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ى

ى

 أهداف وقواعد النشر

 

 ؤَضاٝ اليكغ  : 
ً
 ؤوال

 . ٖام بىحه الٗلمي البدث خغ٦ت حصجُ٘.  1

 .      الجضًض بياٞت بلى  اإلاسخلٟت اإلاُاصًً في الٗلمي البدث زال٫ مً الؿعي.  2

 . جىنُاتها وؤَم ملخهاتها ووكغ الٗلمُت بالضعاؾاث واإلاغجبُت الٗلمُت واإلاىخضًاث اإلااجمغاث مخابٗت.3 

  وطل٪ اإلاسخلٟت الٗلىم مجاالث في مىا٢كتها جمذ التي الٗلمُت الغؾاثل ملخهاث وكغ.4
ً
٣ا  للٓغوٝ ٞو

  اإلاخاخت وؤلام٩اهاث

 : ٢ىاٖض اليكغ باإلاجلت .
ً
 زاهُا

ت الٗغبُت باللٛخحن ألابدار اإلاجلت جيكغ .1 ت اللٛت بدث ٨ًىن  ؤن ٖلى والاهجلحًز   الاهجلحًز
ً
 بملخو مصخىبا

 . الٗغبُت باللٛت

  ٨ًىن  وؤال آزغ م٩ان في لليكغ ٢بل ؤو وكٍغ ٢ضجم ٨ًىن  ؤال البدث في ٌكتٍر .2
ً
 ٖلمُت ؤَغوخت مً مؿخال

 . الضعاؾت ؤو البدث لهاخب

  البدث ٨ًىن  ؤن ًجب .3
ً
  البدث مغاحٗت ًخم وؤن  ومجهجي ٖلمي وبإؾلىب واضخت بلٛت م٨خىبا

ً
ا  لٍٛى

ض ال وؤن اللٛت ٖلم في مخسهو ٢بل مً  والجضاو٫  الغؾىم طل٪ في بما نٟدت 25 ًٖ نٟداجه ٖضص جٍؼ

٣ا نٟداث 10 ًٖ ٣ًل وال  اإلاغاح٘ و٢اثمت  .باإلاجلت اإلاىيٕى للترجِب ٞو

  ٨ًىن  ؤن ًـــــــجب الـــــبدث    .4
ً
(  ؾم 6)   ٖـلـــىي  وبهامل مـــٟغصة بمؿـــاٞــاث ) A 4)  ؤبٌُ وع١ ٖــلـــى مُبىٖا

امل(  6.5)  وؾٟلي  (. 4.5)  وؤٌؿغ ؤًمً َو

 .16 الٟغعي والٗىىان  ،18 الغثِسخي الٗىىان وهمِ   ،14 وهمِ    Arab Simple ال٨خابت زِ ٨ًىن  ؤن .5

 .واخضة مغة(( Tab)) ال٣ٟغاث بضاًت مؿاٞت جغ٥ .6

 .Word ٖلي(( 1.5)) والؿُغ الؿُغ بحن اإلاؿاٞت ج٨ىن  .7

لى مؿخ٣لت وع٢ت ٖلى مىيىٖه ؤو ٣ِٞ البدث ٖىىان ٨ًىن  ؤن ًجب .8  ؤو اؾم ٨ًخب ؤزغي  وع٢ت  ٖو

جهم البدث ؤصخاب ؤو ناخب ؤؾماء ىاٍو  .  وازخهاناتهم ٖو

  وطل٪  End Note   البدث   آزغ في مؿلؿلت بإع٢ام جغص ؤن ًجب الهىامل .9
ً
٣ا  .وعوصَا لترجِب ٞو

 وجىز٤ُ واإلاهُلخاث الٗغى ؤؾلىب خُث مً وق٩لُاجه و٢ىاٖضٍ الٗلمي البدث بإنى٫  الخ٣ُض ًجب .10

ا ٧املت بُاهاث في واإلاغاح٘ اإلاهاصع  . ليكَغ

غوى مغاحٗاث و٦ظل٪ والضعاؾاث للبدىر والى٣ضًت الٗلمُت اإلاغاحٗاث اإلاجلت جيكغ .11  طاث ال٨خب ٖو

ت ال٣ُمت  . وهخاثجها الٗلمُت والىضواث اإلااجمغاث وزاث٤ اإلاجلت جيكغ ٦ما والث٣اُٞت والٗلمُت ال٨ٍٟغ
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ا ألصخابها ًد٤ ال للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار .12  . ؤزغي  مجلت ؤي في وكَغ

م والخبرة الازخهام طوي  مً اإلاد٨محن مً ازىحن ٖلى ٖغيها ًخم للمجلت اإلا٣ضمت البدىر.13  وجسخاَع

غ َُئت   الخدٍغ
ً
ا  . ؾٍغ

14.ً ً 18 بسِ ألابدار ٖىاٍو ىاٍو ً اإلاالٟحن ٖو ُت الغثِؿت والٗىاٍو ً والٟٖغ ىاٍو  الجضاو٫  و ألاق٩ا٫ ٖو

 . 16 حجم و صا٦ً بسِ ج٨ىن  ؤن ًجب

  بغهامج باؾخسضام حٗض ؤن ًجب:  الخىيُدُت والغؾىماث ألاق٩ا٫.Word15أو أي برنامج آخر 

  وجغ٢م مٗه ًخىا٤ٞ 
ً
خم بالبدث اإلاىاؾبت ٧انهااؤم في وجىي٘ حؿلؿلُا  ٖلى بإع٢امها الىو في بلحها الغحٕى ٍو

تر٥ اإلاُلىب ًٖ ومٗبرة واضخت ألاق٩ا٫ ج٨ىن  ؤن  والىو الجضاو٫  ؤو ألاق٩ا٫ بحن( ؾُغ)  ٞغاٙ ٍو

 . لها والالخ٤ الؿاب٤

 . ٖضمه   مً لليكغ نالخُتها ًٖ الىٓغ بٌٛ بلحها اإلا٣ضمت الٗلمُت البدىر في بد٣ها اإلاجلت جدخٟٔ.16

م بحغاءاث بجمام ٞىع  ٢بىله ٖضم ؤو لليكغ بدثه ب٣بى٫  الباخث بةقٗاع اإلاجلت جلتزم.17  . الخ٣ٍى

  الجامٗت مجلت هٓغ وحهت جمثل وال ؤصخابها عؤي ًٖ بال حٗبر ال اإلاجلت في جيكغ التي آلاعاء ٧ل.18

  البدىر وكغ في بد٣ها  اإلاجلت جدخٟٔ. 19  
ً
٣ا  . الخانت لٓغوٞها ٞو

  طل٪ ًخم  وبهما باإلاجلت البدىر جغجِب في الباخث وبم٩اهُاث البدث ل٣ُمت ٖال٢ت ال.20
ً
٣ا  لخ٣ؿُماث ٞو

ش بالخسههاث جخٗل٤ مُٗىت  . البدىر وعوص وجاٍع
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ـ الجامٗـــيصٖــــىة بلي   ؤًٖاء َُئت الخضَع

 

ـ بجامٗ ت الجبل الٛغبي ــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــضٖـــــــــــى،،، مجلت الجامٗت ؤلازىة ؤًٖاء َُئت الخضَع

ً زال٫ ٦خاباتهم ـــــــت للمؿاَمت في جُٟٗل َضٍ اإلاجلت الىاقئت مـت ٧اٞــــــــاث اللُبُــــوالجامٗ

ت ـــــاث اللُبُــــــل الجامٗـــــــــت صازــــــــــــــــــــت الخٗلُمُــــــــــــــىٍغ الٗملُــــــــــــل جُــــــت واإلابخ٨غة ألحـــــــــالغنِىالٗلمُت 

ي اء ٞاٖلحن فــــت ل٨ُىهىا ؤًٖـــــــــض في َظٍ ال٣إل الٗلمُــــــــضاص الكباب الهاٖـــــــــاء وبٖـــــوبى

 ت.ـــــضوعٍت الٗلمُـــــضٍ الـــــه بحن ٢غاء َـــــــي وؤنىلـــــــــمجخمٗهم لترؾُش ؤؾـ و٢ُم البدث الٗلم

تي ؾخهل بلي اإلاجلت ؾخ٨ىن ـــــــــــت في مسخل٠ الازخهاناث الــــــــــــــضعاؾاث ٧اٞــــــــــــــــىر والــــــــــــــبن البد

 ت .ـــــــــــــــــــــيكغ جباٖا وو٣ٞا لًىابِ و٢ىاٖض اليكغ باإلاجلمىي٘ ج٣ضًغ واخترام وؾخ

 

 

 ــغـــــــــــٍغـــــــغة الخدــــــــؤؾـ
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 احلٕاس يف اإلسالو

.ىدد/ىمحمدىمدعودىأحم
ىمزدهى–كلوةىاآلدابىوالعلومى

ى
Abstract 
         Definition of dialogue in the language and terminology and the conditions to be met in 

the dialogue and the difference between dialogue and debate and the difference between 

dialogue and discussion and the difference between dialogue and controversy and objectives 

of the dialogue and the most important rules and assets on which dialogue must be built and 

the importance of the dialogue and the important aspects mentioned above and attributes 

that must be met in the axes and the pests of dialogue , which are the mistakes made by some 

interlocutors as a result of the fall of peace and slips of speech and the consequent disruption 

of the conduct of the dialogue and turn it into a futile debate is useless ,so the interlocutors 

should stay away from them and beware of them and dialogue in Islamic law and Meaningful 

dialogue. 

 اإلاؿخسلو

ٌٗض الخىاع مهُلخا مً مهُلخاث الخىانل وألَمُخه في ب٢امت الٗال٢ت بحن ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؽ 

ىحه اإلاسال٠ وبه  م والاَخمام به واحب قغعي وبه حٗمخض الدجت وٍُ الاخترام ٣ٞض ٦ثر وعوعٍ في ال٣غآن ال٨ٍغ

حٍر ٧ان الضاٞ٘ في ازخُاع ج٣ّىم اإلاٟاَُم واإلاٗخ٣ضاث؛ ٞخى٨ٗـ الخُاة  ملُئت بالٗض٫ وعوح الخٟاَم ولهظا ٚو

ش ؤلاؾالمي بؾهاما في بزغاء  م والخاٍع َظا الٗىىان )الخىاع( صعاؾت ج٣ىم ٖلى الىن٠ مً زال٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

 .البدث و٧ان مً بٌٗ هخاثجه ؤن الخىاع ٣ًطخي ٖلى الخٗهب
  اإلا٣ضمت

طباهلل مً قغوع ؤهٟؿىا ومً ؾِئاث ؤٖمالىا مً  وؿخٍٟٛغ ووٗىبن الخمض هلل ، هدمضٍ ووؿخُٗىه و        

 عؾى٫ هللا نلى 
ً
يهضٍ هللا ٞال مًل له ومً ًًلل ٞال َاصي له وؤقهض ؤن ال بله بال هللا وؤقهض ؤن مدمضا

لى آله وصخبه وؤجباٖه بةخؿان بلى ًىم الضًً وؾلم حؿلُما ٦ثحرا .  هللا ٖلُه وؾلم ٖو

ت زمجها وال ؾُما في ؤمخىا ؤلاؾالمُت بن ٦ثحرا مً اإلاكا٧       ل والهضاماث الضامُت التي جضٞ٘ البكٍغ

ا ؤو ج٣ل ؾلبُاتها زم اللجىء بلى الخىاع واؾدىٟضث ؤٚغايه  والٗغبُت ٧ان مم٨ىا ؤن هخجىبها ؤو ًس٠ٟ ؤزَغ

٢اثمت ٖلى ووؾاثله . بن الخىاع َى لٛت ؤلاؾالم،و٢ض ٢طخى هللا ؾبداهه وحٗالى بن ج٨ىن ٖال٢خه بمسلى٢اجه 
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ى صؾخىع اإلاؿلمحن  م َو ؤؾاؽ الخىاع ؤلا٢ىاعي ، ولِـ ٖلى ؤؾاؽ ال٣هغ وؤلا٦غاٍ ، وبن ال٣غان ال٨ٍغ

ٗتهم ٢ض وحهىا بلىإن الخىاع َى ألاؾلىب الظي ًجب ٖلى بجباٖهاإلاؿلمحن ٖىض بدث  ومهضع ٣ُٖضتهم وقَغ

تراٝ باآلزغ وبد٣ه ف ي الىحىص وبد٣ه في الخٗبحر ًٖ عؤًه ال٣ًاًا واإلاك٨الث ، ومً مؿخلؼماث الخىاع الٖا

 وبد٣ه في الازخالٝ م٘ آلازغ .

م مىهج الخىا؛ ع لُٗلمىا اؾخٗماله في حمُ٘ مجاالث خُاجىا ، مً ؤحل الىنى٫        واؾخٗمل ال٣غآن ال٨ٍغ

بلى الخ٤ ب٣ىاٖت ٣ٖلُت ، واعجُاح هٟسخي ، واَمئىان وحضاوي؛ ل٩ي ٌِٗل اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ُٞةزاء ـ 

 ل ، وؤمً و، وؤمان ،  وخب ، وؾالم .وجىان

ًُ ِبنَّ عَ          ْخَؿ
َ
ِتي ِهَي ؤ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِتَوَحاِصل

َ
ِت الَخَؿى

َ
ٓ ِٖ ْى

َ ْ
َمِتَواإلا

ْ
ِخ٨

ْ
َ٪ ِبال ى َؾِبُِل َعّبِ

َ
ُٕ ِبل ُم ٢ا٫ حٗالى : )اْص

َ
ل ْٖ َ

َى ؤ َُ  ٪َ بَّ

() ًَ ِضً
َ
ْهخ

ُ ْ
ُم ِباإلا

َ
ل ْٖ َ

َى ؤ َُ ً َؾِبُِلِهَى َٖ لَّ 
َ
ضٖىة ؤو الخىاع ج٨ىن بالخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿىت بضون ( ٞان ال1ِبَمً ي

 اتهاماث ؤو تهضًض ؤو ج٨ٟحر زم ٨ًىن الاخخ٩ام هلل حٗالى في الجهاًت .

والخىاع ًم٨ً ؤن ٣ً٘ بحن مسخل٠ م٨ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وجىحهاجه الاحخماُٖت والؿُاؾُت ومجها          

ا ُٞما بحن  الؼوج والؼوحت وما بحن الؼوححن وألاوالص ، ٞالخىاع ممغ ججز٫ بلى مؿخىي ألاؾغة ، ٞحري ؤزَغ

 اؾتراجُجي لخل ألاػماث ال٨بحرة والهٛحرة .

ظا ما صٞٗجي الزخُاع َظا اإلاىيٕى لٗلى اؾخُُ٘ ؤن ؤُٞض واؾخُٟض؛ ألهىا حمُٗا جًغعها مىه     َو

ٖضة ٖىامل وهي الضًً  َظَالهغاٖاث التي لم جب٤ ٖلى شخيء ًغبِ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض التي حمٗتهم

ظٍ الٗىامل حمُٗا لم ٌٗض لها ؤي مٗجى م٘ وحىص مً اعجطخى ٚحر الخىاع ؾبُال ؛  واللٛت والجٛغاُٞت ، َو

 لُهل به بلىمبخٛاٍ .

لظل٪ ٧ان لؼاما ٖلُىا ؤن هجٗل الخىاع َى الىؾُلت الىخُضة التي هىنل بها ما ًجى٫ في ؤصَاهىا مً        

لٟت إلاا ًبخُٛه الُٝغ آلازغلىهل حمُٗا بلى ٧لمت ؾىاء بُٗضا ًٖ الهضاماث ؤ٩ٞاعوؤعاء ولى ٧اهذ مسا

 واإلاكا٧ل التي لم جب٤ ٖلى شخيء والتي جسخلِ ٞحها ألاوعا١ ختى ال ٌؿخُُ٘ ؤخضا مىا ٞهم ما ًضوع خىله .

٧اهذ ومً َظا ٧ان ٖىىان بدثي اإلاخىاي٘ َى ) الخىاع في ؤلاؾالم ( و٢ض اقخمل ٖلى زالزت مباخث        

 ٖلى الىدى الخالي :

خ٨ىن مً زالر ه٣اٍ هي :  اإلابدثاألو٫ : ٍو

ا في الخىاع . َغ ٠ الخىاع في اللٛت والانُالح والكغوٍ الىاحب جٞى  حٍٗغ

 الٟغ١ بحن الخىاع واإلاىاْغة والٟغ١ بحن الخىاع واإلاىا٢كت والٟغ١ بحن الخىاع والجض٫ .
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 ؤَضاٝ الخىاع .

خ٨ىن مً   زالزته٣اٍ هي :اإلابدث الثاوي : ٍو

 ؤَم ال٣ىاٖض وألانى٫ التي ًجب ؤن ًبجي ٖلحها الخىاع .

ا بالخهىم .  ؤَمُت الخىاع والجىاهب اإلاهمت التي جم ط٦َغ

ا في اإلاداوع . َغ  الهٟاث التي ًجب جٞى

خ٨ىن مً زالزته٣اٍ هي :  اإلابدث الثالث : ٍو

ؿ٣ُاث اللؿان و ػالث ال٨الم ، وما ًترجب آٞاث الخىاع وهي ألازُاء التي ٣ً٘ ٞحها بٌٗ اإلاداوعًٍ هدُجت ل

ٖلُه مً حُُٗل لؿحر الخىاع ، وجدىله بلى حض٫ ٣ُٖم ال ٞاثضة  مىه لظل٪ ًيبػي ٖلى اإلاداوع  الابخٗاص ٖجها 

 والخظع مجها .

ٗت ؤلاؾالمُت.  الخىاع في الكَغ

 الخىاع الهاصٝ .

ٟه ، قغوَه(   الخىاع ) حٍٗغ

 الخىاع في اللٛت :

خىاع في اللٛت مً ماصة "ح و ع " التي جدمل مً الضالالث ال٨ثحر وط٦غ ٖلماء اللٛت ؤن له اقخ٣ا١ لٟٔ  ال

مٗاوي مخٗضصة جضوع في مجملها خى٫ مٗجى الغحٕى واإلاغاحٗت ،وفي لؿان الٗغب : ؤن الخىع الغحٕى ًٖ 

ىه خىعا ومداعا ومداعة عح٘ ٖىه وبلُه . و٧ل  شخيء حٛحر مً الصخيء وبلى الصخيء ، ٣ًا٫ خاع بلى الصخيء ٖو

ُدىَع()2خا٫ بلى خا٫ ، ٣ٞض خاع ًدىع خىعا ) ًَ  ً
َّ
ن ل

َ
ًَّ ؤ َ

ُه ْ
َّ
 (.3(،ومىه ٢ىله حٗالى : )ِبه

اصة ؛ ألهه عحٕى مً خا٫ بلى خا٫ ٢ا٫ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم : )  والخىع ؤًًا َى الى٣هان بٗض الٍؼ

 (.4اللهم بوي ؤٖىط ب٪ مً الخىع بٗض ال٨ىع()

٣ا٫ : ٧لمخه ٞ  . ) بٟخذ الخاء ٍو
ً
غة ، وال ُمدىعة ، وال خىاعا  ، وال خٍى

ً
غا  ، وما عح٘ بلّى خٍى

ً
ما ؤخاع بلّى حىابا

 : اإلاجاوبت . 
ً
 وخىاعا

ً
واإلاداوعة : اإلاجاوبت . والخداوع : الخجاوب . وخىاعا

ً
ا ( . ؤي ما عّص حىابا و٦ؿَغ

خداوعون : ًتراحٗىن ال٨الم واإلاداوعة : مغاحٗت ال٨الم واإلاى٤ُ ا٫َ 5في اإلاساَبت ) ٍو
َ
( ومىه ٢ىله حٗالى :   )٢

()
ً
ا٥َ َعُحال مَّ َؾىَّ

ُ
ٍت ز

َ
ٟ

ْ
ُ

ُّ
مَّ ِمً ه

ُ
َغاٍب ز

ُ
َ٪ ِمً ج

َ
٣

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
 ِبال

َ
ْغث

َ
ٟ

َ
٦

َ
ٍُ ؤ َداِوُع ًُ َى  َُ ُه َناِخُبُهَى

َ
 (.6ل
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 الخىاع في الانُالح :

إهه : " هٕى مً الخضًث بحن وبٗض َظا الٗغى للمضلى٫ اللٛىي ًم٨ً ؤن هدضص اإلاٗجى الانُالحي للخىاع ب

ٛلب ٖلُه الهضوء  ٣ت ما ، ٞال ٌؿخإزغ به ؤخضَما صون آلازغ ، َو شخهحن ، ًخم ُٞه جضاو٫ ال٨الم بُجهما بٍُغ

ؤو ؤشخام ؤو  –والبٗض ًٖ الخهىمت والخٗهب ،و٢ُل : َى مىا٢كت بحن شخهحن ؤو مجمىٖخحن 

اث  خ٤ ، وصٞ٘ قبهت ، وعص الٟاؾض مً ال٣ى٫ ب٣هض  جصخُذ ال٨الم ، وبْهاع حجت ، وبزباث  –مجمٖى

 والغؤي .

 قغوٍ الخىاع :

 وحىص َغفي الخىاع . -1

 وحىص مىيٕى الخداوعاإلادضص . -2

ى بْهاع الخ٣ُ٣ت ، ؤو جُاب٤ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً حهاث الىٓغ -3  وحىص الهضٝ مً الخىاع ، َو

غى الغؤي . -4  البٗض ًٖ الخٗهب والخهىمت ، ٞو

خماص ٖلى الٗلم وال٣ٗل . -5  الٖا

 ؤوال: الٟغ١ بحن الخىاع واإلاىاْغة :

َىا٥ جىا٤ٞ بحن الخىاع واإلاىاْغة ؛ بط بن اإلاىاْغة هي هٕى مً ؤهىإ الخىاع ، ول٨ً ٖىض الغحٕى بلى 

٠ اإلاىاْغة ًخطر ؤنها حٗخمض ٖلى الض٢ت الٗلمُت ، والكغوٍ اإلاى٣ُُت ؤ٦ثر مً اٖخماص الخىاع ٖلى  حٍٗغ

 طل٪ .

( ، ٞهي مً الىٓغ جُٟض 7لٛت مً الىٓحر ، ؤو مً الىٓغ بالبهحرة ) ٞاإلاىاْغة مكخ٣ت في ؤنل     

 الاهخٓاع والخ٨ٟحر في الصخيء ج٣ِؿه وج٣ضٍع ، ومً الخىاْغ جُٟض الخ٣ابل ، ومً الىٓحر جُٟض الخمازل .

ٟاث جضوع خى٫ اإلاٗجى الخالي :  وؤما في الانُالح ٞلها ٖضة حٍٗغ

ِب البدث بُجهما ٖلى وحه الهىاب ختى ًٓهغ الخ٤ ٖلم باخث ًٖ ؤخىا٫ اإلاخسانمحن ؛ ل٨ُىن جغج

م ، وؤو٫ جإل٠ُ ونل بلى الباخثحن في مىيىٖها 8بُجهما ) (،و٧لمت اإلاىٓغة لم جغص مُل٣ا في ال٣غآن ال٨ٍغ

 (10(، ٖلى ًض الٗالم الٗمُضي )٧9ان في ال٣غن الؿاب٘ الهجغي )

ً ،  ولظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ : بن الخىاع ٚحر اإلاىاْغة ؛ ألن اإلاىاْغة ج٣ىم ٖلى وحه الخًاص بحن اإلاخىاٍْغ

 لالؾخضال٫ ٖلى بزباث ؤمغ ًخسانمان ُٞه هُٟا وبًجابا ، بُٛت الىنى٫ بلى الهىاب .

حن اإلاخداوعًٍ ، ؤو وحىص الخهىمت بُجهما .  وؤما الخىاع ٞةهه ال ٣ًىم ٖلى وحه الخًاص بحن الُٞغ
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 زاهُا : الٟغ١ بحن الخىاع واإلاىا٢كت :

(ؤي 12( . ٣ٞض حاء في الخضًث : ) وبطا قُ٪ ٞال اهخ٣ل ()11مٗىاٍ : الخٟغ ؤو الجٕز ) الى٣ل في اللٛت

ذ مىه الكى٦ت .  ٞال هٖؼ

إحي الى٣اف بمٗجى : اإلاداؾبت ، والاؾخ٣هاء ) ( ، ومً الخضًث : ) مً هى٢ل الخؿاب َل٪ 13ٍو

حن ، ول٨جها ج٣ىم ٖلى ؤؾ14() اؽ اؾخ٣هاء (،ٞاإلاىا٢كت هٕى مً الخداوع بحن شخهحن ؤو َٞغ

حن ٣ِٞ ،  ٨ىن َظا الاؾخ٣هاء في الٗاصة إلاهلخت ؤخض الُٞغ ت ألازُاء ، وبخهائها ، ٍو الخؿاب وحٍٗغ

 الظي ٌؿخ٣صخى مدهُا ومؿخىٖبا ٧ل ما له الُٝغ آلازغ.

 : زالثا : الٟغ١ بحن الخىاع والجضا٫

( .والجض٫ 15ت)الجض٫ ؤو الجضا٫ ٌٗجي : قضة الخهىمت ، وال٣ضعة ٖلحها ، واإلاجاصلت: اإلاسانم

والجضا٫ ، واإلاجاصلت ٧ل طل٪ ًىخى مىخى الخهىمت في ؤًت نىعة مً نىعَا ، ولى بمٗجى الخمؿ٪ 

 ( .16بالغؤي ، والخٗهب له )

ؿُاثُحن ) خماص ٖلى ٢ىة 17و٧ان الجضا٫ ٖىض بٌٗ ٞالؾٟت الُىهان ، وبسانت الؿٞى ( مجهم ٌٗجي الٖا

دجت الىاضخت ، بل ؤنهم لم يهخمىا بالبدث ًٖ الخ٣ُ٣ت اإلاهاجغة واللجاج ، ٖلى خؿاب الخ٨ٟحر ، وال

(، 18لظاتها ، وبهما ؤه٨غوَا ، وحٗلىا َمهم مىهبا ٖلى البدث ًٖ وؾاثل الىجاح في الخُاة الُىمُت )

ؿُاهُحن ، بل 19ٖلى خحن ٧ان الجضا٫ ٖىض ؾ٣غاٍ ) ( ال بٗجي الجض٫ الخُابي ٦ما َى ٖىض الؿٞى

ُث عؤي ؤن الجض٫ ًٞ جىلُض ألا٩ٞاع و٧اهذ الخ٣ُ٣ت هي ٚاًخه ، ولم ٧ان ال ٌٗجي الجض٫ ال٣ٗلي ؛ خ

 (.٨ً20ً َضٞه جد٤ُ٣ الٛلبت ٖلى الخهم )

 اإلابدث الثالث : ألاَضاٝ التي ًجب الؿعي  بلى جد٣ُ٣ها مً الخىاع

م قغح وحهت الىٓغ ، وجبُان اإلاُُٗاث التي ج٣ىم ٖلحها ، وفي الى٢ذ هٟؿه الاهٟخاح ٖلى آلازغ لٟه ؤوال:

٤ بلى  وحهت هٍٓغ زم للخٟاَم مٗه ؛طل٪ بإن الخٟاَم ال ٨ًىن بضون ٞهم مخباص٫ ، والخىاع َى ٍَغ

حن اإلاخداوعًٍ زم بلى جٟاَمها .  اؾدُٗاب اإلاُُٗاث والى٢اج٘ اإلا٨ىهت إلاىا٠٢ الُٞغ

 : بن الخىاع م٘ آلازغ ا٦دكاٝ لؤلها وبياءة ؾاَٗت ٖلى الثٛغ والىىا٢و التي ال جسلىا مجهازاهُا

 شخهُت بوؿاهُت .
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ها ومداولت ب٢ىاٖه بالتي هي ؤخؿً بمى٠٢ ًى٨ٍغ ؤو ًدى٨غ له  زالثا: ٠ آلازغ ٖلى وحه هٓغ ال ٌٗٞغ حٍٗغ

ى ؤمغ ٌك٩ل في خض طاجه ؤخض ؤَم ٖىانغ الاخخ٩ا٥ ال٨ٟغي والث٣افي والخضاٞ٘ الخًاعي بحن الىاؽ  َو

ت . ٣ٟض الخُٗل بلى اإلاٗٞغ  ، ومً صون طل٪ ًغ٢ض الظًَ ٍو

الازخالٝ بحن الىاؽ وما ٌك٩له مً جضاٞ٘ ٌك٨الن ؤخض ؤَم مىحباث ٖضم ٞؿاص ألاعى ٢ا٫ حٗالى : بن 

( )
َ
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 : للخىاع ؤَضاٝ مسخلٟت عابٗا 

ا ،وبما ؤن ٨ًىن ؾُٗا الؾدبا١ و٢ٕى ألاػمت ، ٞهى بما ؤن  ٨ًىن وؾُلت لخىِٟـ ؤػمت ، وإلاى٘ اهٟجاَع

وإلاى٘ ؤؾبابها ، وبما ؤن ٨ًىن مداولت لخل ؤػمت ٢اثمت ، والخخىاء مًاٖٟاتها في َظٍ الخاالث الثالر 

 ج٨ىن مهمت الخىاع هي الٗمل ٖلى ما ًإحي :

 وألازال١ والث٣اٞت .ببغاػ الجىام٘ اإلاكتر٦ت في ال٣ُٗضة  -1

 حٗم٤ُ اإلاهالر اإلاكتر٦ت في ؤلاهماء والا٢خهاص . -2

 جىؾُ٘ مجاالث الخضازل في اليكاَاث الاحخماُٖت . -3

ت. -4 خضا٫ وجىؾُ٘ ٢اٖضتها التربٍى  الخإ٦ض مً نض٢ُه ٢ُم الٖا

ضم  -5 ٌ ، والاهٟخاح ٖلى وحهت هٍٓغ واخترامها ، ٖو ت التي ج٣ىم ٖلى ٖضم ٞع بٚىاء الث٣اٞت الخىاٍع

ت نضثت مً زال٫ الخٗامل مٗها و٦إنها م٣ضؾاث زابخت ٚحر ٢ابلت  الخمترؽ وعاء احتهاصاث ٨ٍٞغ

 إلٖاصة الىٓغ .

 ٢ىاٖض الخىاع وؤنىله 

 للخىاع ٦ثحر مً ال٣ىاٖض وٗغى بًٗها ُٞما ًلي :

 ال٣اٖضة ألاولى : جدضًض مىيٕى الخىاع 

 مً الخ
ً
ىاعاث ج٨ىن حضال ٣ُٖما . لِـ له ه٣ُت ًيبػي ؤن ًضوع الخىاع خى٫ مؿإلت مدضصة ٞةن ٦ثحرا

مدضصة ًيخهي بلحها ُٞيبػي ؤن ٨ًىن الخىاع ؤو الجض٫ )بالتي هي ؤخؿً ( خى٫ ه٣ُت مُٗىت بدُث ًخم 

 التر٦حز ٖلحها وال ًخٗضاَا الخىاع ختى ًيخهي مجها .

 ال٣اٖضة الثاهُت : مىا٢كت ألانل ٢بل الٟٕغ

ٟا١ ٖلى ألانل ، بط بن مىا٢كت الٟٕغ م٘ ٦ىن ألانل ٚحر مخ٤ٟ ًيبػي ؤال ًخم الخىا٢ل في الٟٕغ ٢بل الاج

 ٖلُه حٗخبر هىٖا مً الجض٫ ال٣ُٗم بال في خاال مُٗىت .
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 وؤيغب ؤمثلت لخاالث ًم٨ً ٞحها مىا٢كت الٟٕغ ؤو مىا٢كت ألانل :

ُت ٞلى حاء٥ ٧اٞغ ال ًامً بُىم الخؿاب وؤزظ ًىا٢ك٪ في ٢ًُت حجاب اإلاغؤة اإلاؿلمت مثال ؤو في ٢ً

حٗضص الؼوحاث ، ؤو في مؿإلت الجهاص ؛ خُث بن َظٍ ال٣ًاًا بالظاث هي ؤزغ ال٣ًاًا التي ًثحر خىلها 

 الٛغبُىن قبهاتهم ، إلزاعة الٟخىه بحن اإلاؿلمحن .

والؿاا٫ َىا ٠ُ٦ جداوع َظا ال٩اٞغ الظي ال ًامً باإلؾالم ؟ َل جىا٢كه في َظٍ اإلاؿاثل بطا خاوع٥ 

 بكإنها ؟

٣خحن : بةم٩اه٪ َىا  ؤن جداوعٍ بٍُغ

ألاولى :ؤن جدُل الى٣اف بلى ألانل ٞخ٣ى٫ له بن الجهاص ، وحٗضص الؼوحاث ، والدجاب ، وما ٖلى قا٧لتها 

ى  مً ال٣ًاًا حؼء مً الضًً ؤلاؾالمي ، وبضال مً ؤن هىا٢ل َظٍ الى٣اٍ ًيبػي ؤن هغح٘ لؤلنل َو

باب ؤن ج٣خى٘ بهظٍ ألامىع وال خاحت ؤن ججاص٫ ٞحها ؤلاؾالم ٞىجاص٫ ُٞه ٞةطا ا٢خىٗذ باإلؾالم ٞدُيئظ مً 

 ، وبطا لم ج٣خى٘ باإلؾالم ٞى٣اشخي مٗ٪ في َظٍ الجؼثُت ٌّٗض هىٖا مً الٗبث الظي ال ٞاثضة مىه .

الثاهُت : ًم٨ى٪ ؤن جىا٢كه بالدجج ال٣ٗلُت في هٟـ الجؼثُاث التي ًجاص٫ َى لها ٞمثال: بطا ج٩لم ًٖ 

اصله في َظا اإلاىيٕى بإن جسبٍر ؤهه مً الثابذ ٖلمُا ؤن ٖضص اليؿاء ؤ٦ثر مً حٗضص الؼوحاث ُٞم٨ً ؤن جج

اصة ٖلى  ٖضص الغحا٫ وجهل ؤخُاها وؿبت اليؿاء بلى الغحا٫ وؤخُاها ماثت وؾخحن بلى ماثت ٞؿخىن امغؤة ٍػ

بال ػواج اإلائت إلاً ج٨ىن ؟ ٞةطا لم جإطن للغحل بخٗضص الؼوحاث ٞظل٪ ٌٗجي ؤن َاالء اليؿاء ب٣حن ياجٗاث 

ؤو ايُغعن ٖلى مماعؾت البٛاء ، والغطًلت ٞخٗضص الؼوحاث يغوعة البض مجها ، ألن وؿبت ؤلاهار في ؤ٦ثر 

٨ظا ٖىضما زبدذ لهظا ال٩اٞغ خاالث وؤوياٖا ٨ًىن حٗضص الؼوحاث  اإلاجخمٗاث ؤ٦ثر مً وؿبت الظ٦ىع َو

 . ٞحها ؤمغا ؾاجٛا ٞغبما آمً باإلؾالم مً زال٫ ا٢خىاٖه بهظٍ الدجج

 ال٣اٖضة الثالثت : الاجٟا١ ٖلى ؤنل ًغح٘ بلُه 

ًجب الاجٟا١ ٖلى ؤنل ًغح٘ ٖلُه اإلاخداوعون بطا وحض الخالٝ واخخضم الى٣اف ، وطل٪ ٧االجٟا١ ٖلى 

م ، وبلى صخُذ الؿىت ، وبلى ال٣ىاٖض الثابخت ، ؤو بلى مما ٧ان ٖلُه  الغحٕى ٖلى الازخالٝ بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

 هللا ٖجهم حمُٗا .الؿل٠ الهالر عضخي 

 ؤَمُت الخىاع  

 جبرػ ؤَمُت الخىاع في حاهبحن َما :
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: صٖىة الىاؽ بلى ؤلاؾالم والؿىتٞخ٣ٗض لظل٪ مداوعاث م٘ ٚحر اإلاؿلمحن إل٢ىاٖهم بإن صًً  الجاهب ألاو٫ 

م بالتزامها ، وال٣غآن  حن ًٖ الؿىت لضٖىتهم بلى الؿىت وؤمَغ هللا خ٤ الق٪ ُٞه وم٘ مبخضٖحن مىدٞغ

م خاٞل بىماطج مً مثل َظٍ الخىاعاث التي حغث بحن ؤهبُاء هللا وعؾله ٖلحهم الهال  ة والؿالم وبحن ال٨ٍغ
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(، ٞإ٦ثر حضالهم ختى جبرمىا مً ٦ثرة حضاله لهم والجضا٫ هٕى مً الخىاع ، بهىا 22ِبن ٦

اث وألاصًان ألازغي ، بهضٝ صٖىتهم بلى هللا حٗالى ٞالخىاع بداح ت بلى ؤن هداوع ؤصخاب اإلاداوع والىٍٓغ

وؾُلت مً وؾاثل الضٖىة ، وال ًجىػ ؤن حٗخ٣ض ٦ما ٌٗخ٣ض ال٨ثحرون ؤن الٗالم الُىم ٌِٗل خالت بٞالؽ 

ا . حَر اث واإلاباصت وال٣ٗاثض واإلاثل والٟلؿٟاث ٚو  مً الىٍٓغ

ول٨ً َظا الغ٧ام الهاثل مً الباَل مضجج بإ٢ىي ؤؾلخت الضٖىة والضُٖت والضٖاة  صخُذ ؤنها باَلت

 الظًً جضعبىا وحٗلمىا ٠ُ٦ ًضاٞٗىن ًٖ الباَل ختى ًهبذ في هٓغ الىاؽ خ٣ا .

٣ت اإلاثلى للخىاع إل٢ىإ الخهم بما لضًه مً الخ٤  والؿىت ، و٢ض  ؤما ؤَل الخ٤ ٨ٞثحر مجهم ال ًدؿً الٍُغ

ا ٞمً زال٫  ال ًدؿً َاالء اث اإلاضاٞٗىالبىاص١ ٞةن لم ًمل٨َى ؤن ًىا٢ل بًٗهم بٌٗ بال مً زال٫ َٞى

 ألاٞىاٍ التي جُل٤ مً ال٩لماث الخاعة الجاعخت ماَى ؤقض ٞخ٩ا مً الغنام وال٣ظاث٠ .

 : ٞهل الخالٝ في ألامىع الاحتهاصًت  الجاهب الثاوي

ٗض وؾُلت للىنى٫ بلى ال٣ُحن والخ٤ في مؿإلت  احتهاصًت ازخل٠ ٞحها ؤ٢ىا٫ اإلاجتهضًً ُٞخ٩لم ٞالخىاَع

ذ ؤو احخمإ ال ًجىػ ’ ازىان في مداوعة ؤو مىاْغة للىنى٫ بلى الخ٤ في مؿإلت احتهاصًت  لِـ ٞحها هو نٍغ

 حٗضًه .

ولِـ مً الًغوعي ؤن حٗخ٣ض ؤن هدُجت الخىاع ؤن ج٨ىن ب٢ىاٖ٪ الُٝغ آلزغ بإن ما ٖىض٥ خ٤ وما ٖىضٍ 

ػم ٣ٞض ج٣ى٘ بوؿاها بظل٪ ، ٞةن لم جخم٨ً ٞإ٢ل شخيء ج٨ؿبه مً الخىاع بطا التزمذ باَل ٞلِـ َظا بال 

ت ، وؤه٪ مداوع حُض وؤن ًإزظ اهُباٖا بإه٪  بالكغوٍ اإلاىيىُٖت له ؤن ٌٗلم زهم٪ ؤن لضً٪ حجت ٢ٍى

 مىيىعي مخ٣ٗل ، بُٗض ًٖ الدكىج والهجان والاهٟٗا٫ .

ً لم ًمل٨ىا الخ٤ ولِـ ٖىضَم شخيء وؤنهم مجغص م٣لضًً ٞةطا خاوعَم  ٨ٞثحر مً الىاؽ ًٓىىن ؤن آلازٍغ

ت ٞإ٢ل ما ج٨ؿبه ؤن ججٗل لضي مىاْغ٥ ٖالمت اؾخٟهام .  م ٖلمىا ؤن لضيهم حججا ٢ٍى  وهاَْغ

 نٟاث اإلاداوع  

 : حىصة ؤلال٣اء وخؿً الٗغى وؾالؾت الٗباعة ؤوال 
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الصخُدحن ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها و٢ض ٧ان طل٪ مً نٟاث الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦ما حاء في 

٢الذ : ٧ان عؾى٫ هللا نلى هللا ٖللُه وؾلم ًدضر خضًثا لى قاء الٗاّص ؤن ًدهُه ألخهاٍ لم ٨ًً ٌؿغص 

 (.23الخضًث ٦ؿغص٦م )

 خؿً الخهىع  زاهُا:

واإلا٣هىص مً خؿً الخهىع ؤال ج٨ىن ألا٩ٞاع ٖىض اإلاخدضر مكىقت ؤو مخضازلت ؤو مخًاعبت ٞبٌٗ الىاؽ 

ل٠ًٗ جهىعٍ عبما ًُغح ٨ٞغة ؤزىاء الى٣اف وبٗض ما ًيخه٠ في قغخها ًدبحن له ؤنها ٚحر نالخت ، وال 

٤ بٗض ما ٨ًىن ٢ض جىعٍ في طل٪ .  جسضم الٛغى ُٞىدبه في مىخه٠ الٍُغ

 جغجِب ألا٩ٞاعزالثا :

ضم جضازلها ؤو ايُغاب ها مما ًثبذ ٞال٣ضعة ٖلى جغجِب ألا٩ٞاع ، وحؿلؿلها ، واعجباٍ بًٗها ببٌٗ ٖو

٣ىيها .  حجت اإلاداوع ٍو

 الٗلم م٘ الٟهم  عابٗا :

ًيبػي ؤن ٨ًىن اإلاداوع طا ٖلم و٢ىة و٢ضعة ٖلى الٟهم ،ٞةن بٌٗ اإلاداوعًٍ ٢ض ًسظ٫ الخ٤ ب٠ًٗ ٖلمه 

م ؤن الخ٤ مٗه، بال ؤهه لم ًضٖمه بالٗلم ال٣ىي، ًُٞ٘ هٟؿه في ٚحر مىيٗها؛ ألن بالٟهم و٢ىة  ٞٚغ

ٗٝغ ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة ٞحها ٣ُٞبل ما ٞحها ال٣ٗل ًضع٥ اإلادا خم٨ً مً ٞهمها ، َو وع حجج الخهم ، ٍو

غص ما ٞحها مً باَل،لظل٪ ٞلِـ ٧ل بوؿان مهُإ للخىاع ختى وبن ٧ان ناخب خ٤ ، ٞةهه عبما  مً خ٤، ٍو

خاوع بهضٝ ههغ الخ٤ ول٠ًٗ ٖلمه وبهحرجه ، وعبما خاو٫ بجهل ٣ُٞخى٘ بالباَل الظي م٘ زهمه ، 

ما اخخج بذجج باَلت مثلما ًدضر في مثل بٌٗ اإلاىاْغاث واإلاداوعاث التي ح٣ٗض ، ٞال ٣ًخى٘ الىاؽ وعب

 بالخ٤ الظي ًدمله .

 :ؤلازالم زامؿا 

ً ، بدُث ال ٨ًىن َم اإلاغء الاهخهاع لغؤًه وبهما َمه  ُٞيبػي الخجغص في َلب الخ٤ ، وجىنُله بلى آلازٍغ

. ً  َلب الخ٤ ، وبًهاله لآلزٍغ

 الخىاي٘ ؤزىاء اإلاىا٢كت  :ؾاصؾا

ً ، ؤو بٗض الاهخهاع ٖلحهم ، ألن َظا مً ؤَم ما ًيبػي ؤن ًخدلى به  ؤن ٨ًىن اإلاداوع ؤزىاء مىا٢كه لآلزٍغ

 اإلاداوع .  
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 آٞاث الخىاع

بن للؿان ؾ٣ُاث ، ولل٨الم ػالث ،واإلاؿلم مإمىع بدٟٔ لؿاهه ، ٦ما ؤهه مإمىع بُُب ال٨الم ، وؤن ٣ًى٫ 

 ُٞٛىم 
ً
ىا٥ ؤمىع ٢ض ٣ً٘ ٞحها اللؿان ٞخىعص ناخبها زحرا ؿلم آلازغون مىه، َو ،ؤو ٌؿ٨ذ ِٞؿلم ، َو

اإلاىاعص ، و٢ض تهىي بالخىاع وحُٗل ؾحٍر ؤو جدىله بلى حض٫ ٣ُٖم ، ؤو جباص٫ ؾباب وقخاثم ، ولظل٪ ًيبػي 

ا ، ٞمً َظٍ اإلادظوعاث :   للمداوع ؤن ًدظَع

 لجض٫ ، ؤو حؿدكحر الٟتن واإلاك٨الث .ازخُاع ألالٟاّ واإلاٗاوي التي ج٣ىص بلى ا -1

ً واؾخٗالء . -2  بْهاع الخٟاصر والدكض١ في ال٨الم جحها ٖلى آلازٍغ

الُٛبت : ٞةن اإلاىاْغ ال ًىٟ٪ ًٖ خ٩اًت ٦الم زهمه ومظمخه ، ُٞد٩ي ٖىه ما ًض٫ ٖلى ٢هىع  -3

ى الُٛبت .  ٦المه وعجٍؼ وه٣هان ًٞله ، َو

زهمه ، ُٞلجإ بلى ال٨ظب ٖلُه ، ُٞيؿبه بلى الجهل ال٨ظب :عبما ال ٣ًضع اإلاىاْغ ٖلى مداوعة  -4

 والخما٢ت و٢لت الٟهم ، حُُٛت لعجؼة ٣ُٞ٘ في ال٨ظب .

جؼ٦ُت الىٟـ والثىاء ٖلحها بال٣ىة والٛلبت والخ٣ضم ٖلى ألا٢غان ، ٣٦ىله : لؿذ ممً ًسٟى ٖلُه  -5

 ؤمثا٫ َظٍ ألامىع وهدى طل٪ مما ًخمضح به ٖلى ؾبُل الاصٖاء .

ضم مغاٖاة الى٢ذ في ؤزىاء الاؾخئثاع با -6 الت الؼاثضة ًٖ خضَا ٖو ل٨الم صون الُٝغ آلازغ ، وؤلَا

 ال٨الم .

اللىم اإلاباقغ ٖىض ويىح زُإ الُٝغ آلازغ ، ٣٦ىله : )ؤزُإث (، ؾإزبذ ل٪ ؤه٪ مسُئ حاَل  -7

 ( وهدى طل٪ مما ًجغح الُٝغ آلازغ .

ىهت وب -8 ٘ الهىث ؤ٦ثر مما ًدخاج بلُه الؿام٘ ، ٟٞي طل٪ ٖع  ًظاء .ٞع

ت ، و٧ل ما ٌكٗغ باخخ٣اع الُٝغ آلازغ . -9  الهؼء والسخٍغ

بت ، وألاؾالُب الٛامًت ، والٗباعاث اإلادخملت جلبِؿا ٖلى الُٝغ آلازغ ، -10 اؾخٗما٫ ألالٟاّ الٍٛغ

 جمىيها للخ٣ُ٣ت.. بلى ٚحر طل٪ مً اإلادظوعاث التي ًجب ٖلى اإلاداوع ؤن ًبخٗض ٖجها .

ٗت ؤلاؾالمُت   الخىاع في الكَغ

م  ؤوال : الخىاع في ال٣غآن ال٨ٍغ

م بالخىاع ٖىاًت بالٛت؛ خُث بلٜ ٖضص اإلاغاث التي ٦غعث ٞحها )٢ا٫( ؤ٦ثر مً  ٢ض ٖجى ال٣غآن ال٨ٍغ

٤ ألامثل لئل٢ىإ ، وؤلا٢ىإ َى ؤؾاؽ  ظا ؤمغ ال ٚغابت ُٞه بط بن الخىاع َى الٍُغ زمؿماثت مغة َو

ًم٨ً بن ًٟغى ٞغيا ، وبهما ًيب٘ مً صازل ؤلاوؿان ، ومك٩اة الىبىة ٢ض جًمىذ  ؤلاًمان الظي ال 
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ؤًًا ال٨ثحر مً الخىاعاث التي خاوع الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤصخابه ب٩لماث جإؾغ ال٣لىب 

 وج٣ى٘ ال٣ٗى٫ وحٗٔ الىٟىؽ .

م :  ؤؾلىب الخىاع في ال٣غآن ال٨ٍغ

غى آلاعاء واإلاى م ًدؿم باحؿإ صاثغجه وحٗضص ٢ًاًاٍ ، ؤؾلىب الخىاع والجضا٫ ٖو ا٢كت في ال٣غآن ال٨ٍغ

وقمىله إلاا ال ًدصخى مً اإلاىيىٖاث .ٞهىا٥ مداوعاث بحن الخال٤ ٖٓمذ ٢ضعجه وبحن مسلى٢اجه مً 

ىا٥ خىاع بحن الغؾل وؤ٢ىامهم ، ؤو بحن اإلاامً وال٩اٞغ ،  الغؾل ال٨غام ومً اإلاالث٨ت اإلا٣غبحن ، َو

م ب  وؤقاع ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
ان

َ
لى الخىاع الظي صاع بحن الغحلحن : عحل مامً ، وعحل ٧اٞغ في ٢ىله حٗالى : )َو٧
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( . والخىاع الضاثغ في َظا الؿُا١ ب٣هض جصخُذ مٟهىم وجهىعاث ومٗخ٣ضاث زاَئت 24ؤ

ا به٩اع البٗث ، وؤلاًمان بب٣اء ال٣ُم اإلااصًت وزباتها . ؤو الخىاع بحن ألازُاع ُٞما بُجهم ، ؤو بحن  ميكَا

ىا٥ خىاع م٘ ؤَل ال٨خ اب ، ؤو م٘ اإلا٣لضًً لؿاب٣حهم في الباَل والًال٫ ، ؤو ألاقغاع ُٞما بُجهم . َو
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 (.25م٘ الؿاثلحن للغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم . و٢ا٫ حٗالى : ()َوالل
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ظ ٗاث  وألاخ٩ام ، الخىاع , َو ا الخىاع صازل في صاثغة الٟئت اإلاامىت ، ومىيٕى الخىاع َىا مغجبِ بالدكَغ

ُٗت زايٗت للخىاع . وهدً بداحت بلى الخىاع ؛ لُٟهم  ظا ٌٗجي ؤن ٧ل اإلاىيىٖاث ال٣ٗضًت والدكَغ َو
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ىا٥ خىاع ًضوع خى٫ بزباث وحىص هللا حل قإهه ووخضاهِخه وخى٫ الضٖىة بلى ؤلاًمان بالُىم ألازغ، وما  َو

.. بلخ ما وعص في ال٣غآن  م وبعجاٍػ ىا٥ خىاع خى٫ ال٣غآن ال٨ٍغ ٣اب ، َو ُٞه مً خؿاب وحؼاء ، وزىاب ٖو

م مً خىاعاث في م غي ال٨ٍغ م ألاؾلىب الىنٟي الخهٍى اث ٦ثحرة ومً ؤؾالُب الخىاع في ال٣غآن ال٨ٍغ ىيٖى

بها للمؿخم٘ مً زال٫ الخىاع الجاعي  ت وا٢ُٗت . ب٣هض جبؿُِ ٨ٞغة وج٣ٍغ ، ٌٗغى ٢هها ومكاَض خىاٍع
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ان لضخٌ اصٖاءاث  اوي : ٌٗخمض الدجت والبَر م ألاؾلىب الدجاجي البَر ؤؾالُب الخىاع في ال٣غآن ال٨ٍغ
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ت ج٣الُضَم ومٗخ٣ضاتهم الباَلت .وتهضٝ بلى جىححههم لل ٖؼ ً للخىخُض والبٗث بإؾئلت جخىدى ٖػ ىٓغ اإلاى٨ٍغ
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م  مداوع الخىاع   في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ومً ؤبغػ َظٍ اإلاداوع :

 خىاع هللا ؾبداهه وحٗالى م٘ اإلاالث٨ت :

م م٘ اإلاالث٨ت ٖلحهم الؿالم، وبضؤ َظا الخىاع في اللخٓت التي ؤعاص هللا  بن ؤو٫ خىاع ٧ان في ال٣غآن ال٨ٍغ

َظٍ اإلاهمت الهٗبت ، ؾبداهه وحٗالى ؤن ًجٗل في ألاعى زلُٟت ، ٞـإعاص ؤن ًسل٤ ؤلاوؿان ؛ ل٩ي جىاٍ به 
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( وال 31في ؤعيه ٖام ومٟؿض ومؿٟ٪ الضماء ، واؾدبٗاصَم مً ؤن خ٨مت هللا ج٣خطخي طل٪ ) زلُٟت هللا

ل الكبهت ) ما ًٍؼ  (.32حٗض َمؼة الاؾخٟهام لئله٩اع بل بغاص بها اؾخ٨كاٝ ًٖ الخ٨مت الخُٟت ٖو
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الٟؿاص ، وؤٖلم ؤن نالخه ًدهل مىه اإلا٣هض مً حٗمحر ألاعى وؤن  ٞؿاصٍ ال ًإحي ٖلى اإلا٣هض باإلبُا٫ 

، وؤن في طل٪ مهالر ُٖٓمت ومٓاَغ لخٟاوث البكغ في اإلاغاجب و٧ان ٢ىله حٗالى َظا بنهاء للمداوعة 

 ًدِ به ٖلمهم .وبحماال للدجت ٖلى اإلاالث٨ت بإن ؾٗت ٖلم هللا جدُِ بما لم 

 خىاع هللا ؾبداهه وحٗالى م٘ ببلِـ :

م؛ خُث ؤن َظا الىمىطج ًمثل ُٞه  ت في ال٣غآن ال٨ٍغ ّٗض َظا الىمىطج مً ؤزُغ الىماطج الخىاٍع َو
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  ؾبداهه ؤعاص ؤن ًً٘ لىا ٞلؿٟت مهمت ج٣طخي بلى بم٩اهُتلٗىت هللا و٦إن هللا
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َّ
ا٫َ ِبه

َ
٢ 

َ
ىن

ُ
ث َٗ ْب ًُ ْىِم  ًَ ى 

َ
ي ِبل

ِجُض 
َ
ج
َ
َماِثِلِهْمَىال

َ
ً ق َٖ َماِنِهْمَى ًْ ًْ ؤَ َٖ ِهْمَى ِٟ

ْ
ل
َ
ًْ ز ِضيِهْمَىِم ًْ ًْ َبْحِن ؤَ

ُهم ّمِ جَّ َُ مَّ آلِج
ُ
٣َُِم ز

َ
ْؿخ

ُ
 اإلا

َ
ْم ق َُ َر

َ
ث
ْ
٦

َ
غُْج ؤ

ْ
ا٫َ از

َ
٢ ًَ ا٦ِِغٍ

() 
َ
حن ِٗ ْحَم

َ
ْم ؤ

ُ
َم ِمى٨

َّ
نَّ َحَهى

َ
ْمؤل

َ
َ٪ ِمْجُهْم أل َٗ ِب

َ
ً ج

َ َّ
 إلا

ً
ْضُخىعا  مَّ

ً
ُءوما

ْ
 (.34ِمْجَها َمظ

: ً  خىاع هللا م٘ الضٍَغ

َظا الخىاع حغي بحن هللا حٗالى وبحن اإلاالخضة الظًً ٌٗخ٣ضون بإن ال٨ىن ٌؿحر بال بله ، ٣ًى٫ ال٣غآن مٓهغا 

ُ٣ٖ 
َ
ُهم ِبظ

َ
ُغَوَما ل َْ  الضَّ

َّ
ا ِبال

َ
ى

ُ
اَوَما ُيْهِل٨ َُ ْد

َ
َىه

ُ
ُمىج

َ
ا ه َُ هْ ا الضُّ

َ
ى
ُ
اج َُ  َخ

َّ
ىا َما ِهَي ِبال

ُ
ال

َ
 ضة َاالء : )َو٢

ْ
ٍم ِبن

ْ
ل ِٖ  ًْ ِلَ٪ ِم

 
ُ
ال

َ
ن ٢

َ
 ؤ

َّ
َتُهْم ِبال  ُحجَّ

َ
ان

َ
ا ٧ اٍث مَّ

َ
ى ِ
ِّ ا َب

َ
ى
ُ
اج ًَ ْحِهْم آ

َ
ل َٖ ى 

َ
ل
ْ
خ
ُ
ا ج

َ
َىِبط

َ
ىه

ُّ
ى
ُ
ٓ ًَ  

َّ
ْمِةال َُ()

َ
ْم َناِص٢ِحن

ُ
ىخ

ُ
ا ِبن ٦

َ
ىا ِبأَباِثى

ُ
خ
ْ
( 35ىا اث

ِظي 
َّ
ُم ال

ُ
٨ ُبُضوا َعبَّ ْٖ اُؽ ا

َّ
َها الى يُّ

َ
ا ؤ ًَ م في عصَم حجت الٗىاًت والازترإ ، ٢ا٫ حٗالى ) اؾخٗمل ال٣غآن ال٨ٍغ

 ِٞ ْعَى 
َ
ُم ألا

ُ
٨

َ
َل ل َٗ ِظي َح

َّ
ال

َ
ىه

ُ
٣

َّ
خ
َ
ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
م ل

ُ
ْبِل٨

َ
ًَ ِمً ٢ ِظً

َّ
ْمَىال

ُ
٨

َ
٣

َ
ل
َ
َماِء َماًء ز ًَ الؿَّ هَؼ٫َ ِم

َ
اًءَوؤ

َ
َماَء ِبى َوالؿَّ

ً
َغاقا

( )
َ
ُمىن

َ
ل ْٗ

َ
ْم ح

ُ
هخ

َ
َوؤ

ً
هَضاصا

َ
ِه ؤ

َّ
ىا ِلل

ُ
ل َٗ ْج

َ
 ج

َ
ال

َ
ْم ٞ

ُ
٨

َّ
 ل

ً
٢ا

ْ
َمَغاِث ِعػ

َّ
ًَ الث َغَج ِبِه ِم

ْ
ز

َ
إ
َ
ٞ36.) 

م بلى ؤحؼاء َظا ال٨ىن؛ ل٩ي ًٟهمىا ٖٓمت زال٤ ال٨ىن م ً خالله . .ول٣ض وحه هللا ؾبداهه حٗالى ؤهٓاَع

 ً ِمْجُهم مَّ
َ
اٍء ٞ ً مَّ ٍت ّمِ لَّ َصابَّ

ُ
٤َ ٧

َ
ل
َ
ُه ز

َّ
وؤما آلاًاث الضالت ٖلى الازترإ والٗىاًت ٞهي ٦ثحرة و٢ىله حٗالى: )َالل

 
َ

ك ٌَ ُه َما 
َّ
٤ُ الل

ُ
ل
ْ
س ًَ  ٍ٘ ْعَب

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ي  ْمصخِ ًَ  ً ِىَىِمْجُهم مَّ ُْ ى ِعْحلَ

َ
ل َٖ ي  ْمصخِ ًَ  ً ِجِهَىِمْجُهم مَّ

ْ
ى َبُ

َ
ل َٖ ي  ْمصخِ ّلِ ًَ

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ َه 

َّ
اُء ِبنَّ الل

ِضًٌغ()
َ
ْيٍء ٢

َ
 (.37شخ

 خىاع هللا ؾبداهه وحٗالى م٘ ألاهبُاء :

ا ، بًجاػا وبَىابا بحماال وجٟهُال  هل في ط٦َغ م ٞو بن مً ؤبغػ مداوع الخىاع التي جدضر ٖجها ال٣غآن ال٨ٍغ

ومىا٢كاث في مىايُ٘ جخٗل٤ بال٣ُٗضة في الٗضًض مً ؾىعٍ ، َى ما و٢٘ بحن ألاهبُاء وؤ٢ىامهم مً خىاع 

باصة هللا هبظ  جصخُدا وجغؾُسا ، ووكغا لها بٗض طل٪ ؛ ألهه ال ًم٨ً بعحإ الىاؽ بلى حاصة الهىاب ٖو

(وه٣هض َىا ، خىاع ألاهبُاء والغؾل الظًً 38الكغ٥ ٖىه بال بالخىبُه وؤلا٢ىإ الظًً ٣ًخًُان الخىاع)

ان مٗهم ٦خاب ؾماوي ، ؤو بٌٗ الصخ٠ وألالىاح ، وؤط٦غ بهظا ٧ان هللا ًغؾلهم أل٢ىامهم ، ؾىاء ٧

 الهضص همىطج خىاع .

 خىاع هىح ٖلُه الؿالم م٘ ابىه:

ت ، في اإلاغخلت ألاولى )بحن اإلاغخلت الثاهُت(، ٧ان  ٣ت الخىاٍع في َظا الىمىطج ؾىٗغى مغخلخحن في الٍُغ

اَصي  الخىاع بحن هىح ٖلُه الؿالم م٘ ابىه؛ خُث ٢ا٫ هللا ؾبداهه
َ
ِجَباِلَىه

ْ
ال

َ
ْجِغي ِبِهْم ِفي َمْىٍج ٧

َ
وحٗالى : )َوِهَي ج

ِهُمِج  ْٗ ٌَ ى َحَبٍل 
َ
ا٫َ َؾأِوي ِبل

َ
٣

َ
ِغٍى ِٞ ا

َ
َ٘ ال٩ ً مَّ

ُ
٨

َ
ج
َ
اَوال

َ
ى َٗ ب مَّ

َ
يَّ اْع٦

َ
ا ُبج ًَ ِؼ٫ٍ  ْٗ  ِفي َم

َ
ان

َ
ىٌح اْبَجُهَى٧

ُ
 ه

َ
ا٫َ ال

َ
اِء ٢

َ
ًَ اإلا ي ِم
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َّ
ِه ِبال

َّ
ْمِغ الل

َ
ًْ ؤ ْىَم ِم َُ اِنَم ال ا َؾَماُء َٖ ٍَ ِعي َماَء٦َِى

َ
ْعُى اْبل

َ
ا ؤ ًَ َى٢َُِل 

َ
َغ٢ُِى

ْ
ٛ
ُ
ًَ اإلا  ِم

َ
ان

َ
٩

َ
ْىُج ٞ

َ
َجُهَما اإلا ُْ ِخَمَىَخا٫َ َب  َمً عَّ

()
َ
حن اإلِاِ

َّ
ْىِم الٓ

َ
٣

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
ضا ْٗ َى٢َُِل ُب ِ

ًّ ى الُجىِص
َ
ل َٖ  

ْ
َىث

َ
ْمُغَواْؾخ

َ
َي ألا طخِ

ُ
اُءَو٢

َ
ٌَ اإلا ُ ِٚ َُى ِٗ ِل

ْ
٢

َ
 (.39ؤ

 الى م٘ هىح ٖلُه الؿالم :خىاع هللا ؾبداهه وحٗ

 في َظا الىمىطج ؾىٗغى الخىاع بحن هىح ٖلُه الؿالم وهللا ؾبداهه وحٗالى :

ُم الَخا٦ِ 
َ
ْخ٨

َ
 ؤ

َ
ذ

ْ
ه
َ
َىؤ

ُّ
َض٥َ الَخ٣ ْٖ َى

َّ
ِلَُىِبه َْ َ

ًْ ؤ ا٫َ َعّبِ ِبنَّ اْبِجي ِم
َ
٣

َ
ُه ٞ بَّ ىٌح عَّ

ُ
اَصي ه

َ
()٢ا٫ حٗالى  : )َوه

َ
(. وحاء 40ِمحن

ٌم بِ الغص مً هللا حٗالى 
ْ
ل ِٖ َ٪ ِبِه 

َ
ـَ ل ِْ ًِ َما لَ

ْ
ل
َ
ْؿإ

َ
 ح

َ
ال

َ
ْحُر َناِلٍر ٞ

َ
َمٌل ٚ َٖ ُه 

َّ
ِلَ٪ ِبه َْ َ

ًْ ؤ ـَ ِم ِْ ُه لَ
َّ
ىُح ِبه

ُ
ا ه ًَ ا٫َ 

َ
ي : )٢ ِ

ّ
و

 
ْ
ٛ

َ
 ح

َّ
ٌمَىِبال

ْ
ل ِٖ ـَ ِلي ِبِه  ِْ َ٪ َما لَ

َ
ل
َ
ْؾإ

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
 ِبَ٪ ؤ

ُ
ىط ُٖ َ

ي ؤ ِ
ّ
ا٫َ َعّبِ ِبو

َ
٢ 

َ
ِلحن َِ ًَ الَجا  ِم

َ
ىن

ُ
٨

َ
ن ج

َ
َ٪ ؤ

ُ
ٓ ِٖ

َ
ً ؤ

ُ
٦

َ
ْغَخْمِجي ؤ

َ
ْغ ِلَُىج ِٟ

()  ًَ اِؾِغٍ
َ
ًَ الخ

 (. 41ّمِ

 الخىاع بحن  هىح ٖلُه الؿالم و٢ىمه :

ْىِم 
َ
ا ٢ ًَ ا٫َ 

َ
٣

َ
ْىِمِه ٞ

َ
ى ٢

َ
 ِبل

ً
ىخا

ُ
ا ه

َ
ى
ْ
ْعَؾل

َ
ْض ؤ

َ
٣

َ
ؤزبرها هللا ٖؼ وحل ؤهه بٗث هىخا عؾىال بلى ٢ىمه ٣ٞا٫ حٗالى : )ل

 
َ
ٍه ٚ

َ
ًْ ِبل

م ّمِ
ُ
٨

َ
َه َما ل

َّ
ُبُضوا الل ْٖ ٍُم()ا ِٓ

َٖ ْىٍم  ًَ اَب 
َ
ظ َٖ ْم 

ُ
٨ ُْ لَ َٖ  

ُ
اٝ

َ
ز

َ
ي ؤ ِ

ّ
ٍُ ِبو  (42ْحُر

وهغي ؤن خىاٍع نُٜ نُاٚت واضخت بإلٟاّ ص٣ُ٢ت ومىضخت الضالالث ، ألن ال٩لماث الٟٟٓاْت والخٗابحر 

اإلاُاَت جل٣ي بالىاؽ في مخاَاث ال نلت لها بالىا٢٘ ٞلما صٖا ؾُضها هىح ٖلُه الؿالم ٢ىمه بلى ٖباصة هللا 

  ٧ان
َّ
 ال

َّ
َ٪ ِبال َٗ َب

َّ
َغا٥َ اج

َ
اَوَما ه

َ
ى
َ
ل
ْ
ث  ّمِ

ً
غا

َ
 َبك

َّ
َغا٥َ ِبال

َ
ْىِمِه َما ه

َ
ُغوا ِمً ٢

َ
ٟ

َ
٦ ًَ ِظً

َّ
 ال

ُ
ؤل

َ
ا٫َ اإلا

َ
٣

َ
ا عصَم )ٞ

َ
ى
ُ
َعاِطل

َ
ْم ؤ َُ  ًَ ِظً

()
َ
اِطِبحن

َ
ْم ٧

ُ
٨

ُّ
ى
ُ
ٓ

َ
ٍلَبْل ه ًْ َ

ا ِمً ٞ
َ
ى ُْ لَ َٖ ْم 

ُ
٨

َ
َغي ل

َ
َىَما ه ًِ

ْ
ؤ  (43َباِصَي الغَّ

ضها هىح ٖلُه الؿالم وجإمل في ؤصلتهم وما اقخملذ ٖلُه مً قبهاث عص ٖلحهم بإؾلىب بٗض ؤن ؾمٗهم ؾُ

اِوي َعْخَم 
َ
َُىآج ّبِ

ً عَّ ٍت ّمِ
َ
ى ِ
ِّ ى َب

َ
ل َٖ  

ُ
ىذ

ُ
ْم ِبن ٦

ُ
خ ًْ َعؤَ

َ
ْىِم ؤ

َ
ا ٢ َُ الَ

َ
ًْ ع٤ُ٢ وحظاب بإصلت جٟىض مؼاٖمهم ٢ا٫ حٗالى : )٢

 ّمِ
ً
ت

ُم 
ُ
ِؼُم٨

ْ
ل
ُ
ه
َ
ْم ؤ

ُ
٨ ُْ لَ َٖ  

ْ
ذ َُ

ّمِ
ُٗ َ
ٞ ٍِ ىِض ا ِٖ

َ
ه
َ
ِهَىَما ؤ

َّ
ى الل

َ
ل َٖ  

َّ
ْحِغَي ِبال

َ
 ؤ

ْ
 ِبن

ً
ِه َماال ُْ لَ َٖ ْم 

ُ
٨

ُ
ل
َ
ْؾإ

َ
 ؤ

َ
ْىِم ال

َ
ا ٢ ٍَ  َو

َ
ىن َُ اِع

َ
َها ٧

َ
ْم ل

ُ
خ
ْ
ه
َ
اَوؤ ََ ى

ىُهُغِوي  ًَ ْىِم َمً 
َ
ا ٢ ٍَ  َو

َ
ىن

ُ
ْجَهل

َ
 ج

ً
ْىما

َ
ْم ٢

ُ
َعا٦

َ
ي ؤ ِ

ّ
٨ِج

َ
ِهْمَىل ىا َعّبِ

ُ
ال٢ ُهم مُّ ىا ِبنَّ

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّ
اِعِص ال

َ
ًَ اِبُ  ِم

َ
ال

َ
ٞ

َ
ُهْم ؤ َغصتُّ

َ
ِه ِبن َ

َّ
لل

() 
َ
ُغون

َّ
٦

َ
ظ

َ
 (.44ج

ى  هغي بإن ؾُضها هىح ٖلُه الؿالم عص ٖلى ٧ل قبه ٖلى خضٍ ، وخاو٫ ؤن ًغحٗهم بلى اإلاىيٕى الغثِسخي َو

 ٖباصة هللا وخضٍ صون ؾىاٍ .

 خىاع ؾُضها ببغاَُم م٘ ٢ىمه :

خطر طل٪ مً زال٫ ما ًإحي ؤْهغ ؾُضها ببغاَُم ٖلُه الؿالم ؤؾمى مٗاوي ألاصب في خىا ً ، ٍو ٍع م٘ آلازٍغ

: 
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ُ

ا َمِغْيذ
َ
ْؿ٣ُِِىَىِبط ٌَ ُمِىَُى  ِٗ

ْ
ُ ًُ َى  َُ ِظي 

َّ
ؤوال: في ٦المه الٗاثض ٖلى عب الٗاإلاحن والظي ًٓهغ في ٢ىله حٗالى : )َوال

حِن() ِٟ
ْ

ك ٌَ ُهَى 
َ
هللا حٗالى وؤن  ( ؤؾىض اإلاغى بلى هٟؿه جإصبا في ٦المه اإلاىحه بلى هللا ، وؤؾىض الكٟاء بلى45ٞ

 اإلاغى والكٟاء ٦الَما مً هللا .

ِه 
َ
يخ

َ
ْم ج

َّ
ِئن ل

َ
ُُم ل َِ ا ِبْبَغا ًَ ي  ًْ آِلََهِ َٖ  

َ
ذ

ْ
ه
َ
ٌب ؤ ِٚ َعا

َ
ا٫َ ؤ

َ
زاهُا : في خىاٍع م٘ ؤبُه آػع خُىما ٢ا٫ له : )٢

()
ًّ
َىاْهُجْغِوي َمِلُا

َ
٨

َّ
ْعُحَمى

َ
ل ُٞم عص  زلُل 46أل ا٫َ ( تهضًض مً ألاصب بالغحم والهجغ الٍُى

َ
هللا ٖلُه الؿالم: )٢

()
ًّ
ُا ِٟ  ِبي َخ

َ
ان

َ
ُه ٧

َّ
ي ِبه َ٪ َعّبِ

َ
ُغ ل ِٟ

ْ
ٛ

َ
ْؾخ

َ
َ٪ َؾإ ُْ لَ َٖ  ( بهه ؤصب الخىاع وعص هُت ؤلاؾاءة باإلخؿان .47َؾالٌم 

ْض 
َ
٣

َ
ا وطل٪ في ٢ىله حٗالى : )َول زالثا: في خىاٍع م٘ اإلاالث٨ت م٘ حهله بد٣ُ٣تهم في بضاًت ألامغ ٞٓجهم يُٞى

 ُعُؾ 
ْ

ن َحاَء ِبِعْجٍل َخِىٍُظ()َحاَءث
َ
 ؤ

َ
ِبث

َ
َما ل

َ
ا٫َ َؾالٌم ٞ

َ
٢ 

ً
ىا َؾالما

ُ
ال

َ
َغي ٢

ْ
ُبك

ْ
َُم ِبال َِ ا ِبْبَغا

َ
ى
ُ
(بحن ؤصب اإلاٗاملت 48ل

 و٦غم الًُاٞت ختى م٘ الٛغباء .

ُُم َبِىحهِ  َِ ى ِبَها ِبْبَغا ا عابٗا: في خىاٍع م٘ ؤبىائهٗىضما وناَم بالخمؿ٪ بالضًً في ٢ىله حٗالى : )َوَوصخَّ ًَ ىُب 
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ى  ُت َو ْم  زامؿا : في خىاٍع م٘ ال٨ٟاع والىمغوص الظي ؤصعى آلالَى
َ
ل
َ
خطر طل٪ في ٢ىله حٗالى : )ؤ واص مجهم ٍو
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ؼ :  خىاع هللا ؾبداهه وحٗالى م٘ الٍٗؼ

هغي َىا ٦ُُٟت ؾاا٫ َظا الىبي ًٖ بٌٗ ألامىع التي ٢ض ج٨ىن ٚاثبت ؤو ٚحر خايغة في ج٨ٟحٍر سجل 
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٦52.) 

ٟ ت الكٍغ  ت وؾحر الصخابت عضخي هللا ٖجهم :الخىاع في الؿىت الىبٍى

ت ٖكغاث ألامثلت ًدبحن مً زاللها ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان ًغبي ؤصخابه ٖلى الخىاع  ومً الؿىت الىبٍى

 ، ومثاله ما ٧ان ًىم الخضًبُت إلاا ٦خب الهلر 
ً
ختى في ؤخل٪ الٓغوٝ وفي اإلاىا٠٢ التي حؿخضعى ؤهاة وجغوٍا
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ٞا ، و٢٘ خىاع بحن بًٗهم وبحن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ، ٢ا٫ ٖمغ بً وعؤي بٌٗ اإلاؿلمحن ٞحها  بجخا

 الخُاب ٞإجِذ هبي هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞلذ :

 ؤلؿذ هبي هللا خ٣ا ؟-

 ٢ا٫ : بلى .  -

ضوها ٖلى الباَل ؟ -  ٢لذ : ؤلؿىا ٖلى الخ٤ ٖو

 ٢ا٫ : بلى . -

 ٢لذ : ٞلم  وُٗى الضهُت في صًيىا بطن ؟ -

ى هانغي .٢ا٫ :  -  بوي عؾى٫ هللا ولؿذ ؤٖهُه َو

 ٢لذ : ؤولِـ ٦ىذ جدضزىا ؤها ؾىإحي البِذ ٞىُىٝ به ؟ -

 ٢ا٫ :بلى  ٞإزبرج٪ ؤها هإجُه الٗام ؟ -

 ٢ا٫: ٢لذ ال. -

 ٢ا٫: ٞةه٪ آجُه ومُىٝ به . -

 ٢لذ: ٞإجِذ ؤبا ب٨غ ٣ٞلذ ًا ؤبا ب٨غ ؤلِـ َظا هبي هللا خ٣ا ؟ -

 ٢ا٫ : بلى .-

ضوها ٖلى الباَل ؟٢لذ :  -  ؤلؿىا ٖلى الخ٤ ٖو

 ٢ا٫ : بلى .

 ٢لذ : ٞلم وُٗى الضهُت في صًيىا بطن ؟

ى هانٍغ ٞاؾخمؿ٪ بٛغػٍ ٞى - ٢ا٫ : ؤيها الغحل ، بهه لغؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ولِـ ٌٗصخي عبه َو

 هللا بهه ٖلى الخ٤ .

 ٢لذ : ؤلِـ ٧ان ًدضزىا ؤها ؾىإحي البِذ وهُىٝ به ؟ -

 بلى . ؤٞإزبر٥ ؤه٪ جإجُه الٗام ؟ ٢ا٫ :-
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 ٢لذ : ال .-

 ٢ا٫ : ٞةه٪ آجُه ومُىٝ به .-

غي ٢ا٫ ٖمغ ٞٗملذ لظل٪ ؤٖمال ....()  (.٢53ا٫ الَؼ

 خىاع بٌٗ الصخابت خى٫ حم٘ ال٣غآن :

ض بً زابذ ألاههاعي عضخي هللا ٖىه ،و٧ان ممً ٨ًخب الىحي ٢ا٫  غي ٢ا٫ ؤزبروي ابً الؿبا١ ؤن ٍػ ًٖ الَؼ

ىضٍ ٖمغ ٣ٞا٫ ؤبى ب٨غ بن ٖمغ ؤجاوي ٣ٞا٫ بن ال٣خل ٢ض اؾخدغ  ؤعؾل بلى ؤبى ب٨غ م٣خل ؤَل الُمامت ،ٖو

ًىم الُمامت بالىاؽ وبوي ؤزصخى ؤن ٌؿخدغ ال٣خل بال٣غاء في اإلاىاًَ ُٞظَب ٦ثحر مً ال٣غآن بال ؤن 

 ججمٍٗى وبوي ألعي ؤن ججم٘ ال٣غآن .

 عؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ؟ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ٢لذ لٗمغ : ٠ُ٦ ؤٞٗل قِئا لم ًٟٗله -

٣ٞا٫ ٖمغ : َى وهللا زحر . ٞلم ًؼ٫ ٖمغ ًغاحٗجي ُٞه ختى قغح هللا لظل٪ نضعي وعؤًذ الظي عؤي  -

 ٖمغ .

مغ ٖىضٍ حالـ ال ًخ٩لم ٣ٞا٫ ؤبى ب٨غ : به٪ عحل قاب ٖا٢ل و ال هتهم٪ ٦ىذ  - ض بً زابذ ٖو ٢ا٫ ٍػ

ل٣غآن ٞاحمٗه . ٞى هللا لى ٧لٟجي ه٣ل حبل ج٨خب الىحي لغؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞخدب٘ ا

 مً الجبا٫ ما ٧ان ؤز٣ل ٖلى مما ؤهغوي به مً حم٘ ال٣غآن .

 ٢لذ : ٠ُ٦ جٟٗالن قِئا لم ًٟٗله عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؟ -

٣ٞا٫ ؤبى ب٨غ : َى وهللا زحر . ٞلم ؤػ٫ ؤعاحٗه ختى قغح هللا نضعي للظي قغح هللا له نضع ؤبي  -

مغ ،   (.٣ٞ54مذ ٞخدبٗذ ال٣غآن ؤحمٗه مً الغ٢إ وألا٦خاٝ والٗؿب ونضوع الغحا٫ )ب٨غ ٖو

ض    الخىاع الظي هٍغ

 بحن  -
ً
ض خىاعا  وجٟاٖال بحن الث٣اٞاث والخًاعاث مجغص جٝغ ٨ٞغي ، وال هٍغ

ً
ض خىاعا بهىا ال هٍغ

ا ٖلى  صواثغ الث٣اٞاث والخًاعاث ال ج٨ىن لها او٩ٗاؾاث ٖلى الىا٢٘ اإلاٗانغ ، وال جهل ؤزاَع

هضعان ًٖ عوح الهُمىت الث٣اُٞت .  نى٘ ال٣غاع بالخٟى١  الٗىهغي وباالؾخٗالء الخًاعي ، ٍو

ى الخٗاون باإلاٗجى الؿامي  - ضٞىا ب٢امت الخىاع اإلاد٤٣ للخٟاٖل بحن الث٣اٞاث والخًاعاث َو َو

الظي َى ألانل في حٗاون الكٗىب وألامم بًٗها م٘ بٌٗ ، وفي حكاع٥ بًٗها م٘ بٌٗ وفي 
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ولً جغضخى ألامت ؤلاؾالمُت ؤن ٨ًىن الخٟاٖل الخًاعي ٚؼوا للث٣اٞت ؤلاؾالمُت ومدىا للخًاعة ؤلاؾالمُت 

ب الٗالم ، بإًت  ، وطوباها في ز٣اٞاث ألامم واهضماحا في خًاعاث الكٗىب ولً ًغى ؤن ٨ًىن ضخُخه حٍٛغ

 لظ٧ي واإلاىٟٗت اإلاخباصلتخا٫ مً ألاخىا٫ مً زال٫ جٟاٖل خًاعي ٞا٢ض إلاٗجى الخمُحز والاؾدُٗاب ا

 زاجمت

في نهاًت َظا البدث الظي خاولذ مً زالله ج٣ضًم صعاؾت مىحؼة ًٖ الخىاع و٧ل ما ًخٗل٤ به وطل٪ 

مً زال٫ ما جدهلذ ٖلُه مً ال٨خب التي جىاولذ َظا اإلاىيٕى بصخي مً الخىؾ٘ .ول٣ض ٧ان الهضٝ 

خض طاجه ، وبهما اإلاغاص َى الىنى٫ بلى  مً ج٣ضًم َظا البدث لِـ مجغص بل٣اء الًىء ٖلى الخىاع في

ه٣اٍ اعج٩اػ مكتر٦ت بحن اإلاخداوعًٍ جاؾـ لخٟاَم ٖلى اإلاؿخىي الخُاحي واليكاٍ ؤلاوؿاوي ول٨ً 

ضَا  ٣غع الىخاثج ٦ما ًٍغ لؤلؾ٠ ما ًدهل الُىم َى ؤن ألا٢ىي ًٟغى الخىاع ٖلى ؤي٠ٗ ٍو

ظا باع٥ ، َو خهىعَا . وما ٖلى آلازغ بال ؤن ًىا٤ٞ ٍو ما ًخٗاعى م٘ الخىاع الهاصٝ البىاء ، واجسظ  ٍو

 بُٗضا ًٖ اليكاٍ ، والٗى٠ ؤو الخ٨ٟحر في الخىاع ، وهدً هدخاج بلى ؤن وٗىص بلى 
ً
م ؤؾلىبا ال٣غآن ال٨ٍغ

م لىخٗلم مىه ٠ُ٦ ٨ًىن الخىاع ، والبخٗاصها ٖىه وهجٍغ ؤنبذ ٧ل مىا ًتهم آلازغ .  ال٣غآن ال٨ٍغ

م ٌؿخدًغ الغ  ٣ُٗه . ٞال٣غآن بن ال٣غآن ال٨ٍغ ه ٍو كَى م ٞؿاصٍ صون ؤن ًبتر ٦المه َو ؤي اإلا٣ابل ٚع

 
ً
م ٌؿخدًغ آلازغ اؾخدًاعا ٧امال ٌُُٗه الٟغنت ال٩املت ل٩ي ًخم حملت مُٟضة ل٩ي ًخم هها ال٨ٍغ

م بمٗجى ٢غاءجه والخمًٗ في آًاجه بدُث   لُخم ٨ٞغة واضخت ب٩ل ٢ىتها ، والغحٕى بلى ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
٧امال

دثه ٖلى الخإمل ؤهه زحر ٢ ساَب عب الٗؼة ؤلاوؿان ٍو ُ٘ في الخىاع . ٍو ضوة لىخٗلم مجها ألاصب الٞغ

م٨ً بًجاػ ما  خسلى ًٖ به٩اٍع للخ٤ . ٍو واؾخسضام ٣ٖله ؛ ل٣ُخى٘ ا٢خىاٖا ٣ًُيُا ال مدل ُٞه للًٓ ٍو

 جم الخىنل بلُه في َظا البدث ُٞما ًإحي :

ت وملخت   في الضٖىة ؤلاؾالمُت .ؤوال : بن الخاحت بلى الخىاع يغوٍع

بر. م ٧لها صعوؽ ٖو  زاهُا: بن خىاعاث ال٣غآن ال٨ٍغ

. ً  زالثا : في الخىاع اخترام لغؤي آلازٍغ

 عابٗا: الخ٨مت يالت اإلاامً ؤًً وحضَا ؤزظَا .

 زامؿا : وحىص الٟغ١ الكاؾ٘ بحن الخىاع والجض٫ .

ى٫ بلُه مً جبُحن إلاٗجى الخىاع وفي الخخام ؤجمجى ؤن ؤ٦ىن ٢ض اؾخُٗذ ؤن ؤنل بلى ما ؤوص الىن

وؤَمُخه وما ًجب ؤن ًخه٠ به اإلاداوع وال٣ىاٖض التي ًجب ؤن ًغج٨ؼ ٖلحها الخىاع وما ًجب ؤن ًبخٗض 
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٤ الجمُ٘  ٖىه اإلاداوع مً ؤلٟاّ وؤؾالُب حسخئ للخىاع حملت وجٟهُال ، واصٖىا هللا ٖؼ وحل ؤن ًٞى

 ٤ُ .   إلاا ُٞه نالر الٗباص والبالص ، وهللا ولي الخىٞ

 الهىامل 

 .125الىدل آلاًت  -1

( ، حما٫ الضًً مدمض بً م٨غم بً مىٓىع ، عجبه ٖلى خغوٝ الهُجاء : ٖلى 383-3لؿان الٗغب ) -2

 قحري، صاع بخُاء الترار الٗغبي.

 .14الاوك٣ا١ آلاًت  -3

م٨خبت ٖلي نبُذ ال٣اَغة )ص.ث(.، ’(مؿلم بً الدجاج الىِؿابىعي 105-4عواٍ مؿلم في صخُدت ) -4

 ( ؤخمض بً قُٗب اليؿاجي صاع بخُاء الترار الٗغبي بحروث )ص.ث(.272-8اليؿاجي في ؾيخه ) عواٍ

 (.2/15(، وال٣امىؽ اإلادُِ )383-3ؤهٓغ لؿان الٗغب ) -5

 .37ال٨ه٠ آلاًت  -6

 (.2/144( وال٣امىؽ اإلادُِ )14/191لؿان الٗغب ) -7

ت )م1/47ؤبجض الٗلىم ) -8 لجباع ػ٧اع ، وػاعة ( نض٤ً ٢ىىجي جغجِب ٖبض ا371( ويىابِ اإلاٗٞغ
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 يكبَخ األحكبو انسهٕكٛخ 
بد(داخم ستت 

ّ
بد ٔاحلبجٛبد ٔانتحسُٛٛ

ّ
 )انؼشٔسٚ

 ص. ٖبضاإلاىلى مدمض مدمض زبلُل 

ان  ٧لُت آلاصاب/ ٍٚغ
Abstract 

The status of Behavioral regulations 

Within ranks of (necessities, needs, and improvement) 

            The aim of this study is to discuss and shed light on the importance 

of behavioral judgments "regulations and rules of Islamic Shar'ha" within 

the ranks of necessities, needs and improvements. That is to say, the present 

study attempts to discuss the high status of behavioral judgments emerged 

during the distribution of morals within the ranks of Islamic intentions 

„Islamic law‟. That is because behavioral judgments are the nerve of life, 

which is the basis of keeping the nation safe and content. Its collapse never 

ceases to worsen those judgments, which were the most important reasons 

behind the choice of this topic, where the problem of research emerged and 

cantered on the non-granting of behavioral judgments and its necessary 

legitimacy, as the provisions of doctrinal and jurisprudential. The analytical 

approach is used by part of the researcher as a unique method based on the 

study of models of community behavior in an attempt to produce fruitful 

results. The researcher attempts to discuss the clear distribution of 

behavioral judgments between "necessities, needs and improvements", and 

its impact on the constituents of contemporary life and its reflection on the 

decline of the moral system. The research designed in three main sections 

include the definition of terms, then put on view the purposes of the 

legislation' intentions from the legislation of behavioral point of view, 

followed by some applications for some behavioral judgments. 

Key words: (behavioral judgments - intentions of legislation – Necessities – 

Widgets - Improvements) 
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 مؿخسلو البدث:

اث والخاحُاث  ت )الًغوعٍّ ًّ ْهغث ؤَمُت الضعاؾت مً زال٫ جىػَ٘ ألازال١ صازل الغجب اإلا٣انض

ا ال ًىّٟ٪   انهُاَع
ّ
ت هي ٖهب الخُاة، وهي ؤؾاؽ خٟٔ ألاّمت؛ وؤن ُّ  ألاخ٩ام الؿلى٦

ّ
اث(، وألن ُّ  –والخدؿُي

 
ّ
، خُ –٢ِ  اهبث٣ذ مك٩لت البدث ًٖ جضَىع جل٨ُم ألاخ٩ام التي ٧اهذ ؤَم ؤؾباب ازخُاع َظا اإلاىيٕى

ُ
ث

ت، و٧اهذ  ُّ ت وال٣ٟه ًّ ت ؤؾىة باألخ٩ام ال٣ٗض ُّ وجمدىعث خى٫ ٖضم مىذ ألاخ٩ام الؿلى٦ُت يغوعتها الكٖغ

مىهجُت الباخث جإنُلُت جدلُلُت، مبيُت ٖلى صعاؾت هماطج للؿلى٥ اإلاجخمعّي، لخخمسٌ ٖجها هخاثج، ؤَمها 

لخاحت والخدؿحن(، وؤزغ طل٪ في م٣ىماث الخُاة اإلاٗانغة، جباًً جىػَ٘ ألاخ٩ام الؿلى٦ُت بحن )الًغوعة وا

 ٠ ت البدث في زالزت مباخث؛ جًمىذ حٍٗغ ُّ ت، وؾخ٨ىن ٩َُل ُّ واو٩ٗاؾها ٖلى جضوي اإلاىٓىمت ألازال٢

٘ ألاخ٩ام الؿلى٦ُت، وؤزحرا جُب٣ُاث لبٌٗ ألاخ٩ام  مهُلخاث البدث، زّم ٖغى م٣انض الكإع مً حكَغ

 الؿلى٦ُت. 

ٗت  –اإلاٟخاخُت: ) ألاخ٩ام الؿلى٦ُت ال٩لماث  اث  –م٣انض الكَغ  الخدؿُيُاث( –الخاحُاث  –الًغوٍع

 م٣ضمت:

الخمض هلل و٦ٟى، والهالة والؿالم ٖلى الىبي اإلاهُٟى، وبُٗض: ٣ٞض جإؾؿذ ؤَمُت البدث ٖلى 

 الخحر٦ىن ألازال١ ٖهب الخُاة وحماٖها، ٞهي حجغ ؤؾاؽ خٟٔ ٦ُان ألامم، وهي الؿلى٥ الباخث في 

ا ٞ ،)طبارة، د. ت( لؤلزال١ ؤزٌغ ٦بحٌر في اإلادؿىؾاث ؤلاوكاثُت والهىاُٖت والاحخماُٖت التي وؿدكَٗغ

ا ألا٦بر مً الجاهب اإلاٗىىي  بلى مسخ الظاث  -خا٫ بَماله-ال٨ٟغي، اإلاٟطخي بدىاؾىا، هاَُ٪ ًٖ ؤزَغ

 ٖلى الخ٣ُ٣تؤلاوؿاهُت 
ً
ظا وا٢٘ ملمىؽ وؿدكٍٗغ بدىاؾىا، وؾُٗغى (2004)ابً خلدون،  مسخا ، َو

التي ج٣ىم ٖلحها  ججؿض ؤنى٫ ألازال١ -مُلىبت الٟٗل ؤو التر٥  -الباخث بٌٗ الىماطج ألخ٩ام ؾلى٦ُت 

ٗت )الضًً والىٟـ وال٣ٗل واليؿل واإلاا٫(.  مهالر الخل٤، وجخى٠٢ ٖلحها ٧لُاث الكَغ

٘ ؤلاؾالمي ؤؾىة باألخ٩ام  ل٣ُت لها م٩اهتها في الدكَغ
ُ
بن ألاخ٩ام الؿلى٦ُت اإلاىبث٣ت ًٖ ألاخ٩ام الخ

ُت جدمل في حىباتها ؤوامغ وهىاهي  ال٣ٗضًت والٗملُت، ومً َظٍ اإلا٩اهت بغػث مك٩لت البدث، ٞالٗلىم الكٖغ

لىم آلاصاب وألازال١ ؤو ٖلم  ُت، ٖلى زالزت ؤ٢ؿام؛ ٖلىم ال٣ُٗضة ؤو ٖلم ال٨الم، ٖو مخٗل٣ت بإخ٩ام قٖغ

ا، وؤلاق٩ا٫  حَر كمل؛ الٗباصاث واإلاٗامالث والٗاصاث واإلاغاٞٗاث واإلاٛاػي ٚو لىم ال٣ٟه َو الخهىٝ، ٖو

، بِىما ٖلم الخانل ٧امً في ؤن الىا٢٘ ال ًضوع بال ٖ
ً
 وج٣ىِىا

ً
 وجُب٣ُا

ً
لى ٖلمي ال٣ُٗضة وال٣ٟه حٗلُما

 
ً
؛ وحىبا

ً
ا م مً جد٣٣ه قٖغ ألازال١ ؤو الخهٝى ٞال خضًث ٖىه بال مً باب الخدؿحن واإلا٨غمت، ٞبالٚغ

 
ً
 ًٖ بىىط ال٣ىاهحن الىيُٗت، ًٞال

ٌ
 ٧الصجاٖت و٦غاَت ٧الجبن وخغمت ٧ال٨ظب، ٞهى مٟغَّٙ

ً
٧الهض١ وهضبا

لَمحن، ًٖ ُٚابه ف ِٗ ًِى٨ما ال
َ
ي الخُاة الٗملُت! في الى٢ذ الظي ًمثل ُٞه ٖلم ألازال١ الخل٣ت الغابُت بحن ط

ما، وهدُجت البدث جهب في مٗاهاة الٗالم الُىم مً الهىّي والؿ٣ٍى  م الخ٣ضم الخسخي-بل َى مضاَع  -ٚع

ى الضلٌُل ٖلى جضوي الجاهب الؿلى٧ي للخُِٛب اإلامىهج للٗامل الخل٣ي، وؾخ٨ى  ن َظٍ الضعاؾت في زالزت َو

ُت الؿلى٦ُت، وفي اإلابدث الثاوي ؾُٗغى الباخث مباخث؛ ًخًمً  اإلابدث ألاو٫ الخٍٗغ٠ باألخ٩ام الكٖغ

ٗه لها، زم في اإلابدث الثالث ؾِخم ٖغى  هماطج ألاخ٩ام الؿلى٦ُت مً زال٫ م٣انض الكإع مً حكَغ

 جُب٣ُُت لبٌٗ ألاخ٩ام الؿلى٦ُت، ٖلى الىدى الخالي:

 

ُت الؿلى٦ُتاإلا ٠ باألخ٩ام الكٖغ  بدث ألاو٫: الخٍٗغ
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اإلا٣هىص باألخ٩ام الؿلى٦ُت جل٪ ألاخ٩ام اإلاىبث٣ت ًٖ ألازال١ الغاسخت في الىٟـ، واإلاخٗل٣ت 

ُت الخمؿت؛ الىاحب واإلاىضوب واإلاباح  ؛ بدُث حٗتريها ألاخ٩ام الكٖغ
ً
بةنالخها وجغبُتها لخى٨ٗـ ؾلى٧ا

 ؤو واإلا٨غوٍ والخغام، ٧الخ٨م بُلب ٞ
ً
 ؤو هضبا

ً
ٗل الهض١ وألاماهت واإلاكاع٦ت والصجاٖت والخىاي٘ وحىبا

، وفي َظا اإلابدث، ومً 
ً
 و٦غاَت

ً
، ؤو الخ٨م بُلب جغ٥ ال٨ظب والخُاهت والاوٗؼا٫ والجبن وال٨بر خغمت

ً
بباخت

ُت في اإلاُلب ألاو٫ ألنها ألانل، وهي اإلادىع الظي ًضوع  زال٫ زالزت مُالب؛ ؾُٗغى الباخث ألاخ٩ام الكٖغ

٠ بم٣انض  ٖلُه البدث، زم الخٍٗغ٠ باألخ٩ام الؿلى٦ُت في اإلاُلب الثاوي، وفي اإلاُلب الثالث الخٍٗغ

ٗت.  الكَغ

 

ُت  اإلاُلب ألاو٫: الخٍٗغ٠ باألخ٩ام الكٖغ

: الخٍٗغ٠ بالخ٨م الكغعي في اللٛت: 
ً
 ؤوال

 
َ
ٗه ًٖ الٟ

َ
يَء: َمى

َّ
َم الصخ

َ
٘، وؤْخ٨

ْ
ى
َ ْ
ؿاِص، ومً مضلىالث الُخ٨م: ألاخ٩ام حم٘ خ٨م؛ والُخ٨م: اإلا

؛ خُث جمى٘ اإلاغَء مً ؾلى٥ ألاعطا٫
ُ
 )الفيىمي، د. ت( الِخ٨مت

َ
ْهُل َبْحن

َ
اُء والٟ

َ
ً

َ
٣

ْ
إحي الخ٨م بمٗجى ال ، ٍو

ٍ
ُ
ْيِء: ِبْخ٩اُمه وِبْمًائ

َّ
ًاء الصخ

َ
اِنَمحِن، و٢

َ
س

َ
 . (1994)ابً مىظىر،  اإلاخ

 

 
ً
:  -زاهُا

ً
٠ بالخ٨م الكغعي انُالخا  الخٍٗغ

ا ًٗ ٣هض بالخ٨م الكغعي: زُاب هللا اإلاخٗل٤ بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن ا٢خًاًء ووي ، ٞهى ( 1999)الشىواوي،  ًُ

 ٖلى يغبحن؛ الخ٨م الكغعي الخ٩لُٟي والىيعي:

دىي الخ٨م الكغعي الخ٩لُٟي: َى زُاب هللا  .1 اإلاخٗل٤ بإٞٗا٫ اإلا٩لٟحن ٖلى ؾبُل الا٢خًاء، ٍو

 :(25، ضفحة  1999)الشىواوي،  نىٟحن

ٗا٢ب جاع٦ه، ٦ىحىب نالة الهبذ،  خاب ٞاٖله وَُ ُُ ى ا٢خًاُء وحىٍب م٘ الجؼم، ٞ الا٢خًاء بالٟٗل: َو

الم، ٦هالة الٟجغ، وا٢خًاء جسُحر: وا٢خًاُء هضٍب م٘ حىاػ التر٥، ُٞخاب ٞاٖله وال  ًُ ٗا٢ب جاع٦ه، ول٨ً  ٌُ

ى ا٢خًاُء بباخٍت، ٟٞٗله وجغ٦ه ؾىاء، ول٨ىه ؤصِزل جدذ الا٢خًاء ألهه حٛلب ٖلُه نُٛت الُلب،  َو

 ٧األ٧ل والكغب.

ٗا٢ب ٞاٖله، ٦دغمت الؼها، وا٢خًاُء ٦ خاب جاع٦ه وَُ ُُ ٍم م٘ الجؼم، ٞ ى ا٢خًاُء جدٍغ غاٍَت الا٢خًاء بالتر٥: َو

ى ٣ًابل ٖضم ٞٗل ؤي مىضوب.  الم، َو ًُ ٗا٢ب ٞاٖله، ول٨ً  ٌُ خاب جاع٦ه وال  ُُ  م٘ حىاػ الٟٗل، ٞ

مت 2 ، واإلااو٘، والصخت والبُالن، والٍٗؼ . الخ٨م الكغعي الىيعي: الخ٨م الىيعي مىه: الؿبب، والكٍغ

ُت(  (2001للرافي، )ا والغزهت، والخ٣ضًغ الكغعي، والظي ؤياٞه ال٣غافي بمؿمى: )الخ٣ضًغاث الكٖغ

واإلا٣هىص بها: مىذ الخ٨م للمٗضوم ٖلى يىء خ٨م اإلاىحىص، وبال٨ٗـ، ٦خ٣ضًغ اإلال٪ في صًت ال٣خل الخُإ؛ 

 ، لُصر ؤلاعر، ٞمً قغوَه اإلِال٪، وبىاًء ٖلُه ٨ًىن الخ٨م الىيعي ؾخت ؤ٢ؿام: )الؿبب، والكٍغ

مت والغزهت، والخ٣ضًغ الكغعي(، والجضًغ بالظ٦غ ؤن الكاَبي ٢غع مغجبت واإلااو٘، والصخت والبُالن، وا لٍٗؼ

ل لها في بٌٗ (1997)الشاطبي،  زابخت، ول٨جها لِؿذ مً ألاخ٩ام الخ٩لُُٟت الخمؿت وهي الٟٗى
َّ
؛ ومثـ

، ؤو ٧الغزو، وؤلا٦غاٍ، والخُإ  ٘ ألاخ٩ام؛ ٧الترحُذ بحن ههحن، ؤو ما ؾ٨ذ ٖىه الكإع مىاي٘ حكَغ

،  1997)الشاطبي،  واليؿُان؛ والٟٛلت والىىم والجىىن والخٌُ، وما قابهها، مما لِـ ُٞه ماازظة

 . (129ضفحة 
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 الثاوي: ماَُت ألاخ٩ام الؿلى٦ُتاإلاُلب 

 
ً
: -ؤوال

ً
 ماَُت ألاخ٩ام الؿلى٦ُت لٛت

الاججاٍ واإلاظَب: ًإحي الؿلى٥ بمٗجى مظَب اإلاغء واججاَه اإلاى٨ٗـ ًٖ ٢هضٍ، ٣ًى٫ نلى هللا ٖلُه  -1

ا" 
ً
٢
َ
ال

ْ
ز

َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
ْخَؿى

َ
ْم ؤ

ُ
اِع٦ َُ ًْ ِز ٣ًا٫: ٞالن خؿً الؿلى٥ ؤو ؾِئه، ٞةن ، ومىه )متفم عليه(وؾلم: "ِبنَّ ِم

غ، ٞللٗؼم ٖلى الؿلى٥ الًاع ههِب  ؼحٍغ ًٖ الؿلى٥ الكٍغ ِغ ٍو
ّ
يمحر ؤلاوؿان ًدثه ٖلى الؿلى٥ الخُـ

 . (35، ضفحة 1997)الشاطبي،  مً الىُٖض

ت اؾخجابت ًبضيها ٧اثً  -2 ًّ )إبراهيم مططفى وآخرون، د.  حي بػاء ؤّي مى٠٢ ًىاحههالاؾخجابت: اإلاغاص بها ؤ

عة في اإلاجخم٘؛ ٧الهض١ ت( ، ٞهى ًمثل الٗمل ألازالقّيِ الٓاَغ للىاؽ؛ بدُث ًخ٤ٟ م٘ ٢ىاٖض الؿلى٥ اإلا٣غَّ

ا حَر ضعؤ اإلاٟاؾض.(445 )إبراهيم مططفى وآخرون، د. ت، ضفحة وألاماهت ٚو
ُ
جلب اإلاهالر وج

ُ
 ، والتي بها ج

 
ً
 ماَُت ألاخ٩ام الؿلى٦ُت في الانُالح -زاهُا

ما٫ اإلاخٗل٣ت بالجىاعح،  ت باأٖل اإلا٣هىص باألخ٩ام الؿلى٦ُت في الانُالح: جل٪ ألاخ٩ام اإلاىَى

 لها ًٖ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بال٣ُٗضة، ٞ
ً
  -ال٣لبي ألازالقي  الخ٨مواإلاًُٟت ألصاء ٞٗل زاعجي، جمُحزا

ً
ٞهما

 
ً
 وبزالنا

ً
  -البض ؤن ًدبٗه خ٨ٌم ٖملي  -وبصعا٧ا

ً
 وامخثاال

ً
، ٞال ج٩ل٠ُ بال بمٟهىم، ٞالخ٨م  -ج٩لُٟا

ً
ؤي: ؾلى٧ا

يخهي بالٗمل؛ ٧الٗلم بالٗباصاث واإلاٗامالث وألازال١ وآلاصاب،  الؿلى٧ي ٧الخ٨م ال٣ٟهي؛ ًبضؤ بالٗلم ٍو

٣بل الٗمل البض ؤن ًخىا٤ٞ (616، ضفحة 1998)الىفىي،  جىاعحِٞكمل الخ٨م ؤٞٗا٫ ال٣لىب وال ًُ ، ول٩ي 

م٘ ٢هض الكإع الغامي بلى الخ٨م الؿلى٧ي، ألن ؤٞٗا٫ ال٣لىب هي مهضع  -٦د٨م ٢لبي  -٢هض اإلا٩ل٠ 

 ؤلازالم في الٗمل، ٦ما ؤنها جى٨ٗـ ٖلى َُئت ؾلى٥ ْاَغ.

ول٩ي جخد٤٣ اإلاهلخت ٖلى الىحه ألا٦مل ٞالبض مً جىا٤ٞ ٢هض اإلا٩ل٠ م٘ ٖحن ما ٢هضٍ  

يخهي بالٗمل؛ وال مىام مً امتزاحهما، ألنهما  ؛ ًبضؤ بالٗلم ٍو
ً
، ٞالخ٨م الؿلى٧ي ٧ال٣ٟهي جماما الكإع

زال١ جخٗل٤ وألا ، (24-21وي، د. ت، الطفحات )اللرضا ٦ما ؤن الٗلم صلُل الؿلى٥ًاوالن بلى الٗمل، 

 
ً
 ْاَغا

ً
 ٦ما او٨ٗؿذ ألاخ٩ام ال٣ٟهُت ٖمال

ً
 ؾلى٦ُت

ً
يمً ؤٖما٫ الجىاعح، بإٞٗا٫ ال٣لىب، جى٨ٗـ ؤخ٩اما

 ٢لبُت ابخضاًء، 
ً
م مً قبهت ؤنها ؤخ٩اما  ب٣ٟه ومً زم هي ؤخ٩اٌم ٖملُت اهتهاًء، بالٚغ

ً
ٗٝغ ؤًًا ٌُ لم ألازال١  ٖو

، ٞال نالح بال به، ومً َىا حاءث ٨ٞغة الباخث في اٖخباٍع (2016)اللرضاوي،  اإلاىحه للٗملالؿلى٥ 

اث،  وألن الؿلى٥ او٩ٗاؽ ًٖ الخل٤؛ يغوعة حؿخد٤ ؤن جىي٘ يمً ال٩لُاث اإلاهىٟت في عجبت الًغوٍع

 ٞال مىام مً الخٍٗغ٠ بالخل٤ مً زال٫ ال٣ٟغة الخالُت.

ٗت  اإلاُلب الثالث: اإلا٣هىص بغجب م٣انض الكَغ

 
ً
ٗت: -ؤوال  اإلا٣هىص بم٣انض الكَغ

ضم ؤلاٞغاٍ،  ًإحي ال٣هض لٛت بمٗاٍن ٦ثحرة ومخىىٖت؛ مجها: الاؾخ٣امت، والٗض٫، والخىؾِ، ٖو

 ٣ٞض اهخ٣ى(9ة )اللرافي، د. ت، ضفح ؤلاعاصة ال٩اثىت بحن حهخحنوالٗؼم، والهم، والىُت، و 
ً
 ، وؤما انُالخا

٠ الخالي؛ ومٟاصٍ  ٗت الباخث الخٍٗغ اة مً ألاخ٩ام ؤن م٣انض الكَغ ُّ ٖباعة ًٖ: "ال٣ُم اإلاهلخُت اإلاٛ

 بال٣هض ؤلاعاصي مً اإلا٩ل٠"
ً
ُت، واإلاغجبُت في جد٣٣ها وا٢ٗا م٨ً جدلُل (2003)جحيش،  الكٖغ ، ٍو

 الخٍٗغ٠ لبُان حىصتها اإلا٣انضًت في الى٣اٍ الخالُت:مٟغصاث 
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اث  -1  ُت الثالزت )الًغوٍع وحىص اإلاهلخت في حملت: )ال٣ُم اإلاهلخُت(؛ والتي جمثل اإلا٣انض الكٖغ

 والخاحُاث والخدؿُيُاث(. 

ُت(، والتي ٚاًتها جد٤ُ٣ جل٪  -2  اإلاهلخت.قمىله ٖلى ألاخ٩ام الؿلى٦ُت اإلاؿخيبُت مً )ألاخ٩ام الكٖغ

ــل لهظٍ ألاخ٩ام. -3 ِ
ّ
ظا يغوعي ألهه اإلاٟٗــ  وحىص اإلا٩ل٠ بلٟٓه الٓاَغ، َو

 الخىا٤ٞ بحن ٢هض اإلا٩ل٠ و٢هض الكإع في الجملت الىاعصة بـــ)ال٣هض ؤلاعاصي مً اإلا٩ل٠(.  -4

 
ً
ُت الثالزت:-زاهُا  اإلا٣هىص بغجب اإلا٣انض الكٖغ

اث: "1 ام مهالر الضًً والضهُا، بدُث بطا ٣ٞضث لم ججغ مهالر هي ما ال بض مجها في ٢ُ. عجبت الًغوٍع

الضهُا ٖلى اؾخ٣امت، بل حغث ٖلى ٞؿاص وتهاعج، وفي آلازغة ٞىث الىجاة والىُٗم، والغحٕى بالخؿغان 

 اإلابحن".

٣غ بلُه مً خُث الخىؾٗت وعٞ٘ ال٤ًُ؛ اإلااصي في الٛالب بلى اإلاك٣ت . عجبت الخاحُاث: "2
ُ
هي ما اٞخ

 اإلاُلىب. الالخ٣ت بٟىث

ألازظ بما ًل٤ُ مً مداؾً الٗاصاث، وججىب اإلاضوؿاث التي جإهٟها  .  عجبت الخدؿُيُاث: "هي ٖباعة 3ًٖ

جم٘ طل٪ ٢ؿم م٩اعم ألازال١  ألن مضاع (22-18، الطفحات 1997)الشاطبي،  ال٣ٗى٫ الغاجخاث، ٍو
ً
، وهٓغا

 مىام مً الخٍٗغ٠ بها في ال٣ٟغة الخالُت: البدث خى٫ ألازال١، ٞال 

 
ً
 الخٍٗغ٠ بالخل٤: -زالثا

ت" ؿغ، مً ٚحر خاحت بلى ٨ٞغ وعٍو هِضع ألاٞٗا٫ بؿهىلت َو
ُ
 الخل٤ "َُئت في الىٟـ عاسخت، ج

ً في نىعة ؾلى٥ زاعجي، وفي (53)الغسالي، د. ت، ضفحة  ْم َخِؿَب  ٢ىله حٗالى: ، ٞهى َُئت جٓهغ لآلزٍغ
َ
ؤ

ىا
ُ
ًَ آَمى ِظً

َّ
ال

َ
ُهْم ٧

َ
ل َٗ ْج

َ
 ه

ْ
ن

َ
اِث ؤ

َ
ئ ِ
ِّ َرُخىا الؿَّ

َ
ًَ اْحت ِظً

َّ
ىت 32)الجازُت:   ال ِ

ِّ  ب
ٌ
ما٫ ال٣لبُت (، صاللت ٖلى م٣ابلت ألٖا

اء  بإٖما٫ الجىاعح ٓهغ اإلاغء زل٤ ال٨غم والسخاء ب٣هض الٍغ ًُ بدُث جسً٘ للبىاٖث واإلا٣انض، ٣ٞض 

ل٤والؿمٗت، 
ُ
ًَ الخ ضم الًٛب، ٞهظا ال ٌؿمى َخؿ  و٢ض ًخ٩ل٠ ببظ٫ اإلاا٫، ؤو ًخٓاَغ بالهضوء ٖو

 ؤو (53، ضفحة 1985)الجرجاوي، 
ً
ت  ؤلاوؿان الباَىت اإلاؿخ٣غة في الىٟـ ٍُٞغ

ُ
ل٤َ َى نىعة

ُ
، بن الخ

 
ً
)مجمىعة مؤلفين ، د. ت،  ، طاث آزاع في الؿلى٥ مدمىصة ؤو مظمىمت(257ضفحة  )السبيدي، د. ت، م٨دؿبت

٠، ومً اإلاىاؾب في َظا الؿُا١ ال(63ضفحة  ؛ وهي: "مجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت باألزال١ خٍٗغ

الكغ، والتي ًدضصَا الىحي لخىُٓم خُاة ؤلاوؿان، الغباهُت، اإلاىٓمت للؿلى٥ ؤلاوؿاوي الضاثغ بحن الخحر و 

  .(47، ضفحة 2003)ملداد،  وجدضًض ٖال٢خه بٛحٍر ٖلى هدى ًد٤٣ الٛاًت مً وحىصٍ

ُت وجىححهها، و٢ا٫ بإنها: نٟاث جى٨ٗـ   إلوكاء ألاخ٩ام الكٖغ
ً
ؿىوي ألازال١ مهضعا ل٣ض اٖخبر الَغ

ٖىض ٖلماء الىٟـ هي: اؾخجابت ًبضيها ٧اثً حي بػاء ؤي مى٠٢ ًىاحهه، ، و (2015)الريسىوي،  في الؿلى٥

ظا ما  ، َو
ً
 ؤو مظمىما

ً
ًِ في ؾلى٥ اإلاغء، ؾىاء ٧ان مدمىصا

ّ
ا البُـ ٞالخل٤ نٟت مؿخ٣غة في الىٟـ؛ لها ؤزَغ

ؼة ٚحر اإلاٗخضلت،  ا الىاضر ٖلى ؾلى٦ه، ًمحٍز ًٖ الٍٛغ م ؤزَغ ظم، ٚع ًُ دمض به الٗبض ؤو  ًُ ألنها لِؿذ مما 

 ،وما بعدها( 11، ضفحة 1999)حبىىة،  خُث ؤلاٞغاٍ ٞحها ؤو الخٍٟغِ اللظان ًى٣النها بلى الخمض ؤو الظم

ِٔ الٗلم؛ ألهه مً   الٗمل ًٖ لٟ
ُ
ِلَب لٟٔ

ُ
وفي انُالح ألاصباء ما ًٌٗض مغاص الباخث؛ ٞهم ٣ًىلىن: ٢

، ولظل٪ ٢غن الٗمل بالٗلم، ؤي ؤن الٗلم )الخل٤( مٟطخي بلى (975، ضفحة 1998)الىفىي،  م٣خًاٍ

 الٗمل )الؿلى٥(. 
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 الباخث: ألاخ٩ام الؿلى٦ُت في هٓغ 

ا ج٩ال٠ُ ج٣خطخي اؾخجابت  بن ٚغى الباخث مً ألاخ٩ام الؿلى٦ُت: جل٪ ألاخ٩ام التي جخلَى

الؿلى٥ ؤلاوؿاوي لها باالمخثا٫ الُٟغي ؤو بٗضمه، ٞاالؾخجابت للجٕى اإلاٟطخي بلى ألا٧ل ؤمغ ُٞغي ال ًدبٗه 

ؼة بل ى مجاوػة الكٍغ الُٟغي، ٟٞي خمض ؤو طم؛ ٞال خ٨م قغعي ًدبٗه، ؤما بطا ؤصث الاؾخجابت لخل٪ الٍٛغ

، ؤو ؤ٧ُل َٗام 
ً
ضواها  ٖو

ً
َظٍ الخالت ًضزله الخ٨م ب٨غاَت الكإع له، وؤما بطا جبٗه ؤ٧ُل َٗام ٚحٍر ْلما

؛ حاء الخ٨م الكغعي بالخغمت.
ً
ا  قٖغ

ً
 مدغما

ظا ما ؤقاع بلُه الض٦خىع ٖبض الغخمً  ُت هي ؤخ٩ام ؤزال٢ُت ؾلى٦ُت، َو بن ٚالب ألاخ٩ام الكٖغ

 ؤ٢ؿام؛ مجها الؿلى٥ الظي ٌؿخجُب ألوامغ الكإع وهىاَُه
َ
)حبىىة،  خبى٨ت ٖىضما ٢ؿم الؿلى٥ ؾبٗت

ُٗت عباهُت ٖملُت ؤو ؾلى٦ُت، ؤو ٣ٖلُت ؤو (11، ضفحة 1999 ، ؾىاء ٧اهذ ألاوامغ التي ٌؿخجُب لها حكَغ

ُت، ًٌٗض طل٪ ؤن اإلاىيٕى الظي ٣ًىم ٖلُه ٖلم احخماُٖت ويُٗت مؿخمضة مً الىهىم الى٣لُ ت الكٖغ

، والتي جبٗث ُٞه اإلاؿاولُت ٖلى ؾلى٦ه (17)عمار، د. ت، ضفحة  ألازال١ َى ؤٖما٫ ؤلاوؿان ؤلاعاصًت

 اإلاى٨ٗـ ًٖ ؤزال٢ه. 

له، صلُل ٖلى ؤن يمحٍر ًىاٖػ َٗ
َ
ه، وؤزال٢ه الخُت جضٞٗه بلى بن َلب ؤلاوؿان ال٣ٗاب ًٖ حغم ٞ

ت الًمحر ووحىص الكض الاحخماعي لئلوؿان ٞال مىام  م مً مىاٖػ ؾلى٥ ناصع ًٖ جإهِب الًمحر، وبالٚغ

ٌٍ بلى الالتزام الصخصخي مً ٢ِبل اإلا٩ل٠؛  عي ؤزالقي بلؼامي مٟ مً الجؼاء الكغعي؛ ألن وحىَص ٢اهىن حكَغ

اجه، ومً صون الجؼاء الدكَغ  ألن ُٞه خٟٔ يغوٍع
ً
)املرجع هفسه،  عي ألازالقي ًىٟلذ اإلاجخم٘ ُٞهبذ َمال

ىدكغ التهاعج باهدكاع (67ضفحة  سخل اهخٓام الخُاة ال٨لي بإن ٌٗم الٟؿاص، ٍو ، ٞدؿىصٍ الٟىضخى، ٍو

٣َض  غي الباخث ؤن الٟؿاص الخانل والهغج اإلاىدكغ ٞو تهضص الىحىص الضهُىي، ٍو م٣اوماث الخُاة، ال٣خل، ٍو

٣ضان اإلاؿئىلُت ألازال٢ُت  كَى ال٨باثغ في وا٢ٗىا الخالي ما َى بال او٩ٗاؽ لخضوي اإلاىٓىمت ألازال٢ُت، ٞو ٞو

م مً وحىص الخُب٤ُ  ُاب الالتزام ألازالقي ب٩ل ؤيغابه، ٞبالٚغ  ًٖ اإلاؿاولُت الٟغصًت، ٚو
ً
الٗامت ًٞال

ألاعواح وال٣ٗى٫، والضٖاًت لخٟٔ ال٩لُاث؛ ٞةن الؿاثض ؤلالؼامي الك٨لي للضًً، والخٓاَغ بالخٟاّ ٖلى 

٣ض ال٣ٗى٫، وازخالٍ  ت، ٞو ا١ الىٟـ البكٍغ ًىا٢ٌ طل٪؛ ألن الىا٢٘ َى الاؾخسٟاٝ بالضًً، وبَػ

ِههم
ُّ
ذ بُٗىب الىاؽ وجى٣ غاى؛ ؤي: الخهٍغ ، 2001)ألازهري،  ألاوؿاب باهدكاع الؼها اإلاىٓم، وزلب ألٖا

ا.(67ضفحة   ، و٦ظل٪ الدؿاب٤ ٖلى جدهُل اإلاا٫ الخغام بالٛل والغبا في الضو٫ اإلاؿلمت، هاَُ٪ ًٖ ٚحَر

ٗه ألاخ٩ام الؿلى٦ُتاإلابدث الثاوي:   م٣انض الكإع مً حكَغ

بن ؾىء ألازال١ وايمدال٫ ال٨ٟغ وجضوي الث٣اٞت واهضزاع الٗلىم ؤزُغ ب٨ثحر مً اإلادؿىؾاث 

ا بدىاؾىا،   -ألازالقي وال٨ٟغي والث٣افي والٗلمي  -الخلىر اإلاٗىىي ٞؤلاوكاثُت والهىاُٖت التي وؿدكَٗغ

٨مً زُغ َظا الخ ٌٍ بلى مسخ الصخهُت ؤلاؾالمُت زانت، والظاث ؤلاوؿاهُت ٖامت، ٍو لىر في ٦ىهه مٟ

 بهما َى بوؿاٌن با٢خضاٍع ٖلى حلب مىاٞٗه وصٞ٘ مًاٍع واؾخ٣امت ؾلى٦ه، ٞٚحَر مدؿىؽ ابخضاًء، 
ُ
اإلوؿان

 .
ً
ظا ٩ًاص ًيخٟي خّؿا  َو

 ٖلى الخ٣ُ٣تبطا ٞؿض ؤلاوؿان في ٢ضعجه ٖلى ؤزال٢ه و 
ً
)ابً  ٞؿضث بوؿاهِخه، وناع مسخا

ٗه ألاخ٩ام (210فحة ، ض2004خلدون،  ، وؾ٨ُىن الخضًث في َظا اإلابدث ًٖ م٣انض الكإع مً حكَغ
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الؿلى٦ُت، وطل٪ في زالزت مُالب ٖلى الخىالي؛ مً زال٫ بُان م٩اهت ألازال١، زم م٣انض الكإع الخانت 

 باألزال١ في الىهحن؛ ال٣غآوي والىبىي:

 م٩اهت ألازال١ في الترجِب اإلا٣انضي: -اإلاُلب ألاو٫ 

 الخٟاوث في ألازال١: -اإلا٣هض ألاو٫ 

اث جدبٗها ألازال١ ؤلالؼامُت؛  ُت؛ ٞمغجبت الًغوٍع جخٟايل لؤلزال١ بحن مغاجب اإلا٣انض الكٖغ

؛ 
ً
 ؤو ؤزغوٍا

ً
ا  صهٍُى

ً
خُث ًجب ٖلى اإلا٩ل٠ الالتزام بها واإلاداٞٓت ٖلحها، وهي التي ٌٗا٢ب الخاعج ٖلحها ٣ٖابا

٣ابلهما  ما، ومغجبت الخاحُاث جىضعج جدتها ألازال١ ٦سل٣ي الهض١ وألاماهت، ٍو حَر زل٣ا ال٨ظب والخُاهت ٚو

ا ٖلى  ىصر بٟٗلها، ألزَغ الم جاع٦ها ٍو ًُ الخًُٟلُت التي جدخاحها الجماٖت وحصج٘ ؤٞغاَصَا لل٣ُام بها؛ بدُث 

ا مغجبت مؿخىي الٟغص والجماٖت، ٦سل٣ي اإلاكـاع٦ــت والخٗـاون، ل٨جهـا ال جغ٢ـى بلى م٨ـاهـت ألاولى؛ وؤم

الخدؿُيُاث ٞخخهل بها ألازال١ اإلاثالُت؛ وهي التي ًدؿـً جد٣ُ٣ها في جىحُه الٟغص، ول٨جها ال جغج٣ي بلى 

 .(239، ضفحة 2003)ملداد،  مغجبت الًغوعاث والخاحُاث؛ ٦سل٣ي الصجاٖت وال٨غم

 

 مجخم٘:الخل٤ يغوعة ال ٌؿخٛجى ٖجها  -اإلا٣هض الثاوي

 في عجبت الخدؿُيُاث
ٌ
، وهي ومهىٟت

ٌ
، ول٨ً (22، ضفحة  1997)الشاطبي،  بن م٩اعم ألازال١ م٨ملت

ؤنى٫ ألازال١ الخاملت إلاٗجى ألامغ الىاحب إل٢ام اإلاٗغوٝ والىهي اإلادغم للمى٨غ، الضاٞٗت للًغع والجالبت 

٣ضث ج٨ٟ٪ للىٟ٘ ما هي بال يغوعة ال ٌؿ
ُ
اث؛ ألهه متى ٞ خٛجي ٖجها مجخم٘، وألاحضع جهيُٟها بغجبت الًغوٍع

ٍغي َه اإلاجخم٘، وجهإع ؤٞغاصٍ، وجىاَبىا مهالخهم، ألامغ اإلااصي بلى الانهُاع والؿ٣ٍى زم الضماع، و 

ت الىُاث، ت ألاٞٗا٫ وهٍٓغ ٗت جمثل ٖلم ألازال١ ؤلاؾالمُت الكاملت لىٍٓغ زم  ٖبضالغخمً ؤن م٣انض الكَغ

ت ال٣ُم، وهي الٛاًت التي ٌؿتهضٝ الكإع جد٣ُ٣ها  .(2002)عبدالرحمً،  هٍٓغ

  

 الخل٤ َى الضًً: -اإلا٣هض الثالث

ان؛ مً زال٫  بن ألازال١ هي ؤنل عجبت الًغوعاث، وهي الغ٦حزة التي ج٣ىم ٖلحها اإلاغجبخان ألازٍغ

ُت التي جدُا بها حمُٗها، ٞهي ٖهب اإلا٣انض وهي الخُاة حملت، وهي الضًً ٧له؛  خُث ال٩لُاث الكٖغ

  جمثل صالثل ال٣ُٗضة وخ٣اث٤ ال٣ٟه؛
ً
 ٞا٢٪ صًىا

ً
ظٍ (294، ضفحة 1996)ابً الليم ،  َٞمً ٞا٢٪ زل٣ا ؛ َو

ىت مى٣ُُت للخضلُل ٖلى طل٪:   بَغ

 

ُت الخمـ  ألازال١ = ٖهب ال٩لُاث الكٖغ

ُت حملت = الضًً  ال٩لُاث الكٖغ

 بطن: ٞاألزال١ هي الضًً 

 

اث، وهي ٢لبها الىابٌ بالخُاة  ع الباخث ؤن ألاخ٩ام الخل٣ُت هي عوح الًغوٍع بهظا الاؾخضال٫ ٣ًّغِ

ُم  والضوام، ٢ا٫ حٗالى:  ِٓ
َٖ  ٤ٍ

ُ
ل
ُ
ى ز

َ
ل َٗ َ٪ ل

َّ
 (، ؤي: ٖلى صًً ُٖٓم، ٞالخل٤ َى الض4ًً)ال٣لم:  وبه

 .(294، ضفحة 1996)ابً الليم ،  الضًً ٧له زل٤((، ٦ما ٢غع ابً ال٣ُم ؤن (257)السبيدي، د. ت، ضفحة 
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 ألازال١ ًترجب ٖلحها مؿبباث: -اإلا٣هض الغاب٘

مً ألازال١ ما َى ؤؾباب ًترجب ٖلحها مؿبباث؛ ٞاألخ٩ام الخل٣ُت ٧الخُاهت والٓلم والٟؿ٤ 

ا ؤؾباٌب ًترجب ٖلى  ب واه٣ُإ وهدَى ُت، باهدكاع الٖغ ٞٗلها مؿبباث؛ ُٞترجب ٖلحها يُإ ال٩لُاث الكٖغ

ُت ِٔ ال٩لُاث الكٖغ اء بالٗهىص وألاماهت والٗضالت، خُث ًترجب ٖلحها خٟ  الغػ١، وما في ؤيضاصَا ٧الٞى

في اإلاؿإلت  -ٍ ألاخ٩ام ألازال٢ُت ، ولٗل مغاص الكاَبي مً ؾى١ َظ(368، ضفحة  1997)الشاطبي، 

ؤن ًجٗلها مٗاًحر للخهي٠ُ في عجب اإلا٣انض  -الٗاقغة مً ؤخ٩ام الىي٘ ٖىض الىٕى ألاو٫ )ألاؾباب( 

ُت  . (18)املطدر هفسه، ضفحة  الكٖغ

ظا ال ٌٗجي وبىاًء ٖلى طل٪ ًغي الباخث جهي٠ُ َظٍ ألاخ٩ام ألازال٢ُت في عجبت الًغ  اث، َو وٍع

وحىب جالػم الخ٨م الكغعي بحن ألاؾباب واإلاؿبباث، ٣ٞض ٨ًىن الؿبب مباًخا ٧البُ٘، واإلاؿبب مإمىع به 

٦مؿإلت الى٣ٟت ٖلى مكتري الٗبض، ومً ؤمثلت طل٪؛ ؤن ألامغ بالبُ٘ ٦ؿبب ال ًلؼم مىه الاهخٟإ ٦مؿبب، 

ا بخد٤ُ٣ اإلاؿبباث م٘ وحىب ؤزظٍ و٦ظل٪ ٖضم جغجب ؤلازم ٖلى ألاب الهدغاٝ ألاوالص، 
ً
ٞهى لِـ م٩لٟ

َ٪  لؤلؾباب؛ ٢ا٫ حٗالى:
ُ
٢

ُ
ْغػ

َ
ًُ ه ْد

َ
 ه

ً
٢ا

ْ
َ٪ ِعػ

ُ
ل
َ
ْؿإ

َ
ال و

(، و٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم 132: 20)ال٣غآن. َه  

ل"
َّ
ها وجى٧

ْ
٣ِل ْٖ ل ؟ ٣ٞا٫: "ا

َّ
عِؾُل ها٢تي وؤجى٧

ُ
، واإلاٗجى ؤن (80، ضفحة 1990)البيهلي،  للغحل الظي ؾإله: "ؤ

 بالٗمل وألازظ بالؿبب، وؤما الغػ١ ٞهى ٖلى هللا
ٌ

 .(218، ضفحة 1995)الخازن،  ؤلاوؿان م٩ل٠

 

 الؿلى٥ وم٣انض الىو ال٣غآوي: -اإلاُلب الثاوي

٘ ؤلاؾالمي بحن ؤنى٫ ألازال١ وبحن ؤلاًمان والخ٣ىي، ٢ا٫ حٗالى:  ِظَب  الػَم الدكَغ
َ
٨

ْ
ِري ال

َ
ت
ْ
ٟ ًَ َما 

َّ
ِبه

ِه 
َّ
 ِبأًاِث الل

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا ًُ ًَ ال  ِظً

َّ
٣اِجِه  (، و٢ا٫ حٗالى: 105: 16)ال٣غآن. الىدل  ال

ُ
َه َخ٤َّ ج

َّ
ىا الل

ُ
٣

َّ
واج

)ال٣غآن.  

الىهىم ال٣غآهُت جخطر ٖال٢ت ألازال١ باإلًمان، وجخجلى ًُٞلت الخ٣ىي، (، ٞمً َظٍ 102: 3ؤ٫ ٖمغان 

ه مً ؤوامغ وهىاهي، ول٣ض خغم ؤلاؾالم ٖلى الخ٣ىي وؤ٦ثَر مً  الجامٗت للخحر، والكاملت لئلًمان وما ًدٍى

ل٤ مً حا
َ
ل٤ ؤعاص هللا به بخ٩ام الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان والخـ

ُ
هب، ومً ألامغ بها وجىحُه الىٟىؽ بلحها، ٞهي ز

 حاهب آزغ بخ٩امها بحن ؤلاوؿان وزال٣ه، ٞالٗض٫ والٗضالت وألاماهت والهض١ والٟٗى ٧لها مً زل٤ الخ٣ىي 

لحها جضوع مٟغصة (206)طبارة، د. ت، ضفحة  ىا  ، ٖو
ُ
٣

َّ
اج

َ
ٞ هفسه، ضفحة )املرجع  ألازال٢ُت والاحخماُٖت

205). 

 

 الؿلى٥ وم٣انض الىو الىبىي: -اإلاُلب الثالث

: "بهما بٗثذ ألجمم م٩اعم مً ؤ٢ىاله نلى هللا ٖلُه وؾلم التي جبحن ؤن ألازال١ مً م٣انض الكإع

ؾىاء  ُوحض خ٨م قغعي؛؛ ٞالخهغ في ألاصاة )بهما( صا٫ٌ ٖلى ؤهه خُثما )صحيح على شرط مسلم( ألازال١"

 
ً
 ؤو ٣ٞهُا

ً
 ؤو زل٣ُا

ً
ل ألازال١ عجبت ٧ان ٣ٖضًا  نالًخا، في بقاعة بلى وحىب ججًز

ً
، ٞال مىام مً جًمىه ؾلى٧ا

ٍذ ٖلى ؤن َظٍ ال٣ُم ًترجب ٖلحها بزال٫ بىٓام البٗث،  اث، وجهٍغ ًٌٗض طل٪ ؤمٍغ نلى هللا ٖلُه الًغوٍع

ْض١ِ"وؾلم بؿلى٥ زل٤ الهض١؛ في ٢ىله:  ْم ِبالّهِ
ُ
٨ ُْ لَ َٖ ، وجدظًٍغ ٦ظل٪ (2013)صحيح مسلم، ضفحة  "

ِظَب"
َ
٨

ْ
ْم َوال

ُ
ا٦ ًَّ ًَ )املطدر هفسه( مً ؾلى٥ زل٤ ال٨ظب: "َوِب ا:" َوِبنَّ ُخْؿ ًً ٣ى٫ ؤً ٌ٘ للٟؿاص، ٍو ، ألهه حام

 ًْ ْهِض ِم َٗ ْ
ًَماِن"ال ِ

ْ
٣ى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم: ،)صحيح على شرط الشيخين( ؤلا ٫ِ  ٍو

َ
ِخال

ْ
ى ال

َ
ل َٖ  ًُ ِم

ْ
ا

ُ ْ
ُ٘ اإلا َب

ْ
ُ ًُ "
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ِظَب"
َ
٨

ْ
 َوال

َ
ت

َ
اه َُ ِخ

ْ
 ال

َّ
َها ِبال ِ

ّ
ل
ُ
ُب ،)إسىاده صحيح على شرط مسلم( ٧ ًُ ٘ ٖلحها ؤلاوؿان ومً الِخال٫ الخل٣ُت التي 

٣َُِل 
َ
ْم، ٞ َٗ َ

ا٫َ: و
َ
٣

َ
ا؟ ٞ

ً
ًُ َحَباه ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ الصجاٖت والجبن، ٞٗىضما ُؾئل عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ؤَ

"
َ

ا٫َ: ال
َ
٣

َ
اًبا ؟ ٞ

َّ
ظ

َ
٦ ًُ ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ُه: ؤَ

َ
٣َُِل ل

َ
ْم، ٞ َٗ َ

ا٫َ: و
َ
٣

َ
 ؟ ٞ

ً
ًُ َبِسُال ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ُه: ؤَ

َ
)مالً، د. ت، ضفحة  ل

ىا ًا٦ض الباخث ٖلى اعجباٍ الخ٨م الُٟغي بغجبت الخدؿُيُاث. (990  ، َو

وفي َظا الجاهب؛ َل ٧ان عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌؿعى لخٔ هٟؿه، ٦ؼواحه وخبه 

ا مً الخدؿُيُاث ؟ ولئلحابت ٞةهه ال  حَر ًلؼم مً ٞٗل ؤلاوؿان الصخيء ؤو  للخلىاء واؾخٗماله للُُب، ٚو

 بدٔ، ٞةن ؾُٗه نلى هللا ٖلُه وؾلم لخٔ الىٟـ ٧ان ألحل ؤن ًإطن ُٞه
ً
 خبه له ٦ىهه مُلىبا

غى ؤن الباٖث لٟٗله (333، ضفحة  1997)الشاطبي، 
ُ
َظٍ ألاٞٗا٫ َى خبه  -نلى هللا ٖلُه وؾلم-، ولى ٞ

كغب، لها؛ ٞما طل٪  إ٧ل َو ، ٍو ٨ٍغ ٧ان زل٣ه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦ما بال صلُل بوؿاهِخه، ٞهى بكغ ًدب ٍو

، و٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم طا ؾلى٥ 
ً
 مؿخ٨برا

ً
، ال حباعا

ً
 سخُا

ً
دخظي به في ؤٞٗاله، ٩ٞان مخىايٗا ًُ  

ً
مثاال

 .(249، ضفحة 1994الليم، )ابً  ْاَغ الخؿً، ٨ٌٗـ زل٣ه الباًَ ألاخؿً

 

 هماطج جُب٣ُُت لبٌٗ ألاخ٩ام الؿلى٦ُت -اإلابدث الثالث

اث؛ ٧الهض١ وألاماهت،  جخٟايل ألازال١ بحن عجب اإلا٣انض؛ ٞاألزال١ ؤلالؼامُت يمً عجبت الًغوٍع

ىضعج جدذ عجبت الخاحُاث ألازال١ الخًُٟلُت؛ ٦سل٣ي اإلاكـاع٦ــت والخٗـاون، وفي عجبت  الخدؿُيُاث َىا٥ ٍو

ألازال١ اإلاثالُت؛ ٦سل٣ي الصجاٖت وال٨غم، ؤما ألازال١ ؤلالؼامُت ُٞجب ٖلى اإلا٩ل٠ الالتزام بها واإلاداٞٓت 

؛ وؤما ألازال١ الخًُٟلُت ٞهي التي جدخاحها 
ً
 ؤو ؤزغوٍا

ً
ا  صهٍُى

ً
ٖلحها، وهي التي ٌٗا٢ب الخاعج ٖلحها ٣ٖابا

 ُُ ا ٖلى الجماٖت والٟغص، ل٨جهـا ال الجماٖت وحصج٘ ؤٞغاَصَا لل٣ُام بها؛ ٞ الم جاع٦ها زم ًىصر بٟٗلها، ألزَغ

جغ٢ـى بلى ألاولى؛ وؤما ألازـال١ اإلاثالُـت ٞهي التي ًدؿـً جد٣ُ٣ها في جىحُه الٟغص، وال جغج٣ي بلى عجبت 

 الًغوعاث والخاحُاث.

برػ الباخث في َظا اإلابدث ألاخ٩اَم الؿلى٦ُت؛ ببُان مضي اَخمام الكإعو  ُُ بها، مً زال٫  ؾ

، ؤو 
ً
 ؤو جغ٧ا

ً
 ًخىا٤ٞ م٘ ا٢خًاء الُلب اإلادخم ٞٗال

ً
ج٣ضًم هماطج ٖملُت لبًٗها، والتي َلبها الكإع َلبا

ظا الا٢خًاء ًًٗها في جهيُٟها اإلاالثم لها )يغوعة وخاحت  ، َو
ً
 ؤو جغ٧ا

ً
ا٢خًاء الُلب ٚحر اإلادخم ٞٗال

(، وؾ٨ُىن طل٪ في زالزت مُالب؛ في اإلاُل
ً
 وجدؿِىا

ً
 للؿلى٥ الًغوعي، وفي الثاوي جمثُال

ً
ب ألاو٫ مثاال

 للؿلى٥ في عجبت الخدؿُيُاث:
ً
 للؿلى٥ الخاجي، وفي الثالث همىطحا

 

اث( -اإلاُلب ألاو٫    ؾلى٥ ال٨ظب )عجبت الًغوٍع

ؾ٣ُضم الباخث زل٤ ال٨ظب ٦مثا٫ لؿلى٥ٍ جخجلى ُٞه آزاٍع ٖلى الٟغص والجماٖت، وجخطر به 

ُت:يغوعة جهيُٟه بغجبت ا اث، ٦ىؾُلت للخٟاّ ٖلى ال٩لُاث الكٖغ  لًغوٍع

 

 
ً
  ؾلى٥ ال٨ظب في الىو الكغعي: -ؤوال

ٌم   :في ٢ىله حٗالى -1
ْ
ل ِٖ َ٪ ِبِه 

َ
ـَ ل ِْ  َما لَ

ُ
٠

ْ
٣

َ
ذ بهُٛت )ال جٟٗل(، 36: 17) ال٣غآن. ألاؾغاء َوال ج (، ههٌي نٍغ

ى ال٨ظب ُٖىه.  بدُث ٌكمل ٧ل ٞٗل ؤو ٢ى٫ بال ٖلم، َو
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اِث هللافي ٢ىله حٗالى:  -2 ًَ  ِبأ
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا ًُ  

َ
ًَ ال ًْ ِظ

َّ
ِظَب ال

َ
ِرَي ال٨

َ
ت
ْ
ٟ ًَ َما 

َّ
، و٢ىله نلى (105: 16)ال٣غآن. الىدل ِبه

ًَماِن" ِ
ْ

ِظَب ُمَجاِهٌب ِلئل
َ
٨

ْ
ِةنَّ ال

َ
ِظَب، ٞ

َ
٨

ْ
ْم َوال

ُ
ا٦ ًَّ ، (332، ضفحة 2003، )البيهلي، السنن الىبري  هللا ٖلُه وؾلم:" ِب

ذ مً هللا وعؾىله ؤن ال٨ظاب ال ًامً باهلل، وما ؾب٤ َى مً ٢بُل اإلادغم، ؤي: ا٢خًاء الُلب  بُان نٍغ

 بهُٛت )ال جٟٗل( في ألاو٫، وبهُٛت الخبر اإلاُٟض لئلوكاء.
ً
 جغ٧ا

ِظَب" -3
َ
٨

ْ
 َوال

َ
ت

َ
اه َُ ِخ

ْ
 ال

َّ
ْيٍء ِبال

َ
ّلِ شخ

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ  ًُ ِم

ْ
ا

ُ ْ
ُ٘ اإلا َب

ْ
ُ ًُ ، بزغاج )سبم ثخريجه( في ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:" 

لؿلى٧ي الخُاهت وال٨ظب مً الؿلى٦ُاث اإلاُبىٖت في ؤلاوؿان ٧الًٛب والٟغح والخؼن، وبهظا اؾخض٫ 

ها ًٖ ؤلاوؿان مً الخ٩ل٠ُ بما ال ًُا١، ٞٗىضما الكاَبي بإن  ألازال١ مغاجب، مجها: ألازال١ اإلاخُٟغة، وهٖؼ

ا
َ
٣

َ
 ؟ ٞ

ً
ًُ َبِسُال ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ُه: ؤَ

َ
٣َُِل ل

َ
ْم، ٞ َٗ َ

ا٫َ: و
َ
ا؟ ٢

ً
ًُ َحَباه ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ْم، ُؾئل نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ؤَ َٗ َ

٫َ: و

 
ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ُه: ؤَ

َ
٣َُِل ل

َ
ٞ" 

َ
ا٫َ: ال

َ
٣

َ
اًبا ؟ ٞ

َّ
ظ

َ
٦ ًُ ٠ ؤلاوؿان )سبم ثخريجه( ِم

َّ
، ومجها: ألازال١ الخ٩لُُٟت، وهي ما ٩ًل

ى بخ٩لُٟه بها مؿاو٫ ٖجها ، ضفحة  1997)الشاطبي،  بٟٗلها ٧الهض١ وألاماهت، ؤو جغ٦ها ٧ال٨ظب والخُاهت، َو

ا، ٞاألولى(176 لى ؤزاَع داؾب ٖلحها ٖو -ًم٨ً جهيُٟها يمً عجبت الخدؿُيُاث، ؤما الثاهُت -الجبلُت  -، ٍو

اث، ًا٦ض عؾى٫ هللا  -اإلا٨دؿبت َظا  -نلى هللا ٖلُه وؾلم-ٞحري الباخث ؤن جهيُٟها ٨ًىن في عجبت الًغوٍع

، الخٟايل ٖىضما ُؾئل ًٖ ؾلى٧ي الجبن والبسل ٣ٞا٫: ٨ًىها في 
ً
اإلاامً، وفي اإلا٣ابل ال ٨ًىن اإلاامً ٦ظابا

 ٞٗىضما ُؾئل نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ ؾلى٥ ال٨ظب ٢ا٫: ال.

  في ٢ىله حٗالى:  -4
َ
ِظُبىن

ْ
٨ ًَ  

ْ
ىا

ُ
اه

َ
ِلٌُم ِبَما ٧

َ
اٌب ؤ

َ
ظ َٖ ُهْم 

َ
، و٢ىله نلى هللا ٖلُه (10: 1ال٣غآن. الب٣غة  )  َول

ى 
َ
ُجىَع َيْهِضي ِبل

ُ
ٟ

ْ
اِع"وؾلم:" َوِبنَّ ال

َّ
، حاء الىٖض بالىاع وبالٗظاب ألالُم (2013)صحيح مسلم، ضفحة  الى

 باإلادغماث وب٨باثغ الظهىب.
ً
ظا ًخٗل٤ ٚالبا  لل٨ظاب، َو

ْض١ِ" -5 ْم ِبالّهِ
ُ
٨ ُْ لَ َٖ نُٛت مً نُٜ ألامغ اإلاُٟضة للؼوم  )سبم ثخريجه( في ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "

ظا مً ٢بُل الىاحب،  ،(227، ضفحة 1995)العظيم آبادي،  ؾلى٥ الهض١ )ٖل٨ُم(، ؤي: الؼمىا الهض١ َو

 
ً
ى ؤن ًظ٦غ الاؾم الٗام م٣ترها ، ومً حاهب آزغ َى بهُٛت مٟهىم الهٟت؛ َو

ً
ؤي: ا٢خًاء الُلب ٞٗال

ِجّيِ 
َ
ُل الٛ

ْ
بالهٟت الخانت، ٦جٗل الهض١ وال٨غم نٟت، و٦ظل٪ الٛجى في ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: " َمُ

ٌم"
ْ
ل
ُ
 ٖلى )متفم عليه( ْ

ً
، واإلاٗجى: وحىب جغ٥ ؾلى٥ ال٨ظب بضاللت مٟهىم اإلاسالٟت، والهض١ لِـ م٣هىعا

هغ وألا٢غب؛ ألهه ٌكمل نض١ ؤلاًمان، والهض١ ؤمام الىاؽ، ٞال ًسال٠  الهض١ في الخبر، وبن ٧ان ألْا

كمل ٦ظل٪ نض١ الىٟـ؛ ٞال ٨ًظب ٖلى هٟؿه وال ًسضٖها.   لؿاهه ٢لبه وال ٖمله ٢ىله، َو

ض١ ؤلازالم في ٧ل ما ًٓهغ ٖلى لؿاهه، ٞال ًساصٕ وال ًىا٤ٞ، وفي الجملت ٞةن الهض١ ومً اله

، ٦ما ؤن نُٛت: (82، ضفحة 1998)السحيلي،  مال٥ ألازال١ الٟايلت، وؤلاًمان الصخُذ، والٗمل الهالر

ِظَب"
َ
٨

ْ
ْم َوال

ُ
ا٦ ًَّ ، 2000والسرهش ي،  2000)املرداوي،  ، هي مً نُٜ الىهي اإلاُٟضة للخدظًغ)سبم ثخريجه( "َوِب

ْم" ،(155و  2201ضفحة 
ُ
ْغج

َ
ٟ

َ
٨

َ
ْم ل

ُ
٨ ِ

ُّ ِب
َ
 ه

َ
ت

َّ
ْم ُؾى

ُ
خ

ْ
َغ٦

َ
ْى ج

َ
، 1990)البيهلي،  ًا٦ض طل٪ ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:" ل

، ٞهي صالت بمىُى٢ها ٖلى الخدظًغ، وبمٟهىمها الىهي ًٖ جغ٥ الؿىت؛ ألن جغ٦ها مٟطخي بلى (59ضفحة 

ى ؤقض في الخدظًغ.   ال٨ٟغ، َو

 
ً
 عئٍت الباخث لؿلى٥ ال٨ظب -زاهُا

 
ً
٦غ آهٟا

ُ
ا ب٣ىله ٣ٞض ٖضَّ الكإع الخ٨ُم ؾلى٥ ال٨ظب مً باإلياٞت بلى ما ط ال٨باثغ، بل اٖخبٍر مً ؤ٦بَر

وِع" وفي عواًت:" وقهاصة الؼوع ْى٫ُ الؼُّ
َ
 َو٢

َ
ال

َ
، (3، ضفحة 1987)صحيح البخاري،  "نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ؤ

، ٟٞي َظا ال٣ى٫ الىبىي (99، ضفحة 2002)الثعلبي،  ٖلى اٖخباع ؤن اإلا٣هىص بال٨ظب َى: قهاصة الؼوع
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ُه بقاعة بلى يغوعة  ٣ى١ الىالضًً و٢خل الىٟـ، وقهاصة الؼوع؛ ٞو الكٍغ٠ ا٢تران بحن ؤلاقغا٥ باهلل ٖو

ظا ًجٗل ألازال١ في ٢ضع وم٩اهت ٧لُتي  الضًً والىٟـ، ويغوعة ألازال١ في ٦بحرحي ال٣ٗى١ وال٨ظب، َو

ان جبرػ زُىعة ؾلى٥ ال٨ظب بدُث جخٗضي زُىعة ال٨باثغ ألازغي؛ ٠ُ٦ بضاللت الا٢تر ٞالضًً والىٟـ، 

ي  طل٪؟ ًغي الباخث بإن الخىاب٘ وألازاع اإلاترجبت ًٖ ؾلى٥ ٢ى٫ الؼوع جخٗضي ختى مً ٢ُلذ ُٞه، خُث جاّصِ

كى الخؿض بُجهم، والخىى في ؤٖغايهم، واهدكاع الٟىضخى والهغج في  بلى تهُُج الٗضاوة بحن الٗباص، ٞو

، بياٞت بلى ؤن اإلاجخ
ً
وفي ٣ٖى١ الىالضًً ٢ى٫ ال٨ظب ؤؾهل ٖلى لؿان اإلاغء وؤ٦ثر تهاوٍن به، م٘ ٖمىما

م  . (130، ضفحة 1960)الطىعاوي،  ًهٝغ ًٖ اإلاغوءة والُب٘ ال٨ٍغ

ُض؛ ًغي الباخث جهي٠ُ َظا الؿلى٥ يمً عجبت  اث، وبىاء ٖلى ما جغجب ٖلُه مً ٖو الًغوٍع

ًٌٗض طل٪ م٣ضاع الٟؿاص اإلاترجب ًٖ ؾلى٥ ؤلاوؿان بًاٍ، ٞأزاع ؾلى٥ ال٨ظب جغبى ٖىه مٟاؾض ال٨باثغ 

 ًٖ ؤن حؿاويها
ً
، و٧ل ما ط٦غ بسهىم ؾلى٥ ال٨ظب (468، ضفحة 2005) ابً دكيم العيد،  ألازغي ًٞال

 ٨م بىحىب ؾلى٥ الهض١. ٞةن ُخ٨مه الخغمت، ٣ًابله الخ

 ؾلى٥ الازخالٍ بالىاؽ )عجبت الخاحُاث( -اإلاُلب الثاوي

ؤلاوؿان مضوي بالُٟغة، والاهؼواء ًٖ الىاؽ مهاصم لها، ٞاإلوؿان ال بض له مً الاحخمإ، 

ا،  حَر  إلاا ًخىلض ًٖ الؿلى٥ الُٟغي ٧الجٕى والًٛب واإلاكاع٦ت ٚو
ً
٘ ؤلاؾالمي لم ًً٘ ؤخ٩اما والدكَغ

، وخ٣ُ٣ت خؿً الخل٤ بظ٫ اإلاٗغوٝ و٠٦ ألاطي، ومسالُت الىاؽ 
ً
٨دؿب ٖاصة ًُ ٞاإلاضهُت ؾلى٥ ُٞغي ال 

)الىىوي،  بالجمُل والِبكغ، ٣ًا٫: مً بضا حٟا، ؤي: مً ؾ٨ً الباصًت ٚلٔ َبٗه ل٣لت مسالُت الىاؽ

م الٗؼلت ، وعجر ابً ؤبي خمؼة ؤًٞلُت(490، ضفحة 1972 ، ضفحة 1936)املىاوي،  ألَل البضاًت صون ٚحَر

 مً ؤَل الخًغ. (159

خٗاوهىن ٖلى اإلاهالر  ٓم الىٟ٘ مً اإلاسالُت احخمإ الىاؽ وججاوعَم، ُٞخًاٞغون ٍو ِٖ ومً 

خأػعون ٞحها؛ بط ٧اهذ مهالخهم ال ج٨مل بال بهظا الاحخمإ، ومٗاٌكهم  )ابً املللً،  ال جؼ٦ى بال ٖلُهٍو

وفي َظا الؿُا١ ًغي الباخث وحىب مسالُت الىاؽ، وبالخهىم ٖىض اهدكاع  ، (559، ضفحة 2008

غاى وألامىا٫،  ؼلت الىاؽ ٖىض اإلادً، زانت في وا٢ٗىا الخايغ، خُث يُإ ألاهٟـ وألٖا ُٖ ضم  الٟتن، ٖو

غاى؛ ألن و٢ىٝ مً لهم هاَُ٪ ًٖ يُإ ا لضًً، وإلاا في طل٪ مً الخٟاّ ٖلى ألاهٟـ وألامىا٫ وألٖا

 ؤن الكإع ؤمغ بالٗؼلت في ٖضة ههىم، 
ُ
ضم ٖؼلتهم ٖجهم له ؤزٍغ ٞحهم، وجغص َىا قبهت قإن ٖىض الىاؽ، ٖو

"٪َ
ُ
خ ِْ َ٪ َب ْٗ َؿ َِ ، بال ؤن َظٍ مكغوَت بكغوٍ، (260، ضفحة 1990، )البيهلي ٣٦ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ِل

 ًم٨ً بحمالها في الى٣اٍ الخالُت:

 

 :قغوٍ الٗؼلت ًٖ الىاؽ

 قٍغ ًٖ الىاؽ، م٘ ٢هىعٍ ًٖ ال٣ُام بد٣ى٢هم، والخالم مً آٞت ال٣هىع ًٖ  -1
ّ

ؤن ًىىي اإلاٗتز٫ ٠٦

 ٖلى الٗلم والٗمل
ً
 والظ٦غ وال٨ٟغ لُجخجي زمغة الٗؼلت ال٣ُام بد٣ى١ اإلاؿلمحن، ول٨ًُ م٘ زلىجه مىاْبا

 .(189، ضفحة 2011)ألامير، 

 ..وما بعدها( 224)الغسالي، د. ت، ضفحة  ؤن ٨ًىن اٖتزاله الج٣اء الكهغة -2

٦ىن الٗؼلت ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي، ؤي: ٖىضما ج٨ىن الٟخىت مازغة ٖلى ؤلاوؿان طاجه، بدُث ؤن جغ٦ه  -3

.  للٟخىت جىٟٗه َى وال جًغ ٚحٍر
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َ٪" -نلى هللا ٖلُه وؾلم-بن ٢ىله  -4
ُ
خ ِْ َ٪ َب ْٗ َؿ َِ  (260، ضفحة 1990)البيهلي،  : "ِل

ً
لغحل ٧ان  ، ٧ان مىحها

٢ض اؾخٗمله عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى ٖمل، ٣ٞا٫ ًا عؾى٫ هللا: زغ لي ٞٗلي َظا، ؤي: احٗل 

ُٕ ًٖ الىاؽ، والٗؼلت إلِاا  ً، وؤن اإلاغاَص بلؼومه البِذ الاهجما ، وؤلهمجي ٞٗله، وازتر لي ؤنلر ألامٍغ
ً
ؤمغي زحرا

ه مً خاله؛ بدُث ؤن ب٣اءٍ في بِخه ؤؾلم له  .(226)الغسالي، د. ت، ضفحة  ٖٞغ

 ٖؼلت ال٣اضخي:

م٣ابل الٗؼلت بٗمىمها َىا٥ الٗؼلت الخانت، ٧التي جسو ال٣اضخي، وهي احخىاب مسالُت الىاؽ 

ظا الكٍغ مً الكغوٍ الىاحبت  ضم مكُه مٗهم بال لخاحت، وبن ايُغ لها ٞلُتر٥ الطخ٪ واإلاؼاح، َو ٖو

بلى اؾخٛال٫  -بد٨م مىهبه  -ٞاإلاسالُت ٢ض جًٍُغ  ،(169، ضفحة 1998) ابً جسي،  ٖلى ال٣اضخي

، ٞاالزخالٍ  حٍر ؿغي ٖلُه ما ٌؿغي ٖلحهم مً ال٠ًٗ الىٟسخي والبضوي واإلاالي ٚو ً له، ٞهى بكغ َو آلازٍغ

 ًجلب له الخٔ، 
ً
لضًه  -٦خ٩ال٠ُ ال٣ًاء وؤلامامت –٠ُ ٞاإلا٩ل٠ ببٌٗ الخ٩ال٢ض ًدضر له بق٩اال

٣ابل به مً بحال٫ له وج٣ضًغ لصخهه، وزٝى الٗامت مىه م٣ابل طل٪ الخ٩ل٠ُ؛  ًُ  بما 
ٌ
ٞجاء ٢هض خٓىّ

َحنَّ  ًِ
ْ
٣ ًَ  

َ
الكإع بىحىب ٖؼلخه ٖجهم، وفي َظا اإلاجا٫ ال مىام مً حلب ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ال

 ًْ
َ
َى ٚ َُ ْحِن َو

َ
ى
ْ
 از

َ
ٌم َبْحن

َ
"َخ٨

ُ
، ٞىهُي الكإع ًٖ ال٣ًاء خا٫ الًٛب ألحل مى٘ الجىع في )متفم عليه( َبان

الخ٨م، لدكىف ال٨ٟغ واوكٛاله، اإلااصي بلى ايُغاب الخضبغ وازخال٫ الىٓغ، ومً زم ٖضم اؾدُٟاء 

لبت الىٗاؽ ، ضفحة 1960)ابً حجر،  الخ٨م، ويُإ الخ٣ى١، و٢اؽ ٖلُه ابً حجغ الجٕى والُٗل ٚو

137) . 

٠ًُ الباخث اٞخ٣اَعٍ للمؿ٨ً واإلاغ٦ىب واإلاغجب الظي ٨ًُٟه ًٖ الؿاا٫؛ خُث ًغي الباخث  ٍو

اجه؛ ؛ بخىٞحر مىذ ال٣اضخي ما ٌٛىُه ًٖ ؾاا٫ ٚحٍر  ًٖ يغوٍع
ً
ألن  الخض الظي ٨ًُٟه ٢ًاء خاحُاجه، ًٞال

 ممىىًخا مً ما ًخ٣اياٍ ال٣ا
ً
؛ ألهه لِـ ؤحغا  بلى اعج٩اب اإلامىٕى

ً
ضخي م٣ابل َظا الخ٩ل٠ُ ال ًجٗله مًُغا

ؤصخاب ال٣ًاًا ؤو ؤعباب الٟخاوي؛ وبهما َى م٣ابل زابذ جمىده له الضولت، ٞهى مً ٢بُل ألاعػا١ ال 

)اللرافي،  ٩اٌؿتؤلاًجاعاث، ٞاألعػا١ مً ٢بُل ؤلاخؿان واإلاؿامدت، ؤما ؤلاحاعاث ٞهي مً ٢بُل الٗىى واإلا

 .(683، ضفحة 2001

 ٖلى ال٣ُام بإصاء الخ٣ى١، وؤِمً الكهغة، و٧اهذ الٟخىت 
ً
ؤما بطا لم ٨ًً باإلاٗتز٫ قًغا، و٧ان ٢اصعا

ه لها ُٞه الًغع ال٨بحر والٗام، ٞةن الباخث ًخ٤ٟ م٘ الكاَبي والٛؼالي في يغوعة 
ُ
ياعبت ؤَىابها، وجغ٦

ُت الخالُت:   مسالُخه اإلاؿلمحن، ًٌٗض طل٪ الىهىم الكٖغ

 بلى مسالُت الىاؽ: الىهىم الضاُٖت

  :٢ا٫ حٗالى:  -1
َ
ِسظ

َّ
خ َُ ٌٍ َصَعَحاٍث ِل

ْٗ  َب
َ
ْى١

َ
ُهْم ٞ

َ
ً ْٗ ا َب

َ
ى ْٗ َ

ا َوَعٞ َُ
ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
َتُهْم ِفي ال

َ
ِك ِٗ َجُهْم َم ُْ ا َب

َ
َؿْمى

َ
٢ ًُ ْد

َ
 ه

ا ِغًٍّ
ْ
ا ُسخ ًً ْٗ ُهْم َب ًُ ْٗ :   َب  م٘ ؤبىاء حيؿه، إلاا َى ٖلُه مً (، 31)الؼزٝغ

ّ
ٞاإلوؿان مضوي ال ًخّم وحىصٍ بال

  العجؼ ًٖ اؾخ٨ما٫ وحىصٍ وخُاجه، وحاءث ٧لمت 
ً
ا ل  سخٍغ بمٗجى: الاخخُاج واإلاكاع٦ت، ؤي: لُخٗمَّ

 في قاون خُاتهم، ؤي ؤن ؤلاوؿان مدخاج بلى اإلاٗاوهت التي ال بّض ٞحها مً اإلاٟاويت زّم اإلاكاع 
ً
٦ت بًٗهم بًٗا

، 1995)الشىليطي،  ، ألن هٓام الٗالم ًخى٠٢ ٢ُامه ٖلى طل٪(301، ضفحة 2000)ابً عاشىر،  وما بٗضَا

 .(112ضفحة 
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ى  -2
َ
َخبُّ ِبل

َ
ْحٌر َوؤ

َ
ِىيُّ ز

َ
٣

ْ
ًُ ال ِم

ْ
ا

ُ ْ
ْحٌر ..."٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم: "اإلا

َ
ّلٍ ز

ُ
٠ُِ، َوِفي ٧ ِٗ

ًَّ ًِ ال ِم
ْ
ا

ُ ْ
ًَ اإلا ِه ِم

َّ
 الل

، ط٦غ ناخب )اإلاغ٢اة( ؤن اإلا٣هىص َى اإلاامً ال٣ىي الهابغ ٖلى مسالُت (2052)صحيح مسلم، ضفحة 

 .(3318، ضفحة 2002)اللاري،  الىاؽ وجدمل ؤطًتهم، وحٗلُمهم الخحر وبعقاصَم بلى الهضي

ض الى٣ُت الؿاب٣ت ؤن اإلاسالُت والهبر ٖلى ؤطي الىاؽ مً نٟاث اإلاامىحن، ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه  -3 ًٍا

 
ُ
اِلِ

َ
س ًُ  

َ
ِظي ال

َّ
ًِ ال ِم

ْ
ا

ُ ْ
ًْ اإلا ْم زحٌر ِم َُ ا

َ
ط

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ْهِبُر  ٍَ اَؽ َو

َّ
 الى

ُ
اِلِ

َ
س ًُ ِظي 

َّ
ًُ ال ِم

ْ
ا

ُ ْ
ى وؾلم: "اإلا

َ
ل َٖ ْهِبُر  ًَ  

َ
اَؽ َوال

َّ
الى

ْم" َُ ا
َ
ط

َ
 . (153، ضفحة 1989)صحيح البخاري،  ؤ

4- " ٍِ ّغِ
َ

ًْ ق اَؽ ِم
َّ
ُٕ الى َض ٍَ ، ٞبضاللت (103، ضفحة 1987)صحيح البخاري،  ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:" َو

 
َّ

  ًضٖهم مً زحر.اإلاٟهىم ؤال

نلى هللا -خث الكإع ٖلى اإلاجاَضة ألحل اإلاؿلمحن، وؤنها زحر مً الاوٗؼا٫ ٖجهم؛ خُث حٗل الغؾى٫  -5

ْم"،  -ٖلُه وؾلم َُ ا
َ
ط

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ْهِبُر  ٍَ مسالُت اإلاؿلمحن والهبر ٖلى ؤطاَم زحر مً الاوٗؼا٫ ٖجهم؛ في ٢ىله:" َو

، ٦ما ؤن الازخالٍ (244، ضفحة 2001)اللرضاوي،  وطل٪ ٨ًىن بمسالُت الىاؽ ولِـ باٖتزالهم

واإلاجاَضة مً صًضن الغؾل ٖلحهم الؿالم ٣ٞض نبروا ٖلى ٢ىمهم حاَضوا في هللا خ٤ حهاصٍ، إلنالح 

 اإلاجخم٘ وصٞ٘ الًغع ٖىه.

 ؾلى٥ الصجاٖت )عجبت الخدؿُيُاث(اإلاُلب الثالث: 

ه  ٣ابله البسل، بن ما جدخٍى عجبت الخدؿُيُاث ما َى بال اؾخجابت ألزغ زل٣ي هٟسخي؛ ٧ال٨غم ٍو

ؼة ما؛ ٧األ٧ل والكغب، ومجها ما َى اؾخجابت لغئٍت  ٣الها الجبن، ومجها ما ٧ان اؾخجابت لٍٛغ والصجاٖت ٍو

، ومجها الاؾخجابت لآلصاب الٗامت؛ ٦سها٫ الُٟغة، واللباؽ،
ً
ت مهلخُت؛ ٦ىحٍى ال٨ؿب ٖمىما ومجها  ٨ٍٞغ

ُت ؤو  الاؾخجابت للٗاصاث الؿاثضة؛ خُث ًخجه ؾلى٥ اإلاغء بلى ألازال١ ؤو ألاخ٩ام الخ٩لُُٟت الكٖغ

ت، ومجها الاؾخجابت للخ٣الُض الاحخماُٖت، مدمىصة ٧اهذ ؤو مظمىمت؛ خُث ًخإزغ الؿلى٥  ٍؼ الاؾخجاباث الٍٛغ

ضع والخُاهت، بِىما ججضٍ ًخه٠ ب٣ىة الخإزحر الاحخماعي، وججض اإلاامً ال ًخه٠ بهٟاث ال٨ظب والٛ

ا، والضلُل ٖىضما ُؾئل عؾى٫ هللا  حَر :  -نلى هللا ٖلُه وؾلم-بهٟاث جدؿُيُت ؤزغي ٧الجبن والبسل ٚو

هُ 
َ
٣َُِل ل

َ
ْم، ٞ َٗ َ

ا٫َ: و
َ
٣

َ
 ؟ ٞ

ً
ًُ َبِسُال ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ ُه: ؤَ

َ
٣َُِل ل

َ
ْم، ٞ َٗ َ

ا٫َ: و
َ
٣

َ
ا؟ ٞ

ً
ًُ َحَباه ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

ُ
٨ ًَ  "ؤَ

ُ
٨ ًَ ًُ : ؤَ ِم

ْ
ا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ىن

" 
َ

ا٫َ: ال
َ
٣

َ
اًبا ؟ ٞ

َّ
ظ

َ
 . )سبم ثخريجه( ٦

ت، ولم ج٨ً هدُجت  ٞمً ألاوناٝ ما ال ٢ضعة لئلوؿان ٖلى حلبها وال صٞٗها؛ خُث ٧اهذ  ٍُٞغ

ا، ٣ًى٫ الٟاعو١ عضخي هللا ٖىه: "الجبن والصجا حَر ٖت ٚغاثؼ ٖمل، ٧الصجاٖت، والجبن، والخلم، وألاهاة، ٚو

، وجل٣ى الغحل ًٟغ ًٖ ؤبُه" ، (70)ابً أبي الدهيا، د. ت، ضفحة  في الىاؽ، جل٣ى الغحل ٣ًاجل ٖمً ال ٌٗٝغ

 ٞمىه ما ًخٗل٤ بدب الكإع ؤو بًٛه له، وفي َظا الؿُا١ ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه 
ً
ا وما ٧ان مً الخها٫ ٍُٞغ

، و٢ا٫ نلى هللا )صحيح مسلم( "بن ُٞ٪ لخهلخحن ًدبهما هللا: الخلم، وألاهاة" وؾلم ألشج ٖبض ال٣ِـ:

اءُ 
َ

ك ٌَ  
ُ

ث ُْ ُه ٖؼ وحل َخ
َّ
َها الل ُٗ َ

ً ًَ َغاِثُؼ 
َ
ٚ 

ُ
ت َٖ َجا

َّ
 َوالص

ُ
ُجْبن

ْ
، (381، ضفحة 2000)ابً حبان،  ٖلُه وؾلم: "ال

ٚغاثؼ ًًٗها هللا خُث ٌكاء، ومً َظا حاء جهي٠ُ ؾلى٥ الجبن بغجبت الخدؿُيُاث، ًٌٗض ٞهي 

، (23، ضفحة 1997)الشاطبي،  الكاَبي طل٪ في ٢ىله: "ومجاهبت اإلاأ٧ل الىجؿاث واإلاكاعب اإلاؿخسبثاث"

ظٍ ألاقُاء مً الٛغاثؼ، وججىبها ٨ًىن بالُٟغة.     َو
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ما ًضزل يمً  -٦هٟت البسل والجبن  –مما ؾب٤ ط٦ٍغ ًخإ٦ض للباخث ؤن َىا٥ مً الهٟاث و 

ظا  اث، َو هى٠ بغجبت الًغوٍع ًُ عجبت الخدؿُيُاث، وؤزغي جىاؾب عجبت الخاحُاث، ومجها ما ٌؿخد٤ ؤن 

ُت الثالر.  ًبحن الخٟاوث بحن ألاخ٩ام الؿلى٦ُت في عجب اإلا٣انض الكٖغ

 زالنت البدث:

 في الى٣اٍ الخالُت:  
ً
، ٣ًضمه الباخث مجمىال ُ٘  البدث وهخاُحه الظي ُبظ٫ له الىؾ

ُ
 َظٍ ٖهاعة

؛ ؾىاء ٧اهذ مً يمً الٗباصاث ؤو  -1
ً
ألاخ٩ام الٗملُت ال٣ٟهُت ؤخ٩ام مخٗل٣ت بجاهب ال٣ٟه ٖمىما

ُت ؤو اإلاٛاػي، ؤما ألاخ٩ام الؿلى٦ُت ألازال٢ُت ٞهي ؾلى  ٦ُاث مخىلضة ًٖ اإلاٗامالث ؤو الؿُاؾت الكٖغ

 ألازال١ ٦هُئت مخجظعة في الىٟـ، زغحذ للٓاَغ ٖلى َُئت ؾلى٥. 

الٗمل مغآة ؤلاًمان، والؿلى٥ او٩ٗاؽ للخل٤، مخالػٌم م٘ ما ٌٗخ٣ضٍ ؤلاوؿان، ٞى٣و ؤلاًمان ًدبٗه  -2

 اهدغاٝ في الؿلى٥.

ُت ال٣ٗضًت وال٣ٟهُت ال ًم٨جها الاه٩ٟا٥ ًٖ ال٣ُم ألازال  -3 والجىاعح ما هي بال ؤصواث ٢ُت، ألاخ٩ام الكٖغ

 لخد٤ُ٣ جل٪ ألاخ٩ام.

٣ض م٣اوماث الخُاة في وا٢ٗىا؛ ما َى بال او٩ٗاؽ لخضوي مىٓىمت   -4 كى ال٨باثغ ٞو بن الٟؿاص الخانل ٞو

م مً وحىص الخُب٤ُ   ًٖ اإلاؿاولُت الٟغصًت، ٞبالٚغ
ً
٣ضان اإلاؿاولُت ألازال٢ُت الٗامت ًٞال ألازال١، ٞو

ت،  ؤلالؼامي الك٨لي ا١ الىٟـ البكٍغ للضًً، ٞةن الؿاثض ًىا٢ٌ طل٪؛ خُث الاؾخسٟاٝ بالضًً، وبَػ

غاى، والدؿاب٤ ٖلى جدهُل اإلاا٫ الخغام  ٣ض ال٣ٗى٫، وازخالٍ ألاوؿاب باهدكاع الؼها اإلاىٓم، وزلب ألٖا ٞو

ا.  بالٛل والغبا في الضو٫ اإلاؿلمت، هاَُ٪ ًٖ ٚحَر
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 ال٣غافي. قهاب الضًً. )ص. ث(. ألامىُت في بصعا٥ الىُت. بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.

اث. بحروث: ماؾؿت الغؾالت.2001ال٣غياوي. ًىؾ٠. )  (. في ٣ٞه ألاولٍى

 )ص. ث(. الخُاة الغباهُت والٗلم. ال٣غياوي. ًىؾ٠.

 (. ال٩لُاث. بحروث: ماؾؿت الغؾالت.1998ال٨ٟىي. ؤًىب. )

 اإلاغح٘ هٟؿه. 

اى وبحروث: م٨خبت الغقض وصاع 2000اإلاغصاوي والؼع٦صخي، ) غ والبدغ اإلادُِ. الٍغ (. الخدبحر قغح الخدٍغ

 ال٨خب الٗلمُت.

 اإلاهضع هٟؿه. 

ً الضًً. )  ل٣ضًغ. ال٣اَغة: ص. ن.(. ٌُٞ ا1936اإلاىاوي. ٍػ

 (. قغح صخُذ مؿلم. بحروث: صاع بخُاء الترار الٗغبي.1972الىىوي. ًخي. )

 (. في الاحتهاص الخىاػلي. ٢ُغ: مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث.2003بكحر. جخِل. )

جه.   ؾب٤ جسٍغ

 ال٣غافي. قهاب الضًً. )ص. ث(. ألامىُت في بصعا٥ الىُت. بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت.

 البساعي.  صخُذ

 (. ألاصب اإلاٟغص. بحروث: صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت.1989صخُذ البساعي. )

 صخُذ ٖلى قٍغ الكُسحن. 

 صخُذ ٖلى قٍغ مؿلم. 

 صخُذ مؿلم. 

 صخُذ مؿلم.
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 (. م٣ضمت ابً زلضون. ص. م: اإلا٨خبت الكاملت.2004ابً زلضون. ٖبض الغخمً. )

 مُت وؤؾؿها. صمك٤: صاع ال٣لم.(. ألازال١ ؤلاؾال 1999ٖبض الغخمً. خبى٨ت. ) 

ٗت. مجلت اإلاؿلم اإلاٗانغ.2002ٖبض الغخمً. َه. )ماعؽ,   (. مكغوٕ ججضًض ٖلمي إلابدث م٣انض الكَغ

 َباعة. ٠ُٟٖ. )ص. ث(. عوح الضًً ؤلاؾالمي. بحروث: صاع الٗلم للمالًحن.

ل. بحروث: صاع ال٨خ1995الخاػن. ٖالء الضًً. )  ل في مٗاوي الخجًز  ب الٗلمُت.(. الخإٍو

غ. اث واإلاظاَب ألازال٢ُت. ال٣اَغة: حامٗت ألاَػ  ٖماع. )ص. ث(. ؤيىاء ٖلى الىٍٓغ

إ. ال٣اَغة: صاع بخُاء الترار الٗغبي.  مال٪. )ص. ث(. اإلاَى

 مخ٤ٟ ٖلُه. 

م نلى هللا ٖلُه وؾلم. حضة: صاع  مجمىٖت مالٟحن. )ص. ث(. هًغة الىُٗم في م٩اعم ؤزال١ الغؾى٫ ال٨ٍغ

 لليكغ والخىػَ٘.الىؾُلت 

اى: صاع الؿالم.2011ألامحر. مدمض بً بؾماُٖل. ) غ قغح الجام٘ الهٛحر. الٍغ  (. الخىٍى

ذ : صاع  1999الكى٧اوي. مدمض بً ٖلي. ) (. بعقاص الٟدى٫ بلى جد٤ُ٣ الخ٤ مً ٖلم ألانى٫ . ال٨ٍى

 ال٨خاب الٗغب.

 : صاع الهضاًت.الؼبُضي. مدمض. ) ص. ث(. جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ. ص. م

بت. )  (. الخٟؿحر اإلاىحر. صمك٤: صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ.1998الؼخُلي. َو

اى: صاع ٖالم ال٨خب.2003ًالجً. م٣ضاص. )   (. ٖلم ألازال١ ؤلاؾالمُت. الٍغ

٣ه الؿلى2016.٥ًىاًغ,  15ال٣غياوي. ًىؾ٠. )   (. الخىاػن بحن ٣ٞه ألاخ٩ام ٞو

بت.ال٣غياوي. ًىؾ٠. )ص. ث(. الخُاة الغب  اهُت والٗلم. م٨خبت َو
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 1األَبجٛم ادلتشبثٓخ كتبثخ  
.البهلى٫ ٖلي مىهىع ؤ . 

 كلية اآلداب غريان
In the name of Allah 

WRITING THE SIMILAR(1) GOSPELS1 

M . Al-Bahloul Ali Mansour.  

Abstract 

 

The history of religions still represents a fertile research topic for studies because 

of the breadth of its matters, and its extension through the history. It is the topic of the 

current study in three of the New Testament. The Almighty, Allah, has provided His 

Prophet Jesus peace be upon with the Bible, and sent him to his people, the Children of 

Israel to guide them to the true religion, and deny whatever directives made by their 

Rabbis and their interpretations. This Gospel was dined by them and replaced by other 

gospels which were attributed to people, of whom are those who are doubted in 

attributing the Gospel to themselves. Therefore, the present study deals with attributing 

each Gospel of the three Gospels to its writer and verifying its true writer. It also 

examines the relationships among these Gospels and to the Gospel of Jesus. It is a desk 

study that is based on collection of scientific data from references, the first of which are 

the three Gospels. In order to achieve the aims of the study, examine the detailed matters 

of the study and analyze them as well as obtain results, the study employed a descriptive 

historical and analytical approach. This was to address the research issues and detect the 

truth in attributing each Gospel to its writer, and their relationship to Divine Revelation 

and uncover the truth of these Gospels as sacred Testament among the followers of the 

Christian religion. The study revealed that the three similar Gospels have no conclusive 

evidence thatthey are related to Divine Revelation because they lack frequency condition 

and the loss of the original Gospels. 

 

Key words: Gospel-Matthew-Mark-Luke-Writing-New Testament. 

1. They are the first three Gospels: Matthew, Mark, Luke, where the terms are similar 
in general in the stories about Jesus, and the arrangement of events, without the 

fourth Gospel:Bucaille, the Holy Quran, the Torah,the Bible and Science, 

(Cairo, Egypt: House of Knowledge, i 4.2006 m), p77. 

 

                                                           

 ومقس  ولقساحيي  تشااه  هقج  اام  ي الصص  ا  سوق،حوتقتي  األيااثحوون انإيجيل القاه.  هي األناجيل الثالثة األوىل؛مّت  1-
  77صحة وانإيجيل والعلماالصقآن الكقًن والشقر حهقكاي
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 مؿخسلو:

ش، ومىه   للضعاؾاث، الحؿإ ٢ًاًاٍ، وامخضاصَا ٖبر الخاٍع
ً
 زهبا

ً
ش ألاصًان مىيىٖا ماػا٫ جاٍع

زالزت مً ؤؾٟاع الٗهض الجضًض، ٣ٞض ؤهؼ٫ هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى عؾىله ِٖسخى مىيٕى َظٍ الضعاؾت في 

ىٟي ٖىه  ما ٖل٤ به مً  ٖلُه الؿالم ؤلاهجُل،وؤعؾله بلى ٢ىمه بجي بؾغاثُل لحرصَم بلى صخُذ الضًً، ٍو

ا ألشخام  ظا ؤلاهجُل جخضٍ ال٣ىم، واؾخٗايىا ٖىه بإهاحُل وؿبَى التهم، َو م وجإٍو جىححهاث ؤخباَع

ً، مجهم اإلاك٨ى٥ في شخهه، ؤو مك٨ى٥ في وؿبت ؤلاهجُل بلُه، والضعاؾت حٗالج صخت وؿبت ٧ل  آزٍغ

ال٢تها بةهجُل ِٖسخى وببًٗها  بهجُل مً ألاهاحُل الثالزت بلى ٧اجبه، والخد٤٣ مً شخو ٧اجبه،ٖو

 م٨خبُت ج٣ىم ٖلى حم٘ اإلااصة الٗلمُت مً اإلاغاح٘؛ وؤولها ألاهاحُل الث
ً
ُضعاؾت الزت، لٟدو البٌٗ،َو

اإلاؿاثل الخٟهُلُت إلاىيٕى الضعاؾت وجدلُلها، ومً جم الخلىم بلى الىخاثج، بخى٠ُْ اإلاىهج الىنٟي 

ال٢تها  ذي واإلاىهج الخدلُلي إلاٗالجت ٢ًاًا البدث، بهضٝ ٦ك٠ صخت وؿبت ٧ل بهجُل بلى ٧اجبه، ٖو الخاٍع

 م٣ضؾت لضي 
ً
ؤجبإ الضًاهت اإلاؿُدُت، و٢ض اجطر بالىحي ؤلالهي، و٦ك٠ خ٣ُ٣ت ألاهاحُل بهٟتها ؤؾٟاعا

مً زال٫ الضعاؾت ؤنَّ ألاهاحُل الثالزت اإلادكابهت ٚحر م٣ُٕى ب٨ىنها وحي بلهي، وطل٪ ل٣ٟضَا لكٍغ 

٣ضان اليسخ ألانلُت لهظٍ ألاهاحُل.  الخىاجغ، ٞو

ى-ال٩لماث اإلاٟاجُذ: بهجُل ـ-متَّ
ُ
 الٗهض الجضًض. -٦خابت-لى٢ا-َمغ٢

 

 اإلا٣ضمت:

ها وٗمت الهضاًت 
َّ
ىع وٗماثه، وؤحل ُٓم ًٞله، ومٞى  ًل٤ُ بجال٫ ؾلُاهه، ٖو

ً
الخمض هلل خمضا

والضاللت ٖلى ؾبل عيىاهه، والٟىػ بجىاهه، ٣ٞض جًٟل هللا ٖلى الىاؽ بةعؾا٫ الغؾل وبهؼا٫ ال٨خب 

ل ؤماهت ال ً، والهالةوالؿالم ٖلى زاجم اإلاغؾلحن، الظي جدمَّ ىػَم في الضاٍع خبلُٜ، وبُان صًً لهضاًتهم ٞو

 هللا الظي اعجًاٍ لخل٣ه، وبٗض 

ٰى ﴿٢ا٫ حٗالى: ٣ٞ1ض ؤهؼ٫ هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى عؾىله ِٖسخى ٖلُه الؿالم ؤلاهجُل، 
َ
ل َٖ ا 

َ
ى ُْ َّ

ٟ
َ
َو٢

هِجَُل  ِ
ْ

ٍُ ؤلا ا
َ
ى ِْ ْىَعاِة ۖ َوآجَ

َّ
ًَ الخ ِه ِم ًْ َض ًَ  

َ
ا َبْحن

َ
ِ
ّ
ا إلا

ً
٢ َم ُمَهّضِ ًِ َمْغٍَ ى اْب

ِسخَ ِٗ م ِب َِ اِع
َ
ىٌع  آز

ُ
ًضي َوه َُ ُِه  آلاًت، ؾىعة  ﴾ِٞ

ىٟي ٖجهم ما ٖل٤ به مً احتهاصاث 46اإلااثضة  ، وؤعؾله بلى ٢ىمه بجي بؾغاثُل، لحرصَم بلى صخُذ الضًً، ٍو

التهم، التي حٗلذ جضًجهم ٣ًىم ٖلى الخمؿ٪ بٓاَغ الىهىم، وبٟٚا٫ م٣انضَا وعوخاهُت  م وجإٍو ؤخباَع

ب ؤن ج٣غَّ في ٢لىب ال٣ىم، زم جلحن لها ٢لىبهم، وجؼ٧ى بها هٟىؾهم، وجٓهغ الضًً، واإلاٗاوي ؤلاًماهُت  التي ًج

 في خُاة ٧ٍل مجهم.

ا ألشخام، مجهم اإلاك٨ى٥ في   ظا ؤلاهجُل جخضٍ ال٣ىم، واؾخٗايىا ٖىه بإهاحُل وؿبَى َو

لتي شخهه، ؤو مك٨ى٥ في وؿبت ؤلاهجُل بلُه، ولٗل مغص َظا بلى الايُهاصاث التي ج٨غعث ٖلى ال٣ىم، وا

                                                           

عاو ل  األمساءح فهق إيجيل اهللح وهق إيجيل اه  اهللح وهق أسضًا إيجيل ادلويح  األرهعةح وت  تذكق أسفار العها اجلاسا إيجياًل غري األناجيل  -1
   7:1 حغالطية9ح1:1رومية
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ٗها ٖجهم وحضوا عواًاث مخٗضصة ووسخ قتى، ٖمل آباء ال٨ىِؿت ىض ٞع  1جغجب ٖجها ٣ٞض ؤنى٫ بهجُلهم، ٖو

جُت، صون ؤؾـ واضخت ؤو مىهج مٗخمض، ًم٨ً للمسخهحن ٞدهه  ٖلى اٖخماص بًٗها بهىعة جضٍع

م ٧اجبحها، والخثبذ مىه، هخج ًٖ َظا ههىم مى٣ُٗت الؿىض، اصعى ال٣ىم ؤنَّ الغوح ال٣ضؽ َى مً ؤله

ا بلى الىحي ؤلالهي.   ووؿبَى

مك٩لت الضعاؾت:الضعاؾت حٗالج صخت وؿبت ٧ل بهجُل مً ألاهاحُل الثالزت بلى ٧اجبه، والخد٤٣ مً شخو 

خبذ ٞحها جل٪ 
ُ
سُت التي ٦ ت والخاٍع ٧اجبه، مً زال٫ صعاؾت ما جهغح به بٌٗ ههىنه، والبِئت ال٨ٍٟغ

ال٢ت ألاهاحُل ببًٗها البٌٗ.  الىهىم،ٖو

 م٨خبُت ج٣ىم ٖلى حم٘ اإلااصة الٗلمُت مً اإلاغاح٘ وؤولها ألاهاحُل 
ً
ُضعاؾت اإلاىهج اإلاخب٘ إلهجاػ الضعاؾت: َو

غى اإلاؿاثل  لب، زمضعاؾتها وجدلُلها، ٖو الثالزت، وما ٦خبه بٌٗ اإلاسخهحن مً اإلاؿُدُحن في ألٚا

٤ ؾ دهها، ومً جم الخلىم بلى اؾخيخاج الىخاثج ٞو ُا١ مى٣ُي، ٣ًىم ٖلى الخٟهُلُت للمىيٕى ٞو

غ مٟاَُمها الجؼثُت. ذي واإلاىهج الخدلُلي إلاٗالجت ٢ًاًا البدث، وج٣ٍغ  جى٠ُْ اإلاىهج الىنٟي الخاٍع

ال٢تها بالىحي  َضٞالضعاؾت: ٦ك٠ صخت وؿبت ٧ل بهجُل بلى ٧اجبه، والخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ألاهاحُل، ٖو

 ؤلالهي، ومىزى٢ُت َظٍ ألاهاحُل وحجُتها. 

 م٣ضؾت لضي ؤجبإ الضًاهت اإلاؿُدُت، التي جسضم ؤَمُت الض
ً
عاؾت:٦ك٠ خ٣ُ٣ت ألاهاحُل بهٟتها ؤؾٟاعا

ؿاٖض اإلاسخهحن والضٖاة ٖلى اجساط اإلاى٠٢ الهاثب اججاٍ َظٍ ألاؾٟاع، ٞمً  ٧ل مً ًيكض الخ٤، َو

 اإلاٗلىم ؤنَّ الخ٨م ٖلى الصخيء ٕٞغ ًٖ جهىعٍ.

٤ –بن قاء هللا –وؾِخم   الخُت آلاجُت: صعاؾت مىيٕى البدث ٞو

، وزُت البدث. ٠ بمىيٕى البدث ومك٩لخه، واإلاىهج اإلاخب٘ إلهجاٍػ  م٣ضمت:وجدىي الخٍٗغ

 جمهُض: ًخًمً إلادت ٖامت ًٖ ألاهاحُل.

ى )  ؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:(Mathieuاإلابدث ألاو٫: َمتَّ

ى وؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه.
ّ
ٟبمت ى.اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان اإلاُلب ألاو٫:الخٍٗغ خابت بهجُل متَّ

َ
٦ 

 ؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه: Sait Mareاإلابدث الثاوي: مغ٢ـ

خابت بهجُلمغ٢ـ. اإلابدث 
َ
ٟبمغ٢ؿاإلهجُل اإلايؿىب بلُه.  اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان ٦ اإلاُلب ألاو٫:الخٍٗغ

 الثالث: لى٢اؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:

 اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان ٦خابت بهجُل لى٢ا.اإلاُلب ألاو٫: الخٍٗغ٠ بلى٢اوؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه.  

 وجخًمً ؤْهغ الىخاثج وؤَمها. الخاجمت:

 جمهُض:    

( في ٧16:3لمت بهجُل: مً اللٟٔ الُىهاوي بهجلُىن ومٗىاٍ "زبر َُب" و٢ض ؤوحؼ ؤلاهجُل في )ًى

]مً اللٟٓت  New Testamentو"الٗهض الجضًض )ؤلاهجُل(  2ؤن هللا ؤعؾل ابىه الىخُض لخالم اإلاامىحن"،

 1= قاَض[". testisالالجُيُت

                                                           
م( أسصف 636ت-األساسفة والصواوسة الذس  تقلقا إوارة الكنائ   ي الفرتة اليت تلي اصق القسل )احلقارسني(ح يت اصق)إسزوورهم:  -1

   7حصادلنجا  ي األاالمم  اجيلح 757لاقق سقينا الاماصي تق ي يقايلأشبيلية  ي الغقبح و ي ا
   127ص حسامقس الكشاب ادلصاسخنبة م  ذوي االخشصاصح -2
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ًالخٔ ؤنَّ الخإنُل ًغح٘ بدؿمُت ؤلاهجُل بلى اللٛت الُىهاهُت وبلى اللٛت الالجُيُت، ومغصَّ َظا ألامغ 

غحمذ 
ُ
غحمذ بلحها، وهي اللٛت الؿاثضة في ٞلؿُحن ػمً ٦خابتها، زم ج

ُ
خبذ باللٛت الُىهاهُت، ؤو ج

ُ
ؤنَّ ألاؾٟاع ٦

م ؤنَّ اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم  ٧ان ًخ٩لم اللٛت آلاعامُت،بلى ا بإن  وال٣ى٫  2لالجُيُت ٖهغ الضولت الغوماهُت ، ٚع

 الىهىم اإلاى٣ُٗت الؿىض، ٞهم ٣ًغون ؤن 
َّ
هللا ؤعؾل ابىه الىخُض لخالم اإلاامىحن، ال صلُل ٖلُه بال

َملاإلاؿُذ إلا ٖىن ؤنَّ الغوح الَُ ضَّ م، ٍو َب ؤؾٟاَع
َ
خ
َ
م ٗلى ؤخض ممً ٦ َبه، واصٖاَئ

َ
خ
َ
َب ما ٦

َ
خ

َ
٣ضؽ ؤلهم َمً ٦

ب ؾحٍر، ومجها مغاؾالث بحن عحا٫ لم 
ُ
خ

ُ
ها ٦ ن ؤنَّ ل٘ ٖلى ؤؾٟاعالٗهض الجضًض ًدبحَّ

َّ
َظا مٟخ٣غ بلى الضلُل،  واإلاُ

بىا ؤهٟؿهم ها٣َحن باؾم هللا مازال بىلـ الُغؾىسخي. ىّهِ ًُ  3ًضٖىا ألهٟؿهم الٗهمت ُٞما ٦خبىا، ولم 

ٟه بإؾٟاع الٗهض ال٣ضًم، بط  4ىع اإلاثحرة للعجب ما ٣ًىله ٧اجب الَىحيولٗلَّ مً ألام في مٗغى حٍٗغ

٣ًى٫:" و٢ض جإؾؿذ ال٨ىِؿت ألاولى ٖلى َظٍ ألاؾٟاع اإلا٣ضؾت ]الٗهض ال٣ضًم[ ولٗضة ٢غون، ختى ْهىع 

كحر )ولُم بغ٦لي( مت ألؾٟاع الٗهض بإنَّ ؤو٫ ٢اث 5الٗهض الجضًض، وبم٩اهُت جضاوله بحن قٗب ال٨ىِؿت. ...  "َو

بمٗجى ؤنَّ 7م. 367ٖام6الجضًض ٦ما هي بحن ؤًضًىا، ْهغث في عؾالت ال٣ُامت "الخاؾٗت والثالزحن" ألزىاؾُىؽ

ض ًٖ زالزت ٢غون ختى ًٓهغ في نىعجه الخالُت. ... وا٦خٟذ ال٨ىِؿت بهظٍ  الٗهض الجضًض اؾخٛغ١ ما ًٍؼ

ت ؤو  ت بلى ؤًت ؤؾٟاع ؤزغي".ألاؾٟاع ]الٗهض ال٣ضًم[ ولم حكٗغ بداحت ماؾَّ  8يغوٍع

 ال ؤعبٗت 
ً
 واخضا

ً
وججضع ؤلاقاعة بلى مؿإلت مهمت؛ وهي ؤن اإلاى٤ُ ًدخم ؤن ٨ًىن ؤلاهجُل بهجُال

ؤهاحُل مسخلٟت، وبن ٧ان مؿٙى الخٗضص مٗاٌكت اإلاؿُذ،  ؤو ألازظ ٖمً ٖاٌكه ؤو بلهام الغوح ال٣ضؽ، 

َم إلاا ٖضاَا مً ألاهاحُل ؟ جُت في مجامٗهم، و٢ض جم9ٞما ٖلت  عصَّ وازخو عحا٫   10َظا بهىعة جضٍع

ؾـ واضخت، ٢بلىا مجها ما وا٤ٞ ما 
ُ
م اإلا٣ضؾت، صون مٗاًحر ؤو ؤ ال٨ىِؿت بؿلُت ال٣بى٫ ؤو الغص ألؾٟاَع
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ٗٝغ ٖىضَم بالخ٣لُض ال٨يسخي ، وعصوا ما ؾىاٍ، وهدلىا ما ٢بلٍى بلى مً ٖاٌل اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم ؤو 1ٌُ

هؼله اللهؿبداهه.ناخب مً ٖاٌكه، إليٟاء 
َ
م، وؤياٖىا ؤو ؤزٟىا ؤلاهجُل الظي ؤ  ال٣ضاؾت ٖلى ابخ٩اَع

 ٠ ٢ضم الخٍٗغ٠ ب٩اجب ؤلاهجُل ًٖ صعاؾت بهجُله، ألنَّ طل٪ ًسضم مىيٕى البدث؛ ٞالخٍٗغ
ُ
وؾإ

خب ٞحها، م٘ 
ُ
ٗٝغ بجاهب مهم مً البِئت التي ٦ ٌُ ت التي ؤهخجذ الؿٟغ، ٦ما  ن الغئٍت ال٨ٍٟغ بال٩اجب ًبحَّ

، ومجها: الخد٤٣ ألاز خباع ؤنَّ الٛمىى والك٪ ًسُم ٖلى ٦ثحر مً ال٣ًاًا الخٟهُلُت في اإلاىيٕى ظ في الٖا

 م٣ضؾت؟ .
ً
 ألاهاحُل بهٟتها ؤؾٟاعا

ْ
ِمَضث

ُ
خ ْٖ ُ

 مً وؿبت  ؤلاهجُل بلى ٧اجبه، ومتى ا

ى )  وؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:(Mathieuاإلابدث ألاو٫: َمتَّ

ى وؤلا 
ّ
ى مً الاؾم الٗبري"مثدُا" الظي مٗىاٍ "ُُٖت اإلاُلب ألاو٫: الخٍٗغ٠ بمت

ّ
هجُل اإلايؿىب بلُه:"مت

ى، ...".
َ
ٟ

ْ
 الوي بىَدل

ً
، و ٧اجباإلهجُل ألاو٫. وُؾمي ؤًًا

ً
ى ؤخض الازجي ٖكغ عؾىال "، َو  2يهٍى

ى
َ
ٟ

ْ
ى باؾم الوي بً َخل

ّ
في بهجُل مغ٢ـ ؤمغ ًثحر الدؿائ٫ خى٫ َظٍ الصخهُت، وبن  3وحؿمُت مت

َهُه البٌٗ ظا ما جظ٦ٍغ اإلاهاصع، ٞالخىاعي  َوحَّ ، َو
ً
 مٟغصا

ً
ى، واؾم الخىهحر ٨ًىن اؾما

ّ
بإهه اؾم الخىهحر إلات

 ؾماٍ اإلاؿُذ )٦ُٟا(،
ً
ٝغ ُٞما بٗض باؾم بُغؽ،4ؾمٗان مثال ُٖ  وهي الترحمت الالجُيُت ل٨ُٟا.      5والظي 

 ٖىض م٩ان الجباًت، 
ً
 حالؿا

ً
ُٕ مجخاػ مً َىا٥، عؤي بوؿاها ؿى ٌَ ُما  ى. ٣ٞا٫ له: "ٞو

ّ
اؾمه مت

ى الضٖىة ٖلى 6"اجَبٗجي" ٣ٞام وجبٗه"، ى ٢هت اجباٖه للمؿُذ؛ صٖاٍ الغحل ٞلبَّ
ّ
في َظا الىو ٌسجل مت

ّٗغِٝ الغحل بىٟؿه ٦ىهه ؤخض الخالمُظ الازجي  الٟىع، وجغ٥ ٖمله والخد٤ بالضاعي صون جغصص ؤو وحل، وَُ

ا ؤؾماء الا 7ٖكغ )الغؾل( ٣ا٫ له في بهجُله ب٣ىله: " وؤمَّ ًُ  ٞهي َظٍ: ألاو٫ ِؾمٗان الظي 
ً
زجي ٖكغ عؾىال

ى الٗكاع. ٣ٌٗىب 
ّ
اُوؽ. جىما، ومت

َ
ـ، وَبغزىإلا بُّ

ُ
. ُٞل ىخىا ؤزٍى بضي، ٍو . ٣ٌٗىب بً ػَ ُبُغؽ، وؤهَضعاُوؽ ؤزٍى

ىَي الظي ؤؾلمه". ٍغ
َ
، ويهىطا ؤلاسخ ىيُّ

َ
ّباُوؽ اإلال٣ب جّضاُوؽ.ِؾمٗان ال٣اه

َ
ى، ول

َ
هم وؤلخ٤ ال٣ىم ب 8بً َخلٟ

عى ؤنَّ اإلاؿُذ ججز٫ ٖلُه في ٖمىص مً  بىلـ الُغؾىسخي، الظي لم ٣ًابل اإلاؿُذ ولم ًٍغ في خُاجه ،و٢ض اصَّ

 وؤعؾله للخبكحر بضٖىجه. 9هىع،
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ولى 
َ
ى ًٖ هٟؿه بهُٛت الٛاثب، وألا

ّ
الخٔ في ال٣ٟغة اإلاخ٣ضمت ؤعبٗت ؤمىع: ألاو٫: ًخ٩لم مت ٍو

 بطا ٧ان ًخد
َّ
ضر ًٖ شخو آزغ، ؤو ٚحٍر ًخدضر ٖىه، والثاوي: ٦ىن الكهاصة اؾخسضام يمحر اإلاخ٩لم، بال

ي بزغ زُاهخه،  َى  لحهىطا ؤلاسخٍغ
ً
زخحر بضًال

ُ
ى لصخهه، والثالث: بٟٚا٫ ط٦غ الخىاعي الظي ا

ّ
ناصعة مً مت

٘ اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم،  حن بٗض ٞع و٦ظل٪ بٟٚا٫ ط٦غ بىلـ الُغؾىسخي )الغؾى٫(، الظي الخد٤ بالخىاٍع

ى بهجُل مغ٢ـ الظي ه٣ل ٖىه والغاب٘: مسالٟ
ّ
في اؾم الخىاعي  -خؿب ما ًغي حمهىع اإلاسخهحن -ت مت

ى
َ
 في م٩ان الجباًت، ٞهى خؿب  بهجُل مغ٢ـ الوي بً َخلٟ

ً
باٖه، و٢ض ٧ان حالؿا ِ

ّ
، 1الظي صٖاٍ اإلاؿُذ إلج

ى " ٢بل اجهاله باإلاؿُذ مً حباة الًغاثب للغومان
ّ
ى َظٍ اإلاسالٟت.و٢ض ٧ان مت

ّ
في ٦ٟغ  2ولم ٌٗلل مت

 مً ؤٖما٫ الجلُل بٟلؿُحن. 3هاخىم

و٧ان الحهىص ًؼصعون الجباة، و ًؼصعون مهىتهم إلاا ٧اهذ جىُىي ٖلُه مً ؤٖما٫ الٓلم والٗى٠، 

ً للضولت الغوماهُت التي حؿخٗمغ البالص، وحؿىم ؤَلها ؾىء الٗظاب، و٧اهىا ٌؿمىنهم "  هم ٧اهىا مسخٍغ وألنَّ

هم ٧اهىا في  ً" ألنَّ اٍع
َّ

بت لبِذ اإلاا٫".الٗك ا يٍغ حَر ى صٖىجه بلى 4الٛالب ًإزظون ٖكغ اإلادانُل ٚو
ّ
وبضؤ مت

ت، "بط ٧ان ٖلى وق٪ الظَاب بلى قٗىب ؤزغي،  5اإلاؿُدُت بإبىاء حيؿه الٗبراهُحن، و٦خب بهجُله بالٗبًر

 إلاٛاصعتهم ًٖ الخؿاعة التي ٧اهذ مؼمٗت ؤن جدل بهم بؿبب مٛاصعجه 
ً
ى مً ٧ان مًُغا وبظل٪ ٖىَّ

ٗٝغ َمً 6اَم".بً ٌُ ى اإلاٗغوٝ واإلاخضاو٫ م٨خىب باللٛت الُىهاهُت، وال 
ّ
ثحر ٢ًِخحن: ألاولى: بهجُل مت ًُ ما ج٣ضم 

ت بلى الُىهاهُت، وؤنله الٗبري م٣ٟىص، والثاهُت: ما اإلابرع ؤو اإلاؿٙى لتر٥ ٦خابت ؾٟغ بلهي  7جغحمه مً الٗبًر

ٗلىم ؤنَّ الخبلُٜ ًٖ هللا ؤمغ ملؼم للغؾل، وال لخ٣ضًغاث شخو مهما بلٜ مً الٗلم ؤو الخ٣ىي؟، ٞمً اإلا

م٨ً ٞهم الىو  ؤنَّ الغحل ؤعاص ؤن ًتر٥ ل٣ىمه  –بن نض٢ذ الغواًت  –صزل لخ٣ضًغاتهم الصخهُت ُٞه، ٍو

ُضع  ًَ   بإمىع صًجهم، ولم 
ً
 وجظ٦حرا

ً
 ًيخٟٗىن به بٗض مٛاصعجه بًاَم، ٨ًىن لهم مىٖٓت

ً
"بجي بؾغاثُل" ٦خابا

 ًيؿبىهه بلى الىحي ؤلالهي.بسلضٍ ؤن عحا٫ ال٨
ً
 م٣ضؾا

ً
 ىِؿت ؾُجٗلىن مىٖٓخه ؾٟغا

خٗا٠َ م٘ جُلٗاتهم ٦غحل يهىصي اإلاىلض. بن خملخه الٗىُٟت يض  ى ًٟهم الحهىص ٍو
ّ
"بنَّ مت

ه: "ال ًؼو٫ خٝغ واخض ؤو ه٣ُت 
َّ
ى ؤه ؿُحن وعٍائهم ال جذجب خ٣ُ٣ت اإلاى٠٢ )اججاٍ الىامىؽ( َو الَٟغ

ى ٖلى ؤن ٢اثلها اإلاؿُذ  9".8ىن ال٩ل"واخضة مً الىامىؽ ختى ٨ً
ّ
ظٍ الٗباعة التي وعصث في بهجُل مت َو

ظا ألامغ ًثحر  ا طل٪، َو دت في هٟي وسخ الٗهض الجضًض للٗهض ال٣ضًم، بط ًُٟض ْاََغ ٖلُه الؿالم، وهي نٍغ
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خ٣اص ب ت؛ وهي ؤنَّ الضًاهت اإلاؿُدُت الخالُت جدىي مسالٟاث للىامىؽ؛ ومجها الٖا ٍغ الخثلُث بق٩الُت حَى

ظا ًخٗاعى م٘ ال٣ى٫ بىٟي اليسخ. مت الؼها!، َو م الُال١ بال بثبىث حٍغ  وجدٍغ

 في ٦ثحر 
ً
ا ى ًضٖى بلى اإلاؿُدُت مُٞى

ّ
واؾخمغ َظا الخىاعي في الخبكحر، "بٗض مىث اإلاؿُذ ؤزظ مت

 بلى صًاهخه، وماث بها ؾ
ً
ً ؾىت صاُٖا كٍغ  70ىت مً البالص زم اؾخ٣غ في الخبكت، و٢طخى بها هدى زالر ٖو

نِب بها ؾىت 
ُ
في عواًت  62ٖلى ؤزغ يغب مبرح، ؤهؼله به ؤخض ؤٖىان مل٪ الخبكت، ؤو ٖلى ؤزغ َٗىت بغمذ ؤ

،1ؤزغي ".
ً
ً بصخاخا كٍغ ى َى ؤو٫ ألاهاحُل ألاعبٗت وؤَىلها؛ بط ًدىي زماهُت ٖو

ّ
ى ألاو٫ في  2وبهجُل مت َو

ى خل٣ت الىنل بحن
ّ
ٗض بهجُل مت الٗهض ال٣ضًم والٗهض الجضًض، ؤ٦ثَر  جغجِب ؤؾٟاع الٗهض الجضًض، َو

ض هللا ٧3اجبهُٟه مً الاؾدكهاص بىهىم مً الٗهض ال٣ضًم، ٦ما ٌكحر ُٞه بلى ؤن اإلاؿُذ َى اإلاِؿا الظي ٖو

ى اإلال٪ الخ٣ُ٣ي لبجي بؾغاثُل.  4به الحهىص خؿب الىبىاث، َو

ى، 
ّ
م ؤنَّ ٧اجب َظا ؤلاهجُل، َى عحل يهىصي اؾمه مت ؿخيخج مما ج٣ضَّ خٍغو ٖلى الغبِ بحن ٌُ

ظا ما حٗله   للخبكحر  -ٖلى ما جظ٦غ اإلاهاصع –هبااث الٗهض ال٣ضًم وصٖىة اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم، َو
ً
وكُا

ى ٧اجب ؤلاهجُل، َى 
ّ
ه ال ًم٨ً الجؼم بإنَّ مت

َّ
 ؤه

َّ
ت، بال باإلاؿُدُت بحن الحهىص وصٞٗه بلى ٦خابت بهجُله بالٗبًر

ى الخىاعي ؤخض الغؾل الازجي
ّ
ظا ما ٣ًغعٍ  الٗضًض مً  هٟؿه مت ٖكغ خؿب اٖخ٣اص اإلاؿُدُحن َو

ى ٦خب بهجُله بالٗبراهُت. وطل٪ 5اإلاسخهحن.
ّ
ومً اإلاخ٤ٟ ٖلُه ٖىض ؤ٦ثر الباخثحن في ؤؾٟاع الٗهضًً ؤنَّ مت

م بها، ٢ا٫ ححروم ى ٦خب ؤلاهجُل باللؿان 6ألهه ٦خبه للحهىص ًبكغ باإلاؿُدُت بُجهم ول٣ُغؤٍ مامىَى
ّ
: "بنَّ مت

 7ري في ؤعى يهىصًت للمامىحن مً الحهىص، ...".الٗب

 و٢بل ٧ل شخيء، َى ؤهه بهجُل َاثٟت يهىصًت مؿُدُت بؿبُل 
ً
بنَّ ما ًخمحز به بهجُل متى ؤوال

ى 
ّ
ش الحهىصًت اإلاؿُدُت ٞئلهجُل مت مسالٟت الحهىصًت م٘ الاخخٟاّ بسِ الٗهض ال٣ضًم. ومً وحهت هٓغ جاٍع

 8ؤَمُت ٦بري".
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ى حٛلب ٖلُه نٟت ٦خاب الؿحر، مىيىٖه ألاؾاسخي ؤٖما٫ اإلاؿُذ  ؾب٣ذ ؤلاقاعة ؤنَّ 
ّ
بهجُل مت

لى  ى ٖما َى مخب٘ في ؤًامىا َظٍ، ٖو
ّ
سُت ٧اهذ ج٨خب بهىعة مسخلٟت في ؤًام مت وحٗالُمه،  " بنَّ الؿحر الخاٍع

ى" الترجِب والىٓام الىاعص في مهاصٍع بض٢ت ٢ضع اإلاؿخُإ، ؤو
ّ
ى ألامغ  -عبما -ؾبُل اإلاثا٫ ٣ٞض اجب٘ "مت َو

ى ٢ام بةٖضاص وجغجِب ؤ٢ىا٫ الؿُض اإلاؿُذ، خؿب 
ّ
، لظا ٞةن مت  بىٓام وخضة اإلاىيٕى

ً
ألا٦ثر قُىٖا

بٗه في ؾغص ألاخ٩ام ألازال٢ُت واإلاغجبُت باإلال٨ىث
َّ
ى ما اج ، ولِـ خؿب الدؿلؿل الؼمجي، َو  2،...".1اإلاىيٕى

، ٨ًخى٠ ال٣ٟغة اإلاخ٣ضمت شخيء مً ؤلابهام؛ وطل٪ ُٞما ًخٗل٤  ى الىٓام الىاعص في مهاصٍع
ّ
بةجبإ مت

ظٍ اإلاهاصع الػالذ  ؟ وما ٖال٢ت ال٩اجب بها؟ و٠ُ٦ جإجذ له اإلا٣اعهت َو وألامغ مثحر للدؿائ٫، ٞما هي مهاصٍع

 للبدث، و٢ض جىنل بلحها الباخثىن مً زال٫ الضعاؾت الخدلُلُت لىهىم ألاهاحُل وما وعص مً 
ً
مدال

ها مثلذ م٘ بقاعاث لها في بٌٗ الىهىم الترا زُت، صون ؤن ًخم٨ىىا مً وي٘ الُض ٖلحها، و٢غع بًٗهم ؤنَّ

ٝغ بالخ٣لُض ال٨يسخي مهاصع إلاا ُؾمي باإلاهاصع الىؾُُت لؤلهاحُل، ؤي مهاصع ؤولُت  ُٖ الترار الكٟىي، وما 

 3جم الخهٝغ ٞحها ل٨خابت ألاهاحُل.
ّ
م، ؤنَّ مت حَر اعؾحن والباخثحن اإلاؿُدُحن ٚو غي ال٨ثحر مً الضَّ ى اٖخمض ٍو

 مً ؤلاهجُل اإلاظ٦ىع.
ً
 مُىلت

ً
ضٍ البٌٗ وسخت  4في ٦خابت بهجُله ٖلى بهجُل مغ٢ـ، ٖو

ى َى ؤنَّ ٖضة م٣اَ٘ جخىاحض ُٞه، ٨ًىن بًٗها بمثابت البضًل للبٌٗ       
ّ
ماث بهجُل مت "ومً ؤَم م٣ّىِ

 له.
ً
ا ال ق٪ ُٞه ؤن اإلا٣اَ٘ البضًلت ال ًم٨ً ؤن 5آلازغ، ؤو ج٨غاعا لٟذ بدُث جب٣ى  ..... وممَّ

ُ
ج٨ىن ٢ض ا

٨ظا، هجض ؤمامىا الضلُل   بلى حىب م٘ اإلا٣اَ٘ التي ُويٗذ لخدل م٩انها. .... َو
ً
مىحىصة في ال٨خاب حىبا

لى ٖملُت جىل٠ُ وج٠ُُ٨ جلذ طل٪ ... ومً ٚحر اإلا٣ٗى٫ .. ؤن  ٖلى وحىص بهجُل بضًل ٢ض جم جإلُٟه، ٖو

غ ؤصبي ضٕ  ٧اؾخسضام لخٍُى
ُ
وبالغي، ٞال البض ؤن َضٞه ٧ان حُٛحر مًمىن اإلاتن ألانلي  ٨ًىن البضًل ٢ض ابخ

 6الؿاب٤، ؤو خظٝ ٖىانغ مدضصة مىه ".

ى: خابت بهجُل متَّ
َ
 اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان ٦

 لالؾخٛغاب؛ ٞما اإلاؿٙى لجهل ال٣ىم 
ً
جخٗضص آلاعاء خى٫ ػمً ٦خابت َظا ؤلاهجُل، وألامغ مثحرا

ظا ًًغبضٖىي ال٣ضاؾتفي  بد٣اث٤ جخٗل٤ ب٨خابهم اإلا٣ضؽ؟ ومجها ِخب؟، َو
ُ
خبه؟ وؤًً ٦

َ
ػمً ٦خابخه، وَمً ٦

ثحر الك٨ى٥ خى٫ مهاصٍع وؤنىله، وال ٌؿخد٤ ألامغ مً اإلاىه٠ ٦بحر جإمل. ؾها، ٍو
ُ
 ؤ

 وبُان آلاعاء التي ط٦غتها اإلاهاصع آلاحي:    

 م50م ؤي بٗض ؤ٦ثرم105ًبلى 85" ًغجر ٦خابت َظا ؤلاهجُل في الٟترة مً -ا 
ً
٘ اإلاؿُذ".ٖاما  7ًذ بٗض ٞع

 خىالي ؾىت  -ب 
ً
ذ جغحمخه الُىهاهُت التي جمذ ٣ٖب جإلُٟه مباقغة ٞغ  8م. 60ُٖ
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اب الظًً ًاعزىن لئلهجُل ألاو٫ بما بحن ٖام -ج 
َّ
خ

ُ
ؤو عبما ٢بل طل٪ ب٣لُل وال ًم٨ً  90و80" ٨ًثر ٖضص ال٨

."  1الىنى٫ بلى ٣ًحن ٧امل في َظا اإلاىيٕى

خب ٢بل زغاب ؤوعقلُم" : "البض ؤن٣ً2ى٫ بىؾذ -ٌ 
ُ
 ٨ً3.4ىن َظا ؤلاهجُل ٢ض ٦

ل٠ ؤلاهجُل ألاو٫ ؾىت٣ً5ى٫ َىعن -و 
ُ
ؤو  61ؤو ؾىت  48ؤو ؾىت  43ؤوؾىت   41ؤو ؾىت  38ؤو ؾىت  37:" ؤ

 6مً اإلاُالص ". 64ؤو ؾىت  62ؾىت 

غ هدُجت مهم ت ًم٨ً ال ًم٨ً الترحُذ بحن آلاعاء اإلاخ٣ضمت، ل٣ٟضان اإلاغِجر، بال ؤهه ًخإحى ج٣ٍغ

٘ اإلاؿُذ ٖلُه  ى جمذ بٗض ٞع
ّ
اؾخسالنها مما ج٣ضم وهي: ؤنَّ حمُ٘ آلاعاء جخ٤ٟ ٖلى ؤن ٦خابت بهجُل مت

 الؿالم. وجخٗضص آلاعاء في م٩ان ٦خابخه، وبُانها ما ًلي:

خب في ؤعى يهىصًت". –ا 
ُ
 ٢7ى٫"ال٣ضٌـ" ححروم:"بنَّ ؤلاهجُل ٦

ى" ٦خب بهجُ -ب
ّ
 له بلٛخه الىَىُت بط ٧ان ٖلى وق٪ الظَاب بلى قٗىب٢ى٫ ًىؾابُىؽ ال٣ُهغي:بنَّ مت

زغي،...".
ُ
ى ٦خب بهجُله للحهىص ٢بل مٛاصعجه بًاَم ؤي ٦خبه في بلض يهىصي، وهي في  8ؤ

ّ
ٟهم مما ج٣ضم ؤنَّ مت ٍو

خب في ٞلؿُحن.
ُ
ه ٦

َّ
 9الٛالب ؤخض بلضاث الحهىص صازل ٞلؿُحن، وحاء في ٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ ؤه

ر ؤنَّ  –ج  غّجِ ى ٦خب بهجُله في ؾىعٍا،ًُ
ّ
ت 10مت َُ ُا٦ِ

ْ
ه
َ
 12.13ؤو ُٞي٣ُُا 11وعبما ؤ

 مجها. –ص 
ً
با خب في ؤهُا٦ُت ؤو ٢ٍغ

ُ
ه ٦

َّ
خب في بِذ اإلا٣ضؽ. –ٌ 14لٗل

ُ
٦1 
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خب في بلضة يهىصًت في ٞلؿُحن، 
ُ
ى ٦

ّ
لٗلَّ مً الىاضر اجٟا١ ؤٚلب آلاعاء الؿاب٣ت ٖلى ؤنَّ بهجُل مت

دُِ بهظا اإلاىيٕى وم٘ َظا جٓهغ الك٨ى٥ في ال٣ًاًا اإلاخ
ُ
ٗل٣ت بهظا ؤلاهجُل وناخبه، والًبابُت التي ج

َاالٛمىى الظي ًل٠ شخهُت ٧اجب ؤلاهجُل، وعبما ًغح٘ َظا ألامغ بلى ٞترة الايُهاص التي حٗغَّى لها  َمَغصَّ

 اإلاؿُدُىن في بضاًاث الضٖىة اإلاؿُدُت.

ـ
ُ
 وؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه: Sait Mareاإلابدث الثاوي: َمغ٢

ؿىؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:
ُ
 اإلاُلب ألاو٫: الخٍٗغ٠ بَمغ٢

ى ل٣ب لُىخىا ) إ   غ٢ت " َو
َّ
ـ: اؾم الجُجي مٗىاٍ " مُ

ُ
ر ؤهه 37:15و 25و 12: 12" َمغ٢ غجَّ (. وٍُ

َل٤ مً 
ُ
ولض في ؤوعقلُم ألن ؤمه ؾ٨ىذ َىا٥ و٧اهذ طاث اٖخباع بحن اإلاؿُدُحن ألاولحن، ٞةنَّ بُغؽ إلاا ؤ

ه ًضٍٖى ابىه )السجً طَب بلى 
َّ
ر ؤن مغ٢ـ اجب٘ الغبَّ بىاؾُت بُغؽ أله غجَّ  2(".13:  5بِ 1بُتها. وٍُ

اهىلىؽ( مً ؤ٢لُم اإلاضن الخمـ)بيخابىلـ( ً يهىصًحن مؿخىَىحن ببلضة)اًٍغ ضعى 3ولض ألبٍى ، وٍُ

ولٗل  4،ؤبٍى ؤعؾُى بىلـ، عخلذ ؤؾغجه بلى ٞلؿُحن، و٧ان َظا الغخُل ٢بُل والصجه، ؤو بٗض والصجه ب٣لُل

 في احخظاب ؤَلها بلى 
ً
 بلى مؿ٣ِ عؤؾه في اإلاضهالخمـ، ٢هضا

ً
٣ُا، ٞجاء ؤوال َظا ما حٗله " ًمم هدى اٍٞغ

تؾىت  5م ليكغ بكاعة الخالم في اهدائها..".55ؤلاًمان، ومً زم ٢هض الضًاع اإلاهٍغ

ى مً الخالمُظ ٖلى ألاعجر، واب و، وؤنله مً الحهىص، َو
ُ
ل٣ب بَمغ٢ ً ؤزذ " اؾمه ًىخىا ٍو

ما باإلاؿُدُت في ٢برم  ال٣ضٌـ بغهابا. و٢ض ناخب الغؾى٫ بىلـ وال٣ضٌـ بغهابا في عخالتهما وجبكحَر

 مً خُاجه وجبٗه بلى 
ً
حن هٟؿه و٢طخى مٗه قُغا وآؾُا الهٛغي، زم ناخب الغؾى٫ بُغؽ ٦بحر الخىاٍع

 6عوما ".

ال٢خه 7ما ج٣ضم ًخٗاعى م٘ ما ًغاٍ هُجهام باإلاؿُذ، بط ٣ًى٫: " لم  ُٞما ًخٗل٤ باؾم مغ٢ـ ٖو

(، ؤو ٧اهذ له قهغة زانت في  ال٢ت زانت )بِؿٕى ه ٧ان ٖلى نلت وز٣ُت ٖو
َّ
ٝغ ؤه ُٖ ًىحض ؤخض بهظا الاؾم، 

ٝغ باؾمه ًىخىا  8ال٨ىِؿت ألاولى.."، ُٖ   بإنَّ الغحل 
ً
ب٣ي الاخخما٫ واعصا ًُ ـ 

ُ
هٟي ٖال٢ت اإلاؿُذ باؾم َمغ٢

ك٪ بٌٗ  و، َو
ُ
ـ ؤو َمغ٢

ُ
في صخت ٦ىن مغ٢ـ ٧اجب ؤلاهجُل، َى اإلاظ٦ىع في  9الباخثحنصون ل٣به َمغ٢
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ه مغ٢ـ اإلاظ٦ىع في عؾالت  2ؤو مغ٢ـ اإلاظ٦ىع في عؾالتي بىلـ،1ؤٖما٫ الغؾل باؾم ًىخىا مغ٢ـ،
َّ
ؤو ؤه

 3بُغؽ ألاولى.

 جٟترى ؤن حمُ٘ ألاخضار التي  
ْ
ومً مؿىٚاث َظا الك٪ ؤنَّ " مً ٖاصة ال٨ىِؿت ألاولى ؤن

ما جغح٘ حمُٗها بلى شخو واخض له َظا الاؾم. ول٨ً جغجبِ  باؾم 
َّ
ٞغص وعص ط٦ٍغ في الٗهض الجضًض، به

 في ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت. ٞٗىضثظ هخد٤٣ 
ً
ـ ٧ان ؤ٦ثر ألاؾماء الالجُيُت قُىٖا

ُ
ٖىضما هخظ٦غ ؤنَّ اؾم َمغ٢

 4مً م٣ضاع الك٪ في جدضًض الصخهُت في َظٍ الخالت ".

ه  5و٢ض ٦خب ا.٦ىإلاان
َّ
 للمؿُذ".ؤه

ً
ـ جلمُظا

ُ
ه ؤ٦ض ٖلى ؤلاقاعاث ال٨ثحرة في  6ال ٌٗخبر َمغ٢

َّ
 ؤه

َّ
بال

ها لم جظ٦ٍغ بهٟخه ٧اجب بهجُل، و٦ظل٪  ـ، ٚحر ؤنَّ
ُ
ل٣ب َمغ٢  اؾمه ًىخىا ٍو

ً
الٗهض الجضًض ، التي جظ٦غ عحال

ـ ال ًظ٦غ ؤو ٌكحر بلى ماِلٟه."
ُ
غًبًٗأباء ال٨ىِؿت، ومجهم بابُاؽ7هو بهجُل َمغ٢ ىاوؽوب8ًٍو  10وؤوعٍج9ًٍغ

ـ 
ُ
َمغ٢

َّ
هم ًسخلٟىن في الخٟانُل؛ ٞمجهم َمً ًغي ؤه  ؤنَّ

َّ
ـ َى ٧اجب ؤلاهجُل الظي ًدمل اؾمه، بال

ُ
ّمغ٢

َّ
ؤه

 لخٗالُم  ٦11خب بهجُله جدذ بقغاٝ ؤؾخاطٍ بُغؽ الخىاعي، وبةعقاصٍ،
ً
بلى ؤن ٖضٍ البٌٗ مسخهغا

خم 12بُغؽ، ـ ٦خب بهجُله صون الٖا
ّ
َمغ٢

َّ
،ومجهم مً ًغي ؤه حٍر 13اص ٖلى ٚحٍر ه ؾم٘ مً بُغؽ ٚو

َّ
ؤي ؤه

ن ما ؾم٘ بضاٞ٘ طاحي.   وصوَّ

٣ُا زم بلى مهغ ووكغ ٞحها   و بلى قما٫ اٍٞغ
ُ
"وبٗض اؾدكهاص الغؾى٫ بُغؽ شخَو َمغ٢

ت ) ال٨غاػة اإلاغ٢ؿُت( التي ًخىالَا آلان بابىاث ألا٢باٍ ألاعزىط٦ـ  اع٦ت  ؤلِاؾ٨ىضٍع اإلاؿُدُت وؤوكإ بها بٍُغ

 14". 67خبرون ؤهٟؿهم زلٟاء مغ٢و. واؾدكهض في مهغ خىالي ؾىت الظًً ٌٗ
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ـ بط ٧ان اللؿان الىا٤َ لبُغؽ ٦خب 
ُ
َمغ٢

َّ
ـ ب٣ىله:" ؤه

ُ
ش ال٨ىِؿت ما ٦خبه َمغ٢ ه٠ ٧اجب جاٍع ٍو

ه ال ؾم٘ للغب وال اجبٗه، ول٨ىه ُٞما 
َّ
ٍغ ٖما ٢اله اإلاؿُذ ؤو ٞٗله، أله

َّ
بض٢ت، ولى مً ٚحر جغجِب، ٧ل ما جظ٦

لذ –بٗض 
ُ
اجب٘ بُغؽ الظي حٗل حٗالُمه مُاب٣ت الخخُاحاث ؾامُٗه، صون ؤن ٣ًهض بإن ًجٗل  -٦ما ٢

ه ٧ان ًدغم ٖلى ؤمغ  –ؤخاصًث الغب مغجبُت ببًٗها. ولظل٪ لم ًغج٨ب ؤي زُإ بط ٦خب 
َّ
. أله ما جظ٦ٍغ

 مما ؾمٗه، وؤن ال ٣ًغع ؤي شخيء زُإ".
ً
 1واخض؛ ؤال ًدظٝ قِئا

هجُل ال ٖال٢ت له ٌؿخيخج اإلاخإمل في ال٣ٟغ  
ّ

مغ٢ـ ٧اجب ؤلا
َّ
ة الؿاب٣ت زالزت مٟاَُم: ألاو٫: به

مباقغة باإلاؿُذ ٖلُه الؿالم.الثاوي: ؤنَّ اإلاىهج الظي اجبٗه في ٖغى اإلاًامحن الىاعصة في بهجُله لِـ مً 

ً به ـ اٖخمض ٖلى طا٦غجه في جضٍو
ُ
َمغ٢

َّ
ما اجب٘ ُٞه مىهج ؤؾخاطٍ بُغؽ. الثالث: به

َّ
، وبه ظا ابخ٩اٍع جُله، َو

تر٥ بزباث هو بلهي لظا٦غة بوؿان؟! جخظ٦غ مىه ما جِؿغ لها، و٢ض جيسخى  ًُ ألامغ مثحر للدؿائ٫، بط ٠ُ٦ 

 ال٨ثحر بٟٗل مدضوصًت ٢ضعاتها والٗىامل اإلاازغة ٖلحها.

يُىؽ ٞةن  -بُغؽ وبىلـ في الايُهاص الظي خضر في عوما جدذ هحرون –:" بٗض مىث ٣ً2ىالًٍغ

 ٦3خابت ما نغح به بُغؽ ". –ؾلم بلُىا  –غحماهه مغ٢ـ جلمُظ بُغؽ وج

ِخب بٗض 
ُ
ـ َى الثاوي في جغجِب ألاهاحُل ألاعبٗت م٘ ؤنَّ َظا ال ٌٗجي بالًغوعة ؤهه ٦

ُ
" وؤهجُلَمغ٢

ى ؤ٢هغ ألاهاحُل ألاعبٗت واإلااصة التي ٣ًضمها في جٟهُل ٦ثحر. ٞخ٣ضم ٢هت اإلاؿُذ وؤٖماله  ى. َو
ّ
بهجُل مت

ت مخٗا٢ ت ٢ٍى ٍغ غ عاج٘  وفي مىاْغ جهٍى ت وفي جهٍى وحؿحر َظٍ اإلاىاْغ في جغجِب بت .. . ونلبه و٢ُامخه بؿٖغ

ذي مدؿلؿل ـ ٖىاًت زانت بلى ما ٖمله اإلاؿُذ ؤ٦ثر مما ًىحهه بلى حٗلُم اإلاؿُذ ُٞظ٦غ جاٍع
ُ
ىحه َمغ٢ . ٍو

ه ًظ٦غ لىا 
َّ
 4مً معجؼاث اإلاؿُذ ...". 18لىا ؤعبٗت ٣ِٞ مً ؤمثا٫ اإلاؿُذ م٘ ؤه

 مً ٖالماث الاؾخٟهام ًم 
ً
ما ٖلت جإزغ جغجِب  -٨ً بحمالها في آلاحي: اال٣ٟغة اإلاخ٣ضمت جثحر ٖضصا

ى؟. ب
ّ
ـ ًٖ بهجُل مت

ُ
  -بهجُل َمغ٢

ً
ـ ٖلى ؤٖما٫ اإلاؿُذ وبُٖاء الخٗالُم صعحت

ُ
ما ال٣هض مً جغ٦حز َمغ٢

 
ً
ما٫ ؤَمُتها متى ما ٧اهذ جُب٣ُا ت؟ م٘ ؤنَّ الخٗالُم في الضًاهاث لها اإلاغجبت ألاولى، ومجها حؿخمض ألٖا زاهٍى

 لها، ؤ
ً
 لها.جؤمُىا

ً
ىت َِّ ذي مدؿلؿل"، َظا ًخٗاعى م٘  -ي مب ٢ى٫ ال٩اجب:" وحؿحر َظٍ اإلاىاْغ في جغجِب جاٍع

ش ال٨ىِؿت( في ٣ٞغة ؾاب٣ت، والتي مٟاصَا ؤنَّ مىهج الٗغى الظي اجبٗه بُغؽ، وؤزظٍ  ما ط٦ٍغ مال٠ )جاٍع

ـ، ٣ًىم ٖلى ٖغى اإلاٗلىماث خؿب اخخُاج الؿامٗحن صون الخ٣ُض
ُ
بالغبِ بُجها ؤو  ٖىه جلمُظٍ َمغ٢

 الترجِب.

، 10:4، ٦ىلىسخي37:15" بن ج٣لُض ال٨ىِؿت ألاولى ًيؿب َظا ؤلاهجُل لُىخىا مغ٢ـ )ؤٖما٫

ً ألاهاحُل التي 13:5بُغؽ ألاولى ه اؾخمض مٗلىماجه مً بُغؽ. وباإلياٞت لظل٪ ٞٗىاٍو
َّ
( الظي ٢ُل: به

اب بُٗجهم مىدكغة في ٧ل ؤهداء ؤلامبراَىعٍت ال
َّ
خ

ُ
يؿب ل٨

ُ
ً ج م مً ؤنَّ الٗىاٍو غوماهُت مىظ و٢ذ مب٨غ، وبالٚغ

                                                           
  146صتارسخ الكنيوةحالصيصقيح -1
   15م  آهاء الكنيوةح ت قجم ل حص -2
  52حصادلويح  ي مصاور العصائا ادلويحية  نصالً ا :ابا القهابح74ح 73 صيو  الكش وووحتاارلز   -3
  853حصسامقس الكشاب ادلصاسخنبة م  ذوي االخشصاصح -4



 مجلة الجامعة

 

 53نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

ه ال ًىحض صلُل يض 
َّ
ا ٖلى هُا١ واؾ٘ ًض٫ ٖلى ؤن َظا الخ٣لُض ٢ضًم. وأله  ؤنَّ اهدكاَع

َّ
لِؿذ مىحى بها، بال

 لهظا ؤلاهجُل".
ً
ـ َى الصخو الىخُض اإلاغجر ؤنَّ ٨ًىن ٧اجبا

ُ
 1َظٍ اليسخت، َٞمغ٢

ـ وطل٪ ٧2اهِىجؿغوخى٫ زاجمت بهجُل مغ٢ؿُٗل٤ ألاب 
ُ
غ٢

َ
:" جم جىل٠ُ زاجمت مدترمتإلا

ً. ومً الؿهل الاؾخضال٫ ٖلى ٢ُ٘ َظٍ  ً آلازٍغ باالؾخٗاهت بٗىانغ مً َىا ومً َىا٥ لضي اإلابكٍغ

ـ ) 3الٟؼوعة
ُ
ت التي ٧اهىا 20بلى 9مً -16بالخٟهُل زاجمت َمغ٢ ً ٨ٞغة ماصًت ًٖ الخٍغ (. طل٪ ٌؿمذ بخ٨ٍى

ذ ٌٗالجىن بها الىٕى ألاصبي ا لخام بالخضًث ؤلاهجُلي ختى ؤٖخاب ال٣غن الثاوي. ًا له مً اٖتراٝ نٍغ

بىحىص الخٗضًالث التي ٢ام بها البكغ ٖلى الىهىم اإلا٣ضؾت! ًا له مً اٖتراٝ الظي ج٣ضمه لىا جإمالث 

 4َظا الٗالم الالَىحي ال٨بحر...!".

ـ: 
ُ
خابت بهجُل َمغ٢

َ
 اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان ٦

ا:        لم ًخ٤ٟ الباخثى  م في طل٪، وؤقهَغ ش ٦خابخه، و٢ض حٗضصث آعاَئ  ن ٖلى جاٍع

خب ٢بل زغاب ؤوعقلُم. -ا 
ُ
خب بٗض ٖام  -ب٦5

ُ
خب ُٞما بحن ٖامي  -ج6م.٦70

ُ
٦ 

خب ُٞما بحن ٖامي-ص    7م.68م و63
ُ
خب ٖام -ٌ        8م.68م و٦65

ُ
خب ؾىت -و9م.٦68

ُ
-ػ      10م.٦61

خب ُٞما بحن ٖامي 
ُ
 11م.75م و٦65

و٦ما ازخلٟذ آلاعاء خى٫ ػمً ٦خابت بهجُل مغ٢ـ، ٞهي ٦ظل٪ جسخل٠ في م٩ان ٦خابخه، وال جٟصر 

، يُىؽ13"ٞبِىما ًهمذ ٧ل مً بابُاؽ 12اإلاإزىعاث اإلاؿُدُت ألاولى ًٖ شخيء في َظا اإلاىيٕى ًٖ 14واًٍغ
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ؿىؾخم 2وؤوعٍجحن1َظا، ٞةن ٧لُمىذ الؿ٨ىضعي    ٣ً3ىالن عوما، بِىما ٣ًى٫ ٦َغ
َّ
ه ِمهغ. وفي بىٟـ الث٣ت به

ت م٩ان ال٨خابت، ٣ٞض بدث الٗلماء صازل ؤلاهجُل هٟؿه  ُٚاب ؤي جدضًض واضر جمضها به اإلاإزىعاث إلاٗٞغ

غخذ بٌٗ ألاما٦ً اإلا٣ترخت مثل ؤهُا٦ُت، ل٨ً عوما ٧اهذ هي 
ُ
لى َظا ألاؾاؽ َ ٖما ًم٨ً ؤن ًمضها به،ٖو

." 
ً
 4ؤ٦ثر ألاما٦ً ٢بىال

الخٔ مُل ؤٚلب اإلااعزحن  5ي مهغ ببابل،وجدضص بٌٗ اإلاهاصع م٩ان ٦خابخه ف ت. ٍو ؤو ؤلاؾ٨ىضٍع

خب في عوما؛ ولٗل مغح٘ َظا اإلاُل ٦ثرة الٗباعاث الالجُيُت في َظا ؤلاهجُل، 
ُ
اب اإلاؿُدُحن بلى ؤهه ٦

َّ
وال٨خ

ظا ما ًهغح به بًٗهم،  6َو

م  بُغؽ الغؾى٫ بال ِخب َظا ؤلاهجُل اؾخجابت بلى َلب ؤَل عوما، الظًً بكَغ
ُ
خٗالُم التي و٢ض ٦

غ جل٪ الخٗالُم  ٞإحابهم جلمُظٍ مغ٢ـ لظل٪، لى َظا  7ًدىيها َظا ؤلاهجُل، ُٞلب ؤولئ٪ ال٣ىم جدٍغ ٖو

ِخب لخبكحر الغومان باإلاؿُدُت،
ُ
ه ٦

َّ
٣غع بٌٗ اإلاهاصع ؤه

ُ
ِخب للخبكحر بها بحن ٚحر  8ج

ُ
ه ٦

َّ
ا ؤه ٣غع ٚحَر وٍُ

 "9الحهىص."

ا10وؤزخم ب٣ى٫ هُجهام  بالُض، واؾخمغث َظٍ :" ؾىٝ ًخد٤٣ ال٣غَّ
ً
ِخب ؤوال

ُ
ء مً ؤنَّ ؤلاهجُل ٢ض ٦

ظٍ  لت في بهخاج وسخ مىه. ول٣ض ػخٟذ حُٛحراث حٗظع احخىابها َو ت حؿخسضم ل٣غون ٍَى ٣ت الُضٍو الٍُغ

إلهجُل مغ٢ـ، -ؤي اليسخ التي ٖملذ بالُض -خضزذ ب٣هض ؤو بضون ٢هض، ومً بحن مئاث اإلاسُىَاث

". والتي ٖاقذ بلى آلان، ٞةهىا ال 
ً
 11هجض ؤي وسخخحن جخ٣ٟان جماما

 اإلابدث الثالث: لى٢ا وؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:

 اإلاُلب ألاو٫: الخٍٗغ٠ بلى٢اوؤلاهجُل اإلايؿىب بلُه:

ى نض٤ً بىلـ وع٣ُٞه و٢ض   " لى٢اهىؽ " ؤو" لى٦ُىؽ" َو
ً
" لى٢ا:اؾم الجُجي عبما ٧ان ازخهاعا

( خُث ونٟه ب٣ىله" الُبِب الخبِب" 14:4سخي )٦ىاقتر٥ مٗه في بعؾا٫ الخدُت والؿالم بلى ؤَل ٦ىلى 

(خُث ونٟه "بالٗامل معي" و٧ان م٘ بىلـ في عومُت خحن ٦خابت 24و٦ظل٪ في الغؾالت بلى ٞلُمىن)ٞل
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جب الخمُحز بحن لى٢ا ولى٦ُىؽ اإلاظ٦ىع في ا11:4ٕحي2الغؾالت الثاهُت بلى جُمىزاوؽ ) ولى٦ُىؽ  1:13( ٍو

 1". 21:16اإلاظ٦ىع في عو 

ً  2اإلاٗلىماث خى٫ شخهُت لى٢ا؛ ٞهى ؤممي مً ؤهُا٦ُت ٖىض البٌٗ، وجخًاعب ىض آزٍغ ٖو

م َى ًىهاوي،3عوماوي مً عوما، ىض ٚحَر  ٦5ما جخًاعب اإلاٗلىماث خى٫ مهىخه؛ ٞهى َبِب ٖىض البٌٗ؛ 4ٖو

ى ٖىض البٌٗ آلازغ  6بالىٓغ بلى بٌٗ الىهىم الىاعصة في بهجُله في ون٠ بٌٗ الخاالث اإلاغيُت، َو

 7مهىع.

الخٔ ؤنَّ الباخثحن ازخلٟىا في شخهُت لى٢ا، وازخلٟىا في مهىخه، وفي ال٣ىم الظًً ٦خب لهم  ٍو

ُلـ ٗٝغ زاٞو ٌُ ش ٦خابخه إلهجُله، واج٣ٟىا ٖلى (Theophile)8بهجُله، ٞلم  َمً َى؟ ٦ما ازخلٟىا في جاٍع

ً. ألاو٫: بنَّ لى٢ا لِـ مً جالمُظ اإلاؿُذ، وال مً جالمُظ جالمُظٍ، والث ه ٦خب بهجُله بالُىهاهُت.   ؤمٍغ
َّ
 اوي: ؤه

و" لى٢ا ؤصًب وزجي آمً باإلاؿُدُت. واججاَه باليؿبت للحهىص ًخطر مباقغة. و٦ما ٌكحر ا. ٦ىإلاان 

برػ ٧لماث اإلاؿُذ في مىاحهت ٦ٟغ الحهىص  ـ، ٍو
ُ
ٞةنَّ لى٢ا ًدظٝ مً عواًخه ؤ٦ثر آلاًاث الحهىصًت ٖىض َمغ٢

حن ال ال٢اجه الُُبت م٘ الؿامٍغ ى في بهجُله بنَّ اإلاؿُذ َلب ٖو
ّ
ظًً ًم٣تهم الحهىص، َظا ٖلى خحن ٣ًى٫ مت

حن". ُه ؤن ًخجىبىا الؿامٍغ  9بلى خىاٍع

م الخٍٗغ٠ بلى٢ا ببُان صاٞٗه بلى جإل٠ُ بهجُله وؾٟغ ؤٖما٫ الغؾل 
َ
خ

َ
ولٗلَّ مً اإلاىاؾب ز

ى ًظ٦غ طل٪ في بضاًت بهجُله ب٣ىله: " بط ٧ان ٦ثحرون ٢ض  ؤزظوا بخإل٠ُ ٢هت في ألامىع اإلايؿىب بلُه، َو

 لل٩لمت،"
ً
ضاما

ُ
خ٣ُىت ٖىضها، ٦ما ؾلمها بلُىا الظًً ٧اهىا مىظ البضء مٗاًىحن وز

ُ
 بط 10اإلا

ً
" عؤًذ ؤها ؤًًا

لِـ، لخٗٝغ صخت ال٨الم  ؼ زاٞو جدبٗذ ٧ل شخيٍء مً ألاو٫ بخض٤ُ٢، ؤن ؤ٦خب ٖلى الخىالي بلُ٪ ؤيها الٍٗؼ

 بِه "."
َ

مذ ِ
ّ
ل ُٖ  "11الظي 

ِٕ ؤلالهام  بصخيء مً الخإمل في ٢ى٫ لى٢ا،  ِٕ الٗهمت ُٞما ٨ًخب، ٦ما لم ًض ًٓهغ ؤنَّ الغحل لم ًض

ه 
َّ
ِٕ الغحل ؤه ، و لم ًض

ً
 م٣ضؾا

ً
ه ٨ًخب هها

َّ
ِٕ ؤه ه لم ًض

َّ
م عحا٫ ال٨ىِؿت، ٦ما ؤه مً الغوح ال٣ضؽ، ٦ما ًٖؼ
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ت ٖلى ًضًه، ٖاٌل اإلاؿُذ ؤو جخلمظ ٖلى ًضًه، ؤو ؤنَّ اإلاؿُذ ؤعؾله للضٖىة بلُ ه والخبكحر بسالم البكٍغ

سجلللغحل، ٌُ  ٧ان  و٧ل ما ج٣ضم 
ً
لِـ، ؤمىعا ٞال ٌٗضو ألامغ ؤن لى٢ا ؤعاص ؤن ٨ًخب لهض٣ًه ؤو ولي وٗمخه زاٞو

ِؿب 
ُ
ٌٗلمها و٢هض بٞاصة ناخبه بها، في ػمً ٦ثرث ُٞه ؤهىإ جل٪ ال٨خاباث، ٖلى ٞغى صخت وؿبت ما و

 بلُه.

ؿخيخج مً ج٣ضًم لى٢ا إل   1هجُله ؤمىع:وَُ

لِـ.-ا  بنَّ لى٢ا ٨ًخب عؾالت شخهُت بلى زاٞو

َجؼ ال٨خابت خؿب الٓغوٝ اإلاخاخت.-ب
ْ
ى
ُ
 الضاٞ٘ بلى ال٨خابت شخصخي،وج

.-ج  الٗهغ الظي ٨ًخب ُٞه لى٢ا، ٦ثرث ُٞه ال٨خاباث مً طل٪ الىٕى

ه حؿلم مٗلىماجه ممً ٖاًً اإلاؿُذ.-ص
َّ
ه لم ًَغ اإلاؿُذ، وؤه

َّ
  ٣ًغ لى٢ا بإه

كغون وبهجُ ضص بصخاخاجه ؤعبٗت ٖو ل لى٢ا َى الثالث في جغجِب ؤؾٟاع الٗهض الجضًض، ٖو

ظٍ الصخهُت جسخل٠  لِـ، َو ضعى زاٞو ًُ  بلى شخو 
ً
 مىحهت

ً
، وؤلاهجُل٨ما نغَّح ٧اجبه عؾالت

ً
بصخاخا

ُ٘ في الضولت الغوماهُت،  طا مىهب ٞع
ً
ه ٧ان عوماهُا

َّ
  2خىلهؤلعاء، ٣ٞض ٢ُل: به

ً
ا ه ٧ان مهٍغ

َّ
 3،و٢ُل:به

ه ؤخض ٖٓماء الُىهان، ؤو ؤخض ٖلمائهم.
َّ
 4و٢ُل:به

ش ال٨ىِؿت  ه بط ٧ان 5ًظ٦غ مال٠ ٦خاب جاٍع
َّ
الؿبب الظي صٖا لى٢ا بلى ٦خابت بهجُله، ٣ُٞغع:"بإه

آزغون ٦ثحرون ٢ض حؿغَّٖىا في جإل٠ُ ٢هت ًٖ الخىاصر اإلاخ٣ُىت ٖىضٍ، ٣ٞض ؤخـ َى هٟؿه بًغوعة 

ى ٖجها اإلاٗلىماث بعاخخىا مً آعائهم ٚحر 
َّ
 لخل٪ الخىاصر التي جل٣

ً
 ص٣ُ٢ا

ً
ن في بهجُله ونٟا اإلاخ٣ُىت، وصوَّ

خه لؿاثغ الغؾل ".  6ال٩املت. ٌؿاٖض ٖلىهظا نضا٢خه لبىلـ وب٢امخه مٗه، ومٗٞغ

 مً ؤلاق٩االث: ؤولها: ون٠ مً ؾب٤ لى٢ا ب٨خابت ؤؾٟاع الٗهض الجضًض 
ً
ًثحر الُغح اإلاخ٣ضم ٖضصا

ظا  ش ال٨ىِؿت ولم ًغص في اٞخخاخُت بهجُل لى٢ا ٦ما ٢ض بالدؿغَّٕ، َو الىن٠ مً ازترإ مال٠ ٦خاب جاٍع

ًىحي الؿُا١، و٢ض وعص في َظٍ الاٞخخاخُت آلاحي:" بط ٧ان ٦ثحرون ٢ض ؤزظوا بخإل٠ُ ٢هت ألامىع اإلاخ٣ُىت 

ى7ٖىضها"،
ّ
ـ، وزالثها:  وزاهحها: ون٠ ٦خاباث مً ؾب٤ لى٢ا بالخإل٠ُ بٛحر اإلاخ٣ُىت! ومجهم بالُب٘ مت

ُ
وَمغ٢

 لبىلـ، ما ؾاٖضٍ ٖلى جل٣ي اإلاٗلىماث ال٩املت ًٖ 
ً
ونٟه إلاا ٨ًخبه لى٢ا بالض٢ت، وصلُله ٦ىن لى٢ا نض٣ًا

سخي مٗاصي للىهغاهُت، و٢ض جىهغ بٗض  الخىاصر التي ونٟها في بهجُله!، ومً اإلاٗلىم ؤن بىلـ يهىصي َٞغ

٘ اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم، والاصٖاء ؤنَّ لى٢ا ٌٗٝغ  ؾاثغ الغؾل، ٦الم مغؾل ال صلُل ٖلُه. ٞع

 اإلاُلب الثاوي: ػمً وم٩ان ٦خابت بهجُل لى٢ا:
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مصامة اه  حاه  خلاونح  88صحاألسفار ادلصاسة  ي األوسان الواهصة لإلسالمهذا رأي اه  البطقسقح واه  خلاون وا يح -4

  411 صنحخلاو 
م(حس عا م  أسار ادلؤرخني وأسبصهمح كان أسصفاً لكنيوة سيصقسة هفلوطنيح ااصق آرسقس وتأثق 347-264هق: سقساهيقس الصيصقيح)  5-

   5ه ح وأشاو هكنيوة انإسكنارسة  ي مؤلَف  ادلذكقر  الصيصقيح مصار ساهق ص
  126مصار ساهق صالصيصقيح  -6
  1:1انإصحاح  -7
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 ًخإل٠ ؤلاهجُل اإلايؿىب بلى لى٢ا مً اإلاىيىٖاث التي بحمالها في الى٣اٍ آلاجُت:

 2الؿىىاث ألاولى مً خُاة اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم.-ب1اإلا٣ضمت ؤو الاٞخخاح.-ا

 4إلاىاصاة بالغؾالت في الجلُل.ا-ص  3الاؾخٗضاص ألصاء الغؾالت.-ج

 6الهلب وال٣ُامت وم٣ضماتهما.-و 5الغخلت بلى ؤوعقلُم والضٖىة ٞحها.-ٌ

 و٢ض ازخل٠ آلاعاء في ػمً ٦خابت َظا ؤلاهجُل وبحمالها في آلاحي:

خبؿىت -ا 
ُ
خب ؾىت -ب7م.60و٦58

ُ
خب ؾىت-ج 8م.٦60

ُ
خب ؾىت-9ٌم.65ؤو٦63

ُ
خب -و10م.70و٦63

ُ
٦

خب ؾ-ػ11م.85ؤو80ؾىت
ُ
خبؿىت-ح12م.90-80ىت٦

ُ
 13م.٦90

 ؤنَّ مال٠ ٦خاب)ألاؾٟاع اإلا٣ضؾت 
َّ
ش ؾاب٣ت الظ٦غ ال مغجر بُجها، بال ( في ألاصًان الؿاب٣ت لئلؾالم الخىاٍع

ِخب ؾىت
ُ
ه ٦

َّ
غجر ؤه م،٦ما ج٣ضم، وال ًظ٦غ ما اٖخمض ٖلُه في َظا الترحُذ. َظا ُٞما ًخٗل٤ بؼمً 65م ؤو63ًُ

ابخه ٣ٞض ؤٟٚلخه ؤٚلب اإلاهاصع، ولٗلَّ مغص طل٪ بٟٚا٫ اإلاهاصع الترازُت َظا ٦خابت بهجُل لى٢ا، ؤما م٩ان ٦خ

ت بٟلؿُحن وعومُت  ها ط٦غث ألاما٦ً التي ٖاف لى٢ا ٞحها، واعجدل بلحها؛ ومجها ؤهُا٦ُت و٢ُهٍغ  ؤنَّ
َّ
ألامغ، بال

 بةًُالُا، ٦ما اعجدل بلى ؤوعقلُم. 

 مما ج٣ضم ًم٨ً ال٣ى٫: ؤنَّ لى٢ا حم٘ 
ً
نها في اإلاضن ؾاب٣ت الظ٦غ،اؾخيخاحا ه وصوَّ  14ماصة ؾٍٟغ

ت ا اخخما٫ ٦خابخه في  15،16وط٦غث بٌٗ اإلاهاصع اخخما٫ ؤنَّ لى٢ا ٦خب بهجُله في ٢ُهٍغ وط٦غث ٚحَر

 1.2ؤزاثُت

                                                           
  4-1:1إيجيل لقسا  -1
  52-1:2ح 87-5:1يجيل لقساإ -2
  47:19ح 51:9إيجيل لقسا -3        14:49:5إيجيل لقسا  -.              132ح 4-1:3إيجيل لقسا -3
 
 
  53:24ح 47:19إيجيل لقسا -6
  1/437سًة ونصااً امصاور النصقانية ور   نصاًل ا : األروح 2/123إويح وليم مصار ساهق -7

  823حصسامقس الكشاب ادلصاسح خنبة م  ذوي االخشصاص -8

    88حصاألسفار ادلصاسة  ي األوسان الواهصة لإلسالموا يح  9

  1/437حسًة ونصااً امصاور النصقانية ور   نصال ا :األروح Micro"6/384وائقة ادلعارف الربسطانية" -10

  64حص ي مصاور العصائا ادلويحيةح ادلويح   نصاًل ا : ابا القهاب128ح 121جقانتحفقسارسكحاألناجيلحأصلها وتطقرهاحص-11
  88حصة وانإيجيل والعلماالصقآن الكقًن والشقر هقكايح -12
  37صادلويح  ي مصاور العصائا ادلويحيةحابا القهابح -13
  نصالً ا : ابا 128 -121هذا الطقح سشفق مع  هصقرة جزئية الباي  فقورسك جقانت  س نظق: األناجيلح أصلها وتطقرها -14

   64صحيح  ي مصاور العصائا ادلويحيةادلوالقهابح
سيصقسة فلوطني: أ م ادلان الفلوطينية زم  كشاهة العها اجلاساح امسها األصيل هقج سرتاتقأوارب اارتوتح مساها هريووس الكبري سيصقسة  -15

معجم لغقيب م  أورشليم  احلمقيحميالً إىل الامال ا 47ق مح كانت تص. الى البحقح الى هعا17نوبة إىل سيصق القوماينح هعا جتاسا  ذلا 
    755صحسامقس الكشاب ادلصاسح خنبة م  ذوي االخشصاص4/478ح البلاان

  2/438حسًة ونصااً امصاور النصقانية ور  نصالً ا : األروح2/133ح الكنز اجلليل  ي تفوري انإيجيلحإويح وليم -16
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 الخاجمت

 ؤزلو مما ج٣ضم ٖغيه ومىا٢كخه بلى اؾخيخاج آلاحي:

ت ؤو -1 ى اإلاضوهت بالٗبًر
ّ
آلاعامُت، واليسخت اإلاٗغوٞت م٨خىبت بالُىهاهُت، ٣ٞضان اليسخت ألانلُت إلهجُل مت

ت اإلاترحم وػمً الترحمت.  صون مٗٞغ

بنَّ مً ٢ام باٖخماص ألاهاحُل َم عحا٫ ال٨ىِؿت صون ٢ىاٖض واضخت، ًم٨ً الخد٤٣ مجها ومغاحٗتها، و٢ض -2

 .م 367جإزغ ْهىع ألاهاحُل بهىعتها اإلاٗغوٞت ختى الىه٠ الثاوي مً ال٣غن الغاب٘؛ ؤي ؾىت 

ذ -3 م الخهٍغ الٗال٢ت بحن ألاهاحُل الثالزت وبهجُل ِٖسخى ٖلُه الؿالم مؿ٨ىث ٖجها، وال٣ىم ًى٨غوهه، ٚع

 به في ههىنهم اإلاى٣ُٗت.

 جإزغ ػمً ٦خابت ألاهاحُل، ٣ٞض ٦خب حمُٗها بٗض ٣ٞض ال٣ىم لِٗسخى ٖلُه الؿالم، واؾدبُائهم عحٗخه.-4

ـ ولى٢ا باإلاؿُذ ٖلُه-5
ُ
غ٢

َ
ه ال ٖال٢ت إلا

َّ
ى  به

ّ
ى ٧اجب ؤلاهجُل َى هٟؿه مت

ّ
الؿالم، ٦ما ال ًم٨ً الجؼم بإنَّ مت

 الخىاعي.

 وؿبت ٧ل بهجُل بلى ٧اجبه وؿبت ٚحر مجؼوم بها، وجدىم خىلها الك٨ى٥.-6
ّ
 بن

 البِئت التي صوهذ ٞحها ألاهاحُل ٧اهذ في الٛالب بِئت ٖضاثُت للمؿُدُحن،ٌؿُُغ ٖلحها خ٩ام وزيُحن.-7

ً: ألاو٫: لم جى٣ل بالخىاجغ ًٖ اإلاؿُذ ٖلُه بنَّ ألاهاحُل ال-8 ثالزت ٚحر م٣ُٕى بيؿبتها  للىحي ؤلالهي ألمٍغ

 الؿالم، بلى مً ٦خب ألاهاحُل، والثاوي: تهاٞذ ال٣ى٫ بةلهام الغوح ال٣ضؽ ل٩اجبحها. 

ا.-9 ٣ضث اإلاسُىَاث التي ٦خبَى
ُ
 بنَّ اإلاسُىَاث التي اؾخٗان بها ٦خبت ألاهاحُل م٣ٟىصة، ٦ما ٞ

 للىٖٔ والخظ٦حر، و٢ض نحرتها  -10
ً
جهٝغ ال٨خبت في حٗالُم وؾحرة اإلاؿُذ مغصٍ ٦ىنهم ٨ًخبىن ٦خبا

 م٣ضؾت.
ً
 ال٨ىِؿت ُٞما بٗض ؤؾٟاعا

 اإلاهاصع واإلاغاح٘

،)الُبٗت1428ٌ2007ألاعو،ٖبض الغػا١ بً ٖبضاإلاجُض،)-1
ً
 وه٣ضا

ً
(، 1م(،مهاصع الىهغاهُت صعاؾت

ايالؿٗىصًت،صاع الخىخُض لليكغوالخىػَ٘..     الٍغ

 (،بحروث،لبىان،صاع ٢خِبت.1م(،جُىع ؤلاهجُل،ث:ؤخمضابِل،)الُبٗت1424ٌ2003باو٫، بًىى٥،) -2

 ٖغبي،بحروث،لبىان،ؤ٧اصًمُا.-زي بضوي،مدمض، ٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص اإلادُِ به٩لح-3

 م(،ٞهغؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ،ال٣اَغة،مهغ،صاع م٨خبت الٗاثلت. 2000بىؾذ، حىعج،)-4

م والخىعاة وؤلاهجُل والٗلم،)الُبٗت2006بى٧اي،مىعَـ،)5- .4م(،ال٣غآن ال٨ٍغ  (،ال٣اَغة،مهغ،صاع اإلاٗاٝع

غ ٖلماء الالَىث،ث: ٖالء م(،خ٣ُ٣ت ال٨خاب اإلا٣ضؽ جدذ مجه2006ٌ 1427حؿلغ،عوبغث ٦ُل.)-6

بت. 1ؤبىب٨غ،)الُبٗت  (،ال٣اَغة، مهغ،م٨خبت َو

ض 1990ٌ 1410الخمىي،قهاب الضًً ًا٢ىث بً ٖبضهللا.) -7 م(،معجم البلضان،ث:ٍٞغ

 (،بحروث،لبىان:صاع ال٨خب الٗلمُت.1الجىضي،)الُبٗت

                                                                                                                                                                           
سامقس حخنبة م  ذوي االخشصاصالعها اجلاسا والسة رومانية وااصمشها كقرنثقس أخائية: إسليم  ي جنقب هالو اليقنانح وسا كانت  ي أسام  -1

  31صحالكشاب ادلصاس
   421حصإظهار احلقحاذلناي -2
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 غة، مهغ، م٨خبت مضبىلي. (،ال٣ا3َم(،مىؾىٖت الٟلؿٟت والٟالؾٟت.)الُبٗت2010الخىٟي، ٖبض اإلاىٗم.)-8

 ابىسلضون،ٖبض الغخمً بً مدمض،م٣ضمت ابً زلضون،بحروث،لبىان:صاع ال٨خاب اللبىاوي وم٨خبت اإلاضعؾت.-9

ت.7م(،م٣اعهت ألاصًان،اإلاؿُدُت،)الُبٗت1983قلبي،ؤخمض،)-10  (،ال٣اَغة،مهغ،م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

سالٗغبي.نالواحي، ًاؾحن،اإلاىؾىٖت الٗغبُت اإلاِؿغة واإلاىؾ-11  ٗت،بحروث،لبىان،ماؾؿت الخاٍع

(، 14م(،٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ،)2005ٍٖبضاإلال٪، بُغؽ وحىن َمؿىن وببغاَُم مُغ،)-12

 ال٣اَغة،مهغ،صاع م٨خب الٗاثلت.

اب، ؤخمض،)-13 (،ال٣اَغة،مهغ،م٨خبت 2م(،اإلاؿُذ في مهاصع ال٣ٗاثض اإلاؿُدُت،)1408ٌ1988ٍٖبضالَى

بت.  َو

ؼ، ٞهُم، اإلاض-14  زل بلى الٗهض الجضًض،ال٣اَغة،مهغ،صاع الث٣اٞت.ٍٖؼ

 م(، ،ال٣اَغة،مهغ،ال٨ىِؿت ؤلاهجُلُت ب٣هغ الضوباعة.٢2009غاءة جىيُدُت في ؤلاهجُل،)-13

ش ال٨ىِؿت،ث:ال٣مو مغ٢ـ صاوص، ال٣اَغة،مهغ،م٨خبت اإلادبت.1999ال٣ُهغي، )-14  م(،جاٍع

 (.  7م(، ،ال٣اَغة،مهغ،صاع ال٨خاب اإلا٣ضؽ،)الُبٗت٦2011خاب اإلاؿُدُحن اإلا٣ضؽ،) -15

ج ؽ،)-16 ت لل٨خاب اإلا٣ضؽ،الٗهض الجضًض،ال٣اَغة،مهغ،صاع الث٣اٞت. ٦2011ُجر،٦ٍغ  م(،الخلُٟت الخًاٍع

ه،حا٧لحن،)-17  (،ث:مىهىعال٣اضخي،اإلااؾؿت الجامُٗت1م(،الضًً الُبُعي،)الُبٗت1413ٌ1993الٍٚغ

 . للضعاؾاث واليكغ

ل، حىف،)-18  ،)الُبٗت2004ما٦ضٍو
ً
ان حضًض ًخُلب ٢غاعا  (،ال٣اَغة،مهغ،صاع الث٣اٞت.1م(، بَغ

(، 3م(،صعاؾاث في ألاصًان،مدايغاث في الىهغاهُت،)الُبٗت1381ٌ1961ؤبىػَغة،مدمض،)-19

 ال٣اَغة،مهغ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.

(،بحروث،لبىان: صاع ال٨خب 2م( بْهاع الخ٤،)1424ٌ2003ٍالغخمً،)الهىضي، عخمتهللا بً زلُل -20

 الٗلمُت.

ش ال٨ٟغ اإلاؿُخي،ث:ؾلُم بؾ٨ىضع وما٩ًل عؤٞذ،ال٣اَغة،مهغ، م٨خبت صاع 2012َُل،حىهازان،)-21 م(،جاٍع

 ال٩لمت.

(، 2م(،ألاؾٟاع اإلا٣ضؾت في ألاصًان الؿاب٣ت لئلؾالم،)الُبٗت2001وافي،ٖلي ٖبض الىاخض،)-22

 اَغة،مهغ، نهًت مهغ.ال٣

ـ مٗلىٝ،)-23 المم1968الِؿىعي،لَى  ،بحروث، لبىان:صاع اإلاكغ١.(،معجم اإلاىجض في اللٛت وألٖا

ش ال٨ىِؿت ال٣بُُت،ال٣اَغة،مهغ،م٨خبت اإلادبت.-24  ًىخىا، ميسخى،جاٍع

 (،ال٣اَغة،مهغ:صاع الث٣اٞت.3اإلاضزل بلى الٗهض ال٣ضًم،)الُبٗتم(،2008ًىؾ٠،ال٣ـ نمىثُل،)-25

:قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت:ز
ً
 الثا

-http.//st.takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-saints-Biography/Coptis saits-400html. 

 =ملُي، جاصعؽ ٣ٌٗىب،٢امىؽ آباء ال٨ىِؿت و٢ضٌؿحها.
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 أثش يؤششاد تكبنٛف انٕكبنخ )تكهفخ انٕكبنخ نهًهكٛخ( عهٗ أداء ادلظبسف انتجبسٚخ
 تطجٛمٛخ عهٗ ادلظبسف انتجبسٚخ األسدَٛخ""دساسخ 

 
                 ٧لُت الا٢خهاص العجُالث/ ػمُم ؤ / العجُلي ؾاسخي ؤخمض             

       ٧لُت اإلاداؾبت الغحبان/ ؤ / مدـمض ٖلى ؤبىل٣اؾم ؾٗض 

 

    Abstract 

The aim of this study is to examine the effect of equity ratio in equity, debt ratio in 

financial structure, free cash flow, bank size and distributions as indicators of the high cost of 

the agency on the performance of banks as measured by return on equity, The study sample 

included Jordanian commercial banks. The sample size was 130, covering the period from 

2006 to 2015, and the multiple regression model was used, using accounting data to test the 

hypothesis of the study. 

The results showed the validity and Significante of the standard model and the 

interpretation rate was equal to (79%) observed.  The results showed that four indicators 

have a significant effect on performance, as both equity and free cash flow have had a 

negative effect on banks' performance. While the ratio of debt in the financial structure and 

size of the bank had a positive impact on performance, while distributions had a positive 

effect and are not significant and therefore not statistically significant.  

The study provided possible explanations for the results as well as several recommendations 

for Jordanian commercial banks, market participants and researchers. 

                 

 :ؿخسلوم

لضًىن في ٩َُل اإلاالي َضٞذ َظٍ الضعاؾت الزخباع ؤزغ ٧ل مً وؿبت اإلال٨ُت في ألاؾهم ووؿبت ا

ا ماقغاث العجٟإ ج٩لٟت الى٧الت ٖلى ؤصاء  والخض٤ٞ الى٣ضي الخغ وحجم اإلاهٝغ والخىػَٗاث باٖخباَع

ت ألاعصهُت، وبلٜ حجم   بالٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت، وقملذ ُٖىت الضعاؾت اإلاهاٝع الخجاٍع
ً
اإلاهاٝع م٣اؾا

م، وجم اؾخسضام همىطج الاهدضاع اإلاخٗضص 2015لى م ب2006( مكاَضة، ُٚذ الٟترة مً 130ُٖىت الضعاؾت )

 وباؾخسضام بُاهاث مداؾبُت الزخباع ٞغيُت الضعاؾت.

ت همىطج ال٣ُاسخي و٧ان مٗض٫ الخٟؿحر ٌؿاوي )  %(.79وؤوضخذ الىخاثج ؾالمت ومٗىٍى

وؤقاعث الىخاثج بلى ؤن َىا٥ ؤعب٘ ماقغاث لها ؤزغ مٗىىي ٖلى ؤصاء خُث ؤن ٧ل مً وؿبت اإلال٨ُت في ألاؾهم 

. في خحن ؤن وؿبت الضًىن في ٩َُل اإلاالي وحجم  والخض٤ٞ الى٣ضي الخغ ٧ان لهما ؤزغ ؾلبي ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع
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ت وبالخالي اإلاهٝغ ٧ان لهما ؤزغ بًجابي ٖلى ألاصاء، بِىما الخىػَٗاث ٧ان ل ها ؤزغ بًجابي ولِؿذ طاث مٗىٍى

.
ً
 ٚحر مهمت بخهاثُا

و٢ضمذ الضعاؾت جٟؿحراث مدخملت للىخاثج باإلياٞت بلى ٖضة جىنُاث لل٣اثمحن ٖلى اإلاهاٝع 

ت ألاعصهُت واإلاكاع٦حن في ؾى١ اإلاا٫ والباخثحن.  الخجاٍع

 اإلا٣ضمت: .1

مً زال٫ الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مٗضالث ؤصاء حؿعى ؤلاصاعة في اإلا٣ام ألاو٫ بلى حُٗٓم ٢ُمت اإلايكإة، 

 الهٟها٫ ؤلاصاعة ًٖ اإلال٨ُت والخُىع الخانل في ؤؾالُب بصاعة 
ً
مغجٟٗت حؿهم في حُٗٓم زغوة اإلاال٥، وهٓغا

 ٖلى ؤصائها،  ألامغ الظي اؾخىحب 
ً
َظٍ اإلايكأث مما ؤصي بلى ْهىع مك٩لت الى٧الت، والتي ٢ض جازغ ؾلبا

ُما ًخٗل٤ جد٤ُ٣ الكٟاُٞت واإلاهضا٢ُت  في ألاؾالُب التي جخبىاَا ؤلاصاعة في الغ٢ابت وج٣ُُم ألاصاء، ٞو

ت، بما ًد٤٣ ج٣لُل ج٩ال٠ُ الى٧الت بلى ؤ٢ل ٢ضع مم٨ً، بدُث ًى٨ٗـ  لُت والاؾدثماٍع ب٣غاعاتها الخمٍى

 ٖلى ؤصاء اإلايكإة و٢ُمتها.
ً
 بًجابُا

ت الى٧الت ٖلى ؤن اإلاىٓماث بك٩ل ٖام هي مجمىٖت مً  ال٣ٗىص بحن اإلاى٧لحن )اإلاؿاَمىن وجىو هٍٓغ

 لظل٪ جيكإ مك٩لت الى٧الت في ؤي ٖال٢ت حٗا٢ضًت، حغاء 
ً
ؤو اإلاال٥( والى٦الء )اإلاضًغون(، وبالخالي وو٣ٞا

اٖخ٣اص اإلاى٧ل بإن الى٦ُل ٌٗمل لخد٤ُ٣ مهالخه الخانت ٖلى خؿاب مهالر اإلاى٧ل. وجخمثل ج٩ال٠ُ 

ضَا ؤَغاٝ الٗال٢ت الخٗا٢ضًت، والتي ٌؿخُُ٘ اإلاى٧ل الخض مجها الى٧الت في الى٣ٟاث ؤو الخؿاثغ التي ًخ٨ب

خ٨بض ٖىض طل٪ ج٩ال٠ُ اإلاغا٢بت للخض مً وكاَاث ٚحر م٣بىلت، ٦ما ٣ًىم  بةوكاء هٓام مىاؾب للخىاٞؼ، ٍو

الى٦ُل )اإلاضًغ( بمجمىٖت بحغاءاث لخإمحن مهالر اإلاى٧ل وبث الث٣ت لضًه، ولًمان طل٪ جخ٨بض اإلايكاة 

 ي هي ج٩ال٠ُ الخٗا٢ض.ج٩ال٠ُ ؤزغ 

 ألَمُت ال٣ُإ اإلاهغفي في جسهُو اإلاىاعص، بما ٨ًٟل الخى٠ُْ ألامثل لها، وما ًمثله مً ز٣ل 
ً
وهٓغا

جىمىي في الخُاة الا٢خهاصًت، وباٖخباع ؤن ال٣ُإ اإلاهغفي بك٩ل ٖام ًخمحز بٗضة زهاثو ٢ض جىصي بلى 

غ ؤؾالُب ع٢ابُت لخدؿحن ؤصاء اإلاهاٝع ْهىع مك٩لت الى٧الت واعجٟإ ج٩الُٟها، مما ٌؿخضعى  جٍُى

ت، لضا  ً وجهمُم هٓم الخىاٞؼ في اإلاهاٝع الخجاٍع ت، وزانت ُٞما ًخٗل٤ بهُاٚت ٣ٖىص اإلاضًٍغ الخجاٍع

ت )ال٨ىع، الُاَغ خؿحن، نـ  ًهبذ مً الًغوعي صعاؾت ؤزغ ج٩ال٠ُ الى٧الت ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

286.) 

ؤزغ اإلااقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت )وؿبت جمغ٦ؼ ؤلاصاعة في ٩َُل  تهضٝ َضٍ الضعاؾت بلى ازخباع 

، الخىػَٗاث( ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع  اإلال٨ُت، وؿبت الضًىن في ٩َُل اإلاالي، الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ، حجم اإلاهٝغ

ت الاعصهُت.   الخجاٍع

 . مك٩لت الضعاؾت:2

ت الى٧الت  ان اٖخباعي ٢اهىوي ٌٗمل مً زال٫ ؾلؿلت جىٓغ بلى اإلايكإة ٖلى ؤنها ٦ُ  Agency Theoryهٍٓغ

مً ال٣ٗىص اإلاترابُت بحن ؤَغاٝ ٖضًضة طاث مهالر مخٗاعيت و٧ل ٌؿعى لخد٤ُ٣ مهلخخه الظاجُت  

حن،  ت الى٧الت جىٓغ بلى ٧ل ٣ٖض ٖلى ؤهه بمثابت ٖال٢ت و٧الت بحن َٞغ غاٝ ألازغي. وهٍٓغ خى٢٘ طل٪ مً ألَا ٍو

ى مال٪ عؤؽ اإلاا٫،  ى مٟىى في بصاعة ؤمىا٫ الُٝغ ألاو٫ بكغوٍ ؤخضَما ألانُل َو وآلازغ الى٦ُل َو

حن بلى وحىص مك٩لت و٧الت  اصي حٗاعى اإلاهالر بحن الُٞغ ًيكإ مً  Agency Problemمخ٤ٟ ٖلحها، ٍو

اٖخ٣اص اإلاى٧لحن ؤن الى٦الء ٌٗملىن ٖلى جد٤ُ٣ مهالخهم الخانت ٖلى خؿاب مهلخت اإلاال٥، والتي 
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لى  ٧Agency Costالت ًترجب ٖلحها وحىص ج٩لٟت و  والتي بضوعَا جازغ ٖلى جضوي ؤصاء اإلاهاٝع بك٩ل ٖام ٖو

حن.   زغوة الُٞغ

 وبالخالي ًم٨ً نُاٚت مك٩لت الضعاؾت في الدؿائ٫ الغثِسخي الخالي: 

َل ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت إلااقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت )وؿبت جمغ٦ؼ ؤلاصاعة، وؿبت الضًىن، حجم 

، الخ ت ؟اإلاهٝغ  ض٤ٞ الى٣ضي الخغ، الخىػَٗاث( ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

 . َضٝ الضعاؾت:3

ت، مً  تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخد٤٣ مً وحىص ؤو ٖضم وحىص إلاك٩لت الى٧الت في البىى٥ الخجاٍع

زال٫ ازخباع ؤزغ ٧ل مً ماقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت )وؿبت جمغ٦ؼ ؤلاصاعة، وؿبت الضًىن، حجم 

، ا ت الاعصهُت واو٩ٗاؾاث طل٪ ٖلى اإلاهٝغ لخض٤ٞ الى٣ضي الخغ، الخىػَٗاث( ٖلى ؤصاء البىى٥ الخجاٍع

 ؤصائها.

 . ؤَمُت الضعاؾت:4

ؿخمض ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً ؤَمُت اإلاجا٫ البدثي اإلاخٗل٤ بإزاع ج٩ال٠ُ الى٧الت ٖلى ألاصاء 
ُ
ح

مؿاَمت جداو٫  -لم الباخثانخؿب ٖ –بك٩ل ٖام، ٦ما جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً ٦ىنها ألاولى 

ت ألاعصهُت. ا ٖلى اصاء اإلاهاٝع الخجاٍع  الخد٤٣ مً وحىص مك٩لت الى٧الت وؤزَغ

اع الىٓغي للضعاؾت: 5  . ؤلَا

ت الى٧الت: 1.5 ٠ هٍٓغ  حٍٗغ

ت الى٧الت    اث اإلايكإة  Agency Theoryهٍٓغ التي جىٓغ  The Theory of the Firmهي بخضي هٍٓغ

ٖال٢اث للى٧الت، ٧ل مجها بمثابت ٣ٖض بمىحبه ٣ًىم شخو ؤو ؤ٦ثر ٌؿمى ألانُل  للميكإة ٖلى ؤنها ٖضة

Principal  شخو ؤزغ ؤو ؤ٦ثر ٌؿمى الى٦ُل ٌ إلصاعة جل٪ ألامىا٫ بالىُابت  Agentًمل٪ ألامىا٫ بخٍٟى

ت َاإلا اث ؤلاصاٍع ا ٖىه، وجٓهغ ٖال٢اث الى٧الت في حمُ٘ ألاق٩ا٫ الخىُٓمُت للميكإة وفي ٧اٞت اإلاؿخٍى

ظا ما ًٓهغ ؤ٦ثر في   في اإلاهالر َو
ً
اإلاا ٧ان َىا٥ حٗاعيا  َو

ً
 ؤو حؼثُا

ً
اهٟهلذ اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة ٧لُا

 الكغ٧اث اإلاؿاَمت.

ت الى٧الت ٖلى اٞترايحن ؤؾاؾُحن َما: الاٞتراى ألاو٫ َى الغقض الا٢خهاصي ل٩ل مً  وج٣ىم هٍٓغ

ً جى٢ٗاث عقُضة ألانُل والى٦ُل بمٗجى ؤن ٧ل مجهما يهضٝ بلى حُٗٓم مىٟ ٗخه الخانت وؤهه ٌؿخُُ٘ ج٨ٍى

ً ؾلى٥ الُٝغ آلازغ، الاٞتراى الثاوي َى حٗاعى اإلاهالر بحن ألانُل والى٦ُل مما  ًٖ اإلاؿخ٣بل ٖو

 Agency Costوالتي ًترجب ٖلحها وحىص ج٩لٟت الى٧الت  Agency Problemًاصي بلى وحىص مك٩لت الى٧الت 

(Jensen and Meckling, 1976.) 

 ؤهىإ مكا٧ل الى٧الت: 2.5

حن مً مكا٧ل الى٧الت، ألاو٫ َى مك٩لت الى٧الت  1976بههب جدلُل الى٧الت لجيؿً وم٩ُلىج ٖام  ٖلى هٖى

 للمل٨ُت والثاوي َى مك٩لت الى٧الت للضًىن.

وهى التي جىجم ًٖ حٗاعى مهالر ٧ل مً   Equity Agency Problemمك٩لت الى٧الت للمل٨ُت  1.2.5

ً مً حاهبهم بةجساط ال٣غاعاث التي جد٤٣ مهالخهم ٖلى خؿاب  ً، خُث ٣ًىم اإلاضًٍغ اإلاال٥ واإلاضًٍغ

داولىن صٞٗهم هدى بجساط ال٣غاعاث  ً ٍو مهالر اإلاال٥ الظًً بضوعَم ًضع٦ىن طل٪ ولظا ًغا٢بىن اإلاضًٍغ
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 ٤Jensen and ٖضة ؤؾالُب بًٗها جدٟحزي وبًٗها ٣ٖابي التي جد٤٣ للمال٥ ؤ٢صخى زغوة وطل٪ ًٖ ٍَغ

Meckling, (1976). 

جىنلذ بٌٗ الضعاؾاث الخُب٣ُُت التي ؤزخبرث جإزحر ٩َُل اإلال٨ُت ٖلى ألاصاء بلى ؤن َىا٥ ق٩ل 

ب اإلاهالر بُجهم وبحن اإلاال٥ ٢ض  ً لخ٣ٍغ اصة مل٨ُت اإلاضًٍغ ؤزغ مً مك٩لت الى٧الت للمل٨ُت خُث ؤهه م٘ ٍػ

ً ًمثلىن ٦باع اإلاال٥  ٌٛضو  ٓهغ هٕى حضًض مً الهغإ بحن مضًٍغ ً ُمدهىحن يض ال٣ٗاب ٍو اإلاضًٍغ

ً وبحن نٛاع اإلاال٥ الظًً ًمثلىن ألا٢لُت، وبُبُٗت الخا٫ ًداو٫ ٦باع اإلاال٥ بؾخجزاٝ زغوة  اإلاؿٍُُغ

 .Morck et al (1988)نٛاع اإلاال٥ 

ٞخخٗل٤ بخٗاعى اإلاهالر بحن اإلاال٥ والضاثىحن،  Debt Agency Problemمك٩لت الى٧الت للضًىن  2.2.5

٢ض ًداو٫ اإلاال٥ )ممثلحن للميكإة( اؾخسضام ؤمىا٫   Jensen and Meckling, (1976)وخؿب جى٢ٗاث 

ض مً اخخما٫ الٗاثض للمال٥  ل مكغوٖاث ؤزُغ مً جل٪ اإلاخ٤ٟ ٖلحها في ال٣ٗض مما ًٍؼ الضاثىحن في جمٍى

ًٗىن مىاز٤ُ م٣ُضة في  واخخما٫ اإلاساَغة للضاثىحن، والن الضاثىحن ًخى٢ٗىن طل٪ ٞإنهم ًغا٢بىن اإلاال٥ ٍو

دملىن ج٩لٟت الغ٢ابت وبٖما٫ اإلاىاز٤ُ ٖلى اإلاال٥ في نىعة ج٣اضخي ؾٗغ ٞاثضة ؤٖلى ٖلى ال٣ٗض، وٍُ 

ُل٤ ٖلى َظا الؿلى٥ مً حاهب اإلاال٥ مهُلر "بؾدبضا٫ ألانى٫"  ؤو  Asset Substitutionال٣غى، وٍُ

ق٩ل ؤزغ مً ج٩لٟت الى٧الت للضًىن  Myers, (1977). و٢ض جى٢٘  Risk Shiftingاإلاساَغة"  "حٛحر مؿخىي 

ت طاث نافي ٢ُمت مىحبت بطا ٧اهذ جض٣ٞاتها الى٣ضًت ؾٝى  ٌ ٞغم اؾدثماٍع  له ٢ض ٣ًىم اإلاال٥ بٞغ
ً
٣ا ٞو

ٓهغ َظا الؿلى٥ مً حاهب اإلاال٥ ؤ٦ثر ٖىضما ج٣ ترب اإلايكإة جظَب بال٩امل لؿضاص مؿخد٣اث الضاثىحن ٍو

ُل٤ ٖلى َظٍ اإلاك٩لت مهُلر "الاؾدثماع ؤ٢ل مما ًجب"  . والضعاؾت  Underinvestmentمً ؤلاٞالؽ وٍُ

 الخالُت ج٣خهغ ٖلى مك٩لت الى٧الت للمل٨ُت.

 مٟغصاث ج٩ال٠ُ الى٧الت للمل٨ُت: 3.5

ت والخُب٤ُ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ج٩ ال٠ُ مً زال٫ مغاحٗت ؤصبُاث مك٩لت الى٧الت مً خُث الىٍٓغ

 جإزظ نىعة ؤو ؤ٦ثر مً الٗىانغ الخالُت: Equity Agency Costsالى٧الت للمل٨ُت 

ى ٖباعة ًٖ مىاٞ٘ ٚحر ه٣ضًت Perquisitesؤلاهٟا١ البظدي  1.3.5 ً َو  Un Pecuniary  مً حاهب اإلاضًٍغ

Benefits اصة جد٤٣ لهم بقبإ صون ؤن ًخدملىا ج٩لٟتها، في خحن ًخدمل ج٩لٟتها اإلاال٥ صون ؤن ح ؿاَم في ٍػ

لت مضٞىٖت ألاحغ،  اَُت ؤو َاثغاث لالهخ٣ا٫، وؤحاػاث ٍَى زغوتهم، مثل اؾخسضام ؤزار ٞازغ، وؾُاعاث ٞع

ت ؤهضًت ٚالُت ٖلى خؿاب اإلايكإة.  وؤقترا٥ في ًٍٖى

 Optimal Employmentَظا ؤلاهٟا١ حؼء مً ٣ٖض الدكُٛل ألامثل  Fama (1980)بال ؤن اٖخبر 

Contract للٗمل ب٣ىة وزل٤ ٞاثٌ ا٢خهاصي وال ٌٗخبٍر ج٩لٟت و٧الت، بال بطا ججاوػ مؿخىي واٖخبٍر خا 
ً
ٞؼا

 مٗحن وؤن ًتزامً م٘ طل٪ اهسٟاى ؤصاء اإلايكإة.

ؤٖخبرو َظا ؤلاهٟا١ ؾلى٥ ٚحر بزالقي وبالخالي َى  Jensen and Meckling (1976)في خحن ؤن 

 حؼء ؤؾاسخي مً ج٩لٟت الى٧الت.

ً ج٩لٟت ع٢ابت اإلاال 2.3.5 ً مً  ٥Monitoring Costs ٖلى اإلاضًٍغ لخصخُذ ؤي بهدغاٝ في ؾلى٥ اإلاضًٍغ

مىٓىع حُٗٓم زغوة اإلاال٥ ومً ؤمثلت ج٩لٟت الغ٢ابت اإلاهاٍع٠ التي جضٞ٘ للمغاح٘ الخاعجي للخؿاباث، 

 ٠ ٠ الخإمحن ٖلى ألانى٫، ومهاٍع٠ التي جضٞ٘ للمدللحن اإلاالُحن لخ٣ُُم ؤؾهم اإلايكإة، ومهاٍع ومهاٍع

ًاء اإلاؿخ٣لحن في مجلـ ؤلاصاع  ا.ألٖا حَر  ة ٚو
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ً لخ٣ى١ نٛاع اإلاال٥ الظًً ًمثلىن ألا٢لُت بهىع ٖضًضة  3.3.5 ً اإلاؿٍُُغ بؾخجزاٝ ٦باع اإلاال٥ اإلاضًٍغ

٥ ألا٢لُت 
ّ

مثل بُ٘ ؤنى٫ الكغ٦ت بلى قغ٧اث ؤزغي جدذ ؾُُغتهم بإؾٗاع مىسًٟت، ج٣لُو مهالر اإلاال

ض مً ألاؾهم بؿٗغ ممحز، الخهى٫ ٖلى ٢غ  ٤ الاؾخدىاط ٖلى مٍؼ وى شخهُت ممحزة ٖلى خؿاب ًٖ ٍَغ

 الكغ٦ت، الخهى٫ ٖلى مغجباث وؤحىع ُمٛالي ٞحها.

خم طل٪ مً  4.3.5 ً ٍو جىاػ٫ اإلاال٥ ًٖ حؼء مً ؤعباخهم ل٩ي ًداٞٓىا ٖلى زغوتهم مً ؤن ًبضصَا اإلاضًٍغ

ً خىاٞؼ ماصًت بسالٝ ألاحىع الثابخت طل٪ بهىعة ٖضًضة مثل: جمل٨ُهم بٌٗ ألاؾهم،  زال٫ مىذ اإلاضًٍغ

، 2006مل٨ُهم زُاعاث ألاؾهم، مىدهم وؿب مً الغبدُت بطا ؤعجٟٗذ ًٖ مؿخىي مٗحن )مدمض ٖبضٍ، ج

 (.335-334نـ 

 :Agency Costsج٩ال٠ُ الى٧الت  4.5

( ٧ان ٢ض ٢ؿم ج٩ال٠ُ الى٧الت بلى زالزت ؤحؼاء: 1976ٌؿىحضًغ بالظ٦غ ؤن همىطج حيؿً وم٩ُلىج )

% ؤي 100لخؿاعة اإلاخب٣ُت، خُث ًبضؤ َظا الىمىطج باإلاال٪ اإلاضًغ ج٩لٟت الغ٢ابت وج٩لٟت الخ٣ُُض وج٩لٟت ا

ا وبالخالي لِـ َىا٥ بهٟها٫ بحن اإلال٨ُت وؤلاصاعة، زم ًبضؤ الىمىطج في  ضًَغ الظي ًمل٪ ٧ل الكغ٦ت ٍو

الخضًث ًٖ مك٩لت الى٧الت ٖىضما ًبُ٘ اإلاال٪ اإلاضًغ حؼء مً الكغ٦ت بلى مال٥ زاعحُحن )ًمل٨ىن وال 

 ومً َىا ًبضؤ ْهىع ج٩ال٠ُ الى٧الت بإهىاٖها الثالزت ٖلى الىحه الخالي:ًضًغون(. 

1 ً : وهي الخ٩ال٠ُ التي ًخ٨بضَا اإلاى٧ل )اإلاال٪( إلاغا٢بت Monitoring Cost. ج٩لٟت ع٢ابت اإلاال٥ ٖلى اإلاضًٍغ

اث الى٦ُل)اإلاضًغ(.  جهٞغ

 لبث الث٣ت لضي اإلاى٧ل. : وهي الخ٩ال٠ُ التي ًخ٨بضَا الى٦ُلBonding Cost. ج٩لٟت الخٗا٢ض 2

: وهي الخؿاثغ اإلاخمثلت في اهسٟاى ٢ُمت اإلايكإة الىاشخئ ًٖ اٖخ٣اص Residual Losses. الخؿاعة اإلاخب٣ُت 3

اإلاى٧ل )اإلاؿاَم ؤو اإلاال٪( بإن الى٦ُل )اإلاضًغ( ٌٗمل لخد٤ُ٣ مهالخه الخانت ٖلى خؿاب مهالر 

بضالغػا١ خؿحن،   (.288 ، نـ2008اإلاى٧ل )ٖؼالضًً ال٨ىع ٖو

 ٖال٢ت ؤلاصاعة بخ٩ال٠ُ الى٧الت:  5.5

جيكإ مك٩لت الى٧الت وما ًغجبِ بها مً ج٩ال٠ُ ٖىضما ٣ًىم اإلاضًغ اإلاال٪ لجمُ٘ ؤؾهم الكغ٦ت 

% مً ؤؾهم 100ببُ٘ حؼء مً ؤؾهمه إلاؿدثمغ آزغ )مؿاَم زاعجي(، ؤي ؤهه ٖىضما ًمخل٪ اإلاضًغون 

ت للهٟغ، لظل٪ باليؿبت إلاٗالجت مكا٧ل الى٧الت الكغ٦ت ج٨ىن ج٩ال٠ُ الى٧الت الىاقئت ًٖ اإلا ل٨ُت مؿاٍو

اصة خهت ؤلاصاعة في اإلال٨ُت، ط٦غ حيؿً وم٩ُلىج ) ( ؤهه ًخدؿً Jensen & Meckling, 1976مً زال٫ ٍػ

اصة خهتهم في مل٨ُت الكغ٦ت، وطل٪ لٗمل ؤلاصاعة بجضًت ٖلى جدؿحن ألاصاء. خُث ًاصي  ً م٘ ٍػ ؤصاء اإلاضًٍغ

اصة ٢ُمت الكغ٦ت.جدؿحن ألاصاء ب  لى ٍػ

بُت ٖال٢ت خهت ؤلاصاعة باألصاء في الكغ٧اث الهىاُٖت  جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث الخجٍغ

ت الى٧الت، خُث وحىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن خهت  وجىنلذ بٌٗ َظٍ الضعاؾاث بلى جإًُض لىحهت هٓغ هٍٓغ

ً في مل٨ُت وج٩ال٠ُ الى٧الت. باإلياٞت بلى بٌٗ الضعاؾاث الت ً اإلاضًٍغ اصة خهت اإلاضًٍغ ي جىنلذ بلى ؤن ٍػ

ً في اإلال٨ُت وألاصاء.  في مل٨ُت الكغ٦ت جاصي بلى جدؿً ألاصاء، ؤي وحىص ٖال٢ت مىحبت بحن خهت اإلاضًٍغ

وبالخالي ٞةن اػصًاص مل٨ُت ؤلاصاعة مً ألاؾهم ٌٗمل ٖلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٧الت، مما ًى٨ٗـ 

 ٖلى ؤصاء الكغ٦ت و٢ُمتها الؿى٢ُت. 
ً
 العجٟإ اًجابُا

ً
 ٨ٖؿُا

ً
بال ؤن صعاؾاث ؤزغي ؤزبدذ ؤن َىا٥ جإزحرا

ً الظًً ًمل٨ىن وؿبت مغجٟٗت  مل٨ُت ؤلاصاعة مً ألاؾهم ٖلى ٢ُمت الكغ٦ت، وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاضًٍغ
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بضالغػا١  غاٝ طاث الٗال٢ت بها )ٖؼالضًً ال٨ىع ٖو مً ؤؾهم الكغ٦ت ٨ًىهىن ؤ٢ل ٖغيت لًٛىٍ ألَا

 (. 2008خؿحن، 

لجت مكا٧ل الى٧الت مً زال٫ جمغ٦ؼ اإلال٨ُت ؤو صوع اإلاال٪ ال٨بحر، ع٦ؼ ٖلحها باخثىن ؤما مٗا

( ؤن جغ٦حز اإلال٨ُت في ؤًضي ٞئت ٢لُلت Lehmann & Weigand, 2000آزغون، ومً َظٍ الضعاؾاث صعاؾت )

ال٨باع ٌٗخبر آلُت  مً اإلاال٥ ًجٗلهم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى ع٢ابت ؤلاصاعة وبالخالي جدؿحن ألاصاء، ٦ما ؤن وحىص اإلاال٥

ع٢ابُت، ألن اإلاال٪ ال٨بحر ٨ًىن لضًه الخاٞؼ لخجمُ٘ اإلاٗلىماث وع٢ابت ؤلاصاعة للخض مً ؾلُتها، ومً زم 

جدؿحن ألاصاء وػٍاصة ٢ُمت الكغ٦ت، ٦ما ؤن اإلاال٥ ال٨باع ال ًبُٗىن ؤؾهمهم في خالت خضور مخاٖب، 

بخاللها في خالت ألاصاء الؿحئ، ٦ما ًم٨جهم مً زال٫ باإلياٞت بلى مكاع٦تهم في ازخُاع ؤلاصاعة الٗلُا و 

امهم ٖلى جىػَ٘  م٨جهم مً بٚع مُت، ٍو ً مً الاؾدثماع في مكغوٖاث َو اؾخسضامهم ألنىاتهم مى٘ اإلاضًٍغ

 ألاعباح.

 ٖال٢ت اله٩ُل اإلاالي بخ٩ال٠ُ الى٧الت: 6.5

 الزخالٞاث الهُا٧ل اإلاالُت ٖبر 
ً
 مدخمال

ً
ت الى٧الت جٟؿحرا الكغ٧اث. خُث ًغي حيؿً ٢ضمذ هٍٓغ

(ؤن ال٣غاعاث التي ًخسظَا اإلاضًغ بكإن اله٩ُل اإلاالي حٗخمض ٖلى Jensen & Meckling, 1976وم٩ُلىج )

ا ٖلى ٢ُمت الكغ٦ت. ٞالضًىن  الخىاػن بحن ج٩ال٠ُ الى٧الت للمل٨ُت وج٩ال٠ُ الى٧الت للضًىن لخ٣لُل جإزحَر

 ٖلى ٢ُمت الكغ٦ت ؤو 
ً
 حؿاٖض  ًم٨ً ؤن ٨ًىن لها جإزحرا

ً
ٖلى ألاصاء، مً زال٫ ما جمثله الضًىن مً يٛىَا

ً ٖلى جسٌُٟ مهغوٞاتهم هدُجت لاللتزاماث  م اإلاضًٍغ ٖلى الخض مً مكا٧ل الى٧الت. وطل٪ ألن الضًىن جٚغ

ً ٖلى الخض٤ٞ  الىاقئت مً صٞ٘ الٟىاثض وؤنل الضًً ٖلى ٞتراث مىخٓمت، مما ٣ًلل مً ع٢ابت ٖلى اإلاضًٍغ

 ي ؤوكُت ٚحر مثالُت.الخغ و الضزى٫ ف

ض ومٗاعى،  ٘ اإلاالي ًاصي بلى جدؿِىاث في ألاصاء بحن مٍا بي لٟغى الى٧الت بإن الٞغ الازخباع الخجٍغ

 لهظا الٟغى. خُث ؤزبدذ ؤن Thomsen & Pedersen, 2000خُث ؤْهغث صعاؾت جىمـ وبُضعؾً )
ً
( جإًُضا

 جدض مً مكا٧
ً
 ًاصي بلى يٛىَا

ً
لى صًىها ٘ ال٣ُمت الؿى٢ُت. ٦ما ؤْهغث اله٩ُل اإلاالي ألٖا ل الى٧الت وجٞغ

اصة الضًىن جاصي بلى جسٌُٟ ألاصاء ولم  بٌٗ الضعاؾاث هخاثج ٨ٖؿُت بحن مٗض٫ الضًىن وألاصاء، ؤي ؤن ٍػ

 (.2002حؿاَم في الغ٢ابت ٖلى ؤلاصاعة )الؿُضة ٖبضالؿالم، 

 ٖال٢ت الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ بخ٩ال٠ُ الى٧الت: 7.5

ً مً ؤَم ؤؾباب وكىء مك٩لت الى٧الت، ومً زم ٌٗخبر حٗاعى  اإلاهالر بحن اإلاؿاَمحن واإلاضًٍغ

ً ٌؿخٛلىن ؤنى٫ اإلايكاة لخد٤ُ٣ مىاٞٗهم الخانت،  اعجٟإ ج٩الُٟها، خُث ٌٗخ٣ض اإلاؿاَمىن ؤن اإلاضًٍغ

ً، ٖىض اعجٟإ ٢ُمت الخ ٓهغ الخٗاعى بحن اإلاؿاَمحن واإلاضًٍغ ض٤ٞ ولٗل ؤبغػ جل٪ ألانى٫ هي الى٣ضًت. ٍو

الى٣ضي الخغ الظي جىلضٍ اإلايكاة، خُث بن الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ َى الى٣ضًت الٟاثًت مىيىٖت جدذ 

ت، والتي جخمثل في الخىػَٗاث الى٣ضًت وه٣ٟاث الخىؾ٘ الاؾدثماعي،  جهٝغ ؤلاصاعة لضٞ٘ الى٣ٟاث الازخُاٍع

ً  وجىو ٞغيُت الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ ٖلى ؤهه ٖىض اعجٟإ ٢ُمت الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ باإلايكاة ٞةن اإلاضًٍغ

ًمُلىن إلهٟا٢ه في اإلاكغوٖاث طاث نافي ال٣ُمت الخالُت ؾالبت، وال ًمُلىن لضٞ٘ الخىػَٗاث الى٣ضًت 

للمؿاَمحن، مما ًاصي بلى اعجٟإ ج٩ال٠ُ الى٧الت، ألامغ الظي ٌٗمل ٖلى جضوي ٢ُمت اإلايكاة. وبىاًء ٖلى ما 

مً ؤَم الجىاهب اإلاؿببت لخٗاعى اإلاهالر بحن اإلاؿاَمحن ج٣ضم، ٌٗخبر جسهُو الى٣ضًت الٟاثًت، 

بضالغػا١ خؿحن،  ً )ٖؼالضًً ال٨ىع ٖو  (.2008واإلاضًٍغ
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 ٖال٢ت الدجم بخ٩ال٠ُ الى٧الت: 8.5

اصة ج٩لٟت الى٧الت لهٗىبت مغا٢بت ٧ل مً  اصة حجم اإلاهٝغ ًاصي بلى ٍػ َىا٥ مً ًغي ؤن ٍػ

ً ول٣ض ؤزبدذ بٌٗ الض (. ٦ما ؤن Doukas et al., 2001عاؾاث طل٪ ومجها صعاؾت )اإلاال٥ والؿى١ للمضًٍغ

ً جغجبِ بذجم  اصة ج٩لٟت الى٧الت بطا ٧اهذ ؤحىع وخىاٞؼ اإلاضًٍغ اصة حجم اإلاهٝغ ؤو الكغ٦ت جاصي بلى ٍػ ٍػ

الكغ٦ت بٌٛ الىٓغ ًٖ زغوة اإلاال٥ مما ًضٞٗهم بلى الخىؾ٘ في الاؾدثماعاث ختى ولى ٧اهذ ٚحر مغبدت 

 (.Baker et al., 1988للمال٥ )

ض ٞحها ج٩لٟت الى٧الت  (٦Shin and Kim, 2000ما ؤزبدذ صعاؾت ) ان الكغ٧اث ال٨بحرة طاث ألا٢ؿام جٍؼ

لهٗىبت مغا٢بت ألا٢ؿام بىاؾُت الٟٕغ الغثِسخي ٦ما ؤن مضًغي ألا٢ؿام لضيهم صواٞ٘ الؾدىٟاط ٧ل 

 اإلاحزاهُت اإلاخاخت لهم ختى ولى لم ٨ًً في طل٪ مهلخت اإلاال٥.

 ٖال٢ت الخىػَٗاث بخ٩ال٠ُ الى٧الت: 9.5

ت الى٧الت ؤن الخىػَٗاث لها جإزحر ٖلى ٩َُل اإلال٨ُت، حكحر مٗٓم الضعاؾاث  ًغي ٖلماء هٍٓغ

ت ) بُت بلى وحىص ٖال٢ت ؾالبت بحن الخىػَٗاث واإلال٨ُت ؤلاصاٍع  & Jensen(، ؤما )Rozeff, 1982الخجٍغ

Murphy, 1990ٗت. مً هاخُت ؤزغي جإزحر الخىػَٗاث ٖلى اإلال٨ُت ( ٞىحضوا الٗال٢ت ؾالبت ول٨ً ٚحر م ىٍى

اصة Crutchley& Hansen, 1989الخاعحُت مسخل٠، خُث ًغي ) اصة الخىػَٗاث حُٗي ٞغنت لٍؼ ( بلى بن ٍػ

اإلال٨ُت الخاعحُت، وػٍاصة اإلال٨ُت الخاعحُت حٗجي ع٢ابت ٖلى ؤلاصاعة مً ؾى١ اإلاا٫ وبىى٥ الاؾدثماع، مما 

ً ٖلى ال اصي بلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٧الت. ؤي ؤن ًدث اإلاضًٍغ خهٝغ هدى اججاَاث اإلاال٥ واَخماماتهم، ٍو

 
ً
ض مً ٖضص اإلاال٥ ؤو مً صعحت جمغ٦ؼ اإلال٨ُت. وبىاء ٖلى طل٪ ًم٨ً جى٢٘ جإزحرا اصة الخىػَٗاث ًم٨ً ؤن جٍؼ ٍػ

ت ألاعصهُت.  للخىػَٗاث ٖلى جمغ٦ؼ اإلال٨ُت في البىى٥ الخجاٍع
ً
 مىحبا

 اؾت:مىهجُت الضع  10.5

ُىت الضعاؾت: 1.10.5  مجخم٘ ٖو

ت ألاعصهُت، وللٟترة مً  م والبالٜ ٖضصَا 2015م بلى 2006ًخ٨ىن مجخم٘ الضعاؾت مً حمُ٘ اإلاهاٝع الخجاٍع

، بىا٢٘ )13)
ً
ا  ( مكاَضة. 130( مهٞغ

 الجضو٫ الخالي ًىضر اإلاهاٝع الخايٗت للضعاؾت.

تي.                       1  مهٝغ اإلاا٫ ألاعصن.              .8. مهٝغ ألاعصوي ال٨ٍى

. مهٝغ ؾىؾِخت حجرا٫ 9. مهٝغ الخجاعي ألاعصوي.                       2

 ألاعصن.

ل.               3  –. مهٝغ ال٣اَغة 10. مهٝغ الاؾ٩ان للخجاعة والخمٍى

 .-ٖمان

 . مهٝغ ألاعصن.      11. مهٝغ الاؾدثماع الٗغبي ألاعصوي.              4

 . مهٝغ ألاَلي ألاعصوي.12مهٝغ الاجداص.                                . 5

ُت الٗغبُت ألاعصن.      6  . مهٝغ الٗغبي.13. مهٝغ اإلااؾؿت اإلاهٞغ

 . مهٝغ الاؾدثماعي.7

 ول٣ض جم ازخُاع َظٍ اإلاهاٝع بىاء ٖلى جىاٞغ الكغوٍ الخالُت:

 ٖام ؤو ٢ُإ زام.. ؤن جإزظ الك٩ل ال٣اهىوي للمهاٝع ؾىاء ٢ُإ 1
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م بلى 2006. ؤن جخضاو٫ ؤؾهم عئوؽ ؤمىالها في الؿى١ ألاوعا١ اإلاالُت بيكاٍ زال٫ ؾىىاث الضعاؾت )2

 م(.2015

م بلى 2006. ؤن ج٨ىن اإلاهاٝع ٢امذ بخىػَ٘ ؤعباح ه٣ضًت مغة ٖلى ألا٢ل زال٫ ؾىىاث الضعاؾت )3

 م(.2015

اإلاحزاهُت الٗمىمُت و٢اثمت الضزل و٢اثمت الخض٤ٞ الى٣ضي زال٫ . ؤن جخىاٞغ بُاهاث ٢ىاثمها اإلاالُت الثالر: 4

 م(.2015م بلى 2006ؾىىاث الضعاؾت )

 ٞغيُاث الضعاؾت: 2.10.5

 جم نُاٚت ٞغيُاث الضعاؾت بالهُٛت الٗضمُت ٖلى الىدى الخالي:

H01.ت  : ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت ليؿبت مل٨ُت ؤلاصاعة ٖلى  ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

H02.ت  : ال ًىحض ؤزغ طو  صاللت بخهاثُت ليؿبت الضًىن ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

H03.ت  : ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت للخض٤ٞ الى٣ضي الخغ ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

H04.ت  : ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت للدجم ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

H05 ت. : ال ًىحض ؤزغ طو  صاللت بخهاثُت  للخىػَٗاث ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

 همىطج الضعاؾت: 3.10.5

( Pooled Regressionالىمىطج ال٣ُاسخي اإلاؿخسضم في الضعاؾت ٌٗٝغ بىمىطج الاهدضاع اإلاجم٘ )

٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي  وفي َظٍ الخالت ًم٨ً اٖخباع َظا الىمىطج الخُي همىطج الاهدضاع ًدىاؾب م٘ ٍَغ

Ordinary Least Squares (OLS)للخض الثابذ اإلاكتر٥  ،، التي حُٗي ج٣ضًغاث مدؿ٣ت وجدؿم بال٨ٟاءة

 ومٗامالث اإلاُل.

ROE it = α + β1 LARG it + β2 DEBT it+β3 FCF it +β4 SIZE it + β5 PAYO it + ε it    :خُث 

ROE it  )ؤصاء اإلاهٝغ ) مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ........i  في الؿىتt. 

LARG it  وؿبت مل٨ُت ؤلاصاعة في اإلاهٝغ ......i  في الؿىتt. 

DEBT it  وؿبت الضًىن في اإلاهٝغ .......i  في الؿىتt. 

FCF it  الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ في اإلاهٝغ .........i  في الؿىتt. 

 SIZE it  حجم اإلاهٝغ .......i  في الؿىتt . 

PAYO it  ٪الخىػَٗاث ) وؿبت الخىػَٗاث بلى نافي الضزل للبى ......i  في الؿىت(t. 

α اإلا٣ُ٘ الثابذ إلاٗاصلت الاهدضاع ............... 

1β  ،2β  ،3β  ،4β  ،5β   مٗامالث الاهدضاع الخانت ب٩ل مخٛحر مً اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت اإلاٟؿغة، وحٗبر ........

 اب٘.ًٖ اإلا٣ضاع الخٛحر في اإلاخٛحر الخ

 itε .الخُإ الٗكىاجي للىمىطج ............. 

 ٢ُاؽ مخٛحراث همىطج الضعاؾت: 4.10.5

 اإلاخٛحر الخاب٘: 1.4.10.5

حٗضصث اإلا٣اًِـ التي اؾخسضمذ ل٣ُاؽ ألاصاء في الضعاؾاث الؿاب٣ت، اؾخسضم البٌٗ مجها 

٤ Oswald & Jahera, 1991م٣اًِـ ح٨ٗـ الؿى١ مثل الٗاثض ؤلايافي للؿهم مثل صعاؾت ) (، ؤو ًٖ ٍَغ
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ت لؤلنى٫ خُث اؾخسضم َظا اإلا٣ُاؽ مً ٢بل  وؿبت ال٣ُمت الؿى٢ُت لؤلنى٫ بلى ال٣ُمت الضٞتًر

(Morck, et al.,1988( )Chen,2001( )Griffith, et al., 2002 واؾخسضم البٌٗ آلازغ م٣اًِـ ،)

ثماع ل٨ُٗـ مؿخىي ألاصاء، خُث جم مداؾبُت مثل مٗض٫ الٗاثض ٖلى اإلال٨ُت ؤو مٗض٫ الٗاثض ٖلى الاؾد

 َىا٥ مً اؾخسضم ٧ل مً Jensen, et al., 1992اؾخسضام َظٍ اإلا٣اًِـ اإلاداؾبُت مً ٢بل  )
ً
(، وؤزحرا

. لظل٪ ؾٝى وؿخسضم م٣ُاؽ مداؾبي في الضعاؾت 
ً
اإلا٣اًِـ التي ح٨ٗـ الؿى١ واإلا٣اًِـ اإلاداؾبُت مٗا

اث الغبدُت ؤو ألاصاء الخالُت َى اإلاٗض٫ الٗاثض ٖلى اإلال٨ُت )ناف ي الضزل بلى خ٣ى١ اإلال٨ُت( ل٨ُٗـ مؿخٍى

ت ألاعصهُت )الؿُضة ٖبضالؿالم،   (.2002في اإلاهاٝع الخجاٍع

 اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت: 2.4.10.5

 . وؿبت مل٨ُت ؤلاصاعة:

% مً ؤؾهم اإلاهٝغ ؤو ٖضصَم 5وؿبت امخال٥  ( Rao & Melntyre, 1993اؾخسضمذ صعاؾت )

( وؿبت خهت ا٦بر مال٪ في ؤؾهم Lehmann & Weigand, 2000إلال٨ُت، واؾخسضم )٦م٣ُاؽ لخمغ٦ؼ ا

بضالغػا١ خؿحن،  . ٦ما جم ٢ُاؽ وؿبت اإلال٨ُت في صعاؾت )ٖؼالضًً ال٨ىع ٖو ( مً زال٫ 2008ااإلاهٝغ

ٖضص ؤؾهم ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت وؤ٢اعبهم بلى بحمالي ٖضص ؤؾهم اإلاهٝغ )مدمض ٖبضٍ، 

 (.335-334، نـ 2006

جم ٢ُاؽ َظا اإلاخٛحر في الضعاؾت الخالُت بيؿبت ما ًدىػٍ ؤ٦بر مال٪ مً ألاؾهم ؤلاحمالُت 

.  للمهٝغ

 . وؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي:

 لىمىطج )
ً
٣ا ( هخى٢٘ ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن وؿبت الضًىن وبحن ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت Jensen, 1986ٞو

ً مً جبضًض الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخغة، ول٣ض جم ٢ُاؽ َظا اإلاخٛحر خُث ؤن الضًىن ًم٨ً ؤن جمى٘  اإلاضًٍغ

لت وال٣هحرة ألاحل بلى بحمالي خ٣ى١ اإلال٨ُت.  بيؿبت بحمالي الضًىن ٍَى

جم ٢ُاؽ َظا اإلاخٛحر في َظٍ الضعاؾت بيؿبت بحمالي الضًىن بلى بحمالي خ٣ى١ اإلال٨ُت للمهٝغ 

  لىمىطج )
ً
٣ا  (.Jensen, 1986ٞو

 ٤ الى٣ضي الخغ:. الخضٞ

بضالغػا١ خؿحن،   للىمىطج الظي اؾخسضمه )ٖؼالضًً ال٨ىع ٖو
ً
٣ا ( هخى٢٘ وحىص ٖال٢ت 2008ٞو

 مىحبت بحن جض٤ٞ الى٣ضي الخغ وج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت.

٤ َغح نافي الخض٤ٞ الى٣ضي مً ٖملُاث الدكُٛل  جم ٢ُاؽ َظا اإلاخٛحر في َظٍ الضعاؾت ًٖ ٍَغ

 مً الاؾدثماعاث الى٣ضًت.

 . الدجم:

 بالضعاؾاث  الؿاب٣ت )
ً
 (.Baker et al., 1988( و)Doukas et al., 2001اؾترقاصا

، وطل٪ لخ٣لُل الازخالٞاث في   خم الُبُعي ألحمالي ألانى٫ ل٨ُٗـ حجم اإلاهٝغ جم اؾخسضام اللىٚاٍع

 ألاع٢ام اإلاُل٣ت لدجم ألانى٫.

 . الخىػَٗاث:

الؿى٢ُت للمل٨ُت ٦م٣ُاؽ للخىػَٗاث، ٦ما  اؾخسضمذ بٌٗ الضعاؾاث الخىػَٗاث بلى ال٣ُمت

 (.Jensen, et al., 1990اؾخسضم البٌٗ آلازغ الخىػَٗاث بلى صزل الٗملُاث )
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ى الخىػَٗاث بلى   بالضعاؾاث الؿاب٣ت اؾخسضمذ الضعاؾت الخالُت م٣ُاؽ مداؾبي، َو
ً
اؾترقاصا

اإلا٣ام ٖبر اإلاهاٝع في يىء  نافي الضزل، اؾخسضام نافي الضزل ولِـ صزل الٗملُاث إلم٩اهُت جىا٤ٞ

 البُاهاث اإلاخاخت.

 جمهُض الزخباع ٞغيُت الضعاؾت: 5.10.5

غ زانُت الخىػَ٘ الُبُعي في بُاهاث الضعاؾت،  ٢بل ازخباع ٞغيُت الضعاؾت ؾِخم ازخباع مضي جٞى

والتي ؤقاعث هخاثجه اإلاىضخت بالجضو٫ الخالي ؤن   Kolomogorov- Smirnov(K-Sجم اؾخسضام ازخباع )

 حمُ٘ مخٛحراث الضعاؾت جدب٘ بُاهاتها الخىػَ٘ الُبُعي.

البُاهاث جدب٘ الخىػَ٘  Prob الغمؼ اإلاخٛحر

 الُبُعي

مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٣ى١ 

 اإلال٨ُت

 وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة

 وؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي

 الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ

 ى٪حجم الب

 الخىػَٗاث

ROE 

LARG 

DEBT 

FCF 

SIZE 

PAYO 

0.327 

0.000 

0.563 

0.430 

0.002 

0.000 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

    

 جدلُل ٢ىة الاعجباٍ بحن مخٛحراث الضعاؾت:

بىاء ٖلى هخاثج ازخباع الخىػَ٘ الُبُعي إلاخٛحراث الضعاؾت جم بحغاء ازخباع مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 

ً ًخد٤٣ بهما قٍغ الخىػَ٘ الُبُعي ومً الثىاجي، لٟدو و٢ُاؽ ٢ىة  واججاٍ الٗال٢ت الخُُت بحن اإلاخٛحًر

زال٫ هخاثج الازخباع ؤلاخهاجي إلاٗامل الاعجباٍ ًم٨ً ؤلا٢غاع او ٖضم ؤلا٢غاع بىحىص الٗال٢ت الخُُت طو صاللت 

 بخهاثُت بحن مخٛحراث الضعاؾت.

واخخما٫  Multicollinearityخٗضص ومً زال٫ ٢ىة الاعجباٍ ًخم ٞدو مك٩لت الاعجباٍ الخُي اإلا

 وحىصَا بحن مخٛحراث الضعاؾت والتي جازغ ٖلى مٗامالث همىطج الاهدضاع.

ت مٗامالث الاعجباٍ بحرؾىن بحن مخٛحراث الضعاؾت  مهٟٞى

 ROE     LARG       DEBT       FCF        SIZE      PAYO 

  

ROE 

LARG 

DEBT 

FCF 

SIZE 

PAYO 

  1      -0.106    0.202*     -0.169    -0.064    0.027 

            1        -0.170     -0.122  -0.250**   0.312** 

                         1        -0.044    0.031     -0.050 

                                     1      0.619**   0.289**  

                                                 1      0.401** 

                                                             1 
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Correlation is Significant at the 0.05 Level * 

** Correlation is Significant at the 0.01 Level  

ت مٗامالث الاعجباٍ ؤن الٗال٢ت بحن مخٛحراث    الضعاؾت حاءث يُٟٗت ٖضا جبحن مً زال٫ مهٟٞى

ً الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ وحجم البى٪ ٧اهذ ٖال٢ت مىحبت وطو صاللت بخهاثُت ٖىض  الٗال٢ت بحن اإلاخٛحًر

ت )  (.0.619(. خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ )0.01مؿخىي مٗىٍى

خهاثُت بِىما ٧اهذ الٗال٢ت بحن وؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي وألاصاء ٖال٢ت مىحبت وطو صاللت ب

ت ) (، في خحن حاءث الٗال٢ت طو صاللت 0.202( خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ )0.05ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت ) ( بحن اإلاخٛحر وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة وبحن الخىػَٗاث خُث بلٛذ ٢ُمت 0.01بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 حاءث الٗال٢ت بحن مخٛحر الخض٤ٞ 0.312مٗامل الاعجباٍ )
ً
الى٣ضي الخغ وبحن اإلاخٛحر الخىػَٗاث (. واًًا

ت ) ( 0.289( خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ )0.01ٖال٢ت مىحبت وطو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

و٦ظل٪ الٗال٢ت بحن مخٛحر الدجم اإلاهٝغ والخىػَٗاث حاءث الٗال٢ت مىحبت وطو صاللت بخهاثُت ٖىض 

ت ) (، بِىما حاءث الٗال٢ت ٨ٖؿُت وطو صاللت 0.401عجباٍ )( خُث بلٛذ ٢ُمت مٗامل الا 0.01مؿخىي مٗىٍى

ت ) ً وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة وحجم اإلاهٝغ خُث بلٛذ 0.01بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى ( بحن اإلاخٛحًر

 (.0.250-٢ُمت مٗامل الاعجباٍ )

 Variance Inflation( ٢VIFبل جٟؿحر هخاثج الاهدضاع ؾِخم جىُٟظ ازخباع مٗامل الخطخم الخباًً )

Factor  لل٨ك٠ ٖلى مك٩لت الاقترا٥ الخُي بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت، بط ٨ًك٠ َظا الازخباع ؤن اإلاخٛحر

(، ص٫ّ طل٪ ٖلى وحىص مك٩لت الاقترا٥ الخُي بِىه وبحن ٚحٍر مً 5( ا٦بر مً )VIFالظي له ٢ُمت )

٤ ازخباع الخدمل  ًٖ ٍَغ
ً
ى ٌٗبر ًٖ وؿبت الخٛحراث   Tolerance Testاإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت الازغي. وؤًًا َو

في ؤي مً اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت التي ال ًم٨ً بعحاٖها للٗال٢ت الخُُت بحن َظا اإلاخٛحر واإلاخٛحراث الازغي في 

الىمىطج، ٩ٞلما ٧اهذ ٢ُمت مٗامل الخدمل ؤ٢غب بلى الىاخض الصخُذ ص٫ّ طل٪ ٖلى ٖضم وحىص مك٩لت 

 (.Gree and Salkind, 2005,p.285الاقترا٥ الخُي وال٨ٗـ صخُذ )

 الجضو٫ الخالي ًىضر الاقترا٥ الخُي بحن مخٛحراث اإلاؿخ٣لت.

 VIF Tolerance الغمؼ اإلاخٛحر

 وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة

 وؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي

 الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ

 حجم البى٪

 الخىػَٗاث

LARG 

DEBT 

FCF 

SIZE 

PAYO 

1.176    

   1.048 

   1.638 

   1.823 

   1.285         

0.851 

0.954 

0.611 

              0.549 

  0.778 

    

(، وؤن ٢ُم مٗامل الخدمل جتراوح 5ؤ٢ل مً ) (VIFمً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ هجض ؤن حمُ٘ ٢ُم )

( وبالخالي ٞةن الىخاثج حكحر بلى ٖضم وحىص مك٩لت الاقترا٥ الخُي اإلاخٗضص بحن 0.954( و )0.549مابحن )

 اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت في همىطج الاهدضاع ال٣ُاسخي للضعاؾت.

 ازخباع ٞغيُت الضعاؾت: 6.10.5
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H0اقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت )وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة ووؿبت : ال ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت للم

ت  الضًىن في ٩َُل اإلاالي والخض٤ٞ الى٣ضي الخغ وحجم اإلاهٝغ والخىػَٗاث( ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

 ألاعصهُت.

ت  % 5الزخباع َظٍ الٟغيُت جم اؾخسضام جدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص وطل٪ ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 للىمىطج.

 الجضو٫ الخالي ًىضر هخاثج الاهدضاع اإلاخٗضص بحن الاصاء واإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت.       

 ROE F singالىمىطج  الغمؼ مخٛحراث الضعاؾت

 ٢tُمت  اإلاٗامل

 α 0.173 2.180 0.031 م٣ُ٘ الثابذ

 LARG -0.011 -0.818 0.041 وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة

 DEBT 0.084 3.079 0.039 وؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي

 FCF -0.006 -1.739 0.038 الخض٤ٞ الى٣ضي الخغ

 SIZE 0.037 4.277 0.000 حجم البى٪

 PAYO 0.009 0.683 0.566 الخىػَٗاث

مٗامل الاعجباٍ بحن مخٛحراث 

 اإلاؿخ٣لت

R 0.364 

ت  R2 0,790 ال٣ىة الخٟؿحًر

ت اإلاٗضلت  Adj- R2 0.532 ال٣ىة الخٟؿحًر

ت الىمىطج الاهدضاع  مٗىٍى

 ٩٦ل 

F 8.172 

 Sing F 0.000 مؿخىي الضاللت

 Durbin Watson D.W 2.150ازخباع 

   

جبحن ؤن مٗامالث الاهدضاع باليؿبت للىمىطج الظي جم ج٣ضًٍغ  إلاضة ٖكغة ؾىىاث ؾالبت باليؿبت 

ت ؤ٢ل  ظٍ اإلاٗامالث طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى ليؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة والخض٤ٞ الى٣ضي الخغ َو

حبت وطو صاللت بخهاثُت %، بال ؤن مٗامالث الاهدضاع باليؿبت ليؿبت الضًىن وحجم اإلاهٝغ ٧اهذ مى 5مً 

%،  بُما مٗامل الاهدضاع باليؿبت لخىػَٗاث  ٧اهذ مىحبت ولِؿذ طو صاللت 5ٖىض مؿخىي ا٢ل مً 

 . t  ،sing fبخهاثُت وطل٪ ٦ما حكحر ٢ُم 

٦ما ًالخٔ مً هخاثج الخدلُل الاهدضاع ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن مخٛحراث اإلاؿخ٣لت وألاصاء اإلاهاٝع 

ت بلٛذ  ت لىمىطج 36.4الخجاٍع  ال٣ىة الخٟؿحًر
ً
، َظا ٌٗجي ؤن ٧ل اإلاخٛحراث 0.790حؿاوي   R2%، ؤًًا

% مً الخٛحراث التي جدضر قي اإلاخٛحر الخاب٘ )ؤصاء اإلاهاٝع 79اإلاؿخ٣لت مجخمٗت جٟؿغ ما م٣ضاٍع 

ت اإلاٗضلت ؤي بٗض اؾدبٗاص الخُاء الٗكىاجي   ؤن ال٣ىة الخٟؿحًر
ً
ت(. وهالخٔ ؤًًا  بلٛذ Adj-R2الخجاٍع
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ظا ٌٗجى ؤن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت مجخمٗت جٟؿغ ما م٣ضاٍع  0.532 % مً الخٛحراث التي جدضر في 53.2َو

( م٣اؾه بـــ   .ROEاإلاخٛحر الخاب٘ )ؤصاء اإلاهاٝع

ت الىمىطج ٩٦ل ٣ٞض بلٛذ ٢ُمت  وطو صاللت بخهاثُت ٖىض  8.172حؿاوي  Fؤما باليؿبت إلاٗىٍى

ت   زلى ال5مؿخىي مٗىٍى
ً
الخٔ ؤًًا ىمىطج الاهدضاع مً مك٩لت الاعجباٍ الظاحي، خُث بلٛذ ٢ُمت %، ٍو

وبظل٪ جبحن ٖضم وحىص َظٍ اإلاك٩لت مما ٌٗؼػ ص٢ت هخاثج همىطج الاهدضاع  2.150( D.Wصًغبً واحؿىن )

 الخُي اإلاخٗضص اإلاؿخسضم.

ٌ الٟغيُت الٗضمُت  ال٣اثلت بٗضم وحىص ؤزغ طو صاللت  H0وبىاء ٖلى ماؾب٤ ًخطر لىا ٞع

للماقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت )وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة ووؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي والخض٤ٞ  بخهاثُت

ت اإلا٣اؾه بــ  ( ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع  H1. و٢بى٫ الٟغيُت البضًلت ROEالى٣ضي الخغ وحجم اإلاهٝغ

ت )وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة التي جىو ٖلى وحىص ؤزغ طو صاللت بخهاثُت للماقغاث ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُ

ت اإلا٣اؾه  ( ٖلى ؤصاء ااإلاهاٝع الخجاٍع ووؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي والخض٤ٞ الى٣ضي الخغ وحجم اإلاهٝغ

ال٣اثلت بٗضم وحىص ؤزغ طاث صاللت بخهاثُت للماقغ الخىػَٗاث  H0. بِىما ج٣بل الٟغيُت الٗضمُت ROEبــ 

خم جىي ت، ٍو  ُذ مٗاصلت الاهدضاع اإلاخٗضص ٧ا الخالي:ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع الخجاٍع

ROE= 0.173- 0.011 LARG+ 0.084 DEBT- 0.006 FCF+ 0.037 SIZE+ 0.009 PAYO+ ε 

 ًم٨ً جٟؿحر مٗلماث الىمىطج في ألاحي:

ت ؤ٢ل مً t (-0.818  بلٛذ ٢ُمت %، وبالىٓغ ل٣ُمت 5( وهي طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

β  اصة بم٣ضاع وخضة واخضة في وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة ًاصي طل٪ جإزحر ؾلبي في ؤصاء اإلاهاٝع هالخٔ ٍػ

ظٍ الىدُجت حاءث مسالٟت الصبُاث اإلاىيٕى بُما ًخٗل٤ بخ٩ال٠ُ الى٧الت. وبلٛذ ٢ُمت 0.011-بم٣ضاع ) ( َو

t (3.079 ًت ؤ٢ل م اصة  βبلى ٢ُمت  %، وبالىٓغ 5( وهي طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى هالخٔ ٍػ

( َظا 0.084بم٣ضاع وخضة واخضة في وؿبت الضًىن ًاصي طل٪ بلى جإزحر مىحب في ؤصاء اإلاهاٝع بم٣ضاع )

ل بالظًً  ًيخج ٖىه وؾُلت ع٢ابُت ٖلى ؤلاصاعة بىاؾُت اإلاهاٝع  ٌٗجي ان اإلاهاٝع حٗخمض ٖلى الخمٍى

وبالخالي ًمى٘ اإلاضعاء مً جبضًغ الخض٣ٞاث الى٣ضًت  الضاثىت وو٧االث جهي٠ُ الؿىضاث وؤًٖاء الؿى١ اإلاالي

. وبلٛذ ٢ُمت  ( وهي طو صاللت بخهاثُت ٖىض 1.739-) tمما ًى٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع

ت ؤ٢ل مً  اصة بم٣ضاع وخضة واخضة في الخض٤ٞ الى٣ضي  β%، وبالىٓغ بلى ٢ُمت 5مؿخىي مٗىٍى هالخٔ ٍػ

(حاءث َظٍ الىدُجت مخ٣ٟت م٘ اصبُاث اإلاىيٕى 0.006-اء اإلاهاٝع بم٣ضاع )الخغ ًاصي بلى جإزحر ؾلبي في ؤص

ت ؤ٢ل t (4.277الخانت بالخض٤ٞ الى٣ضي الخغ. وبلٛذ ٢ُمت  ( وهي طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

اصة بم٣ضاع وخضة واخضة في حجم اإلاهٝغ ًاصي بلى جإزحر مىحب في  β%، وبالىٓغ بلى ٢ُمت 5مً  هالخٔ ٍػ

ا في 0.037اإلاهٝغ بم٣ضاع )ؤصاء  ظا ٌٗجي ان اإلاهاٝع في الاعصن  ٧ل ما ػاصث ؤنىلها ؤٖاصة اؾدثماَع ( َو

ت ناثبت مً ٢بل ؤلاصاعة، مما  اؾدثماعاث طاث نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت مىحبت واجساط ٢غاعاث اؾدثماٍع

 tى زغوة اإلاال٥. وبلٛذ ٢ُمت ًضٞٗها بلى الخىؾ٘ في اؾدثماعاتها اإلاجضًت مما ًى٨ٗـ ٖلى ؤصائها وبالخالي ٖل

ت 0.683) اصة بىخضة  β%، وبالىٓغ بلى ٢ُمت 5( وهي لِؿذ طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى هالخٔ ٍػ

.0.009واخضة في الخىػَٗاث ًاصي بلى الخإزحر مىحب في ؤصاء اإلاهاٝع بم٣ضاع )
ً
 ( وهي ٚحر مهمت بخهاثُا

 الىخاثج والخىنُاث 7.10.5
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ت مً زال٫ ازخباع  ٞغيُت الضعاؾت جم الخىنل بلى وحىص مك٩لت الى٧الت لظي اإلاهاٝع الخجاٍع

 ألاعصهُت. وطل٪ مً زال٫ ألازغ اإلاٗىىي لىمىطج ال٣ُاسخي، وإلااقغاث ج٩لٟت الى٧الت ٖلى ؤصاء.

اإلااقغاث طو الخإزحر اإلاٗىىي ٖلى ألاصاء َما: )وؿبت اإلال٨ُت في ؤلاصاعة ووؿبت الضًىن في اله٩ُل اإلاالي 

، اما الخىػَٗاث ٞلِـ لها ؤزغ مٗىىي(.وال  خض٤ٞ الى٣ضي الخغ وحجم اإلاهٝغ

ظٍ الىدُجت حاءث لها جإزحر 1 . بيؿبت ما ًدىػٍ ا٦بر مال٪ في ؤؾهم اإلاهٝغ لها جإزحر ؾلبي ٖلى ألاصاء، َو

 ٣ًا
ً
ا ٫ مٗىىي ومخ٣ٟت م٘ الخى٢٘ الىٓغي ألهه ٧لما ػاصث َظٍ اليؿبت ص٫ ٖلى جغ٦ؼ اإلال٨ُت ومً جم هٍٓغ

اهٟها٫ اإلال٨ُت ٖلى ؤلاصاعة  وبخالي ج٣ل ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت مما ًيخج ٖىه ي٠ٗ في مخابٗت ومغا٢بت 

ً للخىؾ٘ في الاؾدثماعاث ختى ولى ٧اهذ ٚحر مغبدت للمال٥.  بصاعة اإلاهاٝع الخابٗت له مما ًضٞ٘ اإلاضًٍغ

ظا مخ٤ٟ م٘ اصبُاث . باليؿبت للخض٤ٞ الى٣ضي الخغ حاءث طو ؤزغ مٗىىي ؾلبي ٖلى ؤصاء 2 ، َو اإلاهٝغ

ظٍ الىدُجت حاءث مخ٣ٟت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت )ال٨ىع وخؿحن،   (.2008اإلاىيٕى َو

ظا ال ًخ٤ٟ م٘ الخى٢٘ 3 ل بالضًىن لها جإزحر مٗىىي مىحب ٖلى ج٩لٟت الى٧الت للمل٨ُت َو . وؿبت الخمٍى

 ً ل بالضًً ٌٗخبر وؾُلت ع٢ابُت ٖلى اإلاضًٍغ مما ٣ًلل مً جبضًغ الخض٣ٞاث الى٣ضًت وؤًًا الىٓغي بإن الخمٍى

مغا٢بت ؤصاء  مما ًيخج ٖىه اهسٟاى ج٩لٟت الى٧الت وفي الجهاًت حمُ٘ اهىإ ج٩ال٠ُ الى٧الت ًخدملها اإلاال٥ 

. وجٟؿحر الىدُجت ٌٗىص بلى ٦ٟاءة ؤلاصاعة في بصاعة ؤنىلها واؾدثماعاتها بك٩ل حُض مما ًى٨ٗـ  اإلاهٝغ

. بك٩ل بًجابي ٖلى عبدُت  اإلاهٝغ

. باليؿبت للدجم اإلاهٝغ حاءث طو جإزحر مٗىىي بًجابي ٖلى ألاصاء، ولٗل َظٍ الىدُجت حاءث مسالٟت 4

و  Barker et al., 1980، وصعاؾت  Doukes et., 2001ألصبُاث اإلاىيٕى وما جىنل بلُه الباخثىن مثل 

م٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن اإلاهاٝع الShin and Kim, 2000صعاؾت  ت ألاعصهُت جخمخ٘ بةصاعة . ٍو خجاٍع

ل بالضًً  حُضة في بصاعة ؤنىلها بدُث ًى٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى ؤصائها وؤًًا م٘ ؤن اعجٟإ وؿبت الخمٍى

٘ طاث نافي جض٣ٞاث  ٌٗخبر وؾُلت ع٢ابُت ٖلى ؤلاصاعة مما ًمىٗها مً جبضًغ الخض٣ٞاث الى٣ضًت في مكاَع

.ه٣ضًت ؾالبت. بِىما ماقغ الخىػَٗاث حاءث 
ً
حر مٗىىي بخهاثُا  طاث جإزحر بًجابي ٚو

 مً زال٫ الىخاثج الؿاب٣ت ًىصخي الباخثان بما ًلي:

ت بك٩ل ٖام. وعبِ م٩اٞإتهم بضعحت ألاصاء.1  . الاَخمام بهُاٚت ٣ٖىص مضًغي اإلاهاٝع الخجاٍع

ً ا٦ثر في (، وعبُها بإصاء اإلاهاٝع وطل٪ لخدٟحز اإلاضًٍغStock Options.اؾخسضام ٨ٞغة زُاعاث ألاؾهم )2

.  ٖلى ؤصاء اإلاهٝغ
ً
 مل٨ُت اإلاهٝغ مما ًى٨ٗـ بًجابُا

غاٝ 3 . جُب٤ُ مباصت الخى٦مت للمهاٝع لًمان جدؿحن ؤصاء اإلاهاٝع وجىػَ٘ الٗاثض بٗضالت بحن ألَا

.ً لى عؤؾهم اإلاال٥ )اٚلبُت وؤ٢لُت( واإلاضًٍغ  اإلاسخلٟت ٖو

ض مً الكٟاُٞت وؤلاٞهاح للبُاهاث اإلاالُت وز4  ًٖ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخغة للجمهىع . جىٞحر مٍؼ
ً
انا

 
ً
ً واإلاال٥ لخ٣لُل مؿخىي ٖضم جمازل اإلاٗلىماث، وللباخثحن لدؿهُل ٖمل صعاؾاث ا٦ثر ٖم٣ا واإلاؿدثمٍغ

 وص٢ت في َظا اإلاجا٫ الخهب.

اصة الىعي لظي خملت ألاؾهم 5 . جُٟٗل صوع الغ٢ابت ٖلى اإلاهاٝع ووكغ وجٟؿحر هخاثج الغ٢ابت والخدلُل لٍؼ

د٣ى٢هم ومؿاٖضتهم في الخهى٫ ٖلحها مً ٢بل ممثلى ؾى١ اإلاا٫ مثل اإلاهاٝع والهُئت الٗامت لؿى١ ب

 اإلاا٫ واإلادللحن اإلاالُحن.



 مجلة الجامعة

 

 74نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

. ًىصخي الباخثان بةحغاء صعاؾاث حكمل ماقغاث ٚحر اإلااقغاث التي جىاولتها َظٍ الضعاؾت مثل ٖال٢ت 6

٩ُل اإلال٨ُت والخإزحر اإلاخباص٫ آل  الخٟاٖل بحن ج٩لٟت ؾُاؾاث الاؾدثماع َو
ً
ً وؤًًا لُاث الغ٢ابت ٖلى اإلاضًٍغ

 الى٧الت للمل٨ُت وج٩لٟت الى٧الت للضًىن ٖلى ألاصاء في ال٣ُإ اإلاهغفي.
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 "لربص منٕرجًب"أثش عبيم انمٕيٛخ يف ثُبء انذٔنخ 
 

 .ٖبضهللا مدمض الخبصخي هجُبص  

ـان       ٧لُت آلاصاب / حامٗت ٍٚغ

Abstract 

Nationalism (gender, language, religion) is considered one of the most crucial 

human factors which play a major role in state-building, the state's approach and political 

behaviour, and the state's relations to other nations. It constitutes two divergent 

boundaries: homogeneous nationalism, which has an interest in state-building, or a 

disintegrated nationalism which contributes to the collapse and demise of the state. 

To highlight the importance of this factor, this research investigated the impact of 

nationalism on state-building. Cyprus which is a member of the international community 

was selected as the research sample to explore the extent of hardship it has been 

experiencing and its political and social structure. 

Based on the discussion above, this paper examined the fundamental concepts and 

issues which serve the aims of this research in the following order: 

1. The concept of nationalism. 

2. The geographical location and the population of Cyprus. 

3. Cyprus and the Ottoman Turks. 

4. The policy of Turkification. 

5. The origin of the Cyprus dispute. 

6. The beginning of the real conflict. 

7. Turkey and the northern part of Cyprus. 

8. The nationalism factor and the Cyprus dispute. 

9. Conclusions and recommendations. 

 :مؿخسلو

ت اإلاازغة في بىاء الضولت وفي  ٗض ٖامل ال٣ىمُت )الجيـ، اللٛت، الضًً( مً ؤَم الٗىامل البكٍغ ٌُ

ً، بما ٢ىمُت واخضة  ا مً الضو٫ ، ٞهى ٌك٩ل خضًً مخىاٍٞغ مىهجها وؾلى٦ها الؿُاسخي ، وفي ٖال٢تها بٛحَر

 مخجاوؿت ٨ًىن لها قإن في بىاء الضولت، ؤو ٢ىمُت م٨٨ٟت حؿهم في انهُاع وػوا٫ ٦ُان الضولت.
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صولت )٢برم( وإلبغاػ ؤَمُت َظا الٗامل حاء َظا البدث ل٨ُك٠ ًٖ ؤزٍغ في بىاء الضولت، و٧اهذ 

ت مضي مٗاهاتها التي ٧اهذ وما ػالذ ختى ًىمىا  الًٗى في اإلاجخم٘ الضولي هي الىمىطج اإلاسخاع لظل٪ إلاٗٞغ

ا للى٢ىٝ ٖلى ما ؤلذ بلُه في بىائها الؿُاسخي والاحخماعي.  َظا، والخىى في مايحها وخايَغ

 إلاا ًلي:وبىاء ٖلى ما ج٣ضم جىاو٫ البدث بالترجِب ؤَم ألا٩ٞاع التي جسضم اإلا
ً
٣ا  ىيٕى ٞو

 مٟهىم ٖامل ال٣ىمُت. .1

 اإلاى٢٘ الجٛغافي ل٣برم وجغ٦ُبها الؿ٩اوي. .2

 ٢برم وألاجغا٥ الٗثماهُىن. .3

4. .٪  ؾُاؾت الختًر

 ؤنل الجزإ الخ٣ُ٣ي. .5

 بضاًت الجزإ الخ٣ُ٣ي. .6

 جغ٦ُا والكُغ الكمالي مً ٢برم. .7

 ٖامل ال٣ىمُت واإلاك٩لت ال٣برنُت. .8

 الىخاثج والخىنُاث. .9

 م٣ضمــت:

ت مً ؤَم اإلاازغاث في بىاء الضولت، وفي مىهجها، وؾلى٦ها الؿُاسخي وفي  حٗض الٗىامل البكٍغ

ً الاججى  ا مً الضو٫، وجخمثل َظٍ الٗىامل في ٧ل مً الخ٨ٍى حٛغاُٞتها الؿُاؾُت، وفي ٖال٢تها بٛحَر

لى ٖضص الؿ٩ان، وجىػَٗهم ، للؿ٩ان الظي ٣ًهض به ٖامل ال٣ىمُت )الجيـ ، اللٛت، والضًً(، ٖو

ت، وجىُٓماتهم الاحخماُٖت.  وجغ٦ُبهم، وخغ٦تهم، وزهاثههم الخًاٍع

ت، والث٣اُٞت...الخ ٢اؾم مكتر٥ ٖلى  وحٗخبر الهغاٖاث الضًيُت، والٗغ٢ُت، وال٣ىمُت، والخًاٍع

اإلاؿغح الؿُاسخي الضولي، وؤنبذ ٖامل ال٣ىمُت، وألانىلُت الضًيُت مً ؤَم ال٣ىي الؿُاؾُت في الٗالم 

. وبىاءً 
ً
ٖلى ما ؾل٠ ط٦ٍغ حاء َظا البدث ل٨ُك٠ الى٣اب ًٖ ؤزغ ٖامل ال٣ىمُت في بىاء صولت ًٖى  خالُا

ت مضي مٗاهاتها التي ٧اهذ وماػالذ ختى ًىمىا َظا، والخىى في  في اإلاجخم٘ الضولي وهي )٢برم( إلاٗٞغ

ا للى٢ىٝ ٖلى ما ؤلذ بلُه في بىائها الؿُاسخي والاحخماعي.  مايحها وخايَغ

 مك٩لت البدث:

ا مً ٖامل آلزغ ، وا٦خمالها ٌٗجي صولت ب ن بىاء الضولت ٌٗخمض ٖلى م٣ىماث جسخل٠ في مضي ؤزَغ

طاث ؤؾاؽ ٢ىي بُٗض ًٖ ٢ىي الُغص ؤو الخ٨ٟ٪ بن صر الخٗبحر، وفي َظا الؿُا١ جم الخُغ١ والتر٦حز 

ى ٖامل ال٣ىمُت الظي ٌك٩ل خ ً، ٖلى ٖامل بكغي له ألازغ ال٨بحر في بىاء ًٖض الضولت ؤال َو ظًً مخىاٍٞغ

بما ٢ىمُت واخضة مخجاوؿت ٨ًىن لها قإن في بىاء الضولت، ؤو ٢ىمُت م٨٨ٟت حؿاَم في انهُاع وػوا٫ ٦ُان 

ت وجدب٘ ؤزغ َظا الٗامل بالظاث، بياٞت بلى ٖىامل ؤزغي ؾاَمذ في  الضولت. و٢برم هي زحر مثا٫ إلاٗٞغ

 جٟا٢م مك٩لتها لٗل ؤبغػَا ٖامل ألا٢لُت.
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 ؤَضاٝ البدث:

ٝ البدث بلى ببغاػ ؤَمُت ٖامل ال٣ىمُت وصوعٍ في بىاء ًٖض الضولت مً زال٫ جدب٘ وجدلُل يهض

لى ما آلذ بلُه مً جماؾ٪ ؤو  ا ووا٢ٗها، ٖو حظوع مك٩لت الضولت الىمىطج )٢برم(، والخٗٝغ ٖلى آزاَع

 ج٨ٟ٪ في بىائها.

 مىهج البدث:

خماص ٖلى اإلاىهج   لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدث ٣ٞض جم الٖا
ً
الىنٟي الخدلُلي ألَم ما وعص في جىيُدا

ذي، واإلاىهج اإلاىعٞىلىجي لخدب٘ وجدلُل حظوع َظٍ اإلاك٩لت.  ال٨خب واإلاغاح٘، بياٞت بلى اإلاىهج الخاٍع

 مٟهىم ال٣ىمُت:

لخدضًض مٟهىم ال٣ىمُت البض مً جدلُل مٟهىم ألامت، وألامت في اللٛت الٗغبُت هي لٟٔ ٢ضًم وقإ 

م، ل٨ىه مً ألالٟاّ الخضًثت في مىظ ْهىع ؤلاؾالم في بضاًت ا ل٣غن الؿاب٘، ووعص ط٦ٍغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ؤوعوبا، وألامت هي: حماٖت ؤزيُت مً البكغ لها زهاثو جغبِ بحن ؤٞغاصَا بغابُت الاهخماء والىالء، مً 

ا َظٍ الخهاثو  ش اإلاكتر٥ واللٛت والٗاصاث والخ٣الُض والث٣اٞت والضًً والخًاعة، وجمحَز ًٖ زال٫ الخاٍع

. والغابُت التي جغبِ 
ً
 ؤي م٩اهُا

ً
 حٛغاُٞا

ً
ا مً ألامم. وبما ؤن ألامت حكٛل مى٣ُت ٞةنها جهبذ حٗبحرا ٚحَر

 .(1)الٟغص بإمخه هي ال٣ىمُت

ا مً  مما ؾب٤ ًخطر ؤن ال٣ىمُت مً ؤ٦ثر الٗىانغ حٛغاُٞت في مجا٫ الؿُاؾت م٣اعهت بٛحَر

ُت والاقترا٦ُت، وف ي الى٢ذ هٟؿه حٗض ال٣ىمُت مً ؤٖٓم ال٣ىي والٗىامل الٗىانغ ٧الغؤؾمالُت والكُٖى

لى اإلاؿغح الؿُاسخي الضولي. ُت الؿُاؾُت للٗالم. ٖو  ٖلى الخٍغ
ً
 جإزحرا

، واللٛت اإلاكتر٦ت، والٗاصاث والخ٣الُض، ووخضة 
ً
ا بت في الِٗل ؾٍى بن اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت والٚغ

ش اإلاكتر٥، هي الٗىانغ ألاؾاؾُت لؤلمت،  ؤما ٖىانغ وخضة ألانل ؤي الجيـ والؿاللت الث٣اٞت والخاٍع

 الخىٝ مً ٖضو 
ً
غاى اإلاكتر٦ت، وؤخُاها ما٫ وألاَضاٝ وألٚا والضًً، واإلاهالر اإلاكتر٦ت اإلااصًت مجها، وألٖا

غ ٞةنها ج٣ىي الكٗىع ال٣ىمي وحٛظًه، وال ًم٨ً ؤن  ىضما جخٞى ا، ٖو غ لٛحَر غ ألمت وال جخٞى مكتر٥ ٞهي جخٞى

ش والٗاصاث والخ٣الُض ووخضة الث٣اٞت واللٛت مً ؤَم  جىحض ؤمت بطا ازخٟذ ٧ل ٗخبر الخاٍع َظٍ الٗىامل. َو

ه. ت بحن ؤبىاء ألامت وج٣ٍى  الٗىامل التي جسل٤ قٗىع ال٣غابت اإلاٗىٍى

ت، ٞهي وؾُلت الخٗبحر وواؾُت الخٟاَم وه٣ل  والخ٣ُ٣ت هي ؤن اللٛت مً ؤَم الغوابِ اإلاٗىٍى

الخٔ ؤن ألاٞ خٗاَٟىن ُٞما بُجهم مما ألا٩ٞاع والترار ، ٍو غاص الظًً ٌكتر٦ىن في لٛت واخضة ًخ٣اعبىن ٍو

 ٖلى اللٛت زم الضًً 
ً
م بإنهم مجمىٖت واخضة، وبالخالي ٞال٣ىمُت جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٌؿاٖض ٖلى جغابُهم وجظ٦َغ

 والتر٦ُب الٗغقي.

ٌٗجي ؤن ال٣ىمُت مً وحهت الىٓغ الجٛغاُٞت ٢ض حٗجي الىخضة ؤو الخ٨ٟ٪، ٞكٗاع ال٣ىمُت ٢ض 

اإلاُالبت بالىخضة )ال٣ىمُت الٗغبُت( صازل صولت واخضة، و٢ض ٌٗجي الخ٨ٟ٪ لىحىص حماٖت بزيُت لها 

سُت، ومهلختها اإلاكتر٦ت، وحؿ٨ً في مى٣ُت مُٗىت بضولت ما، )الباؾ٪ في  زهاثهها الث٣اُٞت والخاٍع

 بؾباهُا( )الكِكان في عوؾُا(... بلخ.

ت، وهي وبالىٓغ بلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال ٣ىمُت هي : عابُت َبُُٗت واحخماُٖت وخًاٍع

تها.  بمثابت ال٣ىة الغوخُت والٗاَُٟت التي جغبِ بحن ؤبىاء الضولت وحٗمل ٖلى ج٣ٍى
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 اإلاى٢٘ الجٛغافي ل٣برم:

 بلى 
ً
اث الجؼع في َظا البدغ حىبا غة ٢برم في ؤ٢صخى قغ١ البدغ اإلاخىؾِ، وهي زالث ٦بًر ج٣٘ حٍؼ

غحي ن٣لُت وؾ ً الؿاخل التر٧ي خىالي 96غصًيُا، جبٗض ًٖ الؿاخل الؿىعي خىالي حىب م٘ حٍؼ ٦م، ٖو

 (2)٦م. 80

غة ٢برم الاؾتراجُجي باليؿبت ل٣اعاث الٗالم ال٣ضًم حٗلها مدِ ؤهٓاع ال٣ىي  بن مى٢٘ حٍؼ

ُت  ، ٞهي جمثل مدُت ٖبىع لهظٍ ال٣ىي وحظب للٛؼاة ٖلى مغ الٗهىع. الخٍغ
ً
 وخضًثا

ً
ت ٢ضًما اإلاخهاٖع

(1.)(3) 

ُــت ) ( اإلاى٢٘ الجٛغافي ل٣بـغم1زٍغ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
لـ الىَجي،  ( مهلخت اإلاؿاخت، ألَا

ً
 .11م، م1978اإلاهضع: ؤماهت الخسُُِ )ؾاب٣ا

 

 جغ٦ُبها الؿ٩اوي:

بلٜ ٖضص ؾ٩انها ؾىت ٦2م ٢8.995برم صولت نٛحرة جبلٜ مؿاختها خىالي )  700.000م )1995(، ٍو

( ؤما مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي الؿىىي في ٖضص ؾ٩انها 2/ وؿمت ٦م80ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت ٞحها )وؿمت( ، وجبلٜ 

%(، في خحن ٧ان مٗض٫ ٖضص الىُٞاث الغي٘ خؿب آزغ ؤلاخهاثُاث 1.1م خىالي )1993 -م1985للٟترة مً 
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ي ًمثل ( ل٩ل ؤل٠ مً الؿ٩ان . ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالخدًغ ٞةن ٖضص ؾ٩ان ال٣غ 11م )1992اإلاخىٞغة لؿىت 

 (4)%( مً بحمالي الؿ٩ان.46)

وبالىٓغ بلى آزغ البُاهاث ًٖ التر٦ُب الؿ٩اوي وعبما ألاخضر مً البُاهاث الؿاب٣ت ٞةن ٖضص 

وؿمت( ًمثلىن ما وؿبخه  629.500وؿمت( م٣ؿمحن بلى )741.000الؿ٩ان الخالُحن في ٢برم ٣ًضع بدىالي )

%(  بلى الُاثٟت التر٦ُت، 12وؿمت( وبيؿبت ) 89.200و )%( ًيخمىن بلى الُاثٟت ال٣برنُت الُىهاهُت، 85)

%( َم مً ألاحاهب اإلا٣ُمحن في ٢برم، وجىػَ٘ الؿ٩ان خؿب الاهخماء الٗغقي ٧ان 3( وبيؿبت )22.300و)

 %( ؤ٢لُاث ؤزغي.27%( مً ال٣باعنت ألاجغا٥، و )18.4%( مً ال٣باعنت الُىهاهُحن، و)78.9)

غة ؾىت  ًىدضع ال٣باعنت ألاجغا٥ مً حىىص ىا٥ مً 1571الجِل الٗثماوي التي ٚؼث الجٍؼ م، َو

ت، و٧ان ٖضصَم خؿب عواًاث  غة ٢برم مً ٖهض مٗاٍو ًغي بن الٗغب الظًً بضؤوا في الاؾدُُان في حٍؼ

وؿمت( ٢ض ؤنبدىا م٘ الؼمً ٢باعنت ؤي زال٫ ٞترة ما ٣ًاعب مً ؤل٠ ؾىت َم الظًً 12.000اإلااعزحن )

م الظًً ج٩لمىا اللٛت التر٦ُت ُٞم  لخ٩امهم اإلاؿلمحن ألاجغا٥، َو
ً
 وعاء الخ٨م التر٧ي وج٣لُضا

ً
ا بٗض اوؿُا٢ا

 ؤو ٌٗخبرون آلان مً ألاجغا٥.
ً
 (5)اٖخبروا ؤجغا٧ا

 ٢برم وألاجغا٥ الٗثماهُىن:

م، وهي الٟترة التي ٧اهذ ٞحها  1800 – 1500بن ؤوج ٢ىة ألاجغا٥ الٗثماهُىن ٧اهذ في الٟترة مً 

ملها ٖلى الخىؾ٘ ؤخىا٫ قما٫ البل٣ ان مًُغبت هدُجت الػصًاص ٢ىة الضولت الٗثماهُت مً الجىىب، ٖو

باججاٍ الكما٫ الٛغبي، و٢ض ٢ام ألاجغا٥ بٛؼو اإلاىا٤َ الىا٢ٗت بحن الؿل٠ والضاهىب وبحن بلجغاص التي 

م، واؾخٟاص ٧1521اهذ جابٗت لخ٨م اإلاجغ، خُث اؾخىلىا ٖلى بلجغاص بٗض م٣اومت ٖىُٟت في ؾىت 

ؼوا ب٢لُم ألاٞال١ ٦ما اؾخمغوا في ال٣ُام بهجماتهم في ال ٗثماهُىن مً اإلاى٠٢ زال٫ الؿىىاث الخالُت ٚو

 ( 6)٦غواجُا وصإلااقُا.

 مدِ ؤهٓاع 
ً
ؤما ٢برم ٞهي  ؤَم مدُت ًغج٨ؼ ٖلحها ؤؾُى٫ ؤي ٚاػ مً البدغ ٧اهذ صاثما

ً، وهي ٦ظل٪ بطا ما مل٨ذ مى٢ٗها الج ً واإلاٛامٍغ  ٛغافي.الٟاجدحن والٛاٍػ

م وبلى مهغ 1515م بٗض ؤن امخض ألاجغا٥ الٗثماهُىن بىٟىطَم بلى الكام ؾىت  1070وفي ؾىت 

غة ٢برم، و٢ض ٞغى ألاجغا٥ ٖلى 1517ؾىت  م لم ٨ًً ؤمامهم َىا٥ مً بض مً بنهاء خ٨م البىاص٢ت في حٍؼ

ت، وال مىام مً َ غصَا مً اإلاىا٤َ طاث الضولت طاث ألاؾُى٫ ال٣ىي في البدغ اإلاخىؾِ )البىض٢ُت( الجٍؼ

ألاَمُت الاؾتراجُجُت، وبظل٪ وحه ألاجغا٥ ؤؾاَُلهم بلى ٢برم ُٞغصوا البىاص٢ت مجها واؾخىلىا ٖلحها صون 

ٖىاء ٦بحر، طل٪ بن اإلاىاَىحن ال٣باعنت هٓغوا بلى ألاجغا٥ ٖلى ؤنهم مى٣ظون في طل٪ الى٢ذ، ولهظا الؿبب 

ىضما اخخ ل ألاجغا٥ ٢برم ج٨ىن بظل٪ ٢ض اهتهذ مغاخل وحٛحرث لم ًبضلىا ؤًت مؿاٖضة للبىاص٢ت، ٖو

م 1870ؤويإ، ووكإث ْغوٝ حضًضة ؤزغي مما ًم٨ً اٖخباٍع نهاًت لٗهغ وبضاًت ؤزغي، ؤي ؤن ؾىت 

ا نهاًت للٗهغ الىؾُِ وبضاًت للٗهغ الخضًث في ٢برم، ول٣ض ٧ان مجيء ألاجغا٥ ؤه٣اص  ًم٨ً اٖخباَع

لى الؿىاء ٞال٣غون ألاعبٗت مً خ٨م الالجحن الظًً خاولىا ٞغى لل٣باعنت مً اإلاؿُدحن واإلاؿلمحن مٗ  ٖو
ً
ا

ا ٖلى الؿ٩ان، وزل٣ىا ألهٟؿهم  غيَى ال٩ازىل٨ُُت ٖلى ألاعزىطو٦ؿُت، وؤعاصوا حٛلُب لٛتهم الُىهاهُت ٞو
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، ٞجاءو باإل٢ُإ الظي حٗل مجهم الؿاصة، ومً ٖامت ال٣باعنت ع٤ُ٢ لؤلعى 
ً
 مخمحزا

ً
 ومدُُا

ً
مجخمٗا

ض للٛاػي وزضمت ا ظٍ هي ألاؾباب التي حٗلذ ال٣باعنت الُىهاهُحن ٣ًٟىن اإلاى٠٢ اإلاٍا لؿُض الا٢ُاعي، َو

تها وهٟىطَا  الجضًض )جغ٦ُا(، وفي ْل الخ٨م التر٧ي آهظا٥ اؾخٗاصث ال٨ىِؿت ال٣برنُت ألاعزىط٦ؿُت خٍغ

لم ٨ًً التر٧ي بالؿُض وممخل٩اتها اإلاؿلىبت، وفي الٗهض الجضًض َظا اؾخٗاص الٟالح ال٣برصخي ٦غامخه بط 

ا مً الضو٫ خُث امخض  ت ؤو ألاجاوة، ول٣ض خ٨م ألاجغا٥ ٢برم ٦ما خ٨مىا ٚحَر الا٢ُاعي الظي ٣ًغى الجٍؼ

م، وهي مضة جهل بلى زالزت ٢غون وزماهُت ؤٖىام، وفي خ٨م 1878م بلى ؾىت 1570خ٨مهم بلحها مً ؾىت 

م مً الضو٫ والكٗىب، ٞل٣ض ٧اهذ َاالء ل٣برم لم ٨ًىهىا ال باألخؿً وال باألؾىاء مما ٧ ان خ٨مهم لٛحَر

ت، ولم ٨ًً لها مً بإ في مجاالث الث٣اٞت والخًاعة ًظ٦غ، و٧ان ؤؾلىبهم في الخ٨م  جغ٦ُا صولت ٖؿ٨ٍغ

ام، وبؾ٩اث ألانىاث اإلاٗاعيت بالٗى٠ وخمل الىاؽ ٖلى الُاٖت ٧ان ؾبُله خمالث الجىض  ال٣م٘ وؤلاٚع

 (7)الخإصًبُت. 

٪ ت:  ؾُاؾت الختًر  الٗىهٍغ

غى ؾُُغتهم ٖلى ال٣ىمُاث ٚحر التر٦ُت صازل  ؤصع٥ الٗثماهُىن مىظ بضاًت حك٨ُل صولتهم، ٞو

 مً ؤن ًدبٗىا الخل 
ً
ا، بضال ألاهايى٫ وزاعحه، ؤن حٗضص ال٣ىمُاث في صولتهم ؾُاصي في الجهاًت بلى جضمحَر

لت الىاخضة اهخهجىا ؾُاؾت الخمُحز ألامثل لهظٍ اإلاك٩لت، والظي ًيب٘ مً ؾُاؾت الخإدي ال٣ىمي يمً الضو 

 مً اهههاع الٗىهغ التر٧ي في ال٣ىمُاث ألا٦ثر مضهُت 
ً
ا  م٘ َبُٗتهم الغحُٗت ، زٞى

ً
ال٣ىمي اوسجاما

ٗاث التي جد٤٣ ؾُُغة الٗىهغ التر٧ي وجمحٍز في  ، ٞىيٗىا ال٣ىاهحن وؾىىا ألاخ٩ام والدكَغ
ً
وجدًغا

" ٪ ام الؿ٩ان مً ال٣ىمُاث ألازغي بلى اإلاجخم٘ الٗثماوي، واجبٗىا ؾُاؾت الختًر ال٣ىمُت" الغامُت بلى بٚع

الاهضماج ؤو الاهخماء بلى ال٣ىمُت التر٦ُت بٗض ؤن ًجبروا ٖلى ؤن ًخسلىا ًٖ ٢ىمُتهم ألانلُت مؿخسضمحن 

 مً ؤحل جد٤ُ٣ ٚاًتهم َظٍ مسخل٠ الىؾاثل اإلام٨ىت والتي ًم٨ً جلخُهها في آلاحي:

غاء وحكخمل في  .1 ج٣ضًم الخىاٞؼ والهباث ال٨بحرة مً ؤمىا٫ وؤعاضخي ومىانب في الؿلُت ؾُاؾت ؤلٚا

ضزلىن بلى ال٣ىمُت التر٦ُت.  للظًً ًخسلىن ًٖ ؤنىلهم ال٣ىمُت ٍو

ؾُاؾت الخٟغ٢ت بحن ال٣ىمُاث وبزاعة الىٗغاث ال٣ىمُت، والضًيُت، وال٣بلُت، وحصجُٗها بهضٝ بيٗاٝ  .2

مُاث ألازغي، ولخٓل الضولت ٢اصعة ٖلى الؿُُغة َظٍ ال٣ىمُاث لخٓل بداحت بلى الضولت يض ال٣ى 

 ب٣ىة ٖلى َظٍ ال٣ىمُاث.

٪: ؤي وي٘ اإلاىاَىحن مً ال٣ىمُاث ألازغي في ْغوٝ  .3 ؾُاؾت الًِٛ وزل٤ الٓغوٝ اإلاالثمت للختًر

ً، بما الهجغة زاعج خضوص الضولت الٗثماهُت، وبما  مِٗكُت ٢اؾُت ًهبدىن بٗضَا ؤمام زُاٍع

٨ُت. الخًٕى إلاكِئت الضولت  وؾُاؾتها الختًر

امها ٖلى  .4 ت، ومهاصعة ألاعاضخي مً ال٣ىمُاث ٚحر اإلاؿلمت إلٚع بت الجٍؼ بت الضم )الٛلمان( ، ويٍغ يٍغ

٨ها.  اٖخىا١ ؤلاؾالم ٦سُىة ؤولى لختًر

٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ مٗخ٣ضَا الضًجي. .5  ؾُاؾت الٗى٠ اإلا٨كٝى يض الٗىانغ الغاًٞت لؿُاؾت الختًر

مً اإلاأسخي ٖلى قٗىب ؤلامبراَىعٍت الٗثماهُت إلاا عا٣ٞها مً وخكُت  و٢ض ؤصث َظٍ الؿُاؾت ل٨ثحر 

اب ال٣ىمُاث  المثُل لها مً ؤحل جد٣ُ٣ها، خُث ٧ان الؿالَحن والىالة ٌٗمضون بلى اإلاجاػع الُٟٓٗت إلَع
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اإلاسخلٟت لالههُإ إلاكِئتهم والاوؿالر ًٖ ٢ىمُتهم، باإلياٞت بلى مى٘ جل٪ ال٣ىمُاث مً الخٗلم بلٛاتها 

 .(8)نلُت، والاخخٟا٫ بإُٖاصَا الخانت وبخُاء جغااها ال٣ىميألا 

 ٢برم بحن ألاجغا٥ وؤلاهجلحز:

 لخُت الخىؾ٘ ؤلاهجلحزي في البدغ اإلاخىؾِ، طل٪ ؤن 
ً
٧ان اخخال٫ ٢برم مً حاهب بهجلترا م٨مال

ـ هبه بلى  ٢غب خضور حُٛحر حٛغافي واؾتراجُجي وحُٛحر في الؿُاؾت الضولُت ٖلى  البضء في ق٤ ٢ىاة الؿَى

ـ مً زال٫  َى٫ مى٣ُت البدغ اإلاخىؾِ، وبما ؤن بهجلترا ٢ض اقترث ألاؾهم مً مهغ  في ٢ىاة الؿَى

 ٖلى بهجلتراؤن جبدث ًٖ مى٢٘ اؾتراجُجي حكٛله للضٞإ ًٖ 
ً
بٚغاء الخضًىي بؾماُٖل باإلاا٫، ؤنبذ لؼاما

ـ، و٧ان َظا  غة طاث مى٢٘ مهالخها في اإلاى٣ُت وزانت اإلامغ اإلااجي ٢ىاة الؿَى اإلاى٢٘ مخمثل في حٍؼ

 (9)حٛغافي ممحز ًم٨ً ؤن حكٝغ به ٖلى اإلاى٣ُت و٧ان ؤن اخخلذ ٢برم مً جغ٦ُا. 

ى الخضَىع الظي  وبغئٍت ؤزغي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بهجلترا عؤث مضي جضَىع الضولت الٗثماهُت، َو

لجهىى بها ، ومً زم م(، وؤهه ال ؤمل ًغججى مً ا1878-٦1877كٟذ ٖىه الخغب الٗثماهُت الغوؾُت )

صخذ ؾُاؾتها الخ٣لُضًت وهي اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣ال٫ الضولت الٗثماهُت وجماؾ٪ والًاتها، ٣ٞض جبذ لضيها 

ؤنها ؾُاؾت ٣ُٖمت حلبذ يُإ ألاعواح وجبضًض الجهىص وألامىا٫ والى٢ذ، و٧ان ناخب َظا الاججاٍ 

ت َى )ؾالؼبىعي( وػٍغ زاعحُت بهجلترا، و٢ض عاء ؤهه ال مىام مً ؤن جسغج  الجضًض في الؿُاؾت ؤلاهجلحًز

بهجلترا مً جل٪ ألاػمت الٗثماهُت بىهِب مً ؤمال٥ الضولت ؤؾىة بالضو٫ ال٨بري والكٗىب البل٣اهُت 

الخايٗت للخ٨م الٗثماوي، و٧ان ؤمام ؾالؼبىعي زالر مكغوٖاث، اخخال٫ مهغ، ؤو اخخال٫ بخضي 

ذ، وعاء ؤن اؾدُالء  غجحن ٢برم ؤو ٦ٍغ بهجلترا ٖلى مهغ عبما ًاصي بلى هؼإ م٘ ٞغوؿا، ٞإههٝغ الجٍؼ

غة ٢برم، ٞهي ؤ٢غب  غجان، وا٢خى٘ بغؤي الخبراء ؤلاهجلحز بإًٞلُت حٍؼ  ًٖ مهغ وب٣ُذ ؤمامه الجٍؼ
ً
ما٢خا

ت، وهي ٖباعة ًٖ حبل َاع١ حضًض ومٟخاح  ـ وؤلاؾ٨ىضٍع بلى مهغ وبالخالي ٞهي حكٝغ ٖلى ٢ىاة الؿَى

ؾالؼبىعي ؤن ًسخل٤ اإلابرعاث للًِٛ ٖلى الؿلُان ٖبض الخمُض الثاوي ٧ي ًىا٤ٞ ٚغبي آؾُا، و٧ان ٖلى 

ىص بهجلترا بإنها في ماجمغ بغلحن اإلاؼم٘ ٣ٖضٍ   م٣ابل ٖو
ً
 ما٢خا

ً
غة ٢برم اخخالال ٖلى ؤن جدخل بهجلترا حٍؼ

 ًٖ مهالر الضولت الٗثماهُت وؤنها ؾدخ٨ٟل بالضٞإ ًٖ ؤي هجىم ع 
ً
وسخي ؾخً٘ ز٣لها الؿُاسخي صٞاٖا

مدخمل ٖلحها، و٢ام )ؤوؾتن َجري الًاعص( الؿٟحر ؤلاهجلحزي في بؾُىبى٫ بالًِٛ ٖلى الؿلُان 

امه ٖلى ٢بى٫ اخخال٫ بهجلترا ل٣برم وبال  ٖبضالخمُض الثاوي في َظا الى٢ذ الٗهِب بل وتهضًضٍ إلٚع

هضًض، وزم في الُىم ٖملذ بهجلترا ٖلى انهُاع بمبراَىعجُه، وعضخ الؿلُان ٖبض الخمُض الثاوي لهظا الت

م الخى٢ُ٘ ٖلى مٗاَضة ؤَل٤ ٖلحها اجٟا٢ُت الخدال٠ الضٞاعي بحن الضولت 1878الغاب٘ مً قهغ ًىهُى ؾىت 

الٗثماهُت وبهجلترا ؤحاػث ٞحها الضولت ألاولى إلهجلترا ؤن جدخل وؤن جضًغ ٢برم في م٣ابل حٗهض بهجلترا بإن 

في الضٞإ ًٖ ؤعاضخي الؿلُان في آؾُا بطا اخخٟٓذ عوؾُا حكتر٥ ٢ىاتها اإلاؿلمت م٘ ال٣ىاث الٗثماهُت 

ب٩ل مً )باَىم، ؤػصَان، ٢اعم( ؤو ؤخضاَا ؤو ؤعاصث بٗض طل٪ ؤن جخىؾ٘ ٖلى خؿاب ألا٢الُم الٗثماهُت 

 .(10)في ؤؾُا وهي ألا٢الُم التي ؾخدضصَا مٗاَضة الؿالم الجهاثُت )مٗاَضة بغلحن( 

 ؤنل الجزإ ال٣برصخي:
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لجؼع اإلاهمت في البدغ اإلاخىؾِ وطل٪ عاح٘ إلاى٢ٗها الجٛغافي، ٞهي ال جبٗض بال ٢برم هي ؤخض ا

لى مؿاٞت  40خىالي   ًٖ ؾىاخل ألاهايى٫ في جغ٦ُا، ٖو
ً
 مً مُىاء الالط٢ُت بؿىعٍا، وؾىعٍا  60مُال

ً
مُال

 مً بىع ؾُٗض مضزل  238هي بىابت الكغ١ ومضزل ؤعى بِذ اإلا٣ضؽ، و٦ظل٪ ٖلى مؿاٞت خىالي 
ً
مُال

ا ٞةن ٢برم حكٛل ٢ حَر ـ الغابِ بحن البدغ ألاخمغ والبدغ اإلاخىؾِ، وم٘ ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث ٚو ىاة الؿَى

 وه٣ُت هؼإ صولي 
ً
سها مٗبرا  اؾتراجُجُا ًم٨ً ؤن ًىُل٤ مىه الٗضو، ول٣ض ٧اهذ ٢برم ٖلى مضي جاٍع

ً
مى٢ٗا

حن بلى الٟغؽ بلى الُىهاهُحن ، ومً الغومان ب لى البحزهُُحن والٗغب والبىاص٢ت مً الُٟي٣ُُحن بلى اإلاهٍغ

دكاعص  وألاجغا٥ وؤلاهجلحز، و٢ض اؾخىلى ٖلحها ؤلاهجلحز مغجحن ألاولى بال٣ىة ٖىضما ؤلخ٣ها مل٪ ؤلاهجلحز )ٍع

٢لب ألاؾض( بالخاج ؤلاهجلحزي ؤزىاء الخغب الهلُبُت زم باٖها، وبٗض طل٪ ؤُٖضث بلُه م٣ابل صًً ًُلبه زم 

م، 1878اهُت ٖىضما اؾخإحغتها بهجلترا مً جغ٦ُا ٖلى ؤزغ الخغب التر٦ُت الغوؾُت باٖها مغة ؤزغي، واإلاغة الث

 جابٗت لها ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى 
ً
ظٍ اإلاغة هٓحر مؿاٖضتها لتر٦ُا في جل٪ الخغوب جم اٖخبرتها عؾمُا َو

 .(11)م 1960والثاهُت وما بٗضَا 

م ٧ان ٢1960برم ٖلى اؾخ٣اللها ؾىت  وزال٫ الٟترة مً الخغب الٗاإلاُت ألاولى وختى خهى٫ 

م 1931َىا٥ ٦ٟاح مً ٢بل ال٣باعنت زانت الُىهاهُىن يض ؤلاهجلحز، خُث اهضلٗذ ؤو٫ زىعة ؾىت 

ُالبىن بجالء  ٗىن الٗلم الُىهاوي ٍو ب٣ُاصة ألاعزىصو٦سخي )٦حرلـ( ، و٧ان اإلاىاَىىن في َظٍ الثىعة ًٞغ

ا الىًَ ألام ، وعٌٞ َلبهم الخام بالىخضة م٘ الُىهان ؤلاهجلحز والىخضة م٘ الُىهان ٦ىنهم ٌٗخبرونه

ظا ال ٌٗجي ؤن ؤلاهجلحز لهم اَخمام بال٣باعنت  بذجت ألا٢لُت التر٦ُت في ٢برم )ال٣باعنت ألاجغا٥( ، َو

غة ختى جب٣ى جدذ َُمىتهم.  ألاجغا٥ وبهما مهالخهم في ٖضم وخضة الجٍؼ

ى ؤخض اإلاخدمؿحن إلاُلب م جىلى عثاؾت ال٨ىِؿت ال٣برنُت ألا 1951وفي ؾىت  ىؽ( َو ؾ٠٣ )م٩اٍع

ؤ( -الىخضة م٘ الُىهان، وخاو٫ ؤزغ طل٪ ولم حؿخجُب بهجلترا له، ٞإؾـ خغ٦ت ؤو مىٓمت حٗٝغ باؾم )ًى٧ا

ى يابِ ًىهاوي مً ؤنل ٢برصخي، وبضؤث  ٟاؽ( َو ُمها الٗؿ٨غي الججرا٫ )٢ٍغ مها في خحن ٧ان ٖػ ٧ان ًتٖز

ل ت يض ؤلاهجلحز، ٖو غة قِكل ؾىت ٖملُتها الٗؿ٨ٍغ ىؽ( بلى حٍؼ  1956ى ؤزغ َظٍ الٗملُاث زم هٟي )م٩اٍع

 (12)م.

ت جل٪، ألنها جغي ؤن مُلب الىخضة م٘  ل٣ض ٧اهذ جغ٦ُا في جل٪ الٟترة جضٖم الؿُاؾت ؤلاهجلحًز

 ٧اهذ ماحغة مً َٝغ 
ً
غة ؤنال غة، وؤن َظٍ الجٍؼ الُىهان يض مهالر الجالُت ال٣برنُت التر٦ُت في الجٍؼ

ظا بُبُٗت الخا٫ مُلب حعجحزي ٞةطا جغ٦ُا  ُاهُا ٖجها ٞالبض ؤن حٗىص لتر٦ُا، َو إلهجلترا ٞةطا وجسلذ بٍغ

غة، والىا٢٘ ؤهه بٌٛ  ٧ان ال٣باعنت الُىهاهُىن ًُالبىن بالىخضة م٘ الُىهان ٞةن جغ٦ُا جُالب ب٩امل الجٍؼ

غاٝ ًىهاهُىن وؤجغا٥ و٢باعنت مً الُاثٟخحن ٞةن ب هجلترا ٧اهذ لها زُِ الىٓغ ًٖ مى٠٢ ٧ل ألَا

ت مجاملت.  ومهالر ؤزغي ولِؿذ َىا٥ في الؿُاؾت ؤلاهجلحًز

وم٘ طل٪ ٢امذ بهجلترا بالٗضًض مً ؤلانالخاث الضؾخىعٍت في ٢برم باقترا٥ الُىهان جغ٦ُا و٧اهذ 

غة، وما لىخٔ َى ؤن  ٌ زال٫ اإلااجمغاث والل٣اءاث اإلاسخلٟت ٦ظل٪ ٨ٞغة ج٣ؿُم الجٍؼ ٨ٞغة الىخضة جٞغ

ٌ الضو٫ الثالر طل٪  َىا٥ بلخاح ٦بحر مً ٢بل ال٣باعنت الُىهاهُىن للىخضة م٘ الُىهان، وم٘ ٞع

غة في ٞتن و٢خا٫ بحن ؤلاهجلحز وال٣باعنت الُىهاهُىن و٢ض هو مكغوٕ ؤلانالح الضؾخىعي  ؤنبدذ الجٍؼ
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الضٞإ  الظي ا٢ترخخه بهجلترا َى ؤن ًدخٟٔ الخا٦م الٗام في ٢برم )بهجلترا( بد٤ الخهٝغ في قئىن 

 ؤمام 
ً
والخاعحُت وألامً الٗام وج٨ىن ألامىع ألازغي مً ازخهام مجلـ وػعاء ٢برم الظي ٨ًىن مؿئىال

ت ،  عي مىخسب وج٨ىن َىا٥ ؾلُخان لىي٘ ال٣ىاهحن وبصاعجان مسخلٟخان لؤلمىع ؤلاصاٍع مجلـ حكَغ

 م
ً
عي م٨ىها  مجهم  36ً ومجلـ اؾدكاعي مكتر٥ بحن الُاثٟخحن ٖلى ؤن ٨ًىن اإلاجلـ الدكَغ

ً
ًٖىا

( ؤًٖاء ٢باعنت ؤجغا٥ ًسخاع مىم وػٍغ ًسخاٍع الخا٦م 6ًٖىان مً ال٣باعنت الُىهاهُحن مىخسبحن، و)

 
ً
٨ىن َظا الىػٍغ ًٖىا ًاء ألاجغا٥ اإلاىخسبحن ٌكٝغ ٖلى م٨خب ٌؿمى قئىن ألاجغا٥ ٍو الٗام مً بحن ألٖا

عي.  في مجلـ الىػعاء الدكَغ

زغ اإلاى٠٢ بحن جغ٦ُا والُىهان، وايُغث بهجلترا بلى ج٣ضًم و٢ض ٞكل مكغوٕ ؤلانالح َظا وجى 

 ً  ٌؿخدضر ًخمثل في ج٨ٍى
ً
م٣ترح حضًض ٌٗٝغ باؾم )زُت الؿب٘ ؾىىاث(، وج٣ى٫ الخُت ؤن هُا٢ا

دخٟٔ ٧ل  غة ٧ل ٖلى خضة، ٍو مجلؿحن هُابُحن مىٟهلحن لل٣باعنت ألاجغا٥ وال٣باعنت الُىهاهُحن في الجٍؼ

د٤ الخ٨م الظاحي في الكئىن اإلادلُت الخانت ب٩ل مً الخالخحن وبٗض مضة مً ألاجغا٥ الُىهاهُحن ب

الؿىىاث الؿب٘ ج٣دؿم بهجلترا والُىهان وجغ٦ُا الؿُاصة في ٢برم قٍغ ؤن جدخٟٔ بهجلترا ب٣ىاٖضَا، 

ًذ الخُت ٧ل مً الُىهان وال٣باعنت الُىهاهُحن.  (13)وخضر هٟـ الصخيء ٣ٞض ٞع

ىؽ وعٞا٢ه طَب بلى  ىعر بغحٕى م٩اٍع ٣ب طل٪ جدًحر إلااجمغ ٍػ غى ٢ًِخه، ٖو ألامم اإلاخدضة ٖو

غاٝ اإلاٗىُت ، و٢ض ؤبضي ممثلي ال٣باعنت ألاجغا٥ اعجُاخهم مً هخاثج 1959في قهغ ٞبراًغ  م حكتر٥ ُٞه ألَا

مئىان وبًجاص خل للمك٩لت  م ٢ض وي٘ ؤؾـ ًم٨ً ؤن جاصي بلى الهضوء والَا اإلااجمغ، ألهه في هَٓغ

 ىص اجٟا١ اإلااجمغ ٧اآلحي:ال٣برنُت و٧اهذ بى

حن التر٧ي والُىهاوي في ) .1 م ًخم بٖالن 1959( ٞبراًغ ؾىت 11زال٫ ٖام مً جى٢ُ٘ الاجٟا٢ُت بحن الُٞغ

 ٢برم حمهىعٍت مؿخ٣لت.

 باالهخساباث. .2
ً
 ًىهاهُا

ً
 ٨ًىن عثِـ الجمهىعٍت ٢برنُا

يخسب مً َٝغ حالُخه. .3  ٍو
ً
 جغ٦ُا

ً
 ٨ًىن هاثب الغثِـ ٢برنُا

مكتر٥ بحن ٧ل مً بهجلترا والُىهان وجغ٦ُا جخٗهض بمىحبه الضو٫ الثالر بدماًت  ًيكإ خل٠ صٞاعي .4

غة ٢برم وم٣اومت ؤي جضزل زاعجي يهضص اؾخ٣اللها.  اؾخ٣ال٫ حٍؼ

غة. .5  جدىاػ٫ بهجلترا ًٖ ٢برم م٘ اخخٟاْها بمى٣ُخحن ل٣ىاٖضَا في الجٍؼ

ُم الُاثٟت ال٣برنُت ًىىب ٧ل مً وػٍغي زاعحُت جغ٦ُا والُىهان ًٖ ٧ل مً ألاؾ٠٣ م٩اٍع .6 ىؽ ٖػ

ىعر خى٫ اؾخ٣ال٫ ٢برم.  الُىهاهُت والؿُض ٞايل ٧احكى٥ ب٣بى٫ ما ههذ ٖلُه مٗاَضة ٍػ

٤ َظا البُان. .7  حٗمل الضو٫ اإلاكاع٦ت في اإلااجمغ ٞو

ىعر ٢ض بضؤث ؤٖماله في ًىم  م وخًٍغ ٧ل مً عثِـ وػعاء 1959ٞبراًغ ؾىت  15و٧ان ماجمغ ٍػ

ـ، وبُٗض الاهتهاء جم الاجٟا١ ٖلى الُىهان ٢ؿُىُحن ٧اعامىلِ ـ وعثِـ وػعاء جغ٦ُا الؿُض ٖضهان ماهضَع

ىا٥ في ٞبراًغ ًىم  لى الضؾخىع، َو ؾىت  19ه٣ل اإلاباخثاث بلى لىضن لُخم الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاٗاَضاث الثالر ٖو

 ٖلى زالر مٗاَضاث وهي ٦ما ًلي:1959
ً
 م جم الخى٢ُ٘ عؾمُا



 مجلة الجامعة

 

 84نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

: مٗاَضة الخدال٠ وبمىحبها ٌؿ
ً
االء 950( حىضًا و الُىهان )650مذ لتر٦ُا بةعؾا٫ ٖضص )ؤوال  َو

ً
( حىضًا

ب الجِل ال٣برصخي. ى جضٍع  الجىىص ٣ًُمىن في ٢برم لٛغى مدضص َو

: مٗاَضة الًمان وهي جىو ٖلى خماًت ٢برم واؾخ٣اللها و٢ض و٢ٗذ مً َٝغ بهجلترا وجغ٦ُا 
ً
زاهُا

غة وجمى٘ الخ٣ؿُم ؤو والُىهان وبمىحبها ٞةن ؤي مً َظٍ الضو٫ مجخمٗت ؤو م ىٟغصة جداٞٔ ٖلى وي٘ الجٍؼ

 ؤي بق٩الُاث ؤزغي.

ت ًخ٨ىن مً  :بكإن الغثِـ وهاثبه ومجلـ الىػعاء ومجلـ الىىاب اج٤ٟ ٖلى ؤن حهاػ الكَغ
ً
% 70زالثا

ض ؤٞغاص الجِل ًٖ ٢30باعنت ًىهاهُحن و %٢باعنت ًىهاهُحن و 60حىضي  2000% ٢باعنت ؤجغا٥، وال ًٍؼ

الن ًٖ الاجٟا١ في و٢ذ واخض في ٧ل مً ؤجِىا وؤه٣غة وه٣ُىؾُا % ٢باعنت ؤج40 غا٥ وبٗض الخى٢ُ٘ جم ؤلٖا

 .(14)م 1959ٞبراًغ  23ولىضن، و٧ان طل٪ في 

مالىخٔ ٖلى َظٍ اإلاٗاَضاث واإلااجمغاث َى الخالٞاث الضاثمت بحن الجاهبحن )ال٣باعنت ألاجغا٥ 

زخهام، و٢ض ناعث ٢برم الجمهىعٍت ؤمام ججغبت  وال٣باعنت الُىهاهُحن( زانت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض الا 

 و٧لخاَما ج٣ٟض الث٣ت في ألازغي ، ٦ما ؤن 
ً
م٣ٗضة ٞالُاثٟخان لم جخ٣ٟا ٖلى ؤي شخيء ولم جخإلٟا ؤبضا

الضولخحن اللخحن جيخمي بلحهما الُاثٟخان مخٗاصًخان و٢ض اؾخمغث اإلاىاوقاث والهضاماث بحن خحن وآزغ 

غة  ٨ظا ٣ٞض خضث الخ٣اجل بُجهما و٧اهذ ٢غي الجٍؼ مسخلُت الؿ٩ان ٧ازخالٍ الؿ٩ان في البلض الىاخض َو

 .(15)بحن البُىث وفي الكىإع 

٩ي 1964و٢ض خاولذ جغ٦ُا الخضزل في ٢برم ؾىت  م في ٖهض ٖهمذ ؤهُىهى ول٨ً الخدظًغ ألامٍغ

 (16)لتر٦ُا مً مٛبت الخضزل ؤصي بلى تهضثت ألاحىاء. 

ىؽ مً ٢بل الضاٖحن بلى الىخضة م٘ الُىهان مً واؾخمغث ألاخضار خُث حىبه الغ  ثِـ م٩اٍع

ُاؽ( الظًً عاخىا ًىٟظون ؤٖما٫ ٖى٠ في الكىإع يض هٓام  امت الججرا٫ )ٚٞغ صازل ٢برم بٖؼ

ىؽ، بال ؤن ألازحر اؾخُإ ب٣ًاٝ اإلاخدمؿحن لالجداص م٘ الُىهان بةحغاءاث ٖضًضة، وفي ؾىت  م 1967م٩اٍع

اخت به، زانت بٗض ؤن  بضؤث الُىهان ؾُاؾت حضًضة يض  ًخىحب ؤلَا
ً
 ج٣ضمُا

ً
ىؽ خُث عؤث باهه عمؼا م٩اٍع

ُضة بالضو٫ الاقترا٦ُت، وفي ؾىت  ىؽ مً ؤو٫ مداولت 1970ؤنبدذ ٢برم ٖلى ٖال٢ت َو م هجا م٩اٍع

ٟاؽ( بلى ٢برم مً الُىهان وؤؾـ مىٓمت )ألاًى٧ا( اإلاؿلخت 1971اٚخُا٫، وفي ٖام  م ٖاص الججرا٫ )ٍٚغ

 ٧ي ٌؿخإ
ً
ٗذ قٗاع خماًت الُاثٟت ال٣برنُت التر٦ُت ؾغا ىؽ، ٦ما بن جغ٦ُا ٞع ه٠ اإلاٗغ٦ت يض م٩اٍع

ت  بإٖما٫ الٗى٠ التي ٣ًىم بها ال٣باعنت الُىهاهُىن وؤنغث ٖلى اإلاُالبت بخ٣ؿُم ٢برم وبنغاع  مخضٖع

سُت ٢ضًمت بحن الُىهان وجغ٦ُا بل ٧ان بةًجاػ مً الىالً اث اإلاخدضة جغ٦ُا َظا لم ٨ًً جهُٟت خؿاباث جاٍع

ُاوي والىالًاث اإلاخدضة  ٨ُت، بط مىظ ؤن بضؤث ٢برم جتهُإ الهتزإ اؾخ٣اللها الىَجي مً الاؾخٗماع البًر ألامٍغ

حؿعى الؾخ٣ال٫ ٢برم في بَاع ؾُاؾتها الىىوٍت في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ وحٗلها مىهت ألؾلختها الىىوٍت 

٨ظا ؤنبدذ ٢برم مغ٦ؼ التي باؾخُاٖتها بنابت ؤَضاٞها في ؤعاضخي الاجداص ال ، َو
ً
ُتي ؾاب٣ا ؿٞى

ا مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة وجغ٦ُا  للماجمغاث الخاعحُت التي حؿتهضٝ اؾخ٣اللها وؾُاؾت ٖضم اهدُاَػ

 (17)والُىهان في آن واخض. 
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 بضاًت الجزإ الخ٣ُ٣ي:

م خا٥ الىٓام الٟاشخي الُىهاوي ماامغاث مباقغة يض ؾُاؾت ٢برم 1974ًىلُى ؾىت  15في 

ىؽ، وبٗض ؤؾبٕى مً الاه٣الب الٗؿ٨غي ٢ام الجِل و  اؾخ٣اللها، خُث جم جضبحر اه٣الب ٖلى الغثِـ م٩اٍع

% مً مؿاخت ؤعايحها، و٧اهذ الدجت في طل٪ خماًت 37التر٧ي بٛؼو ٢برم واخخل قمالها الظي ٌك٩ل 

ي ٢برصخي بلى الكُغ ؤل٠ ًىهاو 200الُاثٟت التر٦ُت ال٣برنُت وبزغ طل٪ ٢ام الجِل التر٧ي بخهجحر خىالي 

 وحٗلذ ٢برم جضٞ٘ زمً مى٢ٗها الاؾتراجُجي 
ً
٣ت َمجُت وبظل٪ خىلذ جغ٦ُا الخ٣ؿُم وا٢ٗا الجىىبي بٍُغ

م مً اؾدى٩اع الٗالم وبصاهخه  ً ًىهاوي وجغ٧ي بالٚغ  م٣ؿمت بلى قٍُغ
ً
٨ظا ؤنبدذ ٢برم ٖملُا ٚالُا، َو

ل ختى اه٨كٟذ لئلحغاء التر٧ي واإلااامغاث الٟاقُت التي ؤَاخذ بالغثِـ  ىؽ، ولم ًمٌ و٢ذ ٍَى م٩اٍع

٩ي )ححرالضٞىع(  الُض الخُٟت التي ج٠٣ وعاء َظٍ اإلااامغاث بك٣حها الُىهاوي التر٧ي، وؤٖلً الغثِـ ألامٍغ

٩ي ُُٞي٣ُىؾُا ووؿ٠  ذ جم اٚخُا٫ الؿٟحر ألامٍغ ٣ب َظا الخهٍغ ٖضم مٗاعيخه لخ٣ؿُم ٢برم ٖو

٨ُت في بؾُىبى٫   .(18)ال٣ىهلُت ألامٍغ

ٌ سخب  مىظ ؤن صزلذ جغ٦ُا بجِكها ٢برم وهي جخدضي ؾلؿلت ٢غاعاث مً ألامم اإلاخدضة وجٞغ

٢ىاتها اإلامثلت، وهي في طل٪ حكبه بؾغاثُل في ٖضم ا٦ترااها واؾخسٟاٞها ب٣غاعاث مجلـ ألامً يض الٗغب، 

ُت في الجؼء الكمالي مً ٢برم، ومً 35ؤن ؤ٦ثر مً  ٣ت ٚحر قٖغ ال٣غاعاث  ال٠ حىضي جغ٧ي مخمغ٦ؼون بٍُغ

م( وما ػاص ألامىع 1974م( و٢غاع ٖىصة الالحئحن) 37/253/1983م( و)3212/1947م( و )353/1974)٢غاع 

مبر ؾىت   ؤهه في قهغ هٞى
ً
م ؤن ال٣ُاصة ال٣برنُت التر٦ُت وبترزُو مً جغ٦ُا ؤٖلىذ ٢ُام صولت 1983ؾىءا

الن ألاخاصي الجاهب مؿخ٣لت في الجؼء اإلادخل مً ٢برم ، وؤصاهذ ألامم اإلاخدضة في ٢غا عاث مسخلٟت َظا ؤلٖا

و٦ظل٪ حمُ٘ ؤلاحغاءاث الاهٟهالُت الالخ٣ت واٖخبرتها ٚحر ٢اهىهُت وصٖذ ٢غاعاث مجلـ ألامً بلى 

ىمت.  تراٝ بالضولت اإلاٖؼ  (19)الاوسخاب الٟىعي، ٦ما صٖا حمُ٘ الضو٫ بلى ٖضم الٖا

اإلاداٞل الضولُت، وججضص طل٪  ومىظ طل٪ الخحن واإلاك٩لت ال٣برنُت لها خًىع قبه صاثم في

غة بلى الاجداص ألاوعوبي في   م.2004الخًىع ؤبان اهًمام الكُغ الجىىبي مً الجٍؼ

 جغ٦ُا والكُغ الكمالي مً ٢برم:

لٗل ما ج٣ىم به جغ٦ُا في الكُغ الكمالي مً ٢برم ٢ض ال ًخهىعٍ ٣ٖل، وهي بهظا حسخيء بلى 

ضله، وهي بظل٪ بهما جيخه ت اججاٍ الٟلؿُُيُحن، وما ٢امذ ؤلاؾالم وحؿامده ٖو ج ؾُاؾت بؾغاثُل الٗىهٍغ

 به جغ٦ُا في قما٫ ٢برم َى آلاحي:

اث ألاؾاؾُت مً حاهب جغ٦ُا في اهتها٥  .1 خاالث الاهتها٧اث الجماُٖت اإلاؿخمغة لخ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

ج٣ىم به جغ٦ُا اإلا٣انض ومباصت مُثا١ اإلاجلـ الضولي واله٨ى٥ الضولُت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان، وما 

لى هُا١ واؾ٘.  مً ٖملُاث جُهحر ٖغقي في ٢برم ٖو
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م وؤعايحهم طل٪ ؤن ما ٣ًغب مً ) .2 ض الؿ٩ان مً صًاَع ( وؿمت وبيؿبت 2000.000الُغص ال٣ؿغي وحكٍغ

ذ ممخل٩اتهم 1974% مً بحمالي ال٣باعنت الُىهاهُىن ٖام 40 م ٢ض َغصوا بال٣ىة مً مىاػلهم ووٖػ

 لتر٧ي واإلاؿخىَىحن ألاجغا٥.ٖلى حىىص حِل الاخخال٫ ا

م الب٣اء في صًاع 1974ؤل٠ مً ال٣باعنت الُىهاهُىن الظًً ازخاعوا في ؾىت  20.000ومً ؤنل 

٣ِٞ جم٨ىىا مً الب٣اء والِٗل في قبه  600آبائهم وؤحضاصَم في اإلاى٣ُت اإلادخلت مً ٢بل جغ٦ُا، هجض ؤن 

غة )٧اعباؾُا( في الغ٦ً الكغقي مً ٢برم، َظا الاه سٟاى َى هدُجت لخملت مخىانلت مً اإلاًا٣ًاث حٍؼ

 في الٓغوٝ اإلاِٗكُت 
ً
والخمُحز والايُهاص والُغص اإلاباقغ مً ٢بل ٢ىاث الاخخال٫ والخضَىع الخاص حضا

للمدهىعًٍ والٛغى مً طل٪ َى بحباع ال٣باعنت ٖلى مٛاصعة ؤعايحهم في الجؼء اإلادخل مً ٢برم 

 ٥.وبٞؿاح اإلاجا٫ ؤمام اإلاؿخىَىحن ألاجغا

3.  
ً
غة ٢برم جغار ز٣افي ما بغح ٢اثما الجهب اإلاىٓم للترار الث٣افي ل٣برم في ألاعاضخي اإلادخلت، طل٪ ؤن لجٍؼ

ت، و٢ض حغي بك٩ل مىٓم ومخٗمض جضمحٍر في  ٗض مً الترار اإلاكتر٥ للبكٍغ مىظ آالٝ الؿىحن  وَُ

لها بلى مؿا غة، خُث ال٨ىاجـ ألاعزىط٦ؿُت زم جدٍى حض ؤو جدىٍلها بلى اإلاىا٤َ اإلادخلت مً الجٍؼ

بها بلى الخاعج ؤو  ىا٥ ٦ىىػ ال ج٣ضع بثمً بلى حاهب ؤٖما٫ ٞىُت مخىىٖت ٢ض جم تهٍغ حهُت ، َو مغا٦ؼجٞغ

ا، و٢ض هاصث الٗضًض مً اإلاىٓماث والبرإلااهاث ألاوعوبُت والضولُت لى٠٢ الخضمحر والخٗاون لخماًت  جضمحَر

ت في ٢برم ، ومً ألامثلت  ٦ىِؿت ٢ض صمغث في  50لهظٍ الؿُاؾت ؤن ؤ٦ثر مً اإلاٗالم الضًيُت وألازٍغ

٪ الجؼء اإلادخل.  مداولت لختًر

 للمهاصع ال٣برنُت التر٦ُت، ما ٣ًاعب مً  .4
ً
مؿخىًَ  80.000اؾخٗماع ألاعاضخي اإلادخلت، طل٪ ؤهه وو٣ٞا

م لُدلىا في اإلامخل٩اث 1974مً جغ٦ُا جم ه٣لهم بهىعة ٚحر مكغوٖت بلى الجؼء اإلادخل مً ٢برم ؾىت 

غ ؤن ٖضص اإلاؿخىَىحن ٧ان اإلا ٤ ما ط٦غ ٧اجب الخ٣ٍغ وؿمت  110.000ٛخهبت، وج٣ضع مهاصع ؤزغي ٞو

ذ في مداولت لخدُُم بعاصة الُاثٟت ال٣برنُت التر٦ُت وج٣ضًم  ؤُُٖذ لهم اإلاىاَىت وخ٣ى١ الخهٍى

ٖلى  الضٖم لىٓام الاخخال٫، وفي الى٢ذ هٟؿه لىخٔ ؤن الؿ٩ان ألانلُحن ال٣باعنت ألاجغا٥ ؤحبروا

م ج٣لو زال٫ ال٣ٗىص ألازحرة بلى ؤ٢ل مً 1974وؿمت ؾىت  120.000الهجغة خُث ٧ان ٖضصَم خىالي 

وؿمت، وؤضخذ اليؿبت بحن ألاجغا٥ وال٣باعنت ألاجغا٥ في الجؼء اإلادخل مً ٢برم َى ما 90.000

ت مىظ ٚؼو جغ٦ُا. 1بلى  ٣ً2غب مً  ظا ًثحر السخٍغ  َو

ت ؾىت ٢برصخي ًى  1500اإلا٣ٟىصًً ؤ٦ثر مً  .5 م. 1974هاوي في ٖضاص اإلا٣ٟىصًً هدُجت الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ
(20) 

 ٖامل ال٣ىمُت واإلاك٩لت ال٣برنُت:

جها الٗغقي الٛحر مخجاوـ، واللٛت ٚحر اإلاىخضة، والضًً اإلاسخل٠ بحن ؤلاؾالم  ؤن ٢برنبخ٨ٍى

ؤن حمُٗها جازغ في واإلاؿُدُت ألاعزىطو٦ؿُت حمُٗها جىضعج جدذ ٖامل ال٣ىمُت، وبطا ؤيٟىا ألا٢لُت هجض 

 البىاء الؿُاسخي والاحخماعي للضولت ال٣برنُت.
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ومً ألامىع اإلاهمت ألازغي اإلاازغة في الؿ٩ان البىاء الؿُاسخي الضازلي للضولت الظي َى ألاؾاؽ في 

ال٣ىة الؿُاؾُت ألي صولت في اإلاداٞل الضولُت، وؤن ؤي جهضٕ ؤو قغر في البىاء الضازلي لها ًاصي بلى 

ت م٩اه ٖؼ ى ما ًىُب٤ ٖلى ٢برم.ٖػ ، َو
ً
 ت جل٪ الضولت زاعحُا

ا في الضولت ، طل٪ ؤن اٞخ٣اع الضولت بلى مبضؤ الب٣اء وال٣ىة اإلاىخضة  وبالغحٕى بلى ال٣ىمُت وؤزَغ

ُالتي خضصث ؤمً وؾالمت  ٞةنها بال ق٪ ؾُتهضص ؤمجها وؾالمتها بٓهىع ٢ىي حٗٝغ باؾم ال٣ىي اإلا٨٨ٟت َو

 (21)ى طل٪ ٢برم )ال٣باعنت ألاجغا٥( )ال٣باعنت الُىهاهُىن(.الٗضًض مً الضو٫، و٦مثا٫ ٖل

 لخىز٤ُ الهلت بحن 
ً
 مؿاٖضا

ً
ٗض اللٛت ٖامال

ُ
٦ما ؤن اللٛت لها صوع ٦بحر في بىاء ًٖض الضولت خُث ح

 ٖلى جإلٟها 
ً
الكٗىب ٞةطا ٧اهذ الكٗىب التي حكتر٥ في بىاء ألامت جخ٩لم لٛت واخضة ٧ان طل٪ باٖخا

بطا ٧ان ل٩ل قٗب مجها لٛت زانت ٞةن طل٪ ٨ًىن بمثابت خاحؼ بحن الكٗىب ًدى٫ صون واهضماحها ، ؤما 

 (22)اهضماحها.

لُه ٞىحىص ؤ٦ثر مً لٛت في ٢برم )التر٦ُت ، الُىهاهُت( ٨ًىن له ؤزغ في بىاء الضولت ؤما ألا٢لُت  ٖو

م الظًً ٨ًىهىن صولت ٢برم، ؤما ألاجغا٥ ال٣با عنت ٞهم ٢ض اؾخىَىىا ٞةن ٢برم ؤنل ؾ٩انها ًىهاهُحن َو

م ًمثلىن ؤ٢لُت في الى٢ذ الخايغ في ٢برم  غة ؤزىاء الٟخذ ؤلاؾالمي ؤو الاخخال٫ التر٧ي الٗثماوي َو الجٍؼ

ض  ولظل٪ ٞةن ألا٢لُت التي جىحض في الضولت بما ؤن جخٗاون م٘ الكٗىب التي جخإل٠ مجها َظٍ الضولت ٞخٍا

 ٖلى ٦ُ
ً
ت ؾُاؾتها وفي َظٍ الخالت ال ج٨ىن زُغا ظا ال ًىُب٤ ٖلى ٢برم، ؤو ج٨ىن لها هٖؼ ان الضولت، َو

 مً ٖىامل 
ً
بت ًٖ الىؾِ الظي حِٗل ُٞه ٞخ٨ىن ٖامال اؾخ٣اللُت ٞخبضو في مُىلها وؾُاؾتها ٍٚغ

 والٗىانغ التي جضٖىا بلى الاهٟها٫ ٢ض 
ً
ظا بالُب٘ ما ًىُب٤ ٖلى ٢برم خالُا ال٠ًٗ في حؿم الضولت َو

ا باالهٟها٫ ًٖ الضولت. ج٨ىن مً ال٨ثرة وال٣ىة بدُ ث ح٨ٗغ خُاة الضولت التي حِٗل ٞحها و٢ض ًيخهي ؤمَغ
(23) 

، التي ججم٘ قخاث  لبُت في وحه مً الىحٍى وبالخالي ٞةن ٖضم اوسجام ؤو جىاؾ٤ ألا٢لُت م٘ ألٚا

لبُت ووالء ألا٢لُت جٟاوج ، وفي ْل ٖضم الخجاوـ ًخٟاوث والء ألٚا
ً
 مخماؾ٩ا

ً
 الؿ٩ان وجهى٘ مجهم ٦ُاها

ً
 ٦بحرا

ً
ا

٣ىص الخمؼ١ الضولت بلى نهاًت  ، و٢ض ًخهاٖض َظا الخٟاوث بلى خض اهٟها٫ خ٣ُ٣ي ؤو جمؼ١ قامل ٍو

 (24)مدخىمت وما اهٟها٫ قما٫ ٢برم ًٖ الضولت ألام لهى زحر صلُل ٖلى طل٪.

 هخاثج البدث وجىنُاجه:

غة ٢برم الاؾتراجُجي ٧ان له ؤزغ في اه٣ؿامها وحكدذ ٦ُان بى .1 ائها، بد٨م ؤنها ٧اهذ مدِ ؤن مى٢٘ حٍؼ

ت، وبالخالي ٧اهذ ٖغيت للٛؼو وزل٤ الٟتن ٞحها وزانت الٗغ٢ُت ألامغ  ؤهٓاع مسخل٠ ال٣ىي اإلاخهاٖع

 ٖلى ؾُاؾتها اإلاسخلٟت، 
ً
ازغ ؾلبا ضم اؾخ٣غاع ؾُاسخي ؤزغ ٍو الظي جغجب ٖلُه آلان مً اهٟها٫ ٖو

بهجلترا والىالًاث اإلاخدضة لها الىهِب ألا٦بر و٦ظل٪ ٖال٢اتها ؤلا٢لُمُت، وال ًسٟى ؤن جغ٦ُا والُىهان و 

غة.  في ٧ل ما ًخٗل٤ بمكا٧ل الجٍؼ
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م 1983بضزى٫ ال٣ىاث التر٦ُت ٢برم واهٟها٫ قمالها ًٖ حىىبها وبٖالن صولت قما٫ ٢برم ؾىت  .2

َى بُٗىه جمؼ١ وانهُاع في الضولت الىاخضة، ٦ما ؤن جغ٦ُا باخخاللها َظا الجؼء مً ٢برم، وما ج٣ىم به 

٪ ، وهجغة بيؿبت ٦بحرة مً ال٣باعنت ألاجغا٥ مً الجؼء اإلادخل َى صلُل ًجب ؤن مً  بحغاءاث جتًر

ًٟهمه ال٣باعنت مجخمٗحن بإهه ال ٞغ١ بحن ٢برصخي جغ٧ي وال ٢برصخي ًىهاوي ، وان خماًت ألاجغا٥ 

ٗت لخىؾُ٘ الضولت التر٦ُت بلى حاهب ما ًخم حلبه مً ؤجغا٥ لالؾدُُا ن في َظا ال٣باعنت ماهي بال طَع

 الجؼء اإلادخل واإلايك٤.

ؤن اهٟها٫ قما٫ ٢برم ًٖ حىىبه وج٨ىًٍ صولت لم ٌٗتٝر بها اإلاجخم٘ الضولي ختى آلان ؤمغ ًجب ؤن  .3

ى ألانل بلى الاجداص ألاوعوبي  ًخٟهمه ال٣باعنت ألاجغا٥، زانت بٗض ؤن اهًم الكُغ الجىىبي َو

 ، ولٗل طل٪ حٗل مً الٗؼلت الضول
ً
ُت لهظا الجؼء اإلاىٟهل ؤمغ ًجب ؤن ًغاحٗه واإلاٗتٝر به عؾمُا

 ال٣باعنت ألاجغا٥ ومً وعائهم )جغ٦ُا(.

4.  ً غة بإمغ مً الاجداص ألاوعوبي وألامم اإلاخدضة مخإزٍغ بت ال٣باعنت الُىهاهُىن بٗضم يم الجٍؼ ؤن ٚع

ى م بالغابُت الَى م بالغابُت الضًيُت ألاعزىط٦ؿُت التي حٛظيها ال٨ىِؿت ال٣برنُت ؤ٦ثر مً جإزَغ ُت ، َو

غة.  بظل٪ هٓغوا بلى ال٣باعنت ألاجغا٥ ٖلى ؤنهم ؤ٢لُت ولِؿىا بم٨ىن زان لؿ٩ان الجٍؼ

ت ٢برم الُىهاهُت )ال٣باعنت الُىهاهُىن( في الاجداص ألاوعوبي صون الكُغ الكمالي اإلاىٟهل  .5 ؤن ًٍٖى

ظا ٌٗخبر او٩ٗاؽ له جإزحر ؾلبي ٖلى مؿحرة جغ٦ُا في مداوالتها اإلاخ٨غعة لالهًمام لالجداص ألاوعوب ي، َو

٣اب ًٖ صوع جغ٦ُا الغثِـ في مك٩لت ٢برم، و٢ض خاولذ جغ٦ُا ججىب َظٍ الخالت ٖىضما خاولذ  ٖو

حر ٞغنت لخغوج ال٣ىاث التر٦ُت ختى  غة لخٞى الًِٛ ٖلى ٢اصة ال٣باعنت ألاجغا٥ إلٖاصة جىخُض الجٍؼ

ٌ َظا الاهًمام. ٗت لالجداص ألاوعوبي الظي ًٞغ  ال ٌك٩ل طَع

بىاء الضازلي ألي صولت َى الخهاهت ألا٦ُضة بىحه ؤي جضزل ب٢لُمي ؤو صولي، وما َى في ٢برم َى بن ال .6

ؤن الخلى٫ اإلام٨ىت للىي٘ في ٢برم ًجب ؤن جيب٘ مً الضازل ال٣برصخي ، ٞٗلى ال٣باعنت الُىهاهُىن 

وبالخالي ٌُٗىن ؤن ال ًخجاَلىا خ٣ى١ ال٣باعنت ألاجغا٥، وؤن ال ًخٗاملىا مٗهم ٖلى ؤؾاؽ ؤنهم ؤ٢لُت 

غة  ألهٟؿهم ٣ِٞ خ٤ بصاعة البالص، ٦ما ؤن ٖلى ال٣باعنت ألاجغا٥ ؤن ًخٟهمىا خ٣ُ٣ت ؤن الجٍؼ

غة ؾىت   لهم ٣ِٞ وؤن الٗثماهُىن ٖىضما ٚؼو الجٍؼ
ً
م ٧ان ٚالبُت ؾ٩ان 1571ال٣برنُت لِؿذ مل٩ا

 ٢برم مً الُىهاهُحن.

م .7 جب ٖلحهم ؤن  ٖلى ال٣باعنت ألاجغا٥ والُىهاهُىن ؤن ًخسلها مً َو ؤو مغى اؾمه )الىًَ ألام(، ٍو

 .
ً
 وؤزحرا

ً
 ًىٓغوا ألهٟؿهم ٖلى ؤنهم ٢باعنت ؤوال

 اإلاغاح٘ واإلاهاصع:

ت، ال٣اَغة،  .1 مدمض مدمىص ببغاَُم الضًب، الجٛغاُٞا الؿُاؾُت مىٓىع مٗانغ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 .483م، م2002

م، 1978الجٛغاُٞا الٗامت وؤلا٢لُمُت ، اإلاىنل،صعاؾت في  -َاقم زًغ الجىابي، حٛغاُٞت ؤوعاؾُا .2

 .253م

لـ الىَجي،  .3 (، مهلخت اإلاؿاخت ، ألَا
ً
 .11، م1978ؤماهت الخسُُِ )ؾاب٣ا
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٠ الضولت اإلاخىؾُُت، مجلت الؿُاؾت الضولُت، الٗضص  .4 م ، م 1997، 129ؤؾامت ٞاعو١ مسُمغ، حٍٗغ

 .49-48م

ت بلى ؤ .5 اب مدمض الؼهخاوي، ٢برم مً مٗاٍو ب ال٣اَغة، ٖبض الَى ض، صاع ٍٚغ  .94، م1997حاٍو

 .79اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م .6

 .94-82اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م م  .7
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 .28م، م1987ألاولى " 

ض .9 ت بلى ؤحاٍو اب مدمض الؼهخاوي،٢برم مً مٗاٍو  .99، مغح٘ ؾاب٤، مٖبض الَى

ت  .10 ؼ مدمض الكىاوي، الضولت الٗثماهُت صولت بؾالمُت مٟتري ٖلحها، م٨خبت ألاهجلى مهٍغ ٖبض الٍٗؼ

 .1106-1105ال٣اَغة، بضون ؾىت وكغ، م م 

اب مدمض الؼهخاوي، مغح٘ ؾاب٤ ، م .11  .102ٖبض الَى

 .88اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م .12

 .107اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م .13

 .110-109ه،م م اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿ .14

 .113اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م .15

( 129ؤخمض تهامي ٖبض الخي، جغ٦ُا وجىؾُ٘ الىاجى: الٟغم واإلاساَغ، مجلت الؿُاؾت الضولُت، الٗضص ) .16

 .113م، م1997ًىلُى، 

 .188-187حهاص نالر، الُىعاهُت التر٦ُت بحن ألانىلُت والٟاقُت، مغح٘ ؾاب٤، م م .17

 .188اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه، م .18

غ مإزىط ًٖ وػاعة الخاعحُت الُىهاهُت في اإلاى٢٘:ج٣ .19  .ٍغ

 اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه. .20

م، 1960ببغاَُم ؤخمض ػع٢اهت، بٌٗ مك٨الث الجٛغاُٞا الؿُاؾُت، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة،  .21

 .12م

ت ال٣اَغة،  .22  .126م، م1986مدمض مخىلي وآزغون، الجٛغاُٞا الؿُاؾُت، م٨خبت ألاهجلى مهٍغ

 .115هٟؿه، م اإلاغح٘ الؿاب٤ .23
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 طهجخ ادلشحهخ انثبَٕٚخ مبذُٚخ األطبثعخ نذٖ انسهٕن انعذٔاَٙ ٔعاللتّ ثتمذٚش انزاد

.ص.ٖبضهللا اإلاسخاع اإلابرو٥ اللباص 

 ٧لُت آلاصاب/ألانابٗت

Abstract  

This research aims to identify the relationship between the aggressive 

behavior and self-appreciation among secondary school students in the city of 

Assab'ah. It also aims to study the differences between male students and female 

ones using aggressive behavior measure and self-appreciation measure. Subjects of 

the study were 160 male and female students. 80 males and 80 females.  The 

research used aggressive behavior measure which was prepared by Majdoob Ahmed 

Mahammad. Self-appreciation measure which was prepared by Mahammad 

EbraheemEid. These two tools,used in this research, were proved by apparent truth, 

building truth, discriminative truth, as well as self-truth. The tools were proved by 

two ways: half-partially way, and the way of reapplication on participants of 30 male 

and female students.  

The researcher also used suitable statistics in analyzing and tackling of 

data.Results showed that the aggressive level of students was high in secondary 

schools in the city of Assab'ah. The results also proved that there is a connected 

negative relationship statically proved in level (0.01) between the aggressive 

behavior and self-appreciation in the subject of this study. That is to say, the more 

aggressive behavior becomes high, the self-appreciation level becomes low. The 

findings also proved that there are self- differences among students' marks average 

according to aggressive behavior measure according to gender change (males-

females). The differences were with males. That means male students were more 

aggressive than female students. Findings proved that there were no self-differences 

have statically symbol among students' marks averages according to the measure of 

self-appreciation and gender change (males-females)  

 : مؿخسلو

يهضٝ َظا البدث بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت اإلاغخلت     

ت بمضًىت ألانابٗت، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الُلبت والُالباث ٖلى م٣ُاسخي الؿلى٥  الثاهٍى

البت، بىا٢٘ )160الٗضواوي، وج٣ضًغ الظاث، خُث قملذ ُٖىت البدث )   َو
ً
، و)( ط80٦( َالبا

ً
( 80ىعا

، واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي، بٖضاص: مجظوب ؤخمض مدمض، وم٣ُاؽ ج٣ضًغ 
ً
بهازا
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٤ الهض١ الٓاَغي،  الظث، بٖضاص: مدمض ببغاَُم ُٖض، وجم اؾخسغاج نض١ ؤصاحي البدث ًٖ ٍَغ

٣تي الخجؼثت الىهُٟت،  ونض١ البىاء، والهض١ الخمُحزي، والهض١ الظاحي، وجم اؾخسغاج الثباث بٍُغ

٣ت بٖاصة الخُب٤ُ ٖلى ُٖىت ٢ىامها ) ٍغ البت، واؾخسضم الباخث ألاؾالُب ؤلاخهاثُت 30َو  َو
ً
( َالبا

اإلاىاؾبت في جدلُل البُاهاث ومٗالجتها، وؤوضخذ الىخاثج اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي َالب 

الباث الؿىت الثالثت زاهىي بمضًىت ألانابٗت . ٦ما وحضث ٖال٢ت اعج  ٖىض َو
ً
باَُت ؾالبت صالت بخهاثُا

( بحن مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر ج٣ضًغ الظاث لضي ُٖىت البدث. ؤي ؤهه ٧لما اعجٟ٘ 0.01مؿخىي )

 ٞغو١ طاث صاللت 
ً
مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي اهسٌٟ مؿخىي ج٣ضًغ الظاث. وؤوضخذ الىخاثج ؤًًا

٤ مخٛحر الجيـ ) بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ ) الؿلى  ٥ الٗضواوي ( ٞو

 مً ؤلاهار . ٦ما ؤوضخذ  -ط٦ىع 
ً
بهار (. و٧اهذ الٟغو١ لهالر ُٖىت الظ٦ىع ؤي ؤن الظ٦ىع ؤ٦ثر ٖضواها

ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ ) ج٣ضًغ الظاث ( 

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ىع   بهار (. -ٞو

 اإلا٣ضمت :

 في الضعاؾاث الىٟؿُت الخضًثت، واإلاخٟدو لهظا اإلاٟهىم    
ً
ٗض مٟهىم الٗضوان مً ؤ٦ثر اإلاٟاَُم قُىٖا ٌُ

ًجض ؤهه ٧ان وماػا٫ مدىع اَخمام الباخثحن في مجا٫ ٖلم الىٟـ بهٟت ٖامت، وفي مجا٫ الصخت الىٟؿُت 

مثل ْ ًُ ها بهٟت زانت، خُث ؤنبذ مً الٓىاَغ الؿلى٦ُت واؾٗت الاهدكاع، ٞهى  ت ٖٞغ اَغة بكٍغ

ٗمغ ألاعى، وطل٪ ٖىضما ٢خل ٢ابُل ؤزاٍ َابُل بعياًء  ُُ ؤلاوؿان مىظ ؤن زل٣ه هللا ؾبداهه وحٗالى ل

ش حٗضصث مٓاَغ الٗضوان وجىىٖذ مً خُث هىُٖتها وقضتها   لىٟؿه. ومىظ طل٪ الخاٍع
ً
اٖت لكهىجه َو

ا .)  (1وآزاَع

٣اؽ بمضي جىاٞ  
ُ
غ صخت و٢ىة ؤٞغاصٍ في قتى اإلاجاالث  وال ًم٨ً ؤن بن صخت و٢ىة اإلاجخمٗاث والكٗىب ج

ت بال بتربُت ؾضًضة، وجىحُه عاقض للؿلى٥  لظا ٞاإلاضهُت  جخىاٞغ لهظٍ الىاقئت الصخت وال٣ىة اإلاخىاٍػ

الخضًثت وبن هجخذ في جد٤ُ٣ ٦ثحر مً ؤؾباب الغاخت اإلااصًت لئلوؿان بما ؤهخجخه مً مٗضاث ج٣ىُت ٞةنها 

ٗض ْاَغة  ٢ض زل٣ذ له ال٨ثحر مً ٌُ اإلاك٨الث الىٟؿُت، ومً ؤبغػ َظٍ اإلاك٨الث الؿلى٥ الٗضواوي، الظي 

 (2واؾٗت الاهدكاع ج٩اص جمحز َظا الٗهغ هدُجت لخل٪ الهغاٖاث والخىجغاث .)

 ٦ؿلى٥ الصخو الظي ًخجه إل٣ًإ     
ً
٣ه بلى الخٗبحر الٟغصي ؤخُاها والٗضوان مٓهغ ؾلى٧ي ًإزظ ٍَغ

 ٖلى ؤهه ؾلى٥ ألاطي بٛحٍر مً ألاٞغا
ً
إزظ َغ١ الخٗبحر الجماعي ؤخُاها ص ؤو الجماٖاث ؤو ألاقُاء، ٍو

ىن، والٗاثالث،  ا مً الجماٖاث وألاٞغاص، ٞاألٞغاص ًخهاٖع الجماٖت اإلاكتر٥ الظي ًخجه إل٣ًإ ألاطي بٛحَر

ها ؤلاوؿان وال٣باثل حٗخضي ٖلى حاعاتها، والضو٫ جخهإع ُٞما بُجها، ٞالٗضوان البكغي خ٣ُ٣ت ٢اثمت ٖٞغ

( ألامغ الظي حٗل الؿلى٥ الٗضواوي ًدٓى باَخمام ٦بحر لضي ٖلماء الىٟـ في الٗهغ 3مىظ ألاػ٫ .)

ت في اإلاجخمٗاث، الؾُما بٗضما ؤنبذ   الهدكاٍع بيؿب مغجٟٗت بحن مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ
ً
الخضًث، هٓغا

 ٚح
ً
 إلاا له مً هخاثج مً اإلاك٨الث الؿلى٦ُت الكاجٗت لضي الُالب  وطل٪ باٖخباٍع ؾلى٧ا

ً
ر م٣بى٫ احخماُٖا

 (4ؾلبُت.)
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ٞالٗضوان ؾلى٥ جٟؿٍغ ؤٖغايه والٗىامل اإلادغ٦ت له، ومً اإلام٨ً الىنى٫ بلحها مً جدلُل اإلاى٠٢   

ً َى في الجهاًت هٕى مً الاهخ٣ام، والاهخ٣ام هٟؿه َى في الجهاًت هٕى مً  الٗضواوي. بن بهؼا٫ ألاطي باآلزٍغ

مام تهضًض جىاحهه آلان ؤو واحهخه مً ٢بل، والظاث جىضٞ٘ بلُه صون ٚحٍر مً صٞإ الظاث ًٖ هٟؿها ؤ

 (5وؾاثل الضٞإ.)

ىن في جيكئت حُل م٨ٟغ ًبضي اإلاغوهت بث٣ت     بهىا وِٗل في ألالُٟت الثالثت، التي جخُلب ؤن ٌؿهم التربٍى

 للخسلي ًٖ مٓاَغ 
ً
دؿامذ بلى خض ما بػاء الٟىضخى والٛمىى، وؤن ٨ًىن مؿخٗضا الؿلى٥ الٗضواوي  ٍو

ً، ٞاإلاجخمٗاث الٗغبُت ومجها اإلاجخم٘ اللُبي حٗاوي مً مك٩لت  لى آلازٍغ  ٖلى طاجه، ٖو
ً
الظي ًازغ ؾلبا

الؿلى٥ الٗضواوي، خُث ًخىلض لضي ألاٞغاص مك٨الث هٟؿُت واحخماُٖت جاصي بلى ايُغاب مٟهىمهم ًٖ 

ى ً ًٓهغ ٖلى ق٩ل حىىح، وجمغص، وبصمان ٖو ً آلازٍغ ٠، ومماعؾاث ؾلى٦ُت مًاصة للمجخم٘ طواتهم ٖو

(.6) 

بن ْهىع الؿلى٥ الٗضواوي لضي الُالب َى صلُل ٖلى ؾىء الخ٠ُ٨، والخ٣ضًغ الؿلبي للظاث، خُث بضؤ    

ت ٖلى الؿُذ في آلاوهت ألازحرة واإلاخمثلت في الٗى٠  اجىا الاحخماُٖت وألاؾٍغ لؤلؾ٠ ًٓهغ لىا بٌٗ حكَى

ؤزُغ مك٨الث مجخمٗاجىا اإلاٗانغة . خُث ؤوضخذ الٗضًض مً والؿلى٥ الٗضواوي الظي ؤيخى مً 

ُاهُا ؤن الٗضوان مً ؤ٦ثر اإلاك٨الث الؿلى٦ُت اإلاىدكغة بحن الُالب.) ٩ا وبٍغ ( 7الضعاؾاث اإلاسخُت في ؤمٍغ

ظا ما ؤ٦ضجه صعاؾت مجاَض خؿً ) م( ؤن الٗضوان اإلااصي واللٟٓي ٧اها ؤ٦ثر ؤهىإ الؿلى٥ 2004َو

 بح
ً
ن َلبت اله٠ الؿاصؽ ألاؾاسخي. وبطا هٓغها بلى الؿلى٥ الٗضواوي ٦مك٩لت ؾلى٦ُت، الٗضواوي قُىٖا

 للؿلى٥ الٗضواوي لضي الٟغص(، ٨ٞالَما ؾلى٥ 
ً
ٞمٗجى َظا ) ؤن ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ ٢ض ٨ًىن ماقغا

٤ الىمظحت. ٦ما ؤن َىا٥ بٌٗ الاججاَاث جا٦ض ٖلى ؤن  ً ٍَغ ٤ الخبرة اإلاباقغة، ٖو مخٗلم ًٖ ٍَغ

ىبت جاصي بلى زٌٟ  ب ألاٞغاص ٖلى ال٣ُام بيكاَاث احخماُٖت مٚغ الؿلى٥ الٗضواوي ًخم مً زال٫ جضٍع

ً، ومٗجى طل٪ ؤن ج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي ٢ض  اصة ج٣ضًغ الظاث لضيهم مً صون ب٣ًإ ألاطي والًغع باآلزٍغ ٍػ

 في زٌٟ الؿلى٥ الٗضواوي .)
ً
ظا ما ؤ٦ضجه صعاؾت ٖبضهللا ببغا8ًَُلٗب صوعا م( 1994م، ومدمض هبُل )( َو

التي ؤوضخذ وحىص اعجباٍ ؾالب بحن الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي لضي ُٖىت الضعاؾت، بمٗجى 

ؤن ألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن مً الؿلى٥ الٗضواوي لضيهم ج٣ضًغ مىسٌٟ للظاث. ٦ما ؤ٦ضجه صعاؾت قاٌ٘ 

 مً الىٕى الؿالب بحن ؤهىإ ج٣ضًغ  م( التي ؤوضخذ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت2013ٖبضهللا )
ً
اخهاثُا

الظاث وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي، بمٗجى ؤهه ٧لما ػاص ج٣ضًغ الظاث اهسٌٟ الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت 

 صعاؾت الخمُضي يُضان )
ً
م( التي ؤوضخذ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صالت 2003الضعاؾت . وؤ٦ضجه ؤًًا

 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿ
ً
لى٥ الٗضواوي، بمٗجى ؤهه ٧لما اهسٌٟ ج٣ضًغ الظاث ػاص الؿلى٥ الٗضواوي بخهاثُا

 لضي ُٖىت الضعاؾت .

 مك٩لت البدث :

ٗض الؿلى٥ الٗضواوي في الٗهغ الخالي ْاَغة ؾلى٦ُت واؾٗت الاهدكاع ج٩اص حكمل الٗالم بإؾٍغ ولم ٌٗض    ٌُ

 ٖلى ألاٞغاص، بهما احؿ٘ لِكمل بٌٗ الجماٖاث 
ً
في بَاع اإلاجخم٘ الىاخض، و٦ظل٪ بٌٗ الٗضوان م٣هىعا

 ماًهضع ًٖ الضو٫ والخ٨ىماث.
ً
 اإلاجخمٗاث، بل وؤخُاها
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 في ًض    
ً
ىضما ٨ًىن ؾالخا  ٖىضما ٨ًىن مً ؤحل الخُاة واؾخمغاع الب٣اء، ٖو

ً
ا والٗضوان ٢ض ٨ًىن يغوٍع

ت ى ٨ٖـ طل٪  ؤلاوؿان ٌؿخسضمه في مٗغ٦خه م٘ الُبُٗت والخٟاّ ٖلى الظاث، وجد٤ُ٣ الىحىص والخٍغ َو

بطا جدى٫ ًٖ وعي ؤو ٚحر وعي بلى ؾالح ٌٗمل لهالر اإلاىث والخغاب باليؿبت لئلوؿان، وباليؿبت لبُئخه 

 (9ٖلى الؿىاء.)

 لضي حمُ٘ ال٩اثىاث الخُت للىًا٫ يض ؤي شخيء   
ً
 َبُُٗا

ً
وجا٦ض الغئٍت الىٟؿُت للٗضوان ؤن َىا٥ باٖثا

ؼة( ٖلى الٗضوان  ٌٗمل ٖلى تهضًض َمإهِىتها ؤو بٖا٢ت ٖىامل لى َظا ٞةن الباٖث ؤو )الٍٛغ بعيائها، ٖو

 ًٖ بعاصة ال٣ىة، ومً زم ٞةهه ًاصي 
ً
ًغجبِ بالباٖث ٖلى خماًت الظاث، ؤو اٖخباع الظاث، وعبما ٨ًىن حٗبحرا

 (10بلى ؤلاجُان بإٖما٫ وخكُت. )

دخ٣غ    ىى مً آلاباء واإلاضعؾحن، ًدغمه الضًً، ٍو ٍ اإلاجخم٘  وحٗا٢ب ٖلُه والؿلى٥ الٗضواوي ؾلى٥ مٞغ

 مجهم ًدملىن في ؤٖما٢هم مكاٖغ الٗى٠ والٗضوان، وبن 
ً
ال٣ىاهحن، وعٚم طل٪ ٞةن ؤٚلب الىاؽ ؤو ٦ثحرا

ضم اؾخ٣غاٍع  ٧اهىا ال ًٟصخىن ٖجها، وهي في َظٍ الخالت ج٨ىن بمثابت ٢ىة حٗمل ٖلى َضم ج٩امل الٟغص، ٖو

.)واجؼاهه، وعبما جخدى٫ بلى ٣ٖضة ال قٗىعٍت صُٞى
ً
ا  مىدٞغ

ً
 (11ت في ؤٖما٢ه حؿبب له ؾلى٧ا

غي ٖهام ٖبضالل٠ُُ )    م( ؤن الؿلى٥ الٗضواوي مخٗضص ألابٗاص، ومدكاب٪ اإلاخٛحراث ومخباًً 2001ٍو

ألاؾباب، خُث ال ًم٨ىىا عصٍ بلى جٟؿحر واخض، خُث حٗضصث اإلاضاعؽ الىٟؿُت، وجباًيذ في صعاؾخه، وطل٪ 

 (12بخٗضص ؤق٩اله وصواٞٗه.)

ا ٖلى الٟغص ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت ومؿخىي ٖو    م مً حٗضص مهاصع الؿلى٥ الٗضواوي، بال ؤن جإزحَر لى الٚغ

 َى 
ً
ج٣ضًغ الظاث لضًه، ٞخ٣ضًغ الظاث ٢ض ٨ًىن َى الًابِ للؿلى٥ الٗضواوي، ول٨ً ٢ض ٨ًىن ؤًًا

(.
ً
 (13مهضع للؿلى٥ الٗضواوي بطا ٧ان ج٣ضًغ الظاث مىسٟٓا

ٗض ج٣ضًغ الظاث     ٌُ مً الٗىامل ألاؾاؾُت التي حؿاَم في بصعا٥ الٟغص لظاجه بهىعة بًجابُت ؤو وبظل٪ 

ٗض مً الضالثل ٖلى الصخت الىٟؿُت والخ٠ُ٨ الخؿً للٟغص ٨ٞالَما  ٌُ ؾلبُت، ٞخ٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي 

٤ُ بحن خاحاتها ومُىلها مً هاخُت،  ًخُلب شخهُت مخىاػهت بىاءة ٢اصعة ٖلى مىاحهت الخدضًاث، والخٞى

 (14خُلباث اإلادُُت مً هاخُت ؤزغي.)واإلا

اب ٧امل )    غي ٖبضالَى ت ؾلُمت ومىيىُٖت للظاث، 1993ٍو م( ؤن ج٣ضًغ الظاث ًخمسٌ ًٖ وعي وعٍئ

ان الظاث الظي ًجٗله ٚحر م٣بى٫ مً  هاب بما ًم٨ً ونٟه بؿَغ ٣ٞض ٌٛالي الٟغص في ج٣ضًٍغ لظاجه، ٍو

 مً ؤهىإ الؿلى٥ الٗضواو
ً
غج٨ب هىٖا ً، ٍو  (15ي، ومجها الٗضواهُت اللُٟٓت .)آلازٍغ

لغ    غي ٍػ ى بظل٪  Zillerٍو ؤن ج٣ضًغ الظاث ٣ً٘ ٦ىؾِ بحن طاث الٟغص والىا٢٘ الاحخماعي الظي ٌِٗكه َو

 (16ٌٗمل ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الظاث مً زال٫ جل٪ ألاخضار الؿلبُت ؤو ؤلاًجابُت التي ًخٗغى لها.)

بحن بايُغاباث هٟؿُت ٌٗاهىن في الٛالب مً مكاٖغ الخٟاَت، ؤن اإلاها Ruth Willeyوؤ٦ضث عور واًلي    

 
ً
ضم ال٨ٟاءة، والعجؼ ًٖ اإلاىاحهت، وؤنهم ؤ٢ل م٣اومت لًٍٛى الخُاة، وؤ٦ثر اؾخسضاما وصهى اإلاغجبت، ٖو

 (17للخُل الضٞاُٖت والٗضوان .)

ماُٖت التي لم ٌٗض مً وإلاا ٧ان للؿلى٥ الٗضواوي آزاع ومكا٧ل ؾلى٦ُت وهٟؿُت جى٨ٗـ ٖلى الخُاة الاحخ   

ا ٚحر مهمت، ٞالىا٢٘ الظي ٌِٗكه الُالب اللُبي في َظٍ الٟترة، وما ًغا٣ٞه مً  اإلام٨ً ججاَلها واٖخباَع

ابُت والازخُاٝ واإلاؿاومت وال٣خل  جغي ٖلُه مً يٛىٍ ًىمُت جخمثل في الٗملُاث ؤلاَع
ُ
ؤخضار وما ج

ث اإلااصًت وألاػماث اإلاخالخ٣ت الىاخضة جلى ألازغي، والخٟجحراث اإلاخ٨غعة، وما قابه طل٪ مً حهت واإلاك٨ال 
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لت، والاه٣ؿام الؿُاسخي ...بلخ  الء اإلاِٗكت، واه٣ُإ ال٨هغباء لٟتراث ٍَى ، ٚو ٦ى٣و الؿُىلت في اإلاهاٝع

مً حهت ؤزغي، ٧ل َظٍ ألاخضار جل٣ي بٓاللها ٖلى الُالب وحؿبب لهم الخىجغ الٗهبي، مما ًجٗل الٟغص 

ازغ طل٪ مجهم ٚحر خ٨ُم في م جٗل البِئت اإلاضعؾُت مغخلت نٗبت مً مغاخل الخُاة، ٍو ىاحهت اإلاىٛهاث، ٍو

٣ت وهمِ الخ٨ٟحر لضي الُالب، ألامغ الظي ًى٨ٗـ ٖلى صعحت ج٣ضًغ  بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلى ٍَغ

 الظاث لضيهم .

ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث ًدٓي ب      مما ؾب٤ ٞةن مىيٕى الؿلى٥ الٗضواوي ٖو
ً
اَخمام واؾ٘ في واهُال٢ا

بر َظٍ اإلاؿحرة البض مً  الى٢ذ الخايغ، الؾُما وؤن اإلاجخمٗاث حؿحر في زًُى خثِثت مً ؤحل ج٣ضمها، ٖو

ال٢خه بخ٣ضًغ  ت وجُب٣ُُت مً ؤحل صعاؾت الؿلى٥ الٗضواوي ٖو وحىص بؾهاماث ومداوالث بدثُت هٍٓغ

ت في الخيكئت  التي مً قإنها ؤن جاصي بلى همى شخهُاث الظاث، ولٟذ ؤهٓاع اإلاغبحن لؤلزظ باألؾالُب الؿٍى

ت واز٣ت حؿاٖض ٖلى مىاحهت جدضًاث اإلاؿخ٣بل . ومً زال٫ جىانل الباخث م٘ الىا٢٘ اإلاٗاف في  ؾٍى

الذ ٧ل ب٣إ ألاعى،  ٘ التي قملذ ٧اٞت اإلاجاالث َو مضًيخه مً حهت، واَالٖه ٖلى خغ٦ت الخُىع الؿَغ

ت للجهىى بمؿالُتها الخ٣ُ٣ُت في جغبُت  ٧ان قٛله الكاٚل َى ٦ُُٟت ؤلاعج٣اء بمؿخىي  اإلااؾؿاث التربٍى

اليلء إلاجاعاة َظا الخُىع . ومً وحي َظا الىا٢٘ جخدضص مك٩لت البدث الخالي بضعاؾت الؿلى٥ الٗضواوي 

ت بمضًىت ألانابٗت . ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى  ٖو

 

 ؤَمُت البدث :

ت وؤلاؾهاماث الخُب٣ُُت في مجا٫ الؿلى٥ الٗضواوي جخجؿض ؤَمُت البدث الخالي     في ؤلاياٞاث الىٍٓغ

ت بمضًىت ألانابٗت، التي جخمدىع في زمـ ه٣اٍ عثِؿت هي  ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى ٖو

: 

ت خى٫ الؿلى٥ الٗضواوي التي حكمل، مٟهىمه ؤق٩اله،  .1  هٍٓغ
ً
مً الىاخُت الٗملُت ٣ًضم البدث ؤَغا

اث اإلاٟؿغة له، وخى٫ ج٣ضًغ الظاث التي حكمل ماَُت ج٣ضًغ  ومٓاٍَغ ، وؤؾبابه، وؤَضاٞه، والىٍٓغ

اث اإلاٟؿغة له.  الظاث والىٍٓغ

ٌك٩ل البدث مً الىاخُت الخُب٣ُُت مداولت ٖلمُت حؿعى بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الؿلى٥ الٗضواوي  .2

 ؾُداو٫ 
ً
ملُا ت، ٖو ال٨ك٠ ًٖ هٕى الٗال٢ت ومؿخىي صاللتها ومضي قُىٖه لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ت بمضًىت ألانابٗت .  بحن مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر ج٣ضًغ الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

جبرػ ؤَمُت َظا البدث في ٦ىهه ًدىاو٫ مىيٕى الؿلى٥ الٗضواوي الظي ًازغ ٖلى مسخل٠ حىاهب  .3

 ث جُٟض في الخسُُِ لبرامج ؤلاعقاص الىٟسخي .خُاة الٟغص، مما ًىٞغ للباخثحن واإلاؿالحن مٗلىما

ت مً  .4 ًم٨ً ؤلاؾخٟاصة مً هخاثج َظا البدث في جىحُه ؤصخاب ال٣غاع بلى بٖضاص بغامج بعقاصًت جىٍٖى

 لهم هدى 
ً
ؤحل الخ٣لُل مً الؿلى٥ الٗضواوي لضي الُالب، والٗمل ٖلى جىحُه ٖضوانهم ل٨ُىن صاٞٗا

ض مً الخىا٤ٞ الىٟسخي .  اإلاٍؼ

ض اإلا٨ .5 خبت بىٕى مً البدىر الىنُٟت الاعجباَُت التي حؿخمض ؤَمُتها مً ؤَمُت صعاؾت الؿلى٥ ٞع

 البدىر 
ً
الٗضواوي، وطل٪ لؿض الثٛغة ومٗالجت الى٣و ال٣اثم الظي حٗاوي مىه م٨خباجىا وبسانت

 ٖما ؾُٟطخي بلُه البدث مً هخاثج 
ً
ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث، ًٞال اإلاخٗل٣ت بالؿلى٥ الٗضواوي ٖو
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حن والباخثحن للٗىاًت به  وجىنُاث وم٣ترخاث ٢ض حؿهم في بخُاء َظا اإلاُضان، وجىحُه ؤهٓاع التربٍى

 وبٚىاثه .

 ؤَضاٝ البدث :

ت بمضًىت ألانابٗت . .1  الخٗٝغ ٖلى مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت مً َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ت  صعاؾت م٨ىهاث الٗال٢ت بحن الؿلى٥ الٗضواوي، وج٣ضًغ الظاث لُٗىت مً .2 َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

 بمضًىت ألانابٗت .

٤ مخٛحر الجيـ )  .3 الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الُلبت والُالباث في مخٛحر ) الؿلى٥ الٗضواوي ( ٞو

 بهار (. -ط٦ىع 

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ىع  .4  -الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الُلبت والُالباث في مخٛحر ) ج٣ضًغ الظاث ( ٞو

 بهار (.

 ٞغيُاث البدث :

ت بمضًىت ألانابٗت . َىا٥ .1  صعحت مً الؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

جىحض ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر ج٣ضًغ الظاث لضي  .2

ت بمضًىت ألانابٗت .  َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ُاؽ ) الؿلى٥ الٗضواوي جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ .3

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ىع   بهار (. -( ٞو

جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ ) ج٣ضًغ الظاث (  .4

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ىع   بهار (. -ٞو

 مهُلخاث البدث :

 
ً
 الؿلى٥ الٗضواوي : -ؤوال

ه مدمض خؿً ٚاهم)      ً وحكمل ) 2004ٌٗٞغ م( بإهه : ٞٗل ؤو ؤٞٗا٫ ٖضواهُت ججاٍ آلازٍغ

ت، والاؾتهؼاء، والٗضوان اإلااصي ،  ً، والسخٍغ الٗضوان اإلاٗىىي واللٟٓي، والخِ مً ٢ُمت آلازٍغ

خضاء ٖلى الصخو ؤو ممخل٩اجه (.) ب، وجدُُم، والٖا  ( 18جسٍغ

بت مدمض     ه ٖماص مسُمغ، َو ٗٞغ م( بإهه ؤي ؾلى٥ ًهضع ًٖ الٟغص بهضٝ بلخا١ 2006)َو

 
ً
ألاطي ؤو الًغع بٟغص آزغ، ؤو مجمىٖت مً ألاٞغاص، ًداو٫ ؤن ًخجىب َظا ؤلاًظاء ؾىاء ٧ان بضهُا

، وؾىاء جم بهىعة مباقغة ؤم ٚحر مباقغة، ؤو ؤٞصر ًٖ هٟؿه في نىعة الًٛب ؤو 
ً
ؤم لُٟٓا

 (19الٗضاوة التي جىحه بلى اإلاٗخضي.)

ه مدمض اإلاهضي )و     م( بإهه: حٗمض بًظاء شخو آزغ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلى 2007َٗٞغ

ٚحر عياٍ، وله ٖضة ؤق٩ا٫ ) الٗضوان اللٟٓي، الٗضوان الجؿضي، الصجاع، اإلاًا٣ًت والخمغص 

 (20ٖلى الٛحر، والٗضوان الؿلبي (.)

ذ)     ه ؤقٝغ مدمض قٍغ ٗٞغ لتي جخسظَا ألاها م( بإهه: بخضي الخُل الضٞاُٖت ا2008َو

ا الىاحم ًٖ ؤلاخباٍ ؤو الٟكل في جد٤ُ٣ ؤلاقباٖاث وألاَضاٝ.)  ( 21الالقٗىعٍت لخٌٟ جىجَغ

ه حما٫ ؤبىصلى )   ى 2009بِىما ٌٗٞغ م( بإهه : ؤخض م٩ُاهؼماث الضٞإ التي ًلجإ بلحها الٟغص َو

 ؤو ٚحر مباقغ،  جى٢ُ٘ ال٣ٗاب ٖلى الٛحر ؤو ٣ٖاب الظاث ؤو عمؼ لها، والٗضوان عبما ٨ًىن 
ً
مباقغا
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بالجؿم ؤو باللٟٔ، بال٨ُض ؤو الدكهحر، بالى٣ض ؤو بالتهضًض ؤو بالٗهُان بمسالٟت الٗٝغ ؤو 

يكإ  م مصخىب بصخىت اهٟٗالُت ٚايبت، ٍو لب ألٖا الخ٣الُض، ؤو بالخغوج ٖلحها، والٗضوان في ألٚا

 (22هدُجت بخباٍ ٞٗلي ؤو جى٢٘ له يهضص ؤمً الٟغص.)

ه ػ٦ٍغ   ٗٞغ م( بإهه : ؾلى٥ ٣ًهض به اإلاٗخضي بًظاء الصخو آلازغ، ٦ما ؤهه 2010ا الكغبُجي) َو

بت ناخبه في الؿُُغة وبًظاء الٛحر ؤو الظاث  هٕى مً الؿلى٥ الاحخماعي يهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٚع

 ًٖ الخغمان ؤو بؿبب الخثبُِ، ٞهى ٌٗض اؾخجابت َبُُٗت لئلخباٍ .)
ً
ًا  (23حٍٗى

ه مهُٟى ال٣مل   م( بإهه: ٧ل ؾلى٥ وكِ ٞٗا٫ تهضٝ 2011، وزلُل اإلاٗاَُت )في خحن ٌٗٞغ

ا، وبهظا اإلاٗجى الىاؾ٘ ٌكمل الٗضوان ٧ل  ت مً وعاثه بلى ؾض خاحاتها ألاؾاؾُت ؤو ٚغاثَؼ الًٍٗى

الٟٗالُاث ؤلاوؿاهُت اإلاخجهت هدى الخاعج اإلاا٦ضة للظاث، الؿاُٖت وعاء ؾض خاحاث الظاث 

 (24مً بحن خاحاث الجيـ، البىاء، الخمل٪ ؤم ٚحر طل٪.)ألاؾاؾُت ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الخاحاث 

 ًإهه الضعحت ال٩لُت التي ًخدهل ٖلحها اإلاٟدىم ٖلى   
ً
٠ الؿلى٥ الٗضواوي بحغاثُا م٨ً حٍٗغ ٍو

م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي اإلاٗخمض في البدث، جل٪ الضعحت التي جخإحى مً مجمٕى صعحاجه ٖلى 

 ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ .

 
ً
 :ج٣ضًغ الظاث  -زاهُا

م( ج٣ضًغ الظاث بإهه اججاٍ ٌٗبر ًٖ بصعا٥ الٟغص 1979ٌٗٝغ مهُٟى ٞهمي، ومدمض ال٣ُان )     

خ٨ىن َظا الاججاٍ في بَاع خاحاث  اث، ٍو لىٟؿه و٢ضعاجه هدى ٧ل ما ٣ًىم به مً ؤٖما٫ وجهٞغ

ت والخٟى١ والىجاح.) ٗٞغ25الُٟىلت وزانت الخاحت بلى الاؾخ٣ال٫ والخٍغ ه ٖلي (                 َو

٨دؿب الٟغص الخ٣ضًغ مً زال٫ 1989ٖؿ٨غ) م( بإهه الكٗىع بالٟسغ والغيا ًٖ الىٟـ، ٍو

ً له، ومً الكٗىع الظاحي  ؿدىض الٟغص في خ٨مه ٖلى هٓغة آلازٍغ زبراث الىجاح التي ًمغ بها، َو

(.26) 

ه ٖلي عحب)    ٗٞغ ا في ال٨ٟاءة ال1994َو ٣ٗلُت، م( بإهه الكٗىع ب٨ُىىهت الٟغص، وجخمثل ٖىانَغ

خماص ٖلى الىٟـ، والث٣ت بالىٟـ، وال٨ٟاءة الجؿمُت مً خُث ال٣ىة والجما٫ وبىاء الجؿم  والٖا

والجاطبُت، و٦ظا في صعحت الىمى في نٟاث الظ٦ىعة وألاهىزت، والخجل والاوسجام والخ٠ُ٨ 

 ( 27الاحخماعي .)

ه َىاء ٖلي )   ه في ٧لُتها وزهاثهها م( بإهه الخ٣ُُم الٗام لضي الٟغص لظاج2006في خحن حٗٞغ

ى٨ٗـ َظا الخ٣ُُم ٖلى ز٣خه بظاجه  ال٣ٗلُت والاحخماُٖت والاهٟٗالُت وألازال٢ُت والجؿضًت، ٍو

٨غجه ًٖ مضي ؤَمُتها وحضاعتها وجى٢ٗاجه مجها ٦ما ًبضو طل٪ في مسخل٠  ا ٞو وقٗىعٍ هدَى

 (28مىا٠٢ خُاجه .)

 ًإهه الضعحت ال٩لُت ا   
ً
م٨ً ج٣ضًغ الظاث بحغاثُا لتي ًخدهل ٖلحها اإلاٟدىم ٖلى م٣ُاؽ ٍو

 ج٣ضًغ الظاث اإلاٗخمض في البدث، جل٪ الضعحت التي جخإحى مً مجمٕى صعحاجه ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ .

 خضوص البدث :

 ج٣خهغ خضوص البدث الخالي ٖلى :  

الباث الؿىت الثالثت زاهىي بمضًىت ألانابٗت . .1 ت : َالب َو  الخضوص البكٍغ

 ىت ألانابٗت .الخضوص اإلا٩اهُت : مضً .2
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 م(.2018 -م2017الخضوص الؼمىُت : الٗام الضعاسخي ) .3

اع الىٓغي :  ؤلَا

 
ً
 الؿلى٥ الٗضواوي : -ؤوال

 جمهُض:   

    
ً
ٗض الؿلى٥ الٗضواوي ؤخض الخهاثو التي ًخه٠ بها ال٨ثحر مً ألاشخام اإلاًُغبحن ؾلى٦ُا ٌُ

، بال ؤن َىا٥ صعحاث مً 
ً
با  في ٧ل اإلاجخمٗاث ج٣ٍغ

ً
ا  مإلٞى

ً
، وم٘ ؤن الٗضواهُت حٗخبر ؾلى٧ا

ً
واهٟٗالُا

ً، وب ىب ٧الضٞإ ًٖ الىٟـ، والضٞإ ًٖ خ٣ى١ آلازٍغ ًٗها ٚحر م٣بى٫ الٗضواهُت بًٗها م٣بى٫ ومٚغ

 في ٦ثحر مً ألاخُان، ومً َظا اإلاىُل٤ ٣ٞض اههب اَخمام الباخثحن ٖلى صعاؾت َظا 
ً
 مؼعجا

ً
ٗخبر ؾلى٧ا َو

 ٖلى اإلاجخم٘ مً الىخاثج اإلاترجبت ٖلى الؿلى٦ُاث 
ً
ٗض ؤ٦ثر زُغا

ُ
الؿلى٥، وطل٪ ألن الىخاثج اإلاترجبت ٖلُه ح

.)ألازغي التي ًخه٠ بها ال٨ثحر مً اإلاًُغبحن ؾلى 
ً
 واهٟٗالُا

ً
( وؾىٗغى ُٞما ًلي ؤق٩ا٫ الؿلى٥ ٦29ُا

اث اإلاٟؿغة له .  الٗضواوي، وؤؾبابه، وؤَضاٞه، والىٍٓغ

  مخٗضصة، ٞمً خُث ألاؾلىب ٢ض ٨ًىن 
ً
ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الٗضواوي : ًخسظ الؿلى٥ الٗضواوي ؤق٩اال

، ومً خُث الهضٝ ٢ض ًخجه مباقغة 
ً
، ؤو باإلقاعة ؤو بضهُا

ً
هدى الهضٝ، ؤو ٨ًىن ٚحر الٗضوان لُٟٓا

ل الُا٢ت الًٛبُت والٗضواهُت بلى شخيء بضًل )  ٤ ٦بل ٞضاء مً زال٫ ٖملُت جدٍى مباقغ ًٖ ٍَغ

شخو ؤو شخيء ماصي( وعبما ًغجض الٗضوان هدى الظاث لِؿتهضٝ بًظاء الىٟـ، ٧اإليغاب ًٖ الُٗام 

٤ اإلاالبـ ؤو ال٨خب الخ ا. ؤما مً خُث ولُم الىحه، ؤو يغب الغؤؽ بالخاثِ، ؤو جمٍؼ حَر انت، ٚو

 ٌعي الٟغص ؤؾبابه وؤَضاٞه، و٢ض ًخم هدُجت لضواٞ٘ 
ً
 قٗىعٍا

ً
الضاُٞٗت ٣ٞض ٨ًىن الٗضوان مضٞىٖا

 (30ٚامًت ال قٗىعٍت ٦ما في بٌٗ خاالث الؿ٨ىباجُت واإلااػوزُت والؿاصًت.)

 ٖضة مجها    
ً
بت مدمض ٖلي، ؤن الٗضوان ًإزظ ؤق٩اال غي ٧ل مً ٖماص مسُمغ، َو  :ٍو

ا، خغ٢ها، بجالٞها (. -  الٗضوان الجؿمي يض ألاقُاء ) ٦ؿَغ

 الٗضوان الجؿمي يض الظاث ) حكىيهها، بًظائها، ٢خلها (. -

ً وبَاهتهم، والٟتن التي جى٢٘ بحن الىاؽ (. -  الٗضوان اللٟٓي ) ؾب آلازٍغ

ً ٖىض الخاحت(.) -  (31الٗضوان الؿلبي ) ٖضم مؿاٖضة آلازٍغ

 ٗاَُت، ُٞهىٟا الٗضوان بلى ق٩لحن َما :ؤما مهُٟى ال٣مل، وزلُل اإلا  

ً لؤللم ؤو ألاطي.  .1 ٌ آلازٍغ كحر بلى الٟٗل الظي ًهضع ًٖ الٟغص، ويهضٝ بلى حٍٗغ الٗضوان اإلاخٗمض : َو

ٗجي ؤن َظا الٗضوان ًدضر هدُجت لخٗغى   اؾم الٗضوان الىاجج ًٖ الًٛب، َو
ً
ُل٤ ٖلُه ؤًًا ٍو

ى في خ ً ِٞؿخجُب َو  الت اهٟٗالُت ٚايبت.الصخو لؤلطي مً آلازٍغ

ً ؤو ألاقُاء  .2 ىا ٨ًىن اؾخسضام الٗضوان ٦ىؾُلت للخهى٫ ٖلى ممخل٩اث آلازٍغ الٗضوان الىؾُلي : َو

 (32التي بدىػتهم، بٗباعة ؤزغي َظا الىٕى مً الٗضواهُت وؾُلت ولِؿذ ٚاًت .)

ُت بلى زالزت ؤ٢ؿام :     ى٣ؿم الٗضوان مً الىاخُت الكٖغ  ٍو

ك .1 ، وجاصي بلى ٖضوان احخماعي : َو مل ألاٞٗا٫ اإلااطًت التي ًٓلم بها ؤلاوؿان هٟؿه، ؤو ًٓلم بها ٚحٍر

ٞؿاص اإلاجخم٘، وهي حمُ٘ ألاٞٗا٫ التي ٞحها ٌٗخضي ٖلى ال٩لُاث الخمـ، وهي ) الىٟـ، اإلاا٫، 

 الٗغى، ال٣ٗل، الضًً (.
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كمل ألاٞٗا٫ اإلااطًت التي ًجب ٖلى ٧ل شخو ال٣ُام بها لغص ال .2 ٓلم ٖىه، والضٞإ ٖضوان بلؼام: َو

ظا الىٕى ٞغى ٖحن ٖلى ٧ل ٢اصع ٖلُه . ً والضًً، َو  ًٖ الىٟـ والَى

ظا  .3  ممً اٖخضي ٖلُه، َو
ً
كمل ألاٞٗا٫ اإلااطًت التي ًد٤ لئلوؿان ٖملها ٢هانا ٖضوان مباح : َو

ثاب جاع٦ه، ٞاإلؾالم ٢ض ؤباح عص الٗضوان ل٨ىه خث ٖلى الهٟذ  الىٕى مً الٗضوان ال ًإزم ٞاٖله وٍُ

 (33والٟٗى .)

 : ؤؾباب الؿلى٥ الٗضواوي 

ُي )  م( ؤؾباب الؿلى٥ الٗضواوي في زالزت ؤؾباب عثِؿت هي :2003خضص ٖبضاإلاُلب ال٣ٍغ

ُت،  .1 هىع الًٗىي، ٧اإلٖا٢اث الجؿمُت والُٞغ
ُ
ؤؾباب حؿمُت : مثل الكٗىع ببٌٗ ؤوحه ال٣

مً مكاٖغ الٛحرة والى٣و، وال٣ٗلُت، وؤلانابت باألمغاى وجإزغ الىطج، وما ًاصي بلُه ٧ل طل٪ 

ٌ الؼاثض وبهىعة قاطة . بت في الخٍٗى  والٚغ

ٌ ٖىه بالٗضوان لخإ٦ُض الظاث،  .2 ؤؾباب هٟؿُت : مثل الكٗىع بالخغمان اإلااصي والٗاَٟي، والخٍٗى

ضم  له بلى الخاعج، والكٗىع بالٟكل وؤلاخباٍ، والكٗىع بالتهضًض ٖو والكٗىع بالظهب وؤلازم وجدٍى

وال٣ل٤، وألاػماث والهغاٖاث الىٟؿُت، وجإزغ الىطج الىٟسخي، وؤلاهدغاٞاث الؿلى٦ُت ألامً، وبالخىجغ 

ضم الخبهغ، والاؾتهخاع، والٛغابت  ضم يبِ الىٟـ، وآلاهاهُت، ٖو ٦ةصمان اإلاسظعاث، وؤلاهضٞاُٖت، ٖو

بت ف بت في حظب الاهدباٍ، والٚغ ضم ج٣ضًغ اإلاؿاولُت، والٚغ ي والاؾتهؼاء، وي٠ٗ الًمحر الخل٣ي، ٖو

باث ألابىاء .)  (34الاهخ٣ام، والخسلو مً يٛىٍ ال٨باع وؾُُغتهم وؾلُاتهم اإلاٗى٢ت لخد٤ُ٣ ٚع

  ،ؤؾباب بُئُت احخماُٖت، ا٢خهاصًت، ومضعؾُت : مثل حصجُ٘ آلاباء ألبىائهم ٖلى الؿلى٥ الٗضواوي

حر الٗض٫ في مٗاملت ألابىاء وال٨غاَُت مً ٢بل الىالضًً، والهىعة الؿلبُت ل ضم جٞى ً في هٓغتهم ٖو ؤلبٍى

لت ًٖ البِذ، ج٣لُض الؿلى٥  ت، ُٚاب ألاب لٟترة ٍَى لؿلى٥ ألابىاء، ٞكل الابً في الخُاة ألاؾٍغ

ٌ مً ٢بل ألاؾغة، و٦ثرة  ت مثل حكضص ألاب، والٞغ ً ٧األبىًٍ، اإلاكا٧ل ألاؾٍغ الٗضواوي لضي آلازٍغ

ضم ٢ضعجه ٖلى الكغاء، ْغوٝ الخالٞاث صازل ألاؾغة، الىي٘ الث٣افي لؤلؾغة، قٗىع الابً بالجى  ٕ ٖو

 ًٖ ماًال٢ُه الابً مً 
ً
حر اإلاهغوٝ الُىمي ألبىائها ًٞال الؿ٨ً الؿِئت، ٖضم ٢ضعة ألاؾغة ٖلى جٞى

حؿلِ وتهضًض في اإلاضعؾت والبِذ، و٢لت الٗض٫ في مٗاملت الُالب في اإلاضعؾت، ٞكل الُالب في خُاجه 

لب الاحخماُٖت، ي٠ٗ شخهُت اإلاضعؾحن، اإلاضعؾُت، ٖضم ج٣ضًم ؤلاعقاصاث لخل مكا٧ل الُا

 (35اػصخام الهٟىٝ بإٖضاص ٦بحر مً الُلبت، قٗىع الُالب ب٨غاَُت اإلاٗلم له.)

  ٠ مٟهىم الؿلى٥ الٗضواوي البض مً ؤن ؤَضاٝ الؿلى٥ الٗضواوي : ًا٦ض مٗٓم الباخثحن ؤهه في حٍٗغ

ؿعى لخد٤ُ٣ مجمىٖت مً ألاَ ضاٝ، ًم٨ً جدضًضَا في ؾخت ٌكحر بلى ٚغى اإلاهاحم ؤو اإلاٗخضي، َو

 ؤَضاٝ هي :

بت إللخا١ ألاطي  .1 حر ياعة : بن مٗٓم الهجماث الٗضواهُت جضٞٗها ؤ٦ثر مً ٚع ؤَضاٝ ٚحر ماطًت ٚو

٣ت ٣ٖالهُت. ٦ما ؤن اإلاهاحمحن لهم َضٝ آزغ ؤو جغؾُش َىاًت  ىن بٍُغ بالٛحر، وؤن اإلاٗخضًً ًخهٞغ

 في بٌٗ 
ً
ظٍ بالُب٘ ًم٨ً ؤن حٗمل مٗا م٨ً ؤن ًداو٫ اإلاٗخضون ؤن ًا٦ضوا مدببت، َو ألاخُان، ٍو

ؾلُتهم لبىاء ٢ُمهم الظاجُت. مثل الغحل الظي ًٌٛب بؿبب مالخٓت ؤبضتها ػوحخه وفي زىعة ًٚبه 
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ًًغبها، ول٨ً َىا٥ ؤَضاٝ مُٗىت ٚحر ألاطي اإلاؿتهضٝ، وهي جإ٦ُض ؾُُغجه ٖلحها وبٖالمها ؤال 

 جًا٣ًه مغة ؤزغي.

الٗضوان في الٛالب مداولت ب٦غاٍ، ٞاإلاهاخمىن ًلخ٣ىن ألاطي بطخُاَم في ؤلا٦غاٍ ) ؤلاحباع(: ؤن  .2

ضون . م ٖلى ؤن ًٟٗلىا ما ًٍغ  مداولت للخإزحر ٖلى ؾلى٦هم إلحباَع

ا والخٟاّ  .3 َؼ  بلى الخٟاّ ٖلى ؾلُت اإلاٗخضًً وحٍٗؼ
ً
الؿلُت والهُمىت : يهضٝ الؿلى٥ الٗضواوي ٚالبا

٣تهم لُ  ا٦ضوا ؤوياٖهم اإلاهُمىت في ٖال٢تهم بطخُاَم .ٖلى َُمىتهم، وطل٪ ٢هض ٞغى ٍَغ

ت ٞالٗضواهُىن يهخمىن  .4  آلعاء مضعؾت ٨ٍٞغ
ً
ً : َب٣ا ً اهُبإ حُض ٖىض آلازٍغ بصاعة الاهُبإ لخ٨ٍى

بحن، و٦إن  غ اهُبإ حُض ًٖ ؤهٟؿهم بإنهم مٖغ  ُٞما ًٓىه آلازغون ٞحهم. ٞهم ٌؿٗىن لخهٍى
ً
ؤؾاؾا

اث اؾخٗغايُت مهممت لخا  م مباٍع ؿٗىن بلى بْهاع ؤنهم مً شجاَع زغ ٖلى الطخُت واإلاكاَضًً، َو

 ًجب ؤن ًدترمهم آلازغون، و٦ظل٪ مدى الهىعة الؿلبُت للظاث. 

الٗضوان ألاصاحي )الىؾُلي(: ؾب٤ ؤن حٗغيىا لهظا الىٕى مً الٗضوان في ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الٗضواوي،  .5

خضاء ٖلى آلا   ؤزغي في الخ٨ٟحر ٖىض الٖا
ً
ى خُث ٨ًىن للٗضوان ؤَضاٞا ً ما ٖضا الهضٝ الغثِـ َو زٍغ

بلخا١ ألاطي والًغع بهم. مثل ال٣اجل اإلادتٝر الظي ًخم جإححٍر مً حاهب مجمىٖت مً اإلاجغمحن 

 ما، ول٨ىه ًٟٗل طل٪ للخهى٫ ٖلى مبلٜ ٦بحر مً اإلاا٫، ولِـ إللخا١ ألاطي ؤو 
ً
لُداو٫ ٢خل شخها

 ختى ٢خله .

الىٟـ والاحخمإ ٖلى وحىص هٕى مً الٗضوان ٌؿمى الٗضوان الاهٟٗالي: ًا٦ض الٗضًض مً ٖلماء  .6

ثاع  ًُ الٗضوان الٗضاجي ؤو الٗضوان الٛايب الظي ًخمثل َضٞه ألاؾاسخي في بلخا١ ألاطي، ًدضر ٖىضما 

٨ىن َظا الىٕى مً الٗضوان ٚحر ٣ٖالوي بلى خٍض ٦بحر. )  (37( )36الىاؽ بهىعة ٚحر ؾاعة. ٍو

 : اث اإلاٟؿغة للؿلى٥ الٗضواوي  الىٍٓغ

اًء ه .1 ذ ؤو يمجي، ٞو ت جبضو واضخت بك٩ل نٍغ ت الخدلُل الىٟسخي : بن مىا٢كت الٗضوان ؤو الخضمحًر ٍٓغ

ت ألاولُت ألاؾاؾُت .  ٍؼ ت ٞغوٍض، ٣ٞض وؿب ٞغوٍض الٗضوان بلى جل٪ الضواٞ٘ الٍٛغ  لىٍٓغ
ً
ًا ؤو ٞع

ؼة الخُاة. وفي بضاًت ألا  ؼة اإلاىث في م٣ابل اللُبُضو ٦مٓهغ لٍٛغ مغ ؤصع٥ ٞغوٍض ؤن ٞالٗضوان مٓهغ لٍٛغ

 ٖلى هدى 
ً
 بلى خض ٦بحر للخاعج، زم ؤصع٥ بٗض طل٪ ؤن الٗضوان ٨ًىن مىحها

ً
الٗضوان ٨ًىن مىحها

 بلى الٗضوان باٖخباٍع طا ميكإ صازلي، 
ً
 ٖىض ؤ٢صخى مضي للمىث. و٢ض هٓغ ؤًًا

ً
متزاًض للضازل، مىتهُا

ٜ ) الخىِٟـ( ختى بطا لم جىحض اخباَا ىا هجض ؤن الخاحت بلى ويِٛ مؿخمغ ًخُلب الخَٟغ ث، َو

(.
ً
بٙز الٗضوان جل٣اثُا  (38جىِٟـ الٗضوان ٢ض جخٛلب ٖلى الًٛىٍ الضٞاُٖت التي ج٨بده ٖاصة، ٍو

ؼة الٗضوان وجضمحر     ت م٣بىلت في الخدلُل الىٟسخي، ٞاإلاجاالث اإلاسخلٟت لٍٛغ ؼة الٗضواهُت هٍٓغ والٍٛغ

ٟؿغ في الىٟـ، ًم٨ً ؤن جلخو بازخهاع، ٞالٗضوان مىدكغ وقا ًُ مل، وال٨ثحر مً الٗضوان ال ًم٨ً ؤن 

بٌٗ الخاالث مثل الضواٞ٘ الىٟؿُت لل٣خل ؤو الاهخداع، ٞٓاَغة الؿاصًت واإلااػو٦ُت حكحر بلى وحىص قٗىع 

ٗخ٣ض  . َو
ً
ا  لضعحت ؤهه ال بض ؤن ٨ًىن ٍُٞغ

ً
ٓهغ الٗضوان مب٨غا ً ؤو للٟغص هٟؿه ٍو باللظة في خب ٖظاب آلازٍغ

حض في ال٩اثً الخي الظي ًدخاج بلى الٓهىعفي ٞترة ؤزغي، ٩ٞلما َا٫ الى٢ذ ٖلى ٞغوٍض ؤن الًٛب ًى 

ؤلاوؿان مً صون ْهىع لهظٍ الضواٞ٘ الٗضواهُت ٧ان مً الؿهل اهٟجاع الٗضوان لضًه، وجىحض بٌٗ 

اث وألاخضار في البِئت حؿمى ٖالماث جىبُه ظا  –حٗمل ٖلى اهٟجاع ما ًىحض بىا مً ٖضوان  -اإلاىيٖى َو
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ٗخ٣ض ٖلماء َظا الاججاٍ ؤن الٗضًض  ًبحن لىا إلااطا ه٣ٟض ؤٖهابىا ٖلى ؤ٢ل ألاؾباب بٗض ًىم ملئ بالخىجغ. َو

(.
ً
ا ظا الٗضوان ٨ًىن ٍُٞغ ( وبهظا ٞةن ٞغوٍض ٣ًضم لىا ٨ٞغة 39مً مٓاَغ الؿلى٥ حكخمل ٖلى الٗضوان َو

ؼي، وهي ٨ٞغة في هٓغها صخُدت بلى  (40خض ٦بحر.) ؤؾاؾُت وهي ؤن الٗضوان صاٞ٘ ُٞغي ٍٚغ

2.  ،
ً
ً الصخو ؤؾاؾا ت ٖلى ؤن ؾبب الٗضوان بُىلىجي في ج٨ٍى ت البُىلىحُت : جغ٦ؼ َظٍ الىٍٓغ الىٍٓغ

ظا  م مً ٖامت الىاؽ،  َو  في بىاء اإلاجغمحن الجؿماوي ًٖ ٚحَر
ً
غي ٖلماء َظا الاججاٍ ازخالٞا ٍو

م ًمُلىن للكغاؾت الازخالٝ ًمُل بهم مً هاخُت البضاثُت ٣ُٞترب بهم مً الخُىاهاث ُٞجٗله

٣ي ؤو الهٟاث 41والٗى٠.) ىه الًٗىي الٟحًز ( خُث ًغي ٖلماء َظا الاججاٍ ؤن بىاء الجؿم وج٨ٍى

الجؿمُت التي ًىلض بها الٟغص هي التي جدضص شخهِخه وؾلى٦ه ومؼاحه واججهاجه الىٟؿُت. ؤي ؤن 

 ( 42الٟغو١ الىعازُت بحن ألاٞغاص جى٨ٗـ في ٞغو١ ؾلى٦ُت وهٟؿُت بُجهم.)

٦ما ًغ٦ؼ ؤههاع َظا الاججاٍ ٖلى ؤن ؾبب الؿلى٥ الٗضواوي َى وحىص زلل في الهبُٛاث والجُىاث    

الجيؿُت والهغمىهاث، والجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي والالمغ٦ؼي، والٛضص الهماء، والخإزحراث البُى٦ُمُاثُت، 

اصة الٗضوان ؤو ج٣لُل  وألاوكُت ال٨هغباثُت، وبالخالي ٞةن جىبُه بٌٗ مىا٤َ في اإلاش ٢ض ٣ًىص بلى ٍػ

 (43خضجه.)

ً الؿلى٥ الٗضواوي، خُث ًغي ؤن الؿلى٥      و٧ان إلابروػو مً ؤواثل ال٣اثلحن بإَمُت الىعازت في ج٨ٍى

ؤلاحغامي ًم٨ً ؤن ًيخ٣ل بالىعازت مً الؿل٠ بلى الخل٠ ؤو مً حُل بلى حُل، ٦ما جيخ٣ل الهٟاث 

ى  ٤ الىعازت الجؿمُت ألازغي، ٧لىن الكٗغ ؤو الُٗىن، َو ٫ ال٣امت. ٞاإلاجغم وخل بضاجي جٓهغ ُٞه ًٖ ٍَغ

ش ؤلاوؿاوي. وؤَل٤ ٖلى َظا الىخل البضاجي اؾم  ؤلاوؿان  –بٌٗ الخهاثو التي جغح٘ بلى ما ٢بل الخاٍع

ىه  اإلاجغم، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤلاوؿان الخضًث ٢ض اعجض بلى مغخلت سخ٣ُت مً الخُىع ٖىضما ٧ان ٌكبه ج٨ٍى

 (44لىخل، وخُث ؤهه وخل ٞهى بالًغوعة مجغم .)ال٣غصة ؤو ؤلاوؿان ا

 

ت الؿلى٦ُت :  .3  الىٍٓغ

  ٍت ؤلاخبا الٗضوان : ًغي الؿلى٦ُىن ؤن الؿلى٥ الٗضواوي  ًم٨ً ا٦دكاٞه قإهه قإن ؤي  –هٍٓغ

 ل٣ىاهحن الخٗلم، ولظل٪ ع٦ؼث بدىاهم وصعاؾاتهم للؿلى٥ الٗضواوي ٖلى 
ً
٣ا م٨ً حٗضًله ٞو ؾلى٥، ٍو

وهي ؤن الؿلى٥ بغمخه مخٗلم مً البِئت، ومً زم ٞةن الخبراث اإلاسخلٟت التي خ٣ُ٣ت ًامىىن بها، 

ا٦دؿب مجها شخو ما الؿلى٥ الٗضواوي ٢ض جم جضُٖمها بما ٌٗؼػ لضي الصخو ْهىع الاؾخجابت 

ىن٠ ؤلاخباٍ بإهه قٗىع طاحي ًمغ به الٟغص ٖىضما 45الٗضواهُت ٧لما حٗغى إلاى٠٢ مدبِ .) (  ٍو

ىب ؤو هدُجت ًخُل٘ بلحها. وؤلاخباٍ ًاصي بلى الًٛب،  ًىاحه ٖاث٤ ما ًدى٫  صون جد٤ُ٣ َضٝ مٚغ

 (46ومً زم ًاصي في الٛالب بلى الٗضوان.)

 –مٗٓم ٖلماء الىٟـ ٌٗخبرون ؤن الؿلى٥ الٗضواوي مخٗلم، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٞغى  ؤلاخباٍ     

ٖلى ؤن الؿلى٥ الٗضواوي  الٗضوان اإلا٣ترح بىاؾُت صوالعص، ومُلغ، وصوب، ومىعع، وؾحرػ ؤحمٗىا

تز بلى ؤن ؤلاخباٍ ال ٨ًىن في الٛالب هدُجت للخغمان مً الُٗام ؤو  كحر بحر ٦ٍى هدُجت لئلخباٍ. َو

ت  –الخاحت  باث الٟغصًت، وجؼصاص قضة الٗضوان  –الًغوٍع ول٨ً ٨ًىن بلى خٍض ما هدُجت إلاى٘ الٚغ
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دضر ؤلاخباٍ هي ا
ُ
لتي جٟجغ الٗضوان، وجىلضٍ ؾىاء ٧ان باإلخباٍ، وؤن الٓغوٝ الخاعحُت التي ج

 في مىاحهت الٗالم اإلادُِ، ؤو ٚحر مباقغ في نىعة اهخ٣اثُت ؤزغي . )
ً
 مباقغا

ً
 ( 47ٖضواها

لمان ؤن ؤلاخباٍ ًيخج ًٖ بٖا٢ت الؿلى٥ اإلاىحه ومىٗه، مما ًاصي بلى بزاعة الضاٞ٘ الٗضواوي     غي ٍػ ٍو

 بلى ؤصاء ألاٞٗا٫ الٗضواهُ
ً
 (48ت الٓاَغة.)الظي ًاصي جباٖا

لمان في ؤن ؤلاخباٍ ٣ً٘ ٖىضما جيكإ ٣ٖبت جمى٘ الىاؽ مً الىنى٫ بلى ؤَضاٞهم     وجخ٤ٟ صاُٞضٝو م٘ ٍػ

ؤو جلبُت خاحاتهم ؤو جى٢٘ ٖمل شخيء، والٗضوان َى ؤخض عصوص الٟٗل الكاجٗت لئلخباٍ، والكٗىع بال٤ًُ 

ىضما ج٣ل اإلاثحراث ًداو٫ الىاؽ ؤ ن ًسل٣ىا ألهٟؿهم عبما ٨ًىن مً ؤؾباب الكٗىع باإلخباٍ، ٖو

 ( 49اإلاثحراث.)

ٗض اإلاكاٖغ الٗضواهُت ٦إخض ألاؾـ التي حك٩ل الخدحز يض بٌٗ ألاحىاؽ ؤو ألا٢لُاث،     
ُ
م٨ً ؤن ح ٍو

ىا٥ حماٖاث مً الىاؽ خحن جهاصٞهم مىا٠٢ بخباَُت ٣ًىمىن بالخهجم ؤو بْهاع اججاَاث ٚحر وصًت  َو

ٗغ 
ُ
ٝ َظٍ الٓاَغة بٓاَغة ٦بل الٟضاء ) الى٣ل وؤلاػاخت، هدى مجمىٖت مً ألاٞغاص لم جمؿهم بإطي . وح

ى م٩ُاهحزم صٞاعي (، ؤي جىحُه الاهٟٗاالث ؤو الاؾخجاباث الٗضواهُت بلى مثحراث ؤزغي ٚحر اإلاثحراث  َو

ألانلُت، وطل٪ لخس٠ُٟ خالت الخىجغ التي جهِب الجماٖت ٩٦ل مً حغاء ما ًهِب ٞغص ؤو مجمىٖت مجها 

 (50مً بخباٍ .)

  ت ت الؿلى٥ الٗضواوي بإهه ؾلى٥ مخٗلم ٖلى هٍٓغ الخٗلم الاحخماعي : ٌٗٝغ ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

٤ مكاَضتها ٖىض ٚحٍر  ٗؼون طل٪ بلى ؤن الٟغص ًخٗلم ال٨ثحر مً ؤهماَه الؿلى٦ُت ًٖ ٍَغ لب، َو ألٚا

٤ مالخٓت هماطج الٗضوان ٖىض  ٟا٫، خُث ًخٗلمىن الؿلى٥ الٗضواوي ًٖ ٍَغ وزانت لضي ألَا

ومضعؾحهم وؤنض٢ائهم..بلخ مً الىماطج ومً زم ٣ًىمىن بخ٣لُضَا، ٞةطا ٖى٢ب الُٟل ٖلى والضيهم 

الؿلى٥ اإلا٣لض ٞةهه ال ًمُل في اإلاغاث ال٣اصمت بلى ج٣لُضٍ، ؤما بطا ٦ىفئ ٖلُه، ٞحزصاص ٖضص مغاث 

 (51الخ٣لُض لهظا الٗضوان .)

ت الخٗلم الاحخماعي، ومً ؤَم    ٗض باهضوعا ؤقهغ ٖلماء هٍٓغ الخجاعب في الخٗلم الاحخماعي ؤو الىمظحت في  َو

ٟا٫ بلى مجمىٖخحن، مجمىٖت  الٗضوان ججاعب باهضوعا، وعوؽ، وفي بخضي َظٍ الخجاعب جم ج٣ؿُم ألَا

٣ت َاصثت،   آزغ ًلٗب م٘ الضمى بٍُغ
ً
 ًًغب الُضمى، ومجمىٖت ؤزغي قاَضث همىطحا

ً
قاَضث شخها

ت بلى ؤزغ الخٗلم الاحخماعي ٖلى الؿلى٥ الٗضواوي، خُث ؤن  وبٗض الخجغبت حكحر الىخاثج خؿب َظٍ الىٍٓغ

 (52اإلاجمىٖت التي قاَضث الىمىطج الٗضواوي ٧اهذ ؤ٦ثر ٖضواهُت مً اإلاجمىٖت ألازغي. )

ُت التي جخًمً ٦ُُٟت      ا٦ض ٖلى ؤَمُت الٗملُاث اإلاٗٞغ ؼة، ٍو ٌ باهضوعا وحىص الٗضوان ٦ٍٛغ ٞغ ٍو

ى ًىضر ؤن َظٍ الخمثُل الغمؼي ٖىض ألاٞغاص وألاخ ضار، وطل٪ لخإزحر اإلاؼاًا اإلاثحرة للًٛب ولالهٟٗا٫ َو

الخهىعاث ال٣ٗلُت عبما جخٛحر مً زال٫ جؼوٍض ألاٞغاص بإهماٍ مسخلٟت مً اإلاٗلىماث ومهاصع ألاقُاء 

ُت( ال٩امىت وعا ء اإلاخٗلمت مً الىا٢٘، وبىاًء ٖلى طل٪ ٌكحر باهضوعا بلى ؤَمُت الٗال٢اث ؤلاصعا٦ُت )اإلاٗٞغ

الاؾخجابت الٗضواهُت، وبهظا ًيخهي َغخه الٗلمي ب٣بى٫ مٗجى الٗضوان مً زال٫ الخٗلم الاحخماعي ًٖ 

٤ اإلادا٧اة واإلاالخٓت، وبهظا ٞةن مٗٓم ؤهماٍ الؿلى٥ الٟغصي مً وحهت هٍٓغ وعؤًه هي ؤهماٍ  ٍَغ

ؼ َظٍ الاؾخجا ً وهخاثجه، وب٣ضع ما ًخم حٍٗؼ ٤ مالخٓت ؾلى٥ آلازٍغ بت ٞةن ْهىعَا ًهبذ م٨دؿبت ًٖ ٍَغ

( .
ً
( ٞالُٟل ًالخٔ الؿلى٥ الٗضواوي زم ًضزل َظا الؿلى٥ في طا٦غجه ٞةطا عؤي الُٟل ؤن 53ؤ٦ثر اخخماال
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ظا ما ًجٗل ؤبىاء  ض مً مُله هدى الٗضوان وج٣لُضٍ، َو الىمىطج ًخم م٩اٞإجه ؤو ًد٤٣ ؤَضاٞه ٞةن َظا ًٍؼ

 ( 54آلاباء الٗضواهُحن ًدؿمىن بالٗضواهُت . )

اث اإلاٟؿغة له .ز  / ج٣ضًغ الظاث : ؾىٗغى في َظا اإلادىع، ماَُت ج٣ضًغ الظاث، والىٍٓغ
ً
 اهُا

 ماَُت ج٣ضًغ الظاث :   

 " ال شخيء ًم٨ً ؤن ًضٞ٘ باإلاغء بلى ألامام مثل ج٣ضًٍغ لظاجه " 

ًدخل مٟهىم ج٣ضًغ الظاث م٩اهت مدىعٍت لضي ٖلماء الىٟـ والصخت الىٟؿُت، ٞهى مٟهىم مدىعي     

، ٞةعجٟإ 
ً
ً الاخباَاث ؤًًا ً الُا٢اث ال٩امىت، ٖو ًم٨ً مً زالله ال٨ك٠ ًٖ الؿىاء والالؾىاء، ٖو

مؿخىاٍ ٌٗجي ؤن ًمطخي ؤلاوؿان بُا٢اجه الخال٢ت بلى ألامام واهسٟاى مؿخىاٍ ٌٗجي اهدهاع ؤلام٩اهُت 

غاى اإلاغيُت . و٢ض بضؤ مٟهىم ج٣ضًغ الظاث في ا هىع ألٖا لٓهىع في ؤوازغ والُا٢ت صازل الظاث ْو

ت  ت في ٦خاباث الباخثحن والٗلماء بجاهب اإلاهُلخاث ألازغي في هٍٓغ الخمؿِىاث، واخخل م٩اهه بؿٖغ

ت ألاصب الؿ٨ىلىجي، وفي طل٪ مثل " مٟهىم الظاث الىا٢ُٗت" الظي ٌكحر بلى  الظاث، التي ػوصث بها الىٍٓغ

لُت " الظي ٌكحر بلى الهىعة اإلاثالُت ؤو بصعا٥ الٟغص لظاجه ٦ما هي في الىا٢٘، ومٟهىم " الظاث اإلاثا

ى اإلاٟهىم الظي ٌكحر بلى  الىمىطحُت التي ٧ان ًخمجى ؤن ًغي هٟؿه ٖلى مىىالها، ومٟهىم " ج٣بل الظاث" َو

الٟغ١ بحن اإلاٟهىمحن الؿاب٣حن، ؤو بحن طاث الٟغص الىا٢ُٗت، وطاجه اإلاثالُت . زم ْهغ مٟهىم " ج٣ضًغ الظاث " 

ى ٌكحر بضعحت ؤؾ  (   55اؾُت بلى خؿً ج٣ضًغ اإلاغء لظاجه وقٗىعٍ بجضاعجه و٦ٟاًخه.)َو

 لخىلُض مكاٖغ الٟسغ وؤلاهجاػ وبخترام     
ً
ٞخ٣ضًغ الظاث َى ج٣ضًغ الٟغص ل٣ُمخه وألَمُخه، مما ٌك٩ل صاٞٗا

ٛغؽ َظا الكٗىع في الُٟل مً ٢بل  ٌُ يبػي ؤن   بالى٣و، ٍو
ً
الىٟـ وججىب الخبراث التي حؿبب قٗىعا

ت مً ؤلاخترام وج٣ضًغ الظاث ًى٨ٗـ طل٪ ٖلى  البِذ ىضما ٨ًىن لضي الُالب ٢اٖضة ٢ٍى واإلاضعؾت، ٖو

م وازخالٞهم  م وج٣ضًغ جمحَز بت في الاؾخمإ لهم، وج٣بل آعائهم ومكاَٖغ ً ٞخخىلض لضًه ٚع ٖال٢اجه م٘ آلازٍغ

ؤلاًجابي للظاث ًىُىي م( ٖلى ؤن الث٣ت بالىٟـ والخ٣ضًغ 1991( َظا ما ؤ٦ضجه ممضوخت ؾالمت )56ٖىه. )

ٖلى ؤلاخؿاؽ بال٣ُمت الظاجُت وال٨ٟاًت وال٣ضعة ٖلى الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث واإلاىاحهت الىاجخت والٟٗالت، 

حٗخبر مهاصع هٟؿُت وا٢ُٗت في مىاحهت ؤلاخباَاث ويٛىٍ الخُاة، وحؿاٖض ٖلى اؾخٗاصة الخ٠ُ٨ 

خ٣ اٖلُتها َى ما ٌُٗيىا ٖىض والاؾخمغاع في مىاحهت الًٛىٍ والى٨ؿاث، ٞاؾخٗاصة الٖا اص في الظاث ٞو

 (57مىاحهت مهاٖب الخُاة.)

 بلى صعحت     
ً
ٗبر ًٖ مضي ٢بىله لىٟؿه، مكحرا ٞخ٣ضًغ الظاث َى ٖملُت ج٣ُُم ٣ًىم بها الٟغص ججاٍ طاجه، َو

 الىجاح التي خ٣٣ها . ومً َىا ٣ًؿم ٖلماء الىٟـ ج٣ضًغ الظاث بلى ٢ؿمحن :

  َى الخ٣ضًغ الظاحي الظي ٨ًدؿبه الٟغص زال٫ بهجاػاجه، ُٞدهل ٖلى الغضخى الخ٣ضًغ الظاحي اإلا٨دؿب :

 ب٣ضع ما ؤصي مً هجاخاث. ُٞبجى الخ٣ضًغ الظاحي ٖلى ما ًدهله مً بهجاػاث .

  ٖلى مهاعة 
ً
 ؤؾاؾا

ً
الخ٣ضًغ الظاحي الكامل : ٌٗىص بلى الخـ الٗام لالٞخساع بالظاث، ٞلِـ مبيُا

ى ٌٗجي ؤن ألاشخام الظًً ؤز٣ٟىا في خُاتهم الٗملُت ال ًؼالىن مدضصة ؤو بهجاػاث مُٗىت . ٞه

هم باب الا٦دؿاب . ٚل٤ في وحَى
ُ
 ًىٗمىن بضٝء الخ٣ضًغ الظاحي الٗام، وختى وبن ؤ

 في ب٦ؿاب الىٟـ الث٣ت. ٞهىا٥ ٖال٢ت مباقغة 
ً
ول٨ىىا ًجب ؤن ال وٟٛل ؤن للٗال٢اث الاحخماُٖت ؤزغا

خضاص في اإلآهغ والىجاح الٗلمي، بحن الخ٣ضًغ الظاحي والىجاح الاح ظا الىجاح ٌكمل الٖا خماعي، َو
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ً ٖال٢اث احخماُٖت حُضة. بط ًدخاج الصخو بلى ٢ضع مً ال٣بى٫ والاخترام  وال٣ضعة ٖلى ج٨ٍى

الاحخماعي لخخ٨ىن لضًه مكاٖغ ؤلاًجابُت خى٫ هٟؿه. ٦ما ؤن جإزحر الٗال٢اث الاحخماُٖت الصخهُت 

ً جدضص بضعحت ٖالُت بم٣ضعة ا لصخو ٖلى الدؿامذ والاخترام، والاهٟخاح الظَجي، والخ٣بل لآلزٍغ

(.58) 

اث اإلاٟؿغة لخ٣ضًغ الظاث :  الىٍٓغ

ً، و٢ض ٢ؿم  .1 ت سجمىهض ٞغوٍض في ؤواثل ال٣غن الٗكٍغ ت الخدلُل الىٟسخي :وي٘ َظٍ الىٍٓغ هٍٓغ

 ً خه اإلاخٗل٣ت بخ٨ٍى الصخهُت، خُث الظاث بلى زالزت ؤ٢ؿام، وؤُٖى م٩اهت باعػة لؤلها في هٍٓغ

ُٟي وجىُٟظي اججاَها، ٞهى الظي ًخد٨م  اٖخبرألاها اإلاغج٨ؼ ألاؾاسخي في بىاء الصخهُت بط له صوع ْو

ٛها ؤو اإلاىاػهت بحن ما ًٟغيه الىا٢٘ مً ؤزال٢ُاث والضواٞ٘ الُبُُٗت، ؤي  بضواٞ٘ الٟغص مً خُث جَٟغ

ُٟخه ألاؾاؾُت هي اإلاىا٣ٞت بحن الىا٢٘ والًمحر.  ؤن ْو

م٨ً   لى( بط ل٩ل مجها  ٍو ال٣ى٫ ؤن ألاحؼاء اإلاخٟاٖلت اإلا٨ىهت للصخهُت هي ) الهى، وألاها، وألاها ألٖا

ا ًٖ بًٗها بط ال ًم٨ً لؤلها ؤن ٌٗمل لىخضٍ صون جٟاٖله م٘ الٗالم الخاعجي، ٞهى  زهاثهها التي جمحَز

ؼة اإلاىعوزت وخهُلت مخٛحراث البِئت اإلاىدىى  ٖت التي حك٩ل ؾلى٥ الٟغص، ًخٟاٖل لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٍٛغ

ً الظاث .)  ألاؾاؽ ألاو٫ لبىاء الصخهُت وج٨ٍى
ً
م مً زال٫ 59ٞهى بطا بجي ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤ٩ٞاَع ( ٍو

ا ٖلى الؿلى٥، و ) ألاها ( هي اإلاىٓم  البدث في الٗملُاث ال٣ٗلُت والٗاَُٟت التي وكإث مىظ الُٟىلت وؤزَغ

خه التي جإزظ مٓاَغ زالزت ) ال٣ٗلُت، والغوخُت، الٟٗا٫ لصخهُت الٟغص وهي التي حكٍٗغ به ٍى

: ً كحر بلى ؤهه ٧لما ج٣ابل شخهان ٞةن َىا٥ ؾخت ؤشخام خايٍغ  والاحخماُٖت(. َو

 . الصخهُت الخ٣ُ٣ُت ل٩ل مجهما 

 .الصخهُت التي ًغاَا ٧ل مجهما في آلازغ 

 ( .60الصخهُت التي ًغاَا ٧ل مجهما ًٖ هٟؿه) 

مثلها .2 ت الؿلى٦ُت : ٍو م( الظي اقتهغ بضعاؾخه وبَاٍع الىٓغي في ج٣ضًغ ٦1967ىبغ ؾمُث ) الىٍٓغ

بُت في ج٣ضًغ الظاث،  الظاث ٖلى مضي ؤ٦ثر مً زماِن ؾىىاث ؤحغي زاللها الٗضًض مً ألابدار الخجٍغ

 مً الخإزحراث 
ً
 ٞحها ٖلى مباصت الخٗلم بضال

ً
ت، مؿدىضا  لضي ؤَٟا٫ ما ٢بل اإلاضعؾت الثاهٍى

ً
وزانت

 في همى ج٣ضًغ الاحخماُٖت الت
ً
 مهما

ً
ؼ البا٦غ للخبراث ٖامال ي ؤَخم بها عوػهبرج . ٣ٞض اٖخبر ؾمُث الخٍٗؼ

 (61الظاث.)

و٢ض ٖٝغ ؾمُث ج٣ضًغ الظاث بإهه " ج٣ُُم الٟغص ل٣ُمه الظاجُت التي ًخم الخٗبحر ٖجها مً زال٫      

٠ًُ ؾمُث ؤن ج٣ُُم الٟغص ل٣ُمه الظاجُت ٌكمل ج٣ُ ُمه ال٢خضاٍع وؤَمُخه اججاَاجه هدى طاجه، ٍو

اجه  وهجاخه . ٦ما ؤ٦ض ٖلى ؤن ج٣ُُم الٟغص لظاجه ٖملُت مؿخمغة حكمل ج٣ُُم الٟغص ألصاثه و٢ضعاجه ومؿخٍى

و٢ُمه و٢غاعاجه . واهخهى ؾمُث مً ٦خاباجه وصعاؾاجه بلى ؤن حظوع ج٣ضًغ الظاث ج٨مً في ٖاملحن عثِؿُحن 

 َما :

  سخلٟىن مً مغخلت مضي الاَخمام وال٣بى٫ والاخترام الظي ًل٣اٍ الٟغص مً طوي ألاَمُت في خُاجه، ٍو

ا١ اإلاغخلت بحن طوي اإلا٩اهت والخمحز ؤو  بلى مغخلت ؤزغي مً مغاخل الخُاة، ٣ٞض ٨ًىن الىالضان، ٞع

 ألانض٢اء .
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 (.ش الٟغص في الىجاح، بما في طل٪ ألاؾـ اإلاىيىُٖت لهظا الىجاح ؤو الٟكل  (62جاٍع

3. ٗ
ُ
ت ؤلاوؿاهُت : ح ٗض ؤو٫ 1959ض ٦خاباث ٧اع٫ عوحغػ )الىٍٓغ ٌُ ، بط 

ً
ضم في َظا اإلاجا٫ جىُٓما

ُ
م( ؤ٦ثر ما ٢

ت الظاث، ٞهى ًىٓغ للظاث ٖلى ؤنها جىُٓم ٣ٖلي ومٗغفي مىٓم لٗضص مً   لىٍٓغ
ً
 مخ٩امال

ً
مً وي٘ بَاعا

ال٢اجه اإلاخٗضصة .)  (63اإلاضع٧اث واإلاٟاَُم وال٣ُم الكٗىعٍت التي جخٗل٤ بالؿماث اإلامحزة للٟغص ٖو

وبضؤ مٟهىم ج٣ضًغ الظاث مً اإلاىٓىع ؤلاوؿاوي ًخجلى في الٓهىع في ؤوازغ الؿخِىاث مً زال٫ مجهىصاث     

 في ٦خابه " ٖلم هٟـ ج٣ضًغ الظاث" الظي ون٠ ُٞه ج٣ضًغ الظاث 1969بغاهضن )
ً
م(، و٢ض ْهغ طل٪ ؤًًا

ىاحه ألاٞغاص هدى الؿلى٦ُاث بإهه " خاحت بوؿاهُت ؤؾاؾُت جخًمً مكاٖغ ال٣ضعة، والاؾخد٣ا١ التي ج

اث مً ال٣ضعة والاؾخد٣ا١. و٢ض جإزغ بغاهضن في طل٪ بأعاء ماؾلى )  ٖلى بصعا٦هم إلاؿخٍى
ً
م 1954اإلاالثمت بىاءا

( خُث اَخم ماؾلى بٗملُت جد٤ُ٣ الظاث، وهي الٗملُت التي 64( في جىُٓم وجغجِب الخاحاث ؤلاوؿاهُت .)

ظٍ يهضٝ الٟغص ٞحها بلى ؤن ٨ًىن ما ًٍغ ُمذ بلُه، وعؤي ؤن الخاحاث ؤلاوؿاهُت مغجبت بك٩ل َغمي، َو ض ٍو

غ هٟؿه وجد٤ُ٣ طاجه.) ٗٝغ ماؾلى في َغمه خاحاث ج٣ضًغ الظاث، وهي 65الخاحاث جضٞٗه لخٍُى ( َو

م، وقٗىعٍ باالؾخد٣ا١ والجضاعة وبقبإ َظٍ الخاحت ٨ًىن  ً وج٣ضًَغ خاحاث الٟغص بلى اٖتراٝ آلازٍغ

 بالث٣ت وا
ً
خباع والٟاثضة ؤو اإلاىٟٗت ٦ما ًاصي ه٣و بقبإ َظٍ الخاحت بلى مصخىبا لكٗىع بال٣ُمت والٖا

 ( 66الكٗىع بالى٣و والاٞخ٣اع بلى الث٣ت والؿلبُت والاوسخاب مً مىا٠٢ الخىاٞـ.)

ٗض ٦ىلي ) .4 ٌُ ت ٖلم الىٟـ الاحخماعي :  م( مً ؤواثل ٖلماء الىٟـ الاحخماعي الظًً ؤؾهمىا 1902هٍٓغ

 
ً
 ٞٗاال

ً
ى ناخب الغؤي اإلاكهىع ؤن مغآة الٟغص مجخمٗه مً زاللها ًغي بؾهاما  في صعاؾت الظاث، َو

٣ت التي ًغاٍ بها آلازغون، ٞالظاث ٖىضٍ جىمى مً زال٫ جٟاٖل الٟغص الاحخماعي، وبىاًء ٖلى  هٟؿه بالٍُغ

 (67طل٪ جىنل ٦ىلي بلى مٟهىم الظاث اإلاثالُت .)

خه مً زال٫ جىحهه م( ٣ٞض اَخم اَخما1965ؤما عوػهبرج )      بمىيٕى ج٣ضًغ الظاث، وجخطر هٍٓغ
ً
 ٦بحرا

ً
ما

الظي ًغي ُٞه ؤن الظاث هي ٦ُان احخماعي، وؤن الظاث ًىمى في ْل مدُِ احخماعي ًخًمً الث٣اٞت بما 

 (68جخًمجها مً ٢ُم ومجخم٘، وؤن ج٣ضًغ الظاث َى مازغ ٢ىي في الاججاَاث والؿلى٥. )

غا٣َحن لظواتهم، ووي٘ صاثغة اَخمامه بالضوع الظي ج٣ىم به ألاؾغة في ج٣ضًغ و٢ض اَخم عوػهبرج بخ٣ُُم اإلا   

مل ٖلى جىيُذ الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث الظي ًخ٨ىن في بَاع ألاؾغة، وؤؾالُب الؿلى٥  الٟغص لظاجه، ٖو

خماص ٖلى مٟهىم الاججاٍ باٖخب . واإلاىهج الظي اؾخسضمه عوػهبرج َى الٖا
ً
اٍع ؤصاة الاحخماعي للٟغص مؿخ٣بال

مدىعٍت جغبِ بحن الؿاب٤ والالخ٤ مً ألاخضار والؿلى٥.واٖخبر ؤن ج٣ضًغ الظاث مٟهىم ٨ٌٗـ اججاٍ 

 هدى ٧ل اإلاىيىٖاث التي ًخٗامل مٗها، وما الظاث بال 
ً
غح ٨ٞغة ؤن الٟغص ٨ًَىن اججاَا الٟغص هدى هٟؿه، َو

 
ً
 ال ًسخل٠ ٦ثحرا

ً
ا اججاَا ىن الٟغص هدَى

َ
٨ ًٖ الاججاَاث التي ٨ًىنها هدى  ؤخض َظٍ اإلاىيىٖاث، ٍو

اإلاىيىٖاث ألازغي، ولى ٧اهذ ؤقُاء بؿُُت ًىص اؾخسضامها، ول٨ىه ُٞما بٗض ٖاص واٖتٝر بإن اججاٍ 

 (  69الٟغص هدى طاجه ًسخل٠ ًٖ اججاَاجه هدى اإلاىيىٖاث ألازغي .)

 الضعاؾاث الؿاب٣ت :  

 ( بٗىىان : ا1994صعاؾت ٖبضهللا ببغاَُم، ومدمض هبُل )ال٢تها بمىيٕى الًبِ وج٣ضًغ م لٗضواهُت ٖو

الظاث . َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الٗضوهُت ومىيٕى الًبِ وج٣ضًغ الظاث لضي 

 مً َالب الجامٗت، 208ُٖىت مً َلبت ؤلامام مدمض بً مؿٗىص، وقملذ ُٖىت الضعاؾت )
ً
( َالبا
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م(، 1979ً م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث لغوػهبرج )واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث ٦دالت مإزىطة م

م(، وم٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي مً بٖضاص 1959ُٞلض ) –وم٣ُاؽ ٖضم اإلاالءمت في اإلاكاٖغ لجُجز 

الباخث، وؤوضخذ الىخاثج وحىص اعجباٍ ؾالب بحن الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي، بمٗجى 

 (70ى٥ الٗضواوي لضيهم ج٣ضًغ مىسٌٟ للظاث .)ؤن ألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن مً اعجٟإ مؿخىي الؿل

 ( ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي لضي 2003صعاؾت الخمُضي مدمض يُضان م( بٗىىان : ج٣ضًغ الظاث ٖو

اى. َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث  َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت الٍغ

اى، وقملذ ُٖىت الضعاؾت ) والؿلى٥ الٗضواوي لضي َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت  798بمضًىت الٍغ
ً
( َالبا

م( 1985مً َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت، واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث بٖضاص بغوؽ آَحر )

وم٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي مً بٖضاص الباخث، وؤوضخذ الىخاثج وحىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صالت 

 بحن ج٣ضًغ الظاث ) الٗاثلي
ً
ا١ ( والؿلى٥ الٗضواوي، وؤن ج٣ضًغ الظاث الٗاثلي  –ضعسخي اإلا -بخهاثُا الٞغ

 (72واإلاضعسخي مىبئان بالؿلى٥ الٗضواوي .)

 ( بٗىىان : ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اله٠ الؿاصؽ 2004صعاؾت مجاَض خؿً مدمض )م

الٗضواوي ألاؾاسخي في مداٞٓت هابلـ بٟلؿُحن. َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤق٩ا٫ الؿلى٥ 

البت مً اإلاضاعؽ 717لضي َلبت اله٠ الؿاصؽ ألاؾاسخي، وقملذ ُٖىت الضعاؾت )  َو
ً
( َالبا

 و)60الخ٨ىمُت، و)
ً
( َالبت مً اإلاضاعؽ الخابٗت لى٧الت الٛىر، واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ 54( َالبا

ؤ٦ثر ؤهىإ  الؿلى٥ الٗضواوي مً بٖضاص الباخث، وؤوضخذ الىخاثج ؤن الٗضوان اإلااصي واللٟٓي ٧اها

 بحن الُلبت .)
ً
 (73الؿلى٥ قُىٖا

  ( ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت 2013صعاؾت قاٌ٘ ٖبضهللا مجلى م( بٗىىان : ج٣ضًغ الظاث ٖو

اله٠ الثامً مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت نٗضة . َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت 

لٗضواوي لضي َلبت اله٠ الثامً مً الخٗلُم ألاؾاسخي، بحن ؤهىإ ج٣ضًغ الظاث، وؤبٗاص الؿلى٥ ا

جي 240وقملذ ُٖىت الضعاؾت ) ، واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث بٖضاص خؿحن الضٍع
ً
( َالبا

م( وم٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي مً بٖضاص الباخث، وؤوضخذ الىخاثج وحىص ٖال٢ت 1983وآزغون )

 مً الىٕى الؿالب بح
ً
ن ؤهىإ ج٣ضًغ الظاث، وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي بمٗجى ؤهه اعجباَُت صالت بخهاثُا

٧لما ػاص ج٣ضًغ الظاث اهس٣ٌ الؿلى٥ الٗضواوي . ٦ما ؤوضخذ ؤن ج٣ضًغ الظاث الٗاثلي ٌٗخبر ؤ٦ثر 

 في الخيبا بالؿلى٥ الٗضواوي مً ج٣ضًغ الظاث اإلاضعسخي .)
ً
 (74بؾهاما

 ( بٗىىان : ج٣ضًغ 2015صعاؾت مجظوب ؤخمض مدمض )ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي و٢ل٤ م الظاث ٖو

اإلاؿخ٣بل، وبٌٗ اإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت. َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ 

 -الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي َالب حامٗت صه٣ال، و٦ظل٪ ال٨ك٠ ًٖ الٟغو١ بحن الُالب ) ط٦ىع 

البت، بىا٢٘ )277ت )بهار( في ج٣ضًغ الظاث لضيهم، وقملذ ُٖىت الضعاؾ  َو
ً
، و )138( َالبا

ً
( 139( ط٦غا

م( وم٣ُاؽ الؿلى٥ 1985ؤهثى، واؾخسضم الباخث م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث مً بٖضاص بغوؽ آَحر )

 بحن حمُ٘ ؤبٗاص 
ً
الٗضواوي مً بٖضاص الباخث، وؤوضخذ الىخاثج وحىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت بخهاثُا

خُث ٧ان ج٣ضًغ الظاث الٗاثلي ؤ٦ثر جيبا بالؿلى٥ الٗضواوي،  ج٣ضًغ الظاث، وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي،

 75في ج٣ضًغ الظاث لضي الُالب .) وال جىحض ٞغو١ بحن الظ٦ىع وؤلاهار
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 اإلاىهج وؤلاحغاءاث :

 مجخم٘ البدث والُٗىت 
ً
جمهُض :  ٌٗغى الباخث في َظا الجاهب مىهجُت البدث التي اؾخسضمها ، مدضصا

ُما ًلي اؾخٗغاى وألاصواث اإلاؿخسضمت في  البدث، واإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في جدلُل الىخاثج، ٞو

 ل٩ل ه٣ُت بصخيء مً الخٟهُل :

مىهج البدث : اٖخمض البدث الخالي  ٖلى اإلاىهج الىنٟي الاعجباَي ، ألهه مً ؤوؿب اإلاىاهج لخد٤ُ٣ 

ؾخسضام الٗال٢اث في الخيبا ؤَضاٝ البدث ، خُث ًسخو ب٨ك٠ وجدضًض الٗال٢اث بحن اإلاخٛحراث ، ؤو ال 

بها بل ًخٗضي بلى ما َى ؤبٗض مً  بؿلى٥ مؿخ٣بلي ؤو ؤخضار مخى٢ٗت ، وال ٣ًخهغ ٖلى حم٘ بُاهاث وجبٍى

 ما ج٣ترن ٖملُت الىن٠ 
ً
 ًٖ ؤهه ٦ثحرا

ً
 مً الخٟؿحر لهظٍ البُاهاث ًٞال

ً
طل٪ ، ألهه ًخًمً ٢ضعا

 (76باإلا٣اعهت.)

ُيخه : جًمً مجخم٘  ت بمضًىت مجخم٘ البدث ٖو الباث الؿىت الثالثت باإلاغخلت الثاهٍى البدث َالب َو

 ٌٗض اليلء لخدمل مؿاولُاث ؤ٦بر مً زال٫ صزىلهم بلى 
ً
ٗض َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت م٣ٗال

ُ
ألانابٗت ، بط ح

البت . والزخُاع ُٖىتي  180ٖالم الجامٗت ؤو للخُاة والٗمل ، و٢ض بلٜ حجم ُٖىت البدث )   َو
ً
( َالبا

٣ت الخىػَ٘ اإلاىاؾب لسخب ُٖىاث البدث ا ؾخٗان الباخث بالُٗىت الٗكىاثُت الُب٣ُت وباٖخماص ٍَغ

 البدث التي ٢ؿمذ بلى ٢ؿمحن : 

ُٖىت البدث الاؾخُالُٖت : لٛغى ج٣ىحن ألاصاة ٖلى مجخم٘ البدث ، وللخد٤٣ مً زباث ألاصاة جم   .1

البت مً مضاعؽ الخٗلُم الثاهىي ب 30سخب ُٖىت بلٛذ)  مضًىت ألانابٗت  وجم سخب َظٍ ( َالب َو

٣ت ٖكىاثُت . والجضو٫ ع٢م )  ( ًىضر طل٪ :1الُٗىت بٍُغ

*-/ 

 ( 1حضو٫ ع٢م ) 

 ) ًىضر جىػَ٘ ُٖىت البدث الاؾخُالُٖت  في يىء مخٛحر الجيـ (

 اإلاى٣ُت الجيـ اإلاجمٕى

30 
 ط٦ىع  بهار

 ألانابٗت 
15 15 

البت بم٣ضاع  160ألاؾاؾُت ) ُٖىت البدث ألاؾاؾُت : بلٜ حجم ُٖىت البدث  .2 ط٦ىع ،  80( َالب َو

٣ت  80و بهار مىػٖحن ٖلى مضاعؽ الخٗلُم الثاهىي بمضًىت ألانابٗت ، خُث جم ازخُاع َظٍ الُٗىت بٍُغ

 ( ًىضر طل٪ :2الُٗىت الٗكىاثُت . والجضو٫ ع٢م )

 

 ( 2حضو٫ ع٢م ) 

 ت () ًىضر جىػَ٘ ُٖىت البدث في يىء مخٛحر اإلاضعؾت  وحجم الُٗى

 ث اإلاضعؾت  الُٗىت

 -1 ٖمغ بً الخُاب  34

ت 31  -2 ألانابٗت اإلاغ٦ٍؼ
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 -3 مدمض الُلُُٗت 32

 -4 مدمض صُٚم  32

محر 31 ُٗ  -5 مهٗب بً ال

 اإلاجمٕى 160

 ؤصاة البدث :

 / م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي : بٖضاص مجظوب ؤخمض مدمض )
ً
م( : ًخ٨ىن م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي 2015ؤوال

ش  مً زالر نٟداث ، حكمل الهٟدت ألاولى بُاهاث ؤولُت وجخمثل في الاؾم ، والؿً ، والجيـ ، وجاٍع

 ل٨ُُٟت ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت اإلا٣ُ
ً
اؽ مً زال٫ ازخُاع الخُب٤ُ ، وم٩ان الخُب٤ُ ، ٦ما جخًمً جىيُدا

ال ؤوا٤ٞ( . وجخًمً الهٟدت الثاهُت والثالثت  –ؤوا٤ٞ بلى خٍض ما –ؤخض الاؾخجاباث الثالزت ) ؤوا٤ٞ 

( 3( ٖباعة مىػٖت ٖلى بٗضًً   ) اإلاىحب، والؿالب (. والجضو٫ ع٢م )34ٖباعاث اإلا٣ُاؽ اإلاخمثلت في )

 ًىضر طل٪ : 

 

 ( 3حضو٫ ع٢م)

 ؿلى٥ الٗضواويًىضر ؤبٗاص وبىىص م٣ُاؽ ال

 ٣ٞغاث ؤبٗاص م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ٖضص ال٣ٟغاث ؤبٗاص م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي

 34، 31، 25، 16، 12، 4، 3 7 الٗضوان هدى ألاقُاء

 ً  28، 27، 26، 23، 21، 11، 9، 7، 5، 1 10 الٗضوان هدى آلازٍغ

 30، 24، 19، 18، 15، 14، 13، 10، 8 9 الٗضوان هدى الظاث 

 33، 32، 29، 22، 17، 6، 2 7 الؿلى٥ الٗضواوي يبِ

٣ىم اإلاٟدىم باإلحابت ٖلى اإلا٣ُاؽ بازخُاع ؤخض الاؾخجاباث الثالزت آلاجُت : ؤوا٤ٞ: وجإزظ الضعحت ) ( 3ٍو

( في الٗباعاث اإلاىحبت، وال٨ٗـ في 1( .ال ؤوا٤ٞ : وجإزظ الضعحت )2.ؤوا٤ٞ بلى خٍض ما : وجإزظ الضعحت )

 ت .الٗباعاث الؿالب

 نض١ اإلا٣ُاؽ : 

نض١ البىاء: ٢ام الباخث ) ُمٗض اإلا٣ُاؽ ( بالخد٤٣ مً نض١ البىاء مً زال٫ خؿاب مٗامل اعجباٍ  .1

بحرؾىن بحن ٧ل بٗض مً ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ والضعحت ال٩لُت، و٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث البٗض، والضعحت ال٩لُت 

اث اإلا٣ُاؽ، والضعحت ال٩لُت مىحبت ، و٧اهذ حمُ٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن ٣ٞغ (SPSS )بىاؾُت بغهامج 

 ٖىض مؿخىي )
ً
 ( . 0.05و  0.01ؤلاقاعة، وصالت بخهاثُا

الهض١ الخمُحزي : ٢ام الباخث ) ُمٗض اإلا٣ُاؽ ( بدؿاب الهض١ الخمُحزي، و٧اهذ ال٣ُمت الخاثُت صالت  .2

ت )0.05ٖىض مؿخىي ؤ٢ل مً ) حز ل٣ُاؽ ( مما ًض٫ ٖلى نالخُت اإلا٣ُاؽ للخم28.861ُ-40( بضعحت خٍغ

 الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤٞغاص الُٗىت .

٣ت )ؤلٟا ٦غوهبار(، في خؿاب الضعحت ال٩لُت  .3 الهض١ الظاحي : اٖخمض الباخث )ُمٗض اإلا٣ُاؽ( ٖلى ٍَغ

( مما ًض٫ ٖلى ؤن مٗامالث الهض١ الظاحي ٖلى م٣ُاؽ الؿلى٥ 0.98للهض١ الظاحي ٞبلٛذ خىالي )

، مما ٌؿمذ له بالخُب٤ُ ٖلى ُٖىت الضعاؾت . و٢ام الباخث )ُمٗض اإلا
ً
٣ُاؽ( الٗضواوي حُضة حضا
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(، وبلٜ مٗامل الثباث 0.972بالخإ٦ض مً زباجه خُث بلٜ مٗامل الثباث باؾخسضام الخجؼثت الىهُٟت )

٣ت الاحؿا١ الضازلي ) ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلا٣ُاؽ ًخمخ٘ بضعحت ٖالُت مً الثباث .0.964بٍُغ  ( َو

غيه ٖلى الهض١ الٓاَغي : ٢ام الباخث الخالي بالخد٤٣ مً نالخُت ونض١ اإلا٣ُاؽ مً زال٫ ٖ .4

لم الاحخمإ للخإ٦ض مً مضي مالثمخه لبِئت البدث  لجىت مً اإلاد٨محن  اإلاخسههحن في ٖلم الىٟـ ٖو

ذ حٗضًالث َُٟٟت خى٫ بٌٗ ال٣ٟغاث .  الخالي، و٢ض ؤحٍغ

زباث اإلا٣ُاؽ : للخد٤٣ مً زباث اإلا٣ُاؽ اؾخسضم الباخث الخالي لخؿاب مٗامل زباث م٣ُاؽ الؿلى٥ 

٣خحن َما  :  الٗضواوي ٍَغ

٣ت بٖاصة جُب٤ُ الازخباع : خُث ٢ام الباخث بخُب٤ُ م٣ُاؽ اإلاٗاملت الىالضًت ٖلى ُٖىت ٢ىامها  .1 ٍَغ

ُٖض جُب٣ُه 30)
ُ
 ؤ

ً
ت مىيٕى ال٣ُاؽ ، وبٗض زمؿت ٖكغ ًىما البت مً َلبت اإلاغخلت الثاهٍى ( َالب َو

ن الخُب٤ُ ألاو٫ مغة زاهُت ٖلى هٟـ اإلاجمىٖت وجدذ هٟـ الٓغوٝ . وجم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بح

ى مٗامل زباث مغجٟ٘ ٌكحر بلى ؤن اإلا٣ُاؽ  0.869والخُب٤ُ الثاوي  وونل مٗامل الثباث بلى )  ( َو

 ًخمخ٘ بضعحت ٖالُت مً الثباث . 

٣ت الخجؼثت الىهُٟت : ٢ام الباخث الخالي بخجؼثت م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي بلى ههٟحن الٗباعاث  .2 ٍَغ

ت . وجم خؿاب مٗامل زباث اإلا٣ُاؽ وطل٪ بٗض خؿاب مٗامل الٟغصًت م٣ابل الٗباعاث الؼوحُ

الاعجباٍ بحن الٗباعاث الٟغصًت والٗباعاث الؼوحُت صازل اإلا٣ُاؽ باؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن 

ظا ٌٗجي ( 0.938(، وبلٜ مٗامل الثباث )0.88للضعحاث الخام، وبلٜ مٗامل الاعجباٍ بحن الجؼثحن ) ؤن َو

٣ت   الخجؼثت الىهُٟت مغجٟ٘ .مٗامل الثباث بٍُغ

 / م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث : بٖضاص مدمض ببغاَُم ُٖض )
ً
م( : ًخ٨ىن م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث مً زالر 2002زاهُا

ش الخُب٤ُ ،  نٟداث ، حكمل الهٟدت ألاولى بُاهاث ؤولُت وجخمثل في الاؾم ، والؿً ، والجيـ ، وجاٍع

 ل٨ُُٟت ؤلاحا
ً
بت ٖلى ؤؾئلت اإلا٣ُاؽ مً زال٫ ازخُاع ؤخض وم٩ان الخُب٤ُ ، ٦ما جخًمً جىيُدا

 
ً
  -جىُب٤ ٖلي بلى خٍض ما –الاؾخجاباث ألاعب٘ ) جىُب٤ ٖلي ٦ثحرا

ً
 ( .  –جىُب٤ ٖلي ٢لُال

ً
ال ٖلي بَال٢ا

( ٖباعة مىػٖت ٖلى بٗضًً ) اإلاىحب 22وجخًمً الهٟدت الثاهُت والثالثت ٖباعاث اإلا٣ُاؽ اإلاخمثلت في )

 اعة ل٩ل بٗض .( ٖب21والؿالب ( بىا٢٘ )

: وجإزظ     
ً
٣ىم اإلاٟدىم باإلحابت ٖلى اإلا٣ُاؽ بازخُاع ؤخض الاؾخجاباث ألاعب٘ آلاجُت : جىُب٤ ٖلي ٦ثحرا ٍو

 : وجإزظ الضعحت )2( . جىُب٤ ٖلي بلى خٍض ما : وجإزظ الضعحت )3الضعحت )
ً
( . ال جىُب٤ 1( . جىُب٤ ٖلي ٢لُال

 : وجإزظ الضعحت )
ً
 (.0ٖلي بَال٢ا

 ٣ُاؽ :نض١ اإلا

نض١ الاحؿا١ الضازلي : ٢ام الباخث ) ُمٗض اإلا٣ُاؽ ( بدؿاب نض١ الاحؿا١ الضازلي إلاٟغصاث  .1

٤ خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعحت ٧ل مٟغصة، ومدمٕى صعحاث مٟغصاث اإلا٣ُاؽ  اإلا٣ُاؽ ًٖ ٍَغ

اٍ ( واعجب٩٦0.01ل، و٢ض ؤؾٟغ الخجاوـ الضازلي ًٖ اعجباٍ مٟغصاث اإلا٣ُاؽ ٩٦ل ٖىض مؿخىي )

ظٍ الىخاثج جا٦ض ٖلى الاحؿا١ والخجاوـ بحن اإلا٣اًِـ 0.01ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ ببًٗها ٖىض مؿخىي ) ( َو

ُت إلا٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، والضعحت ال٩لُت للم٣ُاؽ مما ٌكحر بلى اعجٟإ نض١ اإلا٣ُاؽ .   الٟٖغ

2.  
ً
 يهضٝ الهض١ الٗاملي : اؾخسضم الباخث ) ُمٗض اإلا٣ُاؽ ( الخدلُل الٗاملي بىنٟه ؤؾلىبا

ً
بخهاثُا

جي، ؤو البىاجي لؤلصاة،   للخد٤٣ مً الهض١ الخ٨ٍى
ً
بلى عص ال٨ثرة مً اإلاخٛحراث بلى ؤ٢ل ٖضص مجها، وؤًًا
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٣ت  ٍغ ٣ت اإلا٨ىهاث ألاؾاؾُت َو  لٍُغ
ً
٣ا غ الٗىامل التي ال ٣ًل حكبٗها ًٖ  Varimaxوطل٪ ٞو لخضٍو

 إلاد٪ 0.3)
ً
٣ا ( وجضوع خى٫ 0.64 -0.33. وجغاوخذ حكبٗاث ٖباعاث َظا الٗامل ما بحن ) Kaiser( ٞو

ا وؤلاخؿاؽ  ً ؤلاخؿاؽ ب٣ُمت الظاث وؤَمُتها وج٣ضًَغ ً ج٣بلها، ٖو الكٗىع بالغيا ًٖ الىٟـ، ٖو

بال٨ٟاًت والخجاوب الاهٟٗالي، والىٓغة اإلاٟٗمت بالخٟائ٫، واإلاٗجى في الخُاة والثباث الاهٟٗالي، و٧لها 

حٗبر ًٖ ال٣هض مً ج٣ضًغ الظاث . و٢ض ٢ام الباخث ) ُمٗض اإلا٣ُاؽ( بالخإ٦ض مً زباجه خُث  حىاهب

( باؾخسضام حاجمان، وبلٜ مٗامل الثباث 0.77بلٜ مٗامل الثباث باؾخسضام الخجؼثت الىهُٟت )

(، وبلٛذ ٢ُمت مٗامل الثباث باؾخسضام ؤلٟا 0.78بغاون ) –باؾخسضام مٗامل اعجباٍ ؾبحرمان 

 (، وهي مٗامالث مغجٟٗت مما ًض٫ ؤن اإلا٣ُاؽ ًخمخ٘ بضعحت ٖالُت مً الثباث .0.93ار )٦غوب

الهض١ الٓاَغي : ٢ام الباخث الخالي بالخد٤٣ مً نالخُت ونض١ اإلا٣ُاؽ مً زال٫ ٖغيه ٖلى  .3

لم الاحخمإ للخإ٦ض مً مضي مالءمخه لبِئت البدث  لجىت مً اإلاد٨محن  اإلاخسههحن في ٖلم الىٟـ ٖو

ذ حٗضًالث َُٟٟت خى٫ بٌٗ ال٣ٟغاث .، و٢ض   ؤحٍغ

زباث اإلا٣ُاؽ : للخد٤٣ مً زباث اإلا٣ُاؽ اؾخسضم الباخث الخالي لخؿاب مٗامل زباث م٣ُاؽ ج٣ضًغ 

٣خحن َما :   الظاث ٍَغ

٣ت بٖاصة جُب٤ُ الازخباع : خُث ٢ام الباخث بخُب٤ُ م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث ٖلى ُٖىت ٢ىامها ) .1 ( 30ٍَغ

البت مً َلبت ُٖض جُب٣ُه مغة  َالب َو
ُ
 ؤ

ً
ت مىيٕى ال٣ُاؽ ، وبٗض زمؿت ٖكغ ًىما اإلاغخلت الثاهٍى

زاهُت ٖلى هٟـ اإلاجمىٖت وجدذ هٟـ الٓغوٝ . وجم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن الخُب٤ُ ألاو٫ 

ى مٗامل زباث مغجٟ٘ ٌكحر بلى ؤن اإلا٣ُاؽ  0.859والخُب٤ُ الثاوي، وونل مٗامل الثباث بلى )  ( َو

 الُت مً الثباث . ًخمخ٘ بضعحت ٖ

٣ت الخجؼثت الىهُٟت : ٢ام الباخث الخالي بخجؼثت م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي بلى ههٟحن الٗباعاث  .2 ٍَغ

الٟغصًت م٣ابل الٗباعاث الؼوحُت . وجم خؿاب مٗامل زباث اإلا٣ُاؽ وطل٪ بٗض خؿاب مٗامل 

ام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن الاعجباٍ بحن الٗباعاث الٟغصًت والٗباعاث الؼوحُت صازل اإلا٣ُاؽ باؾخسض

ظا ٌٗجي ( 0.938(، وبلٜ مٗامل الثباث )0.908للضعحاث الخام، وبلٜ مٗامل الاعجباٍ بحن الجؼثحن ) َو

٣ت الخجؼثت الىهُٟت مغجٟ٘ .  ؤن مٗامل الثباث بٍُغ

 / اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت : اؾخسضم الباخث مٗامل اعجباٍ بحرؾىن، وازخباع )
ً
( للخٗٝغ ٖلى T. Tssزالثا

 إلاخٛحر الجيـ )ط٦ىع، بهار (، 
ً
٣ا صاللت الٟغو١ ٖلى م٣ُاسخي الؿلى٥ الٗضواوي، وج٣ضًغ الظاث ٞو

سضم اإلاخىؾِ الخؿابي، والاهدغاٝ اإلاُٗاعي، وازخباع مغب٘ ٧اي، ومٗامل اعجباٍ ٞاي . 
ُ
 ٦ما اؾخ

ا : ٢ام الباخث بٗغى وجدلُل اؾخجاباث ُٖىت البدث مً َالب  الباث مضاعؽ ٖغى الىخاثج وجٟؿحَر َو

م، ٖلى م٣ُاؽ الؿلى٥ 2018 -م2017الخٗلُم الثاهىي بمضًىت ألانابٗت، وطل٪ في الٗام الضعاسخي 

م( وم٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث اإلاٗض مً ٢بل 2015الٗضواوي اإلاٗض مً ٢بل مجظوب ؤخمض مدمض )

ثه م(، و٢ض هٓم الباخث ٖغيه للىخاثج، وجدلُلها في يىء ٞغوى بد2002مدمض ببغاَُم ُٖض )

وازخباع مضي صختها، و٢ض اؾخسضم الباخث ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت الزخباع صخت ٞغوى 

 للىخاثج التي جىنل بلحها 
ً
ُما ًلي ٖغيا البدث والخٗامل م٘ الىخاثج التي جىنل بلحها البدث، ٞو

 الباخث وجدلُلها :



 مجلة الجامعة

 

 110نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

  ىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي الزخباع الٟغيُت اإلاغجبُت بالهضٝ ألاو٫ . والخانت بالخٗٝغ ٖلى مؿخ

ت بمضًىت ألانابٗت . ٢ام الباخث بخُب٤ُ م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ٖلى  ُٖىت مً َلبت اإلاغخلت الثاهٍى

ٜ البُاهاث جم مٗالجتها باؾخسضام 160ُٖىت البدث البالٜ حجمها ) البت، وبٗض جَٟغ  َو
ً
( َالبا

 ( ًىضر طل٪ :4ٟغضخي والجضو٫ ع٢م ) اإلاخىؾِ الخؿابي، والاهدغاٝ اإلاُٗاعي وم٣اعهتها بالىؾِ ال

 (4حضو٫ ع٢م )

 ًىضر ٢ُم اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والىؾِ الٟغضخي إلاخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي 

الىؾِ  الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي  ن اإلا٣ُاؽ 

 الٟغضخي

 57 13.275 66.384 160 الؿلى٥ الٗضواوي

ًخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي إلا٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي لُٗىت البدث ٧ان            

ت 57( و٧اهذ ٢ُمت الىؾِ الٟغضخي )13.275( والاهدغاٝ اإلاُٗاعي )66.384) (، وصعحاث الخٍغ

(، وللخٗٝغ ٖلى صاللت الٟغو١ بحن اإلاخىؾُاث الخؿابُت جم اؾخسضام ازخباع "ث" لُٗىت 159)

، ألن مؿخىي صاللتها ؤ٢ل مً مؿخىي )و 
ً
( ألامغ الظي 0.05اخضة و٧اهذ ٢ُمت "ث" صالت بخهاثُا

 ٌكحر بلى اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت البدث . 

  الٟغى الثاوي : ٢ام الباخث بٗغى وجدلُل هخاثج الٟغى الثاوي الظي ًىو ٖلى ؤهه )جىحض ٖال٢ت

مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر ج٣ضًغ الظاث لضي َلبت الؿىت  اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن

ت بمضًىت ألانابٗت .  الثالثت زاهٍى

للخد٤٣ مً صخت َظا الٟغى ٢ام الباخث بالبدث ًٖ الٗال٢ت بحن مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي ومخٛحر 

 ( ًىضر طل٪ :5ج٣ضًغ الظاث لضي الُلبت ُٖىت البدث والجضو٫ ع٢م )

 (5حضو٫ ع٢م )

 الٗال٢ت بحن الؿلى٥ الٗضواوي، وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت الؿىت الثالثت زاهىي بمضًىت ألانابٗت ًىضر 

 مؿخىي الضاللت ج٣ضًغ الظاث الُٗىت  اإلاخٛحر 

 0.01 0.47 160ن = الؿلى٥ الٗضواوي

 ٖىض مؿخىي )
ً
( بحن مخٛحر 0.01ًخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صالت بخهاثُا

الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر ج٣ضًغ الظاث. ؤي ؤهه ٧ل ما اعجٟ٘ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي اهسٌٟ 

لُه ًجب ٢بى٫ ٞغيُت البدث ألنها صخُدت . وجخ٤ٟ هدُجت َظا الٟغى م ٘ مؿخىي ج٣ضًغ الظاث، ٖو

م( التي ؤوضخذ وحىص اعجباٍ ؾالب بحن 1994ما جىنلذ بلُه صعاؾت ٖبضهللا ببغاَُم، ومدمض هبُل )

الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي، بمٗجى ؤن ألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن مً اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ 

ذ وحىص م( التي ؤوضخ2003الٗضواوي لضيهم ج٣ضًغ مىسٌٟ للظاث.وم٘ صعاؾت الخمُضي يُضان )

 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي، وؤن ج٣ضًغ الظاث الٗاثلي 
ً
ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صالت بخهاثُا

م( التي 2013واإلاضعسخي مىبئان بالؿلى٥ الٗضواوي. ٦ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت قاٌ٘ ٖبضهللا مجلى )

 مً الىٕى الؿالب بحن ؤهىإ ج٣ضًغ 
ً
الظاث، وؤبٗاص ؤوضخذ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت بخهاثُا

الؿلى٥ الٗضواوي بمٗجى ؤهه ٧لما ػاص ج٣ضًغ الظاث اهسٌٟ الؿلى٥ الٗضواوي . وجخ٤ٟ هخاثج َظا 
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 م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت مجظوب ؤخمض مدمض ) 
ً
م( التي ؤوضخذ وحىص ٖال٢ت 2015الٟغى ؤًًا

 بحن حمُ٘ ؤبٗاص ج٣ضًغ الظاث، وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي
ً
 . اعجباَُت صالت بخهاثُا

  الٟغى الثالث : ٢ام الباخث بٗغى وجدلُل هخاثج الٟغى الثالث الظي ًىو ٖلى ؤهه جىحض ٞغو١

٤ مخٛحر  طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ ) الؿلى٥ الٗضواوي ( ٞو

 بهار (. -الجيـ ) ط٦ىع 

ت   للخد٤٣ مً صخت َظا الٟغى ٢ام الباخث بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

( ًىضر 6بهار( في مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي والجضو٫ ع٢م ) -ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن الُلبت )ط٦ىع 

 طل٪ :

 (6حضو٫ ع٢م )

ت وال٣ُمت الخاثُت وم ؿخىي صاللت الٟغو١ بحن صعحاث ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 الُالب والُالباث ٖلى م٣ُاؽ )الؿلى٥ الٗضواوي( 

 اإلاخٛحر
 (80بهار )ن= (80ط٦ىع )ن=

 ٢ُمت ث
مؿخىي 

 ٕ م ٕ م الضاللت

الؿلى٥ 

 الٗضواوي
45.52 12.74 38.28 11.4 3.60 0.01 

ت ألٞغاص الُٗىت هالخٔ وحىص ٞغو١    بالغحٕى بلى ٢ُم اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

واضخت بُجهما، و٧اهذ الٟغو١ لهالر ُٖىت الظ٦ىع خُث ٧ان اإلاخىؾِ الخؿابي لُٗىت الظ٦ىع 

ى ؤٖلى مً اإلاخىؾِ الخؿابي لُٗىت ؤلاهار الظي بلٜ )12.74( باهدغاٝ مُٗاعي )45.52) ( 38.28( َو

لُه ًجب 0.01( وهي ٢ُمت صالت ٖىض مؿخىي )3.60( ٦ما بلٛذ ٢ُمت ث )11.4باهدغاٝ مُٗاعي ) ( . ٖو

 ٢بى٫ ٞغيُت البدث، ألنها صخُدت . 

  الٟغى الغاب٘ : ٢ام الباخث بٗغى وجدلُل هخاثج الٟغى الغاب٘ الظي ًىو ٖلى ؤهه جىحض ٞغو١ طاث

٤ مخٛحر الجيـ ) صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى  م٣ُاؽ ) ج٣ضًغ الظاث ( ٞو

 بهار (. -ط٦ىع 

ت  للخد٤٣ مً صخت َظا الٟغى ٢ام الباخث بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 ( ًىضر طل٪ :7بهار( في مخٛحر ج٣ضًغ الظاث والجضو٫ ع٢م ) -ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن الُلبت )ط٦ىع 

 (7حضو٫ ع٢م )

ت وال٣ُمت الخاثُت ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن صعحاث ًىضر اإلاخىؾُاث  الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 الُالب والُالباث ٖلى م٣ُاؽ )ج٣ضًغ الظاث ( 

 

 اإلاخٛحر
 (80بهار )ن= (80ط٦ىع )ن=

 ٢ُمت ث
مؿخىي 

 ٕ م ٕ م الضاللت

 0.27 10.9 41.2 13.5 40.5 ج٣ضًغ الظاث
الٟغ١ ٚحر 

 صا٫ 
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ت ألٞغاص الُٗىت ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، وفي بالغحٕى بلى ٢ُم  اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

بهار( ًٓهغ لىا وحىص ازخالٞاث َُٟٟت بُجهما، بط سجل ؤٞغاص الُٗىت خؿب  -يىء مخٛحر الجيـ )ط٦ىع 

ت هي ٖلى الخىالي 41.2 – 40.5مخٛحر الجيـ مخىؾُاث ٧اهذ ٖلى الخىالي ) - 13.5) ( باهدغاٞاث مُٗاٍع

ىض م٣اعهتها بال٣ُمت الجضولُت ًخطر ؤن ال٣ُمت الخاثُت 0.27(، و٢ض بلٛذ ٢ُمت )ث( اإلادؿىبت )10.9 ( ٖو

اإلادؿىبت ؤنٛغ مً الجضولُت ألامغ الظي ٌكحر بلى ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث 

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ى  بهار (. وحكحر َظٍ الىدُجت بلى  -ع صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ    ) ج٣ضًغ الظاث ( ٞو

ظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت مجظوب ؤخمض مدمض  ٖضم جد٤٣ صخت الٟغى الغاب٘ . َو

 م( التي ؤوضخذ ٖضم وحىص ٞغو١ بحن الظ٦ىع وؤلاهار في ج٣ضًغ الظاث .2015)

 هخاثج البدث :

الباث الؿىت  .1  الثالثت زاهىي بمضًىت ألانابٗت .اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي َالب َو

 ٖىض مؿخىي ) .2
ً
( بحن مخٛحر الؿلى٥ الٗضواوي، ومخٛحر 0.01وحىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صالت بخهاثُا

ج٣ضًغ الظاث لضي ُٖىت البدث. ؤي ؤهه ٧ل ما اعجٟ٘ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي اهسٌٟ مؿخىي ج٣ضًغ 

 الظاث.

صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ ) الؿلى٥ الٗضواوي (  جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث .3

٤ مخٛحر الجيـ ) ط٦ىع   مً  -ٞو
ً
بهار (. و٧اهذ الٟغو١ لهالر ُٖىت الظ٦ىع ؤي ؤن الظ٦ىع ؤ٦ثر ٖضواها

 ؤلاهار .

ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث صعحاث الُالب ٖلى م٣ُاؽ          ) ج٣ضًغ  .4

٤ مخٛحر الجيـ ) ط  بهار (. -٦ىع الظاث ( ٞو

 الخىنُاث والبدىر اإلا٣ترخت :

 / الخىنُاث :
ً
 ؤوال

الٗمل ٖلى اجبإ ألاؾالُب الؿلُمت في جيكئت ألابىاء، وبسانت في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة، وطل٪ بخىٞحر  .1

 مىار هٟسخي واحخماعي مالثم ًدُذ لهم الكٗىع باألمً والاهخماء.

ـ، وجىٞغ لهم اإلاىار الىٟسخي والبُئي اإلاىاؾب اإلاليء بالخب ٖلى ألاؾغة ؤن جؼعٕ في ؤبىائها الث٣ت بالىٟ .2

ضم الخٟغ٢ت بحن ألابىاء في اإلاٗاملت ختى ًىمى مٟهىم وج٣ضًغ الظاث  والخىان وال٠ُٗ والخ٣بل، ٖو

 ؤلاًجابي ٖلى ؤ٦مل وحه لضي ألابىاء .

 مً الاؾخ٣اللُت لصجُٗهم  .3
ً
خماص ٖلى الاَخمام بالخاحاث الىٟؿُت لؤلبىاء، وبُٖائهم ٢ضعا ٖلى الٖا

ت ختى ٣ًل جىعَهم في الؿلى٥ الٗضواوي.  الىٟـ، وجىُٖتهم باألؾالُب الؿٍى

جُٟٗل صوع ؤلاعقاص الىٟسخي باإلاضاعؽ إلعقاص الُالب في ٦ُُٟت مىاحهت اإلاك٨الث والهٗىباث اإلاسخلٟت  .4

 في البِئت اإلاضعؾُت، لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الىٟسخي والاحخماعي .

ٗض مً ؤزُغ اإلاغاخل التي ًمغ بها الاَخمام بُالب اإلاغخلت ا .5
ُ
ت خُث ؤنهم في مغخلت مغا٣َت وهي ح لثاهٍى

 الٟغص في خُاجه.

ت الؿلُمت واو٩ٗاؾاتها ؤلاًجابُت  .6 ٟهم باألؾالُب التربٍى الاَخمام بةٖضاص بغامج بعقاصًت للىالضًً لخٍٗغ

لى ؾلى٦ُاتهم وصختهم الىٟؿُت .  ٖلى شخهُت ألابىاء، ٖو
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ؿُت واحخماُٖت تهضٝ بلى جىمُت مهاعاث الُالب في بصاعة الًٛىٍ وجىمُت بٖضاص بغامج وصوعاث هٟ .7

 الؿلى٦ُاث ؤلاًجابُت والخٗٝغ ٖلى مك٨التهم اإلاسخلٟت .

 / البدىر اإلا٣ترخت :
ً
 زاهُا

 بحغاء صعاؾت ممازلت ٖلى َلبت اإلاغخلت الجامُٗت . .1

ال٢خه بالخىا٤ٞ الىٟسخي . .2  بحغاء صعاؾت خى٫ الؿلى٥ الٗضواوي ٖو

ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث .بحغاء  .3  صعاؾت ممازلت خى٫ الا٦خئاب ٖو

 ٢اثمت اإلاغاح٘ :

 .7م، م2008خؿحن ٞاًض: الٗضوان والا٦خئاب، ماؾؿت َُبت، ال٣اَغة،  .1

 . 63م، م2007ٖبضالغخمً الِٗؿىي: صعاؾاث في ٖلم الىٟـ الاحخماعي، صاع الهال٫، بحروث  .2

ال٢تها ببٌٗ الايُغاباث الىٟؿُت لضي هجُت مدمض بكحر الكِباوي: ؤؾالُب اإلاٗاملت الىالضً .3 ت ٖو

جالمُظ اإلاغخلت ؤلابخضاثُت بلُبُا، عؾالت ماحؿخحر " ٚحر ميكىعة"، ٧لُت آلاصاب، حامٗت اإلاىهىعة، 

 .130م، م2012

ٟا٫ والكباب، ٖالم ال٨خب ال٣اَغة،  .4 ؾىاء مدمض ؾلُمان: مك٩لت الٗى٠ والٗضوان لضي ألَا

 .15م، م2008

اعي: الصخت  .5 م، 1987، حامٗت صمك٤، 7الىٟؿُت صعاؾت في ؾ٨ُىلىحُت الخ٠ُ٨، ٍوُٗم الٞغ

 .221م

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اله٠ الثامً مً  .6 قاٌ٘ ٖبضهللا مجلي: ج٣ضًغ الظاث ٖو

م، 2013، الٗضص ألاو٫، 29مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت نٗضة، مجلت حامٗت صمك٤، اإلاجلض 

 .62م

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي و٢ل٤ اإلاؿخ٣بل وبٌٗ مجظوب ؤخمض مدمض ٢مغ: ج٣ض .7 ًغ الظاث ٖو

اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت، اَغوخت ص٦خىعاٍ " ٚحرميكىعة" ، ٧لُت التربُت، حامٗت صه٣ال، 

 .15م، م2015الؿىصان،

 .63قاٌ٘ ٖبضهللا مجلي: مغح٘ ؾاب٤، م .8

ٟا٫، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،  .9 ا الكغبُجي: اإلاك٨الث الىٟؿُت ٖىض ألَا  .121م، م2010ال٣اَغة، ػ٦ٍغ

 .207م، م2009حما٫ ؤبى صلى: الصخت الىٟؿُت، صاع ؤؾامت، ٖمان ألاعصن،  .10

 . 236م، م2005نالر خؿً الضاَغي: مباصت الصخت الىٟؿُت، صاع واثل، ٖمان ألاعصن،  .11

ب ال٣اَغة  .12  .15م، م2001ٖهام ٖبضالل٠ُُ ال٣ٗاص: ؾ٨ُىلىحُت الٗضواهُت وجغوًٍها، صاع ٍٚغ

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت الخمُضي مد .13 مض يُضان: ج٣ضًغ الظاث ٖو

اى، عؾالت ماحؿخحر " ٚحر ميكىعة"، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ؤ٧اصًمُت ها٠ً للٗلىم  بمضًىت الٍغ

 .3م، م2003ألامىُت، 

لضي ؾاإلات بيذ عاقض بً ؾالم الدجغي: ٞاٖلُت بغهامج بعقاص حمعي في جىمُت ج٣ضًغ الظاث  .14

مان، عؾالت ماحؿخحر " ٚحر ميكىعة"، ٧لُت آلاصاب والٗلىم، حامٗت  ُٖ  في ؾلُىت 
ً
ا اإلاٗا٢حن بهٍغ

 .2م، م2011هؼوي، 
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ت ال٣اَغة،  .15 اب ٧امل: اإلا٨ىهاث الٗاملُت لخ٣ضًغ الظاث، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ م، 1993ٖبضالَى

 .174-173م

 .62-61قاٌ٘ ٖبضهللا مجلي: مغح٘ ؾاب٤، م .16

ؾلُمان: بىاء م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث لضي ُٖىت مً ؤَٟا٫ اإلاغخلت ؤلابخضاثُت، ٖبضالغخمً ؾُض  .17

ت لل٨خاب، الٗضص  .90م، م1992، 24مجلت ٖلم الىٟـ، الهُئت اإلاهٍغ

ت،  .18 ت الاؾ٨ىضٍع ٟا٫، و٠ُ٦ جخٗامل مٗها، اإلا٨خبت اإلاهٍغ مدمض خؿً ٚاهم: الٗضواهُت لضي ألَا

 .13م، م2004

ٖلي: اإلاك٨الث الىٟؿُت والؿلى٦ُت بحن ٖىامل الخُىعة ٖماص مدمض مسُمغ، و َبت مدمض  .19

ت، ال٣اَغة،  غ١ الى٢اًت والٗالج، ألاهجلى اإلاهٍغ  .194م، م2006َو

ت، ال٣اَغة،  .20  .85م، م2007مدمض اإلاهضي : الصخت الىٟؿُت للُٟل، ألاهجلى اإلاهٍغ

اع الىٓغي والخُب٣ُاث ؤلاح .21 ذ: الصخت الىٟؿُت بحن ؤلَا غاثُت ؤقٝغ مدمض ٖبضالٛجي قٍغ

ت،   .21م، م2008ماؾؿت خىعؽ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .206حما٫ ؤبى صلى: مغح٘ ؾاب٤، م .22

ا الكغبُجي: مغح٘ ؾاب٤، م .23  .121ػ٦ٍغ

مهُٟى هىعي ال٣مل، زلُل ٖبضالغخمً اإلاٗاَُت: الايُغاباث الؿلى٦ُت والاهٟٗالُت، صاع  .24

 .202م، م2011اإلاؿحرة، ٖمان ألاعصن، 

ت، ال٣اَغة، مهُٟى ٞهمي، مدمض ال٣ُان: الخىا٤ٞ ال .25 صخصخي والاحخماعي، ألاهجلى اإلاهٍغ

 .71م، م1979

 .141م، م1989ٖلى ٖؿ٨غ: يٍٛى الخُاة وؤؾالُب مىاحهتها، صاع ال٨خاب الخضًث، ال٣اَغة،  .26

ت في ؤؾالُب الخ٠ُ٨ م٘ اإلاىا٠٢ الًاُٚت،  .27 ٖلى عحب مدمض قٗبان: الٟغو١ الجيؿُت والٗمٍغ

ت الٗامت ل  .13م، م1994، 28ل٨خاب، الٗضصمجلت ٖلم الىٟـ، الهُئت اإلاهٍغ

٣ت الخى٣ل والخغ٦ت لضي  .28 ٍغ ال٢خه باإلاؿخىي الخٗلُمي والٗمغ َو َىاء ٖلي نالر: ج٣ضًغ الظاث ٖو

مان الغبُت للضعاؾاث الٗلُا،  ُٖ ، عؾالت ماحؿخحر " ٚحر ميكىعة"، حامٗت 
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 اخلظبئض انكًٛٛبئٛخ ٔادلٛكشٔثٕنٕجٛخ دلٛبِ اٜثبس انعبيخ مبُطمخ غشٚبٌ
 و2019 -2018 ادلٕاطفبد ٔادلخبطش انظحٛخ ٔانجٛئٛخ احملتًهخ

 
. اثض الِٗؿاوي ان  -٧لُت آلاصاب /  ص. هىعي ؤبٞى  ٍٚغ

 
Abstract:ى

An adequate and safe drinking water is one of the most important and sacred rights 

of citizens. It is one of the most important duties of the State towards its citizen, taking into 

account, its quality and quantity which is the most important indicators that nations and 

people attain. This of course, stand as a clear evidence for the progress of the State to use  

clean water, that help to build and create successful plans and development programs 

properly and adequately. The basis on which drinking water is judged, is national or 

international standards. The most important of these are the united nations Guidelines for 

Drinking Water Quality. The quality of drinking water and possible associated health risks 

vary throughout the State with some regions showing, for example, high levels of chemical 

elements of groundwater wells in the region. However, by using clean water agree with 

Libyan specifications and international health standards, can reduce and treat deadly 

diseases. That is establishment health institutions or centers, provided qualified medical 

staff to reduce the cost, effort and time. Not to mention, the economic cost and waste of 

resources, and then double the cost of the production, maintenance and general equipment's 

costs. All these parameters and considerations show fruitful results with regard the 

production of  adequate and clean water.        

            From this perspective, the idea of this research is an attempt to understand  and 

analysis  the chemical and microbiological characteristics of the municipal water wells, and 

the suitability of human and urban use. It highlights the potential risks of continued 

untreated use in Gharayan Municipality. Also, the study shows and reveals serious critical 

crises of water, with no viable alternatives solution from the part of the local authority. The 

population depends on 98% of the scarce non-renewable groundwater, which in turn is 

subjected to severe waste and depletion in response to the manifestation of excessive urban 

and civilized consumption, that is, in terms of quality and quantity. The share of individuals 

is increasing day by day, as well as the significant increase in the concentration of chemical 

elements and without being analyzed for more than 25 years ago, where the analysis of 



 مجلة الجامعة

 

 118نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

samples showed excessive excess of the minimum safe, ignoring the Libyan and international 

specifications and standards, which exposes its users to diseases and epidemics of lethal 

diseases (including blood pressure, circulatory disorders, atherosclerosis, inflammation of 

the tract and kidneys …etc.).                                                             

        The risk is increased by the potential for microbiology to contaminate water with waste 

water, which is typically disposed of, by storing it in absorption "black wells" for more than 

95% of the region's homes, or throwing it trough valleys, on the slopes of mountains and 

fields, and then moving it to groundwater with the first rain shower. In addition, it 

exacerbates the probability of exposure of citizens to viral and urges laboratory analysis of 

well samples and their conformity with standards, and the specific risks associated with the 

use of current and future well water on public health and the environment. Finally, the study 

also suggest several proper solutions.  

 مؿخسلو:

ى مً ؤَم واحباث خ٤ الخ هى٫ ٖلى اإلااء الهالر للكغب مً ؤَم خ٣ى١ اإلاىاَىحن وؤ٢ضؾها، َو

 مً ؤَم ماقغاث جدًغ ألامم والكٗىب وطلُل ع٢حها وج٣ضمها، 
ً
 وهىٖا

ً
حٍر ٦ما الضو٫ هدى مىاَىحها، وجٞى

ى مً صالثل ٖاُٞتهم وعٞاَُتهم وببضاٖاتهم الاهخاحُت، وج٨ٟل هجاح الخُِ والبرامج الخىمٍى ت الغقُضة َو

واإلاؿخضامت، وطل٪ إلاا ًىٍٞغ اؾخسضام اإلااء الهالر اإلاُاب٤ للمىانٟاث اللُبُت واإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت 

الصخُت الٗاإلاُت، ٧ازخهاع الخ٩ال٠ُ البآَت والجهض والى٢ذ إلاٗالجت ألامغاى وألاوبئت الٟخا٦ت وبوكاء 

ضع اإلااؾؿاث الصخُت وبٖضاص ال٨ىاصع الُبُت والُبُت اإلاؿاٖضة، ه اَُ٪ ًٖ الخ٩ال٠ُ الا٢خهاصًت َو

 اإلاىاعص، زم مًاٖٟت ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج والهُاهت وجغمُم ألاحهؼة واإلاٗضاث اإلاجزلُت والٗامت.

ت وجدلُل الخهاثو ال٨ُمُاثُت واإلا٨غوبُىلىحُت إلاُاٍ آلاباع  ومً َظا اإلاىُل٤ جدبلىع ٨ٞغة البدث في مٗٞغ

ؾخسضام البكغي والخًغي وببغاػ اإلاساَغ اإلادخملت حغاء الٗامت "البلضًت"، وبُان مضي مالءمتها لال 

ت ؾخهل بلى  ان. التي حٗاوي خؿاؾُت ؾلبُت ومَٟغ الاؾخمغاع في اؾخسضامها صون مٗالجت بمى٣ُت ٍٚغ

 زال٫ ال٣ٗض ال٣اصم، بطا لم حؿخدضر بضاثل هاحٗت، ٞالؿ٩ان ٞحها 
ً
ا  وهٖى

ً
مؿخىي ألاػمت اإلااثُت ٦ما

ُت الصخُدت ٚحر اإلاخجضصة، والتي جخٗغى بضوعَا بلى َضع واؾخجزاٝ % ٖلى اإلا98ٌٗخمضون بيؿبت  ُاٍ الجٞى

 ًٖ 
ً
 بٗض ًىم، ًٞال

ً
، ٞالخىا٢و في خهت ألاٞغاص ًىما قضًض اؾخجابت إلآاَغ الاؾتهال٥ الخًغي اإلاٍٟغ

اصة اإلالخىْت في جغ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت وصون زًىٖها للخدلُل أل٦ثر مً   ؾىت مايُت، خُث 25الٍؼ

ت ًٖ الخض ألاصوى آلامً في اإلاىانٟاث اللُبُت، ما ٌٗغى مؿخسضمحها  اصة اإلاَٟغ ؤْهغث جدلُل الُٗىاث الٍؼ

ت، جهلب الكغاًحن، التهاب اإلاؿال٪  ألمغاى وؤوبئت ٞخا٦ت ومجها) يِٛ الضم، ايُغاباث الضوعة الضمٍى

ضع اإلاىاعص البُئُت   ًٖ ج٩ال٠ُ الدكُٛل والهُاهت َو
ً
 وبٞؿاص زهاثهها.وال٨لى...(، ًٞال

وجؼصاص اإلاساَغ باخخماالث جلىر اإلاُاٍ م٨غوبُىلىحُت بمُاٍ الهٝغ الهخي، التي ًخم الخسلو بالُغ١ 

% مً مىاػ٫ اإلاى٣ُت، ؤو َغخها 95الخ٣لُضًت مً زال٫ زؼنها في "آلاباع الؿىصاء" الامخهانُت أل٦ثر مً 
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لى ؾٟىح الجبا٫ والخ٣ى٫، زم بهخ٣الها بلى ُت م٘ ؤو٫ وابل مُغي، ما ًٟا٢م  ٖبر ألاوصًت ٖو اإلاُاٍ الجٞى

لر ٖلى بحغاء الخدالُل  اخخمالُت حٗغى اإلاىاَىحن ألمغاى ٞحروؾُت وم٨ُغوبُت ٦بحرة للٛاًت، ما ًدٟؼ ٍو

ت ٖلى ُٖىاث آلاباع ومضي مُاب٣تها للمٗاًحر ال٣ُاؾُت، وبُان ألازُاع اإلادض٢ت اإلاهاخبت لالؾخسضام  اإلاسخبًر

 ًٖ ا٢تراح الخلى٫ اإلاىاؾبت.مُاٍ آلاباع الخال
ً
 ي واإلاؿخ٣بلي ٖلى الصخت الٗامت والبِئت، ًٞال

 اإلا٣ضمت :

، وخمل ٖلُه ٖغقت، وحٗل مىه ٧ل شخيء حي،٢ا٫  اإلااء ؾاثل الخُاة وؾغ وحىص ال٩اثىاث، ؤوصٕ هللا ُٞه ؾٍغ

 ٟٞخ٣ىاَما وحٗلىا مً
ً
اإلااء ٧ل شخيء حي ؤٞال  حٗالى " ؤولم ًغ اللظًً ٦ٟغوا ؤن الؿماواث وألاعى ٧اهخا عج٣ا

 .30ًامىىن" ألاهبُاء، 

اثُت وال٨ُمُاثُت، وبه جدبلىع ٧ل  ت والٟحًز اإلااء َى الىؾِ الظي جدضر ُٞه ٧ل الٗملُاث الخٟاٖلُت الخٍُى

مغاخل الؿلؿلت الٛظاثُت وجباص٫ اإلااصة والُا٢ت بحن ال٩اثىاجىؤلاوؿان ووؾُه البُئي، و٧ل ألاوكُت التي ًؼاولها 

ت والتي في خُاجه  ا ومٗها جيخ٣ل ألاوبئت وألامغاى اإلاخىَىت والؿاٍع ا بإهىاٖها ٖبَر الُىمُت،خُث جيخ٣ل الب٨خحًر

خا٦ت، بطا لم جخسظ الخضابحر الى٢اثُت لخدؿحن حىصة الُٗام والكغاب اإلاُاب٣ت للمٗاًحر  ٢ض جهبذ وباثُت ٞو

حر  ُت اإلااء الهالر للكغب اإلاُاب٤ واإلاىانٟاث الصخُت الٗاإلاُت، لظل٪ جدىاٞـ الضو٫ اإلاخدًغة لخٞى هٖى

 ٖلى مؿخىي الخدًغ للكٗىب وألامم، وإلاا لظل٪ مً 
ً
 وماقغا

ً
للمٗاًحر الصخُت ل٩ل مىاَىحها، باٖخباٍع عمؼا

ت  اٖلُتهم الاهخاحُت ومؿاَمتهم في بهجاح الخُِ والبرامج الخىمٍى ؤَمُت في يمان صخت وعٞاَُت مىاَىحها ٞو

حر الام٩اهُاث والخ٩الُٟاإلاسههت إلاٗالجت اإلاىحهت واإلاؿخضامت، هاَُ٪ ٖ ً الخض مً َضع اإلاىاعص الا٢خهاصًت وجٞى

ا في ؤوحه ؤزغي.  جل٪ ألامغاى وألاوبئت واؾدثماَع

، ٞهي حٗخمض بيؿبت
ً
 وهىٖا

ً
غ اإلاُاٍ الهالخت ٦ما ت في جٞى ان : طاث خؿاؾُت مَٟغ % ٖلى اإلاُاٍ 98ومى٣ُت ٍٚغ

حر اإلاخجضصة، والتي ُت الىاصعة ٚو جخٗغى مً حهت : لالؾخجزاٝ الكضًض بؿبب همِ الخُاة الاؾتهال٧ي  الجٞى

اصة   ًٖ الٍؼ
ً
، ًٞال

ً
لت، في بلض ٌٗض مً ؤ٣ٞغ بالص الٗالم حٟاٞا الؿاثض الظي ال ًخالثم وبم٩اهُاجىا اإلااثُت الهٍؼ

اصة جغ٦حز ألامالح والٗىانغ ال٨ُمُاثُت بإهىاٖها طاث الٗال٢ت بخٟصخي ؤمغاى زُغة  -) يِٛ الضم اإلالخىْت في ٍػ

توال٣لب خصخى ال٨لى..(، هاَُ٪ ًٖ:اخخمالُت  –التهاباث اإلاؿال٪ -جهلب الكغاًحن -بيُغاباث الضوعة الضمٍى

ٟها في " الخٟغ  حٗغيها للخلىر بمُاٍ الهٝغ الهخي، التي ًخم الخسلو مجها بالُغ١ البضاثُت والخ٣لُضًت بخهٍغ

ُت آلاباع الؿىصاء"، ؤو٦بها في الٗغاء  -الامخهانُت ٖبر ألاوصًت والؿٟىح والؿهى٫ واهخ٣الها بلى اإلاُاٍ الجٞى

 والؿُدُت م٘ ؤو٫ وابل مً مُاٍ ألامُاع.

وم٘ ٧ل طل٪! ال جسً٘ مُاٍ آلاباع الٗامت باإلاى٣ُت ألًت بحغاءاث للمغا٢بت وال٨ك٠ ًٖ زهاثهها ال٨ُمُاثُت  

وبُئُت ال جدمض ٣ٖباَا، وجدذ  واإلا٨ُغوبىلىحُت ل٣ٗىص مًذ، ما ٌٗغى اإلاؿخسضمحن لها إلاساَغ صخُت

يِٛ َظٍ ألاؾباب واإلاك٨الث جم ازخُاع ٖىىان البدث، ٦مؿاَمت حٛغاُٞتبُئُت لضعاؾت وجدلُل اإلاساَغ 

اإلاهاخبت الؾخسضاماث اإلاُاٍ باإلاى٣ُت، صون مُاب٣تها للخض ألاصوى آلامً للمٗاًحر واإلاىانٟاث الٗاإلاُت واإلادلُت 

 ل٠ُ الدكُٛل. ٖلى الصخت الٗامت والبِئت وج٩ا

 ألاَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت :
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  بُان وببغاػ العجؼ الخاص في اإلاىاػهت اإلااثُت والخضوي اإلاًُغص في خهو ألاٞغاص مً اإلاُاٍ الُىمُت، ًيبا بخدىله

ت مً عجؼ ماجي بلى ؤػمت ماثُت، جتهضص اؾخ٣غاع الؿ٩ان باإلاى٣ُت وجدبِ هجاح  الخُِ والبرامج الخىمٍى

اٖلُت اإلااؾؿاث واإلاغا٤ٞ بها.  اإلاؿخضامت ٞو

  جىيُذ الٗال٢ت الىز٣ُت بحن جٟصخي وجىًَ ٖضًض ألامغاى باإلاى٣ُت، باؾخسضام اإلاُاٍ مباقغة وصون بزًاٖها

ت وؿبت جغ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت واإلا٨ُغوبىلىحُت، ومضي مُاب٣تها للخض ألاصوى آلامً  للخدلُل ومٗٞغ

 للمٗاًحر الاؾترقاصًت الصخُت اإلادلُت والٗاإلاُت.  

  وكغ الىعي باإلاساَغ اإلادخملت الؾخسضاماث اإلاُاَٛحر اإلاُاب٣ت للخضوص الضهُا آلامىت للمٗاًحر واإلاىانٟاث ٖلى

 الصخت الٗامت والبِئت وج٩ال٠ُ الدكُٛل وجبضًض اإلاىاعص ٖلى ازخالٞها.

 لٗملُاث الخ٣ُٗم الخدظًغ مً التهاون في اؾخسضام مُاٍ ال 
ً
كغب بالُغ١ الخ٣لُضًت صون بزًاٖها صوعٍا

والخدلُل الضوعي وال٨ك٠ ًٖ زهاثهها ال٨ُمُاثُت واإلا٨ُغوبىلىحُت والتر٦حزاث الًاعة واٖالم اإلاؿخسضمحن 

ا.  بمساََغ

 ُضاهُت( الخث ٖلى يغوعة ججهحز مهاصع ومغا٤ٞ اإلاُاٍ باإلاى٣ُت، بإصواث وؤحهؼة ال٨ك٠ اإلاخُىعة الٟىعٍت) اإلا

والضاثمت لبُان مُاب٣ت اإلاُاٍ للمىانٟاث الصخُت الٗاإلاُت والخيبا باإلاساَغ التي تهضص اإلاؿخسضمحن، بىٓام 

 الاؾدكٗاع ًٖ بٗض.

 ألاَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاٝ :

 بضاثل ماثُت لؿض العجؼ الخاص في  جدٟحز واؾدثاعة ٧ل ؤلام٩اهُاث وال٣ضعاث واإلاىاعص الٗامت والخانت، للبدث ًٖ

اإلاحزان اإلااجي وخهو ألاٞغاص الُىمُت، ومً زاعج خضوصَا )جدلُت، مىٓىمت الجهغ الهىاعي، مٗالجت مُاٍ 

( في ؤ٢غب آلاحا٫.   الهٝغ

  ٟي ؤٚلب ُٖىاث آلاباع الٗامتًٖ الخض آلا اصة في جغ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت والىمى الب٨خحًر صوى بُان مساَغ الٍؼ

ت ٖالُت جضٖى لل٣ل٤.  للمىانٟاث اللُبُت وبيؿب مئٍى
َ
 آلامً َب٣ا

  لٗضًض ألاوبئت وألامغاى ٘ بُان الٗال٢ت اليؿبُت والاعجباٍ بحن اؾخسضام اإلاُاٍ صون مٗالجت،والخٟصخي الؿَغ

 الؿاثضة باإلاى٣ُت.

  مد٨مت وهاجخت إلاغا٢بت اؾدثاعة الجهىص والهمم ٖىض ٧ل ألاوؾاٍ الكٗبُت والخ٨ىمُت، لخبجي وجُب٤ُ بغامج

ت، وببغاػ اإلاساَغ اإلاهاخبت ألَما٫ ؤهٓمت الترقُذ والخ٣ُٗم.  حىصة اإلاُاٍ للكغب والاؾخسضاماث الخًٍغ

  جد٤ُ٣ مبضؤ خ٣ى١ اإلاىاَىحن في الخهى٫ ٖلى اإلاُاٍ الصخُت اإلاُاب٣ت للمٗاًحر الاؾترقاصًت، ٞهي ؤصهىد٣ى٢هم

 ًٖ مٓاَغ 
ً
 وعمؼا

ً
ت اإلاكغوٖت ٞهي حٗض ماقغا اَُت اإلاجخمُٗت وخؿً جضبحر اإلاىاعص البكٍغ وصعحت الخدًغ والٞغ

 واإلااصًت ب٨ٟاءة.

  ضع اإلاىاعص الا٢خهاصًت ببغاػ آلازاع الؿلبُت الؾخسضاماث اإلاُاٍ ٚحر اإلاُاب٣ت للمىانٟاث ٖلى الصخت الٗامت َو

 ومًاٖٟت ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج والهُاهت، ٞهي حؿخجٝز زلثي الضزل ال٣ىمي لٗضًض الضو٫.

 الٟغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُاث :

 تبا اَغةالاهدكاعالىاؾٗلٗضًضألامغاياإلاخىَىتوالؿاٍع مامضًاالعجباَبِىاؾخسضاممُاَاآلباعالٗامتبالُغ٢اإلاباقغة،ْو

 ت وال٣ٗا٢حر.إلاى٣ُتالخُتهضصٖاُٞتالؿ٩اهىج٨غاع ْاَغة جغصصَمٗلىالُٗاصاجالصخُتوجًا٠ٖ خاالث جىاولهم لؤلصٍو
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 (ُٟدهتألاٞغاصمىاإلاُاَةلى ٖلىصخاإلاُاَباإلاى٣ُت،واخخمالخدىاللعجؼبلىإ48الخضهُاإلالخْى
ً
لتر/ٞغص/الُىم(،ٌٗضماقغا

ػمتماثُتخ٣ُ٣ُتوخاصةجتهضصاؾخ٣غاعالؿ٩اهىحكلىجاخمسُُاجالخىمُتاإلاؿخضامت 

 بهامؿخ٣بالبطاإلادؿخدضزبضاثلٟاٖلت.

 اَُت واؾخ٣غاع الؿ٩ان َىا٥ طاللت بخهاثُت وز٣ُت بحن العجؼ اإلاا ، وبحن ٞع
ً
جي واعجٟإ ج٩لٟت الخهى٫ ٖلحهاًىمُا

 .
ً
 باإلاى٣ُت مؿخ٣بال

  اصة جغ٦حز الٗىانغ ما الٗال٢ت اليؿبُت والاخهاثُت لخهاثو مُاٍ آلاباع الٗامت اإلاؿخسضمت باإلاى٣ُت،ووؿبت ٍػ

ًحر الاؾترقاصًتاإلالؼمت اإلادلُت ال٨ُمُاثُت واإلا٨غوبُىلىحُتوجىاؾبهامٗالخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث واإلاٗا

 والضولُت، وآلازاع الؿلبُت اإلاترجبت.

  اٍ ومؿخىي زضماث َل َىا٥ ٖال٢ت بحن ال٣هىع الخالي في جدلُل ومٗالجت اإلاُاٍ، وجضوي مؿخىي الصخت والٞغ

ت في َضع اإلا اصة اإلاَٟغ اٖلُتألاوكُت الا٢خهاصًتوالاؾخ٣غاع الاحخماعي، زم الٍؼ ىاعص البُئُت اإلااؾؿاث والهُئاث ٞو

 وػٍاصة ج٩ال٠ُ الاهخاج والهُاهت.

  ما مضي ومؿخىي الىعي الٗام لؤلٞغاص والجهاث الغ٢ابُت وطاث الازخهام باإلاساَغ اإلادض٢ت، حغاء الاؾخمغاع في

 اؾخسضام مُاٍ آلاباع الٗامت صون بزًاٖها للخدالُل الضوعٍت ومُاب٣تها للمىانٟاث.

 مىهجُت البدث وؤؾالُبه :

غ الٟىُت واإلاهىُت، وجدلُل وحهاث هٓغ الخبراء والٗاملحن في الكغ٦ت اإلاىهج  إل ٖلى الخ٣اٍع الىٓغي: وجم ُٞه الَا

ت والغ٢ابُت، وحم٘ البُاهاث الىنُٟت والاخهاثُت خى٫  ان والجهاث اإلاكٞغ الٗامت للمُاٍ والهٝغ الهخي ٍٚغ

٠ بها ٦ٓاَغة مغا٤ٞ وججهحزاث آلاباع الٗامت "البلضًت"،وبُان زهاثهها الاهخاح ُت ٦مىعص بمضاص ماجي، والخٍٗغ

ا ٖامل جإزحر وجإزغ بحن ؤلاوؿان وبُئخه، ٞاالعجباٍ وز٤ُ بحن  ٢ابلت للبدث مً الىاخُت الجٛغاُٞت والبُئُت، باٖخباَع

٦مُت وهٕى اإلاُاٍ اإلاؿخسضمت والخالت الصخُت الٗامت ألٞغاص اإلاجخم٘ اإلاخمثلت في وكغ ألامغاى وألاوبئت ومًاٖٟت 

٩ال٠ُ الاؾخسضام، وبُان ؤوحه ال٣هىع في جغ٦ُب ألاحهؼة والخ٣ىُاث الخانت بال٨ك٠ اإلاؿخمغ ومضي مُاب٣ت ج

 في الٓاَغة اإلاضعوؾت.
ً
 ؤو بًجابا

ً
 اإلاُاٍ للمىانٟاث واإلاٗاًحر الٗاإلاُت. واؾخ٣هاء واؾخيباٍ الٗىامل اإلاازغة ؾلبا

خًمً حم٘ البُاهاث الخ٣ل ُت لخدلُل خُثُاث اإلاك٩لت، ٧ازخُاع الُٗىاث اإلاثالُت اإلاىهج الٗملي"اإلاُضاوي" : ٍو

(، والخ٣ُض GPS%( مً آلاباع الهالخت، وجدضًض مىايٗها بىٓام )47.3اإلاٗبرة ًٖ مجخم٘ الضعاؾت وجمثل وؿبت )

غوٝ ه٣لها ب٨ٟاءة بلى اإلاسخبر في الؼمً اإلادضص، وجدلُل  ا واهخ٣ائها ْو بالكغوٍ والًىابِ الٗلمُت في ازخُاَع

 ٖلى  الخض ألاصوى آلامً ومخا
ً
اصة اليؿبُت٢ُاؾا بٗت جُاب٣ها مٗاإلاىانٟاث واإلاٗاًحر اللُبُت، مً زال٫ م٣اعهت الٍؼ

اصة في التر٦حزاث ومضي اهدغاٞها ًٖ اإلاٗاًحر،  مجها، وجغحمتها بلى حضاو٫ وهماطج وؤق٩ا٫ بُاهُت للخٗبحر ٖىيؿبت الٍؼ

حر وج٣ضًغ حجم اإلاساَغ اإلادخملت حغاء التهاون في  اؾخسضام مُاٍ  آلاباع الٗامت ٚحر اإلاُاب٣ت للمىانٟاث ٚو

 اإلاٗالجت ٖلى الصخت الٗامت والبِئت وج٩ال٠ُ الدكُٛل.

 ع٧اثؼ ومدٟؼاث البدث:

امىإبغػمهامالخ٨ىماجىاإلااؾؿا  حَر حراإلاُاَاإلاُاب٣تللمىانٟاجىاإلاٗاًحرالصخُتمىإَمد٣ى٢اإلاىاَىِىىجٞى  جٞى

ُتاإلالىزتٖلىيكغألامغايىالخضمىيكاَىبهخاحُتألاٞغاص،ول٨جهاجًاٖٟخ٩الُٟالد  الج٣خهغمساَغاإلاُاَالجٞى

تالُمىخت. ضعاإلاىاعصالبُئُتوالخضمىىجاخالبرامجالخىمٍى  قُٛلىالهُاهتَو

ُتُٞالكغبض  الاعجباَالىز٣ُبِىاالهدكاعالىاؾٗلبًٗاألمغاياإلاخىَىتباإلاى٣ُتواؾخسضاماجاإلاُاَالجٞى

 .وهمٗاًغة
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الصخُبالك٨اللخ٣لُضًىالبضاثِباإلاى٣ُت.  ٟمُاَالهٞغ تبُيخلىزاإلاُاَىؾبلخهٍغ  َىا٦ٗال٢تبخهاثُت٢ٍى

جضوي مؿخىي الىعي الٗام والٟغصي، بسُىعة اؾخسضام اإلاُاٍ بالُغ١ الخ٣لُضًت واإلاباقغة صون جدضًض زهاثهها  

 واإلاساَغ اإلادخملت.

خ٣اص الخاَئ بجىصة اإلاُاٍ الجىُٞت ونالخُتها للك  غب في حمُ٘ ؤخىالها، والتهاون في بحغاءالخدلُل الٖا

.
ً
 مدض٢ا

ً
 الضوعي ٌٗض زُغا

ان:( ُت )آلاباع الٗامت( بمى٣ُت ٍٚغ  مىاعص اإلاُاٍ الجٞى

هي جل٪ اإلاُاٍ اإلادخجؼة في ٞغاٚاث الصخىع والتربت وال٣ابلت لالؾخٛال٫ والاؾدثماع الا٢خهاصي باإلاى٣ُت، وهي 

ُمُاٍ ٚحر مخجضصة في ال٩امىت في َب٣اث الصخىع والخؼاها ُت، َو ث الُبُُٗت الجُىلىحُت الؿُدُت والجٞى

تؾىي  %، وهي مىاعٌص ًخم اؾخٛاللها ب٨ثاٞت:مً زال٫ الخٟغ الٗكىاجي 2-4مجملها وال جتراوح وؿبت حٛظًتها الؿىٍى

اتها ٖلى ؤٖما١ مخباًىت،ؤو الاؾخٛال٫ اإلاباقغ إلاُاٍ بٌٗ الُٗىن  لآلباع الٗامت والخانت، التي جضع٥ مؿخٍى

اإلاخىايٗت ؤلاهخاحُت، وطل٪ بدؿب َبُٗت وزهاثو جل٪ الخؼاهاث،وجخُلب اؾخسغاج جل٪ اإلاُاٍ الجىُٞت 

 الثمُىت باإلاى٣ُتٖضًض الخ٣ىُاث اإلاالثمت إلاسخل٠ مجاالث الاؾخٗما٫.

 
ّ
ُت بك٩ل واؾ٘، بال ان اؾخٛال٫ اإلاُاٍ الجٞى  بٗض وباؾخثىاء مُاٍ الُٗىن الُبُُٗت لم ٌؿخُ٘ ؾ٩ان مى٣ُت ٍٚغ

ىىن الاًُالُىن في زالزُيُاث ال٣غن اإلااضخي  جُىع ج٣ىُاث الخٟغ الٗم٤ُ لآلباع الٗامت، الظي اؾخدضزه اإلاؿخَى

بدٟغ آباع اؾخ٨كاُٞت وبهخاحُت ٖم٣ُت. وم٘ جؼاًض الُلب ٖلى اإلاُاٍ بخٛحر همِ الخُاة الاؾتهال٧ي الخًغي، جم 

م بمى٣ُت 1962ها مىض بضاًت ٣ٖض الؿخِىُاث "الخىؾ٘ في خٟغ واؾخٛال٫ مُاٍ الُب٣اث الجىُٞت ب

(، وهدُجت لالػصًاص وجًا٠ٖ الُلب والخاحت اإلالخت لخلبُت خاحت الؿ٩ان 84الهالخاث")الِٗؿاوي، م

اصة ؤٖضاصَم وحٛحر َبُٗت اوكُتهم الاؾتهال٦ُت، هاَُ٪ ًٖ جُىع ج٣ىُاث الاؾخ٨كاٝ والخى٣ُب  اإلاتزاًضة، بٍؼ

لت ا٢خىائها ٖلى اإلاؿخىي الخ٨ىمي والكٗبي في ال٣ٗىص الخالُت. وجدذ َظا اإلااجي والطخ الؾخسغاحها وؾهى 

، ٞخىا٢هذ خهت الٟغص مً اإلاُاٍ 
ً
 وهىٖا

ً
ُب واإلاتزاًض بايُغاص، بغػث ٖضًضالخإزحراث الؿلبُت ٦ما الًِٛ الَغ

 ال ٌؿت
ً
ُت باإلاى٣ُت وبك٩ل واضر للٛاًت، واعجٟٗذ ج٩لٟت الخهى٫ ٖلحها وباجذ حؿخجٝز ٢ضعا هان به مً الجٞى

اإلاىاعص والخ٩ال٠ُ اإلاالُت للمجخم٘ ولؤلٞغاص وألاؾغ، هاَُ٪ ًٖ اإلاساَغ اإلادخملت واإلاهاخبت لٟؿاص زهاثو 

ً ٖلى خُاة الؿ٩ان باإلاى٣ُت، زانت بطا ؤزظها في   زُحًر
ً
 وبُئُا

ً
 صخُا

ً
ومىانٟاث اإلاُاٍ والتي حك٩ل تهضًضا

خباع مٓاَغ الخلىر اإلادخملت بمُاٍ الهٝغ الهخ ي واؾٗت الاهدكاع، والتي حٗخمض ٖلى ؤؾالُب ج٣لُضًت الٖا

ت والخ٣ى٫، ما ٌٗؼػاخخمالُت حؿغبها م٘  للخسلو مجها، بُغخها في الٗغاء ٖبر ألاوصًت والؿٟىح واإلا٨باث اإلا٨كٞى

 ب٨ثاٞت،و 
ً
٦ظل٪ مُاٍ ألامُاع بلى مهاصع اإلاُاٍ اإلاؿخسضمت باإلاى٣ُت ومجها:آلاباع الٗامت " البلضًت" اإلاؿخٛلت خالُا

ؼصاص ألامغ زُىعة في مُاٍ آلاباع الٗامت، خا٫ بَما٫  بٌٗ مُاٍ الُٗىن التي ًغجاصَا الؿ٩ان بك٩ل مباقغ، ٍو

اإلاخابٗت وبحغاء الخدالُل الضوعٍت للى٢ىٝ ٖلى مىانٟاث وزهاثو مُاَها الٟٗلُت، ومضي نالخُت ججهحزاتها 

ٟا٢م مساَغ حٗغى الؿ٩ان لؤلوبئت وألامغاى ومغا٣ٞها للكغوٍ واإلاىانٟاث الصخُت والؿالمت الٗامت،ما ً

خباع ؤن ؤ٦ثر مً " ت الٟحروؾُت واإلا٨ُغوبُت اإلاٗضًت 85زانت بطا ؤزظها في الٖا % مً ألامغاى اإلاٗانغةوالؿاٍع

ُضة، م "، )ٞع
ً
(، جيخ٣ل ٖبر اؾخسضام اإلاُاٍ اإلالىزت في الٗمىمىبمُاٍ الهٝغ الهخي بالخهىم، ؤو ٚحر 15ٖاإلاُا

 ُاب٣ت للكغوٍ واإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الصخُت الٗاإلاُت.   الخايٗت ؤو اإلا

ت زهاثهها الٗامت مً    ومٗٞغ
ً
 وهىٖا

ً
ت صعاؾت ومخابٗت مىانٟاث اإلاُاٍ باإلاى٣ُت ٦ما لظا ؤضخذ اؾخمغاٍع

ؿهم البدث في جد٣ُ٣ها وببغاػ اإلاساَغ اإلاهاخبت لالؾخسضام مُاٍ آلاباع الٗامت  الًغوعاث اإلالخت، والتي ًداو٫ َو
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اث الضوعٍت، ومخابٗت هخاثج الخدالُل ال٨ُمُاثُت با لُغ١ الخ٣لُضًت واإلاباقغة صون بزًاٖها للخدالُل وال٨كٞى

ت للضو٫ اإلاخ٣ضمت التي جدىاٞـ في جد٣ُ٣ها  واإلا٨ُغو بُىلىحُت للُٗىاث اإلاسخاعة مجها،وهي مً اإلااقغاث الخًاٍع

اَُت ؾ٩انها، وبالىٓغ لل٣هىع الخاص بمىُ ان في جُٟٗل بحغاءاث وججهحزاث ال٨ك٠ ٖلى واإلاداٞٓت ٖلى ٞع ٣ت ٍٚغ

ً! ٞمسخبر ال٨ك٠ ًٖ اإلاُاٍ مُٗل ل٣ٗىص، واإلااؾؿاث الصخُت والغ٢ابُت ال جباقغ  اإلاُاٍ زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر

مهامها وال جمىذ جغازُو للؿماح باؾخسضام اإلاُاٍ، وال مضي مُاب٣تها للمىانٟاث واإلاٗاًحر اللُبُت والضولُت. 

بدث لبُان زهاثو مُاٍ آلاباع الٗامت مً زال٫ ازخُاع هماطج مً بٌٗ الُٗىاث الٗكىاثُت اإلاسخاعة ويهضٝ ال

مجها.زم ال٨ك٠ ًٖ زهاثهها ال٨ُمُاثُت والبُىلىحُت، ومداولت ببغاػ مؿخىًالتر٦حزاث ووؿبت اإلاساَغ اإلادخملت 

ت،  واجساطَا ٦ىمىطحئلبغاػ مًاٖٟاث حغاء اؾخسضام َظٍ اإلاُاٍ في الكغب والاؾخسضاماث اإلاجزلُت والخًٍغ

غح َظٍ  ٠ َو ومٓاَغ واخخمالُت الخلىر اإلااجي بمُاٍ الهٝغ الهخي، بالىٓغ بلى الاهدكاع الىاؾٗت لٓاَغة جهٍغ

ت ٖبر ألاوصًت والؿٟىح والؿهى٫ وهي ٦مُاث ضخمت حك٩ل  مى٨مُت اإلاُاٍ  90%اإلاُاٍ باإلا٨باث اإلا٨كٞى

 ًٖ ما حٗاهُه اإلاى٣ُ
ً
ت مً ي٠ٗ الخٛظًت والخغج اإلااجي واإلاحزان الؿالب للمىاػهت اإلااثُت،هاَُ٪ اإلاؿتهل٨ت،ًٞال

ًٖ اعجٟإ ج٩لٟت اؾخسغاج وجىػَ٘ والخهى٫ ٖلى ؤصوي خض مجها،وهي ٖلى عؤؽ ٢اثمت اإلاك٨الث التي حٗاهحها 

ان زال٫ ال٣ٗىص ألازحرة، وؾدخٟا٢م مًاٖٟاتها الصخُت والبُئُت لضعحت جتهضص اؾخمغاع اؾ خ٣غاع مى٣ُت ٍٚغ

ب، بطا لم جخسظ جضابحر وجخىٞغ بضاثل هاحٗت.  الؿ٩ان في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

ان:   -إلادت ًٖ الخهاثو الٗامت لآلباع الٗامت والخؼاهاث الجىُٞت بمى٣ُت ٍٚغ

ُت 85".)حاص هللا، م1965ٖام J.R Jone"وعصُٞاإلاظ٦غاث الهاصعة ًٖ (،والتي جم ٞحها ج٣ؿُم اإلااثضة اإلااثُت الجٞى

ُت يمً هُا١ اإلاى٣ُت ع٢م ) 19بلى هدىاللُبُت  ان اإلااثُت الجٞى ( جدذ 2مى٣ُت ماثُت، ؤصعحخمى٣ُت ٍٚغ

اؾم"مى٣ُت حبل هٟىؾه اإلااثُت"، وهي جدملخىام حُىلىحُت جدب٘"الٗهغ الجُىلىجي الثاوي"، اإلاٗانغلدك٩ل 

اه ًبت ومغجٟ٘ هٟىؾت مغجٟ٘ ٍٚغ ت في الخماصة الخمغاء َو ـ الصخغاٍو الخالي، واإلاتزامً م٘ اإلآاَغ الخًاَع

ِ الؿاخلي ٖلى امخضاص ؾهل الجٟاعة،  ٖبر َبىٍ الكٍغ
ً
ُت مً ؾهل الجٟاعة قماال ت للمُاٍ الجٞى والخاٍو

،
ً
ؼان حىىبا زم جغا٦مذ اإلاٗلىماث الجُىلىحُت والهُضعولىحُت، اإلاهاخبت إلاغاخل الخماصة بلىال٣غ٠٢ ٞو

هت وجؼاًض الاَخمام باالؾخ٨كاٝ اإلااجي الجىفي ٣ٖض الاؾخ٨كاٝ والخى٣ُب ًٖ الىِٟ، لٗضًض الكغ٧اث اإلاخسه

غ اإلا٣ضم  ُت. ومجها الخ٣ٍغ الؿخِىُاث والؿبُٗيُاث، خى٫ م٩امً الثرواث الُبُُٗت وؤَمها مىاعص اإلاُاٍ الجٞى

ا ألنها! مً اإلاغاح٘ ألاؾاؾُت في الضعاؾاث 134") حاصهللا، م "Pallas,1980مً ( وحٗض مً ؤقهَغ

 لخ٣ضًم ج٣ضًٍغ قبه جٟهُلي للمسؼون الجىفي مً اإلاُاٍ باإلاى٣ُت والخٗٝغ ٖلى الهُضعوحُىلىحُت اللُب
ْ

ذ َٗ ُتوَؾ

ُت في جلبُت خاحُاث الؿ٩ان والخىمُت  زهاثهها. والتي جبرػ ألاَمُت والضوع ألاؾاسخي إلاؿاَمت مىاعص اإلاُاٍ الجٞى

. والتي حٗاوي % مىذجماإلمضاصاث اإلااثُت اإلاخىٞغة 98الاحخماُٖت والا٢خهاصًت، وج٣ضع بىدى 
ً
بالبالص واإلاى٣ُت ؤًًا

 ًٖ مٓاَغ الخلىر اإلادخملت واإلاهاخبت لُغح والخسلو مً مُاٍ الهٝغ 
ً
مً َضع واؾخجزاٝ قضًض، ًٞال

ض في ؤ٢صخى ج٣ضًغ ًٖ /الؿىت،)حاصهللا، 3ملُىهمتر 20-50الصخُىاإلاتزامً م٘ حٛظًت َبُُٗت يئُلت ال جٍؼ

ُت واإلاُاٍ الؿُدُت"، ال جخجاوػ  (، بدُث ج٨ىن خهت الٟغص مً اإلاىاعص124م اإلااثُت اإلاخجضصة "الخٛظًت الجٞى

ى الخض ألاصوى إلاخُلباث 3متر 35م، بلى 2025/الٟغص/الؿىت. ومً اإلاخى٢٘ ؤن جخضوى بدلى٫ 3متر84 /الؿىت للٟغص، َو

ى٣ُت، بِىما حُٛي % مً ؤلامضاص اإلااجي باإلا34(،وحؿاَم آلاباع الٗامت بىدى 88الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة) حاصهللا، م

 (.182آلاباع الخانت اليؿبت البا٢ُت) الِٗؿاوي، م

ُت باإلاى٣ُت:  -الخهاثو الهُضعولىحُت لآلباع والخؼاهاث الجٞى
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بالىٓغ لى٢ٕى اإلاى٣ُت في هُا١ حاٝ و٢اخل ٞخٛظًت اإلاسؼوهاث الؿُدُت يئُلت مً حهت،وهي ٚحر مخهلت 

 بك٩ل حؼجي م٘ الخؼاهاث الجٞى
ّ
 بال

ً
ان: ُت الغثِؿُت اإلاجاوعة مً حهت ؤزغي،َُضعولىحُا ٟٞي ًَبت ٍٚغ

ِصخي في ألاؾٟل(،و  لى بلى ال٨مبرو ؤوعصٞو ُت، بحن )الؿِىىهُان في ألٖا هي ًهىٟٗمغ الُب٣اث الخاملت للمُاٍ الجٞى

م٨ً جهىع طل٪ مً زال٫ جدب٘ الخالي. حر مخجضصة،ٍو  مدضوصة الخٛظًت ٚو
ً
 ٖمىما

ان:  الخؼاهاث الجىُٞت جدذ ًَبت ٍٚغ

ان، واٖخماصا ٖلى ٢ُاؾاث اإلايؿىب م ىاث الٗمىص الُب٣ي" الاؾتراججغافي" لهًبت ٍٚغ ً زال٫ جخاب٘ ج٨ٍى

 والضعاؾاث الهُضعوحُىلىحُت)
ً
تاإلاىخجت خالُا ، Hydrogeology)البحزومتري لآلباع الاؾخ٨كاُٞت والازخباٍع

ىاث1اإلاسههت للمى٣ُت واإلابِىت في الك٩ل)  (، ٞةن ؤَمالخ٨ٍى

 

ت اإلاؿتهضٞت وزهاثهها الٗامت ومدىع خغ٦ت اإلاُاٍ زاللها. (1ق٩ل ع٢م )  الخخاب٘ الُب٣ي لىماطج آلاباع الازخباٍع
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حرمخهلتبالخؼاهاجالغثِؿُتاإلاجاوعة،وجبضوجدتهًبتٚ ُتلِؿدؿم٨ُتٚو تللمُاَىالخؼاهاجالجٞى تالخاٍو الصخٍغ

لىةلىاألؾٟل٩اآلحي:ومً الك٩ل الؿاب٤: ًالخٔ ؤن الُب٣ت الخاملت للمُاٍ واإلاؿخٛلت مىض ٣ٖىص،هي  ان،مىاأٖل ٍع

ً ٩٦لتبٗم٤ ا متر، ومؿخىي 250-150إلادهىعة في َب٣اث الدجغ الغملي والُُجي الضولىماًتي، وزانت ج٨ٍى

ان وواصي ٚان ًتراوح بحن  .143-179اإلااء الؿا٦ً في ٍٚغ
ً
 مترا

ُت  اإلاؼوصة بلٛذ َظٍ الىضعة اإلااثُت باإلاى٣ُت ؤوحها زال٫ ال٣ٗض ألازحر، خُث جىا٢هذ بهخاحُت آلاباع الجٞى

 ًٖ جؼوٍض اإلاىاَىحن 
ً
ا، وؤضخذ الكب٨ت الٗامت للمُاٍ ٖاحؼة حَر للمى٣ُت مً الهالخاث وواصي ٚان ٚو

صًىاع للمتر اإلا٨ٗب  3بمخُلباتهم الُىمُت، واعجٟٗذ ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى اإلاُاٍ بك٩ل خاٍص، بدُث بلٛذ ؤ٦ثر مً

 بلى ؤ٦ثر مً 2000الىاخض ٖام 
ً
ت صًىاع،  7-6م، وجًاٖٟذ خالُا وجؼصاص الخ٩لٟت خا٫ ألاػماث وألاخضار الجاٍع

% مً 80مخىؾِ الضزل الكهغي أل٦ثر مً  1/3، وحؿدىٟظ ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى اإلاُاٍ خىالي3صًىاع/ م 18بلى 

َؾِغ باإلاى٣ُت")الِٗؿاوي م
ُ
غخها ٦مُاٍ ملىزت، 182ألا (، هاَُ٪ ًٖ ج٩ال٠ُ اؾخسغاحها مً آلاباع الؿىصاء َو

ت باإلاى٣ُت، وجدض مً ٞاٖلُت اإلااؾؿاث الٗامت وباجذ اإلاك٩لت تهضص  اؾخ٣غاع الؿ٩ان وهجاح الخُِ الخىمٍى

ٌ الُٝغ مً ٢بل 
َ
وال٣ُاٖاث الخضمُت والهىاُٖت بها.وللخس٠ُٟ مً خضة اإلاك٩لت، جمالخٛاضخي ٚو

غ خٟغ آلاباع الخانت، وجٟا٢مذ ْاَغة خٟغ  ًُ ٗاث التي جد الؿلُاث اإلاٗىُت، ًٖ جُب٤ُ ال٣ىاهحن والدكَغ

آلاباع مً ٢بل اإلاىاَىحن بترازُو ػعاُٖت " جسهو مُاَها لالؾخسضام الؼعاعي ولِـ للكغب"، وصون مخابٗت 

(. (Water qualityمباقغة مً الهُئاث طاث الازخهام التي جدضص مىانٟاث الخٟغ وحىصة اإلاُاٍ اإلاخضاولت 

لب الٗضؾاث اإلااثُت، ٦ما جٟا٢م ٖضص َظٍ آلاباع بك٩ل ٦بحر، ما ؾاَم في اؾخجزاٝ اإلاسؼون ال جىفي أٚل

 ٖلى 50وجىا٢هذ بهخاحُت ؤٚلب آلاباع والخى٣ُباث بلى هدى
ً
ا ما ٌٗض ماقغا %، زال٫ ؤ٢ّل مً ٣ٖض ٖلى خَٟغ

  مدضوصًت حٛظًتها وهًىب مسؼوهاتها.  

  آلاباع اإلاغجبُت بالكب٨ت الٗامت للمُاٍ " البلضًت ":

م، بٗض 1982–1972مُاٍ الكغب زال٫ الٟترة اإلامخضة بحناٖخمضث ٖلحها اإلاى٣ُت بك٩ل ؤؾاسخي في جىٞحر 

هل  ا مً َٝغ الكغ٦ت الٗامت للمُاٍ والهٝغ الهخي)البلضًت(، جدذ بقغاٝ الهُئت الٗامت للمُاٍ. ٍو خَٟغ

 للخاحت اإلالخت للمُاٍ وعٚم ج٩لٟت َظٍ آلاباع الٗالُت، ٣ٞض جم الخىؾ٘ في 380ٖم٤ بًٗها هدى
ً
. وهٓغا

ً
مترا

ا الؾخٛال ً ٩٦لت(، بدُث هاَؼ ٖضصَا ختى ٖام"خَٟغ  58م خىالي ٫2018 مُاٍ الخؼان الجىفي الٗم٤ُ )ج٨ٍى

 ؾىي 
ً
 مجها لئلهخاج خالُا

ً
، لم ًب٤ نالخا

ً
، وجمثل وؿبت 19بئرا

ً
٣ّضع ٖضص الٗاَل مجها 32%بئرا مجها. ٍو

 وجمثل وؿبت 26خىالي
ً
، ؤي وؿبت  11، ؤما اإلاٗضوم مجها ُٞبلٜ ٖضصَا44%بئرا

ً
، في خحن ًخم مٗالجت 18%بئرا

 85%، ال ؾُما وؤن مٗٓمها حٗغى  لخىا٢و ؤلاهخاحُت اإلالخىْت في هدى3%بئر، وهي ال جمثل ؾىي  2ٖضص 

ان، غ اإلاخابٗت لكغ٦ت اإلاُاٍ ٍٚغ م(، وجدذ جإزحر الاؾخجزاٝ الكضًض وهضعة الخٛظًت، هاَُ٪ ًٖ 2018مجها)ج٣ٍغ

جضازل اإلاهام بحن اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت والكغ٦ت الٗامت  جضوي مؿخىي الخضماث الٟىُت والهُاهت، الىاحم ًٖ

 لالؾخجزاٝ والاخخ٩اع وبؿِ الُض ٖلى بٌٗ مغا٣ٞها مً ٢بل ؤصخاب الخُاػاث 
ً
للمُاٍ. وهي جخٗغى خالُا

كىاجي في ػعاٖت مدانُل وزًغاواث طاث مغصوص  وألاعاضخي اإلاجاوعة، واؾخٛال٫ مُاَها بك٩ل مٍٟغ ٖو

مً مُاٍ ٖضًض  90%مت واإلاىاَىحن مً بمضاصاتها اإلاٟتريت، وبيؿبت جخجاوػ ؤؾغي، وخغمان الكب٨ت الٗا

 شرق أ
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) 

، غ قغ٦ت اإلاُاٍ بخهٝغ ىضر الجضو٫)2018آلاباع)ج٣اٍع (الخىا٢و في 2( والك٩ل البُاوي)1م(، ٍو

 ؤٖضاصَاوبهخاحُتها.

ُت لئلهخاج متر ( ج٣ضًغاث هماطج جضوي بهخاحُت ٖضًض آلاباع الٗامت ٖىض الخٟغ م٣اعهت بال٣ٗىص الخال1حضو٫ )

 م٨ٗب/ الُىم.
ــــغ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  البئـ

 / الُىم3الاهخاحُت م

 الهالخاث

(1) 

 الهالخاث

((4 

 الؿضعة

((2 

 الخماصة

 ال٣ضًم

 الخماصة

 الجضًض

ام  بىجغبٕى البُايت ال٨ؿاعة

 ألاخبا٫

ؤلاهخاحُتٖىض 

 الخٟغ

27 50 80 45 50 43 80 80 72 

 60 70 60 40 50 30 60 45 27 1999ؤلاهخاحُت في 

 50 30 60 40 50 30 40 45 25 2005الاهخاحُت في 

 30 30 38 40 25 25 40 45 23 2010الاهخاحُت في 

 25 27 27 40 20 20 40 40 23 2018الاهخاحُت في 

.) ان) بخهٝغ  اإلاهضع : ج٣ضًغاث قغ٦ت اإلاُاٍ والهٝغ الهخي ٍٚغ

 / ًىم. 3جضوي بهخاحُت ٖضًض آلاباع الٗامت م٣اعهت بةهخاحُت ؾىت الخٟغ متر ( ج٣ضًغاث2ق٩ل )

 
 ٖلى بُاهاث حضو٫ ج٣ضًغاث الكغ٦ت الٗامت للمُاٍ والهٝغ الهخي 

ً
اإلاهضع : بٖضاص الباخث بؾدىاصا

ان.  ٍٚغ

خطر مجهما، الخضوي اإلالخّى واإلاًُغص في ٖضص آلاباع وبهخاححها ى ماقغ ٖلى العجؼ  ٍو ٖبر ؾىىاث الخ٣ضًغ، َو

اإلادخمل لئلمضاص وجٟا٢م اإلاك٩لت اإلااثُت زال٫ ال٣ٗىص ال٣اصمت بلى ؤػمت ماثُت، ما ٌؿخىحب البدث ًٖ 

بضاثل ومهاصع ماثُت صاٖمت مً زاعج خضوص اإلاى٣ُت لًمان اؾخمغاع اؾخ٣غاع الؿ٩ان باإلاى٣ُت  والخض 

 ها التي جٟا٢مذ في آلاوهت ألازحرة بؿبب شر اإلاُاٍ.مً مٗضالث ووجحرة الهجغة بلى زاعح

ان.  ؤَم اإلاك٨الث التي جىاحه بهخاحُت آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

ً الاق٩الُاث 3مً زال٫ بُاهاث البدث والاؾخُإل اإلاُضاوي لآلباع الٗامت، اإلابحن في الك٩ل) ( ًم٨ً جضٍو

 -اإلاهاخبت الخالُت:

 -  
ً
 في الاهخاحُت م٣اعهت بةهخاحُت ؾىت الخٟغواؾخمغاع ؤٚلب آلاباع سجلذ عجؼا

ً
 ملخىْا

ً
وجضهُا

 الخىا٢و بايُغاص في ال٣ٗض الخالي.

 -  لب آلاباع الغثِؿُت لئلمضاص بمى٣ُت الهالخاث جؼاًض مٗضالث الهبىٍ في مىاؾِب اإلااء الؿا٦ً أٚل

 جتراوح بحن 
ً
الُت حضا . 2-8وال٨مِكاث، وبمٗضالث مسُٟت ٖو

ً
ا  متر ؾىٍى

-20
0
20
40
60
80
100

 اليوم/ 3االنتاجية م

 اإلنتاجية عند الحفر

 1999اإلنتاجية في 

 2005االنتاجية في 

 2010االنتاجية في 

   2018االنتاجية في 

)4)            (1) 
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 -  اصة جغ٦حزاث ألامالح الظاثبت ال٩لُت الا ا اإلادخملت ٖلى الصخت (TDS)عجٟإ اإلالخىّ في ٍػ ، ومساََغ

 الٗامت وج٩ال٠ُ ؤلاهخاج.

 -  جظبظب ؤلاهخاحُت ٖبر الؿىىاث ومدضوصًت وجإزغ الهُاهت الضوعٍت واَتراء اإلاغا٤ٞ والخجهحزاث وجضوي

 اإلاهاعاث الٟىُت.

 -  مً ٦مُت اإلاُاٍ اإلاىخجت واإلاخض٣ٞت 30-40%الخؼاهاث ًٟى١ وؿبت الٟا٢ض في قب٨ت الخىػَ٘ و ،

 زاللها.

 -  %65 مً مجمٕى آلاباع الٗامت، مُٗلت بك٩ل ما٢ذ ؤو صاثم بؿبب حٗغيها لالنهُاعاث والاوؿضاص

 واَتراءاإلاطخاث وألاهابِب، ما ًدخم بٖاصة حٛل٠ُ وججضًض اإلاطخاث ونُاهت م٣ٗضة وم٩لٟت.

 - جت للخٗضي ووي٘ الُض والاؾخدىاط مً بٌٗ ألاٞغاص، وجىحُه مؿاعاث حٗغى مٗٓم آلاباع اإلاىخ

اث  الكب٨ت واؾخمغاع ضخ مُاَها ٖلى مضاع الؿاٖت في ألاعاضخي اإلاجاوعة بك٩ل ٖكىاجي ومٍٟغ وفي عي مؼعٖو

حر ؤؾاؾُت زانت في آباع)الخماصة والبُايت(.  ٚحر مجضًت ٚو

ا لخ٣ىُاث ال٨ك٠ اإلاُضاوي وؤزظ الُٗىاث، الخٔ ( هماطج مً اإلاغا٤ٞ اإلاهترثت لآلباع الٗ 3ق٩ل )  امت، واٞخ٣اَع

 مٓاَغ الخلىر اإلاهاخبت.

 
 ٖلى اإلاسر اإلاُضاوي. ) الخ٣ُذ الهىع في 

ً
 م( 8-8-2019اإلاهضع: اٖضاص الباخث اؾدىاصا

ُت:اإلاساَغ الصخُت والبُئُت والا٢خهاصًت اإلادخملت اإلاهاخبت ألهسٟاى ميؿىب اإلاُاٍ ومسؼوهاتها   الجٞى

 -  اصة جغ٦حز ألامالح الضاثبت وال٩لُت بها، ما يهضص الصخت الٗامت َبىٍ ميؿىب الخؼاهاث وآلاباع، ًاصي بلى ٍػ

ؿاَم في جٟصخي مٗٓم ألامغاى اإلاٗانغةوالىباثُت والٟحروؾُت وج٩ال٠ُ ٖالحها البآَت.  َو

 -  ،اصة جغ٦حز ألامالح، جاصي بضوعَا بلى جملر الترب اإلاغوٍت بها  ًٖ جىا٢و بهخاحُت اإلادانُل ) ٍػ
ً
ًٞال

ِ الؿاخلي ٦مثا٫". -الخمًُاث  اللىػٍاث(، واهدكاع ألامغاى والجٟاٝ واإلاىث، "الكٍغ

 - .جىا٢و الغ٢ٗت الؼعاُٖت، وجىا٢و بهخاج الٛظاء، وجٟا٢م مٓاَغ الخصخغ والخلىر 
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 -  ت اَتراء وجأ٧ل ؤحهؼة وج٣ىُاث اؾخسغاج اإلاُاٍ والكب٩اث وآلاالث الؼع  اُٖت واإلاجزلُت بضوعَا.ؾٖغ

 - .ُت  الالخجاء بلى الخٗم٤ُ اإلاؿخمغ لآلباع الجىُٞت اإلا٩لٟت ا٢خهاصًا، ومًاٖٟت اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

 -  اصة مك٩لت ٖؿغ اإلاُاٍ اإلاا٢ذ والضاثم، ما ًًا٠ٖ اؾتهال٥ اإلاىٟٓاث والهابىن واَتراء ألا٢مكت وألازار ٍػ

 وحٛحر ؤلىانها وي٠ٗ حىصتها.

 - ٟاٝ وجىا٢و بهخاحُت ٖضًض الُٗىن الُبُُٗت، حغاء حٗم٤ُ آلاباع وػٍاصة السخب، )ٖحن ٚضامـ هًىب وح

ؤٚلب ُٖىن مى٣ُت الضعاؾت / جىا٢هذ بهخاحُتها،  –ٖحن الغومُت  –لتر/زاهُت، وهي آلان حاٞت  ٧18اهذ جيخج 

 وهًب الٗضًض مجها (.

 - متر، صون الخ٣ُض 100-150ُدُت بإٖما١ لجىء الؿ٩ان والا٢با٫ الكضًض ٖلى خٟغ آلاباع الخانت الؿ

٤ اإلاُاٍ ختى  ُٗت، وهي باجذ واؾٗت الاهدكاع باإلاى٣ُت الخخ٩اع وحؿٍى بالكغوٍ والًىابِ ال٣اهىهُت والدكَغ

مً ؤلامضاص والاؾتهال٥ الخالي الُىمي للمىاَىحن، واخخمالُت جلىزمُاَها بمُاٍ  66%ؤضخذ حؿاَم بىدى

 الهٝغ الهخي واؾٗت للٛاًت.

ىض ( الخالُحن، الخىا٢و في ٖضص وبهخاحُت آلاباع الٗامت ووؿبت العجؼ في خهت 4( والك٩ل)2ر الجضو٫)ٍو

ان، زال٫  م، و٢ض بلٛذ وؿبت جىا٢و بهخاحُت 2018  2008-ؾىىاث بحن ؾىت 10ألاٞغاص مجها بمى٣ُت ٍٚغ

 ٗكغة ألازحرة.زال٫ الؿىىاث ال  6%، وخهت ألاٞغاص مجها جىا٢هذ بيؿبت 25%مجمل َظٍ آلاباع خىالي 

ان وخهت الٟغص مجها بحن 2حضو٫ ع٢م ) ( ج٣ضًغ جضوي ؤٖضاص وبهخاحُت آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

 2008-2018.ؾىتي

 البُان

 

 الؿىت

بحمالي 

 ٖضص آلاباع

ٖضص آلاباع 

 الهالخت

مؿخىي 

 الٗم٤ متر

ؤلاهخاحُت 

ٖىض الخٟغ 

 /ًىم3م

ؤلاهخاحُ

ة ال٩لُت 

 /ًىم3م

وؿبت 

العجؼ مً 

 ؤلاهخاحُت

 3م

وؿبت الٟا٢ض 

 بالكب٨ت

%30 

نافي 

ؤلاهخاحُت 

 /ًىم3م

جضوي 

خهت 

الٟغص 

لتر/ٞغص/

 ًىم

 80 12724.5 5453 67.8% 18178 26808 380 23 65 م2008

2018 58 19 250 19680 13776 %93 4130 9646 48 

اليؿبت

% 
%9 %8.2 %65 %27 %25 %27 %25 %25 %6 

 اإلاُضاوي. اٖضاص الباخث: اؾدىاصا بلى بُاهاث اإلاسر

ومىسالاللجضولىالك٩لُخطخاؾخمغاعالخىا٢هُٟاالهخاحُتم٣اعهتمٗاالهخاحُتٖىضالخٟغونالخُتهالئلهخاح

ٚحرمؿخ٣غة،ٞالٗكىاثُتِٞك٨الإلاىدىىخىضخااليُغابىالخضازل: 

ٖىالٟا٢ضُٞاإلمضاصٖبرالك
ً
ُمىجهت،وال٣هىعُٞٗملُاجالهُاهتوبصاعةالدكُٛل،ًٞال بُيى٣هاإلاسؼوهالجٞى

،مىسالاللخىا٢هالخاصُٞدهتألاٞغاصبلى
ً
ُدهتألاٞغاصالُىمُتباجىاضخا لتر/ٞغص/ 48ب٨ت،والخضهُىالعجٞؼ

ظَالجمثلؿىي  لتر/ٞغص/ًىم250ٟ%مىالخضألاصهىاإلا٣غعلخهتاؾتهال٧األٞغاصالٗاإلاُتاإلا٣ضعةبىدى19ًىم،َو

 ًاأل٢الُمالجاٞتالٗاإلاُت.
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( بُان جىا٢و الاهخاحُت ال٩لُت لآلباع الٗامت "البلضًت"، وجضوي خهت ألاٞغاص مجها بحن 4ق٩ل ع٢م )

 م.2008-2018ؾىتي

 

 
 

 ٖلى بُاهاث الجضو٫.
ً
 اإلاهضع : بٖضاص الباخث بؾدىاصا

ان: اإلاى٢٘ والخىػَ٘ الجٛغافي  لآلباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

بالىٓغ للٓغوٝ اإلاىعٞىلىحُت الهًبُت جتر٦ؼ ؤٚلب آباع اإلاى٣ُت في مى٣ُت الهالخاث التي حٗض ؤ٢ل اهسٟايا في 

ُت، ولئل٢ال٫ مً ج٩ال٠ُ الخٟغ الٗم٤ُ   مً اإلاسؼوهاث الجٞى
ً
اث الخٟغ ٢غبا غ ؤ٢غب مؿخٍى مى٣ُت الضعاؾت ما ًٞى

ا مً اإلاىاي٘، وبال ُت جىػَ٘ آلاباع الٗامت باإلاى٣ُت ًخبن ٖكىاثُت جىػَٗاتها ٞمجها آلاباع في ٚحَر ىٓغ بلى زٍغ

ت وآباع اإلاغا٢بت التي هي في مٗٓمها حاٞت و٢لُلت الاهخاحُت، ومً زال٫ الك٩ل) ( ًم٨ً بُان خضوص 5الازخباٍع

ُت الغ٢مُت ) بُت الٟل٨ُت: مً همىطج الخٍغ  اُٞت ٧اآلحي:( طاث الخلُٟت الُبىٚغ GPSاإلاى٣ُت الخ٣ٍغ

:13ْ00E  10َ 00ًو    12ْ  40َ).
ً
  :(32ْ50N 20َ  00و   32ْ  10َ/ قغ٢ا

ً
 - قماال

ىاع  ، وال٣ًامت ٞو
ً
الخالي:جىدهغخضوصَا بحن بلضًت الجٟاعة وباًَ الجبل قماال وو٣ٞالخضوص والخ٣ؿُماإلصاٍع

دبحن مً .ٍو
ً
 وبلضًت ٩٦لت وألانابٗت ٚغبا

ً
ىهت قغ٢ا ، وبلضًت جَغ

ً
الك٩ل جىػَ٘ آلاباع اإلاىخجت،في واصي  ٚجي حىىبا

ان،وج٣ضع مؿاخت مسُُها هدى ىضر الك٩ل ُٖىاث آلاباع التي جم  500الهالخاث ٚو ، ٦ما ٍو
ً
با ٨َخاع ج٣ٍغ

جدلُلها واجساطَا ٦ماصة للبدث والخدلُل ٢هض اإلاُاب٣ت م٘ الخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت، 

اصة في جغ٦حز  اث الٗىانغ بمُاَها التي جتهضص خُاة وبُان مساَغ الٍؼ

م،ؤهدهتالٟغصالُىمُت 2008اإلاؿخسضمحن،٦ماووؿخيخجاٖخماصاٖلىىيٗىبهخاحُتآلاباعالٗامتباإلاى٣ُتلٗام

ت(                         مىمُاَها ) مً الىاخُتالىٍٓغ

م،٦ما2018غص/الُىمٗاملتر/48ٞم،بلى2000لتر/ٞغص/الُىمُٟٗام170لتر/الٟغص/الُىم،بٗضؤه٩اهخإٖلىم80ًالجخجاوػ 

بالؿىىاجاإلاظ٦ىعة،وججضعاإلاالخٓتؤهدىالي
ً
الخىا٢هاإلالخىُْٟٗضصآلاباعاإلاىخجتم٣اعهت

ّ
% 30-40ؤه

٣الدؿغبىالًُاٖبالكب٨تاإلاهترثت،الخُِخجاوػٖمغؤخضزمغا٣ٞها ؾىت،والًخم40مى٨مُتاإلاُاَاإلاىخجتًخم٣ٟضَاٖىٍُغ

خماصَا ٖلى الاوؿُاب بض٫  الطخ اإلاىخٓم، ما ؤجج ٖضًض الهغاٖاث جىػَٗهابٗضالت بحن الؿ٩ان اٖل

ضالت وصوهٟا٢ض.  ّماٌؿخىحببالًغوعةبٖاصةججهحزآلاباعوالكب٩اجىجغقُضويبُاالؾتهال٦ب٨ٟاءة ٖو
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اإلنتاجية 

 يوم/3م

حصة الفرد 
 يوم/فرد/لتر

2008 ---×--- 
2018 ---●--- 
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اثُت إلاُاٍ آلاباع الٗامت:  (:(Bio-chemicalالخهاثو ال٨ُمُاثُت والٟحًز

ان ًٖ جلبُت خاحت اإلاىاَىحن مً اإلاُاٍ، ال ًىدهغ في   بن ٢هىع وعجؼ الكب٨ت الٗامت )البلضًت( بمى٣ُت ٍٚغ

غة مً آلاباع الٗامت ٞدؿب، ول٨ً ٌكمل ؤًًا هىُٖت اإلاُاٍ اإلاىػٖت مجها  مدضوصًت ال٨مُاث اإلااثُت اإلاخٞى

ُاٍ اإلاىػٖت ال جسً٘ إلاٗالجت وإلاخابٗت للمىاَىحن ٖبر الكب٨ت اإلاٟخ٣غة لكغوٍ الؿالمت باألؾاؽ. بط ؤن اإلا

غ قغوٍ مُاب٣تها للمٗاًحر واإلا٣اًِـ ( (Guidelinendardsهىُٖتها ال٨ُمُاثُت والب٨ترولىحُت، ٦ما ال جخٞى

 الٗاإلاُت ؤو اإلادلُت الخانت بمُاٍ الكغب.

غ الهاصعة ًٖ مسخبر اإلاُاٍ الىخُض باإلاى٣ُت، هالخٔ  ٖضم ٢ُامه بةحغاء جدالُل وبىاًء ٖلى البُاهاث وآزغ الخ٣اٍع

 ؤن الكب٨ت ال 25وحم٘ ُٖىاث اإلاخابٗت الضوعٍت لهالخُت اإلاُاٍ بالكب٨ت زال٫
ً
الؿىت ألازحرة. ٦ما هالخٔ ؤًًا

5
 )
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 في لىن 
ً
حؿخٗمل الىخضاث آلالُت إلياٞت ال٩لىعؤو ألاوػون وح٣ُٗم اإلاُاٍ اإلاىػٖت، ما ًيخج ٖىه: حُٛحًرا ملخىْا

ضم ا ٗم وعاثدت اإلاُاٍ. ٖو خترام اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الاؾترقاصًت اإلادلُت والٗاإلاُت إلاىانٟاث اإلاُاٍ اإلاىػٖت، َو

ر اخخمالُت اؾخٟدا٫ ؤٖغاى مغيُت باجذ  غّجِ ًُ ىلىجي، ما  مً خُث جغ٦حز ألامالح الظاثبت واإلادخىي الب٨تًر

ا جل٪ اإلاغجبُت بالخلىر بمُاٍ الهٝغ الهخي اإلادخم لت باإلاى٣ُت بالىٓغ بلى واؾٗت الاهدكاع باإلاى٣ُت، وؤزَُغ

ا ألامغاى اإلاٗضًت " ٧ال٨ىلحرا ض.."، و٦ظل٪ ؤمغاى اإلاؿال٪،  -الُغ١ الخ٣لُضًت للخسلو مجها ومً ؤقهَغ الخٍُٟى

ا، والتي ٢ض جيخ٣ل بدؿغب ٢ُغة ملىزت  لى واإلاغاعة، والايُغاباث اإلاٗضًت واعجٟإ يِٛ الضم وهدَى
ُ
ى ال٨ َوَخصخَ

 ًٖ اؾخٗما٫ مُاٍ الكب٨ت الٗامت ومُاٍ واخضة بلى حؿم ؤلاوؿان. و٢ض هج
ً
جُا م ًٖ طل٪ جسلي اإلاىاَىحن جضٍع

غ اإلاٗبإة وزانت لضي ؤصخاب الضزل اإلاىاؾب، في خحن  ًها بمُاٍ ال٣ىاٍع ج اإلادمىلت للكغب، وحٍٗى الههاٍع

م اإلا ، ٚع
ً
 مجهم بهالخُتها َبُُٗا

ً
 طوي الضزل اإلادضوص بلى اعجُاص مُاٍ الُٗىن الُبُُٗت يىا

ُ
داطًغ الصخُت ًلجإ

 اإلاهاخبت الؾخسضام مُاَها.

خماص ٖلى وخضاث الترقُذ واإلاٗامل الخانت إلاٗالجت " جهُٟت وجغقُذ "   في الٖا
ً
غصا

ّ
 مًُ

ً
وحكهض اإلاى٣ُت جؼاًضا

اث  ٤ مُاَها، ختى ؤضخذ َظٍ اإلاُاٍ مً حملت اإلاكتًر مُاٍ آلاباع الٗامت "والخانت" بالترقُذ البؿُِ وحؿٍى

م ؤن مٗٓمها ال ًسً٘ لكغوٍ الؿالمت الصخُت واإلاخابٗت اإلاؿخمغة مً ٢َِبِل طوي الُىمُت لجّل اإلاى  اَىحن، ٚع

ضم نالخُتها لالؾخسضام البكغي.  الازخهام واخخمالُت جلىاها ٖو

 قغوٍ ازخُاعالُٗىاث:

ؤلام٩ان م،لخ٨ىن مٗبرة ٢ضع 2018اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اؾلىب الُٗىاث الٗكىاثُت، واهخ٣اءَا مً آلاباع الٗامت 

ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ، وبحغاء الخدالُل ال٨ُمُاثُت واإلا٨غوبُىلىحُت ٖلحها، ومُاب٣تها باإلاٗاًحر واإلاىانٟاث 

ال٣ُاؾُت اللُبُت والٗاإلاُت، ٢هض جدضًض نالخُتها لالؾخسضام البكغي باإلاى٣ُت، وببغاػ اإلاساَغالصخُت 

بر قب٨ت الخىػَ٘ الٗامت، ومضي والبُئُت اإلادخملت حغاء الاؾخمغاع في اؾخسضام مُاٍ آلا  باع الٗامت مباقغة ؤٖو

ىت اإلاٗانغة، ٧الؿ٨غي واعجٟإ يِٛ الضم وايُغاباث الضوعة  اعجباَها بٓاَغة جٟصخي ٖضًض ألامغاى اإلاخَى

 ًٖ الخؿاثغ 
ً
ت والٟحروؾُت واإلا٨ُغوبُت، ًٞال لى، وألامغاى الؿاٍع

ُ
ت وال٣لب، واإلاؿال٪ البىلُت وال٨ الضمٍى

والخ٩لٟت الٗامت اإلاهاخبت الَتراء ونُاهت وججضًض ألاحهؼة والخ٣ىُاث اإلاجزلُت والٗامت. ولخد٤ُ٣ الا٢خهاصًت 

 -طل٪ جم مغاٖاة آلاحي:

 - مً مجمٕى آلاباع الهالخت ؤزىاء الضعاؾت.  47.3%قملذ الُٗىاث اإلاسخاعة وؿبت 

 - ج٣غع ه٣لها بلى مسخبر  ٖضم جىٞغ الخ٣ىُاث وألاحهؼة الخضًثت لل٨ك٠ اإلاباقغ للُٗىاث في مىايٗها

 جاحىعاء بُغابلـ.

 - .مغاٖاة قغوٍ ؤزظ الُٗىاث ٢ضع ؤلام٩ان مً مىايٗهااإلاىاؾبتالٟٗلُت ومٗبرة ٖجها 

 -  اإلاداٞٓت ٖلى اؾخمغاع جض٤ٞ اإلااء مً اإلاىي٘ لٗضة ص٢اث٤ لًمان مُاب٣تها للمهضع، وح٣ُٗم

 اإلاىي٘ باللهب الخغاعي.

 -  "اإلا٣ٗمت اإلاسههت ألزظَا، واجبإ الخٗلُماث اإلا٣غعة لظل٪.اؾخسضام الخىاٞٔ " ألا٦ُاؽ 
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 -  ت ه٣لها بلى اإلاسخبر في 15خٟٔ الُٗىاث في مبرصاث زلجُت وفي خغاعة صون ْم، ومى٘ حؿغب الًىء بلحها، وؾٖغ

 ؾاٖاث. 3ًٚىن 

 - ًسابخضاء م  م.4-2018جم الخهى٫ ٖلى هخاثج الخدالُل مً اإلاسخبر بخاٍع

ثج اإلاخدهل ٖلحها بالخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث واإلاٗاًحر الاؾترقاصًت اللُبُت، ومً زال٫ م٣اعهت الىخا

اصة جغ٦حز الٗىانغ ال٨ُمُاثُت  وجدضًض مؿخىي الاهدغاٝ الؿالب واإلاىحب ٖىه، ووؿبت اإلاساَغ اإلادخملت لٍؼ

  -واإلا٨غوبُىلىحُت ٖلى الصخت الٗامت والبِئت وجبحن ؤن:

 : هخاثج الخدالُل 
ً
ان:ؤوال  ال٨ُمُاثُتوزهاثو مُاٍ آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

في ْل عجؼ مسخبر اإلاُاٍ باإلاى٣ُت ًٖ بحغاء الخدالُل مىض ٣ٖضًً، وبالىٓغ بلى الهٗىباث الجمت التي حٗترى 

ت زهاثو اإلاُاٍ ال٨ُمُاثُت واإلا٨ُغو بُىلىحُت، ومضي مُاب٣تها  الباخثحن ٖىض بحغاء الخدالُل إلاٗٞغ

 -ؾُت اللُبُت والٗاإلاُت باإلاى٣ُت ومجها :للمىانٟاث ال٣ُا

  اث الىىاحي الخ٣ىُت والٟىُت والخ٩لٟت الٗالُت إلحغاء الخدلُل باإلاٗامل واإلاسخبراث جضوي مؿخٍى

 الخ٨ىمُت والخانت.

   ضم نالخُت اإلاىاص ألاولُت لل٨ك٠ ٖلى الخهاثو ال٨ُمُاثُتواإلا٨ُغو بُىلىحُت وجضوي ه٣و ٖو

 ٞاٖلُتها وحىصتها.

 ُت ونالخُت ألاحهؼة ال٣ضًمت اإلاسههت لجلب الُٗىاث وال٨ك٠ ٖلحها في الخ٣ل.ٖضمٟاٖل 

  ًٖ م٨ىهاجم٨غوبُىلىحُت،الٖخ٣اصها بٗال٢تها (3(ٖىانغ ٦ُمُاثُت،(9جمازخُاع وال٨ك٠ )

ت والتر٦حز اإلاٗضوي اإلاغجٟ٘ باإلاُاٍ اإلاؿخٛلت، والخٟصخي الخُحر لٓاَغة  ت الخاٍو اإلاباقغةباإلا٨ىهاث الصخٍغ

ؿاص اإلاُاٍ.الخسلو   مً مُاٍ الهٝغ الهخي، ٦مهضع للخلىر ٞو

  ٍت للمُا ت وال٩لؿُت الخاٍو التر٦حز ٖلى الٗىانغ والُٗىاث طاث الٗال٢ت بسهاثو اإلاى٣ُت الجُىلىحُت الجحًر

ُت وؤزغ اليكاٍ البكغي.  الجٞى

 ت(، لخدضًض الٗال٢ت بحن جغ٦حز الٗىانغ ال٨ ٣ت )اليؿبت والخىاؾب اإلائٍى ُمُاثُت، والخض ؾِخم اٖخماص ٍَغ

ىم٣ضاعالخضآلامً  ÷  100× ألاصوى آلامىىاإلاىانٟاث اللُبُت. بالٗال٢ت الخالُت)) الٟاع٢ُٟتر٦حزالٗىانٖغ

 الخضألاصهىاآلمىالىاعصُٞاإلاىانٟاجاللُبُت((.

 3لخالفي جضازل البُاهاث في ألاق٩ا٫ البُاهُت ٖىض صمجها في ق٩ل واخض، جم ج٣ؿُم الٗىانغ ٖلى 

 ٖىانغ. 3مجها ؤق٩ا٫، ًدىي ٧ل 

  بُان وؿبت وصعحت الاهدغاٝ ًٖ اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت، ومداولت ببغاػ ؤزغ طل٪ الاهدغاٝ الؿلبي ٖلى

 الصخت الٗامت واإلاجخم٘ والبِئت.

 .جىيُذ اإلاساَغ وآلازاع الؿلبُت اإلادخملت ٖلى الصخت الٗامت والبِئت وج٩ال٠ُ الاؾخسضام والدكُٛل 

  والخض مً اؾخٟدا٫ ا٢تراح ماًلؼم لخضاع٥ ،
ً
ا الؿلبُت اإلاخهاٖضة مؿخ٣بال  وبُان آزاَع

ً
جل٪ اإلاساَغ خايغا

ضعاإلاىاعص.  مٓاَغ الخلىر َو
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بخاحىعاء"، الظًً لم ًبسلىا ٖلُىا  –وبخٗاون خمُم ٌك٨غ ٖلُه الٗاملىن" باإلاسخبر اإلاغ٦ؼي لخدلُل اإلاُاٍ  

( 7( )6(، وألاق٩ا٫ )5( )4( )3ال٫ بُاهاث الجضاو٫)بسبراتهم ومجهىصاتهم، لبلٙى الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها مً ز

(، ًم٨ً بُان مؿخىي ووؿبت الاهدغاٝ لىخاثج جدالُل ُٖىاث آلاباع الٗامت ًٖ اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر 8)

ال٣ُاؾُت اللُبُت والٗاإلاُت، وببغاػ اإلااقغاث )الؿلبُت( اإلادخملت اإلاازغة ٖلى الصخت الٗامت والبِئت واإلاىاعص، 

ا ٖلى  وم٣اعهتها باالهدغاٝ )الؿلبي وؤلاًجابي( ًٖ الخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث اللُبُت، وببغاػ مساََغ

 ًٖ ج٩ال٠ُ اؾخسضاماتها الُىمُت ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي واإلاجخمعي، وا٢تراح 
ً
اإلاؿخسضمحن للمُاٍ، ًٞال

  -الخضابحر للخض مً جل٪ اإلاساَغوطل٪ مً زال٫ :

 ُٗان ومجها :هخاثج الخدالُل ال٨ُمُاثُت ل  -ىاث آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

( الؿاب٣ُىىم٣اعهتهابالخض )ألاصهىاآلمً ( 6( والك٩ل)3مىساللىخاثجالجضو٫)

 للمٗاًحرواإلاىانٟاجاللُبُتوالضولُت،وبال٨كُٟم٨ً

 ٖلى الخض ألاصوى آلامىللمىانٟاث 3حضو٫)
ً
ال٣ُاؾُت ( هخاثج الخدالُل ال٨ُمُاثُت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا

 م.2018-2019الللُبُت للٗام
ـــــا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  نغالٗىـــ

ــــتُٖىاث  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  آلاباعالٗامـــ

 مجمٕى ألامالح ال٩لُت الظاثبت

TDS(Mg/L) 

 ألاؽ الهُضعوحُجي

PH 

 اإلاىنلُت ال٨هغباثُت

E.Cond(µ.s) 

 ع.م

الخض ألاصوى آلامً في 

 1000 6.5 500 اإلاىانٟاجاللُبُت

A1  968 7.58 516 خىى الؿضعةبئر 

A2 1202 7.59 645 بئر ؾاهُت البراقِل 

A3 1220 7.54 654 خىى ال٨ؿاعة 

A4 1141 7.66 610 بئر ؤبىخالبت 

A5 1298 7.74 697 بئر بً حغبٕى 

A6 1286 7.72 690 بئر اوالصبىعاؽ 

A7 1368 7.63 737 بئر الؿى١ الغابُت 

A8 1617 7.66 876 بئر صعبىقالغابُت 

A9 1520 7.72 821 بئر الغابل 

 ٖلى هخاثج الُٗىاث.
ً
 اإلاهضع: بٖضاص الباخث، اؾدىاصا

امىالخضألاصهىاآلمىُٟاإلاىانٟاجىاإلاٗاًحرال٣ُاؾُتاللُبُت)ملج لىدضةمٗماًىاَْغ م٣اعهتهخاثج٩لٗىهغمىالٗىانٖغ

 -(،وطل٨ٗلىالىدىالخالي :Mg/L–/ لتر

 ٖلى الخض ألاصوى مً اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت 6ق٩ل )
ً
ت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا ( هخاثج الخدالُل اإلاسبًر

 م.2018-2019للٗام 



 مجلة الجامعة

 

 134نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

 
 اإلاهضع: بٖضاص الباخثاؾدىاصا ٖلى هخاثج الخدالُل.

 ( مجمٕى ألامالح الظاثبتTDS : )Total Dissolved solidsوحكمل مجمىٖت اإلاىاص اإلاخإًىت في 

وهي  cautionsوالؿالبتHCO3, SO4, elومجها  anionوألاًىهاث +mg++, ca++, Naمدلىلها!٧ال٩اجُىهاث اإلاىحبت

ُت )ال٨ُٗضي م ُت الٗاصًت خىالي 47ألا٦ثر اهدكاعا في اإلاُاٍ الُبُُٗت الجٞى  1(، وج٣ضع جغ٦حزاتها في اإلاُاٍ الجٞى

 ًهل بلى
ً
ى ؾبب الُٗم 46ملُجغام/ لتر) الهىضسخي م 300000ملُجغام/ لتر، بِىما في اإلاُاٍ اإلاالخت حضا (، َو

مثل ال٩الؿُىم :84ملج/لتر،)ال٨ُٗضي م 600ٚحر اإلاؿدؿاٙ للماء ٖىض     -(ٍو
ً
الٗىهغ ألاَم وألاوؾ٘ اهدكاعا

خاث (، وهي ؤؾاؽ ٖؿغ اإلاُاٍ ال٨لي واإلاا٢ذ، ٦ىنها اإلاغ٦ب  ٞحها ٖلى َُئت ) ٦غبىهاث، ب٨ُغبىهاث، ٦بًر

٣ضع في مُاٍ ألامُاع ؤ٢ل مً -الغؾىبُت الخاػهت للمُاٍ، زم ٖىهغ الهىصًىم: الغثِسخي للصخىع  ملج/لتر،  0.2ٍو

ى ؾبب اإلاظا١ اإلاالر بها،  4(، بِىما في مُاٍ الؿىاخل والخؼاهاث اإلالىزت بها هدى 35)الهىضسخي، م ملج/لتر، َو

ت وجغ٦حٍز في مُاٍ ألامُاع واإلا -ؤما البىجاؾُىم : ض ًٖ اإلاهاخب للصخىع الىاٍع ملج/لتر،  10ُاٍ الٗاصًت ال ًٍؼ

ى قضًض الظوبان في اإلاُاٍ، وجمخهه الىباجاث بكضة، في خحن ٌك٩ل 25-75 بِىما في اإلااء اإلاالر  ؤل٠ ملج/لتر، َو

 ًدباًً جغ٦حز مجمٕى ألامالح  19000ملج/لتر، وفي اإلاالخت هدى8في مُاٍ ألامُاع -اإلااٚىِؿُىم:
ً
مىما ملج/لتر، ٖو

ً، اإلاىار والخغاعة، الًِٛ، وؿبت زاوي ؤ٦ؿُض الظاثبت خؿب ) ت، هٕى اإلاٗضن، ػمً الخسٍؼ الصخىع الخاٍو

في اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت  Mg/L–ملج/لتر 500ال٨غبىن(، وبما ؤن جغ٦حز)
ً
(،ًمثل الخضألاصوى آلامً حضا

ن: حمُ٘ الُٗىاث جٓهغ (، في مُاٍ الكغب،وبىاًء ٖلى هخاثج الخدالُل ًدبحن ؤWHOومىٓمت الصخت الٗاإلاُت )

 ًٖ  الخض ألاصوى آلامً، ُٞٗىاث بئر )الؿضعة(، ٩ًاص ًخُاب٤ والخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث 
ً
اعجٟاٖا وؿبُا

ا ) اصة َُٟٟت ٢ضَع ى ماقغ ٖلى نالخُت مُاَه للكغب، بِىما 3.2%وبيؿبت ٍػ (، ًٖ الخض ألاصوى آلامً،َو

%( ٖلى 20-30.8-22بت( وؿبت اهدغاًٞٗ اإلاىانٟاث وبيؿبت ) ؤبىخال  -ال٨ؿاعة -حسجل ُٖىاث آباع )البراقِل

 ،  صخُت ؤو بُئُت، في خحن جٓهغ جدالُل ُٖىاث آباع) بً حغبٕى
ً
الخىالي، وهي وؿب م٣بىلتوال حك٩ل ؤزُاعا

ا ) -75.2-64.2ؤوالص بىعاؽ، الؿى١، صعبىف، الغابل(، وؿبت اهدغاٝ ٖالُت ًٖ الخض ألاصوى آلامً  ٢ضَع

(، ٖلى الخىالي، ومً زاللها ًم٨ً الخدظًغ مً اإلاساَغ الصخُت والبُئُت اإلادخملت الؾخسضام 47.4-38-39.4%

اصة اإلاًُغصة في جغ٦حزاث ؤمالخها جدث جإزحر الاؾخجزاٝ  مُاٍ َظٍ آلاباع في الخايغ واإلاؿخ٣بل، اٖخماصا الٍؼ

 
ً
 لصخت الكضًض والخىا٢و في مسؼوهاتها، ًًاٝ بلحها اخخماالث الخلىر الىاعصة ؤًًا

ً
، ما ٌك٩ل: تهضًضا

ت وال٣لب  الؿ٩ان باهدكاع ٖضًض ألامغاى الضاثمت الٗالج ومجها: )يِٛ الضم، ايُغاباث الضوعة الضمٍى

ا اإلاٗضًت،  ٟا٫، ٢خل الب٨خحًر وجهلب الكغاًحن، خصخى ال٨لى واإلاؿال٪ والٟكل ال٩لىي، ؤلاؾها٫ لضي ألَا

ًاء، الخؿاؾُت، اث٠ ألٖا ا الٟخا٦ت آلاحلت،  الخ٣ئ، اعحٗاف وايُغاب ْو حؿا٢ِ الكٗغ..(، وؤٚلب آزاَع
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مجموع األمالح الكلية الذائبة 
TDS(Ppm) 

 PHاألس الهيدروجيني 

 E.Cond(µ.s)الموصلية الكهربائية 
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ت  ٞمً حهت : ٌك٩ل اؾخسضام َظٍ اإلاُاٍ ٚحر اإلاُاب٣ت للمىانٟاث بلى مًاٖٟت الخ٩ال٠ُ الا٢خهاصًتألاؾٍغ

حر  والخ٨ىمُت اإلااصًت الٗالُتاإلاخمثلت في: )الخ٩ال٠ُ البآَت إلاٗالجت جل٪ ألامغاى، ٦بىاء اإلاؿدكُٟاث، وجٞى

٣م الُبُت ألاؾاؾُت واإلاؿاهضة، وال٣ٗا٢حر..(، ومً حهت ؤزغي: جبرػ آلازاع الخ٣ىُاث وألا  حهؼة الُبُت،وألَا

ت حغاء اؾخسضام اإلاىاَىحن للمُاٍ ٚحر اإلاُاب٣ت للمىانٟاث ومجها :)ي٠ٗ بهخاحُت ألاٞغاص  الؿلبُت اإلاٗىٍى

ت والكٗىع بالعجؼ واإلالل للمهابحن اإلاغضخى باإلاجخم٘، َضع ألاو٢اث في الٗالج وؤلاحاػاث اإلاغيُت، آلازاع الىٟؿُ

 باألمغاى، وايُغاب الٗال٢اث الاحخماُٖت.

 (ألاؽ الهُضعوحُجي:Power Hydrogen - indicator(PH ى ٗجي ٢ضعة اإلاُاٍ ٖلى اهخاج ؤًىن الهُضعوححن، َو َو

ٗبر ٖىه باألع٢ام خم ٖكغي، َو بلى ال٣اٖضًت في بلى الخامًُت، وألا٦ثر مجها  7وحكحر ألاع٢ام ألا٢ل م1ً-14لىٚاٍع

ٗض الخض ألاصوى آلامً لالؾخسضاماث مُاٍ الكغب في اإلاىانٟاث اللُبُت والٗاإلاُت بحن 25خغاعة  وخضة، 6.5ْم، َو

ٞإزٍغ ال٣اٖضًِخمثل بالخإزحر الؿلبي ٖلى صختؤلاوؿان مً زال٫: ج٣لُل ؤزغ ال٩لىع في ٖملُاث جُهحر وح٣ُٗم 

ت ؤ٦بر لليكاٍ الب٨خ حري بإهىاٖه،ومً زال٫ هخاثج جدالُل ُٖىاث آلاباع الٗامت باإلاى٣ُت اإلاُاٍ، ما ٌؿمذ بدٍغ

 م٘ الخض ألاصوى آلامً مً 7( والك٩ل)4اإلاىضخت بالجضو٫)
ً
( الؿاب٣حن ًخطر ؤن : الُٗىاث ال جخُاب٤ جماما

اصة ٖىه جتراوح بحن  %، ما ًبرػ ماقغاث ٢اٖضًتها، واخخما٫ ج٩ازغ ب٨خحري مخىٕى16-19اإلااقغ، وجد٤٣ وؿبًز

يهضص صخت اإلاؿخسضمحن،ما ٢ض ٌؿاٖض ٖلى جٟصخي ٖضًض ألامغاى ٧االلتهاباث اإلاٗضًت، وجغ٦حز ألامالح بإحهؼة 

ت، والجهاػ الهًمي والبىلي، زانت في مُاٍ آباع )بً حغبٕى ، وؤوالص  الجؿم وايُغاباث الضوعة الضمٍى

 تر٦حزاث ٢بل الاؾخسضام.بىعاؽ، والغابل(. ما ٌؿخىحب اإلاغا٢بت الضوعٍت للٗىهغ ومٗالجت جل٪ ال

  ( :اإلاىنلُت ال٨هغبُتEC )- E.Cond µ.s ،ت هىُٖت اإلاُاٍ الهالخت للكغب  إلاٗٞغ
ً
 حضا

ً
 مهما

ً
(،وهي حٗض ٖامال

 ل٣ُاؽ جغ٦حز ألامالح الضاثبت الخ٣ُ٣ُت في اإلاُاٍ، في خغاعة 
ً
ْم، مً زال٫ ٢ضعة اإلااء ٖلى 25ألهه ٌٗض ماقغا

اصة m.mhos/cm3-simensجىنُل الخُاع ال٨هغباجي بىخضة ) (، واعجٟإ ماقغ الخىنُل ال٨هغبي ًض٫ّ! ٖلى ٍػ

جغ٦حز اإلاٗاصن وألامالح باإلاُاٍ اإلاسههت للكغب والاؾخسضاماث اإلاجزلُت، وبم٣اعهت هخاثج جدالُل ُٖىاث مُاٍ 

ان، ًدبحن مً زال٫ الجضو٫ والك٩ل الؿاب٣حن : ؤن صعحت الخىنُل ال٨هغبي للُٗىاث  آلاباع بمى٣ُت ٍٚغ

 ٣ًل 
ً
 بًجابُا

ً
اإلاضعوؾت، جد٤٣ وؿبت وػٍاصة جغ٦حز م٣بى٫ في آباع وزانت في بئر )الؿضعة(، الظي ًد٤٣ ماقغا

اصة ًٖ الخض 3.2-ًٖ الخض آلامً بىدى ) %(، بِىما آباع)البراقِل، ال٨ؿاعة، وؤبىخالبت(، حسجل وؿب ٍػ

 20.2-22-14آلامً ٣ًضع بيؿبت )
ً
  %( ٖلى الخىالي، بِىما حسجل جهاٖضا

ً
 زُحرا

ً
ى ماقغا  في اإلاىنلُت َو

ً
ملخىْا

، ؤوالص بىعاؽ، الؿى١( بيؿبت ) %( ٖلى الخىالي، وهي صلُل 29.8-26.8-36.8" لتر٦حز ألامالح" في آباع) بً حغبٕى

، في خحن جؼصاص خضة التر٦حز م٘ 
ً
ا ٖلى الصخت مؿخ٣بال ٖلى جغ٦حزاث مخىؾُت لؤلمالح، ؾتزصاص خضتها وازَغ

-52للمىانٟاث واإلاٗاًحر اللُبُت، وزانت في ُٖىاث آباع الغابُت )صعبىف، الغابل( وبيؿب )الخض ألاصوى آلامً 

 لصخت وخُاة 61.7
ً
 ٖلى اؾخسضام مُاَها ٦ىنها حك٩ل مً حهت : تهضًضا

ً
%(ٖلى الخىالي،ما ًً٘ مداطًغا

ت اإلاؿخسضمحن، واخخمالُت جٟصخي ؤمغاى الًِٛ وجهلب الكغاًحن، وايُغاباث ال٣لب والضوعة ال ضمٍى

 ًٖ ج٩ال٠ُ الٗالج البآَت، ومً حهت ؤزغي:جهاٖض الخ٩ال٠ُ الا٢خهاصًت 
ً
والتهاباث اإلاؿال٪ البىلُت، ًٞال
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ضع الجهض والى٢ذ الكٗبي والخ٨ىمي. ومً زال٫ الجضو٫) (، 7( والك٩ل)4للدكُٛل والاؾخسضام الُىمي َو

 ًم٨ىىا الخٗٝغ ٖلى جغ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت الخالُت:

 اًىهاجا(: لهىصًىمSodiumNa+ :)

ُتوالؾُدُتمىه ِؿهلتالظوباهُٟاإلاُاٍ،والجسلىمُاهجٞى مىاألًىهاجاإلاىحبتاإلاخىاٞغةب٨ثرةُٞصخىعال٣كغةألاعيُتَو

لصختؤلاوؿاهىالخُىاهُٟاإلاٗاًحرواإلا ىماًٟؿغجغ٦حزاتهاالٗالُتُٞمُاَالبداع،وجىاحضَُٟمُاَالكغبمهمىيغوٍع ،َو

ًاءحمُٗها،وزانتٖىضاجداصَمٗال٩لىع" وانٟاجال٣ُاؾُتلبىاءالٗٓامىألاؾىاهىا ٟىيبُىْاثٟاأٖل لًٛاٍع

٧لىعٍضالهىصًىم " 

إلاظا٢اإلاُاَٗىض
ً
ومٛحرا

ً
اصةجغ٦حزا200ملخالُٗام،والًم٨ىالخُاةبضوهه،ول٨جهُهبدملىزا للصختخالٍؼ

ً
ملج/لتر،ومهضصا

ًاءالجؿمُتوالجهاػالضوعٍمىإَممس  تهٗىالخضألاصهىاآلمىللمىانٟاث،ًُٞٛالضمىايُغابىْاثٟاأٖل
ً
،ًٞال اٍَغ

لخلىزمهاصعاإلاُاَالؿُدُ
ً
ىاإلاسلٟاجاإلاجزلُتوالهىاُٖت،والخِبضوعَاحٗضمهضعا ٖىمؿاَمتهال٨برًُٟخلىزمُاَالهٞغ

 ةوالتربتباإلاى٣ُت.

 ٖلى  الخض ألاصوى مً اإلاىانٟاث 4حضو٫)
ً
( هخاثج الخدالُل ال٨ُمُاثُت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا

 .م2018-2019ال٣ُاؾُت اللُبُت للٗام

 الٗىانغ

 ُٖىاث آلاباعالٗامت

ؤًىهاث 

 الهىصًىم

Na(mg/L) 

ؤًىهاث 

 البىجاؾُىم

K(mg/L) 

 ؤًىهاجال٩الؿُىم

Ca(mg/L) 

 ع.م

الخض ألاصوى آلامً في 

 40 3.5 100 اإلاىانٟاجاللُبُت

A1 36.8 3.1 104.4 بئر خىى الؿضعة 

A2 42.9 3.6 144.3 بئر ؾاهُت البراقِل 

A3 42.8 3.2 141.1 خىى ال٨ؿاعة 

A4 38.4 3.8 158.2 بئر ؤبىخالبت 

A5 42.3 3.7 162.2 بئر بً حغبٕى 

A6 64 8 243 بئر اوالصبىعاؽ 

A7 76 6 217 بئر الؿى١ الغابُت 

A8 99 2 279 بئر صعبىقالغابُت 

A9 87 2 308 بئر الغابل 

 ٖلى بِىاث الجضو٫ والك٩ل.            
ً
  اإلاهضع :بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 ٖلى الخض ألاصوى مً اإلاىانٟاث 7ق٩ل)
ً
ت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا ( هخاثج الخدالُل اإلاسبًر

 م2018-2019ال٣ُاؾُت اللُبُت للٗام
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 ٖلى هخاثج جدلُل الُٗىاث.

ً
 اإلاهضع: اٖضاص الباخث اؾدىاصا

الُٗىاث جٓهغ ؤهه : ُٞما ٖضا ومً زال٫ بُاهاث الجضو٫ والك٩ل، ًدبحن ؤن وؿبت جغ٦حزواهدغاٝ هخاثج جدالُل 

 وؿبخه)
ً
 َُٟٟا

ً
 ٖلى 4.4مُاٍ )خىى الؿضعة( الظًُد٤٣ جغ٦حزا

ً
%(، ٣ِٞ ًٖ الخض آلامً، ماٌٗض ماقغا

نالخُت مُاٍ البئر للكغب بك٩ل مباقغ، بِىما جٓهغ هخاثج ُٖىاث آباع)البراقِل، ال٨ؿاعة، بً خالبه، بً 

ً الخض ألا   مخىؾُت مً التر٦حٖز
ً
(، وؿبا %( ٖلى الخىالي، 44.3-41-58.2-62.2صوى آلامً وحسجل وؿبت )حغبٕى

ىجم ًٖ طل٪  ،ٍو
ً
، ما ٌك٩ل تهضًضا

ً
ما ًاقغ بلى اعجٟإ وؿبت جغ٦حزاجه الخالُت واخخمالُت جهاٖضَا مؿخ٣بال

مساَغ تهضص الصخت الٗامت للمؿخسضمحن، ؤما ُٖىاث آباع ) ؤوالص بىعاؽ، والؿى١، صعبىف، الغابل( ٞدسجل 

 
ً
ا ) جؼاًضا  م٣اعهت باإلاىانٟاث اللُبُت والٗاإلاُت، وبيؿب ٖالُت ٢ضَع

ً
 وزُحرا

ً
%(ٖلى 143-117-179-308واضخا

 
ً
اصة جغ٦حز ؤًىهاث الهىصًىم بمُاَها، ما ٌك٩ل تهضًضا الخىالي، وهي ماقغاث زُغة للٛاًت  للخدظًغ مً ٍػ

 ٖلى مؿخسضمي مُاَها في الكغب والاؾخٗماالث اإلاجزلُت ، ما ًدخم 
ً
يغوعة مٗالجتها وال٨ك٠ الضوعي صخُا

ا ؾالٟت الظ٦غ ٖلى اإلاؿخسضمُىلمُاَها.  ٖجها ٖلى عجل وبُان مساََغ

 + ( : ؤًىهاث البىجاؾُىمK )- Potassium مً ألاًىهاث اإلاهمت وجخىاحض في حمُ٘ ؤهىإ اإلاُاٍ وبداالتها :

مل الجهاػ الٗهبي، وجىُٓم يِٛ الضم، واه٣باى  اإلاسخلٟت، وله ؤَمُخه ال٨بري لضي ؤلاوؿان في جىمُت ٖو

مل ال٨لى،وفي همى وحٛظًت الىباجاث، وجىاػن الىؾِ الخامطخي وال٣لىي، وجىاػن الًِٛ  الًٗالث، ٖو

100 104.4 

144.3 141.1 

158.2 162.2 

243 

217 

3.5 3.1 3.6 3.2 3.8 3.7 8 6 

40 36.8 
42.9 42.8 38.4 42.3 

64 
78 

المواصفات 
 الليبية

بئر حوض 
 السدرة

بئر سانية 
 البراشيش

بئر اوالد  بئر بن جربوع بئر أبوحالبة حوض الكسارة
 بوراس

بئر السوق 
 الرابطة

A1A2A3A4A56AA7 م.ر

 Ca(Ppm)أيونات الكالسيوم  K(Ppm)أيونات البوتاسيوم  Na(Ppm)أيونات الصوديوم 
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ُضة م خىاٞغ ب٨ثرة في التربت الُُيُت) ٞع (،ومً اإلاٟترى 49الاؾمىػي وخغ٦ت الؿىاثل والخٛظًت في ألاشجاع، ٍو

ض جغ٦حٍز في اإلااء الهالر للكغب ًٖ   ًٍؼ
ّ
ملج/لتر في اإلاىانٟاث ألاوعبُت، وجؼصاص جغ٦حزاجه الُبُُٗت في  10-12ؤال

 بلى هخاثج جدالُل الُٗىاث باآلباع  81اإلاُاٍ الجىُٞت باإلاىا٤َ الجاٞت وفي البداع) ال٨ُٗضي م
ً
(. واؾدىاصا

اع )الؿضعة، الٗامت، جبحن ؤن : وؿبت جغ٦حزاتهاالبىجاؾُىم ج٣ل ب٣ُم )ؾالبت(ًٖ الخض ألاصوى آلامىٟي ُٖىاث آب

%(ٖلى الخىالي،وهي ماقغاث زُغة في جىا٢و -8.7-,8.5-,42.8,42.8-ال٨ؿاعة، صعبىف، الغابل(، وبيؿبت )

اصة في التر٦حز  ًاء في الجؿم بال٣ضع الظي حك٩له الٍؼ اث٠ ألٖا  ٖلى جىاػن ْو
ً
جغ٦حز البىجاؾُىم، ٦ىهه ًازغؾلبا

اصة في  اصة اليؿبُت ؾالٟت الظ٦غ ؤٖالٍ، في خحن جبرػ مساَغ الٍؼ التر٦حز اإلاىحب مً زال٫ الاهدغاٝ في الٍؼ

اصة َُٟٟت  م٣اعهت م٘ الخض آلامً والتي جبرػ في آباع)البراقِل، بً خالبت، بً حغبٕى (، والتي جبرػ ٞحها وؿب ٍػ

ا)   ٖلى الصخت 2.8-11.6-5.7) مىحبت( ًٖ الخضألاصوى آلامً ٢ضَع
ً
%(، ٖلى الخىالي، والتي حك٩ل ؤزُاعا

اصة ٖالُت في التر٦حز زانت في آباع ) ؤوالص بى عؤؽ، الؿى١ الٗامت  وؾبل اؾخسضاماث مُاَها، بِىما جبرػ ٍػ

%(، ٖلى 77.7-71.4بالغابُت(، وج٣ضع وؿبت اهدغاٞهما ًٖ الخض ألاصوى آلامً مٗضالث ٖالُت ؤي خىالي ) 

ما ماقغاوؿلبُان ٖلى ٖضم نالخُت مُاَهما للكغب والاؾخسضاماث ا لُىمُت،ما ًيبإ باخخمالُت الخىالي، َو

ٗغى مؿخسضمي مُاَه لخُغ ؤلانابت باألمغاى  ؿاص زهاثهها اإلااثُت، َو  ٞو
ً
جلىتها بالٗىهغ مؿخ٣بال

 وألاوبئت اإلاالػمت لها.

 ( ؤًىهاث ال٩الؿُىمca+)-Calcium   ى الؿبب الغثِسخي غة ٖالُت، َو ُت بٞى : ًخىاحض في الصخىع واإلاُاٍ الجٞى

 ًٖ ٦ىهه اإلاؿبب  في حٛحر َٗم ومظا١ اإلاُاٍ بطا ػاص ًٖفي ْاَغة ٖؿغ اإلاُاٍ ا
ً
-300ل٨لي واإلاا٢ذ،ًٞال

 في طوبان وجدلل 81ملج/لتر) ال٨ُٗضي م100
ً
ى الؿبب ؤًًا ٗغ٢ل ٖملُاث الٛؿُل والخى٠ُٓ،َو (، َو

صخىع ال٣كغة ألاعيُت، و٦ظل٪ خضور ْاَغة الخ٩لـ "ال٣كىع" التي حُٗل وجٟؿض الٛالًاث ومدُاث 

البساع، ومً ؤَمُخه لئلوؿان ؤهه الٗىهغ ألاؾاسخي في جغ٦ُب وجغمُم الهُا٧ل الٗٓمُت وألاؾىان الخدلُت و 

 في بجمام ٖملُاث البىاء 
ً
ى ؤؾاسخي ؤًًا ت والخكغاث بإهىاٖها، َو ت والبدٍغ لئلوؿان وال٩اثىاث الخُىاهُت البًر

( 5ُىاث الىاعصة في الجضو٫)الًىجي ونىاٖت ماصة الُسًىع وحٛظًت الىباث، ومً زال٫ هخاثج جدالُل الٗ

(، ًدبحن ؤن اهدغاٞها ًٖ الخض ألاصهىاآلمً للمىانٟاث اللُبُت ٨ًىن ٧الخالي، ٟٞي ؤباع ) الؿضعة، 8والك٩ل)

ا )  %(، ما ًجٗل  -10.5-,4وبً حغبٕى ( التي حسجل ٢ُم جغ٦حز )ؾالبت ( ؤي ؤ٢ل مىه بيؿبت يئُلت ٢ضَع

دض مً زُىعتها،  ٍو
ً
( وؿب جغ٦حز  اؾخسضام مُاَها آمىا بِىما حسجل آباع)البراقِل، ال٨ؿاعة، بً حغبٕى

%(، ما ًيبإ بًغوعة 13.8-14.2-17.3)مىحبت( جىدٝغ ًٖ الخض ألاصوى آلامً بيؿبت م٣بىلت ج٣ضع بىدى )

اصة اإلادخملت في التر٦حزاث والبدث ًٖ ؤؾبابها ومٗالجتها، ؤما آباع ) ؤوالص بىعاؽ، الؿى١،  مغا٢بت الٍؼ

ا ) وصعبىف، وال  ٢ضَع
ً
%(، ٖلى 60-90-147.5-117.5غابل( ٞدسجل جغ٦حزاث ٖالُت وزُحرة وسجلذ وؿبا

الخىالي، ما ٌٗغى مؿخسضمي مُاَها للخُغ ٖلى الصخت الٗامت مً ألامغاى، وجبٗاث ج٩ال٠ُ 

دخم بالًغوعة مغا٢بتها وبحغاء الخدالُل الضوعٍت ٖلحها والخيبا باإلاساَغ اإلاؿخ٣ بلُت الاؾخسضاماث ألازغي، ٍو

 التي ٢ض تهضص خُاة مؿخسضمحها، باألمغاى ؾالٟت الظ٦غ. 
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 ٖلى الخض الضوى للمىانٟاث 5ججضو٫)
ً
( هخاثج الخدالُل ال٨ُمُاثُت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا

 م.2018-2019 ال٣ُاؾُت اللُبُت

ُٖىاث آلاباع الٗامت       ////     

 الٗىانــــــــــــــــــــــــــــغ

 ٧clلىع 

 

٦غبىهاث " ؤًىهاث "  Hco3ب٨ُغبىهاجال٩الؿُىم

 Co3ال٩الؿُىم

الخض ألاصوى آلامً  ع.م

في اإلاىانٟاث 

 اللُبُت

25 150 75 

A1 125 255 46 بئر خىى الؿضعة 

A2  بئر ؾاهُت

 البراقِل

50 245 120 

A3 130 265 46 بئر ال٨ؿاعة 

A4 120 245 50 بئر ابىخالبت 

A5 135 280 48 بئر بً حغبٕى 

A6 120 250 50 بئر اوالصبىعاؽ 

A7 120 245 54 بئر الؿى١ الغابُت 

A8 95 200 52 بئر صعبىف الغابُت 

A9 100 205 52 بئر الغابل 

 ٖلى هخاثج جدالُل الُٗىاث.
ً
 اإلاهضع: اٖضاص الباخث اؾدىاصا

 ٖلى الخض 8ق٩ل)
ً
ت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا ألاصوى للمىانٟاث ( هخاثج الخدالُل اإلاسبًر

 م.2018-2019ال٣ُاؾُت اللُبُت للٗام

 
 ٖلى هخاثج جدالُل الُٗىاث.

ً
 اإلاهضع: اٖضاص الباخث اؾدىاصا

25 
46 50 46 50 48 50 54 52 52 

150 

255 245 
265 

245 
280 

250 245 

200 205 

75 

125 120 130 120 135 120 120 
95 100 

المواصفات 
 الليبية

بئر حوض 
 السدرة

بئر سانية 
 البراشيش

بئر  بئر الكسارة
 ابوحالبة

بئر بن 
 جربوع

بئر اوالد 
 بوراس

بئر السوق 
 الرابطة

بئر دربوش 
 الرابطة

 بئر الرابش

1AA2A3A4A5A6A7A8A9 م.ر

 بيكربونات Co3أيونات الكالسيوم  Hco3هيدروكسيد الكالسيوم  clكلور 



 مجلة الجامعة

 

 140نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

  ال٨ـــــــــــــــــلىع : (CL2- )- Chlorine :-   " ٌُٗي  اإلااء الُٗم اإلاالر ٖىض اجداصٍ م٘ ؤًىن الهىصًىم ُٞدك٩ل

٧لىعٍض الهىصًىم"، وصعحت الُٗم اإلاالخىالغاثدت في اإلاُاٍ جسخل٠ بازخالٝ جغ٦حز ألاًىهاث، وعٚم ٦ىهه 

ت"، ول٨ً ال٩لىع اإلاخب٣ي ) ا " اإلاجهٍغ  في ٖملُاث ح٣ُٗم اإلاُاٍ مً اإلا٨ُغوباث والب٨خحًر
ً
مهما

ً
 Residualٖىهغا

Chlorine  جب ؤن ال ًخٗضي الخضوص ت، ٍو (،بؿببالخلل في جغ٦حز ٖملُاث الخ٣ُٗم ؤو جدلل ألاخُاء الًٍٗى

 ٦بحرة ٖلى صخت ؤلاوؿان وزانت 78ملج/لتر )ال٨ُٗضي، م  0.2-0.5اإلاؿمىح بهابحن
ً
(، ألهه ٌك٩ل ؤيغاعا

ُضٍ م لى، )ٞع
ُ
الا٢خهاصًت والهىاُٖت، ُٞٗض التر٦حز (،ؤما آلازاع الؿلبُت 55ٖال٢خه بإمغاى ال٣لب وال٨

الؼاثض في ال٩لىع في مُاٍ الهٝغ الهخي والهىاُٖت، مً ألاؾباب اإلاباقغة لخأ٧ل واَتراء ألاهابِب والكب٩اث 

ان، جبحن ؤن وؿبت  وألاحهؼة اإلاجزلُت والهىاُٖت. ومً زال٫ هخاثج جدلُل ُٖىاث آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ

اصة في جغ٦حزاث ال٩لى  بت مً وؿبتالٍؼ  ٖلى الخض ألاصوى آلامً ٟٞي ُٖىاث 100ع جخًا٠ٖ بيؿبت ٢ٍغ
ً
% ٢ُاؾا

، ؤوالص بىعاؽ( جخًا٠ٖ بيؿبت) -84-100-92-100آباع)الؿضعة، البراقِل، ال٨ؿاعة، بىخالبت،بً حغبٕى

اصة جغ٦حز ال٩لىع اإلاخب٣ي بمُاٍ َظٍ آلاباع، ما ٌك٩ل ت100-84  %(، وهي حٗض ماقغاث زُغة للٛاًت في ٍػ
ً
هضًضا

اصة في جغ٦حزاث ال٩لىع ٖلى الخض آلامً ؾالٟت الظ٦غ،  لصختمؿخسضمحها باألمغاى الٟخا٦ت اإلاهاخبت للٍؼ

ض ًٖ وؿبت  ت جٍؼ % وهي ٧الخالي ) 100بِىما حسجل آباع) الؿى١، صعبىف، الغابل( بالغابُت، ماقغاث مَٟغ

 خ٣ُ٣ُت مهاخبت 108-108-116
ً
آلزاع الخلىر بال٩لىع اإلاهضصة للصخت %( ٖلى الخىالي، ما ٌك٩ل ؤزُاعا

ى ماقغ ٖلى الخلىر بمُاٍ الهٝغ الهخي)مدمض اؾماُٖل، م حر 108الٗامت، َو ( والتي ٢ض ج٨ىن آحلت ٚو

ٟا٢م ج٩ال٠ُ الاؾخسضاماث الٗامت للمُاٍ البآَت اإلاخٗل٣ت  ااإلامغيت في مازغ الٗمغ، ٍو ٖاحلت، جٓهغ آزاَع

ؿاص ألاحهؼة والكب٩اث، ٖ  بإن وؿبت الٟا٢ض الخالي في قب٨ت البلضًت بالخأ٧ل جىاَؼ )باَتراء ٞو
ً
-40لما

 (، والتي ٢ض ٨ًىن ال٩لىع ؤخض ؤؾبابها.44%()الِٗؿاوي، م30

 ( : ب٨ُغبىهاث ال٩الؿُىم-Hco3)Bicarbonate  وجيكِ في خاالث جباص٫ الٗىانغ ال٨ُمُاثُت بحن اإلااء والهىاء :

ت ال٨غبىهُت ٖىض اجداصَا م٘ الجىي وزانت زاوي ا٦ؿُض ال٨غبىن وبساع ا يخج ما ٌؿمى بال٣لٍى إلااء، ٍو

ال٩الؿُىم واإلااٚىِؿُىم" الٗؿغ اإلاا٢ذ"، اإلاهاخب لخ٨ىن ال٣كىع وحُُٗل واَتراء الٛالًاث والكب٩اث) 

ُضة م  اصة جغ٦حٍز ًٖ الخض ألاصوى آلامً في مُاٍ الكغب له ٖال٢ت 51ٞع (، وعٚم ؤَمُتهللؼعاٖت والتربت، ٍٞؼ

ت وجهلب الكغاًحن واه٣باى واعحٗاف الًٗالث. مباقغة بإ مغاى يُٛالضم وايُغاباث الضوعة الضمٍى

 ، وبال٨ك٠ ًٖ هخاثج الخدالُل للُٗىاث اإلاظ٦ىعة ؤن آباع)الؿضعة، البراقِل، ال٨ؿاعة، بىخالبت، بً حغبٕى

اصة في جغ٦حزاث الٗىهغ م٣اعهت م٘ الخض ألاصوى آلام -63.3ً جد٤٣ وؿبت)ؤوالص بىعاؽ، الؿى١(، ؤن وؿبت الٍؼ

%( ٖلى الخىالي، ما ًاقغ ٖلى اعجٟإ مٗض٫ اإلاساَغ ٖلى الصخت الٗامت 66.6-86.6-63.3-76.6-63.3-70

 ًٖ مًاٖٟت ج٩ال٠ُ الدكُٛل والخإزحراث اإلاهضصة للبِئت واإلاىاعص، وهي في 
ً
باألمغاى ؾالٟت الظ٦غ، ًٞال

، جدث يِٛ مٓاَغ الخلىر اإلادخملت
ً
ان، ما لم جخسظ جضابحر  جهاٖض مؿخمغ مؿخ٣بال واإلاخٟا٢مت بمى٣ُت ٍٚغ

إلاٗالجت مُاَها ومخابٗت جدالُلها الضوعٍت، في خحن ج٣ل اإلاداطًغ زُىعة في آباع الغابُت)صعبىف، الغابل(، 

%(ٖلى الخىالي، 33.3-36.6خُث جد٤٣ وؿب جؼاًض في التر٦حز ٢لُلت م٣اعهت م٘ آلاباع ألازغي ٞهي حسجل وؿبت )

.وعٚم مدضوصًت ا
ً
 ؤنها حك٩ل ماقغاث زُىعة بطا لم جخسظ الخضابحر إلاٗالجتها مؿخ٣بال

ّ
 لتر٦حزاث،بال
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 ( :٦غبىهاث ال٩الؿُىم-CO3)Carbonate جيكإ حغاء الخٟاٖل بحن الٗىانغ ال٨ُمُاثُت في الىؾِ اإلااجي :

ت ال٨غبىه ُت الؿبب والهىاجي، وزانت جىاٞغ ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن وبساع اإلااء، ٞخدضر ْاَغة ال٣لٍى

ا الصخُت ٖلى  اَغة ج٨ىن ال٣كىع بالٛالًاث والكب٩اث، ؤما آزاَع اإلاباقغ في ْىاَغ الٗؿغ اإلااجي، ْو

اإلاؿخسضمحن ٞخخمثل في حملت ألامغاى التي جيخج ًٖ جٟاٖالث ال٩الؿُىم الىاؾ٘ الاهدكاع في البِئت الُبُُٗت 

دالُل الُٗىاث بالخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث ٞهي حكتر٥ في حل ألامغاى ؾالٟت الظ٦غ، ومً م٣اعهت هخاثج ج

، ؤوالص بىعاؽ، الؿى١(، التي جؼصاص  اللُبُت، ًدبحن ؤن آباع) الؿضعة، البراقِل، ال٨ؿاعة، بً خالبت، بً حغبٕى

%(، وهي ماقغاث 66.6-60-73.3-60-80-60-60ٞحها جغ٦حزاث ٦غبىهاث ال٩الؿُىم وبيؿب ٖالُت ج٣ضع بـــــ )

الهخي للمؿخسضمحن باهدكاع ؤمغاى زُغة الؿاب٤ ؤلاقاعة بلحها، ًًاٝ بلحها الخ٩ال٠ُ  زُغة تهضص الىي٘

البآَت حغاء اؾخسضام مُاٍ َظٍ آلاباع، ما ًدٟؼ بالًغوعة ال٨ك٠ ًٖ مُاَها ومخابٗتها الضوعٍت بالخدالُل 

ا اصة التر٦حز في الٗىانغوالخض مً ؤزُاَع  لٍؼ
ً
اإلادخملت، بِىما جٓهغ  وال٨ك٠ ًٖ زهاثهها ومٗالجتها، جٟاصًا

 مً ؾاب٣اتها، خُث 
ً
هخاثج جدالُل ُٖىاث آباع) صعبىف، الغابل( بالغابُت، ؤن جغ٦حزاث الٗىهغ ؤ٢ل خضة

ا)   ٢ضَع
ً
 واإلاهاخب لخىا٢و 26.6-33.3حسجل وؿبا

ً
%(، ما ًاقغ بلى بم٩اهُت جًا٠ٖ التر٦حزاث مؿخ٣بال

ؤَمُت ج٨ث٠ُ الجهىص إلاخابٗت ال٨ك٠ ًٖ زهاثهها مسؼوهاث آلاباع وجٟا٢م مٓاَغ الخلىر، ما ًدٟؼ بلى 

 
ً
 واجساط الخضابحر ال٨ُٟلت بالخض مً مًاٖٟت جغ٦حزاث الٗىهغ في الخضوص الضهُا آلامىت جٟاصًا

ً
ال٨ُمُاثُت صوعٍا

ا اإلادخملت.   إلاساََغ

ان:  : هخاثج الخدالُل اإلا٨غوبُىلىحُت لُٗىاث آلاباع الٗامت بٍٛغ
ً
 ((Microorganisms Characteristicsزاهُا

ت  ا مً ألاخُاء الض٣ُ٢ت الب٨خحًر مً ؤَم مٗاًحر وزهاثو حىصة اإلاُاٍ ونالخُتها للكغب والاؾخسضام َى زلَى

ا ال٣ىلىهُت " لى عؤؾها " مجمىٖت الب٨خحًر   Coliform Groupٖو
ً
ت اإلامغيت، باٖخباع وحىصَا في اإلاُاٍ صلُال " البراٍػ

 ٖلى جلىر اإلاُاٍ حغزىمُ
ً
 زُحرا

ً
بمُاٍ الهٝغ الهخي قاجٗت الاؾخسضام،وماقغا

ً
% مجها 90زانت وؤن !! ) ا

ججاوع زؼاهاث اإلاُاٍ اإلاجزلُت بإمخاع ٢لُلت صازل ٞىاء البِذ الىاخض، وجؼصاص الخُىعة خا٫ ٦ىن بئر مُاٍ الكغب 

"،  آلاباع الؿىصاء –، وزانت باإلاى٣ُتالتي حٗخمض ٖلى ْاَغة " الخٟغ الامخهانُت ؤٖم٤ مً البئر ألاؾىص(

ض ًٖ  ٠ مُاٍ الهٝغ الهخي اإلاجزلي، ٖبر ما ًٍؼ ٣ت ج٣لُضًت لخهٍغ خٟغة جىهٝغ بلحها ؤ٦ثر  ٦75000ٍُغ

متر  81653م، بىدى  2009% مً اإلاُاٍ اإلاجزلُت اإلاؿخسضمت باإلاى٣ُت واإلا٣ضعة ٖام )95مً

إلاُاٍ اإلاى٣ُت،  (، ومٗٓمها ًدؿغب بلى اإلاُاٍ الجىُٞت مهضع اإلاُاٍ ال٨لي285م٨ٗب/الُىم(،)الِٗؿاوي، م

واخخمالُت حؿغب مُاَها اإلالىزت بلحها واعصة للٛاًت لآلباع والُب٣اث الطخلت، ولًمان وججىب خضور جلىر 

حروسخي، البض مً بحغاء الازخباعاث والخدالُل اإلاؿماة " اإلااقغاث ألاولُت " وبك٩ل صوعي ومؿخمغ،  ب٨خحري ٞو

حر الًاعبال ا الًاعةمجها ٚو ٣ت اإلاؼعٖت وجدضًض هٕى الب٨خحًر ٨ك٠ اإلاجهغي اإلاباقغ ؤو صازل اإلاسخبراث بٍُغ

با١ ال٣ُاؾُت لخهغ الٗضص ال٨لي والىمى الب٨خحري ومجها :  وألَا

ا في اإلااء  )  -  (. Total Count Bacteria –TCBال٨ك٠ ًٖ الٗضص ال٨لي للب٨خحًر

ا ال٣ىلىهُت الٛاثُُت )  -  (.Coliform Group – CGTotalال٨ك٠ ًٖ الٗضص ال٨لي للب٨خحًر

ت الٛاثُُت )  - ا اإلا٨ىعاث اإلاٍٗى  (. Entercocci Group – EGال٨ك٠ ًٖ الٗضص ال٨لي لب٨خحًر
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ت واإلا٨ىعة واإلاٗضًت التي  - ا الٗى٣ىصًت والٗهٍى ا زُغة ؤزغي ٢ابلت لالهدكاع ُٞىا وخىلىا ٧الب٨خحًر ؤهىإ ب٨خحًر

 جيخ٣ل بالكغب والخٛظًت والخالمـ.

ا في الٛال ب بغاػ ؤلاوؿان والخُىاهاث طواث الضم الخاع، ووحىصَا باإلااء صلُل ٢ُعي ٖلى جلىزه ومٗٓم مهاصَع

ت، والتي ٢ض جخدىع بلى َىاثُت ؤو الَىاثُت خؿب جىاٞغ ٖىهغ الا٦سجحن وصعحت  ت اإلاٍٗى باألخُاء الض٣ُ٢ت الب٨خحًر

ُضة، م ا الخُغ في جٟصخي69الخغاعة،) ٞع خمثل ؤزَغ ي الٗالم )ال٨ُ٨ٗضي، % مً ألامغاى الىباثُت ف85(، ٍو

ا، والخمى الهٟغاء،والخُٟىثُض،والبلهاعؾُا، 76م (،ومجها ألامغاى الىباثُت والٟحروؾُت )٧ال٨ىلحرا،واإلاالٍع

والتهاب ال٨بض الىباجي، وجغا٦ىما الُٗىن،وؤلاؾها٫، وألامغاى الجلضًت والخؿاؾُت،..(،وال٣ابلت لالهدكاع ٖىض 

ظًت والتربت اإلالىزت مباقغة،ؤو ه٣ل التهاون في اجبإ الكغوٍ ألالُت الى  ٢اثُت،وباؾخسضام ومالمؿت اإلاُاٍ وألٚا

ما،  الٗضوي بالخكغاث الىا٢لت لها٧البٗىيىالُٟلُاث ...(، ما ًدخم مٗالجت جل٪ اإلاُاٍ بال٩لىع وألاوػون وهدَى

زال٫ هخاثج (. ومً 79(، )ال٨ُ٨ٗضي، م(50CFU/MLوبدُث ال ًبلٜ الٗضص الب٨خحري ال٨لي بإ٢صخى الخضوص بلى

ان الىاعصة بالجضو٫)  ٖلى الخض ألاصوى آلامً 9( والك٩ل)6جدالُل ُٖىاث آلاباع الٗامت بمى٣ُت ٍٚغ
ً
(، و٢ُاؾا

٨ًىهٟحهإًإزغحغزىمُُٟاإلاُاَاإلاسههتللكغبًٗ )
ّ
(  CFU/ML-0.0الظي ًجب ؤال

ٖلىٗضمهالخُتاإلاُاَللكغب
ً
للمىانٟاجاللُبُتوالضولُت،ألهإصهىإزغلها،٨ًىهماقغا

ً
الهخَب٣ا ىٖلىخلىاهابمُاَالهٞغ

 ي. 

 ٖلى الخض ألاصهىللمىانٟاث 6حضو٫)
ً
( هخاثج الخدالُل اإلا٨غوبُىلىحُت لُٗىاث مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا

 م2018-2019ال٣ُاؾُت اللُبُت للٗام
 الٗىانغ

 ُٖىاث آلاباع الٗامت

ا الٗام  اإلاجمٕى ال٨لي للب٨خحًر

TC (CFU/M) 

ا ٦ىلىٞىعم  الخض ال٨لي للب٨خحًر

Total Coliform Group – TC)) 

كُا٦ىالي ا الاٌكحٌر  ب٨خحًر

E.C )Escherichia Coli - ) 

 0 – 50 وٗم / ال 0 - 50 وٗم / ال 0 – 50 وٗم / ال اإلاىانٟاث اللُبُت ع.م

A1 زالُت - زالُت + مىحىصة بئر خىى الؿضعة - 

A2 زالُت - زالُت - زالُت بئر ؾاهُت البراقِل - 

A3 زالُت - زالُت + مىحىصة بئر ال٨ؿاعة - 

A4 زالُت - زالُت - زالُت بئر ؤبىخالبت - 

A5 زالُت ++ مىحىصة ++ مىحىصة بئر بً حغبٕى - 

A6 زالُت - زالُت - زالُت بئر ؤوالص بىعاؽ - 

A7 زالُت - زالُت - زالُت بئر الؿى١ الغابُت - 

A8 زالُت - زالُت - زالُت بئر صعبىف الغابُت - 

A9  زالُت - زالُت - زالُت الغابل الغابُتبئر - 

ت ؤ٢ل  ٖلىيخاثجخدالُاللُٗىاث.                       )+ = ٖضص اإلاؿخٗمغاث الب٨خحًر
ً
اإلاهضع : الباخثاٖخماصا

ت ؤؤ٦ثر مً  50مً   مل /لتر(.50-100مل/لتر /++ = ٖضص اإلاؿخٗمغاث الب٨خحًر
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 ٖلى الخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث ال٣ُاؾُت ( هخاثج الخدالُل اإلا٨غوبُىلىحُت لُٗىاث 9ق٩ل)
ً
مُاٍ آلاباع الٗامت ٢ُاؾا

م.2018-2019اللُبُت للٗام

 
 اإلاهضع: بٖضاص الباخث اؾدىاصاٖلى هخاثج جدالُل الُٗىاث.

 -وحكحر هخاثج جدالُل ُٖىاث آلاباع الٗامت باإلاى٣ُت ؤن :

  م مً زلى وؿبت % مً ُٖىاث آلاباع مً الخلىر في ؤباع 66اإلاجمٕى ال٨لي الب٨خحري الٗام :  ًدبحن ؤهه بالٚغ

 في حٗمُم الىخاثج  
ً
 ؤهه ًجب الخظع صاثما

ّ
)البراقِل، بً خالبت، ؤوالص بىعاؽ، الؿى١، صعبىف، الغابل(، بال

خماص ٖلحها ٦ماقغ صاثم ٖلى نالخُت مُاَها للكغب وؾاثغ  ؤهىإ الاؾخسضام، ما ًىحب يغوعة الاؾخمغاع  والٖا

في بحغاء ٖملُاث ال٨ك٠ ٖلى زهاثو مُاَها ومضي مُاب٣تها للمىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت والٗاإلاُت 

وجٟاصي اإلاساَغ اإلادخملت، بِىما حكحر هخاثج جدالُل ُٖىاث آباع)الؿضعة، ال٨ؿاعة(، ٦ماقغاث ٖلى وحىص همى 

ض ًٖ ) 22ُاَها، وجمثل وؿبت )الٗضص الب٨خحري ال٨لي في م ملج/ لتر(  0.0%( مً مجمٕى الُٗىاث وبم٣ضاع ًٍؼ

ملج/لتر(، 50(، والظي ٌٗض الخض ألاصوى آلامً لالؾخسضام،ول٨ً َظا التر٦حز ٣ًل ًٖ ماقغ )0.50M/Lبىدى)

حروؾاث مخٗضصة اإلاهاصع، ٦دؿغب مُ ا ٞو اٍ وحٗض َظٍ مً ٖالماث وحىص الخلىر في نىعٍ الضهُا بب٨خحًر

 ًٖ التربت والصخىع 
ً
ت، ًٞال ت واإلاجهٍغ الهٝغ الهخي اإلاجزلي بلحها وهي ألازُغ، ؤو بخدلل اإلاىاص الًٍٗى

الخاػهت إلاُاَها، ما ًدٟؼ بالًغوعة بحغاء ومخابٗت الخدالُل اإلا٨غوبُىلىحُت الضوعٍت ٖلحها وباؾخمغاع، لخدضًض 

بالخىاػي م٘ الخهاٖض اإلالخّى في مؿبباث الخلىر حجم ألازُاع اإلادخملت اإلادؿببت باألمغاى ؾالٟت الظ٦غ، 

اصة  ألاَم واإلاهاخب بالخسلو مً مُاٍ الهٝغ الهخي اإلاجزلي  باإلاى٣ُت، واإلاخٟا٢مت بضوعَا جدث يِٛ ٍػ

 بٗملُاث الخهٍغ٠ الهخي بالُغ١ الخ٣لُضًت الؿاثضة ٦ُغخها في الؿٟىح 
ً
اؾتهال٥ اإلاُاٍ واإلاغجبُت جل٣اثُا

ُت في ؤو٫ مىاؾم ألامُاع. ؤما اليؿبت البا٢ُت وألاوصًت والخ٣ى٫ صو  ن مٗالجت،ومً زم جغشخها بلى اإلاُاٍ الجٞى

( الظي ًغجٟ٘ ُٞه جغ٦حز اإلاجمٕى 11اإلا٣ضعة بــ ) %( مً مجمٕى ُٖىاث آلاباع اإلاسخاعة، واإلاخمثلت في بئر )بً حغبٕى

 ملج/لتر(، ًٖ الخض ألاصوى آلامً للمى  50ال٨لي الب٨خحري بلى ؤ٦ثر مً )
ً
ٗض طل٪ ماقغا انٟاث ال٣ُاؾُت، َو

+ 

 

 

+ 

++ 

 

++ 

++ + + 
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 للمؿخسضمحن إلاُاَه واخخمالُت حٗغيهم لؤلوبئت وألامغاى الخُغة 
ً
 وجدظًغا

ً
 ٖلى جلىر مُاَه ٞحروؾُا

ً
زُحرا

ت، مً زال٫ بحغاء  ضاص الب٨خحًر دث ٖلى يغوعة مغا٢بت ومخابٗت التزاًض اإلالخىّ في ألٖا التي جمذ ؤلاقاعة بلحها، ٍو

اث والخدالُل  الضوعٍت لخدضًض مضي مُاب٣ت زهاثهه للمىانٟاث واإلاٗاًحر الصخُت الهالخت ال٨كٞى

لالؾخسضام الخالي، والخيبا اإلاؿخ٣بلي باإلاساَغ اإلادخملت حغاء اؾخسضام مُاَه في الكغب جدذ َظٍ الىخاثج 

 واإلاٗضالث اإلاكاع بلحها.

  بىحىصَا 
ً
ىعم(: والتي ال ٌؿمذ مُل٣ا ا )٦ىلٞى في اإلاُاٍ الهالخت للكغب في حمُ٘ ؤما الٗضص ال٨لي لب٨خحًر

 للصخت الٗامت باألمغاى وألاوبئت الٟحروؾُت، وهي مً 
ً
 ومهضصا

ً
 مدض٢ا

ً
ٗض وحىصَا زُغا ألاخىا٫ والٓغوٝ، َو

دخم الخى٠٢ الٟىعي ًٖ اؾخسضام جل٪ اإلاُاٍ للكغب  ؤَم اإلااقغاث ٖلى جلىر اإلاُاٍ بمُاٍ الهٝغ الهخي، ٍو

ت، وؤوضخ %( مً ُٖىاتها ًسلى مً ؤًت 89ذ هخاثجالخدالُل اإلاٗملُت  للُٗىاث ؤن)ؤو الاؾخٗماالث الخًٍغ

 م٘ الخض 
ً
 م٣بىال

ً
ىعم ( اإلامغيت في مُاٍ آلاباع الٗامت، وحسجل جُاب٣ا ا )٦ىلٞى ماقغاث ٖلى وحىص جلىر بب٨خحًر

ت بكغ ألاصوى آلامً للمىانٟاث اللُبُت، ما ًبرع نالخُت مُاَها للكغب ولالؾخسضاماث الُىمُت الخًٍغ ، ٍو

!الؿبب في بٗضَا ًٖ جغشر مُاٍ  350-400بٗضم جلىاها بمُاٍ الهٝغ الهخي، ولغبما ٧ان لٗم٣هاالبالٜ بحن 
ً
مترا

الهٝغ الهخي بلحها ٖبر ؾما٦ت التربت والصخىع ؤٖالَا، ول٨ً طل٪ ال ًمى٘ مً اؾخمغاع مغا٢بت حىصتها بةحغاء 

 في ٦مُت اؾتهال٥ اإلاُاٍ والهٝغ اإلاالػم لظل٪، ؤما الخدالُل الضوعٍت، زانت في اإلاؿخ٣بل الظي ٌكهض جؼ 
ً
اًضا

ا) 11اليؿبت البا٢ُت مً الُٗىاث واإلا٣ضعة بيؿبت ) %( والتي ًمثلها بئر) بً حغبٕى (، الظي جغجٟ٘ ُٞه جغ٦حز ب٨خحًر

ىعم( الخُغة ًٖ الخض ألاصوى آلامً اإلا٣ضع )  الث ملج/لتر(، خُث سجلذ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها مٗض ٦0.0ىلٞى

ض ًٖ )  ٗغى  50ٖالُت ٖىه وجٍؼ ا اإلامغيت، َو  ٖلى وحىص جلىر بهظٍ الب٨خحًر
ً
 زُغا

ً
مثل طل٪ ماقغا ملج/لتر(، ٍو

ا آلاحلت في مخىؾِ ومازغ  حروؾُت ٞخا٦ت، جٓهغ مساََغ مؿخسضمي مُاٍ َظا البئر بلى ؤمغاى حغزىمُت ٞو

ؾباب ومهاصع الخلىر والتر٦حز ٖلى ؾبل الٗمغ وال٣ٗىص وألاحُا٫ ال٣اصمت، ما ًدخم بالًغوعة البدث في ؤ

، وج٨ث٠ُ الجهىص  مٗالجت مُاَه ومى٘ اإلاىاَىحن مً الاؾخمغاع في اؾخسضاماتها زانت في الكغب والُهى وهدٍى

 ألحغاء الخدالُل اإلاؿخمغة ٖلحها ومغا٢بت مُاب٣تها للمىانٟاث ال٣ُاؾُت.

كُا ٦ىالي (: اإلامغيت ا) بٌكحٌر ُما ًسو ال٨ك٠ ًٖ ب٨خحًر  في  ٞو
ً
ا مُل٣ا ؿمذ بىحىص ؤزَغ ٌُ والخُغة والتي ال 

ا بهظاع زُغ  ٗض جىاحض ؤ٢ل ٢ضع مً آزاَع ت، َو مهاصع اإلاُاٍ اإلاسههت للكغب والاؾخٗماالث الُىمُت الخًٍغ

ٖلى ٖضم نالخُتها وماقغا ٖلى اجهالها بمُاٍ الهٝغ الهخي، وجبحن مً زال٫ هخاثج الخدالُل ؤهه لم حسجل 

، وعٚم َظٍ اإلااقغاث اإلابكغة،ٞالًغوعة ج٣خطخي 100ي ٧ل الُٗىاث وبيؿبت )ؤًت آزاع لىحىصَا ف
ً
با %( ج٣ٍغ

الاؾخمغاع في ٖملُاث ال٨ك٠ الضوعي إلاخابٗت مُاب٣ت مُاَها للمىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت والضولُت، وجالفي 

 ؤًت لخٓت. خاالث الخلىر اإلاٟاحئت حغاء اخخمالُت اجها٫ مُاٍ الهٝغ الهخي اإلاجزلي إلاسؼوهاتها في

 -الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنت :

الخ٣ُض بخُب٤ُ اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الاؾترقاصًت الصخُت الٗاإلاُت في اؾخسضام مُاٍ الكغب الهالخت، ٌٗض ؤَم 

صلُل ومُٗاع ٖلى جدًغ ألامم  وعٞاَُت قٗىبها، طل٪ ألن الخغم ٖلى اؾخسضام اإلاُاٍ اإلاُاب٣ت للمىانٟاث 

ـ الجهىص الصخُت الٗاإلاُت ؤو اإلادلُت، َى عمؼ حٗاٝ الكٗىب مً ألامغاى و ألاوبئت، ومىحها للخىمُت وج٨َغ
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دبحن مً زال٫ جٟدو هخاثج جدلُل ُٖىاث آلاباع  ت والبُئُت ب٨ٟاءة وصون ٞا٢ض،ٍو الؾخٛال٫ اإلاىاعص البكٍغ

اصة  ٣ت الٍؼ  ٖلى الخض ألاصوى آلامً في اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت اللُبُت، باٖخماص ٍَغ
ً
وم٨غوبُىلىحُت، و٢ُاؾا

ً
٦ُمُاثُا

ت اصة في  اليؿبُت اإلائٍى دبحن ؤهه باالٖخماص ٖلى وؿب الٍؼ اصة في جغ٦حز الٗىانغ، ٍو لخىيُذ الٗال٢ت وحجم الٍؼ

 تهضص خُاة 50جغ٦حز الٗىانغ ال٨ُمُاثُت في الُٗىاث التي جخٗضي وؿبت )
ً
%(، والتي حك٩ل ماقغاث وؤزُاعا

 إلاٗالجتها والخس٠ُٟ م
ً
ً َظٍ في التر٦حزاث وآلازاع وصخت اإلاؿخسضمحن، وحؿخىحب الخضزل الٗاحل وبًجاص خلىال

ت  الؿلبُت الىاحمت ٖجها، ًٖ الخض ألاصوى آلامً لالؾخسضاماث اإلاُاٍ الهالخت للكغب والاؾخسضاماث الخًٍغ

لى وحجم 7الُىمُت، ًدبحن مً زال٫ بُاهاث الجضو٫) ( ،الظي ًىضر الخىػَ٘ الٗام لتر٦حزاث الٗىانغ ألٖا

حن. ألازُاعاإلاخى٢ٗتواإلادخملتٖلىصختاإلاؿخسضم

ُٟتر٦حزاجالٗىانغال٨ُمُاثُتالخالُت   -: ومىساللبُاهاجالجضولىالك٩لُخبُىاالعجٟاٖاإلالخْى

 (ُٞمسخلٟالٗىانغبحن
ً
%( 50-100ُٞماٖضاألاؾالهُضعوحُيُدسجلجمُُٗٗىاجاآلباعجغ٦حزاحٗالُتحضا

تواإلااصًت.حسجلجمُُٗٗىاجا ٖٞىالخضألاصهىاآلمً،مايهضصصختووكاَاإلاؿخسضمُىىبغامجالخىمُتالبكٍغ
ً
آلباعجًاٖٟا

 -صعبىف -%(،وزانتُٞأباع )الؿى١ 100ًتر٦حزاحٗىهغال٩لىعبيؿبت

ٖلىصختمؿخسضمحها.
ً
مخهاٖضا

ً
 الغابل(،ماٌك٨لخُغا

اصة ألا٦بر م7ًحضو٫)  ٖلى وؿبت الٍؼ
ً
اصة في جغ٦حز الٗىانغ ٢ُاؾا الُٗىاجاإلامغيت اإلاسخاعة 50%(الٍؼ

 م(.2018-2019باإلاى٣ُت)
ـــاجي الخدلُل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  اإلا٨ُغوبُىلىجي ال٨ُمُــ

 الٗىهغ

 

 

ألامالح 

 الضاثبت

TDS 

 اؽ

َُضعوحُج

 PHي     

 اإلاىنلُت

E.Cond 

 الهىصًىم

Na 

 بىجاؾُىم

K 

 

 ؤًىهاث ٧ا

Ca 

 ٧لىع 

CL 

َُضعو٦ؿُض 

 ٧Hco3ا 

ؤًىهاث ٧ا 

Co3 

الٗضص 

ال٨لي 

ا للب٨خحًر

Tc 

ىعم  ٦ىلٞى

 Tc 

كُا ٦ىالي  بٌكحٌر

Ec 

 % 50 %50 %50 %50 50% 50% %50 %50 %50 %50 50% 50% الُٗىت /وؿبت التر٦حز

A1 66.6 70 84 - - - - - - الؿضعة + - - 

A2 60 63.3 100 - - - - - - البراقِل - - - 

A3 73,3 76.6 84 - - - - - - ال٨ؿاعة + - - 

A4 60 63.6 100 - - 58.2 - - - بىخالبت - - - 

A5 80 86.6 92 - - 62.2 - - - بً حغبٕى ++ ++ - 

A6 60 66.6 100 60 77.4 143 - - - ؤوالص بىعاؽ - - - 

A7  60 63.3 116 90.1 71.4 117 - - - الؿى١ - - - 

A8 108 147.5 - 55.8 61.7 - 75.2 صعبىف - - - - - 

A9 108 117.5 - 308 52 - 64.2 الغابل - - - - - 

 اإلاهضع: بٖضاص الباخث اؾدىاصا ٖلى هخاثج جدالُل الُٗىاث

 –بً حغبٕى-وال٩الؿُىم( في ُٖىاث آباع) ابىخالبت -البىجاؾُىم -الاعجٟإ اإلالخىّ في جغ٦حزاث)الهىصًىم -

ا الٗامت.-صعبىف-الؿى١ -ؤوالصبىعاؽ  الغابل( ما ًًا٠ٖ مساََغ

اصة اإلالخىْت في اعجٟإ  -  -ال٩الؿُىم  -الهىصًىم -واإلاىنلُت ال٨هغبُت -جغ٦حزاث ) ألامالح الضاثبتالٍؼ

مً مجمٕى   ( 22% )الغابل(، ما ًٟا٢م ؤزغ ٖؿغ مُاَها اإلاا٢ذ والضاثم في -ال٩لىع(،في ُٖىاث آباع) صعبىف

 آلاباع. 
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اج قضًض حٗض َظٍ التر٦حزاث الٗالُت في الٗىانغ ًٖ الخض ألاصوى آلامً في اإلاىانٟاث اللُبُت،  مهضع بٖػ

بىٍ اإلاسؼوهاث،  اصة الاؾتهال٥ اإلااجي َو  يهضص الصخت الٗامت للمؿخسضمحن، وهي في جهاٖض مؿخمغ بٍؼ
ً
وزُغا

زم جىٕى اإلالىزاث اإلاهاخبت لىمِ الخُاة الاؾتهال٧ي والهضع الؿاثض، ما ًدخم اٖخماص بغامج وزُِ م٨ثٟت 

ب ال٨ك٠ الخضًثت اإلاؿماة " الاؾدكٗاع ًٖ بٗض" ٖلى وجىُٖت ٖامت، جًمً اؾخمغاع بحغاء الخدالُل وؤؾالُ

اصة في التر٦حزاث الٛحر مُاب٣ت للمىانٟاث،  مهاصع وقب٩اث جىػَ٘ اإلاُاٍ، للخدظًغ اإلاباقغ والٟىعي ًٖ الٍؼ

ولخٟاصي ؤًت ؤزُاع وبٖالن خالت الُىاعت خا٫ وحىص تهضًض لخُاة الؿ٩ان والبِئت والخض مً مًاٖٟت 

 لدكُٛل. ج٩ال٠ُ الاؾتهال٥ وا

 -الىخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثج :

 الخد٤٣ مً الٟغيُاث اإلا٣ترخت:

  اَغة زبىث الٗال٢ت الاخهاثُت بحن الاؾخسضام اإلاباقغ إلاُاٍ آلاباع الٗامت والكب٨ت صون ال٨ك٠ ٖجها، ْو

لؿ٩ان ٖلى الُٗاصاث الُبُت وجًا٠ٖ الخٟصخي الىاؾ٘ لٗضًض ألامغايىألاوبئت، وػٍاصة خاالث جغصص ا

ت وال٣ٗا٢حر إلا٣اومتها زال٫ ال٣ٗض ألازحر.  اؾخسضامهم لؤلصٍو

 ٖلى جدى٫ العجؼ اإلااجي (48جد٤٣ الٗال٢ت بحن الخضوي اإلالخىّ في خهت ألاٞغاص بلى 
ً
لتر/ٞغص/الُىم(، ماقغا

خجل اإلاسُُاث الخضمُت بلى ؤػمتماثُت خ٣ُ٣ُت وخاصة صٞٗذ ٖضًض الؿ٩ان ٖلى الجزوح والهجغة وؤٞكل

ٗت صاٖمت. ت باإلاى٣ُت،جىحب اؾخدضار بضاثل ماثُت ؾَغ  والخىمٍى

  ت في جغ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت واإلا٨غوبُىلىحُت اصة اإلاَٟغ ت بحن الٍؼ بغوػ ٖال٢اث بخهاثُت ؾالبت ٢ٍى

ض ألامغاى وألاوبئت، ما بمُاٍ آلاباع الٗامت ًٖ الخض ألاصوى آلامً للمٗاًحر اللُبُت والضولُت، وبحن جىًَ ٖضً

 ًىحب جىٞحر خ٤ اإلاىاًَ اإلا٣ضؽ في اإلاُاٍ الهالخت للكغب.   

  زبىث ٞغيُت الٗال٢ت بحن ال٣هىع الخاص الظي حٗاوي وخضاث وؤحهؼة اؾخسغاحىه٣ل وجىػَ٘ مُاٍ آلاباع

ان، وجضوي والكب٨ت الٗامت مً ؤلاَما٫ والاَتراء وجٟا٢م مٓاَغ الخلىر بإهىاٖه، وجضوي ٖاُٞت بٌٗ الؿ٩

ضع اإلاىاعص البُئُت، وحٗاْم ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج والهُاهت.  بهخاحُتهم، َو

  زبىث ال٣هىع الخاص في الىعي الٗام بإَمُت بزًإ اإلاُاٍ لل٨ك٠ والخدالُل الضوعٍت، واؾخٟداالألمغاى

ضع اإلاىاعص ٧اٞت.  وعجؼ الخىمُت َو

 الىخاثــــــــــــــــــــــــــــج الٗامت: 

 ٞ،٣الكغوَىاإلاٗاًحرالٗملُت زلىحمُٗمغا٣ٞاآلباعالٗامت،مىإًتج٣ىُاجإوججهحزاجللخهىلٗلىالُٗىاجالىمىطحُتٞو

ٗىةحغاءالخدالُاللضوعٍتٖىاإلاُاَل٣ٗىصمًذ ٖىخى٢ٟاإلاسخبراإلاغ٦َؼ
ً
 .يال

  بلى ؤ٦ثر 84% %( مً هخاثج الُٗىاث حسجل جغ٦حزاث ٖالُت في ٖىهغ ال٩لىع الخُغ وجتراوح بحن)(100هدى

 ٖلى صخت مؿخسضمي  -صعبىف -%(، زانت في آباع )الؿى١ 100 مً
ً
الغابل(بالغابُت، ما ٌك٩ل زُغا

 مُاَها.
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 (77 مً آلاباع الٗامت حكهض ؤ٦ثر مً ي٠ٗ جغ٦حزاث الخض ألاصوى آلامً للمىانٟاث اللُبُت، في ٖىهغي)%

لئلنابت باألمغاى ؤًىهاث ال٩الؿُىم، ما ًٟا٢م اخخمالُت حٗغى اإلاىاَىحن  -َُضعو٦ؿُض ال٩الؿُىم

 اإلاهاخبت لها.

 الغابل(  -اإلاىنلُت ال٨هغباثُت(، زانت في آباع)صعبىف -الاعجٟإ اإلالخىّ في جغ٦حزاث )مجمٕى ألامالح الظاثبت

دٟؼ  ٟا٢م ج٩ال٠ُ الدكُٛل والهُاهت والاؾخسضام، ٍو بالغابُت، ما يهضص صخت اإلاؿخسضمحن والبِئت، ٍو

٘ وبٖالن خالت الُىاع  اث.الخضزل الؿَغ لى ٧ل اإلاؿخٍى  ت ٖو

 ؤًىهاث  -البىجاؾُىم -حسجل هخاثج جدالُل آباع) ؤوالص بىعاؽ، الؿى١( جغ٦حزاث ٖالُت في ٖىانغالهىصًىم

%( ماًٟا٢م اإلاساَغ اإلاهاخبت لٗؿغ اإلاُاٍ اإلاا٢ذ والضاثم ٖلى الصخت الٗامت 100ال٩الؿُىم جٟى١ وؿبت )

 واإلاغا٤ٞ والاؾخسضام ال٨لي.

  ٦حزاث الٗىانغ ال٨ُمُاثُت في ال٣ٗىص اإلا٣بلت بؿبب الاػصًاص اإلالخّى في مٗضالث سخب اخخمالُتاعجٟإ جغ

ُت، وجٟا٢م مساَغ الهضع اإلااجي بالىمِ الاؾتهال٧ي اإلاٗانغ للمُاٍ وبما الًدىاؾب وم٣ضعاجىا  اإلاسؼوهاث الجٞى

 اإلااثُت اإلاخىايٗت للٛاًت.

 خي اإلاجزلي، اإلاهاخبت للُغ١ الخ٣لُضًت الؿاثضة في جىامي ماقغاث الخلىر اإلا٨ُغوبُىلىحُبمُاٍ الهٝغ اله

٤ الخٟغ الاؾدُٗابُت " آلاباع الؿىصاء" اإلاهاخبت أل٦ثر مً) ٠ اإلاُاٍ ًٖ ٍَغ %( مً مؿا٦ً اإلاى٣ُت 95جهٍغ

ُت.  والتي جدؿغب بضوعَا بلى َب٣اث اإلاُاٍ الجٞى

 ا اإلامغيت، في هدى حكحر هخاثج الخدالُل اإلا٨غوبُىلىحُت بلى ماقغاث ٖالُت لخىامي الٗضص ا ل٨لي الٗام للب٨خحًر

مل/لتر(، زانت في آباع  0.0%( مً الُٗىاث، جٟى١ الخض ألاصوى آلامً في اإلاىانٟاث اللُبُت اإلا٣ضع) 22)

 للمؿخسضمحن لئلنابت باألمغاى الٟحروؾُت  50ال٨ؿاعة( لىدى ) -)الؿضعة
ً
مل/لتر(، ما ٌك٩ل تهضًضا

 اإلاهاخبت.

 ( بلى مٗضالث بحن )اػصًاص ماقغاث الخلىر ال ا الٗام في بئر) بً حغبٕى -100 جغزىمي بالٗضص ال٨لي للب٨خحًر

مل/لتر(، وهي صالثل زُغة ٖلى صخت اإلاؿخسضمحن، وحؿخىحب جضابحر وجدظًغاث ٖاحلت لل٨ك٠ الٟىعي 50

 ٖلى مُاَه واٖخماص ؾبل ٖاحلت إلاٗالجتها.

  بلى الاػصًاص اإلالخىّ في جغ٦حزاث وجىامي الٗضص ال٨لي لب٨خحر ،) ىعم( اإلامغيت، في ُٖىت بئر)بً حغبٕى ًا ) ٦ىلٞى

مل/لتر(، وهي زُغة للٛاًت ٖلى صخت اإلاؿخسضمحن وبم٩اهُت حٗغيهم 50-100مٗضالث ٖالُت ج٣ى١ )

ت للخإ٦ض  ألمغاى ٞحروؾُت زُغة، ما ًدٟؼ بالًغوعة الخضزل الٗاحل إلاغا٢بت البئر وج٨غاع الخدالُل اإلاسخبًر

 بإمان. مً نالخُتها لالؾخسضام

 ( كُا 100لم حسجل الُٗىاث وؿبت جظ٦غ في جلىر مُاٍ ٧ل الُٗىاث وآلاباع وبيؿبت ا )بٌكحٌر %(، بب٨خحًر

 ٖلى 
ً
ا صلُال ٦ىالي(ال٣ىلىهُت الخُغة للٛاًت، والتي جخُلب اإلاغا٢بت الضاثمت لًمان زلى اإلاُاٍ مجها، باٖخباَع

 لٗضم نالخُت 
ً
.الخلىر بمُاٍ الهٝغ الهخي وماقغا

ً
 اؾخسضام اإلاُاٍ ألي ٚغى مؿخ٣بال

 -الخىنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث:
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  جضُٖم بغامج الخىُٖت ٖلى اإلاؿخىي الكٗبي والخ٨ىمي، بسُىعة التهاون في اؾخسضام اإلاُاٍ بالُغ١

ا ألانل  الخ٣لُضًت ٚحر اإلاُاب٣ت للمىانٟاث واإلاٗاًحر الصخُت اإلادلُت والٗاإلاُت، وزانت في الكغب، باٖخباَع

، ٞاإلااء مً ؤ٦ثر 85في اهدكاع)
ً
ت ٖاإلاُا %( مً ألامغاى وألاوبئتالخُغة اإلاٗانغة اإلاٗمغة والٟحروؾُت والؿاٍع

ى الىؾِ الخٟاٖلي بُجها.  الٗىانغ اإلاظًبت للٗىانغواإلا٨ىهاث الُبُُٗت َو

 في الكغب، ٌٗض مً ؤَم اإلاىانٟاث ل٣ُاؽ  الخ٣ُض بكغوٍ ومىانٟاث ومٗاًحر اؾخسضاماث اإلاُاٍ الصخُت

ت وخؿً جىحُه  مؿخىي جدًغ وج٣ضم الكٗىب وألامم، والالتزام بها صلُل ٖلى هجاح البرامج الخىمٍى

ت واإلااصًت بال ٞا٢ض.  اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

  ٍجإؾِـ وجضُٖم اإلاسخبراث باإلاى٣ُت بإخضر ألاحهؼة والخ٣ىُاث الخانت بال٨ك٠ ًٖ زهاثو اإلاُا

 للمىانٟاث الصخُت، واٖخماص البرامج الضوعٍت واإلاؿخمغة إلاغا٢بت ؤي حٛحر في جغ٦حز ا
ً
إلاسههت للكغب َب٣ا

ت إل٣ًاٝ جض٤ٞ اإلاُاٍ اإلالىزت بلى  ٣ت الاؾدكٗاع ًٖ بٗض، وحٗمُم الاهظاعاث الخدظًٍغ الٗىانغ ٞحها بٍُغ

 اإلاؿخسضمحن خا٫ الُىاعت.

  ُت مُاَها) نىابحر ؤزظ الُٗىاث، مىي٘ ججهحز مغا٤ٞ آلاباع بخ٣ىُاث ال٨ك٠ الٟىعي اإلاُضاوي ٖلى هٖى

الُٗىت اإلاثالُت، ؤصواث ومىاص ال٨ك٠،....(، وبٖضاص ال٨ىاصع اإلاخسههت واإلااَغة للٗمل في اإلاهاصع واإلاغا٤ٞ 

ً(، وجضُٖم البدىر والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بهالخُت  اإلااثُت اإلاخٗل٣ت ) باالؾخسغاج والى٣ل والخىػَٗىالخسٍؼ

 للكغب. اإلاُاٍ

  الخض مً مٓاَغ الخلىر الؿاثضة بمُاٍ الهٝغ الهخي باإلاى٣ُت، والخىبُه بسُىعة مالمؿتها إلاسؼوهاث

%( مً اإلاُاٍ اإلاؿتهل٨ت ًخم الخسلو مجها بالُغ١ البضاثُت " ٧الخٟغ الؿىصاء" (95آلاباع الٗامت، زانت وؤن 

ت ٖبر الؿٟىح وألاوصًت والخ٣ى٫، ما ٌؿخىح ب بوكاء قب٩اث ومدُاث خضًثت إلاٗالجت ؤو اإلا٨باث اإلا٨كٞى

ا في الغي الؼعاعي ونىاٖت الخغؾاهت وعن٠  ا زم اؾدثماَع مُاٍ الهٝغ اإلاجزلي ٢بل َغخها وجٟاصي مساََغ

ا.  الُغ١ وهدَى

  في جغ٦حزاث 
ً
يغوعة ج٨غاع ال٨ك٠ الٟىعي ٖلى مُاٍ آباع) صعبىف، الغابل(، التي حسجل اعجٟاٖا ٖالُا

ال٩لىع(، وجدضًض ؤؾبابها وجدظًغ  -ؤًىهاث ال٩الؿُىم -الهىصًىم -اإلاىنلُت -الظاثبتٖىانغ) مجمٕى ألامالح 

 اإلاىاَىحن مً مساَغ اؾخسضام مُاَها مباقغة وصون مٗالجت.

  بالٗضص ال٨لي الب٨خحري( ، ىعم(، ٌٗض  -اعجٟإ ماقغاث الخلىر الجغزىمي في بئر بً حغبٕى ا ٦ىلٞى ب٨خحًر

ة َمم الجهاث الُبُت والغ٢ابُت طاث الازخهام لخ٨غاع واحغاء الخدالُل حغؽ بهظاع زُحر للٛاًت، الؾدثاع 

الٟىعٍت لخدضًض ألاؾباب، وبُان حجم ألازُاع اإلاهاخبت اإلاخى٢ٗت خا٫ الاؾخمغاع في اؾخٗما٫ مُاَه 

 بالك٩ل الخ٣لُضي صون مغا٢بت.

 ا ب   30-40حن جدضًث مغا٤ٞ اؾخسغاج وه٣ل وجىػَ٘ اإلاُاٍ، بإخضر مغا٤ٞ الكب٨ت هاَؼ ٖمَغ
ً
، ًٞال

ً
ٖاما

 
ً
خماص ٖلى ؤؾلىب الاوؿُاب الُبُعي ٖبر الخؼاهاث، ما ٌؿمذ بٟغاٙ الكب٨ت ألًام وقهىع ؤخُاها ًٖ الٖا

 
ً
ٟحها وبلحها، بض٫ اٖخماص "الطخ بالًِٛ" اإلاخُىع واإلاٗخمض ٖاإلاُا وصزى٫ الهىاء واإلالىزاث والىمى الب٨خحًر

 للخد٨م في قب٩اث اإلاُاٍ.
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  ٗاث للخض مً الٗبث باإلاغا٤ٞ اإلااثُت والخٗضي ٖلحها، ووي٘ الُض ٖلى جُب٤ُ اللىاثذ وال٣ىاهحن والدكَغ

ا مً ٢بل ٖضًض اإلاىاَىحن ٖلى خؿاب الهالر الٗام وخغمان اإلاىا٤َ  مغا٤ٞ آلاباع الٗامت واخخ٩اَع

ت مجها، ومٗا٢بت اإلاخىعَحن في الخٗضي ٖلى اإلاغا٤ٞ اإلااثُ ت.واإلاىاَىحن مً اخخُاحاتهم الًغوٍع  ت الخٍُى

 ٌك٨ىا ؤٚلب مؿخسضمي مُاٍ آلاباع الٗامت مً ازخال٫ٍ خاٍص في)الُٗمTaste والغاثدتOdor  واإلادخىي

اتها وجغ٦حزاتها. ىلىجي، ما ًدث ٖلى بزًإ مُاَها ٖلى ال٨ك٠ اإلاؿخمغ لخدب٘ مؿخٍى  الب٨تًر

 الجهغ الهىاعي( لخضُٖم بمضاصاث  -مٗالجت مُاٍ الهٝغ الهخي -البدث ًٖ بضاثل ماثُت بياُٞت) الخدلُت

اإلاىاػهت اإلااثُت وػٍاصة خهت ألاٞغاص الُىمُت مً اإلاُاٍ الهالخت، لًمان اؾخ٣غاع الؿ٩ان باإلاى٣ُت 

ت واإلااصًت. ت للمىاعص البكٍغ  وإلهجاح الخُِ الخىمٍى

 -الخاجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت :

ى الى  اثُت وال٨ُمُاثُت في اإلااء ٖىهغ الخُاة، َو ت والٟحًز ؾِ الظي جدضر ُٞه حمُ٘ ٖملُاث الخٟاٖل الخٍُى

اث ؤًت بغامج  ٗض ؤ٦بر اإلاظًباث للٗىانغ ٧اٞت، لظل٪ ٌٗض ال٨ك٠ ٖلى زهاثهه ٖلى عؤؽ ؤولٍى البِئت، َو

حر ؤصوى خ٣ى١ مىاَىحها في قغب  ت هاجخت، وتهضٝ حمُ٘ الضو٫ اإلاخ٣ضمت لبلىٚه، مً زال٫ جٞى جىمٍى

خسضام اإلاُاٍ الهالخت اإلاُاب٣ت للمٗاًحر واإلاىانٟاث الاؾترقاصًت اإلادلُت ومىٓمت الصخت الٗاإلاُت، واؾ

 ًٖ الخض مً ٞاٖلُت 
ً
اَُت ٞحها، ًٞال ا وبَالت ؤمض الخُاٍ والٞغ حٍر طلُل ٖلى ٖاُٞت اإلاجخمٗاث وجدًَغ وجٞى

ت واإلا اصًت الا٢خهاصًت ب٨ٟاءة صون َضع،هاَُ٪ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاهخاحُت وخؿً جىحُه واؾخٛال٫ اإلاىاعص البكٍغ

حر الى٢ذ والجهض والخ٩ال٠ُ البآَت اإلاترجبت ٖلى ألاٞغاص واإلاجخم٘ حغاء مٗالجت ألامغاى الخُغة  ًٖ جٞى

ت  الىاحمت ًٖ اؾخسضام مُاٍ ٚحر مُاب٣ت للمىانٟاث الصخُت الٗاإلاُت، وهي مً ألامغاى اإلاؼمىت والؿاٍع

ا وا ضخت باإلاى٣ُت، والتي ٢ض جخدى٫ بلى ؤمغاى وباثُت زُغة جتهضص ٧ل ؤٞغاص التي جبضو ماقغاث اهدكاَع

اإلاجخم٘، زانت اإلاغجبُت مجها بالخلىر اإلا٨ُغوبُىلىجي ٖالُت الخ٩لٟت الٗالحُت التي حؿدىٟظ حل مغصوصاث 

 اإلاىاعص الا٢خهاصًت والضزل ال٣ىمي للضو٫.

ت لظل٪ ٌٗض الاؾدثماع في مٗالجت اإلاُاٍ بإهىاٖها لخ٨ىن نا لخت لالؾخسضام في الكغب والاؾخسضاماث الخًٍغ

اث زُِ الخىمُت اإلاؿخضامت الغاقضة واإلاىحهت ب٨ٟاءة، وصزى٫ مىاٞؿت  في اإلاى٣ُت والضولت، ٖلى عؤؽ ؤولٍى

ا ؤصوى خ٣ى١  صو٫ الٗالم اإلاخدًغ لخ٣ضًم ؤًٞل الخهاثو اإلااثُت اإلاُاب٣ت للمىانٟاث الصخُت باٖخباَع

 بدبجي مكغوٕ جىمىي وزضمي قامل وم٨ث٠ إلاغا٢بت زهاثو مُاٍ آلاباع الٗامت مىاَىِىا، وال ًخم طل٪ ب
ّ
ال

وجدضًض مضي مُاب٣تها لالؾخسضام البكغي صون مساَغ جظ٦غ، مً زال٫ جبجي ج٣ىُاث الاؾدكٗاع ًٖ بٗض 

٠ الاؾخسضام(، وج٨ثُ -الخىػَ٘ -الى٣ل -إلاغا٢بت نالخُت اإلاُاٍ للكغب في حمُ٘ مغاخل ومغا٤ٞ )الاؾخسغاج

الجهىص والخيؿ٤ُ بحن ٧ل اإلااؾؿاث والهُئاث الخضمُت والغ٢ابُت، لخ٣ضًم ؤًٞل اإلاىانٟاث اإلااثُت 

حر وججهحز اإلاسخبراث  اء ب٩ل مخُلباث هجاح َظا اإلاكغوٕ الُمىح باإلاى٣ُت، ومجها جٞى الهالخت، والٞى

ُت مخ٩املت، لخدضًض ؾىىي"، وججمُ٘ هخاثجها في مىٓىماث ع٢م -قهغي  -اإلاخسههت لل٨ك٠ الضوعي " ًىمي

 ؤوحه الخلل وال٣هىع وجضاع٥ ألازُاع اإلادخملت ٢بل و٢ىٖها.

 ٢اثمــــــــــــــــــــــــت اإلاغاح٘ :
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الم،الُبٗت الثاهُت،  - ، ميكىعاث وػاعة الث٣اٞت وؤلٖا
ً
حاصهللا ٖؼوػ الُلخي، ختى ال همىث ُٖكا

 م.2006

ُضة، اإلااء زهاثو مىانٟاث جل - ىر، صاع ال٨خب الىَىُت بىٛاػي، الُبٗت ٖبض الؿالم ابغاَُم ٞع

 م.2012ألاولى،

 م.2001خؿً زالض ال٨ُٗضي، ج٨ىىلىحُا مٗالجت اإلاُاٍ، صاثغة اإلا٨خبت الىَىُت، ٖمان، ألاعصن،  -

ان، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة،  - اثض الِٗؿاوي، اإلاىاعص اإلااثُت اإلاخاخت في مى٣ُت ٍٚغ هىعي ؤبٞى

 م.2012

ُت، مجلت الهىضسخي، الٗضص  -  م.1997،  36-37ؾلُمان الباعووي، الاؾخٛال٫ اإلاٍٟغ للمُاٍ الجٞى

غ اإلاخابٗت الهاصعة ًٖ الكغ٦ت الٗامت للمُاٍ والهٝغ الهخي، لٗضة ؾىىاث،  - غ الٟىُت وج٣اٍع الخ٣اٍع
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اخلٕاص انطجٛعٛخ نهرتثخ استخذاو احملسُبد انظُبعٛخ نهرتثخ فٗ حتسني ثعغ 
 انشيهٛخ

لى  ص. ًىؾ٠ مدمض الٍٛؼ

إن   ٧لُت الاصاب ٍٚغ

Abstract : 

A laboratory study was conducted to evaluate the effect of 

synthetic soil conditioner on soil water relations of some Libyan sandy 

soils. The laboratory experiment was conducted on four different 

Libyan sandy soils. The study soils were treated with the soils 

conditioner at rates of 0 , 200, 500, 700 kg/ha. The measurement of 

water retention at different pressures, saturated hydraulic 

conductivity, and organic carbon were taken after 4 and 8 months 

after incubation of the treated soils at field capacity, during both 

periods the synthetic soil conditioner incurred no significant influence 

on the soil water relation and other properties studied.        

 : اإلاؿخسلو  

ذ َظٍ الضعاؾت بمٗمل َبُٗت التربت ٧لُت الؼعاٖت حامٗت َغابلـ  لضعاؾت جازحر ؤعبٗت       ؤحٍغ

اث  بالهذ وهي)مؿخٍى ٦ُلىحغام/٨َخاع( م٘  700، 300،500، 0مً مدؿً التربت اإلاؿمىالبربٍغ

ؤعبٗتؤنىاٝ مً التربتالغملُت جسخل٠ في الخىػَ٘ الدجمى لخبِباث الغمل بها، و٢ض ُحمٗذ مً اإلاىا٤َ 

ىض  الخةلىت) نبراجت، ٖحن ػاعة، ػلُتن، ؾغث ( واخخٟٔ بمسلٍى التربت فى ؤنو بالؾد٨ُُت باإلاسخبر ٖو

ىبى زابذ ) الؿٗت الخ٣لُت ( وطل٪ َُلت ٞترة الخدًحن والتى اؾخمغث لٟترة زمإهُت ؤقهغ  مدخىي َع

ذ ٖلحها الخدالُل ال٨مُاثُتوالُبُُٗت،  ول٣ض ؤزظث ُٖىاث مً اإلاسلىٍ بٗض ٧ل ؤعبٗتؤقهغ وؤحٍغ

بالهخةلى اإلادخىي الَغ ت ٖىض بياٞت مدؿً البربٍغ ىبى ٖىض خُثإْهغث الىخاثج وحىص جإزحراث مٗىٍى

ت  0.2ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  ت ٖىض بياٞت 05باع جدذ مؿخىي مٗىٍى %،بِىما ال جىحض ؤي جإزحراث مٗىٍى

ىبى ٖىضؤلاجؼان م٘ الًٛىٍ  بالهذ ٖلى اإلادخىي الَغ باع، ٦ما 4.0،10.0، 1.0، 0.5مدؿً التربت البربٍغ

بالهذ ٖلى الخىنُ ت ٖىض بياٞت مدؿً التربت البربٍغ ل الهُضعول٩ُى وال٨غبىن الجىحض جإزحراث مٗىٍى

 ( ىبى ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًٍٛى ت للمدخىي الَغ الًٗىي وؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو١ مٗىٍى

باع ( وطل٪ بحن الترب اإلاضعوؾت والتى جسخل٠ فى الخىػَ٘ الدجمى لخبِباث  10.0، 4.0، 0.2،0.5،1.0
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ىبى وجغبت ػلُتن هى الغمل خُث جٟى٢ذ جغبت ؾغث زم جغبت نبراجت زم جغبت ٖحن ػاعة فى مدخى  اَا الَغ

ت بحن الترب اإلاضعوؾت  ىبى، ٦ما بُيذ الىخاثج وحىص ٞغو١ مٗىٍى ؤ٢ل الترب اإلاضعوؾت فى مدخىاَا الَغ

لضعحت الخىنُل الهُضعول٩ُى الدكبعى، خُث جٟى٢ذ جغبت ػلُتن ًٖ ب٣ُت الترب اإلاضعوؾت، ٦ما وحضث 

ت بحن مدخىي الترب اإلاضعوؾت مً ال٨غبىن  الًٗىي. وجباًيذ ٞترجا الخدًحن للخجغبت ٞغو١ مٗىٍى

اإلاٗملُت خُث جٟى٢ذ الٟترة الؼمىُت ألاولى ًٖ الٟترة الؼمىُت الثاهُت فى مٗٓم الخىام اإلاضعوؾت. 

بالهذ ٢ض حكب٘ باإلااء بدىبلى  مغة ي٠ٗ وػهه الجاٝ،  ٦76.52ما بُيذ الىخاثج ؤن مدؿً البربٍغ

ىبى ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًٛىٍ واخخٟاّ اإلادؿً بٗضة ؤيٗاٝ وػهه مً اإلادخى  ، 1.0، 0.5، 0.2ي الَغ

 ٖجها بإيٗاٝ الىػن الجاٝ مً اإلادؿً .   10.0، 4.0
ً
 باع مٗبرا

 اإلا٣ضمت

لى       حُٛي الترب الغملُت مؿاخاث قاؾٗت بلُبُا، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ فى مى٣ُت ؾهل الجٟاعة ٖو

غ ومىا٤َ ٞؼؤن. والترب الغملُت انُالح امخضاص اإلاىا٤َ الؿاخلُت  وفى الىاخاث مثل ال٨ٟغة والؿٍغ

، وحكمل عجب ال٣ىام الغملي 85ٖامُُل٤ ٖلى حمُ٘ الترب التى جدخىي ٖلى ؤ٦ثر مً 
ً
% عمال

٨ُت ٖام  م،  1971والُمُُالغملي والغملي الُمُحى، خؿب ماحاء فى حٍٗغ٠ حمُٗت ٖلىم التربت ألامٍغ

% ؤو ؤ٦ثر مً خبِباث الغمل ووؿبت الؿلذ 85 ٞال٣ىام الغملي ٌكحر بلى جل٪ الترب التى جدخىي ٖلى

ض ًٖ  %، ؤما ال٣ىام الُمحي،ِٞكحر بلى جل٪ الترب 15حك٩ل خىبلى مغة وهه٠ ٢ضع وؿبت الُحن وال جٍؼ

ض ًٖ  80 – 70التى جدخىي ٖلى  % ٦دض ؤصوى 30% عمل، ووؿبت الؿلذ ػاثض يٟٗي وؿبت الُحن الجٍؼ

جها و  غاث٤ اؾخٛاللها، ٞمجها ماًُل٤ . وجسخل٠ َظٍ الترب فى وكإتها وج٨ٍى بالخةلى جدباًً زىانها َو

، وجى٣ؿم ألاعاضخي الغملُت 
ً
اح ؤو بىاؾُت ؤمىاج البدغ ؤو الازىحن مٗا ٖلحها جغب مى٣ىلت بىاؾُت الٍغ

 م ( وهى : 1980خؿب ميكئها بلى زالزتؤهىإ عثِؿت ) زالض بً مدمىص وزلُل ؾلُمان 

 ألاعاضخي الغملُت الؿاُٞت : –ا 

اح والتى تهب مً الصخغاء       جخ٨ىن َظٍ ألاعاضخي بترؾِب الخبِباث الغملُت اإلادمىلت م٘ الٍغ

ظا الىٕى في ٦ثحر مً اإلاىا٤َ بلُبُا مجها 90الجىىبُت التي حُٛي خضوص  ىدكَغ % مً مؿاخت البالص، ٍو

، ومجها ماَى ٢ابل لالؾتزعإ،ومجها ال٨ثبإن الغملُت الؼاخٟت زاعج 
ً
هُا١ ماَى مؿخٛل ػعاُٖا

الاؾخٛال٫، وجخى٠٢ زىانها اإلاٗضهُت وال٨مُاثُت والُبُُٗت ٖلى مىاص الانل اإلاخ٨ىهت مجها والتي في 

.  الٛالب هي مً الىٕى

 ؤعاضخى الاعؾاب البدغي الغملُت : –ب 

اح الٗاملحن اإلاؿببحن     ًىدكغ َظا الىٕى مً ألاعاضخي فى اإلاىا٤َ الؿاخلُت، وحٗضؤمىاج البدغ والٍغ

جها)  الى٣ل(، وهي طاث خبِباث زكىت وجغ٦ُبها ال٨مُاجي واإلاٗضوي  ٌٗخمض  -ؤلاعؾاب –بما بالىدذ لخ٨ٍى

 ٖلى جغ٦ُب  ماصة الانل  )صخىع ٢إ البدغ (. 
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ت : –ج   ألاعاضخي الغملُت الصخغاٍو

      
ً
ً،هٓغا جىدكغ َظٍ ألاعاضخي باإلاىا٤َ الجىىبُت مً لُبُا، وجخمحز بىٕى زام مً ٖملُاث الخ٨ٍى

 ماج٨ىن زكىت ال٣ىام. 
ً
البا ا باإلاىار الصخغاوي، ٚو  لخإزَغ

فى ٢ىامها الخكً وبىائها اإلا٨ٟ٪ ومٗض٫ عشخها الؿُخى للمُاٍ  
ً
وجخلخو ُٖىب الترب الغملُت ٖمىما

٘ وباعجٟإ صعحت ت  الؿَغ ضم ٢ضعتها ٖلى الاخخٟاّ باإلااء،وحٗغيها للخٍٗغ الخىنُل الهُضعول٩ُى ٖو

 لجٟاٞها بهٟت مؿخمغة مٗٓم ؤًام الؿىت ٞإن ٖملُت اؾتزعاٖها جخم ٖىض ويٗها جدذ 
ً
دُت،وهٓغا الٍغ

 ) ؤ٦ثر 
ً
 الغي الضاثم،وال جىجر بها الؼعاٖت البٗلُت بال في اإلاىا٤َ التي حؿخ٣بل مٗض٫ ؤمُاٍع مغجٟ٘ هىٖا

مم / الؿىت (، وحٗضألاعاضخي الغملُت ٣ٞحرة في مدخىاَا مً الٗىانغ الٛظاثُت، ومىسًٟت  300مً 

ال٣ضعة ٖلى الاخخٟاّ بها، وزانت ٖىهغ الىُتروححن الظي ٢ض ًىٟضبلىإؾٟل مى٣ُت الجظوع بؿهىلت 

 إلخخمةلىت ٚؿله بمُاٍ الغي ختى ولى ؤي٠ُ ٖلى َُئت ؾماص،ألهه ؾِخدى٫ بلى مدلى٫.

 لهظٍ الُٗىب، والتى جدض مً اؾتزعإ الترب الغملُت، ٞإهه جم اجبإ الٗضًض مً الخضابحر التى      
ً
وهٓغا

 مً قإنها جدؿحن الخىام الُبُُٗت وال٨مُاثُت لهظٍ ألاعاضخي ومً َظٍ الخضابحر ماًلي :

اصة ٢ضعتها ٖلى الاخخٟاّ باإلااء والٗىانغ ال -ؤ   ٛظاثُت وي٘ خاحؼ بؾٟلتي فى ٢ُاٖها الؿٟلي لٍؼ

 . )Sabet, 1971زلِ ٢ُاٖها بالؿماص الًٗىي لخدؿحن زىانها الُبُُٗت ) –ب 

ُُت الؿُدُت مثل ب٣اًا اإلادانُل ؤو الخصخى ؤو ؤُُٚت بالؾد٨ُُت حؿخٗمل للخض  -ج  اؾخسضام ألٚا

٤ البسغ ىبت ًٖ ٍَغ  ( . 1996, ؾىٍضان  ,Unger) 1971  مً يُإ الَغ

ً واإلاخمثلت فى مغ٦باث  جمةؾخسضام اإلادؿىاث الهىاُٖت -ص زال٫ الىه٠ ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ

دُت واإلااثُت  ت الٍغ ت لها ال٣ضعة ٖلى جدؿحن ٧ل مً البىاء والخىام اإلااثُت والخض مً الخٍٗغ ًٍٖى

٤ البسغ ً بضؤ . وج٣لُل اإلااء اإلا٣ٟىص ًٖ ٍَغ ٟٞى ؤوازغ ألاعبُٗيُاث والخمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

لُم ( ٦مدؿً لؤلعاضخى الغملُت و٦إهذ لها ؤلاَخمام بهىاٖت اإلا دؿىاث واؾخسضام ماصة حٗٝغ ) ال٨ٍغ

ت ٣٦ل٠  ىبت،بال ؤنها ٞخدذ اإلاجا٫ للٗضًض مً اإلاىاص مً اإلاسلٟاث الهىاُٖت واإلاىاص الًٍٗى آزاع مٚغ

( Martin(،وجىنل الباخث ماعجحن ) Azzam ,1980,1983الاشجاع والضبا٫ اإلاكب٘ بالٗىانغ الٛظاثُت)

، بلىإن 1954( ؾىتQustels، و٦ىؾدُل ) 1952( ؾىت  Martin، وماعجحن وآزغون ) 1953ؾىت

اصة اإلاؿامُت والىٟاطًت والغشر الؿُخي في التربت بياٞتبلى جسٌُٟ  مدؿىاث التربت جاصي بلى ٍػ

إن الؿُخي.وفي صعاؾت ٢ام بها ؤحاٞىىٝ )  % مً 0.1، ؤقاعةبلىإهةياٞت 1983( ؾىت Agafonovالجٍغ

المُض بلى التربت وجسٌُٟ البسغ مً ؾُذ التربت بدىبلى اإلادؿً ب ٪  60ىلي ٦ٍغ %.و٢ام الباخثإن َضٍع

 (Hedrick ( وماعي )Mowry ؾىت )ض بىلي ٦غبلىجبراًل ( 1952 ، باؾخسضامإهُىن مخٗضص ) َُضعولحًز

٢لل مً % وجىنال بلىإن َظا اإلادؿً ؤصي بلى جدؿحن بىاء التربت و 0.1بلى  0.01وبمٗض٫ ًتراوح مابحن 

إن الؿُخي.جىنل ٧ل مً ) ( بلىإن اإلادؿىاث Choudhary,et al,1995 Al-omran,et al,1987-الجٍغ

الهىاُٖت للتربت الغملُت ٖلى الاخخٟاّ باإلااء وج٣لُل مٗض٫ الترؾب ؤٖما١ بُٗضة والخ٣لُل مً ٦مُاث 

لجت لخدؿ
ً
حن الخىام اإلاُاٍ اإلاخبسغة.وفي صعاؾاث ًٖ اؾخسضام مسلٟاث الهٝغ الهخي اإلاٗا
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(، ؤن مسلٟاث الهٝغ الهخي  Al Wabel,et al- Alomran,et alالُبُُٗت للتربت الغملُت وحض ) 

ت وػاصث مً وؿبت خٟٔ اإلااء في َظٍ الترب.  وم٘  زًٟذ البسغ الترا٦مي في التربت الغملُت الجحًر

ال٨ثبإن الغملُت ا٦دكاٝ الىِٟ بضؤ اؾخسضام مىخجاجه فى جدؿحن بىاء التربت الغملُت وفى جثبُذ 

 وم٣اومت ػخٟها ؾىاء ٦إن بمٟغصَا ؤو باالقترا٥ م٘ الُٛاء الىباحي والدصجحر  .

 لالَخمام الٗاإلاي باإلادؿىاث ٣ٞض ٣ٖض ماجمغ زام بها ؾىت )      
ً
( فى حامٗت حىذ  1972وهٓغا

٨ 1973ببلج٩ُا وماجمغ آزغ ؾىت )  ُت، واٖخبر ( الظي ٣ٖض فى الؽ ٣ُٞاؽ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا بك٩ل واؾ٘.  خُيئظ ؤن َىا٥ ه٣ُت جدى٫ واضخت فى اؾخسضام اإلادؿىاث بط جبحن ؤهدكاَع

المُض، والاحغوؾى٫، وفي      ول٣ض جم اؾخسضام الٗضًض مً َظٍ اإلادؿىاث الهىاُٖت مثل البىلى ٦ٍغ

بالهذ )  1987ؾىت  ذ ماصة اَل٤ ٖلحها بغبٍغ هغي الض٦خىع ( مً ٢بل الباخث اإلا Barpary Plantازتٖر

 ٘ ها هى ٖباعة ًٖ مغ٦ب حُالجُجي مً ؤمالح التربت وألاػوث ؾَغ نالح بغبغي فى ٞغوؿا، ٣ًى٫ مستٖر

ان ماًخدى٫ بلى جغبت حُالجُيُت نالخت لىمى الىباجاث .  الظوبان والاهدكاع فى اإلااء والظٌؿٖغ

 خؿب عؤي الباخث ؤن ج٩لٟت ؤهخاحه مىسًٟت ألن
ً
م٨ىهاجه مخىٞغة ٖلى  ومً ممحزاث َظا اإلادؿىإًًا

٤ الؼعاٖت فى  ؾُذ ألاعى ومىسًٟت الثمً ٦ما ؤن الؼعاٖت بهظٍ اإلااصة جسخل٠ جماما ًٖ ٍَغ

 مما ًدُذ الؼعاٖت فى ؤي م٨إن مً الٗالم ختى ٞى١ الصخىع 
ً
الهىباث ٞهى الجدخاج بلى جغبت نهاثُا

غًإنها الجدخاج بلى صعحت خغاعة مُٗىت، بًٟل َظٍ ا إلااصة ًم٨ً الؼعاٖت جدذ ؤي وعما٫ الصخغاء، ٍو

% 80ْغوٝ مىازُت مهما ج٨ً نٗىبتها وبضون ُٚاء باإلياٞتبلىإنها ج٣لل مً اؾتهال٥ اإلاُاٍ بلى 

ا الًاعة بالىباث،  ا مً الب٨تًر غة ألامالح اإلاٗضهُت وزلَى خُاصي، ٦ما جخمحز بٞى باإلا٣اعهت م٘ الىٓام الٖا

يُت للىباجاث الُبُُٗت فى وؤن الىباجاث اإلاىخجت بًٟل َظٍ اإلااصة جخمحز ب ىٟـ اإلاىانٟاث الخ٨ٍى

 ؤزهب الترب.

 ألهدكاع التربت الغملُت في لُبُا، ولًغوعة الخىؾ٘ في الاؾخٛال٫ الؼعاعي ٞإن طل٪ ًخُلب       
ً
وهٓغا

٘ مً ٢ضعتها ألاهخاحُت، ومً بحن َظٍ الُغ١ ازخُاع بٌٗ اإلادؿىاث  جدؿحن زىانها بكتى الُغ١ للٞغ

 ن الخىام اإلااثُت والُبُُٗت للتربت الغملُت .الهىاُٖت لخدؿح

 ؤَضاٝ الضعاؾت :

بالهذ لبٌٗ الترب الغملُت والتى جمثل مىا٤َ        تهضٝ بلى صعاؾت جإزحر بياٞت مدؿً  البربٍغ

ىبت والخىنُل  مسخلٟت مً لُبُا ٖلى بٌٗ الخىام الُبُُٗت ٣٦ضعة التربت ٖلى الاخخٟاّ بالَغ

 ًىي، َظا باإلياٞتبلى صعاؾت  ٢ضعة اإلادؿً ٖلى الاخخٟاّ باإلااء.الهُضعول٩ُي وال٨غبىن الٗ

غ١ البدث:  اإلاىاص َو

ؾم ( مً جغب عملُت جمثل مىا٤َ مسخلٟت مً  15جم ججمُ٘ ُٖىاث مً الُب٣ت الؿُدُت )     

حن ػاعة وػلُتن وؾغث . ِ الؿاخلي بلُبُا وهي نبراجت ٖو  الكٍغ

 باإلاسخبر 
ً
مم، وجم احغاء الخدلُل  2وهسلذ زال٫ ٚغبا٫ ٢ُغ ٞخداجه  وجم جج٠ُٟ َظٍ الُٗىاث َىاثُا

٣ت اإلاانت ) الُاَغ ًدحى وزلُل ؾلُمان . (، لخدضًض ٢ىام َظٍ الترب، وجم  1981اإلا٩ُاه٩ُى بٍُغ



 مجلة الجامعة

 

 155نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

( ًبحن هخاثج الخدلُل  1جدضًض الخىػَ٘ الدجمي لخبِباث الغمل بىاؾُت الٛغبلت، والجضو٫ ع٢م ) 

لخبِباث الغمل للترب اإلاؿخسضمت في َظٍ الضعاؾت. ٦ما جم جدضًض بٌٗ اإلا٩ُاه٩ُي والخىػَ٘ الدجمي 

الخىام ال٨ُمُاثُت لهظٍ الترب والتي حكمل صعحت الخٟاٖل والخىنُل ال٨هغباجي و٦غبىهاث ال٩الؿُىم 

والؿٗت الخباصلُت ال٩اجُىهُتوال٩اجُىهاجالظاثبت)البىجاؾُىم والهىصًىم واإلااٚىِؿُىم وال٩الؿُىم (، 

خاث وال٩لىعٍضاث (،وألاهُىه  اث الظاثبت ) الب٨ُغبىهاث وال٨بًر

 (Black .1965  ( والجضولحن ع٢م ،)جبحن هخاثج َظٍ الخدالُل .  3، 2) 

بالهذ  )      ( واإلاخدهل ٖلُه مً  Barpary Plantوجم اؾخٗما٫ مدؿً التربت اإلاٗغوٝ باؾم البربٍغ

اث بياٞت اإلادؿً للتربت خؿب ههاثذ مغ٦ؼ البدىر الؼعاُٖت اإلا٣غ الغثِسخى َغابلـ،ازخحرث  مؿخٍى

اث وهي ) نٟغ ،   ( ٦ُلىحغام /٨َخاع . 700،  500،  300الكغ٦ت اإلاهىٗت والتي ٦إهذ ؤعبٗت مؿخٍى

 ( هخاثج الخدلُل اإلا٩ُاه٩ُي للترب اإلاؿخٗملت في الضعاؾت 1حضو٫ ) 

الخىػَ٘ الدجمي لخبِباث الغمل مً وػن 

 الُٗىت

وؿبت 

 الغمل%

وؿبت 

الُحن

% 

وؿبت 

الؿلذ

% 

مىا٤َ 

ؤزظ 

عمل  الترب

هاٖم 

 حضا

عمل 

 هاٖم

عمل 

مخىؾ

ٍ 

عمل 

زك

 ن

عمل 

زكً 

 حضا

 نبراجت 0.64 1,74 97.62 0.01 0.4 0.2 36.1 60.91

 ٖحن ػاعة  4.25 4.24 91.51 0.01 0.5 0.4 65.0 25.6

 ػلُتن 1.58 0.24 98.18 0.01 10.8 62.9 23.7 0.77

 ؾغث 6.43 4.66 88.91 0.01 4.5 13.5 21.9 49.0

 

 

 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

( مدخىي الترب اإلاؿخٗملت مً صعحت الخٟاٖل والخىنُل ال٨هغبي و٦غبىهاث ال٩الؿُىم  2حضو٫ ) 

 والؿٗت الخباصلُت ال٩اجُىهُت .

الؿٗت الخباصلُت 

 100ال٩اجُىهُت مللُم٩افي /

 حم جغبت

٦غبىهاث 

 ال٩الؿُىم%

الخىنُل 

ال٨هغبي 

مللُمىػ/ؾم 

 مₒ 25ٖىض

صعحت 

 الخٟاٖل

مىا٤َ 

 ؤزظ الترب

 نبراجت 8.1 0.19 الًىحض 5.008
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 ٖحن ػاعة 7.8 0.27 الًىحض 5.634

 ػلُتن 7.9 0.25 43.8 3.548

 ؾغث 7.7 0.41 15.4 2.782

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

 ( مدخىي الترب اإلاؿخٗملت مً ألاهُىهاث وال٩اجُىهاث 3حضو٫ ) 

مىا٤َ  ألاهُىهاث ال٩اجُىهاث

ؤزظ 

 الترب

 ٧ل 3ًض ٥ ا ٦4ب ا ٧ا م٘ م بى

 مللُم٩افي /لتر

 نبراجت 0.4 1.36 0.18 0.96 0.72 0.28 0.18

ٖحن  0.12 1.26 1.34 1.12 0.76 0.63 0.21

 ػاعة

 ػلُتن 0.10 1.78 0.64 1.08 0.68 0.49 0.46

 ؾغث 0.18 1.98 1.92 2.12 0.36 0.77 0.87

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 زُىاث جىُٟظ الخجغبت :

ذ َظٍ الخجغبت جدذ ْغوٝ اإلاسخبر،باؾخسضامإنو بالؾد٨ُُت حجم  لتر، بها ٞخداث مً  3.88ؤحٍغ

٦ُلى حغام (،  4.5الالػم مً التربت في ٧ل ؤنُو ) ؤؾٟل لخهٍغ٠ اإلاُاٍ الؼاثضة، جم جدضًض الىػن 

اث اإلاظ٦ىعة  ٦ماجم خؿاب وػن اإلادؿً الظي ًخم اياٞخه بلى التربت في ٧ل ؤنُو وخؿب اإلاؿخٍى

ا بثالر  ًُ مالث ٖكىاث
ً
 ٢بل ويٗها في ألانو، وجم جىػَ٘ اإلاٗا

ً
ؤٖالٍ، وجم زلِ التربت م٘ اإلادؿً حُضا

ملت، و٦إن الٗضص 
ً
 ؤنًُها . 48ال٨لي لؤلنو اإلاؿخسضمت م٨غعاث ل٩ل مٗا

 زال٫ ٞترة الخجغبت . جم 
ً
با ىبي ٖىض الؿٗت الخ٣لُت ج٣ٍغ بضؤث الخجغبت بالغي للخٟاّ ٖلى اإلادخىي الَغ

 وجم جدضًض الخىام الخةلىت في 
ً
ملت ٧ل زالزت ؤقهغ بٗض ججُٟٟها َىاثُا

ً
زاللها ؤزظ ُٖىت مً ٧ل مٗا

 ٧ل ُٖىت:

ىبي الظي ج - 1 باع باؾخسضام حهاػ  10.0،  1.0،  0.5،  0.2دخٟٔ به التربت ٖىض الًٍٛى اإلادخىي الَغ

 الًِٛ .

 ٢ُاؽ الخىنُل الهُضعول٩ُي الدكبعي : – 2

ؾم وجم حكبُ٘ التربتمً ؤؾٟل إلزغاج 3ؾم و٢ُغ  15جم ملء التربت في ؤٖمضة بالؾدُ٪ بةعجٟإ  

٣ت الًاِٚ الغؤسخي  صلت صاعسخي الهىاء مً مؿاماث التربت، خُثاؾخسضمذ ٍَغ
ً
الثابذ وباؾخسضاممٗا

 زم خؿاب الخىنُل الهُضعول٩ُي .

 ال٨غبىن الًٗىي: -3
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ملي مً مدلى٫ واخض ُٖاعي مً  10ملي، زم ؤي٠ُ بلىها  500حم جغبت في صوع١ حجم  ٦2إن بإزظ 

٪ لٗضة ص٢اث٤ ختى ًخم الخٟاٖل، وبٗض طل٪ بياٞت  ملى مً  20ص٨ًغوماث البىجاؾُىم زم الخدٍغ

٪، وجغ٥ الخلُِ إلاضة خمٌ  دُ٪ اإلاغ٦ؼ والخدٍغ ص٣ُ٢ت، ٨ًغع الٗمل الؿاب٤ بضون بياٞت  30ال٨بًر

 جغبت وطل٪ لخدًحر اإلادلى٫ ال٣ُاسخي .

ملُجغام  2% و85ملي خمٌ الٟىؾٟىعٍ٪  10ملي باإلااء اإلا٣ُغ بٗض بياٞت  200ًس٠ٟ اإلادلى٫ بلى 

ؤمحن، ًخم ٞهل اإلادلى٫ بىاؾُت حهاػ ٢ُغة مً صاًل صاي ُٞىى٫  30مً ملر ٞلىعٍض الهىصًىم و

خاث الخضًضوػ ألامىهُت اإلااثُت مدلى٫  5الُغص اإلاغ٦ؼي، وبٗض طل٪ ؤزظ  ًغة بىاؾُت ٦بًر
ً
ملى للمٗا

غ ( ختى ْهىع اللىن ألازًغ الؼاهي .  )مَى

بالهذ . اثُت إلادؿً البربٍغ  صعاؾت بٌٗ الخىام الٍٟؼ

 امخهام اإلااء –ا    

كب٘ باإلااء إلاضة  بإزظ وػن مٗحن مً         ؾاٖت ختى ًخم امخهام  48اإلادؿً خُث ًىي٘ فى ؤهاء َو

لى مً اإلااء ؤي ًمخو ؤ٦بر ٦مُت ًم٨ً امخهانها اإلادؿً مً اإلااء ، زم ًخسلو مً اإلااء  الخض ألٖا

ى مكب٘ وبهظا ًم٨ً خؿاب ٦مُت اإلااء اإلامخو .  الؼاثض ٚحر اإلامخو مً اإلادؿً زم ًىػن اإلادؿً َو

 باإلااء .الاخخٟاّ  –ب 

ٗغى لًٛىٍ مسخلٟت )    ( باع، باؾخسضام  10.0، 4.0، 1.0، 0.5، 0.2ًخم حكبُ٘ اإلادؿً باإلااء َو

ىبت التي ًدخٟٔ بها ؤلاجؼان م٘ َظٍ الًٛىٍ .  حهاػ الًِٛ وجم ٢ُاؽ م٣ضاع الَغ

 الخدالُل الاخهاثُت 

 (     CRDجم جدلُل البُإهاث الخانت بالخجغبت باؾخسضام بغهامج )  

سضم الخهمُم الٗكىاجي ال٩املى٢ض اؾخسضم ازخباع صؤه٨ً للم٣اعهاث اإلاخٗضصة بحن اإلاخىؾُاث اؾخ

اضخى لخدلُل َظٍ الهٟاث ٧الخةلى :  والىمىطج الٍغ

Y ijkl =U +Ai +Bj +AB ij + C k +ACik + BCjk + ABCijkl + Eijkl 

 خُث : 

Y ijkl ىبي  ال٨غبىهالًٗىي (. –ل٩ُيالخىنُل الهُضعو  –: الاؾخجابت ) جمثل اإلادخىي الَغ

U. اإلاخىؾِ الٗام : 

 Ai ( جإزحر الٟترة الؼمىُت، خُث:i =1،2 .) 

Bj   (   جإزحر هٕى التربت، خُث:j   =1  ،2 ،3  ،4                   .  .) 

AB ij.جإزحر الخضازل بحن الٟترة الؼمىُت وهٕى التربت : 

C k     ( بالهذ خُث  .( k =1 ،2  ،3  ،4 : جإزحر مؿخىي اإلادؿً بغبٍغ

ACik   .بالهذ  : جإزحر الخضازل بحن الٟترة الؼمىُت ومؿخىي اإلادؿً البربٍغ

BCjk. بالهذ  : جإزحر الخضازل بحن هٕى التربت ومؿخىي اإلادؿً البربٍغ

ABCijkl.بالهذ والٟترة الؼمىُت  : جإزحر الخضازل بحن هٕى التربت ومؿخىي اإلادؿً البربٍغ
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Eijklبي  . : الخُإ الخجٍغ

 الىخاثج واإلاىا٢كت:

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ ٢ُم مسخلٟت مً الًِٛ : -1  -اإلادخىي الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ -ا  باع : 0.2اإلادخىي الَغ

ىبي ؤن  4ًخطر مً الجضو٫ )       بالهخةلى اإلادخىي الَغ ( الظي ًبحن جإزحر بياٞت مدؿً البربٍغ

اث مدؿً البربغ  ت إلاؿخٍى ت َىا٥ جإزحراث مٗىٍى ىبي ٖىض مؿخىي اإلاٗىٍى ٍبالهذ ٖلى اإلادخىي الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ 5 بالهذ في  0.2% خُث ػاص اإلادخىي الَغ اصة مدؿً البربٍغ باع بٍؼ

ىضر الجضو٫ )  ىبى في   5مسخل٠ الترب اإلاؿخٗملت في الخجغبت . ٍو ( الٟغو١ بحن اإلادخىي الَغ

اث   ٖجها ٦يؿبت وػهُت ٖىض اإلاؿخىي ألاو٫ واإلاؿخىي الغاب٘ مً مؿخٍى
ً
بياٞت اإلادؿً مٗبرا

( ؤن َىا٥  6باع ل٩ل الترب اإلاؿخٗملت،٦ما جض٫ الىخاثج في  حضو٫  )  0.2ؤلاجؼان م٘ الًِٛ 

ت بحن الٟترجحن الؼمىِخحن خُث جٟى٢ذ الٟترة ألاولىٗلى الٟترة الثاهُت في اإلادخىي  ٞغو١ مٗىٍى

ىبي .   الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان –ب   -باع : 0.5م٘ الًِٛ  اإلادخىي الَغ

ىبي ٖىض  4ووؿخيخج مً الجضو٫ )     بالهخةلى اإلادخىي الَغ ( الظي ًبحن جإزحر بياٞت مدؿً البربٍغ

بالهذ في  0.5ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  اث مدؿً البربٍغ ت بحن مؿخٍى باع بإهه الجىحض ٞغو١ مٗىٍى

ت  ىبي ٖىض مؿخىي اإلاٗىٍى ا ٖلى اإلادخىي الَغ ٖلى ٖضم وحىص ٞغو١ % ، ٦ما وؿخض٫ ؤ5جإزحَر
ً
ًًا

ىبي في ٞترة الخدًحن الثاهُت. ت بحن مدخىي الترب الَغ  مٗىٍى

 

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  -ج   باع : 1.0اإلادخىي الَغ

بالهذ فى  4وؿخيخج مً الجضو٫ )   اث مدؿً البربٍغ ت بحن مؿخٍى ( ؤن َىا٥ ٞغو١ ٚحر مٗىٍى

ت  ىبي ٖىض مؿخىي مٗىٍى ت بحن الٟترة الؼمىُت ألاولى % ، بِىما ج5اإلادخىي الَغ ىحض ٞغو١ مٗىٍى

ظٍ الىخاثج مىضخت في الجضو٫ )  ىبي َو (الظي  ًىضر  6والٟترة الؼمىُت الثاهُت في مدخىاَا الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  باع والتي جبحن جٟى١ الٟترة  1.0جإزحر الٟترة الؼمىُت ٖلى اإلادخىي الَغ

ىبي .  الؼمىُت الثاهُت ًٖ الٟترة الؼمىُت  الؼمىُت ألاولى في مدخىاَا الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  -ص   باع : 4اإلادخىي الَغ

ىبي ٖىض  4ًخطر مً الجضو٫ )  بالهذ في اإلادخىي الَغ ت إلادؿً البربٍغ (ؤهه الجىحض جإزحراث مٗىٍى

ت  ىبي إلاسخ5مؿخىي مٗىٍى ت للٟترة الؼمىُت في اإلادخىي الَغ ل٠ % ، بِىما جىحض جإزحراجمٗىٍى

 حضو٫ ) 
ً
بحن ؤًًا ىبي خُث جٟى٢ذ الٟترة  6الترب، ٍو ( جإزحر الٟترة الؼمىُت ٖلى اإلادخىي الَغ

 الؼمىُت ألاولى ًٖ الٟترة الؼمىُت الثاهُت .
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ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  4حضو٫ )  بالهذ ٖلى اإلادخىي الَغ  0.5، 0.2( جإزحر مدؿً البربٍغ

 باع) وؿبت وػهُت (.  4.0،  1.0،4.0،

ىبي ٖىضؤلاجؼان م٘ الًِٛ ) باع (     ا مؿخىي  إلادخىي الَغ

 باع   0.2  باع        0.5  باع    1.0  باع 4.0  باع 10.0 اإلادؿً

a2.085 a2.023 a2.705 a3.147 b4.579 0 

a0.173 a2.003 a2.983 a3.207 b4.565 300 

a0.143 a2.010 a2.829 a3,276 ab4.899 500 

a2.116 a2.202 a2.971 a3.454 a5.305 700 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

ىبي في اإلاؿخىي ألاو٫ واإلاؿخىي الغاب٘ إلادؿً التربت   5حضو٫ )  ( الٟغ١ بحن اإلادخىي الَغ

بالهذ ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ   باع لترب مسخلٟت 0.2بغبٍغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  باع لترب  0.2اإلادخىي الَغ

 مسخلٟت 

مىا٤َ ازظ 

 الترب 

الٟغ١ 

ىبي  الَغ

اإلاؿخىي الغاب٘ مً 

 ٦جم ( 700اإلادؿً )

اإلاؿخىي ألاو٫ مً 

 ٦جم (  0اإلادؿً )

 نبراجت 5.164 5.891 0.727

 ٖحن ػاعة 5.169 6.021 0.852

 ػلُتن 1.454 1.754 0.300

 ؾغث 6.527 7.552 1.025

 اإلاخىؾِ 4.578 5.304 0.726

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  6حضو٫ )   4.0، 1.0،  0.2( جإزحر الٟترة الؼمىُت ٖلى اإلادخىي الَغ

 باع ) وؿبت وػهُت ( . 

ىبي الىػوي ٖىض يِٛ  الٟترة الؼمىُت اإلادخىي الَغ

 باع  0.2 باع 1.0 باع 10.0

a2.159 a2.772 a5.182 الٟترة ألاولى 

b1.960 b2.972 b4.492 الٟترة الثاهُت 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا
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ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ  -ٌ   -باع : 10اإلادخىي الَغ

بالهذ والٟترة الؼمىُت ( في اإلادخىي ؤوضخذ  ت ) مدؿً البربٍغ الضعاؾت ؤهه الجىحض جإزحراث مٗىٍى

ت  ىبي ٖىض مؿخىي مٗىٍى مالث اإلاسخلٟت في 5الَغ
ً
% ، وال ًىحض جإزحر مٗىىي بحن جضازل اإلاٗا

ظٍ الىخاثج مسجلت بجضو٫ )  ىبي ، َو ( الظي ًبحن مخىؾِ جإزحر بياٞت مدؿً  4اإلادخىي الَغ

ىبي ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًِٛ البربٍغ باع . الظي ٌٗجي بإن مدؿً التربت  10بالهخةلى اإلادخىي الَغ

ىبي بالترب الغملُت ومً زم لم ًاصي  ض مً اإلادخىي الَغ اجه اإلاضعوؾت ال ًٍؼ بالهذ بمؿخٍى البربٍغ

اصة اإلااء  اإلاخِؿغ للىباث .  بلى ٍػ

ت بحن الترب7ووؿخض٫ مً الجضو٫ )  اإلاؿخٗملت في الخجغبت في مدخىاَا  ( ؤهه جىحض ٞغو١ مٗىٍى

ت  ىبي ٖىض مؿخىي اإلاٗىٍى % ، خُث ؤهه ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًٛىٍ الؿاب٣ت جٟى٢ذ جغبت 5الَغ

ت  بُجهما، ؤما جغبت  ؾغث ًٖ ب٣ُت الترب ، وجغبت ٖحن ػاعة وجغبت نبراجت ٞال جىحض ٞغو١ مٗىٍى

ظٍ بؿبب ٦بر حجم  ىبي َو خبِباث َظٍ الترب م٣اعهت بالترب  ػلُتن، ٞإ٢ل الترب في مدخىاَا الَغ

 الازغي في الخجغبت .

 الخىنُل الهُضعول٩ُي : -2

بالهذ   10، 9، 8ًخطر مً الجضاو٫ )   اث مدؿً البربٍغ ت إلاؿخٍى (  ؤهه الجىحض جإزحراث مٗىٍى

ت  ظا ٌٗجي ؤن اإلادؿً لم ًازغ ٖلى 5ٖلى الخىنُل الهُضعول٩ُي اإلاكب٘ ٖىض مؿخىي مٗىٍى %َو

ت بحن الخبِباث والتي جازغ في م٣ُ٘ الخىنُل الهُضعول٩ُي ، الخىػَ٘ الدج مي للمؿاماث الكٍٗغ

ت  ت للٟترة الؼمىُت ٖلى الخىنُل الهُضعول٩ُي بِىما جىحض جإزحراث مٗىٍى والجىحض جإزحراث مٗىٍى

ت للترب  بحن جضازل الٟترة  الؼمىُت م٘ الترب اإلاؿخٗملت في الخجغبت ٦ما جىحض جإزحراث مٗىٍى

 ت في الخىنُل الهُضعول٩ُي خُث جسخل٠ في جىػَٗها الدجمي لخبِباث الغمل بها .اإلاؿخٗمل

 ال٨غبىن الًٗىي : – 3

بالهذ ٖلى ال٨غبىن  11وؿخيخج مً الجضو٫ )   اث البربٍغ ت إلاؿخٍى ( ؤهه الجىحض جإزحراث مٗىٍى

ت  بال 5الًٗىي، ٖىض مؿخىي مٗىٍى ظا ٌٗجي ؤهه ال ًىحض جإزحر بةياٞت مدؿً البربٍغ هخةلى % َو

ت بحن  12التربت في ال٨غبىن الًٗىي، بِىما جض٫ الىخاثج في حضو٫ )  ( ٖلى وحىص ٞغو١ مٗىٍى

ت  %، خُث 5اخخىاء الترب اإلاؿخسضمت في الضعاؾت مً ال٨غبىن الًٗىي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

جٟى٢ذ جغبت ؾغث ٖلى جغبت نبراجت و جغبت نبراجت ٖلى جغبت ٖحن ػاعة، وؤ٢ل َظٍ الترب في 

ت بحن جغبت نبراجت وجغبت مدخىاَ ا مً ال٨غبىن الًٗىي جغبت ػلُتن ، ٦ما ؤهه الجىحض ٞغو١ مٗىٍى

 ٖحن ػاعة ٦ما َى خا٫ جغبت ٖحن ػاعة وجغبت ؾغث. 

بالهذ : اثُت إلادؿً البربٍغ  صعاؾت بٌٗ الخىام الٟحًز

 امخهام اإلااء : -1
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بالهذ باإلااء إلاضة             ؾاٖت زم ح٠ٟ في ال٣غن ٖىض صعحت خغاعة  48بٗض حكبُ٘ مدؿً البربٍغ

ت إلاضة  105 بالهذ ٢ض حكب٘ باإلااء ؤيٗاٝ وػهه والتي حؿاوي  48صعحت مئٍى ؾاٖت وحض ؤهالبربٍغ

 مغة ي٠ٗ وػهه الجاٝ . 76.52خىبلى 

 الاخخٟاّ باإلااء : -2

بالهذ 13ي الجضو٫ )جض٫ البُإهاث اإلاضوهت ف      ىبت التي ًدخٟٔ بها اإلادؿً بغبٍغ ( ٖلى ٢ُمت الَغ

 ٖجها  10.0، 4.0، 0.5،1.0، 0.2ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًٍٛى ) 
ً
( باع بٗض حكب٘ اإلادؿً باإلااء مٗبرا

 بإيٗاٝ الىػن الجاٝ مً اإلادؿً .

ىبي ٖىض ؤلاجؼان ( جإزحر ازخالٝ الخىػَ٘ الدجمي لخبِباث الغمل ٖلى اإلادخىي  7حضو٫ )   الَغ

 باع ) وؿبت وػهُت ( .  10.0، 4.0، 1.0، 0.5، 0.2م٘ الًِٛ 

ىبي ٖىضؤلاجؼان م٘ الًِٛ ) باع ( مىا٤َ  اإلادخىي الَغ

ازظ 

 الترب 

 باع   0.2  باع        0.5  باع    1.0  باع 4.0   باع 10.0 

b2.280 ab2.251 b3.141 ab3.750 b5.786  نبراجت 

b2.120 b2.089 b3.110 b3.608 b5.330 ٖحن ػاعة 

c1.278 c1.522 c1.434 c1.452 c1.575 ػلُتن 

a2.838 a2.376 a3.803 a4.273 a6.656 ؾغث 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت,
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

بالهذ ٖلى الخىنُل  8حضو٫ )   الهُضعول٩ُي .( جإزحر بياٞت مدؿً البربٍغ

بالهذ ٦جم  الخىنُل الهُضعول٩ُي ؾم /ص٣ُ٢ت اث اإلادؿً بغبٍغ مؿخٍى

 /٨َخاع 

a0.342 0 

a0.381 300 

a0.404 500 

a0.342 700 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 ٖلى الخىنُل الهُضعول٩ُي . ( جإزحر ازخالٝ الخىػَ٘ الدجمي لخبِباث الغمل 9حضو٫ ) 

 مىا٤َ ؤزظ الترب الخىنُل الهُضعول٩ُي ؾم /ص٣ُ٢ت 

b0.137  نبراجت 

b0.203 ٖحن ػاعة 

a1.042 ػلُتن 

b0.086 ؾغث 
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بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

 

 

 

لخبِباث الغمل والٟترة الؼمىُت ٖلى الخىنُل الهُضعول٩ُي ( جإزحر ازخالٝ الخىػَ٘ الدجمي  10حضو٫ ) 

. 

 مىا٤َ ؤزظ الترب الخىنُل الهُضعول٩ُي ؾم /ص٣ُ٢ت 

 الٟترة ألاولى الٟترة الثاهُت

c0.147 c0.127 نبراجت 

c0.163 c0.243 ٖحن ػاعة 

a 1.224 b0.860 ػلُتن 

c 0.089 c0.084 ؾغث 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُتاإلاهضع: مً بٖضاص الباخث 
ً
 اؾدىاصا

  اإلاخىؾُاث التي حكتر٥ في خٝغ واخض ٖلى ألا٢ل صازل ٧ل ٖمىص في ٧ل حضولالًىحض بُجها ٞغو١   

a.b.c  

بالهذ ٖلى ال٨غبىن الًٗىي . 11حضو٫ )   ( جإزحر بياٞت مدؿً البربٍغ

بالهذ ٦جم  مخىؾِ ال٨غبىن الًٗىي % اث اإلادؿً بغبٍغ مؿخٍى

 /٨َخاع 

0.042 0 

0.042 300 

0.043 500 

0.045 700 

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 ( جإزحر ازخالٝ الخىػَ٘ الدجمي لخبِباث الغمل ٖلى ال٨غبىن الًٗىي . 12حضو٫ ) 

 مىا٤َ ؤزظ الترب مخىؾِ ال٨غبىن الًٗىي %

 نبراجت  0.039

 ٖحن ػاعة 0.043

 ػلُتن 0.031

 ؾغث 0.050

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل ؤلاخهاثُت
ً
 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا
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 ٖجها بإيٗاٝ الىػن الجاٝ ٖىض ؤلاجؼان م٘  13حضو٫ ) 
ً
ىبي الىػوي مٗبرا ( اإلادخىي الَغ

 يٛىٍ مسخلٟت .

ىب  ٖجها بإيٗاٝ الىػن الجاٝ ٖىض اإلادخىي الَغ
ً
ي الىػوي مٗبرا

 ؤلاجؼان م٘ يٍٛى مسخلٟت

هٕى 

 اإلادؿً

 حكب٘ باع 0.2 باع  0.5 باع  1.0 باع  4.0 باع  10.0

بالهذ 76.52 75.194 72.947 57.186 47.205 36.077  بغبٍغ

بلىاالزخباعاث اإلاٗملُت والخدالُل 
ً
 ؤلاخهاثُتاإلاهضع: مً بٖضاص الباخث اؾدىاصا

 

 الخالنت

 مً الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها مً َظٍ الضعاؾت ًم٨ىىا اؾخيخاج ماًلي :

لم ًالخٔ جإزحر واضر ٖلى زىام التربت اإلااثُت وطل٪ ٖىض التر٦حزاث اإلاسخلٟت اإلاؿخسضمت في 

 الخجغبت .وفي يىء َظٍ الىخاثج ٞإهه ًم٨ً اؾخسالم ماًلي :

ىبى ٖىض ؤْهغث الىخاثج وحىص جإزحراث  -1 بالهخةلى اإلادخىي الَغ ت ٖىض بياٞت مدؿً البربٍغ مٗىٍى

 باع 0.2ؤلاجؼان م٘ الًِٛ 

ؤن اؾخسضام اإلاٗضالث التي ؤوصخى بها اإلاهى٘ لم جاص بلى حٛحراث جظ٦غ للُٗىاث اإلاضعوؾت جدذ  -2

 الٓغوٝ اللُبُت .

ىبى ٖىض ؤلاجؼان مٗالًٛ -3 ت للمدخىي الَغ ، 0.2،0.5،1.0ىٍ) ؤْهغث الىخاثج وحىص ٞغو١ مٗىٍى

باع ( وطل٪ بحن الترب اإلاضعوؾت والتى جسخل٠ فى الخىػَ٘ الدجمى لخبِباث الغمل خُث  10.0، 4.0

ىبى وجغبت ػلُتن هى ؤ٢ل الترب  جٟى٢ذ جغبت ؾغث زم جغبت نبراجت زم جغبت ٖحن ػاعة فى مدخىاَا الَغ

ىبى.  اإلاضعوؾت فى مدخىاَا الَغ

ت بحن الترب اإلاضعوؾت لضعحت الخىنُل الهُضعول٩ُى الدكبعى، خُث بُيذ الىخاثج وحىص ٞغو١ مٗىٍى -4

 جٟى٢ذ جغبت ػلُتن ًٖ ب٣ُت الترب اإلاضعوؾت.

جباًيذ ٞترجا الخدًحن للخجغبت اإلاٗملُت خُث جٟى٢ذ الٟترة الؼمىُت ألاولى ًٖ الٟترة الؼمىُت  -5

 الثاهُت فى مٗٓم الخىام اإلاضعوؾت.

مغة ي٠ٗ وػهه الجاٝ و٦ظل٪  76.52بالهذ ٢ض حكب٘ باإلااء بدىبلى بُيذ الىخاثج ؤن مدؿً البربٍغ -6

ىبى ٖىض ؤلاجؼان م٘ الًٍٛى  ، 1.0، 0.5، 0.2اخخٟاّ اإلادؿً بٗضة ؤيٗاٝ وػهه مً اإلادخىي الَغ

 ٖجها بإيٗاٝ الىػن الجاٝ مً اإلادؿً. 10.0، 4.0
ً
 باع مٗبرا

 الخىنُاث

جغ٦حزاث ؤٖلى مً جل٪ التي جم اؾخسضامها في ه٣ترح بحغاء ججاعب مٗملُت وخ٣لُت باؾخٗما٫  -1

 َظٍ الضعاؾت وطل٪ ختى ًخم٨ً مً ج٣ُُم َظا اإلادؿً .
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٦ماه٣ترح بحغاء صعاؾت ا٢خهاصًت ٖىض ج٣ُُم َظا اإلادؿً للخ٨م الجهاجي ٖلى اؾخسضام َظا  -2

 اإلادؿً مً ٖضمه .

ت ومدؿىاث نىاُٖت ؤزغي وبترب -3 جسخل٠ في  ًىصخى بضعاؾت م٣اعهت م٘ اإلااصة الًٍٗى

 زىانها بالٓغوٝ اللُبُت لخخم٨ً مً ج٣ُُم اإلادؿً .  

 اإلاغاح٘:

الطاهر ًحي وخليل سليمان . الدليل املعملي لخىاص التربة الطبيعية . ميشىرات جامعة  – 1     

 . 50-6ضفحة  1981طرابلس 

رابلس ألاراض ي الرملية . ميشىرات جامعة ط 1980خالد بً محمىدوخليل أبىبىر سليمان  – 2

 . 44-3، الطفحة 3الطبعة ألاولى،اليشرة 

إمياهياتها السراعية ( –خىاضها –ثطييفها  –التربة الليبية ) ثيىينها  1995خالد بً محمىد  – 3

 .225-215جامعة طرابلس الطبعة ألاولى،ضفحة –ولية السراعة  –كسم التربة واملياه 

ير زيادة وسبة مً مستطلح التربة ) اجروزيل ( محمد شعبأن السيد ، الجيألوي عبدالجىاد ، ثأث – 4

على العالكة بين التربة واملاء مً ثربة ذات كىام رملي لىحية السطح . املجلة الليبية للعلىم السراعية 

 . 214 – 207( ضفحة  8العدد )

. استخدام املحسىات الىميائية في ثثيت الىثبأن الرملية مع 1984محمد عاطف عبد السالم  -5

 .165-162ارةإلى التجربة املطرية الطبعة ألاولى ضفحةألاش

أساسيات علم ألاراض ي ، ثرجمة الدهتىر احمد طاهر عبد الطادق الطبعة  1985هنري د. فىت  -6

 . 141-138ألاولى ضفحة 
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 تمذٚش يفٕٓو انزاد ٔعاللتّ ثبنتحظٛم األكبدميٙ نذٖ عُٛخ يٍ
 طشاثهس طهجخ كهٛخ انرتثٛخ جببيعخ

ص. عحاء عمًان مدمض ٖبض الىبي 

ان٧لُت آلاصاب / حامٗت   ٍٚغ

The concept of self and its relationship to academic achievement among a sample 

of students of the Faculty of Education, University of Tripoli 

 

Research Summary 

 The research aims to identify the level of self-esteem among students of the 

Faculty of Education at the University of Tripoli and to reveal the relationship between 

self-esteem and academic achievement among students of the research sample, as well as 

to identify the differences between students according to gender variable (males - 

females) in the level of self-esteem, included a sample The researcher (1300) students, 

including (307) Boys  and (696)  Girls,  used the Rosenberg Scale for Self-

Estimation (1965) and used the appropriate statistical methods in the analysis and 

processing of data, including arithmetic averages and standard deviations, Alpha-

Cronbach test, and Seberman correlation coefficient. Test (T) for independent samples. 

The results showed that there was a high level of self-esteem in the research sample, and 

there was no statistically significant correlation between self-esteem and academic 

achievement in the sample, and there were no differences between males and females in 

the level of self-esteem 

 مؿخسلو:

يهضٝ البدث بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي َلبت ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ ،    

وال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث و الخدهُل ألا٧اصًمي لضي َلبت ُٖىت البدث، و ٦ظل٪ 

٤ إلاخٛحر الجيـ )ط٦ىع  ٣ضًغ الظاث، قملذ بهار( في مؿخىي ج –الخٗٝغ ٖلي الٟغو١ بحن الُالب ٞو

البت بىا٢٘ )1003ُٖىت البدث ) ( َالبت ، اؾخسضمذ الباخثت  م٣ُاؽ 696( َالبا و)307( َالبا َو

يبحرج لخ٣ضًغ الظاث )  م( واؾخسضمذ الباخثت الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت في جدلُل  1965عوٍػ

ت ، ازخباع ؤلٟا ٦غوهبار، مٗامل البُاهاث ومٗالجتها، ومجها اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت. و ؤضخذ الىخاثج ؤن َىا٥ اعجٟإ في مؿخىي ج٣ضًغ (Tاعجباٍ ؾُبرمان، ازخباع
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الظاث لضي ُٖىت البدث، ٦ما ؤوضخذ ٖضم وحىص اعجباٍ طو صاللت بخهاثُت بحن ج٣ضًغ الظاث 

الظ٦ىع وؤلاهار في مؿخىي ج٣ضًغ  والخدهُل ألا٧اصًمي لضي ؤٞغاص الُٗىت، ٦ما ال جىحض ٞغو١ بحن

 الظاث. 

 م٣ضمت:

لماء الىٟـ ؤن لخ٣ضًغ الظاث جإزحر ٦بحر في بىاء شخهُت الٟغص، و ٌٗخبر مً الٗىامل      ًغي اإلاغبىن ٖو

ذ مُض( ؤن ؤخؿاؽ الٟغص لظاجه َى هدُجت  الهامت التي جازغ ٖلي الؿلى٥ الٟغص، ٣ٞض ط٦غث )ماعحٍغ

، و جىن ً هدٍى ل )َىعجحز( بلي ؤن الٟغص الظي ًضع٥ ؤهه ٚحر م٣بى٫ مً الجماٖت للؿلى٥ آلازٍغ

الاحخماُٖت التي ًيخمي بلحها ٞاهه ٣ًضع هٟؿه ج٣ضًغا مىسًٟا ٞمىيٕى الظاث هاب٘ مً الجماٖاث 

ألاؾاؾُت لئلوؿان، و٢ض ؤقاع بلُه الٗضًض مً الباخثحن في مجا٫ ٖلم الىٟـ والتربُت، مثل )ماؾلى( 

خه )َغم الخا حاث( و وي٘ الخاحت بلي ج٣ضًغ الظاث  في ؤٖلى ؾلم الخاحاث ؤلاوؿاهُت، ٦ما في هٍٓغ

ٗخبر ج٣ضًغ الظاث مهم حضا للٟغص مً  ٣ت التي هضع٥ بها طاجىا هي التي جدضص هٕى شخهِخىا، َو ؤن الٍُغ

خُث ؤهه البىابت ل٩ل ؤهىإ الىجاح ٞاصا ٧ان ج٣ضًٍغ لظاجه وج٣ُمُه لها يُٟٗا ٞلً ًىجر في آلازظ 

 ( 8م،2002ي مً جل٪ الٓغوٝ للىجاح، ألهه ؾحري هٟؿه ال ٌؿخد٤ صل٪ الىجاح.) ؤخالم مدمىص،بإ

غجبِ ج٣ضًغ الظاث بالٗضًض مً اإلاخٛحراث، ومً ؤَم اإلاخٛحراث مخٛحر الخدهُل ألا٧اصًمي الظي      ٍو

ىجاح ٌٗخبر صو ؤَمُت ٦بحرة في خُاة الٟغص، ٞهى لِـ ٣ِٞ ججاوػ في مغاخل صعاؾُت اإلاخخالُت ب

 ٤ له لضل٪، بل له حىاهب َامت حضا في خُاة الٟغص باٖخباٍع الٍُغ والخهى٫ ٖلي الضعحاث جَا

الزخُاع هٕى الضعاؾت واإلاهىت، وبالخالي اإلا٩اهت الاحخماُٖت التي ؾُد٣٣ها ُٞما بٗض. )ٖاًضة 

 (  5م،2014الُٗا،

ٟؿه، خُث بن مٟهىم الظاث ٞىٓغة الُالب لظاجه وقٗىعٍ بالىجاح ٌؿاٖضاهه ٖلى ٦ؿب ز٣خه في ه    

الاًجابي للُالب ًاصي بلي بخؿاؾه بجضاعجه و٦ٟاًخه، والخدهُل ألا٧اصًمي اإلاغجٟ٘ ماقغ ٌكٗغ 

ٗؼػ ز٣خه بىٟؿه، ٞالىجاح ٌكٗغ الُالب بالٟسغ وب٣ىة بم٩اهُاجه و٢ضعاجه  الُالب بالخٟى١ والىجاح َو

ُما ًسو اإلاجا٫ الخٗلُمي ٞهظ ٍ الخاحت جدبلىع في خاحت الُالب الخانت بالىجاح وؤلاهجاػ، ٞو

البا ما جغجبِ َظٍ اإلا٩اهت بالىجاح والخٟى١ ألا٧اصًمي،  للخهى٫ ٖلى م٩اهت مغمى٢ت صازل الجامٗت، ٚو

ـ وؤَل الُالب، ٞالُالب ٌكٗغ باالعجُاح والغيا ًٖ طاجه خحن  و٦ؿب عيا ؤًٖاء َُئت الخضَع

 (  180، م 2001ٌؿدكٗغ عياَم ًٖ هجاخه وبهجاػاجه.)مجى بضوي، 

لظل٪ ؾخ٨ىن الٗال٢ت بحن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي لضي َالب الجامٗت َى      

مىيٕى البدث الخالي، مٗخمض ٖلى م٣ُاؽ وي٘ في يىء ؤَضاٝ و حؿائالث مدضصة، والتي هغحى ؤن 

الىجاح  حؿاَم بًجابُا مً زال٫ وي٘ هخاثج ٖلمُت حؿاٖض الُالب ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ صواتهم مً ؤحل

 والخٟى١ ألا٧اصًمي.

 مك٩لت البدث:
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اجه، ٞهى     ٌٗض ج٣ضًغ الظاث مً ؤبٗاص الصخهُت ؤلاوؿاهُت التي لها ؤزغ ٦بحر في ؾلى٥ الٟغص وجهٞغ

ت ٞحها ومىٓمه  غ الصخهُت، وهي حجغ الؼاٍو ًىحه ؤٞٗاله في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت، ٞالظاث هي حَى

اث التي جل٣ي اَخماما متزاًض مً اإلاكخٛلحن بالضعاؾاث للؿلى٥، لظل٪ ٌٗض مٟهىم الظاث مً اإلاىيىٖ

ت والىٟؿُت في الى٢ذ الخالي، خُث جىاولخه الضعاؾاث الٗلمُت باٖخباٍع ؤخض هىاجج الخُاة  التربٍى

ىا٥ ٖضة ٖىامل جازغ ٖلى مٟهىم الظاث لضي الٟغص مجها ما َى طاحي صازلي،  الاحخماُٖت والخٗلُم، َو

ٗض الخدهُل ألا٧اصًمي ؤخض الجىاهب اإلاهمت في اليكاٍ ال٣ٗلي الظي ومجها ما َى زاعجي مىيىعي ، َو

غجبِ مٟهىم الخدهُل بمٟهىم الخٗلم  ٣ًىم به الُالب، والظي ًٓهغ ُٞه ازغ الخٟى١ الضعاسخي، ٍو

اعجباَا وز٣ُا بال ؤن مٟهىم الخٗلم ؤ٦ثر قمىال واحؿاٖا ٞهى ٌكحر بلى ٧اٞت حٛحراث ألاصاء جدذ ْغوٝ 

غ١ الخ٨ٟحر وحُٛحر اإلاماعؾت و  ب في اإلاضعؾت ٞهى ًخمثل في ا٦دؿاب اإلاهاعاث واإلاٗلىماث، َو الخضٍع

ظا ٣ًىصها بلى ؤن الخدهُل  الاججاَاث وال٣ُم وجضلُل ؤؾالُب ج٠ُ٨ لضي الٟغص، وهٓغجه هدى طاجه َو

٣ت ؾلبُت ؤو اًجابُت) ٖاًضة م دمض ألا٧اصًمي ٢ض ًازغ ٖلى ج٠ُ٨ الٟغص وهٓغجه هدى طاجه ؾىاء بٍُغ

 (.3م، 2014الُٗا، 

وهُغ ألَمُت ٧ل مً الخدهُل ألا٧اصًمي وج٣ضًغ الظاث في الخُاة الُىمُت للٟغص وألاؾغة واإلاجخم٘    

ٖامت والُالب زانت، ٞمً زاللهما ٌؿخُُ٘ الُالب ؤن ًبجي لظاجه مؿخ٣بال باَغا ٖلى الهُٗض 

والضعاؾاث الؿاب٣ت عؤث الباخثت  اإلانهي، والصخصخي، ومً زال٫ اَإل الباخثت ٖلى الترار الىٓغي 

هضعة الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الٗال٢ت بحن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي ٖلى 

مؿخىي اإلاغخلت الجامُٗت في اإلاجخم٘ اللُبي، م٣اعهت بخل٪ الضعاؾاث التي جىاولتهما في اٚلب اإلاغاخل 

ت مجها م( 1991ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ صاعؾت )ٖلي الضًب، الضعاؾُت الابخضاثُت واإلاخىؾُت والثاهٍى

م( و٦ظل٪ صاعؾت ) ؤمل ألاخمض، ومجي 2007م( وصاعؾت ) مهىا ٖبض هللا، 2004وصاعؾت )قٍغ٠ ٖبض هللا،

ً ٖلى 2010الخمىي، م( وؤًًا ًم٨ً ال٣ى٫ بن الضعاؾاث التي جىاولذ الٗال٢ت بحن َظًً اإلاخٛحًر

ا في مجخمٗاث جسخل٠ في ؾُا٢اتها الث٣اُٞت والاحخماُٖت ًٖ مؿخىي اإلاغخلت الجامُٗت جم بحغ  اَئ

لُت ٞان مك٩لت البدث الخالي جخمثل في اؾخ٣هاء ما بطا ٧اهذ َىا٥ ٖال٢ت بحن   اإلاجخم٘ اللُبي ٖو

م لضواتهم في اإلاغخلت الجامُٗت وإلاٗالجت َظٍ اإلاك٩لت  الخدهُل ألا٧اصًمي للُالب ومؿخىي ج٣ضًَغ

 ُت: هُغح الدؿائالث الخال

 ما مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي َالب ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ؟ -1

َل جىحض ٖال٢ت اعجباَُه طاث صاللت بخهاثُت بحن  ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي لضي  -2

 الُالب في ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ؟

بجامٗت َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي َلبت ٧لُت التربُت  -3

٣ا إلاخٛحر  الجيـ؟  َغابلـ ٞو

 ؤَضاٝ البدث:

 . مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي َالب ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ الخٗٝغ ٖلى  -1
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بحن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي لضي َالب ٧لُت التربُت ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت   -2

 بجامٗت َغابلـ.

٣اال٨ك٠ ًٖ   -3 إلاخٛحر الجيـ لضي َالب ٧لُت التربُت  وحىص ٞغو١ في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث ٞو

 بجامٗت َغابلـ.

 ؤَمُت البدث:

ٌٗخبر َظا البدذ بياٞت ٖلمُت خى٫ مٟهىم ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي خُث اهه ٌؿلِ  -1

 الًىء ٖلى الٗال٢ت بحن الخدهُل ألا٧اصًمي و ج٣ضًغ الظاث. 

ت مضي ازخالٝ َظٍ الٗال٢ت بازخالٝ ال -2  جيـ.ٌؿعى البدث بلى مٗٞغ

ىاثضٍ وامخُاػاجه ٖلى نُٗض الٟغص واإلاجخم٘. -3  ٌكحر البدث بلى ؤَمُت الخدهُل ألا٧اصًمي ٞو

ًُٟض البدث اإلاكخٛلحن في مجا٫ التربُت في الخٗٝغ ٖلى الٗىامل اإلاازغة في ج٣ضًغ مؿخىي الظاث  -4

 والخدهُل ألا٧اصًمي.

الخدهُل ألا٧اصًمي ومؿخىي ج٣ضًغ ٌٗمل البدث ٖلى زل٤ بِئت حٗلُمُت مىاؾبت لخىمُت، وجدٟحز  -5

 الظاث.

 خضوص البدث:

ال٢خه بالخدهُل الخض اإلاىيىعي: ا٢خهغ البدث ٖلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي  -1 ج٣ضًغ الظاث ٖو

 ألا٧اصًمي.

الباث ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ. -2  الخض البكغي: ٣ًخهغ البدث ٖلى َلبت َو

 بجامٗت َغابلـ.الخض اإلا٩اوي: جم جُب٤ُ البدث في ٧لُت التربُت  -3

4- ( ٠  م(.2018الخض الؼمجي: جم جُب٤ُ البدذ في الٟهل الضعاسخي للخٍغ

 مهُلخاث البدث:

٠ ج٣ضًغ الظاث: -ؤوال:  حٍٗغ

ه  عوػهبحرج ،    م( بإهه " اججاَاث الٟغص الكاملت ؾالبت ٧اهذ ؤو بًجابُت هدى هٟؿه"1982ٌٗٞغ

ه ٖلي الضًب )   ٗٞغ ل٣ُمخه وألَمُخه مما ٌك٩ل صاٞٗا لخىلُض  م( بإهه" ج٣ضًغ الٟغص لظاجه و 1991َو

 مكاٖغ الٟسغ والاهجاػ واخترام الىٟـ وججىب الخبراث التي حؿبب قٗىعا بالى٣و"

ٗٝغ بحغاثُا بإهه" الضعحت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها الُالب ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث جل٪ الضعحت   َو

 التي جإحي مً مجمٕى بحابخه ٖلي ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ.

٠ الخدهُل ألا٧اصًمي: -زاهُا:  حٍٗغ

ل ببغاَُم)      ه هٞى م( بإهه" صعحت الا٦دؿاب التي ًد٣٣ها الٟغص، ؤو مؿخىي الىجاح الظي 2001ٌٗٞغ

سخي مٗحن ". هل بلُه في ماصة صعاؾُت، ؤو مجا٫ حٗلُمي ؤو جضَع  ًدغػٍ ٍو

ه مدمض خمضان)  ٗٞغ مجمىٖت مىاص م( بإهه" الاهجاػ الخدهُلي للُالب في ماصة صاعؾُه ؤو  1998َو

 م٣ضاع بالضعحاث َب٣ا لالمخداهاث اإلادلُت التي ججغيها اإلاضعؾت ؤزغ الٗام". 
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ل اإلاٗض٫ الترا٦مي صو ألاعب٘     ٗٝغ بحغاثُا بإهه" اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب بىٓام ألاعب٘ ه٣اٍ ولخدٍى َو

ت حؿخسضم اإلاٗاصلت الخالُت:   ".20×+اإلاٗض٫ الترا٦مي1ه٣اٍ بلى اليؿبت اإلائٍى

٠ الُالب الجامعيزا  لثا: حٍٗغ

ه ٖؼو ٖٟاهت)  م(: ؤهه"صل٪ الصخو الظي ؾمدذ له ٦ٟاءجه الٗلمُت باالهخ٣ا٫ مً  1998ٌٗٞغ

ٗخبر ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت والٟٗالت في  ت بلي الجامٗت جبٗا لخسههه الٟغعي َو اإلاغخلت الثاهٍى

ً الجامعي.)ٖؼو ٖٟاهت، ت َلُت الخ٨ٍى  ( 43م، 1998الٗملُت التربٍى

اع الىٓغي للبدث  :ؤلَا

 الظاث: -ؤوال 

ٗخبر مً ؤَم اإلا٨ىهاث  مٟهىم الظاث: ٌٗض مٟهىم الظاث مً اإلاٟاَُم الهامت في صعاؾت الصخهُت َو

التي لها جإزحر ٦بحر ٖلى ؾلى٥ الٟغص. ول٣ض ؤقاع بلُه ال٨ثحر مً اإلا٨ٟغون الُىهان ؤمثا٫ "ؤٞالَىن 

ؤمثا٫ ابً" ؾِىاء" الظي ًغي بن مٟهىم الظاث ًمثل  وؤعؾُى" في ٦خاباتهم وؤًًا اإلا٨ٟغون الٗغب

غان ، ت )خامض َػ ُت للىٟـ البكٍغ  ( .133م،  1985الهىعة اإلاٗٞغ

و٢ض ْهغث بٌٗ الازخالٞاث التي واحهذ الباخثحن في صعاؾت الظاث ولٗل مً ؤبغػ مداوع َظٍ      

٠ مدضص إلاٟهىم الظاث، ل٣ض ؤوعص الٗلماء والباخثىن ال٨ثحر مً  الازخالٞاث َى ٖضم الاجٟا١ ٖلى حٍٗغ

ب ) ٠ ٍو ٟاث إلاٟهىم الظاث ومجها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ، حٍٗغ ( "بإهه م webb, 1989الخٍٗغ

ُت التي ٌؿخض٫ ٖلحها مً الؿلى٥ الُاَغ واإلاالخٔ"  مجمىٖت مً اإلاكاٖغ والٗملُاث اإلاٗٞغ

(23,webb, 1989 ٠ )ٖبحر ٖؿحري،م ى جىُٓم م( بإهه "٨ٞغة  2000( وحٍٗغ الصخو ًٖ هٟؿه، َو

 (11م، 2004بصعا٧ي اهٟٗالي مٗغفي مخٗلم ًخًمً اؾخجاباث الٟغص ًٖ هٟؿه ٩٦ل" )ٖبحر ٖؿحري،

غان) غي خامض َػ ً مٗغفي مىٓم ومىخض ومخٗلم للمضع٧اث  1985ٍو م( بن مٟهىم الظاث ٖباعة ًٖ ج٨ٍى

ٗ ٟا هٟؿُا لظاجه)خامض الكٗىعٍت والخهىعاث والخٗمُماث الخانت بالظاث ًبلىعٍ الٟغص َو خبٍر حٍٗغ

غان،  (.1985،141َػ

ؤَمُت الظاث: حٗض الظاث ٖامل ٞٗا٫ في جُىع وهمى الٟغص الىٟسخي، ولٗل الجؼء الظي ٌٗبر ًٖ     

ً، وجغح٘ ألاَمُت الخانت للظاث  ض ًٖ آلازٍغ ال٣ىة ًإحي مً ٞغصًت ؤلاوؿان وامخال٦ه مٟهىم طاث ٍٞغ

ظا بضوعٍ له حن لٟهم  في حك٨ُل الخبراث، َو ؤَمُت زانت في مؿاٖضة اإلاغقضًً والباخثحن والتربٍى

ً، و٦ُُٟت جٟؿحر الخبراث اإلاسخلٟت، وجإزحر َظٍ الخبراث في خُاتهم وصختهم الىٟؿُت و  ؾلى٥ آلازٍغ

حٗض ؤَمُت مٟهىم الظاث آلُت مهمت للخٟاّ ٖلى الاحؿا١ الضازلي ِٞؿاٖضٍ مٟهىمه الاًجابي ًٖ 

ؿخٗمل ألاؾالُب اإلاسخلٟت للمداٞٓت ٖلى احؿا٢ه الضازلي، وببٗاص مكاٖغ طاجه بإن ٌؿل٪ الُغ١ َو

ٖضم الغاخت، وال٣ل٤ الىاججت ًٖ ٖضم الاحؿا١ الضازلي، ٦ما جؼوصها ؤَمُت مٟهىم الظاث ٦ظل٪ 

بمجمىٖت مً الخى٢ٗاث التي جدضص ماطا ٌٗمل الٟغص في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت ، وجدضص ؤًًا ما ًخى٢ٗه 

 ( .(Fleker, 1974 , 71.آلازغون مً الٟغص



 مجلة الجامعة

 

 171نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

ج٣ضًغ الظاث: ٌٗخبر مٟهىم ج٣ضًغ الظاث مً ؤَم اإلاٟاَُم اإلاىبث٣ت ًٖ مٟهىم الظاث، وج٣ضًغ      

الظاث َى ؤخض ؤلابٗاص الهامت في حك٨ُل الصخهُت خُث ًازغ ج٣ضًغ الٟغص لىٟؿه في جدضًض ؾلى٦ه، 

ً ؾماث شخهِخه، والجىاهب الاهٟٗالُت لهظٍ ا م،  2006لصخهُت )ببغاَُم ِٖسخي، ومً زم في ج٨ٍى

خه "َغم الخاحاث" يمً 422 ك٩ل ج٣ضًغ الظاث خاحاث هٟؿُت مهمت نىٟها )ماؾلى( في هٍٓغ (. َو

الخاحاث الٗلُا اإلاهمت بٗض الخاحاث الٟغصًت ألاؾاؾُت والخاحت لالهخماء، وبن بقبإ الخاحت بلى 

ىما عجؼ الٟغص ًٖ بقبإ َظٍ الخاحت ٢ض ج٣ضًغ الظاث ًاصي بلى قٗىع الٟغص ب٣ُمخه وز٣خه بضؤجه بِ

ًاصي بلى ؤلاخؿاؽ بال٠ًٗ وؤلاخباٍ والضوهُت واهسٟاى مؿخىي ؤصاثه ووكاَه.)ممضوح ال٨ىاوي 

 (105م،  2005وؤخمض ال٨ىضعي ،

جغجبِ خاحت ج٣ضًغ الظاث بما ًدٟؼ الٟغص بلى الخدهُل وؤلاهجاػ والخٗبحر ًٖ الظاث، وؤن ٣ًىم     

ظا ٌٗجى بن جد٤ُ٣ الظاث  بإٞٗا٫ مُٟضة طاث ترحمها للىا٢٘. َو د٤٣ بم٩اهِخه ٍو ً، ٍو ٢ُمت له ولآلزٍغ

جي) كحر خؿحن الضٍع م( بلى ؤن الخاحت بلى 1998ًخم ٖىضما ًإحي الؿلى٥ مخ٣ٟا م٘ ؤَضاٝ مُٗىت. َو

ً، وبلى الكٗىع  ً اخترام آلازٍغ ج٣ضًغ الظاث حٗجي خاحت الٟغص ألن ٨ًىن له عؤي بًجابي ًٖ هٟؿه، ٖو

ً ٦ما بن ج٣ضًغ الٟغص لظاجه  ٌ ؤو الىبظ ؤو ٖضم ؤلاخؿان بلى آلازٍغ ضم الٞغ بالىجاح، والاهجاػ، ٖو

ًغجبِ بةخؿاؾه بالؿٗاصة وخب الاهجاػ، وان ج٣ضًغ الظاث اإلاغجٟ٘ ٌٗجى بن الٟغص ٌٗخبر هٟؿه طا ٢ُمت 

ه لظاجه )خؿً وؤَمُت بِىما ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ َى صاللت ٖلى ٖضم عيا الٟغص ًٖ هٟؿه وعًٞ

جي، م( ؤن ج٣ضًغ الظاث ٖىض الُالب َى ٢ىة اٖخ٣اصٍ باإلاهام  2001( وجغي مجى بضوي)49م،1998الضٍع

بت في الؿعي اإلاؿخمغ لخد٤ُ٣ الىجاح والخدهُل واإلاثابغة في  وألاوكُت ألا٧اصًمُت بىجاح م٘ الٚغ

 ( 185م،  2001اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت اإلاسخلٟت.)مجى بضوي، 

اث الظاث:  هٍٓغ

خه) ج٣ضًغ الظاث( لغوػهبرج ) ت ج٣ضًغ الظاث بضعاؾت ج٣ُُم الٟغص لظاجه 1965ؤوال: هٍٓغ م(: اَخمذ هٍٓغ

مً زال٫ اإلاٗاًحر الاحخماُٖت الؿاثضة في اإلاجخم٘، واٖخبر "عوػهبرج" ؤن ج٣ضًغ الظاث َى او٩ٗاؽ 

٦ض بن طاث الٟغص الججاَاث الٟغص خى٫ هٟؿه، وهدى اإلاىيىٖاث التي ًخٗامل مٗها، ول٨ىه ٖاص لُا 

جخسل٠ مً الىاخُت ال٨مُت ًٖ اججاَه هدى مىيىٖاث ؤزغي، وان ج٣ضًغ الظاث َى الخ٣ُُم الظي 

ت  ٌ بن َظٍ الىٍٓغ ٗبر به ًٖ اججاٍ الاؾخدؿان  ؤو الٞغ دخٟٔ به ٖاصة لىٟؿه َو ٣ًىم به الٟغص، ٍو

اث التي ويٗذ ؤؾاؾا لخٟؿحر وجىيُذ ج٣ضًغ الظاث خُث ت  حٗض مً ؤواثل الىٍٓغ ْهغث َظٍ الىٍٓغ

مً زال٫ صعاؾت الٟغص واعج٣اء ؾلى٥ ج٣ُُمه لظاجه في يىء الٗىامل اإلاسخلٟت التي حكمل اإلاؿخىي 

ت. غوٝ الخيكئت التربٍى  الا٢خهاصي، والاحخماعي، ْو

 ووي٘" عوػبجرج" للظاث زالزت جهيُٟاث:

خٟاٖل مٗها. -1  الظاث الخالُت: وهى ٦ما ًغي الٟغص طاجه ٍو

ىبت: -2  وهي الظاث التي ًجب ؤن ٨ًىن ٖلحها الٟغص. الظاث اإلاٚغ

3- .ً ها لآلزٍغ  الظاث اإلا٣ضمت: وهي نىع الظاث التي ًداو٫ الٟغص ؤن ًىضخها ؤو ٌٗٞغ
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ؿلِ "عوػبىبرج" الًىء ٖلى الٗىامل الاحخماُٖت ٞال اخض ٌؿخُُ٘ ؤن ًً٘ ج٣ضًغا لظاجه   َو

ً بلُه ) ٖالء الضً  (.305م،  1997ً ٦ٟافي،وؤلاخؿاؽ ب٣ُمتها بال مً زال٫ هٓغة آلازٍغ

ت ل٩اع٫ عوحغػ: ًغي عوحغػ بن مٟهىم الظاث اإلاىحب ًغجبِ (  ) الٗالج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ الظاثزاهُا: هٍٓغ

ا بالخىا٤ٞ الىٟسخي وبالخالي ٞةن بي زلل في مٟهىم الظاث ًم٨ً ؤن ٨ًىن ٖالمت ٍغ مً  اعجباٍ حَى

لٟغص، و٢ض محز" ٧اع٫ عوحغػ" بحن زالزت ٖالماث ؾىء الخىا٤ٞ الىٟسخي الظي ًازغ ٖلى ألاصاء الٗام ل

والظاث  ؤبٗاص ؤؾاؾُت مً الظاث، مجها الظاث الصخهُت : وهي الهىعة التي  ًدملها الٟغص ًٖ هٟؿه،

ً، والظاث اإلاثالُت: وهي الخالت التي : الاحخماُٖت وهي ما ٌٗخ٣ضٍ الٟغص ًٖ هٟؿه خى٫ هٓغة آلازٍغ

 (Corey,2005 , 64ًخمجي الٟغص ؤن ٨ًىن ٖلحها.)

اٖلُخه في بصعا٥ الٟغص ل٣ضعاجه  ت)الخٗلم اإلاٗغفي( لبىضوعا: ٞهى ًغي ؤَمُت ج٣ضًغ الظاث ٞو زالثا: هٍٓغ

ملُاث الخ٨ٟحر  لى مؿخىي صاٞٗخُه ٖو ٣ها الٟغص ٖو ظا ؤلاصعا٥ ًازغ ٖلى ال٨ُُٟت التي ًخهٝغ ٞو َو

٤ لضًه واؾخجابخه الاهٟٗالُت،خُث بن َظا ؤلاصعا٥ ًجٗل الٟغص ًمُل لؤلوك ُت التي ٌكٗغ ؤنها ٞو

خجىب ألاوكُت التي ٌٗخ٣ض ؤنها ؤ٦بر مً مؿخىي ٢ضعاجه.)  ( ٢Cecil & Pinkerto, 2000,223ضعاجه، ٍو

خه) َغم الخاحاث( إلااؾلى: نى٠ خاحت ج٣ضًغ الظاث يمً ؤَم ؤعب٘ خاحاث ؤؾاؾُت بٗض  عابٗا: هٍُغ

خماء التي حؿاَم في ؤُٖاء الٟغص ال٣ُمت الخاحاث الجؿمُت، ومجها الخاحت بلى ألامً، والخاحت بلى الاه

الصخهُت لىٟؿه، وبهه ٖىهغ طو ٢ُمت في الجماٖت التي ًيخمي لها وإلقبإ َظٍ الخاحت ًىحه الٟغص 

م ُٞخىلض لضًت ج٣ضًغا لظاجه وج٣ُُمه ل٣ضعاجه وؤصاثه،  حهىصٍ هدى مخُلباث الٛحر للخهى٫ ٖلى ج٣ضًَغ

لظاجه هدى الخىحه الظاحي الضازلي بٗض بن ٧ان ٢انغ هدى  ُٞخدى٫ ؾلى٦ه إلقبإ خاحاجه بلى ج٣ضًٍغ

 ( 94م،  2005الخىحه الخاعجي.)ممضوح ال٨ىاوي وؤخمض ال٨ىضعي،

ؿٗىن لخد٤ُ٣ طاتهم وؤعياَا بإنهم    غي ماؾلى ؤن ألاشخام الظًً ٣ًضعون طاتهم اًجابُا َو ٍو

ً وخب الاؾخ٣اللُت واإلا غح والبؿاَت ولضيهم نضا٢اث ؤشخام ًخمحزون بةصعا٥ الىا٢٘ وج٣بل آلازٍغ

 ً امىىن بإن ٧ل ٞغص لضًه حىاهب ي٠ٗ وحىاهب ٢ىة، والكٗىع باآلزٍغ ٦ثحرة ولضيهم ال٣ىاٖت ٍو

 ( 57م، 2003وؤلاخؿاؽ بمكا٧لهم.)مىظع الًامً،

 الخدهُل ألا٧اصًمي: -زاهُا

ٟاجه اإلاسخلٟت: حٗضصث اإلاٟاَُم التي حكحر بلى     الخدهُل و٧لها جاصي ماَُت الخدهُل ألا٧اصًمي وحٍٗغ

بلى هٟـ اإلاٗجى، ٞالبٌٗ ٌكحر بلى الخدهُل ٖلى ؤهه جدهُل صعاسخي وؿبت للمىاص الضعاؾُت، 

والبٌٗ ٌكحر بلُه بلٟٔ الخدهُل ألا٧اصًمي وؿبت لدؿمُت ال٨ثحر مً اإلاضاعؽ الخٗلُمُت بمؿمى 

م اإلاضعوؾت ومهما ؤ٧اصًمُت، ٦ما ٌؿمُه البٌٗ الخدهُل الٗلمي وؿبت للمىاص الٗلمُت ؤو الٗلى 

حٗضصث اإلاؿمُاث ٩ٞلها جخ٤ٟ بإهه الىاجج الظي ًدهله الُالب ؤو ا٦دؿاب اإلاٗلىماث في الٗملُت 

 الخٗلُمُت والتي ج٣اؽ باالزخباعاث الخدهُلُت.
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ٌكحر الخدهُل ألا٧اصًمي بلى ب٦ما٫ الٟغص لبٌٗ ألاَضاٝ التي خضصَا اإلاجخم٘ ؤو الٟغص لىٟؿه، وفى   

ىي ٌكحر بلى مؿخىي مدضص مً ال٨ٟاءة في مُضان الٗمل ألا٧اصًمي، ؾىاء ٧ان بهٟت ٖلم الىٟـ الترب

 ٖامت ؤو في مهاعاث مُٗىت ٧ال٣غاءة ؤو الخؿاب.

اث)  ه ٞخخي الٍؼ م( بإهه: بَاع اإلاٗاٝع واإلاهاعاث التي ًخم جدهُلها مً زال٫ اإلاىيىٖاث 2001ُٞٗٞغ

ؿها باإلاضاعؽ ؤو الجامٗاث، م  الضعاؾُت التي ًخم جضَع و٦ما ج٣اؽ باالزخباعاث ؤو ؤؾالُب الخ٣ٍى

اث،  ( 55م، 2001اإلاسخلٟت.) ٞخخي الٍؼ

ه ٖلي ٣ٌٗىب)     ٗٞغ م( بإهه: مؿخىي مدضص مً ؤلاهجاػ ؤو ال٨ٟاءة ؤو ألاصاء في الٗمل اإلاضعسخي 1998َو

جغي مً ٢بل اإلاضعؾحن ؤو بىاؾُت الازخباعاث اإلا٣ىىت.)ٖلي ٣ٌٗىب ،  ( 53م،1998ؤو ألا٧اصًمي، ٍو

ه هىٞل ببغاَُم) ٗٞغ الىجاح الظي م( بإهه: صعحت الا٦دؿاب التي ًد٣٣ها الٟغص ؤو مؿخىي 2001َو

م٨ً ٢ُاؾه باالزخباعاث  ًدغػٍ ؤو ًهل بلُه في ماصة صعاؾُت ؤو مجا٫ حٗلُمي وجضَعـ مٗحن ٍو

 (3م،2001الخدهُلُه. )هىٞل ببغاَُم،

ؤَمُت الخدهُل ألا٧اصًمي: ٌٗخبر الخدهُل ألا٧اصًمي مٓهًغا مً مٓاَغ الىجاح، وهدُجت مً الىخاثج   

ىبت التي ٌؿعى بلى م٨ً ال٣ى٫ بإن ؤي  ؤلاًجابُت واإلاٚغ جد٣ُ٣ها الٟغص واإلاجخم٘ ٖلى خض ؾىاء، ٍو

ً ٖلى  مجخم٘ ٌؿعي للىمى والخُىع البض ألبىاثه مً مىانلت الخدهُل ألا٧اصًمي ل٩ي ٨ًىهىا ٢اصٍع

 (35م،1998اؾدُٗاب ٖىانغ َظا الىمى والخُىع.) مدمض خمضان،

 والق٪ في ؤن الخدهُل ألا٧اصًمي َى الهضٝ الظي ٌؿعى الٟغص   
ً
بلى جد٣ُ٣ه والخهى٫ ٖلُه جد٣ُ٣ا

اث٠ ٖالُت جغجبِ بداحاث  لظاجه ولخ٨ُٟه الىٟسخي والاحخماعي، وجاصي صعحاث الخدهُل بلى ْو

ً الُالب نىعة ًٖ  الُلبت وؤولُاء ألامىع واإلاضعؾحن وؤصخاب الٗمل، ٞهي جلٗب صوًعا مهًما في ج٨ٍى

ىاثضٍ جٓهغ ٖلى طاجه، وؾدب٣ى مً ؤًٞل ٖىامل الخيبا الالخ٤. ٞإَمُت ال خدهُل الضعاسخي ٞو

ا ٦ىهه ٌٗض الٟغص لخبىء  ًً شخهُت الٟغص، وجبضو ؤَمُت الخدهُل الضعاسخي مً زال٫ اعج٣اثه جهاٖض

غ هدُجت الُالب  ُُٟت حُضة. ٦ما ج٨مً ؤَمُت الخدهُل الضعاسخي في ؤهه ًخم مً زالله ج٣ٍغ م٩اهت ْو

جٗل  الهخ٣اله مً مغخلت بلى مغخلت ؤزغي. و٦ظل٪ جدضًض هٕى الخسهو الظي ؾُيخ٣ل بلُه ٍو

الُالب ًخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت ٢ضعاجه وبم٩اهُاجه، ٦ما ؤن ونى٫ الُالب بلى مؿخىي جدهُلي مىاؾب 

بٗض ٖىه ال٣ل٤ والخىجغ مما  ضٖم ٨ٞغجه ًٖ طاجه، ٍو في صعاؾخه للمىاص اإلاسخلٟت ًبث الث٣ت في هٟؿه، ٍو

ل ببغاَُم،  (29م، ٣ً2001ىي صخخه الىٟؿُت.)هٞى

 امل التي جازغ ٖلى الخدهُل ألا٧اصًمي:الٗى 

إحي        ًتزاًض الاَخمام بحن اإلاسخهحن للخٗٝغ ٖلى الٗىامل اإلاازغة في الخدهُل ألا٧اصًمي للُلبت، ٍو

اصة الخٟى١ الضعاسخي لخضُٖمها  َظا الاَخمام مً مىُل٤ ال٨ك٠ ًٖ الُغ١ التي حؿاٖض ٖلى ٍػ

ا،ًٞال ًٖ الخٗٝغ ٖلى الٗىامل التي َؼ م٨ً بًجاػ  وحٍٗؼ ٢ض جاصي بلى ؤلازٟا١ الضعاسخي لخجىبها، ٍو

 ؤَم جل٪ الٗىامل ُٞما ًلي:

 الٗىامل الظاجُت اإلاخٗل٣ت بالُالب:
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ا٢اث الؿمُٗت  -ؤ الٗىامل الجؿمُت والصخُت: مثل ألامغاى والٗاَاث الصخُت زهىًنا ؤلٖا

ت وؾىء الخٛظًت وألامغاى البُىلىحُت الىعازُت التي ج ا ٖلى واإلاك٨الث البهٍغ ًُ ى٨ٗـ هخاثجها ؾلب

 ( 37م،1989الخدهُل الضعاسخي لؤلبىاء. )ًىؾ٠ ال٣ُامى،

الٗىامل ال٣ٗلُت: وجخمثل في ال٣ضعاث ال٣ٗلُت ومضي اعجباَها بضعحت الخدهُل ٖىض الُالب   - ب

ٗخبر الٗامل ال٣ٗلي ؤو ٖامل الظ٧اء ؤو ي٠ٗ وجإزغ ال٣ضعة ٖلى الخظ٦غ في م٣ضمت الٗىامل التي  َو

ا.)اخمض ال٣اوي،  حؿبب جىا٤ٞ ًُ  (47م، 1999ؤو جإزغ الُالب صعاؾ

زبراث الٟكل الؿاب٣ت: الق٪ في ؤن زبرة الغؾىب ًم٨ً ؤن ج٣لل الكٗىع بال٨ٟاًت، وجاصي بلى  -ج

 ً مٗخ٣ضاث ؾالبت ًٖ الظاث، ٦ما ًم٨ً ؤن جىلض الكٗىع بالعجؼ ًٖ الخٗلم، خُث ؤن اإلاخإزٍغ

ا في الخٗلُم الجامعي َم الظًً ؾب٤ وؤن حٗغيىا للغؾىب ٢بل الخٗلُم الجامعي. )لُٟي  ًُ صعاؾ

 (                                   214م،  1996بغاَُم،ب

ا ؤو الظي ٌٗاوى مً ال٣ل٤ ؤو ٖضم  -ص ًُ الٗىامل الىٟؿُت والاهٟٗالُت: ؤن الُالب اإلاًُغب اهٟٗال

وحىص ألامً ٚحر ٢اصع ٖلى التر٦حز والاؾدُٗاب، ٞهى مكدذ ال٨ٟغ وبالخالي ًىسٌٟ جدهُله 

 ( 42م،  2001ألا٧اصًمي.)ببغاَُم هىٞل، 

ت:    ٖىامل احخماُٖت وؤؾٍغ

الق٪ ؤن ألاؾغة جمثل الىخضة ألاؾاؾُت ألاولى اإلاؿئىلت ًٖ جغبُت وبٖضاص الٟغص، بما في طل٪ 

ا مغ٦ؼ ألاؾغة الاحخماعي والا٢خهاصي ًازغ ٖلى الخدهُل  ًً ضاص التربىي وجدهُله الضعاسخي، وؤً ؤلٖا

ي اإلاخىؾِ حؿىص بحن ؤٞغاصَا ٖال٢اث احخماُٖت الضعاسخي، ٞاألؾغة طاث اإلاغ٦ؼ الاحخماعي والا٢خهاص

ت ػاص جدهُل الُالب، وؤن ْاَغة الخإزغ  ٢اثمت ٖلى الخٟاَم والخٗاون، بطن ٧لما ٢لذ اإلاكا٧ل ألاؾٍغ

ت للُالب.)ًىؾ٠ ال٣ُامي، ا بُبُٗت البِئت ألاؾٍغ ا ٢ىًٍ
ً
 (84م،  1989الضعاسخي جغجبِ اعجباَ

 ٖىامل البِئت الضعاؾُت: 

  جمثل الجامٗت 
ً
ؤخض ؤَم الٗىامل اإلاازغة ٖلى الخدهُل، ٖلى اٖخباع ؤنها اإلااؾؿت اإلاؿئىلت عؾمُا

ت، والق٪ في ؤن الجامٗت ٦ىٓام احخماعي جغبىي حكخمل ٖلى الٗضًض مً اإلاخٛحراث  ًٖ الٗملُت التربٍى

 اإلاازغة ٖلى الخدهُل ألا٧اصًمي للُالب، ولٗل مً ؤَم َظٍ اإلاخٛحراث ما ًلي:

٣ت   - ؤ ٍغ ا ؤو اإلاٗلم َو ًُ ؿه: للمٗلم صوعا ؤؾاؾُا ومباقغ في مؿخىي الُالب وجدهُله بما ؾلب جضَع

ـ، ومضي مغاٖاجه للٟغو١ الٟغصًت  ٘ في ؤؾالُب الخضَع ا، وطل٪ مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى الخىَى ًُ بًجاب

٣ت حُضة  بحن الُلبت، وخالخه اإلاؼاحُت الٗامت، ومضي ٢ضعجه ٖلى حٗمُم الازخباعاث الخدهُلُت بٍُغ

 ُت.ومىيىٖ

ا الجامٗت إلاؿاٖضة الُلبت  - ب َغ اإلاىهج الضعاسخي: اإلاىهج َى حمُ٘ الخبراث ؤو اليكاَاث التي جٞى

 ٖلى جد٤ُ٣ الىخاثج الخٗلُمُت اإلايكىصة.  
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حن، وما ًيخج ًٖ طل٪  -ج اإلاىار الضعاسخي: ٌكخمل ٖلى الٗال٢ت بحن الُالب وػمالءٍ، واإلاٗلمحن وؤلاصاٍع

، وبظل٪ حٗض ؤخض الجىاهب اإلاازغة ٖلى جدهُل الُالب مً ؾلى٦ُاث حٗؼػ اؾخجاباث الُالب

 (37م،  2004وشخهِخه وؾلى٦ه. )قٍغ٠ ٖبض هللا،

 الضعاؾاث الؿاب٣ت: 

 الضعاؾاث الٗغبُت -ؤوال:

الخدهُل الضعاسخي  طوي بٗىىان ج٣ضًغ الظاث لضي الخالمُظ م(:  1989صعاؾت: مدمض خؿً ) -1

ج٣ضًغ الظاث للخالمُظ لضي طوي الخدهُل َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلي مؿخىي  اإلاىسٌٟ،

ضٞذ ؤًًا بلى بٖضاص م٣ُاؽ لخ٣ضًغ الظاث وج٣ىِىه، ج٨ىهذ ُٖىت  الضعاسخي اإلاىسٌٟ، َو

م 184الضعاؾت مً ) ( َالبا في اله٠ الثالث باإلاغخلت اإلاخىؾُت باإلاضًىت اإلاىىعة وجغاوخذ ؤٖماَع

( ٧92ل مجمىٖت جخ٨ىن مً)  ( ؾىت وجم ج٣ؿُم ُٖىت الضعاؾت بلى  مجمىٖخحن18-15مابحن)

َالبا، و٢ض اؾخسضام الباخث ألاصواث آلاجُت وهي: اؾخماعة حم٘ البُاهاث، وم٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث 

إلاغخلت اإلاغا٣َت الىؾُي واإلاب٨غة ، وجىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت: وحىص ٖال٢ت اًجابُت بحن 

 باػصًاص الؿً.الخدهُل الضعاسخي وج٣ضًغ الظاث، وان ج٣ضًغ الظاث ًؼصاص 

: بٗىىان الظاث والخدهُل الضعاسخي لضي َالب ٧لُت التربُت في يىء م(2002ؤخالم خؿً)صعاؾت:  -2

َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلي الخٛحر الظي ًدضر لخ٣ضًغ  ألاؾلىب اإلاٗغفي )الاهضٞإ، التروي(

ال٢خه بالخىحه الضاٞعي والتروي لضي َالب ٧لُت التربُت بجامٗت َىُا ، وج٨ىهذ ُٖىت الظاث ٖو

ُحن في ٧لُت التربُت، وجم ازخُاع الُٗىت 2000الضعاؾت مً ) البت مً ٞئت الُلبت اإلاَى ( َالب َو

٣ت الٗكىاثُت، وجىنلذ الضعاؾت بلي ؤن ج٣ضًغ الظاث ًغجبِ م٘ الخىحه الضاٞعي لضي  بالٍُغ

ج٣ضًغ طاث ؤٖلى الُالب، ٞالُلبت اإلاهخمىن واإلاضٞىٖىن للخٗلُم، ألنهم ًدبىن الخٗلُم ًٓهغون 

حن للخٗلُم بٛغى بْهاع جدهُل مخمحز.  مً الُلبت اإلاهخمحن بالظاث واإلاضٖٞى

ايُت م(: بٗىىان  2007صاعؾت: هبراؽ ؤ٫ مغاص ) -3 ج٣ضًغ الظاث لضي الُالباث ٢ؿم التربُت الٍغ

ال٢خه بمؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي  ٖو

ايت، في ٧لُت التربُت بجامٗت اإلاىنل، وج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )َالبا ( 10ث في ٢ؿم الٍغ

ايت وصاعؾت ما بطا ٧ان جدهُلهً ألا٧اصًمي م٣اؾا باإلاٗض٫ الترا٦مي  َالباث في ٢ؿم الٍغ

(GPA يبحرج اإلاٗغب مً ٢بل)بًمان (، واؾخسضام الباخث م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث لغوٍػ

اث بًجابُت لضي الُالباث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ م( وبقاعاث الى 2004ال٩اق٠، خاثج بلى وحىص مؿخٍى

 الظاث، و ؤًًا بلى وحىص ٖال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي  للُالباث.

اص بغ٧اث) -4 ال٢خه باإلاؿخىي الاحخماعي والا٢خهاصي م(: 2009صاعؾت ٍػ بٗىىان ج٣ضًغ الظاث ٖو

ت،والخدهُل الضعاسخي لضي َالب اإلاغخلت  تهضٝ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلي الٗال٢ت بحن مٟهىم   الثاهٍى

ج٣ضًغ الظاث، والخدهُل ألا٧اصًمي في يىء مخٛحر الجيـ لضي ُٖىت الضعاؾت وج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت 

البت مجهم  )378مً ) ( َالبا ملخد٣حن بالضعاؾت في الجامٗت ال٣ضؽ 181( َالبت و)197( َالبا َو
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بلى الىخاثج الي بن مؿخىي مٟهىم الظاث مغجبِ اعجباٍ صا٫ بخهاثُا  اإلاٟخىخت، وجىنلذ الضعاؾت

ت في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث جبٗا إلاخٛحر الجيـ. ٍغ ضم وحىص ٞغو١ حَى   بالخدهُل ألا٧اصًمي، ٖو

 

ال٢خه بمٟهىم الظاث  2010صعاؾت ؤمل ألاخمض، ومجي الخمىي) -5 م(: بٗىىان الخدهُل الضعاسخي ٖو

مً الخٗلُم ألاؾاسخي، َضٞذ  -ً الخالمُظ اله٠ الخامـ الخل٣ت الثاهُتصعاؾت مُضاهُت ٖلي ُٖىت م (

الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ ؤزغ الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن مٟهىم الظاث والخدهُل الضعاسخي لضي جالمُظ 

اله٠ الخامـ مً الخٗلُم ألاؾاسخي في مضاعؽ مداٞٓت صمك٤، واؾخ٣هاء ؤزغ الجيـ في َضٍ 

( مً الظ٦ىع، 88( مً ؤلاهار، و )92( جلمُظ وجلمُظة ، مجهم )180ؾت مً )الٗال٢ت، وج٨ىهذ ُٖىت الضعا

ال٢خه بمخٛحري  وجمذ اإلا٣اعهت بحن صعحاث جالمُظ الُٗىت في ؤصائهم ٖلى م٣ُاؽ مٟهىم الظاث، ٖو

الجيـ، والخدهُل الضعاسخي، وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن 

ضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت مخىؾِ صعحاث ؤٞغاص ال ُٗىت في ؤصائهم ٖلى م٣ُاؽ مٟهىم الظاث ٖو

بخهاثُت بحن مخىؾِ الضعحاث الخدهُلُت للظ٦ىع وؤلاهار في ؤصائهم ٖلى م٣ُاؽ مٟهىم الظاث، و 

وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ الضعحاث الخدهُلُت لظ٦ىع وبهار الُٗىت لهالر 

 ؤلاهار.

ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي لضي م(2012صعاؾت ًىوـ جىوؿُت ) -6 : بٗىىان ج٣ضًغ الظاث ٖو

ً واإلاغا٣َحن اإلا٨ٟىٞحن، َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث  اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ

حن، طل٪ مً زال٫ ٢ُاؽ  ً، واإلاغا٣َحن اإلا٨ٟٞى والخدهُل الضعاسخي لضي ُٖىت مً اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ

ً واإلاغا٣َحن ج٣ضًغ الظاث، لضي َاجح ن الُٗيخحن، ٦ما حؿعي الضعاؾت بلي اإلا٣اعهت بحن اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ

حن في ٧ل مً مخٛحر ج٣ضًغ الظاث والخدهُل الضعاسخي، و َب٣ذ الضعاؾت ٖلي ُٖىت م٨ىهت مً  اإلا٨ٟٞى

( مغا٤َ ٠ُٟ٦، وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلي ٖضم 120( مغا٣َا مبهغ و)120( مغا٣َا مجهم )240)

٢ت اعجباَُه بحن ج٣ضًغ الظاث  والخدهُل الضعاسخي، ؤما ُٞما ًسو الٟغو١ بحن ُٖىت وحىص ٖال

حن ٣ٞض جىنلذ الضعاؾت بلى وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت  ً واإلاغا٣َحن اإلا٨ٟٞى اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ

في ٧ل مً بٗض ج٣ضًغ الظاث، الخدهُل الضعاسخي، وؤًًا وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في صعاحاث 

ً.الخ ظا لهالر اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ  دهُل الضعاسخي َو

ال٢خه باإلاؿخىي الاحخماعي  م(:2014صاعؾت ٖاًضة مدمض الُٗا) -7 بٗىىان ج٣ضًغ الظاث ٖو

ت، ت ج٣ضًغ  والا٢خهاصي والخدهُل الضعاسخي لضي َالب اإلاغخلت الثاهٍى َضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ال٢خه باإلاؿخىي الاحخماعي  و الا٢خهاصي والخد الباث الظاث ٖو هُل الضعاسخي لضي َالب َو

ت، و جم اؾخسضم اإلاىهج الىنٟي، بلٜ ٖضص ؤٞغاص الُٗىت ) ( 180اله٠ الثاوي للمغخلت الثاهٍى

البت خُث بلٜ ٖضص الظ٦ىع ) ضص ؤلاهار )92َالب َو ( َالبت، واؾخسضمذ الباخثت 88( َالبا ٖو

ؽ اإلاؿخىي الا٢خهاصي ؤصواث ال٣ُاؽ آلاجُت مجها م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث) ٦ىبغ ؾمُذ( وم٣ُا

والاحخماعي)ٖبض الؿالم ٢كى٢ل( وجىنلذ الضعاؾت بلي ٖضم وحىص ٖال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث 
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ت  والخدهُل الضعاسخي خُث ًدؿم ج٣ضًغ الظاث لضي َالب اله٠ الثاوي للمغخلت الثاهٍى

إلاجخم٘ باالعجٟإ، وال جىحض ٖال٢ت اعجباَُه بحن ج٣ضًغ الظاث واإلاؿخىي الاحخماعي والا٢خهاصي 

الضعاؾت، و٦ظل٪ جىنلذ الضعاؾت بلى وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في صعحاث ج٣ضًغ الظاث 

، وصل٪ لهالر الُالب) الظ٦ىع(.   حٗؼي بلى مخٛحر الىٕى

 زاهُا: صعاؾاث ألاحىبُت:

ال٢خه بالخدهُل ألا٧اصًمي بحن Demo & Parker, 1987صعاؾت) -1 ( بٗىىان: مٟهىم الظاث ٖو

ت الُالب الؿىص و  ٨ُت، تهضٝ الضعاؾت بلى مٗٞغ البٌُ في الجامٗت الجىىبُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ال٢خه بالخدهُل ألا٧اصًمي)اإلاٗض٫ الترا٦مي( لضي َالب الجامٗت، وج٨ىهذ ُٖىت  مٟهىم الظاث ٖو

البت وجم ج٣ؿمحهم بالدؿاوي مجهم )298الضعاؾت مً) ( َالبت، وجىنلذ 149( َالبا )149( َالبا َو

 الضعاؾت بلى ؤن الخدهُل ألا٧اصًمي للُلبت ال ًم٨ً ٖؼوٍ بلى مؿخىي ج٣ضًغ الُلبت لضواتهم. هخاثج

ت lnaima,2004صعاؾت) -2 ( بٗىىان: الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي لضي مجمٖى

٨ُت، تهضٝ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلي الٗال٢ت  بحن لضي َالب حامٗت ٞحرحُيُا بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مؿخىي ج٣ضًغ الظاث، والخدهُل ألا٧اصًمي لضي مجمىٖت مً الُالب  الجامٗت، و ج٨ىهذ ُٖىت 

٣ت الٗكىاثُت 38( ط٦ىع و)10( َالبا مجهم )48الضعاؾت مً ) ( بهار، وجم ازخُاع الُٗىت بالٍُغ

 الٗى٣ىصًت، وؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ ٖضم وحىص اعجباٍ صا٫ بخهاثُا بحن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث

 (. GPAوالخدهُل ألا٧اصًمي م٣اؾا باإلاٗض٫ الترا٦مي )

( بٗىىان: الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث وألاصاء ألا٧اصًمي لضي َالب حامٗت Geletko, 2006صاعؾت) -3

ت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث  ٨ُت، تهضٝ الضعاؾت بلى مٗٞغ ٚغب ٞغحُيُا بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

البت، وجم 160مٗت، و جإلٟذ ُٖىت الضعاؾت مً) وألاصاء ألا٧اصًمي لضي َالب الجا ( َالبا َو

٣ت الٗكىاثُت،  وؤؾٟغث الىخاثج  ًٖ وحىص ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحن  ازخُاع ُٖىت الضعاؾت بالٍُغ

(، ٦ما بُيذ GPAمؿخىي ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي بضاللت اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب     ) 

 لت بخهاثُا بحن الظ٦ىع وألاهاث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث.الضعاؾت ًٖ ٖضم وحىص ٞغو١ صا

( بٗىىان: الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث ومؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي لضي Naderi et.2009)صاعؾت -4

ا، تهضٝ الضعاؾت بلى اؾخ٣هاء الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث ومؿخىي الخدهُل  َالب حامٗت مالحًز

يبحرج لخ٣ضًغ الظاث ٖلى ُٖىت  ت. وجم جُب٤ م٣ُاؽ عوٍػ ألا٧اصًمي لضي الُالب بخضي الجامٗت اإلاالحًز

البت، وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضم وحىص ٖال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث 253)الضعاؾت وج٨ىهذ مً ( َالبا َو

والخدهُل ألا٧اصًمي، خُث وحض ؤهه ٢ض ًهاخب مؿخىي ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ جدهُال ؤ٧اصًمُا 

 مغجٟٗا. 

ال٢خه مؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي ) (Sadat et al, 2012صعاؾت   -5 ( GPA( بٗىىان: ج٣ضًغ الظاث ٖو

ت ما بطا ٧ان َىا٥ ٖال٢ت بحن مؿخىي  في حامٗت قاَض بهكتي في بًغان، َضٞذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

( 370ج٣ضًغ الظاث ومؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي لضي َالب الجامٗت، ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
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٣ت الٗكىاثُت  البت، وجم جُب٤ُ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و جم ازخُاع الُٗىت بالٍُغ َالبا َو

( لخ٣ضًغ الظاث، 2011al , et Popالُب٣ُت، خُث َب٤ الباخث ٖلى ُٖىت الضعاؾت م٣ُاؽ بىب )

و ؤقاعاث هخاثج الضعاؾت بلى وحىص ٖال٢ت بًجابُت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحري الظاث 

 والخدهُل ألا٧اصًمي لضي َلبت حامٗت قاَض بهكتي .

 مىهج وبحغاءاث البدث:

ىهج الىنٟي ؤالعجباَي إلاالثمخت إلاىيٕى للبدث، ٞاإلاىهج الىنٟي ٣ًىم مىهج البدث:جم اؾخسضام اإلا

غ٦ؼ ٖلى جهي٠ُ اإلاٗلىماث وجىُٓمها والخٗبحر ٖجها ٦ما و٦ُُٟا، مما ٌؿهل  بىن٠ وجٟؿحر الٓىاَغ ٍو

 ( 29م،  2000ٞهم الٗال٢اث بحن م٨ىهاث الٓاَغة اإلاغاص صعاؾتها.)ٖبض الغخمً ٖبُض، 

الباث ٧لُت التربُت حامٗت َغابلـ للٟهل ًخ٨ىن مجخمجخم٘ البدث:   م٘ البدث مً َلبت َو

(٠ البت.1003م( والبالٜ ٖضصَم ) 2018الضعاسخي زٍغ  َو
ً
 ( َالبا

٣ت الٗى٣ىصًت الٗكىاثُت، خُث جم ازخُاع )  ٣ا للٍُغ ا ٞو ( ٢اٖت صعاؾُت 25ُٖىت البدث: جم ازخُاَع

البت بىا٢٘ )1003لى )( ٢اٖت صعاؾُت، وجم جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ 83ٖٖكىاثُا مً ؤنل ) ( 307( َالب َو

 ( َالبت مً حمُ٘ الخسههاث في ٧لُت التربُت بُغابلـ.696َالبا و )

يبحرج)    ( لخ٣ضًغ الظاث الظي ؤٖضٍ) مىعَـ  Rosenbergؤصاة البدث: جم اؾخسضام م٣ُاؽ عوٍػ

يبحرج ٖام  ؾخسضامه بحن م( ول٣ض جمذ الاؾخٗاهت بهظا اإلا٣ُاؽ في البدث الخالي لكُٕى ا1965عوٍػ

اث ج٣ضًغ الظاث لضي اإلاؿخجُبحن  الباخثحن في ؾُا٢اث مسخلٟت، و٢ضعجه ٖلى ال٨ك٠ ًٖ مؿخٍى

 بضعحاث زباث ٖالُه.

ون٠ اإلا٣ُاؽ: ًخأل٠ اإلا٣ُاؽ مً ٖكغة ؤؾئلت) زمؿت ؤؾئلت اًجابُت، وزمؿت ؤؾئلت ؾلبُت( 

٣ت ) مىا٤ٞ بكضة، مىا٤ٞ،ٚحر  ٣ا لٍُغ خضعج اإلا٣ُاؽ في بحاباجه ٞو  مىا٤ٞ بكضة، ٚحر مىا٤ٞ(.ٍو

نض١ اإلا٣ُاؽ: جم ٖغى اإلا٣ُاؽ ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن اإلاسخهحن في مجا٫ ٖلم الىٟـ    

خى٫ مضي ويىح  مً اإلاد٨محن، َلب مجهم ببضاء عؤيهم (7التربىي في حامٗت َغابلـ و بلٜ ٖضصَم )

% ٖلى ٖباعاث 90اإلاد٨محن خُث بلٛذ وؿبت الاجٟا١ بحن اإلا٣ُاؽ، و مالثمخه إلاىيٕى البدث، 

 اإلا٣ُاؽ ومالثمخه إلاىيٕى البدث.

٦ما جم خؿاب الثباث  (،0.91زباث اإلا٣ُاؽ: جم اؾخسضام مٗاصلت )ؤلٟا ٦غوهبار( و٧ان مٗامل الثباث)

البت مً مجخم٘ 50بٖاصة جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ ٖلي الُٗىت الاؾخُالُٖت اإلاالٟت مً ) مً زال٫ ( َالبا َو

ا ؤؾبىٖحن بحن الخُب٤ُ ألاو٫ والثاوي و٢ض بلٜ مٗامل الاعجباٍ بحن البدث، وصل٪ بٟترة ػمى ُت م٣ضاَع

 ( واٖخبرث َظٍ ال٣ُمت مىاؾبت للبدث.0.94الخُب٣ُحن )

 -اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في البدث :

ت. -1  اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 مٗامل اعجباٍ ؾُبرمان . -2

 ازخباع ؤلٟا ٦غوهبار -3
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 ( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت. (Tازخباع -4

 هخاثج البدث ومىا٢كتها:

 بحابت الدؿائ٫ ألاو٫: -ؤوال

ما مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي الُالب في ٧لُت التربُت بجامٗت َغابلـ؟ لئلحابت ٖلي َضا الؿاا٫   

ت إلحاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى البىىص  ٢امذ الباخثت بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

بحن حضو٫ )الٗكغ  اث 1ة إلا٣ُاؽ عوػهبرج لخ٣ضًغ الظاث. ٍو ( ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًمخل٨ىن مؿخٍى

ى  40مً 36, 04بًجابُت ٖالُت في ج٣ضًغ الظاث، بط بلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي إلحابتهم ٖلى اإلا٣ُاؽ ) ( َو

ت نٛحرة ( صعحت وباهدغاٞاث مُٗا 20ؤٖلى ب٨ثحر مً اإلاخىؾِ الخؿابي الىٓغي للم٣ُاؽ والبالٜ ) ٍع

 وؿبُا.

ت ألٞغاص ُٖىت البدث1الجضو٫ )        ( ًىضر ُٞه ٢ُم اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

          

 

 

يبحرج لخ٣ضًغ الظاث  ٖلى م٣ُاؽ عوٍػ

 الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي الٗباعة الغ٢م

 0,785 3,52 ؤها شخهُت طاث ٢ُمت مثلي مثل ب٣ُت الىاؽ. 1

 0,696 3,32 ٦ثحرا ما ًغاوصوي الكٗىع بإوي بوؿان ٞاقل. 2

لضي ال٨ثحر مً الهٟاث التي ججٗلجي ؤٞخسغ  3

 بىٟسخي.

3,50 0,625 

ما٫ بجىصة ٖالُت. 4  0,665 3,25 لضي ال٣ضعة ٖلى بهجاػ ألٖا

 0,777 3,40 لِـ لضي ما ٌؿخد٤ ؤن اٞسغ به. 5

 0,663 3,29 لضي ٨ٞغة اًجابُت ًٖ هٟسخي بك٩ل ٖام.  6

ال١. 7  0,63 3,51 ؤقٗغ بإهجي شخهُت ٚحر هاٞٗت ٖلي ؤلَا

 0,970 2,04 ؤجمجي ؤن ٨ًىن لضي اخترام ؤ٦بر لظاحي 8

 0,739 3,30 ؤها عاى جماما ًٖ هٟسخي 9

 0,723 3,39 ؤقٗغ بإهجي ؤ٢ل ٢ضع مً ٚحري  10

 4,196 36,04 اإلا٣ُاؽ ال٨لي

 

-2,04( ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت إلحاباث ؤٞغاص الُٗىت جغاوخذ مابحن )1وحكحر الىخاثج في الجضو٫ ) 

( والتي جىو ٖلى ) ؤها شخهُت طاث ٢ُمت مثلي مثل ب٣ُت 1( خُث خاػث الٗباعة ؤلاًجابُت )3.52

جىو ٖلى  ( والتي8(، ُٞما خاػث الٗباعة الؿلبُت )3.52الىاؽ( ٖلى ؤٖلى مخىؾِ خؿابي خُث بلٜ) 

 (.2,04) ؤجمجى ؤن ٨ًىن لضي اخترام ؤ٦بر لظاحي ( ٖلى ؤصوى مخىؾِ خؿابي خُث بلٜ )
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وحٗؼو الباخثت الؿبب في خهى٫ ؤٞغاص الُٗىت ٖلى مؿخىي ٖالي واًجابي في م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث،   

ث بلى اهسغاٍ الُالب في البِئت الجامُٗت، و٦ظل٪ مكاع٦تهم في ؤوكُت الجامُٗت صازل ال٣اٖا

ظا الخٟاٖل الاحخماعي بحن  الضعاؾُت وزاعحها مما مىدهم الٟغنت لالزخالٍ والخٟاٖل الاحخماعي، َو

م لظاتهم، وجغي الباخثت ؤًًا ؤن اإلاؿخىي  ٘ مؿخىي ج٣ضًَغ الُلبت وزبراتهم الصخهُت ٌؿاَم في ٞع

ب٨ُُٟت اإلاٗاملت الخٗلُمي للىالضًً له ؤزغ في اعجٟإ ج٣ضًغ الظاث لضي الُالب، و٦ظل٪ وعي ألاؾغة 

الخؿىت اإلابيُت ٖلى الضًم٣غاَُت و بخؿاؽ ألابىاء بالُمإهِىت وألامً والاؾخ٣غاع ألاؾغي مما ؤصي بلى 

م لظاتهم.و اج٣ٟذ هدُجت البدث م٘ صعاؾت م(  2007) هبراؽ ؤ٫ مغاص،ؤوٗا٦ـ بًجابي ٖلى ج٣ضًَغ

اث بًجابُت لضي الُالبا ث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، والتي ٧اهذ هخاثجها حكحر بلى وحىص مؿخٍى

م( خُث ؤقاعاث هخاثجها بلى ٖضم وحىص ٖال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث 2014وصاعؾت)ٖاًضة الُٗا،

ت باالعجٟإ،  والخدهُل الضعاسخي خُث ًدؿم ج٣ضًغ الظاث لضي َالب اله٠ الثاوي للمغخلت الثاهٍى

الؿً، وؤًًا صعاؾت  م( التي جىو ٖلى ؤن ج٣ضًغ الظاث ًؼصاص باػصًاص1989وصعاؾت)مدمض خؿً،

ؤن ج٣ضًغ الظاث ًغجبِ م٘ الخىحه الضاٞعي لضي الُلبت، ٞالُلبت التي حكحر بلي  م(2001)ؤخالم خؿً،

اإلاهخمىن واإلاضٞىٖىن للخٗلُم بضاٞ٘ خبهم للخٗلُم ًٓهغون ج٣ضًغ طاث ؤٖلى مً الُلبت اإلاهخمحن 

 بالظاث واإلاضٞىٖحن للخٗلُم بٛغى بْهاع جدهُل مخمحز.

بحابت الدؿائ٫ الثاوي:َل جىحض ٖال٢ت بحن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي في ٧لُت  -زاهُا 

التربُت بجامٗت َغابلـ؟ لئلحابت ٖلي َضا الؿاا٫ ٢امذ الباخثت بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت 

ت بحن صعحاث ُٖىت البدث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث والخدهُل ألا٧اص ًمي والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

بحن الجضو٫ )Spearmanباؾخسضام مٗامل اعجباٍ ؾُبرمان  ( ؤن الاعجباٍ بحن مؿخىي ج٣ضًغ 2. ٍو

**( ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت  0,178الظاث إلٞغاص الُٗىت ومؿخىي جدهُلهم الضعاسخي ي٠ُٗ)

ى اعجباٍ طو صاللت بخهاثُت. 01،0<.  َو

 ًغ الظاث والخدهُل ألا٧اصًمي( بحن صعحاث ُٖىت البدث ٖلي م٣ُاؽ ج٣ض2الجضو٫ )
 ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاخٛحراث

 الخدهُل ألا٧اصًمي

  GPA 

2,37 0,91 0,178 ** 

 4,19 36,04 ج٣ضًغ الظاث

 .0,01<** الاعجباٍ صا٫ بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت  

م مً ٦ىهه طو  لى الٚغ صاللت بخهاثُت يُٟٗت، وان ٧ان مؿخىي جدهُلهم مً الىاضر ؤن الاعجباٍ ٖو

%( بال ؤن َظا اإلاؿخىي مً الخدهُل ألا٧اصًمي ال 67,4( ؤي ما ٌٗاص٫ )2,37ألا٧اصًمي مخىؾِ )

م لضواتهم الظي وحض ٖالُا حضا.  ًًاهي ج٣ضًَغ

  ٌ و حٗؼي  الباخثت طل٪ بلى اؾخسضام الُلبت بلى خض ما لبٌٗ الخُل الىٟؿُت ٦دلُت "الخٍٗى

( "بإهه مً (Rosenbergلىٟسخي "وطل٪ لخماًت الظاث مً الهغاٖاث الىٟؿُت. وفي َظا الؿُا١ ؤ٦ض ا

اإلام٨ً ؤن ًلجإ الُالب إلُٖاء ؤهٟؿهم صعاحاث ٖالُت ٖلى م٣اًِـ ج٣ضًغ الظاث ٦دلُت هٟؿُت 
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ٌ ًٖ الى٣و والتي ٖاصة ما حؿخسضم مً ٢بل الُلبت طو الخدهُل  صٞاُٖت لخماًت الظاث ٧الخٍٗى

 ٧اصًمي ال٠ًُٗ وعبما طوي الخدهُل اإلاخىؾِ. ألا

٠ًُ عوػهبحرج بال٣ى٫ ؤن اؾخسضام مثل َظٍ ؤلاؾتراجُجُت لضي الُلبت طوي الخدهُل  ٍو

م  ألا٧اصًمي اإلاخضوي و اإلاخىؾِ ٌٗىى قٗىعَم بالى٣و الظي ًيخابهم ؤخُاها مً هاخُت ج٣ضًَغ

م مً طوي الخ ( و٢ض Rosenberg ,1982دهُل اإلاغجٟ٘)لضواتهم بطا ما ٢اعهىا ؤهٟؿهم ببٌٗ ػمالَئ

م( 2012اج٣ٟذ هدُجت البدث الخالي م٘ هخاثج صعاؾاث ؾاب٣ت مثل صعاؾت )ًىوـ جىوؿُت،

والتي م(  2014( وصعاؾت)ٖاًضة ُٖا،lnaima,2004وصاعؾت )  (Demo & Parker ,1987)صاعؾتو 

 ،الظاث والخدهُل ألا٧اصًميًٖ ٖضم وحىص اعجباٍ صا٫ بخهاثُا بحن مؿخىي ج٣ضًغ ؤؾٟغث هخاثجهم 

و وحض ؤهه ٢ض ًهاخب مؿخىي ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ جدهُال ؤ٧اصًمُا مغجٟٗا. وازخلٟذ م٘ صاعؾت 

Saadat et al, 2001) والتي ؤقاعاث هخاثجها بلى وحىص ٖال٢ت بًجابُت طاث صاللت بخهاثُت بحن مخٛحري )

صعاؾت ) مجي الخمىي، و ؤمل  ، وؤًًاالظاث والخدهُل ألا٧اصًمي لضي َلبت حامٗت قاَض بهكتي

( والتي ؤْهغث بن َىا٥ ٖال٢ت اعجباَُه بحن مؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي للُلبت 2010ألاخمض،

يبحرج  غي عوٍػ ومؿخىي ج٣ضًغ الظاث وؤن الُلبت لضيهم مؿخىي ٖا٫ وبًجابي مً مٟهىم الظاث، ٍو

Rosenberg) ب ج٣ضًغ الظاث بك٩ل ٖام ٢ض ًجضون في ( ؤن اإلاؿخجُبحن ٖلى اإلا٣اًِـ التي حٗخمض ؤؾلى

اإلا٣اًِـ ٞغنت حُضة لؤلصاء بةحاباث ح٨ٗـ ؤعياء الظاث واإلاجخم٘ ؤ٦ثر مً ٦ىنها بحاباث وا٢ُٗت، 

(Rosenberg ,1982) 

بحابت الدؿائ٫ الثالث: َل جىحض ٞغو١ في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي الُالب في ٧لُت التربُت  -زالثا: 

٣ا إلاخ ٛحر الجيـ ام ال ؟ لئلحابت ٖلي َضا الؿاا٫ ٢امذ الباخثت  بدؿاب بجامٗت َغابلـ ٞو

ت بحن صعحاث ُٖىت البدث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث  اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

( ؤهه ال جىحض 3والخدهُل ألا٧اصًمي باؾخسضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت، وجبحن مً الجضو٫ )

في مخىؾُاث صعحاث بهار الُٗىت )  0,05<ٖىض مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت  ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت

 َالباث ٧لُت التربُت( وط٦ىع الُٗىت )َلبت ٧لُت التربُت( في ؤصائهم ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث .

 

٣ا إلاخٛحر الجيـ3حضو٫ )             ( ازخباع ث إلاؿخىي ج٣ضًغ الظاث ٞو

 

اص بغ٧اث، ت في  2009وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صاعؾت )ٍػ ٍغ م( التي بُيذ هخاثجها ٖضم وحىص ٞغو١ حَى

( والتي ؤؾٟغث هخاثجها ًٖ ٖضم Geletko, 2006وصاعؾت ) مؿخىي ج٣ضًغ الظاث جبٗا إلاخٛحر الجيـ

بخهاثُا بحن الظ٦ىع وألاهاث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث مثل صعاؾت ) ؤمل ألاخمض،  وحىص ٞغو١ صالت

م(، وؤ٦ضث هخاثجها ًٖ ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾِ 2010ومجي الخمىي،

 ٢ُمت الضاللت ٢ُمت ث اإلاخىؾِ الخؿابي الٗضص الجيـ

 0,964 0,045 36,05 307 ط٦غ

 36,04 696 ؤهثي
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الضعحاث الخدهُلُت للظ٦ىع وؤلاهار في ؤصائهم ٖلي م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث وجسخل٠ م٘ صعاؾت )ٖاًضة 

لتي ؤ٦ضث هخاثجها ٖلى وحىص ٞغو١ بحن الظ٦ىع وألاهاث ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، ا م( 2014الُٗا،

اصة اإلالخىْت في الىعي و ز٣اٞت آلاباء وألامهاث في اإلاجخم٘ اللُبي  وحٗؼو الباخثت َضٍ الىدُجت بلى الٍؼ

غ ؤؾالُب الخيكئت الاحخماُٖت والاَخمام باإلهار والظ٦ىع  ٖلى خض  ألامغ الظي ٢ض ؤؾهم بضوعٍ في جٍُى

ظا بضوعة ٢ض او٨ٗـ اًجابُا ٖلى  ؾىاء واإلاؿاواة بحن الظ٦ىع وؤلاهار في الٗضًض مً حىاهب الخُاة، َو

جغبُت ؤلاهار ٖلى وحه الخهىم وجبلىع شخهُاتهً وهمى مٟهىم الظاث لضيهً، خُث بن مدضوصًت 

هار، وج٨غؽ صوع الٟغم ٢ض جالقذ بلى خض ٦بحر والخيكئت الاحخماُٖت لم حٗض جمحز بحن الظ٦ىع وؤلا 

ا، ٦ما ٧ان في الؿاب٤ ٖلى اٖخباع ؤن الث٣اٞت الٗغبُت  حَر اث ٚو الظ٦ىع وحٛلبه في الؿلى٥ والخهٞغ

ً الظاث لضيهم.  ٌٛلب ٖلحها ؾمت الظ٦ىعة، ٞل٣ض اهسًٟذ الٟغو١ بحن الظ٦ىع وؤلاهار في ج٨ٍى

 جىنُاث البدث:

م  -1 لها، إلاا له مً ألاَمُت في همى مٟهىم ًجب ٖلى الىالضًً ؤن ٨ًىها ٖلى وعي بضواتهم وج٣ضًَغ

لحهم ؤن ٌٗمال ٖلى جىمُت الاججاَاث الاًجابُت لضي ألابىاء ختى  نخي وؾىي ًٖ الظاث لضي ؤبىائهما ٖو

 ٌؿخُُٗىا ؤن ًخ٣بلىا ؤهٟؿهم.

جىحُه الُالب وبعقاصَم هدى الىحهت الؿلمُت في ٦ُُٟت اؾخٛال٫ َا٢تهم في ٖملُت الخدهُل  -2

 ألا٧اصًمي.

يغوعة الاَخمام بةٖضاص اإلاٗلم بٖضاص مىاؾبا ل٨ىهه الٗىهغ الٟٗا٫ في ٖملُت جيكئت الُالب  -3

 وعٖاًخه هٟؿُا واحخماُٖا و٦ظل٪ صوعٍ الٟٗا٫ في جىمُت ج٣ضًغ الظاث الاًجابي لضي الُالب. 

 اإلا٣ترخاث:

ت اإلاسخلٟت. -1 غ وجىمُت الظاث لضي الُالب ٖبر اإلاغاخل الٗمٍغ  ال٣ُام بضاعؾت لخٍُى

ض مً الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ًدىاو٫ ٞحها الباخثحن ٖال٢ت مٟهىم الظاث وؤبٗاصٍ              -2 بحغاء اإلاٍؼ

 اإلاسخلٟت بالخدهُل ألا٧اصًمي م٘ يبِ مخٛحر الظ٧اء لضي ؤٞغاص ُٖىاث َظٍ الضعاؾاث.

 يغوعة بحغاء صعاؾاث جدىاو٫ ٖال٢ت مٟهىم طاث اإلاضعؾحن واججاَاتهم، بمٟهىم طاث جالمُظَم  -3

ال٢ت طل٪ بخدهُلهم ألا٧اصًمي، وطل٪ ألَمُت ألازغ البالٜ لضوع مٟهىم طاث اإلاضعؾحن  ٖو

 واججاَاتهم في مٟهىم طاث جالمُظَم. 

 اإلاغاح٘

 اإلاغاح٘ الٗغبُت:

 ( ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي، مجلت 2006ببغاَُم مدمض ِٖسخي (: ٢ُاؽ ؤبٗاص مٟهىم الظاث ٖو

لم  .2، الٗضص4الىٟـ، الجلض  اجداص الجامٗاث الٗغبُت للتربُت ٖو

 ( الظاث والخدهُل الضعاسخي لضي َالب ٧لُت التربُت في يىء ألاؾلىب 2002ؤخالم خؿً مدمىص :)

ت، ٖضص )  (، ؤ٦خىبغ.4اإلاٗغفي )الاهضٞإ، التروي( مجلت البدىر الىٟؿُت والتربٍى
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 (الخٗلم والخٗلُم الهٟي، ٖمان، صاع الث٣اٞت لليكغ 1999ؤخمض خؿً ال٣اوي :).َ٘والخىػ 

 (ال٢خه بمٟهىم الظاث 2010ؤمل ألاخمض ، مجي الخمىي صعاؾت مُضاهُت  ((:الخدهُل الضعاسخي ٖو

مً الخٗلُم ألاؾاسخي في مداٞٓت  -ٖلي ُٖىت مً الخالمُظ اله٠ الخامـ الخل٣ت الثاهُت

 .2010، ملخ٤ 26صمك٤(اإلاجلض 

 ( غان  ة.، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغ 5(: ٖلم الىٟـ الىمى، 1985ٍخامض َػ

  ( جي  (: م٣ُاؽ الخجل، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة.1998خؿحن الضٍع

 ( اص بغ٧اث (: ٖال٢ت مٟهىم الظاث بمؿخىي الُمىح لضي َلبت حامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت 2009ٍػ

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، حامٗت ال٣ضؽ ، ٞلؿُحن   ٖو

 (٠ ٖبض هللا زلُل للخىُٓم الظاحي ٖلي جدؿحن مؿخىي جالمُظ الخل٣ت ألاولي (: ؤزغ بغهامج 2004قٍغ

مً الخٗلُم ألاؾاسخي مً مىسٟطخي ومخىؾُي الخدهُل الضعاسخي ، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة ، 

ت، حامٗت ال٣اَغة، مهغ.  مٗهض الضعاؾاث والبدىر التربٍى

 (البدث الٗلمي مٟهىمه2000ٖبض الغخمً ٖبُض :)- لليكغ والخىػَ٘: ؤؾالُبه، صاع ؤؾامت -ؤصواجه

اى.  الٍغ

 ( ٖال٢ت حك٨ُل ألاها ب٩ل مً مٟهىم الظاث والخىا٤ٞ الىٟسخي والاحخماعي 2004ٖبحر ٖؿحري :)

ت بمضًىت الُاث٠، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت   الٗام لضي ُٖىت مً َالباث اإلاغخلت الثاهٍى

 ؤم ال٣غي، اإلامل٨ت  الٗغبُت الؿٗىصًت.

 ( ال٢خه بالخيكئت الىالضًت وألامً الىٟسخي، صعاؾت في 1997ٖالء الضًً ٦ٟافي (: ج٣ضًغ الظاث ٖو

ذ ، مجلت الٗلىم الاحخماُٖت، اإلاجلض  .35،الٗضص 9ٖملُت ج٣ضًغ الظاث ، حامٗت ال٨ٍى

  ( ال٢خه باإلاؿخىي الاحخماعي والا٢خهاصي والخدهُل 2014ٖاًضة مدمض الُٗا (: ج٣ضًغ الظاث ٖو

ت بمضعاؽ مدلت حبل، حامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىحُا، ٧لُت الضعاسخي لضي َالب اإلاغخلت الثا هٍى

 الضعاؾاث الٗلُا، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة.

 (مؿخىي مهاعاث الخ٨ٟحر الىا٢ض لضي َلبت ٧لُت التربُت بالجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة 1998ٖؼو ٖٟاهت :)

ت ، اإلاجلض ألاو٫، الٗضص)  (96-38)(،م 1، مجلت البدىر والضعاؾاث التربٍى

 ( الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث ومغ٦ؼ الخدُم والاهجاػ ألا٧اصًمي في يىء حجم 1991ٖلي الضًب :)

ت للضعاؾاث الىٟؿُت، ال٣اَغة، مهغ، الٗضص)  (1ألاؾغة وجغجِب الُٟل اإلاُالص، اإلاجلت اإلاهٍغ

 ( ؤزغ الخدهُل ألا٧اصًمي والجيـ في مغ٦ؼ الًبِ ومٟهىم الظاث، عؾا1998ٖلي ٣ٌٗىب :) لت

 ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ، حامٗت الحرمى٥، ألاعصن.

 (اث مهُٟي  .1(: ؾ٨ُىلىحُت الخٗلُم بحن مىٓىع ؤالعجباَي واإلاىٓىع اإلاٗغفي 2001ٍٞخخي الٍؼ

 ( م٨ىهاث الخٗلُم اإلاىٓم طاجُا في ٖال٢تها بخ٣ضًغ الظاث وجدمل 1996لُٟي ٖبض الباؾِ ببغاَُم :)

ت بجامٗت ٢ُغ، الٗضص الٟكل ألا٧اصًمي، مجلت مغ٦ؼ البدىر ا  . 238-10،199لتربٍى
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 ( ًج٣ضًغ الظاث لضي الخالمُظ صوي الخدهُل الضعاسخي اإلاىسٌٟ، اإلااجمغ 1989مدمض خؿ :)

ت للضعاؾاث الىٟؿُت، ال٣اَغة.  الخامـ لٗلم الىٟـ في مهغ، الجمُٗت اإلاهٍغ

 ( اص خمضان  (: الخدهُل الضعاسخي ، صمك٤ ، صاع التربُت الخضًثت.1998مدمض ٍػ

 ( ؾ٨ُىلىحُت الخٗلم وؤهماٍ الخٗلم، 2005ٍممضوح ال٨ىاوي ، وؤخمض ال٨ىضعي :)م٨خبت الٟالح 3 ،

ذ.  لليكغ و الخىػَ٘ ، ال٨ٍى

 (بي في ال٨ٟاءة ألا٧اصًمُت للُالب ٖلي ٞاٖلُت 2001مجي خؿً الؿُض البضوي (: ؤزغ بغهامج جضٍع

ت للضعاؾاث الىٟؿُت، الٗضص   .200-151م:، 2001، 29الظاث. اإلاجلت اإلاهٍغ

 (ًذ: م٨خبت الٟالح لليكغ 2003مىظع الًام ت، ال٨ٍى (: ؤلاعقاص الىٟسخي ؤؾؿه الٟىُت والىٍٓغ

 والخىػَ٘.

 ( ت 2007مهىا بكحر ٖبض هللا ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي لضي َالباث الثاهٍى (: ج٣ضًغ الظاث ٖو

 .1ص، الٗض5اإلاخمحزاث في اإلاىنل. مجلت ؤبدار ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت، اإلاجلض

 (ال٢خه بمؿخىي 2007هبراؽ ًىوـ ؤ٫ مغاص ايُت ٖو (: ج٣ضًغ الظاث لضي الُالباث ٢ؿم التربُت الٍغ

ذ للٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض   .14الٗضص  4الخدهُل ألا٧اصًمي. مجلت حامٗت ج٨ٍغ

 (ٖال٢ت الخدهُل الخٗلُمي بالىجاح الاحخماعي ، عؾالت ٚحر ميكىعة ، ٧لُت 2001ببغاَُم هىٞل :)

 ُت ، حامٗت صمك٤ ، صمك٤ ، ؾىعٍت.الترب

 (ؾ٨ُىلىحُت الخٗلم والخٗلُم الهٟي، صاع الكغ١، ٖمان ألاعصن.1989ًىؾ٠ ال٣ُامي :) 

 (2012ًىوـ جىوؿُت ً ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي لضي اإلاغا٣َحن اإلابهٍغ (: ج٣ضًغ الظاث ٖو

حن، صعاؾت مُضاهُت بىالًت جحزي وػوع والجغاثغ الٗانم ت، عؾالت ماحؿخحر في ٖلم واإلاغا٣َحن اإلا٨ٟٞى

 الىٟـ اإلاضعسخي، حامٗت مىلىص،الجغاثغ.
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عهٗ تطجٛك اإلداسح انعٕايم انتبسخيٛخ، انذميٕغشافٛخ ٔاجلغشافٛخ تأثري 
 : حتهٛم َظش٘احملهٛخ فٗ نٛجٛب

.ٖبضالباؾِ مدمض ٖبضالؿالم ٖليؤ 

ان  اإلاٗهض الٗالي للخ٣ىُاث الهىضؾُت ٍٚغ

Abstract 
The aimof this study was to find out the effect of historical, demographic and geographic 

factors on the application of local administration in Libya. The researcher relied on the 

descriptive approach in collecting data, information and analyzing, and through data 

collection and analysis, the researcher concluded that the external factors of the historical, 

demographic and geographic.  The following results: 1- The spread of the area of Libya and 

the limb of its limbs. 2- The impact of colonialism on Libya in various stages. 3- Disruption 

of the population structure compared to the size of the state: 

Keywords: historical factors, geographical factors, demographics factors, local 

administration. 

 :مؿخسلو

سُت، الضًمىٚغاُٞت والجٛغاُٞت ٖلى جُب٤ُ  ت جإزحر الٗىامل الخاٍع َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا، خُث اٖخمض الباخث ٖلى اإلاىهج الىنٟي في حم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث، والتى 

سُت، ا لضًمىٚغاُٞت، الجٛغاُٞت جازغ في مً زاللها جىنل الباخث بلى ؤن ٖىامل البِئت الخاعحُت الخاٍع

جباٖض مؿاخت لُبُا وجغامى ؤَغاٞها،  -1جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت، وجىنل الباخث بلى ؤَم الىخاثج آلاجُت:

إة ؤلاؾخٗماع ٖلى لُبُا في مغاخل مخٗضصة،  -2 ازخال٫ اله٩ُل الؿ٩اوى م٣اعهت باحؿإ  -3جإزحر َو

 مؿاخت الضولت.

سُت، الٗىامل الجٛغاُٞت، الٗىامل الضًمىٚغاُٞت، ؤلاصاعة اإلادلُت.ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الٗىام  ل الخاٍع

اع الٗام للضعاؾت .1  ؤلَا

 اإلا٣ضمت 1-1

مغث لُبُا بمغاخل مخٗضصة ؤزغث ٖلى هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت وجُب٣ُه، خُث الخُٛحراث الؿُاؾُت، 

 ٖلى هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت 
ً
ؤلا٢خهاصًت، ؤلاصجماُٖت وال٣اهىهُت الخىهى الٗىامل الغثِؿُت في الخإزحر ؾلبا

دب٘ طل٪ ٖىامل ؤزغي مهمت جخمثل في الٗىامل ؤلاحخماُٖت والضً مىٚغاُٞت والجٛغاُٞت وما في لُبُا، ٍو

سُت مً خُث   الٗىامل الخاٍع
ً
ت اإلاجخم٘ وجىاػن الخ٣ؿُم ؤلاصاعي في الضولت، ؤًًا لها مً جإزحر في ٍَى

ؤلاؾخٗماع و٠ُ٦ ؤزغ ٖلى جغ٦ُبت هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت، و٢ض جم جىاو٫ صعاؾت جإزحر الٗىامل الؿُاؾُت، 
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ؤلاصاعة اإلادلُت، ٞةن َظٍ الضعاؾت حٗخبر ج٨ملت للجؼء  ؤلا٢خهاصًت، ؤلاحخماُٖت وال٣اهىهُت ٖلى جُب٤ُ

 ألاو٫ ختى ًخم جىاو٫ الٗىامل الخاعحُت بهىعة قاملت.

 مك٩لت الضعاؾت 1-2

غ الؿىىي  الهاصع ًٖ اإلاجلـ  ٢2014ض ْهغث مك٩لت جضوى جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت فى الخ٣ٍغ

ان بإهه لم ًخم جُٟٗل بٌٗ بىىص ٢اهىن ؤلاصاعة  لى 59اإلادلُت ع٢م )البلضي ٍٚغ ( و الثدخه الخىُٟظًت ٖو

(، ألامغ الظي ؤصي الى وحىص ٢هىع فى جُب٤ُ 52عؤؾها الثدت الغؾىم اإلادلُت اإلاىهىم ٖلحها فى اإلااصة )

ؤلاصاعة اإلادلُت، ٦ما ؤن اججاٍ ؤٖما٫ اإلاجالـ البلضًت هدى بصاعة ألاػماث ؤ٦ثر مجها فى ج٣ضًم ٧اٞت 

ظي ًخُلب صعاؾت الٗىامل اإلاازغ فى جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت فى لُبُا، الخضماث والخىمُت، ألامغ ال

ٗت للخسلو مً الىٓام  باإلياٞت بلى اإلاداوالث فى الكغ١ اللُبى للخدى٫ بلى الىٓام الُٟضعالى ٦ظَع

( بإن ؤههاع اإلاكغوٕ الُٟضعالى اؾدىضوا بلى تهمِل اإلاىا٤َ 36، 2013اإلاغ٦ؼي ٦ما ط٦غ )بؿ٨ُغي، 

ت فى بصاعة قاون البالص ٦إَم مبرعًٍ لضٖىتهم.الكغ٢ُت واؾ  خمغاع اإلاغ٦ٍؼ

غ الكهغي للمىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاجٟبراثغ/  م، ٣ٞض هخج في َظا 2017وفي الخ٣ٍغ

ٗالُاث اإلاجالـ البلضًت في لُبُا مدضوصة بؿبب ه٣و ؤلام٩اهُاث وألاويإ  غ ؤن ؤوكُت ٞو الخ٣ٍغ

( بضعاؾت الٗىامل 2016وبىاء ٖلى جىنُاث صعاؾت )ٖلى، مؿخ٣غة، ألامىُت والؿُاؾُت الٛحر 

ؤلا٢خهاصًتوؤلاحخماُٖت والؿُاؾُت وال٣اهىهُت، بىاًء ٖلى هخاثج َظٍ الضعاؾت التى ؤْهغث جضوى جُب٤ُ 

هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت فى اإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا، وبهظا جخمثل مك٩لت الضعاؾت فى الؿاا٫ آلاحى: "ما 

سُت، الجٛغاُٞت والضًمىٚغاُٞت فى جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت فى لُبُا؟".مضي جإز  حرالٗىامل الخاٍع

 ؤَمُت الضعاؾت 1-3

 ألَمُت الىٓام الالمغ٦ؼي في ج٣ضم الضو٫، ويغوعجه في ج٣ضًم الخضماث وجد٤ُ٣ الخىمُت، 
ً
هٓغا

( لؿىت 59وع ٢اهىن )باإلياٞت بلى خضازت َظا الىٓام في لُبُا م٘ مغاخل الخُٛحر التي خهلذ، ونض

ألاَمُت الٗلمُت في بزغاء َظا الجاهب  -1والثدخه الخىُٟظًت، ٞةن ؤَمُت الضعاؾت جخمثل في آلاحي:  2012

الظي ٩ًاص ٨ًىن ٚحر مضٖىم بالبدث الٗلمي في البِئت اللُبُت، وطل٪ بٗض مغاحٗت الهُئت ال٣ىمُت 

ت اؾباب جضو -2للبدث الٗلمي،  ى جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا والٗىامل ألاَمُت الٗملُت في مٗٞغ

 اإلاازغة ٞحها، لىي٘ َظا الىخاج الٗلمي مىي٘ الخُب٤ُ ؤمام ؤصخاب ال٣غاع.

 ؤَضاٝ الضعاؾت 1-4

ت ٖىامل البِئت الخاعحُت اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا،  تهضٝ الضعاؾت بلى مٗٞغ

خٟٕغ مً َظا الهضٝ الغثِسخي ما ًلى:  سُت اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت،  -1ٍو ت الٗىامل الخاٍع مٗٞغ

ت الٗىامل الجٛغاُٞت اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت،  -2 ت الٗىامل الضًمىٚغاُٞت  -3مٗٞغ مٗٞغ

 اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت.

 ٞغيُاث الضعاؾت 1-5
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سُت،   الضًمىٚغاُٞت والجٛغاُٞت ٖلىجىُل٤ الضعاؾت مً ٞغيُت عثِؿُت جازغ الٗىامل الخاٍع

ُت الخالُت:  خٟٕغ مً َظٍ الٟغيُت الغثِؿُت الٟغيُاث الٟٖغ جازغ  -1جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت فى لُبُا، ٍو

سُتفي جُب٤ُ ؤلاصاعة  -2الٗىامل الضًمىٚغاُٞت في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا،  جازغ الٗىامل الخاٍع

 الجٛغاُٞتفي جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت في لُبُا. جازغ الٗىامل -3اإلادلُت في لُبُا، 

 مىهج الضعاؾت 1-6

اٖخمض الباخث في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي، وطل٪ مً زال٫ اإلاسر اإلا٨خبي لل٨خب 

غ وقب٨ت الاهترهذ، لخُُٛت ؤَم اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت بٗىامل البِئت الخاعحُت  والضوعٍاث والخ٣اٍع

 اإلادلُت.اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة 

 الضعاؾاث الؿاب٣ت 1-7

 جًمىذ الضعاؾاث الؿاب٣ت مدلُت وب٢لُمُت، خُث قملذ آلاحى:

ت في جُب٤ُ هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى 2016صعاؾت )ٖلى،  1-7-1 ( صوع الالمغ٦ٍؼ

 اإلاجالـ البلضًت في اإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا.

ت صوع الالمغ٦ؼ  ٍت في جُب٤ُ هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت باإلاجالـ البلضًت َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى مٗٞغ

باإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا، وبؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنٟى لىن٠ الٓاَغة وجدلُلها، ٦ما جم حم٘ 

( وخضة ُٖىت، ومً زال٫ ججمُ٘ البُاهاث بىاؾُت بؾدباهت 140البُاهاث مً ُٖىت ٖى٣ىصًت بلٛذ )

ت وجُب٤ُ  -1خالُت: مٛل٣ت جم الخىنل بلى الىخاثج ال جىحض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن الالمغ٦ٍؼ

ت في اإلاجالـ البلضًت مؿخىي مخىؾِ،  -2ؤلاصاعة اإلادلُت،  وا٢٘ جُب٤ُ ؤلاصاعة  -3مؿخىي الالمغ٦ٍؼ

 اإلادلُت مؿخىي مخىؾِ.

ت في الضو٫ اإلاٛاعبُت صعاؾت 2011صعاؾت )ٖخ٣ُت،  1-7-2 ت ؤلاصاٍع  .جدلُلُت م٣اعهت( بٗىىان الالمغ٦ٍؼ

َضٞذ الضعاؾت بلى الى٢ٝى ٖلى مضي مؿاَمت هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت في جدؿحن ؤويإ 

ت مضي الخ٣اعب بحن هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت في الضو٫  الجماٖاث اإلادلُت في اإلاجخمٗاث اإلاٛاعبُت، مٗٞغ

إل ٖلى اإلاٟاَُم الجضًضة خى٫  ت اإلاٛاعبُت و٦ُُٟت بىاء هٓام المغ٦ؼي مىخض، ؤلَا ت ؤلاصاٍع الالمغ٦ٍؼ

 بحغاء جدلُل م٣اعن بحن الضو٫ اإلاٛاعبُت اإلابدىزت.
ً
 وؤزحرا

ت في الضو٫ اإلاٛاعبُت الثالر ت ؤلاصاٍع الجؼاثغ، جىوـ  (ومً زال٫ جىاو٫ الباخثت لٓاَغة الالمغ٦ٍؼ

ت اإلادلُت ٌٗتريها ال٨ثحر مً الى٣اثو  )واإلاٛغب بالخدلُل واإلا٣اعهت، ٞةنها جىنلذ بلى ؤن الىٓم ؤلاصاٍع

والخدضًاث ؤصث بلى الى٢ٕى في العجؼ الًٗىي اإلاخمثل في الًٗى اإلاىخسب مً خُث ال٨ٟاءة والعجؼ 

ت ٖ لى اإلاهالر الخىُٓمى مً هاخُت اوٗضام الخىاٚم بحن ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت بخ٣ضًم مهالر ٞئٍى

ت. ت مً زال٫ الغ٢ابت ؤلاصاٍع  الٗامت والى٣و في اإلاىاعص مما ؤصي بلى جضزل الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

( هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت والخىُٓم الؿُاؾىال٣بلى صعاؾت مُضاهُت فى 2009، خاٞٔصعاؾت ) 1-7-3

 مداٞٓت مغسخى مُغوح بمهغ.
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ى الخٗٝغ ٖلى الٗال ٢ت الجضلُت )الخإزغ والخإزحر( بحن َضٞذ الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ َضٝ ٖام َو

ال٣اصة ال٣بلُحن وال٣اصة اإلادلُحن، و٠ُ٦ جى٨ٗـ َظٍ الٗال٢ت ٖلى مضي اهضماج ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٣بلى 

 وبسانت الكباب في بَاع اإلاجخم٘ ال٣ىمى، وجىنلذ الباخثت فى َظٍ الضعاؾت الى آلاحى: 

ت عؤؽ ا .1 ُت ؤو عابُت ال٣غابت لها ؤَمُت ؾُاؾُت واضخت فى ٢ٍغ لخ٨مت ُٞما ًخٗل٤ بدىُٟظ ألاخ٩ام الٗٞغ

ت  ٖىض مماعؾت ألاوكُت اإلادلُت، ومً هاخُت ؤزغي ْلذ ألاصواع الخ٣لُضًت لغابُت ال٣غابت ٢اثمت فى ٢ٍغ

 ال٣ُغاوى.

تى الضعاؾت فى جىيُذ مالمذ الخٟايل الاحخماعى بحن الجماٖاث  .2 ؾاَمذ الاوكُت اإلادلُت ٞى٣ٍغ

تى الضعاؾت.ال٣بلُت ال٣اثم ٖلى مُٗاع   ال٣ىة الٗضصًت والا٢خهاصًت ٞى٣ٍغ

ت  .3 ُٞما ًخٗل٤ بضوع الؿلُت الخ٣لُضًت ججاٍ الًبِ الاحخماٖىٟىمجخمعى الضعاؾت، باليؿبت ل٣ٍغ

اث، ٦ما اجطر صوعَم فى  الخ٨مت جبحن اؾخمغاع ؾلُت ال٣ُاصاث ال٣بلُت الخ٣لُضًت فى خل اإلاىاٖػ

ت ال٣ُغاوى، ٞمألاوكُت اإلادلُت )٧ازخُاع ؤًٖاء اإلاجلـ الك ً اإلاالخٔ ٗبى اإلادلى(، ُٞما ًخٗل٤ ب٣ٍغ

اث بحن ؤٞغاص ال٣بُلت. ت واإلاخمثل فى ٌٞ اإلاىاٖػ  اؾخمغاع الضوع الخ٣لُضي لل٣ُاصاث ال٣بلُت فى َظٍ ال٣ٍغ

بن ٖال٢ت الضولت بال٣بُلت ال ًد٨مها همِ مٗحن، ول٨ً ًم٨ً ون٠ الخالت التى حؿىص َظٍ الٗال٢ت  .4

ت بإنها بما بحن الاه ت عؤؽ الخ٨مت( والاؾدبٗاص )٧اٞخ٣اع ٢ٍغ ا فى ٢ٍغ حَر ضماج )٧الخضماث التى جم جٞى

ال٣ُغاوى للخضماث الاؾاؾُت، ومٗاهاة ؤٞغاص اإلاداٞٓت بك٩ل ٖام مً اؾدُالء اإلاؿاولحن ٖلى ألاعاضخى 

ى ما  ى صوع ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت اإلادلُت( َو اإلاملى٦ت بىي٘ الُض( وي٠ٗ صوع الؿلُت )َو

ٖلى مضي اهضماج ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال٣بلىٟى بَاع اإلاجخم٘ ال٣ىمى، ألامغ الظي ؤصي بلى جإ٦ُض  او٨ٗـ

تى الضعاؾت ٖلى ؤن الخىُٓم ال٣بلى ٢ض ٠ًًٗ صوعٍ ٦ىخاج للخٛحراث التى قهضَا  ؤٚلبُت ؤٞغاص ٢ٍغ

ت عؤؽ الخ٨مت ول٨ً مً الهٗب ج٨ُ٨ٟه بك٩ل جام مً اإلاغخلت الغاَىت.  بسانت فى مجخم٘ ٣٦ٍغ

 (، الخ٨م اإلادلى الغقُض ٦ألُت للخىمُت اإلادلُت فى الجؼاثغ2010صعاؾت )مٗاوي،  1-7-4

ت اإلادلُت في الجؼاثغ، يغوعة جبجي  َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الى٢ىٝ ٖىض وا٢٘ الؿُاؾاث الخىمٍى

الخ٨م الغقُض ٖلى مؿخىي الخ٨م، مداولت الىنى٫ بلى مٟهىم واضر ومدضص للدؿُحر الجُض للخ٨م 

 في الجؼاثغ. اإلادلي

وجىنل الباخث بلى ؤن ماؾؿاث الخ٨م اإلادلي بك٩ل ٖام حٗاوي يٟٗا، ؾىاء مً هاخُت اإلاىاعص 

ت في الجؼاثغ ؤصي بلى  ت ال٨ٟاة ؤم اإلاىاعص اإلاالُت، ٦ما ؤن ٖضم الخ٨َغـ الٟٗلي لؿُاؾت الالمغ٦ٍؼ البكٍغ

 ٘ ت اإلادلُت، ي٠ٗ الث٣اٞت ج٣لُو الخ٨م اإلادلي في اإلاباصعة ب٩ل اؾخ٣اللُت في مجا٫ اإلاكاَع الخىمٍى

غ ز٣اٞت الضًم٣غاَُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، وي٠ٗ الترابِ الٗمىصي بحن  ضم جٞى الدكاع٦ُت، ٖو

ت وألا٣ٞي م٘ الكغ٧اء اإلادلُحن، بياٞتبلى ي٠ٗ جمثُل اليؿاء ومدضوصًت  الؿلُاث اإلادلُت واإلاغ٦ٍؼ

ضوي ومدضوصًت وكاَهم، وي٠ٗ مكاع٦تهً ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، وي٠ٗ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلا

 ماؾؿاث ال٣ُإ الخام ومدضوصًت الكغا٧اث بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام.

ذيصعاؾت ) 1-7-5  ( الاصاعة اإلادلُت فى ٢ُغ )صعاؾت م٣اعهت(2007، اإلاٍغ
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ت الخالُت ال حٗض مً ٢بُل الاصاعة اإلادلُت  جخلخو مك٩لت الضعاؾت فى ان الخجغبت ال٣ٍُغ

 َى ؤ٢غب ما ٨ًىن الخ٣ُ٣ُت ٦هىعة مً 
ً
ت، وبهما الخانل فى صولت ٢ُغ خالُا ت ؤلاصاٍع نىع الالمغ٦ٍؼ

ت، وطل٪ ألهه ال ًخمخ٘ اإلاجلـ  ت ؤلاصاٍع مً هٓام ٖضم التر٦حز ؤلاصاعي ٦هىعة مسٟٟت مً نىع اإلاغ٦ٍؼ

ت ولم ٌكغ ال٣اهىن ع٢م ) بلى جمخ٘ اإلاجلـ البلضي  1998( لؿىت 12البلضي بصخهُت اٖخباٍع

ت، باإلياٞت بلى ؤن ٢غاعاجه جبُٗت لىػاعة الكاون البلضًت والؼعاٖت ولِؿذ بالصخهُت الا  ٖخباٍع

 مؿخ٣لت وبظل٪ ال ًخمخ٘ اإلاجلـ البلضي بؿلُاث جىُٟظًت طاجُت.

ضم التر٦حز  ت ٖو ت ؤلاصاٍع اٖخبرث الباخثت ؤن هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت فى ٢ُغ ٠٣ً بحن الالمغ٦ٍؼ

اث التى مً قإنها جُٟٗل الىٓام ال٣اهىهىاإلاهغي ٦إخض الخجاعب ؤلاصاعي، و٢ض زلهذ بلى بٌٗ اإلا٣ترخ

ت ُٞما ًخٗل٤ بالىٓام ال٣اهىهىال٣ُغي.  ت ؤلاصاٍع ٣ت لالمغ٦ٍؼ  الٍٗغ

 ح٣ُٗب ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت 1-8

ت وؤلاصاعة  الضعاؾاث الؿاب٣ت لم جدىاو٫ الٗىامل ٢ُض الضعاؾت، وبهما جىاولذ حاهب الالمغ٦ٍؼ

ذى، اإلادلُت، باإلياٞت  الى جىاو٫ ٖىامل ؤزغي، جمثلذ في الٗىامل ال٣اهىهُت، و٢ض جىاولتها صعاؾت )اإلاٍغ

ذى، 2007 (، وبظل٪ َظٍ الضعاؾت جدىاو٫ الٗىامل 2007(، والٗىامل الاحخماُٖت جىاولتها صعاؾت )اإلاٍغ

سُت، الجٛغاُٞت والضًمىٚغاُٞت اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت.  الخاٍع

اع الىٓغي لل -2  ضعاؾتؤلَا

 مٟهىم ؤلاصاعة اإلادلُت 2-1

وحٗٝغ ؤلاصاعة اإلادلُت بإنها ؤؾلىب بصاعي بم٣خًاٍ ٣ًؿم ب٢لُم الضولت بلى وخضاث نٛحرة طاث 

ا َُئت جمثل ؤلاصاعة الٗامت، ولها مىاعص مالُت طاجُت مغجبُت بالخ٨ىمت  ت مدلُت جضًَغ ٍى مٟهىم َو

( لظا ٌٗخبر بٌٗ 
ً
ت ب٣اهىن )خ٨م مدلى مثال ٣ت مً َغ١ ؤلاصاعة لظل٪ اإلاغ٦ٍؼ الٗلماء ؤلاصاعة اإلادلُت ٍَغ

بضؤ (، 16: 2007ؤخمض وآزغون، حٗخبر حؼء مً الؿلُت الخىُٟظًت مغ٦ؼة ٖلى بصاعة اإلاغا٤ٞ اإلادلُت ) ٍو

ت مسخلٟت  اث بصاٍع ت طاث مؿخٍى هٓام الاصاعة اإلادلُت ٦مغخلت ؤولى مً ج٣ؿُم الضولت بلى وخضاث بصاٍع

ها )ٖثمان، خؿب الٗىامل التى جخد٨ ( هى حؼء مً الخىُٓم 7، 2013م في الخ٣ؿُم الاصاعي، و٦ما ٖٞغ

ت بهضٝ ٞخذ ؤبىاب ؤلاصاعة ؤمام اإلاىاًَ مً  ت شخهُت مٗىٍى ؤلاصاعي للضولت، مىدتها الخ٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 حٗمل جدذ بقغاٝ الؿلُت 
ً
ت وص٢ت، جخ٨ىن مً َُئت مىخسبت مدلُا ؤحل جلبُت اخخُاحاجه بؿٖغ

ت.  اإلاغ٦ٍؼ

لخ اعؽ، ٍو ٟاث لالصاعة اإلادلُت ٞىاآلحى:19، 1995و )اإلاٗاهىىؤبٞى  ( اقترا٥ مجمٕى مً الخٍٗغ

 وحىص مهالر مدلُت جسخل٠ ًٖ اإلاهالر ال٣ىمُت. - ؤ

 بوكاء َُئاث مدلُت مىخسبت مهماتها بهجاػ جل٪ اإلاهالر. - ب

ت ٖلى ؤٖما٫ جل٪ الهُئاث.  - ث  بقغاٝ الخ٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ
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ٟاث الؿاب٣ت  ًم٨ً حٍٗغ٠ ؤلاصاعة اإلادلُت بإنها جىػَ٘ الؿلُاث واإلاؿاولُاث ومً زال٫ ؾغص الخٍٗغ

ت مدلُت مً زال٫ هٓام بصاعي ٣ًؿم الضولت بلى َُئاث  ُئاث بصاٍع ت )الخ٨ىمت( َو بحن ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت جم٨جها مً الاؾخ٣ال٫ ؤلاصاعًىاإلاالى، الظي ٌؿهل ٖلى ألاحهؼة  مدلُت مىخسبت لها شخهُت اٖخباٍع

ت وص٢ت، ٦ما جسً٘ َظٍ الهُئاث اإلادلُت بلى اإلادلُت مً بصاع  ة مغا٣ٞها وجلبُت خاحاث اإلاىاًَ بؿٖغ

ت.  ؤلاقغاٝ والغ٢ابت مً ٢بل ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 زُىاث جُب٤ُ الاصاعة اإلادلُت 2-2

وللىنى٫ بلى جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت َىا٥ زُىاث جبضؤ مً الضؾخىع وجمغ بالؿلُاث الخىُٟظًت 

( زُىاث جُب٤ُ الاصاعة اإلادلُت بلى زالزت 2002اإلادلُت خُث ٖضص )ههغهللا، ومجها بلى الىخضاث 

ت.  مغاخل وهى ج٣ؿُم الضولت بلى ؤ٢الُم، مىذ ؾلُاث جىُٟظًت وجدضًض الٗال٢ت م٘ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

 ج٣ؿُم الضولت بلى ا٢الُم 2-2-1

َُئت خا٦مت ؤو جخ٨ىن الضولت مً ٖىانغ عثِؿُت زالزت وهى مجمىٖت اٞغاص )الكٗب(، ا٢لُم و 

سُت (، وألا٢لُم1996ؾلُت )قمبل،   طا زهاثو َبُُٗت وجاٍع
ً
 حٛغاُٞا

ً
 ؤو خحزا

ً
 مُٗىت

ً
ُٗجي مؿاخت

ت  (، خُث جسخل٠ ألا٢الُم ًٖ بًٗها بىاًء ٖلى 57، 2012مُٗىت )صًاب،  "احخماُٖت -ا٢خهاصًت"وبكٍغ

ٗضص  زهاثهها، وبُبُٗت َظٍ الخهاثو ٞةن الضولت ج٣ؿم بلى ٖضة ؤ٢الُم خؿب ألاؾلىب اإلاخب٘، َو

( ؤؾالُب ج٣ؿُم ؤ٢الُم الضولت بلى زالزت ؤؾـ، وهى ألاؾاؽ ال٨مى، ألاؾاؽ الىُْٟى 1996)بغبغ، 

 وألاؾاؽ الُبُٗىىالجٛغافى.

٤ بصاعة ٧ل زضمت فى الىُا١  ًُب٤ الخ٣ؿُم الىُْٟى لخد٤ُ٣ ٦ٟاًت بصاعة الخضماث ًٖ ٍَغ

 الزخالٝ الىُا١
ً
اإلاالثم مً زضمت ألزغي، ٞةهه ًخم ج٣ؿُم الضولت بلى وخضاث  اإلاالثم لُبُٗتها، وهٓغا

٨ظا  ُُٟت جخٗضص الخضماث اإلادلُت، ٞخىحض وخضاث زانت بالخٗلُم وؤزغي زانت بالصخت ....َو ْو

بى،   (.136، 2008)الٚؼ

ت ل٩ل مجها حجم زابذ،  الخ٣ؿُم ٖلى ؤؾاؽ ٦مى بمٗجى ؤن ج٣ؿم الضولت بلى وخضاث بصاٍع

ازظ بهظا الخ٣ؿُ بت فى جد٤ُ٣ اإلاؿاعاث اإلاُل٣ت بحن ؤحجام الىخضاث اإلادلُت طاث ٍو م فى خالت الٚغ

بت فى جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بُجهما فى الىٓام الا٢لُمى )بغبغ،   (.8، 1996اإلاؿخىي الىاخض، ؤو فى خالت الٚغ

تراٝ باإلاجخمٗاث ال٣اثمت فى ال٣غي  الخ٣ؿُم الُبُعى ٣ًىم َظا الىٕى مً الخ٣ؿُم ٖلى الٖا

ًخٗحن ٖلُىا ؤن هالثم الخ٨م  -فى مجا٫ ؤلاصاعة اإلادلُت -ن ٦ىخضاث ؤؾاؾُت للخ٨م اإلادلى ألههواإلاض

د٤٣ الخ٣ؿُم الُبُعى ٢ُام وخضاث احخماُٖت  اإلادلى للمجخم٘، ال ؤن هالثم اإلاجخم٘ لهظا الىٓام، ٍو

ىمى الىالء اإلادلى والاهخماء اإلادلى، ولظا ٞاهه ًُب٤ فى ٧اٞت هٓم الخ٨م بى،  خ٣ُ٣ُت، ٍو اإلادلى )الٚؼ

2008 ،137.) 
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مىذ ؾلُاث جىُٟظًت 2-2-2  

بن مً ٖىامل هجاح الاصاعة اإلادلُت اؾخٗضاص والتزام ال٣ىي الؿُاؾُت لضٖم ٢اصة الىخضاث 

ت التي حُٗجهم  اإلادلُت في مجاالث الخسُُِ واجساط ال٣غاعاث، وجؼوٍضَم بالؿلُاث والهالخُاث ؤلاصاٍع

ٗجى طل٪ جمخ٘ الهُئاث 13، 2013اإلادلُاث التي ًضًغون )الُٗماهت، ٖلى ال٣ُام بىْاثٟهم في  (، َو

ت التى لها طمت مالُت، وؤَلُت في الخضوص التي ٌُٗجها ٣ٖض بوكائها والتي  اإلادلُت بالصخهُت اإلاٗىٍى

ى اإلا٩ان الظي ًىحض ُٞه مغ٦ؼ بصاعتها وهاثب ٌٗبر ٖجها وخ٤ الخ٣اضخي  ً َو ٣ًغعَا ال٣اهىن، مَى

 (.26، 2011)ًا٢ىث، 

والؿلُاث الخىُٟظًت جىٟظ الؿُاؾاث الٗامت للضولت وماًهضع مً ٢غاعاث وؾُاؾاث مً 

ت فى الهُئت اإلادلُت، وحؿخ٣ل الؿلُت الخىُٟظًت فى الهُئاث اإلادلُت ًٖ الؿلُت  ٍغ الؿلُت الخ٣ٍغ

خ٣لت لها الخىُٟظًت فى الضولت باٖخباع ؤن الؿلُت الخىُٟظًت فى الهُئاث اإلادلُت ج٣٘ جدذ ؾلُت مؿ

ت اجساط ال٣غاع وجىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت. ت، ولها خٍغ  شخهُت اٖخباٍع

وجسخل٠ الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى خؿب الٗىامل اإلاازغة ٞحها مً ٖىامل ؾُاؾُت وا٢خهاصًت 

سُت، خُث َىا٥ ؾلُت جىُٟظًت لالزخهاناث اإلادلُت ٖلى وحه الكمى٫،  ت وجاٍع واحخماُٖت واصاٍع

ىا٥ ؾلُت جىُٟظًت  دضص َو لالزخهاناث اإلادلُت بك٩ل حؼجى ًسخل٠ مً هٓام بلى هٓام آزغ، ٍو

( ؤهٓمت الخ٨م اإلادلُت مً خُث الؿلُت الخىُٟظًت باالزخهاناث 2011)اإلابًُحن وآزغون، 

 اإلامىىخت لها ٞىاآلحى:

هٓام الخ٨م اإلادلى الكامل، وج٣ىم الىخضاث اإلادلُت بمٗٓم اإلاؿاولُاث واليكاَاث اإلادلُت، ختى  - ؤ

 ل الؼعاٖت والصخت وألامً والخٗلُم والكاون الاحخماُٖت.حكم

خم ُٞه جىػَ٘ الازخهاناث اإلادلُت بحن ٞغوٕ الىػاعاث والهُئاث  - ب الىٓام ال٣اثم ٖلى اإلاكاع٦ت، ٍو

 اإلادلُت.

ت بمٗٓم الازخهاناث اإلادلُت. - ث  الىٓام اإلاؼصوج، وفى َظا الجاهب ج٣ىم الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

ُ - ر ٤ ٞغوٖها فى اإلاداٞٓاث الىٓام ؤلاصاعي اإلاضمج، ٞو ت ب٩اٞت اليكاَاث ًٖ ٍَغ ه ج٣ىم ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

وألا٢الُم، وج٣ىم الىخضاث اإلادلُت ب٣ضع يئُل مً الازخهاناث والغ٢ابت ٖلى الاوكُت التى ج٣ىم 

ت.  بها الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

ت 2-2-3 جدضًض الٗال٢ت م٘ الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ  

ت والؿلُاث ا إلادلُت ٖال٢ت ع٢ابُت بقغاُٞت، خُث جخُلب الٗال٢ت بحن الخ٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ

اث٠ ؤلاصاعة اإلادلُت، و٦ما ؤٞاص )ههغهللا،   لًبِ ْو
ً
 ع٢ابُا

ً
ت هٓاما ( ٞةن الخ٨ىمت 2002الالمغ٦ٍؼ

ً، جٟؿحر ال٣ىاهحن ووي٘ اللىاثذ  ت جًُل٘ بخُٗحن الىْاث٠ الٗلُا مثل اإلاداٞٔ واإلاضًٍغ اإلاغ٦ٍؼ

اهاث لخُُٛت العجؼ اإلاالى، الخىُٟظًت، ؤلاطن بالهٝغ والغ٢ابت اإلاا ل اإلاكغوٖاث ومىذ ؤلٖا لُت، جمٍى

 ج٣ضًم اإلاكىعة الٟىُت.
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ظٍ ؤلاًغاصاث ال  وجخد٤٣ اؾخ٣اللُت الهُئاث اإلادلُت ب٣ضعتها ٖلى جدهُل ؤلاًغاصاث اإلادلُت، َو

ها بمىحب ال٣اهىن، وما ط٦ٍغ )ههغهللا،  ل 2002ًم٨ً جدهُلها بال بال٣اهىن، ونٞغ ( مً جمٍى

اهاث، َظا بحغاء اؾخثىاجى، وبضوعٍ ًدض مً اؾخ٣اللُت الهُئاث اإلادلُت ًٖ للمكغوٖ اث ومىذ ؤلٖا

 حُٗحن الىْاث٠ الٗلُا، خُث َىا٥ بٌٗ ال٣ىاهحن ًخم ٞحها جى٠ُْ 
ً
ت، ؤًًا الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

ظي الىْاث٠ الٗلُا باالهخساب إلاا ُٞه مً بقغا٥ اإلاؿاولُت بحن الؿلُاث اإلادلُت واإلاىاَىحن، ألامغ ال

ت هى ٖال٢ت  ًً٘ الهُئاث اإلادلُت بحن ع٢ابت اإلاىاًَ وع٢ابت الضولت، وجب٣ى الٗال٢ت م٘ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

 ع٢ابُت بقغاُٞت.

 ٖىامل البِئت الخاعحُت -3

البِئت الخاعحُت للمىٓمت هى الٗىامل الخاعحُت التى ال حؿخُُ٘ اإلاىٓمت الخد٨م ٞحها، مثل 

وال٣اهىهُت وؤلاحخماُٖت، في خحن ؤن البِئت الضاخلُتهى الٗىامل التى الٗىامل الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت 

ت، و٦ما ط٦غ  حؿخُُ٘ اإلاىٓمت الخد٨م ٞحها مثل اله٩ُل الخىُٓمى واإلاىاعص اإلااصًت واإلاىاعص البكٍغ

( ؤن البِئت الخاعحُت جخ٨ىن مً البِئت الخاعحُت الٗامت والبِئت 2017)البرهؼجى وبً خؿحن، 

، ٞالُبئت الخاعحُت الٗامت ٚحر مباقغة، وهى بُٗضة مثل الٗىامل الؿُاؾُت الخاعحُت الخانت

بت مثل الؼبىن واإلاىاٞؿىن واإلاىعصون.  وؤلاحخماُٖت، ؤما البِئت الخاعحُت الخانت ٞهى مباقغة و٢ٍغ

بزخل٠ خهغ م٨ىهاث البِئت الخاعحُت الٗامت خؿب وكاٍ اإلاىٓمت، ٣ٞض ٖضصَا )صاوصي، 

ىامل الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًتوؤلاحخماُٖت والُبُُٗت والخ٨ىىلىحُت والث٣اُٞت ، ( في صعاؾخه بال2007ٗ

ٗضصَا )واضر،  ُٗت 2014َو ( الٗىامل الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًتوؤلاحخماُٖت وال٣اهىهُت والدكَغ

والخ٨ىىلىحُت، ٞهىا٥ بٌٗ اإلاىٓماث بهخاحُت ومجها زضمُت و٧ل مىٓمت جازغ ٖلحها الٗىامل 

 مخ
ً
سىىالجٛغاٞىىالضًمىٚغافى له جإزحر ٖلى الهُئاث اإلادلُت في الخاعحُت جإزحرا ، ٞالٗامل الخاٍع

ً
ٟاوجا

الضولت مً خُث اله٩ُل الؿ٩اوى وحٛغاُٞت اإلاى٣ُت وجإزحر ؤلاؾخٗماع ٖلى مغاخل ؤلاصاعة اإلادلُت، 

ىامل وبظل٪ ًم٨ً جدضًض الٗىامل الخاعحُت اإلاازغة في جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت باإلاجالـ البلضًت بالٗ

سُت والخ٨ىىلىحُت.  الؿُاؾُت، ؤلا٢خهاصًت، ؤلاحخماُٖت، ال٣اهىهُت، الضًمىٚغاُٞت، الجٛغاُٞت، الخاٍع

تفي ؤؾلىبيكإةالضولت، الاؾخٗماع،  تؤلاصاٍع ُىٓامالالمغ٦ٍؼ سُتالخِخازٞغ جخمثاللٗىاماللخاٍع

توجُىعَ ٟي خحن ؤن الٗىامل الجٛغاُٞت جخمثل في اإلاؿاخت، الخًاَعـ وؤؾلىبيكإةهٓامالالمغ٦ٍؼ

زهاثو الؿ٩ان وجىػَٗهم ٦ما ؤن الٗىامل الضًمىٚغاُٞت حكمل (، 2013واإلاى٢٘ الجٛغافى )ٖثمان، 

م وخؿب ؤحىاؾهم، وجغ٦ُبهم اإلانهى والخٗلُمى وال٨ٟغي واججاَاث الهجغة  الجٛغافى بدؿب ؤٖماَع

 (.2011الؿ٩اهُت )اإلابًُحن وآزغون، 

سُت 3-1  الٗىامل الخاٍع

تفي تؤلاصاٍع ُىٓامالالمغ٦ٍؼ سُتالخِخازٞغ  -3الاؾخٗماع، -2ؤؾلىبيكإةالضولت، -1 :جخمثاللٗىاماللخاٍع

٨ُٟإهىظ٦غؤهه  توجُىعٍ،وبازخهاٍع وؤؾلىبيكإةهٓامالالمغ٦ٍؼ

ُٞدالتوكإةالضولتمىاجداصٖضصمىاأل٢الُمظاجالخهاثهاإلاخمحزة،ٞةهىٓاماإلصاعةاإلادلُتَىا 
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ضؤه٨ُٗسخهاثههظَاأل٢الُم،مىدُثالبىاءالخىُٓمُىؤؾلىبدك٨ُالإلاجالؿاإلادلُت،ول٨ً الب

لىالىٓاماإلادلُُٟالضواللخُاؾخٗمغث،ومثا٫  ازغبلىدض٦بحٖر وكحرؤًًابلىإهاالؾخٗماٍع

تُٟٞغوؿاحغاء الاؾخٗماع  تؤلاصاٍع تُٞالجؼاثغ٢ضجإزغجبىٓامالالمغ٦ٍؼ تؤلاصاٍع )ٖثمان،  طل٨ٟالالمغ٦ٍؼ

2013.) 

دتى خُثإنبدخا ضمالتر٦حزؤلاصاٍع إٖو لضوالإلاٛاعبُتجمُئللىالخ٨ماإلاغ٦ٍؼ

سالؿُاؾُِا٦ضؤهمىد٣ى٢اإلاجخمٗاث  مإهالخاٍع جد٨م٣بًتهامىسالإلامثلحهاُٞاأل٢الُم،ٚع

غ  ىماًم٨ىإه٨ُىوؿىضالهظَاإلاجخمٗاجُٟم٣اومتؤًخٍُى اإلادلُتخ٨مىٟؿهابىٟؿها،َو

سُت (، ٞبد2011)ٖخ٣ُت،  لىٓاماإلصاعةاإلادلُتَب٣اللغئٍتالخاعحُت ؿلُِ الًىء ٖلى اإلاغاخل الخاٍع

 التى مغث بها لُبُا، ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى ؾب٘ مغاخل مايُت:

و٢ض ٢ؿم الٗثماهُىن الا٢الُم بلى ؤًاالجإي والًاث جى٣ؿم بضوعَا بلى ، 1843-1808الضولت الٗثماهُت  .1

ُاث وحٗحن ٖلى ٧ل والًت باقا ؤ ت او ؾىاح٤ وحكمل ٧ل مجها ٖلى ٖضص مً اإلاخهٞغ و ب٪ بغجبت الٍى

ؤمحر، واٖخمض الٗثماهُىن ٖلى الجِل ٦إصاة ٞٗالت ج٣ىم ٖلحها الضولت ٢بل اي حهاػ آزغ ولظل٪ ْهغ 

(، وؤٖخمضث الضولت الٗثماهُالجِل إلصاعة 1979خ٨مهم في بٌٗ الا٢الُم ٦ىٓام ٖؿ٨غي )ًدحى، 

 ألا٢الُم.

٦بحرة وهى َغابلـ، ٢ؿمذ لُُبُا بلى زالزت م٣اَٗاث ، ٣ٞض 1919-1843الٗهض ال٣غماهلى 

 )ؾىج٣ُاجى٢اثم٣اثمُاث( ؾىت 
ً
 حضًضا

ً
، وج٣ىم آلاؾخاهت بخُٗحن 1843مهغاجت وبغ٢ت، وؤوكإ جىُٓما

٤ الىالى، ووالًت َغابلـ ٧اهذ مى٣ؿمت بلى  ً ُٞخم ًٖ ٍَغ اإلاخهٝغ وال٣اثم٣ام، ؤما حُٗحن اإلاضًٍغ

انمتها َغابلـ، الخمـ ومغ٦ ُاث، َغابلـ ٖو ا الخمـ، الجبل الٛغبى اعبٗت ؾىج٣ُاجإومخهٞغ َؼ

امخضاص للىٓام ومغ٦ٍؼ ًٟغن، ٞؼان ومغ٦ٍؼ مغػ١. )٦ىعو، بضون ؾىت وكغ(، وحٗخبر َظا الىٓام 

.
ً
ت ومضهُت مٗا  الٗثماهىٟى ج٣ؿُم ؤلاصاعي للضولت، وج٨ىن الىالًت جدذ ؾلُت ٖؿ٨ٍغ

الاؾخٗماع الاًُالى، خُث لم ٨ًً َىا٥ اؾخ٣غاع ؾُاؾىٟى ابان ، 1943-1919الاؾخٗماع الاًُالى  .2

ت ٞاقُت، خُث هٓام الاصاعة اإلادلُت فى ٖهض الاؾخٗماع  ٧اهذ ٞترة خغوب جمسًذ ٖجها خ٨ىمت ٖؿ٨ٍغ

ت  الاًُالى ٢ؿمذ ُٞه بلى ؤعب٘ م٣اَٗاث جمثلذ فى صعهت، بىٛاػي، مهغاجت، َغابلـ واإلاى٣ُت الٗؿ٨ٍغ

م، و ما حاء فى 1922الضولت الٗثماهُت ؾىت ، و ٢ض ؾ٣ُذ (1595، 2012صاوص وبً ٖمىع، الجىىبُت )

ش  م باب فى خ٨ىمت ال٣ُغ 1919ًىهُت ؾىت  1ال٣اهىن الاؾاسخى لل٣ُغ الُغابلسخى الهاصع بخاٍع

ت و٢ًاءاث  الُغابلسخى وبصاعجه اإلاسخاعة )الٟهل الخاصي والٗكغون( ٣ًؿم ال٣ُغ الُغابلسخى الى الٍى

غؤؽ ٧ل ٢ؿم مً ألا٢ؿام اإلاظ٦ىعة عثِ ى وهىاح، ٍو ، وعثِـ ال٣ًاء َو ى اإلاخهٝغ ـ اللىاء َو

ى اإلاضًغ )الؼاوي،   جدذ ، (351، 2004ال٣اثم٣ام، وعثِـ الىاخُت َو
ً
ا ٞىٓام الخ٨م ٧ان ٖؿ٨ٍغ

 ؤلاؾخٗماعؤلاًُالى، وما نضع فى صؾخىع الجمهىعٍت الُغابلؿُت لم ًخم جُب٣ُه ٖلى ؤعى الىا٢٘.

ُاهُا بٗض اهخهاعا، 1951-1943الخغب الٗاإلاُت الثاهُت  .3 ث صو٫ الخل٠ ٖلى صو٫ اإلادىع، ٢امذ بٍغ

ت، ٩ٞاهذ  غوؿا بةزًإ لُبُا إلصاعة ٖؿ٨ٍغ غابلـبغ٢تٞو ُاهُت،  َو ضامـجدذ بصاعة بٍغ  ٞؼان-ٚو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
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ا  والخ٨م فى َظٍ اإلاغخلت ٧ان ، (1595، 2012صاوص وبً ٖمىع، )ٚضامـ٦ة٢لُم ٖؿ٨غي ٞغوسخي مغ٦َؼ

ُاهُت والٟغوؿُت.  جدذ خ٨م ٖؿ٨غي مىصخى ٖلُه مً ٢بل ؤلاصاعة البًر

بٗض بهتهاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت فى ؾىت ، 1963-1951مغخلت ما بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ )الضولت ؤلاجداصًت(  .4

، والظي خضص ق٩ل هٓام 1951جم البضء فى جإؾِـ صؾخىع الؾخ٣ال٫ لُبُا وجم نضوع صؾخىع  1945

( لُبُا صولت وعازُت ق٩لها اجداصي وهٓامها هُابى وحؿمى "اإلامل٨ت اللُبُت اإلاخدضة"، 2الخ٨م فى اإلااصة )

ؼان، واهٟغصث ٧ل والًت ( جخإل٠ اإلامل٨ت اللُبُت 3اإلااصة ) غابلـ الٛغب ٞو اإلاخدضة مً والًاث: بغ٢ت َو

ُٗت، ال٣ًاثُت والؿلُت  ب٣اهىنها ألاؾاسخى ًخم به اؾخ٣ال٫ ٧ل والًت بؿلُاتها الثالزت الدكَغ

( جً٘ ٧ل والًت ٢اهىنها ألاؾاسخى ٖلى ؤن ال ًخٗاعى ؤخ٩امه 177الخىُٟظًت، ٦ما حاء فى اإلااصة )

ش بنضاع وؤخ٩ام َظا الضؾخىع و  ٍخم وي٘ َظا ال٣اهىن وبنضاٍع فى مضة ال جخجاوػ ؾىت مً جاٍع

لُبُا صولت اجداصًت مؿخ٣لت جدذ ؾلُت مضهُت وهٓامها المغ٦ؼي ج٣ؿم ُٞه الى زالزت الضؾخىع، 

ت. خم حُٗحن الىالى مً الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ  والًاث، ٍو

لىٓام الاجداصي )الضولت اإلاغ٦بت( جم بلٛاء ا، 1993-1963مغخلت ما بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ )الضولت البؿُُت(  .5

، خُث ههذ 1963( لؿىت 1واٖخماص لُبُا صولت بؿُُت وطل٪ بٗض نضوع ال٣اهىن الضؾخىعي ع٢م )

( ج٣ؿم اإلامل٨ت 76( لُبُا صولت مل٨ُت وعازُت وهٓامها هُابى وحؿمى "اإلامل٨ت اللُبُت"، واإلااصة )2اإلااصة )

 لل٣اهىن ال
ً
٣ا ت ٞو جىػ ؤن حك٩ل ٞحها مجالـ اللُبُت بلى وخضاث بصاٍع ظي ًهضع فى َظا الكإن، ٍو

دضص ال٣اهىن هُا١ َظٍ الىخضاث ٦ما ًىٓم َظٍ اإلاجالـ،  لُبُا صولت مدلُت ومجالـ بلضًت، ٍو

 ً خم ج٨ٍى ى ج٣ؿم ُٞه الضولت بلى ٖكغة مداٞٓاث ٍو بؿُُت جدذ ؾلُت مضهُت واٖخمض هٓام المغ٦َؼ

 اإلاداٞٓاث باإلهخساب.

ت  .6 جم الاججاٍ الى هٓام مغ٦ؼي ٖلى بزٍغ جم ه٣ل  1969وفى ؾىت ، 2011-1969مغخلت الجماَحًر

، و٢غاع مجلـ الىػعاء 1969لؿىت  11نالخُاث وػٍغ الكاون البلضًت بلى وػٍغ الضازلُت بال٣اهىن ع٢م 

 ٢غاع مجلـ الىػعاء بكإن جمثُل وػاعة ؤلاؾ٩ان  41بكإن خل  1970لؿىت 
ً
 وؤًًا

ً
مجلـ بلضًا

بلضًتى َغابلـ وبىٛاػي والهُئاث اإلاا٢خت، ًدل ممثل ًٖ وػاعة ؤلاؾ٩ان مدل واإلاغا٤ٞ ٞىمجلؿى

غابلـ وباقى الهُئاث اإلاا٢خت.  ممثل وػاعة ألاقٛا٫ فى ٧ل مً بلضًخىبىٛاػي َو

جى، وحاء ( الضؾاجحر الٗغبُت، خُث 2009)اإلاهظبى،  وط٦غ  جم بنضاع ٢ىاهحن ٖلى َُئت مُثا١ َو

حن، مدلى، 2008ىَجى الهاصع ؾىت ( مً اإلاُثا١ ال37)فى اإلااصة  ٤ مؿخٍى ، جىٓم ؾلُت الكٗب ٞو

و٢ؿمذ الضولى الى ٖضص ووَجى، و٢ؿم اإلاؿخىي اإلادلى بلى اإلااجمغاث الكٗبُت الاؾاؾُت والكٗبُاث. 

كغون قٗبُت فى ؾىت 1993بزىان وزالزىن قٗبُت فى ؾىت   2011بلى  2007، زم ٢ؿمذ بلى بزىان ٖو

 ٞالىٓام ؤلاصاعة اإلادلُت في َظٍ اإلاغخلت َى هٓام مغ٦ؼي.  ،(2011)بالغوًٍ، 

م الخ٨ىمت الاهخ٣الُت اإلاخمثلت فى 2011جإؾؿذ فى ؾىت بلى آلان،  2011مغخلت اإلاجلـ الىَىىاالهخ٣الى  .7

الن الضؾخىعي لؿىت  ، والظي جم ُٞه عؾم ق٩ل الضولت 2011اإلاجلـ الىَىىاالهخ٣الى، ونضع ؤلٖا

الن الضؾخىعي، ًخ٨ىن اإلاجلـ الىَجي الاهخ٣الي 18اصة )خُث ههذ اإلاوهٓام ؤلاصاعة اإلادلُت  ( مً ؤلٖا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3
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غاعى في جدضًض ممثلي ٧ل مجلـ مدلي ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت  اإلاا٢ذ مً ممثلحن ًٖ اإلاجالـ اإلادلُت، وٍُ

واإلاُٗاع الجٛغافي للمضًىت ؤو اإلاى٣ُت التي ًمثلها، وللمجلـ الخ٤ في بياٞت ٖكغة ؤًٖاء لضواعي 

ًاء مً ٢بل اإلاجلـاإلاهل خم جغقُذ وازخُاع َاالء ألٖا  . خت الىَىُت، ٍو

 إللٛاء هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت اإلاخمثل في اإلاداٞٓاث والبلضًاث فى الٟترة مً 
ً
بلى ؾىت  1969وهٓغا

( بوكاء وخضاث ؤلاصاعة اإلادلُت اإلاداٞٓاث، 4اإلااصة ع٢م ) 2012لؿىت  59، ٣ٞض نضع ٢اهىن 2011

لبلضًاث واإلادالث، وبضؤ في ٖمل الخ٣ؿُم ؤلاصاعي بالبلضًاث، خُث ٢ؿمذ لُبُا بلى البلضًاث، ٞغوٕ ا

( ب٣غاع عثاؾت الىػعاء ع٢م 59(، ونضع الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن )10( بلضًت ٦ما فى اإلالخ٤ ع٢م )102)

 م.2013( لؿىت 130)

سُت لىٓام الخ٨م في لُبُا، ؤن الُ اب٘ الٗؿ٨غي ؤزىاء مً زال٫ الٗغى الؿبا١ للمغاخل الخاٍع

ظا ًض٫ ٖلى ٢بًت الخ٨ىمت وؤلاؾخٗماع للؿُُغة وجغ٦حز  ؤلاؾخٗماع َى اإلاُب٤ في بصاعة الضولت، َو

ت في هٓام الخ٨م، وبمخض َظا مً الضولت الٗثماهُت بلى ٞترة الضولت  الؿلُت، مما ًض٫ ٖلى عؾى اإلاغ٦ٍؼ

ظٍ اإلاغاخل حٗضصث في الخ٣ؿُماث ال٣غماهلُت زم ؤلاؾخٗماع ؤلاًُالى زم الخغب الٗاإلاُت الثا هُت، َو

ت وهٓام الخ٨م اإلادلى، في اإلا٣ابل مً صولت الاؾخ٣ال٫ الُٟضعالُت ؾىت   بالضولت  1951ؤلاصاٍع
ً
ومغوعا

بلى آلان والخٛحراث في هٓام الخ٨م  1969، زم بٗض طل٪ الخ٨م الجماَحري مً ؾىت 1963اإلاىخضة ؾىت 

ٗاث اإلادلى، ٧ل طل٪ ًض٫ ٖلى ج٣لب هٓام ؤلا  صاعة اإلادلُت مً هٓام بلى آزغ، وحُٛحر ال٣ىاهحن والدكَغ

 ألامغ الظي ؤصي بلى ٖضم بؾخ٣غاع هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت.

 الٗىامل الضًمىٚغاُٞت 3-2

ًغي "صوع ٧اًم" ؤن حجم الؿ٩ان له جإزحر خاؾم فى وكىء وجُىع الخىُٓماث ؤلاحخماُٖت، ٩ٞل 

اصة فى اإلاجخم٘ جاصي بلى حٛحراث فى  اصة ال٨مُت( وال٨ثاٞت الخغ٦ُت )الخٛحراث ٍػ ال٨ثاٞت اإلااصًت )الٍؼ

م  ال٨ُُٟت(، ومً الٗىانغ الؿ٩اهُت ألازغي زهاثو الؿ٩ان وجىػَٗهم الجٛغافى بدؿب ؤٖماَع

وخؿب ؤحىاؾهم، وجغ٦ُبهم اإلانهى والخٗلُمى وال٨ٟغي واججاَاث الهجغة الؿ٩اهُت )اإلابًُحن وآزغون، 

2011.) 

ُم ًٖ بًٗها بىاًء ٖلى زهاثهها، وبُبُٗت َظٍ الخهاثو ٞةن الضولت خُث جسخل٠ الا٢ال

(ؤؾالُب ج٣ؿُم ا٢الُم الضولت الى 1996)بغبغ، ج٣ؿم الى ٖضة ا٢الُم خؿب الاؾلىب اإلاخب٘، و ٌٗضص 

زالزت اؾـ، وهى الاؾاؽ ال٨مى، الاؾاؽ الىُْٟى والاؾاؽ الُبُٗىىالجٛغافى، وبهظا ألاؾاؽ ٞةن 

ى ٌٗخبر ع٦حزة ؤولى فى ألاؾاؽ ال٨مى وج٨ىًٍ ألاؾاؽ الُبُٗىىالجٛغافى للىخضاث ألاؾاؽ الضًمىٚغاف

 اإلادلُت.

ٞذجم اإلاجخم٘، وحٛغاُٞت البالص، وصعحت الاجها٫ بحن اإلاىا٤َ الؿاخلُت والضازلُت، وجغ٦ؼ 

الؿ٩ان وخغ٦تهم، ٧لها ؤمىع مازغة فى الك٩ل الظي ًم٨ً ؤن ًخسظٍ هٓام الاصاعة اإلادلُت فى مجخم٘ 

اصاتهم   الٗىامل الاحخماُٖت والا٢خهاصًت، ومثل ججاوـ الؿ٩ان، ولٛتهم، ٖو
ً
مٗحن. وجازغ ُٞه ؤًًا
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بُٗت اليكاٍ الا٢خهاصًالغثِسخى باإلاجخم٘ اإلادلى وصعحت همٍى  وج٣الُضَم، والخالت الخٗلُمُت، َو

 (.425، 1978وجُىعٍ، الخ )خؿً وػَحر، 

ض مً ؾىت بلى ؤزغي، خُث اعجٟ٘ مً ( ًبحن ؤن ٖضص الؿ٩ان اللُب1في الجضو٫ ع٢م ) ُحن ًٍؼ

م، وباإلا٣اعهت باإلعجٟإ بحن الؿىىاث اإلاظ٦ىعة 2012" في ؾىت 5878100بلى " 1954" في ؾىت 1041599"

 في مٗض٫ 
ً
اصة في ٖضص الؿ٩ان الُُبُحن بهسٟايا اصة مخىا٢هت، ٣ًابل َظٍ الٍؼ في الجضو٫، ٞةن الٍؼ

 1984، زم بعجٟ٘ في ؾىت 1973" في ؾىت 3.49بلى " 1964ي ؾىت " ف3.8الىمى خُث بضؤ فى الخىاػ٫ مً "

 اهسٌٟ بلى "2.83بلى " 1995"، واهسٌٟ في ؾىت 4.28بلى "
ً
ى 2012" في ؾىت 1.75"،  زم ؤزحرا م، َو

 في الخىاػن الؿ٩اوى ومٗضالث الخىمُت ومؿخىي ؤلاهخاج اإلادلى 
ً
 مباقغا

ً
 ًازغ جإزحرا

ً
 صعاماج٨ُُا

ً
اهسٟايا

 ؿ٩اهُت.واإلاؿاَمت ال

 ( الخٗضاص الؿ٩اوى لُبُا1الجضو٫ ع٢م )

 
 (2015)َلىبت والجغوشخي، 

ى مٗض٫ الخهىبت  دب٘ َظا الخٛحر الؿلبى في الخٗضاص الؿ٩اوى ومٗض٫ الىمى مٗامل آزغ َو ٍو

ٟا٫ ل٩ل ؤهثى( خُث ًٓهغ الجضو٫ ع٢م )  مً ؾىت 2)مخىؾِ ألَا
ً
جُا ( مٗض٫ زهىبت مىسٌٟ جضٍع

 في الخىاػن 2010" في ؾىت 2.02" بلى "7.2م، خُث اهسٌٟ مً "1984
ً
ظا الخٛحر ٌٗخبر مازغا م، َو

.
ً
 الؿ٩اوى والاهخاج اإلادلى واإلاؿاَمت اإلادلُت ؤًًا

 ( مٗض٫ الخهىبت لؿ٩ان لُبُا2الجضو٫ )

 
 2015)َلىبت والجغوشخي، 
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م ٦بر  بالىٓغ بلى مؿاخت لُبُا وال٨ثاٞت الؿ٩اهُت حٗخبر ؤ٢ل ٦ثاٞت مً الضو٫ الجىاع، ٚع

ؤٞغاص ل٩ل ٦ُلىمتر مغب٘،  4( ًبحن ؤن ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت جهل بلى  4مؿاختها، خُث في الجضو٫ ع٢م )

ظا ٌٗخبر ؤ٢ل مؿخىي مً الجؼاثغ التى جهل بلى  ظا ًازغ في جىػَ٘  15َو ٞغص ل٩ل ٦ُلىمتر مغب٘، َو

غاٝ و  ا ًىحض في اإلاى٣ُت % مً ؾ٩انه80الخضماث وجُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت ، خُث ؤن لُبُا مترامُت ألَا

ظا ًازغ في الخ٣ؿُم ؤلاصاعي وجىػَ٘ الخضماث.  الٛغبُت، َو

 (: ٖضص الؿ٩ان ومٗض٫ الىمى في الضو٫ ؤلا٢لُمُت مً لُبُا4الجضو٫ ع٢م )

 
جي ألاو٫ لخالت الؿ٩ان في لُبُا  غ الَى  م2010الخ٣ٍغ

وؿبت الؿ٩ان (، ٞةن 2ُٞما ًخٗل٤ باله٩ُل الٗمغي للؿ٩ان ٦ما َى مىضر بالجضو٫ ع٢م )

ت ؤ٢ل مً ) ، واهسًٟذ 1973% مً حملت الؿ٩ان ؾىت 51.4( ؾىت بلٛذ 15اللُبُحن في الٟئاث الٗمٍغ

 ختى ونلذ بلى 
ً
جُا ت )مً 2012% ؾىت 32.9جضٍع ( ٧اهذ وؿبتهم 64 – 15م، في اإلا٣ابل الٟئاث الٗمٍغ

 ختى ونلذ بلى 1973% ؾىت 44.4
ً
جُا ا ًض٫ ٖلى بهسٟاى م، مم2012% ؾىت 63.0، زم اعجٟٗذ جضٍع

ازغ َظا ؤلاهسٟاى في الٟئاث  مٗضالث الخهىبت والظي بضوعٍ ًىسٌٟ مٗض٫ الىمى الؿ٩اوى، ٍو

ت ) ( ٞةن طل٪ ًازغ في ازخال٫ اله٩ُل الٗمغي الظي 2007(، و٦ما ؤقاع )٦ُٗبت واإلاجبري، 14-0الٗمٍغ

 ًازغ فى ٖغى الٗمل اإلاؿخ٣بلى في ؤلا٢خهاصاللُبى.

 م٩2012ل الٗمغي لؿ٩ان لُبُا ختى ؾىت ( اله4ُالجضو٫ ع٢م )

 
 (2015)َلىبت والجغوشخي، 

 

بىاًء ٖلى البُاهاث الؿاب٣ت ُٞما ًسو مٗض٫ الىمى اإلاىدٌٟ في لُبُا وجغامى مؿاخت لُبُا، ألامغ 

الظي ًب٣ى ؾبب ملر بلى ٖمل زُت جىمُت ؾ٩اهُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت، جدٓى بةَخمام هدى جىاػن 
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٘ اللُبى، و٦ُٟل بالخىاػن م٘ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت والخىمُت ؤلاحخماُٖت، اللخان اله٩ُل الٗمغي في اإلاجخم

 بضوعَما الغاٞض ألاؾاسخى لالؾخ٣اللُت اإلادلُت ويمان الىٓام الالمغ٦ؼي في الضولت.

 

 الٗىامل الجٛغاُٞت 3-3

 %2.42 بيؿبت همىؾ٩اهِخهاللى 2010ملُىهيؿمتخؿباخهاثُاث 6.597 ًبلٛٗضصؾ٩انها خىالي

وؿمتفي  50 وجبلٛال٨ثاٞتالؿ٩اهُتُٞلُبُاصعحاحٗالُتُٞاإلاىا٣َالؿاخلُتِٞكمااللبالصاطًبلٛمٗضلها

ووؿمتٖضص  % 87 ُٞالجىىب وجهليؿبتٖضصؾ٩اهاإلاضهدىالي 2 وؿمت٨ُٞم 1 ،بِىماَُدىالي٦2م

اٞدىالي ىهغال٣بُلتم٨ىهااؾاؾُاللمجخمُٟٗلُبُا)خُاة،  % 13ؾ٩اهاالٍع ٗخبٖر  (.2016،َو

ت،وجدضص حٗخبرالٓغو  تؤلاصاٍع ٞالجٛغاُٞتمىإَمالٗىامالإلاازغةٖلىىٓامالالمغ٦ٍؼ

تلىخضاتها  -2اإلاؿاخت  -1ومً بحن َظٍ الٗىامل:  بىائهاالخىُٓمُىحك٨ُلتهاوجدضصالخضوصؤلاصاٍع

ـ،  تبلىىحىص اإلاى٢٘،  -3الخًاَع غاٞخ٨ىهُٟداحتيغوٍع خُثإن الضولظاجاإلاؿاختالكاؾٗتواإلاترامُتألَا

ت،مماًا  ت ٢ٍى باإلصاعةمىاإلاىاًَالمغ٦ٍؼ ٦ما (، 2013)ٖثمان،   صًةلىخ٣ٍغ

ت  ضٞٗةلىخُب٣ُالالمغ٦ٍؼ ا ٖلىغ٢ٗتواؾٗت،ؤمٍغ ؤهللخباٖضبِىاإلااؾؿاحٗىمغ٦ؼالؿلُتالغثِؿُتواهدكاَع

ضم ٣غاعالؿلُتوال ،٦ما َىالخالُٟدباٖضاإلااؾؿاحٗىبًٗهاُٞلُبُال٨براإلاؿاختٖو

غوؾاثالجهال٩اُٞتالؾخسضامهاُٞةًهاالإلاٗلىماجىال٣غ  )مدمض،  .اعاث والخٗلُماجُٟالى٢خاإلاىاؾبجٞى

2013.) 

م التى هخج ٞحها ؤن ٖضص الؿ٩ان في لُبُا ًتر٦ؼ في اإلاى٣ُت الٛغبُت بيؿبت 2012في بخهاثُت ؾىت 

%" زم الجىىبُت بيؿبت 24.5(، زم اإلاى٣ُت الجىىبُت بيؿبت "5%" ٦ما َى مبحن في الجضو٫ ع٢م )61.5"

 اإلاى٣ُت الىؾُى 11.5"
ً
ظا ًض٫ ٖلى الخباًً في الخىػَ٘ الؿ٩اوى ٖلى 11.5بيؿبت "%" وؤزحرا %"، َو

ظا ًازغ  اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت، وبؾخسضام ألاعاضخى في اإلاى٣ُت الٛغبُت ؤ٦ثر مً ألا٢الُم ألازغي ب٨ثحر، َو

 ٖلى الخىػَ٘ الؿ٩اوى بحن ألا٢الُم وجىػَ٘ الخضماث والخىمُت.

 م2012بلى ؾىت ( الخىػَ٘ اإلا٩اوى لؿ٩ان لُبُا 5الجضو٫ ع٢م )

 
 (2015)َلىبت والجغوشخي، 

( ًىضر مؿاخت لُبُا م٣ؿمت بلى ألاعاضخى اإلاؿخسضمت والاعاضخى الخالء، خُث 5الجضو٫ ع٢م )

ؤعاضخى زالء وهى صخغاء ؤي خىالى جمثل 2ملُىن ٦م 1.682مجها  2ملُىن ٦م 1.775ًبلٜ مؿاخت لُبُا 

ظا ًض٫ ٖلى احؿإ مؿاخت لُبُا واهسٟاى حجم الؿ٩ان م٣اعهت 94.73الاعى الخالء خىالى  %، َو
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ت  % واإلاغاعى والؿهى٫ 1.01% والاعاضخى الؼعاُٖت 0.03باإلاؿاخت، ٦ما جمثل مؿاخت الاعاضخى الخًٍغ

 % مً مؿاخت لُبُا.4.23الخًغاء والٛاباث 

 1995( جىػَ٘ ألاعاضخى خؿب اؾخسضامها لٗام 5) الجضو٫ ع٢م

 
جى ألاو٫ لخالت الؿ٩ان في لُبُا  غ الَى  م2010الخ٣ٍغ

وجا٦ضبًٗالضعاؾاجاإلاُضاهُتؤهاإلاى٢ٗلهإَمُتُٞىجاخالىخضةاإلادلُتُٞخد٤ُ٣ 

الخىمُت،باإلا٣اعهتبىخضاجمدلُتؤزغًالجخمخٗبىٟؿاإلاى٢٘،ٞىجاخالؿلُتاإلادلُتًغجبُبىُْٟت 

ظًُدضصؤلام٩اهاجاال٢خهاصًتوال٣اٖضةألاؾاؾُتللضزلىؤلاًغاصاث،ٞجمُ٘ اإلاى٢٘،ألنههىال

ُٟتجخمخ٘  ُمىا٣ٍَغ تطاجدغ٦توؿبُاؤٞو الىخضاجاإلادلُتالىاجختبماَُُٟمىا٣َدًاٍع

ا٧اُٞاللىجاح،بطَىا٦ىخضاجمدلُت  بةم٩اهُاجُبُُٗتمهمت،ومٗظل٨ٟةهاإلاى٢ٗلِؿكَغ

 (.2011)ٖخ٣ُت،  التُٞخٗبئتواؾخسضام اإلاىاعص٦ثحرةُٞمىا٣َظاجةم٩اهُاحٗالُتُٞضولٗضًضة،ول٨جهالِؿخٟٗ

م٨ىدهغؤَمالُٗىبالجُىبىلُد٨ُُتللُبُاُٞماًلي   -1ٍو

 -2بوٗاملُاالمخضاصاإلاترامُىالازخالٞالُبُُُٗٗضاهُٟىٟؿالى٢ذ ه٣ُخُال٣ىةالخ٣ُ٣ُخِى٨ُُٟاهلُبُا 

 -3الدجمالُبُُٗإوالىػهالؿُاؾُللُبُامدضوص

صولتواؾٗتطاجىػوؿُاؾًُئُلى٦ثاٞت  -4ُاهالؿُاؾُللبالص، اليؿُجالُبُُٗال٣ٟحراإلامؼ٢الظًًُٟٗال٨

سُتَامكُتالخمى٢٘  ؾ٩اهُتمسلخلتومىاعصَبُُٗتَاثلتوهىاةجاٍع

هٗبمغا٢بتهاباؾخمغاع،  صولتمىضواللًغوعةنىٗتهاالٓغوٞالؿُاؾُت،  -5وجسىمىخضوصَىٍلتاإلاؿاٞاجٍى

ِؿُاؾاتهاالضازلُتوالخاعحُت  -6 ٌٗضْهىعالىُُٟٟلُبُاٖاملمازٞغ

اث٣ًىةوصدر ٣ٞض٢ لبالى٨ُُٟانهاومىدالبالص٢ىةمًاٖٟتٞو

الًُٟٟٗسهاثههاالُبُُٗت،مماحٗلهامى٣ُتنغاٖىٟىطبحن 

 .(2014 ٖمىع،بً ) ال٣ىًالخاعحُتألَمُتمى٢ٗهاالجٛغاُٞىمىاعصَاالىُُٟت

الؿ٩اهُت اإلاسلخلت في َبُٗت الخ٣ؿُم ًازغ ٖامل الامخضاص اإلاترامى وؤلازخالٝ الُبُعى وال٨ثاٞت 

اصي بلى ٖضم الخىاػن بحن الخجمٗاث الؿ٩اهُت مً خُث جىػَ٘ ؤلازخهاناث و الخضماث،  ؤلاصاعي، ٍو

ٞخباٖض اإلااؾؿاث ًٖ بًٗها والخباٖض الهُئاث اإلادلُت ًٖ بًٗها ًازغ في َبُٗت الخ٣ؿُم ؤلاصاعي 

ازغ في َبُٗت مىذ الؿلُاث الخىُٟظًت وجىػَ٘   الخضماث بحن ألا٢الُم والهُئاث اإلادلُت.ٍو

 الىخاثج -4

 مً زال٫ اؾخٗغاى البُاهاث واإلاٗلىماث وبؾخيباَها جىنل الباخث بلى الىخاثج الخالُت:

http://art.tanta.edu.eg/
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 بزخال٫ اله٩ُل الؿ٩اوي في لُبُا خُث اهسٟاى مٗض٫ الىمى ومٗض٫ الخهىبت. - ؤ

إة ؤلاؾخٗماع  - ب  وحؿلُه ٖلى اإلاىا٤َ.جإزغث اإلاغاخل الؿاب٣ت في الاصاعة اإلادلُت مً َو

ضص ؾ٩انها، م٘ وحىص ازخال٫ في الخىػَ٘ الؿ٩اوى ٖلى اإلاؿاخت. - ث  جباٖض الٟجىة بحن مؿاخت لُبُا ٖو

غاٝ الامغ الظي ؤصي بلى ٖضم جىاػن الخ٣ؿُم ؤلاصاعي. - ر  مؿاخت لُبُا واؾٗت ومترامُت الَا

 الخىنُاث -5

 فى اله٩ُل الؿ٩اوى. الخىمُت الؿ٩اهُت ًجب ؤن ج٨ىن ٖلى زُت ٖلمُت لخد٤ُ٣ الخىاػن  - ؤ

 ٖمل جىمُت ز٣اُٞت جدغع اإلاجخم٘ اإلادلى مً ج٣ُُضٍ بدبُٗاث الاؾخٗماع فى ؤلاصاعة اإلادلُت.  - ب

بجبإ ؤلاؾلىب الٗلمي فى الخ٣ؿُم ؤلاصاعي للضولت لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن ٖضص الؿ٩ان واإلاؿاخت  - ث

 ومىاعص الضولت.

 اإلاغاح٘

: ال٨خب الٗلمُت
ً
 ؤوال

هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاولى، اإلااؾؿت الجامُٗت ، 1996بغبغ، ٧امل،  .1

 للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، بحروث.

 ، الاصاعة الٗامت، صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ، بحروث1978خؿً وػَحر، ٖاص٫، مهُٟى،  .2

الغابٗت، صاع اإلاضاع ، حهاص الابُا٫ فى َغابلـ الٛغب، الُبٗت 2004الؼاوي، الُاَغ ؤخمض،  .3

 الاؾالمى، بحروث.

 ، الٗلىم الؿُاؾُت، الُبٗت الخامؿت، م٨خبت الاهىاع الٗلمُت، بىٛاػي 1996قمبل، ٖلى مدمض،  .4

، صاع الٟغحاوى، َغابلـ حٍٗغب 1911-٦1835ىعو، ٞغاوكؿ٨ى، لُبُا ؤزىاء الٗهض الٗثماهىالثاوى  .5

 وج٣ضًم: زلُٟت مدمض الخلِسخى.

بضالهاصي، نٟىان، خؿحن، جى٤ُٞ، اإلابًُحن، الُغاوهت  .6 ت فى جىُٓم 2011ٖو ت والالمغ٦ٍؼ ، اإلاغ٦ٍؼ

 الاصاعة اإلادلُت، الُبٗت الٗغبُت، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان الاعصن.

اعؽ، ؤًمً ٖىصة، مدمىص ٖىصة،  .7 ت ؤلاصاعة اإلادلُت وجُب٣ُاتها فى اإلامل٨ت 1995اإلاٗاهىىابٞى ،هٍٓغ

 ت، الُبٗت الثاهُت، مغ٦ؼ ؤخمض ًاؾحن، ألاعصن.ألاعصهُت الهاقمُ

 ، الاصاعة اإلادلُت، الُبٗت الثاهُت، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان الاعصن.2013ؤًمً ٖىصة، ، اإلاٗاوى .8

 ، صؾاجحر الضو٫ الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، صاع الغواص، لُبُا.2009اإلاهظبى، مُلىص،  .9

غان، ٖمان الاعصن.،الاصاعة الٗامت 2002ههغهللا، خىا،  .10  "اإلاٟاَُم والخُب٣ُاث"، صاع َػ

.1979ًدحى، حال٫،  .11  ، الٗالم الٗغبى الخضًث، الجؼء الاو٫، صاع اإلاٗاٝع

: الضوعٍاث الٗلمُت
ً
 زاهُا

ل،  .1 اء حثحر مٖؼ ، 2017البرهجؼي وبً خؿحن، ؤخمض مدمض ٞهمى، ٞو

ُالغاٞضًىىالغقُضالبِئتالخاعحُتالخانتوؤزغجدلُلهاُٞمىداالثخماهاإلاهغفي  ، بدثخُب٣ُُُٟمهٞغ

 (.58-40، الٗغا١، م )2017 اًلى٫  3 .الٗضص 12 .مجلتحامٗتط٣ًاعاإلاجلض
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، الُغح الُٟضعالىٟى ْل الضولت اإلاإػومت، مجلت اإلال٠ اللُبى، اإلاجلض 2013بؿ٨ُغي، الؿىىسخى،  .2

 (.55-35) الٗضص الثاوى، ميكىعاث اإلاغ٦ؼ اللُبى للبدىر والخىمُت، َغابلـ، م م -الاو٫ 

، "هٓام الاصاعة اإلادلُت والخىُٓم الؿُاؾىال٣بلى صعاؾت مُضاهُت فى 2009خاٞٔ، خىان مدمض،  .3

 .مداٞٓت مغسخى مُغوح"، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت آلاصاب، حامٗت ال٣اَغة، مهغ

، آزاع ؾ٣ٍى هٓام ال٣ظافى ٖلى ؤلاؾخ٣غاعالؿُاسخى في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبى، 2016خُاة، قىىٝ،   .4

 عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت الٗغبىالخبسخى، الجؼاثغ.

 ، ؤزغجدلُاللبِئتالخاعحُتوالضازلُتُٞهُاٚتالاؾتراجُجُت، مجلت الباخث،2007صاوصي، الُُب،  .5

 (.44-39م، م )2007 /05حامٗت زًُغ بؿ٨غة، الٗضص 

لم الا٢الُم مً مىٓىع حٛغافى بكغي، مجلت حامٗت 2012صًاب، ٖلى مدمض،  .6 ، مٟهىما الا٢لُم ٖو

 (.508، 457الٗضص الثاوى، صمك٤، م م ) 28صمك٤، اإلاجلض 

بى، زالض ؾماعة،  .7 ت، وع٢ت ٖمل م٣ضمت فى ملخ٣ى 2008الٚؼ "الخ٨م اإلادلى ، جىُٓم الؿلُت ؤلاصاٍع

 الاماعاث.-والبلضًاث فى ْل الاصواع الجضًضة للخ٨ىمت"، الكاع٢ت

، هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت )اإلاٟهىم والٟلؿٟت وألاَضاٝ(، اإلالخ٣ى 2003الُٗماهت، مدمض مدمىص،  .8

 ؾلُىتٖمان. – الٗغبي ألاو٫ هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت في الىًَ الٗغبي، ناللت

، الؿ٩ان في لُبُا الخُىع وآٞا١ 2015ِٖسخى، مُالص مٟخاح، َلىبت والجغوشخى، ٖبضالل٠ُُ  .9

ما٫، حامٗت  اإلاؿخ٣بل صعاؾت في البيُت والىمى واإلاؿخ٣بل الؿ٩اوى(، مجلت صعاؾاث ؤلا٢خهاص وألٖا

 (.61-47، م )2015( صٌؿمبر 2( الٗضص )3مهغاجت، اإلاجلض )

ت في الضو٫ اإلاٛاعبُت ص2011ٖخ٣ُت، ٦ىاشخى،  .10 ت ؤلاصاٍع عاؾت جدلُلُت م٣اعهت"، عؾالت ،"الالمغ٦ٍؼ

 وعٞلت، الجؼاثغ. -ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ٢انضي مغباح

ت في الخىمُت اإلادلُت2013ٖثمان، نٟاء،  .11 ت ؤلاصاٍع صعاؾت م٣اعهت بحن بلضًت بؿ٨غة  :، "صوع الالمغ٦ٍؼ

ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت مدمض وبلضًت ٖىابت"، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخ٣

 ، الجؼاثغةزًُغ بؿ٨غ 

ت فى جُب٤ُ هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت صعاؾت 2016ٖلى، ٖبضالباؾِ مدمض ٖبضالؿالم،  .12 ، صوع الالمغ٦ٍؼ

جُب٣ُُت ٖلى اإلاجالـ البلضًت باإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت 

 لُبُا.اإلاداؾبت، حامٗت الجبل الٛغبى، 

م،  .13 ، ٦2007ُٗبت واإلاجبري، مدمض ؾالم، زضًجت ٖبضال٨ٍغ

للؿ٩اهاللُبُِىىٖغيالٗمل عئٍتمؿخ٣بلُت،  لىاله٩ُل الٗمٍغ الؿُاؾاجالؿ٩اهُتوصوعَاُٞالخإزحٖر

ىوـ، م)  (.16-1اإلااجمغالىَىُاألولللؿُاؾاجالٗامتُٞلُبُا، حامٗت ٢اٍع

ذى، هىع ابغاَُم ن٣غ،  .14 فى ٢ُغ صعاؾت م٣اعهت"، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ، "الاصاعة اإلادلُت 2007اإلاٍغ

 .ميكىعة، ٧لُت ال٣اهىن، حامٗت ال٣اَغة، مهغ
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اء،  .15 ، "الخ٨م اإلادلى الغقُض ٦ألُت للخىمُت اإلادلُت فى الجؼاثغ"، عؾالت ماحؿخحر 2010مٗاوي، ٞو

 باجىت، الجؼاثغ. -ٚحر ميكىعة، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت الخاج لخًغ

لُت اإلاالُت للجماٖاث اإلادلُت "صعاؾت خالت زالزت بلضًاث"، عؾالت ، الاؾخ٣ال2011ًا٢ىث، ٢ضًض،  .16

ت، حامٗت ابى ب٨غ  لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 ، الجؼاثغ.-جلمؿان–بل٣اًض 

غ : الخ٣اٍع
ً
 زالثا

ان  .1 ما٫ اإلاجلـ البلضي ٍٚغ غ الؿىىي ألاو٫ أٖل  م.2014الخ٣ٍغ

غ الؿىىي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  .2  م.2017الخ٣ٍغ

غ قهغي 2017الخ٨م اإلادلي والخضماث في لُبُا،  .3 ، اإلاىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث، ج٣ٍغ

 م.2017ٖلى الخالت اللُبُت ٞبراًغ/ 

جى ألاو٫ لخالت الؿ٩ان في لُبُا  .4 غ الَى  م.2010الخ٣ٍغ

: قب٨ت ؤلاهترهذ
ً
 عابٗا

ا ، زالض مدمض، 2014بً ٖمىع،  .1 الُٗىبالجُىبىلُد٨ُُتللضولتاللُبُتوؤزَغ

ت صعاؾتُٞالجٛغاُٞاالؿُاؾُت ، مجلت ٧لُت آلاصاب حامٗت َىُا، م ٖلىةوكاءالخ٣ؿُماجاإلصاٍع

(1061- 1048)http://art.tanta.edu.eg/magazine/Files/2014 

صاعؾت في  :، مى٣ُت الجبل ألازًغ في لُبُا2012مض، صاوص وبً ٖمىع ، ٖباؽ ٚالى صاوص، زالض مد .2

ت، مجلت الاؾخاط، الٗضص  الجٛغاُٞت ؤلاصاٍع

(203.)http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71964 

ت، صخُٟت  ، مكغوٕ اٖاصة ٩َُلت الخ٣ؿُماث2011بالغوًٍ، مدمض،  .3 ؤلاصاٍع

 post_3965.html-http://almanaramedia.blogspot.com/2011/06/blogاإلاىاعة

غ اإلااؾؿُت للمجخم٘ 2007ؤخمض، الُاَغ واإلادُىت، الامحن الٗىى خاج، خؿً ٦ما٫، عباب، .4 ، الَا

 http://iefpedia.com/arabوالكغا٦ت فى جد٤ُ٣ الخىمُت.اإلادلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://art.tanta.edu.eg/magazine/Files/2014/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1%203/(01)%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71964
http://almanaramedia.blogspot.com/2011/06/blog-post_3965.html
http://iefpedia.com/arab
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يعٕلبد استخذاو انٕسبئم انتعهًٛٛخ انتٙ تٕاجّ يعهًٙ انشٚبػٛبد 
 مبذُٚتٙ انمهعخ ٔ ٚفشٌ مبشحهخ انتعهٛى األسبسٙ

 

.ص. ٖبضالؿالم ِٖسخى ؾُٗض 

 ٧لُت التربُت ًٟغن 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify the impediments to the use of teaching 

equipmentsthat face mathematics teachers in primary schools. 

The researcher used the descriptive analytical method, and the study was applied to a 

sample of (30) teachers who teach mathematics in the primaryschools for grades five to 

nine. 

  The results indicatedto the existence of many obstacles in the use of modern 

teaching tools and advanced mathematics curricula, and provided educational means 

and not associated with the modern curriculum, and the scarcity of rooms equipped to 

use some of the means and lack of time to display some of the means in the class and also 

the lack of courses To train the mathematics teacher on how to use and produce teaching 

aids and to focus the mathematics curriculum on the theoretical side without practical. 

  In this study, a set of recommendations related to the results may be useful to 

the relevant authorities in solving some of the obstacles facing teachers of mathematics 

in the use of teaching tools. 
 

 مؿخسلو :
 

تهضٝ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت التي جىاحه مٗلمي 

ايُاث في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي  .الٍغ

( مٗلم و 30و٢ض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و َب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٢ىامها )

ايُ ـ ماصة الٍغ  .اث في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي للهٟىٝ مً الخامـ بلى الخاؾ٘مٗلمت ٣ًىمىن بخضَع

و ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ وحىص الٗضًض مً اإلاٗى٢اث في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت و 

ايُاث، و ٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت و ٖضم اعجباَها باإلاىهج الخضًث، و هضعة وحىص  اإلاخُىعة إلاىاهج الٍغ

 ٢اٖاث مجهؼة الؾخسضام بٌٗ الىؾاثل و ٢لت الؼمً ال٩افي لٗغى بٌٗ الىؾاثل في الخهت و 
ً
ؤًًا
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ايُاث ٖلى ٦ُُٟت اؾخسضام و بهخاج الىؾاثل الخٗلُمُت و جغ٦حز  ب مٗلم الٍغ ٢لت ٣ٖض صوعاث لخضٍع

ايُاث ٖلى الجاهب الىٓغي صون الٗملي  .مىهج الٍغ

َظا و ٢ض ٢ضمذ في الضعاؾت مجمىٖت مً الخىنُاث جخٗل٤ بالىخاثج ٢ض جُٟض الجهاث طاث الٗال٢ت   

ايُاث في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت. في خل بٌٗ اإلاٗى٢اث التي جىاحه  مٗلمي الٍغ

 م٣ضمت :

ت       ت ؤلاوؿاهُت بلى ْهىع مجاالث ج٨ىىلىحُت حضًضة ؤزغث ٖلى الخغ٦ت ال٨ٍٟغ اصة في اإلاٗٞغ ؤصث الٍؼ

ت ، وبضؤ ٖلماء التربُت في البدث ًٖ بم٩اهُت اؾخسضام َظٍ الخ٣ىُاث الجضًضة وجىُْٟها في  التربٍى

ت ، وبظل٪ اهدكغ اؾخسضام َظٍ الىؾاثل في مجا٫ الخٗلُم وؤنبدذ ٖىهغا ؤؾاؾُا  الٗملُت التربٍى

 في الٗملُت الخٗلُمُت وُؾمُذ َظٍ بالىؾاثل الخٗلُمُت .

 ؤو ؤصواث 
ً
ا مىاصا  ألَمُت الضوع الظي جاصًه َظٍ الىؾاثل في الٗملُت الخٗلُمُت ٞال ًم٨ً اٖخباَع

ً
وهٓغا

بت ًٖ ٖملُت الخٗلُم والخٗلم،  ًاحى بها لخٟؿحر مٗجى م٣ٗضؤو جىيُذ مٟهىم ٚامٌ، بل بنها مىاص ٍٚغ

ت لِؿذ بساعحت ًٖ الخٗلُم والخٗلم ٍغ  .(1)حَى

به في الخٗلم،  وللىؾاثل الخٗلُمُت ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت للمخٗلم، ٞهي جىمي في ُٞه خب الاؾخُإل وجٚغ

 
ً
 مً الخبراث الخؿُت التي حٗخبر ؤؾاؾا

ً
غ له ٦ثحرا ً اإلاضع٧اث الصخُدت،٦ما حٗمل ٦ما ؤنها جٞى في ج٨ٍى

 .(2)ٖلى جىٞحر زبراث خ٣ُ٣ت ؤو بضًلت

ض مً ٢ضعجه ٖلى التر٦حز وحؿهل  َظا وان الىؾاثل الخٗلُمُت جثحر اهدباٍ الخلمُظ وججظبه بلى الضعؽ وجٍؼ

اإلاجغصة ٖلُه ٖملُت الخظ٦غ ألنها جغبِ ال٨ٟغة واإلاٟهىم اإلاجغص بالهىعة واإلاثا٫ الٗملي وججٗل اإلاٟاَُم 

 
ً
 .(3)ؤ٦ثر مٗجى وويىخا

ضًت، ومً  ا إلاا جخمحز به مً َبُٗت ججٍغ ا لٛت الٗالم وعبما ألا٦ثر نٗىبت مً ٚحَر ايُاث باٖخباَع والٍغ

ايُاث ؤ٦ثر خؿُت مً زال٫ التر٦حز ٖلى  ايُاث بلى حٗل الٍغ ـ الٍغ َىا بغػ الاججاٍ في جضَع

ضًت وحؿهُ ايُاث ٢ض ج٨ىن ؤ٦ثر اإلادؿىؾاث للٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الهُٛت الخجٍغ ل ٖملُت الخٗلم، ٞالٍغ

 اإلاىاص خاحت بلى اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

ذ بدىر ٦ضعاؾت الل٣اوي، و صعاؾت الكِباوي، و صعاؾت عيا لبُان مضي ٞٗالُت الىؾاثل  و٢ض ؤحٍغ

الخٗلُمُت في حٗلُم الخ٣اث٣ى٢ض ؤْهغث َظٍ الضعاؾاث ؤهه بةم٩ان الىؾاثل الخٗلُمُت ؤن جى٣ل 

لخ٣اث٤ ، ٦ما ؤوضخذ ؤن الىؾاثل الخٗلُمُت ًم٨ً ؤن حؿاٖض ٖلى حٗلم مسخل٠ ؤهىإ الخ٣اث٤ وفي ا

غ الؼمجي في  و٢ذ ؤ٢ل مً الى٢ذ اإلاُلىب لخٗلُم الخالمُظ بضون اؾخسضام َظٍ الىؾاثل ، ٦ما بلٜ الٞى

 . (4)بٌٗ ألاخُان ٢ضع ؤ٦بر ٖىض اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت 

باخثحن ٖلى ؤَمُت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ٞإقاع قُٗب بلى ؤَمُت و٢ض ؤ٦ض الٗضًض مً ال

 لضي الخالمُظ، وحُٗي ألاؾاؽ اإلادؿىؽ 
ً
الىؾاثل الخٗلُمُت خُث ؤنها ججٗل الخبراث ؤ٦ثر زباجا

 لؤلقُاء اإلاجغصة ، باإلياٞت

ت واليكاٍ  .(5)بلى ؤنها جًٟي ٖلى الضعؽ الخٍُى
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 إلاا جخمخ٘ به الىؾاثل الخٗلُ
ً
مُت مً ؤَمُت بالٛت في الٗملُت الخٗلُمُت، ٣ٞض ؤ٦ضث الٗضًض مً وهٓغا

الضعاؾاث ٖلى يغوعة ال٣ُام بضعاؾاث لل٨ك٠ ًٖ اإلاٗى٢اث والهٗىباث التي جىاحه اإلاٗلمحن 

واإلاٗلماث في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت مً ؤحل الٗمل ٖلى جظلُلها ومً َظٍ الضعاؾاث صعاؾت 

ُت هدى اؾخسضام م( وا1998ٖبض هللا الؿىٍضي ) لتي ؤوضخذ اججاَاث مٗلمي ومٗلماث الٗلىم الكٖغ

م( والتي ؤوضخذ الٗىاث٤ التي جدى٫ صون اؾخسضام 2003الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثتوصعاؾت ٣ٖل )

ظا ماًدىاوله الباخث في َظٍ الىع٢ت البدثُت.  الىؾاثل الخٗلُمُت، ومضي اؾخسضامها. َو

 مك٩لت الضعاؾت:

م مً ألا  ىن للىؾاثل الخٗلُمُت في ٖملُت الخدهُل الضعاسخي، وحض ٖلى الٚغ َمُت التي ؤوالَا التربٍى

ايُاث ؤن اؾخٗما٫ الىؾاثل الخٗلُمُت ؤمغ لم ًل٤ اَخمام  الباخث ومً زال٫ م٣ابالث م٘ مٗلمي الٍغ

ايُاث م غة باإلاضاعؽ وجضَعـ ماصة الٍغ ً وألاؾباب في طل٪ مخٗضصة مجها ٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاخٞى

ايُاث الخضًث. غ الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاىاؾبت إلاىهج الٍغ ضم جٞى ، ٖو
ً
ا لحن جغبٍى  مٗلمحن ٚحر مَا

ايُاث، باإلياٞت   مً الخالمُظ ٌٗاهىن ي٠ٗ في مؿخىي الخدهُل الضعاسخي في ماصة الٍغ
ً
َظا وؤن ٦ثحرا

ظا ما ؤ٦ضٍ بٌٗ  ايُاث َو اإلاٗلمحن بلى ؤن بٌٗ الُلبت ًدملىن اججاَاث ؾلبُت هدى ماصة الٍغ

واإلاٗلماث مً زال٫ اإلا٣ابلت الاؾخُالُٖت خى٫ اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في مغخلت الخٗلُم 

 ألاؾاسخي.

 ومً زال٫ ما ج٣ضم ًم٨ً جدضًض مك٩لت الضعاؾت في ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت آلاجُت:

ايُاث للىؾاثل الخٗلُمُت في مغخلت  -1 الخٗلُم ما اإلاٗى٢اث التي ج٣لل مً اؾخسضام مٗلمي الٍغ

 ألاؾاسخي مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن؟

ايُاث للىؾاثل الخٗلُمُت بمغخلت  -2  والتي ج٣لل مً اؾخسضام مٗلمي الٍغ
ً
ما اإلاٗى٢اث ألا٦ثر اهدكاعا

 الخٗلُم ألاؾاسخي؟

 ؤَمُت الضعاؾت:

 ًم٨ً جدضًض ؤَمُت الضعاؾت في آلاحي:

ا جاصي بلى جدؿحن الٗملُت ؤَمُت الىؾاثل الخٗلُمُت واؾخسضامها في الٗملُت الخٗلُمُت ٦ىنه -1

 الخٗلُمُت واؾدثاعة اَخمام اإلاخٗلم.

ا اإلاغخلت التي ًخم ٞحها ٚغؽ اإلاهاعاث والاججاَاث واإلاُى٫  -2 ؤَمُت مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي باٖخباَع

 هدى اإلاضعؾت.

ؿهم  -3 ال٨ك٠ ًٖ اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ صون اؾخسضام اإلاٗلمحن للىؾاثل الخٗلُمُت في جضَع

ايُاث في م  غخلت الخٗلُم ألاؾاسخي.للٍغ

وي٘ ما ج٨ك٠ ٖىه هخاثج الضعاؾت ؤمام اإلاؿئىلحن في ٢ُإ الخٗلُم للٗمل ٖلى جظلُل بٌٗ  -4

 اإلاٗى٢اث التي جىاحه اإلاٗلمحن في ٖملُت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

 ؤَضاٝ الضعاؾت:
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 تهضٝ الضعاؾت الخالُت بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت:

ايُاث في مغخلت  الخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث اؾخسضام -1 الىؾاثل الخٗلُمُت التي جىاحه مٗلمي الٍغ

 الخٗلُم ألاؾاسخي.

ايُاث  -2  والتي جىاحه مٗلمي الٍغ
ً
الخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ألا٦ثر اهدكاعا

 في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي.

 

 خضوص الضعاؾت:

اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت  الخضوص اإلاىيىُٖت:ج٣خهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى صعاؾت مٗى٢اث -1

ايُاث بمغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي وباألصاة اإلاؿخسضمت.  والتي جىاحه مٗلمي الٍغ

ٟغن. -2  الخضوص اإلا٩اهُت: جم بحغاء الضعاؾت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىتي ال٣لٗت ٍو

 .2019/  2018الخضوص الؼمىُت:جم بحغاء الضعاؾت زال٫ الٗام الضعاسخي  -3

ايُاث بمغخلت الخٗلُم الخضوص البكٍغ -4 ت: جم بحغاء الضعاؾت الخالُت ٖلى ُٖىت مً مٗلمي الٍغ

ايُاث. ٟغن والظًً ٣ًىمىن بخضَعـ ماصة الٍغ  ألاؾاسخي بمضاعؽ حٗلُم ال٣لٗت ٍو

 مهُلخاث الضعاؾت:

 الىؾاثل الخٗلُمُت: -1

ت التي حؿخسضم في الٗملُت الخٗلُم ها اإلاهغاحي بإنها ))الىؾاثل الؿمُٗت والبهٍغ ُت لخىنُل ٖٞغ

٣ت ٖملُت ًم٨ً ٢ُاؾها((  .(6)اإلاٗلىماث بلى الخالمُظ بٍُغ

 اإلاٗى١: -2

اص اإلاٗى١ ))بإهه الٗامل الظي ًاصي وحىصٍ بلى الخإزحر الؿلبي ٖلى ٖملُت اؾخسضام  ٌٗٝغ مدمض ٍػ

 .(7)الىؾاثل الخٗلُمُت مما ٣ًلل مً اؾخسضامها((

 ))٧ل ما ٌٗى١ ٖملُت اؾخسضام
ً
ه الباخث بحغاثُا ٗٞغ ايُاث  َو الىؾاثل الخٗلُمُت في ماصة الٍغ

 والظي ج٣ِؿه ألاصاة اإلاؿخسضمت في الضعاؾت((.

مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي: هي بخضي اإلاغاخل الضعاؾُت في اله٩ُل الخٗلُمي اللُبي ومضة الضعاؾت بها 

 حؿ٘ ؾىىاث.

٣ىمىن بخضع  ايُاث ٍو ايُاث: َم حمُ٘ اإلاٗلمحن اإلاخسههحن في ماصة الٍغ َـ ماصة مٗلمى الٍغ

ٟغن والظًً ؤحابىا ًٖ ؤصاة الضعاؾت  ايُاث في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىتي ال٣لٗت ٍو الٍغ

 )الاؾخبُان(.

 الضعاؾاث الؿاب٣ت:

: بٗىىان مضي اؾخسضام مٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت للىؾاثل الخٗلُمُت في 2003صعاؾت الغاعي  (1

ضاصًت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن  حن.اإلاغخلت ؤلٖا  واإلاكٞغ
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َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ ًٖ وا٢٘ اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في ماصة التربُت ؤلاؾالمُت في 

ا وم٣ُٗاتها وصعحت  ضاصًت في مداٞٓت ْٟاع بؿلُىت ٖمان مً خُث جىاَٞغ اإلاغخلت ؤلٖا

 إلااصة التربُت ؤلاؾالمُت، واؾخ129اؾخسضامها، وج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
ومٗلمت

ً
سضم ( مٗلما

 الباخث الاؾخبُان، وؤْهغث هخاثج الضعاؾت آلاحي:

 ٢لت جىاٞغ الىؾاثل الخٗلُمُت في اإلاضاعؽ. -

وحىص م٣ُٗاث ج٣لل مً اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت مجها ما ًخٗل٤ بالىٓام ؤلاصاعي ومجها ما  -

ما٫ اإلا٩ل٠ بها ومجها ما َى مخٗل٤ بالىؾُلت طاتها واإلاخم ثلت في ٖضم ًخٗل٤ باإلاٗلم مثل ٦ثرة ألٖا

غ الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاالثمت ألَضاٝ اإلاىاهج الضعاؾُت ومىيىٖها   . (8)جٞى

( في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت حٗؼي إلاخٛحر 0.05وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي ) -

ل.  الجيـ والخبرة واإلاَا

ـ م٣غع الٗلم في (: بٗىىان وا٢٘ الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت في 2004صعاؾت الُُب ) (2 جضَع

 خُاجىا مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن.

ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت في جضَعـ م٣غع الٗلم في  َو

ب٣ذ ٖلى ) ( مٗلم ومٗلمت واؾخسضمذ الباخثت 82خُاجىا، والُٗىت اإلاؿخسضمت ٧اهذ ٖكىاثُت َو

 ماث وجىنلذ بلى هخاثج مجها:الاؾدباهت واإلا٣ابلت ٦إصاجحن لجم٘ اإلاٗلى 

- .
ً
 ؤن مؿخىي بصعا٥ اإلاٗلم ألَمُت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ٧ان ٖا٫ٍ حضا

 ؤحهؼة الىؾاثل الخٗلُمُت ٚحر مخىٞغة وبالخالي ٚحر مؿخسضمت. -

ؿُت وال٩لٟت الٗالُت لئلهخاج الىؾاثل  - باء الخضَع وحىص الٗضًض مً الهٗىباث جخمثل في ٦ثرة ألٖا

ض ضم مالءمت حجغاث الضعاؾت الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت، ٖو م وحىص صلُل زام بالىؾاثل ٖو

 .(9)الخٗلُمُت

(: بٗىىان وا٢٘ اؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخضًثت والهٗىباث التي 2005صعاؾت ال٨ىضي ) (3

 جىاحهها بمضاعؽ الخٗلُم الٗام بؿلُىت ٖمان.

ضٞذ الضعاؾت بلى بًًاح وا٢٘ وجى٠ُْ الخ٣ىُاث في ز ضمت الخٗلُم وحؿلُِ الًىء ٖلى َو

نٗىباث جى٠ُْ الخ٣ىُاث في زضمت الخٗلم وألاصاة اإلاؿخسضمت اؾخبُان مً بٖضاص الباخث 

ب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت بلٛذ )  ( مٗلم ومٗلمت وجىنلذ بلى هخاثج مجها:31َو

بُت للمٗلمحن ٖلى ٦ُُٟت بهخاج اإلاىاص الخٗلُمُت. - غ الضوعاث الخضٍع  ٖضم جٞى

 .(10)خسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ٚحر مغيُت للمٗلماؾ -

 :2006صعاؾت قُٗب  (4

الضعاؾت بٗىىان مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت التي جىاحه مٗلمي اللٛت الٗغبُت في مغخلت 

ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى  الخٗلُماألؾاسخي بمضًىت مهغاجت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن، َو

سضام مٗلمي اللٛت الٗغبُت للىؾاثل الخٗلُمُت ألا٦ثر خضة وألا٢ل اإلاٗى٢اث التي ج٣لل مً اؾخ
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خضة، خؿب مجاالث الاؾخبُان)ؤلاصاعةاإلاضعؾُت، ؤلام٩اهُاث اإلااصًت،اإلاٗلم، ال٨خاب اإلاضعسخي( ومضي 

ل والخبرة والجيـ،و َب٣ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت بلٛذ )  إلاخٛحر اإلاَا
ً
( 81ازخالٝ اإلاٗى٢اث جبٗا

 بلى هخاثج مجها:مٗلمىجىنلذ الضعاؾت 

 ٦ثرة ٖضص الخالمُظ باله٠ الضعاسخي ٤ٌُٗ اإلاٗلم في اؾخسضام الىؾُلت الخٗلُمُت. -

 ٢لت اَخمام ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بسضمت اؾخسضام الىؾُلت الخٗلُمُت. -

 ؤٚلب الىؾاثل الخٗلُمُت ٢ضًمت. -

 .(11)ٖضم وحىص صلُل للمٗلم ًغقض اإلاٗلمحن بلى ٦ُُٟت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت -

 (: بٗىىان وا٢٘ اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في صعوؽ التربُت الٟىُت.2016صعاؾت ٢اؾم ) (5

ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ اؾخٗما٫ الىؾاثل الخٗلُمُت في صعوؽ التربُت الٟىُت في  َو

ب٣ذ الضعاؾتٖلى ُٖىت م٨ىهت مً ) ت التربُت بمداٞٓت صًالي، َو  ومضعؾتوألاصاة 83مضًٍغ
ً
( مضعؾا

( ٣ٞغة، وجىنلذ 14إلاؿخسضمت اؾخماعة مالخٓت للباخث ؾالم ال٨ىضي والاؾخماعة ج٨ىهذ مً )ا

 الضعاؾت بلى هخاثج هي:

 ٢لت اؾخسضام اإلاضعؾحن واإلاضعؾاث للىؾاثل الخٗلُمُت في صعوؽ التربُت الٟىُت. -

 ٢لت وحىص بٌٗ الىؾاثل. -

 .(12)ٖضم الاَخمام بضعوؽ التربُت الٟىُت في ٦ثحر مً اإلاضاعؽ -

 بحغاءاث الضعاؾت:

: مىهج الضعاؾت:اجب٘ الباخث في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي إلاالءمخه َبُٗت َظٍ 
ً
ؤوال

الضعاؾت اإلاُضاهُت والظي ٌٗخمض ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث والخ٣اث٤ خى٫ الٓاَغة مىيٕى 

 الضعاؾت.

: مجخم٘ الضعاؾت: مجخم٘ الضعاؾت ًخ٨ىن مً حمُ٘ 
ً
اإلاٗلمحن واإلاٗلماث الظًً ٣ًىمىن بخضَعـ زاهُا

ٟغن  ايُاث بمغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي للهٟٝى مً الخامـ وختى الخاؾ٘ بمضًىتي ال٣لٗت ٍو ماصة الٍغ

 ( مٗلم ومٗلمت.51والبالٜ ٖضصَم ) 2019/ 2018للٗام الضعاسخي 

٣ت الٗكىاثُت وبيؿبت ) : ُٖىت الضعاؾت: جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت بالٍُغ
ً
%( مً اإلاجخم٘ ألانلي 59زالثا

، والجضو٫ الخالي ًىضر طل٪.30وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت )
ً
ومٗلمت

ً
 ( مٗلما

 ( ًبحن جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت1حضو٫ ع٢م )

 ٖضص اإلاٗلمحن اإلاضعؾــــت الغ٢م

 4 قهضاء ال٣لٗت -1

 2 ال٣اصؾُت -2

 3 نالح الضًً -3

 2 ؤمل الثىعة -4

اص -5  2 َاع١ بً ٍػ
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 3 الكماديٖامغ  -6

ت -7  3 عابٗت الٗضٍو

ت -8  4 الجبل اإلاغ٦ٍؼ

 2 قهضاء جاٚمت -9

 2 ؾلُمان الباعووي -10

 1 ٣ٖبت بً هاٞ٘ -11

 2 ٚؼوة بضع -12

 30 اإلاجمٕى

 

: ؤصاة الضعاؾت: مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت الخالُت ٢ام الباخث بخُب٤ُ اؾخبُان مً بٖضاص 
ً
عابٗا

( مىػٕ ٖلى زمان مجاالث هي مجا٫ اإلاٗلم، ومجا٫ الُالب، 2009ؾىت ) بلُٜ الكى٥، ومدمض قُٗب

غ الىؾاثل الخٗلُمُت،  ومجا٫ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت، ومجا٫ اإلاىاهج، ومجا٫ الدؿهُالث اإلااصًت، ومجا٫ جٞى

ومجا٫ نالخُت الىؾاثل الخٗلُمُت، ومجا٫ مىاؾبت الىؾاثل الخٗلُمُت للمىاهج وألاؾالُب 

ؿُت.  الخضَع

 التي ٢ام الباخثان بةٖضاصَا مغث بٗضة زُىاث وهي: وألاصاة

ايُاث في مغخلت الخٗلُم  -1 ٢ام الباخثان بخىحُه ؾاا٫ مٟخىح بلى مٗلمي ومٗلماث الٍغ

ألاؾاسخي والؿاا٫ َى: )ما مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت التي جىاحه مٗلمي 

ايُاث في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي مً وحهت هٓغ٦م؟(  الٍغ

 لباخثان ٖلى ٖضص مً الاؾدباهاث مجها اإلاٗضة مً ؤخمض ٖىصة وؤخمض حمُل باألعصن.اَإل ا -2

ـ. -3  زبرة الباخثان في الخضَع

و٢ام الباخثان بةًجاص الهض١ الٓاَغي لالؾدباهت وطل٪ بٗغيها ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن 

٣ت الخُب٤ُ وبٖاصة الخُب٣ُىبًجاص  مٗامل في مجا٫ الخسهو، وبًجاص الثباث وطل٪ بٍُغ

 (.0.85الثباث الظي بلٜ )

 نض١ ألاصاة:

اٖخمض الباخث في بًجاص نض١ ألاصاة ٖلى الهض١ الٓاَغي لالؾخبُان، وطل٪ بٗغيها ٖلى مجمىٖت 

لم الىٟـ ب٩لُت التربُت / ًٟغن ومً زال٫ جىححهاث اإلاد٨محن ؤنبذ  مً اإلاد٨محن ب٣ؿم التربُت ٖو

 ( ٣ٞغة.30الاؾخبُان ًخ٨ىن مً )

 :زباث ألاصاة

٣ت الخُب٤ُ وبٖاصة الخُب٤ُ، وطل٪ بخُب٤ُ الاؾخبُان ٖلى ُٖىت  اٖخمض الباخث في بًجاص الثباث ٍَغ

( مٗلم ومٗلمت زم ؤُٖض جُب٤ُ الاؾخبُان ٖلى هٟـ الُٗىت بٗض مغوع ؤؾبىٖحن مً الخُب٤ُ 15بلٛذ)
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%( مما ًض٫ 81)ألاو٫، واؾخسضم الباخث مٗامل اعجباٍ )بحرؾىن( بحن الخُب٣ُحن وبلٜ مٗامل الثباث 

 ٖلى وحىص مٗامل زباث مغجٟ٘، وبهظا ؤنبدذ الاؾدباهت نالخت للخُب٤ُ ٖلى ُٖىت الضعاؾت.

 جُب٤ُ ؤصاة الضعاؾت:

ايُاث ُٖىت الضعاؾت وطل٪ باالجها٫ اإلاباقغ وجىيُذ  ٢ام الباخث بخىػَ٘ الاؾدباهت ٖلى مٗلمي الٍغ

ٜ اإلا٣هىص مً مىيٕى الضعاؾت وؤَضاٞها، وبٗض حم٘ الاؾدبا هاث مً ُٖىت الضعاؾت، ٢ام الباخث بخَٟغ

٤ البضاثل  الاؾخجاباث في حضاو٫ ؤٖضث لظل٪، وخؿاب الخ٨غاعاث ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾدباهت، ٞو

( 3الثالزت واؾخسغاج الىؾِ اإلاغح٘ ل٩ل ٣ٞغة وطل٪ بةُٖاء صعحاث للبضاثل الثالزت خُث ؤُُٖذ )

( صعحت بطا 1بطا ٧اهذ ؤلاحابت )نٗىبت مخىؾُت( و ) (2صعحاث بطا ٧اهذ ؤلاحابت )نٗىبت ٦بحرة( و )

 ٧اهذ ؤلاحابت )لِؿذ نٗىبت(.

 الىؾاثل ؤلاخهاثُت:

 للىنى٫ بلى هخاثج الضعاؾت اؾخسضم الباخث الىؾاثل ؤلاخهاثُت آلاجُت:

 مٗامل اعجباٍ بحرؾىن  -1

الىؾِ اإلاغجر -2
ن       ن       ن      

ن
 = 

ا:  ٖغى الىخاثج وجٟؿحَر

:الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالؿاا٫ ألاو٫ للضعاؾت والظي ًىو ٖلى )ما اإلاٗى٢اث التي ج٣لل مً اؾخسضام 
ً
ؤوال

ايُاث للىؾاثل الخٗلُمُت في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي(.  مٗلمي الٍغ

( والظي ًىضر ج٨غاع اؾخجاباث 2جخطر هخاثج ؤلاحابت ًٖ َظا الؿاا٫ مً زال٫ الجضو٫ الخالي ع٢م )

 ؤٞغاص الُٗىت.

 ( ًىضر ج٨غاع اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت2حضو٫ ع٢م )

نٗىبت  نٗىبت ٦بحرة ال٣ٟغاث الغ٢م

 مخىؾُت

لِؿذ 

 نٗىبت

ايُاث  -1 ب مٗلم الٍغ ٢لت ٣ٖض صوعاث لخضٍع

 ٖلى الخٗامل م٘ الىؾاثل الخٗلُمُت.

21 6 3 

٢لت اؾخسضام اإلاىاعص واإلاهاصع البُئُت في  -2

ايُاث.بهخاج الىؾاثل الخٗلُمُت إلاىاهج   الٍغ

9 14 7 

اٞخ٣اع الىؾاثل الخٗلُمُت في مىاهج  -3

.٤ ايُاث بلى ٖىهغ الدكٍى  الٍغ

18 7 5 

حٗظع ه٣ل الىؾاثل الخٗلُمُت في خهت  -4

ايُاث بلى الٟهل.  الٍغ

15 8 7 

الى٣و في الىؾاثل الخٗلُمُت ألاؾاؾُت  -5

ايُاث.  إلاىاهج الٍغ

18 10 2 

اؾخسضام ٖضم وحىص صلُل للمٗلم ب٨ُُٟت  -6

 الىؾاثل الخٗلُمُت.

21 3 6 
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ب مٗلمي  -7 ٢لت حٗاون ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في جضٍع

ايُاث في مجا٫ الىؾاثل الخٗلُمُت.  الٍغ

7 12 11 

غ الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت  -8 هضعة جٞى

ايُاث.  واإلاخُىعة إلاىاهج الٍغ

24 5 1 

٢لت الؼمً ال٩افي لٗغى الىؾاثل الخٗلُمُت  -9

ايُاث.في خهت   الٍغ

24 4 2 

٢لت مخابٗت الهُاهت التي جخُلبها ؤحهؼة  -10

 الىؾاثل الخٗلُمُت.

10 15 5 

٢لت حصجُ٘ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت إلاٗلمي  -11

ايُاث لالقترا٥ في اإلاٗاعى اإلاضعؾُت في  الٍغ

 مجا٫ الىؾاثل الخٗلُمُت.

7 11 12 

 َى الظي  -12
ً
ا ل جغبٍى ايُاث ٚحر اإلاَا مٗلم الٍغ

 مً اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.ال ٨ًثر 

14 15 1 

ايُاث بجضوي  -13 ي٠ٗ ٢ىاٖت مٗلم الٍغ

 اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

16 8 6 

وحىص ه٣و في ألاحهؼة الخٗلُمُت  -14

ايُاث. اث التي ًضعؾها مٗلم الٍغ  للمىيٖى

16 13 1 

ايُاث في ؤَضاٞها ٖلى  -15 جغ٦حز مىاهج الٍغ

 البٗض الىٓغي صون الٗملي.

19 9 2 

اَما٫ الىؾُلت الخٗلُمُت بٗض اؾخسضامها في  -16

ايُاث.  خهت الٍغ

21 5 4 

٢لت بُٖاء خىاٞؼ للمٗلم اإلاخمحز في مجا٫  -17

 اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

16 

 

10 4 

هضعة ججهحز الٛٝغ الهُٟت بالخىنُالث  -18

ال٨هغباثُت للمؿاٖضة في اؾخسضام الىؾاثل 

 الخٗلُمُت.

12 11 7 

ايُاث بًغوعة اؾخسضام  -19 اٖخ٣اص مٗلمي الٍغ

الىؾاثل الخٗلُمُت ٖىض خًىع اإلاىحه 

 التربىي ٣ِٞ.

12 8 10 

اصة ج٩لٟت الىؾاثل الخٗلُمُت إلاىاهج  -20 ٍػ

ايُاث.  الٍغ

13 14 3 

٢لت مكاع٦ت الُلبت في بٖضاص الىؾاثل  -21

ايُاث.  الخٗلُمُت الخانت بمىاهج الٍغ

12 13 5 

ايُاث مً الىؾاثل زلى بٌٗ  -22 مىاهج الٍغ

 الخٗلُمُت.

17 4 

 

9 

 12 11 7ازخهاع الىؾاثل الخٗلُمُت الخانت بمىاهج  -23
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ايُاث ٖلى الؿبىعة.  الٍغ

ضم اعجباَها  -24 ٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت ٖو

ايُاث الخضًثت.  بمىاهج الٍغ

23 7 0 

ايُاث بإن الىؾاثل  -25 قٗىع مٗلم الٍغ

غة ال   جٟي بالٛغى اإلاُلىب.الخٗلُمُت اإلاخٞى

14 11 5 

الٗبء الضعاسخي ٖىض الُلبت في خهت  -26

ايُاث ٣ًلل اَخمامهم بالىؾاثل  الٍغ

 الخٗلُمُت.

14 10 6 

مُل الُلبت إلخضار ٞىضخى في خهت  -27

ايُاث ٖىض اؾخسضام الىؾاثل  الٍغ

 الخٗلُمُت.

7 7 16 

ايُاث ال حصج٘ ٖلى اؾخسضام  -28 مىاهج الٍغ

 الخٗلُمُت.الىؾاثل 

12 10 8 

الٗبء اإلاالي الظي ًخُلبه جهمُم بٌٗ  -29

الىؾاثل الخٗلُمُت ٣ًلل مً مكاع٦ت الُلبت 

 في بهخاحها.

14 

 

10 

 

6 

هضعة وحىص ٢اٖاث مجهؼة الؾخسضام  -30

الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت في خهت 

ايُاث.  الٍغ

24 5 1 

 

ؤزظث في البضًل )لِؿخمك٩لت( الخ٨غاع نٟغ، وإلاا ًخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤهه لم جىحض ؤًت ٣ٞغة 

٧اهذ حمُ٘ ٣ٞغاث الاؾدباهت ٢ض نُٛذ بدُث ججٗل الاؾخجابت للبضًل)نٗىبت٦بحرة( ؤو البضًل 

)نٗىبتمخىؾُت( جض٫ ٖلى وحىص مٗى٢اث، ٖلُه ٞةن حمُ٘ ٣ٞغاث الاؾدباهت جمثل مٗى٢اث 

ايُاث للىؾاثل الخٗلُمُت.  الؾخسضام مٗلمي الٍغ

:
ً
 )خضة( والتي ج٣لل مً اؾخسضام زاهُا

ً
ى ما اإلاٗى٢اث ألا٦ثر اهدكاعا الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالدؿائ٫ الثاوي َو

ايُاث للىؾاثل الخٗلُمُت، ٢ام الباخث باؾخسغاج الىؾِ اإلاغجر ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث  مٗلمي الٍغ

 خؿب الىؾِ اإلاغجر لها والجضو٫ ع٢م )
ً
 جىاػلُا

ً
 طل٪. ( ًىضر3الاؾدباهت وجغجُبها جغجِبا

 3حضو٫ ع٢م )
ً
 جىاػلُا

ً
 ( ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت ل٣ٟغاث الاؾدباهت مغجبت جغجِبا

 الترجِب الىؾِ اإلاغجر ال٣ٟغاث الغ٢م

ايُاث ٖلى  -1 ب مٗلم الٍغ ٢لت ٣ٖض صوعاث لخضٍع

 الخٗامل م٘ الىؾاثل الخٗلُمُت.

2.60 

 

3 

 

2- 

 

٢لت اؾخسضام اإلاىاعص واإلاهاصع البُئُت في بهخاج 

ايُاث. الىؾاثل  الخٗلُمُت إلاىاهج الٍغ

2.06 

 

16 

 

ايُاث بلى  -3 اٞخ٣اع الىؾاثل الخٗلُمُت في مىاهج الٍغ

.٤  ٖىهغ الدكٍى

2.43 6 
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ايُاث بلى  -4 حٗظع ه٣ل الىؾاثل الخٗلُمُت في خهت الٍغ

 الٟهل.

2.26 10 

الى٣و في الىؾاثل الخٗلُمُت ألاؾاؾُت إلاىاهج  -5

ايُاث.  الٍغ

2.20 12 

وحىص صلُل للمٗلم ب٨ُُٟت اؾخسضام الىؾاثل ٖضم  -6

 الخٗلُمُت.

2.50 5 

ب مٗلمي  -7 ٢لت حٗاون ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في جضٍع

ايُاث في مجا٫ الىؾاثل الخٗلُمُت.  الٍغ

1.86 19 

غ الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت واإلاخُىعة  -8 هضعة جٞى

ايُاث.  إلاىاهج الٍغ

2.76 1 

الىؾاثل الخٗلُمُت في خهت ٢لت الؼمً ال٩افي لٗغى  -9

ايُاث.  الٍغ

2.73 2 

٢لت مخابٗت الهُاهت التي جخُلبها ؤحهؼة الىؾاثل  -10

 الخٗلُمُت.

2.16 14 

ايُاث  -11 ٢لت حصجُ٘ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت إلاٗلمي الٍغ

لالقترا٥ في اإلاٗاعى اإلاضعؾُت في مجا٫ الىؾاثل 

 الخٗلُمُت.

1.83 20 

ل -12 ايُاث ٚحر اإلاَا  َى الظي ال ٨ًثر مً  مٗلم الٍغ
ً
ا جغبٍى

 اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

2.43 6 

ايُاث بجضوي اؾخسضام  -13 ي٠ٗ ٢ىاٖت مٗلم الٍغ

 الىؾاثل الخٗلُمُت.

2.00 18 

اث التي  -14 وحىص ه٣و في ألاحهؼة الخٗلُمُت للمىيٖى

ايُاث.  ًضعؾها مٗلم الٍغ

2.50 5 

ايُاث في ؤَضاٞها ٖلى  -15 البٗض الىٓغي جغ٦حز مىاهج الٍغ

 صون الٗملي.

2.56 4 

اَما٫ الىؾُلت الخٗلُمُت بٗض اؾخسضامها في خهت  -16

ايُاث.  الٍغ

2.56 4 

٢لت بُٖاء خىاٞؼ للمٗلم اإلاخمحز في مجا٫ اؾخسضام  -17

 الىؾاثل الخٗلُمُت.

2.40 7 

هضعة ججهحز الٛٝغ الهُٟت بالخىنُالث ال٨هغباثُت  -18

 الخٗلُمُت. للمؿاٖضة في اؾخسضام الىؾاثل

2.16 13 

ايُاث بًغوعة اؾخسضام الىؾاثل  -19 اٖخ٣اص مٗلمي الٍغ

 الخٗلُمُت ٖىض خًىع اإلاىحه التربىي ٣ِٞ.

2.06 16 

ايُاث. -20 اصة ج٩لٟت الىؾاثل الخٗلُمُت إلاىاهج الٍغ  8 2.33 ٍػ

٢لت مكاع٦ت الُلبت في بٖضاص الىؾاثل الخٗلُمُت  -21

ايُاث.  الخانت بمىاهج الٍغ

2.23 11 



 مجلة الجامعة

 

 215نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

ايُاث مً الىؾاثل الخٗلُمُت. -22  10 2.26 زلى بٌٗ مىاهج الٍغ

ازخهاع الىؾاثل الخٗلُمُت الخانت بمىاهج  -23

ايُاث ٖلى الؿبىعة.  الٍغ

2.03 17 

ضم اعجباَها بمىاهج  -24 ٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت ٖو

ايُاث الخضًثت.  الٍغ

2.76 1 

ايُاث بإن الىؾاثل  -25 الخٗلُمُت قٗىع مٗلم الٍغ

غة ال جٟي بالٛغى اإلاُلىب.  اإلاخٞى

2.30 9 

ايُاث ٣ًلل  -26 الٗبء الضعاسخي ٖىض الُلبت في خهت الٍغ

 اَخمامهم بالىؾاثل الخٗلُمُت.

2.26 10 

ايُاث ٖىض  -27 مُل الُلبت إلخضار ٞىضخى في خهت الٍغ

 اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.

2.03 17 

ايُاث ال حصج٘ ٖلى ا -28 ؾخسضام الىؾاثل مىاهج الٍغ

 الخٗلُمُت.

2.13 15 

الٗبء اإلاالي الظي ًخُلبه جهمُم بٌٗ الىؾاثل  -29

 الخٗلُمُت ٣ًلل مً مكاع٦ت الُلبت في بهخاحها.

2.26 10 

هضعة وحىص ٢اٖاث مجهؼة الؾخسضام الىؾاثل  -30

ايُاث.  الخٗلُمُت الخضًثت في خهت الٍغ

2.76 1 

غ 2.76جدهلذ ٖلى وؾِ مغجر ٢ضٍع ) ًخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن ؤٖلى ٣ٞغة ( هي )هضعة جٞى

ضم  ايُاث(، و٦ظل٪ ال٣ٟغة )٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت ٖو الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت إلاىاهج الٍغ

ايُاث(، و٦ظل٪ ال٣ٟغة )هضعة وحىص ٢اٖاث مجهؼة الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت  اعجباَها بمىاهج الٍغ

ايُاث(، وؤن ؤص ( هي )٢لت 1.83وى ٣ٞغة جدهلذ ٖلى وؾِ مغجر ٢ضٍع )الخضًثت في خهت الٍغ

ايُاث لالقترا٥ في اإلاٗاعى اإلاضعؾُت في مجا٫ الىؾاثل  حصجُ٘ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت إلاٗلمي الٍغ

 الخٗلُمُت(.

 للٟهل بحن ال٣ٟغاث التي جمثل اإلاٗى٢اث ألا٦ثر 2.5و٢ض اٖخمض الباخث الىؾِ اإلاغجر )
ً
( مُٗاعا

 واإلاٗى٢اث ألا٢ل
ً
ايُاث في اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت. اهدكاعا  والتي جىاحه مٗلمي الٍغ

ً
 اهدكاعا

لُه ٞةن ال٣ٟغة التي وؾُها اإلاغجر )  الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت.2.5ٖو
ً
 خاصا

ً
 ( ٞإ٦ثر حٗخبر مٗى٢ا

 جٟؿحر الىخاثج:

 )خضة( ( خؿب حؿلؿل الاؾدباهت ٢ض اخخلذ اإلاغجبت ألاولى في اإلاٗى٢اث ألا٦ثر ا8ال٣ٟغة ع٢م )
ً
هدكاعا

ايُاث ( بىؾِ مغجر ) غ الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت واإلاخُىعة إلاىاهج الٍغ ( ، 2.76وهي )هضعة جٞى

ايُاث بال ؤهه لم ًىا٦ب طل٪ جؼوٍض اإلاضاعؽ بالىؾاثل  غ إلاىهج الٍغ والباخث ًغي ؤهه ٢ض خضر جٍُى

ظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت ٧ل مً الُُب   2016و صعاؾت ٢اؾم  2004اإلاخُىعة الخضًثت ، َو

والتي جىنلذ بلى ؤن اإلا٣ُٗاث التي ج٣لل مً اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت والتي جىاحه اإلاضعؾحن هي 

وحىص ه٣و في الىؾاثل وألاحهؼة الخٗلُمُت ، وؤًًا حاءث في اإلاغجبت ألاولى ال٣ٟغة التي جدمل ع٢م 

ضم ا24) عجباَها باإلاىهج الخضًث ( خُث خهلذ ٖلى ( في الاؾدباهت وهي )٢ضم الىؾاثل الخٗلُمُت ٖو
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ٗخ٣ض الباخث ؤن ؾبب طل٪ ٌٗىص بلى ؤن الجهاث طاث الٗال٢ت بخىٞحر الىؾاثل 2.76وؾِ مغجر ) ( ، َو

غ باإلاضاعؽ َى وؾاثل ٢ضًمت ال جغجبِ  الخٗلُمُت الخضًثت لم جؼوص اإلاضاعؽ بالىؾاثل الخضًثت واإلاخٞى

ظٍ الىد ايُاث ، َو ُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت قُٗب والتي جىنلذ بلى ؤن ؤٚلب باإلاىهج الخضًث للٍغ

 حاءث في اإلاغجبت 
ً
ايُاث ، وؤًًا الىؾاثل الخٗلُمُت ٢ضًمت وال جخماشخى م٘ اإلاىهج الخضًث إلااصة الٍغ

( في الاؾدباهت وهي ) هضعة وحىص ٢اٖاث مجهؼة الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت 30ألاولى ال٣ٟغة ع٢م )

( ، والباخث ًغي ؤن ؾبب طل٪ ٌٗىص بلى ٖضم 2.76ايُاث ( بىؾِ مغجر )الخضًثت في خهت الٍغ

تهُئت حجغاث اله٠ الؾخسضام الىؾاثل والخ٣ىُاث الخضًثت لٗضم جىٞغ ألاما٦ً الخانت بىيٗها 

ظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت الُُب والتي جىنلذ بلى ؤن مً بحن اإلا٣ُٗاث  صازل اله٠ ، َو

 ىؾاثل الخٗلُمُت هضعة ججهحز الٛٝغ الهُٟت بالكاقاث الالػمت للٗغى. التي ج٣لل مً اؾخسضام ال

( خؿب حؿلؿل الاؾدباهت وهي )٢لت الؼمً ال٩افي لٗغى الىؾاثل الخٗلُمُت في 9ؤما ال٣ٟغة ع٢م )

ايُاث( ٣ٞض اخخلذ اإلاغجبت الثاهُت بىؾِ مغجر ) غي الباخث ؤن ؾبب طل٪ ًغح٘ 2.73خهت الٍغ (،ٍو

 في اؾخسضام بلى ٦ثاٞت مىهج الغ 
ً
ٍايُاث الخضًث والىٖاء الؼمجي ال ًدىاؾب م٘ اإلاىهج ما ٧ان ٖاث٣ا

 الىؾُلت الخٗلُمُت متى جىٞغث.

ايُاث ٖلى 1ؤما ال٣ٟغة ع٢م ) ب مٗلم الٍغ ( خؿب حؿلؿل الاؾدباهت وهي )٢لت ٣ٖض صوعاث لخضٍع

غي الباخث ؤن 2.60الخٗامل م٘ الىؾاثل الخٗلُمُت( ٣ٞض اخخلذ اإلاغجبت الثالثت بىؾِ مغجر ) (، ٍو

ؾبب طل٪ ٌٗىص بلى ؤن الجهاث طاث الٗال٢ت بالىؾاثل الخٗلُمُت لم جىٞغ الىؾاثل الخضًثت اإلاىا٦بت 

ايُاث ٖلى الخٗامل م٘ الىؾاثل  ب مٗلمي الٍغ ايُاث الخضًث ولهظا لم ح٣ٗض صوعاث لخضٍع إلاىهج الٍغ

ظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت ال٨ىضي  غ الضوعاث و  2005الخٗلُمُت َو التي جىنلذ بلى ٖضم جٞى

بُت ٖلى ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاىاص الخٗلُمُت.  الخضٍع

ايُاث في ؤَضاٞها ٖلى البٗض الىٓغي صون الٗملي( ٣ٞض 15ؤما ال٣ٟغة ع٢م ) ( وهي )جغ٦حز مىاهج الٍغ

غي الباخث ؤن ؾبب طل٪ ًغح٘ بلى ٢لت زبرة مٗلمي 2.56اخخلذ اإلاغجبت الغابٗت بىؾِ مغجر ) (، ٍو

حر اإلاخسههحن في مجا٫ اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت. ايُاث اإلاخسههحن ٚو  الٍغ

ايُاث( ٣ٞض 16ؤما ال٣ٟغة ع٢م ) ( وهي )اَما٫ الىؾُلت الخٗلُمُت بٗض اؾخسضامها في خهت الٍغ

 بىؾِ مغجر )
ً
غي الباخث ؤن ؾبب طل٪ ٌٗىص بلى ؤن اججاَاث 2.56اخخلذ اإلاغجبت الغابٗت ؤًًا (، ٍو

اإلاٗلمحن ؾلبُت هدى اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت ولم ج٨ً لهم ٢ىاٖت باؾخسضام الىؾاثل مٗٓم 

اثضتها للُلبت.  ٞو

( وهي )ٖضم وحىص صلُل للمٗلم ب٨ُُٟت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت( ٣ٞض اخخلذ 6ؤما ال٣ٟغة ع٢م )

غي الباخث ؤن ؾبب طل٪ ٌٗىص بلى ؤن ا2.50اإلاغجبت الخامؿت بىؾِ مغجر ) لجهاث طاث الٗال٢ت (، ٍو

بخجهحز صلُل اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت لم حٗض صلُل الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت 

ظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت قُٗب خُث جىنلذ الضعاؾت بلى  ايُاث، َو واإلاخُىعة إلااصة الٍغ

 ُمُت.ٖضم وحىص صلُل للمٗلم ًغقض اإلاٗلمحن بلى ٦ُُٟت اؾخسضام الىؾاثل الخٗل
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( وهي )وحىص ه٣و في ألاحهؼة الخٗلُمُت للمىيىٖاث التي ًضعؾها مٗلم 14ؤما ال٣ٟغة ع٢م )

 بىؾِ مغجر ٢ضٍع )
ً
ايُاث( ٣ٞض اخخلذ اإلاغجبت الخامؿت ؤًًا غي الباخث ؤن ؾبب 2.50الٍغ (، ٍو

ة طل٪ ًم٨ً ؤن ٌٗىص بلى ؤن ؤلاصاعاث اإلاضعؾُت لم جخاب٘ الجهاث اإلاسخهت للخهى٫ ٖلى ألاحهؼ 

ايُاث ٖلى جهيُ٘ جل٪   لٗضم ٢ضعة مٗلمي الٍغ
ً
ايُاث وؤًًا وألاصواث الالػمت إلاىيىٖاث الٍغ

 الىؾاثل مً مهاصع البِئت اإلادلُت.

 الخىنُاث:

 في يىء هخاثج الضعاؾت ًىصخي الباخث بما ًإحي:

ايُاث في  -1 حمُ٘ جؼوٍض اإلاضاعؽ بالىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت واإلاخُىعة والتي جخماشخى م٘ مىهج الٍغ

 مغاخله.

الٗمل ٖلى ججهحز ٢اٖاث الضعاؾت باألحهؼة الؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت الخضًثت في خهت  -2

ايُاث.  الٍغ

صٖىة الخبراء اإلاخسههحن في اإلاىاهج والىؾاثل الخٗلُمُت مغاٖاة الىٖاء الؼمجي بما ًدىاؾب  -3

اث اإلاىهج ؤزىاء ٖغى الىؾاثل الخٗلُمُت.  ومىيٖى

ايُاث في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي في مجا٫ الىؾاثل الخٗلُمُت مً خُث ٖمل صوعاث إلاٗلمي الٍغ -4

ضاص والاؾخسضام.  ؤلٖا

ايُاث لالؾخٟاصة مىه في الخضَعـ وفي ازخُاع الىؾاثل  -5 يغوعة وي٘ صلُل زام إلاٗلمي الٍغ

 الخٗلُمُت اإلاىاؾبت و٦ُُٟت اؾخسضامها.

ايُاث لًغوعة اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلادلُت في -6  البِئت إلهخاج الىؾاثل الخٗلُمُت. جىحُه مٗلمي الٍغ

ايُاث مً ٢بل الجهاث طاث الٗال٢ت إل٢امت اإلاٗاعى الخانت بالىؾاثل  -7 حصجُ٘ مٗلمي الٍغ

 الخٗلُمُت وبقغا٥ الخالمُظ في بهخاج الىؾاثل الخٗلُمُت.

 اإلا٣ترخاث:

 اؾخ٨ماال للضعاؾت الخالُت ٣ًترح الباخث بحغاء الضعاؾاث الخالُت:

ايُاث.بحغاء صعاؾاث لخ٣ -1 م الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاىحىصة في اإلاىاهج الخضًثت إلااصة الٍغ  ٍى

 صعاؾاث ممازلت للضعاؾت الخالُت بمضن ؤزغي. -2

صعاؾاث للخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت مً وحهت هٓغ اإلاىحهحن  -3

حن.  التربٍى

ت ٖال٢ت اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت والخدهُل الضعاسخي لل -4  خالمُظ.صعاؾاث إلاٗٞغ

 اإلاغاح٘

 

،م 1993ٖبض ال٣اصع اإلاهغاحي، اإلاٗلم والىؾاثل الخٗلُمُت، ميكىعاث الجامٗت اإلاٟخىخت،َغابلـ، -1

59. 



 مجلة الجامعة

 

 218نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

 .63، م 1993ؾُٗض الخل، مغح٘ في مباصت التربُت، صاع الكغو١،ٖمان، -2

 ٖمغ الخىمي الكِباوي، التربُت و٢ًاًا الخىمُت والخدضًث في اإلاجخم٘ الٗغبي، ميكىعاث الهُئت -3

 .312، م 1992ال٣ىمُت للبدث الٗلمي،

ذ، -4 ،م 1984ؤخمض اللٟاوي، الىؾاثل الخٗلُمُت واإلاىهج اإلاضعسخي، ماؾؿت الخلُج الٗغبي،ال٨ٍى

32. 

مدمض عمًان قُٗب، مٗى٢اث اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت التي جىاحه مٗلمي اللٛت الٗغبُت في  -5

 مغخلت

ؤ٦خىبغ،مهغاجت،  7عؾالت ماحؿخحر، حامٗت الخٗلُم ألاؾاسخي مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن ؤهٟؿهم،

 .95، م 2009لُبُا،

 .44ٖبض ال٣اصع اإلاهغاحي، مغح٘ ؾاب٤، م  -6

اص، الىؾاثل الخٗلُمُت مباصئها وجُب٣ُاتها،بحروث،لبىان، -7  .40، م 1981مدمض ٍػ

ضاصًت مً -8  ؤخمض الغاعي، مضي اؾخسضام مٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت للىؾاثل الخٗلُمُت في اإلاغخلت الٖا

حن، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت الؿلُان ٢ابىؽ، ؾلُىت  وحهت هٓغ اإلاٗلمحن واإلاكٞغ

 .2003ٖمان،

ـ م٣غع الٗلم في خُاجىا مً  -9 هجىي ببغاَُم الُُب، وا٢٘ الىؾاثل الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت في جضَع

 .2004وحهت هٓغ اإلاٗلمحن، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت الىُل، الؿىصان، 

م ال٨ىضي، وا٢٘ اؾخسضام الخ٣ىُاث الخٗلُمُت الخضًثت والهٗىباث التي جىاحهها بمضاعؽ ؾال -10

مان، ُٖ  .2005الخٗلُم الٗام بؿلُىت ٖمان، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، 

 مدمض قُٗب، مغح٘ ؾاب٤. -11

ٖمغ ٢اؾم، وا٢٘ اؾخسضام الىؾاثل الخٗلُمُت في صعوؽ التربُت الٟىُت، مجلت ٧لُت التربُت  -12

ت وؤلاوؿاهُت، حامٗت بابل، الٗضص ألاؾاؾ  .2016،27ُت للٗلىم التربٍى
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 دالنخ حشٔف ادلعبَٙ يف لظٛذح )أيتٙ(
 نهشبعش انذكتٕس/ خهٛفخ عجذاهلل حسٍ

 

.هطر الدًً /ولية آلاداب غريان ألهامأ 

هىاٌ فرج خميس /ولية آلاداب غريان  
 
 

Abstract: 

      This research aims to study the letters of meanings in the poem of OMAY, and the 

importance of these letters in achieving cohesion and interdependence between the 

parts of speech, and to show a clear connotation through exchange between them, these 

letters when combined with the names and verbs added a new significance in each verse 

of the poem. The poet has a great role in his poetry by describing the suffering and 

tragedy suffered by the Arab nation. 

 

 
 مؿخسلو:

تي(، وما لهظٍ الخغوٝ مً ؤَمُت في  مَّ
ُ
يهضٝ َظا البدث بلى صعاؾت خغوٝ اإلاٗاوي في ٢هُضة )ؤ

ُٞما بُجها، جد٤ُ٣ الخماؾ٪ والترابِ بحن ؤحؼاء ال٨الم، وبْهاع الضاللت الىاضخت مً زال٫ جباصلها 

ٞهظٍ الخغوٝ ٖىض جغ٦ُبها م٘ ألاؾماء وألاٞٗا٫ ؤيٟذ صاللت حضًضة في ٧ل بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة، 

 وللكاٖغ صوع ٦بحر في قٍٗغ مً زال٫ ونٟت للمٗاهاة واإلاإؾاة التي حٗاهحها ألامت الٗغبُت.

 اإلا٣ضمت:

ع٢جها الكاٖغ ٖلى بدغ الغمل حٗض َظٍ ال٣هُضة مً ال٣هاثض الُىا٫ لدؿخىٖب َمىم ألامت، و٢ض 

 ٌؿخىٖب اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ.
ً
ضا  ٍٞغ

ً
 الظي جخٗاه٤ ؤؾباب جُٟٗالجه إل٢امت وٛما

واللٛت الٗغبُت بإنالت مايحها، ٞهي مً ؤ٢ضم اللٛاث في الٗالم، وهي لٛت ألامت هؼ٫ بها ٦الم هللا 

الٗهغ الظَبي لهظٍ اللٛت م٘  حٗالى، وماػالذ مً اللٛاث اإلاؿخسضمت بحن الٗغب ختى ًىمىا َظا، و٧ان

 اهدكاع ؤلاؾالم، وب٢با٫ العجم؛ لخٗلمها، ختى جدؿجى لهم ٢غاءة ال٣غآن.

ى ٞحها البالٚت والٟهاخت والهىع البضٌٗت، وال٨ثحر مً اإلاٗاوي، 
ّ
ىضما جخدغ٥ بها ألالؿً جخجل ٖو

 زم الكٗغ، وؤؾاؾه ال٩لمت وهي في الىد
ً
م ؤوال ظا ما ًىٟغص به ال٣غآن ال٨ٍغ ى زالزت ؤ٢ؿام: اؾم، َو

 . ٗل، وخٝغ  ٞو

ما: خغوٝ اإلاٗاوي، وخغوٝ  ى مدل صعاؾدىا ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن َو والخٝغ في اللٛت الٗغبُت َو

 اإلاباوي.
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وخغوٝ اإلاٗاوي مجا٫ صعاؾدىا في َظا البدث وؾِخم صعاؾتها مً زال٫ ٢هُضة )ؤمتي( وهي )الباء، 

اء ا ، وخاقا، والؿحن، و٢ض، وفي، ومً، والالم، والٟاء، وؤو، والىاو، ٍو
ّ
لىضاء، وال، و٦م، و٧ي، وؤًً، وؤن

 وما(.

 ؤَمُت البدث:

٘ بها الخغوٝ وألاصواث ل٨ثرة صوعانها في الاؾخٗما٫. .1
ّ
 ألاَمُت ال٨بحرة التي جمخ

 لخا٫ ألامت الٗغبُت. .2
ً
 ٦بحرا

ً
غاى؛ خُث ٧اهذ سجال  مجزلت ال٣هُضة )ؤمتي( في ألٚا

 حىصة اللٛت والؿب٪ في ال٣هُضة. .3

 الُاث البدث:بق٩

 . ماهي خغوٝ اإلاٗاوي التي اقخملذ ٖلحها ٢هُضة )ؤمتي(؟1

 . ما صوع خغوٝ اإلاٗاوي في جد٤ُ٣ الترابِ بحن الجمل؟2

و٢ض اجبٗىا اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في بدثىا َظا؛ ألهه اإلاىهج اإلاىاؾب؛ خُث بهه ٣ًىم ٖلى ون٠ 

 الٓاَغة وجدلُلها.

 اَا بلى مباخث:و٢ض حمٗىا الخغوٝ وألاصواث و٢ؿمى

 ؤخٝغ الجغ. -

 ؤخٝغ الاؾخثىاء. -

 ؤخٝغ الىهب والجؼم. -

 ؤخٝغ الاؾخٟهام. -

 هبضٍ ًٖ الكاٖغ:

ان بمى٣ُت ؤوؾاصن  م. 1952الض٦خىع/ زلُٟت ٖبضهللا زلُٟت خؿً قاٖغ لُبي مٗانغ ولض في ٍٚغ

 بالخٗلُم الٗام مً 
ً
 مً 1987بلى ؾىت  1974ٖمل مضعؾا

ً
ا  جغبٍى

ً
ٝ، 2003ٝ بلى 1987م، وٖمل مٟدكا

 ؤؾهم في جإل٠ُ ما ٣ًغب مً زالزح
ُ

لت؛ خُث  بمىاهج الخٗلُم الٗام لؿىىاث ٍَى
ً
 واقخٛل زبحرا

ً
ن ٖىىاها

 باإلاكاع٦ت. 

ى آلان ًٖى َُئت جضَعـ ب٣ؿم اللٛت الٗغبُت  ان  –َو حامٗت الجبل الٛغبي،  –٧لُت آلاصاب ٍٚغ

 ٝ بضعحت ؤؾخاط مكاع2004.٥مً ؾىت 

 بها ٣ٞض ب٩اَا وخاوعَا في ٢هاثض 
ً
والكاٖغ لِـ مً ُمِدبي اللٛت الٗغبُت ٞدؿب بل مٛغما

 ها وزضمتها اإلااجمغاث الضولُت ال٨ثحرة.مخٗضصة، ومً اَخماماجه ؤن ٣ٖض لضعاؾت

ِخـــي مَّ
ُ
 ؤ

ـِىـُــــغا
َ
 ُمْؿـخ

ً
ــَغ ِحـهـــاصا ْٗ ـ ِ

ّ
ــِب الك

ُ
ـخ

ْ
ِمُــغا       َوا٦

َ
ـْل ؤ ِٖ اصي 

َ
ــا

ُ
 ًــا ٞ

ً
 ُخّغا

َ
 ِنْغث

ـ
َ
ـبـــــــي ٞ

ْ
ـل
َ
٢ ٍَ ىــــــــى       جـــــــا ًَّ صاَص ال ْ

ــــِض اػ
َ
ـ٣

َ
ـــــــي ٞ ًَ ُخّبِ ــــ ًْ

َ
ـِثـُــــــــــغاؤ

َ
٦ 

ُ
ــــــــــــــْغث ـَضمَّ

َ
 خ

حرا ِٓ
َّ
 ِمْجها َوالى

َ
 خاقا الَىْن٠

ُ
لذ

ُ
ًـــــا       ٢

َ
ِخٓـــاٍع ِبالٛ

ْ
ــــي اه ِٞ لــى  ُْ

َ
 ٢ُِــَل ل

 ُحـؿىعا
ُ
ـْى١

ّ
َب الـك وَّ

َ
 هٟسخي ط

َ
ـْهـ٠

َ
ـهـــــــى       ل

َ
ـخ

ْ
ـك ٌُ ـُب ِونـــــــاال 

ْ
ـل
َ
ــــَل الـ٣

َ
ٟ

ْ
٢

َ
 ؤ
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ـِضًـ ََ  
ْ

ـــــذ
َّ
ـل
َ
ـْض ٢

َ
ــــــ٤ٌ       َوِبـدــــــــــاُع الـُدـّبِ ٢

َ
ـل
ْ
ىــــــا  ُمٛ ِْ ْو ُبثَ

َ
ــلــــى ؤ ُْ

َ
 ــغاَوْنـــــُل ل

ُـــــغا ُِ َ٘ َم ْم ـَؼ٫َ الضَّ
ْ
ه
َ
ْعِيــي ؤ

َ
       ُخبُّ ؤ

ْ
َتَهذ

ْ
لــــى اه ُْ

َ
ًْ ل ــــ٤ِ ِمــــ

ْ
ك ِٗ  ال

ُٕ  َوُصُمـى

 
ُ
ْغٍب ٧ ُٖ ُى 

ْ
ّع

َ
 َحُهىعاؤ

َ
َ٘ الـّهـْىث َ

ْىِلي َعٞ
َ
٢ 

ُ
ــي ٞـــي الَخُـــا       ِنْض١  لُّ ُخّبِ

ِغٍــــــغا
َ
 ز

ْ
ــــْض ػاَصث

َ
ـْغِب ٢ ُٗ  ُؾـــضًي       َوِصمـــــاُء الـ

ْ
ـــذ

َّ
ـْض َحٟ

َ
 َوِبدــاُع الَىْنـــِل ٢

ـَمـْضُتهـــــا        وَ 
ْ
ٚ

َ
ـــــــْض ؤ

َ
 الُخـــّبِ ٢

ُ
ـــــــىٝ ُُ ــُــــــــــغاَوُؾـ ِٗ ـضُّ َؾـ

َ
ـخ

ْ
ـك

َ
ِع ح

ْ
ــــــــإ

َّ
 الث

ُ
ـىٝ ُُ  ُؾـ

ِغٍغا
َ
٢ 

ُ
ـْض ِهـْمـذ

َ
ـِو ٢ ْٖ ّضِ الـّضِ

َ
 ز

َ
ـْى١

َ
ٟـــــى       ٞ

َ
ْهُ

ُ
ـــْى١ِ اإلا

َ
ْعَى ِبك

َ
ـــُم ألا

ُ
ث
ْ
ل
َ
 ؤ

ـؼَّ  ََ ْض 
َ
ِذ ِبــاإِلْؾـالِم، ٢

ْ
َغ الُهــــضي       ِحئ

ْ
ُ ِٖ ْغ١ِ ًــا 

َّ
ـىعاًـا ِعٍـاَح الك ُٗ ـ

ُّ
 الك

وعا
ُ
ـظ

ُ
ـَغ ق ْٗ ِ

ّ
 الك

َ
بــي، َعَن٠

ْ
ل
َ
ـضَّ ٢

َ
ٟى       ق

َ
ْهُ

ُ
ىُع اإلا

ُ
ًْ ِمجًى َواإلِاْؿُ٪ ه  ِم

ــُضوعا ْصَمــــْىا نُّ
َ
ـْض ؤ

َ
ـــــاِع ٢

َّ
ٍِ الى        ِبِؿُـــــــا

ً
ــــت ْعوي ٢ِهَّ

َ
ـْهــــِغ ؤ

َ
ًْ ُسُجـــىِن ال٣  ِمـ

ًْ ُسُجــــىٍن لِ  بــــي ِم
ْ
ل
َ
ـْى٥ُ ٢

َ
ـِثـُـــــــــغاق

َ
ـُض ٦

ْ
 الِجـل

ُ
ـْدـــــــَغ١ ًُ  ٍٍ  ـلــــغَّصي       ِبـِؿـُــــــــــــا

ـــــــــ
َّ
ُخـــــــىا ِمـى ـغَّ

َ
ُبـىهــــــــا ق

َّ
ل
َ
ـىــــــــا       ٢

َ
ـْى٢

َ
ــــىا ٞ

ُ
ـــــىا الـَىْحـــــَه َوبـــال ُٗ ـ

َ
ـُهـــــىعاَنـٟ

ُّ
 ا الٓ

ـِكـــــَي 
َ
ـُهـــــــىعاٚ

ُ
 َوز

ً
ـُهـــــــىصا

ُ
ـُب ه

ْ
ـل
َ
ـَهـــَل الـ٨

َ
       ه

ْ
ـَهــــــَىث

َ
ـــُب َبىــــــــــاٍث ٞ ْٖ  الـغُّ

 
َّ
ـــــــــي ِبـــــــــــــــــالصي َصو ِٞ        

ً
ــــــــــــت

َّ
ًَّ َوِوؿــــــــــــــــاٌء ُمـْؿـِلـمــــــــــــــــــاٌث ُؾى ــ َُ ـــىعاُؿــى

ُ
 ُبــ٨

ـ٤َّ ُبـُدــــــىعا
َ

ـْض ق
َ
ـِل ٢

ْ
ـٟ ِ

ّ
 الُ

ُ
ْعيىــا       َوُنــــــغار

َ
 ؤ

ْ
ذ َٖ ـا

َ
غِب ي ُٗ باَب ال

َ
 ًا ق

ًَّ الؿُّ  ــــــــــــــ َُ ـُمـى
َّ
ـل َٖ ـَهـــــــــىي       ُمـْؿـِلـمــــــاٌث 

ْ
ْو َبىـــــــاٍث ِلـل

َ
ْمــــــٍغ ؤ

َ
ًَ ز ـــــ ُْ ــــــىعاَبـ

ُ
 ـٟ

ُجىعاَصمَّ 
ُ
ٞ ًِ ً ْؾخـــــــاَع( ِللّضِ

َ
ــــــ )ؤ

ْ
ــىا ال

ُ
٢ ى(       َؾـىَّ ُُ ْو )ِج

َ
ِكــي( ؤ

ْ
َبد

َ
 ــــُغوهـــا ِبـــــ )ألا

 
ً
ــــــــــــــــــّغا

َ
 َوق

ً
 َخـْغبــــــــــا

ْ
ـَبـذ

َ
ــىــــــــــا       َحـل

َ
ـْدخ

َ
ــــــٌغ ج ُْ

َ
ْعِى ز

َ
 ألا

ُ
ـــــــىػ

ُ
ـى

ُ
ـُـــــ َو٦ ِٟ ــ

َ
 ــغاَوه

ُب ُبـ ْٗ َّ
 الك

َ
ـىن

ُ
٨ ًَ ـــــْي 

َ
ــىهــــــا ٦

ُ
٢ ــغَّ

َ
ـــىـــــــــــــــي       ٞ َِ عاصوا َمـْى

َ
ـــــْض ؤ

َ
ــــــــا ٢ ٍّ ـِى

َ
 ـــىعاَنـٟ

 
ً
ْهـــــــغا

َ
ِؿُـــــَم ٢

ْ
٣

َّ
ـغي الخ

ُ
ٓ

ْ
       َواه

ً
ة ُِىـــــــــي َمــــــــغَّ ِٗ ـــــاْؾَم

َ
غا٢ِــــــي ٞ ِٖ ِؿُــــغاًـــــــا  ٌَ ْو 

َ
 ؤ

ـَب الَهِجُـغا ْٗ
َّ

ىا الك
ُ
٢ وَّ

َ
ـِخـــــي       في الَبراِعي ط مَّ

ُ
ـــــــــــــــُغوَــــــــا ؤ ـجَّ ََ ــــــــــا  ُصَو ــــغَّ

َ
 ق

ًَ َبـــــ ْ
ك ِٖ ًْ َبىــــــــاٍث  ـُهــــْم       ِم

ُّ
ـــــــغاٍة ُحـل ُٖ ْو 

َ
ًْ ُخـٟــــــــــاٍة ؤ ــــغاِمـــــــــــــــ ْمَهـٍغ َ

 ػ
ً
 ــْغصا

 َمِهُ
َ

ْؿ٠ َٗ ٣ىا ال
َ
 ٖـــــاه

ٌ
ـــــىر ُُ

ُ
ْو ق

َ
       ؤ

ْ
ـــذ

َ
ــل ـهـــــــاٌث زــــــــــــــــــــــــــــــاِلــضاٌث ُعّمِ مَّ

ُ
 ـغاؤ

ضًــــــ
َ
ٚ 

ْ
ْض نـاعث

َ
ــِب ٢

ْ
ل
َ
ُٕ ال٣ ؾحرا       َوُصُمــى

َ
 ؤ

ُ
ذ

ْ
ك ِٖ ـْض 

َ
ــِغ ٢ ْٗ ِ

ّ
ااَص الك

ُ
 غاًــــــــــا ٞ

 َمهُــغا
ْ

ــذ
َ
ـْض ال٢

َ
ــ٠ِ ٢

ْ
ِ٘ الَخخ ُــ ِٓ

َ
خــي       ِبٟ مَّ

ُ
 ؤ

ْ
ْىِث ؾــــاَعث

َ
 ٞــــــي ِبدـــاِع اإلا

ُــ ِٞ
ـَ الؼَّ ـ

ْ
ٟ

َّ
ـىٍع( َخَغَم الى

ُ
ل
ُ
٧( ًْ ْعواُخىــــــــــــــــــا       ِمـــــ

َ
 ؤ

ْ
َتَهـذ

ْ
ــــغاِبـــالَبرامُــــــــــــــِل اه  ـ

 
ُ

َغبــــــــــاث
َ
ـُدــــــــــىعا ي

ُ
 ه

ْ
ـذ ـهَّ

َ
ىـــــــا ٢

َ
ٟـال

ْ
َ

َ
 ؤ

ْ
َصث ـغَّ

َ
 ُؾىِعٍــــــا       ق

ْ
ث ـضَّ ََ وِؽ   الغُّ

ُ٘ الـَدـْبــــــَل َحــــــــ ـــــــ
َ
ً ًَ        

ً
ـــى زـــاِثغا

َ
٣

ْ
ـــل

َ
ــــــــــــــــاِم َؾخ

َّ
 الك

َ
ـــــــــــــــت

َ
ـى ْٗ ـ

َ
ــُبــــــىعال

ُ
 ـــــؼاًء َوج

ــــــــىعا٦ــــ ُُ ـ
َ
ـَب الـٛ

ْ
ـل
َ
 ال٣

َ
ــــِ ـبَّ

َ
ـٍب ز هُـ

َ
ًْ ل ىــا       ِمـ

َ
ْعي

َ
 ؤ

ً
ا
ّ
ُغ َخ٣ ْٖ ُّ

ى الظ
َّ
ُ

َ
ٚ 

َ
 ـــــــــان

ِهُـــغا
َ
 ه

ْ
ض هـــاصث

َ
ْعِى، ٢

َ
       ِلِجبا٫ِ ألا

ً
 َمْطَجٗـــــا

ْ
ؼَّث ََ ْغِب  ُٗ  َوخُـــــاُى ال

 
ْ

ْضِؽ نــــــــــــــاَعث
ُ
ــــىعاَوِصًــــــــاُع ال٣

ُ
ِوي الُه٣

ْ
ا ًُ  ال 

َ
غبــــان ِٛ  ال

ُ
ِل٠

ْ
ـإ ًَ        

ً
ــال

َ
ل
َ
َ 

 
ً
ـْهـَغ َؾْىَــــا

َ
ْمىـــــــــا الـ٣

َ
ل
َ
ىــــــا       َواْؾخ

َ
ي ُْ  َب

ً
ـــَم هـــــــــــــاعا

ْ
ل
ُّ
ِغْبىــــــــــا الٓ

َ
ــْم ق

َ
ُبـــــــىعا ٦

ُ
 َو٢
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ْحِن  َٖ ــــــي  ِٞ غَّ 
َّ

ىــــــــا الك ًْ ــْم َعؤَ
َ
ُـغا ٦ ُِ

َ
 ُمْؿخ

ً
ــّغا

َ
ــــــــــْضَع ق

َ
ىـــــــــا الٛ ًْ ـْم َعؤَ

َ
ــضا       ٦ ِٗ  ال

ُبـىعا  الهَّ
َ
ْم ٦ـان

َ
ـُب ٦

ْ
ل
َ
ـى ال٣

َّ
ٓ

َ
ل
َ
ْم ج

َ
٦       

ً
 باِلُــــــا

ً
ــــْىَب ِزِكــــــا

َّ
ِبْؿىــــــــا الث

َ
ـْم ل

َ
٦ 

ـ
َ
ٓ

ْ
ِغْبىــــــا َخى

َ
ــْم ق

َ
ـىعاًـــــــــــــــا ِبــالصي ٦

ُ
ـك

ُ
ىـــــــــــــا َنْبــَغ ُمـــــــــــّغٍ َو٢ ِْ ًَ

َ
       َواْعج

ً
 ـال

٣ِحرا
َ
ْم ٖــــاَف ٞ

َ
ُل ٦

ْ
ٟ ِ

ّ
ــى الُ

َّ
ـٓ

َ
ـل
َ
ــْم ج

َ
ىــى       ٦ ًَّ ىـــــا ال

ْ
٢ وَّ

َ
ظ

َ
ــــــْم ج

َ
 ًـــــــــا ِبــالصي ٦

 
ً
مـــــــــــا

َ
٣

ْ
ل َٖ  

ً
ؾـــــا

ْ
إ
َ
َغ ٦

ْ
٣

َ
ِغْبىـــــا الٟ

َ
ـْم ق

َ
ـُهـــــــــىعا      ٦

ُ
ـــــــــٍؼ َو٢

ْ
ـى

َ
ـــــــــَغ ٦ ُْ

َ
ـــــــْم ز

ُ
ـخ
ْ
 َوَوِعز

ــــــىعا ًُ ِؿْغهــا٥ِ ُخ
َ
ىـــــا       ًــــــــــا ِبالصي ما ز

َ
ْغي ِٖ ِؿْغهـــا 

َ
ْض ز

َ
 ًـــــــــــا ِبـالصي ٢

 
ُ
٨ َُ مــــي ًـــــا َبْغإلاــــاٌن َواْؾغ٢ِــــــــي       َؾ

ُ
ــاْخ٨

َ
ُـــــــغاٞ ِٞ ـْىٍم َو ًَ ُٕ ٞـــي  ــــــــــا  الهَّ

ُ
 ــىن

مـــــي  
ُ
ُغحـــــــيواْخ٨

ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

ُ
٣ـــــــاط

ْ
ِؿُـــــغا       ِبه َٖ ـــْىٍم  ًَ ــــُم ٞـــــــي 

ْ
 الُخـ٨

ُ
ـىن

ُ
ـ٨ َُ  َؾـ

ـَ الـ ـــ
َ
ًْ َحـُهـى٫ٍ َحـل        ِمـ

ً
ي في ِبــــالِصي ياِجٗــــا ِ

ّ
ـْىَم ُمـِضًــــــــــــغانــــاَع َخ٣ َُ 

ـِؼٍــــــغا
َ
 الٛ

َ
ـِـ
ْ
ٟ ِ

ّ
ْمـــــــــىا٫َ والى

َ
ـــــىا ألا

ُ
ـــــــٍت       َؾَغ٢

َ
ل
ْ
ٟ

َ
ٚ ًْ ــــي ِم ِٓ ٣ِـ ُْ  ًــــا ِبالصي اْؾدَ

ـــىا َُ ىَّ
َ

ًْ ُحىــــاٍة ق ىــــــــــــا       ِم
َ
ي ُْ ُـِهـْم َب ِٞ ــِغ ْٖ ـــــــــــا

َ
ُــغا ًـــــــا ِبــالصي ٞ ًِ

َّ
ــَل الى

ْ
ٟ ِ

ّ
 الُ

ِبُــ
َ
 ال٨

َ
ُـــــش

َّ
بــىا الك

َّ
ظ َٖ ٛــــــاٍة 

ُ
َ ًْ        ِم

ً
ـــــــــــــت

َ
ـِهــْم ُحْمل  ـغاًـــــــا ِبــــالصي ٖـــــــا٢ِـِبُـ

 ِٗ ىا ال
ُ
٨

َ
خ ََ هـــــاٍة  ًْ ػُ        ِم

ً
ــــــــــاْخـِغ٢ِـُـِهـْم َحْهـــــــــَغة

َ
ُهـــــىعاًـــــــا ِبــالصي ٞ

َّ
 ْغَى الُ

ُــــــــغ  ِٞ ــــــــاَء الَى
َ
ُؿــىا اإلا جَّ

َ
ــْض ه

َ
ــغا ٢

َ
ـُهـْم       ُخ٣

َ
ــظال

ْ
ه
َ
ـدـــــــــــــي ؤ ًِ

ْ
ـاٞ

َ
 اًـــــا ِبــالصي ٞ

ــىّ 
ُّ
ــَض الث َٗ ْب

َ
َتهــــــــى       ًـــــــــا ِبــــــــالصي ؤ

ْ
ـْؿــــ٠ِ اه َٗ ٫ِّ َوالـ

ُ
 الــظ

َ
ْو١

َ
 اُع ُحــــــــىعابنَّ ط

 َوُخُبـــــــــىعا
ً
عِى ُؾـُجـىصا

َ
 ِبــــــــــاأل

َّ
ــمـــــــــــا       َخِـ ْخالِم الؿَّ

َ
ْىِعُؽ الـُدـّبِ ِبــــــــــإ

َ
 ه

ــَض  ُْ ـ
َ
ـَغ ال٣ ؿَّ

َ
٦ ،

ً
ــهــــىي       َـــاَع َوْحـضا

ْ
ــــــــــــــى ِلل

َّ
ى
َ
ٍــــــــــــَل َوٚ ــَغَص الّغِ

ْ
ٞ

َ
ـــــــــىعا ؤ

ُ
ـس

َ
ٞ 

ـِضًــــــــــغا ََ ـْض ػاَص 
َ
ــْض َــــــــاَب الَهـىي       َمـْىُج َبْدـِغ الُخـّبِ ٢

َ
 َو٢

ُ
ـث ُْ

َ
ـَو الٛ

َ
 َع٢

ـىعا ُُ
ُ
٤َ الُخبُّ الُ

َ
ْغَخـخـــــــي       ٞـي َؾمـاِثـي ٖـاه

َ
ٞ 

ْ
ْهــــــــِغ ػاصث

َّ
ُٕ الى  َوُصُمـــــى

ُٕ الَجْمــــِغ  ــــىعاَوُصُمـى َُ ـَض ػُ
ْ
٣ ِٗ مـي ال ِٓ

ْ
       ًــــا ُمـغاصي ٞـاه

ْ
َتَهذ

ْ
بــــــي اه

ْ
ل
َ
٢ ًْ  ِمـ

ــــــــــــــ ـ٣ُِـ
َ
ـْمــــــــَغ ه ُٗ ــُم الـ

َ
ـل
ْ
ْ

ُ
 ال ؤ

ً
هـــــــــي       ؤَبــــــــضا

ُ
ــــْىَم ُمغاصي َواْع٢ َُ ـِغصي ال

ْ
ٚ َ
 غاػ

ـــــِغصْ 
ْ
ٚ َ
ْحِن ػ َٗ ـــــــغا ًـــــــا َحمُــــــَل ال ــــــُه َمـٍغ

ْ
ـل َٗ        َوِحـهــــــاُص الـُدـّبِ ٞـاْحـ

ً
ـَمـــــــت

ْ
ٛ

َ
 و

 َٖ ــــــْىَم  َُ ـــِ٪ الـ
َ
ـخ َٗ ـِلــــــــي َصْم َٗ ْغَخخــــــــــــي       َواْحـ

َ
ِصًـهـــا ًـــــــــــــا ُمــــغاِصي ٞ  ـبـُـغاَخـّضِ

حهـ ِٗ
َ
ــاْعٞ

َ
ْو ٞ

َ
ِهــــــــي ؤ

ُ
ُهـــىعاَواْع٢

ُ
ـَل ق

ْ
ِلـي الَخـٟ َٗ اْح

َ
ِخــــــي       ًــا ُمغاِصي ٞ ًَ  ــــــا عا

ــــــــــَغي الـىَ  ًُ ْو 
َ
ـىٍع ؤ َُ ـِخــــــــــي       ِلـُض ًَ ـِؼلـُـهــــــــــــــــــــــــا عا

ْ
ـى
ُ
 ال ج

ً
ــــــىعاؤَبــــــــــــــضا

ُ
ـك

ُ
ـــُض و ْٖ 

 
ً
: -ؤوال ٠ الخٝغ حٍٗغ  

 (i)الُٝغ والخض والكٟحر.الخٝغ لٛت: 

ه وخضٍ والخٝغ مً الؿُٟىت والجبل حاهبها، والجم٘  ٢ا٫ في الصخاح: "خٝغ ٧ل شخيء َٞغ

﴾(ii)ؤخٝغ وخغوٝ"، ٍٝ ى َخْغ
َ
ل َٖ هللَ 

ْ
ُبُض ا ْٗ ٌَّ  ًْ اِؽ َم

ّ
لى

ْ
ًَ ا ؤي: ٖلى وحه (iii)ومً طل٪ ٢ىله حٗالي:﴿ َوِم

 واخض، وؤن ٌٗبضٍ ٖلى الؿغاء والًغاء.
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 و٢ا٫ الخلُل: "الخ
ً
ا ت في ال٨الم لخٟغ٢ت اإلاٗاوي،وحؿمى خٞغ ٝغ مً خغوٝ الهجاء و٧ل ٧لمت ٖاٍع

حن وؤ٦ثر مثل: متى، َل، بل، لٗل". ا بدٞغ  (iv)وبن ٧ان بىاَئ

، ٞإنبذ ٦ما ٣ًى٫ ابً مىٓىع: "ؤخض خغوٝ التهجي ؤو  ومً َظا اإلاٗجى اللٛىي جضعّج مٗجى الخٝغ

ما".ألاصاة التي حؿمى الغابُت؛ ألنها جغبِ الاؾم   (v)باالؾم والٟٗل بالٟٗل ٦ــ )ًٖ( و )ٖلى( وهدَى

: خّض الصخيء وخضجه، مً طل٪  ، ٞغؤوا ؤن الخٝغ الخٔ الٗلماء الجاهب الهىحي في حؿمُت الخٝغ

؛ وطل٪ ؤن الخٝغ خض 
ً
خٝغ طل٪ الصخيء بهما َى: خضٍ وهاخُخه،ومً َىا ؾمُذ خغوٝ اإلاعجم خغوٞا

ه ٦دٝغ الجبل و  ٞغ اًخه َو  ألنها حهاث لل٩لم مى٣ُ٘ الهىث ٚو
ً
جىػ ؤن ج٨ىن ؾمُذ خغوٞا ، ٍو هدٍى

 (vi)وهىاح ٦دغوٝ الصخيء وحهاجه اإلادض٢ت به.

 

 
ً
ؤ٢ؿام الخغوٝ: -زاهُا  

٣ًى٫ الؼحاجي: " الخغوٝ ٖلى زالزت ؤيغب: خغوٝ اإلاعجم التي هي ؤنل مضاع ألالؿً ٖغبحها 

الٗحن مً بٌٗ والًاص مً  ومعجمحها، وخغوٝ ألاؾماء وألاٞٗا٫، والخغوٝ التي هي ؤبٗايها هدى:

و٢ض ًسخهغ َظا الخ٣ؿُم ٣ُٞا٫: الخغوٝ هىٖان: خغوٝ اإلاباوي وخغوٝ  (vii)يغب وما ؤقبه طل٪"،

اإلاٗاوي، ألاولى هي التي جخ٨ىن مجها ال٩لماث ٦ما ًٓهغ مً اؾمها، ؤّما الثاهُت ٞهي ٧لماث لها مٗان 

 جغجبِ باألؾماء وألاٞٗا٫.

 خغوٝ الجّغ:

ب.الجغ في اللٛت: ال
ْ
 (viii)َجظ

َـ( "ؤن خغوٝ الجّغ جهل ما ٢بلها بما بٗضَا، ٞخىنل الاؾم باالؾم، 316ط٦غ ابً الؿغاج )

 ٖلى ألاؾماء"
ّ
، ٞإّما بًها٫ خغوٝ الجّغ باالؾم ٣ٞىل٪: (ix)والٟٗل باالؾم، والًضزل خٝغ الجّغ بال

ض، ٞالباء هي التي ض. الضاع لٗمغو، وؤّما بًهالها الٟٗل باالؾم ٣ٞىل٪: مغعث بٍؼ  (x)ؤونلذ اإلاغوع بٍؼ

، بلى، ختى، زال، خاقا، ٖضا، في، ًٖ، ٖلى،  ًْ  وهي: ِم
ً
ا  خغوٝ الجّغ ٖكغون خٞغ

ّ
ط٦غ ٚحر واخض ؤن

 (xi)مظ، مىظ، عّب، الالم، ٧ي، الىاو، الخاء، ال٩اٝ، الُاء، لٗل، متى، و٧لها مكتر٦ت في حّغ الاؾم.

 ي، مً، الالم.مً خغوٝ الجّغ التي وعصث في ٢هُضة ؤمتي هي: الباء، ف

  الباء:الباء:  --

 وعص خٝغ الجغ "الباء" في ال٣هُضة حؿ٘ مغاث.

  ٢ا٫ الكاٖغ:٢ا٫ الكاٖغ:

ِخٓـاٍع  (1
ْ
ــي اه ِٞ لــى  ُْ

َ
ًـا٢ُِــَل ل

َ
حرا       ِبالٛ ِٓ

َّ
 خـاقـا الَىْن٠ِ ِمْجهـا َوالى

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
٢ 

ُت.  ٖلى الٓٞغ
ً
 وعصث )الباء( في البِذ صالا

2)  
َ
ْعي

َ
ـُم ألا

ُ
ث
ْ
ل
َ
ـْى١ِ ؤ

َ
ِغٍغا ِبك

َ
٢ 

ُ
ـْض ِهـْمـذ

َ
ـِو ٢ ْٖ ّضِ الـّضِ

َ
 ز

َ
ـْى١

َ
ٟـــى       ٞ

َ
ْهُ

ُ
 اإلا

 وعص خٝغ الباءَىا للضاللت ٖلى الؿببُت ؤي ؤلثم ألاعى بؿبب قى١ اإلاهُٟى.

َغ الُهـضي  (3
ْ
ُ ِٖ ْغ١ِ ًــا

َّ
اَح الك ِذ ِبـــاإِلْؾالِم ًــاٍع

ْ
ـــىعاِحئ ُٗ

ُ
الك ؼَّ ََ ْض 

َ
٢ ، 
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ٖلى الخٗضًت، ٞهىا ًساَب الكاٖغ ؤمخه بإنها حاءث باإلؾالم ٞهّؼ  )الباء( في ال٣هُضة للضاللتوعصث وعصث 

 الكٗىع.

4)       
ً
ــــت ْعوي ٢ِهَّ

َ
ْهِغ ؤ

َ
ًَ ُسُجـــىِن ال٣ ٍِ ِم ْصَمـــْىا ُنـــُضوعاِبؿُا

َ
ْض ؤ

َ
ــــاِع ٢

َّ
 الى

 حاءث )الباء( للضاللت ٖلى الاؾخٗاهت، وهي آلت الًغب )الؿىٍ( وحمٗها ؾُاٍ ٦ما وعص.

5)  
َ
ْى٥ُ ٢

َ
صي       ق ًْ ُسُجــىٍن ِللغَّ بــــى ِم

َ
ٍٍ  ل ِثُــــغا ِبِؿُــــا

َ
ـــــُض ٦

ْ
 الِجل

ُ
ْدــَغ١ ًُ 

: الظي ًدغ١  حاءث )الباء( للضاللت ٖلى الاؾخٗاهت )وبؿُاٍ ًدغ١ الجلض )الًغب( ٞالؿٍى

(xii)بهالجلض(.
  

ُغوهــا  (6 ِكــي(َصمَّ
ْ
َبد

َ
ُجىعا ِبـــ )ألا

ُ
ٞ ًِ ً ْؾخـاَع( ِللّضِ

َ
ــ )ؤ

ْ
ــىا ال

ُ
٢ ى(       َؾـىَّ ُُ ْو )ِج

َ
 ؤ

 وعصث الباء َىا للضاللت ٖلي الاؾخٗاهت، وهي الاؾخٗاهه بـ )ألابدصخي(.

خـي        (7 مَّ
ُ
 ؤ

ْ
ـْىِث ؾاَعث

َ
ِ٘ ٞــــي ِبداِع اإلا ُـ ِٓ

َ
 َمهــحرا ِبٟ

ْ
ـــذ

َ
ْض ال٢

َ
ــ٠ِ ٢

ْ
 الَخخ

 َا صالت ٖلى خالت ؾحر ألامت.وعصث الباء َىا مخدضة م٘ مجغوع 

ُـــغا ِبـــالَبرامُـــِل  (8 ِٞ
ـَ الؼَّ ـ

ْ
ٟ

َّ
ـىٍع( َخَغَم الى

ُ
ل
ُ
٧( ًْ ْعواُخىـــــا       ِمــ

َ
 ؤ

ْ
َتَهـذ

ْ
 اه

 وعصث الباء َىا للضاللتٖلى الاؾخٗاهت.

ْىِعُؽ الـُدـّبِ  (9
َ
ْخالمِ  ه

َ
 َوُخُبــىعاِبـــإ

ً
عِى ُؾـُجـىصا

َ
 ِبـــاأل

َّ
ــمـــا  َخـِ  الؿَّ

 وعصث )الباء( َىا للضاللت ٖلى اإلاهاخبت.

ُت، ؤي: ٖلى ألاعى.  باألعى( َىا للضاللت ٖلى الٓٞغ
ّ
 وعصث الباء )خِ

  الالم:الالم:  --

 وعص خٝغ الجّغ )الالم( في ال٣هُضة ؾذ مغاث

 ٢ا٫ الكاٖغ:

ًْ ُسُجـىٍن  (1 بــي ِم
ْ
ل
َ
ـْى٥ُ ٢

َ
ـثِ        ِلـلــــــغَّصيق

َ
ـُض ٦

ْ
 الِجـل

ُ
ـْدــَغ١ ًُ  ٍٍ ـــــــــــــغاِبـِؿـُــا  ُـ

حاء خٝغ الالم َىا للضاللت ٖلى الؼاثضة، وهي جُٟض اإلال٨ُت، ولجإ بلحها الكاٖغ خُث ال ٌؿخ٣ُم الىػن 

 باإلياٞت اإلادًت.

ْو َبىــــاٍث  (2
َ
ْمــٍغ ؤ

َ
ًَ ز ـ ُْ ـَهــــــــــــىي  َبـ

ْ
ـــــــــــــىعا       ِلـل

ُ
ـٟ ًَّ الؿُّ ـــ َُ ـُمـى

َّ
ـل َٖ  ُمـْؿـِلـمـاٌث 

 حاءث خٝغ الالم َىا للضاللت ٖلى اإلال٪.

ْؾخـاَع(  (3
َ
ــ )ؤ

ْ
ــىا ال

ُ
٢ ى(       َؾـىَّ ُُ ْو )ِج

َ
ِكــي( ؤ

ْ
َبد

َ
ُغوهــا ِبـــ )ألا ًِ َصمَّ ً ُجىعا ِللّضِ

ُ
ٞ 

 حاءث )الالم( في  )للّضًً( لبُان ؾبب الٟٗل، ؤي: للؿببُت.

4)        
ً
 َمْطَجٗــا

ْ
ث ؼَّ ََ ْغِب  ُٗ عْ َوخُـاُى ال

َ
ِهُـغاِى ِلِجبـا٫ِ ألا

َ
 ه

ْ
ض هـــاصث

َ
٢ ، 

ً ألامغ الظي ؤّصي بلى ؤلاياٞت  ىا جض٫ ٖلى اإلال٨ُت، بؿبب خاحت اإلاهغإ ألاّو٫ للخىٍى َُ حاءث )الالم( 

 بالالم.

ــى  (5
َّ
ى
َ
ٍـــَل َوٚ ــَغَص الّغِ

ْ
ٞ

َ
ــَهـــــــــىي ؤ

ْ
ــىعا       ِلل

ُ
ـس

َ
ــَض ٞ ُْ ـ

َ
ـَغ ال٣ ؿَّ

َ
٦ ،

ً
 َـاَع َوْحـضا

 م َىا للضاللت ٖلى الخٗلُل.حاء خٝغ الال       
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ـِخــــــــــي        (6 ًَ ـهـــــــــــا عا ـِؼلُـ
ْ
ـى
ُ
 ال ج

ً
ـىعٍ  ؤَبــضا َُ ــــــىعا ِلـُض

ُ
ـك

ُ
ـُض و ْٖ ـــَغي الـَى ًُ ْو 

َ
 ؤ

 حاءث )الالم( الؼاثضة للضاللت ٖلى الجهاًت، وهي بمٗجى )بلى(.  

 

  في:في:  --

 وعص خٝغ الجغ )في( في ال٣هُضة ٖكغ مغاث.

 الكاٖغ:٢ا٫ 

لــى (1 ُْ
َ
ِخٓـاعٍ  ٢ُِــَل ل

ْ
ــي اه حرا ِٞ ِٓ

َّ
 ِمْجهـا َوالى

َ
 خـاقـا الَىْن٠

ُ
لذ

ُ
ًـــــا       ٢

َ
 ِبالٛ

. ا للضاللت ٖلى خالت لُلىإي مىخٍٓغ  حاءث )في( مخدضة م٘ مجغوَع

 و٢ا٫ الكاٖغ:

ـي   (2 لُّ ُخّبِ
ُ
ْغٍب ٧ ُٖ ُى 

ْ
ّع

َ
َ٘ الّهــىْ        ٞـي الَخُـاؤ َ

ْىِلـي َعٞ
َ
٢ 

ُ
 َحُهىعاِنْض١

َ
 ث

ُت.  حاءث )في( للضاللت ٖلى الٓٞغ

3)        
ً
ــــت

َّ
ـــي ِبـــالصيَوِوؿــــــــــــــــــــــــــــاٌء ُمـْؿـِلـمـــــــــــــاٌث ُؾى ـــــــــــــىعا ِٞ

ُ
ًَّ ُبــ٨ ــ َُ ُؿــى

َّ
 َصو

ُت، ؤي ؤن الكاٖغ ًظ٦غ اإلا٩ان التي جىحض ُٞه  ى حاءث )في( للضاللت ٖلى الٓٞغ اليؿاء اإلاؿلماث َو

 )الىًَ الظي ٖبر ٖىه بالبالص(.

ـِخــــــــي      (4 مَّ
ُ
ـُغوَـــا ؤ ـجَّ ََ ــــــــــــــــــــــــا  ُصَو ـغَّ

َ
ـَب الَهِجُـغافي الَبراِعٍق ْٗ

َّ
ىا الك

ُ
٢ وَّ

َ
 ظ

ا للضاللت ٖلى الخا٫، وهي نىعة جض٫ ٖلى الدكغصم.  حاءث )في( مخدضة م٘ مجغوَع

 َمهُـغا ٞــــي ِبداعِ  (5
ْ

ــذ
َ
ْض ال٢

َ
ــ٠ِ ٢

ْ
ِ٘ الَخخ ُـ ِٓ

َ
خـي       ِبٟ مَّ

ُ
 ؤ

ْ
ـْىِث ؾاَعث

َ
 اإلا

ُت اإلا٩اهُت، ؤي التي ؾاعث ُٞه وهي بداع اإلاىث.  حاءث )في( للضاللت ٖلى الٓٞغ

 و٢ا٫ الكاٖغ:

غَّ  (6
َّ

ىــا الك ًْ ــْم َعؤَ
َ
ْحِن ٦ َٖ ــي  ِٞ  

ً
ــّغا

َ
ــْضَع ق

َ
ىـــا الٛ ًْ ـْم َعؤَ

َ
ـضا        ٦ ِٗ ُـغاال ُِ

َ
 ُمْؿخ

ى الٗحن. ُت، َو  حاءث "في" للضاللت ٖلى الٓٞغ

7)   ُٕ ــا  الهَّ
ُ
ـىن

ُ
ـ٨ َُ مـي ًــا َبْغإلاـاٌن َواْؾغِقي       َؾـ

ُ
ــاْخ٨

َ
ُـــغا  في ًىٍم ٞ ِٞ  َو

ى ٚحر مدضص. ُت وهي َىا جض٫ ٖلى الؼمان، َو  حاءث )في( بمٗجى الٓٞغ

8)  َُ ُغحـي  َؾ
ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

ُ
٣ــــاط

ْ
ِمــي ِبه

ُ
ــمُ َواْخ٨

ْ
 الُخ٨

ُ
ىن

ُ
ـــْىٍم ٨

َ
ِؿُــغا ٟي ًـ َٖ 

.
ً
ى ٦ظل٪ لم ٨ًً مدّضصا  حاءث "في" للضاللت ٖلى الؼمان، َو

ي  (9 ِ
ّ
ـْىَم ُمـِضًـــغا في ِبــالِصينــاَع َخ٣ َُ ـَ الـ ـ

َ
ًْ َحـُهـى٫ٍ َحـل        ِمـ

ً
 ياِجٗــا

ُت اإلا٩ان بظ٦غ اإلا٩ان الظي ُٞه.  حاءث )في( للضاللت ٖلى الٓٞغ

ْغَخـخـي        (10
َ
ٞ 

ْ
ْهـــِغ ػاصث

َّ
ُٕ الى ـىعا ٞـي َؾمـاِثـيَوُصُمـى ُُ

ُ
٤َ الُخبُّ الُ

َ
 ٖـاه

.  بالىهغ الظي َا٫ اهخٓاٍع
ً
 حاءث )في( للضاللت ٖلى م٩ان اإلاٗاه٣ت بحن الخب والُحر ٞغخا

--  : ًْ :ِم ًْ   ِم

 و٢ض وعص خٝغ الجّغ )مً( َىا في ال٣هُضة ؤعب٘ ٖكغة مغة.
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 ٢ا٫ الكاٖغ

 ٢ُِــَل  (1
َ
 خـاقـا الَىْنٟ

ُ
لذ

ُ
ًـا       ٢

َ
ِخٓـاٍع ِبالٛ

ْ
ــي اه ِٞ لــى  ُْ

َ
حراِمْجهـال ِٓ

َّ
 َوالى

 ًْ ض٫ الكاٖغ بلى اؾخسضام ِم ا ٖو ( بمٗجى الباء ؤي ال ًم٨ً ؤن جدؿاوي ألامت بلُلى ؤو ٚحَر ًْ حاءث )ِم

 بضال مً الباء، لٗضم اؾخ٣امت الىػن بالباء، زم بن الخغوٝ جىىب ًٖ بًٗها.

ـ٤ِ َوُصُمـى  (2
ْ

ك ِٗ  ال
لــىُٕ ُْ

َ
ًْ ل ُــغا ِمـ ُِ َ٘ َم ْم ـَؼ٫َ الضَّ

ْ
ه
َ
ْعِيــي ؤ

َ
       ُخبُّ ؤ

ْ
َتَهذ

ْ
 اه

( في ال٣هُضة في ٢ى٫ الكاٖغ: )مً لُلى( بمٗجي الخبٌُٗ. ًْ  حاءث )ِم

ًْ ِمىـًى  (3 وعا ِم
ُ
ـظ

ُ
ـَغ ق ْٗ ِ

ّ
 الك

َ
بــي، َعَن٠

ْ
ل
َ
ـضَّ ٢

َ
ٟى       ق

َ
ْهُ

ُ
ىُع اإلا

ُ
 َواإلِاْؿُ٪ ه

( ل ًْ ًْ ِمجًى( مىي٘ بم٨ت(.حاءث )ِم  (xiii)لضاللت ٖلى ابخضاء ؤلاؾالم و٢ىله ))ِم

ًْ ُسُجـىِن  (4 ــُضوعا ِمـ ْصَمــْىا نُّ
َ
ـْض ؤ

َ
ـاِع ٢

َّ
ٍِ الى         ِبِؿُـــا

ً
ـت ْعوي ٢ِهَّ

َ
ـْهـِغ ؤ

َ
 ال٣

( للضاللت ٖلى ابخضاء الجهاًت في اإلا٩ان. ًْ  حاءث )ِم

بــي  (5
ْ
ل
َ
ـْى٥ُ ٢

َ
ًْ ُسُجـىٍن ق ـِثـُــــغا ِم

َ
ـُض ٦

ْ
 الِجـل

ُ
ـْدــَغ١ ًُ  ٍٍ صي       ِبـِؿـُــا  ِلـلـغَّ

( للضاللت ٖلى الؿببُت. ًْ  حاءث )ِم

ُخــىا  (6 ـغَّ
َ

ُبـىهـــا ق
َّ
ل
َ
ـىــــــــا       ٢

َ
ـْى٢

َ
ـىا ٞ

ُ
ـىا الـَىْحـَه َوبـال ُٗ ـ

َ
ـــاَنـٟ

َّ
ـُهـىعاِمـى

ُّ
 الٓ

 ْهىَعها.حاء )مً( َىا للضاللت ٖلى اإلال٨ُت؛ ؤي قّغخىا ا

ًْ ُخـٟـــــــــــاةٍ  (7 ـُهـــــــــْم         ِمــ
ُّ
ــــــــــغاٍة ُحـل ُٖ ْو 

َ
ًْ َبىـــاٍث ؤ ــغا ِم ْمَهـٍغ َ

 ػ
ً
ًَ َبــْغصا ْ

ك ِٖ 

( للضاللت ٖلى ال٨ثرة. ًْ  حاءث )ِم

ْعواُخىـــــــــــــــــا        (8
َ
 ؤ

ْ
َتَهـذ

ْ
ـىعٍ ِبـــالَبرامُـــــــــــِل اه

ُ
ل
ُ
٧( ًْ ُـــغا( ِمــ ِٞ

ـَ الؼَّ ـ
ْ
ٟ

َّ
 َخَغَم الى

( للؿببُت. ًْ  حاءث )ِم

ىــا        (9
َ
ْعي

َ
 ؤ

ً
ا
ّ
ُغ َخ٣ ْٖ ُّ

ى الظ
َّ
ُ

َ
ٚ 

َ
هـُـٍب ٦ــــان

َ
ًْ ل ــــــىعاِمـ ُُ ـ

َ
ـَب الـٛ

ْ
ـل
َ
 ال٣

َ
ِـ ـبَّ

َ
 ز

( َىا للؿببُت. ًْ  حاءث )ِم

10)        
ً
ي في ِبــالِصي ياِجٗــا ِ

ّ
ًْ َحـُهـى٫ٍ نــاَع َخ٣ ـ ِمـ َُ ـَ الـ ـ

َ
 ْىَم ُمـِضًـــــغاَحـل

 حاء خٝغ )مً( َىا للضاللت ٖلى الؿببُت.

ــي  (11 ِٓ ٣ِـ ُْ ـــٍت ًــا ِبالصي اْؾدَ
َ
ل
ْ
ٟ

َ
ٚ ًْ ـِؼٍـــــــغا       ِم

َ
 الٛ

َ
ـِـ
ْ
ٟ ِ

ّ
ْمــىا٫َ والى

َ
ىا ألا

ُ
 َؾَغ٢

( للخٗضًت؛ خُث الٟٗل )اؾد٣ُٔ( ًخّٗضي بمً ٣٦ىل٪: اؾد٣ُٔ مً هىمه. ًْ  حاءث )ِم

ىــــا        (12
َ
ي ُْ ُـِهـْم َب ِٞ ــِغ ْٖ ــا

َ
ًْ ُحىــاٍة ًــا ِبــالصي ٞ ُــــــــــغاِم ًِ

َّ
ــَل الى

ْ
ٟ ِ

ّ
ىا الُ َُ ىَّ

َ
 ق

( للضاللت ٖلى ال٨ثرة. ًْ  حاءث )ِم

13)        
ً
ـــت

َ
ـِهــْم ُحْمل ٛــاةٍ ًــا ِبـــالصي ٖــا٢ِـِبُـ

ُ
َ ًْ ِبُـــــــــــغا ِم

َ
 ال٨

َ
ُــش

َّ
بــىا الك

َّ
ظ َٖ 

( للضاللت ٖلى ال٨ثرة. حاءث ًْ  )ِم

14)        
ً
ـــاْخـِغ٢ِـُـِهـْم َحْهـَغة

َ
هـاةٍ ًــا ِبــالصي ٞ ًْ ػُ ُهــــــىعا ِم

َّ
ْغَى الُ ِٗ ىا ال

ُ
٨

َ
خ ََ 

( للضاللت ٖلى ال٨ثرة. ًْ  حاءث )ِم
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ُٕ الَجْمـِغ  (15 بـيَوُصُمـى
ْ
ل
َ
٢ ًْ ىعا ِمـ َُ ـَض ػُ

ْ
٣ ِٗ مـي ال ِٓ

ْ
  ًــا ُمـغاصي ٞـاه

ْ
َتَهذ

ْ
 اه

( للضاللت ٖلى اإلا٩اهُت.وعصث )مِ  ًْ 

 (xiv)الىضاء لٛت: الضٖاء.

ُىن آ، وآْي  :صٖاء بدغوٝ مسهىنت وهي: ًا، وؤي، َُا، وؤًا، والهمؼة، واوللىظبت، وػاص ال٨ٞى
ً
انُالخا

 (xv)باإلاض.

ى )ًا(وحؿخٗمل في هضاء ٧ل مىاٍص ٧ان  ى خٝغ واخض َو مً الخغوٝ التي ط٦غث في ال٣هُضة َو

، ؤو 
ً
، ؤو بُٗضا

ً
با .٢ٍغ

ً
 (xvi)مخىؾُا

ً مغة مجها ما َى مجز٫ مجزلت البُٗض، ولٗل َظٍ ال٨ثرة  وعص خٝغ الىضاء )الُاء( في ال٣هُضة ٖكٍغ

ي بلى يٟٗها، و٦ثرة  صَّ
َ
ّمخه هاثمت وبُٗضة بما صّب بحن ؤبىائها مً ق٣ا١ وزالٝ ؤ

ُ
 ؤ

ّ
لكٗىع الكاٖغ بإن

ر الكاٖغ مً الىضاء 
ّ
الظي ًغحى به ؤن ج٤ُٟ في نبذ ًيبلج الىضاء صلُل ٖلى يُإ َظٍ ألامت ٞإ٦ث

 بالصخىة والخحر.

 ٢ا٫ الكاٖغ:

1)  
ً
 ُخّغا

َ
اصيِنْغث

َ
ــا

ُ
ـِىـُــــغا ًــا ٞ

َ
 ُمْؿـخ

ً
ــَغ ِحـهـــاصا ْٗ ـ ِ

ّ
ــِب الك

ُ
ـخ

ْ
ِمُــغا       َوا٦

َ
ـْل ؤ ِٖ 

ـؼَّ  ًـا ِعٍـاَح  (2 ََ ْض 
َ
ِذ ِبــاإِلْؾـالِم، ٢

ْ
َغ الُهــــضي       ِحئ

ْ
ُ ِٖ ْغ١ِ ًــا 

َّ
ـىعا الك ُٗ ـ

ُ
 الك

باَب  (3
َ

ـ٤َّ ُبـُدــــــىعا ًا ق
َ

ـْض ق
َ
ـِل ٢

ْ
ـٟ ِ

ّ
 الُ

ُ
ْعيىــا       َوُنــــــغار

َ
 ؤ

ْ
ذ َٖ ـا

َ
غِب ي ُٗ  ال

غا٢ِــــــي (4 ِٖ ِؿُــــغا ًـــــــا  ٌَ ْو 
َ
 ؤ

ً
ْهـــــــغا

َ
ِؿُـــــَم ٢

ْ
٣

َّ
ـغي الخ

ُ
ٓ

ْ
       َواه

ً
ة ُِىـــــــــي َمــــــــغَّ ِٗ ـــــاْؾَم

َ
ٞ 

ااصَ  (5
ُ
ضًــــــغا ًــــــــــا ٞ

َ
ٚ 

ْ
ْض نـاعث

َ
ــِب ٢

ْ
ل
َ
ُٕ ال٣ ؾحرا       َوُصُمــى

َ
 ؤ

ُ
ذ

ْ
ك ِٖ ـْض 

َ
ــِغ ٢ ْٗ ِ

ّ
 الك

ـىعا ًـــــــــــــــا ِبــالصي (6
ُ

ـك
ُ
ىـــــــــــــا َنْبــَغ ُمـــــــــــّغٍ َو٢ ِْ ًَ

َ
       َواْعج

ً
ــال

َ
ٓ

ْ
ِغْبىــــــا َخى

َ
ــْم ق

َ
٦ 

٣ِحرا صيًـــــــــا ِبــال  (7
َ
ْم ٖــــاَف ٞ

َ
ُل ٦

ْ
ٟ ِ

ّ
ــى الُ

َّ
ـٓ

َ
ـل
َ
ــْم ج

َ
ىــى       ٦ ًَّ ىـــــا ال

ْ
٢ وَّ

َ
ظ

َ
ــــــْم ج

َ
٦ 

ىـــــا        ًـــــــــــا ِبـالصي (8
َ
ْغي ِٖ ِؿْغهـــا 

َ
ْض ز

َ
ــــىعاًــــــــــا ِبالصي ٢ ًُ ِؿْغهــا٥ِ ُخ

َ
 ما ز

ـــــــ ًــــا ِبالصي (9
َ
ل
ْ
ٟ

َ
ٚ ًْ ــــي ِم ِٓ ٣ِـ ُْ ـِؼٍــــــغااْؾدَ

َ
 الٛ

َ
ـِـ
ْ
ٟ ِ

ّ
ْمـــــــــىا٫َ والى

َ
ـــــىا ألا

ُ
 ٍت       َؾَغ٢

ُــغا ًـــــــا ِبــالصي (10 ًِ
َّ
ــَل الى

ْ
ٟ ِ

ّ
ـــىا الُ َُ ىَّ

َ
ًْ ُحىــــاٍة ق ىــــــــــــا       ِم

َ
ي ُْ ُـِهـْم َب ِٞ ــِغ ْٖ ـــــــــــا

َ
ٞ 

ِبُـــغا ًـــــــا ِبــــالصي (11
َ
 ال٨

َ
ُـــــش

َّ
بــىا الك

َّ
ظ َٖ ٛــــــاٍة 

ُ
َ ًْ        ِم

ً
ـــــــــــــت

َ
ـِهــْم ُحْمل  ٖـــــــا٢ِـِبُـ

ُهـــــىعا ًـــــــا ِبــالصي (12
َّ
ْغَى الُ ِٗ ىا ال

ُ
٨

َ
خ ََ هـــــاٍة  ًْ ػُ        ِم

ً
ــــــــــاْخـِغ٢ِـُـِهـْم َحْهـــــــــَغة

َ
ٞ 

ُــــــــغا ًـــــا ِبــالصي (13 ِٞ ــــــــاَء الَى
َ
ُؿــىا اإلا جَّ

َ
ــْض ه

َ
ــغا ٢

َ
ـُهـْم       ُخ٣

َ
ــظال

ْ
ه
َ
ـدـــــــــــــي ؤ ًِ

ْ
ـاٞ

َ
ٞ 

َتهــــــــى       (14
ْ
ـْؿــــ٠ِ اه َٗ ٫ِّ َوالـ

ُ
 الــظ

َ
ْو١

َ
ــّىاُع ُحــــــــىعاًـــــــــا ِبــــــــالصي  بنَّ ط

ُّ
ــَض الث َٗ ْب

َ
 ؤ

ُٕ الَجْمــ (15        َوُصُمـى
ْ

َتَهذ
ْ
بــــــي اه

ْ
ل
َ
٢ ًْ ــــىعا ًــــا ُمـغاصيــِغ ِمـ َُ ـَض ػُ

ْ
٣ ِٗ مـي ال ِٓ

ْ
 ٞـاه

ـــــــغا ًـــــــا َحمُــــــَل  (16 ــــــُه َمـٍغ
ْ
ـل َٗ        َوِحـهــــــاُص الـُدـّبِ ٞـاْحـ

ً
ـَمـــــــت

ْ
ٛ

َ
ـــــِغْص و

ْ
ٚ َ
ْحِن ػ َٗ  ال

ِصًـهـــا  (17 ـغا غاِصيًـــــــــــــا ُمــــَخـّضِ ـبُـ َٖ ــــــْىَم  َُ ـــِ٪ الـ
َ
ـخ َٗ ـِلــــــــي َصْم َٗ ْغَخخــــــــــــي       َواْحـ

َ
ٞ 

ِخــــــي        (18 ًَ حهـــــــا عا ِٗ
َ
ــاْعٞ

َ
ْو ٞ

َ
ِهــــــــي ؤ

ُ
ُهـــىعا ًــا ُمغاِصيَواْع٢

ُ
ـَل ق

ْ
ِلـي الَخـٟ َٗ اْح

َ
ٞ 
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 الكاٖغ اؾخٗمل ؤصاة الىضاء 
ّ
ب في )ًاٞااصي، ًاحمُل(، مما ج٣ّضم هالخٔ ؤن )ًا( الىضاء لل٣ٍغ

ٞخ٨غعث في ٢ىله: )ًا بالصي( بخضي ٖكغة مغة، وفي ٢ىله: )ًا مغاصي( زالر مغاث، وفي ٢ىله: )ًاقباب، 

ب وهّؼله مجزلت   ومجها ما َى ٢ٍغ
ً
احمُل( مغة واخضة. ومجها ما َى بُٗض ؤنال اٖغاقي، ٍو ابغإلاان، ٍو اح،ٍو اٍع ٍو

 الُاء جدخىي ٖلى اإلاّض الظي لجإ بلُه الكاٖغ؛ البُٗض ولٗل ازخُاع ا
ّ
 )ًا مغاصي(، ألن

ً
٣ا لكاٖغ ٧ان مٞى

غاث الخؼن التي ال جسغحها الهمؼة في الىضاء.  ًسغج ٞػ

  ؤو:ؤو:  --

ى )ؤو( في ال٣هُضة حؿ٘ مغاث:  وعص خٝغ ال٠ُٗ َو

 ٢ا٫ الكاٖغ:

ـلــى 1 ُْ
َ
ىــــا( َوْنــُل ل ِْ ْو ُبثَ

َ
ـ٤ٌ       َوِبـدــــ  ؤ

َ
ـل
ْ
ـِضًـغاُمٛ ََ  

ْ
ــــــذ

َّ
ـل
َ
ـْض ٢

َ
 ـــــــاُع الـُدـّبِ ٢

وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو بثِىا( للخسُحر وال ج٨ىن )ؤو( بمٗجى الىاو ألن اإلادب ًغجبِ بمدبىبت 

ىيت ٖلى الٗمىم، ولم ٣ً٘ في ٢لبه ؾىي خب  واخض وبهما ط٦غ لُلى وبثِىا للضاللت ٖلى نىع الخب مٞغ

 ؤّمخه.

2 ًَ ـ ُْ ـــىعا ( َبـ
ُ
ـٟ ًَّ الؿُّ ـــــــــــــــ َُ ـُمـى

َّ
ـل َٖ ـَهـــــــــــىي       ُمـْؿـِلـمـــــــــــاٌث 

ْ
ْو َبىـــــاٍث ِلـل

َ
ْمــٍغ ؤ

َ
 ز

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو بىاث( بمٗجى الىاو.

ــ 3
ْ
ــىا ال

ُ
٢ ى(       َؾـىَّ ُُ ْو )ِج

َ
ِكــي( ؤ

ْ
َبد

َ
ُغوهــا ِبـــ )ألا ُجــــــىعا( َصمَّ

ُ
ٞ ًِ ً ْؾخـــــــاَع( ِللّضِ

َ
 )ؤ

ى( بمٗجى الىاو. ُُ  وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ج

ِؿُـــــــــــغ 4 ٌَ ْو 
َ
 ؤ

ً
ْهــغا

َ
ِؿُــَم ٢

ْ
٣

َّ
ـغي الخ

ُ
ٓ

ْ
     َواه

ً
ة ُِىـــــــي َمــغَّ ِٗ ــاْؾَم

َ
غا٢ِـــــــــــــي ٞ ِٖ  ا( ًــــا 

ى ٣ًهض اؾخىاء خهى٫ الخ٣ؿُم.وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ٌؿحر    ا( َو

ـــــــغا5 ْمَهـٍغ َ
 ػ

ً
ًَ َبــْغصا ْ

ك ِٖ ًْ َبىــــــــاٍث  ـُهـْم        ِم
ُّ
ـــــــــغاٍة ُحـل ُٖ ْو 

َ
ًْ ُخـٟــــــــاٍة ؤ  ( ِمــ

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ٖغاة( بمٗجى الىاو.

ـهــــاٌث زــــــــــــــــــاِلــضاٌث 6 مَّ
ُ
 َمِهُــــــغا( ؤ

َ
ْؿ٠ َٗ ٣ىا ال

َ
 ٖــاه

ٌ
ــىر ُُ

ُ
ْو ق

َ
       ؤ

ْ
ـــذ

َ
ــل  ُعّمِ

وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو قُىر( لل٠ُٗ بمٗجى الىاو ولى اؾخسضم الكاٖغ الىاو ألّصي الضوع في    

 بىاء ال٣الب الكٗغي.

7 
ْ
 الُخ٨

ُ
ـــىن

ُ
٨ َُ ــُغجي     َؾ

ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

ُ
٣ـــاط

ْ
مــي ِبه

ُ
ِؿُـــغا( َواْخ٨ َٖ ــْىٍم 

َ
 ـــُم ٞـــي ًـ

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ٞلخسغجي( للخسُحر.

ـــــــــــــــــــ8
ُ

ـك
ُ
ـُض و ْٖ ـــَغي الـَى ًُ ْو 

َ
ـىٍع ؤ َُ ـِخـــــــــــي        ِلـُض ًَ ـِؼلـُـهــــــــا عا

ْ
ـى
ُ
 ال ج

ً
 ـــــىعا( ؤَبــضا

 سُحر.وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ًغي( للخ

ُهــــىعا9
ُ

ـَل ق
ْ
ِلـي الَخـٟ َٗ اْح

َ
ِخـي       ًــا ُمغاِصي ٞ ًَ حهــا عا ِٗ

َ
ــاْعٞ

َ
ْو ٞ

َ
ِهــي ؤ

ُ
 ( َواْع٢

ٗحها( بمٗجى الىاو خُث اإلاى٠٢ ًخُلب الغ٢و والخٗبحر ًٖ  وعص خٝغ ال٠ُٗ )ؤو( في ٢ىله )ؤو ٞاٞع

 الٟغح وعٞ٘ الغاًت.

  الٟاء:الٟاء:  --
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ى )الٟاء( في   ال٣هُضة حؿ٘ مغاث:وعص خٝغ ال٠ُٗ َو

 ٢ا٫ الكاٖغ:

ـبـــي  (1
ْ
ـل
َ
٢ ٍَ ىـــــى       جـــا ًَّ صاَص ال ْ

ـِض اػ
َ
ـ٣

َ
ــي ٞ ًَ ُخّبِ ـ ًْ

َ
 ؤ

ُ
ـــــْغث ـَضمَّ

َ
ـخ
َ
ـــــــــــــــــــغا ٞ ـِثُـ

َ
٦ 

 وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞخضمغث( بمٗجى الٗغى والخٟهُل.

2)  
ُ
٨ َُ مـي ًــا َبْغإلاـاٌن َواْؾغ٢ِــي        َؾ

ُ
ــاْخ٨

َ
ُـــغا ٞ ِٞ ـْىٍم َو ًَ ُٕ ٞـــي  ــا  الهَّ

ُ
 ــىن

 وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞاخ٨مي( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.

ِؿُــغا (3 َٖ ـْىٍم  ًَ ـُم ٞـي 
ْ
 الُخـ٨

ُ
ـىن

ُ
ـ٨ َُ ُغحـــي        َؾـ

ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
 ؤو ٞ

ُ
٣ـــاط

ْ
ـِمـــي ِبه

ُ
 واْخـ٨

 وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞلخسغجي( ػاثضة إل٢امت الىػن.

ُــغاًــا  (4 ًِ
َّ
ــَل الى

ْ
ٟ ِ

ّ
ىا الُ َُ ىَّ

َ
ًْ ُحىــاٍة ق ىــــا         ِم

َ
ي ُْ ُـِهـْم َب ِٞ ــِغ ْٖ ــا

َ
 ِبــالصي ٞ

حهم( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.  وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞاٖٞغ

ــغْ  (5 ِٗ ىا ال
ُ
٨

َ
خ ََ هـاٍة  ًْ ػُ        ِم

ً
ـــاْخـِغ٢ِـُـِهـْم َحْهـــــــــــــــــَغة

َ
ُهـــىعاًــا ِبــالصي ٞ

َّ
 َى الُ

 وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞاخغ٢حهم( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.

ُـــــــــــغا (6 ِٞ ــاَء الَى
َ
ُؿــىا اإلا جَّ

َ
ــْض ه

َ
ــغا ٢

َ
ـُهـْم       ُخ٣

َ
ــظال

ْ
ه
َ
ـدـــــــــي ؤ ًِ

ْ
ـاٞ

َ
 ًــا ِبــالصي ٞ

 وعصث الٟاء في ٢ىله )ٞاًٞخي( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.

ىعا (7 َُ ـَض ػُ
ْ
٣ ِٗ مـي ال ِٓ

ْ
       ًــا ُمـغاصي ٞـاه

ْ
َتَهذ

ْ
بــي اه

ْ
ل
َ
٢ ًْ ُٕ الَجْمـِغ ِمـ  َوُصُمـى

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )الٟاء( في ٢ىله )ٞاهٓمي( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.    

ـُه مَ  (8
ْ
ـل َٗ         َوِحـهــاُص الـُدـّبِ ٞـاْحـ

ً
ـَمــت

ْ
ٛ

َ
ــِغْص و

ْ
ٚ َ
ْحِن ػ َٗ ـغاًـــا َحمُـَل ال  ـٍغ

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )الٟاء( في ٢ىله )ٞاحٗله( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.

ِخـي       ًــا ُمغاِصي (9 ًَ حهــا عا ِٗ
َ
ــاْعٞ

َ
ْو ٞ

َ
ِهــي ؤ

ُ
ِلـي َواْع٢ َٗ اْح

َ
ُهـىعا ٞ

ُ
ـَل ق

ْ
 الَخـٟ

 وعص خٝغ ال٠ُٗ )الٟاء( في ٢ىله )ٞاحٗلي( للضاللت ٖلى الٗغى والخٟهُل.

  الىاو:الىاو:  --

ً مغة. و٢ض وعصث خٝغ كٍغ ٖو
ً
 ال٠ُٗ )الىاو( في ال٣هُضة ؤعبٗا

 ٢ا٫ الكاٖغ:

ِمُــغا        (1
َ
ـْل ؤ ِٖ اصي 

َ
ــا

ُ
 ًــا ٞ

ً
 ُخّغا

َ
ــِب ِنْغث

ُ
ـخ

ْ
ـِىـُــــغا َوا٦

َ
 ُمْؿـخ

ً
ــَغ ِحـهـــاصا ْٗ ـ ِ

ّ
 الك

ــــــ٤ٌ        (2
َ
ـل
ْ
ىــــــا  ُمٛ ِْ ْو ُبثَ

َ
ــلــــى ؤ ُْ

َ
ـِضًـــغاالـُد  َوِبـدــــــــــاعُ َوْنـــــُل ل ََ  

ْ
ـــــذ

َّ
ـل
َ
ـْض ٢

َ
 ـّبِ ٢

3)  ُٕ ُـــــغاَوُصُمـى ُِ َ٘ َم ْم ـَؼ٫َ الضَّ
ْ
ه
َ
ْعِيــي ؤ

َ
       ُخبُّ ؤ

ْ
َتَهذ

ْ
لــــى اه ُْ

َ
ًْ ل ــــ٤ِ ِمــــ

ْ
ك ِٗ  ال

 ُؾـــضًي       َوِبدــاعُ  (4
ْ

ـــذ
َّ
ـْض َحٟ

َ
ِغٍــــــغا َوِصمـــــاءُ  الَىْنـــِل ٢

َ
 ز

ْ
ــــْض ػاَصث

َ
ـْغِب ٢ ُٗ  الـ

5)  
ُ

ـــــــىٝ ُُ ـَمـْضُتهـــــا         َوُؾـ
ْ
ٚ

َ
ـــــــْض ؤ

َ
 الُخـــّبِ ٢

ُ
ـىٝ ُُ ــُــــــــــغا َوُؾـ ِٗ ـضُّ َؾـ

َ
ـخ

ْ
ـك

َ
ِع ح

ْ
ــــــــإ

َّ
 الث

ـــــــــي ِبـــــــــــــــــالصي َوِوؿــــــــــــــــاٌء  (6 ِٞ        
ً
ــــــــــــت

َّ
ـــىعاُمـْؿـِلـمــــــــــــــــــاٌث ُؾى

ُ
ًَّ ُبــ٨ ــ َُ ُؿــى

َّ
 َصو

ْعيىــا        (7
َ
 ؤ

ْ
ذ َٖ ـا

َ
غِب ي ُٗ باَب ال

َ
 ًا ق

ُ
ـ٤َّ ُبـُدــــــىعا َوُنــــــغار

َ
ـْض ق

َ
ـِل ٢

ْ
ـٟ ِ

ّ
 الُ

8)  
ُ
ـــــــىػ

ُ
ـى

ُ
  َو٦

ً
 َخـْغبــــــــــا

ْ
ـَبـذ

َ
ــىــــــــــا       َحـل

َ
ـْدخ

َ
ــــــٌغ ج ُْ

َ
ْعِى ز

َ
 ألا

ً
ــــــــــــــــــّغا

َ
ـُـــــــغاَوق ِٟ ــ

َ
 َوه
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9)        
ً
ة ُِىـــــــــي َمــــــــغَّ ِٗ ـــــاْؾَم

َ
غا٢ِــــــي ٞ ِٖ ـغي ًـــــــا 

ُ
ٓ

ْ
ِؿُــــغا َواه ٌَ ْو 

َ
 ؤ

ً
ْهـــــــغا

َ
ِؿُـــــَم ٢

ْ
٣

َّ
 الخ

ؾحرا        (10
َ
 ؤ

ُ
ذ

ْ
ك ِٖ ـْض 

َ
ــِغ ٢ ْٗ ِ

ّ
ااَص الك

ُ
ُٕ ًــــــــــا ٞ  َوُصُمــى

ْ
ْض نـاعث

َ
ــِب ٢

ْ
ل
َ
ضًــــــغاال٣

َ
ٚ 

ِهُـــغا َوخُـــــاُى  (11
َ
 ه

ْ
ض هـــاصث

َ
ْعِى، ٢

َ
       ِلِجبا٫ِ ألا

ً
 َمْطَجٗـــــا

ْ
ؼَّث ََ ْغِب  ُٗ  ال

ــــىعا َوِصًــــــــاعُ  (12
ُ
ِوي الُه٣

ْ
ا ًُ  ال 

َ
غبــــان ِٛ  ال

ُ
ِل٠

ْ
ـإ ًَ        

ً
ــال

َ
ل
َ
َ 

ْ
ْضِؽ نــــــــــــــاَعث

ُ
 ال٣

ـــَم  (13
ْ
ل
ُّ
ِغْبىــــــــــا الٓ

َ
ــْم ق

َ
ىــــــا        ٦

َ
ي ُْ  َب

ً
ْمىـــــــــاهـــــــــــــاعا

َ
ل
َ
ُبـــــــىعا َواْؾخ

ُ
 َو٢

ً
ـْهـَغ َؾْىَــــا

َ
 الـ٣

14)        
ً
ــال

َ
ٓ

ْ
ِغْبىــــــا َخى

َ
ــْم ق

َ
ىـــــــــــــاًـــــــــــــــا ِبــالصي ٦ ِْ ًَ

َ
ـىعا َواْعج

ُ
ـك

ُ
 َنْبــَغ ُمـــــــــــّغٍ َو٢

ِغْبىـــــ (15
َ

ـْم ق
َ
٦      

ً
مـــــــــــا

َ
٣

ْ
ل َٖ  

ً
ؾـــــا

ْ
إ
َ
َغ ٦

ْ
٣

َ
ـــــــْم  ا الٟ

ُ
ـخ
ْ
ـُهـــــــــىعا َوَوِعز

ُ
ـــــــــٍؼ َو٢

ْ
ـى

َ
ـــــــــَغ ٦ ُْ

َ
 ز

مـــــي  (16
ُ
ُغحـــــــيواْخ٨

ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

ُ
٣ـــــــاط

ْ
ِؿُـــــغا       ِبه َٖ ـــْىٍم  ًَ ــــُم ٞـــــــي 

ْ
 الُخـ٨

ُ
ـىن

ُ
ـ٨ َُ  َؾـ

ْمـــــــــىا٫َ  (17
َ
ـــــىا ألا

ُ
ـــــــٍت       َؾَغ٢

َ
ل
ْ
ٟ

َ
ٚ ًْ ــــي ِم ِٓ ٣ِـ ُْ  ًــــا ِبالصي اْؾدَ

َ
ـِـ
ْ
ٟ ِ

ّ
ـِؼٍــــــغاوالى

َ
 الٛ

ٍــــــــــــَل  (18 ــَغَص الّغِ
ْ
ٞ

َ
ــــــــــــــىؤ

َّ
ى
َ
ــهــــىي       َـــاَع  َوٚ

ْ
،ِلل

ً
ـــــــــىعا َوْحـضا

ُ
ـس

َ
ــَض ٞ ُْ ـ

َ
ـَغ ال٣ ؿَّ

َ
٦ 

ُٕ وَ  (19 ـىعاُصُمـــــى ُُ
ُ
٤َ الُخبُّ الُ

َ
ْغَخـخـــــــي       ٞـي َؾمـاِثـي ٖـاه

َ
ٞ 

ْ
ْهــــــــِغ ػاصث

َّ
 الى

20)  ُٕ ــــىعاَوُصُمـى َُ ـَض ػُ
ْ
٣ ِٗ مـي ال ِٓ

ْ
       ًــــا ُمـغاصي ٞـاه

ْ
َتَهذ

ْ
بــــــي اه

ْ
ل
َ
٢ ًْ  الَجْمــــِغ ِمـ

ــــْىَم ُمغاصي  (21 َُ ـِغصي ال
ْ
ٚ َ
هـــــــــػ

ُ
ــــــــــــــغا      ي َواْع٢ ـ٣ُِـ

َ
ـْمــــــــَغ ه ُٗ ــُم الـ

َ
ـل
ْ
ْ

ُ
 ال ؤ

ً
 ؤَبــــــــضا

22)       
ً
ـَمـــــــت

ْ
ٛ

َ
ـــــِغْص و

ْ
ٚ َ
ْحِن ػ َٗ ـــــــغا َوِحـهــــــاصُ  ًـــــــا َحمُــــــَل ال ــــــُه َمـٍغ

ْ
ـل َٗ  الـُدـّبِ ٞـاْحـ

ْغَخخــــــــــــي        (23
َ
ِصًـهـــا ًـــــــــــــا ُمــــغاِصي ٞ ـِلــــــــيَخـّضِ َٗ ـغا َواْحـ ـبُـ َٖ ــــــْىَم  َُ ـــِ٪ الـ

َ
ـخ َٗ  َصْم

ِهــــــــي (24
ُ
ُهـــىعا َواْع٢

ُ
ـَل ق

ْ
ِلـي الَخـٟ َٗ اْح

َ
ِخــــــي       ًــا ُمغاِصي ٞ ًَ حهـــــــا عا ِٗ

َ
ــاْعٞ

َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

، ٣ٞىله: )وا
ُ
، و٦ىىػ

ُ
، ووؿاُء، ونغار

ُ
، وؾُىٝ

ُ
، وبداُع، وصماُء، وؾُىٝ ُٕ ٦خب، وبداُع، وصمى

، وحهاُص، واحٗلى،  ُٕ ، وصمى ُٕ ، واؾخلمىا، واعجًِىا، ووعزم، وصمى ُٕ واهٓغي، وخُاُى، وصًاُع، وصمى

عي( وعصث الىاو في ٧ل َظٍ اإلاىاي٘ لل٠ُٗ.  واٞع

  ال:ال:  --

 وعص )الالم( في ال٣هُضة زالر مغاث.

 كاٖغ:٢ا٫ ال

1)  
َ
غبــان ِٛ  ال

ُ
ِل٠

ْ
ـإ ًَ        

ً
ــال

َ
ل
َ
َ 

ْ
ْضِؽ نــــاَعث

ُ
ِوٍَوِصًــــاُع ال٣

ْ
ا ًُ ـــىعاال 

ُ
 الُه٣

2)  
ً
هـي       ؤَبــــــضا

ُ
ْىَم ُمغاصي َواْع٢ َُ ـِغصي ال

ْ
ٚ َ
ــــــــُم ػ

َ
ـل
ْ
ْ

ُ
ـ٣ِـُـــغا ال ؤ

َ
ـْمـــــــَغ ه ُٗ  الـ

3)  
ً
ـِؼلـُـهـــــــــــــاؤَبــــــضا

ْ
ـى
ُ
ــــــىعا ال ج

ُ
ـك

ُ
ـُض و ْٖ ــــــَغي الـَى ًُ ْو 

َ
ـىٍع ؤ َُ ـِخــــــــــي        ِلـُض ًَ  عا

اوي للىٟي، وفي البِذ الثالث حاءث هاَُت. 
ّ
 وعصث )الالم( في البِخحن ألاّو٫ والث

  ٦م:٦م:  --

 ط٦غث )٦م( في ال٣هُضة ٖكغ مغاث 

 ٢ا٫ الكاٖغ:

ِغْبىـــا (1
َ

ــْم ق
َ
ـــَم هـــــــــــــــــ ٦

ْ
ل
ُّ
ُبـــــــــىعاالٓ

ُ
 َو٢

ً
ـْهـَغ َؾْىَــا

َ
ْمىـــا الـ٣

َ
ل
َ
ىـا       َواْؾخ

َ
ي ُْ  َب

ً
 اعا

ىــا (2 ًْ ــْم َعؤَ
َ
ـضا         ٦ ِٗ ْحِن ال َٖ ــي  ِٞ غَّ 

َّ
ىـــاالك ًْ ـْم َعؤَ

َ
ُــــــــغا ٦ ُِ

َ
 ُمْؿخ

ً
ــّغا

َ
ــْضَع ق

َ
 الٛ
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ِبْؿىــــا (3
َ
ـْم ل

َ
٦        

ً
 باِلُـــــا

ً
ـْىَب ِزِكــا

َّ
ْم الث

َ
ـى٦

َّ
ٓ

َ
ل
َ
ـُب  ج

ْ
ل
َ
 ال٣

َ
ْم ٦ـاه

َ
ُبـىعا٦  الهَّ

ِغْبىـــاًــا ِبــالصي  (4
َ

ــْم ق
َ
ـــــــــــىعا ٦

ُ
ـك

ُ
ىــا َنْبـــــــَغ ُمــــــــّغٍ َو٢ ِْ ًَ

َ
       َواْعج

ً
ـــال

َ
ٓ

ْ
 َخى

ىــاًــا ِبــالصي  (5
ْ
٢ وَّ

َ
ظ

َ
ــْم ج

َ
ىــى        ٦ ًَّ ــىال

َّ
ـٓ

َ
ـل
َ
ــْم ج

َ
٣ُِـــغا ٦

َ
ْم ٖـاَف ٞ

َ
ُل ٦

ْ
ٟ ِ

ّ
 الُ

ِغْبىــا (6
َ

ـْم ق
َ
ـُهـــــــــىعا ٦

ُ
ـــــــــــــــٍؼ َو٢

ْ
ـى

َ
ــــــَغ ٦ ُْ

َ
ـــْم ز

ُ
ـخ
ْ
       َوَوِعز

ً
مـــــا

َ
٣

ْ
ل َٖ  

ً
ؾــا

ْ
إ
َ
َغ ٦

ْ
٣

َ
 الٟ

 وحاءث "٦م" في َظٍ ألابُاث للخ٨ثحر.

  ٧ي:٧ي:  --

٦ِغث ٧ي في ال٣هُضة مغة واخضة. ٢ا٫ الكاٖغ:
ُ
 ط

ـِىٍّ 
َ
ــىها َنـٟ

ُ
٢ ــغَّ

َ
ـىـــي       ٞ َِ عاصوا َمـْى

َ
ـْض ؤ

َ
ــْي ــــا ٢

َ
ُب ُبـىعا ٦ ْٗ َّ

 الك
َ
ـىن

ُ
٨ ًَ 

 حاءث )٧ي( َىا بمٗجى الخٗلُل.

  ؤًً:ؤًً:  --

 وعصث ؤًً في ال٣هُضة مغة واخضة.

 ٢ا٫ الكاٖغ:

 ًَ ـ ًْ
َ
ـغا ؤ ـِثُـ

َ
٦ 

ُ
ـــــْغث ـَضمَّ

َ
ـخ
َ
ـبـــي ٞ

ْ
ـل
َ
٢ ٍَ ىـــــى       جـــا ًَّ صاَص ال ْ

ـِض اػ
َ
ـ٣

َ
ــي ٞ  ُخّبِ

ي(، ؤًً: اؾخٟهام مجاػي )ٚحر خ٣ُ٣ي( ؤعاص به الكاٖغ البدث ًٖ ههٟه آلازغ ألهه في مخاَت  )ؤًً ُخّبِ

 م٘ ؤهاٍ.

--  :
ّ
:بن
ّ
  بن

 في ال٣هُضة مغة واخضة.
ّ
 وعصث بن

 ٢ا٫ الكاٖغ:

 بنَّ 
َ
ْو١

َ
ــّىاُع ُحــىعا ط

ُّ
ــَض الث َٗ ْب

َ
َتهــى       ًـــا ِبـــالصي ؤ

ْ
ـْؿـ٠ِ اه َٗ ٫ِّ َوالـ

ُ
 الــظ

 بمٗجى الخى٦ُض.
ّ
 (xvii)حاءث بن

  خاقا:خاقا:  --

 وعص خٝغ الجغ )خاقا( في ال٣هُضة مغة واخضة. 

  ٢ا٫ الكاٖغ:٢ا٫ الكاٖغ:

 
ُ

لذ
ُ
ًـا       ٢

َ
ِخٓـاٍع ِبالٛ

ْ
ــي اه ِٞ لــى  ُْ

َ
 ٢ُِــَل ل

َ
حرا خـاقـا الَىْن٠ ِٓ

َّ
 ِمْجهـا َوالى

ه وهي َىا اؾخثىاء وهي بمجزلت الٟٗل بضلُل ههب ما بٗضَا.  (xviii)حاءث )خاقا( للضاللت ٖلى الخجًز

  الؿحن:الؿحن:  --

وعص في ال٣هُضة في ٢ىله: ؾ٨ُىن، مغجحن بمٗجى الخىِٟـ لضزى٫ الؿحن ٖلى الٟٗل اإلاًإع 

ب اإلاؿخ٣بل، ٢ا٫ الكاٖغ:  )٨ًىن( وج٣ٍغ

ـاٌن َواْؾِغ٢ِـي     
َ
مـي ًــا َبْغإلا

ُ
ـــاْخ٨

َ
ٞ 

ُ
ــىن

ُ
٨ َُ ُـــــــــغا َؾ ِٞ ـْىٍم َو ًَ ُٕ ٞـــي  ــا  الهَّ

ُغحـــي   
ْ
س

َ
خ
ْ
ل
َ
ْو ٞ

َ
 ؤ

ُ
ـي به٣ــــاط مـِ

ُ
 واْخ٨

ُ
ـىن

ُ
ـ٨ َُ ِؿُـــــــغا َؾـ َٖ ـْىٍم  ًَ ـُم ٞـي 

ْ
 الُخـ٨

  ٢ض:٢ض:  --
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.  وعصث )٢ض( في ال٣هُضة زمؿت ٖكغة مٍغ

1)  ًَ ــــ ًْ
َ
ـــــــيؤ ــــِض  ُخّبِ

َ
ـ٣

َ
ـِثـُــــــــــغا ٞ

َ
٦ 

ُ
ــــــــــــــْغث ـَضمَّ

َ
ـخ
َ
ـبـــــــي ٞ

ْ
ـل
َ
٢ ٍَ ىــــــــى       جـــــــا ًَّ صاَص ال ْ

 اػ

ــــــ٤ٌ       َوِبـدــــــــــاُع الـُدـّبِ  (2
َ
ـل
ْ
ىــــــا  ُمٛ ِْ ْو ُبثَ

َ
ــلــــى ؤ ُْ

َ
ـــــتْ َوْنـــــُل ل

َّ
ـل
َ
ـْض ٢

َ
 ًـــغاَهـِض ٢

  َوِبدــاُع الَىْنـــِل  (3
ْ

ـــذ
َّ
ـْض َحٟ

َ
ـْغِب ٢ ُٗ  ُؾـــضًي       َوِصمـــــاُء الـ

ْ
ــــْض ػاَصث

َ
ِغٍــــــغا ٢

َ
 ز

 الُخـــّبِ  (4
ُ

ـــــــىٝ ُُ ـَمـْضُتهـــــاَوُؾـ
ْ
ٚ

َ
ـــــــْض ؤ

َ
ــُــــــــــغا        ٢ ِٗ ـضُّ َؾـ

َ
ـخ

ْ
ـك

َ
ِع ح

ْ
ــــــــإ

َّ
 الث

ُ
ـىٝ ُُ  َوُؾـ

ـِو  (5 ْٖ ّضِ الـّضِ
َ
 ز

َ
ـْى١

َ
ٟـــــى       ٞ

َ
ْهُ

ُ
ـــْى١ِ اإلا

َ
ْعَى ِبك

َ
ـــُم ألا

ُ
ث
ْ
ل
َ
  ؤ

ُ
ـْض ِهـْمـذ

َ
ِغٍغا٢

َ
٢ 

ِذ ِبــاإِلْؾـالِم،  (6
ْ
َغ الُهــــضي       ِحئ

ْ
ُ ِٖ ْغ١ِ ًــا 

َّ
ـؼَّ ًـا ِعٍـاَح الك ََ ْض 

َ
ـىعا٢ ُٗ ـ

ُ
 الك

7)      
ً
ــــت ْعوي ٢ِهَّ

َ
ـْهــــِغ ؤ

َ
ًْ ُسُجـــىِن ال٣ ـــــاِع   ِمـ

َّ
ٍِ الى ْصَمــــْىاِبِؿُـــــــا

َ
ـْض ؤ

َ
ــُضوعا ٢  نُّ

ـِل  (8
ْ
ـٟ ِ

ّ
 الُ

ُ
ْعيىــا       َوُنــــــغار

َ
 ؤ

ْ
ذ َٖ ـا

َ
غِب ي ُٗ باَب ال

َ
ـ٤َّ ًا ق

َ
ـْض ق

َ
 ُبـُدــــــىعا ٢

ــــــــا  (9 ٍّ ـِى
َ
عاصواَنـٟ

َ
ـــــْض ؤ

َ
ُب ُبــــىعا ٢ ْٗ َّ

 الك
َ
ـىن

ُ
٨ ًَ ـــــْي 

َ
ــىهــــــا ٦

ُ
٢ ــغَّ

َ
ـــىـــــــــــــــي       ٞ َِ  َمـْى

ــِغ  (10 ْٗ ِ
ّ

ااَص الك
ُ
 ًــــــــــا ٞ

ُ
ذ

ْ
ك ِٖ ـْض 

َ
ــِب  ٢

ْ
ل
َ
ُٕ ال٣ ؾحرا       َوُصُمــى

َ
 ؤ

ْ
ْض نـاعث

َ
ضًــــــغا ٢

َ
ٚ 

خــي        (11 مَّ
ُ
 ؤ

ْ
ْىِث ؾــــاَعث

َ
ــ٠ِ ٞــــــي ِبدـــاِع اإلا

ْ
ِ٘ الَخخ ُــ ِٓ

َ
 ِبٟ

ْ
ــذ

َ
ـْض ال٢

َ
 َمهُــغا ٢

ْعِى،  (12
َ
       ِلِجبا٫ِ ألا

ً
 َمْطَجٗـــــا

ْ
ؼَّث ََ ْغِب  ُٗ  َوخُـــــاُى ال

ْ
ض هـــاصث

َ
ِهُـــغا٢

َ
 ه

ِؿْغهـــاًـــــــــــا ِبـالصي  (13
َ
ْض ز

َ
ــــــىعا ٢ ًُ ِؿْغهــا٥ِ ُخ

َ
ىـــــا       ًــــــــــا ِبالصي ما ز

َ
ْغي ِٖ 

ــْض  (14
َ
ــغا ٢

َ
ـُهـْم       ُخ٣

َ
ــظال

ْ
ه
َ
ـدـــــــــــــي ؤ ًِ

ْ
ـاٞ

َ
ُؿــىاًـــــا ِبــالصي ٞ جَّ

َ
ُــــــــغا ه ِٞ ــــــــاَء الَى

َ
 اإلا

ــْض َــــــــاَب الَهـىي       َمـْىُج َبْدـِغ الُخـّبِ  (15
َ
 َو٢

ُ
ـث ُْ

َ
ـَو الٛ

َ
ـْض ػاَص َع٢

َ
ـِضًــــــــــغا٢ ََ 

ر الكاٖغ مجها ل٨ثرة  وعصث )٢ض( في ألابُاث
ّ
الؿاب٣ت بمٗجى الخد٤ُ٣؛ لىعوصَا بٗض الٟٗل اإلااضخي وؤ٦ث

 ٣ًُىه بصخت ما و٢٘ ألمخه.

  ما:ما:  --

٦غث )ما( في ال٣هُضة مغة واخضة وهي جُٟض الىٟي. ٢ا٫ الكاٖغ:
ُ
 ط

 
ً
ــىعا ًُ ِؿْغهــا٦ُِد

َ
ىـــا        ًــــا ِبالصي ما ز

َ
ْغي ِٖ ِؿْغهــا 

َ
ْض ز

َ
 ًــا ِبـالصي ٢

  الخاجمت:الخاجمت:

ضها مدمض  –الخمض هلل الظي بًٟله جخم الهالخاث، والهالة والؿالم ٖلى زحر زل٣ه ؤحمٗحن  ُّ ؾ

لى آله الٗلُّحن. وبٗض جدب٘ مٗاوي خغوٝ اإلاٗاوي في ٢هُضة ؤمتي جىنلىا بلى الىخاثج آلاجُت:  ٖو

 في الجمل 
ً
 بٌٗ خغوٝ اإلاٗاوي جدباص٫ ُٞما بُجها اإلاٗاوي صون ؤن حؿبب زلال

ّ
 ت.ؤن

 .ؤؾهمذ خغوٝ اإلاٗاوي في بُٖاء اإلاٗاوي صازل الىو الكٗغي لل٣هُضة وويىخها 

 .في جى٠ُْ الخغوٝ واؾخٗماالتها ٖىض الكاٖغ 
ً
 لم هلخٔ زلال

 .باث في الخٗلُم الجامعي  للخغوٝ وجهلر ألن جضعؽ يمً الخضٍع
ً
 زهبا

ً
 حٗض ال٣هُضة مغحٗا

 لت ألاؾماء ؤو صاللت ألاٞٗا٫ ؤو ال٣هُضة ػازغة بمىيىٖاث ؤزغي جهلر للضعاؾت مثل صال

ُت. ت ؤو صاللت اإلاباوي الهٞغ  التر٦ُباث الىدٍى
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وفي الخخام هغحى ؤن ه٨ىن ٢ض ؤونلىا ال٨ٟغة والٛاًت اإلا٣هىصة التي خاولىا حاَضًً ؤن هلّم ب٩ل 

 حىاهبها، ٞةن ؤنبىا ٞبخى٤ُٞ مً هللا، وبن ٢هغها ٞمً ؤهٟؿىا.

 اإلاهاصع

م. .1  ال٣غآن ال٨ٍغ

الىدى، البً الؿغاج، جذ: ٖبضالخؿحن الٟخلي، ماؾؿت الغؾالت، بحروث، ص.ٍ، ألانى٫ في  .2

 ص.ث.

 ؤلاًًاح في ٖلل الىدى، البي ال٣اؾم الؼحاجي. .3

جىيُذ اإلا٣انض واإلاؿال٪ في ؤلُٟت ابً مال٪، للمال٩ي، جذ: ٖبضالغخمً ٖلي ؾلُمان، صاع  .4

 م.2008 -َـ 1428، 1ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ/

ت، نُضا حام٘ الضعوؽ الٗغبُت، مه .5 ، 28بحروث، ٍ/ –ُٟى الٗالًُجي، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م.1993 -َـ 1414

الججى الضاوي في خغوٝ اإلاٗاوي، للمال٩ي، جذ: ص.ٞسغالضًى٣باوة، ألاؾخاط: مدمض هضًم ٞايل،  .6

 م.1992، 1413، 1لبىان، ٍ/ –صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث 

الجهاوهضي الؼحاجي، جذ: ٖلي لٗبض الغخمً بً اسخا١ البٛضاصي  خغوٝ اإلاٗاوي والهٟاث .7

 م.1984، 1بحروث، ٍ/ –جى٤ُٞ الخمض، ماؾؿت الغؾالت 

غاب، ابً حجي، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث  .8  م.2000 -َـ 1421، 1لبىان، ٍ/ –ؾغ نىاٖت ؤلٖا

، 1لبىان، ٍ/ –أللُٟت ابً مال٪، لؤلقمىوي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث  قغح ألاقمىوي .9

 م.1998َـ، 1419

الخلُل ابً ؤخمض الٟغاَُضي، جذ: ص.مهضي اإلاسؼومي، ص.ببغاَُمالؿمغاجي، صاع وم٨خبت  الٗحن، .10

 الهال٫، ص.ٍ، ص.ث.

 َـ.1414، 3لؿان الٗغب، ابً مىٓىع، ، صاع ناصع، بحروث، ٍ/ .11

ت، الضاع الىمىطحُت، بحروث  نُضا،  –مسخاعالصخاح،للغاػي، جذ: ًىؾ٠ الكُش مدمض، اإلا٨خبت الٗهٍغ

ت، الضاع الىمىطحُت، 1 م.1999 -َـ 1420، 5ٍ/ . مسخاع الصخاح، للغاػي، جذ: ًىؾ٠ الكُش مدمض، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .167م، م1999 -َـ 1420، 5نُضا، ٍ/ –بحروث 

 .9/42َـ، 1414، 3. لؿان الٗغب، ابً مىٓىع، صاع ناصع، بحروث، ٍ/2

 (.11ؾىعة الدج، آلاًت: ) -3

 ص.مهضي اإلاسؼومي، ص.ببغاَُمالؿمغاجي، صاع وم٨خبت الهال٫، ص.ٍ، ص.ث. الٗحن، الخلُل ابً ؤخمض الٟغاَُضي، جذ: -4

 .9/41لؿان الٗغب،  -5

غاب، ابً حجي، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث  -6  .1/14م، 2000 -َـ 1421، 1لبىان، ٍ/ –اهٓغ ؾغ نىاٖت ؤلٖا

 .54ؤلاًًاح في ٖلل الىدى، البي ال٣اؾم الؼحاجي، م7.

 .4/25لؿان الٗغب، 8.

 .1/408نى٫ في الىدى، البً الؿغاج، جذ: ٖبضالخؿحن الٟخلي، ماؾؿت الغؾالت، بحروث، ص.ٍ، ص.ث، ألا  9.

 اإلاهضع الؿاب٤، اإلاىي٘ هٟؿه. 10.
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 انشعٕس ثباليٍ انُفسٙ نذٖ عُٛخ يٍ طهجخ 
 ٔ طبنجبد كهٛخ اٜداة / غشٚبٌ
.ؤ / عاحُت الهاصي اإلاهغي ـ 

ان  ٧لُت آلاصاب / ٍٚغ

 

Sense of psychological security in a sample of students who are 

studying at Facultyof Arts/ Gharian 

ABSTRACT :  

 The study aimed at identifying the areas of feeling 

ofpsychological security among the students of the Faculty of Arts , as 

well as identifying the differences in the sense of psychological security 

according to gender variable . The sample consisted of (30 ) students 

male and female who were randomly selected .The psychological 

security measure Which was  prepared by ) Manar Saeed bin Mustafa 

and Ahmed Abdullah Al Sherifain(was applied . Among the most 

important findings of the study  are that females are more sensitive to 

psychohogical secutity than males . In the psychohogicalsense of 

security , the sample of females ranged from ( 0 % - 78.6%), The male 

sample on the same scale ranged between ( 33.3%-46.6%) and in light 

of the results The study recommended some recommendations  and 

suggestions . 

 : مؿخسلو

 إلاخٛحر الجيـ    
ً
َضٞذ الضعاؾت الي الخٗٝغ ٖلى الكٗىع باالمً الىٟسخي لضي َالب ٧لُت آلاصاب َب٣ا

٣ت ٖكىاثُت 30، و قملذ الُٗىت ) م بٍُغ البت جم ازخُاَع ،  وجم جُب٤ُ م٣ُاؽ الامً  ( َالب َو

ٟحن ( بٗض ج٣ىِىه ، ومً اَم  الىٟسخي اإلاٗض مً ٢بل ) مىاع ؾُٗض بجي مهُٟى و اخمض ٖبض هللا الكٍغ

 باالمً الىٟسخي مً الظ٦ىع في مُٟاؽ 
ً
الىخاثج التي جىنلذ الحها الضعاؾت بإن الاهار ؤ٦ثر قٗىعا

% ( و  87.  6% ــ  0غاوخذ ما بحن )الكٗىع باالمً الىٟسخي خُث سجلذ ُٖىت الاهار ٖلى وؿب ج
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% ( ، و في يىء  64. 6% ــ  33.  3سجلذ ُٖىت الظ٦ىع ٖلى طاث اإلا٣ُاؽ وؿب جغاوخذ مابحن ) 

 الىخاثج التي جىنلذ الحها الضعاؾت اونذ الباخثت ببٌٗ الخىنُاث و اإلا٣ترخاث .

 م٣ضمت :

 الؾُما الخاحاث ؤَخم ٖلماء الىٟـ بمىيٕى الخاحاث الجؿمُت و        
ً
 ٦بحرا

ً
الىٟؿُت اَخماما

 في الٓغوٝ 
ً
 للضوع الظي جلٗبه في قٗىع ؤلاوؿان باألمً و الُمإهِىت ، و زهىنا

ً
الىٟؿُت هٓغا

الغاَىت التي حِٗكها مٗٓم اإلاضن اللُبُت بٗض جضاُٖاث زىعة الؿاب٘ ٖكغ مً ٞبراًغ، و اإلاخمثلت في 

لىٟؿُت  ًاصي به بلي خالت مً ال٣ل٤ و الخىجغ ، و ؤن َظٍ الاهٟالث ألامجي ، ٞٗضم بقبإ الخاحاث ا

ت و  ا بالخٍُى الخاحاث الىٟؿُت وألامىُتا ج٨ىن ؤ٦ثر بلخاخا في ٞترة الٟخىة و الكباب ، بؿبب جمحَز

الجضة و ٢لت الخبرة ، ٞالخاحت بلي الىجاح و الخ٣ضًغ و الاؾخُإل و الؿ٨ىن الىٟسخي و الاهخماء و ٚحر 

 في َظٍ اإلاغخلت مً الٗمغ .طل٪ ج٨ىن واضخت 

 مك٩لت الضعاؾت :

غ و جإَُل ال٨ىاصع الٗلمُت و الٗملُت في اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام            في جٍُى
ً
 مدىعٍا

ً
جلٗب الجامٗت صوعا

، والخسُُِ لبىاء اإلاجخم٘ و بث ألامً و الاؾخ٣غاع و الُمإهِىت الىٟؿُت و الاحخماُٖت في هٟىؽ الُلبت 

لكٗىع ألامً الىٟسخي لضي َلبت الجامٗاث ٢ض ًاصي بلي مجمىٖت مً بك٩ل زام . ٣ٟٞضان ا

غاى اإلاغيُت مثل الدؿلُُت في الخ٨ٟحر و اإلاىا٠٢ و الؿلى٥ ، و ٣ٞضان الث٣ت بالىٟـ والك٪  ألٖا

غاى التي جازغ بك٩ل  ا مً ألٖا ً ، والٗضواهُت ، والالمباالة و ٚحَر والخىٝ ، واوٗضام الث٣ت باآلزٍغ

ُٟحن ، مباقغ في الخالت   (143، م  2013الىٟؿُت للُالب . )بجي مهُٟى ، الكٍغ

و ٢ض حٗغيذ الٗملُت الخٗلُمُت و الجامٗاث بلي الٗضًض مً اإلاك٨الث الىٟؿُت و الاحخماُٖت و    

ألا٧اصًمُت التي ؤصث بلي حُٗل الضعاؾت و جى٢ٟها ٖضة مغاث مما حٗل الُلبت و الُالباث ٌكٗغون 

باألمً الىٟسخي ، زانت و ان الضوام الجامعي لم ًيخٓم في ال٨ثحر مً اإلاضن بخضوي مؿخىي الكٗىع 

ان و  ان  خُث حٗغيذ مضًىت ٍٚغ اللُبُت هدُجت الىي٘ ألامجي ، و ٦ظل٪ الخا٫ في ٧لُت آلاصاب / ٍٚغ

باقي مضن الجبل بلي الٗضًض مً الاقدبا٧اث اإلاؿلخت التي ؤؾٟغ ٖجها جى٠٢ الضعاؾت و الضوام الجامعي 

 لكٗىع الباخثت بخضوي مؿخىي ألامً الىٟسخي مً و 
ً
٢ذ ألزغ زانت في الٗامُحن اإلاايُحن ، و هٓغا

ان ، و في خضوص ٖلم الباخثت جٟخ٣غ بالصها بلي َظا الىٕى  ـ في ٧لُت آلاصاب / ٍٚغ ل٨ىنها ًٖى َُئت جضَع

ضي ُٖىت مً مً الضعاؾاث ، ومً َىا جخدضص مك٩لت الضعاؾت الخالُت  بـ "الكٗىع باألمً الىٟسخي ل

ان  " .  َلبت و َالباث ٧لُت آلاصاب / ٍٚغ
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 ؤَمُت الضعاؾت :

 مً زال٫  مك٩لت الضعاؾت ًم٨ً اؾخسالم ؤَمُتها في آلاحي:

ت جخىلى الباخثت مىا٢كت ؤلاق٩الُت التي جخإؾـ ٖلحها َظٍ الضعاؾت مً زال٫  -1 مً الىاخُت الىٍٓغ

اث اإلاٟؿغة ، و اإلاىٓىع ج٣ضًم ٖغيا مٟهال ًخًمً الكٗىع باألمً الىٟسخي اإلا ٟهىم وألاَمُت والىٍٓغ

ؤلاؾالمي لؤلمً الىٟسخي.. ًٞال ًٖ جىاو٫ مغخلت الخٗلُم الجامعي و ؤؾباب الاَخمام باألمً الىٟسخي في 

َظٍ اإلاغخلت  ، ٦ما حك٩ل الضعاؾت بجملتها مً الىاخُت الخُب٣ُُت مداولت ٖلمُت حؿعى بلى ٢ُاؽ 

سخي لضي َالب مغخلت الخٗلُم الجامعي ومداولت الخٗٝغ ٖلى بٌٗ مجاالث الكٗىع باألمً الىٟ

 مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي في َظٍ اإلاجاالث خؿب  مخٛحر الجيـ.

بن الى٣و الىاضر في الضعاؾاث والبدىر التي جدىاو٫ ألامً الىٟسخي بك٩ل ٖام ، والكٗىع باألمً  -2

ٖلى مؿخىي لُبُا ٨ًؿب البدث  الىٟسخي لضي الُالب في مغخلت الخٗلُم الجامعي  بك٩ل زام

ت الٟغو١  ؤَمُخه في صعاؾت  مؿخىي ألامً الىٟسخي للظ٦ىع وؤلاهار في مغخلت الخٗلُم الجامعي ، ومٗٞغ

 بحن الُالب في َظٍ اإلاغخلت وخؿب الجيـ.

 ؤَضاٝ البدث:

 تهضٝ الضعاؾت بلى آلاحي:

 في يىء مخٛحر الجيـ . ـــ الخٗٝغ ٖلى مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت 1

 ـــ جدضًض مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ. 2

ُت الٟغو١ بحن مجاالث الكٗىع ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت الظ٦ىع و ُٖىت ؤلاهار . -3  الخٗٝغ ٖلى هٖى

 حؿائالث الضعاؾت :

 الُت:حؿعى الضعاؾت الخالُت بلي ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث الخ

 ؽ / ما هي مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ ؟

 ؽ / ما مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ ؟

ت لُٗىت  ت لُٗىت الظ٦ىع و اليؿب اإلائٍى ؽ / َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اليؿب اإلائٍى

 اؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي ؟  ؤلاهار ٖلي م٣ُ

 خضوص الضعاؾت :

  ٣ًخهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى :

ت للضعاؾت ُٖىت مً َالب و َالب ٧لُت آلاصاب / ٢ؿم  ت : يمذ الخضوص البكٍغ ؤوال ـــ الخضوص البكٍغ

ت مً)الظ٦ىع /ؤلاهار ( .  اللٛت الاهجلحًز

ان) مى٣ُت ال٣ىاؾم (زاهُا ــ الخضوص اإلا٩اهُت : ا٢خهغث الخضوص اإلا٩اهُت ٖلى٩  لُت آلاصاب / ٍٚغ

زالثا ــ الخضوص الؼمىُت:جمثلذ الخضوص الؼمىُت للضعاؾت في جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ ٖلى ُٖىت البدث  في الٟترة 

 . 2016/ 17/1و 10ما بحن 

 مهُلخاث الضعاؾت:
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غان )ؤوال  ه خامض َػ ى 2005ـ الكٗىع باألمً الىٟسخي:ٌٗٞغ ( بإهه "الُمإهِىت الىٟؿُت ؤو الاهٟٗالُت َو

، م   2014ألامً الصخصخي ، خُث ٨ًىن بقبإ الخاحاث مًمىهت و ٚحر مٗغى للخُغ" ) مٓلىم ، 

6  ) 

ٟاإلحغاجي :حٗٝغ الباخثت الكٗىع باألمً الىٟسخي بإهه " الضعحت التي ًدهل اإلاٟ دىنحن مً الخٍٗغ

ٟحن( اإلا٣جن  الباث ٧لُت آلاصاب ٖلى م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي لـ )بجي مهُٟى و الكٍغ َلبت َو

 ٖلى البِئت اللُبُت " . 

ه ؤخمض خؿحن الهٛحر )  ـــ الخٗلُم الجامعي : ٌٗٞغ
ً
حر الخ٨ىمي  2005زاهُا ( بإهه " الخٗلُم الخ٨ىمي ٚو

ت ؤو ما ٌٗاصله خم في حامٗاث الظي ًلي اإلاغخلت الثاهٍى ا والظي جتراوح مضجه بحن ؤعب٘ وؾب٘ ؾىىاث ٍو

جمثل ماؾؿاث ٖلمُت مؿخ٣لت طاث ٩َُل جىُٓمي مٗحن ، وؤهٓمت وؤٖغاٝ وج٣الُض حامُٗت مُٗىت") 

 ( 21ـ م  2005الهٛحرـ 

ه عاحُت الهاصي اإلاهغي ) ن ("بإنها اإلاغخلت الضعاؾُت التي جلي مغخلت الخٗلُم الثاهىي، وج٨ى 2011و حٗٞغ

مضة الضعاؾت ٞحها مابحن ؤعب٘ ؾىىاث وزمـ ؾىىاث، ًخدهل الُالب اإلاخسغج مجها ٖلى قهاصة ؤلاحاػة 

الجامُٗت )اللِؿاوـ( ، وحؿخمض اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٞحها الخُِ والىٓم واللىاثذ مً وػاعة الخٗلُم 

 ( 15، م  2011الٗالي في لُبُا " )اإلاهغي ، 

 مٟهىم ألامً الىٟسخي واَمُخه 

ض ألامً الىٟسخي مً ؤَم م٣ىماث الخُاة ل٩ل ألاٞغاص ، بطا ًخُل٘ بلُه ؤلاوؿان في ٧ل ػمان وم٩ان ، ٌٗ

مً مهضٍ بلي لخضٍ ، ٞةطا ما وحض ما يهضصٍ في هٟؿه و ماله و ٖغيه ، وصًىه َٕغ بلي ملجإ امً ًيكض 

م هدى  وعص لٟٔ)ألامً( في( ، ٣ٞض  1،م  2009ُٞه ألامً و ألامان و الؿ٨ُىت ) ٣ٖل ،  ال٣غآن ال٨ٍغ

، وباقخ٣ا٢اث مخٗضصة
ً
ً مىيٗا كٍغ في ٧ل مً لؿان الٗغب و لٟٔ )ألامً( ، و ٦ظل٪ وعص  ؾبٗت ٖو

مان اإلاعجم الىؾُِ .. بٗضة مٗاوي ٞمثال 
َ
ًغي ؤبً مىٓىع في لؿان الٗغب ؤن "ألامً" لٛت ٌٗجي ألا

ْىٝ, 
َ
ًُ ِيضُّ الخ م

َ
, وألا ًٌ ِم

َ
 ٞإها ؤ

ُ
ذ

ْ
ِمى

َ
, و٢ض ؤ

ُ
ت

َ
ل وألاماه ه, وفي الخجًز

َ
خ

ْ
ٟ

َ
ز

َ
ي ٞهَى ِيض ؤ ّضِ

َٗ َ
خ
ُ
ُه اإلا

ُ
خ
ْ
٣ا٫ آَمى ٍو

ل: آلاًت  " )ؾىعة ٢َغ ٍٝ ْى
َ
ؼ: " وآَمَجُهْم ِمً ز  (7م  2006(  . )الُهغاوي  4الٍٗؼ

ؿـ و٦ى٫  بحن، َو بلى ؤن ألامً الىٟسخي ٌٗجي قٗىع الٟغص  (Rubin, Weiss & Coll,2013)و ًظَب ٍع

 ل٣ضعاجه، باإلًجابُت ججاٍ خُاجه، وال٨ٟاء
ً
٣ا ة في بصاعة بُئخه، وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ الصخهُت ٞو

و ل٩ي (7، م2014)مٓلىم ، وؤلاخؿاؽ باإلاٗجى والهضٝ مً الخُاة، والاججاٍ ؤلاًجابي هدى طاجه وج٣بلها.

ٌكٗغ ؤلاوؿان باألمً الىٟسخي, ٞاهه في طل٪ قإهه قإن ألامً الهخي, وألامً الٛظاجي, وألامً 

والا٢خهاصي, والؿُاسخي, البض مً ؤن ٨ًىن ؤلاوؿان مخدغعا مً مكاٖغ الخٝى والهل٘ الاحخماعي, 

ضٍ وان ٨ًىن مخمخٗا  بت, وجى٢٘ الخُغ وألاطي, وان ٨ًىن مُمئىا ٖلى هٟؿه في خايٍغ ٚو والٟٕؼ والَغ

ً مجخمٗه وؤن ٨ًىن ٖلى ٖال٢ت وثام واوسجام م٘  بالخ٠ُ٨ الىٟسخي والكٗىع بالغيا ًٖ طاجه ٖو

 ( 407، م 2002م٘ اإلاجخم٘ . )الٗؿُىي ، هٟؿه و 



 مجلة الجامعة

 

 239نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

ٟاث الؿاب٣ت لؤلمً الىٟسخي ؤهه خالت هٟؿُت صازلُت ٌكٗغ الٟغص  وبظل٨دؿخسلو الباخثت مً الخٍٗغ

م٨ً ببغاػ ؤَمُت ألامً الىٟسخي في الى٣اٍ الخالُت  ً ، ٍو مً زاللها بالُمإهِىت والث٣ت في الظاث وآلازٍغ

: 

ئ الظي ال  ٌِٗل ؤلاوؿاهةال في ْالله ، ٞال ًم٨ً مُل٣ا ج٣ىم خُاة ــ ألامً ٢ُمت ُٖٓمت : جمثل الٟ 1

 بوؿاهُت ججهٌ بىُْٟت الخالٞت في ألاعى بال بطا ا٢ترهذ جل٪ الخُاة باألمً و الاؾخ٣غاع .

 : ٞخىا٤ٞ الٟغص في مغاخل همٍى اإلاسخلٟت  2
ً
 ؾلُما

ً
 هٟؿُا

ً
ت لىمى الٟغص همىا ــ ألامً الىٟسخي خاحت يغوٍع

مضي قٗىعٍ باألمً الىٟسخي والُمإهِىت في َٟىلخه، ٞةطا جغبى الٟغص في حى ؤؾغي آمً ًخى٠٢ ٖلى 

وصافئ مكب٘ لخاحاجه، ٞةهه ًمُل بلى حٗمُم َظا الكٗىع ٖلى بُئخه الاحخماُٖت، ٞحري ؤنها مكبٗت 

دؿم بالخٟائ٫ والغيا مما ًجٗله  خٗامل بهض١، ٍو غي في الىاؽ الخحر والخب ُٞخٗاون ٍو لخاحاجه ٍو

ً، ُٞى٨ٗـ طل٪ ٖلى ج٣بله لظاجه.) ا٢ٕغ ، ًد  ( 16، م  2005ٓى بخ٣ضًغ آلازٍغ

ــ ألامً الىٟسخي ؤؾاسخي للخىمُت : ٞال جىمُت و ال اػصَاع بال في ْال٫ ألامً ، ٞالخسُُِ الؿلُم ، و  3

 في ؤلابضإ ال٨ٟغي و اإلاثابغة الٗلمُت هي مً ؤَم مغج٨ؼاث الخىمُت ، و هي ؤمىع ٚحر مم٨ىت الخضور بال 

 (  www . minshawi . comْل امً و اؾخ٣غاع ًُمئن ُٞه الٟغص ٖلى هٟؿه و زغواجه و اؾدثماعاجه .)

اث اإلاٟؿغة لؤلمً الىٟسخي:  الىٍٓغ

 لخٗضص  اججاَاث الٗلماء و اإلاخسههحن ول٨ً  
ً
اث اإلاٟؿغة لؤلمً الىٟسخي جبٗا حٗضصث وحهاث الىٍٓغ

اث اإلاٟؿغة لؤلمىالىٟسخي . ا مً ؤَم الىٍٓغ ت ماؾلى باٖخباَع  ه٨خٟي بٗغى هٍٓغ

ت ماؾلى في الخاحاث : ى مدٟؼ لخد٤ُ٣ اخخُاحاث ؤؾاؾُت في هٍٓغ ًغي ماؾلى  ؤن ؤلاوؿان ًىلض َو

ضؤ بالخاحاث الٟؿُىلىحُت ٧الجٕى والُٗل، مغوعا باخخُاحاث ألامً والؿالمت زم ق٩ل َغمي ب

 بلى اخخُاحاث اٖخباع واخترام الظاث في ٢مت الهغم. 
ً
اخخُاحاث الاهخماء والخ٣بل مً اإلاجمىٖت، ونىال

وبٗض جد٤ُ٣ ٧ل َظٍ الخاحاث ًجاَض ؤلاوؿان لخد٤ُ٣ طاجه لُهل بلى ؤؾمى مغاخل الا٦خٟاء الظاحي 

ُغ، م  2010، 27)الؿالم م٘ هٟؿه . ,و   )زٍى

٦ما ًغي ماؾلى ؤن جىا٤ٞ الٟغص زال٫ مغاخل همٍى اإلاسخلٟت ًخى٠٢ ٖلى مضي قٗىعٍ باألمً في 

٨ىن مٟهىم مىحب  خ٣بل طاجه ٍو َٟىلخه. طل٪ ؤن قٗىع الُٟل باألمً ًجٗله ًيخمي بلى بُئخه ٍو

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ٞةن ٣ٞضاهه للكٗىع باألمً ًاصي بلى ؾىء جىا٣ٞه الىٟسخي والاحخماعي.  للظاث، ٖو

خد٤٣ الكٗىع باألمً في ْل ؤؾالُب الخيكئت الاحخماُٖت ال٣اثمت ٖلى الضٝء والخىان وبقٗاع  ٍو

اًت والتربُت ال٣اثمت  ىب ُٞه، في خحن ؤن الخغمان مً ال٠ُٗ ألابىي وؤؾالُب الٖغ الُٟل بإهه مٚغ

ٌ ؤو الىبظ ؤو ؤلاَما٫ هي مهاصع ؤؾ  (275، م 2012اؾُت ل٣ٟضان الكٗىع باألمً .  ) بضع، ٖلى الٞغ

 ألامً الىٟسخي مً مىٓىع بؾالمي

اث في جٟؿحر  ٌٗض الضًً ؤلاؾالمي اإلاىب٘ ألاؾاسخي إلاٟهىم ألامً الىٟسخي ، و ٢ض ؾب٤ ٧ل الىٍٓغ

 ألامً الىٟسخي ، ٞاإلًمان باهلل والُىم آلازغ وال٣ًاء وال٣ضع, ٧ل طل٪ ٌكٗغ ؤلاوؿان اإلاؿلم باألمً
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مإهِىت, وجدغعٍ مً ال٣ل٤ والايُغاب, وج٣ىصٍ بلى الؿ٨ُىت والخىاػن   َو
ً
الىٟسخي, وجًٟي ٖلُه اجؼاها

 الاهٟٗالي, ٞخُمئن الىٟـ بلى زال٣ها ٖؼ وحل .

٤ ال٣ضوة, وجاعة باإلؾخضال٫      غقض ؤلاوؿان بُغ١ مسخلٟت, ٞخاعة بٍُغ م ٌٗالج ٍو و ال٣غآن ال٨ٍغ

،م  2012ان باإلاىٖٓت والٗبرة وجاعة بٛحر طل٪.)ؤبى ؤؾٗض ،ٖغبُاث ،ال٣ٗلي، وجاعة باإلاساَبت للىحض

و َىا٥ مجمىٖت مً اإلا٣ىماث التي جد٤٣ ألامً الىٟسخي ، و جغسخ الث٣ت بىهغ هللا حٗالى ، و ( ، 164

ت قإن ال٣ًاء و ال٣ضع ،  هي ٖلى الترجِب : ) ؤلاًمان الٗم٤ُ ،الخى٧ل ٖلى هللا ، الضٖاء ، الظ٦غ ، مٗٞغ

ت  إل ٖلى اإلابكغاث اإلاثبخاث)الكٍغ٠ ، مٗٞغ  (7، 6، م  2003قإن البالء و الامخدان ، الهبر ، الَا

 الٗىامل اإلاازغة في ألامً الىٟسخي:

بضاإلاجُض )  (ؤَم الٗىامل اإلاازغة في ألامً الىٟسخي هي ٦ما ًلي :2011ًظ٦ٖغ

 الخىٝ وال٣ل٤. خُث ًجٗل ؤلاوؿان في مإمً مً: ــ ؤلاًمان باهلل والخمؿ٪ بخٗالُم الض1ًً

ت مثل الدؿامذ والخ٣بل والخٗاون والاخترام ــ الخيكئت الاحخماُٖت 2 : ٞإؾالُب الخيكئت الاحخماُٖت الؿٍى

ٞٗىضما ٌكٗغ الٟغص ؤن َىا٥ مً ٌكض ؤػعٍ  اإلاؿاهضة الاحخماُٖتجىمي ؤلاخؿاؽ باألمً الىٟسخي ، و 

ؿاٖض في احخُاػ اإلادً والهٗاب وال٣ٗباث ًىم ٠٣ بجاهبه َو ى لضًه ؤلاخؿاؽ باألمً، و ما ًيخج ًٖ ٍو

 باألمً.مً اؾخ٣غاع اؾغي واحخماعيطل٨
ً
 ، ٞاالؾخ٣غاع ألاؾغي والاحخماعي ًجٗل ؤلاوؿان ؤ٦ثر بخؿاؾا

ت 3 ت وطل٪ في بَاع اإلاباصت ــ اإلاغوهت ال٨ٍٟغ  بالخ٨ٟحر واإلاغوهت ال٨ٍٟغ
ً
: ًغجبِ ؤلاخؿاؽ باألمً بًجابا

 ضًً.وال٣ىاهحن وما ٣ًٍغ اإلاجخم٘ وال

 باألمً خُث ؤلاخؿاؽ ــ الصخت الجؿمُت والصخت الىٟؿُت  4  
ً
: بن الصخت الجؿمُت جغجبِ بًجابا

ج٣ىي الصخت و بال٣ىة وال٣ضعة ٖلى الخدمل واإلاىاحهت والخٗاَي م٘ ألاخضار بهبر ومثابغة وم٣اومت ، 

اإلاجخم٘، والث٣ت الىٟؿُت والخمخ٘ بها م٘ ؤلاخؿاؽ باألمً لضي ؤلاوؿان خُث الخىا٤ٞ م٘ الىٟـ و 

ا.  بالىٟـ وألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت واإلابخ٨غة والىطج الاهٟٗالي، والاؾخمخإ بالخُاة ب٩اٞت مٓاََغ

لبي الاخخُاحاث ــ الٗىامل الا٢خهاصًت: 5 ٞالضزل اإلااصي لؤلٞغاص ًد٤٣ بقبإ الخاحاث والضواٞ٘ ٍو

امً ال٣ىث ويغوعاث الخُاة، ٦ما ؤن الضزل الا ٢خهاصي ًجٗل الٟغص ؤمً ٖلى اإلااصًت والجؿضًت ٍو

ضٍ وخايٍغ ومؿخ٣بله ومؿخ٣بل ؤوالصٍ.) ٖبض اإلاجُض ،   ( 295ـ  292، م  2011ًىمه ٚو

 الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي  َالب مغخلت الخٗلُم الجامعي :

ٗلُم الجامعي 
ّ
 ٞبٌٗ الّضو٫ حٗلذ الخ

ً
ت ؤَخماما ٦بحرا ُّ اَخمذ الخ٨ىماث اإلاسخلٟت باإلاغخلت الجامٗ

الب واإلاجخم٘، 
ّ
ؿبت للُ

ّ
خه بالي ُّ ا ٖىضما ؤصع٦ذ ؤَم ًُّ وجخإل٠ الجامٗت مً مجمىٖت مً حٗلًُما مجاه

ت في جسههاث ال٩لُاث وألا٢ؿام طاث الُبُٗت الٗلمُت والخسههُت، وج٣ضم بغامج صعاؾُت مخىىٖ

مسخلٟت مجها ما َى ٖلى مؿخىي الب٩الىعٍىؽ ؤو اللِؿاوـ ومجها ما َى ٖلى مؿخىي الضعاؾاث الٗلُا، 

٧الضبلىم واإلااحؿخحر والض٦خىعاٍ، وجمىذ الجامٗاث لُالبها قهاصاث ًم٨ً بمىحبها الٗمل في اإلاهً 

 ( 94،  93، م  2011اإلاسخلٟت. )اإلاهغي، 
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٤ ألامً الىٟسخى لضي الكباب الجامُٟٗي ْل الىا٢٘ الغاَى٠ًٗ صوع ؤؾباب الاَخمام بخد٣ُو مً 

ت ٖامت في ٚغؽ الث٣اٞت ألامىُت لضي َالبها ، وناع اَخمام   ، واإلااؾؿاث التربٍى
ً
الجامٗت زانت

ا  حَر  ٖلى جل٣حن اإلاٗاٝع ٣ِٞ ، ٩ٞل َظٍ ألامىع مجخمٗت ً، ٚو
ً
ـ بالجامٗاث مىهبا ؤًٖاء َُئت الخضَع

غؾها في هٟىؽ  جا٦ض يغوعة بٖاصة الىٓغ في ٢ُم اإلاىاَىت ويغوعة جًاٞغ ٧ل الجهىص للٗىاًت بها ٚو

مما ؾب٤  ًخطر ؤنَّ جد٤ُ٣ ألامً الىٟسخي لضي  ؤبىاثىا إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث التي ًخٗغيىن لها ،

ً التي جم٨ً  ىن بةقبإ الضواٞ٘ والخاحاث الىٟؿُت في الىالء والاهخماء للَى َالب الجامٗاث مَغ

 ًٖ الهغاٖاث الؿُاؾُت الخاؾغة بٗض الثىعة ،والبض مً  َاالء
ً
الكباب مً وخضة ألاَضاٝ بُٗضا

ب الجامٗاث مدغاب الٗلم والٗلماء ،  اء ، وجسٍغ اب و٢خل ألابٍغ ً وهبظ الٗى٠ وؤلاَع الدؿامذ م٘ آلازٍغ

ضم الخىٝ والهغوب والخىا٤ٞ م٘ وا٢٘ اإلاجخم٘ الغاًَ  والاهُال١ هدى مؿخ٣بل آمً ، ٖو

.http://aafaqcenter.com/index.php/post/2080   )ؤٞا١( 

 الضعاؾاث الؿاب٣ت 

 ؤوال ــ الضعاؾاث الٗغبُت  :

" الكٗىع باألمً الىٟسخي وجإزٍغ ببٌٗ اإلاخٛحراث لضي َلبت حامٗت  2005ــ صعاؾت بًاص مدمض ا٢ٕغ ــ  1

ضٝ الضعاؾت الي الخٗٝغ  ًٖ مؿخىي ألامً الىٟسخي الىجاح الىَىُت " ) صعاؾت ونُٟت مسخُت ( ، َو

لضي َلبت حامٗت الىجاح الىَىُت ،و الخد٤٣ مً صوع مخٛحراث الضعاؾت الجيـ ، و ال٩لُت ، وم٩ان 

الؿ٨ً ، و اإلاٗض٫ الترا٦مي )الخ٣ضًغ(، و اإلاؿخىي الضعاسخي في مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي َلبت حامٗت 

ىُت .  الىجاح الَى

َالبت ، وجىنل الباخث الي اهه ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ( َالب و 1002وج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )

( في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي َلبت حامٗت الىجاح الىَىُت 0.0 5ٖىض مؿخىي الضاللت )

حٗؼي إلاخٛحراث الجيـ ، و ال٩لُت ، وم٩ان الؿ٨ً ، و اإلاٗض٫ الترا٦مي ) الخ٣ضًغ(، و اإلاؿخىي الضعاسخي 

 (63ــ  57، م 10ــ  8،م  2005لجيـ م٘ ب٣ُت الخٛحراث.)ا٢ٕغ ، ، و الخٟاٖل بحن مخٛحر ا

ال٢خه  2006ــ حمُل خؿً الُهغاوي  ــ  2 "ألامً الىٟسخي لضي َلبت الجامٗاث في مداٞٓاث ٚؼة ٖو

ضٞذ َظٍ الضعاؾت بلي الخٗٝغ  باججاَاتهم هدى الاوسخاب ؤلاؾغاثُلي") صعاؾت ونُٟت مسخُت( َو

ال٢خه باججاَاتهم هدى الاوسخاب ؤلاؾغاثُلي ، ألامً الىٟسخي لضي َلبت الج امٗاث في مداٞٓاث ٚؼة ٖو

البت مً زالر حامٗاث مً ٚؼة ، و جىنل الباخث الي 359و ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) ( َالب َو

 بحن ألامً الىٟسخي والاججاٍ هدى الاوسخاب, وؤن مؿخىي ألامً الىٟسخي 
ً
وحىص اعجباٍ صا٫ بخهاثُا

 بةًجا
ً
 اعجبِ َغصًا

ً
 في ألامً الىٟسخي بحن الُلبت جبٗا

ً
 بخهاثُا

ً
 صالت

ً
بُت الاججاَاث ، ووحىص ٞغو٢ا

لخُىعة مى٣ُت ؾ٨ً الُالب لهالر ؾ٩ان اإلاىا٤َ الخضوصًت ، في خحن لم جىحض ٞغو١ صالت 

 خؿب مخٛحر الجيـ )َالب 
ً
 (24ــ  23، م  2، م 2006َالبت ( )الُهغاوي ،  /بخهاثُا
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ٟحن ـــ ــ صعاؾت مىاع ؾُٗض بج 3 " )الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت و 2012ي مهُٟى و اخمض ٖبض هللا الكٍغ

ألامً الىٟسخي و الٗال٢ت بُجهما لضي ُٖىت مً الُلبت الىاٞضًً في حامٗت الحرمى٥ ") صعاؾت ونُٟت 

( َالبا و َالبت ، و ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلي ؤن مؿخىي  158جدلُلُت (،و ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً) 

ة الىٟؿُت لضي الُلبت الىاٞضًً ٧ان مخىؾُا ، و ؤن مٗامالث الاعجباٍ حمُٗها بحن اإلا٣اؾحن الىخض

٧اهذ صالت بخهاثُا باؾخثىاء بٌٗ اإلاكاٖغ الظاجُت م٘ م٣ُاؽ ألامً الىٟسخي و ؤبٗاصٍ و طاث اججاٍ 

لىٟؿُت ؾلبي )٨ٖسخي(  ، و ؤْهغث الىخاثج ؤًًا وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في مؿخىي الىخضة ا

ت و اإلاكاٖغ الظاجُت حٗؼي للجيـ ولهالر ؤلاهار .... بياٞت بلي  ٩٦ل ، و في مجالي الٗال٢اث ألاؾٍغ

 حٗؼي للجيـ 
ً
وحىص ٞغ١ في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي ٖلى اإلا٣ُاؽ ٩٦ل ، و ٖلى مجاالجه حمُٗا

 و لهالر الظ٦ىع .

 ــ الضعاؾاث ألاحىبُت :
ً
 زاهُا

ى 1 ) ("مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي َالب الجامٗت " ZHANG & WANGــ  2011ج )ــ صعاؾت ػبىج و ٍو

مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت مً َالب َضٞذ الضعاؾت بلي الخٗٝغ ٖلى و صعاؾت ونُٟت جدلُلُت (

( َالب و َالبت مً حيؿُاث مسخلٟت ، وؤقاعث هخاثج  345ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت ) الجامٗت ،و 

الباث الجامٗت ًخمخٗىن بمؿخىي مخىؾِ مً ألامً الىٟسخي ، ٦ما وحضث ان  الضعاؾت بلي ؤن َالب َو

ٟحن ـ  اث ألامً الىٟسخي جإزغث بسلُٟاتهم الث٣اُٞت و ؤلا٢لُمُت اإلاسخلٟت .)بجي مهُٟى ، الكٍغ مؿخٍى

 (  151ــ  141ــ م  2013

 مىا٢كت الضعاؾاث الؿاب٣ت

 للضعاؾاث الؿاب٣ت التي اؾخُاٖذ الباخثت الخهى٫ ٖلحها، و مً ؤحل جدضًض مى٢٘ الضعاؾت 
ً
٣ا ٞو

 الخالُت مجها ٨ٖٟذ الباخثت ٖلى مىا٢كت الضعاؾـاث مىا٢كت جدلُـلـُـت في يىء اإلاداوع الخالُت :     

( ؤًًا بلي الخٗٝغ ًٖ مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي َلبت 2005ا٢ٕغ )َضٞذ صعاؾت ــ ألاَضاٝ : 1

ىُت ، والخد٤٣ مً صوع مخٛحراث الضعاؾت الجيـ ، وال٩لُت ، وم٩ان الؿ٨ً ، و  حامٗت الىجاح الَى

اإلاٗض٫ الترا٦مي )الخ٣ضًغ(، و اإلاؿخىي الضعاسخي في مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي َلبت حامٗت الىجاح 

( َضٞذ بلي الخٗٝغ ألامً الىٟسخي لضي َلبت الجامٗاث في 2006اوي )الىَىُت ، و٦ظل٪ صعاؾت الُهغ 

ال٢خه باججاَاتهم هدى الاوسخاب ؤلاؾغاثُلي ، في خحن َضٞذ صعاؾت بجي مهُٟى  مداٞٓاث ٚؼة ٖو

ٟحن ) ( بلي ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت و ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت 2012والكٍغ

 حامٗت الحرمى٥ . مً الُلبت الىاٞضًً في

ىج ) ضٞذ صعاؾت ػبىج و ٍو مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت مً َالب ( بلي الخٗٝغ ٖلى 2011َو

 الجامٗت .
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ؤما الضعاؾت الخالُت تهضٝ بلي الخٗٝغ ٖلى مجاالث ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر 

ء مخٛحر الجيـ ، والخٗٝغ ٖلى الجيـ ، و جدضًض مؿخىي ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت الضعاؾت في يى

 هىُٖت الٟغو١ بحن مجاالث ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت الظ٦ىع و ُٖىت ؤلاهار .

ــ  مىهج الضعاؾت :حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت اجبٗذ اإلاىهج الىنٟي اإلاؿخي و الخدلُلي ، و ٦ظل٪  2

 الضعاؾت الخالُت اجبٗذ اإلاىهج الىنٟي .

اث الؿاب٣ت و جغاوخذ الُٗىاث احجامها، ؾىت اٚلبهم مً َالب ــ الُٗىت : جىىٖذ ُٖىاث الضعاؾ 3

و ج٨ىهذ صعاؾت ُٖىت الُهغاوي (، 2001) 2005بلٜ ٖضص ُٖىت صعاؾت ا٢ٕغ اإلاغخلت الجامُٗت ، ٣ٞض 

٣حن 359مً ) 2006 ( 158) 2012( َالب و َالبت  ، و بلٜ ٖضص ُٖىت صعاؾت بجي مهُٟى و الكٍغ

ىج ووٍىج  َالب و َالبت ، في خحن بلٜ ٖضص  ( َالب و َالبت  345)  2011ُٖىت صعاؾت ٍػ

( َالب و َالبت جم سخبها مً بحن َالب و َالباث ٢ؿم اللٛت 30ؤمـا الضعاؾت الخالُت ٞبلٜ حجمها ) 

ان( مجهم : ) ت ـ حامٗت  الجبل الٛغبي / ٧لُت آلاصاب )ٍٚغ  ( َالبت . 15( َالب و ) 15الاهجلحًز

لى ـ ألاصواث والازخباعاث: ا 4 ٖخمضث بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلي ازخباعاث وم٣اًِـ ٖاإلاُت م٣ىىت ٖو

صعحت ٖالُت مً الهض١ والثباث واإلاىيىُٖت، باإلياٞت بلى ٢ُام بٌٗ الضعاؾاث بةٖضاص ازخباعاث 

ؤما صعاؾت م٣ُاؽ ماؾلى لؤلمً الىٟسخي ،  2005ل٣ُاؽ ألامً الىٟسخي ، ٣ٞضاؾخسضمذ صعاؾت ا٢ٕغ 

ضمذ م٣ُاؽ لؤلمً الىٟسخي مً بٖضاص الباخث ، واؾخسضمذ صعاؾت بجي اؾخس 2006الُهغاوي 

ٟحن   م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي مً بٖضاصَما . 2012مهُٟى و الكٍغ

ٟحن (      وفي الضعاؾت الخالُت اٖخمضث الباخثتم٣ُاؽ ألامً الىٟسخي لـ )بجي مهُٟى و الكٍغ

اإلاخىؾِ الخؿابي ، و الخ٨غاعاث و اليؿب  2005ــ الىؾاثل ؤلاخهاثُت :اؾخسضمذ صعاؾت ا٢ٕغ  5

ت ، و الاهدغاٝ اإلاُٗاعي و ازخباع )ث( ، و ازخباع الخباًً ألاخاصي و الثىاجي ، و اؾخسضمذ صعاؾت  اإلائٍى

ت لخؿاب الىػن اليؿبي لؤلمً ، و مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ،  2006الُهغاوي  اإلاخىؾُاث و اليؿب اإلائٍى

ٟحن و ازخباع )ث( ، و اؾخسضمذ صعاؾ الىؾِ الخؿابي الاهدغاٝ  2012ت بجي مهُٟى و الكٍغ

 اإلاُٗاعي ، مٗامل اعجباٍ بحرؾىن ، و جدلُل الخباًً الغباعي .

ت للٟغ١ بحن وؿبخحن مؿخ٣لخحن ، و الىؾِ  ؤما الضعاؾت الخالُت اؾخسضمذ ازخباع الضاللت اإلاٗىٍى

ت .  اإلاغجر ، و الىػن اإلائىي ، و الخ٨غاعاث و اليؿب اإلائٍى

ــ هخاثج الضعاؾاث :ًم٨ً ج٣ؿُم الضعاؾاث الؿاب٣ت مً خُث الىخاثج التي جىنلذ بلحها بك٩ل ٖام  6

 بلى زالر مجمىٖاث : ـ

اإلاجمىٖت ألاولى : وهي الضاعؾاث التي ؤؾٟغث هخاثجها ًٖ جدضًض مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي 

مً الىٟسخي ي٠ُٗ لضي ُٖىتها ، والتي مؿخىي الكٗىع ألا  2005ُٖىت الضعاؾت ٩٦ل مثل صعاؾت ا٢ٕغ 
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ىج ووٍىج  ٟحن  2011و صعاؾت ٍػ والتي مؿخىي الكٗىع ألامً  2012، وصعاؾت بجي مهُٟى و الكٍغ

 الىٟسخي مخىؾِ لضي ُٖىتهما .

ت في الكٗىع  اإلاجمىٖت الثاهُت : وهي الضاعؾاث التي ؤؾٟغث هخاثجها ًٖ  ٖضم وحىص ٞغو١ مٗىٍى

 . 2006، وصعاؾت الُهغاوي  2005هار مثل صعاؾت ا٢ٕغ باألمً الىٟسخي بحن الظ٦ىع وؤلا 

ت في الكٗىع باألمً الىٟسخي  اإلاجمىٖت الثالثت : الضعاؾاث التي ؤؾٟغث هخاثجها ًٖ وحىص ٞغو١ مٗىٍى

ٟحن   . 2012بحن الظ٦ىع و ؤلاهار لهالر الظ٦ىع مثل صعاؾت بجي مهُٟى و الكٍغ

 مضي الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت: 

غث  ت التي ؤٖاهذ الباخثت في ٖغى ماصتها الٗلمُت وجىيُذ مخٛحراث ٞو الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلااصة الىٍٓغ

غث الضعاؾاث الؿاب٣ت مجمىٖت مً الازخباعاث و اإلا٣اًِـ التي ؾاٖضث ٖلي ٞهم  صعاؾتها، ٦ما ٞو

ُٟى و ٣ٞغاث م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت و اإلاإزىط مً صعاؾت بجي مه

ٟحن  بٗض ج٣ىِىه ٖلى البِئت اللُبُت ، ٦ما ؤؾٟغث هخاثج مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت ًٖ ٖضم  2012الكٍغ

ت بحن الظ٦ىع و ؤلاهار في م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي ، ٦ما ؤؾٟغث بٌٗ  وحىص ٞغو١ مٗىٍى

ت بحن الظ٦ىع وؤلاهار في  هٟـ اإلا٣ُاؽ بًٗها لهالر ا لظ٦ىع و البٌٗ الىخاثج ًٖ وحىص ٞغو١ مٗىٍى

 ألازغ لهالر ؤلاهار ألامــغ الظي ؾاٖض الباخثت ٖلى نُاٚت الدؿائالث .

 مىهجُت الضعاؾت

ؤوال ــ مىهج الضعاؾت : في يىء ما َى مدضص في ٖىىان البدث وؤَضاٞــه وحـضث الباخثت ؤن اإلاىهج 

ـت مجاالث ألامً الىٟسخي  وصعحت الكٗىع به لـضي ُٖىت  الىنٟي اإلا٣اعن َى اإلاجهـج اإلاىاؾـب لـمٗٞغ

ـ٣هض بالبدث الىنٟي البدث الظي يهخم بالخالت  الظ٦ىع وؤلاهار في مغخلت الخٗلُم الجامعي . ٍو

 ،ًـهخـم بىن٠ 
ً
ـا الغاَىت للـٓاَغة مً خــُـث  َبُٗـت الٓغوٝ و اإلاماعؾاث و الاججاَاث الـؿـاثـضة خـالُـ

ـاث وؤقـسام ، ويهخـمبالٗال٢اث  ـمـلُـ ـكـمــل مداوالث وـكـاَـاث ٖو ت َو الؿاثضة بحن الٓىاَغ الجاٍع

ُٟحن ـ   ( 27ـ م  2005للخيبابـى٢ـاجـ٘ ُٞاإلاؿخ٣بل .) ال٨ُالوي ، الكٍغ

 ــ  مخٛحراث الضعاؾت :اإلاخٛحر الخهيُٟي ) الجيـ(، واإلاخٛحر اإلاد٩ي)ألامً الىٟسخي( .
ً
 زاهُا

 ــ مجخم٘ الضعاؾت و ازخُاع الُٗىت: ًًم اإلاجخم٘ ألا 
َ
نلي للضعاؾت حمُ٘ َالب ٢ؿم اللٛت زالثا

ان و البالٜ ٖضصَم )  ت ب٩لُت آلاصاب /ٍٚغ  ( ًىضر طل٪:1( َالب و َالبت والجضو٫ ع٢م )266الاهجلحًز

 (1حضو٫ ع٢م )

 " ًىضر اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت في يىء مخٛحر ال٣ؿم والؿىت والجيـ"

 ال٣ؿم  ث
 الؿىت الثالثت الؿىت الثالثت الؿىت الثاهُت  الؿىت ألاولى 

 اإلاجمٕى
 بهار ط٦ىع  بهار ط٦ىع  بهار ط٦ىع  بهار ط٦ىع 
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3 
اللٛت 

ت  الاهجلحًز
12 30 16 41 11 70 12 74 266 

حن عثِؿُحن َما الُٗىاث الهٛحرة وهي التي ال ٩ًاص  ُٖىت الضعاؾت : جى٣ؿم الُٗىاث ؤلاخهاثُت بلى هٖى

، والُٗىاث ال٨بحرة30ًخجاوػ ٖضص ؤٞغاصَا )
ً
ض ٖضصَا ًٖ ) ( ٞغصا ـ  2007( ٞغص )مدمىص ـ 30وهي التي ًٍؼ

٨ظا جىضعج ُٖىت البدث الخالي يمً الُٗىاث الهٛحرة ، خُث بلٛذ ُٖىت البدث ) 253م  ( 30(، َو

٣ت ٖكىاثُت بؿُُت : ) البت جم سخبها بٍُغ ( 15( َالب و َالبت مً الؿىت الثاهُت ، و )15َالب َو

ان ، و الجضو٫ ع٢م ) َالب و َالبت الؿىت الغابٗت مً ٢ؿم ت ب٩لُت آلاصاب /ٍٚغ ( 2اللٛت الاهجلحًز

 ًىضر طل٪ :

 (2حضو٫ ع٢م )

 " ًىضر ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر ال٣ؿم والؿىت والجيـ"

 ال٣ؿم ث
 الؿىت الغابٗت الؿىت الثاهُت

 اإلاجمٕى
 بهار ط٦ىع  بهار ط٦ىع 

ت  1  15 7 8 8 7 اللٛت الاهجلحًز

 اإلاجمٕى
  

  30  

عابٗا ــ ألاصواث اإلاؿخسضمت :م٣ُاؽ ألامً الىٟسخي واإلاٗض مً ٢بل)مىاع ؾُٗض بجي مهُٟى واخمض ٖبضا 

ُٟحن (، خُث ًخ٨ىن اإلا٣ُاؽ مً )  -1( ٣ٞغة جخم ؤلاحابت ٖلحها مً زال٫ ازخُاع صعحت مً )28هلل الكٍغ

في نىعجه ألاولُت  ( والتي جمثل مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي ، و٢امذ الباخثخان بٗغى اإلا٣ُاؽ5

ت والخإ٦ض مً ويىح اإلاٟغصاث 3ٖلي مجمىٖت مً اإلاد٨محن* بلٜ ٖضصَم ) ( ، لؿالمت الهُاٚت اللٍٛى

( ًىضر طل٪ ، وفي يىء ؤعاء لجىت الخد٨ُم 1ومالثمتها إلاؿخىي الُالب و البِئت اللُبُت واإلالخ٤ ع٢م )

هغ اإلا 80بلٛذ وؿبت الاجٟا١ ٖلي نالخُت جل٪ ال٣ٟغاث ) ( ٣24ُاؽ بهىعجه الجهاثُت م٨ىن مً )%( ْو

 ( ًىضر طل٪ .٣ٞ2غة واإلالخ٤ ع٢م )

٣ت جصخُذ اإلا٣ُاؽ  ٤ :زامؿا ــ ٍَغ ؤن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ًم٨ً ؤلاحابت ٖلحها ًٖ ٍَغ

( و 
ً
ج زماسخي ٌكخمل ٖلى البضاثل الخالُت : )صاثما ازخُاع صعحت قٗىع الُالب باألمً الىٟسخي بخضٍع

( حُٗي )5اإلا٣ُاؽ )حُٗي ٖىض جصخُذ 
ً
(  3( ،و )ؤخُاها( حُٗي )4( صعحاث ،و)ٚالبا

ً
( صعحاث، و)هاصعا

ظٍ الضعحاث جىُب٤ ٖلى ال٣ٟغاث اإلاىحبت وهي  ( حُٗي صعحت واخضة ، َو
ً
حُٗي صعحخحن ،و )مُل٣ا

ج 24،  22،  20، 18،  17، 14،  13،  12، 11، 10، 9، 6، 4،5،  3ال٣ٟغاث :)  ( في خحن ٨ٌٗـ الخضٍع

( 3(  و الجضو٫ ع٢م ) 23،  21،  19، 16،  15،  8،  7،  2،  1ال٣ٟغاث الؿالبت وهي ال٣ٟغاث ) في 

 ًىضر طل٪ :
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 (3حضو٫ ع٢م )

 " مٗاًحر جصخُذ اإلا٣ُاؽ "

ٟت جصخُدها صعحت الكٗىع باألمً الىٟسخي  ٍَغ

 .100ـ   75مً ًدهل ٖلى  

 . 50ــ  74مً ًدهل ٖلى 

 . 49مً ًدهل ٖلى ؤ٢ل مً 

 الكٗىع باألمً الىٟسخي  مغجٟ٘ .ٌٗخبر 

 ٌٗخبر الكٗىع باألمً الىٟسخي  مخىؾِ .

 ٌٗخبر الكٗىع باألمً الىٟسخي ي٠ُٗ . 

ضة الهاقمي اإلاهغي ، ٢ؿم ٖلم الىٟـ ، ٧لُت آلاصاب ، حامٗت الجبل الٛغبي .  1*  ـ ؤ/ ٍَى

 ـ ؤ/ ُٞىم ٖلي الُدُم ، ٢ؿم ٖلم الىٟـ ، ٧لُت آلاصاب ، حامٗت الجبل الٛغبي . 2 

 ـ ؤ/ ٞضوي ٖلي زغواٍ، ٢ؿم ٖلم الىٟـ ، ٧لُت آلاصاب ، حامٗت الجبل الٛغبي . 3

 اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت :ؾاصؾا ــ 

 اؾخسضمذ الباخثت الىؾاثل ؤلاخهاثُت الخالُت في مٗالجتهم لبُاهاث البدث :

ت للٟغ١ بحن وؿبخحن مؿخ٣لخحن از -1 خباع الضاللت اإلاٗىٍى
]2111[
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(Ferguson-1959- P . 269) 
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 الىؾِ اإلاغجر =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

N  

 الىؾِ اإلاغجر

 100× اإلائىي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الىػن  -3

 ( 455م  -2007 –٢ُمت ؤٖلى وػن للبضاثل                                 ) مدمىص 

 

 ٖغى ومىا٢كت الىخاثج :

بٗض جُب٤ُ م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي ، وجصخُذ اإلا٣ُاؽ ومٗالجخه بخهاثُا بمجمىٖت مً 

( ٞجاءث اإلاٗالجت في يىء ؤَضاٝ الضعاؾت ٦2ما ًىضر طل٪ اإلالخ٤ ع٢م ) الازخباعاث ؤلاخهاثُت ،

 بالك٩ل ألاحي :

 الهضٝ ألاو٫ : الخٗٝغ ٖلي مجاالث ألامً الىٟسخي لضي ُٖىت البدث في يىء مخٛحر الجيـ  . 

 وجم جد٣ُ٣ه في يىء ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :

 ي لضي ُٖىت البدث في يىء مخٛحر الجيـ ؟ الدؿائ٫ ألاو٫: ما هي مجاالث ألامً الىٟسخ
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( ٖلي 2ولئلحابت ٖلي َظا الدؿائ٫ ٢امذ الباخثت بخُب٤ُ اإلا٣ُاؽ بهىعجه الجهاثُت ، ملخ٤ ع٢م )

ُٖىتي الظ٦ىع وؤلاهار وطل٪ باؾخسغاج الىؾِ اإلاغجر والىػن اليؿبي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ . 

 ( ًىضر طل٪ :4والجضو٫ ع٢م )

 

 (4حضو٫ ع٢م )

 "ًىضر الىؾِ اإلاغجر و الىػن اإلائىي لُٗىتي الظ٦ىع و ؤلاهار ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ"

 ُٖىتؤلاهار الظ٦ىع  ُٖىت ال٣ٟغاث ث

الىؾُ

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 

1

 

ـ

 ـ

اقٗغ بالتهضًض 

ٖىضما ؤحٗغى 

 لالهخ٣اص 

92 .3 78.4 3.86 77.2 

2

 

 ـ

ؤججىب الخٗغى 

 للمىا٠٢ اإلاؼعجت

1.4 28 1.4 28 

3

  

ؤها عاى ًٖ هٟسخي 

. 

4.13 82.6 4.13 82.6 

4

  

لضي بًمان ٧اٝ 

 ب٣ضعاحي .

4.26 85.2 4.46 89.2 

5

  

اٖخبر هٟسخي شخها 

 ؾُٗضا في الخُاة 

3.93 78.6 3.26 65.2 

6

  

اقٗغ ؤهجي ؤجمخ٘ 

 بصخت حُضة .

4.46 89.2 4.21 84.2 

7

  

ا٦ٍغ الِٗل في َظا 

 الٗالم .

3 60 3.46 69.2 

8

  

ًجغح قٗىعي 

 بؿهىلت .

3.2 64 2 40 

9

  

اٖخ٣ض ؤن َٟىلتي 

 ٧اهذ ؾُٗضة .

3.43 68.6 3.92 78.4 

1

0 

اؾخُُ٘ الاوسجام 

 ً ً وج٨ٍى م٘ آلازٍغ

ٖضص ٦بحر مً 

 ألانض٢اء .

3.73 74.6 3.6 72 

1

1

  

ًم٨ىجي الىزى١ 

.ً  باآلزٍغ

2.53 50.6 2.93 58.6 

ً ما 1  80 4 77.2 3.86ؤخب لآلزٍغ
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 ؤخب لىٟسخي . 2

1

3 

ا٦ٍغ ؤن ؤ٦ىن 

 وخضي .

3.86 77.2 3.64 72.8 

1

4 

اقٗغ باالَمئىان 

. ً  بىحىص آلازٍغ

3.26 65.2 4.21 84 

1

5

 

 ـ

 ً اقٗغ بان آلازٍغ

 ال ٣ًضعون ؤٖمالي.

2.66 53.2 2.8 56 

1

6

 

 ـ

اهؼعج ٖىضما ؤعي 

. ً ً مؿغوٍع  آلازٍغ

4.5 90 4.4 88 

1

7 

 ً ؤجٟاٖل م٘ آلازٍغ

ُٞاإلاىا٠٢ 

 الاحخماُٖت .

4.13 82.6 3.6 72 

1

8 

ًٓهغ آلازغون 

 اخترامهم لي .

4.4 88 4.14 82.8 

1

9 

اقٗغ بإهجي ٖبء 

.ً  ز٣ُل ٖلى آلازٍغ

4 80 4 80 

2

0 

اقٗغ باإلاىصة و 

.ً  اإلادبت هدى آلازٍغ

3.86 77.2 4.21 74.2 

2

1 

اقٗغ ؤن الخُاة 

 مجغص َم و حٗب .

3 60 3 60 

2

2 

ٌٗاملجي آلازغون 

ب٩ل ٖض٫ و اخترام 

. 

3.46 69.2 3.93 78.6 

2

3 

اٖخ٣ض ؤهجي مخ٣لب 

 اإلاؼاج .

2.66 53.2 2.26 45.2 

2

4 

م  اقٗغ باإلاخٗت ٚع

 وحىص اإلاك٨الث .

3.86 77.2 3.53 70.6 

 الهضٝ الثاوي : جدضًض صعحت قُٕى مٓاَغ الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت البدث يىء مخٛحر الجيـ .

 وجم جد٣ُ٣ه في يىء ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :

 الدؿائ٫ الثاهـي : ما مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي لضي ُٖىت البدث في يىء مخٛحرالجيـ ؟

بٗض ما جم جدضًض الىؾِ اإلاغجر و الىػن اإلائىي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٦ما بِىا طل٪ في      

 للخٗٝغ ٖلي صعحت الكٗىع باألمً (  ٢امذ الباخثت ب4حضو٫ ع٢م )
ً
ترجِب ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ جىاػلُا

 الىٟسخي لضي ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهار . 
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و بالغحٕى بلي ُٖىت الظ٦ىع وحضث الباخثت ؤنها خهلذ في ؤعبٗت ٖكغ ٣ٞغة ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و      

ت ما بحن ) ظا ما ًض٫ (ؤي مً ال٣ٟغةألاولى و ختى ال٣ٟغة الغابٗت ٖ 100ـ  75ؤوػان مئٍى كغ ، َو

 ( ًىضر طل٪ :5ٖلُاهمؿخىي الكٗىعباألمً الىٟسخي مغجٟ٘. و الجضو٫ ع٢م )

 (5حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي اإلاغجٟ٘  لضي ُٖىت الظ٦ىع "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

 ث

جغجِ

ب 

ال٣ٟ

عة 

باإلا٣

 ًاؽ

 باألمً الىٟسخيمجاالث الكٗىع 

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

 الىٟسخي

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 
5 

4 3 2 1 

1 
16 . ً ً مؿغوٍع 1 1 0 2 0 اهؼعج ٖىضما ؤعي آلازٍغ

1 
4.5 90 

2 
 0 0 1 6 8 اقٗغ ؤهجي ؤجمخ٘ بصخت حُضة . 6

4.46 89.2 

3 
 0 0 2 5 8 ًٓهغ آلازغون اخترامهم لي . 18

4.4 88 

4 
 0 1 2 4 8 بًمان ٧اٝ ب٣ضعاحي .لضي  4

4.26 85.2 

5 
 0 1 4 2 8 ؤها عاى ًٖ هٟسخي . 3

4.13 82.6 

6 
ً في اإلاىا٠٢  17 ؤجٟاٖل م٘ آلازٍغ

 الاحخماُٖت.

7 5 2 0 1 
4.13 82.6 

7 
19 .ً  5 7 2 0 1 اقٗغ بإهجي ٖبء ز٣ُل ٖلى آلازٍغ

4 80 

8 
 6 4 2 1 1 اقٗغ بالتهضًض ٖىضما ؤحٗغى لالهخ٣اص. 1

3.928 78.6 

9 
 1 1 2 5 6 اٖخبر هٟسخي شخها ؾُٗضا في الخُاة. 5

3.93 78.6 

1

0 

ً ما ؤخب لىٟسخي . 12  0 0 7 3 5 ؤخب لآلزٍغ
3.86 77.2 
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٦ما وحضث الباخثت ان حؿ٘ ٣ٞغاث مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت الظ٦ىع خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و 

ت ما بحن ) ظا ما 50ـ 74ؤوػان مئٍى ( ؤي مً ال٣ٟغة الخامؿت ٖكغ ختى ال٣ٟغة الثالثت و الٗكغون ، َو

 ( ًىضر طل٪ :6ًض٫ ٖلُان مؿخىي الكٗىعباألمً الىٟسخي مخىؾِ و الجضو٫ ع٢م )

 (6حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي اإلاخىؾِ  لضي ُٖىت الظ٦ىع "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 "ا جىاػلُا "واإلاغجبت جغجِب

1

1 

 0 1 5 3 5 ا٦ٍغ ؤن ؤ٦ىن وخضي . 13
3.86 77.2 

1

2 

20 .ً  0 0 6 4 4 اقٗغ باإلاىصة و اإلادبت هدى آلازٍغ
3,86 77.2 

1

3 

م وحىص مك٨الث في  24 اقٗغ باإلاخٗت ٚع

 خُاحي .  

6 3 4 2 0 
3.86 77.2 

1

4 

10  ً ً وج٨ٍى اؾخُُ٘ الاوسجام م٘ آلازٍغ

 ٖضص ٦بحر مً ألانض٢اء .

5 4 3 3 0 

3.73 74.6 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغ 

ة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

 الىٟسخي
الى 

ؾِ 

اإلاغ 

 جر

الىػن 

 5 اإلائىي 
4 3 2 1 

1 
3.4 1 2 4 5 3 ٌٗاملجي آلازغون ب٩ل ٖض٫ و اخترام . 22

6 
69.2 

2 
3.4 1 1 5 5 2 اٖخ٣ض ؤن َٟىلتي ٧اهذ ؾُٗضة . 9

3 
68.6 

3 
14 . ً مئىان بىحىص آلازٍغ 3.2 1 2 7 2 3 اقٗغ بااَل

6 
65.2 

4 
 4 2 3 5 1 ًجغح قٗىعي بؿهىلت . 8

3.2 64 

 60 3 3 3 3 3 3 الِٗل في َظا الٗالم . ا٦ٍغ 7 5 

 60 3 2 4 3 2 3 اقٗغ ؤن الخُاة مجغص َم و حٗب . 21 6
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٦ما وحضث الباخثت ان ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت الظ٦ىع خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت 

ت ا٢ل مً ) ظا ما ًض٫ ٖلى ان مؿخىي 49وؤوػان مئٍى (وهي ال٣ٟغةالغابٗت والٗكغون ، َو

 ( ًىضر طل٪ :7الكٗىعباألمً الىٟسخي ي٠ُٗ و الجضو٫ ع٢م )

 (7حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي ال٠ًُٗ  لضي ُٖىت "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 "الظ٦ىع واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

و بالغحٕى بلي ُٖىت ؤلاهار وحضث الباخثت ؤنها خهلذ في ؤزجي ٖكغ ٣ٞغة ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و ؤوػان 

ت ما بحن ) ظا ما ًض٫ ٖلُاهمؿخىي  100ـ  75مئٍى (ؤي مً ال٣ٟغةألاولى و ختى ال٣ٟغة الثاهُت ٖكغ ، َو

 ( ًىضر طل٪ :8الجضو٫ ع٢م )الكٗىعباألمً الىٟسخي مغجٟ٘. و 

 (8حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي اإلاغجٟ٘  لضي ُٖىت ؤلاهار " ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

7 
ً ال ٣ًضعون ؤٖمالي. 15 2.6 2 2 4 3 4 اقٗغ بان آلازٍغ

6 
53.2 

8 
2.6 2 3 2 4 4 اٖخ٣ض ؤهجي مخ٣لب اإلاؼاج . 23

6 
53.2 

9 
11 .ً 2.5 3 6 2 3 1 ًم٨ىجي الىزى١ باآلزٍغ

3 
50.6 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

الىؾ الىٟسخي

 ٍ

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 
5 

4 3 2 1 

1 
 0 5 4 2 4 الخٗغى للمىا٠٢ اإلاؼعجتؤججىب  2

2.26 45.2 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

الىؾِ  الىٟسخي

 اإلاغجر

الىػن 

 5 اإلائىي 
4 3 2 1 
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٦ما وحضث الباخثت ان حؿ٘ ٣ٞغاث مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت الظ٦ىع خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت   

ت ما بحن ) ظا ما 50ـ 74و ؤوػان مئٍى ( ؤًمً ال٣ٟغة الخامؿت ٖكغ ختى ال٣ٟغة الثالثت و الٗكغون ، َو

 ( ًىضر طل٪ :9ًض٫ ٖلُان مؿخىي الكٗىعباألمً الىٟسخي مخىؾِ الجضو٫ ع٢م )

 (9حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي  اإلاخىؾِ لضي ُٖىت ؤلاهار "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

 89.2 4.46 0 0 2 4 9 لضي بًمان ٧اٝ ب٣ضعاحي . 4 1

2 
16 . ً ً مؿغوٍع  10 3 1 0 1 اهؼعج ٖىضما ؤعي آلازٍغ

4.4 88 

 84.2 4.21 0 1 1 6 6 اقٗغ ؤهجي ؤجمخ٘ بصخت حُضة . 6 3

4 
20 .ً  1 0 2 3 8 اقٗغ باإلاىصة و اإلادبت هدى آلازٍغ

4.21 84.2 

ً .اقٗغ  14 5 مئىان بىحىص آلازٍغ  84.2 4.21 0 0 3 5 6 بااَل

 82.8 4.14 0 0 2 8 4 ًٓهغ آلازغون اخترامهم لي . 18 6

 82.6 4.13 0 2 0 7 6 ؤها عاى ًٖ هٟسخي . 3 7

ً ما ؤخب لىٟسخي . 12 8  80 4 1 1 3 2 8 ؤخب لآلزٍغ

9 19 .ً  80 4 7 3 4 0 1 اقٗغ بإهجي ٖبء ز٣ُل ٖلى آلازٍغ

 78.6 3.93 1 0 2 8 4 ٌٗاملجي آلازغون ب٩ل ٖض٫ و اخترام . 22 10

 78.4 3.92 2 0 2 2 7 اٖخ٣ض ؤن َٟىلتي ٧اهذ ؾُٗضة . 9 11

 77.2 3.86 5 3 5 1 0 اقٗغ بالتهضًض ٖىضما ؤحٗغى لالهخ٣اص . 1 12

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغ 

ة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

الىؾ الىٟسخي

 ٍ

 اإلاغجر

الىػن 

 5 اإلائىي 
4 3 2 1 

 72.8 3.64 1 1 4 4 4 ؤن ؤ٦ىن وخضي .ا٦ٍغ  13 1
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٦ما وحضث الباخثت ان ال٣ٟغاث الثالر ألازحرة مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت ؤلاهار خهلذ ٖلي    

ت ا٢ل مً ) (وهي مً ال٣ٟغةالثاهُت والٗكغون بلي ال٣ٟغة الغابٗت 49ؤوؾاٍ مغجخت وؤوػان مئٍى

ظا ما ًض٫ ٖلى ان مؿخىي الكٗىعباألمً الىٟسخي ي٠ُٗ و الجضو٫ ع٢م ) ( ًىضر 10والٗكغون َو

 :طل٪ 

 (10حضو٫ ع٢م )

ت إلاؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي ال    ٠ًُٗ لضي ُٖىت ؤلاهار "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

ُىت  الهضٝ الثالث : الخٗٝغ ٖلي هىُٖت الٟغو١ في مٓاَغ الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت  الظ٦ىع ٖو

 ؤلاهار .

2 
ً ٖضص ٦بحر  10 ً وج٨ٍى اؾخُُ٘ الاوسجام م٘ آلازٍغ

 مً ألانض٢اء 

6 2 3 3 1 
3.6 72 

ً في اإلاىا٠٢ الاحخماُٖت . 17 3  72 3.6 1 2 4 3 5 ؤجٟاٖل م٘ آلازٍغ

4 
م وحىص مك٨الث في خُاحي .   24  3 0 2 6 4 اقٗغ باإلاخٗت ٚع

3.53 70.6 

5 
 5 3 4 0 3 الِٗل في َظا الٗالم . ا٦ٍغ 7

3.46 69.2 

6 
 3 0 4 6 2 اٖخبر هٟسخي شخها ؾُٗضا في الخُاة. 5

3.26 65.2 

7 
 3 2 5 2 3 اقٗغ ؤن الخُاة مجغص َم و حٗب . 21

3 60 

8 
11 .ً  3 2 5 3 2 ًم٨ىجي الىزى١ باآلزٍغ

2.93 58.6 

9 
ً ال ٣ًضعون ؤٖمالي. 15  1 4 4 3 3 اقٗغ بان آلازٍغ

2.8 56 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث الكٗىع باألمً االىٟسخي

مؿخىي  الكٗىع باألمً 

الىؾ االىٟسخي

 ٍ

 اإلاغجر

الىػن 

 5 اإلائىي 
4 3 2 1 

 45.2 2.26 1 1 4 4 5 خ٣ض ؤهجي مخ٣لب اإلاؼاج .اٖ 23 1

 40 2 0 2 3 2 7 ًجغح قٗىعي بؿهىلت . 8 2

 28 1.4 0 0 2 2 11 ؤججىب الخٗغى للمىا٠٢ اإلاؼعجت . 2 3
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 ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :وجم جد٣ُ٣ه في يىء ما 

الدؿائ٫ الثالث : َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن وؿب الظ٦ىع و ؤلاهار  ٖلي م٣ُاؽ ألامً 

 الىٟسخي ؟ 

ت اإلاسجـلت مً ٢ـبل ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهار ٖلي م٣ُاؽ ألامً الىٟسخي   و بالـغحٕى بلي اليؿب اإلائٍى

%( في خحن سجـلذ 46.6 –%33.3ٖلي وـؿب جغاوخـذ بحن )الخٓـذ الباخثت خهى٫ ُٖىت الظ٦ىع 

%( ألامغ الظي ٌكحر بلي وحىص بٌٗ 78.6 -% 0ؤلاهار ٖلي طاث اإلا٣ُاؽ وؿب جغاوخـذ مابُـً )

الازخالٝ بحن الُٗيخحن في بٌٗ مجاالث ألامً الىٟسخي و لٛغى الى٢ىٝ ٖلي هىُٖت الٟغو١ و مؿخىي 

ت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن صاللتها ٖمضث الباخثت بلي جدلُل البُ اهاث باؾخسضام ازخباع الضاللت اإلاٗىٍى

ٞإْهغث الىخاثج وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن وؿب الظ٦ىع و وؿب ؤلاهار ٖلي مجاالث ألامً 

اإلادؿىبت  zالىٟسخي الىاعصة في ال٣ٟغاث ) الثاهُت ، الغابٗت ٖكغ، الخامؿت ٖكغ( خُث بلٛذ ٢ُم 

ت ،  ( 1.812،  2.516،  2.466لل٣ٟغاث الثالزت ) وبم٣اعهت َـظٍ ال٣ُم بال٣ُمت الجضولُت ٖىض صعحـت خـٍغ

( هالخٔ حمُ٘ جل٪ ال٣ُم ا٦بر مً ال٣ُمت الجضولُت  1.701( و البالٛت ) 0.05( و بمؿخىي ز٣ت  )28)

 ن في مجاالث ألامً الىٟسخي  الثالزت : ألامغ الظي ٌكحر بلي وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن الُٗيخح

مئىان بىحىص ال٣ٟغة الغابٗت ٖكغ : ؤججىب الخٗغى للمىا٠٢ اإلاؼعجت . ال٣ٟغة الثاهُت : اقٗغ بااَل

ً ال ٣ًضعون ؤٖمالي . ً ال٣ٟغة الخامؿت ٖكغ : اقٗغ بان آلازٍغ  آلازٍغ

ت حسجل الٟغو١ لهالر ُٖىت الظ٦ىع في الٟ ٣غة ألاولي بِىما حسجل الٟغو١ و بالٗىصة بلي اليؿب اإلائٍى

 ( ًىضر طل٪ :10لهالر ؤلاهار  في ال٣ٟغة الثاهُت و الثالثت و الجضو٫ ع٢م )

 (10حضو٫ ع٢م )

ت و٢ُمت  ُىت ؤلاهار  Z) ًىضر الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن ُٖىت الظ٦ىع ٖو

 الىٟسخي( ٖلى ال٣ٟغاث طاث الٟغو١ الضالت بخهاثُا في م٣ُاؽ ألامً 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغ 

ة في 

اإلا٣ُا

 ؽ

 مجاالث ألامً الىٟسخي 

 بهار ط٦ىع 

 ٢Zُمت 

مؿخىي 

صاللت 

 الٟغو١
الخ٨غ 

 اع

الخ٨غا اليؿبت

 ع

 اليؿبت

 2.466 %0 0 %33.3  5 ؤججىب الخٗغى للمىا٠٢ اإلاؼعجت . 2 1

ُا 
هاث

خ
 ب

لت
صا

 ١
و غ

لٟ
ا

( 
ي ى

ؿخ
 م

ىض
ٖ

0.
05

) 

2 14 ً مئىان بىحىص آلازٍغ  2.516 %78.6 11 % 33.3 5 . اقٗغ بااَل

3 15 

ً ال ٣ًضعون  اقٗغ بان آلازٍغ

 ؤٖمالي.

 

7 46.6% 11 78.5% 1.812 

و ًم٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن الٟغو١ بحن الجيؿحن في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي في ال٣ٟغة 

ألاولي لهالر الظ٦ىع ؤي ان الظ٦ىع ؤٖلى مً ؤلاهار  في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي بلي ان الُالب 
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ت زهاثهه ؤ٦ثر مً ؤلاهار و َظ ا ما ٌٗؼػ الظ٦ىع ٢ض ٨ًىهىن ؤ٦ثر اهٟخاح ٖلى اإلاجخم٘ و مٗٞغ

م مً ان ٧ل مً الجيؿحن ٌِٗل في هٟـ اإلاجخم٘ بال بن ما َى  قٗىعَم باألمً الىٟسخي  ، ٞٗلى الٚغ

مخاح ؤمام الظ٦ىع ٢ض ٨ًىن ؤ٦ثر ب٨ثحر مما َى مخاح ؤمام ؤلاهار ، باإلياٞت بلي خغم ألاؾغة ٖلى 

م بك٩ل مؿخمغ و زانت الُالباث . وان َظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ هخاثج صعاؾت مهُٟى  ؤبىائها  و جدضًَغ

ٟحن   . 2012و الكٍغ

في خحن ًم٨ً جٟؿحر الٟغو١ بحن الجيؿحن في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي في ال٣ٟغة الثاهُت و     

الثالثت لهالر ؤلاهار ؤي ان ؤلاهار اٖلي مً الظ٦ىع في مؿخىي الكٗىع باألمً الىٟسخي بلي ان 

عؾت الٗضًض مً الُالباث ؤلاهار ٢ض ٨ًىهىن ؤ٦ثر جٟاٖال م٘ البِئت الجامُٗت مً زال٫ الازخالٍ و مما

 اليكاَاث التي جماعؽ في بِئت ؤمىت ، و َظا ما ٌٗؼػ قٗىعَم باألمً الىٟسخي .

كغون ٣ٞغة لُٗىت الظ٦ىع وؿب جغاوخذ ما بحن )  %( ، في خحن 93.3 -% 33.3في خحن سجلذ واخض ٖو

 %( وللى٢ىٝ ٖلي صاللت الٟغو١ بحن اليؿبخحن86.6 -%13.3خهلذ ؤلاهار ٖلى وؿب اهدهغث مابحن)

 %( 1.561-% 0.072اإلادؿىبت  لل٣ٟغاث الىاخضة و الٗكغون ما بحن )  zسجلذ اإلاهاعاث في ٢ُم 

ت ) ( و البالٛت ) 0.05( و بمؿخىي ز٣ت  )28وبم٣اعهت َـظٍ ال٣ُم بال٣ُمت الجضولُت ٖىض صعحـت خـٍغ

ىص ٞغو١ ( هالخٔ حمُ٘ جل٪ ال٣ُم انٛغ مً ال٣ُمت الجضولُت ألامغ الظي ٌكحر بلي ٖضم وح 1.701

 ( ًىضر طل٪ :11طاث صاللت بخهاثُت بحن ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهار و الجضو٫ ع٢م )

 

 

 

 (11حضو٫ ع٢م )

ت و٢ُمت  ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن ُٖىت الظ٦ىع  Z) ًىضر الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

ُىت ؤلاهار ٖلى ال٣ٟغاث الٛحر صالت بخهاثُا في م٣ُاؽ ألامً الىٟسخي  (  ٖو

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

في 

 اإلا٣ُاؽ

 

 

 مجاالث ألامً الىٟسخي

 

 بهار ط٦ىع 
٢ُمت 

Z 

مؿخىي 

صاللت 

 الٟغو١
الخ٨غا

 ع

الخ٨غا اليؿبت

 ع

 اليؿبت

 0.821 %57.1 8 %71.4 10 اقٗغ بالتهضًض ٖىضما ؤحٗغى لالهخ٣اص 1 1

ُا 
هاث

خ
 ب

لت
صا

ر 
ٚح

 ١
و غ

لٟ
ا

( 
ي ى

ؿخ
 م

ىض
ٖ

0.
05

) 

 1.307 %86.6 13 %66.6 10 ؤها عاى ًٖ هٟسخي . 3 2

 0.488 %86.6 13 % 80 12 لضي بًمان ٧اٝ ب٣ضعاحي . 4 3

 1.142 %53.3 8 %73.3 11 اٖخبر هٟسخي شخها ؾُٗضا في الخُاة 5 4

 1.084 %85.7 12 %93.3 14 ؤقٗغ ؤهجي ؤجمخ٘ بصخت حُضة . 6 5
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 0.734 %53.3 8 % 40 6 ا٦ٍغ الِٗل في َظا الٗالم . 7 6

 1.506 %15.3 2 % 40 6 بؿهىلت .ًجغح قٗىعي  8 7

 1.078 %69.2 9 % 50 7 اٖخ٣ض ؤن َٟىلتي ٧اهذ ؾُٗضة . 9 8

9 10 
ً ٖضص ٦بحر  ً وج٨ٍى اؾخُُ٘ الاوسجام م٘ آلازٍغ

 مً ألانض٢اء .

9 60 % 8 53.3% 0.372 

10 11 .ً  0.403 %33.3 5 %26.6 4 ًم٨ىجي الىزى١ باآلزٍغ

ً ما ؤخب  12 11  0.751 %66.6 10 %53.3 8 لىٟسخي .ؤخب لآلزٍغ

 1.117 %57.1 8 57.1% 8 ا٦ٍغ ؤن ؤ٦ىن وخضي . 13 12

13 16 . ً ً مؿغوٍع  0.072 %86.6 13 %85.7 12 اهؼعج ٖىضما ؤعي آلازٍغ

ً في اإلاىا٠٢ الاحخماُٖت . 17 14  1.561 %53.3 8 % 80 12 ؤجٟاٖل م٘ آلازٍغ

 0.072 %85.7 12 %86.6 13 ًٓهغ آلازغون اخترامهم لي . 18 15

16 19 .ً  0.837 %66.6 10 % 80 12 اقٗغ بإهجي ٖبء ز٣ُل ٖلى آلازٍغ

17 20 .ً  1.266 %78.5 11 %57.1 8 اقٗغ باإلاىصة و اإلادبت هدى آلازٍغ

 0.539 %33.3 5 %42.8 6 اقٗغ ؤن الخُاة مجغص َم و حٗب . 21 18

 0.783 %80 12 %53.3 8 ٌٗاملجي آلازغون ب٩ل ٖض٫ و اخترام . 22 19

 1.307 %13.3 2 %33.3 5 اٖخ٣ض ؤهجي مخ٣لب اإلاؼاج . 23 20

م وحىص مك٨الث في خُاحي .   24 21  0.377 %66.6 10 % 60 9 اقٗغ باإلاخٗت ٚع

و ًم٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت بلي ان اإلاىار الٗام لضي َلبت ٧لُت آلاصاب مً خُث الخُت الضعاؾُت و 

ألاهٓمت و ال٣ىاهحن صازل الجامٗت مىخضة ل٩اٞت الُلبت بهٝغ الىٓغ ًٖ حيؿهم ، و ٌٗىص الؿبب 

ي حٗغيىا بلحها ؤًًا بلي الٓغوٝ الؿُاؾُت و الاحخماُٖت و الىٟؿُت للُلبت واخضة وآلازاع الؿلبُت الت

حغاء الخغب هي طاتها ٖلى ٦ال الجيؿحن مً الُلبت بك٩ل ٖام ، خُث ٌِٗل الُلبت في آلاوهت ألازحرة 

في اؾخ٣غاع امجي ملخّى ، و٢لذ اإلاكا٧ل بك٩ل ٦بحر مما او٨ٗـ طل٪ ٖلى ٖضم وحىص ٞغو١ في قٗىع 

 الُالب مً الجيؿحن باألمً الىٟسخي .  

 ، . 2006، و صعاؾت الُهغاوي  2005اؾت ا٢ٕغ و ان َظٍ الىدُجت جخ٤ٟ م٘ صع 

 الاؾخيخاحاث

مً حملت الىخاثج التي جىنلذ بلحها َظٍ اإلاداولت الٗلمُت اإلاخىايٗت والتي خاولذ الباخثت مً      

 زاللها جد٤ُ٣ الٛاًاث اإلايكىصة مجها،  جىنلذ الباخثت بلى حملت مً الاؾخيخاحاث ؤَمها :
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 باأل  1
ً
مً الىٟسخي مً الظ٦ىع ٟٞي م٣ُاؽ الكٗىع باألمً الىٟسخي سجلذ ُٖىت ـ  ؤلاهار ؤ٦ثر قٗىعا

%(، في خحن سجـلذ الظ٦ىع ٖلي طاث اإلا٣ُاؽ وؿب 78.6 -% 0ؤلاهار ٖلي وـؿب جغاوخـذ بحن  )

 %(.46.6 –%33.3جغاوخـذ مابُـً )

مجاالث  ( بحن وؿب الظ٦ىع و وؿب ؤلاهار ٖلي0. 05ـ وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي) 2

 zالكٗىع باألمً الىٟسخي الىاعصة في ال٣ٟغاث )الثاهُت ،الغابٗت ٖكغ، الخامؿت ٖكغ( خُث بلٛذ ٢ُم 

. وسجل الٟغو١ لهالر الظ٦ىع في )ال٣ٟغة ( 1.812،  2.516،  2.466اإلادؿىبت لل٣ٟغاث الثالزت )

 خامؿت ٖكغ(.الثاهُت(، في خحن سجلذ الٟغو١ لهالر ؤلاهار في )ال٣ٟغة الغابٗت ٖكغ ، وال

( بحن وؿب الظ٦ىع و وؿب ؤلاهار ٖلي 0. 05ـ  ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي) 3

كغون ٣ٞغة لُٗىت الظ٦ىع  مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي الىاعصة في ال٣ٟغاث خُث سجلذ واخض ٖو

 -%13.3بحن )%( ، في خحن خهلذ ؤلاهار ٖلى وؿب اهدهغث ما93.3 -% 33.3وؿب جغاوخذ ما بحن )

اإلادؿىبت  لل٣ٟغاث   z%( وللى٢ىٝ ٖلي صاللت الٟغو١ بحن اليؿبخحن سجلذ اإلاهاعاث في ٢ُم 86.6

 %(. 1.561-% 0.072الىاخضة و الٗكغون ما بحن )

 الخىنُاث :

 بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت الخالُت واؾخيخاحاتها جىصخي الباخثخان بما ًلي :

جامٗاث و زاعحها إلاؿاٖضة الُالب الجامعي إلقبإ الضواٞ٘ ٣ٖض هضواث و مدايغاث صازل الــ  1

والخاحاث الىٟؿُت في الىالء والاهخماء للىًَ التي جم٨جهم مً الابخٗاص ًٖ الهغاٖاث الؿُاؾُت ، 

اء ، وجسٍغب الجامٗاث ، والاهُال١ هدى  ً وهبظ الٗى٠ و٢خل ألابٍغ غؽ ٢ُم الدؿامذ م٘ آلازٍغ ٚو

 مؿخ٣بل آمً .

َخمام باإلعقاص والخىحُه التربىي و الصخت الىٟؿُت لُالب اإلاغخلت الجامُٗت مً زال٫ يغوعة الا  - 2

حُٗحن مغقض جغبىي وؤزهاجي هٟسخي ٩ُٞل ال٩لُاث ، يغوعة ٞخذ مغا٦ؼ هٟؿُت مخسههت لٗالج ازاع 

 اوٗضام الكٗىع باألمً الىٟسخي في ٧ل مضًىت ؤو مى٣ُت . 

ال  3 م اإلاغثُت و اإلاؿمىٖت و اإلا٣غوءة لخىُٖت ؤبىاء اإلاجخم٘ بإَمُت ـ وكغ الىعي الجماَحري ٖبر وؾاثل ؤلٖا

ا بىا٢٘ اإلاجخم٘ و الٓىاَغ الؿاثضة  مغخلت الخٗلُم الجامعي في ؾىاء الصخهُت و ايُغابها و جإزَغ

 الؾُما ْاَغة اوٗضام الكٗىع باألمً الىٟسخي للى٢اًت مجها .

                   اإلا٣ترخاث :                                      

ا بحن الظ٦ىع و       لالهُال١ مً خُث اهتهذ بلُه َظٍ الضعاؾت مً وحىص بٌٗ الٟغو١ الضالت مٗىٍى

 ؤلاهار في  بٌٗ مجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي ، ج٣ترح الباخثت ما ًلي :

ت ؤزغي ٚ ـ بحغاء صعاؾاث  1 حر التي ونُٟت ؤزغي إلاجاالث الكٗىع باألمً الىٟسخي في مغاخل ٖمٍغ

 .اؾتهضٞتها الضعاؾت ، ومً وحهاث هٓغ ؤزغي مثل ألاَل ؤو ؤًٖاء َُئت الخضَعـ
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ال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث ـ بحغاء صعاؾاث  2 ونُٟت ؤزغي في مٓاَغ وؤؾباب الكٗىع باألمً الىٟسخي  ٖو

ألازغي مثل الؿً ، واإلاؿخىي ألا٧اصًمي ،و الا٢خهاصي ، والخيكئت الاحخماُٖت ، والظ٧اء  وبٌٗ 

 ؾماث شخهُت   .                        

بُت و جهمُم بغامج  ـ ج٣ترح الباخثت الاؾخٟاصة مً َظٍ الضعاؾت الىنُٟت إلحغاء 3 صعاؾاث ججٍغ

اصة الكٗىع باألمً الىٟسخي .  الحُت  لٍؼ  بعقاصًت ٖو

 اإلاغاحــ٘ واإلاهــاصع

م  ال٣غان ال٨ٍغ

 
ً
 اإلاهاصع الٗغبُت –ؤوال

 *  ال٨ـخـب :

اث ؤلاعقاص الىٟسخي 2012ــ ؤبى اؾٗض , ؤخمض ٖبض الل٠ُُ ،ٖغبُاث,ؤخمض ٖبض الخلُم ) 1 ( هٍٓغ

 اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، ألاعصن .والتربىي , صاع 

ت و  25( الصخت الىٟؿُت وقباب زىعة  2012بضع ، ببغاَُم ) ـ  2 ًىاًغ ألاخغاع   " ألاؾـ الىٍٓغ

 . الجىاهب الخُب٣ُُت " ، صاع َُبت للُباٖت ، الجحزة ، مهغ

 . 2ٗىصًت ، ٍ ( ألامً الىٟسخي ، صاع ألاهضلـ الخًغاء، الؿ2003ــ الكٍغ٠ ، مدمض مىسخى ) 3

ً الٗغبي، ٖالم ال٨خب ، ال٣اَغة ، 2005ٍــ الهٛحر، ؤخمض خؿحن ) 4  .1( الخٗلُم الجامعي في الَى

ت الجامُٗت.1( الىححز في ٖلم الىٟـ الٗام, 2002ٍـ الِٗؿىي، ٖبض الغخمً ) 5  ، صاع اإلاٗٞغ

ُٟحن ، هًا٫ ٦ما٫ )  6 ت و ( مضزل  2005ــ ال٨ُالوي ، ٖبض هللا ػاًض ، الكٍغ بلى البدث في الٗلىم التربٍى

 الاحخماُٖت ، صاع اإلاؿحرة  لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت : ٖمان ، ٍ

ت :  2007ـ مدمىص ، حىصث قا٦غ )  7 ( البدث الٗلمي في الٗلىم الؿلى٦ُت ، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

 ال٣اَغة .

 *  عؾاثل اإلااحؿخحر والض٦خىعاة :

( الكٗىع باألمً الىٟسخي و جإزٍغ ببٌٗ اإلاخٛحراث لضي َلبت  2005ــ ا٢ٕغ ، بًاص مدمض هاصي )  8

 حامٗت الىجاح الىَىُت ، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ، ٞلؿُحن

اء خؿً ٖلي )  9 ُغ، ٞو ( ألامً الىٟسخي و الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي اإلاغؤة ) اإلاُل٣ت  2010ــ زٍى

 ؿخحر ٚحر ميكىعة ، ٧لُت التربُت ؤلاؾالمُت ، ٚؼة .ـ و ألاعملت ( و ٖال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث ، عؾالت ماح

اء ٖلى ؾلُمان )  10  ،  2009ــ ٣ٖل ، ٞو
ً
ا ( ألامً الىٟسخي و ٖال٢خه بمٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهٍغ

 عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ،الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٧لُت التربُت .



 مجلة الجامعة

 

 259نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

ُت اإلاٟهىم " ٖلى ( ازغ الخٗلم باال 2011ــ اإلاهغي ، عاحُت الهاصي )  11 ٦دكاٝ ال٣اثم ٖلى اإلاٗجى " زٍغ

الخدهُل الضعاسخي في ماصة ٖلم هٟـ الصخهُت لضي ُٖىت مً َلبت ٧لُت آلاصاب / حامٗت الجبل 

بُت " ، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ، ٧لُت التربُت : حامٗت َغابلـ .  الٛغبي " صعاؾت ججٍغ

ضة الهاقمي ) 12 غ١ جدٟحز الخُا٫ في بزغاء بٗض ألانالت وعٞ٘ مؿخىي ( ازغ َ 2011ــ اإلاهغي ، ٍَى

الخدهُل الضعاسخي لضي ُٖىت مً َلبت ٧لُت آلاصاب / حامٗت الجبل الٛغبي . عؾالت ماحؿخحر ٚحر  

 ميكىعة  ، ٧لُت التربُت : حامٗت َغابلـ  .

 *  الضوعٍاث واإلاجالث:

ٟحن ، اخمض ٖبض هللا  13 ( الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت و ألامً 2013)ــ بجي مهُٟي ، مىاع ؾُٗض ، الكٍغ

الىٟسخي و الٗال٢ت بُجهما لضي ُٖىت مً الُلبت الىاٞضًً في حامٗت الحرمى٥ ، اإلاجلت ألاعصهُت في الٗلىم 

ت ، مجلض   . 2، ٖضص  9التربٍى

( ألامً الىٟسخي لضي َلبت الجامٗاث في مداٞٓاث ٖؼة و ٖال٢خه  2006ــ الُهغاوي ،حمُل خؿً )  14

باججاَاتهم هدى الاوسخاب ؤلاؾغاثُلي ، مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚؼة ، ) ؾلؿلت الضعاؾاث الاوؿاهُت 

. ) 

( ألامً الىٟسخي اإلاازغاث و اإلااقغاث ، مجلت ٧لُت التربُت ــ حامٗت  2011ــ ٖبض اإلاجُض ، الؿُض )  15

غ ، ج   . 1ألاَػ

حن ألامً الىٟسخي و الىالء  للىًَ لضي َالب ( الٗال٢ت ب 2014ــ مٓلىم ، مهُٟى ٖلى عمًان )  16

. ٤  الجامٗت ، مجلت ٧لُت التربُت ، حامٗت الؼ٢اٍػ

 17http://aafaqcenter.com/index.php/post/2080-( www . minshawi . com)*  اإلاغاح٘ الال٨تروهُت :

 18-  )ؤٞا١(

 ـ اإلاهاصع ألاحىبُت :
ً
 زاهُا

19  - ferguson,  G.(1959 ) .statistical analysis in psychology and Education . .New york . 

Toronto . Londn                              
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أثش يؤششاد انسٕق ادلبيل عهٗ عٕائذ األسٓى دساسخ تطجٛمٛخ عهٗ 
 2112/2112ادلظبسف انتجبسٚخ األسدَٛخ خالل انفرتح 
. و  ص.مىلىص عمًان ؤبىزٍغ

 حامٗت الؼهخان

Abstract: 

     This study aims to investigate the effect of the dimension of the stock 

market indicators (Multiplier Profit, Earning Per Share, Price to Book 

Value, Total Trade, Stock Turnover, and Book Value to Market Value) 

on the stock return of a sample of Jordanian banks. To achieve the goals 

of this study and test its hypotheses, the annual financial reports of the 

selected banks in the period (2012-2016) were analyzed using the 

statistical package for social sciences (SPSS) the results of the study 

revealed that stock market indicators have positive and significant impact 

on total bank risks. 

 مؿخسلو:

مًا٠ٖ الغبدُت، ههِب الؿهم )َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى بُان ؤزغ ماقغاث الؿى١ اإلاالي             

ت، حجم الخضاو٫،مً ألاعباح الؿى٢ُت الى ، ال٣ُمت مٗض٫ صوعان الؿهم ، الؿٗغ الى ال٣ُمت الضٞتًر

ت(ٖلى ٖىاثض ألاؾهم ت ألاعصهُت، ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت ال٣ُمت الضٞتًر لُٗىت مً اإلاهاٝع الخجاٍع

ت لهظٍ اإلاهاٝع للٟترة مً  غ اإلاالُت الؿىٍى الى  2012وازخباع ٞغيُاتها اٖخمضث الضعاؾت ٖلى الخ٣اٍع

لضعاؾت بلى ان ماقغاث الؿى١ (,وجىنلذ اSPSS، وجم مٗالجتها باؾخسضام البرهامج ؤلاخهاجي )2016

 اإلاالي لها ؤزغ اًجابي طو صاللت اخهاثُت ٖلى ٖىاثض الاؾهم.

اع الٗام للضعاؾت : ؤلَا
ً
 ؤوال

 مـــ٣ضمت 1.1

ألاؾىا١ اإلاالُت ماؾؿاجدبإ وحكتري ٞحها ألاوعا١ وألاصواث اإلاالُت مثل ألاؾهم والؿىضاث والٗمالث 

غ لخل٪ ألاوع  ً وؤصخاب الٗىاثض ألاحىبُت، والتي بضوعَا جٞى ا١ اإلاالُت ؾُىلت ٖالُت مما ٌصج٘ اإلاضزٍغ

اإلاالُت ٖلى ؤلا٢با٫ للخٗامل ٞحها، لظل٪ ٞةن ؤَمُت َظٍ ألاؾىا١ جخمثل في ججمُ٘ اإلاضزغاث وبٖاصة 

ا ؾىاء بك٩ل مباقغ )مثل جمل٪ حؼء مً اإلايكاة( ؤو بك٩ل ٚحر مباقغ )مثل ؤلا٢غاى(،  اؾدثماَع

اٖاث الا٢خهاصًت طاث الٟىاثٌ اإلاالُت )ؾىاًء ؤ٧اهذ ؤٞغاص ؤم قغ٧اث( ُٞدُذ الؿى١ اإلاالي لل٣ُ
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ل ما لضيهم مً ٞىاثٌ مالُت للىخضاث الا٢خهاصًت طاث العجؼ اإلاالي م٘ اإلاداٞٓت في هٟـ  جدٍى

الى٢ذ ٖلى ٖىهغي الؿُىلت وألامان مما ٌؿخضعي ْهىع ماؾؿاث مالُت مخسههت للٗمل بحن حاهبي 

ظٍ اإلااؾؿاث هي ما ًُل٤ ٖلحها "الىؾُاء اإلاالُىن"الٗغى والُلب في ؤؾىا١   اإلاا٫، َو

 مك٩لت الضعاؾت: 2.1

ب اإلاؿدثمغ في الخهى٫ والٌٗ آلازغ ًخٗل٤ بإصاء الؿى١ اإلاالي  ًخإزغ الٗاثض الؿىقي لؤلؾهم الظي ًٚغ

الخانت )البىعنت(، وجإحي َظٍ الضعاؾت لخبدث ُٞما بطا ٧ان َىا٥ ٖال٢ت بحن الٗىامل ؤو اإلااقغاث 

 بالؿى١ اإلاالي ٖىاثض ألاؾهم، و٢ض جم نُاٚت مك٩لت الضعاؾت في الدؿائ٫  الخالي:

، الؿٗغ الى مًا٠ٖ الغبدُت، ههِب الؿهم مً ألاعباحَل َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن )

ت، حجم الخضاو٫، ىاثمٗض٫ صوعان الؿهم ال٣ُمت الضٞتًر ت( ٖو ض ، ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت الضٞتًر

ت ألاعصهُت )مدل الضعاؾت(؟  ؤؾهم اإلاهاٝع الخجاٍع

 ؤَضاٝ الضعاؾت 3.1

ت ما بطا ٧ان َىا٥ ٖال٢ت بحن ماقغاث  بن الهضٝ الخام لهظٍ الضعاؾت ًخمثل في جدضًض ومٗٞغ

ت َبُٗت واججاٍ َظٍ الٗال٢ت،وطل٪ مً  الؿى١ اإلاالي مً حهتو ٖىاثض ألاؾهم مً حهت ؤزغي، ومٗٞغ

ا م  ٖلى اإلاخٛحر زال٫ جىيُذ جإزحَر
ً
 ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘، و٦ظل٪ جإزحر ٧ل مخٛحر مؿخ٣ل مىٟغصا

ً
جخمٗت

 الخاب٘.

 ؤَمُت الضعاؾت 4.1

ا بما ًد٤٣ ؤَضاٝ الخىمُت  جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت الؿى١ اإلاالي في ججمُ٘ اإلاضزغاث واؾدثماَع

بلى جد٣ُ٣ه اإلاؿدثمٍغً الا٢خهاصًت، و٦ظل٪ مىإَمُت الٗاثض الؿىقي ٖلى الؿهم والظي ٌؿعى 

بمسخل٠ جىحهاتهم وجى٢ٗاتهم،و٦ظل٪ ٞةن ؤَمُت َظٍ الضعاؾت جٓهغ في ٦ىنها جىضر ؤَم ٖىامل ؤو 

ت اإلاضعحت في بىعنت  ماقغاث الؿى١ اإلاالي التي ٢ض ٨ًىن لها جإزحر ٖلى ٖىاثض ؤؾهم اإلاهاٝع الخجاٍع

 ٖمان لؤلوعا١ اإلاالُت.

 ٞغيُت الضعاؾت 5.1

 ضعاؾت في الهىعةالخالُت:جم نُاٚتٞغيُت ال

مًا٠ٖ الغبدُت، ههِب ال جىحض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُتبحن ماقغاث الؿى١ اإلاالي واإلاخمثلت في )

ت، حجم الخضاو٫،الؿهم مً ألاعباح ، ال٣ُمت الؿى٢ُت مٗض٫ صوعان الؿهم ، الؿٗغ الى ال٣ُمت الضٞتًر

ىاثض ألاؾهم. ت( ٖو  الى ال٣ُمت الضٞتًر

 مىهجُت الضعاؾت:  6.1
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ُىت الضعاؾت: 1.1.6  مجخم٘ ٖو

تاإلاضعحت في بىعنت ٖمان لؤلوعا١ اإلاالُتًخإل٠ مجخم٘ الضعاؾت مً  والبالٜ ٖضصَا  اإلاهاٝع الخجاٍع

غ ٞحها الكغوٍ 16ؾخت ٖكغ ) . في خحن ا٢خهغث ُٖىت الضعاؾت ٖلى اإلاهاٝع التي جخٞى
ً
ا  ججاٍع

ً
ا ( مهٞغ

 الخالُت:

 الخدؿاب اإلاخٛحراث اإلاالُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت.ؤن جخىٞغ ٞحها البُاهاث ال٩اُٞت  - ؤ

ش جإؾِـ الكغ٦ت ٢بل بضاًت ٞترة الضعاؾت ؤي ٢بل ٖام  - ب  2012ؤن ٨ًىن جاٍع

ؤن ال ٨ًىن اإلاهٝغ ٢ض حٗغى للضمج زال٫ ٞترة الضعاؾت او جى٠٢ ؾهمه ًٖ الخضاو٫ زال٫  - ث

 ٞترة الضعاؾت.

( الزخال  ٝ َبُٗت ٖملها ًٖ اإلاهاٝع الخ٣لُضًت، وجم اؾدبٗاص اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت )زالزت مهاٝع

غ بُاهاتها زال٫ ٞترة الضعاؾت. وبظل٪ اهدهغث ُٖىت الضعاؾت في ٖكغة  وزالر مهاٝع ج٣لُضًت لم جخٞى

ت هي )البى٪ الٗغبي،بى٪ الاؾ٩ان،بى٪ ألاعصن،البى٪ ألاَلي،بى٪ ال٣اَغة ٖمان،بى٪  مهاٝع ججاٍع

ُت،الب ى٪ الخجاعي ألاعصوي، البى٪ الاؾدثماعي،بى٪ ؾىؾِخه الاجداص، بى٪ اإلااؾؿت الٗغبُت اإلاهٞغ

 حجرا٫(

 ؤؾالُب حم٘ البُاهاث 2.6.1

ت اإلاخمثلت في ال٨خب والضوعٍاث واإلاغاح٘ طاث الٗال٢ت والتي بهضٝ  اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاهاصع الثاهٍى

خماص ٖلى ما ًلي: غاى ٢ُاؽ مخٛحراث الضعاؾت ٣ٞض جم الٖا اع الىٓغي. ؤما أٚل غ ؤلَا  جٍُى

ت ألاعصهُت)ُٖىت الضعاؾت( - ؤ ت للمهاٝع الخجاٍع غ الؿىٍى  ال٣ىاثم اإلاالُت والخ٣اٍع

غ واليكغاث الهاصعة ًٖ بىعنت ٖمان لؤلوعا١ اإلاالُتزال٫ ٞترة الضعاؾت. - ب  الخ٣اٍع

 

 ؤؾالُب جدلُل البُاهاث 3.6.1

 جم اؾخسضام ألاؾالُب الاخهاثُت الخالُت:

ت مضي بجبإ مخٛحراث الضعاؾت مضي بجبإ مخٛحراث الضعاؾت للخىػَ٘ الُبُعي: وإلا . أ ٗٞغ

 ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testللخىػَ٘ الُبُعي جم اؾخسضام ازخباع )

اعجباٍ وجضازل اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت: مً الجىاهب الهامت في بخهاءاث جدلُل الاهدضاع  . ب

الاعجباٍ بحن ٖملُت جدضًض مضي وحىص اعجباٍ وجضازل بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت، ٞةطا ٧ان 

ت  ، ٞةن طل٪ ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖىامل مكتر٦ت بُجهما، ومً ؤحل مٗٞغ
ً
ً مؿخ٣لحن ٖالُا مخٛحًر

 صعحت الاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت ٢ام الباخث بةًجاص مٗامل اعجباٍ بحرؾىن لها.
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ت ما بطا ٧ان َىا٥ جضازل الاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث VIFٖامل جطخم الخباًً ) . ت ( إلاٗٞغ

 ت.اإلاؿخ٣ل

 (، الزخباع الٟغيُت الغثِؿت.Multiple Regression Analysisجدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص ) . ث

 همىطج الضعاؾتو٢ُاؽ اإلاخٛحراث 4.6.1

       
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
    

   

 خُث ؤن:

i  =1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،........100وهي ٖباعة ًٖ اإلاهٝغ .i   في الـCross-Section. 

t  =1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ًوهي ٖباعة ًٖ الؼم .t  في ا٫Time- Series 2016-2012زال٫ الٟترة 

Β6……..,β3 , β2 , β1.مٗامالث الاهدضاع للمخٛحراث اإلاؿخ٣لت : 

Yitٖ٘ىاثض ألاؾهم: اإلاخٛحر الخاب : 

α0 :ٞخمثل اإلا٣ُ٘ الثابذ 

X1it.......X6itو٦ما ًلي: اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت 

X1it.مًا٠ٖ الغبدُت( ؤي وؿبت الؿٗغ بلى ألاعباح اإلاداؾبُت( : 

X2itههِب الؿهم مً الاعباح : 

X3itت  :وؿبت الؿٗغ بلى ال٣ُمت الضٞتًر

X4itم حجم الخضاو٫ ٖلى اؾهم الُٗىت زال٫ ٞترة الضعاؾت : 

X5itمٗض٫ صوعان الؿهم: 

X6itت  : ال٣ُمت الؿى٢ُت بلى ال٣ُمت الضٞتًر

 الضعاؾت همىطج
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 ( همىطج الضعاؾت1-1ق٩ل ع٢م)

 اإلاهضع: مىةٖضاص الباخث

 الضعاؾاث الؿاب٣ت 7.1

غان، .1  ( بٗىىان "ؤزغبصاعةألاعباخٗلىٗىاثضألاؾهمللكغ٧اجالهىاُٖتألاعصهُت"2016صعاؾت )َػ

مٗاألزظبُٗىاالٖخباع ٢امخبضعاؾتؤزغبصاعةألاعباخٗلىٗىاثضألاؾهمٟي الكغ٧اث الهىاُٖت ألاعصهُت 

)حجمالكغ٦ت،الخض٣ٞاجالى٣ضًتالدكُٛلُت( ٦مخٛحراجًابُت،وجىنلخالضعاؾت بلى 

ت %،و٦ظل٨ٗضمىحىصٖال5٢الىخاثجالخالُت:ٖضمىحىصٖال٢تبِىةصاعةألاعباخىٖىاثضألاؾهمٗىضمؿخىًمٗىٍى

ت  ىاثضألاؾهمٗىضمؿخىًمٗىٍى ةطاجضاللتاخهاثُتبِىالخض٣ٞاجالى٣ضًتالدكُٛلُتٖو

ت %،ووحىصٖال5 ىاثضألاؾهم.٢1تطاجضاللتاخهاثُتٖىضمؿخىًمٗىٍى  % بِىذجمالكغ٦تٖو

 ( بٗىىان ؤزغ بصاعة ألاعباح ٖلى ٖىاثض ألاؾهم2014صعاؾت )الخغاق٣ت، .2

َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى ٢ُاؽ جإزحر زهاثو الكغ٦ت واإلاخمثلت في )حجم الكغ٦ت، نافي الخض٣ٞاث 

٘ الى٣ضًت مً الٗملُاث الدكُٛلُت، وؿبت حُُٛت الض ًً، مٗض٫ الٗاثض ٖلى اإلاىحىصاث، ووؿبت الٞغ

(، 2013-2010اإلاالي( ٖلى ٖىاثض ألاؾهم لُٗىت مً الكغ٧اث الهىاُٖت والخضمُت ألاعصهُت زال٫ الٟترة )

٘ اإلاالي، مٗض٫ الٗاثض ٖلى  و٢ض ؤْهغث الىخاثج وحىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن )حجم الكغ٦ت،الٞغ

ىاثض ؤؾهم الكغ٧اث الهىاُٖت، وان اإلاىحىصاث،نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الٗ ملُاث الدكُٛلُت( ٖو

 المتغيرات المستقلة

 Yسهمد األوائع

X1 مضاعف الربحية 

X2 ربحية السهم الواحد 

 X3السعر إلى القيمة الدفترية

حجم التداول  X4 

 X5معدل دوران السهم

 X6 القيمة السىقية الى الدفترية

 المتغير التابع
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َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت اخهاثُت بحن )حجم الكغ٦ت، وؿبت حُُٛت الضًً، مٗض٫ الٗاثض ٖلى 

ىاثض ؤؾهم الكغ٧اث الخضمُت، في خحن لم  اإلاىحىصاث، الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الٗملُاث الدكُٛلُت( ٖو

 ًٓهغ ؤي جإزحر للغاٞٗت اإلاالُت.

٣اث، صعاؾ .3 ىاثض ألاؾهم"2013ت )ٍٖغ  ( بٗىىان "الٗال٢ت بحن ماقغاث الؿُىلت ٖو

بدثذ َظٍ الضعاؾت في الٗال٢ت بحن وؿب الؿُىلت و٦ٟاءة بصاعة عؤؽ اإلاا٫ الٗامل واإلاخمثلت في )وؿبت 

ٗت، وؿبت الخضاو٫، وؿبت الى٣ض مً اليكاٍ الدكُٛلي، مٗض٫ صوعان  الى٣ضًت، وؿبت الؿُىلت الؿَغ

مٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت( م٘ ٖىاثض ألاؾهم في الكغ٧اث اإلاضعحت في ؾى١ ٖمان، وبُيذ اإلاسؼون، 

هخاثج الخدلُل الاخهاجي وحىص ٖال٢ت مىحبت طاث صاللت اخهاثُت بحن مٗض٫ صوعان اإلاسؼون ووؿبت 

ضم وحىص ٖال٢ت طاث صاللت اخهاثُت بحن وؿبت الخضاو٫ ووؿبت الؿُىلت  الى٣ض م٘ ٖىاثض ألاؾهم، ٖو

ٗت ووؿبت الى٣ض مً اليكاٍ الدكُٛلي ومٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت ٖلى ٖىاثض ألاؾهم.ا  لؿَغ

 ( بٗىىان "ؤزغ زهاثو الكغ٦ت وألاعباح اإلاىػٖت ٖلى ٖىاثض ألاؾهم"2013صعاؾت )حغاصاث،  .4

َضٞذ َظٍ الضعاؾت للخٗٝغ ٖلى ؤزغ زهاثو الكغ٦ت واإلاخمثلت في )الغبدُت، الغاٞٗت اإلاالُت، حجم 

الكغ٦ت، الؿُىلت، ٞغم الاؾدثماع وألاعباح اإلاىػٖت( ٖلى ٖىاثض ؤؾهم قغ٧اث الخضماث، وبُيذ 

 طو صاللت اخهاثُت لؤلعباح اإلاىػٖت ٖلى ٖىاثض ألاؾهم، ووحىص ؤزغ اًجابي 
ً
 اًجابُا

ً
الضعاؾت ؤن َىا٥ ؤزغا

ت ( ٖلى ٖىاثض ألاؾهم، طو صاللت اخهاثُت لٟغم الاؾدثماع )وؿبت ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت الضٞتًر

ضم وحىص ؤزغ طو صاللت اخهاثُت لباقي الخهاثو )الغبدُت، الغاٞٗت اإلاالُت، حجم الكغ٦ت،  ٖو

 الؿُىلت( ٖلى ٖىاثض ألاؾهم.

 ( بٗىىان " ؤزغ الؿُىلت ٖلى ٖىاثض ألاؾهم"2014صعاؾت )ال٨ؿاؾبت، .5

م الخضاو٫، عؾملت الؿى١، ٢امذ َظٍ الضعاؾت بضعاؾت ؤزغ مخٛحراث ؾُىلت الؿهم واإلاخمثلت في )حج

ت( ٖلى ٖىاثض ألاؾهم، وجىنلذ بلى وحىص  مٗض٫ الضوعان، وؿبت ال٣ُمت الؿى٢ُت بلى ال٣ُمت الضٞتًر

 مً )حجم الخضاو٫، عؾملت الؿى١، وؿبت ال٣ُمت الؿى٢ُت بلى 
ً
ٖال٢ت طاث صاللت اخهاثُت بحن ٦ال

ىاثض ألاؾهم، في خحن لم ج٨ً َىا٥ ٖال٢ت ت( ٖو طاث صاللت اخهاثُت بحن مٗض٫ الضوعان  ال٣ُمت الضٞتًر

ىاثض ألاؾهم.  ٖو

 ما ًمحز َظٍ الضعاؾت:

م مً ؤن َظٍ الضعاؾت حاءجم٨ملت للضعاؾاث الؿاب٣ت بال ؤنها جخمحز ٖجها في ٦ىنهابدثخٟي ؤزغ  بالٚغ

لُت اإلااقغاث اإلاالُت الخانت بالؿى١ اإلاالي ٖلى ٖاثض الؿهم، والتي حٗخمض في خؿابها ٖلى البُاهاث اإلاا

الخانت بُٗىت الضعاؾت والبُاهاث اإلاالُت الخانت باألؾىا١ اإلاالُت، في خحن ع٦ؼث ؤٚلب الضعاؾاث 
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الؿاب٣ت ٖلى الٗىامل الخانت بالكغ٦ت والٗىامل الا٢خهاصًت ولم جخُغ١ إلااقغاث الؿى١ اإلاالي 

 مىٟغصة )ٖلى خض ٖلم الباخث(

اع الىٓغي للضعاؾت : ؤلَا
ً
 زاهُا

 ٣ت بالؿى١ اإلاالي وماقغاجه.بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل

ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت هي او٩ٗاؽ لخُىع ا٢خهاصًاث الضو٫، و٢ض ْهغث ألاؾىا١ اإلاالُت بهضٝ جلبُت 

خاحاث اإلاخٗاملحن بهظٍ ألاؾىا١ مً زال٫ جباص٫ ؤَمإصواتها )ؤؾهم وؾىضاث(والتي جبإ وحكتري مً 

ا ؤصاة ٢بل اإلاخٗاملحن بها، لظل٪ ٞهي حٗخبر ؾل٘ قإنها ؤي ؾ لٗت ؤزغي بال ؤن لها زهىنُت باٖخباَع

ت.  اؾدثماٍع

 جهي٠ُ الؿى١ اإلاالي 1.2

جى٣ؿم ألاؾىا١ اإلاالُت بلى ؤؾىا١ خايغة )ٞىعٍت( وؤؾىا١ ال٣ٗىص اإلاؿخ٣بلُت، ٞاألؾىا١ الٟىعٍت 

جدخىي ٖلى ؾى٢حن َما: ؾى١ ؤلانضاع )الؿى١ ألاولي( وؾى١ الخضاو٫ )الؿى١ الثاهىي(. بن 

ألاؾىا١ اإلاالُت ًخم بضاًت ٖىض ٢ُام مهضعي ألاوعا١ اإلاالُت بٗغى ؤوعا٢هم ٖلى م٩ُاه٨ُُت ٖمل 

ً لؤلوعا١ اإلاالُت ًمثل الضوعة  ً واإلاهضٍع ظا الل٣اء بحن اإلاكتًر ً اإلادخملحن لال٦خخاب بها. َو اإلاكتًر

بىن في بُ ً( ًٚغ ٘ َظٍ ألاوعا١ اإلاالُت ألاولى )الؿى١ ألاولي( ٦ما ؤن بٌٗ خاملي ألاوعا١ اإلاالُت )اإلاكتًر

ظا ًسل٤ صوعة  بما بؿبب خاحتهم للؿُىلت الى٣ضًت ؤو إلٖاصة اؾدثماع ؤمىالهم في اؾدثماعاث بضًلت، َو

مالُت زاهُت )الؿى١ الثاهىي(، بن ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت )الٟىعٍت( ًخ٨ىن ٖلى مغخلخحن َما الؿى١ 

 مىٓمت.ألاولي والثاهىي، زم ًخ٨ىن مً هىٖحن: ؤؾىا١ مىٓمت وؤؾىا١ ٚحر 

 Primary Marketالؿى١ ألاولي . ؤ

٣ًهض بالؿى١ ألاولي ؤو ما ٌٗٝغ بؿى١ ؤلانضاع، جل٪ الؿى١ التي جضزل ٞحها اإلايكاة اإلاهضعة 

لؤلوعا١ اإلاالُت باجٗت لها، بمٗجى آزغ بن باج٘ الىع٢ت اإلاالُت َى اإلايكإة اإلاهضعة لها ٞةطا ٧اهذ اإلايكإة 

الُت )ؤؾهم وؾىضاث( زم َغخها لال٦خخاب الٗام ؤو الخام، بداحت بلى ؤمىا٫ ًم٨جها بنضاع ؤوعا١ م

 
ً
ٗض الؿى١ ألاولي ؤًًا ظا ٌُٗي ٞغنت لؤلٞغاص واإلايكأث اإلاسخلٟت والهُئاث الؾدثماع مضزغاتهم، َو َو

٣ت  ٣خحن: الٍُغ خم بنضاع ألاؾهم والؿىضاث بٍُغ وؾُلت لخجمُ٘ َظٍ اإلاضزغاث وج٣ضًمها للميكإة. ٍو

ة اإلاهضعة لؤلؾهم والؿىضاث باالجها٫ بٗضص مً اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاخسههت ألاولى هي ٢ُام اإلايكإ

٠ ؤو قغاء ألاؾهم والؿىضاث  )٦بىى٥ الاؾدثماع ؤو بُىث الؿمؿغة( ل٩ي جخ٤ٟ مٗهم ٖلى جهٍغ

٣ت الثاهُت  ٤ َظٍ ألاوعا١، ؤما الٍُغ اإلاهضعة، وفي َظٍ الخالت ٣ً٘ ٖلى بىى٥ الاؾدثماع مؿاولُت حؿٍى
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ل ٞهي ٢ُام بى ى٥ مخسههت )بى٪ الاؾدثماع( بةنضاع ألاوعا١ اإلاالُت هُابت ًٖ اإلايكإة ؤي ج٣ىم بخمٍى

 زم بٖاصة بُٗه في الؿى١ ألاولي.
ً
 قغاء ؤلانضاع م٣ضما

 Secondary Marketالؿى١ الثاوي )ؾى١ الخضاو٫( . ب

ُل ا في الؿى١ ألاولي، ٍو ٤ ٖلى َظا َى الؿى١ الظي ًخم ُٞه جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت التي جم بنضاَع

 الؿى١ بالبىعنت ؤو ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت.

 بٌٗ ماقغاث الؿى١ اإلاالي 2.2

 وؿبت الؿٗغ الؿىقي بلى ألاعباح اإلاداؾبُتPrice / EPS 

حٗٝغ َظٍ اليؿبت بم٨غع )مًا٠ٖ( الغبذ، وحٗجي ٖضص اإلاغاث التي ٌؿخلم بها اإلاؿدثمغ الغبذ لُبرع 

الؿٗغ اإلاضٕٞى بالؿهم، وحٗض َظٍ اليؿبت مً ؤَم ماقغاث ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت ٦ىنها صالت في مٗض٫ 

ى وبٗال٢ت همى عبدُت الؿهم و٦ظل٪ صالت في اإلاساَغة، خُث جغجبِ بٗال٢ت َغصًت م٘ مٗض٫ الىم

٨ٖؿُت م٘ اإلاساَغة، ألن اإلاؿدثمغ ٣ًُم الؿهم بىاًء ٖلى مٗضالث الىمى في الغبدُت، وٍُهى٠ ؤٚلب 

ً واإلادللحن اإلاالُحن اؾهم الكغ٧اث التي لها وؿبت  مغجٟٗت ٖلى ؤنها ؤؾهم همى، في خحن (P/E)اإلاؿدثمٍغ

 (2009. )الىُٗمي، والخمُمي:مىسًٟت (P/E)ًُل٤ نٟت ؤؾهم ال٣ُمت ٖلى الكغ٧اث التي ؤؾهمها طاث 

 مً زال٫ م٣اعهت وؿبت 
ً
 ؤو مسًٟا

ً
 مطخما

ً
 حؿٗحرا

ً
م٨ً الخ٨م ٖلى ؾٗغ الؿهم ُٞما بطا ٧ان مؿٗغا ٍو

خُاصًت والتي جمثل ما ًيبػي ؤن ج٨ىن ٖلُه  الؿٗغ بلى عبدُخه الٟٗلُت م٘ وؿبت الؿٗغ بلى عبدُخه الٖا

 
ً
، واليؿبت الؿاثضة في الؿى١ اإلاالي ؤزىاء لخٓت  وؿبت الؿٗغ بلى عبدُخه لؤلؾهم اإلاؿٗغة حؿٗحرا

ً
ٖاصال

خُاصًت   ٖىضما ج٨ىن وؿبت الؿٗغ الى عبدُخه الٖا
ً
 مىسًٟا

ً
 حؿٗحرا

ً
٨ىن الؿهم مؿٗغا ػمىُت مُٗىت، ٍو

 ٖىضما ج٨ىن 
ً
 مطخما

ً
 حؿٗحرا

ً
ؤ٦بر مً وؿبت الؿٗغ الى عبدُخه الٟٗلُت، وبال٨ٗـ ٨ًىن الؿهم مؿٗغا

خُاصًت ؤ٢ل مً وؿبخه الٟٗلُت. )الغبُعي، و عاضخي: وؿبت الؿٗغ بلى عبدُخه  (2011الٖا

 ت  Price to Book Value P/B.Vوؿبت الؿٗغ بلى ال٣ُمت الضٞتًر

ىا٥ اٖخ٣اص  حؿخمض َظٍ اليؿبت ؤَمُتها في اٖخماصَا ٖلى م٣ُاؽ مداؾبي لثروة الؿهم الىاخض، َو

ً ؤن الؿهم ًجب مىم اإلاؿدثمٍغ ت ٖلى  ؾاثض بحن اإلادللحن اإلاالُحن ٖو ؤن ال ًبإ بإ٢ل مً ٢ُمخه الضٞتًر

ل.  ألا٢ل في ألاحل الٍُى

ت = )خ٣ى١ اإلال٨ُت  الاؾهم اإلامخاػة( / ٖضص ألاؾهم الٗاصًت( والكغ٦ت التي لها  –ال٣ُمت الضٞتًر

ؤ٦بر مً الىاخض الصخُذ جهى٠ ٖلى انها قغ٦ت هاجخت في جىلُض الثروة، وال٨ٗـ صلُل P/B.Vوؿبت

سُت، وجٟؿغ َظٍ اليؿبت م٣ضعة الكغ٦ت ٖلى جىلُض الثروة ٖلى ي٠ٗ الثروة وهي  ؤ٢ل مً ٧لٟتها الخاٍع

سُت.)ا٫ قبِب:  (2009لخملت ألاؾهم باليؿبت لخ٩لٟتها الخاٍع
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 عبدُت الؿهم الىاخضEarnings Per Share (EPS) 

اصة َظا اإلااقغ ٌُٗي  ؼ مغ٦ؼ ٢ىتها، ٍٞؼ ح٨ٗـ َظٍ الكغ٦ت اليؿبت ؤصاء الكغ٦ت في الؿى١ لخٍٗؼ

ُٗي للمدلل اإلاالي الث٣ت في ؤن ًا٦ض ؤن اإلايكإة  ً وخملت ألاؾهم، َو  ؤمام اإلاؿدثمٍغ
ً
 مهما

ً
لئلصاعة صوعا

جخمخ٘ بمغ٦ؼ ٢ىة صازل الؿى١، وفي اإلا٣ابل ٞةن اهسٟايها ٌُٗي ماقغ ٖلى جضَىع ألاصاء اإلاالي 

 (2005وبالخالي ٞهي خالت مً خاالث ال٠ًٗ )الؼبُضي:

ها هاجج ٢ؿمت )نافي الضزلبٗض الًغاثب ٖلى ٖضص ألاؾهم الٗاصًت وحٗٝغ َظٍ اليؿبت ٖلى ؤن

الهاصعة( وتهضٝ إلُٖاء ماقغ ٖلى الغبذ اإلاخد٤٣ للؿهم الٗاصي الىاخض مً ألاعباح ال٣ابلت للخىػَ٘ 

 ٖلى ؤهه مً اإلاخٛحراث اإلاهمت في 
ً
 إلاجمل ألاصاء ًٞال

ً
ؤو التي ج٣غع جىػَٗها، وبظل٪ ٞهى ٌُٗي م٣ُاؾا

.)الغبُعي، خؿاب ال٣ُم ت الخ٣ُ٣ُت للؿهم الٗاصي ألهه ٨ٌٗـ ههِب الؿهم والتي جضٖم ؾٍٗغ

 (2011وعاضخي:

 ت  Market Value / Book Valueال٣ُمت الؿى٢ُت بلى ال٣ُمت الضٞتًر

 بما َى مسجل ٣٦ُمت 
ً
ًىضر َظا اإلااقغ ما ًًُٟه الؿى١ اإلاالي مً ٢ُمت ٖلى الؿهم الٗاصي ٢ُاؾا

دؿب  ت في السجالث، ٍو ت للؿهم )مجمٕى خ٣ى١ صٞتًر  ال٣ُمت الضٞتًر
ً
بٗضص اإلاغاث خُث وؿخسضم اوال

 ٖلى ٖضص ألاؾهم الٗاصًت( وبٗض طل٪ ًخم اؾخسغاج اليؿبت مً  –اإلال٨ُت
ً
ألاؾهم اإلامخاػة  م٣ؿىما

ت، ومً اإلاا٦ض ؤهه ٧لما ػاصث ٢ُمت َظا اإلااقغ  زال٫ ٢ؿمت ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم ٖلى ال٣ُمت الضٞتًر

٣اعهت ٧لما ٨ٖـ طل٪ ٢ىة اإلايكإة في اإلاؿاَمت في حُٗٓم ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم الىاخض. ًٖ مُٗاع اإلا

 (2005)الؼبُضي:

 مٗض٫ صوعان الؿهمStock Turnover 

ت، خُث ٨ٌٗـ  ت والؿىٍى مً ؤَم اإلااقغاث اإلاالُت التي حٗلجها ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت في وكغاتها الكهٍغ

ً ٖل  ب٨مُت ألاؾهم اإلاخضاولت وم٣ضاع اله٣ٟاث اإلاالُت َظا اإلااقغ مضي ا٢با٫ اإلاؿدثمٍغ
ً
ى الؿهم ممثال

م٨ً خؿاب َظا اإلااقغ مً زال٫ ٢ؿمت ٖضص ألاؾهم اإلاخضاولت   ٖلى َظٍ ألاؾهم، ٍو
ً
التي جدضر َلبا

ش اإلاحزاهُت والتي جمثل عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى )الؼبُضي:  (2005في الؿىت ٖلى ٖضص ألاؾهم اإلاسجلت بخاٍع

  حجم الخضاو٫ 

 مً َغفي الؿى١ ٌ
ً
ٗخبر حجم الخضاو٫ مً اإلااقغاث اإلاهمت باليؿبت للمؿدثمغ، ألهه ًىضر ٢ىة ٦ال

 
ً
، ٞاعجٟإ ؾٗغ الؿهم ًغح٘ ٖاصة

ً
 ؤم َبىَا

ً
ً والباجٗحن( بهضٝ جدضًض اججاٍ الؿى١ نٗىصا )اإلاكتًر

ض مً ؤحجام الخضاو٫، وؤي اهسٟاى في ؾٗغ الؿهم َى ج اصة الُلب ٖلى الٗغى مما ًٍؼ لبُت لٍؼ

٤ ؾٍٗغ وحجم  لُلباث الكغاء بإؾٗاع مىسًٟت، ولظل٪ ٞةهه ًم٨ً الخيبا باججاٍ الؿهم ًٖ ٍَغ
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ت ُٞما بطا ٧ان الؿهم ؾُىانل  الخضاو٫ ٖلُه، ٞمً زال٫ الخٛحر في ؤحجام الخضاو٫ ًم٨ىىا مٗٞغ

 (2010الخدغ٥ بىٟـ الاججاٍ الؿٗغي ؤم ال. )الٗبضالالث:

 الٗىاثض 3.2

لُت، ٦ما ًمثل مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألا  ت والخمٍى  ل٣ُاؽ عبدُت ال٣غاعاث الاؾدثماٍع
ً
 مهما

ً
ؾهم ماقغا

ٌؿخمض ؤَمُخه مً ؤن اعجٟاٖه ًاصي بلى حظب ؤمىا٫ بياُٞت مً زاعج الىخضة الا٢خهاصًت، مما 

ض مً ألاعباح )زغاق٣ت:  (2014ًم٨جها مً جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

 ألاؾهم مً ؤَم مجا
ً
الث الاؾدثماع ألي ؾى١ مالي، وحكهض ٌٗض الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت زانت

ٍغ مً ٞغم حضًضة للخهى٫ ٖلى ٖىاثض   ؤ٦ثر مً ألاوعا١ اإلاالُت ألازغي إلاا جٞى
ً
 ٦بحرا

ً
ألاؾهم ا٢باال

 في ألاؾىا١ اإلاالُت التي جخمخ٘ 
ً
لها بلى ؾُىلت بإ٢ل ج٩ال٠ُ زانت مالُت حُضة، و٦ظل٪ بم٩اهُت جدٍى

 باإلاىاٞؿت والؿُىلت.

ُما ًلي بٌٗ الخ ٟاث الخانت بالٗاثض:ٞو  ٍٗغ

ه )الىُٗمي، الخمُمي، ت مً ٢ُمت الاؾدثماع في بضاًت 2009ٖٞغ  ٖجها بيؿبت مئٍى
ً
( ٖلى ؤهه اإلا٩اٞاة مٗبرا

الٟترة، او َى الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخد٣٣ت للمؿدثمغ ل٣اء الخى٠ُْ في عؤؽ ما٫ اإلاكغوٕ الاؾدثماعي 

 ًٖ ٧ل صًىاع مؿدثمغ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت.زال٫ مضة ػمىُت مدضصة، ؤو َى الضًىاع اإلاخد٤٣ 

ه )مُغ: اصة اإلاخد٣٣ت ؤو اإلاخى٢ٗت للمبلٜ اإلاؿدثمغ.2006ٖٞغ  ( ٖلى ؤهه الٍؼ

 ؤق٩ا٫ ٖىاثض الاؾدثماع 1.3.2

 ًدهل اإلاؿدثمغ ٖلى واخض ؤو ؤ٦ثر مً الٗىاثض الخالُت:

 ألاعباح الضوعٍت )جىػَٗاث ألاعباح( .1

وهي ما ًدهل ٖلُه خامل الؿهم مً ألاعباح الهاُٞت ًٖ ٧ل ؾهم ًدمله، ؾىاًء ٢غعث الجمُٗت 

ى ما ٌٗٝغ بىهِب الؿهم الىاخض مً ألاعباح  ا، َو الٗمىمُت جىػَٗها ٧املت ؤو حؼء مجها او اخخجاَػ

اح ، والتي بضوعَا جسخل٠ ًٖ ههِب الؿهم الىاخض مً ألاعبEarnings Per Share (EPS)اإلاخد٣٣ت 

Dividend Per Share (DPS) بٗض َغح ههِب 
ً
التي ٢غعث الجمُٗت الٗمىمُت للكغ٦ت جىػَٗها ٞٗال

 خملت ألاؾهم اإلامخاػة مجها.

 

 

 الٟىاثض .2
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 ؤو ٦الَما، وحٗض َظٍ 
ً
 ممخاػا

ً
 ؤو ؾهما

ً
وهي م٣ضاع الٟىاثض التي ًدهل ٖلحها اإلاؿدثمغ الظي ًمخل٪ ؾىضا

ت مً ٢ُمتها الاؾمُت.الٟىاثض بمثابت التزام ٖلى الكغ٦ت و   جدؿب َظٍ الٟىاثض ٦يؿبت مئٍى

 الاعباح الغؤؾمالُت .3

وهي ألاعباح التي ًدهل ٖلحها اإلاؿدثمغ هدُجت بُٗه لؤلصاة اإلاالُت )ؤؾهم وؾىضاث( بؿٗغ اٖلى مً 

ىا ٨ًىن الٟغ١ ٖباعة ًٖ ؤعباح عؤؾمالُت.  اإلابلٜ اإلاضٕٞى في الكغاء ؤو مبلٜ الاؾدثماع، َو

 ٖىاثض الاؾدثماعاهىإ  2.3.2

 َىا٥ الٗضًض مً اإلاٟاَُم اإلاٗبرةًٖ الٗاثض الؿىقي ٖلى ألاؾهم مجها ما ًلي:

 Expected Returnالٗاثض اإلاُلىب  . ؤ

ٌ له ٖلى اإلاىحىصاث طاث اإلاساَغ، والظي ٨ٌٗـ بضوعٍ  ى طل٪ الٗاثض الظي ًُلبه اإلاؿدثمغ ٦خٍٗى َو

خ٨ىن َظا الٗاثض مً ٢ؿمحن َما الٗاثض 2009اإلاباصلت بحن الٗاثض واإلاساَغة )الىُٗمي، الخمُمي: (. ٍو

 (2000زالي اإلاساَغة )ؤطوهاث زؼاهت( باإلياٞت الى بض٫ اإلاساَغة )لُٟي:

مثل همىطج حؿٗحر ألانى٫ الغؤؾمالُت  الظي ٢ضمه ولُام Capital Assets Pricing Model(CAPM)ٍو

 لهظا الٗاثض، وجم الخ 1964قاعب ٖام 
ً
ٗبحر ًٖ َظا الٗاثض مً زال٫ اإلاٗاصلت مً ؤًٞل الىماطج جمثُال

 الخالُت:

K = Rf +𝜷i (Rm - Rf) 

 خُث ؤن:

k.مٗض٫ الٗاثض اإلاُلىب مً ٢بل اإلاؿدثمغ : 

Rf.)٣اؽ بالٗاثض ٖلى ألاوعا١ الخ٨ىمُت )مثل ؤطوهاث الخؼاهت  : مٗض٫ الٗاثض الخالي مً اإلاساَغة، ٍو

𝛃i للمساَغة الؿى٢ُت.: مٗامل بِخا الىع٢ت اإلاالُت وهي م٣ُاؽ 

Rm مٗض٫ الٗاثض إلادٟٓت الؿى١ : 

 مٗض٫ الٗاثض الٟٗلي )الخ٣ُ٣ي( . ب

َى مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألاؾهم الٗاصًت التي جم الخهى٫ ٖلحها مً ٢بل خملت ألاؾهم في ٞترة ػمىُت 

ؾاب٣ت، و٢ض ٨ًىن َظا الٗاثض ؤ٦بر ؤو ؤ٢ل مً الٗاثض اإلاُلىب، و٦ظل٪ ٌٗٝغ ٖلى ؤهه الٗاثض الظي 

 )ا٫ 
ً
٣ًخى٘ به اإلاؿدثمغ م٣ابل جىاػله ًٖ ؤمىاله في الٟترة الخالُت بهضٝ الخهى٫ ٖلى ٖاثض مؿخ٣بال

م٨ً الخٗبحر ًٖ الٗاثض الٟٗلي او الخ٣ُ٣ي مً زال٫ اإلاٗاصلت الخالُت:2009قبِب:  ( ٍو

       
           

     
 

 خُث ؤن
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D،جمثل م٣ؿىم ألاعباح للؿهم الىاخض : 

 : ؾٗغ الؿهم في نهاًت اإلاضة   

 : ؾٗغ الؿهم في بضاًت اإلاضة     

م مً ؤن م٣ضاع م٣ؿىم ألاعباح الى٣ضي الؿىىي ٚحر ما٦ض الا ؤهه ًم٨ً جى٢ٗه بلى خض ما،َظا  وبالٚغ

ٌٗجي ؤن الخ٣لباث في الٗاثض الغؤؾمالي ٦بحرة في خحن ؤن الخ٣لباث في م٣ؿىم ألاعباح لِؿذ ٖالُت 

،
ً
ألن ؾٗغ قغاء ؤو بُ٘ الؿهم ًدباًً ؤو ًسخل٠ مً و٢ذ آلزغ، ألامغ الظي ال ًم٨ً مٗه جى٢٘  وؿبُا

الٗاثض الؿىىي بك٩ل ص٤ُ٢. ومً َىا ٌؿخض٫ بإن مٗضالث الٗاثض اإلاخد٣٣ت في ٞتراث ػمىُت ؾاب٣ت 

لِؿذ بالًغوعة ؤن جخد٤٣ هٟؿها في اإلاؿخ٣بل، وبالخالي ًم٨ً اخدؿاب مٗض٫ الٗاثض اإلاخد٤٣ 

٤ اإلاٗاصلت الخالُت:)الغبُعي، وعاضخي:با  (2011الؾدىاص الى الٗاثض الغؤؾمالي ٣ِٞ ٞو

       
         
     

 

 الٗاثض اإلاخى٢٘ . ج

خ٣اصاث مخسظ ال٣غاع الاؾدثماعي   اٖل
ً
٣ا ى اإلاخىؾِ اإلاىػون الخخماالث الٗىاثض التي ًم٨ً جد٣ُ٣ها ٞو َو

للخالت الا٢خهاصً
ً
ت اإلاُلىب الخيبا بها لالؾدثماعاث طاث اإلاساَغ )الىُٗمي، )اإلاؿدثمغ( َب٣ا

 ٖلى ؤهه الٗاثض الظي ال ًخه٠ بضعحت الخإ٦ض ال٩امل )ا٫ قبِب:2009والخمُمي:
ً
ٗٝغ ؤًًا ( 2009(. وَُ

م٨ً الخٗبحر ًٖ الٗاثض اإلاخى٢٘ مً زال٫ اإلاٗاصلت الخالُت:  ٍو

 ( )   ∑    

 

   

     

 خُث ان:

 جمثل اخخما٫ خضور الخضر )الٗاثض(      

 جمثل ٖاثض الٟترة   :

: الجاهب الٗملي للضعاؾت:
ً
 زالثا

م٨ً الىزى١ بها،  غ قغوٍ ؤؾاؾُت إلحغاء جدلُل الاهدضاع ختى ج٨ىن الىخاثج ص٣ُ٢ت ٍو ًجب ؤن جخٞى

٦ما ًيبػي ؤن  خُث ًيبػي ؤن ٨ًىن جىػَ٘ اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت واإلاخٛحر الخاب٘ جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي،

ج٨ىن الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت نٛحرة، و٦ظل٪ ٖضم وحىص ٖال٢تاعجباٍ بُجها، وبن وحضث َظٍ 

 الٗال٢ت بُجها البض وؤن ج٨ىن ٚحر مخضازلت.
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 مضي بجبإ مخٛحراث الضعاؾت للخىػَ٘ الُبُعي: 1.3

ت مضي بجبإ مخٛحراث الضعاؾت للخىػَ٘ الُبُعي جم اؾخسضام ازخباع   One-Sample)إلاٗٞغ

Kolmogorov-Smirnov Test ) 

 (1-3الجضو٫ ع٢م )

 One-Sample Kolmogorov-Smirnovازخباع

 الىدُجت ٖضص اإلاكاَضاث (٢αُمت ؤلٟا ) مخٛحراث الضعاؾت

Y 0.540 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X1 0.452 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X2 0.408 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X3 0.630 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X4 0.298 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X5 0.315 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

X6 0.295 50 ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي 

 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث بىاًء ٖلى هخاثج الخدلُل الاخهاجي

واإلاؿخ٣لت( جدب٘ الخىػَ٘ ( ًدبحن ؤن ٧ل مخٛحراث الضعاؾت )الخابٗت 1-3مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م )

ت اإلاٗخمض للضعاؾت، خُث ؤن 0.05( ل٩ل اإلاخٛحراث ؤ٦بر مً )αالُبُعي ألن ٢ُمت ؤلٟا ) ( مؿخىي اإلاٗىٍى

( One-Sample Kolmogorov-Smirnov( إلاخٛحر في ازخباع)0.05( ؤ٦بر مً )αٖىضما ج٨ىن ٢ُمت ؤلٟا )

 ج٨ىن بُاهاث َظا اإلاخٛحر جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي.

 اعجباٍ وجضازل اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت:  2.3

 في جدلُل الاهدضاع ٖملُت جدضًض ما بطا ٧ان َىا٥ اعجباٍ وجضازل بُيبُاهاث 
ً
مً الجىاهب الهامت ؤًًا

، ٞةن طل٪ ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖىامل 
ً
ً مؿخ٣لحن ٖالُا اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت، ٞةطا ٧ان الاعجباٍ بحن مخٛحًر

ت صعحت  الاعجباٍ بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت ٢ام الباخث بةًجاص مٗامل مكتر٦ت بُجهما، ومً ؤحل مٗٞغ

 اعجباٍ بحرؾىن لها.

 

 (2-3حضو٫ ع٢م )

ت اعجباٍ بحرؾىن   للمخٛحراث اإلاؿخ٣لت مهٟٞى

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 1 -.104 .154 .088 -.088 .113 
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P_value .471 .286 .542 .542 .434 

X2  
1 

.305* .531** -.234 .240 

P_value  .031 .000 .102 .093 

X3   

1 
-.045 -.143 .209 

P_value   .755 .321 .146 

X4    
1 

.133 .690** 

P_value    .359 .000 

X5     
1 

**.605 

P_value     000. 

X6      

1 
P_value      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اإلاهضع مً بٖضاص الباخث بىاء ٖلى هخاثج الخدلُل الاخهاجي

ت الاعجباٍ )بحرؾىن( بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت للضعاؾت ًدبحن ٖضم وحىص ٖال٢ت  مً زال٫ هخاثج مهٟٞى

ٞإهه ًىحض اعجباٍ  (X3)و الؿٗغ بلى ال٣ُمت الؿى٢ُت  (X2)اعجباَُت بُجها بال بحن عبدُت الؿهم الىاخض 

ت ؤ٢ل مً   والىخاثج التي ًم٨ً ؤن ًخىنل 0.05ٖىض مؿخىي مٗىٍى
ً
ظا الىي٘ ًجٗل الىمىطج َكا ، َو

حر مىزى١ بها، وبىاء ٖلُه اؾخسضم الباخث ٖامل جطخم الخباًً ) لت ٚو ت VIFبلحها الباخث ٍَؼ ( إلاٗٞغ

هغث الىخاثج في الجضو٫ الخالي ع٢م )مضي وحىص جضازل الاعجباٍ بحن   (.3اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت للضعاؾت، ْو

 (3-3الجضو٫ ع٢م )

 ( إلاضي وحىص جضازل بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت للضعاؾتVIFًىضر هخاثج ٢ُمت )

 البُان

 (٢VIFُمت )

)مٗامل جطخم 

 الخباًً(

مضي الخدمل 

(Tolerance) 

X1 1.163 .860 

X2 2.109 .474 

X3 2.036 .491 

X4 4.864 .206 
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X5 3.218 .311 

X6 4.715 .149 

 اإلاهضع: مً بٖضاص الباخث بىاء ٖلى هخاثج الخدلُل الاخهاجي

ظا واضر مً 3-3مً زال٫ الجضو٫ ع٢م ) ( ًدبحن ٖضم وحىص جضازل بحن ؤي مخٛحر مؿخ٣ل و ؤزغ، َو

(، 5مؿخ٣ل ؤ٢ل مً الغ٢م )(، خُث هجض ؤن ٢ُمخه ل٩ل مخٛحر VIFزال٫ ٢ُمت ٖامل جطخم الخباًً )

(، خُث ؤهه ٧لما ػاصث ٢ُمت الخدمل ٧لما صلظل٪ Toleranceوجا٦ض َظٍ الىدُجت ٢ُمت مضي الخدمل )

 ٖلى ٖضم وحىص جضازل بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت

 هخاثج جدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص الزخباع الٟغيُت الغثِؿُت 3.3

 التي ح٨ٗؿها اإلاٗاصالث الخالُت:جخ٨ىن الىماطج اإلاؿخسضمت في الضعاؾت مً الٗىانغ 

       
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
     

 ….(1) 

     
 
     …………………………………………… (2) 

      
 
     ………………………………………… (3) 

     
 
      …………………………………………… (4) 

     
  
     …………………………………..….……… (5) 

     
  
     …………………………………..….……… (6) 

     
  
     …………………………………..….……… (7) 

 وبالخالي ج٨ىن هخاثج ازخباع الٟغيُت الغثِؿت ٦ما ًلي:

 (4-3الجضو٫ ع٢م )

 جدلُل الاهدضاع الخُي إلًجاص جإزحر اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘

Sig R R اإلادؿىبت T اإلاٗامل اإلاخٛحراث
2 F 

 اإلادؿىبت
Sig 

الخض 

 الثابذ
.004 .037 .971 

0.782 0.612 12.189 .003 

X1 .000 .030 .003 
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 اإلاهضع مً بٖضاص الباخث بىاء ٖلى هخاثج الخدلُل الاخهاجي

ظا ًض٫ ؤن الٗال٢ت بحن 0.782ًخطر ؤن ٢ُمت مٗامل الاعجباٍ ٌؿاوي ) (4-3)مً الجضو٫ ع٢م  (، َو

ت، حجم  اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت )مًا٠ٖ الغبدُت، عبدُت الؿهم الىاخض، الؿٗغ الى ال٣ُمت الضٞتًر

ت( والٗاثض الؿىقي لؤلؾهم ٖال٢ت  الخضاو٫، مٗض٫ صوعان الؿهم، ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت الضٞتًر

هه ٧لما ػاصث اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت مجخمٗت ػاص مٗها الٗاثض الؿىقي للؿهم )وال٨ٗـ َغصًت، ؤي ؤ

(، مما ٌٗجي ؤن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت )ماقغاث 0.612( ٌؿاوي )R2صخُذ(، ٦ما ؤن مٗامل الخدضًض )

%( مً الخٛحراث التي جدضر في الٗاثض 61.2الؿى١ اإلاالي( مجخمٗت مؿاولت ًٖ جٟؿحر ما وؿبخه )

ىا٥ ما وؿبخه )الؿىقي  %( ًغح٘ لٗىامل ؤزغي ٚحر مضعحت بالىمىطج باإلياٞت بلى خض 38.8للؿهم، َو

 الخُإ الٗكىاجي.

( وهي ؤ٦بر مً ٢ُمتها الجضولُت، وبما ؤن مؿخىي 12.189( اإلادؿىبت حؿاوي )Fوخُث ؤن ٢ُمت )

ت اإلاكاَض ٌؿاوي ) ى ؤ٢ل مً )0.003اإلاٗىٍى ٌ الٟغيُت0.05( َو ت و٢بى٫  (، وبالخالي ًخم ٞع الهٍٟغ

الٟغيُت البضًلت، مما ٌكحر بلى ؤن الىمىطج مٗىىي في جٟؿحر الٗال٢ت و٢ُاؽ ألازغ، مما ٌٗجى بم٩اهُت 

خماص ٖلى مٗاصلت الاهدضاع وحٗمُم الىخاثج ٖلى اإلاجخم٘ مدل الضعاؾت،  ؤي ؤن ماقغاث الؿى١ الٖا

ت، حجم الخضاو٫،  مًا٠ٖ الغبدُت، عبدُت الؿهم الىاخض، الؿٗغ الىاإلاالي مجخمٗت ) ال٣ُمت الضٞتًر

ت ( )اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت( لها ال٣ضعة ٖلى مٗض٫ صوعان الؿهم، ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت الضٞتًر

.
ً
ا ٖلى الخٛحر في الٗاثض الؿىقي )اإلاخٛحر الخاب٘( مؿخ٣بال  ال٣ُاؽ والخيبا بخإزحَر

بم٩اهُت حٗمُم هخاثجه ٦ىمىطج ٩٦ل، بِىما ( جمىذ الىمىطج ٦Fما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٢ُمت ازخباع)

( ٌٗمل ٖلى حٗمُم هخاثج ٧ل مخٛحر مً مخٛحراث همىطج الاهدضاع اإلاخٗضص، لظل٪ مً ٢tُمت ازخباع)

ت الىمىطج.tزال٫ هخاثج ازخباع ) ت اإلاخٛحراث التي جازغ ٖلى مٗىٍى  ( حؿخُُ٘ الضعاؾت مٗٞغ

 (:tومً هخاثج ازخباع )

، حجم x2، عبدُت الؿهم الىاخض ٧x1اهذ ٢ُم اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت الخالُت )مًا٠ٖ الغبدُت  .1

( ٖلى 203.، 743.،471.،030.( مىحبت خُث بلٛذ ٢ُمها )x5، مٗض٫ صوعان الؿهم x4الخضاو٫ 

X2 .146 .471 .046 

X3 -.005 -.327- .746 

X4 0.00012 .743 .026 

X5 .229 .203 .030 

X6 0.00296 -.294 .770 
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( وهي ؤ٢ل مً مؿخىي 030.، 026.، 046.، 003الخىالُى٧اهذ مؿخىي الضاللت لهظٍ اإلاخٛحراث )

ت ا امت 0.05إلاٗخمض في الضعاؾت )اإلاٗىٍى ( مما ٌٗجي ؤن َظٍ اإلاخٛحراث جغجبِ بٗال٢ت َغصًت َو

 م٘ اإلاخٛحر الخاب٘.
ً
 اخهاثُا

ت  .2 ، ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت ٧x3اهذ ٢ُم اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت )الؿٗغ الى ال٣ُمت الضٞتًر

ت  مؿخىي الضاللت لها ( ول٨ً ٚحر َامت اخهاثُا خُث ٧اهذ 294.-، 327.-( ؾالبت )x6الضٞتًر

(.746 ،.770.
ً
حر َامت اخهاثُا  ( وهي ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت اإلاٗخمضة بالضعاؾتٚو

 الىخاثج و الخىنُاث:

: الىخاثج
ً
 ؤوال

 جىنلذ الضعاؾت الى مجمىٖت مً الىخاثج هىضخها ُٞما ًلي:

٣ُمت )مًا٠ٖ الغبدُت، عبدُت الؿهم الىاخض، الؿٗغ الى الجغجبِ ماقغاث الؿى١ اإلاالي  .1

ت( بٗال٢ت  ت، حجم الخضاو٫، مٗض٫ صوعان الؿهم، ال٣ُمت الؿى٢ُت الى ال٣ُمت الضٞتًر الضٞتًر

 مً زال٫ هخاثج جدلُل الاهدضاع 
ً
ٓهغ طل٪ واضخا َغصًت م٘ الٗاثض الؿىقي لؤلؾهم، ٍو

امت 12.189اإلادؿىبت ) (F)اإلاخٗضص، خُث بلٛذ ٢ُمت ( وهي ا٦بر مً ٢ُمتها الجضولُت َو

 
ً
( وهي ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت ٧0.003اهذ مؿخىي الضاللت الاخهاثُت ) خُث اخهاثُا

 (.0.05اإلاٗخمض )

Rبُيذ هخاثج مٗامل الخدضًض ) .2
( ؤن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت )ماقغاث الؿى١ اإلاالي( مؿاولت 2

 %(.61.2ًٖ جٟؿحر الخٛحر الظي ًدضر في اإلاخٛحر الخاب٘ بيؿبت بلٛذ )

 ٖلى اإلاخٛحر (t)وضخذ هخاثج ازخباع  .3
ً
)الظي ًبحن مضي ؤَمُت اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل في جإزحٍر مىٟغصا

( اإلادؿىبت ًٖ ال٣ُمت الجضولُت ٞةن طل٪ ٌُُٗىا صاللت ٖلى ؤن tالخاب٘، و٧لما ػاصث ٢ُمت )

٣ُمت للمخٛحر اإلاؿخ٣ل جإزحر ٦بحر ٖلى الخٛحراث التي جدضر للمخٛحر الخاب٘، وفي خالت اهسٟاى ال

ًٖ ال٣ُمت الجضولُت ٞةن طل٪ ٌُُٗىا ماقغا ٖلى ؤهه لِـ للمخٛحر  (t)اإلادؿىبت لخىػَ٘ 

اإلاؿخ٣ل ؤي جإزحر ٖلى الخٛحراث التي جدضر للمخٛحر الخاب٘( وحىص ٖال٢ت َغصًت طاث صاللت 

اخهاثُت بحن )مًا٠ٖ الغبدُت، عبدُت الؿهم الىاخض، حجم الخضاو٫، ومٗض٫ صوعان 

 بحن الٗاثض الؿىقي لؤلؾهم مً حهت ازغي.الؿهم( مً حهت و 

: الخىنُاث:
ً
 زاهُا
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خباع ماقغاث الؿى١ اإلاالي للخ٨م ٖلى اصاء  .1 ٖلى مهاٝع ُٖىت الضعاؾت ألازظ بٗحن الٖا

ا اإلاالُت ٣ِٞ، خُث ؤن َظٍ اإلااقغاث هي او٩ٗاؽ  ضم الا٦خٟاء بماقغاث مغا٦َؼ اؾمهما ٖو

 لؿلى٥ ؤؾمهما في الؿى١ اإلاالي.

 ممازلت ٖلى باقي ال٣ُاٖاث اإلاضعحت ببىعنت ٖمان لؤلوعا١ اإلاالُت. بحغاء صعاؾاث .2

خباع اإلااقغاث اإلاالُت الخانت بالؿى١ اإلاالي ٖىض اجساط  .3 ً ألازظ بٗحن الٖا ٖلى اإلاؿدثمٍغ

 ٢غاعاث الاؾدثماع.

 اإلاغاح٘.

: ال٨خب
ً
 ؤوال

  ا في ألاصاء الغبُعي، خا٦م مدؿً و عاضخي، خمض ٖبضاإلادؿً، خى٦مت البىى٥ وؤزَغ

 (2011واإلاساَغة، الُبٗت ألاولى، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،)

 ،الؼبُضي، خمؼة مدمىص، ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمت، صاع الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان 

 (2005)الاعصن

 ،ض٧امل لليكغوالخىػَ٘،ٖمان،ألا " الاؾدثماعوالخدلُالالؾدثماعي " آلكبِب،صٍع عصن، ،صاعالُاػوٍع

(2009 ) 

 ،الُبٗت ألاولى،صاعالُاػوعي "ؤلاصاعةاإلاالُتاإلاخ٣ضمت"الىُٗمي،ٖضهاهخاًه،وؤعقُض، ٞااصالخمُمي،

 (2009 (لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،ألاعصن

 ،توالخُب٤ُ" ٖلىان،٢اؾمىا٠ً ،الُبٗتألاولى،صاع "بصاعةالاؾدثماعبِىالىٍٓغ

 (2009).الث٣اٞتإلايكغوالخىػَ٘،ٖمان
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 ادلظبْش انسهٕكٛخ نهسشلخ نذٖ طفم انشٚبع
َىٍضة الهاقمي اإلاهغي  -ؤ  

ان  ٧لُت آلاصاب ، حامٗت ٍٚغ
 

 

This research aims to reveal the behavioral manifestations of 
theft among children ,in terms of its concept , Its theories and its levels, 
and in practical way it aims to find out the differences between males 
and females from this phenomenon , the sample of the study included 
(30) boys and girls from Riyad children for the study year 2015\2016, 
The researcher usd a scale to detect the phenomenon of theft prepared 
from (Dr.Kalthoum Abed Aoun)was condified on the Libyan 
environment to reach the research objectives , which include 
identifying behavioral manifestations of theft in children in sex 
coefficients, and determining the degree of prevalence of the 
phenomenon the variable sex, and there are significant differences 
between percentages of male and female sample on the scale of the 
theft phenomenon , the researcher has used many statistical methods 
for data processing including weighted average, Centigrade scale, and 
test the moral significance of the differences between two independent 
ratios , and the researcher reached several conclusions including no 
statistically significant differences between males and females on the 
behavioral manifestations of theft . And males were more likely to steal 
than females , and there was one statistically significant difference at 
the level(0.05)Between male and female proportions on the behavioral 
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manifestations of theft ,the researcher finally presented Some 
recommendations and suggestions for other studies. 

 

 مؿخسلو:

ٟا٫ ، مً خُث  يهضٝ البدث الخالي الى ال٨ك٠ ًٖ اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت بحن الَا

ت الٟغو١ بحن الظ٦ىع والاهار مً  اتها، ومً الىاخُت الخُب٣ُُت يهضٝ إلاٗٞغ اتها ومؿخٍى مٟهىمها وهٍٓغ

اى للٗام 30خُث َضٍ الٓاَغة  ،و٢ض قملذ ُٖىت الضعاؾت  ٖلى ) ٟلت مً ؤَٟا٫ الٍغ  َو
ً
( َٟال

)  ،  و٢ض اؾخٗاهذ الباخثت بم٣ُاؽ لل٨ك٠ ًٖ ْاَغة الؿغ٢ت مً اٖضاص 2016/ 2015عاسخي الض

الض٦خىعة ٧لثىم ٖبض ٖىن ( وجم ج٣ىِىه ٖلى البِئت اللُبُت للىنى٫ الى ؤَضاٝ البدث ، والتي مً 

ٟا٫ في يىء مٗامل الجيـ ، وجدضًض صعحت قُٕى  يمجها جدضًض اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي الَا

ت لُٗىت ال ل جىحض ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت بحن اليؿب اإلائٍى ٓاَغة في يىء مخٛحر الجيـ ، َو

ُىت الاهار ٖلى م٣ُاؽ ْاَغة الؿغ٢ت ، ول٣ض اؾخسضمذ الباخثت الٗضًض مً الىؾاثل  الظ٦ىع ٖو

ت لل ٟغو١ بحن الاخهاثُت إلاٗالجت البُاهاث ومجها الىؾِ اإلاغجر والىػن اإلائىي ، وازخباع الضاللت اإلاٗىٍى

وؿبخحن مؿخ٣لخحن ، وجىنلذ الباخثت الى الٗضًض مً الاؾخيخاحاث مجها ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت 

اخهاثُت بحن الظ٦ىع والاهار ٖلى اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت ، وان الظ٦ىع ا٦ثر مُال للؿغ٢ت مً الاهار 

الظ٦ىع ووؿب الاهار ٖلى ( بحن وؿب 0.05، ووحض ٞغ١ واخض طو صاللت اخهاثُت ٖىض مؿخىي      ) 

 ٢ضمذ الباخثت بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاث لضعاؾاث ازغي .
ً
 اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت ، وؤزحرا

 اإلا٣ضمت

حٗض مغخلت الُٟىلت مً ؤَم مغاخل خُاة ؤلاوؿان؛ بن لم ج٨ً ؤَمها حمُٗا باليؿبت للٟغص 

اء شخهُت مخ٩املت ٢اصعة ٖلى هٟؿه ؤو باليؿبت للمجخم٘؛ مً خُث ٖال٢تها ب٣ضعة الٟغص ٖلى بى

ُه، وجىحُه ؾلى٦ه، بط ؤن الٟغص في َضٍ إلاغخلت ٨ًىن ٢ابال للخإزغ  الاؾخمخإ بالخُاة، وحك٨ُل ٖو

 والخىحُه والدك٨ُل، وا٦دؿاب زهاثو اإلاىاَىت الهالخت التي ججٗل مىه ًٖىا هاٞٗا في اإلاجخم٘.

غؽ البظوع الُاَغة وللُٟىلت صوعَا ألاؾاسخي في جإؾِـ الصخهُت ؤلاوؿاهُت وج تها ٚو ٣ٍى

الى٣ُت ٞحها، وبٖضاصَا للخدى٫ بلى ٖىهغ ٞاٖل مىخج ًماعؽ صوعٍ في بىاء الخُاة ٖلى ؤؾاؽ زابذ.و٢ض 

ت الالػمت لبىاء حُل ؾلُم  م الُٟىلت مً زال٫ جغؾُش ال٣ُم ألازال٢ُت والتربٍى اَخم ؤلاؾالم بخ٨ٍغ

ا وؤزال٢ُا وللٗمل ٖلى بٖضاص ؤلاوؿان لخد٤ُ٣ مٗجى وحىصٍ ل٨ىهه  هٟؿُا وصًيُا وصخُا وجغبٍى

 الخلُٟت ٖلى ألاعى.

ٟا٫. واإلاك٨الث  بال ؤن ألاؾغة اإلاٗانغة حٗاوى مً الٗضًض مً اإلاك٨الث الؿلى٦ُت فى جغبُت ألَا

ٟا٫ ؤخُاها بلى الؿغ٢ت ، والؿغ٢ت  التي هىحهها م٘ ؤبىاثىا الُىم مك٨الث ٖضًضة، مجها الخجاء ألَا

٤ الخٗلم ، زم ان الُٟل الظي لم ًخضعب ٖلى الٟغ١ بحن ؾلى٥ احخماعي ًم٨ً ا ٦دؿابه ًٖ ٍَغ
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زهىنُاجه وزهىنُاث الٛحر ومل٨ُخه ومل٨ُت الٛحر في مدُِ اؾغجه ًهٗب ٖلُه بٗض طل٪ ان 

ًٟغ١ بحن خ٣ى٢ه وخ٣ى١ الٛحر ، لهظا حٗض الؿغ٢ت مك٩لت احخماُٖت زُحرة ، لظا ٞٗلى الاباء 

ىا واإلاٗلمحن حٗلُم الُٟل ٖلى جد ً ، وان ًخٗٞغ دترم مل٨ُت الازٍغ ضًض ماله وما لِـ له وان ٌٗٝغ ٍو

ٟا٫ ٢ض جضٞٗهم الى اعج٩اب  ٖلى الضواٞ٘ الاؾاؾُت وعاء الؿغ٢ت الن جغؾُش َظٍ اإلاك٩لت ٖىض الَا

 ازُاء حؿمُت مؿخ٣بال جازغ ٞحهم وفي مجخمٗهم .

 مك٩لت الضعاؾت :

الاولى لصخهُت الٟغص اإلاؿخ٣بلت وجخدضص ٞحها مؿاعاث ان مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة جدك٩ل ٞحها اللبىاث 

ٍغ الٓغوٝ البُئُت اإلادُُت به لظا ٞان  همٍى ال٣ٗلي والجؿمي والاحخماعي والاهٟٗالي َبٗا إلاا جٞى

مؿخ٣بل ؤي مجخم٘ ًخدضص بك٩ل ٦بحر َب٣ا ٖلى اٖضاص اَٟاله وجغبُتهم وجيكئتهم بالك٩ل ٦بحر َب٣ا 

ٍغ وجدضر ٖلى اٖضاص اَٟاله وجغبُتهم و  جيكئتهم بالك٩ل الظي ًم٨جهم مً اإلاؿاَمت ببىاثه وجٍُى

ٟا٫ حٗغ٢ل ٖملُت الىمى ومً زم جازغ في خُاة الُٟل وخُاة مً  اخُاها ايُغاباث ؾلى٦ُت لضي الَا

 ًدُُىن به . 

م ٚحر  ً ، او ؾغ٢تها وبزٟائها َو ٟا٫ باالؾخدىاط ٖلى الاقُاء واهتزاٖها ٖىىة مً الازٍغ ان ٢ُام الَا

ضع٦ىن إلاٛؼي َظا الٟٗل الكاط ، ٞهم عبما ًىٓغون للؿغ٢ت ٖلى انها هٕى ن اهىإ اإلاٛامغة ، او م

ىا ًيبػي اًًاح وا٢٘ الخا٫ للُٟل بلٛت بؿُُت وبهضوء ان ؾلى٦ه الاؾخدىاطي ؤمغ زُإ  اإلاىٟٗت ، َو

ً ٌٗخبر ؾغ٢ت . جب ؤن ال ًخ٨غع الن في هٓغ الازٍغ حر صخُذ ، ٍو  ٚو

ٟا   ًٗىنها في حُىبه ؤو مسخل٠ و٢ض ٌؿغ١ الَا مٗت ؤو الخلىي ٍو م ال ًؼالىن نٛاعا بٌٗ الَا ٫ َو

غح٘ الؿبب في طل٪ الى ه٣و في ٨ٞغتهم ًٖ اإلال٨ُت  م ، ٍو حَر الاقُاء التي جغو١ لهم ٦بٌٗ اللٗب ٚو

، و٢ض ال حٗىحهم هٓغة اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه الى الؿغ٢ت ، و٢ض ًغجضٖىن اطا ما اخؿىا انهم 

ب والتهظًب ختى ولى اصي الامغ ؾُٗا٢بى  ىا جبضؤ مغخلت الخضٍع ن ٣ٖابا قضًضا اطا ج٨غعث ؾغ٢تهم ، َو

ى ، وألاًٞل مً طل٪ ٧له ػعٕ ال٣ُم واإلاٗاًحر الازال٢ُت في هٟؿه، والغ٢ابت  الى التهضًض بالسجً والكَغ

ىه  الظاجُت وبٞهامه بإن هللا َى الظي ًغا٢ب ٧ل شخيء و٦ظل٪ يمحٍر الظي ًجب ؤن وؿاٖضٍ ٖلى ج٨ٍى

ج .  )مىسخى  ( 31م-2012-بالخضٍع

بت في الاهخ٣ام مً الٛحر ؤو   والؿغ٢ت لها صواٞٗها الىٟؿُت التي ج٨مً اؾاؾا في خب الخمل٪ ، ؤو في الٚغ

ٟا٫ في مغخلت  بت ؤو مُل لضي ناخبها. والؿغ٢ت البؿُُت ٦ثحرة الكُٕى ٖىض الَا تهضٝ الى اقبإ ٚع

( ؾىىاث خُث جمُل بٗضَا الى الخىا٢ٌ م٘ هى 8-5طعوتها خىالي ) الُٟىلت اإلاب٨غة والىؾُى وجبلٜ

ً في  جُا ًٖ الخمغ٦ؼ خى٫ الظاث ، ٦ما ؤن الُغ١ التي ًدبٗانها الابٍى الًمحر ٖىض الُٟل وابخٗاصٍ جضٍع

ت الٛحر ؾلُمت م٘ الُٟل هي الؿبب في  اقبإ خاحاث الُٟل اإلاسخلٟت وؤؾالُب الخيكئت الاؾٍغ

ىا٥ ْغوٝ ؤزغي مجها الٓغوٝ الا٢خهاصًت مماعؾاجه الؿلى٦ُت  ٚحر اإلا٣بىلت احخماُٖا ، َو
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ا ، وال هيسخى َىا ؤًًا صوع الغويت الؿلبي في الخٗامل م٘ َظٍ اإلاك٩لت  حَر ا١ ..ٚو والاحخماُٖت والٞغ

 ( 84م-1997-الخؿاؾت . )الهيكغي وازغون

اصاجىا ومً  ًها صًيىا ومجخمٗىا و٢ُمىا ٖو زال٫ اإلاالخٓت اإلاباقغة لهظا وبما ؤن الؿغ٢ت ْاَغة ًٞغ

اى (  الؿلى٥ ٞان مك٩لت البدث جخدضص ) اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي َٟل الٍغ

 ؤَمُت الضعاؾت :

ت ؾدؿعى الباخثه الى ٖغى مباخث ًٖ اإلآاَغ الؿلى٦ُت إلاك٩لت الؿغ٢ت  -1 مً الىاخُت الىٍٓغ

اجه. اتها ومؿخٍى  ومٟهىمها وهٍٓغ

خُب٣ُُت مداولت ٖلمُت مخىايٗت حؿعى الى ٢ُاؽ اإلآاَغ الؿلى٦ُت ٌك٩ل البدث مً الىاخُت ال-2

 للؿغ٢ت التي جمحز َظٍ اإلاغخلت خؿب الجيـ.

ان الى٣و الىاضر في البدىر التي جدىاو٫ اإلآاَغ الؿلى٦ُت بك٩ل ٖام وؾلى٥ الؿغ٢ت بك٩ل -3

 زام ، ٖلى مؿخىي لُبُا ٨ًؿب الضعاؾت اَمُتها في َظٍ اإلاغخلت الهامت .

 الضعاؾت: ؤَضاٝ

ٟا٫ في يىء مخٛحر الجيـ.-1 ت اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي الَا  يهضٝ البدث الخالي الى مٗٞغ

 جدضًض صعحت قُٕى ْاَغة الؿغ٢ت لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ.-2

ُىت الاهار. -3  الخٗٝغ ٖلى هىُٖت الٟغو١ بحن اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي ُٖىت الظ٦ىع ٖو

 الضعاؾت: حؿائالث

 ماهي اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ ؟-1

 مامضي صعحت قُٕى ْاَغة الؿغ٢ت لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ ؟-2

ُىت الاهار ٖلى م٣ُاؽ -3 ت لُٗىت الظ٦ىع، ٖو َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت بحن اليؿب اإلائٍى

 ْاَغة الؿغ٢ت ؟

 الضعاؾت :خضوص 

ت ُٖىت مً اَٟا٫ الغويت )ط٦ىع واهار( . - ت :يمذ الخضوص البكٍغ  الخضوص البكٍغ

  –وعويت َُىع الؿالم  –الخضوص اإلا٩اهُت : ا٢خهغث ٖلى عويت اإلاىاَل   -

ش                - / 8الخضوص الؼماهُت : جمثلذ في جُب٤ُ م٣ُاؽ الؿغ٢ت ٖلى ُٖىت الضعاؾت بخاٍع

 . 2016 -2015عي . للٗام الجام12/2015

 مهُلخاث الضعاؾت :اإلاك٨الث الؿلى٦ُت : -

٠ الٗؼة    : 2002حٍٗغ
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ًغي بإن اإلاك٨الث الؿلى٦ُت هي خالت مغيُت حكحر الي ؤٞٗا٫ الصخصخي ٚحر اإلاالثمت , او جدؿم 

ت اإلا٣ضمت إلاثل  ٤ , ومً اإلام٨ً ؤن جخه٠ بالٗضواهُت والخضمحر وبالخالي حٗى١ الخضماث التربٍى بالخٍٗى

 (  20،م  2002ء ألاٞغاص مما ًخُلب زضماث لهم . )الٗؼة ، َاال

 

 الؿغ٢ت :

بض الل٠ُُ  ٠ : هاًل ٖو  :  2012حٍٗغ

ى ًٟٗل طل٪  الؿغ٢ت خاله ًخٗمض ٞحها الُٟل الاؾخدىاط ٖلي شخيء ًمخل٨ه ٚحٍر لِـ له ُٞه خ٤ َو

داو٫ الاخخٟاّ بالصخيء اإلاؿغو١ لىٟؿه و  ً ٍو  ًٖ ُٖىن ألازٍغ
ً
ٍدضر َظا الؿلى٥ بةعاصة مىه بُٗضا

بضؤ الُٟل الؿلى٥ في البِذ ٞةن البِذ  بهىعة مُغصة و٢ض جدضر ؾبب ه٣و ال٨ٟغة ًٖ اإلال٨ُت ، ٍو

 ( 194م  - 2012 -ٌؿُى ٖلي الُٗام والخلىي . ) هاًل و ٖبض الل٠ُُ 

٠ الاحغاجي :   الخٍٗغ

 َى وؿبت الخهى٫ ٖلى صعحت ٦بحرة في م٣ُاؽ اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت . 

اى : حٍٗغ٠ ميسخي َٟل   :1997الٍغ

ٟا٫ والظي ًتراوح ٖمٍغ مً )  اى الَا ( ؾىىاث وحٗخبر َظٍ الٟترة هي ٞترة 6-4َى الُٟل اإلالخد٤ بٍغ

ترة اليكاٍ والىمى ال٣ٗلي .  ) الؿبُعي  غ اإلاهاعاث ٞو  (47م-2009 –اإلاغوهت وجٍُى

اى :  مغخلت الٍغ

٠ خىان زلُٟت   :2005حٍٗغ

ت  والاحخماُٖت التي ٣ًطخي ٞحها الُٟل بٌٗ مً الُىم في وكاٍ مخىٕى ٖلى الىمى انها اإلااؾؿت التربٍى

ت ما بحن )  ؾىىاث ( وهي مغخلت ما ٢بل اإلاضعؾت . 6-4اإلاخ٩امل في اإلاغخلت الٗمٍغ

 (78م– 2005 –) زلُٟت                                                                            

 الؿلى٦ُت ومٗاًحر ج٣ُُمها:مٟهىم اإلاك٨الث 

حاء في ٢امىؽ ٖلم الىٟـ اإلاك٨الث الؿلى٦ُت ؤنها " ؾلى٥ مىاٝ إلاا صعج ٖلُه اإلاجخم٘ . ومً جم 

 (    82م -2011 -ًسل٤ مك٩لت بما للٟغص هٟؿت ؤو اإلاجخم٘ " ) عاقض

ىبت في يىء اإلاغخلت  وجغي ٖاَضة زًغ بإن اإلاك٨الث الؿلى٦ُت هي جل٪ ألاهماٍ الؿلى٦ُت ٚحر اإلاٚغ

ت للُٟل ومٗاًحر الث٣اٞت ال٣اثمت في مجخمٗت , والتي جهضع ٖىه بهىعة خاصة ومخ٨غعة ٖبر  الٗمٍغ

 وعاقضًً 
ً
ا٢ا ً ٞع ىه لٗال٢اث َبُت م٘ ألازٍغ الٗضًض مً اإلاىا٤ٞ وجدى٫ صون بخؿاؾه بالؿٗاصة وج٨ٍى

ٟا٫ .)بُبي اى ألَا  (42م -2006 -والاؾخٟاصة مً الخبراث وألاوكُت اإلاخاخت في بِئت ٍع

( بإهه لخدضًض اإلاك٨الث الؿلى٦ُت ؤو الؿلى٥ اإلاك٩ل البض مً وحىص 2004ًغي ) ٢دُان ؤخمض ،    

  -مٗاًحر ومً َظٍ اإلاٗاًحر : 

 وازخالٝ مٗاًحر الخ٨م ٖلي الؿلى٥  -اهدغاٝ الؿلى٥ : -
ً
ًٖ اإلاٗاًحر اإلا٣بىلت احخماٖا

 بازخالٝ اإلاجخمٗاث والث٣اٞاث والٗمغ والجيـ  . 
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ى ٖضص مغاث خضور الؿلى٥ في ٞترة ػمىُت مُٗىت خُذ ٌٗض الؿلى٥ ٚحر  -اع الؿلى٥ :ج٨غ  - َو

 ؾىي بطا ج٨غع خضوزه ق٩ل ٚحر َبُعي في ٞترة ػمىُت مُٗىت.

خُث ج٨ىن بٌٗ ؤق٩ا٫ الؿلى٥ ٚحر ٖاصًه الن مضة خضوتها ٢ض  -مضة خضور الؿلى٥ : -

 حؿخمغ ٞترة ؤَى٫ ؤو ؤ٢ل ب٨ثحر مما َى مخى٢٘ . 

ى ق٩ل الظي ًإزظٍ الجؿم ٖىضما ٣ًىم ؤلاوؿان بالؿلى٥ .  -اُٞه الؿلى٥ :َُبى ٚغ  -  َو

خُذ ٨ًىن الؿلى٥ ٚحر ٖاصي بطا ٧اهذ قضجه ٚحر ٖاصًه ٞالؿلى٥ ٢ض ٨ًىن  -قضة الؿلى٥ : -

٤ الؼمان واإلا٩ان .  )ال٣مصخي واإلاٗاًُت  ٞو
ً
 ؤو يُٟٗا

ً
 حضا

ً
ا  (63م-2013 -٢ٍى

 مٟهــــىم الؿغ٢ت:

بت جلر ٖلي ناخبها ؤن ؾغ٢ت ،   ELeptolagniaحاء في مىؾىٖت ٖلم الىٟـ ؤن ٖملُت الؿغ٢ت      ٚع

 ما ٣ًا٫ ؤن الايُغاب اإلاهاخب لٟٗل الؿغ٢ت يغب مً الهُاج الىٟسخي ؤو هٕى مً قبه 
ً
و٦ثحرا

ُه الاًالمي و٢ُل ؤن الؿغ٢ت التي لِـ لها ما ًبرعَا هي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاقبإ الجيسخي ًضٞ٘ بل

 ( 66م - 1995 -ال٨بذ ؤو الخغمان الجيسخي . )الخٟجي 

 إلصعا٥ الُٟل إلاٗجى الؿغ٢ت 
ً
٣ا ت ألزغي ٞو والؿغ٢ت ٦ما ًغاَا ٖلماء الىٟـ ، جسخل٠ مً مغخلت ٖمٍغ

سبئه في   ما ٌؿعى ألزض ٧ل ما ًجظب اهدباَه ٍو
ً
، وجٟغ٢خه بُجهما وبحن الاؾخٗاعة ، ُٟٞل الثالثت ٚالبا

ى ما ًدض ٟا٫ ، مثل : ) الخًاهت ( وفي َظٍ اإلاغخلت ال ًيبػي الخ٨م حُبه ، َو  في ججمٗاث ألَا
ً
ر ٦ثحرا

ٖلى الُٟل بإهه ؾاع١ ألهه لم ٨ًدؿب بٗض مٟهىم اإلال٨ُت الٟغصًت واإلال٨ُت الٗامت ، ٞهظٍ اإلاُى٫ 

 الاؾخ٨كاُٞت لضي الُٟل ؤخضي ؾماث اإلاغخلت ، ولِؿذ مُىال احغامُت . 

 إلصعا٥ الُٟل إلاٗجى الؿغ٢ت  والؿغ٢ت ٦ما ًغاَا ٖلماء
ً
٣ا ت ألزغي ٞو الىٟـ ، جسخل٠ مً مغخلت ٖمٍغ

سبئه في   ما ٌؿعى ألزض ٧ل ما ًجظب اهدباَه ٍو
ً
، وجٟغ٢خه بُجهما وبحن الاؾخٗاعة ، ُٟٞل الثالثت ٚالبا

ٟا٫ ، مثل : ) الخًاهت ( وفي َظٍ اإلاغخلت ال ًيبػي الخ  في ججمٗاث ألَا
ً
ى ما ًدضر ٦ثحرا ٨م حُبه ، َو

ٖلى الُٟل بإهه ؾاع١ ألهه لم ٨ًدؿب بٗض مٟهىم اإلال٨ُت الٟغصًت واإلال٨ُت الٗامت ، ٞهظٍ اإلاُى٫ 

 الاؾخ٨كاُٞت لضي الُٟل ؤخضي ؾماث اإلاغخلت ، ولِؿذ مُىال احغامُت . 

والؿغ٢ت ٖىض الُٟل لِؿذ ٧الؿغ٢ت ٖىض ال٨باع ، وم٘ طل٪ ًم٨ً ٞهم الؿغ٢ت بإنها هٕى مً   

خضاء ٖلي خ٣ ى١ الٛحر وؤؾباب مماعؾت َظا الىٕى مً الؿلى٥ مً ٢بل اَٟل ٢ض ج٨ىن له صواٞ٘ الٖا

 (  186م  -1981-مباقغة ؤو ٚحر مباقغ ؤي ؤن الاؾباب مخٗضصة ومدكبٗت . ) مال٪ 

ىا٥ ٖضة ؤؾباب  م ًضع٦ىن ؤن ما ًإزظوهه ٌٗىص لٛحرتهم ، َو ٟا٫ ٌؿغ٢ىن لٗضة ؤؾاب ، َو بن الَا

  -للؿغ٢ت : 

 لُٟل بلي مٟهىم اإلال٨ُت . ٖضم بصعا٥ ا  (1

 بًجاب الُٟل بصخيء ماو مداولت الخهى٫ ٖلُت .   (2

 اٖخباع بط َظا الصخيء اخظٍ ًسهه  .    (3

 مداوله الخهى٫ ٖلى شخيء ال ٌؿخُُ٘ ألاَل بخًاٍع له .   (4
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ً للخهى٫ ٖلحها.   (5 ً لٗبهم لجظابت ج٨ىن صاٞٗا لآلزٍغ ٟا٫ الازٍغ  بخًاع ألَا

 ( 98م - 2011 -)عاقض                                                     

ًم٨ً ؤن ًازظ لظي الُٟل ه٣و ما في بٌٗ الاقُاء , وبظل٪ ًًُغ للؿغ٢ت   (6

ٟا٫ جازغ ٖلحهم البِئت التي ٌِٗكىن ٞحها ،  ٌ طل٪ الى٣و ، والبٌٗ مً ألَا لخٍٗى

ض مضمً ٖلى ال٨دى٫ ، ؤو البِئت هٟؿها وزانت بطا ٧ان ؤخض الىالضًً مخىفي , ؤو الىال

ظٍ ٖىانغ حؿاٖض الُٟل ٖلى ؤن ٌؿغ١ .  ٣ٞحرة ، َو

قٗىع بٌٗ ألاَل بالؿٗاصة ٖىض ما ٣ًىم ابجهم بؿغ٢ت شخيء ما ، وبهظا ٌكٗغ الُٟل   (7

ؼ ألاَل لؿلى٥ الؿغ٢ت ٖىض الُٟل (. ؿخمغ في ٖملت َظا ) حٍٗؼ  بالؿٗاصة َو

ٟا٫ ٣ًمىن بٗملُت الؿغ٢ت  (8   بٌٗ ألَا
ً
ال جباث طل٪ ألهٟؿهم بإنهم ألا٢ىي ، زهىنا

ٟا٫ ٌكٗغون بمخٗت في طل٪ الٗمل . )  ا١ الؿىء ، وبٌٗ ألَا ً وزانت ٞع ؤمام ألازٍغ

 ( 128م -1997-الِٗؿىي 

غ اإلا٣ى٘   (9 إلقبإ َىاًت ًدبها ٌعجؼ آلاباء ًٖ جإمُجها زانت ٖىضماال ٌُٗىن الخبًر

ب با٢خىاثه  .ُٞلجإ الُٟل مً حغاء طل٪ الي الؿغ٢ت ال٢خى  اء ما ًٚغ

اعة ألخض ألا٢اعب ؤو في  (10 الؿ٨ىن ٖلى ما ًإزظ الُٟل زانت ؤلٗاب نٛحرة ٖىضما ٨ًىن في ٍػ

ٗىص الي البِذ بلٗبت نٛحرة مثل ؾُاعة  اعة َو اء ؤو خٟلت هالخٔ ؤن ؤباء ٦ثر ًٌٛىن في ٍػ ٞو

 ؤو م٨ٗب ًخجاَلىن ألامغ وال ًُلبىن مىه بٖاصة الٛغى ألصخابه  . 

ظا اإلاثل ًىُب٤ ٖلي الٗاثالث  اإلاِؿىعة  زانت ٖىضما " اإلاا (11 ٫ الؿاثب ٌٗلم الؿغ٢ت " َو

ه  ج٨ىن ألامىع مىيىٖت بٛحر خؿاب مً ؤ٧ل وه٣ىص وؤلٗاب ، والُٟل ال ٌٗٝغ ؤو لم ٌٗٞغ

 ما جخٟصخي بحن ألاؾغ زانت 
ً
ؤخض الخضوص التي ًجب ؤن ٠٣ً ٖىضَا . َظٍ الٓاَغة ، ٦ثحرا

ضون بإن ٖلحهم ؤن ٌٗىيىا ؤوالصَم ٧ل ألامىع التي خغمىا مجها في خضًثي الىٗمت الظًً ٌٗخ٣

. 
ً
م خحن ٧ان الىي٘ اإلااصي نٗبا  نَٛغ

 (  258م – 2013 -) الكاٞعي                                                                                    

 -ؤق٩ا٫ الؿغ٢ت  :

 َٟا٫ جإزظ ٖضة ؤق٩ا٫ مجها :  ًغي بٌٗ الباخخحن ؤن الؿغ٢ت ٖىض ألا  

ُه ًلجإ الُٟل الي ؾغ٢ت هدُجت لخغمان مً ؤقُاء ٌؿخمخ٘ بها مً َم مثل ٖمٍغ  - ؾغ٢ت الخغمان : ٞو

 مً مإ٧ل وملبـ ومهغوٞاث ُٞداو٫ ؾغ٢ت بٌٗ ما ًمخل٨ىهه . 

مً خىله ؾغ٢ت حضب الاهدباٍ : ًلجإ الُٟل لهظا الىٕى مً الؿغ٢ت للٟذ هٓغ والضًه ؤو ال٨باع   -

اى ؤو اوكٛالهم ٖىه .    هدُجت حٗغيه لئلَما٫ ؤو الٞغ

ؼ  - ا٢ه , وزانت بطا ٧ان ًدهل مً الؿغ٢ت ٖلى حٍٗؼ ؾغ٢ت الخ٣لُض : ٣ًىم الُٟل بالؿغ٢ت لخ٣لُض ٞع

 ( 249م -2012-بضٞٗه لالؾخ٣غاع ٞحها  . )ٞهمي
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ٟا٫ ًلجاون الي ؾغ٢ت الاقُاء ٣ٖابا بما  - ٟا٫ مثلهم ختي  الؿغ٢ت ال٨ُضًت : بٌٗ ألَا ال٨باع ؤو ألَا

 . ً  ًهِب الصخو اإلاؿغو١ الهل٘ والٟٕؼ ، وطل٪ هدُجت وحىص ٦غاَُت ؤو صواٞ٘ ٖضواهُت ججاٍ ألازٍغ

ٟا٫ ماعؾىا هىٖا مً ؾغ٢ت ، ؤن ألمغ ًًىي ٖلي  - ؾغ٢ت خب الخمل٪ : ال جبالٜ بطا ٢لىا ؤٚلب ألَا

به بقبإ خاحت بضؤن م٘ الجزوٕ لالؾخدىاط ٖلى مؿخىي ال ٗاَٟت في مغخل الىمى الىٟسخي الاولي ًٚغ

الُٟل الغيُ٘ في الاؾخئثاع باألم ، مما ًضٞٗه بالخضعج الي مداوالث الاؾخدىاط ٖلى ؤقُاء ؤزغي ، بن 

ىبه في الؿلى٥ الُىمي ْلذ يمً الخضوص ال٣ُمُت التي جدُذ للُٟل  َظا ألامغ ْاَغة َبُٗت مٚغ

لؼماث بؿُُت ٧اللٗب، واإلامخل٩اث الخانت التي حؿاٖضٍ ٞغنت جد٤ُ٣ ٦ُان ووحىص مخمحز مؼوص بمؿخ

 في الاؾخ٣اللُت . 

ٟا٫ ًىٓغون ُٚاب خاعؽ الخض٣ًت للؿُى  - الؿغ٢ت ٦دب للمٛامغة والاؾخُإل : ٢ض هغي بٌٗ الَا

ا ٢ض ال ج٨ٟي َحرا ، بال ؤن صاٞ٘ الؿغ٢ت َىا لِـ الجٕى والخغمان ول٨ً   ٖلى ٢لُل مً جماَع

 لم ًٍغ مً ٢بل ولم ًخظو٢ه .خب الاؾخُإل 
ً
 واإلاساَغة ، وعوح اإلاٛامغة و٢ض ٌؿغ١ الُٟل َٗاما

 (   23م - 2001 -) الكغبُجي                                                                         

حٛحر ؾلى٥ الؿغ٢ت ٧ايُغاب هٟسخي : بن الٗىامل الىٟؿُت واعاء الؿغ٢ت ٦ثحرة ومدكبهت , وال ًم٨ً  -

الؿغ٢ت بضاٞ٘ واخض مثل الخاحت بلي الى٣ىص ؤو الجٕى ؤو الاؾخُإل , و٢ض جخٟاٖل الٗىامل الىٟؿُت م٘ 

 مً خالت هٟؿُت ؤو طَاهُه مغيُت ٌٗاوي مجها الُٟل .   ) 
ً
الٗىامل بُئُت ، و٢ض ج٨ىن الؿغ٢ت حؼءا

 ( 141م -2012-ٞهمي

ٟا٫ :   -ٖالج الؿغ٢ت ٖىض ألَا

َىا٥ ٖالج واخض م٣جن ألًت خالت جبلٜ ؤؾبابها مً ال٨ثرة والخبابحن ٢ضع ما جبلٛت  ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن 

ؤؾباب الؿغ٢ت ، ومً زم ٧ان ؤَم ما ًيبػي خملت لخل َظٍ اإلاك٩لت مثلها مثل اإلاك٨الث الؿلى٦ُت 

ٟا٫ ، ؤن ه٠٣ ٖلي الٛاًت التي جد٣٣ها الؿغ٢ت في خُاة الُٟل الاهٟٗالُت .  ألازغي لضي ألَا

ٟا٫ :ُٞما ً   -لي بٌٗ ألاؾباب الٗالحُت التي ًم٨ً ؤن جإحي بىدُجت َُبت م٘ ألَا

اث الالػمت للُٟل مً مإ٧ل وملبـ مىاؾب .   (1 غ الًغوٍع  ؤن هٞى
ً
 ًجب ؤوال

ت بُٗضة ًٖ الاهدغاٝ في اإلاجز٫   (2 مؿاٖضة الُٟل ٖلى الكٗىع باالهضماج ٞب حماٖاث ؾٍى

 والىاصي والغويت . 

 ؤن ٌٗل ألابىاء في وؾِ ٖاثلي ًخمخ٘ بالضٞإ الٗاَٟي بحن آلاباء والابىاء .   (3

٦ظل٪ ًجب ٖضم الالخاح ٖلى الُٟل لالختراٝ بإهه ؾغ١ الن طل٪ ًضٞٗه الي ال٨ظب   (4

 ُٟٞاصي في ؾلى٥ الؿغ٢ت وال٨ظب . 

 يغوعة جىاٞغ ال٣ضوة الخؿىت في ؾلى٥ ال٨باع واججاَاتهم اإلاىحهت هدى ألاماهت.  (5

 (   222م-2012-) ابى اؾٗض واخمض                                                         
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ى هٕى مً الٗالج الخٗلُمي والخىحُهي للىالضًً ٞحها ًسو ؤؾباب مك٩لت   (6 الٗالج ألاؾغي : َو

ت التي ًجب ؤن  غ١ الخٗامل الصخُدت مٗها . وؤؾالُب اإلاٗاملت الؿٍى الؿغ٢ت ٖىض الُٟل َو

ا في جغبُت ؤَٟالهم .) ؾلُمٌؿخسض  ( 256م - 2011 -مَى

 ًٖ وٗخه بالؿاع١ ؤو الخغامي ، ألهه لِـ لضًه هُت  (7
ً
لى يبِ الُٟل ٌؿغ١ ًجب الابخٗاص ٧لُا

ىا  ٟا٫ بإؾئلت لُٗٞغ الؿغ٢ت بل الخٗبحر ًٖ مكاٖغ صُٞىت، ؤما بطا ؤنغ آلاباء الخ٤ًُ ٖلى ألَا

وهي صٞٗت بلي ال٨ظب . ٨ًٟي آلاباء بقٗاع  ؾبب ؤزظٍ لهظا الٛغى ، ؾِؿِئىن مك٩لت ؤ٦بر 

 الُٟل بالخب والخإ٦ُض له بإهه لى اؾخإطن لؿمدىا له بإزظ ما ؤعاص ؤزظٍ  .

 ( 260 – 295م- 2005 -) حمٗت

 ًجب ٖلى آلاباء ؤن ٣ًىمىا بما ًلي لخٟاصي حٗىص ؤَٟالهم ٖلي الؿغ٢ت :    

ًجب ؤن ٌِٗل ألابىاء في وؾِ ٖاثلي ًخمخ٘ بالضٝء الٗاَٟي اإلاخباص٫ بحن آلاباء والابىاء وال   (1

 ًخإحى طل٪ بال بالخب والكٗىع باألمً والُمإهِىت والجى الٗاثلي الهاصي . 

اث الالػمت لؤلَٟا٫ مً مإ٧ل وملبـ وزالٞه .  (2 غ الًغوٍع  جٞى

ٟا٫ ٖلى الكٗىع باالهخماء والاهض  (3 ت في اإلاضعؾت والىاصي وفي مؿاٖضة ألَا ماج في حماٖاث ؾٍى

 اإلاجز٫ والبِئت وبىحه ٖام . 

ًجب ؤن جدترم مل٨ُت الُٟل ومً زم اخترام اإلال٨ُت الٛحر وبطا اٖخضي َٟل ٖلى مل٨ُت َٟل   (4

٤ بلي ؤن ما ٞٗله زُإ .   ؤزغ ُٞجب بال وٛمٌ ؤُٖيىا ًٖ طل٪ بل ًجب ؤن هىبهه بمىخهي الٞغ

قغاٝ اإلاغن وم٘ ٖضم اتهام الُٟل بإهه ؾاع١ ؤو لو بطا اؾخىلى ٖلى مضاومت الخىحُه وؤلا   (5

 شخيء لِـ له ، م٘ مٗالجت الؿبب الغثِسخي الظي حٗله ًلجإ بلي طل٪ الؿلى٥ . 

ٟا٫ :       -اعقاصاث للمٗلمحن للخٗامل م٘ ْاَغة الؿغ٢ت لضي ألَا

ًجب صعاؾخه خالخه , وؤن بطا زم يبِ الخلمُظ ٌؿغ١ ٞال ًيبػي الدكهحر به ؤمام ػمالءٍ ، بل   -

ٌٗمل اإلاٗلم ٖلى مٗالجت اإلاى٠٢ بد٨مت ، ختي ال ًهغ الُٟل ٖلى الؿغ٢ت ٦غص ٞٗل لخهٝغ 

 مىه ٖلى الدكهحر به . 
ً
 الٗلم واهخ٣اما

٤ ؤهه ًجب ؤن ٌؿخإطن   - بطا امخضث ًض الخلمُظ ٚلى شخيء ال ًد٤ له ؤن ًإزظٍ : وٗلمه في ٞع

اعة وؤن ًغصٍ بلى ناخبه متي ٢بل ازض شخيء لِـ له . وؤن ٨ًىن ؤزض ٍ له ٖلي ؾبُل ؤلٖا

 اهتهذ خاحخه بلُه . 

 

ه للخالمُظ بٗض ٖمل صعاؾت خاله احخماُٖت لهم ؤو بالخيؿ٤ُ   - ج٣ضًم مؿاٖضاث مالُه ومٗىٍى

م٘ ألازهاجي الىٟسخي ؤو الاحخماعي . والٗمل ٖلي مؿاٖضة ال٣ٟغاء مجهم مؿاٖضة ماصًت بما 

 اللجىء بلي الؿغ٢ت .ًجٗلهم في ٚحر طي خاحت بلى 

 (  252م-2012-) ابى اؾٗض واخمض                                                            
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ٟا٫ : اى ألَا   -ٍع

ٟا٫ هي ال٣اٖضة ألاؾاؾُت إلاغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟت ٞحها ج٣ضم ألانى٫ ألاولى وألاؾـ      اى ألَا ٍع

حر م٣هىصة . الغاسخت التي ج٣ىم ٖلحها الٗملُت الخٗ  لُمُت اإلا٣هىصة ٚو

ٟا٫ مً مغاخل ألاؾاؾُت طاث اإلاٗلم و ال٣ؿماث اإلادضصة وؤنبدذ      اى ألَا ل٣ض ؤنبدذ مغخلت ٍع

ٟا٫ ٖلي بنها هٓام  اى ألَا ت م٣ىىه  لخ٣ضًمها بلي ٍع طاث زهاثو واضخت ، وجم وي٘ بغامج جغبٍى

ُئهم لاللخدا١ إلاغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي .) جغبىي ًد٤٣ الخىمُت الكاملت لؤلَٟا٫ ما ٢بل اإلاضعؾت ويه

 ( 223م -2012-بضع

ٟا٫ هي اإلاغخلت التي جغعي الُٟل ما بحن الثالثت ؤو الغابٗت و ختي الؿاصؾت ؤو      اى ألَا مغخلت ٍع

ت احخماُٖت تهضٝ بلي جد٤ُ٣ الىمى اإلاخ٩امل واإلاخىاػن لؤلَٟا٫ مً حمُ٘  الؿابٗت في ماؾؿاث جغبٍى

اى الىىاحي الجؿمُت  وال٣ٗلُت والىٟؿُت الخغ وحؿمي َظٍ اإلااؾؿاث في مٗٓم صو٫ الٗالم ) ٍع

هم مٗجي الغويت وؤَمُتها مً زال٫ الترحمت الض٣ُ٢ت لل٩لمت ألاإلااهُت  م٨ً جىيُذ ٞو ٟا٫ ( ٍو ألَا

ٟا٫ . ) بُغؽ  مً ألَا
ً
 لؤلَٟا٫ ؤو بؿخاها

ً
 ( 18م -2010 -والتي حٗجي بؿخاها

 الضعاؾاث الؿاب٣ت:

 الضعاؾاث الٗغبُت :اوال : 

ٟا٫ ( همى مٟهىمي ال٨ظب والؿغ٢ت صعاؾت 1984صعاؾت وٗمان) -1 ( )همى الخ٨م الخل٣ي ٖىض الَا

بُت ، وج٨ىهذ الُٗىت مً ) م بحن ؾً     )180ججٍغ ( 13-5( َٟال وازخحروا ٖكىاثُا ، جتراوح اٖماَع

ت ،و  اؾخسغاج مخىؾِ ؾىت في مضًىت بٛضاص، اؾخسضمذ الىؾاثل الاخهاثُت وهي اليؿب اإلائٍى

ت الضاللت  ت ،م٣ضاع ال٣ُمت اإلاؿخسغحت باليؿبت الخغحت إلاٗٞغ اليؿب ،والٟغ١ بحن اليؿب اإلائٍى

الاخهاثُت ،وجىنلذ الضعاؾت الى اؾخيخاج : ؤن مغخلت انضاع الخ٨م الخل٣ي جبضؤ في ؾً 

 الؿاصؾت ٦ما ْهغث ٞغو١ لهالر البىحن ول٨جها لم ج٨ً طاث صاللت اخهاثُت .  

م ( :الؿغ٢ت ٦مك٩لت ؾلى٦ُت صعاؾت م٣اعهت بحن الظ٦غ والاهار في اإلاغخلت  1988) مدؿً :صعاؾت  -2

ت مً)  ( جلمُظ وجلمُظة مً 1673( ؾىت.)صعاؾت ونُٟت ، بلٜ حجم الُٗىت خىالي ) 14 -9الٗمٍغ

ضاصًت واؾخسضمذ م٣ُاؽ لؿلى٥ الؿغ٢ت مً اٖضاص الباخث  اإلاغخلت الابخضاثُت الى اإلاغخلت الٖا

ٟــا٫ مً هاخُت الجيـ ) هٟؿه،  ُٟـت الؿغ٢ــت ٖىض ألَا واْهـغث باهه َىـا٥ ازخــالٝ في هـىُٖت و٦ُـ

ظٍ 70بهار ( ول٨جها حك٩ل بدىالي ) –ط٦ىع  %( مً اٖمـا٫ الكٗب ٨٦ـل ٖىض الاوالص والكباب َو

 ( 1/10( ط٦ىع ل٩ل اهثي ؤي )10اليؿبت ج٨ـثر ٖىض الظ٦ـىع بمٗض٫ )

(ازغ بغهامــج بعقـاصي ٖلــي حٗـضًل اججـاَـاث الاخضار الجاهدحن هدى  م 1990صعاؾت ) ؾامي   -3

بُت(، ل٣ـض احـغي البدـث ٖلـي ُٖىه مً مـاؾؿخحن لؤلخـضار  ً .)صعاؾت ججٍغ مٟهىم الـــظاث وألازـــٍغ

مـا مـاؾؿت صوع الخـغبُـت بالجحزة ومـاؾؿت ٞخُاث العجـىػة ، و٢ض بلـٜ حجم الُٗىت ) ( مً 32َو

ـم بحن 16( مً الظ٦ـىع و)16و٢ؿمذ ُٖىت البدـذ بلــي ) ألاخضار ( مً ؤلاهار ممً جخـغاوح اٖمـاَع

(12-15 ً ( ؾىت جم اًضاٖهم ٖلى ؤزغ ٢ًـاًا الؿغ٢ت . اؾخسضم الباخث ازخباع مٟهىم الظاث لآلزٍغ
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عاؾت ،والازخباع الؿـىؾُـىمتري، وصعاؾت الخالـت ،والبرهامج الاعقاصي ٦إصواث للبدث ، جىنلذ الض

ت وم٩اهت الٟـغص في الجماٖـت ٦ما ٣ًِؿها الازخبـاع  الى وحىص ٞغو١ بالضعحاث الؿىؾُىمتًر

ت بحن  –الؿـىؾُـىمخـغي )٢بـل  ــٍغ بٗـض( البـغهامـج لهالـذ ال٣ُـاؽ البٗـضي ، اًًا وحىص ٞـغو١ حَى

ً )٢بل  برهامـج لهالـذ بٗض( ال –صعحاث الظ٦ــىع الجاهـدحن ٖلـي ازخبـاع مٟهىم الظاث وألازـٍغ

 ( . 0,001ال٣ُـاؽ البٗـضي ٖىض مؿخىي صاللت )

(ؤؾباب الؿغ٢ت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن 2005صعاؾت ٧اْم )  -3

( ٞغصا مً مٗلمي 200واإلاٗلماث في اإلاضاعؽ الابخضاثُت ،) صعاؾت ونُٟت ( قملذ الُٗىت ٖلى )

ُت بمضًىت اإلا٨ال بمداٞٓت خًغ وث ، اؾخٗملذ الباخثت مٗاصلت ومٗلماث جالمُظ اإلاغخلت الابخضاث

اعجباٍ بحرؾىن إلًجاص زباث الاصاة ، زم الىؾِ اإلاغجر )اإلاىػون( وجىنلذ الضعاؾت الى ؤن ي٠ٗ 

 اعجباٍ اإلاضعؾت بإؾغة الخلمُظ ومخابٗخه زاعج اإلاضعؾت مً الاؾباب الغثِؿت لخضور الؿغ٢ت .

حري)-4  (2008صعاؾتالَؼ

ُاؽ لل٨ك٠ ًٖ الؿغ٢ت لضي ؤَٟا٫ الغويت وبىاء بغهامج لخٗضًل ؾلى٥ الؿغ٢ت لضًه )صعاؾت بىاء ٢

بُت ( بلٛذ ُٖىت الضعاؾت ) ٟله واؾخسضمذ الاصواث الاجُت :مٗاصلت ازخباع وججي 230ججٍغ ( َٟال َو

لُٗيخحن مؿخ٣لخحن ، مٗاصلت الازخباع   t-testلُٗيخحن مؿخ٣لخحن ، ٖامل اعجباٍ بحرؾىن ، مغب٘ ٧اي،

بار ، مٗاصلت ازخباع ول٨ى٦ؿً،وجىنلذ هالخاجي ، الىؾِ اإلاغجر والىػن اإلائىي ،مٗاصلت الٟا٦غو 

ظا ًغاح٘ الى  بُت ،َو الضعاؾت الى ان َىا٥ ٞغو١ بحن الازخباع ال٣بلي والازخباع البٗضي للمجىٖت الخجٍغ

 جُب٤ُ بغهامج حٗضًل الؿلى٥ .

ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث 2010ٖبض ٖىن )صعاؾت -5 اى )الظ٦ىع وؤلاهار (ٖو ( الؿغ٢ت ٖىض ؤَٟا٫ الٍغ

اى للٗام الضعاسخي 175)صعاؾت م٣اعهت( قملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى ) ٟلت ن ؤَٟا٫ الٍغ ( َٟال َو

، ؤٖضث الباخثت م٣ُاؽ لل٨ك٠ ًٖ الؿغ٢ت ، اؾخسضمذ الباخثت الازخباع الثاجي  2009-2010

ت الٟغو١ بحن الظ٦ىع وؤلاهار ٖلى لُٗيخحن مؿخ٣ ت لل٣ٟغاث وإلاٗٞغ لخحن الؾخسغاج ال٣ىة الخمُحًز

ت الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث ، جىنلذ الضعاؾت الى ان  م٣ُاؽ الؿغ٢ت ، جدلُل الخباًً الاخضاصي إلاٗٞغ

اهار ( و٧اهذ الٟغو١ لهالر  -َىا٥ ٞغو١ صالت اخهاثُا ٖلى م٣ُاؽ الؿغ٢ت إلاخٛحر الىٕى ) ط٦ىع 

 ٦ىع .الظ

 زاهُا : الضعاؾاث الاحىبُت :

  :  ٟـل في 25م  (  :ل٣ـض صلذ الضعاؾـت بـان خـىالـي )1989صعاؾت ) قُٟغ  وؤزغون ( الـ٠ َ

 مد٨مت الاخضار بؿبب الؿغ٢ت . 
ً
ـا ٨ـا ًدـالـىن ؾىٍى  امٍغ

  , لضعحت زُىعجه , ول٣ض ٢ 1990صعاؾت ) صًبىؾذ 
ً
ام ( :بىاء م٣ُــاؽ لخهــي٠ُ الجـاهدحن جبٗا

 مً َظا الؿلــم بخهــي٠ُ الؿــاع٢ــحن بلـــي اعبٗـه ٞئاث ؤؾاؾُت ،٧ل ازىحن مجها ٌك٨الن 
ً
اهُلـا٢ا

 ٢ُــبحن مخٗــاعيــحن ٖلـــي هٟـــ اإلادــىع .

 الؿغ٢ت بضون صاللت حاهدت ج٣ابلها الؿغ٢ت ٦إؾلىب خُاة .  -
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-  . ٠  الؿغ٢ت الٗهابُت ج٣ابلها الؿغ٢ــت ٦ؿلــى٥ ٚحر قٍغ

 الضعاؾت مىهجُت

 ؤوال ــ مىهج الضعاؾت :

في يىء ما َى مدضص في ٖىىان البدث وؤَضاٞــه وحـضث الباخثت ؤن اإلاىهج الىنٟي اإلا٣اعن َى اإلاجهـج 

ـت اإلآاَغ الؿلى٦ُت إلاك٩لت الؿغ٢ت و صعحت قُىٖها لـضي ُٖىت الظ٦ىع و ؤلاهار إلاغخلت  اإلاىاؾـب لـمٗٞغ

ـ٣هض بالبدث الىنٟي ٟا٫ . ٍو اى الَا البدث الظي يهخم بالخالت الغاَىت للـٓاَغة مً خــُـث  ٍع

ـمـلـُـاث وؤقـسام   ، ًـهخـم بىن٠ وـكـاَـاث ٖو
ً
ـا َبُٗـت الٓغوٝ اإلاماعؾاث والاججاَاث الـؿـاثـضة خـالُـ

ـكـمــل مداوالث للخيبا بـى٢ـاجـ٘ في  ت ، َو مـ٨ـً ان يهخـم بالٗال٢اث الؿاثضة بحن الٓىاَغ الجاٍع ، ٍو

ُٟحن ـ اإلاؿخ٣ب  ( 27ـ م  2005ل . ) ال٨ُالوي ، الكٍغ

 ــ  مخٛحراث الضعاؾت :اإلاخٛحر الخهيُٟي : الجيـ 
ً
 اإلاخٛحر اإلاد٩ي : اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت  . -زاهُا

 : مجخم٘ الضعاؾت و ازخُاع الُٗىت:ًًم اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت حمُ٘ جالمُظ الغويت في مضًىت 
َ
زالثا

ان / حٛؿاث و البا ( ًىضر طل٪:1( جلمُظ وجلمُظة والجضو٫ ع٢م )737لٜ ٖضصَم )ٍٚغ  

 (1حضو٫ ع٢م )

 " ًىضر اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت في يىء مخٛحر الغويت والجيـ"

 الغويت ث

 الجيـ

 الٟترة الهباخُت

 الجيـ

 اإلاجمٕى الٟترة اإلاؿاثُت 

 بهار ط٦ىع  بهار ط٦ىع 

ــ ـــ 61 88 عويت ؾىا  1  149 ـ

ــ ـــ 8 9 عويت البضع 2  17 ـ

ــ ـــ 42 40 عويت ألاواثل 3  82 ـ

ــ ـــ 30 26 عويت ألامل 4  56 ـ

ــ ـــ 25 20 عويت اإلاىاَل 5  45 ـ

ــ ـــ 124 136 عويت َُىع الؿالم 6  260 ـ

 128 34 28 27 39 عويت  الىمىطحُت 7

 737 34 28 317 358 اإلاجمٕى
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 ُٖىت الضعاؾت :

بلى هىٖحن عثِؿُحن َما الُٗىاث الهٛحرة وهي التي ال ٩ًاص ًخجاوػ ٖضص هخ٣ؿم الُٗىاث ؤلاخهاثُت 

ض ٖضصَا ًٖ )30ؤٞغاصَا ) ، والُٗىاث ال٨بحرة وهي التي ًٍؼ
ً
(،  253ـ م  2007( ٞغص )مدمىص ـ 30( ٞغصا

٨ظا جىضعج ُٖىت البدث الخالي يمً الُٗىاث الهٛحرة ، خُث ًمثل مجخم٘ الضعاؾت ) (  ، 737َو

٣ت ٖكىاثُت بؿُُت مً ؤعبٗت ٞهى٫ ، ٞهلحن 30لبدث )وبلٛذ ُٖىت ا ٟلت جم سخبها بٍُغ ( َٟل َو

ان ،  مً عويت اإلاىاَل ، و ٞهلحن مً عويت َُىع الؿالم الىا٢ٗخان في هُا١ مى٣ُت  )حٛؿاث ( بٍٛغ

 ( ًىضر طل٪ :2و الجضو٫ ع٢م )

 (2حضو٫ ع٢م )

 " ًىضر ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الغويت و الجيـ"

 ويتالغ  ث
 الجيـ

 اإلاجمٕى
 بهار ط٦ىع 

 15 8 7 عويت اإلاىاَل  1

 15 7 8 عويت َُىع الؿالم  2

  30  15 15 اإلاجمٕى

 

 عابٗا ــ ألاصواث اإلاؿخسضمت :

م٣ُاؽ اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت واإلاٗض مً ٢بل الض٦خىعة٧لثىم ٖبض ٖىن ، خُث ًخ٨ىن اإلا٣ُاؽ مً 

( و التي جمثل صعحت ٢ُام  5- 1ٖلحها مً زال٫ ازخُاع صعحت مً )مجمىٖت مً ال٣ٟغاث جخم ؤلاحابت 

الُٟل بؿلى٥ الؿغ٢ت  ، و٢امذ الباخثت بٗغى اإلا٣ُاؽ في نىعجه ألاولُت ٖلي مجمىٖت مً 

ت والخإ٦ض مً ويىح اإلاٟغصاث ومالثمتها إلاؿخىي 3اإلاد٨محن* بلٜ ٖضصَم ) ( ، لؿالمت الهُاٚت اللٍٛى

ٟا٫ ، وفي يىء ؤعاء لجى هغ 97ت الخد٨ُم بلٛذ وؿبت الاجٟا١ ٖلي نالخُت جل٪ ال٣ٟغاث ألَا % ْو

 ٣ٞغة. 16اإلا٣ُاؽ بهىعجه الجهاثُت م٨ىن مً 

٣ت جصخُذ اإلا٣ُاؽ   زامؿا ــ ٍَغ

٤ ازخُاع صعحت ٢ُام الُٟل للؿلى٥  ؤن ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ًم٨ً ؤلاحابت ٖجها ًٖ ٍَغ

بطا ٧اهذ بحابخه  جىٟي ٢ُامه جماما لظل٪ الؿلى٥ و  ( ، خُث ٌُٗى الُٟل واخض1ـ  5الٗضواوي مً )

ؿلى٥ الؿغ٢ت لضيهم و الجضو٫ ع٢م ) ٟا٫ صعحت و ؤ٦ثر خؿب قُٖى  ( ًىضر طل٪ :٨َ3ظا ٌُٗي ألَا
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 (" مٗاًحر جصخُذ اإلا٣ُاؽ "3حضو٫ ع٢م )

 

 

 صعحت قُٕى الٓاَغة

 

٣ت جصخُدها   ٍَغ

 

 100ـ  70مً ًدهل ٖلي 

  69ـ  40مً ًدهل ٖلي 

  39مً ًدهل ٖلي ا٢ل مً

 

 

 حٗخبر قاجٗت بضعحت ٦بحرة

 حٗخبر قاجٗت بضعحت مخىؾُت

 حٗخبر قاجٗت بضعحت يُٟٗت

 

 اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت :ؾاصؾا ــ 

 

 اؾخسضمذ الباخثت الىؾاثل ؤلاخهاثُت الخالُت في مٗالجتهم لبُاهاث البدث :

ت للٟغ١ بحن وؿبخحن مؿخ٣لخحن                                      -1 ازخباع الضاللت اإلاٗىٍى

]2111[
21
lNlNPq

PP
Z





 

(Ferguson-1959- P . 269)     

                +  .......³X³++²X²++¹X¹+ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالىؾِ اإلاغجر =   -2

N  

 الىؾِ اإلاغجر                                     

 100× الىػن اإلائىي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3

 ( 455م  -2007 –) مدمىص   ٢ُمت ؤٖلى وػن للبضاثل                               

 

 ٖغى ومىا٢كت الىخاثج :

بٗض جُب٤ُ م٣ُاؽ ؾلى٥ الؿغ٢ت ٖلى ؤَٟا٫ الغويت ، وجصخُذ اإلا٣ُاؽ ومٗالجخه بخهاثُا 

 بمجمىٖت مً الازخباعاث ؤلاخهاثُت ، ٞجاءث اإلاٗالجت في يىء ؤَضاٝ الضعاؾت بالك٩ل آلاحي :
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ت ا ٟا٫ في يىء مخٛحر الهضٝ ألاو٫ : يهضٝ البدث الخالي الى مٗٞغ إلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي الَا

 الجيـ.

 وجم جد٣ُ٣ه في يىء ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :

 الدؿائ٫ ألاو٫: ماهي اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي ُٖىت الضعاؾت في يىء مخٛحر الجيـ ؟

ثُت ، ٖلي ُٖىتي الظ٦ىع ولئلحابت ٖلي َظا الدؿائ٫ ٢امذ الباخثت بخُب٤ُ اإلا٣ُاؽ بهىعجه الجها

وؤلاهار وطل٪ باؾخسغاج الىؾِ اإلاغجر و الىػن اليؿبي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ . والجضو٫ ع٢م 

 ( ًىضر طل٪ :4)

 

 (4حضو٫ ع٢م )

 "ًىضر الىؾِ اإلاغجر و الىػن اإلائىي لُٗىتي الظ٦ىع و ؤلاهار ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ"

 ؤلاهارُٖىت   ُٖىتالظ٦ىع  ال٣ٟغاث ث

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 

 50.6 2.53 80 4 ًٟخذ خ٣اثب ػمالثه صون ٖلمهم . - 1

 44 2.2 54.6 2.73 ًإزظ اصواث اإلاٗلمت زلؿت . - 2

 54.6 2.73 56 2.8 ًجلب الى الغويت خاحُاث والضٍ صون ٖلمه. - 3

 34.6 1.73 40 2 ًإزظ ه٣ىص مً ػمُله. - 4

 52 2.6 57.9 2.86 ًً٘ الٗاب الغويت في خ٣ُبخه او حُبه. - 5

 52 3.6 77.2 3.86 ًً٘ ؤصواث ػمُله في خ٣ُبخه صون ٖلم اإلاٗلمت . - 6

 65.2 3.26 76 3.8 ًإزظ الا٢الم اإلالىهت الى البِذ . - 7

ًإزظ ما ًثحر اهدباَه مً الىؾاثل الخٗلُمُت في  - 8

 اله٠.

3 60 2.46 49.2 

 52 2.6 82.6 4.13 ٌكغب اإلااء مً نض٣ًه صون ؤن ٌٗلم . - 9

إزظ ما ٣ً٘ ٖلُه هٍٓغ . - 10  48 2.4 45.2 2.26 ًٟخذ صوالب اله٠ ٍو

دًٍغ الى الغويت . - 11  58.6 2.93 65.2 3.26 ًدخٟٔ ب٨خاب ؤزُه ال٨بحر ٍو

 65.2 3.26 74.6 3.73 ًدخٟٔ بضٞتر عؾم ػمُله صون اؾدئظان . - 12

 20 1 20 1 ًدخٟٔ بإصواث ججمُل ؤمه صون ٖلمها  . - 13

ًإزظ مٟاجُذ اإلاٗلمت ٖىضما جًٗها ٖلى اإلاىًضة  - 14

ًٗها في حُبه  .  ٍو

2 40 1.53 30.6 

إزظَا الى البِذ . - 15  53.2 2.66 54.6 2.73 ًجم٘ م٨ٗباث اللٗب ٍو

 50.6 2.53 70.6 3.53 ًإ٧ل َٗام ػمُله في الاؾتراخت . -16
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الهضٝ الثاوي : جدضًض صعحت قُٕى ْاَغة الؿغ٢ت لضي ُٖىت البدث في يىء مخٛحر الجيـ .وجم 

 جد٣ُ٣ه في يىء ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :

الدؿائ٫ الثاهـي : ما مضي صعحت قُٕى ْاَغة الؿغ٢ت لضي ُٖىت البدث في يىء مخٛحر 

 الجيـ ؟

ػن اإلائىي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٦ما بحن طل٪ في بٗض ما جم جدضًض الىؾِ اإلاغجر و الى      

 للخٗٝغ ٖلي صعحت قُٕى ٧ل مٓهغ مً 4حضو٫ ع٢م )
ً
(  ٢امذ الباخثت بترجِب ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ جىاػلُا

اإلآاَغ الؿلى٦ُتللؿغ٢ت لضي ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهار . و بالغحٕى بلي ُٖىت الظ٦ىع وحضث الباخثت 

ت ما بحن )ؤنهما خهلخا  في الؿخت ٣ٞغا (ؤي مً  100ـ  70ث ألاولى ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و ؤوػان مئٍى

ظا ما ًض٫ ٖلِكُٕى ؾلى٥ الؿغ٢ت بضعحت ٦بحرة  حضا . و  ال٣ٟغةألاولى و ختى ال٣ٟغة الؿاصؾت، َو

 ( ًىضر طل٪ :5الجضو٫ ع٢م )

 (5حضو٫ ع٢م )

ت للمٓاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت الك بضعحت ٦بحرة حضا لضي اجٗت "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 ُٖىت الظ٦ىع واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

الباخثتؤن زماهُت ٣ٞغاث مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت الظ٦ىع خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و ٦ما وحضث 

ت ما بحن ) ظا ما ًض٫ ٖلى 40ـ  69ؤوػان مئٍى ( ؤي مً ال٣ٟغة الؿابٗت ختى ال٣ٟغة الخامؿت ٖكغ، َو

 ( ًىضر طل٪ :6قُٕى اإلاهاعة بضعحت مخىؾُت و الجضو٫ ع٢م )

 

 

 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

 باإلا٣ُاؽ

 مٓاَغ الؿلى٥ الٗضواوي

  قضة الاؾخجابت

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 
5 4 3 2 

1 

 82.66 4.13 0 0 3 7 5 ٌكغب اإلااء مً نض٣ًه صون ٖلمه 9 1

 80 4 0 1 5 2 7 ًٟخذ خ٣اثب ػمالثه صون ٖلمهم  1 2

له في خ٣ُبخه صون ٖلم  6 3  77.2 3.86 0 0 6 5 4 ًً٘ اصواث ٍػ

 76 3.8 0 0 7 4 4  ًإزظ الا٢الم اإلالىهت الى البِذ  7 4

 74.6 3.73 0 0 7 5 3   ًدخٟٔ بضٞتر عؾم ػمُله صون اؾدئظان  12 5

 70.6 3.53 0 3 4 5 3 ًإ٧ل َٗام ػمُله في الاؾتراخت 16 6
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 (6حضو٫ ع٢م )

ت للمهاعاث الخغ٦ُت الكاجٗت "ًىضر ألاوؾاٍ ا بضعحت مخىؾُت لضي ُٖىت إلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 الظ٦ىع 

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

 باإلا٣ُاؽ

 مٓاَغ الؿلى٥ الٗضواوي

 قضة الاؾخجابت 
الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 5 اإلائىي 
4 3 2 1 

1 
دًٍغ  11 ًدخٟٔ ب٨خب ازُه ال٨بحر ٍو

 مٗه الى الغويت.

2 2 9 2 0 
3.26 65.2 

2 
ًإزظ ما ًثحر اهدباَه مً الىؾاثل  8

 الخٗلُمُت في اله٠.

1 2 8 4 0 
3 60 

3 
ًً٘ الٗاب الغويت في خ٣ُبخه او  5

 حُبه.

4 5 6 0 0 
2.86 57.2 

4 
الغويت خاحُاث والضٍ صون ًجلب الى  3

 ٖلمه .

1 4 4 3 3 
2.8 56 

 54.6 2.73 3 5 3 1 3 ًإزظ اصواث اإلاٗلمت زلؿت . 2 5 

6 
إزظَا الى  15 ًجم٘ م٨ٗباث اللٗب ٍو

 البِذ .

0 3 8 1 3 
2.73 54.6 

7 
إزظ ما ٣ً٘  10 ًٟخذ صوالب اله٠ ٍو

 ٖلُه هٍٓغ

0 1 5 6 3 
2.26 45.2 

 40 2 6 4 4 1 0 ًإزظ ه٣ىص مً ػمُله   4 8

9 
ًإزظ مٟاجُذ اإلاٗلمت ٖىضما جًٗها  14

 ٖلى اإلاىًضة

0 1 2 8 4 
2 40 
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٦ما وحضث الباخثت ؤن ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت الظ٦ىع خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت 

ت ا٢ل مً ) ظا ما ًض٫ ٖلي قُٕى اإلاهاعة بضعحت 39و ؤوػان مئٍى ( ؤي مً ال٣ٟغة الؿاصؾت ٖكغ، َو

 ( ًىضر طل٪ :7يُٟٗت . و الجضو٫ ع٢م )

 (7حضو٫ ع٢م )

ت الكاجٗت   بضعحت يُٟٗت لضي ُٖىت الظ٦ىع "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

 

و بالغحٕى للىؾِ اإلاغجر والىػن اإلائىي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ والتي ٢امذ الباخثت ؤًًا 

 هجض ان ُٖىت ؤلاهار جدهلذ ٖلى ٣ٞغة واخضة مً ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت 
ً
بترجُبها جىاػلُا

ت ما بحن ) ظا ما ًض٫ ٖلي قُٕى الٓاَغة بضعحت ٦بحرة   100ـ  70و ؤوػان مئٍى ( ،وهي ال٣ٟغة الاولى ،َو

 ( ًىضر طل٪ :8حضا ، و الجضو٫ ع٢م )

 (8حضو٫ ع٢م )

ت للمٓاَغ الؿلى٦ُت الكاجٗت  بضعحت ٦بحرة حضا لضي ُٖىت "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 الاهار  واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا "

ووحضث الباخثتؤن ازىا ٖكغ ٣ٞغة مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت ؤلاهار خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت و 

ت ما بحن ) ظا ما ًض٫ ٖلي قُٕى 40 ـ 69ؤوػان مئٍى ( ؤي مً ال٣ٟغة الثاهُت ختى ال٣ٟغة الثالثت ٖكغ، َو

 ( ًىضر طل٪:9الٓاَغة بضعحت مخىؾُت و الجضو٫ ع٢م )

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغ 

ة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت

 قضة الاؾخجابت 

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 

5 

4 3 2 1 

1 
خٟٔ بإصواث ججمُل امه صون ًد 13

 ٖلمها 

  2  3  0 1

0 
1 20 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت

 قضة الاؾخجابت 

الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 
5 

4 3 2 1 

  72 3.6 0 1 7 4 3 ًً٘ اصواث ػمُله في خ٣ُبخه صون ٖلمه 6 1
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 (9حضو٫ ع٢م )

ت لٓاَغة الؿغ٢ت الكاجٗ بضعحت مخىؾُت لضي ُٖىت ؤلاهار "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا 

 

 

 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

 باإلا٣ُاؽ

 الؿلى٥ الٗضواوي

 قضة الاؾخجابت 
الىؾِ 

 اإلاغجر

الىػن 

 4 5 اإلائىي 
3 

2 1 

 65.2 3.26 1 2 4 4 4 ًإزظ الا٢الم اإلالىهت الى البِذ . 7 1

 65.2 3.26 0 0 12 2 1 ًدخٟٔ بضٞتر عؾم ػمُله صون اؾدئظان. 12 2

دًٍغ مٗه . 11 3  58.6 2.93 0 3 10 2 0 ًدخٟٔ ب٨خاب ازُه ال٨بحر ٍو

 54.6 2.73 0 5 9 1 0 ًجلب الى الغويت خاحُاث والضٍ صون ٖلم. 3 4

إزظَا مٗه الى البِذ 15 5  53.2 2.66 3 4 5 1 2 ًجم٘ م٨ٗباث اللٗب ٍو

 52 2.6 0 7 4 2 1 ًً٘ الٗاب عويخه في خ٣ُبخه او حُبه. 5 6

 52 2.6 1 7 5 1 1 ٌكغب اإلااء مً نض٣ًه صون ان ٌٗلم. 9 7

 50.6 2.53 1 7 5 2 0 ًٟخذ خ٣اثب ػمالثه صون ٖلمهم 1 8

 50.6 2.53 1 7 5 2 0 ًإ٧ل َٗام ػمُله في الاؾتراخت 16 9

 49.2 2.46 2 5 7 1 0 ًإزظ ما ًثحر اهدباَه مً الىؾاثل الخٗلُمُت. 8 10

إزظ ما ٣ً٘ ٖلُه هٍٓغ 10 11  48 2.4 3 4 7 1 0 ًٟخذ صوالب اله٠ ٍو

 44 2.2 1 7 5 2 0 اصواث اإلاٗلمت زلؿت.ًإزظ  2 12



 مجلة الجامعة

 

 300نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

٦ما وحضث الباخثت باقي ال٣ٟغاث مً اإلا٣ُاؽ الخام بُٗىت ؤلاهار خهلذ ٖلي ؤوؾاٍ مغجخت  و 

ت ا٢ل مً ) ظا ما ًض٫ ٖلي 39ؤوػان مئٍى (ؤي مً ال٣ٟغة الغابٗت ٖكغ و ختى ال٣ٟغة الؿاصؾت ٖكغ، َو

 ( ًىضر طل٪ :10) قُٕى ْاَغة الؿغ٢ت بضعحت يُٟٗت . و الجضو٫ ع٢م

 (10حضو٫ ع٢م )

ت لٓاَغة الؿغ٢ت الكاجٗت  بضعحت يُٟٗت لضي ُٖىت ؤلاهار "ًىضر ألاوؾاٍ اإلاغجخت وألاوػان اإلائٍى

 واإلاغجبت جغجِبا جىاػلُا 

 

 

ُىت الهضٝ الثالث : الخٗٝغ ٖلي هىُٖت الٟغو١ في اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي ُٖىت  الظ٦ىع  ٖو

 ؤلاهار .وجم جد٣ُ٣ه في يىء ما ؤؾٟغث ٖلُه هخاثج الؿاا٫ الخالي :

ُىت  ت للظ٦ىع ٖو الدؿائ٫ الثالث : َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن اليؿب اإلائٍى

 ؤلاهار  ٖلي م٣ُاؽ ْاَغةالؿغ٢ت ؟ 

ت اإلاسجـلت مً ٢ـبل ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهار ٖلي م٣ُاؽ  ؾلى٥ الؿغ٢ت بالـغحٕى بلي اليؿب اإلائٍى

%(  في خحن سجـلذ ؤلاهار 80 –%53.3الخٓـذ الباخثت خهى٫ ُٖىت الظ٦ىع ٖلي وـؿب جغاوخـذ بحن )

%( ألامغ الظي ٌكحر بلي وحىص بٌٗ الازخالٝ بحن  53 -% 20ٖلي طاث اإلا٣ُاؽ وؿب جغاوخـذ مابُـً )

غو١ و مؿخىي صاللتها الُٗيخحن في بٌٗ اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت و لٛغى الى٢ىٝ ٖلي هىُٖت الٟ

ت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن ٞإْهغث  ٖمضث الباخثت بلي جدلُل البُاهاث باؾخسضام ازخباع الضاللت اإلاٗىٍى

الىخاثج وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن وؿب الظ٦ىع                و وؿب ؤلاهار ٖلي اإلآاَغ 

اإلادؿىبت لل٣ٟغة  zث بلٛذ ٢ُم الؿلى٦ُت للؿغ٢ت الىاعصة في ال٣ٟغة )الثاهُت ٖكغ( ٣ِٞ ، خُ

(2.148.) 

ت )  ( و البالٛت    ) 0.05( و بمؿخىي ز٣ت  )28وبم٣اعهت َـظٍ ال٣ُم بال٣ُمت الجضولُت ٖىض صعحـت خـٍغ

( هالخٔ حمُ٘ جل٪ ال٣ُمت ا٦بر مً ال٣ُمت الجضولُت ألامغ الظي ٌكحر بلي وحىص ٞغو١ طاث  1.701

ال٣ٟغة الثاهُت ٖكغ: َغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت في ٣ٞغة واخضة وهي : صاللت بخهاثُت بحن الُٗيخحن في اإلآا

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

باإلا٣ُا

 ؽ

 اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت

 قضة الاؾخجابت 
الىؾ

 ٍ

 اإلاغجر

الىػن 

 اإلائىي 
5 

4 3 2 1 

 34.6 1.73 4 11 0 0 0 ًإزظ ه٣ىص مً ػمُله . 4 1

 30.6 1.53 7 8 0 0 0 ًإزظ مٟاجُذ اإلاٗلمت ٖىضما جًٗها ٖلى اإلاىًضة. 14 2

 20 1 15 0 0 0 0 ًدخٟٔ بإصواث ججمُل ؤمه صون ٖلمها 13 3
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ت حسجل الٟغو١ لهالر ُٖىت  ًدخٟٔ بضٞتر عؾم ػمُله صون اؾدئظان.و بالٗىصة بلي اليؿب اإلائٍى

 ( ًىضر طل٪ :11الظ٦ىع للمٓاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت ب٣ٟغة واخضة ، و الجضو٫ ع٢م )

 (11حضو٫ ع٢م )

ت و٢ُمت ) ًىضر الخ٨غاعاث واليؿب  ُىت ؤلاهار  Zاإلائٍى ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن ُٖىت الظ٦ىع ٖو

 ٖلى ال٣ٟغاث طاث الٟغو١ الضالت بخهاثُا في م٣ُاؽ الؿغ٢ت (

 

 

 ث

جغجِب 

ال٣ٟغة 

في 

اإلا٣ُا

 ؽ

 الؿلى٥ الٗضواوي

 بهار ط٦ىع 

٢ُمت 

Z 

مؿخىي 

صاللت 

 الٟغو١

الخ٨غا

 ع

الخ٨غا اليؿبت

 ع

 اليؿبت

1 12 
عؾم ػمُله صون ًدخٟٔ بضٞتر 

 اؾدئظان.

8 53.3 3 20 2.148 

ت 
صال

 
١

و غ
لٟ

ا

ض 
ٖى

 
ُا

هاث
خ

ب

( 
ي ى

ؿخ
م

0.
05

) 

 

%( في خُث خهلذ  60 -% 6.6في خحن سجلذ ب٣ُت ال٣ٟغاث لُٗىت الظ٦ىع وؿب جغاوخذ ما بحن )

%( و للى٢ىٝ ٖلي صاللت الٟغو١ بحن اليؿبخحن  60 -%  13.3ؤلاهار ٖلى وؿب اهدهغث ما بحن  ) 

ال٣ُم وبم٣اعهت َـظٍ اإلادؿىبت  لل٣ٟغاث البا٢ُت وؿبت ٚحر صالت اخهاثُا .  zسجلذ اإلاهاعاث في ٢ُم  

ت ) ( هالخٔ حمُ٘  1.701(    و البالٛت ) 0.05( و بمؿخىي ز٣ت  )28بال٣ُمت الجضولُت ٖىض صعحـت خـٍغ

جل٪ ال٣ُم انٛغ مً ال٣ُمت الجضولُت ألامغ الظي ٌكحر بلي ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن 

 ( ًىضر طل٪ :12ُٖىتي الظ٦ىع و ؤلاهازىالجضو٫ ع٢م )

 (12حضو٫ ع٢م )

ت و٢ُمت  ُىت ؤلاهار  Z) ًىضر الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى ومؿخىي صاللت الٟغو١ بحن ُٖىت الظ٦ىع ٖو

 ٖلى ال٣ٟغاث الٛحر صالت بخهاثُا في م٣ُاؽ ؾلى٥ الؿغ٢ت  لل٣ٟغاث  (

 ث
جغجِب 

ال٣ٟغة 
 

 
 بهار ط٦ىع 

٢ُمت 

Z 

مؿخىي 

صاللت 
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في 

اإلا٣ُا

 ؽ

الخ٨غا ؾلى٥ الؿغ٢ت

 ع

الخ٨غا اليؿبت

 ع

 الٟغو١ اليؿبت

 0.263 %13.3 2 %60 9 ًٟخذ خ٣اثب ػمالثه صون ٖلمهم . 1 1

( 
ي ى

ؿخ
 م

ىض
ٖ 

ُا
هاث

خ
ت ب

صال
حر 

ٚ 
١

و غ
لٟ

ا
0.

05
) 

 0.167 %6.6 1 %26 4 ًإزظ اصواث اإلاٗلمت زلؿت . 2 2

3 3 
ًجلب الى الغويت خاحاث والضٍ صون 

 ٖلمه .

5 33% 1 6.6% 0,20 

 0.112 0 0 %6.6 1 ًإزظ ه٣ىص مً ػمُله . 4 4

5 5 
ًً٘ الٗاب عويخه في خ٣ُبخه او حُبه 

. 

3 20% 3 20% 0 

6 6 
ًً٘ اصواث ػمُله في الخ٣ُبت صون ٖلم 

 اإلاٗلمت

9 60% 7 46% 0.077 

 0 %53 8 %53 8 ًإزظ الا٢الم اإلالىهت الى البِذ  7 7

8 8 
ًإزظ ما ًثحر اهدباَه مً الىؾاثل 

 الخٗلُمُت

3 20% 1 6.6% 0.044 

الٟغو١ 

ٚحر صالت 

بخهاثُا 

ٖىض 

 مؿخىي 

0.05 ) 

 0.335 %13.3 2 %80 12 ٌكغب اإلااء مً نض٣ًه صون ٖلمه  9 9

10 10 
إزظ ما ٣ً٘ ٖلُه  ًٟخذ صوالب اله٠ ٍو

 هٍٓغ 

1 6.6% 1 6.6% 0 

11 11 
دًٍغ  ًدخٟٔ ب٨خاب ازُه ال٨بحر ٍو

 الى الغويت

4 26% 2 13.3% 0.101 

12 13 
صون ٖلمها ًدخٟٔ بإصواث ججمُل ؤمه 

. 

0 0 0 0 0 

13 14 
ًإزظ مٟاجُذ اإلاٗلمت ٖىضما جًٗها 

ًٗها في حُبه  ٖلى اإلاىًضة ٍو

1 6.6% 0 0 0.112 

14 15 
إزظَا الى  ًجم٘ م٨ٗباث اللٗب ٍو

 البِذ

3 20% 3 20% 0 

 0.25 %13.3 2 %53 8 ًإ٧ل َٗام ػمُله في الاؾتراخت  16 15
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الٟغو١ بحن الجيؿحن جبضؤ في اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت في ؾً و ًم٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن 

مخ٣ضمت في ٦ثحر مً اإلاىا٠٢ و الٓغوٝ ، والن الُٟل في َظٍ اإلاغخلت الػا٫ ال ٌعي مٟهىم اإلال٨ُت ، ٞال 

ٌٗٝغ ما له وما ٖلُه .٦ما ًم٨ً ان جغح٘ الى ان الُٗىت ٧اهذ ٖلى اَٟا٫ الغويت الظًً ما ػالىا لم 

ظا ما  ًخ٨ىن لضيهم الخ٨م الخل٣ي للؿغ٢ت ، خُذ ًبضؤ في ؾً الؿاصؾت ؤي ٖىض الضزى٫ للمضعؾت َو

( . و جغح٘ الباخثت الٟغو١ الضالت بخهاثُا بحن الظ٦ىع و ؤلاهار في ال٣ٟغة 1984ا٦ضجه صعاؾت وٗمان ) 

الثاهُت ٖكغ مً اإلا٣ُاؽ اإلاؿخسضم ل٣ُاؽ مٓاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لهالر الظ٦ىع بلي ٧ل مً 

ٗىامل البُئُت و الىعازُت ؤو البُىلىحُت ، ٞمً الٗىامل البُئُت عصوص ألاٞٗا٫ اإلادبُت ججاٍ البِئت ال

ضواهُت خُث ٌك٩ل  ت و اإلاضعؾُت ، و التي جٓهغ في الخضلُل الؼاثض ، والن الاوالص ا٦ثر ق٣اوة ٖو ألاؾٍغ

ظا ما ا٦ضجه صعاؾت مدؿ 10الظ٦ىع وؿبت قٛب بمٗض٫ ) (، ٦ما ؤ٦ضث 1988ً )( ط٦ىع ل٩ل اهثى ، َو

( ٖلى وحىص الٟغو١ بحن الظ٦ىع والاهار هدُجت الن الىلض لِـ ٖلُه ع٢ابه  2010صعاؾت ٖبض ٖىن) 

ظا ما ؤ٦ضجه صعاؾت ٧اْم )  ( اًًا مً ي٠ٗ اعجباٍ 2005مثل البيذ زاعج البِذ واإلاضعؾت ، َو

ضم الاَخمام بالظ٦غ مثل الازجي  في اإلاغا٢بت واإلا  خابٗت والاَخمام .اإلاضعؾت باألؾغة ٖو

 الاؾخيخاحاث

مً حملت الىخاثج التي جىنلذ بلحها َظٍ اإلاداولت الٗلمُت اإلاخىايٗت والتي خاولذ الباخثت مً زاللها 

جد٤ُ٣ الٛاًاث اإلايكىصة مجها، مخجاوػة ال٨ثحر مً ال٣ٗباث والهٗىباث التي جىاحه الباخثحن زال٫ 

ٖلي الٟغو١ في بٌٗ اإلآاَغ الؿلى٦ُت للؿغ٢ت لضي مؿحرتهم البدثُت، اهتهذ الباخثت بلى الخٗٝغ 

 ُٖىت الضعاؾت . وفي يىء جل٪ الىخاثج جىنلذ الباخثت بلى حملت مً الاؾخيخاحاث ؤَمها :

ـ  الظ٦ىع ؤ٦ثر مُل للؿغ٢ت مً ؤلاهار ٟٞي م٣ُاؽ ؾلى٥ الؿغ٢ت سجلذ ُٖىت الظ٦ىع ٖلي وـؿب  1

 -% 0هار ٖلي طاث اإلا٣ُاؽ وؿب جغاوخـذ مابُـً )%( ، في خحن سجـلذ ؤلا 80 –%53.3جغاوخـذ بحن )

53.3 . )% 

( بحن وؿب الظ٦ىعو وؿب ؤلاهار ٖلي 0. 05ـ وحىص ٞغ١ واخض طو صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي) 2

اإلادؿىبت لل٣ٟغاث  zاإلآاَغ الؿلى٦ُتللؿغ٢ت الىاعصة في ال٣ٟغة )الثاهُت ٖكغ،( خُث بلٛذ ٢ُم 

(2.148 ). 

( بحن وؿب الظ٦ىع و وؿب ؤلاهار ٖلي 0. 05ـ  ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي) 3

اإلآاَغ الؿلى٦ُتللؿغ٢ت الىاعصة في ال٣ٟغاث ) الاولى، الثاهُت، الثالثت، الغابٗت، الخامؿت، الؿاصؾت، 

ٖكغ ، الخامؿت ٖكغ، الؿابٗت ، الثامىت، الخاؾٗت، الٗاقغة ، الخاصًت ٖكغ، الثالثت ٖكغ ، الغابٗت 

 0. 077/  0.112/0/ 0. 0/20. 167/ 0. 263اإلادؿىبت لل٣ٟغاث )  zالؿاصؾت ٖكغ ( خُث بلٛذ ٢ُم 

/0  /0.044 /0.335  /0  /0.101  /0.112  /0  /0.25 . ) 

 الخىنُاث :بىاًء ٖلى هخاثج الضعاؾت الخالُت واؾخيخاحاتها جىصخي الباخثت بما ًلي :

به ٖلى اخترام زل٤ قٗىع اإلال٨ُت لض -1 ي الُٟل مىظ نٍٛغ ، وبقبإ مُله الى الخمل٪ وجضٍع

ً م٘ اؾخسضام الثىاب وال٣ٗاب .  مل٨ُت الازٍغ
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ٟا٫ واإلاضاعؽ الابخضاثُت الاَخمام بٛغؽ نٟت  -2 اى الَا ٖلى الاباء وألامهاث واإلاضعؾحن في ٍع

ٟا٫ .  الاماهت ٦ؿلى٥ اًجابي في هٟىؽ الَا

بحن ان الاَخمام الىالضًً في ازخُاع ٞع -3 ا١ وؤنض٢اء وؤبىاءَم الن الاؾالم وحه الاباء واإلاٍغ

. ُ٘ م وؤصب ٞع ٣ت الهالخت ل٨ُدؿبىا مجهم ٧ل زل٤ ٦ٍغ ٟالهم الٞغ  ًسخاعوا أَل

الم اإلا٣غوء واإلاؿمىٖت بيكغ ٢هو الًُٟلت وألاماهت ، و٠ُ٦ ان الاماهت  -4 اَخمام وؾاثل الٖا

.  جل٣ي اإلا٩اٞإة وعيا اإلاجخم٘ وج٣ضًٍغ

مت ًجب ٖلى الا  -5 ٟا٫ بٗباعاث ؾهلت وبؿُُت زُىعة حٍغ باء واإلاٗلمحن ان ٌكغخىا امام الَا

 الؿغ٢ت ، وهبظ الاؾالم لهظا الؿلى٥.

 اإلا٣ترخاث :  

ٟا٫ وخى٫ ٦ُُٟت حٗامل 1 . احغاء صعاؾت قاملت وص٣ُ٢ت خى٫ اٍ اؾباب الؿغ٢ت التي ٌٗاوي مجها الَا

 اإلاٗلمت م٘ ْاَغة الؿغ٢ت .

ال٢خه ببٌٗ  اإلاخٛحراث ألازغي ونُٟت ـ بحغاء صعاؾاث  2 ؤزغي في مٓاَغ وؤؾباب ؾلى٥ الؿغ٢ت ٖو

 مثل الٗمغ والخيكئت الاحخماُٖت ، والظ٧اء  وبٌٗ ؾماث شخهُت.

لى مغاخل  3 بُت ا٦بر ٖو ـ ج٣ترح الباخثت الاؾخٟاصة مً َظٍ الضعاؾت الىنُٟت إلحغاء صعاؾاث ججٍغ

ت مسخلٟت.  ٖمٍغ

اى ؤٖضاص بغهامج اعقاصي لخٗضًل ؾلى٥ -4  .الؿغ٢ت ٖىض ؤَٟا٫ الٍغ

 

 اإلاهاصع واإلاغاح٘ 

 ال٨خب: -ؤ

. صاع  2"(،"الخ٣ُُم والدصخُو في ؤلاعقاص ـ 2012ٍؤبى ؤؾٗض ،ؤخمض ٖبض الل٠ُُ ـ هاًل ،ؤخمض )" -1

 الاعصن . –اإلاؿحرة لليكغ: ٖمان 

ٟا٫ ـ ٍ 2012بضع، ؾهام مدمض) -2 اى الَا  الاعصن . -، صاع اإلاؿحرة لليكغ ٖمان 3( ،مضزل بلي ٍع

ٟا٫، 2006ٍبُبي ، َضي الخؿُجي ـ)  -3 ، صاع الٗب٩ُان 1( اإلاك٨الث الىٟؿُت الؿلى٦ُت ٖىض الَا

 لليكغ: الاعصن .

ٟا٫، 2010ٍبُغؽ، خاٞٔ بُغؽ ) -4 ، صاع اإلاؿحرة لليكغ: ٖمان ، الاعصن 1( حٗضًل وبىاء ؾلى٥ الَا

. 

 ي ـ ال٣اَغة :م٨خبت مضبىلي"ـ مىؾىٖت الُب الىٟسخ1"،"ٍ 1995الخىٟي ،ٖبض اإلاىٗم " -5

ٟا٫ وجُىعَا، صاع ال٨خب لليكغ : ال٣اَغة.2005زلُٟت، خىان مدمض ) -6 اى الَا  ( ٍع

، صاع  2( ، مهاعاث في التربُت الىٟؿُت لٟغص مخىاػن وؤؾغة مخماؾ٨ت ، ٍ 2015حمٗت ، ٖبلت بؿاٍ )-7

ت لليكغ.  اإلاٗٞغ
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ٟا٫ ـ ٍ( ، ال٨خاب اإلاغحعي لٗم2011عاقض ، َُخم ًىؾ٠ ) -8 اى ألَا ،   صاع الُاػوعي لليكغ:  1لُت ٍع

 الاعصن . –ٖمان 

 (. حٗلُم الخ٨ٟحر في مىاهج التربُت ؤلاؾالمُت. صاع الُاػوعي لليكغ: ٖمان.2009الؿبُعي، مُٗىٝ) -9

ؼ ببغاَُم )-10 ٟا٫ .2011ٍؾلُم ، ٖبض الٍٗؼ ، صاع  1(،اإلاك٨الث الىٟؿُت والؿلى٦ُت لضي الَا

 عصن .الكغو١ لليكغ : الا 

، صاع اإلاؿحرة لليكغ: 1(مضزل الى الخٗلُم في الُٟىلت اإلاب٨غة ، 2013ٍالكاٞعي ، ؤخمض خؿحن )-11

 ٖمان ،الاعصن .

ا )-12  ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي :ال٣اَغة. 2( ، اإلاك٨الث الىٟؿُت ـ 1994ٍالكغبُجي ،ػ٦ٍغ

، صاع الجهًت لليكغ 1، ٍ( ؾ٨ُىلىحُت الُٟىلت واإلاغا٣َت 1997الِٗؿىي، ٖبض الغخمً مدمض ) -13

 والخىػَ٘ : بحروث.

 ( ؾ٨ُىلىحُت الىمى في الُٟىلت ، صاع الث٣اٞت لليكغ.2002الٗؼة ،ؾُٗض خؿُجي ـ ) -14

 الاعصن . -،صاع اإلاؿحرة لليكغ: ٖمان  3( ،  جىُٓم بِئت حٗلُم الُٟل ـ 2012ٍٞهمي ، ٖا٠َ ٖضلي )-15

"الايُغاباث الؿلى٦ُت 4"،"2013ٍالغخمً " ال٣مل ،مهُٟي هىعي ـ اإلاٗاًُت، زلُل ٖبض -16

 والاهٟٗالُت ـ صاع اإلاؿحرة.

ٟحن ، هًا٫ ٦ما٫ )  -17 ت  2005ال٨ُالوي ، ٖبض هللا ػاًض ، الكٍغ ( مضزل الى البدث في الٗلىم التربٍى

 ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت : ٖمان . 1والاحخماُٖت ، ٍ

الُٟىلت واإلاغا٣َت وخ٣اث٣ها الاؾاؾُت ـ ال٣اَغة : م٨خبت "ؾ٨ُىلىحُت 1981مال٪ ،حغحـ "-18

 ألاٞا١ الٗغبُت

ت: 2007مدمىص، حىصث قا٦غ.)-19 (. البدث الٗلمي في الٗلىم الؿلى٦ُت. م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

 ال٣اَغة.

ٟا٫ ..ؤؾباب والى٢اًت والٗالج2012مىسخي ، هجُب مىسخي )-20  .( الؿغ٢ت ٖىض ألَا

 الضوعٍاث واإلاجالث : -ج

ت 2010ٖبض ٖىن، ٧لثىم )-21 اى ) الظ٦ىع والاهار( مجلت البدىر التربٍى ( الؿغ٢ت ٖىض ؤَٟا٫ الٍغ

. ً  والىٟؿُت ، الٗضص الغاب٘ والٗكٍغ

ت والىٟؿُت ، الٗضص الغاب٘ ٧2005اْم ، ؾمحرة ٖبض اإلادؿً )  -22 ( مجلت مغ٦ؼ البدىر والتربٍى

 والخامـ ٖكغ .

 زاهُا: اإلاهاصع ألاحىبُت:

 

23- Ferguson, G. (1959). Statistical analysis   in   psychology and Education. New York. 

Toronto, London.                                
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 دسسبد ثبنهغخ اإلجنهٛضٚخ

 األخطبء ادلتكشسح
 ؤ.ؤؾامت ٖبض الؿالم الىاجر

ان  ٧لُت آلاصاب ٍٚغ

 مؿخسلو :

ت اإلاخ٨غعة مً ٢بل الُلبت تهضٝ َظٍ الضعاؾت الي  ج٣ُُم وجدلُل بٌٗ ألازُاء اللٍٛى

الضاعؾحن بالؿىت الثاهُت لخٗلم اللٛت الاحىبُت ٦ما جً٘ خلى٫ لخل َظٍ الاق٩الُت والخٗٝغ ٖلى 

ؤؾباب َظٍ اإلاًٗلت. في َظا البدث ٌؿخٗغى الباخث الٗضًض مً ألازُاء ومً ؤبغػَا, التر٦ُباث 

ت والامالثُت ؤزىاء ا َالب هٓامي, خُث ٢ام الباخث بجم٘  20ل٨خابت. اؾتهضٞذ الضعاؾت  خىالي اللٍٛى

 الٗضًض مً ألازُاء اإلاخ٨غعة في ال٨خابت, وجم جدلُلها وجهيُٟها.

٦ظل٪ تهضٝ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى جإزحر اللٛت ألام ؤزىاء ال٨خابت خُث ٣ًىم اإلاخٗلم بظاث 

لٛخه ألانلُت ألامغ الظي ؤصي بلى وحىص ؤزُاء ؤو اعج٩اب ؤزُاء الخ٨ٟحر والتر٦حز في ال٨خابت ٖلى ؤؾلىب 

ت اإلاخٗل٣ت باللٛت الهضٝ ) اللٛت اإلاغاص حٗلمها(. ت حؿُمت وزانت في التر٦ُباث اللٍٛى  لٍٛى

مخٗلم مداولت مىه الخٗٝغ ٖلى  ٢20ام الباخث بةٖضاص اؾدباهت للضعاؾت, اؾتهضٞذ ُٞه 

خباع الخىححهاث اهىإ ألازُاء اإلاخ٨غعة والٗمل ٖلى  بًجاص خلى٫ إلاٗالجت َظٍ ألازُاء, م٘ ألازظ في الٖا

.
ً
 ألاؾاؾُت مً ٢بل اإلاٗلم لخجىب الى٢ٕى في ألازُاء ؤزىاء ٖملُت ال٨خابت مؿخ٣بال

ت مً حهت ومً حهت ؤزغي ٖملُت  ؤْهغث الىخاثج ألاولُت بإن ؤٚلب ألازُاء ٧اهذ في التر٦ُباث اللٍٛى

خٗلم واللٛت اإلاغاص حٗلمها وبالخالي ؤصي َظا الخضازل بلى وحىص الٗضًض مً الخضازل اللٛىي بحن لٛت اإلا

 ألازُاء لضي اإلاخٗلم.

ؿُت  ث في ال٨خابت وبلؼام الهُئت الخضَع ًىصخي الباخث بًغوعة الخىبُه ٖلى الُالب بالتًر

لىاؾٗت( بال٨ك٠ اإلاب٨غ لؤلزُاء التي ٣ً٘ ٞحها الُالب وحصجُٗهم ؤو خثهم ٖلى ال٣غاءة )اإلاُالٗت ا

 لخدؿحن مؿخىي ألاصاء في ال٨خابت وج٣ضًم ؤًٞل ال٨خاباث بلٛت ؾلؿت وواضخت )زالُت مً ألازُاء(.   
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Abstract 

This study aims to reveal  the repeated errors made by second year university 

students studying EFL when they write in English in order to detect the possible 

reasons behind them and suggest a remedy to this problem. Grammatical, structural 

together with spelling are common errors committed by the target selected samples. 

An assignment given to 20 students were chosen to be the case of the study of the 

paper. Errors were collected, classified and analysed. The results revealed that most 

of the errors made by ESL learners are errors made by students when they write in 

English grammar or in grammatical structures and the errors are generally made 

because of the interference of the mother tongue, or due to the huge differences 

between Arabic and English language which cause confusion. 

To shedsome light on the most common errors made by those learners, a 

questionnaire was completed by 20 English writing courses to explore the possible 

reasons behind them and have suggestions about how to avoid them in the learners‟ 

English future writing. Most of university students studying EFL share common 

errors while using language both in writing and speaking. These errors may delay 

the progress of the English language learners if they are not diagnosed early and 

alert the learners about them. Writing course teachers are recommended to correct 

their students‟ errors early by using the appropriate pedagogical methods and 

encouraging their students to read more in order to have better writing assignments.   

Keywords: Writing, EFL, errors, mother tongue, second language 



 مجلة الجامعة

 

 308نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

Introduction 

As a mean of communication, people use language to communicate with each 

other using either spoken or written form. This is a simple definition of language, but 

in order to communicate, language needs to be understood by both speaker and 

listener. For understanding language apprehending its different components are 

needed, this is what linguistic analysis offers for us, this type of linguistic goes under 

theoretical linguistic in the since that it studies the word from its morphological, 

syntactical, and semantic structure. Morphology studies the root and affixes of word 

“How words are formed ? ", whereas Syntax studies the class of word and its 

position in sentence " How sentences are formed ? ", On the other hand semantic 

focuses on the meaning of a word or phrase in different positions. 

This topic Linguistic Analysis:Errors Encountered in the writing of Second 

Year University Students Studying EFL in the Faculty of Arts at Gharian 

Universityhas been chosen due to its great importance, if anyone wants to learn a 

language he/ she will need to understand what this language is made from? 

(Components) rules of this language (grammar) and articulators (sounds), in order to 

achieve that you will need linguistic analysis, this scientific approach will make it 

easier for people from a particular mother tongue to learn another language by 

comparing their mother tongue with other languages and choosing the most 

approximate language to their mother tongue. Generally, linguistic analysis is indeed 

an important approach of linguistic science. Also seeking for the reasons behind 

particular linguistic problems and trying to find some solutions to them through the 

study is needed. 

According to a study done by a group of students in 2011, university of 

Colorado at Denver, in the subject of linguistic analysis, they proposed that English 

learners from around the globe do not care about the way language is combined, not 

only that it goes further to assume that learners do not pay any attention to the way 

native English speakers have learnt their native language, and if people studied 
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language from an analytical approach by studying its morphological, syntactical, 

semantic, phonological, and lexical elements they would be able to achieve native-

like proficiency ( Group work, 2011, P. 2 ) . 

The phonological and semantic sides of the language are highlighted in this 

study. It talks about errors on tenses, preposition, word order and plurality. These 

errors could be attributed to the interference of the mother tongue, overgeneralization 

of L2 knowledge ..etc. Moreover, errors of addition and omission are common among 

students. Consequently, this study focuses on the errors that the students make while 

they are writing.  

I. Aims of the study 

Main objective:  

The main objective is to analyze the written  sample of second year students 

writing assignments to determine and assize the errors committed by them  in order 

to find out how can external or internal factors affecttheir learning and using of the 

English language. 

The sub- objectives of study are: 

 Identifying the errors made by students who learn English as a foreign 

language. 

 Analysing the common errors found in written samples. 

 Detecting the impact of the first language on English language learning 

 Determining of  whether the  target students have more errors in  writing 

skills. 

II. Significance of the study 

Libyan university students studying EFL commit many errors in their writing 

assignments. Some of these errors can be committed by individual English language 

learner; however, many errors are specific to Libyan university students in general. 
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This study tried to shed some light on these errors and trace the causes behind them 

in order to suggest an appropriate pedagogical remedy to this problem.    

III. Literature Review 

Several resources are used to build up this topic, some of them are current 

and some are semi-current, books, journals, and web pages are used as sources for 

this research paper some of them have different opinions, however almost all of them 

agree that the general reasons behind the errorsmade by EFL learner are either due to 

the mother tongue or lack of practises. 

"Languageis a very public behaviour, so that it is easy for different usages to 

be noted and criticised. No part of society or social behaviour is exempt: Linguistic 

factors influence our judgments of personality, inelegance, social status, educational 

sanders, job aptitude, and many other areas of identity and social survival. As a 

result, it is easy to hurt, or to be hurt, when language use is unfeelingly attacked." 

(Crystal, 1987, p.2 ), and so the social situations and the mother tongue have a great 

effect on second language learning, in this sense errors are related originally to the 

mother tongue and the way students receive language information. "When the 

English alphabet was devised, its letters were based on consideration of the nature of 

the sounds in old English. The origins of the written language lie in the spoken 

language, not the other way round.” (Crystal, 1995, p. 236), and this proves that the 

person who cannot speak a language cannot write it. “Learners objectives in studying 

English can range from improving conversation abilities to passing university 

entrance exam. Learners objectives in studying English should dictate the amount 

and kind of grammar in their course work.” (Folse, 2009, p. 17), which means that 

the students‟ motivation towards language effects their absorption to language 

components, and so people who study language for academic use have more errors 

while using spoken language than the others, since they learn language only to pass 

the exam and not for lifelong usage.    
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“Grammar for ELLs consists of a unique set of language issues. ELLs vary in 

many important ways, including setting (ESL, or EFL), learner age (adult or 

children), curriculum (emphasis on grammar or emphasis on communication), and 

learner objective (academic preparation or survival skills). Because of these and 

other key factors, it is not surprising that ELL teachers approach the teaching of 

grammar in different ways." (Folse, 2009, P. 16) This emphasises the idea that 

teachers have a great effect on language learning process, and therefore they can 

make or correct mistakes, i.e. when teacher teaches his students the correct form of 

language they won't make mistakes, and if the teacher used wrong form of language, 

students will copy that of him and so on. This is not the only affection made by the 

teacher on his student, his choice of curriculum effects students' learning as much as 

the way of teaching the material, i.e. if the teacher chooses a curriculum that serves 

only the theoretical purposes, his students won't be able to use the practical skills of 

language such as speaking and writing, and of course, if he focused on the practical 

area only, his students will have a lack in vocabularies and grammar. 

“Errors then can have different sources. Some errors seem to be universal, 

reflecting learners' attempt to make the task of learning and using the L2 simpler. 

Learners commit errors of omission. For example, they leave out the article "a" and 

"the" and leave the "-s" of plural nouns. They also over generalize forms that they 

find easy to learn and process the use of "eated" in place of "ate" is an example of an 

overgeneralization error. Both errors of omission and overgeneralization are 

common in the speech of all L2 learners, irrespective of their L1. Other errors, 

however, reflect learners‟ attempts to make use of their L1 knowledge. These are 

known as transfer errors. Irrespective of the type of errors, however, learners are to 

be seen as actively involved in shaping the "grammars" they are learning. Learners 

"create" their own rules.” (Ellis, 1997, p. 19) 

Methodology 
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Quantitative method  has been used to collect data needed for this study, This 

included a writing test given to the second year university students studying EFL  

and a questionnaire was completed by a number of their writing courses teachers.The 

writing skill of 20 students was tested. The grammatical as well as spelling errors 

have been the focus of the researcher‟s correction. The errors were identified, 

counted and classified into different types.The detected errors were rated in the form 

of  percentagesand  frequencies.  

About ten questions were prepared and presented to ten English writing 

courses professors in the same form. Questions about the type of errors committed by 

their students and the possible reasons behind them were presented. The same time 

was given to each teacher and any comment given by them was considered.    

The quantitative data collected by the writing test were analysed. The results 

were discussed in relation to the literature reviewed. Conclusion and 

recommendations were stated clearly for the university students learning EFL and 

writing courses teachers to benefit from. 

Research Questions  

This study tried to find answers to the following  questions: 

1- What are the most common errors made by Libyan university students 

studying EFL? 

2- Does the lack of knowledge of English grammatical rules have a negative 

impact on the students' writings assignments? 

3- Does  mother tongue interferencecontribute to making the expected errors  in 

the English writing  of Libyan university students? 

4- Are there any other reasons behind the students‟ committing of errors in their 

writing tasks? 

Participants:  
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20second year university students studying English as a foreign Language in 

theFaculty of Arts of Gharian Universityparticipated in this study. 25% percent were 

males and 75% were female students. Their English background was approximately 

similar since all of them passed their first year of study and successfully transferred 

to the second year in the English Department.Their ages were varied between  19-20 

years old.They voluntarily accepted to participate in this study. 

Teachers who participated in this study were from different genders, studied 

different branches, and have different qualifications, There were 20 teachers; 6 males 

and 14 females.Most of them carry the MA Degree, others carry Bachelor  Degree, 

and they are specialized in different branches of language teaching such as 

translation, grammar, phonetics, applied linguistics, writing and comprehension.  

 

Figure1. Teachers Specialized  

 

Instruments: 

 The current study employed a quantitative research method. For the purpose 

of obtaining data that explore students‟ errors in their writing assignments. A writing 

test was given to them. Their writing courses teachers were interviewed to explore 
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the types of errors their students usually have and the possible causes behind them. 

So the researcher used the following tools for collecting the needed data. 

1. A writing test:  the test was given to the students to write about two topics 

about their college and  themselves  at one hour and a half. 

2. Self-completion questionnaire. 

 

Study procedure 

1. I conduct a writing test: The study has adapted the  procedure in conducting 

error  analysis. Firstly,  the  participants  in  the  study  were  asked  to  write  

between one to two pages word  descriptive essay in the target language 

(English).The  data  was  then analyzed  and  the errors were described and  

discussed.  

2. I conduct a questionnaire with teachers at a time and location of their choice.  

 

Data analysis 

Data collected by testing the students and questionnaire the teachers.For data 

analysis the research has focused on  the most common errors made by Libyan 

university students studying EFL. I choose the sample randomly and give them the  

test, I find that most of them make mistakes. Quantitative analysis has been used to 

analyze the common errors in written samples. The results obtained from this study 

revealed that the students committed errors in a frequent way. These errors are 

classified under different categories, they are errors in tenses, spelling, preposition, 

plurality and word order. 

 Students seem to have a good grasp of the copula BE. There are many 

instances where the copula is used in the sample. In these cases, the copula is used 

correctly, but some review here and there would be helpful for students just to keep 

their understanding of the copula solid. I would also periodically review subject/verb 

agreement with students just to make sure that they have grasped the concept and 

keeps moving forward as a learner. 

 Tense is an area where students struggles. Clearly, students are more 

comfortable using past tense instead of present tense. Tense and aspect are clearly an 

area where students need more work to become a more proficient English writer.  
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 The area I chose to focus on and analyze with my learners is prepositions. 

Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999) say, “Prepositions are notoriously difficult 

to learn. Long after ESL/EFL students have achieved a high level of proficiency in 

English, they still struggle with prepositions. Why do such little words as in, on, and 

at cause so many problems?” (P. 401). Students struggle with using prepositions 

correctly. Students  as  learners clearly need a better understanding of when and how 

to use the preposition to, but I would bet they would need instruction using all of the 

prepositions. Prepositions are tough even for native speakers, so I feel that continued 

practice with prepositions throughout learning English would be beneficial to them. 

 From the samples the research would place students as learners in the 

beginning stages of emerging writers. Students definitely need practice outside of the 

classroom speaking to native English speakers.  

Results 

The writing errors are counted as follows; tense use, preposition use, word 

order and plurality. In addition their reasons are shortened as follows; lack of 

experience, interference of the mother tongue and generalization of L1 rules and 

L2. However in my opinion if teachers wanted to help students to avoid their 

mistakes they must follow some steps, firstly they should do a pre-test to know the 

strength and weakness points of their learners, secondly the curriculum should 

range from one year to another and they should avoid repetition, this means that 

they should give the easy matters to first year students and then range the 

curriculum year after year, no topic given should get repeated in the following 

years, finally they should give the students more and more writing practices to 

help them to use more language. 

This research paper is concluded by the results of the questionnaire, the 

results supported the assumption that students have great problem with grammatical 

buildings, and laid that on reasons like ways of teaching, carelessness of students and 

lack of practice, however in my opinion the lack of experience problem is due to the 

teachers' less attention on writing practices. 
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Discussion 

1- The first questionnaire item asked the respondents  (i.e. teachers) about students‟  

problems in writing? 

A- Do you find evidences of lack in grammatical structures among students' 

writing?  

 

(Figure 2) 

 Figure (2) shows the answers given by our samples, as shown the answers 

ranged the most between always and sometimes, and that proves the things 

conducted in our study specially those connected to grammar, the teachers mostly 

rely this on the lack of experience and practice, since English is considered to be a 

foreign language in our society, our students do not use the language except in 

classrooms, sometimes the language is not even used in classes, this makes students 

shy and feel anxiety while using language, of course anxiety has a major effect on 

speech even more than it affects writing, sense when people speak they expect to be 

listened and so get comments on their language, more than thatwhen they write 

because while writing they write alone with concentration and mostly no one reads 

their writing except for their tutors only. 

0 2 4 6 8 10

Always

Sometimes

Rarely

Never

Always Sometimes Rarely Never

writing 5 10 3 2
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 The difference in grammar building between Arabic and English causes a lot 

of confusion for learners, and if these differences are not clarified since the 

beginning, they will become as the behaviorists believe "difficult problems which are 

difficult to eradicate ......"  

B- Do you find a lot of mistakes among tenses in students' writing? 

 

(Figure 3) 

Q2- Do you agree or disagree with these statements? 

A- I believe that the Errors made by ESL students are made mostly because of 

the interference of the mother tongue. 

Based on the analysis of the writing sample, it was found that the highest 

number of errors committed by the students come from the interference of the 

mother tongue. This type of  errors occurs  when the  writers apply  knowledge of 

their  native  language to  the second  language because of the lack of strange 

background of English and the weakness of grammar. 

0 2 4 6 8 10 12

Always

Sometimes

Rarely

Never

Always Sometimes Rarely Never

Writing 8 12 0 0
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(Figure 4) 

B- I believe that the Errors made by ESL students are made mostly because of the 

wrong scaffolding since beginning?  

 

(Figure 5) 

C- I believe that the Errors made by ESL students are made mostly because students 

start learning English in an old age?  

0 2 4 6 8 10

Strongly Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly Disagree

Strongly Agree Agree Neutral Disagree
Strongly
Disagree

Writing 10 8 2 0 0

0 2 4 6 8 10

Strongly Agree

Agree

Nutral

Disagree

Strongly Disagree

Strongly Agree Agree Nutral Disagree
Strongly
Disagree

Writing 10 5 4 1 0
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(Figure 6) 

D- I believe that the Errors made by ESL students are made mostly because of the 

wrong methods used to teach English and weak base of students' knowledge of 

Grammar. 

 

(Figure 7) 

Q3-Are these errors most common in  writing? 

0 2 4 6 8

Strongly Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly Disagree

Strongly Agree Agree Neutral Disagree
Strongly
Disagree

Writing 3 6 1 8 2

0 2 4 6 8 10

Strongly Agree

Agree

Neutral

Disagree

Strongly Disagree

Strongly Agree Agree Neutral Disagree
Strongly
Disagree

Writing 9 6 4 1 0
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(Figure 8) 

Q4- What are the reasons behind these Errors from your opinion? 

 The answers for this question differs. To some, they  believe that it depends 

on the way of teaching SL.Others believe that carelessness, lack of training and 

practice, and not dealing with language with respect.Another opinion expressed stated 

that  students learn language for academic reasons and to pass exams only not to use 

it. Finally, some think that the lack of good teachers in secondary schools causes 

wrong scaffolding for students and so they learn wrongly since the first stages. 

Q5-Is there anything that we missed in our project that you wish to add? 

 Some suggestions were the role of syllable design, how teachers deal with 

these errors?, whether these teachers do something to make students aware to their 

mistakes?, and If there is view or method would help students to avoid such errors in 

everyday language use?  

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Miss Spilling/ Pronunciation

Preposition

Word Order

Plurality

Verb Tense

Miss Spilling/
Pronunciation

Preposition Word Order Plurality Verb Tense

Writing 8 14 10 13 10
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Conclusion and Recommendations 

The evidences show that students' problems in  writing are most obvious in 

grammatical structures and sentences building, the most common reason behind 

this is the lack of experience from both students and their teachers, i.e. students do 

not use language and therefore they have no experience in using it, however 

teachers have a lack of experience of the ways that make the language absorbed by 

the students and help them to understand it clearly. 

The writing errors are counted as follows; tense use, preposition use, word 

order and plurality. In addition their reasons are shortened as follows; lack of 

experience, interference of the mother tongue and generalization of L1 rules and 

L2. However in my opinion if teachers wanted to help students to avoid their 

mistakes they must follow some steps, firstly they should do a pre-test to know the 

strength and weakness points of their learners, secondly the curriculum should 

range from one year to another and they should avoid repetition, this means that 

they should give the easy matters to first year students and then range the 

curriculum year after year, no topic given should get repeated in the following 

years, finally they should give the students more and more writing practices to 

help them to use more language. 

This research paper is concluded by the results of the questionnaire, the 

results supported the assumption that students have great problem with 

grammatical buildings, and laid that on reasons like ways of teaching, carelessness 

of students and lack of practice, however in my opinion the lack of experience 

problem is due to the teachers' less attention on writing practices. 

Finally, language learning operation is a cooperating process between 

students and their teachers, when this chain is broken from one of the sides the 

process fail, their mother tongue can help them or block them from learning a 

certain second language. 
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 ستطٕٚم األطشاف عٍ طشٚك فتح انمشش انعظًٗ ثبستخذاو جٓبص ٔغُب

 ص. ؤًمً الٛغاعي/٧لُت الُب البكغي/ٙ

 البكغي/ٙص.الهاص١ بً صله/٧لُت الُب 

٩لُت الُب البكغي /ٙ  ص.هجُت اإلاهضٍو

 ص.مدمض بً عاقض /٧لُت الُب البكغي/ٙ

 مؿخسلو:

جىُٟظ زمؿت وؤعبٗىن ٖملُت بَالت لؤلَغاٝ في ٢ؿم الٗٓام في مؿدكٟى الخًغاء  جم

ل   و جم بحغاء صعاؾت عحُٗت 2010وصٌؿمبر  2006بُغابلـ في الٟترة ما بحن ؤبٍغ

َغ١ البدث : جم اؾخسضام نىع ألاقٗت الؿُيُت لل٣ُاؽ. حمُ٘ الخاالث لضًىا جم احغاَا  

جدذ الخسضًغ الٗام. ٖٓم واخض في و٢ذ واخض. ٞٛغ الٗٓم ال٣اصخي ؤو ألاوؾِ ، بطا ٧ان بًُٗضا ، 

ٞىدً ههلر الجؼء ال٣اصخي مً الؿا١ بمؿماع واخض مً ؤحل زباث ال٩اخل. جم بصزا٫ ازىحن مً 

ل ؤٖلى مى٢٘ اؾدئها٫ ال٣كغة ، آزغ ازىحن مً البراغي ؤؾٟله  Schanzمؿامحر  في مى٣ُت اإلاُخاٞحًز

ل الضاوي ،جم اؾخسضام ق٤ حلض  مباقغة. هًٓغا ألن حمُ٘ الخاالث ٧اهذ لضيها بً٘ الٗٓم اإلاُخاٞحًز

حن. جم اؾخسضام ميكاع  ، مما  م٘ ؤو بضون ز٣ىب الخٟغ  Gigliواخض ، جم بحغاء ق٣حن ؾمدا٢ُحن مخىاٍػ

جثبُخه. جم بٚال١ الجغح في َب٣اث ٞى١ الخهٍغ٠. ؤُُٖذ اإلاًاصاث  جم Wagnerًدمي الىسإ. حهاػ 

الت  ت بٗض الٗمل الجغاحي ، ًخم ٞدو ألاقٗت الؿُيُت. في الُىم الخالي للجغاخت ، بضؤ ؤلَا الخٍُى

ل ٖلى الغؾم البُاوي. في اإلاجمىٖت ألازغي ، اؾخمغ يِٛ ال٣كغة إلاض الت والدُسِجّ ة ؤؾبىٖحن وبضؤ ؤلَا

٣ت. هُُل  ا ، وهغا٢ب اؾخجابت اإلاٍغٌ. جم حٗلُم بٌٗ اإلاغضخى ٦ُُٟت  1بىٟـ الٍُغ ًُ ملم ًىم

م ؤن مٗٓم اإلاغضخى ْلىا في اإلاؿدكٟى ختى ًخد٤٣ الُى٫ ال٩امل.  اؾخسضام الجهاػ ٖلى ؤهٟؿهم ٚع

. بمجغص ؤن ًخم جد٤ُ٣ الٟدو باألقٗت الؿُيُت ٢بل زغوج اإلاٍغٌ ، ما لم ًخم ا٦دكاٝ مًاٖٟاث

ا زم جمذ بػالت  ًُ ُت حُضة مً الٗٓام بقٗاٖ اع ختى ًخم عئٍت هٖى الُى٫ اإلاؿتهضٝ ، جم ٢ٟل ؤلَا

 اإلاثبذ. زً٘ حمُ٘ اإلاغضخى للٗالج الُبُعي مً ؤو٫ ًىم بٗض الٗملُت الجغاخُت

  45الىخاثج : جًم 
ً
ًا كغون ؾا78بهار ) 35٪( و 22ط٦ىع ) 10مٍغ ل ؾبٗت ٖو ا )٪( جم جٍُى

ً
٪( و ٢60

ا ) 17
ً
ًم طعإ واخضة )37ٞسظ ٪( ، 3ؾم ) 11٪( و 18ؾم ) 3٪( ، وجغاوخذ ؤَىا٫ الُى٫ بحن 3٪( ٖو

ٟا٫ في  الت َى مًاٖٟاث التهاب قلل الَا ٪( واناباث الخىاصر في  84مً اإلاغضخى ) 38و٧ان ؾبب ؤلَا

 ٪( بؿبب ٢هغ زل٣ي. 7مغضخى ) 3٪( و  9مغضخى   ) 4
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٪( مهابت بالتهاب في ٞخداث الجلض الضبىؾُت ، و٢ض لىخٔ 11) خاالث 5اإلاًاٖٟاث: ٣ِٞ 

٪( ، و٢ض لىخٔ حكٍى في ويُٗت ال٣ضم في 27خالت ) 12صعحاث في  5اهدىاء في اإلادىع الُىلي ؤ٦ثر مً 

ل  24خالت ) 11٪( مً بَالت الٓىبىب ، لىخٔ جهلب في الغ٦بت في 20خاالث ) 9 ٪( مً ٧ل مً جٍُى

لت مً الٟسظ والؿا١ ، لم ٨ًً َ ىا٥ التهاباث زُحرة وال جسثر وعٍضي ٖم٤ُ. م٘ َظٍ الضوعة الٍُى

الٗالج ، ٧ان مٗٓم اإلاغضخى ٌٗاهىن مً بٌٗ اإلاك٨الث ، والتي جم خلها بالخضزل ٚحر الجغاحي ، خُث 

اج ؤزىاء ٞترة الٗالج ، والظي جم ٖالحه بىاؾُت اإلاؿ٨ىاث ؤو ًٖ  ٖاوى مٗٓم اإلاغضخى مً ؤلم ؤو بٖػ

٤ الخى٠٢  إلاضة ؤَى٫ مً ًىم بلى ًىمحن. ٍَغ

  الخالنت: في حمُ٘ اإلاغضخى ، جم الخهى٫ ٖلى الُى٫ اإلاُلىب صون ؤي مكا٧ل م٩ُاه٨ُُت زُحرة.
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Corticotomy for Limb Lengthening using Wagner device 
 

Dr. Aiman Buagrara 

Prof. Seddiq Ben Dalla 

Prof. Mohamed B. Rashed 
Dr. Najia Mahdawi 
 
ABSTRACT 
 Forty five limb lengthening procedures are carried out in the 
Orthopedic department in  Alkhadra Hospital in Tripoli the period 
between April 2006 and December 2010A retrograde study done  

Subjects and Methods Scanogram was used for measurement. All our cases 

operated under general anesthesia. One bone at a time, for the tibia we used the 

tourniquet. Distal or mid shaft fibular osteotomy ,if it was distal we fix the distal 

segment to the tibia by single screw for ankle stability. Two Schanz screws were 

inserted in the metaphyseal region above the proposed corticotomy site, another 

two screws just below it. As all our cases had proximal metaphyseal osteotomy ,one 

skin incision used ,two parallel periosteal incisions performed. Gigli saw was used 

with or without drill holes ,safeguarding the medulla. The Wagner apparatus then 

installed. The wound was closed in layers over drain. Antibiotic was given 

postoperatively ,check x-ray is taken. On the second postoperative day, lengthening 

started and recorded on chart In the other group the corticotomy kept compressed 

for two weeks and lengthening started in the same manner. We lengthen 1 mm per 

day ,monitoring the patient response. some patients were taught how to use the 

apparatus on themselves though most of the patients remained in the hospital until 

full length achieved. Control x-ray prior to discharge, unless complications detected 

. once the target length had been achieved the frame was locked until a good 

quality of bone was seen radiologically then the fixator was removed. All patients 

underwent vigorous physiotherapy from the first postoperative day   

Results 45 patients includes 10 Males (22%) and 35 Females (78%) 

Twenty seven tibiae (60%) , seventeen femora (37%) , and one humorous were 

lengthened (3%).Lengthening ranged between 3cm.(18%) to 11cm(3%).The cause of 

lengthening was residual poliomyelitis in 38 patients (84%) and traumatic in 4 

patients (9%) and 3 patients (7%) due to congenital shortening. 
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Complication Only 5-cases (11%) had pin tract infection, Malalignement of the 

longitudinal axis more than 5-degrees was noticed in 12-cases(27%), Equinus 

deformity was noticed in 9-cases (20%) of tibial lengthening, Knee stiffness was 

observed in 11-cases (24%) of both femoral and tibial lengthening, There was 

neither serious infection nor deep venous thrombosis. With such an extended 

course of treatment, most of the patients had some problems, that resolved with 

nonoperative intervention, Most patients experienced pain or discomfort during 

the course of treatment, which was treated by analgesics or by stopping lengthen 

for 1-2 days. 

Conclusion In all patients the desired length was gained without any serious 

mechanical problems . 

Type 1: upward slope, the discrepancy increases with time 

( 60%) due to PPRP. 

Type 2: upward slope deceleration  increases for a  time then slows 

down, seen in some cases of congenital and  inflammatory  conditions. 

Type 3: upward slope-plateau pattern seen in over  growth e.g. femur.  

Type 4: upward slope-plateau –upward slope pattern e.g. Perth’s hips. 

Type 5: upward slope downward slope pattern e.g. Cerebral Palsy and 

Juvenile Rheumatoid arthritis .    

Indications for limb lengthening have changed considerably over time. 

While devices and technologies have experienced a slow progression 

over the past few decades, there may be a noticeable advance with the 

recent introduction of internal magnetically lengthened nails: 

  The techniques for limb lengthening were originally developed for 

correction of limb length discrepancy (Sabharwal, 2015). Cosmetic 

lengthening has increasing interest and remains controversial. 

Limb lengthening can be performed acutely or gradually. It can be done 

with internal fixation, external fixation, or a combination of both. 
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In modern history, acute distraction techniques have been described by 

several authors. Cauchoix and Morel in 1978 described a method of 

acute lengthening of the femur with internal fixation using plate and 

screws (Cauchoix, 1978).  Major complications can be associated with 

acute limb lengthening, including acute nerve injury, acute vascular 

injury, delayed union or nonunion requiring bone grafting, and 

subsequent implant failure. These issues, in addition to limited 

lengthening amount, have led to limited use of acute lengthening in 

modern practice. 

Gradual lengthening involves the common principles of (1) a low energy 

periosteum sparing osteotomy and (2) subsequent slow progressive 

distraction of the bone ends. The type of osteotomy, timing, rate of 

distraction and the distraction device can vary widely (Yasui, 2000). 

Gradual lengthening is the standard option and is the focus of the 

remainder of the article. 

Leg lengthening procedures have developed rapidly in the past 20 

years, especially distraction epiphysiolysis and corticotomy in an 

attempt to overcome the high rate of complication and problems using 

osteotomy procedures either by Ilizarov or wagner .Distraction 

osteogenesis by Ilizarov’s method appears to be a most promising 

technique in treating these conditions (Cattaneo R. and et al (1992)),( 

Dendrinos GK,et al (1995)), (Marsh DR, et al (1997)),( Paley D, et al 

(1989)) . Currently, it is believed that the delicate distraction rate of 

0.25 mm every 6 h is optimal for creating new bone and that acute 

correction impairs medullary blood supply, which in turn inhibits 

osteogenesis (Ilizarov GA (1990)). Therefore, sophisticated lengthening 

devices such as Ilizarov ring fixator are now commonly used (Cattaneo 

R. and et al (1992)),( Dendrinos GK, et al(1995)),(Marsh DR, et al 

(1997)), (10. Naggar L, et al (1993)), ( Paley D, et al (1989)) . In 

developing countries where Ilizarov’s apparatus is often not affordable. 
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They use Wagner first introduced his monolateral external fixator in 

1978 (Wagner, 1978). Monolateral fixators are used on one side of the 

bone, formed of a rail or a telescoping body and clamps with a 

distractor device for lengthening. These devices are secured to the 

bone using conical or tapered half-pins. 

Osteotomy Techniques 

     Ilizarov performed a percutaneous subperiosteal “corticotomy”, with 

the premise that preservation of the intramedullary blood supply was 

important to the quality of new bone formation (Paterson, 1990) 

  De Bastiani described a subperiosteal osteotomy performed in a low 

energy fashion with multiple drill holes and osteotomy. He also 

recommended preservation of the periosteum and repairing it after the 

osteotomy is complete (De Bastiani, 1987; Aldegheri, 1993, 1997). 

    Paley et al. described the percutaneous Gigli saw technique where a 

Gigli saw is passed subperiosteally to complete the osteotomy (Paley, 

1991). 

Frierson et al. demonstrated in an animal study that bone lengthening 

can be successfully achieved after complete transection of the 

medullary canal and that there is no histologic or radiographic 

difference between the corticotomy described by Ilizarov and the 

transverse osteotomy described by De Bastiani (Aldegheri, 1994). 

Subjects And methods: 

In the Orthopedic department in  Alkhadra Hospital in Tripoli the 

period between April 2006 and December 2010A retrograde study done 

45 cases of Limb shortening were lengthened by corticotomy using 

Wagner apparatus. Scanogram was used for measurement. All our 

cases operated under general anesthesia. One bone at a time, for the 

tibia we used the tourniquet. Distal or mid shaft fibular osteotomy ,if it 
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was distal we fix the distal segment to the tibia by single screw for ankle 

stability. Two Schanz pins were inserted in the metaphyseal region 

above the proposed corticotomy site, another two pins just below it. As 

all our cases had proximal metaphyseal osteotomy ,one skin incision 

used ,two parallel periosteal incisions performed. Gigli saw was used 

with or without drill holes ,safeguarding the medulla. The Wagner 

apparatus then installed. 

 Some patients had immediate distraction of 0.5cm ,the other had 

immediate compression. The wound was closed in layers over drain. 

Antibiotic was given postoperatively ,check x-ray is taken On the second 

postoperative day, lengthening started and recorded on chart for the 

first group. 

Table Shows date -gained length –remarks and Dr. signature 

Lengthening  Chart 

Patient’s name :…………………Operation date :……………….. 

Age :…………………………     File No. :………………………. 

In the other group the corticotomy kept compressed for two 

weeks and lengthening started in the same manner. We lengthen one 

mm per day monitoring the patient response. some patients were 

taught how to use the apparatus on themselves though most of the 

patients remained in the hospital until full lengths achieved. Control x-

ray prior to discharge, unless complications detected. once the target 

length had been achieved the frame was locked until a good quality of 

bone was seen radiologically then the fixator was removed. All patients 

underwent vigorous physiotherapy from the first postop. day  to 

minimize soft tissue complication and to maintain an adequate  range 

of motion in the joints. Radiological evidence of bridging callus as well 

as clinical assessment was used as proof of union. 
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Results: 
45 patients of limb shortening were lengthen by cortictomy using 
wagner apparatus. 

GENDER DISTURBIOTION  
These included 10 Males (22%) and 35 Females  

 

 

                                             22% 

           78%                                        

 (fig. 1) Gender distribution. 

ANATOMICAL  DISTRIBUTION 

27 (60%) Tibiae, 17 femora  (37%) and one Humerus (3%) were 

lengthened. 

 

Date Gained Length Remarks Dr. Signature 
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DIAGNOSIS 

The diagnosis were PPRP 38 cases(84%), 4-cases were traumatic 

(9%) ,and 3-cases (7%) were due to congenital shortening . 

 

 

                     9%     7% 

                                               

                                 84% 

 

 

DISTRIBUTION RANGE LENGTH 

The lengthening ranges from 3 cm. To 11 cm. 

Range No. Cases % 

3cm 8cases 18% 

3.5cm 5cases 11% 

4cm 6cases 13% 

5cm 6cases 13% 

6cm 8cases 18% 

7cm 7cases 16% 

8cm 2cases 5% 

10cm 1cases 3% 

11cm 1cases 3% 

RESULT OF LENGTHENING 

In all cases the desired length was achieved without mechanical 

problems. 



 مجلة الجامعة

 

 332نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

BONE RESULT % 

TIBIA 23 fully united 85% 

 4 needed plating 15% 

FEMUR 16 fully united 95% 

 1 needed plating 5% 

HUMERUS 1 fully united 100% 

COMPLICATIONS 

Complications No. of patients % 

Pin tract inf. 5 11% 

Knee stiffness 11 24% 

Axis deviation >5 12 27% 

Equinus deformity 9 20% 

Only 5-cases (11%) had pin tract infection, they were treated without 

removing the pins. Malalignement of the longitudinal axis more than 5-

degrees was noticed in 12-cases(27%), readjusting the apparatus was 

required to correct the deformity. Equinus deformity was noticed in 9-

cases(20%) of tibial lengthening, ETA was required to correct the 

deformity. Knee stiffness was observed in 11-cases (24%) of both 

femoral and tibial lengthening, MUA was performed in two cases. 

There was neither serious infection nor deep venous thrombosis. With 

such an extended course of treatment, most of the patients had some 

problems, that resolved with nonoperative intervention, some patients 

had pin tract infection that did not involve the bone. Five (11%)of 

them required local drainage and systemic antibiotics, routine pin care 

and oral antibiotics were prescribed at the first sign of soft tissue 

inflammation for 7 days. Most patients experienced pain or discomfort 

during the course of treatment, which was treated by analgesics or by 

stopping lengthen for   1-2 days. 

Discussion : 

Limb lengthening is being offered increasingly to various groups 

of patients to correct inequality of  length or even short stature .The 

procedure have been reported as being successful , but with an 

incidence of complication ranging from 5% according to Ilizarov 
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(Ilizarov,1990) to 45% as reported for the method of wagner. The 

complication rate also varies significantly according  to the nature of 

the disease causing the length discrepancy (Trivella,1996) 

(Aldegheri,1997). Our complication rate (8patients) is 18.8% is quite 

encouraging when compared to complication reported by 

(Wagner,1978) 45% (De Bastiani,1987) 14% and (Ilizarov,1990) 

12%. Reports by Dahl revealed that the rate of major complication 

decreased substantially as the  experience of the surgeons increased 

(Dahi, 1991). In one study the overall complication was 72%, but after 

30 lengthening procedures , the rate began to decrease (final rate 

25%). In our study we noticed that the axial deviation and knee 

stiffness is proportionally related to the length of distraction as it was 

noticed to be more in patients whom had 7 cm or more . This fact has 

been stated by other  investigator (Dahl,1991) (Karger C,1993) 

(Stanitski D F,1996) other factors significantly associated with 

complications are age (Maffulli N, 1996) (Noonan Kj,1998) etiology 

(Aquerretta J D,1994)(Bell D F,1992)( Mezhenina EP,1984) 

associated deformity(Dahi M T,1994) (Glorion C,1996) and technique 

(Leyese M,1998)(Noonan K J,1998). 

 Infection was the most commonly encounter difficulty in some 

studies, recently reported rates of pin tract infection ranges from 10-

100% (Maffulli N,1996)(Noonan KJ,1998) Ilizarov believe it to be an 

expected routine part of the lengthening procedure. In contrast only 

5% deep infections is reported in our series, in one case loosening of 

the pins was noticed, where the screws changed to be inserted 

proximally. Early joint contracture remained a persisting problem 

during distraction, (Kargar C,1993) noticed a restriction of motion in 

all 73 lengthening and (Tjemstrom,1994) in 49 of 53 cases. In our 

series this joint contracture was a prominent problem (11 Knees and 9 

Ankles) 44% of the whole sample, out of this 3 knees required M.U.A 

and in 3 ankles, ETA was done. The others improved on 

physiotherapy without any surgical intervention. Only 2 contractures 

remaining at an extended follow up, similar results reported by 

(Herzenberg,1994) and (Paley,1997) .Using Ilizarov device, 

neurologic deficit has been reported to be 15% (Dahi,1994). 

(Galdari,1990) reported more complication, with tibial lengthening 

exceeding 6 cm. In this series no one single case reported  to have 

neurological deficit. Fracture of healing regenerate remained a 
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persisting complication and were reported it occur as often as 50% 

(Abe M,1996). (Dahi,1994)  believed that axial deviation ,osteopenia 

and joint stiffness were a major risk.(Danziger MB,1995) noticed 8 of 

9 femoral fractures occurred in lengthening beyond 5 cm, he 

recommended fixation after frame removal. In our series no fractures 

has occurred. Mild axial deviation occurred in 12 cases(27%), and was 

found to be related to the amount of distraction.    

Finally limb lengthening requires a great deal of time and discomfort, 
but relatively it is a safe procedure. 

Conclusion 
The overall objective of any lengthening procedure is to minimize 

limb length inequality with minimal lasting iatrogenic morbidity. To 

that end, we achieved this in nearly all our cases 
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 انسٛبسبد ادلبنٛخ يف نٛجٛب ) انتمهجبد ٔانتٕاصَبد يف أَفبق احلكٕيخ ادلشكضٚخ (

  /  ٧لُت ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت ص. واثل ٖبضهللا بُىى 

  ص.ٞىػي مدمض اإلاسخاع/ ٧لُت ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت 

 :مؿخسلو

ل٣ض ؤٖاص همىطج الخىاػن اإلاخ٣ُ٘ ل٣ُاؽ الخٛحراث الخانلت في اإلاحزاهُت للباخثحن الؿُاؾُحن 

ت نى٘ ال٣غاع، خُث ٣ًضم َظا الىمىطج والظي َب٤ إلو٫ مغة  )حىهؼ وبىمجاعهغ( جيكُِ الٗمل بىٍٓغ

٨ُت مجمىٖت مً ألاؾالُب الخ٣ىُت لخُب٣ُها ٖلى بُاهاث اإلاحزاهُت في ٖلى محزاهُت الىالًاث  اإلاخدضة ألامٍغ

.)
ً
 صو٫ ؤزغي )محزاهُتالضولت اللُبُت مثاال

٣ت هٟؿها اإلاؿخسضمت في َظا الىمىطج وطل٪ مً  بن َظا البدث َى مداولت لخ٨غاع الٍُغ

ت للمحزاهُت الخ٨ىمُت في ٞ ت ما بطا ٧ان زال٫ عنض الخُٛحراث في اليؿبت اإلائٍى ترة ػمىُت مُٗىت إلاٗٞغ

جي( ؤو بك٩ل مخ٣ُ٘ ٦ما َى  الخىػَ٘ اليؿبي لخل٪ الؿُاؾاث اإلادضصة ًدهل بك٩ل جؼاًضي )جضٍع

مٟترى في همىطج الخىاػن اإلاخ٣ُ٘. ل٣ض جم التر٦حز في َظا البدث ٖلى صعاؾت الخٛحراث الخانلت في 

ت(  ت والخىمٍى  ٩٠٠(، ٣ٞض ٢مىا بةوكاء٠٢٩٢-٩١٩١في الٟترة ما بحن )اإلاحزاهُت الخ٨ىمُت اللُبُت )ؤلاصاٍع

غ الؿىىي إلاهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي ووػاعة  ه٣ُت بُاهُت للخٛحراث الخانلت في اإلاحزاهُت )الهاصعة ًٖ الخ٣ٍغ

اإلاالُت( بكإن الؿُاؾاث اإلاىحىصة في ألاحىضة الىػعاًت)٧الؼعاٖت والضٞإ والًمان ؤلاحخماعي والخٗلُم 

 والهىاٖت ......بلخ.  والصخت وؤلاؾ٩ان

وفي ٧ل الخٗضًالث الخانلت جم بؾخسضام مٗامل به٨ماف الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي. و٢ض وحضها ؤن 

الخُٛحراث الخانلت في اإلاحزاهُت الحك٩ل جىػَ٘ الىمُي ) لُبخى٦غج٪(  في مٗٓم الؿُاؾاث ال٣ُاُٖت 

 اإلادضصة في َظا الىمىطج.

 

 



 مجلة الجامعة

 

 339نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

Corticotomy for Limb L Policy punctuations in Libya: 

Fluctuations and Equilibria in Central Government 

Expenditure. 
Abstract: 

Jones and Baumgartner's punctuated equilibrium model of 

agenda change has reinvigorated decision‐making theory; moreover, 

their US budget project offers a set of techniques to apply to the Libyan 

data. We replicate the method by plotting percentage budget changes 

in central government budgets to see whether the distribution is 

normally distributed as predicted by the incrementalist account or 

leptokurtic as hypothesized by the punctuated equilibrium model. 

Taking the period 1951–96, we create 405 data points from budget 

changes from the National Income Accounts (‘Blue Book’) on 

agriculture, defence, social security, education, health, housing, 

industry, law and order and transport, all adjusted using the GDP 

deflator at factor cost. We find that the budget changes form a 

leptokurtic distribution. Such a pattern appears in most policy sectors. 

Introduction: 
Due to the widespread need for public services in developing 

countries, leaders are often under a great deal of pressure to provide 
adequate budgets for public services. In non-democracies, such budget 
allocations take on even greater importance because they can be used 
strategically by autocratic governments to shore up their support, for 
instance by “buying off” the public. But this is not necessarily the only 
way for non-democracies to approach public spending assuming its goal 
is to strengthen the ruling elite’s grip on power. Despite Libya’s oil 
wealth, public spending during Qadhafi’s rule was often anemic. This 
contrasts with other oil-rich states in the wider region like Qatar and 
the UAE, whose governments poured money into the public sector.  
The research analyses patterns of budget expenditures in Libya, and 
develops an understanding of Qadhafi’s evolving budgetary strategies. 
In line with the other approaches typically applied to industrialized 
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democracies. As such, the expectations of punctuated equilibrium 
theory, developed by Baumgartner and Jones (1995), are tested here in 
an atypical setting. Their basic hypothesis, which has been confirmed in 
numerous subsequent studies (see e.g. Jones & Baumgartner 2005; 
Baumgartner, Foucault & François 2006; John &Margetts 2003; Soroka 
et al 2006), is that budgets change little for long periods of time but 
that occasional “punctuations” alter the distribution of government 
expenditures. In democratic states, this is caused by a high degree of 
institutional friction and deadlock which is occasionally broken when 
the circumstances align.  

But autocratic regimes are not characterized by similar 
institutional checks and balances. In the Libyan case, there were no 
political parties, a unique institutional system based on “the people’s 
authority”, a degree of socialist influence and alignment with the Soviet 
bloc and, finally, a politically influential tribal system. During Qadhafi’s 
time in power, strategic planning of the budget was debated between 
him and the Revolutionary Command Council (until 1977) and then the 
General People’s Congress. But ultimate authority was his and his 
alone.  
 

Given Qadhafi’s impulsiveness, successful political maneuvering 
and immense personal power, however, one might expect to find a 
punctuated equilibrium pattern in his government’s budgets, rather 
than one of gradual changes i.e. “incrementalism”. Relatively low levels 
of public expenditure in Libya suggest that Qadhafi wasn’t “buying off” 
the public in the manner of other autocrats, but using limited spending 
in a strategic way. For example, at times of social unrest, posing a 
popular domestic threat to his regime, we would expect to find 
punctuations in welfare or infrastructure spending. This research tests 
the Baumgartner and Jones hypothesis in a regime characterized by 
none of the “friction” found to produce functions in budget spending, 
using their theory as a framework with which to interpret the strategic 
choices made by Qadhafi’s government.  
A challenge here arises with the data, because the records published by 
the Libyan government are neither comprehensive nor reliable. 
Extensive work has been carried out for this research to improve the 
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quality of the data. Others researchers studying Libya are welcome to 
use the data developed here.  
This research firstly describes changes in the size and distribution of the 
Libyan budget during Qadhafi’s rule from 1969 to 2010. Secondly, these 
changes in spending are explained using the punctuated equilibrium 
theory in order to understand the strategic rationale behind Qadhafi’s 
budgetary decisions. The research questions are as follows. 

1. What patterns characterize changes in Libyan government 
spending between 1969 and 2010? 

2. What explains these patterns in regard to Qadhafi’s strategic 
incentives? 

 
Theory: 

Students of public policy are expected to cover the incrementalist 
model of public decision-making. Such a model contends that policy 
change arises through sequences of small-scale adjustments, disputed 
by concerned parties. The conviction that public decision-making is 
essentially political puts public policy resolutely within the political 
science field rather than in economics or management studies ones. 
Accounts of the complex and negotiated character of public decision-
making differ with models dependent on rational techniques, such as 
synoptic planning, options or cost-benefit analysis. 

Alternatively, public decisions are reviewed by groups inside 
bureaucracy and outside of it; It also appears that policies appears 
through gradual phases, and not as a result of rushed or quick 
decisions; policy-makers review rarely budgets as a whole; decision-
makers take the previous time period as a benchmark for making 
changes to public spending; politicians and bureaucrats apply norms in 
order to take decisions; the content of policy outputs rarely proceeds 
from a limited range of what is considered as being fair shares by 
actors. Political systems could resist or reduce the influence of major 
changes in public opinion; and divergences among contending interests 
might cause either small or no policy change as policy proposals are 
prevented by prevailing actors who occupy semi-autonomous areas in 
fragmented political institutions, which might create an impasse (Jones 
et al 1998). Due to its place in the daily practices of policy-makers, 
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several forefathers of the policy sciences trusted the incrementalist 
model debated earlier. There is no doubt about the fact that it was and 
remains influential in theoretical accounts of policy-making (see for 
instance Hayes 2002). Incrementalism represents equally the starting 
point for empirical studies. For example, there is the work done by Rose 
and Davies’ (1994: 31) ‘inertia-based’ account of programme change, 
which requires evidence for the suggestion that policy-makers inherited 
programmes which they found hard to control: known under the name 
of ‘change without choice’. Although Rose and Davies argue that, their 
explanation differs from incrementalism because, in their study, the 
span of time is not only longer but it considers the culmination of 
decisions. The researchers recognize also that ‘the substantial common 
ground between the incrementalist model of policymaking and 
inheritance through political inertia’. 
 

Incrementalism, nevertheless, has been highly criticized over the 
years, especially in the US. Scholars do not accept the claim that policy 
proceeds smoothly made by incrementalism, arguing that there are 
critical instances, witnessed with eventual shifts in the agenda of the 
political system. This occurs when parties have an influence on policy 
outcomes (Hofferbert and Budge 1992). On the other hand, enquiries 
indicate that US budgeting since president Reagan term has not been 
incremental. In Britain as well, there are researchers who note that the 
variations in expenditure in certain policy areas ‘suggest the 
incremental model is of limited usefulness’ (Klein 1976, p. 426). Other 
studies undertaken in the ensuing decade criticized incrementalism, 
underlining its methodological errors and theoretical shortcomings, 
instead of looking at the shift points noted by previous authors. 
Nowadays, studies tend to avoid the behavioral foundations of 
budgeting, by concentrating instead on the external forces which 
provoke oscillations in expenditure commitments (see, e.g., Hartley and 
Russett 1992). 

Scholars have given up hope over agreeing on an accurate way 
for defining increment, which seems to incorporate any policy change. 
Berry’s (1990) review of the empirical studies considers that due to the 
existing differences in defining incrementalism, it is quite hard to make 
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comparison across studies and data sources. He is not sure, whether or 
not, researchers measure the same thing. He is also convinced that it is 
possible to get a coherent definition of incrementalism, instead it will 
be more fruitful to forget about the concept and focus rather on the 
specific character of the budgetary process. He states that 
‘incrementalism has come to mean so many things that it is no longer 
analytically useful’. Due to a continuous and strong attack, several 
scholars consider that incrementalism had been ‘thoroughly routed’ 
(Jones 2001, p. 142).  

However, despite of this multiplicity of critiques of the 
incremental model and objections about its definitions, it is 
nevertheless possible to identify what terms as a ‘core meaning’ to the 
term, which is a ‘political pattern’ where policy adjustment only 
happens marginally, and ‘what will be the case tomorrow will not differ 
radically from what exists today’. If considered in this way, there are 
researchers who argue that the model does not provide an accurate 
account of at least few stages of decision-making, such as the US in the 
interwar years, even if there were phases when significant changes 
happened. The idea of limited rationality came back in the light of 
empirical studies emphasizing on information and search costs, and the 
importance of heuristics in the exercise of choice (Jones 2001). Even 
phases of rationality and choice in public policy should not weaken all 
the claims of the incrementalist model. In certain circumstances, 
decision-making officials and politicians can assess the full range of 
options and take decisions reflecting the preferences of policy-makers, 
while at other stages, (i.e. when implementing a policy), a more 
incremental style would prevail. 
0.3. The Punctuated Equilibrium Model of Policy Change:  

Punctuated equilibrium theory was founded as a response and a 
challenge to the incrementalist decision making model. The main 
prediction of that model in terms of public budgeting was represented 
by Wildavsky (1984) who argued that “the largest determining factor of 
the size and content of this year’s budget is last year’s budget”. Thus, it 
assumes that political decisions follow a step-by-step pattern of change. 
the lack of overall explanation in in the model and its lack of capacity 
for measuring or explaining large policy change. After being disregarded 
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for decades, incrementalism inspires and is being challenged by new 
generations of public policy researchers focusing on agenda setting in 
the US (Jones 1994, Baumgartner and Jones 2002). What appear to be 
original in Baumgartner and Jones’ work on agendas in public policy, 
and which was pointed out  by Kingdon (1995) ,and Sabatier and 
Jenkins-Smith (1993), concerns the development  of the punctuated 
equilibrium theory of agenda setting and policy-making, retaining the 
assumptions of limited or bounded rationality of individual decision-
making and the weak processing capacity of organizations, while 
producing further forecasts  to those of incrementalism, although stable 
groups of policy actors. 
 

Baumgartner and Jones introduced their theory of punctuated 
equilibrium, which posits that agenda setting and policy making can 
explain periods of both stability and policy transformation 
(Baumgartner and Jones 2002). Similar to incrementalist theory, this 
theory expects limited rationality among the decision makers and 
institutional friction between political organisations. As such, 
incrementalism accrues when all actors are not attracted to a particular 
issue; however, when that attraction does happen, then punctuation 
equilibrium can occur. In general, Institutional friction and cognitive 
overload are the essential reasons for punctuated equilibrium. At the 
same time, the punctuated equilibrium model also focuses on the 
relationship between the demands from the political environment and 
the ability of policy makers to deal with said demands. This process is 
divided according to Baumgartner into two levels the general macro –
political level and the many particular subsystems level. At both levels, 
the mechanism of attention allocation reflects patterns of stability 
andchange (Baumgartner et al 2014). 
At the sub-systemic level, action and policy is characterised by stability 
and consistency. Even at times of external shocks, the subsystem level 
will tend to reduce the effects of shocks in order to maintain policy 
equilibrium. The policy in such situation will be linear over time because 
of the capacity of dominant actors to in keeping attention low on 
certain issues. This situation is called the negative feedback process 
(Jones 1994, p165). 
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Contrary to subsystem level, not all policies follow the same 
pattern of stability. This is because actors out with the system do have 
the capacity to transform political equilibrium, usually through 
advocacy or agenda setting. The more appropriate way for these 
outsiders is to intervene at the macro- political level by redefining 
policy issues (Jones 1994, p 192). The media can also play a significant 
role for these outsiders to change the situation whether by calming or 
exaggerating certain issues. This situation, which is characterised by 
political conflict, is called the positive feedback process (Baumgartner 
and Jones 1993). 

The theory of punctuated equilibrium does not predict when and 
which area the punctuation will occur. Political punctuations are not 
mechanical, although they are dependent on political, social and 
economic factors. For instance, it could be the case that the economic 
circumstances affect the government budget easily in a particular 
sector but it will not provide the complete explanation of the policy 
punctuations.    

Hypothesis: 
State expenditure in core policy areas like defence, the 

macroeconomy and so on is less prone to rapid changes at any given 
time. Kingdon argues that attention to the issues appearing on the 
agenda varies depending on a combination of political factors and 
external problems that the government determines (Kingdon 1984). 
Similarly, Baumgartner and Jones (1993) considered which conditions 
determine the prevalence of certain agenda issues, finding that 
different issue dimensions are associated with idiosyncratic decision-
making processes. Others argue that the issue agenda is entirely 
dependent on the importance of each issue to the government. These 
could include defense, international relations, providing the common 
goods for its people.  

The government tends to retain a focus on these primary 
functions. This means that government decision making regarding new 
or marginal issues has little influence on the essential functions of 
government. An early study by Deutsch and Singer (1964) 
demonstrated the implications of governments adopting certain issues 
and ignoring others. This idea is based on the idea that government 
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attention and information-processing capabilities are limited, such that 
government attention will not evenly match the distribution of 
information across all issues. Edwards and Barrett (2000) also showed 
that governments are more likely to focus on the identified main 
functions, economic, international affairs and defense issues.  
It is possible to hypothesize that the government will extend their 
attention to a greater number of issues at times of prosperity. Jones 
and Baumgartner (2005) illustrate the efficient relationship between 
the diversity of the issue agenda and the level of attention paid to more 
marginal issues. It shows that attention to essential functions of the 
state such as the economy and defense share negative linear 
relationship with issue diversity.  

Regarding attention to issues in the budgetary agenda, 
government focus on marginal issues does not preclude an 
overwhelming focus on primary issues. The decision of attending to a 
more diverse agenda is expected to alter the structure of attention to 
core and make them more prone to a pattern of punctuated 
equilibrium rather than incremental change. For example, changes in 
attention to core issues will show a more normal distribution (have a 
large central peak which reflects the near stability or periods of 
incrementalism, weak shoulders which reflect a sufficient change and 
fat tails that indicates the tremendous few disruptions “punctuations”) 
when governments adopt a more diverse agenda, and a distribution 
with longer tails and less clustering around the mode when issue 
diversity is limited.  Issues such as social welfare, lands and water 
management and the environment will reflect different patterns of 
change because they frequently drop off the agenda. The appearance 
of these issues does not necessarily lead to diminished attention to core 
issues. According to this explanation, governmental attention to core 
functions will remain stable through both good and bad economic times 
as well as external shocks. This provides the following hypothesis. 
Hypothesis: The budgetary attention to core issues - the economy, 
international affairs, defense, government operations and 
democratization - will follow a pattern of punctuated equilibrium, 
whereas attention to marginal issue areas demonstrates no clear 
pattern. 
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Method and data: (public budget as a source of data) 
0.5.1. Method: Researchers might be able to test non-incrementalist 
agenda-setting and decision-making models with a wide range of data, 
such as laws, public opinion, and media. It is essential to observe that; 
budgets represent one of the most precise types of data (Mortensen 
2001; Feeley 2002). Indeed, researchers could use several approaches. 
They can, for instance, frequency counts shown in bar charts, which 
may be checked for breaks in the data. Additionally, second, multiple 
regression analysis, to test for step changes by using dummy variables 
to specify time periods, provided there are sequences long enough 
(Jones et al. 1998). 

 The third approach adopted by this research seeks to find out 
whether or not changes in public decisions over time follow a normal 
pattern. To express it in a different way, if there are a series of non-
random changes in government’s outputs. If the changes were only 
incremental, they are usually spread around the median point. True et 
al (1999, p. 106- 109) indicate that, writers who forecast periods of 
incremental change clearly use normal spreading from year to year 
changes in their modelling. On the other hand, in case changes are not 
incremental, there are chances to find other pattern in the data. Rather 
than moving through random motions, the roller coaster would leave 
the rails and choose to go on a new path. There are researchers who 
postulate that budget changes, to be mostly small, and only 
occasionally very large. Therefore, they claim that distribution of 
changes should be ‘leptokurtic’ – which means that the changes in 
policy should not be fully made by chance: ‘these changes should 
reflect the non-normal distributions found in earthquakes and other 
large interactive systems’ (True et al. 1999, p. 105).  
As an alternative to repeating a standard distribution of policy changes 
from the previous year, it might be pertinent to consider random 
fluctuations of small changes around the zero point, creating a ‘large, 
slender central peak’, indicating that generally, a small number of 
shocks occur to the policy monopolies. With the change of policy, a few 
large observations appear at extreme points, creating ‘big tails’ 
expressing fundamental punctuations, with ‘weak shoulders’ in the 
form of the distribution, showing the fewer than standard moderate 
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changes. According to Hogwood (1992: 40-53), testing for such 
distributions is superior to a method such as eye-balling summary 
statistics and bar charts to track breaks in the series, a common 
element of this type of research in the UK. 
 
0.5.2. Data: 

With the increase in use of statistical data as a measure of policy, 
we will present data here on the Libyan budget back to 1969, a period 
which Qadhafi ruled Libya and constitutional and budgetary regulations 
changed multiple times. The period also included two wars, a period of 
international sanctions and, set of constitutional transformation, 
ranging from the presidential system to the people power system.  
The sources for the budgetary data were collected from various 
documents published by the Libyan government from 1969 to 2011. 
The data gathered originates from a retrospective series published by 
the Central Bank of Libya in the Libyan statistical handbook. Some of 
the budgetary data, which was missing in the first data source, were 
gathered from the detailed statistics handbook yearly published by the 
Libyan treasury.Most evidence about the punctuated equilibrium 
perspective of the Libyan budget is based on these historic observations 
rather than an accurate systematic analysis. In this research,  we will 
develop a methodical test of the punctuated theory of policy making, 
using for the first time a new dataset that classified the Libyan budget 
according to the comparative agenda project CAP coding system 
(http://www.compartiveagendas.org/). This process involves assigning 
issues according to 17 functions, such as education, defense, forging 
affairs and health, to create a more precise dataset, which is 
comparable over time. In turn, this research will then calculate the 
annual percentage change for more than 112 programmatic sub- 
functions (as defined by the Libyan established dataset of budget). 
Although, the data set has 112 different budget subcategories, which 
represent almost all categories reported in the CAP coding system. The 
sum of budget categories reported for each year yields the total budget 
of each year. While 112 subcategories existed during the time-period of 
this study, not all categories exist for all years. Rather, categories vary 
across and within political regime because the Libyan government 

http://www.compartiveagendas.org/
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altered them throughout the years. The modifications occurred after 
1977 (democratic period) because the leader has more power after 
eliminating almost all of his rivals in order to create, modify 
departments and budgets.  The existing methods will then attempt to 
show if patterns of stability and change in the Libyan budget are 
consistent with the hypothesis of both incrementalism and the 
punctuated equilibrium theory.  

Over the period of this study, a wide series of constitutional and 
fundamental shifts undertaken by the Libyan executive affected the 
budgetary process in Libya. These have varied noticeably over time (for 
detailed of Libyan budget process see Report of Social and economic 
development group Middle East and North Africa region 2006). the 
application of the CAP method to the Libyan budget is an attempt to 
test the applicability of applying the punctuated equilibrium theory.  
Policy coding, Studding spending by function rather than department is 
particularly worthwhile for those interested in using expenditures as a 
measure of government policy. Small changes were made, such as 
adding a new category with the name ‘establishing a new democracy 
system, people’s authority’. Most of the original subtopics are relevant 
to Libya, but some changes will have to be undertaken in this research 
specifically. There were 17 main topics and 122 sub-categories applied 
to the Qadhafi’sspeeches (in regard the Libyan comparative agenda 
project LCAP). The functional data which established in this research 
will follow the same patterns of categories and subcategories used in 
the same project (LCAP). Two categories were combined with others 
given the difficulties in separating them. Firstly, category 2 for civil 
rights, minority issues and civil liberties was combined with category 12 
for law, crime and family issues. Secondly, category 9 for immigration 
issues was combined with category 16 which represents defense.     
Budgeting process in Libya: 

It is possible to compare over time the budgets as a quantitative 
measure of public decisions. The main advantage of budgets is that they 
represent the ‘real’ decisions. Changes in government spending mean 
gains and losses to minister responsible for all policy decisions. Levels of 
expenditure might be a reflection of arduous debates and arguments 
between ministries and where rises and cuts in service heads represent 
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changes in the executives’ priorities, possibly as a result of lobbying or 
influenced by other actors such as experts, media and public opinion. 
Consequently, in case of noticeable fluctuations (i.e. increase or 
decrease) of budgets it would be realistic to see it as an agenda change, 
due probably to an existing equilibrium. In this study, the data 
presented represents Libyan budgeting between 1969 and 2011, a 
period during which Libyan constitutional structures and budgetary 
procedures changed many times, sometimes in a violent manner. The 
data start with the military governments budgets which through 
constitutional amendments, financial laws reduced the predominant 
role of the legislation branch and made it under the full control of the 
Revolutionary Command Council (RCC)led by Colonel Qadhafi. For 
instance, especially in the case of budgeting, the first Law No. 61 of 
1972 amended certain provisions of the State Financial Law, issued by 
Colonel Qadhafi in 15 may 1972, establishing that RCC would have the 
exclusive power to propose and approve the budget submitted by the 
Cabinet.  

Article (5) states that: “The draft budget shall be submitted to the 
Revolutionary Command Council before the beginning of the fiscal year 
on 30 December of each year for inspection and approval”. Afterwards, 
the law no 26 of 1974, issued by Major AbdusalamJalood emphasised 
the role of the RCC until the end of the military regime on 1977. In 
practice, the decisions regarding the budget were issued by a majority 
vote among the members of the Council; however, they always took 
into account the direct approval of the Supreme Leader of the 
Revolutionary Command Council, Muammar Qadhafi. 
The General Regulations of the People's Congresses of 17 February 
1980 has been approved three years after the declaration of the 
people’s authority on 1977, delegating the power of budget approval to 
the General People's Congress (GPC). This law was amended twice 
through the law No. 9 of 1984 and law no 12 of 1986, preserving the 
power of GPC of controlling the budget and adding some tasks for the 
cabinet (General People’s Committee) to suggest budgets.  
 

Annually, the budgetary law is drafted by the minister of finance, 
as a representative of the cabinet (General People’s Committee), it is 
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then referred to the GCP for approval. Although the congressional 
majority has the right to initiate and amend the budget, it is the leader 
who enjoys most prerogatives in policy making, including the exclusive 
right of initiate or veto a budgetary legislation. For instance, a quite 
vivid image reflects this behavior. In March 1992, Qadhafi tears and 
through the budget in front of the GPC and ask them to amend it 
according to the people’s will.  This particular incident shown on the 
Libyan state television and repeated in the news, on purpose, for 
several days, was a clear message of who had the real power in the 
budget control. It means that, in Libya, legislators do not have the 
power to authorize budgets; they can only reallocate and approve the 
budget after the leader has defined the priority areas. 
Measuring Change in Attention Allocation 
The data streams have been changed to a “change score” using the 
same equation. We follow the common measure defined as: 

        
         
     

 

In the equation in question xitand xit−1 represent the measures of the 
consideration given to policy issue I at time t and t − 1. All statistical 
estimations are calculated fromthe product, pit, instead of using the 
amounts observed initially. The aim is that items which were measured 
primarily for various unitsturn into commensurate.  

It can be observed that the measure is a “percentage–
percentage” value, with xitand xit−1 being the proportions to the 
summative values Σxitand Σxit−1 covering all policy categories. The 
percentage–percentage process represents the postulation of fixed 
total attention assets through time. Lessening this postulation with the 
“percentage–count values usually gives related estimates of 
institutional resistance.  

Another measure of attention change is the growth rate, r it=In 
(Xt/Xt-1) strong against inflation of kurtosis values because of the 
limited number of large values.  The estimates are conveyed by the 
growth rate as conventionalchanges to the usual statistics of non-
Gaussian distributions. However, an exception is given when xit−1 = x = 
0. The reason for that is to avoid that primary equations (if applied 
broadly), give indeterminate values and consequently level of 
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punctuation being underestimated. Therefore, the algorithm is attuned 
in order that pit and ritare given the value of 0 in those particular 
circumstances. 
0.7.1. Kurtosis as a Measure of Punctuation 
 

As a result of an adequate environmental change by the 
government attention allocation, it can be found that the attention 
modifications aggregate to the normal distribution. In case of an 
institutional friction, the changes are expected to rather converge to a 
leptokurtic distribution characterized by a superfluity of tiny changes 
and a few sudden alterations of intense proportions. The punctuated 
equilibrium theory argues that government attention change has a 
leptokurtic distribution. This particular type of distribution diverges 
from the Gaussian distribution expected by the theories of agenda 
instrumentalism and rational decision making. According to Breunig and 
Jones (2011) the distribution in question could be evaluated through 
the use of high-order moment statistics. The moment r is defined as 

Lr = 1/r ∑
   
    -1j (r-1) E (Xr-j:r) 

 
r is the moment, F(X) is a function of the random variable X and X1:n 
<X2:n <X3:n <. . . <Xn:n. The usual kurtosis measures could be affected 
by the oversensitivity to outliers (Baumgartner et al. 2009), conveying 
the normalized L-moment estimate τ 4 to develop strength. The 
standard moment estimate as known are as well conveyed. The L-
kurtosis value of the leptokurtic distribution is over 0.123 and the 
kurtosis value above 3, while they are nearly 0.123 and 3 in normal 
distribution. By following Breunig and Jones (2011) only the L-moment 
τ4 estimates of the growth rate is included. It is nevertheless essential 
to observe that growth rate might not be as exact because of the 
frequent issue “dropouts.” 
 

In conclusion, the kurtosis value estimations presented in the 
analysis are taken from various subassemblies of data by period and 
field depending on analytical emphasis. It might not be possibleto 
sharethe experimental observationsin the original form to identify the 
major developmentsarisingthroughthe fields due to the fact that they 
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comein a mixture ofcount and constant values particular to the nature 
of attentionin policy fields. By means of the transformation from 
absolute values to percentages, such combined estimations turn to be 
possible mathematically and significant in theoretical terms. In previous 
researches (Baumgartner et al. 2009), researchers combine estimations 
through states, local governments, and policy phases to examine 
developments that cut through organisational areas. 
Results: 

We present combined data on the three different series of the 
Libyan budget (administration budget, development and defense). 
Figure 1 illustrates overall Libyan government spending in billions from 
1970 to 2010.  The line in this figure shows a gradual increase in total 
state spending in 1970 of 232.7 million to a last figure of 57.5 billion 
dinars. External shocks such as the five foreign wars during the period 
are not evident in the graph, and neither is the dramatic rise in 
spending in the first two decades of Qadhafi’s rule.  

Mattes (2004) observed gradual and incremental change in 
defence spending, which were not disrupted by the major conflicts that 
Libya was involved in the first two decades of the regime. Both wars 
and constitutional variability in the transitions from the military to a 
democratic regime on March 1977 do not make their marks, and this is 
a surprise. we observe a small decline in annual variation in spending 
from 1985 to 1990, after which state spending has a gradual increase 
until the beginning of the 2000s. After this period, huge shifts occurred 
because of the economic boom after the termination of international 
sanctions on Libya and the opening up of economic relations with major 
industrialized countries. Annual spending increases by 10 billion in 
2004, 18 billion in 2005 and 19 billion in 2006. The annual spending 
reaches its highest at 57 billion in 2010. After the huge peak on 1971 of 
the annual percentage changes in spending, no changes exceed 50% 
until the 2000s. After 2003, Libyan spending increased very rapidly and 
the figure shows a 71 percent increase in state spending in 2007 alone.     



 مجلة الجامعة

 

 354نٟدت  (2019- صٌؿمبرٖكغ ) الثامًالٗضص  – الخاؾٗتالؿىت 

 

 
Figure 1.  State Spending in Libya, 1970-2010 
 
Figure 2 presents the same data as Figure 1 as a histogram. The bars 
reflect the frequency of each bin, from a decline of 50 percent to a 
growth of 170. This figure makes clear that there were high 
punctuations in the Libya state growing over the time. Most changes 
were relatively small as seen in the modal peak of the distribution. In 
comparison with a normal distribution, there are fewer cases in the 
shoulders and more outliers. Evidence of Punctuation Equilibrium (PE) 
in Libya can be provided by looking in more detail at individual policy 
areas during the 42 years.  
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Figure 2. Distribution of Annual Changes in Libyan State Spending, 
1970-2010 
Note: The data of figure are based on those presented in figure 1. 
Number of changes in this figure is reflected in each size, in one-percent 
increments. 
 

Below we compare the functional distributions with US and other 
western countries. Figures 3 and 4 show the results for policy area over 
the whole time period and in the four decades of Qadhafi’s rule. The 
chart is to be read as follows: the subscript along the x-axis shows the 
percentage of each issue in the total budget during the 42 years.  
The most prominent issue is the establishment of democracy policy (22) 
which occupied 23% of the total budget. The second and third most 
important issues in the budget are the macroeconomic and energy 
issues which occupied 16% and 11% of the total budget. Six other area 
occupied more than 5% of the government’s budget agenda: Education, 
Defense, Agriculture, Transportation, Government Operations and 
Energy. Surprisingly, important issues such as Health and Foreign Affairs 
were considered less important, attracting only 4% and 2% of total 
attention respectively.  
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Figure 3. Attention Allocated for Policies Areas 1970-2010 
 

Figure 4 shows the same data, but separated by the four decades 
of the regime’s rule. Our focus is on the changing issue priorities in each 
era and the number of prominent issues which commanded at least 5% 
of attention.  

Qadhafi’s budgets tended to prioritize core issues to consolidate 
his power. Through visual inspection, all issues which exceeded 5% 
attention in each era are the core functional issues.  In Epoch 1 (1970-
1979), seven years of which were taken up by the military regime, ten 
issues were identified as a prominent with over than 5%. The military 
governments were more likely to adopt policies in response to public 
demands. Agriculture was the most prominent policy with 16% 
attention in this decade, closely followed by both education and the 
macroeconomy with 13% and 12% respectively. In epoch 2 (1980-1989), 
governments radically reformed the budget’s policy priorities, reflecting 
the change from military to civilian government. The number of 
prominent issues declined, with attention spread more evenly across 
the board. Establishing a new democracy policy (People's Authority) 
was the most significant issue which occupied 34% of budget agenda. 
Attention to agriculture dropped substantially, dipping below 5%. 
Priority change occurred for both Defense and the macroeconomy, 
which increased to 13% each.  

In Epoch 3 (1990-1999), governments faced extraordinary 
circumstances as a result of UN Security Council Resolution 748 in 1992, 
which implemented economic sanctions and an air embargo until 1999. 
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Accordingly, the government’s budget attention was largely allocated to 
both “establishing a new democracy” and Macroeconomic issues with 
29% and 16%. Six other issues attracted more than 5% attention. 
Finally, Epoch 4 (2000- 2010) shows the decline of the establishment of 
the new democracy policy in the government priority to 20%, which 
provided space on the agenda for other problems. An increased wave of 
four prominent issues were identified such as macroeconomic policies 
with 22%, education with 11%, defense with 8% and community 
development and housing issues with 9%. In total 6 issues were 
adopted in the last decade.  
 

 

 
Figure 4.  Attention Allocated for Policy Areas by Decades 
 

Moving to the final analysis of this data, some different patterns 
were identified regarding budgetary changes in both Figure 5 and Table 
1. Figure 5 is a histogram showing the distribution of percentage 
changes. Table 1 shows the kurtosis value for each policy area which 
confirms if the distribution is normal or leptokurtic.  Taking both the 
graphs in Figure 5, Figure 6 and the kurtosis value in Table 1, We 
attempt to identify the patterns of punctuation in each sector. As per 
Figure 5, Macroeconomic (1), Health (3), Agriculture (4), Education (6), 
Energy (8), Transportation (10), law, crime, and family issues (12), 
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community development and housing issues (14), Defense (16) and 
Establishing of new democracy (22) all illustrate little evidence of 
leptokurtosis. Only five of these nine observations in Figure 5 were 
confirmed in Table 1 by the kurtosis value. Other policy areas are 
excluded, because of their low kurtosis values and their distributions, 
which show no regular pattern. For example, the establishing of a new 
democracy policy shows something of a leptokurtic pattern on the 
Figure 5. In contrast, the kurtosis value was smaller than that of a 
normal distribution (1.53). The structure of the graph for Establishing a 
new democracy in Figure 7 suggests many changes in spending since 
1977, which is when the size of transfers to this category were linked to 
the declaration of the People’s Authority and the transition from the 
military to civilian regime on the second of March 1977. 

 
Figure 5.  percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
Establishing a New Democracy (People’s Authority), 1970-2010 
 

Table 1 suggests that the macroeconomic category is highly 
leptokurtic with value of (10.68) - although the graph in (Figure 8) 
seems to be a little leptokurtic.  The economy was the second largest 
policy issue in the government budget over the four decades and shows 
a rapid increase in spending during the last decade to reach its highest 
percentage in 2007 with 30.4% (a 50% increase on the previous year, 
see Figure 6). In accordance with the quantitative analysis above, this 
rapid increase of governmental budget attention to economic issue 
seems to be associated with the end of most outstanding issues 
between Libya and Western countries. For instance, the budget 
allocations started a rapid increase after the elimination of weapons of 
mass destruction on 2003. The establishment of economic relations 
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with Western countries and the opening of doors for trade and 
investment in all areas, primarily the economic and oil sectors, made 
these changes possible.  

 
Figure 6.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
Macroeconomic, 1970-2010 
 

Attention to health fluctuated through the first three decades. It 
saw a dramatic increase after 2000 to reach its highest with a 12 
percent increase in 2008, amounting to 4.53% of total attention. Health 
in both Figure 9 and Table 1, with a kurtosis score of 11.76, shows a 
high peak and a handful of intense punctuations with two extreme 
outliers. The government devoted a high priority of the budget agenda 
to agriculture at the beginning of the revolution, with attention at 20% 
in 1970 and 16.94% on average in the first decade. A huge decline 
occurs in both the second and third decades to reach its lowest in 2000 
with just 0.43 percent of the total budget allocation. In line with 
attempts to refresh this sector, more attention was given to agriculture 
in the last decade to reach its highest with 5.49%. In terms of the 
pattern, Agriculture showed a none so varied pattern (figure 10) and 
the kurtosis value of 2 demonstrates that it is not leptokurtic. 
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Figure 7. Percentage of Point Change in the Libyan budget for 
Agriculture, 1970-2010 
 

 
Figure 8.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
Education, 1970-2010 
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Figure 9.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for Energy, 
1970-2010 
 

 
Figure 10.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
Transportation, 1970-2010 
 
Similarly, Education in Table 1 suggests a small leptokurtic pattern - 
although the graph illustrates some changed we would expect from the 
punctuated equilibrium theory. On average, 8% of the budget attention 
was devoted to education and attention increased dramatically after 
2003 to reach its highest in 2008 with 14.11% of the total budget 
allocation.  

In the energy sector, Table 1 suggested that there are no 
leptokurtic patterns with a value of kurtosis (2.68), while the graph 
suggests some such pattern. The energy sector occupied a significant 
role in both the political and budget agendas. For example, it accounted 
for 94% of Libya's foreign exchange earnings, 60% of government 
revenues and 30% of GDP (Pargeter 2006). In contrast, its allocation of 
budget attention was 6.73% on average in the first three decades. 
Trends of spending reflect a decline between 1990 and 2000, when the 
imposition of an economic embargo extended to the oil sector 
regarding the purchase of new equipment and the withdrawal of the 
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most important companies. In the last decade there was a rapid 

increase in budget attention which reached its highest in 2009 with 
16.15 percent.  
 

The shape of the graph of (Figure 10) and a low kurtosis value 
reflect a non- normal and non-leptokurtic pattern for transportation. 
Figures (12) law, crime, and family issues, (13) community development 
and housing issues and (14) Defence were leptokurtic in both the visual 
patterns and the kurtosis values, especially defence which 
demonstrated a gradually decreasing trend in the budget allocation 
since its highest of 22.29% in 1970, which followed the deal for Mirage 
aircraft with France. 
 

 
Figure 11.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for Law, 
Crime, and Family Issues, 1970-2010 
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Figure 12. Percentage of Point change in the Libyan Budget for 
Community Development and Housing Issues, 1970-2010 

 
Figure 13. Percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
Defence, 1970-2010 

 
Figure 14.  Percentage of Point Change in the Libyan Budget for 
International Affairs and Foreign aid, 1970-2010 
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Figure 15.  Attention Allocated to all Polices Areas of the Spending in 
libya,1970-2010 
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Table 1: Descriptive Statistics for Different Measures Including 
Kurtosis 

 
Note: the normal distribution value is represented by value (3) in this 
table

Function Mean Std. Dev. Variance Skewness Kurtosis 

Macroeconomics 15.87707 9.657588 93.269 2.568139 10.68903 

Health 3.89439 2.708981 7.338576 2.254468 11.76448 

Agriculture 7.329756 6.650036 44.22298 0.5688095 2.007186 

Labor, Employment  3.888659 5.85382 34.26721 1.524624 4.073338 

Education 8.77122 3.892963 15.15516 0.1760997 2.820642 

Environment 0.0053659 0.0102707 0.0001055 1.582543 3.875874 

Energy 10.4039 5.308293 28.17798 0.272296 2.618837 

Transportation 5.361707 3.654726 13.35702 0.0892526 1.884715 

law, crime, and family issues 0.7760976 0.7714755 0.5951744 1.069541 3.042073 

social welfare  1.697805 2.622423 6.877103 2.12849 6.318962 

community development and housing issues 8.019024 5.984067 35.80906 0.7712978 3.833594 

Banking, finance, and domestic commerce 0.1121951 0.3644552 0.1328276 5.279347 31.53185 

Defense  8.35878 5.076157 25.76737 0.5032471 3.26479 

Spaces science, technology and 
communications 

0 0 0 0 0 

Foreign Trade 0.1031707 0.3813557 0.1454322 3.558239 14.30438 

International affairs and foreign aid 1.325854 1.385884 1.920675 1.352531 4.231463 

government Operations 5.131707 5.501577 30.26735 4.365937 25.08174 

Public lands and water management 1.3325 1.474715 2.174783 0.6501443 2.003825 

Establish a new democracy , (people's 
Authority ) 

23.00561 16.04205 257.3474 0.0089003 1.531311 
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Conclusion 
This research argues that Qadhafi used several different “tools” 

to maintain power and achieve policy goals, the use of which changed 
over time. Qadhafi targeted socially, politically and economically 
influential Libyans with special favours in order to obtain their political 
support. He used the enormous oil wealth at his personal disposal to 
maintain the approval of tribal leaders, some of whom were offered 
cabinet positions. Qadhafi was adept at terminating and forming 
cabinets in a politically expedient fashion, changing the composition of 
his government according to immediate internal and external political 
demands. Qadhafi used these strategies to implement his policies and 
ultimately fulfil his ambition of becoming a powerful regional leader 
and an international player. During the first three decades Qadhafi 
maintained low budgets compared to the size of GDP.  

In this research, it is shown that under Qadhafi total state 
spending increased from 232.7 million to 57.5 billion dinars (1970-
2010), but did not change much in real terms until the latter years of his 
regime. Libyan budget expenditures demonstrated a clear pattern of 
punctuated equilibrium. The largest budget allocation went towards the 
“establishment of democracy” policy (22), commanding 23% of 
spending on average. Other high-spending areas were the 
macroeconomic (16%) and energy issues (11%). Six other fields 
occupied between 5 and 10% of the government’s budget agenda: 
Education, Defense, Agriculture, Transportation, Government 
Operations and Energy. Surprisingly, important issues such as Health 
and Foreign Affairs were considered less important, attracting only 4% 
and 2% of total spending respectively. 

Qadhafi’s prioritizes core issues to consolidate his power and his 
attention of selecting the budget issues changed in each decade.  For 
example, in the first decade, agriculture was prominent (16% of the 
ruler’s attention), followed by education (13%) and the macroeconomy 
(12%). In the second decade, attention shifted the establishment of a 
new democracy policy (34%), while the agriculture got only 11%. In the 
third decade, the government’s budget attention was largely allocated 
to both “establishing a new democracy” (29%) and Macroeconomic 
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(16%). In the fourth decade, the establishment of the new democracy 
policy declined in the attention of the government priority to 20 %, 
while there was an increased wave of two main issues, macroeconomic 
policies (22%), and education (11%). Ten policy areas reflected a 
punctuated equilibrium pattern, obtaining a high kurtosis score. This 
reflects the stability of Qadhafi’s budget allocations.  
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Appendix 1: Leader’s Policy Emphasis and International Events, War, GDP, Assassinations and coups Data Used in the Analysis 1969- 2010 

Independent variables Policy emphasis 

year 
international 
events  

Assassination 
attempts  

war  GDP  
change from 
previous year 

Percentage 
growth/decline 

Foreign 
Affairs 
19 

Macroeconomic  
1 

Defence 
16 

1969 2 2 0 1.4 - - 0 0 7.7 

1970 2 4 0 1.4 0.1 5.2 57 0 2.6 

1971 1 0 0 1.6 0.2 14 63 0 3 

1972 2 0 0 1.8 0.2 10 55.9 0 0 

1973 2 0 1 2.2 0.5 25 62 0 0 

1974 1 0 0 3.9 1.6 73 21.9 2 0.7 

1975 0 1 0 3.8 -0.1 -2.6 14.7 1.2 5.5 

1976 0 1 0 4.9 1.1 30 41.4 0 6.1 

1977 1 0 1 5.8 0.9 18 61.3 0 2.2 

1978 0 0 1 5.7 -0.1 -1.4 22 0 4.1 

1979 2 0 1 7.8 2.2 38 5.8 0 2.9 

1980 2 0 1 39 31 397 39.8 0 2.4 

1981 1 3 1 34 -5.3 -14 81.8 0 0.9 

1982 1 0 1 34 -0.1 -0.3 64.8 0 4.1 

1983 1 0 1 32 -1.6 -4.7 82.5 0 1.6 

1984 1 1 1 30 -2 -6.4 85.9 0 2.2 

1985 0 1 1 29 -0.5 -1.6 64.9 0 8.8 

1986 1 1 2 24 -5.5 -19 60.4 0.7 0.5 

1987 0 0 1 22 -1.7 -7.1 64.8 0 0.6 
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1988 1 0 0 25 2.8 12 29.9 3 0.4 

1989 3 0 0 27 1.5 6.1 36.9 0 0 

1990 0 0 0 31 4.1 15 48.7 0 1.1 

1991 1 0 0 34 3.3 11 31.7 0 1 

1992 3 0 0 34 0.5 1.3 21.2 1.5 0 

1993 1 1 0 31 -3.4 -10 52.1 0 0 

1994 1 1 0 29 -2.1 -6.9 68.1 0 5.1 

1995 0 0 0 33 3.9 14 0 0 0 

1996 1 4 0 36 3 9.1 3.5 1.5 0.9 

1997 0 0 0 37 0.9 2.4 11.8 0.8 0 

1998 2 2 0 30 -6.6 -18 87.6 0 0 

1999 3 0 0 36 6 20 21.4 0 0 

2000 1 0 0 38 2.3 6.4 53.7 0 0 

2001 2 0 0 34 -4.2 -11 10.4 0 0 

2002 0 0 0 20 -14 -40 22.6 0 0 

2003 6 0 0 26 5.7 28 53.7 0 0 

2004 4 0 0 33 6.8 26 30.5 0 0 

2005 2 1 0 47 14 43 1.6 0 0.4 

2006 1 0 0 55 7.6 16 0 0 0 

2007 1 0 0 68 13 23 15.4 4.5 0 

2008 3 1 0 87 20 29 2.2 3.6 0 

2009 3 0 0 63 -24 -28 0 0 0 

2010 1 0 0 75 12 19 2.6 0 0 
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Appendix 2: Statistical analysis of the Libyan gross domestic product 
(from 1969- 2010) 
 

Year Value in Dollar Change from 
Previous 
Year 

Percentage of  
Growth and 
Decline 

1969 1,350,000,000 - - 

1970 1,420,000,000 0.07 5.185185185 

1971 1,620,000,000 0.2 14.08450704 

1972 1,790,000,000 0.17 10.49382716 

1973 2,240,000,000 0.45 25.1396648 

1974 3,880,000,000 1.64 73.21428571 

1975 3,780,000,000 -0.1 -2.577319588 

1976 4,900,000,000 1.12 29.62962963 

1977 5,760,000,000 0.86 17.55102041 

1978 5,680,000,000 -0.08 -1.388888889 

1979 7,840,000,000 2.16 38.02816901 

1980 38,940,000,000 31.1 396.6836735 

1981 33,640,000,000 -5.3 -13.6106831 

1982 33,540,000,000 -0.1 -0.297265161 

1983 31,960,000,000 -1.58 -4.710793083 

1984 29,930,000,000 -2.03 -6.351689612 

1985 29,440,000,000 -0.49 -1.637153358 

1986 23,990,000,000 -5.45 -18.51222826 

1987 22,290,000,000 -1.7 -7.086285952 

1988 25,078,000,000 2.78 12.47196052 

1989 26,590,000,000 1.52 6.063023534 

1990 30,640,000,000 4.05 15.23128996 

1991 33,910,000,000 3.27 10.67232376 

1992 34,360,000,000 0.45 1.32704217 

1993 30,920,000,000 -3.44 -10.01164144 

1994 28,800,000,000 -2.12 -6.856403622 

1995 32,690,000,000 3.89 13.50694444 

1996 35,680,000,000 2.99 9.14652799 

1997 36,530,000,000 0.85 2.382286996 
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1998 29,960,000,000 -6.57 -17.98521763 

1999 35,980,000,000 6.02 20.09345794 

2000 38,270,000,000 2.29 6.364647026 

2001 34,110,000,000 -4.16 -10.87013326 

2002 20,470,000,000 -13.64 -39.98827323 

2003 26,190,000,000 5.72 27.9433317 

2004 32,990,000,000 6.8 25.96410844 

2005 47,330,000,000 14.34 43.46771749 

2006 54,960,000,000 7.63 16.12085358 

2007 67,690,000,000 12.73 23.16229985 

2008 87,240,000,000 19.55 28.88166642 

2009 63,030,000,000 -24.21 -27.75103164 

2010 74,770,000,000 11.74 18.62605109 

 
SOURSE: 
 1. The director of research and statistics department, Central Bank of Libya, 
WWW.CBL.GOV.LY 
2. IMF, International Monetary Fund, WWW.IMF.OR

http://www.cbl.gov.ly/
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