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  انمجلت ٖلمُت مد٨مت جهضع ًٖ ظامٗت ٍٚغ

 عثِـظمُ٘ اإلاغاؾالث الخانت بهظٍ اإلاجلت جغؾل مباقغة بلي 
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 ٖلي الٗىىان الخالي: مجلت الجامٗت 
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 اث ــــٕٚـــاحملت
 1 ؤَضاٝ و٢ىاٖض اليكغ

ـ الجامعي  3 صٖىة بلي ؤًٖاء َُئت الخضَع

 باللٛت الٗغبُت :بدىر وصعاؾاث اوال:  

بلُٜ بالّضٖىة
ّ
 10 ص. ًىوـ ؤخمض ال٣ِ الجغؾاوي جإزحر ظما٫ ال٣غآن ٖلى الٗباص وصوعٍ في الخ

اؾم الٟاٖل في الّؿُا١ ال٣غآوي، ؾىعة آ٫ ٖمغان 

 
 
 ؤهمىطظا

ص.ٖبض الؿالم اإلابرو٥ ؾُٗض ٖبض 

 الغخمً
36 

 46 ص.ببغاَُم مدمض الاقتر  صوع ألاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي 

ال٢خه بالٗى٠ يض ألابىاء  اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ٖو

 ص. ٞخخي مدمض ماصي                     

ؼػَمى٫ الًاوي                                ص. ٖبضالٍٗؼ

ا١  ص.الهاصي مؿٗىص اإلاَغ

71 

ال٢خه بالظ٧اء الٗاَٟي لضي ؤٞغاص  الاؾخٛغا١ الىُْٟي ٖو

 ال٣ىي الٗاملت بكغ٦ت اإلاضاع لالجهاالث بمضًىت َغابلـ
ت ٖمغ اإلابرو٥  ص. زحًر

 ظما٫ مدمض الخىاحيص. 
89 

 ص.نالح الضًً اهبُت ظمٗت (2010 -1990ألاصاء ؤلا٢خهاصي في لُبُا زال٫ الٟترة ) 

 . َـضي مدمض ؤبىزٍغوص
115 

مضي بصعا٥ مغاظعي الخؿاباث لضوع اؾتراجُجُت 

هم بِئت اإلايكإة في جدؿحن ظىصة الخسهو اإلانهي  ٞو

 ألاعباح

 ص. خؿحن زلُٟت ال٨ضي

 150 ص. ٖمغان ٖبضهللا اٖبكى

هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت وصوعٍ في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت 

 في لُبُا

ٖبض الباؾِ مدمض ٖبض الؿالم ؤ.

 175 ٖلي

ا ٖلى اإلاُاٍ الجى جىٕى اإلادانُل الجىٕى اإلادانُل ال   ا ٖلى اإلاُاٍ الجى ؼعاُٖت وؤزَغ   ُٞتُٞتؼعاُٖت وؤزَغ

  مً ؾهل الجٟاعةمً ؾهل الجٟاعةفي الجؼء الاوؾِ في الجؼء الاوؾِ 

  نُٜ الجمٕى وجىٕى صالالتها في البُان ال٣غآوي نُٜ الجمٕى وجىٕى صالالتها في البُان ال٣غآوي 

 ص / ٖاص٫ ؤخمض امدمض إلاىص

 

-----------------------------------------

 . نالح الضًً الُبا٫ -ص

 ص. خىاء  مهباح ابى زكُم

200 

 

 

 

 

 

 

214 

 238 ص. ٖلي ؾٗض مؿٗىص ماهلُتٍ جإؾِـ الاؾغة ال٣غ 
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 ٔانفسَسٛت ٔدزاساث بانهغت اإلجنهٛزٚتحبٕث ثاَٛا /  
: 

  

جغظمت بٌٗ ٖباعاث الخىعٍت في مؿغخُت َاملذ 

 لؤلصًب ؤلاهجلحزي ولُام ق٨ُؿبحر
 حمد عبد الرحمن ألازهري أ.

 أ.مفهي بدر الدين عبد السالم
952 

لشإجحر اإلاىاص الهىالمُت ٚحر الضاثبت في صعاؾت م٣اعهت 

بحن ٖالي ال٨شاٞت  ؤولُٟحن البىليمهٟىٞت ؤٞالم 

دُت  الالهىٞحن   اللُبي و اإلاىخىظاث ال٨ٍى

 ٖبضهللا زلُٟت .ٖبضالغخمًؤ

 .َاع١ اخمض ٢ىُضيؤ
916  

اهىإ اإلاٟاُٖل اإلاسخلٟت في اللٛت الٟغوؿُت وفي اللٛت 

  928 ؤ.خمُضة مدمض الىٗاؽ  2020الٗغبُتالٗام الجامعي: 

واإلاساعط ج٣ضًغ ال٣ىاة في ألاهٓمت مخٗضصة اإلاضازل 

 جدب٘ جىػَ٘ عاًلي الطخمت في ٢ىىاث مخٛحرة م٘ الى٢ذ

 ص.ٖبضالل٠ُُ زغواٍ 

 ص.مدمض ٖمغ

غة  ص.الهاص١ ٢ٍغ

295 
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 أهداف وقواعد النشر

 

 ؤَضاٝ اليكغ  : 
 
 ؤوال

 . ٖام بىظه الٗلمي البدض خغ٦ت حصجُ٘.  6

 .      الجضًض بياٞت بلى  اإلاسخلٟت اإلاُاصًً في الٗلمي البدض 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  وؤلام٩اهاث للٓغوٝ ٞو

  اإلاخاخت

 : ٢ىاٖض اليكغ 
 
 باإلاجلت .زاهُا

ت الٗغبُت باللٛخحن ألابدار اإلاجلت جيكغ .1  اللٛتب الابدار مصخىبت  بمهخسلهاث  ٨ىن ج ؤن ٖلى والاهجلحًز

ت  . والٗغبُت  الاهجلحًز

  ٨ًىن  وؤال آزغ م٩ان في لليكغ ٢بل ؤو وكٍغ جم ٢ض ٨ًىن  ؤال البدض في ٌكتٍر .2
 
 ٖلمُت ؤَغوخت مً مؿخال

 . الضعاؾت ؤو البدض لهاخب

  البدض ٨ًىن  ؤن ًجب .3
 
  البدض مغاظٗت ًخم وؤن  ومجهجي ٖلمي وبإؾلىب واضخت بلٛت م٨خىبا

 
ا  ٢بل مً لٍٛى

ض ال وؤن اللٛت ٖلم في مخسهو   اإلاغاظ٘ و٢اثمت والجضاو٫  الغؾىم طل٪ في بما نٟدت 25 ًٖ نٟداجه ٖضص جٍؼ

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

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

امل(  6.5)   (. 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 البدض ٖىىان ٨ًىن  ؤن ًجب .8  ؤؾماء ؤو اؾم ٨ًخب ؤزغي  وع٢ت  ٖو

جهم البدض ؤصخاب ؤو ناخب ىاٍو  .  وازخهاناتهم ٖو

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

 وجىز٤ُ واإلاهُلخاث الٗغى ؤؾلىب خُض مً وق٩لُاجه و٢ىاٖضٍ الٗلمي البدض بإنى٫  الخ٣ُض ًجب .10

ا ٧املت بُاهاث في واإلاغاظ٘ اإلاهاصع  . ليكَغ

غوى مغاظٗاث و٦ظل٪ والضعاؾاث للبدىر والى٣ضًت الٗلمُت اإلاغاظٗاث اإلاجلت جيكغ .11  ال٣ُمت طاث ال٨خب ٖو

ت  .وهخاثجها الٗلمُت والىضواث اإلااجمغاث وزاث٤ اإلاجلت جيكغ ٦ما والش٣اُٞت والٗلمُت ال٨ٍٟغ

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  َُئت وجسخاَع

غ   الخدٍغ
 
ا  . ؾٍغ
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14.ً ً 18 بسِ ألابدار ٖىاٍو ىاٍو ً اإلاالٟحن ٖو ُت الغثِؿت والٗىاٍو ً والٟٖغ ىاٍو  ؤن ًجب الجضاو٫  و ألاق٩ا٫ ٖو

 . 16 حجم و صا٦ً بسِ ج٨ىن 

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

  وجغ٢م مٗه ًخىا٤ٞ 
 
خم بالبدض اإلاىاؾبت ٧اجهااؤم في وجىي٘ حؿلؿلُا  ج٨ىن  ؤن ٖلى بإع٢امها الىو في بلحها الغظٕى ٍو

تر٥ اإلاُلىب ًٖ ومٗبرة واضخت ألاق٩ا٫  . لها والالخ٤ الؿاب٤ والىو الجضاو٫  ؤو ألاق٩ا٫ بحن( ؾُغ)  ٞغاٙ ٍو

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

م بظغاءاث بجمام ٞىع  ٢بىله ٖضم ؤو لليكغ بدشه ب٣بى٫  الباخض بةقٗاع اإلاجلت جلتزم.17  . الخ٣ٍى

  الجامٗت مجلت هٓغ وظهت جمشل 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 الباخض وبم٩اهُاث البدض ل٣ُمت ٖال٢ت ال.20
 
٣ا  مُٗىت لخ٣ؿُماث ٞو

ش بالخسههاث جخٗل٤  . البدىر وعوص وجاٍع

 
 

 **** 
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ـ الجامٗـــي  صٖــــىة بلي ؤًٖاء َُئت الخضَع

 

ـ  اث ــــت الجبل الٛغبي والجامٗــــــــــــــــــــــــــــــبجامٗجـــــــضٖـــــــــــى،،، مجلت الجامٗت ؤلازىة ؤًٖاء َُئت الخضَع

ت ـــــــــً زال٫ ٦خاباتهم الٗلمُت الغنِىـــــــت للمؿاَمت في جُٟٗل َضٍ اإلاجلت الىاقئت مـت ٧اٞــــــــاللُبُ

ضاص الكباب ـــــــــاء وبٖـــــت وبىـــــاث اللُبُــــــل الجامٗـــــــــت صازــــــــــــــــــــت الخٗلُمُــــــــــــــىٍغ الٗملُــــــــــــل جُــــــواإلابخ٨غة ألظ

اء ٞاٖلحن في مجخمٗهم لترؾُش ؤؾـ و٢ُم البدض ــــت ل٨ُىهىا ؤًٖـــــــــض في َظٍ ال٣إل الٗلمُــــــــالهاٖ

 ت.ـــــضوعٍت الٗلمُـــــضٍ الـــــه بحن ٢غاء َـــــــي وؤنىلـــــــــالٗلم

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

 ت .ـــــــــــــــــــــج٣ضًغ واخترام وؾخيكغ جباٖا وو٣ٞا لًىابِ و٢ىاٖض اليكغ باإلاجل

 

 

 ــغـــــــــــٍغــــــخدـغة الــــــــؤؾـ
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عٕة
ّ
بهٛغ باند

ّ
 تأثري مجال انقسآٌ عهٗ انعباد ٔدٔزِ يف انت

 
   د. يونس أحمد القط الجرساني 

  حث متفرغ اب 

 ملخو البدض:

٘ ٧ان بجزو٫ اإلاعجـؼة          كَغ
ّ
 هٓام في الد

ّ
ربُت وؤص١

ّ
ت ْهغث بلى خحز الىظىص وؤٖم٤ مىهج في الت  ؤبغػ خغ٦ت ٨ٞغٍّ

ّ
بن

م"، الظي ؤهاع الّؿبُل وخّغ٥ ال٣ٗى٫ وألاٞهام، وما ٞخئذ الّؿىىاث جمّغ وال٣غآن ًخ٨ك٠ ٖـً  الخالضة "ال٣غآن ال٨ٍغ

ـض مـً جــإزحٍر وبجاثبـه التـي ال جىٟــض،  ـؼصاص ٖلـى امخــضاص الـّؼمً مـً الىيــىح والجـالء فـي هٓمــه ومًـمىهه مـا ًؼ ــي مٍؼ ٍو

ه مً لضن خ٨ُم زبحر. 
ّ
 لؤلطَان في ٧ّل ػمان وم٩ان ؤنَّ َظا ال٨خاب معجٌؼ، وؤه

 

لى اإلاسالٟحن له، وم٨مً جإزحٍر ٌٗىص بلى اظخمإ جغابِ          ٞال٣غآن ًدمل في طاجه جإزحرا بجُبا ٖلى اإلاامىحن به ٖو

ــــــت الــــــ ُّ ــــــت، بيــــــاٞت بلــــــى ؤَم ُّ ــــــا آلاًــــــاث ال٣غآه ٓم، مــــــ٘ خؿــــــً ؤلا٣ًــــــإ وظمــــــا٫ ألاصاء، واإلاٗــــــاوي الّض٣ُ٢ــــــت التــــــي جٓهَغ
ّ
ى

ــض ل٨خــاب هللا هابٗــت مــً ؤٖمــا١ ال٣ــاعت  جٍى
ّ
الوة ؤو الخ

ّ
اإلاىيــىٖاث التــي جىاولهــا ال٣ــغآن الٗٓــُم، زاّنــت بطا ٧اهــذ الــخ

 ال٣ــغآن َــى ٦ــالم هللا ال مــغاء ُٞــه وال قــ٪، ٢ــا٫ وبهــىث قــجي، وتــي جتــرظم لــه نــض١ بًماهــه بغّبــه، وج٨كــ٠ ؤ
ّ
 ن

: ـاِب
َ
٨ِخ

ْ
ِهـَُل ال

ْ
ٟ

َ
ـِه َوج ًْ َض ًَ  

َ
ـِظي َبـْحن

َّ
ْهـِض٤ًَ ال

َ
ــ٨ًِ ج

َ
ـِه َول

ّ
ـَري ِمـً ُصوِن الل

َ
ت
ْ
ٟ ًُ ن 

َ
 ؤ

ُ
ْغآن

ُ
٣

ْ
ا ال

َ
ـظ ََ  

َ
ان

َ
ّبِ َوَما ٧

ُـِه ِمـً عَّ ِٞ ـَب   َعٍْ
َ
 ال

 
َ
حن ِ

َ
اإلا َٗ ْ

 .37ؾىعة ًىوـ: ال

 

اججـــت مـــً جـــإزحر وهٓـــغا لهـــظٍ ا        
ّ
ـــإل ٖلـــى َـــظٍ اللُـــاث٠ والٟىاثـــض الى بـــذ فـــي الَا إلا٩اهـــت الّؿـــامُت لخـــإزحر ال٣ـــغآنال ٚع

بلُــــٜ 
ّ
ال٣ــــغآن مــــً زــــال٫ َــــظا البدــــض، الــــظي ظــــاء مىؾــــىما بٗىــــىان: "جــــإزحر ظمــــا٫ ال٣ــــغآن ٖلــــى الٗبــــاص وؤزــــٍغ فــــي الخ

ّو٫ في: جإزحر ظما٫ ال٣غآن ٖلى الٗبـاص، بالّضٖىة". و٢ض اهخٓم الخضًض في َظا اإلاىيٕى في: م٣ضمت، ومدىعًٍ، ٧ان ألا 

بلُٜ بالّضٖىة، وزاجمت
ّ
اوي: في مؿال٪ جإزحر ال٣غآن وصوعٍ في الخ

ّ
 والش

 

Abstract 

The most prominent intellectual movement that came into existence, the deepest method 

in education, and the most accurate system of legislation was the revelation of the 

eternal miracle, the Holy Qur'an, which illuminated the righteous path and set minds 

and ideas in motion. The years pass by and the Qur'an reveals more of its impact and its 

endless wonders, and its systems and content are becoming clearer and clearer. This is a 

book that is a miracle, from One (Allah) who is Wise and Informed. 

The Qur'an itself has a miraculous effect on its believers and those who oppose it. Its 

impact can be attributed to the combination of the interdependence of the system, the 

good rhythm and the beautiful performance, and the precise meanings shown by in the 
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Qur'anic verses, in addition to the importance of the topics dealt with in the Qur'an, 

especially if the recitation and the intonation of the Book of Allah stems from the depths 

of the Reader and in a melodious voice. It translates to him the truthfulness of his faith 

in his Lord. It reveals that the Qur'an is the word of God, in which there is no doubt. 

Allah states in His The Holy Qur'an: ''This Qur'an could not have been produced by 

anyone other than God. In fact, it is a confirmation of what preceded it, and an 

elaboration of the Book. There is no doubt about it—it is from the Lord of the 

Universe.''- Surah Yunus. Verse; 37.  

In view of this lofty place of influence of the Koran; I wanted to see these sects and the 

benefits of the influence of the Koran through this research, which was marked: ―The 

influence of the beauty of the Qur'an on worshipers and its role in communicating the 

call‖. The theme was organized in: An introduction and two pivots, the first in: The 

influence of the beauty of the Qur'an on the worshipers. The second: In the Ways of 

Influencing the Quran and Its Role in Communicating the Call, and the conclusion. 
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 جىَئت:

، ؤّما ظما٫ ال٣غآن ٞال خّض له وال مىخهى، ٞهى )ظمُل في باَىه، ظمُل في          
 
 ل٩ّل شخيء في َظا الىظىص خّضا

ّ
بن

ما 
ّ
ما ؤّٖضجه وعوه٣ا ٧ل

ّ
،ظمُل في مٗىاٍ، ظمُل في مبىاٍ، ظمُل بطا ؾمٗخه، ظمُل بطا جلىجه، ًؼصاص خؿىا ٧ل ْاٍَغ

اإلًمان ٞخب٨حها، وبلى ال٣لىب ال٣اؾُت ٞخضزل الخكُت ٞحها، مىؾ٣ُاٍ جضّبغجهال ظؼالخه جىٟظ بلى ال٣لىب الٗامغة ب

ه 
ّ
لمذ ؤه لي ٖلُ٪ اؾتٕر ؾمٗ٪ وظظب ٞااص٥ وصزلخ٪ الخكُت ٖو

ُ
ت، و٢ؿامت وعَبت، بطا ج ضة لها ظما٫ وعٖو ٍٞغ

لت(   ، و٢ض بلٜ ؤؾلىبه ؤ٢صخى صعظاث ؤلاظاصة وؤلاخؿان. (1)ٞى١ َا٢ت البكغ ألّو٫ َو

 

ان، ؤن ٣ًترب بإؾلىبه مً صعظخه، ٞلِـ إلاسل         ى١ مهما ؤوحي مً الٟهاخت وسخغ البُان و٢ىة الدّجت والبَر

 ؤلٟاْه ويٗذ في مىاي٘ ال ًم٨ً ؤن جبّض٫ بإخؿً مجها ؤو مشلها، لظا ونٟه اإلاىلى 
ّ
٫َ ب٣ىله:  ٦ما ؤن ؼَّ

َ
ُه ه

َّ
الل

 ِٗ
َ

ك
ْ
٣

َ
اِوَي ج

َ
ش  مَّ

 
اِبها

َ
ك

َ
د  مُّ

 
ابا

َ
َخِضًِض ٦ِخ

ْ
ًَ ال ْخَؿ

َ
ِه ؤ

َّ
ِغ الل

ْ
ى ِط٦

َ
ىُبُهْم ِبل

ُ
ل
ُ
ْم َو٢ َُ ىُص

ُ
 ُظل

ُ
ِلحن

َ
مَّ ج

ُ
ُهْم ز  َعبَّ

َ
ْىن

َ
ك

ْ
س ًَ  ًَ ِظً

َّ
ىُص ال

ُ
ُه ُظل

ْ
غُّ ِمى

اص   ََ  ًْ ُه ِم
َ
َما ل

َ
ُه ٞ

َّ
ِلْل الل ًْ ًُ اُء َوَمً 

َ
ك ٌَ  ًْ ِه َحْهِضي ِبِه َم

َّ
َضي الل َُ ِلَ٪ 

َ
ِلَ٪  :، و٦ظل٪ ٢ىله .23ؾىعة الؼمغ: ط

َ
ظ

َ
َو٦

 جَّ 
 
ىعا

ُ
ٍُ ه ا

َ
ى
ْ
ل َٗ ٨ًِ َظ

َ
 َول

ُ
ًَمان ِ

ْ
 ؤلا

َ
اُب َوال

َ
٨ِخ

ْ
ْضِعي َما ال

َ
 ج

َ
ىذ

ُ
ا َما ٦

َ
ْمِغه

َ
ًْ ؤ

 ّمِ
 
َ٪ ُعوخا ُْ ا ِبلَ

َ
ى ُْ ْوَخ

َ
ا ؤ

َ
َباِصه ِٖ  ًْ اء ِم

َ
ك

َّ
ًْ و ْهِضي ِبِه َم

٣ُِم  
َ
ْؿخ ٍ  مُّ ى ِنَغا

َ
َتْهِضي ِبل

َ
َ٪ ل

َّ
 .52ؾىعة الكىعي: َوِبه

 

ى  الّهغاٍ اإلاؿخ٣ُم، َى  وون٠ عؾى٫ هللا           ٦غ الخ٨ُم، َو
ّ
ى الظ ال٣غآن ب٣ىله:]َى خبل هللا اإلاخحن، َو

ٌِ بجاثبه،  ت وال ٌكب٘ مىه الٗلماء،وال ًسل٤ ٖلى ٦ثرة الّغص، وال جى٣
َ
ِؿى

ْ
َىاء، وال جلخبـ به ألال َْ ٜ به ألاَ الظي ال جَؼ

ى ٢الىا: 
ّ
ًّ بط ؾمٗخه خت ا َى الظي لم جيخه الج

َ
ى ْٗ ا َؾِم

َّ
 ِبه

 
 َبَجبا

 
ْغآها

ُ
٢:ً(2)[.1ؾىعة الج 

 

بّي مدمض          
ّ
م َى ٦ما ونٟه الى بت، وما لها مً ؤزغ ٞال٣غآن ال٨ٍغ ُّ ه ًضٖى بلى الهضاًت وال٩لمت الُّ

ّ
، طل٪ أله

 ٤ ٍغ
ّ
مخلئ ال٣لب بىىع ؤلاًمان الظي ًطخيء لها الُ ٟىؽ الخّحرة ٞخُمئن بظ٦غ هللا ٞخسك٘ الجىاعح، ٍو

ّ
في ظمُ٘ الى

بت والّهٟذ الجمُل، ًضٖى اإلاامىحن به بلى  ُّ مت آلامىت، وب٣ضع ما ًضٖى بلى ال٩لمت الُّ ٤ الخُاة ال٨ٍغ الخ٤ّ، ٍَغ

رابِ وال٣ىة
ّ
ً هخاثج جل٪ الاؾخجابت لخإزحر ال٣غآن، هخدّضر الت ، مً طل٪ ٧ان لل٣غآن جإزحرا واؾخجابت ٖلى الٗباص، ٖو

 في مدىعًٍ: 

 

 ال٣غآن ٖلى هٟىؽ الٗباص:اإلادىع ألاّو٫: جإزحر ظما٫ 

ل٣ض مّغ ٖلى هؼو٫ ال٣غآن ٢غوها جبّضلذ ٞحها ؤخىا٫، وجخابٗذ زُىب وؤَىا٫، وباصث ٞحها ؤمم، واهضزغث ٞحها           

ولم ًب٣ى شخيء ٦ما ٧ان ٚحر َظا ال٣غآن، ب٣ى ال٣غآن َى ال٣غآن في  وجبضلذ ٞحها آلازاع ؤظُا٫،واهمدذ ٞحها خًاعاث 

خه، وفي  .(3)٦ماله وظاللهٖٓمخه وعٖو  ، وفي ؤزٍغ وجإزحٍر

 

ى مً ال ًٟهم لٛخه ومٗاهُه          
ّ
ظٍ الّغوٖت حٗتري خت  لل٣غآن عوٖت جلخ٤ ٢لىب ؾامُٗه وؤؾماٖهم، َو

ّ
والق٪ ؤن

جا
َّ

ه مّغ ب٣اعت ٞى٠٢ ًب٩ي ٣ُٞل له: )مم  ب٨ُذ؟ ٢ا٫ للص
ّ
، (4)وال ٌٗلم جٟاؾحٍر ومغامُه، ٦ما عوي ًٖ ههغاوي ؤه

ٓم.(
ّ
 ( 5)والى
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ٞال٣غآن ُظِم٘ ُٞه بًجاػ اللٟٔ م٘ ظىام٘ ال٩لم، والّضلُل م٘ مضلىله، وال٣غآن ظاء في ق٩ل مىٓىم لم           

ٟـ، و٢ض ظاء ؾهال ومِؿغا للخٟٔ،٢ا٫ 
ّ
 ال٨الم اإلاىٓىم ؤوعى لل٣لب وؤٌؿغ ٖلى الى

ّ
َهض، ولم ٨ًً مىشىعا ألن ْٗ ٌُ

 :

 
َ
ْغآن

ُ
٣

ْ
ا ال

َ
ْغه ؿَّ ٌَ ْض 

َ
٣

َ
٦ِغ  َول ضَّ َهْل ِمً مُّ

َ
ِغ ٞ

ْ
٦ ِ

ّ
 ُخؿً هٓم ال٣غآن واثخالٝ ؤظؼاثه،وُخؿً .17ؾىعة ال٣مغ:ِللظ

ّ
، ٦ما ؤن

، خُض ؾغي ؤلاًمان  ى مً وظٍى ببجاٍػ وم٩امً ؤؾغاٍع ٟىؽ، َو
ّ
سلو، ٧ان له ألازغ الٗم٤ُ ٖلى الى

ّ
الاهخ٣ا٫ والخ

صٍ ٞإقغ٢ذ هٟىؽ ؤَل ألاعيبالخ٤ّ، ولم ٨ًً بلى ال٣لىب مً ؤّو٫ هؼوله، زّمإزظ هىعٍ ٌؿغي في ْالم الجهل ًبّض 

م زٝى ألاطي بال عؾى٫ هللا   .اإلاؿلمىن ًجهغون ب٣غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ

 

 ؤصخاب عؾى٫ هللا        
 
ل َظا ال٣غآن ًجهغ لها به ٢ِ، ٞمً عظل  ؤظخم٘ ًىما ٣ٞالىا: وهللا ما ؾمٗذ ٢َغ

ض عظال له ٖكحرة ًمىٗىهه،  ما هٍغ
ّ
ا هسكاَم ٖلُ٪، به

ّ
ٌؿمٗىهه؟ ٢ا٫ ٖبض هللا بً مؿٗىص: ؤها ؤؾمٗهم، ٢الىا به

ل في ؤهضًتها خى و٢َغ ًّ ى ؤحى اإلا٣ـام في ال
ّ
 هللا ؾُمىٗجي، ٞظَـب ابً مؿٗىص خت

ّ
، و٢ام ٖىض اإلا٣ام ٣ٞا٫: صٖىوي، ٞةن

 نىجه ٢ىله 
 
  :زّم ٢غؤ عاٞٗا

َ
وَؿان ِ

ْ
٤َ ؤلا

َ
ل
َ
۞ ز

َ
ْغآن

ُ
٣

ْ
َم ال

َّ
ل َٖ  ۞ ًُ ْخَم ، زّم اؾخ٣بلهم ٣ًغئَا .3ـ1ؾىعة الّغخمً:الغَّ

غوا 
َّ
، ٣ٞامىا بلُه، و٢ض ؤز

 
ه لُخلى بٌٗ ما ظاء به مدمضا

ّ
ٞخإملٍى ٞجٗلىا ٣ًىلىن: ماطا ٢ا٫ ابً ؤّم ٖبض؟ زّم ٢الىا به

هه، ٣ٞا٫ له الّصخابت: َظا الظي زكِىا ٖلُ٪، ٣ٞا٫: ما ٧ان ؤٖضاء هللا ؤَىن ٖلّي مجهم آلان، ولئن في وظ

ىن. ، ٢الىا: خؿب٪ خؿب٪ ؤؾمٗتهم ما ٨ًَغ
 
هم بمشلها ٚضا  (6)قئخمؤلٖاوصجَّ

 

ه ٢ىّي ؤلا         
ّ
ًمان، و٧ان ٖبض هللا بً مؿٗىص، ٖلى ما جهٟه ٦خب الّؿحرة، ي٠ُٗ البيُت هد٠ُ الجؿم ل٨ى

ما١، ٞال  ٠ٗ بلى نالبت وظلض، بٟٗل جإزحر ال٣غآن العجُب الظي ًىبذ شجغة ؤلاًمان في ألٖا ًّ ٫ طل٪ ال الظي خىَّ

خه التي جدكغبها ال٣لىب. غ٥ وال٨ٟغ ا٢خالٖها، وما طل٪ بال بجما٫ ال٣غآن وعٖو
ّ

اح الك  حؿخُُ٘ ؤٖتى ٍع

 

لى اإلاؿلمحن ٢بل بؾالمه، ال ًجض ؾبُال إلًظائهم بال وبال ٠ُ٦ ؤؾلم ٖمغ بً الخُاب؟ الظي ٧ان قضًضا ٖ        

 ُٞغجه الّؿلُمت وبصعا٦ه الّصخُذ ٧اها ًغقضاٍ بلى بهاء الّضًً و٢ىامه مً زال٫ اإلاىا٠٢ اإلاازغة في 
ّ
ؾل٨هال بال ؤن

ٟىؽ، ومً طل٪ خاصزت هجغة اإلاامىحن بلى الخبكت التي َّؼجه وآإلاخه، ٞهى ًغي ٢ىمه ًٟغون مً ْلمهم، وطل
ّ
 الى

ّ
٪ ألن

ٗهب إلاا ٖلُه محزة ُٞهال و٦ظل٪ خاصزت بؾالمه بٗض ؤن بُل بإزخه ٞاَمت وػوظها 
ّ
الٗضالت َبٗه وبن ٧ان الخ

ض، ٖىضما ؾم٘ زباب بً ألاعر ٣ًغئهما ال٣غآن  بّي (7)ؾُٗض بً ٍػ
ّ
وؤٖلً  ال خُض جىّظه بٗضَا ٖلى الٟىع بلى الى

غ٥.
ّ

 بؾالمه، وههغ هللا به ؤلاؾالم و٧اهذ ال٩اعزت ٖلى الك

 

دّى٫ جل٪ الهّمت التي لم ج٨ً           ٣حن ٖم٤ُ، ٍو غ ٍو ٣ت بلى ٖلم ٍٚؼ ُّ ًّ ت ٖمغ بً الخُاب ال ُّ ٞال٣غآن ًدّى٫ هٟؿ

ىخُض، ًٞٗ ؤبي ؾُٗض الخضعي ٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا 
ّ
ت ملُئت باإلًمان والخ ُّ  تهخم بال باألوزان بلى هٟؿ

لحه ِغُيىا ٖلّي ٖو ُٖ اؽ 
ّ
ِغى ٖلّي ٣ًى٫:]بِىا ؤها هاثم عؤًذ الى ُٖ ضي ومجها ما ًبلٜ صون طل٪ و

ّ
ّمٌو، ٞمجها ما ًبلٜ الش

ُ
م ٢

لخه ًا عؾى٫ هللا، ٢ا٫:الّضًً.[ ، ٢الىا: ٞما ؤوَّ لُه ٢مُو ًجٍغ  ( 8)ٖمغ ٖو

 

ل الٛاع١         
ّ
ت، قبابا وظماال وجحها، طل٪ الٟتى اإلاضل

ّ
تى م٨ ٦ظل٪ ًدّى٫ِ ال٣غآن بخإزحٍر العجُب مهٗب بً ٖمحٞر

ُٗم
ّ
ت في الى

ّ
ها، و٧ان ؤُٖغ ؤَل م٨

ّ
ُاب وؤع٢

ّ
ت ؤظمل الش ُّ ت، بط ٧اهذ ج٨ؿٍى ؤّمه الٛى ُّ  ، و٧ان عؾى٫ هللا (9)والّغٞاَ

ت، وال ؤوٗم وٗمت، مً مهٗب بً ٖمحر.[ 
ّ
 خل

ّ
ت، وال ؤع١

ّ
ت ؤخؿً إلا

ّ
٣ى٫: ]ما عؤًذ بم٨ ، وإلاا ؤزظ جإزحر (10)ًظ٦ٍغ ٍو
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 وُٗم آلازغة َى ألاب٣ى، ٞسل٘ ال٣غآن بلبه وؤقغ١ ؤلاًمان في ٢لبه، وظض وُٗم ؤلا 
ّ
 َٗما، وؤن

ّ
ًمان ؤخلى مظا٢ا وؤلظ

ت الخالهت هلل، لُٟىػ  ًّ ه البّرا٢ت الخاصٖت، وج٣ّمو زىب ؤلاًمان واههبٜ بهبٛت الٗبىص ت بؼزاٞع ُّ ٖىه عصاء الجاَل

 بىُٗم آلازغة ألا٦مل، باإلاشابغة والّهبر ٖلى الّضًً وظٗل ال٣غآن ناخبه وع٣ُٞه.

 

ً لم ًمىٗهم مً بجباٖه بال ال٨بر والٗىاص، ٦ما و٦         بٍٗى ٧ان له ؤزغ ٖلى آزٍغ
ّ
ما ٧ان له ألازغ ٖلى البٌٗ ٞإج

بّي 
ّ
 ٖلى اإلاؿلمحن، بٗشه ٢ىمه بلى الى

 
 له ًٖ  خضر لٗخبت بً عبُٗت الظي ٧ان بلبا

 
ا
ّ
ٌٗغى ٖلُه ما ًٓىه ٧اٞ

ض  ، وبن ٦ىذ مخابٗت الّضٖىة بلى الخ٤ّ ٣ٞا٫:ًا ابً ؤدي، بن ٦ىذ جٍغ
 
ى ج٨ىن ؤ٦ثرها ماال

ّ
 ظمٗىا ل٪ ؤمىالىا خت

 
ماال

ى 
ّ
٨ىا٥ ٖلُىا، وبن ٧ان َظا الظي ًإجُ٪ عثُا جغاٍ، بظلىا ُٞه ؤمىالىا خت

ّ
ض مل٩ا مل ا ؾىصها٥ ٖلُىا، وبن جٍغ ض قٞغ جٍغ

 هبّرث٪ مىه.

 

ًِ  :، ٢ىله ٞخال ٖلُه عؾى٫ هللا          ْخَم ًَ الغَّ
جِزًٌل ّمِ

َ
ْىم  خم ۞ ج

َ
٣ ِ

ّ
 ل

 
ا ُّ َغِب َٖ  

 
ْغآها

ُ
ُه ٢

ُ
اج ًَ  آ

ْ
ذ

َ
ل ّهِ

ُ
اٌب ٞ

َ
ِخُِم۞ ٦ِخ الغَّ

 
َ
ُمىن

َ
ل ْٗ ٌَ

 :ومطخى عؾى٫ هللا  .3ـ1ؾىعة ٞهلذ ،  ٣ًغئَا بلى آًت الّسجضة ٞسجضَاالٖىضَا ٖاص ٖخبت ٖلى الٟىع

 مشله ٢ِ، وهللا ما َى با
ُ

 ٢ىال ما ؾمٗذ
ُ

ٗغ وال بال٨هاهت، ًا بلى ٢ىمه و٢ض حٛحر وظهه و٢ا٫: وهللا ؤوي ٢ض ؾمٗذ
ّ

لك

ًّ ل٣ىله الظي  ، ٞى هللا ل٨ُىه ا لي، زلىا بحن َظا الّغظل وما َى ُٞه واٖتزلٍى ل ؤَُٗىوي، واظٗلَى مٗكغ ٢َغ

ّؼٍ ّٖؼ٦م، و٦ىخم  ؾمٗذ هبإ ٞةن جهبه الٗغب، ٣ٞض ٦ُٟخمٍى بٛحر٦م، وبن ًٓهغ ٖلى الٗغب ٞمل٨ه مل٨٨م، ٖو

اؽ به. 
ّ
 (11)ؤؾٗض الى

 

 ِٞؿلم، ٦ما خضر م٘ ومً ج          
 
اؽ ٖضاوة وؤٖٓمهم ٖىاصا

ّ
إزحر ال٣غآن في ال٣لىب ؤن ًٟي بلى ْالله ؤقّض الى

بيّ 
ّ
بض هللا ابً ؤّم  ؾٗض بً مٗاط، وابً ؤزُه ؤؾُض بً خًحر، وطل٪ ٖىضما ؤعؾل الى مهٗب ابً ٖمحر، ٖو

اؽ ال٣غآن، ٞبلٜ طل٪ ؾٗض بً مٗاط، ٣ٞا٫ البً
ّ
ؤزُه ؤؾُض بً خًحر: ؤال جظَب بلى  م٨خىم بلى اإلاضًىت ٌٗلمان الى

ىضما اهخهى بلحهما، ٢ا٫ له  ما ًٖ َظا الّهيُ٘؟ ٖو هان يٟٗاءها ٞخجهاَما وجؼظَغ
ّ
َظًً الّغظلحن اللظًً ظاءا ٌؿٟ

ىضما ؾم٘ مً ال٣غآن، ٞما  ، ٖو خه ٦ٟٟىا ٖى٪ ما ج٨ٍغ  ٢بلخه وبن ٦َغ
 
مهٗب ؤججلـ ٞدؿم٘؟ ٞةن عيِذ ؤمغا

ى ؤؾلم،
ّ
ا اهخهى بلحهما، خضر مٗه ما خضر  اهخهى مً مجلؿه خت

ّ
لم ؾٗض بظل٪ ًٞٛب، و٢ام بىٟؿه زاثغا، وإلا ٖو

ى ؤؾلم ؾٗض، زّم عظ٘ بلى ٢ىمه وصٖاَم لئلؾالم ٞإؾلمىا ظمُٗا.
ّ
 ( 12)ألؾُض، ٞما اهخهى مهٗب مً ال٣غاءة خت

 

         
ّ

غ٥ الظي لم ًخمال٪ هٟؿه ٖىض ؾمإ آًاث ال٣غآن جخلى بال
ّ

هاَُ٪ ًٖ ٢ى٫ الىلُض بً اإلاٛحرة عؤؽ ال٨ٟغ والك

 ؤٖالٍ إلاشمغ، ما ٣ًى٫ َظا بكغ، 
ّ
 ؤنله لٛظ١، وبن

ّ
 ٖلُه لُالوة، وبن

ّ
 ل٣ىله لخالوة، وبن

ّ
ؤن مضخه ٣ٞا٫: وهللا بن

 
ّ
ٝغ ؤه ُٖ ٗغ، وهٟى (13)ه باَل وما ؤهخم ب٣اثلحن مً َظا قِئا بال 

ّ
ى ؤٖلم ال٣ىم بالك ٗغ َو

ّ
، بٗض ؤن هٟى ٖلُه الك

ى ٖلُم بإ٢ىا٫ ال٨هان، وم٘ طل٪ ظظبه ال٣غآن بخإزحٍر بلى ؤن ٣ًى٫ ما ٢ا٫.  ٖىه ال٨هاهت َو

 

ضة، وؤؾلىبه ظضًض بضٌ٘، ؤؾلىبا ج٣كّٗغ مً ؾماٖه الجلىص، وجلحن له ال٣لىب،           نىعة هٓم ال٣غآن ٍٞغ
ّ
بن

ى  ٗاعىال )ُخ٩ِي ؤن ابً اإلا٣ٟ٘ ؤعاص ؤن ٌٗاعى ال٣غآن وؤن ٨ًخب ٦الما ٌكبهه ٞمّغ بهبّي ٣ًغؤ ٢ىله َو ٌُ : ٦الم ال 

 ُِجىِصّيِ َو٢
ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

ْ
َىث

َ
ْمُغ َواْؾخ

َ
َي ألا طخِ

ُ
اء َو٢

َ ْ
ٌَ اإلا ُ ِٚ ِلِعي َو

ْ
٢

َ
ا َؾَماء ؤ ٍَ ِعي َماء٥ِ َو

َ
ْعُى اْبل

َ
ا ؤ ًَ ْىِم َو٢َُِل 

َ
٣

ْ
ل ِ
ّ
 ل

 
ضا ْٗ َُل ُب
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 ال
َ
حن اإلِاِ

َّ
ٓ :ٗاعى وما َى مً ٦الم البكغ، و٧ان مً .44ؾىعة َىص ٌُ  َظا ال 

ّ
، ٞغظ٘ ومخى ما ٖمل و٢ا٫: ؤقهض ؤن

 (14)ؤٞصر ؤَل و٢خه.(

 

ُه بط          
ّ
غا مٟؿضا، ٞبِىما َى ٚاع١ في الخ ٤ قٍغ وؤّما الًُٟل بً ُٖاى الظي ٧ان في باصي ؤمٍغ ٢اَ٘ ٍَغ

ّحرث مجغي خُاجه وتي ٢ىله وعصث ٖلُه آًت ؾمٗها في ظىٝ ال ىا  :لُل، ػلؼلذ اهدغا٣ٞلبه ٚو
ُ
ًَ آَمى ِظً

َّ
ِن ِلل

ْ
إ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ؤ

ْبُل 
َ
اَب ِمً ٢

َ
٨ِخ

ْ
ىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ ؤ ِظً

َّ
ال

َ
ىا ٧

ُ
ىه

ُ
٨ ًَ  

َ
َخ٤ِّ َوال

ْ
ًَ ال َؼ٫َ ِم

َ
ِه َوَما ه

َّ
ِغ الل

ْ
ىُبُهْم ِلِظ٦

ُ
ل
ُ
٢ َ٘ َ

ك
ْ
س

َ
ن ج

َ
 ؤ

ْ
َؿذ

َ
٣

َ
َمُض ٞ

َ ْ
ْحِهُم ألا

َ
ل َٖ ا٫َ 

َ
ُ

َ
ٞ 

ى 
ُ
ل
ُ
٢ 

َ
ىن

ُ
اِؾ٣

َ
ْجُهْم ٞ ِشحٌر ّمِ

َ
ى ٢ُل .16ؾىعة الخضًض:ُبُهْم َو٦

ّ
ما ؾمٗها ٢ا٫: بلى ًا عّب ٢ض آن، ٞغظ٘ بلى هللا وجاب، خت

ّ
، ٞل

َغ ؤو ؾم٘ ال٣غآن ْهغ به مً الخىٝ والخؼن،  ِ
ّ
٦

ُ
 في نضٍع ؤٖٓم مً الًُٟل، ٧ان بطا ط٦غ ؤو ط

 
ه ما ٧ان ؤخضا

ّ
ُٞه ؤه

ى ًغخمه مً
ّ
ايذ ُٖىاٍ وب٩ى خت . ٞو  (15)ًدًٍغ

 

ه لِـ زّمت حّجت وال معجؼة ؤبلٜ وال ؤهج٘          
ّ
ٟىؽ وال٣لىب، وبه

ّ
غ في الى

َّ
ٞال٣غآن اإلاجُض َى ؤٖٓم وؤبلٜ شخيء ؤز

ٌِ بجاثبه وال ٌكب٘ مىه الٗلماء،  ى الدّجت البا٢ُت ٖلى الآلباص، ال جى٣ ٟىؽ مً َظا ال٣غآن، َو
ّ
لل٣ٗى٫ والى

ٟىؽ وظاطبِخه ال٨بحرة لل
ّ
ٓمت جإزحٍر في الى مكاٖغ وال٣لىب، مً ؤٖٓم وؤعوٕ وظٍى ببجاػ ال٣غآن، ولم ًخًُٟ له ٖو

اؽ.
ّ
 ال٨شحر مً الى

 

ٟىؽ وال٣لىب في ما مطخى، هجض له هٟـ ألازغ في َظا الّؼمً الخايغ وال٨شحر مً         
ّ
و٦ما ٧ان لل٣غآن آزغ ٖلى الى

ىاَض جا٦ض طل٪، ٞهظا مىعَـ بى٧اي 
ّ

ت بلى ؤلاؾالم، وطل٪ الظي بضؤ عخلخه ال٣ٗلُت ؤلاً (16)الك ُّ هغاه
ّ
ماهُت مً الى

ت  ىن مىبخاح "مىٟخاح" بٗض ؤن ؾمدذ له الّؿلُاث اإلاهغٍّ ِهَض بلُه ٦جغاح مبرػ بمٗالجت مىمُاء الٟٖغ ُٖ ٖىضما 

ىن الخغوط،  اَض ٖلى مىث ٖٞغ
ّ

ظٍ اإلاىمُاء تي الك ىن، ٦ما ؾمدذ له بإزظ بٌٗ الّهىع، َو بضعاؾت ظؿم ٖٞغ

جاة التي ؤعاص
ّ
لى الى ىن ٖو مَّ ؤجُذ (17)َا هللا لجؿضٍ، ٞخإزغ بظل٪ البُان الّغاج٘ آلًاث ال٣غآن الظي ًسّو بضن ٖٞغ

ُ
، ز

 ل٨ُىن آًت ل٩ّل ألاظُا٫ 
 
ىن مىسخى م٘ ب٣اء بضهه ؾلُما له بٗض طل٪ ؤن ًلّم ؤ٦ثر بما ظاء في ال٣غآن خى٫ ٚغ١ ٖٞغ

ىن ٞ ى ٧ان ٖلى صعاًت ؾاب٣ت بغواًت ؤلاهجُل ًٖ ٚغ١ ٖٞغ  ال٣غآن مً بٗضٍ، َو
ّ
ُضَل ٦شحرا ٖىض ما ا٦دك٠ ؤن

ت ٞإٖلً بؾالمه.  ت بال في َظا ال٣غآن م٘ بضاًت ال٨كىٝ ألازغٍّ ها البكغٍّ  وخضٍ ٢ض ٢ّغع الخ٣ُ٣ت التي لم حٗٞغ

اب الظي ؤؾٝغ ٖلى هٟؿه باإلاٗاصخي و٢ّهت بؾالمه مً َاالء ببُٗض بط اؾخد٨مذ ٟٚلخه و٦ثرث 
ّ

ولِـ ؤمغ الك

نِب بالُإؽ مً الخُاة وضجغ مً وظىصٍ ٞحها، ٞسغط مً بِخه في ظٝى اللُل ًهغر َمىمه، وؤقخض ؤإلاه، بل ؤ

٣ى٫: ًا عّب إلااطا زل٣خجي؟ وبطا بهىث ًهضع مً مظًإ مجاوع، وبطا ب٣اعت ٣ًغؤ ٢ىله  ًَّ  :ٍو ِج
ْ
 ال

ُ
ذ

ْ
٣

َ
ل
َ
َوَما ز

ُبُضوِن  ْٗ َُ  ِل
َّ

ـَ ِبال و ِ
ْ

اث:َوؤلا اٍع
ّ
مى٢ٗا ُٖٓما ٞسّغ ؾاظضا هلل ق٨غا ٖلى َظٍ ، ٞى٢ٗذ آلاًت مً ٢لبه .56ؾىعة الظ

ٝغ َٗم الخُاة ولظتها ت، زّم اؾخ٣ام ٖلى َاٖت هللا، ٖو ُّ ، ٞؿبدان هللا ما ؤٖٓم جإزحر آًاث (18)الهضاًت الّغباه

ل ل٣لب ال ٌؿخجُب  ه، ٍٞى اب وجدُُه، وحكٟي ؤمغاى هٟؿه وجبًر
ّ

ال٣غآن ٦الم هللا، آًت واخضة جى٢ٔ ٢لب َظا الك

ت. لهظٍ الّغو  ُّ ظٍ الهضاًت الّغباه إزحر ؤلابجاػي َو
ّ
ظا الخ ت، َو ُّ  ٖت ال٣غآه

ازغ ُٞه جإزحرا ٖم٣ُا، وطل٪ إلاا ًجض ال٣لب في ؤٖما٢ه مً ٧امل الاؾخجابت     ٘ ال٣لب ٍو وٗم ٞىٛم ال٣غآن ًَغ

ا قِئا ؤو ٌؿخم٘ بلُه مً ٢اعت مجُض )بال وجإزظ ٢لبه وهٟؿه عوٖت 
ّ
َظا ال٨الم والاهٟٗا٫، وما ًخلىا الىاخض مى

ت  ٍّ ٗىع
ّ

ؿدكٍٗغ مً ؤلاخؿاؾاث الك ٓم اإلاخمحز اإلاخٟغص، إلاا ًجضٍ َو
ّ
ٟاط، ؤو جمل٪ ؾمٗه ٚغابت بالٛت مً الى

ّ
الى

ت.( ُّ ا لىٟؿه، مبكغا بالهضي الظي ًدمله بحن َُاجه؟(19)والىظضاه ُّ  ، ٠ُ٨ٞ ال ٨ًىن ال٣غآن صاٖ
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ىاَض ٖلى (20)٣ًى٫ مدمض ٖبض الُٗٓم الّؼع٢اوي 
ّ

ى ًٟىض مؼاٖم ، ومً الك : ُٞلؿٝى ٞغوسخي َو
ّ
جإزحر ال٣غآن ؤن

 
 
 مدمضا

ّ
ت )مً ؤن ُّ هغاه

ّ
 مدمضا ٧ان ٣ًغؤ ال٣غآن  صٖاة الى

ّ
ِسخى، ٢ا٫: بن لم ًإث بأًت ٖلى هبّىجه ٦أًاث مىسخى ٖو

اؽ بلى ؤلاًمان به ما لم جٟٗله ظمُ٘ آًاث ألاهبُاء ألاولُحن.(
ّ
، (21)زاقٗا ؤواَا مخإلها، ٞخٟٗل ٢غاءجه في ظظب الى

حر الٗغب، و٧ان ؤقّض وؤبلٜ مّما  ، ٞال٣غآن ٞٗل ٞٗله في هٟىؽ الٗغب ٚو ٢ض وا٤ٞ الّهض٢ىؤهه٠ َظا الُٟلؿٝى

 ٞٗلذ معجؼاث ظمُ٘ ألاهبُاء الّؿاب٣حن.

ه )ؤحى    
ّ
ٟها وجغ٦ُبها، بال ؤه ه لم ًسغط ٖلى ؤٖلى صعظاث البالٚت ولم ًسخل٠ ًٖ وظٍى الٗاصة في جهٍغ

ّ
وال٣غآن م٘ ؤه

ت، وؤصاع اإلاٗاوي  ُّ ٣ت اللؿاه ٍغ
ّ
ت في الُ ُّ ٣ت هٟؿ ٟـ ال مً وعاء اللؿان، ٞجٗل مً هٓمه ٍَغ

ّ
بما ظاء به مً وعاء الى

ٟـ.(  ٖلى ؾجن ووظٍى ججٗل ألالٟاّ ٦إّجها مظَب
ّ
 ( 22)َظٍ اإلاٗاوي في الى

 

بّي          
ّ
الى

ّ
م ٖلى البكغ، ما ًغوي في ألازغ مً ؤه جم  ولّٗل مً ؤٖٓم جإزحر آي ال٣غآن ال٨ٍغ

ّ
٧ان ٣ًغؤ ؾىعة الى

ً ظمُٗا،  ضص مً  اإلاكغ٦حن ٞؿ٨خىا وؤههخىا، وبلٜ جإزحر الخايٍغ ٖىض ال٨ٗبت و٧ان ٌؿخم٘ بلُه بٌٗ اإلاؿلمحن ٖو

ه ٖىضما بلٜ جهاًت الّؿىعة سجض ٖىض ٢ىله 
ّ
ُبُضوا: ؤه ْٖ ِه َوا

َّ
اْسُجُضوا ِلل

َ
ٞ:جم

ّ
، لم ًخمال٪ ظمُ٘ مً .62ؾىعة الى

الوة الّؿُُغة ٖلى ؤهٟؿهم وزغوا ؾاظضًً، ًٞٗ ابً ٖباؽ٧ان ٌؿخم٘ بلى 
ّ
بّي   الخ

ّ
 الى

ّ
جم، ؤن

ّ
: ]سجض بالى

ًّ وؤلاوـ.[  م (23)وسجض مٗه اإلاؿلمىن واإلاكغ٦ىن والج ، ٞمً قّضة جإزحر ال٣غآن ٖلى ال٣لىب سجضوا َو

م ًجاصلىن في هللا وعؾىله، زّم ؤٞا٢ىا ٞةطا َم في طَى٫ مً سجىصَم.   مكغ٦ىن، َو

 

ما         
ّ
ٗغى له )ٞإن َظا ألازغ ؾحزصاص ٧ل

ّ
٘ الىاضر ٖلى ٧ّل مً ًدؿً الخ م طل٪ ألازغ الّؿَغ وبطا ٧ان لل٣غآن ال٨ٍغ

ا٢ت 
ّ
ىع ًخىّهج، والُ

ّ
َالذ ٞتراث اإلا٨ض مٗه، و٠ُ٦ ال وما مً ل٣اء ًخّم بحن ال٣لب وال٣غآن بال وؤلاًمان ًؼصاص والى

ىا هضع٥ ٠ُ٦ ونل الجُل ألاّو٫ لهظا اإلاؿخىي ؤلاًماوي ٚحر اإلاؿبى١ ٖلى جخىلض والّضاٞ٘ لالؾخ٣امت ٣ًىي، ومً َ

 ( 24)مؿخىي البكغ الٗاصًحن.(

 

ال١ مً ٖباص هللا َى عؾى٫ هللا         م ٖلى ؤلَا ه زحر مً جإزغ بال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
جإزحرا بالٛا  ، ٣ٞض جإزغ به بال به

ى ازخلُذ 
ّ
، وحكّب٘ به عوخه حكّبٗا جاّما، خت

 
ت الّغؾى٫ ٖم٣ُا ُّ واهخ٣ل مً مغخلت بلى  مٗاوي ال٣غآن بصخه

بّي 
ّ
ى الى

ّ
اؽ مغخلت في م٣ام ألازال١، زّم بضؤ ًهٗض صعط ال٨ما٫، وجغق

ّ
 "٢غآها" ًمصخي بحن الى

 
ى ؤنبذ ط٦غا

ّ
، (25)خت

ت جخمشل في: ُّ م٨ً ؤن ه٨خجز جإزحر ال٣غآن ٖلى الٗباص في ؤعبٗت ظىاهب عثِؿ  ٍو

 

 ألامغاى التي جهِب ؤلاوؿان: جإزحر ال٣غآن ٖلى  -( ●

 

طر طل٪ مً زال٫ ط٦غ ٧لمت قٟاء         
ّ
ه قٟا لل٨شحر مً ألامغاى،ًخ

ّ
مً ؤبلٜ جإزحر ال٣غآن ٖلى ؤلاوؿان ؤه

ت في بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت مجها: ٢ىله ُّ بىث الاؾم
ّ
ً  :ه٨غةوبهُٛت الش  ّمِ

ٌ
ت

َ
ٓ ِٖ ْى

م مَّ
ُ
٨

ْ
ْض َظاءج

َ
اُؽ ٢

َّ
َها الى حُّ

َ
ا ؤ ْم ًَ

ُ
٨ ّبِ

عَّ

 
َ
ِمِىحن

ْ
ُما

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ٌ
ي َوَعْخَمت ض  َُ ُضوِع َو ا ِفي الهُّ

َ
ِ
ّ
اء إلا

َ
اء  :، و٢ىله .57ؾىعة ًىوـ: َوِقٟ

َ
َى ِقٟ َُ ْغآِن َما 

ُ
٣

ْ
ًَ ال ٫ُ ِم ِ

ّ
ز
َ
ج
ُ
َوه

 
 
َؿاعا

َ
 ز

َّ
ال

َ
 ب

َ
حن اإلِاِ

َّ
ِؼٍُض الٓ ًَ  

َ
 َوال

َ
ِمِىحن

ْ
ُما

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ٌ
 . 82ؾىعة ؤلاؾغاء: َوَعْخَمت
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ظا عّبما          دُجت ولم جظ٦غ الىؾُلت، َو
ّ
ٟاء،ؤي ط٦غث الى

ّ
وآلاًاث لم جخدّضر ًٖ الٗالط بال٣غآن،ول٨ّجها ط٦غث الك

ضاوي والٗالط بال٣غآن مًمىهت بةطهه حٗالى، و٢ض وعص في ال٣غآن آًخحن جدضزخا ًٖ ٞٗل 
ّ
 هدُجت الخ

ّ
ًدمل صلُل ٖلى ؤن

كٟي َى هللا بال ق ٌُ  الظي 
ّ
ٟاء، وؤن

ّ
ضاوي بال٣غآن، ٢ا٫ الك

ّ
ٖلى لؿان ببغاَُم  ٪، لُضٖم خهى٫ هدُجت الخ

 : حِن ِٟ
ْ

ك ٌَ ُهَى 
َ
ٞ 

ُ
ا َمِغْيذ

َ
ٗغاء:َوِبط

ّ
 في مىي٘ آزغ:  ، و٢ا٫ .80ؾىعة الك

َ
ِمِىحن

ْ
ا ْىم  مُّ

َ
٠ِ ُنُضوَع ٢

ْ
ك ََ ؾىعة َو

ىبت:
ّ
 . 14الخ

 

م٨ً ج٣ؿُم ألامغاى التي جهِب ؤلاوؿان بلى ؤهىإ زالزت:          ٕى ٌكُٟه  ألاّو٫:ٍو
ّ
ظا الى ت َو ُّ ؤمغاى خّؿ

ت في الٛالب، وبمكِئت هللا وخىله.  ُّ ب
ّ
اوي:ال٣ٗا٢حر الُ

ّ
ى ٌكبه ألاّو٫،  والش ت، َو ُّ ت ؤو ٣ٖل ُّ ت ؤو هٟؿ ُّ ؤمغاى ٖهب

باء وبغئٍ ؤبُا مً ألاّو٫.  ه ٢ض ًسغط ًٖ اإلاإلىٝ، وقٟاٍئ ًدخاط بلى ججاعب ٣ًىم بها ألَا
ّ
الض: ل٨ى

ّ
ؤمغاى والش

ت حؿببها ألاعواح الخبِشت )ال ٨ًىن ٖالظها بال ب٨الم عّب الٗاإلاحن، ومً بدض ًٖ ٚحٍر ٣ٞض ؤزُا الّؿ  ُّ بُلال عوخاه

ه  ُّ ت هب
ّ
ى٨غ، قٕغ عّبىا الاؾدكٟاء ب٨المه، وبؿى

ُ
ٗٝغ مجها وج

ُ
ىاعى ح لل ٖو اؽ مً ؤمغاى ٖو

ّ
 ول٨ثرة ما ٌٗغى للى

ـّ ؤو سخغ.(  ت، ؤو ٖاعى ٖحن، ؤو خؿض ؤو م ُّ ت ؤو هٟؿ ُّ ت بضه
ّ
ت (26)إلاً ؤقخ٩ى مً مغى ؤو ٖل ُّ ، ٞاألمغاى الٗهب

ت ٦شحرة، و٦ظل٪ الّغوخاه ُّ ت وال٣ٗل ُّ ٟؿ
ّ
ت، و٧ِلحهما ٢ض ًيخج ٖىه نٕغ للمهاب. والى ُّ 

 

ت:            ٍّ م الجىػ ُّ ي مشاال لؤلمغاى التي ٨ًىن لل٣غآن صوع ؤؾاؽ في ٖالظها، ٣ًى٫ ابً ٢
ّ
ولىجٗل الّهٕغ الجج

ت،  ُّ ٌٕ مً ألاعواح الخبِشت ألاعي ان: َنْغ ٕغ نٖغ ٍِ الّغصًئت. و )الهَّ ٌٕ مً ألازال اويَنْغ
ّ
: َى الظي ًخ٩لم ُٞه والش

الظه. ِٖ باء في ؾببه و ىن بإنَّ ٖالظه "وؤّما نٕغ ألاعواح" ألَا ٗتٞر ىن به وال ًضٞٗىهه، َو م ٌٗتٞر ٣الَئ : ٞإثمتهم ٖو

بُلها، 
ُ
ها وج

َ
ٗاعُى ؤٞٗال

ُ
ا وح ضاٞ٘ آزاَع

ُ
غة الخبِشت، ٞخ ٍغ ِ

ّ
ت لخل٪ ألاعواح الك لىٍَّ ُٗ رة ال ٟت الخّحِ ٍغ

ّ
 ألاعواح الك

ُ
بم٣ابلت

ٕغ الظي ؾببه  و٢ض هّو ٖلى طل٪ "اب٣غاٍ" في ما ًىٟ٘ مً الهَّ
ّ
، و٢ا٫: َظا به ٕغ بٌٗ ٦خبه، ٞظ٦غ بٌٗ ٖالط الهَّ

ٕغ الظي ٨ًىن مً ألاعواح، ٞال ًىٟ٘ ُٞه َظا الٗالط.(   (27)ألازالٍ واإلااصةال وؤّما الهَّ

 

 ٚحر جاّم،        
 
ت ًٖ اهٟٗالها مىٗا ُّ ًاء الّغثِؿ ت جمى٘ ألٖا

ّ
: )الّهٕغ ٖل

ّ
ٌذ ٚلُٓت ظاء في ٞخذ الباعي ؤن وؾببه ٍع

ًاء ٞال ًب٣ى  ج في ألٖا
ّ
ًاء، و٢ض ًدبٗه حكى و بساٌع عصيٌء ًغجٟ٘ ِبلُه مً بٌٗ ألٖا

َ
جىدبـ في مىاٞظ الّضماٙ ؤ

ت،  ُّ ٣ظٝ بالّؼبض لٛلٔ الّغَىبت، و٢ض ٨ًىن الّهٕغ مً ألاعواح الخبِشت ألاعي ال بل ٌؿ٣ِ ٍو
 
خو مٗه مىخهبا

ّ
الص

ت ُّ ت به.( ِبّما الؾخدؿاهبٌٗ الّهىع ؤلِاوؿ ًّ  (28)، وبّما إِل٣ًإ ألاط

 

ض طل٪، ٣ًى٫ ٧اعن ظخىن             الٗلم الخضًض ًٍا
ّ
: )واضر  (29)٦ما ؤن ـّ اجج ًٖ اإلا

ّ
 ًٖ الّهٕغ الى

ّ
ى ًخدضر َو

ا ما صامذ جىظض خ٣اث٤ ٦شحرة مضَكت  ت ال ٌؿخُُ٘ الٗلم ؤن حهمل ؤمَغ ُّ ـّ تي ٖلى ألا٢ل خالت وا٢ٗ  خالت اإلا
ّ
ؤن

ضَا، وما   مئاث مً جاٍّ
ّ
ت ٣ِٞ، بل ألن ُّ  صعاؾتها ؤنبدذ الػمت وواظبت ال مً الىظهت ألا٧اصًم

ّ
صام ألامغ ٦ظل٪ ٞةن

ا ٌٗاهىن ٦شحرا في الى٢ذ الخايغ مً َظٍ الخالت.( اؽ وؤلٞى
ّ
 (30)الى

ّ
ىاَض ٖلى ؤن

ّ
جغبت والىا٢٘ مً الك

ّ
، ٦ظل٪ الخ

كٟى 
ُ
ت، وح ُّ هٕغ مً ٢بل ألاعواح الخبِشت ألاعي

ُ
 خاالث َىا٥ ؤشخام ج

ّ
ظا مّما قاَضجه ُٖاها، مً ؤن بال٣غآن، َو

ى ًخلى ٖلى َظٍ ألاظؿام اإلاهغوٖت، زّم ٢امذ ؾلُمت مٗاٞاة مً مغيها. ذ وقٟذ مً جإزحر ال٣غآن َو  ُنٖغ
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ما ٧اهذ          
ّ
ه ٧ل

ّ
ىجغ وال٣ل٤ ًاّصي بلى ه٣و في مىاٖت الجؿم يّض ٧ّل ألامغاى، وؤه

ّ
: )الخ

ّ
ا ؤن ُّ ومً اإلاٗلىم َب

ما ٧اهذ ٞغم حٗغيه لهجماث ألامغاى ؤ٦ثر(
ّ
ت لئلوؿان ٚحر مؿخ٣غة ٧ل ُّ ت والٗهب ُّ ٟؿ

ّ
،ٞسالًا (31)الخالت الى

بغهامجا م٣ٗضا جخٟاٖل مً زالله بالًحن الخالًا مً خىلها بخيؿ٤ُ الّضماٙ في خالت اَتزاػ صاثم، َظٍ الخالًا جدىي 

 في َظا البرهامج مّما 
 
ت ؾىٝ حؿبب زلال ُّ  ؤي مك٩لت هٟؿ

ّ
مظَل ٌكهض ٖلى ٖٓمت الخال٤ جباع٥ وحٗالى، وبن

 في بغمجت الخالًا ٩ّٞل 
 
 ؤي مغى البّض ؤن ًدضر حٛحرا

ّ
ت  ًى٣و مىاٖت الخالًا وؾهىلت هجىم اإلاغى ٖلحهاال وبن ُّ زل

ى جمىث، ولٗالط طل٪ اإلاغى البّض مً جصخُذ َظا البرهامج بإي 
ّ
٤ بغهامج مدضص لها مىظ ؤن زل٣ها هللا وخت حؿحر ٞو

ُٗض بغمجتها. يكُها َو  الاؾخمإ بلى ال٣غآن ًازغ ٖلى زالًا الّضماٙ ٍو
ّ
٣ت مم٨ىت، و٢ض زبذ ؤن  (32)ٍَغ
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ه قٟاء عوحي وهٟ         
ّ
ٟسخي والٗهبي ٞال٣غآن قٟاء بضوي ٦ما ؤه

ّ
ه ٌٗمل ٖلى بٖاصة جىاػن الجهاػ الى

ّ
سخي، أله

ىاػن ًى٨ٗـ ٖلى ؤلاوؿان في ٖمله، مّما ًضٞٗه بلى 
ّ
ظا الخ للمامً باؾخمغاع ٢غاءجه والاؾخمإ بلُه وجضّبغ مٗاهُه، َو

ً، وهاٞ٘ لٛحٍر ٦ظل٪. ه نالر وهاٞ٘ له في الّضاٍع
ّ
 ؤن ٨ًىن ٖمله ٧ل

 

 باإلوؿان بلى الٗمل الّهالر:جإزحر  ال٣غآن في الّضٞ٘  -(●

 

َُ ٢: ا٫           ْظَغ
َ
ُهْم ؤ جَّ ْجِؼٍَ

َ
ى
َ
 َول

 
َبت ِ

ُّ ََ 
 
اة َُ ُه َخ

َّ
ى َِ

ُِ ْد
ُ
ى
َ
ل
َ
ٞ ًٌ ِم

ْ
َى ُما َُ ى َو

َ
هث

ُ
ْو ؤ

َ
غ  ؤ

َ
٦

َ
ً ط  ّمِ

 
ِمَل َناِلخا َٖ  ًْ ًِ َما َم ْخَؿ

َ
م ِبإ

 
َ
ىن

ُ
َمل ْٗ ٌَ  

ْ
ىا

ُ
اه

َ
٧:دل

ّ
ٗىع بالٟسغ  .97ؾىعة الى

ّ
ي ًٖ الٛغوع والك

ّ
 ما ًىهى اإلاخل٣

 
م في ٖمىم زُابه ٦شحرا ، ال٣غآن ال٨ٍغ

ت،  ُّ ىٓغ بلى َظٍ الخها٫ ٦إمغاى هٟؿ ت، ٍو ُّ مُمت اإلاسالٟت للُٟغة ؤلاوؿاه
ّ
حر طل٪ مً الٗاصاث الظ والازخُا٫، ٚو

ه ٢ض ً
ّ
رار الّؿ٨ُىلى ي الخضًض ناع مً اإلاٗغوٝ ؤه

ّ
 للت

 
ضٞ٘ ناخبه بلى ظىىن الٗٓمت ُٞهاب ٞالٛغوع مشال وو٣ٞا

ٗىع بال٣ىة 
ّ

ىّمي ُٞه الك  اإلاجخم٘ ًًُهضٍ وال ًغاعي ٢ضعاجه وجٟى٢ه، ٍو
ّ
ٌ بإن ى قٗىع اإلاٍغ َان"، َو

ّ
"بالظ

 والٗٓمت.

 

ه َىـا٥ ع٢ُب ؤٖلى،          
ّ
 َظا ؤلاوؿان ٌٗلم ؤه

ّ
ىاي٘ والخها٫ الخمُضة ألن

ّ
 ال٣غآن ؤلاوؿان ٖلى الخ

ّ
لظا خض

الم بهحر بما ٌ
ّ
 َاالء الٓ

ّ
ٓلمه، إلًماهه بإن هٍى

ّ
ى٣هه خ٣ ى ًٟىى ؤمٍغ هلل ُٞمً ٌٗخضي ٖلُه ٍو ٗمل الٗباص، َو

ٗىع باإلزم وجإهِب 
ّ

إع وخّب الاهخ٣ام والك
ّ
الي ٌؿدبٗض مكاٖغ الش

ّ
ؾِىالىن ال٣ٗاب مً الخ٨م الٗض٫، وبالخ

ه ٌٗلم، ٢ىله
ّ
 ًلجإ بلى هللا أله

 
محر،وبطا اعج٨ب طهبا ًّ ِخٌُم ِبنَّ ال:ال ىٌع عَّ

ُ
ٟ

َ
ٛ

َ
َه ل

ّ
دل:ل

ّ
ه:.18ؾىعة الى

ّ
ٗلم ؤه َوَمً ، َو

 
 
 عَِّخُما

 
ىعا

ُ
ٟ

َ
َه ٚ

ّ
ِجِض الل ًَ َه 

ّ
ِغ الل ِٟ

ْ
ٛ

َ
ْؿخ ٌَ مَّ 

ُ
َؿُه ز

ْ
ٟ

َ
ِلْم ه

ْ
ٓ ًَ ْو 

َ
 ؤ

 
َمْل ُؾىءا ْٗ ٌَ

:ؿاء
ّ
 .110ؾىعة الي

 

٣ىم ب٨بذ طل٪ في         ٟـ  ٞاإلوؿان ٌكٗغ باخخ٣اع طاجه ٖىضما ًغج٨ب اإلاٗاصخي وآلازام ٍو
ّ
لماء الى هٟؿه ٖو

دلُل 
ّ
ت، ال قٟاء لها بال بما ٌؿمىهه الخ ُّ  هٟؿ

 
ت لل٨بذ الظي ٌؿبب ٣ٖضا ُّ ٟؿ

ّ
)ًغظٗىن ٧اٞت ألامغاى الى

ؿغص خُاجه ٧املت  بِب،َو
ّ
دلُل بإن ًجلـ ؤلاوؿان في اؾترزاء جاّم، في ُٖاصة الُ

ّ
خّم َظا الخ ٟسخي،ٍو

ّ
الى

) محر، ، ما ٌؿّمى باالٖتراٝ بالخُإ (33)وبهىجمؿمٕى ًّ ٟـ وال
ّ
٣ت بحن الى

ّ
ض ٖىه مهاصهت وهىٖا مً الش

ّ
الظي ًخىل

باء ٖلى طل٪ باؾخسضام ٞغاف وزحر وبْالم اإلا٩ان وجىٞحر الهضوء. ؿخٗحن ألَا  َو

 

ٟسخي ال٣غآوي، ٦ما في ٢ىله         
ّ
دلُل الى

ّ
ا طل٪ بالخ

ّ
 :ولى ٢اعه

ْ
ٛ

َ
ْؿخ ٌَ مَّ 

ُ
َؿُه ز

ْ
ٟ

َ
ِلْم ه

ْ
ٓ ًَ ْو 

َ
 ؤ

 
َمْل ُؾىءا ْٗ ٌَ َه َوَمً 

ّ
ِغ الل ِٟ

 
 
ِخُما  عَّ

 
ىعا

ُ
ٟ

َ
َه ٚ

ّ
ِجِض الل ًَ

:ؿاء
ّ
دلُل، بط الاؾخٟٛاع .110ؾىعة الي

ّ
، َظٍ آلاًت جإمغ باالؾخٟٛاع )والاؾخٟٛاع ؤّٖم مً الخ

دلُل مداولت 
ّ
محر، والخ ًّ بُل مداؾبت ال ٟـ بالخُُئت، ٍو

ّ
ـّ الى ما َى َلب اإلاٟٛغة ًٖ طهب اٖتٝر به، ٞخد

ّ
به

 الؾدكٗاع لالٖتراٝ، ٞاالؾخٟٛاع َ
 
بِب لً ٨ًىن م٣اعبا

ّ
غ١، والاؾترزاء والهضوء بٟٗل الُ

ّ
تراٝ مً ؤ٢هغ الُ ى الٖا

 ؤلاوؿان 
ّ
باء ؤن ّىاب الّغخُم الظي ج٨ىن ُٞه خالت ؤلاوؿان في مىخهى الهضوء، بط ٢ّغع ألَا

ّ
ه بحن ًضي الش

ّ
ؤلاوؿان بإه

باصجه.(  ى في نالجه ٖو ٨ىن لال (34)٨ًىن في ؤزٌٟ يِٛ للّضم، َو ا في ، ٍو ُّ ىبت صوعا عثِؿ
ّ
هب والخ

ّ
ٖتراٝ بالظ

ت. ُّ ت وال٣ٗل ُّ ٟؿ
ّ
 ا٢ترابه مً الّصخت الى
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ٗىع بالّغضخى وال٣ىاٖت وعاخت         
ّ

ٟـ، في ّْل الك
ّ
 اإلاامً الظي ٌٗمل الّهالخاث ٌِٗل مُمئن الى

ّ
٦ما ؤن

ىاب 
ّ
ُب والش

ّ
ت ًٞال ّٖما لها مً الجؼاء الُ ُّ ت وال٣ٗل ُّ ٟؿ

ّ
مخ٘ بالّصخت الى

ّ
ما٫ الّهالخت مضٖاة للخ محر، )ٞاأٖل ًّ ال

ما٫ الّهالخت جدمي الٟغص مـً الّؿ٣ـ مت والاهدـغاٝ، ومـً الّؿـلى٥ اإلاًـاص الخؿً، وألٖا ىٍ في بغازً الجٍغ

 للمـجخم٘.

 

ت ٞخ٣ىصان           ًّ باصجه، ؤّما ؤلالخاص واإلااص  َى َاٖت هللا ٖو
 
ضٞا  ومٗجى  َو

 
وؤلاًمان ًجٗل لخُاة ؤلاوؿان ٢ُمت

ه ظاء بلى َظا الٗالم بالّهضٞت وبال َضٝ،
ّ
ُإ والٟىضخى، وؤه ًّ ٗىع بال

ّ
ا بالّهضٞت  ؤلاوؿان بلى الك  ً ه ًٟاع٢ه ؤً

ّ
وبه

 (35)بلى ٖالم مجهى٫(.

 

         
ّ
ما٫، وؤن ت الّضاُٖت بلى الٗمل الهالر، لها ؤزغ ٖم٤ُ في هٟـ ؤلاوؿان للمضاومت ٖلى َظٍ ألٖا ُّ وآلاًاث ال٣غآه

 
ّ
، ألن ا له ٖلى ٚحٍر ِزغ 

ْ
ضٍ، وُما خو مضع٧ا للخ٤ّ ومٍغ

ّ
ى خُاة ال٣لب وصخخه ال جدهل بال بطا ٧ان الص في ال٣لب َو

مُحز، و٢ىة ؤلاعاصة والخّب، ٧ان ٦ماله ونالخه باؾخٗما٫ َاجحن 
ّ
مغ٦ؼ الٟهم وؤلاصعا٥ )٢ىجان: ٢ىة الٗلم والخ

مُحز 
ّ
تهىالخ ٗىص ٖلُه بهالخه وؾٗاصجه، ٨ٞماله باؾخٗما٫ ٢ىة الٗلم في بصعا٥ الخ٤ّ ومٗٞغ ال٣ىجحن ُٞما ًىٟٗه َو

صة واإلادّبت في َلب الخ٤ّ ومدبخه وبًشاٍع ٖلى الباَل، ٞمً لم ٌٗٝغ الخ٤ّ بِىه وبحن الباَل، وباؾخٗما٫ ٢ىة ؤلاعا

ه واجبٗه ٞهى مىٗم ٖلُه.( ه وآزغ ٚحٍر ٖلُه ٞهى مًٛىب ٖلُه، ومً ٖٞغ  (36)ٞهى يا٫، ومً ٖٞغ

 

ت ججّؿض ٣ُٖضة ؤًمان اإلاؿلم ٞهي )الّضٖىة الّؿامُت التي جغج٣ي باإلوؿان بلى ٚ          ُّ عوة والّضٖىة ال٣غآه
ّ
اًت الظ

٣ىي، مً زال٫ 
ّ
ت ب٣ىة الٗمل الّهالر والخ مً الّؿمى، ٞهي جدُم ٧ّل ٖاث٤ بحن اإلاغء وعّبه، وج٨ىن الّهلت ٢ىٍّ

، وبطا ػا٫ الدجاب (37)الّغوح التي بطا ما ٖملذ نالخا ٞال حجاب بُجها وبحن وظه هللا، وال ؾلُان لٛحر هللا ٖلحها( 

".بحن الٗبض وزال٣ه بالٗمل الّهالر، 
 
َبت ِ

ُّ ََ 
 
اة َُ ُه َخ

َّ
ى َِ

ُِ ْد
ُ
ى
َ
ل
َ
م بإؾٕغ مّما ًخهّىع لظل٪ ٢ا٫: "ٞ ٨ٍغ

ّ
 ٨ًىن الجؼاء والخ

 

ل ٖلى هللا في ؤلاوؿان: -( ●
ّ
ى٧

ّ
 جإزحر ال٣غآن في ٚغؽ ًُٞلت الّهبر والخ

 

 ٢ :ا٫         
َ
ىن

ُ
ل
َّ
َى٧

َ
خ ًَ ِهْم  ى َعّبِ

َ
ل َٖ  َو

ْ
ًَ َنَبُروا ِظً

َّ
دل:ال

ّ
غوٍ وألاؾباب ، ًخدّضر .42ؾىعة الى

ّ
ٟـ ًٖ الك

ّ
ٖلماء الى

 ً ٟـ ٖو
ّ
ٗىع بالّغضخى ًٖ الى

ّ
ت، والتي ج٣ىص بلى الك ت الّؿىٍّ ُّ ت وال٣ٗل ُّ ٟؿ

ّ
التي جاصي بلى جمخ٘ الٟغص بالّصخت الى

ت،  ُّ ت وصواٞٗه الجيؿ ًّ  الٟغص ًغ ي بقبإ خاظاجه اإلااص
ّ
اإلاجخم٘ والبِئت التي ٌِٗل ٞحها َظا الٟغص، لظا ًغون ؤن

ت، بلى ؤن لخد٤ُ٣ بق ُّ ت، ٦ةعظاء بقبإ الّضواٞ٘ الجيؿ ُّ ت وألازال٢ ُّ  ال ًدىافى م٘ ال٣ُم الّضًي
 
ٗت وؾمىا بإ ؤ٦ثر ٞع

لها هللا، وو٤ٞ ال٣اهىن، ولُخ٠ُ٨ ؤلاوؿان م٘ طاجه واإلاجخمُٗجب ٖلُه ؤن ًًبِ هٟؿه 
ّ
غ١ التي خل

ّ
٤ بالُ

ّ
جخد٣

ضم الّتهىع والاهضٞإ. ؿُُغ ٖلى اهٟٗاالجه، ٖو  َو

 

٣ا           دلي بالّهبر و٢ىة الاخخما٫ والجلض...والٗمل ٞو
ّ
ٟـ الخضًض )خحن صٖا اإلاامىحن للخ

ّ
وال٣غآن ؾب٤ ٖلم الى

ت(  ُّ ٕغ والّضًً وال٣ىاٖض وألانى٫ اإلاٖغ
ّ

ل ال ًازغ ُٞه (38)إلاا ٣ًخًُه ال٣ٗل واإلاى٤ُ والك
ّ
ى٧

ّ
ه بالّهبر والخ

ّ
، وبه

دل، ٢ا٫  وؾىاؽ بوـ وال ظأن، و٢ض ظم٘ هللا طل٪ في آًخحن
ّ
ِهْم  :مً ؾىعة الى ى َعّبِ

َ
ل َٖ  َو

ْ
ًَ َنَبُروا ِظً

َّ
ال
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َ
ىن

ُ
ل
َّ
َى٧

َ
خ ًَ

:دل
ّ
 :، و٢ا٫ .42ؾىعة الى

َ
ىن

ُ
ل
َّ
َى٧

َ
خ ًَ ِهْم  ى َعّبِ

َ
ل َٖ  َو

ْ
ىا

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّ
ى ال

َ
ل َٖ اٌن 

َ
ُ

ْ
ُه ُؾل

َ
ـَ ل ِْ ُه لَ

َّ
دل:ِبه

ّ
 .99ؾىعة الى

: 

لى ؤ٢ضاع ٟٞي آلاًت ألاولى         ً هىاَُه،ٖو " ون٠ ألولئ٪ )الظًً نبروا ٖلى ؤوامغ هللا ٖو
ْ
ًَ َنَبُروا ِظً

َّ
: ٢ىله " ال

ت ُٞه واإلادً(  ًّ لى ألاط ٟـ الخضًض بإّجهُىظض ٖىض (39)هللا اإلااإلات،ٖو
ّ
، و٢ض باث مً اإلاٗلىم ٦ظل٪ في ٖلم الى

ة   ت لُُٟت طاث ِمغَّ ُّ  جسخّو ، لها بعاصة ولها (40)ؤلاوؿان ٢ىة عوخاه
 
ٟـ، وتي ؤًًا

ّ
جإزحر بلُٜ في ٢ىة ال٨ٟغ و٢ىة الى

٤ الًٗى الّهىىبغي الجؿماوي  ما مغجبُان بجؿض ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ باإلا٣ٗىالث الجهالها بال٣ىجحن اإلاظ٦ىعجحن، َو

 (41)اإلاؿّمى بال٣لب.

ه ايُغاب ٦هغبي ًدضر في ز٣ٟان ال٣لب الظي        
ّ
ظا ًُاب٤ جماما ما ٢ُل ًٖ ؾبب اإلاىث اإلاٟا ئ بإه َو

، ٢ىي  ى ؤلاوؿان ؤمٍغ بلى هللا وؤ٦ثر مً ط٦ٍغ ٌؿخجُب ألظؼاء في الّضماٙ جخهل بال٨ٟغ والٗاَٟت، لظل٪ بطا ٞىَّ

ٟاء، ٢ا٫ 
ّ

َمِئنُّ  :بظل٪ ٖلى الك
ْ
ُ

َ
ِه ج

ّ
ِغ الل

ْ
 ِبِظ٦

َ
ال

َ
ىُب  ؤ

ُ
ل
ُ
٣

ْ
ل ٖلى هللا .28ؾىعة الّغٖض: ال

ّ
ى٧

ّ
٦غ والخ

ّ
 لهظا الظ

ّ
، وؤن

ا زل٣ه هللا في ؤظؿامىا، ٞاإلوؿان الظي  ُّ ٌ ألامغ بلى هللا جإزحرا ٦ُمُاث ىا ٖلى زالًا الّضماٙ،بمٗجى: )في جٍٟى ِّ جإزحرا ب

ل ٖلى هللا ٖىض بنابخه بمغى ؤو مك٩لت، ٨ًىن ٢لبه مُمئىا، وال٣لب بضوعٍ
ّ
إزحراث بلى  ًخى٧

ّ
ى٣ل َظٍ الخ ًازغ ٍو

 في بػالت آلاالم، 
 
 لها جإزحرا

ّ
ا ؤن ُّ ٟـ، ُِٞٗل ناخبها ؾُٗضا هدُجت إلٞغاػ ألاهضوعُٞىاث التي زبذ ٖلم

ّ
٢ىي ال٨ٟغ والى

ىجغ، وتي ٦ظل٪ جىزغ ٖلى مغا٦ؼ ؤلاخؿاؽ باللظةاإلاخىاظضة في اإلاش 
ّ
ل ؤلاخؿاؽ بالخ

ّ
ومهضثت للجهاػ الٗهبي، وج٣ل

ضَا.(  ( 42)وجٍؼ

ّٗؼػ          اّمت باهلل َو
ّ
٣ت الخ

ّ
ل ٖلى هللا ًؼعٕ الش

ّ
ى٧

ّ
ت الباجؿت، والخ ُّ سُالث الّؿلب

ّ
ٟـ تي ال٣ىة الّضاٞٗت بلى الخ

ّ
ٞالى

ت مخىاَُت صازل الجؿم ٖلى بٞغاػ َغمىهاث لها آزغ ٖلى خغ٦ت 
ّ
الي ًخّم جدٟحز الٛضص اإلاىػٖت بض٢

ّ
ؤلاًمان به، وبالخ

ه
ّ
غاًحن، وبه

ّ
ى٧ل وؤلاًمان، وبحن ما ًدضر في الجؿم  الّضم واحؿإ الك

ّ
لغخمت مً هللا ؤن ظٗل َىا٥ عابُا بحن الخ

ْيء   :مً بٞغاػاث ٦ُمُاثُت، ٢ا٫ 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُه ِل٩

َّ
َل الل َٗ ْض َظ

َ
٢ ٍِ ْمِغ

َ
 ؤ

ُ
َه َباِلٜ

َّ
ُهَى َخْؿُبُه ِبنَّ الل

َ
ِه ٞ

َّ
ى الل

َ
ل َٖ ْل 

َّ
َى٧

َ
خ ًَ َوَمً 

 
 
ْضعا

َ
٢:ال١

ّ
  :، و٢ا٫ .3ؾىعة الُ

َ
ًَ ِمً ُصوِهِه ؤ ِظً

َّ
َ٪ ِبال

َ
ىه

ُ
ٞ ّىِ

َ
س ٍُ ٍُ َو ْبَض َٖ   ٝ ا

َ
ُه ِب٩

َّ
ـَ الل ِْ ظٍ .36ؾىعة الّؼمغ:لَ ، َو

لحن 
ّ
ض هللا بالجؼاء في الّضهُا، الظي زّهه للمخى٧ ي ال ؤعي ؤّجها ظؼء مً ٖو

ّ
ل ٖلى هللا، بو

ّ
الّؿٗاصة التي ٌكٗغ بها اإلاخى٧

لىن ٖىضما ٢ا٫ 
ّ
لى عبهم ًخى٧  ٧: الظًً َاظغوا ٖو

ْ
ىا

ُ
اه

َ
ْى ٧

َ
َبُر ل

ْ
٦

َ
ْظُغ آلاِزَغِة ؤ

َ َ
 َوأل

 
ت

َ
ا َخَؿى َُ هْ ُهْم ِفي الضُّ جَّ

َ
ث َبّىِ

ُ
ى
َ
ل

 
َ
ُمىن

َ
ل ْٗ ٌَ

:دل
ّ
 ، وؤي خؿىت للمغء في الّضهُا ؤًٞل مً قٗىعٍ بالّؿٗاصة..41ؾىعة الى

اهُت        
ّ
اٌن": )ؤي حؿلُِ ووالًت ٖلى وفي آلاًت الش

َ
ُ

ْ
ُه ُؾل

َ
ـَ ل ِْ ؤولُاء هللا ٌٗجي: ؤّجهم ال ٣ًبلىن مىه وال :  ٢ىله: "لَ

ض مجهم مً بجبإ زُىاجه( ت (43)ًُُٗىهه ُٞما ًٍغ ُّ ٟؿ
ّ
لحن بإن ال ًجٗل للىؾاوؽ الى

ّ
ضٍ للمخى٧ ، ٞهي جدمل ٖو

  هللا حٗالى نٝغ 
ّ
ه لِـ له ٖلحهم ؾلُان بدا٫، ألن

ّ
ُاَحن ٢ضعة ٖلى ؤن جدملهم ٖلى طهب ال ٌٟٛغ، و٢ُل: به

ّ
والك

ًَ  :هم خحن ٢ا٫ؾلُاهه ٖلح ِظً
َّ
ى ال

َ
ل َٖ ُه 

ُ
اه

َ
ُ

ْ
َما ُؾل

َّ
۞ ِبه

َ
ىن

ُ
ل
َّ
َى٧

َ
خ ًَ ِهْم   ى َعّبِ

َ
ل َٖ  َو

ْ
ىا

ُ
ًَ آَمى ِظً

َّ
ى ال

َ
ل َٖ اٌن 

َ
ُ

ْ
ُه ُؾل

َ
ـَ ل ِْ ُه لَ

َّ
  ِبه

 
َ
ىن

ُ
ِغ٦

ْ
م  ِبِه ُمك َُ  ًَ ِظً

َّ
ُه َوال

َ
ْىه

َّ
َىل

َ
خ ًَ

:دل
ّ
 .100- 99ؾىعة الى

ٗىع بالّغاخت هدُجت         
ّ

ت)وبػالت ألالم، والك ُّ ت وال٣لب ُّ ٟؿ
ّ
اخُت الى

ّ
٨َظا ًدبّحن ألازغ الىاضر لئلًمان في بعاخت الى

ت ٖلى  ُّ إزحراث الباَى
ّ
ٕى مً الخ

ّ
 بٞغاػ ألاهضوعُٞىاث ٖلى طل٪، ٞماطا ٣ًى٫ ؤلاوؿان الظي لم ٨ًً ٌٗلم َظا الى

ّ
لخض

ر اٖخ٣ ّحِ
َ
ٛ ٌُ إزحر ٖلى واخض مً ؤقٝغ ألاظهؼة اإلاش،ؤلِـ ٖلُه ؤن 

ّ
٦غمً طل٪ الخ

ّ
اصٍ بٗض ؤن ٖلم ما للىٖٔ والظ

ل.( 
ّ
ى٧

ّ
٤ الّضٖاء والخ ه ٖلى بٞغاػ مىاص ًٖ ٍَغ

ّ
دش ى الّضماٙ، ٍو  (44)وؤ٣ٖضَا في الجؿم َو
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٤ُ به، ب         
ّ
ى ال ًدهل بمجغص الى ل ًدهل مّمً ٧اهذ له ٣ُٖضة عاسخت وبًمان ٢ىي، َو

ّ
ى٧

ّ
 الخ

ّ
ل ٦ما ؤن

ى٧ل وخ٣ُ٣خه َى: )اٖخماص ال٣لب ٖلى هللا وخضٍ،ٞال ًًٍغ مباقغة ألاؾباب م٘ زلى ال٣لب 
ّ
ل ؾّغ زُٟىؾّغ الخ

ّ
ى٧

ّ
للخ

ل 
ّ
لذ ٖلى هللا، م٘ اٖخماصٍ ٖلى ٚحٍر وع٦ىهه بلُه وز٣خه به، ٞخى٧

ّ
خماص والّغ٦ىن بلحها،٦ما ال ًىٟٗه ٢ىله: جى٧ مً الٖا

ل ال٣لب شخيء آزغ، ٦م
ّ
 جىبت اللؿان م٘ بنغاع ال٣لب شخيء، وجىبت ال٣لب وبن لم ًى٤ُ اللؿان شخيء، وجى٧

ّ
ا ؤن

ل ٣ًىص ؤلاوؿان بلى الهضاًت الخاّمت، وبلى الّضزى٫ في عخمت هللا، (45)اللؿان شخيء آزغ.( 
ّ
ى٧

ّ
ظا الخ ظا الّهبر َو ، َو

ت.
ّ
٤ الجى ى ٍَغ ٣اء، َو

ّ
ال٫ وصٞ٘ الك ًّ  والابخٗاص ًٖ ال

 

٣اء -( ●
ّ

ال٫: -جإزحر ال٣غآن ٖلى ؤلاوؿان بحن الّغخمت والك ًّ  الهضي وال

ال٫           ًّ مً هخاثج الاؾخجابت لخإزحر ال٣غآهالهضي والّغخمت، ومً هخاثج الّهّض ًٖ جل٣ي جإزحراث ال٣غآن وعًٞها ال

٣اء، ٢ا٫ 
ّ

هُ  :والك
َ
 ل

َ
ن َبّحِ

ُ
 ِلخ

َّ
اَب ِبال

َ
٨ِخ

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ ا 

َ
ى
ْ
هَؼل

َ
 َوَما ؤ

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا ًُ ْىم  

َ
٣ ِ

ّ
 ل

 
ي َوَعْخَمت ض  َُ ُِه َو ِٞ  

ْ
ىا

ُ
ٟ

َ
ل
َ
خ
ْ
ِظي از

َّ
ؾىعة ُم ال

دل:
ّ
ا  :، و٢ا٫ .64الى

َ
ى
ْ
ل ؼَّ

َ
الء َوه

ُ
ـا ََ ى 

َ
ل َٖ  

 
ِهُضا

َ
ا ِبَ٪ ق

َ
ى
ْ
ِؿِهْم َوِظئ

ُ
هٟ

َ
ًْ ؤ

ْحِهم ّمِ
َ
ل َٖ  

 
ِهُضا

َ
ت  ق مَّ

ُ
ّلِ ؤ

ُ
 ِفي ٧

ُ
ض َٗ ْب

َ
ْىَم ه ٍَ َ٪ َو ُْ لَ َٖ

 
 
اها َُ اَب ِجْب

َ
٨ِخ

ْ
 ال

َ
ُمْؿِلِمحن

ْ
َغي ِلل

ْ
 َوُبك

 
ي َوَعْخَمت ض  َُ ْيء  َو

َ
ّلِ شخ

ُ
٩ ِ

ّ
دل:ل

ّ
 .89ؾىعة الى

م، و٢ض ا٢ترهذ الّغخمت بالهضي في ٦شحر مً          ٞاآلًاث التي جخدّضر ًٖ الهضي والّغخمت ٦شحرة في ال٣غآن ال٨ٍغ

ًْ  :آًاث ال٣غآن، ٣٦ىله  َض ََ  
ْ
َض ِبط ْٗ ا َب

َ
ىَبى

ُ
ل
ُ
٢ 

ْ
ؼِٙ

ُ
 ج

َ
ا ال

َ
ى اُب َعبَّ ََّ َى

ْ
 ال

َ
هذ

َ
َ٪ ؤ

َّ
 ِبه

 
ُضهَ٪ َعْخَمت

َّ
ا ِمً ل

َ
ى
َ
ْب ل ََ ا َو

َ
ى
َ
ؾىعة آ٫ د

مِ  :، و٢ىله .8ٖمغان:
ْ
ُما

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ٌ
ي َوَعْخَمت ض  َُ ُضوِع َو ا ِفي الهُّ

َ
ِ
ّ
اء إلا

َ
ْم َوِقٟ

ُ
٨ ّبِ

ً عَّ  ّمِ
ٌ
ت

َ
ٓ ِٖ ْى

م مَّ
ُ
٨

ْ
ْض َظاءج

َ
اُؽ ٢

َّ
َها الى حُّ

َ
ا ؤ ًَ 

َ
 ِىحن

ىا هجض في مىاًَ ؤزغي ا٢تران الًٟل بالّغخمت، ٣٦ىله .57ؾىعة ًىوـ:
ّ
ِه َوِبَغْخَمِخِه  :، بال ؤه

ّ
ِل الل ًْ َ

ْل ِبٟ
ُ
٢

 
َ
ىن ُٗ ْجَم ًَ ا  مَّ ْحٌر ّمِ

َ
َى ز َُ  

ْ
َغُخىا

ْ
ٟ َُ لْ

َ
ِلَ٪ ٞ

َ
ِبظ

َ
ٞ:وعّبما الًٟـل َىا ٌٗجي الهضي، لظل٪ ٞؿّغ البٌٗ .58ؾىعة ًىوـ ،

ٗمت، إلا٣
ّ
ٗمت بالهضاًت في آًت ؤزغي، ٢ا٫الهضي بالًٟل، والّغخمت بالى

ّ
 ۞  :ابلت الى

 
ِبِىا  مُّ

 
دا

ْ
خ
َ
ٞ ٪َ

َ
ا ل

َ
ْدى

َ
خ
َ
ا ٞ

َّ
ِبه

 
َ
ْؿخ  مُّ

 
َ٪ ِنَغاَا ًَ َ٪ َوَحْهِض ُْ لَ َٖ ُه 

َ
َمخ ْٗ ِخمَّ ِو ٍُ َغ َو

َّ
ز

َ
إ
َ
هِبَ٪ َوَما ج

َ
َم ِمً ط ضَّ

َ
٣

َ
ُه َما ج

َّ
َ٪ الل

َ
َغ ل ِٟ

ْ
ٛ َُ  ِل

 
، و٢ض .2ـ1ؾىعة الٟخذ:٣ُِما

ٗمت، ًٟٞله: َضاٍ، وعخمخه:  جىىٖذ ٖباعاث الّؿل٠
ّ
في جٟؿحر الًٟل والّغخمت،والّصخُذ ؤّجهما: )الهضي والى

ٗمت والّغخمت مخالػماث ال ًىّٟ٪ بًٗهما ًٖ بٌٗ.( 
ّ
 ( 46)وٗمخه... ٞالهضي والًٟل، والى

٣اء، ٢ا٫        
ّ

ال٫ والك ًّ ِه ٦ :ظل٪ جالػم ال
ّ
َمِذ الل ْٗ  َوِبِى

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا ًُ ِل  َِ َبا

ْ
ِبال

َ
ٞ

َ
 ؤ

َ
ُغون

ُ
ٟ

ْ
٨ ًَ ْم  َُ

 :دل
ّ
، .72ؾىعة الى

هُ  :و٢ا٫
ّ
َضي الل ََ  ًْ ِمْجُهم مَّ

َ
ٞ 

َ
ىث

ُ
اٚ

َّ
 الُ

ْ
ِيُبىا

َ
َه َواْظخ

ّ
 الل

ْ
ُبُضوا ْٖ ِن ا

َ
 ؤ

 
ُؾىال ت  عَّ مَّ

ُ
ّلِ ؤ

ُ
ا ِفي ٧

َ
ى
ْ
ش َٗ ْض َب

َ
٣

َ
  َول

ْ
ذ

َّ
ًْ َخ٣ َوِمْجُهم مَّ

 
ُ
ت

َ
الل ًَّ ِه ال ُْ لَ َٖ

:دل
ّ
  :، و٢ىله .36ؾىعة الى

َ
ى ىا َعبَّ

ُ
ال

َ
٢ 

َ
حن ِ

ّ
ال

َ
 ي

 
ْىما

َ
ا ٢

َّ
ى

ُ
ا َو٦

َ
ى
ُ
َىج

ْ
ا ِق٣

َ
ى ُْ لَ َٖ  

ْ
َبذ

َ
ل
َ
ؾىعة ا ٚ

غ  في مىًَ آزغ: ، و٢ا٫ .106اإلاامىىن:
ُٗ ٫  َوُؾ

َ
ال

َ
 ِفي ي

َ
ْجِغِمحن

ُ ْ
ٌل : ، و٢ا٫ .47ؾىعة ال٣مغ:ِبنَّ اإلا ٍْ َى

َ
ٞ

٫  ُمِبحن  
َ

ال
َ
ِئَ٪ ِفي ي

َ
ْول

ُ
ِه ؤ

َّ
ِغ الل

ْ
ً ِط٦ ىُبُهم ّمِ

ُ
ل
ُ
ِت ٢ َُ اِؾ

َ
٣

ْ
ل ِ
ّ
ت ج٠٣ بحن الهضي .22ؾىعة الؼمغ:ل ُّ ٟـ ؤلاوؿاه

ّ
، والى

ى ال ج٨ىن مً الظًً ٢ا٫ هللا 
ّ
ا ٖىض الٟٛلت، خت َغ

ّ
٣اء، وتي بداظت بلى مً ًظ٦

ّ
ال٫ والك ًّ ٞحهم:  والّغخمت، وال

 ُم َُ ـِئَ٪ 
َ
ول

ُ
ْم َوؤ َِ ْبَهاِع

َ
ِهْم َوؤ ِٗ ىِبِهْم َوَؾْم

ُ
ل
ُ
ى ٢

َ
ل َٖ ُه 

ّ
َ٘ الل َب

َ
َ ًَ ِظً

َّ
ـِئَ٪ ال

َ
ول

ُ
 ؤ

َ
ىن

ُ
ل ِٞ ا

َ
ٛ

ْ
دل:ال

ّ
 .108ؾىعة الى

 

بت مً الٗباص  لظل٪ ا٢خًذ خ٨مت هللا حٗالى ؤن ج٨ىن معجؼة ال٣غآن زالضة ها٣َت باآلًاث التي جيبه الٛاٞلحن، ٢ٍغ

ى آلان ًٟٗل ٞٗله في 
ّ
اؽ ٖلى هللا حّجت ًىم ال٣ُامت، ٞال٣غآن مىظ هؼوله وخت

ّ
ى ال ٨ًىن للى

ّ
مِؿغة الٟهم، خت

 هللا ٦خب ٖلى هٟؿه الهضاًت، لخخمخ٘ ال
ّ
٣لىب بالّؿٗاصة والّضٝء، ولخ٣ىص ناخبها بلى وُٗم آلازغة، وما طل٪ بال ألن
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 :الّغخمت،٢ا٫ 
ُ
ه
ُّ
ُغ الظ ِٟ

ْ
ٛ ٌَ َه 

َّ
ِه ِبنَّ الل

َّ
ْخَمِت الل ىا ِمً عَّ

ُ
ُ

َ
ى

ْ
٣

َ
 ج

َ
ِؿِهْم ال

ُ
هٟ

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ىا 

ُ
ْؾَغٞ

َ
ًَ ؤ ِظً

َّ
َباِصَي ال ِٖ ا  ًَ ْل 

ُ
٢ 

 
ىَب َظِمُٗا

َى  َُ ُه 
َّ
ِخُُم ِبه ىُع الغَّ

ُ
ٟ

َ
ٛ

ْ
 .53ؾىعة الؼمغ:ال

 

اؽ وزغط ًٖ اإلاٗهىص في         
ّ
ٝغ مً ٦خب هللا والى ُٖ ٞال٣غآن بلٜ في جإزحٍر وهجاخه مبلٛا زغ١ به الٗاصة في ٧ّل ما 

ٟىؽ واإلاكاٖغ ومل
ّ
٤ ؤؾلىبه اإلاعجؼ الظي َّؼ الى حر ال٨الم، وطل٪ )ًٖ ٍَغ اٞ٘ بال٨الم ٚو

ّ
إزحر الى

ّ
٪ ؾجن هللا مً الخ

ساٞىن جإزحٍر  ال٣لىب وال٣ٗى٫ و٧ان له مً الّؿلُان ما ظٗل ؤٖضاءٍ مىظ هؼوله بلى الُىم ًسكىن بإؾه ونىلخه ٍو

 ؾلُـان الجُىف والخغوب ال ٌٗضو َُا٧ل 
ّ
مله ؤ٦ثر مّما ًساٞىن الجُىف الٟاجدت، والخغب الجاثدت، ألن ٖو

ت ألاظؿام وألاقباح، ؤّما ؾلُان َظا ال٨خاب ٣ٞض امخّض بلى خغ  ًّ ٟىؽ و٦غاثم ألاعواح بما لم ٌٗهض له هٓحر في ؤ
ّ
اثغ الى

 ( 47)جهًت مً الّجهًاث.(

ٛحر الٗاإلاي الظي خضر بجزوله ٖلى هبُه         
ّ
ما خضر ٢بل طل٪ ولم ٨ًً  وؤلانالح الظي ظاء به ال٣غآن والخ

ظا ألاؾاؽ  لُدضر في ؤّي ٖهض ٢ضًم ؤو خضًض، بال ٖلى ؤؾاؽ مً ؤلاًمان الٗم٤ُ ال٣اثم ٖلى وظضان مخحن، َو

ت خحن ؾمّى هللا ٦خابه عوخا  ه ؤلابجاػٍّ ج٣هغ ٖىه ظمُ٘ ال٨خب ألازغي، و٢ض ؤقاع ال٣غآن بلى َظا الىظه مً وظَى

، ٢ا٫    :مً ؤمٍغ
َ ْ
٫ُ اإلا ِ

ّ
ز
َ
ج ًُ 

ْ
ا
َ
ه
َ
 ؤ

َّ
ـَه ِبال

َ
 ِبل

َ
ُه ال

َّ
ه
َ
 ؤ

ْ
هِظُعوا

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
ٍِ ؤ َباِص ِٖ  ًْ اُء ِم

َ
ك ٌَ ى َمً 

َ
ل َٖ  ٍِ ْمِغ

َ
ًْ ؤ وِح ِم غُّ

ْ
 ِبال

َ
ت

َ
آلِث٨

ىِن 
ُ
٣

َّ
اج

َ
ٞ:دل

ّ
ىع ٢ا٫ .2ؾىعة الى

ّ
اٍ الى  :،  وخحن ؾمَّ

ُ
َمل ْٗ َ

ُه ِبَما ح
َّ
ا َوالل

َ
ى
ْ
هَؼل

َ
ِظي ؤ

َّ
ىِع ال

ُّ
ِه َوَعُؾىِلِه َوالى

َّ
ىاِبالل

ُ
 ٞأِمى

َ
ىن

ِبحٌر 
َ
 .8ؾىعة الخٛابً:ز

ٟـ،         
ّ
غ به ٖلى الى

ّ
 لل٣غآن جإزحر ٖلى ٖباص هللا بما ًهىٗه في ال٣لب، وبما ًاز

ّ
مّما ؾب٤ جبُاهه هلخو بلى ؤن

ه مً  ؿدؿلمىن له، ٦ظل٪ ما ًدٍى غون به َو
ّ
وبالّغوٖت والّغَبت التي ًلخ٣ها ب٣لىب ؾامُٗه، والتي ظٗلتهم ًخإز

ٟـ وجخمل٪ ال٣لب، وما طل٪
ّ
ت حؿغي في الى ُّ بال بما ظاء به ال٣غآن مً هٓم ؤبضٖه الخال٤ ظّل في ٖالٍ،  عوخاه

٤ُ، في جغابِ بضٌ٘ بحن اللٟٔ واإلاٗجى، ظٗل له ؤزغ ٖم٤ُ في 
ّ
ٟـ، وجغجِب ألالٟاّ في الى

ّ
بترجِب اإلاٗاوي في الى

بلُٜ بالّضٖىة، بل وال٣ُام بالهضاًت بلُه ب
ّ
مهُض للخ

ّ
ت، مّما ظٗل لل٣غآن صوع في الخ ُّ ٟـ ؤلاوؿاه

ّ
إزحر اإلاباقغ ٖلى الى

ّ
الخ

ظا ما ؾىىظٍؼ في اإلادىع ال٣ابل.   هٟـ اإلاخل٣ي وصون الاؾخٗاهت بمغقض ؤو صاُٖت ؤو وأٖ، َو

بلُٜ بالّضٖىة:
ّ
اوي: مؿال٪ جإزحر ال٣غآن وصوعٍ في الخ

ّ
 اإلادىع الش

إزحر ال٣غآوي ٖلى هٟىؽ الٗباص: -ؤّوال
ّ
 مؿال٪ الخ

ت ً ُّ  م٨ً بظمالها في آلاحي:وجىضعط َظٍ اإلاؿال٪ في زمـ ه٣اٍ عثِؿ

ت ًٖ الخُاة التي جبثها  -1 غٍّ هٍى
ّ
٣خه الخ ت:مً ؤوضر اإلاؿل٪ لخإزحر ال٣غآن ٍَغ ُّ َىُت في نىع خؿ

ّ
غ اإلاٗاوي الظ جهٍى

ه، مً ظماص ؤو بوؿان ؤو خُىان، تي ؾمت 
ّ
ألالٟاّ في ٧ّل ؤمغ ًظ٦ٍغ مً ؤمىع آلازغة والخُاة الّضهُا في ال٨ىن ٧ل

زجه ًٖ ٚحٍر  بالخُاة، وال  باعػة محَّ
 
 بال نّىعٍ للمخل٣ي هابًا

 
، ٞما ط٦غ ال٣غآن ظماصا

 
 ؤو هثرا

 
مً ٦الم الخل٤ قٗغا

، اهٓغ بلى ٢ىله حٗالى:
 
 بال بضا ظضًضا

 
ا َض َمْىِتَها ِبنَّ ٖغى لصخيء  مإلٞى ْٗ ْعَى َب

َ
ا ِبِه ألا َُ ْخ

َ
إ
َ
َماِء َماء  ٞ ًَ الؿَّ هَؼ٫َ ِم

َ
ُه ؤ

ّ
َوالل

ىْ 
َ
٣ ِ

ّ
 ل

 
ت ِلَ٪ آلًَ

َ
 ِفي ط

َ
ىن ُٗ ْؿَم ٌَ ۞،و٢ىله حٗالى: .65ؾىعة الىدل:م   ـَ َٗ ْؿ َٖ ا 

َ
ِل ِبط ُْ ـَ  َواللَّ

َّ
ٟ

َ
ى
َ
ا ج

َ
ْبِذ ِبط ؾىعة  َوالهُّ

غ:  ، و٢ىله: .18ـ17الخ٨ٍى
َ
ىن

ُ
ِغق ْٗ ٌَ ا  َجِغ َوِممَّ

َّ
ًَ الص  َوِم

 
ىجا ُُ ِجَبا٫ِ ُب

ْ
ًَ ال ِسِظي ِم

َّ
ِن اج

َ
ْدِل ؤ

َّ
ى الى

َ
َ٪ ِبل ْوَحى َعبُّ

َ
ؾىعة :َوؤ

 .68الىدل:

٨ٟحر للبدض ًٖ ٚىامٌ 2          
ّ
ت، الخ ُّ ت ٖاَٟ ُّ ٨ٟحر، و٢ىة وظضاه

ّ
ـ ؤلا٢ىإ وؤلامخإ:ل٩ّل بوؿان ٢ىجان، ٢ىة للخ

ت مخظبظبت بحن  ُّ ٟـ ؤلاوؿاه
ّ
اَغي، والى

ّ
اهُت ٞخخٗل٤ بالجما٫ الٓ

ّ
الخ٣اث٤ واإلاٗاوي الباَىت اإلاؿخترة، ؤّما ال٣ىة الش

اَغي في آن واخض،ٞال ؤخض مً  َظٍ وجل٪، ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن
ّ
ما١ ؤو جُٟى ٖلى ؾُذ الجما٫ الٓ حٛىم في ألٖا
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ُه، ُٞإحي ب٨الم واخض ُٞه خاظت َاجحن ال٣ىجحن، ولى وظضث َاجان ال٣ىجان ٖىض ؤخض  البكغ ًمؿ٪ باألمغ مً َٞغ

ذ ألازغي.
ّ
ذ واخضة ايمدل ما ٢ٍى

ّ
اؽ ٞةّجهما ال ٌٗمالن بال مىاوبت، ٧ل

ّ
 (48)مً الى

ي بد٤ّ ال٣ٗل بسـ خ٤ّ الٗاَٟت، وال٨ٗـ، ٞهى بّما        
ّ
ا ٧ان اإلاخ٩لم، بطا وف ًَّ اٖغ، ؤو ؤ

ّ
ٞالٗالم ؤو الخ٨ُم ؤو الك

ت، بل زّو هللا  ٟـ البكغٍّ
ّ
ظا لِـ مً ؾجن هللا في الى ؤن ًإحي ب٨الم ًغضخي ٖاَٟخه ؤو ًإحي ب٨الم ًغضخي ٣ٖله، َو

م"، ٞجم٘ في آًاجه ى ٣ًى٘ بذجخه ؤعباب  به ٦خابه "ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ت خت ُّ اه بل في آلاًت الىاخضة، ٢ىة الخ٣ُ٣ُت البَر

ت للٗباعة، ٞهى ٦الم هللا ظّل  ُّ ى ٌكب٘ مخظو١ ال٣كغة الّؿُد
ّ
ت خت ُّ ص٢اث٤ الخ٣اث٤ الباَىت، و٢ىة اإلاخٗت الىظضاه

 قإهه الظي ال ٌكٛله قإن ًٖ قإن.

 ظاء بإهه٘ ألاصلت        
 
 ظما٫ ال٣غآن الّؿاخغ، وببجاٍػ الباَغ الظي ٌؿخ٣بل ٣ٖل ؤلاوؿان و٢لبه مٗا

ّ
وٗم بن

جم٘ الخ٤ّ   ٍو
 
وؤمخ٘ اإلاٗغوياث في ٧لماث مٗضوصة، )ومٗجى َظا ؤن ؤؾلىب ال٣غآن ًساَب ال٣ٗل وال٣لب مٗا

ى في مٗمٗان الاؾخضال٫ ال٣ٗ ، ؤهٓغ بلُه مشال َو
 
اصة في مىاظهت مى٨غحهما، ٠ُ٦ والجما٫ مٗا لي ٖلى البٗض وؤلٖا

 بما ظاء في َّي َظٍ ألاصلت اإلاؿ٨خت اإلا٣ىٗت، بط ٢ا٫ 
 
مخ٘ الٗاَٟت بمخاٖا ، ٍو

 
 حهّؼ ال٣لىب َؼا

 
ٌؿى١ اؾخضالله ؾى٢ا

َٖ ؾبداهه وحٗالى في ؾىعة ّٞهلذ:  ا 
َ
ى
ْ
هَؼل

َ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
ٞ 

 
ت َٗ اِق

َ
ْعَى ز

َ ْ
َغي ألا

َ
َ٪ ج

َّ
ه
َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ ِظي َوِم

َّ
 ِبنَّ ال

ْ
 َوَعَبذ

ْ
ث زَّ

َ
ت َْ اء ا

َ ْ
ْحَها اإلا

َ
ل

ِضًٌغ 
َ
ْيء  ٢

َ
ّلِ شخ

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ ُه 

َّ
ى ِبه

َ
ْىح

َ ْ
ْدِحي اإلا

ُ َ
ا إلا ََ ا َُ ْخ

َ
، جإمل ظما٫ َظا ألاؾلىب البإع الظًإ٢ى٘ (49).( 39ؾىعة ٞهلذ:ؤ

 ََ ا َُ ْخ
َ
ِظي ؤ

َّ
ى".ال٣ٗل وؤمخ٘ الٗاَٟت في آن واخض، في ٢ىله حٗالى في آلاًت: "ِبنَّ ال

َ
ْىح

َ ْ
ْدِحي اإلا

ُ َ
 ا إلا

اث واإلاُالب اإلاسخلٟت ال ٌؿخُُ٘ بصعا٦ها 3          ت: َظٍ اإلاؿخٍى ت واإلاغاخل الٗمغٍّ اث ال٨ٟغٍّ ـ مغاٖاة اإلاؿخٍى

اؽ، لظل٪ لجائوا بلى ال٣ى٫ اإلاكهىع"ل٩ل م٣ام م٣ا٫" ٌٗخظعون به ٖىض الخاظت، ؤّما ؤن 
ّ
البلٛاء والٟصخاء مً الى

٦غ ًإحي ٦الم واخض ًساَ
ّ
ب به اإلالى٥ والّؿى٢ت، والٗلماء والٗاّمت، وألاط٦ُاء وما صوجهم، والّهٛحر وال٨بحر، والظ

ٟهم مً مٗاهُه ما ٨ًُٟه، ٞظل٪ ما ال ٨ًىن ٖلى ؤجمه وؤ٦مله بال في ٦خاب هللا  جض ُٞه ٧ّل مجهم مُلبه ٍو وألاهثى، ٍو

 اإلاعجؼ وخضٍ. 

ـّ         د ؿخىلي ٖلُه بُاهه وحٛكاٍ َضاًخه، بطا ٢غؤ ُٞه الٗاصخي، ًخظو١ خالوجه ٍو بجالله ٞخضع٦ه َُمىت ال٣غآن َو

ه، ُٞمًٗ ُٞه  ٣غؤ ُٞه الٗالم ُٞضع٥ بالٚخه وجىجلي له ٖلىمه ومٗاٞع ؿدؿلم لهضًه، ٍو ى٣اص له َو ُٞلحن ٢لبه ٍو

 آلاًت جدمل وظهحن مسخلٟحن مخٗ
ّ
ظا ال ٌٗجي ؤن خضّبغ ب٣ٗله مىهج ٖمله، وآلاًاث تي هٟؿها، َو ، ٍو اعيحن، وظه ٨ٍٞغ

ظا مً سخغ بُاهه وؾٗت مٗجى آًاجه  ؿ٘ لٟهم الٗاّمي وبصعا٥ الٗالم، َو
ّ
للٗلماء وآزغ للٗاّمت، بل َى مٗجى واخض ًد

ساَبهم  وم٘ طل٪ ٞهى ًساَب الٗاّمت والخاّنت في ٧ّل ٖهغ بلى ؤن ج٣ىم الّؿاٖت، ًساَب الٗلماء و٢ذ هؼوله، ٍو

ساَب ٖلماء ال٣غون آلاجُت، وال زلَل في جغا٦ُبه وال َُٖب في ؤؾالُبه، و٢ل مشل َظا في  آلان في ٖهغها َظا، ٍو

ًّ ؤظم٘ ٖلى ؤن ًإجىا بمشل َظا ال٣غآن اإلاازغ في  ها والج
ّ
ت ٧ل الٗاّمت في ٧ّل ٖهغ، ٞهحهاث َحهاث ؤن ج٣ىي البكغٍّ

ٟـ ولى اظخمٗىا مٗا.
ّ
 الى

ت، ألامغ الظي م٨ً الّهٛاع مً خٟٓه، وال٨باع وال٣غآن بكمىله حٗل٤ زُابه اإلاخمحز بجمُ٘ اإلاغاخل الٗم         غٍّ

ٟا٫،  اقئت، وؤصب ألَا
ّ
ؿاء والّغظا٫ بطا اظتهضوا، وبطا ٧ان ألاصباء ٣ًؿمىن هخاط ألاصب بلى: ؤصب ال٨باع، وؤصب الى

ّ
والي

ٟل ب٣هاع الّؿىع، ٦ما ٌؿخإوـ بها ال٨هل، وحؿخإوـ
ّ
 ِٞؿخإوـ الُ

 
 ؤؾلىب الخُاب ال٣غآوي ٌكملهم ظمُٗا

ّ
 ٞةن

 ٧ّل واخض ًهِب مً مٗاهحها 
ّ
ا، ألن ُُب لؤلمي ؾماٖها، ٦ما ًغو١ للٗالم جضبَغ بها اإلاغآة ٦ما ٌؿخإوـ بها الّغظل، ٍو

ى ال ًمجه ال٣اعت وال 
ّ
ٖلى ٢ضع ؤ٤ٞ ٣ٖله، ٞةن يا١ ال٣ٗل ًٖ ؤلاصعا٥ لها احؿ٘ ال٣لب لئلخؿاؽ بها،وال٣غآن خت

ٖذ مٗاهُه وؤخ٩امه و٢ههه وو 
ّ
ه الّؿام٘، جىػ

ّ
ٟـ ٖلى ًمل

ّ
، مازغا في الى

 
ظٍى ببجاٍػ بحن ؾىعٍ، ل٨ُىن مخجضصا

ه ٦خاب َضاًت وبُان.  
ّ
 الضوام، طل٪ أله
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ت:ما ًمّحز ؤؾلىب الخُاب ال٣غآوي اؾخجابخه لخاالث  4          ٍّ ٗىع
ّ

ـ اؾخجابت الخُاب ال٣غآوي لخاالث اإلاخل٣ي الك

ً ًجض في ال٣غآن  ،ٞالخٍؼ ت، ب٣ضع جضبٍغ ٍّ ٗىع
ّ

٠ ٖىه خؼهه، ٞهى اإلاخل٣ي الك
ّ
سٟ م مً آلاًاث ما حهّىن ٖلُه ٍو ال٨ٍغ

 ٢ىله حٗالى: 
 
 ًدّب ؤن ٌؿم٘ مشال

َ
ُغون

ُ
ْم٨ ًَ ا  مَّ ٤  ّمِ

ُْ ً ِفي يَ
ُ
٨

َ
 ج

َ
ْحِهْم َوال

َ
ل َٖ  

ْ
ْدَؼن

َ
 ج

َ
، ؤ٦ثر مً مُله .70ؾىعة الىمل: َوال

 لؿمإ ٢ىله حٗالى: 
 
ِبِىا  مُّ

 
دا

ْ
خ
َ
ٞ ٪َ

َ
ا ل

َ
ْدى

َ
خ
َ
ا ٞ

َّ
 ًٖ جغصًض َظٍ  ،.1ؾىعة الٟخذ:ِبه

ّ
هغ ال ٠٨ً

ّ
 اإلاغج٣ب للى

ّ
في خحن ؤن

ض بطا جل٣ى ما في الخُاب ال٣غآوي مً نبر، بخضبغ وامخشا٫ ٞتراٍ حهضؤ 
ّ
آلاًت، والظي جدّل به مهِبت مً اإلاهاثب ًخجل

و  ّمِ ، ل٣ىله حٗالى: (50)عوٖه وحؿ٨ً هٟؿه
ْ
٣

َ
ِٕ َوه ُجى

ْ
ٝى َوال

َ
خ

ْ
ًَ ال

ْيء  ّمِ
َ

ْم ِبصخ
ُ
٨

َّ
َىه

ُ
ْبل

َ
ى
َ
َمَغاِث َول

َّ
ـِ َوالش

ُ
َمَىا٫ِ َوألاهٟ

َ
ًَ ألا

۞ ًَ اِبِغٍ ِغ الهَّ ِ
ّ

  َوَبك
َ
ِه َعاِظٗىن ُْ ـا ِبلَ

َّ
ِه َوِبه

ّ
ا ِلل

َّ
 ِبه

ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ 

ٌ
ِهَِبت َناَبْتُهم مُّ

َ
ا ؤ

َ
ًَ ِبط ِظً

َّ
، وتهىن ٖلُه .156ـ155ؾىعة الب٣غة:ال

ٌَ مهِبخهال والظي ًغج٨ب مٗهُت ًُمئن ل٣ىله حٗالى:   
َ
َه ال

ّ
اُء ِبنَّ الل

َ
ك ٌَ  ً

َ
ِلَ٪ إلِا

َ
 ط

َ
ُغ َماُصون ِٟ

ْ
ٛ ََ َغ٥َ ِبِه َو

ْ
ك ٌُ ن 

َ
ُغ ؤ ِٟ

ْ
ٛ

 
 
ُضا ِٗ  َب

 
ال

َ
ال

َ
لَّ ي

َ
ْض ي

َ
٣

َ
ِه ٞ

ّ
ِغ٥ْ ِبالل

ْ
ك ٌُ ُض هللا  .116ؾىعة اليؿاء:َوَمً  ذ هٟؿه لؿمإ ٖو ، ومً و٢٘ ٖلُه ْلٌم حؿتًر

الم في ٢ىله حٗالى: 
ّ
ُجْهلِ بهال٥ الٓ

َ
ُهْم ل ْحِهْم َعبُّ

َ
ْوَحى ِبل

َ
إ
َ
ٞ 

َ
حن اإلِاِ

َّ
ًَّ الٓ َ

٨:ؤّما مً ؤزاٞه ٖضو ؾإع بلى .13ؾىعة ببغاَُم ،

 جغصًض ٢ىله حٗالى: 
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ ْ
ِل اإلا

َّ
َى٧

َ
خ َُ لْ

َ
ِه ٞ

ّ
ى الل

َ
ل َٖ ا َو

َ
ه
َ
َى َمْىال َُ ا 

َ
ى
َ
ُه ل

ّ
َب الل

َ
خ

َ
 َما ٦

َّ
ا ِبال

َ
ِهَِبى ًُ  ً

َّ
ل ل

ُ
٢:51ؾىعة الخىبت. ،

٨ظا الّض  الم، َو
ّ
ت اإلاخٛحرة مً خا٫ ل٣ُّىي هٟؿه ٖلى مجابهت الٓ ٍّ ٗىع

ّ
ت حؿخجُب لخاالث اإلالخ٣ي الك ُّ الالث ال٣غآه

 بلى آزغ ومً و٢ذ بلى آزغ.

ـ الجؼالت والّؿهىلت م٘ َُبخه في ال٣لىب:للبُان صعظاث مخٟاوجت مجها البلُٜ الجؼ٫، ومجها الٟهُذ الّؿهل، 5         

 الٗظوبت هخاط الّؿهىلت، 
ّ
ومجها اإلاؿخهٗب الىٖغ، ٞبالٚت ال٣غآن اهخٓمذ بىمِ ًجم٘ بحن الجؼالت والٗظوبت، وألن

ىعة، ٩ٞان اظخم  مً الٖى
 
وَّ بها ال٣غآن، ل٨ُىن والجؼالت حٗالج هىٖا

ُ
ً في هٓمه م٘ جباٖضَما، ًُٞلت ز إ ألامٍغ

  .(51)آًت هبُه 

ى ٢ض ٨ًىن ٖلى صعظت مً           ت ًسّو الجاهب اللٟٓي وخضٍ، )َو ُّ ٞخٗاه٤ الجؼالت والّؿهىلت في ألاؾالُب ال٣غآه

ى٦ُض الٟسامت وال٣ىة والجال٫، ٨ًدؿبها مً اهخ٣اء ؤلٟاّ ال امتهان ُٞه وال ابخظا
ّ
٫، ومً اؾخسضام ؤلىان الخ

ت الخلض ٢اثال: 
َّ
غاى، واؾخم٘ بلُه ًه٠ ظى ما جىاوله ال٣غآن مً ألٚا

ّ
غ، حكٗغ بهظٍ الٟسامت في ٧ل ٨ٍغ

ّ
ا والخ

َّ
ِبه

۞
 
ِغٍغا

َ
ْمُ

َ
٢ 

 
ُبىؾا َٖ  

 
ْىما ًَ ا 

َ
ى ّبِ

 ِمً عَّ
ُ

اٝ
َ
س

َ
 وَ  ه

 
َغة ًْ َ

ْم ه َُ ا
َّ
٣

َ
ْىِم َول َُ ِلَ٪ الْ

َ
غَّ ط

َ
ُه ق

َّ
ُم الل َُ ا

َ
َى٢

َ
ٞ۞

 
  ُؾُغوعا

 
ت

َّ
م ِبَما َنَبُروا َظى َُ َوَظَؼا

 
 
 ( 52)(.12ـ10ؾىعة ؤلاوؿان:َوَخِغٍغا

ه ٢ض ٨ًىن ٢ىّي الى٢٘ قضًض الّؿب٪، ججض طل٪ في م٣اماث ال٣هغ والاهخ٣ام،          
ّ
ومً ظؼالت اللٟٔ ال٣غآوي ؤه

دل: 
ّ
ىوالبُل والّتهضًض، وحسخحر ٢ىي ال٨ىن، وون٠ ؤَىا٫ ًىم ال٣ُامت، ٦ما في ٢ىله حٗالى في ؾىعة الى

َ
ح
َ
ْمُغ  ؤ

َ
ؤ

ُه وَ 
َ
ٍُ ُؾْبَداه ى

ُ
ْعِجل

َ
ْؿخ

َ
 ح

َ
ال

َ
ِه ٞ

ّ
 الل

َ
ىن

ُ
ِغ٦

ْ
ك ٌُ ا  مَّ َٖ ى 

َ
ال َٗ َ

 ، وفي ؾىعة ال٣مغ، ٢ا٫ حٗالى: .1ؾىعة الىدل: ح
ُ
ت َٖ ا َرَبِذ الؿَّ

َ
ت
ْ
ا٢

َمُغ۞
َ
٣

ْ
٤َّ ال

َ
ِمغ   َواوك

َ
ْؿخ ىا ِسْخٌغ مُّ

ُ
ىل

ُ
٣ ٍَ ِغُيىا َو ْٗ ٌُ  

 
ت ًَ َغْوا آ ًَ ، وججض َظٍ الجؼالت في الٗضًض مً  .2ـ 1ؾىعة ال٣مغ:َوِبن 

ت،  ُّ ٟـ وجدغ٥ ٦ىمجها.ؾىع ال٣غآن، وزانت اإلا٨
ّ
 وتي جشحر الى

، بُيء ؤلا٣ًإ، ججض طل٪ في م٣اماث الامخىان وؤؾالُب الّضٖىة          
 
 ٖظبا

 
 ؾهال

 
ا ًّ و٢ض ٨ًىن ألاؾلىب َاص

ٗم، هغي ٢ىله حٗالى: 
ّ
، ٟٞي م٣ام الامخىان بالى حٍر ت، ٚو

َّ
ىبت والّغخمت، وون٠ الجى

ّ
، وآًاث الخ ًٕغ

ّ
والّضٖاء والخ

 ُه
ّ
ْم وَ َوالل

ُ
ِى٨ ْٗ َ

ْىَم ْ ًَ َها 
َ
ىج

ُّ
ِسٟ

َ
ْؿخ

َ
 ح

 
ىجا ُُ اِم ُب َٗ ْ

و
َ
ىِص ألا

ُ
ً ُظل م ّمِ

ُ
٨

َ
َل ل َٗ  َوَظ

 
ىا

َ
ْم َؾ٨

ُ
ىِج٨ ُُ ً ُب م ّمِ

ُ
٨

َ
َل ل َٗ ًْ َظ ْم َوِم

ُ
اَمِخ٨

َ
ْىَم ِب٢ ٍَ

ى ِخحن  
َ
 ِبل

 
اٖا

َ
 َوَمخ

 
ازا

َ
ز
َ
ا ؤ ََ

اِع َٗ ْ
ق

َ
ا َوؤ ََ

ْوَباِع
َ
َها َوؤ ِٞ ْنَىا

َ
ُٕ ِبِلى ّضٖىة ظاء ٢ىله حٗالى: ، وفي مىهج ال .80ؾىعة الىدل:ؤ اْص

 ًُ ْخَؿ
َ
ِتي ِتَي ؤ

َّ
ُهم ِبال

ْ
ِت َوَظاِصل

َ
َخَؿى

ْ
ِت ال

َ
ٓ ِٖ ْى

َ ْ
َمِت َواإلا

ْ
ِخ٨

ْ
َ٪ ِبال ، ؤو ما ظاء به ال٣غآن ٖلى .125ؾىعة الىدل: َؾِبُِل َعّبِ
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ْغ ِلي َوِلَىاِلَض مً جًٕغ هلل وصٖاء، ٢ا٫ حٗالى:  لؿان ببغاَُم الخلُل  ِٟ
ْ
ا اٚ

َ
ى ىُم َعبَّ

ُ
٣ ًَ ْىَم  ًَ  

َ
ِمِىحن

ْ
ُما

ْ
يَّ َوِلل

ِخَؿاُب 
ْ
ىبت والّغخمت، ب٣ىله حٗالى: .41ؾىعة ببغاَُم:ال

ّ
 ، وفي م٣ام الخ

َ
ِؿِهْم ال

ُ
هٟ

َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ىا 

ُ
ْؾَغٞ

َ
ًَ ؤ ِظً

َّ
َباِصَي ال ِٖ ا  ًَ ْل  

ُ
٢

 
 
ىَب َظِمُٗا

ُ
ه
ُّ
ُغ الظ ِٟ

ْ
ٛ ٌَ َه 

َّ
ِه ِبنَّ الل

َّ
ْخَمِت الل ىا ِمً عَّ

ُ
ُ

َ
ى

ْ
٣

َ
 .53غ: ؾىعة الؼمج

غابت، وجالئم وججاوـ وحكا٧ل معجؼ، ٧ان مً ؤؾباب خٟٓه في          وألاؾلىب ال٣غآوي في ٖمىمه له ّٖؼة ٚو

ٟـ، ججض 
ّ
ذ للى ا، وظٗل اإلاىٗت له مً اإلاٗاعيت، وم٘ َظا ألاؾلىب الجظاب اإلاٍغ الّهضوع وجإزحٍر ٖلى الّغوح وؤؾَغ

ٟـ. لل٣غآن َُبت في ٢لىب ؾامُٗه، وجىٕى َظٍ اإلاؿال٪ 
ّ
 َى الظي ظٗل ال٣غآن ًلج بلى ؤٖما١ الى

بلُٜ بالّضٖىة: -زاهُا
ّ
 صوع ال٣غآن في الخ

خه ؤ٢ىي مّمً ال صًً له،          ِّ ه مً ٌٗخى٤ صًىا ؤو ًترّصص ٖلى مدّل ٖباصة ج٨ىن شخه
ّ
ل٣ض باث مً اإلاٗغوٝ ؤه

خ٣اص، ٞاإلاالخضة ال ًجضون بال ٞغاٚا َاثال في  ه مهما بلٛذ اإلاٗخ٣ضاث مً الّسخاٞت ٞهي ؤًٞل مً ٖضم الٖا
ّ
وؤه

ّىة سخ٣ُت في ٢لىبهم، ج٩اص الخحرة جمّؼ١  ضون مً وظىص هٟىؾهم، َو
ّ
ؤٞئضتهم وجُحر بلبهم، ٞهم ًىّصون ؤّوال: لى ًخإ٦

م  دّب الخلىصال َو ب في الب٣اء ٍو ه ًٚغ
ّ
 مً َبُٗت ؤلاوؿان ؤه

ّ
ىن وظىصَا في ألا٢ل، ألن

ّ
خُاة ؤزغي مشال، بل ًخمى

ضوا في مِٗ َّ ضًً مً وظىص جل٪ الخُاة، ُٞسكىن بن جؼ
ّ
كتهم زاهُا: ال ًمل٨ىن صلُال في هٟىؾهم ؤو لِـ مخإ٦

م ًسكىن  ىا، َو
ّ
وامخىٗىا ًٖ قهىاتهم ؤال ٨ًىن َىا٥ ًىم آزغ، ٞبظل٪ ٢ض ٨ًىهىن مّمً ؤياٖىا خُاتهم ٦ما يى

هىة ؤن ٨ًىن َىا٥ ًىم آزغ ُٞداؾبىن ٖلى ؤٖمالهم وج٨ىن 
ّ

ُؿىا في خمإة الك بن اهدضعوا في مهاوي الّغطًلت ٚو

 (53)هدُجتهم ال٣ٗاب ألابضي.

٨ٟحر ًٖ هٟىؾهم ولٗلهم بظل٪ ونلى          
ّ
ا بلى ؤٖلى صعظاث الخحرة ال٣اجلت، لظل٪ َم ًداولىن ببٗاص َظا الخ

م ال ٌٗلمىن ؤن الّغباهُىن جخٗافى هٟىؾهم باإلًمان، ولُاإلاا ظاص٫   بظل٪، َو
 
ا ُّ ما عؤوا مىخ

ّ
خٗامىن ٖىه ٧ل ، ٍو

 
ببٗاصا

 ٢ىة ؤلاًمان والّضٖاء ًم٨ً ؤن ٌؿهما في ق
ّ
لى ؤن ً، وبطا اإلاخضًىىن ٖلى طل٪ ٖو م الّغابدىن في الّضاٍع ٟاء اإلاغضخى، َو

 ؤَل ؤلاًمان ًىجىن مً ال٨شحر مً ألامغاى 
ّ
٧ان َاالء اإلالخضون ٣ًّضؾىن الٗلم ٞالٗلم ٣ًّضم لهم الّضلُل ٖلى ؤن

ت، ُّ ٗافي مً الّؿ٨خت الّضماٚ
ّ
اؽ ٖلى الخ

ّ
 ؤلاًمان ٢ض ؾاٖض الى

ّ
ذ في عوما بلى ؤن ا٦ت، خُض ظاء في صعاؾت ؤظٍغ

ّ
 الٟخ

ٗافي مً 
ّ
ِٛ الٗاَٟي اإلاغجبِ بال٣ٗباث في الخ ًّ ت بىؾٗها جس٠ُٟ ال ت ٢ىٍّ ُّ ت عوخ  ظٖغ

ّ
 الّضعاؾت حكحر بلى ؤن

ّ
وؤن

ت. ُّ  ( 54)الّؿ٨خت الّضماٚ

م الظي ًىٓم لجماٖت البكغ خُاتهم مىظ ؤّو٫           وال٣غآن ًٟٗل ٞٗله في َضاًت الخل٤، والّضٖىة بلى مىهجه ال٣ٍى

بّي هؼوله وبلى ٢ُام ا
ّ
جاشخي مل٪ الخبكت ػمً بٗشت الى

ّ
ت، ٖىضما  لّؿاٖت، ٞهظا الى ُّ هغاه

ّ
الظي ٧ان مً عءوؽ الى

م ٖلى لؿان ظٟٗغ بً ؤبي َالب، ب٩ى، وب٩ى مً مٗه مً ؤؾا٢ٟت، و٢ا٫ ٢ىلخه  ؾم٘ قِئا مً نضع ؾىعة مٍغ

 َظا والظي ظاء به ِٖسخى، ًسغط مً مك٩اة واخضة(.
ّ
 (55)اإلاكهىعة: )بن

 

ت، طاث ًىم ؤعاص ؤن ٣ًغؤ ( 56)ظا ظاعي مُلغ َو          ُّ هغاه
ّ
كُحن في الّضٖىة بلى الى

ّ
ً الي ، الظي ٧ان مً اإلابكٍغ

الي ٞلً ٨ًىن بال خضًشا 
ّ
ال٣غآن ب٣هض ؤن ًجض ُٞه بٌٗ ألازُاء، و٧ان ًخى٢٘ ؤن ًجض ال٣غآن ٦خابا ٢ضًما، وبالخ

ـل مّما وظـض ُٞه،  َِ
ُ
ه ط

ّ
خُـض وظـض ال٣غآهُدخىي ٖلىإقُاء ال جىظض في ؤي ٦خاب آزغ في ٖـً الّصخـغاء وهدـى طل٪، ل٨ى

 الٗالم.

 

ه ُصَل ٖىضما و٢ٗذ ُٖىه ٖلى َظٍ آلاًت          
ّ
 ٖلُه، ول٨ى

 
ه ًجض مإزظا

ّ
وبضؤ مُلغ في ٢غاءة ال٣غآن بخمًٗ ؤ٦ثر لٗل

ْحِر ا :وتي ٢ىله 
َ
ىِض ٚ ِٖ  ًْ  ِم

َ
ان

َ
ْى ٧

َ
 َول

َ
ْغآن

ُ
٣

ْ
 ال

َ
ُغون َضبَّ

َ
خ ًَ  

َ
ال

َ
ٞ

َ
 ؤ

 
ِشحرا

َ
٦ 

 
ٞا

َ
ِخال

ْ
ُِه از ِٞ  

ْ
َىَظُضوا

َ
ِه ل

ّ
ؿاء:لل

ّ
، زّم .82ؾىعة الي
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٢ا٫: ال ًىظض مال٠ في الٗالم ًمخل٪ الجغؤة لُال٠ ٦خابا زّم ٣ًى٫: لِـ في َظا ال٨خاب زُإ واخض، ٦ظل٪ 

  :اؾخى٢ٟه ٢ىله 
َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا ًُ  

َ
ال

َ
ٞ

َ
ْيء  َحّي  ؤ

َ
لَّ شخ

ُ
اء ٧

َ ْ
ًَ اإلا ا ِم

َ
ى
ْ
ل َٗ  الٗلم الخضًض ؤزبذ .30ألاهبُاء:ؾىعة َوَظ

ّ
، و٢ا٫: بن

ت جخ٨ىن مً  ُّ  الخل
ّ
% ؾِخىبالػم الظي ًخ٨ىن بك٩ل ؤؾاسخي مً اإلااء، ٠ُ٨ٞ لغظل ؤمّي ٖاف ٢بل ؤل٠ 80ؤن

ه ونل بلُه بالىحي مً هللا؟ وخُيئظ ؤؾلم وهبٌ ٞااصٍ باإلًمان.
ّ
 وؤعبٗماثت ؾىت ؤن ٌٗلم ٧ّل َظا لىال ؤه

 

ؿتر، الظي ٧ان عثِؿا لبٗشت بالصٍ بلى اؾترالُا، وفي ؤزىاء ب٢امخه َىا٥، ٢غؤ واإلاؿُخي ؤلا           هجلحزي ظىن َو

ه ٖاص 
ّ
م٣ضمت وسخت لل٣غآن مترظمت مً شخو ٚحر مؿلم، ل٨ً حٗهبه يّض ؤلاؾالم ظٗله ٌٛل٤ طل٪ ال٨خاب، ل٨ى

٨ه قٗىع 
ّ
ى جمل

ّ
سخت خت

ّ
ّٖبر ٖىه ب٣ىله: "وال لُبدض ًٖ وسخت جغظمها شخو مؿلم، وما ؤن ٢غؤ في َظٍ الي

ؤؾخُُ٘ ؤن ؤٖبر في ٧لماث ًٖ مضي جإزغي بمجغص جالوحي لؿىعة الٟاجدت بأًاتها الّؿبٗت"، زّم ٢ا٫: ٢ًِذ بٗضَا 

ى جىظهذ بلُه وؤٖلىذ ؾاٖاث في اإلا٨خبت ؤ٢غؤ ًٖ خُاة الّغؾى٫ 
ّ
، زّم ما ؤن و٢٘ بهغي ٖلى مسجض خت

 ( 57)بؾالمي.

 

ت، وقٟٛذ بالٟلؿٟت زّم ؾاٞغث بلى ٦ىضا            ُّ ت مؿُد ت: وكإث في ؤؾغة اهجلحزًّ ُّ ظٍ الّضاعؾت "َىوي" اإلاؿُد َو

ىا٥ في الجامٗت ؤجُذ لها ؤن جخٗٝغ ٖلى ؤلاؾالم، وؤن جيخهي بلُه. ج٣ى٫"َىوي" وانٟت خالها  الؾخ٨ما٫ صعاؾتها، َو

إزحر الظي جغ٦ه ال٣غآن في ٢لبي ٞلم ؤ٦ض ؤهخهي م٘ ل٣اءاتها ألاولى بال٣غآن: لً ؤؾخُُ٘ مهما 
ّ
خاولذ ؤن ؤن٠ َظا الخ

ى وظّضججي ؾاظضة لخال٤ َظا ال٨ىن، ٩ٞاهذ َظٍ ؤّو٫ نالحي في ؤلاؾالمال 
ّ
الشت مً ال٣غآن خت

ّ
مً ٢غاءة الّؿىعة الش

ٗتٝر بغوٖخه خحن ا"، ًه٠ جإزحر ال٣غآن البالٜ في ال٣لىب، َو
ّ
اٖغ ألاصًب "ه٣ىال خى

ّ
ظا الك م ل٣هُضجه الّغاجٗت  َو ٢ضَّ

"مً عوح ال٣غآن" ٣ٞا٫: ٢غؤث ال٣غآن ٞإطَلي، وحّٗم٣ذ ُٞه ٟٞخىجي، زّم ؤّٖضث ال٣غاءة ٞأمىذ، و٠ُ٦ ال ؤئمً 

ت زالضة جض٫ّ بىٟؿها  ُّ ا وؤخّؿها ٧ّل خحن، تي معجؼة ال ٦ب٣ُت اإلاعجؼاث، معجؼة بله ومعجؼة ال٣غآن بحن ًضي ؤهَٓغ

 ًُ  ٖجها ؤو ًبكغ بهاًٖ هٟؿها، ولِؿذ بداظت إلاً 
ُ

ر م (58)َدّضِ ضَٖى غ ال٣غآن ٖلى هٟىؽ مؿخمُٗه، ٍو
ّ
، ٨َظا ًاز

 بلُه باه٣ُاص بجُب.

 

يبه بىاع١ الخحر ٞحها، ٞهى         ؿدشحر ٦ىامجها، ٍو ه ًساَب الُٟغة، َو
ّ
ٞال٣غآن ًدمل في مىهجه الّضٖىة بلى هللا أله

ان الظي ًجاص٫ بالتي تي ؤخؿً، ٞالُٟغة  ًساَب ال٣ٗل وال٣لب مٗا، بمى٤ُ الخ٨مت، واإلاىٖٓت الخؿىت، والبَر

ل٣غآن مٗخمضا ٖلى َغح ال٨ٟغة، وجىيُذ ؤبٗاصَا، م٘ الخغم الّصخُدت ال ًم٨ً ؤن ج٣خى٘ باإل٦غاٍ، ٩ٞان مىهج ا

لماث 
ّ
ت، وبػاخت ما عان ٖلُه مً الٓ ُّ ت الّؿل٠ الجاَل ُّ في زُابه ٖلى ب٣ًاّ ال٣ٗل مً ؾباجه، وجسلُهه مً جبٗ

ت الخ٤ّ، ٞةن آمً ًٞٗ بهحرة وبن ه٨و ًٞٗ ٚحر مٗظعة، لظل٪ ٢ام ٖغى ال٣غآن  ى ٌؿخُُ٘ مٗٞغ
ّ
والخُاًا، خت

ْيء   :، ٢ا٫ (59)البؿاَت وصون ج٩ل٠ ؤو اٞخٗا٫ ٖلى 
َ

لُّ شخ
ُ
ُه ٧

َ
َمَها َول ِظي َخغَّ

َّ
َضِة ال

ْ
َبل

ْ
ٍِ ال ِظ

ََ ُبَض َعبَّ  ْٖ َ
 ؤ

ْ
ن

َ
 ؤ

ُ
ِمْغث

ُ
َما ؤ

َّ
ِبه

ِؿِه 
ْ
ٟ

َ
ِضي ِلى

َ
َما َحْهخ

َّ
ِةه

َ
َضي ٞ

َ
خ َْ ًِ ا َم

َ
ٞ 

َ
ْغآن

ُ
٣

ْ
َى ال

ُ
ل
ْ
ج
َ
 ؤ

ْ
ن

َ
۞ َوؤ

َ
ْؿِلِمحن

ُ ْ
ًَ اإلا  ِم

َ
ىن

ُ
٦

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
 ؤ

ُ
ِمْغث

ُ
ًَ  َوؤ ا ِم

َ
ه
َ
َما ؤ

َّ
ْل ِبه

ُ
٣

َ
لَّ ٞ

َ
َوَمً ي

 ًَ ىِظِعٍ
ُ ْ
مل: اإلا

ّ
 .92 -91ؾىعة الى

 

ه مٓاَغ ٖىض ؾماٖه جٟٗل ٞٗلها في هٟىؽ اإلاؿخمٗحن بلُه، وججظبها بلُه ظظبا، وتي           م حٗتًر وال٣غآن ال٨ٍغ

بّي اإلاهُٟي 
ّ
بلى ٢ُام الّؿاٖت، وال٣غآن مدٟىّ مً هللا ال ًدبّض٫ وال ًخٛحر في  مالػمت له مىظ هؼوله ٖلى الى

 ؤلٟاْه، ؤّما مٗاهُه ٞهي مخجّضصة م٘ جُىع الّؼمً والخًاعاث، ومً مٓاَغ جإزحر ال٣غآن في هٟىؽ الٗباص:



 مجلة الجامعة

 

 08صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

 

الظي ٌٗتري : ولٗل ؤّو٫ مٓهغ مً مٓاَغ جإزحر ال٣غآن ٖلى الٗباص َى الخكٕى مٓهغ الخكٕى ٖىض ؾماٖه -*          

 )اللخٓاث التي ٨ًىن ٞحها ال٨ُان ؤلاوؿاوي مخٟخدا لخل٣ي شخيء مً 
ّ
اإلاخل٣ي ٖىض ؾماٖه آلًاث ال٣غآن جخلى، ألن

دىالث ما ًمشله في ٖالم اإلااصة ٞٗل 
ّ
ٛحراث والخ

ّ
٣٘ ُٞه مً الخ غجج٠ اعججاٞا، ٍو خ٣ُ٣ت ال٣غآن حهتز ٞحها اَتزاػا ٍو

ت الخكٕى ٢ض اهٟغص بها ٦خاب هللا ًٖ ؾاثغ ال٨خب وال٨الم، (60)( اإلاٛىُِـ وال٨هغباء باألظؿام، ؤو ؤقض ُّ ، وزان

) ه ٌٗتري مً ال ًٟهم مٗاهُه وال ٌٗلم جٟاؾحٍر
ّ
ى ؤه

ّ
ـّ ال٣غآن في ٦ُاجهم، خخما (61))خت ، والظًً ؤخؿىا قِئا مً م

مإهِى
ّ
ٟـ بالّضٝء والُ

ّ
ضا ٌؿغي في الجؿم والى ت، إلاا في آًاجه ال٨شحرة ؾِخظو٢ىن خ٣ُ٣ت الخكٕى جظّو٢ا بضٌٗا ٍٞغ

تي جىظل مجها ال٣لىب وجسصخى.
َّ
 مً اإلاىٖٓت ال

 

غة ٖىض مٓهغ ؤلاًمان به ٖىض ؾماٖه -*          ض ٢كٍٗغ
ّ
ه ٣ً٘ في ال٣لب ؤّي مى٢٘، ٞاالؾخمإ لل٣غآن ًىل

ّ
: أله

  :اإلاؿخم٘ وفي طل٪ ٣ًى٫ 
 
اِبها

َ
ك

َ
د  مُّ

 
ابا

َ
َخِضًِض ٦ِخ

ْ
ًَ ال ْخَؿ

َ
٫َ ؤ ؼَّ

َ
ُه ه

َّ
ُهْم الل  َعبَّ

َ
ْىن

َ
ك

ْ
س ًَ  ًَ ِظً

َّ
ىُص ال

ُ
ُه ُظل

ْ
غُّ ِمى ِٗ

َ
ك

ْ
٣

َ
اِوَي ج

َ
ش مَّ

ِه 
َّ
ِغ الل

ْ
ى ِط٦

َ
ىُبُهْم ِبل

ُ
ل
ُ
ْم َو٢ َُ ىُص

ُ
 ُظل

ُ
ِلحن

َ
مَّ ج

ُ
ظًً ًسكىن عّبهم ال .23ؾىعة الّؼمغ: ز

َّ
 ال٣غآن ًلّحن ٢لىب ال

ّ
ن

َ
، جبحن آلاًت ؤ

 
ّ
ال ًَّ نَّ ٢ؿاوة ٢لىب ال

َ
حن ال٣اؾُت، أل

ّ
ال ًَّ ٣ىلهم ال لى٣و ٢لىب ال ً  ٖلى ٢لىبهم ٖو

ما تي لَغٍْ
َّ
حن مً ؾمإ ال٣غآن به

 (62)في َضاًخه.

 

م مً ؤَـل ال٨ـخاب، خُـض ًهـ٠ طل٪            ان الّضم٘، وؤ٦ثَر و٢ض ًهل الخا٫ باإلاؿخمـ٘ لل٣غآن بلى الب٩اء وظٍغ

 ب٣ىله:  الخ٤ّ 
َ
َغي ؤ

َ
ُؾى٫ِ ج ى الغَّ

َ
هِؼ٫َ ِبل

ُ
 َما ؤ

ْ
ىا ُٗ ا َؾِم

َ
ا َوِبط

َ
ى  َعبَّ

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
٣ ًَ َخ٤ِّ 

ْ
ًَ ال  ِم

ْ
ىا

ُ
َغٞ َٖ ا  ِ٘ ِممَّ ْم

ًَ الضَّ ٌُ ِم ُ ِٟ
َ
َجُهْم ج ُُ ْٖ

 ًَ ِضً َِ ا
َّ

َ٘ الك ا َم
َ
ْبى

ُ
خ

ْ
ا٦

َ
ا ٞ

َّ
٣ى٫ .83ؾىعة اإلااثضة:  آَمى ا : ، ٍو

َ
ىُبُهْم َوِبط

ُ
ل
ُ
٢ 

ْ
ذ

َ
ُه َوِظل

ّ
٦َِغ الل

ُ
ا ط

َ
ًَ ِبط ِظً

َّ
 ال

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ ْ
َما اإلا

َّ
ِبه

 
ْ

ذ َُ ِل
ُ
 ج

َ
ىن

ُ
ل
َّ
َى٧

َ
خ ًَ ِهْم  ى َعّبِ

َ
ل َٖ  َو

 
اَصْتُهْم ِبًَماها ُه ػَ

ُ
اج ًَ ْحِهْم آ

َ
ل َٖ

 :٣له .2ؾىعة ألاهٟا٫ ، وبطا ما ٢غؤ ؤلاوؿان ال٣غآن ب٣لبه ٖو

 ٤ ٍغ
ّ
٤ ال٣غآن، وحهخضي بخإزحٍر بلى الُ هل بلى الخ٤ّ مً ٍَغ ت ؤلالهُت، ٍو ُّ ه ًضزل في عخاب اإلاٗ

ّ
وظىاعخه، ٞةه

ُهْم  ِبنَّ  :اإلاؿخ٣ُم، ٢ا٫
َ
نَّ ل

َ
اِلَخاِث ؤ  الهَّ

َ
ىن

ُ
َمل ْٗ ٌَ  ًَ ِظً

َّ
 ال

َ
ِمِىحن

ْ
ا

ُ ْ
ُغ اإلا ِ

ّ
َبك ٍُ َىُم َو

ْ
٢

َ
ِتي ِتَي ؤ

َّ
 ِحْهِضي ِلل

َ
ْغآن

ُ
٣

ْ
ا ال

َ
ـظ ََ 

 
ْظغا

َ
ؤ

 
 
ِبحرا

َ
٦:9ؾىعة ؤلاؾغاء. 

 

مّضَا بال٣ىة،          إزحر، ٞال٣غآن ًدّغ٥ ال٣لىب ٍو
ّ
ٞمً ٢غؤ ال٣غآن ؤو اؾخم٘ بلُه في جضّبغ وبمٗان هٓغ ًضع٥ َظا الخ

ىت، وال في ؤػمىت مدضوصة، ولِـ ل٣غاءجه  ُّ  جالوجه ال ًيبػي ؤن ج٨ىن في ؤما٦ً مٗ
ّ
ه مِؿغ للجمُ٘، وؤن

ّ
ومً بجاثبه ؤه

ه قمـ حؿ٘ الجمُ٘ ب
ّ
ا وصٞئها وهىعَا، ٞال٣غآن معجؼجه مىظىصة ومدٟىْت بدٟٔ ٣َىٌؽ زاّنت، به ًُائها وؤزَغ

ى ٢ُام الّؿاٖت وبن خالذ الدجب بُيىا وبُجها، وبن ؤنبدذ جل٪ 
ّ
ٗمل خت ا الٟظ ٌٗمل َو ّٓل جإزحَر هللا لها، ٍو

 
ّ
ً بإن

ّ
 طل٪ ال ًيبػي ؤن ٨ًىن مضٖاة لالؾدؿالم لؤلمغ الىا٢٘، والٓ

ّ
َظا َى  الدجب بًٗها ٞى١ بٌٗ، بال ؤن

إزحر اإلاباقغ لخل٪ اإلاعجؼة. 
ّ
بُعي لل٣غآن، بل ٖلُىا ؤن هجتهض وهجتهض في الىنى٫ بلى صاثغة الخ

ّ
 الىي٘ الُ

 

٩ا ٖلى بٌٗ مً اإلاخُىٖحن لالؾخمإ لل٣غآن، خُض           ذ في ؤمٍغ و٠ُ٦ ال هجتهض و٢ض ؤزبدذ ألابدار التي ؤظٍغ

ه جّم عنض حٛحراث  ٧اهذ هخاثج اؾخماٖهم لل٣غآن مبهغة، وعٚم وظىص
ّ
ت، بال ؤه ُّ ىن اللٛت الٗغب وؿبت ٦بحرة مجهم ال ٌٗٞغ

ىجغ لضحهم بك٩ل 
ّ
ت لهاالء، ألامغ الظي ؤّصي بلى جس٠ُٟ الخ ُّ ت ّٖضة خضزذ في ألاظهؼة الٗهب ًّ ت ال بعاص ُّ ٞؿُىلىظ

 ملخىّ، ٦ظل٪ ٖىض ال٣ُام بخجغبت ص٣ُ٢ت لغؾم جسُُُي للّضماٙ ؤزىاء الاؾخمإ بلى ال٣غآن، خ
ّ
ُض وظض ؤن
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ؿ٤ البُيء الخاّم بالهضوء الٗم٤ُ صازل 
ّ
٘ الخاّم بال٣ُٓت بلى الي ؿ٤ الّؿَغ

ّ
ت جيخ٣ل مً الي ُّ اإلاىظاث الّضماٚ

ت  ُّ مإهِىت والّغاخت والّؿ٨ُىت ؤزىاء الاؾخمإ لل٣غآن لٛحر اإلاخدّضزحن بالٗغب
ّ
ٗىع بالُ

ّ
ت، والك ُّ ٟـ للمخدضزحن بالٗغب

ّ
الى

م ٖضم ٞهمهم إلاٗاهُ(63)  ه.، ٚع

 

جاع اإلاؿلمحن،          
ّ
٤ الخ ما صزلها ؤلاؾالم ًٖ ٍَغ

ّ
ولٗل صو٫ ظىىب قغ١ آؾُا التي لم جٟخذ بؿ٠ُ وال ٢خا٫ال وبه

ت اللُبُت،  ُّ ٤ ظمُٗت الّضٖىة ؤلاؾالم ت، ًٖ ٍَغ ُّ ٣ ت، وبٌٗ الّضو٫ الاٍٞغ ُّ ٩ا الجىىب و٦ظل٪ اهدكاع ؤلاؾالم في ؤمٍغ

ا مً اإلاىٓماث ؤلاؾالمُت ألازغي،  حَر زحر مشا٫ ٖلى اهدكاع ؤلاؾالم بخإزحٍر اإلاباقغ، وما طل٪ بال بخإزحر ال٣غآن ٖلى ٚو

ٟـ 
ّ
ؤزال١ خاملُه، وجإزحٍر ٖلى هٟىؽ اإلاخل٣حن واإلاؿخمٗحن بلى ؤلٟاْه ومٗاهُهال ٨َظا َى جإزحر ال٣غآن ٖلى الى

اؽ ب
ّ
ى مً ؤؾغاع ٦خاب هللا اإلاباع٥، الظي حهضي ظمُ٘ الى ت واه٣ُاصَا له، َو لُه.البكغٍّ  

خٗل٤ بها هٕى مً اإلاٗاوي          وال٣غآن ًدمل ٢ُم نىجُت، تي )جل٪ الخهاثو التي جخماًؼ بىاؾُتها ألانىاث ٍو

ت طاث  ُّ ت اهُباٖ ُّ ت ألّجها في الىا٢٘ مازغاث ؾمٗ ُّ ت وال طَى ُّ ا بإّجها ٖٞغ بُُٗت، التي ال جىن٠ آزاَع
ّ
حؿّمى اإلاٗاوي الُ

ت و  ظٍ ال٣ُم جخمشل في ؤلا٣ًإ والخ٩اًت والٟانلت (64)ال جدُِ بها الّهٟت( و٢٘ ٖلى الىظضان، جضع٦ها اإلاٗٞغ ، َو

إل٠ُ.
ّ
 واإلاىاؾبت الّهىجُت وخؿً الخ

 

ض ٌؿاٖض ٦شحرا ٖلى اؾخٗاصة ؤلاوؿان          جٍى
ّ
 )جغجُل ال٣غآن خؿب ٢ىاٖض الخ

ّ
و٢ض باث مً اإلاٗلىم ٦ظل٪ ؤن

ٟـ مّما 
ّ
ٟسخي، ٞهى ٌٗمل ٖلى جىُٓم الى

ّ
 خغ٦ت ًٖالث لخىاػهه الى

ّ
ىجغ بضعظت ٦بحرة، ٦ما ؤن

ّ
ًاّصي بلى جس٠ُٟ الخ

ت مخجّضصة(  ا١، وج٨ؿب ال٣ٗل خُىٍّ ٗىع باإلَع
ّ

ل مً الك
ّ
رجُل الّؿلُم ج٣ل

ّ
  :، ٢ا٫ (65)الٟم اإلاهاخبت للت

 
ْغآها

ُ
َو٢

ْل 
ُ
٢ ۞

 
جِزًال

َ
ٍُ ج ا

َ
ى
ْ
ل ؼَّ

َ
ض  َوه

ْ
ى ُم٨

َ
ل َٖ اِؽ 

َّ
ى الى

َ
ل َٖ  ٍُ

َ
َغؤ

ْ
٣

َ
ٍُ ِلخ ا

َ
ى
ْ
َغ٢

َ
ى ٞ

َ
ل
ْ
خ ًُ ا 

َ
ْبِلِه ِبط

َ
َم ِمً ٢

ْ
ل ِٗ

ْ
 ال

ْ
ىا

ُ
وج

ُ
ًَ ؤ ِظً

َّ
 ِبنَّ ال

ْ
ىا

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ
 ج

َ
ْو ال

َ
 ِبِه ؤ

ْ
ىا

ُ
آِمى

ِسغُّ  ٍَ ۞ َو
 
ىال ُٗ ْ

ٟ
َ َ
ا إلا

َ
ى ُض َعّبِ ْٖ  َو

َ
ان

َ
ا ِبن ٧

َ
ى  َعّبِ

َ
 ُؾْبَدان

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
٣ ٍَ ۞ َو

 
ضا اِن ُسجَّ

َ
٢

ْ
ط
َ
 ِلؤل

َ
ون ِسغُّ ًَ ْحِهْم 

َ
ل ؼِ َٖ ٍَ  َو

َ
ىن

ُ
ْب٨ ًَ اِن 

َ
٢

ْ
ط
َ
 ِلؤل

َ
ْم ون َُ ٍُض

۞
 
ىٖا

ُ
ك

ُ
 .109 -106ؾىعة ؤلاؾغاء: ز

 

 َىا٥ ٖلى وظه البؿُُت          
ّ
ً مً ؤن

ّ
٪ ؤو الٓ

ّ
ل ؤؾباب  ٞلم ٌٗض َىا٥ مجا٫ للك  ال٣غآن ًٍؼ

ّ
مً ًى٨غ ؤن

مإهِىت
ّ
ٟـ الّؿ٨ُىت والُ

ّ
ًٟي ٖلى الى ىجغ، ٍو

ّ
ىاَض ٖلى جإزحر ال٣غآن ٖلى الٗباص بما ٨ًٟي الخ

ّ
، و٢ض ط٦ّغث مً الك

ان ٖلى ؤن ًضٖى لىٟؿه بىٟؿه، زاّنت في َظا الّؼمً ؤن ٨ً  ال٣غآن ٢ض ظٗل هللا ُٞه الدّجت والبَر
ّ
ىن صلُال ٖلى ؤن

جمٗهم  م بض٫ ؤن ٌٗخهمىا بدبل هللا ظمُٗا، وؤن ججمٗهم ٧لمت الخ٤ّ، ٍو الخايغ الظي ي٠ٗ ُٞه ؤجباٖه، َو

ُاَح
ّ

م، ٞغ٢هم َاٚىث اإلااصة، وزضإ الك ً، ٞاه٣ؿمىا ؤقخاجا، ٞغ٢ا َضي ال٣غآن ومىهجه ال٣ٍى ن، وم٨غ اإلاا٦ٍغ

ً به، ٞهم وبن ٦ثرث مداوالتهم   ال٣غآن ٢اصع ٖلى الّهمىص في وظه مٗاهضًه ومسالُٟه وال٩اٍٞغ
ّ
وظماٖاث، بال ؤن

ً ٖلى  ش ؤو ٦خاب ؤحى به مدمض بً ٖبض هللا البكغ، ٖاظٍؼ لخ٨ظًب ال٣غآن، ومداولت ؤن ًجٗلٍى مجغص ٦خاب جاٍع

 لل٣
 
 غآن. الى٢ىٝ يضا

 

ا           حَر  ما ط٦غجه في َظا البدض مً قهاصاث ٖلى جإزحر ظما٫ ال٣غآن وببجاٍػ لِؿذ بال ؤمشلت، ٚو
ّ
وؤزحرا بن

، ٢ا٫  ًّ  ال٣غآن ٢ض ججاوػ جإزحٍر ٖلى ألاوـ بلى الج
ّ
ِ  :ال٨شحر ال٨شحر، ٦ما ؤن

ًّ ِج
ْ
ًَ ال

ٌغ ّمِ
َ
ٟ

َ
َ٘ ه َم

َ
ُه اْؾخ

َّ
ه
َ
يَّ ؤ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ْل ؤ

ُ
٢
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َخضا

َ
ا ؤ

َ
ى ِغ٥َ ِبَغّبِ

ْ
ك

ُّ
ً و

َ
ا ِبِه َول

َّ
أَمى

َ
ِض ٞ

ْ
ق ى الغُّ

َ
۞ َحْهِضي ِبل

 
 َبَجبا

 
ْغآها

ُ
ا ٢

َ
ى ْٗ ا َؾِم

َّ
ىا ِبه

ُ
ال

َ
٣

َ
ٞ:ً٢ا٫ الّؿٗضي .2ـ1ؾىعة الج ،

هم هللا بلى عؾىله لؿمإ آًاجه لخ٣ىم(66) "، نٞغ ِ
ًّ ِج

ْ
ًَ ال

ٌغ ّمِ
َ
ٟ

َ
َ٘ ه َم

َ
ُه اْؾخ

َّ
ه
َ
يَّ ؤ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ْل ؤ

ُ
ٖلحهم الدّجت وجخّم ٖلحهم  : )"٢

اؽ، وطل٪ ؤّجهم إلاا خًغوٍ ٢الىا: ؤههخىا، 
ّ
 ٣ًّو هبإَم ٖلى الى

ّ
٨ىهىا هظعا ل٣ىمهم، وؤمغ هللا عؾىله ؤن ٗمت ٍو

ّ
الى

"، ؤي مً العجاثب الٛالبت، 
 
 َبَجبا

 
ْغآها

ُ
ا ٢

َ
ى ْٗ ا َؾِم

َّ
ىا ِبه

ُ
ال

َ
٣

َ
ما ؤههخىا ٞهمىا مٗاهُه، وونلذ خ٣اث٣ه بلى ٢لىبهم، "ٞ

ّ
ٞل

ى ما لِـ مجاله  -، ٦ظل٪ لل٣غآن جإزحر بجُب ٖلى ٧ّل مسلى٢اث هللا الٗلُم الخ٨ُم، (67)واإلاُالب الٗالُت(  َو

م، -َظا البدض ٤ مىهجه ال٣ٍى ٤ اإلاؿخ٣ُم، ٞو ٍغ
ّ
، ٠ُ٨ٞ باإلوـ الظي ظاء ال٣غآن مساَبا لهم، ولحهضحهم بلى الُ

ا ٞال٣غآن ٨ًُٟه، ومً ؤعاص وآٖا ٞال ًّ ا مً ؤعاص َاص
ّ
 ؤزغ ال٣غآن وجإزحٍر زحر مبلٜ للّضٖىة خ٣

ّ
ا بن

ّ
٣غآن ٨ًُٟه، وخ٣

 التي ظاء

 

 الخاجمت

ى ُٞه ؤبلٜ اإلاٗاوي وؤّص٢ها.   -
ّ
ٓم ال٣غآوي العجُب الظي جخىد

ّ
إزحري ٖلى، الى

ّ
 ًغج٨ؼ وظه ؤلابجاػ الخ

 

إزحر ال٣غآوي خؿب -
ّ
ت، ُٞدىٕى بظل٪ الخ ُّ َى

ّ
ٓم. ًدىّىٕ هٓم ال٣غآن بدؿب جىّىٕ اإلاٗاوي الظ

ّ
 بالٚت الى

 

ي بحن  -
ّ
ىاؾ٤ الٟج

ّ
 ؤلا٣ًإ هاجج ًٖ الخ

ّ
ا في جإزحر ال٣غآن ٖلى الٗباص، ألن ُّ ٌّٗض ؤلا٣ًإ اإلاىؾ٣ُي لل٣غآن ٖامال ؤؾاؾ

ت.  ُّ َى
ّ
 ألالٟاّ وبحن اإلاٗاوي الظ

 

ها ؤزىاء جالوة ال٣غآن، و٦ظل٪ خؿً الّهىث وظمال -
ّ
ها ومؿخد٣

ّ
ت خ٣ ُّ ه، له صوع بُٖاء الخغوٝ وألالٟاّ ال٣غآه

ت. ُّ ٟـ ؤلاوؿاه
ّ
 ٦بحر في جإزحر ال٣غآن ٖلى الى

 

اًاتها، وما وعاء الخُاة، و٧ّل  - مٗاوي ال٣غآن اإلاخّٗضصة التي ؤوعصَا ال٣غآن بإلٟاّ زاّنت، قملذ مخُلباث الخُاة ٚو

ت. ٟـ البكغٍّ
ّ
 ما ًسّو ؤلاوؿان، لظا ٧ان له ؤزٍغ ٖلى الى

ىاٞـ ٖلى مً جإزحر ال٣غآن ٖلى اإلاامىحن به مً  -
ّ
ظّغاء اؾخماٖهم بلُه، ؤن جمل٨تهم اإلاهابت والّغوٖت، والخكٕى والخ

 الٗمل بال٣غآن، ؤّما ال٩اٞغون ٧اهىا ًىجظبىن لالؾخمإ لل٣غآن زُٟت، ولم ًمىٗهم مً بجباٖه بال ال٨بر والٗىاص. 

بكحر بالّضًً، مّما ؾهّ  -
ّ
م مً ؤَّم وؾاثل الخ إزحري لل٣غآن ال٨ٍغ

ّ
ل ٖلى اإلاامىحن جبلُٜ الّضٖىة، ٌٗخبر الجاهب الخ

بلُٜ بال٣غآن واظب ٖلى اإلاؿلم ل٣ىله 
ّ
ي ولى آًت، وخّضزىا ًٖ بجي بؾغاثُل وال خغط، ومً ٦ظب والخ

ّ
: ]بلٛىا ٖج

اع.[ 
ّ
 ( 68)ٖلّي مخّٗمضا ٞلُدبىؤ م٣ٗضٍ مً الى

 :هىامل ال

م، مدمض مدمىص ٖبض 1) ذي في ال٣غآن ال٨ٍغ  1هللا، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٍ/( ؤلابجاػ الٗلمي والخاٍع

 .21ٝ، م2009،

( ؾجن الترمظي، مدمض بً ِٖسخى الترمظي، ؤبىاب ًٞاثل ال٣غآن/ باب ما ظاء في ًٞل ال٣غآن، خضًض 2)

 .752م، م2009،صاع الٟجغ للترار/ ال٣اَغة، 2906ع٢م/

 .  بخهٝغ105م، م2010، 1ٍت، ٍ/( اإلاعجؼة البا٢ُت ٦خاب هللا، ؾُض ُٖىة، الضاع الٗاإلاُت/ ؤلاؾ٨ىضع 3)
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َجا ما ًيكب في الخل٤ مً ٖٓم 4)
َّ

ٍُ ؤٚهه والص َجا
ْ

ٍُ خؼهه وبابه ٖضا و ؤش َجا
َ

ْجُى الهم والخؼن و٢ض ش
َّ

( )شجا: الص

ً.( ) ( مسخاع الصخاح، مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، جذ/ ًىؾ٠ الكُش  ج  ؤي خٍؼ
َ

 وعظل ش
ٌ
ت َُ ِج

َ
حٍر وامغؤة ش ٚو

ت/ بحروث، ٍ/  مدمض، ماصة / ف ط ا،  .162م، م1999، 5اإلا٨خبت الٗهٍغ

 

ل، صاع الجُل/ 5) ُّ ٟا بخٍٗغ٠ خ٣ى١ اإلاهُٟى، ال٣اضخي ُٖاى بً مىسخى الُدهبي، جذ/ ؾُٗض مدمىص ٣ٖ
ّ

( الك

 .169م، م2005، 1بحروث، ٍ/

غة، م٨خبت ظضة، ط6)  .بخهٝغ327/ م1( زاجم الىبُحن، مدمض ؤبى َػ

ٖلي  -ر الٗباص، مدمض بً ًىؾ٠ الهالخي، جذ/ "ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص( ؾبل الهضي والغقاص، في ؾحرة زح7)

 .بخهٝغ372/ 2م، ط1993 -َـ  1414، 1مدمض مٗىى"، صاع ال٨خب الٗلمُت/ بحروث، ٍ/ 

،صاع الٟجغ للترار، َبٗت لؿىت 3691( صخُذ البساعي، ٦خاب ًٞاثل الصخابت/ باب مىا٢ب ٖمغ، خضًض ع٢م/8)

، 2285اللبن وال٣مو، خضًض ع٢م/ ؾجن الترمظي ،الّغئٍا/ باب في عئٍا الىبي .   و) (14/ م3م، ط2005

 .600م

ت ألبي الخؿً الىضوي، ٖلي بً ٖبض الخي بً ٞسغ الضًً الىضوي، صاع ابً ٦شحر/ صمك٤، ٍ/ 9) ، 12( الؿحرة الىبٍى

 . بخهٝغ189َـ، م 1425

ت الصخابت/ ط٦غ مىا٢ب ( مؿخضع٥ الخا٦م، ؤبى ٖبضهللا الخا٦م مدمض بً ٖبضهللا ا10) لىِؿابىعي، ٦خاب مٗٞغ

، 1990 – 1،1411، جذ/ مهُٟى ٖبض ال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت / بحروث، ٍ/ 4904مهٗب، خضًض ع٢م/ 

 .221/ م3ط

( ؾحرة ابً بسخا١ )٦خاب الؿحر واإلاٛاػي(،  مدمض بً بسخا١ بً ٌؿاع اإلاُلبي، جذ/ ؾهُل ػ٧اع، صاع ال٨ٟغ/ 11)

ت، بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غشخي، جذ/ 207/ م1م، ط1978َـ /1398، 1بحروث، ٍ/  . و) ( الؿحرة الىبٍى

ت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ بحروث،   .بخهٝغ505 -503/ م1م، ط1976 -َـ  1395مهُٟى ٖبض الىاخض، صاع اإلاٗٞغ

 . بخهٝغ134ـ133م، م2003 ،2( الخبُان في ٖلىم ال٣غآن، مدمض ٖلي الهابىوي، صاع الهابىوي/ ال٣اَغة، ٍ/12)

ٟا بخٍٗغ٠ خ٣ى١ اإلاهُٟى، ال٣اضخي ُٖاى بً مىسخى الُدهبي، م13)
ّ

.   و ) ( الّغخ٤ُ اإلاسخىم، 161( الك

 .بخهٝغ82م، م2007نٟي الغخمً اإلاباع٦ٟىعي، وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت/ ٢ُغ، 

 .114( اإلاعجؼة البا٢ُت ٦خاب هللا، ؾُض ُٖىة، م14)

 .بخهٝغ247 -246البا٢ُت ٦خاب هللا، ؾُض ُٖىة، م ( اإلاعجؼة15)

م والخىعاة وؤلاهجُل والٗلم 16) ى ؤخض الٗلماء الباخشحن الٟغوؿُحن، ناخب ٦خاب ال٣غآن ال٨ٍغ ( "ظغاح مغمى١ َو

 الخضًض."

م والخىعاة وؤلاهجُل والٗلم الخضًض، مىعَـ بى٧اي،الُبٗت الٗغبُت ظمُٗت الضٖىة ؤلاؾالم17) ُت / ( ال٣غآن ال٨ٍغ

 .بخهٝغ271 – 270َغابلـ، م

 . بخهٝغ253( اإلاعجؼة البا٢ُت ٦خاب هللا، ؾُض ُٖىة ، م18)

ؼ، ظامٗت الىجاح الىَىُت / ٞلؿُحن، ٍ/19)  .138ٝ، م2007، 1( ببجاػ ال٣غآن، ؤمحر ٖبض الٍٗؼ

غ بمهغ، مً ٦خبه: مىاَل ال20ٗ) ان في ٖلىم ( الّؼع٢اوي: )َى مدمض ٖبض الُٗٓم الؼع٢اوي: مً ٖلماء ألاَػ ٞغ

الم، زحرالضًً الؼع٦لي، صاع الٗلم للمالًحن، ٍ/ 1948 -َـ  1367ال٣غآن، ث:  / 2م، ط 2002، 15م.( ) ( ألٖا

 .210/ م6.) ( معجم اإلاالٟحن،ٖمغ عيا ٦دالت، صاع بخُاء الترار الٗغبي/ بحروث، ط273م
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ان في ٖلىم ال٣غآن، صاع ال٨ٟغ/ بحروث، ٍ/ 21)  .298/ م2، طم1996، 1( مىاَل الٗٞغ

ت / بحروث، ٍ/22) ت، مهُٟى ناص١ الغاٞعي، اإلا٨خبت الٗهٍغ  .213م، م2005، 3( ببجاػ ال٣غآن والبالٚت الىبٍى

 .275/ م1، ط1071( صخُذ البساعي، ٦خاب سجىص ال٣غآن/ باب سجىص اإلاؿلمحن م٘ اإلاكغ٦حن، خضًض ع٢م/23)

 .63م، م2008، 1اؾؿت ا٢غؤ / ال٣اَغة، ٍ/( جد٤ُ٣ الىنا٫ بحن ال٣لب وال٣غآن، مجضي الهاللي، م24)

ب، صاع ال٣لم للترار/ ال٣اَغة، ٍ/ 25) ِة، مدمىص ٍٚغ ُبىَّ
ُّ
زال١ الى

َ
م ؤ

ّ
 .بخهٝغ60 -59م م 1998 -َـ  1419، 2( ُؾل

ٟاجـ/ ألاعصن، 26)
ّ
ت، مدمض بً ًىؾ٠ الجىعاوي "ؤبى الٗالُت"، صاع الى ُت مً ال٨خاب والؿىت الىبىٍّ ( الغ٢ُت الكٖغ

 .58م، م2007 ،1ٍ/

 .50م، م2006، 1( الُب الىبىي، مدمض بً ؤبي ب٨غ ابً ٢ُم الجىػٍت، صاع ابً الجىػي ال٣اَغة، ٍ/ 27)

ب/ مدمض ٞااص ٖبض الباقي، ٦خاب 28) ( ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي، ؤخمض بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣الوي، جبٍى

ت/ بحروث،   .114/ م10م، ط1379اإلاغضخى، ٞهل مً ًهٕغ مً الّغٍذ، صاع اإلاٗٞغ

٨ُت وله ٦خاب "الٓىاَغ الغوخُت الخضًشت".29) ٩ي، ًٖى ظمُٗت البدىر الىٟؿُت ألامٍغ  ( ٖالم ؤمٍغ

م، 1997، 10( و٢اًت ؤلاوؿان مً الجً والكُُان، وخُض ٖبض الؿالم بالي، م٨خبت الصخابت/ الكاع٢ت، ٍ/30)

 .66م

 .148م، م2006، 1ؤلاؾ٨ىضعي، صاع ابً خؼم، ٍ/ ( اإلاىخ٣ى في ؤخ٩ام الغقى، مدمض بً مدمىص 31)

 . 2007( ؤبدار اإلااجمغ الٗاإلاي ألاّو٫ للٗالط بال٣غآن/ ؤبى ْبي، 32)

ل، صاع الكغو١، ٍ/33)  .194م، م1990، 1( هللا والٗلم الخضًض، ٖبض الغػا١ هٞى

ل ، م34)  . بخهٝغ195( هللا والٗلم الخضًض، ٖبض الغػا١ هٞى

 .184الىٟسخي الخضًض، ٖبض الغخمً ِٖؿىن، صاع الجهًت الٗغبُت / بحروث، م ( ؤلاؾالم والٗالط35)

( بٚازت اللهٟان مً مهاثض الكُُان، مدمض  بً ؤبي ب٨غ "ابً ٢ُم الجىػٍت"، جذ/ خامض ؤخمض البؿىوي، صاع 36)

 .25، م1999الٟجغ للترار/ال٣اَغة، 

ت، ( ؤلابجاػ الىظضاوي في ال٣غآن، ٖاثض َه هان٠، ماؾؿت خى 37)  .60م،م2008عؽ / ؤلاؾ٨ىضٍع

 .220( ؤلاؾالم والٗالط الىٟسخي الخضًض، ٖبض الغخمان ِٖؿىن،م38)

م الغخمان في جٟؿحر ٦الم اإلاىان، ٖبض الغخمان بً هانغ الؿٗضي، صاع الجىػي / ال٣اَغة، 39) م، 2008( جِؿغ ال٨ٍغ

 .552/ م1ط

 

ٗالى40)
َ
ُه ح

ُ
ْىل

َ
ِذ ٢ ْٗ َ

ة، مً و مت )وطو ِمغَّ ِغٍغة: الخبُل الكضًض الٟخل، ( طاث ٍٖؼ
َ
ة ! واإلا ىي، طو ِمغَّ

ُ
ضًُض ال٣

َ
َمُه ق

َّ
: ٖل

مت.(   ) ( جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ، مدّمض بً مدّمض  غة: الٍٗؼ ٍغ
َ
ـ. واإلا

ْ
 الىٟ

ُ
ة ؼَّ ِٖ غة:  ٍغ

َ
غاثغ! واإلا

َ
ها !اإلا ُٗ َظْم

بُضي، جذ/ مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن، صاع الهضاًت،ط  . بخهٝغ109م /14الخؿُجي اإلاغجطخى الؼَّ

 .ًخهٝغ52( ٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت، صالوع مدمض نابغ، م41)

 .بخهٝغ53ـ52( ٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت، صالوع مدمض نابغ، م42)

 .619/ م1، ط1( ال٨كاٝ، مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي، صاع بخُاء الترار الٗغبي/ بحروث، ٍ/43)

 .بخهٝغ55، صالوع مدمض نابغ، م( ٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت44)

، 1( الٟىاثض، مدمض بً ؤبي ب٨غ "ابً ٢ُم الجىػٍت"، جذ/ خامض ؤخمض الُاَغ، صاع الٟجغ للترار/ ال٣اَغة، ٍ/45)

 .115م، م2004
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 .171ـ170( الٟىاثض، مدمض بً ؤبي ب٨غ "ابً ٢ُم الجىػٍت"، م46)

ان في ٖلىم ال٣غآن، مدمض ٖبض الُٗٓم ا47)  .294/ م2لؼع٢اوي، ط( مىاَل الٗٞغ

م، ٞهض بً ٖبض الغخمان الغومي، اإلااؾؿت الٗغبُت الخضًشت، م48)  .بخهٝغ36( زهاثو ال٣غآن ال٨ٍغ

ان غي ٖلىم ال٣غآن، مدمض ٖبض الُٗٓم الؼع٢اوي، ط49)  .314-313/ م2( مىاَل الٗٞغ

دل همىطظا"، ًىوـ ؤخمض ًىوـ ال٣ِ، عؾال50)
ّ
ت ماظؿخحر، ظامٗت الجبل ( مٗالم ؤلابجاػ ال٣غآوي "ؾىعة الى

ان،  .بخهٝغ25ٝ،  م2012الٛغبي/ ٍٚغ

ي، صاع ابً ٦شحر/ صمك٤، ٍ/51) . و) ( 1012/ م2م، ط2000، 4( ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن، ظال٫ الضًً الؿَُى

ان في ٖلىم ال٣غآن ، بضع الضًً الؼع٦صخي، جذ/ مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت، ٍ/  ، 1البَر

 .بخهٝغ102/ م2م، ط1957

 .244( مً بالٚت ال٣غآن، ؤخمض ؤخمض بضوي، م52)

ت / لبىان، ٍ/53)  .بخهٝغ29م، م2007، 1( ٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت، صالوع مدمض نابغ، صاع اإلاٗٞغ

 .بخهٝغ30( ٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت، صالوع مدمض نابغ، م54)

ت ألبي الخؿً 55)  .200الىضوي، ٖلي بً ٖبض الخي بً ٞسغ الضًً الىضوي، م( الؿحرة الىبٍى

ايُاث."56) ـ في ظامٗت اإلال٪ ٞهض للبترو٫ واإلاٗاصن في ٢ؿم الٍغ  ( "٦ىضي الجيؿُت، ؤخض ؤًٖاء الخضَع

 ar/WWW. Kahee17. com( ٖبض الضاثم ال٨دُل، 57)

 .   بخهٝغ49( جد٤ُ٣ الىنا٫ بحن ال٣لب وال٣غآن، مجضي الهاللي، م58)

 .  بخهٝغ156 -155م، م1991، 1( ؤلاؾالم والُٟغة، مدمض ػ٧ي الضًً مدمض ٢اؾم، صاع الهٟىة، ٍ/ 59)

 .3532/ 6َـ، ط 1412، 17ال٣اَغة، ٍ/  -( في ْال٫ ال٣غآن، ؾُض ٢ُب ببغاَُم الكاعبي، صاع الكغو١/ بحروث60)

ٗت آ٫ البِذ، ماؾؿت هاٞظة ( ببجاػ ال٣غآن الخإزحري، زالض ٖلي خؿحن الٗمغي، عؾالت ماظؿخحر، ظام61)

 .142م، م1999للُباٖت، 

غ، مدمض الُاَغ بً مدمض بً ٖاقىع الخىوسخي، الضاع الخىوؿُت لليكغ/ جىوـ، 62) غ والخىٍى َـ،  1984( الخدٍغ

 .  بخهٝغ383/ م23ط

 .بخهٝغ147م، م2006، 1( اإلاىخ٣ى في ؤخ٩ام الغقى، مدمض بً مدمىص ؤلاؾ٨ىضعي، صاع ابً خؼم، ٍ/ 63)

 .257م، م1993، 1( البُان في عواج٘ ال٣غآن، جمام خؿان، صاع ٖالم ال٨خب، ٍ/ 64)
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( الؿٗضي: )َى ٖبض الغخمً بً هانغ الؿٗضي، الىجضي مٟؿغ، مدضر، ٣ُٞه، ؤنىلي، مخ٩لم وأٖال مً 66)

م اإلاىان في جٟؿحر ال٣غآن، جِؿحر الل٠ُُ اإلاىان في زالنت م٣انض ال٣غآن، ال٣ىاٖض الخؿان مالٟاج ه: جِؿحر ال٨ٍغ

ا، ولض:  حَر م.() ( معجم اإلاالٟحن ،ٖمغ عيا ٦دالت ، صاع بخُاء الترار الٗغبي/ 1957ث:   -1889في جٟؿحر ال٣غآن، ٚو

 . 397/ م13بحروث، ط
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:اإلاهاصع واإلاغاظ٘  

 

 اؾم اإلاهضع ؤو اإلاغط ع٢م/م
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 َـ. 1412، 17ال٣اَغة، ٍ/  -في ْال٫ ال٣غآن، ؾُض ٢ُب ببغاَُم الكاعبي، صاع الكغو١/ بحروث - -35

ت / لبىان، ٍ/٢بؿاث ٖلمُت مً ال٣غآن والؿىت، صالوع  - -36  م.2007، 1مدمض نابغ، صاع اإلاٗٞغ

37- 
م والخىعاة وؤلاهجُل والٗلم الخضًض، مىعَـ بى٧اي، الُبٗت الٗغبُت ظمُٗت الضٖىة  - ال٣غآن ال٨ٍغ

 ؤلاؾالمُت / َغابلـ.

 .1ال٨كاٝ، مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي، صاع بخُاء الترار الٗغبي/ بحروث، ٍ/ - -38

ل، صاع الكغو١، ٍ/هللا والٗلم  - -39  م.1990، 1الخضًض، ٖبض الغػا١ هٞى

40- 
ت/ بحروث، ٍ/  - مسخاع الصخاح، مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي، جذ/ ًىؾ٠ الكُش مدمض، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م.1999، 5

41- 
مؿخضع٥ الخا٦م، ؤبى ٖبضهللا الخا٦م مدمض بً ٖبضهللا الىِؿابىعي، صاع ال٨خب الٗلمُت / بحروث،  -

 /ٍ1 ،1411 – 1990. 

42- 
دل همىطظا"، ًىوـ ؤخمض ًىوـ ال٣ِ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت  -

ّ
مٗالم ؤلابجاػ ال٣غآوي "ؾىعة الى

ان،  ٝ.2012الجبل الٛغبي/ ٍٚغ

ت، ٍ/ - -43  م.2010، 1اإلاعجؼة البا٢ُت ٦خاب هللا، ؾُض ُٖىة، الضاع الٗاإلاُت/ ؤلاؾ٨ىضٍع

 بخُاء الترار الٗغبي/ بحروث.معجم اإلاالٟحن، ٖمغ عيا ٦دالت، صاع  - -44

ان في ٖلىم ال٣غآن، مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي. - -45  مىاَل الٗٞغ

 مً بالٚت ال٣غآن، ؤخمض ؤخمض بضوي. - -46

 م.2006، 1اإلاىخ٣ى في ؤخ٩ام الغقى، مدمض بً مدمىص ؤلاؾ٨ىضعي، صاع ابً خؼم، ٍ/  - -47

48- 
، 10بض الؿالم بالي، م٨خبت الصخابت/ الكاع٢ت، ٍ/و٢اًت ؤلاوؿان مً الجً والكُُان، وخُض ٖ

 م.1997

 

 

 



 مجلة الجامعة

 

 36صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

ٛاق انقسآَٙ، سٕزة آل عًساٌ أمنٕذجًا(
ّ
 اسى انفاعم يف انس

 
.ٖبض الؿالم اإلابرو٥ ؾُٗض ٖبض الغخمً ص 

 ٧لُت التربُت واللٛاث  نغمان/ظامٗـت نبراجـت 
 :مؿخسلو

 في جهاًت َظا البدض ونلذ بلى َظا اإلالخو:

ها ججغي بنَّ اؾم  -1 لى الخجضص والخضور، وؤجَّ الٟاٖل ًض٫ ٖلى زالزت ؤقُاء تي: الخضر، وطاث ٢امذ بالخضر، ٖو

 ٖلى مٗجى الٟٗل باإلياٞت بلى مجاعاتها للٟٗل.
 
 مجغي الٟٗل ٞهي نٟت مخجضصة ال زابخت، وج٠ًُ مٗجى ػاثضا

 في ؾىعة آ٫ ٖمغان ما ٧ان مً الٟٗل الشالسي اإلا  – 2
 
 زانت ؤ٦ثر ألابيُت وعوصا

 
جغص، ٞهى ؤ٦ثر ألاوػان اؾخٗماال

 الٟٗل الصخُذ الؿالم، زم الٟٗل اإلاهمىػ ٞاإلا٠ًٗ.

ض بدٝغ واخض ،  – 3 ض ٧ان مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ مً ألاوػان التي وعصث ب٨ثرة في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل اإلاٍؼ

ٌل [ . ِٗ
ْ
ظا الىػن َى ] ُمٟ  َو

 مً الٟٗل الصخُذ والٟٗل  لم ًإث اؾم الٟاٖل في ؾىعة آ٫ ٖمغان – 4
َّ

حن بال ض بدٞغ مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

 اإلاٗخل الىا٢و .

ٌل(   – 5 ِٗ
ْ
ٟ

َ
ى: ُمْؿخ  َو

 
 واخضا

 
 وػها

َّ
ض بشالزت ؤخٝغ لم ًغص له في ؾىعة آ٫ ٖمغان بال  الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

 

Abstract : 
At the end of this paper, I reached this summary: 
  1- The subject's name denotes three things: the event, the one that has 
created the event, the renewal and the occurrence, and that it leads the course 
of the verb. 
2 - The most frequently constructed verbs mentioned in Surat Al-Imran are not 
of the three abstract verb. It is the most used weights, especially the correct and 
peaceful verb, then the verb that is neglected and the weak. 
3 - Most of the weights mentioned in Surat Al-Imran from the verb more was 
the triple verb more with one letter, and this weight is [verb]. 
4 - The subject's name in Surat Al-Imran does not come from the triple verb 
more with two letters except from the correct verb and the defective verb. 
 5 - The triple verb is more in three letters. Only one weight is given to him in 
Surat Al-Imran, and it is intervening). 
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 اإلا٣ضمت:

الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى اإلابٗىر عخمت للٗاإلاحن ؾُضها وخبُبىا مدمض بً ٖبض هللا ٖلُه ؤًٞل 

 م.الهالة وؤػ٧ى الدؿلُ

ــــا بٗـــــُض:  ؤمَّ

 في جغ٦ُب          
 
 مهما

 
ت التي حكخ٤ مً الٟٗل ٖلى ؤوػان مخٗاٝع ٖلحها لخاصي صوعا َُّ اإلاكخ٣اث تي ألاؾماء الهٞغ

 الجملت وبُان اإلاٗجى، وتي ٦شحرة ومخٗضصة وجاصي صاللت مغ٦بت في اإلاٗجى جسخل٠ ًٖ صاللت الٟٗل واإلاهضع.

ى ) لظا جىاو٫ َظا البدض          مً مىيىٖاث الاقخ٣ا١ في اللٛت الٗغبُت، َو
 
 عثِؿا

 
بالضعاؾت والخدلُل مىيىٖا

ا مً  ُىن ؤ٦ثر مً ٚحَر ىن والهٞغ اؾم الٟاٖل (، وزانت بنَّ اؾم الٟاٖل مً اإلاىيىٖاث التي ٦خب ٞحها الىدٍى

ت في ٖلمي الهٝغ والىدىال طل٪ ال  َُّ ٗضُّ مً ؤَم ألاؾماء الهٞغ ٌُ ؾخسضام نُٛخه في ال٨الم اإلاكخ٣اث ألازغي، ٞهى 

 ب٨ثرة.

ُت جُب٣ُُت، وطل٪ في ؾىعة آ٫         ُا١ ال٣غآويال صعاؾت نٞغ ىِذ َظا الضعاؾت باؾم الٟاٖل في الّؿِ ُٖ لظل٪ 

 ٖمغان مً زال٫ صعاؾت ألابيُت التي وعصث في َظٍ الؿىعة مً جل٪ الهُٛت.

 ُ . ) اؾم الٟاٖل ( وجىيُذ ؤوػاجها واقخ٣ا٢اتها مً ألاٞٗا٫ نٞغ
 
 بمٟهىم اؾم الٟاٖل لٛت وانُالخا

 
ال ، هبضؤ ؤوَّ

 
 ا

مً ؾىعة آ٫  -مىهج الضعاؾـــــت: اٖخمضث الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وطل٪ بخدب٘  الىهىم ال٣غآهُت اإلاسخاعة

ُت، ٞخ٨ىن َظٍ الىهىم ؤصلــــت وقىاَض ٖلى صال -ٖمغان ، وبُان صالالتها الهٞغ
 
 وجدلُلُا

 
لت الهُٜ وصعاؾتها ونُٟا

ُت اإلاسخلٟت ومجها نُٛت ) ٞاٖل مً الٟٗل الشالسي اإلاجغص، والصخُذ اإلاهمىػ، والصخُذ اإلا٠ًٗ، واإلاٗخل  الهٞغ

، والغباعي  ض بشالزت ؤخٝغ حن، واإلاٍؼ ض بدٞغ ، واإلاٍؼ ض بدٝغ اإلاشا٫، واإلاٗخل ألاظىٝ، واإلاٗخل الىا٢و، ومً الشالسي اإلاٍؼ

 اإلاجغص(.

 اؾم الٟاٖل: 

٠، وطل٪ الؾخسضام نُٛخه في ال٨الم ب٨ثرة    خُض ؤ٦ثر ٌٗض           اؾم الٟاٖل مً ؤَم مىيىٖاث الخهٍغ

م مً َظا اإلاكخ٤ م٣اعهت بٛحٍر مً اإلاكخ٣اث.  ال٣غآن ال٨ٍغ

 
 
ال  (: –ؤوَّ

 
 مٟهىم اؾم الٟاٖل ) لٛت وانُالخا

1 – ، ل  لٛت: ٢ا٫ ابً مىٓىع: " الٟٗل : ٦ىاًت ًٖ ٧ّلِ ٖمل مخّٗضِ ؤو ٚحر مخّٗضِ ْٗ
ِٟ ٗا٫ اؾم لل

َ
٢ا٫ اللُض: والٟ

ٗا٫ 
َ
م الٟ ل الىاخض زانت في الخحر والكغ ٣ًا٫ ٞالن ٦ٍغ ْٗ

ِٞ ٗا٫ 
َ
ٖغابي والٟ

َ
الخؿً مً الجىص وال٨َغم وهدٍى ابً ألا

صعي ِلَم 
َ
ظا َى الهىاب وال ؤ غي: َو َػ

َ
ٗا٫ ب٨ؿغ الٟاء ِبطا ٧ان الٟٗل بحن الازىحن، ٢ا٫ ألا ِٟ ٗا٫ ٢ا٫ وال

َ
الن لئُم الٟ ٞو

و لٟاٖل 
َّ
ل
َ
ى ُمس ٗا٫ ٨ًىن في اإلاْضح والظّمِ ٢ا٫ َو

َ
ٗا٫ ٖلى الخَؿً صون    ال٣بُذ، و٢ا٫ اإلابرص: الٟ

َ
 الٟ

ُ
َهغ اللُض

َ
٢

لت نٟت ٚاِلبت  َٗ
َ
و ٢بُدت والٟ

َ
لت خؿىت ؤ ْٗ

َ
ظا َى الجُض و٧اهذ مىه ٞ ٗا٫ ٢ا٫ َو ِٞ حن ٞهى 

َ
ل ِٖ واخض ِٞةطا ٧ان مً ٞا

َملِت الُحنٖلى  ماال  َٖ اع ٣ًا٫ له ٞاٖل "والخٟغ وهدَى جَّ
َّ
ٖغابي والى

َ
لىن، ٢ا٫ ابً ألا َٗ

ْ
ٟ ًَ هم  جَّ

َ
 (.    1)أل

       
َ

ذ
ْ
ل َٗ

َ
ِتي ٞ

َّ
َ٪ ال

َ
خ
َ
ل ْٗ

َ
ٞ 

َ
ذ

ْ
ل َٗ

َ
 مً ٞٗالج٪ ٢ا٫ حٗالى: ﴿ َوٞ

ٌ
 ٢ا٫ الؼمسكغي: " ٞٗل: َظٍ ٞٗلت

 ﴾   ًَ ِغٍ ِٞ ا
َ
٩

ْ
ًَ ال  ِم

َ
ذ

ْ
ه
َ
 (. 3)... " ( 2)َوؤ

2 –  :
 
 انُالخا

ٟاث مجها:        ة حٍٗغ ٞه الٗلماء بٗضَّ ، ٣ٞض ٖغَّ
 
ا مٟهىم اؾم الٟاٖل انُالخا  ؤمَّ

 .(4)٢ا٫ ابً الخاظب: " ما اقخ٤ مً ٞٗل إلاً ٢ام به بمٗجى الخضور"        
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ت في الخظ٦حر والخإهِض ٖلى اإلاًإع        ٞه ابً مال٪ في الدؿهُل ب٣ىله: " َى الهٟت الضالت ٖلى ٞاٖل ظاٍع غَّ  ٖو

 .(5)مً ؤٞٗالها إلاٗىاٍ ؤو مٗجى اإلااضخي" 

اٖله "         ٟحن ما ط٦ٍغ ابً َكام ب٣ىله: " َى ما ص٫َّ ٖلى الخضر ؤو الخضور ٞو  مً َظًً الخٍٗغ
 
با ، (6)و٢ٍغ

ا٫ ٖلى الٟاٖل الجاعي ٖلى خغ٧اث  ٣ى٫ في مىي٘ آزغ: " َى الىن٠ الضَّ  ٍو

: " اؾم (7)اإلاًإع وؾ٨ىاجه "
 
ظ٦غ ؤًًا  الٟاٖل ًض٫ ٖلى طاث خهل مجها خضر م٘، ٍو

ّل واخض  مً َظٍ ألاؾماء ًض٫ُّ ٖلى  
ُ
 لم ٨ًً، ًٞاعب وآ٧ل وقاجم ٧

ْ
الضاللت ٖلى ؤنَّ َظا الخضر ٢ض خضر بٗض ؤن

" ًْ ُ
٨ ًَ َض ؤن لم  ْٗ ى الًغب وآلا٧ل والكخم َب               .( 8)طاث  و٢٘ مجها الخضر َو

ا الهاص١ بً مدمض البًُا       ت الُٝغ ب٣ىله: " َى ٧ل اؾم اقخ٤َّ مً ؤمَّ وي، ٣ٞض ٖغَّٝ اؾم الٟاٖل  في هَؼ

ُٞه ألاؾخاط مهُٟى الٛالًجي ب٣ىله: " نٟت جازظ مً الٟٗل (9)مهضٍع ونُٜ ٖلى وػن مً ٢ام بالٟٗل"  ٗغَّ ، َو

         . (10)وظه الخضور ال الشبىث ".     اإلاٗلىم لخض٫َّ ٖلى مٗجى و٢٘ مً اإلاىنىٝ بها ؤو ٢ام به ٖلى

ٟاث الؿاب٣ت ؤنَّ اؾم الٟاٖل ًض٫ ٖلى زالزت ؤقُاء تي: الخضر، وطاث ٢امذ بالخضر،         وهلخٔ مً الخٍٗغ

 ٖلى مٗجى 
 
ها ججغي مجغي الٟٗل ٞهي نٟت مخجضصة ال زابخت، وج٠ًُ مٗجى ػاثضا لى الخجضص والخضور، وؤجَّ ٖو

    الٟٗل باإلياٞت بلى مجاعاتها للٟٗل.            

 
 
 نُاٚت اؾم الٟاٖل: -زاهُا

، وطل٪ ٖلى الخٟهُل الخالي:       حٍر    ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الشالسي ٚو

 نُاٚخه مً الٟٗل الشالسي اإلاجغص: – 1

 ًخد٤٣ ٞحها آمغان:       
ْ
 لهُاٚت ) ٞاٖل ( مً الشالسي ال بض ؤن

  ٫ ال ألنَّ اإلااضخي ا –ألاوَّ
 
ا   –بئـ  –لجامض، مشل: ] وٗم ؤن ٨ًىن مايحها الشالسي مخهٞغ

  لِـ [ ال ٨ًىن لها مهضع، وال اؾم ٞاٖل، الشخيء مً اإلاكخ٣اث ألازغي. –ٖسخى 

ؤن ٨ًــىن مٗجى مهــضٍع ٚحر صاثــمال ألنَّ اإلاهضع الضا٫ ٖلى مٗجى صاثــم، ؤو قبــه صاثم، ال ٌكخ٤ مىه ما ًض٫   –الشاهــي 

هت  ما حكخ٤ مىه الهٟت اإلاكبَّ
َّ
ى اؾم الٟاٖل، وبه ضم الضوام، َو  ٖلى الخضور، ٖو

 
  .(11)هها

 نُاٚت اؾم الٟاٖل مً ألاٞٗا٫ الشالزُت اإلاجغصة الصخُدت:

 الصخُذ الؿالم:  –ا 

َغ ، قا٦ِغ       
َ
٨

َ
َل ، ٢اِجل   -ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الشالسي ٖلى وػن ] ٞاٖل [ مشل: ] ق

َ
خ
َ
َ٘ ، ناِو٘ [  –٢ َنىَ

، وال بحن مٟخىح 
 
 ؤو م٨ؿىع الٗحن مخٗضًا

 
 ؤو مخٗضًا

 
، وال ٞغ١ في طل٪ بطا ٧ان الشالسي اإلااضخي مٟخىح الٗحن الػما

 ٞهى الٗحن في اإلا
 
ىؾا

ُ
ـُ  ُظل ْجِل ًَ ـَ   َ

  [ ، وال م٨ؿىعَا، مشل: ] َظل
 
 ، ٞهى قاِعخا

 
َغخا

َ
َغح   ق

ْ
ك ٌَ غَح   

َ
، مشل: ] ق ًإع

  ٞهى هاِنٌغ(...
 
َهغا

َ
ُهُغ ه

ْ
ى ًَ َهَغ  

َ
 [ ، وال مًمىمها، مشل:   ه

 
 (.             (.                          12)ظاِلؿا

ا بطا ٧ان الٟٗل الشالسي  َل [ مًمىم الٗحن ٞخ٣لَّ ؤمَّ ُٗ َ
َل [ م٨ؿىع الٗحن ؤو ٖلى وػن    ] ٞ ِٗ

َ
 ٖلى وػن ] ٞ

 
اإلاجغص الػما

ه ًض٫ 
َّ
 ما ًإحي الىن٠ مىه ٖلى ؤوػان الهٟت اإلاكبهتال أله

 
ظا ٢لُل، و٦شحرا  َو

 
نُاٚخه ٖلى وػن ] ٞاٖل [ بال ؾماٖا

 .             .                 (13)ٖلى الشبىث 

َل [ الالػم ال ًإحي ٖلى وػن ] ٞاٖل [ بال٣ٞض ط٦غ اب  ِٗ
َ
 ً ٣ُٖل ؤنَّ اؾم الٟاٖل مً ] ٞ

ٌل [  ِٗ
َ
 ، وؤن ػهت ٢ُاؾه ] ٞ

 
و٢ض ًإحي اؾم الٟاٖل            (.                    .15)، وون٠ ألاقمىوي طل٪ بال٣لت(14)ؾماٖا

] ٞٗل ؤو ٞٗالن ؤو ؤٞٗل [، وطل٪ مً ٖلى نُٛت  مً الشالسي الصخُذ الالػم ٖلى ٚحر نُٛت ] ٞاٖل [ ٨ُٞىن 

َل، ُٖكان، و َؾِىَص، ؤؾىص ماهشه ؾىصاء.                    ُِ
َٖ ٗب،  و

َ
َب، ح ِٗ

َ
َل [ ، مشل :  ح ِٗ

َ
 الشالسي م٨ؿىع الٗحن ] ٞ
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 ٠ ،ـ  قٍغ
َ

ُغٝ
َ

ْهٌم ، و ق
َ

ُهم، ق
َ

ُٗل [ ، مشل : ق
َ
ل [ ؤو ] ٞ ْٗ َ

 ٖلى وػن ] ٞ
 
  .(16)و٢ض ًإحي ؤًًا

(  9ٕى ما وعص مً ؤبيُت اؾم الٟاٖل  في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي الصخُذ الؿالم َى ) و٧ان مجم  

اِل   ، الهَّ
َ
حن ِٗ ا٦ِ  ، الغَّ

َ
حن اإلِاِ

َّ
 ، الٓ

َ
اِؾُغون

َ
خ

ْ
، ال

َ
اِؾ٣ِحن

َ
ٟ

ْ
 ، ال

َ
اِلُضون

َ
ًَ ، ز ِغٍ ِٞ ا

َ
٩

ْ
 ، ِلل

َ
 ، مغاث وتي: ) َناِص٢ِحن

َ
ِخحن

  .) ًَ اِبِغٍ  الهَّ

م٨ً جىيُذ ط     ل٪ في الجضو٫ الخالي:                                                 .  ٍو

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

 ث ع٢م آلاًت آلاًت

  نض١
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  

َ
  َناِص٢ِحن

َ
ْم َناِص٢ِحن

ُ
خ
ْ
ى

ُ
٦ 

ْ
ا ِبن ََ ى

ُ
ل
ْ
اج

َ
ْىَعاِة ٞ

َّ
ىا ِبالخ

ُ
ج
ْ
إ
َ
ْل ٞ

ُ
٢ 93 1 

  ٦ٟـــغ
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  ًَ ِغٍ ِٞ ا

َ
٩

ْ
ىا ِلل

ُ
٣

َّ
ًَ  َواج ِغٍ ِٞ ا

َ
٩

ْ
 ِلل

ْ
ث ضَّ ِٖ

ُ
ِتي ؤ

َّ
اَع ال

َّ
 2  131 الى

ىن  زلض
ُ
ل ِٖ   ٞا

َ
اِلُضون

َ
  ز

َ
اِلُضون

َ
حَها ز ِٞ ْم 

َُ ِه 
َّ
ي َعْخَمِت الل ِٟ

َ
ٞ 107 3 

ىن  ٞؿ٤
ُ
ل ِٖ   ٞا

َ
ىن

ُ
اِؾ٣

َ
ٟ

ْ
  ال

َ
ىن

ُ
اِؾ٣

َ
ٟ

ْ
ُم ال َُ ِئَ٪ 

َ
ول

ُ
إ
َ
ِلَ٪ ٞ

َ
َض ط ْٗ ى َب

َّ
َىل

َ
ًْ ج َم

َ
ٞ 82 4 

  زؿغ
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  ًَ اِؾِغٍ

َ
خ

ْ
ًَ  ال اِؾِغٍ

َ
خ

ْ
ًَ ال ِزَغِة ِم

ْ
َى ِفي آلا َُ  5 85 َو

  ْلم
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  

َ
حن اإلِاِ

َّ
ِدبُّ     الٓ ًُ  

َ
ُه ال

َّ
ْم َوالل َُ ُظىَع

ُ
حِهْم ؤ ِ

ّ
َىٞ ُُ َٞ  

َ
حن اإلِاِ

َّ
 6 57 الٓ

  ع٦ــــ٘
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  

َ
حن ِٗ ا٦ِ   الغَّ

َ
حن ِٗ ا٦ِ َ٘ الغَّ ِعي َم

َ
 7 43 َواْع٦

  نلر
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  

َ
اِلِخحن ِلَمت   الهَّ

َ
ًَ  ِب٩ ا ِم ًُّ ِب

َ
ا َوه ا َوَخُهىع  ض  ِ

ُّ ِه َوَؾ
َّ
ًَ الل ِم

 
َ

اِلِخحن  الهَّ

39 8 

  نبر
َ
ِلحن ِٖ ا

َ
ٞ  ًَ اِبِغٍ َم    الهَّ

َ
ل ْٗ ََ ْم َو

ُ
٨

ْ
ُضوا ِمى ََ ًَ َظا ِظً

َّ
ُه ال

َّ
ِم الل

َ
ل ْٗ ٌَ ا 

َّ َ
َوإلا

 ًَ اِبِغٍ  الهَّ

142 9 

 الصخُذ اإلاهمىػ :  – 2

 الٟٗل الشالسي اإلاهمىػ له زالزت ؤهىإ:       

 ؤزظ.  –مهمىػ الٟاء، مشل: ؤمً  – 1

 صؤب.    –مهمىػ الٗحن ، مشل : ؾإ٫  – 2

 ٢غؤ. –مهمىػ الالم ، مشل : بضؤ  – 3

ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً الشالسي اإلاهمىػ ٖلى وػن ] ٞاٖل [ ؾىاء ؤ٧اهذ ٖحن الٟٗل َمؼة ، مشل: ؾإ٫، ؤم الم      

ا بطا ٧اهذ ٞاء الٟٗل َمؼة، مشل: ؤ٧ل، ؤمغ، (17)ٌل ، ٢اِعت ...[ الٟٗل، مشل: ٢غؤ ... ، ٞاؾم الٟاٖل مجهما: ] ؾاثِ  .  ؤمَّ

ؤازظ  –آٞل ، ألانل : ؤا٧ل  –آمغ  –آزظ  –ؤٞل، ؤزظ ... ، جهحر م٘ ألال٠ اؾم الٟاٖل مضة  ] آ [ ٞخهبذ : آ٧ل 

 ، ومىه ٢ىله حٗالى : ﴿  (18)آاٞل ، ٖلى وػن ] ٞاٖل [  –ؤامغ  –
َ
ل
َ
ي ٞ ا َعّبِ

َ
ظ ََ ا٫َ 

َ
٢ 

َ
ِلحن ِٞ

ْ
ِخبُّ آلا

ُ
 ؤ

َ
ا٫َ ال

َ
َل ٢

َ
ٞ

َ
ا ؤ ، (19)﴾ مَّ

 و٢ىله حٗالى:

ِتَها﴿    َُ اِن
َ
 ِبى

ٌ
َى آِزظ َُ  

َّ
ت  ِبال

ًْ َصابَّ  .(20)﴾ َما ِم
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ا مجمٕى ما وعص مً ؤؾماء الٟاٖلحن  في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي اإلاهمىػ ٣ٞض وعص) مغجحن(  وتي:         ؤمَّ

م٨ً جىيُذ طل٪ في الجضو٫ الخالي:  ( ، ٍو
َ
ظ

َ
ز

َ
ا، ؤ

 
 )آِمى

 

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

ع٢م  آلاًت

 آلاًت

 ث

ًَ  ٞاٖل ؤمً ًْ   آَم َُم َوَم َِ اُم ِبْبَغا
َ
اَم٣

 
 آِمى

َ
ان

َ
ُه ٧

َ
ل
َ
 1 97 َصز

ًْ  آزظ ٞاٖل ؤزــظ ْم ِم
ُ
٨

ُ
خ ِْ ا آجَ

َ َ
 إلا

َ
حن ِ

ُّ ِب
َّ
 الى

َ
ا١

َ
ُه ِمُش

َّ
 الل

َ
ظ

َ
ز

َ
 ؤ

ْ
َوِبط

َمت  
ْ
اب  َوِخ٨

َ
 ٦ِخ

81 2 

3–  :٠ َّٗ  الصخُذ اإلاً

٠، مشل: َمضَّ   َّٗ  ق٪َّ ... ، ٖلى وػن –ق٤َّ  –عصَّ  –ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الشالسي اإلاً

غاب  –قا١َّ  –عاصَّ  –] ٞاٖل [ ، ٞى٣ى٫ : ماصَّ   لى َظا الخٝغ جٓهغ خغ٧اث ألٖا قا٥َّ ، بدكضًض الخٝغ ألازحر، ٖو

، ومىه ٢ىله حٗالى: (21)قا٦ٌِ٪  –عاِصٌص  ؾا٤ٌ٢ِ  –الشالر، ٞال ًٟ٪َّ الخ٠ًُٗ مغاٖاة ل٣اهىن ؤلاصٚام، وألانل: ماِصٌص 

ّغ  ﴿ 
ًُ ُه ِب

َّ
ْمَؿْؿَ٪ الل ًَ  

ْ
ِلِه َوِبن ًْ َ

 َعاصَّ ِلٟ
َ

ال
َ
ْحر  ٞ

َ
ِغْص٥َ ِبس ًُ  

ْ
َى َوِبن َُ  

َّ
ُه ِبال

َ
 ل

َ
اِق٠

َ
٧ 

َ
ال

َ
ٞ ﴾ (22 ). 

 ولم ًغص مً  ؤؾماء الٟاٖلحن في ؾىعة آ٫ ٖمغان َظا الٟٗل.       

 نُاٚت اؾم الٟاٖل مً ألاٞٗا٫ الشالزُت اإلاٗخلت.

 مً الٟٗل اإلاٗخل اإلاشا٫ : – 1  

َؿَغ  –ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الشالسي اإلاٗخل اإلاشا٫ ٖلى وػن ] ٞاٖل [،  مشل: وؾ٘   ٌَ  ًاِؾغ.   –واِؾ٘ ، 

ٌ٘ (، وتي : )  ٣ٞض وعص مً ؤؾماء الٟاٖلحن في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي اإلاٗخل اإلاشا٫، مغة واخضة   ما  َواِؾ

 َى مىضر في الجضو٫ الخالي:

 ث ع٢م آلاًت آلاًت الٟاٖلاؾم  الىػن الٟٗل

ٌل  وؾ٘ ِٖ ا
َ
ٞ  ٌ٘ ٌ٘   َواِؾ ُه َواِؾ

َّ
اُء َوالل

َ
ك ٌَ  ًْ ِجُِه َم

ْ
ا ًُ ِه 

َّ
ِض الل َُ َل ِب ًْ َ

ٟ
ْ
ْل ِبنَّ ال

ُ
٢

ِلٌُم  َٖ 
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 مً الٟٗل اإلاٗخل ألاظىٝ : – 2

ٖاف [، ٢لبذ ؤلٟه َمؼة، ؾىاء ٧اهذ  –٢اص  –بإ  –بطا ٧ان الٟٗل الشالسي مٗخل الىؾِ، مشل: ] ٢ا٫         

 –باٌ٘  –٢اوص  –ٖاجل(   وألانل : ٢او٫  –باج٘  –٢اثض  –ؤنلها الىاو، ؤو الُاء، ٞخ٣ى٫ في اؾم الٟاٖل:)  ٢اثل 

اِثٌل ِمْجُهْم (23)ٖاٌل 
َ
ا٫َ ٢

َ
اَعِة   ، ومىه ٢ىله حٗالى: ﴿ ٢ َُّ ٌُ الؿَّ ْٗ ُه َب

ْ
ُ٣ِ

َ
خ
ْ
ل ًَ ُجّبِ 

ْ
اَبِذ ال َُ ٍُ ِفي َٚ ى

ُ
٣

ْ
ل
َ
 َوؤ

َ
ىُؾ٠ ًُ ىا 

ُ
ل
ُ
خ

ْ
٣

َ
 ج

َ
ال

ىا ٖىض بىاء ] ٞاٖل [ مً الٟٗل ألاظىٝ، ؤصزلىا ؤل٠ ٞاٖل ٢بل ٖحن الٟٗل التي تي ؤل٠،  (24)﴾
َّ
ت طل٪ ؤه

َّ
ل ، ٖو

لؿا٦ىحنال ألنَّ خظٞها ًاصي اللخباؽ الاؾم بالٟٗل، ٞالخ٣ى ؤلٟان، ولم ًجؼ خظٝ ألال٠ ألاولى ٖلى ٢اٖضة الخ٣اء ا

 . (25)وطَاب البىاء ال لظل٪ ُخغ٦ذ الٗحنال ألنَّ ؤنلها الخغ٦ت، وألال٠ بطا ُخغ٦ذ ناعث َمؼة 

ا بطا ٧ان الٟٗل ٚحر مٗخل الىؾِ ب٣ُذ الىاو ؤو الُاء ٦ما تي صون ٢لبها َمؼة، مشل: )ٖىع    –نُض  –ؤٌـ  –ؤمَّ

ـٌ  –٫ في اؾم الٟاٖل: ] ٖاِوٌع ُٚض  ...  ( ، ٞى٣ى 
ٌِ ٌض  –آ ًِ ٨ظا –نا ٌض ... [ ، َو ًِ ٚا

، ٣ٞض صر اؾم الٟاٖل (26)

      . ٖلَّ ال لخبـ باؾم الٟاٖل مً الٟٗل ألاظٝى
ُ
ه لى ؤ

َّ
 لصخت ٞٗلهال أله

ــــا بطا ٦ــــان الٟٗل ؤظىٝ مهمىػ الالم، مشـل: الٟٗل ] ظــاء [ ٞةنَّ اؾم الٟاٖــل مىـــه   ؤمَّ

ٕ  [ ؤو ] ٞا٫  [ .     ] ظاء  [ ، ووػهه ] ٞا
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ه ؤنَّ ؤنله ] ظاَئ [ ٢لبذ ٖحن ال٩لمت َمؼة ٞهاع ] ظاجي [ زم ٢لبذ المه ًاء ٞهاع ] ظاجي [         ٣ٞض طَب ؾِبٍى

  ٕ  .(27)، زم ؤٖل بٖال٫ ] ٢اى  [ ٞىػهه : ٞا

ه خضر ُٞه ٢لب م٩اوي بخ٣ضًم الال        
َّ
ا الخلُل ٣ٞض طَب ؤه ٖلَّ ؤمَّ

ُ
م في مىي٘ الٗحن ، ٞهاع] ظاجي [ ، زمَّ ؤ

ه خؿً   .    (28)بٖال٫ ] ٢اى  [ ، ٞىػهه ] ٞا٫  [ و٦ال اإلاظَبحن ٖىض ؾِبٍى

 لم ًغص مً ؤؾماء الٟاٖلحن في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي اإلاٗخل ألاظىٝ.      

 مً الٟٗل اإلاٗخل الىا٢و: - 3 

َضي ... ، ٌٗلُّ   بدظٝ المه في اؾم  –ؾعى  –ل آلازغ ) ها٢و(، مشل: صٖا بطا ٧ان الٟٗل الشالسي مٗخ      

٘ والجغ، وطل٪ مشل: ] ٢اى   ً الٗىىال وطل٪ في خالتي الٞغ ٗىى ٖجها جىٍى ٕ   [ ؤنل ٢اى: ]   –الٟاٖل، َو صا

ً، ٞدظ ٞذ الُاء ٢اضخّي  [، اؾدش٣لذ الًمت ٖلى الُاء ٞدظٞذ الُاء للخس٠ُٟ، ٞالخ٣ى ؾا٦ىان: الُاء والخىٍى

ها واه٨ؿاع ما ٢بلها، ٞهاعث ]  ى [، ٢لبذ الىاو ًاء لخُٞغ ِٖ ٕ   [ ٞإنلها: ] صا ا ] صا للخسلو مً الخ٣اء الؿا٦ىحن، ؤمَّ

 .                                         .                     (29)صاعي [ ٞدضر لها ما خضر ل٣اى  

 ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل اإلاٗخل الىا٢و.  ٦ظل٪ لم ًغص مً ؤؾماء الٟاٖلحن في       

ض :    نُاٚت اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

 ؤو ؤ٦ثر ٖلى وػن         
 
ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً ٚحر الشالسي ٖلى نىعة واخضة في ظمُ٘ ألاٞٗا٫ ؾىاء ٧ان عباُٖا

 مًمىمت و٦ؿغ ما ٢بل آلازغ ، مشل : 
 
 اإلاًإع م٘ ببضا٫ خٝغ اإلاًإع مُما

 الٟٗل اإلااضخي الٟٗل اإلاًإع اؾم الٟاٖل مىه

اِجٌل 
َ
٣اِجل ُم٣  ٢اجل ًُ

ٌم  ِ
ّ
ل َٗ

َ
م ُمخ

َّ
ل َٗ

َ
خ َم  ًَ

َّ
ل َٗ

َ
 ح

ِغمٌ 
ْ
ِغمُ  ُم٨

ْ
٨ َغمَ  ًُ

َ
٦

َ
 ؤ

ٌم  ِ
ّ
ل َٗ ُم  ُم ِ

ّ
ل َٗ َم  ٌُ

َّ
ل َٖ 

ٌغ  ِٟ
ْ
ٛ

َ
ُغ  ُمْؿخ ِٟ

ْ
ٛ

َ
ْؿخ َغ  ٌَ

َ
ٟ

ْ
ٛ

َ
 اْؾخ

ت   ه اإلاٗلىم بةبضا٫ خٝغ اإلاًاٖع ٢ا٫ ألاٞٛاوي: "  ... وج٨ىن نُاٚت اؾم الٟاٖل مً ٚحر الشالسي ٖلى وػن مًاٖع

ِغٌم 
ْ
 مًمىمت و٦ؿغ ما ٢بل آزٍغ ، مشل : ُم٨

 
ٌغ  –مُما ِٟ

ْ
ٛ

َ
ساِنماٌن  –ُمْؿخ

َ
ٌ٘  –ُمخ

َجّمِ
َ
٠ " –ُمخ

َ
        .                                              (30)ُمْهُ

 
 
٫ اإلاًإع مُما ه، و٢لب ؤوَّ ٢ا٫ ٖباؽ خؿً: " ًهاٙ اؾم الٟاٖل مً مهضٍع اإلااضخي ٚحر الشالسي باإلجُان بمًاٖع

 مً ألانل، ٞةطا ؤعصها الىنى٫ بلى اؾم الٟاٖل مً 
 
، بن لم ٨ًً م٨ؿىعا مًمىمت، و٦ؿغ الخٝغ الظي ٢بل آزٍغ

اوم [ 
َ
٣ ًُ ى ]  ه، َو اِوٌم [، وفي الٟٗل: ] ٢اوم [ آجِىا بمًاٖع

َ
ىا ٖلُه ما ؾب٤، ٨ُٞىن اؾم الٟاٖل َى ] ُم٣ ، وؤظٍغ

: ى مًإع  [ َو
ُ
ن بحَّ

َ
د ًَ  مشل: ] 

ٌن [ ..."  َبّحِ
َ
 [ ه٣ى٫ : ] ُمخ

َ
ن َبحَّ

َ
 .        (31)] ج

ٌل [ بٟخذ الٗحن ػهت اؾم  َٗ ْ
 و٢ض قضَّ مجيء اؾم الٟاٖل مً ٚحر الشالسي ٖلى وػن ] َمٟ

ًٌ اإلاٟٗى٫ في ؤلٟاّ مٗضوصة تي ًَ الغظل ، ٞهى ُمْدَه َج   –وؤْؾَهَب ، ٞهى ُمْؿَهٌب  –: ] ؤخَه
َ
ل
ْ
ـَ ، ٞهى  -وؤٞ َ

ل
ْ
وؤٞ

ج٨ُم "
َ
م : " اخمىا ملٟ

َّ
ه ٖلُه وؾل

َّ
ى الل

َّ
ٌج ، ٢ا٫ نل

َ
ٟ

ْ
 ، و٢ض عوي (32)ُمل

غاب  غي ًٖ ابً ألٖا  ألاَػ
 
 .(33)طل٪ ؤًًا

ض وما و       ُما ًلي ؤبيُت اؾم الٟاٖل مً الشالسي اإلاٍؼ  عص مجها في ؾىعة آ٫ ٖمغان:           ٞو
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ال ٨ىن ٖلى ألاوػان آلاجُت: –ؤوَّ ض بدٝغ واخض، ٍو  الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

َل  – 1 َٗ ْ
ٞ

َ
٨ىن في:  ] ؤ ٌل [، ٍو ِٗ

ْ
َغَم  –بيُت ] َمٟ

َ
ُل [ ، مشل: ] ؤ٦ ِٗ

ْ
ٟ ِغٌم   –ًَ

ْ
ِغُم [ ،  ٞهى ُم٨

ْ
٨ َغَط   ًَ

ْ
غُِط (، ٞهى  –ؤز

ْ
س ًَ

غٌِط 
ْ
 و(.                                                                 (.     34)ُمس

ض بدٝغ َى )            ا مجمٕى ما وعص مً ؤؾماء الٟاٖلحن  في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ ( مغاث  3ؤمَّ

م٨ً جىضر طل٪ في الجضو٫  (، ٍو
َ
ِغ٦ِحن

ْ
ك

ُ ْ
، اإلا

َ
ْدِؿِىحن

ُ ْ
، اإلا

َ
ِلُخىن

ْ
ٟ
ُ ْ
 الخالي:                    وتي: )اإلا

 الجضو٫ الخالي:       

 

 

 

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

 ث ع٢م آلاًت آلاًت

      
لىن  ؤٞلر ِٗ

ْ
  ُمٟ

َ
ِلُخىن

ْ
ٟ
ُ ْ
  اإلا

َ
ِلُخىن

ْ
ٟ
ُ ْ
ُم اإلا َُ ِئَ٪ 

َ
ول

ُ
ِغ َوؤ

َ
٨

ْ
ى
ُ ْ
ًِ اإلا

َٖ  
َ
ْجَهْىن ٍَ  1 104 َو

ِلحن ؤخؿً ِٗ
ْ
  ُمٟ

َ
ْدِؿِىحن

ُ ْ
  اإلا

َ
ْدِؿِىحن

ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ ُه 

َّ
اِؽ َوالل

َّ
ًِ الى

َٖ  
َ
حن ِٞ ا

َٗ ْ
 2 134   َوال

ِلحن ؤقغ٥ ِٗ
ْ
  ُمٟ

َ
ِغ٦ِحن

ْ
ك

ُ ْ
  اإلا

َ
ِغ٦ِحن

ْ
ك

ُ ْ
ًَ اإلا  ِم

َ
ان

َ
ا َوَما ٧ ا ُمْؿِلم 

 
 َخِىُٟ

َ
ان

َ
٧ ًْ ٨ِ

َ
 3 67 ل

ل  –2 َّٗ َ
٨ىن في: ] ٞ ٌل [ ، ٍو ِ

ّٗ َ
َب  –بيُت ] ُمٟ ُل [ ، مشل: ] َظغَّ ِ

ّٗ َ
ٟ َجّغُِب [ ، ٞهى ُمَجّغٌِب ،  –ًُ ًُ 

 
ٌ

 [ ، ٞهى ُمَهّغِٝ
ُ

َهّغِٝ ًُ  
َ

ٝ  .(35)] وَنغَّ

ا (، وجٟهُل طل٪ في الجضو٫ الخالي:         و ٢ض وعص مً َظا الباب في ؾىعة آ٫ ٖمغان مغة واخضة وتي:  ) 
 
٢  ُمَهّضِ

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

 ث ع٢م آلاًت آلاًت

َل 
َ
خ
َ
ا ٞاٖل ٢

 
٢ ِه  ُمَهّضِ ًْ َض ًَ  

َ
ا َبْحن

َ
ا إلِا

 
٢ َخ٤ِّ ُمَهّضِ

ْ
اَب ِبال

َ
٨ِخ

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ  ٫َ ؼَّ

َ
 1 3 ه

٨ىن في: ] ٞاٖل  – 3 ٌل [، ٍو ِٖ ا
َ
ُل [ ، –بيُت ] ُمٟ ِٖ ٟا َل  ًُ

َ
اِجٌل  –مشل : ] ٢اج

َ
اِجُل [ ، ٞهى ُم٣

َ
٣ ًُ(36) . 

َل(،  ٦ما َى مٟهل في      
َ
اج

َ
 مغة وخضة وتي: )٢

َّ
 ولم ًإث َظا الىػن في ؾىعة آ٫ ٖمغان بال

 

 

 الجضو٫ الخالي : 

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

 ث ع٢م آلاًت  آلاًت

َل 
َ
خ
َ
َل  ٞاٖل ٢

َ
اج

َ
َل  ٢

َ
اج

َ
ِبّي  ٢

َ
ًْ ه ًْ ِم

ِ
ًّ إَ

َ
ِشحٌر َو٦

َ
٦ 

َ
ىن ُُّ

ُه ِعّبِ َٗ  1 146 َم

 
 
حن : و٢ض وعص في ؾىعة آ٫ ٖمغان ٖلى ألاوػان آلاجُت : –زاهُا ض بدٞغ  الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

َل  -  1 َٗ َ
خ
ْ
٨ىن في : ] اٞ ٌل [ ، ٍو ِٗ

َ
خ
ْ
ُل [ –بيُت ] ُمٟ ِٗ

َ
خ

ْ
ٟ  مً الٟٗل (37)ًَ

َّ
، ولم ًإِث َظا الىػن في ؾىعة آ٫ ٖمغان بال

، ( مغاجان وتي: )  2اإلاٗخل الىا٢و، ومجمىٖها ) 
َ
٣ِحن

َّ
ُمخ

ْ
ًَ  ِلل ِرً

َ
ْمت

ُ ْ
 ( اإلا
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اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

 ث ع٢م آلاًت آلاًت

ٟى 
َّ
حن  اج ِٗ

َ
خ
ْ
  ُمٟ

َ
٣ِحن

َّ
ُمخ

ْ
ْعُى  ِلل

َ ْ
 َوألا

ُ
َماَواث ْغُيَها الؿَّ َٖ ت  

َّ
 َوَظى

َ
٣ِحن

َّ
ُمخ

ْ
 ِلل

ْ
ث ضَّ ِٖ

ُ
 1 133 ؤ

حن امتري  ِٗ
َ
خ
ْ
ًَ  ُمٟ ِرً

َ
ْمت

ُ ْ
ًَ  اإلا ِرً

َ
ْمت

ُ ْ
ًَ اإلا ًْ ِم ُ

٨
َ
 ج

َ
ال

َ
ٞ ٪َ ًْ َعّبِ َخ٤ُّ ِم

ْ
 2 60 ال

ل  – 2 َّٗ َ
ٟ

َ
٨ىن في : ] ج ٌل [ ٍو ِ

ّٗ َ
ٟ

َ
ُل [ –بيُت ] ُمخ َّٗ َ

ٟ
َ
خ  .الؿالم، لم ًإِث َظا الىػن  مً الٟٗل الصخُذ  (38)ًَ

 
 
  -زالشا

 
 واخضا

 
 وػها

َّ
:: لم ًغص في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً َظا الباب بال ض بشالزت ؤخٝغ  الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

َل  َٗ ْ
ٟ

َ
٨ىن في ] اْؾخ ٌل [ ، ٍو ِٗ

ْ
ٟ

َ
ى :] ُمْؿخ ُل [ –َو َٗ ْ

ٟ
َ
ْؿخ ظا الىػن لم ًإِث في ؾىعة آ٫ ٖمغان. (39)ٌَ  ، َو

: و٢ض وعص ٦ظل٪ )  –2  خضة في ؾىعة آ٫ ٖمغان  وتي:( مغة وا 1الٟٗل اإلاٗخل ألاظٝى

اؾم  الىػن الٟٗل

 الٟاٖل

ع٢م  آلاًت

 آلاًت

 ث

ل   اؾخ٣ام  ِٗ
ْ
ٟ

َ
٣ُِم   ُمْؿخ

َ
٣ٌُِم  ُمْؿخ

َ
 ُمْؿخ

ٌ
ا ِنَغاٍ

َ
ظ ََ  ٍُ ُبُضو ْٖ ا

َ
ْم ٞ

ُ
٨ ي َوَعبُّ  1 51 َعّبِ

ض :  نُاٚت اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الغباعي اإلاجغص واإلاٍؼ

ض الشالسي، وطل٪ ٖلى وػن اإلاًإع اإلابجي         ض ًإحي ٦ما ظاء مً اإلاٍؼ اؾم الٟاٖل مً الٟٗل الغباعي اإلاجغص واإلاٍؼ

 
 
 مًمىمت و٦ؿغ ما ٢بل آزٍغ بن ٧ان مٟخىخا

 
 ، وله ؤبيُت تي :  (40)للمٗلىم م٘ ببضا٫ خٝغ اإلاًإع مُما

َل  – 1
َ
ل ْٗ

َ
٨ىن في ] ٞ ِلٌل : ٍو ْٗ

َ
ِلُل  –ُمٟ ْٗ

َ
ٟ َضْخغُِط ، ٞهى ُمَضْخغٌِط  . –[ ، مشل : صخغط  ًُ ًُ 

َل  – 2
َ
ل ْٗ

َ
ٟ

َ
٨ىن في ] ج ِلٌل : ٍو ْٗ

َ
ٟ

َ
َؼ٫َ  –ُمخ

ْ
َؼل

َ
ُل [ ، مشل : ج

َ
ل ْٗ

َ
ٟ

َ
خ ِؼ٫ٌ . –ًَ

ْ
ل
َ
ز
َ
َؼ٫ُ  ، ٞهى ُمت

ْ
ل
َ
ز
َ
ت ًَ 

َل  – 3
َ
ل
ْ
ى َٗ ْ

٨ىن في ] اٞ ِلٌل : ٍو
ْ
ى َٗ ْ

َجَم  –ُمٟ
ْ
ِلُل [ ، مشل: اْخَغه

ْ
ى َٗ ْ

ٟ ِجُم  -ًَ
ْ
ْدَغه ِجٌم .ًَ

ْ
 ، ٞهى ُمْدَغه

لَّ  – 4
َ
ل َٗ

ْ
٨ىن في ] اٞ ِلل  : ٍو َٗ

ْ
َمإنَّ  –ُمٟ

ْ
ِللُّ [ ، مشل : اَ َٗ

ْ
ٟ َمِئن  . –ًَ

ْ
َمإنَّ ، ٞهى ُمُ

ْ
ُ ًَ 

 في         
َّ

ا مجمٕى ما وعص مً ؤؾماء الٟاٖلحن في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً َظٍ ألاوػان ، ٞلم ًإِث اؾم  الٟاٖل بال ؤمَّ

٘  واخض  ، وظاء  َل مىي
َ
ل ْٗ

َ
٨ىن  في الٟٗل ] ٞ ِلٌل [ ، ٍو ْٗ

َ
ى : ]   –مً الٟٗل الغباعي اإلاجغص ، ووػهه : ] ُمٟ ُل [ َو

َ
ل ْٗ

َ
ٟ ًَ

 [ ، ٦ما واضر في الجضو٫ الخالي :  ِبُمَؼْخِؼِخِه 

 ث ع٢م آلاًت آلاًت اؾم الٟاٖل الىػن الٟٗل

  ػخؼح 

ِلٌل  ْٗ َ
 ُمٟ

ًَ  ِبُمَؼْخِؼِخِه  َى ِبُمَؼْخِؼِخِه ِم َُ َغ َوَما  مَّ َٗ ٌُ  
ْ
ن

َ
اِب ؤ

َ
ظ َٗ ْ

 1 96 ال

 

 :الخاجمت

ُت جُب٣ُُت  ُا١ ال٣غآوي مً زال٫ ؾىعة آ٫ ٖمغان ، صعاؾت نٞغ وحٗض َظٍ الضعاؾت إلاىيٕى اؾم الٟاٖل في الّؿِ

 ًم٨ىجي ط٦غ بٌٗ هخاثج َظا البدض في الى٣اٍ الخالُت:

ها ججغي  - 1 لى الخجضص والخضور، وؤجَّ بنَّ اؾم الٟاٖل ًض٫ ٖلى زالزت ؤقُاء تي: الخضر، وطاث ٢امذ بالخضر، ٖو

 ٖلى مٗجى الٟٗل باإلياٞت بلى مجاعاتها للٟٗل. 
 
 مجغي الٟٗل ٞهي نٟت مخجضصة ال زابخت، وج٠ًُ مٗجى ػاثضا

 في ؾىعة آ٫ ٖمغان ما ٧ان مً ال  – 2
 
 زانت ؤ٦ثر ألابيُت وعوصا

 
ٟٗل الشالسي اإلاجغص، ٞهى ؤ٦ثر ألاوػان اؾخٗماال

 الٟٗل الصخُذ الؿالم، زم الٟٗل اإلاهمىػ ٞاإلا٠ًٗ. 
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ظا الىػن   – 3 ض بدٝغ واخض ، َو ض ٧ان مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ  في ؾىعة آ٫ ٖمغان مً الٟٗل اإلاٍؼ
 
ؤ٦ثر ألاوػان وعصا

ٌل [ . ِٗ
ْ
 َى ] ُمٟ

 مً الٟٗل الصخُذ والٟٗل لم ًإث اؾم الٟاٖل في ؾىعة  – 4
َّ

حن بال ض بدٞغ آ٫ ٖمغان مً الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

 اإلاٗخل الىا٢و .

ٌل [ – 5  ِٗ
ْ
ٟ

َ
ى: ُمْؿخ  َو

 
 واخضا

 
 وػها

َّ
ض بشالزت ؤخٝغ لم ًغص له في ؾىعة آ٫ ٖمغان بال    ] الٟٗل الشالسي اإلاٍؼ

 مً الٟٗل الصخُذ اإلاهمىػ و الٟٗل اإلاٗخل
َّ

ظا الىػن لم ًإِث بال . َو  ألاظٝى

٘  واخض  ، وظاء مً الٟٗل الغباعي   - 6   في مىي
َّ

ض  ، ٞلم ًإِث اؾم الٟاٖل مىه بال ا الٟٗل الغباعي اإلاجغص واإلاٍؼ ؤمَّ

ِلٌل [  . ْٗ
َ
   اإلاجغص ، ووػهه: ] ُمٟ

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘:  

م، بغواًت ٢الىن ًٖ هاٞ٘ اإلاضوي:  ال٣غآن ال٨ٍغ

 .101م ( ،  2000  – 2ٍ –ن الخاٞٔ ) صاع ب٢با٫ لليؿغ بجداٝ الُٝغ في ٖلم الهٝغ ، ًاؾح-1 

، جد٤ُ٣ مدمض باؾل ُٖىن الؿىص ،    ) صاع ال٨خب  ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي ؤؾاؽ البالٚت،   -2

 . 29/  2م (،   1998 1ٍ: –الٗلمُت ، بحروث 

ت ، جد٤ُ٣ َاصي خؿً خمىصة ) بحروث ، ٍ -3  م (، 1985 1ؤمالي ابً الخاظب الىدٍى

 3 /47 

ؤوضر اإلاؿال٪ بلى ؤلُٟت ابً مال٪، جد٤ُ٣: مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض )  صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ،  –4  

 .216/  3بحروث، لبىان   (  

غ ، ٍ  –5    55( ،   6الخبُان في جهٍغ٠ ألاؾماء ، ؤخمض خؿً ٦دُل ) ظامٗت ألاَػ

ت ، نُضا ظام٘ الضعوؽ الٗغبُت ، مهُٟى الٛال  – 6  م 1994 – 30بحروث ٍ :  –ًجي ) ميكىعاث اإلا٨خبت الٗهٍغ

 ،)1   /178 

م 1990 – 1قغح ألاقمىوي،  جد٤ُ٣ مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض ) صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث ، لبىان ٍ  – 7 

 )2/353 

 4/134م ( ، 1980،  20َغة ٍقغح ابً ٣ُٖل ، جد٤ُ٣ مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض ) صاع الترار ، ال٣ا -8    

قغح الدؿهُل، البً مال٪، جد٤ُ٣: ٖبض الغخمً الؿُض ، ومدمض بضوي اإلاسخىن) صاع هجغ للُباٖت واليكغ ٍ:  -9

 . 70/  3م (،  1990 1

 253م ( ،  2004،   :4لبىان،ٍ: –بحروث  –قغح ٢ُغ الىضي وبل الهضي ، البً َكام ) صاع ال٨خب الٗلمُت  –10  

، 

 م ( ،  ماصة ) ٞٗل ( . 1998 1، )  صاع بخُاء الترار الٗغبي ، ٍ مدمض بً م٨غم بً مىٓىع ؿان الٗغب ، ل –11  

 12م (    2007الهٝغ ال٩افي ، ؤًمً ؤمحن ٖبض الٛجي ) صاع الخى٣ُُٞت للترار ، ال٣اَغة ،  -

  237/  1م (  1994 – 3اإلا٣خًب ، للمبرص ، جد٤ُ٣ : مدمض ٖبض الخال٤ ًُٖمت ) ال٣اَغة ، ٍ  – 13 

٠ ، ابً ٖهٟىع ،  ) جد٤ُ٣ ٞسغ الضًً ٢باوة م٨خبت لبىان ، ٍ  –14    327م ( ،  1996 1اإلامخ٘ في الخهٍغ

/  1م ( ،  2003 –لبىان  –بحروث  –غ اإلاىظؼ في ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت ، ؾُٗض بً مدمض ألاٞٛاوي ) صاع ال٨ٟ –15  

197 

 241/  3، ( ،  11الىدى الىافي ، ٖباؽ خؿً ) صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ٍ  –16  
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ت الُٝغ قغط بىاء ألاٞٗا٫ في ٖلم الهٝغ ، ناص١ بً مدمض البًُاوي ) ٍ:  – 17   1/78َـ (،   1421، 1هَؼ

 َىامل البدض:

  (. 19ؾىعة الكٗغاء ، مً آلاًت )  -1

 اإلاغظ٘ الؿاب٤، اإلاىي٘ هٟؿه.  – 2

 – 1ًىٓغ:  قغح ألاقمىوي، جد٤ُ٣: مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض ) صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث ، لبىان ٍ – 3

 2/353م ( 1990

 .  17ًىٓغ:  الهٝغ ال٩افي، ؤًمً ٖبض الٛجي، – 4

 . 176ًىٓغ: اإلاهضع الؿاب٤:  – 5

 اإلاغظ٘  هٟؿه ، اإلاىي٘ هٟؿه. – 6

 ( 76ؾىعة ألاوٗام ، مً آلاًت )  – 7

 (  56ؾىعة َىص ، مً آلاًت )  – 8

 .  176ًىٓغ:  الهٝغ ال٩افي، ؤًمً ؤمحن ٖبض الٛجي: – 9

 (. 107ؾىعة ًىوـ، مً آلاًت )  – 10

 .  177ًىٓغ: الهٝغ ال٩افي، ؤًمً ؤمحن ٖبض الٛجي:  – 11

 (.  10ؾىعة ًىؾ٠ ، مً آلاًت: )   – 12

 .  178ًىٓغ: الهٝغ ال٩افي،ؤًمً ؤمحن ٖبض الٛجي:   – 13

 .     327ًىٓغ: اإلامخ٘ في الخهٍغ٠، البً ٖهٟىع:  – 14

 ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  اإلاىي٘ هٟؿه. – 15

 .   234ًىٓغ :اإلاهضع الؿاب٤:  - 16

 .     234 – 233ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿه:    - 17

18 –  ،|٠ ٠ في ٖلم الخهٍغ  .    234-233ٖبض هللا ألاؾُى، ًىٓغ: الٍُغ
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 دٔز األسسة يف انٕقاٚت يٍ انتطسف انفكس٘
.ص.ببغاَُم مدمض الاقتر 

: ظامٗت  ٧لُت التربُت 

 الؼهخان

 مؿخسلو:

اًت وجغبُت ؤبىائها والٗىاًت بهم وجيكئتهم، جيكئت  ت لؤلؾغة في ٖع ٍغ جىاو٫ البدض مجمىٖت مً الىْاث٠ الجَى

جدمحهم مً الخُٝغ والاهدغاٝ، والاقاعة بلى بٌٗ اإلااؾؿاث والهُئاث الاظخماُٖت ألازغي، التي جخضازل ؾلُمت 

اًت والتربُت.  مهامها ومؿاولُاتها م٘  ألاؾغة في الٖغ

 مً زال٫ الاظابت ٖلى الدؿائ٫ الاحي :ما َى صوع ألاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي ؟

 ؤَمُت البدض

ا ؤخض ؤَم ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت، وؤَم الىؾاثِ التي ًخم جىيُذ الضوع الظي  ج٣ىم به ألاؾغة باٖخباَع

ه مً ٣ٖاثض وزىابذ و٢ُم واججاَاث.  مً زاللها ه٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ال بما جدخٍى

 ؤَضاٝ البدض

ت صوع الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي .-1  حهضٝ َظا البدض بلى مٗٞغ

ت والضًيُت اإلاؿاهضةلضوع الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ .الاقاعة الى بٌٗ اإلااؾ-2  ؿاث التربٍى

 مىهجُت البدض 

سضم في َظا البدض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، مً زال٫ عنض ال٨خاباث، والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بضوع الاؾغة 
ُ
اؾخ

.  في الى٢اًت مً الخُٝغ

 مً ؤَم هخاثج البدض:

لها الضوع ألا٦برفي الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي وؤجها تي حجغ ألاؾاؽ اجطر مً زال٫ هخاثج البدض ؤن ألاؾغة 

في التربُت ٞب٣ضع ٢ُامها بمؿاولُاتها ٨ًىن نالح ألابىاء واؾخ٣امتهم، بال بجها لِؿذ ٢اصعة لىخضَا ٖلى ال٣ُام 

ت ألا  ، والاهدغاٝ ٖلى الىظه ألا٦مل الا بخٓاٞغ ظهىص اإلااؾؿاث التربٍى  زغي.بدماًت ألابىاء مً الخُٝغ

 

Abstract: 
 
      Research has examined a range of fundamental functions of the family in the care and 

upbringing of their children and Reference to  the some other social 
institutions, whose functions and responsibilities overlap with the 
family. 
By answering the following question, what is the role of the family in preventing 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
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intellectual extremism? 
The importance of research. To clarify the role of the family as one of the most important 
institutions of socialization;andthe most important way which the culture of society is 
transmitted; with beliefs, constants, values and directions. 
The aimed of research: 
1-This research is aimed at identifying the role of the family in preventing intellectual 
extremism 
2-Reference to certain educational and religious institutions supporting the role of the 
family in preventing extremism 

Research methodology : in this research had been used descriptive analytical 

One of the most important results of the research is: The results show 
that the family plays a greater role in preventing extremism.It is the family 
that is the cornerstone of education.  
But the family can't do its part without helping other social institutions. 
 

 :م٣ضمت

لها لل٣ُام بمهامها في بىاء مجخم٘ ٢ىي  ؤَخم ؤلاؾالم باألؾغة اًت، وعؾم لها الؿبل التي جَا وؤخاَها بالٖغ

ٌؿىصٍ الهالح والٗض٫، وؤَم ٢اٖضة مً ٢ىاٖض التربُت الاؾالمُت جىظُه الُٟل بلى ال٣ضوة الخؿىت، واإلاشل الٗلُا، 

ىٓغ ؤلاؾالم لؤلؾغة ٖلى ؤجها ؤنل ا لخُاة ؤلاوؿاهُت التي ال ًم٨ً للمجخم٘ باإلياٞت بلى وكغ عوح اإلاىصة وألالٟت، ٍو

 ؤن ٨ًىن نالر ؤال بهالخها وؤجها ؤَم مهضع مً مهاصع التي جد٤٣ ألامً والاؾخ٣غاع.

ٗت الكاملت ل٩ل ظىاهب الخُاة الضًيُت  جىاظه ألامت الاؾالمُت ال٨شحر مً اإلاساَغ والخدضًاث واإلاخٛحراث الؿَغ

ت والخ٣ىُت، ومً ؤبغػ َظٍ الخدضًاث ْاَغة الخُٝغ ال٨ٟغي والبٗض والٗلمُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وال٨ٍٟغ

ت، والاججاَاث،  خضا٫ في الخ٨ٟحر، الظي ٧ان ؾبب في ْهىع الٟتن والهغاٖاث وحٗضص اإلاظاَب ال٨ٍٟغ ًٖ مىهج الٖا

ا، ُٞٗم الخىٝ والايُغاب، وحؿٟ٪ الضم ٣ٟض اؾخ٣غاَع ؼتها، وحهضص ٦ُاجها، ٍو ظا ما ٠ًًٗ ٢ىة ألامت ٖو اء َو

ان. ئت وجخل٠ ألامىا٫، وجضمغ الاَو  البًر

ت التي مً قإجها ؤلاؾهام في جد٤ُ٣ الىؾُُت في  ت تي اجساط ألاؾـ التربٍى ٞةن مؿاولُت ألاؾغة اإلاؿلمت الؿٍى

 الخ٨ٟحر، زانت في الى٢ذ الخايغ الظي جىىٖذ ُٞه وؾاثل الاهدغاٝ و٦ثرث ُٞه الكبهاث.

غألامم اإلاخدضة خى٫  ظا ما ؤ٦ضٍ ج٣ٍغ ت حؿدىض َو ابُىن ٌؿخُُٗىن ازخال١ زُاباث مىدٞغ مى٘ الخُٝغ بإن الاَع

ً )ألامم اإلاخدضة: ؿخٛل في ججىُض اإلاىانٍغ
ُ
غ الٗى٠ وتي زُاباث ح  ( 16:م 2016بلى جدٍغ٠ الضًً وحكىحهه لخبًر

، وصوع ألاؾغة في الى٢اًت  مىه، ؾِخُغ١ َظا البدض لبُان اإلا٣هىص بالخُٝغ ال٨ٟغي وبٌٗ ؤؾبابه، ومٓاٍَغ

ت التي تهضص وؿُج ألاؾغة، و  ألاؾغة في خماًت ؤًٖائها مً الى٢ٕى في  الخٗٝغ ٖلى بؾهاموججىب الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

 ما َى صوع ألاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي ؟بغازً الاهدغاٝ والخُٝغ مً زال٫ الاظابت ٖلى الدؿائ٫ الخالي..

 ؤَمُت البدض

ا ؤخض ؤَم ماؾؿاث الخيكئت الاظخماُٖت، وؤَم جىبش٤ ؤَمُت البدض مً الضوع  الظي ج٣ىم به ألاؾغة باٖخباَع

ه مً ٣ٖاثض وزىابذ و٢ُم واججاَاث، وللخٗٝغ ٖلى  الىؾاثِ التي ًخم مً زاللها ه٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ال بما جدخٍى

ت في صوع ألاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي، والخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت الخىانل بحن اإلااؾؿاث الاظخم اُٖت والتربٍى

 خماًت اليلء مً مساَغ الٛلى والخُٝغ ال٨ٟغي.

 ؤَضاٝ البدض

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7.&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB:.%20%D8%A7%D8%AA%D8%B6%D8%AD%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB:.%20%D8%A7%D8%AA%D8%B6%D8%AD%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
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ت التي -1 ت صوع الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي مً زال٫ ببغاػ اإلاكا٧ل ألاؾٍغ حهضٝ َظا البدض بلى مٗٞغ

.,  جاصي باألبىاء بلى الاهدغاٝ والخُٝغ

ت والضًيُت -2  اإلاؿاهضةلضوع الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ .الاقاعة الى بٌٗ اإلااؾؿاث التربٍى

 مىهجُت البدض 

 ٌٗخمض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، مً زال٫ عنض ال٨خاباث اإلاخٗل٣ت بضوع  
 
ا  هٍٓغ

 
ٌٗض البدض مدل الضعاؾت بدشا

ا، والىنى٫ لىخاثج ٖجها. ٦ما ٌٗخمض البدض ٖلى جدلُل اإلا ًمىن الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ وجدلُلها، وجٟؿحَر

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة لل٣ُام بخدلُلها  ذ خى٫ مىيٕى البدض ؾىاء ؤ٧ان طل٪ بٍُغ ال٨ُٟي للضعاؾاث التي اظٍغ

 وصعاؾتها، صعاؾت اؾخ٣غاثُت ٖلى هدى ًم٨ً مً زالله اؾخسالم ما ًخهل بمك٩لت البدض مً هخاثج.

 مهُلخاث البدض

 الضوع 

ى الظي ٢ضمه "لُيخىن" باٖخباٍع الجاهب الضًىامي جىضر مىؾىٖت ٖلم الاظخمإ الخٍٗغ٠ ال٨الؾ٩ُي  للضوع َو

 له مجمىٖت مدضصة مً الخ٣ى١ والىاظباث اإلاغجبُت به ، 
 
 مُٗىا

 
 اظخماُٖا

 
للم٩اهت ، ٞةطا ٧اهذ اإلا٩اهت جمشل ويٗا

 بىاؾُت الؿلى٥ اإلاخى٢٘ إلا٩اهت مُٗىت. -وجى٢ٗاث الضوع -ٞةن الضوع ٌٗجي جىُٟظ جى٢ٗاث اإلا٩اهت 

ٗٝغ ال  (.peter.1999:160ضوعبإهه"مجمىٖت الخ٣ى١ والىاظباث اإلاغجبُت بىي٘ اظخماعي مدضص ")َو

( مٟاَُم ظضًضة "مجمىٖت 1939و٢ض جُىع َظا اإلاٟهىم للضوع في بَاع الىُْٟت خُض ؤياٝ بلُه "محرجىن" )

ت ٖال٢اث الضوع اإلاغجبُت بم٩اهت اظخماُٖت مُٗىت )ظىعصن . مج   (.366: 2000،  1مً ألاصواع" و٢هض به مجمٖى

 لهظا ًخدضص الضوع في ٖضة ٖىانغ:
 
 -وو٣ٞا

 ألاٞٗا٫ التي ٣ًىم بها الٟغص ؤو اإلااؾؿت. -1

 ؤن ج٨ىن َظٍ ألاٞٗا٫ مخى٢ٗت. -2

 ؤن جدضص َظٍ ألاٞٗا٫ في يىء مى٢٘ الٟغص ؤو اإلااؾؿت في البىاء الاظخماعي. -3

م٨ً جدضًض َظٍ ألاصواع بإجها  "الضوع في هٓغ ٖالم الاظخمإ ًخًمً ٧ل جىُٓم مجمىٖت ؤصواع  ، ٍو
 
مخباًىت وؿبُا

حن الٟاٖلحن ؤن ًخ٣ُضوا بها" )زلُل،  
 
ٟترى باإلامشل ًُ غفي  ُٖ  (.98: 1984مىٓىماث ب٦غاٍ مُٗاعي ؤو 

 في:
 
اع ٞةن صوع الاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي ًخدضص بظغاثُا  -وفي َظا ؤلَا

٣ُٗضة الصخُدت في ألاوالص مً زال٫ الخمؿ٪ ب٨خاب هللا وؾىت صوع الاؾغة في ٚغؽ ال٣ُم الىبُلت وؤؾـ ال

ِ بضون حٗهب لغؤي وال ؤَىاء .  عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم وجد٤ُ٣ الىؾُُت في خُاتهم صون ٚلى وال جٍٟغ

حن واإلاُل بلُه ، بما الُٝغ ألاصوى ؤو الُٝغ ألا٢صخى . ٟي اللٛت: ألازظ بإخض الُٞغ  الخُٞغ

 ٌٗجي الٛلى ومجاوػة الخض اإلا٣بى٫، والخٗهب ل٣ُٗضة ؤو ٨ٞغ ؤو مظَب.الخُٝغ في الانُالح : 

٨غ في ال٣امىؽ اإلادُِ لؤلمام الٟحروػ آباصي) ِٟ ٟخذ : بٖما٫ الىٓغ في الصخي.458: 2005ؤم ال ٨ُغ بال٨ؿغ ٍو ِٟ  ( " ال

خضا٫، الخُٝغ ال٨ٟغي: َى الخٗهب ل٨ٟغ ؤومىهج ؤو اٖخ٣اص مٗحن وؤلا٢با٫ ٖلُه بما ًجاوػ خض الىؾِ و الٖا

 ومجاهبت الِؿغ واللحن والؿماخت و٢بى٫ آلازغ.

وه٣هض بالخُٝغ ال٨ٟغي في َظا البدض َى" ؤزظ ألامىع الضًيُت بكضة وعٌٞ ٧ل ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث اإلاسالٟت، 

ً بال٣ىة والٗى٠ والتهضًض وال٣خل. غى ألا٩ٞاع ٖلى آلازٍغ ت الضًً والغؤي والخىاع م٘ آلازغ، ٞو  وعٌٞ خٍغ

تي ظماٖت ؤؾاؾُت وصاثمت، وهٓام اظخماعي عثِسخي، ولِؿذ ألاؾغة ؤؾاؽ اإلاجخم٘ ٞدؿبال بل تي  ألاؾغة:

اع الظي ًخل٣ى ُٞه الاوؿان ؤو٫ صعوؽ الخُاة الاظخماُٖت.  مهضع الازال١، والضٖامت ألاولى لًبِ الؿلى٥ وؤلَا
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ٟاث ألامً ال٨ٟغي خى٫ جإمحن ال٣ٗل البكغي يض  ؤي هٕى مً الاهدغاٝ ألامً ال٨ٟغي:جضوع مٗٓم حٍٗغ

همه مً  ٣له ٞو ٗٝغ بإهه ؾالمت ٨ٞغ الاوؿان ٖو خضا٫ في ٞهم ٦شحر مً ألامىع، َو والخغوط ًٖ الىؾُُت والٖا

خضا٫ في ٞهمه لؤلمىع الضًيُت والؿُاؾُت وال٨ىن )ؤؾماء ٞخخي: :م 2018الاهدغاٝ والخغوط ًٖ الىؾُُت والٖا

229.) 

اع الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت  ؤلَا

 
ّ
 بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣تؤوال

٣ام اب٨غ ؤصم  ت والخُب٣ُُت التي جىاولذ مىيٕى الخُٝغ ال٨ٍٟغ ُما ًلي بٌٗ الضعاؾاث الىٍٓغ ٞو

ٖالظه( جىاولذ الضعاؾت الخُٝغ الضًجي  -هخاثجه -( بٗىىان َاٖىن الٗهغ.. الخُٝغ الضًجي)ؤؾبابه2017بضعاؾت)

ت التي بضؤث م٘ وظىص الاوؿان ٖلى الاعى ٞاؾخٛلذ الاًضولىظُاث والخ٨ىماث وألاهٓمت  في الاصًان الؿماٍو

اإلاسخلٟت لخد٤ُ٣ الىالء والهُمىت والؿُُغة، ؤو زل٤ بِئت ٚحر مخ٩اٞئت ٖلى يىء ازخالٝ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت 

والٗاصاث والخ٣الُضال وم٘ ؤن الاصًان الخىخُضًت ٢ض هبظث ُٞغة الخُٝغ والٛلى في الضًً، الا ؤهىا الُىم هىاظه َظٍ 

 ؤيغ بؿمٗت الٓ
 
غا اَغة بٗهبُت ٞاث٣ت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ؤو الجماعي ؤو الضولي، ألامغ الظي ٞغى وا٢٘ مٍغ

الاؾالم واإلاؿلمحن. و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى يغوعة وكغ ز٣اٞت اإلاغظُٗاث الضًيُت ؤو اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التي 

لى زل٤ بِئت نالخت للخىاع والخٗاٌل الؿلمي بحن ًم٨ً ؤن جدض مً زُىعة َظٍ الٓاَغة، وؤن حؿعى الخ٨ىماث ب

الاصًان، ؤؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لل٨ك٠ ٖلى آلازاع الاظخماُٖت للخُٝغ الضًجي، وجىنل الباخض 

ؼ ز٣اٞت الخىاع الضًجي و الش٣افي ، وجى٠ُْ اإلاٟاَُم  بلى بٌٗ الخلى٫  للخس٠ُٟ مً الخُٝغ الضًجي مجها حٍٗؼ

لى الخٗاون والبر والخ٣ىي، وؤ٦ضث الضعاؾت اإلاكتر٦ت  ت التي جدض ٖلى اخترام الاوؿان ٖو بحن الاصًان  الؿماٍو

ٖلى مغاٖاة ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت الؿلُمت ٦مىٓىمت مخ٩املت جاصي ألاؾغة ٞحها صوعَا اإلاىىٍ بها، 
 
اًًا

ي جىخُض زُابها الضًجي ٖلى هبظ الٗى٠ ب٩ل والخإ٦ُض ٖلى ج٩امل ؤصواع اإلااؾؿاث الضًيُت واإلااؾؿاث الاظخماُٖت ف

خضا٫.  ؤق٩اله، ووكغ الىؾُُت والٖا

(بىع٢ت ٖمل بٗىىان ججاعب وزبراث مً اإلاجخم٘ اإلاهغي في مجا٫ جُٟٗل صوع الاؾغة 2016و٢امذ ؾىاء َاعون )

، ؤ٦ضث الىع٢ت ٖلى الضوع الظي جًُل٘ بهاألؾغة ب الخٗاون م٘ بالخٗاون م٘ ماؾؿاث الضولت للى٢اًت مً الخُٝغ

لى عاؾها الجامٗاث   ظمُ٘ ماؾؿاث الضولت لخماًت اليلء والكباب مً الخُٝغ ٦ما جلٗب اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٖو

اب، والىا٢٘ اإلاٗانغ  ال٢خه باإلَع ، وجىاولذ الىع٢ت ٖضة مداوع مجها مٟهىم الخُٝغ ٖو صوع َام في الى٢اًت مً الخُٝغ

، والؿماث و  ال٢خه بالخُٝغ ، وؤؾباب اججاٍ لؤلمً ال٨ٟغي ٖو اث اإلاسخلٟت،والىاضخت للصخو اإلاخُٝغ اإلاؿخٍى

الكباب بلى الخُٝغ ال٨ٟغي،وصوع ألاؾغة وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٚحر الخ٨ىمُت في الى٢اًت مً الخُٝغ والٗى٠، 

٢ت بحن وجىنلذ الباخشت بلى ٖضة هخاثج اؾخيخجتها الجمُٗاث ألاَلُت مً زال٫ ٖملها م٘ الاؾغة ؤ٦ضث ٞحها ٖلى الٗال

ألاب وألام ًجب ؤن ج٨ىن مبيُت ٖل ؤؾاؽ الخب والاخترام واهخ٣اء ال٩لماث في الخضًض زانت ؤمام ألابىاء، ٦ما ًجب 

٣ت اؾخسضام  ٖلى الىالضًً الاؾخمإ بلى الابىاء وؤن ًٟسخىا لهم اإلاجا٫ بةبضاء الغؤي واإلاكاع٦ت بالى٣اف، ومغا٢بت ٍَغ

ضم  ألابىاء إلاىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، ابُت ؤو بباخُت، ٖو وخض ألابىاء ٖلى الابخٗاص ٖلى اإلاىا٢٘ اإلادٓىعة ؾىاء ٧اهذ بَع

لت َظا ٢ض ًضٞ٘ بهم لؿلى٦ُاث ٚحر   ًٖ ؤهٓاع ؤولُاء الامىع لٟتراث ٍَى
ّ
الؿماح لؤلبىاء باالزخالٍ م٘ الانض٢اء بُٗضا

ت.  ؾٍى

ً خمؼة الؿلُاوي" ُت والخٗلُم في جدهحن ٣ٖى٫ الىاقئت " بضعاؾت ًٖ صوع الترب2015زم٣امذ الباخشت وؿٍغ

اب ؤ٦ضث ٞحها ٖلى ؤن الهاظـ ألامجي لم ٌٗض مؿاولُت عظا٫ ألامً وخضَم، وبهما ؤنبذ ألامً  مً الخُٝغ والاَع
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حر الغؾمُت، وؤن اإلاضعؾت جمشل الىؾِ الاظخماعي  ٢ًُت ًجب ؤن حكاع٥ ٞحها ظمُ٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ الغؾمُت ٚو

دكغب ٞحها الىاقئت ال٣ُم الاظخماُٖت والش٣اُٞت في اإلاجخم٘، وبطا ما ٞكلذ اإلاضعؾت في الشاوي بٗض ألاؾغة التي ً

مت، واؾخٗغيذ الباخشت الضوع ألامجي  ب الىاقئت جل٪ ال٣ُم ٞةن اإلاجخم٘ ٣ًٟض زِ الضٞإ الشاوي يض الجٍغ حكٍغ

ال إلاا جمشله اإلاضعؾت مً  اب، والٗى٠ والخُٝغ ز٣ل خُىي في بىاء ز٣اٞت للماؾؿاث الخٗلُمُت في م٣اومت الاَع

اإلاجخم٘، وبما ًمشله طل٪ الش٣ل مً ؤَمُت في البٗض الامجي مً زال٫ الاظابت ٖلى الضوع الى٢اجي للمضعؾت في مىاظهت 

مت  اب ، وؤونذ الباخشت بٗضة جىنُاث مجها بياٞت مىاهج ظضًضة خى٫ الى٢اًت مً الجٍغ الخُٝغ والٗى٠ وؤلاَع

ضم ٢هغ وكاَها صازل والاهدغاٝ، وعبِ اإلاضعؾت باإلاج خم٘ اإلادلي وجُٟٗل صوعَا في خماًت ؤمً اإلاجخم٘ اإلادلي ٖو

ت وألامىُت إلاىاظهت الخُٝغ  ؤعو٢ت اإلاضعؾت، ووي٘ جهىعاث وزُِ واؾتراجُجُاث مكتر٦ت بحن اإلااؾؿاث التربٍى

 والخض مىه.

ال٨ٟغي ٖلى ألامً الىَجي  " صعاؾت مىؾٗت جدذ ٖىىان ؤزغ الاهدغا2007ٝوجىاو٫ الباخشان اإلاخىلي والٗجزي"  

الخلُجي، َضٞذ  الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الخُٝغ ال٨ٟغي وؤؾبابه وصواٞٗه في صو٫ الخلُج الٗغبُت 

وصعاؾت آزاع الاهدغاٝ ال٨ٟغي ٖلى ألامً الٗام في صو٫ اإلاى٣ُت، ؤٖخمض البدذ ٖلى اإلاىهج الىنٟي الاؾخيباَي 

هدغاٝ ال٨ٟغي َى الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ال٣ٗلي اإلاسال٠ ل٣ىاٖض الًبِ الخدلُلي وجىنل الباخشحن بلى ؤن الا 

الاظخماعي، وؤَم آلازاع اإلاترجبت ٖلى ْاَغة الاهدغاٝ ال٨ٟغي في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي تي الٛلى في الضًً 

ابُت، وؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى وظىب ؤجبإ صو٫ الخلُج اؾتراجُجُت  ؤمىُت والخ٨ٟحر والخدٍغٌ ٖلى الجغاثم ؤلاَع

مىخضة إلا٩اٞدت ْاَغة الاهدغاٝ ال٨ٟغي، وآلازاع اإلاترجبت ٖلحها في بَاع اإلاؿاولُت الخًامىُت ألظهؼة الضولت في 

اإلا٩اٞدت، وؤونذ الضعاؾت بةوكاء مغا٦ؼ مخسههت للخىاع الىَجي بحن ٧اٞت ٞئاث اإلاجخم٘، وبوكاء مىا٢٘ ٖلى 

 الكب٩اث الاظخماُٖت حٗجى بالخىاع.

( بضعاؾت ًٖ الاهدغاٝ ال٨ٟغي وازٍغ ٖلى ألامً الىَجي في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ 2006) و٢ام مدمض صُٚم

الخلُج الٗغبُت ٞىظض ؤن الاهدغاٝ ال٨ٟغي ٌٗجي اهدغاٝ ألا٩ٞاع، ؤو اإلاٟاَُم، ؤو اإلاضع٧اث ٖما َى مخ٤ٟ ٖلُه مً 

ت بلى مٗاًحر و٢ُم، ومٗخ٣ضاث ؾاثضة في اإلاجخم٘. و٦ك٠ ًٖ مجمىٖت مً مٓاَغ الاهد غاٝ ال٨ٟغي مشل الجٖز

ه  غ بالكباب واؾخٛاللهم م٘ حكٍى الٗضاء والاهخ٣ام و٢ضعة اإلاىدٝغ ٖلى جًلُل وزضإ الىاؽ وبسانت الخٍٛغ

مؿها وج٣ضًم ؤصلت ٚحر ٧اُٞت ؤو مىا٢ًت للىا٢٘ وطل٪ مً زال٫ ؤخاصًت الغئٍت. ومً مٓاَغ الاهدغاٝ  الخ٣اث٤ َو

غ الٛاًاث واإلا٣انض وال ٗت والٗاصاث وال٣ىاهحن مشل ال٣خل والخٟجحر ال٨ٟغي جبًر ٣ت جسال٠ الكَغ ىنى٫ بلحها بٍُغ

والخضمحر في ٧ل ػمان وم٩ان. ومً ؤق٩ا٫ الاهدغاٝ اإلاُل بلى الخالٝ والخىا٢ٌ ال٨ٟغي الؿلى٧ي و٦ظل٪ الخبؿُِ 

ٓاثمها بىٓغة ؾُدُت ومً  َظا ال٨ٟغ اإلاسل ل٣ًاًا ُٖٓمت مً زال٫ الىٓغ بلى جىاٞه ألامىع هٓغة ظضًت ٖو

ت مشل الؿعي بلى ٢خل ٚحر اإلاؿلمحن بضاعي الجهاص واإلاُل هدى الهغإ والخالٝ.  اإلاٗىط ْهغث جىظهاث ٚحر ؾٍى

غط البدض ٖلى مىا٢كت ؤؾباب الاهدغاٝ ٧الٛلى والخُٝغ وؾىء الخيكئت الاظخماُٖت واإلاىهج الخٟي والخ٣لُض  ٖو

 الخ
ّ
امكُت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤزحرا مى َو ٗمُم والدؿٕغ في الاخ٩ام. ومً الُغ١ الٗالظُت لخصخُذ ألٖا

ت ؾلُمت ًجض ٞحها ألابىاء الخىا٤ٞ  مه مً مىٓىع الباخض الخإ٦ُض ٖلى صوع ألاؾغة وبًجاص بِئت ؤؾٍغ ال٨ٟغ وج٣ٍى

ض مً الى٢ذ إلاخ ـ اإلاٍؼ ابٗت والخىاع الهاصٝ والاخترام اإلاخباص٫ م٘ مغاٖاة اإلاغا٢بت الىاُٖت لؤلبىاء والبىاث وج٨َغ

ت. ت واإلاكبَى  وكاَاتهم والخغم ٖلى ٖضم اهجغاٞهم م٘ الخُاعاث اإلاىدٞغ

ت في الى٢اًت مً ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ؾٗذ بلى بدض ْاَغة 2005وفي صعاؾت الؿُٗضًً) ( لضوع اإلااؾؿاث التربٍى

همها وج٣صخي ظىاهبها وطل٪ مً زال٫ بل٣اء الًىء ٖلى مٟهىم الخُٝغ والخٗٝغ ٖلى ظظوعٍ في ا ل٨ٟغ الخُٝغ ٞو
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الاؾالمي، وال٨ك٠ ًٖ ألاؾباب والٗىامل اإلااصًت بلي بٞغاػ ْاَغة الخُٝغ وحك٩لها ومداولت ج٣صخي الؿبل 

والخلى٫ ال٨ُٟلت بالى٢اًت مً بٞغاػ َظٍ الٓاَغة، وبُان الضوع الظي ًم٨ً ؤن جاصًه التربُت ٖامت والتربُت 

.  ؤلاؾالمُت زانت في الى٢اًت مً ال٨ٟغ اإلاخُٝغ

ضعاؾت بلى ؤن الخُٝغ ْاَغة ٖاإلاُت ٢ضًمت وخضًشت وؤجها لِؿذ مدهىعة في صًً ؤو ظيـ ؤو و٢ض جىنلذ ال

ىن، وؤن اإلاىهج اإلاانل في  لىنال بل تي مك٩لت ٖامت وؤن ؤلاؾالم بغت مجها، ألن ألامم ظمُٗها لضحها ٚالة ومخُٞغ

ٗت وألازال  خضا٫ والاؾخ٣امت في ال٣ُٗضة والكَغ ١ والؿلى٥. وؤن ؤي مماعؾت جدضر التربُت ؤلاؾالمُت َى مىهج الٖا

 
 
ا  ومجاوػة لخض الىؾُي اإلاإمىع به قٖغ

 
ا اع ما تي بال هٕى مً ؤهىإ الٛلى والدكضص اإلاىهي ٖىه قٖغ زاعط َظا ؤلَا

وبن الخُٝغ لم ًإث مً ٞغاٙ بل َىا٥ ؤؾباب ؤؾهمذ في حك٨ُله بًٗها ا٢خهاصي، وبًٗها اظخماعي، وبًٗها 

والٓلم الظي ًماعؽ يض اإلاؿلمحن وبًٗها ٌٗىص بلى ال٠ًٗ في ٞهم الىهىم  ؤؾغي وبًٗها هاجج ًٖ ال٣هغ 

، بًٗها ٨ٞغي وبًٗها اٖخ٣اصي وبًٗها  ُت وبًٗها بؿبب و٢ذ الٟغاٙ وؤن َىا٥ ؤ٦ثر مً هٕى مً الخُٝغ الكٖغ

ت ؾلى٧ي وبًٗها ٖملي، وؤن التربُت ًم٨ً ؤن حؿهم في الى٢اًت مً الخُٝغ مً زال٫ ٚغؽ مجمىٖت مً اإلاباص

ت ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ها  ىا٥ مجمىٖت مً اإلااؾؿاث التربٍى خضا٫ والخىاع والخىاصر والٗمل ، َو وجىمُتها مشل الٖا

ؤلاؾهام في الى٢اًت مً الخُٝغ وجخمشل َظٍ اإلااؾؿاث في ألاؾغة واإلاضعؾت واإلاسجض. وبىاء ٖلى الىخاثج التي جىنل 

ل اإلااصًت بلُه ٖىض ؤبىاء اإلاؿلمحن وطل٪ مً زال٫ بلحها الؿُٗضًً ٞةهه ًىصخي بضعاؾت ؤؾباب الخُٝغ والٗىام

حن، ومالخٓت ٧ل مً ؤلاخباٍ وال٣ٟغ والبُالت والتهمِل الاظخماعي والباؽ  جدلُل شخهُاث ألاشخام اإلاخُٞغ

و٢لت الىعي والٟغاٙ في شخهُت ٧ل مجهم ويغوعة اؾدُٗاب الكباب في بغامج مسخلٟت جخسظ ٞحها ؤلاظغاءاث والخضابحر 

يبػي ؤن الالػمت ل الؾخٟاصة مً ؤو٢اث الٟغاٙ، ومً زال٫ بغامج وؤوكُت لخىمُت وجغبُت ال٣ٗل والجؿم والغوح، ٍو

ج٨ىن َظٍ البرامج قاملت للكباب في مغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟت، ولِؿذ م٣خهغة ٖلى مؿخىي مٗحن، و٢ُام ٖلماء 

وطل٪ مً زال٫ مٗالجتها بال٨ٟغ ؤلاؾالمي  ألامت بخىيُذ ال٣ًاًا التي حكٛل با٫ الىاؽ، وبػالت ماٌٗترحها مً لبـ

اإلاؿدىحر الظي ًخمخ٘ بالىا٢ُٗت في الُغح واإلاىيىُٖت وؤلاههاٝ في اإلاٗالجت والظي ًٟهم الىا٢٘ في يىء اإلاُُٗاث 

 في ال٣ًاًا 
 
اإلاىظىصة ٖلى الؿاخت مً زال٫ ٣ٞه الىا٢٘ صون بٞغاٍ ؤو جٍٟغِ ويبِ ٖملُت ؤلاٞخاء وزهىنا

ت بدُض ٣ً هغ بنضاع الٟخاوي ٖلى الغاسخحن في الٗلم مً الٗلماء وال٣ٟهاء ممً ٖٝغ ٖجهم الخحر والهالح اإلاهحًر

باصة عباهُت لها ؤخ٩ام البض مً  وجدغي الخ٤ صون مىاعبت والخإ٦ُض ؤن ٢ًُت الجهاص التي تي ٞغيت بؾالمُت ٖو

ا ختي ج٨ىن ٖلى ؤنىلها ومً َظٍ ألاخ٩ام ا٢تراجها بضٖىة ولي ؤمغ اإلاؿل َغ .جٞى
 
 محن ألهه َى اإلاٗجي باألمغ ؤوال

اب وؤؾباب الاهدغاٝ ال٨ٟغي اإلااصي بلُه َضٝ الضعاؾت بلى ٦2005ما٢ام اإلاال٩ي) (  بضعاؾت ًٖ ؤؾباب ؤلاَع

اب والاهدغاٝ ال٨ٟغي،وبلى صوع اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي وج٨ىهذ  ال٨ك٠ ًٖ ؤؾباب ؤلاَع

ُئت975ُٖىت الضعاؾت مً ) ـ في الجامٗاث الؿٗىصًت،ومً ؤبغػ هخاثج َظٍ الضعاؾت : ( ًَٖى  جضَع

ت وصًيُت وؾُاؾُت  - ىامل ٨ٍٞغ اب هىٖان: مباقغة جخًمً ؤؾباب ٖو ؤن الٗىامل وألاؾباب اإلااصًت بلى ؤلاَع

ت جاصي بلى الاهدغاٝ ال٨ٟغي  ىامل ٚحر مباقغة حكخمل ٖلى ؤؾباب شخهُت وجغبٍى زاعظُت وؾُاؾُت صازلُت، ٖو

اب.الظي ٣ً  ىص بلى ؤلاَع

 ؤن اإلااؾؿاث الخٗلُمُت جماعؽ صوعَا في مجا٫ جد٤ُ٣ الامً ال٨ٟغي بضعظت مخىؾُت.-

ى اهدغاٝ اإلاٟاَُم وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث واإلاضع٧اث اإلاخ٤ٟ ٖلحها، والؿاثضة في اإلاجخم٘،  ؤن مٟهىم الاهدغاٝ َو

 وؤهه ًاصي بلى الٗضاء والاهخ٣ام، وعٌٞ آلازغ.
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لى عؤؾه ألاؾغة والى٢اًت مً الخُٝغ  حر الغؾمُت، ٖو ت الغؾمُت ٚو ال٨ٟغي جخم بخٗاون ظمُ٘ اإلااؾؿاث التربٍى

ا الخل٣ت ألاولى التي ًخم مً زالله جؼوٍض ألابىاء باإلاٗاٝع وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث.  باٖخباَع

: َضٞذ الضعاؾت بل2004و٢ام الُىؾ٠) اب والٗى٠ والخُٝغ ى ( بضعاؾت بٗىىان صع اإلاضعؾت في م٣اومت ؤلاَع

اب والٗى٠ والخُٝغ مً زال٫ اؾخٗغاى ٖضة مداوع مجها:  ج٣ضم ٢غاءة اظخماُٖت لضوع اإلاضعؾت في م٣اومت ؤلاَع

ت   اب والٗى٠ والخُٝغ وألاؾباب الاظخماُٖت اإلااصًت بلى بغوػ َظٍ الٓاَغة في يىء هٍٓغ مٟاَُم ٧ل مً ؤلاَع

غح بٌٗ الخىنُاث لخُٟٗل الضوع ألامجي  مت َو .الى٢اًت مً الجٍغ اب والٗى٠ والخُٝغ  للمضعؾت في مىاظهت ؤلاَع

و٢ض ؤقاع الُىؾ٠ بلى ؤن جد٤ُ٣ ألامً ؤنبذ ٢ًُت مكتر٦ت ًجب ؤن حؿهم ٞحها ظمُ٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ 

 ؤَمُت اإلاضعؾت ٦ىجها الىؾِ الاظخماعي الشاوي بٗض ألاؾغة التي ًدكغب ٞحها الىاقئت 
 
حر الغؾمُت ما٦ضا الغؾمُت ٚو

ب الىاقئت ال٣ُم ٞةن اإلاجخم٘ ٣ًٟض زِ ال٣ُم الاظخماُٖت وا لش٣اُٞت في اإلاجخم٘ ٞةطا ٞكلذ اإلاضعؾت في حكٍغ

اب   ؤن اؾخٗغاى الضوع ألامجي للماؾؿاث الخٗلُمُت في م٣اومت ؤلاَع
 
مت، ٦ما ًا٦ض اًًا الضٞإ الشاوي يض الجٍغ

 في الى٢ذ الخايغ إلاا جمشله اإلاضعؾت مً ز٣ل
 
ا  يغوٍع

 
خُىي في بىاء اإلاجخم٘ وبما  والٗى٠ والخُٝغ ؤنبذ ؤمغا

 ًمشله طل٪ الش٣ل مً ؤَمُت في البٗض ألامجي.

و٢ض جىنل الُىؾ٠ في صعاؾخه بلى ؤن ال٨ٟغ اإلاخُٝغ لضي ألاٞغاص ًىُل٤ مً زالر مغاخل ؤؾاؾُت تي هخاثج 

ت لدك٨ُل ال٨ٟغ اإلاىدٝغ جىُل٤ مما ًلي: ظٍ اإلاغاخل يغوٍع  لخلل في وؾاثِ الخيكئت الاظخماُٖت َو

ً خُض ًغون ؤجهم الىخُضون ال٣اصعون ٖلى  ؤن- بت ظامدت في ب٢هاء آلازٍغ ت ٚع لضي ؤصخاب ألا٩ٞاع اإلاخُٞغ

 ٞهم الخ٣اث٤.

٤ الخُاة لِـ - ٍغ ؤن لضي ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ؤخاصًت في الىٓغ، ٞالخ٣اث٤ لضحهم لِـ لها بال وظه واخض َو

م.  له بال مؿاع واخض في هَٓغ

بىن في الخىاػ٫ ٖجها، ًدمل ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاخُٝغ - ت جا٦ض ما لضحهم مً ٢ىاٖاث وال ًٚغ ٨ٍغ جىظهاث ٣ٖضًت ٞو

ً ٞحها.  ٦ما ؤجهم ٚحر مؿخٗضًً للخسلي ٖجها ؤو مىا٢كت آلازٍغ

و٢ض اؾخيخج الُىؾ٠ مً زال٫ الخدلُل الاظخماعي اإلاٗم٤ إلاماعؾت الٗىٟإن َىا٥ زهاثو مكتر٦ت ججم٘ 

ب، ومً يمً َظٍ الخهاثو ال٣ابلُت َاالء الكباب الظًً ًدملىن ال٨ٟغ اإلاخُ ٝغ اإلادؿم بغوح الخضمحر والخسٍغ

 بالخجغبت ألاٞٛاهُت وزًٗىا لخضٍعب ٖؿ٨غي م٨ش٠ وجل٣ىا صعوؽ 
 
لئلًداء، وخضًشى الؿً، وؤن الٛالبُت مجهم مغوا

م. ً وج٨ٟحَر  ؤًضًىلىظُت طاث مدخىي تهضٝ بلى ؤ٢صخى آلازٍغ

الجامٗت في مىاظهت الخُٝغ ال٨ٟغي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى صوع ( بضعاؾت بٗىىان صوع ٦2002ما ٢ام البرعي)

الجامٗت في مىاظهت ٢ًُتي الخُٝغ ال٨ٟغي والٗى٠ لضي الكباب وظم٘ اإلاٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى جدضًض ؤَمُت 

الضوع التربىي والخضمي للجامٗاث في مىاظهت مشل َظٍ ال٣ًاًا اإلاجخمُٗت واؾخُإل آعاء الكباب ٖلى ازخالٝ 

اتهم وجسههاتهم وصًاهاتهم وخالتهم الا٢خهاصًت ججاٍ ؤؾباب الٗى٠ وؤؾالُب مىاظهخه بمؿاٖضة الجامٗت و٢ض بِئ

ت، و٢ض  ذ الضعاؾت بإؾلىب اإلاسر الكامل مً زال٫ ُٖىت جمشل مجخم٘ الضعاؾت مً زالزت ظامٗاث مهٍغ ؤظٍغ

َب٣اجه خؿب م٨ىهاجه الضًيُت  ؤؾٟغث الضعاؾت ٖلى مجمىٖت مً الىخاثج وتي ؤن ؤي مجخم٘ ٢اصع ٖلى بٞغاػ 

ت خؿب َبُٗت ٧ل مغخلت بما ًترجب ٖلى طل٪ مً هخاثج جازغ في  سُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخًاٍع والخاٍع

٨ٗـ ؤويإ اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت و٢ض ٌكٗغ الكباب  ً ًمشل ع٦حزة اإلاؿخ٣بل َو اث الخُاة وؤن الكباب في ٧ل َو مجٍغ

لت ًٖ يمان جالخمه بيؿُج الخُاة الاظخماُٖت وعبُه بمخُلباث ال٣ىي اإلاخٛحرة، بال٣ل٤ وؤلاخباٍ خحن حعجؼ الضو 

ى ماًا٦ض وظىص ٖال٢ت مدلُت بحن ؤًضًىلىظُت الكباب والٓغوٝ اإلاجخمُٗت، وؤن َىا٥ ٖضة جدضًاث جىاظه  َو
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 إلا
ًّ
اتها الخٗلُمُت الخىمُت بما لظل٪ مً جبٗاث جاصي بلى ٖضم الغيا الخًاعي بحن ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت وجبٗا ؿخٍى

 لها، وآلازغ ًتزمذ ججاٍ 
ّ
ت حٗبر ًٖ طل٪ال ٞىجض بًٗهم ًخٗهب ل٨ٟغة ما ٢ض ًضٞ٘ خُاجه زمىا والش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

 ٢ًُت مُٗىت ٞخهبذ قٛله الكاٚل و٢ض ًىٗؼ٫ ًٖ الٗالم بؿببها. 

ُلضي الُالب، ومً يمً هخاثج الضعاؾت ؤن ؤؾباب الٗى٠ في اإلاجخم٘ اإلاهغي جغظ٘ ل٠ًٗ الىإػ الضًي

 في الدؿامذ بحن الٟئاث، 
ّ
ى ما ًازغ ؾلبا وي٠ٗ اإلااؾؿاث الضًيُت، وي٠ٗ صوع ألاؾغة في الخُاة اإلاٗانغة َو

ُاب الٗضالت  جي الجامٗاث ٚو و٦ظل٪ ُٚاب ال٣ضوة الهالخت صازل الجامٗت وزاعظها، ووظىص البُالت بحن زٍغ

غئٍت جهىعٍت مىيىُٖت حكمل ٖضة جىنُاث في اإلاجاالث الاظخماُٖت بحن ٞئاث اإلاجخم٘، و٢ض ازخخمذ الضعاؾت ب

 الضًيُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وألامىُت.

 

اع الىٓغي   ؤلَا
ّ
 زاهُا

 مٟهىم ألاؾغة

ت للٟغص  ٍغ ًىٓغ بٌٗ ٖلماء الاظخمإ بلى ألاؾغة ٖلى ؤجها ماؾؿت اظخماُٖت، ألجها ج٣ىم بالىْاث٠ الجَى

 ٞهي ج٣ىم بخد
ّ
ل ال٩اثً البكغي بلى اوؿان ماوـ مخُب٘ بُبإ مجخمٗه بىاؾُت الخل٣حن واإلاجخم٘ مٗا ٍى

والخيؿِب اإلابجي ٖلى ؤؾـ الخٟاٖل الغمؼي الاظخماعي بحن الاٞغاص وبىاء ٖلُه ٣ًُم مٗهم قب٨ت مً الٗالث٤ 

 
ّ
ا بِؿغ ال بٗؿغ، لُهبذ اوؿان مخ٨ُٟا ماعؽ ؤصواَع دخل مىا٢٘ بىاثُت وؿ٣ُت مخٗضصة ٍو م٘ اإلاجخم٘  الاظخماُٖت ٍو

ب اإلاىلىص الجضًض )ألاصمي( )ال٩اثً البكغي(ؤؾـ  الظي ٌِٗل ُٞه بمٗجى اوضر، ج٣ىم ألاؾغة بخل٣حن وحٗلُم وجضٍع

 (.12:1994الؿلى٥ الخام به ومٗاًحر الًىابِ الاظخماُٖت )مًٗ

اث٠ مخٗضصة ٢اثمت ٖلى جيكئت ألابىاء، وج٨ىًٍ الاظُا٫، جى ٣ل الترار مً ألاؾغة هٓام اظخماعي قامل لها ْو

ٝغ وصًً و٢ُم، وج٨ىن شخهُت الُٟل وحك٩له.  ٖاصاث وج٣الُض ٖو

ت  ٍغ ت، بل حٛغؽ اولُاتها واؾؿها الجَى َظٍ اإلاهمت الجؿُمت ال جىجؼ ٧لها ؤو ههٟها في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

اث مً الؿلى٥ الاظخماعي، بخٗبحر آزغ ج٣ىم ألاؾغة بدٟغ ؤؾاؽ ا له٩ُل الاظخماعي ٧الخمُحز بحن اإلاؿمىخاث واإلامىٖى

في ؾلى٥ ال٩اثً البكغي ل٩ي جيصخئ ُٞه مخُلباث طل٪ مً ؤظل ؤن ًهبذ اخض ٖىانغ مجخمٗه. ؤي ًخم الخسُُِ 

له مً ؤصمي بلى ٞغص خامل الؿماث ألاؾاؾُت إلا٣ىماث البىاء الاظخماعي، ل٩ي ًخدى٫ ُٞما بٗض بلى مغخلت  لخدٍى

 (.٦13:1994بحرة صازل مجخمٗه )مًٗ )الصخو( الظي ًخمخ٘ بمؿاولُاث وواظباث اظخماُٖت

اث٠ ألاؾغة  ْو

اث٠ اظخماُٖت بمٗجي ؤن َىا٥ جضازال وجٟاٖل م٘  ت وتي ٧لها ْو ٍغ ج٣ىم ألاؾغة بمجمىٖت مً الىْاث٠ الجَى

٣ُت )ؤواإلااصًت(  ٣ؿم البٌٗ َظٍ الىْاث٠ بلى مجمىٖخحن مخمحزجحن، ألاولى مً الىْاث٠ الٟحًز ؤبيُت اإلاجخم٘، ٍو

اإلاشا٫: الخ٩ازغ، والىُْٟت الا٢خهاصًت، ووُْٟت الخماًت... بلخ واإلاجمىٖت الشاهُت تي الىْاث٠ وتي ٖلى ؾبُل 

٤ الش٣اٞت والتربُت والخيكئت الاظخماُٖت، واػصَاع  ً الٟغص ًٖ ٍَغ الش٣اُٞت والٗاَُٟت والاظخماُٖت مشل : ج٨ٍى

ا  ث٠ ألاؾغة في اإلاجمىٖت الشاهُت:وعٞاَُت ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء ألاؾغة، وؾىٝ هدىاو٫ في َظا البدض بٌٗ ْو

ُٟت الخيكئت الاظخماُٖت  ْو

اث٠ اإلاهمت لؤلؾغة والخيكئت الاظخماُٖت مً ؤَم  حٗخبر الخيكئت الاظخماُٖت لؤلَٟا٫ صازل ألاؾغة مً الْى

 الٗىامل اإلاازغة في شخهُت الٟغص وؾلى٦ه ومٗخ٣ضاجه واججاَاجه.
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اث التي ًخم بم٣خًاَا الىمى الخُبُ٘ الاظخماعي لئلوؿان وحٗٝغ الخيكئت الاظخماُٖت: بإجها مجمٕى الٗملُ

ت الاظخماُٖت ب٩ل ما حٗىُه مً خ٣ى١  وجدىله مً مجغص ٧اثً حي بوؿاوي بلى ٧اثً اظخماعي له نٟت الًٍٗى

بي ال٢اث وم٩اهت اظخماُٖت)الىخِصخي و الضٍو  (94:2003وواظباث ٖو

ً وب185:1981ٖوؤ٦ضث الض٦خىعة ٖلُا ق٨غي: ضاص الصخهُت الاوؿاهُت للخُاة في اإلاجخم٘ جخم ( ٖلى ؤن ج٨ٍى

 ٖلى مغخلخحن ؤؾاؾِخحن َما:

 لٗملُت -ؤ
 
ا بدُض ًهبذ الٟغص مهُئا حَر مغخلت التهُئت ؤو جيؿ٤ُ ال٣ىي والاؾخٗضاصاث البُىلىظُت والىٟؿُت ٚو

 الخيكئتالاظخماُٖت.

ت الاظخماُٖت الخ٣ُ٣ُت والتي حٗض ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت طاتها جمشل َظٍ اإلاغخلت نلب ٖملُت الخيكئ-ب

ىا ًبضو بإ٢صخى صعظت مً الىيىح مضي ضخامت وجىٕى  بًظاها بضزى٫ الٟغص ٖالم الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاىٓمت، َو

م٨ً ؤن هلخو َظٍ الٗملُت ب٣ىلىا الؤن ؤٖما١ َبإ الٟغص وشخهِخه جخ٨ىن مً زال٫  جإزحر ألاؾغة ٖلى الٟغص ٍو

الؿىت ألاولى ختى الؿً الغابٗت مً الٗمغ، وطل٪ في هُا١ ألاؾغة ال٤ًُ، ؤي في مجا٫ َظٍ اإلاغخلت في الٟترة مً 

الٗال٢اث بحن الُٟل ووالضًه وؤزىجه وؤ٢اعبه اإلا٣غبحن الظًً ٌكاع٦ىن ألاؾغة مِٗكتها في هٟـ البِذ، وال ًصر ؤن 

خ٣اص بإن ا له بلى الٖا  بإن هظَب في جإٍو
ّ
 زاَئا

ّ
إلاغاخل الخالُت مً خُاة الٟغص ال هٟؿغ طل٪ الخ٨م الٗام جٟؿحرا

ا الهٛحرزاعط هُا١  ج٠ًُ بلى شخهِخه وبلى َباٖه قِئا خاؾما، بل ال٨ٗـ َى الصخُذ: ٩ٞل زُىة ًسَُى

ألاؾغة الهٛحرة جٟخذ ؤمامه آٞا٢ا ظضًضة للخُاة، وجضٞٗه بلى ٖملُاث ظضًضة  مؿخمغة للخيكئت الاظخماُٖت وبٖاصة 

 م٘ الخيكئت . ٞالخٗلُم وا٦دؿاب زب
ّ
راث ظضًضة ال ًخى٠٢ ختى مغخلت الكُسىزت اإلاخإزغة، ول٨ىه ًٓل صخُدا

جإ٦ُضها ؤن مً جل٪ الخبراث، ؤو ٖملُاث الخيكئت التي ًمغ  الٟغص بها ًم٨ً ؤن ًهِبه بىٟـ الٗم٤ الظي ؤنابخه به 

 زبراث الُٟىلت ألاولى التي ؤ٦دؿبها صازل صاثغة ألاؾغة الهٛحرة في ؾىىاث الٗمغ ألاولى. 

ٟا٫ الظًً ًدغمىن مً الخُاة ألاؾغة ٨ًىهىن ؤ٢ل  وجخإ٦ض ؤَمُت صوع ألاؾغة في الخيكئت الاظخماُٖت مً ؤن الَا

 مً الىاخُت الاظخماُٖت، ٞاألؾغة تي ؤؾاؽ الىمى 
ّ
٢ضعة ٖلى الخٗامل م٘ مُُٗاث الخُاة الاظخماُٖت وؤ٢ل هطجا

ؿخىٖب ٖاصاث وج٣الُض و٢ُم ولٛت وصًً الاظخماعي وؤؾاؽ الخيكئت الاظخماُٖت التي ٨ًدؿب الُٟل ب مىظبها َو

ت وبًجابُت ٧لما ٧ان الىطج  ضع٥ ألاصواع والٗال٢اث الاظخماُٖت و٧لما ٧اهذ الخيكئت الاظخماُٖت ؾٍى مجخمٗه ٍو

ت، وحكحر الٗضًض مً الضعاؾاث  دضر ال٨ٗـ في خاالث الخيكئت الاظخماُٖت ٚحر الؿٍى ا وبًجابُا ٍو الاظخماعي ؾٍى

ت ٚالبا ما جضٞ٘ ؤبىاءَا بلى الدكغص بلى ؤن ألا  ؾغ التي جخٗثر ٞحها ٖملُاث الخيكئت الاظخماُٖت وج٨ىن ٚحر ؾٍى

بي  (.94:2003الاهدغاٝ)الىخِصخي و الضٍو

٦ما ج٣ىم ألاؾغة باالٖخىاء باألبىاء وحٗلُمهم مهاعاث و٢ضعاث خؿب ظضو٫ ػمجي مدضص ُٞما ًسو َٗامه وهىمه 

 ل٩ي ٨ًىن ؤخض  وج٣بله ألنىاٝ ظضًض مً الُٗامال
ّ
 وظؿمُا واظخماُٖا

ّ
َظٍ اإلاهمت َضٞها بٖضاص الُٟل صخُا

غاٝ في ؾلى٦ه  ؤٞغاص اإلاجخم٘ ومً ؤظل اجمام طل٪ ٖلُه ؤن ٨ًدؿب نٟاجه الٗامت مشل آلاصاب والخ٣الُض والٖا

٤ بصزا٫ الترار ال اع الش٣افي الٗام ًٖ ٍَغ . بمٗجى آزغ ج٣ىم ألاؾغة بةصماط َٟلها في ؤلَا ىه وج٨ٟحٍر ش٣افي في جمٍى

به ٖلى جهىط   بخٗلُمه هماطط الؿلى٥ اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘ الظي ًىدؿب بلُه وجضٍع
ّ
 مخٗمضا

ّ
وجىعٍشه اًاٍ جىعٍشا

غؽ اإلاٗخ٣ضاث الكاجٗت في هٟؿه ُٞيكا مىظ َٟىلخه في ظى ملئ بهظٍ الا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث  الخ٨ٟحر الؿاثض ُٞه ٚو

جها ألهه الٌٗٝغ ٚحٍر وألهه ٨ًىن ٢ض قب ٖلحها وج٨ىن بضوعَا ٢ض حٛلٛلذ وال٣ُم وألاؾالُب ٞال ٌؿخُُ٘ الخسلو م

 (125:1994في هٟؿه وؤنبدذ َبُٗخه ومً م٨ىهاث شخهِخه)مًٗ
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جل٣ً ألاؾغة ؤبىائها الٗاصاث والخ٣الُض والٗٝغ والاججاَاث واإلاٗاًحر الاظخماُٖت والٗملُاث ال٣غابُت وآلاصاب 

ً في الكإع وألاهضًت الٗامت صازل ألاؾغة وزاعظها و٦ُُٟ ت الخ٠ُ٨ والاوسجام الاظخماعي في مٗاملت ؤٞغاصَا لآلزٍغ

والجمُٗاث واإلااؾؿاث الاظخماُٖت، وجإَُل ؤَٟالها بالخُٕى في الخضماث الٗامت واإلاكاع٦ت في ال٣ُىؽ الضًيُت 

 بالخُبُ٘ الاظخماعي ألن ٌٗخا
ّ
ص ٖلى خغ٦ت اإلاجخم٘ واإلاهغظاهاث، وحك٩ل الىُْٟت الاظخماُٖت الُٟل اظخماُٖا

 (.52:1984وجُىعٍ م٘ ألاٞغاص والجماٖاث صازل اإلاجخم٘ الاوؿاوي)الًبُ٘

ًخطر مما ؾب٤ زُىعة الخيكئت الاظخماُٖت وخخمُتها واضخت للُٗان وتي في الى٢ذ طاجه مخىاؾبت م٘ ألاؾغة 

ت ٢ىاهحن الًب ا ٞهي التي جدخًىه وجىٞغ له الخُاة وحؿاٖضٍ ٖلى مٗٞغ ِ و٦ُُٟت الخد٨م في ؾلى٦ه ؤ٦ثر مً ٚحَر

، ٞإي مجخم٘ ًسغط  ت الخ٣ى١ والىاظباث التي حٗخبر مً ؤَم ٖىامل اؾخمغاع اإلاجخم٘ وجىاػهه واؾخ٣غاٍع ومٗٞغ

 (.224:192ؤٞغاصٍ ًٖ ما َى مغؾىم لهم مً خ٣ى١ وواظباث حؿىصٍ الٟىضخى والايُغاب )الٛؼوي وآزغون 

ُٟت الًبِ الاظخماعي  ْو

اث٠ الاؾغة ؤ ن حٛغؽ في هٟىؽ ؤبىائها خب الٛحر والخىا٣ٞم٘ ٢ُم اإلاجخم٘ والخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ مً ؤَم ْو

ً وبطا لم ًمخشل الُٟل ٞهىا٥ ظاهب عصعي ٌٗلم مً زالله ؤن َىا٥ ٢ىاهحن اظخماُٖت ال ًم٨ً ججاوػَا،  آلازٍغ

ث الدك٨ُلُت ألاولى مً وألاؾغة تي الجماٖت الاوؿاهُت ألاولى التي ًخٗامل مٗها الُٟل والتي ٌِٗل مٗها الؿىىا

ٖمٍغ َظٍ الؿىىاث التي ًا٦ض ٖلماء الىٟـ والتربُت ؤن لها ؤ٦بر ألازغ في حك٨ُل شخهُت الُٟل بطا ما جظ٦غها 

، وألاؾغة تي 
 
ت ٧لما ٧ان ال٩اثً نٛحرا اإلابضؤ البُىلى ي الٗام الظي ٣ًى٫ باػصًاص ال٣ابلُت للدك٨ُل ؤو اػصًاص اإلاُاٖو

٤ ٖملُت ألازظ والُٗاء البِئت الاظخماُٖت ألا  ولى التي ًبضؤ ٞحها الُٟل بخ٨ىًٍ طاجه والخٗٝغ ٖلى هٟؿه ًٖ ٍَغ

ما٫ التي بطا  والخٗامل بِىه وبحن ؤًٖائها وفي َظٍ البِئت ًخل٣ى ؤو٫ بخؿاؽ بما ًجب وما الًجب ال٣ُام به،باأٖل

ما٫ ألازغي التي بطا ٢ام به جل٣ى الظم والاؾتهؼ  ٤ َظا الخىظُه في ٢ام بها جل٣ى اإلاضًذ وألٖا اء، وبظل٪ حٗضٍ ًٖ ٍَغ

 (.1981:82خُاة الجماٖت بهىعة ٖامت)اللجُخي

"ؤن حٗلم الُٟل الؿلى٥ اإلا٣بى٫، وجىيُذ الهىاب مً الخُإ ًدكغب الُٟل مً زالله اإلاٗاًحر ألازال٢ُت 

ب وآزغون   (.38:1995بهٟت ٖامت ")ٍٚغ

والٗاصاث والٗال٢اث الاظخماُٖت، ًخ٨ىن بضازله بخؿاؽ مما ًاصي بالُٟل بلى الاَخمام َى٫ خُاجه بال٣ُم 

٦بحر وواظباث اججاٍ َظٍ اإلاٗاًحر التي ج٨ىن بمشابت اإلاىظه لؤلشخام صازل اإلاجخم٘، وجماعؽ ٢ىاٖض الًبِ 

ت التي  ٣ها،وجماعؽ َظٍ الىُْٟت في ْل الؿلُت ألابٍى م واججاَاتهم حؿحر ٞو جٗل مُىلهم وؤ٩ٞاَع الاظخماعي، ٍو

ٓي بىٕى مً الخ٣ضًغ، مما ٌؿمذ لها باألصاء الخؿً وه٣ل اإلاباصت ألاؾاؾُت في الخُاة لؤلَٟا٫ ٦إَمُت ماػالذ جد

الاهًباٍ والامخشا٫ للخٗلُماث والخىظحهاث اإلا٣ضمت لهم باؾخمغاع، ٖلى ؤؾاؽ زضمت اإلاهلخت الٗاثلُت واإلاداٞٓت 

ا وؤهماٍ ٖلى م٩اهتها يمً الىؾِ الاظخماعي اإلا٣ُمت ُٞه، ٞالُٟل ؤو٫ ما  ًُل٘ ٖلى الخُاة الاظخماُٖت ومٓاََغ

خٗلمها  ٖال٢اتها صازل ألاؾغة، ٞالُٟل ًخٗلم اللٛت التي حٗخبر وؾُلت الخساَب في اإلاجخم٘ والاجها٫ والخىانل، ٍو

اصة ٖلى ه٣ل الخبراث والخ٣الُض  باإلاكاع٦ت ٞحها خؿب مغاخل همٍى وهطجه، ؤي جم٨ىه مً الخٟاٖل الاظخماعي، ٍػ

ضع٥ الخ٣ى١ والىاظباث، وآلاصاب  اإلاسخلٟت، ومٗاوي الٗال٢اث الاظخماعي ألازغي ٧اإلال٨ُت الٟغصًت واإلاكتر٦ت، ٍو

.ً  ومٗاوي اخترام الازٍغ

ت لؤلؾغة  الىُْٟت التربٍى
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ت والجهاػ الىخُض للتربُت اإلا٣هىصة خُض  ش تي ؤو٫ البِئاث التي جخم ٞحها الٗملُت التربٍى ألاؾغة مً ٞجغ الخاٍع

اصاتها  ها ومهاعاتها، ٖو ٧اهخاألؾغة جخٗهض بالُٟل ظؿضا وهٟؿا، حٗلمه َغاث٣ها في الخُاة وجى٣ل بلُه زبرتها ومٗاٞع

 و٢ُمها.  

ت التي جد٣٣ه  (50: 1996ا ألاؾغة ما ًلي ) ؾُض ظاب هللا: ومً ؤَم الىْاث٠ التربٍى

٣ه ٌٗٝغ الُٟل ز٣اٞت ٖهٍغ وبُئخه ٖلى الؿىاء، -1 اع الش٣افي للُٟل، ًٞٗ ٍَغ ؤجها ؤصاة الى٣ل الش٣اُٞت وؤلَا

اًت  غاث٤ جد٤ُ٣ الٖغ ٗٝغ الاهماٍ الهامت الؿاثضة في الش٣اٞت ٦إهىإ الاجها٫، وؤلاعقاصاث، واللٛت، َو َو

ت الجؿمُت، ووؾاثل  وؤؾالُب الاهخ٣ا٫، وجباص٫ الؿل٘ والخضماث، وهٕى اإلال٨ُت ومٗىاَا ووُْٟتها، وألاهماٍ ألاؾٍغ

ال١، و٢ىاهحن و٢ُم اظخماُٖت.  الجيؿُتال مً ػواط َو

مه وبنضاع ألاخ٩ام ٖلُه، مما ًازغ ٖلى -2 ؤجها جسخاع مً البِئت والش٣اٞت ما جغاٍ َام، وج٣ىم بخٟؿحٍر وج٣ٍى

٦بحر مً الؿىىاثال ومٗجى طل٪ ؤن الُٟل ًىٓغ بلى اإلاحرار الش٣افي مً وظهت هٓغ ؤؾغجه اججاَاث الُٟل لٗضص 

مه  كاع٥ ٞحها اإلاكاٖغ الٗامت. ٦ما ؤن ازخُاٍع وج٣ٍى بُٗتها الاظخماُٖت، ُٞخٗلم مجها الغمىػ، واللٛت الكاجٗت، َو َو

مها لها.     لؤلقُاء ًخإزغ بىٕى ازخُاع ؤؾغجه وج٣ٍى

 غةالىُْٟت الىٟؿُت لؤلؾ

٠ُ وخىان وؤمً واَمئىان  جخهل الىُْٟت الىٟؿُت لؤلؾغة الُبُُٗت بما حؿخُُ٘ ألاؾغة ج٣ضًمه مً ٞهم ٖو

 والُٟل ٖلى وظه 
ّ
ضوء، وطل٪ ألن الخالت الىٟؿُت جهِب ظمُ٘ ؤبٗاص شخهُت ؤٞغاصَا ٖمىما وؾ٨ُىت َو

 الخهىم.

لى َبُٗت وحك٩ل الٗال٢اث ال٣اثمت بحن الىالضًً وبُجهما وبحن ألابىاء الجا هب اإلاهم للم٣ىم الىٟسخي لؤلؾغة ٖو

 الخىظهاث الخُاجُت ومٓاَغ الؿىاء الظَجي 
ّ
َظٍ الٗال٢اث ال جخى٠٢ ٣ِٞ الصخت الىٟؿُت بل جخدض اًًا

والؿلى٧ي والٗالث٣ي، ٞٗال٢اث الٟهم ؤو الدؿلِ ؤو ال٣ٗالهُت ومىا٠٢ الاهٟٗاالث الخاصة واإلاغوهت والخهلب 

التربُت ؤو الهغإ ال ج٣خهغ ٖلى حك٨ُل خالت الخىاػن الىٟسخي ٣ِٞ بل جخدضص ٖلى والؿُُغة ؤو الخظبظب في 

٨ظا ٞةن ألاؾغة التي جغاعي ظىاهب الاؾخ٣غاع الىٟسخي والاقبإ الٗاَٟي  يىئها مالمذ شخهُت ؤٞغاص ألاؾغة ، َو

ت نالخت م٣اعهت بخل٪ ألاؾغ  ض ٞحها صعظت الخىجغ  والتي ج٣ل ُٞه اإلاكا٧ل والهغاٖاث الٗاثلُت ج٨ىن بِئت ؤؾٍغ التي جٍؼ

والايُغاب الٗاثلي وجدؿم الٗال٢اث ٞحها بىٕى مً ال٣هغ والدؿلِ وج٨تر ٞحها مٓاَغ ؾىء اإلاٗاملت )الىخِصخي و 

بي  (.93:2003الضٍو

ت لؤلَٟا٫ بالخب ٦52:1984/53ما ا٦ض مدمض الًبُ٘) ُٟت الخٗبُت اإلاٗىٍى ( ٖلى ؤن الاؾغة اللُبُت جد٤٣ ْو

وججؿُض عوح ال٣ُم والاججاَاث والٗاصاث والخ٣الُض لؤلبىاء وجامً الاؾخ٣غاع الىٟسخي ألٞغاص  والخىان وال٠ُٗ

ل الٗضًض مً ٖىامل ال٣ل٤ والايُغاب التي ٢ض جيخاب ؤٞغاصَا ٖىض  ٜ الصخىاث الٗاَُٟت التي جٍؼ الٗاثلت وجَٟغ

 مؼاولتهم لبٌٗ ألاصواع الاظخماُٖت زاعط الٗاثلت. وحك٩ل ألاؾغة  اللُبُت ش
ّ
 وؤًضًىلىظُا

ّ
خهُت الُٟل ز٣اُٞا

ً الٗغبي، والٗمل الاوؿاوي،   وحٛغؽ اججاَاث ال٨غاَُت هدى الٗضو الاؾغاثُلي و٢ُم الخب للَى
ّ
 وصًيُا

ّ
واظخماُٖا

وخب الىًَ الظي ٌِٗل ُٞه وهبظ الهغإ والخٗامل م٘ ألاٞغاص بالخىاٞـ ؤلاًجابي والخٗاون الجماعي، واخترام 

ر وج٣ضًغ الىٓام، حؿاٖض َظٍ الىْاث٠ مً زال٫ ؤصواع ألاؾغة ٖلى الغاخت الىٟؿُت ال٣اهىن ومؿاٖضة الٛح

مئىان للٟئاث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘.   والَا

ُٟتها الىٟؿُت بةقبإ خاظاث ؤٞغاصَا الىٟؿُت ٧الخاظت للخ٣ضًغ والاخترام والخب  ج٣ىم ألاؾغة في بَاع ْو

ً والخٗل٤ والاعجباٍ وج٣ضًغ الظاث، خ ٟا٫ الظًً ًدغمىن مً ٖىا٠َ ألابٍى ُض حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ألَا
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 وجدهُلهم الضعاسخي 
 
م لظواتهم مىسًٟا ٨ىن ج٣ضًَغ ٨ًىهىن ٖغيت لل٨شحر مً اإلاكا٧ل والايُغاباث الىٟؿُت ٍو

هم. ، وبظل٪ ٨ًىهىا ٖغيت لخ٣بل ؤي ا٩ٞاع جُغح ٖلحهم والاهسغاٍ ٞحها بضون وعي ٞو
 
 مخضهُا

اًت وجغبُت ؤبىائها:صوع ألا   ؾغة في ٖع

اًت وجغبُت ؤبىائها مً ٖضص مً اإلاىُل٣اث خضصَا  جىُل٤ ألاؾغة ٦خىُٓم اظخماعي في ٖع

بي  ( ٦ما ًإحي:95:2003/96)الىخِكُىالضٍو

ٟالهم ٖلى ٖاَٟت ألامىمت وألابىة الهاص٢ت التي جغجٟ٘ ٞى١ مؿخىي اإلااصًاث -1 ً أَل اًت ألابٍى حؿدىض ٖع

اًت وال٠ُٗ.وجيؿاب بك٩ل َبُع ٟا٫ بالٗىاًت والٖغ  ي لخاصي بلى قمىلُت ألَا

اًت ؤبىائهم -2 ت للُٟل ًٖ هٕى مً الالتزام الكغعي باٖخباع ؤن ألابىان مؿاوالن ًٖ ٖع اًت الاؾٍغ حٗبر الٖغ

م   ل٣ى٫ الغؾى٫ ال٨ٍغ
 
ُخه".  وخٟٓهم مهضا٢ا  " ٧ل٨م عإ و٧ل٨م مؿاو٫ ًٖ ٖع

ت لل-3 اًت والتربُت ألاؾٍغ ُٟل ًٖ هٕى مً الالتزام الاظخماعي خُض جٟغى الىٓم واإلاٗاًحر والٗاصاث جض٫ الٖغ

ٌ ٧ل اإلاجخمٗاث مىيٕى بَما٫  الاظخماُٖت ٖلى ألاؾغة واظباث ومؿاولُاث خٟٔ الىلض وخؿً جغبِخه ولهظا جٞغ

و ٌسخيء ؤو حؿِب ألاؾغة ألوالصَا ول٣ض هو ٢اهىن ال٣ٗىباث اللُبي ٖلى مٗا٢بت ٧ل مً ٌؿبب ؤو حهمل ؤَٟاله ؤ

 اؾخسضام وؾاثل التربُت والانالح.

ت بازخالٝ اإلاجخمٗاث وازخالٝ الٗهىع، و٦ظل٪ جسخل٠ بازخالٝ -4 اًت ألاؾٍغ جسىل٠ َبُٗت وؤؾالُب الٖغ

. ت ومضي بإلاامهم بداظاث الُٟل ومُالب همٍى ً اإلااصًت واإلاٗىٍى  ٢ضعاث وبم٩اهُاث ألابٍى

اَٟت ألابىة -5  قضًض الخُىعة والخإزحر الؿلبي ٖلى خُاة وهمى ٌٗض الخغمان مً ؤخًان ألاؾغة ٖو
 
وألامىمت ؤمغا

ٟا٫ الظًً ًدغمىن مً ؤؾغتهم ومً ؤبىحهم ٨ًىهىن  ٟا٫ خُض ازبدذ الٗضًض مً الضعاؾاث بإن ألَا ومؿخ٣بل ألَا

م ؤ٢ل في جدهُلهم الضعاسخي مً ؤولئ٪ الظًً جغبىا بحن ؤخًان ؤبىحهم وفي  َو
 
 و اهؼواء  وايُغابا

 
ؤؾغة  ؤ٦ثر جىجغا

اَم وجخىلى جغبُتهم وجهىن خ٣ى٢هم.  َبُُٗت جٖغ

ا الؿلبُت ٖلى صوع َظٍ ألاؾغة -6 حٗاوي بٌٗ ألاؾغ مً مكا٧ل هٟؿُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت وصخُت لها ؤزاَع

 في جغبُت وجيكئت ؤبىائها.

 ٖلى الُٟل في مشل -7
 
 مازغا

 
ٗض الخ٨ٟ٪ الٗاثلي ؾىاء بالُال١ ؤو بٛحٍر مً ألاؾباب ؤمغا َظٍ ألاؾغ وج٨ىن له ٌُ

 او٩ٗاؾاجه الؿلبُت ٖلى همى الُٟل وهطجه الىٟسخي والاظخماعي.

اًت وجغبُت ؤبىائها والٗىاًت بهم وجيكئتهم م٘ الٗضًض مً اإلااؾؿاث والهُئاث -8 جخضازل مؿاولُاث ألاؾغة في ٖع

اًت والخيكئت والٟٗالُاث والاظخماُٖت ألازغي، و٢ض ؤصي اػصًاص الخضازل بحن مهام ومؿاولُاث ألاؾغ  ة في الٖغ

اصة الخدًغ واعجٟإ  والتربُت وبحن مؿاولُاث ومهام اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ألازغي التي حٗجي بالُٟىلت م٘ ٍػ

 مٗضالث الخٛحراث والخدىالث الاظخماُٖت. 

 إلااؾؿاث ؤزغي لخ٣ىم ببٌٗ َظا الضوع بن لم 
 
٧ل طل٪ ؤؾهم في ج٣لُو الضوع ألاؾغي الُبُعي لُٟخذ مجاال

 ٨ً مٗٓمه.ً

ت اإلاؿاهضة لضوع الاؾغة  بٌٗ اإلااؾؿاث التربٍى

م مً ؤَمُتها بال بجها لِؿذ ٢اصعة لىخضَا ٖلى ال٣ُام بٗملُت الخيكئت والتربُت اإلاخ٩املت م٘ ؤجها  ألاؾغة ٖلى الٚغ

٧اإلااؾؿاث ج٣ىم بالجؼء ألا٦بر مجهاال و َىا٥ الٗضًض مً اإلااؾؿاث التي حكاع٦ها بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة 

غاٝ وألاخ٩ام واإلاٗلىماث. ؾىظ٦غ صوع  ت التي حؿاهض ألاؾغة في ٚغؽ ال٣ُم والٗاصاث والخ٣الُض والٖا الضًيُت والتربٍى

 بًٗها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال خهغ وتي :
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 : اإلاضعؾت
ّ
 ؤوال

ُٟتها ألاؾاؾُت في جيكئت ألا  ٗض اإلاضعؾت ماؾؿت اظخماُٖت ؤوكإَا اإلاجخم٘ ًٖ ٢هض، وجخمشل ْو
ُ
ظُا٫ ح

الجضًضة، بالك٩ل الظي ًجٗلهم ؤًٖاء نالخحن في اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه، وحٗجي اإلااؾؿت الاظخماُٖت 

ال بمٗجى ؤن له ؤَضاٞه التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها وتي الخىُٓم ًدضص الٗال٢اث ال٣اثمت بحن 
 
 وق٩لُا

 
 اظخماُٖا

 
جىُٓما

 له ٦ُاهه ألاٞغاص اإلاىخمحن بلُه مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي ويٗ
 
ٗض جىُٓما

ُ
خباع ح  لهظا الٖا

 
٣ا ها. ٞاإلاضعؾت ٞو

ا مً  اع الاظخماعي الٗام، وجخدضص ٖال٢تها بٛحَر  وواظباث صازل ؤلَا
 
الاظخماعي، وماؾؿت اظخماُٖت جخًمً خ٣ى٢ا

 لهظٍ الخ٣ى١ والىاظباث ومً زم حٗض اإلاضعؾت يغوعة اظخماُٖت، لجإث بلحها 
 
٣ا اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ٞو

ت، بجؼث ؤن جاصحها بِئت ألاؾغة بٗض ح٣ٗض الخُاة، ٞإنبدذ اإلاضعؾت اإلاجخ مٗاث إلقبإ خاظاث هٟؿُت وجغبٍى

خماص ٖلى الىٟـ، وجدمل اإلاؿاولُت، والخٟاوي  خٗىصوا ٞحها الٖا ت ٍو ت ًخل٣ى ٞحها الخالمُظ الٗلم واإلاٗٞغ ماؾؿت جغبٍى

بغوح الخٗاون والخسلي ًٖ ألاهاهُت، ويبِ واخترام ال٣اهىن، والخمؿ٪ بالخ٣ى١ وؤصاء الىاظباث، والٗمل 

 (.59: 1996الاهٟٗاالث، والىالء للمجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه) ؾُض ظاب هللا: 

ُٗت  ؤن الىُْٟت ألاؾاؾُت للمضعؾت في هٓغ الاؾالم تي جد٤ُ٣ التربُت الاؾالمُت بإؾؿها ال٣ُٗضًت والدكَغ

لى عؤؾها َضٝ ٖباصة هللا وجىخُضٍ والخًى  ٗخه وجىمُت ٧ل مىاَب اليلء و٢ضعاجه وبإَضاٞها ٖو ٕ ألوامٍغ ، وقَغ

ٖلى الُٟغة الؿلُم التي ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها، ؤي نىن َظٍ الُٟغة مً الؼلل والاهدغاٝ مما خظعها مىه عؾى٫ 

ٖىضما ٞا٫ "٧ل مىلىص ًىلض ٖلى الُٟغة وؤبىاٍ حهىصاهه ؤو ًىهغاهه ؤو ًمجؿاهه" وؤعاص بظل٪ ًدظع اإلاغبىن هللا 

٤ م ً اهدغاٝ الىاشخئ ًٖ ُٞغجه مما ٌؿاٖض ٖلى ؾالمت ُٞغجه وجؼ٦ُتها وخٟٓها مً الاهدغاٝ وطل٪ ًٖ ٍَغ

بجي ٖلى  د٤٣ ؤَضاٞها، ٍو خه٠ بإَم نٟاتها وممحزاتها ٍو زُت ٖالظُت جخُلبها التربُت الاؾالمُت ًخُب٘ بُباٖها ٍو

ت ًٖ ال٨ىن والخُاة والاوؿان ٖلى ؤن ٨ًى   لُٟغة ؤؾاؾها جهىعاتها ال٨ٍٟغ
 
ن في جغجِبه ومىيىٖاجه مىا٣ٞا

 (.348:1984الاؾالمُت ٌٗمل ٖلى خٟٓها وخماًتها مً الاهدغاٝ )مدمض ؾالمت

، يألت الاَخمام بالخ٨ٟحر الىا٢ض والخىاع البىاء مً ٢بل  ت التي اصث بلى الٛلى والخُٝغ ٞمً ؤَم ألاؾباب ال٨ٍٟغ

ت، ٞمً اإلاخٗاٝع ٖلُه ؤن جُٟٗل ال ، ًجب ؤن اإلااؾؿاث التربٍى ضوع ألامجي للمضعؾت في م٣اومت الؿلى٥ الخُٝغ

ض الُالب ٖلى الخٗلُم الخىاعي ال٣اثم ٖلى الخ٨ٟحر وؤلابضإ الظي ٌؿمذ ل٣ٗل الُالب  ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ حٍٗى

ت  ؿت ؾهلت لؤل٩ٞاع اإلاخُٞغ ت بما ًم٨ىه مً الابخٗاص ٖلى ؤن ًهبذ َٞغ ت الخ٣ُ٣ت مً ؤ٦ثر مً ػاٍو بخإمل ألامىع وعٍئ

ب. بط ب٣ضع ما حٛغؽ اإلاضعؾت ال٣ُم ألازال٢ُت الىبُلت في هٟىؽ الُلبت ب٣ضع ما ٌؿىص وا لضاُٖت للٗى٠ والخسٍغ

مئىان والاؾخ٣غاع.   اإلاجخم٘ ألامً والَا

: اإلاسجض
 
 زاهُا

جبرػ ؤَمُت اإلاسجض باٖخباٍع ماؾؿت اظخماُٖت ؤولُت مً الضوع الخُىي الظي ًم٨ً ؤن ٣ًىم به في ب٦ما٫ صوع 

 في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت اإلاىُت ٖلى ؤؾـ ؤلاؾالم وحٗالُمه. ألاؾغة

ىن الخال٫ والخغام،  اإلاسجض مغ٦ؼ الاقٗإ الظي ًؼوص ألاٞغاص باإلاٟاَُم الصخُدت لخ٣اث٤ الخُاة، ُٞٗٞغ

ب ٖلى جد٤ُ٣ مٗاوي الاؾالم  والخ٤ والىاظب، واإلاباح واإلادٓىعاث، وما ٌؿخدؿً وما ٌؿخهجً، زم ؤهه مغ٦ؼ جضٍع

اتهم بط ًجض ال٠ًُٗ هٟؿه بجاهب  ٞخخالقى ُٞه الجماٖت مً الىاؽ ٞخخٗاٝع ٢لىبهم، واظؿامهم، وجخ٣اعب مؿخٍى

ال٣ىي، والخا٦م بجاهب اإلاد٨ىم، وال٣ٟحر ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الٛجي ٞال ًلبشىن ؤن جمخلئ هٟىؾهم بكٗىع الىخضة 

ظؼء مجها لخضمت ال٩ل، وبظل٪ جخالشخى مً هٟىؾهم ؤًت التي جٟخذ الٟىاع١، ختي ٌؿد٣ُىىا ؤجهم ٦خلت مخًامىت ٧ل 

 (.343:1984م٩اهاث ؤو ازخالٞاث ؤو ٞىاع١ ٧اهذ مىظىصة ومازغة زاعط اإلاسجض)مدمض ؾالمت
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ُه ًخٗلمىن  ى الاعجباٍ بسال٣هم ، ٞو وفي اإلاسجض ًجم٘ الكباب بحن الىمى ال٨ٟغي والخًاعي والىمى الغوحي َو

م وجيكِ الخضًض وال٣ٟه، و٧ل ما  ٣ىي يمحَر م، ٍو ًدخاظىهه مً هٓم الخُاة الاظخماُٖت، ِٞؿخ٣ُم ج٨ٟحَر

الط مك٨التهم. م اهدغاٞهم وحٗضًل ؾلى٦هم ٖو  اعاصتهم ِٞؿهل ج٣ٍى

ىضثظ  ٖىضما ًخٗل٤ اليلء باإلاسجض بهىعة صوعٍت مؿخمغة ختى جهبذ ٖاصة مً الٗاصاث الُُبت الهالخت، ٖو

ً البِئت ال خاعظُت الجاطب لهم والضاٖمت الهدغاٞهم، واؾدبضالها ببِئت آمىت مً لىن ًبخٗضون ًٖ الاهدغاٝ ٖو

ظضًض نالخت للخإزحر ٞحهم وجغبُتهم جغبُت صًيُت نالخت، جبٗضَم ًٖ الخُٝغ ال٨ٟغي والاهدغاٞاث الؿلى٦ُت، 

 وحؿاٖضَم ٖلى ال٣ُام بىْاثٟهم الاظخماُٖت بما ُٞه نالخهم نالر مجخمٗهم.

م٨ً للمؿاظض وال٣اثمحن ٖلُه ال٣ُام بها لخد٤ُ٣ الامً ال٨ٟغي والى٢اًت مً الخُٝغ ومً ؤَم الاصواع التي ً

 (.25:2008ال٨ٟغي ما ًإحي )اإلاال٩ي:

ت للخدظًغ مً الى٢ٕى ٞحها، -1 ٠ باأل٩ٞاع اإلاىدٞغ جغؾُش وؾُُت ؤلاؾالم واٖخضا٫ مباصثه في اإلاجخم٘، والخٍٗغ

اب.ومغاٖاة ؤال ج٨ىن اإلاؿاظض بمغا٣ٞها وؤوكُتها اإلا ت الضاُٖت بلى الاَع  لؤل٩ٞاع اإلاخُٞغ
 
 سخلٟت مىُل٣ا

اب، ومً الخ٨ٟحرال لخُىعة الىخاثج اإلاترجبت ٖلى ٧ل مجهما.-2  بُان مى٠٢ الاؾالم مً الاَع

ُت ) ٦مٟهىم -3 جىُٖت اإلاجخم٘ باألخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالجهاص ويىابُه، وجصخُذ مٟهىم اإلاهُلخاث الكٖغ

ا (لضي الٗامت. الىالء، والبراء، الخا٦مُت.... حَر  ٚو

 اإلاباصعة ٧لما ٢ًذ الخاظت بلى بُان مى٠٢ الاؾالم مً ال٣ًاًا اإلاٗانغة التي تهم اإلاجخم٘.-4

م -5 ؤن ٌؿهم اإلاسجض في جإنُل الىالء والاهخماء وجد٤ُ٣ اإلاىاَىت الهالخت والة ألامغ ٧الؿم٘ والُاٖت، وجدٍغ

 الخغوط ٖلحهم.

كاملت، بدُض ًخجاوػ صوعٍ الضًجي بلى ألاصواع الاظخماُٖت والش٣اُٞت الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ عؾالت اإلاسجض ال-6

ت وألامىُت.  والتربٍى

ت -7 ٤ مٗاًحر ص٣ُ٢ت م٘ اؾخمغاٍع ؤن ج٣ىم الجهاث اإلاٗىُت باألقغاٝ ٖلى اإلاؿاظض بازخُاع ألاثمت والخُباء ٞو

٘ مؿخىي الش٣اٞت الضًيُت م ألاصاء، ووي٘ البرامج اإلاىاؾبت لٞغ والؿُاؾُت والاظخماُٖت للخُباء،  اإلاخابٗت وج٣ٍى

 لِؿهمىا في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي.

: الجامٗت
 
 زالشا

 
 
ها ل اإلاجخم٘ خٍغ الجامٗت تي ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ مغث بخُىعاث ٖضة في حؿمُتها ٖبر الٗهىع ْو

ظٍ اإلااؾؿت ٖلى ٢ُام َظٍ اإلااؾؿت ختي اؾخ٣غث حؿمُت َظٍ اإلااؾؿت بالجامٗت في الٗهىع الخضًشت وجمحزث َ

٤ اخخُاظاث اإلاجخم٘ وز٣اٞخه ٖبر ازخالٝ ألاػمىت وألام٨ىت مً  ت وال٨ٟغ ٞو بإصاة عؾالت ممحزة في مجاالث اإلاٗٞغ

زال٫ جدملها مؿاولُت بىاء الاوؿان الظي ًمشل ال٣ىة الضاٞٗت لٗملُت جُىع اإلاجخم٘ وبهظا جمدىع اَخمام 

ت التي ًدخاظه ا اإلاجخم٘ في مسخل٠ ال٣ُاٖاث)ٖلي الكاج٘ الجامٗاث ٖلى جىمُت ال٣ضعاث البكٍغ

 (11:2012وآزغون:

جسخل٠ الجامٗاث ًٖ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ألازغي في ٦ىجها ؤبغػ اإلااؾؿاث التي لها ٖال٢ت مباقغة بجمُ٘ 

ت والٗلمُت في  ظىاهب الخىمُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والؿُاؾُت ٞالجامٗاث التي جمشل ال٣ُاصة ال٨ٍٟغ

غ لضحها مً ٦ىاصع مَا  ٖلى الخٗامل م٘ ٧ل اإلاكا٧ل والخدضًاث اإلاجخم٘ تي اإلااؾؿاث ال٣اصعة إلاا ًخٞى
 
ال جإَُال ٖالُا

 في 
 
 مىظىصا

 
التي جمغ بها اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة، والجامٗت ؤًًا ماؾؿت اظخماُٖت ؤ٦ثر مً ؤن ج٨ىن بىاء ماصًا

ه مً ٣ٖاث  في جدًحر اإلاجخم٘ مً خىلها، وتي جخمحز ًٖ اإلااؾؿاث ألازغي بما جدٍى
 
 مهما

 
ض اإلاجخم٘ وتي جاصي صوعا
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 ً ؿها لؤلزٍغ الث في البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت وجضَع ومٗخ٣ضاث و٢ُم وؤ٩ٞاع وبم جًمىه مً اشخام طوي ٦ٟاءاث ومَا

(.46:2012/47ختى ٌؿخمغ الىمى اإلاٗغفي)َاع٢ٗبض الغئٝو   

الضوع اإلاإمى٫ مً الجامٗت في مىاظهت ال٨ٟغ اإلاخُٝغ بٗملُت الخٗلُم ٦ىجها ٖملُت مخ٩املت ٖلى ؤعب٘ م٣ىماث 

٨ىن الخٗلُم ٢اثم ٖلى الخ٨ٟحر وألابضإ،  عثِؿُت ـ، وبِئت الجامٗت، ٍو ًى َُئت الخضَع تي الُالب، واإلاىهج ، ٖو

خهٟىن  والخٗىص ٖلى الخىاع اإلاٟخىح وبقبإ خاظاث الُلبت. ٦ما ؤن اهخ٣اء ألاؾاجظة الظًً ًضعؾىن ب٩ل ص٢ت ٍو

ٖلى اإلاىا٢كت والخىاع وحصجُٗهم ٖلى الخإمل بالظ٧اء وال٣ضعة ٖلى بًها٫ اإلاٗلىماث الصخُدت، وحصجُ٘ الُلبت 

غح ألا٩ٞاع.  َو

ت في خغ٦ت اإلاجخم٘  الجامٗت  وجاصي اث٠ مخٗضصة ٞاٖلت وخٍُى الٗهغي، بط حك٩ل مسخبراث للٟدو   الُىم ْو

 ٖلي جدضًض اإلاجخم٘ وعبِ  ًٖ الخ٣ُ٣ت ، والٗمل  واإلاىاْغ الش٣اُٞت ، والبدض  الٗملي والخٗبحر ال٨ٟغي   والاظتهاص

ألا٧اصًمي ٞدؿب بل بضؤث  الٗمل  ؤلاوؿان اإلاخٗلم واإلاجخم٘ ، ٞالجامٗت لم حٗض مدهىعة في بَاع  الجؿىع بحن

ت  في ٖملُت البىاء والخىمُت ، وه٣ل اإلاجخمٗاث مً  حؿاَم في ق٩ل ٞٗا٫ الجهىى   ؤي مغخلت  الخبُٗت ال٨ٍٟغ

ا ٤ ٦ىاصَع ت والاؾخ٣اللُت ٞخ٣ىم بإصواع ٦شحرة ًٖ ٍَغ اصة اإلاجخمٗاث ؤلاصاٍع بال٨ٟاءاث   والٗلمُت مً ؤظل ٍػ

لت جإَُال  والخبراث  للمؿاَمت في  الٟىُت اإلاَا
 
 (25:1990الخىمُت والخدضًض )ٖبضهللا ٖبضالغخمً:  خغ٦ت  ٖلمُا

ا م٨مً ال٣ىة في جد٤ُ٣ الخىمُت مً  ؤن ٖلى الجامٗت مؿئىلُت ٦بري في مىاظهت زُغ الخُٝغ ال٨ٟغي باٖخباَع

ًٍ واإلابضٖحن، ومهضع ال٣ىة التي جىظها مؿحرة الخ٣ضم الٗلمي والخ٨ىىلى ي وجغعى وجدخًً طوي زال٫ اإلا٨ٟغ 

ال٣ضعاث الىاٖضة. ألن الٟغص اإلابضٕ الظي ًخمخ٘ باإلعاصة وؤلانغاع والش٣ت بالىٟـ، والخ٣ضًغ لظاجه و٢ضعاجه هدُجت 

ت اؾخ٣اللُت ج٨ٟحٍر ًهٗب ازترا١ ج٨ٟحٍر والخإزحر ُٞه ، بن اإلاؿتهضٞح ًُت اإلاخُٞغ  مً اليكاَاث الخدٍغ
 
ن صاثما

ت َم مً ظُل الكباب الخامت اإلاىاؾب لالؾخ٣ُاب، وبطا لم جخىٞغ ٖىانغ مهمت لخماًتهم  والتروٍج أل٩ٞاع مكبَى

 وخماًت اإلاجخم٘ مً آزاع حٛلٛل ال٨ٟغ اإلاخُٝغ في ٣ٖله ٞؿخ٨ىن َظٍ الٟئت َضٝ الاؾخ٣ُاب ٖلى الضوام.

 : صوع وؾاثل ؤلا 
 
 ٖالمعابٗا

الم بىؾاثله اإلاسخلٟت في الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام واججاَاث وؾلى٥ الاٞغاص، وزانت ألاخضار  الضوع الظي ًلٗبه الٖا

لى ؤمً وؾالمت اإلاجخم٘،  والكباب بن بٌٗ ما ٌٗغى ؤو ًيكغ ؤو ًظإ ًتر٥ جإزحر ؾلبُا زُحر ٚلى جغبُت اليلء ٖو

ت ًٖ الغ٢ابت بإبٗاص وؤزُاع َظٍ الاججاَاث والخٗاون مٗها ٖلى لظا ًهبذ مً اإلاىاؾب بخاَت ألاظهؼة اإلاؿاولُ

 مهما في خُاة 
 
الم ألامجي لُلٗب صوعا ج٣ضًم الهىعة التي حؿهم في بىاء اإلاجخم٘ بىاء  ؾلُما. ومً َىا ًإحي صوع ؤلٖا

ظا الضوعال البض له اإلاجخم٘ لخىُٖت الغؤي الٗام بما ًضوع مً مساَغ جخٗل٤ بإمىه وخُاجه، ول٩ي ًخم٨ً مً ال٣ُام به

ؤن ٣ًىم ٖلى اؾتراجُجُت واضخت ألاَضاٝ حؿاَم بك٩ل ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ مجمىٖت مً الىْاث٠ اإلاخٗل٣ت بالٟغص 

واإلاجخم٘ مً خُض مىاظهت الخُٝغ والى٢اًت مىه ؤو مٗالجت آلازاع الىاججت ٖجها، وجخمشل َظٍ الاَضاٝ في:)ظاؾم 

 ( 3:م 2018زلُل: 

ابُت ٖلى الهُٗض اإلادلي والضولي وجدلُل مضلىالتها وعنض ؤوكُتها  عنض الٓىاَغ الاظغامُت-1 وألاوكُت الاَع

المُت و٦ك٠ ؤؾالُب ٖملها وخض ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى ؤلاباٙل ًٖ اإلاٗلىماث التي ًم٨ً ؤن حٗحن ألاظهؼة ألامىُت  ؤلٖا

ابُت والجماٖاث اإلاخُٝغ الىاثمت.  في ال٨ك٠ ًٖ الخالًا ؤلاَع

غ اؾتراجُجُت-2 ت مً زال٫ جُٟٗل ؤصواع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٧اإلاضاعؽ  جٍُى ٞاٖلت للخهضي لؤل٩ٞاع اإلاخُٞغ

ايُت. الم وألاهضًت الٍغ  والاؾغة وؤلٖا
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ت – 3 جىُٟظ الخمالث والخُىُٖت الى٢اثُت اإلاؿخمغة لؤلؾغ وألابىاء والكباب ختى ال ٣ًٗىا ضخاًا الجماٖاث اإلاخُٞغ

ابُت.التي حٗمل ٖلى اؾخ٣ُاب وججىُض الكب  اب في زالًاَا ؤلاَع

اب والخُٝغ الضًجي والؿُاسخي والاظخماعي ختى ٌٗلم الجمُ٘ بهظٍ -4 ٠ بال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بجغاثم ؤلاَع الخٍٗغ

ت، ٞال٣اهىن ال ًدمي اإلاٟٛلحن ومً ؤمً   ألولُ٪ الظًً ًىجغون وعاء الجماٖاث اإلاخُٞغ
 
ال٣ىاهحن التي ج٨ىن عاصٖا

 ال٣ٗىبت ؤؾاء ألاصب.

الم والخُاب ولظل٪ ً جب ٖلي الضو٫ الٗغبُت التي حٗاوي مً مكا٧ل الخُٝغ ال٨ٟغي الاؾخٛال٫ ألامشل لىؾاثل ؤلٖا

اب والخُٝغ وبٖضاص مىاص بٖالمُت مؿمىٖت وم٣غوءة ومغثُت لخبهحر  الضًجي في جىُٖت الغؤي الٗام بمساَغ الاَع

اب.  الكباب وخماًتهم مً الؿ٣ىٍ في بغازً ؤلاَع

: صوع ظماٖت
 
ا١ والانض٢اء زامؿا  الٞغ

ً شخهُت الُٟل، ولظل٪  ٌؿخىظب ٖلى  ا١ ؤخض ٖىانغ البِئت الاظخماُٖت ٞاث٣ت الخإزحر ٖلى ج٨ٍى ٌك٩ل الٞغ

ا١، لٗلَّ ؤزُغ صوع جلٗبه البِئت الاظخماُٖت في جغبُت الُٟل ٨ًىن مً زال٫  ألاَل الخضزل في ازخُاع َاالء الٞغ

ا١ ٖ ا١ الؿىءال وؾبب طل٪ ؤن للٞغ ، ٖكغجه لٞغ
 
 ٦بحرا

 
حن( لى ؤلاوؿان جإزحرا ا١ الؿىء)ؤي اإلاىدٞغ ان زُىعة ٞع

خٗلم مجهم ؾبل الاهدغاٝ، خُض جضٞ٘ الصخبت الؿِئت بلى  الظًً ٣ٌٗض الخضر مٗهم نضا٢اث مخىىٖت ، ٍو

٤ التهضًض والىُٖض، و٢ض جخدى٫ الصخبت بلى  الؿلى٥ الٛحر ؾىي ًٖ َغ١ الخض والاًماء والخ٣لُض، وعبما ًٖ ٍَغ

ً في الخضزحن والخمىع واإلاسضعاث والخمغص والٗهُان )ؾُضٖلي:ٖهاب : 2005ت بظغامُت هاَُ٪ ًٖ ج٣لُض آلازٍغ

 (.39م

ت ألانض٢اء، وألاما٦ً التي  ولظا ٖلى ألاؾغة ان ج٣ىم بمغا٢بت ألابىاء بحن الخحن وآلازغ والخإ٦ض مً ٖال٢اتهم ومٗٞغ

ؿُت والىخاثج ًترصصون ٖلحها واإلاخابٗت في اإلاضعؾت، و٦ظل٪ الضوام  بالجامٗاث آو ال٩لُاث ومخابٗت البرامج الخضَع

مل مىا٢كاث وخىاعاث بحن ٞترة وؤزغي للخإ٦ض مً ٖضم الخٛحر في  الٟهلُت، والجلىؽ مٗهم بك٩ل صاثم، ٖو

خذ ٢ىىاث الخىانل مٗهم بك٩ل مبؿِ صون الضزى٫ في ح٣ُٗضاث الخُاة م٘ الالتزام بدل مكا٧لهم  م،ٞو ج٨ٟحَر

ؼ الٗال٢اث الاًجابُت صازل ألاؾغة وبالخالي خماًت ألابىاء مً الى٢ٕى  ٢ضع ؤلام٩ان، والظي ٌؿاَم بضوعٍ في حٍٗؼ

٨ٍغ  .بمهاثض الخُٝغ ٞو

 مٟهىم الخُٝغ ال٨ٟغي 

 ليؿبُت خض 
ّ
، وهٓغا

ّ
اصة ؤو ه٣هاها خضا٫، ٍػ ؿخسضم للضاللت ٖل ٧ل ما ًىا٢ٌ الٖا ٌِ مٟهىم الخُٝغ َى مهُلر 

خضا٫، وجباًىه مً  اصاث ٧ل مجخم٘.الٖا  ل٣ُم وز٣اٞت ٖو
ّ
٣ا  مجخم٘ آلزغ ٞو

 ما، ٢ض خل م٩ان مهُلر "ٖضم الخىُٓم" ؤو " اإلاغى" ولم 
ّ
 هىٖا

ّ
ؤن مهُلر الاهدغاٝ بضؤ اؾخسضامه مازغا

٣هض به مجمىٖت ؾلى٦ُاث ٞغصًت ؤو ظماُٖت التي ال  ٩ي بال مىظ جهاًت الخؿُيُاث ٍو ٌؿخٗمل في ٖلم الاظخمإ الامٍغ

ٗاًحر وال٣ُم التي ٌٗبر ٖجها ؤو ًخ٣اؾمها ؤًٖاء مجمىٖت ما، ٞةجها جدؿبب في زل٤ ظى مً الخىجغاث جخ٤ٟ م٘ اإلا

ى٫:  (.70: 2011ووكىب الهغاٖاث، والخٗضي ٖلى الاشخام ؤو الامال٥ ؤو الخ٣الُض )ظُل ٞحًر

، الخُٝغ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاهدغاٝ ال٨ٟغي ألاًضًىلى ي ٞهى اإلاُل والٗضو٫، وبن الاهدغاٝ الٟ
ّ
٨غي ٌٗض زُغا

اع  ى الغ٦حزة الاؾاؾُت التي جدضص ؤلَا ومً ؤَم الجىاهب التي جمـ ألامً الىَجي ،ٞاالهدغاٝ ال٨ٟغي ماصجه ال٨ٟغ َو

اع اإلاغظعي َى الظي ًدضص ما َى نالر وما َى  ، بط ؤن ؤلَا ظا ؤزُغ ما في اإلاىيٕى اإلاغظعي لؤلٞغاص والجماٖاث، َو
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ىجم ٖىه ٨ٞغ ًخماشخى م٘ ٚحر طل٪ بُّٗض ًٖ الخُٝغ والٛلى  اع اإلاغظعي َى الظي ًدضص ٨ٞغ الٟغص ٍو .ؤما بطا ٧ان ؤلَا

حر الغواقضة  (٨ٞ89:2013غ الجماٖت وألامت ٞهظا َى اإلاُلىب )َػ

خ٣اص، وعٌٞ ٧ل  خضاص بالىٟـ وال٨ٟغ واإلاىهج والٖا ٦ما ٌٗجي الخُٝغ ال٨ٟغي الجمىص والخٗهب والٛلى والٖا

ت ال ً وال اإلاٗخ٣ضاث اإلاسالٟت وخٍغ بت في ؤ٢هاء آلازٍغ ت لضحهم ٚع الخٔ ؤن ؤصخاب الا٩ٞاع اإلاخُٞغ غؤي والضًً، ٍو

غيه ٖلى آلازغ بال٣ىة.  ًامىىن بالخىاع م٘ آلازغ، لضحهم ؤخاصًت الىٓغ ، والانغاع ٖلى اٖخ٣اصَم ٞو

مسالٟت لها  ؤًًا الخُٝغ َى الخغوط ًٖ ال٣ُم واإلاٗاًحر والٗاصاث الكاجٗت في اإلاجخم٘، وجبجي ٢ُم ومٗاًحر 

داو٫ ٞغ ى َظا ال٨ٟغ   يض ٨ٞغ ؤو ؤًضًىلىظُا ؤو ٢ًُت ٍو
ّ
 مدكضصا

ّ
وطل٪ مً زال٫ اجساط ٞغص ؤو ظماٖت مى٢ٟا

ا، ؤو  ت بهضٝ ٞغى ٢ُمها ومٗاًحَر بالٗى٠، وفي خالت اللجىء للٗى٠ بك٩ل ٞغصي ؤو ظماعي مً ٢بل الجهت اإلاخُٞغ

اب. بهضٝ حُٛحر في ٢ُم ومٗاًحر اإلاجخم٘ ًهبذ ق٩ل مً   ؤق٩ا٫ الاَع

٤ الهال٥ والابخٗاص ًٖ  ٍغ الاهدغاٝ ال٨ٟغي مً ؤ٦بر مهضصاث ألامً ال٨ٟغي، ٞهى بضاًت الاهؼال١ هدى الٟؿاص َو

اإلاؿاعاث الضًيُت والاظخماُٖت الؿلُمت، بط ؤن زُىعة الاهدغاٝ ال٨ٟغي ج٨مً ٖىضما جمـ مؿلماث الضًً 

 ً  واإلاىاًَ.وم٨دؿباث اإلاجخم٘ وألاٞغاص وؤمً الَى

 مٓاَغ الخُٝغ ال٨ٟغي 

غ١ مسخلٟت ٦شحر مىه ال ًم٨ً مالخٓخه والخد٤٣ مىه ومجها ما َى ٚامٌ ال  للخُٝغ ال٨ٟغي ؤق٩ا٫ مخٗضصة َو

 ًم٨ً ا٦دكاٞه:

 ختي اإلاش٣ٟىن -1
ّ
ال٣ضعة ٖلى الخًلُل والخضإ والىهب والاخخُا٫ و٦شحر ما ٣ً٘ ُٞه البؿُاء والؿظط واخُاها

 واإلاخٗلمىن.

ه الخ٣اث٤ و٢لب اإلاٟاَُم واؾخٗما٫ ٧لماث مبهمت ٚحر مدضصة وبمٗاوي مسخلٟت.حك-2  ٍى

حر -3 دملهم ٖلى نالخه وج٣ىاٍ ٞهالجه مغصوصٍ ٖلُه، ٚو ال ًهلي ل٩ي ًسضٕ الىاؽ ٍو
ّ
غ الٛاًاث ٞمشال جبًر

 مىنى٫ للم٣هىص الكغعي مجها وتي الٗباصة

 اإلاُل بلى الخالٝ والهغإ.-4

مشل الاهدغاٝ ال٨ٟغي في الخىا٢ٌ بحن ما ٌٗلً وما ٌؿغ؟الخىا٢ٌ ال٨ٟغي والؿلى -5  ٧ي، ٍو

ت بلى الهضام م٘ ال٨ٟغ آلازغ.-6 ت للٗضاء والاهخ٣ام، ٖاصة ما ٨ًىن ٞٓا  زكىا ومجاصال وطا هٖؼ  الجٖز

ٌ اإلابجي ٖلى مبرعاث ٚحر مىيىُٖت ؤو مى٣ُُت للمىا٠٢ وألاخضار صلُل اٖىظاط ٨ٞغي ًٖ الخ٤ -7 الٞغ

 واإلاىهج الؿلُم

 ؤؾباب الخُٝغ ال٨ٟغي 

 للخُٝغ ال٨ٟغي ٖضة ؤؾباب مدكاب٨ت جىزغ في بًٗها البٌٗ مجها:

٣ت والاؾلىب التربىي والخٗلُمي في جىنُل الش٣اٞت الضًيُت، والجهل -1 ي٠ٗ الىإػ الضًجي وبؾاءة الٍُغ

 بالضًً وب٣ٟه الىا٢٘ وم٣خًُاجه.

 ابُت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ومهالر شخهُت.الخًٕى الخام والُاٖت الٗمُاء ل٣اصة الجماٖاث ؤلاَع-2

ت مشل الك٣ا١ بحن الىالضًً، خاالث الُال١، ؾىء اإلاٗاملت الىالضًت.-3  ٖىامل ؤؾٍغ

 ٖضم اإلاكاع٦ت الاًجابُت في الخُاة الاظخماُٖت، و٢لت ال٣ضوة الىاصخت اإلاسلهت ألبىاء اإلاجخم٘.-4

ت.الٗىػ وال٣ٟغ واهدكاع البُالت مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى -5 ابُت واإلاخُٞغ  الاهسغاٍ في الجماٖاث الاَع

المُت.-6 ت والٖا  ٢لت الاَخمام بالخ٨ٟحر الىا٢ض والخىاع البىاء مً ٢بل اإلاغبحن واإلااؾؿاث التربٍى
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 ال٣هىع في ظىاهب التربُت والخٗلُم. -7

ى مسخو في الٗلىم الاظخماُٖت ًا٦ض ؤن مً بحن ألاؾباب التي جاصي بلى  وفي صعاؾت ٖلمُت ؤٖضَا الباػ َو

اب لضي الكباب ما ًلي:  الاهدغاٝ والخُٝغ الضًجي وؤلاَع

ا بما ال جدخمل والخدمـ والاهضٞإ وحٛلُب الٗاَٟت صون -1 ال٣هىع في ٞهم ههىم ؤلاؾالم وحٗالُمه وجٟؿحَر

 الغظٕى بلى ؤؾـ الضًً الصخُدت ؤو ال٣ٗل الؿلُم.

ال ًش٤ بغؤي الٗلماء اإلاٗغوٞحن ؤو ٞخاواَم  الٟجىة بحن ٖلماء الضًً والكباب ٞهىا٥ مً الكباب مً-2

م مدل الش٣ت وبن ٧اهىا في الخ٣ُ٣ت زالٝ طل٪،  ً ٌٗخ٣ض ؤجهم َم الٗلماء الخ٣ُ٣ُىن َو ؿخإوـ بأعاء ؤهاؽ آزٍغ َو

.  ومً زم ٌؿخُُ٘ َاالء الخإزحر في ؤ٩ٞاع الكباب وجىظحهها بلى الاهدغاٝ والخُٝغ

٨ُت لل٣ىة ٚحر اإلابرعة يض قٗىب الٗالم الٗغبي  اؾخسضام بٌٗ الضو٫ الٛغبُت ٧الىالًاث-3 اإلاخدضة ألامٍغ

 بحن الكباب ٨ٞما 
ّ
ت التي جيخهج الٗى٠ ججض عواظا وؤلاؾالمي واٞخٗا٫ الخغوب ظٗل ؤ٩ٞاع الجماٖاث اإلاخُٞغ

ت ألاؾلىب هٟؿه.  حؿخسضم جل٪ الضو٫ ال٣ىة والٗى٠ جيخهج جل٪ الجماٖاث  اإلاخُٞغ

ت وألاظهؼة -ث الٗال٢ت بالكباب٢هىع اإلااؾؿاث وألاظهؼة طا-4 المُت والضٍٖى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت وؤلٖا

 مً الكباب ًٟخ٣ضون الخىظُه واإلاخابٗت وؤصي بلى لجىئهم بلى ؤٞغاص ؤو 
ّ
الكبابُت ًٖ ال٣ُام بضوعَا مما ظٗل ٦شحرا

ت في ٣ٖى٫ َاالء الكب  اب.ظماٖاث لٗغى مك٨التهم وؤعاثحهم ٖلحهم مما ًاصي بلى ٚغؽ ؤ٩ٞاع مىدٞغ

ى ما ظٗل بٌٗ -5 الٓغوٝ الا٢خهاصًت الهٗبت التي ٌٗاهحها بٌٗ اإلاجخمٗاث واهدكاع البُالت بحن الكباب َو

ؿت ؾهلت لالؾخٛال٫. ت ؤو ًهبذ َٞغ ؿدؿلم ألي صٖىة مىدٞغ  الكباب ٣ًٟض ألامل في الخُاة َو

ال٢اث صازل ألاؾغ ي٠ٗ الًبِ ألاؾغي ووظىص زلل في الخىانل بحن الىالضًً وألابىاء بل ؤنبدذ الٗ-6

جخه٠ بالُاب٘ الغؾمي واٞخ٣ضث بلى الٗم٤ في الٗال٢اث الصخهُت بحن ؤٞغاصَا و٢ض ال ٌٗٝغ الىالضان ما ًضوع في 

 ٣ٖى٫ ؤبىائهم وبىاتهم ؤو جىظهاتهم.

ضم وظىص بغامج زانت بهم حكٛل و٢ذ ٞغاٚهم بما ًُٟضَم  وجىمي ٞحهم -7 الٟغاٙ الظي ٌٗاهُه الكباب ٖو

ؤلاؾالمُت وعوح الىالء والاهخماء للجمُ٘، ظٗل بًٗهم ًخجه بلى ؤي ظماٖت ؤو مىٓمت ًجض ؤجها ؾخمؤل ٖلُه ال٣ُم 

ت.)الباػ   (.45:2004/47الٟغاٙ، ول٨ً ٢ض حؿخضعظه هدى ؤ٩ٞاع وجىظهاث مىدٞغ

 الازاع الاظخماُٖت للخُٝغ ال٨ٟغي 

عاث الظَىُت ًٖ الابضإ والابخ٩اع، ٞةن ْاَغة الخُٝغ َى خالت الجمىص ال٨ٟغي والاوٛال١ ال٣ٗلي، وحُُٗل ال٣ض

 إلاؿحرة 
 
الخُٝغ في الاوؾاٍ الاظخماُٖت ؤ٦ثر ٞٓاْت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ؤو الاظخماعي، بل ٨ًىن مهضصا

ألامت، ٞالخُٝغ ًم٨ً ؤن ٨ًىن ؾبب ؤػ هدُجت للخسل٠ والغ٦ىص ومً َىا ًم٨ً جـلخُو آزاع الخُٝغ 

 (20: م2017ث:الاظخماعي)ؤب٨غ ٖبض البىا

بضٕ في -1 الخضَىع في الاهخاط ال٨ٟغي: ٌٗخبر الاوؿان ؤَم ٖىهغ في ٢ىي الاهخاط، والظي بمىظبه ٌؿخُُ٘ ؤن ًُىع ٍو

 
 
 ًٖ الخ٨ٟحر واٖما٫ ال٣ٗل، ٞةن طل٪ ًجٗله مخمؿ٩ا

 
اظؼا  أل٩ٞاٍع ٖو

 
بهخاظه ال٨ٟغي والش٣افي ٞةطا ما ٧ان ؤؾحرا

 ٖه اإلاسخلٟت.باألؾالُب التي ح٤ُٗ ؤلاهخاط بإهىا

الاهدال٫ ال٣ُمي والازالقي والؿلى٧ي: ٌٗمل الخُٝغ ٖلى ٢ُ٘ الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الىاؽ، ألامغ الظي ًاصي  -2

ً، لظل٪ ٞةن اعجباٍ الخُٝغ بالخٗهب والٗى٠، ًاصي في الجهاًت بلى  ٚلى ُٚاب الدؿامذ والخٗاٌل بحن آلازٍغ

 نغاٖاث وخغوب جضمغ الىًَ.
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بلى ؾاخت لل٨بذ والاهدغاٝ: ؤن الٗى٠ الظي وكاَضٍ الُىم لِـ ولُض اللخٓت بل َى مبرع   ًدى٫ اإلاجخم٘-3

 ٞإنبذ ْاَغة ؾلى٦ُت مخإنلت ٖىض الجماٖاث الغاص٩ًالُت.  الى٢اًت مً 
 
اًضًىلى ي وظض لىٟؿه ُٚاء ٣ٞهُا

 الخُٝغ ال٨ٟغي 

ًخم مً زال٫ ماؾؿاث الخيكئت  ًجب ؤخظ ظمُ٘ الاخخُاَاث والاظغاءاث للى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي وطل٪

٤ زُِ مضعوؾت بٗىاًت جدضص ٞحها الٛاًاث وألاَضاٝ وجدكض  ت ٖلى ؤن ٨ًىن طل٪ ٞو الاظخماُٖت ألاولُت والشاهٍى

لها الُا٢اث وؤلام٩اهُاث وجدضًض بغامج الٗمل وزُىاجه ومغاخله وحُٗحن الجهاث اإلاٗىُت بالخىُٟظ والجهاث اإلاٗىُت 

ث اإلاىاٍ به ا ج٣ُُم الىخاثج وجصخُذ اإلاؿاع بطا لؼم ألامغ، وطل٪ ٧له في يىء اإلاخٛحراث بمغا٢بت الخىُٟظ والجها

الضًيُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي جمغ بها البالص وفي يىء ما َى مخى٢٘ مً حٛحراث 

حر الغؾمُت في ظهىص م٨ً ؤن حؿهم ظمُ٘ اإلااؾؿاث الغؾمُت ٚو غوٝ مؿخ٣بلُت ٍو الى٢اًت مً الاهدغاٝ  ْو

م٨ً في  ال٨ٟغي والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي الظي ٌٗض ٚاًت لُخد٤٣ بخىاٍٞغ ألامً في ظمُ٘ اإلاجاالث، ٍو

مجا٫ الى٢اًت في مغخلت مخ٣ضمت مً بغوػ ْاَغة الاهدغاٝ ال٨ٟغي الٗمل ٖلى حٗبئت اإلاجخم٘ مً زال٫ وؾاثل 

الم اإلاخىىٖت يض َظٍ ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ ضاث وجىُٖت الجمُ٘ بسُإ جل٪ اإلاباصت ومضي زُىعتها ٖلى اإلاجخم٘ ؤلٖا

ضم ٢بىلها  والضولت وألامت بهٟت ٖامت وطل٪ مً ؤظل حٗاون اإلاجخم٘ في الخهضي لخل٪ ألا٩ٞاع الهضامت مً هاخُت ٖو

 مً هاخُت ؤزغي.

مجها ؤو ال٣ًاء ٖلحها  اللجىء بلى الخىاع بطا اؾخٟدل ؤمغ الجماٖاث اإلاخُٝغ وؤنبدذ َىا٥ نٗىبت في الى٢اًت

ت مً الىنى٫ بلى بٌٗ ألاٞغاص ؤو مهضع َظٍ ألا٩ٞاع صازلُت ؤو  ؤو ٢ض ال جىجر ظهىص الى٢اًت في نض ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

ض مً ألاههاع، ألن جى٠٢ صعظت همى وجمضص َظٍ ألا٩ٞاع  زاعظُت و٦ُُٟت اهدكاع َظٍ ألا٩ٞاع التي جىمى وحؿخ٣ُب اإلاٍؼ

اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘ بما ٞحها ألاظهؼة ألامىُت والضًيُت مجابهت َظٍ الغئي واهدكاٍع ٖلى مضي ٣ًٓت 

ً وؤَل الغؤي والٗلماء والباخشحن للخهضي لخل٪ ألا٩ٞاع  والخهىعاث  في الٓهىع ٞةن طل٪ ٌؿخضعي جضزل اإلا٨ٍٟغ

٤ الخىاع مً ٖال٫ الل٣اءاث اإلاباقغة م٘ مٗخى٣حها ومً زال٫ مسخل٠ ال٣ىىاث الاجهالُت اإلام٨ ىت وطل٪ ًٖ ٍَغ

تها بالدجج الصخُدت وبُان الخ٣ُ٣ت اإلاضٖىمت باألصلت والبراَحن اإلا٣ىٗت.  واإلاىا٢كت واإلاخابٗت وجٟىُض آلاعاء وم٣اٖع

٤ الخىاع والى٣اف اإلابجي ٖلى ؤنى٫ ٖلمُت ؾلُمت، وال٣اثم ٖلى ألاصلت  ًجب مىاظه ال٨ٟغ بال٨ٟغ ًٖ ٍَغ

ت ظظوع الاهدغاٝ ال٨ٟغي والبراَحن الهاص٢ت اإلاازغة لترؾ ُش ال٣ىاٖاث بما َى ؾلُم مً اإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع وػٖٖؼ

في هٟىؽ ؤصخابه وبُان ألازُاء واإلاشالب في جل٪ ألا٩ٞاع وجىيُذ ما ٢ض ًترب ٖلُه مً آزاع زُحرة تهضص الٟغص 

ً والباخشحن و  لحن لل٣ُام بمشل َظٍ واإلاجخم٘ بإ٦مله، م٘ الخٗاون وبقغا٥ الٗضص اإلاىاؾب مً الٗلماء واإلا٨ٍٟغ اإلاَا

ا بلى ظاصة الهىاب والهالح. ضَو  اإلاهمت مً ؤظل جٟىُض ألا٩ٞاع الهضامت اإلامىهجت وعص ؤجباٖها وُمٍغ

ًدخم ٖلى الجهاث الغؾمُت اإلاٗىُت في الضو٫ مىاظهت ؤصخاب ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ومؿاءلتهم ٖما ًدملىن مً 

لهم بلى ال٣ًاء الظي ًخىلى بنضاع الخ ٨م الكغعي في خ٤ مً ًدمل مشل َظا ال٨ٟغ لخماًت اإلاجخم٘ ؤ٩ٞاع، وجدٍى

 صون مؿاءلت ٢ض ًدؿبب في ٧اعزت ؤمىُت ؤو اظخماُٖت ؤو 
ّ
ا مً اإلاساَغ التي ٢ض جترجب ٖلُه الألن جغ٥ اإلاخُٝغ ٨ٍٞغ

ض مً الكباب.  ٌؿخمغ في وكغ ٨ٍٞغ واؾخ٣ُاب اإلاٍؼ

٤ الٗل  ًٖ ٍَغ
ّ
ا حن ٨ٍٞغ ماء اإلاخسههحن الظًً لضحهم ٢ضعة ٖلى الا٢ىإ  زم الٗمل ٖلى ٖالط وبنالح اإلاخُٞغ

ت الدجت بالدجت اؾدىاصا بلى ؤصلت وبغاَحن مً ٦خاب هللا وؾىت هبُه  ى  وم٣اٖع للىنى٫ بلى الهضٝ الغثِسخي َو

ا حن ٨ٍٞغ ت ٖما ٧اهىا ٖلُه مً   جغاظ٘ اإلاىدٞغ ضو٫ الجماٖاث اإلاخُٞغ ًٖ مٗخ٣ضاتهم الخاَئت، ٖو

 زُإ ههجهم وصٖىة ؤجباٖهم للغظٕى ٖىه.زُإ، وؤن ٌٗلىىا نغاخت ًٖ 
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اب والخُٝغ ال٨ٟغي   الٗال٢ت بحن الاَع

اب  اب والخُٝغ َى مؿالت ظض قاث٨ت لدكاب٪ اإلاٟهىمحن ٞالخُٝغ ًغجبِ بال٨ٟغ وؤلاَع ٤ بحن ؤلاَع بن الخٍٟغ

ظخماُٖا ًغجبِ بالٟٗل، ٦ظل٪ الخُٝغ ًغجبِ بمٗخ٣ضاث وؤ٩ٞاع بُٗضة ٖما َى مٗخاص ومخٗاٝع ٖلُه ؾُاؾُا وا

وصًيُا صون ؤن جغجبِ جل٪ اإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع بؿلى٦ُاث ماصًت ٖىُٟت في مىاظهت اإلاجخم٘ والضولت، ؤما بطا اعجبِ 

اب.   الخُٝغ بالٗى٠ اإلااصي ؤو التهضًض بالٗى٠ ٞةهه ًخدى٫ بلى بَع

اب ٖلى ؤجهم وظهان لٗملت و  اب بط ًم٨ً حكبُه الخُٝغ وؤلاَع اخضة، ٞخدى٫ الخُٝغ ؾلى٥ ًاصي بلى الاَع

 ؾلبُا ججاٍ اإلاجخم٘ و٢ىاهِىه ويىابُه، زم ًلتزم الٗؼلت 
ّ
ابي ًبضؤ باجساط اإلاخُٝغ مى٢ٟا الصخو اإلاخُٝغ بلى بَع

واإلا٣اَٗت اإلابجي ٖلى بنضاع خ٨م ٞغصي ٖلى اإلاجخم٘ بالغصة ؤو بالخ٨ٟحر، والٗىصة بلى الجاَلُت زم ًخدى٫ مً مغخلت 

غي اإلاخُٝغ خُجها ؤن َضم اإلاجخم٘ الخُٝغ ال٨ٟغي ؤو الؿلى٧ي بلى اؾخ ٗما٫ وؾُلت الٗى٠ م٘ الٛحر، ٍو

وماؾؿاجه ج٣غب بلى هللا وظهاص في ؾبُله، وطل٪ بذجت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ ؤو لخد٤ُ٣ اإلاباصت التي 

ت، وبهظا ًسغط ًٖ خضوص ال٨ٟغ الؿلُم بل مت ًىمً بها الٟغص ؤو ظماٖخه الضًيُت ؤو الؿُاؾُت ؤو الٟئٍى ى هُا١ الجٍغ

ابي) ٞغط  خدى٫ بلى بَع  (15:2004ٍو

 مسالٟت 
ّ
ت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾا ت وجُاعاث ؤنبدذ جاؾـ لىٟؿها مضاعؽ ٨ٍٞغ بغػ في ال٣ٗىص الازحرة اججاَاث ٨ٍٞغ

 بحن اليلء والكباب خُض 
ّ
ا مً زال٫ وؾاثل قتىال زهىنا ما ججم٘ ٖلُه ألامت، وبالخالي حٗمل ٖلى وكغ ٨َٞغ

 زهب
ّ
 .ججض مُضاهىا

ّ
 ا

اء، وال ًٟغ١ بحن الكُىر  الاهدغاٝ ال٨ٟغي َى ؾلى٥ ٚحر ؾىي ًمازل الؿلى٥ الاظغاميال ألهه ًٟطخي ل٣خل الابٍغ

اء، الظًً ال   ما ج٨ىن هخاثجه مىظهت يض الًٟٗاء والابٍغ
ّ
البا ؿ٨غي, ٚو ٟا٫، وال ًٟغ١ بحن مضوي ٖو واليؿاء والَا

ىن في خُاتهم الُىمُ ٨ىهىن مىسَغ ، مً زال٫ ٨ٞغ مىدٝغ ًجحز ًدملىن الؿالح، ٍو ت ِٞؿخٛلىن في طل٪ الٓٝغ

م  ت بإهه بُل واؾدكهاصي، خؿب حٗبحَر كٕغ لهم طل٪ال بل ًىن٠ الىاخض مجهم مً ٣ًىم بالٗملُت الاهخداٍع َو

ظٍ الاٞٗا٫ بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ حٗالُم ومباصت الضًً الاؾالمي.  واصٖائهم. َو

 صوع ألاؾغة في الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي 

مد٣٣حن  ؾغة تي اإلادًً ألاو٫ لتربُت ألاوالص ٖلى ؤؾـ ومباصت مؿخيبُت مً ٦خاب هللا وؾىت عؾىلهألا 

اإلاؿاولُت ججاٍ مجخمٗهم، وجد٤ُ٣ ألاؾغة اإلاؿلمت ًبضؤ مً ازخُاع الؼوظحن مً طوي الضًً والخل٤ الخؿً ألن 

 اهدغاٝ ٨ٞغي.طل٪ مٗحن ٖلى جغبُت ألاوالص جغبُت نالخت جاصي بلى جد٤ُ٣ البٗض ًٖ ٧ل 

ؤن ألاؾغة تي ألاؾاؽ في بىاء وجُىع اإلاجخمٗاث، ولها صوع عثِسخي في ا٦دكاٝ ومٗالجت ٦شحر مً اإلاك٨الث 

ت والاظخماُٖت ، وبضون مكاع٦تها وجدملها للمؿاولُت الاظخماُٖت الكاملت ًهٗب مىاظهت مك٨الث اإلاجخم٘  التربٍى

 نٛحرة ٧اهذ ؤم ٦بحرة.

ال٨ٟغي جبضو ملخه٣ت باألؾغة ألجها ؤو٫ ال٣ىىاث الى٢اثُت وماقغاث الاؾدكٗاع  بن ٢ًُت الى٢اًت مً الخُٝغ

٤ التي ًم٨ً ؤن ًيكإ ٞحها  تي ألاؾغة، التي بةصعا٦ها إلاٟهىم ألامً ال٨ٟغي، ومٟهىم الخُٝغ ال٨ٟغي ؾخ٣ُ٘ الٍُغ

ا ًهٗب اهدغاٞهم وزغوظهم  ىضما جضع٥ ألاؾغة َظٍ اإلاٟاَُم ؾخُٗي قباب ؤؾٍى اب. ٖو ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاَع

ت الخُحرة، ٞما ٖلُىا َى جىيُذ الغئٍت لؤلؾغة وؤًٖائها وج٣ضًم الضٖم لها ليكغ ٨ٞغة ألامً  باإلاماعؾاث ال٨ٍٟغ

ال٨ٟغي بُغ١ مىهجُت، ألن الاؾغة بطا نلخذ نلر اإلاجخم٘ ٧له وال٨ٗـ، ٞاألؾغة ٖىضما ج٨ىن ٢اثمت ٖلى ؤؾـ 

ا،ألاؾغة تي زِ مخِىت جازغ جإزحر ٞٗا٫ في جغؾُش ؤمً وؾالمت اإلا جخم٘، ومً زم اؾخ٣غاع الخُاة الاظخماُٖت واػصَاَع
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الضٞإ ألاو٫ ًٖ ؤمً اإلاجخم٘ وال ًخد٤٣ صوعَا في ٚغؽ وحٗم٤ُ ألامً في ألاوالص بال بطا ٧اهذ ألاؾغة مداٞٓت ٖلى 

. 
 
 وؾلى٧ا

 
 ومىهجا

 
مال  ٖو

 
 ٣ُٖضتها ٢ىال

ا ٦ما لؤلؾغة صوع عثِسخي في ا٦دكاٝ ومٗالجت ٦شحر مً ا ت والى٢اًت مجها ٢بل خضوثها، ؤو اؾخمغاَع إلاك٨الث التربٍى

ً شخهُت ألابىاء  ٤ الخىاع وما له مً ؤَمُت ٢هىي صازل ألاؾغة بحن الىالضًً وألابىاء ٞهى ٌؿهم في ج٨ٍى ًٖ ٍَغ

اب  ت، وخماًتهم مً الاهدغاٞاث ألازال٢ُت والؿلى٦ُت ومً مٓاَغ الخٗهب والخُٝغ وختي ْاَغة ؤلاَع الؿٍى

م. َظا بالُب٘ ًخى٠٢ ٖلى مضي ز٣اٞت الخ ت ؤؾَغ ُحرة التي و٢٘ ضخُتها ٖضص مً الكباب بُٗضا ًٖ مٗٞغ

الىالضًً واَالٖهما وزبرتهما و٢ضعتهما ٖلى مماعؾت الخىاع الجاص والٟٗا٫ بضون مماعؾاث الٗى٠ والٗهبُت يض 

 ا٫ الخىاع لها آزاع ؾلبُت ٖلى ألابىاء.ؤبىائهما، ألهه لِـ ٧ل خىاع ًاصي بلى ظىاهب بًجابُت، ول٨ً َىا٥ بٌٗ ؤق٩

بن صوع ألاؾغة في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي  والى٢اًت مً الاهدغاٝ جخمشل في ٖضص مً ألاصواع مجها: حٗلُم ألابىاء 

ض ؤٞغاص  م الاظخماُٖت، وجىُٖت البىاء بالكغوٍ واإلاىانٟاث الؿلُمت إل٢امت الٗال٢اث الاظخماُٖت، وحٍٗى ؤصواَع

ت خ٣ى٢هم ألاؾغة ٖلى الا ٠، وجدمل اإلاؿاولُاث ومٗٞغ ضم ؤلاؾغاٝ، وخب الٗمل، وال٨ؿب الكٍغ ٢خهاص ٖو

غاٝ  ؼ وجش٠ُ٣ ألاٞغاص باللٛت وال٣ُم وألٖا بهم ٖلحها، ٦ما ؤن مً صوع الاؾغة ؤن حٗمل ٖلى حٍٗؼ وواظباتهم وجضٍع

ؼ ٢ُم اإلاىصة والغخمت ألالٟت والدؿامذ والغياء والخٟاَم والخ٨مت والٟٗت، و٢ض  والخ٣الُض والؿلى٥ اإلا٣بى٫، وحٍٗؼ

٨ًىن مً ؤَم ؤصواع ألاؾغة اًًا جدهحن ألابىاء مً زال٫ جش٣ٟهم بما ًضوع مً خىلهم وبُان الخُإ مً الهىاب 

م مً زُغ ال٨ٟغ اإلاخُٝغ صون الاعج٩اػ ٖلى ؤؾـ صًيُت ؾلُمت ومغظُٗت خ٨ُمت.  ُٞه، وجدًحَر

 
ّ
خهام بال٨خاب والؿىت، و٦ظل٪  ؤن مً واظباث ألاؾغة في بٖضاص ؤبىائها بٖضاصا  خثهم وجىظحههم بلى الٖا

 
نالخا

خىاء بال٣ُٗضة الصخُدت، وحٗلُمهم ؤخ٩ام الخال٫ والخغام، والخدلي  ت الاًمان والخ٣ىي في هٟىؽ البىاء والٖا ج٣ٍى

 باألزال١ الاؾالمُت.

 مً ؤَم هخاثج البدض:

الى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي بال بجها لِؿذ ٢اصعة اجطر مً زال٫ هخاثج البدض ؤن ألاؾغة لها الضوع ألا٦برفي 

ت ألازغي ، ول٩ل مجهما صوع جغبىي مهم  لىخضَا ٖلى ال٣ُام به ٖلى الىظه ألا٦مل الا بخٓاٞغ ظهىص اإلااؾؿاث التربٍى

 ٦ما ًلي:

: هخاثج جخٗل٤ بضوع ألاؾغة الى٢اثُمً الخُٝغ
 
 ؤوال

اولُاتها ٨ًىن نالح ألابىاء واؾخ٣امتهم، ولظل٪ ًجب ؤن ألاؾغة تي حجغ ألاؾاؽ في التربُت ٞب٣ضع ٢ُامها بمؿ

ت ٧االحي.  ج٨ىن الٗال٢اث ألاؾٍغ

ؤن ج٨ىن الٗال٢ت بحن ألاب وألام مبيُت ٖل ؤؾاؽ الخب والاخترام اإلاخباص٫ وزانت ؤمام ألابىاء، والخغم ٖلى -1

ضم اإلاؼح ب٩لماث تهضًض وؾب وقخم،  ألن الُٟل في الؿىىاث خؿً الخهٝغ واهخ٣اء ال٩لماث في الخضًض، ٖو

ً َما ؤو٫ مً ٣ًىم الُٟل  الخمـ ألاولى ٌٗخ٣ض ؤهه خضًض ظاص، وبالخالي ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى شخهِخه، ألن الابٍى

 بخ٣لُض ؾلى٦هما.

مً ؤبغػ الازُاء التي ٣ً٘ ٞحها آلاباء م٘ ألابىاء تي ٖضم الاؾخمإ لهم وال ًٟسخىن لهم اإلاجا٫ بةبضاء الغؤي ؤو 2

ىصر بٟخذ الخىاع م٘ ألابىاء ومىدهم الاخؿاؽ بإجهم ؤشخام ٞاٖلحن صازل ألاؾغة، ون٣ل اإلاكاع٦ت بالى ٣اف، ٍو

ت اإلاكا٧ل التي جىاظههم،  َا٢اتهم مً زال٫ جى٦ُل بٌٗ اإلاهام التي حٗؼػ ز٣تهم بإهٟؿهم ومداولت مٗٞغ

 ومؿاٖضتهم ٖلى اإلاكاع٦ت في وي٘ الخلى٫.
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ضًً بالٗمل وابخٗاصَم ًٖ اإلاؿاولُاث ألاؾاؾُت ججاٍ ألابىاء، جسهُو و٢ذ للٗاثلت خُض ؤن اوكٛا٫ الىال-3

والتر٦حز في الٗمل ٖلى خؿاب و٢ذ الٗاثلت، ٖلى الىالضًً جسهُو و٢ذ ٧افي للجلىؽ م٘ ؤٞغاص ألاؾغة وجباص٫ 

ت. ت الغوابِ ألاؾٍغ خذ الخىاع بحن الجمُ٘ لخ٣ٍى  الاخاصًض ٞو

ظا ًسل٤ حؿلِ ألاب  مً يمً ألازُاء التي جٟٜ في ألاؾ-4 غة خُض ال ٌؿمج ألاب باإلاىا٢كت ؤو جباص٫ الغؤي َو

ٟا٫ والخؿاب وال٣ٗاب، ٢ض ٣ًىم الُٟل بسُإ ٚحر م٣هىص ؤو بؿُِ ل٨ىه ًخل٣ى  ت لضي ألَا ؾلى٦ُاث ٚحر ؾٍى

ت ؤو  م ألٞٗا٫ مكبَى ٟا٫ مجهم، والبدض ًٖ بضًل ٢ض ًجَغ ظا ًاصي بلى هٟىع ألَا ٣ٖىبت قضًضة مً ألاب وألام، َو

ت  .مخُٞغ

مغخلت اإلاغا٣َت مً ؤنٗب مغاخل جغبُت ألابىاء، هدُجت البخٗاص ألابىاء في َظٍ اإلاغخلت ًٖ والضحهم ، ٞٗلى -5

غوٝ خُاجُت في مغخلت اإلاغا٣َت، ٦ما  الىلضًً ال٣ضعة ٖلى ٦ُُٟت ٦ؿب ألابىاء للبىح بما  ٌٗتريهم مً مكا٧ل ْو

ت، واجها جيخهي  ً، واخترام و٢بى٫ آلازغ.ؤوى الىالضًً حٗلُم ؤبىائهم خضوص الخٍغ ت آلازٍغ  ٖىض بضء مٗاعيتها لخٍغ

ؿهل جمىحههم -6 ىبت، َو الازخالٍ باألنض٢اء بُٗض ًٖ ؤهٓاع الىالضًً ٢ض ًضٞٗهم لخٗلم ؾلى٦ُاث ٚحر مٚغ

ت. ت واإلاخُٞغ  باأل٩ٞاع اإلاىدٞغ

سل٤ لض-7 ًه ٣ٖضة ًداو٫ ُٚاب ؤخض الىالضًً ؤو اهٟهالهم  ٢ض ٌكٗغ الُٟل ؤن ويٗه مسخل٠ ًٖ ؤ٢غاهه، ٍو

 الخٗبحر ٖجها بالٗى٠ وال٣ؿىة والاهخ٣ام مً اإلاجخم٘.

ٖلى الىالضًً وي٘ يىابِ جخٗل٤ باؾخسضام مىا٢٘ الاهترهذ لخُىعة مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٖلى ألابىاء -8

ابُت ؤو بباخُت ؤو اظغامُت إلاا ُٞه مً ؤزاع ؾِئت ٖلى جغبُ ه مً مىا٢٘ مدٓىعة ؾىاء ٧اهذ بَع ٟا٫، إلاا جدٍى ت الَا

ا ، وب٢ىإ واؾخ٣ُاب  ٦ما ؤن ال٨شحر مً الجمٗاث اإلاخُٝغ حؿخسضم مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي لؼعٕ ؤ٩ٞاَع

 وججىُض الكباب.

 صوعاإلاضعؾت في الى٢اًت مً الخُٝغ
 
 زاهُا

غ   وظَى
 
 وز٣ُا

 
 بالتربُت للمضعؾت صوع ٦بحر في ج٣لُل اإلاُى٫ ؤلاظغامُت لضي ألاٞغاص، خُض بن ألامً ًغجبِ اعجباَا

 
ٍا

والخٗلُم بط ب٣ضع ما حٛغؽ ال٣ُم وألازال٢ُت الىبُلت في هٟىؽ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ب٣ضع ماٌؿىصٍ ألامً والاؾخ٣غاع خُض 

.  في اإلاداٞٓت ٖلى بىاء اإلاجخم٘ واؾخ٣غاٍع
 
ا  خٍُى

 
اإلاضعسخي ؤخض ألاوؿا١ اإلاهمت التي جاصي ٖمال  ًمشل اليؿ٤ التربٍى

 صوع اإلاسجض في الى٢اًت 
 
 مً الخُٝغزالشا

ت والضًيُت اإلا٨ملت لضوعألاؾغة في التربُت والخيكئت الاؾالمُت الصخُدت  اإلاسجض مً يمً اإلااؾؿاث التربٍى

التي ًجب ؤن ج٣ىم ٖلى جغؾُش ٣ُٖضة الاًمان باهلل، وألازىة في هللا وألازىة في الاوؿاهُت، وجغؾُش ز٣اٝ الٗض٫ 

 والؿالم في ٣ٖى٫ البكغ.

 صوع الجامٗت في
 
 الى٢اًت مً الخُٝغ عابٗا

خضعبىن ُٞه   ًضعؾه ظمُ٘ الُالب ٍو
 
 ظامُٗا

 
ًخمشل صوع الجامٗت في ج٣ضًم الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت وظٗله مُلبا

اث، واإلاٟايلت بحن البضاثل  َى ٖلى مىهجُاث البدض الٗلمي في اإلاؿخ٣بل مشل: ٞغى الٟغوى، وجدلُل الؿِىاٍع

ب الُالب ٖلى اؾدكٗاع ألاػماث ٢بل والاخخماالث، وزل٤ ألا٩ٞاع الاًجابُت ، ومد اعبت ألا٩ٞاع وال٣ُم الهضامت، وجضٍع

ب ٖلى اخخىائها، واجساط ال٣غاعاث لخلها.  خهىلها والخضٍع

 الخىنُاث
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ا ؤلاًجابي هدى  مً زال٫ هخاثج الضعاؾت ًغي الباخض يغوعة ببغاػ ٖضص مً الخىنُاث التي ٌٗخ٣ض ؤن لها ؤزَغ

ض مً الجهىص للى٢اًت مً الخُٝغ ال٨ٟغي  ت والضًيُت لبظ٫ اإلاٍؼ اصة ٞٗالُت بؾهام صوع ألاؾغة واإلااؾؿاث التربٍى ٍػ

 وتي ٦ما ًلي: 

اًت وال٣ضوة الخؿىت ومغاٖاة ًجب ٖلى ألاؾغة ال٣ُام بىاظباتها ٖلى ا-1 لىظه ألا٦مل بخ٣ضًم الٗىاًت والٖغ

 زهاثو الىمى وخاظاجه لضي ألابىاء.

 ال ؾُما -2
 
بُت التي تهضٝ بلى بٖالء قإن الدؿامذ والىؾُُت بٖالمُا وحٗلُمُا ٖمل الىضواث والضوعاث الخضٍع

الهدكا٫ الىاقئت مً ؤمىاط الخُٝغ وو٢اًتهم للمجخم٘ التربىي) اإلاٗلمحن وآلاباء وزُباء اإلاؿاظض و نىإ ال٣غاع( 

 مً آٞاجه.

م.-3  ال٣ُام بةوكاء مغا٦ؼ مخسههت للخهضي للخُٝغ ال٨ٟغي ٞال٨ٟغ الؿ٣ُم ٣ًإع بال٨ٟغ ال٣ٍى

م ٞةن البُالت اإلا٣ىٗت -4 حَر جدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت لؤلؾغة وبجاخت الٟغم ال٩اُٞت لخى٠ُْ الكباب ٚو

 ال٣ل٤ الاظخماعي.والٟغاٙ مً ؤؾباب الاهدغاٝ و 

الم، اإلاؿاظض، الىىاصي، ألاؾغة....( -5 مض ظؿىع الخىانل بحن ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي) الجامٗت، اإلاضعؾت، الٖا

.  لل٣ُام بالبرامج وألاوكُت للخض مً ْاَغة الخُٝغ

اإلاىاهج يغوعة بصزا٫ اإلاٟغصاث الخانت بالدؿامذ والخٗضصًت واخترام الغؤي آلازغ والخىاع الٟٗا٫ في -6

 وألاوكُت الضعاؾُت م٘ عبُها بإوكُت ًىمُت وجًمُجها مباصت الىعي الٗلمي والخ٨ٟحر الى٣ضي.ِ 

حر ٞغم الٗمل وصٖم اإلاكغوٖاث الهٛغي لل٣ًاء ٖلى البُالت إلاا لها مً آلازاع الؿلبُت مشل ال٣ٟغ واإلالل -7 جٞى

ـ ؾهلت والُإؽ وؤلاخباٍ والٗىػ لٗضم خهى٫ الكباب ٖلى صزل ماصي ٌؿض خاظ ت مما ًجٗلهم َٞغ اتهم الًغوٍع

ت.  الاؾخ٣ُاب مً ٢بل الجماٖاث اإلاخُٞغ

ما٫ اإلاُٟضة، ٞالٟغاٙ مً الٗىامل التي جاصي بلى اهدغاٝ الكباب و٢ض ؤْهغث -8 اؾدشماع ؤو٢اث الٟغاٙ في الٖا

ؤنض٢اء الؿىء إلاا  الضعاؾاث الٗلمُت وظىص اعجباٍ ٢ىي بحن اؾدشماع و٢ذ الٟغاٙ واهدغاٝ الكباب، والابخٗاص ٖلى

.  لهم مً جإزحر بالٜ في الاججاَاث هدى الخُٝغ وجبجي الؿلى٥ اإلاىدٝغ

الم التي حؿخسضم لئلٞؿاص والكغ والاهدغاٝ وه٣ل ألا٩ٞاع الهضامت وألازال١ -9 وي٘ ٢ُىص وع٢ابت ٖلى وؾاثل الٖا

 الٟاؾضة ٞةجها مً ألاؾباب اإلااصًت الهدغاٝ الكباب.

إلاىاٍ به ٦مغ٦ؼ جىظُه وبعقاص وجغبُت للكباب التربُت ؤلاؾالمُت الصخُدت، وطل٪ ًٖ ٢ُام اإلاسجض بالضوع ا-10

ت. ت واإلاخُٞغ ٤ الىضواث واإلادايغاث والل٣اءاث وخل٣اث الٗلم، ومداعبت الا٩ٞاع اإلاىدٞغ  ٍَغ

ت ٞاإلاىاهج ٚحر الجُضة في مًمىجها ومسغظاته-11 ا، جدؿحن اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في ؤصاء مؿاولُاتها التربٍى

واإلاٗلم الظي ال ًمشل ال٣ضوة الخؿىت وألاوكُت ٚحر الهاصٞت ظمُٗها جازغ في ؾلى٥ الُالب في مسخل٠ اإلاغاخل 

 مً ؤؾباب اهدغاٞهم.
 
 الخٗلُمُت مما ًجٗلها ؾببا

 

 :َىامل 

غ ألامم اإلاخدضة، الجمُٗت الٗامت، اؾتراجُجُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الخُٝغ الٗى٠ُ، الضوعة الؿب-1 ٗىن، ج٣ٍغ

 .16،م 2016،ًىلُى117البىض

2-Jarvis, Peter, International Dictionary of Adult Continuing Education , 

London, Kogan.1999, P160. 



 مجلة الجامعة

 

 69صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

لى للش٣اٞت ، ال٣اَغة -3 غي وآزغون ، اإلاجلـ ألٖا  -ماعقا٫ ظىعصن ، مىؾىٖت ٖلم الاظخمإ ، جغظمت مدمض الجَى

 .366م ، م2000، 1مج 

ُل ؤخمض زلُل، اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت في ٖلم الاظخمإ ، صاع الخضازت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بحروث ، لبىان، زل -4

 .98م ، م1984

مجض الضًً مدمض ٣ٌٗىب الٟحروػ آباصي، ال٣امىؽ اإلادُِ، م٨خب جد٤ُ٣ الترار في ماؾؿت الغؾالت، بقغاٝ -5

 .2005مدمض وُٗم الٗغ٢ؿىسخي، الُبٗت الشامىت، 

ؼ ألامً ال٨ٟغي لضي َالبها، صعاؾت مُضاهُت بمداٞٓت -6 ت في حٍٗؼ ؤؾماء ٞخخي الؿُض ٖلي، صوع اإلاضعؾت الشاهٍى

ُت،  ُت، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت، ظامٗت اإلاىٞى  .229، م 2018اإلاىٞى

 -جلت اللُبُت الٗاإلاُت، الٗضص الشالضٖالظه(،اإلا -هخاثجه -ؤصم ؤب٨غ آصم، َاٖىن الٗهغ.. الخُٝغ الضًجي)ؤؾبابه-7

 ، ٧لُت التربُت اإلاغط، ظامٗت بىٛاػي.2017ًىاًغ 

ؾىاء َاعون، ججاعب وزبراث مً اإلاجخم٘ اإلاهغي في مجا٫ جُٟٗل صوع ألاؾغة بالخٗاون م٘ ماؾؿاث الضولت -8

، اإلالخ٣ى الٗلمي لجامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في الٟتر   .2016ؤ٦خىبغ  18/19ة مً للى٢اًت مً الخُٝغ

اب، مجلت ٧لُت -9 ً خمؼة الؿلُاوي، صوع التربُت والخٗلُم في جدهحن ٣ٖى٫ الىاقئت مً الخُٝغ والاَع وؿٍغ

ت وؤلاوؿاهُت،   ، ٧لُت التربُت الاؾاؾُت، ظامٗت بابل.2015التربُت ألاؾاؾُت للٗلىم التربٍى

٨ٟغي ٖلى ألامً الىَجي الخلُجي، صاع ؤلاًمان للُباٖت مدمض اإلاخىلي، ٖبضالغخمً الٗجزي، ؤزغ الاهدغاٝ ال-10

ذ ،   .2007الُبٗت ألاولى، ال٨ٍى

مدمض صُٚم ، الاهدغاٝ ال٨ٟغي وؤزٍغ ٖلى ألامً الىَجي في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت، ، -11

اى، اإلامل٨ت الؿٗىصًت،   .2006مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت، ألاماهت الٗامت، الٍغ

، مجلت البدىر -12 ت في الى٢اًت مً ال٨ٟغ اإلاخُٝغ جِؿحر بً خؿحن الؿُٗضًً، صوع اإلااؾؿاث التربٍى

 .2005ٌ، 1426، عبُ٘ آلازغ30، 14ٕألامىُت،م

اب، عؾالت ماظؿخحر -13 ىُت لخد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي في مىاظهت ؤلاَع ٖبضالخُٟٔ اإلاال٩ي، هدى بىاء اؾتراجُجُت َو

اى  .2005، ظامٗت ها٠ً، ٚحر ميكىعة، الٍغ

ت وؾبل  مىاظهتها لضي مغاخل الخٗلُم الٗام، -14 ؼ الُىؾ٠، ؤهماٍ الؿلى٦ُاث اإلاىدٞغ ٖبضهللا بً ٖبض الٍٗؼ

ؼ ألامً ال٨ٟغي، زال٫ الٟترة مً  اى بٗىىان: صوع اإلاضعؾت في حٍٗؼ بدض م٣ضم في ل٣اء مضًغي اإلاضاعؽ بمى٣ُت الٍغ

اى،ٌ، بمغ٦ؼ اإلال٪ ٞهض الش٣ا1425نٟغ 2-3  .2005في بالٍغ

ت الجامُٗت، -15 اء البرعي، صوع الجامٗت في مىاظهت الخُٝغ ال٨ٟغي، عؾالت ص٦خىعاٍ ميكىعة، ، صاع اإلاٗٞغ ٞو

ت، مهغ،   .2002الاؾ٨ىضٍع

، 1994مًٗ زلُل مًٗ، ٖلم اظخمإ ألاؾغة، صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، الاعصن،  -16

 .12م

 .13مًٗ، مغظ٘ ؾاب٤، ممًٗ زلُل  -17

ب،  -18 بي، مضزل بلى ٖلم الاظخمإ، اإلاغ٦ؼ الىَجي لخسُُِ الخٗلُم والخضٍع الىخِصخي بحري، ٖبضالؿالم الضٍو

ت الٗغبُت اللُبُت،   .94،م2003الجماَحًر

، الُبٗت الشاهُت،  -19  .185، م1981ٖلُا ق٨غي، الاججاَاث اإلاٗانغة في صعاؾت ألاؾغة، صاع اإلاٗاٝع

بي، مغظ٘ ؾاب٤ ،ما --20  .94لىخِصخي بحري، ٖبضالؿالم الضٍو
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 .125مًٗ زلُل مًٗ، مغظ٘ ؾاب٤، م  -21

الن، الُبٗت ألاولى،  -22 مدمض ٖلي الًبُ٘، مً مك٨الث ألاؾغة اللُبُت، اإلايكإة الٗامت لليكغ والخىػَ٘ الٖا

ت الٗغبُت اللُبُت،  .52،م1984َغابلـ الجماَحًر

 224،م1992ضزل بلى ٖلم الاظخمإ، صاع الكغو١، ٖمان،ٞهمي الٛؼوي وآزغون، اإلا -23

 .82، م 1981،بحروث،صاعالجهًتالٗغبُت، 8مدمضلبِباللجُخي،ألاؾؿاالظخماُٖتللتربُت،ٍ -24

تالجامُٗت -25 ت،صاعاإلاٗٞغ بإخمضالؿُضوآزغون،الضعاؾاجُٟٗلماالظخماُٖالٗاثلي،ؤلاؾ٨ىضٍع  .38، م1995ٍٚغ

، 1996التربىي، صاع الخًاعة للُباٖت واليكغ، َىُا، ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت، ؾُض ظاب هللا، ٖلم الاظخمإ  -26

 .50م

بي، مغظ٘ ؾاب٤،م -27  .93الىخِصخي بحري، ٖبضالؿالم الضٍو

 .53-52مدمض ٖلي الًبُ٘، مغظ٘ ؾاب٤، م م  -28

بي، مغظ٘ ؾاب٤، م م -29  .96-95الىخِصخي بحري، ٖبضالؿالم الضٍو

 .59إ التربىي، مؾُض ظاب هللا، ٖلم الاظخم -30

ت،  -31 مدمض ؾالمت، اإلاسل بلى الخضمت الاظخماُٖت الاؾالمُت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، الُبٗت ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

 .348ب ث، م

 .343مدمض ؾالمت، مغظ٘ ؾاب٤، م -32

 .25ٖبض الخُٟٔ اإلاال٩ي، مغظ٘ ؾاب٤، م-33

اى، ٖلى الكاٌ٘ وآزغون، الخٗلُم الٗالي وجدضًاث اإلاؿخ -34 غاء، الُبٗت ألاولى، الٍغ  .11،م٣2012بل، صاع الَؼ

جىظهاث ٖاإلاُت مٗانغ، ماؾؿت َُبت لليكغ والخإل٠ُ، -َاع١ ٖبضالغئٝو ٖامغ، الجامٗت وزضمت اإلاجخم٘ -35

 .47-46، م م2011الُبٗت ألاولى، ال٣اَغة، 

ت ،   ٖلى ظامٗت  ٖبض الغخمً ، الجامٗت واإلاجخم٘ ، صعاؾت مُضاهُت  ٖبض هللا -36 الؿلُان ٢ابىؽ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت،  صاع  .25، م 1990اإلاٗٞغ

اب -37 الم في مداعبت الخُٝغ لضي الكباب، الخدال٠ الاؾالمي الٗؿ٨غي إلاداعبت الاَع ظاؾم زلُل محزاع، صوع الٖا

 .3م 2018، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 

مت، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، ٢ؿم  ؾُض ٖلى الخؿيُت، صوع ال٣ُم الاظخماُٖت في الى٢اًت -38 مً الجٍغ

 .39،م2005الٗلىم الاظخماُٖت، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، 

ى٫ ،معجم مهُلخاث ٖلم الاظخمإ، جغظمت اوؿام مدمض ألاؾٗض، الُبٗت ألاولى ، صاع وم٨خبت  -39 ظُل ٞحًر

 .70، م2011الهال٫، بحروث،

صعاؾت ؾىؾُىلىظُت للمٓاَغ والٗىامل،  -ًضًىلى ي مً وظهت هٓغ الكباب ألاعصويٖالء الغواقضة، الخُٝغ ألا  -40

ب، اإلاجلض  اى 63الٗضص)-31اإلاجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع  .89، م2015(، الٍغ

عاقض بً ؾٗض الباػ، ؤػمت الكباب الخلُجي واؾتراجُجُاث اإلاىاظهت، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت،  -41

اى، الؿٗىصًت، ال  .47-45، م م 2004ٍغ

 .20ؤصم ؤب٨غ آصم، َاٖىن الٗهغ.. الخُٝغ الضًجي، مغظ٘ ؾاب٤، م -42

ـ الخٗلُمُت الخ-43 غ١ الخضَع  ، 2004ضًشت، صاعالٟىىن، ظضة ٖبض الل٠ُُ ٞغط، اإلاىاهج َو
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 املستٕٖ انتعهًٛٙ نهٕاندٍٚ ٔعالقتّ بانعُف ضد األبُاء
 

              / ر        بً ٚكحص. ٞخخي مدمض ماصي   ٧لُت التربُت 

                                  ؼػَمى٫ الًاوي/ ٧لُت التربُت/ ألانابٗت  ص. ٖبضالٍٗؼ

      ا١/ ٧لُت التربُت /٩٦لت  ص.الهاصي مؿٗىص اإلاَغ

                                                                        

 

 مؿخسلو:

ت     حٗض ألاؾغة اللبىت ألاؾاؾُت في بىاء اإلاجخم٘، واإلااؾؿت الاظخماُٖت ألاولى التي ًىمى ٞحها الُٟل، وللبِئت ألاؾٍغ

ٟا٫، وتي اإلاؿاولت ًٖ جيكئخه الاظخماُٖت، ٞهي جازغ ٖلى الىمى الىٟسخي  ؤَمُت زانت في حك٨ُل شخهُت ألَا

ٗض الىالضان اإلاؿاو٫ والتربىي والاظخماعي وال٣ٗلي واللٛىي للُٟل، وج٨ٍى ً بىاء شخهِخه وحك٨ُل ؾلى٦ه، َو

، ٞإؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت التي ًخٗامل بها الىالضان 
 
ا  وجغبٍى

 
 واظخماُٖا

 
ٟا٫ وعٖاًتهم صخُا ألاو٫ وألازحر ًٖ ألَا

ت. ا الىاضخت ٖلى ؾالمت شخهِخه وصخخه الىٟؿُت والتربٍى  م٘ الُٟل لها آزاَع

ٟا٫ ٞمجها الدؿِب وؤلاَما٫، ومجها الخضلُل ومجها وجدىٕى ألاؾالُب الترب    ت التي ٌؿخسضمها الىالضان م٘ ألَا ٍى

 ٌؿخسضم لئلقاعة بلى ألاٞٗا٫ اإلاباقغة 
 
 خضًشا

 
ٗض الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء مهُلخا ال٣ؿىة والٗى٠، َو

حر اإلاباقغة التي ًىظهها الىالضان ؤو ؤولُاء ألامغ هدى ؤخض ألابىاء بهضٝ  ب٣ًإ ألاطي الىٟسخي ؤو اللٟٓي ؤو الجؿضي ٚو

ال٢خه بمماعؾت الٗى٠ يض  ؤو الجيسخي، لظل٪ ٣ٞض اؾتهضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى مؿخىي حٗلُم الىالضان ٖو

ٟا٫ إلاٗٝغ اظاباتهم  ٖلى بىىص اإلا٣ابلت، ؤما  ألابىاء، خُض اؾخسضم الباخشان بُا٢ت م٣ابلت م٘ مجمىٖت مً ألَا

 ( َٟل مً ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر، و٢ض جىنلذ الضعاؾت للىخاثج الخالُت:50ذ في )ُٖىت الضعاؾت ٞخمشل

 ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن حٗلُم الىالضان ما بحن ألاؾاسخي واإلاخىؾِ بلى الجامعي. -1

بُيذ هخاثج الضعاؾت وظىص مماعؾت للٗى٠ مً ٢بل الىالضان ٖلى ألابىاء، وؤن ؤٖلى ؤق٩ا٫ الٗى٠ ٧ان الٗى٠ -2

 ٓي.اللٟ

 زلهذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن مؿخىي حٗلُم الىالضان ومماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء. -3

 

 

 

 

 

Abstract: 

    The family is the basic building block of the society, the first social 
institution in which the child grows, and the family environment is especially 
important in shaping the personality of the children. It is responsible for 
their social development. It affects the psychological, educational, social, 
mental and linguistic development of the child, the formation of his 
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personality and the formation of his behavior. They are the first and last 
responsible for children and their health, social and educational care. The 
parent's treatment methods that the parent deal with the child have a clear 
impact on the safety of his personality and his psychological and educational 
health. 
    Child-directed domestic violence is a recent term used to refer to direct 
and indirect acts directed by parents or guardians towards one of the 
children in order to inflict psychological, verbal or physical harm on the 
child. Or sexual, so the study aimed to identify the level of education of 
parents and its relationship to violence against children, where the 
researchers used the card interview with a group of children to identify 
answers to the items of the interview, the sample of the study were in (50) Of 
the families of Qasr Ben Ghashir municipality. The study reached the 
following results: 
1 - The results of the study showed that parents education is between basic 
and intermediate to university. 
2. The results of the study showed a practice of violence by parents against 
children, and that the highest forms of violence were verbal violence. 
3. The results of the study concluded that there was an inverse relationship 
between parents' education level and violence against children. 

 

 م٣ضمت:

ت حٗض ألاؾغة اللبىت ألاؾاؾُت في بىاء اإلاجخم٘، واإلااؾؿت الاظخماُٖت ألاولى التي ًىمى ٞحها ا    لُٟل، وللبِئت ألاؾٍغ

ٟا٫، وتي اإلاؿاولت ًٖ جيكئخه الاظخماُٖت، ٞهي جازغ ٖلى الىمى الىٟسخي  ؤَمُت زانت في حك٨ُل شخهُت ألَا

ٗض الىالضان اإلاؿاو٫ ألاو٫  ً بىاء شخهِخه وحك٨ُل ؾلى٦ه، َو للُٟل، وج٨ٍى والتربىي وؤلاظخماعي وال٣ٗلي واللٍٛى

 و 
 
ٟا٫ وعٖاًتهم صخُا ، ٞإؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت التي ًخٗامل بها الىالضان م٘ وألازحر ًٖ ألَا

 
ا  وجغبٍى

 
اظخماُٖا

ت، ٞةطا ٧اهذ ٢اثمت ٖلى بخاَت الُٟل  ا الىاضخت ٖلى ؾالمت شخهِخه وصخخه الىٟؿُت والتربٍى الُٟل لها آزاَع

 و 
 
ؿاٖضٍ ٖلى بجى ؤؾغي حؿىصٍ اإلاىصة وألالٟت والخ٣بل وألامً واخترام الغؤي والؿهغ ٖلى عاخخه صخُا ، َو

 
مضعؾُا

ت التي  ، وجدىٕى ألاؾالُب التربٍى
 
 ؤو صخُا

 
 ؤو اظخماُٖا

 
 ؤو ٣ٖلُا

 
ا  جغبٍى

 
 ؾىاء  ٧ان همىا

 
 متزها

 
 ؾلُما

 
ؤن ًىمى همىا

ٟا٫ ٞمجها الدؿِب وؤلاَما٫، ومجها الخضلُل ومجها ال٣ؿىة والٗى٠، وبؾاءة مٗاملت  ٌؿخسضمها الىالضان م٘ ألَا

(ؤنـبذ الٗىـ٠ اإلاىظـه 2، 2008ُب التي جدبٗها بٌٗ ألاؾغ م٘ ؤَٟالها، و٦ما ط٦غ)بغ٧اث:الُٟل تي ؤخض ألاؾال

ٟا٫ مـً ؤبـغػ اإلاكـ٨الث الٗاإلاُـت الخـي ال ٨ًـاص ًسلـى مجهـا مجخمـ٘ ؾـىاء ونـ٠ بالخ٣ـضم ؤو بـالخسل٠، خُـض  يـض ألَا

ٟا٫ بإوظــه وؤقــ٩ا٫ مسخلٟــت.  ًمـاعؽ الٗىـ٠ يـض ألَا

ٗض    حر اإلاباقغة التي  وَُ  ٌؿخسضم لئلقاعة بلى ألاٞٗا٫ اإلاباقغة ٚو
 
الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء مهُلخا خضًشا

ًىظهها الىالضان ؤو ؤولُاء ألامغ هدى ؤخض ألابىاء بهضٝ ب٣ًإ ألاطي الىٟسخي ؤو اللٟٓي ؤو الجؿضي ؤو الجيسخي به. 

 (.12، 2006)ٖمغ الٟغاًت: 
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ٗض الٗى٠ ألاؾغي     خُض ج٨مً زُىعجه بك٩ل ٖام في ؤهه لِـ ٦ٛحٍر مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ ؤخض ؤق٩ا٫ الٗى٠، وَُ

طاث الىخاثج اإلاباقغة، والتي جٓهغ في بَاع الٗال٢اث الهغاُٖت بحن الؿلُت وبٌٗ الجماٖاث الؿُاؾُت ؤو الضًيُت، 

  بل ؤن هخاثجه ٚحر اإلاباقغة اإلاترجبت ٖلى ٖال٢اث ال٣ىة ٚحر اإلاخ٩اٞئت صازل ألاؾغة
 
وفي اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت، ٞٛالبا

لى اإلاضي  ٟا٫ مما ًاصي في الجهاًت ٖو  في همِ الصخهُت زانت ٖىض ألَا
 
 في وؿ٤ ال٣ُم، واَتزاػا

 
ما ًدضر زلال

.
 
هبُا  ٖو

 
ه مً الٗال٢اث والؿلى٥، وؤهماٍ مً الصخهُت اإلاخهضٖت هٟؿُا  البُٗض بلى زل٤ ؤق٩ا٫ مكَى

في آلاوهت ألازحرة اَخمام الباخشحن في مجاالث مسخلٟت ومجها  مجا٫  ٖلم الىٟـ و٢ضها٫ الٗى٠ ألاؾغي ٖلى ألابىاء 

( آلازاع الؿلبُت الىاججت ًٖ اؾخسضام ال٣ٗاب البضوي 2013خُض ؤوضخذ ٦شحر مً الضعاؾاث ٦ضعاؾت )مي ب٣غي:

اؾت )مدمض للُٟلال ومً َظٍ آلازاع الؿلى٥ الٗضواوي والا٦خئاب وال٣ل٤...بلى ٚحر طل٪، واْهغث هخاثج صع 

٠ ا٫ وصعظت الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت للُٟل.٦2012خابي:  (ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن الٗى٠ يض ألَا

 مك٩لت الضعاؾت:

ٗض مك٩لتالٗى٠ وبؾاءة مٗاملت   
ُ
ٟا٫ ح ضم ألَا مً  ألاؾاؾُت وؤلاظخماُٖت  والىٟؿُت البضهُت خاظاتهم جلبُت ٖو

اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت،خُض ْهغث اخهاثُاث حكحر بلى حجم  مً مجهاال٨شحرال٣ضًمت والتي ال ػالذ حٗاوي  اإلاك٨الث

ا بها اإلاغجبُت والٗىامل ًإؾبابها ٖل اإلاك٩لت مً زال٫ هخاثج صعاؾاث ٖلمُت للخٗٝغ  الخلى٫  ٞةًجاص بهض وؤزاَع

 .للخٗاملمٗها اإلاىاؾبت

 في مجخم٘ الضعاؾت وما ومً زال٫ مالخٓاث الباخشحن قٗغوا بإن َىا٥ مك٩لت في حٗامل ألاباء م٘ ؤ
 
بىائهم زانت

تال ٧ل طل٪  ت التي جىاصي بالخٍغ له مً زهىنُت الٍغ٠ خُض الهغإ ال٣ُمي بحن ال٣ُم اإلاىعوزت واإلاضهُت الخًاٍع

ؾاَم في مماعؾت الٗى٠ بذجت الخٟاّ ٖلى ال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث الكٗبُتو٧ان له ٖال٢ت باإلاؿخىي الخٗلُمي 

 للىالضًً.

ٟا٫ في ٖهغ الٗىإلات جدٓى باَخمام اإلاجخم٘ الضولي ومىٓماث َظا و٢ض ؤنبد       ذ ْاَغة الٗى٠ يض ألَا

اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان، وجغجبِ خماًت الُٟل بال٣ىاٖض والاجٟا٢ُاث الضولُت التي بضؤث جٟغى 

ث خ٣ى١ ؤلاوؿان بغنض هٟؿها ٖلى ٧اٞت اإلاٗامالث والؿلى٦ُاث ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، ٣ٞض اعجبِ وظىص مىٓما

ججاوػاث الضو٫ واإلاجخمٗاث التي ال جلتزم بىهىم اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت التي اٖخمضتها َىاُٖت، 

 ٣ٞض ناص١ ٖلحها ختى آلان )
 
با  ٦191ماجىو اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، التي ناص٢ذ ٖلحها مٗٓم صو٫ الٗالم ج٣ٍغ

ظا ٌٗخبر بلؼام للخ٨ىماث بدماًت ألا   (2008،3َٟا٫ مً ٧ل ؤق٩ا٫ الٗى٠ اإلااصي واإلاٗىىي. )وظضي بغ٧اث صولت(، َو

ٟا٫ بمك٩لت الباخشحن إلخؿاؽ وهدُجت حر اإلاباقغة اإلاالخٓاث مً زال٫ الٗى٠ يض ألَا  ،خُشدبحن لهما اإلاباقغة ٚو

ٟال٠ الخُِِٗل الُبُُٗت ألاؾغ ٦بٌٗ ؤجهىا ماعؽ الىالضان، م٘ حها ألَا ٟاال ؤوؤخضَما ٞحها الىالضان ٍو  ٖلى ألَا

،وم٘ ؤن َظا اإلاىيٕى حٗغى للضعاؾت والبدض في اإلاجخمٗاث الٛغبُت والٗغبُت بك٩ل واؾ٘ بال ؤهه  وؤلاَما٫ إلؾاءة

لم ًل٣ى الاَخمام ال٩افي في اإلاجخم٘ اللُبي مما ػاص مً قٗىع الباخشحن في الخاظت لضعاؾت مىيىٖالٗى٠ يض 

ت ٖال٢ت ا ٟالضعاؾت ٖلمُت مُضاهُت إلاٗٞغ  إلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً بمماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء.ألَا

 

مما ؾب٤ ًم٨ً بلىعة مك٩لت الضعاؾت في ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ الغثِـ الخالي: ما ٖال٢ت اإلاؿخىي الخٗلُمي    

ُت الخالُت:  للىالضًً بمماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء؟ والظي جتٕر مىه الاؾئلت الٟٖغ

 ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر؟ ما مؿخىي حٗلُم الىالضان في -1
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 ما وا٢٘ ْاَغة مماعؾت الىالضان للٗى٠ يض ألابىاء لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر؟-2

َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي حٗلُم الىالضان ومماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء لضي ؤؾغ بلضًت -3

 ٢هغ بً ٚكحر؟

 ؤَضاٝ الضعاؾت:

 ضان في ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر.الخٗٝغ ٖلى مؿخىي حٗلُم الىال-1

 الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ ْاَغة مماعؾت الىالضان للٗى٠ يض ألابىاء لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر.-2

تالٗال٢ت بحن مؿخىي حٗلُم الىالضان ومماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر.-3  مٗٞغ

 ؤَمُت الضعاؾت:

 مىسال٫: الخالُت الضعاؾت ؤَمُت ج٨مً

ت ألاَمُت  للضعاؾت:  الىٍٓغ

ت ألَمُت جخمشال  اللُبي،٦ما اإلاجخم٘ في مك٩لت الٗى٠ يض ألابىاء ٖلى الًىء بل٣اء مداولت في الضعاؾت لهظٍ الىٍٓغ

اصة ًاصي بلي ٢ض مما الضعاؾاثال مجا٫ مً ظاهبمهم بزغاء الضعاؾت ؾدؿهم في ؤجهظٍ م٨ً  لهظٍ الٟهم ٍػ اإلاك٩لت، ٍو

ت بمٗلىماث  ؤهتزوصاإلاهخمحن  الٗى٠ يض ألابىاء.  مك٩لت ًٖ هٍٓغ

 :ألاَمُتالخُب٣ُُت للضعاؾت

 :ٞماًلي الضعاؾت لهظٍ الخُب٣ُُت ألَمُت جخمشال

ٟا٫ مٗاملت حجم اإلاك٩لت مما ٌؿاَم في وكغ ز٣اٞت ظضًضة في بلى وألامهاث َاآلباء لٟخاهدبا-1  بؾاءة وججىب ألَا

 اإلاٗاملت

 
 
 اللُبُت. ألاؾغةبمؿخىي  ؤلاعج٣اء بلى ونىال

 ألؾغ وؤلاظخماعي الىٟؿُإ الخُِٗضَا ؤلازخهاصخي ؤلاعقاصًت البرامج وبىاء جهمُم في جُٟض ٢ض اإلاخدهلت الىخاثج-2

 .اإلاسخلٟت اإلاضعؾُت َلبتاإلاغاخل

اًت ٖلى ال٣اثمحن الضعاؾت َظٍ هخاثج جُٟض ٢ض-3 ٟا٫ ٖع ت الىٟؿُت وجؼوصَم باألؾالُب وجيكئتهم ألَا  والتربٍى

 .ألابىاء مٗاملت الٗى٠ واؾاءة الخِخجىب

 خضوص في مخٛحراث الضعاؾت وبِئتها َى٤ٞ طاث اإلاىيٕى في صعاؾاث اإلاِؿب٣ها ٦ىهه مً الضعاؾت َظٍ جإجُإَمُت-4

 .الباخشحن ٖلم

 خضوص الضعاؾت:

 ألابىاء.الخضوص اإلاىيىُٖت: جدضصث مخٛحراث الضعاؾت في اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ومماعؾت الٗى٠ يض 

ت:جمشلذ في ُٖىت اَٟا٫ بٌٗ ألاؾغ ال٣اَىت في بلضًت ٢هغ بً ٚكحر.  الخضوص البكٍغ

 وختى خضوص 
 
الخضوص الجٛغاُٞت:جدضصث في بلضًت ٢هغ بً ٚكحر والتي جمخض مً مكٕغ الهًبت بُغابلـ قماال

 بلى خضوص بلضًت 
 
ت ٚغبا ٍؼ  ومً خضوص بلضًت الٍٗؼ

 
.بلضًت اؾبُٗت وؾى١ الخمِـ ظىىبا

 
 الؿاثذ قغ٢ا

 م. 2017الخضوص الؼماهُت:جمذ الضعاؾت اإلاُضاهُت في بضاًت ن٠ُ 

 مهُلخاث الضعاؾت:

 اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً:

ى ٢ضع الخٗلُم الظي خهل ٖلُه ٧ل مً ألاب وألام.  َو

ٟا٫:  الٗى٠ يض ألَا
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ٗٝغ
 
 وظيؿُإ وهٟؿُإ ظؿضًإ ؤطي بخضاربلى  ًاصي بٟٗل وتهضًض ؤًٟٗؤل" الُٟل بإهه يض اإلاخدضة الٗى٠ ألامم ح

ت دضمً خٍغ  جدذ الىناًت)الىلضاهإوؤخضَماؤوالىصخي(ؤوالضٞ٘ ٦ىهه بؿبب الُٟل ٍو
 
 مً بهةلىإي َٟال

 (.8، 2006)وظضي بغ٧اث،  ."لالؾخٛال٫ الهىعاإلاسخلٟت

ٗٝغ الٗى٠ في َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤهه ٧ل ٢ى٫ ؤو ٞٗل مً ٢بل ألاب ؤو ألام ًدضر ؤطي ماصي ؤو مٗى ىي ٖلى َو

 ألابىاء.

اع الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت:  ؤلَا

: الٗى٠ الاؾغي:
 
 اوال

 جمهُض:

حٗض ْاَغة الٗى٠ ألاؾغي بك٩ل زام ْاَغة ٢ضًمت، ٣ٞض وظضث م٘ وظىص ؤلاوؿان، وهمذ م٘ همى الخًاعة     

ا، وبهما  ظٍ الٓاَغة ال ج٣خهغ ٖلى بلض مٗحن ؤو ٞئت مُٗىت صون ٚحَر جمخض لدكمل ٧اٞت ؤلاوؿاهُت وجُىعَا، َو

 وصعظاث مسخلٟت، ٦ما 
 
غوٞهم اإلاِٗكُت، بال ؤجها جإزظ ؤق٩اال اتهم الخٗلُمُت ْو الكٗىب بةزخالٝ ز٣اٞاتهم ومؿخٍى

 ؤن مؿبباتها جسخل٠ بةزخالٝ جل٪ الش٣اٞاث والٓغوٝ.

ٟا٫ ًتزاًض في مُل٘ الؿخِىُاث، ولم حٗض الىهاثذ والخىظحهاث بكإن      و٢ض بضؤ ؤلاَخمام بٓاَغة الٗى٠ يض ألَا

ٟا٫ ؾىت  ٨ُؤلَباءألَا ٟا٫ جىدهغ في مجا٫ جغبُت وجيكئت ألابىاء الؾُما بٗض ؤن ٢ام اإلاٗهض ألامٍغ بيكغ  1961ألَا

ٟا٫ في مجلت ؤلاجداص الُبي ألا  غ الٗمل في الُب ؤلاقٗاعي ؾىت ؤٖغاى الًغب لضي ألَا ٩ي، وبٗض ان جم جٍُى مٍغ

ت ؤن بنابت الُٟل ٢ض حٗىص لخٗغيه للٗى٠، ومىظ طل٪ الخحن اَخم اإلاسخهىن  1962 ٦إصاة حصخُهُت إلاٗٞغ

٩ا بضعاؾت َظٍ اإلاك٩لت وعنض ٖضص الخاالث، بال ؤجهم لم ًخىنلىا بلى ج٣ضًغاث مخ٤ٟ ٖلحها  اًت الُٟىلت في امٍغ بٖغ

 ًٖ بزخالٝ مٟهىم الٗى٠ مً باخض بلى وطل٪ إلز
 
خالٝ الُغ١ اإلاىهجُت اإلاخبٗت في بٖضاص َظٍ الضعاؾاث، ًٞال

ذي:  ذي وؾاعة اإلاٍغ  (.19، 2013آزغ)هىعة اإلاٍغ

 مٟهىم الٗى٠:

ً ؤو آلازغ ؤو ممخل٩اتهم ) َضي خؿً:     (، ٦ما 62،200ٌٗٝغ الٗى٠ بإهه ؾلى٥ ٌؿتهضٝ بلخا١ ألاطي باآلزٍغ

ٗبحر ناعم مٗبر ًٖ ال٣ىة التي جماعؽ إلظباع الٟغص او الجماٖت ٖلى ال٣ُام بٗمل او اٖما٫ مدضصة ٌٗٝغ بإهه ح

( مشل الًغب او 
 
 )ماصًا

 
٣ُا  ٞحًز

 
ٗبر الٗى٠ ًٖ ال٣ىة الٓاَغة خُض جخسظ اؾلىبا ضَا ٞغص او ظماٖت ازغي، َو ًٍغ

تراٝ اإلاجخم٘ به )مهُٟى ٖمغ الخحر: ًإزظ نىع ازغي جمشل الًِٛ الاظخماعي، وحٗخمض مكغوُٖت الٗى٠ ٖلى بٖ

٣ي 14،1997  باآلزغ ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟحًز
 
م٨ً ؤن ًلخ٤ يغعا ى ٧ل ؾلى٥ ٌٗخمض ٖلى الكضة ؤو ؤلا٦غاٍ ٍو (، َو

 (.20، 2005او الؿ٨ُىلى ي )خؿان ٖغباوي: 

ٟا٫ ٣ُٞهض به اؾخسضام ٧اٞت ؤق٩ا٫ ال٣ٗىبت البضهُت ؤو ال     ىٟؿُت ؤو اللُٟٓت مً ؤما الٗى٠ اإلاىظه يض ألَا

 ظاهب الىالضًً ؤو 

اًتهم مً ظمُ٘ الجىاهب الصخُت  ضم ٖع ٟا٫، بمافي طل٪ الٗى٠ الىٟسخي ٖو بخضاَما، ؤو ؤخضؤٞغاص مدُُه ٖلى ألَا

ُت ؤو الجؿضًت )ؾٗض الضًً بىَبا٫  والا٢خهاصًت، بياٞت بلى اؾخٛاللهم في ؤٖما٫ الجدىاؾب و٢ضعاتهم ؾىاء اإلاٗٞغ

بضالخُٟٔ مٗىقت  (.1،2013: ٖو

ٟا٫:  الٗىامل اإلااصًت بلى اؾخسضام الٗى٠ يض ألَا

ٟا٫ بلى ٖضة ٖىامل مجها:      حٗىص ألاؾباب التي جاصي الى اؾخسضام الٗى٠ يض ألَا
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التربُت التي ًخل٣اَا الىالضان ؤو ؤخضَما مً بُئخه ؤو مجخمٗه ؤو ؤؾغجه، والتي جهىع له ٞٗل الٗى٠ و٦إهه ؤمغ -1

 َبُعي ًدهل في ٧ل 
 
بِذ وصازل ٧ل ؤؾغة، خُشإن " الُٟل الظي ًخٗغى للٗى٠ آبان ٞترة َٟىلخه ٨ًىن ؤ٦ثر مُال

 (.8،2006هدى اؾخسضام الٗى٠ مً طل٪ الُٟل الظي لم ًخٗغى للٗى٠ ببان ٞترة َٟىلخه )ٖبضاإلادؿً اإلاُحري:

التي ٢ض جاصي بلى  ألاؾباب الىٟؿُت التي ج٣ٟض اإلاٗى٠ ٣ٖله وجسغظه ًٖ َىٖه، ومجها الامغاى الىٟؿُت-2

 مىظ الؿىحن الاولى لخُاتهم )مجى 
 
 ٖضواهُا

 
الٗضوان)الؿ٨ُىباجُت(، خُض ًبضي الؿ٨ُىباجُىن ؾلى٧ا

 (.11،2003ابىصعوؽ:

ض -3 ض مً الًٛىٍ الىٟؿُت ٖلى ألاؾغة وجٍؼ ٣غ وصًىن وما بلى طل٪ مً ؤمىع جٍؼ اإلاك٨الث الا٢خهاصًت مً بُالت ٞو

 (.٠27،1991. )عمؿِـ بهىام: مً قٗىع الىالض بالعجؼ والًٗ

 ؤلاهدغاٞاث ألازال٢ُت مشل قغب الخمغ واإلاؿ٨غاث التي جاجج الٗال٢اث الٗاثلُت وجاصي بلى اللجىء الى الٗى٠.-4

الم مً مكاَض حصج٘ ٖلى الٗى٠، ومً طل٪ مكاَضة ألاٞالم الٗىُٟت.-5  الخإزغ بما حٗغيه وؾاثل ؤلٖا

 .ُٚاب الىعي بإؾالُب الخيكئت الؿلُمت-6

ٟا٫ اإلاٗغيحن للخُغ وخماًتهمىجإَُلهم.-7  ٖضم وظىص ماؾؿاث مجخمُٗت لغنض ألَا

 ؤق٩ا٫ الٗى٠:

ذي:  ذي وؾاعة اإلاٍغ ٟا٫ الى ؤعبٗت اق٩ا٫.)هىعة اإلاٍغ  (19، 2013ًم٨ً ج٣ؿُم ؤق٩ا٫ الٗى٠ اإلاماعؾت يض ألَا

كمل الدصخُو ال٨ضماث، الجغ - ى الاؾخسضام اإلاخٗمض لل٣ىة، َو وح، ال٨ؿىع، الخغو١، الٗى٠ الجؿضي: َو

 بناباث البًُ والغؤؽ الىاظمت ًٖ ؾىء اإلاٗاملت.

مً ٢بل -
 
م٨ً ؤن ٌؿخٛل الُٟل ظيؿُا ، ٍو

 
ى مكاع٦ت الُٟل في وكاٍ ظيسخي الًٟهمه جماما الٗى٠ الجيسخي: َو

 شخو بالٜ 

ه )ٖلىان الكهغي:  ٗٞغ  هه(بإ21، 2011ؤو َٟل آزغ في ؾُا١ ٖال٢اث اإلاؿئىلُت، ال٣ىة ؤو الش٣ت، َو

كمالالٚخهابىالخدغقالجيؿُىؤًتحٗل٣ُاججيؿُتمغ " اآلزغ،َو بتالُٞغ ؤًٟٗلجيؿُإوؤًتمداولتلل٣ُامبٟٗلجيؿًُضٚع

 ٞىيت"

ى هٕى مً ؤلاؾاءة الىٟؿُت، وحكمل اإلاًا٣ًت اللُٟٓت اإلاؿخمغة، بل٣اء اللىم ٖلى الُٟل، - الٗى٠ الىٟسخي: َو

ُبه، تهضًضٍ، وجاصحهظٍ اإلاماعؾاث بلى جضمحر  ، جَغ  صخت الُٟل ال٣ٗلُت والىٟؿُت. جد٣حٍر

اًخه ًٖ ج٣ضًم - ى ؾهى ؤو بمخىإ ؤخض والضي الُٟل ؤو الصخو اإلاؿئى٫ ًٖ ٖع ؤلاَما٫ اإلاخٗمض: َو

غ الٗاَٟي، الخٛظًت، اإلاؿ٨ً، الٓغوٝ الخُاجُت آلامىت  بخخُاظاتهاألؾاؾُت في مجاالث الصخت، الخٗلُم، الخٍُى

اًت.(، في ْل وظى 1999)مىٓمت الصخت الٗاإلاُت:  ص مىاعص مخاخت بهىعة م٣ٗىلتلضي ألاؾغةؤو ٖىض م٣ضمي الٖغ

ٟا٫: اث اإلاٟؿغة للٗى٠ يض ألَا  الىٍٓغ

اث التي جٟؿغ الؿلى٥ الٗضواوي او الؿلى٥ الٗى٠ُ، وفي اٚلب ألاخُان ال٨ًٟي جٟؿحر      َىا٥ الٗضًض مً الىٍٓغ

اث مسخلٟت في صٖم جٟؿح ت واخضة للؿلى٥ الٗى٠ُ، بل حؿاَم هٍٓغ ر الٗى٠ الؾُما م٘ حٗضص ؤهىاٖه وؤق٩اله هٍٓغ

ذي وؾاعة ببغاَُم  اث التي جىاولذ الؿلى٥ الٗى٠ُ بالخٟؿحر)هىعة هانغ اإلاٍغ ُما ًلي ؤَم الىٍٓغ وجضازل ؤؾبابه، ٞو

ذي:  (.25،2013اإلاٍغ

ت الؿلى٦ُت: -  الىٍٓغ
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ت ـــــــــ والتي وي٘ ؤؾؿها ؤوازغ ال٣غن اإلااضخي وبضاًت ال٣غن الخالي )      Watson,Pavolovًغبِ ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

 ( عاثض اإلاضعؾت الؿلى٦ُت اإلاب٨غة ــــــ بحن الخاٞؼ ؤو اإلاشحر والؿلى٥.

ؤلاوؿان م٨دؿب مً  ٞهي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة وظىص خاٞؼ للؿلى٥ وج٨غاع الؿلى٥ وجضُٖمه، وبالخالي ٞةن ؾلى٥    

خُاص ٖلُه ًاصي بلى  الخٗلم مً البِئت واإلاىا٠٢ الخُاجُت اإلاسخلٟت، ٦ما ؤن ج٨غاع الؿلى٥ مدل ؤلاَخمام ؤو ؤلٖا

 ا٦دؿاب الٗاصاث ومماعؾتها بك٩ل مؿخمغ.

ت ٖلى ؤهه بطا ٢ام شخو ما بؿلى٥ ٖضواوي يض شخو ؤزغ ٞال بض ؤن ج٨ىن الىدُجت   َظٍ الىٍٓغ
 
وجا٦ض ؤًًا

م٨ً ؤن ًىظه الٗى٠ يض اإلااؾؿت الاظخماُٖت ؾىاء ٧اهذ ألاؾغة, مضعؾت, ماؾؿت  , ٍو
 
 ممازال

 
 ٖضواهُا

 
ؾلى٧ا

ه ماؾؿاث اإلاجخم٘ يضالٟغص اإلاخجؿض ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ٞالؿلى٥ اإلاٗخاص َى اؾخجابت للٗى٠ الظي جماعؾ

 (.17،1997)مًٗ زلُل ٖمغ: في الجؼاءاث والًىابِ 

ت الخٗلم الاظخماعي:  هٍٓغ

ىعث مً ٢بل )      ت (، Bandure,Walter&Parkوتي مضعؾت  اهبش٣ذ ًٖ اإلاضعؾت الؿلى٦ُت َو وج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

الخ٣لُض، وؤن َىا٥ زالزت مهاصع عثِؿُت للخإزحر، ٖلى ؤن مٗٓم الؿلى٥ الٗضواوي ًخم حٗلمه مً زال٫ اإلاالخٓت و 

ىن.  ت ٧الخلٍٟؼ  والتي مً زاللها ًخٗلم الُٟل الؿلى٥ وتي: ألاؾغة، ألا٢غان، الىماطط الغمٍؼ

 مً    
 
ت ؤن الؿلى٥ الٗضواوي ال ًدك٩ل ٣ِٞ مً زال٫ الخ٣لُض واإلاالخٓت، ول٨ً ؤًًا ٦ما جٟترى َظٍ الىٍٓغ

ؼ الؿلى٥ الٗضواوي ت بحن الؿلى٥ الٗضواوي والكٗىع باإلخباٍ. زال٫ حٍٗؼ  والٗى٠ُ، ٦ما عبُذ َظٍ الىٍٓغ

ت الخدلُل الىٟسخي:  هٍٓغ

ت مً ٞغيُت مٟاصَا بن ؤلاخباٍ ًاصي الى الٗى٠, خُض ًغي  ؼة Sigmund Freud)جيب٘ َظٍ الىٍٓغ ( بن الٗى٠ ٍٚغ

ظٍ  ؼحي الخُاة واإلاىث، َو ت، وان ؤلاوؿان ًىلض ولضًه نغإ بحن ٍٚغ الٛغاثؼ تي التي جدضص ؤلاججاٍ الظي ؤزظٍ ٍُٞغ

ت ٖلى جهي٠ُ الٗملُاث ال٣ٗلُت بلى ٖملُاث قٗىعٍت (، 1998،29الؿلى٥ )خمض خؿً ٖالوي: وحٗخمض َظٍ الىٍٓغ

ى جهي٠ُ ؾاٖض ٖلى ٞهم الٗملُاث ال٣ٗلُت وجىُٓمها، وتي جغي ؤن الؿلى٥ الٗى٠ُ  ملُاث القٗىعٍت، َو ٖو

ت وؾلى٥ ُٞغي ٚحر م ؼة ٍُٞغ ىه الٟؿُىلى ي.ٍٚغ  خٗلم جضٞٗه بلُه ٖىامل في ج٨ٍى

ت ٞةن الٗى٠ َى مدهلت مجمىٖت مً الٗىامل اإلاخٗضصة واإلادكاب٨ت ًغظ٘ بًٗها بلى ٖىامل  وبدؿب َظٍ الىٍٓغ

بُىلىظُت وبًٗها ألازغ الى ٖىامل هٟؿُت، ٦ما ًغظ٘ بًٗها ألازغ الى ٖىامل اظخماُٖت وا٢خهاصًت, طل٪ بن 

 ٌِٗل في ؤوؾاٍ الؿلى٥ الٗضواوي ما 
 
 اظخماُٖا

 
َى بال اؾخجابت إلاى٠٢ مٗحن ًغجبِ بالٟغص بىنٟه ٧اثىا

ا )نالر مدمض الٗمغي: حَر  (.68،1995اظخماُٖت ٖضًضة ٧األؾغة واإلاضعؾت ٚو

ت البُىلىظُت:  الىٍٓغ

ت،  (Mac Dongalٌٗخبر )      البُىلىظُت في وتي جغبِ بحن الؿلى٥ الٗضواوي والٗىامل مً ماؾسخي َظٍ الىٍٓغ

ؤلاوؿان ٧الهبُٛاث والجُىاث والهغمىهاث والجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي والالمغ٦ؼي والٛضص الهماء والخإزحراث 

 البُى٦ُمُاثُت وألاوكُت ال٨هغباثُت في اإلاش التي حؿاَم في ْهىع الؿلى٥ الٗضواوي.

ت الٗضوان ؤلاهٟٗالي:  هٍٓغ

ُت التي جغبِ بحن الٗ اث اإلاٗٞغ ً، وبالخالــــــــــــــــــي وتي مً الىٍٓغ  ى٠ واإلاخٗت، ٞبٌٗ ألاٞغاص ًجضون مخٗت في بًظاء آلازٍغ

 لهظا الىمىطط في جٟؿحر الٗضوان 
 
ب٣ا ًلجإون للٗى٠ للٟذ ؤلاهدباٍ و٦ؿب ألاَمُت وجد٤ُ٣ اإلا٩اهت الاظخماُٖت، َو

ت ٖلى الٗضوان ٚحر ؤلاهٟٗالي ٞمٗٓم ؤٖما٫ الٗضواهاإلهٟٗالي جهضع بضون ج٨ٟحر مؿب٤، ٞالتر٦حز  في َظٍ الىٍٓغ

 بالخ٨ٟحر.
 
 اإلادؿم وؿبُا
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ت ؤلاخباٍ:  هٍٓغ

ت بحن الؿلى٥ الٗى٠ُ وؤلاخباٍ، ٞالكٗىع باإلخباٍ ًضٞ٘ الٟغص للؿلى٥ الٗضواوي، ٦ما جا٦ض  جغبِ َظٍ الىٍٓغ

ؼة بل هدُجت جإزحر  ؼي صازلي، ل٨ىه الًخدغ٥ بىاؾُت الٍٛغ ت ٖلى ؤن الٗضوان صاٞ٘ ٍٚغ  ٖىامل زاعظُت. َظٍ الىٍٓغ

ت: ت الخٟاٖلُت الغمٍؼ  الىٍٓغ

ملُاجه مً زال٫ جإ٦ُضٍ ٖلى   في صعاؾت الصخهُت ٌٗخمض ٖلى جدلُل الخ٨ٟحر ٖو
 
ُا  مٗٞغ

 
٣ضم َظا ؤلاججاٍ مىٓىعا ٍو

اتهم وبًداءاتهم ٖلى  اإلاٗاوي, ٞالخٟاٖل الغمؼي َى طل٪ اليكاٍ الظي ًٟؿغ الىاؽ مً زالله ؤٞٗا٫ بًٗهم وجهٞغ

ت ؤؾاؽ  اصة ما ًخهل طل٪ الخٟؿحر بالؿلى٥ الخاع ي، وبما بن َظٍ الىٍٓغ اإلاٗجى الظي ًًُٟه َظا الخٟؿحر، ٖو

 
 
حٗخبر الغمىػ وال٩لماث وؤلاقاعة مً مباصئها ألاؾاؾُت لظا ٌٗض الٗى٠ اإلاىظه يض ألاٞغاص ؾىاء ؤ٧ان الٗى٠ لُٟٓا

ت الخٟا  مً جل٪ الخٗبحراث ألاؾاؾُت للىٍٓغ
 
 واخضا

 
ت، وبهظا ٞةن ؾلى٥ الٟغص والجماٖاث ؤم ظؿضًا ٖلُت الغمٍؼ

 بك٩ل مباقغ,وان الٗملُاث ؤلاصعا٦ُت 
 
 ؤو بًجابا

 
خإزغ بها ؾلبا ماَى بال ججؿُض للغمىػ التي ٌكاَضَا الٟغص ٍو

ت وجدضًض هٕى الٗال٢اث بُجهم، وباؾخُاٖتها ؤن ج٨بذ الٗضوان ؤو حؿهله ُت ٖىض ؤلاٞغاص تي التي بةم٩اجها مٗٞغ  واإلاٗٞغ

ت حٗاملذ م٘ الٗى٠ بىنٟت مك٩لت 265،1999)مُإو مدمض بغ٧اث: (، وججضع ؤلاقاعة  بلى ؤن الخٟاٖلُت الغمٍؼ

اظخماُٖت تهضص ؤلاجٟا١ الجماعي اإلاكتر٥ بكإن الىا٢٘، بط بن الهغإ بحن ؤلاٞغاص والجماٖاث ًاصي الى اجهُاع 

هبذ مً الهٗىبت بم٩ا ت ٍو  هُت ؤلاجٟا١ بكإن ال٣ًاًا اإلاكتر٦ت.ؤلاجها٫ بحن َظٍ الجماٖاث اإلاخهاٖع

: اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً وألابىاء
 
 :زاهُا

مً بحن اإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ ألاؾغة ه٣ل اإلاٗلىماث ومجمىٖت ألاَضاٝ الش٣اُٞت واإلاٗاٝع وال٣ُم وصٞ٘    

غا ٝ الهامت في مٗاصلت الىجاح وتي ألاوالص هدى ؤَضاٝ الىالضًً وألاَضاٝ ؤلاظخماُٖت، ول٨ً ًجب ؤال هجهل ألَا

ؤَمُت الىؾِ ؤلاظخماعي والش٣افي اإلاخمشلت في جدهُل الىالضًً وجإزحٍر في الخدهُل الٗلمي لؤلبىاءال لظل٪ ٞةن 

ت الىالضًت  ٖامل جدهُل الىالضًً مً الٗىامل ألاؾاؾُت واإلاهت في جدهُل ألابىاء الضعاسخي، واإلاماعؾاث التربٍى

والش٣افي ألوؾاَها الاظخماُٖت، والجهل بُبُٗت الخا٫ ًدض مً ٞٗالُت َظٍ اإلاماعؾاث جخإزغ باإلاؿخىي ال٨ٟغي 

٣لو مً جضزالث الىالضًً، بل ًبٗضَما ًٖ ج٣ضم اإلاجخم٘ وجُىعٍ، ٞاإلاؿخىي الش٣افي والخٗلُمي ٌٗض الٗامل  ٍو

 ٧ل
 
ت للىالضًً، ٩ٞلما ٧ان َظا اإلاؿخىي مغجٟٗا ا في اإلاماعؾاث التربٍى ما اججهذ َظٍ اإلاماعؾاث بلى ألا٢ىي جإزحر 

الضًم٣غاَُت والدؿامذ م٘ ألابىاء، و٧لما اهسٌٟ اإلاؿخىي الخٗلُمي ٧لما اججهذ اإلاماعؾاث بلى الدؿلُُت وال٣ؿىة 

 في بىاء شخهُت الُٟل واإلاداٞٓت ٖلى همىٍ 
 
 َاما

 
والالمباالة، ٞاإلاؿخىي الٗلمي والش٣افي للىالضًً ًلٗب صوعا

الضعاسخي خُض بُيذ الضعاؾاث ؤن َىا٥ جباًً في الخيكئت ؤلاظخماُٖت بحن ألاؾغ بدباًً  اللٛىي والجؿمي وجدهُله

ت الٗلمُت في الٗمل التربىي ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي  ً ًمُالن بلى اإلاٗٞغ اث الش٣اُٞت لؤلم وألاب، وؤن ألابٍى اإلاؿخٍى

لى ال٨ٗـ مً طل٪ ًمُل ألابىان بلى اؾخسضام ؤ ؾلىب الكضة ٧لما جضوى جدهُلهم اإلاٗغفي ؤو الخٗلُمي ٖو

 ما ال ًٟغى ٖلى ابىه ما ال ًخ٤ٟ م٘ مُىله وعٚباجه 
 
ىا هجض ؤن الىالض اإلاخٗلم ٚالبا مؿخىاَما الخٗلُمي، َو

 (.45، 2004واَخماماجه، بط ؤهه ًغاعي ْغوٝ وبم٩اهُاث و٢ضعاث اإلاخٗلم)ؾلُمت ُٞاللي: 

ازغة في اججاَاتهم هدى ؤبىائهم طل٪ ؤن اإلاؿخىي ٦ما ٌٗض اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً مً ؤَم الٗىامل اإلا   

م في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت لؤلبىاء، ٣ٞض ؤزبدذ  الخٗلُمي للىالضًً ًازغ ٖلى قٗىعَم ب٨ٟاءاتهم لل٣ُام بإصواَع

الضعاؾاث ؤن الىالضان ًمُالن بلى البٗض ًٖ الدكضص وال٣ٗاب البضوي في ؤؾالُب الخيكئت ؤو بلى الاججاٍ هدى 

سضام اإلاىا٢كت وألاؾالُب الٗلمُت الجضًضة ٧لما ؤعجٟ٘ مؿخىاَما الخٗلُمي، مما ٌكحر بلى ؤَمُت اإلاؿخىي اؾخ

الخٗلُمي للىالضًً وؤزٍغ في حٗضًل اججاَاتهما هدى الخيكئت الاظخماُٖت وفي مماعؾت صوعَما ٖلى هدى مخىاػهى٧ي 
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 ً ض صوعَم ؤلاًجابي حؿخ٣ُم جغبُت آلاباء ألبىائهم ٧ان ال بض مً بإلاام ألابٍى بإؾالُب ووؾاثل التربُت الؿلُمت مما ًٍؼ

ولٗل مً ؤبغػ اإلاك٨الث التي ح٤ُٗ ٖمل ألاؾغة التربىي ظهل ،(340، 2003في جيكئت ألابىاء.) ؤخمض َمكغي ٖمغ :

بٌٗ آلاباء وألامهاث بإؾلىب التربُت الصخُذ واٖخماصَم ٖلى الخ٣لُض واإلادا٧اة، ؤو ؤن جتر٥ ٖملُت التربُت 

ٞاإلاغؤة اإلاخٗلمت جداو٫ بكتى الُغ١ ؤن جى٣ل ألبىائها الخبراث واإلاٗلىماث ،(2، 1990للهضٞت. )ببغاَُم مدمض ُٖا: 

ت ٦دصجُٗها ٖلى اإلاُا ٗت وحٗلم لالتي ا٦دؿبتها في ؾىىاث صعاؾتها، وحصجٗهم ٖلى ٧ل ما ًخهل بالٗلم واإلاٗٞغ

ض في جدهُلهم الضعاسخياللٛاث ألاظىبُت و٦ظل٪ اؾخٗما٫ الخاؾىب وألاهترهِذ أل  ٖلى ٨ٖـ ألام  بىائها مما ًٍؼ

 .الجاَلت التي حؿخسضم م٘ ؤبىائها الٗكىاثُت في جغبُتهم

 

 الضعاؾاث الؿاب٣ت:

ٟا٫ الٗضًض مً الجهاث اإلاٗىُت والباخشحن واإلاهخمحن الى صعاؾخه  صٞ٘ الاَخمام اإلاتزاًض ب٣ًاًا الٗى٠ يض ألَا

ا في اإلاجخم٘ مً ؤظل وي٘ الخلى٫ اإلاىاؾبت لها،  مً اظل الخٗٝغ ٖلى حجم َظٍ الٓاَغة، ومضي اهدكاَع

 وؾىٗغى ُٞماًلي بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بالٗى٠ الاؾغي:

ٟا٫ للٗى٠ صازل ألاؾغة، وما نىع 2015صعاؾت ؤوـ ٖباؽ ٚؼوان)-1 (: َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى مضي حٗغى ألَا

ٟا٫، وما  مضي ٖال٢ت َظا الٗى٠ ببٌٗ اإلاخٛحراث الاظخماُٖت َظا الٗى٠ واو٩ٗاؾاجه ٖلى شخهُت ألَا

ٟا٫ في مضًىت الخلت، ؤما ًٖ ؤصاة الضعاؾت 120والا٢خهاصًت، خُض ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) اى ألَا ( َٟل في ٍع

ٟا٫ الظًً ًخٗغيىن للٗى٠  ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ اؾخماعة اؾخبُان، و٢ض جىنلذ الضعاؾت الى اعجٟإ وؿبت ألَا

ٟا٫ ألاؾغي، وان الٗ ، ًلُه الٗى٠ الجؿضي، واهسٟاى وؿبت ألَا
 
ى٠ اللٟٓي ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى٠ ألاؾغي اهدكاعا

ت بحن الخدهُل الضعاسخي لؤلب وبالم،  الظًً جإزغث شخهُاتهم بؿبب مماعؾت الٗى٠، وان َىا٥ ٖال٢ت مٗىٍى

ت وصعظت حٗغ  ضص بٞغاص ألاؾغة، والخٗغى للمكا٧ل ألاؾٍغ  ى الُٟل للٗى٠ ألاؾغي.اإلاؿخىي الا٢خهاصي لؤلؾغة، ٖو

ت (: ٣ٞض َضٞذ2013(بى٢غي  مدمض صعاؾت م٩ُامل-2  وؤلاَما٫ البضهُت اإلاٗاملت بؾاءة بحن الٗال٢ت بلىمٗٞغ

 حُٗىت ٨ىن ، وجالىنٟي اإلاىهجفي َظٍ الضعاؾت والا٦خئاب، واؾخسضمذ الباخشت  الُمإهِىت الىٟؿُت و٧لمً الىالضي

ىبحن) الالجِختراوح الابخضاثُت اإلاغخلت مً الؿاصؽ اله٠ مىُالباث الضعاؾت  ( ؾىت،والبال12ٜ، 11ؤٖماَع

 م٣ُاؽ: م٣اًِؿهي زالزت الباخشت الضعاؾت ٣ٞض اؾخسضمذ َالبت بمضاعؽ م٨ت اإلا٨غمت، ؤما ؤصواث(472)ٖضصًَ

 وبَماله البضهُت الُٟل بؾاءة مٗاملت م٣ُاؽ م(،1993)الضلُمىآزغون، الىٟؿُت الُمإهِىت

ٟا٫ ا٦خئاب وم٣ُاؽم(،1996)بؾماُٖل، م( ؤما هخاثج 2000الىُٟعي، و البِئتالؿٗىصًت )بؾماُٖل ٖلى اإلا٣جن ألَا

  صالت ٖال٢ت الضعاؾت ٣ٞض بُيذ وظىص
 
 جلمُظاث لضي الا٦خئاب و والضي وؤلاَماال٫ اإلاٗاملت بؾاءة بحن بخهاثُا

  صالت ٖال٢ت اإلا٨غمت، ٦ظل٪ وظىص بم٨ت الابخضاثُت اإلاغخلت
 
 و الىالضي وؤلاَما٫ اإلاٗاملت بؾاءة بحن بخهاثُا

 .بم٨تاإلا٨غمت  الابخضاثُت اإلاغخلت جلمُظاث لضي الُمإهِىت

ؾٗذ الضعاؾتلل٨ك٠ ًٖ َبُٗت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه  :(2012صعاؾت )مدمض ٦خابي: -3

البت مً 100البدض مً )ج٨ىهذ ُٖىت و هدى ألابىاء والكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض، ( َالب َو

٠ صمك٤، واؾخسضم الباخض في بدشه اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي،  َلبت اله٠ ألاو٫ الشاهىي في مداٞٓت ٍع

باالٖخماص ٖلى ألاصواث الخالُت:م٣ُاؽ مماعؾت ؤلاؾاءة الىالضًت ٦ما ًضع٦ها ألابىاء، مً بٖضاص )الُغاوهت، 

امغ،  ،وم٣ُاؽ الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت)1999 ى مً بٖضاص )الضلُم ٖو ؤَم الىخاثج (، ؤما 2004للمغا٣َحن، َو
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التي جىنلذ بلحها: وظىص ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت بخهاثُت بحن صعظاث الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء 

 وصعظاث الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.

ال٢تها للُٟل الٗضواهُت لخٗٝغ ٖلى اإلاٟغصاث( َضٞذ بلى ا2011صعاؾتعوال مدمض ٖؿُال )--4  اللُٟٓت باإلؾاءة ٖو

 او جلمُظ ( 24528 ) ،مىإنل اوجلمُظة جلمُظ382)البدض) ُٖىت ؤٞغاص ٖضص بلٜ ألَل، خُض ه٣بال بلحهم اإلاىظهت

٣ت الٗكىاثُت، ؤما ؤصواث الضعاؾت ٩ٞاهذ  (2010)للٗام الٗامت صمك٤ مضًىت مضاعؽ مً جلمُظة ازخحروا بالٍُغ

، واوضخذ الىخاثج  الٗضواهُت للمٟغصاث وآزغ اللُٟٓت ؤلاؾاءة ل٣ُاؽ ًاؾخبُان اخضَما ٖباعة ًٖ اؾخماعث

ضم  إلاٟغصاث الُٟل اؾخسضام وبحن اللُٟٓت ؤلاؾاءة اؾخسضام بحن صاللتبخهاثُت طاث ٖال٢ت وظىص ٖضواهُت، ٖو

 صاللت طاث ٞغو١ ، ٖضم وظىص اللُٟٓت ؤلاؾاءة اؾخسضام في ؤم ألابىا٫ بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وظىص

 اؾخسضام في بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ الٗضواهُت، وظىص اإلاٟغصاث اؾخسضام في وؤلاهار الظ٦ىع  بحن بخهاثُت

٘   اللُٟٓت ؤلاؾاءة  ؤٞغص ألاؾغة.الىالضان، ومخٛحر الٗمغ، ومخٛحر ٖضص  ٖلُم اإلاخٛحرث جب

ال٢خه بالخىا٤ٞ الىٟسخي (: َضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى 2010صعاؾت ًامً ؾهُل مهُٟى )-5 الٗى٠ ألاؾغي ٖو

لضي اإلاغا٣َحن، و٢ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، ؤم ًٖ ُٖىت الضعاؾت ٞهي ٖباعة ًٖ مجمىٖت 

٣ت الٗكىاثُت، و٢ض جىنلذ ا396م٨ىهت مً )  صاللت طاث ٞغو١ لضعاؾت لٗضة هخاثج مجها:وظىص( ازخحروا بالٍُغ

٘   الٗى٠ ؤق٩ا٫ ْهىع  في بخهاثُت الىالضان، ومخٛحر اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي  حٗلُم اإلاؿخىي  ألاؾغي جب

ىا٥ ٖال٢ت بحن الٗى٠ والخىا٤ٞ الىٟسخي لؤلبىاء.  لؤلؾغة، َو

ٖال٢ت الٗى٠ ألاؾغي ببىاء ؾ٨ُىلىظُت الُٟل  (: والتي َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى2009صعاؾت ًخي مدمىص الىجاع )-6

م مً ٢بل 197الٟلؿُُجي، و٢ض ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) ٟلت ًضعؾىن في اإلاغخلت الابخضاثُت جم ازخُاَع ( َٟل َو

٣ت ٢هضًت مً الظًً حٗغيىا للٗى٠ مً ٢بل ألاؾغة، خُض جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي  اإلاغقض التربىي بٍُغ

م م٣ُاؽ البىاء الىٟسخي ٦إصاة لهظٍ الضعاؾت، و٢ض زلهذ الضعاؾت لٗضة هخاثج مجها: ٖضم الخدلُلي، و٢ض اؾخسض

وظىص ٞغو١ في ظمُ٘ ؤبٗاص م٣ُاؽ البىاء الىٟسخي خؿب مخٛحر الجيـ، ماٖضا البٗض الىٟسخي ٞخبحن وظىص ٞغو١ 

اسخي ومخٛحر ٖضص لهالر الاهار، ووظىص ٞغو٢ٟي ظمُ٘ ؤبٗاص م٣ُاؽ البىاء الىٟسخي خؿب مخٛحر الخدهُل الضع 

 ؤٞغاص ألاؾغة.

 ح٣ُٗب ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت:

 مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ للضعاؾاث الؿاب٣ت ًم٨ً مالخٓت آلاحي:   

ٟا٫ باٖخباٍع ؤخض اإلاىيىٖاث اإلاهمت في الُٟىلت.-1 اصة الاَخمام بالٗى٠ يض الَا  ًالخٔ في الؿىىاث ألازحرة ٍػ

 .البدىر والضعاؾاث الؿاب٣تجىٕى مىاهج وؤصواث البدض اإلاخبٗت في -2

 بم٩اهُت جىمُت ألاصاء اإلاهاعي للمخٗلمُىمً زال٫ الخٗلم اليكِ.-3

ذ في َظا اإلاجا٫ جسلى مً صعاؾت جبدض في -4 م اػصًاص الاَخمام بالٗى٠ بال ؤن البدىر والضعاؾاث التي ؤظٍغ ٚع

 مخٛحراث وبِئت الضعاؾتخؿب ٖلم الباخشان.  

لُت مً بٌٗ البدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت في: بظغاءاث الضعاؾت وبٖضاص ؤصواتها، و٢ض اؾخٟاصث الضعاؾت الخا   

 ونُاٚت ؤؾئلت وؤَضاٝ الضعاؾت،وفي هٕى الهُاٚت اإلاخبٗت لهظٍ البدىر.

 الجاهب الٗملي للضعاؾت: )اظغاءاث الضعاؾت(.

 ُٖىت الضعاؾت:
 
 ؤوال
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٣ت الٗكىاثُت50ج٨ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )  مً ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر. ( َٟل ازخحروا بالٍُغ

 ؤصاة الضعاؾت:
 
 زاهُا

ظٍ البُا٢ت م٨ىهت مً ٢ؿمحن: ال٣ؿم ألاو٫ زام  ٖباعة ًٖ بُا٢ت م٣البت م٣ىىت مً اٖضاص الباخشحن، َو

ضصَا ) ، وحكمل زالزت مجاالث: ألاو٫ الٗى٠ 24بالبُاهاث الصخهُت، وال٣ؿم الشاوي ًدىي بىىص البُا٢ت ٖو
 
( بىضا

 ي الٗى٠ اإلاٗىىي، والشالض الٗى٠ الجؿضي، والاظابت ٖلحها جدخمل زالر بضاثل.اللٟٓي، والشاو

 مغخلت مغاظٗت ؤصبُاث مخٛحراث الضعاؾت.  -1و٢ض جم اٖضاص َظٍ البُا٢ت في مغاخل تي:

.26مغخلت اٖضاص اإلاجاالث والبىىص خُض جماٖضاص البُا٢ت في نُٛتها ألاولُت بٗضص )-2
 
 ( بىضا

الهض١ والشباث في َظٍ الغخلت ٖغيذ البُا٢ت ٖلى ٖضص زمؿت مً ؤؾاجظة التربُت للىٓغ في مغخلت بظغاءاث -3

حن ختى ناعث البُا٢ت في  نالخُتها ل٣ُاؽ ما ويٗذ مً ؤظله،وجم الخٗضًل خؿب وظهاث هٓغ ألاؾاجظة التربٍى

 24نُٛتها الجهاثُت م٨ىهت مً )
 
ً زال٫ جدضًضصعظت ،وجم جهمُم ألاصاء في ق٩ل زالسي البضاثل،وطل٨م( بىضا

ٟا٫.  مماعؾتالىالضًً للٗى٠ يض ألَا

 زباث ألاصاة:

٣ت الخجؼثت الىهُٟت مً زال٫ ُٖىت م٨ىهت مً ) ( َٟل م٣ؿمت 16جم الخد٤٣ مً زباث البُا٢ت باؾخسضام ٍَغ

ظا زباث ٖالي ًم٨ً الىزى١ به في 0.82بلى مجمىٖخحن، وباؾخسضام مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار وظض زباث ألاصاة ) ظم٘ ( َو

 ( ًبحن صعظاث اإلاجمىٖخحن.1البُاهاث والجضو٫ )

 ( ًبحن بُان زباث ؤصاة الضعاؾت1ظضو٫ )

الُٟل  

 ألاو٫ 

الُٟل 

 الشاوي

الُٟل 

 الشالض

الُٟل 

 الغاب٘

الُٟل 

 الخامـ

الُٟل 

 الؿاصؽ

الُٟل 

 الؿاب٘

الُٟل 

 الشامً

 1.23 1.39 1.78 1.92 1.56 1.60 2.12 1.60 اإلاجمىٖت ألاولى

 1.40 1.56 2.00 1.89 1.49 1.82 1.90 1.72 الشاهُتاإلاجمىٖت 

 

 :ؤلاخهاجي )اإلاٗالجت الاخهاثُت( الخدلُل

لخدلُل البُاهاث والخهى٫ ( 20بنضاع ))spssجم اؾخسضام بغهامج ) الضعاؾت بإؾئلت الهلت طاث البُاهاث لخدلُل

 :عى الىخاثج ٦ماًلي

ت والاهدغاٞاث الخؿابُت، اإلاخىؾُاث-1  .وازخباع )ث( لُٗىت واخضة اإلاُٗاٍع

ٟا٫.-2  اؾخسضاممٗامل اعجباٍ بحرؾىن لخدضًض الٗال٢ت بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً والٗى٠ يض ألَا

 :ومىا٢كتهاالضعاؾت هخاثج

 ما مؿخىي حٗلُم الىالضًً في ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر؟ بظابت الدؿائ٫ ألاو٫ الظي ًىو ٖلى:

ت لئلظابت ٖلى َظا الؿاا٫ و  جم خؿاب اإلاخىؾِ  مؿخىي حٗلُم الىالضًً في ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر مٗٞغ

الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت)ث( إلظاباث ُٖىت الضعاؾت ٖلى مخٛحر مؿخىي حٗلُم الىالضًً في اؾغ بلضًت 

 (.٢2هغ بً ٚكحر ٦ما مىضر بالجضو٫)

 

 خى٫ مؿخىي الضعاؾت ( ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي والخ٨غاع إلظاباث ُٖىت2الجضو٫ )

 حٗلُم الىالضًً في ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر
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( ًدبحن 2مً الجضو٫ )

حٗلُم ؤن مخىؾِ 

الىالضًً ٣ً٘ بحن 

ألاؾاسخي واإلاخىؾِ 

ضص ج٨غاعاث اإلاؿخىي 16( في ألاب، و)16والجامعي خُض بلٛذ الخ٨غاعاث في مؿخىي الخٗلُم ألاؾاسخي ) ( لؤلم ٖو

ت ٖامت( ) ( لؤلم، ؤما الجامعي ٣ٞض بلٛذ الخ٨غاعاث بها 20( لؤلب و)17الخٗلُم اإلاخىؾِ )مٗاَض مخىؾُت وزاهٍى

جي الجامٗاث مً ؤلاهار ؤ٦ثر مً الظ٦ىع، ؤما الكهاصاث الٗلُا 24) (، ولؤلم12لؤلب ) ظا ٌكحر بلى ؤن زٍغ (، َو

 (.2( وألام )5)ماظؿخحر وص٦خىعاٍ( ٩ٞاهذ الخ٨غاعاث لؤلب )

ٟا٫ لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر؟  بظابت الدؿائ٫ الشاوي الظي ًىو ٖلى: ما وا٢٘ ْاَغة الٗى٠ يض ألَا

ت و لئلظابت ٖلى َظا الؿاا٫  ٟا٫ لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر مٗٞغ ًم٨ً ازخباع  وا٢٘ ْاَغة الٗى٠ يض ألَا

ت الخالُت: ٟا٫ لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر الٟغيُت الهٍٟغ ، لظل٪ جم ال ًماعؽ الىالضًً الٗى٠ يض ألَا

 (.3ازخباع الٟغيُت مً زال٫ ٖغى اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت)ث( ٦ما بالجضو٫)

 ( ًبحن اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت )ث( إلظاباث ُٖىت الضعاؾت3لجضو٫ )ا

ٟا٫ لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر  خى٫ وا٢٘ ْاَغة الٗى٠ يض ألَا

 

ٟا٫ الىاعصة في بُا٢ت اإلا٣ابلت بلٜ  ال٩لُل الخؿابي اإلاخىؾِ ( ؤن3الجضو٫) ًبحن ٢ُاؽ وا٢٘ الٗى٠ يض ألَا

(و٢ُمت الاخخما٫ 5.098( و٢ُمت )ث( حؿاوي )32957.( وباهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )1.5(، وتي ؤ٦برمً )1.7376)

ٌ الٟغى الهٟغي الظي ًىو ٖلى ال ًماعؽ الىالضًً 000.حؿاوي) ٟا٫ لضي ؤؾغ (، وبظل٪ هٞغ الٗى٠ يض ألَا

ت  بلضًت ٢هغ بً ٚكحر، ومً َىا ه٣ى٫ بن اؾخسضام الٗى٠ مً ٢بل الىالضًً يض ؤَٟالهم مىظىص، وإلاٗٞغ

اث الٗى٠ خؿب اإلاجاالث الىاعصة في بُا٢ت اإلا٣ابلت، ٣ٞض جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي  مؿخٍى

 ًلي:ت ٦ماو٢ُمت )ث( ل٩ل مدىع مً مداوع ؤصاة الضعاؾ

 (4ُٞالجضو٫)اإلادىع ألاو٫ الٗى٠ اللٟٓي ٦ما ًٓهغ -1

 اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت )ث(إلادىع الٗى٠ اللٟٓي( ًبحن 4الجضو٫ )

 

 ألام ألاب 

 اإلاخىؾِ الخ٨غاع اإلاخىؾِ الخ٨غاع

 0.32 16 0.32 16 ؤؾاسخي

 0.40 20 0.34 17 مخىؾِ

 0.24 12 0.24 12 ظامعي

 0.04 2 0.10 5 ٖالي

 1.00 50 1.00 50 اإلاجمٕى

 صعظت اإلاماعؾت ٢ُمت الاخخما٫ ازخباع ث الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 ٞى١ اإلاخىؾِ 000. 5.098 32957. 1.7376

 صعظت اإلاماعؾت ٢ُمت الاخخما٫ ازخباع ث الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 ٖالُت 001. 10.255 39075. 2.0667
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مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء ٧ان ٖا٫ خُض بلٜ اللٟٓي ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن مخىؾِ مماعؾت الٗى٠ 

( بالخالي ًدبحن ؤن 001.( و٢ُمت الاخخما٫ حؿاوي )10.255( و٢ُمت ث )39075.( وباهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )2.0667)

اث الٗى٠ في ٧ل ٣ٞغة وعصث في اإلادىع  ،مماعؾت الٗى٠ اللٟٓي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء ٖالُت ت مؿخٍى وإلاٗٞغ

ألاو٫ )الٗى٠ اللٟٓي( ببُا٢ت اإلا٣ابلت، ٣ٞض جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والغجبت و٢ُمت )ث( 

 .(5ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث مدىع الٗى٠ اللٟٓي في ؤصاة الضعاؾت ٦ماُٞالجضو٫)

 هدغاٝ اإلاُٗاعي والغجبت و٢ُمت )ث( ل٩ل مً ٣ٞغاث الٗى٠ اللٟٓياإلاخىؾِ الخؿابي والا ( ًبحن 5الجضو٫ )

 اإلاخىؾِ الخؿابي البىض ث
الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 ث الترجِب

 ٢ُمت الاخخما٫
 الاؾخيخاط

1 
 (٧اه٣ُى٫  الكضًض ال٣ٗاب هِب حهضص

 ) ًض٥ؤواللهى٨ؿغ 
 ٖالُت 780. -280.- 9 50467. 1.4800

 ٖالُت 000. 7.516 2 88433. 2.4400 الازخباع في ٖالُت صعظت ٖلى جدهل إلاا بطا ًلىمجي 2

3 
 ٧اهذ وبن ختى الازخباع في صعظاحي ٖلى وي ًىبش

 ظُضة
 ٖالُت 000. 7.969 3 74533. 2.3400

 ٖالُت 000. 6.382 4 88641. 2.3000 لالؾخسٟاٞبي مطخ٨ت ؤؾماء ٖلي ًُل٤ 4

 ٖالُت 000. 9.811 1 73512. 2.5200 ًهغر في وظهي ٖىضما ؤزُئ 5

 ٖالُت 000. 5.364 5 89648. 2.1800 ٣ًى٫ لي ؤهذ ما حٗٝغ شخيء ٖىضما ؤزُئ 6

 مىسًٟت 339. 966. 8 87808. 1.6200 ٌكخمجي ألجٟه ألاؾباب 7

8 ً  ٖالُت 005. 2.969 6 85738. 1.8600 ٌؿبجي ؤمام آلازٍغ

 ٖالُت 006. 2.890 7 88086. 1.8600 ًلٗىجي ٖىضما ال ؤهجؼ ما ؤ٧ل٠ به 9

 

 –1.4800جتراوح بحن )مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاءاللٟٓي مماعؾت الٗى٠ ( ؤن مخىؾُاث 5ًخطر مً الجضو٫ )

( والظي ًىو ٌكخمجي 7( وبم٣اعهت ٢ُمت )ث( الجضولُت ًدبحن ؤن ٧ل البىىص ٧اهذ ٖالُت ما ٖضا البىض ع٢م )2.5200

ٖالُت، مما ٌٗجي ؤن َىا٥  مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاءاللٟٓي مماعؾت الٗى٠ ألجٟه ألاؾباب، وبظل٪ ًدبحن ؤن 

ٟا٫  وا٢٘ ٖلى ألَا
 
 واضخا

 
 .يغعا

 :(6ُٞالجضو٫)اإلادىع الشاوي الٗى٠ اإلاٗىىي ٦ما ًٓهغ -2

 اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت )ث(إلادىع الٗى٠ اإلاٗىىي ( ًبحن 6الجضو٫ )

 

ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن مخىؾِ مماعؾت الٗى٠ اإلاٗىىي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء ٧ان ٖا٫ خُض بلٜ 

(، بالتي ًدبحن ؤن 062.(، و٢ُمت الاخخما٫ حؿاوي )1.909(، و٢ُمت ث )52793.( وباهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )1.6425)

اث الٗى٠ في ٧ل بىض  مىسًٟت،َىا٥ مماعؾت للٗى٠ اإلاٗىىي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء بضعظت  ت مؿخٍى وإلاٗٞغ

وعص في اإلادىع الشاوي )الٗى٠ اإلاٗىىي( ببُا٢ت اإلا٣ابلت، ٣ٞض جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي 

 (7ع الٗى٠ اإلاٗىىي في ؤصاة الضعاؾت ٦ماُٞالجضو٫)والغجبت و٢ُمت )ث( ل٩ل بىض مً بىىص مدى 

 ٗىىي اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والغجبت و٢ُمت )ث(ل٩ل مً ٣ٞغاث الٗى٠ اإلا( ًبحن 7الجضو٫ )

 صعظت اإلاماعؾت ٢ُمت الاخخما٫ ازخباع ث الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 مىسًٟت 062. 1.909 52793. 1.6425
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 –1.8400( ؤن مخىؾُاث مماعؾت الٗى٠ اإلاٗىىي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء جتراوح بحن )7)ًخطر مً الجضو٫ 

( والظي ًىو 1(،  وبم٣اعهت ٢ُمت )ث( الجضولُت ًدبحن ؤن ٧ل البىىص ٧اهذ مىسًٟت ما ٖضا البىضًً ع٢م )1.4200

هجاخُُٟاإلاضعؾت، وبظل٪ ًدبحن ؤن ( والظي ًىو ٖلى ال ٌٗحر اَخمامالٟكلُإو 5ٌكخ٩ي مى٩لصخيءؤٖمله، والبىض ع٢م )

مماعؾت الٗى٠ اإلاٗىىي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء مىسًٟت، مما ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖى٠ وا٢٘ ٖلى ألابىاء له جإزحٍر 

 الؿلبي ٖلى 

 شخهُت الُٟل في اإلاؿخ٣بل.

 :(8ُٞالجضو٫)٦ما ًٓهغ  اإلادىع الشالض الٗى٠ الجؿضي-3

 والاهدغاٝ اإلاُٗاعي و٢ُمت )ث(إلادىع الٗى٠ الجؿضياإلاخىؾِ الخؿابي ( ًبحن 8الجضو٫ )

 

ًدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤن مخىؾِ مماعؾت الٗى٠ الجؿضي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء ٧ان مىسٌٟ، خُض 

(، و٢ُمت الاخخما٫ -840.-(، و٢ُمت ث )31567.(، وباهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع )1.4625اإلاخىؾِ الخؿابي له )بلٜ 

 مىسًٟت،ي ًدبحن ؤن َىا٥ مماعؾت للٗى٠ الجؿضي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء بضعظت ــــالــــــــــــــ( بالخ405.حؿاوي )

اث الٗى٠ في ٧ل بىض وعص في اإلادىع ال ت مؿخٍى شالض )الٗى٠ الجؿضي( ببُا٢ت اإلا٣ابلت، ٣ٞض جم خؿاب وإلاٗٞغ

اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والغجبت و٢ُمت )ث( ل٩ل بىض مً بىىص مدىع الٗى٠ الجؿضي في ؤصاة 

 (9الضعاؾت ٦ماُٞالجضو٫)

 جؿضياإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي والغجبت و٢ُمت )ث(ل٩ل مً ٣ٞغاث الٗى٠ ال( ًبحن 9الجضو٫ )

 البىض ث
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 ث الترجِب

٢ُمت 

 الاخخما٫
 الاؾخيخاط

 مىسًٟت 835. 209. 4 67733. 1.5200 ألاؾباب ؤجٟه هُل ًًغب 1

 البىض ث
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 ث الترجِب

٢ُمت 

 الاخخما٫
 الاؾخيخاط

 ٖالُت 013. 2.575 1 93372. 1.8400 ٌكخ٩ي مى٩لصخيءؤٖمله  1

٨ىوٗهبُٗىضماؤيا٣ًه 2  مىسًٟت 223. 1.234 5 80204. 1.6400 ًٌٛبٍى

ؿتهؼثبُإمامالىاؽ 3  مىسًٟت 351. 942. 6 90102. 1.6200 ٣ًللميكإهَُى

4 
تؤوالخماملىخضًةطاؤزُإ ًدبؿيُُٟالٛٞغ

 ث
1.4200 .75835 8 -.746- .459 

 مىسًٟت

 ٖالُت 016. 2.506 2 78999. 1.7800 اَخمامالٟكلُإوهجاخُُٟاإلاضعؾتال ٌٗحر  5

اجِؿِئت 6  مىسًٟت 135. 1.518 3 74533. 1.6600 ًغًإهمٗٓمخهٞغ

 مىسًٟت 848. 192. 7 73512. 1.5200 ًخى٢ٟٗكلُُٟإًازخباع 7

 مىسًٟت 163. 1.417 4 79821. 1.6600 ٢لُالالَخمامبدالخُالصخُت 8

 صعظت اإلاماعؾت ٢ُمت الاخخما٫ ازخباع ث الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 مىسًٟت 405. -840.- 31567. 1.4625
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2 
 بطا ظؿمي في ًدغ٢جي

 ؤزُإث
 ٖالُت 007. 2.828 2 82833. 1.7400

3 
 ؤمامه بإٌصخيء ٣ًظٞجي

 ًٌٛبمجي ٖىضما
 ٖالُت 046. 2.049 1 80026. 1.8200

4 
 ٞمي في الٟلٟل ًً٘

 ؤخضا ؤؾب ٖىضما
1.2800 .60744 7 

-

2.561- 
 ٖالُت 014.

5 
 وظهي ٖلى ًهٟٗجي

 ألاؾباب ألجٟه
 مىسًٟت 317. 1.010 3 69985. 1.6000

6 
 َىٍلت مضة ٣ًُضوي

 ؤزُئ ٖىضما
1.3800 .56749 5 

-

1.495- 
 مىسًٟت 141.

7 
قٗغي ٖىض  مً ًجظبجي

 مٗا٢بتي
1.3000 .58029 6 

-

2.437- 
 ٖالُت 018.

 

 –1.8200( ؤن مخىؾُاث مماعؾت الٗى٠ الجؿضي مً ٢بل الىالضًً ٖلى ألابىاء جتراوح بحن )9ًخطر مً الجضو٫ )

( ٩ٞاهذ 6، 5، 1( ٧اهذ ٖالُت، ؤما البىىص )7، 4، 3، 2(،وبم٣اعهت ٢ُمت )ث( الجضولُت ًدبحن ؤن البىىص )1.2800

ٟا٫ في ظمُ٘ بىىص اإلادىع، مما ٌٗجي ؤن مىسًٟت، وبظل٪  ًدبحن ؤن الىالضًً ًماعؾان الٗى٠ الجؿضي ٖلى ألَا

.
 
ً الىٟسخي للُٟل مؿخ٣بال  َىا٥ ٖى٠ وا٢٘ ٖلى ألابىاء له يغع ٖلى الخ٨ٍى

ت اإلاداٞٓت، والتي جدؿم بالؿُُغة الخامت لؤلب ٖلى ألابىاء و     ٢ض حٗىص َظٍ الىدُجت بلى ؤهماٍ الخيكئت ألاؾٍغ

ؾىاء ال٨باع ؤو الهٛاع بةٖخباع ؤن ؤٚلب اإلاكا٧ل ؤلاظخماُٖت جضاع مً زال٫ ؾُُغة ألاباء مما ٌؿخضعي اؾخسضام 

 بؿبب اإلاضهُت خُض ؤٚلب الىالضًً 
 
جُا ظٍ الؿمت جخىاعر ختى وبن ؤنبدذ ج٣ل جضٍع الٗى٠ ٦إؾلىب للتربُت، َو

ىب في َظٍ ألاؾغ ٌؿخسضم التهضًض بال٣ٗاب والىهي ال٣اسخي والخىب ُش وال٣ٗاب البضوي للخض مً الؿلى٦ُاث ٚحر اإلاٚغ

(، 2012(، وصعاؾت )مدمض ٦خاوي: 2015، و٢ض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٧ل مً )ؤوـ ٚؼوان: ٞحها

 (.2009وصعاؾت )ًخي الىجاع: 

بظابت الدؿائ٫ الشالض والظي ًىو ٖلى: َل جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي حٗلُم الىالضًً 

ٟا٫ لضي ؤؾغ بلضًت ٢هغ بً ٚكحر؟   والٗى٠ يض ألَا

لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ٫ جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ومماعؾت الٗى٠ 

ٟا٫ و٧اهذ   (.10هخاثج الازخباع ٦ما َى مبحن في الجضو٫ )يض ألَا

ٟا10٫الجضو٫ )  ( ًبحن الٗال٢ت بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً بمماعؾت الٗى٠ يض ألَا

  مٗامل بحرؾىن  الاخخما٫ الاؾخيخاط

ت 0.371- 0.008 جىظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٢ٍى  مؿخىي حٗلُم ألاب 

ت  ألاممؿخىي حٗلُم  0.516- 0.00 جىظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٢ٍى

 

ٟا٫ 10ًخطر مً الجضو٫ ) ( ؤن مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ومماعؾت الٗى٠ ٖلى ألَا

ت بحن حٗلُم ألاب 0.008(، وباخخما٫ ٢ضٍع )0.371-بلٜ ٖىض ألاب ) ( مما ٌكحر بلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٢ٍى
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ٟا٫، وؤن مٗامل اعجباٍ بحرؾىن  بحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً ومماعؾت الٗى٠ ٖلى ومماعؾخه للٗى٠ يض ألَا

ٟا٫ بلٜ ٖىض ألام ) ت بحن حٗلُم ألام 0.000(، واخخما٫ ٢ضٍع )0.516-ألَا (، مما ٌكحر بلى ؤن َىا٥ ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٢ٍى

ٟا٫،   ؤ٢ل في مماعؾت الٗى٠ يض ألَا
 
ظ ٌكحر بلى ؤن الىالضًً ألا٦ثر حٗلما ٟا٫، َو ومماعؾتها للٗى٠ يض ألَا

م  للًٍٛى ٍو
 
٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت بإن اإلاؿخىي الخٗلُمي ًازغ في اإلاؿخىي الش٣افي وبالخالي ٖضم الخًٕى ٧لُا

و٢ض اج٣ٟذ هخاثج َظٍ ؤلاظخماُٖت والتي جا٦ض ٖلى يغوعة اؾخسضام ألاؾالُب ال٣اؾُت في الخيكئت الاظخماُٖت، 

 (.2009(، وصعاؾت )ًخي الىجاع: 2011وال ٖؿُال: (، وصعاؾت )ع 2015الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت ٧ل مً )ؤوـ ٚؼوان: 

 هخاثج الضعاؾت:

 ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن حٗلُم الىالضان ما بحن ألاؾاسخي واإلاخىؾِ بلى الجامعي.-1

بُيذ هخاثج الضعاؾت وظىص مماعؾت للٗى٠ مً ٢بل الىالضان ٖلى ألابىاء، وؤن ؤٖلى ؤق٩ا٫ الٗى٠ ٧ان الٗى٠ -2

 اللٟٓي.

 الضعاؾت بلى وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن مؿخىي حٗلُم الىالضان ومماعؾت الٗى٠ يض ألابىاء.  زلهذ هخاثج-3

 جىنُاث الضعاؾت:

ت الؿلُمت بما ًًمً -1 تهم باألؾـ التربٍى بُت لخش٠ُ٣ وجىُٖت ألاؾغ وػٍاصة مٗٞغ الٗمل ٖلى ٣ٖض صوعاث جضٍع

 ؤلابخٗاص ًٖ اؾخسضام الٗى٠ وؾىء اإلاٗاملت لؤلبىاء.

اظخماٖاث صوعٍت باإلاضاعؽ بحن ؤولُاء ألامىع واإلاٗلمحن وألازهاثُحن ؤلاظخماُٖحن وؤلاصاعة اإلاضعؾُت للٗمل ٣ٖض -2

 ٖلى الخض مً اهدكاع ْاَغة الٗى٠.

خض اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت ٖلى ج٩از٠ الجهىص إلاىاظهت مؿبباث ْاَغة الٗى٠ يض ألابىاء والخ٣لُل مجها ٢ضع -3

 ؤلام٩ان.

ٟا٫ وجبهحر ؤٞغاص اإلاجخم٘ بها لخٟاصحها.حؿلُِ الًىء ٖلى آ-  زاع الٗى٠ يض ألَا

 جدؿحن اإلاؿخىي الخٗلُمي للىالضًً -4

ٟا٫.-5 ٗت ؤلاؾالمُت مً بؾاءة مٗاملت ألَا  جُٟٗل صوع اإلاؿاظض في ببغاػ مى٠٢ الكَغ

ت الؿلمُت في الخيكئت الاظخماٖ-6  ُت لؤلبىاء.جًمحن مدخىي اإلاىاهج الضعاؾُت بمٟغصاث جخٗل٤ باألؾـ التربٍى

اًت -7 بٖضاص صلُل ألًٞل اإلاماعؾاث في مجا٫ خماًت الُٟل باٖخباٍع مهضع للمٗلىماث ل٩اٞت الٗاملحن في مجا٫ ٖع

 وخماًت الُٟل.

جي لِك٩ل مغظُٗت حؿترقض بها -8 ٟا٫ ٖلى اإلاؿخىي الَى جىخُض مٟهىم الٗى٠ وباألزو مٟهىم الٗى٠ يض ألَا

 اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت طاث الٗال٢ت.

 رخاث الضعاؾت:م٣ت

 في يىء هخاثج الضعاؾت ٣ًترح الباخشان بظغاء صعاؾاث مكابهت جدىاو٫:

 الٗى٠ ألاؾغي وؤزٍغ ٖلى الخدهُل الضعاسخي.-1

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي للُٟل.-2  الٗى٠ ألاؾغي ٖو

 الٗى٠ ألاؾغي وؤزٍغ ٖلى الصخت الىٟؿُت للُٟل.-3

 الٗى٠ ألاؾغي يض ألابىاء.بغهامج و٢اجي ٖال ي م٣ترح للخض مً ْاَغة -4

اًت البضًلت.-5 ٟا٫ في ماؾؿاث الٖغ  الٗى٠ ٖلى ألَا
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 ٢اثمت اإلاغاظ٘:

(: صوع آلاباء وألامهاث في صٖم اإلاىهج اإلاضعسخي لؤلَٟا٫، اإلااجمغ الضولي للُٟىلت في 1990ببغاَُم مدمض ُٖا )-1

 .ؤلاؾالم، ال٣اَغة

 ل، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان.(:الخيكئت الاظخماُٖت لل2003ُٟؤخمض َمكغي ٖمغ )-2

ٟا٫ واو٩ٗاؾه ٖلى الصخهُت" صعاؾت اظخماُٖت مُضاهُت  (:2015ؤوـ ٖباؽ ٚؼوان)-3 "الٗى٠ ألاؾغي يض ألَا

 (.4(، الٗضص )23في مضًىت الخلت، مجلت ظامٗت بابل/ الٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض )

ٟا٫ في الىؾِ 2005خؿان ٖغباوي )-4 حر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم (: "الٗى٠ يض ألَا ألاؾغي"، عؾالت ماظؿخحٚر

 ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، ظامٗت الجؼاثغ.

ايت، مغ٦ؼ ال٨خب لليكغ، ال٣اَغة.1998خمض خؿً ٖالوي )-5  (: ؾ٨ُىلىظُت الٗضوان والٗى٠ في الٍغ

ت.1991عمؿِـ بهىام )-6 ، الاؾ٨ىضٍع ، ميكإة صاع اإلاٗاٝع
 
ما  وج٣ٍى

 
ىا  (: اإلاجغم ج٨ٍى

(: "اإلاٟغصاجالٗضواهُتللُٟلىٖال٢تها باإلؾاءةاللُٟٓتاإلاىظهتبلحهمى٣بالألَل"، عؾالت 2011 مدمض ٖؿُال )عوال  -7

 ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، ظامٗت صمك٤.

بالىٖبضالخُٟٔ مٗىقت )-8 (: "الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه يض الُٟل"، اإلالخ٣ى الىَجي الشاوي 2013ؾٗض الضًً بَى

 10-9صة الخُاة في ألاؾغة، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت، خى٫ ؤلاجها٫ وظى 

ل   .2013ابٍغ

(:"ٖال٢ت ألاؾغة والخيكئت الاظخماُٖت بالٗى٠ اإلاضعسخي"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت 2004ؾمُت ُٞاللي )-9

 باجىت، الجؼاثغ. الٗلىم الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت الخاط لخًغ،

(: "الٗىصة بلى الاهدغاٝ في يىء الٗىامل الاظخماُٖت"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر 1995نالر مدمض الٗمغي )-10

اى.    ميكىعة، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، الٍغ

ال٢خه باهدغاٝ ألاخضار لضي هؼالء صاع اإلاالخ2006ٖٓبضاإلادؿً اإلاُحري )-11 ت ؤلاظخماُٖت (: "الٗى٠ ألاؾغي ٖو

اى. اى"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الامىُت، الٍغ  بمضًىت الٍغ

ال٢خه باألمً الىٟسخي"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر 2006ٖمغ الٟغاًت )-12 (: "الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه هدى الابىاء ٖو

 .ميكىعة، ظامٗت ماجت، ألاعصن

 :(2011ٖلىاههالخالكهغي)-13

،عؾالتماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ""الٗال٢تبِىةؾاءةاإلاٗاملتالىالضًتوجدهُلُلبتاإلاغخلتاإلاخىؾُتبمضًىتجبى٥

 ظامٗتماجت،ٖماصةالضعاؾاجالٗلُا،٢ؿمٗلمالىٟؿالتربىي،ٖمان.

ال٢خه بالىخضة الىٟؿُت" )صعاؾت مُضاهُت ٖلى 2012مدمض ٖؼث ٦خاوي )-14 (: "الٗى٠ ألاؾغي اإلاىظه هدى ألابىاء ٖو

٠ صمك٤(، مجلت ظامٗت صمك٤، اإلاجلض)ُٖى  (.1(، الٗضص )28ت مً َلبت اله٠ ألاو٫ الشاهىي بمداٞٓت ٍع

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت 1997مهُٟى ٖمغ الخحر )-15 (:الٗى٠ الٗاثلي، ا٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الامىُت، الٍغ

 الؿٗىصًت.

ايت"، مجلت ٖالم ال٨ٟغ، الٗضص )(: "الٗضوان والٗى٠ في 1999مُإو مدمض بغ٧اث )-16 ذ.2الٍغ  (، ال٨ٍى

غ الٗاإلاي خى٫ الٗى٠ والصخت، ظى٠ُ، 1999مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ) -17  .1999(: " الخ٣ٍغ
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ٟا٫ صازل ألاؾغة في الاعصن"، 2003مجى ابىصعوَل )-18 (: "صعاؾت هٟؿُت إلاك٩لت الٗى٠ الظي ًخٗغى له ألَا

 ل٣اَغة.عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ظامٗت ا

 والا٦خئا الىٟؿُت والُمإهِىت الىالضي وؤلاَما٫ البضهُت اإلاٗاملت (:" بؾاءة2013مي بيذ ٧امل بً مدمض ب٣غي )-19

اإلا٨غمت"عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت،  م٨ت (بمضًىت12، 11الابخضاثُت ) اإلاغخلت جلمُظاث مً بلضي ُٖىت

 ظامٗت ؤم ال٣غي.

ذي)هىعة هانغ -20 ذي، ؾاعة ابغاَُم اإلاٍغ لى لكئىن 2013اإلاٍغ ٟا٫" اإلاجلـ ألٖا (: " ؤلاؾاءة والٗى٠ يض ألَا

 ألاؾغة، بصاعة الضعاؾاث والبدىر، ٢ُغ.

ال٢خه ببٌٗ الٗىامل الىٟؿُت والؿماث الصخهُت"، مجلت الٗلىم 2006َضي خؿً )-21 (: " مغى الؿ٨غ ٖو

ذ، اإلاجلض )  (.11ص)(، الٗض34ؤلاظخماُٖت، ظامٗت ال٨ٍى

اًت الُٟىلت إلاىاظهت 2008وظضي مدمض بغ٧اث )-22 (: " اؾتراجُجُت الدكبُ٪ ٦مضزل لخُٟٗل صوع ظمُٗاث ٖع

ٟا٫ في ٖهغ الٗىإلات"، مجلت الُٟىلت، الٗضص ) ً.9الٗى٠ يض ألَا يُت لخىمُت الُٟىلت، البدٍغ  (، الجمُٗت البدٍغ

ال٢خه بالخ2010ًامً ؾهُل مهُٟى ) -23 ىا٤ٞ الىٟسخي لضي اإلاغا٣َحن"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ( "الٗى٠ ألاؾغي ٖو

 ميكىعة، ٧لُت التربُت، ظامٗت صمك٤.

ٖال٢ت الٗى٠ ألاؾغي ببىاء ؾ٨ُىلىظُت الُٟل الٟلؿُُجي"، بدض م٣ضم (: "2009ًخي مدمىص الىجاع )-24

(، 23الٗضص )للمكاع٦ت في اإلااجمغ الٗغبي الخاصي ٖكغ للُب الىٟسخي، مجلت قب٨ت الٗلىم الىٟؿُت الٗغبُت، 

 .2009ن٠ُ 
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االستغساق انٕظٛفٙ ٔعالقتّ بانركاء انعاطفٙ ندٖ أفساد انقٕٖ انعايهت بشسكت املداز 
 نالتصاالث مبدُٚت طسابهس

ت ٖمغ اإلابرو٥  ألا٧اصًمُت اللُبُت /ص. زحًر

 .ألا٧اصًمُت اللُبُت ظما٫ مدمض الخىاحي/ص 

  :مؿخسلو

ال٢خه بالظ٧اء الٗاَٟي لضي ؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت بكغ٦ت  الضعاؾت مىيٕى جىاولذ َظا        الاؾخٛغا١ الىُْٟي ٖو

ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي واإلاخمشلت في )  جىاٞغ مضي، خُض جم اؾتهضاٝ جدضًض  اإلاضاع الجضًض لالجهاالث  

ت مضي جىٞغ ؤبٗاص وم٨ىهاث الظ٧اء الٗ ؤلازالمالخماؽ ،  الىعي بالظاث ، اَٟي واإلاخمشلت في )، الاوٛماؽ ( ، ومٗٞغ

ُٟي بإبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي لضي  بصاعة الظاث ، الىعي والٟهم الاظخماعي  ( وجدضًض ٖال٢ت ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الْى

 ؤَمها : الضعاؾت ظملت مً الاؾخيخاظاث ؤْهغث ؤٞغاص ُٖىت البدض،و٢ض

غ لضحهم بٗض ٞهم وبصعا٥ الظاث -1  % .57بضعظت مخىؾُت وبيؿبت  ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض بصاعة الظاث  بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت  -2  % .43ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الٟهم الاظخماعي بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت -3  %  .47ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الاوٛماؽ في الٗمل بضعظت مخى -4  % .60ؾُت وبيؿبت ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الازالم في الٗمل بضعظت ظُضة ، وبيؿبت -5  % .68ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الخماؽ في الٗمل بضعظت مخىؾُت ، وبيؿبت-6  %  61ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

وٛمـــــاؽ ، والازـــــالم ، َىـــــا٥ اعجبـــــاٍ مىظـــــب بـــــحن ؤبٗـــــاص الاؾـــــخٛغا١ الـــــىُْٟي واإلاخشملـــــت فـــــي ٧ـــــل مـــــً ) صعظـــــت الا-7

 وبحن البٗض ألاو٫ مً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي واإلاخمشل في ) ٞهم الظاث ( لضي ُٖىت البدض والخماؽ في الٗمل (

ؤبٗـــــاص الاؾـــــخٛغا١ الـــــىُْٟي واإلاخشملـــــت فـــــي ٧ـــــل مـــــً ) صعظـــــت الاوٛمـــــاؽ ، والازـــــالم ، بـــــحن َىـــــا٥ اعجبـــــاٍ مىظـــــب  -8

 ً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي ) بصاعة الظاث ( لضي ُٖىت البدض .بحن البٗض الشاوي مو  والخماؽ في الٗمل ( 

َىـــــا٥ اعجبـــــاٍ مىظـــــب بـــــحن ؤبٗـــــاص الاؾـــــخٛغا١ الـــــىُْٟي واإلاخشملـــــت فـــــي ٧ـــــل مـــــً ) صعظـــــت الاوٛمـــــاؽ ، والازـــــالم ،  -9

 لضي ُٖىت البدض . ظخماعي ( البٗض الشالض مً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي ) الٟهم الا وبحن  والخماؽ في الٗمل (

 اٞخخاخُت : ٧لماث

الاؾخٛغا١ الىُْٟي ، الخماؽ في الٗمل ، الازالم في الٗمل ، الاوٛماؽ في الٗمل .الظ٧اء الٗاَٟي ، الىعي بالظاث ، -

 بصاعة الظاث ، الىعي الاظخماعي 

 

Abstract: 
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The study aimed to determine the job involvementand its relationship to emotional intelligence 

among the members of the workforce of Al-Madar Aljaded Telecommunication Company. 

Where the availability of job involvement dimensions were targeted in the study, namely 

(enthusiasm, sincerity, immersion), and knowingthe availability of these dimensions and 

components of emotional intelligence represented byself-awareness, self-management, 

awareness and social understandingand determining the relationship of dimensions of job 

involvementto the emotional intelligence dimensions among members of the research sample, 

the study showed a number of conclusions, the most important of which are: 

1. A 57% of the research sample have a medium degree of understanding of self-

awareness. 

2. A 43% of the research sample have poor self-management 

3. A 47% of the research sample have poor social understanding. 

4. A 60% of the research sample showed a medium degree on immersions in work. 

5. A 68% of the research sample showed medium degree of sincerity at work. 

6. A 61% of the research sample revealed an average degree of enthusiast at work. 

7. The results also, showed that there is a positive correlation between the dimensions of 

job involvementand the combination of (degree of immersion, sincerity, enthusiasm at 

work) and thefirst dimension of emotional intelligence(self-understanding) in the 

research sample  

8. The results showed a positive correlation between the dimensions of job 

involvement(degree of immersion, sincerity, enthusiasm at work) and the second 

dimension of emotional intelligence (self-management) in the research sample. 

9. The results also, that there is a positive correlation between the dimensions of job 

involvement(degree of immersion, sincerity, enthusiasm at work) with the third 

dimension of emotional intelligence (social understanding) in the research sample. 

Key Words: 

Job involvement, enthusiasm at work, dedication to work, immersion in work, emotional 

intelligence, self-awareness, self-management, social awareness  

 

 م٣ضمت :

ت ،           ؤن ال٣اثمحن ٖلى بصاعة اإلاىٓماث الخضًشت حهخمىن وبك٩ل ٦بحر ب٩اٞت اإلاىاعص وبسانت مىاعصَا البكٍغ

بظلىن ال٨شحر ألظل  اٖال ومؿاَما بك٩ل ٦بحر في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ، ٍو ؿٗىن ألن ًجٗلىا مجها عاٞضا مؿخ٣غا ٞو َو

٤ وجحرة ٖالُت مً  ً ؤزىحن ، ألامغ اإلاخمحز . وحٗخمض ٢ضعة ؤلا  ألاصاءظٗلها حٗمل ٞو صاعة ٖلى بصاعة البكغ لضحها ٖلى ؤمٍغ

ألاو٫ : " َى بصعا٦ها خ٣ُ٣ت ؤن اإلاىٓماث تي ما ًٟٗله ألاٞغاص واإلاجمىٖاث بالخٟاٖل ُٞما بُجهم ؾاٖت بؿاٖت 

حر الغؾمُت التي ًلٗبها َاالء ألاٞغاص يمً مجمىٖاث الٗمل ، ومٗها جخدضص ٢ضعة اإلاىٓمت ،  وألاصواع الغؾمُت ٚو

والُا٢ت التي جبظ٫ في مشل َظٍ ألاصواع واإلاُامذ التي ًدهل ٖلحها ألاٞغاص مجها جخ٣غع مً زال٫ اإلاٗخ٣ضاث 

الصخهُت ، وال٣ُم والؿلى٦ُاث اإلاخخابٗت ل٩ل ٞغص ججاٍ َبُٗت اإلاهمت التي ٣ًىم بها ، ومالثمت بيُت اإلاىٓمت واإلاىار 

اوي ٞهى مضي بصعا٦ها لخ٣ُ٣ت ؤن ألاٞغاص بُبُٗتهم ًسخلٟىن ُٞما الٗاَٟي إلاا ًُلب مجهم ال٣ُام به . ؤما ألامغ الش

بُجهم في الٗضًض مً الجىاهب ، مشل ٢ضعاتهم ، ومهاعتهم ، واججاَاتهم ، وهٓغتهم للٗمل ، ومضي اعجباَهم 
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ًً جدبا الجىاهب التي( ، ولٗل مً ؤبغػ َظٍ 99: 2004واؾخجابتهم ، ومؿخىي الجهىص اإلابظولت مً ٢بلهم" )ٚغاث ،

ا بحن ألاٞغاص ما ٌٗٝغ  ، والظي بضؤ ًجظب اهدباٍ الباخشحن والضعؾحن بالظ٧اء الٗاَٟيمً خُض مضي جىَٞغ

واإلاماعؾحن وؤصخاب الكغ٧اث والٗضًض مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، وطل٪ إلصعا٦هم ألَمُخه وإلاا ؾىٝ ٌٗىص ٖل جل٪ 

لى اؾخٗضاص صاثم  اثٟهم ٖو غ وجدؿحن في ؤصاء ألاٞغاص  ، وظٗلهم مهخمىن ومخدمؿىن في ْو اصة وجٍُى اإلاىٓماث مً ٍػ

ما٫ ٖلى ؤًٞل وظه وب٩امل ٢ضعاتهم وبضعظاث ٖالُت مً الخٟاوي والجضًت ، ومً جم للٗمل بجهض بيا في لخىُٟظ ألٖا

، والظي ٌكحر بلى مضي بظ٫ ألاٞغاص ظهىصا بياُٞت وبًجابُت في  باالؾخٛغا١ الىُْٟيالىنى٫ بهم بلى ما ٌٗٝغ 

اثٟهم وبضعظاث ٖالُت مً  الخماؾت والازالم والاوٛماؽ في ؤٖمالهم وبما ًخجاوػ الخضوص الضهُا مً جىُٟظ ْو

ال٢خه بالظ٧اء الٗاَٟي لضي ؤٞغاص ال٣ىي   الاؾخٛغا١ الىُْٟيالٗمل . وؾِخم في َظٍ الضعاؾت جىاو٫ مىيٕى  ٖو

 الٗاملت بكغ٦ت اإلاضاع لالجهاالث بمضًىت َغابلـ .

 مؿإلت الضعاؾت :

ُ ت بحن اٞغاص اإلاجخم٘ بما ٣ًضمه مً زضماث ًمشل٣ُإ الاجهاالث في لُبُا مهضعا مهما مً مهاصع الخىمُت اإلاٗٞغ

ا مً الكغ٧اث في ٦ىجها  ظا ألامغ ًجٗل مً قغ٧اث الاجهاالث جخمحز ًٖ ٚحَر حُٛى اخخُاظاث مٗٓم الكغاثذ  ، َو

دخم ٖلحها  ت مخمحزة و٢اصعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث البُئُت اإلاسخلٟت واإلاخجضصة واإلاخ٣لبت ، ٍو جدخاط بلى مىاعص بكٍغ

ُا٧لها وعؤؽ مالها البكغي م٘ ٧اٞت الخٛحراث ، وؤن جغ٦ؼ وبك٩ل ؤؾاسخي ٖلى جىمُت يغوعة ب ٖاصة جغجِب ٖملُاتها َو

غ ٢ضعاث ومهاعاث الٗاملحن لضحها  ، وؤن حؿعى ألن ج٨ىن  ٞاٖلت ومخمحزة و٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ، ولً  وجٍُى

اٖلت جمخل٪  ت مؿخ٣غة ٞو ا٢اث ومهاعاث مخمحزة ومخىىٖت ، ومً ًخإحى لها طل٪ بضون وظىص مىاعص بكٍغ ٢ضعاث َو

ىٓغ بلحها بال٨شحر مً الاَخمام والخٗم٤ ما ٌٗٝغ ب٣ضعاث ومهاعاث  ًٌ  الظ٧اء الٗاَٟيؤبغػ َظٍ ال٣ضعاث التي ؤنبدذ 

ت طاث  غ اإلاىاعص البكٍغ الٗالي  وال٣ضعاث اإلاخمحزة ، ؾُاصي بُبُٗت الخا٫ بلى ي٠ٗ ٢ضعة  ألاصاءوؤن ٖضم جٞى

ٖلى الىمى والب٣اء واإلاىاٞؿت ، ومً َىا ًجب الىٓغ بلى ؤصاء ألاٞغاص ، والٗىامل التي جازغ ُٞه بهظٍ  اإلاىٓماث

اإلاىٓماث مً مىٓىع اؾتراجُجي بدُض ًخم ال٣ُام بٗملُاث جدلُل وجهمُم الٗمل والىْاث٠ ، و٦ظل٪ ٖملُاث 

ت بحن ٖىاَٟهم  م مً ظاهب وبحن اهخ٣اء وحُٗحن وجم٨حن ؤٞغاص ًخمخٗىن بىظىص ٖال٢اث ٢ٍى م ومكاَٖغ وؤ٩ٞاَع

ى ما  اثٟهم مً ظاهب آزغ ، وبما ًد٤٣ لهم خاالث مً الاعجباٍ والاؾخمخإ والخماؽ والاوٛماؽ في ؤٖمالهم َو ْو

 وجخمدىع َظٍ الضعاؾت خى٫ حؿائالث عثِؿُت تي : ٌٗٝغ باالؾخٛغا١ الىُْٟي . ، 

 ىت البدض ؟ما مضي جىٞغ ابٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي ؤٞغاص ُٖ -1

 ما مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض ؟-2

 ما الٗال٢ت بحن الظ٧اء الٗاَٟي والاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض ؟ -3
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اؾدىاصا ٖلى مؿإلت الضعاؾت وؤَضاٞها ، جمذ نُاٚت ٞغيُت عثِؿُت ومجمىٖت ٞغيُاث ٞغيُاث الضعاؾت :  

ا ، وتي : ُت ؾِخم ازخباَع  ٖٞغ

غة فـــي اٞـــغاص ُٖىـــت البدـــض ) الخمـــاؽ ، الازـــالم ،  - جىظــض ٖال٢ـــت اعجبـــاٍ بـــحن بـــحن ؤبٗـــاص الاؾـــخٛغا١ الــىُْٟي اإلاخـــٞى

الـــىعي بالـــظاث ، بصاعة الـــظاث ، الـــىعي والٟهـــم الاظخمـــاعي ( . )الاوٛمـــاؽ  ( وبـــحن ؤبٗـــاص الـــظ٧اء الٗـــاَٟي واإلاخمشلـــت فـــي 

ُت آلاجُت : كخ٤ مً َظٍ الٟغيُت الٟغيُاث الٟٖغ  َو

 جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الخماؽ في الٗمل لضي ألاٞغاص والىعي بالظاث .-1

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض .جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الازالم في الٗمل  والىعي بالظاث -2

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض . جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الاوٗماؽ في الٗمل والىعي بالظاث-3

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض . الخماؽ في الٗمل وبصاعة الظاثجىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن  -4

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض.بصاعة الظاج الازالم في الٗمل و جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن  -5

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض . بصاعة الظاث الاوٛماؽ في الٗمل و جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن -6

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض . م الاظخماعيجىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الخماؽ في الٗمل والٟه-7

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الازهالم في الٗمل والٟهم الاظخماعي-8

 لضي مٟغصاث ُٖىت البدض . جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن الاوٗماؽ في الٗمل والٟهم الاظخماعي-9

 ؤهمىطط الضعاؾت :

همىطط اٞتراضخي مدضص ًىضر  الٗال٢ت بحن اإلاخٛحراث ومضي جغابُها جخُلب ٖملُت جىيُذ ابٗاص الٟغيُاث بىاء ا

ىضر الك٩ل الاحي ألاهمىطط الاٞتراضخي للبدض الظي ًضعؽ الٗال٢ت بِىإبٗاص الاؾخٛغا١  م٘ بًٗها البٌٗ ، ٍو

لىدى والتي جم قبه الاجٟا١ بكإجها في الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وطل٪ ٖلى االىُْٟي وؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي 

 آلاحي :

 

 

 

 
 من إعداد الباحث( 2شكل رقم )

 ؤَضاٝ الضعاؾت :

ت  1-  ؤلازالمؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض واإلاخمشلت في ) الخماؽ ،  جىاٞغ مضي وجدضًضمٗٞغ

 ، الاوٛماؽ ( وجدضًض مؿخىاٍ .

 الذكاء العاطفً: أبعاد
 الوعً بالذات-1
 إدارة الذات -2
 الوعً والفهم االجتماعً-3

 

 أبعاد االستغراق الوظٌفً  :

 االخالص فً العمل-0

 الحماس فً العمل-0

 االنغماس في العمل-3
 

 الفرد
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ت وجدضًض مضي جىٞغ ؤبٗاص وم٨ىهاث الظ٧اء الٗاَٟي واإلاخمشلت في ) 2- الىعي بالظاث ، بصاعة الظاث ، الىعي مٗٞغ

 ُٖىت البدض . بٞغاص( لضي  والٟهم الاظخماعي 

ت وجدضًض ٖال٢ت-3  بإبٗاص وم٨ىهاث الظ٧اء الٗاَٟي لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض  ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي مٗٞغ

 الضعاؾاث الؿاب٣ت :

ىِذ بمخٛحراث الضعاؾت الخالُت ًٖ ٖضص مً الضعاؾاث  ُٖ ؤؾٟغث الضعاؾت الاؾخُالُٖت للضعاؾاث وألابدار التي 

 الٗاَٟي ومخٛحر الاؾخٛغا١ الىُْٟي . وؾىدىاولها ٖلى الىدى آلاحي :التي اَخمذ بمخٛحر الظ٧اء 

 ىاولذ مىيٕى الاؾخٛغا١ الىُْٟي.اإلادىع ألاو٫ : صعاؾاث ج

 اإلادىع الشاوي : صعاؾاث جىاولذ مىيٕى الظ٧اء الٗاَٟي

 ؤوال : الضعاؾاث الؿاب٣ت الخانت بمخٛحر الاؾخٛغا١ الىُْٟي :

1- ، ٤   :اإلاهغفي ال٣ُإ في لحن الٗام لضي الىُْٟي الاؾخٛغا١ ؤبٗاص جىاٞغ ( بٗىىان مضي 2017صعاؾت ) مُا ، ومٍؼ

ت اإلاهاٝع في مُضاهُت صعاؾت اؾتهضٞذ جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ ؤبغػَا )مضي جىاٞغ و ؾىعٍا  –الالط٢ُت  بمضًىت الخجاٍع

ؤبٗاصٍ : الخماؽ وؤلازالم الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي الٗاملحن في اإلاهاٝع ٢ُض الضعاؾت . وجدضًض مؿخىاٍ وجدضًض 

 والاوٛماؽ في الٗمل لضي ُٖىت البدض ( .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة اؾخيخاظاث ، مً ؤَمها :

غ وبضعظت ٦بحرة لضي ُٖىت البدض ، وؤن ؤبٗاص الاوٛماؽ الىُْٟي لضي ُٖىت البدض - ؤن الاوٛماؽ الىُْٟي مخٞى

غ بضعظت ٦بحرة  ،  بٗض بٗض الخماؽ في الٗمل مخ {٧ان ٖلى الىدى آلاحي :  غ ؤًًا بضعظت  ؤلازالمٞى في الٗمل مخٞى

 .     }الٗمل بضعظت ٦بحرة   يالاوٛماؽ ف ٦بحرة ،  بٗض

ت باالؾخٛغا١ الىُْٟي ، صعاؾت جُب٣ُُت 2016صعاؾت ) ؤبى قيب ،  -2 اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ( بٗىىان ٖال٢ت ْو

ض في ٢ُإ ٚؼة  اث٠ بصاعة اإلاىاعص ، اؾتهبٟلؿُحن ٖلى م٩اجب البًر ضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى صعظت جُب٤ُ ْو

ت ، وبُان مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي الٗاملحن ، و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الاؾخيخاظاث  البكٍغ

 مً ؤَمها :

ت بك٩ل ٖام بلٜ اإلاؿخىي اإلاخىؾِ .- اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ؤن مؿخىي جُب٤ُ ْو

ُٟت ظىصة الخُاة الىُُْٟت ٧اهذ ؤ٢ل الىْاث٠ ؤن جسُُِ اإلاؿاع - الىُْٟي ٧اهذ ؤ٦ثر الىْاث٠ مماعؾت ، وؤن ْو

 جم ٢ُاؾها مماعؾت ، وؤن مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي للٗاملحن بلٜ اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘ .

ت وظمُ٘ - ؤبٗاصَا جىظض ٖال٢ت َغصًت طاث صاللت اخهاثُت بحن مخىؾِ الضعظت ال٩لُت لىْاث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 وبحن مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي للٗاملحن .
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ت الهىضؾت ٖىامل بٌٗ صوع (  بٗىىان 2013صعاؾت )  مدمىص ،  -3  الىُْٟي ، صعاؾت الاؾخٛغا١ فى البكٍغ

، واؾتهضٞذ  )الخٗٝغ ٖلى مؿخىي الىعي  ؤؾُاسخي لالجهاالث قغ٦ت في لحن الٗام مً ُٖىت آلعاء اؾخُالُٖت

ت في  ُٟي للٗاملحن في الكغ٦ت اإلابدىزت . بالهىضؾت البكٍغ الكغ٦ت اإلابدىزت . الخٗٝغ ٖلى مؿخىي الاؾخٛغا١ الْى

ت في مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي ( .  الخٗٝغ ٖلى صوع ٖىامل الهىضؾت البكٍغ

 و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج مً ؤبغػَا :

ت والاؾخٛغ - ت بًجابُت بحن ٖىامل الهىضؾت البكٍغ ا١ الىُْٟي لضي ُٖىت البدض ، مما ًض٫ ٖلى جىظض ٖال٢ت مٗىٍى

ت ٧لما جىاٞغث في بِئت الٗمل ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي.  ؤن ٖىامل الهىضؾت البكٍغ

ت التي جازغ بضعظت ؤ٦بر في الاؾخٛغا١ الىُْٟي جخمشل في بصاعة الصخت الؿالمت - ؤن ؤَم ٖىامل الهىضؾت البكٍغ

ت اإلاهىُت ، والٗىامل الىٟؿُت ل ت بحن آعاء اٞغاص ُٖىت الضعاؾت لٟهم الهىضؾت البكٍغ لٗامل .  وجىظض ٞغو٢ا مٗىٍى

 مً خُض الخدهل الٗلمي .

( بٗىىان  2012صعاؾت ) َاقم و ظىصث  ، -4

ما٫ ؼالاؾخٛغا٢الىُُْٟىصوعَاُٞخد٣ُ٣األصاءالٗالُلمىٓماجاأٖل  الٗام مً لُٗىت اؾخُالُٖت صعاؾت:  بؾتراجُجُاجخٍٗؼ

 الاؾخٛغا١ مٟهىم لخىيُذ مالثم هٓغي  بَاع ؤعبُل  ، والتي اؾتهضٞذ : )ج٣ضًم في الٗغاقي اإلاهغفي ال٣ُإ في لحن

ال٢خه واؾتراجُجُاجه الىُْٟي  ُٖىت اإلاىٓماث في الىُْٟي الاؾخٛغا١ جبجي مؿخىي  جدضًض. ألازغي  باإلاٟاَُم ٖو

اع َظا مً الاؾخٟاصة .البدض  ما٫  مىٓماث في الٗالي ألاصاء جد٤ُ٣ في الىٓغي  ؤلَا  بحن الٗال٢ت َبُٗت جدضًض .ألٖا

 الٗالي ( .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت : وألاصاء الاؾخٛغا١ الىُْٟي

ا٫ ، بك٩ل و الضعاؾت ُٖىت اإلاهاٝع بصاعة مً الٗالي ألاصاء جد٤ُ٣ جبجي ًخم ٖىضما - ّٗ ٟىن  ٌؿخٟاص ٞؿٝى ٞ  اإلاْى

  ن ى اإلاىْٟ ٌؿخٛغ١  و  .طل٪ مً اإلاهاٝع و
 
هبدىا عيائهم بلى ًاصي مما اإلاهٝغ في ٦شحرا  ٢ُمت ؤ٦ثر وهمٍى ،ٍو

 .٦مؿاَمحن

ت وؾاثل تي الىُْٟي الاؾخٛغا١ بؾتراجُجُاث ،ٞةن اإلاٗانغة  اإلاىٓماث في- ٍغ غ ظَى  جل٪ الخِخم الٗمل ٢ىي   لخٍُى

ل والضواٞ٘ ال٣ضعاث ٧ل  وبك٩ل الٗمل في الٗالي ألاصاء لخد٤ُ٣ ظضًضة بُغ١  واإلاؿاَمت إلًجاص الًغوعي  والخسٍى

 .ٞاٖل 

( ، بٗىىان بصاعة اإلاىاَب ٦مضزل لخىمُت ؾلى٦ُاث الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي الٗاملحن  2012صعاؾت ) الٗى٣غي ، -5

باإلاىٓماث الؿٗىصًت ، واؾتهضٞذ ال٨ك٠ ًٖ َبُٗت جإزحر مماعؾاث بصاعة اإلاىاَب ٖلى مخٛحراث الاؾخٛغا١ 

 جمىٖت مً الاؾخيخاظاث ، مً ؤبغػَا :الىُْٟي ، وجىنلذ بلى م
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ت بحن مخىؾُاث آعاء ٞئاث الضعاؾت خى٫ مماعؾاث بصاعة اإلاىاَب خُض اهسًٟذ - وظىص ازخالٞاث مٗىٍى

 اإلاخىؾُاث في الكاون الاظخماُٖت ٖجها بالكاون الصخُت والخٗلُمُت .

ن الصخُت ، وجإحي في اإلاغجبت الشالشت وظىص اعجٟإ في مخىؾُاث آعاء الٗاملحن في الكاون الٗلمُت ٖىه في الكاو -

 الكاون الاظخماُٖت .

 وظىص جإزحر مٗىىي إلاماعؾاث بصاعة اإلاىاَب ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي-

ؤزغ ز٣اٞت اإلاىٓمت ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي ،صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ماؾؿت ( بٗىىان  2007صعاؾت )اإلاىُاوي ، -6

ألاَغام ،  والتي اؾتهضٞذ جد٤ُ٣ : ) الخٗٝغ ٖلى زهاثو ز٣اٞت اإلاىٓمت بالجهت ٢ُض الضعاؾت . وجدضًض مضي 

ا١ الىُْٟي ( جإزحر ز٣اٞت اإلاىٓمت ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي ، وجدضًض ؤي زهاثو الش٣اٞت ألا٦ثر جإزحرا ٖلى الاؾخٛغ 

 هخاثج الضعاؾت :ومً  . 

ت - ؤن ز٣اٞت الجهت ٢ُض الضعاؾت تي ز٣اٞت جازغ في الاؾخٛغا١ الىُْٟي للٗاملحن لضحها . وؤن َىا٥ ؤزغ طو صاللت مٗىٍى

 لخهاثو ز٣اٞت اإلاىٓمت مدل الضعاؾت ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض .

 زهاثو ز٣اٞت اإلاىٓمت والاؾخٛغا١ الىُْٟي .وظىص ٖال٢ت اعجباٍ َغصًت بحن -

ؤن اإلاىاٞؿت تي ألا٦ثر زهاثو الش٣اٞت الخىُٓمُت جإزحرا ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي ًلحها ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ زم -

 الابخ٩اع ، زم ظماُٖت الٗمل ًلحها الاَخمام بمغاخل الٗمل وؤزحرا الاَخمام باألٞغاص .

 ت بمخٛحر الظ٧اء الٗاَٟي :زاهُا : الضعاؾاث الؿاب٣ت الخان

 ؤزغ ٖلى الىُْٟي ، والتي اؾتهضٞذ الخٗٝغ ( بٗىىان الظ٧اء الٗاَٟي وؤزٍغ ٖلى ألاصاء 2015صعاؾت ) اإلابرو٥ ،  -7

ألٞغاص ال٣ىي الٗاملت بالكغ٦ت اللُبُت اإلادضوصة لالؾدشماع الؿُاحي اإلاؿاَمت )  الىُْٟي ألاصاء ٖلى الٗاَٟي الظ٧اء

ULTICO)- اث الظ٧اء الٗاَٟي مً زال٫ جىاو٫ ألابٗاص : َغابلـ ٞهم الظاث ، بصاعة الظاث ،  وجم صعاؾت مؿخٍى

ا ٖلى  ٦مُت الٗمل اإلاىجؼ والى٢ذ )الؼمً( اإلاؿخٛغ١ إلهجاػ الٗمل ومؿخىي ؤلاظاصة  الٟهم الاظخماعي ، وؤزَغ

 الضعاؾت ظملت مً الىخاثج ، ؤَمها : .وؤْهغث

٤ الترجِب آلاحي :بن ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي لضي ا- غ بضعظت مخىؾُت  ، ٞو  ٞغاص ُٖىت البدض جخٞى

 %53% ، بٗض الٟهم الاظخماعي بيؿبت  55% ، بٗض ٞهم الظاث  بيؿبت 56بٗض بصاعة الظاث بيؿبت -

 بن ٖىانغ وم٨ىهاث ألاصاء الىُْٟي لضي اٞغاص ُٖىت البدض ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي :-

 % ،54.4% ، والؼمً اإلاؿخٛغ١ لخإصًت واهجاػ الٗمل بيؿبت  60ت والجىصة في الٗمل بيؿب ؤلاج٣انصعظت 

 % .50.4و٦مُت الٗمل اإلاىجؼ )حجم الاهجاػ ( بيؿبت 
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 جىظض ٖال٢ت َغصًت بحن ٞهم الظاث ، بصاعة الظاث ، الٟهم الاظخماعي لضي ألاٞغاص وبحن حجم الاهجاػ لضحهم -

ما٫ .جىظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت بحن ٞهم الظاث ، و بصاعة الظاث  -  لضي ألاٞغاص وبحن الؼمً اإلاؿخٛغ١ لخإصًت ألٖا

ما٫ .- غ بٗض الٟهم الاظخماعي لضي ألاٞغاص وبحن الؼمً اإلاؿخٛغ١ لخإصًت ألٖا  جىظض ٖال٢ت َغصًت بحن جٞى

 جىظض ٖال٢ت َغصًت بحن ٞهم الظاث وبصاعة الظاث والٟهم الاظخماعي وبحن صعظت الاج٣ان والجىصة في الٗمل -

ال٢خه بٟاٖلُت ال٣اثض لضي مضًغي اإلاضاعؽ في ألاعصن ، ،  2014مغاث ، صعاؾت ) الٗ-8 ( بٗىىان الظ٧اء الاهٟٗالي ٖو

ال٢خه بٟٗالُت ال٣ُاصة ، وؤْهغث الضعاؾت مجمىٖت مً  والتي اؾتهضٞذ الخٗٝغ ٖلى مؿخىي الظ٧اء الاهٟٗالي ٖو

 الىخاثج ، مً ؤبغػَا :

 اإلاضاعؽ ظاء بمؿخىي مخىؾِ .ؤن مؿخىي الظ٧اء الاهٟٗالي لضي مضًغي -

ل الٗلمي - اث الظ٧اء الاهٟٗالي حٗؼي لخٟاٖل مخٛحراث الجيـ واإلاَا وظىص ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت في مؿخٍى

ضم  ومؿخىي اإلاضعؾت والخبرة ولهالر الظ٦ىع مً خملت اإلااظؿخحر في اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت في مجا٫ الخإزحر اإلاشالي ، ٖو

ل الٗلمي في صعظت ج٣ضًغ ٞاٖلُت ال٣اثض . ووظىص ٖال٢ت اعجباَُت وظىص ٞغو١ طاث صاللت اخهاث ُت حٗؼي إلاخٛحر اإلاَا

 بحن مؿخىي الظ٧اء الاهٟٗالي وصعظت ٞاٖلُت ال٣اثض .

ال٢خه بمهاعاث مىاظهت الًٛىٍ لضي َلبت ٧لُاث التربُت بجامٗاث ٚؼة ، التي  2010صعاؾت ) ألاؾُل: -9 ( ، بٗىىان :  الظ٧اء الٗاَٟي ٖو

هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن ٧ل مً الظ٧اء الٗاَٟي ومهاعاث مىاظهت الًٛىٍ لضي َلبت ٧لُت التربُت بالجامٗاث مدل اؾت

ا في آلاحي : ًم٨ً الاؾخيخاظاث مً ٖضص بلى الضعاؾت وجىنلذالضعاؾت ،   بًجاَػ

 إلاهاعاث ال٩لُت الضعظت بحن و الٗام لٗاَٟيا بحن مؿخىي الظ٧اء بخهاثُت صاللت طاث َغصًت اعجباَُه ٖال٢ت جىظض-

 الًٍٛى مىاظهت صاللت  بخهاثُت بحن مهاعاث طاث َغصًت اعجباَُه ٖال٢ت ، ٦ما جىظض ومهاعاتها الًٛىٍ مىاظهت

ضم الٗاَٟي الظ٧اء ومؿخىي   في بهار( -الجيـ)ط٦ىع  إلاخٛحر حٗؼي  بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وظىص وؤبٗاص ، م٘ ٖو

 الًٛىٍ . مىاظهت مهاعاث وفي الٗاَٟي الظ٧اءؤبٗاص  ظمُ٘

 الظ٧اء إلا٣ُاؽ ال٩لُت والضعظت والخامـ ألاو٫  البٗض في الجامٗاث إلاخٛحر حٗؼي  بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال-

 ألا٢صخى ظامٗت بحن ٞغ١  وجىظض .الًٍٛى مىاظهت مهاعاث إلا٣ُاؽ الخامؿت واإلاهاعة ألاولى اإلاهاعة وفي الٗاَٟي

غ وظامٗت غ ظامٗت لهالر الٟغو١ و٧اهذ الخٗا٠َ بٗض في ألاَػ  . ألاَػ
 
غ وظامٗت ؤلاؾالمُت الجامٗت بحن وؤًًا  ألاَػ

ت وبٗض الاهٟٗاالث جىُٓم بٗض في غ ظامٗت لهالر الٟغو١ و٧اهذ الاهٟٗالُت ،  اإلاٗٞغ  الجامٗت بحن ٞغو١ وجىظض. ألاَػ

غ وظامٗت ؤلاؾالمُت  اإلاك٨الث. خل ومهاعة اإلاؿاولُت جدمل مهاعة في ألاَػ
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ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي لضي ُٖىت مً اإلاخٟى٢حن  2010صعاؾت ) اإلاللي ،  -10 ( ، بٗىىان : الظ٧اء الاهٟٗالي ٖو

والٗاصًحن مً َلبت اله٠ الٗاقغ مً مضاعؽ مضًىت صمك٤ ، والتي اؾتهضٞذ ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن الخدهُل 

 مجمىٖت مً الاؾخيخاظاث مً ؤبغػَا :الضعاسخي والظ٧اء الاهٟٗالي وجىنلذ بلى 

 بحن الظ٧اء الاهٟٗالي والخدهُل الضعاسخي لضي الُلبت الٗاصًحن . بخهاثُتٖضم وظىص ٖال٢ت طاث صاللت -

 بحن ُبٗض الخ٠ُ٨ والخدهُل الضعاسخي ٖىض الُلبت اإلاخٟى٢حن . بخهاثُاوظىص ٖال٢ت صالت -

 لي والخدهُل الضعاسخي لضي الُلبت الظ٦ىع الٗاصًحن.بحن الظ٧اء الاهٟٗا بخهاثُاٖضم وظىص ٖال٢ت صالت -

 بحن الظ٧اء الاهٟٗالي والخدهُل الضعاسخي لضي الُالباث الٗاصًاث . بخهاثُتٖضم وظىص ٖال٢ت طاث صاللت -

 جىظض ٖال٢ت بحن ُبٗض الخ٠ُ٨ والخدهُل الضعاسخي ٖىض الُلبت الظ٦ىع اإلاخٟى٢حن .-

  اء الاهٟٗالي والخدهُل الضعاسخي لضي لُالباث اإلاخٟى٢اث .ٖضم وظىص ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن الظ٧-

الظ٧اء الٗاَٟي لضي ال٣ُاصًحن في مىٓماث ال٣ُإ الخام بالؿٗىصًت ( ، بٗىىان : 2009صعاؾت )الجبهان :-11

ال٢خه بمؿخىي ألاصاء لضحهم ، والتي اؾتهضٞذ الخٗٝغ ٖلى مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي ومؿخىي ألاصاء لضي  ٖو

في اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ٢ُض الضعاؾت  ، الخإ٦ض مً وظىص ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن مؿخىي الظ٧اء  ال٣ُاصًحن

 ٗلى هىُٖت َظٍ الٗال٢ت .ٞالٗاَٟي ومؿخىي ألاصاء لضي ال٣ُاصًحن ، والخٗغ 

٣ً٘ في اإلاؿخىي  ؤن مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي ألٞغاص الُٗىتو٢ض جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ، ؤَمها : ) 

اإلاخىؾِ . وؤن مؿخىي ألاصاء الىُْٟي ٣ً٘ في اإلاؿخىي اإلاخىؾِ .  وظىص ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت وتي ٖال٢ت 

َغصًت مىظبت بحن مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي ألٞغاص الُٗىت وبحن مؿخىي ألاصاء الىُْٟي لهم ووظىص ٖال٢ت بًجابُت و 

 ومؿخىي الاهخاظُت( . بمؿخىي مخىؾِ بحن مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي

 الخٗل٤ُ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت :

 َب٣ا إلاا ؾب٤ وبٗض اؾخٗغاى مجمىٖت الضعاؾاث الؿاب٣ت ًم٨ً ؤبغاػ وجىيُذ الجىاهب آلاجُت : 

 ؤوال : اوظه الاجٟا١ والازخالٝ بحن الضعاؾت الخالُت والضعاؾاث الؿاب٣ت :

اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضامها للمىهج الىنٟي ال لخالثم َظٍ اإلاىهج م٘ َبُٗت َظٍ -

الضعاؾاث .٦ما اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في جىاولها إلاخٛحراث الضعاؾت ) الظ٧اء الٗاَٟي ، 

ال٢تهم ببٌٗ اإلاخٛحراث ألازغ  ٤ ، والاؾخٛغا١ الىُْٟي ( ٖو ي ) ٖال٢اث جإزحر وجإزغ ( ، باؾخصىاء صعاؾت ) مُا ، ومٍؼ

ت مضي جىٞغ ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي الُٗىت اإلابدىزت بمىإي ًٖ ؤي ٖال٢اث  2017 ( والتي اؾتهضٞذ مٗٞغ

 م٘ مٛحراث ؤزغي 
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٤ صعاؾت ٧ل مً  اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ - ،  2012َاقم وظىصث  ، 2013، مدمىص 2016، ابىقيب  2017) مُا ومٍؼ

في اؾخسضامها ( 2009، الجحهان  2010، اإلاللي  2010، ألاؾُل  2014، الٗمغاث  2015، اإلابرو٥  2007، اإلاُاوي  2012الٗى٣غي 

 لالؾخبُاهاث ٦إصاة  عثِؿُت مً ؤصواث ظم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث .

ا لل٣ُاٖاث  2013ؾت )مدمىص،( وصعا 2016اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾتي ٧ل مً )ؤبى قيب ، - ( في ازخُاَع

ذ ٖلحها الضعاؾت واإلاخمشلت في ٢ُإ الاجهاالث)  ض وقغ٧اث الاجها٫ (التي ؤظٍغ  . البًر

ا لبِئاث الضعاؾت) ألاعصن ، ٞلؿُحن ، الٗغا١ - ازخلٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في ازخُاَع

ذ  2015) اإلابرو٥ ، ،الؿٗىصًت ، ؾىعٍا ، مهغ ، باؾخصىاء صعاؾت   البِئت اللُبُت . في( التي ؤظٍغ

 زاهُا : ؤوظه الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت :

 ٧اهذ مجمىٖت الضعاؾاث الؿاب٣ت بمشابت مهضع مً مهاصع الترار ألاصبي للمىيىٖاث اإلابدىزت .-

 اإلاىهجُت الٗامت اإلاؿخسضمت .جدضًض ؾاَمذ مجمىٖت الضعاؾاث الؿاب٣ت في -

اث الظ٧اء  ؾاَمذ - ت مؿخٍى مجمىٖت الضعاؾاث الؿاب٣ت في الخٗٝغ ٖلى اإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت في جدضًض ومٗٞغ

الٗاَٟي والاؾخٛغا١ الىُْٟي ، وفي حؿهُل جهمُم صخُٟت الاؾخبُان التي اؾخسضمذ ٦إصاة ؤؾاؾُت لخجمُ٘ 

 البُاهاث واإلاٗلىماث مً ُٖىت البدض  .

حؿهُل ٖملُت ازخُاع واٖخماص مجمىٖت الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاخبٗت في ؾاَمذ مجمىٖت الضعاؾاث الؿاب٣ت في -

 جدلُل البُاهاث واإلاٗلىم

 زالشا : جدضًض الٟجىة البدشُت 
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اع اإلاٟاَُم  والظ٧اء الٗاَٟي ( -) الاؾخٛغا١  الىُْٟي  إلاخٛحراث الضعاؾت  يؤلَا

 Job involvementؤوال :  الاؾخٛغا١ الىُْٟي : 

ٗض  اإلاخٛحراث مً بمجمىٖت ًخٗل٤ خُض الخىُٓمي الؿلى٥في مجا٫  اإلاهمت الجىاهب مً ؤبغػ  الىُْٟي الاؾخٛغا١ ٌُ

غجبِ وبك٩ل ٦بحر بمضي جد٤ُ٣ مٗضالث ٖالُت مً الغيا  بؿلى٥ اإلاخهلت ؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت في اإلاىٓماث ، ٍو

اثٟهم  ، و٢ض ؤيخى َظا اإلاٟهىم بمشابت غ الصخصخي  اإلاهضع والىالء والاهضماط لْى اإلادٟؼ لهم إلخضار الخٍُى

م باالهخماء بلحها . وؤن اإلاُل٘ ٖلى الضعاؾاث والغيا ًٖ  ٖملهم و٢ىاٖتهم باإلاىٓماث التي ٌٗملىن بها واٖتزاَػ

٠ هاظؼ  وجهاجّي  له ، ًم٨ً  وألاصبُاث التي جىاولذ مىيٕى الاؾخٛغا١ الىُْٟي ًلمـ وبجالء ٖضم وظىص حٍٗغ

ذ بدىٕى الخ٣ى٫  ٟاث وجىٖى خماص ٖلُه صون ٚحٍر ، خُض حٗضصث الخٍٗغ ُت التي ًيخمى بلحها ٦خاب َظٍ الٖا اإلاٗٞغ

ٟاث ، وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي :  الضعاؾاث ، ومً َىا ٧ان البض مً الاؾخًاءة ببٌٗ مً َظٍ الخٍٗغ

ؿدكٗغ ؤَمُتها ، وألامغ َىا  " ًمشل الاؾخٛغا١ الىُْٟي الضعظت التي ًىضمج ٞحها الٟغص م٘ الىُْٟت التي ًماعؾها َو

خطر مغجبِ بالىىاحي ال٣ٗلُت وال ٗاَُٟت مٗا ، بط ًخإزغ الاؾخٛغا١ بالٗضًض مً اإلاازغاث ٧اإلاؿخىي الٗاَٟي ، ٍو

٨ـ طل٪ صخُذ  طل٪ مً آزاٍع الاًجابُت ٖلى الٟغص مشل طل٪ مكاٖغ الؿٗاصة والغيا والخ٣ضًغ الٗالي للظاث ، ٖو

٪ ال٣ل٤ وال٤ًُ ٖىضما ًىسٌٟ مؿخىي الاؾخٛغا١ الىُْٟي ُٞخطر الخإزحر الؿلبي ٖلى مكاٖغ الٟغص مشل طل

 ( Riipinen :1997وال٨أبت وؤلاخؿاؽ بالُإؽ "  . ) 

مخل٨ها اإلاى٠ْ اججاٍ  ٠ ، ٍو ٣لُت اإلاْى ُٗت مغجبُت بٗىا٠َ ٖو ُٟي َى ٖباعة ًٖ ٖال٢ت ٞع " الاؾخٛغا١ الْى

ازغ ٞحها اإلاىٓمت ؤو اإلاضًغ ؤو ػمالء الٗمل في اإلا٣ابل مً ؤظل جُب٤ُ الجهىص الاياُٞت في ٖمله  " . ) ٖمله ٍو

Gibbons,2006 . ) 

ُٟي   یى٨ٗـ بما الٗمل م٘ الىٟسخي والخجاوب الخُاب٤ او الٗمل في للٟغص الضازلي الاهضماط َى" " الاؾخٛغا١ الْى

 (. 246 2007 : )اإلاٛغبي ،" ٖمله  هدى التزامه ؤو الٟغص لظاجیت جد٣ی٤ نىعة في

ؿدكٗغ ؤَمُتها في جد٤ُ٣ طاجه الاؾخٛغا١ الىُْٟي َى الضعظت التي ًىضمج ٞحها الٟغص م٘ "  الىُْٟت التي ًماعؾها َو

 ( 7:   2015ؤو التزامه هدى ٖمله ". ) ماضخي ، 

( مخٛحر  6، 5، 4، 3،  2، 1جىاولذ الضعاؾاث : ) -1

ال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث ألازغي  ُٟي ٖو الاؾخٛغا١ الْى

ت ، ؤزال٢ُاث الٗمل ،  اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ مشل ْو

ت ، ؤصاء  بصاعة اإلاىاَب ، ٖىامل الهىضؾت البكٍغ

 اإلاىٓماث(.

 ( مخٛحر 11،  10،  9،  8،  7جىاولذ الضعاؾاث : )-2

الظ٧اء الٗاَٟي ٦إخض مخٛحراث الضعاؾت بهضٝ 

ىانٍغ وجإزحٍر ٖلى بٌٗ ا ل٨ك٠ ًٖ ؤبٗاصٍ ٖو

، مشل مخٛحر ألاصاء  اإلاخٛحراث ألازغي ؤو مضي جإزٍغ بها

ُٟي ، مىاظهت الًٍٛى ،  الؿلى٥ ال٣ُاصي ، ...  الْى

 الخ . .

ت الضعاؾاث -3 جمشلذ ُٖىاث الضعاؾت  بمجمٖى

الٗاملحن بكغ٦ت اإلاخٗل٣ت بالظ٧اء الٗاَٟي في : 

ا ، مضًغي اإلاضاعؽ في ألاعصن  ، الاؾدشماع الؿُاحي بلُبُ

َلبت ٧لُت التربُت بجامٗاث ٚؼة ، الُلبت في مضاعؽ 

 مضًىت صمك٤ ، الٗغا١ ، الؿٗىصًت 

ت الضعاؾاث  . في خحن جمشلذ ُٖىاث الضعاؾت بمجمٖى

ت  ُٟي في اإلاهاٝع الخجاٍع الخانت باالؾخٛغا١ الْى

ض ٢ُإ ٚؼة ، الٗاملحن  بؿىعٍا ، الٗاملحن بم٩اجب البًر

بكغ٦ت ؤؾُاؾُل لالجهاالث ، ال٣ُإ اإلاهغفي في 

 الٗغا١ ، الٗاملحن باإلاىٓماث الخانت الؿٗىصًت .

 

الضعاؾاث التي جىاولذ مخٛحر  ٢لت-1

الظ٧اء الٗاَٟي باإلااؾؿاث الٗامت و 

الخانت بلُبُا م٣اعهت بالضعاؾاث 

ذ ببٌٗ الضو٫ الٗغبُت .  التي اظٍغ

ت الضعاؾاث اإلاىظهت لضعاؾت ٢ل-2

ُٟي  وبدض مىيٕى الاؾخٛغا١ الْى

ما٫ في لُبُا .  ببِئت ألٖا

غ ؤي صعاؾت جىاولذ  ٢لت -3 جٞى

ً مٗا ، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي  اإلاٛحًر

 .اإلادلي ؤو الٗغبي 

جىاولذ َظٍ الضعاؾت مخٛحر   -1

الظ٧اء الٗاَٟي ٦مخٛحر مؿخ٣ل 

 بابٗاصٍ : 

 بصاعة الظاث . -الىعي بالظاث -

 الىعي والٟهم الاظخماعي .-
حر جاب٘ وجىاولذ مخٛحر الاؾخٛغا١ الىُْٟي ٦مخٛ-2

 ، بإبٗاصٍ :

-الخماؽ في الٗمل -الازالم في الٗمل -

 الاوٛماؽ في الٗمل  .

ت وجدضًض ؤزغ ابٗاص  -3 ؾٗذ الضعاؾت بلى مٗٞغ

الظ٧اء الٗاَٟي ٖلى الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي 

الٗاملحن بكغ٦ت لُبُاها لالجهاالث بمضًىت 

 َغابلـ .

 

 



 مجلة الجامعة

 

 222صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

ٟحن ججاٍ اإلاىٓمت و٢ُمها الخىُٓمُت  " )  ( Sharmila,2013:111"الاؾخٛغا١ الىُْٟي َى اوٛماؽ اإلاْى

م ، ًم٨ـً ؤن ه٣ـى٫ ؤن الاؾـخٛغا١ الـىُْٟي وفـي ظاهـب مهـم مـ لى يىء ما ج٣ـضَّ ً م٨ىهاجـه وصالالجـه ، َـى ؤوؾـ٘ مـً ٖو

مجـــغص قـــُٕى  خـــاالث مـــً الغيـــا الـــىُْٟي ؤو مـــا ٌٗـــٝغ بـــالىالء والاهخمـــاء للىُْٟـــت وللٗمـــل ، لُهـــبذ خالـــت زانـــت 

 ل٩ــــل جلــــ٪ الخــــاالث ، وجخٗــــضاَا لخهــــل بلــــى خــــاالث ؤزــــغي ؤ٦ثــــر ويــــىخا وجــــإزحرا مشــــل الاوســــجام والخىاٞــــ٤ 
 
وخايــــىت

ُٟخه ، َظٍ الخاالث جىم  ؤلازالمو والخماؽ والاوٛماؽ في الٗمل والتي ًهل بلحها الٟغص في اإلاىٓمت لُىضمج م٘ ْو

ــم حهخمــىن بكــ٩ل ٦بحــر بمهــلخت َــظٍ  ٖــً ٖال٢ــاث اعجبــاٍ بــحن ألاٞــغاص واإلاىٓمــت التــي ٌٗملــىن بهــا ، خُــض ٌٗملــىن َو

عاث وزبـــراث لهـــالخها  ختـــى ًهـــلىا بلـــى الؾـــدشماع ظهـــىصَم و٧ـــل مـــا ًمل٨ىهـــه مـــً مهـــاعاث و٢ـــضاإلاىٓمـــت ومؿـــخٗضًً 

ــضا مــً الجهــض والابخ٩ــاع وب٩ــل خماؾــت  ٨ىهــىا مؿــخٗضًً ل٨ُغؾــىا مٍؼ مغخلــت ؤجهــم ٣ًــضمىن ؤ٦ثــر ممــا ًُلــب مــجهم  ، ٍو

وقـ٠ٛ بمــا ٣ًضمىهــه . وؤن اإلاؿـخىي الٗــالي مــً اإلاكــاع٦ت الىُُْٟـت والخٗــا٠َ الىزُــ٤ بـحن الٟــغص والٗمــل ، ًــى٨ٗـ 

٣ــاؽ مــضي بُبُٗـت الخــا٫ ٖلـى الخ٣ل ُــل وبكــ٩ل ٦بحـر مــً مٗـضالث الُٛــاب والخــإزحر واهسٟـاى مٗــضالث الاؾـخ٣الت .ٍو

ـــظا  الاؾــخٛغا١ الـــىُْٟي ب٣ـــضعة الٟـــغص ٖلــى ان ًيصـــخئ ٖال٢ـــت وز٣ُـــت ُٟخـــه ومـــً جـــم اإلاىٓمــت التـــي ًيخمـــى بلحهـــا َو مــ٘ ْو

خٗلــ٤ ب٩اٞــت اإلاهــام ؿــخىٖب ٍو ُٟخــه وؤن ًــخٟهم َو والىاظبــاث الىُُْٟــت  الىيــ٘ ًخُلــب مىــه ان ًخٗــٝغ ٖلــى ؤبٗــاص ْو

ـــت  ؤ٦ثـــر ٞهمـــا لهـــا وإلاخُلباتهـــا اإلاسخلٟـــت ، وؾـــ٨ُىن  ؤ٦ثـــر  ٧ـــان ؤ٦ثـــر اإلاغجبُـــت بهـــظٍ الىُْٟـــت ، ٩ٞلمـــا حٗـــٝغ ٖلحهـــا  مٗٞغ

بـظ٫ ظهــضا ا٦بــر الخدــضيبمـىاًَ  دبهــا ٍو ا ،  بــل اهـه ؾــىٝ ًخ٣بلهــا ٍو ــا  و مـىاًَ ؤلازــاعة  الؾــدشماَع َؼ فــى  ٞحهــا  لخٍٗؼ

بضي التزامه ٦بحـرا ججاَهـا ، ومـً جـم الىنـى٫ بلـى صعظـاث ٖالُـت مـً ؾبُل اهجاٍػ اإلاهام والخدض ًشاث التي جخًمجها ٍو

ــغي ٖلمــاء الــىٟـ  ان الــىعي وؤلاصعا٥  ــ٤  الــظاحيالغيــا والاوســجام والخىاٞــ٤ .  ٍو بمــا ٣ًــىم بــه ؤلاوؿــان َــى او٫ ٍَغ

ا الجمُ٘ .  الصخت الىٟؿُت التي ًغظَى

 ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي :

ُٟي بالٗضًض مً اإلااقغاث وألابٗاص مشل : ) الخ٣ضًغ ،  الاهخماء ، الالتزام ، الخٟاوي ،  ًغجبِ مٟهىم  الاؾخٛغا١ الْى

 الازالم ، الخماؽ ، الاوٛماؽ ( ، وؾِخم التر٦حز في َظا الضعاؾت ٖلى ألابٗاص الاجُت :

كحر بلى  الازالم في الٗمل  ::  1 وظه ، والابخٗاص ًٖ ٧ل ما ًًغ الخٟاوي في جإصًت الٗمل وبج٣اهه ٖلى ؤخؿً َو

٤ للخى٤ُٞ في ٧ل ظاهب  ٍغ ى مضٖاة للىجاح في الٗمل َو ٟؿضٍ ٧الدؿاَل والخ٩اؾل والدؿِب والترادي ، َو الٗمل ٍو

ما٫ وؤلازالم في اإلاؿئىلُاث بُٗضا ًٖ الدؿِب والٟؿاص والترادي والالمباالة  مً ظىاهبه ، وبن الاج٣ان في ألٖا

مىمُت الٟاثضة . ؾ٨ُىن ٢اَٗا هجاح اإلاهام  وظضًت الىخاثج ٖو

ت ؤزىاء ؤصاء الٗمل والاؾخٗضاص الؾدشماع الجهض في الٗمل ومىاظهت  2 كحر بلى صعظت الخٍُى : الخماؽ في الٗمل : َو

 ، ٤ ( . ٦ما ؤهه ًغجبِ ب٣ضعة  12: 2017الهٗىباث باٖخماص مؿخىي ٖا٫ مً الُا٢ت واإلاغوهت ال٣ٗلُت ) مُا ومٍؼ

٦ؿب الخإًُض والخٗاون في الٗمل . ٞاإلاى٠ْ الظي ًمل٪ ٢ضعا مً الخماؽ َى بُبُٗت الخا٫   الٟغص ٖلى الخجضًض
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٨ىن  بم٩اهاثواُٖا ومضع٧ا إلاا ًمل٪ مً  ومهاعاث ومؿخىٖبا إلاخُلباث الٗمل ، و٢اصعا ٖلى بض الخماؽ بحن ػمالثه ٍو

 ملهما لهم و٢اصعا ٖلى ٦ؿب جإًُضَم  وز٣تهم .

كحر بلى صعظت ٖالُت مً الاجهما٥ في الٗمل باٖخباع ؤن الٗمل َى ٚاًت في خض طاجه ، َو: الاوٛماؽ في الٗمل : 3

والاوٛماؽ في الٗمل ًجٗل مً الٟغص مىضمجا في الٗمل ومجهم٩ا باؾخسضام مهاعاجه و٢ضعاجه و٧اٞت مىاَبه لخضمت 

ُٟخه .  َظا الٗمل ومؿخىٖبا إلاخُلباث ْو

 Emotional Intelligenceالظ٧اء الٗاَٟي : زاهُا : 

ٟاث التي ؤوعصَا الباخشىن للظ٧اء الٗاَٟي ، ٦ما جىىٖذ اإلاهُلخاث وألالٟاّ الضالت ٖلى مٟهىمه  حٗضصث الخٍٗغ

، ٞهىا٥ مً ًُل٤ ٖلُه الظ٧اء الىظضاوي ، ومً ًُل٤ ٖلُه الظ٧اء الاهٟٗالي ، ومً ًُل٤ ٖلُه ط٧اء اإلاكاٖغ ، وبن 

ٟاث : ٧اهذ لٟٓت الظ٧اء الٗاَٟي تي ُما ًلي بًٗا مً َظٍ الخٍٗغ  ألا٦ثر قُىٖا . ٞو

ً .. وطل٪ لخدٟحز ؤهٟؿىا ، وإلصاعة  الظ٧اء الٗاَٟي :- َى ال٣ضعة ٖلى الخٗٝغ ٖلى قٗىعها الصخصخي وقٗىع آلازٍغ

.ً  (. 2000) ظىإلاان ،  ٖاَٟخىا بك٩ل ؾلُم في ٖال٢خىا م٘ آلازٍغ

ت مكاٍٖغ الظ٧اء الىظضاوي : َى  - مجمىٖت مً ال٣ضعاث ؤو اإلاهاعاث الصخهُت التي حؿاٖض الصخو ٖلى مٗٞغ

ً ، وخؿً الخٗامل مٗهـم ، و٢ضعجه ٖلى اؾدشماع  هم مكاٖـغ واهٟٗاالث آلازٍغ  ، ٞو
 
واهٟٗاالجه ، وؾُُغجـه ٖلحها ظُضا

لى ب٢امـت ٖال٢اث َُبت م٘ اإلادُُحن .   (40:  2007ؿمضووي ،) الَا٢خه الىظضاهُت في ألاصاء الجُض ، ٖو

ال٣ضعة ٖلى بصعا٥ مٗاوي الاهٟٗاالث الٗاَُٟت و الٗال٢اث بحن َظٍ الاهٟٗاالث وؤؾبابها و خل الظ٧اء الٗاَٟي : َى -

اإلاك٨الث اإلاغجبُت بإؾاؽ ج٨َىن َظٍ الاهٟٗاالث ، والظ٧اء الٗاَٟي للصخو ًم٨ً ٢ُاؾه مباقغة بمضي ٢ضعة 

 ( 2008ؤبىؾمغة  ،  ). الصخو ٖلى خل مك٨الجه الٗاَُٟت

الظ٧اء الٗاَٟي : َى ٢ضعة الٟغص ٖلى الاهدباٍ وؤلاصعا٥ الهاص١ الهٟٗاالجه ومكاٍٖغ الظاجُت ومكاٖغ واهٟٗاالث -

ت  ا بض٢ت وويىح ، ويبُها وجىُٓمها والخد٨م ٞحها وجىظحهها واؾخسضام اإلاٗٞغ همها وج٣ضًَغ ً والىعي بها ٞو آلازٍغ

اصة ال  ( . 599: 2008) اإلاهضع، ضاُٞٗت وجدؿحن مهاعاث الخىانل . الاهٟٗالُت وجىُْٟها لٍؼ

 

ٟاث ٢ض اج٣ٟذ في مدخىاَا ومًمىجها بك٩ل ٦بحر ، وؤن ٧اهذ جباًيذ  ومً زال٫ الٗغى الؿاب٤ هالخٔ ؤن الخٍٗغ

ا في بٌٗ الجىاهب وزانت ُٞما ًخٗل٤ باإلا٨ىهاث والٗىانغ التي ًخ٨ىن مجها الظ٧اء الٗاَٟي ، ٞىالخٔ ؤن  ْاٍَغ

ٟاث جًمىذ زالزت ٖىانغ ٣ِٞ ، بِىما َىا٥ مً وي٘ ؤ٦ثر مً طل٪ ختى ونل ألامغ بلى ؤ٦ثر ب ٌٗ مً َظٍ الخٍٗغ

ٟاث الؿاب٣ت  ججم٘ ٖلى ؤن الظ٧اء الٗاَٟي ًم٨ً ازتزاله في مً زمؿت ٖىانغ .  وهالخٔ ؤًًا ان ٧اٞت الخٍٗغ

خسضام الظ٧ي والىاعي للٗىا٠َ ، وجىظحهها مجمىٖت ال٣ضعاث واإلاهاعاث التي ًمخل٨ها الٟغص واإلاخمشلت في الاؾ

بال٨ُُٟت التي ججٗل َظٍ الٗىا٠َ حٗمل مً ؤظل الٟغص ولهالخه ، وباؾخسضامها في جغقُض الؿلى٥ والخ٨ٟحر بما 

 . ً  ًدُذ آٞا١ عخبت للىجاح في الخُاة الخانت وفي الٗمل ، وزل٤ هٕى مً الخىاػن  م٘ آلازٍغ

 ؤَمُت الظ٧اء الٗاَٟي :
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ذ ٖلى الظ٧اء الٗاَٟي بإن له ٞاثضة ٦بحرة حٗىص ٖلى ألاٞغاص الظًً ًخمخٗىن ؤقاعث  الٗضًض مً الضعاؾاث التي اظٍغ

اث ٖالُت مً ال٣ضعاث التي ًخًمجها ، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ :" ؤهه ٌؿاَم وبك٩ل ٦بحر في الخيبا بالىجاح  بمؿخٍى

ض مً ٞاٖلُت ٖملُاث اهخ٣اء وازخُاع ألاٞغاص للىْاث٠ " اإلانهي لؤلٞغاص ، وؤهه ٌٗض ماقغا ٞٗاال لؤلصاء الجُض و  ٍٍؼ

غ مؿخىي مغجٟ٘ مً َظٍ ال٣ضعاث ٧لما ػاص ههِب الٟغص مً َظا الجاهب ، ومً جم 53: 2003)مضزغ ، ( " ، و٧لما جٞى

اث مخ٣ضمت مً الظ٧اء ال٣ٗلي ٣ِٞ ،   ٤ مؿخٍى ًهبذ بم٣ضوعٍ جد٤ُ٣ هجاخاث ٦بحرة ٢ض ال ًم٨ىه جد٣ُ٣ها ًٖ ٍَغ

٦ما ؤهه ًلٗب صوعا مازغا في مجاالث الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بالٗمىم ، وفي مىاظهت يٛىٍ الٗمل والهغاٖاث التي 

ىا٥ جإ٦ُضاث زانت لضي بٌٗ الباخشحن  جيكإ ٖاصة بحن ألاٞغاص ؾىاء في بِئاث الٗمل ؤو في الخُاة الٗامت  ، َو

اث ٧اُٞت مىه لضي ألاٞغاص ٨ًىن مضٖاة لى غ مؿخٍى م مً ٖلى ؤن جٞى اث اهجاَػ جاخهم في ؤٖمالهم وحُٗٓم مؿخٍى

 .زال٫ الىْاث٠ التي ٌكٛلىجها في اإلاىٓماث

 ٖىانغ الظ٧اء الٗاَٟي :

ت الاهٟٗالُت ، واإلاخمشلت في ال٣ضعة ٖلى الاهدباٍ والخٗٝغ وؤلاصعا٥  -1 همها : ؤو ما ٌٗٝغ باإلاٗٞغ الىعي بالظاث ٞو

اث وخؿً الخمُحز بُجها ، و٦ظل٪ الىعي الجُض لؤل٩ٞاع و للٗىا٠َ واإلاكاٖغ  والاهٟٗاالث الظاجُت  ولؤلٞٗا٫ والخهٞغ

بالٗال٢ت بحن ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ والٗىا٠َ وألاخضار . وجغج٨ؼ اؾتراجُجُاث الىعي بالظاث ٖلى ؤن ٨ًىن لضي 

ت الهىعة التي َى ٖلحها  .  الصخو ٢ضعة ٖلى مٗٞغ

ى  بصاعة وجىُٓم الاهٟٗاالث والٗىا٠َ و  الخد٨م بها  ، وؤن ٌؿخجُب بلى بصاعة الظاث ، وجخمشل في ٢ضعة الٟغص ٖل -2

همها  والخٗامل م٘  ت (  ، خُض جبجى َظٍ ال٣ضعة ٢ضعة الىعي بالظاث ٞو ٣ت اإلاضٖىة ) مٗٞغ هٟؿه وؾلى٦ه بالٍُغ

٤ ال٣ضعة ٖلى تهضثت الىٟـ ، والخسلو مً ا ل٣ل٤ الجامذ  اإلاكاٖغ لخ٨ـىن مالثمت م٘ اإلاىا٠٢ الخالُت ، ًٖ ٍَغ

ت الاؾدشاعة .  وؾٖغ

ـــ٤ الخٗـــٝغ ٖلـــى -3 ً ، وطلـــ٪ ٖـــً ٍَغ ـــت آلازـــٍغ خمشـــل فـــي ٢ـــضعة الٟـــغص ٖلـــى بصعا٥ ومٗٞغ الـــىعي والٟهـــم الاظخمـــاعي ، ٍو

اتهم وعصوص ؤٞٗــالهم خُــا٫ ألاخــضار وبصعا٥ اؾــخجاباتهم الٗاَُٟــت والكــٗىعٍت  وبمــا ًسلــ٤  قــٗىعَم وبىاٖــض جهــٞغ

 ٞاث ألازغي . لضي الٟغص ال٣ضعة ٖلى الخٗامل اإلاغن والٗم٤ُ م٘ البِئاث والش٣ا

 بظغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت :

 مىهجُت الضعاؾت :

جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الظي حهخم بضعاؾت الٓاَغة ٖلى ؤعى الىا٢٘ ، والاؾدىاص ٖلى ٖملُاث ظم٘ اإلاٗلىماث 

 الالػمت ًٖ مىيٕى الضعاؾت وجدلُلها واؾخسغاط الىخاثج والاؾخيخاظاث .

ُىتها :  مجخم٘ الضعاؾت ٖو

مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ الٗاملحن بكغ٦ت اإلاضاع الجضًض مً مضعاء بصاعاث وعئؾاء ؤ٢ؿام ووخضاث ج٨ىن 

 ( صخُٟت اؾخبُان . 38( مٟغصة ،  وجم الخهى٫ ٖلى )50ومىْٟحن ، خُض جم اؾتهضاٝ ٖضص ) 

 خضوص الضعاؾت :
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ً ؤؾاؾحن َما : الاؾخٛغا١ الى - ُْٟي بإبٗاصٍ : )الاوٛماؽ ، الخضوص اإلاىيىُٖت ، جىاولذ َظٍ الضعاؾت مخٛحًر

 الاظخماعي( الازالم ، الخماؽ  ( والظ٧اء الٗاَٟي بإبٗاصٍ : ) ٞهم الظاث ، بصاعة الظاث ، الٟهم

ب٣ذ َظٍ - الخضوص اإلا٩اهُت والؼمىُت : ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى اٞغاص ال٣ىي الٗاملت ) قغ٦ت اإلاضاع الجضًض( ، َو

 م . 2020الضعاؾت زال٫ الٗام

 ؾت :ؤصاة الضعا

اؾخسضمذ الضعاؾت صخُٟت اؾخبُان ٦إصاة لجم٘ البُاهاث التي َُىعث بىاء ٖلى مغاظٗت ألاصب الىٓغي اإلاخٗل٤ 

) الظ٧اءالٗاَٟي ( والظي قمل مغاظٗت ال٨خب وألابدار والضعاؾاث  -بمخٛحري الضعاؾت ) الاؾخٛغا١ الىُْٟي

 ،... ( 2010، اإلاللي  2010، ألاؾُل  2014، الٗمغاث  2015إلابرو٥ ، ا 2007، اإلاُاوي  2012، الٗى٣غي  2012َاقم وظىصث ٦ضعاؾت 

بُٗت الضعاؾت الخالُت ، خُض اقخمل ٖلى زالزت ؤ٢ؿام ، ال٣ؿم ألاو٫ جًمً البُاهاث  وؤٖض الاؾخبُان لُخالءم َو

( ٣ٞغة جسو ؤبٗاص الظ٧اء 15( زالزت مداوع في ) 3الٗامت واإلاخٗل٣ت بسهاثو الُٗىت ، وال٣ؿم الشاوي جًمً )

 جسو ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي .( ٣ٞغة  15( مداوع في ) 3الٗاَٟي ، وال٣ؿم الشالض جًمً )

 زباث ألاصاة

ت زباث ؤصاة ال٣ُاؽ )الاؾدباهت( جم اؾخسضام مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار  وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي :  إلاٗٞغ

 :(Cronbach's alpha Coefficient)مٗامل ٦غوهبار ؤلٟا 

 ( ٢ُاؽ مٗامل ٦غوهبار ؤلٟا1ظضو٫ ع٢م )

 اإلادىع  ٖضص ال٣ٟغاث مٗامل الشباث     Cronbach's Alpha الهض١*

 ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي 15 0.866 0.930

ُٟي 15 0.768 0.867  ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الْى

 الاؾخبُان بك٩ل ٧امل 34 0.791 0.889

 *تم حساب صدق المحك عن طرٌق جذر معامل الثبات

ؤلٟـــا ٦غوهبـــار ٧اهـــذ مغجٟٗـــت ل٩ـــل مدـــىع مـــً ( ؤن ٢ُمـــت مٗامـــل 1ًدبـــحن مـــً زـــال٫ البُاهـــاث الـــىاعصة بالجـــضو٫ ع٢ـــم )

 مداوع الضعاؾت. و٦ظل٪ ٢ُمخه لجمُ٘ ال٣ٟغاث ، وتي ٢ُم زباث م٣بىلت في الٗٝغ ؤلاخهاجي.

 ٖغى الىخاثج ومىا٢كتها

ل الٗلمي وؾىىاث الخبرة :  ؤوال : جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب : الجيـ ومؿمى الىُْٟت واإلاَا

 خصائص عينة البحث (2 جدول رقم )
 اليؿبت الخ٨غاع اإلاؿمى اإلاخٛحر
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الجيـ -1 ط٦غ -   

ؤهثى -  

34 

 

4 

89% 

 

11% 

ُٟت -2 مؿمى الْى مضًغ بصاعة -   

عثِـ ٢ؿم -  

عثِـ وخضة-  

-٠ مْى  

1 

2 

7 

28 

2.6%  

5.2%  

18%  

73.6%  

ل الٗلمي: -3 اإلاَا حٗلُم زاهىي -   

صبلىم ٖالي-  

ب٩الىعٍىؽ ، لِؿاوـ-  

صعاؾاث ٖلُا-  

2 

 

7 

27 

2 

5.2% 

 

18.4% 

71.1% 

5.2% 

ُُٟت : -4 ؾىىاث الخبرة الْى  ؾىىاث 5ؤ٢ل مً - 

 10ؾىىاث بلى  5مً  -

 الؿىت 15بلى  11مً-

 ؾىت  20بلى  16مً -

13 

11 

8 

6 

34.2% 

28.9% 

21.8% 

15.8% 

 ًخطر ما ًلي:( 2البُاهاث الىاعصة بالجضاو٫ ) مً 

ؤلاهار، ومً خُض مؿمى الىُْٟت إلاٟغاث مً خُض ظيـ مٟغصاث الُٗىت ٣ٞض ٧اهذ وؿبت الظ٦ىع ؤٖلى مً وؿبت 

الث الٗلمُت   ُٖىت البدض هجض ؤن ؤ٦بر وؿبت ٧اهذ لٟئت اإلاىْٟحن زم عئؾاء الىخضاث وألا٢ؿام ، ومً خُض اإلاَا

لِؿاوـ ( زم خملت الضبلىم الٗالي  –لُٗىت البدض هجض ؤن ؤ٦بر وؿبت ٧اهذ لخملت الكهاصة الجامُٗت ) ب٩الىعٍىؽ 

ت . ومً خُض ؾىىاث وفي اإلاغجبت ألاز حرة خملت الكهاصاث الٗلُا )ماظؿخحر ( خُض حؿاوث م٘ خملت الكهاصة الشاهٍى

ُُٟت مً )  5الؿىت ( ًلحها ممً زبرتهم لم جخجاوػ ) 15ؾىىاث بلى  5الخبرة هجض ؤن ؤ٦بر وؿبت ٧اهذ إلاً لهم زبرة ْو

 ت ( .الؿى 15ؾىىاث ( وؤ٢ل ٞئت ٧اهذ ممً ؾىىاث زبرتهم الىُُْٟت ججاوػث )

 زاهُا : ٖغى وجدلُل البُاهاث اإلاخٗل٣ت بمخٛحراث الضعاؾت

 مٟغصاث ُٖىت البدض ٖلى الٗباعاث الخانت باإلادىع الخام بإبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي   اؾخجابت-1

 

 ٞهم الظاث (3ظضو٫ ع٢م )

 

 ع.م

 الٗباعاث الخانت بالبٗض ألاو٫ 

 ) ٞهم الظاث (

ما
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1 
 ؤها ٢اصع ٖلى بْهاع قٗىعي في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت

غ بضعظت  58% 1.008 2.931 4 7 6 13 8 مخٞى

 مخىؾُت

%65 1.028 3.184 2 7 4 13 11 اصع٥ ه٣اٍ ٢ىحي ويٟٗي بك٩ل ظُض 2 غ بضعظت ظُضة   مخٞى

%54 0.916 2.708 1 6 2 15 14 ؤها ٢اصع ٖلى بْهاع ما ؤعاٍ واٖخ٣ضٍ 3 غ بضعظت   مخٞى
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 مخىؾُت

4 
 ؤها ؤز٤ في هٟسخي ٦شحرا

13 14 5 4 2 2.757 1.092 55% غ بضعظت   مخٞى

 مخىؾُت

5 
 ؤها ؤٖٝغ وؤصع٥ ٢ضعاحي واججاَاحي

16 12 4 3 3 2.808 0.934 56% غ بضعظت   مخٞى

 مخىؾُت

اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث اإلاخىؾِ الخؿابي  غ بضعظت  57% 0.995 2.887  مخٞى

 مخىؾُت

 بصاعة الظاث (4ظضو٫ ع٢م )

ع.

 م

 الٗباعث الخانت بالبٗض الشاوي

 )بصاعة الظاث (
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1 
 ؤجٟاصي ألازُاء التي ؾب٤ وؤن و٢ٗذ ٞحها

18 10 4 3 3 2.025 1.028 41% غ بضعظت   مخٞى

 يُٟٗت

2 ً %42 1.094 2.105 2 3 5 15 13 ؤٖمل ٖلى الاؾخٟاصة مً ؤزُاء آلازٍغ  " 

%39 1.024 1.947 0 1 5 23 9 ؤها ٢اصع ٖلى جىظُه هٟسخي بك٩ل ٦بحر 3  " 

اإلاخٛحراثؤها ٢اصع ٖلى الخ٠ُُ٨ م٘  4  6 15 13 2 2 2.447 1.044 49%  " 

%46 1.031 2.368 0 4 11 18 5 ؤها ٢اصع ٖلى الؿُُغة ٖلى مكاٖغي اإلاسخلٟت 5  " 

 " %43 1.064 2.178 اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث 

 

 

 

 

 

 الٟهم الاظخماعي (5)ظضو٫ ع٢م

 الٗباعاث الخانت بالبٗض الشالض  ع.م

الاظخماعي () الٟهم   
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1 
ً  ؤمل٪ ال٣ضعة ٖلى ؤلانٛاء الجُض والاؾخمإ لآلزٍغ

8 20 7 2 1 2.157 1.015 43% غ بضعظت   مخٞى

 يُٟٗت

ًلضي ال٣ضعة ٖلى جٟهم  2 مكاٖغ آلازٍغ  5 17 8 6 2 2.552 1.057 51%  مخىؾِ 

3 
م م لٛحَر ً ًم٨جى مً ه٣ل وظهاث هَٓغ  جٟهمي لآلزٍغ

7 20 5 5 1 2.289 1.023 46% غ بضعظت   مخٞى

 يُٟٗت
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ً بك٩ل َبُعي 4 %47 1.036 2.368 3 4 5 18 8 ؤها ٢اصع ٖلى الخىانل م٘ آلازٍغ  " 

5  ً %48 1.039 2.384 2 3 12 12 9 ؤباصع بخ٣ضًم الىصر واإلاكىعة لآلزٍغ  " 

 " %47 1.034 2.350 اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث 

ؤؾٟغث هخاثج اظاباث مٟغصاث ُٖىت البدض ألبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي :) ٞهم وبصعا٥ الظاث ، بصاعة الظاث ، الٟهم الاظخماعي (  خؿب ما 

 الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ًٖ آلاحي :( ، الخانت ب٣ُم الىؾِ 3،4،5ظاء بالجضاو٫ )

( ،  0.995وباهدغاٝ مُٗاعي ) 2.887بن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث الخانت بالبٗض ألاو٫ ) ٞهم وبصعا٥ الظاث (  = -

غ لضحهم َظا البٗض بضعظت مخىؾُت وبيؿبت  بن اإلاخىؾِ الخؿابي و  % .57وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

(، وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن 1.064وباهدغاٝ مُٗاعي ) 2.178اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث الخانت بالبٗض الشاوي ) بصاعة الظاث (  =

غ لضحهم َظا البٗض بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت  اث بن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغ و  % .43مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

(، وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن مٟغصاث ُٖىت 1.034وباهدغاٝ مُٗاعي ) 2.350الخانت بالبٗض الشالض ) الٟهم الاظخماعي (  =

غ لضحهم َظا البٗض بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت   %  .47البدض ًخٞى

ُٟى :اؾخجابت مٟغصاث ُٖىت البدض ٖلى الٗباعاث الخانت باإلادىع الخام بإبٗاص الاؾخٛغا١ ا-2  لْى
 الخام باالوٛماؽ في الٗمل  (6ظضو٫ ع٢م )

ع.

 م

 ؤ. الٗباعاث الخانت باالوٛماؽ في الٗمل

ما
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%58 1.003 2.912 5 7 6 12 8 ؤقٗغ باالهضماط في الٗمل وم٘ ػمالجي   1  مخىؾِ 

ٖاصة ما ؤوسخى ٧ل شخيء خىلي وؤها في  2

ُٟتى   ْو

5 11 8 9 5 2.736 1.023 54%  مخىؾِ 

ٗا ؤزىاء جإصًتي إلاهام   3 الى٢ذ ًمغ ؾَغ

ُٟتي  ْو

9 8 8 7 6 3.421 1.052 68%  ظُض 

ُٟتي  4 +.3 4 6 7 11 10 ؤجمؿ٪ بالض٢ت في ؤصاء مهام ْو

078 

1.048 61%  مخىؾِ 

مٗٓم اَخماماحي مخمغ٦ؼة خى٫  5

ُٟتي   ْو

6 10 8 7 7 2.852 1.057 57%  مخىؾِ 

 مخىؾِ %60 1.036 3.001 اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث 

 الخام باالزالم في الٗمل (7ظضو٫ ع٢م )

ع.
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ب . الٗباعاث الخانت باالزالم في 
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ُٟتي ب٩ل جٟاوي  1 %57 1.089 2.855 2 6 8 12 10 ؤ٢ىم بمهام ْو  مخىؾِ 

%58 1.035 2.918 4 2 8 11 13 ؤخاٞٔ ٖلى ؤؾغاع ٖملي ب٣ضع الام٩ان  2  مخىؾِ 

%53 1.009 2.654 5 2 3 10 18 ؤخاٞٔ ٖلى ممخل٩اث الكغ٦ت ٦إجها مل٩ي  3  مخىؾِ 

%70 1.075 3.525 5 4 8 9 12 حهمجى ؾمٗت الكغ٦ت ٦إجها ؾمٗتى  4  ظُض 

ؤبظ٫ في ؾبُل ٖملي ٧ل ما ؤمل٪ مً  5

ت   ظهض ومٗٞغ

10 11 7 7 3 3.254 1.026 65%  ظُض 

 ظُض  %68 1.046 3.441 اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث 

 الخام بالخماؽ في الٗمل(8ظضو٫ ع٢م )

ع.

 م

ط . الٗباعاث الخانت بالخماؽ في 
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إلجمام مهام  1
 
بياُٞا

 
ؤب٣ىُٟالٗملى٢خا

 
 
ُٟخُدخىىؤن ال ًخمخٗىًٍُماصًا   .ْو

11 10 8 4 5 2.863 1.024 57%  مخىؾِ 

%59 1.010 2.985 5 6 10 8 9 َىا٥ صاثما الجضًض في ٖملي ووُْٟتي . 2  مخىؾِ 

ًخجضص لضي اليكاٍ والخماؽ ؤزىاء  3

ُٟتي   جإصًتي ْو

8 12 9 7 2 2.872 0.981 57%  مخىؾِ 

ُٟتي  في والاهضٞإ بال٣ىة ؤقٗغ 4 %59 0.944 2.969 4 3 11 13 7 .ْو  مخىؾِ 

 واإلاغوهتبالُا٢ت  بامخال٥ ؤقٗغ 5

ُٟتي  في الظَىُت وؤها  ْو

8 9 8 7 6 3.447 0.891 69%  ظُض 

لل٣ٟغاث ؤلاظمالياإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون    مخىؾِ 61% 0.970 3.027 

  ؤؾٟغث هخاثج اؾخجابت مٟغصاث ُٖىت البدض ألبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي  :) الاوٛماؽ  ، الازالم ، الخماؽ (

 ( ، الخانت ب٣ُم الىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ًٖ آلاحي : 6،7،8خؿب ما ظاء بالجضاو٫ )

وباهدغاٝ مُٗاعي  3.001بن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث الخانت بالبٗض ألاو٫ )الاوٛماؽ (  = -

لضحهم َظا البٗض بضعظت مخىؾُت وبيؿبت  ( ، وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخىٞغ  1.036)

وباهدغاٝ  3.441بن اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث الخانت بالبٗض الشاوي ) الازالم(  = و  % .60

غ لضحهم َظا البٗض بضعظت ظُضة ، 1.046مُٗاعي ) (، وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

 3.027إلاخىؾِ الخؿابي اإلاىػون الاظمالي لل٣ٟغاث الخانت بالبٗض الشالض ) الخماؽ(  =بن او  % .68وبيؿبت 

غ لضحهم َظا البٗض بضعظت 0.970وباهدغاٝ مُٗاعي ) (، وفي َظٍ الىخاثج ما ٌكحر بلى ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

 % 61مخىؾُت ، وبيؿبت
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 :زالشا :ازخباع ٞغيُاث الضعاؾت 

ت مٗامالث الاعجباٍ الزخباع الٟغيُاث الخانت  بالٗال٢ت الاعجباَُت بحن مخٛحراث الضعاؾت ، جم خؿاب مهٟٞى

ت هٕى و٢ىة الٗال٢ت الاعجباَُت ، و٧اهذ الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي ٣ت )بحرؾىن( إلاٗٞغ  :بٍُغ

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) ٞهم الظاث ( وبٗض ) الاوٛماؽ في الٗمل -1
 (9ظضو٫ ع٢م )

 5اوٛماؽ 4اوٛماؽ 3اوٛماؽ 2اوٛماؽ 1اوٛماؽ 

ٞهم

1 

Pearson Correlation 0.314 .396 .325
*

 .450
**

 .221 

Sig. (2-tailed) .041 .024 .026 .005 .018 

ٞهم

2 

Pearson Correlation .252 .230 .293 .256 .291 

Sig. (2-tailed) .025 .035 .017 .039 .036 

ٞهم

3 

Pearson Correlation .346
*

 .300 .267 .254 .224 

Sig. (2-tailed) .033 .049 .049 .035 .036 

ٞهم

4 

Pearson Correlation .355 0.244 0.293 0.319 0.243 

Sig. (2-tailed) .016 .470 .040 .006 .040 

ٞهم

5 

Pearson Correlation 0.583 0.334 .237 0.289 0.370 

Sig. (2-tailed) .043 .025 .015 .029 .047 

      

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) ٞهم الظاث ( وبٗض ) ؤلازالم (-2
 (10ظضو٫ ع٢م )

 5ازالم 4ازالم 3ازالم 2ازالم 1ازالم 

 PearsonCorrelation .218 .212 .279 .217 .205 1ٞهم  

Sig. (2-tailed) .026 .045 .047 .039 .047 

 Pearson Correlation 0.230 .256 .135 .245 .160 2ٞهم

Sig. (2-tailed) .049 .039 0.20 .013 .039 

 Pearson Correlation .131 .281 .023 .199 .133 3ٞهم

Sig. (2-tailed) 0.042 .030 .032 .020 .044 

 Pearson Correlation 0.362 .225 .307 .163 .182 4ٞهم

Sig. (2-tailed) 0.021 .044 .022 .047 .017 

Pearson Correlation .425** .488 5ٞهم
**

 .234 .418** .282 

Sig. (2-tailed) .006 .002 .015 .006 .017 

      

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) ٞهم الظاث ( وبٗض ) الخماؽ (-3
 (11ظضو٫ ع٢م )



 مجلة الجامعة

 

 229صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

 5خماؽ 4خماؽ 3خماؽ 2خماؽ 1خماؽ 

 Pearson Correlation .155 .019 .129 .075 .029 1ٞهم

Sig. (2-tailed) .035 .008 .049 .047 .013 

 Pearson Correlation .094 .051 .193 .038 .024 2ٞهم

Sig. (2-tailed) .017 .032 .024 .019 .008 

Pearson Correlation .269 .283 .156 .336 3ٞهم
*

 .044 

Sig. (2-tailed) .003 .036 .030 .039 .024 

 Pearson Correlation .085 .040 .149 .229 .069 4ٞهم

Sig. (2-tailed) .014 .004 .031 .016 .019 

 Pearson Correlation .186 .252 .123 .259 .129 5ٞهم

tailed)-Sig. (2 .026 .012 .044 .016 .042 

 

،  .05ا٢ل مً   tailed Significance.2( هالخٔ ؤن ٢ُم   11-10-9مً زال٫ البُاهاث الىاعصة بالجضاو٫ ) 

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥  ٦ما ؤن ٢ُم مٗامالث الاعجباٍ ٧اهذ مىظبت ) جغاوخذ بحن ٦ىجها يُٟٗت ومخىؾُت ( َو

اعجباٍ بحن البٗض ألاو٫ مً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي واإلاخمشل في ) ٞهم الظاث ( وؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي واإلاخشملت في 

ً ) صعظت الاوٛماؽ ، والازالم ، والخماؽ في الٗمل ( لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض .وفي َظٍ الىخاثج ما ًضٖم ٧ل م

 ( . 3،  2،  1صخت الٟغيُاث ) 

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) بصاعة الظاث ( وبٗض ) الاوٛماؽ في الٗمل (-4
 (12ظضو٫ ع٢م )

 5اوٛماؽ 4اوٛماؽ 3اوٛماؽ 2اوٛماؽ 1اوٛماؽ 

 Pearson Correlation .171 .122 .226 .127 .168 1بصاعة

Sig. (2-tailed) .020 .047 .027 .048 .013 

 Pearson Correlation .103 .096 .089 .243 .176 2بصاعة

Sig. (2-tailed) .537 .023 .055 .042 .022 

 Pearson Correlation .271 .015 .096 .310 .114 3بصاعة

Sig. (2-tailed) .049 .029 .038 .012 .045 

 Pearson Correlation .234 .275 .020 .156 .041 4بصاعة

Sig. (2-tailed) .041 .034 .027 .030 .048 

 Pearson Correlation .141 .164 .195 .108 .068 5بصاعة

Sig. (2-tailed) .036 .032 .024 .020 .045 

      

 الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) بصاعة الظاث ( وبٗض ) ؤلازالم (٢ُم مٗامل -5
 (13ظضو٫ ع٢م )

 5ازالم 4ازالم 3ازالم 2ازالم 1ازالم 

Pearson Correlation .296 .288 .295 .238 .348 1بصاعة
*

 

Sig. (2-tailed) .048 .039 .020 .021 .032 
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 Pearson Correlation .348 .201 .304 .183 .233 2بصاعة

Sig. (2-tailed) .033 .026 .043 .022 .060 

Pearson Correlation .239 .336 .521 3بصاعة
**

 .409
*

 .229 

Sig. (2-tailed) .014 .015 .001 .011 .047 

 Pearson Correlation .296 .255 .218 .217 .181 4بصاعة

Sig. (2-tailed) .023 .042 .018 .019 0.028 

Pearson Correlation .309 .318 .330 5بصاعة
*

 .238 .296 

Sig. (2-tailed) .015 .016 .043 .040 .031 

      

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) بصاعة الظاث ( وبٗض ) الخماؽ (-6

 (14ظضو٫ ع٢م )

 5خماؽ 4خماؽ 3خماؽ 2خماؽ 1خماؽ 

Correlation Coefficient .381 1بصاعة 
*

 .158 .014 .208 .292 

Sig. (2-tailed) .018 .042 .032 .010 .035 

 Correlation Coefficient .305 .308 .313 .006 .205 2بصاعة

Sig. (2-tailed) .030 .032 .042 .011 .027 

 Correlation Coefficient .047 .162 .191 .169 .232 3بصاعة

Sig. (2-tailed) .028 .011 .020 .039 .049 

Correlation Coefficient .368 .358 4بصاعة
*

 .195 .301 .183 

Sig. (2-tailed) .009 .027 .040 .036 .014 

Correlation Coefficient .239 .372 5بصاعة
*

 .292 .148 .373 

Sig. (2-tailed) .048 .022 .035 .036 .026 

  ----------------------- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

،  .05ا٢ـل مــً   tailed Significance.2( هالخـٔ ؤن ٢ـُم 12،13،14مـً زـال٫ البُاهـاث الـىاعصة بالجــضاو٫ ) 

ـــظا ًـــض٫ ٖلـــى ؤن َىـــا٥  ٦مـــا ؤن ٢ـــُم مٗـــامالث الاعجبـــاٍ ٧اهـــذ مىظبـــت ) جغاوخـــذ بـــحن ٦ىجهـــا يـــُٟٗت ومخىؾـــُت ( َو

اعجباٍ بحن البٗض الشاوي مً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي واإلاخمشل في ) بصاعة الظاث  ( وؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي واإلاخشملت 

في الٗمل ( لضي ؤٞغاص ُٖىت البدض . وفي َظٍ الىخاثج ما ًضٖم في ٧ل مً ) صعظت الاوٛماؽ ، والازالم ، والخماؽ 

 ( . 6،  5،  4صخت الٟغيُاث ) 

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض) الٟهم الاظخماعي ( وبٗض ) الاوٛماؽ (-7

 (15ظضو٫ ع٢م )

 5اوٛماؽ 4اوٛماؽ 3اوٛماؽ 2اوٛماؽ 1اوٛماؽ 

Correlation Coefficient .328 1اظخماعي 
*

 .444
**

 .244 .096 .008 

Sig. (2-tailed) .044 .005 .040 .025 .042 

 Correlation Coefficient .152 .291 .292 .279 .289 2اظخماعي
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Sig. (2-tailed) .038 .022 .021 .030 .039 

 Correlation Coefficient .269 .209 .286 .231 .283 3اظخماعي

Sig. (2-tailed) .049 .014 .048 .036 .022 

 Correlation Coefficient .150 .164 .198 .139 .128 4اظخماعي

Sig. (2-tailed) .046 .041 .040 .044 .045 

 Correlation Coefficient 5اظخماعي
*

.333 .073 .227 .346 .216 

tailed)-Sig. (2 .041 .031 .041 .026 .012 

 ٣ٞغاث بٗض) الٟهم الاظخماعي ( وبٗض ) الازالم (٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن -8

 (16ظضو٫ ع٢م )

 5ازالم 4ازالم 3ازالم 2ازالم 1ازالم 

 Correlation Coefficient .092 .042 .072 .085 .025 1اظخماعي 

Sig. (2-tailed) .035 .001 .016 .011 .030 

 Correlation Coefficient .231 .029 .026 .072 .050 2اظخماعي

Sig. (2-tailed) .013 .041 .033 .041 .046 

 Correlation Coefficient .241 .098 .044 .154 .061 3اظخماعي

Sig. (2-tailed) .045 .057 .027 .035 .016 

 Correlation Coefficient .052 .226 .103 .018 .122 4اظخماعي

Sig. (2-tailed) .046 .017 .039 .017 .045 

 Correlation Coefficient .171 .064 .169 .068 .067 5اظخماعي

Sig. (2-tailed) .005 . 037 .011 .033 .046 

      

 ٢ُم مٗامل الاعجباٍ بحن ٣ٞغاث بٗض ) الٟهم الاظخماعي ( وبٗض ) الخماؽ (-9

 (17ظضو٫ ع٢م )

 5خماؽ 4خماؽ 3خماؽ 2خماؽ 1خماؽ 

 Pearson Correlation .152 .095 .010 .065 .110 1اظخماعي

Sig. (2-tailed) .032 .021 .044 .018 .015 

 Pearson Correlation .090 .023 .013 .289 .297 2اظخماعي

Sig. (2-tailed) .042 .012 .038 .048 .040 

Pearson Correlation .224 .260 .056 .544 3اظخماعي
**

 .302 

Sig. (2-tailed) .028 .016 .040 .040 .035 

Pearson Correlation .358 4اظخماعي
*

 .432
**

 .144 .405
*

 .071 

Sig. (2-tailed) .027 .007 .038673. 012. ت 

Pearson Correlation .257 .500 5اظخماعي
**

 .358
*

 .344
*

 .145 

Sig. (2-tailed) .020 .001 .027 .034 .038 
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،  .05ا٢ـل مــً   tailed Significance.2( هالخـٔ ؤن ٢ـُم 15،16،17مـً زـال٫ البُاهـاث الـىاعصة بالجــضاو٫ ) 

ـــظا ًـــض٫ ٖلـــى ؤن َىـــا٥  ٦مـــا ؤن ٢ـــُم مٗـــامالث الاعجبـــاٍ ٧اهـــذ مىظبـــت ) جغاوخـــذ بـــحن ٦ىجهـــا يـــُٟٗت ومخىؾـــُت ( َو

واإلاخمشـــل فـــي ) الٟهـــم الاظخمـــاعي ( وؤبٗـــاص الاؾـــخٛغا١ الـــىُْٟي  اعجبـــاٍ بـــحن البٗـــض الشالـــض مـــً ؤبٗـــاص الـــظ٧اء الٗـــاَٟي

واإلاخشملـــت فـــي ٧ـــل مـــً ) صعظـــت الاوٛمـــاؽ ، والازـــالم ، والخمـــاؽ فـــي الٗمـــل ( لـــضي ؤٞـــغاص ُٖىـــت البدـــض . وفـــي َـــظٍ 

 ( .9، 8، 7الىخاثج ما ًضٖم صخت الٟغيُاث ) 

 الاؾخيخاظاث والخىنُاث :

 % .57بٗض ٞهم وبصعا٥ الظاث  بضعظت مخىؾُت وبيؿبت  ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخىٞغ لضحهم-1

غ لضحهم بٗض بصاعة الظاث  بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت  -2  % .43ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الٟهم الاظخماعي بضعظت يُٟٗت ، وبيؿبت -3  %  .47ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

 % .60الاوٛماؽ في الٗمل بضعظت مخىؾُت وبيؿبت ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخىٞغ لضحهم بٗض -4

غ لضحهم بٗض الازالم في الٗمل بضعظت ظُضة ، وبيؿبت -5  % .68ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

غ لضحهم بٗض الخماؽ في الٗمل بضعظت مخىؾُت ، وبيؿبت-6  %  61ؤن مٟغصاث ُٖىت البدض ًخٞى

اء الٗــاَٟي ) ٞهــم الـظاث (  وبــحن ؤبٗـاص الاؾــخٛغا١ الــىُْٟي َىـا٥ اعجبــاٍ مىظـب بــحن البٗــض ألاو٫ مـً ؤبٗــاص الـظ٧-7

 واإلاخشملت في ٧ل مً ) صعظت الاوٛماؽ ، والازالم ، والخماؽ في الٗمل ( لضي ُٖىت البدض .

َىا٥ اعجباٍ مىظب بحن البٗض الشاوي مً ؤبٗاص الظ٧اء الٗاَٟي ) بصاعة الظاث (  وبحن ؤبٗاص الاؾخٛغا١ الىُْٟي  -8

 في ٧ل مً ) صعظت الاوٛماؽ ، والازالم ، والخماؽ في الٗمل ( لضي ُٖىت البدض .واإلاخشملت 

َىــا٥ اعجبــاٍ مىظــب بــحن البٗــض الشالــض مــً ؤبٗــاص الــظ٧اء الٗــاَٟي ) الٟهــم الاظخمــاعي (  وبــحن ؤبٗــاص الاؾــخٛغا١  -9

 ُٖىت البدض .الىُْٟي واإلاخشملت في ٧ل مً ) صعظت الاوٛماؽ ، والازالم ، والخماؽ في الٗمل ( لضي 

 الخىنُاث :

اث الظ٧اء الٗاَٟي  اٖخماصا ٖلى الاؾخيخاظاث ًم٨ً ج٣ضًم ٖضة جىنُاث ٖملُت مً قإجها  جىمُت وجضُٖم مؿخٍى

 والاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي اٞغاص ال٣ىي الٗاملت بالكغ٦ت مدل الضعاؾت وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي :

ـــ٘ مؿـــخىي الـــظ٧اء الٗـــاَٟي مـــً مؿـــخىي يـــٗ-1 ٠ُ ومخىؾـــِ بلـــى مؿـــخىي مغجٟـــ٘ لـــضي اٞـــغاص ال٣ـــىي الٗمـــل ٖلـــى ٞع

ــ٘ اإلاؿــخىي  ــؼ بغامجــه ختــى ًــخم  ٞع ب وحٍٗؼ غ زُــِ الخــضٍع ــ٤ جُــٍى الٗاملــت بالكــغ٦ت مدــل الضعاؾــت ، وصلــ٪ ٖلــى ٍَغ

 اإلاٗغفي للمىْٟحن واإلاهاعاث للمىْٟحن بالتر٦حز ًٖ مٟهىم الظ٧اء الٗاَٟي وؤبٗاصٍ اإلاسخلٟت.

ض مً ٢ضعاث ألاٞغاص ُٞما ًسو ظىاهب الض٧اء الٗاَٟي ، والٗمل صعاؾت ألاؾباب والٗىامل التي -2 مً قإجها ؤن جٍؼ

ا وألاؾباب اإلاؿاَمت في اهسٟاى مؿخىي الظ٧اء الٗاَٟي ومٗالجتها. َؼ  ٖلى حٍٗؼ
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ت بسبراث مخسههت) في مجاالث ٖلم الـىٟـ والٗلـىم الاظخماُٖـت -3 ؤَمُت صٖم ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ اإلاىاعص البكٍغ

ؼ مٟهىم الض٧اء الٗاَٟي لضي ألاٞغاص بالكغ٦ت (  حٗجى ب الجىاهب الىٟؿُت والاظخماُٖت للمىْٟحن ، وحٗمل ٖلى حٍٗؼ

. 

اث ؤبٗـاص الاؾـخٛغا١ الـىُْٟي مـً مؿـخىي مخىؾـِ بلـى مؿـخىي مغجٟـ٘ لـضي اٞـغاص ال٣ـىي  -4 ـ٘ مؿـخٍى الٗمل ٖلـى ٞع

٤ تهُئت بِئت ٖمل صاٖمت وملهم ت البٗاص الاوٛماؽ والازالم والخماؽ  في الٗاملت بالكغ٦ت مدل الضعاؾت ًٖ ٍَغ

 الٗمل .

ـــت وجىمُـــت ٢ـــضعاث الـــظ٧اء الٗـــاَٟي لـــضي ألاٞـــغاص الٗـــاملحن ممـــا -5 الٗمـــل ٖلـــى جبجـــى ؾُاؾـــاث وبـــغامج حٗمـــل ٖلـــى ج٣ٍى

اث الاؾخٛغا١ الىُْٟي لضي َاالء ألاٞغاص .  ًى٨ٗـ بضوعٍ ٖلى جدؿحن مؿخٍى

واإلا٩اٞأث لضٖم ألاٞغاص الـظًً جخـىٞغ لـضحهم ؤبٗـاص الاؾـخٛغا١ الـىُْٟي مـً اٖخماص بغامج ووي٘ ؾُاؾاث للخىاٞؼ -6

 ازالم واوٛماؽ وخماؽ .
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Abstract  

Identifying the state’s economic performance is one of the most prominent 

issues that should receive increased attention because of its role in measuring 

the state’s success in its various institutions in achieving the goals planned in 

accordance with the general strategy of economic policy. If the state’s economic 

performance grows, it reflects the extent of its success in raising rates. The 

growth of the various economic activities, which will positively affect the lives of 

the community members. 

Therefore, this study focused on the reality of the economic performance of the 

Libyan state by studying some of its indicators in light of the published official 

data, as the GDP index showed weak economic performance as a result of a set 

of factors that led to the low growth of non-oil economic activities. 

The average per capita income index also showed the weak economic 

performance of the state, especially when compared to other countries, in 

addition to the indicators of the inflation rate and the unemployment rate that 

justify the low economic performance of state institutions, as the 
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unemployment rate increased with inflationary waves, which indicates the low 

effectiveness of economic policy in reducing these The two phenomena. 

In order to contribute to raising the economic performance of the Libyan state, 

the researchers presented a preliminary attempt to limit the most important 

factors negatively affecting the economic performance in Libya during the study 

period (1990-2010). 

 

 الملخص:

يعتبر التعرؼ عمى األداء اإلقتصادي لمدولة مف أبرز الموضوعات التي يجب أف تحظى بإىتماـ متزايد    
لما ليا مف دور في قياس مدى نجاح الدولة بمؤسساتيا المختمفة في تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا وفؽ 

ُيعبر عف مدى نجاحيا في  اإلستراتيجية العامة لمسياسة اإلقتصادية، إذ تنامي األداء اإلقتصادي لمدولة
 الرفع مف معدالت النمو لألنشطة اإلقتصادية المختمفة، والذي ينعكس إيجابًا عمى حياة أفراد المجتمع.

لذا ركزت ىذه الدراسة عمى واقع األداء اإلقتصادي لمدولة الميبية بدراسة بعض مؤشراتو في ضوء     
تج المحمي اإلجمالي ضعؼ األداء اإلقتصادي كنتيجة البيانات الرسمية المنشورة، حيث أوضح مؤشر النا

 لمجموعة مف العوامؿ التي أدت إلى تدني نمو األنشطة اإلقتصادية غير النفطية.

كما أوضح مؤشر متوسط دخؿ الفرد أيضًا ضعؼ األداء اإلقتصادي لمدولة خاصة عند المقارنة بدوؿ    
ة يبرزاف تدني األداء اإلقتصادي لمؤسسات الدولة، أخرى، إضافة إلى مؤشري معدؿ التضخـ ومعدؿ البطال

إذ تزايد معدؿ البطالة مع الموجات التضخمية ، األمر الذي يوضح إنخفاض فّعاِلية السياسة اإلقتصادية في 
 الحد مف تمؾ الظاىرتيف.

أىـ العوامؿ ولممساىمة في الرفع مف األداء اإلقتصادي لمدولة الميبية قدـ الباحثيف محاولة أولية لحصر    
 (.2010-1990المؤثرة سمبًا عمى األداء اإلقتصادي في ليبيا خالؿ فترة الدراسة)

 

 : األداء اإلقتصادي ، متوسط دخؿ الفرد، السياسة اإلقتصادية ، البطالة ، التضخـ.الكممات المفتاحية
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 -المقدمة:

مسػػػتوى معيشػػػة أفرادىػػػا وزيػػػادة تسػػػعى كػػػؿ إقتصػػػاديات الػػػدوؿ إلػػػى النيػػػوض بواقعيػػػا اإلقتصػػػادي لتحسػػػيف     
الرفاىيػػة االقتصػػادية ليػػـ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وضػػع العديػػد مػػف السياسػػات اليادفػػة لمتػػ ثير عمػػى أبػػرز المت يػػرات 
االقتصػادية ذو التػ ثير المباشػر عمػى اإلقتصػاد وتنميتػو، منيػا حجػـ النػاتج المحمػي اإلجمػالي وحجػـ اإلسػتثمار 

 ومعدالت التوظؼ واإلنتاجية ... إلخ.

إال أف وضػػع تمػػؾ السياسػػات واإلنفػػاؽ عمييػػا مػػف الميزانيػػة العامػػة لمدولػػة ال يعنػػي ضػػماف نجاحيػػا، وفّعاليػػة    
آثارىا عمى الواقع اإلقتصادي كنتيجة لوجود العديد مف العوامؿ المتداخمة والمتشابكة التي يصعب الػتحكـ فييػا 

لتػػي تفتقػػر لنمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية التػػي فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ، خاصػػة فػػي إقتصػػاديات الػػدوؿ الناميػػة ا
يػػنعكس آثارىػػا السػػمبية عمػػى األداء اإلقتصػػادي لتمػػؾ الػػدوؿ، والػػذي يختمػػؼ واقعػػو مػػف دولػػة ألخػػرى. لػػذا أولػػت 

( إعتمػػادًا عمػػى بعػػض 0101-0991الورقػػة البحثيػػة إىتمامػػًا بدراسػػة األداء اإلقتصػػادي فػػي ليبيػػا خػػالؿ الفتػػرة )
محاولػة أوليػة لمعرفػة العوامػؿ المػؤثرة عمػى األداء اإلقتصػادي فػي ليبيػا ، إسػيامًا منػا فػي المؤشرات، مع تقػديـ 

مساعدة الجيات ذات العالقة مف خالؿ تقديـ رؤية واضحة عف واقع األداء اإلقتصػادي والعوامػؿ المػؤثرة فيػو، 
يبػػػي والخػػػروج بػػػو مػػػف األمػػػر الػػػذي يتػػػيح لممسػػػؤليف وضػػػع السياسػػػات الالزمػػػة واليادفػػػة لمنيػػػوض باإلقتصػػػاد الم

 األزمات التي يعيشيا.

 المشكمة البحثية:

لقػػػد أولػػػت الدولػػػة الميبيػػػة إىتمامػػػًا متزايػػػدًا بػػػالرفع مػػػف مؤشػػػرات األداء اإلقتصػػػادي ، إذ ىػػػدفت وراء خطػػػط     
التنميػػة وبػػرامج التحػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ نمػػو فػػي األنشػػطة االقتصػػادية غيػػر النفطيػػة وتحسػػيف متوسػػط دخػػؿ الفػػرد 

إلسػػتثمار وزيػػادة الصػادرات ومحاولػػة إتبػػاع سياسػػة إحػالؿ الػػواردات ، إضػػافة إلػى العمػػؿ عمػػى إسػػتقرار وزيػادة ا
 قيمة الدينار الميبي .

كػؿ تمػؾ األىػداؼ الطموحػة تنصػب فػي قنػاة واحػػدة متمثمػة فػي تحسػيف األداء اإلقتصػادي لمدولػة بمػا يجعػػؿ    
 التي تحصؿ عمى مستوى اإلقتصاد العالمي. اإلقتصاد الميبي قادرًا عمى التطور ومواكبة الت يرات
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وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ اإلىتمػػاـ إال أف اإلقتصػػاد الميبػػي مػػازاؿ يعػػاني مػػف العديػػد مػػف اإلخػػتالالت، وىػػو مػػا    
 يتطمب طرح السؤاؿ التالي:

 ما ىو واقع مؤشرات األداء اإلقتصادي في ليبيا؟   

 فرضية الدراسة

 ليبيا خالؿ فترة الدراسة.تدني مؤشرات األداء اإلقتصادي في  -
 التذبذب في بعض مؤشرات األداء اإلقتصادي بيف الزيادة و اإلنخفاض خالؿ فترة الدراسة. -
 تنامي معدالت النمو في بعض مؤشرات األداء اإلقتصادي في ليبيا خالؿ فترة الدراسة.  -

 أىداف الدراسة 

يتػػيح تقيػػيـ مػػدى التطػػور الحاصػػؿ فػػي التعػػرؼ عمػػى واقػػع مؤشػػرات األداء اإلقتصػػادي ، األمػػر الػػذي  -0
 اإلقتصاد الوطني.

تحديد جوانب اإلخفػاؽ لمدولػة فػي بعػض مؤشػرات األداء اإلقتصػادي، األمػر الػذي يسػاعد فػي تحديػد   -0
 العوامؿ المسببة لذلؾ اإلخفاؽ.

حصػػر العوامػػؿ التػػي تػػؤثر سػػػمبًا عمػػى األداء اإلقتصػػادي، األمػػر الػػػذي يسػػاعد متخػػذي القػػرار عمػػػى   -3
 عديد مف السياسات اليادفة لمعالجتيا بما يخدـ اإلقتصاد الميبي ويعمؿ عمى تنميتو.وضع ال

 أىمية الدراسة 

تػػزداد أىميػػة الدراسػػة لكونيػػا تبػػرز وبوضػػوح مػػدى الت يػػرات الحاصػػمة فػػي مؤشػػرات األداء اإلقتصػػادي،  -0
 رد.خاصة لممت يرات ذات الصمة المباشرة بمستوى الرفاىية لألفراد مثؿ متوسط دخؿ الف

ُتعػػػػد ىػػػػذه الدراسػػػػة بمثابػػػػة تقيػػػػيـ ألداء السياسػػػػات والبػػػػرامج التنمويػػػػة، ومػػػػدى آثارىػػػػا عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف  -0
المت يػػرات االقتصػػادية والتػػي تػػنعكس آثارىػػا عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد ككػػؿ، وىػػذا مػػف شػػ نو أف يسػػاعد 

 اإلقتصادية. الجيات المسئولة عمى إتخاذ التدابير التي تسيـ في تحسيف األداء لمختمؼ القطاعات
إف الوقػػوؼ عمػػى اإلخػػتالالت والعوامػػؿ المػػؤثرة سػػمبًا عمػػى األداء اإلقتصػػادي ، ُيتػػيح وبسػػيولة لمتخػػذي  -3

السياسػػة اإلقتصػػادية بشػػقييا الماليػػة والنقديػػة عمػػؿ كػػؿ مػػف شػػ نو أف يػػؤدي إلػػى المعالجػػة لنخػػتالالت 
فػػػي تنميػػػة كافػػػة القطاعػػػات  والرفػػػع مػػػف مؤشػػػرات األداء اإلقتصػػػادي، ممػػػا يسػػػيـ بشػػػكؿ مباشػػػر وفّعػػػاؿ

 اإلقتصادية في الفترات الالحقة ليذه الدراسة.
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وبعبارة أكثر وضوحًا وتعبيرًا اإلستفادة مػف األخطػاء فػي الماضػي لبنػاء الحاضػر والمسػتقبؿ وضػماف       
اإلسػػػتمرار لمتطػػػور والنمػػػو لمواكبػػػة التطػػػورات عمػػػى مسػػػتوى اإلقتصػػػاد اإلقميمػػػي والدولي.والػػػذي عنػػػد تحققػػػو 
يجعػػؿ بالضػػرورة تقػػارب مؤشػػرات األداء اإلقتصػػادي فػػي ليبيػػا بمؤشػػرات األداء اإلقتصػػادي فػػي إقتصػػاديات 

 الدوؿ األخرى، وتقميؿ الفجوة بينيما وذلؾ في حالة المقارنة. 

 

 حدود الدراسة 

 أواًل: الجانب النظري ُحصر في:     

 مفيـو األداء اإلقتصادي. -0
 مؤشرات األداء اإلقتصادي والعوامؿ المؤثرة فييا.  -0

 

 ثانيًا: الجانب التطبيقي ُحِصر في: 

 (.0101-0991دراسة واقع مؤشرات األداء اإلقتصادي في ليبيا خالؿ الفترة ) -0
 العوامؿ المؤثرة عمى األداء اإلقتصادي في ليبيا.  -0
 

 منيجية الدراسة

ستخداـ السالسؿ الزمنية لمبيانات اإلحصائية المنشورة ذات الصمة تـ اإلعتماد عمى منيج التحمي الوصفي بإ  
باألداء اإلقتصادي، كما تـ المجػوء إلػى إسػتخداـ معػدالت النمػو السػنوية والمتوسػطة لفتػرة الدراسػة، وقػد قسػمت 

 الدراسة إلى مبحثيف:

 مفيـو األداء اإلقتصادي ومؤشراتو. -المبحث األوؿ :

 ( والعوامؿ المؤثرة فييا.0101-0991داء اإلقتصادي في ليبيا خالؿ الفترة )مؤشرات األ -المبحث الثاني:
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 مفيوم األداء اإلقتصادي ومؤشراتو. -المبحث األول :

 مفيوم األداء اإلقتصادي. 0-0

يتطمب التعريؼ باألداء اإلقتصادي ضرورة الفصؿ بيف المفاىيـ حتى ال يسيطر ال موض في القصد ممػا     
 المراد لممصطمح.ُيضيع المدلوؿ 

حيث يرافػؽ التعريفػات المتداولػة بػيف البػاحثيف والمتخصصػيف بشػكؿ عػاـ تركػز عمػى أداء المؤسسػة أو أداء    
المشروع سواء كاف بالقطاع العاـ أو الخاص، ويمكف التطرؽ لػبعض التعريفػات لػألداء عمػى مسػتوى المؤسسػة 

 -عمى النحو التالي:

يجػػة ومسػػتوى قػػدرة المنظمػػة عمػػى إسػػت الؿ مواردىػػا وقابميتيػػا فػػي تحقيػػؽ األداء ىػػو ص صػػورة حيػػة تعكػػس نت   
أىػػدافيا الموضػػوعية مػػف خػػالؿ أنشػػطتيا المختمفػػة وفقػػًا لمعػػايير تػػالءـ المنظمػػة وطبيعػػة عمميػػا. فػػاألداء ىػػو 

 (0)اليدؼ المركزي لعممية التحوؿ والذي يوضح مدى تحقيؽ األىداؼ ومستوى تنفيذ الخططص

عريؼ ركز عمى مدى نجاح المؤسسة أو المشروع وتحقيؽ األىداؼ، مما يبرز المقارنة بػيف ونالحظ ىذا الت   
األىػػداؼ المخطػػط ليػػا مػػف ِقبػػؿ المؤسسػػة، ومػػا وصػػمت إليػػو مػػف نتػػائج واقعيػػة وممموسػػة، فكممػػا كانػػت النتػػائج 

 إنعكاس حقيقي لألىداؼ المخطط ليا أعطى مؤشرًا عمى األداء الجيد لممؤسسة ونجاحيا .

الػػبعض يتنػػاوؿ مفيػػوـ األداء مػػف زاويػػة اإلسػػتخداـ األمثػػؿ لممػػوارد، وبالتػػالي يعػػّرؼ األداء ب نػػو ص انعكػػاس و    
لكيفيػػػة إسػػػتخداـ المؤسسػػػة لممػػػوارد الماديػػػة والبشػػػرية، و إسػػػت الليا بالصػػػورة التػػػي تجعميػػػا قػػػادرة عمػػػى تحقيػػػؽ 

 .(0)أىدافياص

كما يعّرؼ البعض األداء مػف خػالؿ مقارنػة مػا تحققػو المؤسسػة مػف إنجػازات بمػا تصػؿ إليػو مؤسسػة أخػرى    
في السوؽ، ىادفة إلى الوصوؿ لوضع أفضؿ والتعرؼ عمػى الواقػع اإلقتصػادي ليػا، ممػا أظيػر فكػرة المسػتوى 

 (3)العالمي لألداء.

                                                           
(0)

 ص 0117وائللم محمللد سدريلله   حللامر محسللن منصللور  اتدارة اتسلل را يمية منرللور م لامللم  دار وائللم ل،نشللر وال و يلل   عمللان   ا ردن   -  

878. 
(0)

 .030  ص  0111فالح حسن عداي الحسيني  اتدارة اتس را يمية   دار وائم ل،نشر  عمان   ا ردن    -  
(3)

 .00  ص 0998المؤسسات االق صادية  دار قباء ل،حباعة والنشر   مصر    ع،ي الس،مي    حوير أداء  -  
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سػة بحاجػة إلػى معمومػات دقيقػة تسػيـ فػي إتخػاذ قػرارات وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف التعرَّؼ عمى أداء المؤس   
 (8)صائبة لضماف عدـ السير في إتجاىات تؤدي إلى تحقيؽ أداء غير مرغوب فيو.

 حيث كمما توفرت المعمومات التي تتسـ بالشفافية والمصداقية أسيـ ذلؾ في بياف األداء الحقيقي لممؤسسة.   

لمفيـو األداء عمى مستوى المؤسسة أو المشروع يمكف الوصوؿ إلى  وبعد التعرَّؼ عمى الفحوى اإلقتصادي   
 -صياغة لمفيـو األداء عمى مستوى اإلقتصاد الكمي، الذي ي خذ عدة صياغات ىادفة منيا:

األداء عمى مستوى اإلقتصاد الكمي يشير إلى تحقيؽ األىداؼ المخطػط ليػا عمػى مسػتوى اإلقتصػاد  -
 موارد المتاحة بالمجتمع.الكمي ، وفي حدود اإلمكانيات وال

إف األداء لكؿ القطاعػات اإلقتصػادية ىػو مػرآة عاكسػة لنجػاح السياسػة اإلقتصػادية لمدولػة اليادفػة    -
 إلى تحقيؽ التنمية اإلقتصادية والرفع مف معدالت النمو اإلقتصادي.

سػػػتخداـ المػػػوارد الم  - اديػػػة ىػػػو بيػػػاف مػػػدى نجػػػاح الدولػػػة بمؤسسػػػاتيا المختمفػػػة فػػػي كيفيػػػة توظيػػػؼ وا 
والبشػػرية بمػػا يسػػيـ بشػػكؿ مباشػػر وفّعػػاؿ فػػي الرفػػع مػػف مؤشػػرات ومعػػدالت النمػػو اإلقتصػػادي عمػػى 

 مستوى اإلقتصاد ككؿ.

والجدير بالذكر ىنا أنو يمكف التعرَّؼ عمػى واقػع األداء اإلقتصػادي عمػى مسػتوى اإلقتصػاد الكمػي مػف خػالؿ   
األداء اإلقتصػػػادي لمدولػػػة بحاليػػػا وواقعيػػػا فػػػي الػػػدوؿ مقارنػػػة العديػػػد مػػػف المت يػػػرات اإلقتصػػػادية المؤشػػػرة عمػػػى 

المتقدمػػة، ممػػا يعكػػس وبوضػػوح الفػػارؽ فػػي األداء اإلقتصػػادي لمػػدوؿ الناميػػة مقارنػػة بمػػا ىػػو عميػػو فػػي الػػدوؿ 
 المتقدمة.

 

 مؤشرات األداء اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي. 0-0

مقارنػػة بقيػػاس األداء عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد الكمػػي،  عنػػد قيػػاس األداء عمػػى مسػػتوى المؤسسػػة يكػػوف سػػيالً     
نتيجػػػة لمحدوديػػػة األىػػػداؼ واإلمكانيػػػات ووسػػػائؿ اإلنتػػػاج المسػػػتخدمة بالمؤسسػػػة. األمػػػر الػػػذي يعطػػػي إمكانيػػػة 
معرفػػة مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػا مػػف قبػػؿ المسػػئوليف بالمؤسسػػة، إضػػافة إلػػى إمكانيػػة الحسػػاب بدقػػة 
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.. وغيرىػػا، وىػػو مػػا يتػػيح بسػػيولة معرفػػة مػػدى ربػػح المؤسسػػة أو خسػػارتيا، و إتخػػاذ لحجػػـ التكػػاليؼ لننتػػاج .
 القرارات التي تتناسب مع الواقع اإلقتصادي ليا.

إال أف ذلؾ الحاؿ يكوف صعبًا وأكثر تعقيدًا عمى مستوى اإلقتصاد الكمي، نتيجة لتعػدد األىػداؼ واألسػاليب    
لقصور في البيانات الالزمة لمعرفة مدى النجاح في توظيؼ الموارد المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ، إضافة إلى ا

 المادية والبشرية عمى مستوى اإلقتصاد ككؿ، وذلؾ الواقع يزداد وبوضوح في إقتصاديات الدوؿ النامية.

وعمى الرغـ مف ذلؾ يمكف اإلعتماد عمى بعض المؤشرات لمتعرؼ عمى حجـ األداء عمى مستوى اإلقتصاد    
 -ومف ىذه المؤشرات ما يمي:القومي، 

 

 

 معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي. -0
ُيعد الناتج المحمي اإلجمالي مخرجات العمميات اإلنتاجية التػي تػتـ مػف قبػؿ كافػة القطاعػات اإلقتصػادية       

خػػدمات بإسػػتخداـ اإلمكانيػػات والمػػواد المتاحػػة، لػػذا يّعػػرؼ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ب نػػو محصػػمة قػػيـ السػػمع وال
 التي تـ إنتاجيا مف ِقبؿ األنشطة اإلقتصادية المختمفة في المجتمع خالؿ فترة زمنية عادتًا تقدر بسنة.

وكؿ اإلقتصاديات تسعى إلى تحقيؽ معدالت نمػو مرتفعػة فػي ناتجيػا المحمػي اإلجمػالي، واضػعة ذلػؾ أحػد    
 .األىداؼ الرئيسية لمسياسة اإلقتصادية عمى مستوى اإلقتصاد الكمي

حيث حدوث زيادة في حجـ اإلنتاج كمًا نوعًا حسب ما ىػو مخطػط لػو يعطػي مؤشػرًا إيجابيػًا عمػى الكفػاءة     
والفّعالية في إستخداـ الموارد عمى مستوى اإلقتصاد الكمػي ، إضػافة إلػى سػير األداء اإلقتصػادي لمدولػة بشػكؿ 

 قتصادي.يسيـ في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية والرفع مف معدالت النمو اإل



 مجلة الجامعة

 

 203صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

وتبػػرز أىميػػػة معػػػدالت النمػػو فػػػي النػػػاتج المحمػػي اإلجمػػػالي كمؤشػػػر عمػػى األداء اإلقتصػػػادي عمػػػى مسػػػتوى    
اإلقتصػػػاد القػػػومي مػػػف األىميػػػة اإلقتصػػػادية التػػػي يتمتػػػع بيػػػا النػػػاتج المحمػػػي فػػػي تشػػػخيص الواقػػػع اإلقتصػػػادي 

  )*(الخطط اإلقتصادية ورسـ السياسات ومتابعة

 نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي(متوسط دخل الفرد )  -0
ُيشير متوسط دخؿ الفرد إلى حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي، حيػث يػتـ احتسػابو بقسػمة النػاتج 

 المحمي اإلجمالي الحقيقي عمى عدد السكاف. 

وىػػػو مػػػا يجعػػػؿ أف المحػػػددات الرئيسػػػية ليػػػذا المؤشػػػر تنحصػػػر فػػػي عػػػدد السػػػكاف وحجػػػـ النػػػاتج المحمػػػي 
إلجمػػػػالي، وبالتػػػػالي تزايػػػػد معػػػػدالت النمػػػػو فػػػػي متوسػػػػط دخػػػػؿ الفػػػػرد يمكػػػػف أف يعكػػػػس تنػػػػامي األنشػػػػطة ا

اإلقتصػػػػادية مػػػػع تحسػػػػف مسػػػػتوى معيشػػػػة األفػػػػراد، األمػػػػر الػػػػذي يجعػػػػؿ منػػػػو مؤشػػػػرًا عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف األداء 
دـ اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي، و حجـ السكاف الذي يتسـ بسياسة سكانية مالئمة ومتزنة تخ

 الواقع اإلقتصادي لمدولة.

وإلبراز دور متوسط دخؿ الفرد كمؤشر عمى األداء اإلقتصادي يمكف بوضوح مف خالؿ المقارنة بيف    
الدوؿ المتقدمػة والػدوؿ الناميػة، إذ يالحػظ فػي الػدوؿ المتقدمػة التػي تتمتػع بمعػدالت نمػو عاليػة يرتفػع فييػا 

 اإلقتصادي المتطور عمى كافة األنشطة اإلقتصادية.متوسط دخؿ الفرد الذي يعكس نموىا وأداءىا 

في حيف الدوؿ النامية التي تعاني مف إنخفاض حجـ اإلنتاج والذي يصاحبو تدني متوسط دخؿ الفػرد   
نتشػػار الفقػػر واألمػػراض وسػػوء المعيشػػة ألفػػراد المجتمػػع.األمر الػػذي يعكػػس ضػػعؼ السياسػػة اإلقتصػػادية  وا 

لبشػػػرية واألداء اإلقتصػػػادي المتػػػدني لكػػػؿ المؤسسػػػات بالدولػػػة وأنشػػػطتيا وسػػػوء توظيػػػؼ المػػػوارد الماديػػػة وا
 المختمفة.

                                                           
كمؤشدر لىدا مودتال اامعيشدل ااارةاويدل ايودت  ب مدت ذيد  مت د    (GDPكثيراً ما يعتمد  لىدا ااتداتل اام ىدج اليمدااج)   )*(

و ل م م  أيا ريص ،  –ااقرارات ةج اضع ااوياوات اامتاويل... امعرةل اامزي  لت األوميل الذتصا يل اىتاتل أتظر ةج  اك 

اايي   –األصايعل  -ل اامعرةلب(/ ميىل ص 0108 -0111أثر التفاق اا كامج لىا ااتتميل الذتصا يل ةج ايييا  ال  اافترة ) 

 .00-01ب.ص0108ياتيا  -ااغريج ، ااع   ااتاوع 
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والبػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف الوضػػع السػػابؽ يتبػػيف بشػػكؿ أكبػػر فػػي بعػػض إقتصػػاديات الػػدوؿ الناميػػة )   
النفطيػػة( التػػي تتمتػػع بمػػوارد إقتصػػادية كافيػػة بػػ ف تكػػوف إقتصػػاديات عمػػى األقػػؿ منتجػػة عنػػد مسػػتوى يكفػػؿ 

د الطمب المحمي، بما يضمف حياة كريمة لمواطنييا دوف أف تصؿ إلى الفقر وحػد الكفػاؼ، ولكػف رغػـ ويس
تمػػؾ المػػوارد واإلمكانيػػات المتاحػػة يالحػػظ تػػدني متوسػػط دخػػؿ الفػػرد والػػذي يعكػػس تػػدني حجػػـ اإلنتػػاج مػػع 

ى مسػػػتوى تنػػػامي السػػػكاف. األمػػػر الػػػذي يظيػػػر ضػػػعؼ األداء اإلقتصػػػادي لكػػػؿ المت يػػػرات اإلقتصػػػادية عمػػػ
 اإلقتصاد ككؿ.

 

 معدل اإلستثمار -3
تسعى إقتصاديات الدوؿ النامية إلى تحقيؽ التنمية االقتصػادية والرفػع مػف معػدالت النمػو فػي ناتجيػا      

المحمػػي ، ويتبمػػور ذلػػؾ اليػػدؼ فػػي توجػػو الدولػػة إلػػى التوسػػع فػػي إنفاقيػػا اإلسػػتثماري قاصػػدة مػػف وراء ذلػػؾ 
 اإلنفاؽ وفؽ ما ىو مخطط لو.تحقؽ العائد اإلقتصادي مف ذلؾ 

وتتفػاوت الػدوؿ فيمػا بينيػا مػف حيػث حجػـ اإلسػتثمار ونسػبة مػا يخصػص لػو مػف حجػـ النػاتج المحمػي     
اإلجمالي، والذي ُيعزى إلى السياسة اإلقتصادية المتبعػة وحجػـ المػوارد الماديػة والبشػرية والتػي تختمػؼ مػف 

 دولة ألخرى.

إجمػػػالي التكػػػويف الرأسػػػمالي الثابػػػت اإلجمػػػالي عمػػػى النػػػاتج المحمػػػي ويقػػػاس معػػػدؿ اإلسػػػتثمار بقسػػػمة     
اإلجمػػػػالي ، وىػػػػو مػػػػا يجعػػػػؿ المحػػػػددات الرئيسػػػػية لمعػػػػدؿ اإلسػػػػتثمار تنحصػػػػر فػػػػي إجمػػػػالي اإلنفػػػػاؽ عمػػػػى 

 اإلستثمار وحجـ الناتج المحمي اإلجمالي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي.

عوامؿ أبرزىا العائد المتوقػع مػف اإلسػتثمار، أي الكفػاءة إال أف اإلنفاؽ اإلستثماري تحكمو العديد مف ال    
الحديػة لنسػػتثمار ودرجػة المخػػاطرة بػػرأس المػاؿ، سػػواء كػػاف محميػًا أو أجنبيػػًا ، وبالتػػالي كممػا نػػوفر المنػػاخ 
المناسب لنستثمار مع ضماف الجدوى اإلقتصادية منو أسيـ ذلؾ في تزايد معػدؿ اإلسػتثمار عمػى مسػتوى 

والػػذي بالضػػرورة يػػنعكس إيجابػػًا عمػػى حجػػـ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ومسػػتوى اإلسػػتخداـ  اإلقتصػػاد ككػػؿ،
 والتوظؼ واألداء اإلقتصادي لكافة القطاعات اإلقتصادية.
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 معدل البطالة -4

، وتحػػدث (0)يشػػير مفيػػـو البطالػػة إلػػى عػػدـ التوظػػؼ و اإلسػػتخداـ لعنصػػر العمػػؿ فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة   
مػف العوامػؿ المختمفػة والتػي يترتػب عمييػا تعػدد أنواعيػا، منيػا البطالػة الييكميػة ، البطالػة  البطالة لمجموعة

 الدورية ، البطالة اإلحتكاكية، البطالة الموسمية، البطالة المقّنعة.

والبطالة ظاىرة عالمية إذ أنيا موجودة بكؿ إقتصاديات دوؿ العالـ، إال أنيا بنسب متفاوتة بيف الدوؿ،     
ذلػؾ وبشػكؿ واضػح فػي إقتصػاديات الػدوؿ الناميػة التػي تعػاني مػف إرتفػاع نسػبة البطالػة بيػا مقارنػة  ويبػرز

 بإقتصاديات الدوؿ المتقدمة.

ولمبطالػػػة أبعػػػاد متعػػػددة عمػػػى مختمػػػؼ المسػػػتويات السياسػػػية واإلقتصػػػادية واإلجتماعيػػػة، وتػػػزداد آثارىػػػا    
، وليذا تزداد أىمية معدؿ البطالة ك حػد مؤشػرات وبشكؿ واضح عندما تصؿ نسبة البطالة إلى نسبة عالية

األداء اإلقتصػػادي كنتيجػػة لمحقػػائؽ التػػي يعكسػػيا معػػدؿ البطالػػة، والتػػي يمكػػف تمخيصػػيا فػػي بعػػض النقػػاط 
 -التالية:

 إرتفاع نسبة البطالة ُيبيف إخفاؽ الدولة في توظيؼ مواردىا البشرية بما يخدـ العممية التنموية. -0  

 البطالة في اإلقتصاد يعني تدني مستوى المعيشة لتمؾ الفئة مف السكاف. تزايد حجـ -0  

يػػزداد أثػػر البطالػػة عنػػدما يعػػاني اإلقتصػػاد مػػف النػػدرة النسػػبية لعنصػػر العمػػؿ، وىػػو مػػا يعنػػي وجػػود  -3  
متناقضات تعكػس فشػؿ السياسػة اإلقتصػادية فػي تحقيػؽ أىػدافيا، أىميػا التوظػؼ بمػا يسػيـ فػي الرفػع مػف 

 معدالت النمو اإلقتصادي.

الة المستوردة يعكس عدـ قدرة الدولة عمى وضػع إرتفاع  معدؿ البطالة مع التوسع في إستخداـ العم -8  
 البرامج اليادفة إلعداد العمالة المحمية لتحؿ محؿ العمالة األجنبية.

                                                           
(0)
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يعتبر معدؿ البطالة أحد العوامؿ الدافعة ليجرة األفراد لمخارج، وتزداد آثارىػا السػمبية عمػى اإلقتصػاد  -5  
 لخبرات.عندما تكوف اليجرة لمعناصر المؤىمة والكفاءات وا

تفاقـ مشكمة البطالة في اإلقتصاد تؤدي في كثير مف الحاالت إلػى عػدـ اإلسػتقرار السياسػي، وىػذا  -6   
 كثيرًا ما يحدث في إقتصاديات الدوؿ النامية.

وممػا سػػبؽ يمكػف أف نصػػؿ إلػى أف تػػدني معػدؿ البطالػػة إلػى المسػػتوى المرغػوب فيػػو مػف قبػػؿ السياسػػة     
كػػس وبشػػكؿ كبيػػر تحسػػف األداء اإلقتصػادي عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد الكمػػي، مػػع اإلقتصػادية الموضػػوعة يع

ضػػماف تفػػادي ا ثػػار السػػمبية المصػػاحبة لمعػػدؿ البطالػػة المرتفػػع، وىػػو مػػا يالحظػػو فػػي إقتصػػاديات الػػدوؿ 
المتقدمة التػي تتسػـ بمعػدالت بطالػة منخفضػة، ويبػرز ذلػؾ بوضػوح عنػد المقارنػة بواقػع إقتصػاديات الػدوؿ 

التػػي فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف تعػػاني إقتصػػادياتيا مػػف إرتفػػاع معػػدالت البطالػػة ومػػا يتبعيػػا مػػف عػػدـ الناميػػة 
اإلسػػتقرار السياسػػي و اإلقتصػػادي واإلجتمػػاعي،األمر الػػذي يػػدفع فػػي بعػػض الػػدوؿ إلػػى الحػػروب األىميػػة 

مويػة ولػو نسػبيًا والمجاعات عمى الرغـ مف أف بعضيا يمتمؾ موارد مادية وبشرية كفيمة بإنجاح العممية التن
 في حالة إتباع سياسة توظؼ تخدـ اإلقتصاد الكمي.

 

 معدل التضخم - 5

، وىػو مػا يعنػػي أف اإلرتفػاع فػػي (0)ُيعػرَّؼ التضػخـ ب نػػو اإلرتفػاع المسػتمر فػػي المسػتوى العػاـ لألسػػعار    
 سعر سمعة واحدة ال يعني حدوث تضخـ.

مباشػر عمػى حجػـ اإلسػتيالؾ والقػوة الشػرائية لمعممػة ولألىمية يمكف أف نوجز أف التضخـ يؤثر بشكؿ     
المحميػػة، حيػػث إرتفػػاع األسػػعار لمسػػمع يػػدفع بػػاألفراد إلػػى تخفػػيض الطمػػب الكمػػي أي إنكمػػاش اإلسػػتيالؾ، 

 األمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة لألفراد.

ؿ مػف الػدخؿ الحقيقػي لمفػرد كما أف إنخفاض القػوة الشػرائية لمعممػة نتيجػة لمتضػخـ يػؤثر سػمبًاًك عمػى كػ    
ومسػػتوى اإلقتصػػاد الكمػػي، وليػػذا تسػػعى كافػػة الػػدوؿ إلػػى إتخػػاذ السياسػػات االقتصػػادية المناسػػبة لمحػػد مػػف 

                                                           
(0)

 .  089م  ص 0113خالد الو ني  أحمد الرفاعي  مبادئ اتق صاد الل،ي بين النررية وال حبيق   دار وائم ل،نشر   عمان    
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جماح التضخـ بإستخداـ أدوات السياسة المالية والنقدية، إال أف ذلؾ ليس باألمر السيؿ كما يعتقد البعض 
ت اإلقتصػػادية، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر العالقػػة بػػيف كنتيجػػة إلرتبػػاط التضػػخـ بالعديػػد  مػػف المت يػػرا

، وليػػػػذا كممػػػػا كػػػػاف األداء اإلقتصػػػػادي لمدولػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ يخػػػػدـ (0)التضػػػػخـ والبطالػػػػة ) منحنػػػػى فيمػػػػبس(
السياسػػػات المتبعػػػة ويعكػػػس نجاحيػػػا كممػػػا تمكنػػػت الدولػػػة مػػػف الحػػػد مػػػف مشػػػكمة التضػػػخـ. ومػػػف ىنػػػا يبػػػرز 

ض تعاني إقتصادياتيا مف معدالت تضخـ عالية وغير قػادرة عمػى الحػد التفاوت بيف الدوؿ حيث نجد البع
منيا، كنتيجػة لػألداء اإلقتصػادي الضػعيؼ عمػى مسػتوى اإلقتصػاد الكمػي، كمػا ىػو الحػاؿ فػي إقتصػاديات 

 الدوؿ النامية.

وي خػػذ التضػػخـ عػػدة أنػػواع وأشػػكاؿ تبعػػًا لألسػػباب المؤديػػة إليػػو، وبالتػػالي الػػبعض يقسػػـ التضػػخـ إلػػى    
 (3)-األنواع التالية:

.. ويحدث عند زيادة الطمب الكمي ، وفي نفس الوقت عػدـ قػدرة اإلقتصػاد عمػى  التضخم بفعل الطمب -0
ي أكبػػر مػػف العػػرض الكمػػي ، ممػػا يعنػػي حػػدوث زيػػادة اإلنتػػاج لت طيػػة الطمػػب ، وبالتػػالي يكػػوف الطمػػب الكمػػ

 فجوة بينيما . لذا زيادة الطمب كنتيجة لزيادة اإلنفاؽ البد أف تترجـ في إرتفاع األسعار. 

.. ويحػػدث ىػػذا النػػوع كنتيجػػة ليػػدؼ الشػػركات والمؤسسػػات التػػي تسػػعى التضــخم بفعــل ضــغط األربــاح -0
جعميػػا قػادرة عمػى الػتحكـ فػػي األسػعار ، وبالتػالي لتحقيػػؽ لتحقيػؽ الػربح ، ونظػرًا لقػػدرتيا اإلحتكاريػة التػي ت

 ىدفيا بزيادة الربح تسعى إلى رفع األسعار التي يتحمؿ عبئيا المستيمؾ بالدرجة األولى.

..يتعمؽ ىػذا النػوع بتكػاليؼ اإلنتػاج فمػثاًل عنػد مطالبػة النقابػات العماليػة التضخم بفعل ضغط التكاليف -3
عني زيادة تكاليؼ اإلنتاج ، مما يدفع الشركات اإلنتاجية إلى تخفيض التكاليؼ زيادة األجور لمعماؿ ذلؾ ي

 عف طريؽ رفع األسعار لمسمع المنتجة أي تحويؿ جزء مف تكاليؼ اإلنتاج إلى المستيمؾ.

                                                           
(0)

يوضح منحنل  في،لبه ال علاري بلين ال ضلخم العلالي والبحاللة المنخفضلة  وملو ملا يعنلي ال بلد أن ن حملم الم يلد ملن ال ضلخم م ابلم لسل   نسلبة  

العللله صللحيح   لمعرفللة الم يللد أنرللر فللي بلللل   قاسللم عبللد الرضللا الللدمي،ي   ع،للي عبللد العللاحي الفرمللاني   اتق صللاد الل،للي ) م دنيللة مللن البحالللة و
 .  375م   ص 0110  مالحا   ELGAالنررية وال ح،يم ( منشورات 

(3)
  ص 0995االق صللادية  بنؽللا ي   ليبيللا   ع،للي محمللد الهللوني   عبللد الف للاح أبوحبيللم  م دمللة فللي ع،للم اتق صللاد  منشللورات مرللل  بحللو  الع،للوم  

078-075. 
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كمػػػػا أف الػػػػبعض ينظػػػػر لمتضػػػػخـ لػػػػيس مػػػػف جانػػػػب األسػػػػباب ، وبالتػػػػالي ي خػػػػذ التضػػػػخـ أنػػػػواع أخػػػػرى    
لػذي يشػير إلػى إرتفػاع أسػعار السػمع المسػتوردة بسػبب إرتفػاع تكػاليؼ إنتاجيػا فػي منيا،التضخـ المسػتورد ا

 .(0)البمد المنتجة أو نتيجة نقص العرض منيا ، مما يؤدي إلى إرتفاع األسعار

 األىمية اإلقتصادية لقياس األداء اإلقتصادي 0-3

اف تحقيؽ أىدافيا المحػددة ييدؼ متخذي السياسات اإلقتصادية عمى مستوى اإلقتصاد الكمي إلى ضم    
والمخطػػط ليػػا بمػػا يػػؤدي إلػػى حػػدوث التنميػػة اإلقتصػػادية واإلجتماعيػػة، وذلػػؾ يتطمػػب البػػرامج الفّعالػػة التػػي 
تػؤدي إلػػى تحسػػيف األداء اإلقتصػػادي لكػػؿ المؤسسػػات والييئػػات والمرافػػؽ العامػػة. األمػػر الػػذي يبػػرز أىميػػة 

 -لجوانب يمكف حصرىا في بعض النقاط التالية:معرفة وقياس األداء اإلقتصادي في العديد مف ا

ُيتػػيح قيػػاس األداء اإلقتصػػادي معرفػػة مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػا وفػػؽ اإلسػػتراتيجية العامػػة  -0
 عمى مستوى اإلقتصاد الكمي.

معرفػػة األداء اإلقتصػػادي ُيسػػيؿ قيػػاس اإلنحرافػػات عػػف األىػػداؼ المحػػددة والتػػي مػػف شػػ نيا ُيسػػيؿ   -0
 زمة لمعالجتيا.وضع البرامج الال

يسػػػتخدـ األداء اإلقتصػػػادي كمؤشػػػر عمػػػى مسػػػتوى معيشػػػة األفػػػراد فػػػي المجتمػػػع، إذ نحػػػاج الدولػػػة   -3
بمؤسسػػػػاتيا المختمفػػػػة مػػػػف شػػػػ نو أف يػػػػؤدي إلػػػػى زيػػػػادة حجػػػػـ اإلنتػػػػاج والرفػػػػع مػػػػف معػػػػدالت النمػػػػو 

 اإلقتصادي ، الذي بالضرورة ينعكس إيجابًا عمى مستوى دخوؿ األفراد.

اقػػع األداء اإلقتصػػادي عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد ككػػؿ فػػي تقيػػيـ مػػدى تحقػػؽ الجػػدوى يسػػاعد معرفػػة و   -8
االقتصػػادية مػػف النفقػػات العامػػة التػػي تخصػػص لكػػؿ القطاعػػات اإلقتصػػادية الخدميػػة واإلنتاجيػػة. إذ 
كمما تحققت الجدوى اإلقتصادية مف الدينار المنفؽ كمما أسيـ في أداء جيػد عمػى مسػتوى اإلقتصػاد 

 الكمي.

وقوؼ عمى حقيقة األداء اإلقتصادي يساعد عمى المقارنة باإلقتصاديات األخرى، األمر الذي إف ال  -5
يسػػيـ فػػي إعطػػاء صػػورة واضػػحة المعػػالـ عػػف إتجاىػػات النمػػو والتطػػور وجوانػػب القصػػور ، وذلػػػؾ 

 مقارنة بإقتصاديات الدوؿ األخرى.

                                                           
(0)

عمان   سياد عبد الف اح النسور  المفاميم والنرم االق صادية الحديثة   " ال ح،يم اتق صادي الم ئي والل،ي "   دار صفاء ل،نشر وال و ي      

 .095م  ص 0103ا ردن   
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ذلؾ ُيتيح لمدولة القدرة عمى عند تحقؽ األداء اإلقتصادي المخطط لو عمى مستوى اإلقتصاد الكمي   -6
التوسع في اإلنفػاؽ العػاـ بمػا يخػدـ السياسػة العامػة والػذي سػوؼ يػؤثر إيجابػًا عمػى حجػـ اإلسػتثمار 

 المحمي ومف ثـُ الت ثير عمى معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي.

توفر بيانات مؤشرات األداء اإلقتصادي يساعد الجيات المسئولة عمػى معرفػة مػدى قػدرة اإلقتصػاد   -7
عمى ت طية الطمب المحمي عمى السمع ) خاصػة عنػد زيادتػو( ، األمػر الػذي يضػمف تقمػيص الفجػوة 
بػػػػيف الطمػػػػب الكمػػػػي والعػػػػرض الكمػػػػي ، والمحافظػػػػة عمػػػػى التػػػػوازف الكمي،ممػػػػا يحمػػػػي اإلقتصػػػػاد مػػػػف 

 لنختالالت والتقمبات.    التعرض

توفر البيانات الصحيحة والدقيقة عف الواقع اإلقتصادي، والتي تستخدـ في حساب مؤشػرات األداء   -8
اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي، مثؿ معدؿ البطالة ، معدؿ التضخـ ، اإلنتاجية مف ش نو 

ات اإلقتصػػػادية قبػػػؿ تفاقميػػػا أف يسػػػاعد متخػػػذي السياسػػػات فػػػي وضػػػع البػػػرامج لمحػػػد مػػػف اإلختناقػػػ
وتحوليا إلى أزمة إقتصادية، والتي قد تؤدي إلى أزمة سياسية تنعكس سمبًا عمػى األداء اإلقتصػادي 

 و اإلستقرار السياسي لمدولة.

حيث غياب البيانات الصػحيحة ووجػود مؤشػرات مضػممة عػف األداء اإلقتصػادي تعطػي صػورة غيػر     
يترتػب عميػو قػرارات خاطئػة ورؤيػة سياسػية م ػايرة لحقيقػة الواقػع  صحيحة عف الوضػع اإلقتصػادي، ممػا

 اإلقتصادي ، مما يمحؽ الضرر ب فراد المجتمع وعمى مستوى اإلقتصاد الكمي.

تزداد أىمية التعّرؼ عمػى األداء اإلقتصػادي عمػى مسػتوى اإلقتصػاد الكمػي فػي معرفػة مػدى إسػتفادة  -9
ـ ضػياعيا وىػدرىا، إذ تنػامي األداء اإلقتصػادي يعكػس الدولة مف مواردىا البشرية واإلقتصادية وعد

بالضرورة النجاح في إست الؿ الموارد البشرية واإلقتصادية، بما يخدـ العممية التنموية وتحقؽ آثارىا 
 اإليجابية لألفراد وعمى مستوى اإلقتصاد ككؿ.

 (0101-0991مؤشرات األداء اإلقتصادي في ليبيا خالل الفترة ) -المبحث الثاني:

 )*(والعوامل المؤثرة فييا

 مؤشرات األداء اإلقتصادي في ليبيا خالل فترة الدراسة . 0-0    

                                                           
)*(

هما:  ع بر ف رة سس  رار لم  شهد ن اعات وحرو  داخ،ية  ال ي  نعله آثارما بالضرورة ( لعام،ين أول0101-0991 م  حديد ف رة الدراسة )  

%. أما العامم الثاني فيلمن في أن واق  ا داء خالم  ،ل الف رة الحوي،ة يملن 61م بنسبة 0100ع،  ا داء اتق صادي  حي  أنلمش النا ج في عام 

 يبة ل،واق    وفي لثير من الحاالت  لون واقعية.وبلل في حالة  وفر اتس  رار أي الوض  حبيعي.سس احه لف رات الح ة بعدما و لون الن ائج قر
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يختمػػؼ واقػػػع األداء اإلقتصػػادي مػػػف دولػػة ألخػػػرى نتيجػػة لمتبػػػايف فػػي حجػػػـ المػػوارد اإلقتصػػػادية والبشػػػرية      
ومدى اإلستفادة منيا، إضافة إلى اإلختالؼ في السياسات اإلقتصادية والبرامج اليادفة إلى الرفع مف معػدالت 

تنميػة إقتصػادياتيا وتطورىػا، وىػو يبػرز النمو اإلقتصادي. األمر الذي يصػاحبو التفػاوت بػيف الػدوؿ مػف حيػث 
بوضػػوح وبشػػكؿ عػػاـ الفجػػوة بػػيف إقتصػػاديات الػػدوؿ المتقدمػػة والػػدوؿ الناميػػة، ولمعرفػػة واقػػع ومػػدى التطػػورات 
الحاصمة في األداء اإلقتصادي في ليبيا يتطمػب دراسػة تحميميػة لػبعض المؤشػرات، إعتمػادًا عمػى البيانػات التػي 

 -و التالي:أمكف توفيرىا وذلؾ عمى النح

     .معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي لألنشطة غير النفطية 

يتكوف الناتج المحمي اإلجمػالي فػي اإلقتصػاد الميبػي مػف شػقيف ، أحػدىما يمثمػو قطػاع الػنفط ، واألخػر يمثمػو   
 مجموعة القطاعات االقتصادية غير النفطية.

%، األمػر الػذي 95المحمي اإلجمالي إذ تصػؿ نسػبة مسػاىمتو إلػى وُيعد قطاع النفط المييمف عمى الناتج     
 يجعؿ اإلقتصاد الميبي أحادي القطاع.

وقػػد أولػػت الدولػػة فػػي إسػػتراتيجياتيا أىميػػة بتقميػػؿ اإلعتمػػاد عمػػى قطػػاع الػػنفط والعمػػؿ عمػػى زيػػادة اإلىتمػػاـ    
يعكػػػس تحقيػػػؽ تطػػػور فػػػي األداء  بتنميػػػة األنشػػػطة اإلقتصػػػادية المختمفػػػة غيػػػر النفطيػػػة، األمػػػر الػػػذي يمكػػػف أف

اإلقتصػػادي مػػف عدمػػو، مػػف خػػالؿ دراسػػة واقػػع معػػدالت النمػػو لألنشػػطة اإلقتصػػادية غيػػر النفطيػػة، وليػػذا تػػـ 
التركيز ىنا عمى دراسة تحميميػة لمعػدالت النمػو لمنػاتج المحمػي اإلجمػالي لمقطاعػات اإلقتصػادية غيػر النفطيػة، 

 -وىو ما يتطمب البيانات التالية:

 (0رقم )جدول 

 (0101-0991الناتج المحمي اإلجمالي لألنشطة غير النفطية لمفترة )

 

 السنوات

 

 الناتج المحمي اإلجمالي لألنشطة غير النفطية

 % القيمة م.د
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0991 754155 --- 

0990 780459 356 

0990 799451 053 

0993 868458 856 

0994 851157 -050 

0995 888857 456 

0996 590057 - 3355 

0997 949956 6157 

0998 935851 - 055 

0999 984057 550 

0111 988151 1538 

0110 0135454 458 

0110 0195655 558 

0113 0584653 4456 

0114 0693057 659 

0115 0903454 0356 

0116 0030750 0650 

0117 0440450 954 

0118 0586656 559 

0119 0736656 558 

0101 0863153 456 

 مصرؼ ليبيا المركزي ، أدارة البحوث واإلحصاء ، النشرة اإلقتصادية أعداد مختمفة  -المصدر:

 

 -ومن الجدول السابق يمكن التوصل إلى أىم النتائج التالية:  
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% إلجمػػػالي القطاعػػػات اإلقتصػػػادية 8.7( بمػػػ  0999 -0991إف معػػدؿ النمػػػو المتوسػػػط خػػػالؿ الفتػػرة )-أواًل:
( أربعػػة عشػػر 08والتػػي يصػػؿ عػػددىا فػػي ىيكػػؿ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي لنقتصػػاد الميبػػي )غيػػر النفطيػػة ، 

قطاعػػًا ، وىػػذا يبػػرز إسػػتمرارية اإلقتصػػاد الميبػػي أحػػادي القطػػاع خػػالؿ فتػػرة التسػػعينيات رغػػـ توجػػو الدولػػة إلػػى 
ة خاصة قطاع الزراعػة اليادفة إلى تنمية األنشطة اإلقتصادية غير النفطي )*(وضع العديد مف الخطط والبرامج

والصػػػػناعة ، إال أنػػػػو لػػػػـ تحػػػػدث معػػػػدالت نمػػػػو حقيقيػػػػة فػػػػي األنشػػػػطة اإلقتصػػػػادية والػػػػذي يعكػػػػس تػػػػدني األداء 
 -اإلقتصادي لمدولة والذي يمكف أف نرجعو لمجموعة مف العوامؿ منيا:

اع إخفػػاؽ الدولػػة فػػي تنفيػػذ الخطػػط التنمويػػة نتيجػػة إعتمادىػػا عمػػى مصػػدر وحيػػد فػػي تمويميػػا وىػػو قطػػ -0
الػنفط) التػػي شػػيدت أسػػعاره إنخفاضػػًا حػػادًا ( كػػاف لػػو انعكاسػػات سػػمبية فػػي الفتػػرة الالحقػػة، والػػذي دفػػع 

 بالدولة إلى تبني خطط التحوؿ السنوية فقط .
لـ تتمكف الدولة بسياستيا المختمفة مف إعداد العنصر البشري بما يخدـ العممية التنموية بػداًل مػف أف   -0

 يكوف عبء عمييا.
الخارجيػػة لمدولػػة الميبيػػة التػػي كانػػت مػػع الػػدوؿ ال ربيػػة منيػػا أمريكػػا والتػػي ترتػػب عمييػػا وضػػع  المشػػاكؿ -3

العديػػد مػػف القيػػود والعقوبػػات عمػػى اإلقتصػػاد الميبػػي، األمػػر الػػذي أثػػر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى المشػػروعات 
حتياجػػػػػات اإلقتصػػػػػاد المحمػػػػػي لمسػػػػػمع المن تجػػػػػة التنمويػػػػػة كنتيجػػػػػة لمقيػػػػػود عمػػػػػى الػػػػػواردات الرأسػػػػػمالية وا 

 المستوردة، والذي يؤثر بشكؿ مباشر عمى األداء اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد ككؿ.

عػػدـ قػػدرة اإلقتصػػاد الميبػػي عمػػى إمتصػػاص مخرجػػات التعمػػيـ ، الػػذي صػػاحبو تزايػػد معػػدالت البطالػػة   -8
حتياجػػات العمميػػة التنمويػػة، وىػػو مػػا  والػػذي ُيعػػزى إلػػى عػػدـ التوافػػؽ والمواءمػػة بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ وا 

 يزيد مف ىدر الموارد البشرية التي تحممت الدولة تكمفة باىضة في إعدادىا لسوؽ العمؿ.

تفشػػي الفسػػاد اإلداري والمػػالي فػػي مؤسسػػات الدولػػة دوف أف تقابمػػو خطػػوات فّعالػػة وجػػادة لمحاربتػػو ،  -5
 وأحيانًا يكوف مسموح بو كنتيجة الرتباطو بمسئوليف عمى مستويات عميا بالدولة.

الثقػػة والتػػي قػػد تكػػوف غالبػػًا فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت بػػيف الجميػػور ومؤسسػػات الدولػػة، والػػذي إنعػػداـ   -6
يسبب تدني الحافز لننتاج وتزايد اإلحباط النفسي ، والذي يؤثر سمبًا عمى مشاركة عنصر العمؿ في 

 العممية اإلنتاجية.

                                                           
)*(

ع ملاد ع،ل  وضعت الدولة العديد من الخحح ال نموية خالم ف رة الثمانينات مادفة سل   نمية ا نشحة اتق صادية ؼير النفحية وال  ،يم ال لدريمي لإ  
 0980ديد من المعوقات منها أ مة النفح العالمية ال ي أدت سل   دني أسعار اللنفح واللبي أدإ سلل   وقلؾ العملم بلالخحح فلي النفح سال أنها وامه ها الع

-0976( )0975-0973.. لمعرفلة الم يللد عللن سسلل را يميات الخحللح وأمللدافها أنرللر فللي بلللل  خحللح ال حللوم اتق صللادي واتم مللاعي              ) 

0981 ()0980-0985. ) 
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مميػػة اإلنتاجيػػة نتيجػػة لمسياسػػات معانػػاة اإلقتصػػاد الميبػػي مػػف البطالػػة المقّنعػػة وآثارىػػا السػػمبية عمػػى الع -7
الخاطئػػػة لمتوظيػػػػؼ فػػػي القطاعػػػػات اإلقتصػػػادية المختمفػػػػة، إذ يػػػتـ التوظيػػػػؼ فػػػي كثيػػػػر مػػػف الحػػػػاالت 

 إلعتبارات إجتماعية أو سياسية ب ض النظر عف مدى تحقؽ الجدوى اإلقتصادية مف التوظيؼ.

نتاجيػة الفػرد بالعمميػة اإلنتاجيػة، إذ أف  -8 عنصػر العمػؿ فػي اإلقتصػاد الميبػي  عدـ الػربط بػيف األجػور وا 
ومؤسساتو العامة يتقاضى المقابؿ ) المرتب( سػواء أنػتج أـ ال ، فػي حػيف يالحػظ فػي الػدوؿ المتقدمػة 
أف أجػػػور الفػػػرد تػػػزداد بزيػػػادة إنتاجيتػػػو والعكػػػس صػػػحيح، وىػػػو مػػػا يعطػػػي دافعػػػًا لزيػػػادة المسػػػاىمة فػػػي 

 العممية اإلنتاجية.

كما يالحظ مف الواقع المعاش في بعػض الحػاالت غيػاب عنصػر العمػؿ كميػًا لعػدة أشػير وتصػرؼ        
لو جميع مستحقاتو المالية، األمر الذي يؤثر سمبًا عمى إنتاجية ا خريف ولكف ذلؾ الحػاؿ ُيعػد لػيس غريبػًا 

 اإلقتصادي لمدولة.في إقتصاديات الدوؿ النامية المستمرة في إتجاه تدني اإلنتاج وضعؼ األداء 

الضػػعؼ والتيػػاوف فػػي تطبيػػؽ القػػوانيف خاصػػة المتعمقػػة بالرقابػػة عمػػى اإلنتػػاج واإلنفػػاؽ. األمػػر الػػذي    -9
 قمؿ مف الرادع لمظواىر السمبية مثؿ اإلنفاؽ غير الرشيد و اإلختالس والتيرب الضريبي .... وغيرىا.

اف ونجػػػػاح تمػػػػؾ المشػػػػروعات توجػػػػو الدولػػػػة إلػػػػى الخصخصػػػػة دوف أف تحظػػػػى بدراسػػػػات تؤكػػػػد ضػػػػم-01
المخصصػة، حيػث لحػظ أف الػدافع الرئيسػي مػف الخصخصػة ىػو الػتخمص مػف بعػض المشػروعات العامػػة 
الخاسػػػرة والفاشػػػمة ، نتيجػػػة لسياسػػػات خاطئػػػة سػػػواء كانػػػت مػػػف إدارة المشػػػروع أو الجيػػػات المسػػػئولة ذات 

 العالقة المباشرة بالمشروع. 

و السنوية لألنشػطة اإلقتصػادية المختمفػة حققػت معػدالت نمػو وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف معدالت النم
وىػػذا يبػػرىف عمػػى حػػدوث إنكمػػاش فػػي حجػػـ النػػاتج  0998، 0996،  0998ذو قػػيـ سػػالبة لمسػػنوات 

المحمػػي اإلجمػػالي باإلقتصػػاد الميبػػي ، والػػذي يعكػػس تػػدني األداء اإلقتصػػادي عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد 
 اإلنتاجية والخدمية. الكمي خالؿ فترة التسعينات بالقطاعات

% والػذي يعكػس حػدوث نمػو فػي 01.7( بمػ  0101 -0111إف معدؿ النمو المتوسط خالؿ الفتػرة )  -ثانيًا:
األنشطة اإلقتصادية نتيجة لمتحسف في أسعار النفط العالمية، الذي زاد مف قػدرة الدولػة عمػى التوسػع فػي حجػـ 

اء سياسػػة الحصػػار اإلقتصػػادي الػػذي كػػاف مفػػروض عمػػى اإلنفػػاؽ عمػػى المشػػروعات التنمويػػة، إضػػافة إلػػى إنتيػػ
الدولة مف الخارج . والذي أسيـ فػي التػ ثير اإليجػابي عمػى العديػد مػف المت يػرات اإلقتصػادية متمثمػة فػي حجػـ 
اإلنفاؽ العاـ ، الطمب الكمي ، حجـ العمالة ، المستوى العاـ لألسعار ... وغيرىا، األمػر الػذي يسػاىـ وبشػكؿ 
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تعػػاش النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي باألنشػػطة اإلقتصػػادية غيػػر النفطيػػة والتحسػػف النسػػبي فػػي األداء ممحػػوظ فػػي إن
         اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد ككؿ. 

 

    ( 0101 -0991متوسط دخل الفرد خالل الفترة) 

يعتمػػد دخػػؿ الفػػرد فػػي اإلقتصػػاد الميبػػي عمػػى قطػػاع الػػنفط كنتيجػػة لييمنتػػو عمػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي،    
األمػػر الػػذي يجعػػؿ التذبػػذبات والتقمبػػات فػػي أسػػعار الػػنفط مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى مسػػتوى الرفاىيػػة والحيػػاة 

ط دخؿ الفرد في اإلقتصاد الميبي خػالؿ االقتصادية ألفراد المجتمع، ولمعرفة مدى الت يرات الحاصمة في متوس
 فترة الدراسة نعرض الجدوؿ التالي:

 ( 0جدول رقم ) 

                                                                       (0101 -0991متوسط دخل الفرد في اإلقتصاد الميبي خالل الفترة ) 

 

 السنوات

 متوسط دخل الفرد/ بالدينار       

 % القيمة

0991 03954 -- 

0990 05051 553 

0990 07357 856 

0993 07350 -1500 

0994 06553 -059 

0995 010058 08550 

0996 011056 -059 

0997 97850 -054 

0998 99559 058 
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0999   89350 -0153 

0111 061551 09057 

0110 060451 1573 

0110 064951 1595 

0113 077451 457 

0114 080051 053 

0115 093651 454 

0116 800051 07957 

0117 911551 957 

0118 857451 -458 

0119 834151 -057 

0101 850650 050 

 مصرؼ ليبيا المركزي ، أدارة البحوث واإلحصاء ، التقرير السنوي  ، لسنوات مختمفة 

 

وبعد إحتساب معدالت النمو السنوية لمتوسط دخؿ الفرد والتي كانت نتائجيا كما موضحة في الجػدوؿ يمكػف  
 -إستنتاج ما يمي :

ـ، أي 0999دينػػار لمعػػاـ  893.0ـ إلػػى 0991دينػػار لمعػػاـ  039.8إف متوسػػط دخػػؿ الفػػرد أزداد مػػف  -0
النسػػبي فػػي متوسػػط دخػػؿ الفػػرد ـ ، موضػػحًا التحسػػف 0991% مقارنػػة بالعػػاـ 073بنسػػبة زيػػادة قػػدرىا 

المػػػرتبط بمعػػػدالت النمػػػو فػػػي النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي، إال أنػػػو يالحػػػظ فػػػي نفػػػس الوقػػػت خػػػالؿ فتػػػرة 
( أف متوسػػط دخػػؿ الفػػرد حقػػؽ معػػدالت نمػػو سػػنوية سػػالبة فػػي كثيػػر مػػف 0999-0991التسػػعينات ) 

تصػادي عمػى متوسػط دخػؿ الفػرد السنوات. األمر الذي يبرز وبوضوح ا ثار السمبية لتػدني األداء اإلق
 كنتيجة لمجموعة مف العوامؿ التي أثرت عمى األداء اإلقتصادي التي سبؽ ذكرىا.

وليػػذا لمرفػػع مػػف مسػػتوى معيشػػة األفػػراد وتحقيػػؽ الرفاىيػػة اإلقتصػػادية ليػػـ ) فػػي حػػدود اإلمكانيػػات    
عمػى تحقيػؽ معػدالت نمػو المتاحة ( ، ضرورة أف تعمؿ الدولػة مػف خػالؿ البػرامج والسياسػات اليادفػة 
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حقيقيػػػػة فػػػػي اإلنتػػػػاج عمػػػػى مسػػػػتوى اإلقتصػػػػاد الكمػػػػي ، بمػػػػا يضػػػػمف تحسػػػػف األداء اإلقتصػػػػادي لكافػػػػة 
 األنشطة اإلقتصادية اإلنتاجية والخدمية.

نطالقػػًا مػػف أف الدولػػة مجموعػػة أفػػراد لػػذا البػػد أف تتظػػافر جيػػود األفػػراد ) العنصػػر البشػػري ( مػػع     وا 
لػػػػؾ ال ػػػػرض بػػػػ ف يكػػػػوف األفػػػػراد فػػػػي خدمػػػػة الدولػػػػة و اإلقتصػػػػاد والعمميػػػػة مؤسسػػػػات الدولػػػػة لتحقيػػػػؽ ذ

التنموية، وىو ما يتطمب درجة عالية مف الوعي والثقافة لػدى أفػراد المجتمػع، حيػث غيػاب ذلػؾ يجعػؿ 
تحسف األداء اإلقتصادي ىدؼ بعيد المناؿ وطموحات تفوؽ القدرات، كمػا ىػو الحػاؿ فػي إقتصػاديات 

 الدوؿ النامية.

ـ 0111دينػار لمعػاـ  0615.1( نالحظ أف متوسط دخؿ الفرد أزداد مف 0101 -0111الفترة )خالؿ  -0
ـ، وىػػو مػػا 0111% مقارنػػة  بالعػػاـ 007ـ أي بنسػػبة زيػػادة قػػدرىا 0101دينػػار لمعػػاـ  8506.0إلػػى 

يعكس حدوث تحسف في متوسط دخؿ الفرد كنتيجة لالنتعاش في الناتج المحمػي اإلجمػالي والػذي بمػ  
% لنفس الفترة، والذي ُيعزى إلى مجموعة عوامؿ سػبؽ اإلشػارة ليػا، وىػذا 01.7وه  المتوسط معدؿ نم

يؤكد أف واقع متوسط دخؿ الفرد كمؤشر عمى األداء اإلقتصػادي عمػى مسػتوى اإلقتصػاد الكمػي يػرتبط 
 بواقع اإلنتاج واإلنتاجية عمى مستوى اإلقتصاد الكمي.

دينار في اإلقتصػاد الميبػي وذلػؾ لمعػاـ  8506.0الفرد والذي بم  والجدير بالذكر ىنا أف متوسط دخؿ 
ـ ُيعػػد مػػنخفض مقارنػػة بواقػػع متوسػػط دخػػؿ الفػػرد فػػي بعػػض الػػدوؿ األخػػرى ، حيػػث بمػػ  فػػي ) 0101

$ ، وأسػػػػتراليا  85865$ ، النػػػػرويج  39883$ ، أمريكػػػػا  08000$ ، اإلمػػػػارات  00658الكويػػػػت 
ء اإلقتصػػػػػادي لمختمػػػػػؼ القطاعػػػػػات اقتصػػػػػادية مقارنػػػػػة ، وىػػػػػو مػػػػػا يعكػػػػػس تػػػػػدني األدا(0)$( 30691

 بإقتصاديات تمؾ الدوؿ.

 

 ( 0101-0991معدل اإلستثمار في اإلقتصاد الميبي خالل الفترة) 

يحظى اإلستثمار بإىتماـ متزايد مف ِقبؿ كافة إقتصػاديات الػدوؿ المتقدمػة والناميػة، نظػرًا لمػدور الػذي يؤديػو    
في الت ثير عمى عدة مت يرات في اإلقتصاد مف بينيا حجـ اإلنتاج، حيػث زيػادة اإلسػتثمار بوحػدة واحػدة يػؤدي 

أولػت الدولػػة الميبيػػة مػف خػػالؿ البػػرامج والسياسػػات  إلػى زيػػادة بمقػػدار أكبػر فػػي النػػاتج المحمػي اإلجمػػالي، وليػػذا
                                                           

(0)
 .330  331م   ص 0116ا مم الم حدة     رير ال نمية البشرية لعام   
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المختمفة أىمية بمعدؿ اإلستثمار، والػذي تبمػور بزيػادة حجػـ اإلنفػاؽ اإلسػتثماري ىادفػة إلػى الرفػع مػف معػدالت 
النمػػو اإلقتصػػادي، إال أف األىػػداؼ والبػػرامج والسياسػػات والطموحػػات ) النظريػػة ( كثيػػرًا مػػا تختمػػؼ عػػف الواقػػع 

الممموس، والذي تعكسو األرقاـ والبيانات ، ولمعرفة حقيقية  معػدؿ اإلسػتثمار فػي اإلقتصػاد الميبػي اإلقتصادي 
 -ومدى الت يرات الحاصمة فيو نعرض الجدوؿ التالي:

 

 

 

 

 (3جدول رقم )

 (0101-0991معدل اإلستثمار في اإلقتصاد الميبي خالل الفترة )

 المعدل % السنوات

0991 0354 

0990 0157 

0990 0050 

0993 0458 

0994 0556 

0995 058 

0996 356 

0997 354 

0998 057 

0999 059 

0111 451 
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 المصدر : مف إعداد الباحثيف

 

 -ومف الجدوؿ السابؽ والذي ُخصص لمعدؿ اإلستثمار في اإلقتصاد الميبي يمكف التوصؿ إلى ما يمي :    

% مػػػف 05( تبػػػيف أف معػػػدؿ اإلسػػػتثمار بمػػػ  أقصػػػى قيمػػػة لػػػو 0999-0991خػػػالؿ فتػػػرة التسػػػعينات )  -0
الخارجيػة ـ، والػذي يسػبؽ سػنوات الحصػار والضػ وطات 0998إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي لمعاـ 

عمى اإلقتصاد الميبي خاصة بالحػد مػف إسػتيراد السػمع الرأسػمالية، والػذي يوضػح توجػو الدولػة إلػى حػد 
. ولكػف ذلػؾ الوضػع لػـ يسػتمر حيػث بعػد العػاـ )*(ما لزيادة نفقاتيا عمى تكػويف الػرأس المػاؿ اإلجمػالي

، 0999% لمعػاـ 0.9  بدأ معدؿ اإلستثمار في اإلنخفاض الحاد والذي بمػ 0999ـ حتى العاـ 0998
وىو ما يعكس توجو الدولة إلى تخفيض نفقاتيا اإلستثمارية نتيجة لمعوامؿ المؤثرة سمبًا عمى اإلقتصاد 
الميبػػػي والتػػػي تعػػػرض ليػػػا خػػػالؿ الفتػػػرة المشػػػار إلييػػػا. والتػػػي كانػػػت ليػػػا آثػػػار سػػػمبية عمػػػى العديػػػد مػػػف 

 ؿ          الفرد... وغيرىا.المت يرات االقتصادية في ليبيا مثؿ حجـ الناتج ومتوسط دخ
(ُيعد منخفض 0999-0991والجدير بالذكر أف معدؿ اإلستثمار في اإلقتصاد الميبي خالؿ الفترة )       

% ، 08عنػػد المقارنػػة بػػدوؿ أخػػرى فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر بمػػ  معػػدؿ اإلسػػتثمار فػػي ) السػػعودية 

                                                           
)*(

 اميلة يشير ال لوين الرأسمالي اتممالي في اتق صاد ال،يبلي سلل  ممملوا ملا يل م سنفاقله ملن ِقبلم المؤسسلات والشلرلات والدوللة ع،ل  البضلائ  اتن  

( 0999-0986ي المخلل ون ... لمعرفللة الم يللد أنرللر فللي بلللل   الحسللابات ال وميللة )والخدميللة   ح لل   صللبح مللام ة لإن للال  سضللافة سللل  ال ؽيللر فلل

 .098ؾ  ص 0110ؾ  سدارة شؤون الخحح والبرامج   قسم الحسابات ال ومية   اللانون 0111و  ديرات عام 

0110 350 

0110 355 

0113 0457 

0114 0553 

0115 0856 

0116 0855 

0117 0858 

0118 0056 

0119 0358 

0101 0457 
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عتمػػادًا عمػػى مؤشػػر معػػدؿ 0993لمعػػاـ وذلػػؾ  (0)%(09% ، وتػػونس 03% ، الكويػػت 05اإلمػػارات  ـ، وا 
اإلستثمار يمكف القوؿ أف األداء اإلقتصادي في اإلقتصاد الميبػي مػنخفض مقارنػة بإقتصػاديات تمػؾ الػدوؿ 
، وليذا البد أف تضع الدولة إستراتيجية تعمػؿ عمػى دعػـ اإلسػتثمارات فػي كافػة األنشػطة اإلقتصػادية غيػر 

 ة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحمي اإلجمالي.النفطية بما يسيـ في زيادة مساىم

% 08.0إلػػى  0111% لمعػػاـ 8ـ( نالحػػظ تزايػػد معػػدؿ اإلسػػتثمار مػػف 0101 -0111خػػالؿ الفتػػرة )  -0
ـ وىذا يعكس أف تحسف األوضاع خالؿ الفترة المعنية كاف ليا ا ثار اإليجابية عمى قدرة 0101لمعاـ 

القتصػػادية المختمفػػة ، وىػػو مػػا يػػؤثر إيجابػػًا عمػػى العديػػد مػػف الدولػػة فػػي تمويػػؿ المشػػروعات لألنشػػطة ا
 المت يرات االقتصادية في المدى الطويؿ.

( يقتػرب 0101 -0111كما يالحظ أف معدؿ اإلسػتثمار فػي اإلقتصػاد الميبػي خػالؿ الفتػرة المعنيػة )      
ىػذا يمكػف أف يوضػح أف مف معدؿ اإلسػتثمار فػي إقتصػاديات بعػض الػدوؿ الناميػة التػي تػـ اإلشػارة ليػا، و 

إسػػتراتيجية الدولػػة أعطػػت أولويػػة وزيػػادة فػػي اإلىتمػػاـ لنسػػتثمار ، والػػذي  سػػاعد عمػػى ذلػػؾ تحسػػف أسػػعار 
الػػنفط العالميػػة مػػع إنتيػػاء الحصػػار اإلقتصػػادي المفػػروض عمػػى الدولػػة مػػع انفػػراج فػػي السياسػػة الخارجيػػة 

قتصػػادي مػػع إجػػراء العديػػد مػػف العقػػود مػػع خاصػػة مػػع ال ػػرب ، والتػػي أتاحػػت فرصػػة التعػػاوف والتبػػادؿ اإل
الشػػػركات  األجنبيػػػة لنسػػػتثمار فػػػي ليبيػػػا. كػػػؿ ذلػػػؾ  أسػػػيـ فػػػي زيػػػادة التكػػػويف الرأسػػػمالي اإلجمػػػالي فػػػي 
اإلقتصاد الميبي ، والذي بدوره سوؼ يؤثر وبوحدات متزايدة عمى حجـ الناتج المحمي اإلجمالي في المدى 

 الطويؿ.

أف عند المقارنة بيف مؤشػري األداء اإلقتصػادي الػذي سػبؽ تناوليمػا ) مؤشػر وتجدر اإلشارة ىنا إلى      
الناتج المحمػي اإلجمػالي ، مؤشػر معػدؿ اإلسػتثمار ( فػي اإلقتصػاد الميبػي يالحػظ مػدى التػرابط بينيمػا فػي 

( يتبػػيف أف آثػػار الوضػػع اإلقتصػػادي تػػنعكس آثارىػػا السػػمبية عمػػى المؤشػػريف، حيػػث 0999-0991الفتػػرة ) 
ت النمػو السػػالبة فػي النػػاتج المحمػي اإلجمػالي لتمػػؾ الفتػرة صػػاحبيا تػدني فػي معػػدؿ اإلسػتثمار . فػػي معػدال

( والتػػي شػػيدت تحسػػف ممحػػوظ فػػي الواقػػع اإلقتصػػادي والػػذي أسػػيـ فػػي 0101 -0111حػػيف فػػي الفتػػرة ) 
والتػي بػدورىا  زيادة معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي أنعكس ذلؾ إيجابًا عمى معدالت اإلسػتثمار

 تؤثر إيجابًا عمى معدالت النمو اإلقتصادي ، كنتيجة لألثر المتبادؿ بيف المت يريف.

                                                           
(0)

 . 088منشور لحسا  برنامج ا مم الم حدة اتنمائي  ص  0996  رير ال نمية االق صادية لعام   
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وليػػػذا البػػػد أف يؤخػػػذ ذلػػػؾ فػػػي اإلعتبػػػار مػػػف ِقبػػػؿ متخػػػذي القػػػرار لمسياسػػػة اإلقتصػػػادية، بػػػـ يسػػػيـ فػػػي     
دية لنسػػتثمار فػػي كافػػة التعجيػػؿ بالعمميػػة التنمويػػة عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد الكمػػي وتحقيػػؽ الجػػدوى اإلقتصػػا

  األنشطة اإلقتصادية. 

 ( 0101-0991معدالت التضخم في اإلقتصاد الميبي خالل الفترة) 

ُيشػػػير معػػػدؿ التضػػػخـ إلػػػى الت يػػػر النسػػػبي فػػػي الػػػرقـ القياسػػػي ألسػػػعار السػػػمع اإلسػػػتيالكية، والػػػذي تحػػػدده     
 األسعار والكميات إعتمادًا عمى سنة أساس ُتعد فييا العديد مف المت يرات مستقرة.

سسػػػػات ومعػػػدؿ التضػػػخـ يختمػػػؼ مقػػػػداره مػػػف فتػػػرة ألخػػػػرى، والػػػذي يرجػػػع لمواقػػػػع اإلقتصػػػادي وأداء كػػػؿ المؤ   
واألنشػػػطة اإلقتصػػػادية المختمفػػػة، خاصػػػة فّعاليػػػة السياسػػػة النقديػػػة والماليػػػة، ولمعرفػػػة معػػػدالت التضػػػخـ ومػػػدى 

 -التذبذب بيا في اإلقتصاد الميبي نعرض الجدوؿ التالي:

 (4جدول رقم )

 (0101- 0991معدالت التضخم في اإلقتصاد الميبي خالل الفترة ) 

 معدل التضخم   % السنوات

0991 8.9 

0990 9500 

0990 0055 

0993 0050 

0994 0455 

0995 0056 

0996 0050 

0997 0350 

0998 551 

0999 055 
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0111 059- 

0110 950- 

0110 -955 

0113 - 050 

0114 053 

0115 056 

0116 055 

0117 650 

0118 0154 

0119 054 

0101 054 

 البحوث واإلحصاء ، النشرة اإلقتصادية لسنوات مختمفة.المصدر:مصرؼ ليبيا المركزي ، إدارة 

 

 -( في اإلقتصاد الميبي يمكف إستنتاج ما يمي:0101-0991وبعد إحتساب معدالت التضخـ لمفترة )   

( نالحظ أف معدالت التضخـ بم ت قيـ موجبػة لجميػع السػنوات ، حيػث 0101-0991خالؿ الفترة )  -0
إتجػػاه األسػػعار بشػػكؿ تصػػاعدي، والػػذي يتفػػؽ مػػع الواقػػع  ـ وىػػذا يوضػػح0998% لمعػػاـ 08.5بم ػػت 

اإلقتصادي الناتج عف مجموعة مف العوامؿ المؤثرة التي شيدىا اإلقتصػاد الميبػي ) كمػا سػبؽ اإلشػارة 
لػػذلؾ(، وىػػذا يعكػػس أف تمػػؾ الفتػػرة التػػي  شػػيدت إنخفػػاض فػػي كػػؿ مػػف حجػػـ النػػاتج لألنشػػطة غيػػر 

ؿ الفػػرد، كػػؿ ذلػػؾ أسػػيـ أيضػػًا فػػي إخػػتالؿ التػػوازف وبػػروز النفطيػػة ومعػػدالت اإلسػػتثمار ومتوسػػط دخػػ
 ( .0101 -0991موجات تضخمية ترجمت في تزايد معدالت التضخـ لتمؾ الفترة ) 

( يالحػػظ أف معػػدالت التضػػخـ بيػػا أخػػذت إتجػػاه م ػػاير لمفتػػرة السػػابقة ) 0101-0111خػػالؿ الفتػػرة ) -0
( مما يعكس حدوث إنخفاض فػي 0113- 0111(، حيث بم ت قيـ سالبة لمسنوات )0999- 0991

المسػػتوى العػػاـ لألسػػعار، كمػػا أف بػػػاقي السػػنوات بم ػػت قػػيـ موجبػػة ولكػػػف بقػػيـ متدنيػػة مقارنػػة بػػػالفترة 
% والػػػذي 01.8ـ ، والػػذي بمػػػ  فييػػا معػػػدؿ التضػػخـ 0118( بإسػػتثناء العػػػاـ 0999-0991السػػابقة) 

 عمى اإلقتصاد الميبي. ُيعزى أساسًا إلى األزمة المالية العالمية والتي أثرت سمباً 
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والبد مف اإلشارة ىنا إلى أف اإلنخفاض في معدالت التضخـ فػي ىػذه الفتػرة يػرتبط وبشػكؿ واضػح    
بتحسف األداء اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي الػذي سػبؽ اإلشػارة إليػو عنػد تحميػؿ مؤشػراتو. 

دي ، إضػػػافة إلػػػى العديػػػد مػػػف األمػػػر الػػػذي يؤكػػػد أف معػػػدالت التضػػػخـ ىػػػي مخرجػػػات لمواقػػػع اإلقتصػػػا
المت يرات اإلقتصادية ذات الت ثير المباشر عمى المستوى العاـ لألسعار مثؿ الطمب الكمي ، األسعار 

 ، التوظؼ، الدخوؿ.....إلخ.

-0991والجدير بالذكر ىنا أنو عند مقارنة واقع معدالت التضػخـ خػالؿ الفتػرتيف             )     
قع مؤشرات األداء اإلقتصادي التػي سػبؽ تحميػؿ واقعيػا خػالؿ الفتػرتيف ( بوا0111-0101(،) 0999

المشػػار إلييمػػا نالحػػظ إرتبػػاط معػػدالت التضػػخـ بػػالواقع اإلقتصػػادي الحقيقػػي لتمػػؾ المؤشػػرات . األمػػر 
الذي يعني أف معدالت التضخـ يمكف النظػر إلييػا ب نيػا مػرآة عاكسػة لػألداء اإلقتصػادي المعبػر عنػو 

 شرات التي سبؽ تحميميا.بالعديد مف المؤ 

 

. معدل البطالة في اإلقتصاد الميبي 

يتمثؿ معدؿ البطالة في نسػبة األفػراد العػاطميف عػف العمػؿ مػف إجمػالي القػوى العاممػة، وزيػادة ذلػؾ    
المعػػدؿ يشػػير إلػػى أف لمدولػػة عنصػػر بشػػري تتػػوفر فيػػو الشػػروط بػػ ف يكػػوف عنصػػر فّعػػاؿ فػػي العمميػػة 

ر متحصػػؿ عمػى فرصػػة عمػؿ. األمػػر الػذي يعكػػس عػدـ قػػدرة سػوؽ العمػػؿ عمػػى اإلنتاجيػة، إال أنػػو غيػ
إمتصاص عرض العمؿ ، مما ينتج عنو عدـ التوظيؼ لمعنصر البشري ، ولمعرفة معدؿ البطالة فػي 

 -:)*(اإلقتصاد الميبي ومدى الت يرات الحاصمة فيو نعرض الجدوؿ التالي

 (5جدول رقم )

 معدل البطالة في اإلقتصاد الميبي

 معدؿ البطالة السنوات

1998 5.4 

                                                           
()*

 (.0101-0998يعاني اتق صاد ال،يبي من ُشح البيانات الم ع، ة بسوق العمم منها معدم البحالة   ولهبا  م اتع ماد ع،  الف رة )   
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1999 9.1 

2000 19.81 

2001 19.31 

2002 19.29 

2003 20.33 

2004 19.52 

2005 19.99 

2006 19.43 

2007 19.30 

2008 18.87 

2009 18.28 

2010 18.62 

 / منظمة الدول اإلسالمية / ليبيا باألرقام ( فئة احلسابات القومية/ العمل / التمويل / مالية  املصدر

 -مف الجدوؿ السابؽ يمكف إستنتاج ما يمي :  

ـ أخػذ إتجػاه تصػاعدي 0998% لمعػاـ 5.8أف معدؿ البطالة في اإلقتصاد الميبػي والػذي بمػ   -0
تزايػػػد نسػػػبة األفػػػراد العػػػاطميف مػػػف  ـ، وليػػػذا يتبػػػيف0111% لمعػػػاـ 09.80حيػػػث أرتفػػػع إلػػػى 

إجمػػػالي القػػػوى العاممػػػة فػػػي اإلقتصػػػاد الميبػػػي وعػػػدـ قػػػدرة اإلقتصػػػاد الميبػػػي عمػػػى التوسػػػع فػػػي 
إسػػػػتخداـ عنصػػػػر العمػػػػؿ المحمػػػػي . األمػػػػر الػػػػذي يجعػػػػؿ  اإلقتصػػػػاد فػػػػي متناقضػػػػات ،إذ أف 

يعتمػػد اإلقتصػػاد المحمػػي مػػف خصائصػػو النػػدرة النسػػبية لعنصػػر العمػػؿ ، األمػػر الػػذي جعمػػو 
عمى العمالة األجنبية في معظـ األنشطة اإلقتصادية، وفي نفػس الوقػت يتزايػد معػدؿ البطالػة 

 بو.
% لمعظػػـ سػػنوات الدراسػػة، فػػي 01يتبػػيف تفػػاقـ مشػػكمة البطالػػة ، حيػػث بمػػ  معػػدليا  قرابػػة   -0

. األمػػر (0)0116ألػػؼ عامػػؿ لمعػػاـ  011.3حػػيف بمػػ  حجػػـ العمالػػة األجنبيػػة المسػػتخدمة بمػػ  

                                                           
(0)

 .008  ص 0118الهيئة العامة ل،مع،ومات وال وثيق   الل ي  اتحصائي   
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يعني عدـ قدرة اإلقتصاد الميبي عمى التوسع في إستخداـ عنصر العمؿ المحمي ، وىو الذي 
 ما يزيد مف التناقض وبياف ضعؼ األداء اإلقتصادي عمى مستوى اإلقتصاد الميبي .

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ تبػيف أف اإلقتصػاد الميبػي أسػتمر عمػى نفػس األداء دوف حػدوث ت يػرات  -3
صالحات ، األمر الذي ص تسػاع الفجػوة بػيف الطمػب وا  احبو إستمرارية إرتفاع معدؿ البطالة وا 

عمى عنصر العمؿ والعرض منو في سوؽ العمؿ ، حيث أشارت اإلحصاءات إلى أف معػدؿ 
ممػا يؤكػد نتيجػة مػا تػـ التوصػؿ إليػو خػالؿ فتػرة الدراسػة )  (0)%09بم   0100البطالة لمعاـ 

دي عمى مستوى اإلقتصاد الكمي ، حيث (،و إستمرارية ضعؼ األداء اإلقتصا0991-0101
  -إرتفاع معدؿ البطالة يمكف أف يعني عدة جوانب منيا:

 ضعؼ اإلستثمار باألنشطة االقتصادية المختمفة. - أ

 ضعؼ السياسات االقتصادية في إحالؿ العمالة المحمية محؿ العمالة األجنبية. - ب
 عمؿ الميبي.إرتفاع معدؿ البطالة يشير إلى اإلختالؿ في توازف سوؽ ال -ج

حتياجػات سػوؽ العمػؿ واألنشػطة  -د ضعؼ الترابط ) إف لػـ يكػف معػدومًا( بػيف مخرجػات التعمػيـ وا 
 اإلقتصادية المختمفة.

والبػد مػف اإلشػػارة ىنػا  إلػػى معػدؿ البطالػػة فػي اإلقتصػػاد الميبػي يعتبػػر مرتفػع جػػدًا  عنػد المقارنػػة    
% 0.3  معػدؿ البطالػة فػي      ) األردف ببعض الدوؿ األخرى، فعمى سبيؿ المثػاؿ ال لمحصػر بمػ

، وىػذا يعكػس ضػعؼ قػدرة (3)0117%( لمعػاـ 0.5% ، الجزائػر 0.7% ، الكويػت 3.8، اإلمارات 
سػػػوؽ العمػػػؿ الميبػػػي عمػػػى إمتصػػػاص العػػػرض مػػػف عنصػػػر العمػػػؿ وتػػػدني األداء اإلقتصػػػادي عمػػػى 

قتصػػػػادية منيػػػػا حجػػػػـ مسػػػتوى اإلقتصػػػػاد ككػػػػؿ، والػػػػذي يػػػػؤثر سػػػػمبًا عمػػػى العديػػػػد مػػػػف المت يػػػػرات اإل
 اإلستخداـ لعنصر العمؿ.

 

 العوامل المؤثرة سمبًا عمى األداء اإلقتصادي في ليبيا خالل فترة الدراسة. 0-0

 

                                                           
(0)

 م.0100سلانية   ن ائج مسح ال شؽيم والبحالة لسنة و ارة ال خحيح   مص،حة اتحصاء وال عداد   قسم اتحصاءات ال  
(3)

 .0118منرمة العمم العربية   ال  رير العربي الموحد ا وم  حوم ال شؽيم والبحالة في الدوم العربية   
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أف ضػػػػعؼ األداء اإلقتصػػػػادي عمػػػػى مسػػػػتوى اإلقتصػػػػاد الكمػػػػي فػػػػي ليبيػػػػا خػػػػالؿ فتػػػػرة الدراسػػػػة         )    
( ، والػػذي عبػػرت عنػػو بعػػض المؤشػػرات التػػي سػػبؽ دراسػػتيا ُيعػػزى إلػػى وجػػود مجموعػػة مػػف 0991-0101

عالجػػػة العوامػػػؿ المتداخمػػػة والمتشػػػابكة التػػػي ال يمكػػػف فصػػػميا عػػػف بعضػػػيا الػػػبعض . األمػػػر الػػػذي يجعػػػؿ الم
تتطمب فترة مف الوقت ومجموعة مف السياسػات التػي تػ تي بثمارىػا خػالؿ فتػرة زمنيػة لػيس بالقصػيرة، ويمكػف 

 -حصر بعض العوامؿ المؤثرة سمبًا عمى األداء اإلقتصادي في ليبيا في النقاط التالية:

ألمػر الػػذي يتبعػػو إخفػاؽ الدولػػة فػي إعػػداد العنصػر البشػػري كمػًا ونوعػػًا بمػا يخػػدـ العمميػة التنمويػػة، ا -0
 إستخداـ لمعنصر البشري دوف أف يكوف مناسبًا لمعممية اإلنتاجية.

عدـ جدية الجيات ذات العالقة بتقميؿ اإلعتماد عمػى الػنفط ، وضػعؼ التوجػو إلػى تنميػة األنشػطة   -0
االقتصػػادية غيػػر النفطيػػة. األمػػر الػػذي جعػػؿ اإلقتصػػاد ُأحػػادي القطػػاع معتمػػدًا عمػػى مصػػدر وحيػػد 

 لمدخؿ.
يػػػاب ترشػػػيد اإلنفػػػاؽ العػػػاـ ، األمػػػر الػػػذي صػػػاحبو تػػػدني الجػػػدوى اإلقتصػػػادية منػػػو عمػػػى مسػػػتوى غ -3

 القطاعات اإلقتصادية خاصة اإلنتاجية منيا.

إتخػػاذ القػػرارات بإنشػػاء العديػػد مػػف المشػػروعات دوف اإلعتمػػاد عمػػى الدراسػػات العمميػػة التػػي تضػػمف  -8
اؽ عمييػػا دوف أف يقابميػػا زيػػادة فػػي حجػػػـ تحقيػػؽ الجػػدوى االقتصػػادية منيػػا، ممػػا جعػػؿ زيػػػادة اإلنفػػ

 اإلنتاج.

سػػػوء إسػػػتخداـ مفيػػػـو الخصخصػػػة، حيػػػث تػػػـ التوجػػػو إلػػػى خصخصػػػة بعػػػض المشػػػروعات  العامػػػة  -5
المتعثػػرة بيػػدؼ الػػتخمص منيػػا وتقميػػؿ العػػبء عمػػى الدولػػة، األمػػر الػػذي ألحػػؽ ضػػررًا باإلنتػػاج عمػػى 

 مستوى اإلقتصاد الكمي.

ي معظػـ مؤسسػات الدولػة دوف إتخػاذ إجػراءات لمحػد منػو، بػؿ إتبػاع تفشي الفسػاد اإلداري والمػالي فػ -6
 الجيات المسئولة سياسة غض البصر ، وكثير مف الحاالت تعالج ذلؾ بتقنينية.

عػػدـ الػػربط بػػيف إنتاجيػػة عنصػػر العمػػؿ و األجػػور والمرتبػػات، األمػػر الػػذي سػػاوى بػػيف المشػػارؾ فػػي  -7
ي حالػػػة البطالػػػة المقّنعػػػة. األمػػػر الػػػذي نشػػػر المواقػػػؼ العمميػػػة اإلنتاجيػػػة فعػػػاًل وبػػػيف األفػػػراد الػػػذيف فػػػ

ضعاؼ إنتمائو لممؤسسة وتدني شعوره بالمسئولية في العممية اإلنتاجية.  السمبية لمعنصر البشري وا 

العالقػػػات اإلجتماعيػػػة القويػػػة بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع و اإلعتقػػػاد السػػػائد بػػػدورىا فػػػي تحقيػػػؽ المصػػػالح  -8
سػػمبية والمػػؤثرة فػػي العمميػة اإلنتاجيػػة ، وبمػػرور الػػزمف تطػػورت الشخصػية جعػػؿ منيػػا أحػػد العوامػؿ ال

لتكػػػوف العالقػػػات اإلجتماعيػػػػة بمثابػػػة أحػػػػد مػػػدخالت أي عمميػػػة إنتاجيػػػػة لتػػػؤثر سػػػػمبًا عمػػػى البػػػػرامج 
 المخطط ليا .
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األمر الذي جعؿ قوة العالقات االجتماعية بيف األفراد أقوى مف قوة القانوف، وىو ما يساىـ بشػكؿ       
وكبيػػػر فػػػي تفشػػػي الفسػػػاد وتػػػدني اإلنتػػػاج واإلنتاجيػػػة وسػػػوء اإلسػػػتخداـ لمعنصػػػر البشػػػري، وىػػػدر  مباشػػػر

 األمواؿ عمى مستوى اإلقتصاد الكمي.

تحػػػػػوؿ الدولػػػػػة إلػػػػػى سػػػػػوؽ إسػػػػػتيالكي لممنتجػػػػػات األجنبيػػػػػة، األمػػػػػر الػػػػػذي ألحػػػػػؽ الضػػػػػرر المباشػػػػػر  -9
 بالصناعات المحمية الناشئة مما أدى إلى إنكماشيا.

ني والػػػذي ُيعػػػد أمػػػرًا طبيعيػػػًا لػػػـ يقابمػػػو توسػػػعًا فػػػي المشػػػروعات و اإلسػػػتثمارات بكافػػػة النمػػػو السػػػكا-01
األنشػػػطة االقتصػػػادية، ممػػػا جعػػػؿ زيػػػادة النمػػػو السػػػكاني تسػػػيـ فػػػي تنػػػامي عػػػرض العمػػػؿ ، فػػػي المقابػػػؿ 
القطاعػػات اإلقتصػػادية غيػػر قػػادرة عمػػى إمتصػػاص تمػػؾ الزيػػادة ، أي إنكمػػاش فػػي الطمػػب ، ممػػا يعنػػي 

فجوة بيف العرض والطمب في سػوؽ العمػؿ ، وىػو مػا أظيػر وبشػكؿ واضػح تزايػد عػدد العػاطميف إتساع ال
 عف العمؿ.

تفشي ظاىرة البطالة المقّنعة في اإلقتصػاد الميبػي كنتيجػة لسياسػة التوظيػؼ التػي تػتـ فػي كثيػر مػف -00
فػؽ الدراسػات ، بمػا الحاالت إلعتبارات سياسية أو إجتماعية دوف األخذ في اإلعتبار لمعايير التوظػؼ و 

 يضمف فّعالية سياسة التوظيؼ لتكوف في خدمة العممية التنموية دوف أف تكوف عبء عمييا.

عدـ اإلستخداـ ألدوات السياسة النقدية في اإلقتصاد الميبي مف ِقبؿ السمطة النقدية، حيػث أشػارت  -00
، إذ أنيػا (0)ة خػالؿ فتػرة زمنيػة طويمػةاألبحاث العممية إلى أف أدوات السياسة النقدية فػي ليبيػا ُتعػد مجمػد

لـ تت ير تمشيًا بما يخدـ الواقع اإلقتصادي والمساىمة في الحد مف المشاكؿ اإلقتصػادية، وىػو مػا يػؤثر 
 سمبًا عمى العديد مف المت يرات اإلقتصادية.

 

 الخاتمة 

ي اإلقتصػاد الميبػي لمفتػرة بعد أف تـ التعرَّؼ عمى مفيوـ األداء اإلقتصادي ومؤشراتو وتحميؿ واقعو ف    
( ، مف خالؿ تحميؿ سالسؿ زمنية لمؤشرات ) الناتج المحمػي اإلجمػالي ، متوسػط دخػؿ 0991-0101)

                                                           
(0)

(  0115-0991م الف لرة )صالح الدين سنبيه ممعة   مدإ محملد أبلوخريص  فاع،يلة السياسلة الن ديلة وأثرملا ع،ل  النملو اتق صلادي فلي ليبيلا خلال 

سل  رار مم،ة الع،لوم االق صلادية والسياسلية   مامعلة بنلي وليلد   علدد خلاص بلالمؤ مر الع،ملي حلوم السياسلة الن ديلة فلي ليبيلا  ودورملا فلي  ح يلق ات

 .83  ص 0107اتق صادي في رم ال حورات الحالية   
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الفػػرد ، معػػدؿ اإلسػػتثمار ، البطالػػة ، التضػػخـ( يمكػػف التوصػػؿ إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج والتوصػػيات ، 
 -وبشكؿ مختصر ومفيد وذلؾ عمى النحو التالي:

 

 ج.النتائ -أواًل:

تدني األداء اإلقتصادي لنقتصاد الميبي ، وىو ما أشارت إليو بعض المؤشػرات التػي ُأسػتخدمت،  -0
ويتبيف ذلؾ بوضوح عند المقارنة لبعض المؤشرات بالدوؿ األخػرى مثػؿ    ) متوسػط دخػؿ الفػرد، 

 معدؿ التضخـ(.
( ،) 0999-0991التذبػػػػذب فػػػػي األداء اإلقتصػػػػادي عنػػػػد مقارنػػػػة واقعػػػػو فػػػػي فترتػػػػي التحميػػػػؿ )   -0

(، األمػػر الػػذي يؤكػػد تػػ ثر األداء اإلقتصػػادي بالعديػػد مػػف العوامػػؿ التػػي تػػ ثر بيػػا 0111-0101
 اإلقتصاد الميبي. 

 التوصيات. -ثانيًا:

يف واقػػػػع المحػػػػددات ضػػػػرورة أف تعمػػػػؿ الدولػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ مؤسسػػػػاتيا ذات العالقػػػػة عمػػػػى تحسػػػػ -0
 لمؤشرات األداء اإلقتصادي، مثؿ اإلنتاج والتوظيؼ واإلنفاؽ اإلستثماري.

تحقيػؽ النمػػو لألنشػطة االقتصػػادية غيػر النفطيػػة والتوجػػو إلػى التقميػػؿ التػدريجي لنعتمػػاد عمػػى   -0
ًا النفط، الذي جعؿ اإلقتصاد عرضة لمتقمبات والعوامػؿ الخارجيػة المػؤثرة ، األمػر الػذي أثػر سػمب

 عمى األداء اإلقتصادي.
وضع السياسات و إتخاذ كافة التدابير المناسبة لمحد عمى األقؿ مف العوامؿ المؤثرة سمبًا عمى   -3

األداء اإلقتصػػػادي فػػػي ليبيػػػا التػػػي تػػػـ حصػػػر بعضػػػيا فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة، مػػػع ضػػػرورة المتابعػػػة 
ألداء اإلقتصػادي فػي المستمرة بما يضػمف معالجػة تمػؾ العوامػؿ بمػا يعكػس آثػار إيجابيػة عمػى ا

 الفترات الالحقة. 

 -المراجع :

 الكتب  -أواًل:

 .0117،  0أسامة بشير الدباغ ، البطالة والتضخـ، المؤسسة األىمية لمنشر والتوزيع، ط -0 
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إياد عبد الفتاح النسور، المفاىيـ والنظـ االقتصادية الحديثة ، ص التحميؿ اإلقتصادي الجزئي والكمي ص ، -0 
 ـ.0103ء لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، دار صفا

خالد الوزني، أحمد الرفاعي، مبادئ اإلقتصاد الكمي بيف النظرية والتطبيؽ ، دار وائػؿ لمنشػر ، عمػاف ،  -3
 ـ. 0113

 .0998عمي السممي ، تطوير أداء المؤسسات االقتصادية، دار قباء لمطباعة والنشر ، مصر ،   -8
 . 0111يني، اإلدارة اإلستراتيجية ، دار وائؿ لمنشر، عماف ، األردف ، فالح حسف عداي الحس -5
قاسـ عبد الرضا الدجيمي ، عمي عبد العاطي الفرجاني ، اإلقتصػاد الكمػي ) النظريػة والتحميػؿ( منشػورات -6

ELGA  ،ـ. 0110، مالطا 

، دار صػػفاء  0، ط  نصػػر حمػػود مزنػػاف فيػػد ، أثػػر السياسػػات االقتصػػادية فػػي أداء المصػػارؼ التجاريػػة-7
 . 0119لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

وائػػػؿ محمػػػد إدريػػػس ، طػػػاىر محسػػػف منصػػػور، اإلدارة اإلسػػػتراتيجية منظػػػور متكامػػػؿ، دار وائػػػؿ لمنشػػػر  -8
 .0117والتوزيع، عماف ، األردف، 

 المقاالت والمؤتمرات العممية والدوريات -ثانيًا :
 المقاالت والمؤتمرات العممية -أ

صالح الديف إنبيو جمعة ، ىدى محمد أبوخريص، فاعمية السياسة النقدية وأثرىا عمى النمو اإلقتصادي  -0
(، مجمة العمـو االقتصادية والسياسية ، جامعة بني وليػد ، عػدد خػاص 0115-0991في ليبيا خالؿ الفترة )

ر اإلقتصػادي فػي ظػؿ التطػورات بالمؤتمر العممي حوؿ السياسة النقدية في ليبيا ودورىا  في تحقيػؽ اإلسػتقرا
 .0107الحالية ، 

عمػػي محمػػد اليػػوني ، عبػػد الفتػػاح أبوحبيػػؿ، مقدمػػة فػػي عمػػـ اإلقتصػػاد، منشػػورات مركػػز بحػػوث العمػػـو  -0 
 .0995اإلقتصادية، بن ازي ، ليبيا ، 

)  ىػػػدى محمػػػد أبػػػوخريص ، أثػػػر اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي عمػػػى التنميػػػة اإلقتصػػػادية فػػػي ليبيػػػا خػػػالؿ الفتػػػرة    -3
 ـ.0108يونيو  -الجبؿ ال ربي ، العدد التاسع  –األصابعة  -ـ(/ مجمة صدى المعرفة0108 -0111

 الدوريات -ب

 ـ.0116األمـ المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعاـ -0
 الييئة العامة لمتوثيؽ والمعمومات ، الكتيب اإلحصائي لسنوات متعددة. -0
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ؼ، إدارة شػػػػؤوف الخطػػػػط والبػػػػرامج ، قسػػػػـ 0111قػػػػديرات عػػػػاـ ( وت0999-0986الحسػػػػابات القوميػػػػة ) -3
 ؼ.0110الحسابات القومية ، الكانوف 

 منشور لحساب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. 0996تقرير التنمية االقتصادية لعاـ   -8

 ( .0985-0980() 0981-0976( )0975-0973خطط التحوؿ اإلقتصادي واإلجتماعي  )  -5
 المركزي ، أدارة البحوث واإلحصاء ، النشرة اإلقتصادية أعداد مختمفةمصرؼ ليبيا  -6

 مصرؼ ليبيا المركزي ، أدارة البحوث واإلحصاء ، التقرير السنوي  ، لسنوات مختمفة- 7

 .0118منظمة العمؿ العربية ، التقرير العربي الموحد األوؿ حوؿ التش يؿ والبطالة في الدوؿ العربية  -8
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اٌزخظض إٌّٟٙ ٚفُٙ ث١ئخ إٌّشأح فٟ ِذٜ إدسان ِشاعؼٟ اٌؾغبثبد ٌذٚس اعزشار١غ١خ 

 رؾغ١ٓ عٛدح األسثبػ

 د. ػّشاْ ػجذهللا اػجشٛ                                      د. ؽغ١ٓ خ١ٍفخ اٌىذٞ        

 ؽشاثٍظأعزبر ِغبػذ، و١ٍخ اٌّؾبعجخ، عبِؼخ غش٠بْ                        ِؾبػش، و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ،  عبِؼخ  

  

 اٌٍّخض

رٜلف ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ كهاٍخ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ك٢ 

( ٓواعغ فبهع٢ ٣ُيإُٝٞ ٜٓ٘خ أُواعؼخ ك٢ أُ٘طوخ 55رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، ٝهل اػزٔلد ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ )

طؾ٤لخ االٍزج٤بٕ ًؤكاح ُغٔغ اُج٤بٗبد ٝرؾ٤ِِٜب الفزجبه كوٝع اُجؾش ٖٝٓ رْ رؾو٤ن أٛلاكٚ، اُـوث٤خ ٖٓ ٤ُج٤ب، ٝاٍزقلآذ 

ٝرٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ إٔ ٓواعؼٞ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ٣لهًٕٞ ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ك٢ رؾ٤َٖ 

وار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ ى٣بكح هلهح عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ، ؽ٤ش أْٜٗ ٣ٞهٕ٘ٞ ثبُلٝه اُن١ رِؼجٚ اٍز

أُواعغ ك٢ اُؾل ٖٓ أُٔبهٍبد االٗزٜبى٣خ ُإلكاهح )اكاهح األهثبػ( ٝرشغغ أُؾبٍج٤ٖ ػ٠ِ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ 

 ري٣ل ٖٓ عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ.

 عٞكح األهثبػ. اُؼ٤َٔ،: اكهاى أُواعؼ٤ٖ، اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ اٌىٍّبد اٌشئ١غ١خ

The extent of external auditors' realization to the role of professional specialization strategy and 

understanding the entity environment in improving the profitability quality 

               Dr. Hussain Khalifa Hussain Alkdai                          Dr. Omran Abdullah Abasho 

This study aims to illustrate the extent of external auditors' realization to the role of professional specialization and 

understanding the entity environment in improving the profitability quality. The study depended on a sample of 55 

external auditors practicing the auditing profession in the western region of Libya. The questionnaire survey was 

used in this study to collect the data and to test its hypotheses for achieving its objectives. The results of this study 

indicate that the Libyan external auditors are aware regarding the role professional specialization strategy and 

understanding the entity environment in improving the profitability quality. The findings also indicate that the 

Libyan auditors understand the effect of these strategies on the auditors' ability to reduce the opportunistic 

behaviors of the managers such as earnings management practices and these strategies can encourage the 

accountants to adopt conservative accounting policies increasing the earnings quality. 

 Keywords:  external auditors' realization, professional specialization, understanding the entity environment, 

profitability quality.    

 ِمذِخ  1.1

شٜلْد ث٤ئخ األػٔبٍ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح رـ٤واد ٝرطٞهاد عنه٣خ،  ٜٓ٘ب رؼوُل اُؼ٤ِٔبد اُز٢ روّٞ   

ثٜب اُشوًبد ٝفبطخ ك٢ ٓؼبٓالرٜب أُب٤ُخ ٝاالهزظبك٣خ، ٝٓب رجؼٚ ٖٓ كؼبئؼ ٓب٤ُخ ٝافلبهبد ٌُجو٣بد 

االهزظبك٣خ، كبكاهح اُشوًبد ؽٍٞ اُؼبُْ، األٓو اُن١ اٍزلػ٠ ػوٝهح االٛزٔبّ ثغٞكح أهثبػ اُٞؽلاد 

اُشوًبد ٝكوبً ُ٘ظو٣خ اًُٞبُخ ثبػزجبهٛب ٤ًٝالً ُِٔالى ك٢ ر٤٤َو أػٔبٍ ُل٣ٜب أُوٝٗخ اٌُبك٤خ ك٢ االفز٤به 

ث٤ٖ اُؼل٣ل ٖٓ اُجلائَ ٝاُطوم ٝا٤َُبٍبد أُؾبٍج٤خ اُز٢ ر٘زٜي ٖٓ هجَ ٓلهاء اُشوًبد ك٢ رؾو٤ن أؿواع 
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فالٍ اُزالػت ثبألهثبػ أُؾبٍج٤خ ى٣بكح أٝ ٗوظبٗبً،  شقظ٤خ ُإلكاهح ػ٠ِ ؽَبة ٓظبُؼ أُالى، ٖٓ

ٝػ٤ِٚ أطجؼ اُزو٤ًي ٓ٘ظجبً ػ٠ِ ػوٝهح إٔ رزٔزغ األهثبػ أُؾبٍج٤خ ثؤػ٠ِ هله ٖٓ اُغٞكح،  ٝرٌٕٞ 

األهثبػ أُؾبٍج٤خ ماد عٞكح اما أرظلذ ثبُقظبئض اُوئ٤َ٤خ ُِٔؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ أُوؿٞثخ َُٔزقل٢ٓ 

رؾون ٛلف اإلكظبػ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ، ٝرزٔضَ أ٤ٔٛخ عٞكح األهثبػ ك٢ اٍزٔواه اُوٞائْ أُب٤ُخ اُز٢ 

اُزلكوبد اُ٘ول٣خ اًضو ٖٓ اٍزٔواه٣خ أَُزؾوبد،  ًٔب رَزٔل أ٤ٔٛزٜب ٖٓ أ٤ٔٛخ األهثبػ مارٜب ٝاُز٢ رؼل ٖٓ 

بً ٜٓٔبً ك٢ رو٤٤ْ األكاء أُلفالد اُٜبٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ ارقبم اُوواهاد أُب٤ُخ ٝاالٍزضٔبه٣خ،  ًٔب أٜٗب رٔضَ عبٗج

(، ٣ٝؼزجو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ٍٔخ 2016ٖٓ هجَ األؽواف ماد اُؼالهخ )كلاء ٝ ػجبً، 

ٖٓ ٍٔبد اُؼظو اُؾل٣ش، ُٔب ُٚ ٖٓ ٌٓبٍت ٌُِٔبرت أُزقظظخ ٓوبهٗخ ثـ٤وٛب ٗز٤غخ ُولهح ٛنٙ أٌُبرت 

م ٝأٍب٤ُت ال ٣ٌٖٔ إٔ رئك٣ٜب ٌٓبرت أُواعؼخ ػ٠ِ رول٣ْ فلٓبد ٓزقظظخ رِج٢ اؽز٤بعبد اُؼٔالء ثطو

( ا٠ُ إٔ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  2018(، ٝك٢ ٛنا اُظلك ٣ش٤و فالؽ )2013األفوٟ ثَُٜٞخ )كثٞه، 

ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ٣ؼزجو أؽل اُوًبئي األٍب٤ٍخ اُز٢ رورٌي ػ٤ِٜب ًلبءح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُؼ٤ِٔبد أُواعؼخ 

 اُؼٞآَ أُئصوح ك٢ ر٤٤ٔي األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُٔ٘شؤح ٓواعؼخ ػٖ ٗظ٤ورٜب. اُقبهع٤خ، ٖٝٓ صْ كبٗٚ ٣ؼزجو ٖٓ أْٛ

كْٜ أُواعغ ُطج٤ؼخ أُ٘شؤح ٝث٤ئزٜب ٣ؼل٢ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ أُظلاه٤خ ٝاػبكخ ا٠ُ مُي كبٕ   

ٖٓ فالٍ هكغ َٓزٟٞ أكاء أُواعغ ػجو فطٞارٜب أُقزِلخ، كبٕ ػ٠ِ أُواعغ ػ٘ل اُو٤بّ ثٜنا اُ٘شبؽ إٔ 

ٓؼٔوبً  اُغٞاٗت اُوب٤ٗٞٗخ ُِٔئٍَخ ٖٓ ٗبؽ٤خ شٌِٜب اُوب٢ٗٞٗ، ٝػلك أٍٜٜٔب ٝؽج٤ؼزٜب ٝٓب٢ٌُ األٍْٜ ٣لهً 

٤ًٔٝبد رلاٍٝ األٍْٜ ٝؽج٤ؼخ اُؼوٞك اُز٢ أثوٓزٜب أُئٍَخ ٓغ األؽواف األفوٟ ٝٓبىاُذ هبثِخ ُِز٘ل٤ن، 

واءاد ك٢ اَُ٘خ أُبػ٤خ، اػبكخ ٝٓوبهٗخ اإلعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ أُؼزٔلح ك٢ اَُ٘خ ٓؾَ أُواعؼخ ٓغ اإلع

ا٠ُ رؾ٤َِ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ أُ٘شؤح ٖٓ فالٍ ؽج٤ؼخ أُ٘زغبد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب أَُزؼِٔخ ٝفظبئض أُلفالد ٝ 

(، ٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن ٣ٌٖٔ اُوٍٞ، إ أُؼوكخ اٌُبك٤خ ٝاٌُبِٓخ ثطج٤ؼخ 2007اإلٗزبط ٝؽغْ اُ٘شبؽ )ػٔو، 

ْ اُؾبالد ٝأُؼبٓالد اُز٢ ٣وٟ أُواعغ أٜٗب ٜٓٔخ ٖٓ ؽ٤ش ػَٔ أُ٘شؤح رٌٖٔ أُواعغ ٖٓ رؾل٣ل ٝكٜ

 (.2012رؤص٤وٛب ػ٠ِ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ )ٗظ٢ٔ ٝاُؼية، 

 ِشىٍخ اٌذساعخ 2.1

شٜلد اَُ٘ٞاد األف٤وح اٛزٔبٓب ٓزيا٣لاً ثٔٞػٞع عٞكح األهثبػ ً٘ز٤غخ ُال٤ٜٗبهاد اُز٢ ُؾوذ   

ثبُؼل٣ل ٖٓ اُشوًبد ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ، ٝٓب رورت ػ٤ِٚ ٖٓ  أىٓخ صوخ ػظلذ ثٜٔ٘خ أُواعؼخ 

ٖٓ اُؼٞء ػ٠ِ ٝأُؾبٍجخ، ؽ٤ش أُص٤ود اُؼل٣ل ٖٓ اُزَبإالد ؽٍٞ ٓظلاه٤خ اُوٞائْ أُب٤ُخ، ٝأُوذ اٌُض٤و 

ٓلٟ كبػ٤ِخ آ٤ُبد ؽًٞٔخ اُشوًبد أُطجوخ ك٢ اُؾل ٖٓ أصو اُزظوكبد االٗزٜبى٣خ ُإلكاهح ٤ًًَٞ ُِٔالى ك٢ 

ر٤٤َو أٓٞه اُشوًبد ٝاُز٢ رئصو أٍبٍبً ػ٠ِ األهثبػ ًٝنُي ػ٠ِ عٞكرٜب ٝآٌب٤ٗخ االػزٔبك ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ 

هل طلهد اُوٞا٤ٖٗ اٌُل٤ِخ إلػبكح صوخ أَُزضٔو٣ٖ ك٢ َٓزقل٢ٓ أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ ك٢ ارقبم اُوواهاد، ٝ

أطلهٙ اٌُٞٗـوً (، اُن١ 2002َُ٘خ )  Sarbanes-Oxley Actٜٓ٘ب هبٕٜٗٞٓ٘خ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ 

األٓو٢ٌ٣ ُؾٔب٣خ أَُزضٔو٣ٖ، ٝاهزؼ٠ اُوبٕٗٞ اطالؽبد طبهٓخ ُزؼي٣ي اإلهواهاد أُب٤ُخ ٖٓ أُئٍَبد 

ٝ ٌُٕٞ أُواعغ اُقبهع٢ أؽل أْٛ ا٤ُ٥بد اُقبهع٤خ ُؾًٞٔخ اُشوًبد ، ٝ ُزغ٘ت االؽز٤بٍ أُؾبٍج٢

هًيد ٓؼظْ اُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ ثؾًٞٔخ اُشوًبد ػ٠ِ ػوٝهح إٔ ٣ورو٠ أُواعغ اُقبهع٢ ثغٞكح ػ٤ِٔخ 

أُواعؼخ ا٠ُ أَُزٟٞ اُن١ ٣ٌلَ أُٞائٔخ ث٤ٖ ٓظبُؼ أُالى ٝٓظبُؼ اإلكاهح ٖٓ فالٍ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ عٞكح 

به٣و أُب٤ُخ ٝٓب رؾز٣ٞٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ٖٓ ػٜٔ٘ب األهثبػ، كؤٗظت اُزو٤ًي ػ٠ِ ػوٝهح إٔ ٣زٔزغ اُزو
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(، ٝرش٤و 2020أُواعغ اُقبهع٢ ثبالٍزوال٤ُخ اٌُبك٤خ اُز٢ رٌٔ٘ٚ ٖٓ أكاء ػِٔٚ ثٌلبءح ) هو٣ٔش ٝ شو٣و٢، 

واعؼخ ا٤ُِج٤خ ػ٘ل ثؼغ اُلهاٍبد ك٢ ٤ُج٤ب أٗٚ ال ٣ئفن ثبٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٌٓبرت أُ

(، ٢ٌُٝ 2017ٓواعؼخ أػٔبٍ اُشوًبد، ؽ٤ش ٣وّٞ أُواعؼٕٞ ثٔواعؼخ أػٔبٍ ع٤ٔغ اُشوًبد )٠ٍٞٓ، 

٣ئك١ أُواعغ كٝهٙ ثٌلبءح ٝكبػ٤ِخ الثل ُٚ ٖٓ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝإٔ ٣ِْ ثطج٤ؼخ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٝكٜٜٔب ثشٌَ 

بكح عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٖٝٓ رْ عٞكح ًبَٓ ٝإٔ ٣لهى ٓب ُٜنٙ االٍزوار٤غ٤بد ٖٓ كٝه كؼبٍ ك٢ ى٣

ِذٜ إدسان ِشاعؼٟ ِب  األهثبػ، ٖٝٓ رْ كبٗٚ ٣ٌٖٔ اُزؼج٤و ػ٠ِ ٓشٌِخ اُلهاٍخ ثبُزَبإالد األر٤خ: 

رؾزبط اعبثخ اٌؾغبثبد ٌذٚس اعزشار١غ١خ اٌزخظض إٌّٟٙ ٚفُٙ ث١ئخ اٌؼ١ًّ فٟ رؾغ١ٓ عٛدح األسثبػ؟ 

 د اُلوػ٤خ اُزب٤ُخ:ٛنا اُزَبإٍ اُوئ٢َ٤ ا٠ُ اعبثخ اُزَبإال

ٓب ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ اُزو٤َِ  .1

 ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ؟

كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رج٢٘ ٝٓب ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  .2

 ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ؟

ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  ُِٔ٘شؤح ٝ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ ٓب ٓلٟ اكهاى  .3

  ى٣بكح اُو٤ٔخ أُالئٔخ ُِٔؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ؟

 أ٘ذاف اٌذساعخ 3.1

ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض  رٜلف اُلهاٍخ أٍبٍؤ ُِزؼوف ػ٠ِ

هثبػ، ُٝزؾو٤ن ٛنا اُٜلف رْ رو٤َٔٚ ا٠ُ األٛلاف اُلوػ٤خ ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األ

 اُزب٤ُخ:

كهاٍخ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢   .1

 .اكاهح األهثبػ اُزو٤َِ ٖٓ ٓٔبهٍبد

ك٢ كهاٍخ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح   .2

 .رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ

كهاٍخ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ أُ٘شؤح ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح  .3

 .بٍج٤خك٢ ى٣بكح اُو٤ٔخ أُالئٔخ ُِٔؼِٞٓبد أُؾ

 اٌذساعخ فشػ١بد 4.1

 ُول رْ ط٤بؿخ كوػ٤بد اُلهاٍخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: 

 ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ. .1

 ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ؟ .2

 

 

 اٌذساعبد اٌغبثمخ   1.2
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اُلهاٍبد اَُبثوخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ُول رؼلكد   

اُز٢ ر٘بُٝذ  ٝاألع٘ج٤خ ، ٖٝٓ ث٤ٖ اُلهاٍبد اُؼوث٤خ ٝأُؾ٤ِخك٢ اُج٤ئخ اُؼوث٤خ ٝػ٠ِ أَُزٟٞ اُل٢ُٝ

 أُٞػٞع ٓب ٢ِ٣: 

ٝٓيا٣ب أ٤ٔٛخ اُزؼوف ػ٠ِ اُلهاٍخ ا٠ُ ٛنٙ ٛلكذ  Hogan And Jeter (1999) دساعخ   .1

أُواعؼخ . ٝرٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ  اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعغ اُؾَبثبد اُقبهع٢ ك٢ ط٘بػخ ػ٤َٔ

أٍب٢ٍ ٌُٔبرت ٛلف ك٢ ؽل مارٚ ٣ؼزجو  ٕ اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعغ اُؾَبثبد اُقبهع٢أػلك 

 الٜٗب ٓؼ٣ٖ٤بد شوًبد أُواعؼخ ثبُز٤ٔي ك٢ هطبع ٖٓ هجَ ًجو أً ٛ٘بى اٛزٔبّ ٓزيا٣لإٔ ، ٝأُواعؼخ

ٖٓ فالٍ اُزقظض اُظ٘بػ٢ ٓضَ ى٣بكح اُؾظخ اَُٞه٤خ ك٢ اُج٤ئخ اُز٘بك٤َخ اُشل٣لح ٓز٘ٞػخ  رغ٠٘ كٞائل

رؾ٤َٖ ك٢  ٣َبػلٔواعؼ٤ٖ ُِاُزقظض اُظ٘بػ٢ رٞطِذ اُلهاٍخ أ٣ؼبً إٔ ٝ ك٢ ٍٞم اُقلٓبد،

إٔ ُِزقظض ٣ؼبً ٝرٞطِذ أ، أهَ زٌب٤ُقثول٣ْ فلٓبد ماد عٞكح ػب٤ُخ ٝرًلبءح أُواعؼخ ٖٓ فالٍ 

رزٔضَ ك٢ االٍزضٔبه ك٢ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب، ٝرله٣ت ٝرط٣ٞو  اُظ٘بػ٢ رٌب٤ُق رزؾِٜٔب ٓئٍَخ أُواعؼخ

ُِوكغ ٖٓ ًلبءرٚ، ٝأٝطذ ثؤٕ ٠ُٞ٣ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ أ٤ٔٛخ أًجو ث٤ٖ أُواعؼ٤ٖ  اُؼ٘ظو اُجشوٟ

 ٢ ُِٔواعؼخ.رؾل٣ل ٓقبؽو اُ٘شبؽ ثلهخ، ٓٔب ٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ عٞكح األكاء أُٜ٘ألٗٚ ٣َْٜ ك٢ 

 ٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ أصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد Taylor  (2000) دساعخ  .2

ٝرْ رطج٤ن اُلهاٍخ  ،أُواعغ أُزؤطِخ ٝكهعخ اُضوخ ثٜنٙ اُزول٣واد ُقبهع٢ ػ٠ِ ٓقبؽو رول٣وادا

، ٝٓواعؼ٤ٖ أُظبهفاأل٠ُٝ ٓواعؼ٤ٖ ُْٜ فجوح ٝٓزقظظ٤ٖ ك٢  ػ٠ِ ٓغٔٞػز٤ٖ ػٔذ أُغٔٞػخ

، ٝهل رْ ري٣ٝل أُغٔٞػز٤ٖ ثزول٣واد ٓالىٓخ ُؼ٤َٔ، ك٢ أُظبهف٤ٌُ ُل٣ْٜ فجوح ٝؿ٤وٓزقظظ٤ٖ 

، ٝثؼل رو٤٤ْ أُغٔٞػز٤ٖ ُِٔقبؽو٤ٖ ٖٓ ث٘ٞم اُوٞائْ أُب٤ُخ ُِٔظبهف ٝرزؼِن ٛنٙ اُزول٣واد ثؾَبث

 ظض ثبألػٔبٍ أُظوك٤خإٔ أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ ه٤ٔذ أُقبؽو أُالىٓخ ُِؾَبة أُزق ث٤٘ذ اُ٘زبئظ

 ثو٤ٔخ أًجو ٖٓ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ. ٝرٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ إٔ أُواعؼ٤ٖ ؿ٤و أُزقظظ٤ٖ ك٢ األػٔبٍ

أُظوك٤خ ًبٗٞا ؿ٤و ٝاصو٤ٖ ك٤ٔب ٣زؼِن ثز٘بٍت اُزول٣واد ُٜنٙ اُؾَبثبد ٓوبهٗخ ثبُٔواعؼ٤ٖ 

٠ِ ٛنٙ االٍزوار٤غ٤خ أُظوك٤خ، ٝأٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح اُزو٤ًي ػ ظ٘بػخاُ أُزقظظ٤ٖ ك٢

 .ُِوكغ ٖٓ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ

ٛنٙ اُلهاٍخ رٜلف ا٠ُ كهاٍخ أصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ  Elshawarby (2017)دساعخ  .3

اُقبهع٢ ػ٠ِ عٞكح أُواعؼخ، ؽ٤ش رقزجو اُلهاٍخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ٝاألصبه 

أُؾزِٔخ ُِزـ٤٤و اإلُيا٢ٓ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ػ٠ِ عٞكح أُواعؼخ، ٝهل اػزٔلد اُلهاٍخ ػ٠ِ اٍزقلاّ 

ج٤بٗبد ٝىػذ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ أُواعؼ٤ٖ ٝأٍبرنح اُغبٓؼبد ك٢ اُغٜٔٞه٣خ اإلٍزج٤بٕ ًؤكاح ُغٔغ اُ

أُظو٣خ إلفزجبه كوٝع اُلهاٍخ، ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ ٝعٞك افزالكبد عٞٛو٣خ اؽظبئ٤بً ث٤ٖ 

كئبد اُؼ٤٘خ ثقظٞص أصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ػ٠ِ افز٤به ػ٤َٔ أُواعؼخ ػ٘لٓب ٣طجن ػ٤َٔ 

َ اإلُيا٢ٓ ُِٔواعؼ٤ٖ ٝإٔ ٛ٘بى ػالهخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ أُواعؼخ ٤ٍبٍخ اُزجل٣

ٝاُزـ٤٤و اإلُيا٢ٓ ُِشوًبد أُواعؼخ ٝرٞطِذ اُلهاٍخ أ٣ؼبً إٔ رـ٤٤و أُواعغ اُقبهع٢ ٣ئك١ ا٠ُ 

كبٕ مُي ٣َْٜ ثشٌَ كؼبٍ رؾ٤َٖ عٞكح أُواعؼخ ٌُٖٝ ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ أُواعغ اُغل٣ل ٓزقظض ٤ٜ٘ٓبً 

األصو اَُِج٢ أُؾزَٔ ُِزـ٤و اإلُيا٢ٓ ُٔ٘شؤح أُواعؼخ ػ٠ِ عٞكح أُواعؼخ، ٝأٝطذ  ٖٓ ك٢ اُزو٤َِ
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اُلهاٍخ ثؼوٝهح رج٢٘ ٤ٍبٍخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ع٤ٔغ ٌٓبرت أُواعؼخ ٝاإلٛزٔبّ ثجوآظ اُزؼ٤ِْ 

 ٝاُزله٣ت ا٢ُٜ٘ٔ أَُزٔو ُِٔواعؼ٤ٖ.

قظض ا٢ُٜ٘ٔ )اُوطبػ٢( ُٔواعغ ث٤بٕ كٝه اُز ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ (2014دساعخ سعبء ) .4

اُؾَبثبد ك٢ هطبع ٗشبؽ ٓؼ٤ٖ ًبُوطبع أُظوك٢ ك٢ اُؼوام ك٢ رول٣و أُقبؽو ثٌلبءح ٝكبػ٤ِخ ػب٤ُخ 

ٝثبُزب٢ُ اُٞطٍٞ ا٠ُ اُؾل األك٠ٗ ُِٔقبؽو اُز٢ رٞاعٚ ٓواعغ اُؾَبثبد ُلٟ ػ٤ِٔخ أُواعغ  ٝرؤص٤وٛب 

لبكح ٖٓ ػَٔ اُقج٤و اُن١ هل ٣ٌٕٞ ربثؼبً ُِٔ٘شؤح ثطو٣وخ ك٢ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ االٍز

ال ٣ٞعل ٛ٘بى ٓواعؼ٢ ؽَبثبد ٓزقظظ٤ٖ ك٢ هطبع ٓؼ٤ٖ ٝاٗٔب رٞطِذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ أٗٚ ٝهل ٓب، 

٣وٕٞٓٞ ثٔواعؼخ ع٤ٔغ اُوطبػبد، ٝإ ٛنٙ أُؼوكخ ٝاُقجوح أٍٜٔذ ك٢ رؾل٣ل ٓقبؽو أُواعؼخ 

ى ٌٓزت ٓواعؼخ ٣وّٞ ثٔواعؼخ هطبع أٝ ٗشبؽ ٝاؽل كوؾ ٝاٗٔب ٛ٘بى ثَٔزٟٞ ٓوجٍٞ ٌُٖٝ ال ٣ـٞعل ٛ٘ب

 ر٘ٞع ك٢ أػٔبٍ أُواعؼخ ك٢ ٍٞم اُؼَٔ.

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ َٓبٛٔخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  (2016دساعخػجذ اٌؼض٠ض ) .5

ُٔواعغ اُؾَبثبد اُقبهع٢ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ثبُزطج٤ن ػ٠ِ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد 

اُقبهع٤٤ٖ ك٢ ٝال٣خ اُقوؽّٞ ثبَُٞكإ، ٝهل أظٜود ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ ٛ٘بى ارلبم ربّ ث٤ٖ أُواعؼ٤ٖ 

ؽّٞ ثؤ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد اُقبهع٢، ٝإٔ اُزؤ٤َٛ اُقبهع٤٤ٖ ك٢ ٝال٣خ اُقو

اُؼ٢ِٔ ٝاُؼ٢ِٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ٝاُزيآٚ ثٔؼب٤٣و أُواعؼخ أُزؼبهف ػ٤ِٜب ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح 

ػ٤ِٔخ أُواعؼخ، ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح اعواء ٓي٣ل ٖٓ اُجؾٞس ا٤ُٔلا٤ٗخ ك٢ ٓٞػٞع 

ُقبهع٢، ٝػوٝهح هكغ كهعخ اُٞػ٢ ُلٟ أُواعؼ٤ٖ اُقبهع٤٤ٖ ثؤ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ا

 اُوهبثخ ػ٠ِ عٞكح أُواعؼخ ُؼٔبٕ اٍزٔواه عٞكح أُواعؼخ.

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ أ٤ٔٛخ ٝكٝه اُزقظض اُوطبػ٢ ُِٔواعغ  (2016دساعخ ِٛعٝ ٚفزٛؽخ ) .6

ٝكٝهٙ ك٢ رقل٤غ ٓقبؽو أُواعؼخ، ٝهل اػزٔل اُجبؽضبٕ ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُو٣بػ٢ ٝاإلؽظبئ٢ ك٢ اُوثؾ 

ث٤ٖ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ٝرول٣و ٓقبؽو أُواعؼخ، ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ك٢ ٛنا اُشؤٕ 

ُلٝه اُزقظض اُوطبػ٢ ُِٔواعغ ك٢ ى٣بكح كهعخ ًلبءح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ٝرقل٤غ  ا٠ُ األ٤ٔٛخ اٌُجوٟ

ٓقبؽو أُواعؼخ، ٝٛنا ال ٣زؤر٠ اال ٖٓ فالٍ رؾ٤َٖ هلهاد أُواعؼخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثلهزٚ ك٢ رول٣و 

أُقبؽو، ٝى٣بكح عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٖٓ أعَ اًزشبف أٗٞاع اُـش ٝاالؽز٤بٍ أُب٢ُ أُقزِلخ، ٝٛنا 

ؤ٤ًل ٣ئك١ ا٠ُ رؼ٤٤ن كغٞح اُزٞهؼبد ك٢ ٜٓ٘خ أُواعؼخ، ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح ه٤بّ ثبُز

أُ٘ظٔبد ا٤ُٜ٘ٔخ أَُئُٝخ ػٖ ر٘ظ٤ْ ٍٞم اُؼَٔ ثٞػغ اُشوٝؽ اُالىٓخ ُٔياُٝخ أُٜ٘خ، ٖٝٓ ػٜٔ٘ب 

رقظض أُواعغ اُوطبػ٢، ًٝنُي ٝػغ ثوآظ رله٣ج٤خ ألػؼبئٜب ُِزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رطج٤ن 

 اُوطبػ٢ ُِٔواعغ. اُزقظض

ٝٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ٖٓ أعَ   (2017دساعخ ِٛعٝ ) .7

ى٣بكح عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٝرو٤َِ أُقبؽو،  ٝهل اػزٔلد اُلهاٍخ ػ٠ِ اٍزقلاّ أٍِٞة طؾ٤لخ 

ٔ٘طوخ اُـوث٤خ ٖٓ ٤ُج٤ب، ٝهل  ٓواعؼبً ك٢ اُ 151االٍزج٤بٕ ًؤكاح ُغٔغ اُج٤بٗبد ٝهل ًبٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ إٔ أُواعؼ٤ٖ ا٤ُِج٤ٕٞ ٣لهًٕٞ أ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُي٣بكح عٞكح ػ٤ِٔخ 

% ٖٓ أُشبه٤ًٖ ٣واعؼٕٞ ك٢ ع٤ٔغ أٗٞاع  92أُواعؼخ ٝػلّ األفن ثٚ ك٢ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ؽ٤ش إ   

اٍبد أُؼٔوخ ثٜنا أُٞػٞع ٝػوٝهح اُشوًبد، ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح اعواء ٓي٣لاً ٖٓ اُله

رؼ٤ٔ٘ٚ ٝرله٣َٚ ك٢ اُغبٓؼبد ا٤ُِج٤خ ٝػوٝهح ه٤بّ أُ٘ظٔبد ا٤ُٜ٘ٔخ ثزٞػ٤خ أُواعؼ٤ٖ ثؤ٤ٔٛخ 
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اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝٝػغ ثوآظ رله٣ج٤خ ُْٜ ٝاُزشغ٤غ ػ٠ِ كٓظ أٌُبرت ٓغ ثؼؼٜب اُجؼغ ؽز٠ ٣زْ 

 ؼخ.     رطج٤ن اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ثزٞى٣غ أُٜبّ ث٤ٖ ٌٓبرت أُواع

( ٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ أ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ 2018دساعخ خالؽ ) .8

ٝكٝهٙ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ثبُزطج٤ن ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ أُواعؼ٤ٖ اُقبهع٤٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٤ُج٤ب، 

ٍخ ٝافزجبهاد كوٝػٜب ٝهل اٍزقلٓذ طؾ٤لخ االٍزج٤بٕ ًؤكاح ُغٔغ اُج٤بٗبد ُزؾو٤ن أٛلاف اُلها

ٝاُٞطٍٞ ُِ٘زبئظ، ٝهل رٞطِذ ا٠ُ ٝعٞك ارلبم ث٤ٖ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ػ٠ِ َٓبٛٔخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ 

ُِٔواعغ اُقبهع٢ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ إ آزالى أُواعغ ُِٔؼوكخ أُزقظظخ 

خ ثشٌَ ًقء، ًٝنُي ٣ؼزجو ًالً ٖٓ ك٢ هطبع أٝ ٗشبؽ ٓؼ٤ٖ رئصو ا٣غبث٤بً ػ٠ِ أكائٚ ألػٔبٍ أُواعؼ

اُزله٣ت ٝاُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ أَُزٔو ٝرؾل٣ش أُؼبهف اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ ماد اُؼالهخ ثبُ٘شبؽ ٓؾَ أُواعؼخ 

ٝأُؼوكخ ثبُٔؼبُغخ اإلٌُزو٤ٗٝخ،  ٝإٔ رٞكو أُؼوكخ ا٤ُٜ٘ٔخ أُزقظظخ ك٢ ٓغبالد أُؾبٍجخ 

اعؼخ، ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح ه٤بّ ٗوبثخ ٝأُواعؼخ ٖٓ ٓزطِجبد ػٔبٕ عٞكح ػ٤ِٔخ أُو

أُؾبٍج٤ٖ ٝأُواعؼ٤ٖ ثلٝهٛب ك٢ ٝػغ ثوآظ رله٣ج٤خ ألػؼبئٜب ُِزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رطج٤ن اُزقظض 

 ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٓغبالد ٓقزِلخ، ٝأٝطذ ثؼوٝهح ارجبع اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٌٓبرت أُواعؼخ.

كٝه اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ أُظبهف ٛلكذ اُلهاٍخ ُج٤بٕ   (2013دساعخ دثٛس )  .9

ك٢ كَِط٤ٖ ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ، ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ أٗٚ ٣ٞعل أصو الٍزوار٤غ٤خ 

اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ كَِط٤ٖ ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ، ًٔب أٗٚ ال رٞعل 

ؽٍٞ كٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ اُؾل ٖٓ ٛنٙ اُظبٛوح  كوٝهبد ث٤ٖ اعبثبد أَُزغٞث٤ٖ

ً٘ز٤غخ الفزالف أُئَٛ اُؼ٢ِٔ أٝ ً٘ز٤غخ ُِٔزـ٤واد اُل٣ٔٞؿواك٤خ ك٢ ٓضَ اُغٌ٘ ٝا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢ 

ٝاُقجوح ٝاُؼٔو ٝػلك اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أٌُزت ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح رلؼ٤َ اُلٝه اُوهبث٢ َُِِطخ 

أُواعؼخ  ك٢ أُظبهف ُِؾل ٖٓ ٓٔبهٍخ اكاهح األهثبػ ٝطٞالً ُزؾو٤ن عٞكح  اُ٘ول٣خ ًٝنُي ُغبٕ

أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ ٝرٞك٤و فبط٤ز٢ اُضوخ ٝأُالئٔخ ك٤ٜب، ًٔب أٝطذ ثؼوٝهح االٛزٔبّ ثبُزله٣ت 

اُغ٤ل ُل٣ٜب ثـوع ى٣بكح رؤ٤ِْٜٛ ٜٝٓبهرْٜ اُل٤٘خ ثـوع ر٣ٌٖٞ فجواء ك٢ اُظ٘بػخ هبكه٣ٖ ػ٠ِ ث٘بء 

 ٓز٤ٔيح ُٔب ُٜب ٖٓ أصو ا٣غبث٢ ػ٠ِ عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ.   أؽٌبّ

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ اُجؾش ك٢ ٓغبالد َٓبٛٔخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  (2005دساعخ عشثٛع ) .10

،  ٝفِظذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُلَِط٢٘٤ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ك٢ عٞكح ٝاكاهح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ك٢ هطبع ؿيح

ْٜ ٖٓ اُزؾٌْ ك٢ ٓقبؽو أػٔبٍ ػ٤َٔ أُواعؼخ ػٖ ؽو٣ن إٔ أُواعؼ٤ٖ أُزقظظ٤ٖ ٤ٜ٘ٓبً ٣ٌٔ٘

كهاٍخ ٝرؾ٤َِ اُغٞاٗت اإلكاه٣خ ُِؼ٤َٔ ، ٝٗياٛخ اإلكاهح أُ٘بكَخ ك٢ اُظ٘بػخ ، أٝ االرغبٛبد أُب٤ُخ 

ُِشوًخ ٓٞػٞع أُواعؼخ، ًٔب إٔ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٌُٔبرت أُواعؼخ ك٢ اُظ٘بػخ اُز٢ ٣٘ز٠ٔ ا٤ُٜب 

 ٢ رلْٜ ٝارٔبّ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ، ٝاُو٤بّ ثبإلعواءاد أُطِٞثخ ثٌلبءح ٝكبػ٤ِخػ٤َٔ أُواعؼخ ٣َبػل ك

 ثٔب ٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ عٞكح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعؼخ. ٣ٝوَِ ٖٓ األفطبء اُغٞٛو٣خ

ٛلكـذ ٛنٙ اُلهاٍـخ اُـ٠ ه٤ـبً أصـو فظبئـض ٌٓزـت أُواعؼـخ )أُؼوكـخ  (2018دساعخ ِؾّذ ) .11

ٌٓزـت أُواعؼـخ، ٍٝـٔؼخ ٌٓزـت أُواعؼـخ، ٝكزـوح اهرجبؽ أُواعغ  ث٘شـبؽ اُؼ٤ٔـَ ٝكٜٔٚ، ٝؽغـْ

ثبُؼ٤ٔـَ( كـ٢ اُزقظـض أُٜ٘ـ٢ ُِٔواعـغ اُقبهعـ٢ ٝاُؾٌـْ ػِـ٠ اٍزٔواه٣خ أُ٘شـؤح، ٝرٞطِذ 

اُلهاٍخ ا٠ُ ٝعٞك أصـو ا٣غبثـ٢ م١ كالُخ اؽظبئ٤خ ُقظبئض ٌٓزت أُواعؼخ ك٢ َٓزٟٞ اُزقظض 

عـ٢، ًٝنُي ٝعٞك أصـو ا٣غبثـ٢ م١ كالُخ اؽظبئ٤خ ُقظبئض ٌٓزت أُواعؼخ ك٢ ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبه

اُؾٌْ ػ٠ِ اٍـزٔواه٣خ أُ٘شؤح، ٝٝعـٞك أصــو ا٣غبثــ٢ م١ كالُخ اؽظبئ٤ـخ ُِزقظـض أُٜ٘ـ٢ ُِٔواعـغ 
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اُقبهعــ٢ كـ٢ اُؾٌـْ ػِـ٠ اٍـزٔواه٣خ أُ٘شؤح، ٝأٝطـذ اُلهاٍـخ ثؼـوٝهح االٛزٔبّ ثبُزقظـض 

٢ٜ٘ ُِٔواعـغ اُقبهعــ٢ ٓـٖ هجـَ اُغٜـبد ا٤ُٜ٘ٔخ أُ٘ظٔخ ُٜٔ٘ـخ أُواعؼخ، ٝاطـلاه رٞع٤ٜبد أُ

رئًـل ػِـ٠ اُيا٤ٓزـٚ، ٝأٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح اُؼٔـَ ػِـ٠ ٝػـغ ك٤ُـَ ٣٘ظـْ ػٔـَ ٌٓبرـت 

 .خ أُ٘شـؤحأُواعؼـخ ٣ٜزـْ ثبُزقظـض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعـغ اُقبهعـ٢ ٣ٌٝٔ٘ـٚ ٓـٖ اُؾٌـْ ػِـ٠ اٍـزٔواه٣

ٛلكذ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ اصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ  (2020دساعخ اثٛظ١ٙش ٚث١ٛع)  .12

اُقبهع٢ ك٢ ٤ُج٤ب ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ ك٢ أُظبهف اُزغبه٣خ أُلهعخ ك٢ ٍٞم 

قظض ا٢ُٜ٘ٔ األٝهام أُب٤ُخ ا٤ُِج٢، ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ اٗٚ ٣ٞعل رؤص٤و كٝ كالُخ اؽظبئ٤خ ُز

ُِٔواعغ اُقبهع٢ ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهاد األهثبػ ٖٓ هجَ اإلكاهاد أُظبهف أُلهعخ ك٢ 

ٍٞم أُبٍ ا٤ُِج٢ ،ًٔب أشبهد ا٠ُ ٝعٞك كوٝم ك٢ رؤص٤و اُزقظض اُوطبػ٢ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ك٢ 

آهاء ػ٤٘خ اُلهاٍخ.  اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ، ثؾ٤ش افزِلذ األ٤ٔٛخ اَُ٘ج٤خ ُٜنا أُزـ٤و ث٤ٖ

ٝهل أٝطذ اُلهاٍخ ثؼوٝهح اعواء ٓي٣لا ٖٓ اُلهاٍبد أُزؼِوخ ثبُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد 

  ٝكٝهٛب ك٢ رؾ٤َٖ ػ٤ِٔخ عٞكح أُواعؼخ اُقبهع٤خ ٝى٣بكح عٞكح األهثبػ.

 ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ إعزشار١غ١خ اٌزخظض إٌّٟٙ ٌٍّشاعغ  2.2

اُقبهع٢ ٍٔخ ٖٓ ٍٔبد اُؼظو اُؾل٣ش ٝٛٞ ٤ٌُ ظبٛوح ؽل٣ضخ إ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ   

ٌُٖٝ ثلا٣زٚ هل٣ٔخ َٗج٤بً كػذ ا٤ُٜب أُغبٓغ ا٤ُٜ٘ٔخ اُز٢ رٜزْ ثشئٕٝ أُٜ٘خ، كبُٔؼٜل األٓو٢ٌ٣ ُِٔؾبٍج٤ٖ 

( أًل ػ٠ِ ػوٝهح رقظض ٌٓبرت أُواعؼخ ك٢ اُوطبػبد أُقزِلخ، ٝاػزجو ٛنا AICPAاُوب٤٤ٖٗٞٗ )

ُوؼب٣ب اُز٢ رؼبظْ كٝهٛب ٓئفواً ُلٝهٛب اُلؼبٍ ك٢ ٗغبػ ٝاٍزٔواه٣خ اُجوبء ٌُٔبرت أُغبٍ ٖٓ أْٛ ا

أُواعؼخ، كول رؼلكد اُزؼو٣لبد الٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ؽ٤ش ٣٘ظو ا٤ُٚ ٖٓ ٝعٜبد ٗظو ٓقزِلخ، 

 خأُؼوك ٖٓ ػو٣ؼخ أُواعغ َُٔبؽخ آزالى ( اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ػ٠ِ أ2003ٚٗكول ػوف ػي٣ي )

 ه٤بّ " ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ  ثؤٗٚ اُزقظض ػوف( كول 2006ٓؼ٤ٖ، أٓب ػٞع ) ٓغبٍ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٝأُٜبهح

 ٣زؼٖٔ ثٔب ٝاؽل، ٗشبؽ ط٘بػ٢ أٝ هطبع ا٠ُ ٣٘زٕٔٞ ػٔالء ا٠ُ أَُزوِخ أُواعؼخ فلٓبد ثؤكاء أُواعغ

 أُؼبهف ػ٠ِ اُؾظٍٞ ٗلَٚ، ٝآٌب٤ٗخ اُوطبع ك٢ أُ٘شآد ثٜب روّٞ اُز٢ اُؼ٤ِٔبد ؽج٤ؼخ رٔبصَ مُي

( اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  KPMGاُؼب٤ُٔخ ) شوًخ أُواعؼخ رظقٝاُؼ٤ِٔبد،  رِي ثطج٤ؼخ أُزؼِوخ ٝاُقجواد

 ثؾ٤ش لوم،ػلك ٖٓ اُ ا٠ُ أُواعؼخ ُٔواعؼ٤ٜب ٌٓبرت هجَ ٖٓ ٝرظ٤٘ق ر٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخ ثؤٗٚ ك٢ أُواعؼخ

 مُي اُقجوح فالٍ ٖٓ اُلو٣ن ٣ٔزِي ثؾ٤ش ٓؾلك، هطبع فلٓخ اُٞاؽل ٛٞ ُِلو٣ن أُشزوى اُؼبَٓ ٣ٌٕٞ

 ٖٓ ٝأَُزوج٤ِخ اُؾب٤ُخ اُٞاؽل اُوطبع ألكواك أُواعؼخ أُئكاح فلٓخ ٝثبُزب٢ُ اُوطبع، ٛنا فلٓخ ك٢ اٌُبك٤خ

 أُواعغ رقظض (، ث٤٘ٔب ٣وٟ ثؼغ اُجبؽض٤ٖ أ2011ٕأكؼَ )أثٞػ٠َ٤،  ثشٌَ رٌٕٞ ٛنا اُلو٣ن هجَ

 ػٖ روَ ال أرؼبثٚ عِٔخ رٌٕٞ إ أٝ َٗجخ ٓؼ٤٘خ، ػٖ ٣وَ ال ثٔب ٓؼ٤ٖ، ٓغبٍ ك٢ أُواعؼخ  ثؼ٤ِٔخ ه٤بٓٚ ٣ؼ٢٘

(.2016ٓؼ٤ٖ )٠ٍٞٓ،  ؽَبثبد هطبع ك٢ ٓواعؼخ ا١َُٞ٘ كفِٚ ٖٓ ٓؼ٤٘خ َٗجخ
  

 ػٖٔ أٝ كوك٣خ ٍٞاء ثظٞهح ٤ٜ٘ٓب أُطِٞة اُٞعٚ ػ٠ِ ثؼِٔٚ اُو٤بّ ٖٓ أُواعغ ٣زٌٖٔ ؽز٠ٝ  

 ٤ُٝزٌٖٔ ػ٤ِٔخ اُلؾض ٝأُواعؼخ ثٌلبءح أكاء ٖٓ ُز٤ٌٔ٘ٚ ٓ٘بٍجبً  رؤ٤ٛالً  ٓئٛالً  ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘جـ٢ ػَٔ كو٣ن

 ٣ٌٔ٘ٚ ثٔب ًلب٣زٜب ػ٠ِ ٝاُؾٌْ ٣ِيّ رغ٤ٔؼٜب اُز٢ ُألكُخ أُقزِلخ األٗٞاع ٝٓؼوكخ أَُزقلٓخ أُؼب٤٣و كْٜ ٖٓ

 (زقظضإٔ اُ( 2013(، كول ث٤٘ذ كهاٍخ كثٞه )2003ٓؼوٍٞ )اُجل١ٝ ٝشؾزخ،  ٓؾب٣ل ك٢٘ هأ١ اثلاء ٖٓ

 ػ٠ِ أٌُبرت رِي ُولهح أٌُبرت ٗز٤غخ ٖٓ ؿ٤وٛب ػٖ أُزقظظخ ٌُِٔبرت ٣ؾون ٌٓبٍت اُظ٘بػ٢) ا٢ُٜ٘ٔ
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 ٌٓبرت رئك٣ٜب إٔ ٣ٌٖٔ ال ثطوم ٝأٍب٤ُت اُؼٔالء اؽز٤بعبد رِج٠ رله٤ن ٝر٤ًٞل ٓزقظظخ فلٓبد رول٣ْ

 ٖٓ ؿ٤وٛب ػٖ فلٓبرٜب ر٤٤ٔي ا٠ُ اُزله٤ن أُزقظظخ ٌٓبرت رَؼ٠ ؽ٤ش ثَُٜٞخ، أُواعؼخ  األفوٟ

رقظظٜب، ٝإٔ  ٖٓ ٌٓبٍت رؾو٤ن ٝثبُزب٢ُ ا٤ُٔٔيح ُؼٔالئٜب، فلٓبرٜب هثؾ فالٍ ٖٓ أُ٘بكَخ أٌُبرت

 ثلٝهٙ ٝاُن١ أُواعؼخ ٓقبؽو رول٣و ٝرؾل٣ل ػ٠ِ ٓولهرْٜ ٖٓ ري٣ل ػٔالئْٜ ط٘بػخ ك٢ أُواعؼ٤ٖ ٓؼوكخ

 أُواعؼخ، ػ٤ِٔخ ثزقط٤ؾ أُزؼِوخ هواهارْٜ ارقبم اُغٞكح ك٢ ٓئشواد ؽج٤ؼخ ػ٠ِ ٓجبشوح ثظٞهح ٣ئصو

 ثزقط٤ؾ أُزؼِوخ اُوواهاد ارقبم ك٢ ؽَب٤ٍزْٜ ٖٓ ري٣ل اُؼ٤َٔ أُواعؼ٤ٖ ثظ٘بػخ ٓؼوكخ إٔ ا٠ُ ثبإلػبكخ

 ثزؾ٤َٖ أُواعؼ٤ٖ ( كج٤٘ذ إٔ ه٤ب2008ّأُواعؼخ، أٓب كهاٍخ )اُؾلاك ، ٓقبؽو أُواعؼخ ٝرول٣و ػ٤ِٔخ

 رول٣ْ ٝ أكائْٜ رؾ٤َٖ ا٠ُ ُْٜ ثبٍزٔواه ٤ٍئك١ ٝاُؼ٢ِٔ اُؼ٢ِٔ اُزؤ٤َٛ فالٍ ٖٓ ا٤ُٜ٘ٔخ هلهارْٜ ٝرط٣ٞو

 أُٜ٘خ، ك٢ رؾلس اُز٢ ٝاُزطٞهاد أُب٢ُ أُغزٔغ ٓغ ؽبعخ رز٘بٍت ػب٤ُخ عٞكح ماد ٓواعؼخ  فلٓبد

 ٓؼوكخ ٤ٛبًَ ٝر٣ٌٖٞ أُواعؼخ  ػ٤َٔ ط٘بػخ ك٢ ا٢ُٜ٘ٔ أُواعؼخ ثبُزقظض ٌٓبرت ٖٓ اٛزٔبّ ٛ٘بى

ٝإٔ  أُب٤ُخ، اُوٞائْ ك٢ اُغٞٛو٣خ ٝاُزؾو٣لبد اُـش اًزشبف ٖٓ ٣ٌْٜٔ٘ ثٔب ٣زؼِن ثبُظ٘بػخ ك٤ٔب ع٤لح

 ٝارٔبّ رلْٜ ٣َبػل ك٢ أُواعؼخ ػ٤َٔ ا٤ُٜب ٣٘ز٢ٔ اُز٢ اُظ٘بػخ ك٢ أُواعؼخ  ٝشوًبد ٌٓبرت رقظض

 ػ٠ِ ٣٘ؼٌٌ ٓٔب ثلهخ ٘بػخاُظ ٓقبؽو ٝرؾل٣ل أُطِٞثخ، ثبإلعواءاد ٝاُو٤بّ أُواعؼخ  ٝاُزؤ٤ًل ػ٤ِٔخ

 . ُؼ٤ِٔخ أُواعؼخ ا٢ُٜ٘ٔ األكاء عٞكح

اُوٞائْ  ػ٠ِ ٝاالػزٔبك٣خ اُضوخ ى٣بكح ٣َزط٤ؼٕٞ أُزقظظ٤ٖ ك٢ ط٘بػخ ٓب  أُواعؼٕٞ إٔ ًٔب  

 ٓؼب٤٣و ثزطج٤ن هٞاػل اإلكاهح اُزياّ رؼي٣ي فالٍ ٖٓ ٝٛنا أُزقظظ٤ٖ، ثًـ٤و ٓوبهٗخ ُِشوًبد أُب٤ُخ

 ك٢ أُزقظظ٤ٖ أُواعؼ٤ٖ اٍزقلاّ ثبٕ اكزواػبد ػ٘ٚ ٣٘زظ ٝٛنا ،أُب٤ُخ اُوٞائْ ػوع ك٢ أُؾبٍجخ

كبٕ  مُي ٓغ ٝثبالرَبم أُؾبٍج٤خ، أُؼِٞٓبد عٞكح ٝثبُزب٢ُ أُواعؼخ عٞكح ٣ؾَٖ ٖٓ ٍٞف اُظ٘بػخ

ٓوبهٗخ ًثـ٤و أُزقظظ٤ٖ،  عٞٛو٣خ اهزظبك٣خ كٞائل ػ٠ِ ٣ؾظِٞا إٔ ٣زٞهغ أُزقظظ٤ٖ أُواعؼ٤ٖ

 اُشوًخ َٓزؾوبد ٝرول٣و أُؼِٞٓبد االرَبم ك٢ ػلّ رو٤َِ ػ٠ِ ط٘بػ٤بً ٣ؼِٕٔٞ أُزقظظ٤ٖ كبُٔواعؼ٤ٖ

 ٖٓ هلهح اًضو  ط٘بػ٤ب أُزقظظ٤ٖ أُواعؼ٤ٖ إٔ رج٤ٖ اُٜ٘بئ٤خ ٝاُ٘ز٤غخ ،ٝكه٤وخ ٓ٘بٍجخ ثلهعخ اُـ٤و ػ٠ِ

ُشوًخ اُؼ٤َٔ،  أًجو اهزظبك٣خ ه٤ٔخ ٣ًؼ٤لٕٞ ٝأ٣ؼب أُؼِٞٓبد ك٢ اُز٘بٍن ػلّ كهعخ ٖٓ ك٢ اُزو٤َِ ؿ٤وْٛ

 ػ٠ِ ٣ؼَٔ ألٗٚ ػٔٞٓبً، اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ أ٤ٔٛخ ػ٠ِ (2011ث٤٘ٔب أًل أُوطو١ )

 رقط٤ؾ ٝرؾ٤َٖ هواهاد أُواعؼخ، ٓقبؽو رول٣و ًلبءح رؾ٤َٖ فالٍ ٓقبؽو أُواعؼخ ٖٓ رول٣و رؾ٤َٖ

 األهثبػ، اكاهح ؽبالد اًزشبف ح ًلبءح أُواعغ ػ٠ِك٤خ أُواعغ، ٝى٣باٍزوالُ ٝرلػ٤ْ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ،

ثبُقجواء اُقبهع٤ٖ،  االٍزؼبٗخ ؽبالد ٝرقل٤غ ٌٓبرت أُواعؼخ، ا٤ُٜ٘ٔخ ث٤ٖ أُ٘بكَخ ثَٔزٟٞ ٝاالهروبء

ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ كؤٕ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعؼخ ك٢ اُظ٘بػخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب اُؼ٤َٔ ٣ئصو ثلهعخ ًج٤وح 

ثٚ ٝك٢ ؽبُخ ػلّ ٓواػبح مُي ٣ئك١ األٓو ا٠ُ ػلّ اُولهح ػ٠ِ اًزشبف ػ٤ِٔبد االؽز٤بٍ ػ٠ِ األكاء أُ٘ٞؽ 

( إٔ الٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُوطبػ٢ 2005ٓٔب ٣وٞك ا٠ُ كشَ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ، ٣ٝؼ٤ق ُج٤ت )

فالٍ ُٔواعغ اُؾَبثبد كٝه ٛبّ ك٢ االهروبء ثلهعخ ًلبءح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢، ٝمُي ٖٓ 

رؾ٤َٖ هلهاد ٝآٌب٤ٗبد أُواعغ اُقبهع٢، ٣ٝولّ األكة أُزؼِن ثٔواعؼخ اُؾَبثبد ٓغٔٞػخ ٖٓ 

أُوب٤٣ٌ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب ُزؾل٣ل ٓب اما ًبٕ أُواعغ أٝ ٌٓزت أُواعؼخ ٓزقظظبً ك٢ ط٘بػخ ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٔ 

 (:2017االٍزوشبك ثٜب ك٢ ٛنا اُقظٞص ٝٛنٙ أُوب٤٣ٌ ٢ٛ )٠ٍٞٓ، 

اُؾَبثبد ٓزقظظبً ك٢ ٓواعؼخ هطبع ٓؼ٤ٖ اما ًبٕ ٣واعغ أػٔبٍ ػلكا ًج٤واً ٖٓ  ٣ؼزجو ٓواعغ .1

 أُ٘شآد ك٢ ٗلٌ اُظ٘بػخ.
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رؾل٣ل َٗجخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ األرؼبة ػبكح ٓب رٌٕٞ ؽ٤ٌٔخ ثؾ٤ش ٣زؾظَ ػ٤ِٜب أُواعغ اص٘بء ٓواعؼزٚ  .2

 هطبع ٓؼ٤ٖ.

هطبع ٓؼ٤ٖ ٣ٝزْ رؾل٣ل  ٣ؼزجو أُواعغ ٓزقظض ك٢ ؽبُخ ه٤بٓٚ ثٔواعؼخ ٓ٘شآد ًج٤وح اُؾغْ ٖٓ .3

 ؽغْ أُ٘شبح ٖٓ فالٍ اعٔب٢ُ ٓج٤ؼبرٜب ا٠ُ أعٔب٢ُ أُج٤ؼبد ك٢ اُوطبع ثبٌُبَٓ.

٣ؼزجو أُواعغ ٓزقظظبً ك٢ ط٘بػخ ٓؼ٤٘خ، ٓب اما ًبٕ ٣ؼْ ك٢ ٓؾلظزٚ ػلكاً ًج٤واً ٖٓ اُؼٔالء ك٢  .4

 .ٗلٌ اُظ٘بػخ

 فُٙ اٌّشاعغ ٌج١ئخ إٌّشأح 3.2

٢ٌُٝ ٣زٌٖٔ ٓواعغ اُؾَبثبد ٖٓ رؾو٤ن أٛلاف ػ٤ِٔخ أُواعؼخ، ٣لزوع ػ٤ِٚ ارجبع فطٞاد   

ٓزٌبِٓخ ُز٣ٌٖٞ ٓؼوكخ ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ػٖ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ أُ٘شؤح ٝكْٜ ُج٤ئزٜب، ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب ٍجن 

أُب٤ُخ ٓؾَ ٣ؼغ أُواعغ فطزٚ ُز٘ل٤ن ٜٓٔزٚ اُز٢ ر٘ز٢ٜ ثوأ٣ٚ ا٢ُٜ٘ٔ ؽٍٞ ػلاُخ اُوٞائْ ٝاُج٤بٗبد 

أُواعؼخ ٝاُلؾض، ٣ٝ٘ظو ُلْٜ أُواعغ ُطج٤ؼخ ٗشبؽ أُ٘شؤح ػ٠ِ أٗٚ ػجبهح ػٖ اًزشبف أُواعغ ُِج٤ئخ 

اُز٢ ٤ٍوّٞ ثٔواعؼزٜب، كج٤ئخ أُواعؼخ ٢ٛ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثؼ٤ِٔخ أُواعؼخ اُلاف٤ِخ ًبٗذ أّ اُقبهع٤خ اُز٢ 

(، ٣ٝش٤و ٓؼ٤به أُواعؼخ 2000اعؼخ )ػجل هللا،رئصو ثظٞهح أٝ ثؤفوٟ ػ٠ِ رقط٤ؾ ٝر٘ل٤ن ػ٤ِٔخ أُو

إ كْٜ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ أُ٘شؤح ( ثؼ٘ٞإ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٝرول٣و ٓقبؽو اُزؾو٣ق، ؽ٤ش 315اُل٢ُٝ ههْ )

٣ؼل٢ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ أُظلاه٤خ ٖٓ فالٍ هكغ َٓز٣ٞبد األكاء ُِٔواعغ ػجو فطٞارٜب، ٣ٝل٤ل اُلْٜ 

رؾل٣ل ٝكْٜ أُغبالد ٝأُؼبٓالد ٝأُٔبهٍبد اُز٢ ٣ؼزول أُواعغ ثؤٕ ُٜب أصو اٌُبك٢ ُِٔئٍَخ ٝث٤ئزٜب ك٢ 

ػ٠ِ اُوٞائْ أُب٤ُخ أٝ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ أٝ ػ٠ِ روو٣وٙ، ٝثٜنا كبٕ أُواعغ ػ٘ل اُو٤بّ ثٜنا اُ٘شبؽ الثل 

 (:2007ٖٓ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه اُوؼب٣ب اُزب٤ُخ )ػٔو، 

 ٤ٗٞٗخ ُِٔئٍَخ ٖٓ ٗبؽ٤خ شٌِٜب اُوب٢ٗٞٗ، ٝػلك أٍٜٜٔب ٝؽج٤ؼزٜب ٝٓب٢ٌُ اُلهاٍخ اُؼ٤ٔوخ ُِغٞاٗت اُوب

 األٍْٜ ٤ًٔٝبد رلاٍٝ األٍْٜ، ؽج٤ؼخ اُؼوٞك اُز٢ أثوٓزٜب أُئٍَخ ٓغ األؽواف األفوٟ.

  رؾ٤َِ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ أُ٘شؤح ٖٓ فالٍ ؽج٤ؼخ أُ٘زغبد ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب أَُزؼِٔخ ٝفظبئض أُلفالد

 ٝاإلٗزبط ٝؽغْ اُ٘شبؽ.

  رؾ٤َِ اُغٞاٗت اإلعوائ٤خ ٖٓ فالٍ كهاٍخ أَُبه أَُز٘ل١ ُِؼ٤ِٔبد ًز٘بٍٝ اُقطٞاد اإلعوائ٤خ

إلطلاه اُظٌٞى أٝ اُقطٞاد ثـ٤خ ر٤٤َو أُٞاك ٝأُ٘زغبد ٝٓوبهٗخ ٛنا ٓغ ٓب ًبٕ ٓؼٔٞالً ثٚ ك٢ 

 ٍ٘ٞاد ٓبػ٤خ.  

  َٓأُ٘بكَخ ٝاُزو٤٘بد اُز٢ رَزؼِٜٔب اُؼٞآَ اُقبطخ ثوطبع اُ٘شبؽ ٝاُؼٞآَ اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٖٝٓ ٛنٙ اُؼٞا

أُئٍَخ ك٢ أُ٘زغبد، ٝكٜٔٚ ُِج٤ئخ االهزظبك٣خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ، ًبُٔجبكة أُؾبٍج٤خ ٝاُزشو٣ؼبد 

ٝا٤َُبٍبد اُؾ٤ٌٓٞخ اُز٢ رئصو ػ٠ِ ػ٤ِٔبد أُئٍَخ ٝاُظوٝف االهزظبك٣خ اُؼبٓخ ٝأٍؼبه اُلبئلح 

 ٝاُزؼقْ.

 ٍَخ ثلا٣خ ٖٓ ؽو٣وخ ٤ٌِٛزٜب ٤ٌِٓٝزٜب ٝػالهزٜب ثبُٔب٤ٌُٖ ٝػ٤ِٔبرٜب ػ٠ِ أُواعغ كْٜ ؽج٤ؼخ أُئ

ٝٓؼبٓالرٜب ٓغ األؽواف ماد اُؼالهخ ٝأٗٞاع االٍزضٔبهاد ٝاألٗشطخ االٍزضٔبه٣خ اُز٢ روّٞ ثٜب ٝاُز٢ 

 رقطؾ إلعوائٜب ٤ًٝل٤خ ر٣ِٜٞٔب ٝأٗشطخ اُز٣َٞٔ اُز٢ رؼزٔل ػ٤ِٜب.

 ػ٠ِ أُواعغ رو٤٤ْ ٓب اما ًبٗذ ا٤َُبٍبد أُؾبٍج٤خ اُز٢  افز٤به أُئٍَخ ٤َُِبٍبد أُؾبٍج٤خ ٣غت

رقزبهٛب أُئٍَخ ٓ٘بٍجخ ُؼِٜٔب ٝرزلن ٓغ اؽبه اػلاك اُزوبه٣و أُب٤ُخ أُطجوخ ٝاُزؤ٤ًل ٖٓ رطج٤وٜب 

 ثبُشٌَ أُ٘بٍت، ٓغ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه اُزـ٤واد ك٢ رِي ا٤َُبٍبد.
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 ٝ َٔاُقطؾ ٝاالٍزوار٤غ٤بد اُز٢ رٌؼلٛب أُئٍَخ ُِٞطٍٞ  أٛلاف ٝاٍزوار٤غ٤بد أُئٍَخ ٝٓقبؽو اُؼ

ا٠ُ األٛلاف ، ٝاُز٢ ؿبُجبً ٓب رؾَٔ أفطبء عٞٛو٣خ ُنا ؿبُجبً ٓب رؾَٔ أفطبء عٞٛو٣خ ُٝنُي ٣غت ػ٠ِ 

 أُواعغ رو٤٤ْ ٝرؾل٣ل أُقبؽو اُغٞٛو٣خ اُ٘بعٔخ ػٖ ٓقبؽو اُؼَٔ.

 ٝهل بثخ اُلاف٤ِخ مٝ اُظِخ ثؤػٔبٍ أُواعؼخاُوهبثخ اُلاف٤ِخ ٣غت ػ٢ِ أُواعغ إٔ ٣زلْٜ ٗظبّ اُوه ،

ػوكذ ػ٤ِٔخ كْٜ أُ٘شؤح ٝثٔب ك٤ٜب اُوهبثخ اُلاف٤ِخ، ثؤٜٗب اُولهح ػ٠ِ رو٤٤ْ َٓزٟٞ ٓقبؽو أُواعؼخ ثٔب 

ك٤ٜب ٓقبؽو اُوهبثخ، ٝرظ٤ْٔ اعواءاد أُواعؼخ ُِزؤًل ٖٓ إٔ أُقبؽو هل رْ رقل٤ؼٜب ا٠ُ أَُزٟٞ 

إ كْٜ أُواعغ ُِوهبثخ اُلاف٤ِخ ُِٔئٍَخ (، ٤ٔٛ2006خ اَُ٘ج٤خ )أُطبهٗخ، أُطِٞة ٝك٢ ظَ هبٕٗٞ األ

ٓؾَ أُواعؼخ ٣ؼ٢٘ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُلْٜ اٌُبك٢ ُغ٤ٔغ ػ٘بطو اُوهبثخ اُلاف٤ِخ، ٝاُز٢ ٣ؾلكٛب أُؼ٤به 

ك٢ فَٔخ ػ٘بطو ٝٛنٙ اُؼ٘بطو رزٔضَ ك٢ ث٤ئخ اُوهبثخ ٝػ٤ِٔخ رو٤٤ْ ٓقبؽو أُئٍَخ  315اُل٢ُٝ ههْ 

ٝٗظبّ أُؼِٞٓبد ٝأٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔواعؼخ ٝٓزبثؼخ ػ٘بطو اُوهبثخ ٝٛنٙ اُؼ٘بطو ٣ٌٖٔ 

 (:2017رِق٤ظٜب ك٤ٔب ٢ِ٣ )ث٢ُِٜٞ، 

ث٤ئخ اُوهبثخ ػ٠ِ أُواعغ كْٜ ث٤ئخ اُوهبثخ ٖٓ فالٍ رو٤٤ْ ٓلٟ اُزياّ اإلكاهح ثبُ٘ياٛخ ٝاَُِٞى األفاله٢  .1

 ػؼق ث٤ئخ اُوهبثخ ػ٠ِ ثبه٢ ػ٘بطو اُوهبثخ اُلاف٤ِخ.ًٝنُي رؾل٣ل ٓلٟ رؤص٤و ٗوبؽ هٞح ٝ

ػ٤ِٔخ رو٤٤ْ ٓقبؽو أُ٘شؤح ٣َزٞعت ػ٠ِ أُواعغ كْٜ ٓب اما ًبٗذ أُ٘شؤح رقؼغ ُؼ٤ِٔخ رو٤٤ْ أُقبؽو  .2

رٌٜٔ٘ب ٖٓ رؾل٣ل أُقبؽو ٝ رول٣و أ٤ٔٛزٜب ٝرو٤٤ْ اؽزٔبٍ ؽلٝصٜب ًٝنا ارقبم اإلعواءاد اُالىٓخ 

 ُٔؼبُغزٜب.

ٞٓبد ٣ؼزجو ٗظبّ أُؼِٞٓبد ثغ٤ٔغ ٌٓٞٗبرٚ ػ٘ظو ٛبّ ك٢ كْٜ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ام ػ٠ِ ٗظبّ أُؼِ .3

أُواعغ إٔ ٣زؾون ٖٓ إٔ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثبػلاك اُوٞائْ أُب٤ُخ ٣زْ رغ٤ٔؼٜب، رَغ٤ِٜب ٝٓؼبُغزٜب 

 ٝرِق٤ظٜب ٝاإلكظبػ ػٜ٘ب ثبُشٌَ أُ٘بٍت.

أُواعغ إٔ ٣لْٜ أٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔواعؼخ ُزو٤٤ْ  أٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔواعؼخ  ٣غت ػ٠ِ .4

 ٓقبؽو األفطبه اُغٞٛو٣خ ٝرظ٤ْٔ اعواءاد أُواعؼخ اُز٢ رَزغ٤ت ُِٔقبؽو أُو٤ٔخ.

ٓزبثؼخ ػ٘بطو اُوهبثخ ٢ٛٝ ػ٤ِٔخ رو٤٤ْ ُلؼب٤ُخ أكاء اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ػ٠ِ ٓلٟ اُٞهذ، ٢ٛٝ رشَٔ رو٤٤ْ  .5

اُٞهذ أُ٘بٍت ٝارقبم اإلعواءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ اُالىٓخ، ٝرؾون اإلكاهح ٓزبثؼخ كؼب٤ُخ ػ٘بطو اُوهبثخ ك٢ 

 ػ٘بطو اُوهبثخ ٖٓ فالٍ أٗشطخ َٓزٔوح أٝ رو٤٤ٔبد ٓ٘لظِخ أٝ اُغٔغ ث٤ٜ٘ٔب.

 خٍف١خ ٔظش٠خ ػٓ عٛدح األسثبػ  4.2

ػ اُز٢ ىاك االٛزٔبّ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح ثغٞكح األهثبػ ٝه٤بٍٜب ُِٞهٞف ػ٠ِ ؽو٤وخ ٛنٙ األهثب  

رؾز٣ٜٞب اُوٞائْ أُب٤ُخ َٝٛ رؾون اُؼلاُخ ٝاُظلم ٝاُز٢ ُٜب رؤص٤و ػ٠ِ َٓزقل٢ٓ اُوٞائْ أُب٤ُخ الرقبم 

رُؼل عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ ٖٓ أْٛ اُقظبئض اُ٘ٞػ٤خ ُِزوبه٣و أُب٤ُخ،  ٝرؼبظْ كٝه ، اُوواهاد أُ٘بٍجخ

ط رو٤٤ْ أَُزضٔو٣ٖ ٝأُؾ٤ِِٖ أُب٤٤ُٖ ُِشوًبد،  األهثبػ أُؾبٍج٤خ ًٜٞٗب رؼل أُلفَ اُوئ٢َ٤ ك٢ ٗٔبم

ُٝول رؼلكد اُزؼو٣لبد ، رورلغ رٌِلخ هأً أُبٍ ك٢ اُشوًبد اُز٢ ر٘قلغ ك٤ٜب عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ

ُغٞكح األهثبػ ث٤ٖ اُجبؽض٤ٖ ؽ٤ش ال ٣ٞعل رؼو٣ق ٓٞؽل ُٜب ٝأٗٚ ٣زْ رؼو٣لٜب ٝكوبً ألٛلاف َٓزقل٢ٓ 

٤ش ػوكذ ثبٜٗب هلهح أَُزضٔو٣ٖ ػ٠ِ اُز٘جئ ثبألهثبػ اُزشـ٤ِ٤خ ؿ٤و اُؼبك٣خ أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ، ؽ

( ثؤٜٗب 2018ٝهل ػوكٜب اُشبٛل ٝاٌُوك١ )(، 2016ػج٤ل ٝأًجو، (ثبالػزٔبك ػ٠ِ أُؼِٞٓبد أُب٤ُخ 

أَُزٟٞ اُن١ رئصو ثٚ ف٤بهاد اإلكاهح ُِزول٣واد أُؾبٍج٤خ ػ٠ِ اُوثؼ أُؼِٖ، ٝ ٢ٛ كهعخ اٍزلبكح 

( ا٠ُ إٔ عٞكح األهثبػ رزؾون ثقِٞٛب ٖٓ 2008ٔل٣و٣ٖ ٖٓ أُوٝٗخ أَُٔٞؽخ ثٚ، ٝهل أشبه اُشو٣ق )اُ
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ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ ؽ٤ش أٗٚ ًِٔب اٗقلؼذ َٗجخ أَُزؾوبد االفز٤به٣خ ك٢ األهثبػ ًِٔب ىاكد 

ووٜب اُشوًخ ( عٞكح األهثبػ ػ٠ِ أٜٗب ٓلٟ رؼج٤و األهثبػ اُز٢ رؾ 2009عٞكرٜب، ٝهل ػوف هواه٤ش)

ثظلم ٝػلاُخ ػٖ األهثبػ اُؾو٤و٤خ ُِشوًخ، ٝرؼوف ػ٠ِ أٜٗب ٓلٟ هلهح األهثبػ أُب٤ُخ ػ٠ِ رول٣ْ طٞهح 

ؽو٤و٤خ ػٖ ٝاهغ اُشوًخ ٝهلهرٜب ػ٠ِ االٍزٔواه ك٢ أَُزوجَ، ٝرزٞهق عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ ػ٠ِ عٞكح 

 (:2016( ٝ )ػج٤ل ٝأًجو، 2012ػلك ٖٓ اُؼٞآَ أٜٛٔب )ؽٔلإ، 

 .عٞكح أُؼب٤٣و أُب٤ُخ ؽ٤ش إٔ أُؼب٤٣و أُزؾلظخ رَْٜ ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ 

  افزالف أُؼب٤٣و أُؾبٍج٤خ إ ٝعٞك افزالكبد ث٤ٖ أُؼب٤٣و أُؾ٤ِخ إلػلاك اُزوبه٣و أُب٤ُخ ٝأُؼب٤٣و

اُز٢ رزجغ ٓؼب٤٣و أُؾبٍجخ اُل٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ٣ؼزجو ػبٓالً ٜٓٔبً ك٢ اُزؤص٤و ػ٠ِ عٞكح األهثبػ ألٕ اُشوًبد 

 ُل٣ٜب أهَ ٓٔبهٍبد إلكاهح األهثبػ.

  رو٤ًجخ ؽِٔخ األٍْٜ ؽ٤ش روَ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ ثؤٕ اُشوًبد اُز٢ ُل٣ٜب َٗجخ أػ٠ِ ٖٓ أػؼبء

ٓغٌِ اإلكاهح أَُزو٤ِٖ ٝٛ٘بى ػالهخ ث٤ٖ َٗجخ األٍْٜ أًُِٔٞخ ٖٓ أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح ٝث٤ٖ عٞكح 

 بػ، ٝث٤ٖ رو٤ًجخ ؽِٔخ األٍْٜ ٝعٞكح األهثبػ.األهث

  ٤ٍطوح ؽِٔخ األٍْٜ ٝمُي ػ٘لٓب ر٤َطو اُلُٝخ ػ٠ِ َٗجخ ًج٤وح ٖٓ األٍْٜ اُشوًبد ٝاٗقلبع ٤ٍطوح

 ؽِٔخ األٍْٜ ألهَ ٖٓ اُ٘ظق ٣قلغ عٞكح أهثبػ ٛنٙ اُشوًبد.

  ٝكهعخ اُزالػت ك٢ رؤص٤و أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح ٛ٘بى ػالهخ ٓٞعجخ ث٤ٖ ػلك أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح

اُوٞائْ أُب٤ُخ، ٓٔب ٣ش٤و ا٠ُ إٔ اهرلبع ػلك أػؼبء ٓغٌِ اإلكاهح ٣ورجؾ ثبؽزٔبٍ ٓٔبهٍخ اكاهح األهثبػ 

 ٖٝٓ رْ رقل٤غ عٞكرٜب.

  رؤص٤و ُغبٕ أُواعؼخ رٞعل ػالهخ ٓٞعجخ ث٤ٖ ػلك اعزٔبػبد ُغبٕ أُواعؼخ ٝث٤ٖ عٞكح األهثبػ ٝٛنا

 ؼخ ٌٝٓٞٗبرٜب ٣ٌٖٔ إٔ ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.٣ش٤و ا٠ُ إٔ رش٤ٌَ ُغ٘خ أُواع

 .آ٤ُبد ؽًٞٔخ اُشوًبد أُزؼِوخ ثٔغٌِ اإلكاهح ُٜب كٝه كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ 

 .رَْٜ هٞح ٝعٞكح ٗظبّ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ثشٌَ كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ 

إٌّٟٙ ٚفُٙ ث١ئخ اٌؼ١ًّ فٟ رؾغ١ٓ عٛدح أ١ّ٘خ إدسان اٌّشاعغ ٌذٚس اعزشار١غ١خ اٌزخظض   5.2

 األسثبػ.

إ اإلكهاى ٛٞ ػ٤ِٔخ م٤٘ٛخ ٝٓؼوك٤خ رٌٔ٘٘ب ٖٓ كْٜ ٝرل٤َو ٓب ٣ؾ٤ؾ ث٘ب، ٝٛٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ   

اُؼ٤ِٔبد ٣َزط٤غ اُلوك ٖٓ فالُٜب إٔ ٣ؼ٢ أُؼِٞٓبد اُٞاهكح ٖٓ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ هبكهاً ػ٠ِ 

هاى ثؤٗٚ ػ٤ِٔخ اٍزوجبٍ ُِٔؼِٞٓبد ٖٓ أُزـ٤واد اُقبهع٤خ ٖٓ ع٤ٔغ كٜٜٔب ٝرل٤َوٛب، ًٔب ٣ٞطق اإلك

اُؾٞاً ٝرزلبػَ ٓغ أُؼِٞٓبد أُقيٗخ ٖٓ رغبهثٚ اَُبثوخ ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ اُولهاد اُشقظ٤خ ُِلوك ك٢ كْٜ 

ٝرؾ٤َِ ٓب ٣لٝه ؽُٞٚ ٖٓ أؽلاس ٝٓب ٣ؾظَ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد، ٝاكهاى اُشقض ُش٢ء ٓب ٣زٞهق ػ٠ِ 

٤ُٓٝٞٚ ٝٓلٟ ر٘بٍجٚ ٓغ اؽز٤بعبرٚ، ٝ ُإلكهاى أ٤ٔٛخ ثبُـخ ك٢ ؽ٤بح اإلَٗبٕ ُٔب ُٚ ٖٓ أصو  كٝاكؼٚ ٝهؿجزٚ

ػ٠ِ ػالهزٚ ثبُج٤ئخ اُقبهع٤خ أُؾ٤طخ ثٚ، ؽ٤ش أٗٚ ٣زؾٌْ ك٢ اَُِٞى ٝاُزظوكبد اُجشو٣خ ٣ٝٞعٜٜب ُِز٤ٌق 

ؾبُٝخ رظٞه اُؾٍِٞ ٓغ اُج٤ئخ ٝٓزطِجبٛب، ٝاُزؼوف ػ٠ِ اُظؼٞثبد ٤ًٝل٤خ ٓٞاعٜزٜب ٝاُزظل١ ُٜب، ٝٓ

اٌُل٤ِخ اُز٢ رزٞاكن ٓغ اُؼواه٤َ أُٞعٞكح ثبُٞاهغ ٝٓب ٍزٌٕٞ ػ٤ِٚ َٓزوجالً ٝاإلكهاى ٝاُلْٜ ٓؼبً ٣ؼ٤٘بٕ 

 (. 2015أُؼوكخ )ٓؼبػ٢، 
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كبإلكهاى َٓؤُخ ٜٓٔخ ُِـب٣خ ؽ٤ش إ االهز٘بع ثؤ٤ٔٛخ اٍزوار٤غ٤خ ٓؼ٤٘خ ٣ي٣ل ٖٓ كبػ٤ِزٜب ػ٘ل   

كبإلكهاى إلكهاى رٌٕٞ ػ٤ِٔخ اُزطج٤ن أٝ اُزج٢٘ ػ٤ِٔخ هٝر٤٘٤خ العلٟٝ ٜٓ٘ب، اُزطج٤ن، ؽ٤ش أٗٚ ثلٕٝ ا

ثبَُ٘جخ ُلئخ أُؾبٍج٤ٖ ٝأُواعؼ٤ٖ ُٚ أصو ًج٤و ك٢ ٗٞػ٤خ أُؼِٞٓبد ٝمُي ٖٓ فالٍ اٍزقلاّ فجورْٜ 

ظبٍ ث٤ٖ ٝرغبهثْٜ أُبػ٤خ ك٢ ث٘بء رٞهؼبرْٜ أَُزوج٤ِخ ػٖ أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ، كبُٔؼِٞٓبد ٢ٛ ُـخ االر

أُؾبٍج٤ٖ َٝٓزقل٢ٓ أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ أُقزِل٤ٖ اُن١ ٣ؾوص ثؤٕ رٌٕٞ أُؼِٞٓخ ٓل٤لح ٝكؼبُخ ٝرَْٜ 

ك٢ اُزو٤َِ ٖٓ كهعخ ػلّ اُزؤًل ٝرَْٜ أ٣ؼبً ك٢ ارقبم هواهاد ٓٞػٞػ٤خ ٝهش٤لح، كبإلكهاى ٛٞ عٞٛو 

٤خ أٝ أكُخ اُالصجبد ٝاُووائٖ اُؾٌْ اُشقظ٢ ُِٔواعغ ٝأُؾبٍت ٝمُي ك٢ افز٤بهٙ ُِجلائَ أُؾبٍج

ٝاٍزقلآٚ ُِؼ٤٘بد اُؾ٤ٌٔخ، كٌِٔب ًبٕ أُواعغ ٓلهًبً أل٤ٔٛخ أُؼِٞٓخ أُؾبٍج٤خ ٝكْٜ ٓؾزٞاٛب ٝكبئلرٜب 

أٍْٜ مُي ك٢ رؾ٤َٖ ؽٌٔٚ ٝرول٣وٙ اُشقظ٢ األٓو اُن١ ٣َْٜ ك٢ ارقبم هواهاد هش٤لح        )ٓؼبػ٢، 

ٝأٗٚ ٣َْٜ كبكهاى أُواعغ ا٤ُِج٢ أل٤ٔٛخ اُزقظض اُظ٘بػ٢ ٝكٝهٙ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح أُواعؼخ (، 2015

كٜٔٚ ُج٤ئخ ٌٖٓٔ، ًٔب إٔ  ؽل أك٠ٗ ا٠ُ اُظ٘بػخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رقل٤ؼٜب ٓؼوكزٚ ٝكٜٔٚ ُٔقبؽو ى٣بكح ك٢

٘شؤح ٤ٌِٜٛٝب أُ٘شؤح ٝاُظوٝف أُؾ٤طخ ثٜب اهزظبك٣خ ًبٗذ أٝ ٤ٍب٤ٍخ، اثزلاء ٖٓ كْٜ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ أُ

اإلكاه١ ٝأُب٢ُ ٝٝػؼٜب اُوب٢ٗٞٗ، ٝٓب ُٜنٙ االٍزوار٤غ٤بد ٖٓ اٗؼبًَبد ػ٠ِ اُ٘ٞاؽ٢ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ 

ثبُشوًخ ٣ؼل أٓواً ػوٝه٣بً ُؼٔبٕ رؾو٤ن ًلبءح أػ٠ِ ُؼ٤ِٔخ أُواعؼخ، كلْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣ؼَٔ 

ُإلكاهح ٝاٍزقلاّ اٍب٤ُت أُؾبٍجخ اإلثلاػ٤خ، ًٝنُي  ػ٠ِ ى٣بكح هلهرٚ ػ٠ِ اًزشبف أُٔبهٍبد االٗزٜبى٣خ

أَُبٛٔخ ك٢ اُزو٤َِ ٖٓ ؽلٝس االؽز٤بٍ أُب٢ُ، كبُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ُِج٤ئخ أُؾ٤طخ ث٘شبؽ اُؼ٤َٔ رؼزجو 

اُؼٔٞك اُلوو١ ُٔواعؼخ كؼبُخ ٝماد ًلبءح ؽ٤ش رٌٖٔ أُواعؼ٤ٖ ٤ٌُ كوؾ ٖٓ ٓوبثِخ ٓزطِجبد أُٜ٘خ ٌُٖٝ 

ُ٘زبئظ ثشٌَ كؼبٍ، إ ٓؼوكخ أُواعغ ثج٤ئخ اُؼ٤َٔ رؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞو ػالهخ ٤ٜ٘ٓخ ا٣غبث٤خ ٓغ أ٣ؼبً ُزو٤٤ْ ا

اُؼ٤َٔ، كٖٔ  اُؼوٝه١ ُٔواعغ اُؾَبثبد هجَ هجُٞٚ االٗقواؽ ك٢ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ػوٝهح اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

وكخ ث٘شبؽ اُؼ٤َٔ ٓؼِٞٓبد ػٖ ٗشبؽ اُؼ٤َٔ ٝط٘بػزٚ ٝٗٞع ا٤ٌُِٔخ ٝاإلكاهح ٝػ٤ِٔبد أُ٘شؤح، ٝٛنٙ أُؼ

 ٓطِٞثخ ك٢ ٓوؽِخ اُزقط٤ؾ ُِٔواعؼخ ٝمُي ُزٌٕٞ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ كه٤وخ ٝكؼبُخ.

 ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ ٚأداح عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 1.3

رٜلف ٛنٙ اُلهاٍخ أٍبٍبً اُزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ    

ُج٤ئخ أُ٘شؤح ػ٠ِ عٞكح األهثبػ ، ٣ٝزٔضَ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ك٢ ٓغٔٞع  اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ٝكٜٔٚ

أُواعؼ٤ٖ اُقبهع٤٤ٖ أُيا٤ُٖٝ ُٜٔ٘خ أُواعؼخ ك٢ ٤ُج٤ب  ٝرؼزٔل اُلهاٍخ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ أُيا٤ُٖٝ ُِٜٔ٘خ 

ٍزج٤بٕ ( طؾ٤لخ ا    55ك٢ أُ٘طوخ اُـوث٤خ ٖٓ ٤ُج٤ب رَزقلّ ُزؾو٤ن أٛلاف اُلهاٍخ ٝهل رْ رٞى٣غ ػلك  )   

ٓالئٔخ  30( إٔ ؽغْ اُؼ٤٘خ األًضو ٖٓ 2003) Sekaranؽ٤ش ٣وٟ هعؼذ ثبٌُبَٓ،   ػ٠ِ أكواك اُؼ٤٘خ

ُٝزؾو٤ن أٛلاف اُجؾش ٝإلعبثخ رَبإالرٚ كول هَٔذ االٍزجبٗخ  ا٠ُ ه٤َٖٔ أل١ ٓغزٔغ ٜٓٔب ًبٕ ؽغٔٚ، 

ٞؿواك٤خ ػٖ فظبئض ٣ٝزؼٖٔ اُوَْ األٍٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٍئِخ ٝمُي ُزؾظ٤َ ثؼغ أُؼِٞٓبد اُل٣ٔ

ػ٤٘خ اُلهاٍخ، أٓب اُوَْ اُضب٢ٗ ك٤زؼٖٔ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٍئِخ هَٔذ ُِزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ اكهاى أُواعؼ٤ٖ 

ُلٝه اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، ٝرؼزٔل ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ 

 ٓو٤بً ٤ٌُبهد فٔب٢ٍ اُلهعبد.

 صجبد أداح اٌذساعخ 2.3

٣ؼزجو افزجبه ًوٝٗجبؿ أُلب ٖٓ أْٛ االفزجبهاد أَُزقلٓخ ُو٤بً كهعخ صجبد أكاح اُلهاٍخ ك٢ ٓغبٍ   

( ا٠ُ إٔ اُو٤ٔخ أُوجُٞخ ُٜنا 2002) Amir and Sonderpandianاُؼِّٞ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ، ٣ٝش٤و
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بؿ ؽ٤ش إٔ ٓؼلالد ( اُن١ ٣ج٤ٖ ٗزبئظ افزجبه أُلب ًوٝٗج1% كؤًضو، ٣ٝزؼؼ ٖٓ اُغلٍٝ )60االفزجبه ٢ٛ 

صجبد االٍزغبثخ ًبٗذ ٓورلؼخ ُغ٤ٔغ أٍئِخ االٍزج٤بٕ ٓغزٔؼخ أٝ ك٢ ٓغٔٞػبد كوك٣خ، ؽ٤ش ًبٕ ٓؼبَٓ 

Cronbach‘s alpha  ٖٝٛنا ٣ؼ٢٘  0.924ٝإٔ ه٤ٔخ أُلب ُغ٤ٔغ اُؼجبهاد  0.912 -  ٣0.873زواٝػ ث٤ ،

 رؾو٤ن أٛلاف اُلهاٍخ. آٌب٤ٗخ اػزٔبك ٗزبئظ االٍزج٤بٕ ٝاالؽٔئ٘بٕ ا٠ُ ٓظلاه٤زٜب ك٢

 Cronbach’s alpha( ٔزبئظ اخزجبس  1اٌغذٚي ) 

ِؼبًِ وبسٔجبؿ  اٌؼجبساد ه.ّ

 أٌفب

 0.873 ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ. 1

 0.912 عٞكح األهثبػٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ  2

 0.924 ًَ اُؼجبهاد 3

 Multi-collinearity testاخزجبس االسرجبؽ اٌّزؼذد  4.3

الفزجبه االهرجبؽ اُقط٢ أُزؼلك ؽ٤ش أٗٚ ال  (VIF)اٍزقلّ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓؼبَٓ رؼقْ اُزجب٣ٖ  

  VIFهو٣جخ ٖٓ اُٞاؽل اُظؾ٤ؼ، كؼ٘لٓب رٌٕٞ ه٤ٔخ  VIFرٌٕٞ ٛ٘بى ٓشٌِخ اهرجبؽ فط٢ اما ًبٗذ ه٤ٔخ 

 Asteriouكبٕ مُي ٣ش٤و ا٠ُ كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ االهرجبؽ أُزؼلك  0.1أهَ ٖٓ  Tolأٝ ه٤ٔخ  10أًجو ٖٓ 

and Hall) ،2007( ٍٝ٣ٝٞػؼ اُغل ،)ٗزبئظ افزجبه 2 )VIF  ٝTOL  اُز٢ رش٤و ا٠ُ ػلّ ٝعٞك ٓشٌِخ

 اهرجبؽ ٓزؼلك.  

 (VIFئظ اخزجبس االسرجبؽ اٌّزؼذد )( ٔزب 2عذٚي )  

 VIF Tol أُزـ٤واد

 9650. 1.036 اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.

 0.895 1.117 اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُلٝه كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.

 ٚاخزجبس فشػ١بد اٌذساعخ:ٚطف خظبئض اٌؼ١ٕخ   5.3

٣ٝزؼٖٔ ٛنا اُغيء ٝطلبً ُج٤بٗبد ٝفظبئض ػ٤٘خ اُلهاٍخ رزؼٖٔ اُقظبئض اُزؼو٣ل٤خ ٝاُل٣ٔٞؿواك٤خ   

ٓواعغ ؽَبثبد ٣يإُٝٞ ٜٓ٘خ أُواعؼخ ك٢ أُ٘طوخ اُـوث٤خ ٖٓ ٤ُج٤ب،  55ألكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٝاُجبُـخ 

( ٣ج٤ٖ ٛنٙ 3ٌواهاد ٝاَُ٘ت أُئ٣ٞخ، ٝاُغلٍٝ )ٝألعَ رؾل٣ل فظبئض ػ٤٘خ اُلهاٍخ رْ اٍزقلاّ اُز

 اُقظبئض:

 ( خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ3اٌغذٚي )

 اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ اُزٌواه اُلئخ أُزـ٤و

 

 

 

 ٍ٘ٞاد اُقجوح

 10.9 6 ٍ٘ٞاد 5أهَ ٖٓ 

 23.6 13 ٍ٘ٞاد 10أهَ ٖٓ  – 5

 34.5 19 ٍ٘خ 15أهَ ٖٓ  -10

 31 17 ٍ٘خ كؤًضو 15

 100 55 أُغٔٞع

 

 

 

 اُلئخ اُؼٔو٣خ

 

 20 11 ٍ٘خ 35أهَ   - 20ٖٓ 

 43.6 24 ٍ٘خ 50أهَ ٖٓ  – 35ٖٓ 

 31 17 ٍ٘خ 65أهَ ٖٓ  – 50ٖٓ 

 5.4 3 كٔب كٞم 65ٖٓ 

 100 55 أُغٔٞع
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 أُئَٛ اُؼ٢ِٔ

 58.3 32 ثٌبُٞه٣ًٞ

 27.2 15 ٓبعَز٤و

 14.5 8 كًزٞهاٙ

 100 55 أُغٔٞع

 

ك٢ ٓغبٍ ػلك اُلٝهاد اُزله٣ج٤خ 

 أُواعؼخ

 70.9 39 كٝهاد 3أهَ ٖٓ 

 21.8 12 كٝهاد 6ا٠ُ  3ٖٓ 

 7.3 4 6أًضو ٖٓ 

 100 55 أُغٔٞع

ٍ٘ٞاد ٢ٛ اُلئخ اُظـوٟ ؽ٤ش رشٌَ ٓب َٗجزٚ  5( إٔ كئخ ٍ٘ٞاد اُقجوح أهَ ٖٓ 4ٗالؽع ٖٓ اُغلٍٝ )

ٍ٘خ( ٢ٛ  15ا٠ُ  10%، ًٝبٗذ اُلئخ )ٖٓ 23.6ٍ٘ٞاد( 10ا٠ُ أهَ  5%، ث٤٘ٔب شٌِذ اُلئخ ) ٖٓ  10.9

ٝٛنٙ اُ٘ز٤غخ %، 31ٍ٘خ كؤًضو( ثَ٘جخ  15% ر٤ِٜب كئخ )ٖٓ  34.5اُلئخ اٌُجوٟ ؽ٤ش شٌِذ ٓب َٗجزٚ 

رزٞاكن ٓغ ٓزطِجبد ٜٝٓبّ ٝرؼ٤ِٔبد ٜٓ٘خ أُواعؼخ اُقبهع٤خ، ؽ٤ش إٔ َٓئ٤ُٝبد أُواعغ اُقبهع٢ 

ا٠ُ أهَ  35رزطِت فجواد ػب٤ُخ ُزؾو٤ن األكاء أُطِٞة. ث٤٘ٔب ًبٗذ اُلئخ اُؼٔو٣خ األًجو ٢ٛ اُلئخ ) ٖٓ 

كبػ٤ِخ ك٢ أكاء ٜٓبّ أُواعؼخ، ٝك٢ أُوبثَ % ، ٝٛنٙ اُلئخ رٔضَ كئخ اُشجبة األًضو  43.6( ثَ٘جخ 50ٖٓ 

%، ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔئٛالد اُؼ٤ِٔخ 5.4كٔب كٞم( ؽ٤ش رشٌَ ٓب َٗجزٚ  65كبٕ اُلئخ األهَ ٢ٛ اُلئخ ) ٖٓ 

% ٤ِ٣ْٜ ؽِٔخ 58.3ألكواك اُؼ٤٘خ كول ث٤ٖ اُغلٍٝ إٔ ؽِٔخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ٣شٌِٕٞ ؿبُج٤خ أكواك اُؼ٤٘خ ثَ٘جخ 

% ٖٓ ؽِٔخ اإلعبىح اُله٤وخ اُلًزٞهاٙ ٝٛنا ٣زٞاكن ٓغ 5.4%، ٝإٔ ٓب َٗجزٚ  27.2أُبعَز٤و ثَ٘جخ 

ٓزطِجبد اُزؤ٤َٛ اُؼ٢ِٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ٝك٤َُ ػ٠ِ أَُزٟٞ أُؼوك٢ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب. 

 ٝٗظواً إلكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُٔب ُِلٝهاد اُزله٣ج٤خ ٖٓ كٝه ك٢ اُوه٢ ثٜٔ٘خ أُواعؼخ

كٝهاد  3% ٖٓ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد اٗقوؽٞا ك٢ أهَ ٖٓ  70.9ٝٓيا٤ُٜٝب، كول ث٤ٖ اُغلٍٝ إٔ ٓب َٗجزٚ 

كٝهاد  6ا٠ُ  3% ٖٓ أَُزغٞث٤ٖ اٗقوؽٞا ك٢ ػلك ٖٓ  21.8رله٣ج٤خ ك٢ ٓغبٍ أُواعؼخ، ٝإٔ ٓب َٗجزٚ 

 خ.         كٝهاد رله٣ج٤ 6% اٗقوؽٞا ك٢ أًضو ٖٓ 7.3رله٣ج٤خ ك٢ ٓغبٍ أُواعؼخ، ٝإٔ َٗجخ 

ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢  إخزجبس اٌفشػ١خ األٌٚٝ:

( ٣ج٤ٖ ٗزبئظ رؾ٤َِ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ٝمُي  4رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ. ٝاُغلٍٝ ) 

ظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكٝهٙ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ُِزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ اكهاى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب أل٤ٔٛخ اُزق

 األهثبػ.

 (: اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ األ4ٌٝٚعذٚي )

 

 ه.ّ

 

 اُؼجبهح

 

أُزٍٞؾ 

 اُؾَبث٢

 

االٗؾواف 

 أُؼ٤به١

 

 اُزور٤ت

ٓؼ٤٘خ،  ثظ٘بػخ فبطخ فجوح م١ٝ ًٞاكه ر٣ٌٖٞ أُزقظظخ ٌٓبرت أُواعؼخ  رَزط٤غ 1

 .اُغٞكح ػب٤ُخ فلٓبد رول٣ْ ا٠ُ ٣ئك١ ٝٛنا

3.56 1.223 12 

ػٖ  االهزظبك٣خ ػٞائلٙ ى٣بكح ا٠ُ ٓؼ٤ٖ هطبع ٓواعؼخ ك٢ أُواعغ رقظض ٣ئك١ 2

 .اُؼٔالء اؽز٤بعبد ُزِج٤خ ه٣ٞخ كوص فِن ؽو٣ن

3.41 0.891 14 

ٓورلؼخ  عٞكح ماد فلٓبد رول٣ْ ٗز٤غخ أُواعغ، ٍٔؼخ ٖٓ ٣ي٣ل أُواعغ رقظض 3

ٓورلغ  َُٔزٟٞ أُزقظض أُواعغ رول٣ْ مُي ػٖ ٣٘زظ ؽ٤ش اُقلٓبد، ٗطبم ٝر٤ٍٞغ

 ا٤َُِٔخ. ُٔواعؼخا فلٓبد ٖٓ

3.08 1.027 15 

إ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد رٌَجْٜ فجوح ػب٤ُخ ُزو٤٤ْ األفطبء اُغٞٛو٣خ،  4

 ٝمُي ٓوبهٗخ ثبُٔواعؼ٤ٖ ؿ٤و أُزقظظ٤ٖ.

2.87 1.218 19 
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( إ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ 4رش٤و ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اإلؽظبئ٢  ُٜنٙ أُغٔٞػخ  ًٔب ٣ظٜوٛب اُغلٍٝ ههْ ) 

ُِؼجبهاد أُزؼِوخ ثبُلوػ٤خ األ٠ُٝ اُز٢ ر٘ض أٗٚ ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُلٝه 

(  اُز٢ ًبٗذ 17، 16، 6، 4اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، إٔ ٓزٍٞؾ اُؼجبهاد )

٣ٞاكوٕٞ ػ٠ِ ٛنٙ اُؼجبهاد، ث٤٘ٔب ٣ٞاكن  ( ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ إٔ أَُزغٞث٤ٖ ال3أهَ ٖٓ ٓزٍٞؾ أكاح اُو٤بً )

( 20، 19، 18، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 3، 2، 1أَُزغٞث٤ٖ ػ٠ِ ثو٤خ اُؼجبهاد )

كٌبٗذ  One sample T test)الػزٔبك ػ٠ِ افزجبه )ُٝي٣بكح اُزؤ٤ًل ٖٓ اُ٘زبئظ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب  رْ ا

 (.5اُ٘زبئظ ًٔب ٝػؾذ ثبُغلٍٝ )

 One sample T – test(: اخزجبس اٌفشػ١خ األٌٚٝ ثبعزخذاَ 5عذٚي )

ؿ٤و ٓوجُٞخ ٝكهعخ كهزٜب ٓ٘قلؼخ ، ٓبُْ ٣زْ ٓواعؼزٜب ٖٓ هجَ  ٓقوعبد أُؾبٍجخ رُؼل 5

 ٓواعؼ٢ ؽَبثبد  ٓزقظظ٤ٖ ٤ٜ٘ٓب .

3.78 0.935 11 

رٌْٜٔ٘  اُز٢ أُزقظظخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٣ٔ٘ؼ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ أُواعغ اإلٌٓب٤ٗبد اُؼ٤ِٔخ 6

ؽٍٞ اُوٞائْ  اُل٢٘ أُؾب٣ل إلثلاء اُوأ١ ٝأُالئٔخ األصجبد اٌُبك٤خ أكُخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٖٓ

 .أُب٤ُخ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ اُغٞكح ك٢ ػ٤ِٔخ رؾ٤َٖ االهثبػ

2.09 1.312 20 

اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُؼ٤َٔ أُواعؼخ  اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ أُواعؼخ ٌٓبرت ػ٘ل ه٤بّ 7

ٝاُز٢  ٝاالؽز٤بٍ اُـش ؽبالد ٓٞاعٜخ ا٠ُ ثلهخ، ٣ٝوٞك ٤ٍَبػل ٛنا ػ٠ِ رول٣و أُقبؽو

 .رؾَٖ ٖٓ عٞكح األهثبػ

3.89 2.121 8 

ثبُٔواعؼخ أُزقظظخ ٣زْ ؽٔب٣خ ٓظبُؼ ؽِٔخ األٍْٜ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣َبػل ك٢ اُؾل ٖٓ  8

 ٓٔبهٍخ اكاهح األهثبػ.

3.84 1.254 10 

ا٠ُ رو٤٤ل أُٔبهٍبد  اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعؼٞا اُؾَبثبد ٣ئك١ األفن ثبٍزوار٤غ٤خ 9

ٝاُزول٣واد أُؾبٍج٤خ اُـ٤و ٓئًلح ٓٔب ٣وَِ اُز٢ رزجؼٜب اإلكاهح ك٢ اُزالػت ثب٤َُبٍبد 

 ٖٓ ٓقبؽو أُواعؼخ.

4.33 1.355 3 

اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُؼ٤َٔ أُواعؼخ  ٤ٍئك١  أُواعؼخ اٍزوار٤غ٤خ ػ٘ل اػزٔبك ٌٓبرت 10

 أُواعؼخ  ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح كؼب٤ُزٜب.ػ٤ِٔخ رقط٤ؾ ػ٤ِٔبد ا٠ُ رؾ٤َٖ

4.22 1.084 4 

األػٔبٍ ا٠ُ افز٤به ٓواعؼ٤ٖ ؿ٤و ٓزقظظ٤ٖ ٤ٜ٘ٓب ك٢ ٗلٌ ؿبُجب ٓب رِغؤ ٓ٘شآد  11

 ٓغبٍ ٗشبؽٜب اػزوبكا ْٜٓ٘ اٗٚ ٣ٌٜٔ٘ب افلبء اكاهح األهثبػ ػْٜ٘.

3.97 1.782 7 

ُِزقظض ا٢ُٜ٘ٔ كٝه ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح أُواعؼخ ٝاُز٢ ثلٝهٛب ريهع اُضوخ ك٢ اُوٞائْ  12

 أُب٤ُخ.

4.12 1.123 6 

ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ اُؾل ٖٓ أُٔبهٍبد االٗزٜبى٣خ ُإلكاهح ٣َْٜ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  13

 ًبكاهح األهثبػ.

4.76 1.255 1 

٣َْٜ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ ك٢ رج٢٘ أُ٘شؤح ٤َُبٍبد ٓؾبٍج٤خ أًضو  14

 رؾلظبً ٝثبُزب٢ُ ٣٘ؼٌٌ مُي ا٣غبث٤بً ػ٠ِ عٞكح األهثبػ.

4.38 1.024 2 

أُواعغ ٖٓ اثلاء ها١ ٢ٜ٘ٓ ٤ٍِْ ػٖ اُوٞائْ أُب٤ُخ ٝاُن١ اُزقظض ا٢ُُٜ٘ٔ ٣ٌٖٔ  15

 ثلٝهٙ ٣ي٣ل ٖٓ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.

3.42 1.652 13 

ٓواعؼٞا  اُؾَبثبد أُزقظظٕٞ ٣ؼزٔلٕٝ ػ٠ِ أٍِٞة اُشي ػ٘ل ر٘ل٤ل ػ٤ِٔخ  16

 . أُواعؼخ

2.93 1.878 17 

 18 0.985 2.88 رٌٜٔ٘ب ُٔوبهٗخ اُج٘ٞك أُب٤ُخ.رَزقلّ ٌٓبرت أُواعؼخ  أُزقظظخ اعواءاد رؾ٤ِ٤ِخ  17

ك٢ ظَ اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٣ٌٖٔ ُِٔواعؼ٤ٖ رو٤٤ل أُٔبهٍبد اُز٢ رزجؼٜب  18

 اإلكاهح  ك٢ اُزالػت ثب٤َُبٍبد ٝاُزول٣واد أُؾبٍج٤خ ٓٔب ٣وَِ ٖٓ ٓقبؽو أُواعؼخ .

4.18 1.009 5 

أُؼوكخ ا٤ُٜ٘ٔخ أُزقظظخ ك٢ ٓغبالد  إ ٓواعؼٞا اُؾَبثبد ُل٣ْٜ ًْ ًج٤و ٖٓ 19

أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُٝل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ اٍزقلاّ رِِي أُؼوكخ ك٢ شز٠ أُٞاهق اُز٢ 

 ٣زؼوع ُٜب ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ كْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.

3.88 2.411 9 

٢ رٞاعْٜٜ ُنٟ أُواعؼ٤ٖ اُزقظظبد ٝاُولهاد ا٤ُٜ٘ٔخ أُطِٞثخ ك٢ ًَ اُظوٝف اُز 20

 ٝاُز٢ ثلٝهٛب رؾَٖ ٖٓ عٞكح اُزوبه٣و أُب٤ُخ.

3.01 1.118 16 

   3.63 ِزٛعؾ اٌؾغبثبد 
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 س.َ

 

 اٌؼجبسح

t Df. Sig. Main 

Difference 

 فبطخ فجوح م١ٝ ًٞاكه ر٣ٌٖٞ أُزقظظخ ٌٓبرت أُواعؼخ  رَزط٤غ 1

 .اُغٞكح ػب٤ُخ فلٓبد رول٣ْ ا٠ُ ٣ئك١ ٓؼ٤٘خ، ٝٛنا ثظ٘بػخ

5.232 54 0.004 0.547 

 ػٞائلٙ ى٣بكح ا٠ُ ٓؼ٤ٖ هطبع ٓواعؼخ ك٢ أُواعغ رقظض ٣ئك١ 2

 .اُؼٔالء اؽز٤بعبد ُزِج٤خ ه٣ٞخ كوص فِن ػٖ ؽو٣ن االهزظبك٣خ

1.399 54 0.214 0.814 

 عٞكح ماد فلٓبد رول٣ْ ٗز٤غخ أُواعغ، ٍٔؼخ ٖٓ ٣ي٣ل أُواعغ رقظض 3

 أُواعغ رول٣ْ مُي ػٖ ٣٘زظ ؽ٤ش اُقلٓبد، ٗطبم ٓورلؼخ ٝر٤ٍٞغ

 ا٤َُِٔخ. ُٔواعؼخا فلٓبد ٓورلغ ٖٓ َُٔزٟٞ أُزقظض

2.987 54 0.014 0.235 

إ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد رٌَجْٜ فجوح ػب٤ُخ ُزو٤٤ْ  4

 أُزقظظ٤ٖ.األفطبء اُغٞٛو٣خ، ٝمُي ٓوبهٗخ ثبُٔواعؼ٤ٖ ؿ٤و 

5.045 54 0.002 0.195 

ٓقوعبد أُؾبٍجخ رُؼل ؿ٤و ٓوجُٞخ ٝكهعخ كهزٜب ٓ٘قلؼخ ، ٓبُْ ٣زْ  5

 ٓواعؼزٜب ٖٓ هجَ ٓواعؼ٢ ؽَبثبد  ٓزقظظ٤ٖ ٤ٜ٘ٓب .

1.012 54 0.108 0.326 

 أُزقظظخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٣ٔ٘ؼ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ أُواعغ اإلٌٓب٤ٗبد اُؼ٤ِٔخ 6

 إلثلاء اُوأ١ ٝأُالئٔخ األصجبد اٌُبك٤خ أكُخ ػ٠ِاُؾظٍٞ  رٌْٜٔ٘ ٖٓ اُز٢

 .ؽٍٞ اُوٞائْ أُب٤ُخ ٓٔب ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ اُل٢٘ أُؾب٣ل

2.854 54 0.008 0.454 

اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُؼ٤َٔ  اٍزوار٤غ٤خ ثبٍزقلاّ أُواعؼخ ٌٓبرت ػ٘ل ه٤بّ 7

 ؽبالد ٓٞاعٜخ ا٠ُ ثلهخ، ٣ٝوٞك أُواعؼخ ٤ٍَبػل ٛنا ػ٠ِ رول٣و أُقبؽو

 .ٝاُز٢ رؾَٖ ٖٓ عٞكح األهثبػ ٝاالؽز٤بٍ اُـش

3.233 54 0.002 0.085 

ثبُٔواعؼخ أُزقظظخ ٣زْ ؽٔب٣خ ٓظبُؼ ؽِٔخ األٍْٜ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣َبػل  8

 ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍخ اكاهح األهثبػ.

3.082 54 0.003 0.147 

ا٠ُ رو٤٤ل  اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعؼٞا اُؾَبثبد ٣ئك١ األفن ثبٍزوار٤غ٤خ 9

أُٔبهٍبد اُز٢ رزجؼٜب اإلكاهح ك٢ اُزالػت ثب٤َُبٍبد ٝاُزول٣واد 

 أُؾبٍج٤خ اُـ٤و ٓئًلح ٓٔب ٣وَِ ٖٓ ٓقبؽو أُواعؼخ.

3.458 54 0.001 0.785 

اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُؼ٤َٔ  أُواعؼخ اٍزوار٤غ٤خ ػ٘ل اػزٔبك ٌٓبرت 10

أُواعؼخ  ٝثبُزب٢ُ ػ٤ِٔخ رقط٤ؾ ػ٤ِٔبد ا٠ُ رؾ٤َٖأُواعؼخ  ٤ٍئك١ 

 ى٣بكح كؼب٤ُزٜب. 

11.04 54 0.000 0.854 

ؿبُجب ٓب رِغؤ ٓ٘شآد األػٔبٍ ا٠ُ افز٤به ٓواعؼ٤ٖ ؿ٤و ٓزقظظ٤ٖ ٤ٜ٘ٓب  11

 ك٢ ٗلٌ ٓغبٍ ٗشبؽٜب اػزوبكا ْٜٓ٘ اٗٚ ٣ٌٜٔ٘ب افلبء اكاهح األهثبػ ػْٜ٘.

1.498 54 0.074 0.954 

ا٢ُٜ٘ٔ كٝه ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح أُواعؼخ ٝاُز٢ ثلٝهٛب ريهع ُِزقظض  12

 اُضوخ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ.

2.778 54 0.006 0.658 

٣َْٜ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ اُؾل ٖٓ أُٔبهٍبد  13

 االٗزٜبى٣خ ُإلكاهح ًبكاهح األهثبػ.

3.458 54 0.001 0.547 

ك٢ رج٢٘ أُ٘شؤح ٤َُبٍبد  ٣َْٜ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ 14

 ٓؾبٍج٤خ أًضو رؾلظبً ٝثبُزب٢ُ ٣٘ؼٌٌ مُي ا٣غبث٤بً ػ٠ِ عٞكح األهثبػ.

5.087 54 0.005 0.788 
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( ؽ٤ش ٣وكغ كوع اُؼلّ 3 ≠ 3) ٣3وّٞ ٛنا االفزجبه أٍبٍبً ػ٠ِ كوػ٤خ إٔ أُزٍٞؾ ٣قزِق ٓؼ٣ٞ٘بً ػ٠ِ 

٣ٝوجَ اُلوع اُجل٣َ، ٣ٝالؽع ٖٓ  0.05اما ًبٕ َٓزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ أُؾلك أطـو ٖٓ َٓزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ 

، 8، 7، 6، 4، 3، 1) ُِؼجبهاد 0.05( إٔ َٓزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ ًبٕ أهَ ٖٓ 6اُ٘زبئظ أُؼوٝػخ ثبُغلٍٝ ههْ )

( ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ 1.674أُؾَٞثخ أًجو ٖٓ اُغل٤ُٝخ ) T( ؽ٤ش ًبٗذ 20، 19، 15، 14، 13، 12، 10، 9

(، 18، 17، 16، 11، 5، 2ُِؼجبهاد  ) 0.05هجٍٞ أَُزغٞث٤ٖ ُٜنٙ اُؼجبهاد، ث٤٘ٔب ًبٕ َٓزٟٞ أًجو ٖٓ 

َُٔزغٞث٤ٖ ُٜنٙ اُؼجبهاد، ؽ٤ش أٝػؼ أطـو ٖٓ اُغل٤ُٝخ ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ ػلّ هجٍٞ ا Tؽ٤ش ًبٗذ 

 فجوح م١ٝ ًٞاكه ر٣ٌٖٞ أُزقظظخ ٌٓبرت أُواعؼخ  اُغلٍٝ ثؤٕ أُواعؼٕٞ ٣لهًٕٞ ثؤٗٚ رَزط٤غ

اُغٞكح، ٝإٔ رقظض أُواعغ ك٢ ٓواعؼخ هطبع ٓؼ٤ٖ  ٓواعؼخ ػب٤ُخ رول٣ْ فلٓبد ٓٔب ٣َْٜ ك٢  فبطخ

ٓورلؼخ، ٝإٔ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد  ٣ي٣ل ٖٓ ٍٔؼخ أُواعغ، ٗز٤غخ رول٣ْ فلٓبد ماد عٞكح

 ٣ٌَجْٜ فجوح ػب٤ُخ ُزو٤٤ْ األفطبء اُغٞٛو٣خ ٓوبهٗخ ثبُٔواعؼ٤ٖ ؿ٤و أُزقظظ٤ٖ، ٓٔب ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ

ؽٍٞ اُوٞائْ أُب٤ُخ ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ  اُل٢٘ أُؾب٣ل إلثلاء اُوأ١ ٝأُالئٔخ األصجبد اٌُبك٤خ أكُخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ

ػ٘ل ه٤بّ ٌٓبرت أُواعؼخ ثبٍزقلاّ اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض اُظ٘بػ٢ كبٕ مُي رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، ٝ

األفن ٣وٞكٛب ا٠ُ ٓٞاعٜخ ؽبالد اُـش ٝاالؽز٤بٍ ٝاُز٢ رؾَٖ ٖٓ عٞكح األهثبػ، ًٔب ٣لهى أُواعؼ٤ٖ إٔ 

رو٤ل أُٔبهٍبد اُز٢ رزجؼٜب اإلكاهح ك٢ اُزالػت  اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ثبٍزوار٤غ٤خ

أُواعؼخ  ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح ػ٤ِٔخ  رقط٤ؾ ػ٤ِٔبد رؾ٤ٖ٤َبٍبد ٝاُزول٣واد أُؾبٍج٤خ، ٝرَْٜ أ٣ؼبَ ك٢ ثبَُ

اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد ك٢ اُؾل ٖٓ أُٔبهٍبد االٗزٜبى٣خ كؼب٤ُزٜب، ٣ٝوٟ أُشبهًٕٞ ثؤٕ 

اُشوًبد رؾذ أُواعؼخ ُإلكاهح ًبكاهح األهثبػ، ٝإٔ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعغ اُؾَبثبد ٣َْٜ ك٢ رشغ٤غ 

ك٢ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ أًضو رؾلظبً ٝثبُزب٢ُ ٣٘ؼٌٌ مُي ا٣غبث٤بً ػ٠ِ عٞكح األهثبػ ٖٓ فالٍ رؾ٤َٖ 

  عٞكح اُزوبه٣و أُب٤ُخ.

اُزقظض ا٢ُُٜ٘ٔ ٣ٌٖٔ أُواعغ ٖٓ اثلاء ها١ ٢ٜ٘ٓ ٤ٍِْ ػٖ اُوٞائْ  15

 أُب٤ُخ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣ي٣ل ٖٓ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ. 

7.623 54 0.000 0.025 

ٓواعؼٞا  اُؾَبثبد أُزقظظٕٞ ٣ؼزٔلٕٝ ػ٠ِ أٍِٞة اُشي ػ٘ل ر٘ل٤ل  16

 . ػ٤ِٔخ أُواعؼخ

1.541 54 0.091 0.875 

رَزقلّ ٌٓبرت أُواعؼخ  أُزقظظخ اعواءاد رؾ٤ِ٤ِخ رٌٜٔ٘ب ُٔوبهٗخ  17

 اُج٘ٞك أُب٤ُخ.

1.215 54 0.174 0.655 

رو٤٤ل أُٔبهٍبد ك٢ ظَ اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٣ٌٖٔ ُِٔواعؼ٤ٖ  18

اُز٢ رزجؼٜب اإلكاهح  ك٢ اُزالػت ثب٤َُبٍبد ٝاُزول٣واد أُؾبٍج٤خ ٓٔب ٣وَِ 

 ٖٓ ٓقبؽو أُواعؼخ .

1.145 54 0.078 0.347 

إ ٓواعؼٞا اُؾَبثبد ُل٣ْٜ ًْ ًج٤و ٖٓ أُؼوكخ ا٤ُٜ٘ٔخ أُزقظظخ ك٢  19

أُؼوكخ ك٢ ٓغبالد أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ ُٝل٣ْٜ اُولهح ػ٠ِ اٍزقلاّ رِِي 

شز٠ أُٞاهق اُز٢ ٣زؼوع ُٜب ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ كْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ 

 عٞكح األهثبػ.

3.258 54 0.005 0.875 

ُنٟ أُواعؼ٤ٖ اُزقظظبد ٝاُولهاد ا٤ُٜ٘ٔخ أُطِٞثخ ك٢ ًَ اُظوٝف  20

 اُز٢ رٞاعْٜٜ ٝاُز٢ ثلٝهٛب رؾَٖ ٖٓ عٞكح اُزوبه٣و أُب٤ُخ. 

4.41 54 0.008 0.565 
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ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُلٝه اٍزوار٤غ٤خ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ  إخزجبس اٌفشػ١خ اٌضب١ٔخ:

( ٣ج٤ٖ ٗزبئظ رؾ٤َِ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ 6كح األهثبػ. ، ٝاُغلٍٝ )أُ٘شؤح ك٢ رؾ٤َٖ عٞ

 ُٔزـ٤واد ٛنٙ اُلوػ٤خ.

 

 (: اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌّزغ١شاد اٌفشػ١خ اٌضب١ٔخ6عذٚي )

 اٌزشر١ت االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌؼجبسح س.َ

ُِٔواعغ رٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٝاًزشبف اؿِت اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  1

 . أُقبُلبد اُز٢ هل ٣ظؼت ػ٠ِ أُواعغ ؿ٤و أُزقظض اًزشبكٜب

4.232 0.723 9 

ػ٠ِ أُواعغ إٔ ٣وّٞ ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ألٛلاف ٝاٍزوار٤غ٤خ أُ٘شؤح ٝٓقبؽو  2

اُوٞائْ اُؼَٔ أُزؼِوخ ثنُي ٝاُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رئك١ ا٠ُ أفطبء عٞٛو٣خ ك٢ 

 .أُب٤ُخ

1.189 0.742 20 

 14 2.227 2.452 .إ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح رٌٔ٘ٚ ٖٓ ًشق ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ 3

إ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣شغغ أُ٘شؤح ػ٠ِ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ  4

 .رَْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

3.378 0.214 11 

اُظ٘بػخ ٣ئصو ك٢ ٓقبؽو أػٔبٍ  أُواعؼخ ، ٝاُن١ ثلٝهٙ كْٜ أُواعغ ُ٘ٞع  5

 .٣ؾَٖ ٖٓ رول٣و اُقطو ٝرو٤ِِٚ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣ٌَت اُوٞائْ أُب٤ُخ صوخ ٝٓظلاه٤خ

4.532 1.093 8 

إ كْٜ أُواعغ ُِج٤ئخ اُقبهع٤خ أُؾ٤طخ ث٘شبؽ اُؼ٤َٔ رَْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح  6

 األهثبػ

4.854 0.413 6 

ُٔواعغ اُؾَبثبد ػ٠ِ أٗظٔخ اُوهبثخ أَُزٔوح ُألٗشطخ اُزشـ٤ِ٤خ إ ٝعٞك فِل٤خ  7

 . ٣َبْٛ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

4.878 0.723 2 

إ ٓولهح  أُواعغ ػ٠ِ  رو٤٤ْ  كبػ٤ِخ ٗظبّ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ٣َبْٛ ثشٌَ كؼبٍ ك٢  8

 .رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

4.864 1.653 5 

كافَ أُ٘ظٔخ ٣ٌٖٔ ٖٓ ى٣بكح كٜٔٚ ُج٤ئخ إ ٓؼوكخ أُواعغ ُو٘ٞاد االرظبٍ  9

  اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ ٓؾزٟٞ اُوٞائْ أُب٤ُخ

4.558 1.036 7 

كْٜ أُواعغ ٤ٌَُِٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝأُٜبّ اإلكاه٣خ ُِٔئٍَخ هل ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح  10

  . األهثبػ ٖٓ فالٍ اثلء ها٣ٚ ثٔٞػٞػ٤خ

4.897 0.884 1 

ثبإلكاهح رٌٔ٘ٚ ٖٓ اثلاء ها٣ٚ ثٔٞػٞػ٤خ ٝاُز٢ كْٜ أُواعغ ُِٔقبؽو أُزؼِوخ  11

 رَْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ.

1.328 1.147 18 

اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٍبػل أُواعغ  ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ًبف ػ٘ل كهاٍزٚ ٝرو٤ٔ٤ٚ  12

ُ٘ظبّ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ثٔئٍَخ ػ٤َٔ أُواعؼخ ٝاُز٢ رَبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ؽج٤ؼخ 

   .اُٞاعت اُو٤بّ ثٜبٝرٞه٤ذ اعواءاد أُواعؼخ 

3.774 1.021 12 

أٗٚ ػ٠ِ أُواعغ إٔ ٣وّٞ ثلهاٍخ ٝكْٜ ٓؼب٤٣و أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ أُزقظظخ  13

 .ث٘شبؽ ػ٤َٔ أُواعؼخ ُٔب ُٜنا ٖٓ أصو ػ٠ِ عٞكح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ

1.245 0.855 19 

أُ٘شؤح ُألٗظٔخ إ كهاٍخ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٣َبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ٓلٟ آزضبٍ  14

ٝاُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رؼَٔ ٖٓ فالُٜب أُ٘شؤح، ٛنا ٤ٍئك١ ا٠ُ اُلبػ٤ِخ ك٢ ٜٓٔخ 

 .أُواعؼخ

2.157 1.224 16 
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( إ أُزٍٞؾ اُؾَبث٢ 7رش٤و ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اإلؽظبئ٢  ُٜنٙ أُغٔٞػخ  ًٔب ٣ظٜوٛب اُغلٍٝ ههْ )

ُلْٜ  ُِؼجبهاد أُزؼِوخ ثبُلوػ٤خ األ٠ُٝ اُز٢ ر٘ض أٗٚ ال ٣ٞعل اكهاى ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب ُلٝه

أًضو ٖٓ  3.463 أُواعغ ُج٤ئخ اُؼ٤َٔ  ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، ؽ٤ش إٔ أُزٍٞؾ اُؼبّ ُغ٤ٔغ اُؼجبهاد

ٝٛنا ٓب ٣ش٤و ا٠ُ هجٍٞ أَُزغٞث٤ٖ ُٜنٙ اُؼجبهاد ك٢ أُزٍٞؾ، ًٔب إٔ ٓزٍٞؾ  3اُو٤ٔخ أُزٍٞطخ 

( ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ إٔ 3اُو٤بً )(  اُز٢ ًبٗذ أهَ ٖٓ ٓزٍٞؾ أكاح 20، 17، 16، 13، 11، 3، 2اُؼجبهاد )

، 5، 4، 1أَُزغٞث٤ٖ ال ٣ٞاكوٕٞ ػ٠ِ ٛنٙ اُؼجبهاد، ث٤٘ٔب ٣ٞاكن أَُزغٞث٤ٖ ٣ٞاكوٕٞ ػ٠ِ ثو٤خ اُؼجبهاد )

( ُٝي٣بكح اُزؤ٤ًل ٖٓ اُ٘زبئظ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب  رْ االػزٔبك 19، 18، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 6

 (.7ٌبٗذ اُ٘زبئظ ًٔب ٝػؾذ ثبُغلٍٝ )( كOne sample T testػ٠ِ افزجبه )

 One sample T – test(: اخزجبس اٌفشػ١خ األٌٚٝ ثبعزخذاَ 7عذٚي )

إ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٤ٍَبػلٙ أُواعغ ك٢ رؾل٣ل اُؾٌْ ا٢ُٜ٘ٔ ٖٓ فالٍ رؾل٣ل  15

رؾز١ٞ اُؼ٤ِٔبد األًضو ػوػخ ُِقطو ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼ٘بطو اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ 

 .ػ٠ِ أفطبء عٞٛو٣خ

4.876 0.653 3 

٣َْٜ كْٜ أُواعغ ألٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔواعؼخ ُزو٤٤ْ ٓقبؽو األفطبه  16

 اُغٞٛو٣خ ٝرظ٤ْٔ اعواءاد أُواعؼخ اُز٢ رَزغ٤ت ُِٔقبؽو أُو٤ٔخ.

2.524 0.979 13 

األفطبه اُغٞٛو٣خ ٣ؼَٔ أُواعغ ػ٠ِ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٖٓ أعَ االٍزغبثخ ُٔقبؽو  17

أُو٤ٔخ، ثٔب ك٢ مُي رظ٤ْٔ ٝأكاء اعواءاد ٓواعؼخ اػبك٤خ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أكُخ 

 .ٓواعؼخ ًبك٤خ ٝٓ٘بٍجخ

2.115 1.095 17 

٣ٜزْ ٣ٝؼَٔ أُواعغ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٖٓ أعَ رؾل٣ل ؽغْ  18

ػلاُخ ٝٓظلاه٤خ اُؼ٤٘خ اُز٢ ٣َزط٤غ أُواعغ ٖٓ فالُٜب ر٣ٌٖٞ االٍز٘زبعبد ؽٍٞ 

 .اُوٞائْ أُب٤ُخ

4.145 1.109 10 

رئك١ أُؼوكخ ثطج٤ؼخ اُظ٘بػخ ٓؾَ أُواعؼخ ا٠ُ رؾل٣ل االٍزوار٤غ٤خ أُ٘بٍجخ  19

  .ٝاُز٢ رٌُٖٔ أُواعغ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ

4.872 0.611 4 

رَبْٛ أُواعؼخ اُقبهع٤خ ك٢ كْٜ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٖٓ  20

 فالٍ اٍزوار٤غ٤خ  كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح.

2.410 0.958 15 

   3.463 ٓزٍٞؾ اُؾَبثبد 

 

 س.َ

 

 اٌؼجبسح

t Df. Sig. (2- 

tailed) 

Main 

Difference 

اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ رٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٝاًزشبف اؿِت أُقبُلبد  1

 . ػ٠ِ أُواعغ ؿ٤و أُزقظض اًزشبكٜباُز٢ هل ٣ظؼت 

6.454 54 0.000 0.745 

ػ٠ِ أُواعغ إ ٣وّٞ ثبُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ألٛلاف ٝاٍزوار٤غ٤خ أُ٘شؤح ٝٓقبؽو اُؼَٔ  2

 .أُزؼِوخ ثنُي ٝاُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رئك١ ا٠ُ أفطبء عٞٛو٣خ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ

4.054 54 0.023 0.321 

 0.324 0.001 54 5.034 .أُ٘شؤح رٌٔ٘ٚ ٖٓ ًشق ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػإ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ  3
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، 9، 7ُِؼجبهاد ) 0.05( إٔ َٓزٟٞ أُؼ٣ٞ٘خ ًبٕ أًجو ٖٓ ٣7الؽع ٖٓ اُ٘زبئظ أُؼوٝػخ ثبُغلٍٝ ههْ )

( ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ ػلّ هجٍٞ 1.674ٖٓ اُغل٤ُٝخ ) أهَأُؾَٞثخ  T( ؽ٤ش ًبٗذ 19، 18، 17، 16، 15

، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1ُِؼجبهاد  ) 0.05أَُزغٞث٤ٖ ُٜنٙ اُؼجبهاد، ث٤٘ٔب ًبٕ َٓزٟٞ أهَ ٖٓ 

إ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣شغغ أُ٘شؤح ػ٠ِ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ رَْٜ ك٢  4

 .رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

6.067 54 0.005 0.126 

ثلٝهٙ ٣ؾَٖ ٖٓ رول٣و كْٜ أُواعغ ُ٘ٞع اُظ٘بػخ ٣ئصو ك٢ ٓقبؽو أػٔبٍ  أُواعؼخ ، ٝاُن١  5

 .اُقطو ٝرو٤ِِٚ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣ٌَت اُوٞائْ أُب٤ُخ صوخ ٝٓظلاه٤خ

4.612 54 0.000 0.841 

 0.218 0.006 54 3.835 إ كْٜ أُواعغ ُِج٤ئخ اُقبهع٤خ أُؾ٤طخ ث٘شبؽ اُؼ٤َٔ رَْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ 6

أَُزٔوح ُألٗشطخ اُزشـ٤ِ٤خ ٣َبْٛ ك٢ إ ٝعٞك فِل٤خ ُٔواعغ اُؾَبثبد ػ٠ِ أٗظٔخ اُوهبثخ  7

 . رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

0.243 54 0.078 0.170 

إ ٓولهح  أُواعغ ػ٠ِ  رو٤٤ْ  كبػ٤ِخ ٗظبّ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ٣َبْٛ ثشٌَ كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ  8

 .عٞكح األهثبػ

7.057 54 0.000 0.687 

ى٣بكح كٜٔٚ ُج٤ئخ اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ إ ٓؼوكخ أُواعغ ُو٘ٞاد االرظبٍ كافَ أُ٘ظٔخ ٣ٌٖٔ ٖٓ  9

  ٓؾزٟٞ اُوٞائْ أُب٤ُخ

1.2230 54 0.095 0.696 

كْٜ أُواعغ ٤ٌَُِٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝأُٜبّ اإلكاه٣خ ُِٔئٍَخ هل ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٖٓ  10

  . فالٍ اثلاء ها٣ٚ ثٔٞػٞػ٤خ

5.112 54 0.000 0.623 

رٌٔ٘ٚ ٖٓ اثلاء ها٣ٚ ثٔٞػٞػ٤خ ٝاُز٢ رَْٜ ك٢  كْٜ أُواعغ ُِٔقبؽو أُزؼِوخ ثبإلكاهح 11

 .رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ

3.4233 54 0.021 0.954 

اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٣َبػل أُواعغ  ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ًبف ػ٘ل كهاٍزٚ ٝرو٤ٔ٤ٚ ُ٘ظبّ  12

اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ثٔئٍَخ ػ٤َٔ أُواعؼخ ٝاُز٢ رَبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ؽج٤ؼخ ٝرٞه٤ذ اعواءاد 

   .اُٞاعت اُو٤بّ ثٜبأُواعؼخ 

3.556 54 0.000 0.856 

اٗٚ ػ٠ِ أُواعغ إٔ ٣وّٞ ثلهاٍخ ٝكْٜ ٓؼب٤٣و أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ أُزقظظخ ث٘شبؽ ػ٤َٔ  13

 .أُواعؼخ ُٔب ُٜنا ٖٓ أصو ػ٠ِ عٞكح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ

3.326 54 0.002 0.635 

آزضبٍ أُ٘شؤح ُألٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُز٢  إ كهاٍخ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٣َبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ٓلٟ 14

 .رؼَٔ ٖٓ فالُٜب أُ٘شؤح، ٛنا ٤ٍئك١ ا٠ُ اُلبػ٤ِخ ك٢ ٜٓٔخ أُواعؼخ

1.025 54 0.091 0.622 

إ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٤ٍَبػلٙ أُواعغ ك٢ رؾل٣ل اُؾٌْ ا٢ُٜ٘ٔ ٖٓ فالٍ رؾل٣ل اُؼ٤ِٔبد األًضو  15

 .أٌُٖٔ إٔ رؾز١ٞ ػ٠ِ أفطبء عٞٛو٣خ ػوػخ ُِقطو ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼ٘بطو اُز٢ ٖٓ

1.6580 54 0.078 0.955 

٣َْٜ كْٜ أُواعغ ألٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔواعؼخ ُزو٤٤ْ ٓقبؽو األفطبه اُغٞٛو٣خ  16

 .ٝرظ٤ْٔ اعواءاد أُواعؼخ اُز٢ رَزغ٤ت ُِٔقبؽو أُو٤ٔخ

1.223 54 0.069 0.208 

أعَ االٍزغبثخ ُٔقبؽو األفطبه اُغٞٛو٣خ أُو٤ٔخ،  ٣ؼَٔ أُواعغ ػ٠ِ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٖٓ 17

ثٔب ك٢ مُي رظ٤ْٔ ٝأكاء اعواءاد ٓواعؼخ اػبك٤خ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أكُخ ٓواعؼخ ًبك٤خ 

 .ٝٓ٘بٍجخ

1.535 54 0.101 0.055 

٣ٜزْ ٣ٝؼَٔ أُواعغ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٖٓ أعَ رؾل٣ل ؽغْ اُؼ٤٘خ اُز٢  18

 .فالُٜب ر٣ٌٖٞ االٍز٘زبعبد ؽٍٞ ػلاُخ ٝٓظلاه٤خ اُوٞائْ أُب٤ُخ٣َزط٤غ أُواعغ ٖٓ 

4.8740 54 0.105 0.347 

رئك١ أُؼوكخ ثطج٤ؼخ اُظ٘بػخ ٓؾَ أُواعؼخ ا٠ُ رؾل٣ل االٍزوار٤غ٤خ أُ٘بٍجخ ٝاُز٢ رٌُٖٔ  19

  .أُواعغ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ

1.7570 54 0.101 0.224 

كْٜ ؽج٤ؼخ ٗشبؽ اُؼ٤َٔ ٝرؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٖٓ فالٍ رَبْٛ أُواعؼخ اُقبهع٤خ ك٢  20

 .اٍزوار٤غ٤خ  كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح

6.565 54 0.000 0.918 
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أًجو ٖٓ اُغل٤ُٝخ ٝٛنا ٣ش٤و ا٠ُ هجٍٞ أَُزغٞث٤ٖ ُٜنٙ اُؼجبهاد،  T(، ؽ٤ش ًبٗذ 20، 14، 13، 12

ٕ ٣لهًٕٞ ثؤٕ اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ رٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ ؽ٤ش أٝػؼ اُغلٍٝ ثؤٕ أُواعؼٞ

، ٝأٗٚ ٣َزٞعت  أُ٘شؤح ٝاًزشبف اؿِت أُقبُلبد اُز٢ هل ٣ظؼت ػ٠ِ أُواعغ ؿ٤و أُزقظض اًزشبكٜب

ػ٠ِ أُواعغ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ألٛلاف ٝاٍزوار٤غ٤خ أُ٘شؤح ٝٓقبؽو اُؼَٔ ٝاُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رئك١ 

، عٞٛو٣خ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ ٝإٔ ٛنا اُلْٜ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ًشق ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػا٠ُ أفطبء 

ٝاُن١ ثلٝهٙ ٣ؾَٖ ٖٓ رول٣و اُقطو ٝرو٤ِِٚ ٓٔب ٣ٌَت اُوٞائْ أُب٤ُخ صوخ ٝٓظلاه٤خ ٓب ٣َْٜ ك٢ رؾ٤َٖ 

٤خ رَْٜ ثشٌَ كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ ٓولهح  أُواعغ ػ٠ِ  رو٤٤ْ  كبػ٤ِخ ٗظبّ اُوهبثخ اُلافِعٞكح األهثبػ، ٝإٔ 

عٞكح األهثبػ، ٝإٔ كْٜ أُواعغ ٤ٌَُِٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝأُٜبّ اإلكاه٣خ كافَ أُئٍَخ كٝه ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح 

األهثبػ ٝإٔ كٜٔٚ ُِٔقبؽو أُزؼِوخ ثبإلكاهح رٌٔ٘ٚ ٖٓ اثلاء ها٣ٚ ثٔٞػٞػ٤خ ٝرَْٜ أ٣ؼبً ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح 

٢ٜ٘ٔ ٣َبػل أُواعغ  ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ كْٜ ًبف ػ٘ل كهاٍزٚ األهثبػ، ٝأًل أَُزغٞثٕٞ إٔ اُزقظض اُ

ٝرو٤ٔ٤ٚ ُ٘ظبّ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ ثٔئٍَخ ػ٤َٔ أُواعؼخ ٝاُز٢ رَبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ؽج٤ؼخ ٝرٞه٤ذ اعواءاد 

أُواعؼخ اُٞاعت اُو٤بّ ثٜب، ٣َٝزٞعت ػ٠ِ أُواعغ إٔ ٣وّٞ ثلهاٍخ ٝكْٜ ٓؼب٤٣و أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ 

ػ٤َٔ أُواعؼخ ُٔب ُٜنا ٖٓ أصو ػ٠ِ عٞكح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ، ٝإٔ كهاٍخ أُواعغ  أُزقظظخ ث٘شبؽ

ٝكٜٔٚ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣َبػلٙ ك٢ رؾل٣ل ٓلٟ آزضبٍ أُ٘شؤح ُألٗظٔخ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رؼَٔ ٖٓ فالُٜب أُ٘شؤح، 

 ٓب ٣ئصو ا٣غبثبً ػ٠ِ اُلبػ٤ِخ ك٢ أكاء ٜٓٔخ أُواعؼخ.

 ٔزبئظ اٌذساعخ  1.4

 ب رولّ ٣ٌٖٔ رِق٤ض اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب اُلهاٍخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٓٔ

٣لهى ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب كٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٝمُي  .1

ٖٓ فالٍ كْٜ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ٝاكهاًْٜ ُٔب ُٜنٙ االٍزوار٤غ٤خ ٖٓ رؤص٤و ػ٠ِ ٓ٘غ اإلكاهح ٖٓ 

اٗزٜبى١ ًبكاهح األهثبػ ٓٔب ٣ئصو ا٣غبثبً ػ٠ِ عٞكح األهثبػ ٝ ًنُي ثزشغ٤غ  اهرٌبة أ١ ٍِٞى

ٝرٞاكن  اُشوًبد ػ٠ِ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ رَْٜ ك٢ اُوكغ ٖٓ عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ

 (.2018ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓب رٞطِذ ُٚ كهاٍخ فالؽ )

ج٤ئخ أُ٘شؤح رؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤َٖ عٞكح ٣زلْٜ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب إٔ كْٜ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُ .2

اُوثؼ ٝمُي ثبُزو٤َِ ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ ٓٔب ٣َْٜ ا٣غبثبً ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ، ٣ٝلهًٕٞ 

إٔ ُزو٤٤ْ أٗظٔخ اُوهبثخ اُلاف٤ِخ كٝه كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٝمُي ثزشغ٤غ اُشوًبد ػ٠ِ رج٢٘ 

، ٝرزلن ٗز٤غخ ٛنٙ اُلهاٍخ ًغ ٖ عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ رَْٜ ك٢ اُوكغ ٓ

 .( ك٢ اُج٤ئخ اُلَِط٤٘٤خ2013ٓب رٞطِذ ُٚ كهاٍخ كثٞه )

ٛ٘بى اهز٘بع ًبَٓ ُلٟ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ثؤٕ رقظض أُواعغ ا٢ُٜ٘ٔ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اًزَبة اُقجوح  .3

٣ٌَت أُؼِٞٓبد أَُزوؤح ٜٓ٘ب ٓٔب ٝرو٤ِِٜب اٌُبك٤خ  ُزو٤٤ْ األفطبء اُغٞٛو٣خ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ 

اُغٞكح األًجو ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب األهثبػ ٓٔب ٣٘ؼٌٌ ا٣غبثبً ػ٠ِ ٓٞػٞػ٤خ اُوواهاد اُز٢ اٍزقلٓذ ٛنٙ 

 .(2005ٝرَغْ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓغ رٞطِذ ُٚ كهاٍخ عوثٞع ) أُؼِٞٓبد ًؤٍبً ك٢ ارقبمٛب

بُٞؽلاد االهزظبك٣خ ٝكٜٔٚ ٣لهى أُواعؼٕٞ اكهاًبً ربٓبً إٔ ٓؼوكخ أُواعغ ُو٘ٞاد االرظبٍ ث .4

ٌُٔٞٗبد ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ َٝٓئ٤ُٝبد ٜٝٓبّ ًَ َٓئٍٝ ك٤ٚ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٓٔب ٣ي٣ل ٖٓ 

هلهرٚ ػ٠ِ أكاء أػٔبٍ أُواعؼخ ثشٌَ أًضو ًلبءح ٓٔب ٣ي٣ل ٖٓ عٞكح اُوٞائْ أُب٤ُخ ٝٓؾزٞاٛب، 
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واعؼخ ٣َْٜ ك٢ رو٤٤ْ ٓقبؽو األفطبه ٣ٝٞهٕ٘ٞ إٔ كْٜ أُواعغ ألٗشطخ اُوهبثخ أُزؼِوخ ثبُٔ

اُغٞٛو٣خ ٣ٌٝٔ٘ٚ ٖٓ رظ٤ْٔ اعواءاد أُواعؼخ ٝاُزقط٤ؾ ُٜب ُِؾظٍٞ ػ٠ِ أكُخ اصجبد ًبك٤خ 

 ٝٓ٘بٍجخ ُِزؾون ٖٓ ٓؾزٟٞ اُوٞائْ أُب٤ُخ ٓٔب ٣ي٣ل ٖٓ عٞكرٜب ٝكبػ٤ِزٜب ك٢ ارقبم اُوواهاد.

ثبٍزوار٤غ٤ز٠ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح كٝه ٣ؼزول ٓواعؼٞا اُؾَبثبد ك٢ ٤ُج٤ب إٔ ُألفن  .5

كؼبٍ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح أُواعؼخ ٝاُوكغ ٖٓ ًلبءرٜب ٝأٜٗٔب ًل٤ِز٤ٖ ثٔ٘ؼ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد أُؼوكخ 

اُزبٓخ ثبُظوٝف أُؾ٤طخ ثبُٔ٘شؤح ٝري٣ل ٖٓ كوطخ أُواعغ ك٢ ًشق أ١ ػ٤ِٔبد اؽز٤بٍ ٓب٢ُ روَِ 

( ٝكهاٍخ 2016لن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ كهاٍخ ًالً ٖٓ ٠ٍٞٓ ٝكزٞؽخ )ٝرز ٖٓ عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ

 .(2015ٓؼبػ٢ )

ثؤٕ كْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٣لهى أُواعؼٕٞ ك٢ ٤ُج٤ب إٔ رج٢٘ اُٞؽلاد االهزظبك٣خ ك٢ ٤ُج٤ب  .6

َْٜ ٓٔب ٣٣شغغ أُ٘شؤح ػ٠ِ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٓؾبٍج٤خ ٓزؾلظخ ٝاُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواعؼ٢ اُؾَبثبد 

ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ك٢  واعغاٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ  ًُِٕٔٞ إٔ هل٣ٝ ،عٞكح األهثبػك٢ رؾ٤َٖ 

ٓٔب ٣ؾَٖ عٞكح أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ ٖٝٓ ػٜٔ٘ب  ى٣بكح اُو٤ٔخ أُالئٔخ ُِٔؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خرَْٜ ك٢ 

  األهثبػ.  

 رٛط١بد اٌذساعخ  2.4

 رولّ اُزٞط٤بد اُزب٤ُخ:ثبُ٘ظو ا٠ُ ٓب رٞطِذ ُٚ ٛنٙ اُلهاٍخ ٖٓ ٗزبئظ كبٜٗب 

ػوٝهح ٗشو اُٞػ٢ ث٤ٖ ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ُؼوٝهح اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ ٓواعؼخ هطبع  .1

ٓؼ٤ٖ، كزج٢٘ ٛنٙ االٍزوار٤غ٤خ ٖٓ هجَ أُواعغ ٝرو٤ًيٙ ػ٠ِ كْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح ٣ٌٕٞ ُلٟ أُواعؼ٤ٖ 

ح فلٓبد أُواعؼخ ٝاُز٢ ثلٝهٛب فجوح ًبك٤خ ؽٍٞ اُ٘ظبّ أُؾبٍج٢ ٝا٤َُبٍبد ٝمُي ُإلهروبء ثغٞك

 رَْٜ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح األهثبػ ٝرقل٤غ أُقبؽو.

اُؼَٔ ػ٠ِ اُؾبم ٓواعؼ٢ اُؾَبثبد ثلٝهاد ٓزقظظخ ُِوكغ ٖٓ َٓزٞاْٛ اُؼ٢ِٔ ٝػوٝهح رج٢٘  .2

ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ أَُزٔو ٝاُز٤َ٘ن ث٤ٖ ٌٓبرت أُواعؼخ أٝ اٗلآغٜب ٝكن اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض 

 ُإلهروبء ثٜٔ٘خ أُواعؼخ ك٢ ٤ُج٤ب ٝرط٣ٞوٛب ُِؼَٔ ٓغ ث٤ئخ األػٔبٍ أُزظلخ ثبُزـ٤٤و أَُزٔو.ا٢ُٜ٘ٔ 

اإلٍزؼبٗخ ثبُقجواد ٖٓ ثؼغ اُلٍٝ اُز٢ ُٜب رغوثخ ك٢ رج٢٘ ٛنٙ االٍزوار٤غ٤خ ُِؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞو ٌٓبرت  .3

ب ك٢ ٓواعؼخ أُواعؼخ ك٢ ٤ُج٤ب ٝاػلاكٛب ُِزقظض ك٢ ٓغبالد األػٔبٍ أُقزِلخ، ًزقظض ثؼؼٜ

 اُشوًبد اُ٘لط٤خ ٝثؼؼٜب ك٢ ٓواعؼخ أػٔبٍ أُظبهف ٝؿ٤وٛب.

ػوٝهح ه٤بّ عٔؼ٤خ أُؾبٍج٤ٖ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ك٢ ٤ُج٤ب ثبطلاه ٓؼب٤٣و ٓزقظظخ ػ٠ِ ؿواه أُؼ٤به ههْ  .4

اُل٠ُٝ أُزؼِن ثلْٜ أُواعغ ُج٤ئخ أُ٘شؤح ٝرو٤٤ْ أُقبؽو أٝ رط٣ٞغ ٛنٙ أُؼب٤٣و ُززٔش٠ ٓغ اُج٤ئخ  315

أُؾ٤ِخ ٝاُز٢ ٖٓ شؤٜٗب هكغ ًلبءح أُواعؼ٤ٖ ٝكبػ٤ِخ ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٖٓ فالٍ ٓب ٣ٌزَجٞٗٚ ٖٓ 

 فجواد رئِْٜٛ ٖٓ رول٣ْ فلٓبد ٤ٜ٘ٓخ عل٣لح ٓج٤٘خ ػ٠ِ أٍبً اإلُٔبّ ا٤َُِْ ثطج٤ؼخ أٗشطخ ػٔالئْٜ.

ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ػوٝهح ر٤ٍٞغ ٗطبم اُجؾش ٝاُو٤بّ ثلهاٍبد َٓزوج٤ِخ ٓورجطخ ثبُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ  .5

ٖٝٓ ٛنٙ اُلهاٍبد ًلهاٍخ اصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ اُؼ٤َٔ ك٢ اُوكغ ٖٓ هلهارٚ ػ٠ِ اًزشبف 

ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ، ٝكهاٍخ اُؼالهخ ث٤ٖ أكاء ٌٓبرت أُواعؼخ أُزقظظخ ٤ٜ٘ٓب ٝٓقبؽو 

ب اُوكغ ثَٔزٟٞ عٞكح أُواعؼخ، ٝكهاٍخ اُؼٞآَ )اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ٝكْٜ ث٤ئخ أُ٘شؤح( اُز٢ ٖٓ شؤٜٗ

 األكاء.

 لبئّخ اٌّشاعغ 3.4
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 ( ( اصو اُزقظض اُوطبػ٢ ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد اكاهح األهثبػ )ٖٓ 2020اثٞظ٤ٜو ٝ ث٤ٞع، ٗغ٤ت

ٝعٜخ ٗظو أُواعؼ٤ٖ اُقبهع٤٤ٖ ك٢ أُظبهف أُلهعخ ثبَُٞم أُب٢ُ ا٤ُِج٢، ٓغِخ اُجؾٞس األًبك٤ٔ٣خ 

 ، ٤ُج٤ب. 15، اُؼلك 

 ( ٓلٟ ٝعٞك اُزقظض ك٢ اُزله٤ن ُلٟ ٌٓبرت اُزله٤ن ك٢ األهكٕ، ٓغِخ 2011فبُل ) أثٞػ٠َ٤، كػبء

 (.1( اُؼلك )38كهاٍبد اُؼِّٞ اإلكاه٣خ، أُغِل )

 ( االرغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ أُواعؼخ، اُلاه اُغبٓؼ٤خ، 2003اُجل١ٞ٣، ٓ٘ظٞه أؽٔل ٝ شؾزخ، ا٤َُل شؾزخ )

 اإلٌٍ٘له٣خ، عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ.

  ،( ، كهاٍخ اصو عٞكح األهثبػ أُؾبٍج٤خ ٝرٞى٣ؼبد األهثبػ ػ٠ِ ػٞائل األٍْٜ 2020كػبء اؽٔل )ثو٣ي

 ، كهاٍخ افزجبه٣خ ػ٠ِ اُشوًبد أَُبٛٔخ اُؼوث٤خ ،ٓغِخ ٤ًِخ اُزغبهح ، عبٓؼخ اُيهبى٣ن، ٓظو.

 ( ٟاصو رج٢٘ ٓؼب٤٣و اُزله٤ن اُل٤ُٝخ ك٢ رط٣ٞو ٜٓ٘خ اُزله٤ن ا2017ُث٢ُِٜٞ، ٗٞه اُٜل ،) ٔؾبٍج٢

 ثبُغيائو، هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح ، عبٓؼخ كوؽبد ػجبً ،اُغيائو.

 (ٓلٟ هلهح أُواعغ اُقبهع٢ ٖٓ فالٍ اُزؾ٤َِ أُب٢ُ ػ٠ِ اًزشبف 2005عوثٞع ، ٣ٍٞق ٓؾٔٞك ،)

 األفطبء ؿ٤و اُؼبك٣خ ٝاُز٘جئ ثلشَ أُشوٝع ،ٌٓزجخ اُطبُت اُغبٓؼ٢، ؿيح، كَِط٤ٖ

 (رؾ٤َِ ٝرو٤٤ْ اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ٝاصوٙ 2008اُؾلاك ، ٍبٓؼ ػجلاُوىام ،)

ػ٠ِ عٞكح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ فلٓبد أُواعؼخ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح، اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ ثـيح، 

 كَِط٤ٖ .

  ( أُؾبٍجخ ك٢ ظَ ٓؼب٤٣و اإلثالؽ أُب٢ُ اُل٤ُٝخ،2014ؽٔل، ٠٘ٓ ًبَٓ ٝاُؼب٢ٗ ، طلب اؽٔل ، ) 

 أُ٘زلٟ أُؾبٍج٢ اُؼوث٢ ا١َُٞ٘ األٍٝ، ثـلاك، اُؼوام.

 ( ّاُؼٞآَ أُئصوح ك٢ عٞكح األهثبػ: ك٤َُ ٖٓ اُشوًبد اُظ٘بػ٤خ األهك٤ٗخ ، 2012ؽٔلإ ، ػال ،)

 (، ػٔبٕ ، األهك1ٕ(اُؼلك )20ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ ، ُِلهاٍبد االهزظبك٣خ ٝاإلكاه٣خ ، أُغِل )

 ( أ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ٝكٝهٙ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ػ٤ِٔخ 2018فالؽ طبُؼ ٤ِٓٞك )

 أُواعؼخ، كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ُؼ٤٘خ ٖٓ أُواعؼ٤ٖ اُقبهع٤٤ٖ ك٢ ؽواثٌِ، ٓغِخ طجوارخ اُؼ٤ِٔخ ، ٤ُج٤ب.

  (كٝه اٍزوار٤غ٤خ اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعغ اُؾَبثبد اُقبهع٢ ك٢ 2013كثٞه، فبُل ٢ٍٞٓ ، )

اكاهح األهثبػ ، كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ أُظبهف اُٞؽ٤٘خ اُؼبِٓخ ك٢ كَِط٤ٖ، هٍبُخ  اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد

 ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح ، ٤ًِخ االهزظبك ٝاُؼِّٞ اإلكاه٣خ ، عبٓؼخ األىٛو ، ؿيح،  كَِط٤ٖ.

 ( ْكٝه اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُٔواهت اُؾَبثبد ك٢ رول٣و أُقبؽو ٝرؾ٤َٖ 2014هعبء ٓؾٔل ػجلاٌُو٣ ،)

 ن، هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح ، عبٓؼخ ثـلاك ، اُؼوام.عٞكح اُزله٤

 ( اصو فظبئض ٓغٌِ اإلكاهح ُٝغبٕ اُزله٤ن ػ٢ِ عٞكح األهثبػ 2018اُشبٛل، ه٣ٔب  ٝاٌُوك١ ، أٓ٘خ ،)

 (، األهكٕ .1(، اُؼلك )20ك٤َُ ٖٓ اُج٘ٞى اُزغبه٣خ األهك٤ٗخ، أُغِخ األهك٤ٗخ ُِؼِّٞ اُزطج٤و٤خ، أُغِل )

 (، عٞكح األهثبػ ٝػالهزٜب ثبُؾب٤ًٔخ أُئ٤ٍَخ ، كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٢ِ اُشوًبد 2008ٍ )اُشو٣ق، ٓض٤ب

اُظ٘بػ٤خ أَُبٛٔخ ، أؽوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح، األًبك٤ٔ٣خ اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ أُب٤ُخ ٝأُظوك٤خ ، 

 األهكٕ.

 (ٕٓلٟ َٓبٛٔخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢ ك٢ رؾ2016َػجلاُؼي٣ي، عؼلو ػضٔب ،) ٤ٖ عٞكح

 . 1، اُؼلك17ػ٤ِٔخ أُواعؼخ، ٓغِخ اُؼِّٞ االهزظبك٣خ، أُغِل
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 (  ٖػِْ رله٤ن اُؾَبثبد ، اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظو٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ، كاه ٝائَ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو 2000ػجلهللا، فبُل أ٤ٓ ،)

 ، األهكٕ.

 ( ه٤بً َٓزٟٞ اُزؾلع أُؾبٍج٢ ٝاُؼٞآَ أُئصوح ػ٤ِٚ 2013ػجلأُغ٤ل، ؽ٤ٔلح اؽٔل ،) ك٢ اُزوبه٣و

 أُب٤ُخ ُشوًبد اُزب٤ٖٓ اَُؼٞك٣خ، ٓغِخ أُؾبٍجخ ٝأُواعؼخ، عبٓؼخ األىٛو ، اُوبٛوح ، ٓظو.

 (ًعٞكح األهثبػ ٝرؤص٤وٛب ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ ، ٓغِخ ٤ًِخ 2016ػج٤ل ، ٗلاء ػلٗبٕ، اًجو ٣ٌٞٗ ػجب ،)

 ثـلاك ، اُؼوام.ثـلاك ُِؼِّٞ االهزظبك٣خ اُغبٓؼخ ، اُؼلك اُضبٖٓ ٝاألهثؼٕٞ ، 

 ( اصو اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ اُظ٘بػخ ػ٠ِ رو٤َِ فطو أُواعؼخ ، أُغِخ أُظو٣خ 2003ػي٣ي، ٠ِ٤ُ ،)

 ، ٓظو.1ُِلهاٍبد اُزغبه٣خ ، ٤ًِخ اُزغبهح، عبٓؼخ أُ٘ظٞهح ، اُؼلك 

 (أصو أُواعؼخ اُقبهع٤خ ػ٢ِ ٓظلاه٤خ أُؼِٞٓخ أُؾبٍج٤خ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ2007٤ػٔو، ك٢ِٔ٣ ) و

 ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبك٣خ ٝاُزغبه٣خ ٝػِّٞ اُز٤٤َو، عبٓؼخ ٓؾٔل ؽ٤ؼو، ثٌَوح، اُغيائو.

 ( ٍه٤بً أصو اُزقظض اُظ٘بػ٢ ُٔواعغ اُؾَبثبد ػ٠ِ عٞكح األهثبػ ُِشوًبد 2006ػٞع، أٓب )

ح، عبٓؼخ أَُغِخ ك٢ ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ أُظو١، أُغِخ أُو٣خ ُِلهاٍبد اُزغبه٣خ، ٤ًِخ اُزغبه

 (.1أُ٘ظٞهح، اُؼلك )

 ( ًعٞكح األهثبػ ٝرؤص٤وٛب ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ، ٓغِخ ٤ًِخ ثـلاك ٝاُؼِّٞ االهزظبك٣خ 2016كلاء ٝ ػجب ،)

 (.48اُغبٓؼخ، اُؼوام،  اُؼلك )

 (رؤص٤و فظبئض ُغبٕ اُزله٤ن ػ٠ِ عٞكح األهثبػ، كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٢ِ شوًبد 2009هواه٤ش، ٍبئل )

 ٢، هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح، األًبك٤ٔ٣خ اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ أُب٤ُخ ٝأُظوك٤خ،  األهكٕ.اُوطبع أُظوك

 (اُزله٤ن اُقبهع٢ ًؤؽل اْٛ األ٤ُبد اُقبهع٤خ ُِؾًٞٔخ ٝكٝهٙ 2020هو٣ٔش، أٍٔبء ٝ شو٣و٢، ػٔو ، )

( ، 1لك)(، اُؼ5ك٢ اُؾل ٖٓ ٓٔبهٍبد أُؾبٍجخ اإلثلاػ٤خ ، ٓغِخ اهزظبك أُبٍ ٝاألػٔبٍ، أُغِل )

 عبٓؼخ ؽلو اُٞاك١ ، اُغيائو.

 ( كٝه اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ اُظ٘بػخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ػ٤َٔ أُواعؼخ ك٢ رؾ٤َٖ 2005ُج٤ت فبُل  )

 ( .1ًلبءح األكاء ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ اُقبهع٢، ٓغِخ اُزغبهح ، عبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خ ، ٓظو، اُؼلك )

 ( َٖأصو فظبئض ٌٓزت ا2018ُٓؾٔل، ػٔو اَُو اُؾ ) ٔواعؼخ ك٢ َٓزٟٞ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ

 (.3(، اُؼلك)38ُِٔواعغ اُقبهع٢ ُِؾٌْ ػ٠ِ اٍزٔواه٣خ أُ٘شبح، أُغِخ اُؼوث٤خ ُإلكاهح، أُغِل)

 ( رله٤ن اُؾَبثبد أُؼبطوح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظو٣خ ، كاه ا٤َُٔوح، األهكٕ.2006أُطبهٗخ ؿَبٕ كالػ ) 

 ( ٓلٟ اكهاى أ٤ٔٛخ 2015ٓؼبػ٢،  ٗٞه١ ٓؾٔل ،) هبئٔخ اُزلكوبد اُ٘ول٣خ ك٢ روش٤ل اُوواهاد

 االٍزضٔبه٣خ ثظ٘لٝم اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح ، األًبك٤ٔ٣خ ا٤ُِج٤خ ٓظوارٚ.

 ( أ٤ٔٛخ اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ك٢ رؾ٤َٖ رول٣و ٓقبؽو أُواعؼخ، كهاٍخ 2011أُوطو١،  ٓؼبم ،)

 (.4، اُؼلك )27ٓؼخ كٓشن ُِؼِّٞ االهزظبك٣خ، أُغِل ٤ٓلا٤ٗخ ثبُغٜٔٞه٣خ ا٤٘ٔ٤ُخ، ٓغِخ عب

 ( كٝه اُزقظض ا٢ُٜ٘ٔ ُِٔواعغ ك٢ ى٣بكح عٞكح ػ٤ِٔخ أُواعؼخ ٠ٍٞٓ2017، ػ٠ِ ٓؾٔل ،)

 (.2ٝرقل٤غ ٓقبؽو أُواعؼخ، ٓغِخ كهاٍبد اإلَٗبٕ ٝأُغزٔغ اُؼلك )

  ( اُزقظض اُوطبػ٢ ُِٔواعغ ٝكٝهٙ ك٢ ٠ٍٞٓ2016، ػ٢ِ ٓؾٔل ٝكزٞؽخ ،ٓظطل٠ ٍب٢ٍ ، )

 (.1(، أُغِل)18رقل٤غ ٓقبؽو أُواعؼخ، أُغِخ اُغبٓؼخ ، عبٓؼخ اُيا٣ٝخ ،اُؼل)

 االؽبه اُ٘ظو١، كاه ٝائَ ُِ٘شو، اُطجؼخ  -( رله٤ن اُؾَبثبد 2012) ٗظ٢ٔ ا٣ٜبة ٝاُؼية ،ٛب٢ٗ

 (، األهكٕ.1)
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 نظام اإلدارة المحمية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا

 دراسة وصفية تحميمية
 عبد الباسط محمد عبد السالم علًأ.       

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍزم١ٕبد إٌٙذع١خ غش٠بْ

abdulbacet@gmail.com 

Abstract: 

This study is aimed to know the possibility of local administration in achieving sustainable 

development in Libya, as the study was based on the question: What is the potential of the local 

administration system in achieving sustainable development in Libya?  

Through the theoretical analysis of the data hat collected, the researcher reached the following 

results: 1- The distortion of the state's economic structure and its dependence on the public sector and 

the imbalance between expenditures and revenues for the years (2011, 2014, 2015, 2016, 2017), which 

indicates failure in economic sustainability, 2- The imbalance in the population structure and the 

cumulative deficit in social services, as well as the high unemployment rate and the low level of popular 

participation in decision-making and correcting deviations, all of this predicts a clogging in social 

sustainability, 3-polution of air and groundwater and limited water resources, as well as the pressure of 

population distribution on vegetation cover and lack of The balance in general land use, as well as the 

scarcity of biodiversity despite the vast land area, all this indicates the presence of pollution and the 

irrational use of water and agricultural resources, and this will lead to an imbalance between resources 

and the environment, 4- The efficiency of local administration in achieving sustainable development is 

limited. This is due to the lack of a decentralized system in the administrative dimension and financial 

dimension, despite the existence of legislations that include this, which makes the local authorities work 

under a central shade, in addition to the failure to complete the levels of local administration in Libya, 

due to the loss of the provincial level that is entrusted with most of the development specialties. 

Key words: sustainable development, local administration system, local administration. 

 الملخص:

ما ىى :  هدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً لٌبٌا، حٌث تم بناء الدراسة على السؤال
ما هو واقع كل من إمكانية نظام اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا؟، وتم االنطالق من خالل السؤالين التاليين: 

 االستدامة االجتماعٌة، االستدامة االقتصادٌة واالستدامة البٌئٌة فً لٌبٌا؟.ما هً إمكانٌة نظام اإلدارة المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة

خالل المسح المكتبي لمكتب والدوريات والتقارير وشبكة االنترنت، لتغطية المستدامة؟، كذلك االعتماد على التحلٌل الوصفً، وذلك من 
 أىم الموضوعات باإلدارة المحمية والتنمية المستدامة.
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االقتصادي لمدولة واعتماده عمى  تشوه الييكل -1ومن خالل عرض وتحميل بيانات الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية: 
الذي تسبب إلى عجز في (0107، 0106، 0105، 0104، 0100)القطاع العام وعدم التوازن بين المصروفات واإليرادات لمسنوات

دمات االختالل في الييكل السكاني والعجز التراكمي في الخ -2الميزانية العامة، مما يشير إلى اإلخفاق في االستدامة االقتصادية، 
االجتماعية كذلك ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتصحيح االنحرافات، كل ذلك ينبأ 

ثموث اليواء والمياه الجوفية مع محدوديتيا، كذلك ضغط التوزيع السكاني عمى الغطاء  -3بانسداد األفق نحو االستدامة االجتماعية، 
لتوازن في االستخدام العام لألراضي، كذلك الندرة في التنوع الحيوي رغم مساحة األرض الشاسعة، كل ذلك يدل عمى النباتي وعدم ا

كفاءة  -4وجود التموث واالستخدام غير الرشيد لمموارد المائية والزراعية، وىذا سيؤدي إلى االختالل في التوازن بين الموارد والبيئة، 
لتنمية المستدامة ىى محدودة جدًا وذلك لمقصور في النظام الالمركزي في البعد اإلداري رغم إعطاء اإلدارة المحمية في تحقيق ا

الصالحيات بنصوص القوانين والتشريعات مازالت االختصاصات محدودة، كذلك انعدام التمويل المحمي رغم وجود النصوص والتشريعات 
ل تحت مضمة مركزية، باإلضافة إلى عدم استكمال مستويات اإلدارة المحمية التي تضمن ذلك األمر الذي يجعل الييئات المحمية تعم

 في ليبيا وذلك بفقدان مستوى المحافظات الذي ىو مناط باختصاصات التنمية.

 الكممات المفتاحية: نظام اإلدارة المحمية، اإلدارة المحمية والتنمية المستدامة

 اإلؽبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ (1)
 اٌّمذِخ (050)

اٌّغزذاِخ ِفَٙٛ شبًِ ٠شاػٟ صالصخ ِؾبٚس سئ١غ١خ رذٚس ؽٌٛٙب ؽبعبد اٌّغزّغ اٌؾبػش ٚاٌّغزمجً، ٚرؼزجش راد أ١ّ٘خ اٌز١ّٕخ 

ثبٌغخ ٌزؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌغىبْ ٚاٌطج١ؼخ، إلشجبع ؽبعبد اٌغ١ً اٌؾبػش ٚػّبْ ؽبعبد األع١بي اٌمبدِخ، راد اٌّؾبٚس 

 زّبػٟ، اٌجؼذ االلزظبدٞ ٚاٌجؼذ اٌج١ئٟ.اٌضالصخ اٌّزؼّٕخ وً ِٓ اٌجؼذ االع

إْ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ ثبػزجبس٘ب األعٍٛة اٌال ِشوضٞ إٌّبؽ ثزٕف١ز ع١بعبد اٌذٌٚخ فٟ رٕف١ز اٌّٙبَ إٌّبؽ ثزمذ٠ُ اٌخذِبد ٚاٌز١ّٕخ 

االعزّبػ١خ فٟ اٌظؾخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚرٚٞ  ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ف١ٙب ث١ٓ وبفخ األلب١ٌُ، فئٔٙب ِٕبؽخ ثبٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ثأثؼبد٘ب اٌضالصخ، اٌز١ّٕخ

االؽز١بعبد اٌخبطخ، وزٌه اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبالعزضّبس اٌّؾٍٟ ٚاإلششاف ػٍٝ اٌّشبس٠غ اٌظغشٜ ٚاٌّزٛعطخ ٚرٛف١ش 

 فشص ػًّ، ٚأخ١شاً اٌز١ّٕخ اٌج١ئ١خ ِٓ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌضٍٛس عٛاء ا١ٌّبٖ ٚاٌجؾبس ٚاٌٙٛاء ٚاٌزشثخ ٚغ١ش٘ب.

َ، ٚأزمبي دٌٚخ ١ٌج١ب إٌٝ رطج١ك ٔظبَ ال 0100ٚؽ١ش أْ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ رؼزجش ؽذ٠ضخ اٌزطج١ك ثؼذ اٌزغ١١ش اٌغ١بعٟ فٟ عٕخ 

ِشوضٜ ِؼشٚف ثٕظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ، فئٔٗ ِٓ اٌغذ٠ش أْ ٠ذسط دٚس ا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ فٟ إٌظبَ اٌالِشوضٞ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ 

 اٌّغزذاِخ فٟ ١ٌج١ب.

 مشكمة الدراسة( 2.1)

النظام الالمركزى في الدولة يعكس فعالية الدولة في تقديم الخدمات والتنمية، وحيث أن التنمية اختصاص أصيل في نظام اإلدارة 
المحمية في كل من المحافظات والبمديات، فإن دراسة مدى دورنظام اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة يعتبر من الجوانب 

ة في تناوليا مع حداثة إنشاء نظام اإلدارة المحمية في ليبيا، فقد تم التحول من النظام المركزي إلى النظام الالمركزي في سنة الميم
 وذلك لمتغيير الحاصل في النظام السياسي، الذي تبعو تغيير في نظام اإلدارة العامة في الدولة. 2011
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ية المستدامة تشير إلى التدني في مستوى التنمية المستدامة في ليبيا، مثل دراسة فقد كانت الدراسات السابقة التي تناولت التنم
كذلك  الطبيعية، لمموارد الخاطئ االستخدام عن البيئىالناشىء لمتدىور االقتصادية الكمفة ارتفاع( التي توصمت إلى 2017)القيزاني، 

ليبيا ما يزال بعيدًا عن مستوى الطموح وخصوصًا من حيث تفعيل واقع التنمية المستدامة في ( 2019دراسة )بن نوبة وأبوالخيط، 
دورىا في البمديات، وال يأتى دور البمديات في تحقيق التنمية المستدامة إال من خالل انتياج طريقة التكامل بين كل مؤسسات 

زالة العوائق أمام تطبيقيا.  المجتمع وا 

قميمي محمي اىتمام محل ىي والبيئية، واالجتماعية االقتصادية الثالثة بأبعادىا المستدامة التنمية  عمى لممحافظة وذلك وعالمي، وا 

 في االقتصادي الييكل في التشوه عمى تدل السابقة الدراسات كانت ولما والموارد، البيئة عمى المحافظة و المجتمع في الفرد حياة مستوى

 لمدولة. االقتصادي الييكل في التنوع لعدم وذلك (2016 )شامية، دراسة أشارت كما الدولة

( فقد تم حساب العجز التراكمي لالحتياجات 2016أبحيري وآخرون، ) أشار كما االجتماعية التنمية فى التراكمي العجز كذلك 
في عدم وجود مرافق  2016وحدة سكنية، وتقرير المنظمة الميبية لمسياسات واإلستراتيجيات لسنة  (1,164,134)السكانية إلى 

عمى التوزيع الغير العادل لمخدمات والتنمية بين المساحة الجغرافية افية وموزعة توزيعا عاداًل بين مختمف المناطق مما يدل صحية ك
 والكثافة السكانية.

( 2017باإلضافة إلى التموث البيئي الذي توصمت إليو بعض الدراسات إلى تردي الوضع البيئي في ليبيا مثل دراسة )األمين، 
( والتى نتج فييا زيادة معدالت 2018اء في ليبيا من عدة مصادر منيا طبيعية وصناعية، كذلك دراسة )قرميدة واألعور، تموث اليو 

السكان التي ضغطت عمى الغطاء النباتي، أيضًا موارد المياه محدودة جدًا وتعتبر ليبيا من أشد الدول فقرًا لكميات المياه وفق ما 
(،  ورغم االعتماد شبو الكمي عمى المياه الجوفية في ليبيا، توصمت 2017لمسياسات واإلستراتيجيات،  )المنظمة الميبيةأشارت إليو 

(، )الفقي 2018عديد من الدراسات إلى تموث ىذه المصادر المائية من اآلبار السوداء ومياه البحر، وىذا ما تناولتو دراسة )زايد، 
 (.2012اشدة، ( و)الرو 2018(، )العماري وآخرون، 2016وصويد، 

بناًء عمى ذلك فإن مشكمة الدراسة تتضمن التساؤل التالي: ما ىى إمكانية نظام اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة 
 في ليبيا؟

 ( أىمية الدراسة3.1)

إلدارة المحمية لوظيفة نظرًا لحداثة تطبيق اإلدارة المحمية في ليبيا، والتحول إلى النظام الالمركزي، كذلك االختصاص األصيل ل
األىمية العممية في إثراء ىذا الجانب الذي يكاد يكون غير مدعوم بالبحث العممي  -1التنمية، فإن أىمية الدراسة تبرز في اآلتي: 

عممي موضع األىمية العممية فيدور اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة فيميبيا، لوضع ىذا النتاج ال -2في البيئة العممية، 
 التطبيق أمام أصحاب القرار.

 ( أىداف الدراسة4.1)

 تتمثل األىداف األساسية لمدراسة في اآلتي:
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 ِؼشفخ ٚالغ وً ِٓ االعزذاِخ االعزّبػ١خ، االعزذاِخ االلزظبد٠خ ٚاالعزذاِخ اٌج١ئ١خ. .1
 ِؼشفخ إِىب١ٔخ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ؟. .0

 الدراسة( تساؤالت 5.1)

تتمثل تساؤالت الدراسة بناًء عمى التساؤل الرئيسي، ما مدى دور اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا؟، 
 ويتفرع من ذلك السؤالين اآلتيين:

 ِب ٘ٛ ٚالغ وً ِٓ االعزذاِخ االعزّبػ١خ، االعزذاِخ االلزظبد٠خ ٚاالعزذاِخ اٌج١ئ١خ فٟ ١ٌج١ب؟. .1
 خ ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ؟.ِب ٟ٘ إِىب١ٔ .0

 ( منيجية الدراسة6.1)

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي، وذلك من خالل المسح المكتبي لمكتب والدوريات والتقارير وشبكة 
 االنترنت، لتغطية أىم الموضوعات باإلدارة المحمية والتنمية المستدامة.

 الدراسات السابقة( 7.1)

قميمية في مجال الدراسة، وىى كاآلتي:  تم الحصول عمى دراسات سابقة محمية وا 

 ١ٌج١ب فٟ اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ رؾم١ك فٟ اٌّؾ١ٍخ اإلداسح دٚس ( 0109 ٚأثٛخ١ؾ، ٔٛثخ )ثٓ دساعخ -1

ليبيا من خالل التعرف عمى واقع اإلدارة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة المحمية في تحقيق التنمية المستدامة في 
المحمية في ليبيا ودورىا في تنمية المجتمع المحمي في ضوء العالقة القانونية واإلدارية التي تربط البمديات مع وزارة الحكم المحمي 

جود إدارة محمية يكون ليا ال يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون و  -1وصالحيات كل منيما، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 
واقع التنمية المستدامة في ليبيا ما يزال بعيدًا عن مستوى الطموح وخصوصًا من حيث تفعيل  -2دور فعال في التنمية المستدامة، 

سات ال يأتى دور البمديات في تحقيق التنمية المستدامة إلى من خالل انتياج طريقة التكامل بين كل مؤس -3دورىا في البمديات، 
زالة العوائق أمام تطبيقيا.  المجتمع وا 

 ١ٌج١ب فٟ اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ خطخ دػُ فٟ اٌذ١ٌٚخ اٌّؤعغبد دٚس (0109)أشط١جخ، دساعخ -2

ىدفت الدراسة إلى معرفة المراحل التاريخية لمبروز الدولي لمتنمية المستدامة، والتحديات التي تواجو الدولة الميبية لتحقيق 
رصد وتحميل مساىمات المؤسسات الدولية في صياغة تنمية مستدامة في ليبيا، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التنمية المستدامة و 

حظيت التنمية المستدامة باىتمام دولي  -2ظيور مصطمح التنمية المستدامة كبديل عمى المفيوم التقميدي لمتنمية،  -1التالية: 
اقتصر مساىمات  -4، 1952ؤسسات الدولية في ليبيا مبكرًا منذ اإلستقالل في كان دور الم -3واسع منذ منتصف الثمانينات، 

عمى اعطاء المشورة  1969منظمة األمم المتحدة ومؤسساتيا االقتصادية والمالية في تحقيق البرامج التنموية بعد التغير السياسي 
مل المؤسسات الدولية مع الحكومات الميبية بعد التغيرات تع -5وتقديم بعض اآلراء المتعمقة بالخطط التنموية والمشاريع الزراعية، 
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عمى المساىمة في تحقيق برامج تنموية مستدامة واالستفادة من الزخم الدولي في تنفيذ اىداف  2011فبرائر  17السياسية في 
 الدولية. ، إال ان حالة عدم االستقرار السياسي واالمني حالت دون وجود دور لممؤسسات2030التنمية لمستدامة 

  ا١ٌٍجٟ. اٌمِٟٛ األِٓ ػٍٝ ٚأؼىبعبرٙب ١ٌج١ب فٝ ٚرؾذ٠برٙب اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ (،0107 )اٌم١ضأٟ، دساعخ -3

 في اإلخفاق وانعكاس ليبيا، في مستدامة تنمية تحقيق في عثرة حجر تقف التي والتحديات المعوقات معرفة إلى الدراسة ىدفت

 عن الناشىء البيئي لمتدىور االقتصادية الكمفة ارتفاع -1 إلى: الدراسة وتوصمت الميبي، القومي األمن عمى التنمية ىذه تحقيق

 الذي األمر البشرية، لمموارد ىدر من عنيما نتج وما مستقر غير والسياسي األمني الوضع -2 الطبيعية، لمموارد الخاطئ االستخدام

 والمحذرات السالح تجارة تعزيز -2 الشرعية، الغير اليجرة مشكمة تعميق -1 بينيا: من القومي األمن في المشاكل من جممة يعمق

 والتطرف. واإلرىاب

 –( دٚس اٌالِشوض٠خ اإلداس٠خ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ: دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ ثٍذ٠خ ثغىشح ٌٚجذ٠خ ػٕبثخ 0103دساعخ )ػضّبْ،  -4

 اٌغضائش

محاولة بناء  -1توصمت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:  ىدفت الدراسة إلى معرفة دور الالمركزية في التنمية المحمية، وقد
نظم المركزي متطور ال يعتمد عمى اصدار القوانين فقط بل يجب منح صالحيات لمعنصر البشري لتحقيق مشاركة فعالة لصنع 

لالمكرزية دور  -3و المحمي، تساىم الالمركزية اإلدارية بتوفير المناخ المناسب لالستثمار األجنبى أ -2السياسة العامة المحمية، 
توفر الالمركزية المناخ المناسب لمتنمية الثقافية  -4في مكافحة الفقر والرعاية الصحية الكاممة لمسكان والخدمات اإلجتماعية، 

 -6المحمية، ينبغي تحول البمدية إلى دوائر لصنع القرار المحمي والمبادرة بالمشاريع المحمية واشراك مختمف الفئات  -5والسياحية، 
مستوى التنمية المحمية في بمدية عنابة مرتفع ومتطور وذلك راجع لما تممكو من مداخيل وبنى تحتية متطورة خمفيا االستعمار 
الفرنسي، في حين بمدية بسكرة ما زالت تعاني من تعطيل في سير عجمة التنمية المحمية، وذلك ألنيا ليست من البمديات المكونة من 

 ية القوية وليس ليا مناخ مشجع عمى اإلستثمار.البنى التحت

 اٌغضائش -دساعخ ؽبٌخ اٌجٍذ٠خ -( دٚس اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ0100دساعخ )ثٓ ػضّبْ،  -5

موضوع التنمية  -1ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية، وقد توصمت الدراسة إلى: 
مة من المواضيع المعقدة وأكثرىا تشعبًا وتداخاًل من حيث التنظيم والتسيير والتمويل وذلك لكون ىذا المجال تتفاعل فيو عدة المستدا

ىناك إخفاق في تفاعل الجوانب القانونية، التنظيمية، المالية، اإلجتماعية والثقافية  -2قطاعات وأجيزة إدارية وىيئات منتخبة، 
االجراءات التي يتم اتخاذىا لمنح  -3إلداري المحمي و التنمية المحمية في الوصول إلى األىداف المنشودة، المختمفة مع التنظيم ا

إفتقار معظم  -4الجماعات المحمية الوسائل التى تمكنيا من القيام بمياميا تكاد تكون بسيطة مقارنة بحجم التزام البمديات، 
وجود أحكام وقرارات قانونية تقضي بإلزام   -5الذي أدى إلى شمل في أجيزتيا المحمية،  الجماعات المحمية إلى الموارد المالية األمر

 الجماعات المحمية تعويض مبالغ مالية باىضة مما تؤثر سمبًا لميزانيتيا.
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 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ

دور البمديات ال  -1أسباب من بينيا: توصمت الدراسات السابقة المحمية إلى تدني مستوى التنمية المستدامة في ليبيا لعدة 
الييئات المحمية غير قادرة عمى تحقيق مستوى  -3الوضع السياسي واألمني غير مستقر،  -2يزال بعيدًا عن المستوى المطموب، 

 المنظمات الدولية تكفمت بالدور االستشاري فقطب الخطط التنموية والمشاريع. -4معين في التنمية المستدامة، 

الدراسة أتجو الباحث إلى دراسة واقع االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية و االستدامة البيئية، كذلك مدى في ىذه 
 توفر اإلمكانية في الييئات المحمية لتحقيق التنمية المستدامة.

 اإلؽبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ (2)

 ٔظبَ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ (2.2)

الحكم، حيث يختمف نظام اإلدارة المحمية من نظام الدولة المركبة إلى نظام الدولة يرتبط نظام اإلدارة المحمية بشكل الدولة ونظام 
البسيطة، وكما يؤثر فيو عدة عوامل من بينيا العوامل الديموغرافية والجغرافية واالقتصادية والسياسية، ويختمف نظام اإلدارة المحمية 

عات إلى نظام الواليات إلى نظام الكميونات، وتختمف أيضًا المستويات بناء عمى ىذه العوامل من نظام المحافظات إلى نظام المقاط
اإلدارية بين ىذه األنظمة، فيناك نظام المستوى الواحد مثل نظام الكميونات في سويسرا، وىناك نظام الثنائي المستوى مثل الواليات 

 المتحدة وىناك نظام الثالثي المستوى مثل نظام المقاطعات في فرنسا.

اإلدارة المحمية بأىمية تأخذ أبعادًا اقتصادية، اجتماعية، إدارية وسياسية، وليذا بدأت نشأة اإلدارة المحمية في الماضي  وتحظى
انطالقُا من أىميتيا في ىذه األبعاد، وتطورىا عمى وجود مصالح محمية لممواطنين من دورىا تكرس تطبيق اإلدارة المحمية وتحدد 

يتم إنشاء ىيئات محمية قد اتخذت نموذجًا في الماضي عن طريق التعيين كما في الدولة العثمانية، ثم  مدى أىميتيا لممواطن، حيث
 عمى تطور تطبيق اإلدارة المحمية تطورت إلى إنشائيا بطريق االنتخاب كما في جميورية طرابمس والمممكة الميبية المتحدة، وىذا يدل

لدولة، فإنيا تقوم بعدة وظائف متعددة األبعاد، حيث الوظائف االقتصادية والمالية، وألىمية اإلدارة المحمية في تنفيذ سياسات ا
وباعتبارىا ليا شخصية اعتبارية، فإنيا مسئولة في توفير مواردىا المحمية، وتطوير األنشطة االقتصادية وتحقيق التنمية، كما أن ليا 

والثقافة والتشغيل واإلسكان، باإلضافة إلى التييئة العمرانية في الحدود وظائف اجتماعية وثقافية في مجال الصحة والتعميم والسياحة 
 الجغرافية لمييئة المحمية.

 ويتكون نظام اإلدارة لمحمية وفق قانون اإلدارة المحمية في ليبيا إلى ثالثة مستويات، المحافظات، البمديات والمحالت.

 ( مفيوم نظام اإلدارة المحمية1.1.2)
لتعريفات السابقة يمكن تعريف اإلدارة المحمية بأنيا توزيع السمطات والمسؤوليات بين اإلدارة المركزية ومن خالل عديد ا

)الحكومة( وىيئات إدارية محمية من خالل نظام إداري يقسم الدولة إلى ىيئات محمية منتخبة ليا شخصية اعتبارية تمكنيا من 
زة المحمية من إدارة مرافقيا وتمبية حاجات المواطن بسرعة ودقة، كما تخضع ىذه االستقالل اإلداري والمالي، الذي يسيل عمى األجي

 (.2016الييئات المحمية إلى اإلشراف والرقابة من قبل اإلدارة المركزية )عمي، 
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وبما أن تعريف النظام ىو مجموعة وحدات أو عناصر مترابطة أو متفاعمة مع بعضيا من اجل تكوين كل منظم تكون قيم 
(، 2005اتو اكبر من القيم المضافة إليو من قبل الوحدات المشاركة فيما لو عممت بشكل مستقل من بعضيا البعض )السالم، مخرج

فيمكن تعريف نظام اإلدارة المحمية بأنو األجزاء المترابطة من المستويات اإلدارية المختمفة )المحميات(، التي تيدف إلى تقديم 
جتمع المحمى، من خالل توزيع السمطات والمسؤوليات لموظائف اإلدارية بين الحكومة المركزية والييئات الخدمات العامة والتنمية لمم

 المحمية المختمفة.

 مقومات اإلدارة المحمية( 2.1.2)
)المعانى وابوفارس، تقوم اإلدارة المحمية عمى عدة مقومات، يرتكز عمييا ميام اإلدارة المحمية وىذه المقومات تشمل اآلتي

لٌة منتخبة تؤمن المصالح قٌام هٌئات مح   وحدات محلٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة )المرافق العامة المحلٌة والقومٌة(.     1995

 إشراف ورقابة السلطة المركزٌة.    المحلً:

 ( خطوات تطبيق اإلدارة المحمية3.1.2)
لتحقيق األىداف، وحيث أن الوحدات المحمية )المحميات( التي  التطبيق ىو المراحل المتسمسمة لمتجريب والنقل إلى مجال التنفيذ

تمثل نظام اإلدارة المحمية تمر بعدد من الخطوات المتسمسمة لتمكينيا من التطبيق وتحقيق أىدافيا، وبذلك يمكن تعريف تطبيق نظام 
مية المختمفة )المحميات( من تحقيق أىدافيا، اإلدارة المحمية المراحل العممية المتسمسمة التي يتم من خالليا تمكين الييئات المح

 وذلك بتجريبيا ونقميا إلى مجال التنفيذ، لتصبح قابمة لمتطبيق.

ولموصول إلى تطبيق اإلدارة المحمية ىناك خطوات تبدأ من الدستور وتمر بالسمطات التنفيذية ومنيا إلى الوحدات المحمية حيث  
رة المحمية إلى ثالثة مراحل وىى تقسيم الدولة إلى أقاليم، منح سمطات تنفيذية وتحديد ( خطوات تطبيق اإلدا2002عدد )نصرا هلل، 

 العالقة مع السمطة المركزية.

 تقسيم الدولة إلى أقاليم -1
(، 1996تتكون الدولة من عناصر رئيسية ثالثة وىى مجموعة إفراد )الشعب(، إقميم وىيئة حاكمة أو سمطة )شمبش، 

، 2012معينة )دياب،  "اجتماعية -اقتصادية"يعني مساحًة معينًة أو حيزًا جغرافيًا ذا خصائص طبيعية وتاريخية وبشرية واإلقميم
(، حيث تختمف األقاليم عن بعضيا بناًء عمى خصائصيا، وبطبيعة ىذه الخصائص فإن الدولة تقسم إلى عدة أقاليم حسب 57

ب تقسيم أقاليم الدولة إلى ثالثة أسس، وىى األساس الكمي، األساس الوظيفي ( أسالي1996)بربر، األسموب المتبع، ويعدد 
 واألساس الطبيعي والجغرافي.

يطبق التقسيم الوظيفي لتحقيق كفاية إدارة الخدمات عن طريق إدارة كل خدمة في النطاق المالئم لطبيعتيا، ونظرًا الختالف 
لدولة إلى وحدات وظيفية تتعدد الخدمات المحمية، فتوجد وحدات خاصة بالتعميم النطاق المالئم من خدمة ألخرى، فإنو يتم تقسيم ا

 (.136، 2008وأخرى خاصة بالصحة ....وىكذا )الزغبى، 
التقسيم عمى أساس كمى بمعنى أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية لكل منيا حجم ثابت، ويؤخذ بيذا التقسيم فى حالة الرغبة 

قة بين أحجام الوحدات المحمية ذات المستوى الواحد، أو فى حالة الرغبة فى تحقيق المساواة بينيما فى فى تحقيق المسارات المطم
 (.8، 1996النظام االقميمى )بربر، 
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التقسيم الطبيعى يقوم ىذا النوع من التقسيم عمى االعتراف بالمجتمعات القائمة فى القرى والمدن كوحدات أساسية لمحكم 
يتعين عمينا أن نالئم الحكم المحمى لممجتمع، ال أن نالئم المجتمع ليذا النظام، ويحقق  -ال اإلدارة المحميةفى مج -المحمى ألنو

التقسيم الطبيعى قيام وحدات اجتماعية حقيقية، وينمى الوالء المحمى واالنتماء المحمى، ولذا فانو يطبق فى كافة نظم الحكم المحمى 
 (.137، 2008)الزغبى، 

م، 2012لسنة  59ار من اإلدارة المركزية يقسم فيو ليبيا إلى أقاليم وفق المستويات الثالثة المذكورة في قانون ولم يصدر قر 
" بمدية دون أن تقسم إلى محافظات، األمر الذي يعتبر قصور في إمكانية المستويات 102عدا البمديات فقد تم تقسيم ليبيا إلى "

 اإلدارية.

 منح سمطات تنفيذية -2
التنفيذية تنفذ السياسات العامة لمدولة ومايصدر من قرارات وسياسات من السمطة التقريرية فى الييئة المحمية،  والسمطات

وتستقل السمطة التنفيذية فى الييئات المحمية عن السمطة التنفيذية فى الدولة باعتبار أن السمطة التنفيذية فى الييئات المحمية تقع 
 تبارية، وليا حرية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العامة.تحت سمطة مستقمة ليا شخصية اع

وتختمف السمطة التنفيذية عمى حسب العوامل المؤثرة فييا من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية وتاريخية، حيث 
بشكل جزئى يختمف من  ىناك سمطة تنفيذية لالختصاصات المحمية عمى وجو الشمول، وىناك سمطة تنفيذية لالختصاصات المحمية

( أنظمة الحكم المحمية من حيث السمطة التنفيذية باالختصاصات الممنوحة 2011نظام إلى نظام آخر، ويحدد )المبيضين وآخرون، 
 ليا فىاآلتى:

األِٓ ٔظبَ اٌؾىُ اٌّؾٍٝ اٌشبًِ، ٚرمَٛ اٌٛؽذاد اٌّؾ١ٍخ ثّؼظُ اٌّغؤ١ٌٚبد ٚإٌشبؽبد اٌّؾ١ٍخ، ؽزٝ رشًّ اٌضساػخ ٚاٌظؾخ ٚ -أ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌشؤْٚ االعزّبػ١خ.
 إٌظبَ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّشبسوخ، ٠ٚزُ ف١ٗ رٛص٠غ االخزظبطبد اٌّؾ١ٍخ ث١ٓ فشٚع اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ. -ة 

 إٌظبَ اٌّضدٚط، ٚفٝ ٘زا اٌغبٔت رمَٛ اٌغٍطبد اٌّشوض٠خ ثّؼظُ االخزظبطبد اٌّؾ١ٍخ. -ط 

اٌّشوض٠خ ثىبفخ إٌشبؽبد ػٓ ؽش٠ك فشٚػٙب فٟ اٌّؾبفظبد ٚاأللب١ٌُ، ٚرمَٛ اٌٛؽذاد إٌظبَ اإلداسٜ اٌّذِظ، ٚف١ٗ رمَٛ اإلداسح  -د 

 اٌّؾ١ٍخ ثمذس ػئ١ً ِٓ االخزظبطبد ٚاٌشلبثخ ػٍٝ االٔشطخ اٌزٝ رمَٛ ثٙب اٌغٍطبد اٌّشوض٠خ.

 العالقة مع السمطات المركزية -3
، حيث تتطمب الالمركزية نظامًا رقابيًا لضبط وظائف العالقة بين الحكومة المركزية والسمطات المحمية عالقة رقابية إشرافية

( فإن الحكومة المركزية تضطمع بتعيين الوظائف العميا مثل المحافظ والمديرين، تفسير 2002اإلدارة المحمية، وكما أفاد )نصراهلل، 
إلعانات لتغطية العجز المالى، تقديم القوانين ووضع الموائح التنفيذية، اإلذن بالصرف والرقابة المالية، تمويل المشروعات ومنح ا

 المشورة الفنية.

وتتحقق استقاللية الييئات المحمية بقدرتيا عمى تحصيل اإليرادات المحمية، وىذه اإليرادات ال يمكن تحصيميا إال بالقانون، 
استثنائي، وبدوره يحد من  ( من تمويل لممشروعات ومنح اإلعانات، ىذا إجراء2002وصرفيا بموجب القانون، وما ذكره )نصراهلل، 

استقاللية الييئات المحمية عن السمطات المركزية، أيضًا تعيين الوظائف العميا، حيث ىناك بعض القوانين يتم فييا توظيف الوظائف 
رقابة العميا باالنتخاب لما فيو من إشراك المسؤولية بين السمطات المحمية والمواطنين، األمر الذي يضع الييئات المحمية بين 

 المواطن ورقابة الدولة، وتبقى العالقة مع السمطة المركزية ىي عالقة رقابية إشرافية.
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 وظائف اإلدارة المحمية(4.1.2)
الييئات المحمية تقدم الخدمات المباشرة والتنمية  لممواطن، وىى أعمى سمطة محمية مسؤولية عمى الشأن المحمى، ومن ىذا 

المحمية إلى عدة أبعاد، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، تنموية، صناعية، عمرانية وغيرىا، وذكر المنطمق تتعدد وظائف اإلدارة 
 ( بشكل عام وصنف اختصاصات المجمس الشعبى فى اآلتى:2006)عولمى، 

نشاء مؤسسات .1 عامة ذات  الوظائف االقتصادية والمالية، تطوير األنشطة االقتصادية التنموية وتشجيع المتعاممين االقتصاديين، وا 
 طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية .

الوظائف االجتماعية والثقافية، التكفل بالفئات االجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إلييا فى مجال الصحة والتشغيل والسكن،  .2
نشاء المؤسسات التعميمية والسياحية والثقافية.  وا 

ة العمرانية والنقل العمومى. لعمل األجيزة والمؤسسات الصناعية وتحسينيا تحقيق التنمية الصناعية، وتطوير مجال التييئ .3
 وتنشيطيا، وعمل شبكات النقل العمومى.

اختصاصات الييئات المحمية في األنظمة المقارنة، وتم تصنيف اختصاصات الييئات  )2011المبيضين وآخرون، (ويسرد 
ات، االختصاصات التمثيمية، االختصاصات الخاصة بالضبط اإلداري، وظائف المحمية وتجميعيا بشكل مفصل، وقد شممت تقديم الخدم

 التنمية المحمية وتنمية المجتمع، التخطيط العمراني، الثقافة والترفيو، التنسيق بين الخدمات المختمفة عمى المستوى المحمى.

( التنمية المستدامة2.2)  
بي احتياجات الجيل الحاضر دونت عرض لمخطر احتياجات جيالل مستقبل يعني بالتنمية المستدامة ىي التنمية المحمية التيتم

(، وتعتمد التنمية المستدامة عمى مكوناتيا الذاتية والحفاظ عمى كرامة اإلنسان وتحسين معيشتو وتوفير فرص 1، 2014وفاء، )
ويعود مفيوم التنمية ال القادمة، متساوية لو مع غيره من إفراد المجتمع، بالشكل الذي يضمن استدامة حقوق غيره من األجي

المستدامة في إطاره العام مفيوًما بيئًيا ثمت حول إلىمفيوم تنموي شامل يراعي ثالثة محاور رئيسة وىي المحور 
( 6، 2013(، حيث يذكر )خديجة والغالية، 3، 2009االجتماعي)اإلنسان(والمحور االقتصادي والمحور البيئي )ديب ومينا، 

 ة المستدامة في اآلتي:مكونات التنمي
 .اػبح ِزطٍجبد األع١بي اٌمبدِخشر١ّٕخ اؽز١بعبد اٌغ١ً اٌؾبػش ِغ ِ .0

 .ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚػذَ رٍٛصٙب .0

 .ػذَ اعزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاعزغالٌٙب ثطش٠مخ ػمال١ٔخ .3

 رؾم١ك اٌزٛافك ٚاٌزٛاصْ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚ اٌغىبْ ٚاٌطج١ؼخ. .4

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚأثؼبد٘ب فٟ وً ٘ذف.( ٠ج١ٓ ثبٌزفظ١ً أ٘ذاف 0اٌغذٚي سلُ )

 

 : االهداف االساسٌة للتنمٌة المستدامة1الجدول رقم 

 اإلستدامة البيئية اإلستدامة اإلجتماعية اإلستدامة اإلقتصادية اليدف

 المياه

ضمان امداد كفى ورفع 
كفاءة استخدم المياه 
في التنمية الزراعية 
 والصناعية والحضرية

أمين الحصول عمى المياه في 
لمنطقة الكافية الستعمال 
لمنزلي والزراعة الصغيرة 

 لألغمبية الفقيرة

ضمانة الحماية الكافية 
لممستجمعات المائية والمياه 
الجوفية وموارد المياه المعدنية 

 وأنظمتيا اإليكولوجية.
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 الغذاء

رفع اإلنتاجية الزراعية 
أجل واإلنتاج من 

 تحقيق األمن الغذائي

تحسين اإلنتاجية وارباح 
الزراعة الصغيرة وضمان األمن 

 الغذائي المنزلي

ضمان اإلستخدام المستدام 
والحفاظ عمى األراضي 

والغابات والمياه ولحياة البرية 
 واألسماك وموارد المياه.

 الصحة

زيادة اإلنتاجية من 
خالل الرعاية الصحية 
والوقائية وتحسين 

حة واألمان في الص
 أماكن العمل

فرض معايير ليواء والمياه 
والضوضاء لحماية حة البشر 
وضمان الرعاية الصحية 
 األولية لألغمبية الفقيرة

ضمان الحمية لكافية لمموارد 
البيولوجية واألنظمة 

اإليكولوجية واألنظمة الداعمة 
 لمحياة

المأوى 
 والخدمات

ضمان اإلمداد الكافىء 
كفء واإلستعمال ال

لموارد البناء ونظم 
 المواصالت

ضمان الحصول عمى السكن 
المناسب بالسعر المناسب 

باإلضافة إلى الصرف الصحي 
 والمواصالت لألغمبية الفقيرة

ضمان اإلستخدم المثالي أو 
المستدام لألراضي والغابات 
 والطاقة والموارد المدنية

 الطاقة

ضمان اإلمداد الكافىء 
واإلستعمال الكفء 

اقة في مجاالت لمط
التنمية الصناعية 

ولمواصالت واإلستعمال 
 المنزلي

ضمان الحصول عمى الطقة 
الكافية لألغمبية الفقيرة خاصة 
بدائل الوقود الخشبي وتعيم 

 الكيرباء

خفض اآلثار البيئية لموقود  
الحفري فى النطاق المحمي 
واإلقميمي والعالمي والتوسع 
في تنمية استعمال االبات 
 والبدائل المتجددة األخرى

 التعميم
ضمان وفرة المتدربين 

لكل القطاعات 
 اإلقتصادية األساسية

ضمن اإلتاحة الكافية لمتعميم 
لمجميع من أجل حية صحية 

 ومنتجة

إدخال البيئة في العمومات 
 العامة والبرامج التعميمية

 الدخل

زيادة الكفاءة 
اإلقتصادية والنمو 
وفرص العمل في 

 الرسميالقطاع 

دعم المشاريع الصغيرة وخمق 
الوظائف لألغمبية الفقيرة في 

 لقطاع الغير رسمي

ضمان اإلستعمال المستدام 
لمموارد الطبيعية الضرورية 
لمنمو اإلقتصاديأى في 

القطاعات الرسمية والغير 
 رسمية

 (03، 0119المصدر: )مسعودى، 

( اإلستدامة اإلقتصادية1.2.2)  
تركز عمى التحول من التخمف الى التقدم، وذلك بإحداث نمو فى االقتصاد القومي بدوره يزيد من متوسط التنمية االقتصادية 

نصيب الفرد من الدخل القومي، والتي تتطمب إحداث تغييرات فى كل من االنتاج ونوعية السمع والخدمات، ويقوم االقتصاد المحمى 
 اع اإلعمال بشكل جماعي من تحقيق نمو اقتصادي وخمق فرص عمل.عمى الشراكة بين القطاع الحكومي والغير حكومي وقط



 مجلة الجامعة

 

 285صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

 (:2013وىناك مؤشرات يعتمد عمييا في تحديد البعد االقتصادي فى التنمية المستدامة، وتتمثل في اآلتي )بوزيد، 
  ثزؾغ١ٓ اِىب١ٔبد ا١ٌٙىً االلزظبدٞ ؽ١ش ٠شىً وً ِٓ اٌزغبسح ٚاالعزضّبس ػٕظش٠ٓ أعبع١١ٓ فٝ رؾم١ك إٌّٛ االلزظبد، ٚرٌه

اٌٛطٛي اٌٝ األعٛاق ٚرؾ٠ًٛ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚٔمً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرخف١ف ػتء اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ ٚاٌمؼبء ػٍٝ اٌفمش ٚاعزغالي 

 اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاإلٔزبط ٚاالعزٙالن.
 اٌّزمذِخ طٕبػ١بً، اٌغجت اٌشئ١غٟ  أّٔبؽ االعزٙالن ٚاإلٔزبط، رّضً أّٔبؽ االعزٙالن ٚاإلٔزبط غ١ش اٌّغزذاِخ، خظٛطبً فٝ اٌذٚي

ٌالعزٕفبر اٌّغزّش ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزذ٘ٛس اٌّزٛاطً ٌٍج١ئخ اٌؼب١ٌّخ، ِٚٓ اٌّغٍُ ثٗ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ أْ وٛوت األسع ال 

ّغز٠ٛبد ٠غزط١غ أْ ٠ذػُ أّٔبؽ االعزٙالن اٌغبئذح فٝ اٌذٚي اٌظٕبػ١خ ػٍٝ ٔطبق ػبٌّٟ، ٚػالٚح ػٍٝ رن فئْ االعزٙالن ثٙزٖ اٌ

 اٌّشرفؼخ ٠ؤصش ػٍٝ خ١بساد االعزٙالن ٚاإلٔزبط فٝ اٌذٚي إٌب١ِخ ؽب١ٌبً ِٚغزمجالً.

و نظرًا لمتوجيات اإلشتراكية فى السياسات اإلقتصادية في ليبيا، فإن القطاع العام ىو الذى يمعب الدور الرئيسى فى اإلستثمار 
نتاج السمع والخدمات، وتم تجميد القطاع الخاص من  % من حجم 86أواخر السبعينات، حيث استثمر القطاع العام بنسبة وا 

% فى قطاع الصناعة، وىذا يعتمد اعتماد كمى 98% فى قطاع الزراعة و93% فى قطاع الخدمات و100اإلستثمار، بل وصل نسبة 
ات الغير نفطية فى الناتج عمى القطاع النفطى مع انخفاض النمو اإلقتصادى لمقطاعات الغير نفطية، حيث كانت مساىمات القطاع

لقطاع الخدمات العامة، وىذا يوضح االختالل فى الييكل  22.5لقطاع الصناعة التحويمية، و 2.2% لقطاع الزراعة، 2.7المحمى بــ 
 (.2016االقتصادى الميبى )شامية، 

ييكل اإلقتصادي في الدولة، بما يحقق ولتحقيق اإلستدامة االقتصادية البد من التوازن بين اإلنتاج واالستيالك، كذلك تنويع ال
" مميار دينار 19.209( نالحظ تركيز اإلنتاج عمى مورد النفط بمقدار "2استدامة الموارد لألجيال القادمة، فمن خالل الجدول رقم )

يرادات التي وصمت " مميار دينار مقابل اإل32.692" مميار لإليرادات الغير نفطية، كذلك ارتفاع المصروفات بقيمة "3.128مقابل "
 " مميار دينار، وىذا بدوره يشير إلى الخمل في االقتصاد من حيث اإلنتاج واالستيالك.22.337"

 2017إلى سنة  2011: اإلٌرادات و المصروفات فً لٌبٌا من سنة 2الجدولرقم

 

 
 (0107المصدر: )مصرف لٌبٌا المركزي، 

 االقتصادية منخال لنظام اإلدارة المحمية فيمايمي:تتمثال ألىداف 
 توفر مصادر التموٌل ا لمحلً من خالل الضرائب والرسوم المحلٌة وإٌرادات أمالك المجالس المحلٌة وممتلكاتها، -1 

 تأسيس مشروعات اقتصادية تالءم احتياجات الوحدات المحمية وحاجات المواطنين فييا،  -2 
ٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ ع١ؤدٞ إٌٝ رٕش١ؾ االلزظبد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛؽٕٟ،الع١ّب فٟ ظً إٌّبفغخ ث١ٓ رٕش١ؾ االلزظبد ػٍٝ ا -4

 .(0100اٌٛؽذاد اٌّؾ١ٍخ )ػز١مخ، 
ويمكن حصر الموارد المالية لموحدات المحمية فى خمس الييئات المحمية تعتمد في تمويل مياميا من المصادر المحمية، 

واإليرادات االستغاللية، والقروض، واإلعانات. وبعض ىذه المصادر تعتبر ايرادات ذاتية  مصادر رئيسية ىى: الضرائب، والرسوم،
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لموحدة المحمية كالضرائب والرسوم واإليرادات الناشئة عن تشغيل واستثمار المرافق المحمية، وبعضيا تعتبر موارد خارجية كالقروض 
 ات .واإلعانات التى تتمقاىا الوحدات المحمية من الدول والييئ

القطاع الخاص مازال غائبًا عن مساىمتو في اإلقتصاد المحمي، وىذا ما تقدمو البمديات من صالحياتيا في دعم اإلقتصاد 
( لسنة 59المحمي من خالل اإلشراف عمى المشاريع الصغرى والمتوسطة وبرامج التنمية، وجاء ذلك في الالئحة التنفيذية لقانون )

البمدية بالتنسيق مع الجيات المختصة بإنشاء حاضـنات لممـشروعات الصغر ومتابعة تنفيذىا تقوم ( 98لمادة ) 2012
 لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء
 عمى دراسات الجدوى االقتصادية لكل منيا واألسبقيات الخاصـة بيـا، وفقـاً 

 ات المـشروعاتلممستيدفات االقتصادية واالستثمارية لمبمدية، وتعمـل حاضـن

 الصغرى عمى تصحيح ومعالجة أي انحرافات سمبية في وقتيا ضمانًا لنجاح ىذه
 .المشروعات وتحقيق مستيدفاتيا

( 3، 2013المشروعات الصغرى والمتوسطة ىى المحور الرئيس لمتنمية االقتصادية في الييئات المحمية، فقد ذكر )الحارثى، 
% من المشاريع االقتصادية وتشغل ما يصل 90ن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبتو أنو تشير اإلحصائيات العالمية إلى أ

 % من إجمالى قوة العمل.60إلى 
يبين بالتفصيل مراكز اإلعمال والحاضنات التى تم تأسيسيا والنشاطات التى قامت بيا ىذه المراكز  2016التقرير السنوي 

( يظير عدد المراكز والحاضنات إلى 3عميا من خالل اإلمكانيات المتاحة، فى التقرير صفحة )والحاضنات، وعدد المشاريع التى تم د
( وىى مركز أعمال طرابمس، مركز أعمال بنغازى، مركز أعمال مصراتة، مركز ذوى االحتياجات الخاصة، الحاضنة الزراعية 6)

مستوى الدولة الميبية، كما يظير فى ىذا الجدول عدد الزوار وحاضنة تقنية المعمومات، حيث أن ىذا العدد يعتبر محدود جدًا عمى 
 ( زبون.395الذين تم تقديم الخدمات ليم يصل إلى )

( مشروع، وىو عدد ظئيل جدًا مقارنة 85وتظير المشاريع التى تم انجاز الدراسات المتطمبة والتى مازالت تحت االنجاز إلى )
 %(، والتى تعتبر أقل من النصف بكثير.21.5ات، وتمثل ىذه النسبة )بالزبائن الذين تم تقدميم لممراكز والحاضن

لالدراة المحمية، حيث لم يتم تطبيق 2012لسنة  59ومن واقع البحوث العممية التى مازالت تثبت القصور في تفعيل قانون 
يرادات األمالك العامة، حيث أ ( بأن مستوى 2016فادت دراسة )عمي، المواد التى تسمح لمبمديات االستفادة من الضرائب والرسوم وا 

من  49% من الضرائب المركزية كما نصت عميو المادة رقم 10الالمركزية المالية متدني ولم يتم فيو تمقى البمديات ما قيمتو 
م المنافذ م، كذلك الرسوم ذات الطابع المحمي مثل رسوم المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث تبمغ الرسو 2013لسنة  59القانون 

من كافة الرسوم الجمركية ورسوم خدمات العبور )الترانزيت( ورسوم الموانئ والمطارات المحصمة فى % 10البرية والجوية والبحرية 
الفقرة أ حصيمة الرسوم المحصمة لقاء الخدمات البمدية مثل  51. كما تحدد المادة 49دائرة المحاف حسب الفقرة )ب( من المادة 

لمينية ورسوم الحرف والصناعات وخدمات لمكاتب المينية وترخيص الباعة المتجولين وترخيص وسائل الدعاية رسوم الرخص ا
واإلعالن ورسوم االبنية مقابل الترخيص ورسوم تسجيل عقود االيجار ورسوم اقتناء المركبات وموافق المركبات والمسالخ وجمع 

 النفايات ودفن الموتى.
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م، مازال بنود ىذا القانون 2013م وصدور الالئحة التنفيذية في سنة 2012بالرغم من اصدار قانون اإلدارة المحمية في سنة 
 لم تنفذ تنفيذا كاماًل وخاصًة فيما يخص مواد التمويل المحمي، وىذا يرجع إلى عدة أسباب منيا عدم استقرار اإلدارة المركزية كما افاد

العوامل المؤثرة عمى عمى فعالية الالمركزية يعتمد عميو في النيوض بالمجتمع استقرار اإلدارة المركزية، و من ( 2013)السائح، 
أنو ال يمكن تحقيق تنمية (2019 وأبوخيط، نوبة )بنيجب أن يوجو التخطيط المحمي إلى بناء القدرات الذاتية لممحميات، ويؤكد 

دور فعال في التنمية المستدامة، وال يأتى دور البمديات في تحقيق التنمية المستدامة إال مستدامة بدون وجود إدارة محمية يكون ليا 
زالة العوائق أمام تطبيقيا.  من خالل انتياج طريقة التكامل بين كل مؤسسات المجتمع وا 

( اإلستدامة االجتماعية2.2.2)  
التنمية االجتماعية بالتنمية االقتصادية ربطا حيًا، ال ينفصال  التنمية االجتماعية تدور حول الفرد وعالقتو بالمجتمع، وبذلك ترتبط

من حيث التطبيق العممي، حيث تيدف التنمية االقتصادية الى توفير فرص متكافئة من الخدمات والحاجات لإلفراد، وتتعدد الحاجات 
االطمئنان واالستقرار والحماية االجتماعية  االجتماعية الى الحاجة الى العمل والتممك واالستيالك، والحاجة الى مناخ يتوفر فيو

 وضمان الحقوق األساسية، باإلضافة الى الحاجة الى التعميم والصحة والرعاية االجتماعية لمفئات الخاصة.
 (:2001وتيدف التنمية االجتماعية الى اآلتي )السروجي وآخرون، 

 إؽذاس رغ١١ش فٝ اٌجٕبء االعزّبػٟ ٌٍّغزّغ ٚٚظبئفٗ. .0

 ّشىالد االعزّبػ١خ إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١١ش اٌّزظٍخ ثٗ.ِؼبٌغخ اٌ .0

إشجبع االؽز١بعبد االعزّبػ١خ إلفشاد اٌّغزّغ ثّفِٙٛٙب اٌشبًِ، ِٓ خالي رم١١ُ اٌخذِبد االعزّبػ١خ اٌّخزٍفخ )رؼ١ٍُ، طؾخ، صمبفخ،  .3

 سػب٠خ اعزّبػ١خ، رٕشئخ اعزّبػ١خ(.

 رغبػذُ٘ ػٍٝ رؾغ١ٓ ِغز٠ٛبد اٌّؼ١شخ. رض٠ٚذ افشاد اٌّغزّغ ثبٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌزٝ .4

 رمذ٠ُ اٌخذِبد الفشاد اٌّغزّغ ٌزؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح، ٚر١غ١ش اٌؾظٛي ػ١ٍٙب. .5

 إربؽخ اٌفشص إلفشاد اٌّغزّغ ٌٍّشبسوخ اٌفؼ١ٍخ فٝ رٛع١ٗ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚرٕف١ز ثشاِغٙب ٚرم٠ُٛ ٔزبئغٙب. .6

 العً اعزذاِخ اعزّبػ١خ، ٟٚ٘ وب٢رٟ )أثٛس١ٔٚخ، ثذْٚ عٕخ ٔشش(:ٕٚ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدا اٌزٝ ٠زطٍت رؾم١مٙب 

 )اعزمشاس إٌّٛ اٌغىبٟٔ ِٓ خالي اٌؼذاٌخ فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌخذِبد االعزّبػ١خ )اٌظؾخ، اٌزؼ١ٍُ، اٌّٛاطالد ، اٌغىٓ اٌالئك 

 .اٌّغبٚاح ٚاٌغٛدح فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ ِخشعبد اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 ٚخٍك فشص ػًّ ٚرٛف١ش ػ١ش وش٠ُ ٌٍّٛاؽٓ ٚاٌؼذاٌخ فٝ رٛص٠غ اٌذخً. ِؾبسثخ اٌفمش 

 .اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ ٚاٌّشبسوخ ثظٕغ اٌمشاس ٚرؾذ٠ذ اٌؾبعبد اٌزٝ رخذَ طبٌؼ اٌغّبػخ 

( ساكن فى السنة، فإن الواقع الحالي فى ليبيا 1000( مساكن لكل )10قياسًا بالمعدل العالمي النتاج الوحدات السكنية وىو )
( ساكن، باإلضافة إلى معدالت النمو السكاني فى ازدياد 1000( مساكن لكل )5يشير إلى أنو لم يتجاوز انتاج الدولة من المساكن )

" مميون 8.76إلى " 2033%"، وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام 2.22%" إلى "1.83تتراوح ما بين " 2006حيث في سنة 
وحدة سكنية، وتكون الزيادة التدريجية كل سنة تقدر  (1,164,134)لالحتياجات السكانية إلى نسمة، وقد تم حساب العجز التراكمي 

 .((2016أبحيري وآخرون، م )2018-2014" وحدة سكنية بالخطة الخمسية األولى من 50,000بـ " 

اٌظؾ١خ ّ٘ب خطبْ ِزٛاص٠بْ  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ّ٘ب ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚاؽذح فٝ اٌز١ّٕخ اإلعزّبػ١خ، ٚٚعٛد ِشافك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّشافك

%" ؽغت دساعخ 97510ٌزمذ٠ُ اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ فٝ أٞ إل١ٍُ، ٚثبٌٕظش إٌٝ ٚعٛد ِغزٜٛ ػبي فٝ االٌزؾبق ثبٌّذاسط ٠ظً إٌٝ "



 مجلة الجامعة

 

 288صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

 (، فٝ اٌّمبثً ٔغذ ػذد اٌّشافك اٌظؾ١خ غ١ش ػبدٌخ ث١ٓ االلب١ٌُ ٚاٌّذْ، فٕغذ أْ ِذ٠ٕخ ؽشاثٍظ ثّغبؽزٙب0108)لش١ِذح ٚاألػٛس، 

اٌزٝ رّضً ٔغجخ ل١ٍٍخ ٌّغبؽخ ١ٌج١ب ثبٌىبًِ رغزؾٛر اٌؼبدي ٌٍخذِبد ٚاٌز١ّٕخ ث١ٓ اٌّغبؽخ اٌغغشاف١خ ٚاٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ.ػٍٝ 

%"، ٚ٘زا 358%" ٚعجٙب "450(، فٝ ؽ١ٓ ٔغذ ِٕطمخ اٌغجً اٌغشثٝ "3%" ِٓ ػذد اٌّشافك اٌظؾ١خ وّب فٝ اٌغذٚي سلُ )0056"

 خ ٚاٌزٛص٠غ اٌغ١ش ٠ذي ػٍٝ ػذَ اٌزٛاصْ فٝ اٌز١ّٕ

 
 ، اإلاىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث، لُبُا، َغابلـ2016اإلا٣ضع: جدضًاث الخىمُت اإلا٩اهُت فى لُبُا، 

 

حر ٞغم الٗمل ومداعبت ال٣ٟغ، ٞمٗض٫ البُالت صعاؾت )٢غمُضة  وؿبت البُالت حٗخبر ماقغ ًض٫ ٖلى جٞى

ىع،   وطل٪ لبلىٚه 2018وألٖا
 
ظا ؤلاق٩ا٫ َى 18.47" للظ٦ىع و وؿبت "16.87وؿبت "(، ٌٗض مغجٟٗا " لئلهار، َو

 ي٠ٗ مسغظاث الخٗلُم، ٦ظل٪ ال 
 
مخضازل م٘ ٖضة مخٛحراث، مً بُجها ٖضم وظىص مؿاَمت لل٣ُإ الخام، ؤًًا

 ًىظض عبِ بُم مسغظاث الخٗلُم وؾى١ الٗمل.

الخاظاث التى جسضم نالر الجماٖت، ًم٨ً ما ًخٗل٤ بالكٗىع باإلاؿئىلُت واإلاكاع٦ت بهى٘ ال٣غاع وجدضًض 

بإزظ ماقغاث ٖلى صوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي فى لُبُا وتى بخضي ألاظؿام الغثِؿُت التى جمشل اإلاكاع٦ت 

 اإلاجخمُٗت فى نى٘ ال٣غاع فى الخىمُت اإلاؿخضامت، ؾىاء ٖلى الهُٗض اإلادلي فى البلضًاث ؤو ٖلى الهُٗض الٗام.

ب والخٗلُم  ( ًبحن1فى الك٩ل ع٢م ) ؤن مٗٓم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي تى جمُل بلى الٗمل الخحري والخضٍع

ظا اإلاؿاع َى امخضاص إلاا ٧ان مؿمىح به ٢بل ؾىت  ، وامخضاص للخ٣الُض اإلادلُت الخىدخجه هدى الضًً 2011والش٣اٞت، َو

ٖالم واظغاء البدىر والش٣اٞت، فى خحن ًىسٌٟ ٖضص ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي التى حٗمل فى مجا٫ وؾاثل الا 

حر الخضماث ألاؾاؾُت وخماًت خ٣ى١ اإلاؿتهل٪ واإلااؾؿاث اإلاهىُت.  وجدؿحن جٞى

ٗؼي ) ( هخاثج صعاؾخه ؤن ٖضم الاَخمام باإلهٟا١ ٖلى الخٗلُم بالك٩ل ال٩افي ؤزغ ٖلى 2018ؤبىظباعة وبالخاط، َو

 الىمى الا٢خهاصي وطل٪ لىظىص الٗال٢ت الُغصًت بحن ؤلاهٟا١ ٖلى الخٗ
 
لُم والىمى الا٢خهاصي، الامغ الظي ٧ان ؾببا

ضم وظىص اؾخ٣غاع ؾُاسخي وجغ٦ؼ الا٢خهاص اللُبي ٖلى مىعص  فى طل٪ َى جىا٢و الاؾدشماع والخهاع الا٢خهاصي ٖو

 الىِٟ ٣ِٞ.
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غ مسر إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي فى َغابلـ: 1الك٩ل ع٢م  ج٣ٍغ  

 (2015الُىهِؿ٠ُ، اإلاهضع: )مىٓمت 

ومً ؤَم ال٣ًاًا التى واظهها الا٢خهاص اللُبي َى ٖضم احؿا١ مسغظاث الخٗلُم م٘ مخُلباث ؾى١ الٗمل، 

جىن الجضص َم الٗاَلىن ًٖ الٗمل وج٣ضع وؿبت البُالت بدىالي " %" مً ال٣ىة الٗاملت )اإلاجلـ 20وال ًؼا٫ الخٍغ

غ الا٢خهاصي،   (.2015الىَجى للخٍُى

ٗؼي الخ٣ ت اإلاؿخضامت اإلاىثل الشالض َو غ الىَجي خى٫ ؤلاؾ٩ان والخىمُت الخًٍغ الخدضًاث التي جىاظه  2016ٍغ

ت مً الكباب آلاحي:  الٟئت الٗمٍغ

  ت الاؾدشماع الجُض و التى جمشل % مً اظمالي ٖضص الؿ٩ان، خُض جخُلب 32.4لم ًخم اؾدشماع َظٍ الٟئت الٗمٍغ

 م2030ال٠ ٞغنت ٖمل ختى ؾىت ٞغم ٖمل ج٣ضع بدىالي ملُىن وزماهماثت 

 .م نُاٚت ؾُاؾت قاملت للدكُٛل بال ؤن الخىُٟظ ٧ان بُٗضؤ ًٖ اإلاإمى٫  ٚع

 .مسغظاث الخٗلُم الجامعي والخ٣جي ال جدىاؾب واخخُاظاث ؾى١ الٗمل اللُبي وال ًىظض جيؿ٤ُ بُجهما 

 .ي٠ٗ اإلاهاعاث اإلاهىُت واه٩اؾها ٖلى مؿخىي اإلاكاع٦ت لٟئت الكباب 

 ضم ٢ضعجه الؾدُٗاب حكُٛل الكباب لٗضة ؤؾباب ؤَمها َُمىت ال٣ُإ الٗام ٖلى ي٠ٗ ال٣ُا ٕ الخام ٖو

 مٗٓم ألاوكُت الا٢خهاصًت.

باث واخخُاظاث الؿ٩ان اإلادلي  -1ؤلاصاعة اإلادلُت جد٤٣ ظملت مً ألاَضاٝ الاظخماُٖت  جخمشل فى:  جد٤ُ٣ ٚع

 ًىمً الخضماث اإلادلُت ، 

م للخٗاون إلصاعة قاوجهم اإلادلُت.بزاعة اَخمام اإلاىاَىحن وخ -2  َٟؼ

ل الىالء مىىالء ألاؾغة والٗكحرة بلىىالء للىًَ واإلاهلخت الٗامت. -3   جدٍى

 زل٤ قٗىع بىظىص هٕى مً الٗضالت الاظخماُٖت. -4 

غ )ٖخ٣ُت،  -5   (.2011زل٤ هٕى مً الخىاٞـ بحن ؾ٩اها أل٢الُم اإلاخجاوعة في مجا٫ الخىمُت والخٍُى

صص ازل اإلاجخمٗاث اإلادلُت بإَمُت الخإزحر ٖلى نىاٖت وجىُٟظ ال٣غاعاث اإلادلُت بما ٌٗؼػ ز٣خه بن قٗىع الٟغ 

غ اإلاىاَىت )ًا٢ىث،  ض طل٪ مً اعجباٍ َب اإلاجخم٘ اإلادلي الظي ًيخمي بلُه، وتي زٍُى هدى جٍُى ٍؼ بىٟؿه، ٍو

2011.) 

ث ج٨ىن لها ازخهاناث الىػاعاث في م بإن اإلاداٞٓا2012لؿىت  59و٦ما وعص في الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن 

اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت ٧الصخت والخٗلُم وؤلا٢خهاص والاؾ٩ان واإلاغا٤ٞ والخسُُِ الٗمغاوي والؼعاٖت والثروة الخُىاهُت 
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ايت والكاون ؤلاظخماُٖت والٗمل والخإَُل واإلاىنالث  الم والٍغ ت والٗض٫ والضازلُت والش٣اٞت وؤلٖا والبدٍغ

ا.والهىاٖت واإلاالُت وؤلا حَر  جهاالث والؿُاخت وال٣ُت وال٨هغباء ٚو

 للخالت 
 
م ما وعص في الالثدت الخىُٟظًت مً ازخهاناث للمداٞٓاث لم ًخم اوكاء اإلاداٞٓاث هٓغا ٚع

اث ؤلاصاعة إلادلُت في جىُٟظ ازخهاناتها التى جمـ  الؿُاؾُت الٛحر مؿخ٣غة، ألامغ الظي اعب٪ الخىاػن بحن مؿخٍى

صَا، وجب٣ى البلضًاث التى جم بوكائها باالم٩اهُاجاإلادضوصة التى ججٗلها ج٣ضم زضماث زُِ الخىمُت ب٩ل ابٗا

وا٢٘ الخىمُت اإلاؿخضامت في لُبُا ما ( 2019مخىايٗت، هاَُ٪ ًٖ الخىمُت اإلادلُت، في صعاؾت )ؤبىهىبتوابىالخُِ، 

 مً خُض جُٟٗل صوعَا في البلضًاث، 
 
 ًٖ مؿخىي الُمىح وزهىنا

 
ها نالخُت اوكاء اإلاغا٤ٞ الخىلًؼا٫ بُٗضا

م اإلاخمشلت في الخغؽ البلضي، الغزو اإلادلُت، الخايىاث 2012لؿىت  59خؿب الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن 

٘ الهٛغي، الصخت الٗامت، ؤلاصخاح البُئى، الىٓاٞت الٗامت، اإلاداظغ، اإلا٣ابغ الٗامت، الخضاث٤  للمكاَع

اث واإلاهاث٠، اإلاُاٍ والهٝغ الهخي، ٚ ، الى٣ل الٗام والؿحر واإلاىتَز اػ اإلاىاػ٫، ؤلاهاعة الٗامت باإلاُاصًً والكىإع

 ٖلى الُغ٢اث، السجل إلاضوى، ألامال٥ المت والخسُُِ لٗمغاوى وقاون البىاء والهضم. 

غ الؿىىي للمىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث لؿىت  ًٖ الخ٨م اإلادلي في لُبُا  2017الخ٣ٍغ

ضًاث ٢امذ بالٗضًض مً اإلاجهىصاث في خضوص ؤلام٩اهاث اإلادضوصة مً ؤظل الخض مً والخضماث، ط٦غ بإن البل

اإلاك٨الث اإلادلُت مً ه٣و في بمضاصاث الى٢ىص بلى مك٨الث ال٨هغباء ومك٨الث جخٗل٤ بجىاهب الى٣ل واإلاىانالث 

ظٍ اإلاك٨الث حٗاوي مج ها الٗضًض مً والخضماث الصخُت والضعاؾُت واإلاؿاٖضاث اإلااصًت لؤلؾغ اإلادخاظت، َو

البلضًاث ٖلى مؿخىي الضولت وزانت مى٣ُت الجىىب التى حٗاوي مً َظٍ اإلاك٨الث بك٩ل ؤ٦ثر زُىعة وبالخالي 

غة.  ٖىض الىٓغ بلى ؤلام٩اهاث اإلااصًت والؿُاؾُت اإلاخٞى
 
ى ألامغ الظي ًبضو نٗبا  ٞهي جدخاط لخلى٫ ٖاظلت وهاظؼة َو

الىٓام الالمغ٦ؼي في لُبُا بلى اإلاؿخىي اإلاخىؾِ، وطل٪ إلُٖاء ( ٖلى جضوي مؿخىي 2016وجا٦ض صعاؾت )ٖلي، 

ل مدلي ؤو مغ٦ؼي ًُل٤  ت، ولم ج٣ابل َظٍ الهالخُاث بخمٍى ت ؤلاصاٍع نالخُاث للبلضًاث مخمشلت في ظاهب الالمغ٦ٍؼ

ت في البلضًاث، ٦ما ٧ان جُب٤ُ ؤلاصاعة اإلادلُت م د٤٣ مؿخىي ظُض لالمغ٦ٍؼ ت اإلاالُت ٍو ً خُض ج٣ضًم ٖىان الالمغ٦ٍؼ

ت اإلامىىخت في ٢اهىن الخ٨م اإلادلي  ت ؤلاصاٍع  59الخضماث مخىؾِ ولم ًدٓى بهالخُاث ٧املت م٣اعهت بالالمغ٦ٍؼ

 م. 2012لؿىت 

 ( ؤلاؾخضامت البُئُت1.2.2)

 ، وبطا ٧اهذ البِئت حك٩ل وؿ٤ 
 
 ومخإزغا

 
حٗٝغ البِئت بإجها ٧ل م٨ىهاث الىؾِ الظي ًخٟاٖل ُٞه ؤلاوؿان مازغا

 جخٗاٌل ُٞه ال٩اثىاث الخُت واإلاىظىصاث الٛحر خُت، وطل٪ بَخم بها اإلاجخم٘ 
 
ُا  ٖٞغ

 
مخ٩امل ٞةن الىٓام البُئى وؿ٣ا

ت، البِئت ؤلاظخماُٖت والبِئت  و٢ؿمها بلى ؤهىإ حكمل الٗىانغ الُبُُٗت )البِئت الُبُُٗت، البِئت البكٍغ

ى ما جضزل ؤلاوؿان به ىانغ انُىاُٖت َو  (.2018ىٗه مشل اإلاضن وال٣غي وآلاالث )٣ٖىن، الش٣اُٞت(، ٖو

 في ٣ٖض الظي للبِئت اإلاخدضة الامم ماجمغ في 1972 ؾىت والخىمُت البِئت بحن اإلاىظىصة الٗال٢ت اجطخذ و٢ض

غ وجى٢ٗذ ؾخى٦هىلم،  ٖام بدلى٫  شخو ملُاع ٣ًاعب ما هؼوح ؤلاوؿاهُت للكئىن  مهخمت إلاىٓماث ميكىعة ج٣اٍع

٘ الُبُُٗت وال٨ىاعر الجزاٖاث بؿبب مؿا٦جهم مً 2050  ٖلى اإلاداٞٓت مً البض لظل٪ ال٨بري، الخىمُت ومكاَع

 (:2017 )ؾمحر، الخالُت الٗىانغ

 الىباحي. والُٛاء ألاعاضخي .1

 الُبُُٗت. اإلاىاعص خماًت .2

 اإلاُاٍ. نُاهت .3
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 البُىلىظُت. ألاهىإ مال ىء ج٣لُو .4

 الخغاعي. ؤلاخخباؽ مً اإلاىار خماًت .5

 الؿاخلُت. واإلاىا٤َ اثواإلادُُ البداع .6

 (:2017 )ال٣حزاوي، لُبُا البُئىٟى الخلىر مك٩لت ٞا٢مذ التى الٗىامل ؤَم مً

ت اإلاسُُاث يمً البِئت ٢ًاًا بصعاط ٖضم .1 ذ التى الخىمٍى  جىُٟظَا. فى الضولت قٖغ

للُا٢ت، ؤلاؾتهال٥ ٖلى حٗخمض نىاٖاث ٢ُام .2 اث والهلب الخضًض ٦هىاٖت اإلاَٟغ  وما مىذوالاؾ والبترو٦ُماٍو

 جلىر. مً ٖجها ًيخج

 واوٗضام الخى٠٢ مكا٧ل مً اإلاٗالجت مدُاث حٗاوي خُض الهخي الهٝغ مُاٍ واؾخٛال٫ مٗالجت ي٠ٗ .3

 الهُاهت.

 والٛاباث. الؼعاُٖت ألاعاضخي خؿاب ٖلى الٗمغاهُت اإلاىا٤َ وجىؾ٘ الضًمىٚغافي الىمى .4

وظٗلها بِئت مؿخضامت ومً ؤَم اإلااقغاث )ؾمحر، ٦ما ًىظض ماقغاث صولُت بُئُت ًخم جدضًضَا لخماًت البِئت 

2017:) 

الٛالٝ الجىي، ٧ل الخٛحراث التى جدضر في الٛالٝ الجىي مجها الخٛحر اإلاىادي وز٣ب وعون وهىُٖت الهىاء، و٢ض  .1

 ويٗذ ماقغاث جمشلذ في ماقغ الخٛحر اإلاىادي، ماقغ َب٣ت ألاوعون وماقغ هىُٖت الهىاء.

ى ألاعاضخي، .2 ُه، والؼعاٖت والهىاٖت ٧الؿ٨ً وكاَاجه ؤلاوؿان ُٞه ًؼاو٫  ألاعى مً ؾُذ ٧ل َو  و٢ض والتٞر

 باإلاؿاخت م٣اعهت للؼعاٖت الهالخت اإلاؿاخت ل٣ُاؽ الؼعاٖت ماقغاث في جمشلذ الؿُا١ َظا في ماقغاث ويٗذ

ى الٛاباث ماقغاث ال٩لُت،  اؽل٣ُ الخصخغ ماقغ ال٩لُت، للمؿاخت م٣اعهت الٛاباث مؿاخت ٣ًِـ ماقغ َو

ىاث ماقغ ٦ظل٪ ال٩لُت، باإلاؿاخت م٣اعهت بالخصخغ اإلاهابت ألاعاضخي وؿبت ت اإلاؿخَى  مؿاخت ل٣ُاؽ الخًٍغ

ت ٦مؿخىَىاث اإلاؿخسضمت ألاعاضخي  ما٢خت. ؤو صاثمت بكٍغ

 الُدالب ووؿبت ألاؾما٥ نُض وماقغ الؿاخلُت اإلاىا٤َ في الؿ٩ان ماقغ وحكمل الؿاخلُت، واإلاىا٤َ البداع .3

 اخلُت.الؿ اإلاُاٍ في

خم للكغب، الهالخت اإلاُاٍ ماقغ .4  ماقغ اإلاخجضصة، اإلاُاٍ مً الؿىىي  الٟغص بىهِب اإلاىاعص ججضص ماقغ ٢ُاؽ ٍو

٣ِـ اإلاُاٍ اؾخسضام  وؤلاخخُاظاث اإلاىخجت اإلاُاٍ مجمٕى بلى اإلاؿخسضمت اإلاُاٍ ٦مُاث وؿبت اإلااقغ َظا ٍو

ا ووؿبت اإلاظاب ألاو٦سجحن بتر٦حز إلاُاٍا هىُٖت ٢ُاؽ ُٞه ًخم الظي اإلاُاٍ هىُٖت ماقغ اإلاخجضصة، ت الب٨تًر  في اإلاٍٗى

 اإلاُاٍ.

ت وبوكاء اإلادمُاث. .5 ى ماقغ خماًت الخُىاهاث والىباجاث البًر  الخىٕى الخُىي، َو

جلىر الهىاء في لُبُا له ٖضة مهاصع، ؤَمها الٛباع اإلادؿا٢ِ والجٟاٝ، خُض جدؿا٢ِ الٛباع اإلاخهاٖضة مً 

 
 
 بؿبب اػالت الُٛاء الىباحي واػالت  الٗىان٠ الترابُت ؤًًا

 
الٛباع الٗال٣ت ٞى١ مٗضلها الُبُعي حؿبب جلىزا

ال٨شبان الغملُت باالياٞت بلى الجٟاٝ بٗضم ؾ٣ىٍ ألامُاع ب٨مُاث ٧اُٞت،٦ظل٪ اإلاهاصع الهىاُٖت ٦مُاث 

ت، ومهاو٘ ألاؾمضة واإلاهاو٘ الا ت والبترو٦ُماٍو ا، الٛاػاث اإلاىبٗشت مً اإلاهاو٘ ال٨ُماٍو حَر وكاثُت ٧اإلؾمىذ ٚو

( ًبحن ٖضص اإلاغ٦باث الخانت، مما ًض٫ ٖلى اإلاُل بلى اهدكاع اإلاغ٦باث الخانت ٦2ظل٪ وؾاثل الى٣ل والك٩ل ع٢م )

ظا ًاصي بلى اؾخٗما٫ ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاغ٦باث اإلاؿببت فى اهدكاع ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض  ؤ٦ثر مً اإلاغ٦باث الٗامت، َو

 (.2017ال٨غبىن بك٩ل ا٦بر )ألامحن، 
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( التى جم ٞحها ج٣ُُم ألازغ البُئى إلاهاو٘ ؤلاؾمىذ بمى٣ُت ػلُتن، ٣ٞض ازبذ ؤن 2013وفي صعاؾت )الكِباوي، 

الهىاء ًخلىر بؿبب الٛباع اإلاخهاٖض ؤزىاء الٗملُاث ؤلاهخاظُت، وهخج زال٫ َظٍ الضعاؾت جإزحر َظا الخلىر ٖلى 

ت ٦ ظ٥ اإلامخل٩اث الٗامت والخانتالتى حؿ٣ِ ٖلحها اإلاٗاصن الش٣ُلت الىباجاث الُبُُٗت وألاشجاع والخُىاهاث البًر

ت، ٦ظل٪ الخٛحر  اإلالىزت مشل الغنام، مشل الؿُاعاث والٗىاػ٫ ال٨هغباثُت وزُىٍ ال٨هغباء والهىاجٟىاإلاىا٢٘ ألازٍغ

 (.2013فى جغبت ألاعى وصخت الٗاملحن والؿا٦ىحن خى٫ مى٣ُت اإلاهى٘ )الكِباوي، 

 

 
2016 -2001وؿبت اإلاغ٦باث مً ٖام : 2الك٩ل ع٢م   

 (2017اإلاهضع: )ألامحن، 

ت لالؾخسضام الٗام لؤلعاضخي، والتى ٧اهذ "4الجضو٫ ع٢م ) ت 94.2( ًبحن اليؿبت اإلائٍى %" مجها ؤعى صخغاٍو

بالضعظت ألاولي، م٘ وظىص مكا٧ل بُئُت ؾببها الجٟاٝ و٢لت ؾ٣ٍى ألامُاع، م٘ اهسٟاى ٦بحر فى الؼعاٖت اإلاغوٍت 

ظا ٖاث٤ ٦بحر في وؤع  ت والٛاباث وألاعاضخي الٗمغاهُت، مما ًض٫ ٖلى ٖضم الخىاػن بحن َظٍ الٗىانغ َو ٍى اضخي الٖغ

 جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت.

ت الؾخسضام ألاعاضخي في لُبُا4الجضو٫ ع٢م  : اليؿبت اإلائٍى  

 
 (2016اإلاهضع )ؤبدحري وآزغون، 

 لٗضم وظىص الخىاػن فى الخىػَ٘ الؿ٩اوي 
 
اصة فى مٗضالث الؿ٩ان ٢ض جاصي ٖلى وهٓغا ومؿاخت ألا٢الُم، ٞةن الٍؼ

ىع،  اصة مٗضالث الؿ٩ان بلى الًِٛ 2018الًِٛ ٖلى الُٛاء الىباحي، ٟٞي صعاؾت )٢غمُضة وألٖا ( والتى هخج ٞحها ٍػ

بٌٗ  ٖلى الُٛاء الىباحي، ماصًت بلى ازخٟاء الٗضًض مً الىباجاث هدُجت ٢ُ٘ ألاشجاعوالصجحراث، ٦ظل٪ جدىلذ

بىللي، ومً زال٫ نىع ألا٢ماع الهىاُٖت، ٣ٞض  الٛاباث بلى ؤعاضخي ػعاُٖت فى اإلاى٣ُت اإلامخضة بحن َغابلـ وال٣َغ

بىللي ٧اهذ مؿاخت الٛاباث فى ؾىت  " ٨َخاع 45,750م ج٣ضع بـ"1976جبحن ؤن َظٍ اإلاى٣ُت اإلامخضة بحن َغابلـ وال٣َغ
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" ٨َخاع هدُجت حٛحر الاؾخٗماالث اإلاسخلٟتزانت الؼعاٖاث 28,450)حكمل ألاشجاع الؼعاُٖت(، زم ج٣لهذ بلى "

 اإلاغوٍت والخىؾ٘ الٗمغاوي ٖلى خؿاب الٛاباث.

 في مىاعص اإلاُاٍ، خُض جخجاوػ لُبُا م٘ 
 
صولت ٖغبُت زِ ال٣ٟغ  12حٗخبر لُبُا مً اإلاىا٤َ الٗغبُت ألا٦ثر ٣ٞغا

غ الٗاإلاي لخىمُت  120اإلااجى الخاص، خُض ٣ًضع ههِب الٟغص في لُبُا بدىالي   للخ٣ٍغ
 
٣ا متر م٨ٗب في الؿىت ٧ل ٞغص ٞو

، في خحن ؤن ال٣ٟغ الٗاإلاي ٣ًضع بإل٠ متر م٨ٗب في الؿىت ل٩ل ٞغص، وحٗخمض  لُبُا في اخخُاظاتها اإلااثُت 2015اإلاُاٍ 

ُت بيؿبت " ٟت ؤَمها الؼعاٖت %"، التى حك٩ل اإلاهضع ألاؾاسخي للمُاٍ اإلاؿخٗملت في ٢ُاٖاث مسخل95ٖلى اإلاُاٍ الجٞى

 (.2017والغي وؤلاؾخسضاماث الهىاُٖت واإلاجزلُت والصخُت )اإلاىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث، 

ت 3,987م تى "2000ال٨مُاث اإلااثُت اإلاخاخت قي ؾىت  " ملُىن متر م٨ٗب، في اإلا٣ابل ال٨مُاث الخ٣ضًٍغ

" ملُىن متر م٨ٗب، 1,027م٨ٗب، ؤي َىا٥ بجؼ ٣ًضع بـ " " ملُىن متر 5014م تى "2000لالخخُاظاث اإلااثُت في ؾىت 

" ملُىن متر 6905م، خُض جهل بلى "2000م ب٨مُاث ؤ٦ثر مً ؾىت ٦2015ظل٪ ٣ًضع ؤلاخخُاظاث اإلااثُت في ؾىت 

 (.2000م٨ٗب )الباعووي، 

ُت في لُبُا، جىنلذ ٖضًض مً الضعاؾاث بلى جلى  خماص قبه ال٨لي ٖلى اإلاُاٍ الجٞى م ؤن ؤلٖا ر َظٍ اإلاهاصع ٚع

ا في مى٣ُت 2018اإلااثُت مً آلاباع الؿىصاء ومُاٍ البدغ، ٞضعاؾت )ػاًض،  ُت وآزاَع ( الخىدىاولذ جلىر اإلاُاٍ الجٞى

ت، ٣ٞض وظضث وؿبت آلاباع الؿىصاء بلٛذ " %" مً الىؾاثل التى حؿخٗمل للهٝغ الهخي، وتى بحن 79الؼاٍو

ًه مً مُاٍ البداع اإلاؿا٦ً واإلايكأث الخضمُت الهىاُٖت، ٦ظل٪ ؤص ي الاؾخسضام الجاثغ للمُاٍ الجىُٞت بلى حٍٗى

وحؿغب اإلالر اإلاظاب، و٢ض ٧اهذ مً جىنُاث َظٍ الضعاؾت َى البدض ًٖ مهاصع ؤزغي للمُاٍ في مى٣ُت الضعاؾت 

ت.  بمضًىت الؼاٍو

 صعاؾاث ؤزغي في َظا الهضص جىنلذ بلى وظىص مك٩لت قى جلىر اإلاُاٍ، ٞضعاؾت )ا
 
ض، جىظض ؤًًا ل٣ٟي ونٍى

ُت بمضًىت مهغاجت ٖضص 2016 ُت لبٌٗ آباع ظٞى بئر، ٣ٞض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن مُاٍ  31( ج٣ُُم اإلاُاٍ الجٞى

َظٍ آلاباع حٗخبر مُاَٗؿحرة ومخىؾُت بلى قضًضة اإلالىخت، وبُيذ هخاثج الازخباعاث اإلاٗملُت ؤن َظٍ الازخباعاث 

ُت مُاَها مخضهُت الى حر نالخت للكغب وال للؼعاٖت، واوضخذ مهاصع الضعاؾت ؤن اإلاٗملُت للمُاٍ الجٞى ىُٖت ٚو

ُت.  مهاصع ألامالح َى جضازل مُاٍ البدغ م٘ اإلاُاٍ الجٞى

( وتي صعاؾت الخلىر الب٨خحري في مُاٍ قىاَىء البدغ قغ١ مضًىت ٦2018ظل٪ صعاؾت )الٗماعي وآزغون، 

ً قىاَىء اإلاضًىت ملىزت باإلاجمىٖت ال٣ىلىهُت %" م90َغابلـ، خُض حكحر هخاثج الضعاؾت بلى جلىر خىالي "

مل، ؤي ٞى١ اإلاٗض٫ اإلاؿمىح به  100" وخضة ل٩ل 11316" بلى "833الٛاثُُت، خُض جغاوخذ صعظت الخلىر ما بحن "

مل خؿب اإلاىانٟاث الخىوؿُت ل٣ُاؽ ظىصة اإلاُاٍ، ٦ظل٪ سجلذ هخاثج الضعاؾت اعجٟإ  100" وخضة ل٩ل 500"

ظا ٨ًىن جغ٦حز ألا٦سجحن الخ ُىي اإلاؿتهل٪ مما ؤصي بلى اعجٟإ الُلب الخُىي ٖلى الا٦سجحن في مُاٍ البدغ، َو

غة اإلاٛظًاث في مُاٍ الهٝغ الهخي وال٩اثىاث الض٣ُ٢ت في َظٍ اإلاُاٍ.  بؿب ٞو

ُت في مى٣ُت الجبل ألازًغ، خُض جىنلذ َظٍ الضعاؾت بلى ؤن 2012صعاؾت )الغواقضة،  ( جلىر اإلاُاٍ الجٞى

ا٦ض طل٪ مٗٓم اإلا ُت في الجبل ألازًغ حٗاوي مً جؼاًض اإلالىزاث الخاعظُت وزانت الجغزىمُت مجها، ٍو ُاٍ الجٞى

ا ال٣ىلىهُت والتى جخجاوػ الخضوص اإلاؿمىح بها.  اعجٟإ مٗضالث إلاتراث والىُتراجب الاياٞت بلى الامىهُا وب٨خحًر

غ و٧الت البِئت ألاوعوبُت ع٢م وخؿب  %" مً الؿ٩ان في لُبُا ٣ًُىىن 85لي "وبك٩ل ٖام خىا4/2006ج٣ٍغ

اإلاى٣ُت الؿاخلُت، والتي جىظض ٞحها مٗٓم ألاوكُت الهىاُٖت والؼعاُٖت والؿُاخُت، وال جىظض ؤًت ؤجهاع َبُُٗت 

في اإلاى٣ُت بل جىظض ٣ِٞ وصًان مىؾمُت جى٣ل الترؾباث واإلاسلٟاث واإلالىزاث مً ألاعاضخي الضازلُت بلى البدغ، 
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ُئُت في لُبُا تى الخلىر بالىِٟ بال٣غب مً مغا٤ٞ مدُاث الىِٟ ٦ظل٪ مُاٍ الهٝغ مً وحٗض اإلاك٨الث الب

ت وبىٛاػي وػواعة والخمـ.  ؤلاؾخسضام الخًغي والهىاعي مً اإلاضن ال٨بري َغابلـ ومهغاجت والؼاٍو

ٓم حٗٝغ اجٟا٢ُت الخىٕى البُىلى ي ٖلى ؤهه الخىٕى اإلاىظىص بحن ال٩اثىاث الخُت مً ظمُ٘ مهاصع الى

ت والىٓم ؤلا٨ًىلىظُت ألازغي، واإلاجمٗاث ؤلا٨ًىلىظُت التى جيخمي بلحها،  ت والبدٍغ ؤلا٨ًىلىظُت، وحكمل البًر

غ ججمُعي لىهج ا٢خهضًاث  كمل َظا الخىٕى يمً الىٕى الىاخض، وبحن ألاهىإ، وبحن الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت )ج٣ٍغ َو

 (.2020الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت ولخىٕى البُىلى ي، 

م مؿاخت البالص الكاؾٗت، الىي٘ ال  بدؿب ألاهىإ اإلاسجلت ٚع
 
 وؿبُا

 
خالى للخىٕى الخُىي في لُبُا ٌٗض ٣ٞحرا

 و 1750خض حكحر الضعاؾاث والبدىر بلى وظىص 
 
ظٍ ألاع٢ام ال جمشل ٖضص ألاهىإ اإلاسجلت في  4590هباجا ، َو

 
خُىاها

م   ألاهىإ الخُىاهُت، وطل٪ ل٣لت اإلاؿىخاث، ٞٚغ
 
ت ظاٞت البالص زهىنا ؤن ٚالبُت مؿاخت البالص مىا٤َ صخغاٍو

٤ هىُٖت   مً جل٪ اإلاؿاخت، ًدباًً الخىٕى الخُىي ٞو
 
 ٌؿحرا

 
ِ الؿاخلي الخهب طي ألامُاعبال ظؼءا وال ًمشل الكٍغ

 في مؿخىي الىعي ب٣ًاًا البِئت 
 
 بضعظت خاصة، بل َىا٥ جدؿىا

 
الىٓام البُئى، وبك٩ل ٖام الىي٘ البُئى لِـ عصًئا

غ والخى ت )الخ٣ٍغ  ال جغج٣ي بلى مؿخىي ؤلاؾخجابت للخدىالث اإلادؿاٖع
 
ىآلُاث الٗمل والؿُاؾاث اإلاخبٗت خالُا ٕى الجٍُى

 (2010الىَجي الغاب٘ خى٫ جىُٟظ اجٟا٢ُت الخىٕى الخُىي، 

ى )الخى٢ٗاث الٗاإلاُت للخىٕى البُىلى ي ؤلانضاع الشالض،  ىا٥ ٖضة يٛىٍ ٖلى الخىٕى الخَُى  (:2010َو

 اإلاىاثل وجضَىعَا في ٧ل مً الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت )ألاعيُت، اإلاُاٍ الضازلُت، الؿاخلُت(ه٣و  .1

حٛحر اإلاىار، خُض حهضص ه٣و الجلُض البدغي في ال٣ُب الكمالي الخىٕى البُىلى ي ٖبر ب٢لُم بخُاجى ٧امل  .2

 وماواعءٍ.

ا مً اإلاهاصع مهضع ته .3 حَر ضًض مؿخمغ ومتزاًض للىٓم الشلىث وخمل اإلاٛظًاث )الىُتروظحن والٟىؾٟىع( ٚو

 ؤلا٨ًىلىظُت.

 ؤلاؾخٛال٫ الؼاثض وؤلاؾخسضام ٚحر اإلاؿخضام للمىاعص في الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت. .4

اث )اقدُت وظامىؽ،  م٨ً ج٣ؿُم الخىٕى الخُىي بلى زالزت مؿخٍى  (:2002ٍو

ا مً ال٩اثىاث  .1 حَر اث و٧اثىاث ص٣ُ٢ت ٚو ٍُغ  الخُت.جباًً ألاهىإ الخُت مً هباجاث وخُىاهاث ٞو

ت مً ألاهىإ الخُت. .2 كحر بلى الخباًً الجُجي مً الىٕى الىاخض ؤو جدذ الىٕى الىاخض ؤو مجمٖى  الخباًً الجُجي َو

غ بلى ظمُ٘ اإلاىاًَ البُئُت اإلاسخلٟت لل٩اثىاث الخُت اإلاىظىصة ٖلى ال٨غة ألاعيُت مشل  .3 جباًً الىٓم البُئُت ٍو

بت والجبا٫ والكٗب اإلاغظاهُت الٛاباث الاؾخىاثُت ؤو اإلاٗخضلت والصخاعي ا لباعصة ؤو الخاعة وإلاىاًَ البئُت الَغ

ا. حَر  ٚو

ُٟت البُئُت تى ازخهام ؤنُل للبلضًاث، و٢ض هو ال٣اهىن  والثدخه الخىُٟظًت بإن مً اإلاغا٤ٞ  59بن ْو

لىٓاٞت الخىخيكإَا البلضًت وج٣٘ جدذ ؾلُتها ومؿئىلُتها الخغؽ البلضي، الصخت الٗامت، ؤلاصخاح البُئى، ا

اث واإلاهاث٠، اإلاُاٍ والهٝغ الهخي وألامال٥ الٗامت والخسُُِ الٗمغاوي، ؤما ُٞما  الٗامت الخضاث٤ واإلاىتَز

ًخٗل٤ باإلادمُاث الُبُُٗت، ٞةن الالثدت الخىُٟظًت جىو ٖلى ؤن َظٍ اإلادمُاث جيكإ ب٣غاع مً مجلـ الىػعاء 

ت.وبة٢تراح مجلـ الخسُُِ ؤلا٢لُمي، وج٨ىن جبُٗتها للبل  ضًت خؿب الخضوص ؤلاصاٍع

م نضوع ال٣اهىن والالثدت  ت ٚع وخُض ؤن الهُئاث اإلادلُت ماػالذ جماعؽ ؾلُاتها ومؿئىلُاتها في مٓلت مغ٦ٍؼ

حر الخضماث البُئُت التى  ظا ما ٤ٌُٗ البلضًاث في جٞى الخىُٟظًت التى حُٗي الخ٤ في مماعؾت الؿلُت واإلاؿئىلُت، َو

ت في البٗض ؤلا   صاعي واإلاالي.جخُلب الالمغ٦ٍؼ
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غ الخُُٛت اإلاالُت، خُض ؤن اإلاىاعص اإلادلُت للبلضًاث  الٗاث٤ ألاؾاسخي في ج٣ضًم الخضمت البُئُت َى ٖضم جٞى

ان لؿىت 1ماػالذ في مؿخىي الهٟغ، ٍو غ الؿىىي للمجلـ البلضي ٍٚغ ؤهه لم ًخل٣ى ؤي  2014ا ما ؤقاع بلُه الخ٣ٍغ

م وظىص بٌٗ البلضً ل مدلُت، ٚع اث جماعؽ َظا الخ٤ في خضوص ي٣ُت، ٞالىٓام اإلاالي للضولت اللُبُت مهاصع جمٍى

ًىو ٖلى ؤن جىصٕ ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت في خؿاب ؤلاًغاص الٗام بمهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي، مما ًض٫ ٖلى ؤهه َىا٥ 

ظا ما ًجٗل الى ٗاث بحن ٢اهىن الىٓام اإلاالي للضولت و٢اهىن ؤلاصاعة اإلادلُت، َو ٓام اإلاغ٦ؼي ٢اثما حٗاعى في الدكَغ

ظا ما جىنلذ بلُه صعاؾت )ٖلي،  ت، َو ل اإلادلي للبلضًت مهضٍع الخ٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ ( بخُٟٗل ٢اهىن 2019ماصام الخمٍى

 م بك٩ل مخ٩امل.2012( لؿىت 59ؤلاصاعة اإلادلُت ع٢م )

 الىخاثج والخىنُاث -5

 الىخاثج: (1.3)

 الىخاثج الخالُت:مً زال٫ الخدلُل الىٓغي إلاخٛحراث الضعاؾت جىنل الباخض بلى 

 ( وا٢٘ الاؾخضامت الا٢خهاصًت1.1.3)

 حكٍى اله٩ُل الا٢خهاصي في لُبُا واٖخماصٍ بك٩ل ٦لي ٖلى ال٣ُإ الٗام. .1

ٖضم الخىاػن بحن ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث، خُض جٟى١ اإلاهغوٞاث ؤلاًغاصاث في بٌٗ الؿىىاث مشل  .2

 (.2017، 2016، 2015، 2014، 2011الؿىىاث )

 الاؾخضامت الاظخماُٖت(وا٢٘ 2.1.3)

 ازخال٫ الخىاػن الؿ٩اوي في لُبُا. .1

 بجؼ جغا٦مي في بهخاط الىخضاث الؿ٨ىُت في لُبُا. .2

 ٖضم الخىاػن وال٨ٟاًت في ج٣ضًم الخضماث الاظخماُٖت وزانت الصخُت. .3

 ٖضم الغبِ بحن ؾى١ الٗمل ومسغظاث الخٗلُم. .4

 او٩ٗاؾها ٖلى مؿخىي اإلاكاع٦ت لٟئت الكباب.جضوي ظىصة الخٗلُم مما ؤزغ ٖلى ي٠ٗ اإلاهاعاث اإلاهىُت و  .5

 %" لٟئت ؤلاهار.18.47%" لٟئت الظ٦ىع و "16.87اعجٟإ وؿبت البُالت " .6

 اهسٟاى مؿخىي اإلاكاع٦ت الكٗبُت في اجساط ال٣غاعاث وجصخُذ الاهدغاٞاث. .7

 (وا٢٘ الاؾخضامت البُئُت3.1.3)

 جلىر الهىاء بؿبب اإلاهاصع الُبُُٗت والهىاُٖت. .1

ضم وظىص جىاػن بحن الاؾخسضام الٗام لؤلعاضخي.ج٣لو  .2  الُٛاء الىباحي في لُبُا ٖو

 يِٛ الخىػَ٘ الؿ٩اوي ٖلى الُٛاء الىباحي. .3

ُت. .4 ا في اإلاُاٍ الجٞى  مدضوصًت اإلاىاعص اإلااثُت في لُبُا واهدؿاَع

ُت بلى جلىر مً آلاباع الؿىصاء ومُاٍ البدغ بك٩ل ٦بحر. .5  حٗغى اإلاُاٍ الجٞى

م مؿاخت البالص الكاؾٗت.الخىٕى الخُىي ف .6  بدؿب ألهىإ اإلاسجلت ٚع
 
 ي لُبُا ٌٗض ٣ٞحرا

 (ام٩اهُت هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت في جد٤ُ٣ لخىمُت اإلاؿخضامت4.1.3)

ل اإلادلي قبه مٗضوم في اإلاجالـ البلضًت. .1  الخمٍى

ضم وظىص ج٩امل بحن ماؾؿاث الضولت. .2  ي٠ٗ ال٣ضعاث الظاجُت للبلضًاث ٖو

ٗاث في مىذ الؿلُت واإلاؿئىلُت بخدهُل وجسهُو اإلاىاعص اإلادلُت.حٗاعى ال٣ىاهحن والدك .3  َغ

 ال٣هىع في اوكاء هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت، خُض لم ًخم اوكاء اإلاداٞٓاث. .4
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 البلضًاث لها ٢ضعاث مدضوصة في ج٣ضًم الخضماث في ْل الٓغوٝ الخالُت. .5

 و اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت.ٖضم جىاػن الهالخُاث اإلامىىخت للبلضًاث م٘ الخُُٛت اإلاالُت وباألز .6

ت في اجساط ا٢غاعاث. .7 ٗاث جىو ٖلى الالمغ٦ٍؼ م وظىص ٢ىاهحن وحكَغ ت ٚع  ٖمل البلضًاث جدذ مٓلت مغ٦ٍؼ

 ( الخىنُاث:2.3)

 مً زال٫ الىخاثج الؿاب٣ت للضعاؾت ًىصخي الباخض باآلحي:

ل اإلادلي للبلضًاث، وطل٪ الؾخ٨ما٫ الخىاػن  -1 بحن البٗض ؤلاصاعي والبٗض اإلاالي في  الٗمل ٖلى جُٟٗل هٓام الخمٍى

ت ال٣ضعة الظاجُت للبلضًاث.  الىٓام الالمغ٦ؼي وج٣ٍى

ٗاث الخانت باإلاىاعص اإلادلُت لخسلُهها مً ال٣ُىص ال٣اهىهُت. -2  اإلاٗالجت ال٣اهىهُت لل٣ىاهحن والدكَغ

 حك٨ُل مؿخىي اإلاداٞٓاث الؾخ٨ما٫ هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت. -3

بحن الهُئاث اإلادلُت وماؾؿاث الضولت، وطل٪ بمىذ الؿلُاث الخىُٟظًت الٟٗلُت للهُئاث جد٤ُ٣ الخ٩امل  -4

 اإلادلُت.

الٗمل مً ٢بل الهُئاث اإلادلُت ٖلى زُت اؾتراجُجُت، مبيُت ٖلى جىُٟظ ألاولىلُاث في ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت  -5

 )الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت والبُئُت(

 اإلاغاظ٘:

ىوي و  [1] غ الىَجى خى٫ الاؾ٩ان 2016ٞاعو١، ٖلى ٖبضالخُٟٔ، زالض ؤخمُض، ؾها، ؤبدحري، التَر ، الخ٣ٍغ

ت اإلاؿخضامت اإلاىثل الشالض  ، بصاعة الهُئت الٗامت لالؾ٩ان واإلاغا٤ٞ بالخٗاون م٘ بغهامج 2016والخىمُت الخًٍغ

ت، لُبُا ىاث البكٍغ  ألامم اإلاخدضة للمؿخَى

، الاهٟا١ ٖلى الخٗلُم وؤزٍغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي في ٨2018غ، ؤبىظباعة وبالخاط، بًىاؽ نالر، اهخهاع ؤبىب [2]

ما٫، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم 2012-1980لُبُا زال٫ الٟترة ) (، اإلااجمغ ألا٧اصًمي لضعاؾاث الا٢خهاص وألٖا

 م2018-صٌؿمبر-22الؿُاؾُت، ظامٗت مهغاجت، 

ؿخضامت وجم٨حن إلاغؤة فى لُبُا، ٧لُت الا٢خهاص ؤبىعوهُت ، خمُضة مُالص، بضون ؾىت وكغ، الخىمُت الاظخماُٖت اإلا [3]

 والٗلىم الؿُاؾُت، َغابلـ.

غ١ اإلاداٞٓت ٖلُه، مغ٦ؼ ؤبدار 2002اقدُت وظامىؽ، مدمض ؾلُم، عها ماظض،  [4] ، الخىٕى الخُىي: ؤَمُخه َو

 الخىٕى الخُىي والبِئت، هابلـ، ٞلؿُحن.

غ ججمُعي لىهج ا٢خهضًاث الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت ، (TEEB)ا٢خهاصًاث الىٓم ؤلا٨ًىلىظُت والخىٕى البُئى  [5] ج٣ٍغ

 (.2020ولخىٕى البُىلى ي، 

، الخلىر البُئى وؤزٍغ ٖلى الخىمُت 2017ألامحن، ًاؾحن وال٣ُٟه، ٞخخي خؿحن، ظما٫ نالر، وؾ٠ ٖلي،  [6]

 4جلض الا٢خهاصًت قي لُبُا، اإلاجلت الضولُت اإلاد٨مت للٗلىم الهىضؾُت وج٣ىُت اإلاٗلىماث، ظامٗت مهغاجت، اإلا

 صٌؿمبر. 1الٗضص 

، ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاعص اإلااثُت اإلاخاخت في لُبُا، اإلااجمغ الضولي للُا٢ت وجدلُت 2000الباعووي، ؾلُمان نالر،  [7]

 ، َغابلـ، لُبُا.21/06/2000-20اإلاُاٍ، 

لضعاؾاث واليكغ ، هٓم ؤلاصاعة اإلادلُت صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاولى، اإلااؾؿت الجامُٗت ل1996بغبغ، ٧امل،  [8]

 والخىػَ٘، بحروث
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 اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلادلُت ؤلاصاعة صوع  ،2019 ٖبضهللا، مدمض هاظم عمًان، ؤخمض وؤبىزُِ، هىبت بً [9]

ت، ظامٗت ؤلا٢خهاص، ٧لُت مجلت لُبُا، في  .2019 ًىهُى -الشالض الٗضص -ألاو٫  اإلاجلض الؼاٍو

جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت بالضو٫ الٗغبُت خالت الجؼاثغ، عؾالت ، صوع الخ٨م الغاقض فى 2013بىػٍض، ؾاثذ،  [10]

ت، ظامٗت ابي ب٨غ بل٣اًض،  لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 جلمؿان، الجؼاثغ.

 بُا، َغابلـ، اإلاىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث، ل2016ُجدضًاث الخىمُت اإلا٩اهُت فى لُبُا،  [11]

غ الؿىىي مهٝغ لُبُا اإلاغ٦ؼي  [12]  2017الخ٣ٍغ

غ الؿىىي،  [13] جي لخإؾِـ اإلاكغوٖاث الهٛغي 2016الخ٣ٍغ ما٫ في لُبُا، البرهامج الَى ، الخايىاث ومغا٦ؼ ألٖا

 واإلاخىؾُت

جي الغاب٘ خى٫ جىُٟظ اجٟا٢ُت الخىٕى الخُىي،  [14] غ الَى  ، الهُئت الٗامت للبِئت، لُبُا2010الخ٣ٍغ

غ مسر  [15] ، مىٓمت الُىهِؿ٠ُ ببرهامج ألامم اإلاخدضة الاهماجى 2015إلااؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي فى َغابلـ، ج٣ٍغ

 م٨خب لُبُا.

، ؤماهت ؤلاجٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بالخىٕى البُىلى ي، 2010الخى٢ٗاث الٗاإلاُت للخىٕى البُىلى ي ؤلانضاع الشالض،  [16]

ا٫، ٦ىضا  مىهتًر

لم2012صًاب، ٖلى مدمض،  [17] الا٢الُم مً مىٓىع ظٛغافى بكغي، مجلت ظامٗت صمك٤،  ، مٟهىما الا٢لُم ٖو

 (.508، 457الٗضص الشاوى، صمك٤، م م ) 28اإلاجلض 

ضة وؾلُمان،  [18] الخسُُِ مً ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم ، 2009صًب، مهىا، ٍع

 الٗضص ألاو٫، صمك٤ – الهىضؾُت اإلاجلض الخامؿى الٗكغون

غان،  [19] ُت في ب٢لُم الجبل ألازًغ، اإلااجمغ الضولي ألاو٫ خى٫ 2012الغواقضة، َػ ، مك٩لت جلىر اإلاُاٍ الجٞى

لىم البِئت، ظامٗت ٖمغ اإلاسخاع،  مىاعص اإلاُاٍ بالجبل ألازًغ )الىا٢٘ وآلاٞا١(، ٧لُت اإلاىاعص الُبُُٗت ٖو

 (1415 -1369البًُاء، م )

ُت وآزاَع2018ػاًض، لُلى بىل٣اؾم،  [20] ت، مجلت ٧لُاث التربُت، ظامٗت ، جلىر اإلاُاٍ الجٞى ا في مى٣ُت الؼاٍو

مبر، م ) ت، الٗضص الشاوي ٖكغ مً هٞى  (.272 -244الؼاٍو

بى، زالض ؾماعة،  [21] ت، وع٢ت ٖمل م٣ضمت فى ملخ٣ى "الخ٨م اإلادلى والبلضًاث فى 2008الٚؼ ، جىُٓم الؿلُت ؤلاصاٍع

 الاماعاث-ْل الاصواع الجضًضة للخ٨ىمت"، الكاع٢ت

ت اإلاىٓمت اله٩ُل والخهمُم، الُبٗت ألاولى، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان 2005ؾُٗض، الؿالم، ماٍض  [22] ، هٍٓغ

 ألاعصن.

ت ،2013 الكاطلي، ٖماص الؿاثذ، [23]  لُبُا، في اإلادلي الخسُُِ ججغبت اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى والخسُُِ الالمغ٦ٍؼ

 (119-88)م ألاو٫، الٗضص اإلاغ٢ب، ظامٗت والؿُاؾُت، ؤلا٢خهاصًت الٗلىم مجلت

ااص خؿحن،  [24] ـ، ٖل٤ُ، وخؿً، َلٗذ مهُٟى، مجى مدمىص، ؤخمض مدمض ٞو ، الخىمُت 2001الؿغو ى، َٖى

 الاظخماُٖت اإلاشا٫ والىا٢٘، مغ٦ؼ وكغ وجىػَ٘ ال٨خاب الجامعى، ظامٗت خلىان

 هىاعيال ال٣ُإ خالت اإلاؿخضامت الخىمُت مخُلباث جد٤ُ٣ البُئىٟى الخض٤ُ٢ صوع  ،2017 باخمى، ولض ؾمحر، [25]

ت الا٢خهاصًت الٗلىم َلُت ماظؿخحر، ؾالت ؤصعاع، بىالًت لىم والخجاٍع  ؤصعاع، – صعاًت ؤخمض ظامت الدؿُحر، ٖو

 الجؼاثغ.
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 ، اإلاىٓمت اللُبُت لؿُاؾاث وؤلاؾتراجُجُاث.2017ؾُاؾاث اإلاىاعص اإلااثُت في لُبُا،  [26]

الىجاح، اإلاىٓمت اللُبُت للؿُاؾاث ، الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت والٗامت ومخُلباث 2016قامُت، ٖبضهللا،  [27]

 ، َغابلـ، لُبُا2016وؤلاؾتراجُجُاث، ماًى 

 ، الٗلىم الؿُاؾُت، الُبٗت الخامؿت، م٨خبت الاهىاع الٗلمُت، بىٛاػي 1996قمبل، ٖلى مدمض،  [28]

خىهت، 2013الكِباوي، ًدحى مدمض،  [29] ، ج٣ُُم ألازغ البُئى إلاهاو٘ ؤلاؾمىذ بمى٣ُت ػلُتن، مجلت ظامٗت الٍؼ

 ، لُبُا2013الٗضص الؿاب٘ الؿىت الشاهُت ٞهل اله٠ُ 

ت في الضو٫ اإلاٛاعبُت صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر 2011ٖخ٣ُت، ٦ىاشخى،  [30] ت ؤلاصاٍع ،"الالمغ٦ٍؼ

 وعٞلت، الجؼاثغ. -ميكىعة، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٢انضي مغباح

 والٗلىم الخ٣ى١  ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت البُئى، البٗض زال٫ مً متاإلاؿخضا الخىمُت ،2018 ،٣ٖىن، وؿُمت [31]

 الجؼاثغ. مؿخٛاهم، باصٌـ بً ٖبضالخمُض ظامٗت الؿُاؾُت،

ت في جُب٤ُ ؤلاصلغة اإلادلُت صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى 2016ٖلي، ٖبضالباؾِ مدمض ٖبضالؿالم ٖلي،  [32] ، صوع الالمغ٦ٍؼ

 عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت اإلاداؾبت، ظمٗت الجبل الٛغبي، لُبُا اإلاجالـ البلضًت في اإلاى٣ُت الٛغبُت مً لُبُا،

، صعاؾت الخلىر الب٨خحري في 2018الٗماعي، مدمض وعمًان، زحري مدمض، زلُل ؤبىل٣اؾم، ٖبضهانغ ُٖاص،  [33]

لُبُا، اإلاجلت الضولُت اإلاد٨مت للٗلىم الهىضؾُت وج٣ىُت  –مُاٍ قىاَيء البدغ قغ١ مضًىت َغابلـ 

 (.25-21، م )1، الٗضص 5هغاجت، اإلاجلض اإلاٗلىماث،ظامٗت م

، حصخُو هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت واإلاالُت اإلادلُت فى الجؼاثغ، مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ 2006ٖىإلاى، بؿمت،  [34]

٣ُا، ٖضص   (.280-257، الجؼاثغ، م م )4ؤٍٞغ

مهغاجت ، ج٣ُُم اإلاُاٍ الجىُٞت الطخلت لبٌٗ مُاٍ مى٣ُت 2016ال٣ٟي ووٍض، ًىؾ٠ مدمض، ٞخخي ٖلى،  [35]

م، 2016 -( صٌؿمبر2( الٗضص )2ومضي مالثمتها للكغب والغي، مجلت ٖلىم البداع والخ٣ىُاث البُئُت، إلاجلض )

 (.33، 15م )

ىع، ؾامُت ، مدمض،  [36] مُضة وألٖا ، ج٣ضًغ الًٛىٍ ٖلى البِئت الؿاخلُت بلُبُا مً زال٫ ماقغاث ٢2018ٍغ

ت،  الخىمُت الؿ٩اهُت والؿُاخُت والهىاُٖت صعاؾت خالت اإلاى٣ُت الؿاخلُت اإلامخضة مً ال٣ٍغ بىللى بلى الؼاٍو

ت ؤلاؾالمُت، ػلُتن، لُبُا،  اإلاجلض  ت، الجامٗت ألاؾمٍغ مجلت ٖلىم البداع والخ٣ىُاث البُئُت، ٧لُت اإلاىاعص البدٍغ

 (.A-19: A:35، م )2018-(، ًىهُى1( الٗضص )4)

ت في مى٣ُت البدغ  [37] غ و٧الت البِئت ألاوعوبُت ع٢م ال٣ًاًا البُئُت طاث ألاولٍى  4/2006اإلاخىؾِ، ج٣ٍغ

 الخىظهاث اللُبي، ال٣ىمي ألامً ٖلى واو٩ٗاؾاتها لُبُا فى وجدضًاتها اإلاؿخضامت الخىمُت ،2017 ٞغط، ٖمغ ال٣حزاوي، [38]

ما٫، إل٢خهاص لضعاؾاث ألا٧اصًمي اإلااجمغ اإلاؿخضامت الخىمُت فى وصوعَا ؤلا٢خهاصًت للٗلىم الخضًشت  لُت٧ وألٖا

 (186 –175) م مهغاجت، ظامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم ؤلا٢خهاص

بضالهاصي، نٟىان، خؿحن، جى٤ُٞ،  [39] ت فى جىُٓم الاصاعة 2011اإلابًُحن، الُغاوهت ٖو ت والالمغ٦ٍؼ ، اإلاغ٦ٍؼ

 اإلادلُت، الُبٗت الٗغبُت، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان الاعصن.

غ الا٢خه [40] جى للخٍُى غ الضولُت 2015اصي، اإلاجلـ الَى ت في يىء اإلاٗاًحر والخ٣اٍع ، لُبُا و٢ًاًا الخىمُت البكٍغ

ى لؿىت  غ الخىمُت البكٍغ  (2015)صعاؾت إلاًامحن ج٣ٍغ

٘ الهٛحرة  [41] ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت م٣ا٫ خى٫ اإلاكاَع مدمض بً ٖبضهللا بً خمض الخاعسي، م٣ا٫ خى٫ اإلاكاَع

 م ٣١٥٢اًغ  ٥١ًىاًغ واإلاخىؾُت، الجمُٗت الا٢خهاصًت الٗماهُت 
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، عؾالت - خالت الجؼاثغ –بق٩الی اجالخىمیت اإلاؿخضامت في ْل الٗىإلات في الٗالم الشالض ، 2009مؿٗىصي، ًدحى،  [42]

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ  ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

اعؽ، ؤًمً ٖىصة، مدمىص ٖىصة،  [43] ت 1995اإلاٗاوي وابٞى ؤلاصاعة اإلادلُت وجُب٣ُاتها فى اإلامل٨ت ألاعصهُت ، هٍٓغ

 الهاقمُت، الُبٗت الشاهُت، مغ٦ؼ ؤخمض ًاؾحن، ألاعصن.

غان، ٖمان الاعصن2002ههغهللا، خىا،  [44]  ،الاصاعة الٗامت "اإلاٟاَُم والخُب٣ُاث"، صاع َػ

اء، مسخاعي،  [45] ت اإلادلُت وصوعَا فى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضا2014ٞو مت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم ، الهُئاث الالمغ٦ٍؼ

 بؿ٨غة، الجؼاثغ. -الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ

، الاؾخ٣اللُت اإلاالُت للجماٖاث اإلادلُت "صعاؾت خالت زالزت بلضًاث"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر 2011ًا٢ىث، ٢ضًض،  [46]

ت، ظامٗت ابى ب٨غ بل٣اًض  لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع ، -ؿانجلم–ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 الجؼاثغ.
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  تُٕع احملاصٛم انززاعٛت ٔأثسْا عهٗ املٛاِ اجلٕفٛت تُٕع احملاصٛم انززاعٛت ٔأثسْا عهٗ املٛاِ اجلٕفٛت 
  يف اجلزء االٔسط يٍ سٓم اجلفازةيف اجلزء االٔسط يٍ سٓم اجلفازة

 

 .    الانابٗت  ٧لُت آلاصاب/ص / ٖاص٫ ؤخمض امدمض إلاىص 

 :مؿخسلو

ُـت ، خُـض       ا ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الى٢ىٝ ٖلى صوع جىٕى اإلادانُل الؼعاُٖت وؤزَغ

ـت( غ اإلا٣ىمـاث الُبُُٗـت  حٗىص ؤَمُت مى٣ُـت الضعاؾـت ) بلضًـت الجٟـاعة وبلضًـت الؼاٍو بىنـٟها مى٣ُـت ػعاُٖـت بلـى جـٞى

ت لل٣ُــــام بهــــظا اليكــــاٍ الا٢خهــــاصي ،بال ؤن اإلا ــــاصة فــــي الاؾــــتهال٥ اإلاــــاجي فــــي مجــــا٫ اليكــــاٍ والبكــــٍغ ى٣ُــــت جىاظــــه ٍػ

اإلادانــُل اإلاا٢خـت )اإلاىؾــمُت( اإلاخمشلـت فــي   الؼعاعـي بلـى خــض الخـإزحر ٖلــى مـىاعص اإلاُــاٍ ، خُـض جىنـلذ الضعاؾــت بلـى ؤن

ـــالٝ ؤ٦ثـــر اإلادانـــُل الؼعاُٖـــت اؾـــتهال٧ا للمُـــاٍ والتـــي بلٛـــذ مؿـــاختها   24899الخًـــغواث ومدانـــُل الخبـــىب وألٖا

ًتر٦ـؼ ٖلـى اهخـاط مدانـُل ػعاُٖـت ؤ٦ثـر  بمى٣ُـت الضعاؾـت ٨َخاع بمى٣ُت الضعاؾـت ، ٦مـا بن مجمـل اليكـاٍ الؼعاعـي

ُــــت الىــــاجج ٖــــً الخىؾــــ٘ فــــي الخٟــــغ الٗكــــىاجي لآلبــــاع   ، و٦ــــظل٪ اعجٟــــإ مٗــــضالث الســــخب اإلاؿــــخمغ للمُــــاٍ الجٞى
 
عبدــــا

ُت والظي بلٜ ٖضصَا   ٖام  49549الجٞى
 
ُا  ظٞى

 
 بمى٣ُت الضعاؾـت   20763م 1980اعهت بٗام م م2006٣بئرا

 
ُا  ظٞى

 
بئرا

ُـــت ، بؿــبب الاؾــخجزاٝ اإلاٟــٍغ فــي ْـــل  ٌٗــض اليكــاٍ الؼعاعــي َــى اإلاؿــاو٫ ألاو٫ والازحـــر ٖمــا آلــذ الُــه اإلاُــاٍ الجٞى

اصة اإلادانُل الؼعاُٖت اإلاؿتهل٨ت للمُاٍ , وػٍاصة ٖضص آلاباع ومجاهُت مُاٍ الغي .   ٍػ

Abstract: 

     This study aimed to identify the role of the diversity of agricultural crops and their impact on the 

depletion of groundwater, as the importance of the study area (the municipality of Al-Jafara and the 

municipality of Al-Zawiya) as an agricultural area is due to the availability of natural and human 

ingredients to carry out this economic activity, but the region is facing an increase in water 

consumption in the field Agricultural activity to the extent of affecting water resources, as the study 

found that temporary (seasonal) crops represented in vegetables, grain crops and fodder are the 

most water-consuming agricultural crops, which reached an area of 24899 hectares in the study area, 

and the overall agricultural activity in the study area is focused on the production of agricultural 

crops more profitable, as well as the high rates of continuous groundwater withdrawal resulting 

from the expansion of random drilling of groundwater wells, which numbered 49,549 wells in 2006, 

compared to 20,763 groundwater wells in the study area in 1980. Thus, agricultural activity is the 

first and last responsible for what the groundwater has become. Due to excessive depletion in light 

of the increase in agricultural crops that consume water, in addition to the increase in the number of 

wells and water Irrigation water side. 
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 م٣ضمت:

ــــل  ــــت الؼعاٖــــت  حٗــــض اخــــضي الــــضٖاثم الغثِؿــــُت لليكــــاٍ الا٢خهــــاصي , ٞهــــي اإلاهــــضع ألاؾاســــخي لخمٍى بن خٞغ

ؤلاوؿــــان بــــال٨شحر مــــً الؿــــل٘ الؼعاُٖــــت التــــي تــــي ؤؾــــاؽ ٚظاثــــه ومِٗكــــخه , وجمحــــزث مى٣ُــــت الضعاؾــــت بإجهــــا مــــً ؤَــــم 

% مــً اظمــالي ألاعاضــخي الؼعاُٖــت اإلاغوٍــت بمى٣ُــت 58.8اإلاغوٍــت بمى٣ُــت ؾــهل الجٟــاعة ، خُــض بهــا اإلاىــا٤َ الؼعاُٖــت 

ممــا ٌٗجـــي طلــ٪ جىــٕى اإلادانـــُل الؼعاُٖــت بمى٣ُــت الضعاؾـــت ،  ( 54م : م2007ؾــهل الجٟــاعة ) الخٗـــضاص الؼعاعــي ، 

خمــاص ٖلحهــا بكــ٩ل عثــِـ فــي مجــا٫ وهدُجـت للٓــغوٝ اإلاىازُــت التــي ال حؿــمذ بخٗــضص اإلاــىاعص اإلااثُــت ، والتـي ال ًم٨ــ ً الٖا

اليكــاٍ الؼعاعــي ، ألامــغ الــظي ظٗــل ؤصــخاب الخُــاػاث الؼعاُٖــت ٌٗخمــضون ٖلــى مهــضع مــاجي صاثــم مخمشــل فــي اإلاُــاٍ 

ُت . لىبالجىُٞت ، مما ؤصي  اصة الًِٛ ٖلى اإلاُاٍ الجٞى  ٍػ

ـــت جىـــٕى اإلادانـــُل الؼعاُٖـــت بمى٣ُـــت الضعاؾـــت  ـــا ٖلـــى اإلاُـــاٍ الجىُٞـــت ، خُـــض  وتهــضٝ َـــظٍ الضعاؾـــت  الـــى مٗٞغ وؤزَغ

 فــي الؿـــى١ ، صون 
 
 ٦بحــرا

 
ًىهــب اَخمــام ؤٚلـــب ؤصــخاب الخُــاػاث الؼعاُٖـــت ٖلــى ػعاٖــت اإلادانـــُل التــي جل٣ــى عواظـــا

الىٓــغ الــى ؤي ؾــلبُاث ٢ــض جدــضثها فــي بِئــت اإلاى٣ُــت ، وزانــت ؤن مٗٓــم َــظٍ اإلادانــُل طاث همــى نــُٟي جدخــاط الــى 

ــ٤ الخبســغ والىــخذ ، ألامــغ الــظي ظٗــل اإلاى٣ُــت ؤ٦ثــر مىــا٤َ ٦مُــاث ٦بحــرة مــً اإلاُــاٍ لخٗــى  ٌٍ الٟا٢ــض مــً اإلاــاء ٖــً ٍَغ

 للمدانُل الؼعاُٖت ٦شحرة الاؾتهال٥ للمُاٍ ، ومً َىـا 
 
ظـاء مىيـٕى الضعاؾـت  بهـضٝ الخىنـل ؾهل الجٟاعة اهخاظا

ؿهُم في الخٟاّ ٖلى َظا اإلاىعص اإلااجي اإلاهم  ٌُ  .الى هخاثج وم٣ترخاث لٗل جُب٣ُها 

 مك٩لت الضعاؾت :

 وطل٪ بؿبب الخىؾ٘ في 
 
 ملخىْا

 
ُت جضَىعا حٗض مى٣ُت الضعاؾت مً بحن مىا٤َ لُبُا التي قهضث مُاَها الجٞى

اليكاٍ الا٢خهاصي زانت ال٣ُإ الؼعاعي ، خُض جمحزث اإلاى٣ُت بدىٕى اإلادانُل الؼعاُٖت والظي بضوعٍ ؾاَم 

لُه ج٨مً مك٩ل ُت ، ٖو  -ت الضعاؾت في آلاحي:في اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

 الخٗٝغ ٖلى ؤَم ؤهىإ اإلادانُل الؼعاُٖت باإلاى٣ُت ؟ .1

 للمُاٍ؟ .2
 
ت اإلادانُل الؼعاُٖت ألا٦ثر اخخُاظا  مٗٞغ

 للمُاٍ ًإحي ٖلى خؿاب اإلادانُل الاؾتراجُجُت ؟ .3
 
 َل الخىؾ٘ في ػعاٖت اإلادانُل الؼعاُٖت ألا٦ثر اؾتهال٧ا

ُت؟الخٗٝغ ٖلى ؤَم اإلاك٨الث التي جىاظه  .4  اإلاُاٍ الجٞى

 خضوص مى٣ُت الضعاؾت :

 1ج٣٘ مى٣ُت الضعاؾت في الجؼء الكمالي الٛغبي مً لُبُا ق٩ل )
 
 22بحن زُي َى٫  ( ، وبالخالي ج٣٘ ٞل٨ُا

˝06՛ 12 ˚ 24˝ 53و՛ 13 ˚وبحن صاثغحي ٖغى ، 
 
 ُٞدضَا ˚ 48՛ 32˝ 25       و˚ 12՛ 32˝ 33قغ٢ا

 
 ، ؤما ظٛغاُٞا

 
قماال

مً الكما٫ والكما٫ الكغقي البدغ اإلاخىؾِ وبلضًت َغابلـ ، في خحن ًدضَا مً ظهت الكغ١ بلضًت اإلاغ٢ب ، ومً 

 الجىىب بلضًت الجبل الٛغبي ، ومً الٛغب بلضًت ػواعة .
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 .5م،م2009ـ ، اإلاهضع/ الهُئت الىَىُت للمٗلىماث ، لُبُا في ؤع٢ام ، َغابل           

 ؤَضاٝ الضعاؾت :

 تهضٝ الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ ألاحي :

 الخٗٝغ ٖلى جىٕى اإلادانُل الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت . .1

ُت . .2 ا ٖلى اؾتهال٥ واؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى  ببغاػ صوع بٌٗ اإلادانُل الؼعاُٖت وؤزَغ

ُت .3 ت بٌٗ اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت باإلاُاٍ الجٞى  مٗٞغ

ُت.  .4  وي٘ بٌٗ الخلى٫ واإلا٣ترخاث للخض مً اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

 مىهجُت الضعاؾت:
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اإلاىهجُت: اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ، والظي ؤَخم بخجمُ٘ البُاهاث واإلاٗلىماث مً وا٢٘ السجالث الؼعاُٖت  -

ا ، ٦ظل٪ اٖخمض الباخض في صعاؾخه ٖلى  اإلاىهج الىنٟي واإلااثُت الخانت بمى٣ُت الضعاؾت وجدلُلها وجٟؿحَر

ُت ، والاخهاثُاث  ذي في جدب٘ وجٟؿحر بٌٗ الٓىاَغ الجٛغاُٞت مجها : مغاخل جُىع ٖضص آلاباع الجٞى الخاٍع

ُت زال٫ ٞتراث ػمىُت  الخانت ب٨مُاث الاهخاط لبٌٗ اإلادانُل الؼعاُٖت ، زم جدب٘ مىاؾِب اإلاُاٍ الجٞى

ا مسخلٟت .  زم اإلاىهج ؤلا٢لُمي والظي ع٦ؼ ٖلى صعاؾت ا٢ لُم الضعاؾت مً  خُض جىٕى اإلادانُل الؼعاُٖت وؤزَغ

 ٖلى اإلاُاٍ الجىُٞت 

ت   - الاؾالُب: جم اؾخسضام الاؾلىب الاخهاجي الظي اٖخمض ٖلُه في جىُٓم الجضاو٫ ، وخؿاب اليؿب اإلائٍى

ضص آلاباع  ت اإلاغوٍت ٖو ومٗض٫ الىمى، و٦ظل٪ اؾخسضام مٗاصلت الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت للمؿاخاث اإلاؼعٖو

م مً الٓغوٝ الامىُت التي مغث بها  لى الٚغ ُت للىنى٫ الى هخاثج لها ؤَمُتها في َظٍ الضعاؾت . ٖو الجٞى

اعاث مُضاهُت لبٌٗ الخُاػاث الؼعاُٖت لجم٘ البُاهاث الخانت  مى٣ُت الضعاؾت خاو٫ الباخض اظغاء ٍػ

لؼعاُٖت بمى٣ُت بمىيٕى الضعاؾت ، و٦ظل٪ جم اظغاء م٣ابالث شخهُت م٘ بٌٗ ؤصخاب الخُاػاث ا

 الضعاؾت، وبٌٗ اإلاسخهحن واإلاؿاولحن الظًً لهم ٖال٢ت بمىيٕى الضعاؾت.

 الضعاؾاث الؿاب٣ت

ت )صعاؾت جُب٣ُُت(:   (1997صعاؾت ُُٖت مدمىص الُىُاوي ) -  ، مىاعص اإلاُاٍ في الجماَحًر

زــغ ٖلــى اإلاُــاٍ الجىُٞــت جىنــلذ الضعاؾــت الــى ؤن الخىمُــت فــي لُبُــا زانــت فــي مجــا٫ اليكــاٍ الؼعاعــي ٧ــان لهــا ألا

ُت الى الهبىٍ في مىاؾُبها.  بالبالص مً خُض الاؾخٛال٫ اإلاتزاًض مً ٖام الى آزغ خُض حٗغيذ آلاباع الجٞى

مازغاجـــه وبم٩اهُــــت  –، الخـــضَىع البُئـــي فـــي قـــما٫ ٚـــغب ؾـــهل الجٟـــاعة   (2000صعاؾـــت عظـــب مٟخـــاح ألاصًـــىف ) -

ُت الؿـُدُت ،  ُت له ألازغ ٖلى الُب٣ت الجٞى ٖالظه : بُيذ الضعاؾت الى ؤن التزاًض اإلاؿخمغ في خٟغ آلاباع الجٞى

ِ الؿــاخلي " نــبراجه ــــــــــــ العجــُالث" ؤمــا مى٣ُــت ال  للمُــاٍ تـــي مىــا٤َ الكــٍغ
 
جمُـــل وؤن ؤ٦ثــر اإلاىــا٤َ اؾــخجزاٞا

ُت ٣ًل ٞحها مٗض٫ الهبىٍ الؿىىي .   العجٟإ وؿبت اإلالىخت باإلاُاٍ الجٞى
 
 وهٓغا

 : زلهــذ الضعاؾــت الــى ؤن مى٣ُــت قــما٫ ٚــغب   (2003صعاؾــت ظــاصهللا ٖــؼوػ الُلخــي ) -
 
، ختــى ال همــىث ُٖكــا

ُت ، والتي ؤ٦ضث ٖلى ا  مً خُض اؾخٛال٫ اإلاُاٍ الجٞى
 
لىي٘ اإلااجي الخغط ، لُبُا تي ؤ٦ثر اإلاىا٤َ اإلااثُت جُىعا

ُـــت الكـــمالُت ال هدُجـــت  والىـــاب٘ مـــً مدضوصًـــت ال٨مُـــاث اإلاخاخـــت ، ومـــضي الخـــضَىع الـــظي لخـــ٤ بالخؼاهـــاث الجٞى

 الاؾخٛال٫ الٗكىاجي .

ا ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجىُٞت فـي قـٗبُت   (2011صعاؾت ٞىػٍت الهاص١ الٗمىعي ) - ، اإلادانُل الهُُٟت وؤزَغ

ت : جىنلذ الضعاؾت  بلي ؤن هىُٖت اإلادانُل الؼعاُٖت الهُُٟت حؿـتهل٪ ٦مُـاث ٦بحـرة مـً اإلاُـاٍ ، خُـض الؼاٍو

ُت ، اياٞت الى اعجٟإ  وؿبت الٟا٢ض ؤزىاء ٖملُت الغي .  حٗخمض ٖلى الغي ال٩امل مً الخؼاهاث الجٞى

 الخىػَ٘ الجٛغافي لؤلعاضخي الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت:

ؤل٠ ٨َخاع زال٫ اإلاىؾم الؼعاعي  154( بن مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت بلٛذ 1ًخطر مً الجضو٫ )   

 م، خُض جًم مدانُل ػعاُٖت مخىىٖت طاث ؤَمُت ٦بحرة في الجىاهب الا٢خهاصًت والٛظاثُت وتي :2007
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 ( مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت "٨َخاع"1ظضو٫ )

   

 البُان        

 

 لضًتالب

ؤشجاع 

 مشمغة

ؤشجاع 

 زكبُت

مدانُل 

 ما٢خت

مترو٥ 

 للغاخت

لم ًؼعٕ 

و٢ذ 

 الاخهاء

مغاعي 

 مؿخضًمت

٢ابلت 

 للؼعاٖت

اؾخسضاماث 

 ؤزغي 
 الاظمالي

 94764 9692 11024 3690 6319 15989 13519 686 33845 الجٟاعة 

ت  59585 6490 9231 1673 3364 11765 11380 404 15278 الؼاٍو

 154349 16182 20255 5363 9683 27754 24899 1090 49123 الاظمالي

% 31.9 0.7 16.1 17.9 6.3 3.5 13.1 10.5 100 

 ٖلى بُاهاث الهُئت الىَىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص 
 
اإلاهضع/ بخهٝغ مً الباخض اٖخماصا

 م.2007الؼعاعي 

الٝ ومدانُل الخًغواث ومدانُل ألاشجاع اإلاشمغة والٟا٦هت ، بال ؤن مى٣ُت الضعاؾت  مدانُل الخبىب وألٖا

% ، واإلادانُل اإلاا٢خت بيؿبت 31.9ٌؿُُغ ٖلحها همُحن مً اإلادانُل الؼعاُٖت َما: ألاشجاع اإلاشمغة بيؿبت 

 % مً ؤظمالي مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت.16.1

 ألَمُت اإلادانُل اإلاا٢خت في ؤجها جًم    
 
 للمُاٍ جخمشل في مدانُل الخًغواث وهٓغا

 
مدانُل ؤ٦ثر بؾتهال٧ا

الٝ ظضو٫ )  (:2والخبىب وألٖا

 

بُٗت ػعاٖت اإلادهى٫ "٨َخاع"2ظضو٫ )  ( مؿاخت اإلادانُل اإلاا٢خت َو

 البُان           

 

 البلضًت

في ؤعاضخي 

مسههت 

 للمدانُل

 في بُىث ػظاظُت
جدذ ؤشجاع 

 مشمغة
 ؤلاظمالي ٚحر مبحن

 13519 956 1168 521 10874 الجٟاعة

 00381 010 608 69 01890 الزاوية

 08899 0057 0786 591 00366 االجمالي

% 85.8 0.8 7.0 8.6 011 

ىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي اإلاهضع/   ٖلى بُاهاث الهُئت الَى
 
 م.2007بخهٝغ مً الباخض اٖخماصا

ًخطر بن ؤٚلب ؤصخاب الخُاػاث الؼعاُٖت ٣ًىمىن بؼعاٖت اإلادانُل اإلاا٢خت في اإلاؿاخاث اإلاسههت ، 

% مً ؤظمالي مؿاخت اإلادانُل اإلاا٢خت ، ؤما الىٕى الشاوي : 85.8ؤل٠ ٨َخاع ؤي بيؿبت  21خُض بلٛذ خىالي 

٤َ بالخدمُل الؼعاعي ، خُض ًخم ُٞخمشل في اإلادانُل التي جؼعٕ جدذ ألاشجاع اإلاشمغة ، ٦ما حٗٝغ َظٍ اإلاىا

ٓهغ َظا الىٕى مً الؼعاٖاث في الخُاػاث  ػعاٖت مدانُل الخبىب وبٌٗ الخًغواث بجاهب ألاشجاع اإلاشمغة ، ٍو

ا بما ٌٗٝغ بخٟخِذ الخُاػة الؼعاُٖت ، خُض زًٗذ الخُاػاث الؼعاُٖت بمى٣ُت  الهٛحرة الدجم هدُجت جإزَغ

اعاث اإلاُضاهُت ،الضعاؾت للىٓم الاظخماُٖت والٗاصا  18ث الؿاثضة  واإلاخمشلت  في ج٣ؿُم ألاعى ٖلى الىعزت ) الٍؼ
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ت للخاثؼ الؼعاعي في  ( 2021. 3. 19و مما ؤصي الى ج٣ؿُم الخُاػة الؼعاُٖت الى ٢ُ٘ ؤعى نٛحرة ، مما ؤُٖى الخٍغ

ظا ما جا٦ضٍ بُاهاث الجضو٫ ) ٘ اإلادانُل الؼعاُٖت ، َو % 69.0ض ًخطر ؤن وؿبت ( خ3ُاؾخٗما٫ مُاٍ الغي وجىَى

٨َخاعاث ، لظا ؾاَم نٛغ مؿاخت الخُاػاث الؼعاُٖت في  4.9مً مجمٕى الخُاػاث الؼعاُٖت ال جخجاوػ مؿاختها 

ُت بمى٣ُت الضعاؾت ) مدمض، ٖلي ابغاَُم ،   م : م٣ابلت شخهُت (.2021.  3.  23اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

 م.٣ُ2007ت الضعاؾت لٗام ( جىػَ٘ مؿاخاث الخُاػاث الؼعاُٖت بمى3ظضو٫ )

 اليؿبت %  اإلاؿاخت )٨َخاع( ٞئت اإلاؿاخت

 10.5 3786 ؤ٢ل مً ٨َخاع

 36.9 13281 3ؤ٢ل  1

 21.6 7780 5ؤ٢ل  3

 69.0 24847 اإلاجمٕى

 21.8 7835 10ؤ٢ل  5

 6.4 2291 15ؤ٢ل  10

 1.5 557 20ؤ٢ل  15

 1.3 469 ٞإ٦ثر 20

 31.0 11152 اإلاجمٕى

 100 35999 ؤلاظمالي

ىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي اإلاهضع/   ٖلى بُاهاث الهُئت الَى
 
 م.2007بخهٝغ مً الباخض اٖخماصا

 اإلادانُل الؼعاُٖت واخخُاظاتها اإلااثُت:

جخٟاوث الاخخُاظاث اإلااثُت للمدانُل الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت ، بؿبب اعجٟإ صعظاث الخغاعة  ، وبالخالي        

اصة اخخُاظاث اإلادانُل مً اإلاُاٍ ، وبىاء  ٖلى اإلااقغاث اإلاخٗل٣ت باإلا٣جن اإلااجي  اعجٟإ مٗضالث الخبسغ مما ًخُلب ٍػ

 للمُاٍ َى مدهى٫ البرؾُم ، للمدانُل الؼعاُٖت اإلاىخجت بمى٣ُت الضعاؾ
 
ت ، ًخطر بن ؤ٦ثر اإلادانُل اخخُاظا

ؤما ب٣ُت اإلادانُل ٞهي مخٟاوجت الاؾتهال٥ ، ٞىجض الخمًُاث والبُاَـ والٟلٟل والبهل الجاٝ والخًغواث 

 (.4الىع٢ُت ٖالُت الاؾتهال٥ ٦ما َى مىضر بالجضو٫)

 اثُت بمى٣ُت الضعاؾت.( مؿاخت بٌٗ اإلادانُل الؼعاُٖت واخخُاظاتها اإلا4ظضو٫ )
 البُان        

 

 اإلادهى٫ 

 ٦مُت اإلاُاٍ

 / َـــ/ الٗام³م

 اإلاؿاخت

 " ٨َخاع"

 البُان       

 

 اإلادهى٫ 

 ٦مُت اإلاُاٍ

 / َـــ/ الٗام³م

 اإلاؿاخت

 " ٨َخاع"

 126965 10510 البهل الجاٝ ؤـ مدانُل الخبىب

 16803 4930 البهل ألازًغ 505 5880 ال٣مذ

 84528 9000 الُماَم 20209 4660 الكٗحر

 70293 11030 الٟلٟل 8168 9300 ال٣هب
الٝ والب٣ىلُاث  67380 5556 الخًغواث الىع٢ُت ب ـ مدانُل ألٖا

" 2826 21140 البرؾُم  52073 9300 البُُش" الضإل

 ص ـ مدانُل ألاشجاع اإلاشمغة والٟا٦هت 2120 3520 الكىٞان
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خىن  424 10780 الٟى٫ الؿىصاوي  20533 7320 الٍؼ
 20979 16150 الخمًُاث ط ـ مدانُل الخًغواث

 3128 10000 الىسُل 102442 13580 البُاَـ
 .م 2007الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي،  -1اإلاهضع/ 

  192ظىضًل، ٖضهان، الؼعاٖت وم٣ىماتها في لُبُا،م -2          

،م -3            .2الاصاعة الٗامت للغي والهٝغ

ت خُض ًخطر مً  وبما ؤن حجم الاخخُاظاث اإلااثُت للمدانُل اإلاىخجت باإلاى٣ُت ًخى٠٢ ٖلى اإلاؿاخت اإلاؼعٖو

ت باإلاى٣ُت تي مدانُل الخًغواث ، خُض بن ؤٚلب ؤصخاب الخُاػاث  الجضو٫ الؿاب٤ بن ؤ٦ثر اإلاؿاخاث اإلاؼعٖو

 في الؿى١ صون الىٓغ الى الؼعاُٖت اههب اَخمامهم ٖلى ػعاٖت َظا الىٕى مً اإلادانُل والتي جل
 
 ٦بحرا

 
٣ى عواظا

الؿلبُاث التي ٢ض جدضثها في بِئت اإلاى٣ُت ، زانت وؤن مٗٓم اإلادانُل الؼعاُٖت طاث همى نُٟي وجدخاط الى 

٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ ، الامغ الظي ظٗل اإلاى٣ُت ؤ٦ثر اإلاىا٤َ اللُبُت ػعاٖت لهظا الىٕى مً اإلادانُل وطل٪ خؿب 

%مً 54.3ؤل٠ ٨َخاع ؤي بيؿبت  126م ، خُض بلٛذ مؿاخت مدهى٫ البهل الجاٝ 2007عي اإلاىؾم الؼعا

ت في لُبُا، والبُاَـ   67% ، ؤما الخًغواث الىع٢ُت ٞبلٛذ 56.3ؤل٠ ٨َخاع وبيؿبت 102اظمالي اإلاؿاخت اإلاؼعٖو

ت بالبالص ) الخٗضاص الؼعاعي ، 87.0ؤل٠ ٨َخاع وبيؿبت   (.    64ـ  63:م 2007% مً ؤظمالي اإلاؿاخت اإلاؼعٖو

 اهخاط اإلادانُل الؼعاُٖت:

 للمغصوص اإلااصي    
 
ت للمُاٍ ، هٓغا ؤن مجمل اليكاٍ الؼعاعي بمى٣ُت الضعاؾت ًتر٦ؼ ٖلى اهخاط اإلادانُل الكَغ

اصة ُت ، مما ٌٗجي ٍػ خباع اإلاساَغ التي جسلٟها جل٪ اإلادانُل ٖلى اإلاُاٍ الجٞى  الظي ًجىُه اإلاؼإع صون الىٓغ في الٖا

بٍى ميؿىبها.    جٟا٢م مك٩لت اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجىُٞت َو

ُما ًلي ٖغى إلهخاط بٌٗ اإلادانُل الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت زال٫ اإلاىؾمُحن الؼعاُٖحن "  م" :ـ2007ـ  2001ٞو

 ؤ ـ اإلادانُل الخ٣لُت:

ـ الكٗحر" التي جدىاؾب مً زال٫ صعاؾت الجضو٫ ألاحي ًالخٔ اهسٟاى اهخاط اإلادانُل الاؾتراجُجُت " ال٣مذ     

ما مً اإلادانُل التي  م٘ الٓغوٝ الُبُُٗت باإلاى٣ُت ، بِىما اعجٟٗذ ٦مُت الاهخاط إلادهىلي البرؾُم وال٣هب َو

جخُلب ٦مُت ٦بحرة مً اإلاُاٍ زانت البرؾُم الظي ًدخاط الى عي صاثم ، ولٗل الؿبب ًغظ٘ الى اخخُاظاث الثروة 

 في ٞه
 
 ل اله٠ُ و٦ظل٪ في اإلاىاؾم الجاٞت التي جازغ ٖلى اإلاغاعي .الخُىاهُت مً الٛظاء زهىنا

 ب ـ مدانُل الخًغواث :

ُضعاث ، والُٟخامُىاث  ه ٖلى وؿب ٦بحرة مً ال٨غبَى  إلاا جدخٍى
 
حٗض مدانُل الخًغواث في ٚاًت ألاَمُت ، هٓغا

خطر مً الجضو٫ ) 236 :2008وألامالح اإلاٗضهُت التي ًدخاط الحها ألاوؿان في ٚظاثه ) َاعون ، ؤخمض ٖلي ،  ( 5( ٍو

" مشل البهل الجاٝ الظي بلٜ م٣ضاع الٟاع١  2007ـ 2001اعجٟإ اهخاط بٌٗ مدانُل الخًغواث زال٫ الٟترة"

 ٢44048ىُاع ، والخًغواث الىع٢ُت بم٣ضاع  ٢58501ىُاع ، زم البهل ألازًغ والشىم ألازًغ بم٣ضاع  74350بـ 

ظا ٌٗجي بن اإلا ٢2007ىُاع ٖام  ظا م ، َو ٤ الخبسغ َو ٌ الٟا٢ض مً اإلااء ًٖ ٍَغ دانُل جدخاط الى عي صاثم لخٍٗى

 في اؾخجزاٝ اإلاسؼون الجىفي مً اإلاُاٍ .
 
 بضوعٍ ٌك٩ل زُغا

 ط ـ مدانُل ألاشجاع اإلاشمغة والٟا٦هت:

خىن والىسُل والخمًُاث والٗىب ، خُض ًالخٔ  بن ؤما باليؿبت إلهخاط ألاشجاع اإلاشمغة  والٟا٦هت ٞدكمل الٍؼ

خطر مً  مٗٓم ألاشجاع ًخم عحها في الٛالب م٘ اإلادانُل الؼعاُٖت ألازغي مً خبىب وؤٖالٝ وزًغواث ، ٍو
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م مالءمتهما للٓغوٝ الُبُُٗت باإلاى٣ُت ٣ٞض حٗغى الاهخاط الى  خىن والٗىب ٚع الجضو٫ الخالي بن اهخاط الٍؼ

 إلصعا٥ ؤصخا
 
ب الخُاػاث الؼعاُٖت بإَمُت َظٍ الصجغة الاهسٟاى ، ؤما اهخاط الىسُل ٣ٞض ػاص اهخاظه، هٓغا

 ومضي مالءمتها للٓغوٝ البُئُت.

م مً انضاع ٖضة ٢غاعاث ولىاثذ مً وػاعة الؼعاٖت بمى٘ ػعاٖت ؤشجاع الخمًُاث  ؤما اهخاط الخمًُاث ٞٗلى الٚغ

ُت باإلاى٣ُت الن مدهى٫ الخمًُاث مً اإلادانُل الؼعاُٖت التي   ٖلى اإلاسؼون الجىفي للمُاٍ الجٞى
 
وطل٪ خٟاْا

إلاُاٍ لله٨خاع الىاخض زال٫ الٗام ، الا ؤن ؤٖضاص متر م٨ٗب مً ا 16150جدخاط ل٨مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ جهل الى 

ُت.   ٖلى اإلاُاٍ الجٞى
 
 ؤشجاٍع الػالذ حك٩ل زُغا

م 2007ـ  2001( ازخالٝ الاهخاط الؿىىي لبٌٗ اإلادانُل الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت زال٫ الٟترة       " 5ظضو٫ )

" 

 اإلادهى٫ 

 ٦مُت الاهخاط

م            "  2001ٖام 

 ٢ىُاع"

 الاهخاط٦مُت 

م           " 2007ٖام 

 ٢ىُاع"

 م٣ضاع الخٛحر
 وؿبت الخٛحر

% 

 - 3.72 - 193 4991 5184 ال٣مذ

 - 81.1 - 718751 167037 885788 الكٗحر

 + 212.0 + 266977 392898 125921 البرؾُم وال٣هب "ٖل٠"

 - 49.1 - 98873 102442 201315 البُاَـ

 + 67.8 + 74350 126965 109561 البهل الجاٝ

 + 216.2 + 58501 85556 27055 البهل ألازًغ والشىم

"  - 20.1 - 13148 52073 65221 البُُش "الضإل

 + 188.7 + 44048 67381 23333 الخًغواث الىع٢ُت

خىن "خب"  - 8.32 - 26967 296963 323930 الٍؼ

 + 30.9 + 18671 78985 60314 الىسُل

 + 22.5 + 90175 490333 400158 الخمًُاث

 - 6.15 - 1364 20813 22177 الٗىب

ىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي اإلاهضع/  ٖلى بُاهاث الهُئت الَى
 
 بخهٝغ مً الباخض اٖخماصا

 م "2007ـ  2001" 

 

 اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت باإلاُاٍ الجىُٞت:

اصة العجؼ اإلااجي بك٩ل ٦بحر       ُت ، ٢ض ؤصي الى ٍػ اصة مٗضالث السخب اإلاؿخمغ مً زؼاهاث اإلاُاٍ الجٞى بن ٍػ

بمى٣ُت ؾهل الجٟاعة  خُض حٗض مى٣ُت الضعاؾت ظؼء مً ؾهل الجٟاعة، خُض بلٛذ ٦مُت السخب في الاؾخسضام 

/الٗام )  ³ملُىن م 220(، و٦مُت الخٛظًت   397:م 1996/الٗام ) ألاعباح ، نالر ، ³ملُىن م 940الؼعاعي ٣ِٞ 

( مما ٌٗجي ؤن اإلاى٣ُت حٗاوي مً بجؼ ؾىىي بحن ٦مُت الخٛظًت الُبُُٗت و٦مُاث 218: م 1995ًٞل ، مدمض ، 

/الٗام. ولٗل مً ؤؾباب اعجٟإ مٗضالث السخب بمى٣ُت الضعاؾت الخىؾ٘ في  ³ملُىن م 720السخب بدىالي 

ٗاث الىاٞظة ) الخٟغ الٗكىاجي لآلباع ال ت في مىذ الترازُو وخضور مسالٟاث للدكَغ ُت هدُجت ٖضم اإلاغ٦ٍؼ جٞى

ىُت إلا٣اومت الخصخغ وخماًت الاعاضخي الؼعاُٖت ،  ىض م٣اعهت ٖضص آلاباع زال٫ الٟترة " 3: م 2005اللجىت الَى ( ٖو

ض ًٖ 6م " بمى٣ُت الضعاؾت ظضو٫)2006ـ  1980   20763( ٧ان ٖضصَا ال ًٍؼ
 
ُا  ظٞى

 
، زم اعجٟ٘ الٗضص ٖام  بئرا
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ض مً  49549م الى 2006 ُت وبك٩ل ٖكىاجي ٌٗجي َضع اإلاٍؼ اصة ال٨بحرة في ٖضص آلاباع الجٞى ظٍ الٍؼ  ، َو
 
ُا  ظٞى

 
بئرا

 اإلاُاٍ الجىُٞت .

 

 

ُت بمى٣ُت الضعاؾت زال٫ الٟترة " 6ظضو٫ )  م " . 2006ـ  1980( جُىع ؤٖضاص آلاباع الجٞى

ىام        الٖا

 البلضًت

 

1980 2006 

 % ٖضص آلاباع % ٖضص آلاباع 

 66.9 33125 56.3 11696 الجٟاعة

ت  33.1 16424 43.7 9067 الؼاٍو

 100 49549 100 20763 الاظمالي

 الى :اإلاهضع/         
 
 اٖضاص الباخض اؾدىاصا

 م ، نٟداث مخٗضصة .1980ؤماهت الاؾخهالح الؼعاعي وحٗمحر ألاعاضخي ،  -1

 م.2006واإلاٗلىماث ، الخٗضاص الٗام للؿ٩ان،  الهُئت الٗامت للخىز٤ُ -2

( ؾِخطر بن البئر الىاخض 7وبدؿاب مخىؾِ ٖضص آلاباع وجىػَٗها ٖلى ألاعاضخي اإلاغوٍت بمى٣ُت الضعاؾت ظضو٫ )

بىٍ ميؿىبها  ٣ً1.9ابله  ُت َو ى ماقغ واضر ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى ٨َخاع مً ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت َو

 . وجضَىع هىُٖتها

ُت وما ٣ًابله مً اإلاؿاخاث الؼعاُٖت اإلاغوٍت بمى٣ُت لضعاؾت.7ظضو٫ )  ( مخىؾِ ٖضص آلاباع الجٞى

 البلضًت          

 البُان
ت الجٟاعة  الاظمالي الؼاٍو

 91938 39758 52180 اإلاؿاخاث اإلاغوٍت "٨َخاع"

 16424 33125 ٖضص آلاباع الجىُٞت
49549 

 2.4 1.5 مخىؾِ ٖضص آلاباع/ ٨َخاع
1.9 

 م.2007الهُئت الىَىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي  -1اإلاهضع/ 

 م.2006الهُئت الٗامت للخىز٤ُ واإلاٗلىماث ، الخٗضاص الٗام للؿ٩ان،  - 2         

 

ُت: -  جضوي ميؿىب اإلاُاٍ الجٞى

ُت في َظٍ آلاباع جغاوخذ 8ًخطر مً زال٫ جدلُل الجضو٫ ) ت في مىاؾِب اإلاُاٍ الجٞى ( بن مٗضالث الهبىٍ الؿىٍى

ُت الظي قهض  -4.02ـــــــ  -0.09بمٗض٫ )  ٗض الخؼان الجىفي الغباعي مً ؤ٦ثر الخؼاهاث الجٞى  ، َو
 
ا  ؾىٍى

 
( مترا

 ، ٣ٞض سجلذ مى٣ُت ٢هغ بً ٚكحر ؤ٦ث
 
 ٦بحرا

 
 وونل مٗض٫ الهبٍى الؿىىي اؾخٛالال

 
 ، ؤما  2.2ر َبىَا

 
مترا

 ، ٦ما َى الخا٫ في الٛحران خُض سجل مٗض٫ الهبٍى 
 
مىا٤َ الكٍغِ الؿاخلي لم جخٛحر مىاؾِب مُاَه ٦شحرا
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غظ٘ الؿبب الى جضازل مُاٍ البدغ )الهُئت الٗامت للمُاٍ ،  0.09الؿىىي   ٍو
 
( مما ؤصي الى جضَىع 45: م  2002مترا

 اإلاُاٍ الجىُٞت. هىُٖت

 

 

 

م 2010ـ  1979( مٗض٫ الهبىٍ الؿىىي إلاىاؾِب اإلاُاٍ بأباع اإلاغا٢بت بمى٣ُت الضعاؾت زال٫ الٟترة       " 8ظضو٫ )

" 

 الخؼان الجىفي  اإلاى٣ُت ع٢م البئر
ال٣غاءة 

 الؿاب٣ت

 مؿخىي اإلااء

 الؿاب٤ )متر(

ال٣غاءة 

 الخالُت

 مؿخىي اإلااء

 الخالي)متر(

م٣ضاع الخٛحر 

 ال٫ز

ٞترة ال٣ُاؽ 

 )متر(

 مٗض٫ الهبىٍ

 الؿىىي )متر(

1006 
٢هغ بً 

 ٚكحر
 -2.20 -86.4 -117.4 2010 -31 1971 الغباعي

اؽ 1238  -0.76 -19.9 -37.3 1999 -17.4 1974 الغباعي بئر جٞغ

غاء 1373  -0.80 -26.3 -52 2010 -25.8 1979 الغباعي الَؼ

 -0.09 -0.36 -20.3 2009 -19.94 2006 الغباعي الٛحران 1379

 -1.81 -58.1 67.5 2010 9.3 1978 اإلاُىؾُجي بئر ٞاعؽ 1134

 -1.49 -35.9 82.3 2002 46.5 1979 اإلاُىؾُجي الؿىاوي 1178

1172 
٢هغ بً 

 ٚكحر
 -4.02 -92.5 -135 2001 -42.5 1978 ؤبىقِبت

ت الؿاٖضًت 1239 ٍؼ  -2.46 -93.5 -131.5 2010 -38 1973 الٍٗؼ

1307 
واصي 

 اإلاجُىحن
ت ٍؼ  -2.45 -78.5 -190.5 2010 -112 1979 الٍٗؼ

 ٖلى البُاهاث الىاعصة مً ٢ؿم اإلاىاعص اإلااثُت ، سجالث ٢ُاؽ آباع اإلاغا٢بت للخؼاهاث الجىُٞت باإلاى٣ُت  اإلاهضع/
 
بخهٝغ مً الباخض اٖخماصا

 . 2010الٛغبُت ، الهُئت الٗامت للمُاٍ ، َغابلـ ، 

.  3.  16الؼعاُٖت )ٖلي ، خؿحن مدمض ،  وبٗض ي٠ٗ اهخاظُت مُاٍ الخؼان الغباعي ؤيُغ اصخاب الخُاػاث

م للىنى٫ الى مُاٍ الخؼان اإلاُىؾُجي ، وهدُجت للطخ اإلا٨ش٠ إلاُاٍ  م : م٣ابلت شخهُت (2021 الى حٗم٤ُ آباَع

اؽ والؿىاوي خُض ججاوػ  الخؼان اصي الى خضور اهسٟاى في ميؿىب مُاَه ٦ما َى الخا٫ بأباع اإلاغا٢بت في بئر جٞغ

 متر ل٩ل مجهما. 1.5ىي مٗض٫ الهبىٍ الؿى

ُت خُض ًخم اؾخٛالله بك٩ل واؾ٘ في الٗملُاث   للمُاٍ الجٞى
 
 عثِؿُا

 
ؤما الخؼان الجىفي ؤبى قِبت ُٞٗخبر مهضعا

 بمى٣ُت ٢هغ بً ٚكحر ، ٦ما  4.2الؼعاُٖت مما سجل ؤٖلى مٗض٫ َبٍى ؾىىي بسؼاهاث مى٣ُت الضعاؾت 
 
مترا

 زال
 
ت َبىَا ٍؼ  بمى٣ُت الؿاٖضًت قهض الخؼان الجىفي الٍٗؼ

 
ا َبىَا   ٫2.46 ٞترة ال٣ُاؽ ، خُض ٧ان ؤ٦ثَر

 
مترا

.
 
ا  ؾىٍى

 

 

ُت:    -  جضَىع هىُٖت اإلاُاٍ الجٞى
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ُت الى جضازل مُاٍ البدغ م٘ الُب٣اث الخاملت للمُاٍ ، ٣ٞض جم عنض َظا  ل٣ض ؤصي الهبٍى في ميؿىب اإلاُاٍ الجٞى

ذ ٖلى ب ظٍغ
ُ
ٌٗ آباع اإلاغا٢بت ٖلى بمىا٤َ الكٍغِ الؿاخلي زال٫ الٟترة " الخضازل مً زال٫ هخاثج الخدلُل التي ؤ

م "  والتي ٧اهذ هخاثج صعظت الخىنُل ال٨هغباجي2002ـ  1979
(1 )

 680بمى٣ُت ؤبىِٖسخى خُض سجلذ  

م 2002م٨ُغومىػم/ؾم ٖام  900م ، واعجٟٗذ الى 1979م٨ُغمىػ/ؾم بمى٣ُت ظجزوع ٖام  1744م٨ُغومىػ/ؾم و 

ت بىٟـ الٗام ) الخلٕى ،خؿحن ، 1700في ؤبىِٖسخى و ( ، وبظل٪ ًخطر   8:م2005م٨ُغومىػ/ؾم بمى٣ُت في الؼاٍو

ِ الؿاخلي ظغاء السخب الجاثغ  ُت بمى٣ُت الكٍغ مضي زُىعة جضازل مُاٍ البدغ وجضَىع هىُٖت اإلاُاٍ الجٞى

ُت في اإلاجاالث الؼعاُٖت.  للمُاٍ الجٞى

ُت بمى٣ُت الضعاؾت الاعاضخي الؼعاُٖت مً الاخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت    اإلاغوٍت وآباع اإلاُاٍ الجٞى

ضاص  ُت التي جدخاظها ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت ، وطل٪ مً الخ٣ضًغاث اإلاؿخ٣بلُت أٖل ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى آلاباع الجٞى

 ٖلى مٗضالث الىمى للمخٛحراث اإلاسخل
 
ت زال٫ ٞتراث ػمىُت ٢اصمت وطل٪ اٖخماصا ُت واإلاؿاخاث اإلاؼعٖو ٟت آلاباع الجٞى

ُت ، خُض ًىضر  ، وبالخالي مداولت وي٘ الخُِ لخلبُت اخخُاظاث ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت مً اإلاُاٍ الجٞى

ُت بمى٣ُت الضعاؾت زال٫ الٟترة " 9الجضو٫ ) ض آلاباع الجٞى ت ٖو ـ  2026( الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت للمؿاخاث اإلاؼعٖو

2036. " 

ُت إلاى٣ُت الضعاؾت زال٫ الٟترة" ( الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت لؤلعاضخي الؼعا9ٖظضو٫ ) ضص آباع اإلاُاٍ الجٞى ُت اإلاغوٍت ٖو

 م"2036ـ  2026

 البلضًت

مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت الٟٗلُت 

 مٗض٫ الىمى )%( )٨َخاع(

مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت اإلاخى٢ٗت 

 )٨َخاع(

2001 2007 2026 2036 

 3640 9120 9.2- 52180 90511 الجٟاعة

ت  24930 29280 1.6- 39768 43793 الؼاٍو

 البلضًت
 ٖضص آلاباع الٟٗلى

 مٗض٫ الىمى )%(
 ٖضص آلاباع اإلاخى٢٘

1980 2006 2026 2036 

 109979 73721 4.0 33125 11696 الجٟاعة

ت  32647 25965 2.3 16424 9067 الؼاٍو

ت باؾخسضام اإلاٗاصلت ألاؾُت ، بىاء  ٖلى مٗض٫ الىم /اإلاهضع ضص آلاباع الجىُٞت الخ٣ضًٍغ ت ٖو ى جم خؿاب مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاغوٍت الخ٣ضًٍغ

 .  الؿىىي بمى٣ُت الضعاؾت

 ومً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ ًدبحن ؤن :

ت ٖام  - ت ببلضًتي الجٟاعة والؼاٍو ؤل٠ ٨َخاع ٖلى الخىالي ، زم  43ؤل٠ و 90م 2001بلٛذ اإلاؿاخت اإلاؼعٖو

م ، وسجلذ مٗضالث همى 2007ؤل٠ ٨َخاع ٖلى الخىالي زال٫ اإلاىؾم الؼعاعي  39ؤل٠ و 52جىا٢هذ الى 

ٗؼي َظا الخىا٢و لٗضة ؤؾباب مجها: اججاٍ -1.6و -9.2ؾالبت   بٌٗ ؤصخاب الخُاػاث  ٖلى الخىالي،  َو

                                                           
(0 )

الل،ية في المياه الموفية   ومن المعروؾ ان المياه العببة الن ية  لون درمة  وصي،ها   س خدم خاصية ال وصيم اللهربائي ل ياه درمة  الم،وحة 

 (.  075م:ص0110اللهربائي منخفضة   بينما   داد قيم ال وصيم اللهربائي ب يادة لمية االمالح البائبة في المياه الموفية ) حسين   يح  عباه   
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ت ٖام  خى٢٘ ؤن جبلٜ اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  ، ٍو
 
 وؤ٢ل ظهضا

 
الؼعاُٖت الى الٗمل باألوكُت الا٢خهاصًت ألا٦ثر ٖاثضا

ام  ٨َ29280خاع و  9120م الى 2026 ت ٖلى الخىالي ، ٖو ٨َخاع  3640م ٨َ2036خاع ل٩ل مً الجٟاعة والؼاٍو

 ٨َخاع ٖلى الخىالي. 24930و

ت 1980اع اإلاُاٍ الجىُٞت ٖام بلٛذ ؤٖضاص آب -  و11696م ببلضًتي الجٟاعة والؼاٍو
 
ُا  ظٞى

 
  9067بئرا

 
ُا  ظٞى

 
بئرا

 و  33125م الى 2006ٖلى الخىالي ، ػاصث في ٖام 
 
ُا  ظٞى

 
 ٖلى الخىالي  ، وبلٜ مٗض٫  16424بئرا

 
ُا  ظٞى

 
بئرا

ت  4.0الىمى ببلضًت الجٟاعة بىدى  غظ٘ اعجٟإ م 2.3، وبلضًت الؼاٍو ٗض٫ الىمى الى الاؾخسضاماث ال٨بحرة  ٍو

ُت بمى٣ُت الضعاؾت  ضم الغ٢ابت ٖلى الخٟغ الٗكىاجي لآلباع الجٞى للمُاٍ  في مجا٫ اليكاٍ الؼعاعي ، ٖو

ت ٖام  ُت ببلضًت الجٟاعة والؼاٍو خى٢٘ ؤن ًبلٜ ٖضص آباع اإلاُاٍ الجٞى   73721م 2026بىظه ٖام ، ٍو
 
بئرا

، و
 
ُا  ٖل 25965ظٞى

 
ُا  ظٞى

 
ُٞخى٢٘ ؤن ًهل ٖضص آلاباع الجىُٞت الى  2036ى الخىالي ، ؤما في ٖام بئرا

 ببلضًت الجٟاعة ، و 109979
 
ُا  ظٞى

 
ت. 32647بئرا  ببلضًت الؼاٍو

 
ُا  ظٞى

 
 بئرا

 الخاجمت:

ُت بالجؼء ألاوؾِ مً قما٫ ؾهل  جىاولذ َظٍ الضعاؾت جىٕى اإلادانُل الؼعاُٖت وصوعَا في اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

، و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج ؾاٖضث ٖلى اؾخسالم ٖضص مً اإلا٣ترخاث والخىنُاث التي بضوعَا الجٟاعة 

حؿهم في بًجاص خل للخض مً ػعاٖت اإلادانُل اإلاؿتهل٨ت للمُاٍ ب٨مُاث ٦بحرة واإلاداٞٓت ٖلى اإلاهضع الغثِـ 

 للمُاٍ بمى٣ُت الضعاؾت.   

: الىخاثج:
 
  ؤوال

مً اإلادانُل الؼعاُٖت َما : ألاشجاع اإلاشمغة ، واإلادانُل اإلاا٢خت ، خُض ٌؿُُغ ٖلى اإلاى٣ُت همُحن  -1

 ًى٨ٗـ َظا الىٕى مً الؼعاٖاث ٖلى اؾخٛال٫ ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ في ٖملُاث الغي .

اعاث اإلاُضاهُت ان الخُاػاث الؼعاُٖت زًٗذ الى ما ٌٗٝغ بالخٟخِذ الؼعاعي ، الامغ الظي  -2 جبحن مً زال٫ الٍؼ

ت في اؾخٗما٫ الغي ، خُض بلٛذ وؿبت الخُاػاث الهٛحرة خؿب اإلاىؾم الؼعاعي ؤُٖى للم ؼإع الخٍغ

 % مً مجمٕى الخُاػاث الؼعاُٖت بمى٣ُت الضعاؾت ،.69.0م   2007

زبذ مً زال٫ الضعاؾت وظىص جىؾ٘  في ػعاٖت اإلادانُل الؼعاُٖت اإلاؿتهل٨ت للمُاٍ ،  التي ٧ان لها جإزحر ٖلى  -3

ُت ٖ  ً ب٣ُت اإلادانُل الازغي ، والتي الجخالءم م٘ اإلاُُٗاث اإلااثُت باإلاى٣ُت. اإلاُاٍ الجٞى

م " اجطر ؤن مجمل 2007ـ  2001مً زال٫ م٣اعهت اهخاط اإلادانُل الؼعاُٖت للمىؾمحن الؼعاُٖحن "  -4

ت للمُاٍ.  اليكاٍ الؼعاعي جغ٦ؼ ٖلى اإلادانُل الكَغ

ُت مً زبذ مً زال٫ الضعاؾت وظىص جىؾ٘ ٦بحر في ٖضص آلاباع  -5  ٖام 20763الجٞى
 
ُا  ظٞى

 
م ، الى 1980بئرا

 ٖام  49549
 
ُا  ظٞى

 
 م.2006بئرا

ُت واؾخٛاللها بُغ١ ٚحر ُمشلى جغجب ٖلُه  -6 اصة الاؾتهال٥ اإلاٍٟغ للمُاٍ الجٞى جىنلذ الضعاؾت الى ؤن ٍػ

ت مابحن " ُت ، اط جغاوخذ مٗضالث الهبىٍ الؿىٍى " 4.02ـ  0.09َبىٍ اإلايؿىب الجىفي للمُاٍ الجٞى

.
 
ا  متر/ؾىٍى
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ُت وظىص اعجٟإ في صعظت الخىنُل ال٨هغباجي ما ٌٗجي اعجٟإ وؿبت  -7 بُيذ الخهاثو ال٨ُمُاثُت للمُاٍ الجٞى

ِ الؿاخلي .  اإلالىخت ، مما ؤزغ ٖلى هىُٖت اإلاُاٍ بمىا٤َ الكٍغ

ت ٖام  -8  ، 73721م الى 2026ًخى٢٘ ان ًهل ٖضص آلاباع في بلضًتي الجٟاعة والؼاٍو
 
ُا  ظٞى

 
  25965و  بئرا

 
بئرا

 ٖلى الخىالي ، وفي ٖام 
 
ُا  ، و  109979الى  2036ظٞى

 
ُا  ظٞى

 
ظا ماقغ واضر  32647بئرا  ، َو

 
ُا  ظٞى

 
بئرا

ُت.  ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

: الخىنُاث:
 
 زاهُا

ُت،  -1 يغوعة الخض مً ػعاٖت اإلادانُل الؼعاُٖت  طاث الُاب٘ الاؾتهال٧ي ب٨مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ الجٞى

والٗمل ٖلى ػعاٖت اإلادانُل ؤلاؾتراجُجُت ألا٦ثر مالثمت م٘ الٓغوٝ الُبُُٗت، واإلاىازُت، ٧ال٣مذ 

 والكٗحر، والتي ال جخُلب ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاُاٍ.

 ٖلى ؤلاهخاط الؼعاعي، ومً  -2
 
الخض مً ْاَغة جٟخِذ اإلال٨ُت الؼعاُٖت بلى مؼإع نٛحرة ، ختى ال ًى٨ٗـ ؾلبا

 ُت.زم ٖلى اإلاُاٍ الجىٞ

بقغاٝ الجهاث اإلاسخهت للىٓغ في اإلاغ٦ب اإلادهىلي ، والتر٦حز ٖلى اإلادانُل التي جخمحز باخخُاظاث  -3

غ مً  ٘ الىمىطظُت، ًخم ٞحها جُب٤ُ ما ًخٞى ض مً اإلاكاَع مىسًٟت مً اإلاُاٍ، والٗمل ٖلى بوكاء اإلاٍؼ

ا مً ؤَم اإلاىا٤َ ج٣ىُاث، وجغ٦ُباث مدهىلُت، خؿب َبُٗت وبِئت ؤعاضخي مى٣ُت الضعاؾت ، باٖخب اَع

 الؼعاُٖت بالضولت.

ُت ، وجدضًض ٖملُاث السخب مً  -4 الخض مً الخىؾ٘ في خٟغ آلاباع بما ال ًازغ ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى

 آلاباع الجىُٞت .

 التر٦حز ٖلى ام٩اهُت مٗالجت جضازل مُاٍ البدغ للخؼاهاث الجىُٞت باإلاىا٤َ الؿاخلُت. -5

حن باجبإ الُغ١ الخضًشت في الؼعاٖت.يغوعة التر٦حز ٖلى حصجُ٘ اإلاؼ  -6  اٖع

 اإلاغاظ٘ :

:ال٨خب:
 
 ؤوال

 م. 1980ؤبىُٖاهت ، ٞخخي ،، ظٛغاُٞت الؿ٩ان ، صاع الجهًت الٗغبُت ، الُبٗت الشالشت ، بحروث ،  -1

ىُت، الُبٗت ألاولى ، -2  ألاعباح ، نالر ألامحن ، ألامً الٛظاجي "ؤبٗاصٍ ومدضصاجه وؾبل جد٣ُ٣ه" ، صاع ال٨خب الَى

 م.1996بىٛاػي ، 

 م.1978ظىضًل ، ٖضهان عقُض ، الؼعاٖت وم٣ىماتها في لُبُا ، الضاع الٗغبُت لل٨خاب ، َغابلـ ،  -3

خؿحن ، ًخى ٖباؽ ، م٣ضمت في ظٛغاُٞت اإلاىاعص اإلااثُت ، صاع ال٨خب الىَىُت ، الُبٗت ألاولى ، بىٛاػي ،  -4

 م .2002

ت صعاؾت في الجٛغاٞ -5 غي ، الضاع ًٞل ، مدمض ٖلي ، الجماَحًر غ ( الهاصي ابىل٣مت وؾٗض ال٣ٍؼ ُا ، اإلاىار ) جدٍغ

ت ، ؾغث ،   م.1995الجماَحًر

 م.2008َاعون ، ؤخمض ٖلي ، ظٛغاُٞت الؼعاٖت ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ،  -6
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 : الغؾاثل الٗلمُت:
 
 زاهُا

ت ، عؾالت ماظؿخحر ، ظامٗت ا -7  م.1997ل٣اَغة ، َىُاوي ، ُُٖت مدمض ، مىاعص اإلاُاٍ في الجماَحًر

مازغاجه وبم٩اهُت ٖالظه ، عؾالت  –ألاصًىف ، عظب مٟخاح ، الخضَىع البُئي في قما٫ ٚغب ؾهل الجٟاعة  -8

 م.2000ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ، ظامٗت الٟاجذ ، 

ت ، مهغاجت ،  -9  ، صاع الجماَحًر
 
 م.2003الُلخي ، ظاصهللا ٖؼوػ ، ختى ال همىث ُٖكا

ت ، عؾالت الٗمىعي ، ٞىػٍت الهاص١ ،  -10 ُت في قٗبُت الؼاٍو ا ٖلى اؾخجزاٝ اإلاُاٍ الجٞى اإلادانُل الهُُٟت وؤزَغ

 م.2011ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ، ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا ، َغابلـ، 

: الضوعٍاث:
ُ
 زالشا

لي ؤماهت الاؾخهالح الؼعاعي وحٗمحر ألاعاضخي ، الضعاؾت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت بحن اإلاىاَىحن بالكٍغِ الؿاخ -11

 م .1980، 

ُت بمى٣ُت ؾهل الجٟاعة ، الهُئت الٗامت  -12 الخلٕى ، خؿحن مُلىص ، جإزحر الاؾخٛال٫ الجاثغ للمىاعص اإلااثُت الجٞى

 م.2005للمُاٍ ، ٕٞغ اإلاى٣ُت الٛغبُت ، َغابلـ ، 

ًت اللجىت الىَىُت إلا٣اومت الخصخغ وو٠٢ الؼخ٠ الصخغاوي ، الخُت الىَىُت إلا٩اٞدت الخصخغ في الجماَحر  -13

 م.2005، َغابلـ ، 

 م.2002الهُئت الٗامت للمُاٍ، صعاؾت جضازل مُاٍ البدغ بمى٣ُت قما٫ ٚغب لُبُا ، الجؼء الشاوي، َغابلـ ،  -14

 م.2010الهُئت الٗامت للمُاٍ ، ٢ؿم اإلاىاعص اإلااثُت باإلاى٣ُت الٛغبُت ، َغابلـ ،  -15

خى٫ الاخخُاظاث اإلااثُت اإلادهىلُت والخ٣لُت الهُئت الٗامت للمُاٍ ، ؤلاصاعة الٗامت للغي والهٝغ ، صعاؾت  -16

اث ألا٦ثر ؤَمُت بلُبُا ، ص . ث .  للمؼعٖو

 م(.2007ـ   2001الهُئت الىَىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؼعاعي )  -17

 م.2006الهُئت الىَىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الؿ٩اوي  -18

 .2009ىُت للمٗلىماث والخىز٤ُ ، لُبُا في ؤع٢ام ، َغابلـ ، الهُئت الىَ -19
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 صٛغ اجلًٕع ٔتُٕع دالالتٓا يف انبٛاٌ انقسآَٙ
جي الُبا٧،٫لُت اللٛاث،ظامٗت َغابلـ  ص. نالح الضًً اإلاٚغ

خىهت  ص. خّىاء مهباح ؾٗض ؤبى زكُم،٧لُت اللٛاث،ظامٗت الٍؼ

 

 مؿخسلو:

 

لى آله وصخبه ؤظمٗحن وبٗض...الخمض هلل عّب   الٗاإلاحن ونلى هللا وؾلم ٖلى ؤ٦غم ألاهبُاء واإلاغؾلحن ، هبِىا مدمض ٖو

 َى ٦خاب هللا 
 
 ،وصعاؾت وجدلُال

 
 وخٟٓا

 
هما  ٞو

 
 وجٟؿحرا

 
ذ ُٞه الجهىص ، واقخٛل به الٗلماء حٗلُما ٞةن زحر مانٞغ

م، الظي الًإجُه الباَل مً بحن ًضًه وال مً  ؼ ال٨ٍغ  زلٟه.الٍٗؼ

 ٨ًدك٠ ٞحها الجضًض، وصٞٗىا طل٪ 
 
وبما ؤن ٦الم هللا الًم٨ً ؤن جى٣طخي بجاثبه بدّض ، وماصجه ٚحر ظامضة ،صاثما

إلاداولت الؿحر ٖلى مىهج ٖلماثىا الىاثل واإلادضزحن ، ولٗغى ٢ًُت مً ٢ًاًا اللٛت وتي: نُٜ الجمٕى وجىٕى 

م.  صالالتها في ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗض مبدض الجمٕى في ال لٛت مً اإلاباخض الىاؾٗت واإلاهمت ألهىاٖه ال٨شحرة واإلادكٗبت ،ولهظا خاولىا ؤن وؿلِ َو

 مً ؤؾغاع البُان ال٣غآوي.
 
 الًىء ٖلى َظا اإلاىيٕى وهضعؾه مً هاخُت صاللُت لٗلىا ه٨دك٠ قِئا

 وزالنت ال٣ى٫ ؤن اإلاؿخىي الهغفي ٖبر نُٛه اإلاُٗىت في َظٍ آلاًاث ال٣غاهُت اؾخُإ ؤن ًاصي صوع 
 
 وؤزغا

 
 َاما

 
ا

 في بًًاح اإلا٣انض ال٣غآهُت ، وبًٟل َظٍ الهُٜ وجىىٖاتها، ٦كٟىا مىاًَ الجما٫ في الىو ال٣غآوي ،وص٢ت 
 
ْاَغا

 ازخُاع اللٟٔ اإلاىاؾب للؿُا١ الظي ًغص ُٞه.

 

 الخمهُض

ى هللا وؾلم -الخمض هلل عّب الٗاإلاحن،
ّ
لى-ونل  آله وصخبه ؤظمٗحن وبٗض: ٖلى ؤ٦غم ألاهبُاء واإلاغؾلحن ، هبِىا مدمض ٖو

 َى ٦خاب هللا 
 
ا وصعاؾت وجدلُال

 
ا وخٟٓ هم   ٞو

 
 وجٟؿحرا

 
ذ ُٞه الجهىص،واقخٛل به الٗلماء حٗلُما  زحرمانٞغ

ّ
ٞةن

م ،الظي الًإجُه الباَل مً بحن ًضًه وال مً زلٟه. ؼ ال٨ٍغ  الٍٗؼ

،وبُان مد٨مه ومدك ٌٌ ابهه،وال٨ك٠ ًٖ ؤؾغاٍع ول٣ض اٖخجى ٖلمائها ألاواثل بخٟؿحر وجىيُذ ماَى ٚام

وبجاثبه،وجبٗهم في طل٪ ٦شحر مً ٖلماثىا اإلادضزحن الظًً جهل بغ٧اث مً ًٞاثله ٦شحرون،خُض اه٨كٟذ لهم 

ابذ ؤهٟؿهم بما ال٢ىا مً عواج٘ البُان وؾهىلت ألاؾلىب وزغاء اإلاعجؼاث الخالضة  ألاؾغاع وجبِىذ لهم اإلاعجؼاث َو

 ختى ٖهغها الخايغ.

 ٦الم هللا
ّ
 ٨ًدك٠ ٞحها وبما ؤن

 
 الًم٨ً ؤن  جى٣طخي بجاثبه  بدّض،وماصجه ٚحر ظامضة ونالر ل٩ل ػمان وم٩ان ،صاثما

الجضًض،صٞٗىا طل٪ إلاداولت الؿحر ٖلى مىهج ٖلماثىا ألاواثل واإلادضزحن لٗغى ٢ًُت مً ٢ًاًا اللٛت وتي: نُٜ 

م.  الجمٕى وجىٕى صالالتها في ال٣غآن ال٨ٍغ
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م ،بط ٌٗض مبدض الجمٕى في اللٛت وه٣هض بهضٍ الضعاؾت صعاؾت ه ماطط مً الجمٕى التي يمتها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ظٍ ألاهىإ اإلاسخلٟتًم٨ً عظىٖها بلى ؾٗت اللٛت  الٗغبُت مً اإلاباخض الىاؾٗت واإلاهمت ألهىاٖه ال٨شحرة واإلادكٗبت،َو

 ٌُ ت،خُض   كهض للٛت الٗغبُتالٗغبُت وزغائها الطخم ٖلى مؿخىي اإلاٟغصاث والترا٦ُب وألاؾالُب اللٍٛى

  
 
 بِىا

 
حن واضخا  بضالالث ألالٟاّ، و٢ض ٧ان اَخمام اللٍٛى

 
ا اَخماما  وبالٚتوؤ٦ثَر

 
بإجها  مً ؤعقى اللٛاث بُاها

م وما ًدخىحها مً بُان وبالٚت ؤبهغث عظا٫  ،بط ٦ّغؾىا ظّل و٢تهم للبدض والضعاؾتال لٟهم ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ
 
ظلُا

 مً الاَخمام والبدض ال٨ٟغ واللٛت وال٨الم، ومً طل
 
 واٞغا

 
م التي ؤزظث خٓا ٪ صعاؾتهم للجمٕى في ال٣غآن ال٨ٍغ

والضعاؾت ، مً طل٪ ما ٢ام به بٌٗ ؤؾاجظة اللٛت اإلادضزحن  هظ٦غ مجهم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ألاؾخاط: مدمض ٖبض 

 ؤ٢ىا٫ ال
 
ُت ٖاعيا م وبّحن نُٛها الهٞغ حن و مجهم: الخال٤ ًُٖمت  الظي عنض الجمٕى في ال٣غآن ال٨ٍغ ىدٍى

م خُض صعؽ ظم٘ اإلاظ٦غ الؿالم زم ظم٘ الخ٨ؿحر،٦ما خاو٫  حَر ه والّغضخي، وبٌٗ ؤَل الخٟؿحر  ٚو ؾِبٍى

م  الض٦خىع الؿامغاجي في ٦خابه مٗاوي ألابيُت الٗغبُت ؤن ٠٣ً ٖلى بٌٗ الٟغو١ الض٣ُ٢ت في اؾخسضام ال٣غآن ال٨ٍغ

جض والّسجىص، و   ؤهه ٧ان لجمٕى اللٟٔ الىاخض، ٦ما في السُّ
َّ
ؾىابل وؾيبالث، وزُاًا وزُُئاث، وؤقهغ وقهىع، بال

ت في ال٣غآن  ًغظ٘ في مٗٓم طل٪ بلى صاللت ال٣لت وال٨ثرة، ٦ما ٢ام الض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغ في ٦خابه: )صعاؾاث لٍٛى

،والض٦خىع ٖبض الهبىع قاَحن وا
 
ا م وصعاؾتها لٍٛى م، و٢غاءاجه( بغنض الجمٕى في ال٣غآن ال٨ٍغ لض٦خىعة ال٨ٍغ

زضًجت الخضًثي ،و٦ظل٪ هظ٦غ الضعاؾت التي ٢ام بها الض٦خىع ٖبض اإلاىٗم ؾُض ٖبض الٗا٫ التي جىاو٫ ٞحها ظمٕى 

م ،   ؤوػان الجمٕى وصالالتها في ال٣غان ال٨ٍغ
 
ت ،ومً الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤًًا ه مً ٞغو١ لٍٛى الخ٨ؿحر وماجدٍى

ُت صاللُت لىماصط مجها ، عؾالت ماظؿخحر   ؤهىا خاولىا  صعاؾت نٞغ
َّ
للباخض مدمض ٖلى ٚىاوي بجامٗت ٖحن قمـ،بال

 مً ؤؾغاع البُان ال٣غآوي 
 
في َظٍ الضعاؾت ؤن وؿلِ الًىء ٖلحها وهضعؾها مً هاخُت صاللُت، لٗلىا ه٨دك٠ قِئا

م، والٟصخاء التي ماػالذ آللُه م٨ىىهت في بدغ ال٨الم الّغباوي الظي ؤبهغ هللا به البلٛاء وؤَل ال٨ٟغ، وؤصخاب ال٨ال 

.
 
 وخضًشا

 
 ٢ضًما

  
 
ً وػها ظٍ ألاوػان ؾىدذ وؤُٖذ (1)ول٣ض بلٛذ ظمٕى الخ٨ؿحر مً ال٨ثرة ما ٣ًاعُب الؿبٗت والٗكٍغ ، َو

ضٍ اإلاخ٩لم )  في حُٛحر بىاء اإلاٟغصة  للخٗبحر ّٖما ًٍغ
 
 واؾٗا

 
 (2مجاال

 مخٗضصة، و٢ض عّص بًٗهم طل٪ بلى حٗ
 
 (3ضص اللهجاث)ٞاالؾم الىاخض ًم٨ً ؤن ًجم٘ ظمىٖا

ه ظاء ُٞه ما ؤبجؼ الكٗغاء 
ّ
م وهدً وٗلم ؤه  الظي ٌُٗض طل٪ َى ج٨غاع طل٪ في ٦خاب هللا ال٣غآن ال٨ٍغ

ّ
 ؤن

ّ
بال

 والبلٛاء، وؤَل ال٨ٟغ والخُابت في التر٦ُب البُاوي.

ظا ألامغ صٞٗىا بلى البدض-خؿب ْجي -وهللا )حٗالى(ال ًإحي بهظا الخىٕى    بض٢ت في  بال ألؾباب بُاهُت، َو

ُت والضاللُت، ُٞما ًسو الجمٕى التي ًدخملها ٧ل ظم٘، ٞٗلى ألاعجر  ٤ بحن الترا٦ُب الهٞغ اإلاٗاوي الضاللُت  للخٍٟغ

 وَناَخبَها حٛاًغ في اإلاٗجى، ٢ا٫ الض٦خىع ببغاَُم الؿامغاجي: "والىٓغ في ألاؾالُب ًض٫ 
ّ
ه ال ًىظض جباًً في البيُت بال

ّ
ؤه

ت ظم٘ بمٟغص مٗحن في الضاللت ٖلى ماصة ؤزغي، ٞالٗحن وتي البانغة ٢ض ظمٗذ في ٖلى ؤن الٗغبُت زّهذ نُٛ
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حن اإلااء ٢ض ظمٗذ في ال٣غآن هٟؿه ٖلى ُٖىن" ) ُىن 4ال٣غآن ٖلى ؤٖحن ٖو ٞغ  ما ٢ام به الهَّ
ّ
َب ُٞه ؤن (، ومما ال ٍع

 
 
 زمت ٞغ٢ا

ّ
ٗٝغ بال٣لت وال٨ثرة لخحر صلُل ٖلى ؤن ٌُ ٤ ظم٘ الخ٨ؿحر، بحن ما   ًىظض بحن الجمٕى في اإلاٗجى. مً جٍٟغ

 ؤما اإلاىهج اإلاخب٘ في َظٍ الضعاؾت ٞهى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.

ُٗل: -ؤ ِٞ لى  ْٗ  ظمٕى وػن ٞ

الى: )ؤْؾغي وؤَؾاَعي( -1 َٗ لى ٞو ُٗ ٞ 

٦ال اللٟٓحن في اللٛت مإزىطان مً ماصة )ؤ.ؽ.ع( ومٗىاَا: الخبـ وؤلامؿا٥ و٦الَما ظم٘ ألؾحر، ظاء في اإلا٣اًِـ 

وهه  ى ؤلامؿا٥، مً طل٪ ألاؾحر، و٧اهىا ٌكضُّ ى الخبـ، َو "الهمؼة والؿحن والغاء، ؤنل واخض، و٢ُاُؽ مُغص َو

("
 
اؾغ ؤؾحرا ًُ  لم 

ْ
ى ؤلاؾاع، ٞؿمي ٧لُّ ؤزُظ وبن  (5بال٣ُِّضِ َو

ْؾغي، واإلااهض: ؤؾحرة و 
َ
ؾاَعي، وؤ

َ
ؾاَعي، وؤ

ُ
َؾغاُء وؤ

ُ
الجم٘ للماهض: وظاء في اللؿان: "ألاؾحر: اإلاسجىن والجم٘ ؤ

َؾاعي ظم٘ الجم٘ )
ُ
ؾاعي وألا

َ
ْؾَغي، وألا

َ
ْؾغي" و٢ُل: ظم٘ ألاؾحر ؤ

َ
(، و٦ال الجمٗحن وعصا في ال٣غآن  6ؤؾحراث وؤ

م،في ٢ىله حٗالى:  َُ ال٨ٍغ
ْ
ه لضُّ

َْ
َغَى ا َٖ  

َ
ِغٍُضون

ُ
ْعِىِۖ ج

َ ْ ْ
ِفے ألِا  ًَ ِس

ْ
ش ًُ ٰي  ْؾَغٰي َختَّ

َ
ُهۥ ؤ

َ
 ل

َ
ىن

ُ
٨ ًَّ  

ْ
ن

َ
ء  ؤ ِِبٓ

َ
 ِلى

َ
ان

َ
 َما ٧

َِۖ
ِزَغة

ٓ ْ ُْ
ِغٍُض ألا ًُ ُه 

َّ
ا َوالل

 
ِؼٌٍؼ َخ٨ُِم ِۖ َٖ ُه 

َّ
َها(، و٢ىله حٗالى: 7)َوالل حُّ

َ
إ
ْم   ًَٰ

ُ
ِج٨

ْ
ا ًُ  

ٗ
ْحرا

َ
ْم ز

ُ
ىِب٨

ُ
ل
ُ
ِفے ٢ ُه  

َّ
لل

ْ
ِم ِا

َ
ل ْٗ ٌَّ 

ْ
ْؾَغٰي ِبن

َ ْ َْ
ًَ ألا

م ّمِ
ُ
ِض٨ً ًْ ِفے ؤَ  ً

َ
ِ
ّ
ل إلا

ُ
ُء ٢ ِِبٓ

َّ
لى

َْ
ا

ْم 
ُ
 ِمى٨

َ
ِزظ

ُ
ا ؤ مَّ  ّمِ

ٗ
ْحرا

َ
 (8)ز

اَت ومغى ؤو آٞت ؤو م٨غوٍ ما،ؤو جىظ٘ ٧ال٣خُل واإلاٍغٌ  ووػن  ى( في ظم٘ ُٞٗل ج٨ثر صاللتها ٖلى َال٥ ٖو
َ
ل ْٗ َ

ٞ(

ى()
َ
ل ْٗ َ

ذ واللضٌٜ ٞجم٘ ٖلى )ٞ ذ، و٢ض ُخِمل ٖلُه لٟٔ ألاؾحرال ألهه إلاا ؤنِب باألؾغ ناع ٧الجٍغ (، ٢ا٫ 9والجٍغ

ل٩ى ومىحى وظغحى ه: "٢ا٫ الخلُل بهما ٢الىا مغضخى َو وؤقباٍ طل٪ال ألن طل٪ ؤمغ ًبخلىن به، وؤصزلىا ُٞه  ؾِبٍى

ىن") م له ٧اَع طوي الٗاَاثال  مجغي  ؤُظغي  مً الجهىى(، ٞاألؾغ ٦ما وٗلم مدىت جضزل ٖلى ؤلاوؿان ٞخمىٗه 10َو

 (٣ٞ11الىا ؤؾحر وؤؾغي)

ظا اللٟٔ َى ظم٘ ؤؾغي، ٞهى بظل٪ ظم٘ الجم٘ )   (12بِىما وعص ظم٘ )ؤؾاعي( مغة َو

ٗالى )ؤؾاعي( بهما  ًغاص به الٗاَت ٦ما َى ولٗل الٟغ١  
ُ
 وػن ُٞٗل )ؤؾحر( ًإحي ٖلى ٞ

ّ
الضاللي بُجهما َى ؤن

 اإلاغة التي في الجم٘ جىحي بكضة ألاؾغ ؤ٦ثر مً ظم٘ )ؤؾغي( وفي طل٪ ٣ًى٫ ؤبى ٖمغو بً 13في ؤؾغي )
ّ
(، بال ؤن

ً وألاؾاعي: الظًً ظائوا في ال  ألاؾغي مً ٧اهىا في الٗالء: "ألاؾغي:الظًً ظائوا ُمؿخإؾٍغ
ّ
ىزا١ والسجً" بمٗجى ؤن
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َهاؤًضي ال٣ىم، ولم ٌكّضوا، ٣٦ىله حٗالى:  حُّ
َ
إ
ْؾَغٰي   ًَٰ

َ ْ َْ
ًَ ألا

م ّمِ
ُ
ِض٨ً ًْ ِفے ؤَ  ً

َ
ِ
ّ
ل إلا

ُ
ُء ٢ ِِبٓ

َّ
لى

َْ
(، ؤما ألاؾاعي ٞهم مً ٧اهىا 14)ا

وا الىزا١) ضُّ
ُ

 (.15بإًضحهم، ول٨جهم ق

مخان  ؤن نُٛت )  ْؾَغي ظاءث للخٗبحر ًٖ اإلاإزىطًً في ًض ؤٖضائهم، ٞهم ل٣ض بُيذ آلاًخان ال٨ٍغ
َ
ى( ؤ

َ
ل ْٗ َ

ٞ

بمشابت ال٣خلى والهغعى والجغحى... بلى آزغ ما َى مٗغوٝ مً صالالث الهال٥ والخىظ٘، بِىما اؾخٗملذ الهُٛت 

َؾاَعي( للخٗبحر ًٖ ألاْؾَغي اإلا٣ُضًً مكضصي الىزاث٤، وفي طل٪ بقاعة بلى الخالت التي 
ُ
الى: ؤ َٗ ُ

َم ٖلحها مً ي٠ٗ )ٞ

إة ال٣ُىص م٣هىعًٍ مٛلىبحن،) الى16وبُٖاء، و٢ض ؤجىا ٢ىلهم جدذ َو َٗ ُ
ؤؾاعي( ج٨ثر في  ظم٘  -(، ٦ما ؤن بيُت )ٞ

ؿالت،ونُٛت ٞٗالن جض٫ ٖلى خغاعة الباًَ والامخالء 
ُ
ُصخى، و٦ؿالن و٦ ُكان، ٖو )ٞٗالن( ٦ؿ٨غان، وؾ٩اعي ٖو

(، وفي خملهم ظم٘ )ؤؾاعي( 18ال ألهه ال ًسلى مً خغاعة الجىٝ)(، وخملىا ألاؾاعي ظم٘ ؤؾحر ٖلى ظم٘ ٞٗالن17)

ٖلى ما ُٞه مً خغاعة الباًَ، إلاا ج٣ضم مً ؤن ظم٘ )ألاؾاعي( ُٞه مً ال٣هغ والكضة ما لِـ في )ؤؾغي( ،ومما 

 بإن نُٛت )ؤْؾغي(،  ظاءث لخض٫ ٖلى اإلاإزىطًً في ًض ؤٖضائهم بالىٓغ بلى ٖىصة
 
 ًض٫ ٖلى ما ؤقغها بلُه آهٟا

ْؾَغٰي( في خحن ا٢ترهذ نُٛت )ؤؾاعي( ب٩لمت 
َ ْ َْ
ًَ ألا

م ّمِ
ُ
ِض٨ً ًْ الًمحر في ٢ىله حٗالى: )له ؤْؾغي(,في ٢ىله حٗالى:)ِفے ؤَ

ُاء. مت لِؿىا في ؤًضي ؤٖضائهم بل )ؤجىا( ٢ىمهم في خا٫  مً ال٠ًٗ وؤلٖا  )ًإجى٦م( ، ٞهم في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

 ٞٗا٫ وؤٞٗالء: -2

اء  ِقَضاص وؤِقضَّ

اللٟٓحن ظم٘ )الكضًض( ؤي :٢ىي ٢ا٫ ابً ٞاعؽ: "الكحن والضا٫ ؤنل واخض ًض٫ ٖلى ٢ىة في الصخيء"  ٦ال 

جم٘ ٖلى وػن )ؤٞٗالء( ٦كضًض وؤقضاء)19) ًُ  ٠ َّٗ ( اإلاً
 
غي ؤَل اللٛت ؤن )ُٞٗال  (20(،ٍو

ُضص) 
ُ

 ٦21ما ًجم٘ ٖلى ِقَضاص وق
ّ
 ؤن

َّ
 بحن ظمٕى قضًض، بال

 
 زمت ٞغ٢ا

ّ
الالٞذ  (، ولم ًظ٦غ ؤَل اللٛت ؤن

ا٫ في ٢ىله حٗالى:  َٗ
ِٞ  لالهدباٍ َى ؤن الاؾخسضام ال٣غآوي لهظٍ الجمٕى به جىٕى ٣ٞض ظاء ٖلى وػن 

 
ٔ

َٰ
ل ِٚ  

ٌ
ت

َ
ِئ٨

َٰٓ
ْحَها َمل

َ
ل َٖ

 (، ؤي: ؤجهم قضاص ألاظؿام، في ؤظغامهم ٚلٓت و٢ىة في ؤبضاجهم ،وفي ٢ىله حٗالى: 22)ِقَضاص  
ٗ
ْم َؾْبٗا

ُ
٨

َ
ْى٢

َ
ا ٞ

َ
ى ِْ َوَبىَ

 
ٗ
ل٤، مد٨مت البىاء ال نضٕو ٞحهً وال ُٞىع)(23 ِقَضاصا

َ
ت الخ لى ما ج٣ضم ًدبحن لضًىا 24(،ؤي ؾب٘ ؾمىاث، ٢ٍى (، ٖو

 لٟٔ )ِقضاص( في آلاًخحن ظاء في ألامىع الخؿُت )
ّ
ا ًغاص به ؤجهم 25ؤن َُّ (، ٟٞي آلاًت ألاولى هجض لٟٔ )ِقضاص( خؿ

اء ألابضان ِقَضاص ألاظؿام.  ؤ٢ٍى
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 َظا ال٨ىن ؤخ٨م، وجم بج٣اهه خُض ال نضٕو ُٞه وال ُٞىع، ٞهى 
ّ
ى ؤن وآلاًت الشاهُت حكحر ٦ظل٪ بلى ؤمغ خسخّي َو

 مىزى١ البيُان مد٨م الخل٤، و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى: 
ٗ
ِلُال

َ
٢ 

َّ
ًَّ ِبال ُه

َ
ْم ل

ُ
ْمخ ضَّ

َ
ًَ َما ٢ ْ

ل
ُ
٧
ْ
إ ًَ ٘  ِقَضاص   ِلَ٪ َؾْب

َٰ
ِض ط ْٗ ًۢ َب ِجے ِم

ْ
إ ًَ مَّ 

ُ
ز

ا  مَّ  ّمِ
َِۖ
ىن

ُ
ْدِهى

ُ
ى ما ًهِب الىاؽ ٞحهً مً (26ج  الؿىت ٌكاع بها بلى الجضب الكضاص َو

ّ
(، وآلاًت الشالشت جبحن لىا ؤن

 ال٣دِ خسخّي ًازغ في الؼعٕ والًٕغ و٧ل 
ّ
م بلٟٔ الجم٘ )ِقضاص(ال وطل٪ ألن ال٣دِال ولهظا ظاء  ال٣غآن ال٨ٍغ

ا٫( ٨ًثر  ُٞه ط٦غ ألا  َٗ
ِٞ ظا ًبحن لىا ؤن بىاء ) ٗا٫( في آًاث البضن ،َو ِٞ مىع الخؿُت، ومً زال٫ الىٓغ بلى بىاء )

ا٫
َ
ه ٨ًثر في ألامىع الخؿُت، مشل: )ِز٣

ّ
م ًدبحن لىا ؤه  في لٛت الٗغب  -ِؾمان   -ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ظا مٗغوٝ ؤًًا ( َو

ُ
ِبجاٝ

م ٢ىله حٗالى: ا٫َ ،ومما وعص في ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
٣ ِ

ّ
لش

َْ
َخاَب ا لسَّ

ُْ
يِصۓُ ا ٍُ ٗا٫(  ؤمغ خسخيال (، ٩ٞلمت )زِ 27)َو ِٞ ٣ا٫( ٖلى وػن )

ٌ٘ وطل٪ ألن الش٣ُل مخإث مً اإلااء الظي ًدمله وفي ٢ىله حٗالى:  ًَّ َؾْب ُه
ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ ًَ ٖث ِؾَماٖن  َغٰ

َ
َ٘ َب٣ َعٰي َؾْب

َ
َي ؤ ِ

ّ
ِلُ٪ ِبو

َ ْ
إلا
َْ
ا٫َ ا

َ
َو٢

 
 

ان في الخُىاهاث ملمىؾان، وؤما ٧لمت )ؤِقضَّ (28ِبَجاٝ ُّ  الؿمً والعج٠ ؤمغان خؿ
ّ
اء( ٣ٞض ظاءث في (ال وطل٪ ألن

م في ٢ىله حٗالى:   مىي٘ واخض مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ِۖ
َجُهْم ُْ ُء َب

ٓ
اِع ُعَخَما

َّ
ٟ

ُ
٨

ْ
ل
َْ
ي ا

َ
ل َٖ ُء 

ٓ
ا ِقضَّ

َ
ُهۥ ؤ َٗ ًَ َم ِهِۖ َوالِظً

َّ
لل

ُْ
ُؾى٫ُ ا ض  عَّ َدمَّ مُّ

(29( ان اء( َىا جض٫ ٖلى (، ٩ٞلمت )ؤِقضَّ 30(، ٣ٞض ٢غن هللا حٗالى في َظٍ آلاًت الكضة بالغخمت، و٦الَما ؤمغان مٗىٍى

ت والتي تي مٗجى ال٣ىة والجلض.  الكضة اإلاٗىٍى

اء ٓهغ اقترا٦هما في مٗجى ال٣ىة  -وهسلو مما ؾب٤ بلى ؤن الاؾخسضام ال٣غآوي ل٩لمتي )ؤِقضَّ ًُ ِقضاص( 

ت بِىما اإلالمذ اإلامحز ل٩لمت )قـِضاص( َى ال٣ىة اإلااّصً اء( َى ال٣ىة اإلاٗىٍى  ت الخؿُت.واإلالمذ اإلامحز ل٩لمت )ؤِقضَّ

الء: -3 َٗ ُ
ٗا٫ ٞو ِٞ 

اء:
َ
اٝ وُيٟٗ َٗ  ِي

ض٫ آلازغ ٖلى ؤن ًؼاص  اص والٗحن والٟاء، ؤنالن مخباًىان، ًض٫ُ ؤخضَما ٖلى زالٝ ال٣ىة، ٍو ًّ ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ: "ال

ى زالٝ ال٣ىة") ٠ٗ، َو ًُّ ٠ٗ وال ًَّ ٫: ال  (31الصخيء مشله ٞاألوَّ

 إلاظ٦غ 
 
 لُٟٗل ونٟا

 
غص ظمٗا

َّ
ء( ًُ

َ
ال َٗ ُ

، ٦ما ؾب٤ في ِقضًض ؤو مٗخل ووػن )ٞ
 
ٖا٢ل، بن لم ٨ًً ُٞٗل مًاٖٟا

الء، ٦خ٣ي وؤج٣ُاء ) ِٗ ه ًجم٘ ٖلى ؤٞ
ّ
ت ٦إ ٞٗالء، ومىه لٟٔ )ُيٟٗاء( 32آلازغ، ٞةه الء( في ألامىع اإلاٗىٍى َٗ ُ

ٞ( ٘٣ (، ٍو

٠ٗ البضوي، وبهما اإلاغاص مىه َى ا ًُّ ٠ٗ الظي يض بن َظا اللٟٔ في التر٦ُب ال٣غآوي بٗض الىػن ال ًغاص به ال ًُّ ل

٣٘ في الغؤي،  ٠ٗال ٞظل٪ ألن ألاو٫ مٟاصٍ ؤهه يض ال٣ىة ٍو ًَّ ال٣ىة، ولٗله مإزىط مً جل٪ البيُت، بط ًٟتر١ لٟٔ ال

 (33وآلازغ ٣ً٘ في ُي٠ٗ ألابضان )
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 .013  ص  9 لسان العر   ل386 ص  3( مام  البيان عن  أويم ال ران  ح33
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 ،٢ا٫ حٗالى: 
ٗ
َبٗا

َ
ْم ج

ُ
٨

َ
ا ل

َّ
ى

ُ
ا ٦

َّ
 ِبه

ْ
َبُروا

ْ
٨

َ
ْؾخ َ۪

َ
ًَ ا  ِللِظً

ْ
ا
ُ
ا

َٰٓ
ٟ َٗ ًُّ ل

َْ
ا٫َ ا

َ
٣

َ
ٞ(34 ٞاإلاغاص بالًٟٗاء في َظٍ آلاًت َم ،)

 اإلاؿخًٟٗىن مً ألاجبإ والٗىام )ؤما في ٢ىله حٗالى: 
َ
ِجُضون ًَ  

َ
ًَ ال لِظً

َْ
ي ا

َ
ل َٖ  

َ
ٰي َوال

َ
ْغضخ

َ ْ
إلا
َْ
ي ا

َ
ل َٖ  

َ
ِء َوال

ٓ
ا
َ
ٟ َٗ ًُّ ل

َْ
ي ا

َ
ل َٖ ـَ  ِْ لَّ

ْد 
ُ ْ
إلا
َْ
ي ا

َ
ل َٖ  ِللِه َوَعُؾىِلِهۦِۖ َما 

ْ
َصُخىا

َ
ا ه

َ
 َخَغٌط ِبط

َ
ىن

ُ
٣ ِٟ ى

ًُ  َما 
ِخُم ِۖ ىع  عَّ

ُ
ٟ

َ
ُه ٚ

َّ
 ِمً َؾِبُٖلِۖ َوالل

َ
 اإلاغاص َىا (35ِؿِىحن

ّ
(، ٞةن

 (36ي٠ٗ ال٣ىي ًٖ الخغوط للجهاص في ؾبُل هللاال وطل٪ ل٨بحر الؿً، ؤو لؼماهت ؤو لٗمى )

٠ٗ البضوي ومً حكابه آلاًاث وعوص  ًُّ طل٪ ُٞما ًسو لٟٔ )ُيٟٗاء(، ؤما لٟٔ )ِيٗاٝ( ٞةن اإلاغاص به ال

ى ٢ىله حٗالى: الجمٗحن )ال ٟٗاء( في آًاث مخىاْغة، َو ًُّ ٗاٝ وال ِ
ًّ

 
 
ٟا

َٰٗ  ِي
ٗ
ت ٍَّ

ّعِ
ُ
ِهْم ط ِٟ

ْ
ل
َ
ًْ ز  ِم

ْ
ىا

ُ
َغ٦

َ
ْى ج

َ
ًَ ل لِظً

َْ
َل ا

ْ
س َُ َولْ

 
ِۖ 
 َؾِضًضا

ٗ
ْىال

َ
٢ 

ْ
ىا

ُ
ىل

ُ
٣ َُ َه َولْ

َّ
لل

ُْ
 ا

ْ
ىا

ُ
٣

َّ
خ َُ لْ

َ
ٞ 

ِۖ
ْحِهْم

َ
ل َٖ  

ْ
ىا

ُ
اٞ

َ
 (37)ز

 و٢ىله حٗالى:  
َ
ىن

ُ
٨

َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
َخُض٦

َ
َىصُّ ؤ ًَ ّلِ ؤَ

ُ
حَها ِمً ٧ ِٞ ُهۥ 

َ
ُغ ل ْجَهٰ

َ ْ َْ
ْدِتَها ألا

َ
ْجِغے ِمً ج

َ
ٖب ج

َٰ
ى ْٖ َ

ِسُٖل َوؤ
َّ
ً ه  ّمِ

 
ت

َّ
ُهۥ َظى

َ
ل

لِ 
َٰ
ظ

َ
٦ 

ِْۖ
ذ

َ
َر٢

َ
اْخت

َ
اع  ٞ

َ
ُِه ه ِٞ  

َهاع  ْٖ َناَبَها ِب
َ
إ
َ
ُء ٞ

ٓ
ا
َ
ٟ َٗ  ُي

 
ت ٍَّ

ّعِ
ُ
ُهۥ ط

َ
٨َِبُر َول

ْ
ل
ُْ
َناَبُه ا

َ
ِث َوؤ َمَغٰ

َّ
لش

ْ
 ِا

ٓ ْ ُْ
ُم ألا

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
لل

ُْ
 ا

ُ
ن  َ٪ َُبّحِ

َِۖ
ُغون

َّ
٨

َ
ٟ

َ
خ
َ
ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
ِذ ل

ًَٰ

(38) 

ٞاإلاالخٔ ٖلى آلاًت ألاولى ؤجها اؾخسضمذ لٟٔ )ِيٗاٝ( للغظل الظي ًمىث وله ؤوالص نٛاع يٗاٝ ًساٝ ٖلحهم 

ت الًٟٗاء 39الُٗلت والًُٗت) ا آلاًت الشاهُت ٞهي الظٍع ت الًٗاٝ َم ألاوالص الهٛاع،وؤمَّ الظٍع
ّ
(، ٞىدً وٗلم ؤه

 (40ٌؿخُٗىن ال٣ُام باألمغ ل٨بر ؤبحهم)الظًً ال 

ت   ال ألن الخىٝ في آلاًت ألاولى مخإث  مً الخىٝ ٖلى الظٍع
 
ا  مٗىٍى

 
 وآلازغي يٟٗا

 
ا ُّ  خؿ

 
ٞىجض ألاولى يٟٗا

 ال٠ًٗ ًٖ ٖماعة اللخُت ل٨بر ؾىه، وي٠ٗ 
ّ
م، ؤما آلاًت ألازغي ٞةن هٟؿها مً الًُإ والٟا٢تال وطل٪ لهَٛغ

خماشخى م٘ صاللخه.ولضٍ ًٖ ال٣ُام بها، ٞا  ٢خطخى ٧ّل م٣ام الجم٘ الظي ًىا٣ٞه ٍو

 ظمٕى ٞاٖل: -ب

ا٫ -1 َّٗ ُ
اع -ٞ

َّ
ٟ

ُ
لت: )٦ َٗ

َ
َغة(: -ٞ

َ
ٟ

َ
 و٦

ى 
ّ
ر والخُُٛت، ٣ًا٫ إلاً ُٚ

ْ
ت ى الؿَّ ظاء في اإلا٣اًِـ: )ال٩اٝ والٟاء والغاء، ؤنل صخُذ ًض٫ ٖلى مٗجى واخض، َو

عٕ  ٣ا٫ للؼَّ ي بؿالخه، والجهغ الُٗٓم ٧اٞغ، حكبُه بالبدغ، ٍو ِ
ّ
غ الّغظل اإلاخُٛ ِ

ّ
ه، واإلا٨ٟ َٖ ه بشىب: ٢ظص ٦ٟغ ِصع َٖ ِصع

ي الخبَّ بالترابلؼإع ألا  ِ
ّ
ُٛ ٌُ ُهۥعى، ٢ا٫ حٗالى: ٧اٞغال ألهه 

ُ
َباج

َ
اَع ه

َّ
ٟ

ُ
٨

ْ
ل
َْ
ْبَجَب ا

َ
 (41)ؤ

ه حُُٛت الخ٤ و٦ظل٪ 
ّ
ي بظل٪ الأله غ: ِيّض ؤلاًمانال ؾّمِ

ْ
ٟ

ُ
ذ الّغٍُِذ التَراَب ٖلُه ختى ُٚخه، وال٨

َ
وعماص م٨ٟىع: َؾٟ

ا") ٗمت: "جُخىصَا وؾتَر ِ
ّ
 (٦42ٟغان الى
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ا٫  ّٗ ُ
م ُُٞغص ظم٘ )ٞ  إلاظ٦غ ٖا٢ل صخُذ الالم، ٩٦اجب: ؤما وعوصٍ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 
لت( في اؾم الٟاٖل ونٟا َٗ

َ
ٞو

 صاللُا بحن الجمٗحن)
 
َبت وؤَل اللٛت لم ًظ٦غوا ٞغ٢ا

َ
خ
َ
خاب و٦

ُ
٦43) 

ا٫( مبجي للضاللت ٖلى  َٗ ُ
 الاؾخسضام ال٣غآوي ٦ك٠ لىا ًٖ بٌٗ الٟغو١ الضاللُت الض٣ُ٢ت بُجهما، ٞلٟٔ )ٞ

ّ
 ؤن

َّ
، بال

 ٪ ٢ىله حٗالى: ٦ثرة ال٣ُام بالٟٗل، مً طل
َ
ىن

ُ
ْطَخ٨ ًَ اِع 

َّ
ٟ

ُ
٨

ْ
ل
َْ
ًَ ا  ِم

ْ
ىا

ُ
ًَ َءاَمى لِظً

َْ
ْىَم ا َُ الْ

َ
ٞ(44) 

مُ و٢ىله حٗالى: 
َ
ل ْٖ َوا

ِۖٗ
ت

َ
ٓ

ْ
ل ِٚ ْم 

ُ
٨ُ ِٞ  

ْ
ِجُضوا َُ اِع َولْ

َّ
ٟ

ُ
٨

ْ
ل
َْ
ًَ ا

م ّمِ
ُ
٨

َ
ىه

ُ
ل ًَ  ًَ لِظً

ُْ
 ا

ْ
ىا

ُ
ِخل

َٰ
٢ 

ْ
ىا

ُ
ًَ َءاَمى لِظً

َْ
َها ا حُّ

َ
إ
ًَٰ َ٘ َه َم

َّ
لل

َْ
نَّ ا

َ
 ؤ

ْ
ىا

 
َّ
خ
ُ ْ
إلا
َْ
 ا

َِۖ
ْم (و٢ىله حٗالى: 45)٣ِحن َُ  َو

ْ
ىا

ُ
 َوَماج

ْ
ُغوا

َ
ٟ

َ
٦ ًَ لِظً

َْ
 ِبنَّ ا

 
َ
حن ِٗ ْظَم

َ
اِؽ ؤ

َّ
ِت َوالى

َ
ِئ٨

َٰٓ
ل
َ ْ
ِه َواإلا

َّ
لل

ُْ
 ا

ُ
ت

َ
ى ْٗ َ

ْحِهْم ل
َ
ل َٖ ِئَ٪ 

َٰٓ
ْول

ُ
اٌع ؤ

َّ
ٟ

ُ
٦(46.) 

 في ال٣غآن ال٨
 
م، ؤما لٟٔ ٞخل٪ آلاًاث ظاءث في خ٤ّ ال٨ٟاع الظًً لم ًضزلىا ؤلاؾالم و٢ض وعص ط٦ٍغ ٦شحرا ٍغ

(
 
ت( ٣ٞض ٢ُل: َى في ظم٘ ٧اٞغ الىٗمت ؤ٦ثر اؾخٗماال

َ
ل َٗ

َ
َغة( ٖلى وػن )ٞ

َ
ٟ

َ
 (47)ال٨

إ هللا له مً وٗم لظا ابخضاء ال٨الم َُّ  -ٞؿُا١ الؿىعة ٦ما وٗلم َى ؾُا١ ط٦غ الىٗم في زل٤ ؤلاوؿان واهتهاء بما َ

 ب٣ىله حٗالى:  -٢ُل ط٦غ الىٗم
ْ
٦

َ
ًُ َما ؤ ٰ

وَؿ ِ
ْ َْ

ِخَل ؤلا
ُ
ۥِۖ ٢ ٍُ َغ

َ
ٟ(48 ًؤي: ما ؤجخضٍ إلاا ؤوٗم هللا به ٖلُه، ٞهى لِـ م ،)

ُهۥِۖ (، زم بضؤ بظ٦غ وٗمت الخال٤ زم اهخهى بلى ط٦غ ال٣ُم ألازغي ٢ا٫ حٗالى: 49ال٨ٟغ اإلاًاص لئلًمان )
َ
٣

َ
ل
َ
ْےء  ز

َ
ّيِ ش

َ
ًْ ؤ ِم

ۥِۖ ٍُ َغ
َ

وك
َ
ا ؤ

َ
ا ق

َ
مَّ ِبط

ُ
ۥِۖ ز ٍُ َبَر

ْ
٢

َ
إ
َ
ُهۥ ٞ

َ
َماج

َ
مَّ ؤ

ُ
ۥ ز ٍُ َغ ؿَّ ٌَ ِبَُل  لؿَّ

َْ
مَّ ا

ُ
ۥز ٍُ َع

ضَّ
َ
٣

َ
ُهۥ ٞ

َ
٣

َ
ل
َ
ت  ز

َ
ٟ

ْ
ُ

ُّ
ٰي  ِمً ه

َ
ًُ ِبل ٰ

وَؿ ِ
ْ ْ

ِغ ؤلِا
ُ
ىٓ َُ لْ

َ
ۥِۖ ٞ ٍُ َمَغ

َ
ٌِ َما ؤ

ْ
٣ ًَ ا 

َّ َ
 إلا

َّ
ال

َ
٦

 
َْ
ا ا

َ
ا َنَبْبى

َّ
اِمِهۦِۖ ِبه َٗ َ

 َوَخ َ
ٗ
ال

ْ
س

َ
 َوه

ٗ
ىها

ُ
خ ٍْ  َوػَ

ٗ
با ًْ َ

 َو٢
ٗ
با

َ
ى ِٖ  َو

ٗ
حَها َخّبا ِٞ ا 

َ
ى
ْ
َبد

ۢ
ه
َ
إ
َ
ٞ 

ٗ
ا
ّ
٣

َ
ْعَى ق

َ ْ َْ
ا ألا

َ
ى

ْ
٣

َ
٣

َ
مَّ ق

ُ
 ز

ٗ
َء َنّبا

ٓ
ا
َ ْ
 إلا

ٗ
٨َِهت

َٰ
 َوٞ

ٗ
با

ْ
ل
ُ
ِث٤َ ٚ

ٓ
َضا

 
ِۖ
ْم

ُ
ِم٨

َٰٗ ْ
و
َ
ْم َوأِل

ُ
٨

َّ
 ل

ٗ
ٗا

َٰ
خ  مَّ

ٗ
ّبا

َ
 (50)َوؤ

مت،ظاء في ؾُا١ ط٦غ  غة( ال  ٞالؿُا١ الظي وعص في آلاًاث ال٨ٍغ
َ
ٟ

َ
وٗم هللا ٖلى ؤلاوؿان الولظا ظاء اللٟٔ بجم٘ )ال٨

ا٫( ؤقض بالٚت  َّٗ ُ
ع( ٖلى وػن )ٞ

ّ
ٟا

ُ
ظا ٨ًك٠ لىا لٟٔ )٦ ، َو

 
ه في مجغص الىٗمت ؤ٦ثر اؾخٗماال

ّ
اع(ال أله

ّ
بلٟٔ )٦ٟ

َغة(ال وطل٪ ألن ال٩اٞغ اإلاًاصلئلًمان ؤقض مً ٧اٞغ الىٗمت، ٞجاء م٘ ألاو٫ ظم٘ 
َ
ٟ

َ
الظي ًض٫ ٖلى وصاللت مً لٟٔ )٦

 ظاخض  
ّ
اع(وظاء م٘ آلازغالجم٘ الظي ًض٫ ٖلى مجغص الاؾمُت  مً صون ي٠ٗ بال٨ثرةال ألن

َ
ٟ

ُ
ا٫ )٦ َّٗ ُ

ى ٞ اإلابالٛت َو

 الىٗمت لِـ بجاخض ؤلاًمان.

اع  -ب جَّ
ُ
َجغة: -ٞ

َ
 ٞو
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ُّ
جاع الٓ ِٟ ْجغ: ال

َ
ى الٟخذ في الصخيء، مً طل٪ الٟ لمت ًٖ الهبذ، ٢ا٫ ابً ٞاعؽ:الٟاء والجُم والغاء ؤنل واخض َو

ذ في اإلاٗاصخي 
ُّ
ر َظا ختى ناع الاهبٗار والخٟخ

ُ
ث
َ
ْجَغة: مىي٘ جٟخذ اإلااء، زم ٦

ُ
ذ، والٟ

َّ
ا: جٟخ ومىه اهَٟجَغ اإلااء اهٟجاع 

، و٧ل ماثل ٖىضَم، 
 
ي ٧ل ماثل ًٖ الخ٤ ٞاظغا ثر َظا ختى ؾّمِ

ُ
ي ال٨ظب ؾبب للٟجىع ، زم ٦ اال ولظل٪ ؾّمِ ٞجىع 

 (51ٞاظغ)

 (٢52ا٫ لبُض:)

ماٞ َل مجها م٣ضَّ
ْ
ٛ

َ
 جخ٣ضم ح

ْ
 ةن

 

 ٞال٨ِٟل ٞاظغ *****
َ

 وبن ؤزغث
 
 ٚلُٓا

ى اإلاىبٗض في اإلاٗاصخي    )لٟاظغ( َو
 
م ظمٗا لت( في ال٣غآن ال٨ٍغ َٗ

َ
ا٫( و )ٞ ّٗ و٢ض وعص اللٟٓان بهاجحن الهٛخحن )ٞ

م  مغجحن في ٢ىله حٗالى:  ا٫( وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ َّٗ اع وػن )ٞ  واإلاداعم، ٟٞجَّ
ْ
ىا

ُ
ًَ َءاَمى لِظً

ُْ
ُل ا َٗ ْج

َ
ْم ه

َ
ؤ

اِعِۖ  جَّ
ُ
ٟ

ْ
ال

َ
٧ 

َ
٣ِحن

َّ
خ
ُ ْ
إلا
ُْ
ُل ا َٗ ْج

َ
ْم ه

َ
ْعِى ؤ

َ ْ ْ
ِفے ألِا  ًَ ِؿِضً

ْ
ٟ
ُ ْ
اإلا

َ
ِذ ٧

ٰ
ِلَخ

لهَّٰ
ُْ
ا
ْ
ىا

ُ
ِمل َٖ ُٖمِۖ َوِبنَّ (، و٢ىله حٗالى: 53)َو ِٗ

َ
ے و ِٟ

َ
ْبَغاَع ل

َ ْ َْ
ِبنَّ ألا

ے َجِخُٖم  ِٟ
َ
اَع ل جَّ

ُ
ٟ

ْ
ل
َْ
 (54)ا

 (.14-13)ؾىعة الاهُٟاع، آلاًت:  

اء، ٞلٟٔ  غَّ
ُ
اّ, ٢

ُّ
إ, ُخٟ ُٛت، لُض٫َّ ٖلى اإلابالٛت في الٟٗل هجض ػعَّ ٞلٟٔ الٟجاع الظي َى ظم٘ ٞاظغ، ظاء بهظٍ الهَّ

لمه بلى ؤٖلى خض بمٗجى ؤهه ٨ًثر مىه ٞٗل الجىع والٓلم ختى ناع  الّٟجاع ًض٫ ٖلى ؤن الصخو الظي ٨ًثر ظىُعٍ ْو

ت له  ت )ٞايل الؿامغاجي، م خٞغ (، ٞهى لٟٔ ًض٫ ٖلى ج٨شحر الٟٗل، ٦ظا ظاءث في م٣ابلت ؤصخاب 130ؤو ٧الخٞغ

اِعِۖ الخ٣ىي في ٢ىله حٗالى:  جَّ
ُ
ٟ

ْ
ال

َ
٧ 

َ
٣ِحن

َّ
خ
ُ ْ
إلا
ُْ
ُل ا َٗ ْج

َ
ْم ه

َ
٣ي ؤٖلى مً اإلاامً، ٞسخم ؤن ٨ًىن 27)ؾىعة م، آلاًت: ؤ

ُّ
(، والخ

 ممً ً
 
ٟجغ مغة واخضة، وؤما آلاًت الشاهُت، ٞةجها جُٟض ؤن مجزلت ألابغاع ؤٖلى مىاػ٫ م٣ابلت في الٟجاع مً َى ؤقض ظىعا

اع الظي ًًاصٍ في اإلاٗجى ٣ًابله في ال٣ىة، ولهظا اؾخسضم لٟٔ الٟجاع  اإلاامىحن ًىم ال٣ُامت في ال٣ىة، و لٟٔ ٞجَّ

غاص بهم ال٨ٟاع، ولِـ اإلا ًُ م بال قّ٪   ًىم ال٣ُامت َو
 
 ٞجىَع الظًً َم ؤقض الىاؽ ٖظابا

ّ
غاص بهم ٞؿا١ اإلاؿلمحنالألن

،لظا ظاء ونٟه بـ)ٞاظغ(اؾم ٞاٖل وا٦خٟى مً الجم٘ بما ًض٫ّ ٖلى   ٖلُه مىضون ٚحٍر
 
اإلاؿلم بهما ٨ًىن وباال

اٚت،  والُلبت وال٣اصة... بلخ )  ًٖ  طل٪ مجُئه م٘ ال٨ٟغة وطل٪ في 55الاؾمُت ٣ِٞ، ٦ما في الباٖت  والهَّ
 
(ًٞال

 ٢ىله حٗالى: 
َٰٓ
ْول

ُ
 ؤ

ُِۖ
َجَغة

َ
ٟ

ْ
ل
ُْ
 ا

ُ
َغة

َ
ٟ

َ
٨

ْ
ل
ُْ
ُم ا َُ  (56)ِئَ٪ 

 ٚحر ظاَغ الٗهُان في خحن ججض  
 
م ٦ٟغة الىٗمت الظًً ط٦غهاَم ُٞما ؾب٤، و٧اٞغ الىٗمت ٨ًىن مؿلما ، َو

ت، ٢ا٫ حٗالى: 
َّ
اع(  ُٞه مً  ال٣ىة والبالٚت ما ًض٫ ٖلى الخاعظحن ًٖ الضًً واإلِال اعِ لٟٔ)الٟجَّ جَّ

ُ
ٟ

ْ
ل
َْ
َب ا

َٰ
ے  ِبنَّ ٦ِخ ِٟ

َ
ل

 
ِۖ
حٖن (، ٣ٞض وعصث آلاًت في ؾُا١ ال٨ٟغ بُىم الضًً، وآًاث هللا، ومً ٣ًى٫ بظل٪ ٣ٞض ٦ٟغ وحٗاْم ظغمه 57)ِسّجِ
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ْٗ وؤنبذ مً الٟجاع ٢ا٫ حٗالى:  لُّ ُم
ُ
٧ 

َّ
ُب ِبِهۦ ِبال ِ

ّ
ظ

َ
٨ ًُ ِۖ َوَما 

ًِ ً لّضِ
ْ
ْىِم ِا َُ  ِب

َ
ُبىن ِ

ّ
ظ

َ
٨ ًُ  ًَ لِظً

َْ
 ا

َ
ِبحن ِ

ّ
ظ

َ
ُم٨

ْ
ل ِ
ّ
ْىَمِئٖظ ل ًَ ل   ٍْ ا َو

َ
ِزُم  ِبط

َ
ض  ؤ

َ
خ

 
َِۖ
ِلحن وَّ

َ ْ ُْ
حُر ألا ُِ

ٰ
َؾ

َ
ا٫َ ؤ

َ
ا ٢

َ
ى
ُ
د
ًَٰ ِه َءا ُْ لَ َٖ ٰي 

َ
ل
ْ
خ
ُ
 (58)ج

ال مجهما ٢ض 
ُ
٦ 

ّ
 ؤن

َّ
، بال مً زال٫ ماجم ٖغيه ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن الهُٛخحن حكتر٧ان في ٦ىجهما ظمعي ٞاظغ 

اع جَّ
ُ
، ٦ما  ٞهُٛت )ٞ

 
( جخمحز بملمذ صاللي َى ال٨ثرة واإلابالٛت، اؾخٗملذ في مى٢ٗها بض٢ت ٞخدىاؾب م٘ ؾُا٢ها صاللُا

َجغة( َما الضوام والشباث اإلاإزىطان مً صاللت الاؾمُت في َظٍ الهُٛت 
َ
بِىما اإلالمذ الضاللي اإلامحز لهُٛت )ٞ

ُت.  الهٞغ

لت: -2 َٗ  ؤٞٗا٫ َوٞ

 َبَغَعة: -ؤْبغاع

، بال٨ؿغ: الّهِ  ، والِبرُّ ه، وعظُل َبغُّ بظي ٦ال اللٟٓحن مً ماصة )ب. ع. ع( ومٟغصَا الَبرُّ
َ
، بطا ونل َبرُّ ًَ  و٢ض َبغَّ َعِخَمت 

ُ
ت

َ
ل

ّغظذ َظٍ آلاًت ٢ا٫ حٗالى: 
ُّ
لُه ز ً ٢غابخه، ٖو م ّمِ

ُ
ِغُظى٦

ْ
س ًُ ْم 

َ
ًِ َول ً لّضِ

ْ
ِفے ِا ْم 

ُ
ى٦

ُ
ِخل

َٰ
٣ ًُ ْم 

َ
ًَ ل لِظً

ْ
ًِ ِا

َٖ ُه 
َّ
لل

ُْ
ُم ا

ُ
٨ ُٰ ْجَه ًَ  

َّ
ال

ْم  َُ و َبرُّ
َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
ِغ٦

ًَٰ  (60هم)(، ؤي جهلىا ؤعخام59)ِص

)و٢ىله ٖؼ وظل: 
َِۖ
ىن ِدبُّ

ُ
ا ج  ِممَّ

ْ
ىا

ُ
٣ ِٟ ى

ُ
ٰي ج ِبرَّ َختَّ

ْ
ل
ُْ
 ا

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ى
َ
ً ج

َ
: "ٖل٨ُم بالهض١ ٞةنَّ  -نلى هللا ٖلُه وؾلم-((، ٢ا٫ 61ل

ت")
َّ
 البرَّ حهضي بلى الَجى

ّ
ش: ".... 62الهض١ حهضي بلى البّرِ وؤن : الاحؿإ في ؤلاخؿان بلى الىاؽ، ظاء في الخاٍع ٢ا٫ (، والِبرُّ

ت، ومىه ؤِزظ الَبرُّ م٣ابل البدغ زم قإ في الك٣ٟت وؤلاخؿان  َٗ بٌٗ ؤعباب الاقخ٣ا١: ؤن ؤنل مٗجى الِبرَّ الؿَّ

ه وماصتها ؤٖجي )ب. ع.  هُّ
َ
: و٢ض ؾب٣ه بلى طل٪ اإلاهى٠ في البهاثغ، ٢ا٫ ما ه

ُ
لت، ٢اله الكهاُب في الٗىاًت، ٢لذ والّهِ

 ع(.

ع مىه الخ ُهّىِ
ُ
ل الخحر")مىيىٖت للبدغ، وج ْٗ

ِٞ ٘ في  ُّ٘ ٞاقخ٤ّ مىه الَبّر، ؤي: الخىؾُّ  (63ىؾُّ

ه ؤي جىؾ٘ في َاٖخه، ٞمً هللا حٗالى الخىاُب، ومً الٗبض الُاٖت وطل٪ يغبان: يغب في  ٣ا٫: َبغَّ الٗبُض عبَّ ، ٍو

ما٫، و٢ض اقخمل ٖلحهما ٢ىله حٗالى:  خ٣اص، ويغُب في ألٖا  الٖا
ْ
ىا

ُّ
َىل

ُ
ن ج

َ
ِبرُّ ؤ

ْ
ل
َْ
ـَ ا ِْ ْم  لَّ

ُ
٨ ََ (، ٞاآلًت مخًمىت 64)ُوُظى

َبَغ هللُا حج٪، لٛت في َبغَّ هللُا حج٪، ؤي 
َ
: ، وفي الصخاح: "وؤ : الدجُّ ىاٞل، والِبرُّ

َّ
ما٫: الٟغاثٌ والى لالٖخ٣اص وألٖا

ه")
َ
ِبل

َ
غة ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا ٢65 ْبُروُع لِـ له به ظؼا -نلى هللا ٖلُه وؾلم-(، وفي خضًض ؤبي ٍَغ

َ
 )الَدجُّ اإلا

َّ
ء بال

٘ في ؤلاخؿان بلحهما ) ىؾُّ
َّ
(، وبغُّ الىالضًً: الخ

ُ
ت

َّ
 (66الَجى
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ض وؤولُاء هللا الهالخحن، ٢ا٫   ّباص وؤَل الَؼ ُٗ  ؤن الجم٘ ألاو٫ ازخو باآلصمُحن مً ال
َّ
واللٟٓان ظم٘ )الباع( ،بال

َءامِ حٗالى: 
ْ
ن

َ
ًِ ؤ

ًَمٰ ِ
ْ

اِصے ِلئل
َ
ى ًُ  

ٗ
اِصًا

َ
ا ُمى

َ
ى ْٗ ا َؾِم

َ
ى
َّ
ا ِبه

َ
ى بَّ َ٘ عَّ ا َم

َ
ى
َّ
َىٞ

َ
ا َوج

َ
اِجى

َٔ
ـ ِ
ُّ ا َؾ

َّ
ى َٖ ْغ  ِ

ّ
ٟ

َ
ا َو٦

َ
ىَبى

ُ
ه
ُ
ا ط

َ
ى
َ
ْغ ل ِٟ

ْ
اٚ

َ
ا ٞ

َ
ى  َعبَّ

ِۖ
ا
َّ
اَمى

َٔ
ـ
َ
ْم ٞ

ُ
٨  ِبَغّبِ

ْ
ىا

ُ
ى

ْبَغاِعِۖ 
َ ْ َْ
ِلِضً (، و٢ا٫ حٗالى: 67)ألا

َٰ
ُغ ز ْجَهٰ

َ ْ َْ
ْدِتَها ألا

َ
ْجِغے ِمً ج

َ
 ج

 
ذ

َّٰ
ُهْم َظى

َ
ُهْم ل  َعبَّ

ْ
ْىا

َ
٣

َّ
ج َ۪
َ
ًَ ا لِظً

ْ
ًِ ِا ٨ِ

َٰ
ِهِۖ َوَما ل

َّ
لل

ْ
ىِض ِا ِٖ  ًْ

 ّمِ
ٗ
ُؼال

ُ
حَها ه ِٞ  

ًَ

ْبَغاِعِۖ 
َ ْ
ؤل ِ

ّ
ْحر  ل

َ
ِه ز

َّ
لل

َْ
ىَض ا ِٖ(68) 

ُٖمِۖ و٢ا٫ حٗالى:  ِٗ
َ
ے و ِٟ

َ
ْبَغاَع ل

َ ْ َْ
ب  (، و٢ا٫ حٗالى: 69)ِبنَّ ألا

َٰ
 ٦ِخ

َ
ىن ُُّ

ِ
ّ
ل ِٖ َ٪ َما  ْصَعٍٰ

َ
 َوَما ؤ

َِۖ
حن ِ

ُّ
ِ
ّ
ل ِٖ ے  ِٟ

َ
ْبَغاِع ل

َ ْ َْ
َب ألا

َٰ
 ِبنَّ ٦ِخ

َّ
ال

َ
ىم  ٦

ُ
ْغ٢ مَّ

 
َِۖ
ُبىن غَّ

َ
٣
ُ ْ
إلا
ُْ
ٍُ ا َهُض

ْ
ك ٌَ

(70 ٢ا٫ الكى٧اوي: "ألابغاع ؤَل الُاٖت وؤلازالم والهض١... و٢ا٫ الخؿً: البر الظي ال ًاطي ،)

ىن بالىظع" ) ٞى (، وظاء في ٦خاب الجضو٫ في بٖغاب ال٣غآن 71الظع، و٢ا٫ ٢خاصة: ألابغاع الظًً ًاصون خ٤ هللا ٍو

غّ 
َ
م: "ألابغاع ظم٘ بـ ل بٟخذ ٞؿ٨ىن، ٞهى نٟت مكبهت باؾم  ال٨ٍغ ْٗ َ

مً ٞٗل َبّغ ًُبّر, باب ههغ, وباب يغب، ووػهه ٞ

 (72الٟاٖل..." )

 ٢ا٫ حٗالى:  -ٖلحهم الؿالم–ؤما الهُٛت ألازغي  ٣ٞض ازخهذ باإلاالث٨ت 
ِۖ
َغٖة ٦َِغاِمۢ َبَغَعٖة

َ
ِضے َؾٟ ًْ  (73)ِبإَ

لت ٦ؿٟغة، وؤما باّع اؾم ، ٞبرعة: ظم٘ باع بمٗجى مُُ٘، اؾم ٞاٖل مً الشالسي،  َٗ
َ
بّغ باب يغب وباب ٞخذ ووػهه ٞ

ت بٟخذ الٟاء والٗحن والالم)
َ
ل َٗ

َ
 (74الٟاٖل مً بّغ ٞجمٗه بغعة ووػهه ٞ

 ) ًىٓغ:اللؿان، ب. ع. ع(. 

 لـ )باّع( وبهما َبَغَعة ظم٘ )َبَغ( وؤبغاع ظم٘ 
 
ل٣ض ازخل٠ ؤَل اللٛت في ؤنل الجمٗحن ٖلى ؤجهما لِؿا ظمٗا

ه نٟت مكبهت جض٫ّ ٖلى الشبىثال لظا ازخو الَبرَّ باإلاالث٨ت، والباع باآلصمُحن وطل٪ ٖلى )باعَّ 
ّ
( وبغُّ ؤبلٜ مً باعال أله

 ؤؾاؽ جًُٟل اإلاالث٨ت ٖلى البكغ.

ت( في ظم٘ ال٣غآن مٟغصٍ: ٞاٖل، ٦ىعزت ظم٘ واعر، وخٟٓت ظم٘ خاٞٔ، وؾٟغة ظم٘ 
َ
ل َٗ

َ
 وػن )ٞ

ّ
ٚحر ؤن

غة، 
َ
ٟ

َ
ل( ٨ُٞىن البرُّ لجم٘ ؤبغاع مىه بجم٘ ؾاٞغ، و٦ظل٪ ٞجغة و٦ ْٗ َ

 ًٖ طل٪ ؤن ظم٘ )ؤٞٗا٫( ٨ًثر في )ٞ
 
ًال ٞو

ه 
ّ
َبَغَعة، ومىه ٢ُل: " عظل بغُّ مً ٢ىم ؤبغاع وباعُّ مً ٢ىم بَغَعة"، والظي حهمىا ؤن البرعة ازخو بجيـ مً اإلاالث٨تال أله

ه ًغاص مىه ظيـ مً اإلاالث٨ت ب -٦ما ج٣ضم–مى٣ى٫ بلى الاؾمُت 
ّ
 مً وؤه

 
ُٗجهم ٌؿّمىن بالبرعة، ٦ما ؤن َىا٥ نىٟا

 اإلاالث٨ت ال٨غام ٌؿمىن بالخٟٓت والخؼهت.

م مً بجي آصم ٢لُلىن لظا ٢ا٫ حٗالى:  ے ؤما ألابغاع ٞهى مً ؤبيُت ظمٕى ال٣لت, وألابغاع باليؿبت لٛحَر ِٟ
َ
ْبَغاَع ل

َ ْ َْ
ِبنَّ ألا

ىْ 
َ
ْهل ًَ ے َجِخُٖم  ِٟ

َ
اَع ل جَّ

ُ
ٟ

ْ
ل
َْ
ُٖمِۖ َوِبنَّ ا ِٗ

َ
 و

َِۖ
ِثِبحن

ٓ
ا
َ
ْجَها ِبٛ َٖ ْم  َُ ًِ َوَما  ً لّضِ

َْ
ْىَم ا ًَ َها 

َ
(، ٞجاء م٘ ألابغاع بجم٘ ال٣لت، وظاء م٘ 75)ج
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 004صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

الٟجاع بجم٘ ال٨ثرة، بل بجم٘ ًض٫ ٖلى ٦ثرة ال٣ُام بالٟٗل، ؤما ٖضم مجيء ألابغاع م٘ اإلاالث٨ت ٞؤلهه ال مٗجى لل٣لت 

ٟٗلىن ماًامغون.مٗهمال بط بجهم ظيـ مً الخل٤ ٖلى نٟت واخضة مً الُ م ٍو  اٖت، ال ٌٗهىن هللا ما ؤمَغ

ا٫: -ط َٗ
ِٞ  ظمٕى 

لت وؤٞاٖل: ِٗ  ؤٞ

 ؤْؾىعة وؤؾاوع:

ىاع مٗغب وؤنله )ِصؾخىاِع(  ا٫( والّؿِ َٗ ُ
ا، ٖلى وػن )ٞ ؤؾاوع ظم٘ ؤؾىعة وتي ظم٘ ُؾىاع بًم الؿحن ؤو ٦ؿَغ

" )(، وظاء في الصخاح: "... والِؿَىاُع: ِؾَىاُع اإلاغ 76اؾخٗملخه الٗغب )
ُ
 وظم٘ الجم٘ ؤَؾاِوَعة

ُ
ْؾِىَعة

َ
(( 77ؤة, والجم٘ ؤ

ب  و٢غجى في ٢ىله حٗالى: 
ََ َ
ً ط  ّمِ

 
ِىَعة

ٰ
َؾ

َ
ِه ؤ ُْ لَ َٖ ٣َِي 

ْ
ل
ُ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ل
َ
ٞ(78.) 

 (79و٢ض ٨ًىن الجم٘ ؤَؾاِوَع، ٣ًى٫ ؤبى َال٫ الٗؿ٨غي: " ٞمً الخلي الؿىاع وؤصوى الٗضص ؤؾىعة ")

َؾاِوَع ٢ا٫ حٗالى: 
َ
ًْ ؤ حَها ِم ِٞ  

َ
ْىن

َّ
َدل ًُ 

ٖب  ََ َ
ًم وظمٗه ؤؾِىعة زم ؤَؾاِوَع")(80ِمً ط

ُ
ىاُع: مً الُخلّيِ مٗغوٝ وج٨ؿغ الؿحن وج (، 81(،٢ا٫ ابً ألازحر: "الؿُّ

ىاِع: ُؾىُع") ُه ؤَؾاِوَعة وؤْؾِىَعة، وظم٘ الّؿِ ُٗ ْؾَىاُع: اإلاغؤة ظم
ُ
 ٣ً82ى٫ ٦غإ الىمل: " وؤ

ّ
َىاَع ( ،ط٦غ ابً مىٓىع بإن الّؿِ

 (83مً الخلي )

 (84و٢ض وعص َظا اللٟٔ في الكٗغ، ٣ًى٫ ؤبى الٗالء اإلاٗغي: )

ىًإوؿىا طواِث ؤؾاوع وصمالج 
ّ
مالج في الُ  مشل ألاؾاوع والضَّ

ً مً  -نلى هللا ٖلُه وؾلم–(، و٢ض وعص في خضًض الغؾى٫ 85والِؿىاع للمٗهم ) "ؤجدبحن ؤن ٌِؿىع٥ هللا بؿىاٍع

ً (، ؤؾىعة، وألا 86هاع؟") ٣ٗىب ؤؾىعة ،وفي عواًت ٢الىن وآلازٍغ  ظم٘ الجم٘ ،و)ؤؾىعة(  ٖىض خٟو َو
ُ
ؾاوعة

م مغة واخضة في ٢ىله حٗالى:  ُه ؤؾاوعة ، ٢ض وعص الجم٘ في ال٣غآن ال٨ٍغ َٗ َء َم
ٓ
ْو َظا

َ
ب  ؤ

ََ َ
ً ط  ّمِ

 
ِىَعة

ٰ
َؾ

َ
ِه ؤ ُْ لَ َٖ ٣َِي 

ْ
ل
ُ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ل
َ
ٞ

 
َِۖ
ِرِهحن

َ
ت
ْ
 ُم٣

ُ
ت

َ
ِئ٨

َٰٓ
ل
َ ْ
إلا
ُْ
 (87)ا
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ى٢ٍى بُى١ مً طَب ٖالمت ٖلى عثاؾخه ) و٧اهىا عٍو ِؾىاعا َو  ؾىَّ
 
عوا عظال  (88بطا ؾىَّ

 الظي ًلٟذ الىٓغ اؾخٗما٫ )الخلُت( م٘ ألاؾاوع واؾخٗمالها م٘ ألاؾىعة، 
ّ
، ٞال٣لت في ؤؾىعة اإلال٪ ْاَغة، ٚحر ؤن

ل٪ ٣ِٞ  ؤم
ُ
ما تي حٗبحر ًٖ م٣الُض اإلا

َّ
ىت، وبه ا الجم٘: )ؤؾاوع( ٞهي ظم٘ ٦ثرة ٨ٞإن ألاؾىعة لِؿذ مما ًخسظ للٍؼ

م ؤعب٘ مغاث في آلاًاث الخالُت: ٢ا٫ حٗالى:   ،و٢ض وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ
ْ
ىا

ُّ
 َوُخل

ِۖ 
ْبَر١

َ
غ  َوِبْؾخ ًْ ُ

اُب ُؾىُضؽ  ز َُ ِلحِهْم ِز
َٰٖ

 
ِۖ 
ُهىعا

َ
َ 

ٗ
َغابا

َ
ُهْم ق ٰحُهْم َعبُّ

َ
ٖت َوَؾ٣ ًَّ

ِٞ َؾاِوَع ِمً 
َ
ِئَ٪ (، و٢ىله حٗالى: 89)ؤ

َٰٓ
ْول

ُ
ُغ ؤ ْجَهٰ

َ ْ ُْ
ْدِتِهُم ألا

َ
ْجِغے ِمً ج

َ
ْضٖن ج َٖ  

ُ
ذ

َّٰ
ُهْم َظى

َ
ل

حَها ِٞ  
َ
٨ِِـٕحن

َّ
خ ْبَر١ٖ مُّ

َ
ً ُؾىُضٖؽ َوِبْؾخ  ّمِ

ٗ
غا ًْ ُ

 ز
 
ابا َُ  ِز

َ
َبُؿىن

ْ
ل ٍَ ٖب َو ََ َ

َؾاِوَع ِمً ط
َ
ًْ ؤ حَها ِم ِٞ  

َ
ْىن

َّ
َدل َىاُب  ًُ

َّ
لش

َْ
َم ا ْٗ ِثِ٪ِۖ ِو

ٓ
َعا
َ ْ َْ
ي ألا

َ
ل َٖ

 
ِۖٗ
٣ا

َ
ٟ

َ
 ُمْغج

ْ
ذ

َ
ُغ (، و٢ا٫ حٗالى: 90)َوَخُؿي ْجَهٰ

َ ْ َْ
ْدِتَها ألا

َ
ْجِغے ِمً ج

َ
ٖذ ج

َّٰ
ِذ َظى

ٰ
ِلَخ

لهَّٰ
ُْ
 ا

ْ
ىا

ُ
ِمل َٖ  َو

ْ
ىا

ُ
ًَ َءاَمى لِظً

ُْ
ْضِزُل ا ًُ َه 

َّ
لل

َْ
ِبنَّ ا

 
حَها َخِغٍغ ِۖ ِٞ  َوِلَباُؾُهْم 

ِۖٗ
اا

ُ
ل
ْ
ا

ُ
ٖب َول ََ َ

َؾاِوَع ِمً ط
َ
إ
ْ
حَها ِمى ِٞ  

َ
ْىن

َّ
َدل ًُ

(91 :و٢ا٫ حٗالى، ) ْضٖن َٖ  
ُ

ذ
َّٰ
ًْ  َظى حَها ِم ِٞ  

َ
ْىن

َّ
َدل ًُ َها 

َ
ىج

ُ
ل
ُ
ْضز ًَ

 
حَها َخِغٍغ ِۖ ِٞ  َوِلَباُؾُهْم 

ِۖٗ
اا

ُ
ل
ْ
ا

ُ
ٖب َول ََ َ

َؾاِوَع ِمً ط
َ
 (92)ؤ

 و٢ا٫ حٗالى: 
ِۖ 
ُهىعا

َ
َ 

ٗ
َغابا

َ
ُهْم ق ٰحُهْم َعبُّ

َ
ٖت َوَؾ٣ ًَّ

ِٞ َؾاِوَع ِمً 
َ
 ؤ

ْ
ىا

ُّ
 َوُخل

ِۖ 
ْبَر١

َ
غ  َوِبْؾخ ًْ ُ

اُب ُؾىُضؽ  ز َُ ِلحِهْم ِز
َٰٖ

(93ل٣ض ص ،) لذ

 صالت ٖلى ال٨ثرة،ولظا ّٖبر 
 
مت ٖلى ؤجها مً نُٜ ال٨ثرة، ؤو ظم٘ للجم٘ ٞهي ؤًًا لٟٔ )ؤؾاوع( في َظٍ آلاًاث ال٨ٍغ

ىت. ها مً الُخلي وؤهىإ الٍؼ
ُ
ى به ؤَل

َّ
دل ًُ  بها في ؾُا١ الخضًض ًٖ وُٗم الجىت، للضاللت ٖلى ٦ثرة ما 

ل: ُٗ  ُٞٗل ٞو

 َخِمَحر وُخُمغ:

ما ظم٘ )ِخماع( وفي الٗغبُت لٟٔ )ِخماع( ًجم٘ ٖلى ظاء في الاؾخٗما٫ ال٣غ  آوي الجمٗان )الَخِمحر( و)الُخُمغ( َو

ىت ٖلى طل٪  م الُخمغ باألَلُت وال٣ٍغ َخمحر وُخُمغ وؤْخِمغة وخُمغ وُخمىع )اللؿان )ح. م. ع(،و٢ض ازخو ال٣غآن ال٨ٍغ

 الخماع الىخصخي ًهٗب ع٦ىبه ، ٢ا
ّ
ا(ال وطل٪ ألن ا ٫ حٗالى: ٢ىله حٗالى: )لتر٦بَى ََ ُبى

َ
ْر٦

َ
َخِمحَر ِلت

ْ
ا٫َ َوال

َ
ِبٛ

ْ
َل َوال ُْ َ

خ
ْ
َوال

 
َِۖ
ُمىن

َ
ل ْٗ

َ
 ح

َ
٤ُ َما ال

ُ
ل
ْ
س ٍَ  َو

ِۖٗ
ت

َ
َخِمحِرِۖ (، و٢ىله حٗالى: 94)َوِػٍى

ْ
ل
ُْ
 ا

ُ
َهْىث

َ
ِث ل

ٰ
ْنَى

َ ْ َْ
َغ ألا

َ
ه٨

َ
(، في خحن ازخو الُخُمغ 95)ِبنَّ ؤ

غَ بالىخكُت، ٣ٞا٫ حٗالى: 
َ
ىٟ

َ
ْؿد ُهْم ُخُمغ  مُّ جَّ

َ
إ
َ
٦ ِۖۖ

ۢ
ْؿَىَعِة

َ
 ِمً ٢

ْ
ث غَّ

َ
ٞ  

 
(،و 97(، وال٣ؿىعة ٦ما َى مٗغوٝ ألاؾض )96)ة

ا  ل٣ض ؤظم٘ اإلاٟؿغون ٖلى ؤن اإلاغاص )بالُخُمِغ( َىا: الُخُمغ الىخكُتال ألن مً ٖاصاتها الىٟاع الكضًض بطا اؾدىَٟغ

 
 
م  اؾخسضم ٧لمتي )َخمحر، ُخَمغ( ظمٗا  ال٣غآن ال٨ٍغ

ّ
غ ، ومما ج٣ضم ه٣ى٫ بن ِٟ )لِخماع( وؤباهذ آلاًاث ال٣غآهُت   ُمْؿدى

ؤن الخمحر ٣ًهض بها: ظم٘ للخماع ألاَلي اإلاؿخإوـ في خحن ًغاص بالخُمغ ظم٘ للخماع الىخصخّي الظي ًهٗب ع٦ىبه 

.  الؾدىٟاٍع

ل -ص ْٗ َ
ُٗل: -ظمٕى ٞ ا٫ ٞو َٗ ٞ 
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باص، ٖبُض: ِٖ 

جم٘ ٖ   لٟٔ )الٗبض( اإلاغاص به  زالٝ الُخغ ٍو
ّ
لى ٖبُض ؤما الٗبض الظي َى الٗابض ٞجم٘ ؤٞاصث ُظلَّ ٦خب اللٛت ؤن

م  98ٖلى ٖباص ) ْبض( ٞمً قىاَض وعوص لٟٔ ٖباص في ال٣غآن ال٨ٍغ َٖ  ل٩لمت )
 
م ظمٗا (، و وعص اللٟٓان في ال٣غآن ال٨ٍغ

 في ٢ىله حٗالى: 
َ
ٞ 

ِۖ
اِن َٖ ا َص

َ
ِةط ِٖ ا لضَّ

َْ
 ا

َ
َىة ْٖ ِظُُب َص

ُ
 ؤ

ِۖ
ِغٌٍب

َ
ے ٢ ِ

ّ
ِةه

َ
ّّنِ ٞ

َٖ َباِصے  ِٖ  ٪َ
َ
ل
َ
ا َؾإ

َ
ُهْم َوِبط

َّ
ل َٗ

َ
ِبے ل  

ْ
ىا

ُ
ِمى

ْ
ا ُُ ِلے َولْ  

ْ
ِجُُبىا

َ
ْؿخ َِ لْ

 
َِۖ
ُضون

ُ
ْغق ًَ

(99(:و٢ا٫ حٗالى ،)100) 

 
َِۖ
ىن

ُ
ْدَؼه

َ
ْم ج

ُ
هخ

َ
 ؤ

َ
ْىَم َوال َُ لْ

ُْ
ُم ا

ُ
٨ ُْ لَ َٖ  

ٌ
ْىٝ

َ
 ز

َ
َباِصے ال ِٗ

ٌَٰ
 

َِۖ
ِلِخحن

لهَّٰ
َْ
 (101)ا

َبا و٢ىله حٗالى:  ِٖ  ًْ ُء ِم
ٓ
ا

َ
ك ٌَّ  ًْ َها َم

ُ
ىِعث ًُ ْعَى ِللِه 

َ ْ َْ
 ِبنَّ ألا

ِْۖ
ِه َواْنِبُروا

َّ
 ِبالل

ْ
ىا

ُ
ُى ِٗ

َ
ْؾخ ْىِمِه ِاَ۪

َ
ٰي ِل٣ ا٫َ ُمىسخَ

َ
٢ 

ُ
٣َِبت

َٰٗ ْ
ۦِۖ َوال ٍِ ِص

 
َِۖ
٣ِحن

َّ
ُمخ

ْ
م صاللت زانت وتي ؤلاقاعة بلى ٖباص هللا الُاجٗحن واإلاسل(102ِلل هحن (، ل٣ض ٧ان للٟٔ ٖباص في ال٣غآن ال٨ٍغ

بلُه في ظمُ٘ ال٣غآن بلٟٔ ًا ٖباصي، ٖباص٥ ٖباصة، ٞهظا الجم٘ ؾُا١ -ظل ظالله -له في الٗباصة اللظا وؿبهم هللا 

ُ٘ والضاللت ٖلى الُاٖت وال٣غب مً هللا وؤلاطال٫ له ؾبداهه )  103في مًماع التٞر
 
(، ؤما لٟٔ )ٖبُض( ٞةهه ظاء ظمٗا

م في ٢ىله حٗالى: للٗبض اإلاملى٥ الغ٤ُ٢،  ووعص في ال٣غآن ال٨ ًُ ٍغ ْد
َ
٣ِحر  َوه

َ
َه ٞ

َّ
لل

َْ
 ِبنَّ ا

ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ ًَ لِظً

َْ
ْى٫َ ا

َ
ُه ٢

َّ
لل

َْ
َ٘ ا ْض َؾِم

َ
٣

َّ
ل

َخِغ٤ٍِِۖ 
ْ
ل
َْ
اَب ا

َ
ظ َٖ  

ْ
ىا

ُ
و٢

ُ
ى٫ُ ط

ُ
٣

َ
ْحِر َخ٤ّٖ َوه

َ
َء ِبٛ

ٓ
ا َُٔ ِب

ۢ
ه
َ ْ ُْ
ُهُم ألا

َ
ل
ْ
خ
َ
 َو٢

ْ
ىا

ُ
ال

َ
ُب َما ٢

ُ
خ

ْ
٨

َ
 َؾى

ِۖ
ُء
ٓ
ا َُ ِى

ْ
ٚ

َ
  ؤ

َ
 ؤ

ْ
َمذ ضَّ

َ
ِلَ٪ ِبَما ٢

َٰ
ـَ ط ِْ َه لَ

َّ
لل

َْ
نَّ ا

َ
ْم َوؤ

ُ
ِض٨ً ًْ

ِبُِضِۖ  َٗ ْ
ل ِ
ّ
ٖم ل

َّٰ
ل
َ
اَب (، و٢ىله حٗالى: 104)ِبٓ

َ
ظ َٖ َمِت 

َُٰ ٣ِ
ْ
ل
َْ
ْىَم ا ًَ ُهۥ 

ُ
ِظ٣ً

ُ
 َوه

ا ِزْؼي ِۖ َُ هْ لضُّ
ْ
ِفے ِا ُهۥ 

َ
ِهِۖ ل

َّ
لل

ْ
ً َؾِبُِل ِا َٖ لَّ  ًِ

ُُ ِهۦ ِل ِٟ
ْ
ُ ِٖ اِوَي 

َ
ز

نَّ 
َ
٥َ َوؤ

ٰ
َض ًَ  

ْ
َمذ ضَّ

َ
ِلَ٪ ِبَما ٢

َٰ
َخِغ٤ٍِِۖ ط

ْ
ل
َْ
ِبُِضِۖ  ا َٗ ْ

ل ِ
ّ
ٖم ل

َّٰ
ل
َ
ـَ ِبٓ ِْ َه لَ

َّ
لل

َْ
 (105)ا

 ًٖ الٗغب مً بالٚت في اللٟٔ وؾالمت في التر٦ُب،وسخغ البُان، 
َ
ٝغ ُٖ م في ؤلٟاْه ًجاعي ما  بن ال٣غآن ال٨ٍغ

ولهظا هجضٍ ًجاعحهم في مٗاوي ألالٟاّ وصاللتها، ٞاؾخسضم لٟٔ الٗبُض الظي ٌؿخسضم في الٗغبُت بمٗجى الخد٣حر 

 زاعظحن ًٖ ٖباصة هللا وبٗضَم ٖىه 
 
والخ٣لُل مً الكإن، واإلاغاص بها اإلاؿخٗبض ٚحر الخغ، وإلاا ٧ان الٗهاة َم ؤهاؾا

ُل الخ٣حر الظي ال 
ُّ
ل
َ
ه الظ

ّ
ٝغ ًٖ الٗغبُت بإه ُٖ  بظل٪ ما 

 
م،اؾخسضم هللا حٗالى لٟٔ ٖبُض مىا٣ٞا بمٗانحهم و٦َٟغ

خا٫ ال٨ٟاع وما ؾُل٣ىهه مً ٖظاب وزؼيال إلاا ٢ضمذ ؤًضحهم، ولهظا  وػن له وال ٢ُمت، ٞاآلًاث ال٣غآهُت ٦كٟذ لىا

.
 
 ٨ًىهىا ٖباصا

ْ
 وا٤ٞ طل٪ وؿبت الٗبُض بلحهمال ألّجهم ال ٌؿخد٣ىن ؤن

ى٫: ُٗ ل ٞو ُٗ  ؤٞ

ُحن ْٖ ىن( -)ؤ ُُ ُٖ 

 اإلااء ٞحها، و 
ّ
 بالٗحن الخؿُتال ألن

 
 ٣ًا٫: إلاىب٘ اإلااءال وطل٪ حكبحها

ُ
ْحن َٗ ْحن( وال َٖ مىه اقخ٤ اإلااء ٦ال اللٟٓحن ظم٘ )

ىن ) ُُ ُٗ حن ؤي ْاَغ لل َٗ ما: الكمـ والٗحن 106اإلا حن الغ٦َُّبت ول٩ل ع٦بت ُٖىان َو  اإلااء ٖو
ُ
: ٖحن

ُ
ْحن َٗ ى ؤخض آلاعاء وال (َو
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ىن  ّضَا اللٍٛى ىن( في ال٣غآن بضالالث مسخلٟت ٖو ُُ ُٖ ( 
 
 وظمٗا

 
٦ِغ َظا اللٟٔ مٟغصا

ُ
الضًىاع والجاؾىؽ ،و ط

 (107مىاإلاكتر٥ اللٟٓي )

 ٗالى: ٢ا٫ ح
ِۖ 
ت  َظاِعٍَ

 
ْحن َٖ حَها  ِٞ(108 :و٢ىله حٗالى ،)  ىن ُُ ُٖ ٖذ َو

َّٰ
ِفے َظى  

َ
٣ِحن

َّ
خ
ُ ْ
إلا
َْ
 (109)ِبنَّ ا

 وبهُٛت اإلاشجى في ٢ىله حٗالى: 
ِۖ
ِن

َٰ
ت
َ
از ًَّ َ

ِن ه
َٰ
ج ُْ َٖ حِهَما  ِٞ(110) 

ى ظم٘  ل )ؤٖحن( ،َو ُٗ م بهُٛت الجم٘ ٖلى وػن ؤٞ ا ال٣غآن ال٨ٍغ ٢لت وبهُٛت ؤما ُٞما ًسو ظم٘ ٖحن ٣ٞض ط٦َغ

 اإلاغاص مً ألاولى خاؾت البهغ مً طل٪ ٢ىله حٗالى: 
ّ
 ؤن

ّ
ُىن( بال ُٖ ُى٫( ) ُٗ َ

ٞ( ْم
ُ
ِى٨ ُُ ْٖ َ

ِفے ؤ ْم 
ُ
خ ُْ َ

٣
َ
خ
ْ
ل ْم ِبِط ِاَ۪ َُ ُمى

ُ
ِغ٨ٍ ًُ  

ْ
َوِبط

غْ 
ُ
ِه ج

َّ
لل

َْ
ي ا

َ
 َوِبل

ِۖٗ
ىال ُٗ ْ

 َمٟ
َ
ان

َ
٧ 

ٗ
ْمغا

َ
ُه ؤ

َّ
لل

َْ
َي ا طخِ

ْ
٣ َُ ِجِهْم ِل ُُ ْٖ

َ
ِفے ؤ ْم 

ُ
٨

ُ
ل ِ
ّ
ل
َ
٣ ٍُ  َو

ٗ
ِلُال

َ
٢ 

ِۖ
ُمىُع

ُ ْ ُْ
ُ٘ ألا  (111)َظ

 (112و٢ىله حٗالى:)

 ُِٖۖم ِٓ
َٖ ُءو ِبِسْخغ  

ٓ
ْم َوَظا َُ ُبى ََ ْر

َ
اِؽ َواْؾت

َّ
لى

َْ
 ا

َ
ُحن ْٖ

َ
 ؤ

ْ
 َسَخُغوا

ْ
ْىا

َ
٣

ْ
ل
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ٞ 

ِْۖ
ىا

ُ
٣

ْ
ل
َ
ا٫َ ؤ

َ
٢ ٘م 

 
حن مجاػا ، و٢ض اؾخٗملذ ألٖا

اًت،بط الخ٤ُّ ؾبداهه مخجٍز ًٖ الخجؿم، ٣ٞا٫ حٗالى: -ؾبداهه -الخ٤ّ  َ٪ للضاللت ٖلى الٗىاًت والٖغ
ْ
ل
ُ
ٟ

ْ
ل
ْ
ِ٘ ِا

َ
َواْنى

 
َِۖ
ىن

ُ
َغ٢

ْ
ٛ ُهم مُّ  ِبجَّ

ْ
ُمىا

َ
ل
َ
ْ ًَ لِظً

ْ
ِفے ِا ْبِّن  ُِ

َٰ
س

ُ
 ج

َ
 َوال

ِۖ
ا
َ
ى ُِ ا َوَوْخ

َ
ِيى ُُ ْٖ َ

 (113)ِبإ

 وَ و٢ىله حٗالى: 
ِۖ
ىُم

ُ
٣

َ
 ج

َ
َ٪ ِخحن ْذ ِبَدْمِض َعّبِ  َوَؾّبِ

ِۖ
ا
َ
ِيى ُُ ْٖ َ

َ٪ ِبإ
َّ
ِةه

َ
ٞ ٪َ ِم َعّبِ

ْ
 (114)اْنِبْر ِلُخ٨

ى٫( ،٣ٞض ازخهذ بجم٘ ٖحن اإلااء ) ُٗ ُ
 (115ؤما الُٗىن ٖلى وػن )ٞ

في ٞاإلاٟغص مً اإلاكتر٥ ،ؤما اإلاٛاًغة بحن الجمٗحن ٞمغظٗه بلى ال٣لت وال٨ثرة مً بيُت الجمٗحن ؤهٟؿهما، ٞال٣لت 

ما ُظمٗذ إلعاصة الجماٖت، والبهغ ال ٨ًىن في 
ّ
 ٨ًىن ل٩ل مسلى١ ُٖىان، وبه

ْ
الٗحن اإلابهغة ْاَغة،بط ال ًخٗضي ؤن

حن الُٗىحن، ٩ٞان في ظم٘ ال٣لت مغاٖاة لخ٣ُ٣ت البهغ بالٗحن، ٣ٞا٫ حٗالى:  َغٰي ؤ٦ثر مً الُٗىحن، وبهما ًب٣ى َع
َ
ج

 ِ٘ ْم
لضَّ

َْ
ًَ ا ٌُ ِم ُ ِٟ

َ
َجُهْم ج ُُ ْٖ

َ
 ِبَها (، ٢ىله حٗالى: 116)ؤ

َ
ُهىن

َ
٣

ْ
ٟ ًَ  

َّ
ىب  ال

ُ
ل
ُ
ُهْم ٢

َ
ِۖ ل

ـِ و ِ
ْ

ِ َوؤلا
ًّ ِج

ْ
ل
َْ
ًَ ا

 ّمِ
ٗ
ِشحرا

َ
َم ٦

َّ
ا ِلَجَهى

َ
ه
ْ
َعؤ

َ
ْض ط

َ
٣

َ
َول

 
َ
ي

َ
ْم ؤ َُ ِم َبْل 

َٰٗ ْ
و
َ ْ
األ

َ
ِئَ٪ ٧

َٰٓ
ْول

ُ
 ؤ

ِۖ
 ِبَها

َ
ىن ُٗ ْؿَم ٌَ  

َّ
 ال

 
ان

َ
ُهْم َءاط

َ
 ِبَها َول

َ
ْبِهُغون ًُ  

َّ
 ال

 
ُحن ْٖ

َ
ُهْم ؤ

َ
وْ َول

ُ
 ؤ

 لُِّۖ
َِۖ
ىن

ُ
ل ِٟ

َٰ
ٛ

ْ
ل
ُْ
ُم ا َُ ِئَ٪ 

َٰٓ
( ،ؤما 117)ل

 ِبنَّ اؾخٗما٫ ظم٘ ال٨ثرة م٘ ُٖىن اإلااءٞئلعاصة الخ٨شحر ٢ا٫ حٗالى: 

ىن   ُُ ُٖ ٖذ َو
َّٰ
ِفے َظى  

َ
٣ِحن

َّ
خ
ُ ْ
إلا
َْ
 (118)ا
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حر َظٍ آلاًت ٦شحر )  (119ٞى٢٘ ظم٘ ال٨ثرة في ُٖىن الجىت صاللت ٖلى ٦ثرتها وازخالٝ َٗىمها ٚو

 للخ٨شحر وطل٪ في ٢ىله حٗالى: ومما ًضلىا ٖلى بعاص
 
غ( مًٟٗا ا ة الخ٨شحر في ظم٘ )الُٗىن( مجيء الٟٗل )ٞجَّ

َ
ى
ْ
ل َٗ َوَظ

ىِن  ُُ ُٗ ْ
ل
َْ
ًَ ا حَها ِم ِٞ ا 

َ
ْغه جَّ

َ
ٖب َوٞ

َٰ
ى ْٖ َ

ِسُٖل َوؤ
َّ
ً ه ٖذ ّمِ

َّٰ
حَها َظى ِٞ(120) 

ٰي و٢ىله حٗالى:  
َ
ل َٖ ُء 

ٓ
ا
َ ْ
إلا
َْ
ي ا

َ
٣

َ
خ
ْ
ال

َ
ٞ 

ٗ
ىها ُُ ُٖ ْعَى 

َ ْ َْ
ا ألا

َ
ْغه جَّ

َ
 َوٞ

ِۖ
ِضَع

ُ
ْض ٢

َ
ْمٖغ ٢

َ
 (121)ؤ

ان هىح   .-ٖلُه الؿالم–ال وطل٪ في َٞى

 الاؾخسضام ال٣غآوي لل٩لمخحن )ؤُٖحن
ّ
ْحن،  -وؿخيخج مما ؾب٤  ؤن َٖ ُىن( ًٓهغ اقترا٦هما في مٗجى: ظم٘  ُٖ

حن الجِل  حن اإلااء، ٖو ْحن( مً اإلاكتر٥ اللٟٓي الّضا٫ ٖلى مضلىالث ٦شحرة ٦داؾت البهغ، ٖو َٖ و٧لمت )

حن ؤلابغة... الخ.)الجاؾى   ؽ(، ٖو

ى ظم٘ الٗحن التي  ُحن( في ؤخض مٗاوي َظا اإلاكتر٥ اللٟٓي َو ْٖ ِهو الاؾخسضام ال٣غآوّي الجم٘ )ؤ
َ
و٢ض ز

ى ظم٘ ٖحن اإلااء. ُىن( في ؤخض مٗاوي اإلاكتر٥ اللٟٓي َو ُٖ ِهَو الجم٘ )
ُ
 تي خاؾت البهغ، بِىما ز

ل: -ط َٗ  ظمٕى ٞ

ٗالن: ِٞ لت و ْٗ ِٞ 

 بزىة وبزىان:

الن )بزىان( ، ازخو الجم٘ ألاو٫ اللٟٓ ْٗ
ِٞ ٗلت )بزىة( و ِٞ م بهُٛتي الجم٘  ان ظم٘ ؤر ، وعصا في ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗلت( بزىة مً 122باإلزىة الظًً وؿبهم واخض، وظم٘ ؤلازىان ًغاص به بزىان الضًً ؤو الهضا٢ت ) ِٞ ( ،والجم٘ ألاو٫ )

 ؤلازىة في ا
ّ
لٛالب ال ًخجاوػون في الٗضص )الٗكغة( ٢ا٫ حٗالى في ظمٕى ال٣لت، ٞجاءث بزىة اليؿب ٖلى ال٣لتال ألن

بَ ط٦غ اإلاحرار: 
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ٰ
ّلِ َو
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َ
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  ا

ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُِۖ
ض

ُ
ل
ُّ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ُهۥ َول
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ُ
٨ ًَ ْم 

َّ
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َ
ٞ 

ض ِۖ
َ
ُهۥ َول

َ
ًۢ ل  ِم

ِۖ
ُضُؽ لؿُّ

ْ
ِه ِا ّمِ

 ِۖ  ً
ًْ ْو َص

َ
ىِصے ِبَها ؤ ًُ ٖت  َُّ ِض َوِن ْٗ  (123)َب

 ٣ٞا٫ حٗالى:  -ٖلُه الؿالم–وظاء ظم٘ ؤلازىة في بزىة ًىؾ٠ 
َ

ىُؾ٠ ًُ ِفے   
َ
ان

َ
ْض ٧

َ
٣

َّ
 ل

 
َِۖ
ِثِلحن

ٓ
ا لؿَّ ِ

ّ
 ل

 
ذ

ًَٰ َىِجِهۦ َءا
ْ
 في ٢ىله حٗالى: (124َوِبز

َّ
 (،ولم ًسغْط ظم٘ ؤلازىة ًٖ بعاصة اليؿب بال

 
َىة

ْ
 ِبز

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا

ُ ْ
إلا
َْ
َما ا

َّ
ِبه

 
َِۖ
ْغَخُمىن
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ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
َه ل

َّ
لل

ُْ
 ا

ْ
ىا

ُ
٣

َّ
 َواج

ِۖ
ْم

ُ
٨ ٍْ َى

َ
ز

َ
 ؤ

َ
 َبْحن

ْ
ْنِلُخىا

َ
إ
َ
ٞ(125 ّوزغ، ) ًخالءم 

 
َط َظٍ آلاًت ناخب الخٟؿحر ال٨بحر جٟؿحرا

ونُٛت الجم٘ م٘ م٣ام آلاًت ٣ٞا٫: "٢ا٫ بٌٗ ؤَل اللٛت ؤلازىة ظم٘ ألار مً اليؿب وؤلازىان ظم٘ ألار مً 
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 الهضا٢ت، ٢ا٫ حٗالى: 
 
َىة

ْ
 ِبز

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ا
ُ ْ
إلا
َْ
َما ا

َّ
 لؤلمغ وبقاعة بلى  ما بحن ؤلازىة مً اليؿب وؤلا  ِبه

 
ؾالم ٧األب، ،جإ٦ُضا

 (٢126ا٫ ٢اثلهم: )

ةطا اٞخسغوا ب٣ِـ ؤو جمُم  َُ  ؤبي ؤلاؾالُم ال ؤب لي ِؾَىا

ى  ؤخض ظمٕى ال٣لت ٞهلر مجٍُا م٘ بزىان الضًً ؤو الهضا٢ت إلاُل٤ ال٨ثرة،  ٗالن( َو ِٞ ؤما ؤلازىان ٖلى ظم٘ )

م ؤن بزىان الضًً َم الظًً ًجمٗهم مٗخ٣ض واخض،ل٣ىله حٗالى:   والظي ًٓهغلىا في ال٣غآن ال٨ٍغ
ْ
ُمىا

َ
ل ْٗ

َ
ْم ح

َّ
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َ
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ْ
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ُ
٨

ُ
ه
ٰ
َى

ْ
ِةز

َ
ْم ٞ َُ َء

ٓ
ًَ (، و٢ىله حٗالى: 127)َءاَبا لِظً
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َ
ِهى

ٰ
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ْ
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َ
ى
َ
ْغ ل ِٟ

ْ
ٚ َ۪

َ
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َ
ى  َعبَّ

َ
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ُ
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ُ
٣ ًَ ْم  َِ ِض

ْٗ ًۢ َب ُءو ِم
ٓ
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ا ِبه

َ
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ِْۖ
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ًَ َءاَمى لِظً ِ
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ال ِٚ ا 

َ
ىِبى

ُ
ل
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ِفے ٢ ْل  َٗ ْج

َ
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َ
ًِ َوال

ًَمٰ ِ
ْ

ا ِباإل
َ
ىه

ُ
 (128)َؾَب٣

ا ج٣ضم مً آًا ،ؤو ؤن ال٣لُل ج٨ىن ممَّ
 
 هاصعا

َّ
 اإلاغاص َى ؤلازىان في ؤلاًمان،ٖلى ألا٦ثر وؤلازىة في اليؿب بال

ّ
ث ًدبحن ؤن

 
 
ما اإلاامىىن بزىة(( ل٣لت ؤلازىة في الضًً ٞإحى بجمٗها قبحها

ّ
ؤزىة في الضًً زالهت هلل اللظل٪ ظاء ٢ىله: ))به

 باإلزىة في اليؿب.

ى٫  ُٗ ٞ :
 
الن: -زاهُا ْٗ ُ
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ُ
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٧اُع ،و٦ظل٪ الغظل ؤًًا

ْ
، ٞةطا ٧ان طل٪ لها ٖاصة ٞهي ِمظ

 
٦ُِغ ولضث ط٦غا

ْ
 (129وامغؤة ُمظ

م مً طل٪ في ٢ىله حٗالى:   و٢ض وعص اللٟٓان في مىيٗحن مً ال٣غآن ال٨ٍغ
ِۖ
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ى مً نُٜ ظمٕى ال٨ثرة للخٗبحر ًٖ ٦ثرة و٢ٕى الخضر  ٦ىع( َو
ُ
م اؾخٗمل الجم٘ الكاج٘ )ط ولٗل ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ؤمغ ظلّي في آًت الكىعي ع٢م  ِظ و٦ظل٪ في ٢ىله حٗالى:  46اإلاظ٦ىع وقُىٖه، َو
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غان( ٞاؾخٗمل في ؾُا٢اث حكحر ب
ْ
٦

ُ
لى الٛغابت والىضعة، ٦ما في آًت ٞكُٕى الظ٦ىع بحن الىاؽ ؤمغ ظلي، ؤما الجم٘ )ط

 ؤو ؤهثى، اإلاىي٘ آلازغ الظي 47الكىعي ع٢م )
 
 ٖلى والصة َٟل واخض ط٦غا

 
( خُض ًىضعمهلت والصة الخىاثم ٢ُاؾا

٦غان( ٞهى ٢ى٫ هللا حٗالى: 
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ى٫( لٟٔ ٖاُم في ٧ل ط٦غ ٣ً٘ يض ألاهثى، ؤما الظ٦غان  ُٗ ُ
٣ًاؽ ٖلُه، والظي هالخٓه ؤن لٟٔ )الظ٦ىع( ٖلى وػن )ٞ

.
 
الن(، الخسهُو بطا ظمٗذ ٖلى َظا الىػن ا٦دؿب جسهُها ْٗ ُ

 ٞحراص بهظا الجم٘ الظي ٖلى وػن )ٞ

الاؾم ؤخ٤ بالخسهُو، ومما ٨ًك٠  ؤما بطا ٧اهذ الهٟت مدمىلت ٖلى الاؾم، ٞمً باب ؤولى ؤن ٨ًىن ألانل َى 

م مً طل٪ ٢ىله حٗالى:  ٦ىع والظ٦غان في ؾُا١ واخض في ال٣غآن ال٨ٍغ
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٢(133) 

 الخل٤ ٣ً٘ ٖلى ٧ل ط٦غ، وإلاا ط٦غ التزوٍج 
ّ
٦ىعال ألن

ُّ
ى ؤن جلض  -ومٗىاٍ الا٢تران–، ٞلما ط٦غ الخل٤ ظاء بلٟٔ الظ َو

ت، و٢ُل َى الخى   ٞجاٍع
 
ت زم ٚالما  ٞجاٍع

 
 (134اثم )اإلاغؤة ٚالما

غ الظ٦غان بقاعة بلى جسهُههم بهظٍ الخالت مً الىالصة، مجغي ط٦غ الظ٦غان بٗض الظ٦ىع مً باب ط٦غ 
ْ
ظ٦

 
ٞ ،

م م٘ ٖمل ٢ىم لىٍ ٣ٞا٫ حٗالى:   الخام بٗض الٗام، ومً طل٪ وعوص ط٦َغ
َ
ِمحن

َ
ل
َٰٗ ْ
ل
َْ
ًَ ا  ِم

َ
َغان

ْ
٦

ُّ
لظ

َْ
 ا

َ
ىن

ُ
ج
ْ
إ
َ
ج
َ
 (135)ؤ

ما ًإجىن مً حؿدؿُٛه هٟىؾهم ٞالظ٦غان نى٠ مً الظ٦ىع زاّم مجهم، 
َّ
ٟا٫ والكُىر، وبه بط بّجهم ال ًإجىن ألَا

 (136اإلاٍغًت مً الظ٦غان" )

 ظمٕى ؤٞٗل -و

ل: ْٗ الن ٞو ْٗ ُ
ٞ 

مى: ُٖ ْمُان و ُٖ 

ظاء في اإلا٣اًِـ: "الٗحن واإلاُم والخٝغ اإلاٗخل ؤنل واخض ًض٫ُّ ٖلى ؾتر وحُُٛت، مً طل٪ الٗمى: طَاب البهغ مً 

َمى")الُٗىحن ٧لخحهما، و  َٖ َمى  ْٗ ٌَ ِمي  َٖ  (137الٟٗل مىه 

 ازخلٟا مً خُض اإلاٗجى ٖىض التر٦ُب ال٣غآوي، ٢ا٫ حٗالى: 
ْ
م وبن وعص اللٟٓان بهُٛت الجم٘ لؤلٖمى في ال٣غآن ال٨ٍغ
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 مجلة الجامعة

 

 032صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

ٗل( في ون٠ )ؤٞٗل ٞٗالء( )
ُ
مُان)140ه٣ى٫: ًُغص )ٞ ٗالن ٦ذجغان ٖو

ُ
 ٖلى وػن ٞ

 
جيء ٦شحرا ظا الجم٘ 141(، ٍو (، َو

َاالء الهى٠ مً الىاؽ الٟا٢ضي   في الهٟاث ًُٟض الخسٌُٟ، ٞالٗمُان ٌٛلب ٖلُه الاؾمُت بط ًغاص مجهم

مي ٌٛلب ٖلُه الىنُٟت، ؤقاع بلى ٣ٞضان البهحرة، ومشل طل٪ الؿىاص و٧ل ظم٘ ًخه٠ 142البهغ) ُٗ (، في خحن ال

غابِب ؾىص.  بالؿىاص، ٦شُاب ُؾىص، وؤحجاع ؾىص ٚو

٣ت،  والاؾخسضام ال٣غآوي للٟٔ )الٗمُان( ًغاص به ٖمُان البهغ، ٞهى ٖلى ؤنله في الخسهُو، ًهى٠
ْ
ُٖىجهم زل

َمى البهحرة ) َٖ َمى( في  َٗ غص ط٦غ )ال ًَ مى ًإحي  في ٖمى البهغ 143في خحن  (، ٞٛلب ٖلُه الىن٠ ،و٢ض ج٣ضم ؤن ألٖا

 (.144والبهحرة)

ا  في ؾُا١ ط٦غ ٖباص هللا،  ٞهى مً اإلاكتر٥، ٞجم٘ ٖمى البهغ ٚحر ظم٘ ٖمى البهحرة، ولٟٔ الٗمُان ظاء ط٦َغ

 ٣ٞا٫ حٗالى 
َ
ًَ ِبط  َوالِظً

ِۖٗ
اها َُ ْم ُٖ  َو

ٗ
ْحَها ُنّما

َ
ل َٖ  

ْ
وا ِسغُّ ًَ ْم 

َ
ِهْم ل ِذ َعّبِ

ًَٰ ا
َٔ
 ِبـ

ْ
ُغوا ِ

ّ
٦

ُ
 (145)ا ط

 

ه لم ًظ٦ْغ مٗهم الجم٘ 
ّ
ٟهم ؤه مت ج٨ك٠ مً زال٫ التر٦ُب البُاوي ؤجهم لِؿىا ٧الٗمُان ،ٞمً حكٍغ ٞاآلًت ال٨ٍغ

،ؤي:   الدكبُه في َظا اإلاىيٕى خسخيُّ
ّ
 ًٖ طل٪ بن

 
ما ا٢خهغ ٖلى ط٦غ ٖمى الٗحن، ًٞال

ّ
الخام بٗمى ال٣لبال وبه

 ٢ا٫ حٗالى: بّجهم ال ٣ًٗىن ٦ى٢ٕى الٗمُان، ل٣ىله حٗالى: )لم ًسغوا( 
ٗ
ضا  ُسجَّ

ْ
وا غُّ

َ
ًِ ز

ْخَمٰ لغَّ
ُْ
 ا

ُ
ذ

ًَٰ ْحِهْم َءا
َ
ل َٖ ٰي 

َ
ل
ْ
خ
ُ
ا ج

َ
ِبط

ا ُّ  (146)َوُب٨ِ

 ؤي: ؾ٣ِ، ومىه ٢ىله حٗالى: 
 
 ًسّغ زغوعا

 
ْى٢ِِهْم بطا الخغوع الؿ٣ٍى وزغ هلل ؾاظضا

َ
 ِمً ٞ

ُ
٠

ْ
٣ لؿَّ

ُْ
ْحِهُم ا

َ
ل َٖ غَّ 

َ
س

َ
ٞ

 ٌَ  
َ

 ال
ُ

ض ُْ ًْ َخ اُب ِم
َ
ظ َٗ ْ

ل
ُْ
ٰحُهُم ا

َ
ج
َ
 َوؤ

َِۖ
ُغون ُٗ ْ

ه مٗىىيُّ ٚحر مدؿىؽ (147ك
ّ
ظا الدكبُه ال ًيخٓم مٗه ٖمى ال٣لبال أله (، َو

مي(  ُٗ غوع، في خحن ظاء بجم٘ )ال
ُ
ٞاهٓغ بلى بُان آلاًت ٠ُ٦ ظم٘ اإلادؿىؽ بلى ل٣ٟت ونىىة؟! ٞإحي بالٗمُان م٘ الخ

 اإلاغاص مً ٖماَم َى ٖضم اخخىائهم بلى الخ٤، ٞدؿً 
ّ
ًال ألن مجيء الجم٘ الظي ًض٫ُّ ٖلى في ؾُا١ ط٦غ ال٩اٍٞغ

 ٖماَم، ٢ا٫ حٗالى: 
َِۖ
ْؿِلُمىن ُهم مُّ

َ
ا ٞ

َ
ِدى

ًَٰ ا
َٔ
ًُ ِبـ ِم

ْ
ا ًُّ  ًْ  َم

َّ
ُ٘ ِبال ْؿِم

ُ
 ِبن ح

ِۖ
ِتِهْم

َ
ل
َٰ
ل
َ
ً ي َٖ ْمِي  ُٗ ْ

ل
ْ
ِضے ِا  ِبَهٰ

َ
هذ

َ
(، و٢ىله 148)َوَما ؤ

 حٗالى: 
ٗ
ْمُا ُٖ ِهْم  َِ ٰي ُوُظى

َ
ل َٖ َمِت 

َُٰ ٣ِ
ْ
ل
َْ
ْىَم ا ًَ ْم  َُ ُغ

ُ
ْدك

َ
 َوه

ِۖٗ
حرا ِٗ ُهْم َؾ

َٰ
 ِػْصج

ْ
َبذ

َ
َما ز

َّ
ل
ُ
٧ 

ِۖ
ُم

َّ
َوٰحُهْم َظَهى

ْ
إ  مَّ

ِۖٗ
 َوُنّما

ٗ
ما

ْ
(،ل٣ض ط٦غ 149)َوُب٨

ه خسخيُّ وفي طل٪ بقاعة بلى الخا٫ التي َم ٖلحها في الضهُا، ٨ٞما 
ّ
م مً ؤه ، ٖلى الٚغ م ٖلى الىظٍى م٘ الٗمى خكَغ

ًلٍى ٖلى الهضاًت، ًدكغون ٦ظل٪ ٖلى ٖم ضم الاَخضاء، بط ؾُا١ آلاًت في ط٦غ ؤجهم ؤعاصوا الٗمى ٞو ى ال٣لىب ٖو

.ً  ياللهم ٞجاء مٗه الجم٘ الخام به وبال٩اٍٞغ

                                                                                                                                                                                        
( سورة ال خرؾ  139

39اآلية 
 

 .69  ص0( شرح الرضي ع،  الشافية   ل140

 .53 ص 0( ؼري  الحدي  ل141

 .071  ص 0( ينرر شرح الرضي ع،  الشافية  ل142

 .388دات في ؼري  ال ران  ص ( ينرر المفر143

 .059( معاني ا بنية في العربية   ص 144

 .73( سورة الفرقان  اآلية 145

 .58( سورة مريم   اآلية 146

 .06( سورة النحم   اآلية 147

 .83( سورة النمم  اآلية 148

 .97( سورة اتسراء اآلية 149
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: اؾم الجيـ الجمعي:
 
 زاهُا

اصة جاء الخإهِض  ؤو   ول٨ً ًسخل٠ ًٖ مٟغصٍ بٍؼ
 
اؾم الجيـ الجمعي: َى ما له مٟغص ٌكاع٦ه في لٟٓه ومٗىاٍ مٗا

َمَغ, ومٟغصٍ زمغة، جْمغ 
َ
، وػهج ومٟغصٍ ػهجّي) ًاء اليؿب هدى: ز ُل 150ومٟغصة جمغة، وعوم ومٟغصٍ عوميَّ

ْ
س

َ
(، ومً طل٪ ه

ُل٤ ًغاص به الاؾم 151وهسُل: الىسل اؾم ظيـ مٟغصٍ هسلت، والىسُل ظم٘ الىسل ) ًُ (، واؾم الجيـ خُىما 

حر، (، وبطا ما ؤَل٤ ٞهى ًض٫ُّ ٖلى الٗمىم مً خُض ًصُر ٖلى ال٣لُل وال٨ش152اإلاىيٕى للخ٣ُ٣ت مً خُض تي)

 واخضة ؤو ازيخحن)
ّ
 م٘ ؤهىا لم هإ٧ل بال

 
 ؤو جٟاخا

 
ال بط ًجىػ ؤن ه٣ى٫: ؤ٧لذ ٖىبا  (153واإلاٟغص واإلاشجى واإلاجمٕى

 (.196، م 2)الاؾترباصي، ط

، ٞالىسل في 
 
 ؤو  مشجى ؤو ظمٗا

 
ما ًىضر اؾم الجيـ للضاللت ٖلى ماَُت الصخيء مً خُض طاجه ؾىاء ٧ان واخضا

ّ
وبه

م بطا ؤَ ه ؤخض ألاشجاع التي جال٠ ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ما ًغاص به ؤه

ّ
ض به ماَُخه، ؤما الىسُل ٞال ًظ٦غ لظاجه، وبه ل٤ ؤٍع

 البؿخان، و٢ض وعص ط٦ٍغ م٘ الجىاث، إلعاصة الخ٨شحر، بطا َى ظم٘ ظم٘، ٢ا٫ حٗالى: 
 
ت

َّ
ُهۥ َظى

َ
 ل

َ
ىن

ُ
٨

َ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
َخُض٦

َ
َىصُّ ؤ ًَ ؤَ

ْدتِ 
َ
ْجِغے ِمً ج

َ
ٖب ج

َٰ
ى ْٖ َ

ِسُٖل َوؤ
َّ
ً ه ُغ ّمِ ْجَهٰ

َ ْ َْ
 (154.)َها ألا

ه و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى:  حَها ٞؿُا١ ال٨الم في ط٦غ الجىت وما جدخٍى ِٞ ْم 
ُ
٨

َّ
ٖب ل

َٰ
ى ْٖ َ

ِسُٖل َوؤ
َّ
ً ه ٖذ ّمِ

َّٰ
م ِبِهۦ َظى

ُ
٨

َ
ا ل

َ
ه
ْ
إ

َ
وك

َ
إ
َ
ٞ

 
َ
ىن

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ
َ
 َوِمْجَها ج

 
ِشحَرة

َ
٦ُِه ٦

ٰ
َى

َ
ٞ(155) 

َمغَٰ ٞال٨الم ٌؿا١ في ط٦غ الجىاث، و٢ىله حٗالى: 
َ
ِفے َوِمً ز  ِبنَّ 

ِۖ 
 َخَؿىا

 
٢ا ْ

 َوِعػ
ٗ
غا

َ
ُه َؾ٨

ْ
 ِمى

َ
ون

ُ
ِسظ

َّ
خ
َ
ِب ج

َٰ
ى ْٖ َ ِسُِل َوألاْ

َّ
لى

ْ
ِث ِا

 
َِۖ
ىن

ُ
٣ِل ْٗ ٌَ ْىٖم 

َ
٣ ِ

ّ
 ل

ٗ
ت ًَ ٓ ِلَ٪ ألَ

َٰ
 (156)ط

 :
 
 و٢ا٫ حٗالى ؤًًا

 
ِجحرا

ْ
ٟ

َ
َها ج

َ
ل
َٰ
َغ ِزل ْجَهٰ

َ ْ َْ
َغ ألا ّجِ

َ
ٟ

ُ
خ
َ
ٖب ٞ

َ
ى ِٖ ِسُٖل َو

َّ
ً ه  ّمِ

 
ت

َّ
َ٪ َظى

َ
 ل

َ
ىن

ُ
٨

َ
ْو ج

َ
 (157)ؤ

جهذ آلاًاث بلى ونٟه ٣٦ىله حٗالى: 
ّ
ل ٞحراص مىه طاجه، لظا اج

ْ
س

َّ
ُهۥِۖؤما الى

ُ
ل
ْ
٧
ُ
 ؤ

 
ِلٟا

َ
خ
ْ
َٕ ُمس ْع َل َوالؼَّ

ْ
س

َّ
(، طل٪ في 158)َوالى

ُض  َٗمه ومً ون٠ َىله ٢ىله حٗالى:  ًِ
َّ
٘  ه لْ

َ
َها َ

َّ
ٖذ ل

َٰ
َل َباِؾ٣

ْ
س

َّ
حَها (، ؤو ون٠ َلٗها، ٣٦ىله حٗالى: 159)َوالى ِٞ

 
 
٨َِهت

َٰ
َماِم ٞ

ْ
٦

َ ْ ُْ
 ألا

ُ
اث

َ
ُل ط

ْ
س

َّ
 (160)َوالى

 و٢ىله حٗالى: 
ِۖ
ٖت ٍَ اِو

َ
ل  ز

ْ
س

َ
 ه

ُ
ْبَجاػ

َ
ُهْم ؤ جَّ

َ
إ
َ
ٰي ٦

َ
حَها َنْغع ِٞ ْىَم 

َ
٣

ْ
ل
َْ
َري ا

َ
ت
َ
ٞ(161) 
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غ والدكبُه ٣٦ىله حٗالى:  ٖل ؤو اؾخٗما٫ ؤخض ؤوناٞه للخهٍى
ْ
س

َ
 ه

ُ
ْبَجاػ

َ
ُهْم ؤ جَّ

َ
إ
َ
اَؽ ٦

َّ
لى

ُْ
ُٕ ا جِز

َ
 ج

ٖغِۖ  ِٗ
َ
ى٣  (162)مُّ

 
َ
ما ًغاص به ال٨ثرة.،ٞالى

ّ
سُل ٞةه

َّ
ل في التر٦ُباث ال٣غآهُتٌٗبر به ًٖ ماَُخه ؤو بٌٗ ؤوناٞه، ؤما الى

ْ
 س

: اؾم الجم٘:
 
 زالشا

ما له واخض مً مٗىاٍ، وال ًإحي 
ّ
 ما ٨ًىن ال واخض له مً لٟٓهال وبه

 
البا َى اؾم مٟغص مىيٕى إلاٗجى الجم٘ ٣ِٞ، ٚو

، و٢ض ال ًسالٟها ل٨ىه لِـ له مٟغص ًغظ٘ بلُه، ٖلى وػن زام بالجم٘ وال ٚالب ُٞه،  ما ًسال٠ ؤوػان الجمٕى
ّ
وِبه

ِ، والٛىم والخُل وال٣ىم، والىٟغ)  (163ومً طل٪ الَغ

 اليؿىة واليؿاء:

ِفے (، ٢ا٫ حٗالى: 492َظان اللٟٓان ًإجُان لجم٘ اإلاغؤة مً ٚحر لٟٓها )ًىٓغ: الغاٚب ألانٟهاوي، م   
 
ا٫َ ِوْؿَىة

َ
َو٢

 
َ
ِضًى

َ ْ
إلا
ْ
 ِا

ِۖ
ِبحٖن ٖل مُّ

َٰ
ل
َ
ِفے ي َرٰحَها 

َ
ج
َ
ا ل

َّ
 ِبه

ِۖ 
َها ُخّبا

َ
ٟ

َ
ٛ

َ
ْض ق

َ
ِؿِهۦ ٢

ْ
ٟ

َّ
ً ه َٖ ٰحَها 

َ
خ
َ
ِوُص ٞ َغٰ

ُ
ِؼٍِؼ ج َٗ ْ

ل
ُْ
 ا

ُ
ث

َ
ْمَغؤ ٍُ (، و٢ىله حٗالى: 164)ِت ِاَ۪ َء

ٓ
ا َظا مَّ

َ
ل
َ
ٞ

ِِت 
َّٰ
ل
ْ
ْؿَىِة ِا ِ

ّ
لي

ُْ
ُه َما َبا٫ُ ا

ْ
ل
َٔ
ْؿـ

َ
ٞ ٪َ ٰي َعّبِ

َ
ْ٘ ِبل ْعِظ َ۪

َ
ا٫َ ا

َ
ُؾى٫ُ ٢ لغَّ

ُْ
 ا

ِلُم ِۖ َٖ  ًَّ
َِ ِض

ُْ َ
ے ِب٨ ّبِ  ِبنَّ َع

ًَِّۖ ِضَحُه ًْ ًَ ؤَ ْٗ َّ
ُ

َ
٢(165) 

ى   مً ؤوػان ظمٕى ال٣لت اإلاكهىعة، َو
 
ه ظاء وػها

ّ
 للجم٘ في ٦شحر مً ألامىع ٞةه

 
واؾم الجم٘ )وؿىة( وبن ٧ان مسالٟا

لت(، ٞجيء باليؿىة في ٢هت ًىؾ٠  ْٗ ِٞ مٗضوصاث ٢لً في   -ٖلُه الؿالم–وػن )
َّ
ى

ُ
٦ ًّ ؼ طل٪، ٢ُل: ال ألجه امغؤة الٍٗؼ

ً ؤَل الخٟؿحر)  ط٦َغ
 
 ؤو زمؿا

 
ًَّ ؤعبٗا ُ

م وحٗبحٍر ظاء إلاُل٤ ٦166 (، ؤما ظم٘ اليؿاء ٣ٞض وعص في ال٣غآن  ال٨ٍغ

م ٣٦ىله حٗالى:  ى الٛالب في ال٣غآن ال٨ٍغ ًَّ وَ ظماٖت ؤلاهار، َو حِه ِٞ ْم 
ُ
ِخ٨ُ

ْ
ٟ ًُ ُه 

َّ
لل

ْ
ِل ِا

ُ
ِءِۖ ٢

ٓ
َؿا ِ

ّ
لي

ْ
ِفے ِا  ٪َ

َ
ىه

ُ
خ

ْ
ٟ

َ
ْؿخ ََ ٰي َو

َ
ل
ْ
خ ًُ َما 

 ًَّ ُه
َ
ِخَب ل

ُ
ًَّ َما ٦ ُه

َ
ىج

ُ
ج
ْ
ا

ُ
 ج

َ
ِِت ال

َّٰ
ل
ْ
ِء ِا

ٓ
َؿا ِ

ّ
لي

َْ
َمي ا

َٰ
خ ًَ ِفے  ِب 

َٰ
٨ِخ

ْ
ل
ْ
ِفے ِا ْم 

ُ
٨ ُْ لَ َٖ

(167) 

ِء و٢ا٫ حٗالى: 
ٓ
َؿا ِ

ّ
لي

َْ
ًَ ا ِث ِم

ٰ
َهَى

َّ
لك

ُْ
اِؽ ُخبُّ ا

َّ
ًَ ِللى

ِ
ٍّ  (168)ػُ

 ٍُ  اليؿاء ظم٘ لليؿىة ٞهى ظم٘ واخض
ّ
ما مً آلاًاث، و٢ُل بن حَر اؾم ظم٘، ٦ما ؤن ألا٢ىام ظم٘ ال٣ىم، ومما  ٚو

ٍُ وؿىة و الجم٘ ٖىض اليؿبت   واخض
ّ
ًض٫ ٖلى طل٪ ؤن اليؿبت بلى اليؿاء بلٟٔ اليؿىة ٣ُٞا٫ في اليؿاء: وؿىّيال ألن

َغصُّ بلى واخضٍ) م، ولم ًسخو وؿىة مٗضصة ،٦ما مغَّ بىا في 169ًُ (،ومً َىا  يء باليؿاء لٗمىم اليؿىة في ال٣غآن ال٨ٍغ

ه ظم٘ ج٨ؿحر لل٣لت   -ٖلُه الؿالم-ؾىعة ًىؾ٠ 
ّ
ظاء في عوح اإلاٗاوي: "و٢ا٫ وؿىة اإلاكهىع وبلُه طَب ؤبى خُان ؤه

لى ٧ل  ه اؾم ظم٘، ٖو
ّ
ى امغؤة  وػٖم ابً الؿغاط ؤه لمت ولِـ لهىاخض مً لٟٓه بل مً مٗىاٍ، َو ٦هبُت ٚو

 خ٣ُ
 
ه م٘ َغوها ٖاعى طل٪ لِـ ٦ؿاثغ اإلاٟغصاثال ٞخإهِشه ٚحر خ٣ُ٣ي وال الخٟاث بلى ٦ىن طل٪ اإلاٟغص ماهشا

ّ
ال أله

 
٣ُا
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لمي، ٦ما ٢ا٫  مل، والؿُّ  ٞٗله وفي هىهه لٛخان: ال٨ؿغ وتي اإلاكهىعة، والًم وبه ٢غؤ اإلاًٟل، وألٖا
ْ

ولظا لم ًاهض

٨ؿغ لل٨ثرة ٖلى وؿاء ووؿىان" ) ى بط طا٥ اؾم ظم٘ بال زالٝ ٍو بّي: ٞال ٖبرة بمً ؤه٨غ طل٪، َو  (170ال٣َغ

م م: -صاَع  صًاَع

م وازخو ٧ل واخض مجهما بضاللخه، مً خُض ؤلاٞغاص ؤو  ًاع بالجم٘ في ال٣غآن ال٨ٍغ وعص ط٦غ لٟٔ الضاع باإلٞغاص والّضِ

ا في صاع الىُٗم ؤو صاع الجخُم ٢ا٫ حٗالى:  ْم الجم٘، و٢ض ٚلب ٖلى الضاع مجَُا
ُ
٨ هَؼ٫َ َعبُّ

َ
ا ؤ

َ
 َماط

ْ
ْىا

َ
٣

َّ
ج َ۪
َ
ًَ ا َو٢َُِل ِللِظً

 
ْ
ىا

ُ
ال

َ
٢ 

َّ
خ
ُ ْ
إلا
ُْ
َم َصاُع ا ْٗ ِى

َ
 َول

ْحر ِۖ
َ
ِزَغِة ز

ٓ ْ ُْ
َضاُع ألا

َ
 َول

ِۖ 
ت

َ
ا َخَؿى َُ هْ لضُّ

ْ
ٍِ ِا ِظ

ََٰ ِفے   
ْ
ىا

ُ
ْخَؿى

َ
ًَ ؤ لِظً ِ

ّ
 ل

ِۖٗ
ْحرا

َ
 ز

َِۖ
 (.و٢ىله حٗالى: 171)٣ِحن

ُ
ت

َ
ى ْٗ َّ

لل
ُْ
ُهُم ا

َ
ل

اعِ  لضَّ
ُْ
ُهْم ُؾٓىُء ا

َ
 (172)َول

٤ بحن الهُٛخحن، ٚحر ؤن و  ٢ٕى اإلادكابه في بٌٗ آلاًاث ًلٟذ الىٓغ بلى َاجحن ، ولِـ في َظا ما ٌؿخضعي الخٍٟغ

غاٝ في ٢ىله حٗالى:   الهُٛخحن في ؾىعة ألٖا
َِۖ
ِشِمحن

ٰ
ْم َظ َِ ِفے َصاِع  

ْ
ْنَبُدىا

َ
إ
َ
ٞ 

ُ
ت

َ
لغَّْظٟ

ُْ
ْتُهُم ا

َ
ظ

َ
ز

َ
إ
َ
ٞ(173 :و٢ىله حٗالى، )

 
َِۖ
ِشِمحن

ٰ
ْم َظ َِ ِفےَصاِع  

ْ
ْنَبُدىا

َ
إ
َ
ٞ 

ُ
ت

َ
لغَّْظٟ

ُْ
ْتُهُم ا

َ
ظ

َ
ز

َ
إ
َ
ٞ ٍُ ُبى

َّ
ظ

َ
٨

َ
 ، ٞىخض في َظٍ اإلاىاي٘، و٢ا٫ في ؾىعة َىص: 174)ٞ

َ
ظ

َ
ز

َ
َوؤ

 
َ
ِشِمحن

ٰ
ْم َظ َِ ِغ

ًَٰ ِفے ِص  
ْ
ْنَبُدىا

َ
إ
َ
ٞ 

ُ
َدت ُْ لهَّ

ُْ
 ا

ْ
ُمىا

َ
ل
َ
ْ ًَ لِظً

َْ
 ( ،و٢ىله حٗالى: 175)ا

ْ
ْنَبُدىا

َ
إ
َ
ٞ 

ُ
َدت ُْ لهَّ

ُْ
 ا

ْ
ُمىا

َ
ل
َ
ْ ًَ لِظً

ْ
ِث ِا

َ
ظ

َ
ز

َ
َوؤ

 
َ
ِشِمحن

ٰ
ْم َظ َِ ِغ

ًَٰ  (176.)ِفے ِص

هٞالظي ًالخٔ في َظ
ّ
وخّض الّضاع م٘ الغظٟت، وخُض ط٦غ الهُدت ظاء بالجم٘، وطل٪  -ظل في ٖالٍ-ا اإلا٣ام َى ؤه

 الهُدت ٧اهذ مً الؿماء، ٞمضي بلىٚها ؤ٦ثر وؤبلٜ مً الغظٟتال ألن الغظٟت تي الؼلؼلت، وتي 
ّ
بالغظٕى  بلى ؤن

ى مىي٘ الٗظاب، ٞظ٦غ مٗها الضاع، ٞاجهل ٧ل واخض ب  (177ما ًل٤ُ به)جسخوُّ بجؼء مً ألاعى َو

 (.244، م 3)ًىٓغ: ؤبى الؿٗىص، ط

 الهُدت مً مباصي الغظٟت، بط ؤزظتهم الؼلؼلت الكضًضة، 
ّ
 للهُدتال ؤي: ؤن

 
 الغظٟت ٧اهذ ؾببا

ّ
و٢ُل بن

ل   لٗظابهم  -ٖلُه الؿالم–زم ظاءتهم نُدت ظبًر
 
اع، زم ظم٘  -َى الغظٟت–ٞابخضؤ م٘ ما ٧ان ؤوال بخىخُض الّضِ

تهم  ًاع م٘ ما ٖىضما ٖمَّ م، ٞدؿً ط٦غ الّضِ  في ٧ل صاع مً صًاَع
 
 الٗظاب ؤحى ٖلحهم ظمُٗا

ّ
الهُدتال للضاللت ٖلى ؤن

 مً ٖظابهم..
 
 ٧ان آزغا

 الخاجمت وهخاثج البدض

 
ّ
،بٗض ؤن ل٣ض خاولىا في َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت بًًاح بٌٗ الٟغو١ الضاللُت لبٌٗ نُٜ الجمٕى

 مً ظىاهب مبدض الجمى 
 
 الخىٕى الضاللي في جىاولىا ظاهبا

ّ
م ه٣ى٫: بن ٕ في آلاًاث ال٣غآهُت التي يمها ال٣غآن ال٨ٍغ

ُت ٢ض ج٨ىن حجت ٖلى اللٛت، ول٨ً لِـ بالًغوعة ؤن   ال٣اٖضة الهٞغ
ّ
ُا١، وبن م جىٕى ا٢خًاٍ الّؿِ ال٣غآن ال٨ٍغ
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٢اث مسخلٟت، ٦ما ج٨ىن حجت ٖلى ٦خاب هللا اإلاعجؼ لٟٓه ومٗىاٍ ، ومجها حٗضص الجمٕى للمٟغصة واخضة في ؾُا

 مً الخىؾ٘ 
 
 الخىٕى بحن الجمٕى ؾىاء مجها اإلاظ٦غ ؤو اإلااهض، ؤو الخ٨ؿحر لِـ يغبا

ّ
عاؾت بلى بزباث ؤن ؾٗذ َظٍ الّضِ

ما َى 
ّ
اللٛىي ؤو الثراء الىدىي ؤو الجىاػ الهغفي، ؤو مغاٖاة للٟىانل ؤو اإلاىاءمت اللُٟٓت ؤو الضاللُت الٗضصًت، به

ُا٢اجه لل٨ك٠ ًٖ ؾّغ ببجاػ َظا ال٨خاب الُٗٓم ٦الم هللا الظي )ال ًإجُه الباَل مً بحن جىٕى صاللي م٣هىص في ؾ

 ًضًه وال مً زلٟه( ومً زال٫ َظٍ الضعاؾت جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت:

 َظا ألازغ ال٠٣ً -
ّ
م له ؤزغ ٦بحر في ججلُت اإلاٗاوي واإلا٣انض،وؤن ُت في ال٣غآن ال٨ٍغ  جىٕى الهُٜ الهٞغ

ّ
بن

ُت ٞدؿب ،بل ًخٗضاٍ طل٪ بلى ألابٗاص الجمالُت والخضاولُت.ٖىض   الضاللت الهٞغ

- 
 
ُت في ال٣غآن م٣اما  ، وجازغ في اإلاٗجى، وؤن ل٩ل نُٛت نٞغ

 
ل٩ل نُٛت ؾُا١ جخماشخى مٗه مٗجى ولٟٓا

 جدىاؾب مٗه وجلخدم م٘ ؾُا٢ه اللخبرػ ٢ُمخه الٟىُت ،مً زال٫ الخباص٫ والخىاوب ل٩ل نُٛت.

 وزالنت ال٣ى 
 
 اإلاؿخىي الهغفّي ٖبر نُٛه اإلاٗىُت في َظٍ آلاًاث ال٣غآهُت اؾخُإ ؤن ًاصي صوعا

ّ
٫ ؤن

 في بًًاح اإلا٣انض ال٣غآهُت،وبًٟل َظٍ الهُٜ وجىىٖاتها ٦كٟىا مىاًَ الجما٫ في الىو 
 
 ْاَغا

 
 وؤزغا

 
َاما

 ال٣غآوي،وص٢ت ازخُاع اللٟٔ اإلاىاؾب للؿُا١ الظي ًغص ُٞه.

 

 غاظ٢٘اثمت اإلاهاصع واإلا

م بغواًت ٢الىن ًٖ هاٞ٘. -  ال٣غآن ال٨ٍغ

ؼ ؾُض ألاَل، صاع - م، الخؿحن بً مدمض الضامٛاوي، جد٤ُ٣: ٖبض الٍٗؼ بنالح الىظٍى والىٓاثغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 بحروث. -الٗلم للمالًحن، لبىان

ت، بحروث،  - ان في ٖلىم ال٣غآن، الؼع٦صخي, جد٤ُ٣: مدمض ؤبي الًٟل ببغاَُم، صاع اإلاٗٞغ  َـ.1391البَر

 م.1965جاط الٗغوؽ، جد٤ُ٣: ٖبض الؿخاع ؤخمض ٞغاط، صاع بخُاء الترار بحروث، لبىان  -

٠ ألاؾماء، مدمض َىُاوي، مُبٗت واصي اإلالى٥،  -  م.1955جهٍغ

 م.1984الخُب٤ُ الهغفي، ٖبضٍ الغاظخي، صاع الجهًت، بحروث،  -

م( مدمض بً مدمض الٗماصي ؤبى جٟؿحر ؤبي الؿٗىص اإلاؿمى )بعقاص ال٣ٗل الؿلُم بلى مؼاًا ال٣غآن  - ال٨ٍغ

 بحروث. -الؿٗىص، صاع بخُاء الترار الٗغبي

جٟؿحر الشٗالبي اإلاؿمى الجىاَغ الخؿان في جٟؿحر ال٣غآن، ٖبض الغخمً بً مدمض بً مسلىٝ الشٗالبي،  -

لمي للمُبىٖاث، بحروث.  ماؾؿت ألٖا

غ الُبري، صاع ال٨ٟغ - ل ال٣غآن، مدمض بً ظٍغ  م.1405، بحروث ظام٘ البُان ًٖ جإٍو

ت َامت مدمىص نافي ٖبض الغخُم، ٍ - ه وبُاهه م٘ ٞىاثض هدٍى ، صاع 3الجضو٫ في بٖغاب ال٣غآن ونٞغ

 لبىان. -م، بحروث1995الغوقُض، ماؾؿت ؤلاًمان، 
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حجت ال٣غاءاث، ألبي ػعٖت، ٖبض الغخمً بً مدمض بً ػهجلت، جد٤ُ٣: ؾُٗض ألاٞٛاوي، ماؾؿت الغؾالت،  -

 م.1982، 2بحروث،ٍ

م و٢غاءجه، ؤخمض مسخاع ٖمغ، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة ص - ت في ال٣غآن ال٨ٍغ  ٝ.2001عاؾاث لٍٛى

هاعؾه الض٦خىع خىا ههغ الخجي،صاع  - صًىان لبُض بً عبُٗت ،قغح الُىسخي،٢ضم له ووي٘ َىامكه ٞو

 م،بحروث.1993، 1ال٨خاب الٗغبي،ٍ

خؿً خمض،صاع ال٨خاب  -٦بابهصًىان لؼوم ماالًلؼم،البي الٗالء اإلاٗغي، ج٣ضًم وقغح، ص.وخُض  -

 م، بحروث.2009الٗغبي،

عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي، مدمىص بً ٖبض هللا قهاب الضًً ألالىسخي، صاع بخُاء  -

 الترار الٗغبي، بحروث.

 م بحروث.1984، 3ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر، البً الجىػي، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، ٍ -

 جىٕى الهُٜ اإلاكخ٣ت في ال٣غآن، ص. ٖىصة هللا مىُ٘ ال٣ِسخي.ؾغ ؤلابجاػ في  -

قغح ابً ٣ُٖل، بهاء الضًً ٖبض هللا بً ٣ُٖل الهمضاوي، جد٤ُ٣: مدمض مدحي الضًً  ٖبض الخمُض، صاع  -

 ، صمك1985.٤، 2ال٨ٟغ، ٍ

ت، ٖبض هللا بً ؤخمض الٟا٦هاوي، جد٤ُ٣: ػ٧ي ٞهمي آلالىسخي مُاب٘: صاع ال - ٨خاب، قغح الخضوص الىدٍى

 .1988اإلاىنل، 

قغح الغضخي ٖلى ال٩اُٞه، مدمض بً خؿً عضخي الضًً الاؾترباصي، جصخُذ وحٗل٤ُ: ًىؾ٠ خؿً ٖمغ،  -

ىوـ,   .1978ظامٗت ٢اٍع

ت، مهغ. -  قغح اإلاٟهل، البً ٌِٗل، اإلاُبٗت اإلاىحًر

غي، جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع، صاع الٗلم للمالًحن، ٍ -  م، بحروث.1997 4الصخاح للجَى

ٗحن: ألبي ٖبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي، جد٤ُ٣: مهضي مسؼومي وص.ببغاَُم الؿامغاجي، ال -

 َـ.1409، 2ماؾؿت صاع الهجغة، ٍ

م ببغاَُم الٗؼباع ظامٗت ؤم ال٣غي م٨ت اإلا٨غمت،  - ب الخضًض، البً ٢خِبت، جد٤ُ٣: ٖبض ال٨ٍغ  َـ.1492ٍٚغ

مً ٖلم الخٟؿحر، مدمض بً ٖلي الكى٧اوي، صاع الىٞاء، ٞخذ ال٣ضًغ الجام٘ بحن ٞجي الغواًت والضعاًت  -

 م.2009

ه، جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم َاعون، ٍ -  م، بحروث.1983، 3ال٨خاب، لؿِبٍى

 َـ.1281ال٩لُاث، ؤبى الب٣اء، ؤًىب مىسخى ٦ٟىي، َبٗت بىال١،  -

 م.1994، صاع ناصع، 3لؿان الٗغب، ابً مىٓىع، ٍ -

ب ٦الم الٗغب ولٛاتها، ٦غا - ٕ الىمل، جد٤ُ٣: مدمض بً ؤخمض الٗمغي، م٨خبت الش٣اٞت اإلاجغص في ٍٚغ

 م.2007, 1الضًيُت, ٍ

 م.1981، 1مٗاوي ألابيُت في الٗغبُت، ص. ٞايل الؿامغاجي، ظامٗت بٛضاص، ٍ -

ً، صاع الؿغوع، ٖالم ال٨خب، بحروث. -  مٗاوي ال٣غآن، للٟغاء، جد٤ُ٣: مدمض ٖلي الىجاع وآزٍغ

م، مدمض ٞااص ٖبض الباقي، صاع ال٨ٟغ، ٍاإلاعجم اإلاٟهغؽ أللٟاّ ال٣غآن ال٨ -  م.1992 3ٍغ

ب ال٣غآن، للغاٚب ألانٟهاوي، ٍ -  م.1404، 1اإلاٟغصاث في ٍٚغ
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 م.1999، 1م٣اًِـ اللٛت، ؤخمض بً ٞاعؽ، وي٘ خىاقُه، ببغاَُم قمـ الضًً، صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ -

 م.1994ؤلاؾالمي، اإلا٣خًب، للمبرص، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض الخال٤ ُٖٓمت، لجىت بخُاء الترار  -
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 و0835. و0700انغسب طسابهس إٚانت انقسياَهٛت يف األسسة تأسٛس

 يُٓا اندٔنت انعثًاَٛت ٔيٕقف
 

علي سعد مسعود محمد د 

 كلية آلاداب الاصابعة
         

 مؿخسلو:

ت مً ؤظل الىنى٫ بلى  124ؤن خ٨م ال٣غماهلُىن إلًالت َغابلـ مضة         ٖاما ٧اهذ خاٞلت بالهغاٖاث ألاؾٍغ

في الخ٨م , ٦ما ٧اهذ الشىعاث ال تهضؤ للخسلو مً ايُهاص الخ٩ام , ٧ان الٗامل الغثِـ الظي ؾاٖض َظٍ ألاؾغة 

الىنى٫ بلى الؿلُت َى الاهدُاٍ الؿُاسخي والا٢خهاصي لئلمبراَىعٍت الٗشماهُت , الظي ؤصي بلى جغاظ٘ ٢ضعاتها 

ت, وبالخالي لم حٗض ٢اصعة ٖلى الخإزحر في ألاخضار الؿُاؾُت في ؤلاًالت , ٞلم ججض  ؤمامها بال  الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

تراٝ بالخ٨م ال٣غ  ى الٖا ماهلي م٣ابل الىالء للضولت والؿلُان , ٧ل َظٍ ألامىع ؾاَمذ في ال٣بى٫ باألمغ الىا٢٘ َو

ونى٫ َظٍ ألاؾغة بلى الخ٨م, وبالخالي اهخهى الخ٨م الٗشماوي اإلاباقغ لئلًالت . خاو٫ والة َظٍ ألاؾغة جشبُذ خ٨مهم 

ت , مٗخمضً ت , وجىُٓم ؤمىعَم اإلاالُت وال٣ًاثُت والٗؿ٨ٍغ ً في طل٪ ٖلى بهىعة قبه مؿخ٣لت ًٖ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

الُب٣ت الاظخماُٖت ال٣ىلىٚلُت التي جضًً بالىالء لهم في بعؾاء صٖاثم الؿلُت مً زال٫ جإلُٟها لل٣ىة الغثِؿُت في 

 الجِل.

Abstract                                                                                     

Study title: "The establishment of the Karamanli family in the province of western 

Tripoli, during the period from 1711 to 1835 AD, also, the position of the Ottoman 

Empire towards it." 

The Karamanlion ruled the city of Tripoli for 124 years, which was full of family 

struggles in order to gain access to power, and revolutions were also relentless to 

get rid of the oppression of the rulers, and the main factor that helped this family to 

reach power was the political and economic decline of the Ottoman Empire. Which 

led to the decline of its political and military capabilities, and thus it was no longer 

able to influence the political events in the Ayala, so it found in front of it only 

acceptance of the de facto matter, which is the recognition of the Karamanli rule in 

exchange for loyalty to the state and the Sultan, all of these matters contributed to 

the arrival of this family to power, and thus the ruling ended Direct ottoman for 

eyelash. On the other hand, the rulers of this family tried to establish their rule in a 

semi-independent manner from the central authority, in order to organize their 

financial, judicial and military affairs, relying in this on the ideological social class that 
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owes their allegiance to them in establishing the foundations of power through its 

formation of the main force in the army. 

 اإلا٣ضمت

 
 
٧اهــــــــذ بًالــــــــت َــــــــغابلـ الٛــــــــغب التــــــــي جمشلهــــــــا لُبُــــــــا الخالُــــــــت مدــــــــِ ؤهٓــــــــاع الٗضًــــــــض مــــــــً ال٣ــــــــىي الخاعظُــــــــت, هٓــــــــغا

٣ـــــــي فــــــــي البدـــــــغ اإلاخىؾــــــــِ, خُـــــــض قــــــــ٩لذ  إلاى٢ٗهـــــــا الجٛغافـــــــي اإلاهــــــــم الـــــــظي جمخٗــــــــذ بـــــــه بــــــــحن بلـــــــضان الكــــــــما٫ ألاٍٞغ

 للٗضًــــــــض مــــــــً ال٣ــــــــىي خل٣ــــــــت ونــــــــل بــــــــحن الكــــــــما٫ والجىــــــــىب اإلاخمشــــــــل فــــــــي ال٣ــــــــاعة 
 
٣ُــــــــت, ولهــــــــظا ٧اهــــــــذ َــــــــضٞا ألاٍٞغ

غؾـــــــــــان ال٣ـــــــــــضٌـ ًىخىـــــــــــا,   مـــــــــــً الُٟي٣ُُـــــــــــحن والغومـــــــــــان والبحـــــــــــزهُُحن والىهـــــــــــضا٫, وؤلاؾـــــــــــبان, ٞو
 
الخاعظُـــــــــــت بـــــــــــضءا

 بلى الٗشماهُحن الظًً ؾُُغوا ٖلحها زال٫ الٟترة )
 
 م(.1912 - 1551ونىال

  واٖخبـــــــر الٗشمـــــــاهُحن ؤهٟؿـــــــهم مدـــــــغعي َـــــــظٍ الكـــــــٗىب مـــــــً الدؿـــــــلِ 
 
ال ألاظىبـــــــي ول٨ـــــــً َـــــــظا ألامـــــــغ لـــــــم ًـــــــضم َـــــــٍى

حن بؿــــــبب ؾُاؾــــــت بٗــــــٌ الــــــىالة الٗشمــــــاهُحن اإلاخمشلــــــت فــــــي حٗؿــــــٟهم فــــــي  ان مــــــا جــــــىجغث الٗال٢ــــــت بــــــحن الُــــــٞغ ٞؿــــــٖغ

ت الــــــظًً قــــــ٩لىا ال٣ــــــىة الغثِؿــــــت فــــــي ؤلاًالــــــت , ألامــــــغ الــــــظي ؤصي بلــــــى  ظمــــــ٘ الًــــــغاثب , وحؿــــــلِ الٗىانــــــغ الاه٨كــــــاٍع

ألاخــــــىا٫ الا٢خهـــــــاصًت والاظخماُٖــــــت باإلًالـــــــت , ًًــــــاٝ بلـــــــى طلــــــ٪ الاهدُـــــــاٍ ٢ُــــــام الٗضًــــــض مـــــــً الشــــــىعاث وجـــــــضَىع 

الا٢خهـــــــــــــاصي لئلمبراَىعٍـــــــــــــت الٗشماهُــــــــــــــت بكـــــــــــــ٩ل ٖــــــــــــــام , والـــــــــــــظي ؤصي بهــــــــــــــىعة َبُُٗـــــــــــــت بلــــــــــــــى يـــــــــــــ٠ٗ ٢ــــــــــــــضعتها 

ت ؤنــــــــابها هــــــــٕى مــــــــً الًــــــــ٠ٗ بؿــــــــبب الخهــــــــىماث والجزاٖــــــــاث  ت, ٦مــــــــا ؤن ٞــــــــغ١ الاه٨كــــــــاٍع الؿُاؾــــــــُت والٗؿــــــــ٨ٍغ

٨ــــــً ال٣ىلىٚلُــــــت مــــــً الخُلــــــ٘ بلــــــى الؿــــــلُت والؿــــــُُغة ٖلــــــى م٣الُــــــض الخ٨ــــــم فــــــي ؤلاًالــــــت, ُٞمــــــا بُجهــــــا, ألامــــــغ الــــــظي م

وبــــــــظل٪ ؾــــــــاَم ٧ــــــــل َــــــــظا فــــــــي جهاًــــــــت الخ٨ــــــــم الٗشمــــــــاوي اإلاباقــــــــغ ألاو٫ إلًالــــــــت َــــــــغابلـ و٧ــــــــان مــــــــً هخــــــــاثج جــــــــضَىع 

ـــــــــــت باألؾـــــــــــخاهت ٖلـــــــــــى الىالًـــــــــــاث  ت  اه٨مـــــــــــاف واضـــــــــــر فـــــــــــي ع٢ابـــــــــــت الخ٨ىمـــــــــــت اإلاغ٦ٍؼ ألاخـــــــــــىا٫ الؿُاؾـــــــــــُت والٗؿـــــــــــ٨ٍغ

ً الــــــــظًً ؤخؿــــــــىىا اؾــــــــخٛال٫ الٟــــــــغم خُــــــــض اؾــــــــخُإ الخا هــــــــغ بٗــــــــٌ اإلاٛــــــــامٍغ بٗــــــــت لهــــــــا ٨ٞثــــــــر حُٛحــــــــر الــــــــىالة , ْو

بًٗـــــــهم الاؾـــــــخدىاط ٖلـــــــى الؿـــــــلُت وؤٖلـــــــً زغوظـــــــه ٖلـــــــى َاٖـــــــت البـــــــاب الٗـــــــالي, بهـــــــٟت جهاثُـــــــت ومـــــــً بـــــــحن َـــــــاالء 

ه وألؾــــــغجه ؤخمـــــض باقــــــا ال٣ــــــٍغ مــــــاهلي ؤخــــــض ؤُٖــــــان الجىــــــض فــــــي بًالـــــت َــــــغابلـ الٛــــــغب , الــــــظي اؾــــــخُإ ؤن ٨ًــــــىن لــــــ

 بالٟٗــــــــل وال ًدبــــــــ٘ الضولــــــــت الٗشماهُــــــــت بال مــــــــً الىاخُــــــــت الاؾــــــــمُت اؾــــــــخمغ مــــــــً 
 
 مؿــــــــخ٣ال

 
 وعزُــــــــا

 
م وختــــــــى 1711مل٩ــــــــا

 م.  1835

 مك٩لت الضعاؾت

سُـــــــــت والٗلمُـــــــــت التـــــــــي جىاولـــــــــذ  ش لُبُـــــــــا الخـــــــــضًض مـــــــــاصة زهـــــــــبت للٗضًـــــــــض مـــــــــً الضعاؾـــــــــاث الخاٍع ل٣ـــــــــض قـــــــــ٩ل جـــــــــاٍع

ــــــــل وزانــــــــت زــــــــال٫ الٗهــــــــض ال٣غمــــــــاهلي ) سهــــــــا الٍُى بــــــــر جاٍع ش اللُبــــــــي , ٞلُبُــــــــا ٖو م 1711ظىاهــــــــب مهمــــــــت مــــــــً الخــــــــاٍع

اع ؤن َـــــــظٍ الٟتـــــــرة م ( خُٓـــــــذ باَخمـــــــام اإلاـــــــاعزحن والضاعؾـــــــحن ؾـــــــىاء ٧ـــــــاهىا مـــــــً الٗـــــــغب ؤم ألاظاهـــــــب, باٖخبـــــــ1835

ش الٗشمـــــاوي لُــــــغابلـ الٛــــــغب, ٞةًالـــــت َــــــغابلـ الٛـــــغب التــــــي جمشلهــــــا  ٧اهـــــذ جمشــــــل مغخلـــــت مهمــــــت مــــــً مغاخـــــل الخــــــاٍع

 
 
٣ـــــي, ٞهـــــي جمشـــــل خل٣ـــــت ونـــــل بـــــحن اإلاكـــــغ١ واإلاٛـــــغب, ًٞـــــال  حٗـــــض مـــــً ؤخـــــض ؤَـــــم بلـــــضان الكـــــما٫ ألاٍٞغ

 
لُبُـــــا خالُـــــا



 مجلة الجامعة

 

 042صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

٣ُــــــا الكــــــمالُت, زانــــــت بٗــــــض جؼا ٣ُــــــا فــــــي الىهــــــ٠ ألاو٫ ٖــــــً ٦ىجهــــــا جمشــــــل بىابــــــت بٍٞغ ًــــــض الخىظــــــه الاؾــــــخٗماعي إلٍٞغ

 مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. 

وبالخـــــــالي اؾـــــــخُاٖذ ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت ؤن حؿـــــــُُغ ٖلـــــــى م٣الُـــــــض ألامـــــــىع فـــــــي ؤلاًالـــــــت بهـــــــىعة قـــــــبه مؿـــــــخ٣لت ٖـــــــً 

ـــــــــت فـــــــــي ألاؾـــــــــخاهت, خُـــــــــض قـــــــــهضث ؤلاًالـــــــــت ال٨شحـــــــــر مـــــــــً ألاخـــــــــضار الؿُاؾـــــــــت )الخاعظُـــــــــت والضازلُـــــــــت(  ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 تي ٧ان لها ؤزاع ؾلبُت ٖلى مجخم٘ ؤلاًالت مً الىاخُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت. ال

م مــــــــً وظــــــــىص بٗــــــــٌ الضعاؾــــــــاث وألابدــــــــار خــــــــى٫ َــــــــظا اإلاىيــــــــٕى , بال ؤجهــــــــا ماػالــــــــذ بداظــــــــت بلــــــــى صعاؾــــــــت  وبــــــــالٚغ

سُــــــــــت خــــــــــى٫ ؾــــــــــُُغة ألاؾــــــــــغة ال٣غماهلُــــــــــت ٖلــــــــــى بًالــــــــــت َــــــــــغابلـ  وجدلُــــــــــل لل٨كــــــــــ٠ ٖــــــــــً بٗــــــــــٌ الجىاهــــــــــب الخاٍع

ال٢اتها الؿُاؾُت الضازلُت والخاعظُت. الٛغب, وا  لٓغوٝ وألاخىا٫ التي مغث بها ألاؾغة ٖو

مشـــــــــــل َـــــــــــظا البدـــــــــــض صعاؾـــــــــــت  جدلُلُـــــــــــت تهـــــــــــضٝ بلـــــــــــى التر٦حـــــــــــز ٖلـــــــــــي اإلآـــــــــــاَغ ألاؾاؾـــــــــــُت اإلاهمـــــــــــت لـــــــــــضوع ألاؾـــــــــــغة  ٍو

 للُٗــــــان مــــــً 
 
ال٣غماهلُــــــت الؿُاســــــخي فــــــي بًالــــــت َــــــغابلـ الٛــــــغب . ممــــــا اؾــــــخىظب بدشــــــه ومىا٢كــــــخه ل٨ُــــــىن واضــــــخا

٫ ؤلاظابــــــــت ٖــــــــً الٗضًــــــــض مــــــــً الدؿــــــــائالث اإلاخٗل٣ــــــــت بهــــــــظا اإلاىيــــــــٕى التــــــــي ج٣ــــــــىص الباخــــــــض بلــــــــى ؤلاظابــــــــت ٖجهــــــــا. زــــــــال

 وبظل٪ جبرػ مك٩لت َظٍ الضعاؾت خى٫ الؿاا٫ الغثِسخي الخالي:

 ٠ُ٦ جإؾؿذ ألاؾغة ال٣غماهلُت في بًالت َغابلـ الٛغب ومى٠٢ الضولت  

 ا ؟  الٗشماهُت مجه                               

 حؿائالث الضعاؾت

 مً الؿاا٫ الغثِسخي إلاك٩لت الضعاؾت ًم٨ً َغح ٖضة حؿائالث وتي ٖلى الىدى الخالي:
 
 اهُال٢ا

 . ما َى ؤنل ووكإة ألاؾغة ال٣غماهلُت؟1

 . ما تي ؤَم الٗىامل التي ؾاٖضث ألاؾغة ال٣غماهلُت في الىنى٫ بلى الؿلُت؟   2

 ؾغة ال٣غماهلُت؟  . ما تي ؤَم الهٗىباث التي واظهذ ألا  3

 ؤَمُت الضعاؾت

جدىــــــاو٫ َــــــظٍ الضعاؾــــــت مىيــــــٕى جإؾــــــِـ ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت , جلــــــ٪ ألاؾــــــغة التــــــي خ٨مــــــذ بًالــــــت َــــــغابلـ الٛــــــغب , 

 ؤو ما ٌؿمى باؾم لُبُا في الى٢ذ الخايغ.
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سُــــــت ٖلــــــى ظاهــــــب  مــــــً ألاَمُــــــت ألجهــــــا ج٣ــــــضم لىــــــا نــــــىعة واضــــــخت اإلاٗــــــالم ٖــــــً جــــــاع   ٍش و صعاؾــــــت َــــــظٍ الٟتــــــرة الخاٍع

سُــــــــت التـــــــي ًم٨ــــــــً ؤن هدـــــــضص بــــــــضاًتها بؿـــــــىت  م  1835م, و٦ــــــــظل٪ جهاًتهـــــــا بؿــــــــىت 1711لُبُـــــــا فـــــــي جلــــــــ٪ الخ٣بـــــــت الخاٍع

 وتي الؿىت التي اهخهى ٞحها خ٨م َظٍ ألاؾغة.

سُــــــــت ملُئــــــــت بــــــــالخىاصر الؿُاؾــــــــُت الهامــــــــت ؾــــــــىاء ٧اهــــــــذ جلــــــــ٪ ألاخــــــــضار صازلُــــــــت ؤم   ٦مــــــــا ؤن َــــــــظٍ الٟتــــــــرة الخاٍع

اؾــــــــت فــــــــي بْهــــــــاع صوع ألاؾــــــــغة ال٣غماهلُــــــــت فــــــــي ب٢امــــــــت ٖال٢ــــــــاث ؾُاؾــــــــُت مخىىٖــــــــت زاعظُــــــــت, ٦مــــــــا حؿــــــــهم َــــــــظٍ الضع 

م٨ىتهـــــــا مـــــــً الب٣ـــــــاء فـــــــي خ٨ـــــــم ؤلاًالـــــــت َُلـــــــت ٢ـــــــغن وعبـــــــ٘ مـــــــً الؼمـــــــان, جخمشـــــــل فـــــــي ٖال٢ـــــــاث الخـــــــىاػن بـــــــحن الخبُٗـــــــت 

الاؾــــــــمُت للضولــــــــت الٗشماهُــــــــت والاؾــــــــخ٣اللُت اإلاُل٣ــــــــت فــــــــي ب٢امــــــــت ٖال٢ــــــــاث ؾُاؾــــــــُت مــــــــ٘ ب٣ُــــــــت صو٫ خــــــــىى البدــــــــغ 

 . اإلاخىؾِ

 ؤَضاٝ الضعاؾت 

 تهضٝ الضعاؾت بلى :

 . الخٗٝغ ٖلى وكإة ألاؾغة ال٣غماهلُت .1

 . الخٗٝغ ٖلى الٗىامل التي ؾاَمذ في ونى٫ ألاؾغة بلى الؿلُت.2

 .  الخٗٝغ ٖلى الهٗىباث التي واظهذ ألاؾغة ال٣غماهلُت . 3

 مىهج الضعاؾت

ذي مــــــً خُــــــض الاؾــــــخٟاصة مــــــً ظملــــــت مــــــً الىزــــــاث٤ التــــــي جدــــــضزذ ٖــــــً جلــــــ٪  اٖخمــــــضث الضعاؾــــــت ٖلــــــى اإلاــــــىهج الخــــــاٍع

اإلاغخلــــــــت مــــــــً زــــــــال٫ الخدلُــــــــل اإلاٗخمــــــــض ٖلــــــــى بًًــــــــاح اإلاٗلىمــــــــت, و٢ــــــــض ًلجــــــــا الباخــــــــض بلــــــــى الاؾــــــــخٟاصة مــــــــً بٗــــــــٌ 

سُت ألازغي.  اإلاىاهج الخاٍع

سُـــــــت والاؾـــــــخٟاصة  ٦مـــــــا اٖخمـــــــضث َـــــــظٍ الضعاؾـــــــت ٖلـــــــى اإلاـــــــىهج الؿـــــــغصي ال٣ـــــــاثم ٖلـــــــى ؾـــــــغص بٗـــــــٌ ألاخـــــــضار الخاٍع

 مجها.

 ض َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي ال٣اثم ٖلى جدلُل بٌٗ اإلاىا٠٢ واؾخيباٍ الىخاثج مجها . ٦ما ؤٖخم

 خضوص الضعاؾت

ت : ألاؾغة ال٣غماهلُت في بًالت َغابلـ الٛغب. 1  . الخضوص البكٍغ

 . الخــــــضوص اإلا٩اهُــــــت: تــــــي خــــــضوص بًالــــــت َــــــغابلـ الٛــــــغب اإلامخــــــضة مــــــً الخــــــضوص الخىوؿــــــُت فــــــي الٛــــــغب بلــــــى الخـــــــضوص2

ت فــــــي الكــــــغ١ ومــــــً البدــــــغ اإلاخىؾــــــِ فــــــي الكــــــما٫ بلــــــى مى٣ُــــــت الخمــــــاؽ مــــــ٘ بلــــــضان مــــــا وعاء الصــــــخغاء. مــــــ٘  اإلاهــــــٍغ
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الٗلـــــم ؤن َـــــظٍ الخـــــضوص قـــــابها ال٨شحـــــر مـــــً الخٛحـــــر َُلــــــت ٞتـــــرة خ٨ـــــم ألاؾـــــغة ال٣غماهلُـــــت بؿـــــبب ٖـــــضم جغؾـــــُمها فــــــي 

 ٖهض خ٨مهم.

 م. 1835م وجيخهي 1711. الخضوص الؼمىُت: جبضؤ مً ٢ُام ألاؾغة3

 اإلابدض ألاو٫ : ؤنل ووكإة ألاؾغة ال٣غماهلُت             

امـــــــاث فـــــــي بٗـــــــٌ الىالًـــــــاث الٗشماهُـــــــت , ٞـــــــةن مىـــــــا٤َ   بطا ٧ـــــــان ال٣ـــــــغن الشـــــــامً ٖكـــــــغ ٢ـــــــض ججلـــــــى ببـــــــروػ بٗـــــــٌ الٖؼ

٣ــــــــي  ٣ــــــــي امخــــــــاػ ببــــــــروػ ألاؾــــــــغ التــــــــي مشلــــــــذ الىٟــــــــىط اإلادلــــــــي , ٦مــــــــا ججلــــــــى فــــــــي مىــــــــا٤َ الكــــــــما٫ ؤلاٍٞغ الكــــــــما٫ ؤلاٍٞغ

التــــــــــي ٢خـــــــــل بًٗـــــــــها الــــــــــبٌٗ وج٣اٖـــــــــض الـــــــــبٌٗ آلازــــــــــغ بؿـــــــــبب ٖـــــــــضم جبــــــــــضًلها مـــــــــً ٢بــــــــــل  iت بًـــــــــ٠ٗ ؤلاه٨كـــــــــاٍع

ألاؾـــــــخاهت, وبـــــــغوػ ٢ـــــــىي ظضًـــــــضة مدلهـــــــا , اػصاصث ٢ـــــــىة , مغخلـــــــت بزـــــــغ مغخلـــــــت , وؤَـــــــل ال٣ـــــــغن الشـــــــامً ٖكـــــــغ بدلـــــــى٫ 

ت التــــــي ؤنــــــابها هــــــٕى مــــــً الًــــــ٠ٗ بؿــــــبب الخهــــــىماث والجزاٖــــــاث الضازلُــــــت ُٞمــــــا iiال٣ىلىٚلُــــــت  مدــــــل الاه٨كــــــاٍع

, ألامــــــــغ الــــــــظي م٨ــــــــً ال٣ىلىٚلُــــــــت مــــــــً الخُلــــــــ٘ بلــــــــى الؿــــــــلُت والؿــــــــُُغة ٖلــــــــى م٣الُــــــــض الخ٨ــــــــم فــــــــي ؤلاًالــــــــت ,  بُجهــــــــا

وبــــــظل٪ ؾــــــاَم ٧ــــــل َـــــــظا فــــــي جهاًــــــت الخ٨ــــــم الٗشمـــــــاوي اإلاباقــــــغ ألاو٫ إلًالــــــت َــــــغابلـ . وبكـــــــ٩ل ٖــــــام , ٞــــــةن الٗهـــــــض 

ـــــــى  ا صٚع ت التـــــــي ؤخًـــــــَغ ر باقـــــــا بلـــــــى الـــــــبالص , الٗشمـــــــاوي ألاو٫ جمحـــــــز بالٟىضـــــــخى والٟؿـــــــاص بؿـــــــبب حؿـــــــلِ الاه٨كـــــــاٍع

وؾـــــاءث الـــــبالص بٗـــــض ؾـــــىىاث ٢لُلـــــت مـــــً بضاًـــــت الخ٨ـــــم الٗشمـــــاوي الـــــظي اؾـــــخمغ خـــــىالي ماثـــــت وؾـــــخحن ؾـــــىت ؤي مـــــً 

م وتــــــي الؿــــــىت التــــــي ؾــــــُُغث ٞحهــــــا ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت ٖلــــــى م٣الُــــــض الؿــــــلُت فــــــي ؤلاًالــــــت , 1711م بلــــــى 1551ؾــــــىت 

َـــــــــظٍ الُب٣ـــــــــت iiiُٖـــــــــت حؿـــــــــمى )ال٣ىلىٚلُـــــــــت ( وماؾؿـــــــــها َـــــــــى ؤخمـــــــــض ال٣غمـــــــــاهلي الـــــــــظي ٧ـــــــــان ًتـــــــــرؤؽ ٞئـــــــــت اظخما

 وامخـــــــــاػث بخ٣اعبهـــــــــا مـــــــــ٘ الؿـــــــــ٩ان اإلادلُـــــــــحن الـــــــــظًً ًغجبُـــــــــىن مٗهـــــــــم  بإوانـــــــــغ 
 
الاظخماُٖـــــــــت اخخلـــــــــذ مغ٦ـــــــــؼا ممحـــــــــزا

 ألامــــــغ الــــــظي ؾــــــهل لهــــــا الخُلــــــ٘ بلــــــى الؿــــــلُت والىنــــــى٫ لهــــــا , وحٗــــــِل 
ْ
م مــــــً ؤجهــــــم ٚغبــــــا الغخمــــــت واإلاهــــــاَغة بــــــالٚغ

 . ivفي مى٣ُت الؿاخلؤٚلبها في ياخُت اإلايكُت بُغابلـ و

 : ؤنل ألاؾغة ال٣غماهلُت.
 
 ؤوال

٧ـــــــــان مـــــــــً هخــــــــــاثج جـــــــــضَىع ألاخــــــــــىا٫ الؿُاؾـــــــــُت والا٢خهــــــــــاصًت , للضولـــــــــت الٗشماهُــــــــــت, ْهـــــــــىع ٖــــــــــضص مـــــــــً الخغ٧ــــــــــاث 

الاهٟهـــــــــالُت التـــــــــي ٧اهـــــــــذ قـــــــــبه مؿـــــــــخ٣لت ٖـــــــــً الضولــــــــــت الٗشماهُـــــــــت فـــــــــي اإلاٛـــــــــغب , ٟٞـــــــــي جـــــــــىوـ جإؾؿـــــــــذ ألاؾــــــــــغة 

م ؤن ًدــــــــظو خــــــــظو جــــــــىوـ , 1709م ( وفــــــــي الجؼاثــــــــغ اؾــــــــخُإ ٖلــــــــى باقــــــــا قــــــــاوف ؾــــــــىت  1705ؾــــــــىت )  vالخؿــــــــُيُت

م, و٢ـــــــض ظـــــــاءث َـــــــظٍ الخغ٧ـــــــاث ٦ىخـــــــاط َبُعـــــــي للؿُاؾـــــــت التـــــــي 1711وفـــــــي َـــــــغابلـ جإؾؿـــــــذ ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت 

٧اهــــــــذ ؾــــــــاثضة فــــــــي الضولــــــــت الٗشماهُــــــــت , َــــــــظا مــــــــً هاخُــــــــت ومــــــــً هاخُــــــــت ؤزــــــــغي ظــــــــاءث هدُجــــــــت يــــــــ٠ٗ واهدُــــــــاٍ 

ــــــــــم , ٦مــــــــــا خــــــــــضر مــــــــــ٘ الؿــــــــــلُان  ؾــــــــــالَحن آ٫ ٖشمــــــــــان الــــــــــظًً ؤنــــــــــبدىا مهــــــــــضصًً بــــــــــالشىعة ختــــــــــى فــــــــــي ٣ٖــــــــــغ صاَع

ت في قئىن الضولت viم الظي ٖؼ٫ واهخسب ٚحٍر1703مهُٟى الشاوي ؾىت   هدُجت لتزاًض جضزل الاه٨كاٍع
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ل٣ــــــــض وكــــــــإ فـــــــــي َــــــــغابلـ ويـــــــــىاخحها زــــــــال٫ ٢ــــــــغهحن مـــــــــً الؿــــــــُاصة التر٦ُـــــــــت ٖىهــــــــغ بكــــــــغي ظضًـــــــــض , َــــــــى الٗىهـــــــــغ 

لي  اإلاىدــــــضع مــــــً ؾــــــاللت ألاجــــــغا٥ اإلاتــــــزوظحن باليؿــــــاء اإلادلُــــــاث . و٢ــــــض ؤنــــــبذ ال٣ىلىٚلُــــــت زــــــال٫ ال٣ــــــغن ال٣ىلــــــىٚ

 , لــــــه وػهــــــه ال٣ــــــىي, فــــــي الخُــــــاة الٗامــــــت, بط ًخٟــــــى١ ٖلــــــى ألاجــــــغا٥ ب٣غابخــــــه بلــــــى الٗــــــغب 
 
 ٚالبــــــا

 
الشــــــامً ٖكــــــغ ٖىهــــــغا

لبُـــــــت الٗٓمـــــــى مـــــــً الؿـــــــ٩ان بةًالـــــــت َـــــــغابلـ والؿـــــــاخل خمحـــــــز  والبربـــــــغ الـــــــظًً ٨ًىهـــــــىن ألٚا واإلايكـــــــُت والـــــــضازل , ٍو

 ب٣ضعجــــــه ٖلــــــى ٞهــــــم مكــــــاٖغ الؿــــــ٩ان اإلادلُــــــحن وخاظــــــاتهم , ٚحــــــر ؤهــــــه ًجــــــب ؤلاقــــــاعة بلــــــى ؤن ال٣غمــــــاهلُحن ٢ــــــض 
 
ؤًًــــــا

يـــــلىا فــــــي هٓــــــغ الؿـــــ٩ان اإلادلُــــــحن ؾــــــ٩ان َـــــغابلـ , فــــــي طلــــــ٪ الى٢ـــــذ صزــــــالء َٛــــــاة , الـــــظًً جخ٨ــــــىن ؤٚلبُــــــتهم مــــــً 

ً ,ومـــــــــ٘ طلـــــــــ٪ ٞـــــــــةن الا  ههـــــــــهاع والاهـــــــــضماط بـــــــــحن ال٣ىلىٚلُـــــــــت والؿـــــــــ٩ان اإلادلـــــــــحن ٢ـــــــــض البــــــــضو اإلاى٣ؿـــــــــمحن اإلاخىـــــــــاخٍغ

خُـــــــىع فــــــــي هٟــــــــ ؤؾـــــــغة ال٣غمـــــــاهللى ٞباإليــــــــاٞت بلـــــــى التـــــــزاوط ٞةهىـــــــا هــــــــغاٍ فـــــــي اإلاغاؾـــــــم الخ٨ىمُــــــــت ,  ؤزـــــــظ  ًـــــــؼصاص ٍو

وؾــــــحر الخُــــــاة فــــــي الــــــبالٍ . ٟٞــــــي الى٢ــــــذ الــــــظي ٧اهــــــذ ُٞــــــه اللٛــــــت الغؾــــــمُت اإلاؿــــــخٗملت فــــــي ٖهــــــض ؤخمــــــض باقــــــا تــــــي 

ٖهــــــض ٖلــــــى باقــــــا بصزــــــا٫ اللٛــــــت الٗغبُــــــت التــــــي ؤنــــــبدذ لٛــــــت الــــــبالٍ والــــــضواثغ فــــــي ٖهــــــض ًىؾــــــ٠  التر٦ُــــــت , بــــــضؤ فــــــي

 جىلى الؿُاصة ٖلى َغابلـ   viiباقا 
 
 َغابلؿُا

 
م٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ َظا ألازحر بإهه ٧ان ؾُضا  ٍو

جيؿـــــــب ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت بلـــــــى ماؾؿـــــــها ؤخمـــــــض بـــــــً ًىؾـــــــ٠ بـــــــً مدمـــــــىص بـــــــً مهـــــــُٟى ال٣غمـــــــاهلي , وؿـــــــبت بلـــــــى  

وتــــــي ؤؾــــــغة جغ٦ُــــــت ألانــــــل مىَجهــــــا ألانــــــلي  مضًىــــــت ٢غمــــــان الىا٢ٗــــــت ظىــــــىب  viiiاإلاكــــــهىع بــــــإعى ألاهايــــــى٫  ال٣بُــــــل

ألاهايــــــــى٫ فــــــــي ؤؾــــــــُا الهــــــــٛغي لُبُــــــــت اليكــــــــإة واإلاــــــــىًَ وهدــــــــً هجهــــــــل الــــــــؼمً الــــــــظي اؾــــــــخ٣غ ُٞــــــــه ال٣غمــــــــاهلُىن 

دخمـــــــل ؤن ٨ًـــــــىن طلـــــــ٪ ٢ـــــــض جـــــــم فـــــــي الجـــــــؼء الشـــــــاوي مـــــــً ال٣ـــــــغن الؿـــــــاصؽ ٖكـــــــغ مـــــــ٘ ونـــــــى٫ ؤٞـــــــىا ط بُـــــــغابلـ , ٍو

ت ألاواثـــــــل الــــــظًً ظـــــــاءوا بلـــــــى الىالًــــــت  ـــــــى ixالاه٨كــــــاٍع و٧ـــــــان ٢ــــــضوم الجـــــــض ألا٦بـــــــر لل٣غمــــــاهلُحن بلـــــــى بًالــــــت َـــــــغابلـ, َو

مهـــــــُٟي باقـــــــا. خُـــــــض ٣ًـــــــى٫ ابـــــــً ٚلبـــــــىن ب٨خـــــــاب الخـــــــظ٧اع. َـــــــى ؤخمـــــــض بـــــــً ًىؾـــــــ٠ بـــــــً مدمـــــــىص بـــــــً مهـــــــُٟى 

  xال٣غمـــــاهلى
 
 مهابـــــا

 
٣ـــــا٫ ٖـــــً ظـــــضَم بهـــــه ٧ـــــان ٦بحـــــر َاثٟـــــت الجىـــــض , وؤهـــــه ٧ـــــان مـــــى٢غا  بهـــــا ٍو

 
,  xiبـــــضاع اإلالـــــ٪ مكـــــهىعا

و٧ـــــان xiiولـــــم ًخٗـــــغى ؤزىـــــاء الخ٨ـــــم التر٧ـــــي إلاـــــا حٗـــــغى لـــــه ؤبىـــــاء ال٣ىلىٚلُـــــت , مـــــً بَاهـــــت وجد٣حـــــر مـــــً ٢بـــــل ألاجـــــغا٥

ــــــغ بًالـــــت َــــــغابلـ  ٢ـــــضوم الجـــــض ألا٦بــــــر مهـــــُٟى باقـــــا بلــــــى بًالـــــت َــــــغابلـ الٛـــــغب , ؤزىـــــاء ٢ــــــضوم ؾـــــىان باقـــــا لخدٍغ

م ٩ٞـــــــان مهـــــــُٟى باقـــــــا مـــــــً يـــــــمً مجمىٖـــــــت مـــــــً 1551 الٛـــــــغب مـــــــً ٢بًـــــــت ٞغؾـــــــان مالُـــــــت, و٧ـــــــان طلـــــــ٪ ؾـــــــىت

الجىـــــــىص الـــــــظًً ؤمـــــــغ ؾـــــــىان باقـــــــا بب٣ـــــــائهم فـــــــي َـــــــغابلـ الٛـــــــغب . ٞاؾـــــــخ٣غ فـــــــي مى٣ُـــــــت اإلايكـــــــُت ومـــــــاعؽ الخجـــــــاعة, 

 .xiiiوجم٨ً مً امخال٥ مؼعٖت ٦بحرة وجؼوط مً ٞخاة َغابلؿُت ألانل واهضمج م٘ ؤَالي اإلاضًىت

 , وللمغاخــــــــــل لــــــــــم ٨ًــــــــــً ْهــــــــــىع ألاؾــــــــــغة ال٣غماهلُــــــــــت هدُجــــــــــت جسُــــــــــُ 
 
ِ  وبهمــــــــــا هدُجــــــــــت والصة خخمُــــــــــت للٗهــــــــــغ ؤوال

ـــــــُم  ٣ـــــــت , ؤو ابـــــــً ٖػ , ٦مـــــــا ؤن ماؾؿـــــــها ؤخمـــــــض ال٣غمـــــــاهلي لـــــــم ًىدـــــــضع مـــــــً ؾـــــــاللت ٍٖغ
 
الؿـــــــاب٣ت التـــــــي ٖاهتهـــــــا زاهُـــــــا

 مــــــــً يــــــــباٍ 
 
ُت, ولــــــــِـ لــــــــه ؤي ماضــــــــخي خغبــــــــي ٨ًؿــــــــبه اإلاجــــــــض والكــــــــهغة, بــــــــل ٧ــــــــان واخــــــــضا ٣ــــــــت نــــــــٞى صًجــــــــي ؤو ٍَغ

ت وممً ٧اهىا ٣ًٟى   .       xivن في مازغة الخىاصر , ولهظا هجا مً ؤي ٖملُت هٟي ؤو ٢خلالاه٨كاٍع

: ونى٫ ألاؾغة ال٣غماهلُت للخ٨م  
 
 زاهُا
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ت بلــــــــــى اه٨مــــــــــاف واضــــــــــر فــــــــــي ع٢ابــــــــــت  ل٣ــــــــــض ؤصي يــــــــــ٠ٗ الضولــــــــــت الٗشماهُــــــــــت مــــــــــً الىاخُــــــــــت الؿُاؾــــــــــُت والٗؿــــــــــ٨ٍغ

ــــــت باألؾــــــخاهت ٖلــــــى الىالًــــــاث الخابٗــــــت لهــــــا ٨ٞثــــــر حُٛحــــــر الــــــىالة  , وجخــــــاب٘ ٖلــــــى خ٨ــــــم ؤلاًالــــــت فــــــي طلــــــ٪ الخ٨ىمــــــت اإلاغ٦ٍؼ

، وامخـــــــــض الىٟـــــــــىط الٗشمـــــــــاوي ٖلـــــــــى مٗٓـــــــــم الـــــــــبالص وجـــــــــم ج٣ؿـــــــــُم ؤلاًالـــــــــت بلـــــــــى زـــــــــالر xvالٗهـــــــــض الٗضًـــــــــض مـــــــــً الـــــــــىالة

 م٣اَٗاث, تي َغابلـ , ومهغاجت , وبىٛاػي.

وظــــــــغي ج٣ؿــــــــُم ٧ــــــــل م٣اَٗــــــــت بلــــــــى ؤ٢ًــــــــُت , ٢ؿــــــــمذ بــــــــضوعَا بلــــــــى هــــــــىاحي, وجغ٦ــــــــؼث فــــــــي اإلا٣اَٗــــــــاث وألا٢ًــــــــُت  

ت ٧ـــــــــــان مـــــــــــً مهامهـــــــــــا خٟـــــــــــٔ ألامـــــــــــً وظمـــــــــــ٘ ال٨بـــــــــــري و  الى٣ـــــــــــاٍ الاؾـــــــــــتراجُجُت خامُـــــــــــاث نـــــــــــٛحرة مـــــــــــً الاه٨كـــــــــــاٍع

ـــــــظٍ الخامُـــــــاث ٧اهـــــــذ مُل٣ـــــــت الخهـــــــٝغ ؤًىمـــــــا وظـــــــضث ممـــــــا ظٗلهـــــــا مـــــــ٘ مـــــــغوع الـــــــؼمً ال٣ـــــــىة التـــــــي  الًـــــــغاثب. َو

ؤزــــــــظث جلٗــــــــب الــــــــضوع الــــــــغثِـ فــــــــي بصاعة الــــــــبالص, ٞــــــــالىالة الــــــــظًً ٌُٗىــــــــىن مــــــــً ألاؾــــــــخاهت لــــــــم ٌٗــــــــض لهــــــــم هٟــــــــىط ؤو 

. و٢ــــــض ٖبــــــر ابــــــً ٚلبــــــىن ٖــــــً طلــــــ٪ ب٣ىلــــــه " xviلُان, ول٣ــــــي بًٗــــــهم مهــــــحٍر ٖلــــــى ؤًــــــضي ؤٞــــــغاص جلــــــ٪ الخامُــــــاثؾــــــ

ؿــــــض هٓــــــام  ــــــا, ٞو وحٛلــــــب الجىــــــض ٖلــــــى ؤمــــــغ البلــــــض ٞلــــــم ٨ًــــــً لىالحهــــــا مــــــً ٢بــــــل الؿــــــلُان جهــــــٝغ , وايــــــُغب ؤمَغ

ُــــــت  ُــــــت ..... واقــــــخٛل ظىــــــض البلـــــــض بمــــــا ال ٌٗىــــــحهم وظــــــاعوا ٖلــــــى الٖغ ", و٢ــــــض ظـــــــغث xvii....اإلالــــــ٪ و٦ثــــــر الهــــــغط فــــــي الٖغ

ٖــــــــضة اهخٟايــــــــاث يــــــــض الؿــــــــلُاث الٗشماهُــــــــت, وطلــــــــ٪ هدُجــــــــت للٓــــــــغوٝ التــــــــي ٧اهــــــــذ ؾــــــــاثضة. هــــــــظ٦غ مجهــــــــا زــــــــىعة , 

ضي بخـــــــاظىعاء , وفــــــي ْــــــل َـــــــظا الًــــــ٠ٗ الـــــــظي حٗــــــاوي مىــــــه الضولـــــــت الٗشماهُــــــت , بـــــــضؤث xviiiًدحــــــى بــــــً ًدحـــــــى الؿــــــٍى

ــــــظا اهخ٣ـــــل بلــــــى الىالًــــــاث الـــــضو٫ ألاوعوبُــــــت جخُلــــــ٘ مـــــً ؤظــــــل الؿــــــُُغة وبؿـــــِ هٟىطَــــــا ٖلــــــى الضولـــــت الٗشم اهُــــــت, َو

ــــــت بــــــضؤث جٓهــــــغ مغخلــــــت الخ٨ىمــــــاث اإلادلُــــــت فــــــي ٦شحــــــر مــــــً الىالًــــــاث  الخابٗــــــت لهــــــا , وبؿــــــبب جىــــــا٢و الهُبــــــت اإلاغ٦ٍؼ

ــــــــا فــــــــي ال٣ــــــــغن الشــــــــامً ٖكــــــــغ , ٟٞــــــــي ) عومُلُــــــــت وألاهايــــــــى٫ ( ْهــــــــغ ؤُٖــــــــان مدلُــــــــىن ؾــــــــمىا باؾــــــــم  حَر الٗغبُــــــــت ٚو

(Derebeysؤي ؾاصة الىصًان  )xix. 

٣ـــــــــي ) جـــــــــىوـ , الجؼاثـــــــــغ , بًالـــــــــت و٧ـــــــــاهىا مـــــــــً   ٦بـــــــــاع اإلاال٦ـــــــــحن وؤصـــــــــخاب ؤلا٢ُاٖـــــــــاث, ؤمـــــــــا بًـــــــــاالث الكـــــــــما٫ ؤلاٍٞغ

ذ و٦إجهــــــــا مؿـــــــــخ٣لت بؿــــــــبب الخالشـــــــــخي  ت جهـــــــــٞغ َــــــــغابلـ الٛــــــــغب ( ٣ٞـــــــــض ْهــــــــغث ٞحهـــــــــا خ٨ىمــــــــاث مدلُـــــــــت ٖؿــــــــ٨ٍغ

جي للىظــــــــىص الٗشمـــــــــاوي ٞحهــــــــا  وؤنـــــــــبدذ الٗال٢ــــــــت مـــــــــ٘ الضولــــــــت الٗشماهُـــــــــت ؤقــــــــبه باالؾـــــــــخ٣ال٫ ٖجهــــــــا ٖلـــــــــى xxالخــــــــضٍع

م مـــــــً ؤجهـــــــم جمخٗـــــــىا بـــــــال٣ىة الالػمـــــــت لالهٟهـــــــا٫ ٖجهـــــــا ,ل٨ـــــــً قـــــــٗىعا مـــــــجهم بـــــــإن طلـــــــ٪ ألامـــــــغ ٌٗخبـــــــر ؾـــــــاب٣ت ال  الـــــــٚغ

مشُـــــل لهـــــا ؤو ؤهـــــه ًم٨ـــــً جٟؿـــــحٍر بمشابـــــت الخـــــغوط ٖـــــً الُاٖـــــت الغؾـــــمُت الـــــظي ٢ـــــض ًالـــــب الـــــغؤي الٗـــــام ؤلاؾـــــالمي 

 ٢ــــــــض ًجلـــــــب ٖلــــــــحهم بـــــــا
 
لُب٘ ؤَمــــــــإ ال٣ـــــــىي اإلاٗاصًــــــــت يـــــــضَم, ٦مــــــــا ؤن الاهٟهـــــــا٫ ٖــــــــً الضولـــــــت الٗشماهُــــــــت جهاثُـــــــا

ـــــــــ٤ عيـــــــــا  الخاعظُـــــــــت التـــــــــي ؾِؿـــــــــهل ٖلحهـــــــــا ٖىضثـــــــــظ الاهٟـــــــــغاص بهـــــــــا فـــــــــي م٣ابـــــــــل طلـــــــــ٪ ٧اهـــــــــذ جلـــــــــ٪ ألامـــــــــىع حؿـــــــــحر ٞو

م مــــــً اػصًـــــاص هٟــــــىط َــــــاالء الـــــىالة بال ؤهــــــه وفـــــي ْــــــل ج٣ـــــضًم الًــــــغاثب والهــــــضاًا,  الؿـــــلُان بهــــــظا الىيـــــ٘ ٖلــــــى الـــــٚغ

ـــــــظا ال ًىٟـــــــي ؤن الضولـــــــت الٗشماهُـــــــت ٧اهـــــــذ و٦ـــــــظل٪ اإلاداٞٓـــــــت ٖلـــــــى ألامـــــــً فـــــــي مىـــــــا٣َهم عضـــــــخي بخلـــــــ٪ ألا  ويـــــــإ َو

ــــــــــظا ؾــــــــــاٖض ؤولئــــــــــ٪ الخ٩ــــــــــام الــــــــــظًً اؾــــــــــخمغوا فــــــــــي خ٨مهــــــــــم  حٗــــــــــِل فــــــــــي مغخلــــــــــت بالٛــــــــــت الًــــــــــ٠ٗ والاجهُــــــــــاع , َو

م مــــــــً ازخالٞهــــــــا فــــــــي ألاؾــــــــاؽ ؤو فــــــــي الُــــــــغ١  لــــــــى الــــــــٚغ مٗخمــــــــضًً ٖلــــــــى الٓــــــــغوٝ وألاخــــــــضار اإلادلُــــــــت اإلاخٗــــــــضصة ٖو

 آ٫ الٗٓــــــم فــــــي صمكــــــ٤ اؾـــــــخُاٖىا مــــــً زــــــال٫ ج٩لــــــُٟهم بةمـــــــاعة  التــــــي اؾــــــخٟاصوا ؤو اؾــــــخمضوا  مجهــــــا ٢ـــــــىتهم .
 
ٞمــــــشال



 مجلة الجامعة

 

 045صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

حر ألامــــــً , وفــــــي الٗــــــغا١ ؾــــــاَم َــــــاالء الــــــىالة اإلادلُــــــىن فــــــي نــــــض  الدــــــج مــــــً بَالــــــت خ٨مهــــــم َاإلاــــــا اؾــــــخُاٖىا جــــــٞى

هجمــــــاث خ٩ــــــام بــــــالص ٞــــــاعؽ , فــــــي خــــــحن بلــــــٜ  اإلامالُــــــ٪ فــــــي مهــــــغ فــــــي ال٣ــــــغن الشــــــامً ٖكــــــغ طعوة هٟــــــىطَم وؾــــــلُتهم 

٣ـــــي )بًالـــــت َـــــغابلـ الٛــــــغب , جـــــىوـ , الجؼاثـــــغ( ٣ٞـــــض ؤؾـــــهمذ فــــــي  فـــــي ٖهـــــض ٖلـــــى بـــــ٪ , ؤمـــــا مى٣ُــــــت الكـــــما٫ ألاٍٞغ

ٗخبــــــــر ٖــــــــام  ــــــــت اإلاٗاصًــــــــت الخاعظُــــــــت ٖلــــــــى ؾــــــــىاخلها  َو ت البدٍغ خــــــــضاءاث الاؾــــــــخٗماٍع م الؿــــــــىت التــــــــي 1711نــــــــض الٖا

ـــــــ٤ ؤخمـــــــض باقـــــــا ال٣غمـــــــاهلي ؤخـــــــض ؤُٖـــــــان الجىـــــــض فـــــــي  بًالـــــــت ونـــــــلذ ٞحهـــــــا ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت بلـــــــى الخ٨ـــــــم ٖـــــــً ٍَغ

 
 
َــــــــغابلـ الٛــــــــغب , والــــــــظي ؤٖلــــــــً زغوظــــــــه ٖلــــــــى َاٖــــــــت البــــــــاب الٗــــــــالي , واؾــــــــخُإ ؤن ٨ًــــــــىن لــــــــه وألؾــــــــغجه مل٩ــــــــا

 بالٟٗـــــــــــل وال ًدبـــــــــــ٘ الضولـــــــــــت الٗشماهُـــــــــــت بال مـــــــــــً الىاخُـــــــــــت الاؾـــــــــــمُت اؾـــــــــــخمغ مـــــــــــً 
 
 مؿـــــــــــخ٣ال

 
م وختـــــــــــى 1711وعازُـــــــــــا

 . xxiم 1835

ــــــؼان ٨َــــــظا ٞٗــــــل ؤخمــــــض ال٣ــــــٍغ مــــــاهلي, وامخــــــضث ؾــــــلُت ال٣ــــــٍغ مــــــاهلُحن مــــــً َــــــغا  , ٞو
 
, بلــــــى   بغ٢ــــــت قــــــغ٢ا

 
بلـ ٚغبــــــا

 
 
ٗــــــــض ؤخمــــــــض ال٣ــــــــٍغ مــــــــاهلي مــــــــً ؤٖٓــــــــم الــــــــىالة شــــــــجاٖت وا٢خــــــــضاع , خُــــــــض ونــــــــٟه اإلااعزــــــــىن بالٗــــــــض٫   xxiiظىىبــــــــا َو

وؤلاههـــــــاٝ, بال ؤهـــــــه لـــــــم ًمـــــــٌ ٖلـــــــى جىلُـــــــه الخ٨ـــــــم ٞتـــــــرة ٢هـــــــحرة ختـــــــى ٢ـــــــضم زلُـــــــل باقـــــــا الـــــــىالي ألاؾـــــــب٤ ومٗـــــــه 

ًــــــــــىو ٖلــــــــــى بٖــــــــــاصة َــــــــــغابلـ الٛــــــــــغب بلــــــــــى خًــــــــــحرة  ألاؾــــــــــُى٫ مــــــــــً ال٣ؿــــــــــُىُُيُت, ومٗــــــــــه ٞغمــــــــــان  ؾــــــــــلُاوي ,

 .  xxiiiالضولت الٗشماهُت , ٣ٞام ؤخمض ال٣ٍغ ماهلي بالخهضي له ومىٗه مً الجزو٫ في اإلاضًىت

 : مى٠٢ الضولت الٗشماهُت مً ونى٫ ال٣غماهلُحن بلى الؿلُت
 
 زالشا

ــــــاط ججــــــاٍ الىيــــــ٘ الجضًــــــض فــــــي بًالــــــت  َــــــغابلـ الٛــــــغب, وطلــــــ٪ ل٣ٟــــــضاجها بخــــــضي  قــــــٗغث الضولــــــت الٗشماهُــــــت باالهٖؼ

٣ـــــــي , ممـــــــا ظٗلهـــــــا ج٣ــــــــ٠ يـــــــض َـــــــظا الىيـــــــ٘ الجضًـــــــض, وطلـــــــ٪ بةعؾـــــــا٫ خملــــــــت  والًاتهـــــــا فـــــــي مى٣ُـــــــت الكـــــــما٫ ألاٍٞغ

ت لُـــــــغابلـ , مـــــــً ؤظـــــــل بٖاصتهـــــــا جدـــــــذ الؿـــــــُُغة الٗشماهُـــــــت مـــــــغة ؤزـــــــغي , و٧اهـــــــذ َـــــــظٍ الخملـــــــت ب٣ُـــــــاصة  ٖؿـــــــ٨ٍغ

 ٖلــــــى َــــــغ 
 
م ٢ــــــام ؤزىــــــان 1710ابلـ , ول٨ــــــً فــــــي ؾــــــىت زلُــــــل باقــــــا, وججــــــضع ؤلاقــــــاعة بلــــــى ؤن زلُــــــل باقــــــا ٧ــــــان والُــــــا

مـــــــً عئؾـــــــاء ؾـــــــٟىه بـــــــالشىعة يـــــــضٍ , ٞهـــــــغب بلـــــــى مهـــــــغ ومىـــــــه بلـــــــى صاع الخالٞـــــــت , واؾـــــــخُإ ب٢ىـــــــإ الؿـــــــلُان بـــــــإن 

م مــــــً  الكــــــٗب فــــــي بًالــــــت َــــــغابلـ ٖلــــــى اؾــــــخٗضاص الؾــــــخ٣باله ٦مدــــــغع, وبــــــإن الشــــــىعة التــــــي ٞامــــــذ يــــــضٍ ٖلــــــى الــــــٚغ

قـــــــضًضة مــــــً ألاَـــــــالي , ٞاؾـــــــخجاب الؿــــــلُان لهـــــــظا الُلـــــــب وؤنـــــــضع هجاخهــــــا فـــــــي ؤو٫ ألامـــــــغ بال ؤجهــــــا جل٣ـــــــى مٗاعيـــــــت 

 بةٖاصجـــــــه بلــــــى بًالـــــــت َـــــــغابلـ
 
 م٨ـــــــىن مــــــً خـــــــىالى  xxivٞغماهــــــا

 
ــــــا  بدٍغ

 
م٣اجـــــــل ,  800و٢ــــــض هٓـــــــم زلُــــــل باقـــــــا ؤؾـــــــُىال

ىــــــض مـــــا ؤَـــــل ؤؾــــــُى٫ زلُـــــل باقـــــا ٖلـــــى َــــــغابلـ لـــــم ٌؿـــــمذ لــــــه بـــــالجزو٫ ٖلـــــى الؿــــــاخل  واججـــــه بلـــــى َـــــغابلـ , ٖو

بال إلابٗـــــــــــىر الؿـــــــــــلُان ول٣اثـــــــــــض الخملـــــــــــت , واجســـــــــــظا الـــــــــــضًىان الـــــــــــظي او٣ٗـــــــــــض بدًـــــــــــىع الباقـــــــــــا و٢اثـــــــــــض الجـــــــــــِل 

٢ ٌ  بــــــٞغ
 
 للؿــــــلُانوالغئؾــــــاء ٢ــــــغاعا

 
لــــــم ًبــــــ٤ لخلُــــــل باقــــــا مــــــا ًٟٗلــــــه ؾــــــىي الخــــــغوط  xxvبــــــى٫ زلُــــــل باقــــــا هاثبــــــا

مـــــــــً َـــــــــغابلـ , ٞخدـــــــــغ٥ ألاؾـــــــــُى٫ ٖلـــــــــى َـــــــــى٫ الؿـــــــــاخل , وجـــــــــم بهـــــــــؼا٫ ال٣ـــــــــىاث اإلاؿـــــــــلخت بـــــــــال٣غب مـــــــــً ػواعة , 

غ , وػخـــــــ٠  ـــــــ٤ الغقـــــــىة ؤن ًل٣ـــــــى جإًُـــــــض بٗـــــــٌ ال٣باثـــــــل , زانـــــــت ؤوالص هـــــــٍى خُـــــــض اؾـــــــخُإ زلُـــــــل باقـــــــا ٖـــــــً ٍَغ

 
 
 , ٞســــــــغط ؤخمــــــــض ال٣غمــــــــاهلي لل٣اثــــــــه , وج٣اجــــــــل  ٖلــــــــى اإلاضًىــــــــت بــــــــغا

 
, وؤمــــــــغ ألاؾــــــــُى٫ بالخىظــــــــه بلــــــــى مدانــــــــغتها بدــــــــغا



 مجلة الجامعة

 

 046صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

الجِكــــــان فــــــي مضًىــــــت نــــــبراجت , واهتهــــــذ اإلاٗغ٦ــــــت باهخهــــــاع ؤخمــــــض ال٣غمــــــاهلي و٢خــــــل زلُــــــل باقــــــا فــــــي ؤٚؿــــــُـ ٖــــــام 

٣ــــــب طلــــــ٪ ؤعؾــــــلذ الضولــــــت الٗشماهُــــــت ) بكــــــحر باقــــــا ( , ل٨ــــــً ؤخمــــــض ال٣غمــــــاهلي مىٗــــــه مــــــ1711ً الجــــــزو٫ بلــــــى  م , ٖو

ـــــــــغص مبٗىزـــــــــه فـــــــــي ٖـــــــــام  خدـــــــــضر ؤخمـــــــــض الىاثـــــــــب ٖـــــــــً م٣خـــــــــل زلُـــــــــل باقـــــــــا ٣ُٞـــــــــى٫: )) فـــــــــي   xxviم 1716البـــــــــر , َو ٍو

 
 
ً مــــــً َــــــظا الكــــــهغ ٢ــــــضم ) زلُــــــل باقــــــا ( الــــــىالي ألاؾــــــب٤ فــــــي بؾــــــُىبى٫ مــــــً صاع الخالٞــــــت والُــــــا الخــــــاصي والٗكــــــٍغ

ىظـــــــه بلـــــــى ػواعة وهـــــــؼ٫ بٗؿـــــــ٨ٍغ بٟغمـــــــان ٖـــــــالي الكـــــــإن ومٗـــــــه زماهماثـــــــت م٣اجـــــــل ٞمىـــــــ٘ مـــــــً الـــــــضزى٫ بلـــــــى البلـــــــض ٞخ

غ( فــــــي ظمــــــ٘ مــــــً اإلادامُــــــض . وإلاــــــا اجهــــــل  ــــــغاب ووٞــــــض ٖلُــــــه  )الكــــــُش ؤخمــــــض بــــــً هــــــٍى ٞحهــــــا . وؤجخــــــه ظمــــــٕى مــــــً ألٖا

٣ـــــــان )بؼواٚـــــــت(  َاثلـــــــت ٢خـــــــل ٞحهـــــــا   xxviiزبـــــــٍر بإخمـــــــض بـــــــ٪ ؾـــــــغح الٗؿـــــــا٦غ ل٣خالـــــــه وجؼاخـــــــ٠ الٍٟغ
 
واختربـــــــىا خغوبـــــــا

 xxviiiٖخهـــــــمىا بـــــــه زـــــــم ا٢لـــــــ٘ بهـــــــم بلـــــــى الاؾـــــــخاهت((زلُـــــــل باقـــــــا وازخـــــــل مهـــــــاٞه ولخـــــــ٤ ٞـــــــل ٖؿـــــــ٨ٍغ باألؾـــــــُى٫ وا

ـــــــــىص الضولـــــــــت الٗشماهُـــــــــت ؤن َـــــــــظا ألازحـــــــــرة , لـــــــــم ج٨ـــــــــً  كـــــــــحر َـــــــــظا ألاؾـــــــــلىب الـــــــــظي اجبٗـــــــــه ؤخمـــــــــض فـــــــــي مٗاملـــــــــت ٞو َو

 لئلًالـــــت , وبن ٧اهـــــذ فـــــي هٟـــــــ الى٢ـــــذ ٚحـــــر مؿـــــخٗضة الؾــــــخسضام ال٣ـــــىة لُـــــغصٍ, و٢ــــــض 
 
مىا٣ٞـــــت ٖلـــــى وظـــــىصٍ خا٦مــــــا

هـــــــت ٧ـــــــان بم٣ـــــــضوعَا ؤن جٟٗـــــــل طلـــــــ٪ بىاؾـــــــُت الا  ـــــــ٤ اإلاـــــــاامغة والضؾِؿـــــــت  لـــــــى ٧اهـــــــذ خٍغ ت , ؤو ٖـــــــً ٍَغ ه٨كـــــــاٍع

بـــــذ فـــــي الخمهـــــل للخد٣ـــــ٤ مـــــً ؾـــــحر ألامـــــىع بهـــــظٍ  ٖلـــــى طلـــــ٪ , ول٨ـــــً ًبـــــضوا ؤجهـــــا لـــــم ج٨ـــــً فـــــي بجلـــــت مـــــً ألامـــــغ, بط ٚع

 ٖلـــــــى 
 
ـــــــل ٧ـــــــان ٢ـــــــاصعا  لخ٨ـــــــم الـــــــبالص بالٗـــــــض٫ , َو

 
ـــــــت مـــــــا بطا ٧ـــــــان ؤخمـــــــض ال٣غمـــــــاهلي ؾـــــــ٨ُىن نـــــــالخا ؤلاًالـــــــت , ومٗٞغ

ــــــم اوكــــــٛالها بدغوبهــــــا فــــــي البل٣ــــــان , ولــــــظا ٞــــــةن  بٖــــــاصة ألامــــــً بلحهــــــا , خُــــــض ٧اهــــــذ ؤمــــــىع ؤلاًالــــــت ؤخــــــض اَخماماتهــــــا ٚع

ـــــــذ بهــــــظا الاؾـــــــخ٣ال٫  ىــــــضما اٖتٞر ش الضولــــــت الٗشماهُـــــــت , ٖو مؿــــــإلت اؾــــــخ٣اللها الؿُاســـــــخي ٧اهــــــذ ه٣ُـــــــت جدــــــى٫ بخـــــــاٍع

 .٧xxixاهذ مضٞىٖت بالٓغوٝ التي وظضث هٟؿها ٞحها , وتي ٖال٢تها م٘ ؤوعوبا

 مــــــــً ؤُٖــــــــان  مــــــــض ال٣غمــــــــاهلي للخهــــــــى٫ ٖلــــــــى اٖتــــــــراٝ الؿــــــــلُان لُجٗــــــــلؾــــــــعي ؤخ
 
ــــــــضا  ٞإعؾــــــــل ٞو

 
ُا خ٨مــــــــه قــــــــٖغ

ـــــــض قـــــــغح ؤخـــــــىا٫ الـــــــبالص وألاؾـــــــباب التـــــــي ظٗلـــــــذ ؤخمـــــــض  لـــــــب مـــــــً الٞى  بالهـــــــضاًا , َو
 
الـــــــبالص بلـــــــى الاؾـــــــخاهت مدمـــــــال

ـــــغ م٣خـــــل زلُـــــل باقـــــا , الـــــظي ٢ـــــا٫ ٖىـــــه ؤهـــــه و٢ـــــ٘ ٞغ  َؿـــــت ل٨غاَُـــــت ال٣غمـــــاهلي ًخـــــىلى خ٨ـــــم الـــــبالص , زـــــم مداولـــــت جبًر

 ٖلــــــــى 
 
ؾــــــــ٩ان ؤلاًالــــــــت  لــــــــه, ٦مــــــــا ؤونــــــــاَم ببــــــــظ٫ ٢هــــــــاعي ظهــــــــضَم لجٗــــــــل الؿــــــــلُان ًىاٞــــــــ٤ ٖلــــــــى ب٢ــــــــغاٍع والُــــــــا

م , ونــــــل 1712ًىلُــــــى  28ول٨ــــــً ًبــــــضوا ؤن الؿــــــلُان لــــــم ٣ًخىــــــ٘ بمــــــا ٢الــــــه َــــــظا الىٞــــــض , خُــــــض بهــــــه فــــــي  xxxالــــــبالص

 مـــــــً الؿـــــــلُان بـــــــالخد٤ُ٣ فـــــــي 
 
 xxxiؤؾـــــــباب م٣خـــــــل زلُـــــــل باقـــــــامدمـــــــض باقـــــــا اإلاكـــــــهىع بــــــــ )ظـــــــاهم زىظـــــــه (, م٩لٟـــــــا

وبطا ٧ـــــان ؤخمـــــض ال٣غمـــــاهلي ٢ـــــض ؤْهـــــغ لـــــه اؾـــــخٗضاصٍ للخٗــــــاون مٗـــــه فـــــي ؾـــــبُل ؤصاء مهمخـــــه التـــــي ٧لـــــ٠ بهـــــا, بال ؤهــــــه 

 في الخ٣ُ٣ت ٖغ٢ل مهمخه ختى ايُغ بلى الٗىصة مً خُض ؤحى مً صون الىنى٫ بلى ؤًت هدُجت .

خدـــــــضر ؤخمـــــــض الىاثـــــــب ٖـــــــً ٞكـــــــل مهمـــــــت مدمـــــــض باقـــــــا )ظـــــــاهم زىظـــــــه( ٞ ٣ُـــــــى٫ : ))وفـــــــي ًـــــــىم ألاخـــــــض الؿـــــــاصؽ ٍو

ً , ٢ـــــــضم مدمــــــــض باقـــــــا اإلاكـــــــهىع بجــــــــاهم زىظـــــــه للٟدـــــــو ٖــــــــً  كـــــــٍغ ً مـــــــً ظمــــــــاص آلازـــــــغ ؾـــــــىت ؤعبــــــــ٘ ٖو والٗكـــــــٍغ

خىــــــاء وبـــــالٜ مـــــً حُٗٓمــــــه  ـــــض مـــــً الٖا م٣خـــــل زلُـــــل باقـــــا والى٢ــــــىٝ ٖلـــــى خ٣ُ٣ـــــت ألامــــــغ, ٞاؾـــــخ٣بله ؤخمـــــض بــــــ٪ بمٍؼ

خِؿـــــــغ لـــــــه الى٢ـــــــىٝ ٖلـــــــى خ٣ُ٣ـــــــت الخـــــــا٫ , ألن وب٦غامـــــــه ٦مـــــــا ًجـــــــب , وحكـــــــبذ مدمـــــــض باقـــــــا بالخد٣ُ٣ـــــــاث , ٞلـــــــم ً

ؤخمــــض بــــ٪ اٖخجــــى فــــي الــــضؽ ٖلُــــه ومىــــ٘ الىــــاؽ مــــً الاظخمــــإ بــــه, ومــــً زــــم ٢ٟــــل, ولــــم ًخدهــــل ٖلــــى زبــــر صــــخُذ 
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وبٟكـــــل مدمـــــض باقـــــا بمـــــا ٧لـــــ٠ بـــــه , وظـــــض الؿـــــلُان هٟؿـــــه ؤمـــــام ألامـــــغ الىا٢ـــــ٘ , ٦مـــــا ٧اهـــــذ ٖاصجـــــه صاثمـــــا

تـــــراٝ بإخمـــــض ال٣غ   مـــــً الٖا
 
 ٖلـــــي الـــــبالص ؾـــــىت , ٞلـــــم ًجـــــض بـــــضا

 
م , و٢ـــــض جمحـــــزث ؤخـــــىا٫ الـــــبالص  فـــــي 1712مـــــاهلي والُـــــا

 
 
ال ٖهــــــض َــــــظٍ ألاؾــــــغة باالؾــــــخ٣غاع وألامــــــً وؤلا٢بــــــا٫ ٖلــــــى البىــــــاء والخٗمحــــــر , ول٨ــــــً َــــــظا الاؾــــــخ٣غاع  لــــــم ٌؿــــــخمغ َــــــٍى

,  خُــــــــض خــــــــضزذ بٗــــــــٌ ال٣ال٢ــــــــل التــــــــي ؤصث بلــــــــى جــــــــضَىع ألاويــــــــإ باإلًالــــــــت , ٞإزــــــــظث الضولــــــــت الٗشماهُــــــــت ج٣ــــــــىم 

ة مدــــــاوالث إلعظاٖهــــــا بلــــــى خ٨مهــــــا وؾــــــُُغتها ال٩املــــــت, وزانــــــت فــــــي ٖهــــــض ٖلــــــى ال٣غمــــــاهلي , الــــــظي جإػمــــــذ ُٞــــــه بٗــــــض

ألاخــــــــــىا٫ الٗامــــــــــت, وجٟا٢مــــــــــذ اإلاكــــــــــا٧ل الضازلُــــــــــت, خُــــــــــض خــــــــــضر زــــــــــالٝ بــــــــــحن ٖلــــــــــى ومهــــــــــُٟى باقــــــــــا٢ىع ٖــــــــــام 

ـــــــت الُغابلؿـــــــُت , بيـــــــاٞت بلـــــــى تهضًـــــــض ؤوعوبـــــــا لهـــــــا, وفـــــــي ٖـــــــ1758 م, 1770ام م ٖلـــــــى الخ٨ـــــــم, وجـــــــضَىعث ٢ـــــــىة البدٍغ

٣ــــــــــي اإلاؿـــــــــــاٖضة , ولــــــــــم ٨ًـــــــــــً  ؤزىــــــــــاء مىاظهــــــــــت الضولـــــــــــت الٗشماهُــــــــــت لغوؾـــــــــــُا , َلبــــــــــذ مـــــــــــً بًــــــــــاالث الكـــــــــــما٫ ألاٍٞغ

م٨ــــــــً ال٣ــــــــى٫ بن الضولــــــــت الٗشماهُــــــــت لــــــــم جــــــــغى بهــــــــظا  xxxiiiلُــــــــغابلـ مــــــــا ج٣ضمــــــــه ٖلــــــــى ٨ٖـــــــــ ؤلاًــــــــاالث ألازــــــــغي  ٍو

 بكـــــــ٩ل ٞٗلـــــــى  الىيـــــــ٘ الـــــــظي اٖخمـــــــض ٖلُـــــــه ال٣غمـــــــاهلُىن فـــــــي حؿـــــــُحر ألامـــــــىع واٖخبـــــــاع خ٨مهـــــــم لُـــــــغابلـ
 
مىٟهـــــــال

ؿــــــخض٫ ٖلــــــى طلــــــ٪ بجملــــــت مــــــا ٢ـــــــامىا  ــــــت فــــــي  ألاؾــــــخاهت , وؤن ْلــــــذ الخبُٗــــــت اؾــــــمُت ٣ٞــــــِ, َو ٖــــــً الؿــــــلُت اإلاغ٦ٍؼ

وب٢امــــــت الٗال٢ــــــاث مــــــ٘ صو٫ الٗــــــالم مباقــــــغة مــــــً زــــــال٫  xxxivبــــــه مــــــً جُبُــــــ٤ الىٓــــــام الــــــىعاسي فــــــي َــــــغابلـ الٛــــــغب

مــــــت ٖ تـــــــراٝ بهـــــــظا الىا٢ـــــــ٘ وبن ؾـــــــٗذ مىـــــــظ ٢ىانــــــلهم صون الغظـــــــٕى بلـــــــى الضولـــــــت الٗشماهُـــــــت التـــــــي ٧اهـــــــذ مٚغ لـــــــى الٖا

خجلــــــى طلـــــ٪ فــــــي صٖمهــــــا ٖـــــام  ــــــل الجؼاثــــــغي( ٢1793ُـــــام ألاؾــــــغة بلـــــى مداولــــــت ال٣ًــــــاء ٖلحهـــــا ٍو م للمٛــــــامغ ) ٖلـــــي بٚغ

فــــــي الاؾــــــدُالء ٖلــــــى َــــــغابلـ الٛــــــغب, ولــــــم جيخــــــه جلــــــ٪ اإلادــــــاوالث ختــــــى ٖــــــاصث َــــــغابلـ بلــــــى الخ٨ــــــم الٗشمــــــاوي مــــــغة 

 .xxxvم1835ؤزغي ٖام 

م٨ــــــــً ال٣ــــــــى٫ بهــــــــ  ــــــــ٤ ؤخمــــــــض 1711ه فــــــــي الؿــــــــىت التــــــــي ونــــــــل ٞحهــــــــا ال٣غمــــــــاهلُُىن بلــــــــي الخ٨ــــــــم ؾــــــــىت ٍو م , ٖــــــــً ٍَغ

ـــــظا او٨ٗــــــ ٖلـــــى ٖال٢اتهـــــا  ال٣ـــــٍغ مـــــاهلي بـــــضؤ حٛحـــــر واضـــــر فـــــي ألاويـــــإ التـــــي ٧اهـــــذ فـــــي ْـــــل الؿـــــُاصة الٗشماهُـــــت , َو

لخـــــــٔ مـــــــ٘ الـــــــضو٫ ألاوعوبُـــــــت , ل٨ـــــــً َـــــــظا الىيـــــــ٘ ؤزـــــــظ فـــــــي الخبـــــــض٫ مـــــــ٘ ونـــــــى٫ ال٣غمـــــــاهلُحن بلـــــــى الخ٨ـــــــم, وبـــــــضؤ ً

وظـــــىص هـــــٕى مـــــً الاؾـــــخ٣اللُت ُٞمـــــا ًخٗلـــــ٤ بٗال٢اتهـــــا مـــــ٘ الـــــضو٫ ألاوعوبُـــــت وبالخـــــالي ؤنـــــبذ لهـــــا وظهـــــت هٓـــــغ زانـــــت 

فــــــي جلــــــ٪ الٗال٢ــــــاث, وؤن اخخٟٓــــــذ َــــــغابلـ الٛــــــغب َــــــى٫ جلــــــ٪ الٟتــــــرة بجملــــــت مــــــً ال٣ىاٖــــــض واإلابــــــاصت اٖخمــــــضث 

جداشــــــخي الخهــــــاصم مٗهــــــا بال  ٖلــــــى مؿــــــاًغة جلــــــ٪ الٗال٢ــــــاث مــــــ٘ الضولــــــت الٗشماهُــــــت فــــــي ْــــــل مهــــــلختها الخانــــــت مــــــ٘
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َىـــــــا٥ الٗضًـــــــض مـــــــً الٗىامـــــــل التـــــــي ؾـــــــاٖضث ألاؾـــــــغة  ال٣غماهلُـــــــت فـــــــي الىنـــــــى٫ بلـــــــى الؿـــــــلُت  فـــــــي بًالـــــــت َـــــــغابلـ 

٣ــــــي ,ممــــــا ظٗــــــل ألاويــــــإ مهُئــــــت ل٣ُــــــام َــــــظٍ ألاؾــــــغة الٛــــــغب, ومجهــــــا ألاويــــــإ الؿُاؾــــــُت فــــــي بلــــــضان الكــــــما٫ ألا  ٍٞغ

 بااله٣الب ٖلى الٗشماهُحن وجإؾِـ خ٨م ؤؾغتهم َُلت ال٣ٗىص الخالُت .  
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ومــــــً َىــــــا ٞةهــــــه مـــــــ٘ بضاًــــــت ال٣ــــــغن الشـــــــامً ٖكــــــغ زغظــــــذ بًـــــــاالث َــــــغابلـ الٛــــــغب وجـــــــىوـ والجؼاثــــــغ ٖلــــــى َاٖـــــــت 

ٖـــــــــضة ٖىامــــــــــل , ٣ٞــــــــــض ؤزــــــــــظث الضولــــــــــت البـــــــــاب الٗــــــــــالي, وؤن يــــــــــلذ الخبُٗــــــــــت اؾـــــــــمُت ٣ٞــــــــــِ , و٢ــــــــــض مهــــــــــض لــــــــــظل٪ 

الٗشماهُــــــت حٗــــــاوي ٖىامــــــل الًــــــ٠ٗ والخــــــضَىع, التــــــي ًــــــإحي فــــــي م٣ــــــضمتها الجــــــزإ والهــــــغإ مــــــً ؤظــــــل الىنــــــى٫ بلـــــــى 

ً ؤلامبراَىعٍــــــاث , ٖلــــــى خؿــــــاب الضولــــــت  الخ٨ــــــم  بلــــــى ظاهــــــب ْهــــــىع الــــــضو٫ ال٣ىمُــــــت فــــــي ؤوعوبــــــا  وؾــــــٗحها بلــــــى ج٨ــــــٍى

 الٗشماهُت. 

٢ــــــــــــه الاهخٟايــــــــــــاث والاه٣ؿــــــــــــاماث  والشــــــــــــىعاث والخمــــــــــــغصاث اإلاخٗا٢بــــــــــــت بــــــــــــحن ٦مــــــــــــا ٧ــــــــــــان  الىيــــــــــــ٘ فــــــــــــي ؤلاًالــــــــــــت جمؼ 

الباقـــــــىاث وعظـــــــا٫ الؿـــــــلُت , ولـــــــم حٗـــــــٝغ ؤلاًالـــــــت بي هـــــــٕى مـــــــً الاؾـــــــخ٣غاع وألامـــــــً ختـــــــى ٢ُـــــــام ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت 

 م.٣٦1711ىة لها قإجها ٖام 

 اهــــــــضماط َب٣ــــــــت ال٣ىلىٚلُــــــــت )ظــــــــِل ٚحــــــــر هٓــــــــامي(  فــــــــي مجخمــــــــ٘ ؤلا  
 
ــــــــ٤ ومــــــــً جلــــــــ٪ الٗىامــــــــل ؤًًــــــــا ًالــــــــت ٖــــــــً ٍَغ

ــــــؼ عوابُهــــــا الاظخماُٖــــــت والخهــــــى٫ ٖلــــــى الــــــضٖم الكــــــٗبي الــــــظي  اإلاهــــــاَغة مــــــ٘ ؾــــــ٩ان الــــــبالص ممــــــا م٨جهــــــا مــــــً حٍٗؼ

ؾــــــــاٖضَا ٖلــــــــى لٗــــــــب صوع مهــــــــم فــــــــي ألاخــــــــضار الؿُاؾــــــــُت باإلًالــــــــت ٦ــــــــظل٪ اعج٣ــــــــاء الٗضًــــــــض مــــــــً ؤبىائهــــــــا اإلاىانــــــــب 

اخل , ألامـــــــغ الـــــــظي ؾـــــــهل الؿـــــــُُغة الٗلُـــــــا فـــــــي الجـــــــِل وجـــــــىلي ٢ُـــــــاصة بٗـــــــٌ اإلاىـــــــا٤َ ٦ُـــــــغابلـ واإلايكـــــــُت والؿـــــــ

خُــــــــض ٧اهـــــــــذ َـــــــــظٍ الُب٣ــــــــت ) ال٣ىلىٚلُـــــــــت( ٌكــــــــ٩لىن ظماٖـــــــــت َامــــــــت مـــــــــً الىـــــــــاؽ  xxxviiٖلــــــــى الخ٨ـــــــــم فــــــــي ؤلاًالـــــــــت

ٗــــــــِل ؤٚلــــــــبهم فــــــــي يــــــــاخُت اإلايكــــــــُت بُــــــــغابلـ وفــــــــي مى٣ُــــــــت  خُلٗــــــــىن بلــــــــى الؿــــــــلُت, َو  ٍو
 
 مخمحــــــــزا

 
ًدخلــــــــىن مغ٦ــــــــؼا

م  الؿــــــاخل و٢ــــــض ٧ــــــاهىا ؤ٢ــــــغب بلــــــى مهــــــالر الؿــــــ٩ان اإلادلُــــــحن الــــــظًً ًغجبُــــــىن مٗهــــــم بإوانــــــغ الغخمــــــت ٖلــــــى الــــــٚغ

مـــــــــــً ؤجهـــــــــــم ٌٗـــــــــــضون فـــــــــــي ُٖـــــــــــىن اإلادلُـــــــــــحن ٚغبـــــــــــاء, و٧ـــــــــــان ال٣ىلىٚلُـــــــــــت ٌكـــــــــــخٛلىن بـــــــــــالخٝغ والؼعاٖـــــــــــت والخجـــــــــــاعة 

ت التـــــــــــي جيخ٣ـــــــــــل لـــــــــــضحهم بالىعازـــــــــــت ٩ٞـــــــــــاهىا ل٣ـــــــــــاء الخضمـــــــــــت  ٣ىمـــــــــــىن باإليـــــــــــاٞت بلـــــــــــى طلـــــــــــ٪ بالخضمـــــــــــت الٗؿـــــــــــ٨ٍغ ٍو

ت ًدًىن بد٣ى١ وامخُاػاث زانت ٧اإلٖٟاء  مً صٞ٘ الًغاثب الٗؿ٨ٍغ
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ومــــــً الٗىامــــــل التــــــي ؾــــــاٖضث و مهــــــضث ل٣ُــــــام ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت , ٦ثــــــرة الًــــــغاثب التــــــي ؤز٣لــــــذ ٧اَــــــل الىــــــاؽ ,  

 ٢ُـــــــــام الشـــــــــىعاث الضازلُـــــــــت 
 
فـــــــــي م٣ابـــــــــل ٦ؿـــــــــاص الخجـــــــــاعة , وعٚبـــــــــت الـــــــــىالة فـــــــــي جد٣ُـــــــــ٤ م٩اؾـــــــــب شخهـــــــــُت , ؤًًـــــــــا

ت الٗشماه ٌ  الكـــــــٗبي للمماعؾـــــــاث الؿـــــــلٍُى ُـــــــت, وعٞـــــــٌ ب٣ُـــــــت ؤلاًـــــــاالث وبالـــــــظاث فـــــــي قـــــــما٫ ٦ـــــــضلُل ٖلـــــــى الـــــــٞغ

ت والًـــــــغاثب  وعٚبـــــــتهم فـــــــي الاؾــــــخ٣ال٫ ٖـــــــً الضولـــــــت الٗشماهُـــــــت زانـــــــت بٗـــــــض بـــــــغوػ  ٣ُــــــا صٞـــــــ٘ ؤلاجـــــــاواث الؿـــــــىٍى ؤٍٞغ

 . xxxixَب٣ت ال٣ىلىٚلُت التي جإ٢لمذ م٘ الىي٘ اإلادلي اإلاٗاف في َغابلـ الٛغب

لىنــــــــــى٫ بلــــــــــى الؿــــــــــلُت َــــــــــى الاهدُــــــــــاٍ ومــــــــــً الٗىامــــــــــل الغثِؿــــــــــُت ؤًًــــــــــا التــــــــــي ؾــــــــــاٖضث َــــــــــظٍ ألاؾــــــــــغة ٖلــــــــــى ا

الؿُاســـــــــخي والاجهُـــــــــاع الا٢خهـــــــــاصي لئلمبراَىعٍـــــــــت الٗشماهُـــــــــت , الـــــــــظي ٖاهـــــــــذ, والـــــــــظي ؤ٣ٞـــــــــضَا ٢ـــــــــضعتها الؿُاؾـــــــــُت 

٣ــــــي. ومــــــً بُجهــــــا  ت فــــــي مىخهــــــ٠ ال٣ــــــغن الؿــــــاب٘ ٖكــــــغ  ممــــــا ؤصي بلــــــى امخىــــــإ والًاتهــــــا فــــــي الكــــــما٫ ألاٍٞغ والٗؿــــــ٨ٍغ

تــــــــــراٝ بؿــــــــــلُت الؿــــــــــلُان ــــــــــً بعؾــــــــــا٫  بًالــــــــــت َــــــــــغابلـ، ٖــــــــــً الٖا ــــــــــً صٞــــــــــ٘ الًــــــــــغاثب والخــــــــــغاط ٖو الٗشمــــــــــاوي ٖو

ت التــــــي ج٣ــــــىم بهــــــا الضولــــــت الٗشماهُــــــت فــــــي مسخلــــــ٠ الجهــــــاث , ٞلــــــم ٨ًــــــً  الجىــــــىص للمكــــــاع٦ت فــــــي الٗملُــــــاث الٗؿــــــ٨ٍغ
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تـــــــراٝ بـــــــالخ٨م ال٣غمـــــــاهلي م٣ابـــــــل الـــــــىالء للضولـــــــت والؿـــــــلُان ـــــــى الٖا ًًـــــــاٝ  xlؤمامهـــــــا بال ال٣بـــــــى٫ بـــــــاألمغ الىا٢ـــــــ٘ َو

ــــــاث والخُــــــاخً  ُٞمــــــا بُجهــــــا مــــــً ؤظــــــل الىنــــــى٫ بلــــــى بلــــــى طلــــــ٪ يــــــ٠ٗ ال٣ــــــىاث الا  ت بالىالًــــــت بؿــــــبب الجٖز ه٨كــــــاٍع

 مهمــــــا فــــــي الجــــــِل الٗشمــــــاوي وج٣لــــــو ٖــــــضص الؿــــــباَُت  xliالؿــــــلُت
 
ت التــــــي لٗبــــــذ صوعا ٣ٞــــــض جبــــــض٫ َــــــاب٘ الاه٨كــــــاٍع

متهـــــــا فـــــــي خغوبهـــــــا فـــــــي الىهـــــــ٠ الشـــــــاوي مـــــــً ال٣ـــــــغن الؿـــــــاب٘   فـــــــي ٍَؼ
 
ا ٣ـــــــضث ٢ـــــــضعاتها ال٣خالُـــــــت , و٧ـــــــان طلـــــــ٪ قـــــــَغ ٞو

غ مــــــــ٘ الىمؿــــــــا والبىض٢ُــــــــت وعوؾــــــــُا . و٢ــــــــض ؤصي الًــــــــ٠ٗ الــــــــضازلي والخسلــــــــ٠ الٗؿــــــــ٨غي لئلمبراَىعٍــــــــت بلــــــــى ٖكــــــــ

تــــــراٝ بؿــــــلُت الؿــــــلُان بال مــــــً الىاخُــــــت الاؾــــــمُت وبــــــال٠٨ ٖــــــً صٞــــــ٘  ٣ُــــــا الكــــــمالُت ٖــــــً الٖا جى٢ــــــ٠ خ٩ــــــام ؤٍٞغ

 
 
فــــــــي مكــــــــا٧له الًــــــــغاثب وويــــــــ٘ اإلا٣ــــــــاجلحن جدــــــــذ جهــــــــٝغ ألاؾــــــــخاهت . ٞلــــــــم ًجــــــــض البــــــــاب الٗــــــــالي , و٢ــــــــض ٚــــــــغ١ ٧لُــــــــا

الضازلُــــــــت والخاعظُــــــــت ٖىــــــــض مُلــــــــ٘ ال٣ــــــــغن الشــــــــامً ٖكــــــــغ بال ؤن ٌٗتــــــــٝر بىنــــــــى٫ ال٣ىلىٚلُــــــــت بلــــــــى الؿــــــــلُت فــــــــي 

.٦مـــــــا ؤن مٗٓـــــــم الـــــــىالة الـــــــظًً خ٨مـــــــىا َـــــــغابلـ ال َـــــــضٝ لهـــــــم بال جد٣ُـــــــ٤  مىـــــــاٞٗهم  xliiبًالـــــــت َـــــــغابلـ الٛـــــــغب

ـــــــــ٤ ٧اَــــــــــل  الصخهـــــــــُت ألامـــــــــغ الــــــــــظي ؤصي بلـــــــــى جــــــــــضَىع ألاخـــــــــىا٫ الا٢خهــــــــــاصًت للـــــــــبالص ٨ٞؿــــــــــضث و٦ثـــــــــر الٓلــــــــــم وؤَع

اإلاـــــىاَىحن بالًـــــغاثب , وؾـــــُُغ الجىـــــض ٖلـــــى ػمـــــام ألامـــــىع فـــــي الـــــبالص ٞلـــــم ٌٗـــــض للـــــىالي ؤي هٟـــــىط ؤو ؾـــــلُت , ٩ٞاهـــــذ 

ٗت وؤنــــــــبذ الــــــــىالة ٧الضمُــــــــت فــــــــي ؤًــــــــضحهم  ًدغ٦ىجهــــــــا ٦مــــــــا ٌكــــــــاءون ٧  xliiiلمــــــــتهم تــــــــي ال٣ــــــــاهىن وبعاصتهــــــــم تــــــــي الكــــــــَغ

ت ٢ـــــــض ؤيـــــــٟٗذ هٟؿـــــــها ٖـــــــضصًا بؿـــــــبب الخهـــــــىماث والجزاٖـــــــاث  خمشـــــــل الٗامـــــــل آلازـــــــغ فـــــــي ؤن حكـــــــ٨ُلت الاه٨كـــــــاٍع ٍو

ـــــــظا بمجمىٖـــــــه مـــــــا م٨ـــــــً ال٣ىلىٚلُـــــــت مـــــــً الخُلـــــــ٘ بلـــــــى الؿـــــــلُت ٞب ضاًـــــــت مـــــــً الخ٨ـــــــم الضازلُـــــــت ُٞمـــــــا بُجهـــــــا , َو

الٟٗلــــــي إلادمــــــض الجــــــً هٓمــــــذ خملــــــت واؾــــــٗت إلػاخــــــت اإلاــــــىْٟحن ألاجــــــغا٥ ٖــــــً الؿــــــلُت وبىــــــاء  ٖلــــــى مــــــا ٣ًىلــــــه ابــــــً 

 xlivم وبــــــضؤ ٖهــــــض ال٣ىلىٚلُــــــت1710ٚلبــــــىن اإلاٗانــــــغ ألخمــــــض ال٣غمــــــاهلي ٞــــــةن ٖهــــــض خ٨ــــــم ألاجــــــغا٥ ٢ــــــض اهخهــــــى ؾــــــىت 

ه فـــــــي ٖـــــــام  ـــــــىث الـــــــظي ل٣ـــــــي مهـــــــٖغ ت لىهـــــــغة خـــــــا٦م ٖلـــــــى آزـــــــغ م جـــــــضزل ظىـــــــىص الاه٨كـــــــا1565ٞبٗـــــــض خ٨ـــــــم صٚع ٍع

والُــــــــــا  43م , خــــــــــىالي 1711م وختــــــــــى ؾــــــــــىت 1565وزــــــــــاعث ألاخــــــــــىا٫ فــــــــــي ؤلاًالــــــــــت , ٣ٞــــــــــض جــــــــــىلي الخ٨ــــــــــم  مــــــــــً ؾــــــــــىت 

مٗٓمهــــــم مــــــً الــــــىالة الًــــــٗاٝ , الــــــظًً ال َــــــضٝ لهـــــــم بال جد٣ُــــــ٤ مىــــــاٞٗهم الصخهــــــُت ٨ٞؿــــــضث الخجــــــاعة و٦ثـــــــر 

 . xlvها ؤي هٟىط ؤو ؾلُانالٓلم وؾُُغ الجىض ٖلى ػمام ألامىع في البالص ٞلم ٌٗض لىالح

م فـــــــــي بلـــــــــضة جـــــــــاظىعاء , ْهـــــــــغ ًدحـــــــــى بـــــــــً ًدحـــــــــى 1578وهدُجـــــــــت لـــــــــظل٪ ٢امـــــــــذ الٗضًـــــــــض مـــــــــً الشـــــــــىعاث ٟٞـــــــــي ؾـــــــــىت 

 , ٣ٞـــــــض خـــــــاو٫ 
 
ضي واصعـــــــى بإهـــــــه اإلاهـــــــضي اإلاىخٓـــــــغ والخـــــــ٠ الىـــــــاؽ خىلـــــــه , ول٨ـــــــً َـــــــظٍ الشـــــــىعة اهتهـــــــذ ؤزحـــــــرا الؿـــــــٍى

مـــــــاء ال٣باثـــــــل  ً وؤجباٖـــــــه مـــــــً ٖػ ٞإعؾـــــــل بلـــــــحهم عؾـــــــالت هاقـــــــضَم ٞحهـــــــا باالبخٗـــــــاص الؿـــــــلُان ؤن ًٟـــــــغ١ بـــــــحن الشـــــــاثٍغ

غ قـــــــُش  لــــــى صٖىجـــــــه الٟاؾـــــــضة, وبالٟٗــــــل اؾـــــــخُإ الكـــــــُش ابــــــً هـــــــٍى ٖىــــــه وبالخٗـــــــاون مـــــــ٘ الباقــــــا لل٣ًـــــــاء ٖلُـــــــه ٖو

 . xlviم٢1589بُلت اإلادامُض ال٣بٌ ٖلُه وؾلمه لجىض الباقا ٣ٞخلٍى و٧ان طل٪ ٖام 

 لٓلـــــــــم الــــــــــىالة , مــــــــــً ؤمشـــــــــا٫ مدمــــــــــض باقــــــــــا لـــــــــم حؿــــــــــخُ٘ زــــــــــىعة ًدحـــــــــى وال الشــــــــــىعاث التــــــــــي جلتهـــــــــا , ؤن جًــــــــــ٘ خــــــــــض
 
ا

ـــــــــ 1632الؿـــــــــا٢ؼلي الـــــــــظي جـــــــــىلي الخ٨ـــــــــم ؾـــــــــىت ) و٦ـــــــــظل٪  xlviiم ( الـــــــــظي لـــــــــم ٌؿـــــــــلم مـــــــــً ْلمـــــــــه ختـــــــــى اإلاـــــــــىحى1649ـ

 ٖشمان باقا الظي زل٠ مدمض باقا الؿا٢ؼلي , اخخ٨غ ٧ل ؤهىإ الخجاعة م٘ الخاعط ٨ٞؿضث الخجاعة.



 مجلة الجامعة

 

 052صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

وفــــــــي ٖهــــــــضٍ ٢امــــــــذ الشــــــــىعاث فــــــــي ؤهدــــــــاء  xlviiiلٗــــــــحنم , جــــــــىلي خ٨ــــــــم الــــــــبالص مدمــــــــض باقــــــــا قــــــــاثب ا1688وفــــــــي ؾــــــــىت 

 ؤصبـــــــــه , وفـــــــــي ؾـــــــــغث ٢امـــــــــذ زـــــــــىعة زاهُـــــــــت 
 
الـــــــــبالص ٞشـــــــــاع ٖلُـــــــــه نـــــــــاخب ٞـــــــــؼان وؤعؾـــــــــل بلُـــــــــه قـــــــــاثب الٗـــــــــحن ظِكـــــــــا

 
 
 مــــــ٘ الجمُــــــ٘ , ٞشــــــاع ٖلُــــــه ال٣ىلىٚلُــــــت وزلٗــــــٍى مــــــً الخ٨ــــــم ؾــــــىت  xlixؤزًــــــٗها ؤًًــــــا

 
و٧ــــــان قــــــاثب الٗــــــحن خاػمــــــا

ُى٫ قــــــاثب الٗــــــحن ونــــــهٍغ فــــــي ٖــــــغى البدــــــغ ٢ــــــض اؾــــــخىلى م , وفــــــي َــــــظا الى٢ــــــذ ٧ــــــان زلُــــــل باقــــــا ٢اثــــــض ؤؾــــــ1702

ىـــــــا ٢امـــــــذ ٖلُـــــــه الشـــــــىعة فـــــــي وؾـــــــِ   ٖلحهـــــــا, وؤ٦مـــــــل مؿــــــحرة ؾـــــــلٟه , َو
 
ٖلــــــى بًالـــــــت َـــــــغابلـ وؤٖلـــــــً هٟؿـــــــه خا٦مـــــــا

مـــــــــا صاي  الـــــــــبالص ب٣ُـــــــــاصة ٖبـــــــــضا هلل الهـــــــــجها ي , ٞســـــــــغط زلُـــــــــل باقـــــــــا لخإصًبـــــــــه ٞشـــــــــاع ٖلُـــــــــه ازىـــــــــان مـــــــــً عظالـــــــــه  َو

ــــــــغب زلُـــــــل باقــــــــا بلــــــــى مهـــــــغ , وبٗــــــــض طلــــــــ٪ جم٨ــــــــً ببـــــــغاَُم و٢ــــــــٍغ مدمــــــــض بـــــــ٪ واؾــــــــخىلُا  ٖلــــــــى ٢لٗـــــــت َــــــــغابلـ َو

٨ه ٢ـــــٍغ مدمــــــض بــــــ٪ بمؿـــــاٖضة نــــــهٍغ مدمــــــض بـــــاي اإلال٣ــــــب بــــــابً الجــــــً ,  الـــــضاي ببــــــغاَُم  مــــــً الـــــخسلو مــــــً قــــــٍغ

ـ الـــــــخسلو مـــــــً الـــــــضاي ببـــــــغاَُم  ـــــــضعى مدمـــــــىص ؤبـــــــى مـــــــَى وفـــــــي َـــــــظٍ ألازىـــــــاء اؾـــــــخُإ ؤخـــــــض عظـــــــا٫ ابـــــــً الجـــــــً ٍو

 
 
 .lٖلى َغابلـ وابً الجً وؤٖلً هٟؿه والُا

ـ مـــــــــً ؾـــــــــاصجه , و٧ـــــــــان ؤ٦ثــــــــــر  ٣ـــــــــت التــــــــــي جسلـــــــــو بهـــــــــا ؤبىمـــــــــَى ىـــــــــا اؾـــــــــخاء ال٨شحـــــــــر مـــــــــً ال٣ىلىٚلُـــــــــت ٖلـــــــــى الٍُغ َو

ىــــــــــا ًدـــــــــضزىا قــــــــــاع٫ ٞحـــــــــرو فــــــــــي   لجغؤجــــــــــه وؾـــــــــُُغجه ٖلــــــــــى الجىـــــــــىص ال٣ىلىٚلُـــــــــت , َو
 
اإلاؿـــــــــخاثحن الباقـــــــــا ؤٚــــــــــا هٓـــــــــغا

٣ــــــــت التــــــــي ؤعصي بهــــــــ ـ الــــــــخسلو مــــــــً ؤخمــــــــض خىلُاجــــــــه , وابــــــــً ٚلبــــــــىن , والىاثــــــــب ألاههــــــــاعي  ٖــــــــً الٍُغ ا ؤبــــــــى مــــــــَى

 ٞحهـــــــا مـــــــً اإلاكـــــــاًش ٢خـــــــل خامـــــــل َـــــــظٍ الغؾـــــــالت  
 
ـــــــان َالبـــــــا ال٣غمـــــــاهلي , ٣ٞـــــــض ؤعؾـــــــل بغؾـــــــالت بلـــــــى ؤخـــــــض مكـــــــاًش ٍٚغ

 لـــــــضي 
 
بـــــــت مـــــــً هاخُـــــــت و٧ـــــــان ؤخمـــــــض ال٣غمـــــــاهلي مدبىبـــــــا وإلاــــــا ٧اهـــــــذ ط٦ـــــــغي ابـــــــً الجـــــــً والـــــــضاي ببـــــــغاَُم ال جـــــــؼا٫ ٢ٍغ

 بـــــاٌٗىا ُٞــــــه  اإلاكـــــاًش مـــــً هاخُـــــت ؤزـــــغي , ٞـــــةن الســـــخغ اه٣لـــــب ٖلـــــى
 
ـــــان اظخماٖـــــا ٣ـــــض الغظـــــا٫ فـــــي ٍٚغ الؿـــــاخغ , ٖو

 ٖلى َغابلـ وؤٖمالها
 
 . liؤخمض ال٣غماهلي والُا

ًًـــــــاٝ بلــــــــى طلــــــــ٪ ٧لـــــــه جــــــــضزل بٗــــــــٌ ٢ىانـــــــل الــــــــضو٫ ألاوعوبُــــــــت فـــــــي قــــــــئىن ؤلاًالــــــــت الضازلُـــــــت  بهــــــــضٝ جد٣ُــــــــ٤  

 ٖـــــــــً الهـــــــــغإ ألاوعوبـــــــــي الـــــــــضازلي َُلـــــــــت ال٣ـــــــــغن الشـــــــــامً ٖكـــــــــغ وم liiمهـــــــــالخهم الصخهـــــــــُت
 
ُلـــــــــ٘ ال٣ـــــــــغن ًٞـــــــــال

٧ـــــل َـــــظٍ ألامـــــىع ؾـــــاَمذ فـــــي ونـــــى٫ َـــــظٍ ألاؾـــــغة بلـــــى الخ٨ـــــم , وبالخـــــالي اهخهـــــى الخ٨ـــــم الٗشمـــــاوي  liiiالخاؾـــــ٘ ٖكـــــغ

 اإلاباقغ لئلًالت .

ً ؾــــــــىت ؤي مــــــــً ) 1711بــــــــضؤ خ٨ــــــــم َــــــــظٍ ألاؾــــــــغة ؾــــــــىت  كــــــــٍغ م (, 1835م  1711م واؾــــــــخمغ خــــــــىالي ماثــــــــت وؤعبــــــــ٘ ٖو

ـــــــــت, وجىٓـــــــــُم خـــــــــاو٫ زاللهـــــــــا ؤٞـــــــــغاص َـــــــــظٍ ألاؾـــــــــغة جشبُـــــــــذ خ٨مهـــــــــم بهـــــــــىعة  قـــــــــبه مؿـــــــــخ٣لت ٖـــــــــً الؿـــــــــلُت اإلاغ٦ٍؼ

ت , مٗخمــــــضًً فــــــي طلـــــــ٪ ٖلــــــى الُب٣ــــــت الاظخماُٖـــــــت ال٣ىلىٚلُــــــت التــــــي جـــــــضًً  ؤمىعَــــــا اإلاالُــــــت وال٣ًــــــاثُت والٗؿـــــــ٨ٍغ

بــــــالىالء لهــــــم فــــــي بعؾــــــاء صٖــــــاثم الؿــــــلُت مــــــً زــــــال٫ جإلُٟهــــــا لل٣ــــــىة الغثِؿــــــت فــــــي الجــــــِل, ٣ٞــــــض اؾــــــخُاٖذ َــــــظٍ 

خمـــــــغصاث زانـــــــت فـــــــي اإلاىـــــــا٤َ الضازلُـــــــت م٣ابـــــــل خهـــــــىلهم ٖلـــــــى بٗـــــــٌ ال٣ـــــــىة ال٣ًـــــــاء ٖلـــــــى مٗٓـــــــم الخغ٧ـــــــاث وال

 . livالامخُاػاث وبٖٟائهم مً الًغاثب
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الخدـــــــــــ٤ ؤخمـــــــــــض ال٣غمـــــــــــاهلي اإلااؾــــــــــــ الخ٣ُ٣ـــــــــــي لؤلؾـــــــــــغة بـــــــــــالجِل الٗشمـــــــــــاوي , وؤؾـــــــــــىضث بلُـــــــــــه ٢ُـــــــــــاصة مى٣ُـــــــــــت 

باقـــــــــا اإلايكــــــــُت فــــــــي َـــــــــغابلـ , جــــــــم بمؿــــــــاٖضة ال٣ىلىٚلُـــــــــت جم٨ــــــــً مـــــــــً الاؾــــــــخ٣ال٫ بُــــــــغابلـ , وبٖـــــــــالن هٟؿــــــــه ال

م , بٗــــــــــض مداولــــــــــت الؿــــــــــلُان الٗشمــــــــــاوي ؤخمــــــــــض الشالــــــــــض الٗــــــــــىصة بةًالــــــــــت َــــــــــغابلـ بلــــــــــى 1711الخــــــــــا٦م لهــــــــــا ؾــــــــــىت 

خ٨مـــــــــه اإلاباقـــــــــغ خُـــــــــض ٖهـــــــــض بهـــــــــظٍ اإلاهمـــــــــت بلـــــــــى مدمـــــــــض باقـــــــــا الـــــــــظي ٖـــــــــاص ؤصعاظـــــــــه صون ؤن ًد٣ـــــــــ٤ ؤًـــــــــت هدُجـــــــــت 

 .lvبسهىم )) ... الخد٤٣ في م٣خل زلُل باقا (( 

 ٖلـــــــى َـــــــغابلـ ))... ؾـــــــىت  اٖتـــــــٝر الؿـــــــلُان الٗشمـــــــاوي ؤزحـــــــرا بإخمـــــــض
 
م مـــــــ٘ مىدـــــــه ل٣ـــــــب ب٩لـــــــغ  1712باقـــــــا والُـــــــا

تــــــراٝ اججــــــه ؤخمــــــض باقــــــا ال٣غمــــــاهلي لغؾــــــم ؾُاؾــــــت الــــــبالص الضازلُــــــت   lviب٩ــــــي ؤي ؤمحــــــر ألامــــــغاء.....(( بٗــــــض َــــــظا الٖا

والخاعظُـــــــــت , والتـــــــــي ؾـــــــــاَمذ بـــــــــال٨شحر فـــــــــي ؾُاؾـــــــــاث الـــــــــىالة الـــــــــظًً حٗـــــــــا٢بىا مـــــــــً بٗـــــــــضٍ ؤن لـــــــــم ه٣ـــــــــل َاب٣تهـــــــــا , 

للىٓـــــــام ؤلاصاعي  ٧اهـــــــذ ؤلاًالـــــــت م٣ؿـــــــمت بلـــــــى زـــــــالر م٣اَٗـــــــاث  ٦بحـــــــرة ))...َـــــــغابلـ , ومهـــــــغاجت, وبغ٢ـــــــت ٞباليؿـــــــبت 

د٨ـــــــم َـــــــظٍ اإلا٣اَٗـــــــاث خ٩ـــــــام مـــــــً ؤبىـــــــاء ألاؾـــــــغة الخا٦مـــــــت(( ٗـــــــض ٖـــــــام  lviiٍو م الٗـــــــام الـــــــظي ونـــــــلذ ٞحهـــــــا 1711َو

 فـــــــ
 
ـــــــ٤ )) ؤخمـــــــض باقـــــــا ال٣غمـــــــاهلي (( ٞبـــــــضا ًلخـــــــٔ حٛحـــــــرا ي ألاويـــــــإ التـــــــي ألاؾـــــــغة ال٣غماهلُـــــــت بلـــــــى الخ٨ـــــــم ٖـــــــً ٍَغ

ــــــظا او٨ٗــــــــ ٖلــــــى ٖال٢اتهـــــــا   واو٩ٗاؾــــــا لؿُاؾـــــــت الضولــــــت الٗشماهُـــــــت , َو
 
٧اهــــــذ فـــــــي ْــــــل الؿـــــــُاصة الٗشماهُــــــت حٗبحـــــــرا

مـــــــ٘ الـــــــضو٫ ألاوعوبُـــــــت , ل٨ـــــــً َـــــــظا الىيـــــــ٘ ؤزـــــــظ فـــــــي الخبـــــــض٫ مـــــــ٘ ونـــــــى٫ ال٣غمـــــــاهلُحن بلـــــــى الخ٨ـــــــم وبـــــــضؤ ًلخـــــــٔ 

وعوبُـــــت, وبالخـــــالي ؤنـــــبذ لهـــــا وظهـــــت هٓـــــغ فـــــي جلـــــ٪ وظـــــىص هـــــٕى مـــــً الاؾـــــخ٣اللُت ُٞمـــــا ًخٗلـــــ٤ بٗال٢اتهـــــا مـــــ٘ الـــــضو٫ ألا 

الٗال٢ــــــــاث وبن اخخٟٓــــــــذ َــــــــغابلـ الٛــــــــغب َــــــــىا٫ جلــــــــ٪ الٟتــــــــرة بجملــــــــت مــــــــً ال٣ىاٖــــــــض واإلابــــــــاصت اٖخمــــــــضث ٖلــــــــى 

مؿـــــــاًغة جلـــــــ٪ الٗال٢ـــــــاث مـــــــ٘ الضولـــــــت الٗشماهُـــــــت فـــــــي ْـــــــل مهـــــــلختها الخانـــــــت مـــــــ٘ جداشـــــــخي الخهـــــــاصم مـــــــ٘ الضولـــــــت 

هــــــــب َـــــــغابلـ الٛــــــــغب ؤمـــــــا الضولــــــــت الٗشماهُـــــــت ٞهــــــــي لـــــــم جــــــــغى َــــــــظا مـــــــً ظا lviiiالٗشماهُـــــــت بال فـــــــي ؤيــــــــ٤ُ الخـــــــضوص

بهــــــــظا الىيــــــــ٘ الــــــــظي اٖخمــــــــض ٖلُــــــــه ال٣غمــــــــاهلُىن فــــــــي حؿــــــــُحر ألامــــــــىع واٖخبــــــــاع خ٨مهــــــــم لُــــــــغابلـ مىٟهــــــــال بكــــــــ٩ل 

ؿـــــــخض٫ ٖلـــــــى طلـــــــ٪ بجملـــــــت  ـــــــت فـــــــي ))ألاؾـــــــخاهت (( , وبن ْلـــــــذ الخبُٗـــــــت اؾـــــــمُت ٣ٞـــــــِ َو ٞٗلـــــــي ٖـــــــً الؿـــــــلُت اإلاغ٦ٍؼ

وب٢امـــــت الٗال٢ـــــاث مـــــ٘ صو٫ الٗـــــالم مباقـــــغة مـــــً  lixلـــــىعاسي فـــــي َـــــغابلـ الٛـــــغبمـــــا ٢ـــــامىا بـــــه مـــــً جُبُـــــ٤ الىٓـــــام ا

تــــــراٝ بهــــــظا الىا٢ــــــ٘ وبن ؾــــــٗذ   مــــــت ٖلــــــى الٖا زــــــال٫ ٢ىانــــــلهم صون الغظــــــٕى بلــــــى الضولــــــت الٗشماهُــــــت التــــــي ٧اهــــــذ مٚغ

خجلـــــى طلـــــ٪ فـــــي صٖمهـــــا ٖـــــام  ـــــل 1793مىـــــظ ٢ُـــــام َـــــظٍ ألاؾـــــغة بلـــــى مداولـــــت ال٣ًـــــاء ٖلحهـــــا ٍو م للمٛـــــامغ )) ٖلـــــى بٚغ

فـــــــــي الاؾـــــــــدُالء ٖلـــــــــى َـــــــــغابلـ الٛـــــــــغب, ولـــــــــم جيخـــــــــه اإلادـــــــــاوالث ختـــــــــى ٖـــــــــاصث َـــــــــغابلـ بلـــــــــى الخ٨ـــــــــم  lxؼاثـــــــــغي ((الج
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,  مجهــــــــا صازلُــــــــت , وؤزــــــــغي زاعظُــــــــت ,  واظهــــــــذ ألاؾــــــــغة ال٣غماهلُــــــــت الٗضًــــــــض مــــــــً الهــــــــٗىباث فــــــــي بضاًــــــــت جإؾِؿــــــــها

ت الُـــــــامٗحن فـــــــي الخ٨ـــــــم والؿـــــــلُت ,  ٞالهـــــــٗىباث الضازلُـــــــت ٧اهـــــــذ جخمشـــــــل فـــــــي الـــــــخسلو مـــــــً الًـــــــباٍ الاه٨كـــــــاٍع
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والـــــــغاٚبحن فـــــــي ب٣ـــــــاء ؤمـــــــغ جىلُـــــــت الـــــــىالة بإًـــــــضَم , و٢ـــــــض اؾـــــــخُإ ؤخمـــــــض ال٣غمـــــــاهلي الخهـــــــضي لهـــــــم بخـــــــضبحر مظبدـــــــت 

ذ ؾــــــــ ٟــــــــي ٢ــــــــغب يــــــــٍغ ُضي الهــــــــاوي باإلايكــــــــُت بٗــــــــض ؤن ؤ٢ــــــــام خٟلــــــــت ٦بحــــــــرة لخــــــــىالي لهــــــــاالء الًــــــــباٍ فــــــــي مجزلــــــــه الٍغ

ت الـــــــــظًً ًسصـــــــــخى اه٣البهـــــــــم و  طبدهـــــــــم عظالـــــــــه . ٦مـــــــــا واظهـــــــــذ ألاؾـــــــــغة  lxiiزالزماثـــــــــت يـــــــــابِ مـــــــــً ٢ـــــــــاصة الاه٨كـــــــــاٍع

 آزــــــغ ًخمشــــــل فــــــي شــــــخو زلُــــــل باقــــــا الــــــظي ؤبٗــــــض ٖــــــً الخ٨ــــــم ؾــــــىت 
 
ــــــاصث هٟؿــــــه 1709ال٣غماهلُــــــت زُــــــغا م , ٖو

 ٨م بمؿاٖضة ألاجغا٥.بلى الخُل٘ بلى الاؾدُالء ٖلى الخ

٦مــــــا واظهــــــذ  lxiiiم بلــــــى مُىــــــاء َــــــغابلـ , ٧1711ــــــان زلُــــــل باقــــــا اإلاىٞــــــض مــــــً الؿــــــلُان ٢ــــــض ونــــــل فــــــي ؤٚؿــــــُـ  

ـــــــا وألامـــــــغ  حَر ىهـــــــت ومؿـــــــالجت , ٚو ألاؾـــــــغة  ال٣غماهلُـــــــت الٗضًـــــــض مـــــــً الٟـــــــتن والشـــــــىعاث الضازلُـــــــت , فـــــــي جـــــــاظىعاء , وجَغ

٣ـــــم فـــــي و٢ـــــذ واخـــــض وال فـــــي م٩ـــــان  واخـــــض , لهـــــظا ؾـــــهل الـــــظي ؾـــــهل ٖلحهـــــا  ال٣ًـــــاء ٖلـــــى َـــــظٍ الشـــــىعاث , ؤجهـــــا لـــــم ج

ت  ٖلحهــــــا ال٣ًــــــاء ٖلحهــــــا الىاخــــــض جلــــــى آلازــــــغ , ٞبٗــــــض ؤن جم٨ــــــً ؤخمــــــض ال٣غمــــــاهلي مــــــً الــــــخسلو مــــــً ظىــــــض الاه٨كــــــاٍع

 ُٞمــــــــا خــــــــل بــــــــالبالص مــــــــً ٞىضــــــــخى وايــــــــُغاب , ؤزــــــــظا ٌٗــــــــض الٗــــــــضة 
 
الــــــــظًً ٧ــــــــان ٌكــــــــ٪ فــــــــي والئهــــــــم , و٧ــــــــاهىا ؾــــــــببا

لتــــــي ٢امــــــذ يــــــضٍ , ٞإعؾـــــل ؤزــــــٍى قــــــٗبان بلــــــى جـــــاظىعاء  ل٨ىــــــه ٢خــــــل ٞإعؾــــــل إلاىاظهـــــت بٗــــــٌ الشــــــىعاث الضازلُـــــت ا

ــــــضعى بــــــً خؿــــــحن ال٣ىلــــــىٚلى وجدــــــال٠   مــــــً عظالــــــه , وفــــــي جلــــــ٪ ألازىــــــاء زــــــاع ٖلــــــى الباقــــــا ؤخــــــض عظالــــــه ٍو
 
الــــــحهم ٞغ٢ــــــا

ىهـــــــت ٞؿـــــــاع بلُـــــــه الباقـــــــا   ـــــــىوي وؤٖلىـــــــىا الٗهـــــــُان فـــــــي جَغ ـــــــى مدمـــــــض بـــــــً مىهـــــــىع التَر ىهـــــــت َو مـــــــ٘ ؤخـــــــض عظـــــــا٫ جَغ

كــــــــحر ابــــــــً ٚلبــــــــىن بلــــــــى َــــــــظٍ الخاصزــــــــت ٣ُٞــــــــى٫ ))واؾــــــــخ٣غ ؤمحــــــــر اإلاــــــــامىحن  م ,1713ؾــــــــىت  مــــــــت , َو ؼمــــــــه قــــــــغ ٍَؼ َو

 )) 
 
 مىهـــــــىعا

 
ـــــــغ١ ظمٗهـــــــم وعظـــــــ٘ هانـــــــغا بٗـــــــض طلـــــــ٪ اهـــــــضلٗذ  lxivعظالـــــــه وجـــــــىلى الخـــــــغب بىٟؿـــــــه ٞبـــــــضص قـــــــملهم ٞو

زــــــــىعة ظضًــــــــضة , وحٗخبــــــــر مــــــــً   ؤزُــــــــغ  الشــــــــىعاث  التــــــــي واظهــــــــذ ؤخمــــــــض ال٣غمــــــــاهلي  وتــــــــي التــــــــي ٢ــــــــام بهــــــــا ٖلــــــــى بــــــــً 

م والخٟـــــــــذ خىلـــــــــه الٗضًـــــــــض مـــــــــً ٢باثـــــــــل الجبـــــــــل الٛغبـــــــــي بُـــــــــغابلـ 1715ٖبـــــــــضهللا اإلال٣ـــــــــب ))بـــــــــإبي ٢ُلـــــــــت(( ؾـــــــــىت 

واصعـــــــى بإهـــــــه اإلاهـــــــضي اإلاىخٓـــــــغ, واحؿـــــــٗذ زىعجـــــــه ختـــــــى قـــــــملذ ؤوصًـــــــت ال٨م٨ـــــــىم ظىـــــــىب قـــــــغ١ مـــــــؼصة , زـــــــم اهخ٣ـــــــل 

الـــــت َـــــغابلـ ج٣ابـــــل بإجباٖـــــه بلـــــى الجبـــــل ألازًـــــغ ببر٢ـــــت, ليكـــــغ صٖىجـــــه َىـــــا٥ , وفـــــي ؤزىـــــاء عظىٖـــــه مـــــً بغ٢ـــــه بلـــــى بً

ا ,  ت اهدكــــــــاَع مٗــــــــه ظــــــــِل ألخمــــــــض ال٣غمــــــــاهلي الــــــــظي ٧ــــــــان ٣ًــــــــىصٍ بىٟؿــــــــه , لكــــــــضة زُــــــــىعة َــــــــظٍ الشــــــــىعة وؾــــــــٖغ

ٟــــــغان (( بؿــــــغث واهتهــــــذ اإلاٗغ٦ــــــت باهخهــــــاع ؤخمــــــض ال٣غمــــــاهلي ٞٛــــــىم  و٧ــــــان َــــــظا الل٣ــــــاء  بــــــال٣غب مــــــً )) مغســــــخى الٖؼ

لـــــي ألاصٚـــــم  ٩ـــــي ٖو  lxvلخإصًــــــب ال٣باثـــــل التـــــي اهًـــــمذ بلـــــى اإلاــــــضعيمىـــــه مٛـــــاهم ٦شحـــــرة وجـــــغ٥ مـــــً عظالــــــه ببـــــغاَُم التًر

ــــــا بلــــــى ؤ٢صــــــخى الــــــبالص الضازلُــــــت فــــــي بًالــــــت َــــــغابلـ ؾــــــلُان ٞــــــؼان  و٢ــــــض شــــــجٗذ َــــــظٍ الشــــــىعة التــــــي ونــــــلذ ؤزباَع

ــــــــت الباًَــــــــت التــــــــي  ٌ صٞــــــــ٘ الجٍؼ ــــــــٞغ )) مدمــــــــض هانــــــــغ (( ل٩ــــــــي ٌٗلــــــــً اهٟهــــــــاله ٖــــــــً جبُٗخــــــــه لباقــــــــا َــــــــغابلـ , ٍو

ٞاججـــــــــه بلُـــــــــه الـــــــــىالي وخانـــــــــٍغ ُٞلـــــــــب مدمـــــــــض ههـــــــــغ   lxviم٧1716ـــــــــان ٖلُـــــــــه ؤن ًـــــــــضٞٗها, و٧ـــــــــان طلـــــــــ٪ فـــــــــي ؾـــــــــىت 

ـــــــاصوا مخجهـــــــحن بلـــــــى  ٩ـــــــي وألاصٚـــــــم  ٖلـــــــى زلـــــــ٘ الباقـــــــا وبٖـــــــالن الخمـــــــغص , ٖو الهـــــــٟذ ,  وفـــــــي جلـــــــ٪ ألازىـــــــاء اجٟـــــــ٤ التًر

َــــــــغابلـ و٧ــــــــاهىا ًجبــــــــرون ألاَــــــــالي ٖلــــــــى بُٗــــــــتهم , واؾــــــــخىلىا ٖلــــــــى زــــــــغاط جــــــــاظىعاء وؤزــــــــظوا البُٗــــــــت مــــــــً مكــــــــاًش 

٩ــــــي بلــــــى ٞــــــؼان  lxviiمهـــــغاجت ــــــغ ألاصٚــــــم بلــــــى مهـــــغ والخجــــــإ التًر  lxviiiو٢ــــــابلهم الــــــىالي ٖىــــــض جــــــاظىعاء , واهخهـــــغ ٖلــــــحهم ٞو

وب٣ًـــــــاء ؤخمـــــــض ال٣غمـــــــاهلي ٖلـــــــى َـــــــظٍ الشـــــــىعة والشـــــــىعاث التـــــــي ٢امـــــــذ ٢بلهـــــــا ؤو بٗـــــــضَا اؾـــــــخُإ ؤن ًا٦ـــــــض صٖـــــــاثم 
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ت , ٞكــــــــُض الٗضًــــــــض خ٨مــــــــه وؤن ًغ٦ــــــــؼ ظهــــــــضٍ لبىــــــــاء مجــــــــض صولخــــــــه الٟخُــــــــت , ٞــــــــاَخم بالخجــــــــاعة الضازلُــــــــت والخاعظُــــــــ

مــــــً الٟىــــــاص١ لغاخــــــت الخجــــــاع ووكــــــغ ألامــــــً فــــــي  عبــــــٕى الــــــبالص , ُٞمــــــإن الخجــــــاع ٖلــــــى ؤعواخهــــــم وؤمــــــىالهم , وؤنــــــبدذ 

 .lxixمضًىت َغابلـ وبىٛاػي هدُجت لظل٪ ملخ٣ى الخجاع مً مسخل٠ ألا٢ُاع

ي الهــــــجها ي , ٖــــــام ومــــــً ؤَــــــم الشــــــىعاث ألازــــــغي التــــــي واظهــــــذ ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت,  زــــــىعة ٖبــــــض هللا بــــــً ٖبــــــض الىبــــــ 

(ٖلــــــــى الــــــــىالي ؤخمــــــــض باقــــــــا  1716.  1715وخغ٦ــــــــت ابىــــــــه ٖلــــــــى الــــــــظي زــــــــاع فــــــــي ؾــــــــىت ) lxxم يــــــــض مدمــــــــض باقــــــــا1711

وخغ٦ــــــت ؤخمــــــض بــــــً الــــــغثِـ وبجــــــي ٖلــــــىان, واإلادامُــــــض يــــــض الــــــىالي ؤخمــــــض باقــــــا ال٣غمــــــاهلي التــــــي  lxxiبمى٣ُــــــت مــــــؼصة

وخغ٦ـــــــت   lxxiiلـــــــىالي ؤخمـــــــض باقـــــــاؤصث بلـــــــى م٣خـــــــل قـــــــٗبان بـــــــ٪ ال٣غمـــــــاهلي الـــــــظي ٧ـــــــان مـــــــً ؤ٦بـــــــر مؿـــــــاٖضي ؤزُـــــــه ا

ـــــــــان ؾـــــــــىت ) و خغ٦ـــــــــت  lxxiiiم ( يـــــــــض ؾـــــــــلُت الـــــــــىالي ًىؾـــــــــ٠ باقـــــــــا ال٣غمـــــــــاهلي 1804م . 1803ٖبـــــــــض الـــــــــىافي فـــــــــي ٍٚغ

ـــــــم ٖمـــــــغ , 1807م . 1806ُٚـــــــض بـــــــً ؾـــــــ٠ُ الىهـــــــغ بؿـــــــغث ؾـــــــىت ) م ( التـــــــي اهتهـــــــذ بم٣خـــــــل ُٚـــــــض وؤؾـــــــغ ؤبىاثـــــــه َو

بــــــــض الجلُــــــــل, وؾــــــــ٠ُ الىهــــــــغ م 1811م . 1810ا ؾــــــــىت )خغ٦ــــــــت ؤَــــــــالى ٚــــــــضامـ ٖلــــــــى الــــــــىالي ًىؾــــــــ٠ باقــــــــ lxxivٖو

)lxxv  ( 1818.  1817خغ٦ـــــــــت ؤَـــــــــالي هـــــــــالىث ؾـــــــــىت)lxxvi    ( ىهـــــــــت فـــــــــي ؾـــــــــىت خغ٦ـــــــــت ٖبـــــــــض الهـــــــــمض بـــــــــً ؾـــــــــلُان بتَر

1826  .1827 )lxxvii  م ٖلـــــــى الخ٨ـــــــم ال٣غمـــــــاهلي1831زـــــــىعة ٖبـــــــض الجلُـــــــل ؾـــــــ٠ُ الىهـــــــغ فـــــــي ؾـــــــىتlxxviii  ٦مـــــــا مـــــــغث

غاع الؿـــــــــــ٩ان الـــــــــــظًً ألاؾـــــــــــغة ال٣غماهلُـــــــــــت بٟتـــــــــــرة ايـــــــــــُغاباث ؾُاؾـــــــــــُت , او٨ٗؿـــــــــــذ بـــــــــــضوعَا ٖلـــــــــــى ؤمـــــــــــً واؾـــــــــــخ٣

ازخـــــــاعوا الهجـــــــغة هدـــــــى بلـــــــضن اإلاٛـــــــغب الٗغبـــــــي, ٦مـــــــا حٗغيـــــــذ ؤلاًالـــــــت للمـــــــاامغاث والهـــــــغاٖاث بؿـــــــبب الؿُاؾـــــــت 

والخ٨ـــــم , و٧ـــــان للهـــــغإ ٖلـــــى الخ٨ـــــم بـــــحن ؤٞـــــغاص ألاؾــــــغة ال٣غماهلُـــــت صوع فـــــي هجـــــغة ألاَـــــالي , ٣ٞـــــض وســـــجذ ال٨شحــــــر 

٣ــــــــذ ٞحهــــــــا الٗضًــــــــض مــــــــً ألاعواح البًر ئــــــــت , و٧ــــــــان لــــــــظل٪ ؤزــــــــغ ســــــــخيء ٖلــــــــى الخُــــــــاة الٗامــــــــت مــــــــً اإلاــــــــاامغاث التــــــــي ؤَػ

لـــــــى اؾـــــــخ٣غاع اإلاـــــــىاًَ , بط اظخاخـــــــذ الـــــــبالص ال٨شحـــــــر مـــــــً الاهخٟايـــــــاث وخغ٧ـــــــاث الخمـــــــغص  التـــــــي ؤصزلـــــــذ  بـــــــالبالص , ٖو

ـــــــب فـــــــي هٟـــــــىؽ ألاَـــــــالي ـــــــاث والخـــــــغوب ال٣بلُـــــــت التـــــــي ٧ـــــــان لهـــــــا صوع ٦بحـــــــر فـــــــي اهخ٣ـــــــا٫ lxxixالٖغ . باإليـــــــاٞت بلـــــــى اإلاىاٖػ

ا , مشـــــل الهـــــٕغ بـــــحن ٢باثـــــل وعٚمـــــت والىىاثـــــل فـــــي جـــــىوـ , الـــــظي ؤصي بلـــــى هـــــؼوح ٢بُلـــــت ٢باثـــــل بإ٦ملهـــــا مـــــً مىاَجهـــــ

الىىاثـــــــــــل هدـــــــــــى الكـــــــــــغ١ , والخـــــــــــالٝ بـــــــــــحن ؤؾـــــــــــغة الٟؼ٢جـــــــــــي وخـــــــــــا٦م جـــــــــــىوـ ألامـــــــــــغ الـــــــــــظي ؤصي بلـــــــــــى هجغتهـــــــــــا بلـــــــــــى 

٦مــــــا حٗغيــــــذ بًالــــــت َــــــغابلـ لٛــــــؼو ٖلــــــي الجؼاثغلــــــي , الــــــظي هــــــخج ٖىــــــه هجــــــغة ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت بلــــــى  lxxxَــــــغابلـ

م ( , ٦مـــــــا َـــــــاظغ ٦شحـــــــر مـــــــً الُغابلؿـــــــُحن , بلـــــــى مسخلـــــــ٠ بلـــــــضان اإلاٛـــــــغب 1795 -م 1793ٞتـــــــرة مـــــــً الـــــــؼمً ) جـــــــىوـ 

 الٗغبي  وطل٪ بؿبب ؾىء اإلاٗاملت واهدكاع الٟىضخى .

٦مـــــــــا قـــــــــهضث بًالـــــــــت َـــــــــغابلـ الٛـــــــــغب ؤزىـــــــــاء الٗهـــــــــض ال٣غمـــــــــاهلي اهدكـــــــــاع ٖـــــــــضة مجاٖـــــــــاث بؿـــــــــبب اإلاىاؾـــــــــم التـــــــــي  

م  إلاجاٖــــــــاث بؿــــــــبب عصاءة 1780م و ٖــــــــام  1778لــــــــت َــــــــغابلـ فــــــــي ٖــــــــام  جىدــــــــبـ ٞحهــــــــا ألامُــــــــاع, ٦مــــــــا حٗغيــــــــذ بًا

م مجاٖـــــــــت  ؤزـــــــــغي ؾـــــــــب٣ذ وبـــــــــاء 1786م . 1784مىؾـــــــــم ال٣مـــــــــذ والكـــــــــٗحر لىـــــــــضعة ألامُـــــــــاع , ٦مـــــــــا خلـــــــــذ فـــــــــي ٖـــــــــام 

٦مـــــــا قـــــــ٩ل الىٓـــــــام  lxxxiالُــــــاٖىن, ٩ٞـــــــان الىـــــــاؽ حهغبــــــىن مـــــــً ال٣ٟـــــــغ واإلاـــــــغى بلــــــى جـــــــىوـ وبلـــــــى ؤلاًـــــــاالث اإلاجــــــاوعة

بي فــــــي الٗهــــــض ال٣غمــــــ  ٖلــــــى ٚالبُــــــت الًــــــٍغ
 
 ٦بحــــــرا

 
اهلي, الــــــظي ٧ــــــان ٌٗــــــض مــــــً ؤَــــــم مهــــــاصع الــــــضزل فــــــي ؤلاًالــــــت يــــــُٛا

اإلاجخمــــــ٘ التــــــي ٧اهــــــذ ألاؾــــــغة هىاجــــــه ألاؾاؾــــــُت , وطلــــــ٪ زــــــال٫ مــــــا ٞغيــــــه الــــــىالة مــــــً يــــــغاثب ومماعؾــــــاث ٢ــــــام بهــــــا 



 مجلة الجامعة

 

 054صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

ـــــــــظ٦غ ؤخمـــــــــض الىاثـــــــــب ألاههـــــــــاعي ؤن ألامـــــــــغ ٢ـــــــــض بلـــــــــٜ بـــــــــالىالي مدمـــــــــض الؿـــــــــا٢ؼلي بلـــــــــى ٞـــــــــغى  ظـــــــــامٗى الًـــــــــغاثب , ٍو

ً بــــــاعة , ٦مــــــا ٞـــــغى اإلا٨ــــــىؽ الجمغ٦ُــــــت ب ًُـــــت واخــــــضٍ ٖلـــــى ٧ــــــل شــــــجغة مشمـــــغة , زــــــم اؾــــــخٗاى ٖـــــً طلــــــ٪ بٗكـــــٍغ

بت ٖلــــــى ألاشــــــخام ؤزىــــــاء جــــــى٣لهم   الًــــــٍغ
 
ىــــــا٥ ؤًًــــــا  , َو

 
 وبدــــــغا

 
ٖلــــــى ٧ــــــل البًــــــاج٘ والؿــــــل٘ الخاعظــــــت للــــــبالص بــــــغا

مـــــــً ٢بـــــــل الخ٨ىمـــــــت وممـــــــا ػاص ألامـــــــغ ؾـــــــىءا حؿـــــــلِ مـــــــىْٟي ؤلاصاعة الٗشماهُـــــــت اإلاغؾـــــــلحن  lxxxiiمـــــــً م٩ـــــــان بلـــــــى آزـــــــغ

ـــــــــاصة ٖـــــــــً الغؾـــــــــىم  م , بط ٧ـــــــــاهىا ًجبـــــــــرون ألاؾـــــــــغ ٖلـــــــــى بٖـــــــــالتهم ومـــــــــً مٗهـــــــــم بخ٣ـــــــــضًم عؾـــــــــىم بيـــــــــاُٞت ٍػ وججبـــــــــَر

 ٧ـــــان ألاَــــــالي فـــــي ٞـــــؼان ًخـــــظمغون مــــــً ؾـــــمإ الُبـــــى٫ و ٌٗخبروهـــــه هــــــظًغ قـــــام , ومٗىـــــاٍ بن ٖلــــــى 
 
ألاؾاؾـــــُت , ٞمـــــشال

 لجـــــِل الؿــــــلُان
 
فـــــي ؤلاًالــــــت زـــــال٫ الٗهــــــض ال٣غمــــــاهلي ٦مـــــا قــــــ٩ل الىيـــــ٘ الهــــــخي  ٧lxxxiiiـــــل ؤؾــــــغة ؤن حٗـــــض َٗامــــــا

 جـــــــغ٥ ؤزـــــــٍغ ٖلـــــــى مجمـــــــل الخُـــــــاة الاظخماُٖـــــــت بمـــــــا ٞحهـــــــا ماؾســـــــخي ألاؾـــــــغة , ٣ٞـــــــض ٖـــــــاوى ألاَـــــــالي مـــــــً 
 
 مترصًـــــــا

 
وا٢ٗـــــــا

ؤمـــــــغاى ٖضًـــــــضة وؤوبُـــــــت ٞخ٨ـــــــذ بإٖـــــــضاص َاثلـــــــت مـــــــً الؿـــــــ٩ان, فـــــــي و٢ـــــــذ اٞخ٣ـــــــغث ُٞـــــــه الـــــــبالص ألبؿـــــــِ الكـــــــغوٍ 

مــــــً زــــــال٫ جٟصــــــخي ألاوبئــــــت التــــــي حٗغيــــــذ لهــــــا الــــــبالص ٖلــــــى  الصــــــخُت , واو٨ٗـــــــ وا٢ــــــ٘ التــــــرصي فــــــي اإلاجــــــا٫ الهــــــخي

م جٟصـــــــخى وبـــــــاء ال٨ـــــــىلحرا بـــــــالبالص و٢طـــــــخى ٖلـــــــى ٖـــــــضص ٦بحـــــــر مـــــــً 1767قـــــــ٩ل مىظـــــــاث بـــــــحن مـــــــضة وؤزـــــــغي, ٟٞـــــــي ٖـــــــام 

لـــــــــ٪ مـــــــــً َـــــــــغابلـ وخـــــــــضَا خـــــــــىالي  م اظخـــــــــاح الُـــــــــاٖىن َـــــــــغابلـ 1785وفـــــــــي ٖـــــــــام  lxxxivشـــــــــخو 500ؤَلهـــــــــا, َو

و٢ـــــض جغ٦ـــــذ جلـــــ٪ ألامـــــغاى وألاوبُـــــت  lxxxvر مـــــً ؾـــــ٩ان َـــــغابلـواهدكـــــغ فـــــي الـــــبالص ٧لهـــــا , و٢ـــــض ٢طـــــخى ٖلـــــى ٖـــــضص ٦بحـــــ

ت باإلًالــــــــت , خُــــــــض جــــــــغ٥ وبــــــــاء الُــــــــاٖىن ٖــــــــام  م هخاثجــــــــه اإلاــــــــضمغة فــــــــي َــــــــظا 1785جــــــــضاُٖاتها ٖلــــــــى الخُــــــــاة ألاؾــــــــٍغ

م : 1805الجاهــــــب مــــــً زــــــال٫ ســــــخ٣ه ألؾــــــغ ب٩املهــــــا , ٣ٞــــــض ؤ٦ــــــض ؤخــــــض الغخالــــــت الاظاهــــــب الــــــظي ػاع َــــــغابلـ ٖــــــام 

ا , وؤهــــــه ال جــــــؼا٫ َىــــــا٥ ؤن وبــــــاء الُــــــاٖىن زٟــــــٌ ٖــــــضص   مــــــا طَــــــب بٗىاثــــــل بإؾــــــَغ
 
البــــــا  , ٚو

 
ؾــــــ٩ان َــــــغابلـ ٦شحــــــرا

 .        lxxxviبٌٗ البُىث التي زلذ ؤو صمغث هدُجت لهظا البالء

 :الهٗىباث الخاعظُت . 
 
 زاهُا

ت مـــــــــــً ؤظـــــــــــل 124خ٨ـــــــــــم ال٣غمـــــــــــاهلُىن بًالـــــــــــت َـــــــــــغابلـ الٛـــــــــــغب مـــــــــــضة  ؾـــــــــــىت ٧اهـــــــــــذ خاٞلـــــــــــت بالهـــــــــــغاٖاث ألاؾـــــــــــٍغ

٧اهــــــذ الشــــــىعاث ال تهـــــــضؤ للــــــخسلو مــــــً ايـــــــُهاص الخ٩ــــــام , ؤمــــــا ٖلـــــــى الهــــــُٗض الؿُاســـــــخي الىنــــــى٫ للخ٨ــــــم , ٦مـــــــا 

 بـــــــحن خ٩ـــــــام َـــــــظٍ ألاؾـــــــغة والـــــــضو٫ ألاوعوبُـــــــت التـــــــي خاولـــــــذ ؤن جىـــــــا٫ امخُـــــــاػاث 
 
الخـــــــاع ي ٣ٞـــــــض ٧ـــــــان الجـــــــزإ قـــــــضًضا

ــــــا ٖلــــــى ج٣ــــــضًم ؤلاجــــــاو  ــــــ٤ للؿــــــُُغة ٖلــــــى جلــــــ٪ الــــــضو٫ وبظباَع ــــــت فــــــي صو٫ البدــــــغ اإلاخىؾــــــِ جمهــــــض لهــــــا الٍُغ اث ججاٍع

ت والهـــــــضاًا ال٣ىهـــــــلُت هٓحـــــــر ؾـــــــالمت ؾـــــــٟجها . و٢ـــــــض اقـــــــخض َـــــــظا الجـــــــزإ فـــــــي ٖهـــــــض  ؤخمـــــــض باقـــــــا ٖىـــــــضما lxxxviiالؿـــــــىٍى

ــــــــظا مــــــــا ظٗــــــــل ٖال٢ــــــــت ؤخمــــــــض باقــــــــا جخــــــــإػم مــــــــ٘  ؾــــــــعى لخشبُــــــــذ هٟؿــــــــه فــــــــي ؤلاًالــــــــت ومىاظهــــــــت الــــــــضو٫ ألاظىبُــــــــت , َو

 ٖلــــــــى الــــــــب
 
ًىلُــــــــى  27الص فــــــــي الؿــــــــلُان الٗشمــــــــاوي , بٗــــــــضما ازخحــــــــر ؤخمــــــــض باقــــــــا مــــــــً َــــــــٝغ ؤَــــــــالي َــــــــغابلـ والُــــــــا

 ٖلُـــــــه بـــــــال٣ىة  , ومـــــــا ػاص 1711
 
ـــــــى الازخُـــــــاع الـــــــظي ؤًٚـــــــب الؿـــــــلُان الٗشمـــــــاوي الـــــــظي قـــــــٗغ بإهـــــــه مٟغويـــــــا م , َو

 م٣اومـــــت ؤخمـــــض باقـــــا لخلُـــــل باقـــــا اإلاٗـــــحن مـــــً َـــــٝغ ٞغمـــــان ؾـــــلُاوي و٢خلـــــه فـــــي مٗغ٦ـــــت َاثلـــــت جـــــم 
 
الٗال٢ـــــت ؾـــــىءا

ــــــــا واهخهــــــــغ ٞحهــــــــا ؤخمـــــــــض ٖىــــــــض مضًىــــــــت نــــــــبراجت  , الجــــــــزإ مــــــــ٘ الـــــــــضو٫ ألاوعوبُــــــــت فــــــــي ٖهـــــــــض . ٦مـــــــــا اقــــــــخض lxxxviiiط٦َغ

م وؤ٦ــــــــــ القـــــــــابُل 1815ًىؾـــــــــ٠ باقـــــــــا ٣ٖـــــــــب مـــــــــا ؤنـــــــــضعث الـــــــــضو٫ ألاوعوبُـــــــــت مـــــــــً ٢ـــــــــغاعاث فـــــــــي مـــــــــاجمغي ُٞىـــــــــا 
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وفــــــــي ٖهــــــــض  lxxxixم, ممــــــــا ؤصي بلــــــــى جــــــــضَىع ألاؾــــــــُى٫ ال٣غمــــــــاهلي الــــــــظي ٧ــــــــان ٌٗــــــــض مــــــــً ؤَــــــــم مهــــــــاصع الــــــــضزل1818

 مــــــــــــً ؤظــــــــــــل الؿــــــــــــُُغة والىٟــــــــــــى 
 
 بــــــــــــضا الخىــــــــــــاٞـ واضــــــــــــخا

 
ط بــــــــــــحن ال٣ىهــــــــــــلُخحن الٟغوؿــــــــــــُت ًىؾــــــــــــ٠ باقــــــــــــا ؤًًــــــــــــا

ـــــــــت , و٧ـــــــــان لهـــــــــظا الخىـــــــــاٞـ ؤزـــــــــٍغ فـــــــــي ألاخـــــــــىا٫ الضازلُـــــــــت للـــــــــبالص , بط اؾـــــــــخٛلذ مشـــــــــل َـــــــــظٍ ال٣ىهـــــــــلُاث  وؤلاهجلحًز

الاه٣ؿـــــــام الـــــــضازلي بـــــــحن ؤٞـــــــغاص ألاؾـــــــغة الخا٦مـــــــت , ٞإزـــــــظث ٧ـــــــل مجهـــــــا ج٣ـــــــضم الـــــــضٖم لُـــــــٝغ مٗـــــــحن يـــــــض الُـــــــٝغ 

م واهتهـــــذ ٖـــــام 1832َلُـــــت التـــــي ؾـــــاصث مىـــــظ ٖـــــام آلازـــــغ. ل٣ـــــض ؤؾـــــهم ٦ـــــظل٪ جـــــضزل زـــــاع ي فـــــي جـــــإظُج الخـــــغب ألا 

ىصث الٗهض الٗشماوي مً ظضًض 1835  . xcم بجهاًت الخ٨م ال٣غماهلي ٖو

و٦ُٟمــــــــا ٧ــــــــان الخــــــــا٫ , ٞــــــــةن مــــــــا قــــــــهضٍ الٗهــــــــض ال٣غمــــــــاهلي مــــــــً ٞىضــــــــخى وايــــــــُغاب صازلــــــــي جمشــــــــل فــــــــي الجزاٖــــــــاث 

 ٖــــــــً الٗال٢ــــــــاث اإلاخــــــــىجغة بــــــــحن ال٣غمــــــــا
 
ت اإلاخىانــــــــلت, ًٞــــــــال هلُُحن والــــــــضو٫ ألاوعوبُــــــــت بؿــــــــبب والهــــــــغاٖاث ألاؾــــــــٍغ

ت جــــــاعة ؤزــــــغي , ٢ــــــض ؤؾــــــهم بٟاٖلُــــــت فــــــي بًجــــــاص خالــــــت  مداولــــــت ألازحــــــرة الهُمىــــــت جــــــاعة والخــــــضزل فــــــي الجزاٖــــــاث ألاؾــــــٍغ

مـــــــً ٖــــــــضم الاؾــــــــخ٣غاع الؿُاســــــــخي الـــــــظي لــــــــم ًــــــــخذ للــــــــىالة ال٣غمــــــــاهلُحن الٟغنـــــــت ال٩اُٞــــــــت لخىُٟــــــــظ بغهــــــــامج بنــــــــالحي 

 ٖــــــً ؤن ٖــــــضم الاؾــــــخ٣غاع ٧ــــــان مــــــً قــــــإهه ؤن ًد٣ــــــ٤ صعظــــــت مُٗىــــــت مــــــً الغ
 
قــــــي والخُــــــىع فــــــي قــــــتى اإلاُــــــاصًً , ًٞــــــال

 َظا ٢ض جغ٥ جضاُٖاجه ٖلى مجمل ٢ُاٖاث الضولت . 

 الخاجمت     

 جىاولذ في َظٍ الضعاؾت )) جإؾِـ ألاؾغة ال٣غماهلُت            

 م (( ومى٠٢ الضولت  الٗشماهُت مجها 1835م / 1711في بًالت َغابلـ الٛغب 

 لهــــــظا 
 
 زخامــــــا

 
 جهاثُــــــا

 
البدــــــض وكــــــحر بلــــــى بٗــــــٌ الىخــــــاثج التــــــي جىنــــــل بلحهــــــا الباخــــــض, والتــــــي ال ًم٨ــــــً ؤن جًــــــ٘ بَــــــاعا

 ٖلــــــــى مجمــــــــل ألاخــــــــضار , التــــــــي 
 
إلاىيــــــــٕى الضعاؾــــــــت ,  خــــــــاو٫ الباخــــــــض مــــــــً زاللهــــــــا ؤن وؿــــــــلِ الًــــــــىء ولــــــــى ٢لــــــــُال

ض مً مجهىصاث الباخشحن.  جدخاط بلى مٍؼ

 الىخاثج .   

: ٧ـــــــان مـــــــً هخـــــــاثج جـــــــضَىع ألاخـــــــى 
 
ا٫ الؿُاؾـــــــُت والا٢خهـــــــاصًت , للضولـــــــت الٗشماهُـــــــت, ْهـــــــىع ٖـــــــضص مـــــــً الخغ٧ـــــــاث ؤوال

٣ُا.  الاهٟهالُت التي ٧اهذ قبه مؿخ٣لت ًٖ الضولت الٗشماهُت في قما٫ اٍٞغ

: ؤن ال٣غمـــــــاهلُحن َـــــــىا٫ ٞتـــــــرة خ٨مهـــــــم التـــــــي صامـــــــذ خـــــــىالي ٢ـــــــغن وعبـــــــ٘ مـــــــً الؼمـــــــان ٢ـــــــض جمخٗـــــــىا بىـــــــٕى مـــــــً 
 
زاهُـــــــا

ول٨ـــــــجهم ْلـــــــىا جـــــــابٗحن مـــــــً الىاخُـــــــت الاؾـــــــمُت, ٦مـــــــا  ؤن الـــــــبالص ب٣ُـــــــذ َـــــــىا٫ الاؾـــــــخ٣ال٫ ٖـــــــً الضولـــــــت الٗشماهُـــــــت, 

 ٞترة خ٨مهم ظؼاء مً ؤمال٥ الضولت الٗشماهُت 
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 : بــــــــضؤ خ٨ــــــــم َــــــــظٍ ألاؾــــــــغة ؾــــــــىت 
 
ً ؾــــــــىت ؤي مــــــــً ) 1711زالشــــــــا كــــــــٍغ م .  1711م واؾــــــــخمغ خــــــــىالي ماثــــــــت وؤعبــــــــ٘ ٖو

ــــــــت ,  م (, خــــــــاو٫ زاللهــــــــا بٞــــــــغاص َــــــــظٍ ألاؾــــــــغة جشبُــــــــذ خ٨مهــــــــم بهــــــــىعة قــــــــبه1835 مؿــــــــخ٣لت ٖــــــــً الؿــــــــلُت اإلاغ٦ٍؼ

ت , مٗخمــــــــضًً فــــــــي طلــــــــ٪ ٖلــــــــى الُب٣ــــــــت الاظخماُٖــــــــت ال٣ىلىٚلُــــــــت  وجىٓــــــــُم ؤمىعَــــــــا اإلاالُــــــــت وال٣ًــــــــاثُت والٗؿــــــــ٨ٍغ

التــــــــي جــــــــضًً بــــــــالىالء لهــــــــم فــــــــي بعؾــــــــاء صٖــــــــاثم الؿــــــــلُت مــــــــً زــــــــال٫ جإلُٟهــــــــا لل٣ــــــــىة الغثِؿــــــــُت فــــــــي الجــــــــِل, ٣ٞــــــــض 

مــــــــــغصاث زانــــــــــت فــــــــــي اإلاىــــــــــا٤َ الضازلُــــــــــت م٣ابــــــــــل اؾــــــــــخُاٖت َــــــــــظٍ ال٣ــــــــــىة ال٣ًــــــــــاء ٖلــــــــــى مٗٓــــــــــم الخغ٧ــــــــــاث والخ

 خهىلهم ٖلى بٌٗ الامخُاػاث وبٖٟائهم مً الًغاثب.

ــــــــى ؤخــــــــض يــــــــباٍ الجــــــــِل الٗشمــــــــاوي , وؤؾــــــــىضث    : ٌٗخبــــــــر ؤخمــــــــض ال٣غمــــــــاهلي اإلااؾـــــــــ الؿُاســــــــخي لؤلؾــــــــغة َو
 
عابٗــــــــا

ؤلُـــــــه ٢ُـــــــاصة مى٣ُـــــــت اإلايكـــــــُت فـــــــي َـــــــغابلـ , جـــــــم بمؿـــــــاٖضة الجـــــــِل , جم٨ـــــــً مـــــــً الاؾـــــــخ٣ال٫ بُـــــــغابلـ , وبٖـــــــالن 

 م 1711هٟؿه الباقا الخا٦م لها ؾىت 

م٨ـــــــً ال٣ـــــــى٫ ؤهـــــــه فـــــــي الؿـــــــىت التـــــــي ونـــــــل : ٍو
 
ـــــــ٤ 1711ٞحهـــــــا ال٣غمـــــــاهلُُىن بلـــــــي الخ٨ـــــــم ؾـــــــىت  زامؿـــــــا م , ٖـــــــً ٍَغ

ؤخمــــــض ال٣ــــــٍغ مــــــاهلي بــــــضؤ حٛحــــــر واضــــــر فــــــي اويــــــإ بالًالــــــت ٖمــــــا ٧اهــــــذ ٖلُــــــه فــــــي ْــــــل الؿــــــُاصة الٗشماهُــــــت , وبالخــــــالي 

ؤنـــــبذ لهـــــا وظهـــــت هٓـــــغ زانـــــت فـــــي جلـــــ٪ الٗال٢ـــــاث وؤن اخخٟٓـــــذ َـــــغابلـ الٛـــــغب َـــــى٫ جلـــــ٪ الٟتـــــرة بجملـــــت مــــــً 

ٖلـــــى مؿـــــاًغة جلـــــ٪ الٗال٢ـــــاث مـــــ٘ الضولـــــت الٗشماهُـــــت فـــــي ْـــــل مهـــــلختها الخانـــــت مـــــ٘  ال٣ىاٖـــــض واإلابـــــاصت اٖخمـــــضث

 جداشخي الخهاصم م٘ الضولت الٗشماهُت بال في ؤي٤ُ الخضوص. 

: ؤن الضولــــــت الٗشماهُـــــت لــــــم جـــــغى بهــــــظا الىيـــــ٘ الــــــظي ؤٖخمـــــض ٖلُــــــه ال٣غمـــــاهلُىن فــــــي حؿـــــحر ألامــــــىع واٖخبــــــاع 
 
ؾاصؾـــــا

 بكــــــــ٩ل ٞٗلــــــــى ٖــــــــً 
 
ــــــــت فــــــــي  ألاؾــــــــخاهت , وؤن يــــــــلذ الخبُٗــــــــت اؾــــــــمُت خ٨مهــــــــم لُــــــــغابلـ مىٟهــــــــال الؿــــــــلُت اإلاغ٦ٍؼ

ؿــــــــخض٫ ٖلــــــــى طلــــــــ٪ بجملــــــــت مــــــــا ٢ــــــــامىا بــــــــه مــــــــً جُبُــــــــ٤ الىٓــــــــام الــــــــىعاسي فــــــــي َــــــــغابلـ الٛــــــــغب وب٢امــــــــت  ٣ٞــــــــِ َو

الٗال٢ــــــــــاث مــــــــــ٘ صو٫ الٗــــــــــالم مباقــــــــــغة مــــــــــً زــــــــــال٫ ٢ىانــــــــــلهم صون الغظــــــــــٕى بلــــــــــى الضولــــــــــت الٗشماهُــــــــــت التــــــــــي ٧اهــــــــــذ 

تــــــراٝ بهــــــظا الىا٢ــــــ٘  مــــــت ٖلــــــى الٖا خجلــــــى طلــــــ٪ فــــــي مٚغ وبن ؾــــــٗذ مىــــــظ ٢ُــــــام ألاؾــــــغة بلــــــى مداولــــــت ال٣ًــــــاء ٖلحهــــــا ٍو

ـــــــــل الجؼاثـــــــــغي ( فـــــــــي الاؾـــــــــدُالء ٖلـــــــــى َـــــــــغابلـ الٛـــــــــغب ولـــــــــم جيخـــــــــه جلـــــــــ٪ 1793صٖمهـــــــــا ٖـــــــــام  م للمٛـــــــــامغ ) ٖلـــــــــى بٚغ

 م.  1835اإلاداوالث ختى ٖاصث َغابلـ بلى الخ٨م الٗشماوي مغة ؤزغي ٖام 

 : واظهـــــــــذ ألاؾـــــــــغة ال٣غماهلُـــــــــت الٗضًـــــــــ
 
ض مـــــــــً الهـــــــــٗىباث فـــــــــي بضاًـــــــــت جإؾِؿـــــــــها ,  مجهـــــــــا صازلُـــــــــت , وؤزـــــــــغي ؾـــــــــابٗا

ت الُــــــامٗحن فــــــي الخ٨ــــــم والؿــــــلُت  زاعظُــــــت , ٞالهــــــٗىباث الضازلُــــــت ٧اهــــــذ جخمشــــــل فــــــي زُــــــغ  الًــــــباٍ الاه٨كــــــاٍع

 آزــــــغ ًخمشــــــل فــــــي شــــــخو 
 
, والــــــغاٚبحن فــــــي ب٣ــــــاء ؤمــــــغ جىلُــــــت الــــــىالة بإًــــــضَم , ٦مــــــا واظهــــــذ ألاؾــــــغة ال٣غماهلُــــــت زُــــــغا

ــــــــاصث هٟؿــــــــه بلــــــــى الخُلــــــــ٘ بلــــــــى الاؾــــــــدُالء ٖلــــــــى الخ٨ــــــــم 1709ؤبٗــــــــض ٖــــــــً الخ٨ــــــــم ؾــــــــىت  زلُــــــــل باقــــــــا الــــــــظي م , ٖو

 بمؿاٖضة الٗشماهُحن .



 مجلة الجامعة

 

 057صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 

ىهـــــــــت   : ٦مـــــــــا واظهـــــــــذ ألاؾـــــــــغة  ال٣غماهلُـــــــــت الٗضًـــــــــض مـــــــــً الٟـــــــــتن والشـــــــــىعاث الضازلُـــــــــت , فـــــــــي جـــــــــاظىعاء , وجَغ
 
زامىـــــــــا

ـــــا ,وألامـــــغ الـــــظي ؾـــــهل ٖلحهـــــا  ال٣ًـــــاء ٖلـــــى َـــــظٍ الشـــــىعاث , ؤ حَر جهـــــا لـــــم ج٣ـــــم فـــــي و٢ـــــذ واخـــــض وال فـــــي ومؿـــــالجت , ٚو

 م٩ان  واخض , لهظا ؾهل ٖلحها ال٣ًاء ٖلحها الىاخض جلىي ألازغي. 

 بحن خ٩ام َظٍ ألاؾغة والضو٫ ألاوعوبُت التي 
 
 : ؤما ٖلى الهُٗض الؿُاسخي الخاع ي ٣ٞض ٧ان الجزإ قضًضا

 
جاؾٗا

ت في صو٫ البدغ اإلاخىؾِ جمهض لها  ا ٖلى  خاولذ ؤن جىا٫ امخُاػاث ججاٍع ٤ للؿُُغة ٖلى جل٪ الضو٫ وبظباَع الٍُغ

ت والهضاًا ال٣ىهلُت هٓحر ؾالمت ؾٟجها .  ج٣ضًم ؤلاجاواث الؿىٍى

 الهىامل:

ت تي ٞغ١ الجىض  ؤو الٗؿ٨غ جاب٘ للضولت الٗشماهُت . ؤهٓغ ابً ٚلبىن  , الخظ٧اع ُٞمً مل٪  .1 الاه٨كاٍع

, 1967, م٨خبت الىىع , َغابلـ , لُبُا ,  2, ٍ َغابلـ وما ٧ان بها مً ؤزباع , ث الُاَغ ؤخمض الؼاوي 

  108م

لى : مٗىاَا ابً الٗبض , وكإ َظا الجُل هدُجت ػواط الجىىص ألاجغا٥ مً اليؿاء اإلادلُاث ,  .2 ٢ى٫ ؤٚو

واليؿل الجُل ؤَل٤ ٖلُه ؤؾم ال٣ىلىٚلُت , ٖاقذ ال٣ىلىٚلُت زاعط الهىع و٧لٟذ بدغاؾت اإلاضًىت , 

ؾىي بٖٟائها مً الًغاثب , وم٘ مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ بضؤ هٟىطَا ًؼصاص بلى  ولم ٨ًً لها مً اإلامحزاث

ً لضي  ل هٟىطَا بلى ؤن ٢طخى ٖلحها الىالي خاٞٔ باقا في مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ؤن حؿلمذ الؿلُت ْو

ش اإلاٛغبي الٗغبي الخضًض مىظ  ًها صٞ٘ ما ٖلحها مً يغاثب .مدمىص ٖلى ٖامغ و مدمض زحر ٞاعؽ  , جاٍع ٞع

  208م , ظامٗت صمك٤ , ص . ث , , م1830ضاًت ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ختى ب

 572م ,م2007ٞايل بُاث , الضولت الٗشماهُت في اإلاجا٫ الٗغبي , مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت , بحروث ,  .3

4.   , ً ش لُبُا في الٗهغ الخضًض مىخه٠ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغـ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ن ـ ؤ ـ  بغوقحن , جاٍع

سُت , جغظم  . 108,م 1991ت وج٣ضًم ٖماص ٚاهم , ميكىعاث مغ٦ؼ ظهاص اللُبُحن للضعاؾاث الخاٍع

َـ اإلاىا٤ٞ 1117جيؿب ألاؾغة الخؿُيُت بلى الخؿحن بً ٖلى الظي ٣ٖضث له البُٗت في ؤواؾِ عبُ٘ ألاو٫  .5

٠ , عاظ٘  عوؾى , الخىلُاث1705الشامً مً ًىلُى  الخىوؿُت ,   م بٗض ال٣ًاء ٖلى صولت ببغاَُم الكٍغ

م الىافي , ميكىعاث ظامٗت  ب : مدمض ٖبض ال٨ٍغ مىظ الٟخذ الٗغبي ختى اخخال٫ ٞغوؿا للجؼاثغ , حٍٗغ

ىوـ , بىٛاػي , ٍ   .   179 -162م , م1992, ٢1اٍع

ت الُغابلؿُت في ٖهض ًىؾ٠ باقا ال٣غماهلي ) .6 ل , البدٍغ م(,  صاع ال٨خب 1832.  1795ؤمدمض ؾُٗض الٍُى

 42, م 2001اػي , الىَىُت , بىٛ
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 م،خص

رشٌَ  ؽ٤ششٌَج٤و ٖٓ أًضو أُٜبّ طؼٞثخ.  اُزٞه٣خ ك٢ هٝا٣بدرؼزجو روعٔخ 

ث٤ٖ اُِـز٤ٖ اإلٗغ٤ِي٣خ اُجؼلًنُي اُزٞاكن ٝاُزٞه٣خ ٓشٌِخ ُـ٣ٞخ ُِٔزوعْ ثَجت ػلّ 

بد زٞه٣اُُجؼغ صالس روعٔبد ػوث٤خ  ػ٠ِثؾش ٛنٙ اُلهاٍخ ٣ورٌي ٝاُؼوث٤خ. 

( 1979( ٝعجوا اثوا٤ْٛ )٢ٛٝ2012 روعٔخ ف٤َِ ٓطوإ )."ٛبِٓذك٤وٝا٣خ"

ٓغ ؼشٞائ٤ًب برٖٓ اُزٞه٣ًك ٍزخػلبه ٤افز (.ؽ٤ش ر2000ْٓؾٔل ػٞع ) خٝروعٔ

اُزوعٔبد اػزٔل اُجبؽش ٛنٙ  ُٝزو٤ْٓغ ٗظ٤وارٜب اُؼوث٤خ.  ٝٓوبهٗزٜبًَ ٜٓ٘ب رٞػ٤ؼ 

رظ٤٘ق  ٝمُي ػٖ ؽو٣نروعٔخ اُزٞه٣خ ًؤٍبً ُزو٤٤ْ  (Delabastita)ػ٠ِ ٗٔٞمط

جٚ ىُْ ٣نًو ٓؼٜب الىّ ٖٓ ُٞاىّ أُؼ٠٘ اُوو٣ت أُٞه أُغوكح كوؾ، ٤ٛٝبُز٢اُزٞه٣خ 

اُزو٤٤ْ رو٤٘بد  ٣َزؼوعٍٞف  ىؼ٘ٚ،ٝثبُزب٢ُ،ال ٖٓ ُٞاىّ أُؼ٠٘ اُجؼ٤ل أُٞهٝ

ٝرش٤و ٗزبئظ اُلهاٍخ إ أُزوع٤ٖٔ اُضالصخ اٍزقلٓٞا اُزوعٔخ اُز٢ ؽجوٜب أُزوعٕٔٞ.

روعٔخ اُزٞه٣خ ثزٞه٣خ ٓوبثِخ اٝ اٍزقلاّ  ٖػل٣لح ُزوعٔخ اُزٞه٣خ ٓب ث٤ داٍزوار٤غ٤ب

 اُٜٞآش ٝأؽ٤بٗب اٍزوار٤غ٤خ اُؾنف.

 

Abstract 
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Translating Shakespeare's Punsisconsidered as one of the most 

challenging tasks. In general, puns pose a linguistic problem for the 

translator because of the incompatibility between English and Arabic 

Languages. This study investigatesThree Arabic translations of 

Shakespeare's puns in Hamlet. To carry the study, the researcher selected 

randomly a number of those puns explaining each one of them with a 

comparisonwith their Arabic counterparts. The evaluation of these 

translations has been carried out through Delabastita's (1996) Model of 

translating puns in only the typology of Horizontal pun. Also, the study 

addresses the definitions of puns and its types.Consequently, the 

evaluation will explore the translation techniques applied by the 

translators.A varietyof Delabastita‘s techniques were employed 

bythethree translators. 

1. Introduction 

Shakespeare is famous of his puns and he used them as a tool to hide his 

intended meaning or simply as a powerful method of generating laugher 

or talk euphemistically to people in the play.Hamlet is a master of the 

comedic pun and he employs them repetitively, often with sarcastic 

meanings.Delabastita(1992:302) declares that Hamlet is one of 

Shakespeare's most prolific punster.Drabble (2000:825 cited in Chengzhi 

2017:3) stated that Shakespeare is "greatly given topunning,both in comic 

and in serious contexts". In fact, Shakespeare utilized puns in all of his 

plays and sonnets more or less frequent.Mahood(1968:9) stated that 

Shakespeare uses puns because it was a game that Elizabethansplay 
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seriously. Also, Leppihalem(1997:41) declared that Elizabethans 

manipulate the use of puns very often. 

Chengzhi(2017:3)asserted that Shakespeare's sonnets for example are rich 

in puns and it would be inconclusive to determine the precise number of 

puns that Shakespeare usedthatmakes its translation extremely 

challenging.In fact, Hamlet is full of puns, he is considered asthe greatest 

punster of all Shakespeare's characters. 

2.  Research Issue and Hypotheses 

Bearing in mind the fact that both Arabic and English are remote 

linguistically, i.e. they belong to two different language families, hence, 

they exhibit semantic and syntactic differences. 

The researchers hypothesize that; 

1- The basic one to one equivalent method is irrelevant. 

2- To achieve equivalence, translators have to compensate. 

3-There is a loss of information when translating Shakespeare's puns. 

3.  The Objective and Aims of the Study 

    This study is mainly confined to the investigation of the translatability 

of Shakespeare's puns, and of the problems encountered translatorsby 

analyzing their strategies when translating puns into Arabic.                      

4.  Research Methodology 

This study is a comparative analytical study. A comparison is drawn 

between Shakespeare's puns and their Arabic translated versions. The 

study analysessix of Shakespeare's puns based on Delabastita's translation 

strategies of puns.By carrying out this emperical analysis, the researcher 
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will be able to examine which strategy was implemented by the 

translators. Also, An explanation andclarification of each pun will be 

provided. Thus,identifying  the meaning of each pun and comparing it 

with its Arabic counterpartto ascertain whether they maintain the 

meanings of the pun of the original or not. 

5. Data Analysis 

In data analysis,Delabastitamodelwould  be used to identify and classify 

the translated versions according to each strategy.The study implemented  

a corpus-based analysis approach to identify the strategies adopted by the 

Arab translators.Also, the model will help to determine and evaluate how 

successfully they were rendered. 

To achieve the objectives of this paper, a descriptive and a comparative 

approach is selected. The data are Seven examples of Hamlet's puns that 

would  be explained and followed by their Three Arabic translations, by 

Jubra Abraheem (1979), KhalilMutran(2012) and Mohamed waad 

(2000).The Six examples would be analyzed according to Delabastita's 

(1996) typology of Vertical pun to identify the techniques employed by 

the translators according to the  meaning of each pun.                                                              

6.  Defining Puns 

Puns are notoriously difficult to define and to classify.Delabastita  

admitted the difficulties lie in the definition and classification of puns. He 

(1996: 128) regarded puns as the "various textual phenomena in which 

structural features of the language(s) used were exploited in order to 

bring about a communicatively significant confrontation of two (or more) 
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linguistic structures with more or less similar forms and more or less 

different meanings". 

By the definition of Delabastita, puns could exploit all the aspects of a 

language such as the graphology, orthography, morphology and 

phonology. He added that a necessary condition for pun perception is a 

context to generate the double meaning of an individual word.That means 

the surrounding wording is essential to give the meaning and perception 

of a pun. 

He also stated that most definitions agree on the basic principle that all 

forms of puns derive their special effect from a special combination of 

difference of meaning and likeness of form. 

Hill (1985:450 cited by Guidi 2017:21) declares that " punning owes its 

occurance to the essential nature of the language and meaning and it must 

therefore occur in all languages and cultures. Guidi (2017:25) regards 

puns as a phenomenon consisting of the manipulation of a string of 

undetermined lenght, which representing a section of an utterance. 

Attardo (1994:142) notifies that " the conscious nature of the use of pun 

should not be confused with an awareness of the mechanisms at play in 

the production and understanding of puns". This means that the essential 

requirement for producing and understanding a pun is linguistic 

knowledge whether  conscious or implicit. 

  Chairo (1992)declared that the term pun includes every conceivable way 

in which language is used with the intent to amuse. Pun is the most 
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sharply focused kind of verbal humor; two unrelated meanings are 

suddenly and unsuspectedly brought together in a single word. Redfern 

(1984:6) defined puns as "a whole variety of rhetorical devices which 

play on words". 

According to  Oxford English Dictionary a pun is the use of a word in 

such a way as to suggest two or more meanings or different associations, 

or the use of two words or more of the same or partialy the same sound 

with different meanings, so as to produce a humorous effect; a play on 

words. 

OED declares that the word "pun" appears soon after the 1660 and is of 

undetermined origin. It has suggested that puns might originally have 

been an abbreviation of  Italian puntiglio, which means "small or fine 

point". 

Britannica    Encyclopedia  sees  that a  pun  is also  called  paronomasia  

which  is  ' a humorous use of  a word in such a way as to suggest 

different meanings or applications, or a play on words'. Crisafulli 

(1996:261) defines puns as "creating meaningful association between 

words that are similar in form but different in meaning" or "contrasting 

linguistic structures with different meanings on the basis of their formal 

similarity". 

Alexieva (1997:138) believes that punsare being based on a confrontation 

or clash of two meanings. The difficulties in puns translation lie in the 

fact that there exists interlingualasymmetry. 
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Arabic idiomatic counterpart to puns is (Altawrea)or (Alaiham) which is 

a word that has two meanings one is "immediate meaning" and the other 

is "remote meaning" and what is intended or needed is the remote one. 

All definitions agree that the wordplay or pun is a manipulation of a word 

or words that has two meanings or more. 

Also, Crystal confirms that puns manipulate some linguistic features: 

'' we play with language when we manipulate it as a source of enjoyment, 

either for ourselves or for the benefit for others. I mean 'manipulate' 

literally: we take some linguistic feature– such as a word, a phrase, a 

sentence, a part of a word, a group of sounds, a series of letters– and 

make it does things it does not normally do. We are, in effect, bending 

and breaking the rules of the language. and if someone were to ask why 

we do it, the answer is simply: for fun''. (Crystal1998:1).    

An example of Shakespeare's pun can clarify what Crystal meant by 

language play. In Fact, Shakespeare knows how to play with language 

and challenge translators when he took a group of sounds and series of 

letters and made things it does not normally do.  

For women sake by whom we men are men. "Love's Labor's Lost. 

Shakespeare" 

 

 ٝثبٍْ اَُ٘بء اُِٞار٢ ٣قِوٖ ك٤٘ب ٗؾٖ اُوعبٍ هٝػ اُوعُٞخ ٝاإلهلاّ. 

(86رؼو٣ت ا.ه. ٓشبؽ٢ طلؾخ )ػناة اُؾت اُؼبئغ   
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To the contraryof the Arabic translation, Shakespeare used the pun in 

ironic way, not as seemingly, that men are men due to women. 

Shakespeare wants to say how could women become like men, as he 

belittled and disparaged them. Delabastita ( 1993:103).                         

7. Types of Puns 

There are many taxonomoies and classifications of puns by scholars like, 

Delabastita (1994), Chiaro(1992)  among others.  In fact, most of these 

taxonomies show some degree of similarity, In this paper the taxonomy 

of Attardo ( 1994 ) will be adopted.  

8.  Vertical (Paradigmatic)puns 

Attardo ( 1994 :115) sees that paradigmatic puns involve two senses of 

linguistic expressions or strings. In this type of puns only one of the two 

strings is actually presernt in the text, and the second string has to be 

retrieved by the hearer or the reader,i.e. the relationship between the 

strings  is established in paradigmatic level. The two meanings are being 

presented in the same utterance. The pun is mentioned only once but 

carries two ormore meanings that the reader has to decipher. 

Offord (1997:234) declares that the vertical pun ( implicit puns) involves 

a single occurrences of the word and evokes  more than one 

meaning.Hausmann (1974 cited in Attardo:1994:118) differniates  

between two types, the first one is a vertical pun which is paradigmatic 

only one linguistic expression was  in the text. 

9.  Syntagmatic (Horizontal)Pun 
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The second type ,(syntagmatic pun), according to Hausmann (1974 cited 

in Attardo :118),  is Horizontal pun both linguistic expressions are 

present in the text.The relationship between strings is of a syntagmatic 

type: the two strings are one after the other in the sequence, i.e. the 

lexical elements are presented in the text near each other. 

   Offord( 1997:234)sees that horizontal puns (Explicit puns) present two 

or more occurences of the original word, with a different meaning at each 

occurance. 

10. The Translation of Puns 

In the case of translating puns, the task of the translator is not to translate 

what has been understoodbut to translate what has been said,conveying 

the right meaning. What makes puns difficult to translate is simply a 

simple word that has two senses and both senses are equally effective and 

both are meant to be thereinseparable. Omitting one of the senses will 

spoil and corrupt the message.The translator seeks to convey the Source 

Text by an equivalent Target Text. Whathas been said implicitly should 

be conveyed in the same way.                                                                                 

Delabastita (1994:223) admits the difficulty of the translation of puns, 

they somehow present a special problem to both translator and translation 

scholars. Difficulties lie in the fact that the Target Language fails to 

produce a counterpart that has the  semantic effect of the 

original.Translatoin scholars admits the challenging task when translating 

puns. 
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 Also, Fawcett (1997:33) confirms that when he declares that translating 

puns is one of the great difficulties in translation. He sees that if the 

subject of the text forces the translator to remain within the semantic 

domain as the pun and the target language has no two words in the 

domain than can form the pun, simply then pun is untranslatible. 

 Also, Nida (1965:165) admits that elements such as puns almost 

inevitable lie byond the reach of formal equivalence. He claims that 

dynamic equivelane is suitable then in translating pun. 

All that confirm that the translation of puns is different from other 

translation. To translate it, the first thing the translator has to do is the 

awareness of it. The second thing is translating it with the same effect of 

the original. Delabastita (1997) admits that ordinary translation strategies 

are not appropriate when translating puns. 

‖Being so ‗overdetermined‘ as they are, puns hamper the easy 

compromise betweensource vs target, word-for-word vs free, form vs 

function, contentvs expression, andso on, and often bring the customary 

and approved negotiation strategies to agrinding halt.‖Delabastita 997:11) 

To the contrary, some see that puns are easy to translate if the two 

languages belong to the same family because they have near- equivalents 

in both languages. 

Newmark (1988:217) declares that puns in poetry are most difficult to 

translate. Often, the pun simply has to be sacrified. 

11.  Delabastita’s Translation Strategies or Categories. 
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Delabastitahasproposed a model which deals specifically with the 

translation of puns. In this model eight translation techniques that are 

possible to apply in the translation of puns are recognised. ''It is 

appropriate to identify the strategies used in the translation of puns. it 

should be stated that in some cases it is possible to combine two or more 

techniques'' (Delabastita 1993: 191). 

(1).  From pun to pun 

Pun rendered as pun; the Source-Text pun is translated by a Target-

language pun. The reproduced pun may be more or less different from the 

original pun in terms of formal or semantic structure or textual function. 

 (2). From PUN to NON- PUN 

The pun in Source-text pun is translated in the target-language by a non-

punning word which may preserve both senses of the pun but not as a 

pun. 

(3).  From PUN to  related rhetorical device 

The pun is substituted by another rhetorical device, like repetition, 

alliteration, rhyme, referential vagueness, irony, paradox etc, which aims 

to recapture the effect of the Source-Text pun. 

(4). From pun to zero 

Pun is rendered with zero pun, the portion of the text that contains the 

pun is simply omitted 

(4).  From zero to pun 
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A pun appears in the target text without a justification for it in the source 

text. It is added to the target text. 

All English examples have  their own pun. 

(5). From pun ST to pun TT 

ST pun copied as TT pun, without being translated. 

(6). From non pun to pun 

A new pun introduced, a compensatory pun is inserted, where there was 

none in the ST, possibly making up for ST puns lost elsewhere. 

(8). Editorial techniques 

The translator can add footnotes, endnotes. 

12.  Data Analysis 

Example 1 

" a little more than kin, and less than kind" (1.2.65) 

 ٣ب اثٖ اف٢ ٝاث٢٘؟ ٝاالٕ، ٣بٛبِٓذ،أُِي: 

 (38ص )عجوااُقِق.ٖٓ اُووث٢ ٝاثؼل ٖٓ  )عبٗجب(:أهوةٛبِٓذ 

 أ١ اثٖ أف٢ ثَ اث٢٘.  «ِٛٔذ»ٝا٥ٕ  

 (31ص  )ٓطوإ.ش٤ئًب أًضو ٖٓ اثٖ األؿ، ٝش٤ئًب أهَ ٖٓ االثٖ: )ٓ٘لوًكا(ٍّ٘ذ 

 ٣ب ُٝلٗب ِٛٔذ ُؼْ.ا ٝاال٤ٗؤثٖأُِي: 
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 (15ص  ،ػٞعٓؾٔل )(. 1ٍججب ) ٝاثؼلٗب( ٓب أهوث٘ب َٗجب )ُ٘لَِٚٛٔذ 

Evaluation of the translations 

Wong (2016:338), Mowat (1992:21)claim that due to the similar 

pronunciation between ''kin'' and ''kind'' Hamlet's pun means that a little 

more than kinsman, since the king has married his mother, yet hardly his 

son, since the marriage is incestuous. That means both hamlet and the 

king are ''more than kinsmen in their actual relationship and less than 

kinsmen in their likeness and mutual feelings.In other words,Hamlet 

states a paradox. Claudius is twice related to him as stepfather and uncle, 

but Hamlet wants to state that he is not his kin or kind at all. Kind here 

means kindly or kind of person. Hamlet is saying that the king is not kind 

and not related to him at all. The resemblance in sound between kin and 

kind is maintained in the translation of (Awad).The two Arabic words he 

used partially are similar in sound and both convey the meaning of the 

original. The translation is from pun to rhetorical device. 

 عججبٝاثؼلٗب  ٔغجبٓب أهوث٘ب 

Example 2 

Not so, my lord, I am too much in the sun" (1.2.67) 

When Claudius asks Hamlet, "How is it that the clouds still hang on you? 

The meaning: why are you still so miserable and depressed?. Hamlet 

replies, "Not so, my lord. I am too much in the sun.".Mahood (1968:115) 

sees that the pun here, is that "sun" really means "son."Hamlet is 

implying that he does not like being called "son" by the king too often, 
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and he does not like being called "son" by the king.All the three 

translations rendered only one meaning. They omitted the pun. The 

translations are from Pun to Zero Pun. 

 أُِي: ٓب٢ُ أهٟ اَُؾت ٓب ىاُذ ٓق٤ٔخ ػ٤ِي؟

 (38)عجوآٔب ٣٘جـ٢.  أًضوك٢ اُشٌٔ  ا٢ٗثَ  ٤ٍل١،ٛبِٓذ: ال ٣ب 

 ٖٓ أ٣ٖ ٣زؤر٠َّ إٔ ٍٔبَءى ال رياٍ ػبثَخ اُـ٤ّٞ؟اٌٍّه: 

ْٕ أَٗب اال ك٢ اُشٌٔ اَُبؽؼخٍّ٘ذ:  ا ٓٞال١، ا ًٞ  (31ص  )ٓطوإ.ػل

 ٓؾ٤بى؟أُِي: ٓب ثبٍ اَُؾت الرياٍ رـش٢ 

 (15ص  ،ػٞعٓؾٔل ).ًال ٣ب ٓٞال١ ثَ رـٔو٢ٗ اُشٌٔ ثؤًضو ٓٔب أؽ٤ن ِٛٔذ:

Example 3 

  Get thee to a nunnery (3.1.188) 

Mahood(1968:121) regards this as a bitter innuendo towards Ophelia 

and, through her, towards the Queen; innuendoes which, like Hamlet‘s 

use of the word nunnery.The pun here lies in the word nunnery. The 

first meaning is a place or a building or group of buildings in which 

nuns live as a religious community. The second meaning is that 

Nunnery is an Elizabethan slang term means a brothel.All the three 

translators translate the pun from pun to zero pun. (Jubra) used 

footnote to inform the reader the double meaning of the word nunnery.  

The translation is from Pun to editorial technique. 
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 (109 )عجشا٘بٍِذ: ار٘جٟ اٌٝ د٠ش ٚرش٘جٟ*. أرش٠ذْ أْ رٍٟ اٌُخطبح؟ 

 اٌّجغٝ. ٚاٌزٛس٠خ ٕ٘ب ظب٘شح. رٛس٠خ،*فٟ ػٙذ شىغج١ش وبْ "د٠ش اٌشا٘جبد" ٠ؼٕٟ ا٠ؼبً 

 (108ص  ،ػٞعٓؾٔل )ٚالدح ٌٍخبؽئ١ٓ؟  رىٍّٟٛٔ٘ذ: ار٘جٟ إٌٝ د٠ش. فّب عذٜٚ أْ 

 (52)ِطشْ ص ٍّ٘ذ: ار٘جٟ إٌٝ د٠ش، ػالَ رش٠ذ٠ٓ أْ رىٟٛٔ ٚاٌذحً، ِٚشِػًؼب ٌخبؽئ١ٓ؟ 

Example 4 

Hamlet: Let her not walk i' the sun: conception is a 

blessing: but not as your daughter may conceive. 

Friend, look to 't. (2.2.184) 

 ً ّْ ٌٚىٕٗ غ١ش ِب لذ رؾٍّٗ اثٕزه. فبٔزجٗ ٠ب ٔؼّخ،٘بٍِذ: أٙٙب ػٓ اٌّشٟ فٟ اٌشّظ: فبٌؾ

 (84 )عجشاطبػ.

’ وزٌه،ٌٚىٓ إدسان اثٕزه ٌٓ ٠ىْٛ  ٔؼّخ،فئْ اإلدسان  اٌشّظ،ٍّ٘ذ: ال رذػٙب رّشٝ فٟ 

 األِش. فزذثش‘2

ص  ٓؾٔل ػٞع)٢ أٜٗب رظجؼ ؽبٓال. ٘أ٣ؼبً ٓؼ رل٤لConceive ُإلكهاىأٌُِخاإلٗغ٤ِي٣خ ‘2’

84) 

In this example, there are two puns. The first one lies in the word sun 

as the sun in the sky and the son as a male person. Hamlet warning 

Polonius that if he let her daughter Ophelia walk with the son of the 

king, he might impregnate her. Also, the word conceive has two 

interpretations one as comprehends whilethe other as get pregnant. 

Ophelia would be an out-of-wedlock pregnancy.(Mutran) omitted the 
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pun while the other translations failed to maintain the pun of the word 

sun as referent to the son of the king (Hamlet himself). On the other 

hand, the pun in the word conceive (Awaad) chose to use footnote to 

inform the reader that the word conceive has additional meaning as 

getting pregnant. It‘s a translation from pun to Editorial techniques. 

To the contrary'Jubra' maintains the pun with the two possible 

interpretations of the original, it is pun to pun. 

 

 

Example 5 

Excellent well; you are a fishmonger" (2.2.174) 

The pun lies in the word fishmonger. When Polonius asked Hamlet 

whether he knows him. Williams(2006:126) believes  thatthe word 

one as a man who sells fish which s, " has two interpretationfishmonger"

was a low-class profession. The second meaning which is meant as 

euphemism by Hamlet as a "pimp" accusing Polonius of selling his 

daughter off for getting information about Hamlet.  

 ث٤ًُٗٞٞٞ: أرؼوك٢٘، ٣ب ٓٞال١.

 (83)عجوا صٛبِٓذ: اػوكي رٔبّ أُؼوكخ. اٗذ ث٤بع ٍٔي. 

 ث٤ًُٗٞٞٞ: َٛ رؼوك٢٘ ٣ب ٓٞال١؟

أؽَ٘بُٔؼوكخ،اٗي طبئل ٍٔيِٛٔذ: 
(1)

 ( 83)ػٞع 

 ٌٚىٕٗ غ١ش ِب لذ رؾٍّٗ اثٕزه

https://shakespeare-navigators.com/hamlet/Hamlet_Act_2_Scene_2.html#174
https://shakespeare-navigators.com/hamlet/Hamlet_Act_2_Scene_2.html#174
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In this example (Mutran) has omitted this example of the pun while 

(Jubra) translated it from pun to non-pun. (Awaad) has translated this pun 

byEditorial techniques. He added in the footnote the folowing: 

1
ِٛٔذ ٓغوك اُزؼ٤ٔخ. ٌُٖٝ ثؼغ اُشواػ ٣وٟ ٛ٘ب اشبهح ا٠ُ ا٤ٜٗجـ٠ اطط٤بك هثٔب ًبٕ ؿوع 

 أُؼِٞٓبد ٓ٘ٚ.

Example 6 

OPHELIA: [...] Let in the maid, that out a maid. (4.5.47) 

This means that the girl whom the man wanted for the Valentine, when 

she entered his room as a maid(girl) but when she leaves, she is no longer 

a virgin. (Awaad) translated the pun from pun to Non-pun. The pun in 

Source-text is translated in the target-language by a non-punning word 

which preserve both senses of the pun but not as a pun.                              

                                 

ص  )عجواػنهاء ٓ٘ذ ٗلَٜب ثبُزاله٢ كؤكفِٜب اُج٤ذ ػنهاء ٌُٖٝ ُْ رجبهػ ث٤زٚ ثٌواً ثبُلواِم 

161) 

كفِذ ٓ٘ٚ اث٘خ ؽٞاء كفِذ ػنهاء ػ٠ِ ػغَ ٝاهرلد ػ٘ٚ ػ٠ِ َٜٓ ٌُٖ ٤َُذ ثبُؼنهاء. 

 (161)ػٛع ص 

13. Conclusion 

Translating puns in Shakespeare's Hamlet is not an easy task, the 

translator faces many obstacles while conveying hamlet's puns by Target 

puns. The study aims at identifying the translation strategies adopted by 

Arab translators. It found  that translators employed many strategies. 
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Frompun to pun and to non-pun. While in many cases they chose to omit 

the pun at all. For the translation of puns, the translator can use 

compensation, which is a translation technique in which a piece of data or 

a stylistic device is transferred to a different position elsewhere in the text 

because it does not have the same effect if kept in the same place as in the 

original text. This procedure is designed to compensate for the loss of 

information when a text is untranslatable. This method is particularly 

useful when it comes to translating puns. 
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 داس اٌّؼــبسف 2000,.رشعّخ د. ِؾّذ ػٛع ِؾّذا١ِش دأّشوخ ٘بٍِذ 

 ٚاٌضمبفخ ٌزؼ١ٍُ ٕ٘ذا٠ًٚ ِؤعغخ 2012خ١ًٍ ِطشاْ ,٘بٍِذ.رشعّخ 

 اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش 1979عجشا اثشأُ٘ عجشا ,.رشعّخ ا١ِش اٌذأّبسن  ٘بٍِذ.
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البولً مصفوفة أفالم فً  ةذائبالغٌر لتأثٌر المواد الهالمٌة دراسة مقارنة 

 . والمنتجات الكوٌتٌة اللٌبًالالنوفٌن  وبٌن اٌثلٌن عالً الكثافة 

  اعداد 

ػجل اُوؽٖٔ ػجلهللا ف٤ِلخ  ٤ًِخ اُؼِّٞ هَْ ا٤ٔ٤ٌُبء  . أ

عبٓؼخ ؿو٣بٕ. ٝأ. ؽبهم أؽٔل ه٤٘ل١    ٤ًِخ اُؼِّٞ هَْ 

 ا٤ٔ٤ٌُبء  عبٓؼخ ؿو٣بٕ
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Abstract 

The term ―gel‖ is commonly used to refer to the defect that distorts a film product. 

Eliminating gel defects from polyolefin film products can be difficult, time 

consuming and expensive. The impact of crystallization in the blown film matrix of 

high-density polyethylene (HDPE) was investigated by scanning electron microscope 

(SEM). Unmelted spots (gels) in the films for both compared HDPE, were tested. 

Tensile strength and elongation% of films made with hexene is higher than for the 

films made with butene.  The gels were bigger in size and higher dense in Lanufene
®
 

than in Equate product. It was found that this gel was affected the mechanical and 

physical properties of the locally produced HDPE film. The flow that takes place in a 

melt flow index (MFI) experiment has been simulated for Lanufene
® 

and Equate 
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grades. The high MI enables the grade to be fit into the injection molding process. 

Melt index and melt flow index of Lanufene
® 

is higher than Equate product, while 

melt flow ratio and density is less. The percentage of Nu, Si, Cr, Al, C and Fe in the 

gels determined by SEM was found to be higher in Lanufene
®
 than Equate, except the 

carbon element. 

Keywords: gel, HDPE film, crystallization, Lanufene
®
, Equate, scanning electron 

microscope 

 اٌٍّخض

 ٠ىْٛ لذ. اٌف١ٍُ ِٕزظ ٠شٖٛ اٌزٞ اٌؼ١ت إٌٝ ٌإلشبسح شبئغ ثشىً" عً" ِظطٍؼ ٠غزخذَ

 ؽ٠ٛالً  ٚلزًب ٠ٚغزغشق طؼجًب أًِشا أ١ٌٚف١ٓ اٌجٌٟٛ أفالَ ِٕزغبد ِٓ اٌٙالَ ػ١ٛة ِٓ اٌزخٍض

 اٌىضبفخ ػبٌٟ إ٠ض١ٍ١ٓ اٌجٌٟٛ ِٓ إٌّفٛؿ اٌف١ٍُ ِظفٛفخ فٟ اٌزجٍٛس رأص١شِٓ  اٌزؾمك رُ. ِٚىٍفًب

(HDPE) ٓاٌّبعؼ اإلٌىزشٟٚٔ اٌّغٙش ؽش٠ك ػ (SEM)  .اٌّزاثخ غ١ش اٌجمغ اخزجبس رُ وّب 

إٌغجخ ٚ اٌشذ لٛح ٔغجخ ٚوبٔذ. اٌّمبس١ٔٓ HDPE ِٓ ٌىً األفالَ فٟ( اٌٙال١ِخ اٌّٛاد)

 اٌّظٕٛػخ األفالَ فٟ ِٕٙب أػٍٝ اٌٙىغ١ٓ ِبدح ِٓ اٌّظٕٛػخ األفالَ فٟ عزطبٌخاٌّئ٠ٛخ ٌال

ب أوجش اٌٙال١ِخ اٌّٛاد وبٔذ. اٌج١ٛر١ٓ ِٓ ًّ  .ثّٕزظ ِمبسٔخ ®Lanufene فٟ وضبفخ ٚأػٍٝ ؽغ

Equate إ٠ض١ٍ١ٓ اٌجٌٟٛ ٌغشبء ٚاٌف١ض٠بئ١خ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌخظبئض رأصش لذ اٌغً ٘زا أْ ٚعذ 

 اٌزٚثبْ رذفك ِؤشش رغشثخ فٟ ٠ؾذس اٌزٞ اٌزذفك ِؾبوبح رّذ. ِؾ١ًٍب إٌّزظ اٌىضبفخ ػبٌٟ

(MFI) ٌذسعبد Lanufene® ٚEquate. ٠ز١ؼ MI ٌٟػ١ٍّخ ِغ رزٕبعت أْ اٌذسعخ اٌؼب 

 ِٕزظ ِٓ أػٍٝ ®Lanufene فٟ اٌزٚثبْ رذفك ِٚؤشش اٌزٚثبْ ِؤشش. ثبٌؾمٓ اٌمٌٛجخ

Equate ،ٟاٌّئ٠ٛخ ٌىً ِٓ  ٕغتاٌ.  ألً ٚاٌىضبفخ اٌزٚثبْ رذفك ٔغجخ أْ ؽ١ٓ فNu ٚSi ٚCr 

ٚAl ٚC ٚFe  ٟثٛاعطخ اٌّؾذدح اٌٙال١ِخ اٌّٛاد ف SEM فٟ أػٍٝ ظٙشد Lanufene® 

ِٓ Equate ،اٌىشثْٛ ػٕظش ثبعزضٕبء. 

 اٌّغٙش ِغؼ Lanufene ، Equate رجٍٛس،، HDPE ف١ٍُ ٘الَ، :اٌشئ١غ١خ اٌىٍّبد

 اإلٌىزشٟٚٔ

1. Introduction 

The general morphology of polymers has been crystalline or amorphous, although 

they may not be completely one or the other. Crystalline polymers are more rightly 
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termed semicrystallineas. The measured densities for perfect materials differ from 

those obtained for such polymers ( .1)  The dominant and most widespread 

morphological entity formed when polymers crystallize from the melt under normal 

conditions is the spherulite (2(. Spherulites consist principally of chain folded 

lamallae radiating from a central point. Khoury and Passaglia (3) were among the first 

to show the existence of the lamallar structure in melt crystallized polymers. In 

polyethylene, spherulites may vary in size from a fraction of a micrometre to several 

millimetres in diameter, depending on the cooling rate from the melt (4). It has been 

suggested that semi-crystalline polymers of lamallae However, if the spherulites are 

to be considered discrete entities, the mechanical properties of such polymers would 

be extremely poor due to fracture along inter spherulite boundaries. It has therefore 

been suggested that lamallae are joined together by inter crystalline links or tie-

molecules (5). Evidence for these links has been provided by Keith et al (6). The 

crystallization process takes place in two distinct steps—firstly nucleation followed 

by growth of crystal structure. The formation of nucleation appeared due to finely 

divided particles such as silica dust (used as substrate of catalyst producing 

polyolefin) so called nucleating agents. Spherulites are composite structures made up 

of crystalline and amorphous characters having two regions where the crystalline or 

crystallites region are arranged in an essentially fibrils with respect to a center of 

growth (7). Gel defects are common in PE film products, and they can originate from 

many different sources, causing a reduction in the product quality and sometimes 

stopping production. Gels are a frequently occurring problem for most blown film 

lines. The term ―gel‖ is commonly used to refer to any small defect that distorts a film 

product, reducing the quality of the film. Troubleshooting extrusion processes where 

gels are appearing in polyethylene (PE) film products can be difficult due to the 

number of different gel types that are possible. For these processes, the troubleshooter 

must be able to diagnose the problem quickly and provide an economically viable 

technical solution (8). Because gels can originate from numerous sources, the 

troubleshooter must be able to identify the characteristics of the gel and recognize the 

likely possibilities of the source. Process changes must then be performed to mitigate 
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the gel defects. There are many types of gels (9) and the most common include: 

highly oxidized polymeric material that appears as brittle black specks, polymeric 

materials that are crosslinked via an oxidative process, highly-entangled polymeric 

material (such as high molecular weight species) that are undispersed but not 

crosslinked, unmelted resin, filler agglomerates from master batches, and a different 

type of resin or contaminant such as metal, fibers, or dirt. A crosslinked resin gel is 

typically formed during an oxidation process, resulting in the crosslinking of the resin 

chains and the generation of discolored gels. Highly-entangled gels are typically high 

molecular weight polymer chains that are entangled and thus difficult to disperse 

during the extrusion process. Gels can be generated from many different sources 

including the resin manufacturer, the converting process, pellet blending of resins 

with significantly different shear viscosities and direct contamination. In many 

instances, gels arise from inorganic contaminants such as the metallurgy from pellet 

handling equipment, extruders, or components from master batches. Examination of 

these inorganic components are best performed with the sample using a scanning 

electron microscope (SEM) equipped with an energy dispersive x-ray detector (EDX) 

(10, 11). In some cases, additives or inorganic residues are present in low 

concentrations within the gels. Flow rate is related inversely to viscosity. High-

viscosity materials flow with greater resistance and therefore more slowly under any 

particular set of conditions than low-viscosity materials do. Therefore, higher-MW 

polymers have lower MFR values. High melt index is high flow and small chain 

lengths. The melt flow index (MFI) is very commonly used for polyolefins, as an 

indirect measure of molecular weight, with high melt flow rate corresponding to low 

molecular weight. It is often used in the plastic industry for quality control of 

thermoplastics. The melt flow index (MFI) is a widely used rheological property of 

polymers and occasionally the standalone rheological in formation used in the 

industry. It is known that the presence of very few high molecular weight tails or 

long-chain branching strongly affect to rheological properties (12). For branching 

degree and molecular weight, the tear strength of the film made of HDPE with longer 

SCB (hexene and octene comonomers) is significantly better than the films made with 



 مجلة الجامعة

 

 - 087 -صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 
 
 

butene comonomer (13). Tie chain concentration is very important to the mechanical 

property of films (14). Generally, for HDPE, the tie chain concentration increases 

with molecular weight and SCB length determined by comonomer type (1-butene, 1-

hexene or 1-octene) (15). The goal of this paper is to search and prove that the 

aggregation of small gels and existence of the large gels in the films of locally product 

Lanufene
®
, is the main reason for its weakness and tearing,  

2. Experimental 

2.1. Materials 

The experiments were carried out in the form of films, usually polyethylene as 

commercially grade, HDF-5116 (blown film) produced from Raslanuf Oil Gas 

Processing Co. (RASCO) with trade name Lanufene®. 

HDPE Equate product was collected from the Libyan local Market. 

 

2.2. Olympus optical Microscopy  

 

An Olympus optical Microscopy of lens 400 times was used to detect the gels in the 

films. 

 

2.3. Scanning electron microscope. 

 

Scanning electron microscope, SEM equipped with energy dispersive X-rays analysis 

(EDS) from LEO 1430 VP with magnification 10–30,000 times and resolution 3.0 nm 

was used to study the morphology and determination of the elements. 

 

2.4. Melt Index  

The basic physical property used to characterize films are the melt index, (MI) using a 

Ray Ran Melt Indexer apparatus, at temperature 190Cº and load 2.16 kg extruded in 
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10 min. for measuring the ease of flow of materials and an indication of length of 

polymer chains. Melt index is inversely proportional to the molecular weight. 

Melt index and the density were determined according to ASTM D1238 and ASTM 

D-1505 respectively. The melt flow index (MFI) is a measure of flow of melted 

plastics and indication of the branching of polymer chains. It is often used in the 

plastic industry for quality control of thermoplastics. The method is described in the 

same standards ASTM D1238 and ISO 1133. A small sample of about 5 grams is 

heated above its melting or softening point and forced to flow through a capillary 

using a piston actuated by a specified weight, usually 21.6 kg. The weight of melt in 

grams flowing through the capillary in 10 minutes is the melt flow index. 

 Melt flow index (MFI) was calculated as follows, 

 

         (   )                                (   ) 

Where: 

                        

t = time of extrudate in seconds 

Melt flow ratio is an indication of molecular weight distribution, and was calculated 

as follows, 

 

                                                        (   )        
 

2.5. Mechanical testing 

 

The tensile strength is known to be a measure of the ability of the material to 

withstand forces that tend to pull it apart. Tensile strength determines the extent of the 

material stretches before breaking. The films strength was tested by mechanical 

properties i.e., elongation (%) and tensile strength at break and yield. 

The tensile strength was measured by a machine type LLOYD LRX to control the 

orientation of biaxial direction by test method ASTM D-882, and calculated as 

follows, 
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               ( )

                             (     )
                

  

The elongation % measures the ductility of a material as determined by a tension test, 

according to ASTM D-638. It is the increase in the length of a test specimen after 

fracture divided by its original length. 

The elongation % was calculated as follows, 

 

     
    

  
                                  (   ) 

Where L and Lº is the stressed and original lengths respectively 

3. Results and discussion 

The white color spots of different gel shapes dispersed in the film pattern determined 

by ordinary microscopy magnified 100 x. The small gels aggregate together and 

produce a large size of unmelted gels as shown in figure1. 

 

 

 

 

 

 

 

The unmelted 

gels appear in the film, figure 2 influences the strength of the film and affects the cost 

of customer side. The large white color is an elliptic in shape determined by SEM 

magnified 9790x.The gel responsible for tearing the film and diminishes its 

mechanical properties. 

Fig. 1 Gels formation in Lanufene PE film pattern – Microscopy 100 X 
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Fig. 2 large Gel in Lanufene HDPE Film Matrix 

It‘s believed that the large size gels are formed by nucleating agents, such as 

inorganic metals, in which comes from catalysts or wearing process. The gel content 

destructs the film pattern, causing the film to lose its interchain forces that tight the 

chains and leads to a weakness of the mechanical properties, such as stiffness and 

impact strength as shown in figure 3. 

                    

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Gel destroyed the Film Matrix of Lanufen HDPE 

Extrusion blown films at different type of gels can affect directly on the productivity 

as film cuts during rolling-up and rejected as scrapping. The gel formation 

composition in blown film was analyzed both for Lanufene HDF-5116 and Equate 
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film grade manufactured with the same process technology. Different gel shapes were 

found ranging from, large and large enough sizes. The gels appeared in blown film 

matrix looks like elliptic in shape and may become from tangled in coiled to 

entanglement each series chains. Consequently, the nucleating agents such as silica 

dust either residual of inorganic metals (catalyst) or additives during compounding 

that act as impurities dispersed on the film may give rise to nucleation. The presence 

of divided particles together with rapid cooling rates at low temperature produce a 

large number of small spherules, leading to lack of mechanical properties, and 

increases by increasing clarity, elongation at break and tear resistance. For a HDPE 

molecule to become large enough to be visible as a gel in shape, we need a mechanism 

through which the molecules can grow largely, until they have reached the critical size. 

The gel formed through polymerization reactions in the adhered   wall of the reactor   

forms a  b i g  unmelted chunk, in spite of explicable; an increase in temperature will 

increases the polymerization rate, and therefore, generates an additional heat to 

dissipate. Heat of exothermic reaction removal becomes particularly difficult near the 

end of polymerization when viscosity is high. As shown in figure 2, the gel is 

responsible for cracking the film or diminishing its mechanical properties. The gel 

content lied on the film and the small one are enough to cut the film in the customer 

side. The film loses its interchain force to tie molecules between folded chains, and 

affects the mechanical properties, such as weak strength, reflected in stiffness and 

impact strength. Figure 3 show that the gel has teared the structure of the film matrix, 

in the extrusion process. The molecules on the surface and bulk, figure 4 for Equate 

HDPE is unaffected and shows small visible gel that doesn‘t affect the mechanical 

properties due to the gel size. The chains are well tightened and held together by 

secondary forces (branching) and reinforce the mechanical properties compared with 

Libyan HDPE, figure4. 
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Fig. 4 .Entanglement Chains in the Equate HDPE film 

 

The influence of short chain branching (SCB) of PE along with molecular chain shows lower 

crystallinity and density figure 5, while side chain causes the formation of tie molecules, which 

enhances to hold polymer molecules together to improve the mechanical properties, for example, 

increasing strength. We believe Lanufene product contain lower percentage of antioxidant additive 

which may cause the formation of oxidized gels (16).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Schematic Illustration of Lamellae Containing Unbranching and Branch Chains 
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The results of physical tests, both for Lanufene and Equate products were shown in 

table 3.1. Melt index is inversely proportional to the molecular weight; high melt 

index means high flow and short chains (17). The melt index and melt flow index 

values is higher in Lanufene than in Equate product. On which case, the lanufen has a 

lower molecular weight than equate, accordingly the later have better mechanical 

properties than Lanufen product. Melt flow rate is an indirect measure of molecular 

weight, is inversely proportional to viscosity of the melt and commonly used for 

polyethylene being measured at 190°C. If MFI goes low than specified limit due to 

fluctuation in these operating parameters, then higher molecular weight polymer may 

form which may not melt at extruder and appear as gels. The plastics engineer should 

choose a material with a melt index high enough that the molten polymer can be 

easily formed into the article intended, but low enough that the mechanical strength of 

the final article will be sufficient for its use. The density of Equate product is higher 

than the Lanufen product due to an increase in crystallinty of the former which leads 

the ratio between two melt flow rates at different  Melt flow ratio, to a higher rigidity.

is commonly used as an indication of the way in which gravimetric weights, 

by the molecular mass distribution of the material.rheological behavior is influenced  

Table 3.1: Some Physical properties for Lanufene and Equate products 

 

The mechanical properties, tensile strength at break and at yield of Equate grade is 

higher than Lanufene as a result of a higher molecular weight of the Equate compared 

with Lanufene as shown in table 3.2. The viscosity of Lanufene is high according to 

short chain branching that will inhibit the packing of chains and hence reduce 

secondary force between them. This leads to diminishing the film strength. The 

elongation %(higher elongation means higher ductility) of lanufene is less than the 

Test method Lanufene Equate 

Melt index g/10min 

Melt flow index g/10min 

Melt flow ratio 

Density g/cc 

ASTM D1238 

ASTM D1238 

ASTM D1238 

ASTM D1505 

0.149 

16.70 

112 

0.9501 

0.063 

10.80 

166 

0.9558 
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Equate product, because the Libyan lanufene using 1-buteen as a comonomer, while 

the Equate product using 1- hexeen comonomer, leading to an increasing elasticity of 

the later. 

Table 3.2: Comparison Between Equate and Lanufene
R
 on Mechanical Properties 

 

The main structure of polyethylene is carbon and hydrogen. The chemical elements of 

formed gel analyzed by SEM technique were shown in table 3.3. the highest values 

was found for carbon (c), for all products and the percentage in Equate is higher than 

that in Lanufenn as a result of smaller gels in Equate product. The niobium (Nb) 

element used as a reinforced in polyethylene (18) is higher in Lanufene than equate, 

niobium acts as an electron acceptor (active sites) that owing a chain entanglement in 

which leads to crosslinking and forming gel. The higher percentage of Silicon, 

Chromium, Aluminum and Iron were found in Lanufen, as a result of dust partials or 

residual catalysts.     

Element (%) Lanufene Equate 

Nb 

Si 

Cr 

Al 

C 

Fe 

9.9 

0.24 

0.04 

0.11 

89.6 

0.06 

1.38 

0.04 

0.01 

0.05 

90.87 

0.01 

Table 3.3: The elemental composition of gel for Lanufene and Equate products by SEM technique 

 

Test method Lanufene product Equate product 

Tensile strength at yield N/mm
2
 25.6 32.77 

Tensile strength at break N/mm
2
 18.9 27.04 

Elongation% 790 810 
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HDPE may be improved by one of four ways, namely: increasing the molecular 

weight, incorporating small amounts of co-monomers such as hexene, or octene, 

cross-linking and by blending with impact modifiers (19). 

Recommendation 

a modern chemical catalysis‘s as well as processing machine of customer side to 

obtain. To get the best competitive film strength, by applying a new process 

technology and using a good mechanical prosperity of blown film matrix. Meanwhile, 

the influence of recent technology was employed by using new catalysts (M) and 

commoners (Hexene and Octene) instead of butene to improve the mechanical 

properties 

CONCLUSION 

The results prevails that a big gel (unmelted chunk) was found in the film of lanufene 

product, which might be due to the adhered polymerization reactions in wall of the 

reactor and the cooling problems due to the heat evolved in the exothermic 

polymerization reaction in the polyethylene production plant in Ras Lanuf. The gels 

responsible for tearing the film and diminishing its mechanical properties. The 

lanufene product has a lower tensile strength at break and yield compared with Equate 

product, as an indication of weaker mechanical properties of lanufene product than 

Kuwait, which affects the film matrix and causes rupture. The gel content lied on the 

film and small one was seen on the upper level, these gels are enough to cut the film 

in the customer side. The film lose its interchain forces to tie molecules between 

folded chains, in turn of the result, these gels are directly affects the mechanical 

property such as weak strength, reflected in stiffness and impact strength. The 

viscosity of Lanufene is high according to short chain branching that will inhibit the 

packing of chains and hence reduce secondary force between them. This leads to 

diminish the film impact strength. The Equate product using hexane-1 as a comonomer, 

which gives rise to long chain branching, between straight along the chains, whereas the 

Lanufene product uses 1-butane. There is a difference in tear strength for these two 

films due to different co-monomer type.  A high percentage of elements were found for 
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Lanufene film, especially, nubiom element, causing a chain entanglement leading to 

crosslinking and forming the gel. Several Gels ranging from small to large size present 

in HDF-5116 causes poor mechanical properties. Melt flow ratio and density of lanufene 

grade was found to be less than Equate product , which might be due to the lower 

crystallinity and molecular weight of the former product. 
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 ِٓقض اُلهاٍخ:

ك٢ اؽبه ٛنٙ اُلهاٍخ , أهزوػ  ػوع أٗٞاع أُلبػ٤َ أُقزِلخ  ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝك٠ اُِـخ 

اُؼوث٤خ . اُلبئلح ٖٓ ٛنا اُؼوع ٣ٌٖٔ ك٢ ٓؼٔٞٗٚ َُٔبػلح أُزؼِْ ػ٠ِ كْٜ ٝثؾذ ٝروعٔخ 

ٛنٙ اُلهاٍخ أُزؼِْ ك٢ رؾل٣ل ٝر٤٤ٔي أٗٞاع أُلبػ٤َ ك٢ ًَ ٖٓ اُِـز٤ٖ. ثطو٣وخ أفوٟ , ٍزَبػل 

 اُلبػَ ٝاُلؼَ ًٝنُي أٗٞاع أُلبػ٤َ أُقزِلخ.

Résumé 

Dans le cadre de cette étude , je propose de présenter les différentes 

sortes de compléments dans la langue française et la langue arabe. 

L'intérêt d'une telle présentation réside dans son apport pour aider 

l'apprenant à comprendre, à réfléchir et à traduire les différentes sortes de 
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compléments dans les deux langues. Autrement dit, cette étude l'aidera à 

préciser  et à distinguer le sujet et le verbe ainsi que les différentes 

compléments. 

L'importance de la recherche: 

Identifier les différentes sortes de compléments de la langue française et 

de la langue arabe. Cela aide l'apprenant de FLE à préciser le sujet, le 

verbe et les différentes sortes de compléments. 

 :اُجؾشأ٤ٔٛخ 

رؾل٣ل أٗٞاع أُلبػ٤َ أُقزِلخ ك٢  اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ , ٝٛنا ٣َبػل ٓزؼِْ  اُِـخ 

 اُلو٤َٗخ ًِـخ أع٘ج٤خ ك٢ رؾل٣ل اُلؼَ ٝاُلبػَ ٝأٗٞاع أُلبػ٤َ أُقزِلخ.

Les objectifs de la recherche: 

-distinguer le sujet, le verbe et les différentes sortes de compléments. 

-aider l'apprenant de FLE à comprendre et à traduire les différentes sortes 

de compléments. 

-connaître la différence et la ressemblance entre la langue française et la 

langue arabe. 

 :أٛلاف اُجؾش

 أُقزِلخ.اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُلؼَ ٝاُلبػَ ٝاٗٞاع أُلبػ٤َ -

 اُِـخ اُلو٤َٗخ ًِـخ أع٘ج٤خ ُلْٜ ٝروعٔخ أٗٞاع أُلبػ٤َ أُقزِلخ.زؼِْ َٓبػلح ٓ-

 ٓؼوكخ االفزالف  ٝاُزشبثٚ ث٤ٖ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ.-

La méthodologie de la recherche: 

Une étude comparative entre la langue française et la langue arabe. 

 :ُجؾشٜٓ٘ظ ا

 كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ.
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Les différentes sortes de compléments dans la langue française et 

dans la langue arabe . Comment peut –on profiter de ces 

compléments dans la traduction et la syntaxe? 

اٌفشٔغ١خ ٚفٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚو١ف ٠ّىٓ االعزفبدح ِٕٙب فٟ أٔٛاع اٌّفبػ١ً اٌّخزٍفخ فٟ اٌٍغخ 

 اٌزشعّخ ٚفٟ إٌؾٛ ٚاٌظشف

Introduction 

Le complément est un mot ou un groupe de mot, qui complète le sens 

d'un autre mot dont il dépend. 

Ex: La voiture du président a coûté très cher. 

Le terme voiture ainsi complété est le noyau du GN (groupe nominal) 

qu'il forme avec son complément, le GN se compose de la voiture du 

président" avec le noyau "voiture", accompagné de son complément "du 

président" qui en complète le sens. 

Ex: Nous sommes très satisfaits de votre travail. 

"très": adverbe exprimant le degré du superlatif absolu qui s'applique à 

"satisfaits"-" de votre travail": complément de l'adjectif "satisfaits". 

Ce lien de dépendance est très souvent marqué par l'emploi d'une 

préposition, d'une conjonction ou d'un pronom relatif" de, que". 

Ex: Satisfait de lui: "lui": complément de l'adjectif "satisfait" est introduit 

par la préposition de. 

Ex: Satisfait que tu travailles bien.. ("tu travailles bien": GV complément 

de l'adjectif "satisfait" est introduit par la conjonction que. 

ٕ ٗوٍٞ هوأ أػ٤ِٚ كؼَ اُلبػَ كٔضالً  ثٚ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٛٞ اٍْ ٓ٘ظٞة ٣ج٤ٖ ٓب ٝهغ أُلؼٍٞ

 اُز٤ِٔن اُلهً .اُلهً ٓلؼٍٞ ثٚ ٓ٘ظٞة ثبُلزؾخ .
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ؼشوح ٓلبػ٤َ ٓز٘ٞػخ ٣وبثِٜب ػلح ٓلبػ٤َ ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ ثؼؼٜب  ٤ؽٞاُ ٣ٞعل ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ 

 ػ٘لٓب ٗوٍٞ ٣لٌو أؽٔل ك٢ ٍبهح. ٓطبثوخ ُٔب ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝثؼؼٜب ٣قزِق ػٜ٘بكٔضالً ُٚ كالُخ 

ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٍبهح عبه ٝٓغوٝه ٝٓلؼٍٞ ؿ٤و ٓجبشو ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٖٝٓ ٛ٘ب ٣زؼؼ 

 بكحٍزلاالث٤ٖ اُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاُلو٤َٗخ ك٢ رؾل٣ل أٗٞاع أُلبػ٤َ َٝٗزط٤غ  فزالفالٝاُ٘ب اُزشبثٚ 

 ٜٓ٘ب ك٢ ٓغبٍ اُزوعٔخ ًٝنُي ك٢ ٓغبٍ اُ٘ؾٞ ٝاُظوف.

 ٖٝٓ أٗٞاع أُلبػ٤َ اُز٢ أٝك اُزؾلد ػٜ٘ب ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝاُلو٤َٗخ:

   Le complément d'objet direct(COD)-1أُلؼٍٞ ثٚ   -1

 Le complément d'objet indirect(COI)-2اُغبه ٝأُغوٝه        -2

           Le complément d'objet second(COS)-3و      ٗظت ٓلؼ٤ُٖٞ أٝ اًض-3

           Le complément du nom-4)أُلؼٍٞ ك٤ٚ (أُؼبف ٝأُؼبف ا٤ُٚ  -4

 Le-6ٓؼٍٔٞ اُ٘ؼذ-Le complément d'agent6-5أُلؼٍٞ ك٢ اُغِٔخ أُج٤٘خ ُِٔغٍٜٞ-5

complément de l'adjectif 

7-Le complément circonstanciel: 

 A/Le cc de lieu et de tempsأُلؼٍٞ  ك٤ٚ           

            B/Le cc de manièreاُؾبٍ      

 C/Le cc de comparaisonأُلؼٍٞ أُطِن        

 E/Le cc deاُغَٔ اُشوؽ٤خ      D/Le cc de cause et de butأُلؼٍٞ ألعِٚ          

condition      

1-Le complément d'objet direct:" l'action passe directement sur 

l'objet sans l'intermédiaire d'une préposition" .ˡ 

Ex : Pierre lit la leçon. 

Ex: Elle surveille ses enfants. 

Pierre  sujet (S) / lit verbe (V) / la leçon complément d'objet 

direct (COD) 
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Elle sujet (S) / surveille verbe (V) / ses enfants complément 

d'objet direct (COD) 

On remarque que le sujet précède toujours le verbe dans la langue 

française alors que le verbe précède souvent le sujet dans la langue 

arabe et quelquefois le sujet est placé après le verbe, on peut dire: 

 .٠مشأ أؽّذ اٌذسط 

 ِفؼٛي ثٗ  فبػً/ اٌذسط  فؼً /أؽّذ أ٠مش

 ٚٔمٛي وزٌه أؽّذ ٠مشأ اٌذسط.

 ِفؼٛي ثٗ  /فؼً/ اٌذسطأ/ ٠مشِجزذأ  أؽّذ

Dans les deux exemples précédents : il y a deux sortes de phrases: la 

première est verbale        parce qu'elle commence par le verbeet la 

seconde est nominale parce qu'elle commence par le nom. 

Malgré la modification ou se trouve dans les deux exemples  le sens est le 

même, tandis que dans la langue française si le verbe précède le sujet, 

dans ce cas la phrase est interrogative: 

Ex: Avez- vous une voiture?  C'est un type d'interrogation par( l' 

inversion de sujet). 

______________________________________ 

- Delatour. Y et al. Nouvelle grammaire du français. 2004. P981 
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كل٢  كائٔبً  أُلؼٍٞ ثٚ ك٤بُِـخ اُؼوث٤خ ٛٞ اٍْ ٣ج٤ٖ ٓب ٝهغ ػ٤ِٚ كؼَ اُلبػَ ٣ٌٕٝٞ ٓ٘ظٞثبً  ماً ا

 ثٚ ٝٛٞ اٍْ ٓ٘ظٞة ث٤ٖ ٓب كؼَ أؽٔل. اُلهً ٓلؼٞالً  األٓضِخ اَُبثوخ ٝهغ

2-Le complément d'objet indirect (COI):" est un complément essentiel du 

verbe. Ce mot ou groupe de mots est rattaché au verbe indirectement par 

une préposition. Il est l'être ou la chose sur laquelle porte indirectement 

l'action exprimé par le verbe"
2
. Donc le complément d'objet indirect se 

construit avec une préposition comme: parler à ou de/ s'apercevoir de/ 

penser à ou de/ s'intéresser à/ se moquer de/ se souvenir de/ succéder à / 

s'occuper de / envoyer à/ écrire à/ hériter de / discuter de/ dépendre de/ 

avoir envie de/ sourire à/ obéir à… 

En général, le COI est placé après le verbe, mais il se place devant le 

verbe dans les cas suivants: 

-lorsque ce verbe est complété par un autre complément. Ex: je ne lui 

trouve aucune excuse. Lui: COI/ aucune excuse: COD  

-si l'on veut le mettre en relief. 

-dans les phrases interrogatives. Ex: Est-ce que tu lui téléphoneras? 

-lorsqu'il est un pronom relatif ou pronom personnel. 

Les groupes en fonction COI répondent aux questions :àqui? À quoi?  De 

qui? De quoi? 

Ex: Pierre pense à Clara.     –Pierre pense à qui  à Clara= COI. 

Le COI"Clara" désigne la personne sur qui s'applique indirectement 

l'action de penser  accomplie par le sujet "Pierre". 

Ex: Mon ami, je compatis à ta douleur.    –Je compatis à quoi? à ta 

douleur COI. 

Le complément d'objet indirect devient un complément d'objet second 

(COS) ou complément d'attribution quand la phrase comprend un COD et 

COI. 
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Ex: Le professeur apprend la grammaire aux élèves. 

Le professeur (sujet) apprend (verbe transitif) la grammaire(COD) aux 

élèves(COS) 

_______________________________________ 

2- Abboud. Marcelle. Guide Al Mokhtar de grammaire 2012. P228.  

3- Le COS apparait avec des verbes comme dire quelque chose à 

quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, envoyer quelque chose à 

quelqu'un, écrire quelque chose à quelqu'un .Ex: elle a écrit une lettre à 

son amie. 

Elle a  écrit quoi? Une lettre/ à qui? A son amie. 

Ex: l'élève pose une question au professeur. 

L'élève: est le sujet. 

-pose: verbe 

-une question: COD 

-au professeur: est COI et dans cette exemple il devient COS vu qu'il suit 

un COD. 

En règle générale le COS placé après le COD mais quelque fois il 

précède le COD: 

Ex: Le client a commandé une voiture au vendeur/ le client a commandé 

au vendeur une voiture. 

On remarque que l'usage d'une préposition en français devant le 

complément montre que le complément est indirect tandis que dans la 

langue arabe l'utilisation d'une préposition devant le nom indique "Al 

jarewlmajroure". 

 ظل٣وز٢:ىُاًزجذ هٍبُخ  \بٍضٓ
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 ؽوف عو/ طل٣وز٢ اٍْ ٓغوٝه. ٠ُآلؼٍٞ ثٚ/  ًزجذ  كؼَ ٝكبػَ/ هٍبُخ

ٗٔب اٍْ ٓغوٝه ااُغو ال ٤َٔٗٚ ٓلؼٍٞ ؿ٤و ٓجبشو ١ٝ ٣ؤر٢ ثؼل ؽوف ناالٍْ اُ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ 

 ٖٝٓ اُؾوٝف اُز٢ رغو االٍْ ٖٓ/ ػٖ/ ك٢/ ػ٠ِ/اُلبء/ اٌُبف/اُالّ

٣ٝٞعل ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓلؼٞالٕ ك٢ اُغِٔخ : ٓلؼٍٞ ثٚ أٍٝ ٝٓلؼٍٞ ثٚ صب٢ٗ ٣ٌٝٞٗبٕ ٓ٘ظٞث٤ٖ 

  :ٓضَ كائٔبً 

 .رٔواً اُغبَٛ أُغلَ ٣ؾَت 

 ٓلؼٍٞ ثٚ صب٢ٗ. ٍٝ/ رٔواً أَ/ اُغبَٛ كبػَ/ أُغل ٓلؼٍٞ ثٚ ٣ؾَت/ كؼ

 :ًٝنُي ٣ٞعل ك٢ اُغِٔخ صالصخ ٓلبػ٤َ ٓضَ

 .ٗبعؾبً  ػٔواً  ػِٔذ ى٣لاً أ

 ٓلؼٍٞ ثٚ صبُش. ٓلؼٍٞ ثٚ صب٢ٗ/ ٗبعؾبً  ٓلؼٍٞ ثٚ أٍٝ/ ػٔواً  ػِٔذ كؼَ ٝ كبػَ/ ى٣لاً أ

ٖ إٔ ٌَُ ُـخ ٤ٍبم فبص ثٜب رؼجو ػ٘ٚ ثشٌَ ٓقزِق ػٖ اُِـخ كبالفزالف ث٤ٖ اُِـز٤ٖ ٣ج٤

 األفوٟ.

4-Le complément du nom:" un mot ou un groupe de mots qui apporte une 

précision supplémentaire à un autre nom auquel il est lié par une 

préposition."
3
 

Ex : un litre de lait. 

Ex: la maison de Salem est grande. Préposition+ le complément de nom 

donne une information, une précision sur la maison: c'est la maison de 

Salem et non n'importe quelle maison . 

Nature de complément du nom: 

Le complément du nom peut être : un nom propre: la voiture de Salem est 

spacieuse. 

-Un nom commun: la pomme de terre est riche en amidon. 
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-Un groupe nominal: les cris des nombreux spectateurs excités (=nom+ 

adjectif…). 

-Un adverbe: Ma vision de loin a baissé. 

-Une proposition subordonnée relative: les vêtements qui se vendent cher 

sont les vêtements traditionnels. 

-Une proposition subordonnée complétive: la peur que la neige coupe la 

route empêche les touristes de partir. 

-Un infinitif: il utilise toujours une machine à écrire. 

-Un pronom: mon attitude envers lui est agressive. 

____________ 

3- Ibid . p215. 

L'information donnée par le complément de nom sur: la manière, le lieu, 

la possession, la mesure, le temps, la cause, le contenu, l'origine, le but, le 

moyen, la qualité, le prix: 

 

 
Complément 

du nom 
Nom complété Exemples 

Information 

donnée par le 

complément 

de nom 

 En or Une dent 
Ma grand-mère a 

une dent en or 
La manière 

 De Fès Le festival 

Le festival de Fès 

est consacré aux 

musiques 

spirituelles 

Le lieu 

 De ma sœur La voiture 
La voiture de ma 

sœur est petite 
La possession 



 مجلة الجامعة

 

 - 317 -صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 
 
 

 
De deux mères 

carrées 
Une chambre 

J'ai une chambre 

de deux mètres 

carrés 

La mesure 

 D'été Les vacances 

Pendant les 

vacances d'été, les 

gens vont à la 

plage 

Le temps 

 De douleur Des cris 

Le chien blessé 

pousse des cris de 

douleur 

La cause 

 De douleur Des cris 

Le chien blessé 

pousse des cris de 

douleur 

Le contenu 

 

 

 

 

Du soleil 

 

De fusil 

 

 

 

 

Les rayons 

 

Un coup 

Les rayons du 

soleil sont riches 

en vitamines D 

Le chasseur a tué 

le lapin d'un coup 

de fusil 

L'origine 

 

 

 

 

Le moyen 

 A écrire La machine 

L'ordinateur a 

remplacé la 

machine à écrire 

Le but/la 

fonction 

 De confiance Un homme 
C'est un homme 

de confiance 
La qualité 

De petit prix Les vêtements 

Les pauvres 

achètent les 

vêtements de 

petits prix 

Le prix 
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Dans la langue arabe le complément de nom est "Almodafileih: il y a 

deux noms qui se succèdent dans une phrase, on appelle le premier nom 

"Modaf" et le deuxième nom "Modafileih" à condition que le premier soit 

un nom commun comme par exemple:  

 La maison de-و. ث٤ذ: ٓؼبف ٍٝبُْ ٓؼبف ا٤ُٚ                           ث٤ذ ٍبُْ ًج٤

Salem est grande 

 La pomme de terre est riche en amidon-رلبػ األهع ) اُجطبؽٌ ( ؿ٢٘ ثبُ٘ش٣ٞبد

 رلبػ: ٓؼبف ٝاألهع ٓؼبف ا٤ُٚ.

 -Les cris des nombreux spectateurs excitésطواؿ اُؼل٣ل ٖٓ أُزلوع٤ٖ

 طواؿ ٓؼبف ٝاُؼل٣ل ٓؼبف ا٤ُٚ.

 ٝ ثؾنف ؽوف اُؼِخ.أآب ثبٌَُوح  أٝ ثب٤ُبء  ٓغوٝهاً  ٣ٌٕٝٞ أُؼبف ا٤ُٚ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ كائٔبً 

5-Le complément d'agent:" désigne l'être ou la chose indiquant l'auteur 

(l'agent) de l'action exprimée par le verbe, action qui est exercée sur le 

sujet"
4
. Il est lié par une préposition " par, de". A savoir qu'on rencontre 

le complément d'agent dans les constructions passives. 

Ex: Le garçon est interrogé par les douaniers. (Nom animé) 

Ex: La ville est entourée d'une rocade. (Nom de chose) 

Ex: sa fiancée est brisée par l'émotion. (Nom abstrait) 

Lorsque la phrase est tournée à l'actif, si le complément d'agent devient le 

sujet (celui qui fait l'action indiquée par le verbe). On est bien en 

présence d'un complément d'agent: 

Ex: Nous avons été surpris par l'odeur. (Voix passive). 

L'auteur (l'odeur) est bien celui qui fait l'action exprimée par le verbe 

(être surpris), action que subit le sujet (nous). 

Ex: L'odeur nous a surpris. (Voix active). 
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L'auteur (l'odeur) qui était le CA (complément d'agent) à la voix passive 

est devenu sujet  à la voix active : condition remplie et à la voix passive 

nous sommes bien en présence d'un complément d'agent. 

_____________________________ 

- Ibid. p241.4 

Les prépositions introduisant le CA: 

La plupart des verbes à la forme passive sont construits avec la 

préposition par. Cependant quelques-uns d'entre eux sont de préférence 

suivis de la préposition  de. Ce sont: 

-des verbes de description, surtout lorsque l'agent est inanimé : être 

accompagné, composé, couvert, décoré, entouré, fait, garni, orné, planté, 

précédé, rempli, etc. 

Ex: Le parc était entouré d'un très haut mur. 

Ex: Le tiroir du bureau est rempli de vieux papiers. 

 

-des verbes de sentiment: être admiré, adoré, aimé, apprécié, craint, 

estimé, haï, méprisé, redouté, respecté, etc. 

Ex: Je suis très déçue de ce mauvais résultat; j'avais beaucoup travaillé. 

Ex: Le dictateur était craint de toute la population. 

D'autres verbes sont employés au sens propre avec la préposition par et 

au sens figuré avec la proposition de.  

Ex: Cet arbre a été touché par la foudre. (Sens propre). 

Ex: Je suis très touché de votre gentillesse. (Sens figuré). 

Le complément d'agent n'est pas essentiel et peut en conséquence être 

supprimé comme par exemple: 
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-Le panneau d'affichage a été renversé par le vent. 

-Le panneau d'affichage a été renversé. 

Seuls les verbes qui peuvent exister à la voix passive ont un complément 

d'agent: 

-Les verbes transitifs directs comme: lire, surveiller, raconter, présenter, 

… Ex: il lit la leçon. 

-Les verbes transitifs indirects: obéir- désobéir- pardonner. Ex: 

-Certains verbes intransitifs employés avec un sens transitif: Ex: elle 

chante une chanson italienne. 

Nature de complément d'agent: un nom (groupe nominal): Ex : l'élève est 

interrogé par le professeur. 

-un pronom: Ex: ce stade a été inauguré par nous. 

-une subordonnée relative indéfinie: Ex: Julien était satisfait par ce qu'il 

avait fait.  

٠ُ ٗبئت كبػَ ٣ؾَ ٓؾِٚ ااُغِٔخ أُج٤٘خ ُِٔغٍٜٞ  أٓب ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٣زؾٍٞ أُلؼٍٞ ثٚ ك٢

 اُلهً. َْ ِٜ كُ   اُلهً.اُز٤ِٔنكْٜ  :ٗوٍٞإٔ  ٗبة ػٖ اُلبػَ ٝأفل ٌٓبٗٚ ٓضالً ألٗٚ ٣ٌٕٝٞ ٓوكٞػبً 

 اُلهً ك٢ اُغِٔخ األ٠ُٝ ٓلؼٍٞ ثٚ/ اُلهً ك٢ اُغِٔخ اُضب٤ٗخ ٗبئت كبػَ.

 اُٞاعت. تُ ٌزَ ٣ُ   ٣ٌزت أؽٔل اُٞاعت.ٝٗوٍٞ أ٣ؼبً 

 اُٞاعت ك٢ اُغِٔخ األ٠ُٝ ٓلؼٍٞ ثٚ ٝك٠ اُغِٔخ اُضب٤ٗخ ٗبئت كبػَ.

االفزالف ث٤ٖ اُِـز٤ٖ ,كل٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ :ك٢ اُغِٔخ أُج٤٘خ ُِٔغٍٜٞ ُٜب هبػلح رقزِق ٗالؽع 

 ػٖ اُِـخ اُؼوث٤خ كؼ٘لٓب ٗوٍٞ

L'élève comprend la leçon. La leçon est comprise par l'élève. 
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Forme active 

L'élève            comprend                     la leçon. 

Sujet                 verbe                           COD 

 

 

 Forme passive 

        verbe                             c. d'agent.             Sujet  

      la leçon                       est comprise           par l'élève 

Mais en langue arabe , dans la phrase passive : le COD remplace le sujet. 

On remarque qu'il y a la voix active et la voix passive dans les deux 

langues mais il n'ya pas de complément d'agent dans la langue arabe. 

6-Le complément de l'adjectif: "est un mot (ou groupe de mots) qui 

complète le sens de l'adjectif qu'il accompagne "
5
. Il fait partie du GA 

(Groupe adjectival):  

Ex: Cet homme est avide de succès. 

 

_________ 

- Ibid. p238.5 

Le complément de l'adjectif  ainsi nommé car il apporte une information  

supplémentaire à un adjectif, auquel il est lié par une préposition "à, de" 

et quelquefois "en, par, pour". 

Ce complément peut être non essentiel (absent de phrase) sans commettre 

une faute au point de vue strictement grammatical: 

Ex: Germaine est veuve. 
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-Germaine est veuve  d'un gendarme. On peut constater combien le 

complément de l'adjectif " d'un gendarme" modifie le sens de la phrase, 

même s'il n'est pas grammaticalement indispensable). 

Ce complément peut être essentiel (indispensable) pour sauvegarder le 

sens de la phrase: 

Ex: Julien était désireux de plaire. (Julien était désireux: phrase 

incorrecte). 

Ce complément ne s'accorde pas ni en genre ni en nombre): 

Ex: Elle semblait heureuse du voyage. voyage : masc. Sing. alors que 

l'adjectif "heureuse" fém. singulier. 

Les prépositions usuelles qui accompagnent  de complément de l'adjectif 

sont: "à, de" et quelquefois "en, par, pour". 

Ex: Les yeux brillants de désir. 

Ex: Les légumes sont riches en protéines. 

Le complément de l'adjectif peut exprimer différentes nuances: 

-la cause: Ex: Il est rouge de honte. 

-la destination: Ex: Il est patient envers ses étudiants. 

-le moyen: Ex: Ma tête est pleine d'idées. 

-le point de vue: Ex: Il est fort à l'oral. 

-l'origine: Ex: Je suis originaire du Liban. 

Nature du complément de l'adjectif: il y a des mots qui peuvent servir de 

ce complément comme par exemple: un nom commun: Ex: Clara est fière 

de son fils. 
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-un nom propre: Ex: Il est fier de Pierre. 

- un pronom: Ex: Il est fier de lui. 

-un adverbe : Ex: Il a beaucoup de douleurs. 

-un infinitif: Ex: Cette voiture est agréable à conduire. 

-une proposition subordonnée complétive: Ex: Je suis désolé que vous ayez 

perdu votre valise. 

 ن١ٛٞ ٓؼٍٔٞ اُ٘ؼذ اُ le complément de l'adjectifٕ باُؼوث٤خ ك ب ك٢ اُِـخَّٓ أ

 اُزلؼ٤َ ٝاُظلخ أُشجٜخٞمار٣ٞشَٔ اٍْ اُلبػَ ٝاٍْ أُلؼٍٞ ٝأكؼبٍ ى٣لٍ ػ٢ِ ٓؼ٘

 .كؼ٘لٓب ٗوٍٞ : اُطبُت اٌُبرت كهٍٚ

 اٌُبرت ػ٢ِ ٝىٕ كبػَ  كبُطبُت ٛٞ اُنٟ ًزت اُلهً اُن١ ٝهغ ػ٤ِٚ كؼَ اُلبػَ

 كٔؼٍٔٞ اُ٘ؼذ ٛٞ اٌُبرت.

ٔب ٤ِ٣ٚ ٖٓ ٓلؼٍٞ ٝٗظجٚ ُٚ ك٘وٍٞ ٛنا ػبهة ى٣ل ىُاػبكزٚ ٣غٞى ك٢ اٍْ اُلبػَ اُؼبَٓ ا"

 كبما  ٝػبهة ى٣لاً 

ٝٓؼط٢  أؽلٛٔب ٝعت ٗظت األفو ك٘وٍٞ ٛنا ٓؼط٢ ى٣ل كهٛٔبً  ٠ُاٝأػل٘بٙ ًبٕ ُٚ ٓلؼٞالٕ 

"كهْٛ ى٣ل
1

 

 ٣غٞى ك٢ ربثغ ٓؼٍٔٞ اٍْ اُلبػَ اُغو ٝاُ٘ظت ٗؾٞ ٛنا ػبهة ى٣ل ٝػٔو ٝػٔواً 

7-CC: Complément Circonstanciels 

CC: Lieu- Manière- Temps- Cause- But- Condition- Mesure- 

Comparaison-Opposition 

Le complément circonstanciel (CC) " est un groupe de mots (parfois un 

seul mot) qui apporte des informations complémentaires sur les 

circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe "
7
. 

Il est le plus souvent (mais pas toujours) introduit par une préposition: 

Ex: Pierre conduit sa voiture avec prudence. 
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-Pierre: sujet 

-conduit: verbe 

___________________________________________________________ 

 Ibid6 -118شوػ اثٖ ػو٤َ ُٔؾٔل ٓؾ٠ اُل٣ٖ ص-1

-sa voiture: COD 

-avec prudence: CC de manière 

Les catégories de compléments circonstanciels: 

1-Le complément circonstanciel de lieu et de temps: le cc de lieu permet 

de situer l'action dans l'espace. 

Il peut être:  

-Un groupe nominal, ou un pronom, introduit le plus souvent par une 

préposition: à, de, chez, dans, à  côté de… 

Ex : Les élèves jouent dans la cour et sortent de l'école. 

-Un adverbe: Ex: Les enfants jouent dehors. 

-Une préposition relative sans antécédent: Ex: Va où tu veux. 

 Les compléments circonstanciels de lieu s'introduisent par 

l'adverbe de lieu où (d'où, par où, jusqu'où) employé comme conjonction. 

Ex: Où il y aurait de la gêne, il n'aurait pas de plaisir. 

Le complément circonstanciel de temps répond à la question (quand): 

Ex: je me lève à six heures. Je me lève quand? à six heures. 

١ ؽظَ ك٤ٚ اُلؼَ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ أُلؼٍٞ ك٤ٚ,ٝٛٞ ٣لٍ ػ٢ِ اُيٓبٕ أٝ أٌُبٕ اُن ٢ا ٣ؼ٘ٝٛن

 ٝأ٣ٖ-ػ٘ٚ ثؤكار٤بالٍزلٜبّ: ٓز٠  ؤٍَْ ٣ُٝ 

 اُغجَ. ٠ُاأ٣ٖ ؟ ٠ُاماٛت اُغجَ . ٠ُب٢ٗ ماٛجآضبٍ:
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 ٖٓ أ٣ٖ ؟          ٖٓ اُغجَ. دٍ آٖٓ اُغجَ . دٍ آ٢ٗ ا

 اَُبػخ اَُبكٍخ.   ٓز٠ أٜٗغ؟  ػ٘ل اَُبػخ اَُبكٍخ. أٜٗغ ػ٘ل

 ًض٤وح ؽوف عو ٓضَ: هل ٣َجن أُلؼٍٞ ك٤ٚ أؽ٤بٗبً 

 Je me promène dans la forêtأر٘يٙ ك٢ اُـبثخ .

" ٗؾٞ: ٢ك,ٝاُظوف ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ىٓبٕ أٝ ٌٓبٕ ػٖٔ ٓؼ٠٘ " كبُٔلؼٍٞ ك٤ٚ ٠َٔ٣ ظوكبً "

 :ٌٓش ٛ٘ب أىٓ٘بً أ

ٌٓش ك٢ أ" ألٕ أُؼ٠٘ : : ظوف ىٓبٕ ًَٝ ٜٓ٘ٔب رؼٖٔ ٓؼ٠٘ "ك٢ ٝأىٓ٘بً ٛ٘ب ظوف ٌٓبٕ , 

ٛنا أُٞػغ, ٣َٝزض٠٘ ٖٓ مُي إ ًبٕ اٍْ اُيٓبٕ أٝ أٌُبٕ ٓجزلأ ٓضَ: ٣ّٞ اُغٔؼخ ٣ّٞ ٓجبهى 

ٗؾٞ: ٍود ك٢ ٣ّٞ اُغٔؼخ, ًٝنُي ٓب ٗظت  ًٝنُي ٓب ٝهغ ٜٓ٘ٔب ٓغوٝهاً  كبٗٚ ال ٠َٔ٣ ظوكبً 

 شٜلد ٣ّٞ اُغَٔ. ثٚ ٗؾٞ: ٜٓ٘ٔب ٓلؼٞالً 

ٝٗوٍٞ: كفِذ اُج٤ذ, ٌٍٝ٘ذ اُلاه كٜنٙ األٓضِخ ٓزؼٔ٘خ ٓؼ٠٘ "ك٢" كبُج٤ذ , ٝاُلاه: ٤َُذ 

ٓ٘ظٞثخ ػ٠ِ اُظوك٤خ , ٝاٗٔب ٢ٛ ٓ٘ظٞثخ ػ٠ِ اُزشج٤ٚ ثبُٔلؼٍٞ ثٚ ألٕ اُظوف ٛٞ ٓب رؼٖٔ 

ٓب ٝهغ  ٓؼ٠٘ "ك٢", ٝؽٌْ ٓب رؼٖٔ ٓؼ٠٘ "ك٢" ك٤بٍٔبء اُيٓبٕ ٝأٌُبٕ اُ٘ظت, ٝاُ٘بطت ُٚ

 ك٤ٚ ٝٛٞ أُظله, أٝ اُلؼَ, أٝ اُٞطق.

ٗؾٞ إٔ ٣وبٍ: ٓز٠ عئذ ؟ ك٘وٍٞ: "٣ّٞ اُغٔؼخ" "ًْٝ ٝاُ٘بطت ُٚ آبٓنًٞه أٝ ٓؾنٝف عٞاىاً "

ٍود؟" ك٘وٍٞ "كوٍق٤ٖ" ٝاُزول٣و عئذ ٣ّٞ اُغٔؼخ , ٍٝود كوٍق٤ٖ, أٝ ٝعٞثب اما ٝهغ 

ٗؾٞ:  نٟ ػ٘لى" أٝ ؽبالً اُظوف طلخ ٗؾٞ: "ٓوهد ثوعَ ػ٘لى" أٝ طِخ ٗؾٞ: "عبء اُ

"ٓوهد ثي٣ل ػ٘لى" كبٍْ اُيٓبٕ ٣وجَ اُ٘ظت ػ٠ِ اُظوك٤خ  ٗؾٞ: "ٍود ُؾظخ, ٍٝبػخ", 

ٝاٍْ أٌُبٕ ٣وجَ اُ٘ظت ك٢ ٗٞػ٤ٖ : أؽلٛٔب أُجْٜ ٝاُضب٤ٗٔب ط٤ؾ ٖٓ أُظله, كبُٔجْٜ 

ًبُغٜبد اَُذ, ٗؾٞ: "كٞم, ٝرؾذ, ٝأٓبّ, ٝفِق, ٤ٔ٣ٖٝ, ٝشٔبٍ "ٝٗؾٞ ٛنا 

و,ٗؾٞ:"ؿِٞح, ٤َٓٝ, ٝكوٍـ" ٗوٍٞ: "عَِذ كٞم اُلاه, ٍٝود ؿِٞح" ك٘٘ظجٜٔب ػ٠ِ ًبُٔوبك٣

" اُظوك٤خ
2
. 

ٝٓب ٣٘طجن ػ٢ِ اُلو٤َٗخ ك٢ ٛنا اُظلك ٣٘طجن ػ٢ِ اُؼوث٤خ ام إٔ اُظوف ك٢ اُؼوث٤خ هل ٣ؤر٢ 

 ار٘يٙ ك٢ اُـبثخ ًِٔخ ؿبثخ ٛ٘ب ثٔضبثخ اُظوف أٌُب٢ٗ أ١ أُلؼٍٞ ك٢.ٓغوٝهاً 

2-Le complément circonstanciel de manière: le cc de manière indique de 

quelle manière s'accomplit l'action. 

Il peut être: 



 مجلة الجامعة

 

 - 306 -صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 
 
 

-Un groupe nominal, ou un pronom, introduit par les prépositions: avec, 

sans, à, de, en, par… 

Ex: Tout le monde observait le nouvel arrivant avec curiosité. 

-Un adverbe: Ex: Les étudiants suivent attentivement les cours du 

français. 

-Un verbe à l'infinitif : Ex: Ce chauffeur conduit sans respecter le code de 

la route. 

-Un verbe au gérondif: Ex: Le journaliste parle en chantonnant. 

Les compléments circonstanciels de manière s'introduisent par comme, 

sans que, que…ne… 

__________________ 

 191ٗلَبُٔظلهاَُبثوض -2

Ceux qui sont introduits par comme peuvent se rattacher au complément 

circonstanciel de comparaison. 

Ex: j'ai répondu comme vous auriez fait vous-même. 

ٝٛٞ ٝطق ٣ج٤ٖ ٤ٛئخ  أٝ ؽبٍ  "ٛٞ اُؾبٍ Le complément de manièreك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ 

اُلبػَ أٝ أُلؼٍٞ ثٚ ػ٘ل ؽلٝس اُلؼَ ٠َٔ٣ٝ ًَ ٖٓ اُلبػَ ٝأُلؼٍٞ ثٚ طبؽت اُؾبٍ ٝهل 

"شجٚ عِٔخ أٝ عِٔخ كؼ٤ِخ أٝ عِٔخ ا٤ٍٔخ أٝ ٓلوكاً  ٣ؤر٢ اُؾبٍ أٍبً 
3
 :إٔ ٗوٍٞ  كٔضالً  

 كفَ اُُٞل ثب٤ًبً -1

 ٢كفَ اُُٞل ٣جٌ-2

 ٢ٛٞ ٣جٌكفَ اُُٞل ٝ-3

 كفَ اُُٞل ثبُجٌبء-4

 كفَ اُُٞل ٝٛٞ ثبى-5

اُؾبٍ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ روغ ػبكح ثؼل طبؽجٜب ٝال٤ٍٔباما ًبٗذ عِٔخ أٝ شجٚ عِٔخ أٓب اما ًبٗذ 

 ٝكفَ اُُٞل ثب٤ًبً  –كفَ اُُٞل  َٗزط٤غ اُوٍٞ ثب٤ًبً  ك٤ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ هجِٚ أٝ ثؼلٙ كٔضالً  ٓلوكاً  أٍبً 
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 إٔ ٗوٍٞ: اُلو٤َٗخ كبُٞعٜبٕ عبئيإ : اُزؤف٤و ٝاُزول٣ْ كٔضالً اُِـخ أٓب ك٢ 

 ٠ُLe conquérant entra vainqueur en ville أُل٣٘خ.اكفَ اُلبرؼ ٓ٘زظواً 

  .le conquérant entraVainqueur en villeًٝنُي َٗزط٤غ اُوٍٞ: 

 كفَ اُلبرؼ ا٠ُ أُل٣٘خ. ٓ٘زظواً 

هل ٣َجن اُغِٔخ اُؾب٤ُخ )ٝاٝ( روثطٜب ثظبؽجٜب ٤ٌُٝ ُٜب ٓب ٣وبثِٜبك٢ اُلو٤َٗخ , ُنُي رَٜٔ ٛنٙ 

 إٔ ٗوٍٞ: اُٞاٝ ػ٘ل اُزوعٔخ : كٔضالً 

 .٢ًِ٘ٔIl me parle, les armes aux yeux ٝاُلٓؼخ ك٢ ػ٤٘٤ٚ. 

3-Le complément circonstanciel de comparaison:-Ce sont des groupes 

nominaux introduits:  

-par les locutions prépositives à la façon de, à la manière de, 

contrairement à , auprès de… 

Ex: Auprès de son père, il a les cheveux noirs. 

_____________________________________ 

 187طٍٞ اُزوعٔخ الٗلهٛلُوو٢ٗ ٝعٞىف ٗؼّٞ ؽغبه. أطٍٞ اُزوعٔخ صأ -3

-par l'adjectif tel que, en principe, s'accorde avec le deuxième terme de la 

comparaison, mais très fréquemment aussi avec le premier (contrairement 

à tel que…, qui s'accorde toujours avec le nom qui précède). 

Ex: Sa voix claqua tel(le) un fouet. 

-par les conjonctions comme, ainsi que, de même que… (des 

conjonctions, car ces compléments sont, en réalité, le résultat de l'ellipse 

d'une proposition subordonnée). 

Ex: De même que sa grand-mère portait la coiffe, elle porte une coiffe. 

Les compléments du comparatif et du superlatif:" ces compléments sont 

liés à un degré de signification de l'adjectif, de l'adverbe ou du nom. Ils 

correspondent souvent aussi à une proposition subordonnée elliptique et 
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son annoncés par des locutions variées comme: autant de, moins de, plus 

de, le plus de, le moins de…"ˡ 

-L'emploi des compléments circonstanciels de comparaisons dans la 

phrase complexe: les propositions circonstancielles de comparaison sont 

introduites par les conjonctions comme, ainsi que, tel que, de même que, 

de la même façon que, comme si. 

Ex: Ils jouent dans l'eau ainsi que s'ébattent par des dauphins. 

اٍْ ٓ٘ظٞة ٓٞاكن ُِلؼَ ك٢ ُلظٚ . ٣ٝؤر٢  أٓب ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ كٜنا ٣ؼ٢٘ أُلؼٍٞ أُطِن ٝٛٞ 

 ثؼل اُلؼَ

كٔضالً إٔ ٗوٍٞ: ُؼت ؽَٖ ُؼجبً. ُؼجبً : ٓلؼٍٞ ٓطِن ٓ٘ظٞة  ".ُزؤ٤ًلٙ ,أٝ ُج٤بٕ ٗٞػٚ .أٝ ػلكٙ

 ُزؤ٤ًل اُلؼَ.

ًٝنُي  ٗوٍٞ: ٣ضت اُ٘ٔو ٝصٞة األٍل. ٝصٞة: ٓلؼٍٞ ٓطِن ٓ٘ظٞة ُج٤بٕ ٗٞػٚ. ُٝج٤بٕ اُؼلك  

 ٤ٖ. ٗوٍٞ: أًَ أؽٔل أًِز

ُظلم أُلؼٍٞ ػ٤ِٚ ؿ٤و ٓو٤ل ثؾوف عو ٝٗؾٞٙ ,ثقالف ؿ٤وٙ ٖٓ  ٓطِوبً  ٠ٍٔٝ ٓلؼٞالً 

 أُلبػ٤َ.

, أٝ ثبُلؼَ , شل٣لاً  ػوثبً  ٣٘زظت أُظله ثٔضِٚ, أ١ ثبُٔظله, ٗؾٞ : "ػغجذ ٖٓ ػوثي ى٣لاً "

 ٗؾٞ:" ػوثذ

 ".ػوثبً  ", أٝ ثبُٞطق ٗؾٞ:" أٗب ػبهة ى٣لاً ػوثبً  ى٣لاً 

 ", أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓج٤٘بً ٗؾٞ: "ػوثذ ػوثبً ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ آب إٔ ٣ٌٕٞ ٓئًلاً  أُلؼٍٞ أُطِن" 

 ٗؾٞ:ُِ٘ٞع 

ُِؼلك ٗؾٞ:" ػوثذ ػوثز٤ٖ",  ", أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓج٤٘بً ؽَ٘بً  "ٍود ٤ٍو م١ هشل", "ٍود ٤ٍواً 

 ٝك٠ اُِـخ اُؼوث٤خ

", ػوثذ ػوثبً ال ٣غٞى رض٤٘خ أُظله أُئًل ُؼبِٓٚ, ٝال عٔؼٚ , ثَ ٣غت اكواكٙ , ك٘وٍٞ:" 

 ٝمُي ألٗٚ ثٔضبثخ رٌوه اُلؼَ , ٝاُلؼَ ال ٣ض٠٘ ٝال ٣غٔغ.

ٝأٓب ؿ٤و أُئًل ٝٛٞ أُج٤ٖ ُِؼلك, ٝاُ٘ٞع كبٗٚ ٣غٞى رض٤٘زٚ ٝعٔؼٚ ٓضَ: "ػوثذ ػوثز٤ٖ 

ٝػوثبد", ٝأٓب أُج٤ٖ ُِ٘ٞع كبُٔشٜٞه أٗٚ ٣غٞى رض٤٘زٚ ٝعٔؼٚ, اما افزِلذ أٗٞاػٚ ٗؾٞ: " 

وج٤ؼ"ٍود ٤ٍوٟ ى٣ل اُؾَٖ ٝاُ
4
. 

___________________________ 
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 .169شوػ اثٖ ػو٤َ ُٔؾٔل ٓؾ٠ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل ص  -4

4-Le complément circonstanciel de cause et de but: 

Exprimer la cause:"c'est donner une explication, indiquer la raison, d'une 

action ou d'un fait."
7
 

Le complément circonstanciel de cause dans la phrase simple peut être un 

groupe nominal introduit par une préposition ou une locution prépositive 

: à, pour, de, par, à cause de, faute de, grâce à, etc. 

Ex: il a été puni pour bavardage. 

Il peut être un verbe à l'infinitif introduit par une préposition ou une 

locution prépositive: faute de, à, de, etc. 

Ex: Faute de savoir le résultat, je me suis rendu ridicule. 

Il peut être un verbe au gérondif:  

Ex: En voyant la pluie, nous ne sommes pas sortis. 

Le complément circonstanciel de cause dans la phrase complexe introduit 

par les conjonctions comme, parce que, puisque, sous prétexte que, 

d'autant (plus) que…Il est à l'indicatif ou au conditionnel: 

Ex: Je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. 

Ex: Il n'a pas su faire l'exercice, d'autant qu'il n'avait pas appris la leçon. 

Le complément circonstanciel de but indique une intention, un objectif 

pour montrer un résultat que l'on voudrait obtenir. 

Le complément circonstanciel de but dans la phrase simple introduit par 

les prépositions ou locutions prépositives: pour, en vue de, de peur de, de 

crainte de… 

Ex: Nous voudrions consulter des prospectus en vue d'un voyage en 

Australie. 
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Il peut être un verbe à l'infinitif: Ex: Il crie afin de se faire entendre. 

Le complément circonstanciel de but dans la phrase complexe est 

toujours au subjonctif: pour que, afin que, de crainte que, de peur que… 

Ex: Ils parlent tout bas de peur qu'on les entende. 

__________________________________________________ 

7–Delatour.et al. Nouvelle grammaire du français.2004 p98. 

ٓظله ٓ٘ظٞة أٝ ٝٛٞ "ٍٞ ُٚ ٢َٔ ٛنا أُلؼٍٞ  : أُلؼٍٞ ألعِٚ أٝ أُلؼ٣ٝك٠ اُِـخ اُؼوث٤خ 

ٓشبهى ُؼبِٓٚ: ك٢ عِٔخ ٓئُٝخ ثٔظله رج٤ٖ ٝرٞػؼ اَُجت أٝ اُـب٣خ ٖٓ ؽظٍٞ اُلؼَ . ٝٛٞ "

ٝٛٞ ٓلْٜ ُِزؼ٤َِ, ألٕ أُؼ٠٘ عل ألعَ  : ٓظله," : كشٌواً اُٞهذ, ٝاُلبػَ , ٗؾٞ: "عل شٌواً 

اُشٌو, ٝٓشبهى ُؼبِٓٚ ٝٛٞ عل . ك٢ اُٞهذ ألٕ ىٖٓ اُشٌو ٛٞ ىٖٓ اُغٞك, ٝك٠ اُلبػَ ؛ ألٕ 

: ٓظله ٝٛٞ ", كزؤك٣جبً كبػَ اُغٞك ٛٞ أُقبؽت ٝٛٞ كبػَ اُشٌو , ًٝنُي : "ػوثذ اث٠٘ رؤك٣جبً 

ؼوة؟" ٝٛٞ ٓشبهى ُؼوثذ , ك٢ اُٞهذ , ٓلْٜ ُِزؼ٤َِ ام ٣ظؼ إٔ ٣وغ ك٢ عٞاة "ُٔب كؼِذ اُ

"ٝاُلبػَ
5
. 

ٝؽٌٔٚ عٞاى اُ٘ظت إ ٝعلد ك٤ٚ ٛنٙ اُشوٝؽ اُضالصخ : أُظله٣خ , ٝاثبٗخ اُزؼ٤َِ ٝارؾبكٙ ٓغ 

 ػبِٓٚ ك٢ اُٞهذ ٝاُلبػَ.

 كبٕ كول شوؽ ٖٓ ٛنٙ اُشوٝؽ رؼ٤ٖ عوٙ ثؾوف اُزؼ٤َِ ٝٛٞ اُالّ, أٝ ٖٓ أٝ ك٢ أٝ اُجبء.

 .ُإلًواّ ؿلاً بٍ: عئزي ا٤ُّٞ ضٓ

_________________ 

 .191أُظله اَُبثن ص-5

5-Le complément circonstanciel de condition: 

"La condition exprime une circonstance obligatoire pour qu'un fait puisse 

se réaliser. Ex: Si vous avez moins de 25ans, vous pouvez profiter d'une 

réduction de 30/ sur les vols Paris- Londres." 
8
 

L'emploi de cc de condition dans la phrase simple: le cc de condition peut 

être :  

-un groupe nominal introduit par la locution prépositive en cas de… 
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Ex: En cas d'échec, je recommencerai. 

-un verbe à l'infinitif introduit par les prépositions ( ou locutions 

prépositives): à, à condition de… 

Ex: il ne pourrait tous les loger, à moins de changer d'appartement. 

-un verbe  au gérondif: 

Ex: En partant plus tôt, vous éviteriez la chaleur. 

L'emploi de cc de condition dans la phrase complexe: 

Les propositions subordonnées circonstancielles introduites par si: 

-Si+ présent ou passé composé: 

Ex: Si vous tournez à gauche, vous apercevrez l'hôtel de ville. 

-Si + imparfait: 

Ex: Si je gagnais le tournoi de tennis, mon père m'offrirait une raquette 

neuve. 

-Si+ plus que parfait: 

Ex: Si la banque nous avait accordé un prêt, nous aurions pu changer 

d'appartement. 

____________ 

-Ibid. p281.8 

اما, ٝرز٘ٞع  -ُٞ -إ -ٝٛنا ٣ؼ٠٘ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ "اُغَٔ اُشوؽ٤خ " ٝرؤر٠ اُغَٔ اُشوؽ٤خ ثؼل:

 ٓؼبهع( ك٢ اُشوؽ ٝعٞاة اُشوؽ ٝرٌٕٞ ًب٥ر٢: -ٓؼب٤ٜٗب ؽَت ر٘ٞع ط٤ؾ األكؼبٍ ) ٓبػ٢

 ُِلالُخ ػ٠ِ اإلٌٓبٕ اُؾو٤و٤ل٢ اُؾبٍ:-1

 إ أر٤ذ ا٠ُ , أًوٓزي.

 ُِلالُخ ػ٠ِ مُي اإلٌٓبٕ ك٢ أَُزوجَ:-



 مجلة الجامعة

 

 - 300 -صفحة  )  0202 -يونيو (العدد الواحد والعشرون   -السنة الحادية عشر 
 
 
 

 إ أر٤ذ , أًوٓي.

 اما أر٤ذ , كؤٗب أًوٓي.

 أٌُٖٔ:  ُالكزواع-2

 أًوٓي.إ رؤد ا٠ُ , 

 ؿ٤و أٌُٖٔ:-

 ُٞ أر٤ذ , ألًوٓزي.

 ُِٔ٘بٍجخ ك٢ اُيٓبٕ: -3

 اما كهٍذ , ٗغؾذ.

 اما كهٍذ, ر٘غؼ.

ٗالؽع االفزالف ث٤ٖ اُِـز٤ٖ : ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ  رؼزجو ٛنٙ اُغَٔ ٖٓ أٗٞاع أُلبػ٤َ ٝر٠َٔ 

 ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ثبُغَٔ اُشوؽ٤خ

Finalement, je remarque qu'il y a une différence et une ressemblance 

entre la langue française et la langue arabe. La différence réside dans 

nombreux points dans cette étude tels que: le COI, l'additif…  Cela nous 

montre que chaque langue a une structure différente de s'exprimer . 

L'apprenant devrait connaitre cette différence car cela l'aide dans le 

domaine de traduction et de syntaxe. 

Quant à la ressemblance entre les deux langues , elle réside dans quelques 

points comme par exemple: le COD. Je remarque que dans chacune des 

deux langues , il y a un sujet, un verbe et un complément. Le complément 

en langue arabe est le COD en langue française. Mais il s'avère que la 

différence est plus que la ressemblance et parfois cela nécessite un 

examen attentif et de nombreuses recherches pour atteindre le sens de 

complément comme par exemple : le complément de l'adjectif, il doit être 

étudié en langue arabe et savoir ce que cela signifie. 
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ك٢ ٜٗب٣خ ٛنا اُجؾذ الؽظذ إٔ ٛ٘بى افزالف ث٤ٖ اُِـخ اُلو٤َٗخ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ , ٣ٌٖٔ 

د ا٤ُٜب ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓضَ: أُلؼٍٞ اُـ٤و أُجبشو , االفزالف ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘وبؽ اُز٢ أشو

أُؼبف ٝأُؼبف ا٤ُٚ ...ٝٛنا ٣ج٤ٖ ُ٘ب إٔ ٌَُ ُـخ ٤ٍبهٜب اُقبص ك٢ اُزؼج٤و ٣ٝغت ػ٠ِ 

 أُزؼِْ  ٓؼوكخ ٛنا االفزالكألٕ ٛنا ٣َبػلٙ ك٢ ٓغبٍ اُزوعٔخ ٝك٢ ٓغبٍ اُ٘ؾٞ ٝاُظوف.

ك٢ ػلح ٗوبؽ أشود ا٤ُٜب ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓضَ: أُلؼٍٞ  أٓب ثبَُ٘جخ ُِزشبثٚ ث٤ٖ اُِـز٤ٖ كبٗٚ ٣زوًي

ثٚ ك٘الؽع إٔ ك٢ ًَ ٖٓ اُِـز٤ٖ ٣ٞعل كؼَ ٝكبػَ ٝٓلؼٍٞ ثٚ , كبُٔلؼٍٞ ثٚ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٛٞ 

أُلؼٍٞ أُجبشو ك٢ اُِـخ اُلو٤َٗخ , ٌُٖٝ رج٤ٖ إٔ أٝعٚ االفزالف أًضو ٖٓ أٝعٚ اُزشبثٚ ٝأؽ٤بٗب 

ػ٘لٓب ٣زطوم اُجبؽش فمثاًلٝاُجؾذ اٌُض٤و ُِٞطٍٞ ا٢ُ ٓؼ٠٘ أُلؼٍٞ ٣زطِت ٖٓ اُجبؽش اُزٔؼٖ 

 ا٠ُ ٓؼٍٔٞ اُ٘ؼذ كٜنا ٣ؾزبط ٓ٘ٚ ا٠ُ كهاٍخ ٝٓبما ٣ؼ٢٘ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ.
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 أُواعغ :

شوػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي ٝٓؼٚ ًزبة ٓ٘ؾخ اُغ٤َِ ثزؾو٤ن شوػ اثٖ ػو٤َ . -1

شبهع اُغٜٔٞه٣خ اُوبٛوح. اُغيء  22ٓؾٔل ٓؾ٠ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل: ٌٓزجخ كاه اُزواس

 اُغيء اُضب٢ٗ. -األٍٝ
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اُغ٤َِ ثزؾو٤ن شوػ اثٖ ػو٤َ. شوػ اثٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤خ اثٖ ٓبُي ٝٓؼٚ ًزبة ٓ٘ؾخ -2

شبهع اُغٜٔٞه٣خ اُوبٛوح. اُغيء  22ٓؾٔل ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل : ٌٓزجخ كاه اُزواس 

 اُغيع اُواثغ. -اُضبُش

ٓجبؽش ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ :ٗؾٞ, طوف, ثالؿخ, هٞاػل اإلٓالء: ك. ػجل اَُزبه ػجل -3

 .1996اُِط٤ق أؽٔل ٍؼ٤ل, ٓ٘شٞهاد اُغبٓؼخ أُلزٞؽخ 

 أطٍٞ اُزوعٔخ . أٗلهٙ كُوو٠ٗ  ٝعٞىف ٗؼّٞ ؽغبه :كاه أُوشل ث٤وٝد. -4
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خً ٚاٌّخبسط ارمذ٠ش اٌمٕبح فٟ األٔظّخ ِزؼذدح اٌّذ

 سا٠ٍٟ رزجغ رٛص٠غ ِزغ١شح ِغ اٌٛلذ اٌؼخّخ فٟ لٕٛاد

 اعداد: د. عبد ال،حيؾ  ه خرواح    د. محمد عمر    د.  صادق قرير

 مامعة ؼريان   ل،ية الهندسة  

 مس خ،ص

ن امية ،  أنرمة اال صاالت الالس،لية بات اتالح،  ع ا خيرة ا دياد فيالسنوات شهدت 

 MIMOأنرمة عدالحيؾ.  ُ  عالية في اس ؽالم لفاءة  ولبلل ،بيانات والمودة العاليةل العالية

  مثم الفلرة في الميم الخامه لال صاالت الم ن ،ة  واحدة من ا فلار المديدة في الضخمة 

ية ا ساس اتال  ،يدي عن حريق  ثبيت عدد لبير من الهوائيات في المححMIMO نرام وسي  

(BS) اس خدام نفه من أمم  وفير سن امية أع،  وب لالس فادة بشلم أفضم من ال نوا الملاني

م  من أمم فصم المس خدمين و دف ات البيانات وال ضاء ع،  ال داخ ال رددي. وللن الحيؾ

بالػ  رأم فعالة ل  دير ال ناة باس خدام الحد ا دن  من البيانات اتضافية يع بر   نية إيمادفإن

ع،   ُمعَ ِمدعن حالة ال ناة مع،ومات الل  دير   احأس،وب  ديرراق  م ا ممية. في مبه الورقة  

بواسحة س  بام في مهة االالمحددة مسبً ا المرشدة و ي م اس خدام البيانات حي مرشح لالمان.

مرشح لالمان ل  دير ال ناة  وال ي ُ س خدم بعد بلل ل،لشؾ عن رمو  البيانات ال الية في نفه 

في   دير ال نوات  ةلم  رحة بالحرق المعروفة والمس خدما اتحار.  مت م ارنة فعالية الحري ة

  ييم  قد  م. (MMSE) الخحأمرب  والحد ا دن  لم وسح (LS) المربعات الصؽرإ لحري ة

باس خدام المحالاة الحاسوبية  و وضح الن ائج ال ي  م الحصوم ع،يها  لم  رحةاالحري ة أداء 

داءالنرام من خالم   ،يم معدم أخحأ الب ات في قنوات م ؽيرة أفي ل  دير ال ناة الم  رح  حسين

 .م  الوقت و  ب   و ي  راي،ي
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ABSTRACT 

In recent years, wireless communication systems have a high demand for high data 

throughput, high quality and spectrum efficiency. Massive MIMOis one of the new 

ideas in 5G. The idea is to expand the conventional MIMO system by installing large 

number of antennas in the base station to make better use of spatial diversity in order 

to provide higher throughput while using the same spectrum. However, in order to 

separate users and data streams and eliminate interference, an effective 

channelestimation technique with minimum overhead iscrucial. In this paper, we 

propose a channel estimationtechnique to estimate the channel state information based 

on Kalman Filter. The received predetermined data is used by Kalman filter to 

estimate the channel, which is then used to detect the following data symbols in the 

same frame. The effectiveness of the proposed scheme is compared to the well-known 

Least square (LS) and Minimum Mean square Error (MMSE) schemes. The 

performance of the proposed scheme is assessed using computer simulation, and the 

obtained results for the proposed channel estimation demonstrate improved bit error 

rate performance in time-varying Rayleigh fading channels. 

 Keywords— Massive MIMO, Channel Estimation, Fading channel, Kalman Filter. 

I. INTRODUCTION 
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Wireless communications these days demand increased transmission data rate and 

improved quality of service. In fact, these objectives are challenging for conventional 

systems, because they are limited by bandwidth and transmit power. MIMO 

technology is introduced to meet these requirements and overcome resource 

constraints. Early work on MIMO systems has proven that MIMO systems can 

significantly improve spectrum efficiency. Thereby increasing system capacity 

without additional bandwidth or transmit power requirements[1][2]. Spatial 

multiplexing, diversity and array gains are the main factors responsible for system 

performance improvement. However, the current MIMO technology related to 

4G/LTE networks cannot cope with such a large amount of data traffic with higher 

speed and reliability. Therefore, 5G networks are considering massive MIMO 

technology as a possible technology to deal with the problems caused by huge data 

traffic and users. 

A MIMO system with a large number of transmit antenna arrays, is known as massive 

MIMO system. These networks are expected to support even higher spectral and 

energy efficiency, higher data rates, and improved reliability. In a multiuser massive 

MIMO systems  each base station (BS) is equipped with an array of N antenna 

elements, which is utilized to communicate with K single antenna users over the same 

frequency all the time. As the number of BS antennas increase, the ability of massive 

MIMO to improve spectrum and energy efficiency also increases. However, the 

efficiencyof massive MIMO is highly affected by the accuracy of channel state 

information (CSI) estimation[3]. 

It has been proved that increasing the number of BS antennas helps toorthogonalize 

the channel vectors of the user terminals (UT). Because a high number of BS antennas 

and one antenna of UT, each user has a high degree of freedom[4]. Consequently, low 

complexity linear detection technique can be employed such as zero forcing (ZF), and 

minimum mean square error (MMSE)[5][6][7].  

In order to accurately recover the received signal, it is necessary to estimate the 

channel state information (CSI) represented by the complex matrix with high 
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accuracy. However, estimating of CSI in practice is not easy. Different channel 

estimation methods based on pilot, semi-blind and blind are used. In the pilot-based 

method, to estimate the CSI, pilot sequencesare sent from each UT to the BS. Each 

UT sends a pilot sequence to the BS with a length that is generally controlled by the 

number of users and the channel coherence interval. Because the pilot sequences need 

to be orthogonal, consequently, the number of pilot carriers are limited and reusing 

the pilot sequences by other base stations is compulsory.Therefore, pilots transmitted 

by users to the other BS‘s will contaminate the CSI obtained in a given BS. This 

problem affects the system performance, and it is calledpilot contamination[8]. 

For massive MIMO systems, ideal channel state information (CSI) plays a vital role 

in leading a system with good performance. However, this is a challenge because the 

large channel between the user and the BS must be accurately estimated[9]. Least 

Squares (LS) and Minimum Mean Square Error (MMSE) are the most popular 

methods in CSI estimation. The LS is linear and has lower complexity, but suffers 

from higher estimation errors due to pilot restrictions, while MMSE estimation gives 

better results, but it requires second-order statistics such as channel covariance matrix, 

which in fact, cannot accurately obtained[5]. MMSE channel estimation scheme can 

provide better performance at the cost of large computational complexity.In [10] the 

author‘s proposed a low complexity massive MIMO channel estimation technique 

that is robust to pilot contamination. The proposed technique use a deep neural 

network (DNN) for de-noising prior to a conventional LS-type operation. Kalman 

filter channel estimation has been used for massive MIMO systems. In [11], Kalman 

filter is used to predict the CSI in the downlink for a single cell. A modified Kalman 

Filter  method is used to estimate the channel [3]. In this paper the author‘s, use LS 

estimate as an initial condition for Kalman Filter in multi-cell massive MIMO system. 

This paper proposes an estimation technique capable ofimproving the bit error rate 

(BER) performance of massive MIMO systems even with high mobility. The main 

contribution of this paper is the application of Kalman filter at the receiver to estimate 

the channel state information. A receiver based on MMSE criteria has been used. 
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Simulation results prove that the proposed method improves the BER performance 

significantly in time varying Rayleigh fading channels. 

The rest of this paper is organized as follows. The system modelis presented in 

Section II. Simulation results and discussion are given in Section III;the concluding 

remarks are given in Section IV.  

II. SYSTEM MODEL 

Figure 1 shows a block diagram of a Massive MIMO system with channel estimation 

at the receiver. We consider a system with   (    ) users transmit a data in the 

uplink to a Base station (BS) with   receive antennas. The input bit stream from each 

user is QAM modulated and then fed the transmit antenna. Let the vector  ( )  

 [  ( )   ( )      ( )]
 
denote the       transmitted symbol vector, where   

denotes transpose operation, and   is the time index. We assume that  ,   -  

(    ⁄ )    in order to constrain the transmitted power, where ( )  denotes to matrix 

conjugate transposition,    is the        identity matrix,   denotes the transmit 

energy and  , - represents the statistical expectation operator.  

The received signal vector can be written as: 

        ,                                                   (1) 

Where  is      channel matrix and   is the       additive noise vector with 

independent entries distributed as  (    ).The receiver uses the channel state 

information to decode the received vector . In this work, we consider a practical 

scenario, where the channel is estimated using Kalman filter at the receiver and used 

to decode the signal.  
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Figure 1: Block diagram of a Multiuser MIMO Systems. Here, K single-antenna users 

are served by the     antenna BS in the same time-frequency resource. 

It isknown that a dynamic system can be modelled as an autoregressive (AR) process. 

A      order AR model for is presented as: 

 ,   -   ∑  ( ) ,     -
 
     , -                     (2) 

Where  ( )are the AR process coefficients, and , -  is thevector noise process. By 

solving the Yule–Walker equation, the parameters of the AR process can be obtained. 

Selecting of    is a compromise between model (2) accuracy and the parameters 

estimation complexity. For simplicity, in this work the channel is modelled as a first 

order AR process. The state space equations describing the channel are expressed as: 

 ,   -     , -    , -                                     (3) 

 , -    , - , -    , -                                         (4) 

Where  , -   [                                  ]
 
represents the       

  channel taps vector,  is an identified          matrix that denotes the time 

varying transition matrix, and  , - is a known         measurement matrix. The 

      vector  , -is the measurement noise and the         vector  , -is called 
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the process noise. The noise vectors  , -and  , -are mutually uncorrelated white 

noise sequences with covariance matrices  , -and  , - , so we can 

write  * , -  , -+   , for all  and    . The autoregressive (AR) process of the 

first order provides an adequate model for time varying channels.Consequently, is a 

diagonal matrix of AR model factor    {   ,   -   
 , -}. According to Jackes 

model; 

   {   ,   -   
 , -}     (      )                              (5) 

Where  ( )denotes the zeroth order Bessel function of the first kind, sT is the symbol 

duration, and df is the Doppler frequency.  For an byt rN N  massiveMIMO 

system, the measurement matrix , -is given as: 

 , -     , -     ,                                        (6) 

 , -   [  , -   , -       , -]
 
,                           (7) 

Where   , -is the transmitted symbol from antenna  (          )at time  , and 

 denotes the Kronecker product. 

In this paper, a burst-mode communication system is assumed where the transmitted 

data is divided into frames, each of which contains multiple symbols. We also 

consider a massive MIMO system where the channel remains unchanged for the 

duration of the frame; however, it varies from frame to frame.  

Channel Estimation 

1. Least Square (LS) Estimation Algorithm 

Consider a Rayleigh fading MIMO channel characterized , let  be the training 

sequence (Pilots sequence),   is the related received signal, and  as the additive 

white Gaussian noise then we have; 

        ,                                                    (8) 
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LS estimator finds  ̃such that ̃    . LS Algorithm minimizes the Euclidian 

distance of ̃    . Therefore: 

‖ ̃    ‖
 
  ( ̃    )

 
( ̃    ) 

  ( ̃ )
 
( ̃ )     ̃   ( ̃ )

 
                           (9) 

Differentiate equation (9) with respect to  ̃and equating to zero yields. 

 ̃    ( 
   )        ,                                            (10) 

    Complex conjugate (Hermitian) transpose. 

2. Minimum mean square Error (MMSE) channel Estimation 

Algorithm 

The minimum Mean square error channel estimation algorithm  

       , 
    

        
  -         

    (11) 

where     *  
 + is the correlation matrix of the channel. Simplifying equation 

(11) yields; 

   ,  (   
     

  ⁄ )   (   
     

  ⁄ )-        

   [       (      ⁄ )   ]
  
      

        [ 
      (  

   
 ⁄ )   ]

  
                                    (12) 

3. Proposed KalmanFilter Channel EstimationAlgorithm 

The Kalman filter has been used to track the time varying channel in MIMO 

systems[12]; however. In this work, Kalman filter is used to estimate the channel in 

massive MIMO systems. In order to utilise the Kalman filter, equations 3 and 4 are 

needed for the state and observation equations, respectively. Moreover, the process 

noise and measurement noise variances in the model 3 and 4 are assumed to be 
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known. The Kalman filter is employed as a training scheme to perform channel 

estimation at receiver. Figure 2 illustrates the frame structure at the transmitter. The 

first frame of length  symbols is used as a training frame. In all following 

frames,  tracking symbols are periodically inserted to each frame. The symbols 

transmitted during the training period are predefined at the receiver.  

 

Figure 2: Frame structure transmit from each user 

Kalman filter is described in[13] and[14], the estimated channel can be obtained by 

the following recursive computation, where the prediction part is given as: 

    1| |n n n n  Ah h , (13) 

   1| | wn n n n  P AP A  ,                                (14) 

       1|n n n n n  y C h ,                                (15) 

           
1

1 1|H H

vn n n n n n n


     P PK C C C  ,                (16) 

 

and the update part is given as: 

       1| 1 1|n n n n n n    h h K  ,                                 (17) 

       1| 1 1|n n n n n n     P I- PK C ,                               (18) 

where , -is the Kalman gain, , -is the correlation matrix of the error, and  , -is 
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the innovations vector.The received signal vector is assumed to be added with a noise 

vector , -whose entries are independent and distributed according to    (    ). 

Then the received signalis represented as: 

 , -    , - , -    , -                                       (19) 

Where , -is the        channel taps vector and , -is given byequations 6 and 7. 

The estimated channel taps vector ̃, -is changed to a matrix ̃, -of dimension    

  . Using the estimated channel matrix ̃, -, the linear MMSE decoder is applied a 

Matrix  , -to   , -to produce the vector ̂, -   ( , - , -), where  ( )is a function 

that performs a single dimensional maximum likelihood decoding for each entry of 

the vector. 

For the MMSE linear decoder, , -is given as:    

 , -   [ ̃
 
, - ̃, -   

    

  
]
  
 ̃
 
, -                                 (20) 

Where , -   denotes the matrix inverse. 

III. SIMULATION RESULTS 

In this section, we provide some simulation results to demonstrate the effectiveness of 

our propose channel estimation scheme. Computer program using Monte Carlo 

simulations were performed to verify the performance of the proposed technique in 

terms of bit error rate (BER). Different system configurations (     ) are used. In 

this work, we consider a multiuser massive MIMO system with one BS and  users, 

where the base station is equipped with    antennas and each user is equipped with 

one antenna. In order to investigate the performance of the proposed channel 

estimation technique, the BER performance is compared with both LS and MMSE 

channel estimation schemes. BER performance with perfect channel knowledge at the 

receiver is also presented as the upper bound of performance. M-QAM modulation is 

used in the simulations and with a frame length of 256 symbols. Each point in the 

BER curves is obtained by averaging over     channel realization. A Rayleigh fading 
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channel was considered with three uncorrelated equal power paths. A block fading 

channel model is assumed. In all simulations, linear MMSE receivers are employed.  

Case 1: the performance three estimation schemes, LS, MMSE and KALMAN. 

Figures 3 and 4show the BER against the SNR for a       system, using 16 and 

64-QAM respectively. The estimation for technique is done using 16 pilots per frame 

of 256 symbols. It can be seen that the proposed Kalman filter estimation technique 

improves the system performance for both systems. It can also observe that the 

proposed technique outperform both LS and MMSE estimation schemes. The 

performance improvement by the proposed scheme is due to the ability of Kalman 

Filter to deal with interference from other users. However it is still inferior to the 

unrealistic case of perfect channel information, which serves as the benchmark 

performance. 

 

Case 2: we perform the same scenario as in case 1. However in this scenario, we 

study the impact of increasing the number of pilot per frame on the BER performance 

for a        system. The simulation results are presented in Figures 5, 6 and 7. It is 
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observed that increasing the number of pilots improves the system performance with 

all estimation techniques used (LS, MMSE and Kalman). Additionally, it can be noted 

that for the proposed Kalman estimation technique, increasing the number of pilots 

per frame from 8 to 16 pilots       improvement was achieved. Whereas by 

increasing the number of pilots per frame from 16 to 32 pilots        improvement 

was achieved. Moreover, it can also observed that beyond 16 pilots per frame (256 

symbols), the performance improvement was almost negligible. In the same time, 

since the pilots themselves carry no information. Hence, these pilot symbols are 

considered as an overhead. Therefore increasing the number of pilots results in a 

bandwidth inefficient system. 

Case 3: Finally, three different system configurations using Kalman filter channel 

estimation and perfect channel knowledge scenarios were simulated using 4, 16 and 

64-QAM modulation and 16 predetermined pilots per frame. In this case, we compare 

the BER performance of        ,       and         massive MIMO systems. 

The results in Figures 8, 9 and 10shows the BER performance for a massive MIMO 

system with perfect and Kalman estimation situations for the three systems 

configuration. It is observed that the proposed scheme perform well for three system 

configurations. Furthermore. It can be observed that as the number of transmit 

antennas increase (i.e number of UT increases), the BER performance degrades 

because of the channel estimation error due to the increased interference form the 

large number of users in the system. Consequently, for satisfactory system 

performance the number of receive antennas should be larger that of the transmit 

antennas (          ).   

IV. CONCLUSIONS 

In this paper, we focus on the channel estimation issue in massive MIMO systems. 

We consider the channel estimation algorithm for a dynamic multiuser massive 

MIMO using Kalman Filter. The proposed estimator is appropriate for any 

environment or channel type and size, since it only needs the received signal and the 
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predetermined pilots. The effectiveness of this method was evaluated using computer 

simulation. It has been shown through the improved BER performance that the 

proposed method mitigates the adverse time varying channel impairments. Moreover, 

the proposed channel estimator exhibits superior performance compared to LS and 

MMSE estimators. 
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