٖ اإلاهُلخاث الٗغبُت ال٣ضًمت التي ًم ً٨ؤن ج٣ابل اإلاهُلخاث الخضًشت التي جهضع
في اللٛاث اإلاخ٣ضمت ,عٚم ؤن ؤ٦ثر َظٍ ال٨خب مسُىَاث مهملت في مساػن ال٨خب وعٞىٝ
اإلا٨خباثٚ ,حر ؤن اإلاجام٘ ظٗلذ الخٗغٍب يمً مهامها في بزغاء اللٛت الٗغبُت باأللٟاّ
واإلاهُلخاث الٗلمُت الجضًضة ونُاهت اللٛت مً الٟؿاص ,وبخُاء جغاثها٣ٞ ,ض نضع مجم٘
ً
ال٣اَغة ٢غاعا بضعاؾت ال٨خب ال٣ضًمت ,وحسجُل مهُلخاث جدخىحها في مٗاظم جىي٘ في
مخىاو ٫ألاًضي ٖىض الخٗغٍب وٍىو ال٣غاع ٖلى ماًلىً " :ىٓغ اإلاجم٘ في ازخُاع مسخهحن
بكاون الٗلىم الٗغبُت؛ إلزغاط اإلاهُلخاث الٗلمُت ال٣ضًمت مً ال٨خب الٗغبُت ,وٖغى ٧ل
ٞغٕ ٖلى اللجىت اإلاسخهت ,وبطا لم ج ً٨لجىت مسخهت حك٩ل لجىت ظضًضة " ( ًىٓغ:مجمىٖت
ال٣غاعاث الٗلمُت ,م ، 139 :ظلؿت ،2:صوعة )12:
و٢ض نضع ٢غاع آزغ ًىو ٖلى وي٘ مٗاظم للمهُلخاث التي حؿخسغط مً جل٪
ال٨خب ال٣ضًمت وال٣غاع ًىو ٖلى ؤن " :جضعؽ ٦خب الٗغب ال٣ضًمت اإلاخهلت باإلاهُلخاث التي
وعصث ُٞه ,بدُض ج٩ىن َظٍ اإلاٗاظم في مخىاو ٫ألاًضي ٖىض الخٗغٍب " ( مجمىٖت ال٣غاعاث
الٗلمُت م , 140 :ظلؿت  2 :صوعة  ) 21 :؛ وبىاء ٖلى طل٢ ٪امذ اإلاجام٘ بضوع ٦بحر في
صعاؾت ٦خب الٗغب ال٣ضًمت اإلاخهلت باإلاهُلخاث وحٗغٍبها ,و٢ض نضعث ٖجها ؾلؿلت مً
ال٨خب ال٣ضًمت اإلاد٣٣ت ,جسغط وجُب٘ بةقغا ٝاإلاجام٘ ،زم وكغ مٗلىماث خىَ ٫ظٍ ال٨خب
اإلاد٣٣ت في مجلت مً مجالتها ٞهي بظلٖ ٪ملذ ٖلى بخُاء ال٨خب ال٣ضًمت ,وخٟٓها مً
الًُإ ،والاؾخٟاصة مجهاً ( .ىٓغ  :صوع مجام٘ الٗغبُت في الخٗغٍب م.) 399 – 389 :
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 _3الاَخمام وؤلاإلاام بُغ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب :اَخم ؤًٖاء اإلاجام٘ اللٛىٍت بضعاؾت َغ١
ال٣ضماء في الخٗغٍب؛ وٍغظ٘ ؾبب طل ٪بلى حٗاعى آلاعاء خىَ ٫ظٍ الًُ٣ت التي المىام مجها
في ه٣ل اإلاهُلخاث ألاظىبُت بلى الٗغبُت؛ ألهه ألاؾاؽ الظي به جـخـُىع اللٛــت الٗغبُت ,وجىا٦ـب
ؾحر الخ٣ضم الٗلمي ,والخُاة الٗهغٍت وممً اَخم بضعاؾت َغ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب ،مدمض
ً
قىقي ؤمحن ٣ٞض ٦خب بدشا جدذ ٖىىان ً ( :ىٓغ  :ظىاػ الخٗغٍب ٖلى ٚحر ؤوػان الٗغبُت  ,م:
.) 142
و٢ض جدضر ُٞه ّ
ٖما ٧ان للٗغب ال٣ضماء مً َغ ١حٗغٍبه ًم ً٨الُ٣اؽ ٖلُه في
الٗهغ الخايغ ( ًىٓغ  :ظىاػ الخٗغٍب ٖلى ٚحر ؤوػان الٗغبُت ,مجلت مجم٘ ال٣اَغة ،
1990/11م_ .) 142و٦ظل ٪ممً اَخم بضعاؾت َغ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب ( َه الغاوي )٣ٞ ,ض
جدضر ًٖ الخٗغٍب في م٣ا ٫له وكغ في مجلت مجم٘ صمك ٤بٗىىان ( :مدايغاث في جاعٍش لٛت
الٗغب ) صٖا ُٞه بلى ؤلاإلاام بُغ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب خُض ً٣ى" :٫بن ؤَم ما ًجخيُه
الباخض مً الشمغ في باب الخٗغٍبَ ,ى ؤلاإلاام بُغ٢ه اإلاسخلٟت التي ؾاع ٖلحها ؤؾالٞىا؛ ألن
مٗغٞت جل ٪الُغ ١وؾبر مىٗغظاتها مً ؤَم ما وؿخٗحن به في جظلُل ما هدً بؿبُله مً
الٗ٣باث في وي٘ اإلاهُلخاث الٗلمُت التي ٞاى ًُٞها ،وجض٣ٞذ ؤجهاعَا" ( مجلت مجم٘
صمك.) 19 70 /15 , ٤
وَىا ٥بدىر ٦شحرة ؤزغي ؤَخم ٞحها الٗلماء بضعاؾت َغ ١ال٣ضماء في الخٗغٍب مجها
بدض الض٦خىع :مدمض مدمىص الؿالمىوي بٗىىان ( :صعاؾت جٟهُلُت في ٦خابت ألاٖالم ؤلاٚغٍُ٣ت
والغوماهُت بدغوٖ ٝغبُت) ،حٗغى ٞحها الباخض لُغٍ٣ت ال٣ضًمت في ه٣ل خغو ٝاللٛخحن
ؤلاٚغٍُ٣ت والالجُيُت بلى الٗغبُت ( ًىٓغ  :مجلـت مجم٘ ال٣اَغة  ، 1972 /29 ،م.) 146 -97 :
ً
 _ 4الاَخمام ببٌٗ الهُ ٜالٗغبُت وبزًإ ألالٟاّ اإلاٗغبت لها -:خغنا مً مجام٘ اللٛت
الٗغبُت ٖلى بزًإ ألالٟاّ ألاظىبُت اإلاغاص حٗغٍبها لىػن مً ألاوػان الٗغبُت ,اَخمذ َظٍ
اإلاجام٘ ببٌٗ الهُ ٜالٗغبُت؛ لخسً٘ لها ألالٟاّ اإلاٗغبت ,ومً َظٍ الهُ ٜالتي اَخمذ بها
اإلاجام٘ اإلاهضع الهىاعي ,الظي لم ً ً٨مدل اَخمام ٦بحر لضي الٗلماء ٞهاع الاَخمام به
ً
٦بحرا بًٟل ظهىص اإلاجام٘ لهالخُت بزًإ ألالٟاّ اإلاغاص حٗغٍبها لهُٛخه ( ًىٓغ :صوع
ً
مجام٘ اللٛت الٗغبُت في الخٗغٍب  ,م ,) 402 :ولهظا ؤنضع مجم٘ ال٣اَغة ٢غاعا ًجٗل نُٛت
َظا اإلاهضع ُ٢اؾُت ًم ً٨ؤن جها ٙؤلٟاّ اإلاٗاوي ؾىاء ؤ٧اهذ ٖغبُت ؤم ؤظىبُت ٖلي نُٛخه
وٍىو ال٣غاع ٖلى ما ًلي " :بطا ؤعٍض نى٘ مهضع مً ٧لمت ً ،ؼاص ٖلحها ًاء اليؿب والخاء" (
مجلت مجم٘ ال٣اَغة  ،35 / 1 ,صوعة  ، 1 :ظلؿت  .) 32:ومً الهُ ٜالتي اَخمذ بها اإلاجام٘
٦ظل ،٪نُٛت ( ٗٞلل ) و٢ض ؤزًٗذ لهظٍ الهُٛت ؤلٟاّ مٗغبت ٦شحرة ،وٞحها ال٩لماث
آلاجُـت٦ ( -:غبً ) مً ٦غبىنً ( carbon ،ىٓغ  :اإلاعجم الكامل ( بهجلحزي _ ٖغبي ) ,هبُل ٖبض
الؿالم َاعون  ,م  :ؤ _  ( ، ) 36وَضعط ) مً َُضعوظحن( ًىٓغ  :اإلاهضع هٟؿت م  :ب 99 /
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) وجسً٘ ألاٗٞا ٫اإلاٗغبت إلاُاوٖت الهُٛت اإلاظ٧ىعة وهي  ( :جٟٗلل )  ،خُض ً٣ا ( : ٫ج٨غبً
 ،وتهضعط).

الخاجمت
بٗض َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت في ظهىص اإلاجام٘ اللٛىٍت في اإلادآٞت ٖلى اللٛت الٗغبُت
وجُىٍغَا هسلو بلي الىخاثج آلاجُت:
 -1ج٩ىًٍ اإلاجام٘ اللٛىٍت ظاء هدُجت الخ٨ٟحر في يغوعة بًجاص خلى ٫للغ٧ىص ،والاجهُاع،
والًٗ ٠والتهمِل الظي ٧اهذ حٗاهُه مىه اللٛت الٗغبُت ؤبان الٗهض الٗشماوي ،بياٞت بلى
تهضًض الٛؼو اللٛىي ،وَُٛان الٗامُت ،وبٗض ج٩ىًٍ َظٍ اإلاجام٘ ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها الاَخمام
باللٛت الٗغبُت ،والجهىى بها ونُاهتها ،وبخُائها ،واإلادآٞت ٖلحها وجُىٍغَا.
ْ -2اَغة الا٢تراى اللٛىي ْاَغة مً الٓىاَغ اللٛىٍت التي جسً٘ لها ٧ل اللٛاث ،واللٛت
الٗغبُت ٢مً يمً اللٛاث التي زًٗذ لظل ,٪خُض صزلذ ٢ىامِؿها ٧لماث ؤظىبُت ٦شحرة
ُ
ً
ؾمُذ باإلاٗغبت والضزُلت واإلاىلضة ،وؤَلٖ ٤لى اؾخٗمالها في الٗغبُت حٗغٍبا.
 -3الخٗغٍب بمٗىاٍ الٗام ْهغ في ٖهض الضولت ألامىٍت ٣ٞض ٖغبذ صواوًٍ الٗغا ١مً الٟاعؾُت
والكام مً الُىهاهُت ,وصًىان مهغ مً الُىهاهُت والىبُُت ,زم اػصَغث خغ٦ت الترظمت
ً
والخٗغٍب في الٗهغ الٗباسخي ،وحٗض َظٍ الٟترة ؤػهى الٗهىع ؤلاؾالمُت ،وؤ٦ثرَا بهخاظا٣ٞ ،ض
٦ثرث اإلاٗغباث ،وه٣لذ الٗلىم واإلاهُلخاث مً اللٛاث ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،وجغظمذ
الٗلىم ،واإلاٗاع ٝوالٟىىن؛ وطل ٪لٗضة ٖىامل ؤَمها جغظمت الٗلىم ألاظىبُت اإلاسخلٟت بهىعة
ً
ؾغَٗت ,وازخالٍ الٗغب بٛحرَم مً ألامم ألازغي وجىؾ٘ الضولت ؤلاؾالمُت في الٟخىخاث قغ٢ا
ً
وٚغبا وصزىٚ ٫حر الٗغب في ؤلاؾالم.
 -4مً الً٣اًا اإلاسخلٞ ٠حها بحن الٗلماء ٢ضًما وخضًشاًُ٢ ،ت جمُحز اإلاٗغب مً الضزُل
واإلاىلض و٢ض وي٘ الٗلماء ل٩ل واخض مً اإلاهُلخاث اإلاظ٧ىعة حٗغٍٟاث مسخلٟت ،وخاولذ
مجام٘ اللٛت الٗغبُت الخٟغٍ ٤بُجها ول٨جها لم حؿخُ٘ خؿم الخال ٝبك٩ل ظضعي.
ً
 -5مً الٓىاَغ التي ٢امذ اإلاجام٘ اللٛىٍت بضعاؾتها ْاَغة الخٗغٍب وظٗلخه ُ٢اؾا ،واج٣ٟذ
ً
ٖلى بظاػجه ؾىاء ؤ٧ان زايٗا لىػن مً ؤوػان اللٛت الٗغبُت ؤم ال ،وؤظاػث الاقخ٣ا ١مً
ألاُٖان وألاٖالم وطل ٪ألجها ؤصع٦ذ ؤن الخُىع مً َبُٗت اللٛت٩ٞ ،لما حٗ٣ضث الخُاة ،و٦ثرث
اإلاسترٖاث ،واإلاؿمُاث اخخاظذ اللٛت بلى مٟغصاث حؿمي بها َظٍ اإلاسترٖاث.
 -6مً ؤظل جُىٍغ اللٛت الٗغبُت ،وبزغائها ،ومىا٦بتها لؿحر الخُىع الٗلمي ،ؤياٞذ اإلاجام٘
اللٛىٍت للٗغبُت مهُلخاث مٗغبت ٦شحرة ،وجغاُ٦ب ظضًضة ،و٢امذ بدىُٓم الضعاؾاث خى٫
الخٗغٍب وؤزبدذ وظىص الٗال٢اث بحن اللٛت الٗغبُت ،واللٛاث اإلاى٣ىلت مجها ٞخىَضث الٗال٢ت
بُجهما.
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٢ -7ام ـ ــذ مج ـ ــام٘ الل ٛـ ــت الٗغبُ ـ ــت بىي ـ ــ٘ الً ـ ــىابِ اإلاىاؾ ـ ــبت وال٣ىاٖ ـ ــض الض ٣ُ٢ـ ــت لٓ ـ ــاَغة
الخٗغٍــب ،و٢امــذ بخىخُــض ال٨شحــر مــً اإلاهــُلخاث اإلاٗغبــت ،وجصــخُذ بًٗــها ،وجدضًــض مجــا٫
الخٗغٍب؛ مً ؤظل نُاهت اللٛت الٗغبُت والاَخمام بها وج٣ضمها.
 -8م ــً ظه ــىص مج ــام٘ الل ٛــت الٗغبُ ــت صعاؾ ــت ووك ــغ ألال ٟــاّ واإلاه ــُلخاث اإلاٗغب ــت ال٣ضًم ــت،
ً
وال٨خب التي جدخىحها؛ وطل ٪الَخمامهـا باأللٟـاّ اإلاٗغبـت ٢ـضًما ،وال٨خـب ال٣ضًمـت التـي جدخىحهـا،
وؤظ ــاػث الخىؾ ــُ٘ ف ــي الاق ــخ٣ا ١م ــً ألاُٖ ــان اإلاٗغب ــت ،و٢ام ــذ بخد ُ٣ــ ٤وصعاؾ ــت ,ووك ــغ ال٨خ ــب
اللٛىٍت ال٣ضًمت التي جدىي َظٍ ألالٟاّ اإلاٗغبت.
اإلاهاصع و اإلاغاحؼ
ً
ؤوال  :الىخب الػلمُت :
 .1ؤزــغ الــضزُل ٖلــى الٗغبُــت الٟهــحى فــي ٖهــغ الاخخجــاط  ,ص.مؿــٗىص بىبــى ٍ ,1 :صمكــ ,٤مُــاب٘ وػاعة
الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي 1982 ,م.
 .2الاقخ٣ا ١والخٗغٍب ٖ ,بض ال٣اصع اإلاٛغبي  , 2:ٍ ,ال٣اَغة 1945 ,م.
 .3ؤصب ال٩اجب ,ابً ٢خِبت  , 4:ٍ ,مهغ,مُبٗت الؿٗاصة 1963 ,م.
 .4ؤٖما ٫مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة  ,ص .مدمض عقـاص الخمـؼاوي  , 1:ٍ,بحـروث  ,صاع الٛـغب ؤلاؾـالمي
1988 ,م .
 .5جاط اللٛت وصـخاح الٗغبُـت  ,بؾـماُٖل بـً ظـىاص الجـىَغي  ,جدُ٣ـ : ٤ؤخمـض ٖبـض الٟٛـىع ُٖـاع ٍ4:
بحروث  ,صاع الٗلم للمالًً 1978 ,م.
 .6جاعٍش ٖلىم اللٛت الٗغبُت َ ,ه الغاوي ,بٛضاص  ,بضون صاع اليكغ1949 ,م .
 .7جاعٍش اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي  ,ؤخمض الٟخذ  ,صمك ٤مُبٗت الترقي 1956,م .
 .8الخٗغٍب في ال٣ضًم و الخضًض  ,ص .مدمض خؿً ٖبض الٗؼٍؼ  ,ال٣اَغة  ,صاع ال٨ٟغ الٗغبي 1990,م.
 .9ججاعب في الخٗغٍب  ,مدمىص الجلُلي  ,اإلاىؾم الش٣افي الشاوي ٖ , 1:ٍ ,مان ,ميكـىعاث مجمـ٘ ٖمـان ,
1984م.
 .10خغ٦ت الخٗغٍب في الٗغا , ١ص .ؤخمض مُلىب ,ال٩ىٍذ  ,ماؾؿت الخلُج للُباٖت واليكغ1983 ,م.
 .11زؼاهت ألاصب ٖ ,بضال٣اصع البٛضاصي  ,جدٖ : ٤ُ٣بضالؿالم مدمض َاعون  ,ال٣اَغة  ,م٨خبـت الخـاه ي
1952م.
 .12صاللت ألالٟاّ  ,ص.ببغاَُم ؤهِـ  , 3:ٍ ,ال٣اَغة  ,م٨خبت ألاهجلى 1966 ,م.
 .13صوع مجام٘ اللٛـت الٗغبُـت فـي الخٗغٍـب  ,ببـغاَُم الخـاط ًىؾـ , ٠ميكـىعاث ٧لُـت الـضٖىة ؤلاؾـالمُت
لُبُا .ٝ 2002 , 1:ٍ ,
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 .14قٟاء الٛلُل  ,قهاب الضًً الخٟاجي  ,جدٖ : ٤ُ٣بضاإلاىٗم الخٟاجي  ,ال٣اَغة 1954 ,م.
 .15الٗمــضة ,ابــً عقــُ ٤ال٣حرواوــي ,جدُ٣ــ ٤و قــغح  :ص .مدمــض  ٢ـؼان , 1:ٍ ,بحــروث ,صاع اإلاٗغٞــت 1988
م.
٣ٞ .16ت اللٛت  ,صٖ .لي ٖبضالىاخض وافي  ,ال٣اَغة  ,صاع الجهًت مهغ  1988 ,م.
 .17ال٨خاب ؾِبىٍه  ,جد ٤ُ٣وقغح ٖ :بض الؿالم َاعون ,1:ٍ ,بحروث ,صاع الجبل 1991 ,م.
٦ .18ك ــا ٝان ــُالخاث الٟى ــىن ,مدم ــض ٖل ــي ال ٟــاعقي ,جد ُ٣ــ: ٤ص.لُ ٟــي ٖبضالب ــضٌ٘ ,ال ٣ــاَغة ؾلؿ ــلت
جغازىا 1975م.
 .19لؿــان الٗــغب اإلادــُِ  ,ابــً مىٓــىع  ,ج٣ــضًم  :الكــُش ٖبــض هللا الٗالًلــي  ,بحـروث  ,صاع لؿــان الٗــغب
 1988م.
٦ .20الم الٗغب في ً٢اًا الٗغبُت ,ص.خؿً ْاْا ,ال٣اَغة ,صاع اإلاٗاع 1971, ٝم.
 .21الل ٛــت الٗغبُ ــت و الخٗغٍ ــب ف ــي ٖه ــغ الخ ــضًض  ,صٖ .ب ــض ال ٨ــغٍم زلُ ٟــت ٖ , 4:ٍ ,م ــان  ,صاع الٟغ ٢ــان
 1972م.
 .22مجم٘ اللٛت ألاعصوي  ,ميكىعاث اإلاجم٘  ,بضون جش.
 .23مجمىٕ ال٣غاعاث الٗلمُت  ,ص .ببغاَُم مض٧ىع  , 2:ٍ ,بضون بلض اليكغ وصاعٍ  1971 ,م.
 .24اإلاؼَـ ــغ ,للؿـ ــُىَي ,قـ ــغح وحٗلُـ ــ: ٤مدمـ ــض ؤخمـ ــض ظـ ــاص اإلاـ ــىلى  ,وٖلـ ــي مدمـ ــض البجـ ــاوي  ,ومدمـ ــضؤبى
الًٟل ببغاَُم  ,بحروث  ,صاع ال٨ٟغ  ,للُباٖت واليكغ  ,بضون جش.
 .25اإلاعجم الكامل ( بهجلحزي _ ٖغبي) ,هبُل ٖبض الؿالم َاعون ,ال٣اَغة  ,صاع هىباع للُباٖت  1990م.
 .26معجــم اإلاه ــُلخاث الٗلمُ ــت و الٟىُ ــت و الهىضؾ ــُت  ( ,بهجلح ــزي _ ٖغب ــي )  ,ؤخم ــض ق ــ ٤ُٟالخُُ ــب
بحروث  ,ماؾؿت ظىاص للُباٖت والخهىٍغ  1987 ,م.
 .27اإلاٗغب  ,ؤبى مىهىع الجىالُ٣ي ,جد : ٤ُ٣ص ٖ . ٝ .بض الغخُم  ,صمك , ٤صاع ال٣لم  1990 ,م.
 .28م٣ــاًِـ اللٛــت ,ابــً ٞــاعؽ ,جدُ٣ــٖ : ٤بــض الؿــالم َــاعونَ ,هـغان  ,م٨خــب ؤلاٖــالم ؤلاؾــالمي 1404
ٌ.
 .29اإلاىلض في الٗغبُت  ,ص .خلمي زلُل  , 2:ٍ ,بحروث  ,صاع الجهًت الٗغبُت  1985 ,م.

زاهُا  :الضوعٍاث :
 .1ؤٖما ٫اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي مدمض ٦غص ٖلي .
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 .2اللؿان الٗغبــي الغباٍ  1977/ 3 /15:م  ,ؤَمُت الخٗغٍب في الىد ــى الخ ـً ــاعي  ,وٞض صولت ال٩ىٍذ.
 .3مجلت مجم٘ بٛضاص  1956 / 2 / 4 :م  .مبدض في ؾالمت اللٛت الٗغبُــت ص .مهُٟى ظىاص .
 .4مجلت مجم٘ صمك : ٤اإلاهُلر الُ٨مُاجي الٗغبي ,ص .مجُض مدمض الِ٣سخي 1921 / 4 / 1 ,م.
_صعؽ اإلاٗغباث  ,ألاب ؤوؿخاؽ ماعي ال٨غملي  1922 / 12 / 2 ,م.
_ مدايغاث في جاعٍش الٗغب َ ,ه الغاوي  1950 / 2 / 25 ,م.
_ الضعاؾاث الٗغبُت في الىالًاث اإلاخدضة  ,ص .بابلي واهُضع  1957 / 4 / 32 ,م.
_ معجم اإلاهُلخاث الُبُت  ,ص .خؿجي ؾبذ  1964 / 1 / 39 ,م.
 .5مجلت مجم٘ ال٣اَغة :
_ جاعٍش اإلاجام٘  ,ص .مىهىع ٞهمي  1934 / 10 / 1 , 174 / 1 ,م.
_ جاعٍش اإلاجام٘  ,ص .مىهىع ٞهمي  1934 / 10 / 1 , 175 /1 ,م.
_ ٢غاعاث اإلاجم٘  1936 / 10 / 3 ,م.
_ ظىاػ الخٗغٍب ٖلى ٚحر ؤوػان الٗغبُت  ,ؤ  .مدمض قىقي ؤمحن  1959 / 11 ,م.
_ اللٛت والٗلىم  ,ص  .مدمض ٧امل خؿحن  1972 / 29 ,م.
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دراسح نغٕيح يؼجًيح يف كتة احلذٔد انُحٕيح
(يٍ تاب االستخُاء إيل تاب انتٕكيذ)
ص/غلي بمدمض اإلالُف
كؿم اللؿت الػغبُت،ولُت آلاصاب ألانابػت ،حامػت ؾغٍان ،لُبُا
Summary of the Research:

This study aims to investigate some of syntactic definitions
linguistically and lexically. It is a part of a long research in the subject
written by the writer. The study deals with definitions of

mentioned

genitive, plural, sentence, letter, nominative, sound, substantive, coupling,
subject and verb. I have studied many sources which dealt with definitions
and terms such as: terms’ dictionaries and sources of syntactic definitions. I
found that syntactic definitions are very similar and related to each other
and most of them is derived from dictionary meaning.

اإلالضمت:
بن اإلاهُلخاث ألاولى في الىدى الٗغبي اهُل٣ذ مً الضاللت اإلاعجمُت لل٩لمت ٞهي ٚحر
بُٗضة ًٖ اإلاٗجى اللٛىي اإلاعجمي لها ٞ ،اإلاهضع م٩ان الهضوع لظا ؾمي ؤنل الاقخ٣اٖ ١ىض
ً
البهغٍحن مهضعا ،واؾم الٟاٖل للضاللت ٖلى مً ٢ام بالٟٗل  ،واؾم ؤلاقاعة مً ؤلاقاعة ،
ً
وحٗجى اإلاٗاظم اللٛىٍت بةعظإ ال٩لمت بلى ظظعَا ؤوال  ،زم جبحن مٗىاَا اللٛىي  ،وحٗخمض اإلاٗاظم
في ألا٦ثر ٖلى اللٛت الىانٟت لخٗغٍ ٠اإلاهُلخاث  ،وهي الؿبُل الىخُض ال٣اصع ٖلى جىيُذ
الضالالث الجىَغٍت أل٦ثر اإلاضازل ُٗٞ .غ ٝالصخيء بظ٦غ زانت مً زىانه جمحزٍ ًٖ حُٗحن
ألاقُاء ألازغي.
وَظا البدض يمً ؾلؿلت بدشُت مخ٩املت حٗغيذ ٞحهاألَم ال٨خب اإلاُبىٖت واإلاسُىَت
ً
ً
في  ًٞالخضوص الىدىٍت ب٣هض صعاؾتها صعاؾت مىظؼة لٛىٍا ومعجمُا  ،و٧ان ؤولها خض
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الاؾخصىاء–وَى البدض الظي بحن ؤًضًىا ، -وآـسغَا خض الى٨غة  ،وؾخإحي ُٞبدىزمؿخ٣لت الخ٣ت
بن قاء اللهخٗالى.

ؤكؿام البدث:
الاؾخصىاء ،الاؾم،ؤلاياٞت ،ؤلاٖغاب ،ؤلاٞاصة ،البض ،٫البىاء،الخشيُت ،الترُ٦ب ،الخمُحز،
الخىىًٍ ،الخىُ٦ض.
() 1

الخضألاوٌ:الاؾخثىاء

ٖغٞه الغماوي ٣ٞا :٫بزغاط بٌٗ مً ٧ل بمٗجى بال( )2وؤيا ٝالخلمؿاوي :ؤو ما ٢ام
ُ
ً
ً
م٣امها )3(.وَؿمُه ألابظي( )4اإلاؿدشجى ٣ٞاَ :٫ى اإلاسغط بةال ؤو بخضي ؤزىاتها جد٣ُ٣ا ؤو ج٣ضًغا .
ً
ً
ٞإيا ٝما ً٩ىن مً اإلاؿدشجى في خ٣ُ٣ت اللْ ٟٔاَغا ؤو ؤن ً٩ىن اإلاؿدشجى م٣ضعا ،وهي ؤخىا٫
جخهل بخدلُل ؤلاٖغاب )5(.وٍُل ٤ػعوٖ )6(١لُه ٦ظل ٪اإلاؿدشجي٣ُٞ ،ىَ :٫ى اإلاسغط بةال ؤو
بةخضي ؤزىاتها مً مظ٧ىع ؤو مترو ٥بكغٍ الٟاثضة(. )7وَظا الكغٍ الظي ؤياٞه له ؤَمُت في
ً
جدلُل صاللت ؤؾلىب الاؾخصىاء ٞةطا و ٘٢في ال٨الم البض ؤن ً٩ىن مؿخىُٞا ألع٧ان الاؾخصىاء
(. )8
وقغوَه اإلاشبخت في ٦خب الىدى ختى جخد ٤٣الٟاثضة .وه٣ل الٟا٦هي ًٖ ػعو ١الخٗغٍ ٠هٟؿه
وظم٘ الؿغمُجي( )9في حٗغٍٟه بحن لٟٓي اإلاؿدشجى والاؾخصىاءُٗٞ ،غ ٝاإلاؿدشجى ب٣ىله :اإلاظ٧ىع
ً
ً
ً
بٗض بال ؤو بخضي ؤزىاتها مسالٟا إلاا ٢بلها هُٟا وبزباجا  .وٍ٣ى ٫في الاؾخصىاء َى :ؤلازغاط بةال ؤو
وؾىي،
بخضي ؤزىاتها ما لىالٍ لضزل في ال٨الم الؿاب . ٤وؤصواث الاؾخصىاء هي :بال ،وٚحرِ ،
َ
وؾىي ،وؾىاء ،وزال ،وٖضا ،وخاقا ،ولِـ ،والً٩ىن(ٞ . )10هظٍ الخٟغ٢ت بحن اإلاؿدشجى
ً
والاؾخصىاء ال جُٟض ٦شحرا في مٗجى اإلاهُلر وبهما ٞاثضتها جخهل بخ٣ؿُم ال٨الم ٖلى ؤخىا٫
اإلاؿدشجى الظي َى بٗض بال ؤو ٖلى ؤصواث الاؾخصىاء التي هي بال وؤزىاتها ،وهي جسخو باالؾخصىاء.
َ
َ
ُْ
وٖىض الجىَغي  :والشي َُا بالًم :الاؾم مً الاؾخصىاء ،و٦ظل ٪الش ْى َىي بالٟخذ ،وز َى ِْ ُخ ُه:
َ
ُْ
نغٞخه ًٖ خاظخه( . )11وٍ٣ى ٫ابً مىٓىع( :لِـ ٞحها زي َُا وال ز ْى َىي) ؤي بالًم م٘ الُاء،
َ
ْ
ً
والٟخذ م٘ الىاو ،وال ز ِي ًُت وال َمش َى ِى ًٍت وال اؾخصىاء ٧له واخض ،وؤنل َظا ٧له مً الش ْجي والغص،
ٌْ
ُ
ً
ً
والش ْي ُ
ُان بالًم الاؾم مً الاؾخصىاء ،و٦ظل ٪الش ْىى َي بالٟخذ ،والشيُا اإلاىهي
والش ْىىة الاؾخصىاء،
ُْ
ٖجها في البُ٘ ؤن ٌؿدشجى مىه شخيء مجهىُٟٞ ٫ؿض البُ٘( . )12و٢ا ٫الٟحروػآباصي :والشي َُا بالًم،
ْ ْ
ًْ
ٌ
مً َ
ُ
الج ُؼوع :الغ ُ
اؾ َخص َى ِْ َخ ُه ٧الش ْى َىي ،والشي ُِت( .)13وَ٨ظا جإحي صاللت
وال٣ىاثم ،و٧ل ما
ؤؽ،
الاؾخصىاء ٖىض الخٟؿحر اإلاعجمي مكابهت إلاٟهىم الىدىٍحن لالؾخصىاءٞ ،هى ٦ما ٌكبهه ابً مىٓىع
اؾخصىاء شخيء مً شخيء ؤو بزغاط ظؼء مً ٧ل ،وَى ٦ظل ٪في ٖغ ٝالىدىٍحن.
ً
وٖىض الجغظاوي اإلاؿدشجى اإلاخهلَ :ى اإلاسغط مً مخٗضص لٟٓا بةال وؤزىاتها ،هدى :ظاءوي
ً
ً
ً
ً
الغظا ٫بال ػٍضاٞ ،ؼٍض مسغط ًٖ مخٗضص لٟٓا ،ؤوج٣ضًغا هدى :ظاءوي ال٣ىم بال ػٍضاٞ ،ؼٍض مسغط
ً
ًٖ ال٣ىم،وَى مخٗضص ج٣ضًغا .واإلاؿدشجى اإلاٟغَ :ٙى الظي جغ ٥مىه اإلاؿدشجى مىه ٟٞغ ٙالٟٗل
٢بل بال ،وقٛل ٖىه باإلاؿدشجى اإلاظ٧ىع بٗض بال هدى :ما ظاءوي بال ٌ
ػٍض.واإلاؿدشجى اإلاىَ :ُ٘٣ى
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ً
ً
الظي ط٦غ بةال وؤزىاتها ،ولم ً ً٨مسغظا ،هدى :ظاءوي ال٣ىم بال خماعا  )14(.والظي ازخلُٞ ٠ه
الجغظاوي ًٖ الؿاب٣حن ؤهه ٚاًغ في ألالٟاّ ٗٞبر ًٖ اإلاؿدشجى باإلاسغط ،وٞهل في ؤخىا٫
َ
اإلاؿدشجى ٦ما جظ٦غٍ ٦خب الىدى  .وه٣ل اإلا َىاوي ٧ل ما ظاء به الجغظاوي( )15وٖىض الٟ٨ىي:
ً
الاؾخصىاء ولِـ اإلاؿدشجى ُٗٞغٞه ب٣ىله :خ٣ُ٣ت في اإلاخهل ،مجاػ في اإلاىٞ .)16( ُ٘٣ا٦خٟى ؤوال
بظ٦غ الاؾخصىاء زم ظٗل الاؾخصىاء اإلاخهل ٖلى ؾبُل الخ٣ُ٣ت ،وظٗل الاؾخصىاء اإلاى ُ٘٣مً
٢بُل اإلاجاػ.

الخض الثاوي :الاؾم:

()17

ٌٗغٞه الغماوي( )18ب٣ىله٧ :لمت جضٖ ٫لى مٗجى ( )19مً ٚحر ازخهام( )20بؼمان صاللت
البُان وخظاع :اؾم؛ ألهه ًض ٫صاللت البُان ( .)21وٖغٞه الخلمؿاوي ٣ٞا٧ :٫ل ٧لمت صلذ ٖلى
مٗجى في هٟؿها ٚحر م٣ترن بؼمان مدهل  )22(،وٍ٣ى ٫ألابظي في حٗغٍٟه٧ :ل ٧لمت صلذ ٖلى
مٗجى في هٟؿها ،ولم جخٗغى بيُتها للؼمان  )23(.وَٗغٞه ػعو٣ُٞ ١ى٧ :٫لمت صالت ٖلى مٗجى في
ً
هٟؿها ٚحر م٣ترهت بؼمً مٗحن ويٗا ٞ .إيا٢ ٝىله :بالىي٘ ،ؤي مً خُض الىي٘ ،ولم ًً٠
ً
الٟا٦هي قِئا بلى ػعو )24(١وٖغ ٝالؿغمُجي الاؾم ٣ٞا٧ :٫لمت صلذ ٖلى مٗجى في هٟؿها ولم
ً
ج٣ترن بؼمان ويٗا و٢بلذ الخضًض ٖجها ٦ؼٍض وعظل ( ،)25وَظٍ الخٗغٍٟاث ظمُٗها جخ ٤ٟبلى
خض ٦بحر خى ٫حٗغٍ ٠الاؾم في ؤهه٧ :ل ما صٖ ٫لى مٗجى في طاجه هدى :ػٍض ،عظلٚ ،حر م٣ترن
بهٛت ػماهُت وَى ما ًمحز الاؾم مً الٟٗل،بال ؤهىا هالخٔ ؤن الغماوي ًضزل في َظا الخٗغٍ٠
الخغ ،ٝبط ًضَ ٫ظا الخٗغٍٖ ٠لى مٗجى الخغ ،ٝول ً٨لِـ بظاجه.
ً
ٌ
وؾ ًم ُ
ٌ
ٗٞتَ ،
ػٍضاً ،
جىىٍه ِوع
وؾم ُُخ ُه
ُذ ٞالها
و٢ا ٫الجىَغي :الاؾم مكخ ٤مً ؾمىث؛ألهه
بؼٍض( )26وؤيا ٝابً مىٓىع( )27ما ط٦غٍ ابً ؾُضٍ٢ ،ا٢ :٫ىلهاالؾم :الل ٟٔاإلاىيىٕ ٖلى
ٍ
ً
الجىَغ ؤو الٗغى لخٟهل به بٌٗ ًٖ بٌٗ ٣٦ىل :٪مبخضثا اؾم َظا ٦ظا ،وبن قئذ اؾم
َظا ٦ظا ،بالهمؼ ٦ما وعص في اللؿان( )28وال ًسغط الٟحروػآباصي ًٖ ما ظاء به الجىَغي وابً
مىٓىع وابً ؾُضٍ( ،)29وفي جٟؿحر الجىَغي مٗجى الاؾم ُٞىضخه مً زال ٫اإلاٗجى الاقخ٣اقي
لل٩لمت ،ؤما ابً ؾُضٍ ،وابً مىٓىع ِٞكحران بلى ؤنل الىي٘ لالؾم الظي َى مىيىٕ إلاٗجى
مٗحن ،وَى ٌكابه مً َظٍ الجهت مٟهىم الىدىٍحنٚ ،حر ؤجهم لم ًظ٦غوا زلى الاؾم مً الضاللت
ٖلى الؼمان.
و٢ا ٫الجغظاوي :الاؾم :ما صٖ ٫لى مٗجى في هٟؿه ٚحر م٣ترهت بإخض ألاػمىت الشالزت(،)30
وٖغٞه اإلاىاوي اإلاهغي في ٢ىله :ما صٖ ٫لى مٗجى في هٟؿه ٚحر م٣ترن بإخض ألاػمىت الشالزت زم بن
ً
صٖ ٫لى مٗجى ً٣ىم بظاجه ٞاؾم ٖحن ،وبال ٞاؾم مٗجى ؾىاء ٧ان مٗىاٍ وظىصًا ٧الٗلم ؤو
ً
َ
ٖضمُا ٧الجهل واإلا َىاوي اإلاهغي ؤياٖ ٝلى الجغظاوي بإن ٢ؿم ٢ىله :وصٖ ٫لى مٗجى ،ؤي بلى
اؾم ٖحن واؾم مٗجى ،وؤحى بإمشلت مىضخت للخضٞ ،هى حٗغٍ ٠صاللي جمشُلي( )31و٢ا ٫الٟ٨ىي:
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٧ل ٧لمت جضٖ ٫لى مٗجى في هٟؿها وال جخٗغى لؼمان ٞهي الاؾم ولى حٗغيذ له ٞهي ٗٞل  .ومً
اإلاالخٔ ٖلى َظًً الخٗغٍٟحن حكابه ؤصخاب اإلاٗاظم اإلاخسههت م٘ حٗغٍ ٠الىدىٍحن (.)32

الخض الثالث :ؤلايافت.
وهي ٖىض الغماوي :ازخهام ؤو ٫بكإن صازل في اؾمه ٧الجؼء مىه( .)33وٖغٞها الخلمؿاوي
في ٢ىله :بؾىاص اؾم مجهى ٫بلى اؾم مٗلىم مجغوعوٍ٣ىالألبظي :وؿبت جُُ٣ضًت بحن اؾمحن
ً
جىظب لشاهحهما الخ ٌٟؤبضا(ٞ .)34هظٍ الخٗغٍٟاث مخ٣اعبت في ؤلٟاْها خى ٫مهُلر ؤلاياٞت ٚحر
ؤن الخلمؿاوي ٌٗبر ًٖ اليؿبت الخانلت بحن اإلاًا ٝواإلاًا ٝبلُه بل ٟٔالاؾىاص ،وطل٢ ٪ىله:
ً
اؾىاص اؾم مجهى ،٫وؤزبخاألبظي لئلياٞت الجغ صاثما .وَٗغٞه ػعو ١ب٣ىله :بؾىاص اؾم بلى ٚحرٍ
بخجزًله مً ألاو ٫مجزلت الخىىًٍ ؤو ما ً٣ىم م٣امه(ِٞ .)35كحر بهظا الخٗغٍ ٠بلى ٢ىة الخالػم بحن
اإلاًا ٝواإلاًا ٝبلُه؛ ألهه ط٦غ ؤن اإلاًا ٝبلُه ًجز ٫مً اإلاًا ٝمجزلت الخىىًٍ مً الاؾم .
ً
ولم ًً ٠الٟا٦هي ظضًضا بل ظاء بىٟـ الخٗغٍ. )36( ٠
ْ
َ
بال٣ىم،وي َاٞه ُّ
و٢ا ٫الجىَغي :اإلاًا :ٝاإلاُل َؼ١
الهم ،ؤي هؼ ٫به ،وبياٞت الاؾم بلى
الاؾم٣٦ :ىلُ :٪
ػٍضٞ ،الٛالم مًا ،ٝوػٍض مًا ٝبلُه ،والٛغى باإلياٞت الخسهُو
ٚالم ٍ
ّ
ٌٗغ ٝهٟؿهٞ ،لى ٖغٞها إلاا
والخٗغٍٞ ،٠لهظا ال ًجىػ ؤن ًًا ٝالصخيء بلى هٟؿه؛ ألهه ال ِ
اخخُج بلى ؤلاياٞت( .)37وَى جٟؿحر انُالحي ًخ٧ ٤ٟل الاجٟا ١م٘ الىدىٍحن خى ٫مٟهىم
ؤلاياٞت ،وبضؤٍ بالضاللت اللٛىٍت بمٗجى ؤلاياٞت ٦ما عؤًىا .وؾاع ابً مىٓىع ٖلى َغٍ٣ت
الجىَغي في الجم٘ بحن الضاللت اللٛىٍت إلاٗجى ؤلاياٞت والضاللت الانُالخُت لها( )38و٦ظل٪
()39
الٟحروػآباصي.
وٖىض الجغظاوي :خالت وؿبُت مخ٨غعة بدُض ال حٗ٣ل بخضاَما بال م٘ ألازغي(ٞ .)40هى ٌكحر
بلى الٗال٢ت ال٣ىٍت بحن اإلاخًاًٟحنٞ ،ةطا ْهغ اإلاًا ٝواإلاًا ٝبلُه في ال٨الم ٧ان ٧ال٩لمت
الىاخضة  .وٖىض اإلاىاوي :يم شخيء بلى شخيء )41(.وؤما حٗغٍ ٠اإلاىاوي ٞهى ال ًسغط ًٖ الضاللت
اللٛىٍت إلاٗجى ؤلاياٞت ،ولم ًظ٦غ الضاللت الانُالخُت ،وَظا هجضٍ في مىاي٘ ٦شحرة ٖىض اإلاىاوي
 .وٍ٣ى ٫الٟ٨ىي :وؿبت اؾم بلى اؾم ظغ طل ٪الشاوي باألو ٫هُابت ًٖ خغ ٝالجغ ؤو مكا٧لت.
وَى اإلاٗجى الانُالحي اإلا٣غع في الىدى ٚحر ؤهه ؤقاع بلى الخغو ٝاإلا٣ضعة م٘ اإلاًا ٝواإلاًاٝ
بلُه (.)42

الخضالغابؼ :ؤلاغغاب.
خضٍ الغماوي ب٣ىله :حُٛحر آزغ الاؾم بٗامل  )43(.وٖغٞه الخلمؿاوي في ٢ىله :حٛحر آزغ
ال٩لمت لخٛحر الٗامل ٞحهاٞ .الغماوي زهه باالؾم  ،والخلمؿاوي ٖبر ٖىه بال٩لمت لِكمل الاؾم
والٟٗل اإلاٗغب ٞضاللت واخضة بحن الخٗغٍٟحن بال ازخال ٝبُجها مً ل ٟٔبلى آزغ ل٨جهما ٌكحران
ً ً
ً
ً
بلى ْاَغة ؤلاٖغاب في الىدى الٗغبي التي حٗتري ال٩لمت صازل الترُ٦ب عٗٞا وههبا وظغا جبٗا
ً
لخإزحر الٗىامل اإلاسخلٟت )44( .وَٗغٞه ألابظً٣ُٟى :٫خض ؤلاٖغاب لٟٓا :ما جيء به لبُان م٣خطخى
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الٗامل مً ؤي خغ٦ت ،ؤو خغ ،ٝؤو ؾ٩ىن ،ؤو خظٞ ،ٝخٗغٍٟه الًسخلٖ ٠ما ؾب ٤بال ُٞما
ؤقاع بلُه ب٣ىله ؤو خظٞ ٝالخظْ ٝاَغة ؤنلُت ٖىض ج٣ضًغ ؤلاٖغاب صازل الترُ٦ب ،وطل٪
ٖىضما ٌٗترًه الخظٞ ٝخٓهغ ال٣غاثً لخٗحن طل ٪اإلادظو . ٝوٖغٞه مٗجى :حُٛحر .آوزغ ال٩لم ؛
ً
ً
الزخال ٝالٗىامل الضازلت ٖلحها لٟٓا ؤو ج٣ضًغا ٚ )45(.حر ؤن ما ؤياٞه ٖىض الخٗغٍ ٠اإلاٗىىي
ً
٨ٞغة الٗامل الىدىي الظي ًازغ في بٖغاب ال٩لمت صازل الترُ٦ب ؾىاء ؤ٧ان الٗامل لُٟٓا ؤم
ً
ً
مٗىىٍا  .و٢ا ٫ػعو :١ؤزغ ْاَغ ًجلبه الٗامل في آزغ ال٩لمت خ٣ُ٣ت ؤو مجاػا ٞ .هى ال ًسخل٠
ً
ٖمً ٢بله في َظا الخٗغٍ ٠بال في ٢ىله خ٣ُ٣ت ؤو مجاػا ،وَى ٌٗجي بهظا بما ؤن ً٩ىن ؤلاٖغاب
ً
ً
ْاَغا ؤو م٣ضعا ( )46وط٦غ الٟا٦هي حٗغٍ ٠ػعو ١هٟؿه )47( :وٖغٞه الؿغمُجي بخٗغٍٟحن ألاو٫
لٟٓي ،والشاوي مٗىىيٞ ،ال٣ىٖ ٫لى ؤهه لٟٓيَ :ى ما جيء به لبُان م٣خطخى الٗامل مً خغ٦ت
ؤو خغ ٝؤو ؾ٩ىن ؤو خظ .ٝوٖلى ؤهه مٗىىيَ :ى حُٛحر ؤوازغ ال٩لم الزخال ٝالٗىامل الضازلت
ً
ً
ٖلحها  .وَى ًمازل ج٣ؿُم ألابظي لئلٖغاب مً خُض ٧ىهه لُٟٓا ؤو مٗىىٍا(.)48
()49
٦المه :بطا لم َ
وؤٖغب ُ
وؤٖغ َب َ
ًلخً في ؤلاٖغابَ ،
وٍ٣ى ٫الجىَغيَ :
بذ ًج ِخ ِه :ؤي ؤٞصر بها
ً
و٢ا ٫ابً مىٓىع :وبهما ؾمي ؤلاٖغاب بٖغابا لخبُِىه وبًًاخه ،ابً ألاٖغابي :الخٗغٍب الخبُحن
وؤلاًًاح( )50و٢ا ٫ألاػَغي :ؤلاٖغاب والخٗغٍب مٗىاَما واخض وَى :ؤلاباهت٣ً ،ا :٫ؤٖغب ٖىه
ً
لؿاهه وٖغب ؤي :ؤبان وؤٞصر( )51والٟحروػآباصي لم ًؼص قِئا(ٞ ،)52مٗجى ؤلاٖغاب ٖىضَم َى
اإلاٗجى ألانلي في اللٛت وَى ؤلاباهت وؤلاٞهاح ،ولم هجض ؤخضا ؤقاع بلى ْاَغة ؤلاٖغاب ؤو
مهُلر ؤلاٖغاب الظي ٢غعٍ الىدىٍىن ،ومً اإلاالخٔ الخ٣اعب الكضًض بحن اإلاٗجى اللٛىي
واإلاٗجى الانُالحي ٞةطا ٧ان ؤلاٖغاب في اللٛت مٗىاٍ ؤلاباهت ٞةن ؤلاٖغاب في الىدى ؤلاباهت ًٖ
ؤٚغاى اإلاخ٩لم مً زالَ ٫ظٍ الٗالماث التي جلخ ٤ؤوازغ ال٨الم .
ً
ً ()53
وَٗغٞه الجغظاوي ب٣ىلهَ :ى ازخال ٝآزغ ال٩لمت بازخال ٝالٗىامل لٟٓا ؤو ج٣ضًغا .
ً
ٞلم ًً ٠قِئا .وٖغ ٝاإلاىاوي ؤلاٖغاب لٛت ٣ٞاَ :٫ى ؤلاباهت ،والٟهاخت ،وؤلاًًاح ،وٖغٞه
ً
ً
خؿب ٖغ ٝالىداة في ٢ىله :ازخال ٝآزغ ال٩لمت بازخال ٝالٗىامل لٟٓا ؤو ج٣ضًغا ٞ .لم ًسغط
اإلاىاوي ًٖ حٗغٍٟاث الىدىٍحنٚ ،حر ؤهه ظم٘ بحن اإلاٗجى اللٛىي ،واإلاٗجى الانُالحي ،وَظا
ً٣غب الكبه ال٨بحر بحن اإلاٗىُحن ،ولٗله ؤعاص َظا(.)54

الخض الخامـ :ؤلافاصة.
ٌؿمي الغماوي َظا الخض بدض الٟاثضة( )55وَى ٖىضٍ :الضاللت ٖلى ال ُ٘٣بإخض الجاثؼًٍ
ُٞما ًدخاط بلُه ٖامل(ٗٞ )56غٞه بخٗغٍ ٠صاللي ،وَى ٌكحر ُٞه ل٨ٟغة الٗامل واإلاٗمى ٫في
الىدى الٗغبي الظي ًاصي بلى الترُ٦ب في ال٨الم بحن مؿىض ومؿىض بلُه ٞمً زالَ ٫ظا الاؾىاص
جخد ٤٣الٟاثضة لضي اإلاساَب ،وٖغٞه ألابظي ب٣ىله :ماخهل للؿام٘ مالم ًٖ ً٨ىضٍ بالىي٘
ٞإيا ٝألابظي ٢ىله :بالىي٘ ؤي :بال٣هضٞ ،هى ٌكحر بلى اإلاٗجى اإلاخباصع بلى طًَ الؿام٘ ولِـ
مجغص اإلاٗجى الىيعي لل٩لمت وَظا الًخد ٤٣بال مً زال ٫ظملت صازل هو(،)57وَؿمُه ػعو١
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ً
اإلاُٟض ،وٖغٞه في ٢ىله :ما صٖ ٫لى مٗجى ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُه بدُض الًهحر الؿام٘ مىخٓغا
لصخيء آزغ ،وٍخد ٤٣طل ٪مً زال ٫الجملت الخامت ٗٞلُت ٧اهذ ؤو اؾمُت وهي التي حؿخٗمل
بالٟاثضة )58(،وَؿمُه الٟا٦هي ٦ظل ٪خض اإلاُٟض ،وٍمازل حٗغٍ ٠الٟا٦هي حٗغٍ ٠ػعو ،١وَٗغٞه
الؿغمُجي في ٢ىله :ما ؤٞاص ٞاثضة جامت ،وخ٣ُ٣ت الخامت ٖىضٍ هي  :التي ًدؿً الؿ٩ىث ٖلحها
ً
بدُض الًهحر الؿام٘ مىخٓغا لصخيء آزغ ،وَىاإلاٗجى هٟؿه الظي ط٦غٍ ػعو ١وألابظي(.)59
و٢ا ٫الجىَغي :الٟاثضة ما اؾخٟضث مً ٖلم ؤو ما )60(٫وط٦غ ابً مىٓىع٢ى ٫الجىَغي،
وؤ٦ض ٖلُه ب٣ىله :ما ؤٞاص هللا حٗالى الٗبض مً زحر ٌؿخُٟضٍ( )61وط٦غ الٟحروػآباصي ٦الم
الجىَغي هٟؿه ،ومً َىا هالخٔ ؤن اإلاٗجى الظي ج٣غعٍ اللٛت مً زال ٫الاؾخٗما ٫اإلاعجمي
إلاٗجى الٟاثضة َى اإلاٗجى اإلااصي الٗام وهي الاؾخٟاصة مً الٗلم ؤو اإلاا ،٫ؤو ما قابه طل. )62(٪
وٍ٣ى ٫اإلاىاوي :الصخيء اإلاخجضص ٖىضالؿام٘ ٌٗىص بلُه ال ٖلُه( )63و٢ا ٫الٟ٨ىي :ما ًترجب
ٖلى الصخيء وٍدهل مىه مً خُض بجها خانل مىه ،ومٗجى َظًً الخٗغٞحن َى اإلاٗجى الظي
ج٣غعٍ الضاللت اإلاعجمُت ٦ما عؤًىا (.)64
الخض الؿاصؽ :البضٌ(.)65
ٌٗغٞه الغماوي ب٣ىله٢ :ى٣ً ٫ضع في مىي٘ ألاو )66(٫وٍ٣ى ٫الخلمؿاوي ،بٖالم الؿام٘
بمجمىعي الاؾم ٖلى َغٍ ٤البُان مً ٚحر ؤن ًىىي باألو ٫الُغح(ٟٞ )67ي الخٗغٍ ٠ألاو ٫والشاوي
اجبٗا اإلاىهج اإلاىُ٣ي في الخضوص ،وهي اإلاغخلت التي جإزغ ٞحها الىداة باإلاىُ ،٤و٢ا ٫ألابظي َى:
الخاب٘ اإلا٣هىص بالخ٨م بال واؾُت( )68وَٗغٞه ػعو ١والٟا٦هي والؿغمُىِبالخٗغٍ ٠هٟؿه صون
ً
بياٞت ٚ.حر ؤن حٗغٍ ٠الخلمؿاوي ؤوؾ٘ صاللت ،وؤ٦ثر جٟهُال مً الغماوي ٞهى بقاعة بلى اٖخماص
الؿام٘ ؤو اإلاساَب ٖلى ٞهم ما ً٣هضٍ اإلاخ٩لم مً وُْٟت البض٫؛ بط ؤن البضَ ٫ى اإلا٣هىص
طاجه مً اإلاخ٩لم مً ٚحر اؾخٛىاء ًٖ اإلابض ٫مىه ،وَى مٗجى ل( ٟٔألاو )٫في حٗغٍ ٠الخلمؿاوي
()69
في هدى :ظاء ألامحر ٖمغ.
َ َ
الصخيء ُ
ٚحرٍ ،واؾدبض ٫الصخيء بٛحرٍ وج َب ًضله به ،بطا ؤزظٍ م٩اهه(.)70
وٍ٣ى ٫الجىَغيَ ،ب َض ُ٫
ِ

ولم ًسغط ابً مىٓىع ًٖ مٗجى الجىَغي )71(.و٦ظل ٪الٟحروػآباصًإحى باإلاٗجى هٟؿه ،وَى
الخُٛحر(ٞ ،)72ضاللت البضَ ٫ىا لم جسغط ًٖ مٗجى الخبضًل والخُٛحر ،وَى مسال ٠إلاٗجى مهُلر
البض ٫في الىدى.
وٖغٞه الجغظاوي :جاب٘ م٣هىص بما وؿب بلى اإلاخبىٕ صوهه( )73واإلاىاوي ه٣ل الخٗغًٍٖ ٠
الجغظاوي( )74وٖىض الٟ٨ىي البض :٫ؤخض الخىابً٘ ،جخم٘ م٘ اإلابض ٫مىه(ٞ .)75ةياٞت الٟ٨ىي َىا
لها ؤَمُتها في جٟؿحر اإلاهُلر؛ بط بن الٟاثضة مً البض ٫ؤو وُْٟت البض ٫في ال٨الم ال جخد ٤٣بال
باظخمإ البض ٫واإلابض ٫مىه.

الخضالؿابؼ :البىاء.
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ٌٗغ ٝالغماوي البىاء بخٗغٍ ٠مٗىىي :لؼوم آزغ ال٩لمت بؿ٩ىن ؤو
خغ٦ت()76وٖغٞهالخلمؿاوي بخٗغٍ ٠الغماوي هٟؿه( )77وٖغٞه ألابظي لٛت ٣ٞا :٫وي٘ شخيءٖلى
ً
شخيء ًغاص به الشبىث  .وٖغٞه لٟٓا :ما جيء به ال لبُان م٣خطخى الٗامل مً خغ٦ت ؤو ؾ٩ىن ،ؤو
ً
ً
ً
قبه ؤلاٖغاب( )78ولِـ خ٩اًت ،ؤو اجباٖا ،ؤو ه٣ال ،ؤو جسلها مً ؾ٩ىهحن( . )79وٖغٞه ٦ظل٪
ً
ً
مٗجى ٣ٞا :٫لؼوم آزغ ال٩لمت خغ٦ت ،ؤو خغٞا ،ؤو ؾ٩ىن ،ؤو خظٞا ،لٛحر ٖامل وال اٖخال. ٫
ٞجم٘ بهظٍ الخٗغٍٟاث بحن اإلاٗجى اللٛىي للبىاء واإلاٗجى الانُالحي ٚحر ؤهه ٢ؿم اإلاٗجى
الانُالحي بلى لٟٓي ومٗىىي ٦ما عؤًىا مً زال ٫ما ٞهله ،وَظا ًمحزٍ مً بٌٗ مً
ً
الىدىٍحن  .ولم ًً ٠ػعو ١والٟا٦هي والؿغمُجي قِئا في حٗغٍٟاتهم اللُٟٓت واإلاٗىىٍت(. )80
ٌ ً
ً
ٞالن بِخا ،مً البيُانَ ،وب َجى ٖلى ؤَله ِب َى ًاء ٞحهما ،ؤي َػٞها( ،)81ؤما ابً
و٢ا ٫الجىَغيَ :ب َجى
مىٓىع ٞلم ًًٟٗلى ما ه٣له الجىَغي( ،)82و٢ض ؤيا ٝالٟحروػآباصًالخٗغٍ ٠الانُالحي بلى
ً
الخٗغٍ ٠اإلاعجمي الظي ظاء به الجىَغي وابً مىٓىع٣ٞ ،ا :٫وبىاء ال٩لمت لؼوم آزغَا يغبا
ً
ً
ً
واخضا مً ؾ٩ىن ؤو خغ٦ت ال لٗامل  )83( .وبهما ؾمي البىاء ً
بىاء مً خُض ٧ان الػما مىيٗا ال
ً
ً
ً
ًؼو ٫مً م٩اهه بلي ٚحرٍ ،مً خُض ٧ان مؿ٩ىها،وخاظؼا ،ومٓال .و٢ا ٫الجغظاوي :ما ٧ان
خغ٦خه وؾ٩ىهه ال بٗامل )84(.ؤما اإلاىاوي ٞجاء باإلاٗجى اللٛىي ٞظ٦غ ؤن البىاء :اؾم إلاا ًبجى،
()85ولم ًظ٦غ اإلاٗجى الانُالحي ،وَى اإلاالخٔ ٖلُه في ٦شحر مً اإلاىاي٘ٞ ،إخُاها ًظ٦غ اإلاٗجى
ً
ً
ً
اللٛىي صون ط٦غ اإلاٗجى الانُالحي  .وٖغٞه الٟ٨ىي بشالزت حٗغٍٟاث ،حٗغٍٟا لٛىٍا ولُٟٓا
ً
ً
ومٗىىٍا ،وٞحها ٧لها لم ًً ًٖ ٠ؾابُ٣ه قِئا( ،)86والظي ؤعاٍ ؤن ؤخؿً الخٗغٍٟاث وؤزهغَا
حٗغٍ ٠الغماوي ،وجبٗه في طل ٪الخلمؿاوي والجغظاويٞ ،الغماوي ٢ض ظم٘ بإلٟاّ ٢لُلت انُالح
الىدىٍحن إلاٟهىم البىاء.

الخض الثامً :الخثيُت.
وهي ٖىض الخلمؿاوي :يم شخيء بلى مشله مً ظيؿه( )87وٖغٞهاألبظًٟي ٢ىله :يم اؾم بلى
مشله بكغٍ اجٟا ١الل ٟٔؤو اإلاٗجى اإلاىظب للخشيُت ( ،)88وَٗغٞه ػعو٣ُٞ ١ى :٫ظٗل الاؾم
ً
ال٣ابل للخشيُت صلُل ازىحن مخ٣ٟحن لٟٓا ومٗجى بؼٍاصة في آزغٍ(ً )89لحها هىن م٨ؿىعة (.)90
ٞإيا ٝفي حٗغٍٟه َظا الٗالمت التي جلخ ٤اإلاشجى وَى ألال ٠والىىن ؤو الُاء والىىن اإلا٨ؿىعة .
ً
ولم ًؼص الٟا٦هي قِئا ًٖ ػعو ١بل ظاء بالخٗغٍ ٠هٟؿه(. )91
و٢ا ٫الجىَغي ً :وز ًى ِْ َخ ُه َج ْش ِي َُ ٌت ؤي :ظٗلخه ازىحن )92(،ولم ًً ٠ابً مىًىع ًٖ الجىَغي
ؤي مٗجى(،)93و٦ظل ٪الٟحروػآباصي لم ًؼص ؤي مٗجى ًٖ ؾابُ٣ه( ،)94وملخهه ؤن اإلاٗاظم
الؿاب٣ت اج٣ٟذ ٖلى اإلاٗجى هٟؿه ٞهىالازىحن ،وَى ٗٞل الخشيُت طاجه في ٢ى ٫الٗغب زىِخه ،وَظا
ال٨الم ال ًجاوػ الضاللت اللٛىٍت إلاٗجى الخشيُت صون ؤن ًخُغ٢ىا بلى جٟهُل مٗجى الخشيُت في
انُالح الىدىٍحن.
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وٖىض الٟ٨ىي يم واخض بلى مشله بكغٍ اجٟا ١اللٟٓحن واإلاٗىُحن ،ؤو اإلاٗجى اإلاىظب
للخشيُت ،وَى ًمازل حٗغٍ ٠ألابظي(.)95

الخض الخاؾؼ :الترهُب.
()97

ٌٗغ ٝالغماوي اإلاغ٦ب بإهه :اإلاغ٦ب مً ٧لمخحن()96بمجزلت اؾم واخض في قضة الاوٗ٣اص
واقترٍ ػعو٢الضاللت بحن الجؼءًً ،ب٣ىله :ما ً٣هض بجؼء مىه الضاللت ٖلى ظؼء مٗىاٍ( )98ولم
ً
ًً ٠الٟا٦هي قِئا ًٖ ػعوٞ ١ظ٦غ الخٗغٍ ٠هٟؿه ،ولم ًؼص الؿغمُجي ٖلى ما ظاء به ٢بله،
و٢ؿم اإلاغ٦ب بلى :مغ٦ب ايافي ،ومغ٦ب مؼجي ،ومغ٦ب جُُ٣ضي ،ومغ٦ب اؾىاصي(.)99
و٢ا ٫الجىَغي :ه٣ى ٫في جغُ٦ب الٟو في الخاجم ،والىهل في الؿهم ع٦بخه ٞتر٦ب ٞهى
ُ
مغ٦ب ،واإلاغ٦ب ؤًًا ألانل واإلاىبذ )100(.وه٣ل ابً مىٓىع ما ظاء في الصخاح ،ولم ًً٠
ُ
ً
قِئا ،و٦ظل ٪الٟحروػآباصي لم ًؼص ؤي مٗجى ًٖ الجىَغي وابً مىٓىع ( )101وط٦غوا ظمُٗا ؤن
مٗجى اإلاغ٦ب ما ًغ٦ب م٘ آلازغٞ ،هظا َى اإلاٗجى الٗام الظي ج٣غعٍ اللٛت إلاٗجى اإلاغ٦ب ،وَى
جغُ٦ب الصخيء م٘ الصخيء ٧الٟو في الخاجم ،والىهل في الؿهم.
و٢ا ٫الجغظاويَ :ى ما ؤعٍض بجؼء لٟٓه الضاللت ٖلى ظؼء مٗىاٍ( )102وحٗغٍ ٠اإلاىاوي
ًمازل ماظاء به الجغظاوي( )103وٍ٣ؿمه الٟ٨ىٍٟي حٗغٍٟه ٣ٞا :٫اإلاغ٦ب بما جامإوٚحر جام ،ألهه
بما ؤن ًصر الؿ٩ىث ٖلُه ،وبما ؤال ًصر طل )104(٪وؤ٢ى ٫ؤن َظٍ الخٗغٍٟاث مازلذ حٗغٍٟاث
الىداة الؿاب٣تٚ ،حر ؤن الٟ٨ىي ً٣ؿمه بلى مغ٦ب جام وَى ماجإل ٠مً ٧لمخحن ؤٞاصجا مٗجى ؤو
مغ٦ب ٚحر جام وَى ما جغ٦ب مً ٧لمخحن لم جٟض مٗجى هدى :بن ججضٞ ،هظا مغ٦ب؛ ل ً٨لم ًٟض
مٗجى.
(

الخضالػاقغ :الخمُحز .)105
٢ا ٫الغماوي َى :جبُحن الى٨غة اإلاٟؿغة للمبهم )106(.وٖىض الخلمؿاوي :ع ٘ٞؤلابهام في ظملت ؤو
مٟغص بالىو ٖلى ؤخض مدخمالجه( )107وٍ٣ى ٫ألابظي َى :الاؾم اإلاىهىب اإلاٟؿغ إلاا اهبهم مً
ً
الظواث٣ٞ )108(.ض اقتر٧ىا ظمُٗا في خ٣ُ٣ت مهُلر الخمُحز واج٣ٟىا ٖلى الىُْٟت ألانلُت لهظا
اإلاهُلر ،وَى ع ٘ٞؤلابهام ًٖ ال٨الم ٢بله ( )109وٖغٞه ػعو٣ٞ ١ا :٫اؾم ه٨غة ًٞلت ًغ ٘ٞببهام
اؾم ؤو اظما ٫وؿبت )110(.وٖغٞه الٟا٦هي بخٗغٍ ٠ػعو ،)111(١وٍ٣ى ٫الؿغمُجي :الاؾم الًٟلت
ً
اإلاٟؿغ إلاا اهبهم مً الظواث ؤو مً اليؿبٞ ،األو ٘٣ً ٫بٗض اإلا٣اصًغ٦ :هإ جمغا ،والشاوي :بما
ً
ً
مدمى ٫هدى :اقخٗل الغؤؽ قِبا ،وٚحر مدمى ٫هدى :امخؤل ؤلاهاء ماء ٞ .لم ًً ٠قِئا خى٫
مٟهىم اإلاهُلر بال ط٦غ ألامشلت ،وَى ما اٖخاص ٖلُه ،وَظا اإلاـؿل ٪لــه ؤزغٍ ال٨بحر في بُان ؤو
جٟؿحر مٗجى اإلاهُلر(. )112
َ َ
ُ َ ً
ً
َ
الصخيء ؤ ِم ُحز ٍُ َم ْحزاٖ ،ؼلخه وؤٞغػجه ،و٦ظلَ ٪م ًح ْزج ُه ج ْمُحزا( )113وط٦غ
وٍ٣ى ٫الجىَغيِ :م ْؼ ُث
ابً مىٓىع ؤلٟاّ الجىَغي هٟؿها

()114
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ً
قِئا( ،)115وواضر مً اإلاٗجى اللٛىي الخ٣اعب ال٨بحر م٘ اإلاٗجى الانُالحي ٨ٞما ؤن الخمُحز ٌٗجي
في الاؾخٗما ٫اللٛىي جمُحز الصخيء ًٖ الصخيء ٨ٞظل ٪الخا ٫م٘ مهُلر الخمُحز ٞهى ًغ٘ٞ
ً
الابهام ًٖ ال٨الم ُٞمحز قِئا مً شخيء
ً
و٢ا ٫الجغظاويَ :ى ما ًغ ٘ٞؤلابهام اإلاؿخ٣غ ًٖ طاث مظ٧ىعة هدى:مىىان ؾمىا ،ؤوم٣ضعة
ً
ً
()116
هدى :هلل صعٍ ٞاعؾاٞ،ةن ٞاعؾا جمُحز ًٖ الًمحر في صعٍ ،وَى الًغظ٘ بلى ؾاب ٤مٗحن.
وواضر ٖلى جٟؿحر الجغظاوي ؤهه ٞهله ببٌٗ ألامشلت ٖلى ٚحر ٖاصجه في ط٦غ اإلاهُلخاث.
وه٣ل اإلاىاوي الخٗغٍ ٠هٟؿه )117(،وٍ٣ى ٫الٟ٨ىي :ما ًغ ٘ٞؤلابهام مً اإلاٟغص ،واإلاٟغص َى اإلابهم
للخمُحز إلبهامه الىانب لهٞ )118(.لم ًظ٦غ بال وُْٟت ع ٘ٞؤلابهام ًٖ ال٨الم الخام بالخمُحز.

الخض الخاصي غكغ :الخىىًٍ.
ً
الخىىًٍ ٖىض ألابظي :هىن ؾا٦ىه ػاثضة ،جلخ ٤آزغ الاؾم بٗض ٦ماله( ،)119جشبذ لٟٓا
ً
ً
وحؿُ٣سُا ،ووٟ٢ا ،وجٟهله ٖما بٗضٍ(.)120وَٗغٞه ػعو ١في ٢ىله :هىن ؾا٦ىت ػاثضة جشبذ
ً
ً
ً
لٟٓا الزُا اؾخٛىاء ٖجها بخ٨غاع الخغ٦ت ٖىض الًبِ بال٣لم .وَظا حٗغٍ ٠مسخهغ زالٞا إلاا
ً
ط٦غٍ ألابظي مٟهال في حٗغٍٟهٞ ،لم ًظ٦غ ػعو ١ما ًدضزه الخىىًٍ في الاؾم ٖىضما ًٟهله ٖما
ً
ً
بٗضٍ وَى ما ؤقاع بلُه ألابظي  ،)121(.ولم ًً ٠الٟا٦هي قِئا ،و٧ان حٗغٍٟه مسخهغا ب٣ىله:
ً
ً
هىن جشبذ لٟٓا ،ال زُا(ٞ .)122ظ٦غ الخٗبحر طاجه الظي ؤقاع بلُه ػعو ،١وٖغٞهالؿغمُيُ٣ٟا:٫
ً
ً
هىن ؾا٦ىت ػاثضة جلخ ٤آزغ الاؾم لٟٓا ال زُا لٛحر جىُ٦ض (٣ٞ .)123ىله مً ٚحر جىُ٦ض في آزغ
الخٗغٍ ٠لُمحز الخٗغٍ ٠الظي ًلخ ٤باالؾم مً هىن الخىُ٦ض التي جلخ ٤بالٟٗل.
ً
َ ْ
وٍ٣ى ٫الجىَغي في حٗغٍ ٠الخىىًٍ  :وج٣ى :٫ه ًىه ُذ الاؾم جىىٍىا ،والخىىًٍ ال ً٩ىن بال في
ألاؾماء( ،)124وؤيا ٝابً مىٓىع ٢ىله :الخىىٍىت م٘ الخىىًٍ ،و٢ا :٫بهه مٗغو٣ٞ )125(ٝا:٫
ّ
ّ
ىىن الاؾم بطا ؤظغٍخه،
والخىىًٍ والخىىٍىت مٗغو ،ٝوهىن الاؾم ؤلخ٣ه الخىىًٍ  ،والخىىًٍ ؤن ج ِ
ومً اإلاالخٔ ًٖ الجىَغي ؤهه ٢ض ط٦غ الٗالمت ألانلُت ؤو الؿمت الٓاَغة في الخىىًٍ ؤهه ال
ًلخ ٤بال باالؾم ،وَى ٌؿحر في َظا مؿاع الىدىٍحن ،وٍبضو ؤن طل ٪اإلاهُلر ؤٖجي ؤن الخىىًٍ
لِـ له خ٣ُ٣ت لٛىٍت ؤو صاللُت في الاؾخٗما ٫الٗام للٛت بال ما ًظ٦غٍ الانُالح الىدىي ،ولم
ً
ً
ً
ًً ٠ابً مىٓىع قِئا بال ط٦غ الاؾم مظ٦غا ؤو ماهشا.
و٢ا ٫الجغظاوي الخىىًٍ :هىن ؾا٦ىت جدب٘ خغ٦ت آلازغ ال لخإُ٦ض الٟٗل( ،)126وَى ًمحز َىا
بحن الخىىًٍ الخام باالؾم ،وهىن الخىُ٦ض التي جلخ ٤ألاٗٞا ،٫لظا ٞهى ٌكبه بلى خض ٦بحر ما
ً
ط٦غٍ الؿغمُجي .وؤ٦ض اإلاىاوي ٖلى حٗغٍ ٠الجغظاوي ولم ًؼص قِئا( )127وَٗغٞه الٟ٨ىي في ٢ىله:
ً
ً
َى خغ ٝطو مسغط ًشبذ لٟٓا ال زُا ( .)128و٢ىله خغ ٝطو مسغط ،بقاعة بظل ٪بلى الجاهب
ً
ً
ً
الهىحي في ْاَغة الخىىًٍ في الٗغبُتٞ ،هى ٢بل ؤن ً٩ىن زُا في ال٨خابت ٧ان نىجا مىُى٢ا مً
اإلاخ٩لم.
الظي ْهغ ٖىضي :ؤن ؤوظؼ الخضوص وؤزهغَا خض الٟ٨ىي٦ ،ما ؾب.٤
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الخض الثاهُػكغ:الخىهُض.
وٖغٞه الخلمؿاوي ب٣ىله :جم٨حن اإلاٗجى في الىٟـ بةػالت اللبـ )129(،وٖغٞه ألابظًبخٗغٍ٠
مٗىىي ٣ٞاَ :٫ى الخاب٘ إلاا ٢بله اإلاكاع ٥له في بٖغابه ،اإلا٣غع مٗىاٍ في هٟـ الؿام٘ )130(،وخضٍ
ً
ً
٦ظل ٪لٟٓا ؤو ج٣ضًغا :بٖاصة لل ٟٔبُٗىه(ٞ .)131مً اإلاالخٔ ؤن جٟؿحر ألابظي للمهُلر ؤ٦ثر
ً
جٟهُال مً حٗغٍ ٠الخلمؿاوي ،طل ٪ؤهه ؾاع ٖلى ههج الىدىٍحن في ج٣ؿُمهم بلى جىُ٦ض مٗىىي،
ً
ً
وجىُ٦ض لٟٓي في مٗجى ٢ىله ( :لٟٓا ؤو ج٣ضًغا) ،وٞغ ١ػعو ١بحن اإلاٗىىي واللٟٓي٣ٞ،ا ٫في
اإلاٗىىي :الخاب٘ اإلا٣غع ؤمغ اإلاخبىٕ في اليؿبت( )132ؤو الكمى )133(،٫و٢ا ٫في اللٟٓي :بٖاصة اللٟٔ
ألاو ٫بُٗىه( ،)134وَٗغٞه الٟا٦هي بخٗغٍ ٠هٟؿه ( .)135وٖغٞه الؿغمُجي في ٢ىلهَ :ى الخاب٘ الظي
به ٧ىن اإلاخبىٕ ٖلى ْاَغٍ  ،و٢ؿمه بلى ٢ؿمحن :جىُ٦ض لٟٓي وجىُ٦ض مٗىىيٗٞ ،غ ٝالخىُ٦ض
اللٟٓي ب٣ىلهَ :ى بٖاصة الل ٟٔألاو ٫بُٗىه ٩ُٞىن في الاؾم ٣٦ىله:
ً
٦ؿـإ بل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الهُج ــا بٛحر ؾالح
ؤزا ٥ؤزا ٥بن مً ال ؤزا له
وفي الٟٗل وخضٍ ؤو م٘ ٞاٖله ،و٢ض اظخمٗا في ٢ىله :
ٞإًً بلى ؤً ـ ــً الىجـ ــاة ببٛلخ ــي

ؤجـا ٥ؤجــا ٥والالخ٣ىن ؤخبـ ؤخ ـ ــبـ

و ٞـ ـ ـ ــي الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ٣٦ ٝىل ـ ـ ـ ــه:
ال ال ؤب ـ ــىح بدب بش ـ ــىت به ـ ــها

ؤز ـ ـ ــظث ٖل ـ ــي مىاز ٣ـ ـ ـ ــا وٖه ـ ـ ـ ـ ــىصا

والخىُ٦ض اإلاٗىىيَ :ى ما ًغ ٘ٞجىَم الاؾىاص بلى ٚحرٍ ؤو ما ًغ ٘ٞجىَم بعاصة اإلاسهىم بما
ْاَغٍ الٗمىمٞ ،األو٩ً ٫ىن بالىٟـ والٗحن ،هدى :ظاء ػٍض هٟؿه ُٖىه ،والشاوي ً٩ىن ب٩ل
وؤظم٘ وجىابٗها ،هدى ٢ىل :٪ظاء ال٣ىم ٧لهم ،ؤو ظمُٗهم ،ؤو ؤظمٗىن (ٞ .)136ظ٦غ ألامشلت في
َظا الخٗغٍ ٠مما ًىضر خ٣ُ٣ت الخٗغٍ ٠طاجه لضي اإلاخٗلم.
وٍ٣ى ٫الجىَغي:الخإُ٦ض لٛت في الخىُ٦ض ،و٢ض ؤ٦ضث الصخيء وو٦ضجه( )137وظاء ابً مىٓىع
ً
بإلٟاّ الجىَغي( )138ولم ًً ٠الٟحروػآباصي قِئا ًٖ ؾابُ٣ه(ٞ .)139هظا اإلاٗجى الظي ج٣غعٍ
الضاللت اللٛىٍت لل ٟٔالخىُ٦ض َى مىُل ٤الانُالح الىدىي إلاٟهىم الخىُ٦ض؛ ألن مهُلر
الخىُ٦ض بىىُٖه ال ًإحي في ال٨الم بال لؼٍاصة الخإُ٦ض ،ومً َىا ًٓهغ الخ٣اعب بحن الضاللت اللٛىٍت
والانُالخُت.
ً
ً
وَؿمي الجغظاوي الخإُ٦ض اإلاٗىىي جإُ٦ضا مجغصا ًٖ الهٟت ،وَٗغٞه ب٣ىله :جاب٘ ً٣غع ؤمغ
ً
ً
اإلاخبىٕ في اليؿبت ؤو الكمى ،٫وَٗغٞه لُٟٓا ب٣ىله :ؤهه ً٨غع الل ٟٔألاوٞ .)140(٫لم ًً ٠قِئا
بلى مٟهىم الخىُ٦ض ٦ما عؤًىا  .وٞغ ١اإلاىاوي في حٗغٍٟه بحن الخإُ٦ض والخىُ٦ضُٗٞ ،غ ٝالخىُ٦ض
ب٣ىله :خهى ٫الٟٗل ًٖ ٞاٖله بخىؾِ ٗٞل آزغ ،وَٗغ ٝالخإُ٦ض ب٣ىله :جاب٘ ؤمغ ً٣غع ؤمغ
اإلاخبىٕ في اليؿبت ؤو الكمى ،٫وَٗغ ٝالخإُ٦ض اللٟٓي ب٣ىله :ج٨غٍغ الل ٟٔألاو . ٫وَظٍ الخٟغ٢ت
بحن الخىُ٦ض والخإُ٦ض التي ً٣غعَا اإلاىاوي لم ؤظضَا ٖىض ؤخض مً اللٛىٍحن ؤو الىدىٍحن٣ٞ ،ض
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جٟغص بها اإلاىاويٞ ،لم ٌؿغ ٖلى َغٍ٣ه مً ؾب٣ىٍ ،وزالنت ما جٟغص به ؤن الخىُ٦ض ًسخو
باألٗٞا ٫ؤو ج٨غاع الٟٗل(. )141وؾاع الٟ٨ىي ٖلى َغٍ ٤الىدىٍحن في حٗغٍ ٠الخىُ٦ض بلى مٗىىي
ولٟٓي )142(.وبهظا ازخل ٠الىداة م٘ ؤصخاب مٗاظم اإلاهُلخاث في حؿمُت مهُلر الخىُ٦ض
ً
ٞإؾمىٍ الىدىٍىن الخىُ٦ض ،واؾمىٍ بٌٗ ؤصخاب اإلاٗاظم الخإُ٦ض والخىُ٦ض ،والٗلماء ؤخُاها
ًسخلٟىن في جدضًض ؤلٟاّ للمهُلر ٞخجض هٟؿ ٪ؤمام مٟغصاث مسخلٟت ًغاص بها صاللت واخضة.

الخاجمت:
هلخٔ مً زال ٫ؾغصها للخضوص الىدىٍت ؤهه جىظض ازخالٞاث في الخٗغٍٟاث بحن ؤصخاب
اإلاٗاظمىالىدىٍحن ٞ ،ىجض بٌٗ الىدىٍحن ًًُٟىن بٌٗ ال٩لماث ٖلى الخض لها ؤَمُت في
جدلُل صاللت الخض ٦ما َى خانل في بٌٗ الخضوص ٧االؾخصىاء ،وهجضَم ٦ظلً ٪ى٣لىن بٌٗ
الخٗغٍٟاث مً بًٗهم البٌٗ مشلما ٗٞل الٟا٦هي في ه٣له ًٖ ػعو ١في ظل حٗغٍٟاجه ٦ ،ما
هجض مً اإلاد٣٣حن مشل الؿغمُجي ؤهه ًٟغ ١بحن مهُلحي اإلاؿدشجى والاؾخصىاء في خحن هجض
ؤٚلب الىداة ٌؿخٗملىن في ٦خبهم َظًً اإلاهُلخحن بضون جٟغ٢ت.
٦ما ؤن حٗغٍٟاث الىداة للخضوص في ؤٚلبها جخ ٤ٟم٘ بًٗها بلى خض ٦بحر ٚحر ؤن بٌٗ اإلاد٣٣حن
ٌٗبرون بإلٟاّ مٛاًغة والٟدىي واخض ٞ ،بهٟت ٖامت هجض ؤصخاب اإلاٗاظم الٗامت
واإلاخسههت جدكابه حٗغٍٟاتها م٘ حٗغٍٟاث الىدىٍحن ٞالخ٣اعب الكضًض بحن اإلاٗجى اللٛىي
واإلاٗجى اإلاعجمُىاضخىبحن.
هىامل البدث:
 .1وَؿمُه ؾِبىٍه اإلاؿدشجىً ،ىٓغ ال٨خاب ،309/2وَظٍ الدؿمُت للمخ٣ضمحن ،ومجهم الغماوي
والخلمؿاوي.
٦ .2خاب الخضوص في الىدى للغماوي .70
 .3ؤي بخضي ؤزىاتها وهيٚ :حر ،ؾىي ،خاقا ،زالٖ ،ضا ،لِـ ،وٍىٓغ عؾالت في الخضوص الىدىٍت
اإلايؿىبت للخلمؿاوي .369
َ .4ى :ؤخمض بً مدمض بً مدمض البجاثُاألبظي ،قهاب الضًً :هدىي مً ؤَل ألاهضلـ ،له
مهىٟاث مجها :بُان ٦ك ٠ألالٟاّ التي البض للُ٣ٟه مً مٗغٞتها ،والخضوص الىدىٍت( ،جـَ860ـ)
ًىٓغ :ألاٖالم :للؼع٦لي.229/1 :
ً
ً
 .5جد٣ُ٣ا :بطا ٧ان اإلاؿدشجى مىه مظ٧ىعا هدى٢ :ام ال٣ىم بال ػٍض ،و٢ىله ج٣ضًغا :بن ٧ان ٚحر مظ٧ىع
هدى :ما ٢ام بال ػٍضً،ىٓغ الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،86وقغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي 108،وُٞه
٢ىله:الاؾخصىاء بمٗجى اإلاؿدشجى.
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َ .6ى :ؤخمض بً ؤخمض بً مدمض بً ِٖسخى البروسخي ،الٟاسخي ،ؤبى الٗباؽ ،ػعوُ٣ٞ ،١ه مال٩ي نىفي
مً ؤَل ٞاؽ باإلاٛغب ،ج٣ٟه في بلضٍ ،و٢غؤ بمهغ واإلاضًىت ،له مهىٟاث مجها :قغح مسخهغ زلُل،
الىهُدت ال٩اُٞت إلاً زهه هللا بالٗاُٞت( ،جـ َ899ـ)ً ،ىٓغ :ألاٖالم :للؼع٦لي ،191/1 :معجم
اإلاالٟحن.155/1 :

ً
ً
 .7واإلا٣هىص مً :بكغٍ الٟاثضة :ؤن هدى :ظاء ٢ىم بال عظال بال ػٍضا ٚحر ظاثؼ لٗضم الٟاثضةً ،ىٓغ
قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي  241ومسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت
الٗاقغة.
ً .8ىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي .241
َ .9ى :مدمض بً ؤخمض الؿغمُجي ،هدىي مً آزاعٍ :الخ٣اث ٤الىدىٍت ،لم ٌٗغ ٝجاعٍش وٞاجه ،و٢ض ُ٢ل
بهه ٧ان خُا ؾىت (َ1212ـ)ً ،ىٓغ :معجم اإلاالٟحن. 263/8 :
 .10مسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي ،الهٟدت الشالشت والشالزىن.
 .11الصخاح،ماصة زجى .145/1.
 .12اللؿان ،ماص\ة زجى .115 /14,
 .13ال٣امىؽ اإلادُِ ،باب الُاءٞ ،هل الشاء 1141 ،
 .14الخٗغٍٟاث  ،272وط٦غ ؤ٢ؿام الاؾخصىاء ٦ظل ٪الؿغمُجيً ،ىٓغ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت،
الهٟدت الشالشت والشالزىن.
ً .15ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.654 ٠
 .16ال٩لُاث .75
 .17اٖخجى ؤ٦ثر الىدىٍحن الؿاب٣حن مً بٗض ؾِبىٍه بخٗغٍ ٠الاؾم صون ٚحرٍ مً اإلاهُلخاث والً٩اص
ؤخضَم ًتر٦ه مً صون حٗغٍ ٠واخض ،وحٗضصث الخضوص الىدىٍت للمهُلر الىاخض ختى ناع لالؾم
ً
ً
ؤ٦ثر مً ؾبٗحن خضا٣ً ،ى ٫ؤبى البر٧اث ألاهباعي (َ577ـ) و٢ض ط٦غ ُٞه الىدىٍىن خضوصا ٦شحرة جؼٍض
ً
ٖلى ؾبٗحن خضا لم ًصر مجهاخضً ،ىٓغ ؤؾغاع الٗغبُت لؤلهباعي ،33/1جذ :الض٦خىعٞ :سغ الضًً
نالر ٢ضاعٍ ،صاع الجبل ،بحروث1995 ،1ٍ ،م ،وٍىٓغ الغص ٖلى اإلاىُ٣خحن  ،36ث :ابً جُمُت ،جذ:
ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم ،صاع ال٨ٟغ اللبىاوي ،بحروث1993 ،1ٍ ،م
 .18هالخٔ ؤن الغماوي ًضزل في َظا الخٗغٍ ٠الخغ ،ٝبط ًضٖ ٫لى مٗجى الخغ ،ٝول ً٨لِـ بظاجه .
َ .19ىٖ :لي بً ِٖسخى بً ٖلي بً ٖبض هللا ،ؤبى الخؿً الغماوي :باخض مٗتزلي مٟؿغ .مً ٦باع الىداة،
ؤنله مً ؾامغاء ،ومىلضٍ ووٞاجه ببٛضاص ،ؾم٘ مىه الخىىخي والجىَغي وَال ٫بً اإلادؿً،
َوٚحرَم ،له هدى مئت مهى،٠مجها :الخضوص في الىدى ،وقغح ٦خاب ؾِبىٍهَ384( ،ـ)ً ،ىٓغ:
ألاٖالم :للؼع٦لي.317/4 :
ً .20دترػ الغماوي في حٗغٍٟه ًٖ صزى ٫الٟٗل ب٣ىله :مً ٚحر ازخهام بؼمان .
٦ .21خاب الخضوص في الىدى للغماوي .67
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 .22عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي .365
 .23الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .55
 .24عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الغابٗت ،وقغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي .92
 .25مسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي ،الهٟدت الشالشت.
 .26الصخاح ،ماصة الؿمى’ 510 ،
 .27اللؿان ،ماصة ؾما . 397/14،
 .28اإلاسهو ،215/5،ث :ابً ؾُضٍ ،جذ :زلُل ببغاَُم ظٟا ،٫صاع بخُاء الترار الٗغبي،1ٍ ،
1969م اللؿان ،ماصة ؾما .
ً .29ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ ،باب الىاوٞ ،هل الؿحن , 1166 ،
 .30الخٗغٍٟاث .37
ً .31ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.63 ٠
ً .32ىٓغ ال٩لُاث .68
٦ .33خاب الخضوص في الىدى للغماوي .31
 .34الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،86وقغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي.109
 .35مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الشاهُت ٖكغ.
ً .36ىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي .279
 .37الصخاح ،ماصة يُ. 630 ، ٠
 .38اللؿان  ،ماصة يُ. 208 ،٠
ً .39ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ،باب الٟاءٞ ،هل الًاص . 747 ،
 .40الخٗغٍٟاث . 45
 .41الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ ٠للمىاوي . 70
ً .42ىٓغ ال٩لُاث . 109
٦ .43خاب الخضوص في الىدى للغماوي . 67
ً .44ىٓغ مسُىٍ عؾالت في الخضوص الىدىٍت للخلمؿاوي . 366
 .45اإلاغاص بم٣خطخى الٗامل :ؤي ماجيء به مً ألاقُاء لبُان ما ً٣خًُه الٗامل ،اخترػ به ٖما جيء به
مجها ال لبُان م٣خطخى الٗاملٞ ،ةهه بىاء ،والٗامل َى ما به ًخ٣ىم اإلاٗجى اإلا٣خطخى لئلٖغاب .ؤي مابه
ًخدهل وٍىظض اإلاٗجي اإلا٣خطخى لهٞ ،الٗامل شخيء ،واإلا٣خطخى شخيء آزغٞ ،الٗامل في ٢ام ػٍضَ ،ى
٢ام ،واإلا٣خطخى لئلٖغاب :الٟاٖلُت ،وبهما ًخدهل وٍ٣ىم ب٣امً ،ىٓغ الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،61و
قغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .70
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ً
 .46اإلاغاص بالخ٣ُ٣ت صا ٫ػٍض ،ومُم ً٣ىم ،ومجاػا :مشل ألاٗٞا ٫الخمؿت ،ؤو ألامشلت الخمؿت ٞةجها
لِؿذ آزغ ال٩لمت ،و٦ظا ؤزىا ٖكغ وؤزيخا ٖكغً ،ىٓغ مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت،
الهٟدت الؿابٗت ،وقغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي 159
ً .47ىٓغ اإلاهضع الؿاب ،٤الهٟدت هٟؿها.
ً .48ىٓغ مسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي ،الهٟدت الؿاصؾت.
 .49الصخاح . 686
 .50اللؿان ،ماصة ٖغب. 587/1 ،
 .51تهظًب اللٛت لؤلػَغي . 279/1
ً .52ىٓغ ال٣امىؽ ،باب الباءٞ ،هل الٗحن . 105 ,
 .53الخٗغٍٟاث 47
ً .54ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.75 ٠
 .55الٟاثضة ٦ما في خض الغماوي لِؿذ مً الىدى ،و٢ض ج٩ىن الٟاثضة خانل ال٨الم اإلاُٟض ؤو ال٩لمت
اإلاُٟضة ،والٟاثضة في طل :٪ما ًهاع مً طل ٪بلى مٗجى مُٟض صاٖ ٫لى شخيء بُٗىه ـ ؤو خا ٫بُٗجها.
٦ .56خاب الخضوص في الىدى للغماوي .69
ً .57ىٓغ الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .53
 .58ؤي الٟاثضة الخامت الترُ٦بُت ال الىا٢هت ،وٍىٓغ مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت،الهٟدت
الشالشت.
ً .59ىٓغ ٦خاب قغح الخضوص في الىدى للٟا٦هي  ،73ومسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت
للؿغمُجي ،الهٟدت الشالشت.
 .60الصخاح  ،ماصة ُٞض . 829،
 .61اللؿان ،ماصة ُٞض . 340/3
ً .62ىٓغ ال٣امىؽ . 279
ً .63ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.547 ٠
ً .64ىٓغ ال٩لُاث . 585
 .65مهُلر البض ٫بهغي ً٣ابله ٖىض ال٩ىُٞحن :الخ٨غٍغ ،الترظمت ،والخبُحنً ،ىٓغ اإلاؿاٖض ٖلى
حؿهُل الٟىاثض البً ُٖ٣ل .427/2
٦ .66خاب الخضوص في الىدى للغماوي .69
 .67عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي . 371
ً
٢ .68ىله بال واؾُت :زغط اإلاُٗى ٝببل في ؤلازباث ،هدى :ظاء ػٍض بل ٖمغو؛ألهه وبن ٧ان م٣هىصا
بالخ٨م ،ل٨ىه بىاؾُتهاً ،ىٓغ الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،81وقغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .151
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ً .69ىٓغ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الخاصًت ٖكغ ،وقغح ٦خاب الخضوص في الىدى
للٟا٦هي  ،261ومسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي ،الهٟدت الشاهُت
وألاعبٗىن.
 .70الصخاح  ،ماصة بض. 79، ٫
ً .71ىٓغ اللؿان  ،ماصة بض. 48/11 ٫
ً .72ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ ،باب الالمٞ ،هل الباء . 868
 .73الخٗغٍٟاث .62
ً .74ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ. 119 ٠
ً .75ىٓغ ال٩لُاث .192
٦ .76خاب الخضوص في الىدى للغماوي .67
ً .77ىٓغ عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي .366
 .78اإلا٣هىص به:ؤي ألامغ اإلاكابه لئلٖغاب في ٧ىهه خغ٦ت يم٦:دُض ،و٧ىهه في آزغ ال٩لمت،ال في ؤولها،
وال في خكىَا .

ً
 .79واإلاغاص بالخ٩اًت ،هدى :مً ُ
ػٍض ،ومً ػٍضا ،ومً ػٍض ،واجبابٗا :إلاا بٗضٍ٣٦ ،ىله حٗالى" :الخمض هلل"
ً
الٟاجدت  ،2ؤو ه٣ال٣٦ :غاءة وعف في ٢ىله حٗالى ( ؤلم حٗلم ؤن هللا ) الب٣غة  ،160وجسلها مً
ؾ٩ىهحن هدى ٢ىله حٗالى(:مً ٌكإ هللا ًًلله) ألاوٗام  39وٍىٓغ الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،62وقغح
الخضوص الىدىٍت لؤلبظي . 72
ً .80ىٓغ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الؿابٗت ،وقغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي
 161وؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت ،الهٟدت الغابٗت ٖكغ.
 .81الصخاح ،ماصة بجى .110
ً .82ىٓغ اللؿان ماصة بجى .89/14
ً .83ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ  ،باب الُاء ٞهل الباء . 1138
 .84الخٗغٍٟاث .252 ،
ً .85ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.145 ٠
ً .86ىٓغ ال٩لُاث .200
 .87مسُىٍ عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي .368
 .88اإلا٣هىص باجٟا ١الل ٟٔواإلاٗجى٧ :الؼٍضًً ،والغظلحن ،واإلا٣هىص باإلاٗجى اإلاىظب للخشيُت َى:
٧الٗمغًٍ في جشيُت ؤبي ب٨غ وٖمغ عضخى هللا ٖجهما ،وال٣مغًٍ في زيُت الكمـ وال٣مغ ،وٍىٓغ الخضوص
الىدىٍت لؤلبظي  70وقغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي . 85
 .89ؤي لِـ ٦مشل جشيُت الخ٨شحر مشل ٢ىله حٗالى ( زم اعظ٘ البهغ ٦غجحن) ؤي٦ :غاث.287
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 .90ؤي :للٟغ ١بحن هىن الخشيُت وبحن هىن الجم٘ ؤو اللخ٣اء الؿا٦ىحنً107،،ىٓغ مسُىٍ عؾالت ػعو١
في الخضوص الىدىٍت الهٟدت الشالشت ،وقغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي . 107
ً .91ىٓغ الؿاب.٤
 .92الصخاح ،ماصة زجى. 146
ً .93ىٓغ اللؿان  ،ماصة زجى . 115/14
ً .94ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ ،،باب الُاءٞ ،هل الشاء . 1141
 .95ال٩لُاث .700
 .96اإلاغاص ب٩لمخحن ؤي :ظؼثُت م٣هىص به الضاللت ٖلى ظؼء مٗىاٍ مشلٚ :الم ػٍض
٦ .97خاب الخضوص في الىدى للغماوي ،70واإلا٣هىص بكضة الاوٗ٣اص:ؤي ؤلٟاّ مؿمىٖت مترجبتٞ ،ال ًغص
هدىًً :غب ،وياعب.
 .98مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الشالشت .
ً .99ىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي  ،85وؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي،
الهٟدت الشاهُت.
 .100الصخاح  ،ع٦ب .424
ً .101ىٓغ اللؿان ،ماصة ع٦ب . 428/1 ،وال٣امىؽ اإلادُِ  ،باب الباءٞ ،هل الغاء . 424
 .102الخٗغٍٟاث .279
ً .103ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.649 ٠
 .104ال٩لُاث 699
 .105وَؿمُه ؤبى خُان :الخبحن والخٟؿحر واإلامحز واإلابحن واإلاٟؿغً ،ىٓغ اعحكا ٝالًغب  1621/4جذ:
الض٦خىع عظب ٖشمان زلُٟت ،م٨خبت الخاه ي ،ال٣اَغة 1998م .
٦ .106خاب الخضوص في الىدى للغماوي .69
 .107مسُىٍ عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي .369
ٟٞ .108غ ١ألابظي بحن الخا ٫والخمُحزٞ :الخا ٫مٟؿغة إلاا اهبهم مً الهُئاث ،والخمُحز مٟؿغة إلاا
ً
اهبهم مً الظواث ،وفي َظا الخض ٢هىع؛ ألن الخمُحز لِـ مىدهغا في مٟؿغ اإلابهم مً الظواث بل
َى ٖلى هىٖحن:
 -1ما ًبحن ؤلابهام ٞحهما ،وَى ما صٖ ٫لى م٣ضاع ؤو قبههٞ،األو ٫مىه :ما صٖ ٫لى مؿاخت هدى :ماله
قبر ؤعى ،ؤو وػن ،ؤو ُ٦ل ،ؤو ٖضص .والشاوى مشل زاجم خضًض 2
ً
ً
بظماال في وؿبت الٗامل بلى ٞاٖله هدىَ :اب ً
ػٍض هٟؿاٞ ،ةن وؿبت َاب بلى ػٍض مجملت
 -2ما ًبحن
بُجها الخمُحز ،وبلى مٟٗى ٫هدى٢ :ىله حٗالى ( :وٞجغها ألاعى ُٖىها ) ال٣مغ ٞ ،12يؿبت ٞجغها بلى
ألاعى مجملت ؤًًا،بُجها الخمُحزً ،ىٓغ قغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .107
 .109الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .84
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ً .110ىٓغ مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الٗاقغةٞ ،سغط ب٣ىله الاؾم الى٨غة:
اإلاٗغٞت٦ :ؼٍض خؿً وظههٓٞ ،اَغٍ الخٗغٍ ٠خ٨م بدى٨حرٍ مٗجى ،وبالًٟلت :الٗمضة٦ :ؼٍض ٢اثم .
ً .111ىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي .238
ً .112ىٓغ مسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت ،الهٟدت الشاهُت والشالزىن.
 .113الصخاح،،ماصة محز. 1011
ً .114ىٓغ اللؿان ،ماصة محز.412/5
ً .115ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ،باب الؼايٞ ،هل اإلاُم . 473
 .116الخٗغٍٟاث .92
ً .117ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ.206 ٠
 .118ال٩لُاث . 214
 .119مٗىاَا :ال ًًا ٝبلحها الاؾم؛ ألجها ماطهت بخمام الاؾم بضون اإلاًا ٝبلُه.
 .120الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،60وقغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي .68
ً .121ىٓغ مسُىٍ عؾالت ػعو ١في الخضوص في الىدىٍت ،الهٟدت الشاهُت ٖكغ.
ً
ً .122ىٓغ ٦خاب قغح الخضوص في الىدىللٟا٦هي  ،281وزغط ب٣ىله :ال زُا ،ؾاثغ الىىهاث اإلاؼٍضة
ً
ؾا٦ىت ،ؤو ٚحرَا ،لشبىتها زُا.
ً .123ىٓغمسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت ،الهٟدت الخاؾٗت.
 .124الصخاح ،ماصة هىن .1080
ً .125ىٓغ اللؿان ،ماصة هىن .427/13
ً .126ىٓغ الخٗغٍٟاث .94
ً .127ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ. 211 ٠
ً .128ىٓغ ال٩لُاث .243
 .129مسُىٍ عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي .370
 .130اإلاغاص به َى :اإلاد ٤٣إلاٟهىمه ومضلىله في ؤطن الؿام٘٣٦ ،ىل:٪ظاءػٍضػٍض
 .131الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،80وٍىٓغ قغح الخضوص الىدىٍت لؤلبظي  ،100ووعص مهُلر الخىُ٦ض
اللٟٓي ٖىض الؼمسكغي باؾم الخىُ٦ض الهغٍذ ،واإلاٗىىي باؾم الخىُ٦ض ٚحر الهغٍذ.
 .132واإلاغاص باليؿبت :بإن ًغ ٘ٞجىَم ؤلاؾىاص بلى ٚحر اإلاخبىٕ مشل :ظاء ػٍض هٟؿه
 .133إلا٣هىص بالكمى :٫بإن ًغ ٘ٞجىَم بعاصة الخهىم ُٞما ْاَغة الٗمىم مشل :ظاء ال٣ىم ٧لهم .
٢ .134ىل :٪ؤهذ بالخحر خ ٤ُ٣خ ،٤ُ٣وٍىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي  ،259ومسُىٍ
عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت ،الهٟدت الخاصًت ٖكغة.
ً .135ىٓغ قغح ٦خاب الخضوص في الىدى للٟا٦هي .259
ً .136ىٓغ مسُىٍ ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي ،الهٟدت الشاهُت وألاعبٗىن
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 .137الصخاح ،ماصة ؤ٦ض. 47
ً .138ىٓغ اللؿان ،ماصة ؤ٦ض. 74/3
ً .139ىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ ،باب الضاٞ ،٫هل الهمؼة .241
ً .140ىٓغ الخٗغٍٟاث .71
ً .141ىٓغ الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ156 ٠

كاثمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
 )1اعحكا ٝالًغب  ،جإلُ : ٠ؤبي خُان  ،جد : ٤ُ٣عظب ٖئمان زلُٟت  ،م٨خبت الخاه ي  ،ال٣اَغة ،
1998م
 )2الخٗغٍٟاث  ،جإلُ : ٠الجغظاوي  ،جد : ٤ُ٣ببغاَُم ألابُاعي  ،ال٨خاب الٗغبي  ،بحروث 1423 ، 2 ،م
 )3تهظًب اللٛت  ،جإلُ : ٠ألاػَغي .
 )4الخىٖ ٠ُ٢لى مهماث الخٗاعٍ ، ٠جإلُ : ٠اإلاىاوي  ،جد : ٤ُ٣مدمض عيىان الخضاًت  ،صاع ال٨ٟغ،
بحروث 2002 ، 1ٍ ،م
 )5الخضوص الىدىٍت . ،جإلُ :٠ألابظي  ،جد ٤ُ٣الض٦خىع  :زالض ٞهمي ببغاَُم  ،م٨خبت آلاصاب  ،ظامٗت
اإلاىىُٞت 2008 ،م .
 )6عؾالت في الخضوص الىدىٍت اإلايؿىبت للخلمؿاوي  ،جد : ٤ُ٣ببغاَُم بً ؾلُمان البُٗببي الجامٗت
ؤلاؾالمُت  ،اإلاضًىت اإلاىىعة ٖ ،الم اإلاسُىَاث والىىاصع  ٕ ،ط  ،مج، 7عظب  ،والىىاصع ٕ1مج 7
عظب طي الدجت  ،ٌ1423ؾبخمبر 2002مٞ ،براًغ 2003م .
 )7قغح الخضوص الىدىٍت  ،جإلُ : ٠ؤبي ال٣اؾم اإلاال٩ي  ،جد : ٤ُ٣الض٦خىع زالض ٞهمي ببغاَُم ،
م٨خبت آلاصاب  ،ظامٗت اإلاىىُٞت 2008 ،م
 )8قغح ٦خاب الخضوص في الىدى ،جإلُ : ٠الٟا٦هي  ،جد : ٤ُ٣الض٦خىع اإلاخىلي عمًان  ،م٨خبت وَبت
الؼخُلي 1988 ،م .
 )9الصخاح  ،جإلُ : ٠الجىَغي  ،اٖخجى به  :زلُل مإمىن قُدت  ،صاع اإلاٗغٞت 2012 ، 4ٍ ،م .
 )10ال٣امىؽ اإلادُِ  ،جإلُ : ٠الٟحروػ آباصي  ،جد : ٤ُ٣الكُش مدمض الب٣اعي  ،صاع ال٨ٟغ 2010 ،م .
٦ )11خاب الخضوص في الىدى  ،جإلُ : ٠الغماوي  ،جد : ٤ُ٣ببغاَُم الؿامغاجي  ،صاع ال٨ٟغ ٖ ،مان ،
1984م .
 )12ال٩لُاث  ،جإلُ : ٠الٟ٨ىي  ،جدٖ :٤ُ٣ضهان صعوَل  ،وآزغون  ،ماؾؿت الغؾالت ، 2ٍ ،
2010م .
 )13اللؿان  ،جإلب : ٠ابً مىٓىع  ،صاع ناصع بحروث .
 )14اإلاسهو  ،جإلُ : ٠ابً ؾُضٍ  ،جد : ٤ُ٣زلُل ببغاَُم ظٟا ، ٫صاع بخُاء الترار الٗغبي ،
بحروث 1996 ،م.

اإلاسُىَاث:
 )1ؤعظىػة ظؼثُت في الخ٣اث ٤الىدىٍت للؿغمُجي  .مسُىٍ وسخت في صاع ال٨خب اإلاهغٍت بغ٢م .1003
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 )2عؾالت ػعو ١في الخضوص الىدىٍت  ،مسُىٍ في مجم٘ البدىر ؤلاؾالمُت  ،ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت بم٨خبت
ألاػَغ ع٢م ٖام ،54456وع٢م زام.3944
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ّ
استُغاق انُص ٔسقٕط انقُاع
ِّ

َّ
َّ
( قراءج َصيح َفسيح يف َص شٕال انتًر نـ  /أمحذ يٕسف
ػقيهّ )
 ص .بًىاؽ عمًان الكدُىي
ملخو البدث:
الىو ّ
اقخٛلىا في َظا البدض مً مىُل ٤جل ٪الٗال٢ت الخمُمت التي جغبِ ّ
بالىام.
ّ
ّ
وٗمّ ,
ّ
هٟؿُت ّ
ّ
ٞالىو ما َى بال نىع
الكٗغٍت التي جسً٘ لها
ؤصبُت حك٩لذ مً لخٓت اإلا٩اقٟت
الظاث ّ
الىانت هدُجت ُّ
اإلاخ٨غعة التي ّ
ّ
جخٗغى لهاٞ ,ما ً٩ىن ؤمامها ؾىي
الًٛىَاث الىٟؿُت
بدغو ٝجخ٩يء ٖلى ؤلاًداء و
جؼاوط الىع ١ألابٌُ بال٣لم ألاؾىص ,لحرؾم ؤبٗاصَا الىٟؿُت
ٍ
الخإوٍل و الخلىٍذ مً بُٗض .و٢ض الخمؿىا طا ٥الخىاعي و الخسٟي الخجى ٫وعاء عمىػ لها ال٣ضعة
ّ
الظاث ّ
ٖلى ّ
الىانت إلٞغاٚه ٖىض( ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠لت) ,و َى
الخلىن و ججؿُض ما جُمذ جل٪
ًخُغ ١إلاىيىٕ ًمتزط ُٞه الصخصخي بالٗام ,و ج ّ
بهمذ ناعر لم ٌؿخُ٘
خدضر ُٞه اإلاكاٖغ
ٍ
ً ّ
ّ
ال٨م اإلاخ٨ضؽ ٖلى اؾمغاعٍ ,و
ؤن ًجض للخاعط ؾبُال ,بال مً زال (٫قىا ٫الخمغ) ,طا٥
ّ
ً
اإلالخه ٤بىٟؿه ,و لم هجض هدً ؾبُال للىلىط صازل الىو و اؾدىُا٢ه بال مً زال ٫بجبإ
الىو ّ
٢اثما ٖلى مبضؤ الخى٣ل بحن ّ
(الىٟسخي ّ
مىهج قاع ٫مىعون ّ
الىصخي)؛ و طل ٪ل٩ىهه ً
والىام,
الىام و اؾدىُا٢ها ,صون ؤن هدُل ّ
الىو صلُلىا الُدُم هدى طاث ّ
ظاٖلحن مً ّ
الىام بلى مغٌٍ
هٟسخي ,ؤو هجٗل مً ّ
الىو وزُ٣ت ظىىهه.
الىو و ّ
َمؿا ّ /
و٢ض ٢امذ َظٍ ّ
الضعاؾت ٖلى هُ٣خحن عثِؿخحن َما :بىح الٗىىان ً
الىو
اإلاخىاعي ,و جىنلىا مً زال ٫الاقخٛاٖ ٫لحهما بلى ٖضص مً الىخاثج ؤَمها:
_ م٨ىىا بزًإ ّ
الىو لالؾدىُا ١مً زال ٫عمؼٍخه بلى زل ٤ظؿغ بحن مكاٖغ الظاث
ّ
ّ
اإلاخدغع مً الاَما ,٫و بحن واٗ٢ها اإلاغٞىىُّ /
الغوح الخابٗت للغظل.
الُٗ٣لُت و َمىخها /الجؿض
_ الظاث الُٗ٣لُت لم ج ً٨حؿغص ب٣ضع ما ٧اهذ حك٩ى و جبىح و جل ٟٔعٚباتها و
جُلٗاتها بمغاعة ؤلازٟا.١
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ّ
 التي,ُلُت الىو في مجمىٖت مً الخلمُداث و الهىع اإلاخًاصة٣ٗال
_ ازتزلذ الظاث
ّ  مىلضة باعة,جخهاعٕ صازل الىو
ؿُت الخانت بالظاثُٟاث الىٟ الخل٠ت حؿدك٣ُصاللُت ٖم
ّ ٠اإلاخىاعٍت زل
.الؿُىع
ّ
ٌ  الخمغ٫ان لكىا٧ _
ّ
ّ الخب و
 و,بتٚالغ
/ بحن الخالوة٤سخي جمشل في ظمٗه اإلاخىاؾٟه
ل٣ز
ّ /الؼاثض
ّ الدجم
ّ ىع وٟالى
 الظاث١_ ؤٖما١غ في ألاٖماٟ ؤن ًد٪ و اؾخُإ بظل,ٌٞالغ
ّ
.ه و مغظٗه٣ُلُت_ التي ناعث مىُل٣ٗال
Summary of the Research:
In this research we have talked about the intimate relationship
between the text and the author. What the text meant to be, the text is only
psychological literary images formed from the moment of poetic revealing
that the author has been dominated by because of psychological stress .so,
the result will be mating the white paper and black pen, to draw the
psychological dimensions by letters to recite the inspiration and
interpretation. We have seen that concealment through the use of symbols
that have the ability to colorize and create what was (Ahmed Yousef Akila)
inspire to when he was dealing with a subject in which his personal
experience has combined with public one, and when the emotions speak in
a stark silence that could not find a way out, except through (Shawwal
Al.tamr), that amount accumulating on its color, and attached to himself ,
And we did not find a way to enter into the text and its adoption only
through the approach of Charles Moron (psychological script); and that it is
based on the principle of mobility between text and the author, making the
text our only

guide to the author' soul without turning the author to

psychological patient, or make the text to document madness.
The study was based on two main points: address the title in whisper
/ text and the hidden text, and we reached through the work on them to a
number of results, the most important of which8
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_The text can be subject to questioning through its symbolism to create a
bridge between the feelings of the mental self and its ambition / body free
from neglect, and between the rejected reality / spirit of man.
_ The mental mind did not narrate as much as she complained and
expressed and uttered desires and aspirations bitterly failure.
_ The textual self reduced the text in a series of hints and contrasting
images, which wrestle within the text, generating a deep epic focus to detect
the psychological backgrounds of the particular hidden behind the lines.
Shawwal Al.tamr has a psychological power represented in the

_

harmonious collection between the sweetness / love and desire, and the size
of excess / aversion and rejection, and was able to dig deep in the depths of
the mental self _ which has become a starting point and its reference.

 .1اإلالضمت:
ّ
مغاث ّ
٧ل ّ
بن ّ
هو ؤصبي مبضٕ ال بض ؤن ًسً٘ لالؾدىُاّ ١
ٖضة و مً ػواًا مسخلٟت ,بط
ّ
ُ
ًدمل في َُاجه ال٨شحر و ال٨شحر مً ألامىع اإلاسخلٟت التي ؤُٖخه ال٣ضعة ٖلى ؤن
ؤهه _ ؤي الىو_
ّ
ً
ظؿضا ً
مخجض ًصا ًطخ ٪و ًب٩يً ,همذ و ًخدضرً ,خماؾ ٪و ًجهاعًًُ ,غب و ًتزن
ً٩ىن
هابًا
ّ
ّ
ّ
ٟؿُت التي ج٣ه ٠الظاث الى ّ
هٟؿُا ٠ُ٦ ,ال و َى الابً الكغعي لخل ٪الخ٣لباث الى ّ
ًّ
انت مً
الخحن بلى آلازغُ ,
خُت ٖلى وعّ ١
حكضها ٧ي جهخم ألمغَا ,زم ليؿدىُ٣ها ٚحر
ٞخدُلها بلى
نىع ّ ٍ
ٍ
ّ
الىانت و
م٨خُٟحن بما ٢الذ نغاخت ٞ ,ىهبذ جهمحن مشلها ٖىضما عاوص بُايها الىان٘ الظاث
ّ
هي جخإلم جدذ وَإة شخيء ما صازلها ّ
ًلر ٖلى الخغوطٞ ,خم٨ىذ مً ؤن جلج بلى ؤٖما٢ها و جمخو
آالمها و ؤٞغاخها ٧ي ج٨دؿب الخُىٍت و الخُاة.
ّ
ّ
وٗمّ ,
ّ
هٟؿُت ّ
ّ
ٞالىو ما َى بال نىع
الكٗغٍت التي
ؤصبُت حك٩لذ مً لخٓت اإلا٩اقٟت
جسً٘ لها الظاث ّ
الىانت هدُجت ُّ
الًٛىَاث الىٟؿُت اإلاخ٨غعة التي ّ
جخٗغى لهاٞ ,ما ً٩ىن
بدغو ٝجخ٩يء ٖلى
ؤمامها ؾىي جؼاوط الىع ١ألابٌُ بال٣لم ألاؾىص لحرؾم ؤبٗاصَا الىٟؿُت
ٍ
ؤلاًداء و الخإوٍل و الخلىٍذ مً بُٗض.
ُ
ّ
الظاث ّ
ّ
الخهىنُت التي حُٗحها ال٣ضعة ٖلى
الىانت بٌٗ
ٞاالٖخماص ٖلى ؤلاًداء ًمىذ
ُّ
ّ
الكٗىع باألمً الىٟسخي و الهضوء الضازلي ,بط لِـ مً ّ
ّ
جهب ؤوظاٖها و
الؿهل ٖلحها ؤن
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الؿ٩ىن ّ
ٟؿُت نغاخت ٖلى الىع١؛ ّ
مىاٟ٢ها ّ
ألن طل ٪لً ًُد ٤٣لها الاجؼان و ّ
الى ّ
الىٟسخي الظي
جماما ؾحزًض مً ايُغابها و يٟٗها ّ
حؿعى زلٟه  ,بل ٖلى الٗ٨ـ ً
الضازلي و اجهُاعَا.
بًداء ٖلى مضي م٣ضعة الظاث ّ
ً
الىانت ٖلى الخٗاَي م٘
وحٗخمض ال٣ضعة ٖلى البىح
ُ
ّ
الغمؼ و ج٨شُٟه مً زال ٫ما حٛظًه به مً ؤخاؾِـ و مكاٖغ مىٟغصة ال ٌكاع٦ه ٞحها ؤخض,
ّ
الغمؼ ظىاخحن ًُدل ٤بهما ً
مكاٖغ حُٗي للّ / ٟٔ
بُٗضا و ال ًدِ مهما ؤعَ٣ه الاؾدىُا ١و٤ٞ
٧ل ؤبىاب الىو ّ
الؿغٍتٞ ,ىىٟخذ له و هٟخذ له و بلُه ّ
مىهج ُجٟخذ به ّ
٧ل ٢ىىاث الخىانل
الٟاٖلت(.)1
وٍم٨ىىا ؤن هلخمـ طا ٥الخىاعي و الخسٟي الخجى ٫وعاء عمىػ لها ال٣ضعة ٖلى ّ
الخلىن و
ّ
الظاث ّ
الىانت إلٞغاٚه ٖىض( ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠لت)( ,)2و َى ًخُغ١
ججؿُض ما جُمذ جل٪
بهمذ ناعر لم ٌؿخُ٘ ؤن ًجض
إلاىيىٕ ًمتزط ُٞه الصخصخي بالٗام ,جخدضر به اإلاكاٖغ
ٍ
ً ّ
للخاعط ؾبُال بال مً زال ( ٫قىا ٫الخمغ)( ,)3طا ٥ال٨م اإلاخ٨ضؽ ٖلى اؾمغاعٍ ,و اإلالخه٤
ً ُ ّ
ّ
ّ
ّ
م٨ىىا مً
بىٟؿه ,خُض ال مىام مً اإلاغاوخت بحن الىو والظاث الىانت ٧ي هجض بلُه َغٍ٣ا ً ِ
اؾدىُا٢ه و الخهىٖ ٫لى طل ٪اإلا٣هض ألاصبي الظي ُٚاٍ الخمغ /الغمؼ ,وَظٍ اإلاغاوخت ٢اثمت
ّ
٦بحر في خض الىو ٖلى الخضًض اإلاخىانل.
ٖلى مىهج ؤؾهم
ٍ
بك٩ل ٍ

َّ
اإلاىهجُت:
.2
ُّ ىع ُّ
الك ّ
بك٩ل
ٗىعٍت اإلاباقغة التي ً٣ىم ٖلحها الىو
و ل٩ي هخم ً٨مً جسُي جل ٪اله
ٍ
ٖلجي ال ًدخاط بلى جإوٍل ؤو جٟخِل ٖلُىا ؤن هسخاع اإلاىهج اإلاىاؾب الظي ًغبِ الىو بالظاث
الىانت مبخٗضًً بظلّ ًٖ ٪
الضٖىة بلى (مىث اإلاالٞ ,)٠ىدً ال ًم٨ىىا ؤن ّهضعي مىث اإلاال/٠
ً
مىظىصا وب٣ىة صازل جل ٪الض٣ٞاث الىٟؿُت التي زل٣ذ الىوٞ .الىو
الظاث الىانت؛ ٧ىهه
ّ
ٌؿخمض هبًه واؾخمغاعٍ مً زال ٫الخايىت الغثِؿت لظا ٥الىبٌ واإلاخمشلت في الظاث الىانت؛
لظا ٞال ًم٨ىىا ازترا ١الىو و الٛىم ُٞه و بزًاٖه للخإوٍل صون الخجى ٫بِىه و بحن الظاث.
ّ
ّ
الىصخي ) الظي ابخضٖه ( قاعو ٫مىعون ) وؤ٢امه ٖلى
الىٟسخي
وطلً ٪خد ٤٣بةجبإ اإلاىهج (
ؤعب٘ مغاخل هي (:)4
.1
.2
.3
.4

ّ
ألاصبي خى ٫قب٩اث مً الخضاُٖاث.
اإلاُاب٣اث التي حؿمذ ببىاء الٗمل
الدكُ٨الث الخهىٍغٍت و اإلاىا ٠٢الضعامُت اإلاغجبُت باإلهخاط الىَمي.
ّ
الصخهُت الالواُٖت و جاعٍسها.
ألاؾُىعة الصخهُت التي جغمؼ بلى
ُ
مُُٗاث ّ
الؿحرة الظاجُت التي حؿاٖض ٖلى الخد ٤٣مً الخإوٍل ,ل٨جها ال جإزظ ؤَمُتها
ومٗىاَا بال مً زال٢ ٫غاءة ُّ
الىهىمٞ .البدض ًخم مً زال ٫خغ٦ت طَاب و بًاب
مؿخمغة بحن َظٍ اإلاغاخل ألاعب٘.

 .3ؤلاقيالُت:
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ًدُم مٟاصٍ:
جستز ٫ؤلاق٩الُت في َظا الٗمل في
ٍ
ؾااٍ ٫
ّ
ّ
ؽَ 1ل جم٨ىذ الظاث الىانت مً زل ٤هُ٣ت الخ٣اء جيبٌ بالخغٍت بحن الخاعط  /قىا٫
الخمغ /الجؿض اإلاهمل و الضازل /الٗلى ّ /
الغوح الخابٗت ,بٗض ؤن مىدذ قىا ٫الخمغ /الجؿض
ّ
قِئا مً الخمغص ؤؾهم في بُٖاثه بٌٗ ّ
الخجضص و الخٛحر ٦مداولت للخسلو مً ُ٢ض ؤلاَما٫
اإلاترا٦م؟

 .4الخدلُل:
الهغإ الضازلي ّ
خالت مً ّ
ل٣ض ٢امذ الظاث الىانت بسلًّ ٤
هها ًّ
ؤصبُا ً
ظؿض
٢اثما ٖلى ٍ
ِ
ُ
ُّ
والهىعة التي هي ٖلحها,
لىٟؿها,
٨ٞغة ومكاٖغ واججاَاث ومضع٧اث وجُُ٣م َظٍ الظاث الىانت ِ
اث ٖ٣لُ ٍت وظؿمُ ٍت واهٟٗالُت باٖخباعَا " مجمىٖت مً الٗملُاث
وما جدؿم به مً
نٟاث و٢ضع ٍ
ٍ
الؿُ٩ىلىظُت الىٟؿُت التي جد٨م ُّ
نٛحر
٦ةوؿان
الؿلىٞ .)5(" ٥هي_ ؤي الظاث الىانت_ ال جبضو
ٍ
ٍ
بضازل الىو ؤو شخو صازل نىع ُق ّ
ٗىعٍت جيبٌ ,بل هي حكحر بلى مىيىٕ الٗملُاث
الىٟؿُت.
جل ٪الٗملُاث التي ال بض ؤن ُجٟغػ لىا خالت مً الٛلُان ّ
الضازليّ ,
٧ل شخيء ُٞه ٌؿعى
ّ ّ
ّ
الىانت بالىخضة والخىاػن والشباث
لخمض الظاث
هدى الخالم ,هدى خغٍت الاهتهاء والخالشخي,
ّ
والخض مً ؾُُغة الايُغاباث الىٟؿُت ,والخ٣لُل مً ؾُاصة ّ
الهغاٖاث الالقٗىعٍت صازلها .بط
ِ
ّ
ؤن اؾخمغاع نغإ َظٍ الظاث الىانت ًىٗ٨ـ في نىعَا اإلاخضاُٖت ُٞ ,بضو في جل ٪الشىاثُاث
واخض التي ؤهجبذ الٗىىان ( قىا ٫الخمغ)ٞ ,الكىا٦ /٫ثرة مٟغَت
اإلاخٗاعيت و اإلاخىاً٢ت في ٍآن ٍ
ّ
ّ
ّ
جضٖى بلى ُّ
الىٟىع والاقمئزاػ الىٟسخي ,جمغ /معجىن خلى اإلاظاً ١بض الض ٝفي الضازل ,والتي
حٗمل ٖلى بياٞت ؤظىاء الخغ٦ت والخُىٍت بلى ظىَغ ّ
ُ
جمىده ال٣ضعة ٖلى
الىو٦ ,ما ّؤجها
الخجضًض الخل٣اجي بما ًمىدىا طل ٪الثراء ُّ
الهىعي الظي ٌؿخىٖب ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الضازلُت
ّ
الخجضص والخىامي والخىالض٦ ,ما ً٨ؿبه الخُىٍت وال٣ضعة
صاثمت مً
خالت
ٍ
والخاعظُت ,وٍجٗله في ٍ
الٗم ٤جل ٪ؤلاً٣اٖاث التي حٗ٨ـ طلّ ٪
وصاثما ما حكدب ٪في ُ
ً
الهغإ
ٖلى بهخاط اإلاٗجى باؾخمغاع,
ِ
ّ
ًس ٠وٍغجُٞ ,)6(ٟ٘ىُل ٤الخٟي ً
مٗلىا البىح ب٣ىله (:)7
الظي

1
بكىا ٫مً الخمغ ؟
_ ماطا ؤٗٞل
ٍ
َ
_ ؤ َ٨ظا حؿخ٣بل َضًتي ؟
_ لم ؤ٢هض .
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ً
_ ٧اهىا ؤًام ال٣ىاٞل ٌؿخٛغ٢ىن
قهىعا ٧املت للخهىٖ ٫لى خٟىت جمغ مً( ِؾ ُْ َىة )ٞ ..اخمض
عبّ ٪
ؤن الخمغ في َظٍ ألاًام ًإجُ ٪مً ٚحر مغاؾُل.
ّ
ّ
٢هضث ّ
ُ
بإوي ُؤ ُّ
خب الخمغ ً
ؤن ال٨مُت ٦بحرة.
٦شحرا ...ل٨ىجي
_ به ٪حٗلم
_ َظا ً ٪ُٟ٨لؿىت ٧املت ..و ال جيـ ّ
ؤن الكخاء ٖلى ألابىابٞ ..الخمغ َى ؤًٞل ما ًا٧ل في
ٍ
ّ
ً
ّ
ُ
اللُالي الباعصة ..و َظا لِـ جمغ ٖاصي ..بهه معجىن ..وال ًم٨ى ٪ؤن ججض ُٞه هىاة واخضة.
_ نض٢ذ ..ال شخيء ًبٗض ٖلى ّ
الضٝء ؤ٦ثر مً الخمغ.
ِ

2
ّ
_ ٧ان ًىٓغ بلى الكىا ٫اإلاخ٩ئ ٖلى الجضاع..
ُّ
جىٞغ الصخيء ؤ٦ثر مما ًيبغي ُ ٌُ ..
كٗغ ٥بٗضم الغٚبت ُٞه ..
_
_ؤزظ ُّ
ًد ٪عؤؾه...
بكىا ٫مً الخمغ؟
_ ماطا ًُم ً٨للمغء ؤن ًٟٗل
ٍ
_ ؤخًغ خهحرة هاٖمتَ ...غخها ٖلى ؤعيُت الٛغٞت...زم ؤٞغٞ ٙى٢ها الكىا.٫
_ لضًىا ََ َغم مً الخمغ.
ً
ُ ًّ
ُ
ُ ّ
ك٩ل ال٨خلتً ..إزظ مً
خإمال ..ابدؿم ..زم قغٕ ٌ ِ
_ ابخٗض ًٖ ال٩ىمت ٢لُال..ؤزظ ًخُل٘ بلحها م ِ
ْ
ألاؾٟل و ًً٘ في ألاَغا ُ٘٣ً ..ٝمً ألامام و ًُله ٤مً الخلً ..٠ضوع خىلهاً ..جزٕ ُٗ٢ت مً
الىؾِ و ًجٗلها في ألاؾٟلً ..ضوعً ..ضوع ..ختى خلى ٫اإلاؿاء.
ً
َ
_ ؤقٗل اإلاهباح ..ؤل٣ى هٓغة ٞاخهت ٖلى مسلى٢خه.
ً
ّ
َ
خاظت بلى شخيء مً البروػ ٖىض الهضعٞ ..إها ال ُّ
اإلامؿىخحن٦ ..ما ؤوي ال
ؤخب الجهضًً
ؤهذ في
_ ِ
َ ُّ
ً
زهغا ٦جضٕ البلىَت.
ؤَُ٤
ؤزظ مً الخهغ بلى الهضع.
ُ ّ
_ ال بإؽّ ..
شخيء مً الاؾخضاعة  ..لِـ ؤمامىا ؾىي اإلاازغة لىإزظ
ل ً٨الؿا٢حن في
خاظت بلى ٍ
ٍ
ُ
ُ
مجهاٞ ..الخلُٟاث اإلا٨خٓت جٟؿض الخىاؾ.٤
ً
_ صاع خىلها صوعة ؤزحرة..
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ُ
ّ
ّ
ُ
والخالوة..بجها َعبت الخمغَ ..عبت
ضَل٦ ..ما ؤعٍض٦ ..ما ؤقخهي ..ظؿض ًجم٘ بحن اللمٗان
_م ِ
ُ
الجماُٞ ..٫ىىؽ ..ال ُٞ ..ىىؽ ز ِل٣ذ مً َػَبض البدغ ..ال قّ ٪ؤجها مالختّ ..ؤما آلتهي َظٍ ٞهي
سُٟت ..في بٌٗ ألاخُان ًجخاخجي بخؿاؽ بالؿٗاصة بلى صعظت
جُ٣غ خالوة  ..ؤقٗغ
بؿٗاصة ُم ٍ
ٍ
الخى!ٝ
اعة حكخٗل في ظؿضٍ..اججه هدى الىاٞضة..
ؤخـ بالخغ ٍ
ُ
ٖبضجً ٪ا مىالي ..و ُ
لؿذ َعبخ.٪
_ ؤها
َ
اؾخضاع ٞجإة ..احؿٗذ ُٖىاٍ مً الخى ٝو الضَكت ..الجما ..٫اللمٗان ..الخىجغ ..الَ ٛىج..
السخغ الجاطب ..هٓغ بلى ألاؾٟل ..بلى ال٣ضمحن الهٛحرًً ٞى ١الخهحرةَ ..
ّ
نٗض هٓغٍ ببِء..
ًخملى الجؿض َ
الب ّ
ٌ.
_ مىالي.
اججه هدىَاَ ..
يمها ..اخخىاَا ..ؤخـ ّ
بإجها جظوب بحن طعاُٖه ..بضؤث ًضاٍ َج ْض َعٖان ّ
٧ل
مؿاخاث ظؿضَا ..ججىبان جل ٪الخسىم الٗظعاء ..اؾخٛغ٢خه صَكت الا٦دكا.ٝ

3
...ؤٞا..١ؤزظ ًىٓغ بلحها ًٖ ُبٗض..
ُّ َ
٢الذ :و هي جل ٠قٗغَا خىٖ ٫ى٣ها:
َ
ؤعَ٣خجي ًا مىالي.
_ ل٣ض
ُ
_ ِّٟ ٦ي ًٖ جغصًض َظٍ ال٩لمت.
_ َل ؤ٢ى ٫لً :٪ا ؾُضي؟
_ ؤها ؤ٦غٍ َظٍ الىٛمت ..ؤها ُ
ؤمغ ٦هظا؟
لؿذ
ِ
مىالٞ ..٥لما جدكغًٍ الٗبىصًت في ٍ
اهدىذ:
ُ َ َ
يُٗت ًض٥؟ َ
نيُٗت مؼاظ ٪الخام؟
_ ال خُلت لي..ؤلؿذ ن
ّ
اللهجت ..بهذ مسلى٢ت مً الخمغٞ ..ى ..١في ٢مت ّ
ُ
الىسلتً ..
ل ٪ال ُّ
بُٗضا ًٖ
ؤخب َظٍ
ِ
_ ٢لذ ِ
التراب٩ٞ ..ان ًجب ؤن ج٩ىوي قامست ٦كمىر الىسلت.
ابدؿمذ ..ن٣ٟذ:
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َ َ
ّ ُ
_ به ٪ججُض الخُابت ًا مىالي!
َ
بُ٣ذ ً
٦ىذ.
جمغا ٦ما ِ
_ لُخ ِِ ٪
_ إلااطا؟
_ الخمغ ًجم٘ خؿيخحن ..ال ججخمٗان في ٚحرٍ ..الخالة ..و الهمذ!
َ
لُلت و لُلت.
_ ٖلُ ٪ؤن جخدلى بهبر قهغٍاع٣ٞ ..ض اخخمل زغزغة بمغؤة ؤلٍ ٠
ُ
_ ال ُح ّ
ؿمي ألاقُاء بٛحر ؤؾمائها ..قهغػاص لم ج ً٨جثرزغّ ..بجها اإلاغؤة الىخُضة التي اؾخُاٖذ ؤن
ِ
ُ
لّ ٪
ب٩ل ظىاعحي ختى ًضع٦ىا
حُٗض الش٣ت و الخىاػن لىٟـ قهغٍاع٧ ..ىوي مشلها و ؾإههذ ِ ِ
ّ
الهباح .
_ اؾخضاع هاخُت الباب..
_ بلى ؤًً ؟
ل.٪
_ ال قإن ِ
_ بلى مً جتر٦جي؟
_ نغر :
ؾئمذ زغزغج ..٪مً ّ
ُ
 ٪ُٞشخيء ..ختى الٟغاقت وؿِذ ؤجها ٧اهذ صوصة
جٓىحن
هٟؿ..٪؟ لم ًخٛحر ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
لذ ُمجغص قىا ٫مً
ؤهذ لم جخسلصخي مً ٖ٣ضة الكىا ..٫الػ ِ
 ..خُمذ قغه٣تها ..وخل٣ذِ ..
الخمغ ..شخيء ًبٗض ٖلى ّ
الضٝء في اللُالي الباعصة ..ل٨ىجي آلان ؤقٗغ بدغاعة زاه٣ت.
ِ
ً
نا٣ٞا الباب وعاءٍ ).
٢ا ٫طل ..٪وزغط..
الىٟؿُت ّ
ّ
الىهُت التي ظمٗذ بحن الكىاّ ٫
ب٩ل
و٢بل الخىى في الىو ظبرجىا الخالت
ِ
بًداءاجه اإلاباقغة و الال مباقغة ,وبحن الخمغ بمضلىالجه اإلاخىىٖت ؤن هٖ ٠٣ىض الٗىىان وما ًمل٪
مً ٢ضعة ٖلى الجاطبُت ظٗلخه ًًُ ٠بلى الىو ُ٢مت ٞىُت هٟؿُت بًداثُت ج٨خمل ٖىانغَا
_ؤي الُ٣مت الٟىُت _ في الىو.

 _1.4بىح الػىىان ً
همؿا:
ال ًم٨ىىا ؤن هخجاَل ظاطبُت الٗىىان ( قىا ٫جمغ /حجم و لىن و َٗم ) بما ًدمل
ُ ّ
٣غب الخهىع الضازلي لخخمٓهغ
مً وٖ ٘٢مُ ٤في الىٟـ ,وب٣ضع ما ًىٟخذ ٖلى الضوا ,٫وٍ ِ
ّ
الهالث الضاللُت التي جغبُه بالىو الضازلي(ّ ,)8الظي مىده ال٣ضعة ٖلى البىح ً
َمؿا ,وج٣ضًم
ِ
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ّ
مداوعاث زُٟت م٘ زهىنُت الكىا ٫التي جمغ٦ؼ ٖلحها الىو ,ألامغ الظي ظٗله _ ؤي الٗىىان_
الؿغي الظي ال ًُٟى بلى الؿُـذ ّبال بٗض ْهـىع جل ٪الخٗىٍظة ّ
بمشابت الجؿغ ّ
السخغٍـت التي
َغخهـا ّ
الىو ( الخًاعَـ الخانت /الجؿض )ُٞ ,ىنل َظا الجؿغ بحن جهغٍذ و جلمُذ
ٌؿخضعي ّ
نىع
٢خالُت ُتهاظم ٞحها الظاث الىانت هٟؿها,
٧ل مجهما آلازغ بُغٍ٣خه الخانت ,في
ٍ
ٍ
هجىم ٢اثم ٖلى الخىا ٌ٢بحن الىعي و الالوعي ,بةٖخباع" ّ
ؤن الالوعي خالت مً مُُٗاث الىعي,
ناثغة ّ
بخُٟ٨ه ,مخدىعة بإق٩اله"()9خايغ في ُٚابه.
ّ
ً
الخجضص و اؾخمغاع
ؤًًا م يء الٗىىان في نىعة ظملت اؾمُت٨ٌٗ ,ـ عٚبت صازلُت في
ّ
ّ
الظاث ّ
الخضر( ,)10بط ّ
الىانت بٗض ؤن ملذ ال٨بذ و الخجاَل٩ٞ ,ان
ؤن في الخغ٦ت ج٨مً عاخت
ُّ ىع ُّ
ججؿُضا ً
ّ
ً
الك ّ
ٗىعٍت ّ
ص٣ُ٢ا لخغ٦ت الظاث الىانت هدى
٧ل واخضة مً الؿاب٣ت لها
جٟخذ اله
وجمغصَا ٖلى نمتها وعًٞها إلاا َى مىظىص ,لظا هالخٔ ّ
ؤٖما٢ها ّ
ؤن الٗىىان مؼط بحن الىو
ّ
الكىا /٫الجؿض ٖلى الاؾدُٗاب والخدمُل ,زانت ّ
وؤن
والىو اإلاىاػي /الخٟي ,مً زال٢ ٫ضعة
ّ
ّ
ً
الشُ٣ل جمغ /عوحً ,ىمى ًّ
ٖالُا قامسا وٍٓل ٦ظل ٪ختى بٗض ؤن ؾ ً٨الكىا ٫صازل طاث
ع٣ُٞه
اظخاخها ّ
٢غعث ٞحها ؤن ّ
الهغإ الىٟسخي مىظ الىَلت ألاولى التي ّ
جخٗغى لظا ٥اإلاسؼون الضازلي
ِ
وجخمغص ٖلى ٦بتها الظي ًمشل هُ٣ت ٖاػلت صازلها.
ُّ
ُ
ً
ً
وبطا بال٩لمت ّ
الكٗىع
مٗ٣ضا مً
مؼٍجا
ججغ الشاهُت ُلخهبذ ؤصاة جىِٟـ جدا٧ي
والالقٗىع ,لخهى٘ لىا ًّ
هها جخضازل ُٞه اإلا٣انض وجخمغص ُٞه الغٚباث وألاخاؾِـ وجخدض ُٞه
ً
ُّ ىع ُّ
الك ّ
ٗىعٍت ,وجخضاعى ُٞه الاٖتراٞاث نغاخت و يم ًىا.
اله
َّ
َّ
 _2.4الىو و الىو اإلاخىاعي :
ّ
ّ
الُٗ٣لُت_ بن ظاػ الخٗبحر_
٢اثم بحن الظاث
بضؤ الىو باالؾخٟهام اإلاىبش ٤مً
خىاع ٍ
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
وهٟؿها٧ ,ىن الاوكُاع الظاحي زل ٤مً خضة الً ِٛالىٟسخي الظي ًُماعؾه الاؾخٟهام الظي
ّ
ّ
الُٗ٣لُت ٖىضما قغٖذ في هبل ؤٚىاعَا ,وصزلذ في
اهبش ٤مً نغ ٍإ صازلي ؤخضزخه َظٍ الظاث
خالت مً الخحرة والخسبِ وهي ؤمام َظا ّ
ال٨م الهاثل مً الخمغ اإلاعجىن /اإلاكاٖغ اإلاخًاعبت
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
ً
اإلاخضازلت ( به ٪حٗلم بإوي ؤخب الخمغ ٦شحرا ..ل٨ىجي ٢هضث ؤن ال٨مُت ٦بحرة٧ ..ان ًىٓغ للكىا٫
اإلاخ٩يء ٖلى الجضاع).
ً
َ
وز ْل ُ ٤مشل َظا الجى الٛامٌ ٌُُٗي ّ
ً
ؤبٗاصا مخضازلت ,ججٗل ال٣اصم ؤ٦ثر ٚغابت
للىو
ّ
ُ
وببهاما؛ ّ
ّ
ً
الُٗ٣لُت ٧ابضث مً ؤظل ؤن جسٟي هٟؿها التي
ألن ؤلاظابت ٚحر مخىٗ٢ت٧ ,ىن الظاث
ّ
ً
بؾ٣اَُا(()11
جماَُا
ج٣ل٣ها الخحرة والغٚبت ,وؤزٟذ ُمغاصَا زل ٠الخمغ اإلاعجىن وجماَذ مٗه
ًّ ّ
ٖاصًا ..بهه معجىن ..وال ًم٨ى ٪ؤن ججض ُٞه هىاة واخضة )َ .ظٍ الٟا٦هت
وَظا لِـ جم ًغا
ّ
الصخُت ,اللظًظة ,اإلاخىىٖت ألاق٩ا ٫وألالىان ,وما جدىي مً عمىػ وصالالث مسخلٟت ؤَمها
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ّ
والكمىر ,والٗلى ,والخٟغصُ ,
والخًىع واللمٗانٞ .ما ٢هت قىا ٫الخمغ َظا ؟ و٠ُ٦
الخالوة,
ّ
ّ
ّ
الُٗ٣لُت ؟
جم ً٨مً اعبا ٥الظاث
ّ
ّ
الُٗ٣لُت ,وؤهجب لىا صالالث ال ًم ً٨ؤن
ل٣ض جؼاوط الخمغ صازل مسُلت َظٍ الظاث
ًُجؿضَا ً
قِئا ؾىي َظا اإلاعجىن ألاؾىص ,الظي لً ًُ ّ
سؼن للكخاء ,ولً ًُ ّ
٣ؿم ٖلى ألاَل
ّ
ّ
الُٗ٣لُت_ ُٞما ؾخٟٗل بهظٍ الهضًت التي ح ّ
ٗمضث ط٦غ
والجحران ,عٚم خحرتها_ ؤي الظاث
٦صخيء ًُ٣ضم للجمُ٘ ولِـ لها وخضَا.
مهضعَا؛ لخبضو
ٍ
ّ
ّ
الُٗ٣لُت َىا جغٍض ؤن ُتهُئىا للخضر ال٣اصم ,الظي ًدىي مغخلت الخىِٟـ
و٦إن الظاث
ّ
جمغ بهاٞ ,هي في خًغة َضًت جبضو ّؤجها مً ّ
خ٣ها وال بض ؤن ُج٣ضم لها ً
الظاحي التي ّ
ًىماٞ ..ما
ٍ
ٞدىي الهضًت؟
الىو في الخٟخذ ,بط ّ
مً َىا ًبضؤ ّ
ؤن البيُاث الضاللُت ّ
الًمىُت جٟطر ُٖغي الظاث
ِ
ً
ّ
نب م٨ىىهاتها ّ
ّ
الكىاُٞ ,٫دكغٕ في ّ
الضازلُت ,ظاٖلت مً
الُٗ٣لُت ومٗاهاتها الىٟؿُت ؤمام َظا
ً
خغٞاٞ ,خ٣ضم لىا ً
ً
الهغإ ّ
لخجؿض ّ
ّ
قِئا
الىٟسخي الظي ٌؿ٨جها
ٖمُ٣ا
الخُا ٫وؾُلتها للٛىم
ّ
ً
ّ
م ً
سخلٟا ,شخيء ّ
٦شحرا ,)..بطا هي ُّ
ؤخب الخمغ ّ
جدبه وجسكاٍ ( ,به ٪حٗلم بإوي ُّ
جدب الخمغ الظي َى
عمؼ لل٣اصمّ ,
ل٨جها جىٟغ مً حجمه ال٨بحر٧ ( ,ان ًىٓغ للكىا ٫اإلاخ٩يء ٖلى الجضاع /..جىٞغ الصخيء
ؤ٦ثر مما ًيبغيٌُ ..كٗغ ٥بٗضم الغٚبت ُٞه.).
ّ
ُ ّ
هىع
بن الخحرة الضازلُت والاَتزاػ الىٟسخي َما ؾُضا اإلاى ٠٢في َظا اإلاكهض الظي ً ِ
ّ
لىا ونغاخت جُاخً صازلي َغٞاٍ َما ّ
خب الخمغ و٦غٍ ال٨مُت ( الكىا ,) ٫وَظا ما ًجٗلها
ج٣ٟض عٚبتها وقهىتها اججاٍ الخمغ ,ولِـ ؤمامها بال ؤن ُحٗالج ألامغ ,ؤن جٟٗل ً
قِئا ل٩ي جخمً٨
مً الخٗاَي م٘ َظا ال٨ضؽ اإلاخ٩يء ٖلى الخاثِٞ ,مشل َظٍ الهضًت ال جغص زانت بالكخاء( ,
ًّ ّ
ٞالخمغ ؤًٞل ما ًا٧ل في اللُالي الباعصة ..و َظا لِـ ً
ٖاصًا ..بهه معجىن ..وال ًم٨ى ٪ؤن
جمغا
ججض ُٞه هىاة واخضة ).
بضؤ ّ
الهغإ ًتزاًض مً زال ٫خالت الخىا ٌ٢التي ؾُُغث ٖلى الظاث الُٗ٣ل ُّت وهي
ِ
ّ
جخإمل ظبل نٛحر مً الخمغ اإلاعجىن ٞى ١بًٗه ,لظًظ َى ل٨ىه ٦شحر .و ٠ُ٦ال ً٩ىن لظًظ وَى
اإلاالط الىخُض إلا٣اومت طا ٥البرص الضازلي الظي ٌؿخدىط ٖلحها ,وَى اإلاعجىن الغَب الظي ال
ٌكىبه ً
قِئا ؾىي ّؤهه قىاٞ ,٫الدجم ٧لمت ّ
الؿغ التي ؾخجظب لىا الىو اإلاىاػي الظي ظٗل
ِ
مً قىا ٫الخمغ اإلاعجىن ِح َج ًابا ًخىاعي زلٟهَ .ظا الدجم الظي ًجٗل الهضًت ؤ٢ل ظاطبُت
ّ
الُٗ٣لُت ؤن جخهغُ ,ٝلخدُل طا ٥الكىا ٫اإلاخ٩يء ٖلى الجضاع بلى
وظما ٫و٢بى ,٫وٖلى الظاث
َ
ًّ
ًّ
الخحرة ماصام
خالت
هٟؿُا
شخيء ٌُكبٗها
ٍ
وظؿضًا ,ال بض ؤن حؿمذ للمضٞىن بالخغوط لخسغط مً ِ
ِ
ّ
ُّ ٟىع ّ
ُّ
ّ
ّ
ُّ
الكٗىع
بالخب ٌؿب ٤الى ( به ٪حٗلم بإوي ؤخب الخمغ ٦شحرا /...جىٞغ الصخيء ؤ٦ثر مما ًيبغي..
ِ
ٌُ ُ
كٗغ ٥بٗضم الغٚبت ُٞه ) ,ال بض مً بًجاص َغٍ٣ت الخخىاء ص٣ٞت ٢اصمت مً الالقٗىع ,لم حٗض
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الُٗ٣لُت ٢اصعة ٖلى ٦بتها ,بٗض ؤن خغ٦ها ّ
ّ
٦بحر وصٗٞها هدى الؿُذ,
الهغإ وؤزاعَا
الظاث
ِ
ٍ
بك٩ل ٍ
الهىعة التي ؤٖلىذ نغاخت ؤنّ
ُّ
ً
الخل ( ؤزظ ًد ٪عؤؾه ,) ...في َظٍ ُّ
٩ٞان ؤلاٞهاح عمؼا َى ّ
الخىجغ في َظا ّ
ً
ًّ
صًىامُا لىخضجه٣ٞ ,ض ؤؾهم في جدضًض الُغٍ )12(٤التي اهخهجتها
ؤؾاؾا
الىو َى
ّ
ّ
ُّ
ّ
الُٗ٣لُت وهي جخٟجن في ن٣ل طا ٥اإلاسؼون الكٗىعي اإلاخض ,٤ٞو ؾجري الٗبض الخال١
الظاث
ّ
ُ
ّ
بدب و ص٢ت مً ٢بل
بكىا ٫الخمغ اإلاخ٩يء ٖلى الخاثِ ,ألامغ الظي ؾًُٗىا ؤمام هابٌ ,هدض ٍ
ِ
الظاث اإلاخلهٟت لل٣اصم ( ؤخًغ خهحرة هاٖمتَ ...غخها ٖلى ؤعيُت الٛغٞت...زم ؤٞغٞ ٙى٢ها
ً
ً
ّ
الكىا... /...٫بهه َغم مً الخمغ !..ابخٗض ًٖ ال٩ىمت ٢لُال..ؤزظ ًخُل٘ بلحها مخإمال ..ابدؿم.)..
ُّ
ّ
الخمغص
َا ٢ض بضؤ الىو اإلاخىاعي في الٓهىع مً زال ٫الخجؿُم الظي ؾِبلىع لىا طا٥
ّ
الكىا ٫الغمؼ٣ٞ ,ض ابدؿم بٗض ؤن ٧ان ُّ
ّ
ًد ٪عؤؾه,
الُٗ٣لُت بلى ٚحرَا/
الظي وؿبخه الظاث
ّ
ّ
ّ
ُّ
خا ٫ؤًٞل ,وؤجها جخجه هدى الخل .الخل الظي
وَظا صلُل ٖلى ؤجها _ ؤي الظاث الُٗ٣لُت_ في ٍ
ً
ً
ّ
والغ ٤ٞبه ,ومداولت ظٗله ؤ٦ثر َغاوة وجماؾ٩ا ,مً زال٫
اعجبِ بخل ٪الٗىاًت الىاضخت بالخمغِ ,
ّ
ً
نبه ٖلى الخهحرة الىاٖمتّ ,
ّ
ً
وعَبا َظا الكىا٫؟
معجىها
والبض ؤن ج٩ىن هاٖمت ,ؤو لِـ
ُ
ً
ٖمال ّ
ججؿض في اله٣ل ,وْهىع اإلاٗالم ,لِؿ ِ٣الخمغ وجُٟى عمؼٍخه
جبضؤ ٖمُلت البىح
اإلادهىعة َىا في اإلاغؤة التي ٧اهذ في َُئت قىا ٫مً خُض الامخالء الؼاثض والش٣ل وؤلاَما ,٫وَا
ّ
الُٗ٣لُت التي جضٖىَا لها ,وجيؿلخ مً ٢البها ال٣ضًمٞ ,خسل ٤مً طا٥
هي حؿخجُب لشىعة الظاث
ّ
ّ
ُ
الكىا ,٫الظي ًدىي خالوة جٟؿضَا الٗكىاثُت واوٗضام الخىاؾٟٞ ,٤ي ؤٖلى الكىا /٫الجؿض
ّ
ّ
ٌك٩ل
ًى٣و الخمغ وفي ؤؾٟله ًؼٍض؛ لظا ؤٞغٚه ٧له ٖلى الخهحرة إلٖاصة جغجِبه ( زم قغٕ ِ
ال٨خلتً ..إزظ مً ألاؾٟل وًٍ٘ في ألاَغا ..ٝزم ً ُ٘٣مً ألامام ُوٍله ٤مً الخلً ..٠ضوع
خىلهاً ,جزٕ ُٗ٢ت مً الىؾِ و ًجٗلها في ألاؾٟلً ..ضوع ً ..ضوع ..ختى خلى ٫اإلاؿاء  /..ؤقٗل
ّ
اإلاهباح ..وؤل٣ى هٓغة ٞاخهت ٖلى مسلى٢خه /..به ِ ٪في خاظت بلى شخيء مً البروػ ٖىض الهضع..
ّ
ٞإها ال ُّ
ً
زهغا ٦جضٕ البلىَت ).
ؤخب الجهضًً اإلامؿىخحن٦ ..ما ِؤوي ال ؤَُ٤
ّ
الُٗ٣لُت الخسٟي ,وخغنذ ٖلى بزٟاء مبخٛاَا الىٟسخي زل٦ ٠خلت
ل٣ض خاولذ الظاث
ُ
الخمغ ,ول ً٨ما ؤن نبذ ال٨خلت وبضؤث جالمؿها بخ٨ٟحرَا زم بإنابٗها ,ختى بضؤ الخجؿُض
وْهغث اإلاغؤةٞ ,ؿ ِ٣ال٣ىإ ,وجغاظ٘ الغمؼ٣ٞ .ض ٧ان لخًىعَا الالٞذ ٢ضعة ٖلى ابخالٕ ّ
٧ل ما
ّ
الُٗ٣لُت ٖلى الاؾخمغاع في ال٨بذ واإلاغاوٚت ,لُىٗ٨ـ بظل٪
ًسٟحها وَظا ٌٗ٨ـ عجؼ الظاث
الخا ٫وجبضؤ َظٍ الظاث في الاهدضاع هدى الهضوء و الاؾخمخإ الىٟسخي ,بط ؤن جل ٪ال٨خلت/
الجؿض اإلامخليء اإلاهمل التي بٗشذ في الىٟـ الخإ ٠ٞومىث الغٚبت اه٣لبذ ُلخ ّ
جؿض عٚبت
ِ
ظامدت ؤًٓ٣تها الهضًت /الخمغ /اإلاغؤة٩ٞ ,اهذ الؿبب الغثِـ وعاء ٨ٞغة اله٣ل ومُالص
مسلى٢تها خُض اإلاٗالم و الخًاعَـ حؿتهىي الؼاثغ.
ّ
الُٗ٣لُت هذجذ في زىعتها و ّ
جمغصَا
وعبما ال هبخٗض ًٖ الهىاب بط ما ٢لىا بن الظاث
ظؿض ممكى ٍ ١له مٗاإلاه
ٖلى الخاعط  /الجؿضٞ ,إخالخه مً ٦خلت معجىهت في قىا ٫بلى
ٍ
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حٗبر مً زالله هدى ّ
الخانت ,والبض ؤن ُ
ُّ
الضازلُّ /
الخدغع والاؾخ٣ال ٫هي
الغوح؛ لخضٗٞها هدى
ؤًًاُ ,
ً
الخمغص وحؿترظ٘ اجؼاجها الىٟسخي الظي ؤزٟاٍ ّ
ّ
الهغإ الظي
ٞخد ٤٣بظلٚ ٪اًتها مً
ِ
الغٚبت في خالوة الخمغ والاقمئزاػ مً حجمه الؼاثض ًدًغان ً
زايخه مىظ الٗىىان خُض ّ
مٗا
ّ
ُ
بدًىع الكىا.٫
ّ
ّ
الُٗ٣لُت
وٍجب ؤال هى٨غ ؾ٣ىٍ الكىا ٫بٗض ؤن ؤزظ مٗه الغمؼ وؤلاًداء وجغ ٥الظاث
مإزىطة بٓهىع اإلاسلى٢ت الٟاجىت الظي اؾخضعظها هدى الخٟغَ ٜالالقٗىعي ,والبىح نغاخت صون
عمؼ ؤو بًداء ( ال بإؽّ ..
ل ً٨الؿا٢حن في خاظت بلى الاؾخضاعة ..لِـ ؤمامىا ؾىي اإلاازغة لىإزظ
مجهاٞ ..الخلُٟاث اإلا٨خٓت جٟؿض الخىاؾّ .).٤
الخٗغي لم هلخمؿه بال في َظٍ ُّ
ّ
الهىع,
بن مشل َظا
ِ
ّ
ّ
الُٗ٣لُت لم حٗض ٢اصعة ٖلى الترًض و الخىاعي ٞالخىاؾ ٤والجماَ ٫ما ما ٧اهذ
و٦إن الظاث
جبدض ٖىه و٢ض زايذ َظا ّ
الهغإ الىٟسخي ألظله ,ووظىصَما _ ؤي الجما ٫و الخىاؾ _٤ؤزبذ
ِ
ّ
وظىصَا ,واخخىي عٚباتها ,وامخو ايُغابها الىٟسخي الظي اظخاخها لخٓت و٢ىٞها ؤمام
الكىا /٫اإلاغؤة اإلامخلئت ,باخشت ًٖ اإلاٗالمّ ًٖ ,
الىطج ًٖ ,آلازغ.
ّ
َ
وَا ٢ض ؤنبذ الكىا /٫اإلاغؤة اإلامخلئت ٦ما جغٍض الظاث٣ٞ ,ض هدشذ الخهغَ ,وبلىعث
وظضصث الغٚبت ّ
الؿاَ ,١وؤٞغٚذ الخحرةَ ,
خض الضَكت ( ُمضَل٦ ..ما ؤعٍض٦ ..ما ؤقخهي ..ظؿض
ًجم٘ بحن اللمٗان والخالوة ,).وبظل ٪هجخذ في جٟغَٛها وخ٣٣ذ اؾخ٣غاعَا الضازلي الظي
ُّ
الكٗىع باالقتهاء بض ٫الاقمئزاػ ُّ
والىٟىع.
م٨جها مً
٧ل ما ًُ٣ل٣ها ,لم جهل ّ
ّ
الُٗ٣لُت لم ُجٟغّ ٙ
خض الاجؼان
ًيخه ,والظاث
ل ً٨الىو لم ِ
الىٟسخي بٗض ,ماػالذ ممخلئت بكتى يغوب الهغاٖاث الىٟؿُت ,وٍم٨ىىا ؤن هلخمـ طل ٪في َظٍ
ّ
ُّ
ّ
مسُٟت ..في بٌٗ ألاخُان ًجخاخجي بخؿاؽ
بؿٗاصة
الهىعة الكٗىعٍت (  ...بوي ؤقٗغ
ٍ
ٍ
بالؿٗاصة بلى صعظت الخىَ ,)..ٝظا الخى ٝال ًم ً٨ؤن ًُىلض مً الٟغاَ ,ٙىا ٥اإلاؼٍض ,والظاث
ُ
ّ
ّ
بخدغع طل ٪الجؿض وجدىله بلى جدٟت مٛغٍت حؿتهىحهاٞ ,ما َى َظا اإلاؼٍض
ج٨خ٠
الُٗ٣لُت لم
ِ
ّ
الظي بضؤ ًخض ٤ٞفي خًغة الكىاَ / ٫عبت الخمغ /اإلاغؤة ؟
ّ
بن بُٖاء مسلى٢تها َظا الاؾم ( َعبت الخمغ ) ّ
ظؿض لىا مضي ّ
خب واخترام الظاث
ُ
ّ
الُٗ٣لُت لها ( ّبجها َعبت الخمغَ ..عبت الجماُٞ ..٫ىىؽ٦ ..الُٞ ..ىىؽ ..زل٣ذ مً َػَبض البدغ ..ال
ّ
مسُٟت ..في بٌٗ
بؿٗاصة
قّ ٪ؤجها مالخت الُٗم ..ؤما آلتهي َظٍ ٞهي جُ٣غ خالوة ..بوي ؤقٗغ
ٍ
ٍ
ألاخُان ًجخاخجي بخؿاؽ بالؿٗاصة بلى صعظت الخى .)..ٝوالالٞذ َىا َظا الاهخ٣ا ٫اإلامشل
ّ
وجخمضص ّ
بالؿٗاصة وجيخهي بالخى,ٝ
لض٣ٞاث هٟؿُت مخخالُت ,مخًاعبت ,مخىاً٢ت جبضؤ باالقتهاء
مبرع له ختى اللخٓت ,ؾىي ّ
الخى ٝالظي ال ّ
ؤن الؿعي هدى ٚاًت مُٗىت ٌكٗغها بً ِٛقضًض,
ًضٗٞىا هدى مىانلت الخماهي م٘ نىع الىو و اؾدىُا٢ها ,ومً َىا جيكإ مٓاَغ الؿلى٥
الاهٟٗالي(.)13
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ّ
ّ ُّ
بال ّ
بإن الكٗىع بالخى ٝما َى بال مٟخاح للجاهب آلازغ الظي ًجب
ؤن الىو ًُسبرها
ّ
مٗالجخه في اإلاغؤة التي حكتهحها الىٟـ ,الجاهب الظي لً ج٩ىن َعبت الخمغ خ٣ُ٣ت صوهه ,واإلاخمشل
ّ
الُٗ٣لُت ؤن
في الخىىٕ والجمىص ولٗب صوع اإلاٟٗى ٫به في الخُاة٨ٞ ,ما ٦غَذ وعًٞذ الظاث
ً٩ىن الجؿض ٧ىمت م٨ضؾت ال مٗالم ظظابت لها ( قىا٦ ,) ٫غَذ وعًٞذ ؤن ج٩ىن ّ
الغوح
ّ
بض الجما ٫في طل ٪الجؿض اإلاهملَ ,اهي جداو ٫ػعٕ
زايٗت ,باعصة  ,جابٗت ,و٦ما جم٨ىذ مً ِ
بظوع الجمىح والخٟاٖل والٗلى في جل ٪الىٟـ الهامخت ,ظاٖلت مً هٟؿها الغابِ ال٣ىي الظي
ؾخضمج ُٞه الجؿض ّ
والغوح بدماؽ اإلاىخهغ ( ؤخـ بدغاعة حكخٗل في ظؿضٍ..اججه هدى
ُ
ُ
ولؿذ ّعبخ !..٪اؾخضاع ٞجإة ..احؿٗذ ُٖىاٍ مً الخىٝ
الىاٞضة /..ؤها ٖبضجً ٪ا مىالي..
َ
الخىجغ..الَ ٛىجّ ..
السخغ الجاطب ..هٓغ بلى ألاؾٟل ..بلى ال٣ضمحن
والضَكت /..الجما ..٫اللمٗان..
ّ
الهٛحرًً ٞى ١الخهحرة ..مىالي ..اججه هدىَاّ ..
يمها ..اخخىاَا ..ؤخـ بإجها جظوب بحن
طعاُٖه ..بضؤث ًضاٍ جظعٖان ّ
٧ل مؿاخاث ظؿضَا ..ججىبان جل ٪الخسىم الٗظعاء ..اؾخٛغ٢خه
صَكت الا٦دكاٟٞ .)..ٝي َظا اإلاكهض اإلاخضاعي بخل٣اثُت الخضر ًدضر الل٣اء ألاولى بحن الظاث
ّ
ّ
الُٗ٣لُت والخمغ /اإلاغؤة ,ألوّ ٫
مغة هغاَا جخ٣ضم هدى الكىا ٫بٗض ؤن ؤٖاصث جغجِبه ون٣له ,و ٢ض
خل مدل الاقمئزاػ ُّ
اهخابتها خالت مً الاهبهاع حٗاَذ مٗه بضَكت واهجظاب ّ
والىٟىع ,وزل٣ذ لها
ّ
َ
الخغمان"(٩ٞ )14ان لهظا الل٣اء نضي هٟسخي
"بِئت ظضًضة ٚحر بِئتها البهغٍت التي طا٢ذ ٞحها
ظؿضجه في خالت الاخخىاء والا٦دكا ,ٝبط ّ
٦بحرّ ,
ؤن الا٦دكا ٝوخضٍ مً ؤؾ ِ٣صاللت وؤبٗاص
ُ
لٟٓت ( مىالي ) التي ْلذ َعبت الخمغ /اإلاغؤة ج٨غعَا ٧لما ا٢تربذ مجها الظاث الُٗ٣لُت.
ّ
و٢ض ٧ان للخالت الىٟؿُت التي ّ
الُٗ٣لُت وهي جدخىي مسلى٢تها التي حٗبذ
جمغ بها الظاث
ّ
٦شحرا للخهىٖ ٫لحها ز٣لها الىٟسخي الظي ؤؾهم في َمـ بًداءاث الٗبىصًت والخىىٕ الظي
ؾغٖان ما ّ
قضَا _ ؤي الظاث الُٗ٣لُت _ وؤزغظها مً خالت الاخخىاء والخضازل بالجؿض
ّ
الجضًض الظي نىٗخه مً طا ٥الكىا ٫اإلاترا٦م ,وصٗٞتها هدى الخلٞ ٠إٖاص بقٗا ٫هاع الشىعة و
الخمغص صازلها مً ظضًض٩ٞ ,اهذ لخٓاث الا٦دكا ٝوالخضازل بمشابت ُ
ّ
الهضهت التي صزلتها َظٍ
ّ
ّ
الُٗ٣لُت لدؿترص ؤهٟاؾها وحؿخجمـ٘ ٢ىاَا بٗض ؤن حٗبذ في ّ
جمغصَا ٖلى ق٩ل الكىا/٫
الظاث
ُ
ّ
ُ
جضص ّ
جمغصَا ( ؤٞا ١مً صَكخه..ؤزظ ًىٓغ بلحها ًٖ بٗض٢ /..الذ :و هي
ظؿـض اإلاغؤة  ,لجراَا ج ِ
َ
جل ٠قٗغَا خىٖ ٫ى٣ها :مىاليٟ٦ ..ي ًٖ جغصًض َظٍ ال٩لمتَ .ل ؤ٢ى ٫لً ٪ا ؾُضي؟ ؤ٦غٍ
َظٍ الىٛمت ..ؤها ُ
مىال.)٥
لؿذ
ِ
ّ
الُٗ٣لُت هي مً زلَ ٤ظٍ (الغبت) الٟاجىت ٖىضما زاعث ٖلى قىا ٫الخمغ
وٗم الظاث
ُ
َ
َ
الظي ِّ ٢ضم لها ,و هجخذ زىعتها و خ٣٣ذ ُمغاصَا وهدشذ ٞخاتها مً الخمغ لخُٗحها ؾمت الٗلى
ُّ
الغوحيٞ ,الخمغُّ /
الخدغع الجؿضي و ُّ
ُّ
الغوح م٩اهه ٖا ,٫و َٗمه
والكمىر وج٩ىن بظل ٪خ ّ٣٣ذ
ّ
ّ ُ
ُ
الُٗ٣لُت_ طَلذ ٖىضما ؾمٗذ ّعبتها جىاصحها بـ ( مىالي و ؾُضي ) ,بط
لظًظ  ,بال ّؤجها _ؤي الظاث
ُ
ّ
٢بلتها
ال ًجىػ لهظٍ الغبت ؤن ج٣ى ٫مىالي و ج٨ك ٠بظل ًٖ ٪زىىٖها وزًىٖها الضازلي ,وبن ِ
ّ
الظاث الُٗ٣لُت باصي ألامغ ٧ىجها ٧اهذ جسً٘ لخالت هٟؿُت ؾُُغ ُٞه الاهضَاف وملٞ ٪حها
ِ
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٧ل اإلاكاٖغ و ألاخاؾِـّ ,
ً
الالخ٣اء للمغة ألاولى باإلاسلى٢ت الٟاجىت ّ
مجضصا؛ ألجها
ٞةجها لً جخ٣بلها
مىظ البضاًت ٧اهذ حؿعى هدى ُّ
الىمى الضازلي والخُىع الىٟسخي الظي اوٗ٨ـ في مغاخل جُىع
الغوح التي حؿ ً٨اإلاسلى٢ت ًٖ الخُىع ً
قىا ٫الخمغ وْهىع جل ٪الغبت مىه .وعجؼ ُّ
و٣ٞا لخُىع
الُٗ٣لُت ٚحر ٢اصعة ٖلى الخّ ٠ُ٨
ّ
الىٟسخي والاؾخمغاع في الاهضماط م٘
الجؿض ظٗل الظاث
مسلى٢تها الٟاجىت.
ل٣ض اؾخجاب الجؿض للخُىع ,الظي ٧ان ًُمشل ألاعيُت التي ؾدبٗض الاجؼان الىٟسخي
ً
ً
ّ
ً
خًىعا وظماال و٢بىال ,ول٩ي ًخد ٤٣الهضوء
والؿ٩ىن الٗاَٟي للظاث الُٗ٣لُت ,وؤنبذ ؤ٦ثر
الضازلي وؤلاقبإ الىٟسخي ًجب ؤن حؿخجُب ُّ
الغوح وجخسلى ًٖ ٢بىلها للٟٓت ( مىالي ) التي
ّ
ُّ
ّ
ٟىع التي ٧اهذ
الُٗ٣لُت ,وؤعظٗتها
اللظة صازل َظٍ الظاث
ِ
٢خلذ الغٚبت وصٞىذ ِ
اإلالل والى ِ
لخالت ِ
ُ
ّ ٫
ّ
جسً٘ لها ٢بل ؤن حكغٕ في جمغصَا يض ٢بى الكىا /٫اإلاغؤة الجؿض ٦ما َى .بط ال ًٟ٨ي ؤن
ها٢ها وبن ٧ان ً
ً
ٞاجىا
ًخدغع الجؿض مً الؼاثض لُخد ٤٣الاجؼان الىٟسخي للظاث؛ ألهه ؾُٓل
ً
باَخاً ,
باعصاً ,
وظمُال٧ ,ىن التي حؿ٨ىه طاث زايٗت جابٗت وؾخجٗله ً
مُخا.
ُ
ّ
الُٗ٣لُت ؤن جىَ ٠٢ظا الاؾخٗباص بغًٞها الهغٍذ للٟٓت
و٢ض خاولذ الظاث
ّ
ّ
ُ
مىالٞ ..٥لما جدكغًٍ الٗبىصًت في ؤمغ ٦هظا؟ ) ,بال ؤن اإلاسلى٢ت لم
لؿذ
(مىالي) ( ,ؤها
ِ
ُ
ُ
حؿخجب لجهحها ولم جإزظ بغًٞها ,وبضؤث جبرع جباُٖتها ( اهدىذ ..ال خُلت لي..ؤ لؿذ نيُٗت
ُ
ًض٥؟ نيُٗت مؼاظ ٪الخام؟) وجدملها مؿاولُت طل , ٪ؤو لم ج ً٨هخاط مؼاظها الخام في
لخٓت زانت ,وَظا ال٣ىً ٫ضمج بحن لخٓت مُالصَا مً عخم ألام ولخٓت هدثها مً قىا٫
ّ
الغظل ومؼاظه زل ٠وظىصَاّ ,بال ّ
الخمغ ,وفي ٧لخا الخالُتن ٧ان ّ
ؤن طل ٪لم ًُ٣ى٘ الظاث
ً
ُ
ّ
ظاٖلت مىه الُغٍ ٤هدى ُّ
جمغص
الُٗ٣لُت وقغٖذ جىٟي طل ٪ال٣ى ٫وجبحن لها خ٣ُ٣ت وظىصَا
ّ
ُ
ّ
ل ٪ال ُّ
الخبُٗت ّ
ّ
ُّ
ؤهذ مسلى٢ت مً الخمغ..
وجدغعَا مً
الغوح
ؤخب َظٍ اللهجتِ ..
للغظل ( ٢لذ ِ
ٞى ١في ٢مت ّ
الىسلتً ..
بُٗضا ًٖ التراب٩ٞ ..ان ًجب ؤن ج٩ىوي قامست ٦كمىر الىسلت.)..
جبضو ّ
للغظل والخًىٕ له واضخت في َظٍ ُّ
الخدغع مً الخبُٗت ّ
ّ
الهىع
الضٖىة هدى
اإلاخالخ٣ت التي هي اوٗ٩اؽ إلاكاٖغ و ؤخاؾِـ جدىلذ بلى نُّ ٜ
صاللُت جخًمً بًداءاث جُغ١
ّ
الُٗ٣لُت هدى الاؾخمغاع ,لظل ٪لم جٖ ٠٣ىض
ؤ٢المىا ,وَظٍ ؤلاًداءاث هي التي صٗٞذ الظاث
ُحجت الغبه /اإلاغؤة ,التي بُيذ ّؤجها مسلى٢ت مً يل٘ الغظل ,ومً مؼاظه الخام؛ لظا ال ٚغابت في
ؤهذ مسلى٢ت مً
ؤن ج٩ىن ٖبضة و جابٗت له ,و هٟذ الظاث طلٖ ٪ىضما وؿبتها بلى ألاٖلى ( ِ
الخمغٞ ...ى ١في ٢مت الىسلت ,) ...وفي طل ٪بقاعة هدى الؿماء هدى هللاٞ .اإلاغؤة زل٣ها هللا ّ
خغة و
ّ
لِـ ّ
مخدغعة٦ ,كمىر الىسل ,وٖلحها ؤن
الغظل وعٚباجه ,وٖلحها ؤن جٟهم طل ٪لخ٩ىن قامست,
ِ
جخجاوػ جل ٪اللهجت اإلاملاة بالىالء والُاٖت التي اٖخاصث ٖلُه مىظ الُٟىلت.
ّبال ّؤجها ُٞما ًبضو ماػالذ ٚحر ظاَؼة لظل ,٪وما جؼا ٫ؤيٗ ٠مً ؤن حؿخىٖب ّ
٧ل َظا
بصخيء ؾىي اؾخمغاع الخا٦ ٫مـا ٦ـان (
الخُٛحر ,لظا هغاَا ال جـغص ؾـىي بابدؿامـت ال جىخـي
ٍ
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َ َ
ّ ُ
ابدؿمذ ..ن٣ٟذ :به َ ٪ججُض الخُابت ًا مىالي .)..وَىا بالظاث هلخمـ ٖضم جهضً ٤اإلاغؤة
ُّ
ُّ
والخدغع مً ٖبىصًت الغظل ,و٢ض ؤٞغٚذ اؾتهؼاءَا بهظا ال٨الم مً
الخمغص
لهظٍ الضٖىة هدى
ّ
ُ
ّ
الغظا ٫وال ٌٗملىن بها ,ألامغ الظي اؾخٟؼ
زال ٫الخه ٤ٟوون ٠ال٨الم بإهه زُب ً٨غعَا ِ
ّ
ّ
ّ
بُ٣ذ
لُخ٪
الظاث
ِ
الُٗ٣لُت وؤقٗغَا باإلَاهت و الالمهضُ٢ت ٞضزلذ في خالت مً الىضم ( ِ ..
ً
٦ىذٖ ,)..لى ما زايخه مً ايُغاباث ومىاظهاث صازلُت ٧ي جخم ً٨مً الُ٣ام بهظٍ
جمغا ٦ما ِ
ظظاب/
مخىاؾ ٤و
اج٘
الشىعة الخاعظُت و جدُل جل ٪ال٨خلت اإلاهملت /قىا ٫الخمغ بلى
ٍ
ٍ
ٍ
ظؿض ع ٍ
الغبت.
وٖلى ما ًبضو ّ
ٞةن هضمها ونل إلاسلى٢تهاّ /
الغبت /اإلاغؤة ,لظا هغاَا َظٍ اإلاغة ال ج٨خٟي
بصخيء مً الخجاَل ًٖ ؾبب هضم جل ٪الظاث ,ؤال ًٟ٨حها َظا الجما٫
باالبدؿامت ,بل حؿإلذ
ٍ
ً
٦ىذ ..إلااطا..؟ ) ,و َظا الدؿائ ٫ياٖ ٠مً
الخاعجي /الجؿض الجظاب؟ ( لُخ ٪بُ٣ذ جمغا ٦ما ِ
وسخُها ٖلى الغبت ,وصٗٞها بلى ُّ
هضمها ُ
الىٟىع مجها ومً خىاعَا الُٗ٣م ,و٢ض ؤٞغٚذ طل٪
ُّ
الكٗىع في َظٍ ُّ
الهىعة التي ٌؿ٨جها الخإؾٖ ٠لى خا ٫مسلى٢تها التي اٖخ٣ضث ؤجها ؾخٟغح
بدغٍتها وظمىخها وحٗ٨ـ َظٍ الٟغخت ٖلى ٖال٢تهما ( الخمـغ ًجمـ٘ خؿـيخحن ..ال ججخمٗ ـان في
ٚحرٍ ..الخـالة ..والهمـذ )ّ .
ّ
والٗخاب ,بل
خالت مً الل ِىم
و٦إجها _ ؤي الظاث
الُٗ٣لُت _ صزلذ في ٍ
ِ
ُ
ً
ال٣هض مجها مٛاصعة الخُاُّ ٫
الخماؾا للغاخت الىٟؿُت
والغيىر والاؾخجابت للىا,٘٢
وؤلاعقاص ٧ان
ً
لُخ ٪لم جخ٩لمي
لُخْ ٪للتي نامخهِ ,
والهضوء ,وفي َظا الىا ٘٢هغاَا ج٣ى ٫إلاسلى٢تها يمىا ِ
ؾ٩ىهٞ ,٪الخضًض الظي ال مٗجى له زغزغة ج٣خل
مغٍذ في
ٖبىصًخ٪
وحٗلجي
لُخ ٪اؾخ ِ
ِ
وجبُٗخِ ,٪
ِ
ِ
ّ
اللهٟت والاهضٞإ الظي ٧ان ًغاوص الظاث الُٗ٣لُت وهي في خًغة مسلى٢تها  /الغبت.
بضؤ الىو ًىدضع هدى ّ
ّ
الُٗ٣لُت التي
الجهاًت اإلاٟخىخت التي جبضو واضخت في جضمغ الظاث
ٍ
٣ٞضث عٚبتها في الخىانل م٘ الغبت ,مً زال٦ ٫غَها لخضًثها الظي ٌٗ٨ـ صازلها الٟاع ,ٙو٢ض
قٗغث الغبت /اإلاغؤة ببروص الظاث وهٟىعَا بل وابخٗاصَا ٖجها بٗض ؤن اخخىتها في لخٓت
الا٦دكا ٝألاولىٞ ,لجإث لكهغػاص ّ
لخبرع زىىٖها وزغزغتهاٖ ( ,لُ ٪ؤن جخدلى بهبر قهغٍاع٣ٞ ..ض
٦إجها حؿخُٟٗهاّ ,
اخخمل زغزغة امغؤة ؤل ٠لُلت و لُلتٞ ).بضؤث و ّ
و٦إجها حؿخضع ؾماخها وجُلب
ٍ
ّ
ّ
ُ
ب٣اءَاّ ,
ُ
ّ
ل٨جها _ ؤي الظاث الُٗ٣لُت_ لم جخإزغ بٗىاَٟها؛ ألن الخًىٕ ٌكىَها و الٛباء ًدانغَا
ُ
وال ًُم٨جها ؤن حكبه قهغػاص في ؤي شخيء (  ..ال حؿمي ألاقُاء بٛحر ؤؾمائها ..قهغػاص لم جً٨
ُ
ّ
ّ
الش٣ت و الخىاػن لىٟـ قهغٍاع٧ ..ى ِوي مشلها
جثرزغ ..بجها اإلاغؤة الىخُضة التي اؾخُاٖذ ؤن حُٗض ِ
ً
ّ
لّ ٪
الُٗ٣لُت جبدض
واضخا ؤن الظاث
ب٩ل ظىاعحي ختى ًُضع٦ىا الهباحَ ,)..ىا ًبضو
وؾإههذ ِ ِ
ًٖ َضوئها الىٟسخي واجؼاجها الضازلي في الغبت /اإلاغؤة ,وَظا ما ال ًم ً٨للغبت التي نىٗتها ٦ما
ُ
حكخهي ؤن ج٣ضمه؛ ألجها جٟخ٣غٍٞ ,هي يُٟٗت وم٨ؿىعة مً الضازل و ال ججُض ؾىي جىُٟض
ألاوامغ ,وال ًم٨جها ؤن ج٩ىن ٚحر اإلاٟٗى ٫بهُ ٠ُ٨ٞ ,
ؾخُٗي الظاث الاجؼان وال٣ىة والخمؿ٪
وهي جدمل طاث ٖبضة.
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ُ
ل٣ض ُخؿم ألامغ و ْهغ اإلاغاص ً
ٖلىا (ّ ..بجها اإلاغؤة الىخُضة التي اؾخُاٖذ ؤن حُٗض الش٣ت
ل ٪ب٩ل ظىاعحي ختى ًضع٦ىا الهباح ,)..لٗل
والخىاػن لىٟـ قهغٍاع٧ ..ىوي مشلها و ؾإههذ ِ
ُ
ُ
َظا الخهغٍذ ٌؿاٖض الغبت  /اإلاغؤة ؤن جٟهم ُمغاص الظاث الُٗ٣لُت وؾبب بغوصَا و هٟىعَا مجها
بٗض طل ٪الل٣اء ألاو ٫الظي ٧ان الهمذ و الخالوة ؾببه ,و ل ً٨ما ؤن ج٩لمذ الغبت /اإلاغؤة ختى
ّ
٦كٟذ ًٖ صوازلها ,و٢خلذ ّ
الُٗ٣لُت ج٨جها لهاٞ ,ما ٧ان مجها بٗض
٧ل اإلاكاٖغ التي ٧اهذ الظاث
َظا ؤلاخباٍ الظي ؾ٨جها بال ؤن جيسخب والاوسخاب ٌٗجي الٗىصة بلى الخ٣ى ٘٢خى ٫هٟؿها و
٦بذ مكاٖغَا التي لم ججض مً ٌؿخىٖبها.
بًًاخا ّ
٦ما ّ
ً
ّ
الُٗ٣لُت ونلذ
و٦إن الظاث
ؤن بغوػ قهغػاص في جهاًت الىو ػاص اإلاٗجى
ً
ً
ٚامًا و ً
واضخا ُّ
مبهما(٧ ,)15ىهه ًمشل عئٍت
٧ل ما ٧ان
مغخلت الاؾدبهاع ,و بالخالي ججلى
بلي
ِ
ُ
ّ
ً
لىا ٘٢مىخٓغ ,لم جداو ٫الظاث الُٗ٣لُت الاج٩اء ٖلُه مىظ البضاًت٧ ,ىجها ٧اهذ ؤ٢ل جىجغا مما هي
ُّ
ٖلُه آلان ,بط ّ
ؤن جًاٖ ٠الكٗىع بالىضم اإلامؼوط باإلزٟا ١اؾخضعى قهغٍاع و ٢غٍيخه قهغػاص
ّ
الُٗ٣لُت و بحن اإلاخاح واإلاخىٞغ ,ومشل َظٍ
التي نى٘ خًىعَا مٟاع٢ت بحن ما جغٚب ُٞه الظاث
٦بحر في مىدها ٢ضعة ؤ٦بر ٖلى الخىِٟـٞ .االيُغاب الضازلي والاَتزاػ
اإلاٟاع٢ت ؤؾهمذ
ٍ
بك٩ل ٍ
ُّ
الكٗىعي ٧ان ًإ٧ل الظاث مىظ الىَلت ألاولى التي اؾخلمذ ٞحها الهضًت /قىا ٫الخمغ ,و٧ان
ُّ
ُ
ًُٟترى ؤن حهضؤ َظا الايُغاب ٖىضما جسل ٤الغبه /اإلاغؤةٞ ,خدخىحها وجبض ٞحها ألامً والاؾخ٣غاع
ّ
بالًبِ ٦ما ٗٞلذ قهغػاص م٘ قهغٍاع ٖىضما ؤنابخه خالت مً الخىجغ و
والهضوء الىٟسخي,
الايُغاب وال٣ل ٤ظٗلخه ً٣خل ّ
٧ل لُلت امغؤة.
ٞاإلاغؤة  /قهغػاص هي مً ؤٖاصث الاجؼان الىٟسخي لكهغٍاع ,و ػعٖذ ّ
الؿُ٨ىت صازله,
ّ
وَظا ما عجؼث َعبت الخمغ /اإلاغؤة ٖلى ٗٞله ,بٗض ّ
الُٗ٣لُت لها مً ٖىاًت و
٧ل ما ٢ضمذ الظاث
ّ
ّ
_بال ؤن حؿخضًغ هدى البابّ ,
٩ٞل مداوالتها باءث
خب و اخخىاء؛ لظا ما ٧ان مجها _ ؤي الظاث
ل /..٪بلى مً جتر٦جي..؟ /نغر /ؾئمذ
بالٟكـل ( اؾخضاع هاخُت الباب..بلى ؤًً..؟ ال قإن ِ
جغجغج ..٪مً ّ
 ٪ُٞشخيء ..ختى الٟغاقت وؿِذ ؤجها ٧اهذ صوصة ..
جٓىحن
هٟؿ..٪؟ لم ًخٛحر ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
لذ مجغص قىا ٫مً الخمغ..
ؤهذ لم جخسلصخي مً ٖ٣ضة الكىا ..٫الػ ِ
خُمذ قغه٣تها ..وخل٣ذِ ..
ّ
اللُالي الباعصةّ ..
شخيء ًبٗض ٖلى ّ
ل٨ىجي آلان ؤقٗغ بدغاعة زاه٣ت٢ ..ا ٫طل ..٪وزغط..
الضٝء في
ِ
ً
نا٣ٞا الباب وعاءٍ).
ّ
ً
ً
مخ٨ئا ٖلى الخاثِٞ ,بٗض خىاع ؾازً صازل
وخُضا,
ٖاص الكىا /٫اإلاغؤة ٦ما ٧ان
ّ
الُٗ٣لُت مً خالت الخظمغ التي
الالقٗىع ٧ان الهغب َى الخُلت الالقٗىعٍت التي اهدكلذ الظاث
ّ
اظخاختها ,وظٗلتها جا٦ض لىٟؿها ّ
ؤن ٖ٣ضة الكىا٣ٖ /٫ضة الى٣و ماػالذ ٢اثمت و ٢ض ؤخضزذ
ً
ابخضاء مً ن٣ل الخمغ اإلاعجىن /اإلاغؤة ,و
ٞجىة ٦بحرة بُجها وبحن عٚباتها ,وؤن مداوالتها الٗضًضة
اهتهاء باخخىائها لم ٌُٛحر ً
قِئا و٧ان ٦مسظع ؾغٖان ما ا ٫مٟٗىله ,و طل ٪لِـ باألمغ الهحن؛ ّ
ً
ألن
ػ
الىو اوٗ٣ض ٖلى مداولت الخُٛحر و جدغ ٥خىله.
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ّ
الُٗ٣لُت ؾىي البدض ًٖ الخالم الىٟسخي مً َظٍ الٗبضة/
لظا لم ٌٗض ؤمام الظاث
َعبه الخمغ /اإلاغؤة ,و صٗٞها للمغة ألازحرة هدى الخدغع مً الخبُٗت لٛحرَا مً زال ٫م٣اعهتها
بالٟغاقت التي وؿِذ ّؤجها صوصة يُٟٗت٢ ,بُدتٖ ,اظؼة بٗض ؤن ا٦دؿبذ ظىاظحن و ظما ٫باَغ,
ّ
بدغٍت وق ٠ٛهدى الؿماء جاع٦ت ى التي ٧اهذ جؼخٖ ٠لحها ببِء ,بط ّ
ؤن ما ٢ض
ألاع
ٍ
ٞدل٣ذ ّ ِ ٍ
ّ
ُ
ّ
مجا ٫ؤوؾ٘ للجزاٖاث الىٟؿُت .صازل الغبت/
حٗم ٤اإلاإؾاة ,وٞخذ
جدضزه َظٍ اإلاٟاع٢ت ًخمشل في ِ
ٍ
ّ
ّ
الخىخض
الُٗ٣لُت التي حؿعى هدى الخٟغَ ٜو
اإلاغؤة ,وطل ٪ؾِىٗ٨ـ باإلًجاب ٖلى جل ٪الظاث
بغوح ُخغة ظامدت حؿخُُ٘ ؤن جسل ٤لها ً
هىٖا مً ؤلاقبإ الىٟسخي الظي ؾُُٗحها عاخت و َضوء
صازلي .وطل ٪ما لم ًدضر ً
ؤبضا٣ٞ ,ض ؤنبدذ نيُٗت ًضَا هي مهضع ٖظابها و ؤع٢ها ,و ؤصاة
ّ
لخٗؼٍؼ ؤلاخباٍ و الايُغاب الظي ٧ان ٌؿ٨جها مىظ ويٗذ طل ٪الكىا ٫في مؿاولُتها ,و ٢ض
ً
٧ل طلّ ٪
جًاٞغ ّ
مم٨ىا بٗض
لُٟجغ بخؿاؾها الٗمُ ٤باالجهغام /الهغوبٞ ,الخدغع والٗلى لم ٌٗض
ِ
ُ
ؤن ْهغث ؤلٟاّ مباقغة ججؿض الٗبىصًت (اهدىذ /مىالي /ؾُضي).
ّ
ُّ
ّ
بن جل ٪الُا٢ت التي حصخجها الغٚباث و الُمىخاث ْلذ زامضة صازل طاث خاولذ ؤال
ُ
جخٗغى لها ختى ٢ضمذ لها جل ٪الهضًت /قىا ٫الخمغ /اإلاغؤة ,وٖملذ ظاَضة ؤن حؿدىٟضَا
ّ
ُوج ّ
جضصَا_ ؤي الُا٢ت الضازلُت ّ
الغا٦ضة_ مً زال ٫الٗمل اإلاخىانل ٖلى طل ٪الكىا ٫و مىده
ِ
ُّ
الجما ,٫و الخىاؾ ,٤و الخًىع ,و الجاطبُت و صٗٞه هدى الٗلى ,و الكمىر ,و َظا الٗمل الخشِض
ّ
الكىاّ ٫
ّ
الخحرة بلى
خالت
ؤمض خغ٦ت الىو بض٣ٞاث هٟؿُت ؤزغظذ الظاث
ٖلى
الُٗ٣لُت مً ِ
ِ
الٗلم ,زم مً بَاع الؿٗاصة و الاخخىاء بلى الىضم .و مشل َظٍ الى٣الث الىٟؿُت لِؿذ بالهُىت,
ٞهي _ٖلى ما ًبضو_ خهغث الظاث في نغإ باَجي ٧اص ًُمؼ٢ها بحن الخغ٦ت /الٗمل ٖلى هدض
ّ
ُّ
الكىا ٫والشباث /الىضم و الهغوبٞ ,بضؤث و ّ
٦إجها مكدخت بحن خالت مً الكٗىع بالٗىصة مً
ُّ
ٖالم الًُإ والبدض ,و خالت مً الكٗىع بالىنى ٫و الخهىٖ ٫لى لظة مخٗالُت ً٨ؿىَا
ُ
ؾغَٗا بلى خالت الًُإ و ّ
ً
بك٩ل مًاٖ٠
الهغإ لً٨
الاهضماط و الظوبان اإلاا٢ذ ,زم جغظٗها
ِ
ِ
ٍ
٩ٞان الهغوب اإلاى٣ظ الىخُض لها.
وال هبخٗض ًٖ الهىاب بط ما ُ٢لىا ّ
ّ
الُٗ٣لُت خاولذ مً زالَ ٫ظٍ الىو ؤن
بن الظاث
ُ
حٗالج ًُ٢ت الهغاٖاث الضازلُت التي حِٗكها ؤزىاء حٗاملها م٘ اإلادُِ الخاعجي اإلاغج٨ؼ َىا ٖلى
اإلاغؤة  ,جل ٪الخلُِ الىاضر ّ
الُٗ٣لُت _ ّ
ّ
ظؿضث وظهت هٓغ
خض الخُٗ٣ض٦ ,ما ّؤجها _ ؤي الظاث
ّ
الٗضًض مً الظواث الباَىت مً زال ٫طاتها التي امتزظذ م٘ َظا الكىا / ٫اإلاغؤة .اإلاغؤة التي
ّ
ُ ّ
ك٩ل ً
ٖاث٣ا
ْلذ ججهل ؤو جخجاَل ما ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُهٞ ,المباالتها بجؿضَا و عوخها ٌ ِ
الهغار و ال ختى ُّ
ًبٗضَا ٖمً ًجب ؤن ًدخىحها ,وهي بظل ٪جدخاط لهؼة ٢ىٍت لم ًُّ ً٨
الىٟىع/
ً
ً
مغيُا لها.
الهغوب خال
بال ؤن مؿإلت ازخخام الىو بالهغوب ُحٗجي ً
ّ
الُٗ٣لُت لم جهل مغخلت
يمىا ؤن الظاث
ّ
ّ
ًيخهٞ ,مً زغط البض ؤن ٌٗىص
الش٣ت صازلها لم ِ
الُإؽ ,و ؤن الؿعي زل ٠جدغٍغ اإلاغؤة و بض عوح ِ
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و عبما بكى ٍ ١ؤ٦ثر و َمىح ؤ٦بر ,و مً ٚامغ و ظاَض و ٨ٞغ و مً زم ا٦دك ٠ال بض ؤن ًُدأٞ
صازلُا و ؾخٓل خاظاجه الى ّ
ً
ّ
ٟؿُت
وؾُ٨غع مداوله جدغٍغٍ
ٖلى ا٦دكاٞه و ًبُ٣ه لىٟؿه,
ِ
ّ
ّ
ّ
الهغاٖاث
اإلادغ ٥الغثِـ للٗىصة و ٞخذ الباب مً ظضًض ,بط ؤن ؾلُت الضوا ٘ٞو الخاظاث و ِ
ُ
ّ
ّ
الُٗ٣لُت جا٦ض يغوعة ّ
الغظىٕ بلى طل ٪الكىا /٫اإلاغؤة و هدشه
الضازلُت التي حٗاهحها الظاث
بك٩ل ؤٖمٌ ٤كب٘ ّ
٧ل جُلٗاتها الىٟؿُت.
ٍ

 .5الىخاثج:
ّ
وٗخ٣ض بإهىا جم٨ىا مً الىلىط بلى ؤٖما ١الظاث الُٗ٣لُت مً زال ٫هخاظها ألاصبي
اإلاخجؿض في َظا الىو وما ًدىي مً صالالث وبًداءاث باَىُت ٢ض جإزغث بالٗ٣ل الباًَ ؤ٦ثر
مً جإزغَا بٗ٣لها الىاعي ,ؾاٖضجىا ٖلى وي٘ ؤًضًىا ٖلى نغاٖاتها الىٟؿُت واهخٟاياتها
الباَىُت التي لم جخى ٠٢ختى وهي حؿدؿلم لئلزٟا /١الهغوب ,مً زال ٫عؾم ّ
مجؿم لغٚباتها
ِ
ّ
ًبحن مالمذ و جٟانُل َضٞها الضازلي.
بط ؤن َظٍ الخالت مً ّ
الهغإ الضازلي ٧ان بمشابت الىبٌ الضاثم و الضلُل ٖلى
ِ
اؾخمغاع وظىصَا .مما ًا٦ض ّ
بك٩ل
بإن اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت الىٟؿُت في ٢مت ٖظاباتها ٢ض ؾاَمذ
ٍ
ّ
الُٗ٣لُت و ؾهلذ ٖلحها بلى ٙمغخلت ُّ
ّ
ّ
الىًىط الٟجي عٚم
ظاص في جىهج ال٣غٍدت الكٗغٍت للظاث
ٍ
ّ
ُّ
اٞخ٣اعَا للىًىط الىٟسخي ,الظي جىنلىا بٗض الخىى ُٞه لٗضص مً الى٣اٍ ؤَمها:
_ اؾخُاٖذ الظاث الُٗ٣لُت ؤن ُجدُل طاّ ٥
ال٨م مً ّ
الغٚباث اإلاُمىعة صازلها بلى شخيء
ّ
ملمىؽ ,له مالمذ و مٗالم واضخت ّ
ججؿضث في الكىا /٫اإلاغؤة.
ّ
_ ٧ان لكىا ٫الخمغ ٌ
ّ
الخب و ّ
الغٚبت,
هٟسخي جمشل في ظمٗه اإلاخىاؾ ٤بحن الخالوة/
ز٣ل
الؼاثضّ /
و الدجم ّ
ّ
الىٟىع و ّ
الُٗ٣لُت
الغ ,ٌٞو اؾخُإ بظل ٪ؤن ًدٟغ في ألاٖما ,١ؤٖما ١الظاث
التي ناعث مىُل٣ه و مغظٗه.
ّ
الُٗ٣لُت في زىعتها ٖلى الخاعط /الجؿض و ٢ض ؤخالخه بلى جدٟت ظظابت
_ هذجذ الظاث
وظضث ٞحها يالتها.
جمغصَا ٖلى ّ
ّ
الضازلّ /
الُٗ٣لُت في ّ
الغوح ,بط لم جخم ً٨مً جسلُو
_ ؤز٣ٟذ الظاث
َظٍ ّ
الغوح مً الخبُٗت لٛحرَا.
ّ
الُٗ٣لُت بلى
_ الخغٍت و بَال ١الٗىان للىٟـ ٧ان الهض ٝالغثِـ الظي ؾٗذ الظاث
الىنى ٫بلُه مً زالَ ٫عبت الخمغ /اإلاغؤة التي زل٣تها.
ّ
واضر  ,و
بك٩ل
الُٗ٣لُت
_ خًىع قهغػاص اؾخُإ ؤن ًُجؿض مكاٖغ الظاث
ٍ
ٍ
ٌؿخىٖب عٚباتها الىٟؿُت التي ٢ام ٖلحها الىو.
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ّ
الُٗ٣لُت ؤن جهلها بٗض طا ٥الجهض
_ الاخخىاء َى اإلاغخلت الىٟؿُت التي عٚبذ الظاث
ّ
اإلاخىانل الظي مىدخه للكىا /٫اإلاغؤة.
_ م٣اعهت الغبت /اإلاغؤة ُّ
ّ
الُٗ٣لُت ٖلى
بالضوصة /الٟغاقت٦ ,ك ٠مضي بلخاح الظاث
ّ
ُّ
جدغع عوح الكىا /٫اإلاغؤة ,و جسلحها ًٖ صوع اإلاٟٗى ٫به.
_ م٨ىىا بزًإ ّ
الىو لالؾدىُا ١مً زال ٫عمؼٍخه بلى زل ٤ظؿغ بحن مكاٖغ الظاث
ّ
ّ
اإلاخدغع مً الاَما ,٫و بحن واٗ٢ها اإلاغٞىىُّ /
الغوح الخابٗت للغظل.
الُٗ٣لُت و َمىخها /الجؿض
_ الظاث الُٗ٣لُت لم ج ً٨حؿغص ب٣ضع ما ٧اهذ حك٩ى و جبىح و جل ٟٔعٚباتها و
جُلٗاتها بمغاعة ؤلازٟا.١
ّ
الُٗ٣لُت الىو في مجمىٖت مً الخلمُداث و الهىع اإلاخًاصة ,التي
_ ازتزلذ الظاث
جخهاعٕ صازل الىو ,مىلضة باعة صاللُت ٖمُ٣ت حؿدك ٠الخلُٟاث الىٟؿُت الخانت بالظاث
اإلاخىاعٍت زلّ ٠
الؿُىع.

 .6الخىنُاث:
مً زال ٫اؾدىُا٢ىا للىو ,والخىظه هدى وظهه الخٟي ,اؾخُٗىا ؤن هلمذ اإلاغؤة مً
ّ
وعاء قىاّ ٫
الخمغ ,الظي جدى ٫ؤزىاء ؾحر الىو بلى َ(عبه) ججم٘ الخالوة باللمٗان ,جم٨ىذ مً
ّ
الُٗ٣لُت هدى ّ
ّ
ّ
هٟؿُت م٨خملت
الؿُذ ,ما ظٗل إلاكاٖغَا وؤخاؾِؿها نىعة
اؾخضعاط الظاث
ّ
الكٗىع باآلزغ /اإلاغؤة و اخخىاءَا ,بِىما جمغ٦ؼ ايُغابها ّ
الىٟسخي و
اإلاٗالم ,ججؿض َضوئَا في
ّ
هٟىعَا ّ
الضازلي في زًىٕ الكغٍ /٪اإلاغؤة و اه٨ؿاعٍ.
ّبال ّؤهه ًم٨ىىا ؤن هجٗل مً اإلاغؤة التي ؤوحى بها قىا ٫الخمغ ً
عمؼا إلاا َى ؤبٗض مجها,
ُ
ُُٟٞذ لىا اإلاٗجى الٗمُ ,٤خُض ج٣غؤ اإلاغؤة ٖلى ّؤجها عمؼ لخُلٗاجىا و آمالىا و ؤخالمىا التي َاإلاا
وؿعى لها ظاَضًًٞ ,ىٛظحها مً و٢خىا و ٖمغها  ,و هدغ٦ها بدبىا و اَخمامىا ,و هىجبها مً طواجىا,
ّ
وهه٣لها بإًضًىا ,زم ه٨دكّ ٠ؤهىا لم هٖ ً٨لى نىابّ ,
وؤن ما ؤٖخ٣ضها ؤهه ؾُ٣ضم لىا الٟغح و
الؿغوع ,لم ً٣ضم ؤي شخيء ؾىي ؤلازٟا ١وؤلاخباٍ.
ٞالىو َظا الىٖاء اإلاخسُل الظي جٟغُٞ ٙه الظاواث مضلىالتهاماػا٢ ٫ابل لالؾدىُا١
الهىع الكٗىعٍت اإلاخضاُٖت التي جضازلذ ً
و٢اصع ٖلى الُٗاء ,مً زال ٫جلُّ ٪
جبٗا لخضازل
ّ
ً
ابخضاء
الُٗ٣لُت ,التي وسجذ لىا ظؿض بةم٩اهه بن ًجظب مسخل ٠اإلاكاٖغ
مكاٖغ الظاث
بالضَكت و اهتهاء بالهغوب اإلاغَىن بالٗىصة ال مدا.٫

 .7الهىامل:
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(ً _)1ىٓغٖ :بض ّ
الغخمً مدمض الٗ٣ىص ,ؤلابهام في قٗغ الخضازت ( الٗىامل و اإلآاَغ و آلُاث الخإوٍل,
مُبٗت الؿُاؾت ,ال٩ىٍذ2002 ,1ٍ ,م ,م. 304 :
ً
( _)2ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠لت٧ ,اجب لُبي ولض في ؤخض هجىٕ الجبل ألازًغٖ ,ام 1958م ,ه٣ال ًٖ ؤخمض
ًىؾُ٣ٖ ٠لت ,الخُى ٫البٌُ ,صاع الخىاع ,الالطُ٢ت2010 ,2ٍ ,م .
( _)3ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠لت ,مجمىٖت الخُى ٫البٌُّ ,
هو قىا ٫الخمغ ( ,م.ؽ)  ,م .58_53
(ً _)4ىٓغ :ؾامي ُّ
الضعوبيٖ ,لم الىٟـ و ألاصب ,صاع اإلاٗاع ,ٝال٣اَغة ,ص1972 ,ٍ.م ,م.291:
( _)5ببغاَُم ؤخمض ,ؾُ٩ىلىظُا الظاث والخىا ,٤ٞصاع آلاٞا ,١صمك( ,٤ص.ث)( ,ص ,)ٍ.م.38:
ّ
الىو الكٗغ ّي ,الكغ٦ت اإلاهغٍت الٗاإلاُت لليكغ ,مهغ1997 ,1ٍ ,م,
(ً _)6ىٓغً :ىؾ ٠هىٞل ,ه٣اص
م.63:
( _)7ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠له ,مجمىٖت الخُى ٫البٌُّ ,
هو قىا ٫الخمغ( ,م.ؽ) ,م.58_53 :
(ً_)8ىٓغ :ببغاَُم الدجغي ,ال٣هت الٗغبُت الجضًضة ( م٣اعبت جدلُلُت ) ,صاع مدا٧اة ,ؾىعٍا,1 ٍ ,
2013م ,م.304:
( _)9عٍ٩ان ببغاَُم ,ه٣ض الكٗغ مً مىٓىع هٟسخي ,صاع الغاثض الٗغبي ,بحروث1985 ,1ٍ ,م ,م129:
(ً _)10ىٓغ :مدمض ٖىَـ ,الٗىىان في ألاصب الٗغبي ( اليكإة و الخُىع ) ,م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت,
ال٣اَغة1988 ,1ٍ ,م ,م.383:
ً
(َ _)11ى ٖملُت ال قٗىعٍت جمى٘ الضوا ٘ٞو الاهٟٗاالث مً الخٗبحر ًٖ هٟؿها ً
نغٍداً /ىٓغ:
حٗبحرا
ؤخمض ٖؼث عاجر ,ؤنىٖ ٫لم الىٟـ ,صاع اإلاٗاع ,ٝال٣اَغة ,ص1991 ,ٍ.م ,م.138:
(ً _)12ىٓغ :ؾمحر زلُلٖ ,ال٢اث الخًىع و الُٛاب في قٗغٍت الىو ألاصبي ,صاع جمىػ ,صمك ,٤ص,ٍ.
2012م ,م.132 :
(ً _)13ىٓغ :مهُٟى ؾىٍ ,٠ألاؾـ الىٟؿُت للخ٩امل الاظخماعي ,صعاؾت جدلُلُت ,صاع اإلاٗاع,ٝ
ال٣اَغة1994 ,5ٍ ,م  ,م.283 :
(ً _)14ىٓغ :زغَؿخى هجم ,اإلاغؤة في خُاة ظبران ,صاع الغاثض اللبىاوي ,لبىان1985 ,1ٍ ,م ,م.243:
(ً _)15ىٓغ :مدمض ٖلى ٦ىضي ,الغمؼ و ال٣ىإ في الكٗغ الٗغبي الخضًض ( الؿُاب ,هاػ ,٥البُاحي ) ,صاع
ال٨خاب الجضًض ,بحروث2003 ,1ٍ ,م  ,م.215:

 .8اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
 _1ببغاَُم ؤخمض ,ؾُ٩ىلىظُا الظاث والخىا ,٤ٞصاع آلاٞا ,١صمك( ,٤ص.ث)( ,ص.)ٍ.
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 _2ببغاَُم الدجغي ,ال٣هت الٗغبُت الجضًضة ( م٣اعبت جدلُلُت ) ,صاع مدا٧اة ,ؾىعٍا2013 ,1 ٍ ,م.
 _3ؤخمض ّ
ٖؼث عاجر ,ؤنىٖ ٫لم الىٟـ ,صاع اإلاٗاع ,ٝال٣اَغة ,ص1991 ,ٍ.م .
 _4ؤخمض ًىؾُ٣ٖ ٠لت ,الخُى ٫البٌُ ,صاع الخىاع ,الالطُ٢ت2010 ,2ٍ ,م .
 _ 5زغَؿخى هجم ,اإلاغؤة في خُاة ظبران ,صاع الغاثض اللبىاوي ,لبىان1985 ,1ٍ ,م .
 _6عٍ٩ان ببغاَُم ,ه٣ض الكٗغ مً مىٓىع هٟسخي ,صاع ّ
الغاثض الٗغبي ,بحروث1985 ,1ٍ ,م.
 _7ؾامي ُّ
الضعوبيٖ ,لم الىٟـ و ألاصب ,صاع اإلاٗاع ,ٝال٣اَغة ,ص1972 ,ٍ.م.
 _8ؾمحر زلُلٖ ,ال٢اث الخًىع و الُٛاب في قٗغٍت الىو ألاصبي ,صاع جمىػ ,صمك ,٤ص2012 ,ٍ.م .
ٖ _9بض الغخمً مدمض الٗ٣ىص ,ؤلابهام في قٗغ الخضازت ( الٗىامل و اإلآاَغ و آلُاث الخإوٍل) ,مُبٗت
الؿُاؾت ,ال٩ىٍذ2002 ,1ٍ ,م .
 _10مدمض ٖلى ٦ىضي ,الغمؼ و ال٣ىإ في الكٗغ الٗغبي الخضًض ( الؿُاب ,هاػ ,٥البُاحي ) ,صاع ال٨خاب
الجضًض ,بحروث2003 ,1ٍ ,م .
 _11مدمض ٖىَـ ,الٗىىان في ألاصب الٗغبي ( اليكإة و الخُىع ) ,م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ,ال٣اَغة,1ٍ ,
1988م .
 _12مهُٟى ؾىٍ ,٠ألاؾـ الىٟؿُت للخ٩امل الاظخماعي ,صعاؾت جدلُلُت ,صاع اإلاٗاع ,ٝال٣اَغة,5ٍ ,
1994م.
ّ
الىو الكٗغ ّي ,الكغ٦ت اإلاهغٍت الٗاإلاُت لليكغ ,مهغ1997 ,1ٍ ,م.
ً _13ىؾ ٠هىٞل ,ه٣اص
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احلقٕل انذالنيح يف شؼر انفخر ػُذ ادلتُثي
 خؿىهه خؿب الغؾىٌ اإلالبىٌ البكحر. ص، 1 خـ ــىف ــي ؤخم ـ ــض بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضوي غ ــلي.ص
1
 ؤهىع مدؿً ؤخمض الػؼاوي.ص،1 ؾػُض مدمض غلي آٌ مىس ي.ص
2
 غبضالى ــانــغ غل ــي الىسػ ـ ـ ـ ــي.ص

1

. حامػت غضن،كؿم اللؿت الػغبُت2 . حامػت اإلالً زالض، ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت، كؿم اللؿت الػغبُت1

:اإلالخو
 الضاللُت في٫ى٣ واؾخسضام الخ،ىيٛهم الىو اللٟبن ٖلم الضاللت مً الٗلىم اإلاهمت ل
ًحرَا مٚىاع الىهىم الكٗغٍت وٚهم الىهىم هي بخضي الىؾاثل الىاظٗت في ؾبر ؤٞ
اعبت٣ت اإلاخٛاّ اللٟ الغبِ بحن ؤل٤ٍت لجم٘ قخاث الىو ًٖ َغٛالىهىم التي ٌؿعى ؤَل الل
 ًٖ ٖلم٠ك٨ البدض بلى الٝ وحهض. للىهىم٤هم ؤٖمٞ  بلى٫واإلاخجاوؿت في صاللتها؛ للىنى
لماث٩ ًٖ مٗاوي ال٠ك٨ وال، صاللُت٫ى٣ها بلى خُٟ وجهي،سغ في قٗغ اإلاخىبيٟت الٛالضاللُت لل
.٫ى٣ل مً َظٍ الخ٣ل خ٧  وجدلُل الؿماث التي جمحز بها،٫ى٣في َظٍ الخ
. صاللُت٫ى٣ خ،اإلاخىبي،سغٟال:ولماث صالت
Summary of the Research:
The semantics of the important sciences to understand the linguistic
text, and the use of dialectical fields in understanding the texts is one of the
effective means of exploring the poetic texts and other texts that the people
of the language to collect the pieces of text by linking the words of the
language converged and homogeneous in their significance to reach a
deeper understanding of texts . The aim of the research is to reveal a
semantic knowledge of the language of pride in al-Mutanabbi poetry, its
classification into the fields of the word, and the discovery of the meanings
of words in these fields, and analysis of the characteristics that characterize
each of these fields.

Keywords:Mutanabi, Pride, Semantic fields.
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مىيىع الضعاؾت:
بن ٖلم الضاللت مً الٗلىم اإلاهمت لٟهم الىو اللٛىي ،واؾخسضام الخ٣ى ٫الضالًت في
ٞهم الىهىم ،هي بخضي الىؾاثل الىاظٗت في ؾبر ؤٚىاع الىهىم الكٗغٍت وٚحرَا مً
الىهىم التي ٌؿعى ؤَل اللٛت لجم٘ قخاث الىو ًٖ َغٍ ٤الغبِ بحن ؤلٟاّ اللٛت اإلاخ٣اعبت
واإلاخجاوؿت في صاللتها للىنى ٫بلى ٞهم ؤٖم ٤للىهىم .وظاءث هٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُت لخمُِ
اللشام ًٖ مجا ٫مهم في مُضان الضعاؾاث اللٛىٍت الظي َاإلاا ؤٟٚله اإلاهخمىن بالبدض الضاللي،
وبن ٧ان اللٛىٍىن الٗغب اَخمىا بىٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُت (مٗاظم اإلاىيىٕ الىاخض) ،التي ٧اهذ
البظعة ألاولى للمعجم الٗغبي.
وجإحي هٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُت لخ٣ىم بخهيَُ ٠ظٍ ألالٟاّ ؤو ال٩لماث جدذ ٖىىان
زم ٌٗمض ّ
ًجمٗها ،ومً ّ
الضاعؽ بلى البدض ًٖ الخلُٟاث الضاللُت التي ج ٠٣وعاء اؾخٗما٫
ّ
اإلاال ٠لخل ٪اإلاجمىٖاث ،والخلُٟت ال٨ٟغٍت التي صٖخه لظل ٪الاؾخٗما ،٫وبظلٞ ٪ةن ؤَم ما
ُ
الضاللت اإلاعجمُت لل٩لمت .بال ؤن
ظاءث به هٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُت َى الخهيُ ٠ال٣اثم ٖلى
ِ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ؤههاع َظٍ الىٓغٍت
ًظَب بلى طل٪
اؾت ال٩لمت؛ ٦ما
الؿُاً ١ب٣ى له
اٖخباعٍ ؤًًا في صع ِ
ؤهٟؿهم(ٞ .)1ىٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُت ظاءث لخ٨ك ًٖ ٠زباًا اللٛت ،ما صامذ اللٛت جدمل
ّ
ّ
ٞاإلاضوهت ّؤًا ٧ان همُها مغآة ٖا٦ؿت للمؿخىي الش٣افي
م٨ىىهاث الٗهغ الظي ؤلٟذ ُٞه،
ّ
الىو.
للمجخم٘ وبالخالي ػماهُت وم٩اهُت
()2

وٖلى َظا اليؿ ٤مً ظم٘ ؤلٟاّ اللٛت وجغجُبها ظاءث َظٍ الضعاؾت في قٗغ اإلاخىبي
(ؤبى الُُب ؤخمض بً الخؿحن الجخٟي) لؿبر ؤٚىاع لٛت الٟسغ(ٖ )3ىض اإلاخىبي ،الؾُما ؤن
الكاٖغ ٢ض ؤ٦ثر مً الٟسغ بىٟؿه في زىاًا مضخه إلامضوخُهٞ ،هى ًضزل الٟسغ بىٟؿه في زىاًا
مضخه ،ؤو في ونٟه لغخلخه بلى اإلامضوح.

ؤهضاف البدث:
ـ ال٨ك ًٖ ٠اإلا٨ىىن اللٛىي لكٗغ الٟسغ ٖىض اإلاخىبي.
ـ صعاؾت ٚغى قٗغ الٟسغ ًٖ اإلاخىبي في ْل الخ٣ى ٫الضاللُت.
ـ بُان الخ٣ى ٫الضاللُت في قٗغ الٟسغ ٖىض اإلاخىبي.

اإلاىهج اإلاؿخسضم:
ٌؿخسضم الباخشىن اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،ال٣اثم ٖلى اؾخ٣غاء مىاي٘ الٟسغ في
صًىان اإلاخىبي ،وج٣ؿُمها خؿب الخ٣ى ٫الضاللُت ومىا٢كتها .و٢ض اٖخمض الباخشىن في الخدلُل
الضاللي ٖلى ٦خاب :الٟؿغ (قغح ابً ظجي ال٨بحر ٖلى صًىان اإلاخىبي) ،ألبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي،
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و٦خاب :الخبُان في قغح الضًىان :ألبي الب٣اء الٗ٨بري ،و٦خاب :ال٣امىؽ اإلادُِ :إلاجض الضًً
مدمض بً ٌٗ٣ىب الٟحروػآباصي.

زُت البدث:
ا٢خًذ زُت البدض ؤن ً٩ىن في مبدشحنٌ ،ؿب٣هما م٣ضمت ،وجخلىَما زاجمت.
ـ اإلا٣ضمت :وٞحها مىيىٕ البدض وؤَمُخه ,وؤَضاٞه  ,ومىهج البدض ،وزُخه.
ـ ـ اإلابدض ألاو :٫ؤلاَاع الىٓغي.
ـ ـ اإلابدض الشاوي :الخ٣ى ٫الضاللُت في قٗغ الٟسغ ٖىض اإلاخىبي ،وهي:
 -1ؤلاوؿان :نٟاجه ،زل٣ه ،ؤمغايه ،وكاَاجه.
 -2الخُىان :الخُل ،ؤلابل ،الٛىم ،الىخىف ...
 -3الؿماء واإلاىار :الؿماء ،اإلاُغ ،ألاهىاء ،الكمـ ،الىجىم ..
 -4ألاعى :الىباث :ألاشجاع ،الجبا ،٫ألاوصًت ...
 -5اإلااصًاث :اإلاٗاصن ،ألاصواث ،اإلاالبـ ،الُٗام ،اإلاؿ.ً٨
ـ الخاجمت :وٞحها ؤَم الىخاثج التي جىنل بلحها الباخض.
ـ ٢اثمت اإلاغاظ٘.
َظا البدض جم صٖمه مً زال ٫البرهامج البدثي الٗام بٗماصة البدض الٗلمي ـ ظامٗت اإلال٪
زالض ـ ـ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت (بالغ٢م)G. R.P.1/30/38 :

اإلابدث ألاوٌ :ؤلاَاع الىظغي.
هظغٍت الخلىٌ الضاللُت:
ناع مىهج جهيُ ٠اإلاضلىالث بلى خ٣ى ٫صاللُت ؤ٦ثر اإلاىاهج خضازت في ٖلم الضاللت؛
ألهه ججاوػ جدضًض البيُت الضازلُت إلاضلى ٫ال٩لماث ،ب٨كٟه ًٖ بيُت ؤزغي جا٦ض ال٣غابت
()4
الضاللُت بحن مضلىالث ٖضص ما مجها.
وبما ؤن مىيىٕ الضعاؾت مىهب ٖلى الجاهب الخُبُ٣ي ،ولِـ الجاهب الخىٓحري
لىٓغٍت الخ٣ى ٫الضاللُتٞ ،لً ؤزىى في َظٍ الىٓغٍت ،وال في جاعٍسهاٞ ،ل٣ض جىاو ٫اإلاىيىٕ مً
ظىاهبه اإلاخٗضصة ٦شحر مً الضاعؾحن اإلادضزحن؛ ل ً٨ؾإٖمض بلى بُٖاء بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت
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خىَ ٫ظٍ الىٓغٍت التي ّ
حٗض مً ؤزهب ؤبىاب ٖلم الضاللت في الضعاؾاث اللٛىٍت الخضًشتٞ ،ال
زال ٝبحن ٖلماء اللٛت اإلادضزحن في ٧ىن الخ٣ى ٫الضاللُت حٗجى بضعاؾت ال٩لماث مً زال٫
ّ
ججمُٗها في خ٣ى ٫صاللُت ،خُض جغي َظٍ الىٓغٍت ؤهه" :ل٩ي جٟهم مٗجى ٧لمت ًجب ؤن جٟهم
َ
الىٓغٍت َى اجٟا٢هم
ؤههاع َظٍ
٦ظل ٪مجمىٖت ال٩لماث اإلا ّخهلت بها صاللُا"( .)5وؤَم ما ًمحز
ِ
ّ ُ
ُ
ٖلى يغوعة مغاٖاة الؿُا ١الظي ُ
وَٗغ ٝالباخض اللٛىي :ؤخمض مسخاع ٖمغ،
جغص ُٞه ال٩لمت(.)6
ِ
َ
الخ٣ل الضاللي ب٣ىله" :الخ٣ل الضاللي  Semantic fieldؤو الخ٣ل اإلاعجميَ ،ىَ :ى مجمىٖت مً
ال٩لماث جغجبِ صاللتها ،وجىي٘ جدذ لٖ ٟٔام ًجمٗها .ول٩ي جٟهم مٗجى ٧لمت ًجب ؤن جٟهم
مجمىٖت ال٩لماث اإلاخهلت بها صاللُاٞ ،مٗجى ال٩لمت َى مدهلت ٖال٢اتها بال٩لماث ألازغي في
()7
صازل الخ٣ل اإلاعجمي.
حٗغٍ ٠الخ٣لَ :ى الٗمىص الظي جىضعط جدخه وخضاث لٛىٍت ججمٗها زهاثو مكتر٦ت،
٧األلىان وألامغاى ،والهٟاث وٚحرَاٞ ،هى ًجم٘ ٧لماث مغجبُت صاللُاً ،هىٟها جدذ لٟٔ
()8
ٖام ،وٍ٩ىن طل ٪في ػمً مدضص ،ولٛت مُٗىت مدضصة.
جدضًض الخ٣ل الضاللي :بن ازخُاع الخ٣ل ًسخل ٠مً باخض آلزغ ،طل ٪ألن جدضًض الخ٣ى٫
ًسً٘ زًىٖا بلؼامُا لظاجُت الباخض هٟؿهٞ ،خدضًض الخ٣ل ً٣ىم ٖلى اهخ٣اء مٟهىم جهىعي
ٖام ،زم ًسً٘ َظا ألازحر بلى ؤلاظغاءاث الخجغٍبُت اإلاسخلٟت ٢هض جدضًض الىخضاث ألاؾاؾُت
()9
التي ج٩ىن بيُت الخ٣ل اإلاغاص صعاؾخه.

اإلاباصت التي جلىم غلحها الىظغٍت:
 .1ال بض ؤن جيخمي ٧ل وخضة معجمُت (٧لمت)بلى خ٣ل صاللي.
 .2ال ًصر اهخماء وخضة معجمُت واخضة بلى ؤ٦ثر مً خ٣ل صاللي واخض.
 .3ال ًم ً٨بٟٚا ٫الؿُا ١الظي جغص ُٞه ال٩لمت.
()10

 .4ال ًم ً٨صعاؾت اإلاٟغصاث مؿخ٣لت ًٖ جغُ٦بها الىدىي.

اإلابدث الثاوي :الخلىٌ الضاللُت في قػغ الفسغ غىض اإلاخىبي:
ؤلاوؿان :نفاجه ،زلله ،ؤمغايه ،وكاَاجه.
بالغٚم مً حٗضص الخ٣ى ٫اإلاعجمُتٞ ،ةن الًمحر الضاٖ ٫لى طاث الكاٖغ َى الٗىهغ
ً
الىخُض الظي ًد ٤٣جغ ً
٢ؿغٍا في لٛت الٟسغ في قٗغ اإلاخىبي ،بط ًترصص بك٩ل م٨ش ،٠وٍمً٨
ا٦ما
مالخٓت طل ٪مً زال ٫عنض يمحر ألاها في الٟسغ ًٖ اإلاخىبي:
ً
ً
مىيٗا).
مىيٗا)ً ،اء اإلاخ٩لم (85
ؤها ( 15مىيٗا) ،جاء الٟاٖل للمخ٩لم (46
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وؤها ُؾ َه ُْ ٌل  ..................ؤها.
َ
وبطا َزُ ٟ
ُذ ٖلى الّ ٛبي ُ ......ث (ؤها) .
ِ
ُذ َو َؤ ّوي َؤ َب ُ
َو َؤ ّوي َو َُ ٞ
ِذ

َ ْ ُ
صخ َغة الىاصي ............ؤها.
ـ ؤها
ـ ـ ٞاعم بي ما قئذ مجي ٞةوي ........بي ـ ٞةوي (ؤها).
َو َؤ ّوي َٖ َخ ُ
ىث َٖلى َمً َٖخا ( ........ؤها).

بطن ومً زالَ ٫ظٍ ألاٗٞا ٫اإلاؿىضة بلى يمحر اإلاخ٩لم ،وجاء الٟاٖل ،وال٩لماث اإلاؿىضة بلى ًاء
اإلاخ٩لم ،والًمحر اإلاىٟهل (ؤها)ًُ ،الخٔ ًّ
ؤن (ؤها) الكاٖغ التي جخ٨غع في قٗغ الٟسغ  ،هي الخُِ
الغ ُ٘ٞالظي ؤخ٨م وسج اإلاىيىٖاث ألازغي ظمُٗها ،و٢ض اؾخٟاص الكاٖغ مً ٧ل ما مً قإهه
ؤن ًُٟض في ببغاػَا ،وبغوػ (ألاها) ٖلى مؿخىي َظا الٛغى مً ؤٚغاى قٗغٍ صلُل ٖلى ؤن
الكاٖغ ًسهو لظاجه ًٞاء ّ
ههُا ؤوؾ٘ للخضًض ٖجها ،وًٖ مٛامغاجه و نٟاجه  ،....وماصام
ٍ
الكاٖغ في م٣ام الٟسغ؛ ٞةهه اؾدشمغ َظٍ الخ٣ى٧ ٫لها ليسج صالالث جخمدىع في مٗٓمها خى٫
ً
زهىنا ؤهه ٧ان ًٟسغ بظاجه في زىاًا مضخه لٛحرٍ ،و٦إهه ًغي
طاجه في ٖال٢تها بما ًدُِ بها،
هٟؿه ؤٖٓم مً اإلامضوح ،وَٗؼ ٖلُه مضح ٚحرٍ صون ؤن ٌٗغط ًٖ هٟؿه ُٟٞسغ بها.
ُوٍالخٔ مً زال ٫الخ٣ى ٫الضاللُت التي ٢مىا بجغصَاَُٛ ،ان الخ٣ل الضاٖ ٫لى ؤلاوؿان ٖلى
ٚحرٍ مً الخ٣ى ،٫خُض ًخدضر الكاٖغ وٍٟسغ بظاجه ؤلاوؿاهُت ،وٍٟسغ ٖلى ٚحرٍ مً الىاؽ؛
ً
َاُٚا ٖلى
لظل ٪ظاء الخ٣ل الضاللي الخام باإلوؿان ونٟاجه وزل٣ه وؤمغايه ،ووكاَاجه
ٚحرٍ مً الخ٣ى ٫الضاللُت في ٞسغ اإلاخىبي في صًىاهه.
َ
َؤعبَ ٣َٖ :لٞ ،هى ؤعٍب.

ٌ
ؤب :ما اهبدذ ألاعى.

()17

()11

ْاب ِدؿام :بؿم بؿما وابدؿم وجبؿمَ :ى
ؤ٢ل الطخ ٪وؤخؿىهٞ ،هى باؾم ومبؿام
()12
ّ
وبؿام.

ؤؾض ال٣لب :بن ٦ىذ آصمي ٣ٞلبي ٢لب
ؤؾض )18(.وَظا حٗبحر مجاػي ًٟسغ ُٞه
الكاٖغ بصجاٖخه.

ُ
ُّ
وألار مكضصة :الهضً٤
ألار،
ؤر:
والهاخب  ...وألازذ :لؤلهثى ،والخاء لِؿذ
()13
للخإهِض.

ْ
ؤٖغ ٌ
(ٖغى) وَى :ظاهب الغظل
اى :مٟغصٍ ِ
الظي ًهىهه مً هٟؿه وخؿبه ؤن ًيخ٣و
()19
ؤو ًشلب ،ؤو مىي٘ الظم واإلاضح مىه.

َؤصب :الٓغ ،ٝوخؿً الخىاو.٫

()14

آصمي الغواء :الغواء :اإلاىٓغ والكاعة ،وَى
()15
ٚحر مهمىػ .وٍ٣هض ؤهه آصمي الهىعة
ُْ
ؤطن :ؤطن له في الصخيء ،ؤي :ؾم٘ ...وألاطن
()16
بالًم ماهشت.
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ْ
ألاٖ َمى :مً طَب بهغٍ ٧له.

()20

ْؤوالص الؼهاء :الؼهاء ًمض وٍ٣هغ.

()21

َ
الب ُّر :الهاص ١وال٨شحر البر.
َ َ
البُ َل :الصجإ )23(.الظي جبُل ٖىضٍ صماء
()24
ألا٢غان.
()22
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ّ
الترًب :واخضة التراثب ،وهي مىي٘
()25
ال٣الصة.

ؾام٘ :ؾم٘ :خؿً ألاطن ،وما و٢غ ٞحها مً
ِ
()44
شخيء حؿمٗه.

ُ ََ
ج٩ل ْهَ :ى الًُٗ ٠الظي ً٩ل ؤمغٍ بلى
()26
ٚحرٍ.

ّ َ
ّ
الٗلى ....وؾٟلت الىاؽ:
الؿٟله :هٌُ٣
()45
ؤؾاٞلهم ،وٚىٚائَم.

َ
الج ّض :ؤبى ألاب ،ؤو ؤبى ألام.

ّ
الؿُض :ألاؾض.

()46

()27

ّ ُ
الكغا :ٝظم٘ ؤقغ ،ٝوَى :الٗلى،
ِ
()47
واإلاىي٘ الٗالي.

َ
ماظم :الٗٓم ُٞه الضما.ٙ
الج ِ

()28

ُظ ُُىب :ظُب ال٣مُو وهدىٍ.

()29

خاؾض :خؿضٍ :جمجى ؤن جخدى ٫بلُه
()30
وٗمخه وًٞله ،ؤو ٌؿلبها ،وَى خؿاص.

ً
ِقٗغا :قٗغ بهٖ :لم به ،و ًُٞله،
()48
وٖ٣له.
َ َ
ق :٠ٛق ٠ٛبالصخيءٖ :ل ٤به.

()49

ُ
الخب :الىص.

()31

الخضاص :زُاب الخؼن جهب ٜؾىصاء ،وجلبـ
ِ
()32
ٖىض اإلاهِبت.
ً
ِز ّبا :الخب :الخضإ )33(.واإلا٨غ.

ُ
ق َى َْ ِٗغ :جهٛحر قاٖغ ،وقٗغ بهٖ :لم به،
()50
و ًُٞله ،وٖ٣له.
ِق َُمي :الكُمت بال٨ؿغ :الُبُٗت .

()51

()34

()52

ناثل :ناٖ ٫لُه :وزب ٖلُه.

َ
ز ِؿِـ :صوئ ،خ٣حر.

()35

ّ
اله ُبر :الخبـ.

()53

()36

صاع ٍٕ :عظل صاعٕ ٖلُه صعٕ.
ِ

َ
َصزًَ :ضهت ٖلى صزً ،ؤي :ؾ٩ىن لٗلت،
()37
ال لهلر.
()38

ِصماء :الضم ؤنله صمي ...ظمٗه صماء.

ُط َ
ئابت :الىانُت ،ؤو مىبتها مً الغؤؽ ،وقٗغ
()39
في ؤٖلى هانُت الٟغؽ.
َع ِاظل :مً لم ً ً٨له ْهغ ًغ٦به.

()40

َعؤي :الغئٍت :الىٓغ بالٗحن وبال٣لب.

()41

عواة :عوي الخضًض ًغوي عواًت ،وَى عاوٍت
ِ
()42
للمبالٛت.
ّ
الؿ ِاب :٤ؾب٣ه ٌؿب٣ه :ج٣ضمه.

()43
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َ
ن ْضع :ؤٖلى م٣ضم ٧ل شخيء وؤوله.

()54

َ
ن َم ُم :اوؿضاص ألاطن ،وز٣ل الؿم٘.

()55

َ
ن ْىث :ناث ًهىث :هاصي.

()56

ِي ْبن :ما بحن ال٨صر وؤلابِ.
َ
()58
َ ًْٗ :يغب ،و وزظ.

()57

ٖاظ ٌؼ :العجؼ :الًٗٞ ،٠هى ٖاظؼ.
ِ

()59

()60

ٖاطع :زبذ له ٖظع.
َٖ ْخ ُب :اإلاالمت.

()61
()62

العجم :زال ٝالٗغب ،ومً ال ًٟصر.

()63

ال ِٗضا :ظماٖت ال٣ىم ٌٗضون لل٣خا.٫
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ُ
الٗ ْغبٚ :ال ٝالعجم ،ماهض ،وَم ؾ٩ان
()64
ألامهاع.
ً
ٖؼٍؼا ،و٢ىي بٗض طلت ،وٖؼ
ال ِٗ ّؼ :ناع
()65
الصخيء٢ :ل ٞال ً٩اص ًىظض.
الٗؿ٨غ :الجم٘ وال٨شحر مً ٧ل شخيء،
ِ
()66
ٞاعسخي.
ِٖٓام٢ :هب الخُىان الظي ٖلُه
()67
اللخم.
َٖ َ
٣ىحي :ؤي :ب٣غبي ،و٢ض ؤخاٍ بي.

()86

ُٖ ُ٣ى ُ :٫مٟغصَا٣ٖ :ل ،وَى الٗلم بهٟاث
()69
ألاقُاء ،مً خؿجها و٢بدها.

َ
الْ ٣غم :الؿُض ،وؤنله :البٗحر اإلا٨غم الظي
()81
ال ًدمل ٖلُه ،بل ً٩ىن للٟدلت.
َ
ًِ ٢غيَ :
٢غي الًُ : ٠ؤياٞه وؤ٦غمه،
َ ()82
ال٣غي والخماًت.
ؤخؿً بلُه مىده ِ
ُ َ
()83
الَ ٣ىله :الجُض ال٣ى ٫ال٨شحرٍ.
َ
الَ ٨غم :يض اللام.

()84

َ ّ
 :٠٦الُض ،ؤو بلى ال٩ىٕ.

()85

َ
ً
م٨خُٟا
ال٨الم :ال٣ى ،٫ؤو ما ٧ان
()86
بىٟؿه.
َ
ال٨مي :الصجإ ،البـ الؿالح.

()87

()70

ِٖلمٖ :لم بالصخيءٖ :غٞه.

َ
َٖل ٌم :الجبل الُىٍل ،والغاًت ،وؾُض
()71
ال٣ىم.
الٗليٖ :لى الصخيء ،وٖالُخه :ؤعٗٞه .وٖال،
ّ ()72
ً
ٖلىاٞ ،هى ٖلي.
َٖ ٍحن :الٗحن البانغة.

ََ ُ
الغ ْظ ُل.
٢ضمِ :

()80

()73

ّ
الٛبيٚ :با الصخيء ٚباوة :لم ً ًُٟله ،وَى
()74
ٚبي.
َ
الٟتى :الكاب ،والؿدي ال٨غٍم.

()75

َ
الٟهمٞ :همً ،
ٞهماٖ :لم.

()76

َ
ِلش ِام :ما ٖلى الٟم مً الى٣اب.

()88

َ
ً
مضخا :ؤخؿً الشىاء
اإلااصخىن :مضخه
ِ
()89
ٖلُه.
ُم َب ٍا :٫اإلابالي اإلا٨ترر اإلاهخم.

()90

َ ً
ُم ْبد ِؿما :بؿم ًبؿم :ؤ٢ل الطخ،٪
()91
وؤخؿىه.
َُ
ّ
امخضٞ ،هى َىٍل.
ُاو َُ :٫اَ ٫ىال:
اإلاخ ِ
واؾخُالىا ٖلحهم٢ :خلىا مجهم ؤ٦ثر مما ٧اهىا
()29
٢خلىا.
ُمجخاب :اظخاب ال٣مُو :لبؿه.

()93

٢ا ِثل :اؾم ٞاٖل مً (٢ا .)٫وال٣ىَ ٫ى
()77
ال٨الم.
ُ
ّ ٢ذ :ال٣ذ :الخالو مً ٧ل شخيء.

()78

ُ
ُ ٢دى :ٝالٗٓم ٞى ١الضما ،ٙوما اهٟل٤
مً الجمجمت ٞبان ،وال ًضعى ً
٢دٟا ختى
()79
ًبحن ،ؤو ًى٨ؿغ مىه شخيء.
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ُ
ضاط :اإلاؿاجغ اإلاساصٕ ،وَى مٟاٖل مً
م ٍ
()94
الضجى ،وهي الٓلمت.
ُم َغص َصا :عصٍ ًعصا :نغٞه .ونضي الجبل.

()95

َ
ُم ْؿد ْى ِه ٌغ :ههغ اإلآلىم :ؤٖاهه ....
()96
والاؾدىهاع :اؾخمضاص الىهغ.
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ً
حؿضًضا :و٣ٞه للؿضاص ،ؤي:
ُم َؿضص :ؾضصٍ
()97
الهىاب مً ال٣ى ٫والٗمل.
ُ َ ّ ً
ماى في ألامىع مجغب.
مك ِمغاٍ :

()98

ُمٗخاص :الٗىص :الغظىٕ ،والغص.

()99

ُ
اإلا َى ُِّ ٣ذ :الظي حهظب ال٣ى ٫وٍسخاعٍ.

()108

هاعج:
ِ
والؿغَٗت.

الىاعجت:

البًُاء

الىا٢ت

()109

الىجل :الىلض ،والىالضّ ،
يض.

()110

ُ
ٗؿ ٌغ :الٗؿغ يض الِؿغ  ....وؤٖؿغ:
م ِ
()100
اٞخ٣غ.

َه ٌ
دغ :هدغ الهضع :ؤٖالٍ ،ؤو مىي٘
()111
ال٣الصة.

ُمٛخاٚ :٫اله :ؤَل٨ه ،وؤزظٍ مً خُض لم
()101
ًضع.

ً
َضًا،
الهاصي :الهضي :الغقاص ،وَضاٍ
()112
وَضاًت :ؤعقضٍ.

َمٛغو ًعا ٚ :غٍ ً
ٚغا وٚغو ًعاٞ ،هى مٛغوع:
()102
زضٖه ،وؤَمٗه بالباَلٞ ،اٚتر َى.

َُ َمام :اإلال ٪الُٗٓم الهمت ،والؿُض
()113
الصجإ الؿدي.
َِ ّمت :ما َُم به مً ؤمغ لُٟٗل.

()114

()103

م٣لت :الخض٢ت.

َ
٩اع ِم٦ :غم :يض اللام  ...واإلا٨غمتٗٞ :ل
م ِ
()104
ال٨غم.
ملى :٥مل٨ه ًمل٨ه :اخخىاٍ٢ ،اصع ٖلى
()105
الاؾدبضاص به.
َم َىا٦ب :اإلاى٨ب :مجخم٘ عؤؽ ال٨خ٠
()106
والًٗض.
ُ
يك َضا :وكض الكٗغ٢ :غؤٍ.
م ِ

()107

()115

والضة :ولضث جلض والصة ٞهي والضة.

()116

وام :٤وم٣ه ِم٣ت :ؤخبهٞ ،هى :وام.٤
ِ
()117

وان :م٣هغ في ؤمغي.
ٍ

ُ
الىظىٍ :الىظه :مؿخ٣بل ٧ل شخيء.

()118

()119

وص :الخب والهضا٢ت.
()120

الىؾام :الخؿً.

الخُىان :الخُل ،ؤلابل ،الؿىم ،الىخىف ...
في ؤؾلىب الٟسغ ٖىض الكاٖغ ال٨شحر مً ألالٟاّ الخاملت ألؾماء الخُىاهاث ،زانت
ّ
ّ
جل ٪التي حؿخسضم في الؿٟغ والخغب؛ وَظا ٧له عاظ٘ ل٩ىن الكاٖغ بهضص جهىٍغ ٞسغٍ بىٟؿه،
وشجاٖخه في الخغوب ،والؿٟغ بلى اإلامضوح .ومً طل:٪
()121

ؤؾضِ :ؤؾضًٚ :ب.
َ
ؤقبا :٫الكبل :ولض ألاؾض بطا ؤصع٥
()122
الهُض.
()123

ألاٞاعي :خُت زبِشت.

َ
ُبِ ٛام :نىث الىا٢ت للخٗب( ،بٛمذ ،جبٛم)
()124
وَى نىث ال ًٟصر به.
َ َ
الج ْخ َٟل ِحن :الجخٟل :الجِل الُٗٓم.

()125

الج ُ
ُاصٞ :غؽ ظىاصّ :بحن الجىصة.
ِ

()126

()127

خاٞغ :واخض خىاٞغ الضابت.
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()128

ا ِلخهان :الٟغؽ الظ٦غ.

َ
الخ ُْ ُل :ظماٖت ألاٞغاؽ ،ال واخض له.

()129

()130

الضَم :الضَم مً الخُل :الؿىص.
()131

الظثب٧ :لب البر.

ؾابذ :الؿىابذ :الخُل لؿبدها بُضحها في
ٍ
()136
ؾحرَا.
الكهب :الكهب مً الخُل :التي ًسالُها في
()137
ؤلىاجها بُاى.
ّ
الكاء :الىاخضة مً الٛىم.

()138

ً
َع ِاػ َخت :الغاػح مً ؤلابل :الهالَ ٪ؼالا،
وعػخذ الىا٢ت جغػح عػوخا :ؾُ٣ذ مً
()132
ؤلاُٖاء َؼالا.

ّ
انغ :نىث الُحر ،واليؿغ ،والباػي،
الهغ ِ
()139
وٚحرٍ.
َ ُ
ن ْه َىة :مٗ٣ض الٟاعؽ مً الٟغؽ.

()140

()133

ع٧اثب :ؤلابل.

َع َو ِاخل :الغخل :مغ٦ب للبٗحر.

()134

َػ ْو َعة :الىا٢ت التي جىٓغ بمازغ ُٖجها
()135
لكضتها.
ِـ :ؤلابل البٌُ ًسالِ بُايها
ال ِٗ ِ
()143
ق٣غة.
َ
َ ٞغؽ :للظ٦غ وألاهثى ،ؤو هي ٞغؾت ،ظمٗه:
()144
ؤٞغاؽ ،وٞغوؽ.
٢ىاصمه :نضوع عَل الجىاح مً الُاثغ،
()145
ؤعب٘ في ٧ل ظىاح.
ُم ّش الىٗام :ال مش للىٗام ،وفي عواًت مذ
الىٗام ،ؤي :بٌُ الىٗام )146( .والىٗامت:
()147
َاثغ.

()141

الًغٚام :ألاؾض.
ِ

ّ
الُ ُحر :ظم٘ َاثغ ،و٢ض ًٖ ٘٣لى الىاخض.

()142

()148

ميؿم :لظي الخ٧ ٠الخاٞغ.

َ
ها٢ت :ظمٗها :ها ،١وهى ،١وؤهى ،١وهُا،١
()149
وها٢اث.
الى َٗم :ؤلابل والكاة ،و٢ض ًسو باإلبل0 .

( )15

ّ
الىُٗب :نىث الٛغاب1 .

( )15

َ
الىخل :خُىان البر.

()152

الؿماء واإلاىار :الؿماء ،اإلاُغ ،ألاهىاء ،الكمـ ،الىجىم ..
ل٨ثرة ؤؾٟاعٍ ،وما ٌكاَضٍ في عخالجه وعص ط٦غ الؿماء وما ٞحها مً هجىم وٚحرَا في
ً
زهىنا ما ًضٖ ٫لى شجاٖخه وؾٟغٍ لُالً ،خطر طل ٪مما ًإحي:
ٞسغٍ،
ّ
الث َرًّا :الىجم ،جهٛحر زغوي.

()153

ّ
الض ًَم :اإلاُغ الضاثم.
ِ

()156

ٌَ
ؾاٖت :ظؼء مً ؤظؼاء الجضًضًً.

َ
الج ّى :الهىاء.

()157

()154

َ
الج ْى ُ
ػاء :بغط في الؿماء.

()155
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الؿ َغي :ؾحر ٖامت اللُل.

()158
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ّ َ
الؿما٦حن :بغط في الؿماء.
ِ

()159

ّ
الك ْم ُ
ـ :ماهشت ،ظمٗها قمىؽ.
َ
()161
ْالم :طَاب الىىع.

()160

ّ
الل ُِل :مً مٛغب الكمـ بلى َلىٕ الٟجغ
()165
الهاص ،١ؤو الكمـ.
ُم ِىحر :الىىع :الًىء ًؤًا ٧ان ،ؤو قٗاٖه.

()166

ُه ُج ُ
ىم :الىجم :ال٩ى٦ب.

()167

َ
الَ ٛمام :السخاب.

()162

ََ
ٞل ْ :٪مضاع الىجىم.

()163

َ
َ ٢مغ٩ً :ىن في اللُلت الشالشت ،وال٣مغاء :لُلت
()164
ٞحها ال٣مغ  ....وؤ٢مغ :اعج٣ب َلىٖه.

َ
الهجحر :هه ٠الجهاع ٖىض ػوا ٫الكمـ م٘
()*16
الٓهغ ،ؤو مً ٖىض ػوالها بلى الٗهغ.

ألاعى ،الىباث :ألاشجاع ،الجبا ،٫ألاوصًت ...
ل٨ثرة الغخالث التي ٢ام بها الكاٖغ إلامضوخُه ،وعص ط٦غ ألاعى ،والبُضاء وٚحرَا في قٗغٍ ،وبن ٧ان
ؤ٢ل مً ٚحرٍ مً الخ٣ى ٫الضاللُت.
َ
()169
َ
ُ
الهٟا :الدجغ الطخم الهلض ال
نم
ؤعى :ماهشت اؾم ظيـ.
()181
ًىبذ.
()170
ؤ٢اصخي :ؤ٢هاٍ :ؤبٗضٍ.
ِ
َ
()182
ْ
َىص :الجبل الُٗٓم.
َ
ألاُ ٦م :اإلاىي٘ ً٩ىن ؤقض اعجٟا ًٖا مما
()183
()171
الٓل :الٟيء.
خىله.
َ
الب ْد ُغ :اإلااء ال٨شحر ،ؤو اإلالر .ِ٣ٞ

()172

َ
الٟالة :اإلاٟاػة ال ماء ٞحها.

َ
الب ُّر :يض البدغ.

()173

َب َلضة:
()174
وصمك.٤

الجؼء

َ
العجاط :الٛباع ،والضزان.

()184

()185

٧البهغة،

اإلاسهو،

َ
الب ُ
ُضاء :الٟالة.

()175

ُ
الُ ٣
ىع :الجبُل الهٛحر اإلاىًٖ ُ٘٣
()186
الجبا.٫
()187

اإلااء :ماهشت ،وظمٗها :ؤمىاٍ ،ومُاٍ.

()176

الترار :اإلاحرار.

()177

ِظبا٧ :٫ل وجض لؤلعى ٖٓم وَا.٫

اإلاُ٣م :ظبل مٗغو ٝبمهغ ،وَى اإلاكغٝ
()188
ٖلى م٣برة ال٣غاٞت وال٣لٗت.
()189

اإلاهمت :ألاعى البُٗضة الىاؾٗت.

َ
الػ ُ :٫البالًا.
ػ ِ

()178

َؾهل :الؿهل مً الغى يض الخؼن.

()179

َ ْ
صخ َغة :الدجغ الُٗٓم الهلب.

()180

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

ّ
الىاع :ماهشت ،ججم٘ ٖلى :هحران ،وهحرة.

()190

()191

الىُل :جهغ مهغ.
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َ
اله ِجحر :هه ٠الجهاع ٖىض ػوا ٫الكمـ م٘
()192
الٓهغ ،ؤو ٖىض ػوالها بلى الٗهغ.

()193

الىاصي :مٟغط بحن ظبا ٫ؤو جال ٫ؤو آ٧ام.

اإلااصًاث :اإلاػاصن ،ألاصواث ،اإلاالبـ ،الُػام ،اإلاؿىً.

في لٛت الكاٖغ ال٨شحر مً ألالٟاّ الخاملت لؤلقُاء اإلااصًت ،التي حؿخسضم في الخغوب
واإلاِٗكت٩ٞ ،ان مً اإلاٗخاص ط٦غَا ٖلى لؿاهه ،وج٨غاعَا في ٞسغٍ بىٟؿه ،زانت ؤصواث ال٣خا،٫
ًخطر طلُٞ ٪ما ًإحي:
َ
ّ
الؿ ْم َهغي :ال٣ىاة الهلبت ،وٍ٣ا ٫هي ميؿىبت
ؤؾُا :ٝؾُ :٠مٟغص ،وؤؾمائٍ جيُٖ ٠لى
()208
()194
بلى عظل اؾمه :ؾمهغ ٧ان ً٣ىم الغماح.
ألال ،٠وٍجم٘ ٖلى :ؾُى ،ٝوؤؾُا.ٝ
ُظ ُضع :الجضاع :الخاثِ.

ّ
الؿىان :ههل الغمذ.

()209

()195

ُ ً
ق ُٟىٞا :ق ٠الشىب :عٞ ١د٩ى ما جدخه.

ُظ ُُىب :ظُب ال٣مُو وهدىٍ.

()210

()196

َخضًض :الضعوٕ.

()211

()197

الٗ٣ض :ال٣الصة.

ُ
الخؿام :الؿ ٠ال٣اَ٘.

()212

()198

ال ِٛمض :ظ ًٟالؿُ.٠

ُص ُعوَٕ :ى صعٕ الخضًض.

ال٣غ ُ
ْ
َاؽ :ال٩اٚض.

()213

()199

ُّ
الغ َص ًْ ِي ُّاث :عماح ميؿىبت بلى عصًىت ،ػوظت
()200
ؾمهغ ٧اها ً٣ىمان الغماح بسِ هجغ.
َ
ّ َ
جحن :خض الؿُ.٠
ع ٤ُ٢الكٟغ ِ

()201

َ
ِع٧اب :ؤلابل ،واخضتها :عاخلت.

ََ
ال٣ل ُم :الحرإ.

()214

َ
٢مُو :ال ً٩ىن بال مً ال ،ًُ٣ؤو
()215
الهى.ٝ
َ
ال٣ىا :الغمذ.

()216

()202

الغ ُ
ّ
ماح :مٟغصَا :عمذ ،وعظل عامذ :طو عمذ.

()203

()204

ِػمام :ما ًؼم به والجم٘ ؤػمت.
()205

الؿض :الخاظؼ.

الؿ َغ ّ
ُّ
ٍجُاث :ؾُى ٝميؿىبت بلى ٢حن اؾمه:
()206
ؾغٍذ.
ُ
ُؾال :ٝالخمغ.

()207
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َ
ىايب :ال٣ايب :الؿُ ٠البخاع.
الِ ٣

()912

ُ
مٟهل للٗٓام.
الُٗ ٨ىب :الٗ٨ب٧ :ل
ٍ

()218

َ ٌ
ألمت :الضعٕ اإلاد٨مت الهىٗت.

()219

َ
ُمس ُِّ ُم :زُم باإلا٩ان :ؤ٢ام ُٞه.

()220

ال ُـمـضي :ظم٘ مضًت وهي الؿ٨حن.

()221

ُم ْغ ََ :٠عَ ٠الؿُ :٠ع٣٢ه.

()222
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اإلاَ َ
كغفي :مكاع ٝالكام٢ :غي مً ؤعى الٗغب
()223
جضهى مً الغٍ ٠مجها الؿُى ٝاإلاكغُٞت.
َم َْ ٟغ ِف :مىي٘ الٟغاف.

()224
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ّ
الى ُ
هل :خضًض الؿهم والغمذ والؿُ ٠ما لم
()225
ً ً٨له م٣بٌ.
َ َ
()226
الهـ َمل َٗت :الجمل الؿغَ٘.
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الخاجمت:
بٗض الخُىا ٝفي صًىان اإلاخىبي ٖامت ،وقٗغ الٟسغ زانت ،وبزًاٖه لىٓغٍت الخ٣ى٫
الضاللُت ًخطر لىا ما ًإحي:
ـ ـ ٚلب الخ٣ل الضاللي الخام باإلوؿان ونٟاجه ٖلى لٛت الٟسغ ٖىض اإلاخىبي؛ وطل ٪ألهه ًٟسغ
بىٟؿه ٦ثرا ٨ٞثر ٦المه ًٖ ؤلاوؿان وما ًخٗل ٤به مً صالالث.
ـ ٦شحر مً ال٩لماث التي اؾخسضمها اإلاخىبي ٧اهذ مىاؾبت لٗهغٍ ،ل٨جها في َظا الٗهغ مهجىعة مشل:
(الهملٗت ـ ـ الؿمهغي ـ ٢دا ٝـ الؿغٍجُاث  )....وطل ٪الزخال ٝاإلاٟغصاث مً ٖهغ بلى ٖهغ.
ـ اؾخسضام الكاٖغ لـ( ألاها) ً
٦شحرا بما ًدىاؾب م٘ الٛغى الكٗغي مىي٘ الضعاؾت وَى الٟسغ.
ـ امخاػث لٛت الكاٖغ باخخىائها ٖلى مٟغصاث لٛىٍت ٞسمت متراوخت بحن ؤلٟاّ ؾهلت مإهىؾت
وؤلٟاّ وخكُت ٚغٍبت؛ ولِؿذ َظٍ ألالٟاّ بال جمشُال للكاٖغ ولٛت ٖهغٍ في ؤنض ١نىعَا،
وهي ؤلٟاّ ظٗلذ ؤؾلىب الكاٖغ ٢ىٍا عنِىا مد٨ما ال عزاوة ُٞه ًدىاؾب م٘ ٚغى (الٟسغ)
الظي ٢امذ ٖلُه الضعاؾت.
ـ ـ اؾخسضم الكاٖغ ؤلٟاّ الخغب وؤصواجه ً
٦شحرا في ٞسغٍ؛ إلاا جدمله َظٍ ألاصواث واؾخسضامها مً
مٗاوي الصجاٖت والبُىلت والٟخىة التي ًخٛجى بها الكاٖغ في خضًشه ًٖ هٟؿه.

الهىامل :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

اهٓغٖ :لم الضاللت ،الض٦خىع :ؤخمض مسخاع ٖمغٖ ، 80 :الم ال٨خب ،ال٣اَغة1993 4ٍ ،م.
اهٓغ :صًىان اإلاخىبي ،5 :صاع بحروث للُباٖت واليكغ ،بحروث1983 ،م .جاعٍش ألاصب الٗغبي،
ؤخمض خؿً الؼٍاث ،298 :صاع جهًت مهغ ،ال٣اَغة ،ص.ث.
للمؼٍض ًٖ ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي ،اهٓغ :الٗمضة في مداؾً الكٗغ وه٣ضٍ ،البً عقُ٤
ال٣حرواوي 824 :وما بٗضَا جد :٤ُ٣ص .الىبىي ٖبض الىاخض قٗالن ،م٨خبت الخاه ي ،ال٣اَغة،
2000م,
مضزل بلى ٖلم الضاللت ألالؿجي ،ص.مىعَـ ؤبى هاْغ ،35 :ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغٖ ،ضص:
 ،19/18ؾىت .1980
ٖلم الضاللت ،الض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغٖ ، 80-79 :الم ال٨خب ،ال٣اَغة.،1993 4ٍ ،
الؿاب80 :٤
الؿاب.79 :٤
اللؿاهُاث واللٛت الٗغبُتٖ ،بض ال٣اصع الٟاسخي الٟهغي ،370 :ميكىعاث ٖىٍضاث ،بحروث ٍ،2
.1989
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

مباخض في اللؿاهُاث ،164 :ؤخمض خؿاوي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ1994 ،م.
في ٖلم الضاللت ،مدمض ؤؾٗض ،47 :م٨خبت ػَغاء الكغ ،١ال٣اَغة2002 ،م.
ال٣امىؽ اإلادُِ :مجض الضًً مدمض بً ٌٗ٣ىب الٟحروػآباصي 85 :جد :٤ُ٣مدمض وُٗم
الٗغ٢ؿىسخي :ماصة (ؤبب) َ ،بٗت ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان2005 ،م.
الؿاب :٤ماصة (بؿم).1080 :
الؿاب :٤ماصة (ؤزى).1285 :
الؿاب :٤ماصة (ؤصب).58 :
الخبُان في قغح الضًىان :ألبي الب٣اء الٗ٨بري ،36/1 :جد :٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا وآزغًٍَ ،بٗت:
مهُٟى البابي الخلبي ،ال٣اَغة ،مهغ
الؿاب :٤ماصة (ؤطن).1175 :
لؿاب :٤ماصة (ؤعب).58 :
الٟؿغ قغح ابً ظجي ال٨بحر ٖلى صًىان اإلاخىبي ،ألبي الٟخذ ٖشمان ابً ظجي ،140/1 :جد:٤ُ٣
عيا عظب ،1ٍ ،صاع الُىابُ٘ ،صمك ،٤ؾىعٍا2004 ،م.
ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ٖغى).646 :
الؿاب :٤ماصة (ٖمي) .1315
الٟؿغ.67/1 :
ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (بغع).348 :
الؿاب :٤ماصة (بُل).967 :
الٟؿغ.54/1 :
الخبُان في قغح الضًىان141/1 :
الٟؿغ.218/3 :
ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ظضص).271 :
الؿاب :٤ماصة (ظمجم).1090 :
الؿاب :٤ماصة (ظُب)70 :
الؿاب :٤ماصة (خؿض).277 :
الؿاب :٤ماصة(خبب).71 :
الخبُان.137/1 :
الؿاب :٤ماصة (زبب).77 :
الخبُان.144/3 :
الؿاب :٤ماصة (زؿـ).541 :
ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (صعٕ).714 :
الؿاب :٤ماصة (صزً).1195 :
الؿاب( :٤صمي).1283 :
الؿاب :٤ماصة (طؤب).84 :
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.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73

ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (عظل).1003 :
الؿاب :٤ماصة (عؤي).1285 :
الؿاب :٤ماصة (عوي).1290 :
الؿاب :٤ماصة (ؾب.892 :)٤
الؿاب :٤ماصة (ؾم٘).730 :
الؿاب :٤ماصة (ؾٟل).1015 :
الؿاب :٤ماصة (ؾُض).290 :
الؿاب :٤ماصة (قغ.823 :)ٝ
الؿاب :٤ماصة(قٗغ).416 :
الؿاب :٤ماصة (ق.835 :)٠ٛ
الؿاب :٤ماصة (قٗغ).416 :
الؿاب :٤ماصة (قُم).1128 :
الخبُان في قغح الضًىان.111/3 :
الؿاب :٤ماصة (نبر).421 :
الؿاب :٤ماصة (نضع)423 :
الؿاب( :٤نمم).1130 :
الؿاب :٤ماصة (نىث).155 :
الؿاب :٤ماصة (يبن).1211 :
الؿاب :٤ماصة (ًَٗ).1213 :
الؿاب :٤ماصة (عجؼ).515 :
الؿاب :٤ماصة (ٖظع).437 :
الؿاب :٤ماصة (ٖخب).111 :
الؿاب :٤ماصة (عجم).1135 :
الؿاب :٤ماصة (ٖضا) .1309
الؿاب :٤ماصة (ٖغب).113 :
الؿاب :٤ماصة (ٖؼػ).517 :
الؿاب :٤ماصة (ٖؿ٨غ).440 :
الؿاب :٤ماصة (ٖٓم).1139 :
الخبُان في قغح الضًىان.61 /2 :
ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة(ٖ٣ل).1033 :
الؿاب :٤ماصة (ٖلم).1140 :
الؿاب :٤ماصة (ٖلم).1140 :
الؿاب :٤ماصةٖ( :ال).1314 :
الؿاب :٤ماصة (ٖحن).1218 :
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 .74الؿاب :٤ماصة (ٚبي).1317 :
 .75الؿاب :٤ماصة (ٞتي)1320 :
 .76الؿاب :٤ماصة(ٞهم).1146 :
 .77الؿاب :٤ماصة (٢ى.1051 :)٫
 .78الخبُان.121 /1 :
 .79الؿاب :٤ماصة (٢د.843 :)٠
 .80الؿاب :٤ماصة (عظل).1147 :
 .81الخبُان في قغح الضًىان.54 /4 :
 .82ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (٢غي).1323 :
 .83الٟؿغ البً ظجي.319 /3 :
 .84ال٣امىؽ اإلادُِ.1153 :
 .85الؿاب :٤ماصة (.849 :)٠ٟ٦
 .86الؿاب :٤ماصة (٧لم).1155 :
 .87الؿاب :٤ماصة (٦مي).1329 :
 .88الؿاب :٤ماصة (لشم)1157 :
 .89الؿاب :٤ماصة (مضح).240 :
 .90الٟؿغ البً ظجي.218/3 :
 .91ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (بؿم).1080 :
 .92الؿاب :٤ماصة (َى.1027 :)٫
 .93الؿاب :٤ماصة (ظىب).70 ٥
 .94الٟؿغ البً ظجي.218 /3 :
 .95ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (عصص)282 :
 .96الؿاب :٤ماصة (ههغ).483 :
 .97الؿاب :٤ماصة (ؾضص).287 :
 .98الؿاب :٤ماصة (قمغ).419 :
 .99الؿاب :٤ماصة (ٖىص).302 :
.100الؿاب :٤ماصة (ٖؿغ).439 :
.101الؿاب :٤ماصة (ٚى.1040 :)٫
.102الؿاب :٤ماصة (ٚغع).449 :
.103الؿاب :٤ماصة (م٣ل).1058 :
.104الؿاب :٤ماصة (٦غم).1153 :
.105الؿاب :٤ماصة (مل.954 :)٪
.106الؿاب :٤ماصة (ه٨ب).139 :
.107الؿاب :٤ماصة (وكض).322 :
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.108الٟؿغ البً ظجي.219 /3 :
.109ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (وعج).207 :
.110الؿاب :٤ماصة (هجل).1060 :
.111الؿاب :٤ماصة (هدغ).480:
.112الؿاب :٤ماصة (َضي).1345 :
.113ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (َمم).1171 :
.114الؿاب :٤ماصة (َمم).1171 :
.115الؿاب :٤ماصة (ولض).327 :
.116الؿاب :٤ماصة (وم.929 :)٤
.117الخبُان في قغح الضًىان.269/3 :
.118ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (وظه).1255 :
.119الخبُان.144/3 :
.120الؿاب.144/3 :٤
(ؤؾض).265 :
.121الؿاب :٤ماصة ِ
.122الؿاب :٤ماصة (قبل).1017 :
.123الؿاب :٤ماصة (ٞعي).1321 :
.124الخبُان .143/3 :
.125ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (جخٟل).975 :
.126الؿاب( :٤ظىص).275 :
.127الؿاب :٤ماصة (خٟغ).378 :
.128الؿاب :٤ماصة (خهً).1190 :
.129الؿاب :٤ماصة (زُل).996 :
.130الخبُان.50/4 :
.131الؿاب :٤ماصة (طثب).84 :
.132الخبُان.142/3 :
.133ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ع٦ب).91 :
.134الؿاب :٤ماصة (عخل).1005 :
.135الؿاب :٤ماصة (ػوع).402 :
.136الؿاب :٤ماصة (ؾبذ).222 :
.137الخبُان50/4 :
.138الؿاب :٤ماصة (قُه).1248 :
.139الخبُان..137/1 :
.140ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (نهى).1304 :
.141الؿاب :٤ماصة (يغٚم).1132 :
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.142الؿاب :٤ماصة (َحر).432 :
.143الؿاب :٤ماصة (ِٖـ).560 :
.144الؿاب :٤ماصة (ٞغؽ).562 :
.145الخبُان.339 /3 :
.146الخبُان.144/4 :
.147ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (وٗم).1163 :
.148الؿاب.138 /4 :٤
.149ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (هى.927 :)١
.150الؿاب :٤ماصة (وٗم).1163 :
.151الخبُان.137/1 :
.152ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (وخل).609 :
.153ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (زغو).1167 :
.154الؿاب :٤ماصة ّ
(ظى) .1271
.155الؿاب :٤ماصة (ظىػ) .506
.156الؿاب :٤ماصة (صًم).1110 :
.157الؿاب :٤ماصة (ؾُ٘).731 :
.158الؿاب :٤ماصة (ؾغي).1294 :
.159الؿاب :٤ماصة (ؾم.943 :)٪
.160الؿاب :٤ماصة (قمـ).552 :
.161الؿاب :٤ماصة (ْلم).1134 :
.162الخبُان.143/3 :
.163ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ٞل.951 :)٪
.164الؿاب :٤ماصة (٢مغ).465 :
.165الؿاب :٤ماصة (لُل).1055 :
.166الؿاب :٤ماصة (هىع).488 :
.167الؿاب :٤ماصة (هجم).1161 :
.168الؿاب :٤ماصة (هجغ).495 :
.169الؿاب :٤ماصة (ؤعى).636 :
.170الؿاب :٤ماصة (٢هى).1325 :
.171الؿاب :٤ماصة (ؤ٦م).1076 :
.172الؿاب :٤ماصة (بدغ).346 :
.173الؿاب :٤ماصة (بغع).348 :
.174الؿاب :٤ماصة (بلض).269 :
.175الؿاب :٤ماصة (بُض).269 :
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.176الٟؿغ.218/1 :
.177الؿاب :٤ماصة (ظبل).974 :
.178الؿاب :٤ماصة (ػلؼ.1010 :)٫
.179الؿاب :٤ماصة (ؾهل).1017 :
.180الؿاب :٤ماصة (صخغ).432 :
.181الؿاب :٤ماصة (نٟى).1303 :
.182الؿاب :٤ماصة (َىص).296 :
.183الؿاب :٤ماصة (ْلل).1028 :
.184الؿاب :٤ماصة (عجج).197 :
.185الؿاب :٤ماصة (ٞلى).1322 :
.186الؿاب :٤ماصة (٢ىع).467 :
.187الؿاب :٤ماصة (مىٍ).1253 :
.188الخبُان .140/3 :
.189الٟؿغ85/1 :
.190ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (هىع).488 :
.191الؿاب :٤ماصة (جهغ).1066 :
.192الؿاب :٤ماصة (هجغ).495 :
.193الؿاب :٤ماصة (وصي).1342 :
.194الؿاب :٤ماصة (ؾُ.822 :)٠
.195الؿاب :٤ماصة (ظضع).362 :
.196الؿاب :٤ماصة (ظُب).70 :
.197الخبُان.323/1 :
.198الؿاب :٤ماصة (خؿم).1094 :
.199الؿاب :٤ماصة (صعٕ).714 :
.200الخبُان.50/ 4:
.201الؿاب :٤ماصة (قٟغ).418 :
.202الؿاب :٤ماصة (ع٦ب).91 :
.203الؿاب :٤ماصة (عمذ).220 :
.204الؿاب :٤ماصة (ػمم).1118 :
.205الؿاب :٤ماصة (ؾضص).287 :
.206الخبُان.50 /4 :
.207ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ؾل.820 :)٠
.208الخبُان.121/1 :
.209ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ؾجن).1207 :
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.210الؿاب :٤ماصة (ق.825 :)٠ٟ
.211الؿاب :٤ماصة (ٖ٣ض).300 :
.212الؿاب :٤ماصة (ٚمض).304 :
.213ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (٢غَـ).565 :
.214الؿاب :٤ماصة (٢لم).1151 :
.215الؿاب :٤ماصة (٢مو).629 :
.216الؿاب :٤ماصة (٢جي).1326 :
.217الؿاب :٤ماصة (ً٢ب).125 :
.218الؿاب :٤ماصة (ٗ٦ب).131 :
.219الخبُان.324/1 :
.220ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (زُم).1105 :
.221الخبُان.51/4 :
.222ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (عَ.815 :)٠
.223الؿاب :٤ماصة (قغ.824 :)ٝ
.224الخبُان.323/1 :
.225ال٣امىؽ اإلادُِ :ماصة (ههل).1063 :
.226الؿاب :٤ماصة (َمل٘)776:

اإلاغاحؼ واإلاهاصع:
ـ ـ جاعٍش ألاصب الٗغبي ،ؤخمض خؿً الؼٍاث ،صاع جهًت مهغ ،ال٣اَغة ،ص.ث.
ـ ـ الخبُان في قغح الضًىان :ألبي الب٣اء الٗ٨بري ،جد :٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا وآزغًٍَ ،بٗت :مهُٟى
البابي الخلبي ،ال٣اَغة ،مهغ.
ـ ـ صًىان اإلاخىبي ،صاع بحروث للُباٖت واليكغ ،بحروث1983 ،م.
ـ ـ ٖلم الضاللت ،الض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة1993 4ٍ ،م.
ـ ـ الٗمضة في مداؾً الكٗغ وه٣ضٍ ،البً عقُ ٤ال٣حرواوي ،جد :٤ُ٣ص .الىبىي ٖبض الىاخض قٗالن،
م٨خبت الخاه ي ،ال٣اَغة2000 ،م.
ـ ـ الٟؿغ قغح ابً ظجي ال٨بحر ٖلى صًىان اإلاخىبي ،ألبي الٟخذ ٖشمان ابً ظجي ،جد :٤ُ٣عيا عظب،1ٍ ،
صاع الُىابُ٘ ،صمك ،٤ؾىعٍا2004 ،م.
ـ ـ في ٖلم الضاللت ،مدمض ،مدمض ؤؾٗض ،م٨خبت ػَغاء الكغ ،١ال٣اَغة2002 ،م.
ـ ـ ال٣امىؽ اإلادُِ :مجض الضًً مدمض بً ٌٗ٣ىب الٟحروػآباصي :جد :٤ُ٣مدمض وُٗم الٗغ٢ؿىسخي،
َبٗت ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان2005 ،م.
ـ ـ اللؿاهُاث واللٛت الٗغبُتٖ ،بض ال٣اصع الٟاسخي الٟهغي ، :ميكىعاث ٖىٍضاث ،بحروث ٍ.1989 ،2
ـ ـ مباخض في اللؿاهُاث ،ؤخمض خؿاوي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ 1994م.
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ـ ـ مضزل بلى ٖلم الضاللت ألالؿجي ،ص .مىعَـ ؤبى هاْغ ،ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغٖ ،ضص1980 ،19/18 :م.
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ممارساتانفساد اإلداري تادلُظًاخ انصحيح انؼايح
"احلكٕييح" ٔاجتاْاخ انؼايهني حنْٕا
حبج حتهيهي ييذاَي مبستشفي عراتهس ادلركزي
 ص .الُاهغ مدمض الهمُلي
كؿم بصاعة ألاغماٌ ،ولُت الاكخهاص والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت َغابلـ ،لُِبا

ملخو البدث:
َ
ََ َض ٝالبدض بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت
الٗامت "الخ٩ىمُت" واججاَاث الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث ،خُض اٖخمض البدض ٖلى اإلاىهج
الىنٟي بإؾلىب اإلاسر؛ لُٗىت ٖكىاثُت بؿُُت حجمها ( )75مٟغصة ،مً مجخم٘ البدض اإلاخمشل
في مجمىٕ الٗاملحن باإلصاعة الٗامت وألا٢ؿام الخابٗت لها بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي وٖضصَم
( )250مٟغصة.
جم جدلُل البُاهاث ألاولُت للبدض – التي جم ظمٗها بىاؾُت صخُٟت اؾخبُان -
باؾخسضام بٌٗ ؤؾالُب ؤلاخهاء الىنٟي ٧الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت ،و٦ظل ٪ؤلاخهاء
ُ
الاؾخيخاجي ٧ازخباعاث الضاللت التي اؾخسضمذ في ازخباع ٞغيُاث البدض وهي :ازخباع طي الخضًً
) ،(Binomial Testازخباع ) (Tللُٗىت الىاخضة ) ،(One Sample T - Testوازخباع ) )Tللُٗىاث
اإلاؿخ٣لت ( ،)Independent Sample T-Testو٦ظل ٪ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي الاججاٍ ()F
) ،(One Way - ANOVAومٗامل اعجباٍ بحرؾىن ) ،(Pearson Correlation coefficientوطل٪
ً
باالٖخماص ٖلى بغمجُت "الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت" واإلاٗغوٞت ازخهاعا ببرهامج (IBM
مجمىٖت مً الىخاثج
) ،SPSS Statisticsخُض زلهذ ٖملُت جدلُل البُاهاث ألاولُت للبدض بلى
ٍ
ؤَمها:
ً
بن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض لِـ مغجٟٗا ،وؤن لضي
الٗاملحن اججاَاث ؾلبُت "مًاصة" هدى جل ٪اإلاماعؾاث٦ ،ما ؤهه ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت
بخهاثُت بحن اججاَاث الٗاملحن ومؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض.
اليلماث اإلافخاخُت :الٟؿاص ؤلاصاعي ،مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ،اإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ،مؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي ،اججاَاث الٗاملحن.
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Research summary:
The research aims at finding to identify the level of administrative
corruption practices in public health organizations "Governmental" and the
attitudes of the Staff toward those practices.
This research is a analytical & field study that comprises a description
by the survey method to simple sample random of (75) of (250) (employee)
from the research population. All of whom are staff in Central Tripoli
Hospital.
The primary data of the research - which collected by a questionnaires
- has been analyzed by the use some of the descriptive statistics such as the
frequencies and percentage ratios and the inference statistics such as
statistical tests that were used to test the research hypotheses and these are
the: (Binomial Test), (One Sample T - Test), (Independent Sample T-Test),
(One Way - ANOVA)&(Pearson Correlation coefficient) by depending on the
"Statistical Package For Social Sciences" program which is known by the
abbreviation (IBM SPSS). The outcome of the process of analyzing the
primary data resulted in obtaining several results. The most important are the
following:
The level of administrative corruption practices in Central Tripoli
Hospital Isn't high. and the staff of Central Tripoli Hospital had been a
negative attitudes toward administrative corruption practices. And there is no
relationship between the attitudes of the Staff & the level of administrative
corruption practices in Central Tripoli Hospital.
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administrative
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practices, public health organizations, Tripoli central hospital, staff attitudes.
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ؤلاَاع الػام للبدث
اإلالـضمـت:
ًمشل الٟؿاص ؤلاصاعي  Corruption)(Administrativeؤخض ؤق٩ا ٫الٟؿاص )(Corruption
ّ
التي جىاظه اإلاىٓماث الخضًشت الٗامت والخانت ،ؤلاهخاظُت مجها والخضمُت ٖلى الؿىاء ،وَك٩ل في
ً
ً
الى٢ذ طاجه جدضًا خُ٣ُ٣ا ؤمام بصاعاتها في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها التي ؤوكئذ مً ؤظلها٦ .ما ٌُٗض
ً
الٟؿاص ؤلاصاعي في الى٢ذ الغاًَ ٖ٣بت خُ٣ُ٣ت ؤمام همى وجُىع اإلاىٓماث اإلاسخلٟت ،وؾببا
ً
مباقغا مً ؤؾباب ٞكل ٧ل اإلاداوالث الغامُت إلهٟاط بغامج ؤلانالح والخُىٍغ ُلىٓمها ؤلاصاعٍت
ّ
وٗٞالُت.
بٟ٨اءة
وَُا٧لها الخىُٓمُت ،والىنى ٫بها بلى اإلاؿخىي الظي ًم٨جها مً جد ٤ُ٣ؤَضاٞها
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
والق ٪ؤن الٟؿاص ٖمىما وؤلاصاعي زهىنا ٌُٗض اهتها٧ا ناعزا لل٣ىاهحن والىٓم
ً
واللىاثذًٞ ،ال ًٖ الُ٣م وألازال ،١مً ِ٢بل ؤشخام مً اإلاٟترى ؤجهم مىْٟىن ماجمىىن ٖلى
ُ
ٞغص ُٞه ،خُض حؿخٛل الىُْٟت الٗامت والٗمل
اإلاهلخت الٗامت؛ والتي هي في ألاؾاؽ مهلخت ٧ل ٍ
اث  -في جد٦ ٤ُ٣ؿب زام إلاً ٌكٛل جل٪
ؾلُت
الٗام  -وما ًترجب ٖلحهما مً
وهٟىط وامخُاػ ٍ
ٍ
ٍ
عقىة،
الىُْٟت ،ؤو ًماعؽ طل ٪الٗمل ،مً زال ٫مماعؾت ٧ل نىى ٝالٟؿاص ؤلاصاعي ،مً
ٍ
وجهب للما ٫الٗام بكتى الُغ ١والىؾاثل ،وٚحر طل.٪
وازخالؽ،
ومدؿىبُت،
وواؾُت،
ٍ
ٍ
ٍ
واخخُاٍ ،٫
ٍ
وفي ؤلاَاع طاجه ٞةن للٟؿاص ؤلاصاعي مؿبباث ٖضة مجها ما ًخٗل ٤بالٟغص قاٚل الىُْٟت
الٗامت ،مً خُض شخهِخه ،وزهاثهه الٟغصًت ،وج٩ىٍىه الىٟسخي والؿلى٧ي ،ومجها ما ًخٗل٤
ببِئخه التي ٌِٗل ٞحها ،والتي جمشل مجمىٖت مً الٗىامل الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت
والؿُاؾُت والخًاعٍت وٚحرَا ،و٦ظل ٪البِئت التي ٌٗمل ٞحها؛ والتي جخمشل في اإلاىار الٗام
للىُْٟت الٗامت ؤو الٗمل الٗام ،والٗال٢اث الىُُْٟت والىٓم والهُا٧ل ،وؤلاظغاءاث واللىاثذ،
ُ
وألاؾالُب والُغ ١وهدى طل ،٪مما ًىٓم الىُْٟت الٗامت ،وٍدضص ؤَغَا الخىُٓمُت وؤلاصاعٍت.
وبهغ ٝالىٓغ ًٖ ألاؾباب اإلااصًت بلى الٟؿاص ؤلاصاعي وآلازاع الؿلبُت الىاظمت ٖىه -
عٚم ما لها مً ؤَمُت ٖلى مؿخىي الخدلُل والدصخُو واإلاٗالجت ٞ -ةهه مً اإلاهم البدض في
ُ
اإلاماعؾاث التي ًمّ ً٨
ٖضَا مً ٢بُل الٟؿاص ؤلاصاعي ،والتي جغج٨ب باإلاىٓماث الٗامت "الخ٩ىمُت"
باٖخباعَا اإلاجا ٫ألابغػ للىُْٟت الٗامت ،وٖلى وظه الخهىم اإلاىٓماث الصخُت التي ج٨دسخي
ؤَمُت ٦بحرة في الى٢ذ الخايغ مً وظهت هٓغ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٧اٞت ،وجبُان َبُٗت اججاَاث
ً
الٗاملحن بهظٍ اإلاىٓماث هدى جل ٪اإلاماعؾاثًٞ ،ال ًٖ مضي اعجباٍ ٧ل طل ٪بةم٩اهُت احؿإ
م٣ل٣ت ،وَظا ما ؤقاعث بلُه الٗضًض مً الخ٣اعٍغ الهاصعة
ْاَغة
هُاَ ١ظٍ اإلاماعؾاث لخخدى ٫بلى
ٍ
ٍ
ً
مازغا ًٖ اإلاىٓماث اإلادلُت والضولُت اإلاٗىُت بكاون الٟؿاص والكٟاُٞت ،والتي ؤظمٗذ ٖلى
ً
ّ
جهضع لُبُا – مً زال ٫ألاٞغاص واإلااؾؿاث بها – ٢اثمت الضو ٫ألا٦ثر ٞؿاصا في الٗالم.
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مكيلت البدث:
ً
ُ
حٗض مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي مً بحن الٓىاَغ ألا٦ثر ؤَمُت وجإزحرا ٖلى ؤصاء اإلاىٓماث
واؾٗت مً الجمهىع اإلاخل٣ي إلاىخجاتها اإلاسخلٟت ؾىاء في
بُ٣اٖاث
الخ٩ىمُت "الٗامت" ،والتي جغجبِ
ٍ
ٍ
طل ٪الؿل٘ ؤو الخضماث ،خُض باجذ ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي حكٛل با ٫ال٨شحرًً مً اإلاهخمحن
ُ
ّ
ونىإ ال٣غاع ،وطل ٪بالىٓغ بلى آزاعَا الؿلبُت التي ٢ض جًٗ ٠مً ؤصاء جل ٪اإلاىٓماث الخ٩ىمُت
ُ
"الٗامت" ،وج٣لل مً بهخاظُتها ،بياٞت بلى ؤلايغاع بم٩اهت الىُْٟت الٗامت التي حٗض الخل٣ت
الغثِؿت بحن الضولت والجمهىع.
بن اإلاك٩لت التي ًُغخها َظا البدض جخمشل في احؿإ هُا ١مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي
باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض وآزاعَا الؿلبُت ٖلحها ،مً زال ٫التزاًض في
حجم وهىٕ جل ٪اإلاماعؾاث مً ِ٢بل ألاٞغاص الٗاملحن بخل ٪اإلاىٓماث ،ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ
نىع
مسخلٟت.
وبإق٩ا٫
اإلاغ٦ؼي ٖلى ازخال ٝزهاثههم الٟغصًت والخىُٓمُت،
ٍ
ٍ
مخٗضصة ،وفي ٍ
ٍ
ُ
واضر ال لبـ ُٞه بلى
بك٩ل
وفي َظا ؤلاَاع ؤقاعث الٗضًض مً الخ٣اعٍغ اإلادلُت والضولُت
ٍ
ٍ
ٓ٦اَغة
وظىص الٟؿاص ؤلاصاعي في لُبُا – مً زال ٫اإلااؾؿاث وألاظهؼة وؤلاصاعاث الخ٩ىمُت بها –
ٍ
وبإصواث
واضخت للُٗان ،وقُىٕ مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي وجؼاًضَا ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت
ٍ
ٍ
ً
ً
ُ
ً
مخٗضصةٞ .مشال حٗض لُبُا و٣ٞا إلاىٓمت الكٟاُٞت الضولُت ) (ITمً بحن ؤ٦ثر ؾذ صوٞ ٫ؿاصا في
ٍ
الٗالم ،خُض مىدتها اإلاىٓمت اإلاظ٧ىعة ( )14هُ٣ت مً ؤنل ( )100هُ٣ت في الجزاَت والكٟاُٞت،
ً
خؿب ماقغ الجزاَت للٗام 2016م ،وبترجِب ( )176/170و٣ٞا إلااقغ مضع٧اث الٟؿاص ،م٣اعهت
بٗام 2015م والظي جدهلذ ُٞه لُبُا ٖلى ( )16هُ٣ت مً ؤنل ( )100هُ٣ت ،وبترجِب
(( )167/161ج٣غٍغ مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت لٗام 2016م)٦ ،ما بل ٜحجم الٟؿاص اإلاالي إلاسخل٠
ماؾؿاث الضولت في الؿىىاث ألازحرة خىالي ( )126ملُاع ص ،٫.جىػٖذ ٖلى الخىالي في :مسالٟاث
مالُت بُ٣مت ( )13.5ملُاع ص ،٫.خاالث جؼوٍغ بُ٣مت ( )8.5ملُىن ص ،٫.بَضاع اإلاا ٫الٗام بُ٣مت
( )108ملُاع ص٦ ،٫.ما بل ٜحجم الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي بىػاعة الصخت ٖ -لى ؾبُل اإلاشا - ٫خىالي
ً
( )620ملُىن ص( ٫.ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت اللُبي ،)2015 ،وَٗغى الخ٣غٍغ هٟؿه نىعا مخٗضصة
إلاماعؾاث الٟؿاص في اإلاجخم٘ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا( :٫بً ظمٗت ،عخاب)190 :2017 ،
ٞ -1ؿاص اإلاؿاولحن .وجخمشل في الٗضًض مً مماعؾاث الٟؿاص التي اعج٨بها مؿاولىن في الضولت
مشل :بَضاع اإلاا ٫الٗام ،وؤلاَما ٫والخ٣هحر في خٟٓه ونُاهخه ،واؾخسضامه في ٚحر ألاٚغاى
اإلاسههت له ،بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت لخد ٤ُ٣مىا ٘ٞللٛحر ،الاؾخدىاط ٖلى اإلاىهب بالغٚم مً
يٗ ٠الٟ٨اءة ،وٖضم بصعا ٥مخُلباث الىُْٟت ومؿاولُاتهاٞ ،ؿاص الخُِٗىاث وٖ٣ىص الٗمل
ُ
التي جبرم للىؾاَت واإلادؿىبُت.
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ٞ -2ؿاص اإلاىْٟحن .خُض جًمً الخ٣غٍغ ٖضة ؤق٩ا ٫مً الٟؿاص اإلاغج٨ب مً ِ٢بل اإلاىْٟحن،
٦بحر ،حٗضي مٗه َظا
نٛحر بال ؤهه مؿدكغ
ٟ٦ؿاص
والظي بالغٚم مً ؤهه ًهى٠
ٍ
ٍ
بك٩ل ٍ
ٍ
الخهيُ ٠في ؤزغٍ ويغعٍ ٖلى الا٢خهاص وألازال ،١ومىه :الدؿِب ؤلاصاعي وؤلاَما ٫الىُْٟي،
ومىانب ،جىلي وْاث ٠في ٚحر
وصعظاث
ٖالواث
جؼوٍغ الكهاصاث اإلاهىُت والجامُٗت للخهىٖ ٫لى
ٍ
ٍ
ٍ
الخسهو ،اؾخٛال ٫الىُْٟت لخد ٤ُ٣مىا ٘ٞزانت وللٛحر.
٦ما ؤ٦ض ج٣غٍغ َُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت لؿىت 2013م ٖلى ؤن الدؿِب ؤلاصاعي ؤنبذ ؤخض
ؾماث ؤلاصاعة في لُبُا ،والظي جٟا٢م خؿب ج٣اعٍغ َُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت وصًىان اإلاداؾبت اللُبي؛
بط ًُ٣ضع بيؿبت ( )%50بلى ( ،)%90و٢ض اوٗ٨ـ طل ٪في خاالث الُٛاب والخإزحر ًٖ الٗمل،
والهغوب مً ؤصاء اإلاهام الغؾمُت (ألاٖىط ،الغٍاوي.)291 :2017 ،
وفي يىء ما ج٣ضم ط٦غٍ ًم ً٨بلىعة مك٩لت البدض في الدؿائلحن الغثِؿحن الخالي:
 -1ما مؿخىي الٟؿاص ؤلاصاعي ومماعؾاجه في اإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض
ممشلت في مؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي؟ وما هي الٗىامل "ألاؾباب" اإلااصًت بلى جل ٪اإلاماعؾاث؟
 -2ما َبُٗت الاججاَاث اإلاخ٩ىهت لضي ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت"
ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي بخل ٪اإلاىٓماث؟

ؤهمُت البدث:
جىُل ٤ؤَمُت َظا البدض مً زال ٫ما جمشله ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي؛ مً ؤولىٍت ٖلى
مٗىُت بكإن الىُْٟت الٗامت ومك٨الث
ٖضًضة؛
اٝ
ٍ
مؿخىي الاَخمام واإلاٗالجت مً ظاهب ؤَغ ٍ
ٍ
ؤلاصاعة الٗامت ،خُض:
ً
ً
ٖام
 -1ؤن َىا ٥جؼاًضا ملخىْا في مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي في اإلاىٓماث الٗامت
ٍ
بك٩ل ٍ
٦شحر مً الضو ٫بما في طل ٪لُبُا ،ما ٌٗجي اعجٟإ ج٩لٟت
بك٩ل
واإلاىٓماث الصخُت مجها
ٍ
زام في ٍ
ٍ
ُ
الٟؿاص ؤلاصاعي مً الىاخُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وٚحرَا ،خُض حكحر ٦شحر مً الخ٣اعٍغ
ً
الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث والهُئاث اإلادلُت والضولُت اإلاٗىُت بُ٣اؽ ْاَغة الٟؿاص ٖمىما وؤلاصاعي
ً
ً
نا؛ بلى ّ
جهضع لُبُا مغجبت مخ٣ضمت في طل ،٪وزهىنا في الؿىىاث الؿذ ألازحرة.
زهى
 -2ؤن آلازاع الؿلبُت اإلاهاخبت إلاماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ٖلى اإلاؿخىي اإلااؾسخي ؤو الخىُٓمي،
والتي مً بُجها :اهسٟاى بهخاظُت اإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ،ويٗ ٠ؤصاء اإلاىْٟحن
"الٗاملحن" الٗمىمُحن بها ،ألامغ الظي ٌٗجي اعجباٍ مؿخىي الٟ٨اءة والٟٗالُت لخل ٪اإلاىٓماث
بمؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ٞحها.
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ً
ً
 -3ؤن عيا الجمهىع ًٖ اإلاىٓماث الخضمُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ٖمىما والصخُت مجها زهىنا
زضماث ،ألامغ الظي ًخُلب وظىص مىٓماث صخُت ٖامت
ٌٗخمض ٖلى مؿخىي ظىصة ما ج٣ضمه مً
ٍ
"خ٩ىمُت" مخُىعة وٗٞالت ،وَظا ٌٗجي بالًغوعة اهدؿاع  -بل اوٗضام  -وظىص مماعؾاث الٟؿاص
ؤلاصاعي بها ،لًمان جىٞغ الجىصة في ما ج٣ضمه للجمهىع بُ٣اٖاجه اإلاسخلٟت.
 -4ؤهه وفي ْل اإلاىاٞؿت ال٣اثمت واإلاخىٗ٢ت بحن اإلاىٓماث الصخُت اإلاسخلٟت الٗامت "الخ٩ىمُت"
والخانت "ألاَلُت" اإلادلُت والضولُت ٖلى الؿىاء؛ ٞةن ألامغ ٌؿخضعي الخمحز ُٞما بُجها ٖلى ؤؾاؽ
مجمىٖت مً اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت ،مجها :الكٟاُٞت ،واإلاداؾبت ،وؤلاهخاظُت ،وألاصاء الىُْٟي،
والخ٩لٟت ،وٚحرَا ،وَظا ٧له ًخُلب مً بصاعاث اإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" الٗمل ٖلى
م٩اٞدت ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي ومماعؾاجه اإلاسخلٟت؛ التي جلخ ٤بال ٜالًغع بةهخاظُتها ،ومً زم
ُ
جًٗ ٠مً ٢ضعتها ٖلى اإلاىاٞؿت.

ؤهضاف البدث:
ؾعى البدض بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاَضا ٝمجها ما ًلي:
 -1الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" " ُ٢ض
البدض ،ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي ،و٦ظلَ ٪بُٗت الاججاَاث اإلاخ٩ىهت لضي ألاٞغاص
الٗاملحن بهظٍ اإلاىٓماث هدى جل ٪اإلاماعؾاث.
 -2جدضًض وجدلُل الٗال٢ت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض ،وبحن الاججاَاث اإلاخ٩ىهت لضي ألاٞغاص الٗاملحن بها هدى جل ٪اإلاماعؾاث.
 -3الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب والٗىامل التي جض ٘ٞبالٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت"
ُ٢ض البدض بلى اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي بخل ٪اإلاىٓماث.

فغيُاث البدث:
ً
اؾدىاصا بلى َبُٗت مك٩لت البدض وؤَضاٞهٞ ،ةهه جمذ نُاٚت الٟغيُاث البدشُت الخالُت:
ً
 -1ؤن َىا ٥اهسٟايا في مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي.
 -2ؤن ٚالبُت ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت
بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي ،لضحهم اججاَاث ؾلبُت "مًاصة" هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي.
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 -3جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت
الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي وبحن اججاَاث ألاٞغاص الٗاملحن
هدى جل ٪اإلاماعؾاث.
 -4جىظض ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي مً خُض اججاَاتهم هدى مماعؾاث
ُ
الٟؿاص ؤلاصاعي بخل ٪اإلاىٓماث حٗؼي لخهاثههم الصخهُت والىُُْٟت؛ وهي( :الجيـ ،الٗمغ،
الخالت الاظخماُٖت ،اإلااَل الٗلمي ،مؿخىي الضزل الكهغيَ ،بُٗت الٗمل ،مضة الخبرة ،اإلاغ٦ؼ
الىُْٟي).

خضوص البدث:
جمشلذ خضوص البدض في:
 -1الخضوص الؼماهُت ،و٢ض جغ٦ؼث في الٟترة الؼمىُت التي جم زاللها ظم٘ البُاهاث ألاولُت للبدض
ً
ونىال بلى هخاثج البدض وجىنُاجه ،وهي الٟترة الىاٗ٢ت في الغب٘ ألاو ٫مً الٗام الجاعي
وجدلُلها،
2018م.
واخض مً ؤ٢ضم اإلاؿدكُٟاث الٗامت "الخ٩ىمُت" اللُبُت
 -2الخضوص اإلا٩اهُت ،وهي جغ٦ؼث في
ٍ
ً
وؤ٦برَا ،ؤال وَى مؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي الىا ٘٢بالٗانمت َغابلـ ،ممشال باإلصاعة الٗامت به
وألا٢ؿام الخابٗت لها.
 -3الخضوص اإلاىيىُٖت ،وجغ٦ؼث في بدض مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض ،واججاَاث ألاٞغاص الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث.

اإلاهُلخاث ؤلاحغاثُت للبدث:
ًم ً٨بظما ٫اإلاهُلخاث ؤلاظغاثُت للبدض ُٞما ًلي:
 -1مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي .وهي ٧ل ألاٖما ٫والخهغٞاث اإلاىاُٞت لؤلزال ١وال٣اهىن ،والتي
ً
ًماعؾها اإلاىْ ٠الٗام ب٣هض جد ٤ُ٣ه ٟ٘زام بضون وظه خ ،٤وَظٍ اإلاماعؾاث جإزظ نىعا
ٖضًضة مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫الغقىة ،الىاؾُت ،اإلادؿىبُت ،الازخالؽ ،الاخخُا ،٫اؾخٛال٫
الىُْٟت ،التهغب الًغٍبي ،التزوٍغ بإق٩اله اإلاسخلٟت ،اإلاخاظغة في ألاصوٍت وألاظهؼة واإلاٗضاث
الُبُت ،وٚحرَا.
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 -2اإلاىٓماث الصخُت الٗامت .وهي ظمُ٘ اإلاىٓماث الصخُت الٗامت (الخ٩ىمُت) اإلاملى٦ت للضولت
اللُبُت ،والتي حكغٖ ٝلى حؿُحرَا وبصاعتها الىػاعاث اإلاسخهت ٧ىػاعة الصختُ ،وَٗهض بلحها ج٣ضًم
ً
الخضماث الصخُت اإلاسخلٟت لٗمىم اإلاىاَىحن ؾىاء مجاها ؤو م٣ابل عؾىم عمؼٍت.
 -3الٗاملىن .وٍ٣هض بهم ألاٞغاص الُبُُٗحن الظًً ًخىلىن مهام وؤٖما ٫ومؿاولُاث الىْاث٠
اإلاؿىضة بلحهم ،وَم َىا ظمُ٘ الٗاملحن بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي ٖلى ازخال ٝوْاثٟهم
ومغا٦ؼَم الىُُْٟت ،و٦ظل ٪مؿخىٍاتهم ؤلاصاعٍت ،وؾىاء ؤ٧اهىا مغئوؾحن ؤو عئؾاء.
 -4مؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي .وَى ؤخض اإلاؿدكُٟاث (اإلاكافي) الٗامت (الخ٩ىمُت) اإلاملى٦ت للضولت
اللُبُت ،والظي ً ٘٣بالٗانمت َغابلـ ،وٍسً٘ في بصاعجه لىػاعة الصختُ ،وَٗهض بلُه ج٣ضًم
ً
الخضماث الصخُت اإلاسخلٟت لٗمىم اإلاىاَىحن ؾىاء مجاها ؤو م٣ابل عؾىم عمؼٍت.
 -5اججاَاث ألاٞغاص الٗاملحنُ .وٍ٣هض بها مجمىٖت اإلاىا ٠٢واإلاُى ٫واإلاكاٖغ التي ًُبضحها ألاٞغاص
الٗاملىن بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي ُ٢ض البدض هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي به ،وجخضعط َظٍ
الاججاَاث ما بحن الخإًُض الخام والغ ٌٞالخام لخل ٪اإلاماعؾاث.

ؤهمىطج البدث
انًطخمم8
انؼاللت انًفخرضت
انًخغُر بحث

انًخغُر انخابغ8

 -احجاهاث األفراد

 -ممارسات الفساد

انؼايهٍُ بانًُظًاث
انصحُت انؼايت
"انحكىيُت" َحى
يًارضاث انفطاد اإلدارٌ.

اإلداري ومستوى تمك
الممارسات.

 انخصائص انشخصُت وانىظُفُت "انذًَىغرافُت"8(انجُص ،انؼًر ،انحانت االجخًاػُت ،انًؤهم انؼهًٍ  ،يطخىي انذخم انشهرٌ،
طبُؼت انؼًم ،ضُىاث انخبرة ،انًركس انىظُفٍ)

ق٩ل ع٢م ( -)1ؤهمىطط البدض(اإلاهضع :مً بٖضاص الباخض)
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الضعاؾاث الؿابلت وؤلاَاع الىظغي للبدث:
الضعاؾاث الؿابلت :
عٚم الىضعة الىاضخت في الضعاؾاث وألابدار اإلاُضاهُت اإلاخٗل٣ت بٓاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي
باإلااؾؿاث الٗامت والخضمُت مجها ٖلى وظه الخهىم ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو الٗغبي؛
مدضوص مً الضعاؾاث وألابدار اإلاُضاهُت هىظؼَا ُٞما ًلي:
ٖضص
ٍ
ٞةن ٖملُت البدض ؤؾٟغث ًٖ ٍ
 -1صعاؾت صاٚغ (2001م) ،خىٖ" :٫ال٢ت الٟؿاص ؤلاصاعي بالخهاثو الٟغصًت والخىُٓمُت إلاىْٟي
ٖغبُت .خُض َضٞذ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى
صولت
ٍ
الخ٩ىمت ومىٓماتها" خالت صعاؾُت مً ٍ
الٟؿاص ؤلاصاعي في بخضي الضو ٫الٗغبُت التي حؿجى للباخض ػٍاعتها ٖام 1997م ،خُض اٖخمض
ُ
الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي٦ ،ما قملذ ُٖىت الضعاؾت ( )112خالتظغٍمت ؤصًً
ً
ؤصخابها ٗٞال مً ِ٢بل اإلادا٦م اإلاسخهت في الضولت مىيىٕ البدض .و٢ض اٖخبر خ٨م الً٣اء
ً
بخجغٍم اإلاىُْٞ ٠هال في جدضًض ظغاثم الٟؿاص ،لظل ٪لم حكمل ُٖىت الضعاؾت الخاالث التي
مجمىٖت مً الىخاثج ؤَمها:
خ٨م ٞحها ببراءة اإلاتهمحن .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى
ٍ
ً
 -1.1ؤن الظ٧ىع مً اإلاىْٟحن ؤ٦ثر اعج٩ابا لجغاثم الٟؿاص ؤلاصاعي مً ؤلاهار ،وؤن نٛاع الؿً مً
ً
ً
اإلاىْٟحن ؤ٦ثر اعج٩ابا لجغاثم الٟؿاص ؤلاصاعي مً ٦باعَم ،وؤن اإلاهىُحن مً اإلاىْٟحن ؤ٢ل اعج٩ابا
لجغاثم الٟؿاص ؤلاصاعي مً ٚحر اإلاهىُحن.
ً
ً
ً
 -2.1ؤن َىا ٥اججاَا وؿُ٣ا واضخا ُٞما ًسو ظغاثم الٟؿاص ؤلاصاعي التي حؿُى ٖلى ألامىا٫
ً
ؤ٢ل .وٖمىما ٞةن الىخاثج التي جمسًذ ٖجها
الُٗيُت ،و٦ظلُٞ ٪ما ًسو الغقىة ولً٨
ٍ
بضعظت ٍ
ً
الضعاؾت صلذ ٖلى ؤن الٟؿاص اليؿ٣ي ؤ٢ل قُىٖا في البِئت مىي٘ البدض مً الٟؿاص الٟغصي.
 -2صعاؾت ٖبضال٣اصع (2010م) ،بٗىىان" :الٟؿاص ؤلاصاعي ٖاث ٤ؤلاصاعة والخىمُت والضًم٣غاَُت"،
خُض َضٞذ الضعاؾت بلى ا٢تراح ُ
الؿبل التي مً قإجها الخض مً الٟؿاص ؤلاصاعي والً٣اء ٖلُه،
ً
والخٗغٖ ٝلى ؤؾبابه وؤزغٍ ٖلى اإلاىاًَ واإلاىْ ٠والٗامل وألا٧اصًمي .قملذ الضعاؾت خضوصا
ً
ً
ظٛغاُٞت جمشل وؿبت ( )%60مً بظمالي الؿ٩ان ،وهي اإلامخضة مً َغابلـ ٚغبا بلى مهغاجت قغ٢ا.
٦ما اٖخمضث الضعاؾت ٖلى ؤؾلىب الخد ٤ُ٣والخ٣صخي والخدلُل للبُاهاث اإلاجمٗت بىاؾُت
لعل ذلك يرجع إلى الحساسية التي يتميز بيا ىذا النوع من الدراسات واألبحاث االمبيريقية التي تتصدى لظاىرة الفساد
اإلداري وممارساتو في المنظمات عموماً والحكومية خصوصاً ،وكذلك القيود المفروضة عمى إجرائيا في البيئة المحمية
والعربية عمى ٍ
حد سواء  ،حيث تتمثل تمك القيود في الغالب في المنع الصريح بالقوانين والموائح والق اررات ،أو المنع الضمني
أمنية وادار ٍ
ٍ
من خالل االشتراط عمى الباحث الحصول عمى مو ٍ
ية ،والمماطمة والتسويف ،وعدم التعاون معو في تقديم
افقات
البيانات والوثائق المطموبة.
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ٖكىاثُت حجمها ( )100مٟغصة جمشل مسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘.
ُٖىت
ٍ
اؾخماعة اؾخبُان؛ وػٖذ ٖلى ٍ
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مجها:
ّ
 -1.2ؤن اهدكاع الٟؿاص ؤلاصاعي ًاصي بلى قل ؤلاصاعة وبٞغاٚها مً مًمىجها الٗلمي وؤلاوؿاوي،
ٖضة مجهاٖ :غ٢لت مؿحرة الخىمُت ،وزل ٤ؤػماث ا٢خهاصًت ،واجهُاع
آزاع
ٍ
ؾلبُت ٍ
خُض ًاصي بلى ٍ
ماؾؿاث الضولت ...بلخ.
ً
ً
 -2.2ؤن ؤلانالح ؤلاصاعي ٌُٗض مُلبا ملخا في ْل جٟصخي ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي ،وؤهه للبضء في
ً
ٖملُت ؤلانالح ًخىظب صعاؾت ؤؾبابا ؤزغي مجها :جضوي اإلاغجباث ،وجٟصخي الىؾاَت واإلادؿىبُت...
بلخ ،وؾىء ٖملُاث الازخُاع والخُٗحن ،وٚحر طل.٪
 -3صعاؾت الٛىام (2011م) ،بٗىىان" :مضي ٞاٖلُت ألاؾالُب الخضًشت في م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي
مً وظهت هٓغ ؤًٖاء مجلـ الكىعي في اإلامل٨ت الٗغبُت" ،خُض َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى
ً
ؤهماٍ الٟؿاص ؤلاصاعي ألا٦ثر قُىٖا مً وظهت هٓغ ؤًٖاء مجلـ الكىعي في اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،و٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى ما بطا ٧اهذ َىاٞ ٥غو ١في آعاء اإلابدىزحن خى ٫مداوع الضعاؾت
ً
و٣ٞا إلاخٛحراتهم الصخهُت والىُُْٟت .اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي؛ خُض ؤهه مً
ُ
اإلاىاهج التي حؿهم بضاعؾت وجدلُل الٓىاَغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضاعؾت
وؤلاظابت ًٖ حؿائالتها ،و٢ض اٖخمض الباخض ٖلى الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ بُاهاث َظٍ الضاعؾت .جم
ً
ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت بؿُُت حجمها (ًٖ )110ىا مً مجخم٘ الضعاؾت؛ والبال ٜحجمه ()150
ً
مجمىٖت مً الىخاثج
ًٖىا مً ؤًٖاء مجلـ الكىعي الؿٗىصي ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى
ٍ
ؤَمها:
 -1.3ؤن مداباة ألا٢اعب والتزوٍغ والغقىة والخُٛب ًٖ الٗمل مً بحن ؤهماٍ الٟؿاص ؤلاصاعي
ً
٦بحرة ،خُض بلٛذ ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي ٖلى الخىالي،3.64 ،3.90( :
بضعظاث
ألا٦ثر قُىٖا
ٍ
ٍ
.)3.30 ،3.49
ٖ -2.3ضم وظىص ٞغو ١في آعاء واججاَاث ؤًٖاء مجلـ الكىعي الؿٗىصي ُٖىت الضعاؾت خى٫
ُ
ؤهماٍ الٟؿاص ؤلاصاعي ،حٗؼي للمخٛحراث الصخهُت والىُُْٟت الخالُت :الٗمغ ،اإلااَل الضعاسخي،
َبُٗت الٗمل.
 -4صعاؾت بدغ (2011م) ،بٗىىان" :الٟؿاص ؤلاصاعي ،اإلاؿبباث والٗالط" .صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى
اإلاؿدكُٟاث ال٨بري في ُ٢إ ٚؼةَ .ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مضي مؿاَمت الٗىامل
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وال٣اهىهُت والتربىٍت في وظىص الٟؿاص ؤلاصاعي صازل اإلاؿدكُٟاث في ُ٢إ
ُٖىت
ٚؼة ،خُض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى الاؾدباهت لجم٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت وػٖذ ٖلى ٍ
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ٖكىاثُت مشلذ ما وؿبخه ( )%6مً مجمىٕ الٗاملحن بهظٍ اإلاؿدكُٟاث ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى
ٍ
مجمىٖت مً الىخاثج مجها ما ًلي:
ٍ
ً
ً
 -1.4ؤن الىي٘ الا٢خهاصي والؿُاسخي والخيكئت الاظخماُٖت الؿِئت جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في وظىص
الٟؿاص ؤلاصاعي.
 -2.4ؤن الجمُ٘ ًىٓغون للٟؿاص ؤلاصاعي
بمىٓىع
واخض ،ولِـ لالزخال ٝفي الجيـ ؤو اإلااَل
ٍ
ٍ
الٗلمي ،الخبرة الٗملُت ،الؿً ،اإلاؿخىي الىُْٟي ؤي جإزحر ٖلى َظٍ الىٓغة.
 -5صعاؾت ال٣دُاوي (2014م) ،خى" :٫ؤزالُ٢اث الىُْٟت الٗامت وصوعَا في الخض مً الٟؿاص
ؤلاصاعي وم٩اٞدخه"َ .ضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت صوع ؤزالُ٢اث الىُْٟت الٗامت في الخض مً
الٟؿاص ؤلاصاعي وم٩اٞدخه٦ ،ما ًغاَا الٗاملىن بالهُئت الىَىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص م٣اعهت م٘ ما ًغاٍ
ُ
ُٖىت
اإلاضاهىن في ً٢اًا الٟؿاص ؤلاصاعي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت .ؤظغٍذ الضعاؾت ٖلى
ٍ
م٩ىهت مً ( )346مٟغصة ،مجها ( )207مً ميؿىبي َُئت م٩اٞدت الٟؿاص ،و()139
َبُ٣ت
ٖكىاثُت
ٍ
ٍ
ٍ
مٟغصة مً اإلاضاهحن في ً٢اًا ٞؿاص .اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ،والاؾدباهت
٦إصاة لجم٘ البُاهاث الالػمت .و٢ض ؤْهغث الضعاؾت ٖضة هخاثج مجها:
ً
بن ؤ٦ثر ؤهماٍ الٟؿاص ؤلاصاعي قُىٖا جمشل في الىؾاَت ،وؤن ؤَم ؤزالُ٢اث الىُْٟت
الٗامت التي جدى ٫صون و٢ىٕ الٟؿاص ؤلاصاعي وجدض مىه جمشلذ في الجزاَت ،وؤن ؤَم ؤزالُ٢اث
الىُْٟت الٗامت والخىُٓمُت التي حؿهم في م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي وجخهضي إلاماعؾاجه جمشلذ في
الٗ٣ىباث الً٣اثُت.
بن ما ًمحز البدض الخالي ًٖ ٚحرٍ مً الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت التي جم ٖغيها،
جمشل في ٖضة ظىاهب ؤَمها:
 -1ؤهه ًخ ٤ٟم٘ ٚحرٍ مً الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت مً خُض جىاوله بالبدض والخدلُل لٓاَغة
ً
الٟؿاص ؤلاصاعي ،اهُال٢ا مً خ٣ُ٣ت الاٖترا ٝبسُىعة َظٍ الٓاَغة مً زال ٫مماعؾاتها
ً
اإلاسخلٟت ،وآزاعَا الؿلبُت ٖلى ألاٞغاص واإلاىٓماث واإلاجخم٘ ٩٦ل٦ .ما ًخ ٤ٟؤًًا م٘ ٚحرٍ مً
الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت مً خُض اٖخماصٍ ٖلى اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي ألا٦ثر مالءمت إلاشل
َظٍ الٓىاَغ ،و٦ظلٖ ٪لى اؾخسضام الاؾدباهت "صخُٟت الاؾخبُان" ٦إصاة عثِؿت لجم٘ البُاهاث
ألاولُت اإلاُلىبت.
 -2جغ٦حزٍ ٖلى البِئت اإلادلُت اللُبُت في الى٢ذ الغاًَ ب٩ل ْغوٞها وحُٗ٣ضاتها ،خُض اؾتهضٝ
اإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ٖلى وظه الخهىم ،ممشلت في مؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي؛
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باٖخباعٍ ؤخض ؤ٢ضم اإلاؿدكُٟاث الٗامت الٗاملت بمضًىت َغابلـ وؤ٦برَا ،وإلاا له مً ؤَمُت
واؾٗت مً اإلاىاَىحن.
وُ٢اٖاث
٦بحرة
ٍ
ٍ
اثذ ٍ
باليؿبت لكغ ٍ
 -3ؤهه ٌُٗض مً بحن الضعاؾاث وألابدار الامبحرًُ٣ت ال٣لُلت  -وعبما ألاولى في البِئت اللُبُت  -في
مجاُ٢ ٫اؽ ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي ومماعؾاجه باإلاىٓماث الٗامت "الخ٩ىمُت"؛ الٗاملت في مجا٫
ج٣ضًم الخضماث الصخُت ٖلى وظه الخهىم ،وطل ٪مً وظهت هٓغ ألاٞغاص الٗاملحن بخل٪
اإلاىٓماث ،وجدضًض َبُٗت اججاَاتهم هدى جل ٪اإلاماعؾاث ،وٖال٢ت جل ٪الاججاَاث بمؿخىي
مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي بها.

ؤلاَاع الىظغي:
 -1مفهىم الفؿاص ؤلاصاعي:
ً
ً
في بَاع جدضًض اإلاٟهىم اإلاخٗل ٤بالٟؿاص ٖمىما وؤلاصاعي زهىنا ،البض مً ؤلاقاعة بلى
ؤهه مً اإلاخٗظع الدؿلُم بىظىص نُاٚت واخضة لخٟؿحر مٟهىم الٟؿاص الؾُما ؤلاصاعي ،بؿبب حٗضص
آلاعاء واإلاىا ٠٢والخجاعب ،والاججاَاث ال٨ٟغٍت واإلاىُل٣اث الٟلؿُٟت ل٨شحر مً اإلاهخمحن بمىيىٕ
ً
ً
الٟؿاص ٖمىما ،وفي َظا اإلاجاٞ ٫ةهه وللخٗغٖ ٝلى مٟهىم الٟؿاص ٖمىماٞ ،ةهه ًم ً٨ؤلاقاعة بلى
ؤن ل ٟٔالٟؿاص ومكخ٣اتها٢ ،ض وعص ط٦غَا في ٖضص مً آلاًاث ال٣غآهُت ال٨غٍمت خىالي زمؿحن
ْ
َ َ
َ َ َ ُ
ٟؿ ُضوا ِفي
﴿وِبطا ِ٢
مغة وفي مىاي٘ مسخلٟت ،مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ ٢ىله حٗالى:
ُل ل ُهم ال ج ِ
َ
﴿وَال َجبَ ٜ
الَ ٟؿاصَ
ألاعى َُ ٢الىا به َما َه ُ
دً ُمهل ُخى َن﴾ (ؾىعة الب٣غة ،آلاًت ،)11 :و٦ظل٢ ٪ىله حٗالىَ :
ِ
ِ
ِ َ
ً ِ َ َ نَ
َ َ َ ُ ُّ ُ
َ
ٟؿ ِضًً﴾ (ؾىعة ال٣هو ،آلاًت ،)77 :و٢ىله حٗالى ؤًًا﴿ :و ِٞغٖى
ِفي ألا ِعى ِبن الله ال ً ِدب اإلا ِ
َ ََ َُ ْ
َ ََ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
البال ِص ٞإ٦ثروا ِٞحها الٟؿاص﴾ (ؾىعة الٟجغ ،آلاًاث ،)12-10:وجا٦ض
ِطي ألاوجا ِص ال ِظًً َٛىا ِفي ِ
آلاًاث ال٣غآهُت ظمُٗها في َظا الهضص ٖلى ؤن الٟؿاص َى يض ؤلانالح ،ؤي ؤهه قغ ّ
وؤطًت للٟغص
واإلاجخم٘ ،وبإهه ؾلى ٥مم٣ىث ،ػظغ هللا ٖؼ وظل ٞاٖله وجىٖضٍ بالٗ٣اب.
٦ما ؤن في الؿحرة الىبىٍت الُٗغة ،ما ًا٦ض ٖلى خض الغؾى ٫ال٨غٍم مدمض  -نلى هللا
ً
ٖلُه وؾلم  -ألجباٖه وللمؿلمحن ٖمىماٖ ،لى ججىب الٟؿاص وؤلاٞؿاص في ألاعى٣٦ ،ىله ٖلُه
الهالة والؿالم مً خضًض عواٍ الىٗمان بً البكحر...( :ؤال بن في الجؿض مًٛت بطا نلخذ نلر
الجؿض ٧له ،وبطا ٞؿضث ٞؿض الجؿض ٧له ،ؤال وهي ال٣لب).
ؤما في اللٛت الٗغبُت ٞةن الٟؿاص ٌٗجي" :الخل ٠والُٗب والايُغاب والخلل" (بً
ً
ًىؾ٦ ،)84 :2005 ،٠ما وعص في مٗجى الٟؿاص في مسخاع ال٣امىؽ ؤنٞ" :ؿضٞ ،ؿاصا يض نلر،
ً
ٞهى ٞاؾض ،والٟؿاص َى ؤزظ اإلااْ ٫لما ،واإلاٟؿضة يض اإلاهلخت( "...الؼاوي ،)477 :1980 ،وفي
معجم "وٍبؿتر" الضولي )٣ٞ (Websterض وعص الٟؿاص ٖلى ؤهه" :ب٢ىإ شخو مؿاو – ٫ؾُاسخي
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ً
ً
مشال – ًٖ َغٍ ٤وؾاثل زاَئت ٧الغقىة مشال باهتها ٥الىاظب اإلال٣ى ٖلى ٖاج٣ه" (ٖاع:2003 ،ٝ
 ،)78ؤما مىؾىٖت الامحر٧اها ٣ٞض ّ
ٖغٞذ الٟؿاص ٖلى ؤهه" :ؾا اؾخٗما ٫مى ٘٢إلاهلخت شخهُت.
ّ ً
ومٗجى ال٩لمت ًخٛحر بدؿب الش٣اٞاث وألاػمىت ،وؤن لِـ ٧ل ما َى ٞاؾض بالًغوعة ً٩ىن
مٗغٞا
ً
بال٣اهىن الضولي ،وؤن الٟؿاص مىظىص زهىنا في الخًاعاث التي جىمى وجخىؾ٘" (ٖاع:2003 ،ٝ
ً
 ،)78ؤما البى ٪الضولي ٣ٞض وي٘ حٗغٍٟا للٟؿاص ولؤلوكُت التي جىضعط يمىه ٖلى ؤهه" :بؾاءة
اؾخٛال ٫الىُْٟت الٗامت ؤو الغؾمُت مً ؤظل جد ٤ُ٣اإلاهلخت الخانت" (الهىف،)76 :2003 ،
وَظا ٌٗجي ؤن الٟؿاص هاجج ًٖ خالت اؾخٛال ٫اإلاىهب الٗام لل٨ؿب الصخصخي ،واإلاىهب الٗام
جملُه الىُْٟت الٗامت ،وَى بدؿب حٗغٍ ٠ال٣اهىن الضولي مىهب ز٣ت ًخُلب الٗمل بما
ج٣خًُه اإلاهلخت الٗامت.
ً
ؤما الٟؿاص و٣ٞا لخٗغٍ ٠ألامم اإلاخدضة )ٞ (UNهى" :ؾا اؾخٗما ٫الؿلُت الٗامت
لخد ٤ُ٣م٨ؿب زام" (ٖغبُت ،)99 :2005 ،وفي الهضص طاجه ٌٗخبر الا٢خهاصي جاهؼي )(Tanzi
الٟؿاص بإهه" :الاٚخهاب اإلاخٗمض إلابضؤ الخُاصًت الظي ً٣طخي بٗضم جإزغ ٢غاعاث الُ٣إ الٗام ؤو
ً
ً
الخام بالٗال٢اث الٗاثلُت ؤو الصخهُت ،وَٗخبر َظا اإلابضؤ يغوعٍا ظضا لًمان ُخؿً ؾحر
ألاؾىا ١الا٢خهاصًت" (صعٚام.)53 ،1999 :
وفي ؾُا ١جبُان مٟهىم الٟؿاص ؤلاصاعي ٞةهه مً اإلاهم ؤلاقاعة بلى ؤن الٟؿاص ؤلاصاعي -
ً
باٖخباعٍ ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الٟؿاص ً -ىاظه الهٗىبت هٟؿها في بًجاص حٗغٍ ٠مدضص له ،ولؤلؾباب
ٖام ،وؤن الٟؿاص ؤلاصاعي ًىهب في
طاتها التي ؾُ٣ذ في مٗغى جبُان مٟهىم الٟؿاص
ٍ
بك٩ل ٍ
الُ٣ام ب٩ل ألاوكُت واإلاماعؾاث اإلاسالٟت لل٣ىاهحن وألازال ،١واللىاثذ والىٓم التي جد٨م الٗال٢ت
بحن اإلاىْ ٠الٗام والىُْٟت التي ٌكٛلها ،و٦ظل ٪الٗال٢ت بالجمهىع ،وٍخإحى له مً وعائها
ً
الخهىٖ ٫لى ه ٟ٘زام ماصي ؤو ٚحر ماصي ،ؤي ؤن الٟؿاص ؤلاصاعي ّ
ٌٗغُ٢ ٝاؾا ٖلى مٟهىم
ٍ
ٍ
ٍ
وؾلُت
وهٟىط
َُبت
الٟؿاص ٖلى ؤهه" :اؾخٗما ٫للىُْٟت الٗامت بجمُ٘ ما ًترجب ٖلحها مً
ٍ
ٍ
ٍ
مىا ٝلل٣ىاهحن والخٗلُماث الغؾمُت" (ػوٍل،٠
وبك٩ل
لخد ٤ُ٣مىا ٘ٞشخهُت مالُت وٚحر مالُت
ٍ
ٍ
اللىػي.)38 :1993 ،
ُ
وفي ؤلاَاع هٟؿه ٣ٞض خاو ٫بٌٗ الّ ٨خاب جبجي ظضلُت اإلاهلخت الخانت واإلاهلخت
ً
الٗامت مُٗاعا للخ٨م ٖلى ٞؿاص الؿلى ،٥خُض ُٖ ّغ ٝالٟؿاص ؤلاصاعي ٖلى ؤهه" :اليكاَاث التي
ً
جخم صازل ظهاػ بصاعي خ٩ىمي والتي جاصي ٗٞال بلى خغ ٝالجهاػ ًٖ َضٞه الغؾمي لهالر ؤَضاٝ
زانت( "...ألاٖغجي٦ ،)56 :1988 ،ما ٌكحر مٟهىم الٟؿاص ؤلاصاعي بلى" :اؾخسضام ؤلاصاعٍحن
الؿلُت الىُُْٟت اإلاغجبُت بكٛلهم ؤصواعَم في جد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت مُٗىتٞ ،الهُبت واإلا٩اهت
وؾلُت ًد٤٣
هٟىط
الاظخماُٖت التي ا٦دؿبها الصخو مً الضوع الىُْٟي الظي ٌكٛله ًخدى ٫بلى ٍ
ٍ
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مً وعائها مىا ٘ٞزانت ًخجاوػ بها اإلاؿاو ٫خضوص ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لؿلُخه ؤلاصاعٍت في الخىُٓم"
(الؿُض ،ص.ث.)274 :
و٢ض نا٢ ٙامىؽ "وٍبؿتر" الضولي ) (Websterحٗغٍٟحن للٟؿاص ؤلاصاعي  -و ٤ٞاإلاضعؾت
الُ٣مُت َ -ما" :بيٗا ٝؤو بٞؿاص لالؾخ٣امت والًُٟلت واإلاباصيء الخلُ٣ت" ،ؤو "الخض ٖلى الٗمل
الخاَىء بىاؾُت الغقىة ؤو الىؾاثل ٚحر ال٣اهىهُت ألازغي".

 -2ؤقياٌ الفؿاص ؤلاصاعي
ً
بالغٚم مً حٗضص ؤق٩ا ٫الٟؿاص ٖمىما واحؿاٖها ،بال ؤجها ججاوػث الك٩ل الخ٣لُضي لها
ؤق٩ا ٫ؤزغي ؤ٦ثر ٖاإلاُت٧ ،الخجاعة اإلادٓىعة ،والغقىة الضولُت ،وٚؿُل
اإلاخمشل في الغقىة بلى
ٍ
ألامىا ٫وٚحرَا .وفي َظا الهضص ًم ً٨الخٗغى أل٦ثر ألاق٩ا ٫التي جىضعط يمً مماعؾاث الٟؿاص

ؤلاصاعي ومجها:
وظماعي ،وختى
ٞغصي
بك٩ل
 -2.1الغقىة :وهي حٗض مً ؤقهغ وؤ٢ضم ؤق٩ا ٫الٟؿاص خُض جماعؽ
ٍ
ٍ
ٍ
بحن الضو ٫واإلاىٓماث ،خُض ٖاصة ما جض ٘ٞالغقىة للمؿاولحن واإلاىْٟحن الٗمىمُحن مً ِ٢بل
بمبل ٜمً اإلاا ٫صون وظه خ ،٤خُض
ألاشخام َالبي الخضمت ،وبالخالي ٞهي م٣اًًت الخضمت
ٍ
وبك٩ل ٚحر
لصخو ما
لخضمت ما
مبل ٜمً اإلاا ،٫هٓحر ج٣ضًمه
ٍ
ٍ
ٍ
ًدهل اإلاىْ ٠الٗام ٖلى ٍ
مكغوٕ ،وؾىاء ؤ٧ان للصخو خٞ ٤حها ؤم ال ،وفي َظا الهضص حكحر بٌٗ الخ٣ضًغاث في َظا
ً
الغشخى جبل ٜؾىىٍا ما ٌٗاص ٫جغٍلُىن صوالع ؤمغٍ٩ي.
الكإن بلى ؤن ُ٢مت ِ
ً
ُ
وحٗض الغقىة  -ؤًا ٧ان "اإلاؿى "ٙلخٗاَحها  -مً ٢بُل ؤ٧ل ؤمىا ٫الىاؽ بالباَل ،خُض
ً٣ى ٫الغؾى ٫ال٨غٍم نلى هللا ٖلُه وؾلم( :لًٗ هللا الغاشخي واإلاغحصخي والغاجل)٦ ،ما ٌُٗؼي
ً
اهدكاعَا بلى هؼوٕ مخٗاَحها ؾىاء ؤ٧اهىا مىْٟحن ٖمىمُحن ؤو ؤشخانا آزغًٍ بلى جبرًغَا
بإوناٝ
واٖخباعَا مً ٢بُل اإلا٩اٞإة ٖلى الجهض اإلابظو ،٫وٍظَب ألامغ بلى ؤبٗض مً طل ٪بلى وٗتها
ٍ

ىذا الجزء مأخوذ عن بحثنا" :الفساد اإلداري ،أسبابه ،آثاره ،وسبل عالجه" .بحث وصفي تحميمي لظاىرة الفساد اإلداري
ٍ
كمدخل لمكافحة الفساد اإلداري والمالي"،
في المنظمات العامة ،قُبِل وقُِدم إلى ندوة "الرقابة الحكومية والحوكمة المؤسسية
التي ُعقدت في مدينة كازابالنكا – المممكة المغربية ،خالل الفترة ما بين  /91-16أغسطس9112 /م ،برعاية المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية.
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ً
ؤ٦ثر ٢بىال مً الىاخُت الُ٣مُت٧ ،ىنٟها بالٗمىلت ؤو م٣ابل حؿغَ٘ زضمت ،ؤو ؤحٗاب ؤو يُاٞت ؤو
هدى طل.٪
ً
ً
ُ
ً
وعٚم ٧ل طل ٪حٗض الغقىة ؾلى٧ا ٞاؾضا ٢ض ًماعؾه اإلاىْ ٠الٗام ،مؿخٛال خاظت
ً
ٖامت ،لخد٦ ٤ُ٣ؿب زام ،وؤًا
الىاؽ بلى زضماجه التي ًجب ؤن ًاصحها ،بد٨م قٛله
لىُْٟت ٍ
ٍ
٧اهذ الدجج التي ًجغي ؾى٢ها لخبرًغَا ؾىاء مً ِ٢بل الغاشخي ؤو اإلاغحصخي.
 -2.2الاخخُا ٫والازخالؽ :وٍخمشل في ؾا اؾخٗما ٫اإلاا ٫الٗام والاؾخدىاط ٖلُه مً ِ٢بل اإلاىْ٠
ً
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ؾغ٢ت اإلاا ٫الٗام ،وٍخم بُغ ٍ١
مخٗضصة ٦تزًُ٠
الٗام بضون وظه خُ ،٤وَٗض
ٍ
مدخىي ؤلاًهاالث الغؾمُت بظ٦غ مبالٚ ٜحر خُ٣ُ٣تً ،خإحى مٗها الخهىٖ ٫لى الٟغ ١بحن اإلابالٜ
ً
اإلاضٞىٖت ٗٞال وبحن اإلابال ٜاإلاشبخت في جل ٪ؤلاًهاالث ،وحُٛحر مىاُٖض الؿضاص للمؿخد٣اث بإهىاٖها
شخصخي ؤو للخهىٖ ٫لى م٣ابل مً
بك٩ل
اإلاهغُٞت ؤو الًغٍبُت ،ؤو لالؾخٟاصة مً ٞىاثضَا
ٍ
ٍ
صاٗٞها ،باٖخباعٍ لم ًلتزم بمىٖضَا ،و٢ض ًهل ألامغ بلى خض بجال ٝبٌٗ اإلاؿدىضاث .بن الاخخُا٫
ً
ً
اٖخضاء ؾاٞغا ٖلى اإلاا ٫الٗامً ،خم ًٖ َغٍ ٤اؾخٛال ٫اإلاىْ٠
والازخالؽ ٌُٗضان في خ٣ُ٣تهما
الٗام إلاىهبه لخد ٤ُ٣م٩اؾب ماصًت ،وجخٗغى الكغ٧اث ال٨بري في الٗالم بلى خاالث اخخُا٫
٦شحرة بلى اجهُاعَا وبٞالؾها ظغاء ُ٢ام بٌٗ ٦باع
ؤخُان
ضخمت ،جاصي في
بمبالٜ
وازخالؾاث
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اإلاىْٟحن واإلاؿاولحن ٞحها ،ببٌٗ اإلاماعؾاث ٚحر اإلاكغوٖت ؤزىاء مماعؾتهم لىْاثٟهم
ومؿاولُاتهم.
ً
 -2.3الىاؾُت واإلادؿىبُت :وهي مً ؤ٦ثر ؤق٩ا ٫الٟؿاص ؤلاصاعي زُغا بالىٓغ بلى ٧ىجها ٚحر مغثُت،
صوا٘ٞ
صامٛت٦ ،ما ج٣طخي ٖلى ما جب٣ى مً
ماصًت
اَحن
وال ًم ً٨بزباث وظىصَا
ٍ
ٍ
ٍ
بإصلت وبغ ٍ
ٍ
اث لضي الٟغص لبظ ٫الجهض والخمحز ،خُض ؤجها جىُىي ٖلى اإلاداباة الصخهُت ،والخمُحز
ومدٟؼ ٍ
ظهت ؤزغي ٖلى خؿاب
والخًُٟل ٚحر اإلاىيىعي مً ظاهب اإلاىْ ٠الٗام،
آزغ ؤو ٍ
ٍ
لصخو ٍ
زضمت ،ؤو في الخُٗحن
ؾلٗت ؤو
مُٗىت ؤو
مىٟٗت
شخو آزغ ؤو ظهت ؤزغي في الخهىٖ ٫لى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للىْاث ٠والترُ٢ت والخُُ٣م الىُْٟي ،ؤو في الٗالط والُبابت ،ؤو في الخهىٖ ٫لى ٞغنت للخٗلُم ؤو
الخضعٍب بالضازل ؤو بالخاعط ،ؤو في جسهُو ألاعاضخي والبُىث ،وختى في حجىػاث الٟىاص١
وعخالث الُحران ،وهدى طل ٪مً نىع الىاؾُت واإلادؿىبُت ،التي ٌٗضَا البٌٗ ِهخاط الخىُْ٠
ُ
الخاَىء للٗال٢اث الاظخماُٖت؛ التي جغبِ اإلاىْ ٠الٗام بٛحرٍ مً الىاؽ في بَاع ألاؾغة وال٣بُلت
ا ٝجمشل مدضصاث لؿلى٦هم وٖال٢اتهم ججاٍ
ُ٢م وؤٖغ ٍ
والٗكحرة ،وما جٟغيه ٖلى ؤٞغاصَا مً ٍ
ٚحرَم ،ؤو ِهخاط لالهخماء الٟئىي ؤو الجهىي ال٣اثم ٖلى جباص ٫اإلاهالر واإلاىا.٘ٞ
واضر ٖىضما جىْ ٠الٗال٢اث الصخهُت مً ؤوانغ
بك٩ل
وجٓهغ الىاؾُت واإلادؿىبُت
ٍ
ٍ
ُ
ال٣غبى ووقاثج الضم  -والتي ٌؿمحها اإلااعر الٗغبي ابً زلضون "ٖهبُت الضم"  -و٦ظلٖ ٪ال٢اث
الهضا٢ت ،في بًشاع البٌٗ ممً ًغجبِ بهم اإلاىْ ٠الٗام بضون وظه خ ،٤في الخهىٖ ٫لى
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الخضماث واإلاىا ٘ٞالتي ج٣ضمها ؤظهؼة الضولت وماؾؿاتها وبصاعاتها الٗامت ،و٦ظل ٪مىٓماتها
وميكأث وهدىَا ،وفي َظٍ الخاً ٫خم حٛلُب اإلاهلخت الخانت
قغ٧اث
ؤلاهخاظُت والخضمُت مً
ٍ
ٍ
ٖلى اإلاهلخت الٗامت ،وٍيخٟي قغٍ الٟ٨اءة وألاَلُت؛ الظي ٖلى ؤؾاؾه ًخماًؼ ؤٞغاص اإلاجخم٘ في
قٛل الىْاث ،٠وفي الخهىٖ ٫لى الخضماث واإلاىا ٘ٞاإلاسخلٟت.
 -2.4الدؿِب ؤلاصاعي :وَى ٖاصة ما ٌؿىص في الضواثغ الٗامت وبصاعاث الضولت وؤظهؼتها وماؾؿاتها
اإلاسخلٟت ،وٍيخج ًٖ خالت ٖضم التزام اإلاىْ ٠الٗام بال٣ىاهحن والىٓم واللىاثذ ،التي جىٓم ٖال٢خه
بالىُْٟت التي ٌكٛلها وبالجمهىع الٗام ،خُض ٌٗ٨ـ الدؿِب ؤلاصاعي وظىص خالت مً الٟىضخى
بَما ،٫وجإزحر بهجاػ اإلاٗامالث ،ويُإ الىزاث ٤واإلاؿدىضاث ،والُٛاب
في نىعَا اإلاخٗضصة ،مً
ٍ
والخإزحر ًٖ الٗمل ،والخغوط اإلاخ٨غع ٢بل جهاًت و٢ذ الضوام الغؾمي ،وبؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت،
وجغصي الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وٖال٢اث الٗمل وٚحر طل ،٪وبظلٌٗ ٪جي الدؿِب ؤلاصاعي" :بَما٫
اإلاىْ ٠للىاظباث اإلاىىَت به واإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث التي جىٓم الىُْٟت
ؾلبي ٖلى ؤلاهخاظُت وؾحر الٗمل" (ببغاَُم.)57 :2004 ،
مغصوص
بك٩ل ًاصي بلى
الٗامت
ٍ
ٍ
ٍ
 -2.5بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت اإلامىىخت :التي ًغجبها قٛل الصخو للمىهب الٗام الظي ّ
ٖغٞه
ال٣اهىن الضولي ،بإهه مىهب ز٣ت ًخُلب الٗمل بما ً٣خًُه الهالر الٗام ،خُض جمىذ الىُْٟت
ّ
الٗامت قاٚلها – وَى اإلاىْ ٠الٗام  -ؾلُت مدضصة بد٨م ال٣اهىن والىٓام ،جسىله الخ ٤في
ً
مماعؾت الهالخُاث الالػمت ،إلهجاػ مهام الىُْٟت ومؿاولُاث اإلاىهبٚ ،حر ؤهه لِـ صاثما ًخم
اؾخٗما ٫الؿلُت مً ِ٢بل اإلاىْ ٠الٗام في الٛغى الظي مً ؤظله جم جٟىًٍها بلُه ،بُٛت
جد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت ًٖ َغٍ ٤الابتزاػ والترَُب والترُٚب ،للًٖ ِٛلى ٚحرٍ مً اإلاىْٟحن
زانت ،ؤو
مىٟٗت
عقىة ،ؤو
ؤو الجمهىع ،وصٗٞهم لالؾخجابت إلاُالبه الصخهُت في الخهىٖ ٫لى
ٍ
ٍ
ٍ
ٖمىلت ،ؤو ٚحر طل.٪
ٍ
ً
 -2.6التهغب الًغٍبي والجمغ٧ي :وٚالبا ما ً٣ىم بهظا الؿلى ٥الٟاؾض بٌٗ اإلاؿاولحن الٗمىمُحن
في ؤلاصاعاث الٗامت وألاظهؼة الغؾمُت ،وفي الىْاث ٠ال٨بحرة واإلاهمت ٧الًغاثب والجماع ٥وٚحرَا،
ً
َىٍلت وؿبُا ،ؤو ٖلى ألا٢ل جس ٌُٟمبال ٜالًغٍبت
لٟترة
مً زال ٫مىذ بٖٟاءاث يغٍبُت
ٍ
ٍ
اإلاؿخد٣ت ٖلى وكاَاث ألاٖما ٫وٚحرَا ،و٦ظل ٪جس ٌُٟالغؾىم الجمغُ٦ت ؤو ؤلاٖٟاء مجها ًٖ
اث "اؾخصىاءاث"،
َغٍ ٤بُٖاء اؾخصىاءاث مُٗىت ،ؤو الخالٖب بال٣ىاهحن واؾخٛال ٫ما ٞحها مً سٛغ ٍ
بياٞت بلى حُٛحر مىانٟاث بٌٗ الؿل٘ اإلاؿخىعصة ؤو اإلاهضعة في اإلاؿدىضاث الضالت ٖلى طل،٪
لخس ٌُٟالغؾىم الجمغُ٦ت الىاظب صٗٞها بلى الخؼٍىت الٗامت ،في الى٢ذ الظي ًخم ُٞه ٞغى
ؾل٘ ؤزغي يغوعٍت وَامت ألٞغاص اإلاجخم٘ ،و٧ل طلً ٪خم بُ٣ام عظا ٫ألاٖما٫
عؾىم ظمغُ٦ت ٖلى ٍ
وؤصخاب الثرواث والكغ٧اث و٦باع الخجاع وٚحرَم ،بةٖاهت اإلاىْٟحن الٗمىمُحن ٖلى حؿهُل
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مالُت في ق٩ل ِعشخى ؤو ٖمىالث ؤو َضاًا
ٖملُاث التهغب الًغٍبي والجمغ٧ي ،م٣ابل بٚغائهم
بمبالٍ ٜ
ٍ
ؤو هدى طل.٪
ً
٦ما ًًُا ٝبلى الٟؿاص ؤلاصاعي ؤق٩اال ؤزغي مجها :جهب اإلاا ٫الٗام ،وجإظحر اإلامخل٩اث
ً
الٗامت زالٞا لل٣اهىن ،واإلاخاظغة باإلاىا٢هاث والُٗاءاث الٗامت ،وٚحرَا.

 -3ؤؾباب الفؿاص ؤلاصاعي:
َىا ٥ؤؾباب وٖىامل ٖضة ج ٠٣وعاء الٟؿاص ؤلاصاعي وجؼٍض مً اهدكاعٍ ،جغجبِ بالبِئت
الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والخًاعٍت وختى الضولُت ،و٦ظل ٪بِئت الٗمل
والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في مدُِ الٗمل ،وٍم ً٨بظما ٫جل ٪ألاؾباب في آلاحي( :الهمُلي)2013 ،
 -3.1ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالبِئت الاظخماُٖت
ً
جدىي البِئت الاظخماُٖت لؤلٞغاص ؤوؿا٢ا مً الُ٣م والغمىػ ،والصخىم والٗال٢اث
ً
ً
ّ
والخ٣الُض وألاٖغا ،ٝوالخٗالُم وال٣ىاٖض ...بلخ ،التي حك٩ل في مجمىٖها مىعوزا اظخماُٖا ًيخ٣ل
مجخم٘ ما،
آزغ ،ؤي ؤجها هٓام اظخماعي يابِ للؿلى ٥الٟغصي والجماعي في
بالخىاجغ مً ٍ
ظُل بلى ٍ
ٍ
ويمً ؾُا ١ػماوي وم٩اوي مٗحن ،بدُض ًسً٘ الٟغص جهغٞاجه ومماعؾاجه الٓاَغة والباَىت
ً
إلاٗاًحر الًبِ الاظخماعي ،وبظل٢ ٪ض ج٩ىن البِئت الاظخماُٖت ؾببا للٟؿاص ؤلاصاعي مً خُض:
لبِئت
 -3.1.1الىالءاث الاظخماُٖت الًُ٣ت التي ً٨دؿبها الٟغص الٗامل بد٨م اهخماثه اإلاىعور
ٍ
ُ
ألاؾغة وال٣بُلت ،خُض ً٣ضم ٖال٢اث ُ
ال٣غبى ووقاثج الضم والغوابِ الازيُت
مُٗىت مً
اظخماُٖت
ٍ
ٍ
وال٣ىمُتٖ ،لى ٚحرَا مً ٖال٢اث الٗمل وؤزالُ٢اث الىُْٟت و٢ىاٖضَا الؿلىُ٦ت الٗامت،
ً
وجمُحز
ججاوػ لل٣ىاهحن واللىاثذ والىٓم الؿاثضة،
مىهاٖا بظل ٪إلاا جملُه ٖلُه جل ٪الىالءاث مً
ٍ
ٍ
إلاجمىٖت مً ألاٞغاص ٖلى ٚحرَم في الخهىٖ ٫لى اإلاىا ٘ٞالتي ج٣ضمها اإلاىٓماث
وجًُٟل
ٍ
ٍ
الا٢خهاصًت الٗامت ،وبالخالي ًجغي اهخٟإ مجمىٖت مً ألاٞغاص م٣ابل خغمان آزغًٍ مجها.
٧ل مجها لخضمت
 -3.1.2الخلِ بحن ٖال٢اث الٗمل والٗال٢اث الاظخماُٖت بما ًاصي ُبلى جىٍُْ ٠
ألازغي ،لخد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت وللخانت مً ؤٞغاص ال٣بُلت ؤو ألاؾغة ؤو الٗكحرة ؤو ظماٖت
اإلاهلخت.
 -3.1.3حٗغى ٦شحر مً الُ٣م واإلاٟاَُم الاظخماُٖت الؿاثضة للمسخ والخدلل ،م٣ابل بغوػ ُ٢م
ومٟاَُم ؤزغي ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ اإلااصي في الخ٨م ٖلى الٟغص وبهجاػاجه ،خُض ًهبذ الثراء
والٛجى وظم٘ اإلاا ٫وج٨ضٌـ الثرواث بكتى الىؾاثل وألاؾالُب؛ صون الىٓغ بلى مكغوُٖتها بمشابت
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يٛىٍ للخٟاّ
ُ٢م ومٟاَُم بضًلت وؾاثضة بد٨م ألامغ الىا ،٘٢وؤمام ما ًخٗغى له الٟغص مً
ٍ
ٖلى م٩اهخه الاظخماُٖت ،التي ّ
ٌٗبر ٖجها بكغاء ؤو بىاء ال٣هىع الٟاعَت ،والؿُاعاث الٟسمتُ ،
والخلي
الشمُىت ،واإلاالبـ الٟازغة ،والبؿاجحن الخالبت ،وٚحرَا مً مٓاَغ الخٗبحر ًٖ اإلا٩اهت الاظخماُٖت
"اإلاغمى٢ت"ٞ ،ةهه ٢ض ًض ٘ٞبلى الاعحكاء ؤو الازخالؽ والؿغ٢ت ،وهدى طل ٪مً مماعؾاث الٟؿاص
لخلبُت مخُلباث جل ٪اإلا٩اهت.
 -3.1.4ؤهه في ُٚاب الكٗىع باألمان ًبدض الٟغص الٗامل ًٖ مً ًدمُه ،مً زال ٫بًجاص ٖال٢اث
مُٗىت م٘ ؤصخاب الىٟىط والؿلُت ،والظًً ًضٖمىهه في اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ُُٗٞحهم ما
ً
ًغٍضون م٣ابل خهىله لِـ ٖ ِ٣ٞلى الخماًت ،بل ؤًًا ٖلى م٩اؾب شخهُت.
 -3.1.5اوٗضام الىاػٕ ألازالقي والضًجي لضي الٟغص الٗامل ،وٖضم امخشاله لؤلوامغ والىىاهي الضًيُت
واؾتهخاعٍ بالُ٣م ألازالُ٢ت ،مما ًجٗل مً الؿهل ٖلُه اعج٩اب اإلاماعؾاث الٟاؾضة صون الخكُت
مً الٗ٣اب الضًجي والاظخماعي ،وصون الىٓغ بلى خضوص اإلاكغوٕ وٚحر اإلاكغوٕ واإلا٣بى ٫وٚحر
اإلا٣بى ٫في محزان الضًً وألازال ١وال٣اهىن.
ّ
 -3.1.6حٗبحر الٟغص الٗامل ًٖ قٗىعٍ بالخغمان والٓلم مً ِ٢بل اإلاجخمً٘ ،ىلض لضًه عص ٗٞل
ؾلبي ججاَه؛ ًخمشل في الىٓغة الضوهُت والاؾخٗالء والاخخ٣اع ألٞغاص اإلاجخم٘ ،ؤي الاهخ٣ام بُغ ٍ١
ً
ً
ً
ً
جد ٤٣له حٗىًٍا ٖما ًغاٍ خغماها وْلما لخ ٤بهُٞ ،لجإ بلى مماعؾت الٟؿاص مؿخٛال مىهبه
والامخُاػاث التي ًمىده له ،في ؾغ٢ت اإلاا ٫الٗام والغقىة ،والاؾخ٣ىاء بمجمىٖاث الىٟىط
والؿلُت في جد ٤ُ٣مأعبه الصخهُت.
 -3.2ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالبِئت ؤلاصاعٍت
ً
ُ
ً
حٗض البِئت ؤلاصاعٍت ب٩ل م٩ىهاتها ٖامال مصجٗا ٖلى اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ،بطا ما
٧اهذ ْغو ٝجل ٪البِئت مً الؿىء بدُض ٌؿىصَا الدؿِب والالمباالة والٟىضخى واوٗضام الىٓام،
ً
وبظل٢ ٪ض ج٩ىن البِئت ؤلاصاعٍت ؾببا للٟؿاص ؤلاصاعي مً خُض:
 -3.2.1التراخي في ج٣ىٍم الاهدغاٞاث في الى٢ذ اإلاىاؾب ،وفي ٦ك ٠اإلاك٨الث ومٗالجتها صازل
ً
اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الٗامت ،مما ًسل ٤اهُباٖا لضي الٟغص الٗامل بٗضم ا٦ترار ؤلاصاعة
واَخمامها وخغنها ٖلى ؾحر الٗمل بالهىعة اإلاُلىبت ،ألامغ الظي ًض ٘ٞباججاٍ ب٢ضامه ٖلى اعج٩اب
٧ل اإلاسالٟاث ٚحر اإلاكغوٖت ،التي حٗض مً ٢بُل الٟؿاص ٧الغقىة والؿغ٢ت وٚحرَا.
 -3.2.2يٗ ٠الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ٖلى ألاصاء والخ٣لُل مً ؤَمُتها٧ ،ىؾُلت ّ
ٗٞالت في ٦ك ٠مٓاَغ
الٟؿاص ؤلاصاعي وم٩اٞدخه ،وزًىٕ اإلاؿاولحن ًٖ الغ٢ابت للًٛىٍ والامالءاث وؤلاٚغاءاث،
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م٣ابل حٛايحهم ًٖ اإلاماعؾاث اإلاسالٟت لل٣اهىن والىٓام ،والدؿتر ٖلى مغج٨بحها مً ألاٞغاص
ً
الٗاملحن ٖمىما.
 -3.2.3جضازل الازخهاناث والؿلُاث وحٗضص مغا٦ؼ اجساط ال٣غاعاث ،ألامغ ًجٗل الٟغص الٗامل
ً
مؿاوال ؤمام ؤ٦ثر مً عثِـ واخض ،وبالخالي ٌؿهل ٖلُه الُ٣ام باإلاسالٟاث ؤلاصاعٍت التي ج٣ىصٍ بلى
اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ،بؿبب الاػصواط في الؿلُت والازخهام واجساط ال٣غاع والظي ًدُذ
بم٩اهُت جىهله مً اإلاؿاولُت ًٖ ؤٗٞاله.
 -3.2.4ظمىص الغوجحن وحٗ٣ض ؤلاظغاءاث والبحرو٢غاَُت ،مما ٌٗجي اؾخٛغا ١اإلاىاًَ في جٟانُل
ؤلاظغاءاث ومغوعٍ بٗضًض الخل٣اث ؤلاصاعٍت ،للخهىٖ ٫لى اإلاىا٣ٞاث والاطوهاث اإلاُلىبت ،ألامغ
الظي ًاصي بلى يُإ و٢ذ اإلاىاًَ ،وفي َظٍ الخا٢ ٫ض ًجض الٟغص الٗامل في طلٞ ٪غنت مىاؾبت
لخد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت ،مً زال ٫ص ٘ٞاإلاىاًَ بلى ج٣ضًم عقىة ؤو مىٟٗت مُٗىت له ،م٣ابل
جسلُهه مً صوامت ؤلاظغاءاث واإلاىا٣ٞاث اإلاُلىبت ،وبهجاػ مٗاملخه في ؤؾغٕ و٢ذ مم.ً٨
ُٚ -3.2.5اب ال٣ضوة في الٗمل "الُ٣اصة ؤلاصاعٍت" ،مً ٢بُل مضًغ اإلاىٓمت ؤو مضًغ ؤلاصاعة ؤو مً في
ً
خ٨مه والتي ٌٗخبرَا الٟغص الٗامل مشاال ًدخظي بهٞ ،حري "ال٣ضوة" ًستر ١ال٣ىاهحن وٍخجاوػ
اللىاثذ وَٗبض بالىٓم ،وٍدخ٨م بلى مؼاظه وٖال٢اجه الصخهُت في بصاعة الٗملُٞ ،ماعؽ بظل٪
جهغٞاث مً ٢بُل الٟؿاص ٧االزخالؽ والؿغ٢ت والىُٟٗت والغقىة ...بلخ ،مما ٌصج٘ الٟغص الٗامل
وٚحرٍ مً نٛاع الٗاملحن ٖلى مماعؾت الخهغٞاث هٟؿها.
ٖ -3.2.6ضم الاؾخ٣غاع ؤلاصاعي في ٦شحر مً اإلاىٓماث الٗامت ،و٦ثرة الخى٣الث والخ٩لُٟاث
والترُٗٞاث لؤلٞغاص الٗاملحن إلاىانب ووْاث ٠ؤزغي زالٞ ٫ترة ػمىُت ٢هحرة ،مما ٌصج٘ ٖلى
اؾخٛال ٫اإلاىهب ؤو الىُْٟت لخد ٤ُ٣م٩اؾب شخهُت ،ونغ ٝالجهض والى٢ذ والُا٢اث
الٟغصًت ،للبدض ًٖ ؾبل الثراء وظم٘ اإلاا ٫بالٟؿاص وؤلاٞؿاص ،هدُجت الا٢خىإ بإن اإلاىهب ؤو
الىُْٟت لِؿذ صاثمت ،وؤن ال مجا ٫ؤمام الٟغص الٗامل إلزباث طاجه ،ألهه ٖغيت للى٣ل ؤو
بأزغ.
الاؾدبضاٍ ٫
 -3.2.7ؾُاصة الىمِ الاؾدبضاصي في ؤلاصاعة والُ٣اصة ،الظي ًترجب ٖلُه جغ٦ؼ الؿلُاث
والهالخُاث في ٢مت الهغم ؤلاصاعي ،والاٖخماص ٖلى ؤؾالُب الترَُب والٗ٣اب للمغئوؾحن ،صون
الاٖترا ٝباإلهجاػاث الٟغصًت للٗاملحن في الٗمل وم٩اٞإتهم ٖلحها ،ألامغ الظي ًضٗٞهم بلى الخٗىٌٍ
ماصًت وٚحرَا.
شخهُت
م٩اؾب
ًٖ طل ٪بمماعؾت ؾلىُ٦اث ٞاؾضة ،للخهىٖ ٫لى
ٍ
ٍ
ٍ
 -3.2.8جسل ٠هٓم الخىاٞؼ واإلا٩اٞأث ،وٖضم ٢ضعتها ٖلى جلبُت مخُلباث الٟغص الٗامل الخُاجُت
٦شحر
والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ،في ْل الٓغو ٝاإلاِٗكُت الهٗبت التي جمغ بها ٞئاث الٗاملحن في ٍ
مً الضو ،٫خُض ٌٗخبر الٟغص الٗامل ؤن جل ٪الخىاٞؼ واإلا٩اٞأث ٚحر مجؼٍت وٚحر ٧اُٞت ،وال جخ٤ٟ
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م٘ الجهض اإلابظو ،٫وال جخالءم م٘ الٓغو ٝالخانت والٗامت التي ٌِٗكها ،مما ًاصي بلى ظىىح ٦شحر
مً ألاٞغاص الٗاملحن بلى اعج٩اب مماعؾاث مسالٟت ،للخٗىٌٍ ًٖ ال٣هىع في هٓم الخىاٞؼ
واإلا٩اٞأث ،مً زال ٫حٗاَي الغقىة والٗمىلت وهدى طل.٪
 -3.3ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالبِئت الا٢خهاصًت
ً
ً
ًم ً٨ال٣ى ٫في َظا الجاهب ؤن للبِئت الا٢خهاصًت ب٩ل م٩ىهاتها ،جإزحرا واضخا في ٧ل
مىاحي الخُاة ؤلاوؿاهُت ،وطل ٪بؿبب اعجباٍ ؾلى ٥ألاٞغاص بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بإَضاٞهم
ً
الا٢خهاصًت ،وبظلً ٪م ً٨ؤن ج٩ىن البِئت الا٢خهاصًت ؾببا في اعج٩اب اإلاماعؾاث التي حٛلب ٖلحها
قبهت الٟؿاص ؤلاصاعي لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝألاٞغاص الا٢خهاصًت ،وطل ٪مً خُض:
ً
ً
ُ
 -3.3.1جسل ٠البيُت الا٢خهاصًت ،والتي حٗض قغَا ؤؾاؾُا إلخضار ؤي جىمُت ا٢خهاصًت ؤو همى
ا٢خهاصي٣ً ،ىصان بالًغوعة بلى جُىع اإلاجخم٘ في اإلاجاالث اإلاسخلٟت ،وَظا ألامغ ً٣ىص بلى جضوي
مؿخىٍاث ؤلاهخاط والخهيُ٘ ،ومً زم اهسٟاى مؿخىي اإلاِٗكت لٗمىم ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،مما
وؤؾالُب ؤزغي زاعط بَاع ال٣اهىن والىٓام ،لخدؿحن مؿخىي
ًضٗٞهم بالخالي بلى البدض ًٖ َغ ٍ١
ٍ
اإلاِٗكت وجلبُت خاظاتهم الخُاجُت ،مً زال ٫الاعحكاء والازخالؽ والاخخُا ،٫وبُ٘ اإلامخل٩اث
الٗامت وٚحرَا.
٦شحر مً الضوً ،٫اصي بالًغوعة بلى وكىء
 -3.3.2اوٗضام الٗضالت في جىػَ٘ الضزل والثروة في ٍ
اإلاجخم٘ الُب٣ي ،خُض الٛجى والثراء الٟاخل لضي َب٣ت مُٗىت جتر٦ؼ في ؤًضحها ألامىا ،٫وخُض
الٟا٢ت وال٣ٟغ اإلاض ٘٢الظي حِٗكه الُب٣اث ألازغي ،وفي ؾبُل الىنى ٫بلى الٛجى والخسلو مً
ال٣ٟغ ٌؿعى بٌٗ ألاٞغاص  -ممً ال حهمهم ما بطا ٧اهذ الىؾُلت لظل ٪مكغوٖت ؤم ال  -بلى
اؾخٛال ٫اإلاىهب ؤو الىُْٟت في جد ٤ُ٣م٩اؾب ماصًتً ،دىػ مً زاللها ٖلى ما ٌٗخبرٍ خ٣ه
"الكغعي" في زغوة اإلاجخم٘ التي ُخغم مجها.
٦شحر مً
 -3.3.3الخدىٚ ٫حر اإلاسُِ وٚحر اإلاضعوؽ بلى ا٢خهاص الؿى ١وٖال٢اث الؿى - ١في ٍ
الضو ٫التي اهبهغث بالىمىطط الا٢خهاصي الٛغبي "الغؤؾمالي"  -وما ًخُلبه طل ٪مً بٖاصة جغجِب
هدى ًسضم َظا الخدى ،٫والظي مً ؤبغػ ؤؾالُبه بُ٘
ٖىانغ البِئت الا٢خهاصًت اإلادلُت ٖلى ٍ
اجٟاُ٢اث ؤو
صولُت مً
إلاخُلباث
قغ٧اث الُ٣إ الٗام ؤو ما ناع ٌُٗغ ٝبالخصخهت ،جلبُت
ٍ
ٍ
ٍ
ٚحرَاَ ،ظا الخدىً ٫الػمه ٖاصة اهخٟإ مجمىٖاث مً ألاٞغاص ممً ج٣لضوا مىانب ٖامت في بصاعة
بمماعؾاث هي مً ٢بُل الٟؿاص ؤلاصاعي ٧الغقىة
قغ٧اث الُ٣إ الٗام ،م٣ابل ُ٢امهم
ٍ
واإلادؿىبُت والاؾدُالء ٖلى اإلاا ٫الٗام.
 -3.3.4اهسٟاى الغواجب وألاظىع لٗمىم ألاٞغاص الٗاملحن في اإلاىٓماث الا٢خهاصًت الٗامت ،م٣اعهت
مغجب ،ال
ؤظغ ؤو ٍ
بٛحرَم في الُ٣إ الخام ،خُض ٌٗخ٣ض الٟغص الٗامل ؤن ما ًخ٣اياٍ مً ٍ
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ً
زضماث ؤزىاء ؾاٖاث الٗمل الغؾمُتًٞ ،ال ًٖ ؤن َظا ألاظغ ؤو
ًدىاؾب م٘ ما ً٣ضمه مً
ٍ
اإلاغجب ال ًٟ٨ي لؿض الخض ألاصوى مً الًغوعٍاث لضًه مً الؿل٘ والخضماث ،مما ٢ض ًضٗٞه
باججاٍ مماعؾت الٟؿاص ؤلاصاعي للخٗىٌٍ ًٖ اهسٟاى ؤظغٍ ؤو مغجبه.
 -3.3.5اعجٟإ اإلاؿخىي الٗام لؤلؾٗاع ؤو ما ٌُٗغ ٝبالخطخم ،واهسٟاى ال٣ىة الكغاثُت للٟغص
الٗامل بلى الخض الظي ال ً٣ىي ُٞه ٖلى ؾض اخخُاظاجه مً الؿل٘ والخضماث اإلاسخلٟت ،بؿبب
ٖضم ٢ضعجه ٖلى مالخ٣ت الاعجٟإ اإلاؿخمغ في ؤؾٗاعَا ،مما ًضٗٞه بلى يغوعة مجاعاة جل ٪ألاؾٗاع
مً زال ٫اؾخٛال ٫وُْٟخه بكتى الىؾاثل.
 -3.4ألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالبِئت الؿُاؾُت
ًم ً٨ؤن جازغ البِئت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ٖلى حجم ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي وهُا٢ها،
مً زالٖ ٫ضة ٖىامل مً بُجها :قُىٕ ْاَغة الاؾدبضاص الؿُاسخي ،والتهاون في جُبُ ٤ال٣ىاهحن
ٖام والٟؿاص ؤلاصاعي
زام؛ ؤي قُىٕ ؾُاؾت
بك٩ل
يض مغج٨بي مماعؾاث الٟؿاص
ٍ
ٍ
بك٩ل ٍ
ٍ
ؤلاٞالث مً الٗ٣اب .و٦ظلُٚ ٪اب مبضؤ الكٟاُٞت واإلاؿاءلت واإلاداؾبت للؿلُت الخىُٟظًت،
واهخٟاء الٟ٨اءة والجضاعة في الٗىانغ التي جخىلى اإلاهام الخىُٟظًت .بياٞت بلى ؾُُغة ؤلاٖالم
اإلاىظه ،ؤو ما ٌؿمى بةٖالم الؿلُت الظي ٌٗمض بلى ججىب ال٨ك ًٖ ٠مماعؾاث الٟؿاص ٖامت
والٟؿاص ؤلاصاعي زانت ،والدؿتر ٖلى مغج٨بحها ،و٦ظل ٪يٗ ٠ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي التي
ًسخاعَا بةعاصجه ،لخد ٤ُ٣ؤَضاٞه في الخُىٍغ والانالح الا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي والؿُاسخي.

غغى وجدلُل البُاهاث ألاولُت للبدث:
ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت اإلاخبػت في البدث:
اٖخمض البدض ٖلى اإلاىهج الىنٟي بإؾلىب اإلاسر اإلاُضاوي الظي ظم٘ بحن الىن٠
ً
والخدلُل مٗا ،للبُاهاث ألاولُت التي جم ظمٗها مً الُٗىت اإلاسخاعة مً مجخم٘ البدض؛ والظي
جمشل في مجمىٕ الٗاملحن باإلصاعة الٗامت وألا٢ؿام الخابٗت لها بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي،
والبالٖ ٜضصَم خىالي ()250مٟغصة.
ً
وهٓغا لخٗظع اؾتهضا ٝظمُ٘ مٟغصاث مجخم٘ البدض ،وامخىإ ال٨شحرًً ًٖ الخٗاون م٘
الباخض ،وجسىٞهم مً ج٣ضًم ؤًت بُاهاث ؤو مٗلىماث جخٗل ٤بمىيىٕ البدض ،ألامغ الظي خظا


تم الحصول عمى إطار المعاينة بمساعدة السيد /مدير الشؤون اإلدارية والخدمات بمستشفى طرابمس المركزي والمكمف

حينذاك ،األستاذ /محمد غوار ،الذي لم يدخر وسعاً في تقديم يد العون والمساعدة لمباحث ،فمو مني جزيل الشكر وفائق

التقدير.
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بالباخض بلى الاٖخماص ٖلى َغٍ٣ت اإلاٗاًىت ) ،(Sampling Methodخُض جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت
بؿُُت ) ،(Simple Sample Randomبل ٜحجمها ( )75مٟغصة "مىْ ٠ومىْٟت" مً الٗاملحن
باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض ،ؤي بيؿبت ( )%30مً حجم مجخم٘ البدض .وألٚغاى الخهىٖ ٫لى
البُاهاث ألاولُت الالػمت التي جسضم ؤَضا ٝالبدض في الخد ٤٣مً الٟغيُاث التي ٢ام ٖلحها؛ ٣ٞض
ُ
ً
جم جُىٍغ (جهمُم) صخُٟت اؾخبُان ؤٖضث زهُها لظل.٪
خُض اقخملذ صخُٟت الاؾخبُان ٖلى ٢ؿمحن ؤؾاؾُحن مً ألاؾئلت والٗباعاث ،خُض
مجمىٖت مً ألاؾئلت التي حٗل٣ذ ببٌٗ اإلاخٛحراث التي ًم ً٨جىُْٟها
اقخمل ال٣ؿم ألاوٖ ٫لى
ٍ
في جىنُ ٠بٌٗ زهاثو مٟغصاث ُٖىت البدض ،و٦ظل ٪في الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾاث
مجمىٖت مً الٗباعاث
الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض ،بِىما اقخمل ال٣ؿم الشاوي ٖلى
ٍ
وٖضصَا (ٖ )16باعة؛ ُ
نممذ لُ٣اؽ اججاَاث مٟغصاث ُٖىت البدض مً الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض
البدض هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعيٖ ،لى مُ٣اؽ لُ٨غث ) (Likert Scaleطي ألاوػان الشالزت،
خض
بدُض ٧اهذ ألاوػان اإلاُٗاة ٖلى الىدى الخالي( :زالر صعظاث للمىا٣ٞت– صعظخان للمىا٣ٞت بلى ٍ
اًجابُت ،بدُض
بُغٍ٣ت
ما – صعظت واخضة لٗضم اإلاىا٣ٞت) ،و٢ض نُٛذ الٗباعاث الؿخت ٖكغ
ٍ
ٍ
ؤزظث الخىػَ٘ الؿاب ٤لؤلوػان.
ولخؿاب َى ٫زالًا (ٞتراث) مُ٣اؽ لُ٨غث الشالسي جم خؿاب اإلاضي ( ،)2=1-3زم
ج٣ؿُمه ٖلى ٖضص ٞئاث اإلاُ٣اؽ للخهىٖ ٫لى َى ٫الخلُت (الٟترة) الصخُذ ،ؤي=32( :
 ،)0.66بٗض طل ٪جم بياٞت َظٍ الُ٣مت بلى ؤ٢ل ُ٢مت في اإلاُ٣اؽ (ؤي الُ٣مت التي ًبضؤ بها
اإلاُ٣اؽ وهي الىاخض الصخُذ) ،وطل ٪لخدضًض الخض ألاٖلى لهظٍ الخلُت (الٟترة) (الٗمغ،)2002 ،
وَ٨ظا ًهبذ َى ٫الخالًا (الٟتراث)٦ ،ما َى مىضر بالجضو ٫الخالي:
ً
حضوٌ (َ -)1ى ٫الخلُت (الٟترة) اإلاٗخمض في البدض و٣ٞا إلاُ٣اؽ لُ٨غث وصعظت اإلاىا٣ٞت
َى ٫الخلُت (الٟترة)

الٟئت في مُ٣اؽ لُ٨غث

صعظت اإلاىا٣ٞت

مً  1بلى ؤ٢ل مً 1.66

ٚحر مىا٤ٞ

يُٟٗت

مً  1.66بلى ؤ٢ل مً 2.32

خض ما
مىا ٤ٞبلى ٍ

مخىؾُت

مً  2.32بلى 3

مىا٤ٞ

مغجٟٗت

جم جىػَ٘ ٖضص ( )75صخُٟت اؾخبُان ٖلى مٟغصاث ُٖىت البدض ،و٢ض جم اؾخسضام
ؤؾلىب الخىػَ٘ اإلاباقغ لصخاث ٠الاؾخبُان .والجضو ٫الخالي ًىضر طل:٪
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حضوٌ عكم ( -)2خغ٦ت صخاث ٠الاؾخبُان اإلاىػٖت ٖلى مٟغصاث ُٖىت البدض
صخاث٠
الاؾخبُان
اإلاىػٖت

صخاث٠
الاؾخبُان
اإلاٗاصة

الٗضص

75

63

12

اليؿبت

%100

%84

%16

البُان

صخاث ٠الاؾخبُان
ٚحر اإلاٗاصة

صخاث ٠الاؾخبُان
اإلاؿدبٗضة

صخاث٠
الاؾخبُان
الهالخت
للخدلُل

صخاث ٠الاؾخبُان الٟا٢ضة

7

56

%9

%75

مً اإلاهم ؤلاقاعة في َظا الهضص بلى ؤهه ٢ض جم بظغاء بٌٗ الازخباعاث الالػمت للخد ٤٣مً
نض ١وزباث ؤصاة البدض اإلاخمشلت في صخُٟت الاؾخبُان ،خُض جم:
 -1ازخباع الهض ١الٓاَغي ألصاة البدض .وطل ٪مً زالٖ ٫غيها ٖلى بٌٗ اإلاد٨محن مً الخبراء
اإلاسخهحن في اإلاجاالث التي ُ
نممذ مً ؤظلها ألاصاة ،والظًً ؤبضوا اجٟا٢هم م٘ الباخض ٖلى ما
٦بحر  -للخهىٖ ٫لى البُاهاث ألاولُت
جًمىخه مً
ؤؾئلت وٖباع ٍ
اث ،واٖخبروَا ٧اُٞت  -بلى ٍ
ٍ
خض ٍ
الالػمت في يىء ؤَضا ٝالبدض ،و٦ظل ٪بم٩اهُت اؾخسضامها في ازخباع ٞغيُاث البدض وُ٢اؽ
مخٛحراجه الغثِؿت.
 -2ازخباع الشباث ألصاة البدض .خُض جم اؾخسضام مٗامل (ؤلٟا ٦غوهبار) للخد ٤٣مً مضي زباث
ؤصاة البدض ،بط بلٛذ ُ٢مت اإلاٗامل اإلاظ٧ىع لؤلعبٗت مداوع عثِؿت مً صخُٟت الاؾخبُان خىالي
( ،)0.76وهي ؤٖلى مً الُ٣مت اإلا٣بىلت ( )0.60خؿب ُ
الٗغ ٝؤلاخهاجي ،مما ٌُكحر بلى جمخ٘ ؤصاة
البدض بالشباث ،ومً زم الاحؿا ١الضازلي بحن مدخىٍاتها مً ألاؾئلت والٗباعاث اإلاسخلٟت (البُاحي،
 .)2005والجضو ٫الخالي ًىضر طل:٪
حضوٌ عكم ( -)3هخاثج مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار للشباث.
م

اإلاـدـىع

ٖضص ال٣ٟغاث

ُ٢مت مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار

1

مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي

3

0.42

2

مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي اإلاغج٨بت

18

0.96

3

ؤؾباب اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي

18

0.82
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4

اججاَاث الٗاملحن هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي

16

0.91

5

ظـمـُـ٘ اإلاـدـاوع

55

0.76

جم الاٖخماص في جدلُل البُاهاث ألاولُت اإلاخدهل ٖلحها بىاؾُت صخُٟت الاؾخبُان ٖلى
ؤؾالُب الخدلُل ؤلاخهاجي ،باؾخسضام بغهامج "الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت" (Statistical
ً
) Package For Social Sciencesؤلانضاع الخاؾ٘ ٖكغ ،واإلاٗغو ٝازخهاعا ببرهامج (IBM SPSS
) ،Statisticsبٗض الُ٣ام بخجهحز جل ٪البُاهاث وتهُئتها لٗملُت الخدلُل.
اقخمل الخدلُل ؤلاخهاجي ٖلى جُبُ ٤بٌٗ ؤؾالُب ؤلاخهاء الىنٟي والاؾخيخاجي
ً
مٗا ،والتي جخالءم وَبُٗت بُاهاث البدض؛ التي جىػٖذ ما بحن اؾمُت ) (Nominalوجغجُبُت
) ،(Ordinalخُض جم اؾخسضام بٌٗ م٣اًِـ ؤلاخهاء الىنٟي ٧الخ٨غاعاث ،واليؿب اإلائىٍت،
واإلاخىؾِ الخؿابي ،والاهدغا ٝاإلاُٗاعي ،باإلياٞت بلى اؾخسضام بٌٗ م٣اًِـ ؤلاخهاء
الاؾخيخاجي  -اإلاخمشلت في بٌٗ ازخباعاث الضاللت ؤلاخهاثُت في بزباث صخت الٟغيُاث ؤلاخهاثُت
التي ٢ام ٖلحها البدض – مجها :ازخباع طي الخضًً ) ،(Binomial Testازخباع ) (Tللُٗىت الىاخضة
) ،(One Sample T - Testوازخباع ) )Tللُٗىاث اإلاؿخ٣لت ) ،)Independent Sample T-Testو٦ظل٪
ازخباع (" )Fجدلُل الخباًً ألاخاصي الاججاٍ ) ،"(One Way - ANOVAومٗامل اعجباٍ بحرؾىن
) .(Pearson Correlation coefficientو٢ض جغ٦ؼث ٖملُت جدلُل البُاهاث ألاولُت للبدض في ظاهبحن
َما :الخدلُل الىنٟي ،والخدلُل الاؾخيخاجي.

جدلُل البُاهاث ألاولُت للبدث:
 -1ونف زهاثو (جهيُف) مفغصاث غُىت البدث:
ً
قمل َظا الٗغى ونٟا لبٌٗ زهاثو مٟغصاث ُٖىت البدض (الصخهُت
ً
والىُُْٟت)؛ ؤي جهيُٟهم اٖخماصا ٖلى بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت اإلاخًمىت بصخُٟت
الاؾخبُان ،وطل٦ ٪ما َى مبحن بالجضو ٫الخالي:



ٍ
بيانات ىي من إعداد الباحث؛ اعتماداً عمى نتائج
ينبغي التنويو إلى أن الجداول الواردة بيذا الجزء وما تتضمنو من

التحميل اإلحصائي المتحصل عمييا باستخدام برمجية ) ،(IBM SPSS Statisticsاإلصدار التاسع عشر .ويود الباحث أن
يتوجو بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور /البيمول عمر شالبي أستاذ اإلحصاء بجامعة طرابمس ،لتفضمو بمراجعة نتائج
التحميل اإلحصائي الذي أعده الباحث.
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ً
حضوٌ عكم ( – )4جهيُ ٠مٟغصاث ُٖىت البدض و٣ٞا لبٌٗ اإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت.
ع.م

اإلاخٛحر

البُان

الخ٨غاع

اليؿبت اإلائىٍت

1

الجيـ

ط٦غ

31

%55.4

ؤهثى

25

%44.6

56

%100.0

ؤ٢ل مً  30ؾىت

10

%17.9

2

الٗمغ

مً  30ؾىت – ؤ٢ل مً  45ؾىت

31

%55.4

مً  45ؾىت– ؤ٢ل مً  60ؾىت

12

%21.4

مً  60ؾىت ٞإ٦ثر

3

%5.4

56

%100.0

3

الخالت الاظخماُٖت

متزوط

32

%57.1

ؤٖؼب

24

%42.9

56

%100.0

قهاصة بٖضاصًت ٞما صون

1

%1.8

قهاصة زاهىٍت ؤو مخىؾُت ٞإ٢ل

17

%30.4

قهاصة ظامُٗت

33

%58.9

ماظؿخحر

3

%5.4

ص٦خىعاٍ

2

%3.6

56

%100.0

ؤ٢ل مً  1000ص٫.

49

%87.5

مً  1000ص – ٫.ؤ٢ل مً  2000ص٫.

5

%8.9

اإلاـجمـىٕ

اإلاـجمـىٕ

اإلاـجمـىٕ

اإلااَل الٗلمي
4

اإلاـجمـىٕ

مؿخىي الضزل الكهغي
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5

مً  2000ص –٫.ؤ٢ل مً  3000ص٫.

1

%1.8

مً  3000صٞ ٫.إ٦ثر

1

%1.8

56

%100.0

اؾدكاعي

2

%3.6

بصاعي

37

%66.1

َىضسخي

3

%5.4

ازخهاصخي

7

%12.5

مالي

5

%8.1

ؤزغي

2

%3.6

56

%100.0

ؤ٢ل مً  5ؾىىاث

8

%14.3

مً  5ؾىىاث – ؤ٢ل مً  10ؾىىاث

13

%23.2

مً  10ؾىىاث – ؤ٢ل مً  15ؾىت

12

%21.4

مً  15ؾىت ٞإ٦ثر

23

%41.1

56

%100.0

مضًغ بصاعة

1

%1.8

هاثب مضًغ بصاعة

1

%1.8

عثِـ ٢ؿم

7

%12.5

عثِـ وخضة

6

%10.7

مىْ٠

40

%71.4

آزغ

1

%1.8

56

%100.0

اإلاـجمـىٕ

6

َبُٗت الٗمل

7

مضة الخبرة

8

اإلاغ٦ؼ الىُْٟي

اإلاـجمـىٕ

اإلاـجمـىٕ

اإلاـجمـىٕ
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 -2ونف بحاباث (آعاء) مفغصاث غُىت البدث خىٌ الفلغاث (ألاؾئلت) اإلاخػللت بمؿخىي
مماعؾت الفؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكفى كُض البدث:
ً
قمل َظا الٗغى ونٟا للبُاهاث ألاولُت اإلاخٗل٣ت بةظاباث (آعاء) مٟغصاث ُٖىت البدض؛
خى ٫ال٣ٟغاث (ألاؾئلت) اإلاخٗل٣ت بمؿخىي مماعؾت الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض ،وهي
زالر ٣ٞغاث (ؤؾئلت) ،وطل٦ ٪ما َى مبحن في الجضو ٫الخالي:
حضوٌ عكم ( -)5الخىػَ٘ الخ٨غاعي واليؿبي اإلائىي إلظاباث (آعاء) مٟغصاث ُٖىت البدض خى٫
ال٣ٟغاث (ألاؾئلت) اإلاخٗل٣ت بمؿخىي مماعؾت الٟؿاص ؤلاصاعي ٧ل ٖلى خضة.
ث

ال٣ٟغة

1

اعج٩اب مماعؾاث مً ٢بُل الٟؿاص ؤلاصاعي

بُان ؤلاظابت

الخ٨غاع

اليؿبت

وٗم

22

%39.3

خض ما
بلى ٍ

34

%60.7

56

%100.0

وٗم

41

%73.2

خض ما
بلى ٍ

15

%26.8

56

%100.0

خض ما
بلى ٍ

11

%19.6

ً
ُ
جغج٨ب مً ِ٢بل ٖضص ٢لُل ظضا

45

%80.4

56

%100.0

مغجٟ٘

21

%37.5

مخىؾِ

35

62.5

56

%100.0

اإلاجمىٕ

2

مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي في ماؾؿخ٨م
ُ
جغج٨ب ٖلى هُا ١واؾ٘
اإلاجمىٕ

3

اإلاماعؾاث التي ُحٗض مً ٢بُل الٟؿاص ؤلاصاعي
ُ
جغج٨ب في ماؾؿخ٨م مً ِ٢بل ظمُ٘ الٗاملحن
اإلاجمىٕ

4

مؿخىي مماعؾت الٟؿاص ؤلاصاعي
اإلاجمىٕ

 -3ونف بحاباث (آعاء) مفغصاث غُىت البدث خىٌ الفلغاث اإلاخػللت بمماعؾاث الفؿاص
ً
ؤلاصاعي ألاهثر اعجيابا باإلاؿدكفى كُض البدث:
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مجلة الجامعة
حضوٌ عكم ( -)6الخىػَ٘ الخ٨غاعي واليؿبي اإلائىي إلظاباث (آعاء) مٟغصاث ُٖىت البدض خى٫
ً
ً
ال٣ٟغاث اإلاخٗل٣ت بمماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ألا٦ثر اعج٩ابا ٧ل ٖلى خضة (مغجبت جىاػلُا).
اإلاماعؾت

بُان ؤلاظابت

الخ٨غاع

اليؿبت

الىاؾُت

ُ
جغج٨ب

44

%78.6

ُ
ال جغج٨ب

12

%21.4

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

38

%67.9

ُ
ال جغج٨ب

18

%32.1

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

38

%67.9

ُ
ال جغج٨ب

18

%32.1

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

29

%51.8

ُ
ال جغج٨ب

27

%48.1

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

28

%50

ُ
ال جغج٨ب

28

%50

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

17

%30.4

ُ
ال جغج٨ب

39

%69.6

56

%100.0

17

%30.4

اإلاجمىٕ
الدؿِب ؤلاصاعي

اإلاجمىٕ
اؾخٛال ٫الىُْٟت

اإلاجمىٕ
بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت

اإلاجمىٕ
اإلادؿىبُت

اإلاجمىٕ
الٛل في اإلاىا٢هاث والُٗاءاث

اإلاجمىٕ
الؿغ٢ت وجهب اإلاا ٫الٗام
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ُ
جغج٨ب

الترجِب

1

2

2

3

4

5
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ُ
ال جغج٨ب

39

%69.6

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

16

%28.6

ُ
ال جغج٨ب

40

%71.4

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

16

%28.6

ُ
ال جغج٨ب

40

%71.4

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

15

%26.8

ُ
ال جغج٨ب

41

%73.2

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

14

%25

ُ
ال جغج٨ب

42

%75

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

14

%25

ُ
ال جغج٨ب

42

%75

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

13

%23.2

ُ
ال جغج٨ب

43

%76.8

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

11

%19.6

ُ
ال جغج٨ب

45

%80.4

اإلاجمىٕ
الغقىة

اإلاجمىٕ
بزٟاء البُاهاث

اإلاجمىٕ
الخداًل

اإلاجمىٕ
التزوٍغ بإق٩اله اإلاسخلٟت

اإلاجمىٕ
اإلاخاظغة في ألاصوٍت وألاظهؼة واإلاٗضاث

اإلاجمىٕ
الاخخُا٫

اإلاجمىٕ
الازخالؽ
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5

6

6

7

8

8

9

10
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اإلاجمىٕ
الابتزاػ

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

11

%19.6

ُ
ال جغج٨ب

45

%80.4

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

10

%17.9

ُ
ال جغج٨ب

46

%82.1

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

8

%14.3

ُ
ال جغج٨ب

48

%85.7

56

%100.0

ُ
جغج٨ب

2

%3.6

ُ
ال جغج٨ب

54

%96.4

56

%100.0

اإلاجمىٕ
التهغب الًغٍبي

اإلاجمىٕ
جإظحر اإلامخل٩اث الٗامت

اإلاجمىٕ
مماعؾت ؤزغي

اإلاجمىٕ

10

11

12

13

 -4ونف بحاباث (آعاء) مفغصاث غُىت البدث خىٌ الفلغاث اإلاخػللت بإؾباب اعجياب
مماعؾاث الفؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكفى كُض البدث:
حضوٌ عكم ( -)7الخىػَ٘ الخ٨غاعي واليؿبي اإلائىي إلظاباث (آعاء) مٟغصاث ُٖىت البدض خى٫
ً
ال٣ٟغاث اإلاخٗل٣ت بإؾباب اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ٧ل ٖلى خضة (مغجبت جىاػلُا).
اإلاماعؾت

بُان ؤلاظابت

الخ٨غاع

اليؿبت

يٗ ٠الغ٢ابت واإلاخابٗت

وٗم

44

%78.6

ال

12

%21.4

56

%100.0

اإلاجمىٕ
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1
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يٗ ٠الىاػٕ الضًجي وألازالقي

وٗم

41

%78.2

ال

15

%21.8

56

%100.0

وٗم

40

%71.4

ال

16

%28.6

56

%100.0

وٗم

40

%71.4

ال

16

%28.6

56

%100.0

وٗم

37

%66.1

ال

19

%33.9

56

%100.0

وٗم

37

%66.1

ال

19

%33.9

56

%100.0

وٗم

37

%66.1

ال

19

%33.9

56

%100.0

وٗم

37

%66.1

ال

19

%33.9

56

%100.0

34

%60.7

اإلاجمىٕ
ُٚاب جُبُ ٤ال٣ىاهحن واللىاثذ

اإلاجمىٕ
الدؿتر ٖلى مغج٨بي الٟؿاص ؤلاصاعي

اإلاجمىٕ
يٗ ٠الخاٞؼ اإلااصي والدصجُ٘

اإلاجمىٕ
ؾىء ألاويإ اإلاِٗكُت وٚالء ألاؾٗاع

اإلاجمىٕ
ُٚاب الٗضالت في الخُُ٣م واإلا٩اٞإة

اإلاجمىٕ
ألشخام
بؾىاص الىْاث ٠واإلاهام اإلاُلىبت
ٍ
ٚحر مىاؾبحن لها
اإلاجمىٕ
ُٚاب ال٣ضوة الهالخت في الٗمل
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2

3

3

4

4

4
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22

%29.3

ال

56

%100.0

وٗم

33

%58.9

ال

23

%41.1

56

%100.0

وٗم

33

%58.9

ال

23

%41.1

56

%100.0

وٗم

25

%44.6

ال

31

%55.4

56

%100.0

وٗم

22

%39.3

ال

34

%60.7

56

%100.0

وٗم

19

%33.9

ال

37

%66.1

56

%100.0

وٗم

18

%32.1

ال

38

%67.9

56

%100.0

وٗم

17

%30.4

ال

39

%69.6

اإلاجمىٕ
يٗ ٠الىعي والش٣اٞت

اإلاجمىٕ
ؾىء ؤلاصاعة

اإلاجمىٕ
الكٗىع بٗضم ألاَمُت والاخؿاؽ بًٗ٠
اإلا٩اهت
اإلاجمىٕ
ٖضم الاؾخ٣غاع ؤلاصاعي والخُٛحر اإلاؿخمغ
للُ٣اصاث ؤلاصاعٍت
اإلاجمىٕ
الكٗىع بالخغمان والٓلم

اإلاجمىٕ
ُ
الًٛىٍ الاظخماُٖت وألاؾغٍت

اإلاجمىٕ
اإلاغ٦ؼٍت اإلاٟغَت وجغ٦حز الؿلُاث
والهالخُاث بُض اإلاضًغ
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4

5

5

6

7

8

9

10
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اإلاجمىٕ
الخٗغى للتهضًض والابتزاػ

56

%100.0

وٗم

16

%28.6

ال

40

%71.4

56

%100.0

وٗم

2

%3.6

ال

54

%96.4

56

%100.0

اإلاجمىٕ
ؾبب آزغ

اإلاجمىٕ

11

12

 -5ونف بحاباث (آعاء) مفغصاث غُىت البدث خىٌ الفلغاث (الػباعاث) اإلاخػللت بلُاؽ
اججاهاتهم هدى مماعؾاث الفؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكفى كُض البدث:
حضوٌ عكم ( -)8الخىػَ٘ الخ٨غاعي واليؿبي اإلائىي إلظاباث (آعاء) مٟغصاث ُٖىت البدض خى٫
ال٣ٟغاث (الٗباعاث) اإلاخٗل٣ت ُ٢اؽ اججاَاتهم هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض
البدض.
الاججاٍ الٗام هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي

الخ٨غاع

اليؿبت

ؾلبي "مًاص"

46

%82.1

بًجابي "مصج٘"

10

%17.9

ؤلاظمالي

56

%100.0

ازخباع فغيُاث البدث:
 -1بحغاءاث ازخباع فغيُاث البدث:
لٛغى الخد ٤٣مً صخت ٞغيُاث البدض؛ ٣ٞض ّ
خضص الباخض مؿخىي اإلاٗىىٍت (Level
بدشُت جم بظغاء آلاحي:
ٞغيُت
)ٖ of Significanceىض مؿخىي ( ،)%5والزخباع ٧ل
ٍ
ٍ
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مجلة الجامعة
 -1.1نُاٚت الٟغى ؤلاخهاجي اإلاٗغو ٝباؾم ٞغى الٗضم  ، H 0وَى ًهاٖ ٙلى ؤمل ؤن
ًغ٦ ،ٌٞما ًخم نُاٚت ٞغى بخهاجي آزغ ٌُٗغ ٝبالٟغى البضًل ( H 1والظي ًمشل الٟغيُت
البدشُت) ًخم ٢بىله في خالت ع. H 0 ٌٞ
 -1.2جدضًض مؿخىي اإلاٗىىٍت  ، وبًجاص ُ٢مت مؿخىي اإلاٗىىٍت اإلاكاَض  P  Value وهي
ّ
حٗغٖ ٝلى ؤجها" :ؤنٛغ ُ٢مت إلاؿخىي اإلاٗىىٍت  التي ًمٖ ً٨ىضَا عٞ ٌٞغى الٗضم" (مامً،
.)111 :2003
 -1.3اإلا٣اعهت واجساط ال٣غاع ؤلاخهاجي؛ وطل ٪مً زال ٫م٣اعهت ُ٢مت مؿخىي اإلاٗىىٍت اإلاكاَض
ٖامت ٞةهه بطا ما ٧اهذ P  Value  :ؤ٢ل مً ؤو
 P  Value بمؿخىي اإلاٗىىٍت ، 
و٣٦اٖضة ٍ
ٍ
حؿاوي ٞ  ةهه ًخم عٞ ٌٞغى الٗضم ،ؤما بطا ٧اهذ  P  Value ؤ٦بر مً ٟٞ  ي َظٍ
الخالت ال ًخم عٞ ٌٞغى الٗضم .ؤو مً زال ٫م٣اعهت ُ٢مت مؿخىي اإلاٗىىٍت اإلاكاَض اإلادؿىبت
بمؿخىي اإلاٗىىٍت اإلاٟترى ،ؤو م٣اعهت ُ٢مت بخهاءة الازخباع اإلادؿىبت بالُ٣مت الجضولُت له.
 -2الازخباعاث ؤلاخهاثُت لفغيُاث البدث
 -2.1ازخباع الفغيُت البدثُت ألاولى ،والتي جىو غلى:
ً
"بن َىا ٥اهسٟايا في مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي".
ًبحن الجضو ٫الخالي ع٢م ( )9اإلاخىؾِ الخؿابي للٟغيُت والاهدغا ٝاإلاُٗاعي لها ،و٦ظل٪
هخاثج ازخباع )ُ٢( ،(Tمت بخهاءة الازخباع ،والضاللت ؤلاخهاثُت "اإلادؿىبت") ٦ما ًلي:
حضوٌ عكم ( –)9هخاثج ازخباع ) (Tللُٗىت الىاخضة اإلاخٗل٣ت بالٟغيُت البدشُت ألاولى.
نُاٚت
الٟغيُت
ؤلاخهاثُت

حجم الُٗىت

n

صعظاث
الخغٍت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

df

x

s

ُ٢مت
بخهاءة
الازخباع

t

الضاللت
ؤلاخهاثُت
P  Value

H0 :   2

H1 :   2

56

55
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مجلة الجامعة
الاؾخيخاط :الازخباع مٗىىي ،ال٣غاع ؤلاخهاجي :عH 0 ٌٞ

ً
) صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي مٗىىٍت )0.05
هالخٔ مً زال ٫الىخاثج الىاعصة بالجضو ٫الؿاب ٤ع٢م ( )9واإلاخٗل٣ت بمؿخىي مماعؾاث
ؾاا٫
الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض  -والتي صلذ ٖلحها ألاؾئلت الشالزت بٗض مٗالجتها في
ٍ
بخهاثُت
بضاللت
واخض ) (qqqالىاعصة بصخُٟت الاؾخبُان  -ؤن ُ٢مت بخهاءة الازخباع ()-2.624
ٍ
ٍ
ٍ
مدؿىبت ( ،)0.0055وبما ؤن َظٍ الُ٣مت ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت اإلاٟترى ( ،)0.05وؤن ُ٢مت
ٍ
ُ
اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر باألوػان ؤنٛغ مً ( ،)2مما ٌكحر بلى عٞ ٌٞغى الٗضم ،وفي َظا ما
ً
ًضٖ ٫لى ٢بى ٫الٟغيُت البدشُت ال٣اثلت بإنَ" :ىا ٥اهسٟايا في مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص
ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض".
 -2.2ازخباع الفغيُت البدثُت الثاهُت ،والتي جىو غلى:
"بن ٚالبُت ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى
َغابلـ اإلاغ٦ؼي ،لضحهم اججاَاث ؾلبُت "مًاصة" هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي".
ًبحن الجضو ٫الخالي ع٢م ( )10هخاثج ازخباع طي الخضًًُ٢( ،مت بخهاءة الازخباع،
والضاللت ؤلاخهاثُت "اإلادؿىبت") ٦ما ًلي:
حضوٌ عكم ( – )10هخاثج ازخباع طي الخضًً اإلاخٗل٣ت بالٟغيُت البدشُت الشاهُت.
نُاٚت الٟغيُت
ؤلاخهاثُت

حجم الُٗىت

اليؿبت اإلاكاَضة

n

̂P

H 0 : P  0.50
H1 : P  0.50

56

0.82

الضاللت
ؤلاخهاثُت
P  Value

* 0.000

ً
)صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي مٗىىٍت )0.05
خُض حكحر  Pبلى وؿبت مٟغصاث مجخم٘ البدض مً الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض
الظًً لضحهم اججاَاث ؾلبُت هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ،ومً زال ٫هخاثج ازخباع طي الخضًً
– الىاعصة بالجضو ٫الؿاب ٤ع٢م ( – )10هجض ؤن ُ٢مت  P  Value اإلا٣ابلت لُ٣مت بخهاءة
ازخباع طي الخضًً حؿاوي ) ، (0.000وهي َىا الزخباع مً َغ ٝواخض ،وبم٣اعهت ُ٢مت   بُ٣مت
 P  Value هجض ؤن:
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P Value  0.05

وفي َظٍ الخالت ٞةن َظا ً٣ىصها بلى عٞ ٌٞغى الٗضم ؤي ؤن الازخباع مٗىىي ٖىض
مؿخىي مٗىىٍت ( ،)0.05وبالخالي وؿخيخج ؤهه ٖىض مؿخىي مٗىىٍت ( ،)0.05مكاَضاث ُٖىت
ً ً
البدض حُٗي صلُال ٢ىٍا؛ ٖلى ؤن مٟغصاث مجخم٘ البدض الظًً لضحهم اججاَاث ؾلبُت "مًاصة"
هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض ٌك٩لىن ؤٚلبُت ٦بحرة ،وفي َظا ما ًا٦ض
صخت الٟغيُت البدشُت التي ٢ام ٖلحها البدض.
 -2.3ازخباع الفغيُت البدثُت الثالثت ،والتي جىو غلى:
"جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث
الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي وبحن اججاَاث ألاٞغاص
الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث".
ًبحن الجضو ٫الخالي ع٢م ( )11هخاثج ازخباع مٗىىٍت الٗال٢ت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص
ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض وبحن اججاَاث الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث (ُ٢مت بخهاءة
الازخباع ،والضاللت ؤلاخهاثُت "اإلادؿىبت") ٦ما ًلي:
حضوٌ عكم ( – )11هخاثج ازخباع مٗىىٍت الٗال٢ت باؾخسضام اعجباٍ بحرؾىن اإلاخٗل٣ت بالٟغيُت
البدشُت الشالشت.
نُاٚت الٟغيُت ؤلاخهاثُت

حجم الُٗىت

ُ٢مت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن

الضاللت ؤلاخهاثُت

n

r

P  Value

ال جىظض ٖال٢ت H 0 :
جىظض ٖال٢ت ٖ٨ؿُت H 1 :

56

 0.052

0.3505

هالخٔ مً زال ٫الىخاثج الىاعصة بالجضو ٫الؿاب ٤ع٢م ( )11ؤن ُ٢مت مٗامل اعجباٍ
مدؿىبت ( ،)0.3505وبما ؤن َظٍ الُ٣مت ؤ٦بر مً مؿخىي
بخهاثُت
بضاللت
بحرؾىن ()-0.052
ٍ
ٍ
ٍ
اإلاٗىىٍت اإلاٟترى ( ،)0.05لظل ٪ال هغٞ ٌٞغى الٗضم ،وَظا ًضٖ ٫لى ٖضم وظىص ٖال٢ت طاث
صاللت مٗىىٍت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض وبحن اججاَاث
الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث.
 -2.4ازخباع الفغيُت البدثُت الغابػت ،والتي جىو غلى:
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"جىظض ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" ُ٢ض البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي مً خُض اججاَاتهم هدى مماعؾاث
ُ
الٟؿاص ؤلاصاعي بخل ٪اإلاىٓماث حٗؼي لخهاثههم الصخهُت والىُُْٟت؛ وهي( :الجيـ ،الٗمغ،
الخالت الاظخماُٖت ،اإلااَل الٗلمي ،مؿخىي الضزل الكهغيَ ،بُٗت الٗمل ،مضة الخبرة ،اإلاغ٦ؼ
الىُْٟي)" .والزخباع َظٍ الٟغيُت٣ٞ ،ض جم اؾخسضام ازخباع ) )Tللُٗىاث اإلاؿخ٣لت
(  ،)Independent Sample T-Testو٦ظل ٪ازخباع (" )Fجدلُل الخباًً ألاخاصي الاججاٍ (One Way
) ،"- ANOVAخؿب اإلاخٛحر الضًمىٚغافي اإلاؿخسضم ،والجضو ٫الخالي ًبحن هخاثج الازخباع اإلاىاْغ
ل٩ل مخٛحر ٖلى خضة (ُ٢مت بخهاءة الازخباع ،والضاللت ؤلاخهاثُت).
حضوٌ عكم ( -)12هخاثج الازخباعاث اإلاخٗل٣ت بالٟغيُت البدشُت الغابٗت.
اإلاخٛحر
(الخانُت)
(اؾمي)
)(Nominal

الجيـ

الخالت
الاظخماُٖت

َبُٗت
الٗمل

اإلاغ٦ؼ
الىُْٟي

الضاللت
ؤلاخهاثُت

اإلاجمىٖت

الُٗىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

ُ٢مت
بخهاءة
الازخباع

ط٦غ

31

1.82

0.528

0.235

ؤهثى

25

1.78

0.619

)(T

H0

متزوط

32

1.78

0.565

-0.410

ؤٖؼب

24

1.84

0.577

)(T

ٖضم
عٌٞ
H0

َبي

14

1.86

0.600

0.449

ٚحر َبي

42

1.78

0.560

)(T

ٖضم
عٌٞ

مغا٦ؼ
ٖلُا

9

1.65

0.479

مغا٦ؼ
صهُا

46

1.82
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0.586

-0.827
)(T

ال٣غاع
ؤلاخهاجي

P  Value

0.815

0.683

0.656

ٖضم
عٌٞ

H0

0.412

ٖضم
عٌٞ
H0
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اإلاخٛحر
(الخانُت)
جغجُبي
)(Ordinal

الٗمغ

اإلااَل
الٗلمي

مؿخىي
الضزل
الكهغي

مضة الخبرة

مهضع
الازخالٝ

مجمىٕ
اإلاغبٗاث

صعظاث
الخغٍت

مغب٘
اإلاخىؾِ

بحن
اإلاجمىٖاث

0.136

1

0.136

يمً
اإلاجمىٖاث

17.456

54

0.323

اإلاجمىٕ

17.592

55

بحن
اإلاجمىٖاث

0.535

1

يمً
اإلاجمىٖاث

17.057

54

اإلاجمىٕ

17.592

55

بحن
اإلاجمىٖاث

0.866

1

ُ٢مت
بخهاءة
الازخباع

الضاللت
ؤلاخهاثُت

P  Value

ٖضم
عٌٞ
0.422
)(F

0.519

1.693
)(F

0.199

2.796

يمً
اإلاجمىٖاث

16.726

54

اإلاجمىٕ

17.592

55

بحن
اإلاجمىٖاث

0.421

1

0.421

يمً
اإلاجمىٖاث

17.171

54

0.318

اإلاجمىٕ

17.592

55

H0

ٖضم
عٌٞ

0.866

0.310

H0

ٖضم
عٌٞ

0.535

0.316

ال٣غاع
ؤلاخهاجي

)(F

0.100

H0

ٖضم
عٌٞ
1.325
)(F

0.255

H0

 : H 0ال ًىظض ازخال ٝبحن مخىؾُاث مؿخىي الاججاٍ هدى الٟؿاص للمجمىٖاث.
ً : H1ىظض ازخال ٝبحن مخىؾُاث مؿخىي الاججاٍ هدى الٟؿاص للمجمىٖاث.
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ًدبحن مً زال ٫الىخاثج الىاعصة بالجضو ٫الؿاب ٤ع٢م ( )12ؤهه ال جىظض ٞغو ١ظىَغٍت
طاث صاللت بخهاثُت في اججاَاث مٟغصاث ُٖىت البدض هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى
ُ٢ض البدضٌُٗ ،ؼي للمخٛحراث الضًمىٚغاُٞت (الخهاثو الصخهُت والىُُْٟت) الخالُت( :الجيـ،
الخالت الاظخماُٖتَ ،بُٗت الٗمل ،اإلاغ٦ؼ الىُْٟي ،الٗمغ ،اإلااَل الٗلمي ،مؿخىي الضزل
مخٛحر ؤ٦بر مً ُ٢مت مؿخىي
الكهغي ،مضة الخبرة) ،خُض ٧اهذ ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت ل٩ل
ٍ
اإلاٗىىٍت اإلاٟترى ( ،)0.05وٖلُه ٞةهىا هغ ٌٞالٟغيُاث البدشُت الٟغُٖت التي جىو ٖلى "ؤن
َىاٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت بحن ألاٞغاص الٗاملحن باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ُ٢ض
البدض؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ اإلاغ٦ؼي مً خُض اججاَاتهم هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي
ُ
بخل ٪اإلاىٓماث حٗؼي لخهاثههم الصخهُت والىُُْٟت اإلاكاع بلحها".

هخاثج البدث والخىنُاث اإلالترخت
هخاثج البدث
مجمىغت مً الىخاثج ؤهمها ما ًلي:
زلو البدث بلى
ٍ
 -1ؤؾٟغ الٗغى والخدلُل الىنٟي للبُاهاث ألاولُت للبدض ،واإلاخٗل٣ت ببٌٗ اإلاخٛحراث طاث
مجمىٖت مً
الهلت بسهاثو مٟغصاث ُٖىت البدض مً الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدضًٖ ،
ٍ
اإلااقغاث ؤَمها :ؤن ؤ٦ثرًتهم مً الظ٧ىع ،وممً ًٗ٣ىن يمً الٟئت الٗمغٍت مً ( )30ؾىت بلى
ؤ٢ل مً ( )45ؾىت ،و٦ظل ٪مً اإلاتزوظحن ،وممً ًدملىن ماَالث ٖلمُت ظامُٗت ،وؤن ٚالبُتهم
مً طوي مؿخىي الضزل الكهغي ألا٢ل مً ( )1000ص ،٫.وؤن خىالي زلشحهم مً ؤلاصاعٍحن،
وألا٦ثرًت مجهم مً طوي الخبرة ما بحن ( )5ؾىىاث بلى ؤ٢ل مً ( )10ؾىىاث٦ ،ما ؤن ؤ٦ثر مً
ً
الشلشحن مجهم ج٣غٍبا مً اإلاىْٟحن "اإلاغئوؾحن".
 -2ؤن َىا ٥مماعؾاث ٞؿاص بصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض ،وؤن مؿخىي اعج٩اب جل ٪اإلاماعؾاث
ً
ُ
هُا١
خض ما ،وٖلى
َى في خضوص اإلاخىؾِ ،خُض جغج٨ب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ٖمىما بلى ٍ
ٍ
واؾ٘ ومً ِ٢بل ٖضص ٢لُل مً الٗاملحن.
ٍ

ً
 -3ؤن ؤ٦ثر مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي اعج٩ابا مً ِ٢بل الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض هي ٖلى
الخىالي :الىاؾُت ،الدؿِب ؤلاصاعي ،اؾخٛال ٫الىُْٟت ،بؾاءة اؾخسضام الؿلُت ،اإلادؿىبُت،
الٛل في اإلاىا٢هاث ،الؿغ٢ت وجهب اإلاا ٫الٗام ،الغقىة ،بزٟاء البُاهاث ،الخداًل ،التزوٍغ
بإق٩اله اإلاسخلٟت ،اإلاخاظغة في ألاصوٍت وألاظهؼة واإلاٗضاث ،الاخخُا ،٫الازخالؽ ،الابتزاػ ،التهغب
الًغٍبي ،جإظحر اإلامخل٩اث الٗامت .وفي َظٍ الىدُجت ما ًخ ٤ٟم٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت ٧ل مً:
صاٚغ (2001م) ،الٛىام (2011م) ،ال٣دُاوي (2014م).
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 -4ؤن ؤ٦ثر ألاؾباب التي جض ٘ٞالٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض بلى اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص
ؤلاصاعي جمشلذ ٖلى الخىالي في :يٗ ٠الغ٢ابت واإلاخابٗت ،يٗ ٠الىاػٕ الضًجي وألازالقيُٚ ،اب
جُبُ ٤ال٣ىاهحن واللىاثذ ،الدؿتر ٖلى مغج٨بي الٟؿاص ؤلاصاعي ،يٗ ٠الخاٞؼ اإلااصي والدصجُ٘،
ؾىء ألاويإ اإلاِٗكُت وٚالء ألاؾٗاعُٚ ،اب الٗضالت في الخُُ٣م واإلا٩اٞإة ،بؾىاص الىْاث٠
واإلاهام اإلاُلىبت ألشخام ٚحر مىاؾبحن لهاُٚ ،اب ال٣ضوة الهالخت في الٗمل ،يٗ ٠الىعي
والش٣اٞت ،ؾىء ؤلاصاعة ،الكٗىع بٗضم ألاَمُت والاخؿاؽ بًٗ ٠اإلا٩اهتٖ ،ضم الاؾخ٣غاع ؤلاصاعي
ُ
والخُٛحر اإلاؿخمغ للُ٣اصاث ؤلاصاعٍت ،الكٗىع بالخغمان والٓلم ،الًٛىٍ الاظخماُٖت وألاؾغٍت،
اإلاغ٦ؼٍت اإلاٟغَت وجغ٦حز الؿلُاث والهالخُاث بُض اإلاضًغ ،الخٗغى للتهضًض والابتزاػ .وفي َظٍ
الىدُجت ما ًخ ٤ٟم٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت بدغ (2001م).
 -5ؤؾٟغ الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث ألاولُت اإلاخٗل٣ت بازخباع ٞغيُاث البدض ًٖ ما ًلي:
ً
 -5.1ؤن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض لِـ مغجٟٗا ،وفي َظا ما ًا٦ض
صخت الٟغيُت البدشُت ألاولى التي ٢ام ٖلحها البدض.
 -5.2ؤن ٚالبُت الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض لضحهم اججاَاث ؾلبُت "مًاصة" هدى مماعؾاث
الٟؿاص ؤلاصاعي ،وفي َظا ما ًشبذ صخت الٟغيُت البدشُت الشاهُت التي ٢ام ٖلحها البدض.
 -5.3ؤهه ال جىظض ٖال٢ت "اعجباٍ" طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي
باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض وبحن بججاَاث الٗاملحن هدى جل ٪اإلاماعؾاث ،وفي َظا ما ًا٦ض ٖضم صخت
الٟغيُت البدشُت الشالشت التي ٢ام ٖلحها البدض.
 -5.4ؤهه ال جىظض ٞغو٢اث طاث صاللت بخهاثُت بحن الٗاملحن باإلاؿدكٟى ُ٢ض البدض مً خُض
ُ
اججاَاتهم هدى مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي حٗؼي لخهاثههم الصخهُت والىُُْٟت "اإلاخٛحراث
الضًمىٚغاُٞت" .وفي َظا ما ًاٍض صخت الٟغيُت البدشُت الغابٗت التي ٢ام ٖلحها البدض .وَظٍ
الىدُجت جخ ٤ٟم٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت ٦ال مً :الٛىام (2011م) ،ال٣دُاوي (2014م).

الخىنُاث اإلالترخت:
هخاثجٞ ،ةهه ًم ً٨ا٢تراح الخىنُاث الخالُت:
في يىء ما جم الخىنل بلُه مً ٍ

ً
 -1الٗمل ٖلى ٚغؽ الُ٣م الٟايلت وجىمُت الىعي لضي الٗاملحن ظمُٗا ،وٖلى ازخال ٝمؿخىٍاتهم
ؤلاصاعٍت ومغا٦ؼَم الىُُْٟت باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت"؛ ممشلت بمؿدكٟى َغابلـ
اإلاغ٦ؼي ،بسُىعة اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ٖلى ؤهٟؿهم بالضعظت ألاولى ،وٖلى اإلاىٓماث
التي ٌٗملىن بها ،وٖلى اإلاجخم٘ والا٢خهاص الىَجي ٩٦ل ،وٍخإحى طل ٪مً زال ٫جىُٟظ ؤلاصاعة
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م٨شٟت ،وفي الىؾاثل اإلاسخلٟت بُٛت الخىُٖت بسُىعة جل ٪اإلاماعؾاث والخدظًغ
بٖالمُت
امج
ٍ
ٍ
لبر ٍ
مجها.
 -2البضء الٟىعي بىي٘ وبٖضاص وجىُٟظ ؾُاؾاث وبغامج لئلنالح ؤلاصاعي والخىمُت ؤلاصاعٍت ،تهضٝ
بلى م٩اٞدت ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ،وجُىٍغ ؤؾالُب
ُ
ؤلاصاعة وَغ ١الٗمل وهٓم ؤلاظغاءاث ،بما ًيهئ اإلاىار اإلاىاؾب للٗمل ،ويمً ؤَغ واضخت وٖاصلت
وقٟاٞت ،جدض مً مماعؾت الٟؿاص ؤلاصاعي بجمُ٘ ؤق٩اله ونىعٍ.
 -3جُبُ ٤ال٣ىاهحن واللىاثذ الىاٞظة يض مغج٨بي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي وٖضم الدؿتر ٖلحهم،
واٖخماص مبضؤ الٗضالت في طل ،٪م٘ يغوعة مغاظٗت جل ٪ال٣ىاهحن واللىاثذ ،والخإ٦ض مً مضي
هجاٖتها في جد ٤ُ٣الٛاًت مجها في مى٘ اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي وعصٕ مغج٨بحها.
 -4بنالح هٓم الخىاٞؼ ال٣اثمت مً زال ٫جُىٍغ الؿُاؾاث والبرامج اإلاخٗل٣ت بها ،وبدُض ج٩ىن
جل ٪الخىاٞؼ ؾىاء في طل ٪اإلااصًت ؤو ٚحر اإلااصًت ٧اُٞت ،وماوٗت العج٩اب ؤًت مماعؾاث مً ٢بُل
ً
الٟؿاص ؤلاصاعي ،بذجت يٗ ٠الخىاٞؼ وٖضم ٟ٦اًتها .وَظا ًخُلب ؤًًا اإلاُالبت بةٖاصة الىٓغ
في هٓم الخىاٞؼ ال٣اثمت ،ومغاظٗت ال٣ىاهحن اإلادضصة إلاؿخىٍاث ألاظىع واإلاغجباث واإلا٩اٞأث واإلاهاًا
بالُ٣إ الخ٩ىمي ومىذ اإلاؼاًا اإلااصًت وٚحر اإلااصًت اإلادٟؼة ٖلى ػٍاصة الجهض وججىب اعج٩اب
اإلاسالٟاث.
 -5جُبُ ٤مباصت الكٟاُٞت والجزاَت واإلاؿاءلت واإلاداؾبت والٗضالت ،وبهٟاط اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت في
الخىُْ ٠والترُ٢ت وجىلي اإلاىانب ومىذ الخىاٞؼ وفي جُُ٣م ألاصاء وفي قاون الىُْٟت الٗامت
باإلاىٓماث الصخُت الٗامت "الخ٩ىمُت" ،وبدُض حكٗغ الٗاملحن بخل ٪اإلاىٓماث بالٗضالت
واإلاؿاواة ،واهخٟاء الضا ٘ٞهدى اعج٩اب مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي.
 -6بٖاصة بىاء اإلاىٓماث الٗامت "الخ٩ىمُت" الٗاملت في مجا ٫الخضماث الصخُت ٧اإلاؿدكُٟاث
ُ
زامٖ ،لى ؤؾـ الٟ٨اءة والجضاعة ،وج٩اٞا الٟغم ،بما ًٟطخي بلى ازخُاع ؤًٞل
بىظه
وٚحرَا
ٍ
ٍ
ً
الٗىانغ الٗاملت لخبىؤ اإلاىا ٘٢اإلاسخلٟت ،جد٣ُ٣ا إلابضؤ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب.
 -7وي٘ اؾتراجُجُت ٖلمُت إلاىاظهت ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي والخض مجها باإلاىٓماث الصخُت الٗامت
"الخ٩ىمُت" بهٟت ٖامت واإلاؿدكُٟاث بهٟت زانت؛ ج٣ىم ٖلى زمؿت مغج٨ؼاث َامت هي:
الخىُٖت والخش ٠ُ٣وؤلاٖالم ،الخضعٍب والخُىٍغ ؤلاصاعي والخىُٓمي ،ؤلانالح وبٖاصة الهُ٩لت
والخىُٓم ،الخُُ٣م اإلاىيىعي وج٣ىٍم آلاصاءٟ٦ ،اًت الخىاٞؼ وٖضالتها.
 -8بظغاء اإلاؼٍض مً البدىر والضعاؾاث الامبحرًُ٣ت اإلاؿخ٣بلُت خى ٫ظىاهب ؤزغي جخهل بٓاَغة
الٟؿاص ؤلاصاعي باإلاىٓماث الخ٩ىمُت ،وجغ٦ؼ في الى٢ذ طاجه ٖلى جدلُل الٗال٢ت بمخٛحراث وٖىامل
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ؤزغي جغجبِ بمماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي بخل ٪اإلاىٓماث وٖلى وظه الخهىم الصخُت مجها ،وَىا
ًم ً٨ا٢تراح اإلاىيىٖاث الخالُت( :بِئت الٗمل وؤزغَا في مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي،
ألاهماٍ الُ٣اصًت وصوعَا في الخض مً مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ،الش٣اٞت الخىُٓمُت وؤزغَا في
مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ،الغيا ًٖ الٗمل وؤزغٍ في مؿخىي مماعؾاث الٟؿاص ؤلاصاعي ،صوع
بغامج ؤلانالح ؤلاصاعي في م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي ،الهىضعة وؤزغَا في الخض مً مماعؾاث الٟؿاص
ؤلاصاعي ،الٟؿاص ؤلاصاعي وؤزغٍ في اإلاحزة الخىاٞؿُت للمىٓماث الصخُت ...،وٚحرَا).

كاثمت اإلاغاحؼ:
ً
 -1ال٣غآن ال٨غٍم ،مصخ ٠الجماَحرًت "ؾاب٣ا" بغواًت ٢الىن ًٖ هاَ ،٘ٞبٗت ظمُٗت الضٖىة ؤلاؾالمُت
الٗاإلاُت ،لُبُا1997 ،م.
 -2صخُحي مؿلم والبساعي.
 -3ال٨خب
 -3.1البُاحي ،مدمىص2005( .م) .جدلُل البُاهاث ؤلاخهاثُت باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي )ٖ .(SPSSمان،
صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘.
 -3.2الٗمغ ،بضعان2004( .م) .جدلُل بُاهاث البدض الٗلمي مً زال ٫بغهامج ) .(SPSSالغٍاى ،صاع
ؤلانضاعاث الصخُت ،م٨خبت اإلالٞ ٪هض الىَىُت.
 -3.3ألاٖغجيٖ ،انم1982( .م) .هٓغٍاث الخُىٍغ ؤلاصاعي والخىمُت ؤلاصاعٍت .بٛضاص ،وػاعة الخٗلُم الٗالي.
 -3.4الؼاوي ،الُاَغ1980( .م) .مسخاع ال٣امىؽ .جىوـ ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب.
 -3.5صاٚغ ،مى٣ظ2001( .م)ٖ" .ال٢ت الٟؿاص ؤلاصاعي بالخهاثو الٟغصًت والخىُٓمُت إلاىْٟي الخ٩ىمت
ومىٓماتها :خالت صعاؾُت مً صولت ٖغبُت" .ؤبىْبي ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت.
 -3.6صعٚام ،صعٍض1999( .م) .آلازاع الا٢خهاصًت لٓاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي .صمك ،٤ظمُٗت الٗلىم
الا٢خهاصًت الؿىعٍت.
 -3.7ػوٍل ،٠مهضي ،اللىػي ،ؾلُمان1993( .م) ،الخىمُت ؤلاصاعٍت والضو ٫الىامُتٖ .مان ،صاع مجضالوي
لليكغ والخىػَ٘.
ّ -3.8
قخا ،الؿُض( .ص.ث) .بازالىظُا الٗهُان والاٚتراب .ؤلاؾ٨ىضعٍت ،اإلا٨خبت اإلاهغٍت.
ٖ -3.9اع ،ٝصًاال2003( .م) .ؤلانالح ؤلاصاعي :ال٨ٟغ واإلاماعؾت .صمك ،٤صاع الغيا لليكغ.
 -3.9مامً ،ؾٗض2003( .م) .ؤلاخهاء الاؾخيخاجي .الجؼء ألاوَ .٫غابلـ ،ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا.
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٧ -3.10لُىجاعص ،عوبغث1994( .م) .جغظمت :حجاطٖ ،لي .الؿُُغة ٖلى الٟؿاص .صمك ،٤صاع البكحر لليكغ
والخىػَ٘.
 -4اإلاجالث والضوعٍاث

 -4.1ببغاَُم ،اإلاسخاع2005( .م)" .الخىمُت والٟؿاص في ْل جضَىع الُ٣م "جدلُل اظخماعي" .مجلت
صعاؾاث .الٗضص .21
 -4.2بدغً ،ىؾ2011( .٠م)" .الٟؿاص ؤلاصاعي .اإلاؿبباث والٗالط :صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى اإلاؿدكُٟاث
ال٨بري في ُ٢إ ٚؼة" .مجلت ظامٗت ألاػَغ .الٗضص .2

 -4.3بً ًىؾ ،٠هاصًت2005( .م)" .الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي :اإلاٟهىم وألاؾباب وآلازاع وؾبل الٗالط" ،مجلت
صعاؾاث .الٗضص .21
ٖ -4.4غبُت ،ػٍاص2005( .م)" .الٟؿاص :ؤق٩اله – ؤؾبابه – صواٗٞه – آزاعٍ" .مجلت صعاؾاث اؾتراجُجُت.
الٗضص .16
 -4.5الهمُلي ،الُاَغ2013( .م)" .الانالح ؤلاصاعي ٦مضزل اؾتراجُ ي هدى بٖاصة بىاء اإلااؾؿاث
الا٢خهاصًت الٗامت" .مجلت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت .الٗضص .11
 -4.6الهىف ،بكحر2005( .م)" .الٟؿاص :عئٍت جدلُلُت لىا ٘٢الٓاَغة" .مجلت صعاؾاث .الٗضص .21
 -5الغؾاثل الٗلمُت
 -5.1ال٣دُاويٖ ،بضالٗؼٍؼ2014( .م)" .ؤزالُ٢اث الىُْٟت الٗامت وصوعَا في الخض مً الٟؿاص ؤلاصاعي
وم٩اٞدخه" .اَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة .الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
 -5.2الٛىامٞ ،هض2011( .م)" .مضي ٞاٖلُت ألاؾالُب الخضًشت في م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي مً وظهت هٓغ
ؤًٖاء مجلـ الكىعي في اإلامل٨ت الٗغبُت" .عؾالت ماظؿخحر ميكىعة ،ظامٗت ألامحر هاً ٠الٗغبُت للٗلىم
ألامىُت.
ٖ -5.3بضال٣اصع ،ظبرًل2010( .م)" .الٟؿاص ؤلاصاعي ٖاث ٤ؤلاصاعة والخىمُت والضًم٣غاَُت" .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ألا٧اصًمُت الٗغبُت البرًُاهُت للخٗلُم الٗالي( .مل ٠بي صي ب.(PDF) )ٝ
 -6اإلااجمغاث والىضواث الٗلمُت
 -6.1بً ظمٗت ،زالض ،عخابٖ ،ؼالضًً" .ؤزالُ٢اث الٗمل وصوعَا في الخ٣لُل مً الٟؿاص ؤلاصاعي مً
وظهت هٓغ ؤًٖاء صًىان اإلاداؾبت اللُبي ٞغٕ جغَىهت مؿالجت" .بدض ميكىع في ٦خاب الىضوة الٗلمُت
ألاولى ل٣ؿم بصاعة ألاٖما ٫بٗىىان :ؤزالُ٢اث الٗمل الىُْٟي .الىا ٘٢والخُلٗاث .زال ٫الٟترة ما بحن 26
– ً /27ىلُى2017 /م٧ ،لُت الا٢خهاص والخجاعة .ظامٗت اإلاغ٢ب ،مضًىت الخمـ /لُبُا.
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 -6.2الؿُض ،مهُٟى2004( .م)" .الٗىامل وآلازاع الؿُاؾُت للٟؿاص" .بدض ميكىع في هضوة الٟؿاص
والخ٨م الهالر في البالص الٗغبُت" .بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت).
 -6.3الهمُلي ،الُاَغ" .الٟؿاص ؤلاصاعي ،ؤؾبابه ،آزاعٍ ،وؾبل ٖالظه" .بدض ونٟي جدلُلي لٓاَغة
ُ
ُ
الٟؿاص ؤلاصاعي في اإلاىٓماث الٗامت"ِ ٢ .بل و٢ضم بلى هضوة "الغ٢ابت الخ٩ىمُت والخى٦مت اإلااؾؿُت
٦مضزل إلا٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي"٧ ،اػاباله٩ا ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت .زال ٫الٟترة ما بحن /21-18
ؤٚؿُـ2014 /م .اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت.
 -6.4ألاٖىط ،مدمض ،الغٍاوي ،زالض" .ؤؾباب الدؿِب ؤلاصاعي لؤلٞغاص الٗاملحن بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي
الٗاملت في مضًىت َغابلـ مً وظهت هٓغ ؤلاصاعة الٗلُا" .بدض ميكىع في ٦خاب الىضوة الٗلمُت ألاولى
ل٣ؿم بصاعة ألاٖما ٫بٗىىان :ؤزالُ٢اث الٗمل الىُْٟي .الىا ٘٢والخُلٗاث .زال ٫الٟترة ما بحن – 26
ً /27ىلُى2017 /م٧ .لُت الا٢خهاص والخجاعة .ظامٗت اإلاغ٢ب ،مضًىت الخمـ /لُبُا.
 -7الخ٣اعٍغ
 -7.1ج٣غٍغ مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت لٗام (2016م).
 -7.2ج٣غٍغ صًىان اإلاداؾبت اللُبي لٗام (2015م).

 -8اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت:
 -8.1مى ٘٢مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت ٖلى قب٨ت الاهترهذ.
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دٔر انسهغح احملهيح يف جمال انضثظ اإلداري
قراءج حتهيهيح َقذيح نقإٌَ اإلدارج احملهيح رقى  92نسُح
9119
صً .اؾحن مدمىص الىاجح
ولُت اللاهىن والػلىم الؿُاؾُت  /حامػت ؾغٍان ،لُبُا.

مؿخسلو البدث:
حهض ٝالبدض بلى جدضًض صوع الؿلُاث اإلادلُت في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي في لُبُا مً
زال ٫جدلُل ههىم ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م باٖخباعٍ حجغ ألاؾاؽ لالهخ٣ا٫
مً اإلاغ٦ؼٍت بلى الالمغ٦ؼٍت في لُبُا والظي ظاء مىا٦بت للخٛحر الجىَغي في الىٓام الؿُاسخي
وؤلاصاعي الظي ٖغٞخه لُبُا بٗض الٗام 2011م ,لظا ا٢خطخى ؾُا ١البدض بُان مٟهىم الؿلُت
اإلادلُت بك٩ل ٖام و جدضًض مؿخىٍاتها في ال٣اهىن اللُبي و٦ظل ٪الخٗغٍ ٠بالًبِ ؤلاصاعي
وؤَضاٞه ووؾاثله وخهغ ازخهاناث اإلادآٞاث والبلضًاث في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي .ومً زم
جىنُ ٠وجدلُل مك٩لت البدض ألاؾاؾُت اإلاخمشلت في اؾخجالء الا٦غاَاث التي خالذ صون
الاهخ٣ا ٫الؿلؿل هدى الالمغ٦ؼٍت ٞبرٚم مً مغوع ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾىىاث مً نضوع ٢اهىن ؤلاصاعة
اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م واهخساب اإلاجالـ البلضًت و اؾخالمها ألٖمالها بال ؤن صوعَا لم ًً٨
ملمىؾا وْاَغا وَى ما ؤوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مؿخىي الخضماث ألاؾاؾُت وفي م٣ضمتها الًبِ
ؤلاصاعي ٣ٞاهىن ؤلاصاعة اإلادلُت مىذ َُئاث الخ٨م اإلادلي اؾخ٣اللُت جامت ونالخُاث واؾٗت
ؾُما في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي بال بن جل ٪الهُئاث لم جباصع بالُ٣ام بضوعَا ؾُما في ْل
الٓغو ٝالاؾخصىاثُت التي مغث بها لُبُا وال جؼا ٫اٖخباع مً الٗام  2014م ؤي ٠بلي طل ٪ج٣هحر
الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت اإلاخٗا٢بت في ٖضم ج٣ضًم الضٖم الالػم إلاؿاهضة جل ٪الهُئاث إلاباقغة مهامها,
ولم حكغٕ في خل ألاظهؼة اإلاغ٦ؼٍت ,وماػالذ الىػاعاث طاث الُاب٘ الخضمي جاصي مهامها صوهما
جيؿُ ٤م٘ الهُئاث اإلادلُت.
ومً زال ٫الخٗم ٤في جدلُل ههىم ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ًخطر صوع اإلادآٞاث
الباعػ في مجا ٫ألامً الٗام و ًىدؿغ في مجا ٫الصخت الٗامت ؤما البلضًاث ٗٞلى الٗ٨ـ مً
طل ٪خُض ًدؿ٘ صوعَا في مجا ٫الصخت الٗامت والؿُ٨ىت الٗامت وًٍُ ٤في مجا ٫ألامً الٗام.
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٤ٞىمت بًغوعة الكغوٕ في اٖخماص بغهامج ججزًل الازخهاناث للبلضًاث و٩ض ؤوصخى البدض الخ٢و
ت الٗامت٦اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت وٖلى عؤؾها ازخهاناث ظهاػ الخغؽ البلضي والكغ٢ ههىم
ما ؤوصخى البدض اإلاجالـ البلضًت٦ .ت باٖخباعَما مً ؤؾاؾُاث الٗمل البلضيٞلخضماث الىٓا
ٝلت في ْل الٓغو٣باٖخباعَا َُئاث مدلُت مىخسبت جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍت اإلاؿخ
٤ُغايه الشالر وبالخيؿٚٓت ٖلى الىٓام الٗام بإٞحز ظهىصَا ٖلى اإلادا٦الاؾخصىاثُت الخالُت بلى جغ
. وػاعة الصخت٪ظل٦إ وٞاإلاؿخمغ م٘ الجهاث ألامىُت اإلاخمشلت في وػاعة الضازلُت والض

Research Summary:
The aim of the research is to determine the role of local authorities in
the field of administrative control in Libya by analyzing the provisions of the
Local Administration Law for 2012 as the cornerstone of the transition from
centralization to decentralization in Libya, The political and administrative
system that Libya knew after 2011, so the context of the research required a
statement of the concept of local authority in general and determine the levels
in Libyan law as well as the definition of the exact administrative objectives
and means and limit the functions of the provinces and municipalities in the
field of administrative control. And then characterization and analysis of the
basic research problem of clarifying the obstacles that prevented the smooth
transition towards decentralization, despite the passage of more than four
years from the issuance of the Local Administration Law No. 59 of 2012 and
the election of municipal councils and the receipt of their work, but its role
was not tangible andvisible, Especially the administrative control and the
local administration law, have granted local government bodies full autonomy
and broad powers, specially in the field of administrative control. However,
these bodies have not taken the initiative to play their general role in 2014,
especially under exceptional circumstances. Passed out to Abiaola m Add to
that the failure of successive central governments in the failure to provide the
necessary support to support those bodies to direct their tasks, and did not
proceed to the solution of the central organs, and still character service
ministries perform their functions without coordination with local bodies. The
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depth of the analysis of the provisions of the local administration law shows
the role of the prominent governorates in the field of public security and
receding in the field of public health. The municipalities, on the contrary,
expand their role in the field of public health and public tranquility and
narrow in the field of public security. The research recommended that the
government should begin to adopt the program of downloading the
competences of the municipalities in accordance with the provisions of the
local administration law, especially the functions of the municipal guards and
the public company. Services Hygiene as a foundation of municipal work.
The Council also recommended thatmunicipal councils as local elected bodies
with

independent

legal

personality

under

thecurrent

exceptional

circumstances concentrate their efforts on maintaining public order with their
threepurposes and in continuouscoordination with the security authorities
represented by the Ministry of Interior andDefense as well as the Ministry of
Health.

:اإلالضمت
خهاصًت مً الٗىامل٢اوي وهضعة اإلاىاعص الا٩حٗض الؼٍاصة اإلاُغصة في مٗضالث الىمى الؿ
ُام٣كلها في بٌٗ ألاخُان في الٞ و,ؼٍت في الضولت٦ىماث اإلاغ٩ألاؾاؾُت في ػٍاصة الٗبء ٖلى الخ
غاَُت بلى٣ ؾُما الضًم٫ ما ؤصي بمٗٓم الضو.ل اإلاىاَىحن٧اهُت وخل مكا٩بٗملُاث الخىمُت اإلا
٥ؼٍت وَُئاث مدلُت وبهالخُاث مدضصة حؿمذ بةقغا٦ىماث اإلاغ٩ؿُم الؿلُت بحن الخ٣ج
ضع٢ثر صعاًت بمدُُهم وَم ألا٦هم ألاٞ ,غاع وبصاعة قاوجهم اإلادلُت٣اإلاىاَىحن في ٖملُت اجساط ال
ابت٢ؼٍت ٖلى عؾم الؿُاؾت الٗامت والخىظُه والغ٦خهغ صوع الؿلُت اإلاغ٣ُلهم ل٧ٖلى مٗالجت مكا
ضًم٣ل الؿلُت اإلادلُت بخٟ٨ وجخ.ىمي والاؾتراجُ ي٣ إلصاعة الكاون الٗامت طاث الُاب٘ الٙغٟوالخ
.ٓت ٖلى الىٓام الٗام في بَاع الؿُاؾت الٗامت للضولتٞالخضماث ألاؾاؾُت للمىاَىحن واإلادا
 ما, الخىمُت اإلادلُت٫ىص ألازحرة هخاثج َامت في مجا٣ٗؼي في ال٦ الىٓام الالمغ٤٣ض خ٢و
ؼٍت والتي باجذ ال جلبي َمىخاث اإلاىاَىحن بلى٦ مً ألاهٓمت اإلاغ٫ا٣ في الاهخ٫ الضو٤ؤصي بلى حؿاب
بًٗهاٞ , مً صولت بلى ؤزغي٠غبا مً اإلاىاًَ وبهالخُاث مدضصة جسخل٢ ثر٦ؼٍت ؤ٦ؤهٓمت المغ
غب٢ىن ؤ٩ُل الازخهاناث للؿلُت اإلادلُت ل٣ؼٍت والبٌٗ ألازغ جىؾ٘ في ه٦ؤقبه باألهٓمت اإلاغ
.م الظاحي٨للخ
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وفي َظا البدض وؿلِ الًىء ٖلى صوع الؿلُت اإلادلُت في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي
و ٤ٞظاء به ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م.

ؤوال :مكيلت البدث :
ًم ً٨ال٣ى ٫بإن مٟهىم ؤلاصاعة اإلادلُت ٢ضًم في لُبُا اعجبُذ بضاًتها بضولت الاؾخ٣ال٫
خُض ظاء في صؾخىع 1951م ما ههه {ج٣ؿم اإلامل٨ت اللُبُت بلى وخضاث بصاعٍت و٣ٞا لل٣اهىن الظي
ًهضع في َظا الكإن وٍجىػ ؤن حك٩ل ٢حها مجالـ مدلُت ومجالـ بلضًت وٍدضص ال٣اهىن هُا١
َظٍ الىخضاث ٦ما ًىٓم َظٍ اإلاجالـ } م .176
بال بن َظا الىهج الضؾخىعي لم ًترظم بلى واٖ ٘٢لى ألاعى وال ج٩اص جلمـ هخاثج ٦بحرة
للخىمُت اإلادلُت والتي هي ؤؾاؽ الالمغ٦ؼٍت ؤلاصاعٍت وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖضة ؤؾباب مجها ؾُاؾُت
واظخماُٖت وا٢خهاصًت وٍم ً٨خهغَا في ؾببحن ظىَغٍحن ألاوً ٫خمشل في ٖضم مىذ الاؾخ٣ال٫
ال٩افي للهُئاث اإلادلُت ٞالغ٢ابت ٧اهذ مُل٣ت جماعؾها الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت والؿبب الشاوي ً٨مً في
ٖضم اؾخ٣غاع الىٓام ؤلاصاعي في لُبُا والخُٛحر الجضعي للمىٓىمت الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت ؾُما ٖ٣ب
حُُٗل الضؾخىع ؾىت 1969م ٧ل طل ٪ؤصي بلى ٖضم هطج ججغبت الخ٨م اإلادلي في لُبُا.
والُىم هغي اإلاكهض ًخ٨غع مً ظضًض ٞبٗض مغوع ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾىىاث مً نضوع ٢اهىن
ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م واهخساب اإلاجالـ البلضًت و اؾخالمها ألٖمالها ؤال ؤن صوعَا
لم ً ً٨ملمىؾا وْاَغا للمىاَىحن هدُجت الاه٣ؿام الؿُاسخي وألاػمت الغاَىت التي جمغ بها لُبُا
اٖخباعا مً الٗام 2014م وَى ما ؤوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مؿخىي الخضماث ألاؾاؾُت وفي م٣ضمتها ألامً
بالغٚم مً ؤن ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت مىذ َُئاث الخ٨م اإلادلي اؾخ٣اللُت جامت ونالخُاث واؾٗت
ؾُما في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي ؤال بن جل ٪الهُئاث لم جباصع بالُ٣ام بضوعَا في ْل الٓغوٝ
الاؾخصىاثُت و الخ٩ىماث اإلاغ٦ؼٍت اإلاخٗا٢بت لم ج٣ضم الضٖم الالػم إلاؿاهضة لخل ٪الهُئاث إلاباقغة
مهامها ولم حكغٕ في خل ألاظهؼة اإلاغ٦ؼٍت ,وماػالذ الىػاعاث طاث الُاب٘ الخضمي جاصي مهامها
صوهما جيؿُ ٤م٘ الهُئاث اإلادلُت ,وَى ما ٌٗغ٢ل الاهخ٣ا ٫الؿلؿل هدى الالمغ٦ؼٍت.

زاهُا :ؤهمُت البدث:
جخجلى ؤَمُت َظٍ البدض في مغج٨ؼًٍ-:
 ألاو ٫مً خُض مىيىٖها ٞهي حٗالج ؤخض ؤَم اإلاكا٧ل اإلاؿخجضة التي جىاظه لُبُا وَىالاهخ٣ا ٫مً هٓام بصاعي مغ٦ؼي عسخه خ٨م قمىلي لٗ٣ىص َىٍلت بلى الالمغ٦ؼٍت مىؾٗت
في ْل صًم٣غاَُت هاقئت
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 الشاوي مً خُض جىُ٢تها ٞهي جإحي في ْل الاه٣ؿام الؿُاسخي و اهدؿاع صوع الؿلُت الخىُٟظًتوما جغجب ٖلُه مً اهدكاع الٟىضخى واوٗضام ألامً والاؾخ٣غاع.
زالثا :خضوص البدث:
جبضؤ خضوص الضاعؾت الؼمىُت اٖخباعا مً جاعٍش نضوع ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت
2012م الهاصع في  2012/7/18م وختى ًىهُى 2018م ؤما خضوص الضعاؾت اإلا٩اهُت حكمل ٧امل
الىُا ١الجٛغافي للضولت اللُبُت.
عابػا :مىهج البدث:
 اإلاىهج الىنٟي :وطل ٪بجم٘ ٧ل ما ًخٗل ٤باإلاٟاَُم الٗامت للؿلُت اإلادلُت والًبِ ؤلاصاعيزهىنا الىهىم ال٣اهىهُت وحصخُو وا ٘٢الؿلُت اإلادلُت في لُبُا صوعَا في اإلادآٞت ٖلى
الىٓام الٗام .
 اإلاىهج الخدلُلي :وطل ٪بالخد ٤٣مً صخت ما جم ظمٗه مً اإلااصة الٗلمُت باألزو اإلاهُلخاثو الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ البدض والخٗم ٤في مضلىالتها واؾخيباٍ ؤخ٩امها.
زُت البدث:
اإلا٣ضمت:
اإلابدض ألاو٫
مٟهىم الؿلُت اإلادلُت وٖال٢تها بالًبِ ؤلاصاعي
اإلاُلب ألاو : ٫مٟهىم الؿلُت اإلادلُت ومؿخىٍاتها في ال٣اهىن اللُبي
اإلاُلب الشاوي  :الًبِ ؤلاصاعي وؤٚغايه
اإلابدض الشاوي
ازخهاناث الؿلُت اإلادلُت في ؤٖما ٫الًبِ ؤلاصاعي
اإلاُلب ألاو : ٫ازخهاناث اإلادآٞاث في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي
اإلاُلب الشاوي :ازخهاناث البلضًاث في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي
الىخاثج
الخىنُاث
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اإلاغاظ٘

اإلابدث ألاوٌ
الؿلُت اإلادلُت وغالكتها بالًبِ ؤلاصاعي
جمهُض:
ج٣ىم ٨ٞغة الؿلُت اإلادلُت ٖلى ج٣اؾم الىْاث ٠ؤلاصاعٍت بحن الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت في
الٗانمت وبحن َُئاث مدلُت مىخسبت في باقي ؤ٢الُم الضولت ,وبما ؤن وُْٟت الًبِ ؤلاصاعي هي
ازخهام ؤنُل للؿلُت الخىُٟظًت اإلاخمشلت في الخ٩ىمت وهدُجت ج٣اؾم الىْاث ٠ؤلاصاعٍت ٦ما
ؤقغها بحن الؿلُخحن ٞةن ظؼء ٦بحر مً ؤٖما ٫الًبِ ؤلاصاعي جهبذ مً يمً ازخهام
الؿلُت اإلادلُت وفي َظا اإلابدض وؿلِ الًىء ٖلى مٟهىم الؿلُت اإلادلُت ومؿخىٍاتها في
ال٣اهىن اللُبي ٦مُلب ؤو ٫ؤما اإلاُلب الشاوي هسههه إلاٟهىم الًبِ ؤلاصاعي و وؾاثله وهُا٢ه.

اإلاُلب ألاوٌ:
مفهىم الؿلُت اإلادلُت ومؿخىٍاتها في اللاهىن اللُبي:
ًخدضص مٟهىم الؿلُت اإلادلُت جبٗا للىٓام الضؾخىعي والؿُاسخي في الضولت والظي
ٌٗ٨ـ الٓغو ٝالؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخاعٍسُت والجٛغاُٞت التي جمحز ٧ل صولت
ًٖ ٚحرَا .لظا هلخٔ جباًً ٦بحر في الدؿمُاث والهالخُاث للهُئاث اإلادلُت ٞهىا ٥ؤهٓمت جمىذ
الؿلُت اإلادلُت نالخُاث مُل٣ت مشل الىٓام الاهجلحزي وجُلٖ ٤لحها الخ٨م اإلادلي .ؤما الىٓام
الٟغوسخي ًٟغى الىناًت ٖلى الؿلُت اإلادلُت وبن حٗضص مؿخىٍاتها و حؿمى ؤلاصاعة اإلادلُت .وؤما
اإلاكغٕ اللُبي ٣ٞض خى ٫الجم٘ بحن الاججاَحن الاهجلحزي والٟغوسخي ٨ٞشحرا ما ؤؾخٗمل مهُلر
الخ٨م اإلادلي وفي الى٢ذ طاث زل٘ اؾم ؤلاصاعة اإلادلُت ٖلى ال٣اهىن  29لؿىت 2012م بال بهه
ًب٣ى ؤ٢غب للىٓام الٟغوسخي لٟغيه الىناًت ٖلى م٩ىهاث الخ٨م اإلادلي.
ؤوال :مفهىم الؿلُت اإلادلُت:
ٌٗخمض الىٓام الاهجلىؾ٨ؿىوي ٖلى مىذ الهُئاث اإلادلُت اؾخ٣اللُت ٧املت ًٖ ظهت
ؤلاصاعة ٦ما ًخم ازخُاع ظمُ٘ ؤًٖائها ًٖ َغٍ ٤الاهخساب وج٩اص جىٗضم الىناًت ؤلاصاعٍت ٖلى
ؤٖمالها .وبالخالي ال ًىظض في الخ٩ىمت وػٍغا مسخها بالخ٨م اإلادلي خُض الغ٢ابت ٖلحها جخم
مً َغ ٝالبرإلاان والً٣اء .ؤما الىٓام الٟغوسخي ُٗٞخبر الهُئاث اإلادلُت وخضاث بصاعٍت حؿىض
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بلحها ازخهاناث مدضصة وجسً٘ لىناًت الؿلُت ؤلاصاعٍت اإلاغ٦ؼٍت التي جٟغى وناًتها ٖلى
ؤشخانها وؤمىالها وؤٖمالها.
ؤال ؤهه ج٩اص جخ ٤ٟظل ألاهٓمت في ظىَغ الؿلُت اإلادلُت ٖلى ج٣اؾم الهالخُاث بحن الخ٩ىمت
اإلاغ٦ؼٍت ال٣ابٗت في ٢هىع الضولت في الٗانمت وَُئاث مدلُت مىدكغة في باقي ؤ٢الُم الضولت.
وحٗغ ٝالؿلُت اإلادلُت بٗضة حٗغٍٟاث هىعص بًٗها-:
 هي جىُٓماث بصاعٍت جماعؽ ازخهانها ٖلى ؤؾاؽ ب٢لُمي مدلي خُض ًخسهو َظا الخىُٓمفي قاون ب٢لُم مً ؤ٢الُم الضولت وٖلى مؿخىي اإلاهالر اإلادلُت وباليؿبت إلاجمىٖت ألاٞغاص الظًً
1
ًغجبُىن بهظا ؤلا٢لُم
 َُئاث ًخدضص ازخهانها بىُا ١ب٢لُمي مدضص ؤو هي ألاشخام اإلاٗىىٍت الٗامت التي ًخدضص2
ازخهانها بىُا ١ظٛغافي مدضص
وحٗغ ٝؤًًا بإجها شخو مٗىىي ٖام ًماعؽ ازخهاناث ونالخُاث في هُا ١ظٛغافي مدضص
3
جدذ وناًت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت
ومً زال ٫الخٗغٍٟاث الؿاب٣ت ًم ً٨حٗغٍ ٠ؤلاصاعة اإلادلُت بإجها هٓام بصاعي ً٣غٍ
الضؾخىع ًًمً جىػَ٘ الىْاث ٠ؤلاصاعٍت بحن الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت و َُئاث ب٢لُمُت المغ٦ؼٍت مىخسبت
وٍدضص ال٣اهىن الٗال٢ت بُجهما.
وما ًًُٟه َظا الخٗغٍَ ٠ى ؤن الؿلُت اإلادلُت ج٣ىم باألؾاؽ ٖلى يماهاث صؾخىعٍت ولِؿذ
مىدت مً الخ٩ىمت ,وٖال٢ت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت بالهُئاث ؤلا٢لُمُت جًُ ٤وجدؿ٘ بدؿب ههىم
ال٣اهىن ٩ٞلما ٧اهذ الخجغبت الالمغ٦ؼٍت خضًشت اليكإة ٧اهذ الخاظت يغوعٍت لخىؾُ٘ هُا١
الغ٢ابت اإلاغ٦ؼٍت ٖلى الهُئاث ؤلا٢لُمُت و٧لما جغسخذ ؤلاصاعة اإلادلُت ٧لما جًاثل الضوع الغ٢ابي
للخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت.
زاهُا :مؿخىٍاث الؿلُت اإلادلُت في اللاهىن اللُبي:
ٌٗخبر ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م الهاصع ًٖ اإلااجمغ الىَجي الٗام في
2012/7/18م ألاؾاؽ اإلاىٓم لئلصاعة اإلادلُت في لُبُا خُض جىو ماصجه الشالشت ٖلى{ًخ٩ىن هٓام
ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا مً اإلادآٞاث والبلضًاث واإلادالث }.
وٍجىػ اؾخدضار ؤ٢الُم ا٢خهاصًت جًم مدآٞت ؤو ؤ٦ثر وٞغوٕ بلضًت طاث َبُٗت ٞىُت
ؤو بصاعٍت وال جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍت ٧لما ا٢خًذ اإلاهلخت الٗامت طل ٪بمىظب ٢غاعاث مً
4
مجلـ الىػعاء.
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وجسخو م٩ىهاث ؤلاصاعة اإلادلُت بىظه ٖام بدىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت للضولت طاث الُاب٘
اإلادلي ًٖ َغٍ ٤بصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت الىاٗ٢ت في هُا٢ها ومخابٗت مىْٟحها جدذ ؤلاقغا ٝالٗام
لىػاعة الخ٨م اإلادلي باؾخصىاء اإلاغا ٤ٞالىَىُت ٧الجِل والً٣اء والكغَت ؤو اإلاغا ٤ٞطاث
الُبُٗت ؤلاؾتراجُجُت ٧اإلاىاعص والثرواث الُبُُٗت.
وفي َظا الجاهب ؾى ٝهخٗغى إلا٩ىهاث ؤلاصاعة اإلادلُت وازخهاناتها في مبدشحن ألاو٫
زام باإلادآٞاث والشاوي مخٗل ٤بالبلضًاث :
ؤ -اإلادافظاث.
جيكإ اإلادآٞاث وٍدضص هُا٢ها الجٛغافي وحؿمُتها ب٣اهىن 5وجًم اإلادآٞت ٖضص مً
البلضًاث وجضاع بىاؾُت مجلـ اإلادآٞت ًيخسب مً ٢بل الؿ٩ان اإلاُ٣ضة ؤؾمائَم في ظضاو٫
الاهخساباث اإلادلُت في الىُا ١ؤلاصاعي ل٩ل مدآٞت ,وٍخإل ٠مجلـ اإلادآٞت مً زمؿت ؤًٖاء
ٖلى ألا٢ل للمدآٞاث التي ً٣ل ٖضص ؾ٩اجها ًٖ زمؿماثت ؤل ٠مىاًَ وًٖى ًٖ ٧ل ماثت
ؤل ٠وؿمت بٗض طل ٪وًٖى مً اليؿاء وًٖى مً طوي ؤلاٖا٢ت باإلياٞت بلى ٖمضاء البلضًاث
الىاٗ٢ت جدذ هُا ١اإلادآٞت ,وإلاضة ؤعب٘ ؾىىاث ٢بلت للخجضًض إلاغة واخضة .ِ٣ٞ
والجضًغ بالظ٦غ ؤن اإلاكغٕ اللُبي ظمض ٖمل اإلادآٞاث بمىظب ال٣اهىن  9لؿىت 2013م
الهاصع بخاعٍش2013/3/28م وه٣ل ازخهاناتها ما٢خا للمجالـ البلضًت وٖمضاء البلضًاث
بؿبب ألاويإ الؿُاؾُت وألامىُت التي جمغ بها لُبُا ,ألامغ الظي ٖغ٢ل مؿحرة الاهخ٣ا ٫هدى
الالمغ٦ؼٍت ,و٧ان ألاولى اٖخماص ٖضص اإلادآٞاث الؿاب ٤الظي ا٢غٍ ال٣اهىن ع٢م  8لؿىت 1964م
والظي ٢ؿم لُبُا بلى مً ٖكغ مدآٞاث هي َغابلـ ,بىٛاػي  ,ؾبها ,مهغاجت ,البًُاءٚ ,غٍان,
الؼاوٍت  ,صعهت  ,الخمـ ,اوباعي 6.بلى خحن الاهتهاء مً الٟترة الاهخ٣الُت ومً جم ب٢غاع ج٣ؿُم ظضًض
ًإزظ في الاٖخباع اإلاخٛحراث الجضًضة وٍد ٤٣اإلاهلخت.
ب -البلضًاث.
جيكإ البلضًاث وٍدضص هُا٢ها الجٛغافي وحؿمُتها ب٣غاع مً مجلـ الىػعاء بىاء ٖلى
ا٢تراح مً وػٍغ الخ٨م إلادلي  7وج٣ؿم ٧ل بلضًت بلى ٖضص مً اإلادالث جيكإ ب٣غاع مً وػٍغ الخ٨م
اإلادلي بىاء ٖلى ٖغى مً مجلـ اإلادآٞت ,وٍجىػ ج٣ؿُم البلضًت بلى ٞغوٕ بطا صٖذ اإلاهلخت
الٗامت طل .٪وجضاع البلضًت بىاؾُت مجلـ بلضي ًيخسب مً ٢بل الؿ٩ان اإلاُ٣ضة ؤؾمائَم في
ظضاو ٫الاهخساباث اإلادلُت صازل الىُا ١ؤلاصاعي ل٩ل بلضًت ,وٍخإل ٠اإلاجلـ البلضي مً زمؿت
ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل باليؿبت للبلضًاث التي ًهل ٖضص ؾ٩اجها بلى ماثخان وزمؿىن ؤل ٠مىاًَ
ٞإ٢ل باإلياٞت بلى ًٖى مً اليؿاء وًٖى مً طوي ؤلاٖا٢ت ,ؤما بطا ػاص ٖضص ؾ٩ان البلضًت ًٖ
ماثخان وزمؿىن ؤل ٠وؿمت ًغج ٟ٘جمشل اإلاىاَىحن بلى ؾبٗت ؤًٖاء باإلياٞت بلى ًٖى ًٖ
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اليؿاء وًٖى ًٖ ٞئت طوي الاخخُاظاث الخانت وإلاضة ؤعب٘ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض إلاغة واخضة
 .ِ٣ٞوٍخىلى اإلاجلـ البلضي اهخساب ٖمُض البلضًت والظي ٌٗخبر اإلاؿاو ٫الخىُٟظي ألاوً ٫ماعؽ
ازخهاناجه جدذ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ للمجلـ البلضي و الخىظُه الٗام للمدا.ٔٞ
ج -اإلادالث.
اإلادلت هي ؤصوى م٩ىن بصاعي ل٩ل بلضًت ؤو الٟغٕ البلضي بدؿب ألاخىا 8٫ال جخمخ٘
بالصخهُت الاٖخباعٍت جيكإ بمىظب ٢غاع مً وػٍغ الخ٨م اإلادلي بىاء ٖلى ٖغى مً اإلادا.ٔٞ
وٍخىلى بصاعة اإلادلت مىًْ ٠خم حُٗىه مً َغ ٝاإلادا ٔٞبىاء ٖلى ٖغى ٖمُض البلضًت ًُل٤
ٖلُه نٟت مسخاع اإلادلت ؤو قُش اإلادلت ٦ما َى مخضاو ٫بحن اإلاىاَىحن واإلاخىاجغ ٖبر الظا٦غة
الىَىُت اللُبُت.

اإلاُلب الثاوي
الًبِ ؤلاصاعي و وؾاثله وهُاكه:
لٗل الٛاًت ألاؾمى للًبِ ؤلاصاعي هي خماًت الىٓام الٗام في اإلاجخم٘ وجغمي َظٍ
الىُْٟت بلى يبِ خضوص الخغٍاث الٗامت التي ًىجم ٖلى بَال٢ها ُ٢ام ٖمىم الٟىضخى ويُإ
الخ٣ى ,١وٖاصة ما حؿىض َظٍ الىُْٟت بلى ماؾؿاث الضولت اإلاغ٦ؼٍت اإلامشلت في وػاعة الضازلُت
والضٞإ والصخت والٗض ٫بال ؤجها لِؿذ خ٨غا ٖلى جل ٪اإلااؾؿاث ٞ ِ٣ٞالًبِ ؤلاصاعي مٟهىم
قامل حكتر ٥في الُ٣ام به ٧ل مغا ٤ٞالضولت وللؿلُت اإلادلُت الُض الُىلت في جُبُ٣ه ٦ما ؾُإحي
بىا.
ؤوال  :مفهىم الًبِ ؤلاصاعي:
الًبِ ؤلاصاعي ؤو البىلِـ ؤلاصاعي مٓهغ مً مٓاَغ وكاٍ ؤلاصاعة الٗامت ًخجؿض في
مجمىٖت مً ال٣ىاٖض والخضابحر التي جخسظَا ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي مؿتهضٞت في طل ٪اإلادآٞت
ٖلى الىٓام الٗام بٗىانغٍ الشالزت  ،ألامً الٗام والصخت الٗامت والؿُ٨ىت الٗامت وجباقغ
ؾلُاث الًبِ َظٍ الىُْٟت ًٖ َغٍ ٤ما جهضعٍ مً ٢غاعاث جىُٓمُت ؤو ٢غاعاث ٞغصًت ؤو
جغازُو.
و ًخ ٤ٟال٣ٟه في ؤن ؤَضا ٝالًبِ ؤلاصاعي جخمشل في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام
9
بٗىانغٍ الشالزت وهى ألامً الٗام  ،والصخت الٗامت  ،والؿُ٨ىت الٗامت.
ؤ -ألامً الػام.
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وٍ٣هض به خماًت ألاٞغاص في ؤمىالهم وؤعواخهم مً الاٖخضاء وألازُاع والخىاصر وٍخد٤٣
طلُٞ ٪ما جخسظٍ ؾلُت الًبِ ؤلاصاعي مً بظغاءاث إلاى٘ و٢ىٕ الخىاصر ؾىاء ٧اهذ َبُُٗت
٧الٗمل ٖلى صعء الخىاصر الُبُُٗت ٧الًُٟاهاث والخغاث ٤واجهُاع ألابيُت ؤو الؼالػ ٫ؤو البرا٦حن
و٢ض ج٩ىن الخىاصر مً نى٘ ؤلاوؿان ٦جغاثم الاٖخضاء ٖلى ألاشخام ؤو ألامىا ٫ؤو مسالٟت
٢ىاٖض اإلاغوع ٖلى الُغ ١الٗامت ؤو خاالث الكٛب ؤو الخجمٗاث الخُغة ؤو الخدغٌٍ ٖلى
الايُغاباث.
ب -الصخت الػامت.
وهى و٢اًت ألاٞغاص مً ألامغاى وألاوبئت ؤو مً اخخما ٫و٢ىٖها وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤ما جخسظٍ
ؾلُاث الًبِ مً بظغاءاث و٢اثُت يض ألامغاى ,وطل ٪بمغا٢بت ؤٖما ٫الىٓاٞت الٗامت وٞدو
اإلاىاص الٛظاثُت مً خُض ٖضم مُاب٣تها للمٗاًحر الصخُت ؤو اهتهاء نالخُتها ,و٦ظل ٪مى٘ جلىر
اإلاُاٍ اإلاٗضة للكغب.
٦ما جغعى ؾلُت الًبِ مغا٢بت وخماًت البِئت مً الخلىر و مغا٢بت اإلا٣ابغ وه٣ل اإلاىحى والً٣اء
ٖلى الخُىاهاث الًاعة ؤو الىا٢لت لؤلمغاى .
ج -الؿىُىت الػامت.
وهى اإلادآٞت ٖلى الهضوء والؿ٩ىن في الُغ ١وألاما ً٦الٗامت وطل ٪بمى٘ ٧ل ما مً
قإهه ؤن ًاصي بلي ب٢ال ١عاخت اإلاىاَىحن .و مً طل ٪بخضار مىبهاث الؿُاعاث وزانت ٢غب
اإلاؿدكُٟاث واإلاضاعؽ وم٨براث الهىث واإلاىؾُ٣ى الهازبت زانت ؤزىاء اللُل ؤو ألانىاث التي
ًُل٣ها الباٖت اإلاخجىلىن واإلادؿىلىن في ألاما ً٦الٗامت و ؤًًا الًىياء الهاصعة مً الىعف ؤو
اإلاهاو٘.
ً
وٖالوة ٖلى َظٍ ألاَضا ٝالخ٣لُضًت للًبِ ؤلاصاعي ٣ٞ ،ض ْهغث خضًشا مٓاَغ ظضًضة
للىٓام الٗام ٞ ،ةلي ظاهب اإلادآٞت ٖلي الىٓام الٗام  ،ؤنبذ مً ؤَضا ٝالًبِ ؤلاصاعي
خماًت ألازال ١و آلاصاب الٗامت ٦ظل ٪اإلادآٞت ٖلي اإلآهغ الجمالي للمضن وال٣غي بةوكاء
الخضاث ٤الٗامت واإلادآٞت ٖلى البِئت والؿُاخت وآلازاعَ ،ظا باإلياٞت بلي ما جخسظٍ ؾلُاث
الًبِ مً بظغاءاث جىُٓم الخُاة الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٦خىُٓم ألاؾىا ١الٗامت ؤو خٓغ
10
التروٍج إلاباصت ؾُاؾت مُٗىت
زاهُا :وؾاثل الًبِ ؤلاصاعي وهُاكها:
ً
جلجا َُئاث الًبِ ؤلاصاعي بلي اجساط بظغاءاث ٢اهىهُت وماصًت للمدآٞت ٖلي الىٓام
الٗام ،وجخسظ َظٍ ؤلاظغاءاث ق٩ل لىاثذ جىُٓمُت ؤو ٢غاعاث ٞغصًت ؤو اؾخٗما ٫ال٣ىة اإلااصًت ،بال
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بن ؾلُاث الًبِ ؤلاصاعي ال جخهغ ٝبضون ع٢ابت ٖىض مماعؾتها للىؾاثل اإلاظ٧ىعة ٞ ،هي جسً٘
للغ٢ابت الغثاؾُت وؤًًا جسً٘ لغ٢ابت الً٣اء ؤلاصاعي مً خُض مكغوُٖتها ومالثمتها.
ؤ -لىاثذ الًبِ ؤلاصاعي.
حٗض اللىاثذ ؤبغػ مٓاَغ ؾلُت الًبِ ؤلاصاعي ،خُض جخمحز َظٍ اللىاثذ ًٖ ٚحرَا مً
اللىاثذ ؤلاصاعٍت  ،باخخىائها ٖلى ٖ٣ىباث ظىاثُت جىٖ ٘٢لى مً ًسالٟها و مً جل ٪اللىاثذ  ،لىاثذ
جىُٓم اإلاغوع في الُغ٢اث الٗامت  ،ولىاثذ مغا٢بت ألاٚظًت وألاؾٗاع ،ولىاثذ اإلادا ٫الٗامت  ،وجل٪
اإلاخٗل٣ت باإلادآٞت ٖلى الىٓاٞت الٗامت وخماًت البِئت  ،وجخسظ َظٍ اللىاثذ نىعة مسخلٟت.
ب -الخظغ الػام.
وطلٖ ٪ىضما جهضع الثدت بمى٘ مماعؾت وكاٍ مٗحن بهض ٝخماًت الىٓام الٗام مشا٫
طل ٪ؤن جهضع الثدت بمى٘ مغوع الٗغباث في بٌٗ الكىاعٕ ؤو خٓغ مغوع الٗغباث ال٨بحرة ٖلى
ال٨باعي ؤو خٓغ بُ٘ بٌٗ اإلاىاص ٖلى ؤعنٟت الكىاعٕ ..ؤلخ  .ؤو خٓغ ب٢امت اإلاهاو٘ والىعف
صازل اإلاىاَ ٤الؿ٨ىُت إلاا حؿببه مً بػٖاط للؿ٩ان وجلىر للبِئت.
ج -الخهىٌ غلى ؤلاطن اإلاؿبم.
٢ض حكترٍ ؤلاصاعة َب٣ا لىهىم ال٣اهىن ٖلى ألاٞغاص يغوعة الخهىٖ ٫لى بطن مؿب٤
٦ما في خالت َلب اإلاىا٣ٞت للضزى ٫بلى م٩ان مٗحن .ؤو الترزُو بدمل هىٕ مً ألاؾلخت.
ص -يغوعة بزُاع الؿلُاث.
٢ض حكترٍ ؤلاصاعة في بٌٗ ألاخُان ٖلى ألاٞغاص يغوعة بزُاع الؿلُاث اإلادلُت ٖلى
ٖؼمهم الُ٣ام بإٖما ٫مُٗىت ً٣غٍ ال٣اهىن مشل ؤلازُاع ٖلى مٓاَغة ؤو مؿحرة في م٩ان مٗحن .ؤو
ؤلازُاع ٖلى بظغاء نُاهت في مبجى مٗحن.
هـ -ؤوامغ الًبِ ؤلاصاعي الفغصًت.
في بٌٗ ألاخُان ج٣ىم ؾلُاث الًبِ بةنضاع ؤوامغ ٞغصًت بدىُٓم وكاٍ ٞغصي مٗحن
ختى صون الاؾدىاص بلى ال٣اهىن ؤو الثدت ماصام طل ٪مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام ,قغٍُت
ً
ؤن ً٩ىن طل ٪صازال في ازخهام ؾلُت الًبِ وؤن َىاْ ٥غو ٝاؾخصىاثُت جبرع َظا ؤلاظغاء
وبهه َى الىؾُلت الىخُضة للمدآٞت ٖلى الىٓام الٗام َ .ظٍ الكغوٍ ظمُٗها جسً٘ لغ٢ابت
11
الً٣اء
و -اؾخسضام اللىة.
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لؿلُت الًبِ ؤلاصاعي ؤن جلجإ بلى اؾخسضام ال٣ىة اإلااصًت إلٖاصة الىٓام الٗام بلى ما
٧ان ٖلُه  ،ؤي إلظباع ألاٞغاص ٖلى اخترام الىٓام الٗام  .ولها طل ٪صون الخاظت للجىء بلى الً٣اء
ً
جُبُ٣ا لىٓغٍت الخىُٟظ اإلاباقغ التي جخمخ٘ بها ؾلُت الًبِ ؤلاصاعي وؤلاصاعة الٗامت بك٩ل ٖام .
مً طل ٪اجساط بظغاءاث إلزالء ق ٤٣ؾ٩اهُت ؤو مباوي مملى٦ت للضولت جم ا٢خدامها وقٛلها
بُغٍ٣ت مسالٟت لل٣اهىن ؤو َضم ظضاع جم بىاءٍ باإلاسالٟت للمسُِ الٗام للمضًىت ..ؤلخ.
وهٓغا لخُىعة مشل َظا ؤلاظغاء ًجب ؤن جمىذ ؾلُت الًبِ ؤلاصاعي ؤلاٞغاص بهظاعاث
ً
مخ٨غعةٞ ،ةطا امخىٗىا ٧ان لها الخ ٤في اؾخسضام ال٣ىة للخىُٟظ ظبرا ٖلحهم وؤن ً٩ىن ؤلاظغاء
12
بال٣ضع الظي ج٣خًُه يغوعة اؾخسضام ال٣ىة.
زالثا :هُاق الًبِ ؤلاصاعي:
الًبِ ؤلاصاعي وكاٍ ج٣ىم به ؤلاصاعة جبخغي مً زالله جد ٤ُ٣اإلاهلخت وَى ٦ؿاثغ
ؤوكُت ؤلاصاعة ألازغي ًسً٘ لىظىب اخترام مبضؤ اإلاكغوُٖت ,بل البض ؤن ًٓهغ اخترام مبضؤ
اإلاكغوُٖت في ؤٖلى صعظاجه في خالت الًبِ ؤلاصاعي ألهه ًخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاٞغاص وخغٍاتهم لظل٪
ٞةن ٢غاعاث الًبِ ؤلاصاعي جسً٘ لغ٢ابت الً٣اء قإجها في طل ٪قإن ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت ألازغي
ٞحرا٢ب الً٣اء ؤع٧ان ال٣غاع ؤلاصاعي اإلاخٗل ٤بالًبِ للخإ٦ض مً ؾالمخه ال٣اهىهُتَ .ظا في خالت
الٓغو ٝالٗاصًت ,ؤما بطا خضزذ ْغوٚ ٝحر ٖاصًت ٧الخغوب وال٩ىاعر الُبُُٗت والاه٣ؿام
الؿُاسخي ٞخهبذ ؤلاصاعة ٖاظؼة ًٖ الُ٣ام بىاظباتها اججاٍ خماًت الىٓام الٗام لظل ٪ؤظاػ
ال٣اهىن لئلصاعة ؤن جخدلل ما٢خا مً ُ٢ىص اإلاكغوُٖت التي جد٨م ؤٖمالها في الٓغو ٝالٗاصًت مً
ؤظل الاؾخمغاع في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام وبظل ٪جخُٗل اإلاكغوُٖت الاٖخُاصًت لخدل مدلها
الٓغو ٝالاؾخصىاثُت.
لَ ً٨ظا ال ٌٗجي ؤن ٢غاعاث ؤلاصاعة في الٓغو ٝالاؾخصىاثُت ال جسً٘ لغ٢ابت الً٣اء ٞهي جب٣ى
زايٗت لغ٢ابت الً٣اء ولًُ ً٨بٖ ٤لحها مكغوُٖت جسخل ًٖ ٠اإلاكغوُٖت في الٓغوٝ
13
الٗاصًت.

اإلابدث الثاوي
ازخهاناث الؿلُت اإلادلُت في مجاٌ الًبِ ؤلاصاعي:
مً زال ٫جدلُل ههىم ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م ًخبن لىا ؤن اإلاكغٕ
اٖخمض ههج الالمغ٦ؼٍت اإلاىؾٗت ٦إؾاؽ ٖام لئلصاعة اإلادلُت في لُبُا خُض مىذ مجالـ
اإلادآٞاث والبلضًاث نالخُاث واؾٗت في بصاعة الكإن اإلادلي وٍم ً٨ج٣ؿُم جل ٪الازخهاناث
بلى هىٖحن ألاو ٫ازخهام ج٣غٍغي ًخىله ؤًٖاء مجلـ اإلادآٞت ؤو البلضًت وازخهام جىُٟظي
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مً مهام اإلادا ٔٞؤو ٖمُض البلضًت وباقي اإلاىْٟحن باإلادآٞت ؤو البلضًت في بَاع اإلاؿاولُت
الخًامىُت التي ؤ٢غَا ال٣اهىن وٍم ً٨جمحز جل ٪الازخهاناث ؤًًا بلى ازخهاناث ٖاصًت
واؾخصىاثُت خُض جدؿ٘ الهالخُاث في ْل الٓغو ٝالاؾخصىاثُت زهىنا في مجا ٫الًبِ
ؤلاصاعي.

اإلاُلب ألاوٌ
ازخهاناث اإلادافظاث في مجاٌ الًبِ ؤلاصاعي:
ًخىلى مجلـ اإلادآٞت في خضوص الؿُاؾت الٗامت للضولت جىُٟظ الخُِ الخانت
بالخىمُت ومخابٗتها و٦ظل ٪ؤلاقغا ٝوالخىظُه والغ٢ابت ٖلى ؤٖما ٫البلضًاث ومسخل ٠اإلاغا٤ٞ
الٗامت صازل اإلادآٞت في الخضوص اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن .وٍخجلى صوع اإلادآٞاث في مجا٫
الًبِ ؤلاصاعي بك٩ل واضر في خ ٟٔألامً صازل الىُا ١ؤلاصاعي للمدآٞت وٍدباًً َظا الضوع
بازخال ٝالٓغوُٞ ٝسخو مجلـ اإلادآٞت في الٓغو ٝالٗاصًت بخ٣ضًم اإلا٣ترخاث والخُِ و
بنضاع الخىنُاث اإلاخٗل٣ت بهُاهت الىٓام الٗام التي مً قإجها اإلادآٞت ٖلى ألامً اإلادلي صازل
14
اإلادآٞت
٦ما ؤن اإلادا ٔٞباٖخباعٍ ممشال للؿلُت الخىُٟظًت باإلادآٞتً 15سخو باإلادآٞت ٖلى
ألامً وألازال ١والُ٣م الٗامت باإلادآٞت في بَاع الؿُاؾت التي ًًٗها وػٍغ الضازلُت واٖخماص
16
الخُِ الخانت بالخٟاّ ٖلى امً اإلادآٞت.
وله ؤًًا نالخُت اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣ألامً الاظخماعي والٛظاجي
إلاىاَىحن صازل اإلادآٞت بالخيؿُ ٤م٘ ٧اٞت ألاظهؼة باإلادآٞت 17.باإلياٞت بلى ؤن اإلادأٞ
18
مؿاو ٫مؿاولُت جًامىه ًٖ بؿِ ألامً صازل الخغم الجامعي الىا ٘٢صازل اإلادآٞت
ؤما في ْل الٓغو ٝالاؾخصىاثُت ٞاإلاداً ٔٞخمخ٘ بهالخُاث واؾٗت في مجا ٫الًبِ
ؤلاصاعي جم ً٨في اجساط ٧اٞت الخضابحر الالػمت إلاٗالجت اإلاىا ٠٢الخُحرة واإلاٟاظئت وٖلى ألازو-:
 ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بدماًت ؤمال ٥الضولت الٗامت وألامال ٥الخانت وبػالت ما ًٖ ٘٣لحها مًحٗضًاث بالُغٍ ٤ؤلاصاعي
 اإلاباصعة بٟغى الدجغ الهحي وجىُٟظٍ والبضء بم٩اٞدت ألاوبئت. بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر الُبُُٗت. نغ ٝاإلاؿاٖضاث الٗاظلت وؤلاًىاء الٟىعي بلى خحن جىلي الجهاث اإلاسخهت ألازغي إلاؿاولُتها.الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-
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19

 -بً٣ا ٝالاٖخضاءاث وبلٛاء بظغاءاتها وعص اإلآالم.

٦ما ؤهه ًجىػ للىػعاء بالخ٩ىمت جٟىٌٍ اإلادا ٔٞفي بٌٗ ازخهاناتهم والتي مً قإجها
20
اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام صازل الىُا ١ؤلاصاعي للمدآٞت

اإلاُلب الثاوي:
ازخهاناث البلضًاث في مجاٌ الًبِ ؤلاصاعي:
جسخو البلضًاث بىظه ٖام بدىُٟظ اللىاثذ البلضًت وبوكاء وبصاعة اإلاغا ٤ٞالٗامت اإلاخٗل٣ت
بالخسُُِ الٗمغاوي وجىُٓم اإلاباوي والكاون الصخُت والاظخماُٖت ومغا ٤ٞاإلاُاٍ وؤلاهاعة
والهغ ٝالهحي والُغ ١واإلاُاصًً والجؿىع والىٓاٞت الٗامت ووؾاثل الى٣ل اإلادلي والخضاث٤
21
وؤما ً٦الترُٞه الٗام واإلاالجئ واإلا٣ابغ وألاؾىا ١الٗامت.
وٖلى ٖ٨ـ الازخهام اإلاىؾ٘ للمدآٞاث في مجا ٫ألامً هالخٔ اهدؿاعٍ باليؿبت
للبلضًاث.وجخجلى عٚبت اإلاكغٕ في ٖضم بؾىاص ؤي ازخهام للبلضًاث في ألامً في ٖضم مىذ
مسخاعي اإلادالث نٟت مإمىع الًبِ الً٣اجي ٖلى الغٚم مً ؤن اإلااصة  15مً ٢اهىن ؤلاصاعة
اإلادلُت جىو ٖلى { ًجىػ في اإلاىاَ ٤الىاثُت ؤن ًٟىى مسخاع اإلادلت بازخهاناث مىؾٗت جٟ٨ي
22
إلصاعة جل ٪اإلاىاَ} ٤
وفي اإلا٣ابل ُمىدذ البلضًاث ازخهاناث واؾٗت في مجا ٫الصخت الٗامت وَى الٛغى
الشاوي مً ؤٚغاى الًبِ ؤلاصاعي خُض جىو اإلااصة  81مً الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن ؤلاصاعة
اإلادلُت ٖلى { حٗمل البلضًت ٖلى جىٞحر بِئت صخُت ؾلُمت زالُت مً الخلىر ؾىاء ٖلى مؿخىي
الغ٢ابت ٖلى ظىصة ألاٚظًت ومُاٍ الكغب ؤو ٖلى مؿخىي الىٓاٞت الٗامت وبجبإ ألاؾـ الؿلُمت
لخجمُ٘ الىٟاًاث والخسلو مجها .وؤلاقغاٖ ٝلى وؾاثل ه٣ل الخُىاهاث وؤظؼائها بٗض الظبذ
ومغا٢بت بُٗها ولها ؤًًا ٖلى وظه الخدضًض الُ٣ام باإلاهام الخالُت
 ؤلاقغاٖ ٝلى جىُٓم الكىاَئ واإلاهاً ٠ومخابٗتها مً الىاخُت الصخُت واإلاغا ٤ٞالٗامت اإلالخ٣تبها ؤو الالػمت لخضماتها .
 مغا٢بت خماماث الؿباخت والخماماث البساعٍت وميكاتها اإلاٟخىخت للجمهىع وخٓغ وجىُٓمالاؾخدمام في ألاما ً٦اإلا٨كىٞت ومغا٢بت اإلاٛاؾل وصوعاث اإلاُاٍ الٗمىمُت .
 مخابٗت وجىُٓم وبصاعة الخضاث ٤الٗامت وخضاث ٤الخُىان والىباث. الغ٢ابت ٖلى جىُٓم اإلا٣ابغ وه٣ل اإلاىحى والخهغٍذ بالضٞ ًٞحها.الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-
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 اجساط الاخخُاَاث يض ؤمغاى الخُىاهاث التي ٢ض جى٣ل بلى ؤلاوؿان وطل ٪بةٖضام الخُىاهاثالخُغة ؤو اإلاهملت ؤو الًالت بالخٗاون م٘ الجهاث اإلاسخهت .
 مغا٢بت خٓاثغ اإلااقُت والخُى ٫والضواظً وٚحر مً الخُىاهاث والُُىع. م٩اٞدت ال٣ىاعى والخكغاث وٚحرَا مً الهىام الًاعة ص ازل الخجمٗاث الؿ٨ىُت بالخيؿُ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت.
 مخابٗت الخُُٗماث وبنضاع قهاصاث الخُُٗم . الخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت بةنضاع اإلاىانٟاث وجغازُو ؤلاوكاءاث الؿ٨ىُت والهىاُٖتوالخجاعٍت اإلاغُ٣ٞت صازل اإلاسُُاث ومغا٢بت جىُٟظَا.
 ٞغى الدجغ الهحي الجؼجي صازل خضوص البلضًت.٦ما ؤن اإلااصة  82مً الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ههذ ٖلى مؼٍض مً
الهالخُاث للبلضًاث في مجا ٫الصخت الٗامت والؿُ٨ىت الٗامت هىعص ؤَمها ٖلى الىدى ألاحي-:
 ا٢تراح ال٣غاعاث والدكغَٗاث واللىاثذ الصخُت والبُئُت بظغاء الُٗاءاث الالػمت ألٖما ٫الىٓاٞت الٗامت وه٣ل ال٣مامت مً الُغ ١واإلاىاػ ٫واإلاخاظغواإلاهاو٘ وٚحرَا.
 مغا٢بت وٞدو اإلاىاص الٛظاثُت مً ؤَٗمت ومكغوباث وؤلبان ومكخ ٣ـ ــاتها وجىُٓم نىاٖتها وَغ ١خٟٓها و ٤ٞألاؾـ الٗلمُت .وخٓغ بُٗها ؤو جضاولها ؤو خُاػتها ؤو ه٣لها بطا ٧اهذ مٛكىقت
ؤو ٞاؾضة ؤو ملىزت وبٖضام جل ٪اإلاىاص لخٟاصي يغعَا ٖلى الصخت الٗامت.
 الخإ٦ض مً ُ٢ام اإلاهىٗحن واإلاىعصًً والخجاع باجساط ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بمى٘ جلىر اإلاىاصالٛظاثُت ؤو ٚكها ؤو بؾاءة نىٗها ويمان هٓاٞتها وه٣اوتها واخخىائها ٖلى اإلاىاص والٗىانغ اإلا٩ىهت
لها باليؿب اإلادضصة ٢اهىها ؤو اإلاٗلً ٖجها.
 جىُٓم ومغا٢بت اإلاُاٖم والٟىاص ١وبُىث ؤلا٢امت والجز ٫واإلا٣اهي واإلاسابؼ ومدالث الب٣الت وؤما ً٦جسؼًٍ اإلاىاص الٛظاثُت.
 جىُٓم ومغا٢بت اإلاهاو٘ والىعف التي ج٩ىن مهضعا للخُغ ؤو ال٣ل ٤ؤو ؤلاػٖاط للجحران وطل٪بؿبب ما ًيبٗض مجها مً صزان ؤو ؤبسغة ؤو ٚاػاث ؤو ؤجغبت ؤو عواثذ ؤو ما ًهضع ٖجها مً يىياء.
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 جىُٓم ومغا٢بت ؤلاٖما ٫التي ٢ض ج٩ىن مًغة بالصخت الٗامت ؤو التي ج٣خطخي اإلادآٞت ٖلىالصخت الٗامت ؤو جىُٓمها بما في طل ٪مدالث الخال٢ت والخجمُل وناالث الغٍايت الٗامت.
 بوكاء وبصاعة اإلاؿالخ البلضًت واإلاؿخىصٖاث لئلقغاٖ ٝلى اللخىم ومى٘ طبذ الخُىاهاث والُُىعألٚغاى ججاعٍت ؤو ؾلخ ظلىصَا في ٚحر َظٍ ألاما ً٦ومىذ الترازُو للمؿالخ الخانت ومغا٢بتها.
ولًمان جىُٟظ مهام البلضًاث في مجا ٫الصخت الٗامت هو ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُتٖ 23لى ؤن
البلضًاث جسخو بدىُٓم الخغؽ البلضي بما ما ًخمخ٘ به عظا ٫الخغؽ البلضي مً نالخُاث
يبُُت وخملهم لهٟت مإمىع الًبِ الً٣اجي لُهبذ الخغؽ البلضي ألاصاة الخىُٟظًت ألاولى
لخماًت اإلاؿتهل ٪وجد ٤ُ٣ؤَم ؤٚغاى الًبِ ؤلاصاعي اإلاخمشلت في الصخت الٗامت والؿُ٨ىت
الٗامت خُض جىو اإلااصة  78مً الالثدت الخىُٟظًت مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ٖلى { ًيكا في ٧ل
بلضًت خغؽ بلضي ًماعؽ ازخهاناجه وَٗمل ٖلى خماًت اإلاؿتهل ٪وؤصخاب ألاوكُت
الا٢خهاصًت ولغظا ٫الخغؽ البلضي الؿلُاث والهالخُاث اإلا٣غعة ٢اهىها ٖىض مباقغتهم
ازخهاناتهم }

الخاجمت:
هٓغا ألَمُت الهُئاث اإلادلُت في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع وج٣غٍب الخضماث مً اإلاىاَىحن
ويمان اإلاكاع٦ت الكٗبُت في حؿُحر الكإن اإلادلي ؤنضع اإلاكغٕ اللُبي في ؾىت 2012م ال٣اهىن
ع٢م  59لؿىت 2012م بكإن ؤلاصاعة اإلادلُت والظي مىذ َُئاث الخ٨م اإلادلي اإلاخمشلت في
اإلادآٞاث والبلضًاث نالخُاث واؾٗت في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي للكغوٕ في جس ٠ُٟخضة
اإلاغ٦ؼٍت التي ٖاهذ مجها لُبُا لٗ٣ىص َىٍلت بال بن الىهىم ال٣اهىهُت وخضَا ال جٟ٨ي ٞاالهخ٣ا٫
هدى الالمغ٦ؼٍت ٖملُت َىٍلت ألاظل جبضؤ بخىٞغ ؤلاَاع ال٣اهىوي ومً جم وي٘ زُت خ٩ىمُت قاملت
لى٣ل الازخهاناث مً الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت بلى َُئاث الخ٨م اإلادلي حؿاهضَا خمالث جىُٖت عؾمُت
وٚحر عؾمُت للخٗغٍ ٠بإَمُت الىٓام الالمغ٦ؼي واٖخماص الخضعٍب الالػم للمىْٟحن ب٩ل مً وػاعة
الخ٨م اإلادلي والهُئاث اإلادلُت لًمان هجاح زُت الاهخ٣ا ٫هدى الالمغ٦ؼٍت ٖلى الىظه اإلاُلىب
وفي َظا البدض خاولذ حؿلُِ الًىء ٖلى صوع الؿلُت اإلادلُت في مجا ٫الًبِ ؤلاصاعي وَى
صوع مً مجمىٖت ؤصواع لهُئاث الخ٨م اإلادلي زههخه للبدض إلاا له مً ؤَمُت بالٛت في مجا٫
اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام في ْل الاه٣ؿام الؿُاسخي والٟغا ٙألامجي الظي جمغ به لُبُا للؿىت
الغابٗت ٖلى الخىالي وُٞما ًلي ؤَم الىخاثج والخىنُاث التي زلو بلحها البدض.

الىخاثج:

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 170

مجلة الجامعة
 ٌٗخبر ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م هُ٣ت البضاًت الخُ٣ُ٣ت هدى الاهخ٣ا ٫بلىالالمغ٦ؼٍت ؤلاصاعٍت في لُبُا خُض جخًمً الٗضًض مً اإلاىاص التي جىو ٖلى ه٣ل ال٨شحر مً
الهالخُاث بلى َُئاث الخ٨م اإلادلي.
 مىذ ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت اإلاكاع بلُه نالخُاث واؾٗت للمدآٞاث والبلضًاث في مجا ٫الًبِؤلاصاعي ٧اهذ خ٨غا ٖلى الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت في الؿاب.٤
 ج٨مً ؤَضا ٝالًبِ ؤلاصاعي في اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام بإٚغايه الشالر ألامً الٗام,الصخت الٗامت  ,الؿُ٨ىت الٗامت ومً زال ٫الخٗم ٤في صعاؾت ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ًخطر صوع
اإلادآٞاث الباعػ في مجا ٫ألامً الٗام,وًٍُ ٤في مجا ٫الصخت الٗامت ؤما البلضًاث ٗٞلى
الٗ٨ـ مً طل ٪خُض ًدؿ٘ صوعَا في مجا ٫الصخت الٗامت والؿُ٨ىت الٗامت وٍىدؿغ في مجا٫
ألامً الٗام.

الخىنُاث:
 ًىصخي الباخض الؿلُت الدكغَُٗت يغوعة بلٛاء ال٣اهىن ع٢م  9لؿىت 2013م بكإن ججمُضٖمل اإلادآٞاث .و ؤلاؾغإ في اٖخماص اإلادآٞاث باٖخباعَا ؤلاَاع الجام٘ والغاٞض لىجاح ٖمل
البلضًاث.
 هىصخي وػاعة الخ٨م والخ٩ىمت بًغوعة الكغوٕ في اٖخماص بغهامج خل ألاظهؼة اإلاغ٦ؼٍت وه٣لازخهاناتها بلى البلضًاث وٖلى عؤؾها ظهاػ الخغؽ البلضي والكغ٦ت الٗامت لخضماث الىٓاٞت
باٖخباعَما مً ؤؾاؾُاث الٗمل البلضي.
 ًىصخي البدض اإلاجالـ البلضًت باٖخباعَا َُئاث مدلُت مىخسبت جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍتاإلاؿخ٣لت في ْل الٓغو ٝالاؾخصىاثُت الخالُت بلى جغ٦حز ظهىصَا ٖلى اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام
بإٚغايه الشالر وبالخيؿُ ٤اإلاؿخمغ في م٘ الجهاث ألامىُت اإلاخمشلت في وػاعة الضازلُت والضٞإ
و٦ظل ٪وػاعة الصخت.

هىامل البدث:
 .1هىا٦ ٝىٗان  ,ال٣اهىن ؤلاصاعي ألاعصوي ,ط .3ٍ , 1مُاب٘ الضؾخىع الخجاعٍت ٖ ,مان 1996م م
138
 .2مدمض الكاٞعي ابىعاؽ  :ال٣اهىن ؤلاصاعي  ,ط ٖ . 1الم ال٨خب  .ال٣اَغة 1984 ,م  ,م  159وما
بٗضَا
ٖ .3ضهان ٖمغو  .الخ٨م اإلادلي  .2 ٍ .ميكإة اإلاٗاع . ٝؤلاؾ٨ىضعٍت 2004 .م م 11
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 .4اإلااصة  44 , 24مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت
 .5اإلااصة  4ال٣ٟغة ؤ مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ؾب ٤ؤلاقاعة بلُه
 .6مغؾىم مل٩ي ب٣اهىن ناصع  27ؤٚؿُـ 1964 /م
 .7اإلااصة  4ال٣ٟغة ب مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ؾب ٤ؤلاقاعة بلُه
 .8جىو اإلااصة  24مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ٖلى { جًم البلضًت في هُا٢ها ٖضصا مً اإلادالث ,وٍجىػ
ؤن جًم ٖضصا مً الٟغوٕ البلضًت } وبظلٞ ٪ةن اٖخماص ٞغوٕ بلضًت ؤمغ ظىاػي ج٣خًُه جىٞغ
مبرعاث جسضم اإلاهلخت الٗامت ٦ما لى ٧اهذ البلضًت طاث مؿاخت قاؾٗت ووؿبت ؾ٩ان ٖالُت
ٞخ٣ؿم البلضًت بلى ٞغوٕ جيكإ بمىظب ٢غاع مً مجلـ الىػعاء بىاء ٖلى ا٢تراح مً وػٍغ الخ٨م
اإلادلي وٍضاع الٟغٕ البلضي بغثِـ ٞغٕ بلضي ًهضع ٢غاع ج٩لُٟه مً اإلاجلـ البلضي  ,والٟغوٕ
ج٣ؿم بلى مدالث ؤم بطا ٧اهذ البلضًت مؿخدضزت ونٛحرة ج٣ؿم بلى مدالث ِ٣ٞ
 .9ص ههغ الضًً ال٣اضخي  .ؤنى ٫الٟاهىن ؤلاصاعي .صاع ال٨ٟغ الٗغبي  .ال٣اَغة 2008 .م م 39
 .10ص زلُٟت الجبراوي ,الىظحز في مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي اللُبي  .ط2016 .1م م  99وما بٗضَا
ٚ .11ؿان الخحري  ,مضزل في ال٣اهىن ؤلاصاعي الجؼاثغي .صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ٖمان 2012م م
198
 .12ص خؿام مغسخي  .ؤنى ٫ال٣اهىن ؤلاصاعي  .صاع ال٨ٟغ الجامعي  .ؤلاؾ٨ىضعٍت2012 .م م  328و ما
بٗضَا
 .13ص ماَغ الجبىعي ,مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي .صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘  .ألاعصن  .ب  .ث م 155
 .14اإلااصة  12ال٣ٟغة ص مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .15اإلااصة  14ال٣ٟغة ؤ مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .16اإلااصة  14ال٣ٟغة ي مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .17اإلااصة  14ال٣ٟغة ٍ مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .18اإلااصة  13ال٣ٟغة ب مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .19اإلااصة  15مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .20اإلااصة  17مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .21اإلااصة  25مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
 .22الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  130الهاصعة في 2013/4/1م
 .23اإلااصة  25مً ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  59لؿىت 2012م
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اإلاغاحؼ:
 -1هىا٦ ٝىٗان  ,ال٣اهىن ؤلاصاعي ألاعصوي ,ط .3ٍ , 1مُاب٘ الضؾخىع الخجاعٍت ٖ ,مان 1996م .
 -2مدمض الكاٞعي ابىعاؽ  :ال٣اهىن ؤلاصاعي  ,ط ٖ . 1الم ال٨خب  .ال٣اَغة 1984 ,م.
ٖ -3ضهان ٖمغو  .الخ٨م اإلادلي  .2 ٍ .ميكإة اإلاٗاع . ٝؤلاؾ٨ىضعٍت 2004 .م.
 -4مدمض ال٣اضخي  .ؤنى ٫الٟاهىن ؤلاصاعي .صاع ال٨ٟغ الٗغبي  .ال٣اَغة 2008 .م .
 -5زلُٟت الجبراوي ,الىظحز في مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي اللُبي  .ط2016 .1م
ٚ -6ؿان الخحري  ,مضزل في ال٣اهىن ؤلاصاعي الجؼاثغي .صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ٖمان 2012م
 -7خؿام مغسخي  .ؤنى ٫ال٣اهىن ؤلاصاعي  .صاع ال٨ٟغ الجامعي  .ؤلاؾ٨ىضعٍت2012 .م
 -8مدمض الخغاعي .ؤنى ٫ال٣اهىن ؤلاصاعي اللُبي . 6 ٍ .اإلا٨خبت الجامٗت الؼاوٍت 2010 .م  -9ماَغ
الجبىعي ,مباصت ال٣اهىن ؤلاصاعي .صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘ .ألاعصن .ب  .ث

اللىاهحن واللىاثذ:
٢ -1اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م 59لؿىت 2012م الجغٍضة الغؾمُت الٗضص 15
٢ -2اهىن ع٢م  9لؿىت 2013م بكإن حٗضًل ٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت.
 -3الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  130الهاصعة في 2013/4/1م
٢ -4اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م  8لؿىت 1964م ناصع  27ؤٚؿُـ 1964 /م.
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أحر تقذيى ادلراجغ اخلارجي نهخذياخ االستشاريح نؼًيم
ادلراجؼح ػهي استقالنيتّ يف نيثيا
 ؾػاص مؿػىص الالفي ،1ص .فاَمت ؾىَس ي

2

َ 1البت صهخىعاه كؿم اإلاداؾبت ،ولُت بصاعة ألاغماٌ ،حامػت الجىان ،لبىان 2 .كؿم اإلاداؾبت ،ولُت بصاعة
ألاغماٌ ،حامػت الجىان ،لبىان.

ملخو البدث:
َضَ ٝظا البدض بلى مٗغٞت آعاء اإلاكاع٦حن ُٞهخى ٫ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا
للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه ،ولخدَ ٤ُ٣ض ٝالبدض وازخباع ٞغيِخه
جم جهمُم اؾدباهت باالؾدىاص بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ،و٢ض جم جىػَ٘ ٖضص ( )210مجها ٖلى ُٖىاث
ٖكىاثُت مً مجخم٘ البدض اإلا٩ىن مً اإلاغاظٗحن الخاعظُحن اإلاٗخمضًً في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت
اللُبي والبالٖ ٜضصَم ( )24مغاظ٘ ،واإلاغاظٗحن الخاعظُحن اإلاٗخمضًً في مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي
والبالٖ ٜضصَم ( )134مغاظ٘ ،واإلاغاظٗحن الخاعظُحن ؤًٖاء صًىان اإلاداؾبت (ؤلاصاعة الٗامت
َغابلـ) ،والبالٖ ٜضصَم ( )187مغاظ٘ .ل٣ض بلٖ ٜضص الاؾدباهاث اإلاؿترصة ٖضص ( )108اؾدباهت
جم اؾدبٗاص اؾدباهت واخضة مجها وطل ٪بٗض اإلاغاظٗت ؤلال٨تروهُت لُهبذ ٖضص الاؾدباهاث الجاَؼة
للخدلُل ٖضص ( )107اؾدباهت.
و٢ض جىنلذ هخاثج البدض بلى ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل
ً
اإلاغاظٗت ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
اليلماث الضالت:اإلاغاظ٘ الخاعجي ،اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ،الخضماث الاؾدكاعٍت.

ؤلاَاع الػام للبدث
ملضمت:
بن الىظىص الخ٣ُ٣ي إلاهىت اإلاغاظٗت ٌٗخمض ٖلى ا٢خىإ مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت باؾخ٣اللُت
اإلاغاظ٘ الخاعجي في ٧اٞت مغاخل ٖملُت اإلاغاظٗت ،وَٗخبر مىيىٕ الاؾخ٣اللُت مً ؤَم اإلاىيىٖاث
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التي ًىلحها ال٨خاب في مجا ٫مغاظٗت الخؿاباث ؤَمُت زانت وطل ٪بىنٟها ال٣لب الىابٌ في
ً
مهىت اإلاغاظٗت وحجغ الؼاوٍت في َُ٩ل ٖملُت اإلاغاظٗتٞ .اإلاغاظ٘ الخاعجي ًجب ْ
ؤن ً٩ىن مؿخ٣ال في
ً
وؤن ًخجىب ٧ل ما مً قإهه ْ
٧ل ما ً٣ضمه مً زضماثْ ،
ؤن ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه بال ؤن
ً
اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ٢ض جخإزغ ؾلبا بٗضة ٖىامل ًجب ٖلُه ؤن ًخجىبها لُداٖ ٔٞلى ز٣ت
مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت ُٞما ً٣ضمه مً زضماث.

مكيلت البدث:
ً
جلجإ بصاعة الٗمُل ؤخُاها بلى َلب زضماث اؾدكاعٍت مً اإلاغاظ٘ إلاا ًخمخ٘ به مً زبراث وماَالث
جاَله لخ٣ضًم جل ٪الخضماث بٟ٨اءة ٖالُت ،بال ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث ؤزغي بسالٖ ٝملُت
ً
ً
ً
اإلاغاظٗت للٗمُل ٢ض ؤزاع ظضال واؾٗا جغ٦ؼ خى ٫الخى ٝمً جإزغ اؾخ٣اللُخه ؾلبا .بن ما ًشحر
الك٩ى ٥خى ٫اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ َى الضزل ؤلايافي الظي ًد٣٣ه اإلاغاظ٘ بإ٢ل و٢ذ ومجهىص
وؤ٢ل مساَغة م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت )ًىؾ ،2011،٠م .)80 ،و٢ضجمشلذ مك٩لت البدض في
مضي اخخمالُت جإزحر ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى
اؾخ٣اللُخه في ْل ما حٗاهُه اإلاهىت مً يٗ ٠و٢هىع بؿبب ٖضم وظىص مٗاًحر مغاظٗت مخ٩املت
ً
زانت ُٞما ًخٗل ٤بمُٗاع الاؾخ٣اللُتٞ ،اإلاغاظ٘ الخاعجي ًجب ؤن ً٩ىن مؿخ٣ال في ٧ل ما ً٣ضمه
وؤن ًخجىب ٧ل ما مً قإهه ْ
مً زضماثْ ،
ؤن ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه.
وحٗض مهىت اإلاغاظٗت في لُبُا خضًشت الٗهض ختى ٖلى مؿخىي الضو ٫الىامُت ،خُض لم ًً٨
ً
ً
َىا ٥اٖتراٞا باإلاغاظٗت ٦مهىت وبالخالي لم ً ً٨لها ٢اهىها ًىٓمها بال في الٗام  ،1973وطل٪
بهضوع ال٣اهىن ع٢م  116الخام بدىُٓم مهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت في لُبُا .وٖالوة ٖلى جإزغ
ْهىع مهىت اإلاغاظٗت في لُبُا ٣ٞض قهضث خالت مً الًٗ ٠والجمىص .و٢ض ؤقاعث صعاؾت ٖبضهللا
( )2013بلى ؤن مً ؤؾباب جضوي مهىت اإلاغاظٗت في لُبُا ٣ٞضان اإلاغاظ٘ الاؾخ٣اللُت التي هي الٗمىص
ال٣ٟغي لٗملُت اإلاغاظٗت٦ .ما بُيذ صعاؾت ٖ )2009( Almalhufضم اخخىاء ال٣ىاهحن اللُبُت ٖلى
٢ىاٖض ٧اُٞت وقاملت جًمً اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ؤو اإلادآٞت ٖلحها ،وٖضم ُ٢ام ه٣ابت
اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن اللُبُحن في لُبُا بضوع ٞاٖل ومهم ؾىاء في جُىٍغ مهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت،
ؤو في اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ وجضُٖمها.
وٍم٨ىىا نُاٚت مك٩لت البدض في الدؿائ ٫آلاحي:
ما ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه؟

ؤهضاف البدث:
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حهضَ ٝظا البدض بلى مٗغٞت آعاء وجهىعاث مغاظعي الخؿاباث الخاعظُحن اللُبُحن خى٫
مضي جإزحر ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه.

ؤهمُت البدث:
جيب٘ ؤَمُت َظا البدض مً مداولت الى٢ىٖ ٝلى ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا
للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه وطل ٪ألَمُت الالتزام بمُٗاع الاؾخ٣اللُت،
ومً وظىب ا٢خىإ مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت باالؾخ٣ال ٫الٓاَغي للمغاظ٘ الخاعجي ألن ؤَمُت
عؤي اإلاغاظ٘ الخاعجي جيب٘ مً َظا الا٢خىإ،وٖلُه ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ الخاعجي ججىب الٗىامل التي
جشحر الك٩ى ٥خى ٫اؾخ٣اللُخه،ألامغ الظي ًاصي بلى الغ ٘ٞمً مؿخىي مهىت اإلاغاظٗت ،وػٍاصة
الش٣ت في اؾخ٣اللُت اإلاغاظٗحن الخاعظُحن في لُبُا.
ً
٦ما ٌٗخبر َظا البدض ماصة ٖلمُت مُٟضة ًم ً٨جُىٍغَا مؿخ٣بال مً ٢بل باخشحن
آزغًٍ ؤ٧اصًمُحن ومهىُحن.

فغيُت البدث:
ً
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالبدض ،واٖخماصا ٖلى الدؿائ ٫الظي جم َغخه ،وهخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت
جم نُاٚت الٟغيُت الخالُت:
ًازغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه.

اإلاىهج الػلمي للبدث:
ً
ً
اٖخمض َظا البدض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باٖخباعٍ مىهجا مىاؾبا ٌٗخمض ٖلى ون٠
الٓاَغة ٦ما هي زم ًدلل ؤبٗاصَا ٦ما ٌٗخمض ٖلى ون ٠الضعاؾت الىٓغٍت مً زال ٫الىن٠
والخٟؿحر والخدلُل للىنى ٫بلى الىخاثج الجهاثُت زم حٗمُمها ٖلى اإلاجخم٘ .ول٣ض اٖخمض البدض ٖلى
اإلاغاظ٘ الٗلمُت مً ٦خب ،وصعاؾاث ؾاب٣ت ،وعؾاثل ٖلمُت ،و٢ىاهحن طاث نلت بمهىت اإلاغاظٗت،
ً
والضوعٍاث اإلايكىعةًٞ ،ال ًٖ الاؾخٗاهت بكب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت.

جلؿُماث البدث:
جم ج٣ؿُم َظا البدض بلى مبدشحنً ،دىاو ٫اإلابدض ألاو ٫اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي،
والٗىامل اإلاازغة ٖلحها ،والخضماث الاؾدكاعٍت ،وؤزغ ج٣ضًمها ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي .ؤما
الشاوي ٞحر٦ؼ ٖلى اإلاىهج
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الٗلمي للبدض ،وُٖىت ومجخم٘ البدض ،وؤصاة البدض ،ومهاصع وؤؾالُب ظم٘ البُاهاث
ً
ًٞال ًٖ جهمُم ؤصاة البدض ،وازخباع نض٢ها وزباتها ،وجدلُل البُاهاث ،وازخباع ٞغيُت البدض.
ً
وؤزحرا ٖغى ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج وجىنُاث.

الخػغٍفاث ؤلاحغاثُت إلاهُلخاث البدث:
ُ
-1اإلاغاظ٘ الخاعجيَ :ى شخو منهي مؿخ٣ل ً٣ىم بالخد ٤٣مً ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت ٢ض ؤٖضث
ً
ً
َب٣ا للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها ،وَٗض ج٣غٍغا بيخاثج ٞدو ال٣ىاثم اإلاالُت.
ً
 -2الخضماث الاؾدكاعٍت (اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل) :هي الاؾدكاعاث اإلاهىُت التي تهض ٝؤؾاؾا بلى
جدؿحن ٟ٦اءة وٞاٖلُت اؾخسضام الٗمُل للُا٢اث واإلاىاعص اإلاخاخت له ،وبما ًد ٤٣ؤَضاٝ
الخىُٓم.
 -3اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي (اإلاخٛحر الخاب٘) :هي بم٩اهُت ُ٢ام اإلاغاظ٘ بٗمله بإماهت ومىيىُٖت
بدُض ال ً٣ىم بةزٟاء الخ٣اث ،٤ؤو بُٖاء بُاهاث ومٗلىماث ٚحر ممشلت للىا٦ .٘٢ما ًجب ؤن ً٩ىن
ً ً
ً
مؿخ٣ال اؾخ٣الال جاما في ظمُ٘ ما ًخٗل ٤باإلاغاظٗت٦ .ما ًجب ٖلُه الالتزام بالخُاص واإلاىيىُٖت
ً
ٖىض جُُ٣م ؤصلت و٢غاثً اإلاغاظٗت ،وٖىض الىنى ٫بلى عؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت ،وطل ٪و٣ٞا إلاا جخُلبه
٢ىاٖض ؾلى ٥وآصاب اإلاهىت.

الضعاؾاث الؿابلت:
-1صعاؾت (آصم )2014 ،بٗىىان "ج٣ىٍم اوٗ٩اؾاث الخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘
الخاعجي ببِئت ألاٖما ٫الؿىصاهُت".
َضٞذ الضعاؾت بلى ازخباع ما بطا ٧اهذ َىاٖ ٥ال٢ت بحن ؤصاء اإلاغاظ٘ الخاعجي للخضماث
الاؾدكاعٍت ،وما بطا ٧ان وظىص يىابِ ع٢ابُت ٖلى ؤحٗاب الخضماث الاؾدكاعٍت ًازغ ٖلى
اؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘ الخاعجي .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤصاء اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت ًازغ
ٖلى اؾخ٣اللُخه ،وؤن وظىص يىابِ ع٢ابُت ٖلى ؤحٗاب الخضماث الاؾدكاعٍت ًازغ ٖلى
اؾخ٣اللُخه .وؤونذ الضعاؾت بًغوعة نُاٚت مٗاًحر للخضماث ألازغي التي ً٣ضمها اإلاغاظ٘
الخاعجي في الؿىصان ختى ًًمً الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُخه ٖىض ؤصاء ٖملُت اإلاغاظٗت .ويغوعة
ُ٢ام مجلـ جىُٓم مهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت بالؿىصان بًغوعة وي٘ يىابِ ع٢ابُت في الؿىصان
لخىُٓم ٖملُت اإلاماعؾت الٟٗلُت للمغاظ٘ الخاعجي.
-2صعاؾت (٧اْم )2013 ،بٗىىان " جدلُل ؤَمُت الٗىامل اإلاازغة في اؾخ٣ال ٫مغاظ٘ الخؿاباث في
الٗغا."١
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َضٞذ الضعاؾت بلى حصخُو الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في الٗغا،١
وجمشلذ الٗىامل التي اقخملذ ٖلحها الضعاؾت في اإلاىاٞؿت بحن م٩اجب اإلاغاظٗت الظخظاب الٗمالء،
وحجم م٨خب اإلاغاظٗت ،وَىٞ ٫ترة اعجباٍ اإلاغاظ٘ م٘ ٖمُل اإلاغاظٗت ،وخهى ٫اإلاغاظ٘ ٖلى مؼاًا
ومىا ٘ٞمالُت وا٢خهاصًت ،وج٣ضًم الخضماث ألازغي بياٞت بلى زضمت اإلاغاظٗت ،وصوع ؤلاصاعة في
حُٗحن اإلاغاظ٘ وجدضًض ؤحٗابه .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث ؤزغي لٗمُل
ً
ً
ً
اإلاغاظٗت ًىَض الٗال٢ت بُجهما ،وٍجٗل اإلاغاظ٘ مضاٗٞا ًٖ الٗمُل بضال مً ؤن ً٩ىن مغاظٗا
ٖلُهَ ،ظا باإلياٞت للمهالر اإلاالُت اإلاخإجُت مً ج٣ضًم جل ٪الخضماث ،و٧ل طل ٪حهضص اؾخ٣اللُت
اإلاغاظ٘ الخاعجي في الٗغا.١
-3صعاؾت ( )Gramling, et. al. 2012بٗىىان "الؿُاؾاث والبدىر اإلاخٗل٣ت بخُىع ٢ىاٖض
الاؾخ٣ال٫
للمغاظٗحن في الكغ٧اث الٗامت في ؤمغٍ٩ا".
جىاولذ الضعاؾت جدلُل مكا٧ل وً٢اًا الاؾخ٣اللُت مً هاخُت ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘
للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن َىا ٥بٌٗ
ً
اإلاهىُحن مشل عظا ٫البىى ٥واإلاغاظٗحن ًغون ؤن ؤصاء جل ٪الخضماث ًازغ ؾلبا ٖلى ظىصة ال٣ىاثم
اإلاالُت وٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ ،ولٚ ً٨حر اإلاهىُحن مشل اإلاؿدشمغًٍ ال ًغون طل ٪خُىما ً٩ىن مً
ً٣ضمىن جل ٪الخضماث لِؿىا ؤًٖاء في ٞغٍ ٤اإلاغاظٗت،وٍغي بٌٗ اإلاؿدشمغًٍ ؤن ؤصاء جل٪
ً
الخضماث ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ بطا لم ً ً٨م٨خب اإلاغاظٗت مً اإلا٩اجب ال٨بري طاث
الؿمٗت الخؿىت ،ول ً٨ال ًازغ ٖلى الاؾخ٣اللُت بطا ٧ان م٨خب اإلاغاظٗت مً اإلا٩اجب ال٨بحرة
واإلاكهىعة ؤي ؤن ؤصاء الخضماث الاؾدكاعٍت وجإزحرٍ ٖلى الاؾخ٣اللُت في اإلآهغ ًخإزغ بىىٕ مؿخسضم
ال٣ىاثم اإلاالُت واإلاغ٦ؼ الىُْٟي في م٨خب اإلاغاظٗت لل٣اثمحن بخإصًت جل ٪الخضماث .وٍغي البٌٗ
ؤن ج٣ضًم جل ٪الخضماث ًؼٍض مً ٟ٦اءة اإلاغاظ٘ وٍؼٍض مً ظىصة اإلاغاظٗت ،وؤن ج٣ضًمها ال ًازغ
ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ وظىصة اإلاغاظٗت.
ً
 -4صعاؾت) )Ianniello, 2012بٗىىان " ؤزغ الخضماث بسال ٝاإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘ َب٣ا
ل٣ىاٖض الخىُٓم ؤلاًُالُت الهاصعة في .2007
َضٞذ الضعاؾت بلى ٞدو الٗال٢ت بحن ؤحٗاب الخضماث بسال ٝاإلاغاظٗت والغؤي الظي
ًخم الخٗبحر ٖىه في ج٣غٍغ اإلاغاظ٘ .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضم وظىص ٖال٢ت اعجباٍ بحن ج٣ضًم
اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمالء اإلاغاظٗت وبحن هىٕ الغؤي الظي ًبضًه اإلاغاظ٘ في ج٣غٍغٍ.
-5صعاؾت( )Almalhuf, 2009بٗىىان " بصعا ٥اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا"
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َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى بصعا ٥اإلاكاع٦حن في الضعاؾت للخإزحر الظي ًم ً٨ؤن
جدضزه مجمىٖت مً الٗىامل مً يمجها ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي اللُبي للخضماث الاؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا حٗخبر يُٟٗت
وٍم ً٨الخإزحر ٖلحها في خالت ج٣ضًم م٩اجب اإلاغاظٗت في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمالء اإلاغاظٗت.
وج٩ىن اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ٢ىٍت وال ًم ً٨الخإزحر ٖلحها في خالت ٖضم ج٣ضًم م٩اجب
اإلاغاظٗت للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمالء اإلاغاظٗت.
 -6صعاؾت (٢غٍِ )2008 ،بٗىىان " الخضماث الاؾدكاعٍت وؤزغَا ٖلى خُاص اإلاض ٤٢في ألاعصن".
َضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت مضي اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في ألاعصن ٖىض ج٣ضًمه
الخضماث الاؾدكاعٍت إلايكأث ألاٖما .٫و٢ض جىنل الباخض بلى ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث
الاؾدكاعٍت بلى ظاهب اإلاغاظٗت ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه في ألاعصنً .
وبىاء ٖلُه ؤوصخى الباخض مؼاولي
مهىت اإلاغاظٗت بما ًإحي:
ً
ؤ-اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣اللُتهم يماها ل٨ؿب ز٣ت مؿخسضمي ج٣اعٍغَم اإلاهىُت.
ً
ب-يغوعة الخسهو ٖلى نُٗض م٩اجب اإلاغاظٗت صٖما لًمان خُاصَا بدُض بما ج٣ضم
زضماتها الخضُ٣ُ٢ت اإلاالُت ،ؤو زضماتها الاؾدكاعٍت.
ط-يغوعة بزًإ م٩اجب اإلاغاظٗت بلى ؤلاعقاص والخضعٍب اإلاؿخمغ مً ٢بل مىٓماتهم
اإلاهىُت ،وبالخٗاون م٘ ؤصخاب الازخهام والخبرة ،وطل ٪بهض ٝالغ ٘ٞمً وٖحهم،
وٟ٦اءتهم الٗلمُت ،وم٣ضعتهم اإلاهىُت والخسههُت زانت ٖىض ج٣ضًمهم الخضماث
الاؾدكاعٍت للٗمالء.
-7صعاؾت (البُاضخي )2008 ،بٗىىان " صعاؾت ازخباعٍت للٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣ال ٫مغاظعي
الخؿاباث بالجهاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبت في الجمهىعٍت الُمىُت".
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي،
والىاعصة في ال٨ٟغ اإلاداؾبي ،زم ازخباع جل ٪الٗىامل ٖل اؾخ٣ال ٫مغاظعي الخؿاباث بالجهاػ
اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبت في الجمهىعٍت الُمىُت و٧ان مً يمً جل ٪الٗىامل ؤصاء اإلاغاظ٘
لخضماث ؤزغي بسال ٝاإلاغاظٗت.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن آلاعاء لم جخ ٤ٟخى ٫جإزحر ؤصاء اإلاغاظ٘ لخضماث ؤزغي
بسال ٝاإلاغاظٗت لجهاث زايٗت للغ٢ابت ٖلى اؾخ٣اللُخه .و٢ض ؤونذ الضعاؾت بًغوعة بوكاء
ُ٢إ اؾدكاعي مؿخ٣ل ًٖ الُ٣اٖاث ألازغي بالجهاػ ً٩ىن مً مهامه ج٣ضًم الخضماث
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الاؾدكاعٍت للجهاث الخايٗت للغ٢ابت ،ؤو ؤًت ظهت ؤزغي خ٩ىمُت ٧اهذ ؤو ٚحر خ٩ىمُت وبظغاء
الضعاؾاث اإلاداؾبُت التي مً قإجها ع ٘ٞمؿخىي ألاصاء اإلانهي في الُمً.
 -8صعاؾت (ؤبى ال٣مهان)2007 ،بٗىىان " الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣اللُت وخُاص اإلاغاظ٘ الخاعجي
في ُ٢إ ٚؼة.
َضٞذ الضعاؾت بلى جىيُذ الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في ٚؼة .و٧ان
مً بحن الٗىامل مدل الضعاؾت ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت بلى ظاهب زضماث اإلاغاظٗت في
هٟـ الى٢ذ .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت بلى ظاهب زضماث
اإلاغاظٗت في هٟـ الى٢ذ ؾىً ٝازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في ٚؼة .وؤونذ
الضعاؾت بىظىب ؤن ج٩ىن الخضماث الاؾدكاعٍت يمً بَاع الىهُدت  ،ِ٣ٞوؤال حكمل مغخلت
مً مغاخل اجساط ال٣غاع ؤلاصاعي.
 -9صعاؾت ()Gul, 2007بٗىىان" ألازغ اإلاكتر ٥ل٩ل مً َىٞ ٫ترة اعجباٍ اإلاغاظ٘ بالكغ٦ت وؤحٗاب
الخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى اؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘.
َضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت ما بطا ٧ان َىا ٥جإزحر ألحٗاب الخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى
اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ بؿبب َىٞ ٫ترة اعجباَه بالكغ٦ت مدل اإلاغاظٗت .وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن
ؤحٗاب الخضماث الاؾدكاعٍت ًمْ ً٨
ؤن تهضص اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ بطا ٧اهذ ٞترة اعجباَه بالكغ٦ت
مدل اإلاغاظٗت َىٍلت مما ٌٗجي ؤن ؤزغ ؤحٗاب الخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى اؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘ جخى٠٢
ٖلى َىٞ ٫ترة اعجباٍ اإلاغاظ٘ م٘ الٗمُل.
 -10صعاؾت )ظغبىٕ )2004 ،بٗىىان "الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣ال ٫اإلاغاظٗحن الخاعظُحن
وخُاصَم في ُ٢إ ٚؼة مً صولت ٞلؿُحن".
َضٞذ الض اؾت بلى ص اؾت وجُُ٣م الٗىامل التي ًمْ ً٨
ؤن جازغ ٖلى اؾخ٣ال ٫وخُاص
ع
ع
اإلاغاظ٘ الخاعجي مً الىاخُت ال٨ٟغٍت ،وفي اإلاماعؾت الٗملُت .و٧ان مً ؤَم الٗىامل التي قملتها
الضعاؾت ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت للميكإة التي ًغاظ٘ خؿاباتها .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ ٢ض ج٩ىن مهضصٍ بخ٣ضًمه الخضماث الاؾدكاعٍت لؼبىن اإلاغاظٗت بجاهب زضماث
اإلاغاظٗت .وؤونذ الضعاؾت اإلاىٓماث اإلاهىُت بىظىب الٗمل ٖلى جضُٖم اؾخ٣اللُت اإلاغاظٗحن،
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جٟاصي الخإزحراث اإلاترجبت ٖلى ؤصاء الخضماث الاؾدكاعٍت لؼبىن اإلاغاظٗت.
 -11صعاؾت (لبِب )2004 ،بٗىىان " الخضماث بسال ٝمهام اإلاغاظٗت ،وحجم قغ٦ت اإلاغاظٗت،
واؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘ الخاعجي في مهغ ".

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 180

مجلة الجامعة
َضٞذ الضعاؾت بلى جدلُل َبُٗت وهىُٖت الٗال٢ت بحن ؤحٗاب الخضماث بسالٖ ٝملُت
اإلاغاظٗت وبحن اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي٦ ،ما جىاولذ الضعاؾت جإزحر جل ٪الخضماث ،وحجم م٨خب
اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى وظىص اعجباٍ ٖ٨سخي بحن
ؤحٗاب الخضماث بسال ٝاإلاغاظٗت وبحن اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في مهغ .وؤونذ الضعاؾت
بًغوعة ج٨شُ ٠الجهىص الغامُت بلى جضُٖم اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ وطل ٪مً زال ٫جُىٍغ مُٗاع
الاؾخ٣اللُت وجُىٍغ صلُل الؿلى ٥ألازالقي ،وجُىٍغ ٖمل لجان اإلاغاظٗت في الكغ٧اث اإلاؿاَمت،
وجُىٍغ بغامج الخٗلُم اإلاداؾبي الجامعي ،و٦ظل ٪بغامج الخٗلُم اإلانهي اإلاؿخمغ ،وجدضًض ؤهىإ
الخضماث بسال ٝاإلاغاظٗت التي جخٗاعى م٘ مخُلباث مُٗاع الاؾخ٣اللُت ،وخٓغ ُ٢ام اإلاغاظٗحن
الخاعظُحن بالجم٘ بُجها وبحن زضمت اإلاغاظٗت لىٟـ الٗمالء في هٟـ الى٢ذ.

اإلابدث ألاوٌ
ؤلاَاع الىظغي للبدث
ملضمت:
قهض ٖهغها الخالي ال٨شحر مً الخٛحراث والخُىعاث والخدضًاث ال٨بحرة مً زىعة في
ٖالم الاجهاالث واإلاٗلىماث وقضة اإلاىاٞؿت في ألاؾىا ١الٗاإلاُت ،وجىامي ْاَغة الٟؿاص اإلاالي ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي ،واجهُاع وحٗؿغ الٗضًض مً الكغ٧اث ال٨بري .وجغجب ٖلى طل ٪ؤن ؤنبدذ ٢ضعة
الكغ٧اث ٖلى الاؾخمغاع مغَىن ب٣ضعتها ٖلى مىاظهت َظٍ الخٛحراث والخُىعاث والخدضًاث وختى
حؿخُُ٘ الكغ٧اث مىاظهت َظٍ الخٛحراث والخدضًاث ٞةجها جدخاط بلى الٗضًض مً الخضماث
والاؾدكاعاث اإلاالُت وؤلاصاعٍت والتي حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت ألامغ الظي ؤصي
بالكغ٧اث بلى ػٍاصة الُلب ٖلى َظٍ الخضماث مً اإلاغاظ٘ الخاعجي مما شج٘ م٩اجب اإلاغاظٗت ٖلى
الخىؾ٘ في هُا ١الخضماث التي ج٣ضمها لٗمالء اإلاغاظٗت بال ؤن ج٣ضًم َظٍ الخضماث الاؾدكاعٍت
ً
٢ض ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي خُض ؤن صزل م٩اجب اإلاغاظٗت مً ؤصاء َظٍ
الخضماث ًم ً٨ؤن ً٩ىن في ًض ٖمالء اإلاغاظٗت ؤصاة لتهضًض اإلاغاظ٘ بالخُٛحر م٣ابل الخهىٖ ٫لى
ج٣اعٍغ ٦ما ًغٚبىن ،ومً هاخُت ؤزغي ٞةن ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت ٢ض ًؼٍض مً اٖخماص
الٗمُل ٖلى اإلاغاظ٘ وبالخالي ً٣لل مً ؤي تهضًض مدخمل بالخُٛحر وبالخالي حٗؼٍؼ اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘
الخاعجي ( ٖبضال٨غٍم،2014 ،م.)34 ،
وؾِخم جىاو ٫مً زالَ ٫ظا اإلابدض اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ،والخضماث الاؾدكاعٍت،
وؤزغ ج٣ضًمها ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي.
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وبهظا جم ج٣ؿُم َظا اإلابدض بلى زالزت مُالب ٖلى الىدى الخالي:

اإلاُلب ألاو :٫اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي.
اإلاُلب الشاوي :الخضماث الاؾدكاعٍت.
اإلاُلب الشالض :ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي للخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى اؾخ٣اللُخه.

اإلاُلب ألاوٌ
اؾخلاللُت اإلاغاحؼ الخاعجي
حٗخبر اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ؤؾاؽ وظىَغ ٖملُت اإلاغاظٗت وٖمىصَا ال٣ٟغي .و٢ض
خاولذ بٌٗ اإلاىٓماث اإلاهىُت ،وَُئاث جىُٓم ألاوعا ١اإلاالُت اإلاخٗل٣ت بمهىت اإلاغاظٗت ؾً بٌٗ
ال٣ىاهحن والدكغَٗاث والخٗلُماث للخد٨م في بٌٗ الٗىامل التي ٢ض جازغ ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘
الخاعجي زانت بٗض اجهُاع قغ٦ت ؤهضعؾىن للمغاظٗت وهي ؤ٦بر قغ٧اث اإلاغاظٗت في الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.

ً
ؤوال -ماهُت اؾخلاللُت اإلاغاحؼ الخاعجي:
ً٣هض باؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي بم٩اهُت ؤن ً٣ىم اإلاغاظ٘ بٗمله بإماهت ومىيىُٖت
بدُض ال ً٣ىم بةزٟاء الخ٣اث ٤ؤو بُٖاء بُاهاث ومٗلىماث ٚحر ممشلت للىا٦ ٘٢ما ًجب ٖلى
ً ً
ً
اإلاغاظ٘ ؤن ً٩ىن مؿخ٣ال اؾخ٣الال جاما في ظمُ٘ ما ًخٗل ٤باإلاغاظٗت٦ .ما ًجب ٖلُه الالتزام
بالخُاص واإلاىيىُٖت ٖىض جُُ٣م ؤصلت و٢غاثً اإلاغاظٗت ،وٖىض الىنى ٫بلى عؤي في ال٣ىاثم اإلاالُت
وطل ٪و ٤ٞما جخُلبه ٢ىاٖض وؾلى ٥وآصاب اإلاهىت (الٛىىصي.)2011،
وٍمحز ألاصب اإلاداؾبي بحن ق٩لحن مً ؤق٩ا ٫الاؾخ٣اللُت َما :الاؾخ٣ال ٫الخ٣ُ٣ي،
والاؾخ٣ال ٫الٓاَغي.
-1الاؾخ٣ال ٫الخ٣ُ٣ي(الظَجي)َ :ى ؤن ًخسظ اإلاغاظ٘ الخاعجي وظهت هٓغ ٚحر مخدحزة في جىُٟظ
ازخباعاث اإلاغاظٗت وجُُ٣م الىخاثج ،وبنضاع ج٣غٍغ اإلاغاظٗت صون ؤن جازغ ُٞه ؤًت يٛىٍ ؤو مهالر
زانت ٖىض ببضاء عؤًه في البُاهاث اإلاالُت (الؿىٍُي ،2006 ،م.) 132 ،
-2الاؾخ٣ال ٫الٓاَغيً :خمشل الاؾخ٣ال ٫الٓاَغي في وظىص ٢ىاٖض ٢اهىهُت ،وؤٖغا ٝمهىُت جًمً
ٖضم ؾُُغة بصاعة الٗمُل ٖلى اإلاغاظ٘ ،وٖضم عبِ مهالخه بها ،ؤي ٖضم وظىص مهلخت مباقغة،
ؤو ٚحر مباقغة ،ؤو ٖضم وظىص ٖال٢اث ٢ىٍت م٘ ؤلاصاعة ( ػعٍ٣اث ،وآزغون ،2011،م.) 10 ،
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ً
زاهُا -ؤبػاص اؾخلاللُت اإلاغاحؼ الخاعجي:
ًم ً٨جدضًض زالزت ؤبٗاص الؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي جخمشل في آلاحي (آلالىسخي ،2003 ،م،
:)123-122
 .1الاؾخ٣ال ٫في بٖضاص بغهامج اإلاغاظٗتً :جب ؤن ً٩ىن ًخمخ٘ اإلاغاظ٘ بالخغٍت ال٩املت في
ً
جدضًض بظغاءاث اإلاغاظٗت ختى ً٩ىن مؿخ٣ال في بٖضاص بغهامج اإلاغاظٗت.
ً
 .2الاؾخ٣ال ٫في مجا ٫الٟدو وظم٘ ؤصلت ؤلازباث٩ً :ىن اإلاغاظ٘ مؿخ٣ال في مجا٫
الٟدو بطا جدغع مً ؤًت يٛىَاث ؤو جضزل في ٖملُت ازخُاع الُٗىاث واإلاٟغصاث التي
ؾخسً٘ لٗملُت الازخباع والٟدو وجم ً٨مً ؤلاَالٕ بدغٍت ٖلى ؤًت سجالث
ومؿدىضاث ًغاَا يغوعٍت ،و٦ظل ٪بظغاء الجغص الٟجاجي لؤلنى ٫الخايٗت للمغاظٗت،
والُ٣ام بإًت بظغاءاث للخإ٦ض مً ؾالمت الىٓام اإلاداؾبي ،وهٓام الغ٢ابت الضازلُت
اإلاُب.٤
 .3الاؾخ٣ال ٫في مجا ٫بٖضاص ج٣غٍغ اإلاغاظٗتً :خمشل الاؾخ٣الٖ ٫ىض بٖضاص الخ٣غٍغ في ٖضم
وظىص ؤي جضزل ؤو ي ِٛمً ٢بل الٗمُل بهض ٝحٗضًل الخ٣غٍغ بإن ًخم اؾدبٗاص ؤو
بياٞت ؤو حٗضًل ؤًت ٣ٞغة ؤو ٖباعة ًخًمجها الخ٣غٍغ ب٣هض الخإزحر ٖلى بْهاع الخ٣اث ،٤ؤو
الخإزحر ٖلى عؤي اإلاغاظ٘ الخاعجي.
ً
زالثا :اؾخلاللُت اإلاغاحؼ الخاعجي في لُبُا
ؤ٦ضث هخاثج ٖضة صعاؾاث ؤظغٍذ في لُبُا وٖلى مضاع ٖكغاث الؿىىاث ٞكل ال٣ىاهحن
اللُبُت اإلاخٗل٣ت بمهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت في وي٘ مٗاًحر مدلُت مخ٩املت للمغاظٗت زانت ُٞما
ًخٗل ٤بمُٗاع الاؾخ٣اللُت
خُض ؤْهغث هخاثج صعاؾت (ٖ Almalhuf (2009ضم اخخىاء ال٣ىاهحن اللُبُت ٖلى ٢ىاٖض ٧اُٞت
وقاملت جًمً جضُٖم اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ؤو اإلادآٞت ٖلحها ،وبُيذ صعاؾت ٖبضهللا
) (2013ؤن مً ؤؾباب جضوي مهىت اإلاغاظٗت في لُبُا َى ٖضم اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي.
و٢ض جمشلذ هخاثج الضعاؾاث التي جىاولذ اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا في آلاحي ( الٛىىصي،
م:) 462-461 ،
ٖ-1ملُت حُٗحن اإلاغاظ٘ جخم ًٖ َغٍ ٤مجلـ ؤلاصاعةُ ،وَٗغى الترقُذ ٖلى الجمُٗت
الٗمىمُت الجساط ٢غاع الخُٗحن٦ ،ما ؤن ؤلاصاعة الٗلُا في اإلايكإة لها صوع ٦بحر في ازخُاع اإلاغاظ٘،
مما ًاصي بلى جٟا٢م زُغ اوٗضام الاؾخ٣اللُت.
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ٖ-2ضم وظىص يىابِ مىيىُٖت ومىازُ ٤لكغ ٝاإلاهىت جضٖم اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي في
لُبُا.
-3اعجٟإ مؿخىي الخىاٞـ بحن م٩اجب اإلاغاظٗت للخهىٖ ٫لى ٖمالء ظضص ؤو الاخخٟاّ
بالٗمالء الخالُحن مما ًًُٗ ٠مً صعظت اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘.
-4ػٍاصة صوع اإلايكأث في جدضًض ؤحٗاب اإلاغاظٗحن ،وطل ٪لٗضم وظىص ؤؾـ ٖلمُت لخدضًض
ؤحٗاب اإلاغاظٗحن جدىاؾب م٘ ظهىصَم ومؿاولُاتهم.
ٖ-5ضم وظىص يماهاث ٧اُٞت جٟ٨ل ٖضم ٖؼ ٫اإلاغاظ٘.
ٖ-6ضم وظىص حٗاون بحن ػمالء اإلاهىت في لُبُا.

اإلاُلب الثاوي
الخضماث الاؾدكاعٍت
ؾِخم جىاو ٫مً زالَ ٫ظا اإلاُلب مٟهىم الخضماث الاؾدكاعٍت والكغوٍ والخهاثو
الالػم جىاٞغَا ُٞمً ً٣ضمها ،وؤَضا ٝج٣ضًمها ،وؤهىاٖها.

ً
ؤوال -مفهىم الخضماث الاؾدكاعٍت:
ٖغ ٝالبٌٗ ( ظمٗت ،1999 ،م ) 312 ،الخضماث الاؾدكاعٍت بإجها" :اإلاماعؾت اإلاهىُت
بخ٣ضًم اإلاكىعة واإلاٗىهت إلصاعة اإلايكإة بُٛت جد ٤ُ٣ألاَضا ،ٝوبعقاص اإلايكإة بلى ألاؾلىب اإلااصي
بلى جد٣ُ٣ها ًٖ َغٍ ٤ع ٘ٞمؿخىي ألاصاء في مجاالث الخسُُِ والخىُٓم والخىاٞؼ ،والاجها٫
وُ٢اؽ مؿخىٍاث ؤلاهجاػ ،واؾخسضام اإلاىاعص البكغٍت واإلاالُت ٦ما ؤجها جدخىي ٖلى الٗىامل الٟىُت
التي جخٗل ٤بٟاٖلُت ؤلاصاعة وٟ٦اءتها".
ًم ً٨ال٣ى ٫بإن مٟهىم الخضماث الاؾدكاعٍت للمغاظ٘ ًىُبٖ ٤لى ٧ل الخضماث التي
ً٣ضمها اإلاغاظ٘ بسال ٝزضمت اإلاغاظٗت ،وبكغٍ ْ
ؤن ًَخمخ٘ اإلاغاظ٘ بال٣ضع ال٩ا ٝمً الخإَُل
الٗلمي والٗمليٖ ،الوة ٖلى الاؾخٗاهت بالخبراث اإلاخسههت الالػمت لخ٣ضًم َظٍ الخضماث بطا
لؼم ألامغ ،وبكغٍ ٖضم بؾىاص ؤًت مهمت جىُٟظًت ؤو اجساط ٢غاعاث للمغاظ٘ هُابت ًٖ ٖمُله.

ً
زاهُا -الخهاثو والكغوٍ الالػم جىافغها غىض جلضًم الخضماث الاؾدكاعٍت:
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جخمشل زهاثو الخضماث الاؾدكاعٍت وقغوٍ ج٣ضًمها في آلاحي(نالر ،2011 ،م،
:)220
-1الخضماث الاؾدكاعٍت جسغط ًٖ هُا ١مهام اإلاغاظ٘ ٖىض ُ٢امه بٗملُت اإلاغاظٗتٞ ،هي ال
ّ
وبهما ٢ام بها ً
بىاء ٖلى َلب الٗمُل.
جضزل في نمُم ٖمل اإلاغاظ٘،
ٌ-2كترٍ جىاٞغ الخإَُل -الٗلمي والٗملي -ال٩افي للمغاظ٘ للُ٣ام بهظٍ الخضماثُ ،وًٍٟل
اؾخسضام هٓام الٟغٍ ٤الظي ًًم زبراث مخسههت للُ٣ام بالٗملُت ٖلى ؤ٦مل وظه.
ٌ-3كترٍ ٖىض ُ٢ام اإلاغاظ٘ بالخضماث الاؾدكاعٍت ؤن ج٩ىن ٖلى ؾبُل اإلاكىعة والا٢تراح،
وٖضم ُ٢امه بإًت مهام بصاعٍت جىُٟظًت َامت للٗمُل ٦إن ٌكٛل ؤخض اإلاىانب ؤلاصاعٍت لضي
الٗمُل.
 -4اإلادآٞت ٖلى ؾغٍت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخضمت الاؾدكاعٍت اإلا٣ضمت.
ً
زالثا -ؤهضاف جلضًم الخضماث الاؾدكاعٍت:
جخمشل ؤَم ؤَضا ٝج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت في آلاحي (آصم ،م:)273 ،
 -1ج٣ضًم الىصر واإلاكىعة إلصاعة الكغ٧اث إلاؿاٖضتها ٖلى ؤصاء وْاثٟها.
 -2ا٦دكا ٝوحصخُو اإلاك٨الث وج٣ضًم جدظًغاث مب٨غة بظل ٪في ألاظل ال٣هحر.
 -3ج٣ضًم الٗىن في خل اإلاكا٧ل التي ال حؿخُُ٘ زضمت اإلاغاظٗت الخ٣لُضًت خلها.
 -4ا٢تراح الخلى ٫إلصاعة الكغ٧اث بهضٖ ٝالط مكا٧لها وجدٟحز ؤلاصاعة ٖلى اجساط ؤلاظغاءاث
اإلاصدخت.
 -5جُُ٣م وبٖاصة الىٓغ في الخُىٍغ اإلا٣ترح للؿُاؾاث وؤلاظغاءاث والىٓم بما ًمْ ً٨
ؤن ٌؿاَم في
جدؿحن ألاصاء ؤلاصاعي إلايكأث ألاٖما ٫في ألاظل الُىٍل.

ً
عابػا -ؤهم الخضماث الاؾدكاعٍت الخُِلضمها اإلاغاحؼ الخاعجي:
جخمشل ؤَم الخضماث الاؾدكاعٍت في ما ًلي(نالر ،م:) 223-222 ،
 -1بٖضاص صعاؾاث الجضوي الا٢خهاصًت ٖلى ؤن ٌؿخٗحن اإلاغاظ٘ بسبراء في الا٢خهاص والخمىٍل.
 -2جهمُم وجُُ٣م الىٓم( :هٓم مداؾبُت مالُت – ج٩الُ ،٠هٓم بصاعٍت ،هٓم اظخماُٖت مشل:
خىاٞؼ وجغُ٢اث وجضعٍب ،والهض ١في ؤلاٖالن ًٖ اإلاىخجاث ،وخماًت البِئت ،هٓم ع٢ابُت مشل :هٓم
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الغ٢ابت الضازلُت ،واإلاىاػهاث الخسُُُُت ،والخ٩الُ ٠اإلاُٗاعٍت ،هٓم اإلاٗلىماث والخاؾب آلالي).
ً
ٖلما بإن َظٍ الخضماث جخُلب الاؾخٗاهت بسبراء في مجاٖ ٫لم الىٟـ ،وٖلم الاظخمإ ،والبِئت،
والخاؾب آلالي.
 -3صعاؾت وجدلُل الهُ٩ل اإلاالي للميكإة ،ومضي مالثمخه لدجم ؤٖمالها في ألاظلحن ال٣هحر والُىٍل
وجخُلب الاؾخٗاهت بسبراء في الخمىٍل.
 -4صعاؾت َُ٩ل الغبدُت باإلايكإة ،والىؾاثل التي ًم ً٨بجباٖها لخدؿحن ال٣ضعة ال٨ؿبُت للميكإة.
 -5ؤٖما ٫الاؾدكاعاث الًغٍبُت.
 -6بٖضاص ال٣ىاثم والخ٣اعٍغ الخخامُت ( اإلاالُت والاظخماُٖت ).
 -7في مجا ٫الدؿىٍ ( :٤الضعاؾاث الخانت ببدىر الدؿىٍ ،٤والخىُٓم الضازلي أل٢ؿام البُ٘،
وصعاؾت مىاٞظ الخىػََ٘ ،غ ١حٛلُ ٠اإلاىخجاث ،وصعاؾت ؾُاؾاث الدؿٗحر) ،وٍخُلب ج٣ضًم َظٍ
الخضماث الاؾخٗاهت بسبراء في مجا ٫الدؿىٍ ٤والا٢خهاص.
 -8في مجا ٫الغ٢ابت ؤلاصاعٍت ،والخىُٓمُت ( صعاؾت الخُت الخىُٓمُت للميكإة ،وجىنُ ٠واظباث
وؾلُاث ٧ل وُْٟت م٘ جىزَُ ٤ظٍ الضعاؾت باؾخسضام الخغاثِ الخىُٓمُت وصلُل للؿُاؾاث
وؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت ،واؾخسضام بدىر الٗملُاث في الخدلُل ال٨مي للمك٨الث ؤلاصاعٍت ) ،وجخُلب
َظٍ الخضماث الاؾخٗاهت بسبراء في مجاالث الخىُٓم وؤلاصاعة والغٍايُاث وؤلاخهاء.
 -9في مجا ٫ؤلاهخاط ( :صعاؾت الؼمً والخغ٦ت ،وجسُُِ وظضولت ؤلاهخاط ،واإلاك٨الث اإلاغجبُت
بمىاولت اإلاىاص ،وجسُُِ الٗملُاث الهىاُٖت باإلاهى٘ ،وصعاؾت الغ٢ابت ٖلى الجىصة ،وجهمُم
ً
سجالث وج٣اعٍغ ؤلاهخاط ،والخىُٓم الضازلي للمساػن ) ٖلما بإن ج٣ضًم مشل َظٍ الخضماث ًخُلب
الاؾخٗاهت بسبراء في مجا ٫ؤلاهخاط والهىضؾت الهىاُٖت.
 -10ببضاء الىصر بسهىم بٌٗ ألامىع اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الؿلىُ٦ت ( اإلاكاع٦ت ،والضوا،).... ٘ٞ
وجخُلب الاؾخٗاهت بسبراء في مجا ٫الٗلىم الؿلىُ٦ت ،وٖلم الىٟـ.

اإلاُلب الثالث
ؤزغ جلضًم اإلاغاحؼ الخاعجي للخضماث الاؾدكاعٍت غلى اؾخلاللُخه
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ً
ً
ؤزاع ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ظضال واؾٗا جغ٦ؼ خى ٫الخى ٝمً
جإزغ اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ .وما ًشحر الك٩ى ٥خى ٫اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ َى الضزل ؤلايافي الظي ًد٣٣ه
اإلاغاظ٘ بإ٢ل مجهىص ،وؤ٢ل مساَغة م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت ،وَظا ما ص ٘ٞبالٗضًض مً اللجان
اإلاىبش٣ت ًٖ الجهاث اإلاهىُت بًغوعة جدضًض وؿبت ؤحٗاب اإلاغاظ٘ مً الٗمُل الىاخض ختى ال ٌٗخمض
ٖلى َظا الٗمُل بيؿبت ٦بحرة (ًىؾ ،٠م.)80 ،
و٢ض اج٣ٟذ ٧ل اإلاجام٘ اإلاهىُت ٖلى ٖضم ظىاػ ُ٢ام اإلاغاظ٘ بخ٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت
ؤلاصاعٍت ألجها جازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه ،بِىما ازخلٟذ وظهاث الىٓغ بسهىم ُ٢ام اإلاغاظ٘ بخ٣ضًم
الخضماث الاؾدكاعٍت اإلاداؾبُت خُض ؤن ٢ىاٖض الؿلى ٥اإلانهي الهاصعة ًٖ مجم٘ اإلاداؾبحن
ال٣اهىهُحن ألامغٍ٩ي ( (AICPAججحز للمغاظ٘ جإصًت َظٍ الخضماث بذجت ؤن بةم٩ان اإلاغاظ٘ ْ
ؤن
ًاصحها لٗمُل اإلاغاظٗت وٍدا ٔٞفي هٟـ الى٢ذ ٖلى اؾخ٣اللُخه َاإلاا ؤهه ال ًخسظ ال٣غاعاث
ؤلاصاعٍت ،و٦ظلٞ ٪ةن ٢ىاٖض الؿلى ٥اإلانهي الهاصعة ًٖ مجم٘ اإلاداؾبحن ال٣اهىهُحن بةهجلترا
ووٍلؼ حؿمذ للمغاظ٘ الُ٣ام بخ٣ضًم زضماث ؤزغي زال ٝاإلاغاظٗت بكغٍ ؤال جمخض َظٍ الخضماث
لدكمل ُ٢ام اإلاغاظ٘ باجساط ٢غاعاث بصاعٍت ؤو بدىُٟظ وْاث ٠بصاعٍت .بِىما ال ججحز َُئت ألاوعا١
اإلاالُت ألامغٍُ٨ت الُ٣ام بهظا الىىٕ مً الخضماث لٗمُل اإلاغاظٗت بذجت ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ َظٍ
الخضماث ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه.
و٢ض ؤظاػث مٗاًحر اإلاغاظٗت الضولُت ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت م٘ مغاٖاة الكغوٍ آلاجُت
(الغقُضي ،2011،م:)21 ،20 ،
ْ -1
ؤن ال ًازغ ج٣ضًم جل ٪الخضماث ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘.
ْ -2
ؤن ال ً٩ىن َىا ٥جضزل مً اإلاغاظ٘ في ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت ،وجخدمل بصاعة ٖمُل اإلاغاظٗت
مؿاولُت جل ٪ال٣غاعاث.
بال ؤن ٢اهىن  Sarbanes-Oxleyالظي نضع ؾىت  ًٖ 2002ال٩ىهجغؽ ألامغٍ٩ي في ؤٖ٣اب
جضاُٖاث ًُٞدت "بهغون" واجهُاع قغ٦ت اإلاغاظٗت "ؤهضعؾىن" مى٘ ج٣ضًم زضماث اؾدكاعٍت
مُٗىت مً ٢بل اإلاغاظ٘ الخاعجي ،واقترٍ اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت للجىت اإلاغاظٗت ٖلى الؿماح بخ٣ضًم
ً
الخضماث ألازغي جالُٞا ألي جًاعب في اإلاهالر ًيكإ ًٖ ُ٢ام اإلاغاظ٘ بخ٣ضًم زضمت اإلاغاظٗت
ً
والخضماث الاؾدكاعٍت مٗا لٗمُل اإلاغاظٗت ،بهض ٝالخإ٦ض مً ؤن ج٣ضًم مشل َظٍ الخضماث ال
حهضص اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ في الكغ٧اث الٗامت .وجخمشل الخضماث التي ال ٌؿمذ ٢اهىن  SOXللمغاظ٘
الخاعجي بخ٣ضًمها لٗمُل اإلاغاظٗت في آلاحي ( الؿىٍُي ،م:) 145 -144 ،
-1الُ٣ام بمؿ ٪الضٞاجغ لٗمُل اإلاغاظٗت.
-2جهمُم وجُبُ ٤هٓم مٗلىماث مداؾبُت للٗمُل.
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-3الاقترا ٥في زضماث الخُُ٣م والخسمحن وبُٖاء الغؤي ؤو بٖضاص الخ٣اعٍغ الخانت.
-4زضماث مداؾبت الخإمحن.
-5الخهىٖ ٫لى زضماث اإلاغاظ٘ الضازلي مً مهضع زاعجي.
-6ؤًت وْاث ٠بصاعٍت ؤو ما ًخٗل ٤بةصاعة اإلاىاعص البكغٍت.
-7ؤٖما ٫الؿمؿغة والىؾاَت اإلاالُت وزضماث الاؾدشماع وألاٖما ٫اإلاهغُٞت.
-8زضماث ٢اهىهُت وزضماث زبرة ال جخٗل ٤بإٖما ٫اإلاغاظٗت.
٦ما ٞغى ٢اهىن  SOXالخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت لجىت اإلاغاظٗت اإلاؿب٣ت ٖلى الخهىٖ ٫لى
ؤًت زضماث ؤزغي مؿمىح بها.
ً
ولم جخ ٤ٟالضعاؾاث خى ٫ما بطا ٧ان ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت ؾُازغ ؾلبا ٖلى
اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ؤم ال خُض ًغي البٌٗ ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث اؾدكاعٍت لٗمُل
ً
ً
اإلاغاظٗتً ،مشل تهضًضا خُ٣ُ٣ا الؾخ٣اللُخه ،ومً زم ًجب ٖضم الؿماح للمغاظ٘ بخ٣ضًم جل٪
الخضماث لٗمُله في خحن ًغي البٌٗ آلازغ ؤن ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل
اإلاغاظٗت ال حهضص اؾخ٣اللُخه ،بل ؤهه عبما مً اإلاُٟض للٗمُل ؤن ً٣ضم له اإلاغاظ٘ الخضماث
الاؾدكاعٍت بلى ظاهب زضمت اإلاغاظٗت ألهه ٖلى ٖلم وصعاًت بٓغو ٝميكإة الٗمُل وْغوٝ
الهىاٖت التي حٗمل بها ،و٢ض ً٩ىن طل ٪ؤ٢ل ج٩لٟت للميكإةً ( .ىؾ ،٠م.)5 ،

اإلابدث الثاوي
الضعاؾت اإلاُضاهُت
جىاو ٫اإلابدض ألاو ٫مً َظا البدض الجاهب الىٓغي ،خُض جم ٖغى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘
الخاعجي والخضماث الاؾدكاعٍت التي ً٣ضمها اإلاغاظ٘ الخاعجي ،وؤزغ ج٣ضًمها ٖلى اؾخ٣اللُخه.
ً
وَؿخٗغى َظا اإلابدض الجاهب الٗملي وطل ٪اؾخ٨ماال للجاهب الىٓغي خُض وٗغى مً زالله
مىهج البدض ،ومجخم٘ وُٖىت البدض وؤصاة البدض ،وجدلُل بُاهاث البدض وازخباع ٞغيِخه،
وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:

ً
ؤوال -اإلاىهج الػلمي للبدث:
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لئلظابت ٖلى بق٩الُت البدض اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باٖخباعٍ
ً
مىاؾبا إلاشل َظٍ البدىر ،و٢ض اؾخسضمذ ٖضة صعاؾاث ممازلت َظا اإلاىهج خُض ال ًَ ٠٣ظا
اإلاىهج ٖىض مجغص ظم٘ بُاهاث ونُٟت خى ٫الٓاَغة وبهما ًخٗضي طل ٪بلى مداولت الدصخُو
والخدلُل ،والغبِ والخٟؿحر لهظٍ البُاهاث وجهيُٟها ،وُ٢اؾها وبُان هىُٖت الٗال٢ت بحن مخٛحراتها
وؤؾابها واججاَاتها ،واؾخسالم الىخاثج مجها ،زم الىنى ٫بلى حٗمُماث بكإن اإلاى ٠٢ؤو الٓاَغة.
و٢ض جم ظم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث لخُُٛت الجاهبحن الىٓغي والٗملي مً مهاصع ؤولُت ومهاصع
زاهىٍت ٖلى الىدى الخالي:
-1مهاصع ؤولُت٢ :امذ الباخشت بضعاؾت مُضاهُت لجم٘ البُاهاث مً زال ٫اؾدباهت جم بٖضاصَا
لهظا الٛغى ،وجم جٟغَ ٜالبُاهاث وجدلُل الىخاثج باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي Statistical
().Package for Social Science SPSS
-2مهاصع زاهىٍت :جمشلذ في ال٨خب والغؾاثل الٗلمُت ،والضوعٍاث اإلايكىعة ،وال٣ىاهحن طاث
الٗال٢ت ،والاؾخٗاهت بكب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت.

ً
زاهُا -ؤؾالُب حمؼ اإلاػلىماث والبُاهاث:
ً
لجم٘ بُاهاث البدض جم اؾخسضام ألاؾلىب ال٨مي مخمشال في الاؾدباهت ألجها ألاصاة
ألاوؿب لهظا البدض إلاا لها مً اًجابُاث مً ؤَمها بم٩اهُت جىػَ٘ ؤ٦بر ٖضص مً الاؾدباهاث في
و٢ذ ٢هحر ،وبخ٩لٟت مىسًٟت زانت ٖىضما ًخىاظض اإلاكاع٦حن في البدض في ؤما ً٦مخٟغ٢ت
ومخباٖضة ،وطل ٪باؾخسضام البرًض الال٨ترووي.

ً
زالثا -جهمُم ومدخىي الاؾدباهت:
ً
٢امذ الباخشت بخهمُم الاؾدباهت لجم٘ البُاهاث مً ُٖىت البدض اؾدىاصا بلى حؿائ٫
وَض ٝوٞغيُت البدض ،خُض جم ج٣ؿُم الاؾدباهت بلى ٢ؿمحن ٖلى الىدى الخالي:
ال٣ؿم ألاو -٫اإلاٗلىماث الٗامت (الضًمىٚغاُٞت):
ًخٗلَ ٤ظا ال٣ؿم بسهاثو ُٖىت البدض مً ظىاهب شخهُت ،واإلاخمشلت في ؾىىاث
الخبرة واإلااَل ألا٧اصًمي ،والخسهو الٗلمي.
اللؿم الثاوي -ألاؾئلت اإلاخػللت بمىيىع البدث:
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جم جسهُو َظا ال٣ؿم إلاٗغٞت آعاء وجهىعاث اإلاكاع٦حن في البدض خى ٫ؤزغ ج٣ضًم
اإلاغاظ٘ الخاعجي اللُبي للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه ،وطل ٪الزخباع
ٞغيُت البدض.
و٢ض جم اؾخسضام ما ٌٗغ ٝبالُ٣اؽ الترجُبي  ،Ordinal Scaleوطل ٪باؾخسضام مُ٣اؽ
لُ٨غث ( ) Likert Scaleطي الى٣اٍ الخمـ ،وَى مُ٣اؽ ٞئىي م٩ىن مً زمـ صعظاث لخدضًض
صعظت مىا٣ٞت ُٖىت البدض ٖلى ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾدباهت ،وجدىٍلها بلى بُاهاث ٦مُت ختى
ً
ًمُ٢ ً٨اؾها بخهاثُا.والجضو ٫ع٢م (ً )1بحن مُ٣اؽ لُ٨غث لخدضًض مؿخىي اإلاىا٣ٞت ؤو الخإزحر.
حضوٌ عكم ( : )1مُ٣اؽ جدضًض مؿخىي صعظت اإلاىا٣ٞت.
مؿخىي
اإلاىافلت
صعحت اإلاىافلت

مىافم بكضة
(ًازغ بكضة)
5

مىافم

مداًض

(ًازغ)
4

ؾحر مىافم

ؾحر مىافم
بكضة (ال ًازغ
بكضة)

2

1

(ال ًازغ)
3

ً
عابػا -مجخمؼ وغُىت البدث:
ًخمشل مجخم٘ البدض في الٟئاث آلاجُت:
ؤ .اإلاغاظٗحن الخاعظُحن ؤًٖاء ه٣ابت اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن اللُبُحن واإلاٗخمضًً في مهغٝ
لُبُااإلاغ٦ؼي والبالٖ ٜضصَم  134مغاظ٘ زاعجي.1
ب .اإلاغاظٗحن الخاعظُحن اإلاٗخمضًً في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي والبالٖ ٜضصَم  25مغاظ٘
زاعجي.1
ط .اإلاغاظٗىن الخاعظُحن ؤًٖاء صًىان اإلاداؾبت في ؤلاصاعة الٗامت َغابلـ والبالٖ ٜضصَم 187
مغاظ٘.
و٢ض جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً ٧ل ٞئت مً ٞئاث مجخم٘ البدض ٖلى الىدى الخالي:
ؤ -جم جىػَ٘ ٖضص  50اؾدباهت ٖلى اإلاغاظٗحن اإلاٗخمضًً في مهغ ٝلُبُا اإلاغ٦ؼي ،وبلٜ
ٖضص الاؾدباهاث اإلاؿترصة ٖضص  48اؾدباهت.
ب -جم جىػَ٘ ٖضص  15اؾدباهت ٖلى اإلاغاظٗحن الخاعظُحن اإلاٗخمضًً في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت
اللُبي ،و٢ض جم اؾترصاص الاؾدباهاث بال٩امل.
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ط -جم جىػَ٘ ٖضص  145اؾدباهت اإلاغاظٗحن الخاعظُحن ؤًٖاء صًىان اإلاداؾبت (ؤلاصاعة
الٗامت َغابلـ) وبلٖ ٜضص الاؾدباهاث اإلاؿترصة ٖضص  45اؾدباهت.

ً
زامؿا :جىػَؼ وحمؼ الاؾدباهت:
ً
ً
جم جىػَ٘ الاؾدباهت مً زال ٫الخىػَ٘ بالُضًٞ ،ال ًٖ الدؿلُم بالبرًض ؤلال٨ترووي هٓغا
لبٗض اإلاؿاٞت.
والجضو ٫الخالي ع٢م (ً )2بحن ٖضص الاؾدباهاث اإلاىػٖت ،وٖضص الاؾدباهاث اإلاؿترصة ،ووؿبت
الاؾترصاص:
حضوٌ عكم (ٖ : )2ضص الاؾدباهاث اإلاىػٖت واإلاؿترصة مً ٞئاث الُٗىت.
اؾدباهاث
البدض

اإلاغاظٗىن اإلاٗخمضون اإلاغاظٗىن اإلاٗخمضون اإلاغاظٗىن ؤًٖاء صًىان
في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت في مهغ ٝلُبُا اإلاداؾبت (ؤلاصاعة الٗامت
اإلاغ٦ؼي
َغابلـ)
اللُبي

اإلاجمىٕ

الاؾدباهاث اإلاىػٖت

15

50

145

210

الاؾدباهاث اإلاؿترصة

15

48

45

108

%100

%96

%31.01

%51.42

وؿبت الاؾخجابت

و٢ض جم اؾدبٗاص ٖضص اؾدباهت واخضة وطل ٪بٗض اإلاغاظٗت ؤلال٨تروهُت لُهبذ ٖضص
الاؾدباهاث الجاَؼة للخدلُل  107اؾدباهت.

ً
ؾاصؾا -ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت:
جم اؾخسضام ألاصواث واإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت اإلاالثمت إلاٗالجت البُاهاث وجٟؿحرَا وجدلُلها،
وازخباع ٞغيُت البدض ،وطل ٪باؾخسضام بغهامج الغػمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت
() ،Statistical Package for Social Science SPSSمً زال ٫ظهاػ الخاؾىب وبمؿاٖضة بغهامج
(ٖ )Excelلى الىدى الخالي:
-1ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الىنُٟت :الىؾِ الخؿابي ،الاهدغا ٝاإلاُٗاعي ،الاعجباٍ ،مٗامل
الازخال.ٝ
-2ؤؾالُب ؤلاخهاء الاؾخضاللُت :الزخباع زباث الاؾدباهت وازخباع مهضاُ٢تها جم اؾخسضام مٗامل
اإلاهضاُ٢ت ٦غوهبار ؤلٟا ( ،Cronbach(‘s alpha Coefficientباإلياٞت بلى اؾخسضام مٗامل زباث
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ظشمان  .Guttman Split-Half Coefficientوالزخباع ٞغيُت البدض جم اؾخسضام ازخباع  Tللُٗىت
الىاخضة  ،one Sample T-Testوازخباع  Fجدلُل الخباًً ألاخاصي الاججاٍ (.) ANOVA

ً
ؾابػا -ازخباع نضق وزباث الاؾدباهت:
جم ازخباع نض ١وزباث الاؾدباهت ٖلى الىدى الخالي:
-1ازخباع نضق الاؾدباهت٢ :امذ الباخشت بالخإ٦ض مً نض ١اإلادخىي (الهض ١الٓاَغي )
لالؾدباهت ،والخإ٦ض مً نض ١الخجاوـ (الاحؿا ١الضازلي ) لالؾدباهت ٖلى الىدى الخالي:
ؤ-نض ١اإلادخىي(الهض ١الٓاَغي) :لًمان نض ١اإلادخىي ٢امذ الباخشت بمغاظٗت ؤَم
الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت ،خُض جم بٖضاص اإلاؿىصة ألاولى لالؾدباهت ،وٖغيها ٖلى
مجمىٖت مً اإلاخسههحن في مجا ٫اإلاداؾبت وبصاعة ألاٖما ٫وؤلاخهاء الخُبُ٣ي ،و٢ض جًٟلىا
مك٩ىعًٍ بةبضاء مالخٓاتهم وم٣ترخاتهم ،ومً زم جم بٖضاص الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت بٗض
بظغاء الخٗضًالث الالػمت.
ب-نض ١الخجاوـ (الاحؿا ١الضازلي) :جم خؿاب الاحؿا ١الضازلي لالؾدباهت مً زال٫
مٗامالث الاعجباٍ (مٗامل اعجباٍ بحرؾىن  ) Pearson Correlationبحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث
الٟغيُت ،والضعظت ال٩لُت للٟغيُت هٟؿها .والجضو ٫الخالي ع٢م (ً )3بحن ُ٢اؽ الاحؿا ١الضازلي:
الجضوٌ عكم ( : )3مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلادىع(الٟغيُت) والضعظت ال٩لُت
للمدىع.
ال٣ٟغة

الٗضص

مٗامل اعجباٍ
بحرؾىن

الضاللت
ؤلاخهاثُت
P-Value

-1ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٢ض 107
ًسل ٤للمغاظ٘ مهلخت ماصًت م٘ بصاعة الٗمُل.

0.756

*0.000

-2ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت 107
بمىا٣ٞت مؿب٣ت مً لجىت مغاظٗت الٗمُل ًمى٘ خضور
الًٛىٍ التي ٢ض ًماعؾها الٗمُل ٖلى اإلاغاظ٘.

0.861

*0.000

-3ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت للٗمُل و٧اهذ ٞترة اعجباٍ 107
اإلاغاظ٘ بالٗمُل َىٍلت،وألاحٗاب ٖالُت ٌؿبب حٛاضخي
اإلاغاظ٘ ًٖ بٌٗ ججاوػاث الٗمُل.

0.814

*0.000
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-4ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ً٣غبه 107
مً مى ٘٢اجساط ال٣غاع،وػٍاصة الٗال٢اث الصخهُت م٘
ٖمُله.

0.858

*0.000

-5ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ًجٗل 107
ً
ً
ً
اإلاغاظ٘ مضاٗٞا ًٖ الٗمُل بضال مً ْؤن ً٩ىن مغاظٗا ٖلُه.

0.825

*0.000

0.815

*0.000

0.756

*0.000

ً
ً
-6جد ٤٣الخضماث الاؾدكاعٍت صزال بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل 107
مجهىص م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت.
-7ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت ًجٗله ال حهخم بىي٘ 107
جدٟٓاث في ج٣غٍغٍ ختى ال ً٣ٟض الخضماث الاؾدكاعٍت.

ً
**الاعجباٍ صا ٫بخهاثُا ٖىض مؿخىي اإلاٗىىٍت .0.05
-2ازخباع زباث الاؾدباهت:
اجبٗذ الباخشت الُ٣اؽ ؤلاخهاجي إلاٗغٞت زباث الاؾدباهت وطل ٪مً زال٦ ٫غوهبار ؤلٟا،
ً
وج٩ىن الاؾدباهت يُٟٗت بطا ٧اهذ ُ٢مت مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار ؤ٢ل مً  ،%60وم٣بىال بطا ٧اهذ
الُ٣مت مً  %60بلى ؤ٢ل مً  ،%70وظُض بطا ٧اهذ الُ٣مت مً  %70بلى ؤ٢ل مً  ،%80ؤما بطا
٧اهذ الُ٣مت ؤ٦بر مً ؤو ٌؿاوي ٞ %80ةن طلٌ ٪كحر بلى ؤن الاؾدباهت طاث زباث ممخاػ ،و٧لما
ا٢ترب اإلاُ٣اؽ مً  %100حٗخبر الىخاثج الخانت باالزخباع ؤًٞل ،و٢ض جم اخدؿاب مٗامل ؤلٟا
ً
لالؾدباهت ٩ٞاهذ ُ٢مخه ( ،) %92.2وهي ُ٢مت زباث ٖالُت ظضا وم٣بىلت في الٗغ ٝؤلاخهاجي.

ً
زامىا -الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث وازخباع فغيُت البدث:
 -1جدلُل اإلاٗلىماث الٗامت (الضًمىٚغاُٞت)
جم جدلُل اإلاٗلىماث الٗامت (الخهاثو) لُٗىت البدض ،واإلاخمشلت في اإلااَل الٗلمي،
والخسهو الٗلمي وؾىىاث الخبرة ٖلى الىدى الخالي:
الجضو ٫الخالي ع٢م (ً )4بحن جهيُ ٠اإلاكاع٦حن في البدض خؿب الخهاثو الٗامت:
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ظضو ٫ع٢م ( : )4جهيُ ٠اإلاكاع٦حن في البدض خؿب الخهاثو الٗامت.
اإلاخٛحر(الخانُت)

البُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

الٗضص

اليؿبت

اإلااَل ألا٧اصًمي

-صبلىم ٖالي

6

%5.6

-ب٩الىعٍىؽ

54

%50.5

-ماظؿخحر

36

%33.6

-ص٦خىعاٍ

11

%10.3

-مداؾبت ومغاظٗت

103

%96.3

-جمىٍل ومهاعٝ

4

%3.7

-مً  5بلى ؤ٢ل مً  10ؾىىاث

12

%11.2

-مً  10ؾىىاث بلى ؤ٢ل مً  15ؾىت

15

%14.0

-مً  15ؾىت بلى ؤ٢ل مً  20ؾىت

31

%29.0

-مً  20ؾىت بلى ؤ٢ل مً  25ؾىت

15

%14.0

مً  25ؾىت ٞإ٦ثر

()34

%31.8

الخسهو الٗلمي

ؾىىاث الخبرة

()107

ؤلاظمالي

ل٩ل مخٛحر

%100
ل٩ل مخٛحر

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )4خطر لىا آلاحي:
ؤ -بسهىم اإلااَل ألا٧اصًميً :دبحن لىا ؤن اليؿبت ألاٖلى مً الُٗىت َم مً خملت الكهاصة
الجامُٗت والتي بلٛذ  ،%50.5وٍلحها وؿبت خملت قهاصة اإلااظؿخحر  ،%33.3زم وؿبت خملت قهاصة
الض٦خىعاٍ  %10.3و٧اهذ اليؿبت ألا٢ل  %5.6لخملت الضبلىم الٗالي ،مما ٌٗجي جىاٞغ اإلااَل
الٗلمي اإلاىاؾب في ؤٞغاص ُٖىت البدض ومً زم ٢ضعتهم ٖلى ٞهم ٣ٞغاث الاؾدباهت.
ب -بسهىم الخسهو الٗلميً :خطر لىا ؤن اليؿبت ألاٖلى َ %96.3م مً اإلاخسههحن في
ً
اإلاداؾبت واإلاغاظٗت ،وؤن وؿبت  %3.7وهي وؿبت يئُلت ظضا َم مً اإلاخسههحن في الخمىٍل
واإلاهاع ،ٝمما ٌكحر بلى جىاٞغ الخسهو الٗلمي اإلاُلىب في ٚالبُت ؤٞغاص ُٖىت البدض ،وبالخالي
ٞهمهم إلاا وعص في ٣ٞغاث الاؾدباهت وؤلاظابت بض٢ت ًٖ ؤؾئلت الاؾدباهت.
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ط -بسهىم ؾىىاث الخبرةً :دبحن ؤن ؤٖلى وؿبت  %31.8مً ُٖىت البدض ؾىىاث زبرتهم مً
 25ؾىت ٞإ٦ثر ،وٍلحها وؿبت  %29جمخض ؾىىاث زبرتهم مً  15ؾىت بلى ؤ٢ل مً  20ؾىت ،ووؿبت
 %14مً  20ؾىت بلى ؤ٢ل مً  25ؾىت ،ووؿبت  %14مً  10ؾىىاث بلى ؤ٢ل مً  15ؾىت ،وٖلُه
ٞةن وؿبت  %88.8مً اإلاكاع٦حن في البدض جؼٍض ؾىىاث زبرجهم ًٖ الٗكغ ؾىىاث ،مما ٌكحر بلى
اعجٟإ ؾىىاث الخبرة الٗملُت وبالخالي ال٣ضعة ٖلى ٞهم ٣ٞغاث الاؾدباهت ،وؤلاظابت بض٢ت
ومىيىُٖت.
 -2الخدلُل ؤلاخهاجي لبُاهاث البدض
ً
بٗض ظم٘ بُاهاث البدض٢ ،امذ الباخشت بمغاظٗتها جمهُضا إلصزالها للخاؾىب ،و٢ض جم
ً
بصزالها للخاؾىب بةُٖائها ؤع٢اما مُٗىت ،ؤي بخدىٍل ؤلاظاباث اللُٟٓت بلى ع٢مُت ،وفي َظا
ً
الجؼء ؤُُٖذ ؤلاظابت "ٚحر مىا ٤ٞظضا" صعظت واخضةٚ" ،حر مىا "٤ٞصعظخحن ،وؤُُٖذ ؤلاظابت
ً
"مداًض"  3صعظاث ،وؤُُٖذ  4صعظاث لئلظابت "مىاُٞ ،"٤ٞما ؤُُٖذ ؤلاظابت "مىا ٤ٞظضا" 5
صعظاث ،بدُض ٧لما ػاصث صعظت ؤلاظابت ػاصث صعظت اإلاىا٣ٞت ٖلحها والٗ٨ـ صخُذ .وَظٍ
الضعظاث جمشل بظاباث اإلاكاع٦حن في البدض ًٖ ألاؾئلت الىاعصة ب٣اثمت الاؾدباهت (مسغظاث
الضعاؾت اإلاُضاهُت) ،وهي طاتها حٗض مضزالث الخدلُل ؤلاخهاجي ،والظي حهض ٝبلى اؾخسالم
ً
الىخاثج مً زال ٫جدلُل َظٍ اإلاضزالث ،و٢ض جم بخهاثُا اخدؿاب اإلاخىؾُاث ،والاهدغاٞاث
اإلاُٗاعٍت ،ووؿبت ؤلاظاباث ل٩ل ٣ٞغة.
واؾخسضمذ الباخشت ازخباع  Tللُٗىت الىاخضة  ،One Sample T-Testوطل ٪الزخباع ٣ٞغاث
الاؾدباهت ،ومٗغٞت مٗىىٍت (صاللت) آعاء اإلاكاع٦حن في البدض ٖلى مدخىي ٧ل ٣ٞغة ،والجضو ٫الخالي
ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلادىع (الٟغيُت) ،والاهدغا ٝاإلاُٗاعي له،
و٦ظل ٪هخاثج ازخباع ُ٢( Tمت الازخباع والضاللت ؤلاخهاثُت) ،وج٩ىن ال٣ٟغة اًجابُت بمٗجى ؤن ؤٞغاص
ُٖىت البدض مىا٣ٞحن ٖلى مدخىاَا بطا ٧اهذ ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لل٣ٟغة ؤنٛغ مً مؿخىي
اإلاٗىىٍت  0.05واإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لل٣ٟغة ؤ٦بر مً  ،3وج٩ىن ال٣ٟغة ؾلبُت بمٗجى ؤن ؤٞغاص
ُٖىت البدض ٚحر مىا٣ٞحن ٖلى مدخىاَا بطا ٧اهذ ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لل٣ٟغة ؤنٛغ مً
مؿخىي اإلاٗىىٍت  0.05واإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لل٣ٟغة ؤنٛغ مً  ،3وج٩ىن ؤعاء ؤٞغاص ُٖىت
البدض مداًضة بطا ٧اهذ ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت ؤ٦بر مً مؿخىي اإلاٗىىٍت .0.05
و٢ض ٢امذ الباخشت بضعاؾت ٣ٞغاث الٟغيُت (ًازغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي اللُبي للخضماث
ً
ً
الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه) ٦ال ٖلى خضة ،خُض جبحن مً زال ٫البُاهاث
الىاعصة بالجضو ٫ع٢م ( )5الخىػَ٘ الخ٨غاعي إلظاباث اإلاكاع٦حن في البدض خى ٫اإلادىع (الٟغيُت)،
و٦ظل ٪الجضو ٫ع٢م (ً )6بحن الخدلُل ؤلاخهاجي إلظاباث اإلاكاع٦حن في البدض خى ٫هٟـ اإلادىع.
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ومً زال ٫الجضولحن ًخطر آلاحي:
 /1ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٢ض ًسل ٤للمغاظ٘ مهلخت ماصًت م٘
بصاعة الٗمُل:
ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت "جازغ " وحؿاوي
 ،%41.1وجلحها وؿبت ؤلاظابت " جازغ ب٣ىة " وحؿاوي  ،%27.1وٖلُه بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت
 .%68.2وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة
 3.71باهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.133ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  6.486بضاللت بخهاثُت  ،0.000وبما
ؤن ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ
الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض ًغون ؤن " :ج٣ضًم اإلاغاظ٘
للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٢ض ًسل ٤للمغاظ٘ مهلخت ماصًت م٘ بصاعة الٗمُل مما
ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".
حضوٌ عكم ( : )5الخىػَ٘ الخ٨غاعي إلظاباث اإلاكاع٦حن في البدض خى٣ٞ ٫غاث اإلادىع الشاوي.

1

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الٗضص
لٗمُل
الاؾدكاعٍت
اإلاغاظٗت ٢ض ًسل٤
للمغاظ٘ مهلخت ماصًت اليؿبت %
م٘ بصاعة الٗمُل.

2

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث الٗضص
لٗمُل
اؾدكاعٍت
بمىا٣ٞت
اإلاغاظٗت
مؿب٣ت مً لجىت
مغاظٗت الٗمُل ًمى٘ اليؿبت %
خضور الًٛىٍ التي
٢ض ًماعؾها الٗمُل ٖلى
اإلاغاظ٘.

3

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الٗضص
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ال جازغ
ً
مُل٣ا

ال
جازغ

مداًض

جازغ

2

22

10

44

جازغ ب٣ىة ؤلاظمالي
29

107

1.9

20.6

9.3

41.1

27.1

100.0

4

32

20

30

21

107

3.7

29.9

18.7

28.0

19.6

100.0

2

20

16

37

32

107
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ال جازغ
ً
مُل٣ا
للٗمُل
الاؾدكاعٍت
و٧اهذ ٞترة اعجباَه
بالٗمُل َىٍلت وألاحٗاب
اليؿبت%
ٖالُت ٌؿبب حٛاضخي
اإلاغاظ٘ ًٖ بٌٗ
ججاوػاث الٗمُل.

4

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الٗضص
لٗمُل
الاؾدكاعٍت
اإلاغاظٗت ً٣غبه مً
مى ٘٢اجساط ال٣غاع ،اليؿبت %
الٗال٢اث
وػٍاصة
الصخهُت م٘ ٖمُله.

5

الخضماث الٗضص
ج٣ضًم
لٗمُل
الاؾدكاعٍت
اإلاغاظٗت ًجٗل اإلاغاظ٘
ً
ً
مضاٗٞا ًٖ الٗمُل
بضال اليؿبت %
ً
مً ؤن ً٩ىن مغاظٗا
ٖلُه

6

الخضماث الٗضص
جد٤٣
ً
صزال
الاؾدكاعٍت
ً
بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل
مجهىص م٣اعهت بٗملُت اليؿبت %
اإلاغاظٗت.

7

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الٗضص
الاؾدكاعٍت ًجٗله ال
حهخم بىي٘ جدٟٓاث في
ج٣غٍغٍ ختى ال ً٣ٟض اليؿبت %
الخضماث الاؾدكاعٍت.

ال
جازغ

مداًض

جازغ

جازغ ب٣ىة ؤلاظمالي

1.9

18.7

15.0

34.6

29.9

100.0

4

18

12

41

32

107

3.7

16.8

11.2

38.3

29.9

100.0

2

20

19

37

29

107

1.9

18.7

17.8

34.6

27.1

100.0

5

18

28

33

23

107

4.7

16.8

26.2

30.8

21.5

100.0

7

14

24

30

32

107

6.5

13.1

22.4

28.0

29.9

100.0
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حضوٌ عكم ( : )6اإلاخىؾِ اإلاغجر والاهدغا ٝاإلاُٗاعي وهخاثج ازخباع  Tل٣ٟغاث اإلادىع الشاوي.
ال٣ٟغة

اإلاخىؾِ
اإلاغجر

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

1

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت ٢ض ًسل ٤للمغاظ٘ 3.71
مهلخت ماصًت م٘ بصاعة الٗمُل.

1.133

2

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث اؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت بمىا٣ٞت مؿب٣ت مً
لجىت مغاظٗت الٗمُل ًمى٘ خضور 3.30
الًٛىٍ التي ٢ض ًماعؾها الٗمُل
ٖلى اإلاغاظ٘.

1.199

3

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت و٧اهذ ٞترة اعجباَه
بالٗمُل َىٍلت ،وألاحٗاب ٖالُت
ٌؿبب حٛاضخي اإلاغاظ٘ ًٖ بٌٗ
ججاوػاث الٗمُل.

3.72

1.139

4

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت ً٣غبه مً مى٘٢
3.74
اجساط ال٣غاع ،وػٍاصة الٗال٢اث
الصخهُت م٘ ٖمُله.

1.168

5

ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل
ً
اإلاغاظٗت ًجٗل اإلاغاظ٘ مضاٗٞا ًٖ
ً 3.66
ً
الٗمُل بضال مً ؤن ً٩ىن مغاظٗا
ٖلُه.

1.124

6

ً
جد ٤٣الخضماث الاؾدكاعٍت صزال
ً
بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل مجهىص م٣اعهت 3.48
بٗملُت اإلاغاظٗت.

1.144

7

ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت
ًجٗله ال حهخم بىي٘ جدٟٓاث في
3.62
ج٣غٍغٍ ختى ال ً٣ٟض الخضماث
الاؾدكاعٍت.

1.226
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بخهاء
الازخباع

6.486

2.580

6.534

6.537

6.107

4.310

5.205

الضاللت
ؤلاخهاثُت

* 0.000

* 0.011

*0.000

* 0.000

* 0.000

* 0.000

* 0.000

الاججاٍ
الؿاثض

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ

مىا٤ٞ
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ال٣ٟغة

اإلاخىؾِ
اإلاغجر

الاهدغاٝ
اإلاُٗاعي

بخهاء
الازخباع

الضاللت
ؤلاخهاثُت

الاججاٍ
الؿاثض

* صا ٫بخهاثُا ٖىض مؿخىي اإلاٗىىٍت
0.05

 /2ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث اؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت بمىا٣ٞت مؿب٣ت مً لجىت مغاظٗت الٗمُل:
ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت " ال جازغ " وحؿاوي
 ،%29.9وجلحها وؿبت ؤلاظابت " جازغ" وحؿاوي  ،%28.0وٍلي طل" ٪جازغ ب٣ىة" وحؿاوي ،%19.6
وٖلُه بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت  %37.6وهي ؤٖلى مً وؿبت "ال جازغ" .وٍخطر مً بُاهاث
الجضو ٫ع٢م ( )6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة  3.30باهدغا ٝمُٗاعي ،1.199
ُٞما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  2.580بضاللت بخهاثُت  ،0.011وبما ؤن ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت
لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما
ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن ُٞالبدض ًغون ؤن " :ج٣ضًم اإلاغاظ٘ لخضماث اؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت
بمىا٣ٞت مؿب٣ت مً لجىت مغاظٗت الٗمُل ًمى٘ خضور الًٛىٍ التي ًماعؾها الٗمُل ٖلى
اإلاغاظ٘ ،بال ؤن طلً ٪ازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".
 /3ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت للٗمُل و٧اهذ ٞترة اعجباَه بالٗمُل َىٍلت ،وألاحٗاب
ٖالُت ٌؿبب حٛاضخي اإلاغاظ٘ ًٖ بٌٗ ججاوػاث الٗمُل:
ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( )5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت "جازغ" وحؿاوي
 ،%34.6وجلحها وؿبت ؤلاظابت "جازغ ب٣ىة" وحؿاوي  ،%29.9وٖلُه بلٛذ اليؿبت ؤلاظمالُت للخإزغ
 ،%64.5وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( )6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة
 3.72وباهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.139ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  6.534بضاللت بخهاثُت ،0.000
وبما ؤن ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ
الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض مىا٣ٞحن ٖلى مدخىي َظٍ
ال٣ٟغة ،ؤي مىا٣ٞحن ٖلى ؤن :ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت للٗمُل و٧اهذ ٞترة اعجباَه
بالٗمُل َىٍلت وألاحٗاب ٖالُت ٌؿبب حٛاضخي اإلاغاظ٘ ًٖ بٌٗ ججاوػاث الٗمُل مما ًازغ ٖلى
اؾخ٣اللُخه.
 /4ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ً٣غبه مً مى ٘٢اجساط ال٣غاع ،وػٍاصة
الٗال٢اث الصخهُت م٘ ٖمُله:
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ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت " جازغ " وحؿاوي
 ،%38.3وجلحها وؿبت ؤلاظابت " جازغ ب٣ىة" وحؿاوي ( %29.9بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت .)%68.2
وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة 3.74
باهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.168ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  6.537بضاللت بخهاثُت  ،0.000وبما ؤن
ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي
اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض ًغون ؤن " :ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث
الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ً٣غبه مً مى ٘٢اجساط ال٣غاع ،وػٍاصة الٗال٢اث الصخهُت م٘ ٖمُله
مما ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".
ً
ً
بضال مً ْ
ؤن
 /5ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ًجٗل اإلاغاظ٘ مضاٗٞا ًٖ الٗمُل
ً
ً٩ىن مغاظٗا ٖلُه :
ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت "جازغ " وحؿاوي
 ،%34.6وجلحها وؿبت ؤلاظابت " جازغ ب٣ىة" وحؿاوي ( %27.1بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت .)%61.7
وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة 3.66
باهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.124ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  6.107بضاللت بخهاثُت  ،0.000وبما ؤن
ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي
اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض مىا٣ٞحن ٖلى مدخىي َظٍ ال٣ٟغة ،ؤي
ً
مىا٣ٞحن ٖلى ؤن " :ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ًجٗل اإلاغاظ٘ مضاٗٞا ًٖ
ً
ً
بضال مً ْ
ؤن ً٩ىن مغاظٗا ٖلُه مما ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".
الٗمُل
ً
ً
 /6جد ٤٣الخضماث الاؾدكاعٍت صزال بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل مجهىص م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت:
ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت "جازغ " وحؿاوي
 ،%30.8وجلحها وؿبت ؤلاظابت " مداًض" وحؿاوي  ،%26.2وجلحها وؿبت "جازغ ب٣ىة" وحؿاوي %21.5
(بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت  .)%52.3وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ
الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة  3.48باهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.144ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع 4.310
بضاللت بخهاثُت  ،0.000وبما ؤن ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت
 ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض
ً
مىا٣ٞحن ٖلى مدخىي َظٍ ال٣ٟغة ،ؤي مىا٣ٞحن ٖلى ؤن" :جد ٤٣الخضماث الاؾدكاعٍت صزال
ً
بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل مجهىص م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت مما ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".
 /7ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت ًجٗله ال حهخم بىي٘ جدٟٓاث في ج٣غٍغٍ ختى ال ً٣ٟض
الخضماث الاؾدكاعٍت:
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ًخطر مً زال ٫بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( ،)5بإن ؤٖلى وؿبت هي ؤلاظابت "جازغ ب٣ىة "
وحؿاوي  ،%29.9وجلحها وؿبت ؤلاظابت " جازغ " وحؿاوي ( %28.0بلٛذ وؿبت الخإزحر ؤلاظمالُت
 .)%57.9وٍخطر مً بُاهاث الجضو ٫ع٢م ( )6ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر لهظٍ ال٣ٟغة
 3.62باهدغا ٝمُٗاعي ُٞ ،1.22ما ٧اهذ بخهاءة الازخباع  5.205بضاللت بخهاثُت  ،0.000وبما
ؤن ُ٢مت الضاللت ؤلاخهاثُت لالزخباع ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ
الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ٌكحر بلى ؤن اإلاكاع٦حن في البدض ًغون ؤن " :ج٣ضًم اإلاغاظ٘
للخضماث الاؾدكاعٍت ًجٗله ال حهخم بىي٘ جدٟٓاث في ج٣غٍغٍ ختى ال ً٣ٟض الخضماث الاؾدكاعٍت
مما ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه".

-3ازخباع فغيُت البدث:
لضعاؾت ؤزغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى
اؾخ٣اللُخه ،وؤلاظابت ٖلى الدؿائ ٫ما جإزحر ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت
لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه؟٢ .امذ الباخشت بازخباع الٟغيُت آلاجُتً :ازغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘
ً
الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
والزخباع َظٍ الٟغيُت ،اؾخسضمذ الباخشت ازخباع  Tللُٗىت الىاخضة One Sample T-
 ،Testوطل ٪للخد ٤٣مً صخت َظٍ الٟغيُت ،ومٗغٞت مٗىىٍت (صاللت) آعاء اإلاكاع٦حن في البدض
لهظٍ الٟغيُت ،والجضو ٫الخالي ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاغجر للٟغيُت ،والاهدغا ٝاإلاُٗاعي لها،
و٦ظل ٪هخاثج ازخباع ُ٢( Tمت الازخباع والضاللت ؤلاخهاثُت).
ظضو ٫ع٢م ( : )3اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغا ٝاإلاُٗاعي وهخاثج ازخباع  Tللٟغيُت الشاهُت.
الػضص

اإلاخىؾِ
اإلاغجح

الاهدغاف
اإلاػُاعي

بخهاءة
ازخباع T

الضاللت ؤلاخهاثُت

الىدُجت

107

3.60

0.959

6.512

* 0.000

كبىٌ الفغيُت

ً
* صالت بخهاثُا غىض مؿخىي اإلاػىىٍت 0.05

مً زال ٫البُاهاث الىاعصة بالجضو ٫ع٢م (ً )3م ً٨مالخٓت ؤن ُ٢مت اإلاخىؾِ الخؿابي
اإلاغجر  3.60باهدغا ٝمُٗاعي مىاْغ له  ،0.959وؤن ُ٢مت بخهاءة الازخباع  6.512بضاللت
بخهاثُت  ،0.000وبما ؤن َظٍ الُ٣مت ؤنٛغ مً مؿخىي اإلاٗىىٍت  ،0.05وُ٢مت اإلاخىؾِ
الخؿابي اإلاغجر ؤ٦بر مً  ،3مما ًضٖ ٫لى ٢بىَ ٫ظٍ الٟغيُت ،ؤي ٢بى ٫الٟغيُت التي جىو
ً
ٖلىً:ازغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ؾلبا ٖلى
اؾخ٣اللُخه.
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الىخاثج والخىنُاث:
ً
ؤوال :الىخاثج.
َضَ ٝظا البدض بلى مٗغٞت آعاء مغاظعي الخؿاباث الخاعظُحن اللُبُحن خى ٫ؤزغ ج٣ضًم
اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٖلى اؾخ٣اللُخه ،وباالٖخماص ٖلى
هخاثج الخدلُل ؤلاخهاجي إلادىع الاؾدباهت ،وازخباع ٞغيُت البدض جىنلذ الباخشت بلى الىخاثج
آلاجُت:
-1ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ٢ض ًسل ٤مهلخت ماصًت للمغاظ٘ م٘
بصاعة الٗمُل ،مما ٢ض ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه.
-2ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ختى ْ
وؤن ٧ان بمىا٣ٞت مؿب٣ت مً لجىت
اإلاغاظٗت ًازغ ٖلى اؾخ٣اللُخه.
-3ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ً٣غبه مً مى ٘٢اجساط ال٣غاع ،وػٍاصة
ً
الٗال٢ت الصخهُت م٘ الٗمُل مما ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
ً
ً
-4ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ًجٗله مضاٗٞا ًٖ الٗمُل بضال مً ؤن
ً
ً
ً٩ىن مغاظٗا ٖلُه مما ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
ً
ً
-5جد ٤٣الخضماث الاؾدكاعٍت صزال بياُٞا للمغاظ٘ بإ٢ل مجهىص م٣اعهت بٗملُت اإلاغاظٗت ،مما
ً
ًازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
-7ج٣ضًم اإلاغاظ٘ للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ًجٗله ال حهخم بىي٘ جدٟٓاث في ج٣غٍغٍ
ً
ختى ال ً٣ٟض َظٍ الخضماثً ،ازغ ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه.
وهدُجت لظل٣ٞ ٪ض جم ٢بىٞ ٫غيُت البدض التي جىو ٖلىً " :ازغ ج٣ضًم اإلاغاظ٘
ً
الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ؾلبا ٖلى اؾخ٣اللُخه " ،وٍخطر طل ٪مً
زال ٫الجضو ٫ع٢م ( .) 3
َظا و٢ض اج٣ٟذ هخاثج َظا البدض م٘ هخاثج الضعاؾت الؿاب٣ت (  ) Almalhuf, 2009في
لُبُا خى ٫الخإزحر الؿلبي لخ٣ضًم اإلاغاظ٘ الخاعجي في لُبُا للخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت.

ً

زاهُا :الخىنُاث:
ً
بىاء ٖلى ما جم الخىنل بلُه مً هخاثج جىصخي الباخشت باآلحي:
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-1

-2
-3

-4

ً
مى٘ اإلاغاظ٘ الخاعجي مً ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت لٗمُل اإلاغاظٗت ،وطل ٪خٟاْا
ٖلى اؾخ٣اللُخه ٖلى ؤن ٌُؿمذ له بخ٣ضًمها لٛحر ٖمالء اإلاغاظٗتٖ ،لى ؤن ًخم وي٘
٢ىاٖض ومٗاًحر زانت بخ٣ضًمها ،وٍ٩ىن طل ٪بٗض مىا٣ٞت لجان اإلاغاظٗت بن ُوظضث.
وٍجب ؤن ًخم ؤلاٞهاح ًٖ هىٕ الاؾدكاعاث ،وُ٢مت ألاحٗاب م٣ابل ج٣ضًمها.
الغ ٘ٞمً الٟ٨اءة اإلاهىُت للمغاظٗحن وطل ٪مً زال ٫الخضعٍب اإلاؿخمغ و ٤ٞصوعاث
جضعٍبُت م٨شٟت صازل وزاعط لُبُا.
ٖلى الجهاث اإلاىٓمت إلاهىت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت في لُبُا ؤلاؾغإ بىي٘ مٗاًحر مغاظٗت
مدلُت مخ٩املت ،ؤو اٖخماص مٗاًحر اإلاغاظٗت الضولُت وبما ًدىاؾب م٘ البِئت اللُبُت
زانت ُٞما ًخٗل ٤بمُٗاع الاؾخ٣اللُت ألجها ٖماص ٖملُت اإلاغاظٗت وٖمىصَا ال٣ٟغي.
جىصخي الباخشت الباخشحن والضاعؾحن ٖلى الهُٗضًً ألا٧اصًمي واإلانهي بًغوعة بظغاء
اإلاؼٍض مً الضعاؾاث خى ٫مىيىٕ البدض وٖلى هُا ١ؤوؾ٘.

كاثمت اإلاغاحؼ:
ً
ؤوال :اإلاغاحؼ الػغبُت.
-1الىخب.
ً
ؤ-آلالىسخي ،خاػم َاقم ،الُغٍ ٤بلى ٖلم اإلاغاظٗت والخض ،٤ُ٢الجؼء ألاو :٫اإلاغاظٗت هٓغٍا ،الجامٗت
اإلاٟخىختَ ،غابلـ.2003 ،
ب-ظمٗت ،ؤخمض خلمي ،الخض ٤ُ٢الخضًض للخؿاباث ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان.1999 ،
ط-مدمض ،ههغ نالر ،هٓغٍت اإلاغاظٗت ،الضاع ألا٧اصًمُت لليكغَ ،غابلـ. 2011 ،
ص-ػعٍ٣اثٖ ،مغ مدمض ،وآزغونٖ ،لم جض ٤ُ٢الخؿاباث الىٓغي ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،
.2011
ٌٖ-بضال٨غٍمٖ ،اعٖ ٝبضهللا ،اإلاغاظٗت اإلاخ٣ضمت ،الضاع الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.2014 ،

-2اإلاجالث الػلمُت.
ؤ-آصم ،نالر خامض ،ج٣ىٍم اوٗ٩اؾاث الخضماث الاؾدكاعٍت ٖلى اؾخ٣اللُت اإلاغاظ٘ الخاعجي ببِئت
ألاٖما ٫الؿىصاهُت ،مجلت ٧لُت الا٢خهاص الٗلمُت ،الٗضص الغاب٘.2014 ،
ب-الٛىىصيِٖ ،سخى ،صوع ٢ىاٖض الخى٦مت الغقُضة في صٖم اؾخ٣ال ٫مغاظعي الخؿاباث في لُبُا ،مجلت
ظامٗت صمك ٤للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،اإلاجلض  ،27الٗضص الشاوي. 2011 ،
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ط-لبِب ،زالض مدمض ،الخضماث بسال ٝاإلاغاظٗت وحجم قغ٦ت اإلاغاظٗت ،واؾخ٣ال ٫اإلاغاظ٘ الخاعجي،
اإلاجلت اإلاهغٍت للضعاؾاث الخجاعٍت ،ظامٗت اإلاىهىعة ،الٗضص الشاوي.2004 ،
ص-ظغبىًٕ ،ىؾ ،٠وقاَحنٖ ،لي ،الٗىامل اإلاازغة ٖلى ٞكل ٖملُت اإلاغاظٗت ،وؾبل ٖالط َظا الٟكل-
صعاؾت جدلُلُت مً وظهت هٓغ مغاظعي الخؿاباث الخاعظُحن في ُ٢إ ٚؼة ،مجلت اإلاداؾبت والخمىٍل
والخإمحن٧ ،لُت الخجاعة ،ظامٗت ال٣اَغة.2011 ،

-3الغؾاثل الػلمُت.
ؤ-ؤبى ال٣مهان ،مدمض ؤؾامت ،الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣اللُت وخُاص اإلاغاظ٘ الخاعجي في ُ٢إ ٚؼة،
عؾالت ماظؿخحر في اإلاداؾبت ٚحر ميكىعةٚ ،ؼة.2007 ،
ب-الغقُضي ،ؤخمض مدمض ،مضي جىاٞغ قغوٍ الاؾخ٣اللُت إلاض٣٢ي الخؿاباث الخاعظُحن في صولت
ال٩ىٍذ ،عؾالت ماظؿخحر في اإلاداؾبت ٚحر ميكىعةٖ ،مان.2011 ،
ُ
ص-الؿىٍُي ،مىسخى ؾالمت ،جُىٍغ ؤهمىطط لضوع لجان الخض ٤ُ٢في الكغ٧اث اإلاؿاَمت الٗامت ألاعصهُت
وجإزحرَا في ٞاٖلُت واؾخ٣اللُت الخض ٤ُ٢الخاعجي ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في اإلاداؾبت ٚحر ميكىعةٖ ،مان،
.2006
َـً -ىؾ ،٠بؾالم ٖبض الٟخاحُ٢ ،اؽ ؤزغ ٞجىة الخىٗ٢اث في اإلاغاظٗت ٖلى ٢غاعاث اإلاؿدشمغًٍ في ؾى١
ألاوعا ١اإلاالُت في مهغ ،عؾالت ماظؿخحر في اإلاداؾبت ٚحر ميكىعة ،مهغ.2011 ،

-4قبىت اإلاػلىماث الضولُت.
ؤ-البُاضخي ،ؤخمض مدمض ،صعاؾت ازخباعٍت للٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣ال ٫مغاظعي الخؿاباث بالجهاػ
اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت واإلاداؾبت في الجمهىعٍت الُمىُت ،م٣ا ٫مخاح ٖلى اإلاىwww.yaman.nic.info :٘٢
ب-ظغبىًٕ ،ىؾ ٠مدمىص ،الٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخ٣ال ٫اإلاغاظٗحن الخاعظُحن وخُاصَم في ُ٢إ ٚؼة
مً صولت ٞلؿُحن ،مخاح ٖلى اإلاىwww.http://ww.iasj.net :٘٢
طٖ-بضهللاٖ ،بضالغئو ،ٝاإلاداؾبت واإلاغاظٗت ال٣اهىهُت بحن الترصي والجمىص ،م٣ا ٫مخاح ٖلى اإلاى:٘٢
http://www.alwatan-Libya.net
٧اْمَُٟ ،اء مال ،٪جدلُل ؤَمُت الٗىامل اإلاازغة في اؾخ٣ال ٫مغاظ٘ الخؿاباث ،مجلت الٛغي للٗلىم
الا٢خهاصًت وؤلاصاعٍت ،اإلاجلض  ،9الٗضص  ،4مخاخت ٖلى اإلاىwww.http//.uokufa.edu.iq :٘٢
ص٢-غٍِٖ،هام ،الخضماث الاؾدكاعٍت وؤزغَا ٖلى خُاص اإلاض ٤٢في ألاعصن ،مجلت ظامٗت صمك٤
الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،ظامٗت صمك ،٤اإلاجلض ألاو،24 ٫الٗضص ألاو ،2008،٫مخاخت ٖلى اإلاى:٘٢
www.sustech.edu
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 ص .غبضالفخاح غلي بللاؾم ،1ص .مدمض غلي الهالبي

2

 1كؿم الخمىٍل ،ولُت اإلاداؾبت ،حامػت ؾغٍان 2 .مضًغ غملُاث الخضاوٌ ويمان الدؿىٍاث بؿىق اإلااٌ
اللُبي.

ملخو البدث:
حٗمل َظٍ الىع٢ت ٖلى جبؿُِ و جلخُو ٨ٞغة وزلُٟت وببٗاص ماقغاث ؤؾىا ١ألاوعا١
ً
ً
اإلاالُت زم بؾ٣اَها ٖلى ماقغ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي ،اٖخمضث الضعاؾت مىهجا جدلُلُا
ً
ألصبُاث مٟاَُم ماقغاث الؿى ١و الخدلُل ال٨مي لبُاهاث خؿاب اإلااقغاث .وجغي اهه ٗٞال ختى
ً
في ؾى ١هاشخئ مشل الؿى ١اللُبي هدخاط بلى مٗغٞت ومخابٗت ماقغ ألاصاء ،والاَم مً طل ٪هٓغا
لخهىنُت الا٢خهاص اللُبي و وظىص بٌٗ اإلاخٛحراث الخانت هدخاط بلى مخابٗت همىطط خؿاب
َظا اإلااقغ ختى ًخم الاؾخ٣غاع ٖلى َغٍ٣ت مُٗىت ججٗل اإلااقغ ؤ٦ثر ٖضالت في جمشُل الؿى.١
جىنلذ الضعاؾت بلى بن اإلااقغ اللُبي مغ بُغٍ٣ت الىػن خؿب الُ٣مت الؿىُ٢ت ول٨ىه ًًُُ٠
ماقغ آزغ ؤو ًيخ٣ل بلى َغٍ٣ت الىػن خؿب الؿٗغ ،و طل ٪في يىء ٖضص مً اإلابرعاث ٖلى ٦مُت
ألاؾهم اإلاهضعة ؤو ٦مُت ألاؾهم الخغة ،خُض اهإي وع٢ت لها وػن وؿبي ٦بحر جازغ ٖلى اإلااقغ بٌٛ
الىٓغ ًٖ وكاَها بالؿى ١وَٗخبر طل ٪مً اإلاالخٓاث ٖلى اإلااقغاث ال٨مُتً .
بىاء ٖلى طلًُ ٪غجر
اإلاؿئىلىن ًٖ اإلااقغ في الؿى ١اللُبي بىاء مٗاصلت اإلااقغ ٖلى ؤؾاؽ ؤؾٗاع ألاؾهم الضازلت في
ً
امال في ؤن ٌٗ٨ـ اإلااقغ الؿٗغي
خؿابه ولِـ ٖلى ٦مُت ألاؾهم اإلاهضعة ؤو ٦مُت ألاؾهم الخغة
ُ
الخٛحراث بضعظت ؤ٦ثر ٖضالت .وزلـهذ الضعاؾت بلى ظملت مً الخىنُاث في َظا الجاهب ًم ً٨ؤن
ُ
جُٟض ألا٧اصًمي والباخض في الخمىٍل و ٦ظل ٪اإلاؿدشمغ في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت.
اليلماث الضالت:ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ،ماقغاث ألاصاء ،ماقغ صاو ظىهؼ ،ماقغ ؾخاهضعص اهض
بىعػ ،وماقغ الؿى ١اللُبي.

ملضمت:
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ً
ًُلخو ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ؤصاء الكغ٧اث والؿى ١والا٢خهاص اٖخماصا ٖلى ؤؾٗاع
ُ
ألاؾهم ،و بما اهه لِـ مً اإلاجضي مغا٢بت ألاؾٗاع ل٩ل ؾهم ٖلى خضة ،لهظا ٧ان مً األًٞل
خؿاب مٗض ٫لهظٍ األؾٗاع ،واإلاٗضَ ٫ظا َى ؤؾاؽ ٨ٞغة اإلااقغاث .و٢ض ْهغث اإلااقغاث ألو٫
مغة ؾىت 1896م ٖلـى ًـض  Dow Charlesو  Edward Jonesاللظان ؤؾؿا قغ٦ت صاوظىهؼ زم
ا٢ترخا مٗض ٫لُ٣اؽ ؤصاء بزىتى ٖكغة قغ٦ت مضعظت في ؾى ١هُىٍىع .٥جسخل ٠اإلااقغاث خؿب
الكغ٧اث والُ٣اٖاث الضازلت في خؿابها و٦ظلَ ٪غٍ٣ت الخؿاب حٗخمض ٖلى ٖضة ؤؾـٞ ،هىا٥
ماقغاث جخ٩ىن مً ظمُ٘ الكغ٧اث اإلاضعظت في الؿى ١بدُض حُٗي نىعة قمىلُت ٢ضع ؤلام٩ان
وَى ما ٌُٗغ ٝباإلااقغ اإلاغ٦ب  Composite Indexمشل اإلااقغ ألامغٍ٩ي هاؾضاNASDAQ ٥
 Composite Indexوماقـغ  FTSE All-shareمً ؾى ١لىضن .وبُبُٗت الخا ٫جىظض ماقغاث
حٗخمض ٖلى ُٖىت مً الكغ٧اث ٦ماقغ  FTSE 100وماقغ ٦ .S&P 500ما جىظض ماقغاث جمشل
ُ٢إ مٗحن – مهاع ٝنىاٖت ٖ٣اعاث ...الخ .زم ْهغث ماؾؿاث ٖاإلاُت لدكُ٨ل اإلااقغاث
وجُىٍغَا مشل ماؾؿت مىعٚاوؿخاهلي  MSCIو صاوظىهؼ  Dow Jonesوٞاًىاوكُا ٫جاًمؼ
 ،Financial Timesخُض ج٣ىم َظٍ اإلااؾؿاث بيكغ ماقغاث إلاٗٓم صو ٫الٗالم وماقغاث
زانت باألؾىا ١الىاقئت وختى ماقغاث زانت باألصواث اإلاالُت ؤلاؾالمُــت .وؤزحرا اهخ٣لذ
اإلااقغاث مً مجغص ؤصاة حٗ٨ـ هبٌ الؿى ١اإلاالي بلى ؤصاة مً ألاصواث اإلاالُت اإلاخضاولت في ؾى١
ألاوعا ١اإلاالُت ٧األصواث اإلاالُت ألازغي ،ألامغ الظي بضاء في بضاًت الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي في
الىالًاث اإلاخدضة و٦ىضا والقى ٢بى ٫في ألاؾىا ١ألاوعبُت.
ُ
في بَاع اؾخ٨كا ٝؤصبُاث اإلااقغاث و مغاظٗت ماقغ الؿى ١اللُبي ٢ؿمذ َظٍ الىع٢ت
ُ
بٗض ج٣ضًم ؤلاَاع الٗام اإلاخًمً زُت البدض٢ ،ؿمذ بلى ظؼثحن ،الجؼء ألاوٌ ٫ؿلِ الًىء
ُ
ٖلى ماقغاث ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت مً خُض الخٗغٍ ٠بها ،وْاثٟها ،قغوَها ،ؤؾـ ازخُاع
ُ
الكغ٧اث لبىاء اإلااقغ .زم ؤؾالُب بىاء اإلااقغاث وهي مً ؤ٦ثر ظؼثُاث البدض التي جم الخٟهُل
ُ
ٞحها ٖلى اٖخباع بجها ظىَغ البدض ٧ىجها جلخو ألاؾاؽ الىٓغي و ال٨مي للماقغاث بدُض مً
ً
زال ٫ازخالَ ٝغ ١بىاء اإلااقغاث ٌؿخىٖب ال٣اعت ؤَمُتها و الٛغى مجها ،و ازحرا في َظا الجؼء
ألاو ٫حٗغط الىع٢ت ٖلى نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت والجضًض ٞحها و ما ًمحزَا ًٖ نىاصً٤
الاؾدشماع الخ٣لُضًت .في الجؼء الشاوي ٖملذ الىع٢ت ٖلى جدلُل ماقغ الؿى ١اللُبي لؤلوعا ١اإلاالُت
مً خُض ؤؾلىب البىاء اإلاٗخمض ُٞه و ٢ضعجه ٖلى جمشُل الؿى.١

مؿإلت الضعاؾت:

ُ
ًخمشل مىيىٕ الضعاؾت – ؤو ما ٌــٗغ ٝبمك٩لت البدض – في بل٣اء الًىء ٖلى ماقغاث
ُ٢اؽ ؤصاء ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت ،مً خُض ماَُتهاُُٟ٦ ،ت بىاءَا ،ؤَمُتها و٢ضعتها ٖلى جمشُل
الؿى .١و بهظا جداو ٫الىع٢ت ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت آلاجُت:
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 ما مٗجى اإلااقغ؟ َ -ل ًم ً٨جبؿُِ ماَُت ومٟهىم اإلااقغاث للُالب واإلاؿدشمغ
اإلابخضي وبُان ؤَمُتها؟
ُ
ً ٠ُ٦ خم بىاء اإلااقغاث؟ وما هي ألاؾـ اإلاسخلٟت لبىاءَا؟
ً ٠ُ٦ خم بىاء ماقغ الؿى ١اللُبي لؤلوعا ١اإلاالُت؟ وَل ٌٗ٨ـ َظا اإلااقغ خالت الؿى١
والا٢خهاص بض٢ت؟

ؤهضاف الضعاؾت:

ً
بظابت مجمل الدؿائالث ؤٖالٍ هي جماما ألاَضا ٝالتي حٗمل َظٍ الىع٢ت لئلظابت ٖلحها .والتي
ًم ً٨نُاٚتها في الى٣اٍ الخالُت :
 تهض ٝالىع٢ت بلى الخٗغٍ ٠باإلااقغاث وجبؿُِ مٟهىمها وبْهاع ؤَمُتها ٦ضلُل ملخو
ليكاٍ الؿى١؛
 زم بل٣اء الًىء ٖلى ُُٟ٦ت بىاء اإلااقغاث وؤهىاٖها وال٣ىاٖض اإلاسخلٟت لخ٩ىٍجها؛
ً
 وازحرا جىيُذ الُت ج٩ىًٍ ماقغ الؿى ١اللُبي لؤلوعا ١اإلاالُت ،ومداولت اؾخ٨كاٝ
٢ضعجه ٖلى جمشُل الؿى ١زم ج٣ضًم جىنُاث مً قإجها الؼٍاصة مً ٟ٦اءة اإلااقغ.

ؤهمُت الضعاؾت:
لٗله مً اإلاىاؾب في َظا الؿُا ١ؤلاقاعة بلى ما ٦خبه ٖ )2003( Reilly and Brownىض
ج٣ضًمهما للماقغاث في الٟهل الخامـ مً ٦خابهما اإلاكهىع ًٖ جدلُل الاؾدشماع و بصاعة
اإلادا ،ٔٞوَى بن ال٨شحر مً الىاؽ ومً بُجهم اإلاؿدشمغًٍ ًخدضزىن ًٖ اإلااقغاث ول ً٨ؤ٦ثرَم ال
ً
ٌعي جماما ماَُت وَبُٗت اإلااقغاث وصالالتها للمؿدشمغ والؿى ١والا٢خهاص بك٩ل ٖام .مً َىا
جإحي ؤَمُت الىع٢ت ال ؾُما ٧ىجها جخٗل ٤مباقغة بؿى ١ومجخم٘ وبِئت ؤ٧اصًمُت لم حٗغ ٝا٢خهاص
ُ
الؿى ١لٟتر َىٍلت مً الؼمًٟٞ .ي بظابت الىع٢ت ٖلى ألاؾئلت اإلاهاٚت لخدضًض مؿإلت البدض
وؤلاظابت ٖلحها في ق٩ل ؤَضا٦ ٝىدُجت لهظٍ الىع٢ت البدشُت ٞةن في طل ٪جلبُت لخاظت هغي بجها
ً
ُم ِل ّخت إلاجخم٘ الاؾدشماع والؿى ١مً هاخُت وللمجخم٘ ألا٧اصًمي مً هاخُت ؤزغي ،زانت في يىء
الُبُٗت الىاقئت ال٢ؿام الخمىٍل والاؾدشماع في الجامٗاث اللُبُت.
مىهج الضعاؾت:
في اججاٍ جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ًخُلب ألامغ بجبإ الُغٍ ٤الخ٣لُضي اإلاٗهىص في بدىر
مً َظا الىىٕ – وَى يغوعة الخُُٛت اإلاٟاَُمُت الالػمت – اإلاٗغو ٝباإلَاع الىٓغي ،زم الخدضًض
والضٖم وؤلازباث الخُبُ٣ي – ؤي الجاهب الخدلُليٟٞ .ي الجؼء ألاو ٫جدىاو ٫الىع٢ت الخٗغٍ٠
بماقغاث ؤصاء ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت و وْاثٟها و ؤَمُتها ،و الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في
اإلااقغاث و ُُٟ٦ت حكُ٨لها وؤؾباب الخىىٕ في طل ،٪زم حٗغط الىع٢ت ٖلى اإلاؿخجضاث في َظا
ُ ّ
اإلاىيىٕ بدىاولها نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت  .ETFsوفي الجؼء الشاوي جـغ٦ـؼ الضعاؾت ٖلى بؾ٣اٍ
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هدُجت الخجاعب في َظا اإلاجاٖ ٫لى ماقغ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي والىٓغ في ٢ضعجه ٖلى جمشُل
خالت الؿى ١اللُبيٞ .الىع٢ت جدب٘ اإلاىهج الخدلُلي اإلاٗخمض ٖلى اإلاغاظٗت ألاصبُت للمهاصع اإلاخٗل٣ت
ً
مباقغة بمىيىٕ البدض في الجؼء ألاو ،٫والخدلُل ال٨مي اإلاٗخمض ٖلى البُاهاث الشاهىٍت اإلاخدهل
ّ
ٖلحها مً اإلا٣االث الٗلمُت اإلاد٨مت ومً ميكىعاث الؿى ١اإلاالي اللُبي في الجؼء الشاوي .وبهظا جمُل
الضعاؾت بلى ؤن ج٩ىن ا٢غب بلى صعاؾت الخالت مجها بلى الضعاؾت اإلاُُٗ٣ت .Cross-Sectional
ٞاألزحرة في الٛالب تهض ٝبلى الخٗمُم ،و ألاولى ال تهض ٝلظل٧ ٪ىجها اؾخ٨كاُٞت في ألاؾاؽ و ال
جمل ٪ال٣ضعة ٖلى الخٗمُم ألجها جخٗامل م٘ خالت بظاتها ٞخٟخ٣ض الاؾخضال ٫ؤلاخهاجي بما ًخُلب
مً مجخم٘ و مٟغصاث و ُٖىت.

الضعاؾاث الؿابلت:
 زالضال٣اؾم :2009مً مجلت الا٢خهاص الؿٗىصًت الٗضص ،3بٗىىان ماقغاث ألاؾهم
مُ٣اؽ لؤلصاء الا٢خهاصي .واهتهذ الضعاؾت بلى هدُجت مٟاصٍ ؤن ماقغاث ألاؾهم مُ٣اؽ
َام إلاؿخىي ألاصاء الا٢خهاصي و ؤن ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت في خض طاجه ٌٗخبر ؤصاة ٗٞالت
ً
للغ٢ابت وجصخُذ مؿاع ألاٖماٖ ٫مىما والكغ٧اث اإلاضعظت بالظاث ،و طل٦ ٪ىدُجت
لكغوٍ ؤلاصعاط و اإلاىاٞؿت زم هدُجت لخغ٦ت الخضاو ٫التي ًبُجها اإلااقغ الٗام .وبهظا ًٓهغ
الضوع الخىٖىي للؿى ١و للماقغاث في جىٞحر اإلاٗلىماث لضي اإلاؿدشمغًٍ وجبهحرَم
بىا ٘٢الكغ٧اث والا٢خهاص.
 بكاع الك٨غجي و مُاصة جاط الضًً :2008ظامٗت اإلاىنل٧ ،لُت ؤلاصاعة و الا٢خهاص،
بٗىىان ٖال٢ت ماقغ ألاؾهم في الؿى ١اإلاالُت بالخالت الا٢خهاصًت –صعاؾت جدلُلُت
ُ
لؿى ١الغٍاى لؤلوعا ١اإلاالُت .و زلهذ الضعاؾت بلى ؤن ماقغ ؾى ١الغٍاى ال ٌٗ٨ـ
خالت الؿى ١و بالخالي ال ٌٗ٨ـ خالت الا٢خهاص الؿٗىصي بك٩ل جام ،و طل ٪الن اإلااقغ
ً
ً
ً
خؿب الضعاؾت ال ًمشل الكغ٧اث الؿٗىصًت اإلاخىىٖت ُ٢اُٖا جمشُال ص٣ُ٢ا و ال ًٖ
خغ٦ت الخضاو ٫في الؿى٩٦ ١ل.
 خؿحن ٢بالن  :2011ظامٗت صمك٧ ،٤لُت الا٢خهاص٢ ،ؿم الا٢خهاص .بٗىىان ماقغاث
ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت – صعاؾت خالت ماقغ ؾى ١صمك ٤لؤلوعا ١اإلاالُت .وجا٦ض الضعاؾت
ٖلى ما جىنلذ بلُه الضعاؾاث الؿاب٣ت في ٧ىن ماقغاث ؤؾٗاع ألاوعا ١اإلاالُت مغآة
حٗ٨ـ وي٘ الكغ٧اث اإلاضعظت في الؿى ١وا٢خهاص الضولت٦ ،ما ؤجها ؤصاة ًم ً٨الاؾخٗاهت
بها للخيبا بالخالت الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت للكغ٧اث اإلاضعظت و ال٢خهاص الضولت اإلاٗىُت.
٦ما ؤن ماقغ ؾى ١صمكٌٗ ٤خمض الُ٣مت الؿىُ٢ت ٦إؾاؽ لىػن الكغ٧اث صازل
اإلااقغ .و جىصخي الضعاؾت بًغوعة وظىص صعاؾاث جبحن مضي جإزحر جضاو ٫اإلااقغاث
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ً
ٓ٦اَغة خضًشت وؿبُا ٖلى ٖملُت زل ٤الاثخمان ،وجإزحرَا في ٖملُاث اإلاًاعبت في ؤؾىا١
ألاوعا ١اإلاالُت ،وبالخالي مهضاُ٢تها في جمشُل ؤصاء ألاؾىا.١
 ابغاَُم الغواقضة  :2010ظامٗت ظغف ألاَلُت ألاعصهُت .بٗىىان ؤزغ ماقغاث الؿى ١في
بىعنت ٖمان اإلاالُت .وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص اعجباٍ ٢ىي بحن ٖاثض اإلااقغ الٗام
ُ
وٖاثض اإلااقغاث الُ٣اُٖت ،وَى ما ٌــكحر بلى بم٩اهُت الاٖخماص ٖلى اإلااقغ الٗام لؿى١
ّ
ٖمان لؤلوعا ١اإلاالُت لخمشُل خغ٦ت الؿى٩٦ ١ل وطل ٪مً زال ٫ازخباع الاعجباٍ بحن
ؾالؾل الٗىاثض للكغ٧اث بُ٣اٖاتها اإلاسخلٟت و ٖىاثض الؿى.١
 خىان الىجاع  :2006ظامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُاٖ ،مان – ألاعصن ،بٗىىان
آلُاث بىاء ماقغاث ؾى ١ألاؾهم ؤلاؾالمي و مخُلباجه في ؤؾىا ١اإلاا ٫الٗاإلاُت .و ٧ان
مً ؤَم هخاثج َظٍ الضعاؾت َى اهه ال ًىظض ازخال ٝفي بىاء اإلااقغاث لؿى ١ألاؾهم
ؤلاؾالمي مً خُض ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت لبىاء اإلااقغاث٦ ،خمشُل الُٗىت للمجخم٘ و ازخُاع
ألاوػان لؤلؾهم يمً الُٗىت ،و ل ً٨خؿب الضعاؾت الازخالً ٝخطر مً زهاثو
الؿى ١بما ًغاعي مً مباصت في بَاع الكغَٗت ؤلاؾالمُت٦ .ما ؤن ٢بى ٫اإلاؿدشمغًٍ اللُت
َظا اإلااقغ ٢ض جسخل ٠بازخال٢ ٝىاٖاتهم بؿالمت مٗاًحرٍ في بَاع الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

الجؼء ألاوٌ – ؤلاَاع الىظغي:
ماقغاث ؾىق ألاوعاق اإلاالُتMarket Indexes:
ُ
ًم ً٨ؤن وـٗغ ٝاإلااقغٖلى اهه ؤصاة جِ٣ـ الخٛحراث الخاصزت في الُ٣مت لؿى ١مٗحن ،بط
ًخم ج٩ىًٍ َظا اإلااقغ و جدضًض ُ٢مخه في البضاًت و جخم بٗض طل ٪م٣اعهت ُ٢مت اإلااقغ ٖىض ؤي
هُ٣ت ػمىُت ،مما ًدُذ بم٩اهُت مٗغٞت جدغ٧اث الؿى ١باالعجٟإ ؤو الاهسٟاى ،بط ٌٗ٨ـ اإلااقغ
ألاويإ الخالُت للؿى ١و اججاَاتها اإلاؿخ٣بلُت٢( .بالن )2011 :و ٌٗض ماقغ الؿى ١ؤو مجمىٖت
ً
اإلااقغاث مُ٣اؾا ألصاء ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ؾىاء في البلضان اإلاخ٣ضمت ؤو في البلضان الىامُتٞ .هي
ً
ُ ّ
جلخو ألاصاء ؤلاظمالي للؿى .١و هٓغا ل٩ىن اإلااقغ ًخ٩ىن مً قغ٧اث في ُ٢اٖاث ا٢خهاصًت
ً
ً
ً
مسخلٟت ًٞال ًٖ اهه ٌُٗض اؾلىبا ؾهال لخدىٍل ؤصاء الا٢خهاص بلى نىعة ٦مُت ٞةهه ًم ً٨بن
ً
ً
ًمشل مغظٗا واضخا للمؿدشمغ في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت( .اإلاىؾىي)2011 :

وظاثف ماقغاث ألاؾىاقThe Role of Market Indexes :
وكإث ٨ٞغة اإلااقغاث اإلاالُت و جُىعث مً اظل وْاث ٠و ؤٚغاى ؤَمها ما ًلي( :الٗغبُض 2008 :و
)Reilly and Brown: 2003
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ً
 ؤن ج٩ىن ؤؾاؽ لُ٣اؽ مبؿِ لخغ٦ت و ؤصاء ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ،و ؾى ١اإلااٖ ٫مىما.
و بهظا ج٣ضم زضمت للمؿدشمغًٍ في جُُ٣م ؤصاء اؾدشماعاتهم مً ؤؾهم و ؾىضاث ؤو
مدا ٔٞو نىاصً ٤اؾدشماع ؤو ٚحر طل.٪
ً
ً
 حٗخبر ماقغا ا٢خهاصًا بما حؿاٖض في بُٖاء نىعة بظمالُت ًٖ وي٘ الثرواث و ألانى٫
الىَىُت و الا٢خهاص ٩٦ل٦ .ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن اإلااقغ َىا بمشابت مُ٣اؽ لضعظت الش٣ت في
الا٢خهاص الظي ًمشله اإلااقغ.
٦ ما ؤن مً ؤَم الىْاث ٠ألازغي للماقغاث هي جمشُل ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ٖىض ُ٢اؽ
اإلاساَغ الىٓامُت  Systematic Riskفي ألانى ٫الٟغصًت ؤو في اإلادا ٔٞالاؾدشماعٍت .بط
ً
وُ٦ال  ًٖ Proxyؾى ١مٗحن .و بدؿاب ٖال٢ت ٖىاثض ألانى ٫بماقغ الؿى١
ٌٗض اإلااقغ
ً
ً٩ىن خؿاب اإلاساَغ الىٓامُت التي حٗخبر مخٛحرا ؤؾاؾُا في همىطط حؿٗحر ألانى٫
 CAPMلخدضًض الٗىاثض اإلاُلىبت و التي جخ٩افئ م٘ مساَغ ألانل و اإلادٟٓت ،و مً زم
جدضًض ألاؾٗاع ّ
اإلاٗضلت لهظٍ ألانى.٫
 مً الىْاث ٠اإلاؿخدضزت للماقغاث ؤجها جىٞغ ٞغنت اإلاخاظغة اإلاباقغة في مدأٞ
اإلااقغاث ،وطل ٪مً زال ٫الخىىٕ في الاؾدشماعاث وظىصة اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بهظٍ
اإلااقغاث مً هاخُت و الش٣ت في ال٣اثمحن ٖلى َظٍ اإلااقغاث مً هاخُت ؤزغي ،و َظا
ً
ًىٞغ للمؿدشمغًٍ صعظت ٦بحرة مً الش٣ت ٖىض جُُ٣م و مخابٗت اؾدشماعاتهم و الؿىٖ ١امت.
و ٢بل الخٗغٖ ٝلى ماقغاث ألاصاء التي جِ٣ـ الخٛحراث الخاصزت في ؤؾٗاع ألاصواث اإلاالُت في ؾى١
ألاوعا ١اإلاالُت هخٗغٖ ٝلى بٌٗ اإلااقغاث ألاولُت التي حٗ٨ـ ٖال٢ت ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت
باال٢خهاص بك٩ل ٖام و حٗ٨ـ بٌٗ الخٛحراث في الؿى ،١لٗل ؤَم َظٍ اإلااقغاث ما ًلي:
ؤ – حجم الؿى :١و ً٣اؽ حجم الؿى ١بماقغًٍ ؤؾاؾُحن َما:
1ـ ماقغ الُ٣مت الؿىُ٢ت (عؾملت الؿى :)Market Capitalization ١و ً٣هض بغؾملت الؿى١
ً
بظمالي ُ٢مت ألاوعا ١اإلاضعظت في الؿى ١في جهاًت اإلاضة ،و اخُاها ما ً٣اؽ مٗض ٫عؾملت الؿى ١مً
زال ٫وؿبت الُ٣مت الؿىُ٢ت لؤلؾهم اإلاسجلت في البىعنت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي.
2ـ ماقغ ٖضص الكغ٧اث :و ًبحن َظا اإلااقغ ٖضص الكغ٧اث اإلاضعظت في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت (الؿى١
اإلاىٓمت) .بط حٗ٨ـ الؼٍاصة في ٖضص الكغ٧اث الخُىع في الؿى ١اإلاالي بهىعة ٖامت.
ب – ؾُىلت الؿى :١و َىا ٥ماقغان ؤؾاؾُان لُ٣اؽ ؾُىلت ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت و َما:
ُ
ٓهغ َظا اإلااقغ اليؿبت اإلائىٍت لخضاو ٫ؤؾهم قغ٦ت مُٗىت ؤو
 -1مٗض ٫صوعان الؿهم (ً :)%ـ ِ
ؤؾهم مجمىٖت مً الكغ٧اث صازل ُ٢إ واخض بهض ٝالخٗغٖ ٝلى وكاٍ َظٍ ألاؾهم في
ؾى ١الخضاو ٫زال ٫مضة ػمىُت مُٗىتُ ،وٍدؿب َظا اإلااقغ و ٤ٞالهُٛت الخالُت :
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بظمالي ألاؾهم اإلاخضاولت لكغ٦ت مجمىٖتؤو قغ٧اث

مٗض ٫صوعان الؿهم
الُ٣مت الؿىُ٢ت
 -2ماقغ حجم الخضاو :٫وَى ُ٢مت ما ًخم جضاوله مً ؤؾهم و ؾىضاث بمسخل ٠ألاؾٗاع زال٫
مضة ػمىُت مُٗىت .و ً٣اؽ َظا اإلااقغ مً زال٢ ٫ؿمت مجمىٕ ألاؾهم اإلاخضاولت في
ُ
البىعنت ٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ،و جـيـؿب ُ٢مت الخضاو ٫ألؾهم الكغ٧اث بلى الىاجج
اإلادلي ؤلاظمالي و طل ٪ختى ٌٗ٨ـ اإلااقغ الؿُىلت في الا٢خهاص بهٟت ٖامت ،و ًُدؿب َظا
اإلااقغ و ٤ٞالهُٛت الخالُت :
ُ٢مت ألاؾهم اإلاخضاولت
حجم الخضاو٫
الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي
ماقغ ؤؾػاع ألاوعاق اإلاالُتSecurity Prices Index :
وَى همىطط بخهاجي لُ٣اؽ ؤصاء ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ،و ًخ٩ىن مً مٗض ٫ؤؾٗاع
ً
مجمىٖت مً ألاؾهم حؿخسضم مُ٣اؾا للخغ٦ت الٗامت للؿى .١م٘ وظىص ٖضص مً ألاؾهم في ٧ل
ؾى ١مالُت و لهٗىبت ُ٢اؽ الاججاٍ الٗام ليكاٍ الؿى٧ ١ان البض مً الخىنل بلى اؾخسغاط
ماقغ زام ل٩ل ؾى ١مالي ،وَى ًمشل مخىؾِ ؤؾٗاع ألاؾهم للكغ٧اث اإلاضعظت في الؿى١
لخؿاب اإلااقغ ًىمُا و ًخم الاؾدىاص ؤلُه في ٖملُاث الخضاو ٫الُىمُت ،ولظا ًالخٔ بن ل٩ل ؾى١
مالي ماقغٍ الخام به.
و ًدخل اإلااقغ الٗام ألؾٗاع ألاؾهم ؤَمُت ٦بحرة ل٩اٞت اإلاخٗاملحن في الؿى ١اإلاالي ،إلاا لهظا اإلااقغ
مً جإزحر في جدضًض ال٣غاعاث الاؾدشماعٍت للمؿدشمغًٍ في الؿى(.١اإلاىؾىي)2011 :
الكغوٍ الىاحب جىافغها في ماقغاث ألاؾىاق:
اإلااقغ ؤؾاؾا َى ُٖىت جمشل مجخم٘ و الُٗىت الٗاصلت هي التي جبحن زهاثو مجخمٗها و
جبخٗض ًٖ الخدحز .ؤي ًجب ؤن ٌٗبر اإلااقغ ًٖ مسخل ٠الكغ٧اث و التي هي ؤخُاها ٢ض جمشل
ٌ
وهٓغا لٗض مخجاوـ وخضاث مجخم٘ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ٞاهه ًىظض ازخال ٝفي بٖضاص
ُ٢ــاٖاث،
اإلااقغاثٞ ،ةطا لم ً ً٨اإلااقغ ٌٗبر ًٖ مسخل ٠وخضاث الؿىٞ ١اهه جىظض جدٟٓاث ٖلى ُ٢مخه
٦ماقغ .لظلً ٪خُلب ألامغ جىاٞغ ٖضص مً الخهاثو ٖىض جهمُم ؤي ماقغ ؤو صلُل ألصاء ؾى١
ألاوعا ١اإلاالُت ؤَمها( :قغاب)2006 :
ً
 – 1حجم الُٗىت :والظي ٧لما ٧ان ٦بحرا ٧لما ؤُٖى هخاثج ؤص ًٖ ١الؿى ١الظي ًمشله.
 – 2الاحؿإ  :وَى ؤن حٗبر الكغ٧اث الُٗىت ًٖ الؿى ،١ؤي ال ج٣خهغ الُٗىت ٖ ِ٣ٞلى ؤؾهم
الكغ٧اث ال٨بحرة ؤو الكغ٧اث التي جيخمي بلى نىاٖت واخضة.
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 - 3اإلاهضع :واإلا٣هىص به ؤن ً٩ىن مهضع ؤؾٗاع ألاؾهم َى الؿى ١الظي جخضاوُٞ ٫ه ألاوعا١
اإلاالُت التي ًمشلها اإلااقغ.
- 4الترظُذ  :وَى بُٖاء وػن وؿبي للؿهم الىاخض صازل الُٗىت .وٍىظض ؤ٦ثر مً مضزل لخدضًض
الىػن اليؿبي للؿهم صازل مجمىٖت ألاؾهم التي ً٣ىم ٖلحها اإلااقغ ،مجها ما َى ٖلى ؤؾاؽ
الؿٗغ ومجها ما َى ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت الؿىُ٢ت و ماقغاث ؤزغي طاث ؤوػان مدؿاوٍت لجمُ٘
مٟغصاث الُٗىت.
ؤهم الػىامل اإلاازغة في جًمحن الكغواث غُىت اإلااقغ:
ُ
بالغٚم مً وظىص ماقغاث قمىلُت جخًمً ظمُ٘ الكغ٧اث و ماقغاث ؤزغي طاث ؤٚغاى
ً
زانت بال ؤن اإلااقغاث التي حٗخمض ٖلى ُٖىت مً الكغ٧اث هي ألاوؾ٘ اؾخسضاما وهي التي جخُلب
مهىُت في ازخُاع مٟغصاث ُٖىاتهاٟٞ.ي يىء ال٣ٟغة الؿاب٣ت (الكغوٍ الىاظب جىاٞغَا في
ماقغاث البىعنت)ٞ ،ةن مً ؤَم مٗاًحر ازخُاع ألاؾهم اإلامشلت للكغ٧اث صازل ُٖىت اإلااقغ ما
ًلي)Insights: 2014( :
 اإلاُٗاع ألاو٫؛ الخىىٕ،وَى ؤن ًمشل اإلااقغ الٗام ما ؤم٧ ً٨اٞت الُ٣اٖاث صازل
الؿى.١خُض ؤن ازخُاع ُ٢إ الهىاٖت ؤو الخضماث اإلاالُت م٘ بَما ٫ج٣ىُت اإلاٗلىماث و
الكغ٧اث الٗ٣اعٍت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال ٌُٗي اهُباٖا خُ٣ُ٣ا ًٖ ٖمىم الؿى.١
ً
 اإلاُٗاع الشاوي؛ الؿُىلت ،وهي ؤن ًخم جضاو ٫ؤؾهم الكغ٦ت اإلاسخاعة بك٩ل ٦بحر وؿبُا،
ٞلِـ مً الٗضالت لخمشُل الؿى ١ؤن ًخم ازخُاع قغ٦ت ٢لما ًخم جضو ٫ؤؾهمها ؤو ال ًخم
ُ
جضاولها لخضزل يمً ٖىانغ اإلااقغ الظي ًـيخٓغ مىه ؤن ٌٗ٨ـ خغ٦ت الؿى ١بهىعة
واُٗ٢ت.
ً
 اإلاُٗاع الشالض؛ حجم الكغ٦ت،و ً٣هض به ازخُاع الكغ٧اث ال٨بحرة وؿبُا مً خُض
ً
الُ٣مت الؿىُ٢ت و التي هي خانل يغب ٖضص ألاؾهم في ؾٗغ الؿهمٞ.مشال مً ٚحر
اإلاخىٗ٢ان ًخم ازخُاع قغ٦ت نٛحرة لخمشل ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ألامغٍ٩ي وجهمل قغ٦ت
مُ٨غوؾىٞذ  ،Microsoftؤو قغ٦ت ب٦ؿىن مىبُل  ExxonMobilوظىحرا ٫مىجىعػ
ً
General Motorsفي ماقغ ًخٗل ٤بالهىاٖت مشال.
 اإلاُٗاع الغاب٘؛ ٖضص ؤًام الخضاو٫؛ بدُضال ًضزل في خؿاب اإلااقغ ؤؾهم الكغ٧اث التي
الًخم جضاو ٫ؤؾهمها َىا ٫الؿىتٞ .هىا ٥بٌٗ الكغ٧اث التي ال ًخم الخٗامل في ؤؾهمها
اال في ؤًام ٢لُلت.
 اإلاُٗاع الخامـ؛ ما ؤنبذ ٌُٗغ ٝبدغٍت الؿهم ،و ًُ٣هض به مضي بجاخت ؤؾهم قغ٦ت
مُٗىت للخضاو .Stocks Free Float٫وٍخم جدضًض االؾهم الخغة ًٖ َغٍ ٤اؾدبٗاص
األؾهم اإلاُ٣ضة وهي التي ًمل٨ها ٦باع اإلاؿدشمغًٍ ألَضا ٝاالؾدشماع َىٍل ألاظل ،مشل
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ؤؾهم اإلااؾؿحن وألاؾهم التي جمل٨ها الخ٩ىماث في الكغ٧اثٞ .هىا ٥مً الكغ٧اث مً
ًملٞ ٪حها ٖضص ٢لُل مً اإلاؿاَمحن الٛالبُت الٗٓمى مً مجمىٕ ؤؾهم الكغ٦ت،
وبالخالي ٞةن خغ٦ت الخضاوٖ ٫لى ؤؾهم َظٍ الكغ٧اث ج٩ىن مىدهغة في وؿبت يئُلت مً
مجمىٕ ؤؾهم الكغ٦ت ،لهظا ٧ان البض مً اؾدبٗاص َظٍ ألاؾهم للمدآٞت ٖلى
مهضاُ٢ت اإلااقغ.
ال ق ٪ؤن َىاٖ ٥ىامل و اٖخباعاث ؤزغي الزخُاع الكغ٧اث الضازلت في اإلااقغ بال ؤهىا حٗغيىا
ً
ألَم الٗىامل و ألا٦ثر جإزحرا.و الجضًغ بالظ٦غ َىا َى بن مٗٓم ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت و اإلااؾؿاث
اإلاخسههت في بىاء اإلااقغاث ج٣ىم بمخابٗت و جُُ٣م صوعي إلاغاظٗت الكغ٧اث التي ًخم حكُ٨ل
اإلااقغ بها ًء ٖلحها وَى ما ٌُٗغ ٝبٗملُت بٖاصة الخُُ٣م ؤو خ ٟٔالخىاػن Rebalancingبدُض ًخم
اؾدبٗاص الكغ٧اث التي ال جىُبٖ ٤لحها اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة وبياٞت قغ٧اث ظضًضة جىاٞغث ٞحها
اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في ازخُاع قغ٧اث اإلااقغ.
ؤؾالُب بىاء ماقغاث ؾىق ألاوعاق اإلاالُت:
اإلااقغاث في ألاؾاؽ هي مخىؾُاث و ؤع٢ام ُ٢اؾُتAverages and Relative Numbers
والغ٢م الُ٣اسخي َى ع٢م ًِ٣ـ الخٛحر اليؿبي في الؿٗغ ؤو ال٨مُت ؤو الُ٣مت في ٞترة مُٗىت مدضصة
وم٣اعهتها م٘ ٞترة ؾاب٣ت حؿمى ٞترة األؾاؽ .و جمشل ماقغاث ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت مجمىٖت
ألاؾهم و الؿىضاث لٗضص مً الكغ٧اث اإلاضعظت في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت بىنٟها ممشلت لؤلؾهم و
الؿىضاث اإلاخضاولت في الؿى ١الخايغة ،و حٗ٨ـ خغ٦ت ؤؾٗاعَا الاججاَاث اإلاؿخ٣بلُت لؤلؾٗاع
في َظا الؿى ١و مً زم جهبذ ؤصاة للمًاعبت ٖلحها ب٣هض جد ٤ُ٣الغبذ .و َ٨ظا ٞةن ٖضص ألاؾهم
ً
اإلامشلت للماقغ حٗ٨ـ خضوص اؾخسضامه بىنٟه مُ٣اؾا إلاخابٗت ؤصاء قغ٧اث َظٍ ألاؾهم و
جُُ٣مها ،والجضًغ بالظ٦غ َى ؤن ؤَمُت اإلااقغ ج٨مً في بْهاع الخٛحر الظي ًدهل ُٞه ولِـ في
ً
ُ٢مخه الغ٢مُت ،خُض جخم اإلا٣اعهت صازل الؿى ١الىاخض ػمىُا و ٦ظل ٪م٣اعهت ؤصاء االؾىا ١م٘
بًٗها البٌٗ ًٖ َغٍ ٤م٣اعهت اليؿب اإلائىٍت للخٛحر٦ .ظلٖ ٪ىض مخابٗت ألاؾىا ١و هجض ؤن
ؾى ١مٗحن ٢ض عبذ ؤو زؿغ مبل ٜمٗحن ٞةن َظا ٌٗجي بإن َىا ٥اعجٟإ ؤو اهسٟاى في الُ٣مت
الؿىُ٢ت لكغ٧اث الؿى ،١و ال ٌٗجي بالًغوعة عبذ ؤو زؿاعة مباقغة في ٖملُاث الكغ٧اث اإلاىخمُت
لهظا الؿىٞ .١الكغ٧اث وبك٩ل ٖام جٓل حٗمل ب ٌٛالىٓغ ًٖ االعجٟإ ؤو االهسٟاى الٗاصي
في ُ٢متها الؿىُ٢ت .و الغبذ ؤو الخؿاعة الىاجج مً الخٛحر َىا ًخد٣٣ان إلاال ٪الىع٢ت اإلاالُت ٖىض
بُٗها.
و َىاٖ ٥ضص مً ألاؾالُب لبىاء ماقغاث ؤصاء ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت مً ؤَمها:
ؤ -ماقغاث الىػن ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ Price-Weighted Indexes :
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ُ
ٌـٗض ماقغ صاو ظىهؼ الهىاعي  )Dow Jones Industrial Average( DJIAؤًٞل مشاٖ ٫لى مشل َظٍ
ُ
اإلااقغاث ،بط ٌُٗض مً ؤ٢ضم و ؤقهغ اإلااقغاث اإلاؿخسضمت في البىعناث الٗاإلاُت ،و ٢ض وــكغ ألو٫
ّ
مغة في ٖام  1897بجغٍضة وو ٫ؾترًذ بيُىٍىع ٥و ًُُ٣ـم بإؾهم ؤَم و ا٦بر  30قغ٦ت نىاُٖت في
ؤمغٍ٩ا.
و باإلم٩ان جدضًض ُ٢مت ماقغ صاو ظىهؼ ٦مشاٖ ٫لى اإلااقغاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ ًٖ َغٍ٤
ظم٘ ؤؾٗاع الشالزحن ؾهم و ٢ؿمت اإلاجمىٕ ٖلى ٢اؾم ً divisorم ً٨حٗضًله بدُض ًإزظ في
الاٖخباع ج٣ؿُماث الؿهم و الخٛحراث التي جدضر في الُٗىت ٖبر الؼمً .و ًخم حٗضًل ال٣اؾم بدُض
ُ
جهبذ ُ٢مت اإلااقغ هي هٟؿها ٢بل ج٣ؿُم الؿهم و بٗضٍ .و لهظا ًـىٓغ بلى ماقغ الضاو ظىهؼ ٖلى
اهه مخىؾِ .Average
⁄

∑

خُضُ٢ = DJIAt:مت ماقغ صاو الهىاعي ٖىض الُىم .t
 =Pitؾٗغ ؤلاٟ٢ا ٫للؿهم ٖ iىض الُىم .t
 = Dadjال٣اؾم اإلاٗض ٫في الُىم .t
مشا ٫للخٛحر في ال٣اؾم لخؿاب ماقغ صاو ظىهؼ ٖىض ججؼثت الاؾهم:
الؿهم

ألاؾػاع كبل الخجؼثت

A
B
C

30
20
10
20 = 3\60

(الؿهم A

ألاؾػاع بػض الخجؼثت
مً  1الى )3
10
20
10
20 = x\40
( 2 = Xكاؾم حضًض)

هالخٔ بن ُ٢مت اإلااقغ بُ٣ذ ٦ما هي ( )20بٗض الخجؼثت وَظا َى اإلا٣هىص مً الخُٛحر في
ال٣اؾم ألن الاهسٟاى ُ
ألٌـٗؼي بلى ؾىء خا ٫الؿى ١بهما ؾببه الخجؼثت التي خضزذ لؤلؾهم.
في الجضو ٫ؤٖالٍ جم ٖغى زالزت ؤؾهم لبُان ُُٟ٦ت اقخ٣ا٢ ١اؾم ظضًض لخؿاب ماقغ صاو
ظىهؼ في خالت ججؼثت الؿهم ،خُض هالخٔ بن ال٣اؾم ًهبذ انٛغ بٗض ججؼثت الؿهم .و جإزحر
الخجؼثت ٖبر الؼمً ًم ً٨مالخٓخه بك٩ل ؤوضر مً زال ٫خ٣ُ٣ت بن ال٣اؾم في ألاؾاؽ ٧اهذ
ً
ُ٢مخه  30ول٨ىه ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في ماًى  2005ؤنبذ  0.13ج٣غٍبا.
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ً
الن اإلااقغ مىػون ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ ٞاألؾهم الٗالُت الؿٗغ جإزظ وػها ا٦بر مً ألاؾهم
مىسًٟت الؿٗغ ،لهظا ٦ما َى في الك٩ل الخالي ٞةن حٛحر بيؿبت  % 10في ؾهم ُ٢مخه )10( 100
ؾىً ٝاصي بلى حٛحر ا٦بر في اإلااقغ مً  % 10حٛحر في ؾهم ُ٢مخه  .)3( 30في الخالت ٖ Aىضما ػاص
ؾهم بُ٣مت  100بيؿبت  % 10اإلاٗض ٫اعج ٟ٘بيؿبت  .% 5.5في الخالت ٖ Bىضما ػاص ؾهم بُ٣مت
 30بىٟـ اليؿبت ٞ % 10ةن اإلاٗض ٫اعج ِ٣ٞ ٟ٘بيؿبت .% 1.7
بُان هُف ًازغ ازخالف ؤؾػاع ألاؾهم في مػضٌ اإلااقغاث اإلاىػوهت باألؾػاع
الفترة
A
B
C
اإلاجمىع
اللاؾم
اإلاػضٌ
اليؿبت اإلائىٍت

الفترة t
100
50
30
180
3
60

الخالت A
110
50
30
190
3
63.3
5.5

1+t
الخالت B
100
50
33
183
3
61
1.7

وٖلى الغٚم مً قهغة َظا اإلااقغ بال ؤن َىا ٥مجمىٖت مً الاهخ٣اصاث جىظه له و مً
ً
ؤَمها نٛغ حجم الُٗىت م٣اعهت بمجخم٘ ألاؾهم اإلاخضاولت في بىعنت هُىٍىع ٥بط ًدخىي ٖلى
ً
ؤؾهم  30قغ٦ت  ِ٣ٞم٣اعهت بٗضص الكغ٧اث اإلاضعظت في البىعنت و البالٛت ؤ٦ثر مً  1700قغ٦ت.
ً
و ٦ظلَ ٪غٍ٣ت الترظُذ ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ ًٞ ،ِ٣ٞال ًٖ جدحز اإلااقغ للكغ٧اث الهىاُٖت
ال٨بري ،و لظا ٞهى ؤ٦ثر مالثمت الؾخسضامه لُ٣اؽ مدا ٔٞالاؾدشماعاث اإلاخًمىت ؤؾهم َظٍ
الكغ٧اث .ِ٣ٞ
ب – اإلااقغاث اإلابيُت غلى ؤؾاؽ اللُمتValue-Weighted Indexes:
ولخل مك٩لت جإزحر حٛحر مىٟغص في ؾٗغ قغ٦ت نٛحرة مً الكغ٧اث الضازلت في اخدؿاب
اإلااقغ ألامغ الظي ٢ض ٌُُٗي بقاعاث مًللت حٗخمض ٚالبُت ماقغاث األؾىاٖ ١لى بُٖاء ؤوػان
للكغ٧اث بهاء ٖلى ُ٢متها الؿىُ٢ت ولِـ ٖلى ؾٗغَا .ؤي بُٖاء وػن للؿهم ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت
الؿىُ٢ت ال٩لُت لٗضص ألاؾهم الٗاصًت اإلا٩ىهت للماقغ (الُ٣مت الؿىُ٢ت = ٖضص ألاؾهم  xالؿٗغ
الؿىقي الجاعي)ٞ .لم ٌٗض الؿٗغ َى اإلادضص للىػن اليؿبي للؿهم ،و الكغ٧اث التي جدؿاوي
الُ٣مت الؿىُ٢ت ألؾهمها ًدؿاوي وػجها اليؿبي صازل اإلااقغ ،و َظا ٌٗالج ؤًًا مىيىٕ ججؼثت
الؿهم.
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ُ
مً ؤقهغ اإلااقغاث التي جـبجى ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت ماقغ ؾخاهضعص و بىعػ ،S & P Indexو جخًمً
مجمىٖت  S&Pؤ٦ثر مً ماقغ لٗل ؤَمها ،S&P 500بط بضؤ ج٩ىًٍ َظا اإلااقغ في  4ماعؽ  1957و
في طل ٪الى٢ذ ٧اهذ ألاؾهم التي ًخ٩ىن مجها اإلااقغ حٗاص %90 ٫مً ألاؾهم اإلاسجلت في بىعنت
هُىٍىعٌ .٥كمل ماقغ  S&P 500جىىٕ في الُ٣اٖاث مجها الهىاٖت و الُا٢ت و ج٣ىُت اإلاٗلىماث و
الصخت و اإلااؾؿاث اإلاالُت .و باإلم٩ان خؿاب َظا اإلااقغ مً زال ٫اإلاٗاصلت آلاجُت :
∑
) (
∑
خُض  = Pit :ؾٗغ الؿهم  iفي الٟترة .t
ٖ = Qitضص وخضاث الؿهم  iفي الٟترة .t
 = Pibؾٗغ الؿهم  iفي الٟترة .b
ٖ = Qibضص وخضاث الؿهم  iفي الٟترة .b
 = Kع٢م ألاؾاؽ (ُ٢مت مبضثُت).
ًخم ازخُاع ما ٌؿمى بُ٣مت اؾاؾإ وٞترة األؾاؽ ٖىض حكُ٨ل اإلااقغ ،و٦شحر مً
األؾىا ١حٗخمض ؾىت جإؾِـ الؿىُ٣٦ ١مت ؤؾاؽ خُض ج٩ىن ُ٢مت اإلااقغ ٖىض جإؾِؿه 1000
ؤو  100هُ٣ت -ؤي ُ٢مت البؿِ حؿاوي ُ٢مت اإلا٣ام ،و٢ض ًخم بٗض طل ٪الخٗضًل في َظا األؾاؽ
بىاء ٖلى الخُٛحراث التي حكهضَا الكغ٧اث.
مشا ٫لخؿاب ماقغ مىػون ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت الؿىُ٢ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمًُت انطىلُت
ػذد األضهى
ضؼر انطهى
انطهى
 53ديسمبر 4136
01,111,111
0111,111
01.1
A
71,111,111
4111,111
03.1
B
011,111,111
3111,111
01.1
C
011,111,111
انًجًىع
بافخراض لًُت يبذئُت نهًؤشر 011
 53ديسمبر 4137
A
B
C
انًجًىع

00.1
01.1
01.1

0111,111
*00111,111
**3311,111

00111,111
001,111,111
001,111,111
020111,111

انمًُت انطىلُت انحانُت
انمًُت انجذَذة نهًؤشر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  xلًُت يبذئُت نهًؤشر
لًُت اضاش
020111,111
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= ـــــــــــــــــــــــــــــــ 011 x
011,111,111
= 011 x 0.00
= 000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*حًج حجسئت انطهى يٍ  0إنً  0خالل انطُت
** انشركت دفؼج حىزَؼاث فٍ شكم أضهى بُطبت  %01خالل انطُت

ُ
مشا ٫ألاؾهم الشالزت ؤٖالٍ ٌـكحر بلى اهه ٖىض خؿاب اإلااقغ وَ ٤ٞغٍ٣ت الىػن ٖلى
ؤؾاؽ الُ٣مت الؿىُ٢ت ٞةن حٗضًل طاحي ًدضر ٖىضما جخم ججؼثت لؤلؾهم ؤو بي حٛحراث عؤؾمالُت
ُ
ؤزغي ،بدُض هجض ؤن الى٣و في ؾٗغ الؿهم ٌـٗاص ٫بؼٍاصة في ٖضص ألاؾهم ال٣اثمت.
في اإلااقغاث اإلادؿىبت ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت الؿىُ٢ت ؤَمُت الؿهم في الُٗىت حٗخمض ٖلى الُ٣مت
الؿىُ٢ت للؿهم ،لهظا ٞةن حٛحر بيؿبت مُٗىت في الُ٣مت لكغ٦ت ٦بحرة له جإزحر ا٦بر مً حٛحر بيؿبت
م٣اعهت لكغ٦ت نٛحرة – ٦ما َى مىضر في الك٩ل الخالي :
 10دَطًبر 0103
 10دَطًبر 0102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انحانت B
انحانت A
انمًُت
انمًُت انطؼر
انطؼر
انمًُت
انطهى ػذد األضهى انطؼر
01,111,111 01 00111,111 00
01,111,111
01 0111,111
A
71,111,111 03 71,111,111 03
71,111,111
03 4111,111 B
001,111,111 02 011,111,111 01 011,111,111
01 3111,111 C
001,111,111
010111,111
011,111,111
لًُت انًؤشر

011.11

010.11

001.1

باٞتراى بن الخٛحر الىخُض َى  %20ػٍاصة في ُ٢مت الؿهم  ،Aالظي ٧اهذ له ُ٢مت
مبضثُت  10ملُىن .الُ٣مت ؤلاظمالُت للماقغ ٧اهذ  202ملُىن – ؤو ماقغ بُ٣مت  .101في اإلا٣ابل
بطا ػاص  ِ٣ٞالؿهم  Cبيؿبت  %20مً  100ملُىنٞ ،ةن الُ٣مت ؤلاظمالُت ؾى ٝج٩ىن 220
ملُىن – ؤو ماقغ بُ٣مت .110
ٞاإلاالخٔ َىا َى بن الخٛحر في الُ٣مت الؿىُ٢ت َى اإلاؿُُغ ٖلى الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى
ً
ً
ُ٢مت اإلااقغ ٖبر الؼمً .و جإزحر الىػن بالُ٣مت َظا ٧ان واضخا ظــضا في ماقغ S & P 500زال٫
ً
الٗــام ٖ 1998ىضما ٧ان ً٣ىص الؿى ١ا٦بر ألاؾهم همىا – و َـظا ٌٗىـي بن ٦ـل م٩اؾب جل ٪الؿىت
ُ
ً
ج٣غٍبا ٦ـاهذ حــٗؼي بلى ا٦ـبر  50قغ٦ـت في َظا اإلااقغ(Reilly and Brown: 2003) .
ج – اإلااقغاث اإلابيُت غلى ؤؾاؽ ألاؾػاع اليؿبُتComparative Prices Indexes :
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ُ
وَـٗغ ٝبالترظُذ بضاللت الؿٗغ الخىاؾبي وج٣ىم ٨ٞغة َظا اإلااقغ ٖلى ؤؾاؽ جدضًض
الؿٗغ اليؿبي ل٩ل ؾهم مً ألاؾهم التي ًخًمجها َظا اإلااقغ ،و ًم ً٨خؿاب الؿٗغ اليؿبي
ب٣ؿمت ؾٗغ الؿهم في الُىم الخالي ٖلى ؾٗغ الؿهم في الُىم الؿاب ،٤و بٗض طلً ٪خم خؿاب
الىؾِ الهىضسخي لؤلؾٗاع و مً زم جدضًض ُ٢مت اإلااقغ و طل ٪بًغب الىؾِ الهىضسخي لؤلؾٗاع
بإؾاؽ اإلااقغ الظي ًمشل ُ٢مت اإلااقغ في بضاًت ج٩ىٍىه.و جخًمً آلُت بىاء اإلااقغ اإلاؿدىض بلى
ؤؾاؽ ألاؾٗاع اليؿبُت زُىاث هي( :اإلاىؾىي)2011 :
 -1خؿاب الؿٗغ اليؿبي ل٩ل ؾهم

ؾٗغ الؿهم في الُىم اإلا٣اعن
ؾٗغ الؿهم في الُىم ألاؾاؽ
\1ن

 -2خؿاب الىؾِ الهىضسخي لؤلؾٗاع = ( ؽ x 1ؽ x 2ؽ .... x 3ؽ ن )
بط ًمشل:
ؽ :1الؿٗغ اليؿبي للؿهم ألاو.٫
ؽ :2الؿٗغ اليؿبي للؿهم الشاوي.
نٖ :ضص ألاؾٗاع اليؿبُت.
 -3خؿاب ُ٢مت اإلااقغ = الىؾِ الهىضسخي  xؤؾاؽ اإلااقغ
ص – اإلااقغاث ؾحر اإلاىػوهتUnweighted Price Index :

في اإلااقغ ٚحر اإلاىػون ظمُ٘ بال ؾهم جدمل ؤوػان مدؿاوٍت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؾٗغَا ؤو ُ٢متها
ُ
ً
الؿىُ٢ت ،و لهظا حـٗغ ٝاًًا باإلااقغاث طاث ألاوػان اإلادؿاوٍت .Equally-Weighted Indexes
خُض ؾهم ؾٗغٍ ً 20إزظ هٟـ ألاَمُت ٦ؿهم ؾٗغٍ  ،40و الُ٣مت الؿىُ٢ت ؤلاظمالُت للكغ٦ت
لِؿذ طاث ؤَمُت ٦ظل .٪مشل َظٍ اإلااقغاث ًم ً٨اؾخسضامها بىاؾُت ألاٞغاص الظًً ًسخاعون
ً
ٖكىاثُا و ٌؿدشمغون هٟـ اإلابل ٜفي ٧ل ؾهم .ختى ًمّ ً٨
جهىع اإلااقغ ٚحر
ؤؾهم مدآٞهم
ً
اإلاىػون هٟترى ؤن مبال ٜمدؿاوٍت جم اؾدشماعَا ل٩ل ؾهم في مدٟٓت في بضاًت الٟترة – مشال
اؾدشماع مبل ٜمدؿاوي  1000صوالع ل٩ل ؾهم ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖلى ق٩ل  50ؾهم بؿٗغ  20صوالع
للؿهم ،ؤو  100ؾهم بؿٗغ  10صوالع للؿهم ،ؤو  10ؤؾهم بؿٗغ  100صوالع للؿهمReilly and ( .
)Brown: 2003
ٟٞي جباًً ؤؾٗـاع ألاؾهم التي ًخ٩ىن مجها اإلااقغ جخُلب َظٍ الُغٍ٣ت خؿاب ٦مُت اٞترايُت ًخم
ٖلى ؤؾاؾها بوكاء وػن ؤؾاؽ مدؿاوي لجمُ٘ ألاؾهم الضازلت في اإلااقغ ،زم جخٛحر الُ٣مت
ً
اليؿبُت للؿهم جبٗا للخٛحراث في خغ٦ت َظا الؿهم .واإلاشا ٫الخالي ًىضر َغٍ٣ت خؿاب اإلااقغ
ٖلى ؤؾاؽ ألاوػان اإلادؿاوٍت :
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انطهى
ا
ب
ج
لًُت انًؤشر

ش0
31
21
01

ن
1.10
1.103
1.13

و0
0
0
0
1

ش0
61
31
21

و0
0.41
0.03
0
2.63

ع
1.4
1.03
0

خُض  :ؽ = 1ؾٗغ ألاؾاؽ ،ؽ 2ؾٗغ اإلا٣اعهت
 ÷ 1 =٥ؾٗغ ألاؾاؽ
و،1و= 2الُ٣مت اليؿبُت ؤو الىػن اليؿبي للؿهم صازل اإلااقغ = ؽ ٥ x
ٕ = ٖاثض الؿهم = و – 2و1
مخىؾِ ٖاثض اإلااقغ = (0.617 = 3 ÷ )3 – 4.85
مخىؾِ ٖاثض ألاؾهم الٟغصًت = (0.617 = 3 ÷ )1 + 0.25 + 0.60
اإلااقغاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ ألاوػان اإلادؿاوٍت جخجاوػ ٨ٞغة الخدحز لؤلؾٗاع ،ومً زم
ً
ً
ٞةن الخٛحراث الالخ٣ت في ُ٢مت اإلااقغ حٗ٨ـ اججاَا خُ٣ُ٣ا للخٛحراث الخاصزت في ؤؾٗاع مجمىٖت
ُ
ألاؾهم التي ًخ٩ىن مجها الؿى .١مً هاخُت ؤزغي ًم ً٨ان ٌ ـٗاب ٖلى َظٍ الُغٍ٣ت ؤجها حُٗي
ً
ؤوػاها مدؿاوٍت لؤلؾهم عٚم اخخما ٫جباًً حجم وؤَمُت اإلااؾؿت التي ؤنضعتها٢( .بالن)2011 :
باإلياٞت بلى الاؾخسضاماث ألاؾاؾُت للماقغاث ٧ىجها تهض ٝبلى بُٖاء نىعة ٖامت ًٖ خغ٦ت
الخضاو ٫لخٟي الؿىٞ ،١اهه ًخم اؾخسضامها ٦ظل ٪ألٚغاى اؾدشماعٍت وؤٚغاى الضعاؾاث اإلاالُت.
وُٞما ًلي إلادت ًٖ اؾخسضامها في اؾخدضار ؤصاة اؾدشماعٍت ٢ابلت للخضاو ٫وَى ما ؤنبذ ٌُٗغٝ
بهىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت ):Exchange Traded Funds(ETFs
نىاصًم اإلااقغاث اإلاخضاولت )ETFs( :
ُ
ٖـغٞذ َظٍ الهىاصً ٤في بضاًت الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي في ٦ىضا والىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ،واهدكغث الخ٣ا في بٌٗ صو ٫ؤوعوبا مشل اإلااهُا واهجلترا وٞغوؿا والؿىٍض ،ومً زم في
صو ٫ؤؾُا ٧الُابان وَىو٧ ٜىو ٜوجاًالهض ،و٦ظل ٪في ظىىب بٞغٍُ٣ا ،وَىا ٥جىظه للخٗامل بهظٍ
ألاصاة الاؾدشماعٍت لضي ٧ل مً ؾى ١ؤبىْبي وؾى ١مؿ ِ٣لؤلوعا ١اإلاالُت ،والبىعنت اإلاهغٍت.
ُ
ُ
نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت ؤصاة اؾدشماعٍت مـؿخدضزت ،وهي نىاصً ٤اؾدشماعٍت مٟخىخت جــيصخيء
ُ
وجــُٟيء الىخضاث الاؾدشماعٍت باؾخمغاع .جخمشل ؤنىَ ٫ظٍ الهىاصً ٤بمدٟٓت اؾدشماعٍت
جدك٩ل مً مجمىٖت ألاوعا ١اإلاالُت اإلا٩ىهت إلااقغ مٗحن ٢اثم مشل ماقغ صاوظىهؼا وؾخاهضعص اهض
بىعػ ،ؤو ماقغ ًخم اوكائٍ مً ٢بل نىضو ١الاؾدشماع هٟؿه ،ألامغ الظي ًجٗلها ؤصاة اؾدشماعٍت
ً
ً
ظظابت باليؿبت للمؿدشمغ اإلاخد ٟٔمً اإلاساَغة٧ ،ىجها جدب٘ ماقغا مالٟا مً عػمت مخىىٖت مً
هسبت مً ألاوعا ١اإلاالُت طاث ألاصاء اإلامخاػ التي ًبدض ٖجها اإلاؿدشمغ الغقُض.
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ُ
جغ٦ؼ الكغ٧اث و اإلااؾؿاث اإلاالُت ٖىض بوكائها لهظٍ الهىاصًٖ ٤لى ألاصواث اإلاالُت التي
جخمحز قغ٧اتها باالؾخ٣غاع اليؿبي في ؤؾٗاعَا ٖبر الؼمً و ٦ظلٖ ٪لى ألاؾهم طاث الخىػَٗاث ألاٖلى.
ُ
وجــضعط نىاصً ٤اإلااقغاث في ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت وٍهبذ مً اإلام ً٨جضاو ٫وخضاتها ًٖ َغٍ٤
الىؾُاء اإلاٗخمضًً .وٍخم بصاعة جل ٪الهىاصًٖ ٤لى ؤؾاؽ جدب٘ ؤصاء اإلااقغاث اإلا٣اعهت .و٢ض ج٩ىن
َظٍ الهىاصً ٤مٛل٣ت طاث عؤؾما ٫زابذ و٢ض ج٩ىن مٟخىخت طاث عؤؾما ٫مخٛحر .و خُض اهه مً
الهٗب ٖلى اإلاؿدشمغ الٗاصي وزانت نٛاع اإلاؿدشمغًٍ قغاء ٦مُاث مً ؤؾهم ٧ل قغ٦ت حهخم
بها مً الؿى ١اإلاالي ٞةن َظٍ الهىاصً ٤جىٞغ الخىىٕ اإلاضعوؽ و اإلاٗلىماث اإلاغ٦ؼة و طل ٪العجباَها
باإلااقغاث الُ٣اؾُت.
َىا ٥ؤهىإ مً الهىاصً ٤االؾدشماعٍت حٗخمض ٖلى ماقغاث ُ٢إ مٗحن مشل الُ٣إ الهىاعي
مشل ماقغ صاو ظىهؼ الهىاعي ،ؤي ؤن الكغ٧اث الضازلت في اخدؿاب وج٩ىًٍ اإلااقغ هي ِ٣ٞ
قغ٧اث نىاُٖت ٦بحرة ومازغة وطاث ؾُىلت ٖالُت ،وٖىض قغاء اإلاؿدشمغ وخضاث َظٍ الهىاصً٤
ً
٨ٞإهه اقتري ؤؾهما في ظمُ٘ َظٍ الكغ٧اث .وَظٍ الُغٍ٣ت لها اًجابُاث الخىىَ٘ في االؾدشماع
خُض ؤن اهسٟاى ؤؾهم قغ٦ت واخضة مً َظٍ الكغ٧اث الٌٗجي بالًغوعة اهسٟاى ؤؾهم بُ٣ت
الكغ٧اث الضازلت في اإلااقغ وَظا مما ً٣لل اإلاساَغ االؾدشماعٍت .وَىا ٥مً اإلاؿدشمغًٍ مً
ًغٚب بالخضاو ٫في ؤؾهم مً هىٕ مٗحن٦ ،إؾهم الكغ٧اث اإلاخىا٣ٞت م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
ُ
وبالخالي جىظض ماقغاث ًخم بىائَا لهظا الٛغى .مً هاخُت ؤزغي حؿخسضم اإلااقغاث في الخ٨م
ٖلى خؿً بصاعة الهىاصً ٤االؾدشماعٍت وطل ٪مً زال ٫م٣اعهت وؿبت اعجٟإ ُ٢مت الىخضاث
االؾدشماعٍت في الهىاصً ٤م٘ وؿبت اعجٟإ ماقغ الؿى ١اإلاالي)Vanguard: 2016( .
الجضًض في نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت و ما ًمحزَا ًٖ نىاصً ٤الاؾدشماع الخ٣لُضًت( :بغهامج
الخىُٖت)2009 :
 -1الخىىٕ و اإلاالثمت في وخضة واخضة – جىىٕ الىخضة اإلاخضاولت ًاصي بلى اهسٟاى الخ٩لٟت ٖلى
اإلاؿدشمغ ،و طل ٪مً زال ٫الاؾدشماع في عػمت مً الكغ٧اث اإلاخمحزة بىخضة اؾدشماعٍت واخضة
ال جدخاط بلى مبل٦ ٜبحر مً اإلاا.٫
 -2اإلاخاظغة ال جدخاط بلى زبرة – لِـ مً الًغوعي ؤن ًخاب٘ اإلاؿدشمغ ألاصاء اإلاالي و ؤلاصاعي ل٩ل
قغ٦ت مضعظت باإلااقغ ،خُض بن حكُ٨ل َظٍ الهىاصًَ )ETFs( ٤ى اوٗ٩اؽ للؿى –١خؿب
هىٕ اإلااقغ– ،و َظا ٌؿهل ٢غاع الاؾدشماع.
 -3ؤصاة ظظابت لهٛاع اإلاؿدشمغًٍ – خُض ال جىظض ُ٢ىص ٖلى ال٨مُت اإلاكتراٍ ،بط مً اإلامً٨
قغاء ؤي ٖضص مً  ETFولى ٧ان واخض .ِ٣ٞ
ً
 -4مساَغة مىسًٟت وؿبُا – جخمحز نىاصً ٤الـ  ETFبذجم مساَغة ا٢ل ،خُض الخىىٕ ٌكمل
ألاوعا ١اإلاالُت اإلا٩ىهت للماقغ و الىخضاث اإلاالٟت مً ؾلت مً ألاوعا ١اإلاالُت ؤو ؾىضاث
ال٣غى ؤو الؿل٘ و اإلاٗاصن ؤو ؤصواث الؿى ١الى٣ضي.
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-5

-6

-7

-8

الدؿٗحر بزىاء الخضاو – ٫مً ؤَم ما ًمحز نىاصً ٤الـ  ًٖ ETFنىاصً ٤الاؾدشماع الخ٣لُضًت
( )Mutual Fundsبن الىخضاث اإلاهضعة مجها ٢ابلت للخضاو ٫في الؿى ١الىٓامي َىا ٫ظلؿت
الخضاو ٫مشل ؤي ؾهم آزغ .و جخدضص ؤؾٗاعَا بك٩ل لخٓي جبٗا ل٣ىي الٗغى و الُلب ألامغ
الظي ًًٟي ٖلحها صعظت ا٦بر مً الكٟاُٞت ،بسال ٝنىاصً ٤الاؾدشماع الخ٣لُضًت التي ًخدضص
ؾٗغَا في جهاًت ًىم الخضاو.٫
الؿٗغ الؿىقي ٢ض ال ًُابُ٢ ٤مت نافي ألانى – ٫خُض ٢ض ًسخل ٠ؾٗغ َظٍ ألاصاة
ً
الاؾدشماعٍت ًٖ ُ٢مت نافي ألانى )NAV( ٫للىخضة الاؾدشماعٍت ،و طل ٪هٓغا العجباٍ
ً
نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت اعجٟاٖا ؤو اهسٟايا باإلااقغ الظي جدبٗه َظٍ الهىاصً ،٤و َظا
بسال ٝالهىاصً ٤الخ٣لُضًت التي ًدؿاوي ؾٗغ وخضاتها م٘ نافي ُ٢مت ألانل للىخضة.
اهسٟاى الخ٩الُ ٠ؤلاصاعٍت – جخمحز نىاصً ٤اإلااقغاث اإلاخضاولت باهسٟاى ج٩الُٟها ؤلاصاعٍت
التي جتراوح مً %0.1بلى  %0.99م٣اعهت م٘ الخ٩الُ ٠ؤلاصاعٍت لهىاصً ٤الاؾدشماع الخ٣لُضًت
التي جتراوح ج٩الُٟها مً  %1بلى .%3
الؿُىلت الٗالُت – جخه ٠وخضاث َظٍ اإلااقغاث بالؿُىلت الٗالُت التي جدُذ للمؿدشمغ
جضاولها في البىعنت ؤو اَٟائها و اؾخٗاصة ألاوعا ١اإلاالُت اإلا٩ىهت لها٦ .ما ًم ً٨بُٗها ٖلى
اإلا٨كى short-selling ٝو ظجي ؤعباح ٖبر اإلاغاجخت ،و ٦ظلً ٪م ً٨قغائها باؾخسضام
الهامل.

الجؼء الثاوي – جدلُل ماقغ الؿىق اللُبي:
ماقغ ؾىق ألاوعاق اإلاالُت اللُبي L S Mindex :
بضاًت خؿاب ماقغ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي ٧اهذ م٘ بضاًت الخضاو ٫الال٨ترووي في
الغب٘ الشاوي للٗام  2008وطل ٪لخجغبخه لٟترة مدضوصة بٛغى ججهحز وبىاء ٢اٖضة بُاهاث خُ٣ُ٣ت
ًخم اؾخسضامها لخضقحن ماقغ مبجي ٖلى بُاهاث واُٗ٢ت حٗ٨ـ وي٘ الؿى ١وحُٗي ماقغاث مً
ُ
وا ٘٢خا ٫الكغ٧اث اإلاضعظت وألاؾٗاع الٗاصلت والُ٣م اإلاىُُ٣ت لهظٍ ألاوعا٢ىجــبجى ٖلى مضي وكاٍ
وؤحجام ووؿب الخضاو ٫ل٩ل وع٢ت.
ٌٗمل ماقغ ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي ٖلى ان ٌٗ٨ـ الخٛحر في الُ٣مت الؿىُ٢ت لؤلوعا ١اإلاضعظت
بالؿى ١والتي جضزل في خؿاب اإلااقغ وَٗخمض اإلااقغ في َغٍ٣ت خؿابهباألؾاؽ ٖلى ؤؾٗاع
ؤلاٚال ١اللخٓي للىع٢اث الضازلت في مٗاصلت اإلااقغ ،و٦ظلٌٗ ٪خمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الىػن
اليؿبي ل٩ل وع٢ت مً ألاوعا ١التي جخ٩ىن مجها مٗاصلت خؿاب اإلااقغٞ ،ىجض ؤن حٛحر في ؾٗغ
ؤلاٚال ١لىع٢ت مُٗىت ًازغ في اإلااقغ بيؿبت حٗخمض بك٩ل مباقغ ٖلى الىػن اليؿبي لهظٍ الىع٢ت
باإلااقغ.
ولؼٍاصة الخىيُذ ؾى٣ىم باؾخٗغاى اإلاٗاصلت التي ًخم بها خؿاب اإلااقغ وهي :
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ُ٢مت اإلااقغ الُىم

الُ٣مت الؿىُ٢ت لؤلؾهم في جهاًت الُىم
الُ٣مت الؿىُ٢ت لؤلؾهم للُىم الؿاب٤

الُ٣مت اإلابضثُت للماقغ

و الُ٣مت الؿىُ٢ت = مجمىٕ خانل يغب ؾٗغ ؤلاٚال ١ل٩ل ؾهم في ٖضص ألاؾهم الخغة ل٩ل
قغ٦ت.
وجضزل الكغ٧اث اإلاضعظت في الجضو ٫الغثِسخي بالؿى ١في اخدؿاب اإلااقغ ،وَظٍ
الكغ٧اث هي :مهغ ٝالصخاعي ،مهغ ٝالىخضة ،قغ٦ت ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي ،مهغٝ
الخجاعة والخىمُت ،قغ٦ت الصخاعي للخامحن ،الكغ٦ت اإلاخدضة للخإمحن ،لُبُا للخامحن ،مهغٝ
الؿغاًا للخجاعة والاؾدشماع.
للخىيُذ ولخدضًض ُ٢م مُٗىت إلااقغ الؿى ١اللُبي هٟترى ؤؾٗاع ؤلاٟ٢ا ٫للٟترة ( tالُىم الخالي) و
ؤؾٗاع ؤلاٟ٢ا ٫للٟترة ( t-1الُىم الؿاب:)٤
انشركت
يصرف انصحارٌ
يصرف انىحذة
شركت ضىق األوراق انًانُت انهُبٍ
يصرف انخجارة وانخًُُت
شركت انصحاري نهخايٍُ
انشركت انًخحذة نهخأيٍُ
نُبُا نهخايٍُ
يصرف انطراَا نهخجارة واالضخثًار

كًُت األضهى
انًخذاونت
8,334,270
2,916,000
1,500,000
3,822,250
375,000
55,350
2,471,000
792,254

ضؼر اإلغالق t
10.03
01
01
01
01
01
01
01

ضؼر
اإلغالق t-1
01
01
01
01
01
01
01
01

وباٞتراى ؤن الُ٣مت اإلابضثُت للماقغ٧اهذ  1000هُ٣ت ج٩ىن ُ٢مت اإلااقغ في الؼمً ( tجهاًت
الُىم) ٦ما ًلي:
()10X375,000(+)10X3,822,250(+)10X1,500,000(+)10X2,916,000(+)10.03x8,334,270
)10X792,254(+)10X2,471,000(+)10X55,350(+
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ0111x
()10X375,000(+)10X3,822,250(+)10X1,500,000(+)10X2,916,000(+)10x8,334,270
)10X792,254(+)10X2,471,000(+)10X55,350(+

202,115,388.10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ0111 x
201,865,360.00
=َ 0110.02مطت

وؿبت الخٛحر للماقغ ٧اهذ % 0.124
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بُبُٗت الخا٦ ٫ما َى مٗهىص في اإلااقغاث اإلاىػوهت بالُ٣مت الؿىُ٢ت هالخٔ ان ُ٢مت
ً
وع٢ت مهغ ٝالصخاعي حٛحرث مً 10بلى  10.03صًىاع ؤي بيؿبت % 0.3نٗىصا واإلااقغ حٛحر ولً٨
ً
بيؿبت  %0.12336ج٣غٍبا في هٟـ الاججاٍ.
ٞالٗال٢ت بحن الخٛحر اليؿبي ألؾٗاع بٚال ١الىع٢اث وبحن الخٛحر اليؿبي في ُ٢مت اإلااقغ ج٨مً في
الىػن اليؿبي للىع٢ت في اإلااقغَ ،ظا باإلياٞت بلى الىػن اليؿبي لؿٗغ الىع٢ت بلى مجمىٕ
ألاؾٗاع .وبالخالي ٞةن الٗال٢ت َغصًت بحن وؿبت الخٛحر في ؾٗغ الىع٢ت وبحن وؿبت الخٛحر في اإلااقغ
– ؤي ؤن:
مٗض ٫الخٛحر في ُ٢مت اإلااقغ = الىػن اليؿبي للىع٢ت xمٗض ٫الخٛحر في ؾٗغ بٚال ١الىع٢ت
الجضو ٫ألاحي ًىضر الىػن اليؿبي ل٩ل وع٢ت في اإلااقغ باليؿبت لدجم الخضاو ٫ال٨لي:

يصرف انصحارٌ

كًُت األضهى انحرة
نكم ورلت
8,334,270

انىزٌ انُطبٍ نهىرلت فٍ
انًؤشر
41.12%

يصرف انىحذة
شركت ضىق األوراق انًانُت انهُبٍ
يصرف انخجارة وانخًُُت

2,916,000
1,500,000
3,822,250

14.39%
7.40%
18.86%

شركت انصحاري نهخايٍُ

375,000

1.85%

انشركت انًخحذة نهخأيٍُ

55,350

0.27%

نُبُا نهخايٍُ
يصرف انطراَا نهخجارة واالضخثًار

2,471,000
792,254

12.19%
3.91%

اإلجًانٍ

01,044,002

100%

انىرلت

ً
ً
وهٓغا ألَمُت وؿبت ألاؾهم الخغة – اإلاخضاولت ٗٞال –باليؿبت لؤلؾهم الضازلت في خؿاب
اإلااقغ ٞان ألاؾىا ١اإلاالُت ج٣ىم مً خحن آلزغ بةٖاصة خؿاب وؿب ألاؾهم الخغة لؤلوعا ١اإلاالُت
الضازلت في خؿاب ماقغاتها لخدضًض ؤي حُٛحر ًدضر لهظٍ اليؿب ،وختى ج٩ىن َظٍ اليؿب
مخماقُت م٘ الىي٘ الخ٣ُ٣ي للؿى .١لظلً ٪غي الؿى ١اللُبي يغوعة صعاؾت َظٍ اليؿب
ً
والى٢ىٖ ٝلى اإلاٗاًحر التي جدضص جهيُٟها ٧ىجها ؤؾهم جضزل في اخدؿاب اإلااقغ ٗٞال ؤم هي ؤؾهم
ال ًم ً٨جضاولها وبالخالي ًجب اؾدبٗاصَا مً ٖملُت الخؿاب.

جدضًض اليؿب الخغة لألوعاق اإلاالُت:
جخٗضص الُغ ١التي ًخم ًٖ َغٍ٣ها جهيُ ٠ألاؾهم بلى خغة ومُ٣ضة وتهض٧ ٝلها بلى
ً
جدضًض ٖضص ألاؾهم ٚحر اإلاُ٣ضة ،ؤي التي مً اإلام ً٨جضاولها ٗٞال بالؿىٞ ،١مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫
مً ًدضص اليؿب الخغة بخ٣ؿُم بظمالي ؤؾهم الجهت بلى ظؼؤًً وطل ٪و ٤ٞالُبُٗت الاؾدشماعٍت
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إلاـال ٪الؿهم " اؾدشماع َىٍل ألاظل ؤو اؾدشماع ٢هحر ألاظل" ،وخؿب َظا الخهيُ ٠ج٩ىن
ألاؾهم اإلاملى٦ت لظوي الُبُٗت الاؾدشماعٍت َىٍلت ألاظل "ؤؾهم مُ٣ضة" ،خُض ؤن ٖملُت جضاولها
ج٩ىن بُٗضة الاخخما ٫وٍخم اؾدبٗاصَا مً خؿاب اإلااقغ .وفي اإلا٣ابل ج٩ىن ألاؾهم اإلاملى٦ت
لظوي الُبُٗت الاؾدشماعٍت ٢هحرة ألاظل "ؤؾهم خغة" وهي التي جضزل في خؿبت اإلااقغ.وَىا٥
َغٍ٣ت ؤزغي لخدضًض اليؿب الخغة وَى خؿب َبُٗت مال ٪الؿهم"ظهت اٖخباعٍت او ٞغص"
وخؿب َظا الخهيُ ٠ج٩ىن ألاؾهم اإلاملى٦ت للجهاث الاٖخباعٍت "ؤؾهم مُ٣ضة" زانت جل ٪التي
جمل٨ها الضولت وٍخم اؾدبٗاصَا مً خؿاب اإلااقغ ،وفي اإلا٣ابل ج٩ىن ألاؾهم اإلاملى٦ت لؤلٞغاص
"ؤؾهم خغة" وهي التي جضزل في خؿبت اإلااقغ.
ومً اإلاالخٔ مً َظٍ الخهيُٟاث ؤجها ٢ض ًيخج ٖجها بُاهاث ٚحر ص٣ُ٢ت مما ٢ض ال ٌٗ٨ـ َبُٗت
الؿهم ٧ىهه "خغ ؤو مُ٣ض" ٟٞي الُغٍ٣ت ألاولى هجض ؤن الٗضًض مً الجهاث طاث الُبُٗت
ً
الاؾدشماعٍت ٢هحرة ألاظل ال ج٣ىم بخضاو ٫ألاؾهم اإلاملى٦ت لها بُٗا ؤو قغ ًاء وبالخالي ٞهي ؤؾهم ٚحر
خغة بالغٚم مً ؤجها نىٟذ ٦ظل.٪و٦ظل ٪في اإلاُٗاع الشاوي ٢ض هجض ؤن بٌٗ الجهاث الاٖخباعٍت
٢ض ج٣ىم ببُ٘ ظؼء مً ؤؾهمهاٞ ،هل ًخم جهيَُ ٠ظٍ ألاؾهم ٦إؾهم خغة ؤم مُ٣ضة؟ و ٚحرَا
مً ألاؾئلت و اإلاخٛحراث ألازغي التي ٢ض جازغ ٖلى حٛحر نٟت الؿهم مً خغ بلى ٚحر خغ ؤو الٗ٨ـ.
ً
مً اإلاشا ٫الؿاب ٤خُض حٛحرث ُ٢مت مهغ ٝالصخاعي بيؿبت  %0.3نٗىصا واإلااقغ بيؿبت
ً
 %0.12336ج٣غٍبا ؾى٣ىم بةياٞت ٖمىص للجضو ٫الؿابً ٤ىضر الىػن اليؿبي ل٩ل وع٢ت
باإلااقــغ ،ؤي اليؿبت التي جمشلها ألاؾهم الخغة ل٩ل وع٢ت بلى بظمالي ألاؾهم اإلاؿخسضمت في خؿاب
مٗاصلت اإلااقغ .جدؿب َظٍ اليؿبت ًٖ َغٍ٢ ٤ؿمت ٖضص ألاؾهم الخغة ل٩ل وع٢ت ٖلى مجمىٕ
ً
ألاؾهم ل٩اٞت ألاوعا ١الضازلت في اإلااقغٞ.مشال جمشل وع٢ت الصخاعي %41.12مً بظمالي ال٨مُت
الضازلت في خؿاب مٗاصلت اإلااقغ(100x)20,266,124/8,334,270
انىزٌ انُطبٍ
نهىرلت فٍ
انًؤشر
41.12%

انىرلت

كًُت األضهى انحرة
نكم ورلت

ضؼر اإلغالق
انحانٍ

ضؼر اإلغالق
نهُىو انطابك

يصرف انصحارٌ

8,334,270

10.03

01

يصرف انىحذة

2,916,000

01

01

14.39%

شركت ضىق األوراق انًانُت انهُبٍ

1,500,000

01

01

7.40%

يصرف انخجارة وانخًُُت

3,822,250

01

01

18.86%

شركت انصحاري نهخايٍُ

375,000

01

01

1.85%

انشركت انًخحذة نهخأيٍُ

55,350

01

01

0.27%

نُبُا نهخايٍُ
يصرف انطراَا نهخجارة
واالضخثًار
اإلجًانٍ

2,471,000

01

01

12.19%

792,254

01

01

3.91%

01,044,002

--

--

100%
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ووع٢ت مهغ ٝالىخضة جمشل 100 x )20,266,124/2,916,000( %14.39
ووع٢ت ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت  100 x )20,266,124/1,500,000(%7.40وَ٨ظا لباقي ألاوعا.١
والٗال٢ت بحن الخٛحر اليؿبي ألؾٗاع بٚال ١الىع٢اث وبحن الخٛحر اليؿبي في ُ٢مت اإلااقغ ج٨مً في
الىػن اليؿبي للىع٢ت في اإلااقغ – م٘ ٖضم بَما ٫الىػن اليؿبي لؿٗغ الىع٢ت بلى مجمىٕ
ألاؾٗاعٗٞ ،ىض حٛحر ؾٗغ وع٢ت الصخاعي في اإلاشا ٫الؿاب ٤في هٟـ اججاٍ اإلااقغٞ ،اهه جىظض
ٖال٢ت َغصًت بحن وؿبت الخٛحر في ؾٗغ الىع٢ت وبحن وؿبت الخٛحر في اإلااقغ والتي ًم ً٨جمشُلها
٧اآلحي :
ً
 %( الخٛحر في ُ٢مت اإلااقغ )  αجدىاؾب َغصًا م٘ ( %الخٛحر في ؾٗغ بٚال ١وع٢ت
الصخاعي )
 %( الخٛحر في ُ٢مت اإلااقغ ) = ؽ % xالخٛحر في ؾٗغ بٚال ١وع٢ت الصخاعي
 %( الخٛحر في ُ٢مت اإلااقغ ) \ ( %الخٛحر في ؾٗغ بٚال ١وع٢ت الصخاعي )=ؽ
%41.12 = % 0.3 \ %0.12336 وهي حؿاوي الىػن اليؿبي لىع٢ت الصخاعي في اإلااقغ.
ومً اإلاالخٔ ؤن اليؿب اإلاغ٦بت إلظمالي ألاؾهم باإلااقغ جخٟاوث وجدباًً مً وع٢ت بلى ؤزغي
وَظا ما ٌٗ٨ـ جإزغ اإلااقغ بهىعة ٦بحرة للخٛحر في ؾٗغ وع٢ت م٣اعهت بىع٢ت ؤزغيٞ .مشال بطا
ً
ً
حٛحرث ُ٢مت وع٢ت مهغ ٝالصخاعي بيؿبت  %1نٗىصا ؤو َبىَا ٞةن اإلااقغ ؾِخٛحر في هٟـ
الاججاٍ و بيؿبت حؿاوي خانل يغب ( ) %41.12 x %1ؤي بيؿبت %0.4112وبالخالي ٞان اإلادضص
الغثِسخي للخٛحر في اإلااقغ باإلياٞت بلى ؤؾٗاع ؤلاٚالَ ١ى وؿبت مكاع٦ت ٧ل وع٢ت في بظمالي ألاؾهم
اإلاؿخسضمت في اخدؿاب اإلااقغ ولظل ٪جىظب صعاؾت َظٍ اليؿب والى٢ىٖ ٝلى اإلاٗاًحر التي جدضص
جهيُٟها ٧ىجها ؤؾهم جضزل في اخدؿاب اإلااقغ او هي ؤؾهم ٚحر خغة وبالخالي ًجب اؾدبٗاصَا مً
ٖملُت الخؿاب.
ً
وهٓغا لؤلَمُت ال٨بحرة التي جمشلها وؿبت ألاؾهم الخغة للىع٢اث الضازلت في خؿاب اإلااقغ
ً
والتي جىٗ٨ـ ٖلى حجم ٧ل وع٢ت في اإلاٗاصلت وجازغ في اإلااقغ و٣ٞا للىػن اليؿبي لها ،و٦ما ط٦غها
ً
ؾاب٣ا ٞان ألاؾىا ١اإلاالُت ج٣ىم مً خحن آلزغ بةٖاصة خؿاب وؿب ألاؾهم الخغة لؤلوعا ١اإلاالُت
الضازلت في خؿاب ماقغاتها لخٗضًل ؤي حُٛحر ًدضر لهظٍ اليؿب وختى ج٩ىن َظٍ اليؿب
مخماقُت م٘ الىي٘ الخ٣ُ٣ي للؿى.١
ججغبت غملُت غلى ماقغ ؾىق ألاوعاق اإلاالُت اللُبي
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جم بٖضاص زالزت هماطط مً اليؿب الخغة لؤلؾهم باإلياٞت بلى اليؿب الخغة الخالُت
وطل ٪و ٤ٞآلاحي:
ُ
نىٟذ ألاؾهم خؿب َبُٗت الاؾدشماع في الؿهم (َىٍل ألاظل و٢هحر ألاظل) ،زم خؿب َبُٗت
اإلاال ٪هٟؿه (ظهاث اٖخباعٍت و ؤٞغاص) ،جم بٖضاص همىطط آزغ ٌٗخمض في ألاؾاؽ ٖلى ؤحجام
الخضاو ٫التي جمذ ٖلى ألاوعا ١الضازلت في ٖملُت خؿاب اإلااقغ خُض حٗ٨ـ َظٍ اليؿب ما
ً
ًدضر ٗٞلُا في الؿى ١مً جضاوالث ،وجم بىاء َظٍ اليؿب خؿب بُاهاث الخضاو ٫الٟٗلُت التي
جمذ ٖلى ألاوعا ١اإلاالُت زال ٫الٟترة مً  2009/01/10بلى  2009/04/30وطل ٪لخ٩ىن وؿبت
مكاع٦ت ٧ل وع٢ت في اإلااقغ خؿب ؤحجام جضاوالتها الٟٗلُت في الؿى.١
والجضو ٫الخالي ًبحن اليؿب وٖضص ألاؾهم اإلاخدهل ٖلحها في ٧ل َغٍ٣ت مً الُغ ١الؿاب٣ت:
بيان بىسب األسهم الحرة مه إجماليرأسالمال وعدداألسهم الحرة ووسبت مساهمت كل ورقت في المؤشر حسب الىماذج األربعت
انىرلت

يصرف
انصحارٌ
يصرف
انىحذة
ظ .ضىق
األوراق
انهُبٍ
يصرف
انخجارة
وانخًُُت
شركت
انصحاري
نهخايٍُ
انشركت
انًخحذة
نهخأيٍُ
نُبُا نهخايٍُ
يصرفانطر
اَانهخجارةا
الضخثًار
إجًانُاث

انُطبانمذًَ
ة
33.07%

ػذد
األضهى
8,334,
270
2,916,
000

وسب
المساهمت
بالمؤشر

أفرادأو
شركاث

وسب
المساهمت
بالمؤشر

ػذد
األضهى
5,087,
447
2,746,
033

طىَم أو
لصُر

ػذد
األضهى
12,096
,000
2,916,
000

وسب
المساهمت
بالمؤشر

أحجاو
انخذاو
ل

41.12%

20.19%

14.39%

25.43%

30.00%

1,500,
000

7.40%

20.30%

1,015,
022

76.45%

3,822,
250

18.86%

70.30%

3,515,
110

23.75%

25.00%

375,00
0

1.85%

24.01%

360,17
2

2.43%

44.00%

55.35%

55,350

0.27%

59.49%

59,485

0.40%

66.50%

66,500

35.30%

2,471,
000

12.19%

11.10%

776,66
9

5.25%

35.30%

2,471,
000

10.08%

39.84%

792,25
4

3.91%

62.24%

1,237,
734

8.36%

62.23%

1,237,
577

5.05%

-

--

20,266
,124

100%

--

02,575
,450

100%

--

24,519
,577

100%

--

27.00%

ػذد األضهى

34.38%

48.00%

18.56%

27.00%

6.86%

25.00%

1,250,
000

76.45%

3,822,
500

15.59%

660,00
0

2.69%

-

0.27%

-

474

-

10757
4434
948,660

49.33%

-

220885

11.89%

-

181970

5.10%

-

413596

44%

-

105627

11%

10425

1%

0%

باؾخسضام بغهامج حكبُهي للماقغ جم اؾخسضام البُاهاث الؿاب٣ت في خؿاب ُ٢مت اإلااقغ لؿى١
ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي زال ٫الٟترة التي جمخض مً ًىم  2009/1/28بلى ًىم  2009/05/17و٧اهذ
الىخاثج ٖلى الك٩ل الخالي:
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840
820
800
780
760
740
720
700
استثمار طوٌل وقصٌر

نسب التداول

القدٌمة

حسب افراد وشركات

680
660
640

2009-05-17

2009-12-05

2009-07-05

2009-04-05

2009-04-29

2009-04-26

2009-04-21

2009-04-16

2009-04-13

2009-08-04

2009-05-04

2009-03-31

2009-03-26

2009-03-23

2009-03-18

2009-03-15

2009-10-03

2009-04-03

2009-02-26

2009-02-23

2009-02-18

2009-02-15

2009-10-02

2009-05-02

2009-02-02

2009-01-28

 .1البُاهاث ألاؾاؾُت لالخدؿاب :
الورق

سعر الفتح

اكبر قٌمة

اقل قٌمة

سعر اإلغالق

التغٌر فً
السعر عند
اإلغالق

مصرف الصحاري
الشركة المتحدة للتأمٌن
شركة الصحارى للتامٌن
شركة سوق األوراق المالٌة اللٌبً
لٌبٌا للتامٌن
مصرف التجارة والتنمٌة
مصرف السراٌا للتجارة
واالستثمار
مصرف الوحدة

16.29
200
16.5
10.15
12.1
12.9

17.77
212
16.75
10.48
12.1
13.38

14.96
200
16.17
8.37
10.36
10.7

16.55
212
16.17
8.37
10.36
12.55

1.60 %
6.00%
-2.00%
-17.54%
-14.38%
-2.71%

8

8.48

7.5

7.5

-6.25%

18.42

18.55

16

16.3

-11.51%

 .2الٟترة الؼمىُت لالخدؿاب (الُٗىت اإلاؿخسضمت )
مً ًىم  2009/01/28بلى ًىم  2009/05/17بٗضص ؤًام جضاوً 76 ٫ىم
 .3هخاثج ٧ل َغٍ٣ت :
نسبٌة التغٌر

طرٌقة
احتساب
النسب الحرة

سعر الفتح

سعر اإلغالق

أعلى قٌمة

اقل قٌمة

القدٌمة

221096

296092

612028

299088
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أفراد وشركات

221096

296021

618021

298028

استثمار طوٌل
وقصٌر األجل

221096

289029

691092

292091

أحجام التداول

221096

291018

619022

216022

 % 2018 % 8012% 6012 -

عؤي الؿىق اللُبي في اإلااقغاث اإلاىػوهت غلى ؤؾاؽ اللُمت:
بٗض اٖخماص الؿىَ ١غٍ٣ت ألاوػان خؿب الُ٣مت – ؤي الُغٍ٣ت التي جإزظ ٦مُت ألاؾهم
اإلاخضاولت في الاٖخباع ًغي اإلاؿئىلىن ًٖ مخابٗت اإلااقغ في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي ؤن اليؿب
الخغة جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى م٣ضاع واججاٍ اإلااقغ وجتر٦ؼ خؿب الىع٢ت طاث الدجم ألا٦بر في
اإلاٗاصلت ،وبالخالي ٞان ؤي وع٢ت لها وػن وؿبي ٦بحر جازغ ٖلى اإلااقغ ب ٌٛالىٓغ ًٖ وكاَها
بالؿى ١وَٗخبر طل ٪مً ُٖىب اإلااقغاث ال٨مُت.ختى في الخاالث التي ال ًسخلٞ ٠حها الىػن اليؿبي
للىع٢ت ًٖ مضي وكاَها ٞان اليؿب الخغة ل٩ل وع٢ت جخٛحر و٣ٞا لٗملُاث البُ٘ والكغاء اإلاىٟظة
ُ
بالؿى ،١وبظلً ٪ـٟترى الُ٣ام بخٗضًل َظٍ اليؿب مً و٢ذ آلزغٖ،لُه ٢ض ال ٌٗ٨ـ اإلااقغ
الخٛحر في الُ٣مت الؿىُ٢ت باليؿبت لُىم ألاؾاؽ و َظا ًًا ٝبلى ُٖىب َظٍ اإلااقغاث.
ُ
ً
ٞبالىٓغ بلى ه٣اٍ جإزحر ٖضص ألاؾهم الخغة في اإلااقغ والتي اٖخ ـبرث ُٖىبا والتي جتر٦ؼ في الظي
جدضزه ألاوػان اليؿبُت ل٩ل وع٢ت في ُ٢مت اإلااقغ ،والؾدبٗاص جإزغ اإلااقغ باألوػان اليؿبُت
لؤلوعا ١الضازلت في مٗاصلت خؿابه زهىنا بطا ٧اهذ ؤوعاٚ ١حر وكُت بدُض ال ٌٗ٨ـ وػجها
اليؿبي م٣ضاع وكاَها في الؿىً ١غي اإلاؿئىلىن ًٖ بصاعة اإلااقغ اؾخدضار ماقغ ؤزغ ٌٗخمض
الؿٗغ بدُض ًخم بىاء مٗاصلت اإلااقغ ٖلى ؤؾاؽ ؤؾٗاع ألاؾهم الضازلت في خؿابه ولِـ ٖلى
٦مُت ألاؾهم اإلاهضعة ؤو ٦مُت ألاؾهم الخغة وبظل٨ٌٗ ٪ـ اإلااقغ الؿٗغي الخٛحراث في مجمىٕ
ؤؾٗاع بٚالَ ١ظٍ الىع٢اث .ومً ؤقهغ ألامشلت ٖلى َظا الىىٕ مً اإلااقغاث ماقغ صاو ظىهؼ Dow
 Jonesوماقغ ٞاًىاوكُا ٫جاًمؼ .Financial Times30
٨ٞغة ماقغ ظضًض لؿى ١ألاوعا ١اإلاالُت اللُبي LY X
ؤؾىة باألؾىا ١اإلاالُت ألازغي ً٣ترح الؿى ١جضقحن ماقغ ظضًض بهض ٝجىىَ٘ اإلااقغاث
لخىٞحر ؤصواث طاث مجا ٫ؾٗغي ؤوؾ٘ ؤمام اإلاؿدشمغًٍ إلاخابٗت الؿى ١مً زاللها ،ومً
ألا٩ٞاع التي ًم ً٨جُبُ٣ها هي ماقغ ؾٗغي ٚحر مغجر بال٨مُاث ،واَم ما ًمحز َظا اإلااقغ َى
ؤهه:
ً
 ماقغ مغ٦ب ًخ٩ىن مً ؤوكِ الىع٢اث اإلاضعظت بالؿى ١والتي ً٩ىن ؾٗغَا مؿخ٣غا
ً
وؿبُا م٣اعهت بالُ٣مت الٗاصلت
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ِ٣ً ـ َظا اإلااقغ الخٛحر في ؤؾٗاع الىع٢اث صون جغظُدها بغؤؽ اإلاا ٫الؿىقي
 ال ًإزظ في الاٖخباع وؿبت الخضاو ٫الخغ
 ال ًغ٦ؼ ٖلى ُ٢إ مٗحن وبالخالي ًىٞغ جىػَٗا ظُض للُ٣اٖاث
ؤؾلىب خؿاب َظا اإلااقغ :
ًخم اخدؿاب اإلااقغ و ٤ٞاإلاٗاصلت الخالُت:
مجمىٕ ؤؾٗاع ؤلاٚال ١للكغ٧اث في الؼمً
ُ٢مت اإلااقغ في الؼمً
ال٣اؾم
وٍخم اخدؿاب مجمىٕ ؤؾٗاع ؤلاٚال ١وَ ٤ٞغٍ٣ت ؤؾٗاع ؤلاٚال ١اإلاغجخت بال٨مُاث .و
ال٣اؾم َى مٗامل جدىٍل مجمىٕ ؤؾٗاع ؤلاٚال ١للىع٢اث التي ًخ٩ىن مجها اإلااقغ بلى مؿخىي
اإلااقغ .وَظا ال٣اؾم ٌُكخ ٤مً هُ٣ت البضاًت في اإلااقغ (جاعٍش ألاؾاؽ) وطل ٪ب٣ؿمت
مجمىٕ ؤؾٗاع بٚال ١الكغ٧اث ٖلى ٖضص الكغ٧اث الضازلت في خؿاب اإلااقغ.
هُفُت جُبُم هظا اإلااقغ بالؿىق اللُبي
 ؤوال ،جدضًض ٞترة البضاًت لخضقحن اإلااقغ،و ٧اهذ مٟتريت في 2009/09/01
ً
 زاهُا ،جدضًض الىع٢اث اإلا٩ىهت لهظا اإلااقغ ،و البضاًت ٧اهذ بإوكِ  5وع٢اث زالٞ ٫ترة
الخجغبت زم اؾدبٗاص الىع٢اث الٛحر وكُت و بياٞت ؤزغي وَ٨ظا خؿب صزىلها الجضو٫
الغثِسخي.
و٢بل البضاًت اإلاٟتريت جم البضء في ججغبت اإلااقغ بالىٓام الال٨ترووي للؿى ١وطل ٪ابخضاء مً
ً
جاعٍش  2009-07-30إلاضة قهغ جمهُضا إلَال٢ه ،ل٨ىه اهُل ٤في  ،2009/09/02و ٧اهذ ُ٢مه ٦ما
في الك٩ل الخالي:

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 230

مجلة الجامعة
قٌم المؤشر خالل الفترة

1106.64

اطالق المؤشر في يوم -02
2009-09
1018.67

1160.94

1200
1150
1100
1050

1041.16

996.27

1000

1000
950

2009-08-03
2009-08-06
11-08-2009
16-08-2009
2009-08-19
24-08-2009
27-08-2009
03-09-2009
2009-09-08
2009-09-13
2009-09-16
2009-09-23
2009-09-28
2009-01-10
2009-06-10
2009-11-10
2009-10-14
2009-10-19
2009-10-22
2009-10-27
2009-01-11
2009-04-11
2009-09-11
2009-12-11
2009-11-17
2009-11-22

900

الىخاثج والخىنُاث:
جىنلذ الضعاؾت بلى مجمىٖت هخاثج ؤَمها:
.1

.2

.3

.4

.5

ً
جد٣ُ٣ا ألَضا ٝالبدض ًم ً٨جبؿُِ مٟهىم ماقغاث ؤصاء ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ٖلى
بجها مغآة حٗ٨ـ خالت الؿى ١اإلاالي و مً زم الىي٘ الا٢خهاصي للضولت.ولٗل َظٍ هي
الىُْٟت ألاؾاؾُت للماقغاث.
مً ؤَم الىْاث ٠ألازغي للماقغاث هي "الخيباٍت" ؤي ٢ضعتها ٖلى ج٣ضًغ الخُىعاث
اإلاؿخ٣بلُت في الؿى ١والتي ٖلى يىئها جخسظ ٢غاعاث الخمىٍل والاؾدشماع.و في هٟـ
الى٢ذ للخيبا بما ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖلُه خا ٫الا٢خهاص في اإلاؿخ٣بل.
للماقغاث اؾخسضام آزغ َى جمشُل ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت ٖىض ُ٢اؽ اإلاساَغ الىٓامُت
لؤلنى ٫الٟغصًت ؤو للمدا ٔٞالاؾدشماعٍت .بط ٌُـٗض اإلااقغ ممشل ؤو وُ٦ل للؿى .١و
بدؿاب ٖال٢ت ٖىاثض ألانى ٫بماقغ الؿىً ١م ً٨خؿاب اإلاساَغ الىٓامُت التي حٗخبر
ً
ً
مخٛحرا اؾاؾُا في همىطط حؿٗحر ألانى ٫الغؤؾمالُت.
مً زال ٫اإلااقغ ًم ً٨للمؿدشمغ ؤن ً٨ـ ّـىن ٨ٞغة مبضثُت ؾغَٗت ًٖ الخٛحر في ٖاثض
مدٟٓخه اإلاالُت بمجغص مالخٓخه الججاٍ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ماقغ خالت الؿى ١ؤو
ُ
ً
اإلااقغ الُ٣اعي الظي جدبٗه اإلادٟٓت،وطلٌ ٪ـٛجي ولى ما٢خا ًٖ الخاظت بلى مخابٗت ؤصاء
٧ل وع٢ت مالُت ٖلى خضة.
مً الىْاث ٠اإلاؿخدضزت للماقغاث بجها جىٞغ ٞغنت اإلاخاظغة اإلاباقغة في مدأٞ
اإلااقغاث ،وطل ٪مً زال ٫الخىىٕ في الاؾدشماعاث وظىصة اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بهظٍ
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اإلااقغاث مً هاخُت و الش٣ت في ال٣اثمحن ٖلى َظٍ اإلااقغاث مً هاخُت ؤزغي ،و َظا
ًىٞغ للمؿدشمغًٍ صعظت ٦بحرة مً الش٣ت ٖىض جُُ٣م و مخابٗت اؾدشماعاتهم و الؿىٖ ١امت.
ًبضو ؤن اإلااقغاث التي جإزظ ٦مُت ألاؾهم في الاٖخباع و اإلاٗغوٞت بماقغاث الُ٣مت
ً
الؿىُ٢ت هي ألا٦ثر اهدكاعا عٚم الى٣اف اإلاىظىص خىٖ ٫ضص ألاؾهم الخغةَ .ظا عبما
ًٟؿغٍ ؤن اإلااقغاث اإلاىػوهت ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت ؤجذ بٗض اإلااقغاث اإلاىػوهت ٖلى ؤؾاؽ
ُ
الؿٗغ و ؤجذ إلاٗالجت ٢هىع مٗحن في اإلااقغاث الؿٗغٍت ٦ما ط٦غ في ؤصبُاث ألاؾىا١
اإلاالُت.
مً هاخُت ؤزغي ال ػالذ اإلااقغاث الؿٗغٍت طاث ؤَمُت ال ًم ً٨بَمالها ختى مً هاخُت
ؤن الؿٗغ الؿىقي للىع٢ت اإلاالُت ٢ض ًٟ٨ي ٦ماقغ صون ط٦غ ال٨مُتَ ،ظا الن الؿٗغ في
٦شحر مً ألاخُان َى صالت في ال٨مُت اإلاُلىبت و ال٨مُت اإلاٗغويت مً الىع٢ت .ؤي ؤن ٖضص
ألاؾهم اإلاخضاولت ممشل بك٩ل ؤو بأزغ في ؾٗغَا.
بن ُ٢اؽ ألاصاء اإلادلي و ازتزاله في ماقغ ٦ماقغ الؿى ١و م٣اعهخه باألؾىا ١ألازغي مً
ُ
ً
ً
ً
ً
قإهه ؤن ٌــك٩ل مُٗاعا صازلُا و زاعظُا مهما و ٢ض ٌؿاٖض في ظظب عئوؽ ألامىا٫
الخاعظُت.
ُٞما ًخٗل ٤بماقغ الؿى ١اللُبي مً خُض صعظت جمشُل الُٗىت للؿىٞ ١ةهه بلى خض ما
ً
بالىي٘ الخالي اإلااقغ ًمشل الؿىَ ١ظا الن الكغ٧اث اإلاضعظت مىظىصة بال٩امل ج٣غٍبا
في اإلااقغ .ل ً٨اإلاك٩لت مً خُض الخمشُل ج٨مً في بن ُٖىت اإلااقغ ال جمشل الا٢خهاص
اللُبي ال مً ظهت الٗضص و ال مً ظهت الخىىٕ الُ٣اعي .خُض هالخٔ ُٚاب ُ٢إ الىِٟ
و َى اإلامى ٫و اإلاؿدشمغ الغثِـ لال٢خهاص اللُبي ،باإلياٞت بلى ُٚاب قغ٧اث الاؾدشماع و
الٟىاص ١و الخضماث ألازغي.
الؿبب في مدضوصًت ص٢ت ماقغ الؿى ١اللُبي في جمشُله لال٢خهاص الىَجي ال ً٨مً في
الٛالب في َغٍ٣ت بىاء اإلااقغ وخضٍ ،ولٖ ً٨ضص الكغ٧اث اإلاضعظت و هىٖها هي ألاؾباب
ألا٦ثر في الٟجىة بحن الا٢خهاص و اإلااقغ ،وهي ؤؾباب في الٛالب جغظ٘ بلى خالت
الا٢خهاص في الٗ٣ىص اإلاايُت و خضازت الؿى ، ١زم قغوٍ ؤلاصعاط التي جً٘ مٗاًحر
مدضصة ألَلُت الكغ٧اث في الضزى ٫لؿى ١ألاوعا ١اإلاالُت .الؿبب ألازغ عبما َى ملُ٨ت
الكغ٧اث التي جمشل الُ٣اٖاث اإلاهمت في الا٢خهاص ،اٚلب َظٍ الكغ٧اث ملُ٨تها حٗىص
للضولت و البٌٗ ألازغ لكغ٧اث ؤظىبُت ؤو قغا٧اث م٘ الضولت ٦ما َى الخا ٫في قغ٧اث
الى ِٟو الٟىاص ١و عبما بٌٗ اإلاهاع.ٝ
ُ
باليؿبت لخجغبت جإزحر حُٛحر وؿبت ألاؾهم الخغة ٖلى اإلااقغ حكحر هخاثج الخجغبت بلى ؤن
ً
٧اٞت الُغ ١حُٗي ج٣غٍبا هٟـ الاججاٍ الٗام للماقغ ول ً٨بازخال ٝفي الخظبظب
ً
والخؿاؾُت للخٛحراث ،خُض حُٗي َغٍ٣ت ؤحجام الخضاو ٫جإزغا ٦بحرا بالخٛحراث في
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ألاؾٗاع وَى هدُجت ل٩ىجها حٗ٨ـ اليؿب الخُ٣ُ٣ت إلاؿاَمت ألاوعا ١في الخضاوالث
الُىمُت بالؿى.١
 .12مً اإلاالخٓاث ٖلى اإلااقغاث ال٨مُت – اإلاىػوهت بالُ٣مت الؿىُ٢ت  -بن وؿب ألاؾهم
الخغة جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى م٣ضاع واججاٍ اإلااقغ وجتر٦ؼ خؿب الىع٢ت طاث الدجم ألا٦بر
في اإلاٗاصلت ،وبالخالي ٞان ؤي وع٢ت لها وػن وؿبي ٖضصي ٦بحر جإزغ ٖلى اإلااقغ ب ٌٛالىٓغ
ُ
ًٖ وكاَها بالؿى ١و ؤٖخبر طل ٪مً ا٦بر ُٖىب اإلااقغاث ال٨مُت.
ً .13ب٣ى ظؼء مً ٖضالت اإلااقغ زاعط ًٖ بعاصة بصاعة الؿى ١و َُئت الغ٢ابت ،وَظا ًخٗل٤
ً
بٗىامل ال ًم ً٨للؿى ١الخد٨م ٞحها بك٩ل جهاجيٞ ،اإلقاٖاث مشال جازغ في اإلااقغاث ولى
بضعظاث مسخلٟت و ًب٣ى ٖلى اإلاؿدشمغ مؿئىلُت جضاع ٥الٟجىة بحن الُ٣مت الخُ٣ُ٣ت
والُ٣مت الؿىُ٢ت لؤلنل .و َ٨ظا الخا ٫للٗضًض مً الٗىامل ألازغي التي جازغ في ال٨مُت
اإلاُلىبت ؤو اإلاٗغويت مً ؾهم مٗحن و مً زم الؿٗغ و بالخالي ُ٢مت اإلااقغ.
ُٚ .14اب اإلادا ٔٞالٟغصًت و اإلااؾؿُت و نىاصً ٤الاؾدشماع في الؿى ١اللُبي ؤصي بلى
٣ٞضان وُْٟت مً وْاث ٠الؿى ١و هي اإلاؿاٖضة قي جُُ٣م اإلاضًغًٍ اإلادترٞحن و الخ٨م
ٖلى ؤصاءَم .الن اإلاضًغ اإلادترٌ ٝؿخسضم ؤؾالُب مً الخىىَ٘ ججٗله ًخمحز في جد٤ُ٣
الٗىاثض و الخٗامل م٘ اإلاساَغة.

الخىنُاث:
ً
ً .1بضو بن اإلااقغاث اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الُ٣مت الؿىُ٢ت هي ألا٦ثر اهدكاعا ،و ل ً٨في خالت
ً
الؿى ١اللُبي ٞةهه هٓغا ل٣لت ٖضص الكغ٧اث اإلاضعظت ٞةن ٨ٞغة اٖخماص ماقغ مىػون
ً
باألؾٗاع ٢ ِ٣ٞض ج٩ىن م٣بىلت مغخلُا ،وٖىض جؼاًض ٖضص الكغ٧اث وجىٞغ الخىىٕ
ً
الُ٣اعي خُض الازخال ٝال٨بحر في ال٨مُاث طي جإزحر ا٦بر في الؿى ١مؿخ٣بال ٖىضَا
ًم ً٨للؿى ١بٖضاص ماقغ ٖام و ماقغاث ُ٢اُٖت باؾخسضام َغٍ٣ت عؾملت الؿى١
ً
اإلاغجخت بيؿبت ألاؾهم الخغة ،وهي الُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت خالُا في مٗٓم ألاؾىا ١الٗاإلاُت
وبٌٗ ألاؾىا ١الٗغبُت.
٣ً .2ىم اإلااقغ ٖلى ُٖىت مً ؤؾهم الكغ٧اث اإلاخضاولت في ؾى ١ألاوعا ١اإلاالُت،ولظل ٪مً
ألاَمُت بم٩ان ازخُاع َظٍ الُٗىت بُغٍ٣ت جدُذ للماقغ ؤن ٌٗ٨ـ الخالت التي ٖلحها
ً
الؿى ١الظي ٌؿتهض ٝاإلااقغ ُ٢اؾه و جمشُله .بطا مً اظل ٖضالت اإلااقغ ًجب اٖخماص
ُٖىت حكمل ظمُ٘ ؤهىإ اليكاَاث الا٢خهاصًت الٗاملت في الؿى ١بك٩ل ًغاعي ألاَمُت
اليؿبُت لهظٍ الُ٣اٖاثٖ.لُه هىصخي باالَخمام بالدجم الٗضصي والخىىٕ الىىعي في بىاء
ماقغ الؿى ١اللُبي .م٘ الٗلم بإن الىي٘ الا٢خهاصي للبلض بٗىامله اإلاسخلٟت و ٦ظل٪
قغوٍ ؤلاصعاط ٢ض جدى ٫صون جمشُل الؿى ١لال٢خهاص في الٓغو ٝالخالُت.
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في بَاع الٗمل هدى جد ٤ُ٣هىٕ مً ٟ٦اءة الؿىٞ ١ةن اإلااقغ اإلاهمم بدغُٞت مً قإهه
ؤن ً٩ىن مغآة للؿى ١و بُبُٗت الخا ٫لال٢خهاص الىَجي ،و اإلااقغ ٌٗجي مٗلىماث
ٞاإلااقغ الٗاصٌ ٫ؿاَم في ٟ٦اءة الؿى ١بك٩ل مباقغ.و ٦ظل ٪في يىء ألاَمُت
الخ٣ضًغٍت ؤو الخيباٍت للماقغاث ُٞما ًخٗل ٤بالخالت الا٢خهاصًت في اإلاؿخ٣بل ٞةن
الضعاؾاث و اإلاداوالث مُلىبت في اججاٍ خغُٞت جهمُم اإلااقغ بٗىاًت لُ٣اؽ خالت
الؿى ١و بْهاع الخٛحراث لال٢خهاص ٩٦ل.
مىيىٕ جدى ٫بٌٗ ماقغاث ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت بلى ؤصواث ٢ابلت للخضاو٧ ٫األوعا١
ُ
ُ
اإلاالُت ألازغيً ،دشــىا ٖلى ؤن وــُٗي اإلاىيىٕ ؤَمُت زانت ٖلى ألا٢ل البضء في
جدًحراث وصعاؾاث مً قإجها بُان ماَُت َظٍ ال٨ٟغة و صوعَا في جُٟٗل الؿى ١اللُبي
وػٍاصة حجم و هىٕ ألاصواث اإلاؿخدضزت.
ً
ؤزحرا مً ألاَمُت بم٩ان الاجٟاٖ ١لى ماقغ بُغٍ٣ت جخه ٠بالشباث اليؿبي في ُُٟ٦ت
الخؿاب ،م٘ ٖضم الازخالٖ ٝلى وظىص مغوهت في الُغٍ٣ت بطا جُلب ألامغ حٗضًالث في
٦مُت ألاؾهم ؤو في الُ٣اٖاثَ ،ظا الشباث مُلىب ختى هخدهل ٖلى ماقغ الؿى١
الظي ًىٞغ البُاهاث الخاعٍسُت لٗاثض الؿى ١التي ًم ً٨الاٖخماص ٖلحها في ُ٢اؽ مٗامل
اإلاساَغة الىٓامُت اإلاٗغو ٝبـ "بِخا" الظي ًِ٣ـ الٗال٢ت بحن ٖىاثض ألانى ٫طاث
اإلاساَغة م٘ مدٟٓت الؿى.١
الخإُ٦ض ٖلى صوع َُئت ع٢ابت الؿى ١التي جخاب٘ وحٗالج ال٨شحر مً اإلاكا٧ل و الهٗىباث
التي ًم ً٨ؤن حُٗ ٤صوع الؿى ،١ولٗل مً يمً ما جخاب٘ َُئت الغ٢ابت َى ٖضالت اإلااقغ
الظي بضوعٍ ًبٗض بغؾاثل مُمئىت بلى اإلاؿدشمغًٍ خى ٫وكاٍ وٟ٦اءة الؿى .١و جؼصاص
ً
ؤَمُت صوع الهُئت زانت بٗض ما ؤقاعث بٌٗ الضعاؾاث بلى ؤن جغجِب الؿى ١اللُبي في
ماجمغ "صاٞىؽ" ٧ 2011ان الـ  137مً بحن  139صولت و ٌٗؼو البٌٗ َظٍ الىدُجت بلى
ُٚاب صوع َُئت الغ٢ابت.
ٖلى اٖخباع ؤن مً مهام الؿى ١و ؤَضاٞه َى ج٣ضًم البُاهاث الٗاصلت للمؿدشمغًٍ ٞةن
الضعاؾت جىصخي باإللؼام ؤ٦ثر مً الترقُض في جد ٤ُ٣ؤٖلى مؿخىٍاث ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت
في ما ًخٗل ٤بالخ٣اعٍغ اإلاالُت الهاصعة مً الكغ٧اث اإلاضعظتٖ ،لى اٖخباع ؤن َظٍ الخ٣اعٍغ
يغوعٍت للخدلُل ألاؾاسخي و ّ
م٨ملت للخدلُل الٟجي.
الخإُ٦ض مغة ؤزغي ٖلى ؤن الاؾخ٣غاع ؤو الشباث اليؿبي في َغٍ٣ت خؿاب اإلااقغ ؤظضي
ً
مً الخُٛحر مً َغٍ٣ت بلى ؤزغي بدشا ًٖ الُغٍ٣ت اإلاشالُت التي ٢ض ج٩ىن ٚحر مىظىصة
ؤنالٞ .مً الٟىاثض ألازغي لالؾخ٣غاع في َغٍ٣ت الخؿاب بن اإلاخاب٘ للماقغ ؾُإزظ في
ً
الاٖخباع ما ًغاٍ ُٖىبا في اإلااقغ ؾىاء ٧اهذ في َغٍ٣ت الخؿاب ؤو في جإزحر بٌٗ ألاوعا١
ً
ٖلى اججاٍ اإلااقغ ؤو ٚحر طل ٪مً الٗىامل ،و ؾُٗالج الُٗىب بُغٍ٣خه و و٣ٞا للمخٛحراث
اإلاازغة في ٢غاعٍ الاؾدشماعي.
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يؤمتر ترنني ٔأحرِ ػهي انقارج األفريقيح
 ص .غبضالؿالم غمغ غغكىب
ولُت ألاصاب ،حامػت ؾغٍان ،لُبُا

ملخو البدث:
ًغ٦ؼ َظا البدض ٖلى ماجمغ بغلحن الشاوي الظي اوٗ٣ض في الٟترة مً  15هىٞمبر 1884م وبلى
ً
ٚاًت ٞ 26براًغ 1885م و٧ان ػُٖم ؤإلااهُا بؿماعَ ٥ى مً صٖا بلى ٖ٣ض اإلااجمغ زهىنا وؤن ؤإلااهُا
ً
ً
ً
ً
في ٖهضٍ ؤنبدذ صولت ٢ىٍت ؾُاؾُا وا٢خهاصًا وٖؿ٨غٍا وبالخالي ؤعاصث ؤإلااهُا ؤن جلٗب صوعا في
ال٣اعة ألاوعوبُت ،وؤنبدذ حؿعى ألن ً ً٨لها مؿخٗمغاث زاعط ؤعايحها ؤؾىة ببُ٣ت الضو٫
ألازغي ٟ٦غوؿا وبهجلترا وٚحرَما .و٧ان الٛغى مً اوٗ٣اص اإلااجمغ في بضاًت ألامغ َى بًجاص خلى٫
إلاكا٧ل جهغي ال٩ىوٛى والىُجغ وخغٍت اإلاالخت والخجاعة ٞحهما ول ً٨ؾغٖان ما احؿٗذ ؤٖما ٫اإلااجمغ
لِكمل ال٣اعة بإ٦ملها.
و٧ان ماجمغ بغلحن ٧اعزت ٖلى ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت خُض بهه ؤَل ٤الٗىان للضو ٫ألاوعوبُت للخ٩الب
والدؿاب ٤مً ؤظل الؿُُغة ٖلى ال٣اعة والاؾخدىاط ٖلى زحراتها ٣ٞبل اوٗ٣اص اإلااجمغ ٧اهذ خىالي
 %10مً مؿاخت ال٣اعة جدذ الؿُُغة ألاوعوبُت بال ؤهه بٗض اوٗ٣اص اإلااجمغ وفي ؤ٢ل مً ٖكغًٍ
ً
ٖاما ؤنبدذ ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت بإ٦ملها جدذ الؿُُغة ألاوعوبُت.
و٢ض ؤقاع البدض بلى الىىاًا الخبِشت للضو ٫ألاوعوبُت والتي ٧اهذ جضعى وكغ الخًاعة واإلاضهُت
ً
ً
في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ل ً٨زبذ الٗ٨ـ جماما بٗضا اوٗ٣اص اإلااجمغ خُض ٧اهذ هىاًا الضو ٫ألاوعوبُت
َى اؾخٗماع ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت وج٣ؿُمها ُٞما بُجهم وألاؾخدىاط ٖلى زحراتها إلاهالخهم.
وعٚم ؤن ؤإلااهُا ٧اهذ مً الضو ٫الغاُٖت الوٗ٣اص اإلااجمغ مً ؤظل ج٣ؿُم ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت بحن
الضو ٫ألاوعوبُت بالُغ ١الؿلُمت وصون بعا٢ت صماء بال ؤن ُ٢ام الخغٍت الٗاإلاُت ألاولى ٧اهذ بمشابت
الًغبت ال٣ايُت باليؿبت ألإلااهُا خُض زؿغث ٧ل مؿخٗمغاتها في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت وزغظذ
مهؼومت.

Summary:
This project focuses on Berlin Second Conference which was
conducted during the period from Nov. 15th 1884 to Feb. 26th 1885. Basmark
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the leader of Germany was the one who called to convene the conference
especially at that time, Germany had become a strong country in political,
economic and military fields, and wanted to play an important role in
European Continent and occupied colonies outside its territories like other
countries such as France, England etc.... At the first time, the purpose of the
conference was to find solutions for the problems of Congo and Niger Rivers,
freedom of navigation and commerce in them. Then the purpose of the
conference has become wider to cover all the continent.
Berlin conference was a disaster on the African continent, as it
allowed European countries to rush madly upon and compete to control the
continent and obsess on its fortunes. Before the start of the conference, 10%
of the African area was under the European control, then in less than 20
years, all African continent became under European control.
This project arose awareness about the targets of European countries,
that claim civilization for the African continent, but vice versa their claims
has been completely refuted especially after the conference has been
conducted.

So the aim of European countries were to colonize African

countries and divide them and obsess on their fortunes.
Despite the fact that, Germany was one of the countries which called
for the conference, insisted on the division of African continent without
bloodshed, but the start of the First World War came as the deathblow to
Germany. And it lost all its colonization in African continent and left the
battle field as looser.

:اإلالضمت
ان لهما ألازغ٧, غن الخاؾ٘ ٖكغ ماجمغًٍ صولُحن٣ ؤوازغ ال,ض في مضًىت بغلحن بإإلااهُا٣ٗاو
ان الضاعي بلُه٧و, م1878  ًىهُه13  في٫ض اإلااجمغ ألاو٣ٗ او.ُت٣ٍغٞاعة ألا٣بل ال٣بحر ٖلى مؿخ٨ال
اهى) فيُُٟت ( ؾان اؾد٢اُٟ٘ ٖلى اج٢ب الخى٣ٖ غنت فيٟٖىضما اهتهؼ ال,  ػُٖم ؤإلااهُا٥بؿماع
.)1( بحن عوؾُا والضولت الٗشماهُت, م1878 ماعؽ
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ؤما اإلااجمغ الشاوي الظي هدً بهضص الخضًض ٖىه ,والظي اوٗ٣ض زال ٫الٟترة مً
15هىٞمبر1884م ,والى ٚاًت ٞ26براًغ1885م ,و٧ان ؤًًا بؼٖامت بؿماع, ٥لٛغى البدض ًٖ
مؿإلت ال٩ىوٛى ,واإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت به ,وَٗخبر َّظا اإلااجمغ مً ؤضخم اإلااجمغاث التي حٗغيذ
إلاكا٧ل الاؾخٗماع في ال٣اعة .
في َظا البدض وؿلِ الًىء ٖلى ألاويإ الضولُت ٢بل اوٗ٣اص اإلااجمغ ,ووكاٍ الضو٫
ألاوعوبُت في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,م٘ بُان ألاؾباب التي ظٗلذ الضو ٫ألاوعوبُت ج٣ضم ٖلى اؾخٗماع
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,والخىاٞـ الكضًض بُجها مً ؤظل الاؾخدىاط ٖلى ؤظؼاء مً ال٣اعة  ,ألامغ الظي
صٖا الضو ٫ألاوعوبُت لٗ٣ض ماجمغ صولي ,لٛغى ج٣ؿُم ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت بُجهم ؾلما  .ومً َىا جبرػ
لىا الدؿائالث الخالُت:
إلااطا صٖا بؿماع ٥بلى ٖ٣ض ماجمغ بغلحن الشاوي ؟ وما هي الضو ٫التي قاع٦ذ ُٞه ؟ وماهي
ؤَضا ٝاإلااجمغ ؟ وما هي ال٣غاعاث التي نضعث ٖىه ؟ وماطا ٧اهذ هخاثج اإلااجمغ ٖلى ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت ؟ َظٍ ألاؾئلت وٚحرَا ؾىجُب ٖجها في َظا البدض .

ألاوياع الضولُت كبل اوػلاص ماجمغ بغلحن الثاوي:
٢بل اوٗ٣اص ماجمغ بغلحن الشاوي بٟترة ٧ ,اهذ بٌٗ الضو ٫ألاوعوبُت في طل ٪الخحن لها
الؿب ٤في ب٢امت اإلادُاث الخجاعٍت ٖلى الؿىاخل الكغُ٢ت والٛغبُت لل٣اعة ألاٞغٍُ٣ت  ,مجها
البرحٛا , ٫وَىلىضا  ,وبغٍُاهُا  ,وٞغوؿا  ,وٚحرَا مً الضو ٫ألاوعوبُت ,بال ؤهه بٗض ٖام 1870م
ْ,هغث صولت ظضًضة ٖلى اإلاؿغح هي ؤإلااهُا  ,بٗضما اؾخُاٖذ َؼٍمت ٞغوؿا ,بُ٣اصة بؿماع,٥
وبالخالي ؤنبذ لها صوع ُ٢اصي في ال٣اعة ألاوعوبُت ً ,ىاٞـ ٞغوؿا ٖؿ٨غٍا  ,واهجلترا نىاُٖا(.)2
اججهذ ؤإلااهُا بلى جُىٍغ نىاٖاتها  ,خُض ويٗذ ؾُاؾت مىخضة  ,و٧اهذ ٢ض اؾخٟاصث
٦شحرا مً ألامىا ٫التي جدهلذ ٖلحها مً ٞغوؿا ٦خٗىٌٍ ٦,ما ؤن ؤإلااهُا اؾخٟاصث مً ب٢لُمي
الالؼاؽ ,واللىعًٍ في جُىٍغ وجدؿحن نىاٖاتها(. )3
وبِىما ٧اهذ الهىاٖت في ؤإلااهُا ,حؿحر بسُى زابخت ,وج٣ضم ملخىّ ,وظهذ الخ٩ىمت ألاإلااهُت ٖىاًت
٦بحرة بالبدغٍت ألاإلااهُت ,خُض جًاٖٖ ٠ضص ؾٟجها ,زهىنا في الٟترة مً 1890- 1870م ,
وبظل ٪لم ً ً٨ؤمام ؤإلااهُا ,بال البدض ًٖ مؿخٗمغاث ٚىُت باإلاىاص الخام الالػمت للهىاٖت ,و٧اهذ
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت هي يالتها اإلايكىصة  ,وبالخالي ًخدخم ٖلحها ألامغ ؤلاؾغإ بلى ال٣اعة لخإزظ ههِبا
مجها(.)4
٧اهذ ؤإلااهُا في 1878م ٢,ض ؤوكإث الجمُٗت ألاإلااهُت للضعاؾاث ألاٞغٍُ٣ت ,وٍبضو ؤن
الهض ٝمً بوكاء َظٍ الجمُٗتَ,ى الضٖىة بلى ب٢امت اإلاؿخٗمغاث زاعط الىًَ ,وججمُ٘ الجهىص
لهظا الٛغى٦,ما ؤنضعث صخُٟت باؾمها  ,و٧اهذ الجمُٗت اإلاظ٧ىعة ٢ض يمذ ؤ٦ثر مً ٖكغة
آلاًٖ ٝى(.)5
٧ان بؿماع ٥ختى ٖام 1884م ٌٗ,اعى ب٢امت مؿخٗمغاث ؤإلااهُتُٞ ,ما وعاء البداع ,
وٍبضو ؤن بؿماع٧ ٥اهذ له ؾُاؾت جغمي بلى الاخخٟاّ بم٩ان الهضاعة في ال٣اعة ألاوعوبُت ,ولم
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ج ً٨له ٢ىاٖت بدهى ٫ؤإلااهُا ٖلى مؿخٗمغاث ٦ ,ما ؤهه ال ًغٚب في خضور مكا٧ل بِىه وبحن
الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي .
٧ان لٓهىع ؤإلااهُا ٖلى اإلاؿغح ٣٦ىة ؾُاؾُت ,وٖؿ٨غٍت ,وا٢خهاصًت  ,مً ألاؾباب التي
ظٗلذ بغٍُاهُا جىدبه بلى ؤَضا ٝؤإلااهُا  ,وبالخالي ؤٞا٢ذ مً هىمها الٗمُ, ٤ومً ؾُاؾتها الخُاصًت
 ,ومً ٖؼلتها الُىٍلت ,وبالخالي اؾخُاٖذ ؤن جخدغ ٥بؿغٖت بلى ظىىب ؤٞغٍُ٣ا ,وصزلذ في نغإ
م٘ ؤإلااهُا ٦,ما جدغ٦ذ بلى قغ ١ؤٞغٍُ٣ا مً ؤظل الخهىٖ ٫لى اإلاىاص الخام الالػمت لهىاٖتها ,
ومً َىا بضؤ الخ٩الب ٖلى ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت (.)6
وكُذ ٞغوؿا هي ألازغي  ,وجىلض لضي الكٗب الٟغوسخي ,الغوح ال٣ىمُت بٗض َؼٍمتها
ٖام 1871م ,و٣ٞضَا الالؼاؽ واللىعًٍ٧ ,ل َظا ؤصي بلى بزاعة مسخل ٠الُب٣اث لضي الكٗب
الٟغوسخي ,ؤن ٞغوؿا  ,ماػالذ ٢ىٍت ولها ال٣ضعة ٖلى الاؾخٗماع والخىؾ٘ ,و٧اهذ ٞغوؿا ٢ض اخخلذ
الجؼاثغ مىظ ٖام 1830م ,ولم جىض ٘ٞبلى صازل ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,ول ً٨مىظ ٖام 1870م لم حٗض
الخجاعة م٣خهغة ٖلى اإلاىاَ ٤الؿاخلُت ,بل ؤنبذ الخجاع ًداولىن الخىٚل بلى صازل ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت  ,ومً زم ؤؾغٖذ ٞغوؿا مً ٚغبي ؤٞغٍُ٣ا بلى قغ٢ها,و٧اهذ ٢ض اجسظث مً الؿىٛا٫
٢اٖضة لدكَ ٤غٍ٣ها هدى ؤٖالي الىُجغ ,وهجخذ في ٖ٣ض مٗاَضة ,جدهلذ بمىظبها ٖلى مدمُت
ٖلى الكاَئ الكمالي للجهغ ٦,ما اؾخُاٖذ جإؾِـ قغ٦ت هي الكغ٦ت الٟغوؿُت ألٞغٍُ٣ا
الاؾخىاثُت ,ولَ ً٨ظٍ الخُىاث التي ؤ٢ضمذ ٖلحها ٞغوؿا ؤزغث بك٩ل مباقغ ٖلى اإلاغا٦ؼ الخجاعٍت
البرًُاهُت(.)7
٧ان الهغإ بحن الضو ٫الاؾخٗماعٍت ألاوعوبُت,مً الٗىامل ال٣ىٍت التي ٚحرث مجغي
ألامىع الؿُاؾُت  ,وػاصث مً حٗاْم اإلاى ٠٢ألاوعوبي ,بٗض ٖام 1880م  ,واػصاص وكاٍ الضو٫
ألاوعوبُت في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت  ,وحٛحرث الخغٍُت ألاٞغٍُ٣ت ما بحن ؤٖىام 1880م__1884م بدُض
ؤنبدذ ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت زايٗت لئلؾخٗماع ألاوعوبي ,ما ٖضا ؤزُىبُا ولُبحرًا.
وٍم٨ىىا ؤن هىضر ألاؾباب التي ظٗلذ الضو ٫ألاوعوبُت الُ٣ام باؾخٗماع ال٣اعة
.
ألاٞغٍُ٣ت
٧ -1ان للشىعة الهىاُٖت الضوع ألاؾاؽ في ؾغٖت ؤلاهخاط ,وبالخالي ْهغث الخاظت بلى ه٣ل ؤلاهخاط
مً اإلاهاو٘ بلى مىاَ ٤الاؾتهالُٞ ٥ما وعاء البداع.
 -2حٗضص ؤؾالُب الاؾخٗماع في الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ,مما ؤصي بلى الخىاٞـ بحن الضو٫
ألاوعوبُت ,وٖلى امخال ٥مىاَ ٤ظضًضة في الٗالم.
-3اػصًاص ٖضص الؿ٩ان في ؤوعوبا ػٍاصة ٦بحرة بؿبب جدؿً ألاويإ الصخُت  ,واعجٟإ مؿخىي
اإلاِٗكت  ,والخٗلُم  ,واعجٟإ وؿبت البُالت بؿبب اؾخسضام آلاالث الخضًشت في اإلاهاو٘ ,ولهظا عؤث
الضو ٫ألاوعوبُت الاؾخٗماعٍت ؤن ؤًٞل وؾُلت للخسلو مً مك٩لت اػصًاص الؿ٩ان
هي البدض ًٖ مؿخٗمغاث ُٞما وعاء البداعً ,م٨جها اؾدُٗاب الؼٍاصة في ٖضص الؿ٩ان .
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٧-4ان لٓهىع الضو ٫ال٣ىمُت الجضًضة في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ,مشل الُابان ,وؤإلااهُا ,وبًُالُا و
وبلجُ٩ا ,وصزىلها مجا ٫الخىاٞـ الاؾخٗماعي م٘ بغٍُاهُا ,وٞغوؿا ,وعوؾُا ,و
ؤؾباهُا ,والبرحٛا ,٫وَىلىضا ,ؤصي بضوعٍ بلى الخ٩الب والخىاٞـ ُٞ,ما بُجها ,مً ؤظل الاؾخدىاط ٖلى
()8
ؤظؼاء مً ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت.
٧ل َظٍ الضوا ٘ٞوٚحرَا ,ؤصث في جهاًت ألامغ بلى اؾخٗماع ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,مً ٢بل الضو ٫ألاوعوبُت
الاؾخٗماعٍت ,وبالخالي ظاءث الضٖىة لٗ٣ض ماجمغ بغلحن الشاوي ,مً ؤظل ا٢دؿام ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت
بُجهم ؾلما ,وبضون بعا٢ت صماء.
و٢بل الخىى في جٟانُل ماجمغ بغلحن الشاويً,يبغي ؤن هظ٦غ ألاؾباب التي عجلذ باوٗ٣اصٍ.
في الٟترة مً  15هىٞمبر1884م وختى ٞبراًغ1885م.
ألاؾباب التي عجلذ باوػلاص ماجمغ بغلحن 1885-م1884م
 -1اإلاٗاَضة البرًُاهُت  -البرحٛالُت:
ً
٧اهذ اإلاٗاَضة البرًُاهُت  -البرحٛالُت  -ؾببا في ٖ٣ض ماجمغ بغلحن  ,التي جم ٖ٣ضَا في 26
ٞبراًغ1884م ( .)9و٧اهذ بغٍُاهُا ٢بل جى ُ٘٢الاجٟاُ٢ت جغ ٌٞالاٖترا ٝبالؿُاصة البرحٛالُت ٖلى
ؾاخل ؤهجىال ٦ ,ما ؤن البرحٛا ٫هي ألازغي جغ ٌٞمُالب بغٍُاهُا في ال٩ىوٛى ,ولٖ ً٨ىضما
جىاظضث ٞغوؿا في ال٩ىوٛى ما بحن ٖامي 1882م1883-م ,ج٣اعبذ الضولخان ٣ٞ,ض زكِذ البرحٛا٫
ؤن ج٣ٟض ؤمال٦ها في ال٩ىوٛى٦ ,ما ؤن بغٍُاهُا زاٞذ مً بٟ٢ا ٫جهغ ال٩ىوٛى في وظه الخجاعة
الضولُت  ,بؿبب ؾُاؾت الًغاثب التي اهخهجتها ٞغوؿا ,وبالخالي ظاء مكغوٕ الؿُاصة البرحٛالُت
ٖلى ال٩ىوٛى  ,واٖتراٞها بمُالب بغٍُاهُا ٖلى يٟتي الجهغ ,و٧اهذ البرحٛا٢ ٫ض حٗهضث بمبضؤ خغٍت
الخجاعة في ال٩ىوٛى ,وج٩ىًٍ َُئت ؤهجلى  -بغحٛالُت ,لخىُٓم ٖملُت اإلاالخت في جهغ ال٩ىوٛى ٦ ,ما ؤن
البرحٛا ٫حٗهضث ؤًًا بٗضم ػٍاصة الًغاثب ٖلى البًاج٘ الىاعصة ُٞه بيؿبت  %10مً زمجها
ألانلي ,وج٩ىن لبرًُاهُا خ٣ى ١الضولت ألا٦ثر عٖاًت ٞ ,د ٤٣مكغوٕ اإلاٗاَضة لها امخُاػاث ججاعٍت
(.)10
,ووي٘ الكىاَئ الضهُا مً الجهغ جدذ ؾُُغة البرحٛا٫
لَ ً٨ظا اإلاكغوٕ لم ً٨خب له الىجاح ,ولم ًخم اإلاهاص٢ت ٖلُه ,ولم حٗتر ٝبه ٞغوؿا ,وؤإلااهُا ,ولم
ٌٗتر ٝبه مجلـ الىىاب البرًُاوي٣ٞ ,ض ٖاعيىا َظا الاجٟا ,١واؾدى٨غوا وي٘ صلخا الجهغ في ًض
(.)11
صولت ؾِئت الؿمٗت ,ج٨بل اليكاٍ الخجاعي ,وحٗغ٢له بخ٣الُض ال جخ ٤ٟبال م٘ الٗهىع الىؾُى
و٧اهذ بغٍُاهُا لها الغٚبت في الؿُُغة ٖلى ال٩ىوٛى ,ول٨جها ٖلى ما ًبضو لم جٓهغ ؤمام الٗالم
بإجها لها مُام٘ في ال٩ىوٛى ,وؤجها صولت مٗخضًت ,وبالخالي عؤث في حصجُ٘ البرحٛا ٫بالؿُُغة ٖلى
ال٩ىوٛى وؾُلت وزُىة جمهض لها الُغٍ ٤لٟغى ؾُاصتها ٖلى ال٩ىوٛى ,باٖخباع ؤن البرحٛا ٫صولت
(.)12
نٛحرة ويُٟٗت ,ال ًم٨جها مىاٞؿت بغٍُاهُا ,بطا ؤعاصث الؿُُغة ٖلى ال٩ىوٛى
 -2الخىاٞـ ألاوعوبي ٢بل اوٗ٣اص اإلااجمغ:
ؤقغها ُٞما ؾب ٤بلى حؿاب ٤الضو ٫ألاوعوبُت ,مً ؤظل الاؾخدىاط ٖلى ؤظؼاء مً ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت  ,هدُجت الك ٪والغٍبت والخىُٞ ٝما بُجها( .)13وبالخالي عاخذ ٧ل صولت حؿاعٕ و ٤ٞما
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جملُه مهلختها للخهىٖ ٫لى الىٟىط والثروة ٢بل ٞىاث ألاوان ,و٧ان ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
وزهىنا في مىخهٟه ٢ض قهض مىظت اؾخٗماعٍت  ,مً ؤظل الخهىٖ ٫لى اإلاىاص الخام ,ولخل
مكا٧لها الا٢خهاصًت ,وبًجاص ؤؾىا ١لخهغٍ ٠مىخجاتها  ,و٧اصث ؤن ج ٘٣الخغوب ُٞما بُجها,
ً
وججىبا ل٩ل اإلاكا٧ل التي ؾخدضر بُجها ظاءث الضٖىة لٗ٣ض ماجمغ بغلحن ,لخىُٓم ٖملُت الاؾخٗماع
بضون الضزى ٫في مىاظهاث وخغوب بحن الضو ٫ألاوعبُت (. )14
 -3الخٟاّ ٖلى اإلاهالر الاؾخٗماعٍت في ؤٞغٍُ٣ا والؿالم ألاوعوبي:
ؤعاصث الضو ٫الاؾخٗماعٍت اإلادآٞت ٖلى م٩اؾبها في ؤٞغٍُ٣ا ,وبالخالي وا٣ٞذ ٖلى ٖ٣ض
اإلااجمغ,للبدض في الً٣اًا الٗال٣ت ُٞما بُجهم ٣ٞ,ض ٧ان بؿماعٌ ٥ؿعى إلعياء الخُلٗاث
الاؾخٗماعٍت لضي البرظىاػٍت ألاإلااهُت الىامُتٟٞ ,ي ٖام 1883م ,وظه بؿماع ٥بلى ظمُٗاث الخجاع
ً
في ؤٞغٍُ٣ا هضاء بخ٣ضًم الخلى ٫اإلا٣ترخت لهالر الخجاعة ألاإلااهُت ,وؤنضع ٖام 1884م٦ ,خابا ظم٘
ُٞه ق٩اًاث الخجاع ألاإلاان في ؤٞغٍُ٣ا ًٖ ؾىء مٗاملت ال٣ىانل البرًُاهُحن لهم ,ووي٘ الٗغاُ٢ل
ؤمامهم  ,وبالخالي ؤ٦ض بؿماعٖ ٥لى يغوعة اوٗ٣اص اإلااجمغ (. )15
و٧ان اقترا ٥ؤإلااهُا ,وٞغوؿا في اإلااجمغ ,بهض ٝجذجُم اليكاٍ البرًُاوي في خىضخي الىُجغ
وال٩ىوٛى ,ؤما البرحٛا ٫وبغٍُاهُا ٩ٞان اقترا٦هما في اإلااجمغ بٛغى بٞكا ٫مكغوٕ لُىبىلض الشاوي
في ال٩ىوٛى ,وزىٞا ًمً ؤَماٖه في اإلاىُ٣ت وظٗل اإلاىُ٣ت جدذ الىٟىط البلجُ٩ي (. )16
ػاص جًاعب اإلاهالر ألاوعوبُت في ؤٞغٍُ٣ا  ,خضة الهغإ بحن الضو ٫ألاوعوبُت  ,وؤنبدذ تهضص
ؤع٧ان الؿالم ألاوعبي ,ولم ً ً٨ؤمام ال٣ىي ال٨بري مً ازخُاع ؾىي ج٣ىٌٍ ؤع٧ان ؤٞغٍُ٣ا,
والاظخمإ للخٟاوى ٧ي جداٖ ٔٞلى الخىاػن الضبلىماسخي  ,والؿالم ألاوعوبي ,الظي ٧ان ٢ض اؾخ٣غ
في الشماهِىاث مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ(.)17
 -4ؤَمإ اإلال ٪لُىبىلض الشاوي في ال٩ىوٛى :
ً
ومً ألاؾباب ؤًًا التي عجلذ باوٗ٣اص ماجمغ بغلحن الشاوي ,ؤَمإ لُىبىلض الشاوي في ال٩ىوٛى,
ً
ً
ألامغ الظي ظٗل الضو ٫ألاوعوبُت جخسظ مىٟ٢ا خاػما ,بًغوعة ٖ٣ض اإلااجمغ ,وؤزظ ههُبها ,و٧ان
ً
اإلال ٪لُىبىلض الشاوي٢ ,ض ؤٖخال ٖغف بالصٍ في الشالزحن مً ٖمغٍ  ,و٧ان َمىخا وؤعاص ؤن ً٣ىم
بمٛامغة جسلض طا٦غاٍ ,وجغ ٘ٞمً قإهه ,وقإن بالصٍ٨ٟٞ ,غ في ؤوؿب اإلاىا ٘٢التي مً زاللها ًد٤٣
ً
ؤخالمه ,وؤزحرا اَخضي بإن خىى ال٩ىوٛى بإٞغٍُ٣ا ًم ً٨ؤن ًد ٤٣ؤخالمه (.)18
٧اهذ بغٍُاهُا ٢ض ؾب٣خه بلى ال٩ىوٛى ,وؤعؾلذ ال٩ابتن ٦مغون بدملت بلى خىى ال٩ىوٛى,
لخ٣صخي ؤزباع لٟىجؿخىن ,وج٣ضًم الضٖم واإلاؿاٖضة له ,وفي ٖام 1875م ,ونلذ الخملت بلى
ً
الؿاخل الٛغبي لل٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,و٧ان ال٩ابتن ٦مغون ٢ض ؤٖض ج٣غٍغا ؤقاع ُٞه بالثرواث التي
ً
ً
ًخمخ٘ بها خىى جهغ ال٩ىوٛى ,زهىنا هسُل الؼٍذ  ,الظي ؤنبذ مهما آلالث الؿ ,ًٟونىاٖت
الهابىن والكمىٕ (.)19
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و٧ان اإلال ٪لُىبىلض الشاوي ٢ض اهتهؼ الٟغنت ,وصٖا بلى ٖ٣ض ماجمغ في ٖانمت بالصٍ بغو٦ؿل ,
ً
للىٓغ في مؿاولُت ؤوعوبا هدى ال٨ك ٠في صوازل ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,جمهُضا لُ٣ام الغظل ألابٌُ
بيكغ خًاعجه ,والغ ٘ٞمً مؿخىي ؤَل ال٣اعة (.)20
و٧ان مً هدُجت اإلااجمغ ,ؤن ؤعؾل لُىبىلض الشاوي اإلا٨دك ٠الاهجلحزي الكهحر ؾخاهلي ,للُ٣ام
ً
بٗملُت ال٨ك ًٖ ٠جهغ ال٩ىوٛى لخؿاب بلجُ٩ا ,ومً هخاثج اإلااجمغ ؤًًا جإلُ ٠الهُئت الضولُت
ل٨ك ٠ؤٞغٍُ٣ا ,وبصزا ٫الخًاعة بلحها٦ ,ما ج٣غع في اإلااجمغ ؤن ج٣ىم في ٧ل صولت قٗبت مدلُت
جابٗت لهظٍ الهُئت ,و٧اهذ بلجُ٩ا ؤؾب ٤الضو ,٫خُض ؤؾغٖذ بخ٩ىًٍ الكٗبت وقغٖذ في مماعؾت
وكاَها(.)21
جىبهذ الضو ٫ألاوعوبُت ٞغوؿا ,واهجلترا ,بلى ؤَمُت خىى ال٩ىوٛى ,وخضر بُجهما جىاٞـ ,ونغإ
ً
مً ؤظل الؿُُغة ٖلى جهغ ال٩ىوٛى ,زهىنا ٖىضما ٢امذ ٞغوؿا بخإؾِـ الكٗبت اإلادلُت
وج٩لُٟها صي بؼاعا ,بالُ٣ام بدملت بلى خىى ال٩ىوٛى ,و٧ان ليكاَه في اإلاىُ٣ت ,هىاة إلاا ٖغُٞ ٝما
بٗض باؾم ؤٞغٍُ٣ا الاؾخىاثُت الٟغوؿُت ,و٢ض ؤًَ ٔ٣ظا الهغإ البرحٛا ٫مً هىمها ,وؤٖلىذ في
ٖام 1881م ,ؤجها ؤو ٫مً ونل بلى ال٩ىوٛى ,وبالخالي نغخذ بإن لها ألاولىٍت في الؿُُغة ٖلى
خىى ال٩ىوٛى( .)22
٢ام اإلال ٪لُىبىلض الشاوي باؾخضٖاء ؾخاهلي بٛغى الخٗاون مٗه في مكغوٖه اإلاؼم٘ الُ٣ام
به في خىى جهغ ال٩ىوٛى ,ل ً٨ؾخاهلي جغصص في بضاًت ألامغ ختى ًخإ٦ض مً عٚبت بغٍُاهُا في خماًت
ال٩ىوٛى ,ل ً٨ؾخاهلي ا٦دكُٞ ٠ما بٗض ؤن خؼب ألاخغاع الخا٦م في بغٍُاهُا ,لم ج ً٨لضًت الغٚبت
()23
في الخماًت ولم حهخم باإلاىيىٕ  ,وبالخالي ٢بل ؾخاهلي ٖغى اإلال ٪لُىبىلض الشاوي
وفي ٖام 1878م ,جٟغٖذ مً الكٗبت البلجُُ٨ت ,لجىت جابٗت لها ؤَلٖ ٤لحها اؾم َُئت صعاؾت
ال٩ىوٛى ألاٖلى ,وٍبضو ؤن الٛغى مً َظٍ اللجىت ,الُ٣ام بٗ٣ض اإلاٗاَضاث م٘ الؼٖماء الىَىُحن,
ً
و٧ان ٢ض جم ازخُاع اإلال ٪لُىبىلض الشاوي عثِؿا لها.
عظ٘ ؾخاهلي بلى ال٩ىوٛى مغة ؤزغي  ,في هىٞمبر ٖام 1879م ,وجم ً٨مً جإؾِـ ؤو ٫مدُت
باؾم الهُئت ,واؾخمغ في جإؾِـ اإلادُاث ختى بلٛذ ازيخحن وٖكغًٍ مدُت ,وٖ٣ض ٖضة اجٟاُ٢اث
م٘ الؼٖماء الىَىُحن٢ ,بلىا ٞحها بسًىٕ بالصَم ,لؿُاصة الهُئت الضولُت ,و٧ان َظا بمشابت بٖالن
(.)24
ًٖ ُ٢ام صولت ال٩ىوٛى الخغة
وٍبضو ؤن اإلال ٪لُىبىلض الشاوي٢ ,ض جإ٦ض مً هجاح ؾخاهلي في اإلاىُ٣ت,ولهظا باصع ب٨ك ٠الى٣اب
ً
ً
ًٖ ؤٚغاى الهُئت ,خُض ؤؾغٕ بخجغٍض الهُئت مً الهبٛت الضولُتٞ ,إنبدذ مكغوٖا بلجُُ٨ا
ً
بدخا.
وهدُجت إلاا ٢ام به لُىبىلض الشاوي مً ججغٍض الهُئت مً الهبٛت الضولُت ,وجدىٍلها بلى مكغوٕ
بلجُ٩ي بدذ ,ؤعاصث بغٍُاهُا ؤن ج٣ابل ٖمل لُىبىلض الشاوي بسُىة مًاصة  ,خُض ٖ٣ضث م٘
البرحٛا ٫اجٟا٢ا في ٞ 26براًغ 1884م ,الظي ؤقغها بلُه ُٞما ؾب.٤
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والؿاا ٫الظي ًٟغى هٟؿه :إلااطا وٟ٢ذ ؤإلااهُا يض ؤلاجٟا ١البرًُاوي  -البرحٛالي  ,عٚم ؤن ؤإلااهُا,
٧اهذ مهالخها ٢لُلت في اإلاىُ٣ت ؟
وؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا ٫ه٣ى ,٫بن الخىاٞـ الاؾخٗماعي بحن الضو ٫وج٩ىًٍ اإلاؿخٗمغاث ُٞما
ً
ً
ً
وعاء البداع ,زهىنا ؤن ؤإلااهُا في ٖهض بؿماع ,٥ؤنبدذ صولت ٢ىٍت ٖؿ٨غٍا ,وا٢خهاصًا,وبالخالي
ً
ال بض وؤن ً ٘٣الاخخ٩ا ٥والخهاصم بُجها ,وبحن الضو ٫ال٨بري زهىنا ,بغٍُاهُا وٞغوؿا ,وَظا ما
خضر بالٟٗل بُجهما ,وٍبضو ؤن ؾبب الازخال ٝبُجهما خى ٫مىُ٣ت حؿمى اهجغاب٩ىٍىا ,وهي مىُ٣ت
ٖلى الؿاخل الٛغبي الجىىبي ألٞغٍُ٣ا ,وهي مً ؤ٣ٞغ اإلاىاَ ٤ألاٞغٍُ٣ت .
وجغظ٘ ٢هت الخال ٝبُجهما ؤهه في الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ,ونل جاظغ ؤإلااوي ًضعى
لىصعجؼ ,بلى مىُ٣ت ظىىب ٚغب ؤٞغٍُ٣ا ,وجم ً٨مً ٖ٣ض اجٟاُ٢اث م٘ قُىر اإلاىُ٣ت٦ ,ما
اؾخُإ مً جإؾِـ ٖضة مدُاث ججاعٍت ,و٧ان ٢ض ؤعؾل بلى الخ٩ىمت ألاإلااهُت ٌؿإلها َل لضحها
الاؾخٗضاص لخماًت اإلادُاث الخجاعٍت ,التي عؤي ؤن ًاؾؿها ٖلى الؿاخل الجىىبي الٛغبي ,بجىاع
اهجغاب٩ىٍىا .و٧ان الخاظغ اإلاظ٧ىع في طل ٪الخحن ٌٗمل لهالر الجمُٗت ألاإلااهُت للمؿخٗمغاث,
و٧اهذ الخ٩ىمت ألاإلااهُت ٢ض وا٣ٞذ ٖلى ٖغى لىصعجؼ ,وؤبضث اؾخٗضاصَا لخماًت اإلاىاَ ٤التي جم
ازخُاعَا مً ٢بل لىصعجؼ(.)25
وبمجغص ونى ٫اإلاىا٣ٞت مً ٢بل الخ٩ىمت ألاإلااهُت ,ؤعؾل لىصعجؼ عظاله في قهغ ؤبغٍل 1883م,
ً
واؾخُاٖىا ؤن ٌٗ٣ضوا م٘ ػُٖم ٢باثل الهىجيخىث اجٟا٢ا ,اقتروا بم٣خًاٍ مؿاخت مً ألاعى ٖلى
زلُج اهجغا ب٩ىٍىا ,وعٗٞىا ٖلحها الٗلم ألاإلااوي (.)26
و٧اهذ بغٍُاهُا ٢ض ؤٖلىذ زًىٕ الؿاخل ٧له ختى -زلُج والٟل -للؿُاصة البرًُاهُت ,بال ؤن
ؤإلااهُا ؤٖلىذ ؤجها لم حٗتر ٝبإي هٟىط لبرًُاهُا في َظٍ اإلاىاَ ,٤وؤٖلىذ خماًتها ٖلى َظٍ اإلاىاَ,٤
وؤزظث جخىؾ٘ في جل ٪اإلاىاَ.)27(٤
مً َىا ًخطر لىا ٖضم اٖترا ٝؤإلااهُا باالجٟا ١البرًُاوي  -البرحٛالي ,هدُجت لؿىء الخٟاَم بحن
ؤإلااهُا وبغٍُاهُا ,في مىُ٣ت ظىىب ٚغب ؤٞغٍُ٣ا ,وو٢ىٕ الخىاٞـ الكضًض بُجهما في اإلاىُ٣ت اإلاكاع
بلحها.
ً
ً
ً
 -5ؤقغها ُٞما ؾب ٤بلى ؤن ؤإلااهُا ؤنبدذ صولت ٢ىٍت ؾُاؾُا ,وا٢خهاصًا ,وٖؿ٨غٍا :وبالخالي
ً
صزلذ اإلاُضان الاؾخٗماعي ,خُض اؾخُاٖذ زال ٫زماهُت ٖكغ قهغا ,مً جهاًت ٖام 1883م
وختى ٖام 1885م ,ؤن ج ُ٘٣لىٟؿها ؤعبٗت ؤظؼاء مخباٖضة مً ال٣اعة ,وهي ظىىب ٚغب ؤٞغٍُ٣ا -
مؿخٗمغة هامُبُا  -وجىظى الهض  -وال٨مغون  -وقغ ١ؤٞغٍُ٣ا  -و٧ان لهظا اليكاٍ ألاإلااوي
الاؾخٗماعي َى الظي ؤَل ٤الخ٩الب الاؾخٗماعي ٖلى ؤقضٍ ,وظٗل الضو ٫ألاوعوبُت جدؿاب ٤في
ٖملُت اؾخالب ال٣اعة ,وبالخالي ًبضو ؤن وكاٍ ؤإلااهُا عجل بٗ٣ض ماجمغ بغلحن الشاوي 1884م-
1885م( .)28
و٧ان مً هدُجت الؿُاؾت ألاإلااهُت ؤن اػصاص الخ٣اعب بحن ؤإلااهُا ,وٞغوؿا ,وبضؤث اإلاباخشاث بُجهما
في  14ؤٚؿُـ1884م ,و٧ان وػٍغ الخاعظُت ألاإلااوي ا٢ترح ٖلى الجاهب الٟغوسخي مً يغوعة
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الخىنل بلى اجٟا ١للً٣اًا التي لم جدل في ٚغب ؤٞغٍُ٣ا .ومً َىا ظاءث اإلاباصعة مً ؤإلااهُا التي
٧اهذ جغٚب في خغٍت اإلاالخت والخجاعة في خىى ال٩ىوٛى(.)29
والؿاا ٫الظي ًٟغى هٟؿه ,إلااطا ظاءث الضٖىة مً بؿماع_ ٥بالغٚم مً ؤن ؤإلااهُا لم جً٨
لها مهالر واضخت في ال٩ىوٛى ؟
وؤلاظابت ًٖ َظا الؿاا ,٫عؤي بؿماع ٥مً يغوعة بعياء الخُلٗاث الاؾخٗماعٍت لضي
ً
البرظىاػٍت ألاإلااهُت ,وعؤي ؤًًا ؤن الى٢ذ ٢ض ؤلر ٖلُه ٧ي حكاع ٥ؤإلااهُا في الدؿاب ٤الاؾخٗماعي,
ً
ً
مىٗا الخخ٩اع الضو ٫ألاوعوبُت ألازغي ,وؤن ًهبذ الباب مٟخىخا ؤمام الضو ٫الغاٚبت في اؾخٗماع
ؤظؼاء مً ؤٞغٍُ٣ا مً ٚحر نضام مؿلر بحن الضو, ٫وٍخم َظا في ماجمغ صولي ,وٍبضو ؤن الضو٢ ٫ض
اؾخجابذ لهظٍ الضٖىة واقتر٦ذ في ؤٖما ٫اإلااجمغ.
اوٗ٣اص اإلااجمغ وما صاع في ظلؿاجه :
هجر بؿماع ٥في ٖ٣ض اإلااجمغ في بغلحن في الٟترة مً 15هىٞمبر1884م ,واؾخمغ ختى
ٞ26براًغ1885م ,و٢ض خًغ مىضوبى الضو ٫الخالُت  :الىمؿا واإلاجغ ,ؤإلااهُا ,بلجُ٩ا ,الضاهمغ٥
,بًُالُاَ ,ىلىضا,البرحٛا ,٫عوؾُا ,اؾباهُا ,الؿىٍض ,الجروٍج ,جغُ٦ا ,الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت,
اهجلترا(.)30
و مشل بؿماع ٥ؤإلااهُا في اإلااجمغ ,والؿُض بى ٫وػٍغ الضولت ,والؿُض ؤوِٚؿذ بىف ,مؿدكاع
وهاثب ؾ٨غجحر الضولت ,والؿُض َجري صو٧ىؾغو مؿدكاع مٟىيُت الكاون الخاعظُت ,ومشل الىمؿا
٦ال مً الؿُض ؤمحرً ٪مؿدكاع م٣غب للمل٩ىؾٟحر مٟىى ٞى ١الٗاصة لضي ظاللت بمبراَىع ؤإلااهُا
مل ٪بغوؾُا( .)31ومشل بلجُ٩ا الؿُض ٚابغ با ٫ؤوِٚؿذ ,ومشل الضاهمغ ٥الؿُض بمُل صوُٞجن
خاظب اإلال ,٪وخًغ ًٖ ؤؾباهُا الؿُض ٞغاوؿِؿ٩ى مٛحري ٧ىلىم ,وًٖ الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت الؿُض ظىن .ؤ٧ .اؾىن ,والؿُض َجري .ؽ .ؾاهٟىعص وػٍغ ؾاب ,٤ومشل ٞغوؿا الؿُض
الٟىوـ باعون صو٧ىع ؾُل ,ؾٟحر ٞى ١الٗاصة ,وخًغ مً بغٍُاهُا واًغلىضا الؿُض بصواعص بىلىصًً
مالُذ ,ؾٟحر مٟىى ٞى ١الٗاصة ,ومشل بًُالُا الؿُض بصواعص ,ؾٟحر مٟىى ٞى ١الٗاصة ,وخًغ
ًٖ ألاعاضخي اإلاىسًٟت الؿُض ٞغٍضعٍُٞ ٪لُب ؾٟحر مٟىى ٞى ١الٗاصة ,وخًغ ًٖ البرحٛا٫
الؿُض صاؾحرا ٚىماػ ,والؿُض ؤهُىان صي ؾاعبابُما هخا ,٫مؿدكاعاإلال, ٪ومشل عوؾُا الؿُض
بُاع,مؿدكاع زام لئلمبراَىع ,وخًغ ًٖ الؿىٍض والجروٍج الؿُض ُٚلِـ وػٍغ بمُل٤
الهالخُاث ,وخًغ ًٖ الضولت الٗشماهُت الؿُض مدمض ؾُٗض باقا ,وػٍغ مٟىى ٞى ١الٗاصة(. )32
و٧ان الٛغى مً اوٗ٣اص اإلااجمغ في بضاًت ألامغ ًخٗل ٤بال٩ىوٛى ,ل ً٨امخض اَخمام اإلااجمغ بلى جهغ
ً
الىُجغ ؤًًا ,وخغٍت اإلاالخت والخجاعة في الجهغًٍ٦ ,ما حٗغى اإلااجمغ للمكا٧ل بحن الضو ٫ألاوعوبُت
الىاججت ًٖ الاؾخٗماع في ؾاخل ؤٞغٍُ٣ا الٛغبُت ,زم ما لبض ؤن احؿ٘ الى٣اف ختى قمل
الاؾخٗماع ألاوعوبي في ؤٞغٍُ٣ا ٖامت .

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 245

مجلة الجامعة
ؤهضاف اإلااجمغ :
()33

بلىع بؿماع ٥ؤَضا ٝاإلااجمغ في زالر مىيىٖاث عثِؿت هي:
 -1خغٍت اإلاالخت في جهغ ال٩ىوٛى ,وخغٍت الخجاعة ُٞه.
 -2خغٍت اإلاالخت في جهغ الىُجغ.
 -3خغٍت امخال ٥الضو ٫ألظؼاء مً ؤٞغٍُ٣ا.
٧اهذ َظٍ ا٢تراخاث بؿماع ,٥الظي عؤي مً يغوعة مىا٢كتها في اإلااجمغ ,والق٣ٞ ٪ض
ْهغث الٗضًض مً الخالٞاث ؤزىا ء اإلاىا٢كاث .ووكحر َىا بلى بٌٗ البىىص التي جم ٞحها الى٣اف
والخال, ٝبحن الضو ٫اإلاكاع٦ت في ؤٖما ٫اإلااجمغ .بضؤ الى٣اف في البىض ألاو ٫اإلاخٗل ٤بدغٍت الخجاعة
في خىى جهغ ال٩ىوٛى ,واؾخمغ الى٣اف ُٞه إلاضة ؤؾبىٖحن ,ومً زال ٫الى٣اف اجطر الخ٣اعب بحن
ؤإلااهُا ,واهجلترا ,عٚم الخالٞاث التي بُجهما في مىُ٣ت اهجغا ب٩ىٍىا التي ؤقغها بلحها ُٞما ؾب ,٤وٍبضو
ؤن ؤَضا ٝؤإلااهُا وبغٍُاهُا ٢ض جُاب٣خا َظٍ اإلاغة ,في ٖملُت الخىؾ٘ وخغٍت الخجاعة في ؤواؾِ
ؤٞغٍُ٣ا ,ؤما البرحٛا ٫وٞغوؿا ٣ٞض ٖاعيخا َظا اإلابضؤ,وؾٗذ ٧ل مجهما بلى جًُِ ٤الخضوص ب٣ضع
ؤلام٩ان .
ً
ً
و٧ان مً هدُجت حٗاَ ٠بؿماع ٥م٘ اهجلترا ,والهُئت الضولُت٢ ,ض خ ٤٣اهخهاعا باَغا,
إلاباصت خغٍت الخجاعة في جهغ ال٩ىوٛى (.)34
اهخ٣ل الى٣اف بٗض طل ٪بلى البىض الشاوي اإلاخٗل ٤بدغٍت اإلاالخت في خىى جهغ ال٩ىوٛى
والىُجغ ,و٢ض اؾخٛغ ١الى٣اف في َظا البىض مً قهغصٌؿمبر1884م ,ختى قهغ ًىاًغ1885م ,ومىظ
البضاًت خضر حٗاوها بحن ٞغوؿا وؤإلااهُا في وي٘ مكغوٕ ًخٗل ٤باإلاالخت في ؤخىاى ألاجهاع
ً
ألاٞغٍُ٣ت ,و٧اهذ ٞغوؿا تهض ٝمً بصعاط خىى الىُجغ في ظضو ٫ألاٖما ٫ل٩ي جًمً هجاخا
إلاهالخها في اإلاىُ٣ت بخإًُض ؤإلااهُا ,و٧ان اإلاكغوٕ ألاإلااويً ,ىو ٖلى بوكاء هٓام مكتر ٥للغ٢ابت
ً
الضولُت ٖلى الجهغًٍ ,ل ً٨بغٍُاهُا ج٣ضمذ بُلب إلاٗالجت مىيىٕ الىُجغ مؿخ٣ال ًٖ ال٩ىوٛى,
و٢ض وا ٤ٞاإلااجمغ باإلظمإ ٖلى َلب بغٍُاهُا ,و٧ان َظا بمشابت يغبت ٢اؾُت لٟغوؿا ,ؤما بغٍُاهُا
٣ٞض خ٣٣ذ ما جغٍض ,خُض اٖتر ٝبىيٗها في طل ٪الجؼء مً الؿاخل الٛغبي ألٞغٍُ٣ا٦ ,ما جم
بٖالن خغٍت اإلاالخت ل٩ل الضوٖ ٫لى الجهغًٍ ٖ,لى ؤن ج٩ىن بغٍُاهُا هي الًامً لخغٍت اإلاالخت في
الىُجغ ,و٢ض ؤصي َظا بلى ه٨ؿت للمهالر الٟغوؿُت في الىُجغ٦ ,ما ؤن بؿماع ٥جبجى ًُ٢ت الهُئت
ً
الضولُت لل٩ىوٛى ,و٧ان ؾببا في ُ٢ام صولت ال٩ىوٛى الخغة.
و٢ض ههذ اإلااصة الشالزحن ٖلى حٗهض بغٍُاهُا بخُبُ ٤مباصت خغٍت الخجاعة  ,واإلاالخت في
ً
مُاٍ الىُجغ ,وٞغوٖه ,ومىاٞظٍ ,جدذ ؾُاصتها ,وحٗهضث ؤًًا بدماًت الخجاع ألاظاهب ,وظمُ٘
اإلايكإ ث الخجاعٍت ,في خىى الىُجغ الىاٗ٢ت جدذ الؿُاصة البرًُاهُت (.)35
اهخ٣ل الى٣اف بلى البىض الشالض اإلاخٗل ٤باالخخال ٫الٟٗلي وقغوَه ,و٢ض اؾخٛغ ١الى٣اف في
َظا البىض خىالي زالزت ؤؾابُ٘ ,و٢ض ههذ اإلااصة الغابٗت والشالزحن ٖلى :ؤن ؤي ٢ىة حؿخىلي ٖلى ؤي
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ؤعى مً ؾاخل ال٣اعة زاعط ممخل٩اتها الخالُت,والتي جىىي بٖالن الخماًت ٖلحها ً -جب ؤن جسُغ
()36
٧ل ال٣ىي اإلاىٗ٢ت ٖلى مغؾىم اإلااجمغ ,ختى جخم ً٨مً الضٞإ ًٖ اصٖاءاتها الخانت
َظٍ بٌٗ البىىص التي جم مىا٢كتها في اإلااجمغ ,وعٚم الخالٞاث التي وٗ٢ذ ؤزىاء اإلاىا٢كاث بال
ؤن الاجٟا ١اهخهى بخى ُ٘٢مُشاً ١خ٩ىن مً  38ماصة ,مجها  25ماصة جخٗل ٤بال٩ىوٛى ,ومؿاخخه,
وخغٍت الخجاعة واإلاالخت ُٞه ,وٗ٢ه ممشلى الضو ٫التي اقتر٦ذ في اإلااجمغ ,و٧ان ؤَم ما جًمىخه
مىاص اإلاُشا ١هي .)37(:
 -1ج٣غٍغ خغٍت الخجاعة في خىى جهغ ال٩ىوٛى.
 -2الالتزام بدغٍت اإلاالخت في خىى جهغ ال٩ىوٛى.
 -3الالتزام بدغٍت اإلاالخت في جهغ الىُجغ .
 -4الٗمل ٖلى بلٛاء ججاعة الغ.٤ُ٢
ٖ -5ضم ٞغى ؤًت صولت خماًتها ٖلى مىُ٣ت ؾاخلُت مً ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,صون ؤن حٗلً طل ٪بلى
الضو ٫ألازغي اإلاىٗ٢ت ٖلى َظا الاجٟا.١
ٖ -6ضم بٖالن ؤًت صولت الخماًت ٖلى مىُ٣ت مً ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت  ,صون ؤن ج٩ىن َظٍ الخماًت
ماٍضة باخخالٗٞ ٫لي للمىُ٣ت .
ُٞ -7ما ًخٗل ٤بال٩ىوٛى ٣ٞض ج٨خلذ الضو ٫يض الاجٟا ١البرًُاوي  -البرحٛالي ,وايُغث بغٍُاهُا
ججاٍ الخ٨خل الضولي اإلاىا٣ٞت ٖلى ُ٢ام صولت ال٩ىوٛى الخغة  ,التي ًغؤؾها اإلال ٪لُىبىلض الشاوي.
و٢ض وا٣ٞذ ظمُ٘ الضو ٫اإلاكاع٦ت في ؤٖما ٫اإلااجمغ بهظٍ ال٣غاعاثٖ ,ضا الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ,و٧ان بؿماع٢ ٥ض نغح في اظخمإ ؤبغٍل 1886م  ,بإن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت,
ؾى ٝجضزل في ٢اثمت الضو ٫التي ؾدىًم بٗض طل ٪بلى ههىم اإلااجمغ خؿب اإلااصة ,37التي
()38
جىو ٖلى ؤن ال٣ىي التي لم جىٖ ٘٢لى اإلاغؾىم الٗام للماجمغ ؾى ٝجىًم بلُه ُٞما بٗض
ومً زال ٫ال٣غاعاث التي ؤنضعَا اإلااجمغً ,خطر ؤن اججاٍ وَض ٝاإلااجمغَ ,ى ججؼثت ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت صون مغاٖاة لخ٣ى ١مىاَىحها ,ومىظ ٖام 1885م ,ؾاعٖذ خغ٦ت اؾخٗماع ؤٞغٍُ٣ا ٖلى
٢ضم وؾا ١مً ؤظل ج٣ؿُم ال٣اعة ُٞما بُجهم ,وٖ٣ض الاجٟاُ٢اث بكإن الخضوص (.)39
ج٣ىٍم اإلااجمغ:
جًاعبذ ألا٢ىا ٫خىَ ٫ظا اإلااجمغ  ,ومضي ما خ٣٣ه مً هجاح٣ً ,ى ٫الؿُض بمُل باهِىج
()40
وَى مً ؤبغػ مٗاووي اإلال ٪وؾ٨غجحرٍ الخام ,وعثِـ وٞض بلجُ٩ا في ج٣ىٍمه للماجمغ:
 -1ؤ٢غ اإلااجمغ ُ٢ام صولت ال٩ىوٛى الخغة في ٢لب ؤٞغٍُ٣ا الاؾخىاثُت,ج٩ىن مً الىاخُت الخجاعٍت
مٟخىخت ل٩ل الكٗىب ,بِىما مً الىاخُت الؿُاؾُت بُٗضة ًٖ اإلاىاٞؿاث الضولُت .
 -2هجر اإلااجمغ في وي٘ ؤؾـ الخىُٓماث الا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت باإلاىاَ ٤الضازلُت في ال٣اعة,
و٢ض ؤًض اإلااجمغ مباصت الخغٍت واإلاىاٞؿت الكغٍٟت ,بٗ٨ـ الخ٣الُض الاؾخٗماعٍت ال٣ضًمت.
 -3ؤجاح اإلااجمغ الٟغنت لخ٣ؿُم ال٣اعة قمالي وظىىبي  ,زِ الاؾخىاء ,بُغٍ٣ت ؾلمُت صون ؾ٪ٟ
للضماء .
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 -4ؤٖٓم ما خ٣٣ه اإلااجمغ الضوع الظي ٖهض به بلى بلجُ٩ا في خماًتها للؿالم بهظٍ اإلاىُ٣تٞ ,ضولت
ال٩ىوٛى التي ؤ٢غَا اإلااجمغ حٗخبر مً وظىٍ ٦شحرة خل٣ت الاجها ,٫والجؿغ الظي جيخ٣ل ٖلُه ؤوظه
اليكاٍ اإلاسخلٟت بلى ٧ل اإلاؿخٗمغاث اإلادُُت بها .
و٧ان جدلُل الض٦خىعة ؾابُل ٦غو ؤؾخاطة ال٣اهىن الضولي بجامٗت ؤ٦ؿٟىعص ُٞما ًسو هخاثج
()41
اإلااجمغ ؤ٢غب بلى الخ٣ُ٣ت ,خُض ظاء في جدلُلها ماًلي :
٧ -1ان مً ؤَضا ٝاإلااجمغ جد ٤ُ٣خغٍت اإلاالخت والخجاعة في خىضخي ال٩ىوٛى والىُجغ ,ل ً٨في
الخ٣ُ٣ت اخخ٨غث الضو ٫ال٨بري الخجاعة في جل ٪اإلاىاَ ,٤وزًٗذ لىٟىطَا.
 -2و٧ان ال٣غاع ؤلاوؿاوي الىخُض الظي اجسظ َى اإلاخٗل ٤بالً٣اء ٖلى ججاعة الغ ,٤ُ٢وم٘ طل٪
ؤنبدذ جماعؽ ُٞه ؤبك٘ ؤهىإ الىخكُت.
 -3خاو ٫اإلااجمغ ؤن ًىٓم الٗال٢اث بحن الضو ٫الاؾخٗماعٍت ٖلى ؤؾـ ٢اهىهُت مدضصة ,لً٨
اإلااجمغ لم ًدَ ٤٣ظا الهض, ٝوبهما ص ٘ٞعجلت الخ٩الب الاؾخٗماعي ٖلى ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ٣ٞ -ض
ؤؾغٖذ ٧ل صولت  -بٗض اإلااجمغ لخد ٤ُ٣ؤَماٖها في ال٣اعة .
 -4والىُ٣ت اإلاهمت التي ؤزغتها ٢غاعاث ماجمغ بغلحن هي مضي ٢اهىهُت ال٣غاع الظي اجسظٍ ُٞما ًخٗل٤
بال٩ىوٛى ,وَل مً ؾلُت اإلااجمغ ؤن ًمىذ ألاعى ألاٞغٍُ٣ت لهُئت صعاؾت ال٩ىوٛى ألاٖلى؟
ً
ومً َىا ًدبحن لىا ؤن ماجمغ بغلحن 1884م 1885-م ؤُٖى اٖتراٞا صولُا,إلاى٧ ٠٢ان مىظىصا
بالٟٗل ٣ٞض خاو ٫اإلااجمغ وي٘ بَاع مٗحن ًىٓم الٗال٢اث الضولُت ُٞما ًسو ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت
,ل ً٨بٗض اإلااجمغ بضؤ الخ٩الب ٖلى ال٣اعة بالٟٗل ,وبك٩ل ٖىُ ٠وؾغَ٘ ٞ,إزظث ٧ل ال٣ىي ج٣ضم
()42
بصٖاءاتها ٖلى مسخل ٠مىاَ ٤ال٣اعة
٦ما ؤن مل ٪بلجُ٩ا لُىبىلض الشاوي ٢,ض هجر في زضإ ؤوعوبا ٧لها ,خُض وا٣ٞذ ٖلى
بُٖاثه ؤ٦بر وؤٚجى مىُ٣ت في خىى ال٩ىوٛى(.)43

ؤزغ ماجمغ بغلحن غلى الخغٍُت الؿُاؾُت ألفغٍلُا:
ل٣ض ٧اهذ هخاثج ماجمغ بغلحن ٧اعزت ٖلى ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,خُض بهه ؤَل ٤الٗىان للضو٫
ألاوعوبُت للخ٩الب ,والؿُُغة ٖلى ال٣اعة ,وبالىٓغ بلى زغٍُت ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ٢بل اوٗ٣اص
اإلااجمغً,خطر ؤن خىالي  ِ٣ٞ %10مً مؿاخت ال٣اعة٧ ,اهذ جدذ الؿُُغة ألاوعوبُت ,حكمل َظٍ
اإلاؿاخت ؾُُغة ٞغوؿا ٖلى الجؼاثغ مىظ ٖام  1830م ,وبغٍُاهُا التي ٧اهذ حؿُُغ ٖلى ظىىب
ً
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ما وؿبخه 130,000مُل مغب٘ ,ول ً٨بٗض اإلااجمغ ,وفي ؤ٢ل مً ٖكغًٍ ٖاما ؾُُغ
ألاوعوبُىن ٖلى ما جب٣ى مً ال٣اعة  ,مما ؤصي بلى حُٛحر مالمذ الخغٍُت الؿُاؾُت ل٣اعة ؤٞغٍُ٣ا.
صزل بٗض ماجمغ بغلحن في خىػة ٧ل مً بغٍُاهُا ,وٞغوؿا ,وؤإلااهُا ,وبلجُُ٨ا ,وؤؾباهُا ,والبرحٛا,٫
مىاَ ٤ظضًضة صازلُت قاؾٗت ,وٚىُت بمىاعصَا الُبُُٗت.
بغٍُاهُا :
بالغٚم مً مؿخٗمغاث بغٍُاهُا الؿاب٣ت في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,وباألزو في ظىىب ؤٞغٍُ٣ا ومهغ,
بال ؤجها ؾاعٖذ في ًىهُه مً ٖام 1885م ,مً ج٩ىًٍ مدمُت .لها ٖلى ؾاخل الىُجغ ,وامخضث في
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ً
اإلاىُ٣ت الىاٗ٢ت بحن الظىؽ ,وال٨مغون ,زم جىؾٗذ قماال٦,ما ونلذ بلى ُ٦يُا ,وجدهلذ ٖلى
(.)44
ظؼء مً الهىما ,٫زم جدهلذ ٖلى ؤوٚىضا
ً
وٖىضما ؤنبذ ؾالِؿبري عثِؿا للىػاعة البرًُاهُت ٧ان ؤوٖ ٫مل ٢ام به ٞخذ اإلاجا ٫هدى
ً
الخىؾ٘ قماال مً مؿخٗمغة ال٩اب ,خُض ؤٖلً الخماًت البرًُاهُت ٖلى بدكىاهاالهض ,و٧ان ٢ض
خضر ازخال ٝبحن ؤًٖاء الىػاعة ,بسهىم يم بدكىاها الهض ,خُض عؤي ٞغٍ ٤بًغوعة ؾغٖت
يمها ,ألجها ٢غٍبت مً مؿخٗمغة ظىىب ٚغب ؤٞغٍُ٣ا ألاإلااهُت اإلاالن٣ت لها ,بِىما عؤي الٟغٍ ٤آلازغ
ؤن بغٍُاهُا جمغ بٓغو ٝنٗبت زانت ,وؤن الشىعة اإلاهضًت اهضلٗذ في الؿىصان٦ .ما ؤن بغٍُاهُا
جم٨ىذ مً يم ظؼء مً عوصٌؿُا الكمالُت ,ػامبُا الخالُت وهُاؾاالهض -مالوي الخالُت -الىاٗ٢خحن
ً
ً
في قغ ١ؤٞغٍُ٣ا ٦,ما يمذ ؤًًا باؾىجىالهض في اجداص ال٩اب ظىىبا (.)45
ٞغوؿا:
لم ج٨خٞ ٠غوؿا بما خهلذ ٖلُه مً مؿخٗمغاث في ؤٞغٍُ٣ا٢ ,بل ماجمغ بغلحن مجها الجؼاثغ
ً
وجىوـ ,ول٨جها بٗض ماجمغ بغلحن ,اؾخُاٖذ ؤن جًم مىعٍخاهُا ,وٞىلخا الٗلُا (بىعُ٦ىا ٞاؾى)خالُا
ً
,والؿىصان ,مالي خالُا ,وُٚيُا ,والىُجغ ,وؾاخل الٗاط ,وصاَىمي (بىحن الخالُت) ٦,ما اؾخُاٖذ
ؤن جًم الهىما ,٫ومضٚك٣غ ,والجابىن ,وؤٞغٍُ٣ا الاؾخىاثُت٦ ,ما جم٨ىذ مً الىنى ٫بلى بدحرة
حكاص ,يمً مسُِ اؾخٗماعي ًغمي لبىاء بمبراَىعٍت لها مً ألاعاضخي اإلاخهلت بالجؼاثغ بلى خضوص
مؿخٗمغتها في ال٩ىوٛى(.)46
وفي ٖام 1894م ,اؾخُإ الٟغوؿُىن الاؾدُالء ٖلى جمب٨ذ  ,واؾخىلىا ٖلى ؾاي بال ؤجهم
()47
وظضوا م٣اومت ٖىُٟت مً ظاهب الاهجلحز في َظٍ اإلاىُ٣ت .
البرحٛا:٫
٧ان للبرحٛا ٫مؿخٗمغاث في ؤٞغٍُ٣ا ٢بل اوٗ٣اص ماجمغ بغلحن في مىػهبُ ,٤واهجىال ,وُٚيُا
ً
ً
البرحٛالُت ,ول ً٨البرحٛا ٫مىظ ألاؾابُ٘ ألاولى الوٗ٣اص ماجمغ بغلحن ,وٟ٢ذ مىٟ٢ا خاػما مً خ٣ى٢ها
ً
الخاعٍسُت في ال٩ىوٛى ,بال ؤن َظٍ الخ٣ى٢ ١ض مدُذ جماما ,و٣ٞضث الؿُُغة ٖلى الجهغ ومُالبها
في الغؾى ٖلى الًٟت الكمالُت مىه ماٖضا في ٧ابىضا ,ومُالبها في يٟخه الجىىبُت ُٞما وعاء
هى٧ي(.)48
و٧اهذ البرحٛا٢ ٫ض ٢امذ بدىُٟظ مكغوٖاث ظضًضة ,واخخال ٫بٌٗ اإلاىاوئ الىاٗ٢ت قما٫
مهب جهغ ال٩ىوٛى ,بال ؤن َظا اليكاٍ اهخهى بةهظاع مً ٞغوؿا ,وبغٍُاهُا ,وؤإلااهُاَ ,البىَا ُٞه
بالخىاػ ًٖ ٫مكاعَٗها في ٧ابىضا ,والكاَئ الكمالي لجهغ ال٩ىوٛى ,ؤو سخب الاٖترا ٝبجمُ٘
خ٣ى٢ها في اإلاىُ٣ت اإلاخىاػٕ ٖلحها ,وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن البرحٛا ٫لم جىل بال مُىاءًً نٛحرًً في
()49
قما ٫ال٩ىوٛى  ,والاخخٟاّ بمؿخٗمغاتها الؿاب٣ت
ؤإلااهُا:
٧اهذ اإلاؿخٗمغاث ألاإلااهُت حكمل الخىظى ,وال٨مغون في ؤٞغٍُ٣ا الٛغبُت ,وفي ظىىب ؤٞغٍُ٣ا
الٛغبُت مً ؤهجىال البرحٛالُت بلى اجداص ظىىب ؤٞغٍُ٣ا ,باإلياٞت بلى جىجاهُ٣ا  -ججزاهُا الخالُت -
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ٖلى الؿاخل الكغقي ألٞغٍُ٣ا ,وفي ٖام 1885م وٗ٢ذ ؤإلااهُا ,اجٟاُ٢ت م٘ الخى ظى ويٗذ ٞحها
مىاَ ٤مل ٪الخى ظى الىاٗ٢ت ٖلى الؿاخل الٛغبي ألٞغٍُ٣ا جدذ الخماًت ألاإلااهُت٦ ,ما جدهلذ
ٖلى َلُجىالهض ,طاث اإلاى ٘٢الاؾتراجُ ي اإلاهم باليؿبت للضٞإ البدغي ًٖ ؤإلااهُا ,في بدغ الكما٫
وطل ٪بمىظب مٗاَضة وٗ٢ذ بُجها وبحن بغٍُاهُا ,و٧اهذ ؤإلااهُا ٢ض وٗ٢ذ ؾلؿلت مً اإلاٗاَضاث,
اٖترٞذ ٞحها باصٖاءاث بغٍُاهُا في ػهجباع ,وُ٦يُا ,واوٚىضا ,وعوصٌؿُا الكمالُت  -ػامبُا الخالُت , -
وبدكىاها الهض ,وقغ ١ؤٞغٍُ٣ا(.)50
بًُالُا:
ً
صزلذ بًُالُا اإلاُضان الاؾخٗماعي مخإزغة  ,هٓغا لخإزغ بجمام وخضتها الؿُاؾُت ,و٧اهذ
ً
بًُالُا ٢ض ويٗذ جىوـ في الكما ٫ألاٞغٍ٣ي َضٞا لها ,بال ؤن ٞغوؿا ؾب٣تها واخخلذ جىوـ,
وبالخالي اججه ؤلاًُالُىن بلى قغ ١ؤٞغٍُ٣ا ,خُض اخخلذ ؤعٍترًا ٖام 1882م ,وؾاعٖذ باخخال٫
مُىاء ٖهب ٖلى البدغ ألاخمغ ,زم اخخلذ مُىاء مهىٕ ٖام 1885م ,وفي ٖام 1890م ؤنضعث
ً
بًُالُا مغؾىما بخىخُض اإلامخل٩اث ؤلاًُالُت ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ ,في مؿخٗمغة واخضة ؾمُذ
باؾم ؤعٍترًا(.)51
زم ج٣ضمذ هدى الخبكت ,في ؤوازغ ٖام 1895م ,بال ؤجها مىِذ بهؼٍمت ه٨غاء ٖام 1896م(٦ )52ما
ؤزظث بًُالُا جخُل٘ للخهىٖ ٫لى مىاَ ٤ؤزغي في قغ ١ؤٞغٍُ٣ا بالظاث ٖلى ؾىاخل اإلادُِ
الهىضي  ,وبمؿاٖضة بغٍُاهُا  ,اؾخُاٖذ بًُالُا الخهىٖ ٫لى جىُٗ٢اث قُىر اإلاىُ٣ت ,خُض
٢امذ ببؿِ خماًتها ٖلى بالص الهىما , ٫الىاٗ٢ت بحن الهىما ٫ؤلاهجلحزي وبحن ؤعاضخي ؾلُان
ػهجباع ,وؤَل٣ذ ٖلُه الهىما ٫ؤلاًُالي (.) 53
وفي ؾىت 1911م اؾخىلذ بًُالُا ٖلى لُبُا ,وفي ؾىت 1936م ٚؼث بًُالُا الخبكت .ومً َىا
ًخطر لىا ؤن بًُالُا ؤنبدذ لها مؿخٗمغاث في قغ ١ؤٞغٍُ٣ا وقمالها ,وؤنبدذ جضًغ جل٪
اإلاؿخٗمغاث ختى ُ٢ام الخغب الٗاإلاُت الشاهُتٖ ,ىضما اجهؼمذ في جل ٪الخغب ,وبالخالي زؿغث
مؿخٗمغاتها َىا. ٥
ؤؾباهُا:
خآٞذ بؾباهُا ٖلى مؿخٗمغاتها ال٣ضًمت,في عٍىصوعو ,الىاٗ٢ت ٖلى ؾاخل اإلادُِ ألاَلسخي,
()54
و٦ظلٖ ٪لى ؤٞجي ,وٖلى الصخغاء الٛغبُت ,بياٞت لبٌٗ الجؼع اإلاجاوعة للؿاخل
بلجُ٩ا:
اؾخُإ مل ٪بلجُ٩ا لُىبىلض الشاوي مً الخهىٖ ٫لى ؤًٞل مىُ٣ت ٚىُت في ؤٞغٍُ٣ا
الىؾُى ,زم اؾخُاٖذ بلجُ٩ا ؾىت 1908م مً يم مىُ٣ت ال٩ىوٛى بلحها(.)55
وبدلىٖ ٫ام 1914م ,ؤنبدذ ال٣اعة مؿخٗمغة ماٖضا لُبحرًا ,وؤزُىبُا ,و٧اهذ مً هدُجت ج٣ؿُم
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ألازغ الُٗٓم ٖلى ألاٞغٍُ٣حن ,خُض ج٩ىهذ في ؤٞغٍُ٣ا  40وخضة ؾُاؾُت صون
مغاٖاة للخجمٗاث ألازُيُت في ال٣اعة,وَظا الٗضص ال٨بحر ال ًىظض له مشُل في الٗالم ٞ ,برًُاهُا
ً
()56
وخضَا ٖملذ ٖلى ججؼثت ما اؾخىلذ ٖلُه في ال٣اعة بلى  14ظؼءا ,و٦ظلٗٞ ٪لذ ٞغوؿا
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٦ما جم بزًإ ال٣باثل اإلاسخلٟت إلصاعة واخضة ,وبالخالي ؤنبذ الكٗب الىاخض ًسً٘ إلصاعاث
ً
ً
مسخلٟت  ,ولٛاث مسخلٟت ؤًًاٟٞ,ي ال٩ىوٛى مشال وظضث ؤعب٘ لٛاث عثِؿت  ,وفي هُجحرًا وظضث
زالر لٛاث ًٞ ,ال ٖما َى مىظىص مً خىالي  45لٛت نٛغي ؤزغي(.)57
وَ٨ظا ٢ؿمذ ؤٞغٍُ٣ا بحن الضو ٫الاؾخٗماعٍت ختى ُ٢ام الخغب الٗاإلاُت ألاولى ,واجهؼام ؤإلااهُا
خُض اؾخُاٖذ الضو ٫اإلاخدالٟت ج٣ؿُم ممخل٩اث ؤإلااهُا٣ٞ ,ض جدهلذ بغٍُاهُا ٖلى مؿخٗمغة
ؤٞغٍُ٣ا الكغُ٢ت (جىجاهُ٣ا) ,وٖلى ظؼء مً ال٨مغون ؤيُ ٠بلى هُجحرًا ,وٖلى ظؼء مً جىظىالهض ,
ؤيُ ٠بلى ؾاخل الظَب ,بِىما جدهلذ ٞغوؿا ٖلى الجؼء الباقي مً جىظىالهض ويمخه بلى
صاَىمي ,وٖلى ظؼء مً ال٨مغون ويمخه بلى ؤٞغٍُ٣ا الاؾخىاثُت الٟغوؿُت ,وجدهلذ بلجُ٩ا
والبرحٛاٖ ٫لى ظؼء مً مؿخٗمغة ؤٞغٍُ٣ا الكغُ٢ت ألاإلااهُت ,وخهل اجداص ظىىب ؤٞغٍُ٣ا ٖلى
مؿخٗمغة ظىىب ٚغب ؤٞغٍُ٣ا ألاإلااهُت(.)58
وَ٨ظا اهخهى الهغإ ألاوعوبي ٖلى ؤٞغٍُ٣ا ,وجسغط ؤإلااهُا ػُٖمت ٖملُت الخ٣ؿُم والخ٩الب مً
٧ل َظٍ الٛىُمت نٟغ الُضًً ,وزؿغث ٧ل ممخل٩اتها في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت.
الخاجمت:
بٗض ؤن اؾخٗغيىا ما ظاء في َظا البدض ًدبحن لىا ؤن ؤإلااهُا في ٖهض بؿماع ٥ؤنبدذ
ً
ً
جلٗب صوعا باعػا في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت  ,وؤنبذ بؿماع ٥شخهُت لها وػجها في ال٣اعة ,ألامغ الظي
ظٗله ًدبجى اوٗ٣اص ماجمغ بغلحن ألاوٖ ٫ام 1878م وماجمغ بغلحن الشاوي 1884م 1885 -م  ,والظي
٧ان الٛغى مً اوٗ٣اصٍ ,البدض في مؿإلت ال٩ىوٛى ,وبًجاص الخلى ٫للمكا٧ل اإلاخٗل٣ت به
وج٣ؿُم ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,بحن الضو ٫ألاوعوبُت بُغٍ٣ت ؾلمُت ,وبضون بعا٢ت صماء بُجها .
واجطر مً زال ٫البدض ,ؤن بؿماع ٥ختى ٖام 1884م٧ ,ان ٌٗاعى ب٢امت مؿخٗمغاث
ً
ً
ُٞما وعاء البداع ,ختى ًٓل مدخٟٓا بم٩ان الهضاعة في ال٣اعة ألاوعوبُت ,وختى ً٩ىن بُٗضا ًٖ
اإلاكا٧ل التي جدضر في ؤوعوبا ,وؤن جب٣ى ؤإلااهُا ٢ىة ؾُاؾُت ,وٖؿ٨غٍت ,وا٢خهاصًت ,في ؤوعوبا
وجبحن مً زال ٫البدض ,ؤن َظٍ الؿُاؾت التي ٧ان بؿماعً ٥دبٗها ؾغٖان ما حٛحرث,وؤنبذ
ٌؿعى للبدض ًٖ مؿخٗمغاث,زهىنا ٖىضما ؤنبدذ ؤإلااهُا صولت ٢ىٍت ا٢خهاصًا ,وٖؿ٨غٍا
ً
ألامغ الظي ظٗل الضو ٫ألاوعوبُت ,وزهىنا ٞغوؿا وبغٍُاهُا ,ألن حؿدُ ٔ٣مً هىمهما الٗمُ,٤
وحؿُٗا للخهىٖ ٫لى مؿخٗمغاث ُٞما وعاء البداع,زىٞا مً ؤن حؿخدىط ؤإلااهُا ٖلى الجؼء ألا٦بر
مً ؤٞغٍُ٣ا .
والخٓذ الضعاؾت ؤن ،للشىعة الهىاُٖت التي قهضتها صو ٫ؤوعوبا وج٨ضؽ ؤلاهخاط خخم ٖلى
الضو ٫الهىاُٖت ,البدض ًٖ ؤما ً٦زاعط خضوصَا ,لخهغٍ ٠جل ٪اإلاىخجاث ٦,ما ؤن ػٍاصة ٖضص
الؿ٩ان ,واعجٟإ وؿبت البُالت ايُغَا للبدض ًٖ مؿخٗمغاث زاعط خضوصَا الؾدُٗاب ألاٖضاص
الؼاثضة مً الؿ٩ان ,وبالخالي ؤنبذ َىا ٥جىاٞـ قضًض بحن الضو ٫ألاوعوبُت ,مً ؤظل الخهى٫
ٖلى مؿخٗمغاث زاعط خضوصَا ,ولظل ٪ظاء ماجمغ بغلحن لُىٓم ٖملُت الاؾخٗماع ُٞما بُجها
بُغٍ٣ت ؾلمُت.
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ً
وؤقاع البدض ؤن َىا ٥ؤؾبابا عجلذ باوٗ٣اص اإلااجمغ ,مجها اإلاٗاَضة البرًُاهُت  -البرحٛالُت
التي جم ٖ٣ضَا في ٞ 26براًغ 1884م ,والتي حُٗي الخ ٤للبرحٛا ٫بامخال ٥ؤظؼاء مً ألاعاضخي في
خىى جهغ ال٩ىوٛى.
ً
٦ما ؤن الخىاٞـ الكضًض بحن الضو ٫ألاوعوبُت في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت  ,وزىٞا مً و٢ىٕ نضام
مؿلر بُجها اؾخجابذ الضو ٫ألاوعوبُت لىضاء بؿماع ,٥و٢غعث الاقترا ٥في ؤٖما ٫اإلااجمغ ,ؤي٠
بلى طل ٪ؤَمإ اإلال ٪لُىبىلض الشاوي مل ٪بلجُ٩ا في ال٩ىوٛى ,ومداولت الؿُُغة ٖلُه ,ظٗل الضو٫
ً
ً
ألاوعوبُت ,ج ٠٣مىٟ٢ا خاػما ,ججاٍ جل ٪ألاَمإ  .وحؿخجُب لٗ٣ض اإلااجمغ ,وؤزظ ههُبها مً ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت .
ً
ً
ً
وؤزبذ البدض ؤن ؤإلااهُا ,بٗضما ؤنبدذ صولت ٢ىٍت ؾُاؾُا ,وا٢خهاصًا ,وٖؿ٨غٍا ,وصزىلها
اإلاُضان الاؾخٗماعي ,ػاص مً ألاَمإ ألاوعوبُت في ال٣اعة ,وؤَل ٤الخ٩الب الاؾخٗماعي ٖلى ؤقضٍ في
ال٣اعة ,وبظل ٪اؾخجابذ الضو ٫لٗ٣ض اإلااجمغ بؿغٖت ,ختى ًخم الخ٣ؿُم بُجهم  ,وجإزظ ٧ل صولت
ههُبها مً ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت .
وَ٨ظا اوٗ٣ض اإلااجمغ في الٟترة مً  15هىٞمبر 1884م ,وختى ٞ26براًغ 1885م ,وجضاعؽ
اإلاكا٧ل التي حٗترى الضو ٫ألاوعوبُت ,وُُٟ٦ت الخٛلب ٖلحها مً زال ٫الى٣اف ,وَغح وظهاث
الىٓغ ,بُجهم .
وزلو البدض ؤن اوٗ٣اص ماجمغ بغلحن الشاوي ٢ض ؤُٖى ؤلاقاعة للضو ٫ألاوعوبُتٖ,لى ج٣ؿُم
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ُٞما بُجهم .
ً
وؤقاع البدض ؤًًا ؤهه لم ًدًغ ممشلحن ًٖ ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ألزظ عؤحهم ,وبهما ُٚبىا ًٖ
خًىع اإلااجمغ ,مما ًضٖ ٫لى ؤن الضو ٫ألاوعوبُت ٧اهذ لها زُت مغؾىمت ,لخ٣ؿُم ال٣اعة
ألاٞغٍُ٣ت ُٞما بُجهم .
وؤزبذ البدض ؤن ماجمغ بغلحن٢ ,ؿم ال٣باثل ألاٞغٍُ٣ت بلى ٖضة ؤظؼاء ,ولم ًً٘ اإلااجمغ في
اٖخباعٍ جىػَ٘ ال٣باثل والٗكاثغ وبهما ٢هض ج٣ؿُمها بلى وخضاث ٢ؼمُت نٛحرة ,لٛغى جٟخِذ
٢ىتها لِؿهل ٖلُه الؿُُغة ٖلحها ب٩ل ؾهىلت .
ً
ً
ً
وجبحن مً زال ٫البدض ؤًًا ,ؤن اإلااجمغ ؤُٖى اٖتراٞا صولُا ,لٗملُت الاؾخٗماع ٣ٞبل
اوٗ٣اص اإلااجمغ ؤن خىالي  %10مً مؿاخت ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت٧ ,اهذ في طل ٪الخحن جدذ الؿُُغة
ً
ألاوعوبُت ,ول ً٨بٗض اوٗ٣اص اإلااجمغ ,وفي ؤ٢ل مً ٖكغًٍ ٖاما جمذ الؿُُغة ٖلى ٧ل ال٣اعة
ماٖضا مغا٦ل وَغابلـ.
وؤزبذ البدض ؤن ماجمغ بغلحن٢ ,ض ٦ك ٠الىىاًا الخبِشت للضو ٫ألاوعوبُت ,التي ٧اهذ جضعي
ً
مجاال للك ٪ؤن الضو٫
بإجها جغٍض وكغ الخًاعة واإلاضهُت في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,ول ً٨زبذ مماال ًضٖى
الاؾخٗماعٍت ال جغٍض الخ٣ضم والاػصَاع لل٣اعة ,وبهما جغٍض اؾخٗماعَا وجهب زغواتها.

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 252

مجلة الجامعة
وؤقاع البدض ٦ظل ٪ؤن ؤإلااهُا التي صٖذ بلى اوٗ٣اص ماجمغ بغلحن مً ؤظل ج٣ؿُم ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت,
ٞةن ُ٢ام الخغب الٗاإلاُت ألاولى٧ ,ان بمشابت ه٨بت ,ويغبت ٢ايُت ٖلى ؤإلااهُا ٞةجها زؿغث ٧ل
ً
ممخل٩اتها في ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت ,ولم جىل قِئا ,وزغظذ مً ال٣اعة نٟغ الُضًً .
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دراسح إحصائيح أٔنيح نثؼط ادلتغرياخ انكيًيائيح يف
ُ
يصم اإلَاث ادلصاتاخ مبرض انفشم انكهٕي ادلزيٍادلرحهح
األخريج () ESRD
2

غبضالىانغ البكحر غمغ، *1مفُضة مدمض الفٌُ ،1مهُفي زلُفت
3
ؾمغ فخحي اعخىمت ، 3قحريهان غلي الخغاعي ، 3زىلت مهُفي خؿً
1كؿم الىُمُاء ،ولُت الػلىم بؿغٍان ،حامػت ؾغٍان ،لُبُا 2 .كؿم ألاخُاء ،ولُت الػلىم بؿغٍان ،حامػت
ؾغٍان ،لُبُاَ 3 .البت كؿم الىُمُاء ،ولُت الػلىم بؿغٍان ،حامػت ؾغٍان ،لُبُا.
* للخىانلabdounasseromar@yahoo.com :

ملخو البدث:
ُ
اعج٨ؼث َظٍ الضعاؾت ٖلى ج٣صخي جإزحر مغى الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً اإلاغخلت ألازحرة
(ٖ)ESRDلى جغ٦حز ٧ل مً :ال٨غٍاجِىحن،الُىعٍا،الٟىؾٟىع،الهىصًىم والبىجاؾُىم في مهل صم
ؤلاهار اإلاهاباث به والالحي ًخل٣حن الٛؿُل ال٩لىي في مؿدكٟى ٚغٍان الخٗلُميِ٢ .ـ جغ٦حز
مخٛحراث الضعاؾت في مهل  19مغًٍت ،و٧اهذ الُغٍ٣ت الٟىجىمترًت هي َغٍ٣ت الُ٣اؽ لل٨غٍاجِىحن
والُىعٍا والٟىؾٟىع ،بِىما اؾخسضمذ الُغٍ٣ت الجهضًت لُ٣اؽ جغ٦حز الهىصًىم والبىجاؾُىم.
ً
جبحن مً زال ٫الىخاثج ؤن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا ومخىؾِ ٦ال مجهما ٢ض ججاوػ الخض ألاٖلى
للُ٣مت اإلاغظُٗت ل٩لحهما ،اما باليؿبت لتر٦حز الٟىؾٟىع والبىجاؾُىم ٣ٞض ججاوػ جغ٦حزَما الخض
ألاٖلى للُ٣مت اإلاغظُٗت بيؿبت ٖ %21 ،%68لى الخىالي ،بِىما ٧ان جغ٦حزَما في باقي الُٗىاث يمً
ً
خضي الُ٣مت اإلاغظُٗت .وخضٍ الهىصًىم مً يمً اإلاخٛحراث الظي اْهغ جغ٦حزٍ اهسٟايا ًٖ
الخض ألاصوى للُ٣مت اإلاغظُٗت وطل ٪بيؿبت  ،%53بِىما ٧ان جغ٦حزٍ في باقي الُٗىاث ( )%47يمً
خضي الُ٣مت اإلاغظُٗت .ؤْهغث هخاثج مٗامل الاعجباٍ وظىص ٖال٢خحن َغصًخحن مٗىىٍخحن < (P
)0.05ا٢ىاَما ٧اهذ بحن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا ،وٖال٢ت ؤزغي ا٢ل ٢ىة بحن جغ٦حز الُىعٍا
والٟىؾٟىع ،ومً زال ٫هدُجت الخدلُل الخجمُعي ٧اهذ اٖلى وؿبت حكابه بحن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن
والُىعٍا وبلٛذ  ،%89بِىما ٧اهذ ا٢ل وؿبت حكابه ( )%41بحن الهىصًىم وباقي اإلاخٛحراث .هخاثج
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لىي للمغخلت ألازحرة٩كل الٟ ٖلى جُىع خالت مغًٍت ال٫ً الاؾخضال٨َظٍ الضعاؾت بُيذ ؤهه ًم
ً
ىع في اإلاهل وؾُلتٟىؾٟحز ال٦ م٘ اٖخباع جغ،غٍاجِىحن والُىعٍا٨ال مً ال٦ حز٦باالٖخماص ٖلى جغ
.حصخُهُت ُمؿاٖضة
ىع–نىصًىم–بىجاؾُىم– مٗاملٟىؾٞ –غٍاجِىحن–ًىعٍا٦–ESRD :اليلماث اإلافخاخُت
.ٍالاعجبا
Abstract:
This study focused on the investigation of End-stage renal Disease
(ESRD) effect on the concentration of creatinine, urea, phosphourous, sodium
and potassium in sera of females suffering from ESRD and receiving
Hemodialysis

(HD)

at

Gharyan’s

Educational

Hospital.The

serum

concentrations of each chemical parameter were determined in 19 female
patients using the photometry method for creatinine, urea and phosphorous,
while potentiometry was used for sodium and potassium. The results revealed
that all values of serum creatinine and serum urea and their means were
higher than their reference intervals. In case of serum phosphorous and serum
potassium, 68% and 21% of their values, respectively, were higher than their
reference intervals, while the other values were within the reference intervals.
Serum sodium was the only parameter that showed lower values compared to
its reference interval, with 53% of its concentration values were below its
reference interval and 47% within its reference interval. Two significant
relationships (P < 0.05) were found, the stronger one was between the
concentration of serum creatinine and serum urea, while the weaker one was
between concentration of serum urea and serum phosphorous. The results of
cluster analysis revealed that the highest similarity ratio (89%) was between
concentration of serum creatinine and serum urea, while the lowest similarity
ratio (41%) was between the concentration of serum sodium and the
concentration of the other parameters. The findings of this study show that
ESRD has various effects on serum concentration of the studied chemical.
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According to the results of this study, serum urea in combination with serum
creatinine can be used to follow the progression of chronic kidney disease to
ESRD, and serum phosphorous can also be used as a secondary marker for
this purpose.
ESRD, Creatinine, Urea, Phosphorus, Sodium, Potassium,

Keywords:
Correlation test.

 .1اإلالضمت:
ً
مغى الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً (َ )CKDى ؤخض ألامغاى التي ػاص مٗض ٫اهدكاعَا مازغا.
وٖلى ٖ٨ـ مغى الٟكل ال٩لىي الخاص ( )AKDالظي ًدضر بك٩ل ؾغَ٘ ومٟاجئ ٞةن مغى
ً CKDدضر بزغ جضَىع بُيء ومخىانل في وْاث ٠ال٨لى ،وطلٖ ٪لى مضي ٞترة ػمىُت جترواح مً
ٖضة ؤؾابُ٘ بلى ٖضة ؾىىاث] .[1بن ألاؾباب الغثِؿُت لئلنابت بمغى ٖCKDضًضة ومً بُجها:
ً
ُ
مغى التهاب ال٨لى الخاللي ،ومغى التهاب ٦بِباث ال٨لى ،ومغى الؿ٨غ] ،[2وو٣ٞا
لـٞ )KDIGO(KidneyDisease Improving Global Outcomesةهه ٖىض ؤلانابت بمغى
٣ً CKDل مٗض ٫الترقُذ ال٨بُبي ( 60 ًٖ )GFRمللُلتر/ص٣ُ٢ت/مُ ،2وٍم ً٨ج٣ؿُم اإلاغى
بدؿب GFRبلى زمـ مغاخل ،وؤقض َظٍ اإلاغاخل زُىعة هي اإلاغخلت الخامؿت (ألازحرة)
اإلاٗغوٞت بمغى الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً اإلاغخلت ألازحرة ( ،)ESRDوالتي ًىسٖ ٌٟىضَا GFRبلى
ؤ٢ل مً  15مللُلتر/ص٣ُ٢ت/م.[3]2
ً
ٖىض ؤلانابت بمغى ًُ ESRDهبذ ٖلى اإلاغٌٍ لؼاما ؤن ًسً٘ بما لٗملُت ػعٕ ال٨لى
ؤو للٛؿُل ال٩لىي ] [4وطل ٪إلػالت الًٟالث مً الضم والتي ؤنبذ مً اإلاخٗظع ٖلى الجؿم بػالتها
بىاؾُت ٧لُتي اإلاغٌٍ .وَىال ٪هىٖان مً الٛؿُل ال٩لىي ،اخضَما الٛؿُل ال٩لىي
البرًخىوي ) (PDوألازغ الٛؿُل الضمىي) ،(HDوٍخم ازخُاع اخضَما الظغاء الٛؿُل ال٩لىي
للمغٌٍ بدؿب ٖضة ٖىامل مً بُجها :بنابت ؤو ٖضم بنابت مغٌٍ  ESRDبمغى آزغ ،عٚبت
اإلاغٌٍ٢ ،غبه مً وخضاث الٛؿُل ،و٧لٟت الٛؿُل ] .[5وألن ال٨لى جخى ًٖ ٠٢الٗمل ٖىض
ً
ؤلانابت بمغى ESRD؛ ٞةهه مً اإلاخى ٘٢ؤن ًُدضر طل ٪حٛحرا في جغ٦حز بٌٗ اإلاخٛحراث
الُ٨مُاثُت في مهل صم اإلاغٌٍ ،وَظا ما بُيخه بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت٣ٞ .ض بُيذ بٌٗ
الضعاؾاث التي قملذ ُ٢اؽ جغ٦حز اإلاخٛحراث الُ٨مُاثُت في مهل مغضخى  ESRDحٛحر جغ٦حز
ال٨غٍاجِىحن[ ،]8-6الُىعٍا[ ،]10،9الٟىؾٟىع[ ،]11والهىصًىم[ ]12م٣اعهت بالُ٣م اإلاغظُٗت.

الؿىت الؿابػت – الػضص الخامـ غكغ (ًىهُى )2018-

نفدت 258

مجلة الجامعة
بن الهض ٝمً َظٍ الضعاؾت َى جىٞحر ٦م مً اإلاٗلىماث خى ٫جغ٦حز بٌٗ اإلاخٛحراث
الُ٨مُاثُت في مهل صم ؤلاهار اإلاهاباث بمغى ESRDوالالحي ًترصصن ٖلى مؿدكٟى ٚغٍان
الخٗلُمي إلظغاء الٛؿُل ال٩لىي وطل ٪مً زالُ٢ ٫اؽ جغ٦حزَظٍ اإلاخٛحراث في مهلهً وم٣اعهتها
بالُ٣م اإلاغظُٗت ،وبظغاء بٌٗ الخدالُل ؤلاخهاثُت ٖلى البُاهاث اإلاخدهل ٖلحها ،وَظٍ اإلاخٛحراث
جخمشل في :ال٨غٍاجِىحن ،الُىعٍا ،الٟىؾٟىع ،البىجاؾُىم( ،)K+والهىصًىم) .(Na+بن ؤَمُت َظٍ
الضعاؾت جيكإ مً ؤهه وبدؿب ٖلم الباخشحن ال جىظض صعاؾت ؾاب٣ت اَخمذ بخإزحر مغى
ٖESRDلى جغ٦حز اإلاخٛحراث الُ٨مُاثُت في مهل ؤلاهار اإلاهاباث به في مضًىت ٚغٍان٦ ،ما ؤن
اإلاٗلىماث التي جىٞغَا َظٍ الضعاؾت ؾدؿاٖض اإلاخسههحن في وخضة ٚؿُل ال٨لى بمؿدكٟى
ٚغٍان في جٟهم الىي٘ الهحي إلاغًٍاث الٟكل ال٩لىي بك٩ل ؤوؾ٘ ،و٦ظل ٪في ال٨ك ٠اإلاب٨غًٖ
اإلاغى.

 2الجؼء الػملي:
ظمٗذ الُٗىاث وجم ٞهلها بالُغص اإلاغ٦ؼي ،وجمذ مٗاًغة الجهاػ وُ٢اؽ جغ٦حز ٧ل مً:
ال٨غٍاجِىحن ،الُىعٍا ،الٟىؾٟىع ،الهىصًىم ،والبىجاؾُىم بىاؾُت ظهاػ

C4000

 ARCHITECTمً نى٘ قغ٦ت  ABBOTTفي الىالًاث اإلاخجضة ألامغٍُ٨ت ( Abbott Park,

 )Illinois, U.S.Aخؿب الُغٍ٣ت الىاعصة في ٦خِب الدكُٛل لهظا الجهاػ .ل٣ض جم جدلُل ٧ل مً:
ال٨غٍاجِىحن ،الُىعٍا ،والٟىؾٟىعبالُغٍ٣ت الُُُٟت  ،Photometryبِىما جم جدلُل ؤًىهاث
الهىصًىم والبىجاؾُىم بالُغٍ٣ت الجهضًت  .Potentiometryو٢ىعهذ هخاثج الخدالُل بالُ٣م
اإلاغظُٗت والُ٣م الخغظت] [13ل٩ل مخٛحراث الضعاؾت.

 1.2مىانفاث الجهاػ اإلاؿخسضم:
الجهاػ الظي اؾخسضم في جدلُل الُٗىاث (ظهاػَ )C4000ى الجهاػ اإلاؿخسضم في بظغاء
الخدالُل الُبُت ب٣ؿم الخدالُل في مؿدكٟى ٚغٍان الخٗلُميَ .ظا الجهاػ ً٣ىم بخدلُل الُٗىاث
بالُغٍ٣ت الُُُٟت والُغٍ٣ت الجهضًت بدؿب اإلاخٛحر اإلاغاص مٗغٞت جغ٦حزٍ .الجهاػ مؼوص بىٓام آلي
للخٗامل م٘ الُٗىاث  ،)RSH)Robotic Sample Handlerومؼوص ؤًًا بٗضص ٢ 3ىىاث
لؤلُ٢اب بهخ٣اثُت ألاًىن  ،Ion Selective Electrodesحجم الُٗىت ًتراوح مابحن  1.5بلى 35
مُ٨غولتر بمخىؾِ  6مُ٨غولتر ].[14

 2.2حمؼ الػُىاث وفهلها:
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ظمٗذ ُٖ 19ىت مً صم وعٍض ؤلاهار اإلاهاباث بمغى الٟكل ال٩لىي اإلاؼمً (اإلاغخلت
ألازحرة) ،و٧ان مهضع ٧ل الُٗىاث مً اإلاغًٍاث اإلاترصصاث ٖلى مؿدكٟى ٚغٍان الخٗلُمي مً ؤظل
بظغاء الٛؿُل ال٩لىي ألاؾبىعي ،وجم ظم٘ ٧ل الُٗىاث بالُغٍ٣ت الخالُت :سخبذ ُٖىت مً الضم
الىعٍضي مً ٧ل مخُىٖت بم٣ضاع  2مللُلتر وويٗذ الُٗىت في ؤهبىبت ال جدخىي ٖلى ماصة ماوٗت
للخجلِ بدُض امخؤل خىالي هه ٠حجمها بُٗىت الضم .جغ٦ذ الُٗىت إلاضة  10ص٢اث ٤ختى ا٦دؿبذ
صعظت خغاعة الٛغٞت وج٩ىهذ الخثرة .جم ٞهل اإلاهل بجهاػ الُغص اإلاغ٦ؼي ب٣ىة  4000صوعة في
الض٣ُ٢ت وإلاضة  8ص٢اث ،٤وجم حُٗحن جغ٦حز مخٛحراث الضعاؾت في مهل ظمُ٘ الُٗىاث مباقغة بٗض
ٞهله.

 3.2مىاص الخدلُل وظغوف اللُاؽ:
٧ل اإلاىاص الُ٨مُاثُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل مهضعَا قغ٦ت ABBOTTؾاب٣ت الظ٦غ،
وَظٍ اإلاىاص هي اإلاىاص اإلاؿخسضمت في ٢ؿم الخدلُل بمؿدكٟى ٚغٍان الخٗلُمي.

 1.3.2الىغٍاجِىحن:
اٖخمضث َغٍ٣ت جدلُل ال٨غٍاجِىحن ٖلى ؤن ال٨غٍاجِىحن اإلاىظىص في الُٗىت ًخٟاٖل م٘
خمٌ الب٨غٍ ٪في وؾِ ٢اٖضي مً َُضعو٦ؿُض الهىصًىم لُخ٩ىن مٗ٣ض ملىن َى مٗ٣ض
ال٨غٍاجِىحن-ب٨غاث  Creatinine – Picrate Complexالظي ًمخو الُا٢ت الًىثُت ٖىض َى٫
ً
ً
مىجي  500هاهىمتر ،وجدىاؾب بمخهانُت َظا اإلاٗ٣ض جىاؾبا َغصًا م٘ جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن في الُٗىت.
ل٣ض جم بؾخسضام جغا٦حز  0.8مى\٫لتر مً ماصة َُضعو٦ؿُض الهىصًىم و  24مللي مى /٫لتر مً
خمٌ الب٨غٍ.٪

 2.3.2الُىعٍا:
اٖخمضث َغٍ٣ت جدلُل الُىعٍا ٖلى الُغٍ٣ت ؤلاهؼٍمُت خُض ًخم َضعظت الُىعٍا بىاؾُت
بهؼٍم الُىعٍؼ بلى ؤمىهُا وزاوي ا٦ؿُض ال٨غبىن ٦ما في اإلاٗاصلت ع٢م ( .)1جخٟاٖل ألامىهُا الىاججت م٘
ؤلٟا او٦ؿىظلىجاعٍذ لُخم جدىٍله بلى ظلىجامُذ في جٟاٖل ًخم جدٟحزٍ بىاؾُت اهؼٍم ظلىجامُذ
صحهُضعوظُىحز  GLDHوفي الى٢ذ هٟؿه ًخم ؤ٦ؿضة 1مى ٫مً  NADHبلى ٦ NAD+ما َى
مىضر في اإلاٗاصلت ع٢م ))2؛ خُض ًدخاط ٧ل ظؼَئ ؤمىهُا بلى ظؼٍئحن مً  . NADHالخٛحر ؤو
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الى٣هان الخانل في امخهانُت مغ٦ب ٖ NADHىض  340هاهىمتر ًدىاؾب َغصًا م٘ جغ٦حز
الُىعٍا في الُٗىت.
معادلة) (

→

معادلة) (

→

وجم بؾخسضام الترا٦حز اإلاىضخت في الجضو ٫ع٢م :1

حضوٌ عكم ( :)1جغهحز اإلاىاص اإلاؿخسضمت في جدلُل الُىعٍا
اإلااصة

الترهحز

ؤلٟا ؤو٦ؿى ظلىجاعٍذ

 77.6ملُمى / ٫لتر

NADH

 0.73ملُمى / ٫لتر

ًىعٍىحز

 101 ×01.3وخضة صولُت  /لتر

GLDH

 101 × 41.3وخضة صولُت  /لتر

 3.3.2الفىؾفىع:
ًخٟاٖل الٟىؾٟىع م٘ مىلبُضاث ألامىهُىم في وؾِ خامطخي مً خمٌ ال٨برًدُ٪
لُ٩ىن مٗ٣ض ؤنٟغ اللىن  Phospho – Molybedate Complexالظي ًمخو الُا٢ت الًىثُت
ٖىض َى ٫مىجي  340هاهىمتر ،خُض جدىاؾب بمخهانُت َظا اإلاٗ٣ض َغصًا م٘ جغ٦حز الٟىؾٟىع في
الُٗىت .ل٣ض جم بؾخسضام جغ٦حز  665ملُمى \ ٫لتر مً خمٌ ال٨برًدُ ٪و  2.3ملُمى \ ٫لتر مً
مىلبُضاث ألامىهُىم.

 4.3.2الهىصًىم والبىجاؾُىم:
اٖخمضث َغٍ٣ت ُ٢اؽ ؤًىويNa+وٖ K+لى الُغٍ٣ت الجهضًت وطل ٪بةؾخسضام ُ٢ب
بهخ٣اجي ألاًىن IonSelective Electrodeل٨ال ألاًىهحن ،وَى ٖباعة ًٖ ٚكاء بهخ٣اجي ل٩ل ؤًىن.
َظا الٛكاء ً٩ىن في خالت جماؽ مً بخضي ظهخُه م٘ مدلىً ٫دخىي ٖلى ؤًىهاث ٌؿخجُب لها
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الُ٣ب٦ ،ما ًدخىي ٖلى ُ٢ب مغظعي صازلي والجهت ألازغي مً الٛكاء ج٩ىن في خالت جماؽ م٘
اإلادلى ٫اإلاغاص ج٣ضًغجغ٦حز ؤًىوي Na+وُٞK+ه ،وٍيكإ ٞغ ١ظهض بحن الُ٣بحن والظي بضوعٍ ًخم
جدىٍله بلى جغ٦حز.

ُ
 3الىخاثج واإلاىاككت:
جغاوخذ ؾً ؤلاهار اإلاغضخى الالحي قملتهً الضعاؾت بحن  77-21ؾىت ،وبمخىؾِ ٢ضعٍ
ً
 60ؾىت ج٣غٍبا واهدغا ٝمُٗاعي  13.5ؾىت ،والجضو ٫ع٢م (ًُ )2بحن مخىؾِ جغ٦حزمخٛحراث
الضعاؾت في مهل ُٖىاث ؤلاهار اإلاهاباث بالٟكل ال٩لىي (اإلاغخلت ألازحرة) ،و٦ظل ٪بٌٗ
اإلااقغاث الاخهاثُت الىنُٟت.

حضوٌ عكم ( :)2مخىؾِ جغهحز مخؿحراث الضعاؾت في مهل الػُىاث وبػٌ
اإلااقغاث ؤلاخهاثُت الىنفُت
اإلاخىؾِ

ؤ٢ل

ؤٖلى

٢غاءة

٢غاءة

21

77

مٗامل

الاهدغا ٝمٗامل

مٗامل

الازخال ٝاإلاُٗاعي ؤلالخىاء الخٟغَذ

الٗمغ

41

ال٨غٍاجِىحن*

09.6

الُىعٍا*

126.7

80

الٟىؾٟىع*

3.00

2.25

7.34

البىجاؾُىم#

2.54

3.5

3.53

11

الصوديوم#

014.6

133

143

2.1

04.0

01.3

-0.40

0.17

07.3

2.83

-0.43

0.93

215

29.5

15.2

0.90

0.35

28.4

0.24

-0.35

-0.52

0.52

-0.37

0.84

0.7

0.50

-0.49

03.00 2.78

*وخضة التر٦حز مللُٛغام/صٌؿُلتر # ،وخضة التر٦حز مللُمى/٫لتر
ً
مً الجضو ٫ع٢م (ًٓ )2هغ واضخا ؤن مٗامل الالخىاء ٢ؿم مخٛحراث الضعاؾت بلى
مجمىٖخحن ،يمذ اإلاجمىٖت ألاولى ال٨غٍاجِىحن والٟىؾٟىع والبىجاؾُىم و٧ان مٗامل الالخىاء ٞحها
ً
ً
ملخى ٢لُال بلى ظهت الِؿاع ،وَظا ٌكحر بلى ؤن
ؾالبا مما ٌٗجي ؤن جىػَ٘ جغ٦حز َظٍ اإلاخٛحراث ٍ
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اليؿبت ألا٦بر مً ُ٢م َظٍ اإلاخٛحراث ؤ٦بر مً مخىؾُاتها ،وؤما اإلاجمىٖت الشاهُت ًٞمذ الُىعٍا
ً
ً
ملخى ٢لُال بلى ظهت الُمحن،
والهىصًىم ،و٧ان مٗامل الالخىاء مىظبا ٞحها ،مما ٌٗجي ؤن الخىػَ٘ ٍ
وؤن اليؿبت ألا٦بر مً ُ٢م َظًً اإلاخٛحرًً ؤنٛغ مً مخىؾُحهما ،ومً زال ٫هخاثج مٗامل
ً
الالخىاء ًٓهغ واضخا ؤن جغ٦حز الٟىؾٟىع ؤ٢غب للخمازل مً باقي مخٛحراث الضعاؾت ل٣غبه مً
الهٟغ ،بِىما ٧ان جغ٦حز الُىعٍا ؤبٗضَا ًٖ الخمازل ل٩ىن مٗامل الخىاء ُ٢مها ٧ان ابٗضَا مً
الهٟغ م٣اعهت بمٗامل الخىاء جغ٦حز باقي اإلاخٛحراث.
ً
وفي هٟـ الجضوًٓ ٫هغ ؤن مٗامل الخٟغَذ ل٨ال مً ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا والبىجاؾُىم
ً
ً
مىظبا مما ٌٗجي ؤجها ا٦ثر جضببا؛ ؤي ؤن ا٦ثر ُ٢م َظٍ اإلاخٛحراث جخمغ٦ؼ بال٣غب مً بًٗها البٌٗ،
ً
ً
و٧ان ا٦ثرَا جضببا ال٨غٍاجِىحن ،بِىما ٧ان اإلاٗامل ؾالبا في خالت الٟىؾٟىع والهىصًىم مما ٌٗجي
ً
ً
ؤجها ا٦ثر اهبؿاَا مً باقي اإلاخٛحراث ؤي ؤن ٢غاءاث ٧ل مجهما ا٦ثر جباٖضا مً بًٗها وال جخمغ٦ؼ في
ٞئت واخضة م٣اعهت ب٣غاءاث باقي اإلاخٛحراث.
ل٣ض ؤْهغث ُ٢م مٗامل الازخال ٝإلاخٛحراث الضعاؾت ؤن اٖالَا ٧اهذ لل٨غٍاجِىحن والُىعٍا
ً
والٟؿٟىع مما ٌٗجي ؤن جغ٦حز َظٍ اإلا٩ىهاث الُ٨مُاثُت ا٦ثر حكدخا م٣اعهت بالبىجاؾُىم والهىصًىم
ً
اللظًً ٧ان ا٢ل حكدخا ،وزانت الهىصًىم والظي ٧اهذ ُ٢مت مٗامل الازخالُٞ ٝه ألا٢ل مً بحن
مخٛحراث الضعاؾت ولم جخجاوػ .%2.1
٧ان مضي جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن في مهل ُٖىاث الضعاؾت  03.00 – 0.56مللُٛغام/صٌؿُلتر
ومخىؾُه  09.6مللُٛغام/صٌؿُلتر ،ول٣ض ججاوػ جغ٦حزٍ في ظمُ٘ الُٗىاث (ومخىؾُه) الخض الاٖلى
ً ً
للُ٣مت اإلاغظُٗت (ظضو ٫ع٢م ( ،))3ومً زم ٞال٨غٍاجِىحن ٌُٗض ماقغا َاما ٖلى جُىع مغى الٟكل
ال٩لىي بلى اإلاغخلت ألازحرة .وفي ظمُ٘ الُٗىاث (ٖضا ُٖىت واخضة) ججاوػ جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن الُ٣مت
الخغظت(ظضو ٫ع٢م ( ،))3وهي جل ٪الُ٣مت التي ٌُك٩ل ججاوػَا زُىعة ًٖلى خُاة اإلاغٌٍ ،ومً
ً
ُ
ُ
زم ًٓهغ واضخا ؤن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن في مهل ٧ل ُٖىاث الضعاؾت ٢ض ونل إلاؿخىٍاث حك٩ل
ً
زُغا ٖلى خُاة اإلاغًٍاث ألامغ الظي ٌؿخضعي مً الجهاث اإلاكغٞت ٖلى ٖالظهً الاهدباٍ لخُىعة
ألامغ.
َىالٖ ٪ضة صعاؾاث ] [17-15جبحن مً زاللها اعجٟإ جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن في مهل الاهار
الخايٗاث للٛؿُل ال٩لىي هدُجت انابتهً بمغى الٟكل ال٩لىي ،وبالخالي هخاثج َظٍ الضعاؾاث
جخ ٤ٟم٘ هخاثج َظٍ الضعاؾت .وبالغٚم مً اؾخٗما ٫ال٨غٍاجِىحن ٦ماقغ إلاغى الٟكل ال٩لىي
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وجُىع مغاخله بال ؤهه ًجب الازظ في الاٖخباع ؤن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن ًخإزغ بٗضة ٖىامل مً بُجها:
الٗمغ ،الجيـ ،الٗغ ،١ال٨خلت الًٗلُت ] ، [18وَظا ًىظب ؤن ال ًخم جدب٘ مغاخل جُىع َظا
اإلاغى باالٖخماص ٖ ِ٣ٞلى الخٛحرالخانل في جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن ،بل ًجب ؤن ًخم طل ٪بمخابٗت
الخٛحر في جغ٦حز ؤ٦ثر مً مخٛحر ُ٦مُاجي.

حضوٌ عكم ( :)3اللُم اإلاغحػُت واللُم الخغحت إلاخؿحراث الضعاؾت

ال٨غٍاجُجن (مللُٛغام/صٌؿُلتر)
الُىعٍا (مللُٛغام/صٌؿُلتر)
الٟىؾٟىع (مللُٛغام/صٌؿُلتر)
الهىصًىم (مللُمى/٫لتر)
البىجاؾُىم (مللُمى/٫لتر)

الُ٣مت اإلاغظُٗت

الُ٣مت الخغظت

Reference interval
0.0 – 1.4

Critical interval

01 – 4
2.3 – 0.3
023 – 014
3.0 – 1.3

ؤ٦بر مً 5
ؤ٦بر مً 80
8.9 – 1
160 – 120
6.2 – 2.8

باليؿبت للُىعٍا جغاوح جغ٦حزَا بحن  215–80مللُٛغام/صٌؿُلتر ،وبمخىؾِ ٢ضعٍ 126.7
مللُٛغام/صٌؿُلتر ،و٦ما في خالت ال٨غٍاجِىحن ٞةن جغ٦حز الُىعٍا في ٧ل ُٖىاث الضعاؾت (واإلاخىؾِ)
ً ً
ً
٢ض ججاوػ الخض ألاٖلى للُ٣مت اإلاغظُٗت ،ومً زم ٞتر٦حز الُىعٍا ؤًًا ٌُٗخبر ماقغا َاما ٖلى جُىع
خالت مغًٍت الٟكل ال٩لىي بلى اإلاغخلت الخامؿت .ول٣ض لىخِ ججاوػ جغ٦حز الُىعٍا للُ٣مت
الخغظت في ٧ل ُٖىاث الضعاؾت ٖضا ُٖيخحن ،مما ٌكحر بلى ؤن جغ٦حز الُىعٍا (٦ما في ال٨غٍاجِىحن) في
ً
مهل ُٖىاث الضعاؾت ٢ض ونل إلاؿخىي ٌُك٩ل زُغا ٖلى خُاة ؤٚلب ؤلاهار الالحي قملتهً
الضعاؾت ،وطلً ٪خُلب مً ألاَباء اإلاخابٗحن لهظٍ الخاالث يغوعة مٗالجت َظا ألامغ .بن اعجٟإ
جغ٦حز الُىعٍا اإلاالخٔ في َظٍ الضعاؾت في مهل مغًٍاث الٟكل ال٩لىي (اإلاغخلت ألازحرة) واإلاترا٤ٞ
م٘ اعجٟإ جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن ًخىا ٤ٞم٘ هخاثج صعاؾاث ؤزغي ] ،[21-19مما ٌكحر بلى بم٩اهُت
ً
اؾخسضام جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا مٗا لالؾخضالٖ ٫لى جُىع مغى الٟكل ال٩لىي للمغخلت
ألازحرة.
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٧ان مضي جغ٦حز الٟىؾٟىع  7.34 – 2.25مللُٛغام/صٌؿُلتر وبمخىؾِ و٢ضعٍ 5.12
مللُٛغام/صٌؿُلتر ،و لىخٔ ؤن جغ٦حز الٟىؾٟىع في ُٖ 13ىت ( %68مً الُٗىاث) و٦ظل ٪مخىؾُه
٧اهىا ؤٖلى مً الُ٣مت اإلاغظُٗت ،ؤما جغ٦حزٍ في باقي الُٗىاث (ؤي  %32مجها) ٣ٞض ٧ان يمً خضي
الُ٣مت اإلاغظُٗت ،وألن جغ٦حز الٟىؾٟىع لم ًخجاوػ الُ٣مت اإلاغظُٗت في ٧ل الُٗىاث ًٓل جغ٦حزٍ
ا٢ل ُ٢مت حصخُهُت مً ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا ٖىض ج٣صخي مضي جُىع مغى الٟكل ال٩لىي
للمغخلت ألازحرة ،ولً ً٨م ً٨اٖخباعٍ وؾُلت حصخُهُت مؿاٖضة لالؾخضالٖ ٫لى ونى ٫اإلاغًٍت
للمغخلت ألازحرة مً الٟكل ال٩لىي .وؤما مً هاخُت الُ٣مت الخغظت ٞل٣ض لىخٔ ؤن جغ٦حز
الٟىؾٟىع في ظمُ٘ الُٗىاث لم ًخجاوػَا ،مما ًضٖ ٫لى ؤهه وبالغٚم مً اعجٟإ جغ٦حزٍ في اٚلب
ً
الُٗىاث بال ؤن طل ٪ال ٌُك٩ل زُغا ٖلى خُاة مً قملتهً الضعاؾت .بن اعجٟإ جغ٦حز الٟىؾٟىع
م٣اعهت بُ٣مخه اإلاغظُٗت في مغضخى الٟكل ال٩لىي (اإلاغخلت ألازحرة) جغا٣ٞه ػٍاصة في مٗض٫
الىُٞاث ] [24-22هدُجت ال٢تران ػٍاصة الٟىؾٟىع بامغاى ٖضة مً بُجها امغاى ؤوُٖت ال٣لب ]25
[26ومغى اليكاٍ اإلاٟغٍ للٛضة ظاع الضعُ٢ت ] ، [24ومً زم ٖلى ال٣اثمحن بمخابٗت اإلاغًٍاثالخايٗاث للٛؿُل ال٩لىي في مؿدكٟى ٚغٍان يغوعة مخابٗت مؿخىي الٟىؾٟىع في مهلهً.
٧ان مخىؾِ جغ٦حز ؤًىن البىجاؾُىم  4.76مللُمى /٫لتر ومضاٍ  5.75 – 3.5مللُمى/٫
لتر ،و٢ض ججاوػ جغ٦حزٍ الُ٣مت اإلاغظُٗت في ؤعب٘ ُٖىاث ( )%21بِىما باقي الُٗىاث ()%79
ومخىؾُه ٧ان جغ٦حزٍ ٞحها يمً الُ٣مت اإلاغظُٗت ،وبدؿب الىخاثج ال ًم ً٨الاٖخماص ٖلى جغ٦حز
ؤًىن البىجاؾُىم لالؾخضالٖ ٫لى ؤن مغًٍت الٟكل ال٩لىي ٢ض جُىعث خالتها وونلذ للمغخلت
ألازحرة وطل ٪ل٣لت ٖضص الُٗىاث التي ججاوػ جغ٦حزٍ ٞحها الُ٣مت اإلاغظُٗت .وبغٚم ؤن الىخاثج ؤْهغث
ً
ٖضم ججاوػ جغ٦حز البىجاؾُىم الُ٣مت الخغظت له في ٧ل الُٗىاث ول٨ىه ًٓل ٌك٩ل زُغا ٖلى
خُاة اإلاغًٍاث ألاعب٘ الالحي ججاوػ جغ٦حز البىجاؾُىم في مهلهً الُ٣مت اإلاغظُٗت .بن طلٖ ٪اثض
ل٩ىن اعجٟإ جغ٦حز اًىن البىجاؾُىم ًٖ ُ٢مخه اإلاغظُٗت ًؼٍض مً مٗض ٫الىُٞاث ] ،[29-27و٢ض
ؤونذ صعاؾت ؾاب٣ت بالخٟاّ ٖلى جغ٦حز البىجاؾُىم في مهل مغضخى الٟكل ال٩لىي في مضي
 5.5 -4.1مللُمى/٫لتر ] [30للخ٣لُل مً مساَغ ججاوػ جغ٦حز البىجاؾُىم لُ٣مخه اإلاغظُٗت .وَٗؼي
ؾبب اعجٟإ البىجاؾُىم في مهل مغًٍاث الٟكل ال٩لىي اإلاغخلت ألازحرة لٗضة ؤؾباب مً
بُجهاٖ:ضم جُ٣ض اإلاغٌٍ بىٓام ٚظاجي مٗحن (جىاو٦ ٫مُت مً البىجاؾُىم ا٦ثر مما َى مؿمىح له
بد٨م خالخه الصخُت) ،ؤو ٖضم ٟ٦اءة الٛؿُل ال٩لىي ،ؤو جىاو ٫بٌٗ ألاصوٍت مشل مًاصاث
الالتهاب ٚحر الؿخحروٍضًت ( )NSAIDsومشبُاث بهؼٍم مدى ٫ألاهجُىجيؿحن (.[31] )ACEIs
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٧ان مخىؾِ جغ٦حز ؤًىن الهىصًىم َى  136.8مللُمى/٫لتر ومضاٍ 143 –133
ً
مللُمى/٫لتر ،و٢ض ؤهٟغص الهىصًىم ًٖ باقي مخٛحراث الضعاؾت بإهه ٢ض لىخٔ ُٞه اهسٟايا في
جغ٦حزٍ ًٖ الُ٣مت اإلاغظُٗت في ُٖ 10ىاث ( ،)%53بِىما باقي الُٗىاث (٧ )%47ان جغ٦حزٍ ٞحها
يمً خضي الُ٣مت اإلاغظُٗت ،ولَ ً٨ظا الاهسٟاى ٧ان بك٩ل َ ٠ُٟمما ًضٖ ٫لى ؤهه ال ًمً٨
الاٖخماص ٖلى اهسٟاى جغ٦حز اًىن الهىصًىم في مهل ؤلاهار ٦ماقغ لخُىع خالت اإلاغًٍت بلى
اإلاغخلت ألازحرة .ل٣ض ؤْهغث الىخاثج ؤن جغ٦حز الهىصًىم في مهل ظمُ٘ الُٗىاث لم ًخجاوػ الُ٣مت
الخغظت ،ولٖ ً٨لى ال٣اثمحن بٗالط اإلاغًٍاث في مؿدكٟى ٚغٍان يغوعة مخابٗت جغ٦حز الهىصًىم
ل٩ىن اهسٟايه ًٖ الُ٣مت اإلاغظُٗت بك٩ل ا٦بر ًؼٍض مً مٗض ٫الىُٞاث .ان اهسٟاى جغ٦حز
الهىصًىم ًٖ  135مللُمى/٫لتر واإلاٗغو ٝبٟغٍ اهسٟاى الهىصًىم ] [32ؾب ٤وؤن اقاعث ٖضة
صعاؾاث لٗال٢خه باعجٟإ مٗض ٫الىُٞاث في اإلاغضخى الخايٗحن للٛؿُل ال٩لىي ] ،[34-33وٍمً٨
ؤن ٌُٗؼي اهسٟاى جغ٦حز الهىصًىم في اإلاهل لٟغٍ جىاو ٫اإلااء ازىاء ظلؿاث الٛؿُل وطل٦ ٪ما
وعص في اخض الضعاؾاث ] ،[35بياٞت بلى طلً ٪م ً٨ؤن ٌٗؼي َظا ؤلاهسٟاى بلى ه٣و َغمىن
ألالضؾترون [ ]36اإلاؿئى ًٖ ٫جىُٓم الخىاػن اإلااجي واإلالحي في الجؿم ] .[37ومً ألاؾباب ألازغي
اإلادخملت الهسٟاى جغ٦حز الهىصًىم في اإلاهل َى ال٣يء اإلاؿخمغ ؤوؤلاؾها ٫ؤو ػٍاصة الخٗغ.[38] ١

حضوٌ عكم ( :)4مػامل الاعجباٍ ( )rإلاخؿحراث الضعاؾت ومػىىٍت اإلاػامل ()P
ال٨غٍاجِىحن
الُىعٍا
الٟىؾٟىع
البىجاؾُىم
الهىصًىم

ال٨غٍاجِىحن

الُىعٍا

الٟىؾٟىع

r
P
r
P
r
P
r
P

الؿً
-0.016
0.949
-0.038
0.878
-0.062
0.801
0.079
0.749

0.772
0.000
0.356
0.135
0.300
0.212

0.572
0.011
0.234
0.334

0.188
0.442

r
P

0.113
0.644

-0.178
0.466

0.014
0.956

0.143
0.559

البىجاؾُىم

-0.121
0.621

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )4خطر ؤن َىالٖ ٪ال٢خان َغصًخان مٗىىٍخان؛ خُض ًسجلذ
ٖال٢ت َغصًت ٢ىٍت بحن الُىعٍا وال٨غٍاجِىحن بمٗامل اعجباٍ  ،0.772والٗال٢ت الُغصًت الشاهُت
ألا٢ل ٢ىة ٧اهذ بحن الُىعٍا والٟىؾٟىع بمٗامل اعجباٍ  ،0.572والٗال٢خان ؾاب٣خا الظ٦غ َما
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ٖال٢خان ما٦ضجان ألن ُ٢مت ماقغ اإلاٗىىٍت (٧ )Pاهذ ؤ٢ل مً ُ٢مت  αوالتي ٧اهذ ٦ 0.05كغٍ
إلاٗىىٍت الٗال٢ت ،وُٞما ٖضا َاجحن الٗال٢خحن لم ًالخٔ ؤي ٖال٢ت ؤزغي مٗىىٍت .ومً اإلاالخٔ ؤهه
ُ
لم حسجل ؤي ٖال٢ت بحن الؿً ومخٛحراث الضعاؾت مما ٌٗجي ؤن الؿً لِـ له صوع في جُىع خالت
الٟكل ال٩لىي للمغخلت ألازحرة .بن الٗال٢ت الُغصًت ال٣ىٍت بحن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا في
اإلاهل جا٦ض ؤن الُىعٍا ًم ً٨اؾخسضامها ٧ىؾُلت حصخُهُت م٘ ال٨غٍاجِىحن لالؾخضالٖ ٫لى
جُىع خالت اإلاغضخى ؤلاهار اإلاهاباث بالٟكل ال٩لىي بلى اإلاغخلت ألازحرة.وبلى ظاهب طل ٪الٗال٢ت
الُغصًت ألا٢ل ٢ىة بحن الُىعٍا والٟىؾٟىع حكحر بلى ؤهه ًم ً٨الاٖخماص ٖلى الٟىؾٟىع ٧ىؾُلت
حصخُهُت مؿاٖضة لالؾخضالٖ ٫لى جُىع مغى الٟكل ال٩لىي للمغخلت ألازحرة في الاهار
اإلاهاباث بهظا اإلاغى.
مً زال ٫الك٩ل ع٢م ( )1والظي ٌٗغى هدُجت الخدلُل الخجمُعي ًدبحن ؤن ؤٖلى وؿبت
ً
حكابه بحن جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا خُض بلٛذ  %89وجلتها وؿبت الدكابه بحن ٦ال مً ال٨غٍاجِىحن
والُىعٍا والٟىؾٟىع خُض بلٛذ وؿبت الدكابه  .%68وؿب الدكابه َظٍ جضٖم ما ج٣ضم مً ؤهه
ً
بلى ظاهب الاعجٟإ في جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن ًم ً٨الاؾخضال ٫اًًا باإلعجٟإ في جغ٦حز الُىعٍا والٟىؾٟىع
ٖلى جُىع خالت مغى الٟكل ال٩لىي للمغخلت الخامؿت في ؤلاهار .ومً زال ٫الك٩ل هٟؿه ًٓهغ
ً
ً
ً
واضخا ؤن جغ٦حز الهىصًىم ا٢ل حكابها م٘ جغ٦حز باقي اإلاخٛحراث ( )%41وطلً ٪بضو مىُُ٣ا بد٨م
َ
ً
٧ىن جغ٦حز ؤًىن الهىصًىم الىخُض الظي اْهغ ؾلى٧ا مسالٟا لباقي مخٛحراث الضعاؾت مً خُض
الاهسٟاى والاعجٟإ م٣ابل الُ٣مت اإلاغظُٗت.

قيل ( )1الخدلُل الخجمُعي إلاخؿحراث الضعاؾت
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بن وؿب الدكابه الٗالُت بحن ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا والٟىؾٟىع جضٖم الٗال٢خحن
ً
الُغصًخحن اللخحن ؤْهغَما ازخباع مٗامل الاعجباٍ ؾاب٣ا٦ ،ما بن وؿبت الدكابه اإلاىسًٟت بحن
الهىصًىم والبىجاؾُىم مً ظهت وباقي مخٛحراث الضعاؾت مً ظهت ًضٖم ٖضم وظىص ٖال٢ت بُجها،
وطل٦ ٪ما جبحن مً هدُجت ازخباع مٗامل الاعجباٍ ،وَظا ًا٦ض ٖضم بم٩اهُت الاؾخضالٖ ٫لى جُىع
خالت مغى الٟكل ال٩لىي للمغخلت ألازحرة مً زال ٫مخابٗت جغ٦حز الهىصًىم والبىجاؾُىم.
خؿب هخاثج البدض ٞةهه ٖىضما جخُىع خالت مغًٍت الٟكل ال٩لىي للمغخلت ألازحرة
ًغج ٟ٘جغ٦حز اٚلب مخٛحراث الضعاؾت بك٩ل مخٟاوث ،وٍىس ٌٟالتر٦حز في خالت الهىصًىم ،ِ٣ٞ
وؤهه وبدؿب م٣اعهت جغ٦حز مخٛحراث الضعاؾت م٘ الُ٣م اإلاغظُٗت وبدؿب الخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
ًم ً٨الاؾخضال ٫مب٨غا ٖلى جُىع خالت مغًٍت الٟكل ال٩لىي بلى اإلاغخلت الخامؿت مً زال٫
مخابٗت جغ٦حز ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا باإلياٞت بلى جغ٦حز الٟىؾٟىع ٧ىؾُلت مؿاٖضة.

 4الاؾخيخاج:
إلاغى الٟكل ال٩لىي (اإلاغخلت ألازحرة) جإزحر واضر ٖلى جغ٦حز ال٨غٍاجُجن والُىعٍا
والٟىؾٟىع م٣اعهت بتر٦حز البىجاؾُىم والهىصًىم ،ومً زم ٞةن َظٍ اإلا٩ىهاث الُ٨مُاثُت الشالر
(ال٨غٍاجِىحن والُىعٍا والٟىؾٟىع) ًم ً٨اؾخسضامها لالؾخضالٖ ٫لى جُىع خالت مغًٍاث الٟكل
ً
ال٩لىي للمغخلت ألازحرة ،وو٣ٞا لىخاثج الخدالُل ٞةهه ٖلى اإلاسخهحن يغوعة اإلاؿاعٖت في ٖالط
اإلاغًٍاث مً خُض اعجٟإ جغ٦حز ال٨غٍاجُجن والُىعٍا ل٩ىن جغ٦حزَما ونل إلاغخلت الخُغ في
اإلاغًٍاث الالحي قملتهً الضعاؾت ،وفي هٟـ الى٢ذ ٖلى ال٣اثمحن بٗالط مغًٍاث الٟكل ال٩لىي
(اإلاغخلت ألازحرة) في مؿدكٟى ٚغٍان يغوعة مخابٗت مؿخىي الٟىؾٟىع والهىصًىم والبىجاؾُىم
ً
ً
في مهلهً .بن بدشا ا٦ثر جىؾٗا ٖلى ٖضص ؤ٦بر مً مغًٍاث الٟكل ال٩لىي (اإلاغخلت ألازحرة)
ً
ؾُ٨ك ٠اإلاؼٍض مً اإلاٗلىماث التي ؾِؿخُٟض مجها الُبِب واإلاغٌٍ والجهاث اإلاسخهت ،زهىنا
ٖىض اإلا٣اعهت بحن هخاثج مخٛحراث الضعاؾت في مهل ٖضص ٧ا ٝمً مغًٍاث الٟكل ال٩لىي م٘
مخٛحراث الضعاؾت لٗضص ممازل مً ؤلاهار الؿلُماث مً ؤي مغى.

الكىغ والخلضًغ:
ًخ٣ضم الباخشىن بسالو الك٨غ والخ٣ضًغ ل٩ل اإلاغًٍاث الالحي جُىًٖ للمؿاَمت في
َظٍ الضعاؾت ،و٦ظلً ٪خ٣ضم الباخشىن بالك٨غ والخ٣ضًغ ل٩ل الٗاملحن بمؿدكٟي ٚغٍان الخٗلُمي
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.ًبانٛ مدمض ال:ضمىَا مً اظل اهجاػ البدض وزانت الؿُض٢ ٖلى اإلاؿاٖضاث التي
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