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َٔ هٛك ٠ايعًل ()5 – 3

 -1إٔ تهَٝ ٕٛـاْا ؾوٝشا يًبشح ٚإٓاقٌ ٗ ١ها٥ل ايعًً ٗٚ ّٛت ٢اجملا٫ت,
ؾتهَٓ ٕٛدلا يعًُآ٥ا َٚؿهلٜٓا  ٕٛ٦ٜٝٔبٛاهڀت٘ طلٜل اؿل ٚهب ٌٝايلًاؿ.
 -2إثلا ٤إعلؾٚ ١تڀٜٛلٖاٚ ,ػـَ ١ايباسجٌ ٚإٗتٌُ باجملاٍ ايعًُ.ٞ
 -3كُـ اؿلن ١ايعًَُٛٚ ,١ٝانبَ ١ا ٜوتذـ َٔ قٔاٜاٚ ,عٛخ.
 -4إتاس ١ايؿلُ ١٭عٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى باؾاَعات ػاُٚ ,١بإجكؿٌ عاَ١؛ يٌٓل
عٛثِٗ ايعًُٚ ,١ٝتٌذٝعِٗ بتقي ٌٝايعكبات ايبشجٚ ,١ٝإجبڀات ايعًُ ١ٝأَاَِٗ.
 -5اٱهٗاّ ٗ ايٓٗٛض باجملتُع ٚتُٓٝت٘ ٗ ناؾ ١اجملا٫تٚ ,فيو َٔ ػٍ٬
إعًَٛات ٚايٓتا٥ر اييت تتُؼض عٓٗا ايبشٛخ ايعًُ ١ٝإڀلٚس ٗ ١اجملً.١

ضوابط النشر
-

-

إٔ ٜه ٕٛايبشح َبتهلاڄٜ ,تٸوِ ظٛؿ ٠ايؿهلٚ ,كُاْ ١ا٭هًٛبٚ ,أٜ ٫هٌَٛٓ ٕٛكاڄ َٔ قبٌ,
أَ ٚٴوتچًاڄ َٔ نتاب أ ٚكهاي ١عًُٝٸ.١
َلاعا ٠أُ ٍٛايبشح ايعًُٛٓٚ ٞابڀ٘.
إٔ ٜه ٕٛايعٓٛإ َكتٔباڄَٚ ,عبٸلاڄ عٔ َُٔ ٕٛايبشح.
ٜٴكـٸّ ايباسح ٗ ٚكقَ ١وتكً ,١ازل٘ ,عٓٛإ عج٘ ,دٗ ١عًُ٘ ,ؿكدت٘ ايعًُٚ ,١ٝكقِ ٖاتؿ٘.
ٜ ٫كٌ عـؿ ُؿشات ايبشح عٔ عٌل ُؿشاتٚ ,أٜ ٫نٜـ عٔ ث٬ثٌ ُؿش.١
ٜتِٸ ٌْل ا٭عاخ بايًػ ١ايعلبٚ ,١ٝنقا ايًػات ا٭دٓب ,١ٝعً ٢إٔ ٜه ٕٛايبشح َلؾكاڄ ًَؼّ
بايًػ ١ايعلب ١ٝيًبشٛخ ا٭دٓب.١ٝ

ٜٴكـٸّ ايبشح ٗ ْوؼٚ ١كق ١ٝبكٝاي " َ "A4ع ْوؼ ١قؿ ١ٚٛعً ٢قلْ .CD
هب إٔ ٜٴكـٸّ ايبشح َڀبٛعاڄ عًٚ ٢كم أبٝض ,بٓٛاّ ٚكؿ " " traditional Arabicعذِ
 ,16عً ٢إٔ ته ٕٛايعٓا ٜٔٚغ٘ أهٛؿ علٜض.
ٜٴٌاك يًُِاؿك ٚإلادع اييت مت ا٫هتعاْ ١بٗا ٗ ًَ ايبشح ,بقنل يكب إ٪يـٚ ,هٓ ١ايٌٓل,
ٚكقِ ايِؿش ١إكتب ى َٓٗآٜٛٚ ,ع نٌ فيو بٌ قٛهٌَ ,ج٬ڄ(:ايكلطيبٗٚ ) 01ْ ,1991 ,
سايٚ ١دٛؿ أنجل َٔ َ٪يـ ٜهتب (ايكلطيب ٚآػلٚ ,)01ْ ,1991 ,ٕٚعٓـ ٚدٛؿ أنجل َٔ
َِـك يًُ٪يـ ,تٴلتٸب إِاؿك باؿلٚف ا٭ظـ" ١ٜأظـٖٛم" َج٬ڄ(:ايكلطيب أ.)01ْ ,1991 ,
تٓٛع قا ١ُ٥بإِاؿك ٗ ْٗا ١ٜايبشح ٚتلتٸب أيؿبا٥ٸٝاڄ ,عً ٢ايٓش ٛاٯت :ٞاهِ إ٪يـ أ ٚإ٪يؿٌ,
اهِ ايهتاب ,اهِ احملكل إٕ ٚدـ ,ؿاك ايٌٓلَ ,هاْٗا ,ايڀبعٚ ,١هٓ ١ايٌٓل.
إفا نإ إلدع عجاڄ ٗ ؿٚك ,١ٜؾٝهتب اهِ ايباسح ,ثِ عٓٛإ ايبشحٚ ,اهِ اجملًٚ ,١ايعـؿ,
ٚتاكٜؽ ايٌٓل.
ٗ ساي ١اهتؼـاّ اؾـآٜٛ ,ٍٚع نٌ دـُ ٗ ٍٚؿشَ ١وتكً.١
تٓٛل ٖ ١٦ٝايتشلٜل ٗ ُ٬س ١ٝايبشٛخ إكـٸَ ١قبٌ إكهاشلا إٍ ايتٸشه.ِٝ
ٜتِ ؼه ِٝايبشح إكـٸّ َٔ قبٌ قهچِ كتّٸٚ ,فيو ٗ هلٜٸ ١تاَٸ.١
ايبشٛخ إكـٸَ ٫ ١تٴلؿٸ إٍ أُشابٗا ,هٛا ٤قبًت أّ مل تكبٌ.
ايـكاهات إكـٸَ ١تعبٸل عٔ آكا ٤أُشابٗا ٫ٚ ,تتشُٸٌ اجملً ١أَ ٟوٚ٪ي.١ٝ
ٜـؾع ايباسح  101ؿٜٓاكا عٓـ توً ِٝعج٘.
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الفتتاحية
اؿُـ هلل كبٸ ايعإٌٚ ,ايِٸٚ ٠٬ايوٸ ّ٬عً ٢ػامت ا٭ْبٝاٚ ٤إلهًٌ؛ ْبٝٸٓا قُٸـٚ ,عً ٢آي٘ ُٚشب٘
أْعٌٚ ,بعـ.
ؾإٕ إتتبع ؿلن ١ايبشح ايعًُٚ ,ٞايٓتاز ايؿهل ,ٟهـ اكتؿاع ايِٝشاتٚ ,تٛاي ٞايٓـا٤ات َٔ ايػٛٝكٜٔ
ايبشٸاخ إٍ ؾتض َواكات يًبشح ٜورل ؾٗٝا ثً ١كاق َٔ ١ٝأعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٚإٗتٌُ بايٌإٔ ايعًُ,ٞ
ٕـاكه ١ايٓٛامٍ ٚإعٔ٬ت اييت ْعٌٗٝاٚ ,ا٭سـاخ اييت تٛادٗٓاٚ ,سٌ إٌه٬ت اييت تٌٌ سلنتٓا عً٢
ٖـ ٟايعًِْٛٚ ,ك إعلؾٚ ,١مل تبل ٖق ٙايٓـا٤ات سبٝو ١ا٭َاْ ٞتذلؿؿ ٗ اـٝاٍ ,بٌ أُبشت سكٝكَ ١اثً,١
َتُجً ٗ ١فًتٓا ايؿت" ١ٝإٓاكَٓٚ ,"٠ڀًك َٔ ١ايكاعـ ٠ايع ١ُٝٛايـاع ١ٝؿلب ايٝأي ٚؾتض باب ا٭ٌَ ,ايق ٟهب
إٔ لعً٘ ِْب أعٓٓٝا ْوتٛسْ َ٘ٓ ٞك٘ اْ٫ڀ٬م ٚا٫يتكا.٤
إٕ إوتكل ٨شلقا ايعـؿ هـ قاٚي ١داؿ َٔ ٠ا٭هاتق ٠ايؿٔ ,٤٬سٝح ٜكـ أَاّ سٌـ َٔ ايبشٛخ ايك١ُٝ
إتٓٛعٚ ١ؾل أبعاؿ عًُ ١ٝث٬ث ٗ ١اػاٖات كتًؿٜ ,١تٓا ٍٚأٚشلا َوا ٌ٥قلآًْٚ ١ٝلعٜٚ ,١ٝتشـخ ثاْٗٝا عٔ
أسٛاٍ تلبٜٚ ,١ٜٛعلض ثايجٗا طبا٥ع دػلاؾ ,١ٝؾـْٚو ٖ.ٞ
د .عاده إبراهًي احملروق
املشرف العام
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(آية الدين أمنوذجا)
أ .وفاء روضان التىوٌ
كلية الرتتية يفرن  -جامعة الزنتان

ًَدط
ٜتٓاٖ ٍٚقا ايبشح ,اؿـٜح عٔ ايتؿورل ايٓشٚ ٟٛبٝإ أثل ٗ ٙؾِٗ ا٭سهاّ ايٌلعٚ ١ٝتٝٓٛشٗا؛ ٭ٕ
ايكلإٓ ايهلْ ِٜنٍ عً ٢ايٓيب  بًوإ ق( َ٘ٛايًػ ١ايعلب ٫ٚ )١ٝتؿِٗ تعايٚ ُ٘ٝأسهاَ٘ إ ٫بٗا ٚبؿُٗٗاٚ ,يعٌ
أِٖ دٛاْب ٖق ٙايًػ ١إُٗ ٖٛ ١ايٓش ,ٛإتُٔٔ ايتٛد ٘ٝايٓش ٟٛيًكلا٤ات ٚاٱعلاب ُٛٚك ايع ١َ٬اٱعلاب.١ٝ
نُا ٜتٓا ٍٚاؿـٜح عٔ (آ ١ٜايـ ٖٞٚ )ٜٔأط ٍٛآ ٗ ١ٜايكلإٓ ايهل ٖٞٚ ,ِٜتؿِ َِٗ ٌٝعٔ إـا١ٜٓ
نْٗٛا َٔ ا٭هى إُٗ ٗ ١إعاَ٬ت إاي ١ٝبٌ ايٓايَ ,دلماڄ أُٖ ١ٝعًِ ايٓش ٗ ٛتؿورل آٜات ا٭سهاّ َٔ
ػ٬شلا.
املكدَ١
اؿُـ هلل كب ايعإٌ ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬ؿا ٌُ٥عً ٢أًلف إلهًٌ هٝـْا قُـ ايٓيب ايعلب ٞا٭ٌَ ٚبعـ.
ؾكـ أْنٍ اهلل  ايكلإٓ ايهلٌَ ِٜتُ٬ڄ عً ٢آٜات بٓٝات تتُٔٔ ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝإتعًكَِ ١احل ايعباؿ
ٗ ايـْٝا ٚاٯػلٚ ,٠نإ ايِشاب ٗ ١عٗـ ايله ٍٛ؛ ٜؿُٖٗ ٕٛق ٙاٯٜات ٚأسهاَٗا ايؿكَٗ ١ٝكتٔ٢
هًٝكتِٗ ايعلب ,١ٝنُا إٔ ايله  ٍٛبٜٚ ِٗٓٝؿول شلِ َا أًهٌ عًٚ ,ِٗٝباْتكاي٘ إٍ ايلؾٝل ا٭عًٚ ,٢قعت
سٛاؿخ تتڀًب سهُاڄ ًلعٝاڄ غُض عً ,ِٗٝؾشا ٍٚايِشابٚ ١ايتابع َٔٚ ٕٛدا ٤بعـِٖ ,اهتٓبا ٙا٭سهاّ
اي٬مَ ١يقيو َٔ ايكلإٓ ايهلِٜ؛ ٚ٭ٕ يػ ١ايكلإٓ ٖ ٞايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاييت  ٫تؿِٗ أسهاّ ايكلإٓ ٚتعاي ُ٘ٝإ٫
بؿُٗٗا؛ ؾإٕ ٖق ٙايًػ ١إُٗ ١بٓشٖٛا ُٚلؾٗا ٚب٬غتٗا ٚؿ٫يتٗآ ,لٚكٕ ١ٜعلؾ ١اـڀاب اٱشلٚ ٞؾِٗ أسهاَ٘
إؼتًؿٖٓ َٔٚ ,١ا داٖ ٤قا ايبشح ٱٗٚاك أثل أسـ دٛاْبٗا إُٗ ١أ ٖٛٚ ٫ايٓشٕ ,ٛا ي٘ َٔ أُٖ ٗ ١ٝايتؿورل
ايكلآْ.ٞ
إغهاي ١ٝايبشح:
ٖٓاى كأٜ ٟل ٣إٔ ايتؿورل ْٛعإ ,ا٭ :ٍٚتؿورل داف ٜ ٫تذاٚم سٌ ا٭يؿاٚ ٚإعلاب اؾٌُ  ٖٛٚأقلب
إٍ تڀبٝل ايعلب َ٘ٓ ١ٝإ ٍ ايتؿورلٚ ,ايجاْ :ٞهاٚم ٖق ٙاؿـٚؿ ٜٚهٌـ عٔ ػًٝات ٖٚـاٜات ايكلإٓ ٚتعايُ٘ٝ
ٚسهُ ١اهلل تعاٍ ؾُٝا ًلع يًٓاي  ٖٛٚاـًٝل بإٔ ٜوُ ٢تؿورلاڄ (أٜٛب ع  4112ع ْ.)134
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ٚايو٪اٍ؟ إٕ اـڀأ ايٓش ٗ ٟٛقلا ٠٤ايكلإٓ ػڀرل ٜ ٫ َٔٚعلف ايٓش ٛقـ ٪ٜؿ ٟدًٗ٘ إٍ ايٛقٛع ٗ
احملٛٛكٚ ,يعٌ ٖقا َٔ أهباب ٓٚع عًِ ايٓش ٛنُا هٝهٌـ ايبشح ,ؾٌٗ ٖ ٛايوبب ايلٝ٥ى؟ أٖٓ ٚاى
دٛاْب غرل ايًشٔ؟
إف إٔ اػت٬ف ٚد ٙٛاٱعلابٜ ,عـ َٔ أٚد٘ ْن ٍٚايكلإٓ عً ٢هبع ١أسلف ٚتػاٜل ايكلا٤ات تٝورلاڄ عً٢
ا٭َٖٚ ,١ـف ايبشح تٝٓٛض أُٖ ١ٝايتؿورل ايٓش ٖٛٚ ,ٟٛاؾـٜل بإٔ ٜوُ ٢تؿورلاڄ ,٭ٕ ايكلإٓ علب ٞبايًػ١
ايعلبٜٚ ,١ٝؿِٗ بٗا ٚبعًَٗٛا ٚعً ٢كأهٗا ايٓش.ٛ
َٓٗر ايبشح:
إٓٗر إتبع ٖ ٛإٓٗر ايُٛؿٚ ٞإكاكٕ ايقٜ ٟت ٍٛعلض تؿورلات كتًؿٜٚ ١تِ إكاكْ ١بٗٓٝا ٚؼًَ ٌٝا
ّهٔ ؼً.ً٘ٝ
خط ١ايبشح:
قوِ ايبشح إٍ َكـَٚ ١ث٬ثَ ١باسح ٚػاُ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
َ كدَ :١عٔ أُٖ ١ٝإٛٓٛعٚ ,إًهايٝتَ٘ٗٓٚ ,ذ٘ ٚػڀ ١ايبشح ؾ.٘ٝ
 املبشح األ :ٍٚعٔ ايتؿورل ايٓش.ٟٛ
 املبشح ايجاْ :ٞآ ١ٜايـ( ٜٔتؿورل إْاي.)ٞ
 املبشح ايجايح :ايتؿورل ايٓش ٟٛٯ ١ٜايـ.ٜٔ
 خامتْ :١تا٥ر ٚتُٝٛات.
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املبشح األٍٚ
عٔ ايتؿطري ايٓشٟٛ
اتؿل إٗتُ ٕٛبعً ّٛايٌلٜع ١عً ٢اًذلا ٙايعًِ بايعلبٜ ٕٔ ١ٝلٜـ ؾِٗ نتاب اهلل ٚؿكه٘ ٚاهتٓبا ٙأسهاَ٘,
ٚايعًِ بايعلبَ ١ٝؿٝـ دـاڄ ٗ فاٍ ايتؿورل ٚايق ٟتٓٛع بـ٤اڄ َٔ َعلؾ ١إؿلؿات (غلٜب ايكلإٓ) ست ٢ايتؿورل
إٛٓٛع ٞايقٜ ٟتذاٚم ايتؼِِات ايؿكٗٚ ١ٝايتاكىٚ ١ٝغرلٖا يٗٝتِ بإٛآٝع بـٍ ايتؼِِات ايعًُ,١ٝ
ٚعًِ ايٓش َٔ ٛايعً ّٛاييت هب تعًُٗا يتؿاؿ ٟايًشَٔٚ ,علؾَ ١لاؿ ايٌاكع ٚه ١َ٬ايكلا٤ات.
ٚايعلبَ ١ٝلدع َِٗ يؿِٗ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜإٜٔاغ ايـ٫٫ت ايكلآْ ١ٝإٌهًٚ ١كبڀت ايـكاهات فيو
ػاُ ١بايـ٫ي ١إعذُٚ ١ٝع٬قتٗا بايٌعل اؾاًٖٚ ,ٞأًاكت ٖق ٙايـكاهات عٓـ عجٗا ٗ ٌْأ ٠ايٓش ,ٛإٔ
سؿ ٜنتاب اهلل تعاٍ َٔ ايًشٔ ,نإ ايوبب ا٭ِٖ ٗ ٌْأ ٠ايٓشٛ؛ ٭ٕ ايعلب بعـ ايؿتٛسات اػتًڀٛا
بػرلِٖ ؾؼايڀتِٗ ايعذُٚ ١ايًشٔ ٚػٝـ َٔ فيو عً ٢نتاب اهلل (طٓڀا ٟٚع ؿ.ت ع ْٚٚ )9كؿ ٗ فيو
قِ ,١إٔ إعلابٝاڄ أقل ٨هٛك ٠ايتٛب ,١ست ٢إفا بًؼ قٛي٘ تعاٍٚ :ٳأځفٳإٷ َٹٔٳ ايًډ٘ٹ ٚٳكٳهٴٛيٹ٘ٹ إڇيځ ٢ايٓٻايڇ ٜٳٛٵ ٳّ ايڃشٳرٿ
ايڃأځنڃبٳلڇ أځٕٻ ايًډ٘ٳ بٳلڇ٤ٟٷ َٹٔٳ ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳ ٚٳكٳهٴٛيڂ٘ٴ ( ايتٛب )3١قلأٖا ايكاك ٨ظل (كهٛي٘) ؾكاٍ إعلاب :ٞأ ٚقـ بل٨
اهلل َٔ كهٛي٘؟! ؾًُا قل٥ت عً  ٢ايٛد٘ ايِشٝض قاٍ :أْا ع ٚاهلل ع أبلأ ٖا بل ٨اهلل ٚكهٛي٘ َٓ٘ٚ ,بعـٖا أَل
أب ٛا٭هٛؿ ايـ٩ي ٞبٓٛع ايٓشٚ ٛنإ قـ نًـ قبً٘ ٚاهتعؿ ٢ست ٢زلع بٗق ٙاؿاؿثٜٚ ,١كاٍ إٔ ايؿٌٔ ٗ
فيو يٲَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب ايق ٟأكًـ أبا ا٭هٛؿ يقيو (طٓڀا ٟٚع ؿ.ت ع ْ ٚ )42أنـ عً ٢فيو
عـؿ َٔ ايعًُا( ٤ابٔ ػًـ ٕٚع  ّ4111ع ْ.)211
 َٔٚإِٗ ايك ٍٛإٕٸ عًِ ايٓش ٛبتؿلٜعات٘ إؼتًؿ ١نايع ١َ٬اٱعلاب ١ٝأهِٗ ٗ اؿؿا ٚعً ٢إعٓ ٢ست٫ ٢
وـخ ايًبى ,نُا أهِٗ ٗ تٓٛع إعٓٚ ٢تعـؿ ٙست ٢ي ٛناْت ايعٚ ١َ٬اسـ َٔ ٠سٝح تعـؿ اؿهِ اٱعلابٞ
شلا ؾتػرل إعٓ ٢بٗقا اؿهِ ٚتٓٛع ٖ ٗٚقا إثلا ٤يًتؿورل نُا هٓٛكؿ.ٙ
نُا دا ٗ ٤آ ١ٜايـ ٜٔقٌ ٖقا ايبشح ؾاػت٬ف ٚد ٙٛاٱعلاب ّهٔ ايتُج ٌٝي٘ ٗ ا٭ؾعاٍ بكٛي٘ تعاٍ:
ٚٳيځا ٜٴٔٳاكٻ نځاتٹبٷ ٚٳيځا ًٳٗڇٝـٷ( ايبكل )484 ٠قل ٨بؿتض ايلا ٤عً ٢إٔ (ْ )٫اٖٚ ١ٝايؿعٌ فنٚ ,ّٚقل ٨بِٔ
ايلا ,٤عً ٢إٔ (ْ )٫اؾٚ ١ٝايؿعٌ بعـٖا َلؾٛع ( ًٌ٫ع  ّ4114ع ْ.)111
ؾايٓشٌْ ٛأ يؿِٗ ايكلإٓ ٚمل تهٔ غاٜت٘ سؿ ٜايّٓ َٔ ايًشٔ ؾكٖ٘ٓ َٔٚ ,ا نإ ايٓش ٗ ٛنتب َعاْٞ
ايكلإٓ ٚإعلاب٘ ٖ ٛا٭ٌُ ٚأُبض ايبشح ايًػ ٟٛتابعاڄ ي٘ (ايڀٝاك ع ٖ1241ع ع ْ.)424
ؾاػت٬ف ٚد ٙٛاٱع لاب ٚتػاٜل ايكلا٤ات دا ٤يتٝورل ايكلاٚ ٠٤توٗ ٌٝايٓڀل ٚايؿِٗ؛ ٭ٕ ايكلإٓ ايهلِٜ
أْنٍ عً ٢هبع ١أسلفٚ ,اػت٬ف ٚد ٙٛاٱعلاب ٖ َٔ ٛأٚد٘ ا٫ػت٬ف عً ٢هبع ١أسلف ( ًٌ٫ع
 ّ4114ع ْ.)111
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ٚعًِ ايٓش ٖٛ ٛعًِ اٱعلاب؛ ٭ٕ إعٜٓ ٢تػرل ٚىتًـ باػت٬ف اٱعلاب ؾ٬بـ َٓ٘ يًُؿولٚ ,قـ هٌ٦
اؿؤ ايبِل ٟعٔ كدٌ ٜتعًِ ايعلبًٜ ١ٝتُى بٗا سؤ إٓڀل ٜٚك ِٝبٗا قلا٤ت٘ ,ؾكاٍ :سؤ ؾإٕ ايلدٌ ٜكلأ
اٯ ١ٜؾٝع ٞطأٜ ٟعذنص بٛدٗٗا ؾًٗٝو ؾٗٝا؛ فيو ٭ٕ اـڀأ ايٓش ٗ ٟٛقلا ٠٤ايكلإٓ ػڀرل ٜ ٫ َٔٚعلف
ايٓش ٛقـ ٪ٜؿ ٟب٘ دًٗ٘ إٍ ايهؿل ٚايعٝاف باهلل َجٌ ايلدٌ ايق ٟقلأ قٛي٘ تعاٍ  :أځٕٻ ايًډ٘ٳ بٳلڇ٤ٟٷ َٹٔٳ ايڃُٴٌٵلڇنٹٌٳ
ٚٳكٳهٴٛيڂ٘ٴ غؿض كهٛي٘ (آٝـ ع  ّ4111ع ْ.)394
تعسٜـ ايتؿطري ايٓش:ٟٛ
اهِ َلنب يؿ َٔ ٞٛنًُتٌ (تؿورل)( ,مٚ )ٟٛايتؿورل ٗ ايًػٜ ١ـٚك َعٓا ٙس ٍٛايبٝإ ٚايتأٌٜٚ
ٚنٌـ إلاؿ عٔ ايًؿ ٜإٌهٌ ٚايؿول :نٌـ إػڀ( ٢ابٔ َٓٛٛك ع  ّ4111ع  )181/11أ ٟإٔ
ايتؿورل ٖٛ :ايٌلغ ٚايبٝإٚ ,تؿورل ايكلإٓ ٚإٜٔاغ َعاَْٚ ٘ٝا اْڀٛت عً ٘ٝآٜات٘ َٔ عكا٥ـ ٚسهِ ٚأسهاّ
(إعذِ ايٛه ٘ٝع  ّ4110ع ْ.)698
أَا ايتؿورل ٗ اُ٫ڀ٬غ :ؾكـ اػتًـ ايعًُا ٤ؾٚ ٘ٝتعـؿت تعلٜؿاتِٗ بعباكات كتًؿ ١بٌ اٱهام
ٚاٱهٗابٚ ,ايعُٚ ّٛاـِٚ ,ْٛيهٔ ّهٔ ايك ٍٛبإٔ ايتعلٜـ إٓاهب ٖ ٛإٔ :عًِ ايتؿورل عًِ ٜبشح
َلاؿ اهلل تعاٍ بكـك ايڀاق ١ايبٌل ,١ٜؾًٗ ٛاٌَ يهٌ َا ٜتٛقـ عً ٘ٝؾِٗ إعٓٚ ٢بٝإ إلاؿ (ايقٖيب ع ّ4110
ع ٖ ,)19/1قا بايٓوب ١يًذن ٤ا٭ َٔ ٍٚايهًُ( ١ايتؿورل) أَا اؾن ٤ايجاَْٗٓ ٞا (ايٓش )ٛؾُعٓا ٗ ٙايًػ :١ايكِـ
ٚايڀلٜلٚ ,ايٓش :ٛإعلاب ايه٬ب ايعلب( ٞابٔ َٓٛٛك ع  ّ4111ع ٚ )413/12ايٓش :ٛعًِ ٜعلف ب٘ أسٛاٍ
أٚاػل ايه ّ٬إعلابڄا ٚبٓا٤ٶ (إعذِ ايٛه ٘ٝع  ّ4110ع ْ.)918
أَا ٗ اُ٫ڀ٬غ ؾكـ علف بتعلٜؿات عـ ٠يعٌ أُٖٗا؛ عًِ ايٓش :ٖٛ ٛاْتشا ٤زلت ن ّ٬ايعلبٗ ,
تِلؾ٘ َٔ إعلاب ٚغرل ,ٙنايتجٓٚ ,١ٝاؾُعٚ ,ايتشكرلٚ ,ايتهورلٚ ,اٱٓاؾٚ ,١ايٓوبٚ ,ايذلنٝبٚ ,غرل فيو,
يًٝشل َٔ يٝى َٔ أٌٖ ايًػ ١ايعلب ١ٝبأًٖٗا ٗ ايؿِاس ,١ؾٓٝڀل بٗاٚ ,إٕ مل ٜهٔ َِٓٗٚ ,إٕ ًقٸ بعِٔٗ عٓٗا
كؿٸ ب٘ إيٗٝا (ابٔ دين ع ؿ.ت ع .)20/1
ٖٓ َٔٚا ٌِْ إٍ َعٓ( ٢ايتؿورل ايٓشَ )ٟٛلنباڄ ؾٗ :ٛبٝإ ن ّ٬اهلل تعاٍ َٔ ػ ٍ٬ايـ٫ي ١ايٓش١ٜٛ
ٚايع ١َ٬اٱعلاب.١ٝ
ٚمثَِ ١ڀًض آػل قـ ٜلاؿف ؿ٫يٖ ١قا إِڀًض أ( ٟايتؿورل ايٓش( ٖٛٚ )ٟٛإعلاب ايكلإٓ) ٭ٕ
إتكـٌَ ٜعدل ٕٚعٔ ايـ ٫٫ت ايٓش ١ٜٛباٱعلاب ؾكاٍ بعِٔٗٚ ...:أؾٌٔ َا ايكاك ٨إي ٘ٝقتاز َعلؾ ١إعلاب٘,
ٚايٛقٛف عً ٢تِلف سلنات٘ ٚهٛانٜٓ٘ٚ ,ه ٕٛبقيو هإاڄ َٔ ايًشٔ ؾَ ,٘ٝوتعٓٝاڄ عً ٢أسهاّ ايًؿ ٜب٘,
َڀًعاڄ عً ٢إعاْ ٞاييت قـ ؽتًـ باػت٬ف اؿلناتَ ,تؿُٗاڄ ٕا أكاؿ اهلل ب٘ َٔ عباؿ ,ٙإف َعلؾ ١سكا٥ل
اٱعلاب تعلف أنجل إعآْٜٚ ,ٞذً ٞاٱًهاٍ ,ؾتٗٛل ايؿٛا٥ـٜٚ ,ؿِٗ اـڀابٚ ,تِض َعلؾ ١سكٝك ١إلاؿ
(ابٔ أب ٞطايب ع  ّ1982ع ْ.)63
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ناْت ايعلب ١ٝإلدع ٗ ؾِٗ ايكلإٓ ايهلِٜ؛ ٭ْ٘ ْنٍ بٗا ٫ ,دـاٍ ٗ فيو ٚأهُٗت ٖق ٙايًػَٔ ١
ػ ٍ٬ايتؿورل ايًػ ٗ ٟٛإٔ ٜاغ ايـ٫٫ت ايكلآْ ١ٝإٌهًٚ ,١اكتب٘ ايٓش ٛبايتؿورل نأسـ ؾلٚع ايًػ ١إُٗ١؛
ٚنإ ايتأيٝـ ٗ َعاْ ٞايكلإٓ ٚإعلاب٘ َٔ أٗٚل ُٛك ايتؿورل ايٓشٚ ,ٟٛقـ ٗٚل تًب ١ٝؿاد ١ط٬ب ايعًِ ٗ
ايعلبٚ ١ٝايتؿورل ,ؾهجرل َا ناْت تـٚك ا٭ه ٗ ١ً٦فايى ايعًِ عٔ إعلاب اٯٜات َٚعلؾَ ١ؿلؿاتٗا ٚتِلٜـ
ايهًُات ٚاًتكاقٗا ,ؾهإ ٖقا ايُٓ٘ َٔ ايتأيٝـ ٜن ٌٜفيو ايػُٛض ٚاٱًها٫ت ًٜٚيب تًو اؿادات.
إٕ بٌ ايؿك٘ ٚايٓش َٔ ٛتؿاعٌ ُٚامز ايٌ ٤ٞايهجرلٚ ,ؿ ٌ٥٫ايتؿاعٌ بٌ ايعً ّٛايٌلعٚ ١ٝعًِ ايعلب١ٝ
ٗٚلت َع ايٌٓأ ٠ا٭ ٍٚيعًِ ايعلبٚ ,١ٝبٛٗٛك عًِ ايٓش َٔ ٛأدٌ ػـَ ١ايكلإٓ ايهل ِٜسؿاٚاڄ عً ٢ؾِاست٘
ٚسؿٛاڄ يٮيوٓ َٔ ١ايًشٔٚ ,نإ عًِ ايٓش ٛأًـ ايعً ّٛتـاػ٬ڄ َع عً ّٛايٌلٜعُ( ١احل ع  ّ4116ع )82
ٚتأنٝـاڄ يقيو ْكٌ ايوٛٝطٖ ٞقا ايك ٍٛيًؿؼل ايلامُٖٚ ٟا عإإ ٌَٗٛكإ ٗ ايٓشٚ ٛايتؿورل ق ٍٛا٭ػرل:
اعًِ إٔ َعلؾ ١ايًػٚ ,١ايٓشٚ ,ٛايتِلٜـ ,ؾلض نؿا١ٜ؛ ٭ٕ َعلؾ ١ا٭سهاّ ايٌلعٚ ١ٝادب ١باٱْاعَٚ ,علؾ١
ا٭سهاّ بـَ ٕٚعلؾ ١أؿيتٗا َوتش ,ٌٝؾ٬بـ َٔ َعلؾ ١أؿيتٗاٚ ,ا٭ؿي ١كادع ١إٍ ايهتاب ٚايوُٖٓٚ ,١ا ٚاكؿإ
بًػ ١ايعلب ٚمٚ ِٖٛتِلٜؿِٗ ,ؾإفاڄ تٛقـ ايعًِ با٭سهاّ عً ٢ا٭ؿيَٚ ,١علؾ ١ا٭ؿي ١تتٛقـ عًَ ٢علؾ ١ايًػ١
ٚايٓشٚ ٛايتِلٜـَٚ ,ا ٜتٛقـ عً ٢ايٛادب إڀًلَ ٖٛٚ ,كـٚك يًُهًـ ؾٗٚ ٛادب ,ؾإفٕ َعلؾ ١ايًػ١
ٚايٓشٚ ٛايتِلٜـ ٚادب( ١ايوٛٝط ٞع  ّ4112ع ْ.)133
ٌْأ ايٓشٚ ٛتڀٛك نباق ٞايعً ّٛايعلبٚ ١ٝنإ ي٘ أهاطَٚ ٘ٓٝـاكه٘ ٚاػاٖات٘ اييت تٓٛعت ؾأثلت ٖقا ايعًِ
ٚأؾاؿت ب٘ٚ ,ايتؿورل ايٓش ٟٛنأسـ ؽِِات ايٓش ٛاييت وتادٗا طايب ايعًِ ٖٔ ٜـكي ايًػ ١ايعلب١ٝ
ٚايتؿورل ٚايؿك٘ٚ ,بلمت ُٛكَ( ٗ ٙعاْ ٞايكلإٓ ٚإعلاب٘) َٗٓٚا َا نإ ٛٗٚك ٙؿؾاعاڄ عٔ ايكلإٓ ايهل,ِٜ
َجٌ نتاب (تأٌَ ٌٜٚهٌ ايكلإٓ) ٫بٔ قتٝب ١ايـٜٛٓكٚ ٟنتاب (ٌَهٌ إعلاب ايكلإٓ) ٕه ٞبٔ أب ٞطايب
ايكٝوَٚ ,ٞجًُا اهتؿاؿ ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜايٓش ٛنإ ٖ ٛا٭ٌُ ا٭ َٔ ٍٚأُ ٍٛايٓش ٛنُا نإ ا٭ٌُ
ا٭ َٔ ٍٚأُ ٍٛايؿك٘ٚ ,قـ نتب ٗ َعاْ ٞايكلإٓ عـؿ نبرل َٔ ايعًُا ,٤يعٌ أبلمِٖ :أب ٛمنلٜا ايؿلا ٤ايقٟ
ُٓـ (َعاْ ٞايكلإٓ) ٚنقيو اينداز (َعاْ ٞايكلإٓ ٚإعلاب٘) ٚتٛاٍ ا٭ع ٗ ّ٬فيو َجٌ :ايٓشايٚ ,أبٛ
ايدلنات ا٭ْباكٚ ,ٟايعهدلٚ ٟغرلِٖٖٓٚ .اى َٔ دا ٤باٱعلاب ٚؿ٫٫ت ايٓش ٗ ٛايتؿورل ايعاّ ع ٭ٕ يـٜ٘
ػًؿ ١ٝم ١ٜٛنبرل ٠ع َجٌ أب ٞدعؿل ايڀدل ٗ ٟنتاب٘ (داَع ايبٝإ ٗ تأ ٌٜٚايكلإٓ) ٚنقيو أب ٞسٝإ
ا٭ْـيو ٗ ٞنتاب٘ (تؿورل ايبشل احملٚ )٘ٝتؿورل (ايٓٗل إاؿ َٔ ايبشل احمل )٘ٝايق ٟاػتِل ؾ ٘ٝتؿورل ٙا٭ٍٚ
(إٛهٛع ١ايكلآْ ١ٝإتؼِِ ١ع  ّ4116ع ْ.)023
ٚيًُشـثٌ َِٓؿات دً ٗ ١ًٝايتؿورل ايٓشَ ٟٛجٌ :تؿورل (ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل) يًڀاٖل بٔ عاًٛكَٔٚ ,
ايهتب ا ؿـٜج ١أٜٔاڄ نتاب (إعلاب ايكلإٓ ايهلٚ ِٜبٝاْ٘) حمل ٞٝايـ ٜٔايـك ,ٍٜٚبٌ عكـت ْـٚات ُ٪َٚلات
يبٝإ أُٖ ١ٝايًػٚ ١ايٓش ٗ ٛػـَ ١ايكلإُٓٓٚ ,ؿت نتب َٚكا٫ت ٚعٛخ يبٝإ ٖق ٙا٭َُٖٗٓٚ ١ٝا :نتاب
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(ايتؿورل ايًػ ٟٛيًكلإٓ ايهلٕ )ِٜواعـ ايڀٝاكٚ ,ؿكاه ١بعٓٛإ (ايتؿورل ايٓش ٟٛيًكلإٓ ايهل ِٜتاكى٘
ٚفا٫ت٘) يؿلٜـ عبـ ايعنٜن ايوً ٖٞٚ ِٝعً ٢هب ٌٝإجاٍ  ٫اؿِل.
 َٔٚا٭َٛك إؿٝـ ٠اٱًاك ٠إٍ إٔ ايٓش ٌٜٛهًهٛا َوًو ايؿكٗا ٗ ٤تلتٝبِٗ ٓٚٚعِٗ يٮُٚ ,ٍٛناْت
َٓٗذٝتِٗ إتبع ١عً ٢غلاك إٓٗذ ١ٝايؿكٗ ٗ ١ٝأُ ٍٛايؿكٖ٘ ٌٚٚ ,قا ا٭ػرل إٛكؿ ايق ٟاهتك َ٘ٓ ٢ايٓشٕٜٛٛ
أُٛشلِ ايهًٚ ١ٝأثل ٗ ايتؿهرل ايٓش ٟٛعَُٛاڄَ ,ا ٜـٍ عً ٢ايذلاب٘ ايٛثٝل بٌ ايٓشٚ ٛأُ ٍٛايؿك٘ (أٍُٛ
ا٭سهاّ) ٚايؿك٘ عَُٛاڄ ,ؾأغًب ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬دا٤ت يؿِٗ ايّٓ ايكلآْٚ ٞػـَت٘ ٚيٝى ايٓش ٛبـعاڄ عٔ
فيو.

أثر التفطٍر الٌذىي فً بٍاى األدكام الشرعٍت

املبشح ايجاْٞ
آ ١ٜايد( ٜٔتؿطري إمجاي)ٞ
بوِ اهلل ايلٓٔ ايلسٜ  ِٝٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ آځَٳٓٴٛا إڇفٳا تٳـٳاٜٳٓٵتٴِٵ بٹـٳٜٵٔڈ إڇيځ ٢أځدٳٌڈ َٴوٳُٽ ٢ؾځانڃتٴبٴٙٛٴ ٚٳيڃٝٳهڃتٴبٵ بٳٝٵٓٳهڂ ٵِ
نځاتٹبٷ بٹايڃعٳـٵٍڇ ٚٳيځا ٜٳأڃبٳ نځاتٹبٷ أځٕٵ ٜٳهڃتٴبٳ نځُٳا عٳًډُٳ٘ٴ ايًډ٘ٴ ؾځًڃٝٳهڃتٴبٵ ٚٳيڃٝٴُٵًٹٌڇ ايډقٹ ٟعٳًځٝٵ٘ٹ ايڃشٳلټ ٚٳيڃٝٳتٻلڇ ايًډ٘ٳ كٳبٻ٘ٴ ٳٚځيا
ٜٳبٵؼٳىٵ َٹٓٵ٘ٴ ًٳٝٵ٦ٶا ؾځإڇٕٵ نځإٳ ايډقٹ ٟعٳًځٝٵ٘ٹ ايڃشٳلټ هٳؿٹٗٝٶا أځٚٵ ٓٳعٹٝؿڄا أځٚٵ يځا ٜٳوٵتٳڀٹٝعٴ أځٕٵ ٜٴُٹٌٻ ٖٴٛٳ ؾځًڃٝٴُٵًٹٌٵ ٚٳيٹٝټ٘ٴ بٹايڃعٳـٵ ڇٍ
ٚٳاهٵتٳٌٵٗڇـٴٚا ًٳٗڇٝـٳٜٵ ٔڇ َٹٔٵ كڇدٳايٹهڂِٵ ؾځإڇٕٵ يځِٵ ٜٳهڂْٛٳا كٳدٴًځٝٵٔڇ ؾځلٳدٴٌٷ ٚٳاَٵلٳأځتٳإڇ َٹُٻٔٵ تٳلٵٓٳٛٵٕٳ َٹٔٳ ايٌټٗٳـٳا٤ٹ أځٕٵ تٳٔٹٌٻ
إڇسٵـٳاٖٴُٳا ؾځتٴقٳنڍلٳ إڇسٵـٳاٖٴُٳا ايڃأڂػٵلٳٚ ٣ٳيځا ٜٳأڃبٳ ايٌټٗٳـٳا٤ٴ إڇفٳا َٳا ؿٴعٴٛا ٚٳيځا تٳوٵأځَٴٛا أځٕٵ تٳهڃتٴبٴٙٛٴ ُٳػٹرلٶا أځٚٵ نځبٹرلٶا إڇيځ ٢أځدٳًٹ٘ٹ
فٳيٹهڂِٵ أځقڃوٳ٘ڂ عٹٓٵـٳ ايًډ٘ٹ ٚٳأځقڃٛٳّٴ يٹًٌٻٗٳاؿٳ٠ٹ ٚٳأځؿٵْٳ ٢أځيډا تٳلٵتٳابٴٛا إڇيډا أځٕٵ تٳهڂٕٛٳ تٹذٳاكٳ٠ڄ سٳآٹلٳ٠ڄ تٴـٹٜلٴْٚٳٗٳا بٳٝٵٓٳهڂِٵ ؾځًځٝٵىٳ عٳًځٝٵهڂ ٵِ
دٴٓٳاغٷ أځيډا تٳهڃتٴبٴٖٛٳا ٚٳأځًٵٗڇـٴٚا ڇإ ٳفا تٳ بٳاٜٳعٵتٴِٵ ٚٳيځا ٜٴٔٳاكٻ نځاتٹبٷ ٚٳيځا ًٳٗڇٝـٷ ٚٳإڇٕٵ تٳؿڃعٳًڂٛا ؾځإڇْٻ٘ٴ ؾڂوٴٛمٷ بٹهڂِٵ ٚٳاتٻكڂٛا ايًډ٘ٳ
ٚٳٜٴعٳًڍُٴهڂِٴ ايًډ٘ٴ ٚٳايًډ٘ٴ بٹهڂٌٿ ًٳٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ (( )484ايبكل.)484 ٠
آ ١ٜايـ ٜٔأط ٍٛآ ٗ ١ٜايكلإٓ ايهل ِٜعً ٢اٱط٬م َا ٜـٍ عً ٢عٓا ١ٜاٱه ّ٬ايهبرل ٠بإعاَ٬ت إاي١ٝ
ٚا٫قتِاؿٚ ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
تعسٜـ ايد:ٜٔ
ٚايـ ٜٔيػٚ :١اسـ ايـٚ ٕٜٛنٌ ً ٤ٞغرل سآل ؿٚ ,ٜٔاؿإ ٚاهتـإ ٚأفإ ,اهتكلض ٚأػق بايـ( ٜٔابٔ
َٓٛٛك ع  ّ4111ع ٚ ) 438/0ايـ ٜٔايكلض ف ٚا٭دٌ ٚإ ٫ؾٗ ٛقلض (إعذِ ايٛه ٘ٝع  ّ4110ع
ْ.)312
ٚايـ ٔ ٜاُڀ٬ساڄ :نٌ َعاًَ ١نإ أسـ ايع ٌٓٛؾٗٝا ْكـاڄ ٚاٯػل ٗ ايقَٸْ ١و ,١٦ٝؾإٕ ايعٌ عٓـ ايعلب
َا نإ سآلڄا ٚايـَ ٜٔا نإ غا٥باڄ (ابٔ ايعلب ٞع  ّ1902ع .)422/1
ٚإـا ٖٞ ١ٜٓاٱقلاضٚ ,إٔ ٜه ٕٛايكلض إٍ أدٌ َعٌ غرل فٗ ,ٍٛؾاؾٗاي ١تؿوـ فيوٚ ,دا٤ت
آ ١ٜايـ ٜٔب عـ اٯٜات ايوابك ١شلا َٔ هٛك ٠ايبكل ٠اييت بٌ اهلل ؾٗٝا سهِ ايتعاٌَ بايلبا ًٚـؿ ٗ َٓع٘ ,ؾأكاؿ
ٖٓا إٔ ٜبٌ إٔ ساي ١إـا ١ٜٓايٛاقع ٗ ١إعآٚات اؾاك ١ٜؾُٝا بٌ إتعاًٌَ ببٝع ايوًع بايـ ٜٔإ٪دٌ بڀلٜك١
ؼؿ ٜا٭َٛاٍ ٚتِْٗٛا َٔ ائٝاع (ايواٜى ع  ّ4111ع ْ.)164
ٖٚق ٙاٯ ١ٜعً ٢ؿكد ١نبرل َٔ ٠ا٭ُٖ ٗ ١ٝإبلام ا٭سهاّ ايٌلع ١ٝايـقٝك ١يًُعاَ٬تٚ ,تٓاٚيت َوأي١
َٔ أؿم إوا ٌ٥ايؿكٗٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت تورل ٚتٔب٘ إعاَ٬ت ػاُ١ڄ اؿـٜجٚ ١إعاُل ٖٞٚ ,٠قٛاعـ اٱثبات
أ ٟايڀلم اييت ٜجبت بٗا ُاسب اؿل سك٘ أثٓا ٤اـِٚ ,١َٛاـ٬ف بًذ ٘٥ٛإٍ ايكٔا ٤طًباڄ يقيو.
ىاطب إ  ٍٛإٖ ٗ ٌَٓ٪ق ٙاٯ ١ٜايهلَّ ,١بٓٝاڄ إٔ ايتـا ٜٔبـ ٜٔإٍ أدٌ َوُ٢ٶ ٜكتٔ ٞؼـٜـ
اينَٔٚ ,أكاؿ إ ٍٛهبشاْ٘ َٔ فيو كؾع اؿلز بٌ إٓ ٌَٓ٪ا ١ٜؿلن ١اؿٝا( ٠ايٌعلا ٟٚع  ّ4111ع
ْٚ )192سؿٛاڄ يًُاٍ ٚؿؾعاڄ يً ٓناعٚ ,يٝكِ بايهتاب ١كدٌ أٌَ ٓابّ٘ ٫ٚ ,تٓع َٔ عًچُ٘ اهلل ايهتاب ١عٔ
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فيوٚ ,يٝكِ إـ ٜٔبإََ ٤٬ا عً َٔ ٘ٝؿٚ ,ٜٔيرلاقب كبٜ٘ٓ ٫ٚ ,كّ َٔ ؿ٦ًٝ ٜ٘ٓاڄ (اينس ًٞٝع ٖ1242ع ع
ْٚ ,) 28إٕ نإ إـ ٫ ٜٔوؤ ايتِلف ٜ ٫ٚكـك ا٭َٛك تكـٜلاڄ سوٓاڄٚ ,إٕ نإ ٓعٝؿاڄ يِػل أَ ٚلض
أًٝ ٚؼٛػٚ ,١إٕ نإ ٜ ٫وتڀٝع اٱَ ٤٬ـلي أ ٚعكـ ٠يوإ أ ٚدٌٗ بًػ ١ايٛثٝك ,١ؾًٓٝب عٓ٘ ٚي ٘ٝايقٟ
ع ٘ٓٝايٌلع أ ٚاؿانِ ,أ ٚاػتاك ٗ ٖٛ ٙإَ ٤٬ايـ ٜٔعً ٢ايهاتب بايعـٍ ايتاّ (إٓتؼب ٗ تؿورل ايكلإٓ ع
 ّ4116ع ْٚ )81طًب إ ٍٛدٌ ٚع َٔ ٬عباؿ ٙإٔ ٜٴٌٗـٚا عًٖ ٢ق ٙايهتابً ,١اٖـ ٜٔكدًٌ َوًٌُ,
ؾإٕ مل ٜهٔ ايٌاٖـإ كدًٌ ,ؾًٌٗٝـ كدٌ ٚاَلأتإٜ ٖٔ ...لٓ ٕٛؿٚ ِٜٗٓعـايتِٗ ,ػٌ ١ٝإٔ ؽڀ ٧أٚ
تٓو ٢إلأ ٠دن٤اڄ َٔ ايٌٗاؿٚ ٠تقنل دن٤اڄ ,ؾتقنل ايقانل ٠ايٓاهّ ٫ٚ ... ١ٝتٓع ايٌٗٛؿ عٔ ايٌٗاؿ ٠اييت
ؼًُٖٛا ,إفا َا ؿعٛا ٭ؿاٗ٥ا (اينس ًٞٝع ٖ1231ع ع ْ٪ٜٚ ,)29نـ اؿل عً ٢إ ٌَٓ٪إٔ ٜ ٫وأَٛا إٔ
ٜهتبُ ٙٛػرلاڄ نإ أ ٚنبرلاڄ َا ؿاّ َ٪د٬ڄ ٭ٕ فيو أعـٍ ٗ ًلٜع ١اهللٚ ,أق ٗ ٣ٛايـ٫ي ١عً ٢سذ ١ايٌٗاؿ٠
ٚأقلب إٍ ؿك ٤ايٌهٛى ب( ِٗٓٝإٓتؼب ٗ تؿورل ايكلإٓ ع  ّ4116ع ْ ,)81أَا إفا نإ ايتعاٌَ عً٢
هب ٌٝايتذاك ٠اؿآل ,٠أَ ٟوأي ١بٝع ًٚلا ,٤بأػق ايوًعٚ ١ؿؾع مثٓٗا ٗ اؿاٍ ,ؾ ٬ساد ١إٍ ايهتاب,١
ٜٚوتشب ا٫هتٌٗاؿ عً ٢فيو َٓعاڄ يًٓناع ٚايٌكام َٔٚ ,ايٛادب عً ٢ايٌاٖـ أ ٚايهاتب أؿا ٤ايٌٗاؿ ٠عً٢
ٚدٗٗا ٚايهتاب ١نُا أَل اهلل تعاٍ (اينس ًٞٝع ٖ1242ع ع ْ ٫ٚ .)28هٛم يًـا ٔ٥أ ٚإـ ٜٔإؿام ائلك
بايهاتب ٚايٌاٖـ ,بايتشلٜـ ٚايتبـٚ ,ٌٜاينٜاؿٚ ٠ايٓكّ ٗ ايهتاب ,١أ ٚاَ٫تٓاع َٔ ايٌٗاؿٚ ,٠يٝى يِاسب
اؿل تهًٝؿُٗا َا ًٜٝ ٫ل َٔ ائلك أ ٚايػي ,أٌٜ ٚل ؾعً٘ نايوؿل ايڀ َٔ ٌٜٛأدٌ نتاب ١ايٌٗاؿٚ ٠ؾعٌ
إٔاكٖ ٠قا ؾوٛم أ ٟػلٚز عٔ ايڀاع ١إٍ ايعِٝإ (اينس ًٞٝع ٖ1231ع ع ْٚ ,)29ؽتِ اٯ ١ٜايهلّ,١
با٭َل بتك ٣ٛاهلل تعاٍٚ ,اهتشٔاك ٖٝبت٘ ٗ أٚاَلْٛٚ ٙاٖٚ ,٘ٝفيو ًٜنّ ايكًٛب باٱِْاف ٚايعـٍ ,٭ْ٘ 
ٜعًِ ػًك٘ َا ًِٜض ؿْٝاِٖ ٚأػلاِٖ ٖٛٚ ,بهٌ ً ٤ٞعً ٫ٚ ِٝىؿ ٢عً َٔ ٤ًٞ ٘ٝأَٛك ايٓاي ٚأعُاشلِ
ٚهٝذام ِٜٗعً ٢فيو.
ٚػ ١ُ٬ايك :ٍٛإٕ إعٓ ٢ايعاّ شلق ٙاٯ ١ٜايهلّ ,١أْ٘ إفا نإ يبعٔهِ عً ٢بعض ؿ ٜٔإٍ أدٌ َوُ٢
ؾٓٝبػ ٞنتابت٘ ,أ ٟإٔ اهلل تعاٍ أَل بهتاب ١ايـٚ ٜٔا٫هتٌٗاؿ عً ٘ٝسؿٛاڄ َٓ٘ يٮَٛاٍ ٚيًٓاي َٔ اي ,ًِٛ٭ٕ
َٔ ناْت عً ٘ٝايب ١ٓٝقٌ ؼـ ٜج٘ يٓؿو٘ بايڀُع ٗ إفٖاب٘ٚ ,ايـٜ ٜٔكع عً ٢إٌاكاٚ ٠إباٜعٚ ١اٱقلاضٚ ,عً٢
ناتب ايـ ٜٔأّ ٫تٓع عً ٢ايهتاب ١نُا عًُ٘ اهللٚ ,ايهتاب ١ؾلض نؿاٜٚ ,١ٜت ٍٛعًُ ١ٝاٱَ ٤٬عً ٢ايهاتب َٔ
نإ عً ٘ٝايـ ,ٜٔأَا إفا نإ هؿٗٝاڄ أ ٚؾٌٗ أ ٚعذن أ ٚػلي أٓ ٚل أٜ ٫ ٚوتڀٝع اٱَ ٤٬يعٝٿ٘ ٖقا ؾٝتٍٛ
اٱَٚ ٤٬يٚ .٘ٝقُ ٌٝاسب اؿل ٫ٚبـ َٔ ًٗٛؿ عً ٢فيو؛ كدًٌ أ ٚكدٌ ٚاَلأتٌ َٔ أٌٖ ايؿٌٔ ٚايـ,ٜٔ
ٜ ٫ٚوٜ ٫ٚ ِ٦كًل َٔ ٜعٓ ٘ٝا٭َل إَ ٤٬ايـ ٜٔقٌ أ ٚنجلٚ ,فيو َٔ ايعـٍ ٚاٱِْاف ست ٫ ٢وـخ ًو
 ٫ٚاكتٝاب ,إ ٗ ٫ساي ١ايتذاك ,٠ؾباٱَه إ ايتٛهع ١ؾٗٝا ٭ٕ ايبٛٝع ته ٕٛبايتوً ِٝاؿآل ,ؾ ٬ؿاع ٞيًهتاب١
يعـّ ايتأدَ ,ٌٝع إٔ اٱًٗاؿ َٓـٚب إي ٘ٝػاُ ١إفا دلت ايعاؿ ٠بقيوٜٓٚ ,بػ ٞعً ٢ايهاتب إٔ ٜٔ ٫ل َٔ
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ٜهتب بهتابَ ١ا مل ًّ ٞعً ٫ٚ ٘ٝإٔ ٜٔل ُاسب اؿل أ َٔ ٚعً ٘ٝاؿل ,ايهاتب أ ٚايٌٗٛؿ بإيناَِٗ بقيو
ساٍ ًػًِٗ ٚاٌْػاشلِ.
ٚأؿل اهلل تعاٍ باٯ ١ٜايوابك ١قٛي٘ تعاٍٚ  :ٳإڇٕٵ نڂٓٵتٴِٵ عٳًځ ٢هٳؿځلڈ ٚٳيځِٵ تٳذٹـٴٚا نځاتٹبٶا ؾځلڇٖٳإٷ َٳكڃبٴٓٛٳ څ ١ؾځإڇٕٵ
أځَٹٔٳ بٳعٵٔٴهڂِٵ بٳعٵٔٶا ؾځًڃٝٴ٪ٳؿٿ ايډقٹ ٟا٩ٵتٴُٹٔٳ أځَٳاْٳتٳ٘ٴ ٚٳيڃٝٳتٻلڇ ايًډ٘ٳ كٳبٻ٘ٴ ٚٳيځا تٳهڃتٴُٴٛا ايٌٻٗٳاؿٳ٠ځ ٚٳَٳٔٵ ٜٳهڃتٴُٵٗٳا ؾځإڇْٻ٘ٴ آځثٹِٷ قځًڃبٴ٘ٴ ٚٳايًډ ٴ٘
بٹُٳا تٳعٵُٳًڂٕٛٳ عٳًٹِٝٷ ((  )483ايبكلَٚ ) 483 ٠عٖٓ ٢ق ٙاٯ ١ٜأْ٘ إفا َا عـَتِ ايتٛثٝل بايهتاب ٚاٱًٗاؿ
ؾؼقٚا ايلٖٔ ,٭ٕ ايوؿل ٜ ٫تٛؾل ؾ ٘ٝايهاتب ٚايٌاٖـ غايباڄٚ ,ايلٖإ ْع كٖٔٚ ,ايلٖٔ ٫بـ إٔ ٜهٕٛ
َكبٓٛاڄ أ ٟأػق َٔ ٙكآٖ٘ َٓك٫ٛڄٚ ,إٕ نإ عكاكاڄ ؾايتُهٌ َٓ٘ٚ ,إٕ ٚثل ايـا ٗ ٔ٥إـٚ ٜٔأَاْت٘ ؾـؾع َاي٘
بػرل نتاب ًٛٗ ٫ٚؿ  ٫ٚكٖٔ ؾًٝتل اهلل  ٫ٚى َٔ ٕٛا٥تُٓ٘ ٫ٚ ,هٛم يًٌاٖـ نتُإ ًٗاؿت٘ ٖٓاٚ ,إ٫
اكتهب إمثاڄ ٜعاقب٘ اهلل عً.٘ٝ
َٓٚاهب ١فنل ٖق ٙاٯٜات ,إٔ اهلل تعاٍ بعـَا فنل ايلبا ٚبٌ ًٓاعت٘ ن ْ٘ٛنوب ػبٝح ّكت٘
اٱهٚ ّ٬ولَ٘ أعكب٘ بقنل ايكلض اؿؤ ب ٬ؾا٥ـٚ ٠فنل ا٭سهاّ اـاُ ١بايـٚ ٜٔايتذاكٚ ٠ايلٖٔ ٚنًٗا
طلم ًلع ١ٝيتُٓ ١ٝإاٍ ٚمٜاؿت٘ َا ؾ٬ُ ٘ٝغ ايؿلؿ ٚاجملتُع (ايِاب ْٞٛع ٖ1399ع ع .)122/3
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املبشح ايجايح
ايتؿطري ايٓش ٟٛآل ١ٜايدٜٔ
آ ١ٜايـ َٔ ٜٔأِٖ اٯٜات ٚأطٛشلا ٗ ايكلإٓ ايهل ٖٞٚ ِٜاٯ َٔ 484 ١ٜهٛك ٠ايبكل ٠اييت قاٍ ؾٗٝا
ايله :  ٍٛايبكل ٠تعًُٗا بلنٚ ١تلنٗا سولٜ ٫ٚ ٠وتڀٝعٗا ايبڀً ٖٞٚ ,١ؾوڀا ٙايكلإٓ (ايـاكَ ٞع
 ّ4111ع ْٚ )4146ايبڀًَ ١عٓ :٢ايوشلَٚ ,٠عٓ ٢نْٗٛا ؾوڀا ٙايكلإٓ أْٗا اًتًُت عًَ ٢ع ِٛأَٛك
ايـ ٜٔأُ٫ٛڄ ٚؾلٚعاڄٚ ,اٱكًاؿ إٍ َا ؾ ٘ٝسؤ إعا ٗ ٍٜايـْٝاٚ ,ايؿٛم ٗ اٯػلٖٚ ,٠قا ٜتٔض َٔ أٍٚ
ايوٛك ٠إٍ آػلٖا كتتُ ١بآ ١ٜايـٖٚ ,ٜٔق ٙاٯ َٔ ١ٜأسؿٌ اٯٜات بقنل ً ٕٚ٪إعاَ٬ت اييت تٓت ِٛبٗا أَٛك
ايعباؿٚ ,قـ ًـؿ اهلل هبشاْ٘ ؾٗٝا عً ٢سؤ إعاًَٚ ١بايؼ ٗ ايت ١ُٝٛعؿ ٜإاٍ اؿٚ ,ٍ٬إساطت٘ َا ِْٜ٘ٛ
َٔ اشل٬ىٚ ,يقيو اًتًُت عً ٢عـ ٠أٚاَل.
ايدزاض ١ايٓش ١ٜٛهلر ٙاآل ١ٜايهسميٚ ١أثسٖا يف بٝإ األسهاّ:
تٓاٚيت ٖق ٙاٯ ١ٜفُٛع َٔ ١ايِٛك ايڀًب ١ٝتٓٛعت بٌ ا٭َل بؿعٌ ا٭َلٜٚ ,عكب٘ ْٗ ٞب ٬ايٓاٖٖٚ ,١ٝقا
أؾاؿ تأنٝـ ا٭َلٚ ,تأنٝـ ايٓٗ ٞأٜٔاڄٚ ,إ٬س ٜأٜٔاڄ تعـؿ ائُا٥ل ٗ ٖق ٙاٯٖٚ ,١ٜقا ي٘ أثل ٗ ٙايتؿورل
ٚبٝإ ا٭سهاّ ايٌلع ,١ٝباٱٓاؾ ١إٍ أَٛك أػلٚ ,٣عًٖ ٢قا هتبـأ ايـكاه ١ابتـا٤ٶ بؿعٌ ا٭َل.
ا٭ٌُ ٗ ا٭َل ايٛدٛبٚ ,يهٔ اػتًـ ايعًُا ٗ ٤بٝإ َعٓ ٢ا٭َل ٬ٜٚسٖ ٜقا بتتبع٘ ٗ اٯ ١ٜايهلّ,١
قاٍ تعاٍٜ  :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ آځَٳٓٴٛا إڇفٳا تٳـٳاٜٳٓٵتٴِٵ بٹـٳٜٵٔڈ إڇيځ ٢أځدٳٌڈ َٴوٳُٽ ٢ؾځانڃتٴبٴٙٛٴ  ايؿعٌ ؾځانڃتٴبٴٙٛٴ ٖٛ ؾعٌ أَل
َبين عً ٢سقف ايٓٚ ,ٕٛايٛا ٚؾاعٌٚ ,اشلاَ ٤ؿع ٍٛب٘ ,قـ أَل اهلل تعاٍ بهتاب ١ايـ ٜٔ٭ٕ فيو أٚثل ٚآَٔ َٔ
ايٓوٝإٚ ,يهٔ اػتًـ ايعًُآٖ ٤ا ٗ سهِ (ا٭َل) ٌٖ ٖٚ ٛادب أّ َٓـٚب َٚوتشب؟ ٚقاٍ بعِٔٗ
بايٛدٛب ٭ٕ ٚاٖل ا٭َل نقيو.
أَا ق ٍٛاؾُٗٛك ؾٗ( ٛا٫هتشباب) ٚعًَ ٘ٝايوٚ ,أب ٛسٓٝؿٚ ١ايٌاؾعٚ ,ٞأٓـٚ ,عً ٘ٝؾٝه ٕٛقٛي٘ تعاٍ:
ٔا تهُ٬ٝڄ ٕعٓ ٢ا٫هتشباب (ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع ٖٓٚ )111/3اى َٔ ٜل ٣أْ٘
 ؾځإڇٕٵ أځَٹٔٳ بٳعٵٔٴ ڂه ٵِ ٳب ٵع ٶ
ْاهؽ يكٛي٘ :ؾځانڃتٴبٴٙٛٴٚ عًٜ ٘ٝه ٕٛا٭ٌُ ٗ نتاب ١ايـ ٜٔايٛدٛب ثِ ػؿـ بكٛي٘  ؾځإڇٕٵ أځَٹٔٳ( ابٔ عڀ١ٝ
ع  ّ4111ع .)329/1
أَا َٔ ٜل ٣إٔ ا٭كدض ٗ ا٭َل ٖ ٛايٛدٛب ٭ْ٘ ا٭ٌُ ٗ ا٭َلٚ ,إٔ قٛي٘ تعاٍ  :ؾځإڇٕٵ أځَٹٔٳ بٳعٵٔٴهڂِٵ
ٔا ٖٞ كػِ ١ػاُ ١عاي ١ا٥٫تُإ بٌ إتعاقـ ٜٔنُا هٝأت.ٞ
بٳ ٵع ٶ
٪ٜٚنـ ايلأ ٟايوابل بإٔ ٗ ايٛدٛب ْؿٝاڄ يًشلز عٔ ايـا ٔ٥إفا طًب َٓ٘ َـ ٜ٘ٓايهتب ستٜ ٫ ٢عـ
إـ ٜٔفيو َٔ ه ٤ٛاي ٔٛب٘ ؾإٕ ٗ ايكٛاٌْ َعقك ٠يًُتعاًٌَ (ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع  ٗٚ )111/3قٛي٘
تعاٍٚ  :ٳيڃٝٳهڃتٴبٵ بٳٝٵٓٳهڂِٵ نځاتٹبٷ بٹايڃعٳـٵٍڇ أَل ٗ قٛي٘ ٚ ٳيڃٝٳهڃتٴبٵ  ؾايٛا ٚعاطؿٚ ١اي ّ٫ :ّ٬ا٭َلٜٚ ,هتب:
ؾعٌ َٔاكع فن ّٚبايٚ ّ٬ع ١َ٬دنَ٘ ايوه( ٕٛايـك ٍٜٚع  ّ1994ع ٖٚ .)236/1قا ا٭َل قٚ :ٌٝادب
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عً ٢ايهؿا ١ٜناؾٗاؿٚ ,ق :ٌٝإْ٘ هب عً ٢ايهاتب إٔ ٜهتب عً ٢نٌ ساٍٚ ,قاٍ ايبعض إفا مل ٜٛدـ ناتب
هٛا ٙؾٛادب عً ٘ٝإٔ ٜهتب.
أَا َٔ قاٍ إٕ ايهتاب ١ؾلض عً ٢ايهؿا ١ٜؾرل ٣إٔ ايهتاب ١ؾُٝا بٌ إتباٜعٌ ٚإٕ مل تهٔ ٚادب ,١ؾكـ ػب
عً ٢ايهاتب إفا أت ,ٙٛنُا إٔ ايِ ٠٬ايٓاؾًٚ ١إٕ مل تهٔ ٚادب ١عً ٢ؾاعًٗا ,ؾكـ هب عً ٢ايعامل تبٗٓٝٝا إفا
أتاَ ٙوتؿتٺ (أب ٛسٝإ ع  ّ1993ع .)309/4
ٚمثٜ َٔ ١ل ٣إٔ ا٭َل يٝى يًهاتب بٌ يًُتـا ,ٌٜٓبإٔ ٜتؼرلٚا ايهاتب؛ ٭ٕ قٛي٘ تعاٍ :بٹايڃعٳـٵٍڇ
اؾاكٚ ,اجمللٚك َتعًكإ بهاتب َجاب ١ايِؿ ١ي٘ ,أ ٟبهاتب َأَ ٕٛعًَ ٢ا ٜهتب بايوٸٜٛٸٚ ,١ا٫ستٝاٜ ٫ ,ٙنٜـ
عًَ ٢ا هب إٔ ٜهتب ٜٓ ٫ٚكّٖٚ ,قا أؾاؿ سهُاڄ ًلعٝاڄ ٖٛٚ ,إٔ ٜه ٕٛايهاتب ؾكٗٝاڄ عإاڄ بايٌل,ٙٚ
ست ٢هَ ٤ٞهتٛب٘ َعـ٫ڄ بايٌلعٚ ,عًٜ ٘ٝه ٕٛقٛي٘ تعاٍٚ :ٳيڃٝٳهڃتٴبٵ أَلاڄ يًُتـا ٌٜٓبتؼرل ايهاتبٚ ,إٔ ٫
ٜوتهتبٛا إ ٫ؾكٗٝاڄ ؿٜٸٓاڄ (اينكٌل ٟع  ّ1998ع  ,)014-011 /1ثِ أعكب اهلل  ا٭َل بايٓٗٚ ٞفيو ٗ
ايً ٴ٘ ؾځًڃٝٳهڃتٴبٵ  ؾايؿعٌ ٚ ٳيځا ٜٳأڃبٳ  ؾعٌ َٔاكع فن ّٚب٬
قٛي٘ ٚ ٳيځا ٜٳأڃبٳ نځاتٹبٷ أځٕٵ ٜٳهڃتٴبٳ نځُٳا عٳًډُٳ٘ٴ ډ
ايٓاٖٚ ,١ٝع ١َ٬دنَ٘ سقف سلف ايعً ,١ؾٗقا ايٓٗ ٕٔ ٞتڀًب َٓ٘ ايهتاب ١بٌ إتـا ٌٜٓعٔ اَ٫تٓاع َٓٗا إفا
ؿع ٞإيٗٝا.
ٖٚقا ايٓٗ ٞقـ اػتًـ ٗ َكتٔا ,ٙؾك ْٞٗ :ٌٝؼل ,ِٜؾايقٜ ٟـع ٢٭ٕ ٜهتب بٌ إتـا ٌٜٓولّ عً٘ٝ
اَ٫تٓاعٚ ,عً ٘ٝؾاٱداب ١يًهتاب ١ؾلض عٌ ,ؾأَل اهلل ؾلض ٫مّ ,إ ٫إٔ تك ّٛسذ ١بأْ٘ إكًاؿ ْٚـب (ايڀدلٟ
ع  ّ4111ع .)124
ٚق :ٌٝإِا ػب اٱدابٚ ١دٛباڄ عٝٓٝاڄ إفا مل ٜهٔ ٗ إٓٛع إ ٫ناتب ٚاسـ ,ؾإٕ نإ غرل ٙؾٗٚ ٛادب
عً ٢ايهؿاٚ ,١ٜعًٖ ٢قا ا٫ػت٬ف اػتًـ ٗ دٛام ا٭دل عً ٢ايهتاب ١بٌ إتـآٌٜ؛ ٱْٗا إٕ ناْت ٚادب١
ؾ ٬أدل عًٗٝاٚ ,إ ٫ؾا٭َل دا٥ن (ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع  )114/3أَا قٛي٘  ؾځًڃٝٳهڃتٴبٵ  ؾٗقا ؾعٌ
َٔاكع فن ّٚب ّ٬ا٭َل ٚقـ نلك ا٭َل بايهتاب ١بِٝػ ١أػل ٣تٌـؿاڄ ٗ ايهتاب( ١ايـك ٍٜٚع  ّ1994ع
 )236/1ؾكٛي٘  :ؾځًڃٝٳهڃتٴبٵ  تؿلٜع عً ٢قٛي٘ ٚ ٳيځا ٜٳأڃبٳ نځاتٹبٷ  ٖٛٚ تِلٜض َكتٔ ٢ايٓٗٚ ,ٞتهلٜل
يٮَل ٗ قٛي٘ :ؾځانڃتٴبٴٙٛٴ ؾٜٗ ٛؿٝـ تأنٝـ ا٭َلٚ ,تأنٝـ ايٓٗ ٞأٜٔاڄ قبً٘ (ابٔ عاًٛكع  ّ1992ع .)113/3
أَا ا٭َل ٗ قٛي٘ ٚ ٳيڃٝٳتٻلڇ ٚ ,ايٓٗ ٗ ٞقٛي٘ ٚ ٳيځا ٜٳبٵؼٳىٵ  ؾكـ اػتًـ ايعًُا ٗ ٤بٝإ إؼاطب بٗقا
ا٭َل ٌٖ ٖ ٛإـ ٜٔأّ ايهاتب؟ .ؾأَا َٔ قاٍ با٭ ٍٚع  ٖٛٚايلأ ٟايػايب ع ؾٝشتٌُ عٓـِٖ إٔ ٜعٛؿ ائُرلإ
ؼىٵ  إٍ ايق ٟعً ٘ٝاؿل ,٭ْ٘ أقلب َقنٛك َٔ ائُرل ,ٜٔؾأَل اهلل
إوتذلإ ٗ قٛي٘ٚ :ٳيڃٝٳتٻلڇ  ٳٚيځا ٜٳبٵ ٳ
بايتك ٣ٛؾُٝا ًّ ٢ْٗٚ ,٢عٔ إٔ ٜبؼى ً٦ٝاڄ َٔ اؿل بٓٛع إؼاؿع( ١ابٔ عڀ ١ٝع  ّ4111ع ٖٛٚ )381/1
عًٖ ٢قا أَل يًُـ ٜٔبإٔ ٜكل ظُٝع ايـٜ ٫ٚ ٜٔػي ايـآٖٚ .ٔ٥اى َٔ ٜل ٣بإٔ ٖقا ايك ٍٛبعٝـ إف  ٫ؾا٥ـ٠
بٗق ٙايُٛا ,١ٜؾً ٛأػؿ ٢إـ٦ًٝ ٜٔاڄ أ ٚغي ٭ْهل عً ٘ٝكب ايـٜٔ؛ ٭ٕ ايهتاب ١ؤلٖا نُٖ٬ا ,يكٛي٘ تعاٍ:
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ٚ ٳيڃٝٳهڃتٴبٵ بٳٝٵٓٳهڂِٵ  ؾٝشتٌُ إٔ ٜعٛؿ ائُرلإ إٍ (ناتب) بكل ١ٜٓإٔ ٖقا ايّٓ أًـ تعًكاڄ بايهاتب؛ ٭ْ٘
ايق ٟقـ ٜػؿٌ عٔ بعض َا ٚقع إَ ٙ٩٬عً( ٘ٝابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع .)112/3
ٚ اضتػٗدٚا غٗٝد َٔ ٜٔزدايهِ 
ايؿعٌ (ٚاهتٌٗـٚا) ؾعٌ أَل َبين عً ٢سقف ايَٓ ٖٛٚ ,ٕٛعڀٛف عً( ٢ؾانتب ,)ٙٛؾإأَٛك ب٘ إتـإٜٛٓ
ً٦ٝإ :ايهتابٚ ,١اٱًٗاؿ عًٗٝاٚ ,يهٔ ٖقا ا٭َل كتًـ ؾ ,٘ٝؾك ٌٝيًٛدٛب ٖٛٚ ,قْٛٗ ٍٛك ايوًـٚ ,قٌٝ
يًٓـب ٖٛٚ ,قْٛٗ ٍٛك ايؿكٗا ٤إتأػلَ :ٜٔايوٚ ,أب ٞسٓٝؿٚ ,١ايٌاؾعٚ ,ٞأٓـ (ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع
ٚ .) 116/3دا ٤يؿًٝٗ( ٜـ )ٜٔيًُبايػٚ ,١نأِْٗ أَلٚا بإٔ ٜوتٌٗـٚا َٔ نجلت َٓ٘ ايٌٗاؿ ,٠ؾٗ ٛعامل
َٛاقع ايٌٗاؿَٚ ,٠ا ٌٜٗـ ؾ ٘ٝتهلك فيو َٓ٘ (أب ٛسٝإ ع  ّ1993ع  )361/4أَا اؾاك ٚاجمللٚك ٗ قٛي٘:
َٹٔٵ كڇدٳايٹهڂِٵ  ؾٝذٛم إٔ ٜهْٛا َتعًكٌ َشقٚف ُؿ ١يٌٗٝـٚ ,ٜٔهٛم إٔ ٜتعًكا باهتٌٗـٚاٚ ,أؾاؿ
ائُرل إتٌِ ٗ (كدايهِ) إٔ اـڀاب َٛد٘ يًُ ٌَٓ٪٭ِْٗ ِٖ إِـك بِٗ اٯ ,١ٜأ َٔ ٟكداٍ إٌَٓ٪
ٚعًٖ ٢قا ؾإٕ ًل ٙٚايٌٗاؿ :ٖٞ ٠اؿلٚ ,١ٜايبًٛؽٚ ,اٱه ّ٬عٓـ عاَ ١ايعًُا( ٤أب ٛسٝإ ع  ّ1993ع
( )364/4اينكٌل ٟع  ّ1998ع .)014/1
 ؾإٕ يِ ٜهْٛا زدً ٔٝؾسدٌ ٚاَسأتإ 
ا٭يـ ٗ (ٜهْٛا) أيـ اٱثٌٓ ُٓرل كؾع َتٌِ ٖٚقا ائُرل عا٥ـ عً ٢ايٌاٖـَ ٜٔبٌ يًعـؿ ع ٗ
إعاَ٬ت إاي ١ٝع  ٖٛٚاثٓإٚ ,اًذل ٙايعـؿ ٗ ايٌاٖـٚ ,مل ٜهتـٹ بٌٗاؿ ٠عـٍ ٚاسـ ٫هتبعاؿ إٔ ٜتٛطأ ن٬
ايٌاٖـ ٜٔعً ٢اينٚك (ابٔ عاًٛكع  ّ1992ع ٚ )118/3يهٔ ايعًُا ٤اػتًؿٛا ٗ (ٜهْٛا) ٌٖ نإ ٖٓا ْاقِ١
أّ تاَ ,١ؾٝؼتًـ اؿهِ ايٌلع ٞبٗقا ا٫ػت٬ف ,ؾأَا َٔ ٜل ٣إٔ (ٜهْٛا) أتت ْاقِ ,١ؾايتكـٜل :ؾإٕ مل ٜهٔ
ايٌٗٝـإ كدًٌٜٚ ,ه ٕٛإعٓ :٢إٕ أ غؿٌ فيو ُاسب اؿل أ ٚقِـ إٔ ٌٜٗ ٫ـ كدًٌ يػلض ي٘ٚ ,قاٍ
ق :ّٛبٌ إعٓ ٢ؾإٕ مل ٜٛدـ كد ,ٕ٬أ ٟتهٜ( ٕٛهْٛا) تاَ ,١أَا َٔ ٜك ٍٛبٗقا ايلأ ٟؾعٓـِٖ أْ٘  ٫هٛم
اهتٌٗاؿ إلأتٌ إَ ٫ع عـّ ايلداٍٖٚ ,قا ٜ ٫تِ إ ٫عً ٢اعتكاؿ إٔ ائُرل ٗ (ٜهْٛا) عا٥ـ عًًٝٗ( ٢ـ)ٜٔ
بُٛـ ايلدٛي ١ٝؾتهٜ( ٕٛهْٛا) تاَ ,١ؾعٌ ٚؾاعٌٜٚ ,ه( ٕٛكدًٌ) َِٓٛب ١عً ٢اؿاٍ إ٪نـ ٠نكٛي٘ تعاٍ:
 ؾځإڇٕٵ ځن ٳاْٳتا اثٵٓٳتٳٝٵٔڇ ( ايٓوا( )126 ٤أب ٛسٝإ ع  ّ1993ع ٖٚ )364/4قا ايلأ ٟىٔع إٍ ايتأ.ٌٜٚ
ٖٓٚاى َٔ ّ ٌٝإٍ ايبواطٜٚ ١بتعـ عٔ ايتكـٜل٪ٜٚ ,نـ إٔ (ٜهْٛا) ْاقِٚ ,١يٝوت تاَ١؛ ٚفيو ؿهُ,١
ؾعإِا د ٗ ٤ٞاٯ ١ٜبهإ ايٓاقَِ ١ع ايتُهٔ َٔ إٔ ٜكاٍ ؾإٕ مل ٜهٔ كدٕ٬؛ يٜ ٬٦ت َ٘ٓ ِٖٛإٔ ًٗاؿ٠
إلأتٌ  ٫تكبٌ إ ٫عٓـ تعقك ايلدًٌ نُا ت ُٖ٘ٛق ٖٛٚ ,ّٛػ٬ف ق ٍٛاؾُٗٛك ,٭ٕ َكِٛؿ ايٌاكع
ايتٛهع ١عً ٢إتعاًٌَٚ ,ؾَ ٘ٝلَ ٢آػل ٖٛٚ ,تعٜٛـِٖ بإؿػاٍ إلأ ٕٚ٪ً ٗ ٠اؿٝا ٠إف ناْت ٗ اؾاًٖ٫ ١ٝ
تٌذلى ٗ ٖق ٙايٌ( ٕٚ٪ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع  )119/3ؾذعٌ اهلل إلأتٌ َكاّ ايلدٌ ايٛاسـ ٚعًٌ فيو
بكٛي٘  أځٕٵ تٳٔٹٌٻ إڇسٵـٳاٖٴُٳا ؾځتٴقٳنڍلٳ إڇسٵـٳاٖٴُٳا ايڃأڂػٵلٳ  ٣قل٥ت :بؿتض اشلُن ٠عً ٢أْٗا إِـك ١ٜايٓاُب ١يًؿعٌ,
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َ ٖٛٚؿع ٍٛي٘ٚ ,تكـٜل :ٙ٭ٕ تٌٔ إسـاُٖا(ٚ ,ؾتقنل) بايِٓب َعڀٛف عً( ٘ٝايعهدل ٟع ؿ.ت ع
ْ ,) 431قاٍ ايٓشايٖ ٗٚ :ق ٙايكلا ٠٤عً ٢سوٓٗا َٔ ايٓش ٛإًهاٍ ًـٜـ (ايٓشاي ع  ّ4118ع
ْ ,)116ؾع(إٔ تٌٔ) ٖقا إِـك إَٓٛ ٗ ٍٚ٪ع ِْب عً ٢أْ٘ َؿع ٍٛي٘ أ ٚ٭دً٘ (ع ١ُٝٛع ؿ.ت ع
 ) 200/1سقؾت َٓ٘  ّ٫ايتعً ٌٝنُا ٖ ٛغايب ٗ ايه ّ٬ايعلبٚ ٞايتعًٖ ٗ ٌٝقا ايهِٜٓ ّ٬لف إٍ َا
وتاز ؾ ٘ٝإٍ إٔ ٜعًٌ يكِـ إقٓاع إهًؿٌ ,إف  ٫لـ ٗ ٖق ٙاؾًُ ١سهُا قـ  ٫تڀُ ٔ٦إي ٘ٝايٓؿٛي إ ٫دعٌ
عٛض ايلدٌ ايٛاسـ باَلأتٌ اثٓتٌ ؾِلغ بتعً( ً٘ٝابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع ٖٚ )119/3قا ايتعً ٌٝيعـّ
ا٫نتؿا ٤بٛاسـ ٠ؾإٕ قًت :يٝى ايػلض َٔ اهتٌٗاؿ إلأتٌ َع ايلدٌ إٔ تٌٔ إسـاُٖا ,ؾهٝـ ٜكـك
باي ,ّ٬ؾاؾٛاب  ...إٕ عاؿ ٠ايعلب إٔ تكـّ َا ؾ ٘ٝايوبب ؾٝذعٌ ٗ َٓٛع إوبب ٭ْ٘ ِٜرل إي( ٘ٝايعهدلٟ
ع ؿ.ت ع ْٖٚ ) 449قا َا ٓٚش٘ هٝب ٜ٘ٛبكٛي٘ :ؾإٕ قاٍ إْوإ نٝـ دام إٔ تك :ٍٛإٔ تٌٔ ٚمل ٜعـ ٖقا
ئًٍ٬؟ ؾإِا فنل إٔ تٌٔ ٭ْ٘ هبب ا٫فناك ,نُا ٜك ٍٛايلدٌ :أعـؿت٘ إٔ ّ ٌٝاؿا ٘٥ؾأؿعُ٘٫ ٖٛٚ ,
ٜڀًب بإعـاؿ فيو َ ٕ٬ٝاؿاٚ ,٘٥يهٓ٘ أػدل بعً ١ايـعِ ٚهبب٘ (هٝب ٜ٘ٛع  ّ1988ع .)03/3
ٚيا ٜأب ايػٗدا ٤إذا َا دعٛا
ْٗ ٢بايؿعٌ (ٜ ٫أب) اجملن ّٚب ٬ايٓاَٖ ٖٛٚ ١ٝعڀٛف عًٚ( ٢اهتٌٗـٚا) ,ؾايَٓٗ ٞعڀٛف عً ٢ا٭َل,
٭ْ٘ ٕا أَل  إتعاقـ ٜٔباهتٌٗاؿ ًاٖـٜ َٔ ٢ْٗ ,ٜٔڀًب إًٗاؿ ٙعٔ إٔ ٜأب ٢يٝتِ إڀًٛب  ٖٛٚاٱًٗاؿ.
قاٍ ابٔ عاًٛك :إِا د ٗ ٤ٞػڀاب إتعاقـ ٜٔبِٝػ ١ا٭َلٚ ,د ٗ ٤ٞػڀاب ايٌٗـا ٤بِٝػ ١ايٓٗٞ؛ ٭ٕ
إتعاقـ ٜٔٛ ٜٔبُٗا إُٖاٍ اٱًٗاؿ ,ؾأَلٚا ب٘ٚ ,ايٌٗٛؿ  ٜٔٛبِٗ اَ٫تٓاع ؾٓٗٛا عٓ٘ٚ ,نٌ ٜوتًنّ ٓـ( ٙابٔ
عاًٛك ع  ّ1992ع )114/3
ٚأغٗدٚا إذا تباٜعتِ
ٗ قٛي٘ (ٚاًٗـٚا) أَل باٱًٗاؿ عً ٢ايتباٜع َڀًكاڄ ...٭ْ٘ أسٚ ,ٙٛأبعـ ٖا عو ٢إٔ ٜكع َٔ ا٫ػت٬ف,
ٚهٛم إٔ ٜلاؿٚ ,أًٗـٚا إفا تباٜعتِ ٖقا ايتباٜع ٜعين ايتذاك ٠اؿآل ٠عً ٢إٔ اٱًٗاؿ ناف ؾ ٘ٝؿ ٕٚنتاب١
(اينكٌل ٟع  ّ1998ع ٚ .)012/1يهٔ اػتًـ ٗ ٖقا ا٭َل ٌٖ ٚادب أّ َٓـٚب ,ؾكاٍ ق ّٛبأْ٘  ٫هٛم
ٗ ايًػ ١إٔ وٌُ ا٭َل عً ٢ايٓـبٚ ,عٓـِٖ بٗقا إٔ إٌاٖـٚ ٠ادب ٗ ١نٌ َا ٜباع قً ٌٝأ ٚنجرل ٚإٔ اهلل 
أَل بٗقا سؿٛاڄ ؿكٛم ايٓايٚ ,قاٍ آػل ٕٚبإٔ ٖقا ٖا كػّ ٗ تلن٘ (ايٓشاي ع  ّ4118ع ْ.)112
ؾُٔ قاٍ بايٛدٛب ٖ ٛق ٍٛأبَٛ ٞه ٢ا٭ًعلٚ ٟأب ٞهعٝـ اــكٚ ٟغرل ,ٙؾـي ًِٗٝإٔ ايٓيب  قـ
أًٗـ عً ٢بٝع عبـ باع٘ يًعـا ٤بٔ ػايـٚ ,أَا َٔ قاٍ بايٓـب  ٖٛٚقَ ٍٛايوٚ ,أب ٞسٓٝؿٚ ,١ايٌاؾع,ٞ
ٚأٓـ ,ؾـي ًِٗٝإٔ ايٓيب  باع ٚمل ٌٜٗـٚ ,ق ٌٝإٔٸ ٖقا ٗ َٓٛع ا٥٫تُإ ٗ قٛي٘  ؾځإڇٕٵ أځَٹٔٳ بٳعٵٔٴهڂِٵ
ٔا( ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع  ٗٚ ,)112/3قٛي٘ ٚٳيځا ٜٴٔٳاكٻ نځاتٹبٷ ٚٳيځا ًٳ ڇٗٝـٷ.ْٞٗ 
بٳ ٵع ٶ
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اػتًـ إؿول ٕٚؾكاٍ بعِٔٗ :فيو ْٗ َٔ ٞاهلل يهاتب ايهتاب بٌ أٌٖ اؿكٛم ٚايٌٗٝـ إٔ ٜٔاك أًٖ٘
ؾٝهتب ٖقا َا مل ًًّ٘ إًٌُٜٗٚ ,ٞـ ٖقا َا مل ٜوتٌٗـ ٙايٌٗٝـٖٓٚ ,اى َٔ ٜل ٣إٔ إٔاك َٔ ٠ايهاتب
ٚايٌٗٝـ ٚفيو باَ٫تٓاع عُٔ ؿعاُٖا إٍ أؿاَ ٤ا عٓـُٖا َٔ ايعًِ أ ٚايٌٗاؿُٖٚ ٠ا بقيو َِـكاڄ يٲٓلاك
(ايڀدل ٟع  ّ4111ع .)161-109/3
ٖٓٚاى استُاٍ آػل  ٖٛٚإٔ ٜه ٕٛإهتٛب ي٘ ٚإٌٗٛؿ ي٘ َِـك يٲٓلاك ,٭ٕ ايؿعٌ (ٜٔاك) وتٌُ
ايبٓا ٤يًُعًٚ ّٛيًُذٗ ٚ ,ٍٛيعً٘ اػتٝاك َكِٛؿ٫ ,ستُاشلُا سهٌُ ,يٝه ٕٛايهَٛ ّ٬دٗاڄ ؾٝشٌُ عً ٢ن٬
َعٓ ٘ٝٝيعـّ تٓاؾُٗٝا ٖٚقا َٔ ٚد ٙٛاٱعذام؛ ٭ٕ إٔاك :ٖٞ ٠إؿػاٍ ائل نإٔ ٜٛقع إتعاقـإ ايٌاٖـ,ٜٔ
ٚايهاتب ٗ اؿلز ٚاـواك ,٠أَ ٚا هل إٍ ايعكٛب ١أٜٛ ٚقع ايٌاٖـإ ٚايهاتب أسـ إتعاقـ ٗ ٜٔإٓاع ١سل
أ ٚتعب (ابٔ عاًٛك ع  ّ1992ع .)112/3
ٖ ٗٚق ٙإعاؾات ايٓش َٔ ١ٜٛدٗابق ٠إؿول ٜٔبٝإ ٚآض ٕا ٜٓبػ ٞتٝٓٛش٘ٚ ,ؾ ٘ٝنؿا١ٜ؛ ٭ٕ
ا٫هتڀلاؿ ٚايتٛهع ىٌٸ بڀبٝعٖ ١قا ايبشح.

أثر التفطٍر الٌذىي فً بٍاى األدكام الشرعٍت

ارتامت١
ٜوتٓتر َٔ ايبشح َـ ٣ا٫كتبا ٙايٛثٝل بٌ ايكلإٓ ايهلٚ ِٜايًػ ١ايعلب ١ٝاييت ْنٍ بٗا عً ٢هٝـْا قُـ
 ٖٞٚ يوإ ق ,َ٘ٛست ٢تؿِٗ َعاَْٚ ٘ٝكاُـْٚ ,ٙن ٍٚايكلإٓ َعذناڄ ببٝاْ٘ َتشـٜاڄ أٌٖ ايًػ ,١مٛاڄ ُٚلؾاڄ
ٚب٬غ١ڄًٜ ,نّ ا٭َ ١بايتُوو بايًػ ١ايعلبَٗٓ ١ٝذاڄ ٚؿكاهٚ ١سـٜجاڄ ,ستٜ ٢ؿِٗ ايكلإٓ كهايًٚ ١لٜعُٚ ,١عٛب١
ؾُٗ٘ ْتٝذٓ ١عـ ؼِ ٌٝايًػ ١ايعلب٪ٜ ١ٝؿ ٟإٍ ُعٛب ١ؾِٗ ايكلإٓٚ ,بايتاي ٞعـّ ؾِٗ ا٭سهاّ ايـ١ٜٝٓ
ٚايٌلع ,١ٝؾبؿُٗ٘ ْؿًض ٗ اؿاٍ ٚإآٍ ,قاٍ تعاٍ :إڇٕٻ ٖٳقٳا ايڃكڂلٵآځٕٳ ٜٳٗٵـٹ ٟيٹًډتٹٖ ٞٹٞٳ أځقڃٛٳّٴ( اٱهلا.)9 ٤
ٚشلقا ؾُٔ تٛصٝات ايبشح اٖ٫تُاّ بايـكاهات ٚايتڀبٝكات ايًػ ٗ ١ٜٛايهًٝات ٚإعاٖـ ٚإـاكي,
بتػًٝب ايـكي ايًػ ٟٛعاَٚ ١ايـكي ايٓش ٟٛػاُٚ ,١بٌهٌ أنجل ٗ ؽِِات ايعً ّٛايٌلع ١ٝستْ ٢تؿاؿ٣
ٓعـ اٱَٚ ٤٬ايهتابٓٚ ١عـ ايؿِٗ ٚا٫هتٝعاب ٌُْٗ ٫ٚ ,اٱعلاب ْ ٫ٚتٔاٜل َٔ ايٓش ٛعَُٛاڄ ٚقـ
علؾت أُٖٝت٘ٚ ,يعٌ ٖقا ايبشح يٝى أٜ َٔ ٍٚكذلغ فيو.
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املضادز ٚاملسادع
أٚالً :ايكسإٓ ايهس ِٜبلٚا ١ٜسؿّ عٔ عاُِ
ثاْٝاً :ايهتب
 .1ابٔ ايعلب :ٞأب ٛبهل قُـ بٔ عبـ اهلل (أسهاّ ايكلإٓ) ؿاك إسٝا ٤ايهتب ايعلب ,١ٝايكاٖل,1/ٙ ,٠
.ّ1902
 .4ابٔ دين :أب ٛايؿتض عجُإ (اـِا )ّ٥تض :عبـ اؿه ِٝبٔ قُـ ,إهتب ١ايتٛؾٝك ,١ٝايكاٖل ,٠ؿ,ٙ.
ؿ.ت.
 .3ابٔ ػًـ :ٕٚعبـ ايلٓٔ (إكـَ )١تض :ساَـ أٓـ طاٖل ,ؿاك ايؿذل يًذلاخ ,ايكاٖل,4/ٙ ,٠
.ّ4111
 .2ابٔ عاًٛك :قُـ ايڀاٖل (تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل) ؿاك هشٓ ,ٕٛتْٛى ,ؿ.ّ1992 ,ٙ.
 .0ابٔ عڀ :١ٝعبـ اؿل بٔ غايب (احمللك ايٛدٝن ٗ تؿورل ايهتاب ايعنٜن) ؼكٝل :عبـ ايو ّ٬عبـ
ايٌاٗ ,ؿاك ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت ,يبٓإ.ّ4111 ,1/ٙ ,
 .6ابٔ َٓٛٛك (يوإ ايعلب) ؿاك ُاؿك ,برلٚت.ّ4111 ,1/ٙ ,
 .2أب ٛسٝإ :قُـ بٔ ٜٛهـ (تؿورل ايبشل احمل )٘ٝتض :عاؿٍ أٓـ ٚآػل ,ٕٚؿاك ايهتب ايعًُ,١ٝ
برلٚت ,يبٓإ.ّ1993 ,1/ٙ ,
 .8آٝـ :عبـ اهلل أٓ ـ عجُإ (ايتٝورل ٗ أُ ٍٛايتؿورل َٓٚاٖر إؿول )ٜٔاؾاَع ١إؿتٛس ,١طلابًى,
يٝبٝا.ّ4111 ,1/ٙ ,
 .9أٜٛب :سؤ (اؿـٜح ٗ عً ّٛايكلإٓ ٚاؿـٜح) ؿاك ايو ,ّ٬ايكاٖل.ّ4112 ,4/ٙ ,٠
 .11ايـاكَ :ٞعبـ اهلل عبـ ايلٓٔ (هٓٔ ايـاكَ )ٞتض :سوٌ هً ِٝأهـ ايـاكاْ ,ٞؿاك إػين ,ايلٜاض,
ٖ1241 ,1/ٙع.
 .11ايـك ,ٍٜٚق ٞايـ( ٜٔإعلاب ايكلإٓ ٚبٝاْ٘) ؿاك ايُٝاَ ,١ؿٌَل ,برلٚت ,ؿاك ابٔ نجرل ,ؿٌَل,
برلٚت ,ؿاك اٱكًاؿ ,داَع ,ّٓ ١هٛكٜا.ّ1994 ,3/ٙ ,
 .14ايقٖيب :قُـ سوٌ (ايتؿورل ٚإؿول )ٕٚؿاك اؿـٜح ,ايكاٖل ,٠ؿ.ّ4110 ,ٙ.
 .13اينسٖٚ :ًٞٝب( ١ايتؿورل ايٛدٝن) ؿاك ايؿهل ,ؿٌَلٖ1231 ,1/ٙ ,ع.
 .12اينكٌل ,ٟقُٛؿ بٔ عُل (تؿورل ايهٌاف) تض :عاؿٍ عبـ إٛدٛؿ ,عًَ ٞعٛضَ ,هتب١
ايعبٝهإ ,ايلٜاض.ّ1998 ,1/ٙ ,
 .10هٝب :ٜ٘ٛعُل بٔ عجُإ (ايهتاب) تض :عبـ ايوٖ ّ٬اكَ ,ٕٚهتب ١اـال ,ٞايكاٖل,3/ٙ ,٠
.ّ1988

أثر التفطٍر الٌذىي فً بٍاى األدكام الشرعٍت

 .16ايوٛٝط :ٞعبـ ايلٓٔ د( ٍ٬ا٫قذلاغ) تضٓ :ـ ٟعبـ ايؿتاغ َِڀؿَ ,٢هتب ١اٯؿاب ,ايكاٖل,٠
.ّ4112 ,3/ٙ
 .12ايٌعلا :ٟٚقُـ َتٛي( ٞكتِل تؿورل ايٌعلا )ٟٚأعـ :ٙعبـ ايلس ِٝقُـ ايٌعلا ,ٟٚايـاك
ايتٛؾٝك ١ٝيًذلاخ ,ايكاٖل ,٠ؿ.ّ4111 ,ٙ.
 .18ايِاب :ْٞٛقُـ عًُ( ٞؿ ٠ٛايتؿاهرل) ؿاك ايِاب ,ْٞٛايكاٖلٖ1399 ,1/ٙ ,٠ع.
ُ .19احل :قُـ هامل (أُ ٍٛايٓش ٛع ؿكاه ٗ ١ؾهل ا٭ْباك )ٟؿاك ايو ,ّ٬ايكاٖل.ّ4116 ,1/ٙ ,٠
 .41ايڀدل :ٟقُـ بٔ دلٜل (داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكلإٓ) ؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ,ٞبرلٚت,
يبٓإ.ّ4111 ,1/ٙ ,
 .41طٓڀا :ٟٚقُـ (ٌْأ ٠ايٓشٚ ٛتاكٜؽ أًٗل ايٓشا )٠ؿاك إعاكف ,ايكاٖلَِ ,٠ل ,4/ٙ ,ؿ.ت.
 .44ايڀٝاكَ :واعـ بٔ هًُٝإ (ايتؿورل ايًػ ٟٛيًكلإٓ ايهل )ِٜؿاك ابٔ اؾٛم ,ٟؿ ,ٕ.ؿ.ت ,ؿ.ٙ.
 .43ع :١ُٝٛقُـ عبـ اـايل (ؿكاهات ٭هًٛب ايكلإٓ ايهل )ِٜؿاك اؿـٜح ,ايكاٖل ,٠ؿ ,ٙ.ؿ.ت.
 .42ايعهدل :ٟعبـ اهلل بٔ اؿوٌ (ايتبٝإ ٗ إعلاب ايكلإٓ) تض :عً ٞقُـ ايبٝذاَ ,ٟٚڀبع ١عٝو٢
ايباب ٞاؿًيب ًٚلنا ,ٙؿ ,ٙ.ؿ.ت.
 .40ايكٝوَ :ٞه ٞبٔ أب ٞطايب (ٌَهٌ إعلاب ايكلإٓ) َ٪هو ١ايلهاي ,١برلٚت ,يبٓإ,4/ٙ ,
.ّ1982
َٛ :ًٌ٫ .46هً ٢اٌٖ (ايٰي ٞاؿوإ ٗ عً ّٛايكلإٓ) ؿاك ايٌلٚم ,ايكاٖل.ّ4114 ,1/ٙ ,٠
 .42اجملًى ا٭عً ٢يًٌ ٕٚ٪اٱه( ١َٝ٬إٓتؼب ٗ تؿورل ايكلإٓ ايهل )ِٜايكاٖلَِ ,٠ل,41/ٙ ,
ٖ1242ع.
 .48اجملًى ا٭عً ٢يًٌ ٕٚ٪اٱه( ١َٝ٬إٛهٛع ١ايكلآْ ١ٝإتؼِِ )١ايكاٖل ,٠ؿ.ّ4116 ,ٙ.
 .49فُع ايًػ ١ايعلب( ١ٝإعذِ ايٛهَ )٘ٝهتب ١ايٌلٚم ,ايكاٖل.ّ4110 ,2/ٙ ,٠
 .31ايٓشاي :أب ٛدعؿل (إعلاب ايكلإٓ) ؿاك إعلؾ ,١برلٚت ,يبٓإ.ّ4118 ,4/ٙ ,
 .31نب َٔ ١ايعًُا( ٤ايتؿورل إٝول) ؿاك احملب ,١ؿٌَلٖ1242 ,1/ٙ ,ع.
 .34نب َٔ ١ايعًُا( ٤تؿورل آٜات ا٭سهاّ) إًلاف :قُـ عً ٞايواٜىَ ,هتب ١ايِؿا ,ايكاٖل,1/ٙ ,٠
ٖ1244ع.
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ًَدط :
اؿُـ هلل كب ايعإٌٚ ,ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًعععلف ا٭ْبٝاٚ ٤إلهًٌ ,هٝـْا قُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘
أْعٌ ,أَٻا بعـ.
ؾ ٝتٓاٖ ٍٚقا ايبشح سلؾٚ ) ٫ ( ١ٝازلٝتٗا ٗ ايوٝام ايكلآْ ,ٞأ ٟؿكاه ) ٫ ( ١بتكوُٝاتٗا إؼتًؿ١
نشلف َٔ سٝح َعٓاٖا ٚعًُٗا َٚعُ٫ٛتٗا ٚآكا ٤ايٓشا ٠ؾٗٝا ٚ ,ؿكاهتٗا ناهِ ٜتأثل بايعٛاٌَٚ ,آكا٤
ايٓشا ٗ ٠ازلٝتٗا ٚنڂٌٸ ٖقا َٔ ػ ٍ٬آٜات ايقنل اؿهٚ ,ِٝقـ قوُت ايبشح إٍ َكـََٚ ١ڀًبٌ ُٖا:
املطًب األ ( -ٍٚال ) اذتسؾ:١ٝ
ٖ ٗٚقا إڀًب ؼـثت عٔ سلؾٚ ,) ٫ ( ١ٝقـ قوُت٘ إٍ َا ٜأت:ٞ
أٚالً  ( -ال ) ايعاًَٚ ١تػٌُ َا ٜأت: ٞ
أ ) ٫ ( -ايٓاٖٚ ١ٝعًُٗا ٗ ايؿعٌ إٔاكع باعتباك عًُٗا ؾ ٘ٝأًُٝاڄ إف ً ٫ل ٙٚتكٝـٖا ٗ ايعٌُ ٚتًٗٝا
(  ) ٫ايعاطؿًٚ ١ل ٙٚعًُٗاٚ ,آكا ٤ايٓشا ٗ ٠فيو.
ب ) ٫ ( -ايعاًَ ٗ ١اؾًُ ١ا٫زل:١ٝ
ؼـثت ؾ ٘ٝعٔ (  ) ٫ايٓاؾ ١ٝايعاًَ ١عٌُ ( يٝى ) ايؿعٌ ايٓاقّ َٔ سٝح عًُٗا ًٚلٚطَ٘ٚ ,ا
ٜتعًل َعُ٫ٛتٗا َٔ أسهاّٚ ,علض آكا ٤ايٓشا ٠بٌ َٔ ٤ٞاٱهام ثِ اْتكًت يًشـٜح عٔ ( ) ٫
ايٓاؾ ١ٝيًذٓى ايعاًَ ١عٌُ (إٕ) ايٓاهؼٚ ,١اتبعت ا٭هًٛب ْؿو٘ ايعق ٟهٹععلٵتٴ عًٝع٘ ؾع ٞاؿـٜعح
ععٔ (  ) ٫ايعاًَ ١عٌُ ( يٝى ).
ثاْٝاً  ( -ال ) املًُٗ:١
ٚتٓاٚيت ؾ ٘ٝاؿـٜح عٔ (  ) ٫إًُٗ ١ايـاػً ١عً ٢اؾًُ ١ا٫زل ١ٝاييت ُـكٖا ْهل ٠أَ ٚعلؾ١
ٚايٌل ٙٚايٛادب تٛؾلٖا ؾٗٝا  ) ٫ (ٚاينا٥ـ ٠يػلض ايتٛنٝـ.
املطًب ايجاْ ( - ٞال ) االمس:١ٝ
ٚنإ اؿـٜح ؾ ٘ٝعٔ ػلٚز (  َٔ ) ٫اؿلؾ ١ٝإٍ ا٫زلٚ ,١ٝقـ فنلت اٯٜات ايكلآْ ١ٝاييت
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ؽّ ٖق ٙاؾنٚ ١ٝ٥قُت بتشًًٗٝا ٚفنل آكا ٤ايٓشاًٚ ٠لٚطِٗٚ ,أػرلاڄ ػتُت ايبشح َذُٛعَٔ ١
ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا َٔ ػ ٍ٬ايـكاهٚ ١ايتشًٚ ٌٝا٫هتٓتاز.
تكد: ِٜ
ٚ ٬غرل عاٌَٚ ,أسٛاٍ أقواَ٘ ث٬ث ٫ ( : ١ايٓاؾ ٫ ( ٚ ) ١ٝايٓاٖ( ٚ ) ١ٝ
( )٫سلف ثٓاٜٚ ٞ٥ه ٕٛعاَ ڄ
 ٫اينا٥ـٚ ,) ٠تأت ٞسلؾڄا ٚازلاڄ ٫ٚ ,ايٓاؾ ١ٝشلا ث٬ث ١أقواّ  :ا٭ ٍٚايعاَعععًعععع ١عععُععٌ ( إٕ )ٖٚ ,عع٫ ( ٞ
ايٓاؾ ١ٝيًذٓى )ٚ ,ايجاْ ٞايعاًَ ١عٌُ ( يٝى )ٚ ,ايجايح ( ايٓاؾ ,) ١ٝغرل ايعاًَٚ ,١شلا ث٬ث ١أْٛاع  :عاطؿ١
ٚدٛابٚ ١ٝايٓاؾ ١ٝغرل ايعاطؿ ٫ (ٚ ,١ايٓاٖ ) ١ٝسلف دامّ هنّ إٔععاكعٚ ,ىًِ٘ ي٬هتكباٍٚ ,تلؿ يًـعا ٤؛
ٚيقيو ٜوُْٗٛا ايڀًب. ١ٝ
أَٳٸا (  ٫اينا٥ـ ,) ٠ؾًٗا ث٬ث ١أقواّ أٜٔاځ ,ا٭ ٍٚإٔ ته ٕٛما٥ـ َٔ ٠دٗ ١ايًؿ ٜؾك٘ٚ ,ايجاْ ٞإٔ تهٕٛ
ما٥ـ ٠يتٛنٝـ ايٓؿٚ ,ٞايجايح إٔ ته ٕٛما٥ـ ٠ؿػٛشلا نؼلٚدٗاٖٚ ,قا ٖا ٜ ٫كاي عً. ٘ٝ
ٚقـ ؽلز (  َٔ ) ٫اؿلؾ ١ٝإٍ ا٫زل ١ٝؾتهَ ٕٛعٓ ( ٢غرل ) عٓـ ايوٛٝطٚ ٞايهٛؾ ,ٌٝنُا ٗ قٛي٘
تعاٍ :غځٝٵلڇ ايڃُٳ ٵػٔٴٛبٹ عٳًځٝٵٗڇ ٵِ ٚٳيځا ائٻايڍٌٳ ( ايؿاؼ( ) 7 / ١اينكٌل.) 73 – 72/1 ,2008 ٟ
أَٻا ايبِل ٕٜٛؾرل ٕٚأْٳٸٗا ٖٓا ما٥ـ ٠يًتٛنٝـ ( ايعهدل. ) 12/1 ,2001 ,ٟ
ٚيٛكٚؿ ٖق ٙا٭ْٛاع إؼتًؿ ١يع (  ٗ ) ٫ايكلإٓ ايهلٚ ,ِٜتـاػٌ َعاْٗٝا ,أكؿت إٔ ٜهٖ ٕٛقا ايبشح
ؿكاهَ ١وتكًَ ١ؿًِ ١ػاُ ١باؿلف (  َٔ ) ٫سٝح َعاْٗٝا ٚاهتؼـاَاتٗا ٗ ايكلإٓ ايهلٚ ,ِٜقوُت
ايبشح إٍ َڀًبٌ ُٖا :
 1ععععع (  ) ٫اؿلؾ ١ٝبأْٛاعٗا إؼتًؿ. ١
 2عععع (  ) ٫ا٫زل١ٝ
ٚؿكهت ٖق ٜٔإڀًبٌ ؿكاهَ ١ؿًِ ١تڀبٝكاڄ عً ٢آٜات ايكلإٓ ايهلَ ِٜوتعلٓاڄ آكا ٤ايٓشا ٠إؼتًؿ١
َبٓٝاڄ ا٭ُٛب عؿ ٞكأ ٜٞع َٓٗاَ ,ع ايٌلغ ٚايتشًَ ,ٌٝوتؼـَا إٓٗر ايُٛؿ ٞايتشً ًٞٝايقٜ ٟك ّٛعً٢
ُٚـ ايٛاٖل ,٠ثِ ؼًًٗٝا ,ؾهاْت ايـكاه ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
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املطًب األ ( - ٍٚال ) اذتسؾ:١ٝ
أٚالً  ( -ال ) ايعاًَٚ ١تػٌُ َا ٜأت: ٞ
أ ( -ال ) ايٓاٖ:١ٝ
ٖ ) ٫ ( ٞايـاي ١عً ٢ايٓٗ ٞايق ( :ٖٛ ٟطًب ايهـ عٔ ؾعٌُٝٚ ,ػت٘  ٫تؿعٳٌٵ ) ( ايوٛٝطّ2006 ,ٞ
 ,) 199/3نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :ؾځ٬ځ تٴڀٹعڇ ايڃُٴهځقٿبٹٌٳ  ( ايكًِ ,) 8 /ؾٗٓا طًب َٔ إؼاطب ايقٖٛ ٟ
كه ٍٛاهلل قُـ  - -بإٔ ٜهـ ّٚتٓع عٔ طاع ١إهقبٌ ب٘ ٚبلهايت٘ اييت ڂأكٵهٹٌٳ بٗاٚ ,ؽتّ ( ٖٓ ) ٫ا
بايـػ ٍٛعً ٢ايؿعٌ إٔاكع سٝح تعٌُ ؾ ٘ٝاؾنّ قٝاهاڄ شلعععا عً ّ٫ ( ٢ا٭َل ) اؾامَ ١يًؿعٌ إٔاكع
أٜٔاڄٚ ,فيو " ٭ٕ ا٭َل ٓـ ايٓٗ ِٖٚ ,ٞوًُ ٕٛايٌ ٤ٞعًٓ ٢ـ ٙنُا وًُ ْ٘ٛعًْٛ ٢رل " ٙؾعًُت
(ا٭ْباكٚ ) 205 ,ّ 2007 ,ٟهٴُعٝعت أٜٔاڄ ( ب ٬ايڀًبٝع ( ) ١إلاؿُٚ ,) 50/ ,ّ 1983 ,ٟتام بأْٻٗا
ؽًِ٘ – ايؿعٌ إٔاكع – ي٬هتكباٍ( أبٛسٝإ ا٭ْـيوَ ,)1858 /4 ,ّ 1998 ,ٞجًُا ؽًِ٘ ايوٌ
ٚهٛف ( اـٛاكمَ ,) 135 /4 ,ّ 1990 ,ٞ٭ْٻ٘ اقتٔ ٢طًباڄ ٚايٓٗ ًٌُٜ٘ ٞايڀًب (ايوٛٝط1980 ,ٞ
ّ ) 34/1 ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ  :ٳَٚٳا ٴٜعٳًڍُٳإڇ َٹٔٵ ځأسٳـٺ سٳتٻ ٢ٳٜكڂٛيځا إڇْٻُٳا ٳْشٵٔٴ ؾٹتٵٓٳ١څ ؾځًځا تٳ ڃهؿڂل ( ايبكل/ ٠
ٚ ,)101قٛي٘ تعاٍ  :كٳبٻٓٳا يځا تٴنڇؽٵ قڂًڂٛبٳٓٳا ٳبعٵـٳ إڇفٵ ٖٳـٳٜٵتٳٓٳا ٳ ٚٳٖبٵ يځٓٳا َٹٔٵ يځـٴْٵوځ ٳكسٵُٳ١ڄ إڇْٻوځ أځٵْتٳ ايڃٛٳٖٻابٴ
(آيعُلإ  )8 /ؾؿ ٞايؿعًٌ إٔاكعٌ (  ٫تهؿل ٫ – ٙتنؽٵ ) ؿ٫ي ١ععً ٢ا٫هتكباٍ يـػ )٫( ٍٛايٓاٖ١ٝ
عًُٗٝا نععععُعا ٗ قٛيع٘ تعايع :٢نځًډا هٳ ٵٛفٳ ٳتعٵًځُٴٕٛٳ ( ايتهاثل  ,) 3 /ؿ٫ي ( ١هٛف ) عً ٢ا٫هتكباٍ.
ٚىاطب بٗا إؼاطب ٚايػا٥ب نجرلاڄ ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ) 407 /1 ,ّ 1998 ,ٟقاٍ تعاٍ  :ٳٚإڇفٵ
قځاٍٳ يڂكڃُٳإٴ يٹابٵٓٹ٘ٹ ٳٖٚٴٛٳ ٳٜعٹٛڂ٘ٴ ٜٳا بٴٓٳٞٻ يځا تٴٌٵلڇىڃ بٹايًډ٘ٹ إڇٕٻ ايٌٿلٵىځ يځٛڂًڃِٷ عٳٛٹِٝٷ ( يكُإ ٚ ,)12 /قٛي٘ دٌ د٬ي٘:
ٜٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا يځا تٳٻتؼٹقٴٚا عٳـٴٚٿٚ ٟٳعٳـٴٚٻنڂِٵ أځ ٵٚيٹٝٳا٤ٳ تٴ ڃًكڂٕٛٳ ڇإيځٝٵٗڇِٵ بٹايڃُٳٛٳؿٻ٠ٹ ٚٳقځـٵ ځنؿځلٴٚا بٹُٳا دٳا٤ٳنڂِٵ َٹٔٳ اڃيشٳلٿ
( إُتشٓ )1 / ١ؾؿ  ٞاٯٜتٌ ايوابكتٌ إكِٛؿ بايٓٗ ٞكاطباڄ ,بُٓٝا ٗ قٛي٘ تعاٍ :ځياځ ٜٳٻتؼٹقٹ ايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ
ٌ ٳَٚٳٔٵ ٜٳ ڃؿعٳ ٵٌ ٳفيٹوځ ؾځًځٝٵىٳ َٹ ٳٔ ايًډ٘ٹ ؾٹً ٞٳٞٵ٤ٺ ڇإيډا أځٕٵ تٳتٻكڂٛا َٹٓٵٗٴِٵ ٴتكځا ڄٚ ٠ٳٴٜشٳ ٿقكٴنڂ ٴِ ايًډ٘ٴ
ايڃهځاؾٹلڇٜٔٳ أځ ٵٚيٹٝٳا٤ٳ َٹ ٵٔ ؿٴٕٚڇ ايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٹ ٳ
وؼٳلٵ قځّٛٷ َٹٔٵ قځٛٵّڈ عٳوٳ٢
ٳْؿڃوٳ ٴ٘ ٚٳڇإيځ ٢ايًډ ٹ٘ ايڃ ٳُِٹرلٴ ( آٍ عُلإ  ٚ ,) 28 /قٛي٘ تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا يځا ٜٳ ٵ
ځإٔٵ ٜٳهڂْٛٴٛا ػٳٝٵلٶا َٹٓٵٗٴِٵ ٳٚيځا ٹْوٳا٤ٷ َٹٔٵ ْٹوٳا٤ٺ عٳوٳ ٢أځٕٵ ٜٳهڂٔٻ ػٳٝٵلٶا َٹٓٵٗٴٔٻ ( اؿذلات  )11 /إكِٛؿ غا٥باڄ.
أَٻا إفا نإ إؼاطب َتهًُاڄ ؾٓاؿك إٔ ٜه ٕٛبٗا ( إِـك ايوابل ٚ ,) 142/4 ,قـ ٓعٳٸؿ٘ أب ٛسٝإ
ٔعٴـٴ يًُتهًِ ) ( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو ٚ ,) 1858/4 ,ّ 1998 ,ٞمل أدـ آ ١ٜنلّ١
أٜٔاڄ عٓـَا قاٍ ٚ ( :ٳ ٜٵ
دا٤ت ؾٗٝا (  ) ٫ايٓاٖ ١ٝدامَ ١يًؿعٌ إٔاكع  ٚنإ إكِٛؿ َتهًُاڄ ,بُٓٝا فيو دا٥ن َع (  ّ٫ا٭َل )
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نكٛي٘ تعاٍٚ﴿ :ٳقځاٍٳ ايډقٹٜٔٳ ځنؿځلٴٚا يٹًډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا اتٻٹبعٴٛا هٳبٹًٝځٓٳا ٳٚيڃٓٳشٵُٹٌٵ ػٳڀځاٜٳانڂِٵ ٳَٚٳا ٖٴِٵ ٹبشٳاَٹًٹٌٳ َٹٔٵ ػٳڀځاٜٳاٖٴِٵ
َٹ ٵٔ ًٳٞٵ٤ٺ إڇْٻٗٴِٵ يځهځافٹبٴٕٛٳ﴾ ( ايعٓهبٛت  ) 11 /ؾايعُعكِعٛؿ بايڀًب ٖٓا َتهًُاڄ
( مٔ)ٚ ,يعٌ فيو كادع ٭ُاي ( ١اي ٗ ) ّ٬ايڀًب – ا٭َل –  ٚؾلع ( ) ٫ ( ١ٝا٭سل ,ْٞٛؿ  -ت
.) 7/4
ٚيًَٓٗ ٞعإٍ أخس ٣غري طًب ايهـ عٔ ايؿعٌ تؿِٗ َٔ ايطٝام َٓٗا:

 -1ايدعا:٤

ٖٓٚا ٜه ٕٛايُٓٗٛ ٗ ٞك ٠ؿعا َٔ ٤ا٭ؿْ ٢إٍ ا٭عًَٓ ٢نيً ٚ ١أْاڄ ( عبـ ايعنٜن عتٝل,ّ 2004 ,
 )71نكٛيععع٘ تعاٍ :كٳبٻٓٳا يځا تٴ٪ٳاػٹقٵْعٳ ا إڇٕٵ ْٳوٹٓٝٳا أځٚٵ ځأػٵ ځڀأڃْٳا كٳبٻٓٳا ٳٚيځا ٳتشٵُٹٌٵ عٳًځٝٵٓٳا إڇُٵلٶا نځُٳا سٳُٳًڃتٳ٘ٴ عٳًځ ٢ايډقٹٜٔٳ
َٹٔٵ قځبٵًٹٓٳا ( ايبكل ,) 285 / ٠ؾإكِٛؿ ٖٓا يٝى طًب ايهـ عٔ ايؿعععٌ بععٌ ؿععععا( ٤إوًٌُ ) ايقِٖ ٜٔ
أؿَْٓ ٢ني ١إٍ اهلل  -هبشاْ٘ ٚتعاٍ  -ا٭عًَٓ ٢نيًٚ ١أْاڄ بإٔ ٪ٜ ٫اػقِٖ عٔ ايٓوٝإ ٚا٭ػڀا ٤إٕ ؾلٙ
َِٓٗٚ ,إٔ  ٫وًُِٗ عبٜ ٤ٴجكٹًِٗ (اينكٌلٚ )408/1 ,ّ 2008 ,ٟنقيو اؿاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ :كٳبٻٓٳا يځا
تٴنڇؽٵ قڂًڂٛبٳٓٳا ٳبعٵـٳ إڇفٵ ٖٳـٳٜٵتٳٓٳا ( آٍ عُلإ .) 8 /
 -2ايهساٖ:١

ٜٚه ٕٛايَٓٗ ٞعٓ ٢ايٓؿٛك ٚايهلٚ ٙا٫بتعاؿ عٔ ايكٝاّ بؿعٌ َا نكٛي٘ تعاٍ  :ٳٚيځا تٳُٵٍڇ ؾٹ ٞاڃيځأ ٵكضڇ َٳلٳسٶا
إڇْٻوځ يځٔٵ ٳتؼٵلڇمٳ اڃيأځ ٵكضٳ ٳٚيځٔٵ تٳبٵًڂؼٳ اڃيذٹبٳاٍٳ طڂٍٛٶ ( اٱهلا ,) 37 / ٤ؾؿٖ ٞق ٙاٯ ١ٜتهلْٚ ٜ٘ؿٛك َٔ إتهًِ
يًُؼاطب با٫بتعاؿ عٔ إٌ ٞايق ٟؾ ٘ٝؾؼل ٚاػتٝاٍ ٚبڀل (اينكٌلٚ ) 449/2 ,2008 ,ٟنقيو ٗ
قٛي٘ تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا أځٵْ ٹؿكڂٛا َٹٔٵ طځٝٿبٳاتٹ َٳا نځوٳبٵتٴِٵ ٳَٚٹُٻا ځأػٵ ٳلدٵٓٳا يځهڂِٵ َٹٔٳ اڃيأځ ٵكضڇ ٳٚيځا تٳٝٳُٻُٴٛا اڃيؼٳبٹٝحٳ
َٹٓٵ٘ٴ تٴٵٓ ٹؿكڂٕٛٳ ( ايبكل ,) 266 / ٠أ ٟنلاٖ ١إْؿام إاٍ ايلؿ( ٤ٟاينكٌل.) 396/1 ,2008 ,ٟ
 -3اإلزغاد:

ٖ ٗٚقا إعٓ ٢وٌُ ايٓٗ " ٞبٌ ثٓاٜاَ ٙعَٓ َٔ ٢عاْ ٞايِٓض ٚاٱكًاؿ "( عبـ ايعنٜن عتٝلّ 2004 ,
وځأيڂٛا عٳٓٵٗٳا سٹٌٳ
وځأيڂٛا عٳٔٵ أځًٵٝٳا٤ٳ إڇٕٵ تٴبٵـٳ يځهڂِٵ تٳوٴ٪ٵنڂِٵ ٚٳإڇٕٵ تٳ ٵ
 ,) 72نُا ٗ قٛي٘ تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا يځا تٳ ٵ
ٜٴٓٳنٻٍٴ اڃيكڂ ٵلآځٕٴ تٴبٵـٳ يځهڂِٵ ٳعؿځا ايًډ٘ٴ عٳٓٵٗٳا ٚٳايًډ٘ٴ ځغؿڂٛكٷ سٳًٹِٝٷ ( إا٥ـ ,) 103 / ٠ؾإكِٛؿ ٖٓا ا٫بتعاؿ عٔ تٛد٘ٝ
ا٭ه ١ً٦يًله - - ٍٛاييت ٗ ؾتٛاٖا  ٚأدٛبتٗا تهايٝـ ًاقع ١عًٝهِ ػعًهِ تٓـَ ٕٛعً ٢ايو٪اٍ عًٗٝعا
ِعٿلٵ ػٳـٻىځ يٹًٓٻايڇ ٚٳيځا تٳُٵٍڇ ؾٹ ٞاڃيأځكٵضڇ َٳلٳسٶا
(اينكٌلٚ ) 648/1 2008 ,ٟنقيو ٗ قٛيع٘ تعاٍ  :ٳٚيځا تٴ ٳ
ڇإٕٻ ايًډ٘ٳ يځا ٜٴشٹبټ نڂٌٻ ٴَؼٵتٳاٍڈ ځؾؼٴٛكڈ ( يكُإ 17 /ع).
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 -4ايتط:١ٜٛ
 "ٚتهَ ٗ ٕٛكاّ ٜت ِٖٛؾ ٘ٝإٔ أسـ ايٌ ٌ٦ٝأكدض َٔ اٯػل "( عبـ ايعنٜن عتٝل ) 68 ,2004 ,نُا
ٗ قٛيععععع٘ تعاٍ :اُٵًځ ٵٖٛٳا ؾځاُٵبٹلٴٚا أځٚٵ يځا ٳتِٵبٹلٴٚا هٳٛٳا٤ٷ عٳًځٝٵهڂ ٵِ إڇْٻُٳا ٴتذٵنٳٚٵٕٳ َٳا نڂٓٵتٴِٵ ٳتعٵُٳًڂ ٛٳٕ ( ايڀٛك /
 ,) 14ؾٗٓا ُدلِٖ أ ٚعـَ٘ ئ ٜػرل َٔ اؾنا ٤ايقٜٓ ٟتٛلِٖ ً٦ٝاڄ ؛ ٭ٕٻ ايِدل عً ٢ا٫بتٜ ٤٬هْ ٕٛاؾعاڄ سٝح
هنُ ٣اسب٘ ػرلاڄ بُٓٝا ايِدل إكِٛؿ ٖٓا ايِدل عً ٢ايعقاب ايقٜ ٟوتشك ْ٘ٛدنا ٤نؿلِٖ  ٚنقبِٗ ٚ
طػٝاِْٗ ؾًٔ ٜػرل َٔ ا٭َل ً٦ٝاڄ ُدلِٖ عً ٘ٝأ ٚعـّ ُدلِٖ ؾٗقا اؾنا ٤اهتشكَ ٙٛا عًُت أٜـ.ِٜٗ
(اينكٌل ٚ ,) 23/4 ,2008 ,ٟنقيو قٛي٘ تعاٍ :اهٵٳت ٵػؿٹلٵ يځٗٴِٵ أځٚٵ يځا تٳوٵٳت ٵػؿٹلٵ يځٗٴِٵ إڇٕٵ تٳوٵٳت ٵػؿٹلٵ يځٗٴِٵ هٳبٵعٹٌٳ
َٳ ٻل٠ڄ ؾځًځٔٵ ٳ ٜٵػؿٹلٳ ايًډ٘ٴ يځٗٴِٵ ٳفيٹوځ بٹأځْٻٗٴِٵ ځنؿځلٴٚا بٹايًډ٘ٹ ٳٚكٳهٴٛيٹ٘ٹ ٳٚايًډ٘ٴ يځا ٜٳٗٵـٹ ٟاڃيكځٛٵ ٳّ اڃيؿځا ٹهكٹٌٳ ( ايتٛب.) 81 / ١
 -5ايٝأع:

 ٖٛٚإٔ ٜك ّٛإؼاطب بؿعٌ َا " ٜ ٫ك ٣ٛعً ٘ٝأْ ٫ ٚؿع ي٘ ؾٚ َٔ ٘ٝدْٗٛ ١ل إتهًِ "( عبـ ايعنٜن
عتٝل  ,) 74 ,ّ 2004نكٛي٘ تعاٍ  :يځا ٳتعٵتٳ ٹقكٴٚا قځـٵ ځنؿځلٵتٴِٵ ٳبعٵـٳ إڇّٳاْٹهڂِٵ إڇٕٵ ٳْ ٵعـٴ عٳٔٵ طځاٹ٥ؿځ١ٺ َٹٓٵهڂِٵ ْٴعٳقٿبٵ
طځاٹ٥ؿځ١ڄ ٹبأځْٻٗٴِٵ نځاْٴٛا ٴَذٵلڇَٹٌٳ ( ايتٛب ,) 66 / ١إعٖٓٓ ٢ا تٝ٦ٝى إٓاؾكٌ بإٔٻ اعتقاكِٖ ئ ٜٓؿعِٗ؛ ٭ٕ سكٝك١
نؿلِٖ قـ ٗٚلت ٚاْهٌؿت بعـ تٛاٖلِٖ باٱّإ ( اينكٌلٚ ) 200/2 ,2008 ,ٟنقيو ٗ قٛي٘
تعاٍ :ٳٜا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځنؿځلٴٚا يځا ٳتعٵتٳ ٹقكٴٚا ايڃٝٳ ٵّٛٳ إڇْٻُٳا ٴتذٵنٳٚٵٕٳ َٳا نڂٓٵتٴِٵ تٳعٵُٳًڂٕٛٳ (ايتشل.) 7/ِٜ
أَٻا أٌُ ٓٚع (  ) ٫ؾكـ تبآٜت ؾ ٘ٝآكا ٤ايٓشا ٠إٍ َا ٜأت:ٞ
أٚالً -كأت ْاع َٔ ١ايٓشا ٠إٔ (  ) ٫أٌُ بٓؿوٗا  ٫تلنٝب ؾٗٝا  ٫ ٚسقف ْ ٚٴوٹبٳ ٖقا ايلأ ٟإٍ
أب ٞسٝإ ا٭ْـيو ( ,ٞأب ٛسٝإ ا٭ْـيو ٚ ,) 1857 /4 ,ّ 1998 ,ٞابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ( ٟابٔ
ٌٖاّ ا٭ِْاك.) 412/1 ,1997 ,ٟ
ثاْٝاً  -إٔ ( ْ ) ٫اؾ ٚ ١ٝايؿعٌ فن " ّٚب ّ٬ا٭َل َُٔل .... ٠سٴقؾت نلاٖ ١ادتُاع  ٗ ٌَ٫ايًؿععععٜ
" ٖٚقا إقٖب ّجً٘ ايوٗ ( ًٞٝأب ٛسٝإ ا٭ْـيو.) 1858-1857/4 ,1998 ,ٞ
ثايجاً ٜ -ل ٣بعض ايٓشا ٠اٯػل ٕٚإٔ أًُٗا (  ّ٫ا٭َل ) اؾامَ " ٚ ١مڇٜٵـٳت عًٗٝا أيـ "( ابٔ ٌٖاّ
ا٭ِْاك.) 412/1 ,ّ 1997 ,ٟ
ٚأك ٣إٔٻ َا فٖب إي ٘ٝأب ٛسٝإ ٚابٔ ٌٖاّ ٗ ٖق ٙإوأي ٖٛ ١إقٖب ايِشٝض؛ ٭ٕٻ (  ّ٫ا٭َل ) ٫
تٴشقف ٜٚبك ٢عًُٗا إ ٫ؾايٌعل " ٭ْٻ٘ قٌ ا٫ػتِاك ٚايتػٝرل"( ابٔ َايو ا٭ْـيو,) 59/4 ّ1990ٞ
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ٚنقيو ا٭َل ٚايَٓٗ ٞعٓٝإ ِٝنُٖا باؿلٚف ,ؾُجًُا ( اي ) ّ٬تٴُٝن ا٭َل ؾع ( ُٝ ) ٫ن ايٓٗٚ ٞبقيو ٫
ته ) ٫ ( ٗ ٕٛمٜاؿ ٠نُا ٜل ٣بعض ايٓشا ( ٠ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك.) 378/1 1997 ,ٟ
ٚاػتًـ ايٓشا ٗ ٠ايؿٌِ بٗٓٝا ٚبٌ َعُٛشلا أٜٔاڄ سٝح فٖب أغًبِٗ إٍ عـّ ايؿٌِ بُٗٓٝا ,أ ٟتتكـّ
ِعٿلٵ ػٳـٻىځ
(  )٫ايٓاًٖٜٗٝٚ ١ٝا َعُٛشلا ( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو ,) 1858/4 ,1998 ,ٞنكٛي٘ تعاٍ  :ٳٚيځا ٴت ٳ
ِعٿلٵ ) ٚمل ٜٴؿٌِ بُٗٓٝا ٗ ,سٌ أدام قًٌٝ
يٹًٓٻايڇ ( يكُإ  ,) 17 /ؾٗ ٓا تكـَت (  ) ٫عًَ ٢عُٛشلا ( تٴ ٳ
َٔ ايٓشا ٠ايؿٌِ بُٗٓٝعا بايؿًٔ ١نايٛعلف أَ ٚعَُ ٍٛعُٛشلا ( إِـك ْؿو٘ٚ ,) 1858/4 ,يهين تتبعتٴ
آٜات ايكلإٓ ايهل ِٜؾًِ أدـ ؾِ٬ڄ بُٗٓٝا.
ٚأك ٣إٔ ايذلتٝب ايڀبٝع ٞشلا َع َعُٛشلا إٔ تتكـّ (ٜٚ )٫تأػل إعُٜ ٫ٚ ,ٍٛٴؿٌِ بُٗٓٝا بؿاٌُ أٜاڄ نإ
فيو ايؿاٌُ؛ ٭ْٻٗا عًُت ٓ٬ڄ شلا عً ّ٫ ( ٢ا٭َل ) ّ٫ (ٚ ,ا٭َل )  ٫هٛم إٔ ٜٴ ڃؿِٳعٌ بٗٓٝا ٚبٌ َعُٛشلا
 ٖٞٚا٭ٌُ ,ؾهٝـ ٜه ٕٛفيو دا٥ناڄ َع َا عًُت ٓ٬ڄ عًٗٝا  ٖٞٚايؿلع ( إِـك ْؿو٘.) 1857/4 ,
ب ( -ال ) ايعاطؿ:١
ٖ ٞسلف ٜـٍ عًْ ٢ؿ ٞاؿهِ عٔ إعڀٛف ٚإثبات٘ يًُعڀٛف عً ٘ٝأ ٟسععععععلف " يًٓؿ ٞبعـ اٱهاب
" (اـٛاكمَٚ ,) 83/4 ,ّ 1990 ,ٞته ٕٛعاطؿععععععععع ١إفا نإ َا قبًٗا َجبتاڄ أ ٚأَلاڄ َجٌ :دا٤ٳ مٜـٷ ځ٫
أػعععع ,ٙٛؾع (دا ٤مٜـٷ) ًَْ ١جبت ١تكـَت عً ) ٫ ( ٢سلف ايعڀـ ,أ ٚم :ٛآععععععلب عععععععـٚى ٫
أػععععاى ,ؾذًُععععععع ( ١آلبٵ عـٴٚى ) أَلٷ هبكت ( ) ٫ؾهاْت عاطؿ ( ١ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,ّ 1998 ,ٟ
.) 104/1
أَٻا ايٓٹـا ٤ؾأدام ٙهٝبٜٛع٘ َٚجعٳٌ ي٘ بكٛيٜ٘ " :ا ابٔ أػ ٫ ٞابٔ عُ ( " ٞهٝب) 329/1 ,ّ 1983 ,ٜ٘ٛ
ؾع ( ابٔ أػَٓ ) ٞاؿ ٣تكـّ ( ٚ ) ٫عڀؿت عً ( ٘ٝابٔ عُٚ ,) ٞأدام ٙابٔ َايو أٜٔاڄ عٓـَا قاٍ " :إعڀٛف
بَٓ ٬ؿ ٞبعـ أَلڈ أ ٚػدلڈ أْ ٚـا٤ٺ " ( ابٔ َايو ا٭ْـيو ٗ ,) 370/3 ,ّ 1990 ,ٞسٌ مل ٴٜذٹنٵ ٙابٔ
ايوعـإٚ ,قـ عًډٌ كأ ٜ٘بعـّ ٚكٚؿ ًاٖـ َٔ ن ّ٬ايعلب عً ٢فيو ( إِـك ْؿو٘.)370/3 ,ّ1990 ,
ٚأك ٣إٔٻ َا أدام ٙهٝبٚ ٜ٘ٛابعٔ َايو ُا٥باڄ؛ ٭ٕ ايٓعـا " ٤طًب إقباٍ إـعع ٛعً ٢ايـاععععع(" ٞعبـ
ايعنٜن عتٝل ٖٛٚ ,) 98 ,ّ 2004 ,أسـ أْٛاع اٱٌْا ٤ايڀًيب ,أ ٟؾَ ٘ٝعٓ ٢ا٭َل ؾعٓـَا ْك :ٍٛاِْض
أػاى  ٫داكى أَلْا ايؿاعٌ بتكـ ِٜايِٓض يٮؾ  ٫اؾاكٖٓ ) ٫ (ٚ ,ا أثبتت اؿهِ ٕا قبًٗا  ٖٛٚإعڀٛف
عًْٚ ٘ٝؿت٘ عُٳٸا بعـٖا  ٖٛٚإعڀٛفٚ ,إعْٓ ٢ؿو٘ ي ٛقًٓاٜ :ا قُـ  ٫أػٛى أقبٌ ,ؾٗٓا طًب َٔ ( قُـ )
اٱقباٍ  ( َٔ ٫أػ ,) ٘ٝأ ٟأثبتت ( )٫اؿهِ يًُعڀٛف عً ٖٛٚ ٘ٝإٓاؿْٚ ٣ؿت٘ عٔ إعڀٛف ايقَ ٖٛ ٟا
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بعـ ( َٚ ,) ٫ا ؿاّ إعٓٚ ٢اسـ ؾٝذٛم يع(  ) ٫إٔ ته ٕٛعاطؿ ١إفا هبكٗا ْـاٚ ,٤بقيو ٜه ٕٛايٓـاْٛ ٤ع َٔ
ا٭َل .
 ٫ٚهٛم إٔ ٜتكـَٗا ْؿ ٞ؛ ٭ْٻٗا َع٘ تٴؼلز إعڀٛف عًٖ ٘ٝا ؿػٌ ؾ ٘ٝإعڀٛف أ ٟاؿهِ ( ابٔ
ٜع ,ٍٝؿ – ت.) 104/8 ,
أَٻا َعڀٛؾٗا ؾٌٝذل ٙؾ ٘ٝأ ٕ ٜهَ ٕٛؿلؿاڄ نُا ٗ ا٭َجً ١ايوابك ١أ ( ١ًْ ٚؾعً ١ٝأ ٚازل ) ١ٝأ ٚػدلاڄ ٕبتـأ
َجٌ :دا ٤أػٛى  ٫فٖب ُـٜكوٜٚ ,ك ّٛمٜـ  ٫هًى أٓـٖٚ ,ععقا أػٛى  ٫ابٔ عُو ( ,أب ٛسٝٻإ
ا٭ْـيو.) 1996/4 ,ّ1998 ٞ
ٚقـ أدام ايؿلٸا ٤إٔ ٜٴعڀـ بع ( )٫عً ٢اهِ ( إٕٻ ٚيعٌٸ ) َجٌ :إٕٻ أػاى ُ ٫ـٜكځوځ هٓـٴىٚ ,يعٌ أٓـٳ
 ٫ػايځو ٴَِٳابٷ ,ؾٗٓا إعڀٛف عً ٗ ٘ٝاؾًُتٌ ايوابكتٌ ( أػاى – أٓـٳ ) ازلإ ؿلؾٌ ْاهؼٌ (إٕٻ–
يعٌٸ ) عٴڀٹـ عًُٗٝا علف ايعڀـ (  ( ) ٫إِـك ْؿو٘. ) 1996/4 ,
ٜٚهَ ٕٛعڀٛؾٗا " غرل ُاحل ٱط٬م َا قبًٗا عً (" ٘ٝإِـك ْؿو٘ ,) 1997/4 ,أ ٟإٔ ٜهَ ٕٛا بعـ
(  ٖٛٚ ) ٫إعڀٛف ِٜ ٫ـم عًَ ٘ٝا قبًٗا  ٖٛٚإعڀٛف عً ٘ٝم :ٛدا ْٞ٤كدٌٷ  ٫مٜـٷ ,ؾٗقا غرل دا٥ن؛
٭ٕ (مٜـ) ِٜـم عً ٘ٝيؿ ( ٜكدٌ )ٚ ,ايِٛاب :دا ْٞ٤كدٌٷ  ٫اَلأ٠څ ( .ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,ّ 1998 ,ٟ
.) 401/2
ٚقـ دا٤ت (  ٗ ) ٫بعض آٜات ايكلإٓ ايهلَ ِٜوبٛق ١بعع(ايٛا ) ٚسلف ايعڀـ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:
ؾځُٳا يځ٘ٴ َٹٔٵ قڂ ٻ٠ٛٺ ٳٚيځا ْٳاُٹلڈ ( ايڀاكم ٚ ,) 10 /قٛي٘ ع دٌ ٚع ٬ع  :ؾځُٳا يځٓٳا َٹٔٵ ًٳاٹؾعٹٌٳ ٳٚيځا ُٳـٹٜلڈ
سٳُٹِٝڈ (ايٌعلاٚ,) 100 / ٤قٛي٘ هبشاْ٘ ٚتعاٍ :ؾځًځا ُٳـٻمٳ ٳٚيځا ُٳًډ (٢ايكٝآَٖ ٖٞٚ ,) 30 / ١ا عٓـ
أغًب ايٓشا ٠نابٔ ػاي ( ٜ٘ٛابٔ ػايٚ ,) 50 ,ّ 1985 ,ٜ٘ٛاينكٌل ( ٟاينكٌل,) 119/3 ,2008 ,ٟ
ٚايوٛٝطْ ٞاؾٚ ١ٝايعڀـ بايٛاٚ ,ٚقـ فنلٖا ايوٛٝطُ ٞلاس ١عٓـَا قاٍ " :إٔ ته ٕٛعاطؿ ١أ ٚدٛابٚ ,١ٝمل
تكعا ٗ ايكلإٓ "(ايوٛٝطٚ ) 188/2 ,ّ 2006 ,ٞتأتَٓ ٞؿلؿ ٠أٜٔاڄ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا تٴهځًډـٴ ٳْؿڃىٷ
ڇإيډا ٚٴ ٵهعٳٗٳا يځا تٴٔٳاكٻ ٚٳايٹ ٳـ٠څ بٹٛٳيځ ٹـٖٳا ٳٚيځا َٳ ٵٛيڂٛؿٷ يځ٘ٴ بٹٛٳيځـٹٙٹ ( ايبكل ,)231 / ٠ؾع ( ٖٓ ) ٫ا مل تٴوبل بايٛاٚ
ايعاطؿٜٚ ,١لاٖا ايهواٚ ٞ٥ايؿلا ٤عاطؿٖ ٗ ١ق ٙاٯ (١ٜأب ٛسٝإ ا٭ْـيوٚ ,) 1998/4 ,ّ 1998 ٞنقيو
ٗ قٛي٘ تعاٍَ :ٳ ٳلزٳ ايڃٳبشٵلٳٜٵٔڇ ٜٳًڃٳتكٹٝٳإڇ بٳٝٵٓٳٗٴُٳا بٳ ٵلمٳؾٷ يځا ٜٳبٵػٹٝٳإڇ( ايلٓٔ  17 /عع  ,)18فنل ايـنتٛك ُاّ
سوإ أْٻٗا عاطؿٚ ,١قـ دا٤ت َؿلؿ ٠ؾعٖ ٞق ٙاٯ ١ٜأٜٔاڄُ ( ,اّ سوإ.)75 ,2005 ,
ٚبتتبع ٞٯٜات ايقنل اؿهَٚ ,ِٝا ٚقع ٗ سٛمتَِ َٔ ٞاؿك م ١ٜٛمل أدـ آٜات ٚكؿت ؾٗٝععا ( ) ٫
عاطؿ ٗ ١ايكلإٓ ايهلٚ ,ِٜاٯٜات اييت ٚكؿت ؾٗٝا َوبٛق ( ١بايٛا ) ٚمل تهٔ عاطؿ ١بٌ َ٪نـ ٠يًٓؿ,ٞ
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ٚايعڀـ نإ بايٛاٚ؛ ٭ْٻ٘ "  ٫هٛم ؿػ ٍٛسلف عڀـ عًَ ٢جً٘ "( ابٔ ٜع ,ٍٝؿ – ت,)105/8 ,
ٚايٛا ٚأٌُ سلٚف ايعڀـ ) ٫ (ٚ ,ؾلعَٚ ,ت ٢ادتُع ا٭ٌُ ٚايؿلع ؾا٭ ٍٚبتكـ ِٜايعٌُ يٮٌُ ؾهإ
ايعڀـ يًٛا ٚ ,ٚتأنٝـ ايٓؿ ( ٞي ,) ٬نُا أْ٘ هك٘ ًلً َٔ ٙل ٙٚنْٗٛا عاطؿ ٖٛٚ ١تكـّ ايٓؿ ٞعًٗٝا ٗ
اٯٜات ايوابكع ١بع ( َ – ٫ا ) ايٓاؾٝتٌ.
ّٚهٔ قٝاي ٖق ٙاؾن ١ٝ٥عً ٢ايؿعًٌ إتٓامعٌ عًَ ٢عُٚ ٍٛاسـ ؾُجًُا  ٫هٛم إٔ ٜعٌُ ؾعٗ ٕ٬
َعُٚ ٍٛاسـ نقيو  ٫هٛم إٔ ٜهٕ ٕٛعڀٛف ٚاسـ سلؾا عڀـ.
أَٻا ٗ اٯٜتٌ اييت دا٤ت ؾُٗٝا ( َٓ ) ٫ؿلؿ ٠ؾلادع ٗ اٯ ١ٜا٭ ٍٚاييت دٛٻم ؾٗٝا ايهواٚ ٞ٥ايؿلا٤
ايعڀـ يع(  ) ٫إٍ قلا ٠ ٤ايلؾع ٗ (  ٫تٴٔاكٴ )  ٖٞٚقًٚ ,١ًٝايهجرل ؾٗٝا ايؿتض ( اينكٌل,ّ 2008 ,ٟ
.) 188/1
ٚأك ٣إٔٻ َٓٛع (  ) ٫ؾٗٝا ْاؾ ٫ ١ٝعاطؿ ١نػرلٖا َٔ اٯٜات ايوابك١؛ ٭ٕٳٸ قلا ٠٤ايلؾع اييت دٛٻمت شلا
ايعڀـ قًٚ ١ًٝايهجرل ايؿتض اييت ته ٕٛؾٗٝا ( ْ ) ٫اؾّ ٫ٚ ,١ٝهٔ ايتكعٝـ عً ٢ايكًٓٚ ٗ ٌٝع قٛاعـ ايٓش,ٛ
ٚؾٗٝا أٜٔاڄ ْؿ ٫ ( ٞتٴهًـٴ ) أَ ٟوبٛق ١بٓؿٖٚ ٞقا َع (  ) ٫ايعاطؿ ٫ ١هٛم.
أَٻا اٯ ١ٜاييت فنلٖا ايـنتٛك ُچاّ سوٸإ ؾأغًب نتب ايٓش ٛيعععِ تقنل إٔ (  ) ٫ؾٝعععٗا عاطؿعععع١
(اينكٌل( ,) 45/4 ,ّ 2008 ٟايعهدل.) 734/2 ,ّ 2001 ,ٟ
ب ( -ال ) ايعاًَ ١يف ادتًُ ١االمس:١ٝ
أ ( -ال ) ايعاًَ ١عٌُ ( يٝظ ):
ٖ ) ٫ ( ٞايٓاؾ ١ٝيًٛسـ ,٠أ ٟيٓؿ ٞإؿلؿ ٚفيو يًتؿلٜل بٗٓٝا ٚبٌ (  ) ٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓعععععى ايعاًَ ١عٌُ
(إٕٻ ) ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاكٚ ,) 399/1 ,ّ 1997 ,ٟقـ أدام بعض ايٓشا ٠إٔ تهْ ٕٛاؾ ١ٝيػعععععرل إععؿلؿ
 ٚفيو ٜؿِٗ َٔ هٝام ايه " : ّ٬ؾإٕ قًت ٫ :كدٌٴ سآل ُض إٔ ٜه ٕٛإلاؿ :يٝى أسـ َٔ دٓى
ايلداٍ سآلاڄٚ ,إٔ ٜه ٕٛإلاؿ :يٝى كدٌٷ ٚاسـ سآلاڄ ؾٝشتٌُ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى كد ٕ٬أ ٚأنجل ؛ ٚيقيو
ُض إٔ تك ٫ :ٍٛكدٌٴ سآلاڄ بٌ كد ٕ٬أ ٚكداٍ"( ايػٜٝ٬ين ٤٫٪ٖ َٔٚ ) 399 ,ّ 2005ايٓشا ٠ابٔ
ٌٖاّ عٓـَا قاٍٚ " :غً٘ نجرل َٔ ايٓاي ,ؾنعُٛا إٔ ايعاًَ ١عٌُ يٝى  ٫ته ٕٛإْ ٫اؾ ١ٝيًٛسـ ٫ ٠غٝعل "
(ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك.) 399/1 ,ّ 1997 ,ٟ
أَٸا عًُٗا ؾٗ ٛعٌُ ( يٝى ) ايؿعٌ ايٓٸاهؽ ايٓاقّ َٚعُ٫ٛتٗا ُٖا ( إبتـأ  ٚاـدل ) سٝح تلؾع إبتـأ
ازلاڄ شلا ٚتِٓب اـدل ػدلاڄ شلا ٖٞٚ ,إسـ ٣اؿلٚف ايعاًَ ١عُعععٌ يععععٝى ( َا – إٕ – ٭ٕ )ٚ ,يعٌ
ٌَابٗتٗا ( يًٝى ) دٛٸمت شلا إٔ تعٌُ عًُٗا ؾٗ ٞتٌبٗٗا ٗ إعٓ ٖٛٚ ٢ايٓؿ ٗٚ ,ٞاؾُٛؿ ٚعـّ ايتِلف
(ابٔ ٜع ,ٍٝؿ– ت(ٚ )108/1,ايعهدلَٚ ,) 169 – 168 – 165/1 ّ 1995 ,ٟا أْٻٗا سلف
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(ٚيٝى) ؾعٌٚ ,ايؿعٌ أق ٣ٛايعٛاٌَٚ ,اؿلف أٓعؿٗا اًذل ٙايٓشا ٠إٔ تعٌُ ٗ ايٓهلٚ ٠إٔ ٜٴلاع ٢ايذلتٝب
بٌ َعُ٫ٛتٗا ,أٜ ٟتكـّ ازلٗا ٜٚتأػل ػدلٖاٜ ٫ٚ ,ؿٌِ بٗٓٝا ٚبٌ ازلٗا بؿاٌُ ( ابٔ ٜع ,ٍٝؿ -ت,
ٚ ,) 109/1إٔ ٜه ٕٛػدلٖا ققٚؾاڄ غايباڄ ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاكٚ ,) 365-364/1 ّ1998 ,ٟأ٫ډ ٜكذلٕ
ػدلٖا بع (إ ( ) ٫إِـك ْؿو٘ ) 355 /1 ,ّ 1998 ,نكٛي٘ تعاٍ :إڇٕٻ ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا ٚٳايډقٹٜٔٳ ٖٳاؿٴٚا
ٚٳايٻِٓٳاكٳٚ ٣ٳايِٻابٹ٦ٹٌٳ َٳٔٵ ځآَٳٔٳ بٹايًډ٘ٹ ٚٳايڃٝٳ ٵّٛڇ ايڃ ځآػٹلڇ ٳٚعٳُٹٌٳ ُٳاٹيشٶا ځؾًځٗٴِٵ ځأدٵلٴٖٴِٵ عٹٓٵـٳ كٳبٿٗڇِٵ ٳٚيځا ػٳ ٵٛفٷ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٳٚيځا
ٖٴِٵ ٳٜشٵنٳْٴٕٛٳ ( ايبكل ,) 61 / ٠ؾع ( ٖٓ ) ٫ا ْاؾٝعععععععع ١عاًَ ١عٌُ ( يعٝى ) (ٚ ,ػٛفٷ ) ازلٗاٚ ,قعـ دعا٤
ْهعل (ٚ ,٠عً ) ِٗٝداك ٚفلٚك ٗ قٌ ِْب ػدلٖاٚ ,مل ٜٴؿٌِ بٗٓٝا ٚبٌ ازلٗا بؿاٌُٚ ,تأػل ػدلٖا
ٚتكـّ ازلٗا (قُٛؿ بٔ عبـ ايلسُ ِٝاٗ ( ,) 15/1 ,ٙ 1418 ,ايٓشايٚ ,) 233/1 ,ّ 1997 ,قٛي٘
تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا أځٵْ ٹؿكڂٛا َٹُٻا ٳكمٳقڃٓٳانڂِٵ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ ٳٜأڃتٹٞٳ ٜٳ ٵّٛٷ يځا بٳٝٵعٷ ؾٹ٘ٝٹ ٳٚيځا ػٴًډ١څ ٳٚيځا ًٳؿځاعٳ١څ ٳٚايڃهځاؾٹلٴٕٚٳ
ٖٴِٴ ايٛډايٹُٴٕٛٳ ( ايبكل ,) 252 / ٠ؾع ( ٖٓ ) ٫ا عاًَ ١عٌُ ( يٝى ) (ٚ ,ػٴً١څ ) ازلٗاٚ ,ػدلٖععععا ققٚف
تكـٜعل ( ٙؾ ( ) ٘ٝإِـك ْؿو٘ (ٚ ) 229/1 ,قُٛؿ بٔ عبـ ايلسُ ِٝاٗٚ ,) 56/3 ,ٙ 1418 ,نقيو
شرٻ ؾځًځا كٳ ځؾحٳ ٳٚيځا ؾڂوٴٛمٳ ٚٳيځا دٹـٳاٍٳ ؾٹٞ
قلا ٠٤ايلؾع ؾع ٞقٛيع٘ تعاٍ :اڃيشٳرټ أځًٵٗعٴ ٷل ٳَعٵًڂَٛٳاتٷ ؾځُٳٔٵ ؾځ ٳلضٳ ؾٹٗٝڇٔٻ ايڃ ٳ
شرٿ  ( ايبكل ,)196/ ٠ؾع (ْ ) ٫اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ ( يٝى ) ٚقٛي( :١كؾحٴ ) عً ٢قعلا ٠٤ايلؾع ازلٗا
اڃي ٳ
(اينكٌلَٚ ,) 347/1 ,ّ 2008 ,ٟع َا فٴنٹلٳ هابكاڄ ؾايٓشا ٠كتًؿ ٗ ٕٛعًُٗا إٍ َقاٖب ٖ:ٞ
َ -1قٖب ايٓشا ٠ايق ٜٔهٝن ٕٚعًُٗا بايٌل ٙٚايوابك ِٖٚ ,١اؿذامٚ ,ٕٜٛطا٥ؿ َٔ ١ايبِل( ٌٜػايـ
ا٭مٖل ,ٟؿ -تٚ )12/2 ,هٝب( ٜ٘ٛهٝبٚ ,) 300/2 ,1983 ,ٜ٘ٛإدلؿ ( إدلؿٖ 1399 ,ع)382/4 ,
َ -2قٖب ايٓشا ٠ايقّٓ ٜٔع ٕٛعًُٗا  ِٖٚايتُٚ ُٕٛٝٝا٭ػؿعٍ ( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو,1998 ,ٞ
) 1209 – 1208/3٭ځٕٻ"  ٫سلف ٌَذلى بٌ ا٭زلعععاٚ ٤ا٭ؾعاٍ َٔٚ ,سل اؿلف إٌذلى إٔ ٜهٕٛ
َُٗ٬ڄ "(ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك.) 364/1 ّ 1998 ,ٟ
َ -3قٖب ايٓش عا ٠ايق ٜٔهٝن ٕٚعًُٗا عً ٢قً َِٗٓٚ ١ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ( ٟابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,ٟ
ٚ ,)396/1 ,ّ 1997أب ٛسٝإ ا٭ْـيو ( ,ٞأب ٛسٝإ ا٭ْـيو.) 1208/3 ,ّ 1998 ,ٞ
َ -4قٖب ايٓشا ٠ايق ٜٔأدامٚا عًُٗا ٗ إعاكفْٚ ,ٴوٹب إٍ ابٔ دٓٸٚ ٞابٔ ايٌذل ( ٟابٔ ٌٖاّ
ا٭ِْاك.) 364/1 ّ 1998 ,ٟ
ٚأك ٣إٔ عٌُ (  ) ٫عٌُ ( يٝى ) قًٚ ٌٝبايٌل ٙٚاييت فنلٖا ايٓشاٚ ,٠ست ٢آٜات ايقنل اؿه ِٝاييت
دا٤ت ؾٗٝا (  ) ٫عاًَ ١قً ١ًٝإفا َا قٛكْت باٯٜات اييت دا٤ت ؾٗٝا ًَُٗ ١؛ ٚفيو يعـّ تٛؾل ًلَٔ ٙ
ًل ٙٚعًُٗا نكٛي٘ تعاٍ :يځا ايٌٻُٵىٴ ٜٳٓٵٳبػٹ ٞيځٗٳا أځٕٵ تٴ ٵـكڇىځ ايڃكځُٳلٳ ٚٳيځا ايًډٝٵٌٴ هٳابٹلٴ ايٓٻٗٳاكڇ ٚٳنڂٌپ ؾٹ ٞؾځًځوٺ
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ٜٳوٵٳبشٴٕٛٳٜ ( ى  ,) 39 /ؾع (ٖٓ )٫ا ْاؾ (ٚ ١ًَُٗ ١ٝايٌُى ) َبتـأٚ ,اؾًُ ١بعـٖا ػدل يًُبتـأٖٚ ,قا عً٘ٝ
أغًب ايٓشا ٠إ ٫ابٔ ايٌذلٚ ٟابٔ دٓٸٞ؛ ٭ٕ َا بعـٖا َعلؾ( ١ايٌُى)  ٫ ٖٞٚتعٌُ ٗ إعاكف (قُٛؿ بٔ
عبـ ايلسُ ِٝاٗٚ ,) 23/12 ,1418 ,نقيو قٛي٘ تعاٍ  :ځياځ ٖٴٔٻ سٹٌپ يځٗٴِٵ ٳٚيځا ٖٴِٵ ٳٜشٹًڊٕٛٳ يځٗٴٔٸ
(إُتشٓ ,) 10 / ١ؾع ( ِٖ ) َبتـأٚ ,اؾًُ ١بعـ ٙػدل يْ٘ )٫(ٚ ,اؾ١ًَُٗ ١ٝ؛ ٭ٕٻ ( ِٖ ) ُٓرل َ ٖٛٚعلؾ١
 ٫ٚتعٌُ (  ٗ ) ٫إعاكف ( ايٓشٸايُ(ٚ ,) 415/4 ,ّ 1977 ,اٗ .)578/27 ,1418
أَٻا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا ؾٹ ٝٳٗعا غځٛٵ ٷٍ ٳٚيځا ٖٴِٵ عٳٓٵٗٳا ٜٴٓٵنٳؾڂٕٛٳ ( ايِاؾات  ,) 47 /ؾع ( ْ ) ٫اؾٚ ١ًَُٗ ١ٝقٛي٘:
(ؾٗٝا) ػدل َكـّ (ٚ ,غٍٛٸ ) َبتـأ َتأػل ؛ ٭ْ٘ هك٘ ًلً َٔ ٙل ٙٚعًُٗا  ٖٛٚتكـّ اـدل عً ٢ا٫هِ
ؾأڂُٖٳًتٚ ,يعٌٸ عـّ اػتِاُٗا ٓٚعؿٗا ٗ ايعٌُ باعتباكٖا أقٌ ايعٛاٌَ ايٓش ١ٜٛعُ٬ڄ مل هعًٗا تٌِ إٍ ق٠ٛ
ايؿعٌ ٗ ايعٌُ ٚست ٢عًُٗا ٖٓا نإ عٌُ ايؿعٌ ايٓاقّ ٚبٌلَ ٙٚعَٚ ١ٓٝلؾٛعٗا ًبٗٝاڄ بايؿاعٌ َِٛٓٚبٗا
ًبٗٝاڄ بإؿع ٍٛب٘ٚ ,اؿلف ٜعٌُ إفا نإ كتِاڄ ٖٞٚ ,غرل كتِ ١سٝح تـػٌ عً ٢ا٭زلاٚ ٤ا٭ؾعاٍ٫ٚ ,
ّهٔ قٝاهٗا عً ( ٢ستَ ) ٢ج٬ڄ ؾٗ ٞسلف عاٌَ ٗ ا٭زلا ٤عٓـَا تأت ٞسلف دل ٗٚ ,ا٭ؾعاٍ عٓـَا تهٕٛ
سلف ِْب يهٔ َع (  ) ٫ايٓٛع كتًـ؛ ٭ْٻٗا تعٌُ عٌُ ايؿعٌ ٚإٕ نإ ْاقِاڄ؛ ٚيقيو نإ ٫بـ شلا َٔ
ًل ٙٚتٴكٝٸـٴ عًُٗا ستٜ ٫ ٢توا ٣ٚايؿلع با٭ٌُٚ ,آٜات ايقنل اؿه ِٝػرل ؿي ٌٝعً ٢فيو ٖٞٚ ,أهاي
ايتكعٝـ ايٓش(ٟٛعبـ ايلٓٔ هٝـ. ) 294 ,ّ 1968 ,
ب ( -ال ) ايعاًَ ١عٌُ ( إٕ ):
ٖ ) ٫ ( ٞايٓاؾ ١ٝيًذٓىٜٚ ,كِـ بٗا ْؿ ٞاؾٓى نً٘ ,ؾعٓـَا ْك ٫ :ٍٛكدٌ عٓـْا ,سٌِ ايٓؿ ٞعً٢
دٓى ايلداٍ نًِٗ ,أٜٛ ٫ ٟدـ أسـ َٔ ٖقا اؾٓى عٓـْا ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,)393/1 ,ّ1997,ٟ
ٚقَ ٗ ٌٝعٓاٖا أٜٔاڄ إْٻٗا " :دٛاب ٌٖ َٹٔٵٚ ,فيو إٔ ٜك ٍٛايكاَ ٌٖ :ٌ٥ٹٔٵ كٳدٌڈ عٓـى؟ ؾتك ٫ :ٍٛٳكدٴٌٳ
عٓـ (" ٟأب ٛاؿؤ اجملاًعٚ ,) 127 ,ّ 2007 ٞإعْٓ ٢ؿو٘ ْؿ ٞاؾٓىٚ ,هٴُٸٝت (  ٫ايتدلْٚ ,) ١٥ٴوٹبت
ٖق ٙايتوُ ١ٝيًؿلٸاٚ ٤فيو  " :يتدل ١٥إتهًِ ٚتٓن ٜ٘اؾٓى عٔ َعٓ ٢اـدل "(ٖاؿْٗ ٟلٖ ,ّ 2004 ,اٍَ
.) 273
 ٖٞٚعاًَ ١عٌُ ( إٕٻ ) ايٓاهؼٚ ١أػٛاتٗاَٚ ,عُ٫ٛتٗا ٖ ٞإبتـأ ٚاـدلٚ ,عًُٗا ؾُٗٝا ِْب ا٭ٚٸٍ ازلڄا
شلا ٚكؾع ايجاْ ٞػدلاڄ شلا؛ ٚيعٌ فيو كادع ٌٕابٗتٗا ( ٭ٕٻ ) ٗ إعُ٫ٛت ( ا٫هِ ٚاـدل ) ,ؾهُٖ٬ا كنٓا
اؾًُ ١ا٫زل( : ١ٝإبتـأ ٚاـدل)ٚ ,إٔٸ شلا ُـك ايهَ ّ٬جٌ ( :إٕٻ ) ؾ ٬تأتٚ ٗ ٞهڀ٘  ٫ٚآػلٚ ,ٙأْٗا يًتٛنٝـ
َجًٗا إ٫ډ أْٻٗا يتٛنٝـ ايٓؿ (ٚ ٞإٕٸ ) يتٛنٝـ اٱثباتٚ ,ايعًُا ٤وًُ ٕٛايٌ ٤ٞعًْ ٢ك ٘ٔٝنُا وًُ ْ٘ٛعً٢
ًب( ٘ٗٝايعهدلٜٚ )226/1 ,ّ 2001 ٟأت ٞازلٗا َؿلؿاڄ ٜٚهَ ٕٛبٓٝاڄ ٗ قٌ ِْب؛ يذلنب٘ َعٗأَٚ ,اؾاڄ
ًٚبٗٝاڄ بإٔاف أُٚ( ٟؿاڄ ٌَتكاڄ) عاَ٬ڄ ؾُٝا بعـٜٚ ,ٙهْٛإ َعلبإ ( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو,ّ 1998 ,ٞ
28
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 ) 1295/3نكٛي٘ تعاٍ :امل ٳفيٹوځ ايڃهٹتٳابٴ يځا كٳٜٵبٳ ؾٹ٘ٝٹ ٖٴـٶ ٣ٹيًڃُٴٻتكٹٌٳ ( ايبكل ) 1 / ٠ؾع ( ٖٓ ) ٫ا سلف
ْؿ ٞعاٌَ عٌُ ( إٕٻ ) (ٚ ,كٜبٳ ) ازلٗا َبين عً ٢ايؿتض ٗ قٌ ِْب ٚدآٖ ٤ا َؿلؿاڄٚ ,اؾاك ٚاجمللٚك
(ؾ )٘ٝػدلٖاٚ ,نقيو ٗ قٛي٘ تعاٍ :إڇٕٻ ايِٻؿځا ٚٳايڃُٳلٵٚٳ٠ځ َٹٔٵ ٳًعٳا٥ٹلڇ ايًډ٘ٹ ؾځُٳٔٵ ٳسرٻ ايڃبٳٵٝتٳ أځٚڇ اعٵتٳُٳلٳ ؾځًځا دٴٓٳاغٳ
ٳعًځٝٵ٘ٹ أځٕٵ ٜٳڀډٛٻفٳ بٹٗڇُٳا ٳَٚٳٔٵ تٳڀځٛٻعٳ ػٳٝٵلٶا ځؾإڇٕٻ ايًډ٘ٳ ًٳانٹلٷ عٳًٹِٝٷ ( ايبكل ,) 175 / ٠ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓى
(ٚدٴٓاغ ) ازلٗا َبين عً ٢ايؿتض ٗ قٌ ِْب (ٚ ,عً ) ٘ٝػدلٖاٚ ,قـ دا ٤ازلٗا َؿلؿاڄ ٗ ٖق ٙاٯ ١ٜأٜٔاڄ.
أَٸا إٔاف مُ ٫ :ٛاسبٳ بٹلڎ ٖكٛتٷ ,ؾع ( ُاسبٳ ) اهِ (َِٛٓ )٫باڄ َٔ ٖٛٚاف يهًُ( ١بٹلڎ)
ٖ(ٚكٛتٷ) ػدلٖاٚ ,ايٌب ٘ٝبإٔاف م ٛقٛيٓا ٫ :طايعاڄ دب٬ڄ ٚاٖععلٷ ,ؾععععع (طايععاڄ) اهِ ( ُٚ ٖٛٚ ) ٫ـ
عاٌَ عٌُ ؾعً٘ (اهِ ؾاعٌ ) (ٚدب٬ڄ ) َؿع ٍٛب٘ ٫هِ (  ( ٖٛٚ ) ٫طايع ) ٚدآٖ ٤ا ْهلَ ٖٛٚ ٠علب
َِٓٛبٚ (ٚ ,اٖلٷ ) ػدل ( ٖٚ ) ٫قإ ايٓٛعإ مل أدـ َا ّجًُٗا َٔ آٜات ايقنل اؿه ( ِٝا٭سل ,ْٞٛؿ-ت,
. )11/2
ٚباٱٓاؾ ١إٍ ا٭ْٛاع ايوابكٚ ١كؿ اهِ (  ) ٫نجرلاڄ ٗ اٯٜات ايكلآْ ١ٝاهِ ؾاعٌ َِٚـك نكٛي٘ تعاٍ:
قځاٍٳ هٳآځٚڇ ٟڇإيځ ٢دٳبٳٌڈ ٳٜعٵِٹُٴٓٹَ ٞٹٔٳ ايڃُٳا٤ٹ قځاٍٳ يځا عٳاُٹِٳ ايڃٝٳ ٵّٛٳ َٹٔٵ ځأَٵلڇ ايًډ٘ٹ ڇإيډا َٳٔٵ كٳسٹِٳ ٳٚسٳاٍٳ بٳٝٵٓٳٗٴُٳا ايڃُٳٛٵزٴ
ؾځهځإٳ َٹٔٳ ايڃ ٴُػٵلٳقٹٌٳٖٛ ( ؿ  ) 43 /ؾؿ ٞقٛي٘ تعاٍ  :يځا عٳاُٹِٳ ايڃٝٳ ٵّٛٳ َٹٔٵ ځأَٵلڇايًډ٘ٹ ْ ) ٫ ( اؾ ١ٝيًذٓى,
(ٚعاُِ ) ازلٗا َِٓٛباڄ  ( ٖٛٚا هِ ؾاعٌ ) ٚػدلٖا ( َٔ أَل اهلل ) عًَ ٢قٖب ايعهدلٟ؛ ٭ْ٘  ٫هٝن إٔ
ٜهٚ ٕٛلف اينَإ(اي )ّٛٝػدلٖا ؛ " ٭ٕٻ ٚلف اينَإ ٜ ٫ه ٕٛػدلاڄ عٔ دٴج ( " ١ايعهدل,ّ 2001 ٟ
 ٟيځ٘ٴ
 ,) 453/2بُٓٝا ٜل ٣غرل َٔ ٙايٓشا ٠دٛام فيوٚ ,نقيو قٛي٘ دٌ ٚعَ :٬ٳٔٵ ٴٜٔٵًٹٌڇ ايًډ ٴ٘ ؾځًځا ٖٳاؿٹ ٳ
ٚٳٳْ ٳق ٴكٖٴِٵ ؾٹ ٞڂطػٵٝٳاْٹٗڇِٵ ٜٳعٵُٳٗٴٕٛٳ ( ا٭علاف  ,) 186 /ؾععععع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓىٖ (ٚ ,اؿ ) ٟازلٗا  ٖٛٚاهِ
ؾاعٌٚ ,ػدلٖا داك ٚفلٚك ( ي٘ ) ,بُٓٝا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځٗٴِٴ ايڃبٴٌٵلٳ ٣ؾٹ ٞاڃيشٳٝٳا٠ٹ ايـټْٵٝٳا ٚٳؾٹ ٞايڃ ځآػٹلٳ٠ٹ يځا تٳبٵـٹٌٜٳ
ٹيهځًٹُٳاتٹ ايًډ٘ٹ فٳيٹوځ ٖٴٛٳ اڃيؿځٛٵمٴ اڃيعٳٛٹِٝٴْٜٛ ( ى  ,)64 /ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓىٚ ,ازلٗا ( تبـَِ ٖٛٚ ) ٌٜـك
ٖٓا َٔ ايؿعٌ ( بـٸٍ )ٚ ,ػدلٖا (يهًُات اهلل) اؾاك ٚاجمللٚكٚ ,نقيو ٗ قٛيعع٘ تعاٍ :يځا إڇنڃلٳاٙٳ ؾٹ ٞايـٿ ٜڇٔ
ځقـٵ تٳبٳٝٻٔٳ ايلټًٵـٴ َٹٔٳ اڃيػٳٞٿ ؾځُٳٔٵ ٜٳ ڃهؿڂلٵ بٹايڀډاغڂٛتٹ ٚٳٜٴ ٵَ٪ٹٔٵ بٹايًډ٘ٹ ځؾكځـٹ اهٵتٳُٵوٳوځ بٹاڃيعٴلٵٚٳ٠ٹ ايڃٛٴٵثكځ ٢يځا اٵْ ٹؿِٳاّٳ يځٗٳا ٚٳايًډ٘ٴ
هٳُٹٝعٷ عٳًٹِٝٷ ( ايبكل ,)255 / ٠ؾكـ دا ٤ازلٗا ٖٓا َِـكاڄ ( إنلا َٔ ) ٙايؿعٌ ( أنلٚ ,)ٙػدلٖا ( ٗ
ايـٚ )ٜٔداك ٚفلٚك .
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ٚيتعٌُ ( ال ) عٌُ ( إَّٕ ) البدَّ َٔ تٛؾس غسٚط عد:ٖٞٚ ٠
 -1إٔ ته ٕٛيٓؿ ٞاؾٓى ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ,) 393/1 ,ّ 1997 ,ٟنكٛي٘ تعاٍ  :ايڃٝٳ ٵّٛٳ ٴتذٵنٳ٣
نڂٌټ ٳْؿڃىڈ بٹُٳا نځوٳٳبتٵ يځا ٚڂًڃِٳ ايڃٝٳ ٵّٛٳ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ هٳلڇٜعٴ اڃيشٹوٳابٹ ( غاؾل  ,) 16 /ؾٗٓا دا٤ت ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًًِٛ
أٜ ٫ ٟٴ ًِٛأسـ ٗ ٖقا اي ّٛٝبٌ ٜٴذن ٣نڂ ٸٌ ٚاسـ َا عٌُ( ,ايعهدل.) 690 /2 ,ّ 2001 ,ٟ
 -2إٔ ٜهَ ٕٛعُٖ٫ٛا ْهلتٌ ,ازلٗا ٚػدلٖا ( إِـك ايوابل ,) 393/1 ,ّ 2001 ,ؾ ٬هٛم إٔ
تعٌُ ٗ َعلؾ ١؛ ٭ْ٘ ٜٴبڀٌ ًبٗٗا (بإٔٻ) ٚايق ٖٛ ٟهبب عًُٗا (إِـك ْؿو٘ٚ ,) 240/1,ّ 2001 ,قـ
قاي هٝب ٜ٘ٛعًُٗا ٗ ايٓهل ( ٠بٹلٴبٻ ) سلف اؾل ايقٜ ٫ ٟعٌُ إ٫ډ ؾايٓهلات م :ٛكٴبٻ ٳكدٴٌڈ أػٛى ,ؾلٴبٻ
ٖٓا سلف دل عاٌَ (ٚ ,ٳكدٴٌڈ ) َعُٛشلاٚ ,قـ داْ ٤هل( ٠هٝبٚ ,) 284 /2 ,1983 ,ٜ٘ٛيعٌ قٝاي
هٝب ٜ٘ٛشلا عً ( ٢كٴبٸ ) كادع ؿلؾٝتٗا ٚازلَ ١ٝعُٛيُٗٝا.
ٜٚهٖ ٕٛقا ايٌل ٙغايباڄ عً ٢ازلٗا ٗ آٜات ايكلإٓ ايهلٜٚ ,ِٜهجل ٗ ػدلٖا إٔ ٜهً ٕٛب٘ ًْ ,١نكٛي٘
تعاٍ :ځؾإڇفٳا ٴْؿٹؽٳ ؾٹ ٞايِٸعٴٛكڇ ؾځًځا أځْٵوٳابٳ بٳٝٵٓٳٗٴعِٵ ٜٳ ٵَٛٳ٦ععٹقٺ ٚٳيځا ٜٳتٳوٳا٤ٳيععٴٕٛٳ( إ ,)102 / َٕٛٓ٪ؾع ( اهِ )٫
داْ ٤هل ٗ ٠اٯ ١ٜايهلّ ( ١أْواب )ٚ :ػدلٖا ٚلؾاڄ ( بٚ ,) ِٗٓٝنقيو ٗ قٛي٘ تعاٍ :إڇٕٵ ٜٳٵِٓٴلٵنڂِٴ ايًډ٘ٴ ؾځًځا
غځاٹيبٳ يځهڂِٵ ٚٳإڇٕٵ ٳٜؼٵ ٴقيڃهڂِٵ ؾځُٳٔٵ فٳا ايډقٹٜ ٟٳٓٵِٴلٴنڂِٵ َٹٔٵ بٳعٵـٹٙٹ ٳٚعٳًځ ٢ايًډ٘ٹ ؾځًڃٝٳتٳٛٳنډٌڇ ايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٴٕٛٳ ( آٍ عُلإ /
 ,)160دا ٤ػدلٖا ٖٓا داكٻا ٚفلٚكا (يهِ) ٚازلٗا ْهل ( ٠غايب ).
 -3إٔ تهَ ٕٛؿلؿ ٠أ ٫ ٟتتهلك ٗ ايه ّ٬نُا ٗ قٛي٘ تعاٍٚ :ٳتٳ ٻُتٵ نځًٹُٳاتٴ كٳبٿوځ ُٹـٵقڄا ٳٚعٳـٵيڄا يځا
َٴٳبـٿٍٳ يٹهځًٹُٳاتٹ٘ٹ ٳٖٚٴٛٳ ايوٻُٹٝعٴ اڃيعٳًٹِٝٴ ( ا٭ْعاّ  ,) 116 /ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓىَ (ٚ ,ٴبٹـٸٍ ) ازلٗاًٚ ,ب٘
اؾًُ ( ١يهًُات٘ ) ػدلٖآٖ ٖٞٚ ,ا عاًَ١؛ ٭ْٗا مل تتهلك.
أَٻا إفا تهلكت ؾٝذٛم إعُاشلا  ٚإيػاٖ٩ا قاٍ تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا أځْٵ ٹؿكڂٛا َٹُٻا كٳمٳقڃٓٳا ڂنِٵ َٹٔٵ قځبٵٌڇ أځٕٵ
ٳٜأڃتٹٞٳ ٜٳ ٵّٛٷ يځا بٳٝٵعٷ ؾٹ٘ٝٹ ٳٚيځا ػٴًډ١څ ٳٚيځا ٳًؿځاعٳ١څ ٚٳايڃهځاؾٹلٴٕٚٳ ٖٴِٴ ايٛډايٹُٴٕٛٳ ( ايبكل ) 252 / ٠ؾؿٖ ٞق ٙاٯ ١ٜتهلكت
(ٚ ) ٫قڂعععلأ ا٫هِ ايقًٜٗٝ ٟا بايلؾع ٚايِٓب ,ؾعً ٢ايِٓب  ٖٞٚقلا ( ٠٤ابٔ نجرل ٚأب ٛعُل ٚبٔ ايع) ٤٬
تهْ ) ٫ ( ٕٛاؾ ١ٝيًذٓىَٚ ,ا بعـٖا ازلٗا( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو.) 1295/3 ,ّ 1998 ,ٞ
أَٳٸا عً ٢ق لا ٠٤ايلؾع  ٖٞٚقلا ٠٤ايكڂلٸا ٤ايباقٌ ته ١ًَُٗ ٕٛأ ٚعاًَ ١عٌُ ( يٝى) ( ػايـ ا٭مٖل ,ٟؿ-
ت.)158/2 ,
 -4إٔ ٜه ٕٛازلٗا َتِ٬ڄ بٗا ,أٜ ٫ ٟٴؿٌِ بٗٓٝا  ٚب ٘ٓٝبؿاٌُ ( عبـ ايلٓٔ هٝـ)298 ,ّ 1968 ,
نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :ځيځا إڇنڃلٳاٙٳ ؾٹ ٞايـٿٜٔڇ قځـٵ تٳبٳٝٻٔٳ ايلټًٵـٴ َٹٔٳ اڃيػٳٞٿ ؾځُٳٔٵ ٜٳ ڃهؿڂلٵ بٹايڀډاغڂٛتٹ ٚٳٜٴ ٵَ٪ٹٔٵ بٹايًډ٘ٹ ځؾكځـٹ
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اهٵتٳُٵوٳوځ بٹاڃيعٴلٵ ٳ٠ٚٹ ايڃٛٴٵثكځ ٢يځا اٵْ ٹؿِٳاّٳ يځٗٳا ٚٳايًډ٘ٴ هٳُٹٝعٷ عٳًٹِٝٷ ( ايبكل ,) 255 / ٠ؾكـ دا ٤اهِ ( َ ) ٫تِ٬ڄ بٗا
 ( ٖٛٚإنلا ٚ ) ٙمل ٜٴؿٌِ بٗٓٝا ٚب ٘ٓٝبؿاٌُ ؾعًُت ؾ ٘ٝايِٓب.
 -5أ٫چ تتٛه٘ بٌ عاٌَ َ ٚعُ ٍٛؾإٕ تٛهڀت بُٗٓٝا بٳڀڂٌٳ عًُٗا نإٔ تتٛه٘ بٌ اؾاك  ٚاجمللٚك
َجٌ " :دٵ٦تٴ ب ٬ما ٺؿ  ٚځغٔٹٵبتٴ َٔ  " ٤ًٞ ٫ؾٝهَ ٕٛا بعـٖا َعُ٫ٛڄ يًعاٌَ ايق ٟقبًٗاٚ ,مل تلؿ َتٛهڀٗ ١
أ ٟآ َٔ ١ٜآٜات ايقنل اؿه ( ِٝػايـ اينٖل ,ٟؿ -ت.)158/2 ,
 -6إٔ ٜٴلاع ٢ايذلتٝب بٌ َعُٛيٗٝا ؾٜ ٬تكـّ ػدلٖا عً ٢ازلٗا ٚإٕ نإ ًب٘ ًْ١؛ ٭ٕٻ( ًب٘ اؾًُ) ١
دا٥ن تكـّ٘ ٚتأػرل ٙعٔ اهِ ( إٕٻ ) عٓـَا ٜهَ ٕٛعلؾٚٚ ١ادب تكـّ٘ إفا نإ ْهلَٚ ,٠ع (  ) ٫غرل دا٥ن؛
٭ْٻ٘ يٝى شلا َل( ١ْٚإٕ) ؾايتكـٚ ِٜايتأػرل ؛ ٭ْٻٗا ؾلع عٓٗا ٗ ايعٌُ  ٖٞٚؾلع عٔ ايؿعٌ أ ٟؾلع عٔ ؾلع
(ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك َٔٚ ,) 394/1 ّ1997 ,ٟفيو قٛي٘ تعاٍ :ايڃٝٳ ٵّٛٳ ٴتذٵنٳ ٣نڂٌټ ٳْؿڃىڈ بٹُٳا نځوٳبٳتٵ يځا
ب ( غاؾل  ,) 16 /ؾؿ ٞاٯ ١ٜايهلّ ١دا ٤ػدل ( َ ) ٫تأػلاڄ َع أْ٘ ٚلف
ٚڂًڃِٳ ايڃٝٳٛٵّٳ إڇٕٻ ايًډ٘ٳ هٳلڇٜعٴ ايڃشٹوٳا ٹ
(ايٚ ,) ّٛٝازلٗا َتكـَڄا َ ) ًِٚ ( ٖٛٚع إٔ ا٫هِ ْهلٚ ٠اـدل ًب٘ ًْ.١
ٚبايٌل ٙٚايوابك ١ايقنل تعٌُ (  ) ٫عٌُ ( إٕٸ ) سٝح ٜل ٣أغًب ايٓشا ٠أْٗا عاًَ ٗ ١ا٫هِ إفا نإ
َؿلؿاڄ أَٔ ٚاؾاڄ أً ٚبٗٝاڄ بإٔاف ٗ ,سٌ ٜععععلاٖا بعِٔٗ غرل عاًَع ١ؾٝعع٘ إفا نإ ( َؿلؿاڄ) ؛ ٚفيو يبٓا٥ع٘
ٚتلنڂبٸ٘ َعٗا ؾٗ ٛعٓـِٖ َعٗا َبتـأٚ ,كاؾع٘ كاؾع إبتـأ ( أب ٛسٝٻإ ا٭ْـيو.) 1296/3 ,ّ1998 ,ٞ
أَٻا عًُٗا ٗ اـدل ؾاػتًـ ؾ ٘ٝايٓشا ٠سوب ازلٗا ؾإٕ نإ َؿلؿاڄ ؾؼدلٖا َلؾٛعاڄ با٫بتـا ٤عً ٢أْٻ٘ ػدل
إبتـأٚ ,يعععِ تعٌُ ؾ٦ًٝ ٘ٝاڄٖٚ ,عععقا َعععقٖب هٝبٜٛععععععع٘ ( هٝبٜٛعععع٘ ٗ ,) 275/ 2 ,ّ1983 ,سٌ
ٜقٖب ا٭ػؿٍ ٚا٭نجل ٕٚإٍ أْٻٗا عاًَ ١ؾَ ٘ٝجًُا عًُت ٗ ا٫هِ (ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,ّ 1997 ,ٟ
.)394/1
أَٻا إٕ نإ ازلٗا َٔاؾاڄ أً ٚبٗٝعڄا بإٔاف ؾرلْٗٚععا عاًَ ١ؾٝع٘ ( أب ٛسٝٻإ.) 1297/3 ّ1998 ,
ٚأك ٣إٔٻ َا فٖب إي ٘ٝا٭ػؿٍ  َٔٚتبع٘ َٔ ايٓشا ٠أنجل َٓڀكٚ ١ٝقڂلباڄ َٔ ايكاعـ ٠ايٓش ١ٜٛ؛ ٭ٕٻ اؿلف
ٜ ٫عٌُ إ ٫إفا نإ كتِاڄٖٓ ) ٫ (ٚ ,ا اػتِت بايـػ ٍٛعً ٢اؾًُ ١ا٫زل ١ٝؾشكٗا إٔ تعٌُٚ ,نْٗٛا عاًَ١
ؾا٫هِ ؿ ٕٚاـدل ً ٤ٞأكا ٙغرل َكبٍٛ؛ ٭ْ٘ بـػٛشلا عً ٢إبتـأ ٚاـدل ْوؼت سهُُٗا ؾًِ ٜٳعٴـٳا نُا ناْا
قبٌ ؿػٛشلا َٚا ؿاّ ا٫هِ َتعًكاڄ باـدل ٜ ٫ٚتِ إعٓ ٢بأسـُٖا ؿ ٕٚاٯػل ؾُا عٌُ ؾا٭٫ ٍٚبـ إٔ ٜعٌُ ٗ
ايجاْٚ ,ٞعًُٗا ٗ نًُٗٝا  ٫هعًٗا تتوا ٣ٚبع (إٕٻ) ؛ ٭ٕٻ عًُٗا َكٝـ بٌل ٙٚمل تتكٝٸـ بٗا ( إٕ ).
ٜٚهجل سقف ػدلٖا إفا ؿٍٻ عً ٘ٝؿي ٌٝعٓـ ايتُ ٌُٝٝهٛا ٤أنإ ًب٘ ًْ ١أ ٚازلاڄ نكٛي٘ تعاٍ  :ٳٚيځٛٵ
تٳلٳ ٣إڇفٵ ؾځ ڇنعٴٛا ؾځًځا ؾځٛٵتٳ ٳٚڂأػٹقٴٚا َٹٔٵ َٳهځإڈ قځلڇٜبٺ ( هبأ  ,) 51 /ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓى(ٚ ,ؾٛت) ازلٗا َبين
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ٗ قٌ ِْب ٚػدلٖا ققٚف تكـٜل ( ٙشلعِ )ٚ ,قـ دععا ٤دععاكٸاڄ  ٚفعلٴٚكاځ ( ايعهدل,2001 ,ٟ
ٚ ,)664/2قاٍ تعاٍ﴿ :قځايڂٛا يځا ٓٳٝٵلٳ إڇْٻا ڇإيځ ٢كٳبٿٓٳا َٴٵٓكځًٹبٴٕٛٳ﴾( ايٌعلاْ ) ٫ ( ,)50 / ٤اؾ ١ٝيًذٓعىٓ (ٚ ,ٳٝٵلٳ )
ازلٗا َب ٓعع ٞؾعع ٞقعٌ ِْبٚ ,ػدلٖععا ققٚف تكـٜعععل (:ٙعًٓٝا أ ٗ ٚفيو ) (اينكٌل,2008 ,ٟ
.) 113/3
أَٻا اؿذام ٕٜٛؾٝذٝن ٕٚسقؾ٘ ٚإثباتٜ٘ٚ ,هجل سقؾ٘ عٓـِٖ إفا ُاسبت٘ ( إ٫ډ ) ( أب ٛسٝإ ا٭ْـيو,ٞ
 َٔٚ ,) 1300/3 1998فيو قٛي٘ تعاٍ :ؾځاعٵًځِٵ أځْٻ٘ٴ يځا ڇإيځ٘ٳ ڇإيډا ايًډ٘ٴ ٚٳاهٵٳت ٵػؿٹلٵ يٹقٳْٵبٹوځ ٳٚيٹًڃُٴ ٵَ٪ٹٓٹٌٳ ٚٳايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٳاتٹ
ٚٳايًډ٘ٴ ٳٜعٵًځِٴ َٴٳتكځًډبٳهڂِٵ ٳَٚٳجٵٛٳانڂِٵ ( قُـ  ,) 20 /ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝيًذٓى (ٚ ,إي٘ ) ازلٗا َبين ٗ قٌ ِْب,
ٚػدلٖا ققٚف تكـٜلَٛ( : ٙدٛؿ) ( كادعع ٞا٭زلل ,ؿ عع تٚ ,) 294 – 293,نقيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:
إڇْٻٗٴِٵ نځاْٴٛا إڇفٳا قٹٌٝٳ يځٗٴِٵ يځا إڇيځ٘ٳ إڇيډا ايًډ٘ٴ ٜٳوٵتٳهڃبٹلٴٕٚٳ ( ايِاؾات .) 35 /
ٚوقف اهعِ ( ٜٚ ) ٫بك ٢ػدلٖاٚ ,يهٓ٘ قً ٌٝإفا َا قٛكٕ عقف اـدل َٔٚ ,سقؾ٘ قٛيو ٫ :عًٝو,
ؾع (ْ )٫اؾ ١ٝيًذٓى (ٚ ,عًٝو ) ًب٘ ًْ ٗ ١قٌ كؾععع ػدلٖا ٚازلٗا ققٚف تكـٜععل ٫ ( : ٙبأيٳ ) ( ٖاؿٟ
ْٗلٚ ,) 145 ,2004 ,مل أدـ َا ّجً٘ ٗ آٜات ايكلإٓ ايهل. ِٜ
ثاْٝاً  ( -ال ) املًُٗ: ١
أ ( -ال ) املًُٗ ١ايداخً ١عً ٢ادتًُ ١االمس: ١ٝ
ايعع (  ) ٫إكِٛؿ ٠باؿـٜح ٖٓا (  ) ٫ايٓاؾ ١ٝايـاػً ١عً ٢ايؿعععٌ إآع ٞأ ٚإعٔعاكع أ ٚاؾًُ ١ا٫زل١ٝ
اييت ُـكٖا َعلؾ ١أْ ٚهلٚ ,٠يهٓٗا مل تعٌُ ؾ٦ًٝ ِٗٝاڄ بٌ أؾاؿت َععٓ ٢ايٓعؿ ٞؾكعع٘ ( ايوٛٝط,ّ2006 ,ٞ
ّٚ ,) 188/2هٔ ُٝٝنٖا عٔ ايعاًَ ١بايتهلاك ,أ ٟتهلاكٖا ٗ ايهٚ ,ّ٬ؿػٛشلا عًَ ٢علؾ ( ١ابٔ ٌٖاّ
ا٭ِْاك ) 215 ,ّ 1968 ,ٟنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا ايٌٻُٵىٴ ٜٳٓٵٳبػٹ ٞيځٗٳا أځٕٵ تٴ ٵـكڇىځ ايڃكځُٳلٳ ٳٚيځا ايًډٝٵٌٴ هٳابٹلٴ
ايٓٻٗٳاكڇ ٚٳنڂٌپ ؾٹ ٞؾځًځوٺ ٜٳوٵٳبشٴٕٛٳٜ ( ى  ) 39 /ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ٝغرل عاًَ ١ؿاػً ١عً ٢اؾًُ ١ا٫زلُ ١ٝـكٖا
َعلؾ ( ١ايٌُى ) َ ٖٞٚبتـأ َلؾٛع ٚع ١َ٬كؾع٘ ائُٜٓ( ١ًْٚ ١بػ ٞشلا ) ًْ ١ؾعً ٗ ١ٝقٌ كؾع ػدل
يًُبتـأٚ ,ايٛا ٚعاطؿ ) ٫ (ٚ ١ايجاْٝعع ١نا٭ ٍٚأٜٔاځ ًَُْٗ ١اؾٝععععع (ٚ ١ايًَ ) ٌٝبعتعـأ  (ٚهابل ايٓٗاك) ػدل
إبتـأ ,ؾؿٖ ٞق ٙاٯ ١ٜأڂًُٖت ( ) ٫؛ ٭ْٗا نڂلكت ٚؿػًت عً ١ًْ ٢ازلُ ١ٝـكٖا َعلؾ ) ٫ (ٚ ,١ايعاًَ٫ ١
تـػٌ عًَ ٢علؾ ١بٌ ْهلٚ ,٠نقيو ٗ قٛي٘ تعاٍ  :إڇٕٻ ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا ٚٳايډقٹٜٔٳ ٖٳاؿٴٚا ٚٳايٻِٓٳاكٳٚ ٣ٳايِٻابٹ٦ٹٌٳ َٳٔٵ
ځآَٳٔٳ بٹايًډ٘ٹ ٚٳايڃٝٳٛٵّڇ ايڃ ځآػٹلڇ ٚٳعٳُٹٌٳ ُٳاٹيشٶا ؾځًځٗٴِٵ ځأدٵلٴٖٴِٵ عٹٓٵـٳ كٳبٿٗڇِٵ ٳٚيځا ػٳ ٵٛفٷ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٳٚيځا ٖٴِٵ ٳٜشٵنٳْٴٕٛٳ (ايبكل/ ٠
 ,) 61ؾع ( ْ ) ٫اؾ ,١ًَُٗ ١ٝيتهلاكٖا ٚفَ ٤ٞا بعـٖا َعلؾ ١ائُرل َ ) ِٖ ( :بتـأ( ١ًْٚ ,ونْ )ٕٛػدل.ٙ
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ٚتٴٌُٗ أٜٔاڄ إفا ؿػًت عً ١ًْ ٢ازل ١ٝػدلٖا َتكـّ عً ٢ازلٗا ؛ ٭ٕٳٸ ايعاًَٜ ٫ ١تكـّ ػدلٖا عً ٢ازلٗا
(ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ,) 403/1 ,1997 ,ٟنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا ؾٹٗٝٳا غځٛٵٍٷ ٳٚيځا ٖٴِٵ عٳٓٵٗٳا ٜٴٓٵنٳؾڂٕٛٳ
(ايِاؾات ٚ ,) 47 /كؿت ( ٖ ٗ ) ٫ق ٙاٯْ ( ١ٜاؾ ) ١ٝيهٓٗا مل تعٌُ بٌ أڂًُٖتٚ ,فيو يتهلاكٖاٚ ,تكـّ
اـدل عً ٢ا٫هِ ) ٫ (ٚ ,ايعاًَ ١بٓٛعٗٝا ( عٌُ يٝى ٚ ,عٌُ إٕٻ ) ٜ ٫تكـّ ػدلٖا عً ٢ازلٗاَٚ ,ا إٔ ٖقا
ايٌل ٙقـ هك٘ أڂيػ ٞعًُٗاَٚ ,ا بعـٖا َبتـأ ٚػدلٚ ,عًٖ ٢قا ٜه ٕٛاؾاك ٚاجمللٚك ( ؾٗٝا ) ٗ قٌ كؾع
ػدل َكـّ ٚدٛباڄ (ٚ ,غٍٛٷ ) َبتـأ َ٪ػل؛ ٚفيو ٭ٕٻ إبتـأ ْهلٚ ٠اـدل ًب٘ ًْ ١ؾٝتكـّ اـدل عً ٢إبتـأ
ٚدٛباڄ ( إِـك ْؿو٘.) 403/1 ,
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ :ؾځًځا ُٳـٻمٳ ٳٚيځا ُٳًډ ( ٢ايكٝاَْ ) ٫ ( ,) 30 / ١اؾ ١ٝؿػًت عً ٢ايؿعٌ إآٚ ٞمل
تعٌُ ؾ٦ًٝ ٘ٝاڄُ ( ,ـٻمٳ ) ؾعٌ َآَ ٞبين عً ٢ايؿتضٚ ,نقيو ( ًُچ ) ٢مل تعٌُ ؾُٗٝا (٦ًٝ )٫اڄ بٌ أٓاؾت
َعٓ ٢ايٓؿ ٞؾك٘ٚ ,قـ ٜأت ٞبعـٖا ايؿعٌ إآ ٞؿ ٕٚتهلاك  ٖٛٚقًٚ ,ٌٝته ١ًَُٗ ٕٛأٜٔاڄ نكٛي٘ تعاٍ :ؾځًځا
اقڃٳتشٳِٳ اڃي ٳعكځبٳ١ځ ( ايبًـ  ,) 11/ؾع ( ْ ) ٫اؾ ١ًَُٗ ١ٝؿػًت عً ٢ايؿعٌ إآ ( ٞاقتشِ ) بايلغِ َٔ أْٗا مل
تتهلك يؿٛاڄٚ ,يهٓٗا تهلكت َعٓ ٢نُا ؾولٖا اينكٌل ٟبكٛيَ٘ ٖٞ " :تهلك ٠ؾإعٓ ٢٭ٕ َعٓ – ٢ؾ ٬اقتشِ
ايعكب – ١ؾ ٬ؾو كقب ٫ٚ ١أطعِ َوهٓٝاڄ "( اينكٌل.) 256/4 2006 ٟ
أَٻا (  ) ٫ايـاػً ١عً ٢ايؿعٌ إٔاكع ٚإًُٗ ١ؾٗ ٞنجرل ٗ ٠آٜات ايقنل اؿه ٫ٚ ,ِٝتتهلك َع٘ نُا
ٗ قٛي٘ تعاٍَ :ٴتٻهٹ٦ٹٌٳ ؾٹٗٝٳا عٳًځ ٢اڃيځأكٳا٥ٹوٹ يځا ٜٳلٳٚٵٕٳ ؾٹٗٝٳا ًٳُٵوٶا ٳٚيځا ٳمَٵٗٳلڇٜعلٶا ( اٱْوإ  )13 /ؾعععع( ٖٓ ) ٫ا
ْاؾٜ(ٚ ١ًَُٗ ١ٝل )ٕٚؾعٌ َٔاكع َلؾٛع ٚع ١َ٬كؾع٘ ثعبٛت ايعٕٓٛ؛ ٭ْععٻععع٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُوٚ ,١مل تعٌُ
ؾ ) ٫ ( ٘ٝبٌ أڂًُٖتٚ ,مل تتهلكٚ ,نقيو ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا ٜٴشٹبټ ايًډ٘ٴ اڃيذٳٗٵلٳ بٹايوټ٤ٛٹ َٹٔٳ اڃيكځٛٵٍڇ إڇيډا َٳٔٵ ٚڂًٹِٳ
ٚٳنځا ٳٕ ايًډ ٴ٘ هٳُٹٝعٶا عٳًٹُٝٶا ( ايٓوا.) 147 / ٤
ٖٚا هبل أك ٣إٔ ؿػ ) ٫ ( ٍٛعً ٢ا٭ؾعاٍ َٔ اػتِاُٗا نشلف؛ ٭ْٳٸٗا سلف عاٌَ ٗ ايؿعٌ
با٭ُاي ١سٝح تعٌُ ؾ ٘ٝؿ ٕٚقٝـ أً ٚل ,ٙبُٓٝا عًُٗا ٗ ا٭زلا ٤بايتبعٝع ١يًؿعٌ ايٓاقّ ايٓاهؽ تاك٠
ٚيًشلف ايٓاهؽ تاك ٠أػل ٣؛ ٚيقيو لـٖا عاًَ ٗ ١ايؿعٌ إٔاكع أنجل َٔ إآٞ؛ ٭ٕٻ عًُٗا ؾ ٘ٝأهاهٞ
سٝح تعٌُ ؾ ٘ٝاؾنّٚ ,عٓـَا تٴٌُٗ تـػٌ عً ٢ايؿعًٌ إآٚ ٞإٔاكع باعتباك اػتِاُٗا با٭ؾعاٍ٫ٚ ,
أك ٣ؿاع يتهلاكٖا نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ؿػٛشلا عً ٢ا٭زلا ٗ ٤اؾًُ  ١ا٫زل ١ٝهٛا ٤ناْت ُٝػ ١ا٫هِ َعلؾ ١أٚ
ْهل.٠
ٚتهَ ١ًَُٗ ٕٛهلك ٠إفا دا ٤بعـٖا َؿلؿ ٚنإ ا٭ػرل ػدلاڄ ٕبتـأ أُ ٚؿ ١أ ٚسا٫ڄ ( ابٔ ٌٖاّ
ا٭ِْاك ) 405/1 1997 ٟم ٛقٛي٘ تعاٍ :قځايڂٛا اؿٵعٴ يځٓٳا كٳبٻوځ ٜٴبٳٝٿٔٵ يځٓٳا َٳا ٖٹٞٳ قځاٍٳ إڇْٻ٘ٴ ٳٜكڂٍٛٴ إڇْٻٗٳا ٳبكځ ٳل٠څ يځا
ؾځا ڇكضٷ ٚٳيځا بٹهڃ ٷلعٳٛٳإٷ بٳٝٵٔٳ فٳيٹوځ ؾځا ڃؾعٳًڂٛا َٳا تٴ ٵَ٪ٳلٴٕٚٳ ( ايبكعل ,) 67 / ٠ؾعع ( ٖ ) ٫ععععٓا ْاؾععٝعَٗ ١عًُععع,١
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(ٚؾاكض ) ػدل ٕبتـأ ققٚف تكـٜلٚ ,) ٖٞ ( ٙنقيو اؿاٍ ٗ (  ٫ ٚبهلٷ ) دا ٤إؿلؿ بعـ (  ) ٫ػدل
ٚتهلكت (  ٖٞٚ ) ٫بايتايْ ٞاؾ ١ٝؾك٘  ٫ٚعٌُ شلا.
أَٳٸا ٗ قٛي٘ تعاٍٚ :ٳٚٹٌڎ َٹٔٵ ٜٳشٵُٴّٛڈ ( )46يځا بٳععععاكڇؿٺ ٳٚيځا نځلڇٜع ڈِ ( ايٛاقع ) 47 – 46 / ١دآٖ ٤ا َا
بعـ (  ) ٫ايٓاؾ ١ٝإهلك ( ٠باكؿ ) ُؿٚ ,١نقيو ( نلٚ ) ِٜاؿاٍ ْؿو٘ ٗ قٛي٘ تعاٍٚ :ٳؾځانٹٗٳ١ٺ نځجٹرلٳ٠ٺ
( )34يځا ٳَكڃڀڂٛعٳع١ٺ ٳٚيځا َٳُٵٓٴٛعٳع ٺ ( ١ايٛاقعع ,)35 – 34 / ١تهعلكت ( ٚ ) ٫دععاَ ٤ا بعـٖعا ُؿع١
(َكڀٛعٖٛٓٚ ١عٚ ,) ١تهلكت ( ٜٚ ) ٫هَ ٕٛا بعـٖا سا٫ڄ م :ٛدا ٤مٜـٷ ٓ ٫اسهاڄ  ٫ٚبانٝاڄ ,ؾع ( ) ٫
ْاؾٓ (ٚ ١ًَُٗ ١ٝاسهاڄ – بانٝاڄ ) ساٚ ,ٕ٫يععِ أدععـ ٗ آٜات ايقنل اؿهَ ِٝا ّجًٗاٚ ,تٴٌُٗ إفا دا٤ت
َعذلٓ ١بٌ اؾاك ٚاجملععلٚك ٚسعععععلف ايِٓب ٚايؿعٌ إٔاكع إِٓٛب ب٘ٚ ,سلف اؾنّ ٚايؿعٌ إٔاكع
اجملن ّٚب٘ أٜٔاڄ م ( :ٛد٦تٴ ب ٬ماؿٺ ) ,ؾايبا ٤سلف دل عاٌَْ ) ٫ (ٚ ,اؾ (ٚ ,١ًَُٗ ١ٝماؿ ) اهِ
فلٚك(بايباٚ ,) ٤اعذلٓت (  ) ٫بُٗٓٝا ؾبڀٌ عًُٗاٚ ,نقيو م ( :ٛځغٔٹبٵتٴ َٹٔٵ  )٤ًٞ ٫ؾع ( ْ )٫اؾ١ٝ
ًَُٗ ١؛٭ْٻٗا اعذلٓت بٌ اؾاك ( َٔ ) ٚا٫هِ اجمللٚك ( ً٤ٞٺ ) ( ابٔ ٌٖاّ .)407 ,406/1 ,1997 ,
ي عٳًځ ٢ايًډ٘ٹ ٴسذٻ١څ بٳعٵـٳ ايلټهٴٌڇ ٚٳنځإٳ ايًډ٘ٴ عٳنڇٜنٶا
أَٻا ٗ قٛي٘ تعاٍ :كٴهٴًڄا َٴبٳٌٿلڇٜٔٳ ٳَٚٴٓٵ ٹقكڇٜٔٳ يٹ٦ٳًډا ٜٳهڂٕٛٳ يٹًٓٻا ڇ
سٳهٹُٝٶا ( ايٓوا ,) 164 / ٤ؾاعذلٓت (  ) ٫ايٓاؾ ١ٝبٌ سلف ايِٓب ( إٔٵ ) ٚايؿعٌ إٔاكع إِٓٛب ب٘
( ٜه) ٕٛ؛ ٚيقيو أڂًُٖت ٗٚ ,قٛي٘ تعاٍٚ :ٳايډقٹٜٔٳ ځنؿځلٴٚا ٳب ٵعٔٴٗٴِٵ أځ ٵٚيٹٝٳا٤ٴ بٳعٵضڈ إڇيډا تٳ ڃؿعٳًڂٙٛٴ تٳهڂٔٵ ؾٹتٵٓٳ١څ ؾٹٞ
اڃيځأ ٵكضڇ ٚٳؾځوٳاؿٷ نځبٹرلٷ ( ا٭ْؿاٍ  ) 74 /دا٤ت ( ٖٓ ) ٫ا ْاؾَ ١ٝعذلٓ ١بٌ سلف اؾنّ ( إٕٵ ) ٚايؿعٌ
إٔاكع اجملن ّٚبٗا ( تؿعً ) ٙٛ؛ ٚيقيو أڂًُٖت (ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك.)407-406/1 ,ّ 1997 ,ٟ
ٚأك ٣إٔٻ إُٖاشلا بٌ إت٬مٌَ َكب٫ٛڄ؛ ٭ْٻ٘  ٫غٓ ٢٭سـُٖا عٔ اٯػلٚ ,عٌُ تًو اؿلٚف أًُٝاڄ
ؾشلف اؾل ٜعٌُ با٭ُاي ٗ ١ا٭زلا ٤ؾَٗ ٞعُ٫ٛت٘ ٚفاٍ اػتِاُ٘ٚ ,سلف ايِٓب نقيو ؾعًُ٘ ٗ ايؿعٌ
إٔاكع أًُٞ؛ ٫ػتِاُ٘ بَ٘ٚ ,اؿاّ ايعاٌَ ٚإعَُٛ ٍٛدٛؿ ٜٔؾشل ايعاٌَ إٔ ٜعٌُ ٗ َعُٛي٘)٫(ٚ ,
يٝوت عاَ٬ڄ قٜٛاڄ ست ٢تًػ ٞعٌُ ايعاٌَ ا٭ًُ ٞإتكـّ عًٗٝا ٗ َعُٛي٘ إتأػلٚ ,إٕ نإ (نإ) ايؿعٌ
ايٓاقّ ٜ ٫ٴًػ ٞعٌُ ايعاٌَ إتكـّ عًَ ٗ ٘ٝعُٛي٘ إتأػل إفا تٛه٘ بُٗٓٝا م :ٛمل ٜٛدـ نإ َجًو ,ؾايعاٌَ
(ٜٛدـ) ٚإعَُ( ٍٛجًڂو)  ٖٛٚأق ٣ٛايعٛاٌَ باعتباك ٙؾع٬ڄ ٚإٕ نإ ْاقِاڄ ؾُافا ٜه )٫( َٔ ٕٛأقٌ ايعٛاٌَ
ق ٠ٛ؟
أَٻا إُٖاشلا إفا ٚقعت َتٛهڀعععععععع ١بٌ اؾامّ ٚاجملن ّٚؾلادع إٍ إٔ عًُٗا ٗ ايؿعٌ إٔاكع ( اؾنّ ),
َٚا ؿاّ ٖٓاى سلف دنّ ٜتكـَٗا ًٜٗٝٚا ؾعٌ َٔاكع وتاز عاَ٬ڄ ٜعٌُ ؾ ٘ٝاؾنّ ؾشل اؿلف إتكـّ إٔ
ٜه ٕٛعاَ٬ڄ يقيو ايؿعٌ ّ ٫ٚهٔ أٜٔاڄ إٔ ٜعٌُ عاََ ٗ ٕ٬عُٚ ٍٛاسـٚ ,إٕ ٚٴدٹـ ؾايعٌُ ٜه ٕٛيٮهبل
ٚيًق ٟي٘ ايِـاكَٚ ,٠ا ؿاَت ( َ ) ٫تٛهڀ ١ؾتٌُٗ ٜٚعٌُ اؿلف ايقٜ ٟتكـَٗا.
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ب ( -ال ) ايصا٥د:٠
إكِٛؿ باينٜاؿٖ ٠ٴٓا يٝوت اينٜاؿ ٠اييت ّهٔ ا٫هتػٓا ٤ؾٗٝا عٔ اؿعععععلف ٚ ,إٔ ؿػععععععٛيععع٘ ٚػلٚد٘
هٛا ٤بٌ إكِٛؿ اينٜاؿ ٠اييت تٴعڀَ ٞعٓ ٢يًه ٚ ,ّ٬ػاچُ ١ن ّ٬اهلل ايقٜٛ ٫ ٟدـ ؾ ٘ٝسلف ما٥ـ ؛ ٭ْٻ٘ َٓنٙ
عٔ نٌ ْكّ أ ٚمٜاؿ ٠أ ٚيػٚ ,ٛهٓتڀلم يًشـٜح عٔ (  ٫ايٓاؾ ) ١ٝاؿلف إٌُٗ اينا٥ـ ٗ آٜات ايقنل
اؿه ِٝسٝح تأت ٞما٥ـ ٠يؿٛاڄ ؿَ ٕٚعٓ ٢عٓـَا ٜوبكٗا سلف دل ًٜٗٝٚا اهِ عٌُ ؾ ٘ٝفيو اؿلف ,أٟ
 ٌُٚايعاٌَ ٕعُٛي٘ ٚعٌُ ؾ ٘ٝم :ٛدٵ٦تٴ ب ٬ماؿٺ ؾعععع (ايبا )٤سلف دعل عاٌَ ْ ) ٫ (ٚاؾ ١ٝما٥ـ ٠يًتٛنٝـ,
 (ٚماؿٺ ) اهِ فلٚك عًُت ؾ ٘ٝايبا ٤إتكـَععععَٚ ,١جً٘ :ځغٔٹبٵتٴ َٔ  ,٤ًٞ ٫ؾشلف اؾل ( َٔ ) َٚعُٛي٘
(ً )٫ (ٚ )٤ٞما٥ـ ٠يًتٛنٝـ ؾك٘ ( ,إلاؿٚ ) 50/1 ,1983 ,ٟتناؿ يتٛنٝـ ايٓؿ ٞأٜٔاڄ إفا هبكٗا سلف
عڀـ ٚنإ ايهَٓ ّ٬ؿٝاڄ أَٝٗٓ ٚاڄ عٓ٘ ( ٖاؿْٗ ٟل ) 130 ,2004 ,نكٛي٘ تعاٍ  ٳَٚٳا َٳٳٓعٳٗٴِٵ أځٕٵ ٴتكڃبٳ ٳٌ
َٹٓٵ ٴِٗٵ ٳْؿځكځاتٴٗٴِٵ ڇإيډا أځْٻٗٴِٵ ځنؿځلٴٚا بٹايًډ٘ٹ ٚٳبٹلٳهٴٛيٹ٘ٹ ٳٚيځا ٳٜأڃتٴٕٛٳ ايِٻًځا٠ځ ڇإيډا ٚٳٖٴِٵ نڂوٳايځٚ ٢ٳيځا ٜٴٵٓ ٹؿكڂٕٛٳ إڇيډا ٚٳٖٴِٵ نځا ڇكٖٴٕٛٳ
(ايتٛب ,) 54 / ١ؾع ( َا ) ٖٓا ْاؾٜ ٫ (ٚ ١ٝأت ) ٕٛايٛا ٚسلف عڀـْ ) ٫ (ٚ ,اؾ ١ٝما٥ـ ٠يتٛنٝـ ايٓؿعٞ؛ ٭ ٻٕ
ايهَٓ ّ٬ؿ ) ٫ (ٚ ٞأنـت إٔ ٖ ٤٫٪إٓاؾكٌ ٜأت ٕٛإٍ ايِ ٠٬نڂواٍ؛ ٭ْٻِٗ ٜ ٫لد ٕٛبٗا ثٛاباڄ٫ٚ ,
ىٌ ٕٛبذلنٗا عكاباڄ ؾٗ ٞثك ١ًٝعًٜٚ ِٗٝتهاهً ٕٛعٓـ أؿاٗ٥اٚ ,نقيو اؿاٍ ٗ ( ٜٓ ٫ٚؿك ) ٕٛأنـت ( ) ٫
ايٓؿ ٞبإٔ إٓاؾكٌ ٜٓؿك ٕٛعٔ نلاٖٚ ١ٝآڀلاك ٚيٝى عٔ كغبٚ ١اػتٝاك ( اينكٌل.)196/2 2006 ,ٟ
 ٗٚايه ّ٬إٓٗ ٞنكٛي٘ تعاٍٜ :ٳا أځٜټٗٳا ايډقٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا يځا ٴتشٹًڊٛا ٳًعٳا٥ٹلٳ ايًډ٘ٹ ٚٳيځا ايٌٻٗٵلٳ اڃيشٳلٳاّٳ ٳٚيځا ايڃٗٳ ٵـٟٳ ٳٚيځا
اڃيكځًځا٥ٹـٳ ( إا٥ـ ,) 3 / ٠ؾع ( ْ ) ٫اٖ ١ٝدامَ ( ,١ؼًچععٛا ) ؾعٌ َٔاكع فن ّٚبٗاٚ ,ايٛا ٚعاطؿ)٫(ٚ ,١
ْاؾ ١ٝما٥ـ( ٠ايهًش 29 ,ٞؿٜوُدل٪َ ) 2012 ,نـ ٠يًٓٗ ٞايق ٟقبًٗا ٚايق ٖٛ ٟايتٗا ٕٚعلَ ١ايٌعا٥ل
ٚايٌٗل اؿلاّ ٚاشلـٚ ٣ايك٥٬ـ (اينكٌلٚ ,) 591/1 ,2008 ,ٟتناؿ (  ) ٫يتٛنٝـ ايهٚ ّ٬تكٜٛت٘ بعـ (
ځإٔٵ ) إِـك ١ٜايٓاُب ١يًؿعٌ إٔاكع ٗ هٝام ايٓؿ( ٞابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,) 368-367/1 ,ّ 1999 ,ٟ
نكٛي٘ تعاٍ :قځاٍٳ ٜٳا ٖٳاكٴٕٚٴ َٳا َٳٓٳعٳوځ إڇفٵ ٳكأځٜٵتٳٗٴِٵ ٓٳًڊٛا ځأيډا تٳتٻٹبعٳٔڇ أځؾځ ٳعِٳٝٵتٳ ځأَٵلڇ ( ٟط٘  ,) 91 /ؾع ( َا )
ْاؾ (ٚ ,١ٝأ٫چ ) عباك ٠عٔ ( إٔٵ ) َِـكْ ١ٜاُب ١يًؿعٌ إٔاكعْ ) ٫ (ٚ ,اؾ ١ٝما٥ـ(ٚ ,٠تتبعٔ ) ؾعٌ َٔاكع
َِٓٛب ( بإٔ ) إِـكٚ ١ٜعِْ ١َ٬ب٘ ايؿتش (ٚ ١ايٓ ) ٕٛيًٛقا ( ١ٜايهًش 29 ,ٞؿٜوُدل )2012 ,ؾٗٓا
مٜـت (  ) ٫يتٛنٝـ ايٓؿ ٞبعـ ( إٔ ) إِـكٚ ١ٜإعٓ ٢إٔ هٝـْا َٛهٜ ٢عاتب أػاٖ ٙاك ٕٚبأْ٘ عٓـَا ٌٓ
ايكٚ ّٛؾتِٓٗ ايواَل ٟنإ عً ٘ٝإٔ ٜكاتٌ َٔ نؿل  َٔ ٌٓٚايك ّٛأ ٚإٔ ٜتبع٘ ٗ ايػٔب ًٚـ ٠ايندل عٔ
ايهؿل ٚإعاُٚ ٞنإ فيو ايتٛنٝـ ٗ هٝام ايٓؿ ( ٞاينكٌلٚ ,) 550/2 ,2008 ,ٟنقيو قٛي٘ تعاٍ:
قځاٍٳ َٳا َٳٳٓعٳوځ ځأيډا تٳوٵذٴـٳ إڇفٵ ځأَٳلٵتٴوځ قځاٍٳ أځْٳا ػٳٝٵلٷ َٹٓٵ٘ٴ ػٳځًكڃتٳٓٹَ ٞٹٔٵ ْٳاكڈ ٳٚػٳځًكڃتٳ٘ٴ َٹٔٵ طٹٌڈ ( ا٭علاف ,) 11 /
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ؾعععع( َا ) ْاؾ (ٚ ,١ٝإٔ ) َِـك ( ٗ ١ٜأْ ) ٫ (ٚ ,) ٫اؾ ١ٝما٥ـ(ٚ ,٠توذـ) ؾعٌ َٔاكع َِٓٛب (بإٔ)
إِـك( ١ٜايهشً 29 ,ٞؿٜوُدلٚ ,) 2012 ,إعٓ ٢إٔ مٜاؿ ) ٫ ( ٠أنـت َعٓ ٢ايؿعٌ ( توذـ ) بإٔ
ايٌٝڀإ مل ٜوذـ ٯؿّ َع َعلؾ ١اهلل  -هبشاْ٘ ٚتعاٍ -يًُاْع ايقّٓ ٟع٘ َٔ فيو ٖٛٚ ,أؾًٔ ١ٝػًك٘؛ ٭ْٻ٘
ػٴًٹل َٔ ْاكٚ ,هٝـْا آؿّ ػٴًٹلٳ َٔ طٌٚ ,يهٔ ٖٓا أكاؿ اهلل  -هبشاْع٘ ٚتعاٍ  َٔ -هع٪اي٘ ايتٛبٝؽ ٚإٗٚاك
َعاْـ ٠ايٌٝڀإ ٚنؿل ٚ ٙاؾتؼاك ٙبأًُ٘  ٖٛٚػًكت٘ َٔ ايٓاك (اينكٌل.) 68/2 ,2008 ,ٟ
 ٚقـ اػتًـ ايٓشا ٗ ٠مٜاؿتٗا قبٌ ؾعٌ ايكوِ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:يځا أڂقڃوٹِٴ بٹٗٳقٳا ايڃبٳًځـٹ ( ايبًـ ) 1 /
سٝح ٜل ٣بعض ايٓشا ٠أْٻٗا غرل ما٥ـ ٠نايؿلٸا ٤؛ ٚفيو ٭ْٻٗا دا٤ت ٗ بـا ١ٜايهٚ ّ٬اؿلف اينا٥ـ ٜ ٫ٴبتـأ
ب٘ٚ ,مل تٴوبل بٓؿععع ٞأٜٔاڄ (ايٓٸشايٜٚ ,) 77/5 ,ّ1997 ,ل ٣بعِٔٗ اٯػعل أْٻٗا ما٥عـ ٠نابٔ ػايٜ٘ٛ
(ابٔ ػايٜٚ ) 87 ,ّ 1985 ,ٜ٘ٛل ٗ ٕٚمٜاؿتٗا تٛطُٝٗٚ ١٦ـٶا يٓؿ ٞاؾٛابٚ ,ايتكـٜل ٫ :أقوِ ب ّٛٝايكٝاَ١
ٜ ٫ذلن ٕٛهـ ( ٣ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك ,) 413/1 ,ّ 1997 ,ٟأ ٚأْٗا ما٥ـ ٠يتٛنٝـ ايهٚ ّ٬تكٜٛت٘ َع
أْٻٗا دا٤ت ُـكاڄ ٗ ايهّ٬؛ ٭ِْٗ ٜل ٕٚإٔ ايكلإٓ نايوٛك ٠ايٛاسـ( ٠ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,ّ 1997 ,ٟ
ٖٓٚ ,)414/1اى َٔ ٜل ٣إٔ (َ ١ًْ )٫وتكً ١بقاتٗاٚ ,بقيو ته ٕٛما٥عـ ٗ ٠هٝام اٯ( ١ٜايٓشاي,
.)76 ,1979
أَٻا ٗ قٛي٘ تعاٍ :ؾځًځا أڂقڃوٹِٴ بٹُٳٛٳاقٹععڇ ايټٓذٴّٛڇ( )78ٳٚإڇْٻ٘ٴ ځيكځوععٳعِٷ يځٛٵ ٳتعٵًځُٴٕٛٳ عٳٛٹِٝٷ ( )79إڇْٻ٘ٴ ځيكڂ ٵلآځٕٷ
ى( ايتهٜٛل /
نځلڇِٜٷ ( ( )80ايٛاقعٚ ,) 80 ,79 ,78 / ١قٛي٘ تعاٍ :ؾځًځا أڂقڃوٹِٴ بٹاڃيؼٴٓٻىڇ اڃيذٳٛٳاكڇ ايڃهڂٓٻ ڇ
 ,) 16 – 15ؾځشٴهٹِٳ عً ) ٫ ( ٢بأْٻٗا ما٥عـ ٠يًتٛنٝـ ٖٞٚ ,يٝوت نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :يځا أڂقڃوٹِٴ بٹٝٳٛٵّڇ
اڃيكٹٝٳاَٳ١ٹ ( ايكٝاَ) 1 / ١؛ ٭ْٻٗا ٖٓا َوبٛق ١بايؿا ٤ايعاطؿ ١اييت تعڀـ َا بعـٖا عًَ ٢ا قبًٗا ,أ ٟدا٤ت ()٫
َتٛهڀٚ ١مل تأػق ايِـاك ٠؛ ٚيقيو ؾٗ ٞما٥ـ ٠يًتٛنٝـ ( قُـ أب ٛمٜـ ,ؿ -ت.)2011 – 3 – 6 ,
ٚأك ٣إٔ (  ) ٫تأت ٞما٥ـ ٗ ٠ايكلإٓ ايهل َٔ ِٜأدٌ ايتٛنٝـ ٚيهٔ ٫بـ إٔ تتٛؾل ؾٗٝا ايٌل ٙٚايوابك١
ست ٫ ٢تًتبى بايعاًَٚ ١إًُٗ ٗ ١إٛآع احملـؿ ٠يهٌ َُٓٗاٚ ,أك ٣إٔ مٜاؿتٗا ٗ آٜات ايقنل اؿه ِٝناْت
ٗ هٝام ا٭َل ٚايٓٗٚ ٞايكوِٖٚ ,ق ٙا٭هايٝب يهٌ َٓٗا ُٛك ٠ب٬غَٓٛ ٗ ١ٝع٘ ٚؿػ ) ٫ ( ٍٛؾٗٝا ماؿٖا
تٛنٝـڄا ٚتكٚ ١ٜٛنإٔٻ بٗا انتٌُ إعٓ ٢ايعاّ يٰٜات.
املطًب ايجاْ ٞـــ ( ال ) االمس: ١ٝ
(  ) ٫سلف بأٌُ ٓٚع٘ ثِ انتوب ُؿ ١ايؿعً ١ٝبععععًُ٘ عٌُ ايؿععٌ ايٓاقّ؛ ٌٕابٗت٘ يع ( يٝى )
ايؿعٌ ايٓاقّ ٗ إعٓ ٖٛٚ ٢ايٓؿٖ ٗٚ ,ٞق ٙاؾن َٔ ١ٝ٥ايبشح هٓتشـخ عً ) ٫ ( ٢عٓـَا ته ٕٛازلاڄ ٗ
ايوٝام ايكلآَْ ٞع قًٚ ١كٚؿ ازلٝتٗا عٓـ أغًب ايٓشا ٠باهتجٓا ٤قً َِٗٓ ٌٝنايوٛٝطٚ ٞايهٛؾ ,ٌٝسٝح فنل
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ايوٛٝط ٞأْٻٗا تأت ٞازلاڄ َعٓ( ٢غرل) نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :غځٝٵلڇ ايڃُٳ ٵػٔٴٛبٹ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٳٚيځا ائٻايڍٌٳ ( ايؿاؼ,)7 / ١
ؾع ( ٖٓ ) ٫ا اهِ َعٓ ( ٢غرل) َعععڀٛؾ ١عععً ( ٢غرل ) ا٭َٔ ٖٞٚ ٍٚاؾع ( ١ئًايٌ ) ٚنقيو اؿاٍ ٗ
قٛي٘ تعاٍ :قځايڂٛا اؿٵعٴ يځٓٳا كٳبٻوځ ٜٴبٳٝٿٔٵ يځٓٳا َٳا ٖٹٞٳ قځاٍٳ إڇْٻ٘ٴ ٳٜكڂٍٛٴ إڇْٻٗٳا ٳبكځ ٳل٠څ يځا ؾځا ڇكضٷ ٳٚيځا بٹهڃلٷ عٳٛٳإٷ بٳٝٵٔٳ ٳفيٹوځ
ؾځا ڃؾعٳًڂٛا َٳا تٴ ٵَ٪ٳلٴٕٚٳ ( ايبكلٚ ) 67 / ٠قٛي٘ تعاٍ :يځا َٳكڃڀڂٛعٳ١ٺ ٳٚيځا َٳُٵٓٴٛعٳ١ٺ ( ايٛاقع( ,) 35 / ١ايوٛٝط,ٞ
ٚ ,) 189/2 ,2006ايهٛؾٜ ٕٛٝلْٗٚا ازلاڄ أٜٔاڄ ٗ معع ( :ٛد٦ٵتٴ ب ٬ماؿٺ ) ؾٗ ٞاهِ فلٚك علف اؾل
(ايباَ ) ٤عٓ( ٢غرل) َٚعٓ ٢ايه ( :ّ٬د٦تٴ بػرل ماؿٺ )َٚ ,ا بعـٖا َٔاؾاڄ شلا ( ابٔ ٌٖاّ ا٭ِْاك,1997 ,ٟ
.) 406/1
ٌ ( ايؿاؼ/ ١
أَٻا ايبِل ٕٜٛؾرل ٕٚأْٳٸٗا ما٥ـ ٠يًتٛنٝـ ٗ قٛيع٘ تعاٍ :غځٝٵلڇ ايڃ ٳُ ٵػٔٴٛبٹ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٳٚيځا ائٻايڍ ٳ
( ,)7ايعهدلٚ ,) 12/1 ,2001 ,ٟاينكٌعلٜ ٟل ٣أْٳٸٗا ازلاڄ َعٓ ( ٢غرل ) أٜٔاڄ ٗ ٖق ٙاٯٜع( ١اينكٌلٟ
.) 73 – 72/1 ,2008
ٜٚل ٣اـلا ٙإٔٻ (  ٗ ) ٫قٛي٘ تعاٍ :قځايڂٛا اؿٵعٴ يځٓٳا كٳبٻوځ ٜٴبٳٝٿٔٵ يځٓٳا َٳا ٖٹٞٳ قځاٍٳ إڇْٻ٘ٴ ٳٜكڂٍٛٴ إڇْٻٗٳا ٳبكځلٳ٠څ يځا
ؾځا ڇكضٷ ٚٳيځا بٹهڃلٷ عٳٛٳإٷ بٳٝٵٔٳ فٳيٹوځ ؾځا ڃؾعٳًڂٛا َٳا تٴ ٵَ٪ٳلٴٕٚٳ ( ايبكلْ ,) 67 / ٠اؾ ٫ ١ٝعٌُ شلا أ ٟسلؾاڄ هب تهلاكٙ
ٖٓاَ ٚ ,ا بعـٖا َعڀٛؾاڄ عًَ ٢ا قبًٗا ( اـلا ٗٚ ,) 10/1 ,2005 ,ٙقٛي٘ تعاٍ :يځا ٳَكڃڀڂٛعٳ١ٺ ٳٚيځا
َٳُٵٓٴٛعٳ١ٺ ( ايٛاقع ) ٫ ( ) 35 / ١ما٥ـ( ٠إِـك ْؿو٘.) 535/1 ,
 ٗٚقٛي٘ تعاٍ :قځايڂٛا اؿٵعٴ يځٓٳا كٳبٻوځ ٜٴبٳٝٿٔٵ يځٓٳا َٳا ٖٹٞٳ قځاٍٳ إڇْٻ٘ٴ ٳٜكڂٍٛٴ إڇْٻٗٳا ٳبكځ ٳل٠څ يځا ؾځاكڇضٷ ٳٚيځا بٹهڃلٷ عٳٛٳإٷ بٳٝٵٔٳ
ٳفيٹوځ ؾځا ڃؾعٳًڂٛا َٳا تٴ ٵَ٪ٳلٴٕٚٳ ( ايبكلٜ ,) 67 / ٠لاٖا ابٔ هٝـ ٙسلؾاڄ  ٫عٌُ ي٘ َٚا بعـُ ٙؿ ١يًبكل ٚ ,٠قـ عًځٸٌ
ٕقٖب٘ بإٔ " ايِؿ ١إفا ناْت َٓؿ ١ٝبٚ ٬دب تهلاكٖا " ( ابٔ هٝـ ,ٙؿ -ت.) 185/1 ,
َٹُٹٸا هبل ٜتٔض إٔٻ أغًب ايٓشاٜ ٫ ٠ل ) ٫ ( ٕٚازلاڄ بايلغِ َٔ َلْٚتٗا ٚعًُٗا ٗ َعُ٫ٛتٗا يهٓٳٸٗا
عٓـِٖ مل ؽلز عٔ اؿلؾ ١ٝؾٗ ٞسلف ْاهؽ بايلغِ َٔ عًُٗا ٗ اؾًُ ١ا٫زل ( ١ٝإبتـأ ٚاـدل) ٚسلف
عاطـ ٜلب٘ إعڀٛف بإعڀٛف عًٚ ,٘ٝسلف دامّ ٜعٌُ ٗ ايؿعٌ إٔاكعٚ ,سلف ْافٺ ٜعٌُ عٌُ ايؿعٌ
ايٓاقّ (يٝى)ٖٚ ,قا ايتٓٛع ٗ ايعٌُ ٚإل ١ْٚمل ىلدٗا عٔ سلؾٝتٗا ؾٗ ٗ ٞنٌ ا٭سٛاٍ سلف؛ ٚيعٌ ٖقا
ايوبب ٗ إٔٻ أغًب ايٓشا ٫ ٠هٝن ٕٚازلٝتٗا ٚست َٔ ٢كآٖا ازلاڄ دعًٗا ازلاڄ َٛغ٬ڄ ٗ اٱبٗاّ  ( ٖٛٚغرل ),
ٚقـ دعًٗا ايهٛؾ ٕٛ ٝازلاڄ أٜٔاڄ عٓـَا دا٤ت َتٛهڀ ١بٌ اؾاك ٚاجمللٚكٖٓٚ ,اى َٔ اًذل٫ ٙزلٝتٗا َعٓ( ٢
غرل ) إٔ ٜعڀـ عًٗٝا أٜ ٚوبكٗا سلف دل ( ٖاؿْٗ ٟلٚ ,) 273 ,ّ 2004 ,بٗقا ته ) ٫ ( ٕٛسلؾاڄ
أنجل َٔ اهِٚ ,أْا إَٔ ٌٝقٖب ٖ ٤٫٪ايٓشا ٠ايقٜ ٜٔل ٕٚأْٳٸٗا سلف أنجل َٔ نْٗٛا ازلاڄ .
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ارتامت١
أِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا:

 ) ٫ ( -1سلف َلٕ ي٘ تكوُٝات٘ إتعـؿَٚ ٠عُ٫ٛت٘ إتبا ,١ٜٓؾٗ ٛسلف ْٗ ٞدامّ َعُٛي٘ ايؿعٌ
إٔاكعٚ ,سلف ْؿ ٞعاٌَ عٌُ ايؿعٌ ايٓاهؽ ( يٝى ) َعُٛي٘ اؾًُ ١ا٫زلٚ ,١ٝسلف ْاهؽ َعُٛي٘ اؾًُ١
ا٫زل ١ٝأٜٔاڄٚ ,سلف ْؿ ٞعاطـ ٜلب٘ إعڀٛف بإعڀٛف عًٚ ,٘ٝسععععلف ٌَُٗٚ ,سلف ما٥ـ يًتٛنٝـ.
 ) ٫ ( -2ايٓاٖ ١ٝسلف ّٝعن ايٓٗ ٞعٔ غرل َٔ ٙا٭هايٝب  ٖٞٚتٔاٖ ٞسعلٚف ايتٓؿٝى (ايوٌ,
ٚهٛف) ؛ ٭ْٻٗا ػعٌ ايؿعٌ إٔاكع اجملن ّٚبٗا ؿا٫ڄ عً ٢ا٫هتكباٍ.
 -3ايٓـا ٤أسـ ؾلٚع ا٭َل؛ ٚيقيو عـٸ ٙهٝبً ٜ٘ٛلطاڄ َٔ ًل ) ٫ ( ٙٚايعاطؿ١؛ ٭ٕ ايٓـا " ٤طًب
إقباٍ إـع ٛعً ٢ايـاع ٖٛٚ ," ٞأسـ أْٛاع اٱٌْا ٤ايڀًيب أ ٟؾَ ٘ٝعٓ ٢ا٭َل ؾعٓـَا ْك :ٍٛاِْض أػاى ٫
داكى أَلْا ايؿاعٌ بتكـ ِٜايِٓض يٮؾ  ٫يًذاكٖٓ ) ٫ (ٚ ,ا أثبتت اؿهِ ٕا قبًٗا  ٖٛٚإعڀٛف عًْٚ ٘ٝؿت٘
عٔ إعڀٛف ايق ٟبعـٖاٚ ,إعْٓ ٢ؿو٘ ي ٛقًٓاٜ :ا قُـٴ  ٫أػٛى أقبٌ ,ؾٗٓا طڂًب َٔ قُـ اٱقباٍ َٔ ٫
أػ ,٘ٝأ ٟأثبتت (  ) ٫اؿهِ يًُعڀٛف عً ٖٛٚ ٘ٝإٓاؿْٚ ٣ؿت٘ عٔ إعڀٛف ايقَ ٖٛ ٟا بعـ ( َٚ ,) ٫ا
ؿ اّ إعْٓ ٢ؿو٘ ( ؾٖٓ ) ٬ا عاطؿ ١إفا هبكٗا ْـا٤؛ ٚ٭ٕٻ ايٓش ٛيؿَٚ ٜعٓٚ ,٢تٛاؾل ٚاْوذاّ بُٗٓٝا ؾُٝهٓٓا
إٔ ْعـ ايٓـا ٤ؾلع َٔ ا٭َل.
 -4مل تلؿ (  ) ٫عاطؿ ٗ ١ايوٝام ايكلآْٚ ,ٞيعٌ فيو كادع يعـّ تٛؾل ًل ٙٚايعڀـ ؾٗٝا بٌ دا٤ت
ٗ أغًب اٯٜات ايكلآَْ ١ٝوبٛق ١علف عڀـ ٖ ( ٛايٛا.) ٚ
 -5عًُت ( َ ٗ ) ٫عُ٫ٛتٗا ٓ٬ڄ شلا عً ٢غرلٖا سٝح عًُت اؾنّ ٗ ايؿعٌ إٔاكع ٓ٬ڄ ععً( ٢
 ّ٫ا٭َل ) ست ٢هٴُٸٝت ( ب ٬ايڀًبٚ ,) ١ٝايِٓب ٚايلؾع ٗ اؾًُ ١ا٫زل٬ٓ ١ٝڄ عً ( ٢إٕٻ ) اؿلف ايٓاهؽ,
 ٬شلا عً ( ٢يٝى ) ايؿعٌ ايٓاقّ إٌذلنَ ١ع٘ ٗ إعٖٓٛٚ ٢
ٚعًُت ٗ اؾًُ ١ا٫زل ١ٝأٜٔاڄ ايلؾع ٚايِٓب ٓ ڄ
( ايٓؿ.) ٞ
 -6ماٍ اػتِاْ (  ) ٫بـػٛشلا عً ٢ا٭ؾعاٍ ٚا٭زلا٤؛ يقيو قڂٝٸـ عًُٗا بٌلَ ٙٚع ١ٓٝعٓـَا ناْت
سلؾاڄ عاطؿاڄٚ ,ؾع٬ڄ ْاهؼاڄٚ ,سلؾاڄ ْاهؼاڄٚ ,سلؾاڄ ما٥ـاڄ ٚسلؾاڄ َُٗ٬ڄ.
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 -7دا٤ت (  ٗ ١ًَُٗ ) ٫ايو ٝام ايكلآْ ٞعٓـَا ٚقعت بٌ َت٬مٌَ نع ( إٔٵ ) إِـك ١ٜايٓاُب١
ٚايؿعٌ إٔاكع إِٓٛب بٗا (ٚ ,إٕٵ ) اؾامَٚ ١ايؿعٌ إٔاكع اجملن ّٚبٗا نُا ٖععع ٛاؿاٍ ؾعع ( ٞنإ )
ايؿعٌ ايٓاقّ عٓـَا تكع بٌ َت٬مٌَ ؾٗ ٫ ٞتبڀٌ عٌُ ايعاٌَ ايق ٟقبًٗا ٗ إعُ ٍٛايق ٟبعـٖا.
 -8فنل أغًب ايٓشا ٠إٔ (  ) ٫تلؿ ما٥ـ ٗ ٠ايكلإٓ ايهلٚ ,ِٜقـ ٚدـتٴ آٜات تٜ٪ـ فيو دا٤ت ٗ
هٝام ا٭َل ٚايٓٗٚ ٞايكوِ.
 -9مل تلؿ (  ) ٫ناهِ ٗ ايوٝام ايكلآْ ٞإ ٗ ٫آٜات قً ١ًٝدـاڄٚ ,عٓـ بعض ايٓشا ٠نايوٛٝطٞ
ٚايهٛؾٚ ,ٌٝبٌلَ ٙٚعَٚ ,١ٓٝعٓ ( ٢غرل ) ا٫هِ ايٓهل ٠إٛغٌ ٗ اٱبٗاّ
ايتٛصٝات :
 1ع تٌذٝع ايبشٛخ ايعًُ ١ٝػاُ ٗ ١ايكلإٓ ايهلٚ ِٜإواعـ ٠عًٌْ ٢لٖاٚ ,فيو يتعُ ِٝايؿا٥ـ.٠
 2ع اٖ٫تُاّ بتعًِ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝتعًُٗٝا؛ ٭ْٳٸٗا ٖ ٞايوب ٌٝايٛسٝـ يؿِٗ ايكلإٓ ٚايوٓ ١ؾُٗاڄ ُشٝعشاڄ.
 3ع ايععٌُ عً ٢تٛؾرل إِاؿك ٚإلادع إؼتًؿ ٗ ١إهتبات ايعاَٚ ١اـاُ١؛ ٚفيو يتقيع ٌٝايِعاب أَاّ
ايباسجٌ.
 4عع اٱهٗاّ ٗ ؼوٌ أؿاٚ ٤ها ٌ٥ا٫تِاٍ ي٬هتؿاؿَٗٓ ٠اٚ ,ا٫ط٬ع عً ٢آػل ايبشٛخ ايعًُٗ ١ٝ
ايـ ٍٚايعلبٚ ١ٝغرلٖا ٗ ,اجملا٫ت إؼتًؿ.١
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َضادز ايبشح :
 ايكسإٓ ايهس ِٜزٚا ١ٜقاي ٕٛعٔ ْاؾع. -1ا٭ػؿٍَ ,عاْ ٞايكلإٓ ,ؼكٝلٖ :ـ ٣قُٛؿ قلاع ,١ايكاٖل.ّ 1990 ,٠
 -2ا٭سلً ,ْٞٛلغ ا٭سل ْٞٛ٭يؿ ١ٝابٔ َايو إوَُٗٓ ٢ر ايوايو إٍ أيؿ ١ٝابٔ َاعًععو ,ؼكٝل :عبـ
اؿُٝـ ايوٝـ قُـ عبـ اؿُٝـ ,إهتب ١ا٭مٖل ١ٜيًذلاخ.
 -3ا٭ْباك ,ٟأب ٛايدلنات عبـ ايلٓٔ بٔ قُـ بٔ أب ٞهعٝـ ,أهلاك ايعلب ,١ٝؼكٝل :أب ٛعاُِ عُاؿ بٔ
قُـ بٔ أٓـ بٔ بو ,ْٞٛٝؿاك ايهتاب اٱه ,َٞ٬ايكاٖل.ّ 2007 ,1 /ٙ ,٠
ُ -4چاّ سوٸإ ,اـ ١ُ٬ايٓش ,١ٜٛعامل ايهتب.ّ 2005 ,2 /ٙ ,
 -5ابٔ اؾنك ,ٟايٌٓل ٗ ايكلا٤ات ايعٌل ,ؼكٝل :قُـ ايِباؽ ,ايكاٖل.٠
 -6أب ٛسٝٸإ ا٭ْـيو ,ٞاكتٌاف ائلب َٔ يوإ ايعلب ,ؼكٝل :كدب عجُإ قُـَ ,لادع:١
كَٔإ عبـ ايتٛاب َهتب ١اـال ,ٞايكاٖل.ّ 1998 ,1 /ٙ ,٠
 -7ػايـ ا٭مٖلً ,ٟلغ ايتِلٜض عً ٢ايتٝٓٛض عً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ٗ ايٓش ٚ ٛبٗاٌَ٘ ساً ١ٝيًع٬چَ١
إتكٔ ا٭ٕع ٞإتؿٓٔ ايٌٝؽ ٜى بٔ م ٜٔايـ ٜٔايعً ُٞٝاؿُِ ,ٞؼكٝل  :أٓـ ايوٝـ ,إهتب ١ايتٛؾٝك,١ٝ
هٝـْا اؿوٌ.
 -8ابٔ ػاي ,ٜ٘ٛأب ٛعبـ اهلل اؿوٌ بٔ آـ ,إت ٗٛهٖٓ 370 ( ١ع ) ,إعلاب ث٬ثٌ هٛك َٔ ٠ايكلإٓ
ايهل ,ِٜؿاك َٚهتب ١اشل ,ٍ٬برلٚت ,يبٓإ.ّ 1985 ,
 -9اـلٸا ,ٙأٓـ بٔ قُـٌَ ,هٌ إعلاب ايكلإٓ ايهل ,ِٜفُع إًو ؾٗـ يڀباع ١إِشـ ايٌلٜـ,
ايوعٛؿ.ّ 2005 ١ٜ
 -10اـٛاكمَُ ,ٞـك ا٭ؾآٌ ايكاهِ بٔ اؿوٌ ,إت ٗٛهٖٓ 617( ١ع)ً ,لغ إؿٌِ ٗ ُٓع١
اٱعلاب إٛه ّٛبايتؼُرل ,ؼكٝل  :عبـ ايلٓٔ بٔ هًُٝإ ايعج ,ٌُٝؿاك ايػلب اٱه ,َٞ٬برلٚت ,يبٓإ,
.ّ1990 ,1 /ٙ
 -11كاد ٞا٭زلل ,إلدع ٗ اٱعلاب ,دلٚي بلي.
 -12اينكٌل ,ٟأب ٛايكاهِ داك اهلل قُٛؿ بٔ عُل اينكٌل ٟاـٛاكمَ (ٞتع ٖ 538ع ) ,ايهٌاف عٔ
سكا٥ل ايتٓنٚ ٌٜع ٕٛٝا٭قاٚ ٗ ٌٜٚد ٙٛايتأَٚ ,ٌٜٚع٘ ساً ١ٝايوٝـ ايٌلٜـ اؾلداْ ٚ ,ٞنتاب
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 -13اٱِْاف ؾُٝا تُٔٓ٘ ايهٌاف َٔ ا٫عتناٍ يٲَاّ ْ :اُل ايـ ٜٔإايه ,ٞؿاك ايؿهل ,برلٚت,
يبٓإ.ّ 2008 ,
 -14هٝب ,ٜ٘ٛأب ٛبٌل عُل ٚبٔ قٓدل ( تع ٖ 180ع ) ,ايهتاب ,ؼكٝعععععل :عععععبـ ايوعععععّ٬
ٖععععععاك ,ٕٚاشلٝععع ,١٦إِل ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ 1983 ,
 -15ابٔ هٝـ ٙايبڀًٛٝه ,ٞأب ٛاؿؤ عً ٞبٔ إزلاع ٌٝايٓش ٟٛايًػ ٟٛا٭ْـيو ( ٞتع ٖ 458ع )
إعلاب ايكلإٓ ايهل.ِٜ
 -15ايوٛٝط ,ٞد ٍ٬ايـ ٜٔعبـ ايلٓٔ ( تع ٖ 911ع ) ,اٱتكإ ٗ عً ّٛايكلإٓ ,ؼكٝل :عبـ ايلٓٔ
ؾُٗ ٞاينٚا ,ٟٚؿاك ايػـ اؾـٜـ ,ايكاٖل ,٠إِٓٛك.ّ 2006 ,1 /ٙ ,٠
 -16ايوٛٝطُٖ ,ٞع اشلٛاَع ,ؼكٝل :عبـ ايعاٍ هامل َهلّ.ّ 1980 ,
 -17عبـايلٓٔ هٝـَ ,ـكه ١ايبِل ٠ايٓشٌْ ١ٜٛأتٗا ٚتڀٛكٖا ,ؿاك إعاكفَِ ,ل.ّ1968 ,1/ ٙ ,
 -18عبـ ايعنٜن عتٝل ,عًِ إعاْ ,ٞؿاك اٯؾام ايعلب ,١ٝايكاٖل.ّ 2004 ,٠
 -19ايعهدل ,ٟأب ٛايبكا ٤عبـ اهلل بٔ اؿوٌ ( تع ٖ 616ع ) ,ايتبٝإ ٗ إعلاب ايكلإٓ ,ؼكٝل :هعـ
ايؿك ,ٞؿاك ايٝكٌ يًٌٓل ٚايتٛمٜع ,إِٓٛك.ّ 2001 ,1 /ٙ ,٠
 -20ايعهدل ,ٟايًباب ٗ عًٌ ايبٓاٚ ٤اٱعلاب ,ؼكٝل :عبـ اٱي٘ ْبٗإ ,ؿاك ايؿهل ,ؿٌَل ,هععععٛكٜا,
.ّ 1995 ,1 /ٙ
 -21ايػٜٝ٬ينَِ ,ڀؿ ,٢داَع ايـكٚي ايعلب ,١ٝؿاك اؿـٜح ,ايكاٖل.ّ 2005 ,٠
 -22ابٔ َايوْ ,اٍ ايـ ٜٔقُـ بٔ عبـ اهلل بٔ عبـ اهلل ايڀا ٞ٥اؾٝاْ ٞا٭ْـيو ( ,ٞتع ٖ 672ع ),
ًلغ ايتوٗ ,ٌٝؼكٝل :عبـ ايلٓٔ ايوٝـ  ٚقُـ بـ ٟٚإؼتٖ ,ٕٛذل يًڀباعٚ ١ايٌٓععععل ٚايتٛمٜع
ٚاٱع.ّ 1990 ,1 /ٙ ,ٕ٬
 -23إڂبٳٸلؿ ,إكتٔب ,ؼكٝل :عبـ اـايل ع ,١ُٝٛايكاٖلٖ 1399 ,٠ع.
 -24اجملاًع ,ٞأب ٛاؿؤ عً ٞبٔ ؾٔٸاٍ ( تع ٖ 479ع )ً ,لغ ع ٕٛٝاٱعلاب ,ؼكٝل :عبـ ايؿتاغ
هًَ ,ِٝهتب ١اٯؿاب ,ايكاٖل.ّ 2007 ,1 /ٙ ,٠
 -25قُٛؿ بٔ عبـ ايلسُ ِٝاٗ ,اؾـ ٗ ٍٚإعلاب ايكلإٓ ُٚلؾ٘ ٚبٝاْ٘ َع ؾٛا٥ـ مٖ ١ٜٛاَ ,١ؿاك
ايلًٝـ٪َ ,هو ١اٱّإ.ّ 1995 ,3 /ٙ ,

هجلت الوٌارة العذد الثالث دٌطوبر 0202

 -26إلاؿ ,ٟسؤ بٔ ايكاهِ ( تع ٖ 749ع ) ,اؾٓ ٢ايـاْ ٗ ٞسلٚف إعاْ ,ٞؼكٝل :ؾؼل ايـٜٔ
قباٚ ٠ٚقُـ ْـ ِٜؾآٌ ,ؿاك اٯؾام اؾـٜـ ,٠برلٚت.ّ 1983 ,2/ٙ ,
َِ -27ڀؿ ٢ايٓشاي ,ؿكاهات ٗ ا٭ؿٚات ايٓش ,١ٜٛايهٜٛت.ّ 1979 ,
 -28ايٓشاي ,أب ٛدعؿل أٓـ بٔ قُـ ,إعلاب ايكلإٓ ,ؼكٝل :مٖرل غام ,ٟبػـاؿ.ّ 1977 ,
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املكدَ١

كلية الرتتية يفرن  /جامعة الزنتان

اؿُـ هلل كب ايعإٌٚ ,ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢إَاّ إتكٌٚ ,قـ ٠ٚايٓاي أْعٌٚ ,عً ٢آي٘ ُٚشب٘
ٚايتابعٌ ,أَا بعـ.
ؾإٕ َٔ أكنإ اٱّإ با هلل تعاٍ اٱّإ بايكٔاٚ ٤ايكـكٚ ,ا٭ػق با٭هباب َٔ كنا٥ن ايتٛنٌ عً ٢اهلل
تعاٍٚ ,إ َٔ٪إٛؾل َٔ هًچِ هلل ٗ قٔاٚ ٘٥قـكٚ ,ٙبقٍ ا٭هباب َٔ أدٌ اي ٍُٛٛإٍ ٖـؾَ٘ٚ ,ا ٜلد,ٛ
ٖٓ َٔٚا دا٤ت ؾهلٖ ٠قا ايبشح ,سٝح ٜوً٘ ائ ٤ٛعً ٢داْب طإا غؿٌ عٔ ايتٓب٘ إي ٘ٝبعض ايٓائٖ ,
ابت ِٖ٬اهلل تعاٍ باٱُاب( ١بؿاٜلٚي نٛكْٚا إوتذـ) ايقً ٟػٌ ايـْٝاٚ ,عٴڀچًت بوبب٘ َِاحل ايٓاي ,يهٔ
ٖٓاى آثاك داْب ١ٝإهاب ١ٝسًِت دلاٛٗٚ ٤ك ٖقا ايٛبا ,٤اْ٫تبا ٙشلا ٜبعح عً ٢ايڀُأْٜٚ ,١ٓٝنٜـ َٔ تعًل ايعبـ
بلبٌٜ٘ٚ ,شق ُٖت٘ إٍ بقٍ أهباب ايٛقاٚ ١ٜايع٬زَ ,ع ُـم ايتٛنٌ عً ٢اهلل تعاٍّٚ ,هٔ إثاكَ ٠ػهً١
ايبشح ٗ ًهٌ ايتوا٫٩ت اٯت:١ٝ
ّ ٌٖ -1هٔ إٔ ٜه ٕٛيًٛبا ٤أثل إهابٞ؟
َ -2ا اٯثاك اٱهاب ١ٝؾا٥ش ١نٛكْا َٔ ايٓاس ١ٝايعكـٚ ,١ٜايؿكٗ١ٝ؟
َ -3ا أثل ايتوً ِٝبايكٔاٚ ٤ايكـك عًْ ٢ؿو ١ٝايٌؼّ إِاب بؿرلٚي نٛكْٚا؟
أٖداف ايبشح:
 -1بٝإ إٔ ا٭ٚب ١شلا آثاك داْب ١ٝتعـ إهاب ١ٝإفا ْٴٛل إيٗٝا َٔ ما ١ٜٚكتًؿ.١
 -2إبلام اٯثاك اٱهاب ١ٝؾا٥ش ١نٛكْٚا َٔ ايٓاس ١ٝايعكـٚ ,١ٜايؿكٗ ١ٝؾك٘ .
 -3بٝإ أثل ايتوً ِٝبايكٔاٚ ٤ايكـك عًْ ٢ؿو ١ٝايٌؼّ إِاب بؿرلٚي نٛكْٚا ٖا ٜوِٗ ٗ ًؿا.٘٥
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أُٖ ١ٝايبشح:
تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح ٗ نٜ ْ٘ٛوً٘ ائ ٤ٛعً ٢تأثرلات إهابَُٗ ١ٝٸ ,١سـثت بوبب دا٥ش ١نٛكْٚا,
َٓٗا ايعكـَٗٓٚ ,ٟا ايؿكٖٗ ,ٞا ٜٴعـ طلساڄ َػاٜلاڄ ٕا َٖ ٛأيٛف عٓـْا اي ,ّٛٝسٝح ٜهجل ايذلنٝن عً ٢اؾٛاْب
ايوٚ ,١٦ٝتٓكٌ ا٭ػباك احملبڀٚ ,١قـ نإ عًُا ٤ا٭َ ١ا٭ٚا ,ٌ٥ولُ ٕٛعً ٢بح ايڀُأْ ٗ ١ٓٝايٓؿٛي,
ٜٚنكع ٕٛؾٗٝا ا٭ٌََ َٔ ,جٌ اٱَاّ ابٔ سذل ايق ٟأيـ ٗ فيو نتاب٘ :بقٍ إاع ٗ ٕٛؾٌٔ ايڀاع ,ٕٛبٌ
ؾ ٘ٝنجرلا َٔ ا٭سهاّٚ ,اؿهِٚ ,هرلا عً ٢ػڀ ٢أٚي٦و ايعًُاْٚ ,٤وذاڄ عًَٛٓ ٢اشلِ ,نإ ٖقا ايبشح؛ َٔ
أدٌ بح كٚغ ا٭ٌَ ٚايڀُأْ ٗ ١ٓٝايٓؿٛي ,ؾهٌ ً ٤ٞبكٔا ٤اهلل ٚقـكٚ ,ٙسهُ ١اهلل تعاٍ ٗ قٔا ٘٥قـ
ٜٗـ ٟإيٗٝا بعٔا َٔ ػًك٘ٚ ,قـ ىؿٗٝاٜ ٫ ٖٛٚ ,كٔ ٞإ ٫عهُ ١هبشاْٖ٘ٚ ,قا ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع بقٍ ا٭هباب
ايع٬دٚ ,١ٝا٭ػق بايڀلم ايٛقا.١ٝ٥
أضباب اختٝاز املٛعٛع:
إٕ ا٭هباب ْابع َٔ ١ا٭ُْٖ ١ٝؿوٗا ,ؾٗ ٞيبح ايڀُأْ ٗ ١ٓٝايٓؿٛيْ َٔ ,اس ١ٝتوً ٘ٝائُٚ ,٤ٛلف
ا٭ْٛاك إٍ اٯثاك اٱهاب ١ٝاييت سًِت بوبب ٚدٛؿ ٚبا ٤نٛكْٚا َٔ ,ايٓاس ١ٝايعكـٚ ,١ٜايؿكٗ ١ٝؾك٘.
َٓٗر ايبشح:
اعتُـت ٗ ٖقا ايبشح َٓٗذاڄ سلٛيٝاڄ ,سوب َا اقتٔت اؿادَٚ ,١ا ىـّ ايبشح ,نإٓٗر ايتاكى,ٞ
ٚايُٛؿٚ ,ٞغرلُٖا ٗ ,اؾٛاْب اييت استادت إٍ فيوٖ ,ا أهِٗ ٗ إبلام اؾٛاْب إلاؿ عجٗا.
ٖٝهً ١ٝايبشح:
قـ استٖ ٣ٛقا ايبشح عًَ ٢كـَٚ ١ث٬ثَ ١باسح ٚػاُ:١
املكدَ :١إكـَٚ ١تتُٔٔ ٌَهً ١ايبشح ٚتوا٫٩ت٘ ٚأٖـاؾ٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأهباب اػتٝاكٚ ٙإٓٗر إتبع ؾ,٘ٝ
ٖٝٚهً ١ٝايبشح.
املبشح األ :ٍٚإبشح ا٭ :ٍٚتُٝٛـ يٛبا ٤نٛكْٚا
املبشح ايجاْ :ٞاٯثاك اٱهاب ١ٝايعكـ ١ٜإذلتب ١عً ٢اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا.
املبشح ايجايح  :اٯثاك اٱهاب ١ٝايؿكٗ ١ٝإذلتب ١عً ٢اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا .
اـاُٚ :١قـ استٛت عً ٢أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتُٝٛات.
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ٚأهأٍ اهلل تعاٍ إٔ ْه ٕٛقـ ٚؾكٓا ٗ بٝإ َا كَٓا بٝاْ٘ ,ؾإٕ ٚؾكٓا ؾقيو ؾٌٔ َٔ اهلل ٚ ,١َٓٚإٕ ناْت
ا٭ػل ٣ؾشوبٓا أْا ادتٗـْاٚ ,يهٌ فتٗـ أدل ٢ًُٚ ,اهلل ٚهًِ عً ٢عبـٚ ٙكهٛي٘ قُـٚ ,عً ٢آي٘,
ُٚشب٘ٚ ,ايتابعٌ َٔٚ ,تبعِٗ بإسوإ إٍ  ّٜٛايـ. ٜٔ
املبشح األ : ٍٚتٛصٝـ يٛبا ٤نٛزْٚا:
أٚال  -ؾريٚع نٛزْٚا املاٖٚ ١ٝايتازٜذ.
ؾرلٚي نٛكْٚا ٜ :2019عـ ؾرلٚي نلْٚا إهتٌـ سـٜجاڄ  2019ؾلؿاڄ َٔ عا ١ً٥ؾرلٚهات نٛكْٚا
 " : ٖٞٚه٬يٚ ١اهع َٔ ١ايؿرلٚهات ,اييت قـ توبب إلض يًشٛٝإ ٚاٱْوإ َٔٚ ,إعلٚف إٔ عـؿاڄ َٔ
ؾرلٚهات نٛكْٚا ,تٴوبب يـ ٣ايبٌل أَلآا تٓؿو ١ٝتذلاٚغ سـتٗا َٔ ْن٫ت ايدلؿ ايٌا٥ع ,١إٍ ا٭َلاض
ا٭ًـ ٚػاََ ,١جٌ َت٬مَ ١ايٌلم ا٭ٚه٘ ايتٓؿوَ( ١ٝرلي) ٚإت٬مَ ١ايتٓؿو ١ٝاؿاؿ ٠ايٛػ( ١ُٝهاكي)" .
(َٓ ١ُٛايِش ١ٝايعإ)١ٝ
ٜٚعـ ؾرلٚي نٛكْٚا أ (ٚنٛؾٝـ َ )19وبب إلض إڂهتٌـ َ٪ػلاڄ َ " :لض َٴعـ ٜوبب٘ آػل ؾرلٚي
مت انتٌاؾ٘ َٔ ه٬ي ١ؾرلٚهات نٛكْٚاٚ ,وٌُ ٖقا إلض أعلاض عـ َٔ ٙأًٗلٖا اؿُٚ ,٢اٱكٖام,
ٚايوعاٍ اؾافٖٓٚ ,اى أعلاض أػل ٣أقٌ ًٛٝعاڄ ٚيهٔ قـ ٜٴِاب بٗا بعض إلٓ ٢م :ٛاٯٚ ّ٫ا٭ٚداع,
ٚاستكإ ا٭ْـٚ ,ايِـاعٚ ,ايتٗاب إًتشُٚ ,١أمل اؿًلٚ ,اٱهٗاٍٚ ,ؾكـإ ساه ١ايقٚم أ ٚايٌِٛٗٚٚ ,ك
طؿض دًـ ٟأ ٚتػرل ي ٕٛأُابع ايٝـ ٜٔأ ٚايكـٌَٚ .عاؿَ ٠ا تهٖ ٕٛق ٙا٭علاض ػؿٝؿٚ ١تبـأ بٌهٌ
تـكه ,ٞنقيو ٖٓاى َٔ ِٜاب بإلض ؿ ٕٚإٔ ٌٜعلٚا بأعلاض َڀًكاڄ أ ٚإ ٫بأعلاض ػؿٝؿ ١دـاڄ.
(َٓ ١ُٛايِش ١ٝايعإ)١ٝ
ٜٚعـ ٖقا إلض أًـ ػڀٛكَٔٚ ,٠اعؿات ٚػ ١ُٝبٌ إوٌٓٚ ,ا٭ًؼاْ إِابٌ ٌَانٌ ُش١ٝ
َنََٓ َٔ ,١جٌ اكتؿاع ٓػ٘ ايـّ ,أ ٚأَلاض ايكًبٚ ,ايل ,١٥أ ٚايوهل ,ٟأ ٚايولطإٚ ,غرلٖا َٔ ا٭َلاض
اييت ت٪ثل عً ٢دٗام إٓاع ١يـ ٣اٱْوإٖٚ ,ا ٜقنل إٔ َع ِٛايٓاي ايق ٜٔأُٝبٛا بٗقا إلضٜ ,تعاؾ ٕٛبٌهٌ
ًَش ,ٚٛؾكـ أٗٚلت بٝاْات َٓ ١ُٛايِش ١ايعإ ١ٝإٔ مٛاڄ َٔ  َٔ %80إِابٌ بٗقا ايؿرلٚيٜ ,تُاثًٛا
يًٌؿا ,٤ؿ ٕٚاؿاد ١إٍ ع٬ز ػاْ ١َُٛٓ( .ايِش ١ٝايعإ)١ٝ
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ّ ٜتِ طلغ ع٬ز شلقا إلضٚ -إٕ نإ ٖٓاى بعض ايـ ٍٚقـ أعًٓت تًُٗٛا إٍ يكاغ ٓـ ٖقا إلض
يهٔ َاماٍ مل ٜتِ تـا ٍٚأ ٟع٬ز إٍ اٯٕ -ؾك٘ ايع٬ز ٜعتُـ ٚبٌهٌ أهاي عً ٢دٗام إٓاع ١يـ٣
اٱْوإٚ ,بعض ايع٬دات اييت تٴوِٗ ٗ ػؿض سـ ٠ا٭علاض.
ثاْٝا  -نٛزْٚا  19ايٛبا: ٤
ً
َعٓ ٢ايٛبا :٤ايٛبا ٗ ٤ايًػ ١ايعلب ١ٝي٘ َعَٓ ٢لتب٘ باْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا سٝح اعتاؿت ايعلب عً٢
توُ ١ٝا٭َلاض اييت تٓتٌل بولع ١عٔ طلٜل اشلٛاٚ ٤با٤ٶ ؾُعٓ ٢ايٛبا ":٤ايٛٳبٳا٤ٴ :ؾځواؿٷ ٜٳعٵلڇض يٹذٳٛٵٖٳل اشلځٛٳا٤ٹ
اشلٛا ٤ؾتٳهجٴل بوبب٘ ا٭ځَلاضٴ ؾٹ ٞايٓايڇ" ( اينٻبٝـ ,ٟب ٬ت,
٭ځهبابٺ هٳُٳاٚڇٜٸ ١أځ ٚأځكٵٓٹٝٻ ... ١ؾايڃٛٳبٳا٤ٴ ٚ :ٳػٳِٷ ٜٴػٳٝٿلٴ ٳ
)228
ٜٚعـ ؾرلٚي نٛكْٚا ٚبا٤ا؛ ٚفيو يولع ١اْتٌاكٚ ,ٙتؿٌ ٘ٝبٌ ايٓاي ,سٝح أعًٓت َٓ ١ُٛايِش ١ايعإ١ٝ
ٗ  ّ 2020-3-11إٔ نٛكْٚا أُبض ٚبا ٤عإٝا ,سٝح قاٍ كٝ٥ى َٓ ١ُٛايِش ١ايعإ ,١ٝايـنتٛك(تٝـكٚي
أؿٖاْ ّٛغٝدلٜوٛي)" :إٕ إٓ ١ُٛهتوتؼـّ ٖقا إِڀًض يوببٌ كٝ٥وٌ ُٖا :هلع ١تؿٌ ٞايعـٚ ,٣ٚاتواع
ْڀاقٗاٚ ,ايكًل ايٌـٜـ إما ٤قِٛك ايٓٗر ايق ٟتتبع٘ بعض ايـ ,ٍٚعًَ ٢وت ٣ٛاٱكاؿ ٠ايوٝاه ١ٝاي٬مَ١
يًوٝڀل ٠عًٖ ٢قا ايتؿٌ ٞيًؿرلٚي" (.(BBC
بعـ ٛٗٚك ايؿرلٚي ٗ َـٖٚٚ( ١ٜٓإ) ايِ ١ٝٓٝأٚاػل ؿٜوُدل َٔ ايعاّ إآ ,ّ2019 ٞتواكعت
ٚترل ٠إلض بٌهٌ ٫ؾت ,ؾؿٜٓ 20 ٞاٜل ّ 2020أعًٔ ايلٝ٥ى ايِٝين (ً ٞدٌ بٓٝؼ) إٔ ؾرلٚي نٛكْٚا
َلض َٴعـٺ ٜٓتكٌ بٌ ايبٌل ٗٚ ,اي ّٛٝايتاي ٞأعًٓت ايوًڀات ايِ ١ٝٓٝإٔ عـؿ ايٛؾٝات ٗ ايٌِ بٗقا ايؿرلٚي
قـ بًؼ هت ١أًؼاْٚ ,بعـٖا ب ٌَٛٝأٜٓ 23 ٗ ٟاٜل ,أبًػت ايوًڀات عٔ إُابً 614 ١ؼِا بايٛبا,٤
ت ٗٛعً ٢إثلٖا ً 17ؼِاٚ ,بوبب فيو ؾلٓت ايٌِ اؿذل ايِشٖٚٚ( ٗ ٞإ) ٚبٗقا ٗٚل يًعامل أِْٗ
أَاّ ٚبا ٤سكٝك ٞتهٌؿت أكناْ٘ٚ ,بإ ػڀل) france24(. ٙ
نُا أْ٘ ٜعـ ٚباٚ ,٤فيو ٫عتُاؿ ٙعً ٢اشلٛا ٗ ٤اْ٫تكاٍ ٚايعـ ,٣ٚسٝح ٜٓتٌل بٌهٌ أهاهَٔ ٞ
ًؼّ إٍ آػل ,عٔ طلٜل ايكڂڀرلات ايِػرل ,٠اييت ٜؿلمٖا ايٌؼّ إِاب َٔ أْؿ٘ ,أ ٚؾُ٘ ,عٓـَا ٜوعٌ,
نجٝؿا؛ ؾإفا تٓؿى
أٜ ٚعڀى ,أٜ ٚتهًَِ ٖٞٚ ,ا ٜوُ :٢بايلفاف  َٔٚايِعب كٜ٩ت٘ بايعٌ اجمللؿ ,٠إ ٫إفا نإ ڄ
ًؼّ َا ٖقا ايلف اف أُٝب بايعـ ,٣ٚنقيو قـ و٘ ٖقا ايلفاف عً ٢بعض ا٭ًٝا ,٤أ ٚا٭هڀض احملٝڀ١
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بايٌؼّ إِابَ َٔ ,جٌ :ايڀا٫ٚتَٚ ,كابض ا٭بٛابٚ ,غرلٖاّٚ ,هٔ سٗٓٝا إٔ ِٜاب ايٓاي
بايعـ ٣ٚعٓـ ََ٬وتِٗ شلق ٙا٭ًٝا ,٤ثِ ٕى أع ,ِٗٓٝأ ٚأْٛؾِٗ أ ٚأؾٛاِٖٗ .
ٖٓ َٔٚا نإ نٛكْٚا ٚبا ٤ٶ عإٝاڄٚ ,يقا أُٚت َٓ ١ُٛايِش ١ايعًُ ,١ٝبؿلض إدلا٤ات اٱغ٬مٚ ,ايتباعـ
بٌ ايٓايٚ ,اكتـا ٤ايهُاَات اييت ُٓع ػلٚز ايلفافٚ ,نقا ُٓع ؿػٛي٘.
ثايجا  -نٛزْٚا يف يٝبٝا.
مل تهٔ ب٬ؿْا يٝبٝا بـعاڄ َٔ غرلٖا ,ؾكـ ؿػًٗا ايٛبا ,٤ساشلا ساٍ ْٝع بًـإ ايعامل َٔٚ ,اؾـٜل بايقنل
إٔ يٝبٝا ناْت هباق ٗ ١إع ٕ٬اٱغ٬م ايتاّٚ ,تعًٝل ايـكاه١؛ ٚفيو ػٛؾاڄ َٔ اْتٌاك ايٛباَ ,٤ع تلؿٟ
إٓ ١َٛٛايِش ,١ٝيًب٬ؿ ٚاْعـاّ اٱَهاْٝات ,بٌ ٚاـدلات ,عً ٢ػ٬ف َٔ ٜك ٍٛإٕ يٝبٝا ,أ ٚأُشاب ايكلاك,
اهتعذًٛا ٗ ؾلض اٱغ٬مٚ ,تعًٝل ايـكاهْ ,١عتكـ إٔ فيو ايكلاك نإ ُا٥باڄ َٔ ,أدٌ ٓٚع ايٓكا ٙعً٢
اؿلٚفَ ١ًُٕٚ ,ا ّهٔ ًُٕت٘ َٔ إٓ ١َٛٛايِش ١ٝإتٗايه١؛ اهتعـاؿا ٶ ٕٛادٖٗ ١قا ايٛبا. ٤
يكـ مت ٗ يٝبٝا تعًٝل ايـكاهَ /13 ٗ ١اكي َ /16 ّٜٛ ٗٚ 2020/اكي  ّ2020 /قلكت اشل١٦ٝ
ايعاَ ١يٮٚقاف إقؿاٍ إوادـٚ ,تعًٝل ُ ٠٬اؾُعٚ ١اؾُاع ,١إٍ سٌ إًعاك آػل ,نُا مت ؾلض اؿٛل
اؾن ٗ ٞ٥عڀًْٗ ١ا ١ٜا٭هبٛعٚ ,فيو قبٌ توذ ٌٝأ ٟإُاب ١بايؿرلٚي ؿاػٌ ايب٬ؿ .
َ /25 ٗٚاكي  ّ 2020/هذًت يٝبٝا أ ٍٚإُاب ١بؿاٜلٚي (نٛكْٚاٚ )19ناْت يٌؼّ بًؼ َٔ
ايعُل  73هٓ ١عا٥ـاڄ َٔ اـاكز (يًُلنن ايٛطين ٕهاؾش ١ا٭َلاض) ,نُا أڂعًٔ ٗ /3أبل ّ 2020 / ٌٜعٔ
عاَا .
أ ٍٚسايٚ ١ؾا ٠بوبب ايؿرلٚي ڂٕوٓ ١تبًؼ  85ڄ

يتبـأ يٝبٝا كسًَٛ ١ادٗ ١ايؿرلٚي اييت ناْت أ ٍٚأَلٖا ,تورل بٌهٌ دٝـ سٝح  ٫اْتٌاك هلٜع
يًؿرلٚيٚ ,اؿاٍ هذاٍ بٌ انؿاض ٚاكتؿاع ؿاػٌ ايب٬ؿ ,إي ٞإٔ ٚقع َا ّهٓ٘ توُٝت٘ بايٓكً ١ايٓٛعٗ ,١ٝ
مٜاؿ ٠أعـاؿ إِابٌ بايؿرلٚي ؿاػٌ اجملتُع ايًٝيب ,ايقٜ ٟلدع ٗ أغًب٘ إٍ ه ٤ٛاٱؿاك َٔ ,٠قبٌ ايوًڀات
إتٓؿقٚ , ٠ؾًٌٗا ٗ تڀبٝل ْٛاّ اؿذل اـاكد ,ٞبٌهٌ ُشٝض ,قبٌ عٛؿ ٠إٛاطٌٓ إك ٌُٝباـاكز إٍ
أكض ايٛطٔ ,أ ٚإؿػاٍ بعض ا٭داْب إٍ يٝبٝا.
إٍ إٔ هذًت ايب٬ؿ أعًَ ٢عـٍ إُابات َٓ َٜٞٛق اْتٌاك ايٛبا ٤بٗاٚ ,نإ فيو  /25 ّٜٛأنتٛبل/
 ,ّ2020بتوذ 1639 ٌٝإُابٚ ,١أًاكت آػل اٱسِا ١ٝ٥إٌٓٛك ٠عٔ إلنن ايٛطين ٕهاؾش ١ا٭َلاض
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َِابا,
إٔ عـؿ اٱُابات ٗ يٝبٝا بًؼ  87097إُاب ,١تَِ 1243 َِٗٓ ٗٛاب ,تعاؾ 57380 َِٗٓ ٢ٶ

 ٫ٚماٍ ٜ 28474عاْ َٔ ٕٛأعلاض إلض (يًُلنن ايٛطين ٕهاؾش ١ا٭َلاض).

ْٛٚلاڄ ٕا تلتب عً ٢اْتٌاك ايٛبا ٗ ٤بًـْا اؿبٝب َٔ ,آثاك هًبٚ ,١ٝأػل ٣إهابٜٚ ١ٝعتُـ ايتُٝٝن بُٗٓٝا
عً ٢ما ١ٜٚايٓٛل اييت َٔ ػ٬شلا ٜتُٝن ا٭ثل ,ٜٔنُا إٕ نٌ ً ٤ٞبكـك اهلل ٚيقا ساٚيٓا َٔ ػٖ ٍ٬قا
ايبشح؛ توً ٘ٝائ ٤ٛعً ٢اؾاْب اٱهابْ٫ ٞتٌاك ٚبا ٤نٛكْٚا.
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املبشح ايجاْ :ٞاآلثاز اإلجياب ١ٝايعكد ١ٜاملرتتب ١عً ٢اْتػاز ؾريٚع نٛزْٚا.
تلتب عً ٢اْتٌاك ٚبا ٤نٛكْٚا نجرل َٔ اٯثاك اؾاْب ١ٝاٱهابٚ ,١ٝاييت تنٜـ َٔ كهٛؾ ايعكٝـ ٠يـ٣
إ ,َٔ٪ؾُٔ أِٖ ٖق ٙاٯثاك َا ٜأت:ٞ
 - 1صدم ايتٛنٌ عً ٢اهلل تعاىل.
نُا أهًؿٓا إي ٞنتابٖ ١قا ايبشح ,مل ٜتِ تـا ٍٚع٬ز سكٝك ٞشلقا ايٛباٚ ,٤إٔ َا مت اٱع ٕ٬عٓ٘ ٖٛ
انتٌاف يًكاغ شلقا إلض مل ٜتِ إٍ اٯٕ تـاٚي٘ٚ ,إٕ ع٬د٘ ٜعتُـ بايِٛك ٠ا٭ندل عً ٢دٗام إٓاع ١يـ٣
اٱْوإ ,ايقُٓ َٔ ٖٛ ٟع اؿل هبشاْ٘ٚ ,ايقٜ ٟتذوـ ؾ ٘ٝؾلم ا٫هتذاب ١ايولٜعٚ ١دٗام ايـؾاعَٚ ,عاٌَ
ُٓع ا٭دواّ إٔاؿٚ ,٠غرلٖا َٔ َكَٛات ٖقا اؾٗام قاٍ تعاٍ :يكد خًكٓا ايإْطإ ؾ ٞأسطٔ تك ٍِٜٛ
(هٛك ٠ايتٌ ,ٯ ,)4 ١ٜؾ ٬هبب بٌلٜ ٟواِٖ بٌهٌ ؾعاٍ ٗ ًؿا ٤إِاب َٔ ايؿرلٚي؛ ٖٚقا ٜعٛؿ باٱهاب عً٢
إّإ ايعبـُٚ ,ـم تٛنً٘ عً ٢اهلل تباكى ٚتعاٍ ,ؾإٕ اٱْوإ ٕا نإ بڀبع٘ ًٖٛعٶا ,نُا قاٍ تعاٍ عٓ٘ :إذا
ط٘ ايدٝس َٓٛعا 
َطَّ٘ ايػَّس دصٚعا ٚ إذا َ َّ

( هٛك ٠إعاكز ,اٯ)21-20 ١ٜ

ٜٓتاب٘ ايقعل ٕا ِٜٝبٜ٘ٚ ,تذ٘ فات

ايٚ ُٔٝفات ايٌُاٍ؛ ٜبشح عٔ َأَٔ ,يهٔ اٱْوإ إ َٔ٪ؾ ٬هنعِٜٝ ٫ٚ ,ب٘ اشلًع؛ ٭ْ٘ ٜعًِ إٔ اهلل

هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖ ٛػايل اـًلَٚ ,ـبل ً ,ِْٗٚ٪ؾٗ ٛهبشاْ٘ نُا قاٍ عٔ ْؿو٘ٚ :عٓدَ ٙؿاتح ايػٝب ال
ٜعًُٗا إيا ٖٜٚ ٛعًِ َا ؾ ٞايبس ٚايبشس َٚا تطكط َٔ ٚزق ١إيا ٜعًُٗا ٚال سبَّ ١ؾ ٞظًُات ايأزض ٚال
زطب ٚال ٜابظٍ إيا ؾ ٞنتاب َبنيٍ

( هٛك ٠ا٭ْعاّ ,اٯ.)59 ١ٜ

ؾإفا أُٝب ايعبـ بٗقا ايؿرلٚيٚ ,سٌ ب٘ ٖقا

ايهلب ايع ,ِٝٛعاؿ إٍ كب٘ هبشاْ٘ٚ ,عًِ إٔ اهلل ٚسـ ٖٛ ٙايقٜٓ ٟذٿ َٔ ٞايهلباتٚ ,ػوـ ٗ ْؿو٘ قٍٛ

اؿل تباكى ٚتعاٍ   :قٌ َٔ ٜٓذٝهِ َٔ ظًُات ايبس ٚايبشس تدع ْ٘ٛتغسعا ٚخؿ ١ً ٝي ٔ٦أْذاْا َٔ ٖرٙ
يٓه َٔ َّْٔٛايػَّانس  ٜٔقٌ ايً٘ ٜٓذٝهِ َٓٗا  َٔٚنٌ نسب ثَِّ أْتِ تػسن ٕٛ

(هٛك ٠ا٭ْعاّ اٯ.)64-63 ١ٜ
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 - 2ايتطً ِٝبكغا ٤اهلل ٚقدز.ٙ
ٖق ٙايٓكڀَ ١لتبڀ ١باييت قبًٗا اكتباطا ٚثٝكا ,ؾايٓٛل إيٖ ٞقا ايؿرلٚيٚ ,سرل ٠أٌٖ ا٫ػتِاْ أَاَ٘ٚ ,إٕ
أغًبِٗ إِا ٜعًل ا٭َل عً ٢ق ٠ٛاهتذاب ١دٗام إٓاع ١يـ ٣اٱْوإ َٔ ,أدٌ ايكٔا ٤عًٖ ٢قا ايؿرلٚيٖٓٚ ,ا
ٜـكى ايعبـ ع ١ُٛاـايل هبشاْ٘ ,قاٍ تعاٍٜ  :اأٜٗا ايَّٓاع عسب َجٌ ؾاضتُعٛا ي٘ إَّٕ اير ٜٔتدعَٔ ٕٛ
د ٕٚايً٘ ئ ٜدًكٛا ذبابا ٚي ٛادتُعٛا ي٘ ٚإٕ ٜطًبِٗ ايرباب غ٦ٝا يا ٜطتٓكر َ٘ٓ ٙٚععـ ايطايب
ٚايُطًٛبَ ا قدزٚا ايً٘ سلَّ قدز ٙإَّٕ ايً٘ يك ٟٛعصٜص

(هٛك ٠اؿر اٯٜتإ)74 ٚ73,

اؿل هبشاْ٘ ٚ :إذا َطَّهِ ايغس ؾ ٞايبشس عٌَّ َٔ تدع ٕٛإيا إَّٜاٙ

ٜٚوتكل ٗ قًب٘ قٍٛ

(هٛك ٠ٱهلا ,٤اٯ)67 ١ٜ

ؾٝهً ٕٛعاك

إوًِ ٫ :إي٘ إ ٫اهلل عً ٘ٝتٛنًت ٚإي ٘ٝأْٝبٖٚ ,قا ايٌعاك ٜتذوـ سكٝكْ ٗ ١ؿى ايعبـ إِاب ,ؾٝشٛم ب٘
ْؿعاڄ ٗ ايـْٝا َٔ ايلاس ١ايٓؿوٚ ,١ٝايتوً ِٝبكٔا ٤اهلل ٚقـك ,ٙؾ ٬هنعٜ ٫ٚ ,كٓ٘ َٔ كٓ ١اهلل ,بٌ ٜنؿاؿ إّاْ٘

باهللٚ ,بكٔاٚ ٘٥قـك ,ٙؾِٝـم ٗ ايتٛنٌ عً ٘ٝهبشاْ٘ ,ؾٓٝكًب ٜأه٘ إٍ أٌَٚ ,دنع٘ إٍ طُأْٜٓٚ ,١ٓٝاٍ
بقيو اؾنا ٤ا٭ٚؾ ٗ ٢اٯػل.٠
ؾبِـ م تٛنٌ ايعبـ عً ٢اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ,بايعٛؿ ٠ايِاؿق ١إيٜٓ ٘ٝبعح ٗ ْؿو٘ ا٭ٌَ ٚايولٚك,
ٜٛٚقٔ بؿلز اهلل نُا قاٍ تعاٍ  :ؾإَّٕ َع ايعطس ٜطسا  إَّٕ َع ايعطس

ٜطسا(هٛك ٠ايٌلغ ,اٯ) 6 -5 ١ٜ

 ٜاهللځ ٜٳشٵؿځٛڃوځ ,اسٵؿځٜٹ اهللځ تٳذٹـٵٙٴ أځَٳاَٳوځ ,تٳعٳلٻفٵ إڇيځ ٢اهللٹ ؾٹٞ
اس ځؿ ٹ
ٜٚوتشٛل ٗ ْؿو٘ ق ٍٛايٓيب  " : - -ٵ
اهلل ,قځـٵ دٳـٻ ايڃكځًځِٴ بٹُٳا ٖٴٛٳ نځا٥ٹٔٷ ,ؾځًځ ٵٛ
ايلٻػٳا٤ٹ ٜٳعٵلڇؾڃوځ ؾٹ ٞايٌٿـٻ٠ٹ ,إڇفٳا هٳأځيڃتٳ ؾځاهٵأځٍڇ اهللځٚ ,ٳإڇفٳا اهٵتٳعٳٓٵتٳ ؾځاهٵتٳعٹٔٵ بٹ ٹ
أځٕٻ ايڃؼٳًڃلٳ نڂًډٗٴ ِٵ دٳُٹٝعٶا أځكٳاؿٴٚا أځٕٵ ٜٳٓٵؿځعٴٛىځ بٹٌٳٞٵ٤ٺ يځِٵ ٜٳكڃٔٹ٘ٹ اهللڂ يځوځ يځِٵ ٜٳكڃـٹكٴٚا عٳًځٝٵ٘ٹٚ ,ٳإڇٕٵ أځكٳاؿٴٚا أځٕٵ ٜٳٔٴلټٚىځ
بٹٌٳٞٵ٤ٺ يځِٵ ٜٳكڃٔٹ٘ٹ اهللڂ عٳًځٝٵوځ يځِٵ ٜٳكڃـٹكٴٚا عٳًځٝٵ٘ٹٚ ,ٳاعٵُٳٌٵ يٹًډ٘ٹ بٹايٌټهڃلڇ ؾٹ ٞايڃٝٳكٹٌڇٚ ,ٳاعٵًځ ٵِ أځٕٻ ايِٻبٵلٳ عٳًځَ ٢ٳا تٳهڃلٳٙٴ ػٳٝٵلٷ
نځجٹرلٷٚ ,ٳأځٕٻ ايٓٻِٵلٳ َٳعٳ ايِٻبٵلڇ ٚٳأځٕٻ ايڃؿځلٳزٳ َٳعٳ ايڃهځلٵبٹٚ ,ٳأځٕٻ َٳعٳ ايڃعٴوٵلڇ ٜٴوٵلٶا "(ايبٗٝكٖ1211 ,ٞع.) 301 ,4 ,
ٌَذعا يعباؿ ٙإَٚ ,ٌَٓ٪كٜٛا
ٶ
ؾإٕ ايعبـ إ َٔ٪باهللٚ ,اثل بٛعـ ٫ٚ ٜٔٗ ٫ ,ٙونٕ ,قاٍ هبشاْ٘
يعناٚ ُِٗ٥باعجٶا شلُُِٗٚ  :يا تٗٓٛا ٚيا تشصْٛا ٚأْتِ ايأعً ٕٛإٕ نٓتِ

َؤَٓني( هٛك ٠آٍ عُلإ,

اٯ )139 ١ٜقاٍ

اٱَاّ ايوعـٚ(" :ٟال تٗٓٛا ٚال حتصْٛا) أ ٫ٚ :ٟتٗٓٛا ٚتٔعؿٛا ٗ أبـاْهِ ٫ٚ ,ؼنْٛا ٗ قًٛبهِ ,عٓـَا
أُابتهِ إِٝبٚ ,١ابتًٝتِ بٗق ٙايبً ,٣ٛؾإٕ اؿنٕ ٗ ايكًٛبٚ ,اي ٖٔٛعً ٢ا٭بـإ ,مٜاؿَِٝ ٠ب ١عًٝهِ,

ٚع ٕٛيعـٚنِ عًٝهِ ,بٌ ًذٸعٛا قًٛبهِ ُٚدلٖٚاٚ ,اؿؾعٛا عٓٗا اؿنٕ ٚتًِچبٛا عً ٢قتاٍ عـٚنِٚ ,فنل
تعاٍ أْ٘ ٜٓ ٫بػًٜٝ ٫ٚ ٞل بِٗ ايٚ ٖٔٛاؿنٕ ِٖٚ ,ا٭عً ٗ ٕٛاٱّإٚ ,كداِْ ٤ل اهلل ٚثٛاب٘ ,ؾإ َٔ٪إتٝكٔ
َا ٚعـ ٙاهلل َٔ ايجٛاب ايـْٚ ٟٛٝا٭ػلٜٓ ٫ ٟٚبػ َ٘ٓ ٞفيوٚ ,شلقا قاٍ تعاٍٚ :أْتِ األعً ٕٛإٕ نٓتِ
َؤَٓني ( ".ايوعـ) 129 ,ّ 4111 ,ٟ
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ؾإٕ إَ َٔ٪بتًًَ ٫ٚ ٢ذأ َٔ اهلل إ ٫إي ,٘ٝؾإفا أُٝب ايعبـ بٗقا ايؿرلٚيٓٚ ,اقت أَاَ٘ اؿ,ٌٝ
ٚاْعـَت عٓـ ٙا٭هباب ,عاؿ إٍ كب٘ َتٛن٬ڄ عًَٓ٪َ ٘ٝاڄ بكٔاٚ ,٘٥عٓـ ايعٛؿ ٠إي ٞإٓٗر ايلباْ ٗ ٞايتعاٌَ
َع ا٫بت٤٬؛ ٜتشكل يًعبـ أَل هعٌ َٔ استُاٍ لات٘ أندل ,سٝح لـ إٔ نجرلاڄ َٔ أٌٖ ا٫ػتِاْٜ ,تشـثٕٛ
عٔ اؿاي ١ايٓؿ و ١ٝيًُِابٚ ,ع٬قتٗا بنٜاؿ ٠ق ٠ٛدٗام إٓاع ١يـ ,ٜ٘يقيو لـ دًچِٗ  ُٜٞٛبعـّ اشلًع
ٚاـٛفٚ ,إِا ببح كٚس ١ايڀُأْْ ٗ ١ٓٝؿى ايٌؼّ إِاب .
ٖٓ َٔٚا لـ إٔ ٖقا ايؿرلٚي قـ سكل يًعبـ ًَِش ١ؿ ١ٜٝٓنبرل ٖٞٚ ,٠ايعٛؿ ٠إٍ اهللُٚ ,ـم ايتٛنٌ
عًٚ ,٘ٝايجك ١إڀًك ١ب٘ ,ؾ ٓٝتر َٔ فيو اهتكاَ ١ايعبـ عً ٢طاع ١اهلل تباكى ٚتعاٍٚ ,نؿ ٢بٗقا أثلا إهابٝا
وٌِ َٔ دلاٖ ٤قا ايؿرلٚي .
 -3االضتكاَ ١عً ٢طاع ١اهلل.
ٜتذـؿ ٗ ْؿى إ َٔ٪إِاب سلْ عً ٢ا٫هتكاَ ١عً ٢طاع ١اهلل تعاٍ ,نٜ ْ٘ٛـكى ُاّ اٱؿكاى أْ٘ قـ
ٜٓ ٫ذٖ َٔ ٛقا اٱُابٚ ,١قـ تهْٗ ٕٛاٜت٘ ًٝٚه ,١ؾتتذـؿ ا٫هتكاَ ١عٓـٚ ,ٙنًُا اهتكاّ ايعبـ عً ٢طاع١
اهلل؛ نًُا ماؿ ٜك ٘ٓٝب٘ٚ ,عٛڂُت ثكت٘ بٛعـ ٙهبشاْ٘ٚ ,وٌِ ا٭دل ٚايجٛاب بِـم اٱّإٚ ,إػ ْ٬ايعٌُ
.
 - 4ايجك ١يف نالّ اهلل ٚنالّ زضٛي٘ .
إٜ َٔ٪جل ٗ ن ّ٬اهلل؛ ٭ٕ ن ّ٬اهلل نً٘ ُـم  ,هٛا ٗ ٤ا٭ػباك ,أ ٗ ٚا٭سهاّ نځُٳا قاٍ تعاٍ:
ٚتَُّت نًُ ١زبو صدقًا

ٚعدالهٛك ٠يڃأځْٵعٳاّٴ ,اٯ)115 ١ٜ

ٚقـ سـثٓا كبٓا هبشاْ٘ عٔ ُـم أػباكٚ ٙعـٍ أسهاَ٘ٚ ,ؼكٝل ٚعـ ٙيعباؿ ٙايِاؿٌ ,قاٍ تعاٍ ٹيأڂّٸ
َٴٛهٳٚ  :٢أٚسٓٝا إي ٢أّ َٛض ٢إٔ أزعع ٘ٝؾإذا خؿت عً ٘ٝؾأيك ٘ٝؾ ٞايٚ ِٝيا تداؾٚ ٞيا تشصْ ٞإَّْا زادٙٚ
ثك ١باهلل تعاٍ ,قاٍ ابٔ ايك- ِٝ
إيٝو ٚداعً َٔ ٙٛايُسضًني ( هٛك ٠ايكِّ ,اٯ ,)7 ١ٜؾاَتجًت أَلٳ كبٗا ٚنًڊٗا ڄ
كٓ٘ اهلل " : -ؾإٕ ؾعًٗا ٖقا ٖ ٛعٌ ثكتٗا باهلل تعاٍ إف ي ٫ٛنُاٍ ثكتٗا بلبٗا ٕا أيكت بٛيـٖا ٚؾًق ٠نبـٖا
ٗ تٝاك إا ٤تت٬عب ب٘ أَٛاد٘ ٚدلٜات٘ إٍ سٝح ٜٓتٗ ٢أٜ ٚكـ َٚلاؿ :ٙإٔ ايجك ١ػ ١ُ٬ايتٛنٌ ٚيب٘"(ابٔ
ايكٚ ,)123 ,ّ1923,ِٝبايؿعٌ كؿ ٙاهلل هبشاْ٘ إيٗٝا ٚدعً٘ َٔ ايٓبِْٚ ,ٌٝل ٙعً ٢ؾلعٚ ٕٛدٓـَٚ ,ٙهچٔ
ي٘ ٗ ا٭كضٚ ,إٜٛ َٔ٪قٔ ايعول ٜأت ٞبعـٜ ٙولٚ ,إٔ ايؿلز َع ايهلب ,ؾٝشـخ فيو ٗ ْؿو٘ كاس٫ ١
سـٚؿ شلا عً ٢سوب ُـم ثكت٘ بٛعـ كب٘.
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 - 5ايطهٚ ١ٓٝعدّ ادتصع.
ٚإفا ؼككت ٗ ْؿى ايعبـ إَ َٔ٪ا هبل َٔ تِـٜك٘ به ّ٬اهلل ٚكهٛي٘ ,أعكبت ٗ ْؿو٘ ايوه١ٓٝ
ٚايجباتٚ ,ايجك ١ايتاَ ١باهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ,إٕ عـَت ا٭هبابٚ ,أقؿًت ا٭بٛاب ,ؾباب ايلٓٔ ُٜٛ ٫ـ,
ؾايً٘ خٝس ساؾعًا  ٖٛٚأزسِ ايسَّاسُني ( هٛكٜٛ ٠هـ اٯٚ )64 ١ٜيٓا ٗ ايكِّ ايكلآْ ٞػرل َجاٍ ٚعدل ,٠ؾعٓـَا
ػلز َٛه  ٢عً ٘ٝايوَ َٔ ّ٬ع٘ َٔ إ ,ٌَٓ٪ؾأتبعِٗ ؾلع ٕٛظٓٛؿ ,ٙؾأُبض ايبشل أَاَِٗ ٚؾلع ٕٛػًؿِٗ,
ؾكاٍ ي٘ بٓ ٛإهلا :ٌٝ٥إَّْا يُدزن( ٕٛهٛك ٠ايٌعلا ٤اٯٚ )61 ١ٜيهٔ ْيب اهلل كؿ عً ِٗٝبجكٜٚ ١كٌ  :نًا إَّٕ َعٞ
زب ٞضٗٝد ٜٔ

(هٛك ٠ايٌعلا ,٤اٯ)62 ١ٜ

َعتُـاڄ عً ٢كب ايعإٌ ,ؾأتٚ ٢عـ اهلل هبشاْ٘ كغِ اْكڀاع ا٭هباب,

ؾاهلل هبشاْ٘ َٖ ٛوبب ا٭هباب ,ؾأٚس ٢إٍ َٛه ٢ؾكاٍ :ؾأٚسٓٝا إيَٛ ٢ض ٢إٔ اعسب بعضاى ايبشس
ؾاْؿًل ؾهإ نٌ ؾسمٍ نايطٛد ايععٚ  ِٝأشيؿٓا ثَِّ ايآخسٚ  ٜٔأْذٓٝا َٛضَ َٔٚ ٢ع٘ أدُعني ثَِّ
أغسقٓا ايآخس ٜٔإَّٕ ؾ ٞذيو يآَٚ ً١ٜا نإ أنجسِٖ َؤَٓني

(هٛك ٠ايٌعلا ٤اٯٜات )67 -63

ؾايجك ١باهلل ػعٌ

إِاب ِٜدل أَاّ ٖقا ا٫بتَٛ ٤٬قٓا ,بإٔ َا أُا ب٘ مل ٜهٔ يٝؼڀ ,٘٦ؾٝجُل ٗ ْؿو٘ ايوهٚ ١ٓٝاشلـٚ ,٤ٚعـّ
اؾنع أَاّ ٖقا ا٫بت. ٤٬
 -6سطٔ ايعٔ باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل :
ٖقا ايؿرلٚي ايق ٟعـَت َع٘ ا٭هباب ,ؾ ٬هـ ايعبـ إ ٫كبٸ ا٭كباب ,ؾٝتٛد٘ إي ٘ٝبهٌ ثك ١بأْ٘ ػرل
ساؾٛاڄٚ ,ػرل َعٌٖٚ ,قَ ٙلتب ١ع ,١ُٝٛدوـٖا ا٭ْبٝاٚ ٤اقعا سكٝكٝا ,ؾٗقا ػً ٌٝايلٓٔ إبلاٖ- ِٝعً٘ٝ

ايو -ّ٬سُٓٝا أيك ٗ ٞايٓاك نإ عً ٢ثك ١ع ١ُٝٛباهلل؛ ؾكاٍ" :سوبٓا اهلل ْٚعِ ايٛن " ٌٝؾعٳٔڇ ابٵٔڇ عٳبٻايڈ-
كٓ ٞاهلل عُٓٗا ":-نځإٳ آػٹلٳ قځٛٵٍڇ إڇبٵلٳاٖٹِٝٳ سٹٌٳ أڂيڃكٹ٢ٳ ؾٹ ٢ايٓٻاكڇ سٳوٵبٹ٢ٳ ايًډ٘ٴ ٳْٚٹعٵِٳ ايڃٛٳنٹٌٝٴ " ( ايبؼاك,ٟ
 )1664 ,ّ1982ؾهؿا ٙاهلل ًل َا أكاؿٚا ب٘ َٔ نٝـٚ ,سؿ َٔ ٘ٛإٔ تِٝب٘ ايٓاك بو ,٤ٛقاٍ تعاٍ  :قًٓا
ٜا ْاز ن ْٞٛبسدا ٚضًاَا عً ٢إبساٖ ِٝ

(هٛك ٠ا٭ْبٝا ,٤اٯ)69 ١ٜ

 - 7اإلميإ مبا عٓد اهلل َٔ ثٛاب ٚعكاب.
َٔ ُ اّ إّإ ايعبـ بلب٘ ,إٔ ٜعتكـ بإٔ نٌ ػڀ ٠ٛىڀٖٛا ٗ هب ٌٝاهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ,أ ٟتوبٝش ,١أٚ
ؼُٝـ ,٠أُ ٚـقٜٓ ,١اٍ بٗا ٭دل ٚإجٛبٚ ,١إٔ أ ٟبِٜٝ ٤٬ب٘ ِٜٚدل عً ,٘ٝؾوٝهتب اهلل ي٘ ا٭دل عً ٢فيو,
ٜٚهؿل ب٘ ه٦ٝات٘ ,قاٍ تعاٍ  :ذيو بأَِّْٗ يا ٜضٝبِٗ ظُأ ٚيا ْضب ٚيا َدُض ١ؾ ٞضب ٌٝايً٘ ٚيا ٜطٕٛ٦
َٛط٦ا ٜػٝغ ايهؿاز ٚيا ٜٓاي َٔ ٕٛعدً ْٝ ٚا إيا نتب يِٗ ب٘ عٌُ صايح إ َّٕ ايً٘ يا ٜغٝع أدس ايُشطٓني
ٚ يا ٜٓؿكْ ٕٛؿ ك ً١صػريٚ ً٠يا نبريٚ ً٠يا ٜكطعٚ ٕٛادٜا إيا نتب يِٗ يٝذص ِٜٗايً٘ أسطٔ َا ناْٛا
ٜعًُ( ٕٛهٛك ٠ايتٛب ,١اٯٜتإ . )121 -120
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نُا بٝٻٔ هبشاْ٘ إٔ َٔ أُٚاف أٌٖ اٱّإ ايقٜٚ :ٜٔطعُ ٕٛايطعاّ عً ٢سب٘ َطهٓٝا ٜٚتُٝا ٚأضريا
 إَُّْا ْطعُهِ يٛد٘ ايً٘ يا ْسٜد َٓهِ دصاٚ ٤يا غهٛزا إَّْا ْداف َٔ زبٓا َٜٛا عبٛضا قُطسٜسا 
ؾٛقاِٖ ايً٘ غسَّ ذيو ايٚ ّٛٝيكاِٖ ْغسً٠

ٚضسٚزا ( هٛك ٠اٱْوإ,اٯ)11–8 ١ٜ

ؾايلٓا َا عٓـ اهلل عٓـ اٱُاب ١بايبٚ ,٤٬اْكڀاع ا٭هباب َٔ ,أِٖ ايجٛابت اٱّاْ ,١ٝؾٝتشكل ايتوًِٝ
ايقٜ ٟتبع٘ ايلٓاٚ ,ايقٜٛ ٟدـ يق ٠اٱّإ ٚسٚ٬ت٘ ,ؾٝذـ ٙإ َٔ٪قـ ههٔ ٗ أعُام ْؿو٘ ,ؾكـ ك ٟٚعٔ
 ٍٛاهللٹ  ٢ًُ-اهلل عًٚ ٘ٝهًِٜ ,-ٳكڂٍٛٴ " :فٳامٳ طځعٵِٳ اٱڇّٳإڇ َٳٔٵ كٳٓٹ٢ٳ
ابٔ عباي-كٓ ٞاهلل عٓ٘ -ځأْٻ٘ٴ هٳُٹعٳ كٳهٴ ٳ
بٹايًډ٘ٹ كٳبٽا ٚٳبٹاٱڇهٵ٬ځّڇ ؿٹٜٓٶا ٚٳبٹُٴشٳُٻـٺ كٳهٴ٫ٛڄ " (ايٓٝوابٛك)22 ,ّ 4114 ,ٟ
 -8ايتٛب ١ايضادق ١ايٓضٛح.
َٔ تأثرلات ا٫بت ٤٬بٗقا ايٛبا ٤سِ ٍٛايتٛب ١ايِاؿق ,١ؾإٕ إلٜض أكمٸ قًبا َٔ غرلٚ ,ٙأنجل ٓلاع١
ٚتٛب ,١ػُِٛا َع ٖقا ايٛبا ٤ايقٚ ٟقـ أَاَ٘ ايعامل ٗ سرلٚ ٠فٖٚ ,ٍٛاْتٌل بٌ بًـاْ٘ اْتٌاك ايٓاك ٗ
اشلٌٖ ,ِٝا أُاب ؿ ٫ٚندل ٣بايًٌٌ ايتاّٚ ,أقؿٌ إڀاكاتٚ ,أغًل إِاْعٚ ,دعٌ َـْا ندل ٣ؽًًٛ ٛاكعٗا
ٚنأْٗا َـٕ أًباغ َٔٚ ,طبٝع ١اٱْوإ إفا أسى بـْ ٛأدً٘ إٔ وؤ ايتٛب١؛ ٭ْ٘ ٜ ٫ـكٜ ٌٖ ٟعاؾ ٘ٝاهلل َٔ
ٖقا إلض ,أّ إٔ فيو ٖ ٛآػل عٗـ ٙبايـْٝا ٚأًٖٗا.
إٕ َٔ ؼً ٢بتًو ايِؿاتُ َٔ ,ـم ايتٛنٌ عً ٢اهلل تعاٍٚ ,ايتوً ِٝبكٔاٚ ٘٥قـكٚ ,ٙا٫هتكاَ ١عً٢
طاع ١اهللٚ ,ايجك ٗ ١ن ّ٬اهلل ٚن ّ٬كهٛي٘  ٢ًُ -اهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ -ايجك ١بِٓل اهلل ٚتأٜٝـٚ ,ٙعؿ ٘ٛهبشاْ٘
يعبـ ٙإٚ ,َٔ٪اٱّإ َا عٓـ اهلل َٔ ثٛاب ٚعكابٚ ,ايتٛب ١ايِاؿق ١ايِٓٛغٜ ,ذلهؽ ٗ قًب٘ ُـم اٱّإ,
ٜٓٚاٍ ب٘ ايلؾع ٗ ١ايـاك ,ٜٔؾًعٌ اهلل ٜأت ٞبب ٤٬ته ٕٛب٘ ايٓذاٚ ,٠ايوعاؿ ٗ ٠ايـْٝا ٚاٯػلٚ ٠بٗقا ٜتعُل ٗ
ايٓؿٛي ,إٔ أقـاك اهلل تعاٍ نًٗا ػرل .
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املبشح ايجايح :اآلثاز اإلجياب ١ٝايؿكٗ ١ٝاملرتتب ١عً ٢اْتػاز ؾريٚع نٛزْٚا .
تلتب عً ٢اْتٌاك ٚبا ٤نٛكْٚا نجرل َٔ اٯثاك اؾاْب ١ٝاٱهاب َٔ ,١ٝايٓاس ١ٝايؿكٗ َٔٚ ,١ٝأِٖ ٖق ٙاٯثاك
َا ٜأت:ٞ
 - 1ؾتح باب االدتٗاد يف ايعباد.٠
إٕ ْ٫تٌاك ٚبا ( ٤نٛكْٚا  ) 19آثاكاڄ إهابٝات نجرل ,٠ساٚيٓا َٔ ػٖ ٍ٬ق ٙايبشح توً ٘ٝائ٤ٛ
عًٗٝا؛ ٱّآْا بإ أقـاك اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ نًٗا ػرلٚ ,٭ٕ إَ َٔ٪أَٛك عؤ اي ٔٛبلب٘ هبشاْ٘ٚ ,نُا إٔ
يًؿرلٚي آثاكا إهاب ١ٝٶعًُ ٢عٝـ تِشٝض عكٝـ ٠ايعبـ بلب٘ٚ ,مٜاؿُ ٠وه٘ بـ ,ٜ٘ٓؾإٕ شلقا ايٛبا ٤تـاعٝات
إهاب ١ٝعً ٢ايِعٝـ ايؿكٗ ,ٞكَا مل تهٔ يتشٌِ ي ٫ٛاْتٌاك ٖقا ايٛبا: ٤
ٜك ٍٛايٌاعل :
قـٵ ٜٓعِٴ اهللڂ بايبًٚ ٣ٛإٕٵ عُٛتٵ
ٜٚٳبٵتٳً ٞايًډ٘ بعضٳ ايكځٛٵّ بايٓعٳِڇ (أبُ ٛاّ /اينكنً)160 ,ّ 4114 ,ٞ
هاؿت ا٭ڂَِ قبٌ ايبعج ١احملُـ ١ٜقل ٕٚاؾاًٖ ١ٝاؾُٗٛ ,٤٬ز ؾٗٝا أَٛاز ائ ٍ٬بٌتُٛ ٢كٚ ٙأًهاي٘,
ست ٢بعح اهلل تعاٍ ْب ٘ٝا٭نلّ ٖ - -اؿٜاڄَٚ ,بٌلاڄْٚ ,قٜلاڄ ,ساَ٬ڄ كا ١ٜاشلـٚ ٣ايٓٛكَ ,عذنت٘ ايكلإٓ
ايهل ِٜايق ٖٛ ٟتبٝإ يهٌٸ ً ٖٛٚ ,٤ٞايـهتٛك إتهؿٌ بتٓ ِٝٛسٝا ٠ا٭ڂَِٚ ,عنٸ ٚهعاؿ َٔ ٠آَٔ ب٘ٚ ,ناْت
أٚاَل ايٓيب ا٭نلّ ْٛٚ - -اٖٚ ,٘ٝأقٛاي٘ ٚأؾعايً٘ ,لعاڄ ٚؿهتٛكاڄ ٜهؿٌ يًُوًِ سٝا ٠نلّٚ ,١ته ٕٛب٘
ا٭َ ١عنٜن ٠ق ,١ٜٛؾؼلدت َٔ ٖق ٙا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٚ ,ٞا٭عُاٍ ٚا٭قٛاٍ َٔٚ ,قبًٗا إعذن ٠اـايـ ٠ايكلإ
ايهل ,ِٜعًَٛا ْ ,١أهُٗت ٗ كؾع ١ا٭َٚ ,١هعاؿ ٠ايؿلؿ ٚاؾُاع َٔٚ ,١بٗٓٝا عًِ ايؿك٘ .
ٚيځُٸا نإ عًِ ايؿك٘ ٜعاجل ايٛقا٥ع ٚا٭سـاخ اييت تلتب٘ عٝا ٠ايؿلؿَ ٖٞٚ ,تػٝٸل ٠عوب اينَإ ٚإهإ,
ؾهإ  ٫ٚبـٸ َٔ بٓا ٤ايعكٚ ,ٍٛتٓك ٝض ا٭ؾهاك؛ ستٜ ٢تڀٛك عًِ ايؿك٘ نايتڀٛك ايقٜٓ ٟاٍ نڂٌٸ عًِ َٔ ايعً,ّٛ
ستٜ ٢وِٗ ٗ إهاؿ سً ٍٛيهٌ اٱًها٫ت اييت تكع ٗ سٝا ٠إوًَِ ,ع تڀٛك اؿٝاٚ ٠تػرل اجملتُعات,
ٚباْتٌاك اٱهٚ ,ّ٬نجل ٠ايؿتٛسات ,نجلت ؾلٚع عًِ ايؿك٘ ,ؾقٖب بعض ايعًُا ٤إٍ ايلأٚ ٟا٫هتشوإ
ٚايكٝاي ٚغرلٖا َٔ َِاؿك ايتٌلٜع اييت تك ّٛعً ٢ا٫دتٗاؿ َٔ ػ ِْْٛ ٍ٬ايهتاب ٚايوٓ ,١ؾٗٛل بقيو
عًِ أُ ٍٛايؿك٘ٚ ,ايقٜ ٟتڀًب دٗـاڄ عًُٝاڄًَٚ ,ه ١ؾهلٜ ,١ٜوتڀٝع َعٗا ايؿك ٘ٝاهتؼلاز أسهاّ َا ٜوتذـ
َٔ ٚقا٥ع ْٛٚامٍ ؼٌِ يٮَٜٚ ,١نؿاؿ ٖقا اؾٗـ ايعًُ ٞنًچُا ابتعـ ايٌؼّ عٔ مَٔ ُـٚك ايّٓٸٚ ,اَتـٸ
ايؿاٌُ اينَين بٚ ٘ٓٝبٌ عِل ايبعج ,١بهٌٸ َا وًُ٘ ٖقا اَ٫تـاؿ َٔ َٔاعؿات ٜڀ ٍٛاؿـٜح عٓٗا ,ا٭َل
ايقٜ ٟتڀًچب عٓا١ٜڄ بايػ١ڄ ٗ ايتُشٚ ّٝايتـقٝل ٚا٫دتٗاؿ .
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ٜعـ طًب ايعًِ ايقٜ ٟتشكل ب٘ ا٫دتٗاؿ َٔ ؾلٚض ايهؿا ,١ٜؾإفا أًُٖ٘ إوًُْٝ ٕٛعاڄٚ ,مل ٜتٛؾچل ؾِٗٝ
عامل فتٗـ ,نإ اؾُٝع آمثٌ؛ يكٛي٘ تعاٍَٚ:ا نإ ايُؤَٓ ٕٛيٓٝؿسٚا نآؾ ً١ؾًٛال ْؿس َٔ نٌ ؾسقَِٗٓ ١
طآ٥ؿ ١يٝتؿكٗٛا ؾ ٞايدٚ ٜٔيٓٝرزٚا ق َِٗٛإذا زدعٛا إي ِٗٝيعًِٗ ٜشرزٕٚ

(هٛك ٠ايتٛب ,١اٯ)122 ١ٜ

قاٍ اٱَاّ

ايَٓ ":ٟٚٛت ٢مل ٜهٔ ٗ إٓٛع إٚ ٫اسـ ًِٜض يًؿت ,٣ٛتعٌ عً ٘ٝإٔ ٜؿيتٚ ,إٕ نإ ٖٓاى غرل ,ٙؾَٗٔ ٛ

ؾلٚض ايهؿاٜات"(ايٖٓ1405 ,ٟٚٛع.)98 ,
نُا إٔ ا٫دتٗاؿ نإ ٗ ا٭ََٓ ١ق عِل ايِشاب ,١بٌ نإ بعض ايِشاب ١هتٗـ ٗ ؾِٗ أقٛاٍ ايٓيب -
 ٖٛٚ -بٌ ٗٚلاْ ,ِٗٝإٍ إٔ مت هـ باب ا٫دتٗاؿ ٗ أٚاػل ايكلٕ ايواؿي اشلذل ٟتكلٜباڄّ ٫ٚ ,هٔ ايكٍٛ
بإٔ باب ا٫دتٗاؿ نإ َػًكاڄ بايهً ١ٝعً ٢عًُا ٤ا٭َ ,١ؾٗٓاى عًُا ٤فتٗـ ,ٕٚمل ٜلٓٛا بايتكًٝـْٚ ,اؿٚا
با٫دتٗاؿ ,نأٓـ بٔ تٚ ,١ُٝٝتًُٝق ٙابٔ ايكٚ ,ِٝايٌٛناْٚ ,ٞنقا ايوٛٝط ٞايق ٟأيچـ كهاي ١زلاٖا  ( :ايلٸؿ
عًَ ٢ٳٔ أػًـ إٍ ا٭كضٚ ,دٌٗ إٔ ا٫دتٗاؿ ٗ نٌٸ عِل ؾلض) ( مٜـإٚ )141 ,ّ1999 ,غرل ٖ٤٫٪
نجرل .
ثِ ٗٚلت اجملاَع ايؿكٗ ٗ ١ٝايعِل اؿـٜح ,أَ ٚا ٜوُ ٢با٫دتٗاؿ اؾُاع" :ٖٛٚ ٞبقٍ ْع َٔ ايؿكٗا٤
ٚهعِٗ فتُعٌ يتشِ ٌٝسهِ ًلع( "ٞبٔ ٓٝـٖ 1232 ,عَٚ )1 ,ع ايِٓـ ا٭ػرل َٔ ايكلٕ إِٓلّ,
ٗٚلت ؿعٛات َٔ عـؿ َٔ ايعًُاٚ ٤ايباسجٌ ,إٍ إسٝا ٤ا٫دتٗاؿ اؾُاعً ٗ ,ٞهٌ َ٪هوَ ٞكٜٓٔ ,تؼق
ًهٌ فُع عًُ ,ٞأً ١٦ٖٝ ٚلع ١ٝأَ ٚا ًاب٘ فيو .
عً ٢إثل فيو تأهوت فُٛع َٔ ١اجملاَع ايؿكَٗٗٓ ,١ٝا :فُع ايبشٛخ اٱه ٗ ١َٝ٬ا٭مٖل ,ايقٟ
تأهى عاّ ٚ ,ّ1961قـ عكـ اجملُع أُ٪َ ٍٚل ي٘ ٗ ايكاٖل ٠عاّ  ّ1963نقيو ٖ ١٦ٝنباك ايعًُاٗ ٤
إًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ,١ٜاييت تأهوت بأَل ًَه ٞهٓٚ ّ 1971 ١اجملُع ايؿكٗ ٞاٱه َٞ٬ايتابع يلابڀ١
ايعامل اٱهَ َٞ٬ه ١إهلَ ,١ايق ٟمت إٌْا ٙ٩هٓٚ ,ّ 1978 ١فُع ايؿك٘ اٱه َٞ٬باشلٓـ ,ايق ٟتأهى عاّ
ٚ ّ1988كابڀ ١عًُا ٤إػلبٚ ,اجملًى ا٭ٚكب ٞيٲؾتاٚ ٤ايبشٛخ ,فُع ؾكٗا ٤ايٌلٜع ٗ ١أَلٜها ( ابٔ
ٓٝـٖ 7:9= ,ع)7 ,
ؾكـ ٗٚلت ٖق ٙاجملاَع ايؿكٗ َٔ ١ٝأدٌ َٛانب ١ايعِلَٚ ,ا وٌِ ب٘ َٔ َوتذـات ْٛٚامٍٚ ,بايؿعٌ
ؾإٕ ايٓاٚل ٗ َا ُـك عٔ ٖق ٙاجملاَع َٔ ؾتا ٚ ٣ٚقلاكاتٜ ,ل ٣أْٗا أهُٗت ؾع ٗ ٬ؾتض باب ا٫دتٗاؿ َٔ
دـٜـ ,ؾكـ قـَت ؾتاَ ٣ٚبٓ ١ٝعً ٢ادتٗاؿات يٓٛامٍ َعاُلْٝ ٗ ,٠ع أبٛاب ايؿك٘ .
 َٔٚأبلم َا سٌِ ؾ ٘ٝا٫دتٗاؿ بٌ ايعًُا ,٤بوبب دا٥ش ١نٛكْٚا:
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أ -ايتباعد بني املضًني يف أثٓا ٤ايضال.٠
ٚنقيو اؿاٍ َع اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا َ ٚا ْتر عٓ٘ َٔ ْٛامٍ ,مل ؼـخ هابكاڄ ,أهُٗت ٗ ؾتض باب
ا٫دتٗاؿ ,ؾايعًُا ٤ايٜ ّٛٝتشـث ٕٛعٔ َوا ,ٌ٥بعٔٗا مل ٜڀلغ بٗقا ايٌهٌ ايقٜ ٟعلض ب٘ ايَ َٔ ,ّٛٝجٌ
قؿٌ إوادـ ٗ نٌ بًـإ ايعامل اٱهٚ ,َٞ٬تٛقـ ايعُلٚ ,٠تٛقـ ايڀٛاف س ٍٛايهعبًٛٗ ١كاَ َٔٚ ,جٌ
َوأي ١تباعـ إًٌِ ٗ ايِـ أثٓا ٤ايِٖٚ ,٠٬قا إوأي( ١ايتباعـ ٗ ايِـ أثٓا ٤ايِ )٠٬اػتًـ ايعًُا ٤ؾٗٝا
عً ٢قٛيٌ :
ايك ٍٛاأل ٖٛٚ :ٍٚق ٍٛاؿٓؿ ( ١ٝاينًٜعٖ1313 ,ٞع ٚ )136 ,إايه ١ٝإف قايٛا :بإٔ ايتباعـ بٌ
ايِؿٛف ٗ ايَِ ٠٬هل( ٙٚايكلاًٗٛٓٚ ) 64,61,61 ,ّ1992 ,ا ا٭َل بتو ١ٜٛايِؿٛف عً٢
ا٫هتشبابٚ ,بٗقا قاٍ ايٌاؾع( ١ٝايـَٝاطٖٚ ,)44 ,ّ 1992,ٞقا ايك ٖٛ ٍٛا٭ُض ٗ َقٖب اؿٓابًَٚ ١ا
عً ٘ٝأغًبِٗ ( إلؿا.) 212 ,ّ1990 , ٟٚ
ؿـٜح ايٓيب  " إڇْٻُٳا دٴعٹٌٳ اٱڇَٳاّٴ يٹٝٴ٪ٵتٳِٻ بٹ٘ٹ ؾځ٬ځ تٳؼٵتٳًٹؿڂٛا ٳعًځٝٵ٘ٹ ,ؾځإڇ ٳفا كٳ ځن ٳع ؾځاكٵنځعٴٛاٚ ,ٳإڇ ٳفا قځاٍٳ هٳُٹعٳ ايًډ٘ٴ يٹُٳٔٵ
سٳُٹـٳٙٴ ,ؾځكڂٛيڂٛا كٳبٻٓٳا يځوځ ايڃشٳُٵـٴٚ ,ٳإڇفٳا هٳذٳـٳ ؾځاهٵذٴـٴٚاٚ ,ٳإڇفٳا ُٳًډ ٢دٳايٹوٶا ؾځِٳًڊٛا دٴًڂٛهٶا أځدٵُٳعٴٕٛٳٚ ,ٳأځقٹُٝٴٛا
ـ ؾٹ ٢ايِٻ٬ځ٠ٹ ,ؾځإڇٕٻ إڇقځاَٳ١ځ ايِٻـٿ َٹٔٵ سٴوٵ ڇٔ ايِٻ٬ځ٠ٹ "(ايبؼاك)403,ّ1982,ٟ
ايِٻ ٻ
ايك ٍٛايجاْ ٖٛٚ :ٞيًشٓابً ١قايٛا :إٕ تو ١ٜٛايِـ ٚادبٚ ,اػتًؿٛا ٗ بڀ َٔ ٠٬ُ ٕ٬مل ٜوٟٛ
ايِـٚ ,ايلادض عٓـِٖ ٚقٛع اٱثِ َع ُش ١ايِ( ٠٬ابٔ ايعجٖ 1248 ,ٌُٝعٚ .)11 ,اهتـيٛا عً ٢فيو
باؿـٜح ايوابلٚ ,يهِٓٗ ًٓٛا ا٭َل عً ٢ايٛدٛب  ٫ايٓـبَ ,جٌ َا ؾعٌ أُشاب ايك ٍٛا٭. ٍٚ
َٚع اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا ٚسـٜح قلك أٌٖ ا٫ػتِاْ إٔ ايعـ ٣ٚتٓتٌل بٌ ا٭ؾلاؿ عٔ طلٜل ايتكاكب
اؾوـ ,ٟادتٗـ أٌٖ ا٫دتٗاؿ َٔ دـٜـُٚ ,ـكت ؾتا ٣ٚعـٜـ٦ٖٝ َٔ ,٠اتٚ ,فاَعٚ ,فايى ؾكٗ١ٝ
َعتدل ٗ ,٠ايعامل اٱه ,َٞ٬تتشـخ عٔ دٛام ايتباعـ بٌ إًٌِ ٗ ايِـْ ٖٛٚ ,كٝض ا٭قٛاٍ ايوابك,١
ٚفيو يـؾع ائلكٚ ,سؿ ٜايٓؿى إأَٛك ب٘ ًلعا ٶ.
ٚقـ دا ٗ ٤ايؿت ٣ٛايِاؿك ٠عٔ ؾٓ ١ايؿتَ ٣ٛذُع ايبشٛخ اٱه ١َٝ٬با٭مٖل ,بعـ إٔ أًُت إوأي,١
ٚبٓٝت ا٭قٛاٍ ٚا٭ؿيٚ ": ١عً :٘ٝؾإفا أنچـ ا٭طبا ٤ايجكات إٔ ايتباعـ ٗ ُؿٛف إًٌِ ٚتٓ ِٝٛايـػٍٛ
ٚاـلٚز َٔ إوذـ؛ ٜؿٝـ ٗ عـّ اْتٌاك ايعـ٣ٚ؛ ؾإْ٘ ػٛم ايِ ٠٬س٦ٓٝقٺ (أ ٟبايتباعـ) َع ا٫قتِاك عً٢
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مَٔ اْتٌاك ايٛبا ,٤عً ٢إٔ تعٛؿ تو ١ٜٛايِؿٛف ٕا ناْت عً ٘ٝبعـ اكتؿاع ايب٤٬؛ ؾإْ٘ إفا ٓام ا٭َل اتوع,
ٚإفا اتوع ٓام نُا َٖ ٛكلٻك"( فُع ايبشٛخ اٱه)١َٝ٬
ٚبٗقا ٜٗٛل يٓا إٔ اْتٌاك ايؿرلٚي أتت َع٘ ْٛامٍ دـٜـ ,٠أهُٗت ٚي ٛظنٜ ٤ورل ٗ اهتُلاك باب
ا٫دتٗاؿ َؿتٛساڄٖٚ ,قا ٜعـ َٔ اٯثاك اٱهاب ١ٝاييت تلتبت عً ٢اْتٌاك ٚبا ٤نٛكْٚا عًُ ٢عٝـ َباسح عًِ
ايؿك٘.
ب – ٚدٛب تػط ١ٝايؿِ ٚاألْـ يف ايضال ٠بعد إٔ نإ َٓٗٝا عٓ٘ َٔ قبٌ.
ٖا أْتذ٘ اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚاْٛ َٔ ,امٍ مل ؼـخ هابكاڄ ,أهُٗت ٗ ؾتض باب ا٫دتٗاؿ ,تػڀ ١ٝايٛد٘
ٚا٭ْـ ٗ أثٓا ٤ايِ ,٠٬ؾِاك ايعًُاٜ ٤تشـث َٔ ٕٛدـٜـ عٔ َوأي ١اكتـا ٤ايهُاَ ٗ ١ايِ ,٠٬اييت إٕ
ؼـخ عٓٗا أٌٖ ايذلاخٚ ,اْعٛا تكلبٝا عً ٢نلاٖ ١تػڀ ١ٝايؿِ ٚا٭ْـ ٗ ايِ ,٠٬ؾٓذـ إٔ ْاميت نٛكْٚا
دعًت ايهجرل َٔ ايعًُآٜ ٤تكٌ َٔ ايك ٍٛبايهلاٖ ,١إٍ ايك ٍٛبايٛدٛب ئًلٚكٖٓٚ ,٠ا ْولؿ أقٛاٍ ا٭ٚيٌ
ٗ ايًجاَّ ٖٛٚ ,ا ٌٜب٘ ايهُاَ ١اي: ّٛٝ
 ٚقاٍ اذتٓؿ ١ٝنقيو بايهلاٖٚ ,١اػتًؿٛا ٗ َاٖ ١ٝايًجاّ ,ؾٗ ٛعٓـِٖ َا غڀ ٢ا٭ْـ ٚايؿِٚ ,سهُٛابهلاٖت٘ إ ٫يًشاد ,١نتػڀ ١ٝايؿِ بايهِ عٓـ ايتجا٩ب؛ ٭ٕ فيو تٌب٘ باجملٛي عٓـ عباؿتِٗ ايٓاك ( ابٔ ل,ِٝ
ب ٬ت.)42 ,
 زأ ٟاملايه ١ٝؾكـؿ قايٛا :عٔ ايًجاّ ٖٛٚ ,عٓـِٖ تػڀ ١ٝايٌؿ ١ايوؿًَٚ ١ٝا ؼتٗا ,بأْ٘ َهلكٗ ٙٚايِ ٠٬يًلدٌ ٚإلأ( ٠ايعبـكٖ1398 ,ٟع.)01 ,
 ٚبرات ايك ٍٛقاٍ ايػاؾع ١ٝإ ٫إِْٗ دعًٛا ايًجاّ َا غڀ ٢ايؿِ ٚسوب (ايٓ ,ٟٚٛؿ.ت)129 ,ٚنَ َِٗ٬بين عً ٢إٔ ايًجاّ ىٌ بايِ ,٠٬سٝح ٜػڀ ٞا٭ْـ ٖٛٚ ,ايعٔ ٛايق ٟهب إٔ َ٬ٜى ا٭كض عٓـ
ايوذٛؿٚ ,قـ أَل ايٓب ٢ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ إٔ ٜه ٕٛايوذٛؿ عً ٢هبع ١أعٔاَٗٓ ٤ا ا٭ْـ .
 ٚأَا اذتٓابً ١ؾكـ اػتًؿٛا ؾُٝا ب ٗ ِٗٓٝؼـٜـ ايًجاّ ,ؾُِٓٗ َٔ قاٍ إٕ ايًجاّ ٖ ٛغڀا ٤ايؿِ ٚا٭ْـ, َٔ َِٗٓٚقاٍ َا غڀ ٢ايؿِ ٚسوبٚ ,نقا اػتًؿٛا ٗ اؿهِٚ ,يهٔ َا عً ٘ٝإقٖب عٓـِٖ ٖ ٛايهلاٖ,١
(إلؿا.)401 ,ّ1990,ٟٚ
ٚؿي ٌٝاؿهِ بايهلاٖ ٖٛ ١سـٜح أځبٹٖ ٢ٴلٳٜٵلٳ٠ځ قځاٍٳْ :ٳٗٳ ٢كٳهٴٍٛٴ ايًډ٘ٹ  --أځٕٵ ٜٴػٳڀڍ٢ٳ ايلٻ ٴد ٴٌ ځؾ ٴا ٙؾٹ ٞايِٻ٬ځ٠ٹ.
.
" (ابٔ َاد٘ ,ب ٬ت)311 ,
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َٚع اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚاٚ ,سـٜح أٌٖ ا٫ػتِاْ عً ٢إٔ ايعـ ٣ٚتٓتٌل بٌ ا٭ؾلاؿ َٔ ػٍ٬
ايتٓؿىٚ ,اشلٛا ٤اـاكز َٔ ايؿِ ٚا٭ْـٚ ,إٔ اكتـا ٤ايهُاَٜ ١واعـ بٌهٌ نبرل ٗ اؿـ َٔ ٖقا اْ٫تٌاك,
ٚؿؾع ائلك عٔ إو ًٌُ ٗ ايِٚ ٠٬غرلٖا ,ؼلى أٌٖ ا٫دتٗاؿ َٔ دـٜـُٚ ,ـكت ؾتا ٣ٚعـٜـَٔ ٠
عًُاَٚ ,٤لانن عج ٗ ١ٝايعامل اٱه ,َٞ٬تتشـخ عٔ كؾع سهِ ايهلاٖ ١عٔ يبى ايهُاَ ٗ ١ايَِٗٓٚ ,٠٬ا
ؾت ٣ٛؾٓ ١ايؿت ٣ٛإٓبجك ١عٔ َلنن ايبشٛخ اٱهَِ ١َٝ٬لٚ ,اييت تتشـخ عً ٢إٔ ايِ ٠٬بايهُاَ ١مَٔ
نٛكْٚا دا٥ن ٠ؿ ٕٚنلٖٚ ,١نقيو ؾت ٣ٛعٔ ٛاٱؾتا ٤باؿلّ ايٓب ٟٛايـنتٛك هًُٝإ ايلس ًٞٝايق ٟقاٍ ":
ايِ ٌٚ ٗ ٠٬دا٥ش ١نٛكْٚا (يبى ايهُاَ ٢ْٗ )١ايٓيب  - -إٔ ٜػڀ ٞايلدٌ ؾا ٗ ٙايِٚ ,٠٬سوٓ٘
ا٭يباْ ّْٚ ,ٞايؿكٗا ٤عً ٢نلاٖ ١تًجِ ايلدٌ ٗ ايِٚ ,٠٬اتؿل ا٭ ١ُ٥ابٔ بامٚ ,ايعجٚ ,ٌُٝايؿٛمإ ,عً٢
فيو إ ٫يعً ,١أ ٚسادٚ ,١ايكاعـ ٠إٔ ايهلاٖ ١توك٘ عٓـ اؿاد ,١ؾٝذٛم يبى ايهُاَ ١ب ٬يهلاٖ ("١أػباك
اي ّٛٝإِل. )١ٜ
 -2اذتد َٔ اْتػاز احملسَات:
أ  -إقؿاٍ َكاٖ ٞايػٝػ.١
باْتٌاك ايٛبا ٤ؿاػٌ ايب٬ؿ ,هعت ا٭دٗن ٠إؼتِ ١ٱقؿاٍ ايهجرل َٔ ا٭َانٔ اييت ته ٗ ٕٛايعاؿَ ٠هاْا
يتذُع ايٓاي َٔٚ ,بٌ ٖق ٙا٭َانٔ َكاٖ ٞايٌ( ١ٌٝا٭كق.)١ًٝ
اْتٌلت َكاٖ ٞايٌ ٗ ١ٌٝب٬ؿْا َٔ بـا ١ٜتوعٝٓٝات ايكلٕ إآَ ٖٞٚ ,ٞكاٖ ٞتكـّ يًنبا ٔ٥ػـَات
تـػٌ ايٌٚ ,١ٌٝؼت ٟٛأغًبٗا عًُ ٢ا٫ت نبرلَ ٠ػًكٖ ,١ا ّٓع ػـٜـ اشلٛا ٤ؿاػًٗاٚ ,هعٌ ؾلْ اْتكاٍ
ايعـ ٣ٚأنجل ق ,٠ٛنُا إٔ تـػٌ ايٌٜ ١ٌٝعـ سلاّ ًلعاڄ ,ؾٗ ٞتته َٔ ٕٛايتبؼٚ ,قـ ٚقع ًب٘ اٱْاع ٗ
عِلْا اؿـٜح عً ٢ؼل ِٜتـػٌ ايتبؼ .
ٗ بـاٛٗٚ ١ٜك تـػٌ ايتبؼ سٌِ ػ٬ف بٌ ايعًُا ٤س ٍٛسهُ٘ عً ٢عـ ٠أقٛاٍ  َٔ َِٗٓ :قاٍ
بايتشل َٔ َِٗٓٚ ,ِٜقاٍ بايهلاٖ َٔ َِٗٓٚ ,١قاٍ باٱباس َٔ َِٗٓٚ ,١اػتاك ايتؿِ ٗ ٌٝسهِ ايتـػٌ,
.
ؾأسٝاْا ٜهَ ٕٛباساٚ ,أسٝاْا ٜه ٕٛقلَاٚ ,أسٝاْاڄ ٜهَ ٕٛهلٖٚا باػت٬ف ساٍ إـػٔ
ٚئٝل إكاٍ ٗ ايتؿِْ ٌٝوتعلض ؾت ٣ٛايٌٝؽ سؤ كًٛف ايِاؿكٚ ّ1949 ٗ ٠اييت ٜتشـخ ؾٗٝا
عٔ سهِ ايتـػٌ ٚقتٗاٚ ,اػت٬ف ايؿكٗا ٤ؾ ,٘ٝسٝح ه ٌ٦عٔ سهِ ايتـػٌ ؾأداب ":اطًعٓا عً ٢ايو٪اٍ
58
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عٔ سهِ ًلب ايـػإٚ ,ػاُ ١سٌ ت ٠ٚ٬ايكلإٓ ايهلٚ ,ِٜزلاع٘ٚ ,اؾٛاب  ...اعًِ إٔ سهِ تعاطٞ
ايـػإ سهِ ادتٗاؿٚ ,ٟقـ اػتًؿت ؾ ٘ٝآكا ٤ايؿكٗا - ,٤ثِ هلؿ عـ ٠آكاْ ٤وبٗا إٍ أُشابٗا ثِ ػًّ
إٍَٗٓٚ ... " -ا ٜعًِ سهِ تعاطٚ ,٘ٝإٔ ا٭ٌُ ؾ ٘ٝاٱباس ,١إ ٫يعاكض ٜٛدب ؼلّ٘ أ ٚنلاٖت٘ ايتشلّ١ٝ
ئلك ٙايٌـٜـ بايٓؿى ,أ ٚبإاٍ ,أ ٚبُٗا ,أ ٚتعاط ٗ ٘ٝإوذـ ,أ ٗ ٚأثٓا ٤زلاع ايكلإٕٓ ,ا ؾ َٔ ٘ٝإٓاؾا٠
يتع ِٝٛايًچ٘ تعاٍٚ ,ايكلإٓ ايهل ِٜن ٫ٚ ,َ٘٬ؾلم ٗ فيو بٌ إٔ ٜه ٕٛايكاك ٤٣قلٜبا أ ٚبعٝـاٚ ,نقيو ٗ
ساٍ تٚ٬ت٘ َٔٚ ,ايٛادب ٚػاُ ١عً ٢ايعًُا ٤إكًاؿ ايعاَ ١إٍ ايهـ عٔ ًلب ايـػإ أثٓا ٤ت ٠ٚ٬ايكلإٓ,
أ ٚزلاع٘ َٔ ايكاك ,٨أ َٔ ٚإقٜاعٚ ,إٍ ٓلٚك ٠ايتأؿب بآؿاب اٱهٚ ,ّ٬تٛقرل نتاب ايًچ٘ ,نُا نإ عً٘ٝ
ايوًـ ايِاحلٚ ,ايًچ٘ تعاٍ أعًِ" (سواب٘ ايٌؼِ ٞعً ٢تٜٛذل)
ٚنُا أهًؿٓا نإ ٖقا اـ٬ف قـّاڄ ,قبٌ ٛٗٚك ايـكاهات ايڀب ١ٝإٛثٛق ,١اييت أثبتت ٓلك ايتـػٌ عً٢
ُش ١ايؿلؿ ٚاجملتُعٚ ,يقا ٚقع ًب٘ اٱْاع ٗ ٚقتٓا اؿاي ٞعً ٢سلًَ ١لب ايـػإٚ ,قـ عـ ُاسب
(ايتـػٌ بٌ ايڀب ٚايـٔ )ٜٔو ١عٌل ؿي٬ٝڄ عً ٢سلًَ ١لب ايـػإ ( ا٭ثل ,ٟب ٬ت 8 َٔ ,إٍ )12
ْقنل َٓٗا :
 -1قاٍ اهلل تعاٍٜٚ  :شٌ يِٗ ايطٝبات ٜٚشسّ عً ِٗٝايدبا٥ح ٜٚغع عِٓٗ إصـسِٖ ٚايأغًـاٍ ايتـٞ
ناْت عً ِٗٝؾاير ٜٔآَٓٛا ب٘ ٚعصََّّزْٚ ٙٚضسٚ ٙٚاتََّّبعٛا ايٓٛز اير ٟأْصٍ َع٘ أٚي٦و ٖـِ ايُؿًشـٕٛ

(هعٛك٠

ا٭علاف ,اٯ)157 ١ٜ

 ٫ٚىتًـ اثٓإ َٔ ايعك ٤٬إٔ ايـػإ ظُٝع أْٛاع٘ َٔ اـبا٥ح؛ ٭ٕ اـبٝح ٜڀًل عً ٢ايلؿ ٤ٟإوعتهلٙ
طعُ٘ أ ٚكو٘ٚ ,ايـػإ نقيو .
 -2قاٍ تعاٍ  :إَّٕ ايُبرز ٜٔناْٛا إخٛإ ايػََّّٝاطني ٚنـإ ايػََّّـٝطإ يسبـ٘ نؿـٛزا 

(هعٛك ٠اٱهعلا ,٤اٯٜع١

ٚ ,)27قاٍٚ  :يا تطسؾٛا إََّّْ٘ يا ٜشب ايُطسؾني (هٛك ٠ا٭ْعاّ ,اٯٜعٚ ,)141 ١قاٍٚ  :يا تؤتٛا ايطؿٗا ٤أَٛايهِ
ايت ٞدعٌ ايً٘ يهِ قٝاَا

 (هٛك ٠ايٓوا ,٤اٯ)5 ١ٜ

ايوؿ ٘ٝعٓـ ايؿكٗا ٖٛ ٤ايق ٫ ٟوؤ ايتِلف ٗ إاٍ ٫ٚ ,كٜب إٔ تععاط ٞايعـػإ ؾٝع٘ إٓعاع ١يًُعاٍ؛

٭ٕ ايـػإ نڀعاّ أٌٖ ايٓاك ,٭ْ٘ نُا ُٚـ تعاٍ  :يا ٜطُٔ ٚيا ٜػٓ َٔ ٞدٛعٍ 
ؾٗٛٝل يٓا َٔ إٔ اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا ,نإ ي٘ ا٭ثل اٱهاب ٗ ٞاؿـ َٔ ٖعق ٙايٛعاٖل ,٠احمللَعً ١علعڄاڄ,
(هٛك ٠ايػاً ,١ٝا)7١ٜ٫

ٚاييت توِٗ ٗ تـَرل ايؿلؿ إوًِٚ ,اجملتُع إوًِ ُشٝاڄ َٚاؿٜاڄڄٚ ,يقيو ٜعـ إقؿاٍ َكاٖ ٞايٌ َٔ ١ٌٝاٯثعاك
اٱهاب ١ٝيتؿٌ ٞؾرلٚي (نٛكْٚا .)19
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ب  -اذتد َٔ َٓهسات األؾساح ٚاملآمت.
ً ٫و إٔ باْتٌاك ايؿرلٚي تٛقؿت َٛاٖل ا٫ستؿا٫ت با٭ؾلاغٚ ,نقيو بعض َٛاٖل إآمت ,اييت ناْت
ؼٌُ بعض إٓهلات ايٌلع ,١ٝاييت ْٗ ٢ايٌلع عٓٗا؛ ٕا ؾٗٝا َٔ َؿاهـ تًشل بايؿلؿ ٚاجملتُع.
ٚيعٌ َٔ أبلم إٓهلات اييت تٛقؿت باْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا ٖٞ ,إقاَ ١سؿ٬ت اينٚاز ايِاػب,١
ٚإنؿٓ ,١ؾأُبض ا٭َل ٜكتِل عً ٢ايعا ١ً٥ؾك٘ ,ؾكـ ناْت ٖٓاى ٛٚاٖل َٓهل ,٠ؼٌِ ٗ نجرل َٔ سؿ٬ت
اينٚاز – إ َٔ ٫كسِ اهلل  -سـٸ َٓٗا اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا ,يعٌ َٔ أبلمٖا:
 ايدخ ٍٛعً ٢ايٓطا.٤نجرل َٔ ايٓاي ايٜ ٫ ,ّٛٝباي ٞبايـػ ٍٛعً ٢قاكّ إوًٌُ ٗ يٝاي ٞا٭ؾلاغٚ ,سؿ٬ت اينؾاف ,غرل
َباٍڈ َا قـ وٌِ َٔ دلا ٤فيو ايؿعٌ إٌٌ َٔ ,إؿاهـ ايعٚ ,١ُٝٛقـ دا ٤ا٭َل َٔ اهلل تباكى ٚتعاٍ,
يًلداٍ ا٭داْب َؼا طب ١ايٓوا ٤ا٭دٓبٝات َٔ ٚكا ٤سذاب ,ست ٫ ٢ؼٌِ ايؿً؛ َٓٚعاڄ يٛها ٌ٥ايؿاسٌ١
ٚايلف ,١ًٜؾكاٍ تعاٍ ٚ: إذا ضأيتَُ َّٖٔٛتاعا ؾاضأيٚ َٔ َّٖٔٛزا ٤سذاب ذيهِ أطٗس يكًٛبهِ
ٚقًٛبَّٗٔ( هٛك ٠ا٭سناب ,اٯ.)53 ١ٜ
نُا إٔ ايٓيب  --سقك َٔ ايـػ ٍٛعً ٢ايٓوا ٤ؼقٜلاڄ ًـٜـاڄ؛ ٭دٌ هـ باب ايقكٜع ١هـاڄَٓٚ ,عا
ؿـٚخ ايؿاسٌ ,١ؾعٔ عكب ١بٔ عاَل – كٓ ٞاهلل عٓ٘ -إٔ كه ٍٛاهلل  --قاٍ ":إڇٜٻانڂِٵ ٚٳايـټػٴٍٛٳ عٳًځ٢
ايٓٿوٳا٤ٹ ,ؾځكځاٍٳ كٳدٴٌٷ َٹٔٳ ا٭ځْٵِٳاكڇ ٜٳا كٳهٴٍٛٳ ايًډ٘ٹ أځؾځلٳأځٜٵتٳ ايڃشٳُٵٛٳ؟  .قځاٍٳ :ايڃشٳُٵٛٴ ايڃُٳٛٵتٴ " (ايبؼاك,ّ1982 ,ٟ
. )0114
 َٔٚفيو ُعٛؿ اينٚز َع مٚدت٘ عً ٢إِٓ ١أَاّ ايٓوا ,٤ؾٗقا َٔ قً ١اؿٝاٚ ,٤ه ٤ٛا٭ؿب ,ؾبـػٍٛ
اينٚز َع مٚدت٘ٚ ,دًٛه٘ َعٗاٚ ,كَا قبٸًٗا أَاّ ايٓوا ٤ا٭دٓبٝات؛ ٖچا ولى ْن ٠ٚاؿآلات ٫ٚ ,ىؿ ٢عً٢
ف ٟٚايؿڀل ٠ايوًٚ ,١ُٝايػرل ٠ايـَ ,١ٜٝٓا ٗ ٖقا ايعٌُ إٌٌ َٔ ايؿواؿ ايهبرلُٚ ,هچٔ ايلداٍ ا٭داْب َٔ
ٌَاٖـ ٠ايؿاتٓات إتدلداتَٚ ,ا ٜذلتب عً ٢فيو َٔ ايعٛاقب ايٛػ.١ُٝ
 اضتدداّ املػٓني ٚاملػٓٝات.إٕ ايػٓا ٤عٓـ ْاٖرل ايعًُاٚ ٤آض ايتشلٚ ِٜايٓهلإ ,ؾإٕ اٱه ّ٬سلٸّ ايػٓا ٤ايؿاسٍ ,ؼلّاڄ َ٪بـاڄٚ ,إفا
اقذلٕ ايػٓا ٤بآ٫ت ايًٗٚ ٛإٛهٝك ٢ؾٗ ٛقلّ أًـ اؿلاّٚ ,يكـ دا ٤ايتشل ٗ ِٜنتاب اهلل ايعنٜن ٗ عـ٠
َٛآع ,ؾُٔ أؿي ١ؼل ِٜايػٓا ,٤قٛي٘ تعاٍ َٔٚ :ايَّٓاع َٔ ٜػتس ٟيٗ ٛايشدٜح يٝغٌَّ عٔ ضب ٌٝايً٘ بػٝس
عًٍِ ٜٚتَّدرٖا ٖصٚا أٚي٦و يِٗ عراب َٗني( هٛك ٠يكُإ ,اٯٚ ,)6 ١ٜشل ٛاؿـٜح ٖ ٛايػٓا ٤نُا ؾول ٙابٔ عباي
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ٚابٔ َوعٛؿٚ ,قاٍ  " :يځٝٳهڂْٛٳٔٻ َٹٔٵ أڂَٻتٹ ٢أځقڃٛٳاّٷ ٜٳوٵتٳشٹًڊٕٛٳ ايڃشٹلٳ ٚٳايڃشٳلڇٜلٳ ٚٳايڃؼٳُٵلٳ ٚٳايڃُٳعٳامڇفٳ" ...
(ايبؼاك)4143 ,ّ1982 ,ٟ
 اإلضساف ٚايتبرٜس :يعٌ أبلم إٓهلات اييت اػتؿت بٛٗٛك ٚبا ٤نٛكْٚا ,اٱهلاف ٚايتبقٜل ٗ ايٚ ِ٥٫ٛيٝاي ٞاينؾافٚ ,قـ
ْٗ ٢اهلل عن ٚدٌ عباؿ ٙإ ٌَٓ٪عٔ اٱهلاف ٚايتبقٜل ,ؾكاٍ دٌ ٚعٚ  :٬يا تطسؾٛا إَّْ٘ يا ٜشب
ايُطسؾني( هٛك ٠ا٭ْعاّ,اٯٚ ,)141 ١ٜقاٍ تعاٍٚ  :يا تبرز تبرٜسا  إَّٕ ايُبرز ٜٔناْٛا إخٛإ ايػَّٝاطني
ٚنإ ايػَّٝطإ يسب٘ نؿٛزا

(هٛك ٠اٱهلا ٤اٯ)27 ,26 ١ٜ

 ٗٚإقاَ ١ا٭ؾلاغ ٗ ْڀام قـٚؿ ,قـ سـٸ َٔ ٖق ٙإٛاٖلٚ ,أهِٗ ٗ إقـاّ نجرل َٔ ايٌباب ٚػأَُ ١
أُشاب ايـػٌ احملـٚؿ -عً ٢اينٚازٖٚ ,قا َٔ اٯثاك ايع ,١ُٝٛاييت ْعتكـ أْٗا َا ناْت يتتشكل ي ٫ٛاْتٌاك
ٖقا ايٛباٚ ,٤يٝى َٓهلات ا٭ؾلاغ ؾك٘ ,قـ سـٸ َٓٗا اْتٌاك ؾرلٚي نٛكْٚا ,ؾٗٓاى َٓهلات ٗ إآمت ,ناْت
َٓتٌل ٠بٌهٌ نبرل ,قـ سـٸ َٓٗا اْتٌاك ٖقا ايؿرلٚي ,يعٌ أبلم:ٙ
إقاَ ١اي ٗ ِ٥٫ٛإآمتَٚ ,ا ِٜاسبٗا َٔ إهلافٚ ,تبقٜلٚ ,ابتـاع ,مل ٜهٔ عً ٢عٗـ كه ٍٛاهلل --
ٚنقيو ا٫دتُاع يكلا ٠٤ايكلإ ٚايتوبٝض ٗ إآمت ,ؾٗقا ا٭َل مل ٜهٔ عً ٢عٗـ كه ٍٛاهلل  ٫ٚ --ؾعً٘
أُشاب٘ َٔ بعـ ٫ٚ ,ٙأ ١ُ٥ا٭َٚ ,١ي ٛنإ ػرلا يؿعًٚ ,ٙٛيٓٴكٌ عِٜٓٗٚ ,نٜـ ا٭َل ه٤ٛا إٔ ته ٕٛتًو
ايَ َٔ ِ٥٫ٛاٍ إتٛؾٖٚ ,٢قا أَل َوتكبض دـا ,ؾًِ ٜعـ ٖقا إاٍ ي٘ ,بٌ كَا تلى أطؿاُ ٫ػاكاڄ ِٖ ,أٍٚ
َاٍ أب ٤٫٪ٖ َٔ ,ِٗٝاجملتُعٌ عًٚ ٢يٚ ١ُٝؾات٘ ,عذ ١إٛاهاٚ ٠ايتوبٝض ٚت ٠ٚ٬ايكلإٓٚ ,يقا ؾاْتٌاك ٖقا
ايٛبا ,٤أهِٗ ٗ ايكٔا ٤عً ٢نٌ ٖق ٙإٛاٖل ,اييت مل ٜأت بٗا ايٌلع اؿه ,ِٝبٌ يلَا أت ٢بٓكٗٔٝاٚ ,نُا
َلٸ َعٓا ق ٍٛايكا:ٌ٥
قـٵ ٜٓعِٴ اهللڂ بايبًٚ ٣ٛإٕٵ عُٛتٵ
ايك ٵ ّٛبايٓعٳ
ٜٚٳبٵتٳً ٞايًډ٘ بعضٳ ځ
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ارتــامت١
ػًِت َٔ ػٖ ٍ٬قا ايبشح إٍ ْتا٥ر أُٖٗا:
 -1يٛبا ٤دا٥ش ١نٛكْٚا آثاك إهاب ١ٝا٫يتؿات إيٗٝا ٜبعح كاسْ ٗ ١ؿى إِاب .
 -2ؾا٥ش ١نٛكْٚا آثاك إهاب ١ٝسًِت َُٗ َٔ ١ايٓاس ١ٝايعكـٚ ,١ٜايؿكٗ. ١ٝ
 -3إٕ ايتوً ِٝبايكٔاٚ ٤ايكـكٚ ,سؤ ايتٛنٌ عً ٢اهلل ,ي٘ أثل نبرل ٗ كؾع َعٜٓٛات ايٌؼّ إِاب
بؿرلٚي نٛكْٚا ٖا ٪ٜثل ٗ ًؿا. ٘٥
 – 4هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ اؿهُ ١ايبايػ ١ؾُٝا ٜكٜٔٚ ٘ٝكـكٚ ,ٙقـ ٜٗـ ٟإٍ َعلؾٖ ١ق ٙاؿهُ ١بعض
ػًكٜ٘ٚ ,وذلٖا عٔ آػل. ٜٔ
أِٖ ايتٛصٝات َٔ :أِٖ َا  ٢ُٜٛب٘ ٗ ٖقا اجملاٍ:
 ايذلنٝن عً ٢بح كٚغ ايتؿاٚ ٍ٩مكع ايڀُأْْ ٗ ١ٓٝؿٛي ايٓاي َٔ ,ػٌْ ٍ٬ل اٯثاك اٱهاب ,١ٝاييتتلؾع َٔ َعٜٓٛات ايٓاي.
 ؿٚاّ ايتقنرل بإٔ اٱْوإ إِا ّٛت عٓـ اْكٔا ٤أدًَ٘ ,ع تعـؿ أهباب ايٛؾا٠؛ ٜػلي ايڀُأْٗ ١ْٓٝؿٛي ايٓاي.
 اؿلْ عً ٢تعً ِٝايعكٝـ ٠ايِشٝش ١ايِاؾ َٔ ١ٝايٌٛا٥بٚ ,تعًٝل ايكًٛب باهلل؛ َٔ أِٖ ايٛهاٌ٥إواًُٖ ٗ ١ؿا ٤إِابٌ با٭َلاضَٗٓٚ ,ا ؾرلٚي نٛكْٚا.
 اؿح عً ٢إقاَع ١ايٓعـٚاتٚ ,إعُ٪لات ايعًُٝع ١يٲًعاؿ ٠بعـٚك ايعكٝعـ ٠اٱهعٚ ,١َٝ٬ايعـ ٜٔاٱهعَٞ٬عَُٛاَٛ ٗ ,انب ١ا٭سـاخ٬ُٚ ,سٝت٘ يهٌ مَإ َٚهإٚ ,اؿح عً ٢بقٍ ا٭هباب ٕهاؾشعٚ ١بعا ٤ؾعرلٚي
نٛكْٚا ٚتعًِ طلم ايٛقا. َ٘ٓ ١ٜ
ٚػتاَاڄ ٖقا َا ٜول اهلل ايٛقٛف عًْٚ ,٘ٝع٘ سَٛٓٛ ٍٛع اٯثاك اؾاْب ١ٝاٱهاب ١ٝيؿعرلٚي نٛكْٚعا ,ؾعإٕ
ٚٴؾكٓا ؾ ٘ٝؾقيو َٔ ؾٌٔ اهلل َٓٚٸ٘  -هبشاْ٘ ٚ -إٕ ناْت ا٭ػل ,٣ؾشوي أْٸٓا بقيٓا دٗعـْاٚ ,طاقتٓعاٚ ,اهلل
سوبٓا ْٚعِ ايٛن ٫ٚ ,ٌٝس ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهللُٚ ,عً ٢اهلل ٚهعًِ عًع ٢عبعـٚ ٙكهعٛي٘ٚ ,ػرلتع٘ َعٔ ػًكع٘,
ٚعً ٢آي٘ٚ ,أُشاب٘ ٚايتابعٌ َٔٚ ,هاك عًْٗ ٢ذِٗٚ ,اقتؿ ٢آثاكِٖ إٍ  ّٜٛايـ .ٜٔايًِٗ آٌَ .
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املسادع ٚاملضادز
ايكلإٓ ايهل ِٜبلٚا ١ٜسؿّ عٔ عاُِ
 -1ابٔ سذل ايعوك ,ْٞ٬بقٍ إاع ٗ ٕٛؾٌٔ ايڀاع ,ٕٛؼكٝل أٓـ عِاّ عبـ ايكاؿك ايهاتب ,ؿاك
ايعاُُ ١ايلٜاض ب ٬ت . ٙ
 -2أب ٛبهل أٓـ بٔ اؿوٌ ايبٗٝكً ,ٞعب اٱّإ يًبٗٝك ,ٞؼكٝل  :ؿ.عبـ ايعً ٞعبـ اؿُٝـ ساَـ,
ٌْلَ :هتب ١ايلًـ يًٌٓل ٚايتٛمٜع بايلٜاض بايتعاَ ٕٚع ايـاك ايوًؿ ١ٝببَٛبا ٟباشلٓـ ,ايڀبع :١ا٭1423 ,ٍٚ
ٖع . 2003 -
 -3أب ٛمنلٜا ق ٞٝايـ ٜٔو ٢ٝبٔ ًلف ايٓ ,ٟٚٛاجملُٛع ًلغ إٗقبً ,لغ ايٓ ٟٚٛيهتاب إٗقب
يًٌرلام ,ٟؿاك ايؿهل برلٚت ,ب ٬ت . ٙ
 -4أب ٞبهل ابٔ ايوٝـ قُـ ًڀا ايـَٝاط ,ٞإعاْ ١ايڀايبٌ ساً ,١ٝعً ٢سٌ أيؿا ٚؾتض إعٌ ,يٌلغ
قل ٠ايعٌ َُٗات ايـ ,ٜٔؿاك ايؿهل برلٚت ,ايڀبع ١ا٭.ّ 1997 ,ٙ1418 ٍٚ
 -5تبٌ اؿكا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥ل ,ؾؼل ايـ ٜٔعجُإ بٔ عً ٞاينًٜع ٞاؿٓؿ ,ٞايٓاًل ؿاك ايهتب
اٱهٖ1313 ,َٞ٬ع ايكاٖل. ٠
 -6ػرل ايـ ٜٔبٔ قُٛؿ اينكنً ٞايـٌَك ,ٞا٭ع ,ّ٬ؿاك ايعًِ يًُ ,ٌٜ٬ايڀبع. ّ 2002 ,15 ١
 -7م ٜٔايـ ٜٔابٔ ل ِٝاؿٓؿ ,ٞايبشل ايلا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥ل ,إعلؾ ,١برلٚت ,ب ٬ت . ٙ
ًٗ -8اب ايـ ٜٔأٓـ بٔ إؿكٜى ايكلاٗ ,ايقػرل ,٠ؼكٝل :قُـ سذ,ٞؿاك ايػلب ّ1994 ,برلٚت.
 -9ايٌٝؽ ُاحل بٔ ٓٝـ ,عح بعٓٛإ ا٫دتٗاؿ اؾُاعٚ ٞأُٖٝت٘ ٗ ْٛامٍ ايعِل ُٔٓ ,فً ١إوًِ
ا٫يهذل ,١ْٝٚبتاكٜؽ ًٛ 7اٍ  ,1437كاب٘ ايبشح()http://almoslim.net/node/266821
ُ -10شٝؿ ١أػباك اي ّٛٝإِل ١ٜا٫يهذل: ١ْٝٚ
()https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017380/0
 -11ايِؿش ١ايلزل ١ٝيًُلنن ايٛطين ٕهاؾش ١ا٭َلاض
()/https://www.facebook.com/pg/NCDC.LY/posts
 -12ايِؿش ١ايلزل ١ٝجملُع ايبشٛخ اٱه ١َٝ٬عًَٛ ٢قع ايتٛاٌُ ا٫دتُاع ٞايؿٝوبٛى ,كاب٘ ايِؿش١
)/https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/2607606672832198
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 -13عبـ ايلٓٔ بٔ ْاُل بٔ ايوعـ ,ٟتٝورل ايهل ِٜايلٓٔ ٗ تؿورل ن ّ٬إٓإ ,ؼكٝل  :عبـ ايلٓٔ
بٔ َع ٬ايًٛول٪َ ,هو ١ايلهاي ,١ايڀبع ١ا٭ٖ1420 ٍٚع . ّ 2000-
 -14عبـ ايهل ِٜمٜـإ ,إـػٌ يـكاهات ايٌلٜع ١اٱه٪َ ,١َٝ٬هو ١ايلهاي ١برلٚت يبٓإ ,ايڀبع١
ايواؿه ١عٌل. ّ1999 ,
 -15عبـ اهلل بٔ عبـ اؿُٝـ ا٭ثل ,ٟايتـػٌ بٌ ايڀب ٚايـ ,ٜٔؿاك ابٔ ػلّ ,١ب ٬ت .ٙ
 -16عً ٞبٔ هًُٝإ إلؿا ,ٟٚاٱِْاف ٗ َعلؾ ١ايلادض َٔ اـ٬ف عًَ ٢قٖب اٱَاّ أٓـ بٔ
سٓبٌ ,ؼكٝل :قُـ ساَـ ايؿك ,ٞؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ,ٞبرلٚت  ,ب ٬ت . ٙ
 -17قُـ بٔ أب ٞبهل أٜٛب اينكع ٞأب ٛعبـ اهلل ابٔ ايكَ ,ِٝـاكز ايوايهٌ بٌ َٓامٍ إٜاى ْعبـ ٚإٜاى
ْوتعٌ ,ؼكٝل  :قُـ ساَـ ايؿك ,ٞؿاك ايهتاب ايعلب – ٞبرلٚت ,ايڀبع ١ايجاْ.ّ1973 ,ٙ 1393 ,١ٝ
 -18قُـ بٔ إزلاع ٌٝأب ٛعبـ اهلل ايبؼاك ٟاؾعؿُ,ٞشٝض اٱَاّ ايبؼاك ٟاؾاَع ايِشٝض إؼتِل,
ؼكٝل  :ؿَِ .ڀؿ ٢ؿٜب ايبػا ,ؿاك ابٔ نجرل ,ايُٝاَ ,١برلٚت ,ايڀبع ١ايجايج. ّ1987 ,ٙ1407 ,١
 -19قُـ بٔ ُاحل بٔ قُـ ايعج ,ٌُٝايٌلغ إُتع عً ٢ماؿ إوتكٓع ,ؿاك ابٔ اؾٛم ٟايڀبع ١ا٭,ٍٚ
ٖ 1428 - 1422ع .
ايلمام اؿوٝين,أب ٛايؿٝض ,إًكچب َلتٔ ,٢اينٻبٝـ ,ٟتاز ايعلٚي َٔ
 -20قُٸـ بٔ قُٸـ بٔ عبـ ٸ
دٛاٖل ايكاَٛي ,ؼكٝل فُٛع َٔ ١احملككٌ ,ايٓاًل ؿاك اشلـا. ١ٜ
 -21قُـ بٔ ٜنٜـ أب ٛعبـاهلل ايكنٜٚين ,هٓٔ ابٔ َاد٘ ,ؼكٝل  :قُـ ؾ٪اؿ عبـ ايباق ,ٞؿاك ايؿهل,
برلٚت ,ؿ.ت .ٙ
 -22قُـ بٔ ٜٛهـ بٔ أب ٞايكاهِ ايعبـك ٟأب ٛعبـ اهلل ,ايتاز ٚاٱنًٕ ٌٝؼتِل ػً ,ٌٝؼكٝل :قُـ
ساَـ ايؿك ,ٞؿاك ايؿهل  ,ٚؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ٞبرلٚتٙ1398 ,
َ -23وًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿوٌ ايكٌرل ٟايٓٝوابٛكُ ,ٟشٝض اٱَاّ ,ؿاك ابٔ سنّ برلٚت ايڀبع١
ا٭. ّ2002 ,ٙ1423 ٍٚ
 -24إٛهٛع ١ايٌاًَْ ١ك٬ڄ عٔ ٚماك ٠ا٭ٚقاف إِل / ١ٜايلاب٘
()http://islamport.com/w/ftw/Web/432/3247.htm
َٛ -25قع ايتٛاٌُ ا٫دتُاع ٞتٜٛذل()/https://twitter.com/solyman24/status
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عٕٛٓٛ كاب٘ ا,ٕٞ ايعا١ٝ ايِش١ًُُٛٓ يٞقع ايلزلٕٛ ا-26
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-(
)2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
ٞ اييب ب١ْٝڀاٜ ايدل٤ْبا٫ ا١نايٛ يٞقع ايلزلٕٛ ا-27
)https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51854975(ٞه
١ٜ اٱػباك24  ؾلْوا١نايٛ يٞقع ايلزلٕٛ ا-28
)https://www.france24.com/ar/20200507(
 ٖع1405تٚ برل,َٞ٬ إهتب اٱه,ٌ إؿت٠عُـٚ ٌ ايڀايب١ٓٚ ك,ٟٚٛٓ اي-29

أحكبم الغشقت يف التششٗغ اإلعالهٖ
د .املربوك عىن شامل
كلية الرتتية ككلة /جامعة غريان

املكدَ١
اؿُـ هلل اؿهِ ايعـٍ ايقَ ٫ ٟعتكب ؿهَُ٘ ٫ٚ ,لؿ يكٔاٚ ,٘٥ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً َٔ ٢أٚت ٞاؿهُع١
ٚؾٌِ اـڀاب ,ػرل ػًك٘ ٚػامت كهً٘ ٚأْبٝاٚ ,٘٥عً ٢اي٘ ٚأُشاب٘ أ ٍٚايوُاسٚ ١ايبقٍ  َٔٚتبعِٗ بإسوإ
إٍ  ّٜٛيكا ,٘٥أَا بعـ:
ؾإٕ َٔ أعْ ِٛعِ اهلل عًٓٝا إٔ ًلع يٓا ٖقا ايٌلع ايع ِٝٛإتِـ بايهُاٍ ايقٜ ٫ ٟتڀعلم إيٝع٘ ْكعّ,
ٜ ٫ٚتعلض يٓوؽ أ ٚتبـ ٌٜبعـ ٚؾا ٠ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًَِ َٔٚ ,ناٜا ٙؼكٝل اـرل بهعٌ ُعٛك ٠يًُذتُعع
ايقٜ ٟعٌُ ب٘ٚ ,هُع عًُا ٤ايٌعلٜع ١عًع ٢إٔ تڀبٝعل ايعكٛبعات ٓعـ َعلتهيب اؾعلا ِ٥وُع ٞاجملتُعع ٜٚعلؿع
إٓشلؾٌٕٚ ,ا نإ اٱه ّ٬كهاي ١عإ ٫ ١ٝتعذلف عـٚؿ إهإ ٚاينَإ أ ٚا٭دٓاي ,دا٤ت ًلٜعت٘ عاَعٗ ١
اينَإ ٚإهإ ُاؿ ١يًتڀبٝلَ ,وتذٝب ١ؿٌ ٌَهاٍ ايبٌل ٗ ١ٜنٌ مَإ َٚهإٚ ,إٔ ايعكٛبات ٚاؿـٚؿ َعا
ًلعت إ ٫يرلؿع اٯمثٌٚ ,مدل غرلِٖ ٗٚ ,نٌ أسهاَٗا كاعت إواٚا ٠بٌ اؾلّ ٚعكاب٘ َعع تكعـٜل ايٓتعا٥ر
اييت قـ تذلتب عًٖٚ ,٘ٝقا َا ٪ٜنـ تٛدٗٗٝا عً ٢ايؿٔ ١ًٝاجمللؿٚ ,٠تٛؾرل اؿٝا ٠اشلاؿ ١٥إڀُ ١ٓ٦اييت ٌٜٓلٖا نعٌ
فتُع ؾآٌ.
َػهً ١ايبشح:
تهُٔ إٌهً ٗ ١اٯت:ٞ
 ايولق َٔ ١ايٛٛاٖل اييت اْتٌلت ٗ اجملتُعات اٱه.١َٝ٬
 اْتٌاك ٚاٖل ٠ايولقٚ ١اـڀـ ٚايػِب ٚقڀع ايڀلٜل ؿ ٕٚكقٝب أ ٚسوٝب.
 هلق ١إٛاًٚ ٞايـٚاب  ٫ٚأسـ ٜوتڀٝع ايتعلف عً ٢ايواكم ْٛلا يهجل ٠اْتٌاك ايو٬غ ٗ ايب٬ؿ.
 نجل ٠ايوڀٚ ٛهلق ١ايوٝاكات دٗاكاڄ ْٗاكاڄ ؿ ٕٚكؿع أ ٚمدل َٔ اؾٗات إوٛ٦ي١
 نجل ٠ايولق َٔ ١ايبٛٝت ٚا٭هٛام ٚا٫هتٗتاك بٗق ٙا٭ًٝاَ ٤جٌ أهڀٛاْات ايػام ٚإطاكات ايوعٝاكات
ٚغرلٖا.
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أضباب اختباز املٛعٛع:
ٌْ ل ايجكاؾ ١ايـ ١ٜٝٓبٌ ايٓاًٚ ١٦ػاُ ١ايٌباب َِٓٗ.
 ايتعلٜـ بايولقٚ ١ؿٚاؾعٗا ًٚلٚطٗا.
 إَهاْ ١ٝإقاَ ١اؿـٚؿ بٌ ايٓاي َٓعاڄ يًُعاُٚ ٞكؿعاڄ يًعِا.٠
 ؼكٝل ايڀُأْ ٗ ١ٓٝاجملتُع ٚإًاع ١ا٭َٔ بٌ أؾلاؿ.ٙ
 عٓـَا ٜعٛؿ ا٭ٌَٜٔ ,عل ايٓاي با٫هتكلاك ٚا٫طُٓ٦إ عً ٢أَٛاشلِ َٔ ايٓٗب ٚايوڀٚ ٛايولق.١
 قاكب ١ا٫ملاؾات ٓٚٚع شلا اؿـٚؿ ايلاؿع ١اييت تٓاهب ػڀعٛك ٠ايوعلقٚٚ ١قاٜع ١اجملتُعع َعٔ ائعٝاع
ٚايؿواؿ.
ٚقـ ٫سٛت نُا ٫س ٜغرل ٟايتٗعاٚ ٕٚايتوعاٌٖ ٗ قٔعاٜا ايوعلقات ٚععـّ تڀبٝعل اؿعـٚؿ ايٌعلع,١ٝ
ٚايكٝاّ بٗا عً ٢ايٛد٘ إڀًٛب ًلعاڄٚ ,عـّ تڀبٝل ٖق ٙا٭سهاّ ايٌلع ١ٝعً ٢إٓشلؾٌ ايقٜ ٜٔك َٕٛٛبولق١
ا٭َٛاٍ ًُٚهٗا ٚبٝعٗاٖ ,ا ؿؾعين يًبشح ٗ ٖقا إٛٓٛعٚ ,اػعذلت يع٘ عٓٛاْعاڄ ":أسهعاّ ايوعلق ٗ ١ايتٌعلٜع
اٱه "َٞ٬ؿاكه ١ؾكٗٚ ,١ٝسِلت ايبشح ٗ َكـَٚ ١أكبعَ ١باسح ٚػاُ.١
أَا إكـَ ١ؾكـ ؼـثت ؾٗٝا عٔ أُٖ ١ٝإٛٓٛعٌَٚ ,هً ١ايبشح ٚأهباب اػتٝاك ٟشلقا إٛٓٛع ,سٝعح
دا٤ت ػڀ ١ايبشح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
إبشح ا٭ :ٍٚتعلٜؿات اؿـٚؿ ٚاؾلاٚ ِ٥وت ٟٛعً ٢أكبعَ ١ڀايب ٖ:ٞ
إڀًب ا٭ :ٍٚتعلٜـ اؿـٚؿ يػٚ ١اُڀ٬ساڄ.
إڀًب ايجاْ :ٞتعلٜـ اؾلا ِ٥يػٚ ١اُڀ٬ساڄ.
إڀًب ايجايح :تعلٜؿات ايولق ١يػٚ ١اُڀ٬ساڄ.
إڀًب ايلابع :سـ ايولق ٗ ١ايٌلا٥ع ايوابك.١
إبشح ايجاًْ :ٞلٚ ٙٚإقاَ ١اؿـ ٌٜٚتٌُ عً ٢ث٬ثَ ١ڀايب ٖ:ٞ
إڀًب ا٭َ :ٍٚا ٜتعًل باؾاْ.ٞ
إڀًب ايجاَْ :ٞا ٜتعًل باجملين عً.٘ٝ
إڀًب ايجايحَ :ا ٜتعًل بإاٍ إولٚم.
إبشح ايجايح :اؿلم َٚا ٜتعًل ب٘ ٚوت ٟٛعً ٢أكبعَ ١ڀايب ٖ:ٞ
إڀًب ا٭ :ٍٚتؿورل اؿلم.
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إڀًب ايجاْ :ٞهلق ١ايـٚاب ٚإاً.١ٝ
إڀًب ايجايح :هلق ١ايوٝاكات.
إڀًب ايلابع :ايولق َٔ ١إوذـ.
إبشح ايلابعِْ :اب إاٍ إولٚم ٚب٘ ث٬ثَ ١ڀايب ٖ:ٞ
إڀًب ا٭َ :ٍٚا ٜ ٫جبت ب٘ إقاَ ١اؿـ.
إڀًب ايجاِْْ :ٞاب إاٍ إولٚم ٚٚقت تكـٜل ايك.١ُٝ
إڀًب ايجايح :عكٛب ١ايكڀع.
اـاُٚ :١قـ تٓاٚيت ؾٗٝا أِٖ َا تًُٛت إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر ػ ٍ٬ؿكاهيت شلقا إٛٓٛع.
ْٚوأٍ اهلل تعاي ٞايعً ٞايكـٜل إٔ ٜٛؾكٓا ٕا ؾ ٘ٝاـرل ٚايوـاؿ ٚايلًاؿ ٚإْ٘ ٚي ٞفيو ٚايكاؿك عً.٘ٝ
املبشح األ :ٍٚتعسٜـ اذتدٚد ٚادتساِ٥
ٚوت ٟٛعً ٢أكبعَ ١ڀايب ٖ:ٞ
املطًب األ :ٍٚتعسٜـ اذتدٚد:
اذتد يف ايًػ ٖٛ ١ايؿٌِ بٌ ايٌ ٌ٦ٝي ٬٦ىتً٘ أسـُٖا بعاٯػل ,أ ٚيعٜ ٬٦تععـ ٣أسعـُٖا عًع ٢اٯػعل,
ْٚع٘ سـٚؿٚ ,ؾٌِ َا بٌ ً ٌ٦ٝسـٴ بُٗٓٝآَٚ ,تٗ ٞنٌ ً ٤ٞسـ َ٘ٓٚ ٙأسـ سعـٚؿ ا٭كٓعٌ ,أ ٚسعـٚؿ
اؿعععلّٚ ,ؾععع ٕ٬سـٜعععـ ؾععع ٕ٬إفا نعععإ ؿاك ٙإٍ داْعععب ؿاك ,ٙأ ٚأكٓععع٘ إٍ داْعععب أكٓععع٘( إِعععل,ٟ
ؿ.ت.)7:1/9,
اؿـٚؿ ْع سـٚ ,اؿـ يػ ١إٓع ,ؾهٌ َا وذن بٌ ًّٓٚ ٌ٦ٝع اػت٬طٗا ٜوُ ٢سعـاڄ ,ؾاؿعـٚؿ إكعـك٠
ًلعاڄ عً ٢أْٗا عكٛبات عً ٢دلا ِ٥زلٝت سـٚؿاڄ ٭ْٗا ُٓع َٔ اٱقـاّ عًٗٝا( ايؿ,َٞٛٝؿ.ت.)7:1/7,
 َ٘ٓٚسـٜح ابٔ عباي" :إٕ ايًډُٳِٳ ؿ ٕٚاؿځعـٳٜٵٔ " سٳعـټ ايعـْٝا ٚسٳعـټ اٯػٹلٳ("٠ايبػعـاؿ);=/7,7??1,ٟ
ٜلٜـ عـ ايـْٝا َا ػب ؾ ٘ٝاؿـٚؿ إهتٛب ١نايولقٚ ١اينْا ٚايكقفٜٚ ,لٜـ ععـ اٯػعل :٠أَعا أٚععـ اهلل تععاٍ
عًٝعع٘ ايعععقاب نايكتععٌ ٚعكععٛم ايٛايععـٚ ٜٔأنععٌ ايلبععا ,ؾععأكاؿ إٔ ايًُععِ ؿ ٕٚايععقْٛب( َِععڀؿٚ ٢آػععل,ٕٚ
ؿ.ت.)<=:7/7,
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ٚاذتـــد يف االصـــطالح ايػـــسعَ ٞعععٔ ايكعععلإٓ ايهعععل ِٜقٛيععع٘ تععععاي :ٞتٹًڃع عوځ سٴع عـٴ ٚٴؿ ايًډع ع٘ٹ ؾځع ع٬ځ
ٳتعٵٳتـٴٖٚٳا(ايبكلٚ )227,٠قٛي٘ تعاي  :ٞتٹًڃوځ سٴـٴٚؿٴ ايًډ٘ٹ ؾځ٬ځ ٳتكڃلٳبٴٖٛٳا (ايبكلٖٚ )7>=,٠قا َٓنيع ١اؿهعِ أٟ
إٔ اهلل سهِ ٗ ٖق ٙاؿـٚؿ( ايٌلٜـ ,ؿ.ت.)77ْ ,
أَا ايؿكٗا ٤ؾكـ علؾٖٛا بتعلٜؿات َتكاكبَٗٓ ١ا:
 علؾٛا اؿـٚؿ بايعكٛبات إكـك ٠سكاڄ هلل عن ٚدٌ.
 اؿـٚؿ ٖ ٞايعكٛبات إكـكً ٠لعاڄ ٗ َعِ ١ٝيتُٓع َٔ ايٛقٛع ٗ َجًٗا.
 اؿـٚؿ بأْٗا عكٛبَ ١كـكٚ ٠دبت مدلاڄ عٔ اكتهاب َا ٜٛدب٘( ايعٛا هً ,ِٝؿ.ت.)?ْ ,
ٚاؿـٚؿ ٖ ٞايعكٛبات إكلك عً ٢دلا ِ٥اؿـٚؿ  ٖٞٚهعبع دعلا ,ِ٥اينْعاٚ ,ايكعقف ٚايٌعلب ٚايوعلق١
ٚاؿلابٚ ١ايلؿٚ ٠ايبػٚ ,ٞتوُ ٞايعكٛب ١إكلك ٠يهٌ دلّٖ َٔ ١ق ٙاؾلا ِ٥سـاڄٚ ,اؿـ ٖ ٛايعكٛب ١إكلك ٠سكاڄ
هلل تعاي ,ٞأ ٖٛ ٚايعكٛب ١إكلكًِٕ ٠ش ١اؾُاع( ١عٛؿ,٠ؿ.ت.)<9:/7,
املطًب ايجاْ :ٞتعسٜـ ادتسا ِ٥يػٚ ١اصطالساً:
اؾلاْ ِ٥ع دلّ ٖٞٚ ١نٌ أَل إهعاب ٞأ ٚهعًيب ٜعاقعب عًٝع٘ ايكعاْ ٕٛهعٛا ٤أنعإ كايؿع ١أ ٚدٓشع ١أٚ
دٓاٜععَٚ ,١ععٔ ايلدععاٍ ايهاهععبٜ :كععاٍ دلّعع ١أًٖعع٘ٚ ,اؾععلّ ايععقْب ْٚععع أدععلاّ ٚدل(ّٚاينبٝععـ ,ٟؿ.ت,
.)=<::/7
اؾلّ ١شلا عـَ ٠عإ نُا هبل ,ؾٗٝا ايقْب ٚاؾٓاب ١سٝح دا ٗ ٤يوإ ايععلب اؾعلّ :ايتععـٚ ,ٟاؾعلّ
ايقْب ٚاؾُع أدلاّ أ ٚدل ٖٛٚ ّٚاؾلّ ٖٛٚ ١دلّ هعلّ دلَعڄا ٚأدعذلّ ٚأدعلّ ؾٗع ٛفعلّ ٗٚ ,اؿعـٜح":
أعٛععِ إوععًٌُ ٗ إوععًٌُ دلَ عاڄَ ,ععٔ هععأٍ عععٔ ًعع ٤ٞمل هععلّ َععٔ أدععٌ َوععأيت٘ ( ايبؼععاك ,ٟؿ.ت,
<ٚ ,)8<;>/اؾلّ ايقْب( إِل ,ٟؿ.ت.)<1;/7 ,
ٚأٌُ اؾلّ :قڀع ايجُل ٠عٔ ايٌذلٚ ,٠كدٌ داكّ ٚق ّٛدلاّٚ ,اهتعرل فيو يهٌ انتواب َهلٙٚ
( ا٭ُؿٗاْٖ7:78,ٞع.)898/7,
ادتسا ِ٥اصطالساً :علف إاٚكؿ ٟاؾلا ِ٥ؾكاٍ ":اؾلا ِ٥قٛٛكات ًلع ١ٝمدل اهلل تععاي ٞعٓٗعا ععـ أٚ
تعنٜل ,ثِ قاٍٚ :شلا عٓـ ايتُٗ ١ساٍ اهتدلا ٤تكتٔ ٘ٝايوٝاه ١ايـٚ ,١ٜٝٓشلا عٓعـ ثبٛتٗعا ُٚعشتٗا سعاٍ اهعتٝؿا٤
تٛد ٘ٝا٭سهاّ ايٌلع(١ٝايعتٝيب.)988ْ/7,ٙ7:8=,
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ٚإفا تتبعٓا ِْ ْٛايكلإٓ ايهلٚ ِٜاعتُـْا ٚاٖل ايّٓ ,لـ إٔ اجمللّ ٗ يػ ١ايكعلإٓ َعٔ اكتهعب نعبرل,٠
ٜ٪ٜٚـ فيو ٜٚك ٜ٘ٛاهتكلا ٤آٜات نجرل َٔ ٠ايكلإٓ ايهل ِٜقاٍ تعاي  :ٞځقايڂٛا إڇْٻعا ڂأكٵهٹعًڃٓٳا ڇإيځع ٢قځع ٵّٛڈ ټَذٵع ڇلَٹٌٳ
(ايقاكٜات )32,ڇإ ٻٕ ا ڂٕذٵ ڇلَٹٌٳ ؾٹٓ ٞٳٍ٬ڈ ٳ ٚٴهعٴلڈ( ايكُلٚ )47,قاٍ تعاي :ٞڇإ ٻٕ ا ڂٕذٵلڇَٹٌٳ ؾٹع ٞعٳعقٳابٹ دٳٗٳعٓٻِٳ
ذعٳٌٴ إڂوٵًٹُٹٌٳ نځايڃ ٴُذٵ ڇلَٹٌٳ(ايكًِ.)9;,
ػٳايٹـٴٕٚٳ( اينػلفٚ )=:,قاٍ تعاي  :ٞځأؾځٳٓ ٵ
ؾؿٖ ٞق ٙاٯٜات تٛعـ اهلل عن ٚدٌ َلتهب اؾلّ ١بايٓاك ٚايععقاب ا٭يعٚ ,ِٝتوعُ ٞاؾلّع ١عًع ٢أيوعٓ١
ايؿكٗا ٤دٓا ٖٛٚ ١ٜاهِ ٕا هٓ ٘ٝاٱْوإ َٔ ايٌل ٗٚ ,اُڀ٬غ بعض ايؿكٗا ٤اهِ يؿعٌ قلّ ًلعاڄ هٛاٚ ٤قع
عًْ ٢ؿى أَ ٚاٍ أ ٚعكٌ أ ٚغلض(ايٌلٜـ ,ؿ.ت.)7;ْ ,
املطًب ايجايح :تعسٜـ ايطسق ١يػٚ ١اصطالساً:
تعسٜـ ايطسق ١يػ:١
هلم ايٌٜ ٤ٞولق٘ هلقاڄ ٚهعلقاڄ ٚاهعذلق٘ ٚا٫هعِ ايوعلم ٚايوعلق ١بهوعل ايعلاٚ ٤هعلقَ ١عاٚ ,٫هٴعلڇم
ايواكمٚ ,كدٌ هاكم َٔ ق ٗٚ ّٛاؿـٜح" توذلم اؾٔ ايوُع ( ابٔ َٓٛٛك,ؿ.ت ٖٛٚ ,)7;;/71,تؿتععٌ
َٔ ايولق ١أ ٟأْ٘ توعُع٘ كتؿٝع ١نُعا ٜؿععٌ ايوعاكمٚ ,دعا ٤ععٔ ابعٔ علؾع٘ ٗ قٛيع٘ تععاي  : ٞٳٚايوٻعاكڇمٴ
ٳٚايوٻاكڇقځ١ڂ( إا٥ـ.)38,٠
ايواكم عٓـ ايعلب َٔ :داَ ٤وتذلاڄ إٍ سلم ؾأػق َٓ٘ َا يٝى ي٘( إِل ,ٟؿ.ت.)7;;/71 ,
ٚباؾًُعع ١ؾععإٕ ايوععلقٖ ١عع :ٞأػععق َععاٍ ايػععرل عًععٚ ٢دعع٘ اـؿٝعع ,١أٖ ٚعع ٛأػععق َععا ٖععًٖ ٛععٛى يًػععرل
ػؿ(١ٝايًذلداْ ,ٞؿ.ت.)9>/7 ,
ايطسق ١اصطالساً:
ايطسق ١يف ايػسٜع ١اإلضالَْٛ ١ٝعإ:
هلق ١عكٛبتٗا سـٚ ,هلق ١عكٛبتٗا ايتعنٜنٚ ,ايولق ١إعاقب عًٗٝا باؿعـ ْٛععإ :هعلقُ ١عػلٚ ٟهعلق١
ندل ,ٟؾأَا ايولق ١ايِػل ٣ؾٗ :ٞأػق َاٍ ايػرل ػؿ ١ٝأ ٟعً ٢هب ٌٝا٫هتؼؿاٖٚ ,٤قا ٖ ٛتعلٜـ أٌٖ ايًػ.١
أَا ايولق ١ايهدل :٣ؾٗ ٞأػق َاٍ ايػرل عً ٢هب ٌٝإػايبٚ ١توُ ٢ايولق ١ايهعدل ٣سلابع٘ٚ ,ايؿعلم
بٌ ايولق ١ايِػلٚ ٣ايولق ١ايهدل ٖٛ ٣إٔ ايولق ١ايِػل٪ٜ ٣ػق ؾٗٝا إاٍ ؿ ٕٚعًِ اجملين عًٚ ٘ٝؿ ٕٚكٓعاٙ
٫ٚبـ يٛدٛؿ ايولق ١ايِػلَ ٣يت تٛؾل ٖعقإ ايٌعلطإ َععاڄ ,ؾعإفا مل ٜتعٛؾل أسعـُٖا ؾعٜ ٬عتعدل ايؿععٌ هعلق١
ُػل ,٣ؾُٔ هلم َٔ ؿاك َتاعاڄ عًٌَٗ ٢ـ َٔ ُاسب ايـاك ؿ ٕٚاهتعُاٍ ايكٚ ٠ٛإػايبٜ ٫ ١عتدل ؾعً٘ هلق٘
ُػلٚ ٣إِا ٜعتدل ؾعً٘ اػت٬هاڄ َٔٚ ,ػڀـ َا٫ڄ َٔ ًؼّ آػل ٜ ٫عتدل ؾعًع٘ هعلقُ ١عػلٚ ,٣إِعا ٜعتعدل
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ؾعً٘ ػڀؿاڄ أْٗ ٚباڄٚ ,ا٫ػت٬ي ٚايػِب ٚايٓٗب نًٗا ُٛك َٔ ُٛك ايولقٚ ١يهٔ  ٫سـ ؾٗٝعاَٚ ,عٔ أػعق
َتاعاڄ َٔ ؿاك بلٓاُ ٤اسبٗا  ٗٚغرل سٔٛكٜ ٫ ٙعتدل هاكقاڄ( عٛؿ ,٠ؿ.ت.);7:/; ,
ٚباؾًُ ١ؾإٕ ايولق ٖٞ ١أػـ َهًـ ػؿ ١ٝقـك عٌل ٠ؿكاِٖ َٔلٚب ١قلمَ ٠هإ أ ٚسعاؾ ٜبعً ٬عبٗ,١
ؾععإفا ناْععت قُٝعع ١إوععلٚم أقععٌ َععٔ عٌععلَٔ ٠ععلٚبٜ ٫ ١هعع ٕٛهععلق ٗ ١سععـ ايكڀععع( أبٛسبٝععب,7??> ,
ْ.)7=7
ٚأقٌ َا ٖٓايو ٖٞ :أػق َاٍ أ ٚغرل َٔ ٙسلم ػؿ(١ٝايتوٛي.);?:/8,7??>,ٞ
أ ٖٞ ٚأػق ايعاقٌ ايبايؼ ِْابڄا قلماڄ ,أَ ٚا قُٝت٘ ِْابڄا ًَهعڄا يًػعرل ً ٫عبٗ ١يع٘ ؾٝع٘ عًعٚ ٢دع٘ اـؿٝع,١
ٚايِٓاب ؿٜٓاك أ ٚعٌل ٠ؿكاِٖ َٔلٚب ( ١إ.):;/7,7?9=,ًُٞٛ
املبشح ايسابع :سد ايطسق ١يف ايػسا٥ع ايطابك:١
نإ سـ ايولقً ٗ ١لع َٔ قبًٓا َٔ ا٭َِ ايوابكٜ ١عٌُ ب٘ٚ ,ايـي ٌٝعً ٢فيعو :ععٔ عاٌ٥ع ١كٓع ٞاهلل
عٓٗا مٚد ١ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ,إٔ قلٌٜاڄ أُِٖٗ بٌإٔ إلأ ٠إؼن ١َٝٚاييت هلقت ٗ عٗعـ ايعٓيب ٗ 
غن ٠ٚايؿتض ,ؾكايٛا َٔ ٜهًِ ؾٗٝا كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ,ؾكايٛا َعٔ هعذل ٨عًٝع٘ إ ٫أهعاَ ١بعٔ مٜعـ
سب كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ,ؾأڂت ٞبٗا كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهعًِ ؾهًُع٘ ؾٗٝعا أهعاَ ١بعٔ مٜعـ,
ؾتًٚ ٕٛد٘ كه ٍٛاهلل ؾكاٍ ":أتٌؿع ٗ سـ َٔ سـٚؿ اهلل ؾكاٍ أهاَ :١اهتػؿل يعٜ ٞعا كهع ٍٛاهلل ,ؾًُعا نعإ
ايعٌ ٞقاّ كه ٍٛاهلل ؾاػتڀب ؾأثين عً ٢اهلل َا ٖ ٛأًٖ٘ ثِ قاٍ ":أَا بعـ :ؾإِا أًٖو ايقَ ٜٔعٔ قعبًهِ أْٗعِ
ناْٛا إفا هلم ؾ ِٗٝايٌلٜـ تلنٚ ,ٙٛإفا هلم ؾ ِٗٝائعٝـ أقاَٛا عً ٘ٝاؿـٚ ,إْٚ ٞايقْ ٟؿوع ٞبٝعـ ٙيعٛ
إٔ ؾاطُ ١بٓت قُـ هلقت يكڀعت ٜـٖا"( ايٌلٜـ ,ؿ.ت.)7<77/9 ,
ثِ أ َل بتًو إلأ ٠اييت هلقت ؾكڀعت ٜعـٖاٖٚ ,عقا ٜعـٍ عًع ٢إٔ سعـ ايوعلق ١نعإ ٌَعلٚعڄا ٗ ا٭َعِ
ايوابك ١يهٔ ٜڀبل عً ٢ائععٝـ ؿ ٕٚايٌعلٜـ ٗ إقاَع ١اؿعـ ٖٚعقا ايكع٫ ٍٛبعٔ ايعلبع (ٞايعلبع,8119,ٞ
ْ.):89
ٚعٓـ ايكلطيب إٔ سهِ ايولق ١نإ ٗ ًلٜعٜ ١عكٛب عً ٘ٝايو ّ٬إٔ ٜوذلم ايواكمْٚ ,كعٌ ععٔ اؿوعٔ
ايبِلٚ ٟايوـٳ ٟإٔ سهِ ايواكم نإ عٓـ أٌٖ َِل إٔ ٜػلّ ٓعؿَ ٞا أػقٚ ,قـ دا ٤سـ ايوعاكم ْاهعؼاڄ
ٕا ٗ ايٌلا٥ع ايوابك (١طاٖل.)9:>/=,811?,
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املبشح ايجاْ :ٞغسٚط إقاَ ١اذتد
ٌٜٚتٌُ عً ٢ث٬ثَ ١ڀايب ٖ:ٞ
املطًب األَ :ٍٚا ٜتعًل بادتاْ:ٞ
ٌٜذل ٗ ٙاؾاْ" ٞايواكم" تٛؾل ٚدٛب أًٖ ١ٝايكڀع  :ٖٞٚايعكٌ ٚايبًعٛؽ ٚا٫ػتٝعاك ٚايعًعِ بعايتشل,ِٜ
ؾ٬
ٜكڀع ايِيب ٚاجملٓ ٕٛيكٛي٘ عً ٘ٝايِٚ ٠٬ايو ":ّ٬كؾع ايكًعِ ععٔ ثع٬خ :ععٔ ايِعيب ستع ٢وعتًِ ٚععٔ
اجملٓ ٕٛسيت ٜؿٝل ٚعٔ ايٓا ِ٥ستٜ ٢وتٝك (ٜايذلَق ,ٟؿ.ت.)98/:,
ٚ٭ٕ ايكڀع عكٛب ١ؾٝوتـع ٞدٓاٚ ,١ٜؾعٌ ايِيب ٚاجملُٜٓٛ ٫ ٕٛـ بأْ٘ دٓا ٫ٚ ,١ٜوـ إهلٜٚ ٙعـكٕٚ٩
ايؿكٗعا ٤اؿعـ عٓع٘ ٚهعٓـِٖ ٗ فيعو سعـٜح ":كؾعع ععٔ أَعيت اـڀعاٚ ٤ايٓوعٝإ َٚعا اهعتهلٖٛا عًٝع٘( ابعٔ
َادعععععع٘,ؿ.ت ٫ٚ ,)917/<,وععععععـ َععععععٔ أػععععععق ًعععععع٦ٝڄا دععععععاٖ٬ڄ بتشلّعععععع٘ يكععععععلب عٗععععععـٙ
باٱه(ّ٬اينس,ًٞٝؿ.ت.)9<>ْ/=,
 ٚقاٍ أبٜٛ ٛهـ كٓ٘ اهلل :ايعدلَ ٠اًل ٠إػعلاز إتعاع ,ؾعإٕ أػلدع٘ ايِعيب أ ٚاجملٓع ,ٕٛؿك ٨اؿعـ ععٔ
اؾُٝعٚ ,إٕ باًل اٱػلاز غرلُٖا قڀعٜ ٫ٚ ,كڀع ايِعيب ٚاجملٓعٕٛ؛ ٭ٕ اٱػعلاز َعٔ اؿعلم ٖع ٛا٭ُعٌ ٗ
ايولقٚ ١اٱعاْ ١نايتابعٚ ,ؿي ٌٝأب ٞػٓٝؿ٘ إٔ ايولقٚ ١اسـٚ ,٠قـ سًِت ٖا هعب عًٝع٘ ايكڀععٖٚ ,عٔ هعب
عً ٘ٝايكڀع ؾ ٬هب ايكڀع عً ٢أسـ نايعاَـ َع اـعاط ٧إفا اًعذلنا ٗ دلّعٚ ,١إػعلاز ايوعلق ١سِعٌ َعٔ
ايهٌ َٔ ْاس ١ٝإعٓ(٢اؿٓؿ.)877ْ/9,ٙ7979,ٞ
ٚإفا تٛؾلت ا٭ًٖٚ ,١ٝيهٔ نإ ايواكم َٔڀلاڄ يًولق ١يـؾع اشل٬ى عٔ ْؿو٘ بأػعق َأنعٌ أًَ ٚعبى أٚ
َا أًب٘ فيو ,هك٘ عٓ٘ اؿـ ٚايتعنٜل باتؿام ايكؿٗا ,٤يكٛي٘ تعاي  :ٞؾځُٳٔڇ آٵڀڂلٻ غځٝٵعلٳ بٳعاؽڈ ٳ ٚځ ٫عٳعاؿٺ ؾځع٬ځ إڇثٵعِٳ
ٳعًځٝٵ٘ٹ(ايبكل.)7=9,٠
أَا اؿاد ١ؾٗ ٞأقٌ َٔ آ٫ڀلاك ٚتًِض ًبُٗٓ ١ع َٔ اؿـ ُٓ ٫ٚع ايتعنٜل(ايٓدلا.)99ْ,7?>7,ٟٚ
ٚأٓاف إايه ١ٝبإٔ ٜ ٫كڀع ا٭ب ٗ هلقَ ١اٍ ابٓ٘ يك ٠ٛايٌبٗ ١اٯت َٔ ١ٝسـٜح دعابل كٓع ٞاهلل عٓع٘:
"أْت َٚايو ٭بٝو(ابٔ َاد٘,ؿ.تٚ ,)7<<ْ/=,نقيو اؾـ ٜ ٫كڀع َٔ َاٍ سؿٝـٚ ٙماؿ أب ٛسٓٝؿ ١نعٌ
ف ٟكسِ قلّ ,أَا إفا هلم ايٛيـ َٔ َاٍ أسـ أب ٜ٘ٛؾٝكڀع عٓـ إايهٝعٜ ٫ٚ ,١كڀعع عٓعـ بكٝع ١إعقاٖب؛ ٭ٕ
ايٛيـ بتبو٘ ٗ َاٍ ٚايـ ٜ٘عاؿ ,٠ؾتهً ٕٛبٗ ٗ ١إهكا ٙاؿـ(اينس,ًٞٝؿ.ت.)9<>/=,
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املطًب ايجاَْ :ٞا ٜتعًل باجملين عً:٘ٝ
كنٔ اؾلّ ١ا٭هاي يًولق ١إٛدب ١يًكڀع ٖٛ :إٔ ٜأػق اؾاْ ٞإاٍ ػؿ ١ٝبًُٓ ١ٝهٜ٘ٚ ,كِـ با٭ػق
ػؿ ١ٝا٫هت ٤٬ٝعً ٢إاٍ ؿ ٕٚعًِ اجملين عًٚ ٘ٝكٓا ,ٙنعإٔ ٜأػعق إوعلٚم سعلم ٗ ٙغٝبعُ ١عاسب٘ ,أٚ
أثٓاَ ,َْ٘ٛ ٤جٌ إٔ ٜولم َاًًٖٛ ١ٝن ١يًُذين عً ٗ ٘ٝغٝبت٘ ,أ ٚأثٓاَْٛ ٤ع٘ ,ؾع ٬قڀعع عًعَ ٢عٔ ٜأػعق إعاٍ
دٗاكاڄ ٜٚقٖب ب٘ ,أٜ ٚأػق عًٚ ٢د٘ إهابلٚ ٠ايك ٠ٛؿـٜح دعابل كٓع ٞاهلل عٓع٘ إٔ ايعٓيب  قعاٍ " :يعٝى
عً ٢ػآَ ٫ٚ ٔ٥تٗب  ٫ٚكتًى قڀع" (ايٓوا.)9>/=,7??7,ٞ٥
ٚإلاؿ باـاٜ َٔ ٔ٥أػق إاٍ ػؿٜٗٛٚ ١ٝل ايِٓض يًُايوَ ,جٌ ايلدٌ ٜـػٌ ائٝـ إٍ ؿاك ,ٙؾإفا هعلم
ائٝـ ؾإْ٘ ٜ ٫كڀع ,٭ْ٘ ػاٚ ٔ٥يٝى بواكم ٜ ٫ٚكڀع اـا ٔ٥عاٍ(ايٌلٜـ ,ؿ.ت.)8<ْ ,
ٚباؾًُ :١إػايب ٖٜ َٔ ٛأػق إاٍ َٔ ُاسب٘ بايكٚ ,٠ٛإٓتٗب َٔ ٜأػق إاٍ بايكٗل ٚايػًبَ ١عع ايعًعِ
ب٘ٚ ,إؼتًى ٖ ٛايق ٟىڀـ إاٍ عٔلُ ٠اسب٘ ٗ غؿًٜٚ ١عتُـ عًع ٢اشلعلٚب بوعلعٚ ١ايػاُعب ٖعَ ٛعٔ
ٜأػق َا ڄُ َٔ ٫اسب٘ ٜٚهابل ٜٚعـع ٞأْع٘ ًَهع٘ٚ ,اؾاسعـ ٖعَٓ ٛهعل ايٛؿٜععٚ ١ايعاكٜع (١ايٓعدلا,7?>7 ,ٟٚ
ْ>.):
 ٗٚػِ ْٛإؼتًى نتب عُاك بٔ ٜاهل إٍ عُل بٔ اـڀاب ٗ كدٌ اػتًى طٛقاڄ َعٔ إْوعإ ,ؾعأَل
عُل إٔ ٜٗٓو بايعكٛبٜٚ ,١عنك تعنٜلاڄ ًـٜـاڄٜ ٫ٚ ,كڀعٚ ,قٔا ٤عُل ٜـٍ عً ٢إٔ ا٭ػق ايقٜٛ ٟدعب ايكڀعع
هب إٔ ٜه ٕٛػؿٚ ,١ٝبٗقا ٜكْٛٗ ٍٛك ايؿكٗاَ ٤وتٓـ ٜٔعً ٢سـٜح دعابل إتكعـّ ,٭ٕ نعٌ َعٔ إؼعتًى
ٚإٓتٗب ٚاـاٚ ٔ٥ايػاُب ٜٓ ٫ڀبل عً ِٗٝتعلٜـ ايواكم ,إف ِٖ هاٖل ٕٚبؿعًِٗ ,أَا ايواكم ؾإْع٘ ٜوعاكم
أعٌ ايٓاي عٓـ ا٭ػق ٚػاُ ١عٌ اجملين عً(٘ٝايٌلٜـ,ؿ.ت.)8=ْ,
ٚاجملين عًٚ َٔ ٖٛ ٘ٝقعت اؾٓا ١ٜعًْ ٢ؿو٘ ,أ ٚعًَ ٢اي٘ ,أ ٚعً ٢سل َعٔ سكٛقع٘ٚ ,إِعا ٖعَ ٛعٔ ٚقعع
عً ٘ٝا٫عتـا َٔ ٤قبٌ ايولام(عٛؿ,٠ؿ.ت.)9?=/7,
املطًب ايجايحَ :ا ٜتعًل باملاٍ املطسٚم:
ٌٜذل ٗ ٙإاٍ إولٚم ًل ٙٚعـ ٠ؾٗٝا:
 إٔ ٜهَ ٕٛا٫ڄ؛ ٭ٕ ايكڀع ًلع يِٝاْ ١ا٭َٛاٍ ,ؾ ٬هب ٗ غرلٖا.
 إٔ ٜه ٕٛإاٍ قذلَاڄٚ ,ىلز بقيو هلق ١ايهًب ٚاـُل ٚآ٫ت ايڀلب ٚم ٛفيو.
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 إٔ ٜبًؼ ِْاباڄٚ ,ايِٓاب ث٬ث ١ؿكاِٖ ؾٔ ,١أ ٚكبعع ؿٜٓعاك فٖعب ٜٚلدعع ٗ فيعو إٍ هععل ايِعلف
اؿاي ٞبايـٜٓاك ايًٝيبٚ ,ؿي ٌٝفيو عٔ أّ إ ٌَٓ٪عا ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا إٔ كهع ٍٛاهلل قعاٍ ":تكڀعع ايٝعـ ٗ
كبع ؿٜٓاك ؾِاعـاڄ" (ايبؼاك,ٟؿ.ت.)8:?8/<,
ٚ نعععقيو ك ٟٚعٓٗعععا ":اقڃ ځڀعٴعععٛا ؾٹععع ٞكٴبٵعع ڇع ؿٹٜٓٳعععا ڈك  ٫ٚٳتكڃ ځڀعٴعععٛا ؾٹعععَ ٞٳعععا ٖٴععٛٳ أځؿٵْٳعععَ ٢ٹعع ٵٔ ٳفيٹع عوځ"
(أٓـ,ؿ.تٚ.)<1ْ/:7,نإ كبع ؿٜٓاك ٦َٜٛق ث٬ث ١ؿكاِٖ ٚايـٜٓاك اثٓا ٤عٌل ٠ؿكُٖاڄ.
 إٔ ٜڀايب ب٘ ُاسب٘ ,هٛا ٤أناْت إڀايب َٔ ١إايو ا٭ًُ ٞأٚ َٔ ٚن ,ً٘ٝأٚ َٔ ٚي٫ ,٘ٝستُعاٍ إٔ
ٜه ٕٛإاٍ َبق٫ٚڄ أَ ٚباساڄ َٔ قبٌ ُاسب٘ ,ؾاعتدلت إڀايب ١يٓؿٖ ٞق ٙايٌبٗ.١
 إٔ ٜه ٕٛقلماڄ ,أ ٟإٔ ٜه ٕٛإاٍ إولٚم قلماڄ عً ٢ا٭ُض ٗ أنجل أقٛاٍ أٌٖ ايعًعِٚ ,اؿعلم ٖعٛ
إٓٛع ايق ٟوؿ ٜؾ ٘ٝإاٍٚ ,هٝأت ٞاؿـٜح عٓ٘ َؿِ٬ڄ ٗ اٯت( ٞايعتٝيب.):=7/7,7:8=,
املبشح ايجايح :اذتسش َٚا ٜتعًل ب٘
ٚوت ٟٛعً ٢أكبعَ ١ڀايب ٖ:ٞ
املطًب األ :ٍٚتؿطري اذتسش:
اؿلم ٗ ايًػ ٖٛ ١إهإ ايق ٟوؿ ٜؾ ٘ٝإاٍٚ ,اؾُع أسلام َجٌٚ ٌٓ :أٓاٍٚ ,أسعلمت إتعاع دعًتع٘
ٗ اؿلم(ايؿ,َٞٛٝؿ.ت.)9:;ْ/7,
ٚاؿلم إٛٓٛع اؿٌِٚ ,قَ ٌٝا أسلمى َٔ َٓٛع ٚغرل ٗ ٖٛ ,ٙسلم  ٌُٜٛ ٫إيٚ ,٘ٝقٝعٌ ٖعقا سعلم
سلٜععععن أَٓٛ ٟععععع سِععععٌ ,اؿععععلمَ :ععععا سٝععععن َععععٔ َٓٛععععع أ ٚغععععرل ٙأ ٚهٝعععع ٧إيٝعععع٘ ٚاؾُععععع
أسلام(اينٜبٝـ,ٟؿ.ت.)=91:/7,
ٚا٭سلام :ادعٌ ايٌ ٗ ٤ٞاؿلم  ٖٛٚإٓٛع اؿٌِ(ايٓوؿ,ٞؿ.ت.)7;;/7,
اؿععلم ٗ اُ٫ععڀ٬غ ايٌععلعٖ :ٞععَ ٛععا ِْععب عععاؿ ٠ؿؿعع ٜأَععٛاٍ ايٓععاي نايععـاك ٚاؿععاْٛت ٚاـُٝعع١
ٚايٌؼّ ,قاٍ ابٔ قـاَ٘ :اؿلمَ :ا ع ٬سلماڄ ٗ ايعلف ,ؾإْ٘ ٕا ثبت اعتبعاك ٗ ٙايٌعلع َعٔ غعرل تِٓعّٝ
عً ٢بٝاْ٘ ,عًِ أْ٘ كؿ فيو إٍ أٌٖ ايعلف؛ ٭ْ٘  ٫طلٜل إٍ َعلؾت٘ إَ ٫عٔ دٗتع٘ ,ؾرلدعع إيٝع٘ نُعا كدعٓعا
إي (٘ٝإػين,ؿ.ت.)777ْ/?,
ٚاؿلم ْٛعإ :ا٭ ٍٚسلم بٓؿو٘  ٖٛٚنٌ بكع٘ َععـ ٠يٮسعلام ٖٓعٛع ايعـػ ٍٛإيٗٝعا إ ٫بعاٱفٕ,
نايـٚك ٚاؿٛاْٝت ٚاـٝاّ ٚاـناٚ ٔ٥ايِٓاؿٜل.
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ٚايجاْ :ٞسلم بػرل ٖٛٚ :ٙنعٌ َهعإ غعرل َععـ يٮسعلام ٜعـػٌ إيٝع٘ بع ٬إفّٕٓ ٫ٚ ,عع َٓع٘ نإوعادـ
ٚإناكع(ايعتٝيب.)9<</7,ٙ7:8=,
تعلٜـ اؿلم عٓـ ابٔ كًعـ  :اؿعلم إِعا ٖع ٛعًعَ ٢عادلت بع٘ ععاؿ ٠ايٓعاي إٔ وعلمٚا بع٘ أَتععتِٗ(ابٔ
كًـ,ؿ.ت.)87<ْ/7<,
ٖٚق ٙبعض ا٭َجً ١عً ٢اؿلم:
 نٌ قٌ اؽق َٓنٚ ٫تلى ب٘ َتاع ٚفٖب ُاسب٘ ؿاد٘ َج٬ڄ  َ٘ٓٚاـ ١ُٝإِٓٛب ٗ ١هعؿل أ ٚسٔعل,
نإ ؾ ٘ٝأًٖ٘ أّ  ,٫ؾإْ٘ سلم ٕا ؾٚ ,٘ٝسلم يٓؿو٘ أٜٔاڄ ,ؾإفا أػق ً٦ٝاڄ َٓٗا أ ٚأػـٖا ٚنإ إعأػٛف ٜوعاٟٚ
ِْاباڄ قڀع.
ٗٚ ل ايـاب ,١ؾإْ٘ سلم ٕا عً َٔ ٘ٝهلز ٚػعلز ٚؿكاٖعِ ,نعإ كب ايـابع ١سآعلڄا عٓعـٖا أ ٚغا٥بعاڄ,
ٌٜٚذل ٙإٔ ته ٗ ٕٛسلم َج ,٬نإٔ ٜهَ ٕٛعٗا ساؾ ٜشلا(طاٖل.)9:?/=,811?,
 ايقٖب ٚايؿٔٚ ١اؾٛاٖل سلمٖا ايِٓاؿٜل ؼت اٱغ٬م ٚا٭قؿاٍ ايٛثٝك ٗ ١ايعُلإ.
 سلم ايجٝاب َٚا ػـ َٔ إتاع نايٓشاي ٚايلُعاْ ٚايعـنانٌ ٚايبٝعٛت إكؿًع ٗ ١ايعُعلإ ,ؾعإفا
ناْت َؿتٛسٚ ١ب ٬سلاه ١ؾًٝوت علم ,ؾايبٛٝت اييت ٗ ايبواتٌ أ ٚايڀلم أ ٚايِعشلا ,٤ؾعإٕ مل ٜهعٔ ؾٗٝعا
أسـ ؾًوت علم هٛا ٤أناْت َػًك ١أّ َؿتٛسٚ ,١فيو عً ٢اعتباك إٔ َٔ تلى َتاع٘ ٗ َهإ ػاٍ َٔ ايٓعاي
ٚايعُلإ ٚاِْلف عٓ٘ ٜ ٫عـ ساؾٛڄا ي٘ ٚإٕ أغًل عً ,٘ٝأَعا إفا نعإ ؾٗٝعا سعاكي ؾٗع ٞسعلم هعٛا ٤أناْعت
َػًك ١أّ َؿتٛس(١ايٓدلا.)?7ْ,7?>7,ٟٚ
 نٌ َادلت ب٘ ايعاؿ ٗ ٠سؿ ٜفيعو ايٌع ,٤ٞؾُعلاب٘ ايعـٚاب أسعلام ٚنعقيو ا٭ٚعٝعَٚ ,١عا عًع٢
اٱْوإ َٔ ايًباي ,ؾاٱْوإ سلم يهٌ َا عً ٘ٝأ ٖٛ ٚعٓـٚ ,ٙؾلٚع ٖقا ايبشعح نعجرل ٠ؾُٝعا ٖع ٛسعلم َٚعا
يٝى علم(ابٔ كًـ,ؿ.ت.):;1/8,
ٓٚ اب٘ اؿلم ٚؼـٜـ َؿٗ ١َٛعٓـ ايؿكٗا ٖٛ ٤علف ايٓاي ٚعاؿاتِٗ ٗ سؿ ٜأَٛاشلِ ٚبعقيو ىتًعـ
با ػت٬ف اينَإ ٚإهإٚ ,تعٛؾل ا٭َعٔ ٚعـَعْ٘ٚ ,عٛع إعاٍ ٚقُٝتع٘ٚ ,يعٝى َعٔ ًعلط٘ ا٭بعٛاب ٚا٭قؿعاٍ
ٚا٭غ٬مٚ ,إِا اؿلم عًَ ٢ا دلت ب٘ ايعاؿ ٠ؾُج٬ڄ َٛاقـ ايوٝاكات تعتدل سلماڄ شلا ٚا٭َانٔ اييت تٓٛع ؾٗٝعا
ا٭ػٌاب َٛٚاؿ ايبٓاٚ ٤اؿـٜـ تعتدل سلماڄ شلاٚ ,نقيو أَانٔ اؿٛٝاْات نًعٗا سعلماڄ شلعا ,نعٌ عًع ٢سوعب
عاؿات ايٓاي ٚأعلاؾِٗ(ايٌلٜـ,ؿ.ت.)>>ْ,

أدكام الطرقت فً التشرٌع اإلضالهً

املطًب ايجاْ :ٞضسق ١ايدٚاب ٚاملاغ.١ٝ
نٌ ًٜ ٤ٞولغ يًلع َٔ ٞبعرل أ ٚبكل أً ٚا ٠أ ٚغرل فيو َٔ ايـٚاب يعٝى عًعَ ٢عٔ هعلم ؾٗٝعا ًع٦ٝاڄ
ايكڀع ٚإٕ نإ أُشابٗا َعٗاٖٚ ,قا  ٫ػ٬ف ؾ ٘ٝيًّٓ ايٛاكؿ ٗ فيو عٔ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ َٔ
قٛي٘" :يځا قځڀڃعٳ ؾٹ ٞثٳُٳلڈ ٴَعٳًډلڈ ٳٚيځا ؾٹ ٞسٳلڇٜوٳ١ٹ دٳبٳٌڈ ځؾإڇفٳا آٚٳاٙٴ ايڃُٴلٳاغٴ أځ ڇ ٚاڃيذٳعلڇٜٔٴ ؾځعاڃيكځڀڃعٴ ؾٹُٝٳعا بٳًځعؼٳ ثٳُٳع ٳٔ ايڃ ٹُذٳعٔٿ"
( ايباق.):7/?,7?>;,ٞ
ٚاؿلٜو ١ايٌا ٠تولم ي٬ٝڄٚ ,ق ٖٞ ٌٝاييت تلعٚ ٢عًٗٝا سلي ,ؾٗ ٞعًٖ ٢قا قلٚه ١بٓؿوٗا ,ؾإفا ػلز
ايلاعَ ٞاًٝت ٘ إٍ َواؾ ١بعٝـٚ ٠أؿكن٘ ايًٚ ٌٝمل ٜتُهٔ َعٔ ايععٛؿَ ٠اًعٝت٘ إٍ َاٗ٥عا إعتعاؿ ؾذُعٗعا ٚبعات
عًٗٝا ٚهٴلم َٓٗا ,هب عً َٔ ٢هلم َٓٗا َا هب ؾ ٘ٝايكڀعٚٚ ,دٛب ايكڀعع عًعَ ٢عٔ هعلم ؾٗٝعا ٚإٕ مل
ٜهٔ فيو َلاسٗا إعً ,ّٛ٭ْ٘ َٓنيت٘ ٗ إعٓ(٢ايٌلٜـ,ؿ.ت.):9ْ,
ٚقـ ٜتذاٌٖ ايواكم ٱػلاز اؿٛٝإ َٔ سلم ٙنايقٜ ٟأت ٞايٌا ٠بعايعًـ ٖٚع ٗ ٞسلمٖعا ؾعٜ ٬عـػٌ
عًٗٝا ٌٜٚرل إيٗٝا بايعًـ ست ٢ؽلز إي ,٘ٝقاٍ َايو ٫ :أك ٣عًٝع٘ قڀععاڄٚ ,قعاٍ ابعٔ ايكاهعِ ٚأًعٗب :عًٝع٘
ايكڀعٚ ,قٛشلُا ٗ إهاب ايكڀع ٖ ٛا٭ٗٚل؛ ٭ْ٘ ٗ َعٓ َٔ ٢ؿػٌ اؿلم ؾٝؼلز َٓع٘ إتعاع أ ٚوتعاٍ يع٘ َعٔ
اـاكز ست ٢ىلد٘ َٔ سلم ٙؿ ٕٚإٔ ٜـػٌ اؿلم َٔٚ ,فيو ٜتٔض إٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهعًِ َٓعع
ايكڀع ٗ ايجُل إعًل ٚسلٜو ١اؾبٌ إٍ إٔ ٜأ ٜ٘ٚإلاغ  ٖٛٚسلم ايبكل ٚايػعِٓ ٚاٱبعٌ ,أ ٚاؾعلٖٚ ٜٔع ٛسعلم
ايتُل(ايٓدلا.)>?ْ,7?>7,ٟٚ
شتًط ٖرا املطًب:
اًذل ٙايؿكٗا ٗ ٤ايولق ١عٝح ته َٔ ٕٛاؿلمٚ ,إٛاً ٞسلمٖا إهإ ايق ٟتبٝت ؾٚ ,٘ٝعاؿَ ٠ا تعتِ
ايولق َٔ ١ايلاع ٗ ٞإلعٚ ٢إبٝتٜ ٫ٚ ,علف ايواكم ,عٝح توذٌ ايولقٓ ١عـ فٗعْٛ ,ٍٛعلاڄ ٫هعتعُاٍ
ايو٬غ ٓـ ايلاعٖ ٗ ٞق ٙا٭ٜاّ .
املطًب ايجايح :ضسق ١ايطٝازات:
هلق ١ايوٝاكات َٔ اؾلا ِ٥إٓتٌل ٗ ٠ايب٬ؿ ٖٞٚ ,دلَّ ١وتبٌع٘ هب ؾٗٝا ايكڀعع ,قٝاهعاڄ عًع ٢هعلق١
ايـٚاب  ٖٞٚعً ٢أٚتاؿٖا َلبٛط ١أ ٗ ٚإلاغ أ ٗ ٚإلع ٢باعتباك إٛقع سلمڄا شلا ,نقيو ايوٝاكات إذلٚنع١
ٗ احملڀات ايعاَ ١أ ٚأَاّ إٓامٍ  ٗٚايٌٛاكع ؾتًو إٛاقع تعتدل سلماڄ يًوٝاكات ٭ٕ اؿعلم ٖعَ ٛهعإ مؿعٜ
ؾ ٘ٝا٭َٛاٍ عاؿٖٚ ,٠ق ٖٞ ٙأَانٔ سؿٗٛا( ايٌلٜـ,ؿ.ت.):9ْ,
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ْك ٍٛإٕ هلق ١ايوٝاكات أُبشت عًعَ ٢عـاك ايوعاعَ ,١جًعٗا َجعٌ هعلق ١ايعـٚاب ,بعٌ بايوعڀ ٛإوعًض
ٚا٫هت ٤٬ٝعً ٢ايوٝاكات ٗ إٓامٍ ٚايڀلقات ايعاَ ٗٚ ١ايبٛابات اي ١ُٖٝٛاييت تِٓب يٓٗب ايوٝاكات.
ٚهلعإ َا ٜتِ تػٝرل ََ٬ض ٚعَ٬ات ايوٝاكات اييت مت هلقتٗا أ ٚا٫هت ٤٬ٝعًٗٝا بكع ٠ٛايوع٬غ إٓتٌعل
ٗ كبٛع ايب٬ؿ سٝح ٜتِ تػرل ايًٛسات إعـْٚ ١ٝتػرلٖا بًٛسعات أػعلٌَ ٣عابٗ ١شلعاٚ ,تػعرل أكقعاّ احمللنعات
ٖٝٚا نٌ ايوٝاكات باهتعُاٍ ايوٝاكات ايكـّ" ١ايلابٍ".
ْٓٚب٘ قلك ٟايعكٛؿ بايتأنـ َٔ إدلا٤ات تػرل إًهٚ ١ٝايتجبت َٔ إوعتٓـات ايلزلٝعٕ ١ايعو ايوعٝاك ٠عٓعـ
تعتدل إًه.١ٝ
ٚنقيو ك٩ها ٤أقواّ إلٚك إٓتٌل ٗ ْٝع إٓاطل عً ِٗٝإلادع ١ايتاَ ١يتًو ايٛثعا٥ل قبعٌ تػعرل إًهٝع١
ٚإسٔاك إايو ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞأَاّ كٝ٥ى ايكوِ ستٜ ٢تِ ْكٌ إًهٚ ١ٝعـّ ايتوعاٌٖ ٗ إدعلا٤ات ْكعٌ ًَهٝع١
ايوٝاكات؛ ٭ٕ ايوٝاكات اييت هلقت مل ٜتِ ايعجٛك عًٗٝا ,إَا ٜتِ تػرل إًه ١ٝبٗق ٙايڀلٜك ,١أ ٚتباع عًع ٢أْٗعا
قـّ" ١كابٍ" أ ٚػلؿ.٠
املطًب ايسابع :ايطسق َٔ ١املطذد:
إوذـ َباغ ؾُٝع ايٓاي يٝى علم ٗ ْؿو٘ أ ٚيًجٛب ايق ٟدعً٘ ُاسب٘ قلٜعب َٓع٘ ٖٚعُ ٛعؿٛإ بعٔ
أَ ١ٝسٝح قاٍ :نٓت ْاُ٥اڄ ٗ إوذـ عً ٢قُ ِ٘ٝي ٞؾولقت ,ؾأػقْا ايواكم ؾلؾعٓا ٙإيع ٞكهع ٍٛاهلل ُعً٢
اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ؾأَل بكڀع٘ ,ؾكًتٴ ٜا كهٍٛٳ اهللٹ أٗ ِٔٝيت ثٳُٳٔٴ ث٬ثٌٳ ؿكُٖٶا أْا ځأٖٹبٴٗا يع٘ٴ ,قعاٍ  :ؾًٗډعا نعإ
قبٌ إٔ تأتٝين ب ٹ٘ ؟(ايٓوا.)77/=,7??7,ٞ٥
ٚإوادـ مل تي ؿؿ٬َ ٜبى إًٌِ ٚأَتعتِٗٚ ,إِا سلم ايجٝاب ٗ إوذـ نعُ ٕٛعاسب٘ ساكهعاڄ يع٘,
ؾٛدب إفا هلق٘ َٓ٘ هاكم ُٚاك بٝـٚ ٙبإ ي٘ َٓ٘ ٌٜ ٫ ٖٛٚعل إٔ تكڀع ٜـٚ ,ٙإٕ مل ٜتٛد٘ ب٘  ٫ٚػلز َٔ
إوذـٚ ,ا٭ٌُ ٗ ٖقا َا ثبت عٔ أَل كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٜكڀعع ٜعـ هعاكم كٚاُ ٤عؿٛإ ٚقعـ
تٛهـ ٗ ٙإوذـ (ايٌٛناْ.)9?:ْ/8,7?>=,ٞ
ٚدا ٗ ٤اؿا ٟٚايهبرل :نإ ٜكڀع ٗ ايولق َٔ ١إوذـ َعتدلاڄ ٜأػق َٔ ٙؼت ُعاسب٘ إٕ نعإ ْاُ٥عاڄ,
ؾإٕ مل ٜهٔ ؼت٘ ؾًٝى َشلم إ ٫إٔ ٜهَ ّٛوتٝكٛاڄ ,ؾٝه ٕٛسلماڄ ٕا بٌ ٜـَٚ ٜ٘ا ّتعـ إيٝع٘ بِعلٖ ,ٙعا قاكبع٘,
ٜ ٫ٚعتدل ػلٚد٘ َٔ إوذـ ٗ ٚدٛب ايكڀع(ايٌلٜـ,ؿ.ت.)::ْ,
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ٖا هبل إوذـ ٜ ٫عتدل سلماڄ إ ٫إفا نإ اٱْوإ َوتٝكٛاڄ ٚهلق٘ ايواكم ػؿ ١ٝؾٛدعب ايكڀععٚ ,عًٝع٘
ؾإٕ إوادـ ٜٛدـ بٗا أثاخ ؾاػل َجٌ إهٝؿات ٚايبو٘ ٚايج٬دعات ٚإعلاٚغ ايهٗلباٝ٥عٚ ١غرلٖعا َعٔ أثعاخ
إوادـٚ ,بٌ ايؿٚ ١ٓٝا٭ػل ٣ؼـخ هلقات َٔ إوادـ ٚػآُُ ١اؿٜل ايتدلعات َٚا ؾٗٝا َٔ هٛٝيَ ١اي,١ٝ
عً ٢اعتباك إوذـ ًَو يًذُٝع ٚيٝى ٖٓٛع ايـػ ٍٛإيٚ ,٘ٝعً ٘ٝؾإٕ ثبتت ايولق ١ؾٝذعب تڀبٝعل اؿعـ ٖٚعٛ
ايكڀع ,يهٔ غايباڄ َا توذٌ ايكٔٓ ١ٝـ فٗ."ٍٛ
املبشح ايسابعْ :ضاب املاٍ املطسٚم .
ٚؾ ٘ٝث٬ثَ ١ڀايب ٖ:ٞ
املطًب األَ :ٍٚاال ٜجبت ب٘ إقاَ ١اذتد:
ٖٓاى سا٫ت تعؿ ٞايواكم َٔ إقاَ ١اؿـ عً:ٖٞٚ ٘ٝ
 اػت ٬ف ايٌٗاؿ ٗ ٠ايولقَ ١ج٬ڄ ,إٕ اػتًـ ايٌاٖـإ ؾكعاٍ أسعـُٖا هعلم بكعلٚ ,٠قعاٍ ا٭ػعل بعٌ
ثٛكاڄ ,أ ٚقاٍ أسـُٖا هلم بكلٓ ٠لاٚ ,٤قاٍ اٯػل بٌ هعٛؿا ,٤أ ٚقعاٍ أسعـُٖا هعلم ٜع ّٛاـُعٝىٚ ,قعاٍ
ا٭ػل بٌ  ّٜٛاؾُع ,١ؾ ٬قڀع عً(٘ٝايٛاٖل,ٟؿ.ت.)997ْ/78,
 اعتباك ايٌبٗات ٗ اؿـٚؿ ,سٝح فنل ابٔ قـاَ ١إٔ اؿادً ١ب٘ ؿاك ١٥ؿـ ايولق ,١ؾكعـ ٚكؿ إٔ عُعل
كٓ ٞاهلل عٓ٘ مل ٜكِ سـ ايولق ٗ ١عاّ اجملاعٚ ,١أهكڀٗا عً ٢غًُإ ساطب بٔ أب ٞبًتع٘ سُٓٝا هعلقٛاڄ بععرلاڄ
ٚفعٚ ٙٛأنً ,ٙٛؾكاٍ ابٔ قـاَٖ٘ٚ :قا قُ ٍٛعً ٫ َٔ ٢هـ َا ٌٜذل ,ٜ٘أ ٫ ٚهـ َٔ ٌٜ ٫عل ٟبع٘ ,ؾعإٕ يع٘
ًبٗ ٗ ١أػق َا ٜأنً٘(إكـه.)8=>ْ/>,ٙ7:1;,ٞ
ٚقـ بين ابٔ قـاَٖ ١قا عً ٢ق ٍٛاَ٫اّ أٓـ ٫ :قڀع ٗ اجملاعٚ ,١قٛي٘ ٫ :أقڀع٘ إفا ًٓت٘ اؿادٚ ١ايٓعاي
ٗ ًـٚ ٠فاعٚ(١ماك ٠اٚ٫قاف ايهٜٛت.)911/8:,ٙ7:8=,١ٝ
ٚ اًذل ٙايؿكٗا ٗ ٤سـ ايولقٜ ٫ ١كاّ إ ٫إفا أػق ايواكم ايِٓاب َٔ سعلمٙ؛ ٭ْع٘ إعاٍ غعرل احملعلم
ٓا٥ع بتكِرل َٔ ُاسب٘ (ٚماك ٠ا٭ٚقاف ايهٜٛت.)97=/8:,ٙ7:8=,١ٝ
 ايولق َٔ ١ا٭مٚاز ,سٝح اتؿل ْٗٛك ايؿكٗا ٤عً ٢عـّ إقاَ ١اؿـ إفا هلم أسـ ايعنٚدٌ َعٔ َعاٍ
ا٭ػلٚ ,ناْت ايولق َٔ ١سلم قـ اًذلنا ٗ هعهٓاٚ ,ٙيْ٬بوعا ٙبُٗٓٝعا ٗ ا٭َعٛاٍ ععاؿٚ( ٠ماك ٠ا٭ٚقعاف
ايهٜٛت.)911/8:,ٙ7:8=,١ٝ
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 إٔ ٜ ٫ه ٕٛايواكم َٔڀلاڄ با٭ٕ آ٫ڀلاك ًبُٗٓ ١ع اؿـ عٔ ايواكم ,بٌ تبٝض ي٘ ايولق ٗ ١سـٚؿ
ائلٚكٚ ٠ماك ٠ا٭ٚقاف ايهٜٛت.)81;/8>,ٙ7:8=,١ٝ
ٜٚ وك٘ اؿـ بتٛب٘ ايواكم قبٌ إٔ ٜٛؿل اؿانِ بٌٜ٘ٚ ,ذل ٙكؿ إاٍ إٍ ُعاسب٘ ,قعاٍ ابعٔ عابعـ:ٜٔ
ايٛاٖل إٔ ايتٛب ٫ ١توك٘ اؿـ ايجابت عٓـ اؿانِ بعـ ايلؾع إي ,٘ٝأَا قبً٘ ؾتوك٘ اؿـ بايتٛبع ١ستع ٗ ٢قڀعاع
ايڀلم هٛا ٤أنإ قبٌ دٓاٜتِٗ أّ بعـٖا(اينس,ًٞٝؿ.ت.):;9ْ/=,
ٚبإهععكا ٙسععـ ايوععلق ٗ ١قٛيعع٘ تعععاي :ٞځؾُٳععٔ تٳععابٳ َٹععٔٵ ٳبعٵععـٹ ٚڂًڃُٹعع ٹ٘ ٳٚأځُٵععځًضٳ ؾځععإڇ ٻٕ ايًډعع٘ٳ ٜٳتٴععٛبٴ
ٳعًځٝٵ٘ٹ(إا٥ـ.)39,٠
ٜ ٫ كڀع ايواكم ٗ هلق ١ايجُل إعًل عً ٢ايٌذل ٚايٓبات غرل احملِٛؿ؛ ٭ْ٘ َعاٍ غعرل قعلمٚ ,فيعو
اهتٓاؿاڄ إٍ ق ٍٛايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ" َٔ أُاب بك َٔ ٘ٝف ٟساد ١غرل َتؼق ػبٓ ,١ؾً ٬ع ٤ٞعًٝع٘,
 َٔٚػلز بٌ َ٘ٓ ٤ٞؾعً ٘ٝغلاََ ١جًٚ ١ٝايعكٛب َٔٚ ,١هلم َٓ٘ ً٦ٝا بعـ إٔ  ٜ٘ٚ٪ٜاؾل ٜٔؾبًؼ مثٔ اجملٔ ,ؾعً٘ٝ
ايكڀع(ابٛؿاٚؿ,ؿ.ت.)79=/:,
ٜٚ ل ٣أب ٛسٓٝؿ ١أْ٘  ٫قڀع ٗ ايجُاك ٚايٓبات ٚي ٛنإ قاطاڄ بو ٛأ ٚسا٘٥؛ ٭ٕ ايعً ٗ ١ععـّ ايكڀعع
عٓـ ٙتلدع إٍ تواكع ايؿواؿ إي ,٘ٝباٱٓاؾ ١إٍ عـّ اٱسلام(ايٓدلا.)719ْ,7?>7,ٟٚ
املطًب ايجاْ:ٞ
ْضاب املاٍ املطسٚم ٚٚقت تكدٜس ايك :١ُٝبعـ إٔ علؾٓا اؿا٫ت ايعيت ٜعؿع ٢ؾٗٝعا ايوعاكم َعٔ ايكڀعع,
ٚإٔ اؿـٚؿ تٓـؾع بايٌبٗات ,سٝح فٖب ْٗٛك ايؿكٗا ٤إٍ أْ٘ ٌٜذل ٙيكڀع اؾاْ ٗ ٞايوعلق ١إٔ ٜبًعؼ إعاٍ
إولٚم ِْاباڄ َعٓٝاٚ ,ا٭ٌُ ٗ ًل ٙايِٓاب أساؿٜح ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًَِٚ ,ا أثل َٔ ؾعًع٘ ,ؾكعـ
ك ٣ٚابٔ عُل عٔ ايٓيب ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ أْ٘ قڀع ٗ فٔ مثٓ٘ ث٬ثع ١ؿكاٖعِ ,أ ٚقُٝتع٘ ث٬ثع ١ؿكاٖعِٚ ,ععٔ
عا ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا أْٗا قايعت ":نعإ كهع ٍٛاهلل ُعً ٢اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ ٜكڀعع ٜعـ ايوعاكم ٗ كبعع ؿٜٓعاك
ؾِاعـاڄ"(")1
ٚنإ كبع ايـٜٓاك ٦َٜٛق ث٬ث ١ؿاكِٖٚ ,ايـٜٓاك اثٓا عٌل ؿكُٖاڄ ,قاٍ كه ٍٛاهلل  ":يځا ٴتكڃڀځعٴ ٜٳـٴ ايوٳٸعاكڇمڇ
ؾٹُٝٳا ؿٴٕٚٳ ثٳُٳٔڇ ايڃ ٹُذٳٔڇٸ قٹٌٝٳ ٹيعٳا٥ٹٌٳ١ځ َٳا ثٳُٳٔٴ ايڃ ٹُذٳٔڇٸ؟ قځاځيتٵ :كٴبٵعٴ ؿٹٜٓٳاكڈ"(ايٓوا.)8=/=,7??7,ٞ٥

()1
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عٔ أبٖ ٞلٜل ٠إٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قاٍ" :يعٔ اهلل ايواكم ٜولم ايب ١ٔٝؾتكڀع ٜـٜٚ ٙولم
اؿبٌ ؾتكڀع ٜـ("ٙايبؼاك,ٟؿ.ت.)8:>?/< ,
ْٛٗٚك ايؿكٗا ٤أْعٛا عًٚ ٢دٛب ايِٓاب ٗ ايكڀع إَ ٫ا ك ٟٚعٔ اؿؤ ايبِلٚ ٟؿاٚؿ َٔ ٚدٛب
ايكڀع ٗ هلق ١ايكًٚ ٌٝايهجرلٚ ,سذتِٗ ٗ إط٬م قٛي٘ تعاٍ  :ٳٚايوٻعاكڇمٴ ٳٚايوٻعاكڇقځ١ڂ ؾځعاقڃ ځڀعٴٛا أځٜٵعـٹٜٳٗٴُٳا دٳعنٳا٤ٶ
بٹُٳا نځوٳبٳا ْٳهځا٫ڄ َٿٔٳ ايًډ٘ٹ( إا٥ـ.)38,٠
ٜٚل ٣ايٌاؾع ٞإٔ ايكڀع هب ٗ ث٬ث ١ؿاكِٖ َٔ ايؿٔٚ ١كبع ؿٜٓاك َٔ ايقٖب ,نُا ٜلَ ٣ايعوٚ ,يهعٔ
ايٌاؾعٜ ٞل ٣إٔ ا٭ٌُ ٗ تك ِٜٛا٭ًٝا ٖٛ ٤ايقٖب ,ؾايلبع ؿٜٓاك أٌُ يًـكاِٖ ٚإفا ناْعت ايوعلقَ ١عٔ غعرل
ايقٖب قَٛت بايقٖب(عٛؿ,٠ؿ.ت.);>7ْ/8,
أَا ٚقت تكـٜل ايِٓاب ٗ إاٍ إولٚم ٖٚ ٛقت إػلاد٘ َٔ سعلمٚ ٙقعت سعـٚخ ايوعلق ,١أ ٟتعتعدل
ق ١ُٝايٌ ٤ٞإولٚم َٔ ٚقت ايولق ١إٍ ٚقت اؿهِ بايكڀع ,أَا إفا سـخ ْكِإ ايععٌ أْ ٚكِعإ ايوععل,
ؾإفا ْكِت ق ١ُٝإولٚم بعـ ايولق ١عٔ قُٝت٘ ٚقت اٱػعلاز بوعبب اْتكعاْ عٓٝع٘ ,نعإٔ ؿػًع٘ عٝعب ,أٚ
ًٖو بعٔ٘ ,ؾ ٬ػ٬ف بٌ ايؿكٗاٚ ٗ ٤دٛب ايكڀع؛ ْ ٕ٫كِإ ايععٌ ٖعٖ ٛع٬ى بععض إوعلٚمَٚ ,عا إٔ
ٖعععع٬ى ْٝععععع إوععععلٚم ٜ ٫وععععك٘ اؿععععـ ,ؾهععععقيو ٖعععع٬ى بعٔعععع٘ ٜ ٫وععععك٘ اؿععععـ َععععٔ بععععاب
أ(ٍٚايٌلٜـ,ؿ.ت.):?ْ,
ٚايلادض َٖ ٛا فٖب إيْٛٗ ٘ٝك ايؿكٗا ٤باعتباك ايكٚ ١ُٝقت اٱػلاز َٔ اؿلم ٚايبًعـ ايعقٚ ٟقععت بع٘
ايوععععلقٚ ,١فيععععو ٭ٕ قِععععل اؾععععاْ ٞاػعععع٘ ٗ فيععععو ايٛقععععت إٍ ايتعععععـ ٟعًعععع ٢إععععاٍ ٚإػععععلاز
ايِٓاب(ايٓدلا.)779ْ,7?>7,ٟٚ
ٚإفا أكؿْا َعلؾ ١سـ ايِٓاب بايـٜٓاك ايًٝيب ,ؾ ٬بـ إٔ ْلدع إٍ هعل ايِلف يتشـٜـ ق ١ُٝايعـكاِٖ َٚعا
ٜكابًٗا بايـٜٓاك ايًٝيب.
املطًب ايجايح :عكٛب ١ايكطع:
إفا ثبتت دلّ ١ايولق ,١ؾإٕ عكٛب ١ايواكم قڀع ٜـ ٙايَ ٢ُٓٝعٔ َؿِعٌ ايهعـٚ ,إٕ ععاؿ يًوعلق ١تكڀعع
كدً٘ ايٝول ,٣قاٍ ابٔ قـاَ ٫ :١ػ٬ف بٌ أٌٖ ايعًِ ٗ إٔ ايواكم أَ ٍٚا ٜكڀع َٓ٘ ٜـ ٙايَ َٔ ٢ُٓٝؿِعٌ
ايهـ  ٖٛٚايهٛع(إكـه.)8<7ْ/71,ٙ7:1;,ٞ
 ٗٚقلا ٠٤عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ  ٖٞٚقلاً ٠٤اف ﴿ ٠ؾاقڀعٛا أّاْٗا ﴾ ٖٚقا إٕ ناْت قلاٚ ,٠٤إ ٫ؾٗ ٛتؿورل,
ٚقـ ك ٟٚعٔ أب ٞبهل ٚعُل أُْٗا قا :٫إفا هعلم ايوعاكم ؾعاقڀعٛا ّٓٝع٘ َعٔ ايهعٛع ٫ٚ ,كعايـ شلُعا َعٔ
ايِشاب١؛ ٚ٭ٕ ايبڀٍ بٗا أق ,٣ٛؾهاْت ايبـا ١ٜبٗا أكؿع؛ ٚ٭ْٗا آي ١ايولق ,١ؾٓاهعب عكٛبتع٘ بإععـاّ آيتٗعا,
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ٚإفا هلم ثاْ ١ٝقڀعت كدً٘ ايٝول ,٣سٝح دآَِ ٗ ٤ـ ابٔ أبً ٞع ١ٝععٔ عُعل كٓع ٞاهلل عٓع٘ قعاٍ ":إفا
هلم ؾاقڀعٛا ٜـ ٙثِ إٕ عاؿ ؾاقڀعٛا كدً٘  ٫ٚتكڀعٛا ٜـ ٙا٭ػلٚ ,٣فكٜ ٙٚأنٌ بٗعا ايڀععاّ ٜٚوعتٓذ ٢بٗعا
َٔ ايػاٚ ٘٥يهٔ أسبو ٙٛعٔ إوًٌُ(ابٔ أبًٝ ٞب,١ؿ.ت.):>;/;,
 ٗٚاحملاكب ١إِا تكڀع ٜـٚ ٙكدًٜ٘ ٫ٚ ,كڀع ٜـٙ؛ ٚ٭ٕ قڀع ٜـٜ ٜ٘ؿٛت َٓؿع ١اؾعٓى ,ؾع ٬تبكع ٞيع٘ ٜعـاڄ
ٜأنٌ بٗاٜ ٫ٚ ,تٓٛأٜ ٫ٚ ,ـؾع عٔ ْؿو٘ ؾِٝرل ناشلايو(ايعتٝيب.):=<ْ/7,ٙ7:8=,
أَا نٝؿ ١ٝتٓؿٝق ايعكٛب ,١ؾكعـ دعا ٗ ٤نٌعاف ايكٓعاعُٚ" :عؿ ١ايكڀعع إٔ هًعى ايوعاكم ٜٔٚعب٘ يع٬٦
ٜتشلى ,ؾٝذين عًْ ٢ؿو٘ ٚتٌـ ٜـ ٙعبٌ ٚػل ستٜ ٢تبٌ َؿٌِ ايهـ َٔ َؿٌِ ايعقكاع ثعِ تٓٛعع بُٗٓٝعا
ههٌ ساؿٜٚ ٠ـم ؾٛقٗا ب كع ٠ٛيتكڀعع ٗ َعلٚ ٠اسعـ ,٠أ ٚتٓٛعع ايوعهٌ عًع ٢إؿِعٌ ُٚعـ َعـٚ ٠اسعـ,٠
ٚنقيو ٜؿعٌ ٗ قڀع ايلدٻٌٚ ,إٕ عًِ قڀعا أٖ َٔ ٢ُٚقا قڀع ب٘ ,٭ٕ ايػلض ايتوعٗ ٌٝعًٝع٘ سعـٜح ":إٕ
اهلل نتب اٱسوإ عً ٢نٌ ً(٤ٞايذلَق,ٟؿ.ت.)89ْ/:,
ٜٚؤ تعًٝعل ٜـٖع٘ ٗ عٓكع٘ ,اهعتٓاؿاڄ إٍ ؾعًع٘  ":أتع ٞبوعاكم ؾكڀععت ٜعـ ٙثعِ أَعل بٗعا ؾعًكعت ٗ
عٓك٘(ايذلَق,ٟؿ.ت ,);7/:,ث٬ث ١أٜاّ إٔ كآ ٙاٱَاّ يتتع ٜب٘ ايًِٜ ٫ٚ ,ْٛكڀع ايوعاكم ٗ ًعـ ٠سعل ٫ٚ
ٗ ًععععـ ٠بععععلؿَ ٫ٚ ,ععععلٜض  ٫ٚاَععععلأ ٠ساَععععٌ أثٓععععآً ٤ععععٗا ٫ٚ ,بعععععـ ٓٚعععععٗا سععععيت ٜٓكٔععععٞ
ْؿاهٗا(ايعتٝيبٖ7:8=,ع.):=>/7,
ٖقا ٚقـ يعٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ايواكم ايقٜ ٟبقٍ ايٝـ ايجُٓٝع ١ايػايٝع ٗ ١ا٭ًعٝا ٤ايلػِٝع١
ايتاؾٗ ١إٗٓٚ ,١ٝقـ اعذلض ايبعض عًٖ ٢قا اؿهِ ٚقايٛا :نٝـ وهِ بكڀع ٜـ قُٝتٗا ٗ ايـٔ ١ٜوُا ١٥ؿٜٓعاك
ٗ ث٬خ ؿكاِٖ؟
ٚأدابٛا عً :ِٗٝبإٔ ايٝـ ٕا ناْت أَ ١ٓٝناْت مثٕٚ ,١ٓٝا ػاْت ٖاْت(اؾنٜل.)79>/;,8119,ٟ
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ارتامتــ١
ٗ ْٗاٖ ١ٜقا ايبشح أٚدن َا ٗٚل يْ َٔ ٞتا٥ر  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 ايولق ٖٞ ١أػق َاٍ أ ٚغرل َٔ ٙسلم ػؿ ,١ٝأ ٖٞ ٚأػق ايعاقٌ ايبايؼ ِْاباڄ قلماڄ ,أَ ٚا قُٝت٘ ِْعاباڄ
ًَهاڄ يًػرل ً ٫بٗ ١ي٘ ؾ.٘ٝ
 نإ سـ ايولق ٖٛ ١ايكڀع ٗ ا ٭َِ ايوابكٚ ١يٓا إجعٌ ٗ إعلأ ٠إؼنَٝٚع ١ايعيت هعلقت ٗ عٗعـ ايعٓيب
ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ ,نإ ٜڀبل عً ٢ائعٝـ ؿ ٕٚايك.ٟٛ
ٌٜ ذل ٗ ٙاؾاْ" ٞايواكم" ٚدٛب أًٖ ١ٝيكڀع  ٖٞٚايعكٌ ٚايبًٛؽ ٚا٫ػتٝاك.
ٜ ٫ كڀع ايواكم إفا نإ قتادڄا يعـؾع اشلع٬ى ععٔ ْؿوع٘ بأػعق َأنعٌ أًَ ٚعبى ٜٚوعك٘ عٓع٘ اؿعـ
ٚايتعنٜن.
ٜ ٫ كڀع ا٭ب ٗ هلقَ ١اٍ ابٓ٘ يك ٠ٛايٌبٗ ٖٞٚ ١ايكلاب ١ؿـٜح ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ ":أْعت
َٚايو ٭بٝو".
 يٝى عً ٢ػا ٫ٚ ٔ٥كتًى َٓ ٫ٚتٗب قڀع.
 اؿلم َٖ ٛا ِْب عاؿ ٠ؿؿ ٜأَٛاٍ ايٓاي نايـاك ٚاؿاْٛت ٚايٌؼّ.
 إفا هلقت إٛاً َٔ ٞإ لع ٢ؾ ٬قڀع عً ٢ايواكم إَعا إف هعلم َعٔ إعلاغ أَ ٚهعإ إبٝعت ؾعًٝع٘
ايكڀع.
 ايوٝاكات إذلٚن ٗ ١احملڀات ايعاَ ,١أ ٚأَاّ إٓامٍ ,أ ٗ ٚايٌٛاكع ؾتًو إٛاقع سلماڄ شلا.
 إوذـ َباغ ؾُٝع ايٓاي يٝى ولم ٗ ْؿو٘.
 إفا ناْت ايولق ١غرل ايقٖب قَٛت بايقٖب.
 تعتدل ق ١ُٝايٌ ٤ٞإولٚم َٔ ٚقت ايولق ١إٍ ٚقت اؿهِ بايكڀع.
ٚػتاَاڄ ؾإْ ٞابتٌٗ إٍ اهلل ايعً ٞايكـٜل إٔ هعٌ ْٝع أعُايٓا ػايِ١ڄ يٛدٗ٘ ايهلٜٚ ,ِٜعًُٓا َٔ ؿٜٓٓعا َعا
دًٗٓاٚ ,إٔ ٜنٜـْا عًُاڄ ,إْ٘ ُاسب ايؿٌٔ ٚإُٓٚ ,١عٌ ايًعٗ ٻِ ٚهعًِ ٚبعاكى عًع ٢هعٝـْا قُعـ ٚعًع ٢آيع٘
ُٚشب٘ ٚاؿُـ هلل أ٫ٚڄ ٚآػلاڄ .
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املضادز ٚاملسادع
 أسهاّ ايولقٚ ١اؿلاب ,١حملُـ هاَ ٞايٓدلا ٙ ,ٟٚهٌَٓٛٓ ّ7?>7 ١كات داَع ١قاكْٜٛى.
 أسهاّ ايكلإٓ ,يًكآ ٞقُـ بٔ عبـ اهلل أب ٛبهل بٔ ايعلب ,ٞعًل عً ٘ٝقُعـ عبعـ ايكعاؿك عڀعا ٙ ,ؿ
 ,ّ8119 ,9ؿاك ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت.
 أُ ٍٛايٓٛاّ ايعكاب ,ٞيوً ِٝايعٛا ,ؿاك إعاكفَِ ,ل.
 ايبٝإ ٚايتشِٚ ٌٝايٌلغ ٚايتٛدٚ ٘ٝايتعًٕ ٌٝوا ٌ٥إوتؼلد ,١٭ب ٞايٛيٝـ قُـ بعٔ أٓعـ بعٔ كًعـ
ايكلطيب ,تض :قُـ سذٚ ٞآػل ,ّ7?>> )8( ٙ ,ٕٚؿاك ايكلب اٱه ,َٞ٬برلٚت.
 ايبٗذً ٗ ١لغ ايتشك ,١٭ب ٞاؿى عًع ٢عبعـ ايوع ّ٬ايتوعٛي ّ7??> )7( ٙ ,ٞتعض :قُعـ عبعـ
ايكاؿك ًاٌٖ ,ؿاك ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت.
 بـا ١ٜاجملتٗـ ْٗٚا ١ٜإكتِـ ,٭ب ٞايٛيٝـ قُـ بٔ آـ بٔ قُـ بٔ أٓعـ بعٔ كًعـ ايكعلطيب):( ٙ ,
;=?َ ,ّ7ڀبعَِ ١ڀؿ ٞايباب ٞاؿًيب ٚأ٫ٚؿَِ ,ٙل.
 ايتٌلٜع اؾٓا ٞ٥اٱه ,َٞ٬يعبـ ايكاؿك عٛؿ ,٠ؿاك ايهتاب ايعلب ,ٞبرلٚت.
 ايتعلٜؿات ,يعً ٞبٔ قُـ بٔ عً ٞاؾلداْ ,ٞتضْ :اع َٔ ١ايعًُعا ٙ ,٤ؿ ,ّ7?>9 ,7ؿاك ايهتعاب
ايعلب ,ٞبرلٚت.
 تاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي ,حملُـ بٔ قُـ بٔ عبـ ايلمام اينبٝـ ,ٟتض :فُٛععَ ١عٔ احملككعٌ,
ؿاك اشلـا .١ٜؿ .ت.
 تب ٌٝاؿكا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥ل ,يعجُإ بٔ عً ٞاينًٜعع ٞاؿٓؿعَ ,ٙ 7979 )7(ٙ ,ٞڀبعع ١بع٫ٛم,
ايكاٖل.٠
 ا٭سهاّ ايوًڀاْ ,١ٝيعً ٞبٔ قُـ بٔ سبٝب إاٚكؿَ )9( ٙ ,ٟڀبع ١اؿًيب.
 اؿا ٟٚايهبرل ٗ قؿ٘ اٱَاّ ايٌاؾع ,ٞ٭ب ٞاؿؤ عً ٢بٔ قُـ بٔ سبٝب إاٚكؿ ,ٟتض :عًع ٢قُعـ
عٛض ٚآػل ّ7??? )7( ٙ ,ٕٚؿاك ايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚت.
 ا٫ػتٝاك ٚايتعًٝعٌ إؼتعاك ,يعبعـ اهلل بعٔ قُعٛؿ بعٔ َعٛؿٚؿ إُٛعً ,ٞتعًٝعل :قُعـ أبع ٛؿقٝكع,ٙ ,١
=َ ,ّ7?9ڀبع ١اؿًيب ,ايكاٖلُٛٚ ,٠كتٗا ؿاك ايهتاب ايعًُ ,١ٝبرلٚت.
 ايـكاك ٟإًٔ ١ٝلغ ايـكك ايبٗ ,١ٝحملُـ بٔ عً ٞايٌٛناْ ّ7?>= )7( ٙ ,ٞؿاك ايهتب ايعًُ.١ٝ
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 هٓٔ أب ٞؿاٚؿ ,يوًُٝإ بٔ ا٭ًعح ايوذوتاْ ,ٞتض :قُـ ق ٞايعـ ٜٔعبعـ اؿُٝعـ ,تعًٝعل :نُعاٍ
ٜٛهـ اؿٛت ,ؿاك ايؿهل .ؿ.ت
 هٓٔ ابَ ٞاد ,١٭ب ٞعبـ اهلل قُـ بٔ ٜنٜـ ايكعنٜٚينَٚ ,ادع٘ اٜعِ أبٝع٘ ٜنٜعـ ,تعض :قُعـ ؾع٪اؿ عبعـ
ايباق ,ٞؿاك إسٝا ٤ايهتب ايعلب١ٝ
 هٓٔ ايٓوا ,ٞ٥٭ٓـ بٔ ًعٝب أب ٛعبـ ايلٓٔ ايٓوا ,ٞ٥تض :عبـ ايػؿاك ايبٓعـاكٚ ٟآػعل)7( ٙ ,ٕٚ
 ,ّ7??7ؿاك ايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚت.
ُ شٝض ايبؼاك ,ٟحملُـ بٔ زلاع ٌٝأب ٛعبـ اهلل ايبؼاك ٟاؾعؿ ,ٞتضَِ :عڀؿ ٞؿٜعب ايبػعا,)9( ٙ ٤
=>? .ّ7ؿاك ابٔ نجرل ,برلٚت.
ُ شٝض َوًِٕ ,وًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿوٌ ايكٌرل ٟايٓٝوابٛك ,ٟتض :قُـ ؾ٪اؿ ايبعاق ,ٞؿاك إسٝعا٤
ايذلاخ ايعلب ,ٞبرلٚت.
 طًب ١ايڀًب ٗ ١اُ٫ڀ٬سات ايؿكٗ ,١ٝ٭ب ٞسؿّ ,عُل بٔ قُـ بٔ أٓـ ايٓوؿ ,ٞؿ .ت .ؿ.ٙ .
 ا٭ع ّ٬ـرل ايـ ٜٔبٔ قُـ بعٔ قُعـ بعٔ عًع ٞبعٔ ؾعاكي اينكنًع ,ّ8118 )7;( ٙ ,ٞؿاك ايعًعِ
يًُ.ٌٜ٬
 ايؿك٘ اٱهٚ َٞ٬أؿيت٘ ,يٖٛب٘ اينس ):( ٙ ,ًٞٝؿاك ايؿهل ,برلٚت.
 ايؿك٘ إايهٚ ٞأؿيت٘ ,يًشبٝب بٔ طاٖل٪َ ّ811? )7( ٙ ,هو ١إعاكف ,برلٚت ,يبٓإ.
 ايؿك٘ عً ٢إقاٖب ا٭كبع ,١يعبـ ايلٓٔ بٔ قُـ بٔ عٛض اؾنٜعل ,8119 ,)8( ٙ ,ٟؿاك ايهتعب
ايعًُ ,١ٝبرلٚت.
 ايكاَٛي ايؿكٗ ٞيػٚ ١اُڀ٬ساڄ ,يوعـ ٟأب ٛسبٝب ,ّ7??> )8( ٙ ,ؿاك ايؿهل ,ؿٌَل.
 ايكلإٓ ايهل ,ِٜبلٚا ١ٜسؿّ عٔ عاُِ.
 ايهٓٚ ٢ا٭زلا ,٤٭ب ٞبٌل قُـ بٔ أٓـ بٔ ٓاؿ ايـ٫ٚب ,ٞتض :أبع ٛقتٝبعْٛ ١عل قُعـ ايؿلٜعاب,ٙ ,ٞ
 ,ّ8111ؿاك ابٔ سنّ ,برلٚت ,يبٓإ.
 نٌاف ايكٓاع عٔ ًَ اٱقٓاعِٕٛٓ ,ك بٔ ْٜٛى ايبٗٛت ,ٞؿاك ايهتب ايعًُ ,١ٝؿ .ت .ؿ.ٙ .
 يوإ ايعلب ,حملُـ بٔ َهلّ بٔ َٓٛٛك ا٫ؾلٜك ٞإِل )7( ٙ ,ٟؿاك ُاك برلٚت.
 احملً ,ٞ٭ب ٞقُـ عً ٢بٔ أٓـ بٔ هعٝـ بٔ سنّ ا٭ْـيو ٞايٛعاٖلَِ ٟعـك ايهتعابَٛ ,قعع َهتبع١
إـ ١ٜٓايلقُ ,١ٝؿاك ايؿهل يًڀباعٚ ١ايٌٓل ٚاٱع.ٕ٬
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 إِباغ إٓرل ٗ غلٜب ايٌلغ ايهبرل ,٭ٓـ قُـ بٔ عً ٞإكل ٟايؿٝع ,َٞٛايهتعب ايعًُٝع ,١ؿ .ت.
ؿ.ٙ .
 إعذِ ايٛه ,٘ٝٱبلاَِٖ ِٝڀؿٚ ٞآػل ,ٕٚتض :فُع ايًػ ١ايعلب ,١ٝؿاك ايـع.٠ٛ
 إػين ٗ ؾك٘ اٱَاّ أٓـ ,يعبـ اهلل بٔ أٓـ بٔ قـاَع٘ إكـهع ,ٙ 7:1; ,ٙ ,ٞؿاك ايهتعاب ايعلبع,ٞ
برلٚت.
 إؿلؿات ٗ غلٜب ايكلإٓ ,٭ب ٞايكاهِ اؿوٌ بٔ قُـ إعلٚف بايلاغب ا٭ُؿٗاْ ,ٞتعضُ :عؿٛإ
عـْإ ايـاٚؿ ٙ 7:78 )7( ٙ ,ٟؿاك ايكًِ ,ؿٌَل.
 إٛهٛع ١اؾٓا ١ٝ٥اٱه ١َٝ٬إكاكْ ١با٭ْ ١ُٛإعُ ٍٛبٗا ٗ إًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ,١ٜيوععٛؿ بعٔ عبعـ
ايعاي ٞايباكٚؿ ٟايعتٝيب.ٙ7:8= ,)8( ٙ ,
 إٛهٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتُ ,١ٝاؿك ٠عٔ ٚماك ٠ا٭ٚقاف ٚايٌ ٕٛ٦اٱه ,١َٝ٬ايهٜٛت.ٙ7:8= ,ٙ ,
َ وٓـ اٱَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ ,٭ب ٞعبـ اهلل أٓـ بٔ قُـ بٔ سٓبٌ ايٌعٝباْ ,ٞتعضً :ععٝب ا٭كْعاٙٚ٩
ٚآػل ,ٕٚإًلاف عبـ اهلل بٔ عبـ احملؤ ايذلن٪َ ّ8117 )7( ٙ ,ٞهو ١ايلهاي.١
َ وٓـ اؾعـ ,يعً ٞبٔ اؾعـ بٔ عبٝـ اؾٖٛل ٟايبػـاؿ ,ٟتعض :ععاَل أٓعـ سٝعـكّ7??1 )7( ٙ ,
َ٪هوْ ١اؿك ,برلٚت.
َِٓ ـ ابٔ أبًٝ ٞب ,١٭ب ٞبهل بٔ أبًٝ ٞب ,١تض :نُاٍ ٜٛهـ اؿعٛتَ ,ٙ 7:1? )7( ٙ ,هتبع١
ايلًـ ,ايلٜاض.
َ عذِ يػع ١ايؿكٗعا ,٤حملُعـ كٚاي قًعذعٚ ٞآػعل ّ7?>> )8( ٙ ,ٕٚؿاك ايٓؿعا٥ى يًڀباععٚ ١ايٌٓعل
ٚايتٛمٜع.
َٛ طأ اٱَاّ َايوٕ ,ايو بٔ أْى بٔ َايو بٔ عاَل ا٭ُبشُ ,ٞشش٘ ٚعًل عً ,٘ٝقُعـ ؾع٪اؿ عبعـ
ايباق ,ّ7?>; ,ٙ ,ٞؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ايعلب ,ٞبرلٚت يبٓإ.

املغ٘ح ػلَ٘ الغالم يف الؼِذ اجلذٗذ
د .البومىه عمٌ ونضىر
كلية اآلداب غريان /جامعة غريان

املكدَ١
ٗ ايبـ ٤إلاؿ بايعٗـ اؾـٜـ ٗ اُڀ٬غ ايهٓا٥ى إوٝش ٖٛ ١ٝا٭هؿاك إوٝشٚ ١ٝفُٛعٗا هبع ٚعٌلٕٚ
هؿلاڄ؛ أٚشلا ا٭ْاد ٌٝا٭كبع ١ثِ أكبع عٌل ٠كهايَٓ ١وٛب ١يبٛيى ايڀلهٛهٚ ,ٞهبع كها ٌ٥ناثٛيٝهٚ ,١ٝهؿل
أعُاٍ ايلهٌ يًٛقا ٚكٜ٩ا ٜٛسٓاٚ ,قـ اڂعتُـت أهؿاك ايعٗـ اؾـٜـ عًَ ٢لاسٌ اهتُلت ست ٢أٚا ٌ٥ايكلٕ
اـاَى إ٬ٝؿٖٚ ,ٟقا سوب اعتكاؿ ايهٓا٥ى ايج٬خَ ,ع أِْٗ ىتًؿ ٗ ٕٛبعض ايتؿاُٚ( .ٌٝاٗ,
.)86,85ْ ,ّ2001
ٜٗٛل يًُڀډًع عً ٢ايذلاخ ايـٜين يًٛٗٝؿٚ ١ٜإوٝش ,١ٝإٔ ًؼِ ١ٝعٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬و ٘ٝبٗا
ايػُٛض ٚائبابٚ ,١ٝهرل ٠سٝات٘ ٗ ايعٗـ اؾـٜـ تٛدـ بٗا ؾذٛاتٚ ,با٭ػّ سٝات٘ َابعـ ٫ٚؿت٘ ٚقبٌٝ
بعجت٘ ,أَ ٟلسً ١ايٌبابَٚ ,ا َٖ ٛتاغ قـٚؿ( ,عڀا ايلس ٗ ,)7ْ ,ّ2001,ِٝايٛقت ايق ٟؾول عـؿ
َٔ إؿول ٜٔفُٛعْ َٔ ١ٴبٴ٤ٛات ٚكؿت ٗ ايعٗـ ايكـٖ َٔ( ,ِٜق ٙايٓب٤ٛات :هؿل ايته,3:15ٜٔٛ
 ,18:18هؿل ُُ ٌٝ٥ٛايجاْ ,12:7,16 :ٞهؿل اًعٝا ,)7:9:أْٗا بٌاك ٠ب٘ عً ٘ٝايوٖ ,ّ٬ق ٙايٓٴبٴ٤ٛات
اييت عبٸلت عٔ ًٛم بين إهلا٫ ٌٝ٥هذلداع َآ ِٗٝايعلٜل ٚفـِٖ ا٭ ,ٍٚاييت تٴبٌل بٛٗٛك ْيب ًَو َٔ
ْوٌ ؿاٚؿٜ ,عٝـ شلِ َا ؾكـ ٙٚعدل ايعِٛكِٜٓٚ ,لِٖ اهلل ب٘ٚ ,دا ٤ايكلإٓ ؾأِْـ ٖقا ايٓيب إؿذل ٣عً٘ٝ
ٚٚايـت٘.
ٜٚل ٣إتأٌَ ٗ ِْ ْٛايعٗـ اؾـٜـ أْٗا أًُٖت بٌهٌ ًَش ٚٛسٝا ٠عٝو ٢بعـ َ٬ٝؿ ٙإعذن ,نُا
ػًت َٔ اؿـٜح عٔ َلسًً ١باب٘ قبٌ َباًلت٘ ايـع ٠ٛإٍ إوٝش ,١ٝكغِ أُٖٖ ١ٝق ٙإلسًٚ ١أسـاثٗا ٗ
ايتعلف عًٖ ٢قا ايلدٌ إڂؿڃتٳل ٣عً َٔ ٘ٝبين إهلا َٔ ,ٌٝ٥ث٬خ طٛا٥ـ َٔ بين إهلا :ٌٝ٥ا٭ :ٍٚنقبت٘
ٚاعتدلت٘ ؿدٸا٫ڄ ,بٌ فـف عً ٢اهلل ٚأُـك بعض كداشلا اؿهِ بإعـاَ٘ٚ ,ايجاْ :١ٝأهًُت٘ يٮٚ ٍٚدًوت
تٓـب سٗٛا ٚتٓتٛل عٛؿت٘ ايًٝٛهٚ ,١ايجايج :١هـؿت ائلب ١ايكآ ١ٝيـعٛت٘؛ بإٔ سٛٸيت ؿع ٠ٛكه ٍٛاهلل
عٝو - ٢عً ٘ٝايوٚ ,- ّ٬أؾلطت ٗ ؿعٛت٘ ٚسٛيتٗا َٔ عباؿ ٠اهلل ايٛاسـ ا٭سـ ,ؾكـ أداب َٔ هأي٘" :أ١ٜ
أ ٍٚايُٛاٜا ْٝعاڄ ٖ :ٞازلع ٜا إهلا ,ٌٝ٥ايلب إشلٓا كب
ٝعا؟ ,ؾأداب٘ ٜوٛع :ٸ
 ٖٞ ١ُٝٚأ ٍٚايُٛاٜا ْ ڄ
ٚاسـ" ,إلَ ٌٝلقّ  ,29,,28:12سٛٸيتٗا ايڀا٥ؿ ١ايجايج ١إٍ ٚثٓ ١ٝتجًٝج ٗ ١ٝثٛب تٛسٝـ ٟؾٔؿاض,
ٚدعًٛا َٔ إوٝض عً ٘ٝايوً ّ٬لٜو هلل ٗ ايقات ٚايِؿات.
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ٚقـ عاَ اؿٛاك َِٗٓٚ ٕٜٛاٯبا ٤ايلهٛيٚ ٕٛٝعـؿ َٔ عًُا ٤إوٝش ١ٝأتباع عٝو ٢عً ٘ٝايو ,ّ٬عً٢
عكٝـ ٠ايتٛسٝـٚ ,تِـ َٔ ٣عاَ َِٓٗ يًـعٛات إؼايؿ ١يـع ٠ٛايتٛسٝـ ,أ ٚإتأٚٻي ١ؾٗٝاٚ ,ناْٛا ٜتذٓبٕٛ
اهتؼـاّ نًُ ١ابٔ اهلل عٓـ ايه ّ٬عً ٢إوٝض عً ٘ٝايو( ,ّ٬عڀا ايلس.)79ْ ,ّ2001,ِٝ
ٚإَعإ ايٓٛل ٗ ِْ ْٛايعٗـ اؾـٜـٜ ,هٌـ يًٓاٚل ؾٗٝا عً ٢قًتٗا ,سكٝكً ١ؼِ ١ٝعٝو ٢عً٘ٝ
ايوٚ ,ّ٬تٓؿ ٞعٓٗا َا اؾذلا ٙكداٍ ايهٓٝو ٗ ١سك٘ ,ؾكـ ُٚؿ ٙٛبع"إي٘ ا٫بٔ" ؾكـ قلك فُع ْٝك ١ٝإوهْٞٛ
ايهٓو ٞهٓ َٔ٪ْ" :ّ325١بلب ٚاسـ ٜوٛع إوٝض,ابٔ اهلل( "..نوابٚ ,)43ْ ,ّ1998,دعًٙٛ
أقَٓٛاٜ ,عتكـ إوٝش ٕٛٝإٔٻ هلل ث٬ث ١أقاًْ :ٖٞ" ِٝؼّ اٯب ٖٛٚ ,اـايل يهٌ ًٚ ٤ٞإايو ٚائاب٘
ڄ
يًهًٌٚ ,ؼّ ابٓ٘ ,إٛيٛؿ َٓ٘ أم٫ڄ إوا ٟٚ٭ب ٗ ٘ٝا٭يٚ ١ٖٝٛايلبٛب ١ٝ٭ْٻ٘ ًَٓ٘ٚ ,ؼّ ايلٚغ ايكڂـي",
َع تعـؿ َقاٖبِٗ ٗ تؿِٖ ٌٝق ٙايعكٝـٚ ,٠ا٭قٓ ّٛنًُ ١هلٜاْ ,١ٝتـٍ عًَ ٢ٳٔ ي٘ ُٝٝن()distinctionعٔ هٛا ٙبػرل اْؿِاٍ عٖٓ٘ٞٚ ,
ٗ ايْٛٝاَْ ١ٝعٓ ٢ايهٝإ( .كٜاضً ٖٛٚ ,)50ْ ,ّ2009,ؼّ َٔ دٖٛل ايقات اٱشل ١ٝإلنب بنعُِٗ ,نُا
تٓؿ ٞعٓ٘ ؽلټُات أسباك (ايوٓٗـك ٖٛٚ ، (The Great Sanhedrin) )ِٜفًى َٔ ٚاسـ ٚهبعٌ ًٝؼاڄّ ,جٌ
ايوًڀ ١ايكٔا ١ٝ٥ايعًٝا يًٛٗٝؿ ,نُا ّجٌ أعً ٢هًڀ ١ؿّٚ ,١ٜٝٓجٌ ايٌعب أَاّ هًڀات ايـٚيً( ,١به١
إعًَٛات ايـٚيٜٚ : ١ٝهٝبٝـٜا إٛهٛع ١اؿل .٠فُع ٜٛٗؿ( ٟايوٓٗـكٚ ,)ِٜقـ دا ٤عٝو ٢عً ٘ٝايوّ٬
يٝذـؿ يًك ّٛؿٜٚ ِٜٗٓلؿ عٓ٘ تأ٬ٜٚت أسباكِٖ اـاط ١٦يِٓ ْٛايعٗـ ايكـٚٚ ,ِٜقٛؾِٗ اؾاَـ عًٚ ٢اٖل
ايِٓٚ ْٛإُٖاٍ كٚساْ ١ٝؿ ,ِٜٗٓاييت هبل ٚإٔ تِلٸؾٛا ؾٗٝا عؤ ْ ١ٝأ ٚبـْٗٚا.
ٜٚتٛد٘ قِـ ايباسح إٍ ؿكاه ١ايِٓ ,ْٛاييت تتٓا ٍٚهرل ٠إوٝض عٝو -٢عً ٘ٝايو -ّ٬ايهاًؿ ١عٔ
سكٝكً ١ؼِ٘ ٖٛ ٌٖ ,إي٘ ابٔ نُا معِ ايك ,ّٛأّ إْوإ اُڀؿا ٙاهلل يٝه ٕٛكهٛي٘ إٍ بين إهلاٌٝ٥؟!ٚ ,قـ
ٜلؿ اعذلاض َؿاؿ ٙإٔ ايَِٓٛٓٛ ْٛع ايـكاه ١قـ ته َٔ ٕٛايِٓ ْٛاييت ؿل بٗا ايتبـٚ ٌٜايتػٝرل ,نُا
أْٗا ّ ٫هٔ ا ٫هتـ ٍ٫بٗا يهْٗٛا َِْٓ ْٛكڀع ١ايوٓـ ,ؾاٱداب ١عٔ ٖقا ا٫عذلاض َٔ ٚد :ٙٛأٚشلا :إٔ
أهؿاك ايك ٫ ّٛؽً َٔ ٛاؿل بايهً َ٘ٓٚ ,١ٝإثبات كهاي ١عٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬اييت تتؿل ؾٗٝا َع ايٛسٞ
اٱشل ٞإجبت ٗ ايهتب إٓني ١ايوابكٚ ١اي٬سك ١يعِل ٖقا ايٓيبٚ ,ثاْٗٝا :إٔ ايباسح ٜعُـ إٍ إيناّ أٌٖ
ا٭هؿاك َكتٔ ٢ؿعٛاِٖ ,إٔ ا٭هؿاك إوٝش ١ٝتٛثٝل أٌَ يًٛس ٞاٱشل ٞقاّ ب٘ نتبتٗا بلعاٚ ١ٜتوـٜـ ايلٚغ
ايكـي شلِ ,ثايجٗاْ :تا٥ر ايـكاهات ايعًُ ٗ ١ٝتاكٜؽ ايـٜاْ ١إوٝشٚ ,١ٝاييت تتؿل ٗ فًُٗا َع َٔاٌَ
ايَِٓٛٓٛ ْٛع ايـكاه.١
ٚايكِـ َتٛد٘ إٍ ؿكاه ١عـؿ َٔ ايِّٓ ْٛهٔ ا٫طُٓ٦إ إيٗٝا ٗ تكلٜل ْتا٥ر َا تٴذُع عً ٗ ٘ٝسل
إوٝض عً ٘ٝايوٚ ,ّ٬إغؿاٍ ا٫هتكِا ٤ايهً ٞشلق ٙايِٓ ْٛيهجلتٗاٚ ,تعـؿٖا ٗ إعٓ ٢ايٛاسـ ,هٛا٤
أناْت أقٛاٍ يًُوٝض أ ٚأؾعاٍ يً ٍُٛٛإٍ ايٓتا٥ر إلد ٠ٛشلقا ايبشح ٚؾل هٝام عًُٜ ,ٞك ّٛعً ٢علض
ايِٓٚ ْٛايٓٛل ؾٗٝا ٫هتؼ ْ٬ايٓتا٥ر اييت ٜوًِ إيٗٝا ؼًًٗٝا ٚايتعلف عًَ ٢ؿاُٖٗٝا اؾن.١ٝ٥
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عٝط ٢عً ٘ٝايطالّ ٚاملعذصات اييت أدساٖا اهلل عًٜ ٢دٜ٘
ٜٛكؿ نځاتبا اٱل ًٌٝا٭ٚ ٍٚايجايح هًوًْ ١وب عٝو ٢إوٝض  -عً ٘ٝايوٜٓٚ - ّ٬وباْ٘ إٍ ؿاٚؿ -عً٘ٝ
ايوٚ - ّ٬إٕ اػتًؿا ٗ بعض أزلاٖ ٤ق ٙايوًوً ,١نُا ٚكؿ ٗ ا٭ْادَٓ ٌٝوٛباڄ يـاٚؿ بًؿ( ٜابٔ ؿاٚٚؿ),
"ٚيكب ابٔ ؿاٚٚؿ أًَ ٚو ايٛٗٝؿ قـ اهتٴعُٹٌ َٔ قبٌ اٯػل ٗ ٜٔاٱًاك ٠إٍ ٜوٛع ؾكـ ْاؿاً ٙشاف أعُ٢
بُٓٝا ٖ ٛػاكز َٔ أكوا" .كٓاى ٜا ابٔ ؿاٚؿ" َلقى ٖٓ َٔ ٢َٔٚ" .47:10اى ,ؾتبع٘ أعُٝإ ِٜٝشإ:
كٓاى ٜا ابٔ ؿاٚؿ"َتٸ( ."27:9٢ايوٛٸاغ.ّ2004.ايٛد٘ اٯػل يًُوٝض.)120ْ ,
ٚؼ ٟٛايعـٜـ َٔ ِْ ْٛايعٗـ اؾـٜـ هرل ٠عٝو - ٢عً ٘ٝايو ٗ - ّ٬ؿعٛتٌَ٘ ,تًُ١ڄ عً ٢تعايُ٘ٝ
ٚبعض ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗاٚ ,تعهى ٌْاطات٘ ايٚ ,١َٝٛٝتوذٌ اعذلآ٘ َٚواد٬ت٘ َع أسباك ايٛٗٝؿَٛٚ ,قـ
عاَ ١ايٓاي ٚا٭سباك َٔ ؿعٛت٘ ,نُا تٴٗٛل إعذنات اييت أٗٚلٖا اهلل عًٜ ٢ـٚ ,ٜ٘تِـ ُدل ٙعً ٘ٝايوّ٬
عً ٢أف ٣ا٭سباك ٚؼل ِٜٗٔايعاَٚ ١ايوًڀات ايلَٚآْ ١ٝـ ,ٙإٍ إٔ سهُٛا بإعـاَ٘.
قاَ" :١ً٥ٳٔٵ ٖقا؟" ؾكايت اؾڂُٛعٴ:
ٚكؿ ٗ إل ٌٝٸَتٕٚ" :٢چا ؿػٳٌٳ ٜٳوٛعٴ أڂٚكٴًًِٝٳ اكػډت إـ١ٜٓڂ نڂًڌٗا ڄ
"ٖقا ٖٛٳ ايٓٻبعٞپ ٜٳوٛعٴ َٹٔٵ ْاُل٠ٹ اؾًٌٝڇ" ,11 ,10 :21,أَ َٔ ٟـ ١ٜٓايٓاُل ٠اييت ٌْأ ؾٗٝا عٝو - ٢عً٘ٝ
ايو" ,- ّ٬ؾًُٸا هٳُٹعٳ كٴ٩ها٤ٴ ايهځٗٓٳ١ٹ ٚايؿځلٸٜوٝٸٕٛٳ ٖقٳٜٔڇ إځجًٌڇ َٹٔٵ ٜٳوٛعٳ ,ؾځٗڇُٛا أْٻ٘ٴ قاٍٳ ٖقا ايهّ٬ٳ عًځٗٝڇِ,
 ْٚٴ٘ ٳْبعٝٴا".46,45 :21.
ؾأكاؿٚا إٔ ٜٴُوهٙٛٴٚ ,يهٓٻٗٴِ ػاؾٛا َٹٔٳ اؾڂُٛعڇ ٭ْٻٗٴِ ناْٛا ٜٳعٴ ٸـ ٳ
ٜتُٔٔ ايِٓإ ايوابكإ َٛقؿٌ َٔ عٝو ٢إوٝض  -عً ٘ٝايو :- ّ٬ا٭َٛ :ٍٚقـ عاَ ١بين إهلاٌٝ٥
ايق ٜٔعاًٛا ٗ مَٓ٘ َـ ١ٜٓايكـي ٚعاُلٚا ؿعٛت٘ٚ ,عاٜٛٓا إعذنات اييت أٗٚلٖا اهلل عًٜ ٢ـ ٜ٘تأٜٝـاڄ
يـعٛت٘ ,مل ٜذلؿؿ أٌٜ ٚو ُٖٚ ٗ ٤٫٪ـ عٝو ٢بايٓيبٕ ,علؾتِٗ عاٍ ا٭ْبٝا ٗ ٤ق َٔ َِٗٛقبً٘ٚ ,ايجاْٖٛ :ٞ
إٛقـ ايقُ ٟجً٘ اؾُاع ١إلتنق ١بايـٚ ,ٜٔايقٜ ٫ ٜٔكبً ٕٛعاٍ هشب تًو إٝنات ,اييت ػِٛا بٗا
أْؿوِٗٚ ,إٕ تلتب عٔ فيو إمٖام كٚغ بٌل ١ٜبـٚ ٕٚد٘ سلَٚ ,ا كؿعِٗ عٔ ؾعٌ فيو إ ٫اـٛف َٔ
ايٓاي ٚكؿ ٠ؾعًِٗ إتٛقع ١اػاَ ٙا .ٕٜٚٛٓ
 ٗٚإلٜٛ ٌٝسٓا هأٍ ايؿلٜو ِٖٚ ,ٕٛٝأسـ ا٭سناب ايوٝاه ١ٝايـ ١ٜٝٓاييت بلمت ػ ٍ٬ايكلٕ ا٭ٗ ٍٚ
اجملتُع ايٛٗٝؿ ٟبؿًوڀٌٜ ,عٛؿ أٌُ إِڀًض إٍ ايًػ ١اٯكاَٜٚ ١ٝؿٝـ ا٫بتعاؿ ٚا٫عتناٍ عٔ اـاطٌ٦؛ ٚناْٛا
َقٖبِٗ ٜتوِ بايتٌـؿ ٗ اؿؿا ٚعًً ٢لٜعَٛ ١هٚ ٢ايوٓٔ ايٌؿٗ ١ٝاييت اهتٓبڀٖٛا( .نب َٔ ١ا٭هاتق ٠فٟٚ
ا٫ػتِاْ ,)675 ,674ْ ,ّ2005 ,هأيٛا ا٭عُ ٢عٓـ ًؿاَ َٔ ٘٥لٓ٘ عًٜ ٢ـ عٝو - ٢عً٘ٝ
ايوَ" :- ّ٬افا تك ٍٛأْت عٓ٘ َٔ سٝح إْٸ٘ ؾتض عٝٓٝو ؟ " .ؾكاٍ" :ٸإْ٘ ْيبٷٸ"ٚ ,17 :9 ,أٚكؿ يٛقا ٗ
كاطبا ُاسب٘ ٌٖ" :أْت َتػلب ٚسـى ٗ أٚكًًٚ ِٝمل تعًِ ا٭َٛك اييت سـثت ؾٗٝا ٗ
ڄ
إل ,ً٘ٝقاٍ أسـِٖ
َكتـكا ٗ ايؿعٌ ٚايك ٍٛأَاّ اهلل ْٝٚع
ڄ
ْواْا ڄ
ْبٝا
ٖق ٙا٭ٜاّ ؟ ,إؼتِ ١بٝوٛع ايٓاُل ٟايق ٟنإ إ ڄ
ايٌعب".19 – 18 : 24 ,
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ٜٗٛل ٗ ايِٓ ْٛإتكـَ ١ايُٛـ ايػايب يًُوٝض عً ٘ٝايوَ َٔ ّ٬عاُلُٚ ٖٛٚ ,ٜ٘ـ ايٓيبّٚ ,هٔ
ايتواَ ٍ٩ا ايق ٟدعٌ ٖ ٤٫٪هنَ ٕٛبأْ٘ ْيب ٚيٝى كًٛم غرل فيو؟َ ,جٌ َ٬ى أ ٚهاسلٚ ,إداب ١ايتواٍ٩
إٕ ايكٜ ّٛعلؾُ ٕٛؿات ا٭ْبٝا ٤سل إعلؾٜٚ ,١ؿلق ٕٛبٌ ايٓيب ٚايـٸعٚ ٞايواسلٚ ,أٓاف ايِٓإ ا٭ػرلإ
ُٚـ ٫مّ يًٓيبُ ,لغ ب٘ ٚاُؿ ٙٛيـؾع ايًبى به ٕٛإُٛٛف كٚغ أ٬َ ٚى ٗ ,ايػايبٚ ,إ ٫ؾإٕ ُٚـ
ايٓيب ٜٴػين عٔ ُٚـ إوٝض باٱْوإ ,ؾهٌ ْيب إْوإ بائلٚك.٠
ٚأٚكؿ يٛقا ٗ إلَ ً٘ٝعذن ٠إسٝا ٤إٝتٚ ,كٳؿٸ ؾعٌ اؾُٛع عٓـ َعآٜتِٗ عٛؿ ٠ابٔ ا٭كًَ ١يًشٝإ ,٠ا كأ٣
ٜوٛع أكًَ ١تبه ٞابٓٗا ايٛسٝـ ايقَ ٟات" ,ؼٓٻٔ عًٗٝاٚ ,قاٍ شلا ٫" :تبه "!ٞثِ تكـّٕٚ ,ى ايٓعٍ,
ؾتٛقـ ساًَٚ ,ٙٛقاٍ" :أٜٗا ايٌاب يو أق :ٍٛقِ!" ؾذًى إٝتٚ ,بـأ ٜتهًِ ,ؾوًډُ٘ إٍ أَ٘ ,ؾاهتٍٛ
اـٛف عً ٢اؾُٝعٚ ,فـٚا اهلل قا" :ًٌ٥قـ قاّ ؾٓٝا ْيب عٚ ِٝٛتؿكـ اهلل ًعب٘ٚ ,فاع ٖقا اـدل عٓ٘ ٗ َٓڀك١
ايٛٗٝؿ ١ٜنًٗاْٝ ٗٚ ,ع ايٓٛاس ٞاجملاٚك.17-13 :7,"٠
تٗٛل ٖٓا ؿكا ١ٜايكٚ ّٛإؿكانِٗ ايِشٝض يًُعذن ٠اييت أدلاٖا اهلل هبشاْ٘ عًٜ ٢ـْ ٟب ٘ٝعٝو ,٢اهلل
إتؿلٸؿ باـًل ٚاٱهاؿٚ ,اٱسٝاٚ ٤اٱَات ,١ؾكـ عدل ٖ ٤٫٪ايق ٜٔعاٜٛٓا ٖق ٙايٛاقعٚ ١ناْٛا عًٗٝا ًٗٛؿاڄ ,مل
ٜذلؿؿٚا ٗ ُٚـ عٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬بايٓيب ايع ,ِٝٛثِ ىًؿِٗ  ٗ -ايكلٕ ايلابع إ٬ٝؿ -ٟأُشاب
ا٭ٖٛا ٤يٝذعًٛا َٔ ٖق ٙايٛاقعٚ ١غرلٖا ؿي٬ٝڄ عً ٢أي ١ٖٝٛعٝو ,٢بعـ ؾځكڃـ ايك ّٛيِاسب ايـع ٠ٛبج٬ث ١قل,ٕٚ
ٚغًب ١إٓتِل ٜٔايٛثٓ ٌٝعً ٢ايهٓا٥ى ٗ ,أْڀانٝا ٚكَٚا ٚغرلٖا َٔ سٛآل ؿٚي ١ايلَٚإ ايٛثٓ.١ٝ
ٖٚقا َٔ أځٚڃٗل ا٭ؿي ١عً ٢بٌل ١ٜعٝوٚ ,٢أْ٘ عبـ اهلل ٚكهٛي٘ ,ؾإْ٘ بعـ إٔ أسٝا ٖقا إٝت اهتڀاع ْٝع
اؿآل ٜٔإٔ ٜؿلٸ قٛا بٌ اهللٚ ,بٌ عٝو ٢ؾُذـٚا اهلل هبشاًْ٘ٗٚ ,ـٚا يعٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬بايٓب,٠ٛ
ًٚهلٚا اهلل إف أكهٌ ٗ بين إهلاْ ٌٝ٥بٝاڄ ,اهلل ايق ٟكِٓٗ ٚأكهٌ ؾْ ِٗٝبٝاڄ دـٜـاڄٚ ,اْٛل نٝـ أقلٸ عٝو٢
قٛشلِٚ ,فاع اـدلٚ ,ي ٛنإ عٝو ٖٛ ٢ايلب اٱي٘ مل ٜٛاؾكِٗ عً ٢قٛشلِ" :قـ قاّ ؾٓٝا ْيب عٚ ِٝٛتؿكـ اهلل
ًعب٘" ٫ٚهتـكى عً ٢قٛشلِ ُٚشش٘ بكٛي٘" :أْا يوت ْبٝاڄ ,اْٛلٚا ٖهقا أس ٞٝإٛت ,٢ؾإْ ٞأْا ايلب اٱي٘ أٚ
أْا ابٔ اهلل" ,ؾ٪ٜ ٬ػل ايبٝإ سٌ ا ؿاد ١إي ٗ ٘ٝايٌلٜع ٫ٚ ,١تتبع ايٌلٜع ١أٖٛا ٤ايٓاي ٚادتٗاؿاتِٗ ٚإٕ
إْواْا ْبٝاڄٖٚ ,قٙ
ڄ
ناْٛا أْبٝاٖ ,٤هقا نإ ٜلا ٙبعض تَٝ٬ق ٙإكلبٌ إؼتاك ٜٔيتبًٝؼ تعاي ,ُ٘ٝناْٛا ٜلْ٘ٚ
سكٝكً ١ؼِٖ٘ٚ ,قا َا أٜـ ٙايٛس ّْٚ ٞعً ٘ٝايكلإٓ ؾُٝا بعـ ٗ قٛي٘ تعاٍ :يډٔ ٜٳوٵتٳٓهٹـٳ ايڃُٳوٹٝضٴ أځٕ
ٜٳهڂٕٛٳ عٳبٵـٶا يٹٸًډع٘ٹ ٚٳيځا ايڃُٳًځا٥ٹهځ١ڂ ايڃ ٴُكځلٻبٴٕٛٳ( ,ايٓواٚ ,)172 ٤سه ٢هبشاْ٘ ٚتعاٍ إقلاك عٝو - ٢عً٘ٝ
ايو -ّ٬بهٓ٘ ًؼِٝت٘ ٚايٝٚٛؿ ١اييت نًؿ٘ اهلل بٗا ٗ قٛي٘ تعاٍ :قځاٍٳ إڇْٹٸ ٞعٳبٵـٴ ايًډع٘ٹ آتٳاْٹٞٳ ايڃهٹتٳابٳ ٚٳدٳعٳًځٓٹٞ
ْٳبٹٝٽاَ(,لٚ ,)30 ِٜأػدلْا دٌ ًأْ٘ بـع ٠ٛإوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬إٍ تٛسٝـ ٙهبشاْ٘ ٗ قٛي٘ٚ :ٳإڇ ٵف قځاٍٳ
ايًډع٘ٴ ٜٳا عٹٝوٳ ٢ابٵٔٳ َٳلٵٜٳِٳ أځأځْتٳ قڂًڃتٳ يٹًٓٻايڇ اتٻؼٹقٴْٚٹٚ ٞٳأڂَٹٸٞٳ إڇيځعٗٳٝٵٔڇ َٹٔ ؿٴٕٚڇ ايًډع٘ٹ قځاٍٳ هٴبٵشٳاْٳوځ َٳا ٜٳهڂٕٛٴ يٹ ٞأځٕٵ
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أځقڂٍٛٳ َٳا يځٝٵىٳ يٹ ٞبٹشٳلڈٸ إڇٕ نڂٓتٴ قڂًڃتٴ٘ٴ ؾځكځـٵ عٳًٹ ٵُٳت٘ٴ تٳعٵًځِٴ َٳا ؾٹْ ٞٳؿڃوٹٚ ٞٳيځا أځعٵًځِٴ َٳا ؾٹْ ٞٳؿڃوٹوځ إڇْٻوځ أځْتٳ ٳعډًاّٴ
ت ؾٹٗٝڇِٵ ؾځًځُٻا
ايڃػٴٝٴٛبٹ * َٳا قڂًڃتٴ يځٗٴِٵ إڇيډا َٳا أځَٳلٵتٳٓٹ ٞبٹ٘ٹ أځٕڇ اعٵبٴـٴٚا ايًډع٘ٳ كٳبٹٸٚ ٞٳكٳبٻهڂِٵ ٚٳنڂٓتٴ عٳًځٝٵٗڇِٵ ًٳٗڇٝـٶا َٻا ؿٴَٵ ٴ
تٳٛٳؾډٝٵتٳٓٹ ٞنڂٓتٳ أځْتٳ ايلٻقٹٝبٳ عٳًځٝٵٗڇِٵ ٚٳأځْتٳ عٳًځ ٢نڂٌڇٸ ًٳٞٵ٤ٺ ًٳٗڇٝـٷ( .إا٥ـ.)117,116٠
 ٗٚإلٜٛ ٌٝسٓا ٚكؿت قِٜ ١وٛع َع إلأ ٠ايواَل" :١ٜقاٍ شلا ٜوٛع  :افٖيب ٚاؿع ٞمٚدو ٚتعاي ٞإٍ
ًت يٝى ي ٞمٚز .٭ْ٘ نإ يو ٔو١
سوٓا قڂ ٹ
ڄ
ٖٗٓا ,أدابت إلأٚ ٠قايت :يٝى ي ٞمٚز .قاٍ شلا ٜوٛع:
أمٚاز ٚايق ٟيو اٯٕ يٝى ٖ ٛمٚدوٖ ,قا قًت بايِـم *.ؾكايت ايواَلٜ :١ٜا هٝـ أك ٣أْو ْيبٷٸ!".
ْواْا قاٍ ي ٞنٌ َا
ٚ ,20,19:4بعـ فيو تلنت٘ إلأٚ ٠فٖبت إٍ قَٗٛا ٚقايت شلًُِٖٛ" :ا اْٛلٚا إ ڄ
ؾعًت".29 :4,
ٖق ٙإلأ ٠ايواَل َٔ ٖٞ ١ٜايق َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبٌلٜعَٛ ١ه ٢عً ٘ٝايوٚ ,ّ٬إٕ اػتًؿٛا َع غرلِٖ َٔ أتباعٗا,
ٚقـ قلكت بعـ قاٚكتٗا يًُوٝض عً ٘ٝايو ّ٬أْ٘ ْيب إْوإٖٚ ,قا ٖ ٛؿٜـٕ أُشاب ايؿڀل ايوً ١ُٝعٓـَا
ٜتعلٕٓ ٕٛجٌ ٖق ٙإٛاقـ ,ؾِٗ ٜكلك ٕٚإٔ أ ٟإْوإ تٗٛل عًٜ ٢ـ ٜ٘ػاكق ١أ ٚآ ١ٜؾإِْٗ ٜٓوبْٗٛا إٍ َكاّ
ايلهاي ١إٜ٪ـ ٠بتٛؾٝل اهلل عن ٚدٌ ٖٓٚ ,ا قـ ٜجاك تواَ ٍ٩ؿاؿ ٙنٝـ اهتڀاعت إلأ َٔ ٠ػ ٍ٬سٛاك قِرل
َع ايوٝـ إوٝض ,إٍ ا٫هتٓتاز بأْ٘ إْوإ ْيب؟ ,ا٭َل ٚآض يهٌ ف ٟبِرل ٠هً ِٝايؿڀل ,٠اٱػباك بايػٝب
ُٖ َٔ ٛؿات ايلهٌٜ ,ٴڀًع اهلل كهٛي٘ عً َٔ ٤ًٞ ٢ايػٝب تأٜٝـاڄ ي٘ ٚتٝورلاڄ عً ٢ايٓاي هبٌ اشلـا ١ٜإي.٘ٝ
َٓوٛبا يًُوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬أْ٘ قاٍٖٚ" :ق ٖٞ ٙاؿٝا ٠ا٭بـ١ٜ
ڄ
ٜ٪ٜـ َا تكـّ َا ٚكؿ ٗ إلٜٛ ٌٝسٓا
ٖ ٞإٔ ٜعلؾٛى أْت اٱي٘ اؿل ٚسـىٚ ,ايق ٟأكهًت٘ ٜوٛع إوٝض"ٜ ,3:17,تُٔٔ ايك ٍٛتكلٜل عكٝـتٌ
أهاهٝتٌ ٗ ؿع ٠ٛعٝو ٢عً ٘ٝايو ّ٬ا٭ :ٍٚإٔ اهلل ٖ ٛاٱي٘ ايٛاسـ اؿلٚ ,ايجاْ :١ٝأْ٘ ٖ ٛايق ٟأكهٌ ٜوٛع
إوٝض عً ٘ٝايوَٚ . ّ٬جٌ ٖق ٙاؿكا٥ل َٖ ٞا تـؾع نجرلاڄ َٔ كداٍ ايـ ٜٔإوٝش ٞإٍ ايـػ ٗ ٍٛاٱه,ّ٬
ؾًًشل طلٜل ٚاسـ ٜورل إيٚ ٘ٝعً ٘ٝنٌ ف ٟؾڀل ٠هًٚ ١ُٝقًب َٓٝب ٚعكٌ ؽًّ َٔ ا٭ٖٛاٚ ٤ا٭غلاض.
ٜٚتهلك تِلٜض عٝو - ٢عً ٘ٝايو -ّ٬ببٌلٜتٖ٘ ٗٚ ,قا تأنٝـ َكِٛؿ ٚقؿٌ يباب ا٫دتٗاؿات
ٚايعتأ٬ٜٚت ٗ ,نٓ٘ ًؼِ٘ٚ ,سلُ٘ عً ٘ٝايو ّ٬عً ٢قؿٌ ٖقا ايباب ٗ ٚد٘ أُشاب ا٭ٖٛا ,٤ؾكـ ٚكؿ
َٓوٛباڄ إي ٗ ٘ٝالٜٛ ٌٝسٓا؛ ٗ ن َ٘٬يًٛٗٝؿ :قاٍ شلِ ٜوٛع" :ي ٛنٓتِ أ٫ٚؿ إبلاٖ ِٝيهٓتِ تعًُ ٕٛأعُاٍ
إبلاٖٚ ,ِٝيهٓهِ تڀًب ٕٛإٔ تكتًٚ ,ْٞٛأْا إْوإ قـ نًُهِ باؿل ايق ٟزلع٘ َٔ اهللٖ .قا مل ٜعًُ٘ إبلاٖ,"ِٝ
ٜتُٔٔ ق ٍٛإوٝض عً ٘ٝاي و ّ٬ؿؾاع٘ ٓـ أسباك ايٛٗٝؿ ,ايق ٜٔناْٛا واٚي ٕٛقتً٘ بـعَ ٣ٛلٚق٘ َٔ ؿٜٔ
اٯباٚ ٤ا٭دـاؿ؛ إبلاَٖٛٚ ِٝه ٢عًُٗٝا ايو ٖٛٚ ,ّ٬بٗقا ًٜنَِٗ اؿذ ١بڀلغ ٚآض ٜبٌ ؾ ٘ٝإٔ ْيب اهلل
إبلاٖ ِٝمل ٜٝٔل عً ٢ايـعا ٠إٍ اهللًٜٚ ,ؿت ْٛلِٖ إٍ إٔ عًُ٘ ٖ ٛتهًٝـ إشل ٫ ٞػٝاك ي٘ ؾ ,٘ٝؾٗ ٛإْوإ
ٜؿعٌ َا ٜأَل اهلل.
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 ٗٚقِ ١أػل َٔ ٣هرل ٠إوٝض سوب كٚاٜٛ ١ٜسٓا ٗ إلٜ ,ً٘ٝتهلك ايتعبرل عٔ ؾِٗ َعاُل ٟإوٝض ٕا
أٗٚل ٙاهلل عًٜ ٢ـَ َٔ ٜ٘عذنات أٜـ ٙبٗا ٗ ؿعٛتٖ٘ٓ ٖٞٚ ,ا تهجرل ايڀعاّ ايكًٚ" ,ٌٝأػق ٜوٛع ا٭كغؿ١
ًٚهلٚٚ ,مٻع عً ٢ايتَٝ٬قٚ ,ايتَٝ٬ق أعڀٛا إته ,... .ٌ٦ؾًُٸا كأ ٣ايٓاي اٯ ١ٜاييت ُٓعٗا ٜوٛع قايٛا :إٕٻ
ٖقا باؿكٝك ١ايٓٽيبٸ اٯت ٞإٍ ايعامل!" ,14,11:6 ,يكـ نإ ٌٜهل اهلل ايق ٗ ٟايوُٛات ٚايقٜ ٟلؾع
إ َٕٛٓ٪أنـ ائلاع ١بايـعا ٤إي ٘ٝست ٢تتٓنٍ ايدلنات عً ٢ايڀعاّ ,ؾًٜٗ ٛتُى ايتأٜٝـ َٔ اهلل عن ٚدٌ,
ٚشلقا ؾإٕ ايق ٜٔكأٜ ٙٚؿعٌ فيو ٜ ٖٛٚباكى ايڀعاّ ثِ كأٚا ايڀعاّ قـ امؿاؿ ٚؾاض ستً ٢بع ايٓاي نًِٗ,
أْعٛا عً ٢ايك ٍٛإٔ ؾعً٘ ٜـٍ عً ٢ن ْ٘ٛكه ٍٛاهلل إي.ِٗٝ
اضتػهاالت َطٝشٚ ١ٝدٛابٗا
اهتـٍ بعض كداٍ ايهٓٝو ١عً ٢أي ١ٖٝٛعٝو ٢عً ٘ٝايو ,ّ٬بأْ٘ أسٝا إٛتٚ ,٢إٛت ٫ ٢و ِٗٝإ ٫اهلل,
ؾإٕ نإ ا٭َل نُا تـع" ,ٕٛؾأدعًٛا َٛه ٢إشلاڄ آػل ٖٛٚ....,دعٌ اـٌب ١سٛٝاْاڄ عُٝٛاڄ ثعباْاڄ... ,ؾإٕ قًتِ

ٖقا غرل إسٝا ٤إٛت ٢ؾٗقا إيٝوع ايٓيب أت ٢بإسٝا ٤إٛت( ٢دا ٤هؿل إًٛى ايجاْ 1:8 ٞقٛي٘ عٔ إيٝوعٚ " :نًِ
إيٝوع إلأ ٠اييت أسٝا ابٓٗا ٜ ِٖٚ )"...كل ٕٚبقيوٚ ,نقيو إًٜٝا ايٓيب أٜٔاځ ,أسٝا ُبٝاڄ بإفٕ اهللٖٚ ,قا َٛه٢
قـ أسٝا بإفٕ اهلل ايوبعٌ ايقَ ٜٔاتٛا َٔ ق(,َ٘ٛهؿل ايعـؿ  ٗٚ ,).24-16:11نتبهِ َٔ فيو نجرل عٔ
ا٭ْبٝاٚ ٤اؿٛاك :ٌٜؾٌٗ َِٓٗ إشلاڄ بقيو؟!!"(.ابٔ ق ِٝاؾٛم..)404 ,403ْ ,ّ2001 ,١ٜ
ٚقـ دا ٤ايلؿ إؿشِ عً ٢اهتـ ٍ٫ايك ّٛاـاط َٔ ٧اهلل تعاٍ ٗ ق :ٍٛإڇفٵ قځاٍٳ ايًډع٘ٴ ٜٳا عٹٝوٳ ٢ابٵٔٳ َٳلٵٜٳِٳ
افٵنڂلٵ ٹْعٵُٳتٹ ٞعٳًځٝٵوځ ٳٚعٳًځٚ ٢ٳايٹـٳتٹوځ إڇفٵ أځٜٻـتټوځ بٹلٴٚغڇ اڃيكڂـٴيڇ تٴهځًٹٸِٴ ايٓٻايٳ ؾٹ ٞايڃُٳٗٵـٹ ٚٳنځٗٵًڄا ٳٚإڇفٵ عٳًډُٵتٴوځ ايڃهٹتٳا ٳ
ب
ٚٳاڃيشٹهڃُٳ١ځ ٚٳايتٻ ٵٛكٳا٠ځ ٚٳاڃيإڇلٹٌٝٳ ٳٚإڇفٵ ٳتؼٵًڂلٴ َٹٔٳ ايڀٹٸٌڇ نځٗٳٝٵ٦ٳ١ٹ ايڀډٝٵلڇ ٹبإڇفٵْٹ ٞؾځتٳٓ ڂؿؽٴ ؾٹٗٝٳا ؾځتٳهڂٕٛٴ طځٝٵلٶا ٹبإڇفٵْٹٚ ٞٳتٴبٵ ڇل٨ٴ
اڃيځأنڃُٳ ٳ٘ ٚٳاڃيأځبٵلٳْٳ ٹبإڇفٵْٹ ٞٳٚإڇفٵ ٴتؼٵ ڇلزٴ ايڃُٳٛٵتٳ ٢ٹبإڇفٵْٹ ٞٳٚإڇفٵ ځنؿځ ڃؿتٴ بٳٓٹ ٞإڇهٵلٳا٥ٹٌٝٳ عٳٓوځ إڇفٵ دٹ٦ٵتٳٗٴِ بٹايڃبٳٝٹٸٓٳاتٹ ځؾكځا ٳٍ ايډقٹٜٔٳ
ځنؿځلٴٚا َٹٓٵٗٴِٵ إڇٕٵ ٖٳعقٳا ڇإيډا ٹهشٵلٷ َټبٹٌٷ( ,إا٥ـٖ ٗٚ ,)110٠قا بٝإ ًاف ,إٔ إسٝا ٤عٝو ٢يًُٛتَ ٢ا ٖ ٛإ٫
َعذن ٠أدلاٖا اهلل عًٜ ٢ـ ٜ٘تأٜٝـاڄ ي٘.
نُا اهتـٍ بعض إوٝش ٌٝعً ٢بٓ ٠ٛعٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ ,ببعض ايِٓ ْٛاييت
ٚكؿت ٗ ا٭ْادَٓ ٌٝوٛب ١إيُٚ ,٘ٝـ ؾ ٘ٝاهلل بكٛي٘" :أبّٚ ,"ٞهٔ ايتـي ٌٝغڀأ ا٫هتـ َٔ ٍ٫ػٍ٬
اهتعلاض بعض ِْ ْٛا٭هؿاك إوٝشٚ ,١ٝؾِٗ إلاؿ بٓوب ١بعض إ ٌَٓ٪هللَٚ ,ا ايٛد٘ ايِشٝض يتأٌٜٚ
ا٭ب ٠ٛاٱشلٚ ١ٝايبٓ ٠ٛايبٌل ,١ٜؿ ٕٚتهًچـ أٓ ٚلب يًِٓ ْٛببعٔٗا ايبعض.
ٜٴذاب عًٖ ٢ق ٙايـع ٣ٛبٛد :ٙٛأٚشلا :إٔ اٱلِٜ ٌٝلغ ببٓ ٠ٛعٝو ٢يٛٝهـ ايٓذاك ٗ أنجل َٔ ّْ؛
َٗٓٚا َا ٚكؿ ٗ إلٜٛ ٌٝسٓاٜ ... " :وٛع بٔ ٜٛهـ ايق َٔ ٟايٓاُل ٗٚ ,45:1,"٠إل ٌٝيٛقاٚ" :نإ
اؾُٝع ٌٜٗـ ٕٚي٘ ٜٚتعذٸب َٔ ٕٛنًُات ايٓعُ ١اـاكد َٔ ١ؾُٜ٘ٚ ,كٛي :ٕٛأيٝى ٖقا ابٔ
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ٜٛهـ؟"ٚ . 22:4,ثاْٗٝاَ :ا تكـّ فنلٖ ٗ ٙقا ايبشح؛  ٖٛٚتِلٜض عٝو ٢عً ٘ٝايو ّ٬ببٌلٜت٘ ,ؾايلدٌ
أؿك ٣بٓؿو٘ َِٓٗٚ ,تٴلؿ نٌ ايتؼلُات َٗٓٚا اي٫ٛؿ ٠ايؿهل ,١ٜنتٛيـ ايؿهل َٔ ٠ايعكٌٚ ,ايجايج :١إٔ َعٓ٢
ايبٜٓ ٠ٛتٔض باهتكلا ٤ايِٓ ْٛاييت ٚكؿت بٗا ٗ ا٭هؿاك إوٝشٜٛٓ( .١ٝل َج٬ڄ :هؿل ايته ,2:6 ٜٔٛإلٌٝ
َتٸٜٛ ,48:5 ٢سٓا .).18 ,17:20
ٚإكِٛؿ بهًُ ١ا٭ب ٖٓا أب ٠ٛايلٓٚ ١ايًڀـٚ ,يٝوت أب ٠ٛاي٫ٛؿٚ ٠ايـي ٌٝإٔ اٱل ٌٝفنل ا٭ب ٗ
عـَ ٠لات يهٌ اـًل ٚ٭ًؼاْ نجل يػرل عٝو - ٢عً ٘ٝايوَ - - ّ٬جٌ ق ٍٛاٱل ": ٌٝيهٔ افٖبٳ ٞإٍ
إػٛاْٚ ,ٞقٛي ٞشلِ :أْٸ ٞأُعـ إٍ أبٚ ٞأبٝهِ ٚإشلٚ ٞإشلهِ " ,إلٜٛ ٌٝسٓاٚ ,17:20يعًٗا َٔ تػٝرل نتب١
اٱل ٌٝايق ٜٔتأثلٚا بايـٜاْات ايٛثٓ ١ٝاييت ناْت تڀًل يؿ ٜاٯب عً ٢اٯشلَٚ ,١عً ّٛإٔ اٱل ٌٝنتب بعـ
ؿع ٠ٛبٛيى يًتجًٝح ؾًعًِٗ غرلٚا ايهجرل َٔ نًُات اهلل أ ٚايلب إٍ ا٭ب.
ُٚٚـ (ايبٓ ٠ٛهلل) ٖ ٛاْعهاي يًؿهل ايٛٗٝؿْٛ ٗ ,ٟل بين إهلا ٌٝ٥٭ْؿوِٗٚ ,قـ ٚكؿ ٗ َناَرل ؿاٚٚؿ
عً ٘ٝايو" :ّ٬أْت ابين أْا ايٚ ّٛٝيـتو"ٖٚ , 108,قا ٌَٗٛك عِٓٗ ٚقـ سها ٙايكلإٓ ٚؾٓـ ٗ ٙقٍٛ
اٙ٩ٴ قڂٌٵ ؾځًٹِٳ ٜٴعٳقٹٸبٴهڂِ بٹقٴْٴٛبٹهڂِ بٳٌٵ أځْتٴِ بٳٌٳلٷ َٹٸ ٻُ ٵٔ ٳػًځلٳ ٜٳػٵؿٹلٴ
ايً ٹع٘ ٳٚځأ ٹسٻب ٴ
ش ٴٔ ځأٵبٳٓ ٴا ٤ډ
تعاٍٚ :ٳقځايځتٹ ايڃٝٳٗٴٛؿٴ ٚٳايٓٻِٳاكٳ ٣ٳْ ٵ

يٹُٳٔ ٜٳٌٳا٤ٴ ٚٳٜٴعٳقٹٸبٴ َٳٔ ٜٳٌٳاٴ( ,٤إا٥ـٚ .)18٠يًؿ" ٜا٭ب" دقٚك عُٝك ٗ ١ايؿهل ايٌلق ,ٞؾًؿ( ١ٛأبا) ناْت
تعين ٗ ا٭هاطرل اشلٓـ ١ٜكٚغ طٝب ػًل ايوُٛات ٚا٭كض ,ؾُٝا تلؿ يؿ ١ٛايلب ٗ ايكلإٓ َعٓ ٢ايوٝـ
ٚإايو ,نُا ٗ قِْ ١يب اهلل ٜٛهـ  -عً ٘ٝايو - ّ٬قاٍ تعاٍ :قځاٍٳ َٳعٳافٳ ايًډع٘ٹ إڇْٻ٘ٴ كٳبٹٸ ٞأځسٵوٳٔٳ َٳجٵ ٳٛاٟٳ إڇْٻ٘ٴ
يځا ٜٴؿڃًٹضٴ ايٛډايٹُٴٕٛٳٜٛ( ,هـ( .)23ايتُ.)22ْ ,ّ2005 ,ُٞٝ
 َ٘ٓٚايك ٍٛايقْ ٟوب٘ ٸَت ٗ ٢إل ً٘ٝيًُوٝض عً ٘ٝايو" :ّ٬يتهْٛٛا أبٓا ٤أبٝهِ ايق ٗ ٟايوُاٚات",
ٚ5:45قٛي٘ أٜٔاڄ" :ؾهْٛٛا أْتِ ناًٌَ نُا إٔ أبانِ ايوُا ٟٚناٌَ"ٚ ,48:5 ,قٛي٘ أٜٔاڄ" :أَا أْت
ؾعٓـَا تتِـم عً ٢أسـ ؾ ٬تـع ٜـى ايٝول ٣تعلف َا تؿعٌ اي ٢ُٓٝيتهُ ٕٛـقتو ٗ اـؿا ,٤ؾأبٛى
ايوُا ٟٚايقٜ ٟل ٗ ٣اـؿاٜ ٖٛ ٤هاؾ٦و"ٚ ,4,3:6 ,قٛي٘ أٜٔاڄ" :أَا أْت ؾعٓـَا تًِ ٞؾاؿػٌ غلؾتو
ٚأغًل ايبابٌُٚ ,ٿ إٍ أبٝو ايق ٗ ٟاـؿاٚ ,٤أبٛى ايقٜ ٟل ٗ ٣اـؿاٜ ٖٛ ٤هاؾ٦و"ٚ ,6:5 ,قٛي٘ أٜٔاڄ:
" تأًَٛا طٛٝك ايوُا ٤٭ْٗا  ٫تنكع  ٫ٚؼِـ  ٫ٚػُع ٗ كامٕٚ ,أبٛنِ ايوُاٜ ٟٚعٛشلا" ,26:6 ,نٌ َا
تكـّ ٗ ٖق ٙايؿكلٜ ٠ـٍ ؿ٫ي١ڄ ُلو١ڄ عً ٢إٔ عٝو - ٢عً ٘ٝايو - ّ٬كه َٔ ٍٛكهٌ اهلل نلي سٝات٘ ٚبقٍ
ٚهع٘ ٗ تبًٝؼ ؿعٛت٘ يًٓاي.
ٚكؿ ٗ إلٜٛ ٌٝسٓاٚ" :أَا ٜوٛع ؾإف عًِ أِْٗ َنَع ٕٛإٔ ٜأتٛا ٚىتڀؿ ٙٛيٝذعًًَ ٙٛهاڄ ,اِْلف أٜٔاڄ
إٍ اؾبٌ ٚسـٜ , 15: 6 ,"ٙكلك ا٭هاقؿ ١إٔ ايّٓ ٜتُٔٔ إػباكاڄ بايػٝبٖٚ ,قا ؿي ٌٝعً ٢أي ١ٖٝٛإوٝض,
ٖ ٗٚقا تعوـ ٚتأ ٌٜٚبعٝـ ٜ ٫تؿل َع ايوٝام ,نُا إٔ ػاُ ١ايّٓ ٜتباؿك شلا ايٌو ,إف نٝـ ٜكبٌ ايلَٚإ
ًَهاڄ  َٔ ِٖٚوهُٜٚ ٕٛع ٕٛٓٝإًٛى( ,ايبػـاؿٚ ,).253/2 ,ّ1995 ,ٟعٝو - ٢عً ٘ٝايوْ - ّ٬يب
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َلهٌ ُٖ٘ ؿعٛت٘  ٫ايلٜاه ٗ ١ا٭َٛك ايـْ" ,١ٜٛٝيَٛٓ٪ٝا اْو اكهًتين" ْعِ ٖق ٖٞ ٙايػا َٔ ١ٜإعذنات اييت
أعڀاٖا اهلل إٜا.ٙ
اٱًهاٍ ايقٜ ٟجرل ٙايك ّٛس ٍٛايِٓ ْٛإِلس ١ببٓ ٠ٛعٝو -٢عً ٘ٝايو - ّ٬هلل تعاٍ أ ٚأب ٠ٛاهلل ي٘,
تٴذٝب عً ِْْٛ ٘ٝا٭ْادْ ٌٝؿوٗاَٗٓٚ ,ا َا ٜٓوب٘ ايك ّٛإٍ إوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬ؾكـ ُٚـ اهلل ٭تباع٘
بكٛي٘" :أبٝهِ"ٚ ,يعٌ بـا ١ٜا٫ملاف عٔ إعٓ ٢إلاؿ ,تأٚٸٍ بٛيى ايڀلهٛه ,ٞايقٚ ٟيـ بڀلهٛي بذلنٝا,
َٔ عاٜٛٗ ١ً٥ؿٜٛٗ ٖٛٚ ,١ٜؿ ٟؾلٜوَ ٞتعِب ,أُبض أسـ كهٌ إوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬بعـ ؾكـٚ ,ٙقڂتٌ ٗ
آڀٗاؿات ْرل66ٕٚأٜ ,ّ67ٚٴٓوب إٍ طلهٛي عاُُ ١نًٝٝهً ٗ ١لق ٞآهٝا ايِػل ٖٞٚ ,٣سايٝاڄ َـ١ٜٓ
تلنٚ ,١ٝتـع ٢إٍ اي ّٛٝطلهٛي( ,هؿل أعُاٍ ايلهٌ( ,)6:23(,)3:22(,)39:21نب َٔ ١ا٭هاتق٠
ف ٟٚا٫ػتِاْ  َٔٚايٖٛ٬ت ,575ْ ,ّ2005 ,ٌٝدٝٓٝبرلٚ ,88ْ ,ّ2008 ,اٗ,ّ2001,

ْٚ ,)82ؾُٗ٘ ي ُٛـ عٝو ٢عً ٘ٝايو( ّ٬بعبـ اهلل أ ٚػاؿَ٘) ٗ ايذلْ ١ايْٛٝاْ ١ٝايوبع ١ٝٓٝ٭هؿاكِٖ ,عً٢
ؾلض ُشتٗاٚ ,فيو ٭ٕ ايًػ ١ايْٛٝاْ ١ٝتعدل عٔ َعٓ( ٢اـاؿّ) (ٚايڀؿٌ) بٓؿى ايًؿ( ,ٜدٝٓٝبرل,
 )136,135 ْ ,ّ2008أځٚٻشلا ( طؿٌ اهلل أ ٚابٔ اهلل) ٚقـ تكـّ بٛيى غرلٖ ٗ ٙقا ايؿِٗ يبٓ ٠ٛإوٝض,
(ؿٜٛكاْت ,249/11,ّ1998,عبـايٖٛاب" ,)3ْ ,ّ1988 ,ايق ٟمل ٌٜؿل عً ٢ابٓ٘ ,بٌ بقي٘ ٭دًٓا
أْعٌ"(,كهاي ١بٛيى إٍ أٌٖ كُٓٚ ,)32:8 ١َٝٚرل ايػا٥ب ٗ قٛي٘" :ابٓ٘" عا٥ـ عً ٢اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ.
ٚقـ دا ٗ ٤هؿل أعُاٍ ايلهٌ" :يًٛقت دعٌ ٜٳه ڇلمٴ ٗ اجملاَع بإوٝض ":إٔ ٖقا ابٔ اهلل"ٚ ،)20:9( ،ايقٟ

ٜك ّٛبايتبٌ رل ٗ ٖقا ايّٓ ٖ ٛبٛيى ايڀلهٛه ٖٛٚ ,ٞعٓـ إوٝش ٌٝأسـ كهٌ إوٝض عً ٘ٝايو ,ّ٬كغِ أْٻ٘
مل ًٜتكٹ٘( .ايًِٝيب.)97ْ ,ّ1999 ,
ٚقـ نإ ٖقا ايًكب َوتعُ٬ڄ عٓـ بين إهلاٜٛٗ ٌٝ٥ؿاڄ َٚوٝشٌٝٳ " :َ٘ٓٚطٛب ٢يِاْع ٞايو ,ّ٬ؾإِْٗ
أبٓا ٤اهلل ٜٴ ٵـعٳٛٵٕٳ"(،إلَ ٌٝتٸ َ٘ٓٚ )9:5 ٢قٛي٘ تعاٍٚ :ٳقځايځتٹ ايڃٝٳٗٴٛؿٴ ٚٳايٓٻِٳاكٳْ ٣ٳشٵٔٴ أځبٵٓٳا٤ٴ ايًډع٘ٹ ٚٳأځسٹبٻا٩ٴٙٴ قڂٌٵ

ؾځًٹِٳ ٜٴعٳقٹٸبٴهڂِ بٹقٴْٴٛبٹهڂِ بٳٌٵ أځْتٴِ بٳٌٳلٷ َٹٸ ٻُ ٵٔ ػٳًځلٳ( ,إا٥ـٚ ,)18 ٠إلاؿ ب٘ إعٓ ٢اجملام ٖٛٚ ٟإ َٔ٪ايكلٜب
َٔ اهللٚ ٫ ,اٖلٚ ,ٙقٛشلِ (ابٔ اهلل) إلاؿ ب٘ " نٌ اَل٤ٺ باك ُاحل ٚثٝل ايًِ ١باهلل َكلب َٓ٘ وب٘ اهلل تعاٍ,
ٜٚتٚ ,ٙ٫ٛهعً٘ َٔ ػاُت٘ ٚأسباب٘"(.كهتِ.)119 ,118 ْ ,ّ2007 ,
ٚځأػٵق ايًكب عًٚ ٢اٖل ٙتعُُٝاڄ يـعٛاِٖ هعٌ ايٌِٓ إتكـٌَ ٜـ ٕ٫عً ٢أيُ ١ٖٝٛاْع ٞايؤَ ّ٬
إوٝش ,ٌٝبٌ ْ ٝع ايٛٗٝؿ ٚإوٝش ٌٝؿ ٕٚاهتجٓاٖٚ ,٤قا يٲِْاف مل ٜٳـٻعٹ٘ ايٛٗٝؿ  ٫ٚايِٓاك ,٣كغِ
اعتكاؿِٖ بإٔٻ ايّٓ ايوابل ٚغرل َٔ ٙايِٓ ْٛاييت أعڀت ُٚـ ايبٓ ٠ٛيًُٚ ٌَٓ٪س ٞإشلٚ .ٞقلٜب َٔ ٖقا
إعَٓ ٢ا ك ٟٚعٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ أْٻ٘ قاٍ" :أٌٖ ايكلإٓ أٌٖ اهلل ٚػاُت٘"( ،كٚا ٙايوٛٝطٞ

ٗ اؾاَع ايِػرلٚ ,كَن ي٘ باؿؤ ٚ ,)110/1إلاؿ أٚيٝاَٚ ٙ٩كلٳب ٫ ,ٙٛايعٌرلٚ ٠قلاب ١ايٓوب.
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ٚقـ بٝٸٔ اهلل هبشاْ٘ بڀ ٕ٬ؿع ٠ٛغ ٠٬ايِٓاك ٣إٔ إوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬ابٔ هلل تعاٍ ,قاٍ دٌ ًأْ٘ :ٳٜا
ايً ٹع٘ ڇإډيا ايڃشٳلٻ إڇْٻُٳا ايڃُٳوٹٝضٴ عٹٝوٳ ٢ابٵٔٴ َٳلٵٜٳِٳ كٳهٴٍٛٴ ايًډع٘ٹ ٚٳنځًٹُٳتٴ٘ٴ
ٛيٛا ٳعځً ٢ډ
اب يځا تٳػٵًڂٛا ؾٹ ٞؿٹ ٹ ٜٓڂه ٵِ ٳٚځيا ٳت ڂك ڂ
أځٖٵٌٳ ايڃهٹتٳ ٹ
ٛيٛا ثٳځً ٳاث١څ اْتٳٗٴٛا ػٳٝٵلٶا يډهڂِٵ ۚ إڇْٻُٳا ايًډع٘ٴ إڇيځع٘ٷ ٚٳاسٹـٷ هٴبٵشٳاْٳ٘ٴ
أځيڃكځاٖٳا إڇيځَ ٢ٳلٵٜٳِٳ ٚٳكٴٚغٷ ٹٸَٵٓ٘ٴ ؾځآَٹٓٴٛا بٹايًډع٘ٹ ٚٳكٴهٴٹً٘ٹ ٳٚځيا ٳت ڂك ڂ
 ٕٛيځ ٴ٘ ٳٚيځـٷ يډ٘ٴ َٳا ؾٹ ٞايوٻُٳاٚٳاتٹ ٚٳَٳا ؾٹ ٞايڃأځكٵضڇ ٚٳنځؿځ ٢بٹايًډع٘ٹ ٳ ٚٹن ڄًٝا( ,ايٓواٚ )171٤قـ ْنيت ٖق ٙاٯ١ٜ
أځٕ ٜٳهڂ ٳ

كؿاڄ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٫ؿعا ٤طٛا٥ـ ايِٓاك ٣إٔ إوٝض  -عً ٘ٝايو - ّ٬ابٔ هلل ,تعاٍ اهلل عٔ فيو عًٛاڄ نبرلاڄ.
(ايٓوٝابٛكٖ1414 ,ٟع.152ْ ,
ٖٚقا نبرل أُشاب عٝو ٢عً ٘ٝايوٚ ّ٬أينَِٗ ي٘ ٚإكـّ عٓـ َٔ ٖٛٚ ,ٙايق ٜٔأكهًِٗ يـع ٠ٛايٓاي إٍ
اهلل ٚإتهًِ بًواِْٗ ْٝاب ١عِٓٗ ايقٚ ٟقـ َع ا٭سـ عٌل ٚكؾع ُٛت٘ " أٜٗا ايلداٍ اٱهلا ًٕٛٝٝ٥ازلعٛا
ٖق ٙا٭قٛاٍٜ :وٛع ايٓاُل ٟكدٌ قـ تدلٖٔ يهِ َٔ قبٌ اهلل بكٛاتٺ ٚعذا٥ب ٚآٜاتٺ ُٓعٗا اهلل بٝـٗ ٙ
ٚهڀهِ نُا أْتِ أٜٔا تعًُ ," ٕٛهؿل ا٭عُاٍ .22 : 2
ٜٗٛل ٖا تكـّ إٔ (بڀلي) ,نإ ازل٘ زلعإ زلا ٙإوٝض بڀلي ٖٛٚ ,كٝ٥ى اؿٛاك٫ ٌٜمّ إوٝض ٚبٌل
بـعٛت٘ َع٘ ٚبعـ ,ٙهاؾل يًتبٌرل إٍ أْڀانٝا ثِ كَٚا ٚقڂتٌ ؾٗٝا هٓ( ,ّ67 ١ايكِٝل,70ْ ,ّ1998 ,ٟ
 ٖٛٚ )71نبرل اؿٛكا ٌٜمل ٜؿلم بٌ ايلداٍ اٱهلاٜٚ ًٌٝٝ٥وٛع ايلدٌ ٚقلٕ ايُٛؿٌ َعاڄ ْٚڀكُٗا ٗ
هٝام ٚاسـ ,قاٍ تعاٍ :قڂٌٵ إڇْٻُٳا أځْٳا بٳٌٳلٷ َٹٸجٵًڂهڂِٵ( ,ايهٗـ َ, (110ا ٜعين أْ٘ بٌل َجًِٗ َجٌ قُـ ًُ٢
إط٬قا ؾُشُـٚ ,عٝوٚ ,٢إبلاِٖٝ
ڄ
اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٫ ,ىتًـ عِٓٗ إ ٫بايٓبٚ ٠ٛايلهاي َٔ ١اهللٖٚ ,قا يٝى عٝباڄ
ٚػًكا ٚيهِٓٗ بٌل أٜٔاڄ َٔ ,فك ١ٜآؿّ -
ڄ
عً ِٗٝأؾٌٔ ايِٚ ٠٬أمن ٢ايتوً ِٖ ,ِٝأنلّ اـًل ٚأؾًِٔٗ ؿٜٓاڄ
عً ٘ٝايو ,- ّ٬إؼًٛم َٔ ؿ ٕٚأبٺ  ٫ٚأّ.
تأٌَ نٝـ قلٕ ُٚـ عٝو ٢بايلدٌ َع ايلداٍ اٱهلاْٚ ًٌٝٝ٥ڀكُٗا ٗ ٚقت ٚاسـَ ,ا ٜعين اْ٘ بٌل
َجًِٗ َجٌ قُـ  ٫ ,ىتًـ عِٓٗ إ ٫بايٓبٚ ٠ٛايلهاي َٔ ١اهللٚ ,دا ٗ ٤تلْ ١أػل ٣أْ٘ قاٍ ٜ" :ا بين
إهلا ٌٝ٥ازلعٛا ٖقا ايه : ّ٬نإ ٜوٛع ايٓعاُل ٟكد ٬أٜـ ٙاهلل بٓٝهِ َا أدل ٣عًٜ ٢ـ َٔ ٙايعذا٥ب
ٚإعذنات ٚاٯٜات نُا أْتِ تعلؾ."ٕٛ
ٚٚكؿ ٗ إل ٌٝيٛقا" :باؿكٝك ١نإ ٖقا اٱْوإ باكا عٝوٜ ٢عًچِ إبًٝى أْ٘  ٫هذٛؿ إ ٫هلل ايلب ٚسـٙ
هبشاْ٘ ٚتعاٍ" ٗٚ ,27 : 23,إلَ ٌٝتٸ" :٢ثِ أػق ٙإبًٝى أٜٔاڄ إٍ قُ ١دبٌ عاٍ دـاڄٚ ,أكاْٝ ٙع
ٖايو ايعامل ٚعُٛتٗاٚ ,قاٍ ي٘" :أعڀٝو ٖق ٙنًٗا إٕ دجٛت ٚهذـت ي"!ٞؾكاٍ ي٘ ٜوٛع " :افٖب ٜا
ًٝڀإ! ؾكـ نتب :يًلب إشلو توذـ ٚإٜاٚ ٙسـ ٙتعبـ!".ؾذلن٘ إبًٝىٚ ,إفا بعض إ٥٬ه ١داٚ٤ا ٚأػقٚا
ىـَ11-8:4 ."ْ٘ٛ
عٝوٜ ٢ـع ٛإٍ عباؿ ٠اهلل ٚسـً ٫ ٙلٜو يٜ٘ َٔٚ :كبًين ٜكبٌ ايق ٟأكهًين -دا ٗ ٤إلٜٛ ٌٝسٓا :إٔ
ٜوٛع قاٍ يتَٝ٬ق ٙعٓـَا أكهًِٗ يٌٓل ايـعٜ َٔ( :٠ٛكبٌ ايق ٟأكهً٘ ٜكبًينٜ َٔٚ ,كبًين ٜكبٌ ايقٟ
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أكهًين"ٚ ,21-13,ايٌاٖـ إٔ عٝو ٢عً ٘ٝايو ّ٬قاٍٜ َٔ" :كبًين ٜكبٌ ايق ٟأكهًين" ؾٝؼدل إٔ اهلل
هبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖ ٛايق ٟأكهً٘ إٍ بين إهلا ,ٌٝ٥ؾُا ٖ ٛإ ٫كه ٍٛؾكَ٘ ,جٌ َا تًُٝق ٖٛ ٙكه ٍٛيٖ٘ٚ ,قٙ
ايعباك ٠نك ٍٛايله ٍٛاـامت ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ :طَٔ أطاع أَرل ٟؾكـ أطاعين َٔٚ ,أطاعين ؾكـ أطاع اهلل,
 َٔٚعِ ٢أَرل ٟؾكـ عِاْ َٔٚ ,ٞعِاْ ٞؾكـ عِ ٢اهللص (ُشٝض ايبؼاك .ٟكقِ اؿـٜح.2957 :
.)467/3
٭ْ ٞشلقا قـ أكهًت "ٕٚا طًع ايٓٗاك ػلزٚ ,فٖب إٍ َهإ َكؿل ,ؾبشجت اؾُٛع عٓ٘ ستٚ ٢دـ,ٙٚ
ُٚوهٛا ب٘ يٜ ٬٦لسٌ عِٓٗ* ٚيهٓ٘ قاٍ شلِ ٫" :بـ ي َٔ ٞإٔ أبٌل إـٕ ا٭ػل ٣أٜٔاڄ ًَهٛت اهلل ,٭ْٞ
شلقا قـ أكهًتٜ ٢َٔٚ ,بٌل ٗ فاَع ايٛٗٝؿ" ١ٜإل ٌٝيٛقا  ,44-42: 4٭ْ ٞشلقا أڂكهٹًڃتٴ) ّْ ٚآض
دً ٞعً ٢أْ٘ كهَ ٍٛلهٌ َٔ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ,أْ٘ مل ٜأت بٓؿو٘.
ٜوٛع ٜعبـ اهلل  ًِٜٞٚي٘ :نتب يٛقا ٗ إل ً٘ٝعٔ إوٝض َا ِْ٘ ٚ " :ٳؾٹ ٞتٹًڃوځ ا٭ځٜٻاّڇ ػٳلٳزٳ إڇيځ ٢ايڃذٳبٳ ڇٌ
يٹٝٴِٳًڍٞٳٚ .ٳقځٔٳ ٢ايًډٝٵٌٳ نڂًډ٘ٴ ؾٹ ٞايِٻ٬ځ٠ٹ يٹًډ٘ٹ " ,12 : 6 ,ا٭َل ٖٓا ٚآض إف إٔ ايلب ّ ٫هٓ٘ إٔ  ًِٜٞيٓؿو٘
طٛاٍ ايً ٌٝنً٘ َٓؿلؿاڄ ٚ .ست ٢اٯَٕ ,ا ماٍ إوٝض  ًِٜٞهلل َٔ أدٌ إٜٛٓ(.ٌَٓ٪ل :ايلهاي ١إٍ أٌٖ ك١َٝٚ
 ,(27 ,26 : 8قاٍ تعاٍ  :يډٔ ٜٳوٵتٳٓهٹـٳ ايڃُٳوٹٝضٴ أځٕ ٜٳهڂٕٛٳ عٳبٵـٶا يٹٸًډع٘ٹ ٚٳيځا ايڃُٳًځا٥ٹهځ١ڂ ايڃُٴكځلٻبٴٕٛٳ ٚٳَٳٔ
ٜٳوٵتٳٓهٹـٵ عٳٔٵ عٹبٳاؿٳتٹ٘ٹ ٚٳٜٳوٵتٳهڃبٹلٵ ؾځوٳٝٳشٵٌٴلٴٖٴِٵ إڇيځٝٵ٘ٹ دٳ ٹُ ٶٝعا( ,ايٓوا.)172٤
إوٝض ًَع ٕٛظل ٠قًِ َٔ بٛيى " إوٝض اؾتـاْا َٔ يعٓ ١ايٓاَٛي إف ُاك يعٓ ١٭دًٓا ٭ْ٘ َهتٛب :
ًَع ٕٛنٌ َٔ عًل عً ٢ػٌب ," ١كهايت٘ إٍ أٌٖ غ٬طٚ ,13 :3 ١ٝنتابهِ إكـي ٜك ٍٛإٔ اهلل ٜ ٫تػرل
نُا ٗ هؿل َ٬ػٜٚ ,6 : 3 ٞعكٛب  , 17 : 1ؾإفا نإ ايلب ٜ ٫تػرل ؾهٝـ آَٓتِ بأْ٘ ُاك إ ڄ
ْواْا
ٚأػًْ ٢ؿو٘ نُا ٜك ٍٛبٛيى ؟!.
ٖٚقا ا٫ؾذلا ٤عً ٢عٝو - ٢عً ٘ٝايوً - ّ٬اكن٘ ؾٜٛ ٘ٝسٓا" :ؾكاٍ شلِ  ...قٝاؾا نإ كٝ٥وا يًهٗٓ:١
 ...ػرل يٓا إٔ ّٛت أْوإ ٚاسـ عٔ ايٌعب  ٫ٚتًٗو ا٭َ ١نًٗاٚ .مل ٜكٌ ٖقا َٔ ْؿو٘ بٌ تٓبأ إٔ ٜوٛع
َنَع إٔ ّٛت عٔ ا٭َٜٗٛ ,49:6"١ل َٔ ٖقا ايڀلغ إٔ " َكِٛؿ ٖقا إؿذل ٟإٔ هعٌ قتٌ عٝو ٢بإكاؿت٘
بنعُ٘ ,ستٜ ٫ ٢كاٍ :إٕ ايٛٗٝؿ قتً ٙٛقٗلاڄ ؾتؼتٌ أيٖٝٛت٘ .ؾلٖٓ ٢قا ا٭ٓل إٔ هعٌ فاى ايهاؾل قٝاؾا ْبٝاڄ,
ٚعٝو ٢ايق ٖٛ ٟكٚغ اهلل ٚنًُت٘ ناؾلاڄ ٚيعٓ (."١ايبػـاؿ.)260/2 ,ّ1995 ,ٟ
ٚنؿلا ,هؿل ايتجٓ:13 ١ٝ
ڄ
نتاب إوٝش ٌٝإكـي أٓٚض بإٔ ا٫عذلاف بإٔ إْواْاڄ ٖ ٛاهلل ٜعتدل ػـٜؿاڄ
 ٗٚ ,10-6إلٜٛ ٌٝسٓا إوٝض قاّ بلؾع ع ٘ٝٓٝإٍ ايوُاٚ ٤ؿعا ٘٥هلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ يهٜ ٞوتذٝب ي٘ ٗ
ؼكٝل َعذن ٠إسٝا ٤ايعامك" ٚٳكٳؾځعٳ ٜٳوٴٛعٴ عٳٝٵٓٳٝٵ٘ٹ إڇيځ ٢ايوٻُٳا٤ٹ ٚٳقځاٍٳ :أځٜټٗٳا اٯبٴ ,أځًٵهڂلٴىځ ٭ځْٻوځ هٳُٹعٵتٳ يٹ ,ٞٳٚقځ ٵـ
عٳًٹُٵتٴ أځْٻوځ ؿٳٚٵَاڄ تٳوٵُٳعٴ يٹٚ .ٞٳيهٹٓٿ ٞقڂًڃتٴ ٖٳقٳا ٭ځدٵٌڇ ايڃذٳُٵعڇ ايڃٛٳاقٹـٹ سٳٛٵيٹ ٞيٹٝٴ٪ٵَٹٓٴٛا أځْٻوځ أځْٵتٳ أځكٵهٳًڃتٳٓٹ:11," ٞ
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ؾًُٔ نإ ٜتٛد٘ ببِل ٙإي ٞايوُا ٤إفا نإ ا٭ب ساٍٷ ؾ ٘ٝ؟ ثِ تأٌَ ٗ قٛي٘ " :٭ځدٵٌڇ ايڃذٳُٵعڇ ايڃ ٳٛاقٹـٹ
سٳٛٵيٹ ٞيٹٝٴ٪ٵَٹٓٴٛا أځْٻوځ أځْٵتٳ أځكٵهٳًڃتٳٓٹ ." ٞؾاشلـف َٔ عٌُ ٖق ٙإعذن ٖٞ ٠إٔ ٜعًِ اؾُٝع إٔ إوٝض كه ٍٛاهلل
ٚقـ ناْت اؾُٛع سٛي٘ تٓتٛل ٖق ٙإعذنٚ ٠إٔ نٌ َا طًب٘ إوٝض ٖ ٛإٔ ٌٜٗـٚا ي٘ بايلهاي ١ؾك٘ ْ.ؿى
ايؿعٌ تهلك َٓ٘ عوب َت ٢ط  19 : 14ص إف ٜك " :ٍٛؾځأځَٳلٳ ايڃذٴُٴٛعٳ أځٕٵ ٜٳتٻهٹ٦ٴٛا عٳًځ ٢ايڃعٴٌٵبٹ  .ثٴِٻ أځػٳقٳ
ا٭ځكٵغٹؿځ١ځ ايڃؼٳُٵوٳ١ځ ٚٳايوٻُٳهځتٳٝٵٔڇٚ ,ٳكٳؾځعٳ ْٳٛځلٳٙٴ ْٳشٵٛٳ ايوٻُٳا٤ٹ ٚٳبٳاكٳىځ ٚٳنځوٻلٳ ٚٳأځعٵڀځ ٢ا٭ځكٵغٹؿځ١ځ يٹًتٻ٬ځَٹٝقٹ  ..ؾځأځنځٌٳ ايڃذٳُٹٝعٴ
ٚٳًٳبٹعٴٛا "ٕ .افا كؾع إوٝض ْٛل ٙإٍ ايوُا٤؟ ٜ ٕٔٚتذ٘ ٜٚڀًب إفا نإ اٯب َتشـاڄ ب٘ ؟! أّ إٔ إوأي١
ٚآش ٖٞٚ ١أْ٘ نإ ٜـع ٛػايل ايوُاٚات ٚا٭كض يُٓٝش٘ ايك ٠ٛعً ٢ؼكٝل إعذن٠؟.
"ؾځابٵتٳـٳأځ قځٛٵّٷ ٜٳبٵِٴكڂٕٛٳ عٳًځٝٵ٘ٹٚ ,ٳٜٴػٳڀڊٕٛٳ ٚٳدٵٗٳ٘ٴ ٚٳٜٳًڃهڂُٴْٛٳ٘ٴ ٚٳٜٳكڂٛيڂٕٛٳ يځ٘ٴ( :تٳٓٳبٻأڃ)ٚ .ٳنځإٳ ايڃؼٴـٻاّٴ ٜٳًڃڀٹُٴْٛٳ٘ٴ " َلقى
ٚ " " 65 :14ٳنځاْٴٛا ٜٳٔٵلڇبٴْٛٳ٘ٴ عٳًځ ٢كٳأڃهٹ٘ٹ بٹكځِٳبٳ١ٺٚ ,ٳٜٳبٵِٴكڂٕٛٳ عٳًځٝٵ٘ٹ ,ثٴِٻ ٜٳوٵذٴـٴٕٚٳ يځ٘ٴ دٳاثٹٌٳ عٳًځ ٢كٴنځبٹٗڇِٵ.
ٚٳبٳعٵـٳَٳا اهٵتٳٗٵنٳأڂٚا بٹ٘ٹْ ,ٳنٳعٴٛا عٳٓٵ٘ٴ ا٭ڂكٵدٴٛإٳ ٚٳأځيڃبٳوٴٙٛٴ ثٹٝٳابٳ٘ٴ ,ثٴِٻ ػٳلٳدٴٛا بٹ٘ٹ يٹٝٳِٵًٹبٴٙٛٴَ " .لقى 20-19 :15
ٚعٝو - ٢عً ٘ٝايو ًّٜٛ - ّ٬ق َ٘ٛيعـّ تِـٜكِٗ ي٘ قا٬٥ڄ " :اؿل أق ٍٛيهِ إْ٘ يٝى ْيب ٸ َكب٫ٛڄ ٗ
ٚطٓ٘ "ٖٚ ,قا اعذلاف َٔ عٝو ٢بأْ٘ ْيب ٚإٔ ايٛٗٝؿ مل ٜكبً ,ٙٛؾٗا ٖ ٛىدل َا وـخ ي٘ ٚسـخ يٮْبٝأَ ٤
قبً٘ َٔ ُعٛبات ٫قٖٛا َٔ أقٛاَِٗ ؾكاٍ  " :يٝى ْيب ب ٬نلاَ ,١إٚ ٗ ٫طٓ٘ ٚبٌ أقلبا ٗٚ ٘٥بٝت٘" ٗٚ
َٛقـ آػل عٓـَا قـّ عٝو ٢إٍ إـ ١ٜٓػلدت اؾُٛع تِلؾ قاَ" :١ً٥باكى اٯت ٞباهِ ايلب ٖ..قا ٜوٛع
اي ٓيب ايقْ َٔ ٟاُل ٠اؾً "ٌٝؾَٗ ٤٫٪عاُلٚ ٙٚأنجل ايٓاي ؿكا ١ٜب٘ مل ٜكٛيٛا عٓ٘ أْ٘ إي٘ أ ٚابٔ اهلل بٌ قايٛا
(ٜوٛع ايٓيب).
ٜٚأت ٞبعـ أيؿ ٞهٜٓ َٔ ١ك ٍٛأْ٘ إي٘ٚ ,اؿعا ٤ايك ّٛإٔ اٯبٸ ٚا٫بٔ ٚايلٚغ ايكـي َتوا ٗ ٕٚٚاؾٖٛل,
ٚيهٔ نٝـ يٓا إٔ ْؿِٗ ٖق ٙإواٚا ٠عٓـَا ْوُع ٜوٛع ٜكٚ" : ٍٛ٭ٕٸ ا٭ب أعَٓ ِٛٸ "ٞإلٜٛ ٌٝسٓا :14
 ٗٚ ,28ايِ ٠٬ايهٗٓٛتٜ ١ٝوٛع  -عً ٘ٝايوٚ - ّ٬سـَ ٙع "ا٭ب " ,إْٸٗا ايؿلُ ١ا٭ؾٌٔ يتتعلف عكٝـ٠
ايتجًٝح ,ق ٍٛإوٝض  -عً ٘ٝايو" :- ّ٬اؿٝا ٠ا٭بـ ٖٞ ١ٜإٔ ٜعلؾٛى أْت اٱي٘ اؿل ٚسـى" إلٜٛ ٌٝسٓا
ٜٚ ,3: 17وٛع ْؿو٘ ٗ ّْ آػل ِٜلغ ب إواٚاَ ٠ع ايٓايٜٓٚ ,هل ػاُ ١ٝا٭ي ١ٖٝٛعٓـَا قاٍ :
بأْ ٞأُعـ إٍ أبٚ ٞأبٝهِٚ ,إشلٚ ٞإشلهِ" ,إلٜٛ ٌٝسٓا .17 :20
"ٚ...يهٔ افٖبٳ م ٛإػٛاْٚ ,ٞقاٍ :ٸ
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ارتامت١
أػًّ ٖا تكـّ علٓ٘ ٚؼًَٓٚ ً٘ٝاقٌت٘ إٍ إْاٍ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا َٔ ػٖ ٍ٬قا ايبشح
:ٖٞٚ
. 1إٔ إتأٌَ ٗ ِْ ْٛايعٗـ اؾـٜـ َٔ ا٭هؿاك إوٝشٜ ١ٝتعلف إٔ ٖق ٙا٭هؿاك  ٫ؽً َٔ ٛاؿل كغِ
تـػٸٌ أٌٖ إً ١إوٝشُٝ ٗ ١ٝاغتٗا٫ٚ ,مايت ؼ ٟٛايعـٜـ َٔ ائَٛات اٱشل.١ٝ
َٔٚ َٔٚ .2ات ايٓٛك اٱشلٖ ٗ ٞق ٙايِٓ ْٛتكلٜل عكٝـ ٠ايتٛسٝـ ,كغِ ٌَاغب ١ايك ّٛسٛشلاٚ ,يٞ
أعٓام ايِٓ ْٛيً ٍُٛٛيبـع ١ايتجًٝح إوتذـ ٠عٓـِٖ بعـ اْكٔا ٤عِل اؿٛاك.ٌٜ
َٔٚ َٔٚ . 3ات ايٓٛك اٱشل ٞتأت ٞايِٓ ْٛاييت تكلك بٌل ١ٜعٝو ٢عً ٘ٝايو ٗ ّ٬إلتب ١ايجاْٚ ,١ٝاييت
سا ٍٚنجرل َٔ كداٍ ايهٓٝو ١طُوٗا بتأ٬ٜٚتِٗ ايبعٝـٚ ٠ؾُِٗٗ ايكاُل يوُ ٛكه ٍٛاهلل عٝو ٢عً٘ٝ
ايوَٚ ,ّ٬ػا٫ت٘ ؾ.٘ٝ
ٜ . 4ذلدض يـ ٣إڀڋًع تـػٌ ايكُٝ ٗ ّٛاغ ِْْٛ ١أهؿاكِٖ ,إ ٫أْ٘ هب ايتأنٝـ عً ٢ؾًٌِٗ ٗ
طُى نٌ َا ٜكلك اؿكا٥ل اٱّاًَْ ٗ ١ٝتَِٗ َ٘ٓٚ ,ا تكـّ فنل ٗ ٙايؿكلتٌ ا٭ٚ ٍٚايجاْ.١ٝ
ٜ .5كل عـ ؿ  ٫بأي ب٘ َٔ إؼتٌِ ٗ ؿكاه ١تاكٜؽ إوٝش َٔ ١ٝأٌٖ إً ١إوٝش ,١ٝإٔ ا٭هؿاك
إوٝش ٗ ١ٝساد ١إٍ إعاؿْٛ ٠ل ٚتِشٝض َا ؿل بٗا ٗ عِٛك ٓعؿٗا ا٭ٚ ,ٍٚهٝاؿ ٠ايؿهل ايؿًوؿٞ
ايٛثين.
٬ٜ .6سُ ٜوو كداٍ ايهٓٝو ١بإٛكٚخ ايهٓو ٞعً ٢سواب ا٭ٌُ اٱشل ٞايواَ ٞيـٜاْ ١ايِٓلاْ.١ٝ
 . 7كغِ إغؿاٍ نتب ١ا٭هؿاك إوٝش ١ٝيبعض اؾٛاْب َٔ سٝا ٠عٝو ٢عً ٘ٝايو ,ّ٬ؾإٕ ايِٓ ْٛإجبت١
ٗ ٖق ٙا٭هؿاك ناؾ ١ٝيتكلٜل بعض اؿكا٥ل إتعًك ١بٗقا ايلدٌ :ٖٞٚ
 إٔ عٝو ٢عً ٘ٝايو ّ٬كًٛم بٌل ٟكغِ َ٬ٝؿ ٙإعذنٖٚ ,قا َا تتؿل عً ٘ٝايعـٜـ َٔ ِْْٛا٭هؿاك ,اييت ُت ؿكاهتٗا ٗ ٖقا ايبشح.
 إٔ إوٝض عٝو ٢عً ٘ٝايو ّ٬كه َٔ ٍٛكهٌ اهلل ًأْ٘ ًإٔ غرل َٔ ٙايلهٌ ,نلٸي سٝات٘ ايكِرل٠يـع ٠ٛبين إهلا ٌٝ٥يًعٛؿ ٠إٍ ُشٝض ايـٚ ,ٜٔؼٌُ تبعُ ١لؿِٖ بهٌ ُدل ٚكٓا ْؿى.

الوطٍخ علٍَ الطالم فً العهذ الجذٌذ

املضادز ٚاملسادع
أٚالً :ايكسإٓ ايهس .ِٜبلٚا ١ٜسؿّ عٔ عاُِْ .ع ١ٝايـع ٠ٛاٱه ١َٝ٬ايعإ .١ٝطلابًى .يٝبٝا.
ثاْٝاً :املؤيؿات:
 ايبػـاؿ .ٟعبـايلٓٔ هً ,ِٝايؿاكم بٌ إؼًٛم ٚاـايل ,ؼكٝل :أٓـ سذام ٟايوكاَ ,هتب ١ايجكاؾ١ايـ .١ٜٝٓايكاٖلَِ .٠ل.ّ1995 .
 ايتَُٗ .ُٞٝـ ٟسوٌَٛ ,هٛعَ ١كاكْ ١ا٭ؿٜإ ايوُا ,١ٜٚؿاك أهاَ ١يًٌٓل ٚايتٛمٜع ,عُإ .ا٭كؿٕ..ّ2005

 -دٝٓٝبرلً ,اكٍ .إوٝشٌْ ١ٝأتٗا ٚتڀٛكٖا .تلْ :١عبـ اؿً ِٝقُٛؿ .ؿاك إعاكف .ايكاٖلَِ.٠ل.1ٙ.

.ّ2008

 -ؿٜٛكاْتٚ ٍٚٚ ,اٜلٜٵٌ..قِ ١اؿٔاك . ٠تلْ : ١قُـ بـكإ .اٱؿاك . ٠إٓ ١ُٛايعلب ١ٝيًذلبٚ ١ٝايجكاؾ١

ٚايعً .ّٛؿاك اؾ ٌٝبرلٚت .يبٓإ.ّ1998ٙ1419 .

 -كهتِ ,هعـ .ايتٛسٝـ ٗ ا٭ْاد ٗٚ ٌٝكها ٌ٥ايكـٜوٌ بٛيى ٜٛٚسٓاُ .ؿشات يًـكاهات  ٚايٌٓل .

ؿٌَل .هٛكٜا.ّ 2007 .2 ٙ .

 كٜاضٜٛ ,هـ .ث٬خ سكا٥ل أهاه ٗ ١ٝاٱّإ إوٝش .ٞؿاك اٱػ ٠ٛيًٌٓل .ايكاٖلَِ ٠ل .ايڀبع.6 ١.ّ2009
 منلٜا بٔ قُـ ا٭ِْاك .ٟؼؿ ١ايباك ٟبٌلغ ُشٝض ايبؼاكٓ .ٟبڀ٘ ُٚشش٘ :قُـ أٓـ عبـايعنٜن .ؿاك ايهتب ايعًُ .١ٝبرلٚت .يبٓإ.ّ2004-ٙ1425 .1ٙ.
 ايوٛاغ ,ؾلاي .ايٛد٘ اٯػل يًُوٝضٌَٛٓ .كات ؿاك ع ٤٬ايـ .ٜٔؿٌَل .هٛك.ّ2004 .1ٙ.١ٜ عبـايٖٛاب ,أٓـ .إوٝض ٗ َِاؿك ايعكا٥ـ إوٝشَ .١ٝهتبٖٚ ١ب .١ايكاٖلَِ .٠ل.2ٙ . عڀا ايلس ,ِٝقُـ .عٝو ٢إوٝض ٚايتٛسٝـ .تلْ :١عاؿٍ قُـ ساَـَ .لنن اؿٔاك ٠ايعلب.١ٝايكاٖلَِ .٠ل.ّ2001 .1ٙ .
 قاَٛي ايهتاب إكـي .ؼلٜل :بڀلي عبـ إًو  ٚد ٕٛطُؤ ٚإبلاَٖ ِٝڀل .ؿاك َهتب ١ايعا.١ً٥ايكاٖلَِ ٠ل.14ٙ.
 -ايكِٝلٜٛ ,ٟهابٛٝي .تاكٜؽ ايهٓٝو .١تلْ :١ايكُّ َلقى ؿاٚؿَِ .ل .ايكاٖلَ .٠هتب١

احملب.١ايڀبع.ّ1998 .3١

 -ايهتاب إكـي (عٓـ إوٝش ٌٝإُـاك ؿاك ايهتاب إكـي ٗ َِل .اٱُـاك ايلابع .ايڀبع.7١

ّ2011
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-نوٸاب ,سٓاْٝا إيٝاي ..فُٛع ١ايٌلع ايهٓو ٞأ ٚقٛاٌْ ايهٓٝو ١إوٝش ١ٝاؾاَعٌَٛٓ .١كات ايٓٛك.

برلٚت يبٓإ .ايڀبع.ّ1998 .2١

 ابٔ ق ِٝاؾٛم .١ٜقُـ بٔ أب ٞبهلٖ .ـا ١ٜاؿٝاك ٗ ٣أدٛب ١ايٛٗٝؿ ٚايِٓاك .٣ؿاك قتٝب. ١برلٚت.يبٓإ. ّ2001 .1ٙ .
 -نب َٔ ١ا٫هاتق ٠ف ٟٚا٫ػتِاْ  َٔٚايٖٛ٬ت ..ٌٝقاَٛي ايهتاب إكـي .ؼلٜل :بڀلي عبـ إًو

ٚد ٕٛطُؤ ٚإبلاَٖ ِٝڀل .ؿاك َهتب ١ايعا .١ً٥ايكاٖلَِ ٠ل.ّ2005 .14 ٙ .

 ٚاٗ ,عً ٞعبـ ايٛاسـ .ا٭هؿاك إكـه ٗ ١ا٭ؿٜإ ايوابك ١يٲهَِ ١ْٔٗ .ّ٬ل .ايكاٖلَِ .٠ل2ٙ..ّ2001.
ثايجاًَ :ضادز أخس٣
ً -به ١إعًَٛات ايـٚيٜٚ : ١ٝهٝبٝـٜا إٛهٛع ١اؿل .٠فُع ٜٛٗؿ( ٟايوٓٗـك.)ٜٔ

بِشام الذهريٕ ّكتببَ الششح الكبري ػلٔ خمتصش خل٘ل
د .ناجٌ احمىد كشالف
كلية اآلداب األصاتعة  -جامعة غريان

املكدَ١
اؿُـ هلل ايق ٟكؾع بايعًِ أقٛاَاڄٓٚٚ ,ع باؾٌٗ آػلٚ ,ٜٔايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢كه ٍٛاهلل ايق ٟأكهً٘
اهلل ؿاعٝڄا إٍ ايعًَِٓ ,ؿلاڄ َٔ اؾٌٗ ٚائٚ ,ٍ٬بعـ.
ؾإْ٘ ٖا ً ٫و ؾ ٘ٝإٔ نجل ٠ا٫دتٗاؿات ْتذتٵ عٓٗا ْٗٔ ١عًُٝٻُ ١جٻًتٵ ٗ إٌْا ٤إـاكي ايؿكٗٝٻ١
ٚتٓٛٸعٗا ,اييت نإ شلا أعّ٬ٷ ٚكٚٻاؿٷ ,أؿٻٚا أَاْ ١ايعًِٚ ,عًُٛا َا أڂَلٴٚا ب٘ٚ ,أيؿٛا إ٪يؿات اييت ناْت ْدلاهاڄ تٓرل
طلٜل ايعًِ ايٌلع ٞشلق ٙا٭َ.١
ٚقـ نإ َٔ بٌ إـاكي ايؿكٗ ١ٝإٌٗٛك ٠إـكه ١إايهٚ ,١ٝنإ شلا أع ّ٬هڀلٚا ايؿك٘ اٱه َٞ٬عً٢
َلٿ اينَإ َٔٚ ,أع ّ٬إـكه ١ايؿكٗٝٻ ١إايه ٗ ١ٝايكلٕ ايجٻأَ اشلذل ٟاٱَاّ بٗٵلاّ بٔ عبـ اهلل ايـٻَٹرلٟ
ايوًُ( ٞت ٖ805ععع) ,ايق ٟتلى يٓا تلاثٶا ٚنتباڄ ؾكٗٝٻ١ڄ كادتٵ َٔ بعـٚ ٙاًتٗلتٵٚ ,ناْت مثل ٠عڀاٗ ٘٥
ب ٚؾرلڈ.
َٝـإ ايعًِ ايق ٟنإ َٔ ؾلهاْ٘ ايباكمَٝ ٗٚ ,ٜٔـإ ايتٻـكٜى ايقٓ ٟلب ؾ ٘ٝبِٓ ٝٺ
 َٔٚأِٖ َا تلى يٮَ ١اٱهً ١َٝ٬لس٘ ٕؼتِل ػً ,ٌٝسٝح ًلس٘ ث٬ثً ١لٚغ ,ايِػرل ٚإتٛه٘
ٚايهبرلٚ ,قـ ناْت َٔ أِٖ ايٌلٚغ شلقا إؼتِلٚ ,ايق ٟػاٚمت ًلٚس٘ إاً ١٥لغ.
ٚنإ َٔ أِٖ ًلٚس٘ ايج٬ث" ١ايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػً "ٌٝايقً ٟلغ ؾ ٘ٝكتِل ًٝؼ٘ ػًً ٌٝلساڄ
ٚاؾٝڄا قُٝاڄ ,سٝح اهتـكى َا نإ قـ ؾات٘ ٗ ًلس ٘ٝايِػرل ٚإتٛه٘.
إٕ ايػا ١ٜا٭ َٔ ٍٚإعـاؿ ايبشح إيكا ٤ائ ٤ٛعًٖ ٢قا ايعًِ ايق ٟأؾاؿ ا٭َ ١اٱه ١َٝ٬بهجرل َٔ إ٪يؿات
كغِ إٔ بعٔٗا مل ىلز إٍ سٝن ايٛدٛؿ ست ٢اٯٕ ,سٝح تِٓب ٖق ٙايـكاه ١عً ٢إيكا ٤ائ ٤ٛعً ٢سٝا٠
إ٪يـ بـاَٛ َٔ ١ٜيـٚ ٙستٚ ٢ؾاتَ٘ ,ع ؿكاه ١كتِل ٙيهتاب٘ ععع كٓ٘ اهلل ععع ايق ٟنإ ًلسا ٕؼتِل
ايٌٝؽ ػً ٌٝبٔ إهشام ععع كٓ٘ اهلل َ ,ع بٝإ ايلَٛم ٚاُ٫ڀ٬سات اييت اهتؼـَٗا ٗ ًلس٘ٚ ,اػذلت
ؿكاهٖ ١قا ايهتاب ٕا ي٘ َٔ أُٖ ٗ ١ٝإقٖب إايه ,ٞباٱٓاؾ ١إٍ أْ٘ َٔ أِٖ َ٪يؿات٘ كٓ٘ اهلل.
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أَا تكو ِٝايبشح ؾهإ عً ٢ث٬ثَ ١باسح:
املبشح األٚ :ٍٚقـ َع املؤيـٜٚ ،تٓاٍٚ
-

بٗلاّ إٛيـ ٚايٌٓأ" ٠ازلْ٘ ,وبٌْ٘ٚ ,أت٘".

-

ايورل ٠ايعًًُٛٝ" ١ٝػ٘ ,تَٝ٬ق٪َٚ ,ٙيؿات٘"

املبشح ايجاْٚ :ٞقـ َع ايػسح ايهبري عً ٢شتتضس خًٌٝ
-

أُٖ ١ٝايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػً.ٌٝ

-

ايلَٛم ٚاُ٫ڀ٬سات إوتؼـَ ٗ ١ايٌلغ ايهبرل.

بٗساّ املٛيد ٚايٓػأ٠
"امس٘ ْٚطب٘ ْٚػأت٘".
امس٘ ٖٛ :ايكآ ٞبٗٵلاّ بٔ عبـ اهلل بٔ عبـ ايعنٜن بٔ عُل بٔ عٛض بٔ عُل ايـٻَٹرل ٟايوًُ ٞايكاٖلٟ
إايهَ (ٞعذِ إ٪يؿٌ  ,80/3ائ ٤ٛايَ٬ع .)19 /2
يكب٘ ٚنٓٝت٘ :تاز ايـٚ ,ٜٔأٜٔاڄ ٜڀًل عً ٘ٝايٌاكغ عٓـ إايه ,١ٝنٓٝت٘ :أب ٛايبكاَ(٤عذِ إ٪يؿٌ
.)80/3
ْطب٘ :ايـٻَٹٝٵلڇ ٟعع بؿتض ايـاٍ إًُٗٚ ١نول إٚ ِٝهه ٕٛايٝاٚ ٤نول ايلا ٤عع ْوب ١إٍ ؿَرل ,٠قل ١ٜنبرل٠
َِل قلب ؿَٝاُٖٚ ,ٙا ؿَرلتإ إسـاُٖا تكابٌ ا٭ػل ٣عًً ٢اط ٧ايٓ ٗ ٌٝطلٜل َٔ ٜلٜـ ؿَٝاَ ( ٙعذِ
ايبًـإ .)472/2
َٛيد :ٙاػتًـ ٗ هَٓٛ ١يـٚ ,ٙا٭قلب يًِٛاب أْ٘ ٚيـ هٓ ١أكبع ٚث٬ثٌ ٚهبعُا َٔ ١٥اشلذل ,٠هٓ١
أكبع ٚث٬ثٌ ٚث٬مثاٚ ١٥أيـ َٔ إ٬ٝؿ َِل ,قاٍ ايوؼا( ٟٚتٖ902عع)ٚ :يـ هٓ ١أكبع ٚث٬ثٌ ٚهبعُا١٥
تكلٜباڄ نُا قلأت٘ غڀٖ٘ٚ ,قا َا ْكً٘ ُاسب َعذِ إ٪يؿٌٚ ,نقيو ُاسب ا٭ع( ّ٬ائ ٤ٛايَ٬ع /2
َ ,495عذِ إ٪يؿٌ ٚ ,80 /3ا٭ع.)76 /2 ّ٬
ايطري ٠ايعًُ" ١ٝغٛٝخ٘ ،تالَٝرَ ،ٙؤيؿات٘"
ْػأتٌْ٘ :أ بٗلاّ َِل بكل ١ٜؿٳَٹرلٳٌَ ,٠تػ٬ڄ عؿ ٜايكلإٓ ايهل٫ٚ ,ِٜمّ ًٝؼ٘ ػًٚ ,ٌٝأػق عٓ٘ ٚعٔ
غرل ,ٙؾدلع ٚأؾتٚٚ ,٢ي ٞتـكٜى ايٌٝؼَِ ١ْٝٛلٚ ,تلق ٢ست ٢اْتٗت إي ٘ٝك٥اه ١إايهْٚ ,١ٝاب ٗ ايكٔا ٤عٔ
ا٭ػٓاٚ ٞ٥اؾُاٍ ايبواط ٚ ٞابٔ ػرل ,ثِ تؿلؽ يً٬تػاٍ بايعًِ ًٚػٌ ايڀًب ,١يٌ اؾاْب ,عـ ِٜايٌل ,نجرل
ايدل ,قٌٻ إٔ ّٓع ها٬٥ڄ ً٦ٝاڄ ٜكـك عً ,٘ٝؾٓؿع نجرلاڄٚ ,ؽلز عً ٘ٝأ ( ١ُ٥إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل . )98 /5
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غٛٝخ٘ٚ :هأًرل ٭ًٗلِٖ ٚأنجلِٖ ْؿعاڄ ي٘ َٔٚ ,بٌ ٖ ٤٫٪ا٭عَ( ّ٬عذِ إ٪يؿٌ  ,80 /3ائ٤ٛ
ايَ٬ع :)19 /2
 1ععع ايذلنُاْ :ٖٛٚ ,ٞعبـ اهلل بٔ عً ٞبٔ عجُإ بٔ إبلاٖ ِٝبٔ َِڀؿ ٢بٔ هًُٝإ إاكؿٜين ا٭ٌُ,
إعلٚف بابٔ ايذلنُاْ ٞاؿٓؿٚ ,ٞيـ هٖٓ719 ١ععٚ ,اًتػٌ ٚؿكي ٚأؾتٚ ٢سـخٚٚ ,ي ٞقٔا ٤ايـٜاك
إِلَ ,١ٜات َڀعْٛاڄ ٗ ًٗل كَٔإ هٖٓ 769 ١ع  َٔ ,آثاك :ٙتهًًُ ١لغ ٚايـ ٙيًٗـا ٗ ١ٜؾلٚع ايؿك٘
اؿٓؿَ( ٞعذِ إ٪يؿٌ  ,)91 /6زلع َٓ٘ بٗلاّ ْٝع ُشٝض ايبؼاك( ٟائ ٤ٛايَ٬ع .)112 /2
 2ععع ػً ٌٝبٔ إهشام ,أػق عٓ٘ بٗلاّ ايؿك٘ٚ ,زلع َٓ٘ هٓٔ أب ٞؿاٚؿ ٖٛٚ ,أدٌ ًٛٝؾ بٗلاّ ٚايًِ١
بُٗٓٝا ٚثٝك( ١ائ ٤ٛايَ٬ع .)20 /2
 3عع ْاٍ ايـ ٜٔابٔ ػرل :ٖٛٚ ,عبـ ايلٓٔ بٔ قُـ بٔ هًُٝإ بٔ ػرل ا٭ِْاك ٟاٱههٓـكاْ ٞإايه,ٞ
ايكآْ ٞاٍ ايـٚ ,ٜٔيـ باٱههٓـك ,١ٜتؿك٘ َٗٚل ٗ ايؿكْ٘ٚ ,اب ٗ اؿهِ ,ثِ ٚي ٞايكٔا ٤اهتك٫٬ڄ
بايكاٖل ,٠ؾشُـت هرلت٘ ٚؿكي ٚسـخٚ ,ت ٗٛععع كٓ٘ اهلل ععع ٗ تاهع عٌل َٔ كَٔإ هٖٓ 791 ١عع,
زلع َٓ٘ بٗلاّ هٓٔ ايذلَق ( ٟايـكك ايهآَ ٌْٝٚ ,137 /3 ١ا٫بتٗاز ْ .)172
4عع سلى ايـ ٜٔايبٝاْ :ٖٛٚ ,ٞسلى ايـ ٜٔقُـ بٔ إبلاٖ ِٝبٔ قُـ بٔ أب ٞبهل بٔ إبلاٖ ِٝبٔ ٜعكٛب
ا٭ِْاك ٟاـنكد ٞايبٝاْ ٞإكـه ,ٞنإ ٴٜعلف بابٔ إَاّ ايِؼلٚ ,٠يـ هٖٓ 686 ١ععع ,ؿػٌ ؿٌَل
ٚايكاٖل ,٠ؾأنجلٚا عَٓ٘ٚ ,ات بايكاٖل ٗ ٠أٚاػل ف ٟايكعـ ٠هٖٓ766 ١عع ,زلع َٓ٘ بٗلاّ ايٌؿا ( ايـكك
ايهآَ ,20 /5 ١ائ ٤ٛايَ٬ع .)19 /2
5ع أب ٛاؿلّ ايكْ٬و :ٖٛٚ ,ٞقُـ بٔ قُـ بٔ أب ٞاؿلّ ,ؾتض ايـ ٜٔأب ٛاؿلّ ,إعلٚف بابٔ ايكْ٬وٞ
إِل ٟاؿٓبًٚ ,ٞيـ ٗ  13ف ٟاؿذ ١هٖٓ 683 ١عُ ,اك َوٓـ ايـٜاك إِل ٗ ١ٜمَاْ٘ ,ت ٗٛهٓ١
ٖ765ععع (ايـكك ايهآَ ,)505 /5 ١زلع َٓ٘ بٗلاّ فايى َٔ ُشٝض ايبؼاك( ٟائ ٤ٛايَ٬ع .)19 /2
6ع ًلف ايـ ٜٔايلٳٖ :ٖٛٚ ,ْٞٛأب ٛو ٢ٝبٔ عبـ اهلل ايلًٖ ْٞٛلف ايـ ,ٜٔايؿك ٘ٝإايه ,ٞأًُ٘ َٔ
إػلبْ ,وبت٘ إٍ (كٖ َٔ )١ْٛقبا ٌ٥دباٍ غُاك ٠بإػلبٚ ,اًتػٌ َٗٚل ٚؿكي ٗ ايٌٝؼٚ ,١ْٝٛؿكي
اؿـٜح ٚأؾتٚ ,٢ي٘ ؽاكٜر ٚتِاْٝـ ,ؽلز ب٘ إِلَ ,ٕٜٛات ٗ ثايح ًٛاٍٚ ,كثا ٙابٔ ايِا٥ؼ ,ت ٗٛهٓ١
ٖ774عع ,أػق عٓ٘ بٗلاّ ايؿك٘ ( إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل  ,34 /1ايـكك ايهآًَ ,189 /6 ١ذل ٠ايٓٛك ْ
.)239
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تالَٝر :ٙتتًُق عً ٢ايكآ ٞبٗلاّ ًْ َٔ ١ايؿكٗا ٤ايق ٜٔبلعٛا َٔ بعـ ٗ ٙايؿك٘ إايه ِٖٚ ,ٞنجل يهٔ
أُِٖٗ:
 1ععع ابٔ تك ٞإِل :ٖٛٚ ,ٟأٓـ بٔ قُـ بٔ أٓـ بٔ عً ٞايٌٗاب بٔ ايتك ٞبٔ ايـَرل ,ٟثِ إِلٟ
ايكاٖل ٟإايهٜٚ ,ٞٴعلف بابٔ تكٚ ,ٞابٔ أػت بٗلاّ ,سؿ ٜبايكاٖل ٠ايكلإٓ ٚإٛطأ ٚايعُـٚ ٠ابٔ اؿادب
ايؿلعٚ ٞا٭ًُٚ ٞأيؿ ١ٝايٓشٚ ٛايتًؼٚ ّٝغرلٖا ,أػق ايؿك٘ عٔ ػاي٘ بٗلاّ ( ائ ٤ٛايَ٬ع ,138 /2
تًٝٛض ايـٜباز ٚسً ١ٝا٫بتٗاز ْ .)37
عُٝ ٬ت٘ ُٚاك إيَ ٘ٝلدع إايه ١ٝػُِٛاڄ بعـ ايبواطٚٚ ,ٞي ٞتـكٜى نجرل َٔ إـاكيٚ ,عٌ يًكٔا٤
َلاكاڄٚ ,مل ٌٜػٌ ْؿو٘ بتِٓٝـْ ,عِ ًلع ٗ تعًٝل عً ٢نٌ َٔ إٛطأ ٚايبؼاك ٟؾهتب َُٓٗا ٜورلاڄ ,تٗٛ
هٖٓ 842 ١ع (ْ ٌٝا٫بتٗاز .)114
2ع سؤ ايـَرل :ٖٛٚ ,ٟسؤ بٔ عً ٢بٔ قُـ بٔ أب ٞبهل بٔ عبـ ايلامم ا٭ِْاك ٟاـنكدٞ
ايـَرل ٟإايهٚ ,ٞيـ ٗ كبٝع ا٭ ٍٚهٖٓ 777 ١عٚ ,قلأ ايكلإٓ ٚت ٙ٬عًٚ ٢ايـٚ ,ٙاًتػٌ ٗ ايؿك٘ عً ٢بٗلاّ
ايـَرلَ ,ٟات هٖٓ 858 ١ع (ائ ٤ٛايَ٬ع .)16 /4
 3ع ايبـك ايبٴٗٛت :ٖٛٚ ,ٞسؤ بٔ عً ٞبٔ قُـ ايبـك ايبٴٗٛت ٞايكاٖل ٟإايه ,ٞععععع ايبٗٛتْٝ ٞب ١إٍ
قاؾَِ ١ٛل بايػلب ١ٝازلٗا بٴٗٛت عع ْنَ ٌٜـكه ١سؤ بايلَٚ ,١ًٝيـ هٖٓ 775 ١ع بايكاٖلٌْٚ ٠أ بٗا ٜتُٝاڄ,
ؾكلأ ايكلإٓ ٚايعُـٚ ٠ايلهاي ٗ ١ايؿك٘ٚ ,اًتػٌ بايؿك٘ عً ٢بٗلاّ ايـَرلٚ ,ٟسر غرل َلٚ ,٠ؿػٌ إههٓـك١ٜ
ؾلاب٘ بٗا ًٗلاڄَ ,ات ٗ أٜاّ عٝـ ايٓشل هٖٓ 845 ١ع (ائ ٤ٛايَ٬ع .)52 ,51 /2
4ع ع عباؿ ٠اينكماك :ٖٛٚ ,ٟعباؿ ٠بٔ عًُ ٞاحل بٔ عبـ إٓعِ ا٭ِْاك ٟاـنكد ٞاينكماك ٟايكاٖلٟ
إايهٚ ,ٞيـ هٖٓ 777 ١ع بنكمكا َٔ قلَِ ٣لٚ ,قلأ بٗا ايكلإٓ ,تؿك٘ ببٗلاُّٚ ,اك أسـ أعٝإ َقٖب٘,
ْٚوؽ غڀ٘ اؿؤ ايهجرلٚ ,ؿكي يًُايه ٗ ١ٝايٌٝؼٚ ١ْٝٛغرلٖاٚ ,تِـ ٣يًتـكٜى ٚاٱؾتا ٤قـّاڄٚ ,أػق
ايٓاي عٓ٘ َٔ أٌٖ نٌ َقٖب طبك ١بعـ أػلٚ ,٣اْتؿعٛا ب٘ َع سؤ تلبٝت٘ يًڀًب ,١إٍ إٔ اًتٗل فنلٚ ٙبعـ
ُٝت٘ ٚعٌ يكٔا ٤إايه ١ٝبعـ َٛت ايبواط ٞؾأب ,٢ثِ اػتؿ ٢عٓـَا زلع إٔ ايوًڀإ هٛٝي ٘ٝغِباڄ ,ثِ اْكڀع
إ ٍ اهلل تعاٍ ٚأعلض عٔ ا٫دتُاع بايٓاي بٌ ٚاٱؾتاَ ,٤كب٬ڄ عًً ٢أْ٘ َٓكڀعاڄ إٍ ايعٌُ ٚايعباؿ ٗ ٠امؿٜاؿ
َٔ اـرل ٚاحملاهٔ ستَ ٢ات ٗ  ّٜٛاؾُعٖ 846 ١ع (ائ ٤ٛايَ٬ع  ,16 /4نؿا ١ٜاحملتاز  ,376 /1إْبا٤
ايػُل بأبٓا ٤ايعُل .)193 /9
5عع لِ ايـ ٜٔايبهل :ٖٛٚ ,ٟعبـ ايلٓٔ بٔ عبـ ايٛاكخ بٔ قُـ بٔ عبـ ايٛاكخ بٔ قُـ ايكلً ,ٞلِ
ايـ ٜٔايبهل ٟإِل ٟإايهٜٚ ,ٞعلف بابٔ عبـ ايٛاكخٚ ,يـ ٖ 783ع َِلٌْٚ ,أ بٗا ؾكلأ ايكلإٓٚ ,سؿٜ
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اٱٕاّ ٫بٔ ؿقٝل ايعٝـ ٚكتِل ابٔ اؿادب ايؿلعٚ ٞأيؿ ١ٝايٓشٚ ٛعلٓٗا عًْ ٢اع َٔ ١إايه ١ٝنبٗلاّ
ايـَرلٚ ٟغرلٚ ,ٙأدامٚا ي٘ٚ ,اًتػٌ ٗ ايؿك٘ عً ٢بٗلاّ ايـَرلٚ ,ٟتٛؾ ّٜٛ ٗ ٢اؾُع ١هٖٓ 868 ١ع
(ائ ٤ٛايَ٬ع ٚ ,247 /2ايڀبكات .)534 ,2
6ععع ْاٍ ايـ ٜٔا٭قؿځٗٵوٹ ٞأ ٚا٭قؿاُ :ٖٛٚ ,ٞعبـ اهلل بٔ َكـاؿ بٔ إزلاع ٌٝبٔ عبـ اهلل ا٭قؿٗو ٞعع ْوب١
يكلَِ ٗ ١ٜلع ثِ ايكاٖل ٟإايهٜٚ ,ٞعلف با٭قؿاُ ,ٞايؿك ,٘ٝا٭ُٛي ,ٞإؿول ,ايعامل ,اٱَاّ ,اْتٗت إي٘ٝ
كٜاه ١إقٖب إايهٚ ٞايؿتَِ ٣ٛل ,أػق عٔ ػًٚ ٌٝاْتؿع ب٘ ٚعٔ بٗلاّ ٚغرلُٖاٌْ ,أ بايكاٖلٚ ,٠تٍٛ
قٔا ٤ايـٜاك إِلَٚ ,١ٜات عً ٢ايكٔا َٔ ,٤تِاْٝؿً٘ :لغ كتِل ػً ٗ ٌٝث٬خ فًـاتً ,لغ ايلهاي,١
ٚتؿورل يًكلإٓ ايهل ,ِٜت ٗٛهٓ ,ٙ 823 ١كٓ٘ اهلل( ,تًٝٛض ايـٜباز ْ ًٚ ,112ذل ٠ايٓٛك ايننْ ١ٝ
.)240
7ع ايبٴواط :ٖٛٚ ,ٞقُـ بٔ أٓـ بٔ عجُإ بٔ ْع ,ِٝأب ٛعبـ اهلل ايبٴواط ٞثِ ايكاٖل ٟإايه ٞعامل
ايعِل ٜٚعلف بايبٴواطٚ ,ٞيـ ٗ هٖٓ 760 ١ع ببٴوا ٙع َٔ قل ٣ايػلب ١ٝبا٭عُاٍ ايبشل َٔ ١ٜأعُاٍ َِل ع
ؾشؿ ٜايكلإٓ ٚايلهاي٫ ١بٔ أب ٞمٜـ ,ثِ اكؼٌ إٍ ايكاٖلٚ ٠اًتػٌ بايعًِٚ ,أػق ايؿك٘ عً ٢بٗلاّ ايـَرل,ٟ
ٚمل ٜنٍ ٜـأب ٗ ايعً ّٛست ٢تكـّ ٗ ايؿك٘ ٚايعلبٚ ١ٝايًػٚ ١إعاْٚ ٞايبٝإ ٚإٓڀل ٚاؿهُٚ ١اؾدل ٚايڀب
ٚاشل ١٦ٝاشلٓـهٚ ١ٝاؿواب ُٚاك إَاّ عِل( ٙائ ٤ٛايَ٬ع  ,117 /5ايبـك ايڀايع .)112 /2
ٚؽلز ب٘ ػًل ع ٬أزلِٗ ٗ سٝات٘ٚ ,تناسِ ا٭ َٔ ١ُ٥ها٥ل إقاٖب ٚايڀٛا٥ـ ٗ ا٭ػق عٓ٘ٚٚ ,يٞ
تـكٜى نجرل َٔ إـاكي نايٌٝؼ ,١ْٝٛثِ قٔا ٤إايه ١ٝبايـٜاك إِل ,١ٜي٘ َ٪يؿات نجرل ,٠ت ٗٛهٖٓ 842 ١ع
(َعذِ إ٪يؿٌ ٚ ,291 /8ا٭ع.)332 /5 ّ٬
 8ععع ايتك ٞايؿاه :ٖٛٚ ,ٞقُـ بٔ أٓـ عً ٞبٔ أب ٞعبـ اهلل قُـ ,ايتك ٢ايؿاه ٞإه ٞإايهًٝ ٞؽ
اؿلّٚ ,يـ ٗ كبٝع ا٭ ٍٚهٖٓ 775 ١ع َهٌْٚ ,١أ بٗا ٚبإـ ,١ٜٓؿػٌ ايكاٖل ٠غرل َل ٠ؾكلأ عً ٢بٗلاّ
ٚغرلٚ ,ٙنإ فا ٜـ ط ٗ ٍٛايتاكٜؽ ٚاؿـٜحٚ ,اهع اؿؿٚ ,ٜاعتٓ ٢بأػباك بًـ ٙؾأسٝا َعإٗاٚ ,أٓٚض
فاًٖٗاٚ ,سـؿ َآثلٖاٚ ,تلدِ أعٝاْٗا ,ؾهتب ي٘ تاكىاڄ ساؾ٬ڄ زلاً" :ٙؿا ٤ايػلاّ بأػباك ايبًـ اؿلاّ" ٗ
فًـٚ ,ٜٔعٌُ "ايعكـ ايجٌُ ٗ تاكٜؽ ايبًـ ا٭ٌَ" ٗ أكبع فًـاتُٓٚ ,ـ ف٬ٜڄ عً ٢هرل ٠ايٓب ٤٬يًقٖيب,
ٚتِاْٝؿ٘ نجرلٚٚ ,٠يٞٻ قٔا ٤إايهَ ١ٝهًٛ ٗ ١اٍ هٖٓ 807 ١ععٚ ,عنٍ َلاكاڄ َٚات َ ٖٛٚعنَ ٍٚهٗ ١
ًٛاٍ ٖ 832ع (ايبـك ايڀايع  ,114 /2ائ ٤ٛايَ٬ع  ,18 /7ا٭ع ٌْٝٚ ,227 /6 ّ٬ا٫بتٗاز ْ
.)518
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9ععع سلى ايـ ٜٔاب ٔ عُاك :ٖٛٚ ,أبٜ ٛاهل سلى ايـ ٜٔقُـ بٔ عُاك بٔ قُـ بٔ أٓـ ايكاٖلٟ
إايه ,ٞإعلٚف بابٔ عُاكٚ ,يـ هٖٓ 768 ١عٌْٚ ,أ ٗ نٓـ ٚايـٚ ٙنإ ُاؿاڄ ,ؾشؿ ٜايكلإٓٚ ,ايعُـ٠
ٚايٌاطبٚ ١ٝايلهايٚ ١كتِل ابٔ اؿادب ٚغرل فيو ,تؿك٘ بابٔ علؾٚ ١بٗلاّ ٚغرلِٖ نجرل ٗ عًً ّٛت( ٢ائ٤ٛ
ايَ٬ع  ,232 /8نؿا ١ٜاحملتاز 153 /2عععع .)155
 َٔ ٚتِاْٝؿ٘ :غا ١ٜاٱشلاّ ٗ ًلغ عُـ ٠ا٭سهاّ ٗ ث٬خ فًـاتٚ ,ا٭سهاّ ٗ ًلغ غلٜب عُـ٠
ا٭سهاّٚ ,مٚاٍ إاْع ٗ ًلغ ْع اؾٛاَعٚ ,ايهاٗ ٗ ًلغ إػين ٫بٔ ٌٖاّ ٗ أكبع فًـاتٚ ,اػتِل
تٝٓٛض ابٔ ٌٖاّ ً ٚلس٘ ,بٌ ًلغ كتِل ابٔ اؿادب ايؿلعٚ ,ٞأػتِل ًلغ أيؿ ٘ٝايعلاق ,ٞت ٗٛهٓ١
ٖ 488ع (َعذِ إ٪يؿٌ .)74 /11
املٓاصب اييت غػًٗا بٗساّ:
نإ إَاَاڄ ٗ ايؿك٘ ٚايعلبٚ ١ٝغرلُٖاٚ ,تِـك يٲؾتاٚ ٤ايتـكٜى عـ ٠هٌٓ ,ؾـٻكي بايٌٝؼٚ ١ْٝٛغرلٖا,
ْٚاب ٗ ايكٔا ٤عٔ ا٭ػٓاٚ ٞ٥ا ؾُاٍ ايبواطٚ ٞابٔ ػرل ,ثِ ٚيٞٻ قٔا ٤قٔا ٠إايه ١ٝبايـٜاك إِل ١ٜبعـ
َٛت ابٔ ػرلٚ ,فيو ٗ كَٔإ هٓ ١إسـٚ ٣توعٌ ٚهبعُا ,١٥ثِ ُٴلڇفٳ عٓ٘ ٗ كبٝع ا٭ ٍٚهٓ ١ثٓتٌ
ٚتوعٌ ٚهبعُا ,١٥ؾتؿلؽ يًعًِ ست ٢اْتٗت إي ٘ٝك٥اه ١إايهٚ ٗ ١ٝقت٘ (إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل ,98 /5
ًٚذل ٠ايٓٛك اينن.)239 ْ ١ٝ
َهاْت٘ ايعًُٚ ١ٝثٓا ٤ايعًُا ٤عً:٘ٝ
يًٌٝؽ ععع كٓ٘ اهلل ععع َهاْ ١عًُ ١ٝنبرلٚ ,٠يٝى بػلٜب عًً ٢ؼّ َجً٘ اًتػٌ بايتـكٜى ٚايؿت٣ٛ
ٚايكٔآٖ َٔٚ ,٤ا أًاؿ ايعٴًُا ٤بإهاْ ١إلَٛق ١اييت نإ ٜتُتع بٗا ,سٝح قاٍ ابٔ سذل ايعوك( :ْٞ٬نإ
ؾآ٬ڄ ٗ َقٖب٘ٚ ...بلع ٚأؾتٚ ٢ؿكي ( .إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل .)98 /5
ٚقاٍ ايوؼا :ٟٚنإ قُٛؿ ايورل ,٠يٌ اؾاْب ,عـ ِٜايٌل ,نجرل ايدل ,قٌ إٔ ّٔ ها٦ًٝ ٬٥ا ٜكـك
عً ( .٘ٝائ ٤ٛايَ٬ع .)20 /3
ٚقاٍ اينكنً :ٞؾك ٘ٝاْتٗت إي ٘ٝك٥اه ١إايه ٗ ١ٝمَٓ٘  ( .ا٭ع.)76 /2 ّ٬
ٚقاٍ ابٔ تػل :ٟنإ إَاَاڄ ٗ ايؿك٘ ٚايعلبٚ ١ٝغرلُٖاٚ ,تِـك يٲؾتاٚ ٤ايتـكٜى عـ ٠هٌٓٚ ,اْتؿع ب٘
ايڀًبٚ ...١قـ اْتٗت إي ٘ٝك٥اه ١ايواؿ ٠إايه ٗ ١ٝمَاْ٘ (إٌٓٗ ايِاٗ ٚإوت ٗٛبعـ ايٛاٗ.)291 /1
ٚقاٍ قُـ كًٛف ٖٛ :قآ ٞايكٔا ,٠ايؿك ,٘ٝاٱَاّ ,ايع ,١َ٬اؿاؾ ,ٜاحملكل ,إڀًع ,ايؿٗٻاَ ,١ساٌَ يٛا٤
إقٖب إايهَِ ٞلٚ ,إي ٘ٝإلدع ٖٓاىً( .ذل ٠ايٓٛك ْ .)239
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ٚقاٍ ايتٓبهيت ٖٛ :أدٻٌٴ َٔ تهًِ عً ٢كتِل ػً ٌٝعًُاڄ ٚؿٜٓاڄ ٚتأؿباڄ ٚتؿٓٓاڄَ ,وتشٔلاڄ إـًٚ ١ْٚٴلاسٗا
 ٌْٝ( .ا٫بتٗاز ْ .148
ٚيًبـك ايكلاٗ َاؿساڄ يًكآٚ ٞيٌلس٘ ػً( : ٌٝتًٝٛض ايـٜباز ْ )64
إٕ قآ ٞايكٔا ٠بٗلاّ أٓش٢

فـٚ ٙاٖلاڄ بـٜع ايبٝإ

إٕ توٌ عٔ ٛٗٚك ٙؾكًت سنَاڄ

غًُٚ ْٛـم ٚعنّ ًٚإ

قـ أت ٢بايعذٝب ٗ ٓٚع ًلغ

٫ػتِاك يٌٝؼ٘ ف ٟإعاْٞ

ـًٜ ٌٝـع ٢ؾأٗٚل هلاڄ

َٔ ػباٜا نتاب٘ يًُعاْٞ

ؾًقا نإ ًلس٘ ٜٔ ٫اٖ٢

ٚعً ٘ٝإـاك ٗ نٌ إٓ

قذل ٣إً َدلما هل ؾك٘

ٚاقتٔ ٢ايٌلغ فاى بايدلٖإ

قـ أساطٗا َقٖب َايهٞ

شلُا اْكاؿ نٌ ف ٟعلؾإ

كٓ ١اهلل ف ٟاؾ ٍ٬عً٘ٝ

ٚعًًٝ ٢ؼ٘ َـ ٣ا٭مَإ

َؤيؿات٘:
يبٗلاّ عـ٪َ ٠يؿات ععع أغًبٗا ٗ ايؿك٘ ععععع اًتٗلت ٚفاع ُٝت٘ بٗاٚ ,اَتام تأيٝؿ٘ بوٗٛي ١ايعباكَ ٠ع
ايـق ٗ ١تتبع إواٚ ٌ٥ا٭قٛاٍٚ ,ػاًُ ٗ ١لٚس٘ ـً ,ٌٝست ٢يڂكٹبٳ عٓـ إايه" ١ٝبايٌاكغ"ٚ ,ؾُٝا ًٜٞ
هأهلؿ َا فنلت٘ ي٘ نتب ايذلادِ َٔ إِٓؿات (ائ ٤ٛايَ٬ع  ,19 /3إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل ,98 /5
َعذِ إ٪يؿٌ .)80 /3
1عع ًلغ كتِل ابٔ اؿادب ٗ عًِ ا٭ُ.ٍٛ
2عع ًلغ نتاب اٱكًاؿ ٗ ايؿك٘ يعبـ ايلٓٔ بٔ عوهل.
3عع اـً ,١ُ٬لغ أيؿ ١ٝابٔ َايو.
4عع نتاب اؾاَع.
5عع ايـك ٠ايجُ ٗ ١ٓٝم ٛث٬ث ١أ٫ف بٝت ًٚلسٗا ٗ سٛاً ٞغڀ٘ عًٗٝا.
6عع ايٌاٌَ ٗ ؾك٘ اٱَاّ َايو ٖٛٚ ,كتِل ساف ٣ب٘ كتِل ًٝؼ٘ ػً ٗ ,ٌٝغا ١ٜايتشكٝل ٚاٱداؿ.٠
7عع ًلغ ايٌاٌَ ٗ عٌل ٠أهؿاك.
8عع ايٌلغ ايِػرل عً ٢كتِل ػً.ٌٝ
9عععع ايٌلغ ا٭ٚه٘ عً ٢كتِل ػً.ٌٝ
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 9عع ايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػًَٚ ,ٌٝا أْ٘ َٔ أًٗل ايهتب اييت أيؿٗا بٗلاّ هأتٓاٚشلا بٌ َٔ ٞايـكاه١
ٚايبشح.
10عععع إٓاهو ًٚلسٗا ٗ ث٬خ فًـات.
11عععع َواٜ ٫ ٌ٥عقك ؾٗٝا باؾٌٗ عًَ ٢قٖب اٱَاّ َايوَ ٖٞٚ ,ڀبٛعَ ١ع ًلغ ايع ١َ٬ا٭َرل.
ٚؾات٘ :ت ٗٛايٌٝؽ ععع كٓ٘ اهلل عععع ٗ هابع ْاؿ ٣اٯػلٚ ,٠ق ٗ :ٌٝكبٝع ا٭ ,ٍٚهٓ ١مثإ َأٚ ١٥ى
ٚقـ داٚم ايوبعٌٚ ,ؿٴؾٹٔٳ ظٛاك تلب ١ايوٝـ ٠كق ١ٝبايكلب َٔ إٌٗـ ايٓؿٝوٖ 805 ( ٞع عع .) ّ 1402
(ائ ٤ٛايَ٬ع  ,19 /3إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل َ ,98 /5عذِ إ٪يؿٌ )80 /3
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املبشح ايجاْٚ :ٞقـ َع ايػسح ايهبري عً ٢شتتضس خًٌٝ
أُٖ ١ٝايػسح ايهبري عً ٢شتتضس خً.ٌٝ
ضبب تأيٝـ ايهتاب:
فنل ايت ٓبهيت ٗ نتاب٘ "ْ ٌٝا٫بتٗاز" هبب تأيٝـ بٗلاّ ععع كٓ٘ اهلل عععع نتاب٘ "ايٌلغ ايهبرل" ,قا٬٥ڄ:
(ٚكأٜت غڀ٘ أْ٘ َا نتب ايٌلغ ايهبرل إ ٫عٔ كٜ٩ا ,قاٍ ":كأٜت ايٌٝؽ ٗ إٓاّ ٚقـ ْاٚيين ٚكقٚ ,١قاٍ ي:ٞ
ٜا بٗلاّ انتب ًلساڄ عً ٢إؼتِل ٜٓتؿع ب٘ ايٓاي ,ؾاْتبٗت ٚاهتؼلت اهلل تعاٍ ,ؾٌلغ ُـك ٟيقيو ( ٌْٝ
ا٫بتٗاز ْ .)148
إٕ كتِل ػً ٌٝيؿل ٙاٱهام ناؿ ٜٴعـ َٔ ًْ ١ا٭يػامٚ ,قـ اعتٓ ٢عٌ عباكت٘ ٚإٜٔاغ إًاكت٘ ٚتؿهٝو
كَٛمٚ ٙاهتؼلاز كبآت نٓٛمٚ ,ٙإبلام ؾٛا٥ـٚ ,ٙتكٝٝـ ًٛاكؿ ,ٙتًُٝق ٙبٗلاّ ,ؾٌلس٘ ث٬ثً ١لٚغ ُاك بٗا
غايب ٗ ١غا ١ٜايبٝإ ٚايٛٓٛغ ,ست ٢يڂكٹبٳ بٗلاّ عٓـ إايه ١ٝبايٌاكغٚ ,اعتُـ عً َٔ ٘ٝدا ٤بعـ َٔ ٙايعًُا٤
ٚأنجلٚا عً َٔ ٘ٝايجٓا.٤
يعٌ َٔ إؿٝـ ٚإٌذع عً ٢ؿكاهٖ ١قا ايهتاب َعلؾَ ١ـ ٣أُٖٝت٘ بايٓوب ١يًهتب ايؿكٗ ١ٝا٭ػلٚ ,٣تدلم
أُٖٖ ١ٝقا ايهتاب ٗ عـٸْٛ ٠اسَٗٓ ٞا:
1عع إٕ ا٫ػتِاك ايٌـٜـ ٗ نتاب كتِل ػً ,ٌٝدعٌ ا٫هتؿاؿٚ َ٘ٓ ٠ؾِٗ َوا ً٘٥بعٝـ ٠إٓاٍ عً٢
ط٬ب ايعًِ إتؼٌِِ ,ؾٔ٬ڄ عٔ ايڀًچاب إبتـ ,ٌ٥ؾٛدٛؿ ًلغ َجٌ ًلغ بٗلاّ ايهبرل أُبض ً٦ٝاڄ
ٓلٚكٜاڄ ًَٚشاڄ يتشكٝل ايؿا٥ـ ٠إلد َٔ ٠ٛكتِل ػً ,ٌٝػُِٛاڄ إفا عًُت َا س ٞٛب٘ ٖقا ايٌلغ َٔ
ايكب ٍٛيـ ٣ايؿكٗاٚ ,٤اٱًاؿ ٠بكُٝت٘ َٔ قبٌ ايعًُا.٤
قاٍ ايوؼا ٗ ٟٚائ ٤ٛايَ٬عً ":ٳلٳغٳ كتِل ًٝؼ٘ ايٌٝؽ ػًً ٌٝلساڄ قُٛؿاڄ ,اْتؿع ب٘ ايڀًب١؛ ٭ْ٘ ٗ
غا ١ٜايٛٓٛغ عٌ أيؿا َٔ ٘ٚغرل تڀ ٌٜٛبـي ٌٝأ ٚتعًٚ ,ٌٝاعتُـ ٙنٌ َٔ ٗ مَٓ٘ ؾٔ٬ڄ عُٔ بعـ( ."ٙائ٤ٛ
ايَ٬ع )20 /3
ٚقاٍ ُاسب ْ ٌٝا٫بتٗاز ٖٛ :أدٻٌٴ َٔ تهًِ عً ٢كتِل ػً ٌٝعًُاڄ ٚؿٜٓاڄ ٚتأؿباڄ ٚتؿٓٓاڄَ ,وتشٔلاڄ
إـًٚ ١ْٚٴلاسٗا ٌْٝ (.ا٫بتٗاز ْ .)148
ٖٚا ٪ٜنـ َا شلقا ايٌلغ َٔ أُٖ ١ٝنبرل ٕٔ ٠دا ٤بعـ َٔ ٙايعًُاْ ,٤ك٫ٛتِٗ عٓ٘ٚ ,اٱًاؿ ٠ب٘ ٗ نتبِٗ,
ٚػاًُ ٕٔ ١لغ كتِل ػً ٖٔ ٌٝدا ٤بعـ ,ٙأ َٔ ٚغرلِٖ ٗ فاٍ ايؿك٘ إايه ,ٞؾ ٬غٓ ٢ي٘ عَٓ٘ٔٚ ,
ا٭َجً ١عًْ َٔ ٢كٌ َٓ٘ ٚأًاؿ بكُٝت٘:
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ؾكـ ْكٌ ا٭مٖل ٗ ٟنتاب٘" ايجُل ايـاْ ٗ ٞتكلٜب إعاًْ ٞلغ كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاْ ,"ٞقٍٛ
بٗلاّ ٗ َوأي ١ا٫ػت٬ف ٗ أ ٜاّ ايٓشل ,ؾكاٍ ":قاٍ بٗلاّ ٫ :ػ٬ف إٔ َا قبٌ اينٚاٍ َٔ أ ّٜٛ ٍٚأؾٌٔ ٖا
بعـ( ."ٙايجُل ايـاْ ٗ ٞتكلٜب إعاًْ ٞلغ كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاْ.)395 /1 ٞ
نُا ْكٌ عٓ٘ ايٓؿلا ٗ ٟٚنتاب٘ "ايؿٛان٘ ايـٚاْ ٞعً ٢كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاَْ ٗ ,"ٞوأي ١نٝؿ١ٝ
اؾًٛي يًتٌٗـ ٗ ايِ ,٠٬قاٍ :قاٍ ًٝؽ اٱه ّ٬بٗلاّ ٗ ًلغ كتِل ػً ٌٝقاٍ ؾٗٝاٚ :اؾًٛي نً٘ هٛا٤
ٜؿٔ ٞبأيٝت٘ إٍ ا٭كض ِٜٓٚب كدً٘ ايٚٚ ٢ُٓٝاٖل إبٗاَٗا ٖا  ًٜٞا٭كض ٜٚجين كدً٘ ايٝول ,٣ثِ قاٍ :قاٍ
ٗ ايلهاي" ١إٕ ً٦ت سٓٝت اي ٗ ٢ُٓٝاْتِابٗا ؾذعًت دٓب بُٗٗا إٍ ا٭كض ٚتلنت ايكـّ قاُ٥ٶاٚ ,سٓٝت
اٱبٗاّ ؾك٘ ؿ ٕٚها٥ل ايكـّ "ؾإٕ فيو ٚاهع"( .ايؿٛان٘ ايـٚاْ ٞعً ٢كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاْ/1 ٞ
)477
َٓ ٗٚض اؾًً ٌٝلغ كتِل ػًْ ٌٝكٌ َ٪يٹؿ٘ عٔ ايٌٝؽ بٗلاّ نجرلا ,ؾُٔ ْك٫ٛت٘ ٗ َوأي ١تهؿٌ إٝت
بهؿٔ لى قاٍ ":قاٍ بٗلاّٚ :اٖل ن ّ٬اؾ٬ب أْ٘ ٖٓٛع"َٓ ( .ض اؾً)514 /1 ٌٝ
 2ع إاؿ ٠ايعًُ ١ٝايػنٜل ٠اييت است ٣ٛعًٗٝا ٖقا ايٌلغ ,ؾٗ ٗ ٛأثٓاً ٤لس٘ ٕوا ٌ٥إؼتِل ايؿكٜٗ ١ٝوٛم
أقٛاٍ ايؿكٗا َٔ ٤ايِشابٚ ١ايتابعٌ ٚا٭ ١ُ٥اجملتٗـ َٔ ٜٔؿاػٌ إقٖب ٚأسٝاْا َٔ ػاكد٘ ,ؾٌلغ " بٗلاّ
ايهبرل " ٜٴعـٴ َٛهٛع ١يًؿك٘ إايه.ٞ
3ع اٖتُاّ ُاسب٘ بإٗٚاك إٌٗٛك َٔ َقٖب اٱَاّ َايو كٓ٘ اهلل.
4عع استٛا ٙ٩عً ٢ا٭ؿيچ ١ايٌلع ١ٝيٮسهاّ ايؿكٗ َٔ ,١ٝنتاب ٚهٓٸٚ ١إْاع ٚقُ ٍٛشاب ٞإٍ غرل فيو,
ثِ َٓاقٌت٘ شلق ٙا٭ؿيچٚ ١بٝإ َا ىـّ ايكَٔٗٓ ١ٝا َٚا ٫ىـَٗاٚ ,بٝإ ايِشٝض ٚائعٝـ َٔ ٖق ٙا٭ؿيچ ,١بٌ
ٚايتجبت َٔ ُش ١ا٭سهاّ اييت ٜٛكؿٖا ػً ٗ ٌٝكتِلٚ ,ٙطلغ ا٭ه ١ً٦اييت تعٌ ايكاك ٨عً ٢نٌـ
ايػُٛض ٗ بعض إوا ٌ٥ايؿكٗٚ ,١ٝاييت ؼجٸ٘ ععع أٜٔاڄ ععع عً ٢إعُاٍ ؾهلْٛٚ ٙل ٗ ٙإوأي ١بـ٫ڄ َٔ ايتًكٞ
ٚايتكًٝـ َٔ ؿ ٕٚتؿهرل.
5عع اًت ُاي٘ عً ٢تلدٝشات بٗلاّ ٚاػتٝاكات٘ إبٓ ١ٝعً ٢أهى عًَُ ١ٝت ,١ٓٝتٛامٕ بٌ ا٭ؿيچ ١ايٌلع,١ٝ
ٚؽتاك ا٭ًُض َٓٗا يبٓا ٤اؿهِ ٗ إوأي ١ايؿكٗ.١ٝ
6عع استٛا ٙ٩عًْ ٢كـ إ٪يـ يبعض َوا ٌ٥إؼتِل َٔ سٝح ايِٝاغ.١
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زَٛش ٙايػسح ايهبري ٚاصطالسات٘:
عًَ ٢لٿ ايوٌٓ ْ ٌأ ٗ  ٌٚإقاٖب اٱه ,١َٝ٬اؿٓؿٚ ٞإايهٚ ٞايٌاؾعٚ ٞاؿٓبً ,ٞاُڀ٬سات ػاُ,١
َٴتٓٛعَٚ ١ٴتعـؿ ,٠أځٚٵٖ٫ا أٌٖ ايعًِ عٓا ١ٜػاُ١؛ ٕا ٜٓبين عً ٢ؾُٗٗا ٚاٱٕاّ بٗا عععع َا أَهٔ عع نبرل ا٭ثل ٗ
ؾِٗ ٚتِٛټك إقاٖب.
 ٗٚايٌلغ ايهبرل بلمت َِڀًشات َتٓٛع ,١تٌرل إٍ َعإڈ َٚؿاَٖ ِٝع ٗ ١ٓٝإقٖب إايه ,ٞنُا إٔ
ٖٓاى أزلاٚ ٤أيكابا َٴتعًك ١ببعض كداٍ إقٖبٚ ,أزلا ٤نتب َٴبُٗ ,١ؾآثلتٴ ايتعلٜـ بٗا َا أَهٔ؛ ٱمايَ ١ا
قـ وٌِ َٔ إبٗاّ أ ٚغُٛض ٜعذلض إتعاٌَ َع ايهتابٚ ,ؾُٝا  ًٜٞبٝاْ٘ ع َٿُا ٚقؿت عً. ٘ٝ
1ــ ايسَٛش:
مل ٜوتؼ ـّٳ ايٌاكغ ٗ ًلس٘ ٕؼتِل ػً ٌٝنجرلا َٔ ايلَٛم ,بٌ انتؿ ٢بلَن ٜٔؾكُٖ٘ٚ ,ا  ٫ىؿٝإ
عً ٢نجرل َٔ ايٓاي؛ يهجل ٠اهتؼـاَُٗا َٔ قبٌ ايٌٴلاغ.
ْ :أ ٟا٭ٌُٜٚ ,كِـ ب٘ إؼتِل ايؿكٗ ٞيًٌٝؽ ػً ٌٝكٓ٘ اهلل.
َ :أ ٟايٌلغٜٚ ,كِـ ب٘ ايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػً ,ٌٝايق َٔ ٖٛ ٟإعـاؿ ْؿو٘.
2ــ اصطالسات األعالّ:
اهتؼـّ بٗلاّ عؿً ٞلس٘ اُڀ٬سات ,نجل اهتعُاشلا عٓـ ؾكٗا ٤إايهٚ ,١ٝبٝاْٗا نايتاي:ٞ
املٓطٛب ٕٛإىل ايبًدإ:
املضسٜ :ٕٜٛٴٌاك بِٗ إٍ ابٔ ايكاهِٚ ,أًٗبٚ ,ابٔ ٖٚبٚ ,أُبؼ بٔ ايؿلزٚ ,ابٔ عبـ اؿهِ
ْٛٚلا( .ِٗ٥ايتعلٜـ بايلداٍ إقنٛك ٗ ٜٔداَع ا٭َٗات ْ ًٚ ,288لغ اـلً ٞعً ٢كتِل ػً/1 ٌٝ
)48
ايعساقٌٜٚ :ٕٛٝاك بِٗ إٍ ايكآ ٞإزلاع ٌٝبٔ إهشامٚ ,ايكآ ٞأب ٞاؿؤ ابٔ ايكِاكٚ ,ابٔ اؾ٬ب,
ٚايكآ ٞعبـ ايٖٛابٚ ,ايكآ ٞأب ٛايؿلزٚ ,ايٌٝؽ أب ٛبهل ا٭بٗلْٛٚ ٟلاٜٚ ،ِٗ٥كاٍ شلِ ايبػـاؿ.ٕٜٛ
(ايتعلٜـ بايلداٍ إقنٛك ٗ ٜٔداَع ا٭َٗات ْ .)288
املدْ َِٗٓ : ٕٛٝابٔ نٓاْٚ ,١ابٔ ْاؾعٚ ,ابٔ َوًُٚ ,١ابٔ إادٌَٚ ,ٕٛڀلفْٛٚ ,لا( .ِٖ٩ايتعلٜـ
بايلداٍ إقنٛك ٗ ٜٔداَع ا٭َٗات ْ )288
ايكس : ٕٜٛٚأٜٓ َٔ ٟتوب ٕٛإٍ ايكرلٚإ ِٖٚ ,ايعًُا ٤إػاكب :َِٗٓ ,١ابٔ أب ٞمٜـٚ ,ابٔ ايكابوٚ ,ٞابٔ
ايًباؿٚ ,ايبادٚ ,ٞايًؼُٚ ,ٞابٔ قلمٚ ,ابٔ عبـ ايدلٚ ,ابٔ كًـٚ ,ابٔ ايعلبٚ ,ٞغرلِٖ( .اُڀ٬غ إقٖب
عٓـ إايه)79 ,78 ْ ١ٝ
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بعض ايكسٜٚني ٜ :أت ٞايكآ ٞبٗلاّ بٗقا ْاق٬ڄ إٜا ٙعٔ نتب ابٔ ْٜٛى ٚعبـ اؿل ايِكًٚ ,ٌٝقـ ُلغ
عبـ اؿل ٗ بعض نتب٘ بأْ٘ ٜكِـ ببعض ايكل :ٌٜٚأبا ايكاهِ عبـ اـايل بٔ ًبً( ٕٛت ٖ360عع)ٖ ,قا ٗ
ا٭غًبٚ ,قـ ٜكِـ أبا اؿؤ ايكابو( ٞت ٖ403عع)ٚ ,أبا عُلإ بٔ عٝو ٢ايؿاه( ٞت ٖ430عع).
(ايٓهت ٚايؿلٚم ٕوا ٌ٥إـٚ ١ْٚإؼتًڀ)17 ْ ١
ايضكًٜ :ٕٛٝٴٌرل بِٗ إٍ عبـ اؿل ايِكًٚ ,ٞابٔ ْٜٛىْٛٚ ,لا( .ِٗ٥ايٓهت ٚايؿلٚم ٕوا ٌ٥إـ١ْٚ

ٚإؼتًڀ)17 ْ ١

3ــ االصطالسات ايؿكٗ ١ٝارتاص ١باملرٖب ،مما يف ايػسح ايهبري عً ٢شتتضس خً:ٌٝ
يكـ اهتعٌُ بٗلاّ كٓ٘ اهلل تعاٍ ٗ نتاب٘ "ايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػً "ٌٝعـَِ ٠ڀًشات
ٚاػتِاكات ٫ ,ؽلز ٗ ايػايب عٔ تًو إوتعًُ ١عٓـ عًُا ٤إايهَٗٓٚ ,١ٝا:
ايطُاع :نإ اٱَاّ َايو ٜكِـ ٙط٬ب ايعًِ َٔ كتًـ ا٭قڀاك ٚا٭َِاك؛ يوُاع ؾتاٚا ٗ ٙكتًـ
إواٚ ٌ٥اهتهٌاف أؿيت٘ َٚوايه٘ ؾٗٝاٚ ,تهْٛت َٔ ٖق ٙا٭زلع ١فُٛعٓ ١ؼُ َٔ ١إوا ٌ٥ايؿكٗ.١ٝ

(اُڀ٬غ إقٖب عٓـ إايه.)143 ْ ١ٝ

ايسٚاٜات ٚاألقٛاٍ :قاعـ ٠إِٓـ ٚغرل ٙغايباڄ إٔ إلاؿ بايلٚاٜات :أقٛاٍ َايوٚ ,إٔ ايعُلاؿ با٭قٛاٍ
أُشاب٘ َٔٚ ,بعـِٖ َٔ إتأػل ٜٔنابٔ كًـ ٚإامكٚ ٟمٚ ,ِٖٛقـ ٜكع غ٬ف فيوَٛ( .اٖب اؾًً ٌٝلغ
كتِل ػً)40 /1 ٌٝ
االتؿام ٚاإلمجاعٚ :قع يًُ٪يـ ٗ َٛآع َٔ نتاب ٘ أْ٘ ٜػاٜل بٌ يؿ :ٞٛاٱْاع ٚا٫تؿامَ ,ػاٜلٜ ٠ػًب
عً ٢ايَ ٔٛعٗا إٔ إلاؿ با٫تؿام :اتؿام أٌٖ إقٖب ؿ ٕٚغرلِٖ َٔ عًُا ٤إقاٖبٚ ,باٱْاع :إْاع
ايعًُاَٛ( .٤اٖب اؾًً ٌٝلغ كتِل ػً)40 /1 ٌٝ
َا ب٘ ايؿت : ٣ٛأ ٟاٱػباك باؿهِ ايٌلع ٞب ٬إيناَّٚ ,ا ب٘ ايؿت ٣ٛقـ ٜه ٕٛق٫ٛڄ ٌَٗٛكاڄٚ ,قـ ٜهٕٛ
ق٫ٛڄ كادشاڄٚ ,قـ ٜهٌَٛٗ ٕٛكاڄ ٚكادشاڄ َعاڄ( .إـػٌ ايٛدٝن ٗ اُڀ٬سات َقٖب ايواؿ ٠إايهْ ١ٝ
.)18
املسدَّحَ :ا ق ٟٛؿي (.ً٘ٝإـػٌ ايٛدٝن ٗ اُڀ٬سات َقٖب ايواؿ ٠إايه)18 ْ ,١ٝ
املػٗٛز :اػتٴًٹـٳ ٗ تعلٜؿ٘ عً ٢أقٛاٍ :ق :ٌٝإْ٘ َا ق ٟٛؿي ,ً٘ٝؾٝهَ ٕٛعٓ ٢ايلادضٚ ,ق :ٌٝكٚا ١ٜابٔ
ايكاهِ عٔ َايو ٗ إـٚ ,١ْٚقَ :ٌٝا نجل قا ٖٛٚ ,ً٘٥إعتُـَٓ( .ض اؾًٚ ,8 /1 ٌٝإـػٌ ايٛدٝن ٗ
اُڀ٬سات َقٖب ايواؿ ٠إايه.)18 ْ ,١ٝ
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األغٗس :أق َٔ ٣ٛإٌٗٛك ٗ ايٌٗلٜٚ ,٠ٴڀًل عً ٢ا٭ًٗل َٔ ايكٛيٌ أ ٚا٭قٛاٍ( .ساً ١ٝايـهٛق ٞعً٢
ايٌلغ ايهبرل ,حملُـ علؾ٘ ايـهٛق)15 /1 ٞ
ايضشٝح  :ايك ٍٛايق ٟق ٟٛؿيَ ٖٛٚ ,ً٘ٝكابٌ ايؿاهـٚ ,قـ هعً٘ َكابٌ ايٌافٚ ,قـ ٜهَ ٕٛكابٌ ايِشٝض
ٖ ٛإٌٗٛك( .ساً ١ٝايـهٛقٚ ,15 /1 ٞنٌـ ايٓكاب اؿادب َٔ َِڀًض ابٔ اؿادب)90 ْ ,
األصح :إلاؿ ب٘ إٔ ٜه ٕٛنٌ ٚاسـ َٔ ايكٛيٌ ُشٝشاڄٚ ,أؿي ١نٌ ٚاسـ َُٓٗا ق ,١ٜٛإ ٫إٔ ا٭ُض
َلدض عً ٢اٯػل بٛد٘ َٔ ٚد ٙٛايذلد (.ٞنٌـ ايٓكاب اؿادب َٔ َِڀًض ابٔ اؿادب,94 ْ ,
 ٚ ,95إـػٌ ايٛدٝن ٗ اُڀ٬سات ايواؿ ٠إايه)18 ْ ١ٝ
املدتازٜ :ڀًل عًَ ٢ا اػتاك ٙبعض ا٭ ١ُ٥بـي ٌٝكدش٘ ب٘ٚ ,قـ ٜه ٕٛفيو إؼتاك ػ٬ف إٌٗٛك.
(إـػٌ ايٛدٝن ْ )18
ٚأًاك بٗلاّ بعععع (ؾٗٝا) أٖ ٟقا ايًؿٜ ,ٜٴٌرل ب٘ ٕـ ١ْٚهشٓ ٕٛايهدلٚ ,٣قـ ٖقبٗا ايدلافعٚ ,ٞاًتٗل
ٖقا ايتٗقٜب بإـ ,١ْٚؾهجرلاڄ َا ٜڀًك ٕٛإـٜٚ ١ْٚكِـ ٕٚايتٗقٜبٚ ,نقيو ايٌٝؽ ٖٓاٚ ,ايذلدٝض إٕ نإ
بِٝػ ١ايؿعٌ ؾٗ ٛيذلدٝش٘ ٗ ْؿو٘( (.إـػٌ ايٛدٝن ْ )22
املرٖب :يػ :١ايڀلٜل َٚهإ ايقٖاب ,ثِ ُاك عٓـ ايؿكٗا ٤سكٝك ١علؾ ١ٝؾُٝا فٖب إي ٘ٝإَاّ َٔ ا٭١ُ٥
َٔ ا٭سهاّ ا٫دتٗاؿٜٚ ,١ٜڀًل عٓـ إتأػل َٔ ٜٔأ ١ُ٥إقاٖب عًَ ٢ا ب٘ ايؿت َٔ ٣ٛباب إط٬م ايٌ ٤ٞعً٢
دن ٘٥ا٭ِٖ؛ ٭ٕ فيو ٖ ٛا٭ِٖ عٓـ ايؿك ٘ٝإڂكًـ( .إـػٌ ايٛدٝن ْ )24
ايسادحَ :ا ق ٣ٛؿيٚ ,ً٘ٝعً ٢أسـ ا٭قٛاٍ إتكـَ ٗ ١إٌٗٛكٜ ,ذلاؿف ايلادض َع إٌٗٛك( .إـػٌ
ايٛدٝن ْ )26
ايـػاذ ٗ :اُڀ٬غ إايهَ ٖٛ :١ٝا نإ َكاب٬ڄ يًٌُٗٛك أ ٚايلادض أ ٚايِشٝض ,أ ٟأْ٘ ايلأ ٟإلدض أٚ
ائعٝـ أ ٚايػلٜبٚ ,عٴلڇفٳ بأَْ٘ :ا ٓعـ ؿي( (.ً٘ٝإـػٌ ايٛدٝن ْ )26
ايعاٖسٚ :ايقٜ ٟـٍ عً ٘ٝاهتكلاك ن ّ٬إ٪يـ ٗ إٛآع اييت ٜك ٍٛؾٗٝا " :ايٛاٖل " أْ٘ تاكٜ ٠لٜـ ب٘

إعٓ ٢ايًڊػ ,ٟٛأ ٟايٛٓٛغ ٚاْ٫هٌافٚ ,تاكٜ ٠ڀًك٘ ؾُٝا يٝى ؾٜٚ ّْ ٘ٝلٜـ ب٘ ايٛاٖل َٔ إقٖب ,أٚ
ايٛاٖل َٔ ايـي( .ٌٝنٌـ ايٓكاب اؿادب ٚ ,96إـػٌ ايٛدٝن ْ )18
األظٗسٜ :ڀًل ٗ َكابً ١ايك ٍٛايٛاٖلٚ ,وتٌُ إٔ ٜلٜـ ب٘ ا٭ٗٚل ٗ ايـيٚ ,ٌٝقـ ٜڀًل ا٭ٗٚل َٚكابً٘

ق ٍٛايٌاف( .نٌـ ايٓكاب اؿادب ٚ ,96إـػٌ ايٛدٝن ْ )18

ٚقـ خًط ايباسح َٔ ػ ٍ٬نٌ َا تكـّ إٍ ًْ َٔ ١ايٓكاٚ ٙايٓتا٥ر أُٖٗا:
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ٜ .1عـ بٗلاّ ايـَرل َٔ ٟأدٻٌ َٔ تهًِ عً ٢كتِل ػً ٌٝعًُاڄ ٚؿٜٓاڄ ٚتأؿباڄ ٚتؿٓٓاڄَ ,وتشٔلاڄ إـ١ْٚ
ًٚٴلاسٗا).
 .2إٕ كتِل ػً ٌٝيؿل ٙاٱهام ناؿ ٜٴعـ َٔ ًْ ١ا٭يػامٚ ,قـ اعتٓ ٢عٌ عباكت٘ ٚإٜٔاغ إًاكت٘
ٚتؿهٝو كَ ٛمٚ ٙاهتؼلاز كبآت نٓٛمٚ ,ٙإبلام ؾٛا٥ـٚ ,ٙتكٝٝـ ًٛاكؿ ,ٙتًُٝق ٙايع ١َ٬اشلُاّ ايكآ ٞتاز
ايـ ٜٔأب ٛايبكا ٤بٗلاّ كٓ٘ اهلل.
 .3فنل ايتٓبهيت ٗ نتاب٘ "ْ ٌٝا٫بتٗاز" هبب تأيٝـ بٗلاّ ععع كٓ٘ اهلل عععع نتاب٘ "ايٌلغ ايهبرل",
قا٬٥ڄٚ( :كأٜت غڀ٘ أْ٘ َا نتب ايٌلغ ايهبرل إ ٫عٔ كٜ٩ا ,قاٍ":كأٜت ايٌٝؽ ٗ إٓاّ ٚقـ ْاٚيين ٚكقٚ ,١قاٍ
يٜ :ٞا بٗلاّ انتب ًلساڄ عً ٢إؼتِل ٜٓتؿع ب٘ ايٓاي ,ؾاْتبٗت ٚاهتؼلت اهلل تعاٍ ,ؾٌلغ ُـك ٟيقيو").
 .4يكـ بلمت َِڀًشات َتٓٛعً ٗ ١لغ بٗلاّ ,تٌرل إٍ َعإڈ َٚؿاَٖ ِٝع ٗ ١ٓٝإقٖب إايه ,ٞنُا
إٔ ٖٓاى أزلاٚ ٤أيكابا َٴتعًك ١ببعض كداٍ إقٖب.
 ٢ًُٚاهلل عًْ ٢بٓٝا قُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أْعٌ

بهرام الذهٍري وكتابَ الشرح الكبٍر

املضادز ٚاملسادع
 ا٫هتقناك اؾاَع ٕقاٖب ؾكٗا ٤ا٭َِاك ,٭ب ٞعُل ٜٛهـ بٔ عبـ اهلل بٔ عبـايدل ايُٓلٟ
ايكلطيب ,تض :هامل قُـ عڀا-قُـ عًَ ٞعٛض ,ؿاك ايهتب ايعًُ.ّ2000 ٙ ,١ٝ
 ا٭ع ,ّ٬يًنكنً ,ٞؿاك ايعًِ يًُ.ّ1980 ,5 ٙ ,ٌٜ٬
 إْبا ٤ايػُل بأبٓا ٤ايعُل٫ ,بٔ سذل ايعوك ,ْٞ٬ؿاك ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت ,يبٓإ,2 ٙ ,
.ّ1986
 ا٭ْواب ,٭ب ٞهعٝـ عبـ ايهل ِٜبٔ قُـ بٔ َِٓٛك ايتُ ُٞٝايوُعاْ ,ٞتض :عبـ اهلل
عُل ايباكٚؿ ,ٟؿاك ايؿهل ,برلٚت.1 ٙ ,1998 ,

 ايبـك ايڀايع ,يًٌٛناْ ,ٞؿاك إعلؾ ,١برلٚت ,ؿ ت.
 تًٝٛض ايـٜباز ٚسً ١ٝا٫بتٗاز ,يبـك ايـ ٜٔايكلاٗ ,تض :أٓـ ايٌت ,ٟٛٝؿاك ايػلبٙ ,

ٖ1403 ,1ععع

 ايجُل ايـاْ ٗ ٞتكلٜب إعاًْ ٞلغ كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاْ ,ٞيِاحل بٔ عبـ ايوُٝع

اٯب ٞا٭مٖل( ٟتٖ1335 :ع) ,إهتب ١ايجكاؾ – ١ٝبرلٚت ,ؿ ,ت.

 ساً ١ٝايـهٛق ٞعً ٢ايٌلغ ايهبرل ,حملُـ علؾ٘ ايـهٛق ,ٞتض :قُـ عً ,ٍٝؿاك ايؿهل,

برلٚت ,ؿ ,ت,

 سؤ احملآل ٗ ٠تاكٜؽ َِل ٚايكاٖل ,٠د ٍ٬ايـ ٜٔايوٛٝط ,ٞتض :أب ٛايؿٌٔ إبلاٖ,ِٝ

ؿاك إسٝا ٤ايهتب ايعلبٖ1387 ,1 ٙ ,١ٝع.

 ايٌلغ ايهبرل عً ٢كتِل ػً ,ٌٝيبٗلاّ ايـَرل ,ٟتض :فُٛع َٔ ١ايڀًب ١يٓ ٌٝؿكد١

ايـنتٛكا ,ٙداَع ١إٓٛؾَِ ,١ٝل ,كهاَ ٌ٥لق.ّ2014 ,١ْٛ
 ائ ٤ٛايَ٬ع ٭ٌٖ ايكلٕ ايتاهع ,حملُـ بٔ عبـ ايلٓٔ ايوؼا ,ٟٚؿاك َهتب ١اؿٝا,٠
برلٚت ,ؿ ,ت.
 ايڀبكات ,حملُـ بٔ أٓـ اـِٝه ,ٞتض :أٓـ بَ ٛنن ,1ٙ ,ٛؿاك ايٓذاغ اؾـٜـ ,٠ايـاك
ايبٔٝا.ّ2006 ,٤

 ايؿٛان٘ ايـٚاْ ٞعً ٢كهاي ١ابٔ أب ٞمٜـ ايكرلٚاْ ,ٞ٭ٓـ بٔ غٓ ِٝبٔ هامل ايٓؿلا( ٟٚت:

ٖ1126ع) ,تض:كٓا ؾلساتَ ,هتب ١ايجكاؾ ١ايـ ,١ٜٝٓايكاٖل ,٠ؿ ,ت.477 /1 ,
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 نؿا ١ٜاحملتاز ٕعلؾَ ١ا يٝى ٗ ايـٜباز ,٭ٓـ ايتٓبهيت ,تض :أٓـ َڀٝعٚ ٙ ,ماك ٠ايٌٕٚ٪
ٚا٭ٚقاف اٱه ,١َٝ٬إػلبٖ1421 ,ع.

 إـػٌ ايٛدٝن ٗ اُڀ٬سات َقٖب ايواؿ ٠إايه ,١ٝٱبلاٖ ِٝإؼتاك اينًٜع ,ٞعٓ ٢بڀبع٘

ؿ :عبـ اهلل تٛؾٝل ايِباؽ

َ عذِ ايبًـإ ,يٝاقٛت بٔ عبـ اهلل اؿُ ٟٛأب ٛعبـ اهلل ,ؿاك ايؿهل ,برلٚت ,ؿ ت,
َ عذِ إ٪يؿٌ ,يعُل كٓا نشاي ,١ؿاك إسٝا ٤ايذلاخ ,ؿ ,ت.
َٛ اٖب اؾًً ٌٝلغ كتِل ػً ,ٌٝيٌُى ايـ ٜٔأب ٛعبـ اهلل قُـ بٔ قُـ بٔ عبـ

ايلٓٔ ايڀلابًو ٞإػلب ,ٞإعلٚف باؿڀاب ايلټعٝين (إتٖ954 ::ع) ,تض :منلٜا عُرلات ,ؿاك
عامل ايهتبٖ1423 ,ع ,40 /1 ,ّ2003 -

 ايٓذ ّٛايناٖل٫ ٠بٔ تػل ٟبلؿ ٟا٭تابه ,ٞطبعَِٛ ١ك ٠عٔ طبع ١ؿاك ايهتب َع

اهتـكانات ٚؾٗاكي داَع.١

 ايٓهت ٚايؿلٚم ٕوا ٌ٥إـٚ ١ْٚإؼتًڀ ,١يعبـ اؿل ايِكً ,ٞتض :أب ٞايؿٌٔ ايـَٝاط,ٞ

ؿاك ابٔ سنّٖ1430 ,1 ٙ ,ع,

هؼْقبث دهح رّٕ االحت٘بخبث اخلبصت مبذاسط التؼل٘ن
الؼبمّ ،دّس اخلذهت االختوبػ٘ت يف التؼبهل هؼِب

د .الفًتىرٍ صاحل قرزَ
كلية الرتتية غريان -جامعة غريان

د .بدر شعًد اجبىدَ
كلية الرتتية يفرن – جامعة الزنتان

َكدَ ١ملػهً ١ايدزاض:١
تعـ َٗٓ ١ايتعً ١َٓٗ ِٝهاَ ١َُٗٚ ١ٝيٲْوإ ٕا شلا ؿٚك ٗ تلب ١ٝايٍٓٚ ٤تٕٗٛ ١٦ٝادٗ ١ؼـٜات اؿٝا٠
ٚايٓٗٛض َذتُع٘؛ ٖا ؿؾع ايٌعٛب إتكـَ ١بتُٓ ١ٝثلٚاتٗا ايبٌل ١ٜعً ٢اػت٬ف أْٛاعٗا َٚوتٜٛاتٗا يٮهٜٛا٤
َِٓٗ أ ٚغرلِٖٕ ,ا يقيو َٔ اهتجُاك  ٫هتٗإ ب٘ عًَ ٢وت ٣ٛاجملتُع ؾٗٓاى ْوب ١نبرل َٔ ٠ا٭طؿاٍ ايقٜٔ
ٜتعلٓ ٕٛيٲعاق ١هٛا ٤ناْت أهباب ْؿو ,١ٝأ ٚادتُاع ,١ٝأ ٚعكً ,١ٝأ ٚزلع ,١ٝأ ٚبِل ,١ٜأ ٚدوُ ,١ٝأٚ
يػ ,١ٜٛأْ ٚتٝذ ١يتٌابو ٖق ٙايعٛاٌَ ْٝعاڄ أ ٚبعٔٗا ,ؾٝبـ ٚيٓا ػواك ٠تعًَٚ ١ُٝٝاؿ ١ٜتٗـؿ ا٫قتِاؿ ايكَٞٛ
إفا مل ٜتِ كعاٜتِ ٚاٖ٫تُاّ بِٗ ( ايعڀاك.) 83: 4110 ,
ٜعـ ايتٛد٘ اٱ ْواْ ٞم ٛؿَر ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١ايب ١٦ٝإـكه ١ٝايعاؿ ١ٜأسـ أِٖ
ََ٬ض ايتشَٝ ٗ ٍٛـإ ايذلب ١ٝاـاُٚ ١ايتعً ,ِٝسٝح بـأت إكٖاُات٘ ٗ أٚاػل ايوتٝٓٝات ٚأٚاٌ٥
ايوبعٝٓٝات َٔ ايكلٕ ايعٌلٚ ,ٜٔأػق تڀبٝك٘ ٗ اْ٫تٌاك ا٭ؾكٚ ٞايلأهَ ٞع سً ٍٛايجُآْٝات٫ٚ ,هُٝا
بايٓوب ١يق ٟٚاٱعاقات ايبوٝڀَٚ ,١ع ثبٛت ؾعايٝت٘ بـأ إـاؾع ٕٛعٓ٘ ٗ إٓاؿا ٠بتڀبٝك٘ عً ٞف ٟٚاٱعاقات
إتٛهڀٚ ١ايٌـٜـ ٠ؾٔ٬ځ عٔ إٖٛٛبٌ ٚإتؿٛقٌ ,ؾكـ أقلت اؾُع ١ٝايعاَ ١يٮَِ إتشـَٝ ,ّ1981 ٠جاقڄا
يًشكٛم اٱْواْٜ ٕٔ ١ٝعاْ ٕٛإعاقات ,ايق ّْ ٟبإٔ شلِ اؿل ٗ إٌاكنٚ ١إواٚا ٗ ٠إعاًَٜٚ ,١عتدل ٖقا
إٝجام اعذلاؾاڄ عإٝاڄ عل ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١إٌاكن ١ايهاًَ ٗ ١ناؾ ١أٌْڀ ١اجملتُع ايقٜٓ ٟتُٕٛ
إي( ٘ٝايوعٝـ . ) 41 :4114 ,
ٚأنـ إُ٪ل ايعإ ٞس ٍٛتلب ١ٝإعٛقٌ ٚإؿَادِٗ ايق ٟاْعكـ ٗ( ْٛ -7ؾُدل – َ ) ّ1981ـ١ٜٓ
َا٫قا أهباْٝا عًٓ ٢لٚك ٠إٔ تٗـف ايدلاَر ٚايتـكٜبٚ ١ٝايتجكٝؿٚ ١ٝاٱع ١َٝ٬إٍ إؿَاز ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاُ ٗ ١ايب ١٦ٝايڀبٝع ١ٝيًعٌُ ٚاؿٝاٚ , ٠إٔ تبـأ عًُ ١ٝاٱؿَاز ٖقٚ ٗ ٙقت َبهل َا أَهٔ ٗ سٝا ٠ايؿلؿ
إعٛم ,نُا أهُٗت عٛاٌَ عـٜـ ٗ ٠تبين ؾًوؿ ١ايـَر ٚؿؾع سلنتٗا إٍ ا٭َاّ نإ َٔ بٗٓٝا تناٜـ ٓػٙٛ
اؾُاعات إٓاؿ ١ٜعكٛم ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١نُُٓٛات أٚيٝا ٤ا٭َٛكٚ ,اؾُعٝات ا٭ًٖٚ ,١ٝاؼاؿات
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إٗٓٚ ,ٌٝكٚاب٘ ف ٟٚاٱعاقٚ ١ؿعٛتٗا إٍ ٓلٚك ٠ايكٔا ٤ؾٌِ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ ١عنشلِ ايتعوؿٞ
عٔ ايعاؿ ٜٔظُٝع أًهاي٘ٚ ,سِٛشلِ عً ٢سكِٗ ٗ ايتعً ِٝبايـاكي ايعاؿ ( ١ٜايكلٜڀ) 44 :4111 ,ٞ
 ٗٚاجملتُع ايًٝيب اػٗت ايوٝاهات م ٛؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١اؿٝا ٠اجملتُع ١ٝبٌهٌ عاّ ؾكـ
ّْ إاؿٌَ َٔ )60( ٠لٚع ايـهتٛك ايًٝيب عً ٞإٔ ( تًتنّ ايـٚيُٓ ١إ ناؾ ١سكٛم ا٭ًؼاْ فٟٚ
اٱعاقُ ١شٝاځٚ ,ادتُاعٝاڄٚ ,تعًُٝٝاڄ ٚهٝاهٝاڄٚ ,اقتِاؿٜاڄٚ ,كٜآٝاڄ ٚ ,تلؾٝٗٝاځٚ ,غرلٖا ٚعً ٢قـّ إواٚاَ ٠ع
اٯػلٚ ,ٜٔتعٌُ ايـٚي ١عً ٢تٗ ١٦ٝإلاؾل ايعاَٚ ,١اـاُٚ ,١ايب ١٦ٝاحملٝڀ ١اييت ُهِٓٗ َٔ اْ٫ـَاز ٗ اجملتُع
بِٛك ٠ناًَٚ ١ؾاعًٚ ,١تتؼق ايـٚي ١ايتـابرل ناؾ ١اي٬مَ ١يتؿع ٌٝايكٛاٌْ اييت تُٔٔ فيو)
(ايًٝيبٚ , )4112:11,بـأت هٝاهات ايتعً ِٝباجملتُع تٓتٗر ْٛاّ ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٗ ١
َـكاي ايتعً ِٝايعاّ ٚ ,أ ٌْأت إؿاكات ػاُ ١بقيو َٔ ٖٓا اْبجكت ؾهلٖ ٠ق ٙايـكاه ٗ ١قاٚي ١يًتعلف
عً ٞإعٛقات اييت تعٛم عًُ ١ٝؿَر ف ٣ٚا٫ستٝادات اـاَُ ٗ ١ـكاي ايتعً ِٝايعاّ ٖ َٔٚقا إٓڀًل
تتشـؿ ٌَهً ١ايـكاه ١ايلآٖ ١توا ٍ٩كٝ٥و: ٖٛٚ ٞ
(َا َعٛقات دَر ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١مبدازع ايتعً ِٝايعاَّٚ ،ا دٚز ارتدَ ١االدتُاع ١ٝيف
ايتعاٌَ َعٗا ) ٜٓٚبجل َٔ ٖرا ايتطاؤٍ ايسٝ٥ط ٞتطاؤالت ؾسع:ٖٞٚ ١ٝ
َ -1ا اـِا ّ٥ايعًُٚ ١ٝإٗٓ ١ٝ٭ػِا ٌٝ٥ا٫دتُاعٚ ٌٝايٓؿوَ ٌٝـاكي ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞـ١ٜٓ
غلٜإَٚ ,ـ ٟتأثرلٖا عًَ ٢وت ٟٛاــَات إكـَ ١بٗق ٙإـاكي؟
َ -2ا أِٖ إعٛقات اييت تعٛم ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞـ ١ٜٓغلٜإ ؟
َ -3ا ايتِٛك إكذلغ يـٚك اــَ ١ا٫دتُاع ١ٝيًتػًب عًَ ٞعٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١
بإ٪هوات ايتعً ِٝايعاّ ؟
أٖداف ايدزاض: ١
توع ٞايـكاه ١ايلآٖ ١يًتشكل َٔ ٖـف كٝ٥ى يًـكاه:ٖٛٚ ١
(ايتعسف عًَ ٞعٛقات دَر ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١مبدازع ايتعً ِٝايعاّٚ ،دٚز ارتدَ ١االدتُاع١ٝ
يف ايتعاٌَ َعٗا) ٜٓٚبجل َٔ ٖرا اهلدف ايسٝ٥ط ٞأٖداف ؾسع: ٖٞٚ ١ٝ
 -1ايتعلف عً ٢اـِا ّ٥ايعًُٚ ١ٝإٗٓ ١ٝيٮػِا ٌٝ٥ا٫دتُاعٚ ٌٝايٓؿوَ ٌٝـاكي ايتعً ِٝا٭هاهٞ
َـ ١ٜٓغلٜإَٚ ,ـ ٟتأثرلٖا عًَ ٢وت ٟٛاــَات إكـَ ١بٗق ٙإـاكي.
 -2ايتعلف عً ٢إعٛقات اييت تعٛم ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞـ١ٜٓ
غلٜإ.
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ٓٚ -3ع تِٛك َكذلغ يـٚك اــَ ١ا٫دتُاع ١ٝيًتػًب عًَ ٞعٛقات ؿَر ف ٣ٚا٫ستٝادات اـاُ١
بإ٪هوات ايتعً.١ُٝٝ
أُٖ ١ٝايدزاض: ١
تدلم أُٖٖ ١ٝق ٙايـكاه ٗ ١اٯت:ٞ
ٌٜ -1هٌ ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاٌَُ ١هًٜ ١عاَْٗٓ ٞا إلبٚ ,ٕٛت٪ثل عًً ٞؼِ ١ٝايتًُٝق إعام
ٚتٛاؾك٘ ايٓؿو ,ٞؾـكاهٖ ١ق ٙإٌهً َٔ ١إُهٔ إٔ تٔٝـ ً٦ٝاڄ يًبشح ايعًُٖ ٗ ٞقا اؾاْب.
 - 2قً ١ايبشٛخ إتعًك ١بـكاهَ ١عٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ , ١ؿٚك اــَ ١ا٫دتُاعٗ ١ٝ
ايتعاٌَ َعٗا.
 -3تأت ٞأُٖٖ ١ٝق ٙايـكاه َٔ ١اٖتُاّ َ٪هوات ايتعً ِٝايعاّ بايتـػٌ إبهل ٚؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝايعاّ
 - 4إبلاك ايـٚك ايؿعاٍ يٮػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٗ ٞايتعاٌَ َع َعٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ,١
ٚاؿـ َٔ آثاكٖا ايوًب.١ٝ
َؿاٖ ِٝايدزاض: ١
املعٛقات ٜ :علؾٗا قاَٛي أنوؿٛكؿ بأْٗا " ايٌ ٤ٞايقٜ ٟعٛم ايتكـّ ٗ ايورل هٛا ٤بعٛا٥ل طبٝع ١ٝأٚ
َِڀٓعٚ ١ت٪ؿ ٟفيو إي ٞايتعول ٗ اػتٝاك إٛاقـٚ ,تڀًل نًَُ ١عٛم عً ٞا٭ًؼاْ ٚا٭ًٝا ٤ؾٝكاٍ
ًؼّ َعٛقاڄ ٦ًٝٚاڄ َعٛقاڄ ؾإفا قًٓا إٔ ً٦ٝاڄ َا َعٛم ؾإْٓا ْعين إٔ ٖقا ايٌ ٤ٞو ٍٛؿ ٕٚأّٓ ٚع (عبـايعاٍ,
ٜٚ , ) 514 :2008علؾٗا قاَٛي ٜٚبوذل بأْٗا ايعجلات أ ٚا٭ؾعاٍ أ ٚا٭ًٝا ٤اييت تكـ أ ٚؼ ٍٛؿ ٕٚايتكـّ
(هعٝـ ٚ ,) 15:2002 ,تٌرل أٜٔاڄ إي ٞاؿًٛٝي ١ؿ ٕٚؼكٝل اشلـف أ ٚإٓع عٔ فيو أ ٚايعلقًٚ ١نٌ َا َٔ
ًأْ٘ إٔ ٜعذلض إلام ا٭َل ٚإسلام ايٓذاغ (هعٝـ . ) 364 :2001 ,
َ ٤ٛٓ ٗٚا هبل ّهٔ يًباسح ٓٚع ايتعلٜـ اٱدلا ٞ٥يًُعٛقات ٗ ٖق ٙايـكاه ١عً ٢أْٗا (ْٝع
ايعكبات اييت ؼ ٍٛؿ ٕٚؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝايعاّ ).
ايدَر ٜ :علف ايـَر يػٜٛاڄ بأْ٘ ؿَر ايٌ ٤ٞؿَٛداڄ إفا أؿػٌ ٗ ايٌٚ ٤ٞاهتشهِ ؾٚ ,٘ٝأؿفت ايٌ٤ٞ
إفا يؿؿت٘ ٗ ثٛب (ابٔ َٓٛٛك  ,ب-ت ٜ , )1010 :وتؼـّ َؿٗ ّٛايـَر ٗ ايـ٫ي ١عً ٢ايتٓاهل بٌ
ا٭دنا ٤يته ٕٛن٬ڄ ٚاسـاڄ َتهاَ٬ڄ ٗٚ ,ايٓ ِٛايذلب ١ٜٛتعدل عٔ ؿَر ايٓ ِٛإٓؿلؿ ٠إٍ ْ ِٛأنجل تهاَ٬ڄ
يٮؾلاؿ ايق ٜٔهبل تكـ ِْٛ ِٜأ ٚػـَات َٓؿًِ ١شلِ هٛا ٤نإ فيو بوبب اؾٓى ,ا٭ٌُ ايعلق ,ٞايً,ٕٛ
أ ٚأ ٟعٛاٌَ أػلُ( ٣اؿم ٌٜٚ , )27 :1998 ,رل إِڀًض إٍ تهاٌَ ا٭ٌْڀ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايتعً١ُٝٝ
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يٮطؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١ايكابًٌ يًتعًِ ٗ إطاك ايدلاَر ايتعً ١ُٝٝايعاؿ ١ٜدٓباڄ إٍ دٓب َع مَِٗ٥٬
ايقٜ ٜٔتُتع ٕٛبكـكات عاؿ( ١ٜه. ) 414 : 4119 , ١َ٬
ٚتٛدـ أًهاٍ كتًؿ ١يًـَر َٓٗا ايـَر بايِؿٛف اـاُ ١إًشك ١بإـكه ١ايعاؿٜٚ ١ٜڀًل عً٘ٝ
ايـَر إهاْ ,ٞسٝح ًٜتشل ايڀًب ١ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ع ايڀًب ١ايعاؿْ ٗ ٌٜؿى ايبٓا ٤إـكه, ٞ
ٚيهٔ ٗ ُؿٛف ػاُ ١بِٗ أٚ ٚسـات ُؿ ١ٝػاُ ١بِٗ بٓؿى إٛقع إـكهٜٚ ,ٞتًك ٢ايڀًب ١فٟٚ
ا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١ايِؿٛف اـاُ ١بِٗ ٚيبعض ايٛقت بلاَر تعً َٔ ١ُٝٝقبٌ َـكي ايذلب ١ٝاـاُ,١
نُا ٜتًك ٕٛبلاَر تعًٌَ ١ُٝٝذلنَ ١ع ايڀًب ١ايعاؿ ٗ ٌٜايِؿٛف ايعاؿٜٚ ,١ٜتِ تلتٝب ايدلاَر ايتعًٚ ١ُٝٝؾل
دـ ٍٚمَين َعـ يقيو عٝح ٜتِ اْ٫تكاٍ بوٗٛي َٔ ١ايِـ ايعاؿ ٟإٍ ايِـ اـاْ ٚبايعهىٜٗٚ ,ـف
ٖقا ايٓٛع َٔ ايـَر إ ٍ مٜاؿ ٠ؾلْ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞايذلب ٟٛبٌ ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١
ٚا٭طؿاٍ ايعاؿْ ٗ ٌٜؿى إـكه (١كٚهإ ٚ )31 :2013,ايـَر ا٫ناؿّ ٞايقٜ ٟكِـ ايتشام ايڀًب١
ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ع ايڀًب ١ايعاؿ ٗ ٌٜايِؿٛف ايعاؿ ١ٜطٛاٍ ايٛقتٜٚ ,تًك ٤٫٪ٖ ٢ايڀًب ١بلاَر
تعًٌَ ١ُٝٝذلنٌٜٚ ,١لٖ ٗ ٙقا ايٓٛع َٔ ايـَر تٛؾل ايٛلٚف ٚايعٛاٌَ اييت تواعـ عً ٢إلاغ ٖقا ايٓٛع
َٔ ايـَر َجٌ تكبٌ ايڀًب ١ايعاؿ ٌٜيًڀًب ١ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١ايِـ ايـكاه ٞايعاؿٚ ,ٟتٛؾل َـكي
ايذلب ١ٝاـاُ ١ايقٜ ٟعٌُ دٓباڄ إٍ دٓب َع إـكي ايعاؿٚ ,ٟنقيو تٛؾل اٱدلا٤ات اييت تعٌُ عً ٢إلاغ
ٖقا ا٫ػاٚ ٙإجُجً ٗ ١ا٫ػاٖات ا٫دتُاعٚ ,١ٝإدلا ٤اَ٫تشاْات ٚتُُِٗٝا (ايُِاؿ)787 :2010 ,ٟ
ٚايـَر ا٫دتُاع ٞايقٌٜ ٟرل إٍ ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١ؾ ٢اؿٝا ٠ا٫دتُاع ١ٝايعاؿٚ ١ٜايتعاٌَ
ٚإٌاكنَ ٗ ١لاؾل ٚأٌْڀ ١اجملتُع هٛا ٤ايـَر ايٝٚٛؿ ٞأ ٗ ٚايوهٔ ٚاٱقاََ ١ع تٗ ١٦ٝاجملتُع يتكبًِٗ
نأؾلاؿ َٓتذٌ َٚتهاًٌَ َٚتؿاعًٌ َع ها٥ل أؾلاؿ اجملتُع ٚ ,ايـَر ا٫دتُاعٜ ٞتهاٌَ َع ايـَر ايتعًُٞٝ
ٜ ٫ٚكٌ أُٖ ١ٝعٔ ايـَر ايتعً ُٞٝأ ٚايـَر ا٫ناؿّ َٔ ٞسٝح إناٜا (ايوعٝـ . )62 :4111,
ٚيف عَ ٤ٛا ضبل ميهٔ يًباسجني ٚعع ايتعسٜـ اإلدسا ٞ٥يًدَر :بأْ٘ تًو ايعًُ ١ٝاييت تٗـف إٍ
ٚدٛؿ طًب ١ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١ؿاػٌ ؾِ ٍٛايتعً ِٝايعاّ هٛا ٤نإ بٌهٌ دن ٞ٥أٚنًٚ ٞفيو يتُٓ١ٝ
قـكاتِٗ ايعكًَٗٚ ١ٝاكاتِٗ اؿلن ١ٝايِػلٚ ٣ايهدلٚ , ٣ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايكـكات إٛدٛؿ ٠يـ ِٜٗقـك
اٱَهإ.
ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ِٖ : ١ا٭طؿاٍ ايق ٜٔىتًؿ ٕٛدٖٛلٜاڄ عٔ أقلاِْٗ َٔ سٝح قـكاتِٗ,
ٚأهايٝب تعًُِٜٗٚ ,تُجٌ ٖقا ا٫ػت٬ف اؾٖٛل ٗ ٟا٭ؿاٜ ٤نٜـ عٔ إتٛه٘ أٜٓ ٚؼؿض عٓ٘ بٌهٌ
دٖٛلٚ , ٟبهًُات أػلٖٓ ٣اى أؾلاؿ َعٛقٚ ٕٛأؾلاؿ َٖٛٛبَ ٕٛتؿٛقٚ ٕٛنُٖ٬ا عاد ١إٍ ايذلب ١ٝاـاُ١
(اـڀٝب ٖ1443,ع ٌٜٚ ) 10:رل َؿٗ ّٛف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ َٔ ١إٓٛٛك ايذلب ٟٛإٍ فيو ايڀؿٌ أٚ
ايٌؼّ ايقٜٓ ٟشلف عٔ ايؿلؿ ايعاؿ ٟأ ٚإتٛهعع٘ ٗ (اـِا ّ٥ايعكًٚ ١ٝايكـكات اؿوٚ ١ٝقـكات
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ايتٛاٌُ  ِٛٚايوًٛى ا٫دتُاعٚ ٞاْ ٫ؿعايٚ ٞاـِا ّ٥اؾوُٖٚ )١ٝقا ا٫ملاف هب إٔ ٜه ٕٛبـكد١
وتاز َعٗا ايڀؿٌ إٍ َٛاؿ ٚٚها ٌ٥تعً ١ُٝٝػاُٚ , ١اهذلاتٝذٝات تعً ١ُٝٝػاُ ١يهٌ ؾ ١٦باٱٓاؾ ١إٍ
نٛاؿك َ ١ًٖ٪يًتعاٌَ َع نٌ ؾٚ ١٦عً ٘ٝؾإٕ ؾ٦ات ايذلب ١ٝاـاُ ( ١ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١تػٌُ ) :
( إٖٛبٚ ١ايتؿٛم – اٱعاق ١ايوُع – ١ٝاٱعاق ١ايعكً – ١ٝاٱعاق ١ايبِلُ – ١ٜعٛبات ايتعًِ –
اٱعاقات اؾوُٚ ١ٝايِش – ١ٝآڀلابات ايًػٚ ١ايتٛاٌُ – آ٫ڀلابات اْ٫ؿعاي ١ٝايوًٛن – ١ٝآڀلاب
ايتٛسـ – اٱُابات ايٓاػ ١عٔ ايـَاؽ – آڀلاب اْ٫تبا ٙإِشٛب بٌٓا ٙسلنَ ٞؿل ( ) ٙاي٫٬
ٚآػل. ) 42-43 :4113 , ٕٚ
ارتدَ ١االدتُاع : ١ٝيًؼـَ ١ا٫دتُاعَ ١ٝعٓ ٢عاّ ٜأت َٔ ٞإـي ٍٛايًؿ ٞٛشلقا اُ٫ڀ٬غ ؾهًُ١
ػـَ ١تعين فٗٛؿات ٖاؿؾٜ ١كِـ بٗا ؼك ٝل ؾا٥ـَ ٠ع ,١ٓٝأ ٚإٜكاف أَٓ ٚع ٓلك ٚاقع أ ٚقتٌُ ايٛقٛع ,أَا
يؿ ٜادتُاع ١ٝؾبـ ٜٞٗأْ٘ ُؿٌَ ١تك َٔ ١اجملتُع ,أ ٚا٫كتبا ٙبايع٬قات إتباؿي ١بايب ١٦ٝاحملٝڀ( ١عبٝـ  ,ايوٝـ,
ٜٚ , ) 25 :2009ڀًل إِڀًض عً ٢فُٛع َٔ ١ايڀلم ٚايٛها ٌ٥إٕٓ ١ُٛواعـ ٠اٯػل ٜٔٱًباع ساد١
ٜ ٫وتڀٝع ٕٛإًباعٗا ؿَ ٕٚواعـ (غٝح .) 448 :1979 ,
االضرتاتٝذ ١ٝاملٓٗذ ١ٝيًدزاض:١
َٗٓ -1ر ايدزاض :١ا هتؼـّ ايباسجإ إٓٗر ايُٛؿ ٞايتشً ,ًٞٝسٝح إٕ ايـكاه ١ايُٛؿ ١ٝتٗتِ
بتشـٜـ ايٓٛع ايكا ِ٥يًٛاٖل ٠نُا ُٖٚٚ ٛؿٗا بڀلٜك ١تعتُـ عً ٞؼًًٗٝا ٚبٝإ ايع٬قات بٌ عٓاُلٖا
َٚهْٛاتٗا (عڀ.)132 :4119 , ١ٝ
 -4زتتُع ايدزاضٜ : ١تُجٌ فتُع ايـكاهْٝ ٗ ١ع ا٭ػِا ٌٝ٥ا٫دتُاعٚ ٌٝايٓؿوَ ٌٝهتب تعًِٝ
(تػوات) ٚايبايؼ عـؿِٖ ( )28أػِا ٞ٥ادتُاع )39 ( ٚ ٞأػِاٝ٥ا ْؿوٝا (غلٜإ.)2019,
 -3ع ١ٓٝايدزاض :١مت هشب ع ١ٓٝقِـ َٔ ٜ٘اجملتُع ا٭ًُ ٞيًـكاه ١بٓوبٚ , %50 ١بًؼ قٛاَٗا ()30

َؿلؿٚ ٠ؾل يًٌل ٙٚاٯت:١ٝ

إٔ ٜه ٕٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞأ ٚايٓؿو ٗ ٞإسـ ٣إـاكي اييت ٜڀبل ؾٗٝا ايـَر.
إٔ ٜه ٕٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞأ ٚايٓؿو ٞقـ تعاٌَ بٌهٌ َباًل َع ا٭طؿاٍ إـفٌ بٗق ٙإـاكي.
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أدٚات ايبشح:
أ -اهتُاك ٠اهتباْ َٔ ١إعـاؿ ايباسجٌ ٚقـ اًتًُت ا٫هتُاك ٠عً ٢هت ١قاٚك.
دـ ٍٚكقِ (ٜٓٛ )7ض قاٚك ا٫هتباْ١

ستاٚز االضتباْ١

عدد املؿسدات

ايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ

6

َعٛقات تلدع ٭ػِا ٌٝ٥أْؿوِٗ

12

َعٛقات تلدع يًُـكهٚ ١تٓعهى عً ٢ؾلٜل ايعٌُ

12

َعٛقات تلدع يٮطؿاٍ أْؿوِٗ

9

َعٛقات تلدع يٮهل ٚاجملتُع

12

إْايَ ٞؿلؿات ا٫هتباْ١

45

ب -صدم األدا:٠
يًتشكل َٔ ُـم أؿا ٠ايـكاه ١مت ا٫نتؿا ٤بايِـم ايٛاٖل ٟيٮؿا َٔ ٠ػ ٍ٬علٓٗا عً ٞفُٛعَٔ ١
اـدلا ٤احملهٌُ َٔ أهاتق ٠داَع ١اؾبٌ ايػلب ٗ ٞنً ١ٝايذلب ١ٝغلٜإٚ ,نً ١ٝاٯؿاب غلٜإٚ ,نً ١ٝايعًّٛ
ٚاٯؿاب َنؿٚ ,ٙنً ١ٝاٯؿاب ا٭ُابع٘ ,إتؼٌِِ ٗ فاٍ ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓؿىٚ ,بٓا٤ٶ عً ٢آكاِٗ٥
َٚكذلساتِٗ سقؾت بعض إؿلؿات ٚأعٝـ ُٝاغ ١ايبعض اٯػلٚ ,مت إؿػاٍ ناؾ ١ايتعـ٬ٜت ٚاٱٓاؾات
إكذلس َٔ ١قبٌ ايواؿ ٠احملهٌُٚ ,قـ اهتبعـت إؿلؿات اييت تكٌ ْوب ١ا٫تؿام عًٗٝا عٔ (.)%80
ز -األضًٛب اإلسضا ٞ٥يًدزاض :١اهتؼـّ ايباسجإ ايٓوب إٚ ١ٜٛ٦ا٫ملاف إعٝاكٚ ٟإتٛه٘
اؿوابٞ
إداب ١ايطؤاٍ األ :ٍٚارتضا٥ط ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝيألخضاَٚ ،ٞ٥د ٣تأثريٖا عًَ ٢طت ٣ٛارتدَات
املكدَ ١بٗر ٙاملدازع


أٚالٚ :صـ ايبٝاْات ايدميٛغساؾٚ ١ٝايعًُ ١ٝملؿسدات ع ١ٓٝايدزاض:١
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ددٜٛ )2( ٍٚعح ارتضا٥ط ايدميٛغساؾٚ ١ٝايعًُ ١ٝيع ١ٓٝايدزاض١
ت ارتضا٥ط
1

ايٓٛع

2

املسسً ١ايعُس١ٜ

3

املطت ٣ٛايتعًُٞٝ

ايتدضط

4
5

ايٛظٝؿ ١اذتاي١ٝ

6ارترب ٠يف زتاٍ ٚظٝؿتو اذتاي١ٝ

املتػريات

ايعدد

ايٓطب% ١

فنل

3

% 8.83

أْج٢

31

%91.12

30-25

8

%43.04

35-31

3

%8.83

40-36

14

%30.31

 21ؾأنجل

11

%34.30

ؿبً ّٛعاٍ

9

%46.22

يٝواْى

41

% 08.84

بهايٛكٜٛي

0

%12.21

عًِ ايٓؿى

41

%08.84

عًِ ا٫دتُاع

0

%12.21

ػـَ ١ادتُاع١ٝ

9

%46.28

أػِا ٞ٥ادتُاعٞ

12

%49.18

أػِاْ ٞ٥ؿوٞ

41

%08.84

أقٌ َٔ  5هٓٛات

6

%12.62

َٔ  11-5هٓٛات

9

%46.28

َٔ 10-11هٓٛات

10

% 22.14

2

%11.26

َٔ  16ؾأنجل

ٜتغح َٔ ادتد ٍٚزقِ ( )2ارتاظ بارتضا٥ط ايدميٛغساؾ ١ٝيع ١ٓٝايدزاض:١
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(أ) ايٓـــــٛع :أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ أغًب أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١ا٭ػِا َٔ ٌٝ٥اٱْاخ
سٝح بًػت ْوبتِٗ " ," % 91.17بُٓٝا بًػت ْوب ١ايقنٛك"  َٔ "% 8.83فُٛع أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه.١
(ب) املسسً ١ايعُس :١ٜأٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ايػايب ١ٝايع َٔ ٢ُٛأؾلاؿ ايع ١ٓٝتكع أعُاكِٖ ٗ ايؿ١٦
ايعُل " 40-36" ١ٜسٝح بًػت ْوبتِٗ " ," %35.30تًٗٝا ايؿ ١٦ايعُل -41" ١ٜؾأنجل" بٓوب١
" "%32.35تًٗٝا ايؿ ١٦ايعُل "30 -25" ١ٜبٓوب " %23.52" ١ثِ ايؿ ١٦ايعُل 35" - "31 ١ٜبٓوب١
"."%8.83
(ز) املطت ٟٛايتعً :ُٞٝأٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ أغًب أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١يـَ ِٜٗوت ٟٛتعًُٞٝ
يٝواْى ,سٝح بًػت ْوبتِٗ ( )% 55.88تًٗٝا َٔ يـَ ِٜٗوت ٟٛتعً ُٞٝؿبً ّٛعاي ٞبٓوب)%26.47( ١
تًٗٝا َٔ يـ ِٜٗبهايٛكٜٛي بٓوب.)%14.70( ١
ؿ) ايتدضط :أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ايػايب ١ٝايع َٔ ٢ُٛأؾلاؿ ايع ١ٓٝؽِِِٗ عًِ ايٓؿى سٝح
بًػت ْوبتِٗ ( )%58.82تًٗٝا َٔ ػـَ ١ادتُاع ١ٝؽِِِٗ بٓوبٚ )%29.18( ١تٌرل ٖق ٙإعڀٝات
إٍ إٔ أغًب أؾلاؿ ع ١ٓٝايبشح َتؼٌِِ ٗ ايعً ّٛا٫دتُاع ١ٝا٭َل ايقٜ ٟواعـ عً ٞؾِٗ طبٝعٖ ١قٙ
ايؿٜٚ ,١٦وٌٗ عًُ ١ٝتڀبٝل ايدلاَر ايذلب. ١ٜٛ
ٖع) ارترب ٠يف زتاٍ ٚظٝؿتو اذتاي :١ٝأٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ غايب ١ٝايع ١ٓٝايـكاه ١تذلاٚغ َـ ٠عًُِٗ
نأػِاْ ٞ٥ؿو ٞأ ٚأػِا ٞ٥ادتُاعَ ٞا بٌ ( )15-11بٓوب )% 44.12( ١تًٗٝا ْوب ١ايق ٜٔتذلاٚغ َـ٠
عًُِٗ َا بٌ ( )10-5بٓوب )%26.48( ١تًٗٝا ْوب ١ايقَ ٜٔـ ٠عًُِٗ أقٌ َٔ ٔى هٓٛات بٓوب١
(ٚ )%17.64أػرلا ْوب ١ايقَ ٜٔـ ٠عًُِٗ أنجل َٔ ( 16هٓ ١ؾأنجل ) بٓوب.)%17.64( ١
ٚعًٖ ٢قا ايٓش ٛلـ إٔ َعڀٝات اؾـ ٍٚايوابل تٓٛض إٕ غايب ١ٝأؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١ناْت َـ ٠عًُِٗ
ٗ فاٍ ٝٚٚؿتِٗ اؿايَ ١ٝا بٌ ( )15-5هٓٛات  ٖٞٚؾذل ٠مَٓ ١ٝطْ ١ًٜٛوبٝٶاٖٚ ,قا قـ ٌٜرل إٍ قـك٠
ٖق ٙايهٛاؿك إٍ ايتعاٌَ ا٭َجٌ َع ايؿ ١٦إٕ ٚؾلت اٱَهاْات إاؿ.١ٜ
عسض َٓٚاقػ ١ايٓتا٥ر:
إداب ١ايطؤاٍ ايجاَْ :ٞا أِٖ املعٛقات اييت ا تعٛم دَر ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١مبدازع ايتعًِٝ
األضاض ٞمبد ١ٜٓغسٜإ ؟
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دد )3(ٍٚاضتذابَ ١ؿسدات ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢ايعبازات املتعًك :١بايبعد األ( ٍٚاملعٛقات اييت تسدع
يألخضاٝ٥ني أْؿطِٗ)

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

املتٛضط االضتساف ايٓطب١

ايعبازات

املسدح

املعٝازٟ

1.
23

0.
53

61.5
4%

1.
18

0.
60

59.1
3%

1.
18

0.
57

59.1
3%

1.
16

0.
59

58.1
7%

1.
16

0.
58

58.1
7%

1.
11

0.
54

55.2
9%

1.
07

0.
73

53.3
7%

0.
52

0.
75

25.9
6%

عـّ اٖ٫تُاّ ايبعض َِٓٗ بعًُ٘ نُا هب إٔ ٜهٕٛ

1.
01

1.
21

42.3
1

عـّ قـكَ ٠عًُ ٞا٭ػِا ٌٝ٥بإـكه ٗ ١ا٫هتؿاؿَٔ ٠

1.
20

1.
60

43.1
1

0.
94

0.
32

46.7
9%

ٓعـ اٱعـاؿ ا٭ناؿّ ٞيٮػِا ٗ ٌٝ٥ايٓٛاس ٞاـاُ١
يًتعاٌَ َع تَٝ٬ق ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١
قً ١اـدل ٗ ٠ايعٌُ َع أطؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١
ؿاػٌ إـكه١
عـّ اٱٕاّ بإعًَٛات ايٓٛل ١ٜايهاؾ ١ٝيًتعاٌَ َع ٖقٙ
ايؿ١٦
عـّ ثك ١ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبٓؿو٘ نعٔ ٗ ٛؾلٜل
عٌُ ؿاػٌ إـكه١
ٜٗ ٫تِ ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبا٫تِاٍ بأهل ٠طؿٌ فٟٚ
ا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١ساي ١إُٖاشلا ٗ َتابعت٘
عـّ ثك ١ا٭ػِا ٞ٥ايٓؿو ٞبٓؿو٘ نعٔ ٗ ٛؾلٜل عٌُ
ؿاػٌ إـكه١
عـّ ايكـك ٠عً ٢ته ٜٔٛع٬ق ١َٝٓٗ ١بٚ ٘ٓٝبٌ ا٭طؿاٍ
ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١
اًذلى ا٭ػِا ٞ٥ايٓؿوَ ٞع ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعٗ ٞ
عٌُ عح عٔ سا٫ت ا٭طؿاٍ .

غلؾ ١إِاؿك بإـكه١
ايدزد ١ايهً١ٝ
524
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ٜٓٛض اؾـ ٍٚايوابل إتٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكٚ ٟايٓوب ١إ ١ٜٛ٦ٱدابات ع ١ٓٝايـكاه ١سٍٛ
احملاٚك َلتب ١تٓاميٝاڄ٬ٜٚ ,س َٔ ٜػ ٍ٬ايٓوب إ ٚ ١ٜٛ٦إتٛه٘ اؿواب ٞإٔ إدابات إبشٛثٌ ناْت تٌرل
إٍ "ٓعـ اٱعـاؿ ا٭ناؿّ ٞيٮػِا ٗ ٌٝ٥ايٓٛاس ٞاـاُ ١يًتعاٌَ َع تَٝ٬ق ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ" ١
وتٌ إلتب ١ا٭ ٍٚبٓوب )%61.54) ١تًٗٝا " قً ١اـدل ٗ ٠ايعٌُ َع أطؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١ؿاػٌ
إـكه " ١بإلتب ١ايجاْٚ ١ٝبٓوب ,) %59.13) ١تًٗٝا بإلتب ١ايجايج " ١عـّ اٱٕاّ بإعًَٛات ايٓٛل ١ٜايهاؾ١ٝ
يًتعاٌَ َع ٖق ٙايؿ " ١٦بٓوب٬ٜٚ )%59.13) ١س َٔ ٜايتشً ٌٝانؿاض ا٭ُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيعباك " ٠عـّ قـك٠
َعًُ ٞا٭ػِا ٌٝ٥بإـكه ٗ ١ا٫هتؿاؿ َٔ ٠غلؾ ١إِاؿك بإـكه " ١سٝح دا٤ت ٗ إلتب ١ا٭ػرل ٠بٓوب١
)ٖٚ ) %21.63قا قـ ٜلدع يعـّ ٚدٛؿ غلف يًُِاؿك بإـاكيٜٚ ,تٔض ٖا هبل إٔ ؿكد ١إعٛقات اييت
تلدع يٮػِا ٌٝ٥ناْت بـكد " ١إٍ سـ َا قً " ١ًٝعوب أكا ٤ع ١ٓٝايـكاه ١سٝح بًؼ إتٛه٘ اؿوابٞ
ؾُٝع احملاٚك ايذلؾٚ "0.94" ١ٝٗٝبٓوب"%46.79" ١ٜٛ٦َ ١
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دد )4( ٍٚاضتذابَ ١ؿسدات ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢ايعبازات املتعًك :١بايبعد ايجاْ( ٞاملعٛقات اييت تسدع
يًُدزض)١
ت
1

املتٛضط االضتساف

ايعبازات
عـّ تكبٌ إؿاك ٠إـكه ١يًعٌُ ا٫دتُاعَ ٞع
ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ.١

املسدح

املعٝازٟ

1.5
2

0.
75

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

75.96%

ا٫ؾتكاك يدلاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتَٗ ١٦ٝـكه ٞإـكه١
2

3

٫هتكباٍ ايتَٝ٬ق ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١قبٌ ايبـ٤
بعًُ ١ٝايـَر
ٚدٛؿ تَٝ٬ق ف ٟٚاستٝادات اـاُ ١كتًؿٞ
ايكـكات ؿاػٌ ايِـ ايٛاسـ

 4عـّ ٚدٛؿ غلؾَِ ١اؿك ؿاػٌ إـكه١
5
6
7
9
11

إغؿاٍ إًلاى ا٭هل ٠أثٓا ٤عًُٓٚ ١ٝع ايدلْاَر
ايذلب ٟٛايؿلؿ ٟيًتًُٝق
عـّ اًذلاى ا٭ػِا ٞ٥ايٓؿو ٞأثٓآٚ ٤ع اـڀ١
ايؿلؿٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيًتًُٝق
عـّ اًذلاى ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞأثٓآٚ ٤ع اـڀ١
ايؿلؿٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيًتًُٝق
عـّ ؾِٗ بعض أعٔا ٤ؾلٜل ايعٌُ يـٚك ا٭ػِاٞ٥
ا٫دتُاع ٗ ٞلاغ عًُ ١ٝايـَر.
عـّ ؾِٗ بعض أعٔا ٤ؾلٜل ايعٌُ يـٚك ا٭ػِاٞ٥
ايٓؿو ٗ ٞلاغ عًُ ١ٝايـَر.
ايدزد ١ايهً١ٝ
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1.5
1

0.
70

1.4
6
1.4
5

0.
74
0.
75

72.60%

1.3
7

0.
75

68.27%

1.3
3

0.
72

66.35%

1.2
0

0.
64

60.10%

1.1
6

0.
66

58.17%

1.1
1
1.2
6

0.
56
0.
46

75.48%
73.08%

55.29%
63.05%
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ٜٓٛض اؾـ ٍٚايوابل إتٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكٚ ٟايٓوب ١إ ١ٜٛ٦ٱدابات ع ١ٓٝايـكاه ١سٍٛ
احملاٚك َلتب ١تٓاميٝاڄ٬ٜٚ ,س َٔ ٜػ ٍ٬ايٓوب إ ٚ ١ٜٛ٦إتٛه٘ اؿواب ٞإٔ إدابات إبشٛثٌ ناْت تٌرل
إٍ اْ٘ (عـّ تكبٌ إؿاك ٠إـكه ١يًعٌُ ا٫دتُاعَ ٞع ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ )١وتٌ إلتب ١ا٭ٍٚ
بٓوب )%25.48) ١تًٗٝا( ا٫ؾتكاك يدلاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيتَٗ ١٦ٝـكه ٞإـكه٫ ١هتكباٍ ايتَٝ٬ق فٟٚ
ا٫ستٝادات اـاُ ١قبٌ ايبـ ٤بعًُ ١ٝايـَر) بإلتب ١ايجاْٚ ١ٝبٓوبًٜٗٝ ,)%20.67) ١ا بإلتب ١ايجايجٚ( ١دٛؿ
تَٝ٬ق ف ٟٚاستٝادات اـاُ ١كتًؿ ٞايكـكات ؿاػٌ ايِـ ايٛاسـ) بٓوب٬ٜٚ (%20.67) ١سَٔ ٜ
ايتشً ٌٝانؿاض ا٭ُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيعباك " ٠عـّ ؾِٗ بعض أعٔا ٤ؾلٜل ايعٌُ يـٚك ا٭ػِا ٞ٥ايٓؿو ٗ ٞلاغ
عًُ ١ٝايـَر" سٝح دا٤ت ٗ إلتب ١ا٭ػرل ٠بٓوبٜٚ (%55.29 ) ١تٔض ٖا هبل إٔ ؿكد ١إعٛقات
إـكه ١ٝناْت بـكدَ" ١لتؿع " ١عوب أكا ٤ع ١ٓٝايـكاه ١سٝح بًؼ إتٛه٘ اؿوابٚ ) 1.26) ٞبٓوب١
َ.)%63.05 ( ١ٜٛ٦
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دد )5( ٍٚاضتذابَ ١ؿسدات ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢ايعبازات املتعًك :١بايبعد ايجايح (املعٛقات اييت
تسدع يألطؿاٍ اْؿطِٗ )

ت
1
2

ايعبازات
عـّ تكبٌ ا٭طؿاٍ ايعاؿ ٌٜيٛدٛؿِٖ ؿاػٌ ايِـ ايـكاهٞ

املتٛضط

االضتساف ايٓطب١

املسدح

امل١ٜٛ٦

1.4
0

ْٛبات ايػٔب ايٌـٜـ اييت تِاسب ايڀؿٌ ؿاػٌ ايؿٌِ
ايـكاهٞ

3

ايَ٬باٚ ٠٫عـّ اٖتُاّ ا٭طؿاٍ باؿِ ١ايـكاهٞ

9

4

ُعٛب ١ته ٜٔٛع٬قْ ١َٝٓٗ ١ادش ١بٌ ايڀؿٌ ٚا٭ػِاٞ٥

9

5

ػٛف ايڀؿٌ ايٌـٜـ َٔ أقلاْ٘ ؿاػٌ إـكه١

7

تٌتت أْتباِٖٗ ٚعـّ قـكتِٗ عً ٢ايتٛاٌُ َع إعًُ١
ؿاػٌ ايؿٌِ

8

اؿلن ١اينا٥ـَٚ ٠وتُل ٠ؿاػٌ ثأثل هًبا عً٢

9

قـكاتِٗ ايعكً ١ٝأقٌ بهجرل َٔ قـكات أقلاِْٗ ا٭هٜٛا٤
ايدزد ١ايهً١ٝ

0.

59.6
2%
54.3
3%
24.0
4%

56
0.

1.0
37
0.4
56
8

أقلاِْٗ ايعاؿ ٗ ٌٜا٭ٌْڀ ١ايِؿٖ ١ٝا ٜكًٌ ؾلْ ؿفِٗ
بإـكه١

0.

70.1
9%

68
1.1

قً ١اًذلاى ايتَٝ٬ق َٔ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ع

0.

70.1
9%

68
1.4

0

6

املعٝازٟ

0.

0.4
60
3

0.

21.6
3%

0.3
58
1

0.

15.3
8%

0.

13.4
6%
13.4
6%
28.3
3%

0.2
51
7
0.
0.2
51
7
0.
0.5
35
7

ٜٓٛض اؾـ ٍٚايوابل إتٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكٚ ٟايٓوب ١إ ١ٜٛ٦ٱدابات ع ١ٓٝايبشح سٍٛ
احملاٚك َلتب ١تٓاميٝاڄ ٬ٜٚس َٔ ٜػ ٍ٬ايٓوب إٚ ١ٜٛ٦إتٛه٘ اؿواب ٞإٔ إدابات إبشٛثٌ ناْت تٌرل إٍ
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أْ٘ ( عـّ تكبٌ ا٭طؿاٍ ايعاؿ ٌٜيٛدٛؿِٖ ؿاػٌ ايِـ ايـكاهٚ )ٞعباكْٛ( ٠بات ايػٔب ايٌـٜـ اييت
تِاسب ايڀؿٌ ؿاػٌ ايؿٌِ ايـكاه )ٞدا٤ت ٗ ا٭ ٍٚبٓوب %70.19 ١تًٗٝا عباك( ٠ايَ٬باٚ ٠٫عـّ
اٖتُاّ ا٭طؿاٍ باؿِ ١ايـكاه )١ٝبإلتب ١ايجاْٚ ١ٝبٓوب %59.62 ١تًٗٝا بإلتب ١ايجايجُ( ١عٛب ١ته ٜٔٛع٬ق١
َْٗٓ ١ٝادش ١بٌ ايڀؿٌ ٚا٭ػِا )ٞ٥بٓوب٬ٜٚ %54.33 ١س َٔ ٜايتشً ٌٝانؿاض ا٭ُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيعباك٠
(قـكاتِٗ ايعكً ١ٝأقٌ بهجرل َٔ قـكات أقلاِْٗ ا٭هٜٛا )٤سٝح دا٤ت ٗ إلتب ١ا٭ػرل ٠بٓوب%13.46 ١
ٜٚتٔض ٖا هبل إٔ ؿكد ١إعٛقات اييت تلدع يٮطؿاٍ اْؿوِٗ ناْت بـكدَٓ " ١ؼؿٔ" ١عوب أكا ٤ع١ٓٝ
ايـكاه ١ؾكـ بًؼ إتٛه٘ اؿوابٚ " 0.57" ٞبٓوب"%28.33" ١ٜٛ٦َ ١
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دد )6( ٍٚاضتذابَ ١ؿسدات ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢ايعبازات املتعًك :١بايبعد ايسابع (املعٛقات اييت تسدع
يألضس ٚ ٠اجملتُع )
ايعبازات

ت

املتٛضط

االضتساف

ايٓطب١

املسدح

املعٝازٟ

امل١ٜٛ٦

1.

1

عـّ تعا ٕٚا٭هلَ ٠ع إؿاك ٠إـكه ٗ ١تٓؿٝق اـڀ ١ايـَر

68

4

ػٛف ا٭هل َٔ ٠اي ُِٛاحملٝڀٌ بٗا

66

3

ْٛل ٠ايٚ ُِٛايـ ١ْٝٚاييت ٜٛٓلٖا أؾلاؿ اجملتُع شلق ٙايؿ١٦

52

2

ٜٛٓل اجملتُع يعًُ ١ٝايـَر ْٛل ٠اهتٗناٚ ٤اهتؼؿاف

47

0

ايٛها ٌ٥اٱع ٫ ّ٬تك ّٛبـٚكٖا ٗ ايتبِرل بأُٖ ١ٝايـَر

38

6
2
8
9
11

َٓ٘

0.8
5
0.7
4

1.
9
1.
33

7
1.

عًُ ١ٝايـَر
ا٫ػا ٙاجملتُع ٞايوًيب م ٛؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ١

16

3
1.
4
1.

عـّ ثك ١أٚيٝا ٤ا٭َٛك

15

0.6
6

1.

ايدزد ١ايهً١ٝ

34

535

0.9

2

1.

20

58.
17%
57.
69%
67.
10%

0.7

1.

عـّ تعا٪َ ٕٚهوات اجملتُع إؼتًؿَ ١ع إـكه ٗ ١إلاغ

0.6

60.
10%

3

38

عً ٢إدشاف عل ايعاؿٚ ٌٜيٝى عـ٫ڄ

0.6

66.
35%

0.6

1.

ٜٛٓل اجملتُع إٍ ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات َع ا٭طؿاٍ ايعاؿٌٜ

0.6

69.
23%

7
1.

عـّ اٖتُاّ اجملتُع بٗق ٙايؿٚ ١٦ايٓٛل إيٗٝا عً ٢أْٗا َٚ٪ٝي

0.6

84.
13%
83.
17%
75.
96%
73.
56%
69.
23%

0.4
6
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ٜٓٛض اؾـ ٍٚايوابل إتٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكٚ ٟايٓوب ١إ ١ٜٛ٦ٱدابات ع ١ٓٝايبشح سٍٛ
احملٛك َلتب ١تٓاميٝاڄ٬ٜٚ ,س َٔ ٜػ ٍ٬ايٓوب إ ٚ ١ٜٛ٦إتٛه٘ اؿواب ٞإٔ إدابات إبشٛثٌ ناْت تٌرل
إٍ أْ٘ (عـّ تعا ٕٚا٭هلَ ٠ع إؿاك ٠إـكه ٗ ١تٓؿٝق اـڀ ١ايـَر) دا٤ت بإلتب ١ا٭ٍٚ
بٓوب %84.13١تأت ٞبعـ فيو (ػٛف ا٭هل َٔ ٠اي ُِٛاحملٝڀٌ بٗا) بإلتب ١ايجاْٚ ١ٝبٓوب%83.17 ١
تًٗٝا بإلتب ١ايجايجْٛ( ١ل ٠ايٚ ُِٛايـ ١ْٝٚاييت ٜٛٓلٖا أؾلاؿ اجملتُع شلق ٙايؿ )١٦بٓوب٬ٜٚ %75.96 ١سَٔ ٜ
ايتشً ٌٝانؿاض ا٭ُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيعباك( ٠عـّ ثك ١أٚيٝا ٤ا٭َٛك ) سٝح دا٤ت ٗ إلتب ١ا٭ػرل ٠بٓوب١
ٜٚ %50.48تٔض ٖا هبل إٔ ؿكد ١إعٛقات اييت تلدع يٮهل ٚ ٠اجملتُع ناْت بـكد " ١عاي " ١ٝعوب
أكا ٤ع ١ٓٝايـكاه ١ؾكـ بًؼ إتٛه٘ اؿوابٚ "1.26" ٞبٓوب."%63.05" ١ٜٛ٦َ ١


ػ ١ُ٬ؼً ٌٝأبعاؿ َعٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝايعاّ َـ ١ٜٓغلٜإ:

ددٜ )7( ٍٚبني املتٛضط اذتطابٚ ٞاختباز "ت" يتكَ ِٝٝؿسدات ايع ١ٓٝسَ ٍٛعٛقات دَر ذٟٚ
االستٝادات ارتاص ١مبدازع ايتعً ِٝاألضاض ٞيف نٌ بعد َٔ األبعاد
اجملــــــــــــــاٍ

ت

املتٛضط

االضتساف

املسدح

املعٝازٟ

1

ا٭هلٚ ٠اجملتُع َعٛقات تلدع

1.3

2

َعٛقات تلدع إـكه١

1.2

3

َعٛقات
أْؿوِٗ

تلدع

0.4
4

"ت"

6

61

60
2

االستُاي١ٝ
0.0

49
5.7

0.3
4

االختباز
7.5

0.4

يٮػِا0.9 ٌٝ٥

ق١ُٝ

ايك١ُٝ

00
0.0

89
2.056

00
0.0
00
0.0

ايكساز
قبٍٛ
قبٍٛ
قبٍٛ

0.5
َعٛقات تلدع يٮطؿاٍ أْؿوِٗ 0.3
4
00
12.356 54
29
0.2
0.3
َعٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ0.9 ١
92
1.060 18
67
ٜتبٌ َٔ ػ ٍ٬ايبٝاْات ايٛاكؿ ٗ ٠اؾـ ٍٚأع ٙ٬إٔ إتٛه٘ ايعاّ يًعٓاُل إتعًك١
قبٍٛ

َعٛقات ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝايعاّ ٚؾل اهتذاب ١ع ١ٓٝايـكاه ١نإ بـكد" ١
َٛاؾل إٍ سـ َا " سٝح دا٤ت َعٛقات تلدع ا٭هلٚ ٠اجملتُع بايذلتٝب ا٭َ ٍٚعٛقات تلدع إـكه١
ناْت بايذلتٝب ايجاْٚ ٞناْت ؿكد ١اهتذاب ١ع ١ٓٝايـكاه ١عًُٗٝا بـكدَٛ " ١اؾل" نُا ٬ٜس ٜإٔ
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َعٛقات تلدع يٮػِا ٌٝ٥أْؿوِٗ َٚعٛقات تلدع يٮطؿاٍ أْؿوِٗ دا٤ت بايذلتٝب ايجايح ٚايلابع عً٢
ايتٛايٚ ٞؿكد ١اهتذاب ١ع ١ٓٝايـكاه ١عًُٗٝا بـكد " ١غرل َٛاؾل.
ايٓتا٥ر ايعاَ ١يًدزاض:١
أٚال :ارتضا٥ط ايدميٛغساؾٚ ١ٝايعًُ ١ٝيع ١ٓٝايدزاض:١
 -7أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ أغًب أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١ناْٛا َٔ اٱْاخ سٝح بًػت ْوبتِٗ
( ,)%91.17
 -4أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ايػايب ١ٝايع َٔ ٢ُٛأؾلاؿ ايع ١ٓٝتكع أعُاكِٖ ٗ ايؿ ١٦ايعُل"21-36" ١ٜ
سٝح بًػت ْوبتِٗ "" %30.31
 -3أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ أغًب أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١يـَ ِٜٗوت ٣ٛتعً ُٞٝيٝواْى ,سٝح بًػت
ْوبتِٗ (.)% 00.88
 -2أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ايػايب َٔ ١ٝأؾلاؿ ايع ١ٓٝؽِِِٗ عًِ ايٓؿى سٝح بًػت ْوبتِٗ
(.)%08.84
 -0أٓٚشت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ غايب ١ٝايع ١ٓٝايـكاه ١تذلاٚغ َـ ٠عًُِٗ نأػِاْ ٞ٥ؿو ٞأٚ
أػِا ٞ٥ادتُاعَ ٞا بٌ ( )10-11بٓوب.)% 22.14( ١
ثاْٝاً :املعٛقات اييت :
 -7أٚعشت ْتا٥ر ايدزاض ١املعٛقات اييت تسدع يألخضاٝ٥ني أْؿطِٗ سٝح دا٤ت عً ٞايٓشٛ
اآلتــٓ(:ٞعـ اٱعـاؿ ا٭ ناؿّ ٞيٮػِا ٗ ٌٝ٥ايٓٛاس ٞاـاُ ١يًتعاٌَ َع تَٝ٬ق ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاُ ٗ )١إلتب ١ا٭ ٍٚتًٗٝا (قً ١اـدل ٗ ٠ايعٌُ َع أطؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١ؿاػٌ إـكه)١
بإلتب ١ايجاْ , ١ٝتًٗٝا بإلتب ١ايجايج( ١عـّ اٱٕاّ بإعًَٛات ايٓٛل ١ٜايهاؾ ١ٝيًتعاٌَ َع ٖق ٙايؿ. )١٦
 -8أٚعشت ْتا٥ر ايدزاض ١املعٛقات اييت تسدع يًُدزض ١سٝح دا٤ت عً ٞايٓش ٛاالتــ:ٞ
(عـّ تكبٌ إؿاك ٠إـكه ١يًعٌُ ا٫دتُاعَ ٞع ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ) ١إلتب ١ا٭,ٍٚ
تًٗٝا (ا٫ؾتكاك يدلاَر ايتٛع ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيت َٗ ١٦ٝـكه ٞإـكه٫ ١هتكباٍ ايتَٝ٬ق ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١قبٌ
ايبـ ٤بعًُ ١ٝايـَر)ًٜٗٝ ,ا بإلتب ١ايجايجٚ( ١دٛؿ تَٝ٬ق ف ٟٚاستٝادات اـاُ ١كتًؿ ٞايكـكات ؿاػٌ ايِـ
ايٛاسـ).
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 -9أٚعشت ْتا٥ر ايدزاض ١املعٛقات اييت تسدع يألطؿاٍ أْؿطِٗ سٝح دا٤ت عً ٞايٓش ٛاآلت:ٞ
(عـّ تكبٌ ا٭طؿاٍ ايعاؿ ٌٜيٛدٛؿِٖ ؿاػٌ ايِـ ايـكاهٚ )ٞعباكْٛ( ٠بات ايػٔب ايٌـٜـ اييت
تِاسب ايڀؿٌ ؿاػٌ ايؿٌِ ايـكاه ٗ )ٞإلتب ١ا٭ ,ٍٚتًٗٝا عباك ( ٠ايَ٬باٚ ٠٫عـّ اٖتُاّ ا٭طؿاٍ
باؿِ ١ايـكاه )١ٝبإلتب ١ايجاْ ,١ٝتًٗٝا بإلتب ١ايجايجُ( ١عٛب ١ته ٜٔٛع٬قْ ١َٝٓٗ ١ادش ١بٌ ايڀؿٌ
ٚا٭ػِا. )ٞ٥
 -:أٚعشت ْتا٥ر ايدزاض ١املعٛقات اييت تسدع يألضس ٚ ٠اجملتُع سٝح دا٤ت عً ٞايٓش ٛاآلت:ٞ
(عـّ تعا ٕٚا٭هلَ ٠ع إؿاك ٠إـكه ٗ ١تٓؿٝق ػڀ ١ايـَر) ٗ إلتب ١ا٭ ,ٍٚتًٗٝا (ػٛف ا٭هلَٔ ٠
اي ُِٛاحملٝڀٌ بٗا) بإلتب ١ايجاْ ١ٝتً ٗٝا بإلتب ١ايجايجْٛ( ١ل ٠ايٚ ُِٛايـ ١ْٝٚاييت ٜٛٓلٖا أؾلاؿ اجملتُع شلقٙ
ايؿ.)١٦
تضٛز َكرتح َٔ َٓعٛز املُازض ١ايعاَ ١يًددَ ١االدتُاع ١ٝيًتعاٌَ َع َعٛقات دَر ذٟٚ
االستٝادات ارتاص ١مبدزاع ايتعً ِٝايعاّ باجملتُع ايًٝبيب .
أ٫ٚڄ :األضظ اييت ٜك ّٛعًٗٝا ايتضٛز املكرتح.
ْ .1تا٥ر ايـكاهات ٚايبشٛخ ايوابك ١اييت اعتُـ عًٗٝا ايباسح ٗ ٖق ٙايـكاه.١
 .2ؼًَ ٌٝعڀٝات ايـكاه ١إٝـاْ ١ٝايلآٖٚ ١ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا.
 .3اٱطاك ايٓٛل ٟيًُُاكه ١ايعاَ ١ٕٓٗ ١اــَ ١ا٫دتُاع.١ٝ
٪َ .4هوات ايتعً ِٝايعاّ باجملتُع ايًٝيب "أٖـاؾٗا ,بلافٗا ,ؾًوؿتٗا ,كٜ٩تٗا ".
ثاْٝاً :األٖداف اييت ٜطع ٢ايتضٛز يتشكٝكٗا:
اهلدف ايعاّ ٚاألضاض ٞهلرا ايتضٛز ٖ:ٛ
 - 1اي ٍُٛٛإٍ إطاك عاّ يًُُاكه ١إٗٓ ١ٕٓٗ ١ٝاــَ ١ا٫دتُاع ١ٝيًتعاٌَ َع َعٛقات ؿَر فٟٚ
ا٫ستٝادات اـاَُ ١ـكاي ايتعً ِٝايعاّ باجملتُع ايًٝبيبٚ ,فيو َٔ ػ ٍ٬ؼكٝل ا٭ٖـاف ايؿلع ١ٝا٭ت:١ٝ
 -2ايتأنٝـ عً ٢ؿٚك إُاكي ايعاّ ؿاػٌ َ٪هوات ايتعً ِٝايعاّ باجملتُع ايًٝيب.
 -3ايتأنٝـ عً ٢أُٖ ١ٝؿَر ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ٪َ ١هوات ايتعً ِٝايعاّ.
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َ -4واعـ ٠ا٭هل ٠ايتعً٪َ ١ُٝٝهوات ايتعً ١ُٝٝعً ٢تَُٓ ١ٝعًَٛاتِٗ ٚقـكاتِٗ َٔ ػ ٍ٬اً٫ذلاى
ٗ بلاَر اؾُاعات ؿاػٌ َلانن ا٭طؿاٍ ايتٛسـ ,ٌٜيهٜ ٞتنٚؿٚا باـدلات اؾُاعٚ ١ٝتنٜـ َٔ قـكتِٗ عً٢
ايتهٝـ ا٫دتُاعَ ٞع إٌه٬ت ؿاػٌ ٚػاكز أهعععلِٖ.
 .5إهاؿ سًك ٌُٚ ١بٌ ٖق ٙإ٪هواتٚ ,بٌ ايٛماكات فات ايع٬ق ١بٗق ٙايٌلوَ ١جٌ ٚماك ٠ايٌٕٛ٦
ا٫دتُاعٚ –١ٝماك ٠ايتعً ١٦ٖٝ – ِٝايجكاؾٚ ١اٱع... .ّ٬إخلٚ ,اييت تًعب ؿٚك أهاي ٗ كهِ ايوٝاهات
ٚاـڀ٘ َٔ أدٌ ا٫كتكا ٤بٗق ٙايٌلو َٔ ١اجملتُع .
ثايجاً :اضرتاتٝذٝات ايتضٛز املكرتح:
 -1اضرتاتٝذ( ١ٝاإلقٓاع)
تٗـف ٖق ٙا٫هذلاتٝذ ١ٝإي ٞؼكٝل ايتعاٚ ٕٚايتُاهو بٌ أؾلاؿ اجملتُع ٚاؾُاعات س ٍٛايكٔاٜا اييت
تِٗ فتُعِٗ نأهاي ٱسـاخ تعـ ٗ ٌٜاػاٖاتِٗ ٚق ُِٗٝيٌعٛكِٖ َٔ ػ ٍ٬ا٫قتٓاع بإٔ ٖٓاى ًَِش١
عاَ ١هٛف ٜتِ ؼكٝكٗا ٚهٛف تعٛؿ عً ِٗٝبايؿا٥ـ( ٠عًٜٚ )118 :2010 ,ٞوتؼـّ ا٭ػِاٞ٥
ا٫دتُاعٖ ٞق ٙا٫هذلاتٝذَ ١ٝع عـٜـ َٔ ا٭ْوام َجٌ ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١نٓول عٌُٝ
ْٚول ٖـف ٗ إٓ ٚاسـ ٱقٓاعِٗ بكـكاتِٗ ايهآَ ١بـاػًِٗ ٚإ ٖق ٙايكـكات ّهٔ اهتػ٬شلا ٚا٫هتؿاؿ٠
َٓٗا ّٚ ,هٔ اهتؼـاَٗا أٜٔا َع أهل ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ٚإٓ ١َٛٛايتعًَ ١ُٝٝجٌ إؿاكات إـاكي ٚإعًٌُ
ٚإوٛ٦يٌ بايٛماك ٠ٱقٓاعِٗ بأُٖ ١ٝؿَر ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـاكي ايتعً ِٝايعاّٚ ,تتڀًب
ٖق ٙا٫هذلاتٝذ َٔ ١ٝا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعَ ٞا : ًٜٞ
أ -طلغ اؾٛاْب اٱهاب ١ٝيعًُ ١ٝؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُ ١ـكاي ايتعً ِٝايعاّ ٚ ,فيو عٔ طلٜل
ٚها ٌ٥اٱع ّ٬إؼتًؿَ ١جٌ كاؿ ٜٛغلٜإ اؿل با٫هتعاْ ١بق ٟٚاـدلٖ ٗ ٠قا اجملاٍ .
ب -ايعٌُ عً ٢تـي ٌٝايِعٛبات ٚإعٛقات اٱؿاك ١ٜنإقٓاع إؿاك ٠إـكه ١عً ٢تكبٌ يًعٌُ ا٫دتُاعٞ
َع ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ.١
ز -تـعْ ِٝكا ٙايك ٗ ٠ٛايٓول ا٭هلَٚ ٟواعـت٘ عً ٢تعُ ِٝاـدلات ايٓادش ١با٭هلٚ ,٠تٛهٝع ؿا٥ل٠
ا٫تِاٍ ٚايتؿاعٌ َا وكل ايتٛامٕ ا٭هلٚ ٟإوبع يلغبات ا٭عٔا.٤
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 -2اضرتاتٝذ( ١ٝايتعًٚ ِٝايتدزٜب )
اشلـف َٔ اهتؼـاّ ٖق ٙا٫هذلاتٝذَ ٖٛ ١ٝواعـ ٠أؾلاؿ اجملتُع عً ٢مٜاؿَ ٠عاكؾِٗ اـاُ ١تًو
إعًَٛات إتًِ ١عكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚإتًِ ١عاداتِٗ ٌَٚه٬ت فتُعِٗٚ ,إتًِ ١بكـكاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ
َٛٚاكؿِٖ َٚواعـتِٗ نقيو عً ٢مٜاؿ ٠ػدلاتِٗ ٗ اجملا٫ت ايتَُٓ ١ٜٛذتُعِٗ (عؿٝؿ)889 :8178 ,ٞ
ٜٚوتؼـّ ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعٖ ٞق ٙا٫هذلاتٝذ ١ٝيتـكٜب َعًٌُ ايؿ٦ات اـاُٚ ١ا٭ػِا ٌٝ٥ايٓؿوٌٝ
ٚا٫دتُاع ٌٝعً ٞا٭هايٝب ٚطلم ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ ١تتڀًب ٖق ٙا٫هذلاتٝذَٔ ١ٝ
ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعَ ٞا :ًٜٞ
أ -ايكٝاّ بايٓـٚات ٚٚكَ ايعٌُ إؼتًؿ ١اييت تٗتِ بايتعلٜـ بأُٖ ١ٝؿَر ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاَُ ١ـكاي ايتعً ِٝايعاّ.
ب -إقٓاع إوٛ٦يٌ َلنن تـكٜب إعًٌُ بايكٝاّ بـٚكات تـكٜب ١ٝيتـكٜب َعًٌُ ايؿ٦ات اـاُ١
ٚا٭ػِا ٌٝ٥ايٓؿوٚ ٌٝا٫دتُاعَ ٌٝـكاي ايتعً ِٝايعاّ عً ٢ا٭هايٝب ٚطلم ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاُ.١
 -3اضرتاتٝذ( ١ٝاملطاعد ٠ايرات)١ٝ
تٗـف ٖق ٙا٫هذلاتٝذ ١ٝإٍ ؿعِ ايكـكات ايقاتٚ ,١ٝايقات ايتُٓ ٗ ١ٜٛأؾلاؿ اجملتُع ايقٜٛ ٜٔادٕٗٛ
ٌَه٬ت َتٌابٗ ٗ ,١قاٚي ١يتشوٌ ؾلْ اؿٝاٚ ٠كؾع َوت ٣ٛإعٚ ,١ٌٝإسـاخ تػٝرلات ٗ قُِٗٝ
ٚاػاٖاتِٗ َٚعاكؾِٗ أثٓا ٤قٝاَِٗ بايعٌُ َعاڄ (عًٜٚ )132 :2010 ,ٞوتؼـّ ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعٖ ٞقٙ
ا٫هذلاتٝذٕ ١ٝواعـ ٠ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ ١أثٓا ٤ؿفِٗ َع أقلاِْٗ ٗ إنوابِٗ بعض إٗاكات
اييت وتادْٗٛا ٗ سٝاتِٗ ايٚ ,١َٝٛٝتتڀًب ٖق ٙا٫هذلاتٝذ َٔ ١ٝا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعَ ٞا :ًٜٞ
أ -تِشٝض إؿاٖ ِٝاـاط ١٦يـ ٣أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى بإـكه ١عٔ ساٍ ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍٚ ,تبِرلِٖ
بـٚكِٖ ٗ تكبًِٗ ٚايتعاَ ٍٜع سايتِٗ ٚتَٗٓ ١٦ٝاؾ تعً ُٞٝآَٔ ػاي َٔ ٞائػ ٙٛايب ١ٝ٦ٝبكـك اٱَهإ.
ب -إَـاؿ ا٭هل ٠بهاؾ ١إعًَٛات إتاس ١عٔ إهابٝات ايـَر ٚ ,فيو عٔ طلٜل علض يبعض
ايتذاكب ايٓادشٖ ٗ ١قا اجملاٍ .
ز -ايكٝاّ بتـكٜب ايڀؿٌ عً ٞبعض َٗاكات ا٫عتُاؿ عً ٢ايٓؿى ,باً٫ذلاى َع ا٭هلٚ ٠فيو يتكًٌٝ
اعتُاؿ ٙإوتُل عً ٢ايٛايـ.ٜٔ
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ثايجاً :ايتهٓٝهات املطتددَ ١يًتضٛز املكرتح:
 -1أضًٛب املٓاقػ ١ادتُاع:١ٝ
ٜٚوتؼـَٗا ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبػلض ايتعلف عً ٢أؾهاك أهل ٠أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى بإ٪هو١
ايتعً ١ُٝٝم ٛؿَر ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاَُٚ ,١ـ ٣اهتذاباتِٗ يًٌُاكن ٗ ١عًُ ١ٝايـَرٚ ,ايعٌُ
عً ٢تِشٝض ايوًيب َٓٗا.
 -2االتضاٍ املباغس:
سٝح ٜك ّٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبا٫تِاٍ إباًل بأهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُ , ١بٗـف
ته ٜٔٛؾهلً ٠اًَ ١عٔ َـَ ٣علؾتِٗ بعًُ ١ٝايـَرٖٚ ,قا ايؿِٗ ٜـؾع٘ إٍ ٓٚع اـڀ٘ إٓاهب ١يًـَر
ٌَاكن ١ؾلٜل ايعٌُٚ ,إؿاكات إـاكي َٔ ْاسٚ ,١ٝنقيو ٖقا ا٫تِاٍ ٪ٜؿ ٣إٍ نوب ا٭ػِاٞ٥
ا٫دتُاع ٞثك ١أهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُْ َٔ ١اس ١ٝثاْ.١ٝ
-3ايداؾع:١ٝ
ٜٚوتؼـَٗا ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبػلض ؽً ّٝأكباب أهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـأَُ ١
ٌَاعلِٖ ايوًب ١ٝاػا ٙأطؿاشلِٚ ,إًعاكِٖ بأُٖ ١ٝؿفِٗ بإ٪هوات ايتعً ١ُٝٝباجملتُع.
 -5تهٓٝو سٌ املػهً:١
سٝح ٜك ّٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاعَ ٞواعـ ٠ؾلٜل ايعٌُ بإ٪هو ١ايتعً ١ُٝٝعً ٢سٌ بعض إٌه٬ت
اييت تٛاد٘ أطؿاشلِ بأهًٛب عًَُٗٓٚ ,ٞر ايتؿهرلٚ ,يٝى بڀلٜك ١عٌٛاٚ ,١ٝ٥فيو نكٝاّ ا٭ػِاٞ٥
ا٫دتُاع ٞبا٫هتعاْ ١بأػِا ٞ٥تلب ١ٝػاُ ,١أ ٚأػِاُ ٞ٥عٛبات ايتعًِ يتٛدٖ ٘ٝقا ايؿلٜل ,أ ٚا٫هتعاْ١
ببعض اـدلا ٤ف ٟٚايع٬قٖ ٗ ١قا اجملاٍ .
 - 7تهٓٝو ايُٓاذز ايتعً:١ُٝٝ
سٝح ٜك ّٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞباهتؼـاّ ٖقا ايتهٓٝو َع أهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝاداتٚ ,ؾلٜل
ايعٌُ بإ٪هوات ايتعًٚ ,١ُٝٝفيو عٔ طلٜل علض ايُٓافز ايٓادش ٗ ١فاٍ ؿَر ف ٟٚا٫ستٝادات
اـاَُٚ ,١ـ ٣تڀٛك ايكـكات.
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زابعاً :األدٚاز املٗٓ ١ٝاألخضا ٞ٥االدتُاع ٞيف ايتضٛز املكرتح:
-1دٚز املٓطل:
سٝح ٜك ّٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبتٓوٝل اؾٗٛؿ إبقٚي ١بٌ إؿاكات إـاكيٚ ,أهل ا٭طؿاٍ فٟٚ
ا٫ستٝادات اـاُٚ , ١فيو يتتذٓب ٓٝاع اؾٗـ ٚايٛقت ٚإاٍ ,سٝح ّهٔ ػٓب ايتهلاك ٚايتٔاكب ,نُا
ٜتِ ايتٓوٝل بٌ دٗٛؿ إوٛ٦يٌ بإلاننٚ ,اؾٗٛؿ اٱؿاك ١ٜإبقٚي َٔ ١قبٌ اؾٗات إوٛ٦ي ١يًُواُٖٗ ١
قلاكات فات دٛؿ ٠ادتُاعٚ ١ٝاقتِاؿ ١ٜباجملاٍٚ ,فيو عٔ طلٜل ايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات إٌذلن ١إعـ٠
ػِِٝڄا شلقا ايٌإٔ.
 -2دٚز املطايب ٚاملداؾع:
سٝح ٜك ّٛا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞبا٫تِاٍ بايٛماكات إؼتِٚ ,١إُٓٛات ا٭ػل ٣اييت توتڀٝع إٔ
تتؼق قلاكات ٗ ُاحل عًُٖ٘ٓٚ ,ا ٜتهًِ ٜٚڀايب باهِ ٚيوإ أهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ , ١قـ
ًٜذأ ا٭ػِا ٞ٥إٍ ا٫عتُاؿ عً ٢أهًٛب ائػ٘ أنجل َٔ اعتُاؿ ٙعً ٢أهًٛب اٱقٓاع بٌ اؾُاعات,
ٚفيو يًـؾاع عٔ َڀايب ٚسكٛم ٖق ٙايؿٚ , ١٦فيو َٔ ػ ٍ٬اينٜاكات اييت ٜك ّٛبٗا ٕكابً ١إوٛ٦يٌ,
ٚأٜٔاڄ عٔ طلٜل ٚها ٌ٥اٱع ّ٬إؼتًؿ.١
خاَطاًَٗ :ازات األخضا ٞ٥االدتُاع ٞايالشَ ١إلْتاز ٖرا ايتضٛز:
تتطًب عًُ ١ٝتٓؿٝر األخضا ٞ٥االدتُاع ٞألدٚاز ٙاملٗٓ ١ٝايطابك ١تٛاؾس زتُٛع َٔ ١املٗازات يد ٜ٘اييت
تتغُٔ:
 -1إٗاك ٠اٱؿكان ٖٞٚ :١ٝتتُجٌ ٗ قـك ٠ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞعً ٞاؿكاى سكٝك ١إٌهً١
ا٫دتُاع ١ٝاييت ٜعاَْٗٓ ٞا ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ , ١طبٝع ١ايعٛاٌَ إ٪ثل ٗ ٠إٌهً٬َٚ ١س١ٛ
َا ًَُٖٛ ٛي َٚا ٖ ٛغرل فيوٜٚ ,بـأ ا٭ػِا ٗ ٞ٥ايتعلف عً ٢اؿكا٥ل بٛاقعٖٚ ,١ٝقا ٜواعـ ٗ ايتػًب
عًَ ٞعٛقات ؿفِٗ بايڀلٜك ١ايِشٝشٚ ١إجًٞ
 -2إٗاك ٗ ٠ته ٜٔٛايع٬ق ١إٗٓ ١ٝبٌ ا٭ػِاٚ ٞ٥ؾلٜل ايعٌُٖٚ :قا ٜبٓ ٢ػ ٍ٬ايًكا٤ات ٚٚكَ
ايعٌُ ٚايٓـٚات ٚػٖ ٍ٬اكه ١ايعٌُ إٗين بإ٪هوات ايتعً.١ُٝٝ
 -3إٗاك ٗ ٠ايتوذ ٌٝاٱيهذلٚ ْٞٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تِاٍٖٚ :ق ٙتواعـ ا٭ػِا ٞ٥ؾلٜل ايعٌُ َعلؾ١
َـ ٣لاغ عًُ ١ٝايـَر ٖق.ٙ
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 -4إٗاك ٗ ٠تؿِٗ ايـٚك :هب عً ٢ا٭ػِا ٞ٥تؿِٗ ؿٚكْ َٔ ٙاسٚ ,١ٝنـيو طبٝع ١ؿٚك نٌ عٔٗ ٛ
ؾلٜل ايعٌُ َٔ ْاس ١ٝأػل ٣ستٜ ٢تِ ايتٓاهل ٚاْ٫وذاّ بٌ ا٭ػِاٚ ٞ٥أعٔا ٤ؾلٜل ايعٌُ بإ٪هوَ ١جٌ
(َـٜل إـكهٚ ,١ا٭ػِا ٞ٥ايٓؿوَٚ ,ٞعًِ ايؿ٦ات اـاَُٚ ,١عًٌُ إٛاؿ ا٭ػل.) ٣
ضادضاً :األدٚات ٚاألضايٝب املٗٓ ١ٝاملطتددَ ١يف ايتضٛز املكرتح:
 -1ايتكاكٜل :هب عً ٢ا٭ػِا ٞ٥ا٫دتُاع ٞإٔ ٜوتؼـَٗا ٚفيو ٭ْٗا تواعـ عً ٢تك ِٝٝأؿا ٘٥إٗين
بإ٪هو َٔٚ ,١ػ ٍ٬ؼًٖ ٌٝق ٙايتكاكٜل ٜوتڀٝع ا٭ػِا ٞ٥ايتعلف عًَ ٢وت ٟٛايتػًب عً ٞإعٛقات ٗ
نٌ َ٪هو.١
 -2إكابً :١هب عً ٢ا٭ػِا ٞ٥إٔ ٜوتؼـَٗا َع أهل ا٭طؿاٍ ف ٟٚا٫ستٝادات اـاُٚ ١فيو ٭ْٗا
تواعـ ٗ ٙايتعلف عًَ ٢وت ٟٛلاغ ؿَر نٌ طؿٌ عً ٢سـ. ٣
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املـــــسادع
 -1ابٔ َٓٛٛك  ,يطإ ايعسب  (,برلٚت  :ؿاك يوإ ايعلب ب  .ؿ ).

أػـ ايبٝاْات َٔ ػَ ٍ٬كابًَ ١ع ايوٝـ ٠كٝ٥ى قوِ ايتٛدٚ ٘ٝاٱكًاؿ ايٓؿوَ ٞهتب تعً ِٝغلٜإ

بتاكٜؽ ّ 2019/2/3
 -2أّٔ قُٛؿ قُـ عبـايعاٍَ ,عٛقات ايعٌُ َع اؿا٫ت ايؿلؿ ١ٜبأدٗن ٠كعا ١ٜايٌباب اؾاَعات,
(ايكاٖل :٠داَع ١اــَ ١ا٫دتُاع ,١ٝداَع ١سًٛإ ,اجملًـ (.)2008 , )2
ْ -3اٍ قُـ اـڀٝب  ,أضظ ايرتب ١ٝارتاص ( ١ايـَاّ َ :هتب ١إًو ؾٗـ ايٛطٓ. ) ٙ 1434 , ١ٝ
 -4مٜاؿ ناٌَ ايٚ ٫٬آػل , ٕٚأضاضٝات ايرتب ١ٝارتاص ( , ١عُإ  :ؿاك إورل ٠يًٌٓل ٚايتٛمٜع
ٚايڀباع.) 2013 , 2ٙ , ١
 -5هٗرل قُـ هع ,١َ٬اضرتاتٝذٝات ايتدخٌ املبهس ٚايدَر  ( ,ايكاٖل : ٠مٖلا ٤ايٌلم .)2009 ,

< -عبـ اـايل قُـ عؿٝؿ ,ٞطلٜك ١تٓ ِٝٛاجملتُع إٓٗذٚ ١ٝإُاكه ١ايعًُ( ١ٝاٱههٓـك :١ٜإهتب

اؾاَع ٞاؿـٜح . )2012 ,
 -7عبـ إڀًب أٌَ ايكلٜڀ ,ٞدَر ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١يف ايتعً ِٝايعاّ دٚاعٚ ٘ٝؾٛا٥دٙ
ٚأغهاي٘ َٚتطًبات٘ ( ,ايكاٖل : ٠فً ١اٱكًاؿ ايٓؿوَ , ٞلنن اٱكًاؿ ايٓؿو ٞايعـؿ ايوابع ٚايعٌلٕٚ
,ؿٜوُدل . 2010
 -8عً ٢قُـ عً ٢ايُِاؿ , ٟاجتاٖات املعًُني س ٍٛدَر املعاقني يف ايضؿٛف ايجالخ األٚىل َع
ايطًب ١ايعادٜني ؾ ٢ستاؾع ١عسعس  ,فً ١اؾاَع ١اٱه , ١َٝ٬هًوً ١ايـكاهات اٱْواْ ١ٝاجملًـ ايجأَ عٌل
ايعـؿ ايجاْ. 2010 ٞ
 -9ؾاكٚم كٚهإ  ,قغاٜا َٚػهالت يف ايرتب ١ٝارتاص ( , ١عُإ  :ؿاك ايؿهل ْاًلَٛٚ ٕٚمع,ٕٛ
. ) 2013
 -10ؾاكٚم قُـ ُاؿم  َٔ ,ايدَر اىل ايتآيـ ٚاالضتٝعاب ايهاٌَ ْ ,ـ ٠ٚػاكب ؿَر ا٭ًؼاْ

ف ٣ٚا٫ستٝادات اـاُ ٗ ١ؿ ٍٚفًى ايتعا ٕٚاـًٝذ ,٢ايتڀًعات ٚايتشـٜات ,داَع ١اـًٝر ايعلب,٢
ايبشل. 1998 , ٜٔ

َ -11ادـ ٠ايوٝـ عبٝـ ,سناَ٘ ايوٝـٚ ,قؿَ ١ع ارتدَ ١االدتُاع( ١ٝعُإ :ؿاك ُؿا ٤يًٌٓل
ٚايتٛمٜع.)2009 ,
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َ -78اٖل أب ٛإعاط ٞعً ,ٞاهذلاتٝذٝات ٚأؿٚات ايتـػٌ إٗين ٗ اــَ ١ا٫دتُاع( ١ٝاٱههٓـك:١ٜ
إهتب اؾاَع ٞاؿـٜح . )2010 ,
َ -13اٖل أب ٛإعاط ٞعً ,ٞاهذلاتٝذٝات ٚأؿٚات ايتـػٌ إٗين ٗ اــَ ١ا٫دتُاع( ١ٝاٱههٓـك:١ٜ
إهتب اؾاَع ٞاؿـٜح . )2010 ,
 -14قؤ عً ٞعڀ ,١ٝايبشح ايعًُ ٗ ٞايذلبَٓ" ١ٝاٖذ٘  -أؿٚات٘ ٚ -ها ً٘٥اٱسِا( " ١ٝ٥عُإ :ؿاك
إٓاٖر يًٌٓل ٚايتٛمٜع.)2009 ,
 -15قُـ عاطـ غٝح ,قاَٛع عًِ االدتُاع( ,ايكاٖل :٠اشل ١٦ٝإِل ١ٜايعاَ ١يًهتاب.)1979 ,
 -16قُـ قُٛؿ ايعڀاك  ,دَر األطؿاٍ املعاقني يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيف عؤ جتازب بعض
ايد ٍٚاألدٓب( ،١ٝايوعٛؿ : ١ٜفً ١ايباس ١يًعً ّٛاٱْواْ ١ٝايعـؿ ايجاْ ٞكبٝع ا٭ٜٓ , 1436 ٍٚاٜل .2015
َ -17ػسٚع ايدضتٛز ايًٝيب  ( ,يٝبٝاَ :ـ ١ٜٓايبٔٝا , ٤اشل ١٦ٝايتأهٝو ١ٝيِٝاغٌَ ١لٚع ايـهتٛك ,
. )2017/7/29
ْ -18اؿ ١ٜمغً ٍٛهعٝـَ ،عٛقات ختطٝط خدَات زعا ١ٜطالب ادتاَعات ،دزاضَ ١طبك ١عًٞ
اإلداز ٠ايعاَ ١يسعا ١ٜايػباب ( ايكاٖل : ٠فً ١ؿكاهات ٗ اــَ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايعً ّٛاٱْواْ ١ٝايعـؿ
(2001.))21
 ٬ٖ-19ايوعٝـ  ,ايدَر االنادميٚ ٞايتذٗٝصات ايؿصٜك ١ٝيًؿضٚ ٍٛغسف املضادز ( ,ايكاٖل:٠
َهتب ١ا٫لًعع ٛإِل. )2012 ,١ٜ
 ٬ٖ -20ايوعٝـ ,ايدَر بني دد ١ٜايتطبٝل ٚايٛاقع ( ,ايكاٖلَ : ٠هتب ١ا٫لًعع ٛإِل.)2011 , ١ٜ
ٜ -21ول ٟهعٝـ ،تضٛز َكرتح َٔ َٓعٛز طسٜك ١ايعٌُ َع ادتُاعات ملٛادَٗ ١ػازن ١ايػباب
ادتاَع ٞيف االْػط ١ايطالب ( , ١ٝايكاٖل : ٠فً ١ؿكاهات ٗ اــَ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايعً ّٛاٱْواْ ١ٝايعـؿ
(.2002 )13
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أ .نشىه إمساعًن زقىت

كلية االقتصاد العجيالت ،جامعة الزاوية

املكدَـ:١
اؿُـ هلل كب ايعإٌٚ ,ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢ايٓيب ايهلٚ ِٜبعـ.
ؾؿ ٞأٚقات ا٭مَات ٚإِاعب ٚاؿلٚب ,تٗلع نٌ ا٭ٜـٚ ٟايعك ٍٛإٍ ايبشح عٔ بـا ٗ ٌ٥ناؾ١
اجملا٫ت؛ يًتػًب عً ٢تًو ا٭مَات ٚتؿاؿ ٟأٓلاكٖاٚ ,ايتعً ِٝأسـ أِٖ ٖق ٙاجملا٫ت.
ٚيعٌ َا وـخ اي ٗ ّٛٝايعامل َٔ اْتٌاك ايؿرلٚهات ٚا٭ٚب ١٦اييت ؿؾعت ايهجرل َٔ اؿهَٛات إٍ تٛقٝـ
ايـكاه٪َ ٗ ١هوات ايتعً ِٝسؿاٚاڄ عً ٢إتعًِٚ ,ؿؾعاڄ شلقا ائلك ,دعٌ أُٛاتا عـ ٠تٓاؿ ٟإٍ ايبشح عٔ
بـاّ ٌ٥هٔ إٔ توتُل بٗا عًُ ١ٝايتعًِ َع َلاعا ,٠ايبعـ ٚايٛلف ايقٜ ٟع ٌ٘ٝايعامل اي.ّٛٝ
ؾُٓق ايعكٛؿ ا٭ػرلًٗ ٠ـ ايعًِ تڀٛكات ٖا ٗ ١ً٥فاٍ تكٓٝات إعًَٛات ٚا٫تِا٫ت ,اييت ًٗـت
تڀبٝكات كتًؿً ٗ ١ت ٢اجملا٫تٚ ,يعٌ َٔ أبلم تًو ايتڀبٝكات َا ٜتُجٌ ٗ اجملا٫ت ايتعًٚ .١ُٝٝأؿت ٖقٙ
ايتػٝرلات إٍ ٛٗٚك أِا ٙتعً ١ُٝٝدـٜـٚ ,٠ؼـٜـاڄ ٗ فاٍ ايتعًِ ايقات ,ٞإف  ُِِٜايدلْاَر ايتعًَ ُٞٝا ِ٥٬ٜ
إتعًِ؛ ٚؾكاڄ يكـكات٘ ايقٖٓٚ ١ٝهلع ١تعًُ٘ ,ؾٔ٬ڄ عُا ّتًه٘ َٔ ػدلات َٗٚاكات هابك ,١ؾكـ ٗٚل أ٫ٚ
َؿٗ ّٛايتعً ِٝبإلاهً ,١ثِ ايتعً ِٝإوتٓـ عً ٢اؿاهٛب ,باٱٓاؾ ١إٍ ايتعً ِٝعٔ بعـ باهتؼـاّ تكٓٝات
إعًَٛات ٚا٫تِا٫ت ٚايق ٟأطًل عً٫ ٘ٝسكاڄ َِڀًض ايتعً ِٝاٱيهذل.ْٞٚ
ٚاهتٓاؿاڄ إٍ َا هبل ؾكـ هعت ايباسج ١حملاٚي ١ايتشكل َٔ دـ ٣ٚاعتُاؿ تڀبٝكات ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ
ٚؾاعًٝت٘ إتٛقع ٗ ١اؾاَعات ايًٝبٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب ,ؾٔ٬ڄ عٔ ايتعلف عً ٢أبلم احملـؿات احملتًُ ١اييت
قـ تٌٓأ عٓـ تڀبٝل ٖقا ايٓٛاّ ايتعًٚ ,ُٞٝيػلض ؼكٝل فيو ؾكـ مت تُِ ِٝاهتُاك ٠اهتباْ ١تٓوذِ َع فتُع
ايبشح يتشً ٌٝآكا ٤طًب ١نً ١ٝا٫قتِاؿ  -ايعذ٬ٝت ظاَع ١اينا.١ٜٚ
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ٚقـ تُٔٔ ايبشح أكبع ١قاٚك كٝ٥وُ ١جٌ ا٭ ٍٚاٱطاك إٓٗذ ٞيًبشح ٗ ,سٌ تٓا ٍٚاحملٛك ايجاْٞ
اٱطاك ايٓٛل ٟيًبشح ٚ ,تُٔٔ احملٛك ايجايح اؾاْب ايعًُ ٞيًـكاهٚ ,١أػرلا مت ؽِ ّٝاحملٛك ايلابع
٫هتعلاض ايٓتا٥ر  ٚايتُٝٛات.
أٚال :اإلطاز املٓٗذٞ
.7املػـهً ١ايبشج:١ٝ
ٗ  ٌٚثٛك ٠إعًَٛات ٚا٫تِا٫ت تٌٗـ إ٪هوات ايتعًٚ ٗ ١ُٝٝقتٓا اؿآل تكـَاڄ ٚآشاڄ ٗ َٛانب١
ايعًُ ١ٝايتعً ,١ُٝٝنُا ٬ٜس ٜاكتؿاع عـؿ ايڀًب ١إًتشكٌ َ٪هوات ايتعًٚ ,ِٝامؿٜاؿ َعـٍ اْتكاٍ ايڀًبَٔ ١
بًـ إٍ آػل ,إٓاؾ ١إٍ ؿػ ٍٛاؾاَعات ٗ ايعًُ ١ٝايتٓاؾو ١ٝعً ٢ايِعٝـ ايعإٚ ,ٞفيو بوبب ايُٓ ٛايولٜع
يتكٓٝات اٱْذلْت ,يقا أُبشت اؿادٓ ١لٚك ١ٜٱؿػاٍ ْ ِٛتعً ١ُٝٝسـٜجً َٔ ١أْٗا إٔ تٓٗض بتڀٜٛل ايتعًِٝ
ايعايٚ ,ٞايتكـّ ٚا٫كتكا ٤ب٘ َٔ ايتعًِ ايتكًٝـ ٟإٍ ايتعًِ اٱيهذل.ْٞٚ
ٖٚا ماؿ َٔ أُٖ ١ٝايتعً ِٝاٱيهذل ٖٛ ْٞٚادتٝاغ ٚبا ٤نٛؾٝـ ? 7ايعامل  ٚآثاك ٙايوًب ١ٝعً ٢ايعـٜـ َٔ
اجملا٫تَ ,ا ؾٗٝا ايتعً ِٝسٝح تٌرل اٱسِاٝ٥ات إٔ دا٥ش ١نٛؾٝـ ?7توببت ٗ اْكڀاع أنجل َٔ <7.
ًَٝاك طؿٌ ًٚاب عٔ ايتعً 7<7 ٗ ِٝبًـاڄ أَ ٟا ٜكاكب  َٔ %>1ايڀ٬ب إًتشكٌ بإ٪هوات ايتعً١ُٝٝ
عإٝا (ػاّ ٞهاؾٝـكا. )8181,
ٚدا ٤فيو ٗ ٚقت ْعاْ ٞؾ َٔ ٘ٝأمَ ١تعً ١ُٝٝعإ ,١ٝنٌ ٖقا ؿؾع بإ٪هوات ايتعً ١ُٝٝيًتش ٍٛإٍ
ايتعًِ اٱيهذل ْٞٚنبـ ٌٜطاٍ اؿ ـٜح عٓ٘ ٚاؾـٍ سٓ ٍٛلٚك ٠ؿف٘ ٗ ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ؛ ػاُ ١بعـ إٔ
تأثلت ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبٌهٌ َباًل بتڀٛك تهٓٛيٛدٝا "ايقنا ٤ايِٓاع"ٚ" ٞإْذلْت ا٭ًٝا ٚ" ٤تهٓٛيٛدٝا
إعًَٛات اييت اقتشُت َع ِٛأًهاٍ سٝا ٠اٱْوإ ٚأُبشت دن٤ا ٖاَا َٓٗا (َعٌ اـڀٝب.)8181,
ٚاؾاَعات ايًٝب ١ٝبـٚكٖا غرل َوتجٓاٖ َٔ ٠قا ايتڀٛك ايتهٓٛيٛدٓ َٔٚ ,ٞلٚك ٠ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايتڀٛكات
ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿاًُ َٔ ١ػ ٍ٬ؿفٗا ٗ ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ؛ َٔ أدٌ تڀٜٛل ايتعًٚ ِٝايٓٗٛض ب٘  َٔٚأدٌ ؼكٝل
اؾٛؿ ٗ ٠ايتعًَ ٖٛٚ ,ِٝا هعت إيٚ ٘ٝماك ٠ايتعً ِٝايعاي ٞايًٝب٫ ١ٝعتُاؿ ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚقلاكٖا ا٭ػرل بعـ
أمَ ١نٛكْٚا ٖٓ َٔٚ -ا ؾلٓت ا٭مَ ١عًُ ٢اْع ٞايكلاك َٛاًُ ١كسً ١ايتعً َٔ ِٝػ ٍ٬ايتؿهرل َباًل ٠مٛ
ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ؛ يًتػًب عًٖ ٢ق ٙا٭مَ١؛ ٕا ٜتُتع ب٘ َٔ َٝنات ٗ تڀٜٛل ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
عًْ ٘ٝڀلغ ايتوا ٍ٩ايلٝ٥ى اٯت: ٞ
 نٝـ ٜطِٗ ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف تعصٜص ؾسظ ايتعًِ يف األشَات ٚاألٚب ١٦تصآَا َع اْتػازؾريٚع نٛؾٝد 58؟
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.8أض ١ً٦ايبشح:
 َا ايتعلٜـ ٚإؿٗ ّٛا٭هاي يًتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ؟ َا ػِاٖٝٚ ّ٥نات ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚاؾاَعٞ؟ َا هًبٝات ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚاؾاَعٞ؟ َا هبٌ إلاغ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚباؾاَعات ايًٝب ١ٝ؟ َا ايتك ِٝٝا٭ٚي ٞس ٍٛايتش ٍٛإٍ ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ؟.9أضباب اختٝاز ايبشح ٚأُٖٝت٘:
أِٖ أهباب اػتٝاك ايبشح :
 اْتٌاك ؾ رلٚي نٛكْٚا ٚسـٚخ إُابات ٚسا٫ت ايٛؾٝات ٗ ايعامل ٚتنآَا فيو َع ٚدٛؿ اؿلٚبٚإٓامعات ٗ يٝبٝا ْٚنٚغ ايهجرل َٔ ايڀًبٚ ١عـّ قـكتِٗ عً ٢اهتهُاٍ ايعاّ ايـكاه.ٞ
 ٜعـ ايتعً ِٝاٱيهذل َٔ ْٞٚايٛٛاٖل اييت اهتكڀبت اٖتُاّ ايهجرل َٔ ا٭ٚها ٙايتعًٚ ١ُٝٝايتكَٓٔ ١ٝػ ٍ٬إُ٪لات ٚإٌٓٛكاتٚ ,أُبض أبلم ا٭هايٝب ايتعً ١ُٝٝاؿـٜج.١
 اٖتُاّ كتًـ اؾاَعات ايعإ ٚ ١ٝايعلب ١ٝبايتعً ِٝاٱيهذل.ْٞٚ تٛدٗٝات ٚمٜل ايتعً ِٝايعاي ٞيًذاَعات ايًٝب ١ٝيًتش ٍٛإٍ ايتعً ِٝاٱيهذل.ْٞٚ.:أٖداف ايبشح:
تتُجٌ أٖـاف ايبشح بايوع ٞيًتعلف عً ٢دـ ٣ٚايتش ٍٛم ٛايتعً ِٝاٱيهذلٚ ,ْٞٚايتٓبَ ٪وت٣ٛ
داٖن ١ٜعٓاُل ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝبايتشـٜـ ايڀًب ,١ؾٔ٬ڄ عٔ ايتعلف عً ٢احملـؿات اييت قـ ؼ ٍٛؿ ٕٚايتشٍٛ
ايؿاعٌٚ ,هبٌ َعاؾتٗاّٚ ,هٔ تًؼ ّٝفيو ؾُٝا ٜأتٞ
 إبلام ؿٚك ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ تنآَا َع اْتٌاك ؾرلٚي نٛؾٝـ ?.7 َواْـ ٠ايكا ٌُ٥عً ٢ايتعً ِٝباؾاَعات يًٕ ٍُٛٛا َٖٓ ٛاهب َٔ َٓاٖر ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ ؿعِ ايڀايب عً ٢ايتعًِ َٔ ػ ٍ٬ايتهٓٛيٛدٝات اؿـٜج َٔ ,١ػ ٍ٬تب ٌٝاٱهابٝات اييت ٜكـَٗاٗ ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 ؼؿٝن ايڀايب ي٬عتُاؿ عًْ ٢ؿو٘ٚ ,فيو َٔ ػ ٍ٬ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚايقٜ ٟكٔ ٞعً ٢نجرل َٔايوًبٝات بايتعً ِٝايتكًٝـ.ٟ
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.4ؾسعٝات ايبشح:
ٗ ٌَٓ ٤ٛهً ١ايـكاهٚ ١يػلض ؼكٝل ايػاٜاتٚ ,ا٭ٖـاف اييت توع ٢ايـكاه ١إٍ ؼكٝكٗا ّهٔ ؼـٜـ
ؾلٓ ١ٝايـكاه:١
 ايؿلٓ ١ٝايلٝ٥و ١ايؿلٓ ١ٝايِؿلٜٛ :١ٜدـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗا٭مَات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب.
 ايؿلٓ ١ٝايعـّٜٛ ٫ :دـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ ا٭مَات َٔٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب
َٗٓ.5ذ ١ٝايبشح:
اعتُـت عً ٢إٓٗر ايُٛؿ ٞايتشً ٖٛ ٚ ًٞٝإٓٗر إٓاهب ٱدلاٖ ٤ق ٙايـكاهٚ ١قـ نإ ا٫ػتٝاك شلقا
إٓٗر ْٛلا يڀبٝعَٛٓٛ ١عٗا ٚايقٜ ٟتڀًب ايُٛـ ٚايتشً ٗ ٌٝنًتا داْبٗٝا ايٓٛلٚ ٟايتڀبٝكٚ ,ٞمت ْع
ايبٝاْات اي٬مَ َٔ ١إِاؿك ا٭ٚي َٔ ١ٝػ ٍ٬تٛمٜع اهتُاك ٠اهتباَْٛ ١دٗ ١يًڀ٬ب ٗ نً ١ٝا٫قتِاؿ
ايعذ٬ٝت.
.6سدٚد ايدزاض:١
اؿـٚؿ إهاْ ١ٝنً ١ٝا٫قتِاؿ ايعذ٬ٝت.
اؿـٚؿ اينًَٓٗ َٔ : ١ٝل  8181-:إٍ ًٗل ?. 8181-
اؿـٚؿ ايبٌل : ١ٜطًب ١نً ١ٝا٫قتِاؿ ايعذ٬ٝت َؼتًـ ا٭قواّ.
اؿـٚؿ إٛٓٛع : ١ٝؿكاه ١ؿٚك ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ ا٭مَات  ٚاْتٌاك ا٭ٚب.١٦
.7ايدزاضات ايطابك:١
 (دزاضْ ٢َٓ ١اد)1003 ،ٞبعٓٛإ  " :أضظ تطٜٛس بٓ ١ٝايتعً ِٝاإليهرتٖٚ ,"ْٞٚـؾت ايـكاه ١إٍ ايتعلف عً ٢نٝؿ ١ٝا٫هتؿاؿ٠
َٔ ًبه )١اٱْذلْت (ٗ ايتعً َٔ ِٝػ:ٍ٬
 ايتعلف عً ٢اهتعـاؿ إعًِٚ ,ايڀايب يًتعاٌَ َع ايتكٓ ٗ ١ٝايتعً.ِٝ ايتعلف عً ٢اٯثاك اييت ّهٔ إٔ ؼـثٗا ايتكٓ.١ٝ ايتعلف عًٓٚ ٢ع اؿاهٛب ٗ ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ ايتعلف عً ٢ؾهل ٠إـكه ١اٱيهذلٚ ١ْٝٚؾٛا٥ـٖا إلد ٠ٛيًكڀاع ايتعً.ُٞٝ544
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ٚتًُٛت ايباسج ١إٍ َا ٜأت:ٞ
 ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚوكل ايعـٜـ َٔ إناٜا يًُعًِ ٚإتعًِ. تواعـ ايتهٓٛيٛدٝا عً ٢اْ٫ـَاز ٗ اجملتُعات ايعإٚ ,١ٝاً٫ذلاى ٌَلٚعات ؿٚي.١ٝ توُض تهٓٛيٛدٝا ا٫تِا٫ت بتباؿٍ اـدلات بٌ ايٌباب َا ٜواعـِٖ عً ٢سٌ ٌَه٬تِٗبڀلم عًُ.١ٝ
 (دزاض ١عبد اهلل املٛض)2007 ،٢ٚناْت بعٓٛإ َ":تطًبات ايتعً ِٝاإليهرتٖٚ ," ْٞٚـؾت ٖق ٙايـكاه ١إٍ َعلؾَ ١تڀًبات ايتعًِٝ
اٱيهذل ٗ ْٞٚايعًُ ١ٝايتعًٚ ,١ُٝٝقـ اهتؼـّ ايباسح َٓٗر ا٫هتكِا َٔ ٤ػ ٍ٬ؼًٚ ٌٝتلنٝب ْتا٥ر عـٜـ٠
َٔ ايـكاهات ٚايهتابات ايوابكٚ ١نإ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتُٝٛات اييت ت ٌُٛشلا ايباسح َا :ًٜٞ
 إٔ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚنٌ ٚيٝى دنٜ ٤تذعنأ ّهعٔ ػلبتع٘ ,بعٌ إٕ ايتڀبٝعل هعب إٔ ٜعتِ عٓعـَا تتعٛؾلاٱَهاْات إاؿٚ ١ٜايبٌل ١ٜيقيو.
 إٔ ٖٓاى سادَ ١اه ١ٱْتاز بلاَر تعًْٝ ٗ ١ُٝٝع إٛاؿ ايـكاه ١ٝؾٗ ٞعِب ايعًُ ١ٝايتعًُٝٝعٚ ١بعـَٕٚٓاٖر إيهذلّ ٫ ١ْٝٚهٔ تٝٚٛـ ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚايتعً ِٝايعاّ.
 ٓعلٚك ٠ايتؼڀعع ٘ٝاؾٝععـ ٫هععتؼـاّ ايتعًعع ِٝاٱيهذلْٚعع ٗٚ ٞسعاٍ عععـّ ٚدععٛؿ ػڀععٚ ١غٝععاب ايلٜ٩عع١ايٛآشٚ ١عـّ تٛؾرل يٲَهاْات إاؿٚ ١ٜايبٌل ١ٜؾإٕ ايتڀبٝل هٛف ٜهْ ٕٛاقِڄا ّ ٫ٚهٔ ا٫عتُاؿ عً ٢تكعِٜٛ
تًو ايتذلب.١
 ٓلٚك ٠تٗٚ ١٦ٝتٛع ١ٝإعًٌُ ٚايڀ٬ب عًَ ٢ؿٗ ّٛايعًُ ١ٝايتعً ٌٚ ٗ ١ُٝٝاهتؼـاّ ايتعً ِٝاٱيهذلْٚعٞٗ ايتعً.ِٝ
 عكـ ؿٚكات تـكٜب ١ٝيًُعًٌُ ٚإتعًٌُ عً ٢بلاَر ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ (دزاض ١ستُد ،درب ٜٔعط ،١ٝايكساعني ،خً ٌٝعصَ ،ٞايكغا ٠خايد ٜٛضـ).ٚدا٤ت بعٓٛإ" :اجتاٖات طًب ١ادتاَع ١اهلامش ١ٝضت ٛتٛظٝـ ايتعًِ اإليهرت ْٞٚيف ايتعً ِٝادتاَع. "ٞاجملً١
ايذلب- ١ٜٛداَع ١ايهٜٛت811>,
ٖٚـؾت ٖق ٙايـكاه ١يًهٌـ عٔ اػاٖات طًبَ ١وت ٣ٛايبهايٛكٜٛي ٗ اؾاَع ١اشلاسل ١ٝم ٛتٝٚٛـ
ايتعًِ اٱيهذل ٗ ْٞٚايتعًِ اؾاَعٚ ٞتعلف أثل نٌ َٔ ايتؼِّ ٚاؾٓى ٚاـدل ٗ ٠اٱْذلْت عً ٢اػاٖات
ايڀًبٚ ,١أٗٚلت ْتا٥ر ايـكاه ١اػاٖات إهاب ١ٝيـ ٣ايڀًب ١م ٛتٝٚٛـ ايتعًِ اٱيهذل ٗ ْٞٚايتعًِ اؾاَعٚ ,ٞمل
ٜهٔ ٖٓاى ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا تعن ٣يًتؼِّ ,بُٓٝا نإ ٖٓاى ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا تعن ٣يًذٓى ٚيِاحل
اٱْاخ ,ؾٔ ٬عٔ ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا تعن ٣يًؼدل ٠اؿاهٛب ١ٝبٌ أُشاب اـدل ٠اؿاهٛب ١ٝايكً١ًٝ
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ٚإتٛهڀ ١يِاحل اجملُٛع ١ا٭ػرلٚٚ ,٠دٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا تعن ٣يًؼدل ٗ ٠اٱْذلْت يِاحل أُشاب اـدل٠
إتٛهڀ.١
ثاْٝا اإلطاز ايٓعس:ٟ
َ1.1ؿٗ ّٛايتعً ِٝاإليهرت:ْٞٚ
ٜعلف عِلْا ايلأٖ بعِل ايجٛك ٠ايتكٓٚ ١ٝايتٔؼِ إعلٗ ,ؾكـ ًٗـ ايعكـ ا٭ػرل َٔ ايكلٕ ايعٌلٜٔ
ٚبـاٜات ايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل ,ٜٔتكـَا ٖا٬٥ڄ ٗ فاٍ تكٓٝات إعًَٛاتٚ ,سٛيت ايٛها ٌ٥ايتكٓ ١ٝاؿـٜج١
ايعامل إٍ قلُ ١ٜػرلٚ .٠اْعهى ٖقا ايتڀٛك ٗ فا٫ت عـٜـ ,٠يعٌ َٔ أبلمٖا فاٍ ايتعً ,ِٝايقٜ ٟوتٓـ عً٢
تكٓٝات إعًَٛات ,إف أطًل عًَِ ٘ٝڀًض ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ,ْٞٚايقٜ ٟعـ َٔ ايٛها ٌ٥إتڀٛكٚ ٠إعاُلٗ ٠
فاٍ ايتعًٚ ,ِٝقـ قـّ ايباسجٖ ٗ ٕٛقا اجملاٍ ايعـٜـ َٔ اٱهٗاَات اييت تٓٛض أهى ايتعً ِٝاٱيهذل.ْٞٚ
ٚقبٌ ايٌلٚع ٗ اهتعلاض َؿاٖ ِٝايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚإِڀًشات إتعًك ١ب٘ ٫ ,بـ َٔ ايتؿلق ١بٌ
َِڀًش ٞايتعًٚ ِٝايتعًِ  ,إف هٝتِ إعڀا ٤تعاكٜـ َٛدن ٠يًتُٝٝن بٌ ٖق ٜٔإِڀًشٌ عً ٢ايٓش ٛا٭ت: ٞ
إف ٜعلف ايتعًِ بأْ٘ :تػٝرل ٚتعـ ٗ ٌٜهًٛى ثابت ْوبٝا ْٚاتر عٔ ايتـكٜب  ,سٝح ٜتًك ٢إتعًِ ٗ
ايتعًِ َعًَٛات أٜ ٚهتوب َٗاكات ت٪ؿ ٟإٍ تػٝرل ٗ هًٛن٘.
ٗ سٌ ٜعلف َِڀًض ايتعً ِٝبأْ٘ :ايعًُ ١ٝإٓ ١ُٛاييت ّاكهٗا ايتـكٜو ٞبٗـف ْكٌ َا بقٖٓ٘ َٔ
َعًَٛات َٚعاكف إٍ ايڀًب ١ايق ِٖ ٜٔعاد ١إيٗٝا ( .قڀاَ. ):: ,7> ,8118 ,ٞ
ٚاهعتٓاؿا عًَ ٢ا هبل توتٓتر ايباسج ١إٔ َِڀًض ايتعًِ ٜه ٕٛفاتٝا (َتعًِ بٓؿو٘) إف ٜلنن عً ٢إتعًِ أٚ
إتًك ٗ ,ٞسٌ إٔ َِڀًض ايتعًٜ ِٝلنن عً ٢ايتـكٜوع( ٞإًك )ٞأ ٚإِـك.
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي ّهٔ تعلٜـ ايتعً ِٝبأْ٘ عًُ ١ٝسؿن ٚاهتجاك ٠يك ٣ٛإتعًِ ايعكًٌْٚ ١ٝاط٘ ايقات,ٞ
ٚتٗ ١٦ٝايٛلٚف إٓاهب ١اييت ُهٔ إتعًِ َٔ ايتعًِ .
إٕ اهتعلاض إؿاٖ ِٝايوابكٜ ١وِٗ عً ٢م ٛنبرل ٗ سٌ اٱًهايٝات اييت قـ تكع ْتٝذ ١ايتـاػٌ بٌ
إِڀًشات ,ؾٔ٬ڄ عٔ إواُُٖٝ ٗ ١اغَ ١ؿاٖ ِٝعً ٢مٚ ٛآض ٚ ,اهتٓاؿاڄ عًَ ٢ا هبل ؾإْ٘ ّهٔ
اهتعلاض َؿاٖ ِٝايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚإِڀًشات إتعًك ١ب٘ عً ٢ايٓش ٛاٯت: ٞ
إف ٜعلف ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبأْ٘ :طلٜك ١يًتعً ِٝباهتؼـاّ تكٓٝات ا٫تِاٍ اؿـٜج َٔ ١اؿاهبات
اٱيهذلًٚ ١ْٝٚبهاتٗا ٚٚها٥ڀٗا إتعـؿُٛ َٔ ٠ت ُٛٚكٚ ,٠كهَٛاتٚ ,آيٝات ايبشحَٚ ,هتبات
اٱيهذل ,١ْٝٚٱِٜاٍ إاؿ ٠ايعًُ ١ٝيًُتعًِ بأقِل ٚقت ٚاقٌ دٗـ ٚاندل ؾا٥ـ( ٠إٛه.)9 ,8119,٢
نُا ٜعلف بأْ٘ ْٛاّ ػاْ بايعٓاُل ايتعً ,١ُٝٝعٝح ٜتشكل ايتؿاعٌ َٔ ػ ٍ٬ايلٚاب٘ بٌ ايڀًبٚ ١بٌ
ايعٓاُل ايتعً ١ُٝٝا٭ػل( ٣ايعؿٝؿ.): ,811; ,ٞ
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ٚيكـ قـَت اؾُع ١ٝا٭َلٜه ١ٝتعلٜؿاڄ يًٓٛاّ بُٛؿ٘ فيو ايٓٛاّ ايقٌٜ ٟرل إٍ اؿا٫ت اييت ٜه ٕٛؾٗٝا
ايتعً ِٝطبكا يٮهًٛب ايقَٛ ٟدب٘ ٜه ٕٛايتـكٜوٚ ٞايڀايب ٗ َٓڀكتٌ دػلاؾٝتٌ كتًؿتٌ (كباغ,811: ,
=. )7
ٜ ٚل )Oliver( ٣ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبأْ٘ َٔ :ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت تعتُـ عً ٢تكٓ ١ٝا٫تِا٫ت
اٱيهذلٚ ١ْٝٚتكٓٝات اــَ ١ايقات١ٝ؛ ٱتاس ١إعلؾ ١يًقٜ ٜٔتٛادـ ٕٚػاكز قاع ١احملآل( ٠ايع٬م,811: ,
=) .

ٜٚعلؾ٘ (ايواع,)7 ,811= ,ٞايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبأْ٘ :طلٜك ١إبـاع ١ٝيتكـ ِٜب ١٦ٝتؿاعًَ ١ٝتُلنن ٠سٍٛ

إتعًٌَُ ١َُُِٚ ,وبكا بٌهٌ دٝـ ,عٝح تهَ ٕٛتاس ١٭ ٟؾلؿ ٗٚ ,أَ ٟهإ ٚمَإ باهتعُاٍ
ػِاَِٚ ّ٥اؿك ٚتكٓٝات اٱْذلْت ٚايتكٓٝات ايلقُ ١ٝبايتڀابل َع َباؿ ٨ايتُِ ِٝايتعً ُٞٝإٓاهب ١يب١٦ٝ
ايتعً ِٝإؿتٛس ١إلْٚ ١إٛمع.١
ٗ سٌ ٜعلؾ٘ ن٬ڄ َٔ (عًٝإ  ٚايـبى ,):9? ,7??? ,ايتعً ِٝاٱيهذل َٔ ْٞٚداْب إوتؿٝـَ٘ٓ ٜٔ
بأْ٘ تعًِ ْاٖرلٜ ٟك ّٛعً ٢ؾًوؿ ١ت٪نـ سل ا٭ؾلاؿ ٗ اي ٍُٛٛإٍ ايؿلْ ايتعً ١ُٝٝإتاس , ١أ ٟاْ٘ تعًِٝ

َؿتٛغ ؾُٝع ؾ٦ات اجملتُع ّٚتام بعـّ تكٝـ ٙبٛقت قـؿ أ ٚؾ َٔ ١٦إتعًٌُ ٜ ٫ٚكتِل عًَ ٢وت ٣ٛأْٛ ٚع
َعٌ َٔ ايتعً ِٝإف ٜتٓاهب َع طبٝعٚ ١سادات اجملتُع ٚأؾلاؿٚ ٙطُٛساتِٗ.
ٜٚتؿل (إباكىَ,)88 ,811: ,ع إؿاٖ ِٝايوابك ,١إف علؾ٘ بأْ٘ ايتعً ِٝايقٜٗ ٟـف إٍ إهاؿ ب ١٦ٝتؿاعً١ٝ
غٓ ١ٝبايتڀبٝكات إعتُـ ٠عً ٢تكٓٝات اؿاهٛب اٯيٚ ٞايٌبه ١ايعإ ١ٝيًُعًَٛات عٝح ُهٔ ايڀايب َٔ

اي ٍُٛٛإٍ َِاؿك ايتعًِ ٗ أٚ ٟقت  َٔٚأَ ٟهإ .
ٚػـك اٱًاك ٠إٍ إٔ ٖٓاى فُٛع َٔ ١ايتعاكٜـ اـاُٚ ١إتعًك ١بايتعً ِٝا٫يهذلٚ ْٞٚؽتًـ ٖقٙ
ايتعاكٜـ سوب ٚدٗات ايٓٛل اٯت( : ١ٝايـباه)::1 ,8119 ,ٞ
ؾُٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀًب ,١ؾٝكِـ بايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚايتشلك َٔ ايكٛٝؿ اينَاْٚ ١ٝإهاْٚ ١ٝايوُاغ شلِ
بايتُتع َنٜـ َٔ ايؿلْ ايتعً ١ُٝٝبػض ايٓٛل عٔ ايعُل ٚإٗٓٚ ١إهإ ٚاينَإ
2.1خضا٥ط ايتعً ِٝاإليهرت:ْٞٚ
ٜٓؿلؿ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚعٔ غرل َٔ ٙأِا ٙايتعً ِٝببعض اـِا ّ٥إتعًك ١بڀبٝعت٘ اييت ّهٔ علٓٗا عً٢
ايٓش ٛاٯت( ٞايواع: )8< ,811= ,ٞ
 ايعإ :١ٝإف ٜتٝض ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚإَهاْ ١ٝاي ٍُٛٛإٍ إعًَٛات ٚإعلؾ ٗ ١أٚ ٟقت ٗٚ ,أَٟهإ َٔ ,ؿ ٕٚأ ٟسٛادن .
 -ايتؿاعًٜٚ :١ٝكِـ بٗا ايتؿاعٌ بٌ قت ٣ٛإاؿ ٠ايعًُٚ ١ٝايڀًبٚ ١إـكهٌ ٚايتعاٌَ َع إاؿ ٠ايعًُ.١ٝ
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 اؾُاٖرلٜٚ :١ٜتُجٌ بعـّ اقتِاك ايتعً ِٝعً ٢ؾ ١٦ؿ ٕٚأػل َٔ ٣ايٓايٚ ,يٝى ٖقا ؾشوب بٌ ّهٔ٭نجل َٔ َتعًِ ٗ أنجل َٔ َهإ إٔ ٜتعاٌَ ٜٚتؿاعٌ َع ايدلْاَر ايتعً ٗ ُٞٝإٓ ٚاسـ.
 ايؿلؿ :١ٜإٕ ايتعً ِٝاٱيهذلٜ ْٞٚتٛاؾل َع سادات نٌ طايب ًٜٚيب كغبات٘ ٜٚتُاًَ ٢ع َوتٛاٙايعًُ.ٞ
 ايتهاًَٜٚ :١ٝكِـ بٗا تهاٌَ نٌ َهْٛات٘ َٔ ايعٓاُل َع بعٔٗا ايبعض َٔ ادٌ ؼكٝل أٖـافتعً.١ُٝٝ
 إل ٗ ١ْٚهٝاه ١ايكب ٫ :ٍٛتتكٝـ أْ ١ُٛايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبٓؿى إعاٜرل اييت تڀبل ٗ اؾاَعاتايتكًٝـ ,١ٜإف ّهٔ إٔ تكبٌ اؾاَع ١إؿتٛس ١ػله ٞإلسً ١ايجاْ ,١ٜٛبػض ايٓٛل عٔ تكـٜلاتِٗ ًلٜڀ ١ادتٝام
َتڀًبات قـؿ ٠يًـكاه ١نُا ّهٔ يًڀايب إٔ ىتاك َاؿ ٠أ ٚأنجل ٜٚعاٚؿ ايـكاه ١بعـ اْكڀاع (ايواع,ٞ
=.); ,811
 ٜعتُـ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚعً ٢قـكات ايڀايب ٗ تعًْ ِٝؿو٘ (ايتعًِ ايقات ,)ٞؾٔ٬ڄ عٔ إَهاْ ١ٝتعاًََ٘ع مَ ٗ ٘٥٬فُٛعات ُػرل( ٠تعًِ تعا. )ْٞٚ
 ٜوتٓـ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚعً ٢ػِاٖ ّ٥اثً ١يًتعً ِٝايتكًٝـ ٟؾُٝا ٜتعًل بإَهاْ ١ٝقٝاي كلداتايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبا٫هتعاْ ١بٛها ٌ٥تك ِٜٛكتًؿَ ,١جٌ ا٫ػتباكات َٓٚض ايڀًبًٗ ١اؿَ ٠عذلف بٗا.
 انؿاض تهًؿ ١ايتعً ِٝبإكاكَْ ١ع ايتعً ِٝايتكًٝـٚ ٟهٗٛي ١ؼـٜح ايدلاَر ٚإٛاقع اٱيهذل ١ْٝٚعدلايٌبه ١ايعإ ١ٝيًُعًَٛات.
 وتاز ايتـكٜى ٗ ٖقا ايُٓ٘ َٔ ايتعً ِٝإٍ تٛؾرل تكٓٝات َع ,١ٓٝناؿاهٛب ًَٚشكات٘ٚ ,اٱْذلْتٚايٌبهات احملً. ١ٝ
 3.1ممٝصات ايتعًٝـِ اإليهرت:ْٞٚ
ّتام ايتعً ِٝاٱيهذلَ ْٞٚذُٛع َٔ ١إُٝنات ُٝنٖا عٔ ايتعً ِٝايتكًٝـٚ ,ٟيعٌ َٔ أبلم ٖق ٙإُٝنات َا
ٜأت:ٞ
 مٜاؿ ٠إَهاْ ١ٝتؿاعٌ ايڀًب ١ؾُٝا ب َٔ ِٗٓٝدٗٚ ١بٌ ايڀًبٚ ١اؾاَع َٔ ١دٗ ١أػل٣؛ ٚفيو يوٗٛي١ا٫تِاٍ بٌ ٖق ٙا٭طلاف ٗ عـ ٠اػاٖات – َجٌ :فايى ايٓكاَ  ,ايدلٜـ اٱيهذل , ْٞٚغلف اؿٛاكٚ ,إٔ َا
هبل َٔ ٚها ٌ٥ا٫تِاٍ تنٜـ ٚؼؿن ايڀًب ١عً ٢إٌاكنٚ ١ايتؿاعٌ َع إٛآٝع إڀلٚسٖ ,١ا ٜواعـ ٗ تهٜٔٛ
أهاي َتٌ عٓـ ايڀًبٚ ١تته ٕٛعٓـَ ٙعلؾٚ ١آكا ٤قٚ ١ٜٛفيو َٔ ػَ ٍ٬ا انتوب٘ َٔ َعاكف َٗٚاكات عٔ
طلٜل غلف اؿٛاك.
 إواٚا :٠تتٝض أؿٚات ا٫تِاٍ يهٌ طايب ؾلُ ١اٱؿ ٤٫بلأ ٗ ,ٜ٘أٚ ٟقت ٚؿ ٕٚسلز ٗ ,سٌ إٔاحملآلات ايتكًٝـ ١ٜقـ ؼلَ٘ َٔ ٖق ٙإٝنٚ ,٠ايوبب قـ ٜعٛؿ إٍ ٓعـ ُٛت ايڀايب ْؿو٘ أ ٚاـذٌ أٚ
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غرلٖا َٔ ا٭هباب .تعـ ٖق ٙإٝن ٠أنجل ؾاعً ١ٝيًڀًب ١ايقٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛاـٛف ٚايكًل ,إٕ ٖقا ا٭هًٛب ٗ
ايتعً ِٝهعٌ ايڀًبٜ ١تُتع ٕٛبٌذاع ١اندل ٗ اؿٛاك.
 هٗٛي ١ايٜ :ٍُٛٛتٝض ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚهٗٛي ١نبرل ٗ ٠اي ٍُٛٛإٍ ايتـكٜو ٗ ,ٞأهلع ٚقتؿ ٕٚايتكٝـ با٫عتباكات اينَاْ ,١ٝإف ّهٔ يًڀايب إكهاٍ اهتؿواكات٘ يًتـكٜو َٔ ٞػ ٍ٬ايدلٜـ اٱيهذل.ْٞٚ
 إَهاْ ١ٝتهٝٝـ طلٜك ١ايتـكٜى َا ٜٓاهب ٚلٚف ايڀايب ,إف ّهٔ تًك ٞإاؿ ٠ايعًُ ١ٝبايڀلٜك ١اييتتٓاهب ايڀًب ,١ؾُِٓٗ َٔ تٓاهب٘ ايڀلٜك ١إل َٔ َِٗٓٚ ,١ٝ٥تٓاهب٘ ايڀلٜك ١إوُٛع ١أ ٚإكل٠٤ٚ؛ ؾايتعًِٝ
اٱيهذل ْٞٚتتٝض إَهاْ ١ٝتٛؾرل إِاؿك بڀلم كتًؿ ,١توُض بتهٝؿٗا َا ٜٓاهب ايڀايب (إٛه,8119 ,٢
;.)7
 عـّ ايتكٝـ با٫عتباكات إهاْ ١ٝبٌ ايڀًبٚ ١أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى. ٜوِٗ ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚكؾع َوتَٗ ٣ٛاكات ايتعاٌَ َع اؿاهٛب ٚا٫ط٬ع عً ٢اٱْذلْتَ ,اٜٛهع اؾٛاْب إعلؾ ١ٝيًڀايب .
 ٜٛؾل تهايٝـ اْ٫تكاٍ َٔ َهإ إٍ آػل يًتعًِ َٛٚاًُ ١ايـكاهات اؾاَع ١ٝأَ ٚا بعـ اؾاَع١ٝ(ايواع. ) ; ,811= ,ٞ
 تكً ٌٝسذِ ا٭عُاٍ اٱؿاك ٗ ١ٜاؾاَع :١سٝح ٜٛؾل ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚأؿٚات تك ّٛباهتؼلازايـكدات ْٚتا٥ر ا٫ػتباكات ,ؾٔ ٬عٔ ٓٚع اٱسِاٝ٥اتٚ ,إكهاٍ إًؿات ٚهذ٬ت ايڀ٬ب إٍ ايٛسـات
إوٛ٦ي.١
 هلع ١تڀٜٛل ٚتػٝرل إٓاٖر ٚايدلاَر عً ٢ايٌبه ١ايعإ ١ٝيًُعًَٛات َا ٜٛانب ػڀ٘ إ٪هواتايتعًَٚ ١ُٝٝتڀًبات ايعِل ؿ ٕٚؼٌُ تهايٝـ إٓاؾ(١ٝإباكى.)8; ,811:,
 4.1أْٛاع تكٓٝات املعًَٛات املطتددَ ١يف ايتعً ِٝاإليهرت:ْٞٚ
ٜلتهن ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚعً ٢فُٛع ١عٓاُل أهاه ,١ٝتٓوذِ ٗ َُْٔٗٛا َع أطل ايتعً ِٝايتكًٝـ,ٟ
ٚإتُجً ١بايڀًبٚ ١ايهٛاؿك ايتـكٜو ,١ٝؾٔ٬ڄ عٔ إٓاٖر ايتعًٚ ,١ُٝٝايهاؿك اٱؿاك ,ٟإ ٫إٔ َٔ ايعٓاُل اييت
ٜٓؿلؿ بٗا ايتعً ِٝاٱيهذلَ ْٞٚا ٜتُجٌ بتكٓٝات إعًَٛات ًٚبهات ا٫تِاٍ احملٛهب ١بُٛؿٗا َوتًنَات
دٖٛل ١ٜيتڀبٝل ٖقا ايٓٛع َٔ ايتعًٚ ,ِٝيعٌ َٔ أِٖ تكٓٝات إعًَٛات إوتؼـَ ٗ ١ايتعً ِٝاٱيهذلَ ْٞٚا
ٜأت:ٞ
 .7املؤمتسات املس – ١ٝ٥املطُٛع : ١تعـ ٖق ٙايتكٓ َٔ ١ٝا٭هايٝب اييت تعٌُ عً ٢كب٘ أعٔا١٦ٖٝ ٤
ايتـكٜى بايڀًب ١إتٛادـ ٗ ٜٔأَانٔ كتًؿ َٔ ١ايعامل َٔ ,ػً ٍ٬به ١تًؿام ٜ٘عاي ١ٝايكـك ,٠سٝح ٜوتڀٝع
ايڀايب إٔ ٜلٜٚ ٣وُع إـكي عٓـ إيكا ٤إاؿ ٠ايعًُ ,١ٝنُا ٜوتڀٝع ايڀًب ١تٛد ٘ٝا٭هٚ ١ً٦ايتؿاعٌ َع٘,
 ٌٜٚب٘ ٖقا ايٓٛاّ ايتعً ِٝايتكًٝـ ٟإ ٫إٕ اـ٬ف بُٗٓٝا ٜهُٔ ٗ اْتٌاك ايڀًب ٗ ١أَانٔ َتباعـٚ ,٠تٓكٌ
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إُ٪لات إل ١ٝ٥ايِٛت ٚايِٛكَ ٠عا يتواِٖ ٗ تٚ ٌُٝٛتوٗ ٌٝايتعً ِٝاٱيهذلٚ ,ْٞٚتوٗ ٌٝايتٛاٌُ بٌ
اؾاَعات ٚإعاٖـ َٚلانن ايتعًٚ ِٝا٭عاخ.
 .8بساَر ايكُس ايضٓاع :ٞتتُجٌ ٖق ٙايتكٓ ١ٝبتٝٚٛـ بلاَر ا٭قُاك ايِٓاع ١ٝإكذلْ ١باؿاهبات
ًَٚشكاتٗاٚ ,إتًِ ١غ٘ َباًل َع ًبه ١اتِا٫ت ٖ ,ا ٜوٌٗ إَهاْ ١ٝا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايكٓٛات ايوُع١ٝ
ٚايبِل ٗ ١ٜعًُٝات ايتـكٜى ٚايتعًٚ ,ِٝدعًٗا أنجل تؿاع٬ڄ ٚسٖ ٗٚ .١ٜٛٝق ٙايتكٜٓ ١ٝتٛسـ قت ٣ٛايتعًِٝ
ٚطلا٥ك٘ ٗ ْٝع أما ٤ايب٬ؿ أ ٚإٓڀك ١إعٓ ١ٝبايتعً ,ِٝ٭ٕ َِـكٖا ٚاسـ عً ٢إٔ ٜتِ تنٜٚـ ْٝع َلانن
ا٫هتكباٍ بأدٗن ٠اهتكباٍ ٚبح َتٛاؾكَ ١ع ايٓٛاّ إوتؼـّ.
 .9ايٓضٛظ ٚايضٛز ايبٝاْ ١ٝعٔ بعد :توتؼـّ ٖق ٙايتكٓ ١ٝٱكهاٍ َعًَٛات كقُ ١ٝكَن ١ٜنذنَٔ ٤
إًاك ٠ايتًؿام ,ثِ علٓٗا عًَ ٢وتكبٌ تًٝتهوت ( )Teletextأ ٚتكٓ ١ٝايّٓ عٔ بعـٜٚ ,ه ٕٛعًً ٢هٌ
ّْ أ ٚكڀ٘ بٝاْ ٞبعـ ايكٝاّ بعًُ ١ٝؾو كَٛمٜٚ .ٙوتؼـّ ٖقا ايٓٛاّ يٓكٌ إعًَٛات عًً ٢هٌ ِْْٛ
بٝاْ َٔ ١ٝقاعـ ٠بٝاْ ١ٝػاُ ١أ َٔ ٚقڀ ١ايتًؿام .إٕ ػـَ ١ايِٓ ْٛايبٝاْ ١ٝعٔ بعـ ٜتِ ؾٗٝا إكهاٍ إعًَٛات
عٓـ طًبٗا َٔ داْب ايڀايبٚ ,يقيو ؾٗ ٞأٚهع اْتٌاكاٚ .بٓؿى ايٛقت ؾإ ػـَ ١ايِٛك ايبٝاْ ١ٝعٔ بعـ,
تٛؾل يهٌ َوتؼـّ قٓا ٠ػاَُ ١هله ١ي٘ ؾك٘ ٗ اؿاهٛب.
 .:املؤمتسات املطـُٛع :١تعـ ٖق ٙايتكٓ َٔ ١ٝأبو٘ ا٭ْٚ ١ُٛأقٌ تهًؿ َٔ ١إُ٪لات إل ,١ٝ٥ايوابك١
فنلٖا يًتڀبٝل ٗ ايتعً ِٝاٱيهذل ,ْٞٚسٝح توتؼـّ ٖاتؿا تكًٝـٜا َلتب٘ بعـ ٠ػڀٖ ٙٛاتؿ ١ٝتعٌُ عً٢
ت ٌُٝٛاحملآل ٠عٔ بعـ بايڀًب ١إٓتٌل ٗ ٜٔأَانٔ كتًؿ.١
ٚاشلـف َٔ اهتؼـاَٗا ٖ ٛدعٌ ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚأنجل ؾاعً ١ٝعٔ طلٜل إهاؿ تؿاعٌ بٌ ايڀًب١
ٚإـكهٌ ,نُا إْٗا تٌعل ايڀايب باؿل ٗ ١ٜايتشـخ أنجل َٔ د ٛايكاع ١ايـكاه ,١ٝيعـّ ٚدٛؿ ايتـكٜوٞ
ؾُٝهٔ ايتشـخ ؿ ٕٚايٌعٛك باؿلز أ ٚاـٛف َٔ إكاطع.١
 َٔٚؾٛا٥ـ ٖق ٙاــَ ١أْٗا سككت لاسات ٗ َٝـإ ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚاهتؼـَت ٗ كب٘ اؾاَعات
َٗٓٚا ايـ ٍٚايٓاَٚ ,١ٝنقيو اهتؼـا َٗا ٗ ٌْل َكلكاتٗا ٗ إلانن اٱقً َٔ ١ُٝٝػْٛ ٍ٬اّ ا٫تِا٫ت أٚ
ا٭قُاك ايِٓاع( ١ٝايولطاٚ ٟٚهعاؿ. )887 ,8119 ,٠
; .ايربٜد اإليهرتٜ :ْٞٚعـ َٔ ايتكٓٝات ايدلف ١ٝاييت تعٌُ عً ٢تباؿٍ ايلهاٚ ٌ٥ايٛثا٥ل باهتؼـاّ
اؿاهٛبٜٚ ,عتكـ نجرل َٔ ايباسجٌ إٔ ايدلٜـ اٱيهذل َٔ ْٞٚأنجل ػـَات اٱْذلْت اهتؼـاَاڄٜٚ ,عٛؿ فيو
إٍ هٗٛي ١اهتؼـاَ٘ٚ ,تعـ عًُ ١ٝتعًِ ايڀ٬ب عً ٢اهتؼـاّ ايدلٜـ اٱيهذل ْٞٚاـڀ ٠ٛا٭ ٗ ٍٚاهتؼـاّ
اٱْذلْت ٗ ايتعً ,ِٝإف إٔ اهتؼـاّ ايدلٜـ اٱيهذلّ ْٞٚجٌ ايٛه ٘ٝبٌ ا٭هاتقٚ ٠ايڀايب.
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 5.1ضًبٝات ايتعً ِٝاإليهرت:ْٞٚ
 تٌٌُ هًبٝات ايتعً ِٝاٱيهذل :ْٞٚاؿاد ١إٍ بٓ ١ٝؼتٝٸ َٔ ,١سٝح تٛؾچل أدٗن ٠ساهٛبٚ ,هلع١عاي ١ٝي٬تِاٍ باٱْذلْت ,نُا إٔٸ تهًؿ ١تڀبٝكٗا عاي ١ٝدـاڄ.
 ُعٛب ١ايتكٚ ِٝٝتڀٜٛل َعاٜرل ,ٙنُا أْٸ٘ ىؿچض َوت ٣ٛاٱبـاع ٚا٫بتهاك ٗ اٱدابات ٗ اَ٫تشاْات,سٝح ٜه ٕٛعً ٢ايڀايب إٔ هٝب بإداب ١ايدلْاَر ْؿوٗاٚ ,يٝى ٖٓاى فاٍ ٕٓاقٌ ١اٱداب ١أ ٚؾُٗٗا بڀلٜك١
كتًؿ.١
 اؿاد ١إٍ ٚدٛؿ َتؼِٸٌِ ٱؿاك٠ٹ أْ ١ُٛايتعً ِٝاٱيهذل ,ْٞٚؾْٗٛ ٛاّٷ غرل بوٚ ٘ٝوتاز إٍ ؿكاه١ٚفنا ٗ ٤ايتٓؿٝق ٚايتڀبٝل؛ يقا  ٫بـٸ َٔ ٚدٛؿ ناؿك َٖ٪ٸٌ ٚقاؿك عً ٢إؿاكٖ ٠قا ايٓٛاّ ايتكينٸ.
 ؾكـإ ايعاٌَ اٱْواْٞٸ ٗ ايعًُٝٸ ١ايتعًُٝٝٸٚ ,١غٝاب اؿٛاك ٚايٓكاَ ايؿعٸاٍ ,نُا إٔٸ ايعـٜـ َٔ ايڀ٬بغرل قاؿك ٜٔعً ٢ايتعبرل عٔ أؾهاكِٖ نتابٸٝاڄٚ ,وتاد ٕٛإٍ ايتٛاٌُ ايٌؿٗ ٸ ٞإباًل يًتعبرل عُا ٜعتكـ.ْ٘ٚ
 اـِٚ ١ُٝٛايول :١ٜإٕ تعلض إٛاقع ايتعً ٗ ١ُٝٝاٱْذلْت يعًُٝات ا٫ػذلام تٓعهى هًباڄ عً٢ايهٛاؿك ايتـكٜو( ١ٝإٛه. )7> ,8119 ,٢
 تتُٔٔ ايعًُ ١ٝايتعً ٗ ١ُٝٝثٓاٜاٖا تعًِ َٗاكات تؿاعً ,١ٝيعٌ َٔ أُٖٗاَ ,ا ٜتُجٌ بڀلٜك ١تٓ ِٝٛايڀايب٭ؾهاكٚ ٙطلسٗا َٔ ػ ٍ٬اؿٛاك إباًل َع ايتـكٜو ٞؿاػٌ قاع ١احملآلات ,ا٭َل ايقٜ ٟؿتكل إي ٘ٝايتعًِٝ
اٱيهذل.ْٞٚ
 إٕ ََ٬ض ًؼِ ١ٝايڀايب عاؿَ ٠ا تتهاٌَ َٔ ػ ٍ٬ايتأثل بايهٛاؿك ايتـكٜو َٔ ١ٝػ ٍ٬ايتعاٌَإباًل َعِٗٚ ,اييت غايبا َا تذلى أثلاڄ إهابٝاڄ ,قـ ٜتُجٌ َشاٚي ١تكُّ ايڀايب يٌؼِ ١ٝا٭هتاف بُٛؿ٘ قـ٠ٚ
وتق ٟب٘.
 6.1 -ضبٌ إصتاح ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف ادتاَعات ايًٝب:١ٝ

بٗقا اٱطاك قـَت َٓ ١ُٛايْٛٝوه ٛايعـٜـ َٔ ايتُٝٛات ئُإ لاغ عًُ ١ٝايتعًچِ عٔ بعـ ػ ٍ٬ؾذل٠
اْكڀاع ايـكاه َٔ ١أبلمٖا:
 ايتأنـ َٔ اؾاٖن ١ٜيتكـ ِٜايتعً ِٝعٔ بعـ ٚتٛاؾل َتڀًبات فيو؛ ؾإٕ تكـ ِٜػـَات ايتعً ِٝعٔ بعـتتڀًب ٓلٚك ٠ا٫هتعـاؿ يقيو ٚايتذٗٝن ي٘ َٔ ػٓٚ ٍ٬ع احملتٚ ٣ٛا٭ٌْڀ ١اييت تـعِ ايتعً ِٝعٔ بعـ,
ٚاػتٝاك ا٭ؿٚات إٓاهب ١يقيوٚ ,ا يتأنـ َٔ تٛاؾل ايبٓ ١ٝايلقُ ١ٝاي٬مَ ١يقيو ,تٗ ١٦ٝايڀًبٚ ١ا٭هاتق ٠يتكبٌ
فيو ٚتـكٜبِٗ عً.٘ٝ
 ايتأنـ َٔ إؿَاز نٌ أطلاف ايعًُ ١ٝايتعً ٗ ١ُٝٝبلاَر ايتعًٝٸِ عٔ بعـ  َٔ:ػ ٍ٬اؽاف ايتـابرل اييت ًَٔأْٗا ُٓإ اْتؿاع ايڀًب ُِٗٓٓ َٔٚ ,١ايڀًب َٔ ١ف ٟٚاٱعاق ١أَٓ ٚؼؿٔ ٞايـػٌ ,بدلاَر ايتعًچِ عٔ بعـ,
ٚفيو ٗ ٓ ٤ٛاٱَهاْات إتاس.١
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 ُٓإ ٓا ١ٜػِ ١ُٝٛايبٝاْات ٚأَٓٗا أثٓا ٤ايتعً ِٝعٔ بعـ :إٕ ايتعاٌَ َع ًبه ١اٱْذلْت ٚؼٌُٝإٛاؿ ايتعًٚ ١ُٝٝايبٝاْات عًٗٝاٚ ,عٓـ ٌَاكنتٗا َع إ٪هوات أ ٚا٭ؾلاؿ ,تتڀًب ٓلٚك ٠ايتك ِٝٝإوتُل
٭َٓٗا عً ٢ايٌبهٚ ١ايتأنـ َٔ إٔ اهتؼـاّ ايتڀبٝكات ٚإِٓات ٜٓ ٫تٗو ػِ ١ُٝٛبٝاْات ايڀًب.١
 ايتأنـ َٔ ٚدٛؿ سًٕ ٍٛعاؾ ١إٌه٬ت ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاعٚ: ١ٝاييت ّهٔ إٔ ٜٛادٗٗا ايڀًب ٗ ١أثٓا٤عنيتِٗ ٗ إٓنٍ بعٝـاڄ عٔ إـكهٚ ١إعڀاٗ٥ا أٚي َٔ ,١ٜٛػ ٍ٬تٛؾرل ا٭ؿٚات إتاس َٔ ١أدٌ ايلب٘ ؾُٝا بٌ
إـاكي ٚا٭ٌٖ ٚا٭هاتقٚ ٠ايڀًبٚ , ١تٌه ٌٝفُٛعات يتأٌَ ايتؿاعٌ اٱْواْٚ ,ٞاؽاف تـابرل يتكـ ِٜايلعا١ٜ
ا٫دتُاع ,١ٝقبٌ بـ ٤ايتعً ِٝعٔ بعـ.
 ا٫تؿام عً ٢ايدلْاَر ايق ٟهٝتِ اػتٝاك َٔ ٙبلاَر ايتعً ِٝعٔ بعـ ,هٛا ٤يًتٛاٌُ إباًل ٚايـكٚيإتنآَ ,١أ ٚيًتعًچِ غرل إتنأَ ,ؾؿ ٌٚ ٞتعـؿ ايدلاَر ٚايتكٓٝات اييت ّهٔ تكـ ِٜايتعًِ عٔ بعـ َٔ ػ٬شلا,
ؾإٕ ا٭َل ٜوتًنّ ٓلٚك ٠ؼـٜـ بلْاَر ايـكاه ١اـاْ ايق ٟهٝتِ ا٫عتُاؿ عً ٗ ٘ٝتكـ ِٜبلاَر ايتعًچِ عٔ
بعـ.
 تٛؾرل ايتـكٜب اي٬مّ يٮهاتقٚ ٠ايڀًب ١بٌإٔ اهتؼـاّ أؿٚات ايتعً ِٝعٔ بعـ ؾُٔ ائلٚك ٟايعٌُعً ٢تٓ ِٝٛؿٚكات تـكٜب ١ٝأ ٚتٛدٚ ١ٝٗٝدٝن ٠يٮهاتقٚ ٠ايڀًب ١عٓـ ا٫قتٔاَٚ ,٤واعـ ٠ا٭هاتق ٠عًٓ ٢ب٘
اٱعـاؿات ا٭هاهٚ ,١ٝتكـ ِٜاؿً ٍٛشلِ بٌإٔ اهتؼـاّ بٝاْات اٱْذلْت ٗ ساٍ طڂًب َِٓٗ إعڀا ٤ايـكٚي
عٔ طلٜل ايبح اؿٞٸ.
 ا٫تؿام عً ٢قٛاعـ يًتعًچِ عٔ بعـ ٚكُـ عًُ ١ٝتعًچِ ايڀًب َٔ: ١ػ ٍ٬ؼـٜـ قٛاعـ ايتعًچِ عٔ بعـ َعايڀًبٓٚٚ ,١ع أه ١ً٦أ ٚاػتباكات أُ ٚلٜٓات يلُـ عًُ ١ٝتعًچِ ايڀًبٚ ١اهتؼـاّ أؿٚات يتٝورل إكهاٍ
إداباتِٗ.
 ا٫تؿام عًَ ٢ـ ٠دًوات ايتعًچِ عٔ بعـ َٔ :ػ ٍ٬ؼـٜـ َـَٓ ٠اهب ١يًـكٚي؛ ٚفيو ٗ أثٓا ٤ايبحاؿٚ -ٞؾكاڄ يكـك ٠ايڀًب ١عً ٢ايتٓ ِٝٛايقاتٚ ٞاٱؿكاى إعلْٗ(.اٍ ايـٌٖإ.)ّ4141,

552

التعلٍن اإللكتروًً ودورٍ فً تعسٌس فرص التعلن فً األزهاث

ثايجا :ادتاْب ايعًُ ٞيًدزاض:١
 .5زتتُع ٚع ١ٓٝايدزاض:١
ٜتُجٌ فتُع ٖق ٙايـكاه ١ا٭ًُ ٞبڀًب ١نً ١ٝا٫قتِاؿ ايعذ٬ٝت َٔ ن ٬اؾٓوٌ  َٔٚكتًـ
ايتؼِِات إٛدٛؿ ٠ؾٗٝا يًعاّ ايـكاه ٞاؿايٚ4119-4118 ٞقـ مت اػتٝاك ع ١ٓٝعٌٛا ١ٝ٥بوٝڀَٔ ١
اجملتُع ا٭ًُٚ ٞؾل ايكٛاٌْ اٱسِا ١ٝ٥بًػَ )200( ١ؿلؿ ,٠سٝح مت تٛمٜع  411اهتُاك ٠اهتبإ,
ٚاهذلداع ٚ 182بعـ ايؿشّ ٚإعا ١ٜٓمت اهتبعاؿ  23اهتُاكٚ ٠إػٔاع  122اهتُاك ٠يًتشً ٌٝاٱسِا.ٞ٥
 .2أدا ٠ايدزاض:١
ٚيتشكٝل أغلاض ايبشح  ٚبعـ ا٫ط٬ع عً ٢ايـكاهات ايوابك ١اييت تتعًل َٛٓٛع ٖقا ايبشح ,قاَت
ايباسج ١بتُِ ِٝأؿا ٠ايبشح ,سٝح اًتًُت ا٭ؿا ٠عً ٢ث٬ث ١أقواّ :تُٔٔ ايكوِ ا٭َ ٍٚعًَٛات عٔ
إوتكِ َِٗٓ ٢سلًت َتػرلات ايٓٛع ,ايتؼِّٚ ,ايعُل ٚتُٔٔ ايكوِ ايجاْ ٞإتػرل إوتكٌ ايتعًِٝ
اٱيهذلٜٚ ْٞٚتُٔٔ (14ؾكلٚ ,)٠تُٔٔ ايكوِ ايجايح إتػرل ايتابع يًـكاه ١مٜاؿ ٠ؾلْ ايتعًِٜٚ ,تُٔٔ
(14ؾكل.)٠
 .3اػتباك ايجبات ٚايِـم:
يًتأنـ َٔ ُـم َكٝاي ايـكاه ١قاَت ايباسج ١بعلض اهتُاك ٠ا٫هتباْ ١عً ٢فُٛع َٔ ١احملهٌُ
َٔ ف ٟٚاـدلٚ ٠ا٫ػتِاْ ٗ اؾاَعا ت ايًٝبٚ .١ٝفيو ٱبـا ٤كأٚ ِٜٗتكـَ ِٜكذلساتِٗ س ٍٛاهتُاك٠
ا٫هتباْٚ ,١ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ػدلاتِٗ ٗ اؿهِ عً ٢إكاٜٝى إوتؼـََٚ ١ـَ٤٬َ ٣تٗا يًتڀبٝل ٗ ايـكاهٚ ,١بٓا٤
عً ٢إ٬سٛات ايك ١ُٝايٛاكؿ َٔ ٠احملهٌُ مت إدلا ٤ايتعـ٬ٜت عً ٢اهتُاك ٠ا٫هتباْ ١بٌهًٗا ايٓٗا.ٞ٥
ُ 1.3ـم إكٝاي (ا٫توام ايـاػً:)ٞ
ٜكِـ بِـم إكٝاي (ا٫توام ايـاػًَ )ٞـ ٣اتوام نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات ا٫هتباَْ ١ع اجملاٍ ايق ٟتٓتُٞ
إيٖ ٘ٝق ٙايؿكلٚ ٠قـ مت سواب ا٫توام ايـاػً ٞي٬هتباْٚ ١فيو َٔ ػ ٍ٬سواب َعاَ٬ت ا٫كتباَ( ٙعاٌَ
اكتبا ٙهٝدلَإ) بٌ نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات فا٫ت ا٫هتباْٚ ١ايـكد ١ايهً ١ٝيًُذاٍ ْؿو٘.
أ ٫ٚإتػرل ا٭:ٍٚا يتعً ِٝاٱيهذل.ْٞٚ
ٜٓٛض اؾـَ ) 1( ٍٚعاٌَ ا٫كتبا ٙبٌ نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات اجملاٍ ا٭ٚ ٍٚايـكد ١ايهً ١ٝيًُذاٍٚ ,ايقٟ
ٜبٌ إٔ َعاَ٬ت ا٫كتبا ٙإب ١ٓٝباؾـ ٍٚؿاي ١إسِا ١ٝ٥عٓـ َوت ٣ٛؿ٫ي )1.111( ١أقٌ َٔ َوتَ ٣ٛعٓ١ٜٛ
ٚ 0.05بقيو ٜعتدل اجملاٍ ُاؿم ٕا ٓٚع يكٝاه٘.
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دـَ )1( ٍٚعاٌَ ا٫كتبا ٙبٌ نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات اجملاٍ ا٭ٚ ٍٚايـكد ١ايهً١ٝ
ت ايعبعععععععاك٠

َعاٌَ

َوت٣ٛ

ا٫كتباٙ

ايـ٫ي١

ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ
1

اٖتِ نجرلا بايـكاه ١عٔ بعـ ٚأتابع ايتڀٛك اؿاٌُ ؾٗٝا

.028

4

ايـكاه ١عً ٢بعـ ٖتعًٝٚ ١ك١

.280

3

اسلْ عً ٢إلام ْٝع ايٛدبات اييت أنًـ بٗا ٗ

.982

قآلات عدل اْ٫ذلْٝت
أُٓ ٢مٜاؿ ٠عـؿ ايواعات إؼِِ ١يًُشآلات عدل

1.
.062.
111

0

أٚاد٘ ُعٛب ٗ ١اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ

.263

6

اهتؼـّ اْ٫ذلْٝت َٔ ػً ٍ٬ؿل ٠اشلاتـ ايٓكاٍ

.281

2

اهتؼـّ اْ٫ذلْٝت أنجل َٔ ٔى هاعات ٗ ايّٛٝ

.286

8

يـ ٟقـك ٠دٝـ ٗ ٠ايبشح عدل اْ٫ذلْٝت

.634

9

تٛؾل ايهً ١ٝػـَ ١اْ٫ذلْٝت

.841

1

ايهًُ ١ٝتًو ًبه ١اتِا٫ت فات دٛؿٚ ٠هلع ١عاي ١ٝناؾ١ٝ

.699

1.
111
1.
111
1.
111
1.
114
1.
111
1.
111

.221

1.
113

.823

1.
111

2

اْ٫ذلْٝت.

1

٫ستٝادات ايعٌُ
1

1

تباؿٍ ايبٝاْات ٚإعًَٛات بوٗٛيَ ١ا بٌ ا٭قواّ ٗ ايهً١ٝ

َٔ ػٚ ٍ٬ها ٌ٥ا٫تِاٍ إتٛؾل ٠يـٜٗا بولع١
1

4

1.
111
1.
111
1.
114

متاز إٍ ؿٚكات تـكٜبَ ١ٝهجؿ ١غِ ْٛتٌػٌٝ

ايتهٓٛيٛدٝا إوتؼـَ١
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ثاْٝا إتػرل ايجاْ :ٞتعنٜن ؾلْ ايتعًِ
ٜٓٛض اؾـَ ) 4( ٍٚعاٌَ ا٫كتبا ٙبٌ نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات اجملاٍ ا٭ٚ ٍٚايـكد ١ايهً ١ٝيًُذاٍٚ ,ايقٟ
ٜبٌ إٔ َعاَ٬ت ا٫كتبا ٙإب ١ٓٝباؾـ ٍٚؿاي ١إسِا ١ٝ٥عٓـ َوت ٣ٛؿ٫ي )1.111( ١أقٌ َٔ َوت٣ٛ
َعٓٚ0.05١ٜٛبقيو ٜعتدل اجملاٍ ُاؿقا ٕا ٓٚع يكٝاه٘.
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دـَ )4( ٍٚعاٌَ ا٫كتبا ٙبٌ نٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات اجملاٍ ا٭ٚ ٍٚايـكد ١ايهً١ٝ
َعاٌَ

ت ايعبععععععععععاك٠

ا٫كتباٙ

َوت٣ٛ
ايـ٫ي١

تعنٜن ؾلْ ايتعًِ
1

أًعل بايوعاؿٚ ٠ا٫كتٝاغ عٓـ ؿػ ٍٛاحملآل٠

.920

1.111

4

أًعل باْ ٞاَتًو َعًَٛات ٚاهع ١نًُا تكـَت

.263

1.113

بايـكاه١
3

أؿكي يػلض ايتعًِ ٚيٝى يًٓذاغ ؾك٘

.604

1.111

2

أًعل بإٔ يـ ٟايكـك ٠عً ٢ايٓكاَ أثٓا ٤احملآل٠

.026

1.111

0

أهتؼـّ َِاؿك َتٓٛع ١أثٓا ٤ؿكاهيت

.639

1.111

6

أٖتِ بكلاَٛ ٠٤آٝع َتٓٛع ١تتعًل بتؼِِٞ

.891

1.111

2

أًعل إٔ ايٛقت ّٔ ٞهلٜعا أثٓا ٤احملآل٠

. 572

1.110

8

أًعل با٫عتنام يتٌذٝع ا٭هتاف ي ٞعً ٢ايتؿٛم ٗ

. 741

1.111

ايتؼِّ ايق ٟأؿكه٘
 9أًعل بأْ ٞاَتًو َعًَٛات ٚاهع ١نًُا تكـَت
بايـكاه١

.621

1.111

1

أكغب بڀلغ ا٭ه ١ً٦عً ٢ا٭هتاف أثٓا ٤احملآل٠

. 731

1.111

1

أتعاٌَ غـَ ١ايدلٜـ اٱيهذلَ ْٞٚع مَٚ ٞ٥٬ا٭هاتق٠

1

أهتعٌ بٓوؽ ايهذل ١ْٝٚيًهتب اييت اؿكهٗا

1
1
4

.671
.531

1.114
1.111

.2.3ثبات أؿا ٠ايـكاه:١
ٜكِـ بجبات أؿا ٠ايـكاهٚ ١إتُجً ٗ ١ا٫هتباْ ١إٔ تعڀٖ ٞق ٙا٫هتباْ ١ايٓتٝذ ١فاتٗا ي ٛمت إعاؿ ٠تٛمٜعٗا
أنجل َٔ َل ٠ؼت ْؿى ايٛلٚف ٚايٌلٚ ,ٙٚقـ اتٔض إٔ َعاٌَ أيؿا نلْٚباػو دٝـ سٝح بًؼ َعاٌَ
ايجبات ايهً ٞي٬هتباْ)1.826(١نُا َٖٓٛ ٛض ٗ اؾـ )3( ٍٚايتاي:ٞ
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ت

َتػرلات ايـكاه١

ايؿكلا
ت

َعععععاَععععٌ
ايععجبععات

1

ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ

14

1.861

4

تعنٜن ؾلْ ايتعًِ

14

1.943

ايجععبعات ايععهعععًععععع٢

42

1.826

.2ػِا ّ٥ع ١ٓٝايـكاه :١تتُجٌ ػِا ّ٥ا٭ؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١بايؿكلات اٯت.١ٝ
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اؾـ )2( ٍٚتٛمٜع ع ١ٓٝايـكاه ١سوب اـِا ّ٥ايٌؼِٚ ١ٝايٝٚٛؿ١ٝ
إتػرل
اؾٓى

ايتؼِّ ايعًُٞ

ايعُل

ؾ٦ات إتػرل

ايعـؿ

ايٓوب% ١

فنل

03

37

أْج٢

91

63

اجملُٛع

122

111

قاهب١

17

12

إؿاك ٠أعُاٍ

41

29

َُِٚ ٌٜٛاكف

35

24

اقتِاؿ

11

8

عً ّٛهٝاه١ٝ

9

6

ؼً ٌٝبٝاْات

9

6

ايكوِ ايعاّ

22

15

اجملُٛع

144

111

َٔ  41 - 16هٓ١

41

28

103

72

144

111

144

111

َٔ - 41

 40هٓ١

اجملُٛع
اٱْايٞ
إِـك :إعـاؿ ايباسج ١با٫عتُاؿ عًْ ٢تا٥ر بلْاَر spss

 ايتٛمٜع سوب اؾٓى :بايٓٛل ٗ اؾـ ٍٚايوابل ٜتٔض إٔ عـؿ ايقنٛك ٗ ع ١ٓٝايـكاهَ )03( ١ؿلؿ٠بٓوبٚ ,)%632(١عـؿ اٱْاخ (َ )91ؿلؿ ٠بٓوب ١ًْ َٔ )% 63( ١ع ١ٓٝايـكاه ١اييت تبًؼ (َ)122ؿلؿ٠
ٚبٓوبٖٚ ,)%111( ١قا ٪ٜنـ امؿٜاؿ عـؿ ايڀايبات ٗ َ٪هوات ايتعً ِٝايعايٚ ٞكؾع َٔ َوت ٣ٛتعً.ُِٗٝ
ايتٛمٜع سوب ايتؼِّ ايعًُ :ٞبايٓٛل ٗ اؾـ ٍٚايوابل ٜتٔض إٔ عـؿ ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ قاهب١(َ )17ؿلؿْٚ ٠وبٚ ,) %12( ١عـؿ ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ إؿاك ٠أعُاٍ(َ)41ؿلؿْٚ ٠وبٚ ) %29( ١عـؿ
ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ َُِٚ ٌٜٛاكف (َ )35ؿلؿ ٠بٓوبٚ ,)%24( ١عـؿ ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ اقتِاؿ ()11
َؿلؿ ٠بٓوبٚ ,,)%8( ١عـؿ ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ عً ّٛهٝاهَ )9( ١ٝؿلؿ ٠بٓوبٚ,)%6( ١عـؿ ايق ٜٔنإ
ؽِِِٗ ؼً ٌٝبٝاْات(َ )9ؿلؿ ٠بٓوبٚ,)%6( ١عـؿ ايق ٜٔنإ ؽِِِٗ ايكوِ ايعاّ (َ )44ؿلؿ ٠بٓوب١
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( ١ًْ َٔ )%10ع ١ٓٝايـكاه ١اييت تبًؼ (َ )122ؿلؿ ٠بٓوبٖٚ )%111( ١قا ًَ٪ل دٝـ عً ٢إٔ أؾلاؿ ع١ٓٝ
ايـكاه َٔ ١ؽِِات كتًؿ ٚ ١عً ٢قـك دٝـ َٔ ايتأٖ ٌٝايعًُ ًِٖٗ٪ٜ ٞيٲداب ١عً ٢أه ١ً٦ا٫هتباْٚ ,١نقيو
تٓٛض ايٓتا٥ر اػا ٙايڀًب ١إٍ ؽِّ َعٌ.
ايتٛمٜع سوب ايعُل :بايٓٛل ٗ اؾـ ٍٚايوابل ٜتٔض إٔ عـؿ ا٭ؾلاؿ ايق ٜٔأعُاكِٖ تذلاٚغ بٌ16هٓ ١إي 41 ٞهٓٛات ( )21ؾلؿاڄ بٓوبٚ ,)%48( ١عـؿ ا٭ؾلاؿ ايق ٜٔأعُاكِٖ َٔ  41هٓ ١إٍ  40هٓ١
( )113ؾلؿاڄ بٓوب ١ًْ َٔ ,)% 24( ١ع ١ٓٝايـكاه ١اييت تبًؼ ( )122ؾلؿاڄ بٓوبٖٚ ,)%111( ١قا ٜـٍ عً٢
ٚدٛؿ أعُاك َتؿاٚت ١بٌ أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه.١
ُٚ.0ـ َتػرلات ايـكاه:١
تُٛـ َتػرلات ايـكاهٖ ٗ ١قا اؾنَ ٤كاٜٝى ايٓنع ١إلننٖ ,١ٜجً ١بايٛه٘ اؿوابَٚ ,ٞكاٜٝى ايتٌتت
إڀًلٖ ,جً ١با٫ملاف إعٝاك ,ٟنُا ٜأت:ٞ
أ ٫ٚإتػرل إوتكٌ(ايتعً ِٝاٱيهذل:)ْٞٚ
مت قٝاي إتػرل إوتكٌ :ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚاثٓتا عٌل ٠ؾكلٚ ٠اؾـ ٍٚايتايٜ ٞبٌ ؾكلات قٝاي ٖقا إتػرل
ٚايٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكَٚ ٟوت ٣ٛاػا ٙأؾلاؿ ايع.١ٓٝ
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اؾـ )0( ٍٚايٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاك ٟيؿكلات َتػرل :ايتعً ِٝاٱيهذل:ْٞٚ
ايؿكعلات

ايٛه٘

ا٫ملاف

اػا ٙأؾلاؿ

اؿوابٞ

إعٝاكٟ

ايع١ٓٝ

اٖتِ نجرلا بايـكاه ١عٔ بعـ ٚأتابع ايتڀٛك اؿاٌُ ؾٗٝا

4.03

1.12

إهابٞ

ايـكاه ١عً ٢بعـ ٖتعًٝٚ ١ك١

2.61

1.15

إهابٞ

اسلْ عً ٢الام ْٝع ايٛدبات اييت أنًـ بٗا ٗ قآلات

3.11

.92

إهابٞ

عدل اْ٫ذلْٝت
أُٓ ٢مٜاؿ ٠عـؿ ايواعات إؼِِ ١يًُشآلات عدل

3.21

1.22

إهابٞ

اْ٫ذلْٝت.
أٚاد٘ ُعٛب ٗ ١اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ

4.28

1.11

إهابٞ

اهتؼـّ اْ٫ذلْٝت َٔ ػً ٍ٬ؿل ٠اشلاتـ ايٓكاٍ

3.11

1.16

إهابٞ

اهتؼـّ اْ٫ذلْٝت أنجل َٔ ٔى هاعات ٗ ايّٛٝ

4.26

1.44

إهابٞ

يـ ٟقـك ٠دٝـ ٗ ٠ايبشح عدل اْ٫ذلْٝت

3.81

1.84

إهابٞ

تٛؾل ايهً ١ٝػـَ ١اْ٫ذلْٝت

4.09

.99

إهابٞ

ايهًُ ١ٝتًو ًبه ١اتِا٫ت فات دٛؿٚ ٠هلع ١عاي ١ٝناؾ١ٝ

4.11

.89

هًيب

٫ستٝادات ايعٌُ
تباؿٍ ايبٝاْات ٚإعًَٛات بوٗٛيَ ١ا بٌ ا٭قواّ ٗ ايهً١ٝ

4.19

1.61

هًيب

َٔ ػٚ ٍ٬ها ٌ٥ا٫تِاٍ إتٛؾل ٠يـٜٗا بولع١
متاز إٍ ؿٚكات تـكٜبَ ١ٝهجؿ ١غِ ْٛتٌػ ٌٝايتهٓٛيٛدٝا

3.21

1.42

إهابٞ

إوتؼـَ١
ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ

4.94

1.14

إهابٞ

إِـك :إعـاؿ ايباسج ١با٫عتُاؿ عًْ ٢تا٥ر بلْاَر spss
ٜتٔض َٔ اؾـ ٍٚكقِ ( )0إٔ ايؿكل ٠اييت تّٓ عً ٢إٔ( :يـ ٟقـك ٠دٝـ ٗ ٠ايبشح عدل اْ٫ذلْٝت)
سًِت عً ٢إلتب ١ا٭َ ٍٚتٛه٘ سوابٚ )3.81( ٞاملاف َعٝاكٖ ,)1.84( ٟا ٜـٍ عً ٢أْ٘ ع ١ٓٝايـكاه١
ٚإتُجً ٗ ١ط٬ب ايهً ١ٝيـ ِٜٗايكـك ٠عً ٢ايبشح ٚايتِؿض ٗ ًبه ١اٱْذلْٝت ٖٚقا ًَ٪ل إهاب ٞدـا ٗ
سٌ سًِت ايؿكل ٠اييت تّٓ عًَ ٢ا ٜأت( :ٞايهًُ ١ٝتًو ًبه ١اتِا٫ت فات دٛؿٚ ٠هلع ١عاي ١ٝناؾ١ٝ
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٫ستٝادات ايعٌُ) سًِت عً ٢إلتب ١ا٭ػرل َٔ ,٠بٌ ْٝع ؾكلات ٖقا إتػرلَ ,تٛه٘ سواب)2.11( ٞ
ٚاملاف َعٝاكٖ ,).89( ٟا ٜـٍ عً ٢إٔ ايهًُ ٫ ١ٝتًو ًبه ١اتِا٫ت فات دٛؿٚ ٠هلع ١عاي ١ٝناؾ١ٝ
٫ستٝادات ايعٌُ سٝح ناْت اػاٖات ايع ١ٓٝهًب ١ٝعًٖ ٢ق ٙايؿكل ,٠باٱٓاؾ ١إٍ ايؿكل ٠اييت تّٓ عً٢
تباؿٍ ايبٝاْات ٚإعًَٛات بوٗٛيَ ١ا بٌ ا٭قواّ ٗ ايهً َٔ ١ٝػٚ ٍ٬ها ٌ٥ا٫تِاٍ إتٛؾل ٠يـٜٗا بولع,١
ناْت هًبٖ ١ٝا ٜعين إٔ تباؿٍ ايبٝاْات ٚإعًَٛات ٜ ٫تِ بوٗٛيَ ١ا بٌ ا٭قواّ ٗ ايهً َٔ ١ٝػٚ ٍ٬هاٌ٥
ا٫تِاٍ إتٛؾل ٠يـٜٗا بولعَ ٚ ١كاكْ ١إتٛهڀات اؿواب ١ٝؾُٝع ؾكلات َتػرل ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبايٛه٘
ايٓٛل ٟإعتُـ ٗ ايـكاه٬ْ ١س ٜإٔ اػاٖات أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١س ٍٛإتػرل ناْت إهابٚ ,١ٝأػرلاڄ بًؼ
إتٛه٘ اؿواب ٞايهًٕ ٞتػرل ايتعً ِٝاٱيهذلٚ )4.94( ْٞٚبإملاف َعٝاكٖ ,)1.14( ٟا ٪ٜنـ إٔ اػاٖات
أؾلاؿ ايع ١ٓٝسَ ٍٛتػرل ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚناْت إهاب.١ٝ
ثاْٝا-إتػرل ايتابع (تعنٜن ؾلْ ايتعًِ):
مت قٝاي إتػرل ايتابع تعنٜن ؾلْ ايتعًِ باثٓيت عٌل ٠ؾكلٚ ٠اؾـ ٍٚايتايٜ ٞبٌ ؾكلات قٝاي ٖقا إتػرل
ٚايٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاكَٚ ٟوت ٣ٛاػا ٙأؾلاؿ ايع.١ٓٝ
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اؾـ )6( ٍٚايٛه٘ اؿوابٚ ٞا٫ملاف إعٝاك ٟيؿكلات َتػرل  :تعنٜن ؾلْ ايتعًِ
ايؿكلات

ايٛه٘

ا٫ملاف إعٝاك ٟاػا ٙأؾلاؿ ايع١ٓٝ

اؿوابٞ
أًعل بايوعاؿٚ ٠ا٫كتٝاغ عٓـ ؿػ ٍٛاحملآل٠

2.67

1. 10

إهابٞ

أًعل باْ ٞاَتًو َعًَٛات ٚاهع ١نًُا

3.14

1.76

إهابٞ

تكـَت بايـكاه١
أؿكي يػلض ايتعًِ ٚيٝى يًٓذاغ ؾك٘

2.71

1.27

إهابٞ

أًعل بإ يـ ٟايكـك ٠عً ٢ايٓكاَ أثٓا٤

2.98

1.85

إهابٞ

احملآل٠
أهتؼـّ َِاؿك َتٓٛع ١أثٓا ٤ؿكاهيت

3.14

1.11

إهابٞ

أٖتِ بكلاَٛ ٠٤آٝع َتٓٛع ١تتعًل بتؼِِٞ

4.81

1.31

إهابٞ

أًعل إٔ ايٛقت ّٔ ٞهلٜعا أثٓا ٤احملآل٠

4.61

1.31

إهابٞ

أًعل با٫عتنام يتٌذٝع ا٭هتاف ي ٞعً ٢ايتؿٛم

4.91

1.21

إهابٞ

ٗ ايتؼِّ ايق ٟاؿكه٘
أًعل بأْ ٞاَتًو َعًَٛات ٚاهع ١نًُا

3.21

1.10

إهابٞ

تكـَت بايـكاه١
أكغب بڀلغ ا٭ه ١ً٦عً ٢ا٭هتاف أثٓا٤

4.20

1.13

إهابٞ

احملآل٠
أتعاٌَ غـَ ١ايدلٜـ اٱيهذلَ ْٞٚع مَٞ٥٬

4.62

1.41

إهابٞ

ٚا٭هاتق٠
أهتعٌ بٓوؽ إيهذل ١ْٝٚيًهتب اييت اؿكهٗا

3.11

1.19

إهابٞ

تعنٜن ؾلْ ايتعًِ

3.11

1.16

إهابٞ

إِـك :إعـاؿ ايباسج ١با٫عتُاؿ عًْ ٢تا٥ر بلْاَر spss
ٜتٔض َٔ اؾـ ٍٚكقِ ( )6إٔ ايؿكل ٠اييت تّٓ عً ٢إٔ( :اًعل بأْ ٞاَتًو َعًَٛات ٚاهع ١نًُا
تكـَت بايـكاه ).١سًِت عً ٢إلتب ١ا٭َ ٍٚتٛه٘ سوابٚ )3.21( ٞإملاف َعٝاكٖ ,)1.10( ٟا ٜـٍ
عً ٢إٔ ع ١ٓٝايـكاهّ ١تًهَ ٕٛعًَٛات ٚاهع ١نًُا تكـَٛا بايـكاهٖٚ ,١قا ٌٜرل عً ٢أِْٗ ّ ًٕٛٝإٍ ايتعًِٝ
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اٱيهذل ٗ ْٞٚسٌ سًِت ايؿكل ٠اييت تّٓ عًَ ٢ا ٜأت( :ٞاًعل إٔ ايٛقت ّٔ ٞهلٜعا أثٓا ٤احملآل)٠
سًِت عً ٢إلتب ١ا٭ػرل َٔ ,٠بٌ ْٝع ؾكلات ٖقا إتػرلَ ,تٛه٘ سوابٚ )4.61( ٞإملاف َعٝاكٟ
(َٚ ,)1.31كاكْ ١إتٛهڀات اؿواب ١ٝؾُٝع ؾكلات َتػرل تعنٜن ؾلْ ايتعًِ بايٛه٘ ايٓٛل ٟإعتُـ ٗ
ايـكاه٬ْ ١س ٜإٔ اػاٖات أؾلاؿ ع ١ٓٝايـكاه ١س ٍٛإتػرل ناْت إهابٚ ,١ٝأػرلاڄ بًؼ إتٛه٘ اؿواب ٞايهًٞ
ٕتػرل تعنٜن ؾلْ ايتعًِ(ٚ )3.11بإملاف َعٝاكٖ ,)1.16( ٟا ٪ٜنـ إٔ اػاٖات أؾلاؿ ايع ١ٓٝسَ ٍٛتػرل
تعنٜن ؾلْ ايتعًِ ناْت إهاب.١ٝ
.6اختباز ايؿسعٝات:
ايؿلٓ ١ٝايلٝ٥و ١ايؿلٓ ١ٝايِؿلٜٛ :١ٜدـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ
ا٭مَات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب.
ايؿلٓ ١ٝايعـّٜٛ ٫ :دـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ ا٭مَات َٔ ٚدٗ١
ْٛل ايڀ٬ب.
ٚيػلض اػتباك ايؿلٓ ,١ٝمت اهتؼـاّ ؼً ٌٝايتبا ٜٔي٬مـاكٚ ,فيو ٱثبات ُ٬س ١ٝايُٓٛفز ٫ػتباك
ايؿلٓ ١ٝايؿلع ١ٝا٭ ,ٍٚنُا َٖ ٛبٌ باؾـ ٍٚكقِ (.)2
دـ ٍٚكقِ (ْ )2تا٥ر ؼً ٌٝايتبا ٜٔي٬مـاك يًتأنـ َٔ ُ٬س ١ٝايُٓٛفز ٫ػتباك ايؿلٓ ١ٝايؿلع ١ٝا٭ٍٚ
إِـك

ؿكدات
اؿل١ٜ

فُٛع إلبعات

َتٛه٘

ق١ُٝ

إلبعات

احملوٛب١

ا٫مـاك

8

44.381

2.261

اـڀأ

411

22.948

0.621

اجملُٛع

419

111.31

َ Fوت٣ٛ
ؿ٫يF ١

1.11

43.48
2

َعاٌَ
ايتشـٜـ
R2

1

1.0
12

9

ٜتٔض َٔ اؾـ ٍٚايوابل ثبات ُ٬س ١ٝايُٓٛفز ٫ػتباك ايؿلٓ ١ٝايؿلع ١ٝا٭ ٍٚاهتٓاؿاڄ إٍ اكتؿاع ق١ُٝ
( )Fاحملوٛبٚ ١ايبايػَ )43.482( ١وت ٣ٛؿ٫ي ٖٛٚ )1.111( ١أقٌ َٔ َوت ٣ٛق ١ُٝايـ٫ي ١اٱسِا١ٝ٥
إعتُـ بايـكاهٚ ,)1.10( ١بـكدات سلٜٚ ,)411,8( ١ٜتٔض َٔ اؾـْ ٍٚؿو٘ إٔ إتػرل إوتكٌ (ايتعًِٝ
اٱيهذلٖ ٗ )ْٞٚقا ايُٓٛفز ٜؿول َا َكـاك َٔ )% 01( ٙايتبا ٗ ٜٔإتػرل ايتابع (تعنٜن ؾلْ ايتعًِ)  ٖٞٚق٠ٛ
تؿورل ١ٜدٝـ ٠دـاٖ ,ا ٜـٍ عً ٢إٔ ٖٓاى أثلاڄ يًُتػرل إوتكٌ ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚإتػرل ايتابع تعنٜن ؾلْ
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ايتعًِ ٚ .بٓا ٤عً ٢ثبات ُ٬س ١ٝايُٓٛفز ْوتڀٝع اػتباك ُش ١ايؿلٓ ١ٝايلٝ٥و ,١ٝباهتؼـاّ أهًٛب ؼًٌٝ
ا٫مـاك ايبو.٘ٝ
اؾـْ )8( ٍٚتا٥ر ؼً ٌٝا٫مـاك ايبو٫ ٘ٝػتباك أثلا يتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ
إتػرل إوتكٌ

َعاٌَ

اـڀأ

Beta

ا٫مـاك ايعٌٛاٞ٥

ق t ١ُٝاحملوٛبَ ١وت ٣ٛؿ٫يt ١

4.6

ايجبات

11

ايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ

81

1.1
91 1.3

1.843
-

2.382

1.111

ٜتٔض َٔ اؾـ ٍٚايوابل إٔ ايع٬ق ١بٌ إتػرل إوتكٌ (ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ,)ْٞٚإتػرل ايتابع (تعنٜن ؾلْ
ايتعًِ) ّهٔ ُجًٗٝا بإعاؿي ١ايتاي: ١ٝ
تعنٜن ؾلْ ايتعًِ
)

ا٫يهذلْٝٚايتعً( ِٝ

أ ٟإٔ ٖٓاى أثلاڄ يًُتػرل إوتكٌ (ايتعً ِٝاٱيهذل ٗ )ْٞٚإتػرل ايتابع تعنٜن ؾلْ ايتعًِ ,سٝح بًػت ق١ُٝ
َعاٌَ (ٚ )-1.843( )Betaبـ٫ي ١ق )t( ١ُٝاحملوٛبَ )2.382( ١وت ٣ٛؿ٫ي ١قوٛبٖٛٚ )1.111( ١
أقٌ َٔ َوت ٣ٛق ١ُٝايـ٫ي ١اٱسِا ١ٝ٥إعتُـ بايـكاه.)1.10( ١
ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر ا٫ػتباكات اٱسِا ١ٝ٥ايوابك ١يًؿلٓ ١ٝايلٝ٥وٜ ١ٝتِ قب ٍٛايؿلٓ ١ٝايلٝ٥و ١ٝايِؿل ١ٜاييت
تّٜٓٛ :دـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتع ًِ ٗ ا٭مَات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب,
ٚكؾض ايؿلٓ ١ٝايعـّٜٛ ٫ :دـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ ا٭مَات َٔ
ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب عًٚ ٢دٛؿ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًِعٛبات ايوٝاه ١ٝعً ِٛ ٢إٌلٚعات ايِػرلٚ ٠إتٛهڀ.١
زابعا ايٓتا٥ر  ٚايتٛصٝات :
أٚال ايٓتا٥ر.
مت قب ٍٛايؿلٓ ١ٝايلٝ٥وٚ ١ٝاييت تّٓ عًٚ ٢دٛؿ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذل ٗ ْٞٚتعنٜن ؾلْ ايتعًِ
ٗ ا٭مَات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬بٚ ,كؾض ايؿلٓ ١ٝايعـّٜٛ ٫ :دـ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًتعً ِٝاٱيهذلٗ ْٞٚ
تعنٜن ؾلْ ايتعًِ ٗ ا٭مَات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀ٬ب عًٚ ٢دٛؿ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًِعٛبات ايوٝاه ١ٝعً٢
ِ ٛإٌلٚعات ايِػرلٚ ٠إتٛهڀ.١
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تٓٛض ايٓتا٥ر إٔ ايڀًب ١يـْٛ ِٜٗعاڄ َا قـكات َٚعلؾ ١تكٓ ٚ ١ٝإتُجً ٗ ١اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝ
ايتعاٌَ َع ايدلفٝات ٚايكـك ٠ايعاي ١ٝيًبشح عً ٢اٱْذلْت
 َٔٚايٓتا٥ر تو تٓر ايباسج ١إٔ ايتك ِٝٝا٭ٚي٪ٜ ٞنـ إٔ ْوبَ ١لتؿع َٔ ١ايڀ٬ب ّ ًٕٛٝإٍ تڀبٝل ْٛاّ
ايتعً ِٝاٱيهذلٜٚ ,ْٞٚتٛقع ٕٛلاغ ٖقا ايٓٛاّ.
ثاْٝا ايتٛصٝات
إعاؿ ٠ايٓٛل ٗ ِ٘ ايتعً ٚ ِٝتڀٜٛل َٔ ٙػ ٍ٬اْ٫تكاٍ َٔ ايتعً ِٝايتكًٝـ ٟإٍ اٱيهذلٕٛ ْٞٚانب ١ايتڀٛك
ايعًُ.ٞ
ٜٓبػ ٞعً ٢اؾاَعات ايًٝب ١ٝايوع ٞيتعُ ِٝثكاؾ ١ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚبٌ أٚها ٙايڀًب ١بُٛؿٗا َٔ اـڀٛات
ا٭هاه ١ٝئُإ لاغ ٖقا ايٓٛاّ ّٚ ,هٔ ؼكٝل فيو َٔ ػ ٍ٬إقاَْ ١ـٚات تعلٜؿ ١ٝبايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ
ٚاؾٛاْب اٱهاب ١ٝاييت ّهٔ إٔ تتشكل يًڀايب  ,ؾٔ٬ڄ عٔ إقاَ ١ؿٚكات تـكٜب ١ٝعً ٢اهتؼـاّ ايدلفٝات
اـاُ ١بايتعً ِٝاٱيهذل. ْٞٚ
سٛهب ١إٓاٖر ايـكاهّٚ, ١ٝهٔ ؼكٝل فيو َٔ ػ ٍ٬إعاؿُٝ ٠اغ ١إٓاٖر ٚؾل ُٝؼ إيهذلٚ ١ْٝٚإٜـاعٗا
ٗ َٛقع اؾاَعٚ ١نًٝاتٗا ٗ ايٌبه ١ايـٚي.١ٝ
اٖ٫تُاّ بتشكٝل أعًَ ٢وت َٔ ٣ٛايتؿاعٌ بٌ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٚايڀًبٚ ١يعٌ َٔ إٓاهب إٔ ٜتِ
ايًذ ٤ٛإٍ اهتؼـاّ ايتكٓٝات ايوُعٚ ١ٝايبِلٚ ١ٜاييت تتعنم عً ٢مٚ ٛآض باهتؼـاّ تكٓ ١ٝايتعً ِٝاٱيهذلْٞٚ
ػاُ ٗ ١ؾذل ٠ا٭ٚب ١٦ايعإَ ١ٝجٌ دا٥ش ١نٛؾٝـ 19
تٌه ٌٝؾلٜل عٌُ عًَ ٢وتْٝ ٣ٛع ايهًٝات باؾاَعٜ ١ـكي ٜٛٚد٘ اهتؼـاّ ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚ
تڀبٝكات٘ ٗ ْٝع ؾلٚع٘
تـكٜب ايڀًب ١عً ٢إدلا ٤اَ٫تشاْات اٱيهذل ١ْٝٚعٔ بعـ ٚإتكإ ايتعاٌَ َعٗا.
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املضـادز ٚاملسادع:
 ْاٍ عً ٢ػً ٌٝايـٌٖإ ,أمَ ١ايتعً ٚ ِٝايتعًِ ٗ  ٌٚنٛكْٚا (َ )ّ 4141تٛؾل عً ٢ايلاب٘:https://darfikr.com/node/15393
 ايـباهُ ٞاحل بٔ َباكى ,ايعٚ ١ٕٛايذلبَ ,١ٝڀبع ١هؿرل ,ايلٜاض ,ايڀبع ١ا٭)ّ4113( ٍٚ كباغ َاٖل سؤ ,ايتعً ِٝاٱيهذل ,ْٞٚؿاك إٓاٖر ,عُإ  -ا٭كؿٕ ()ّ4112 ايلْتٝو ٞقُٛؿ ,عكٌ فـ ٟتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبٌ ايٓٛلٚ ١ٜايتڀبٝل ,اؾاَع ١اٱه ١َٝ٬غن ,٠ؾًوڀٌ(.)ّ4111
 ايواع ٞأٓـ داهِ ,ايتعً ِٝاٱيهذلٚ ْٞٚا٭هى ٚإباؿ ٨ايٓٛل ١ٜاييت ٜك ّٛعًٗٝا ,نً ١ٝايذلب,١ٝداَع ١قڀل (.)ّ4112
 هاقٝـ َٞٚػاّ ,ٞايتعً ٗ ِٝمَٔ نٛكْٚا -ايتشـٜجات  ٚايؿلْ َـ ١ْٚايبٓو ايـٚيَ )4141(,ٞتٛؾلعً ٢ايلاب٘

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-

19-pandemic

 ايولطا ٟٚعاؿٍ ؾا٥ن  ٚهعاؿ ٠دٛؿت ,اهتؼـاّ اؿاهب ٚاٱْذلْت ٗ َٝاؿ ٜٔايذلبٚ ١ٝايتعً ,ِٝعُإا٭كؿٕ ,ؿاك ايٌلٚم يًٌٓل ٚايتٛمٜع.)ّ4113(,
 ايعتٝيب عٝـ بٔ ً ٗ٫اٖل  ,تُِ ِٝاحملت ٣ٛايتعً ُٞٝاٱيهذلٚ ,ْٞٚكق ١عٌُ س ٍٛتُِ ِٝاحملت٣ٛايتعً ُٞٝاٱيهذل ,ْٞٚداَع ١إًو ػايـ.)ّ4110( ,
 عؿٝؿ ٞقُـ بٔ ٜٛهـ آـ ,ايتعً ِٝعٔ بعـ :اؿاد ١إيٚ ٘ٝنٝؿ ١ٝتڀبٝك٘ ,إًتك ٢ايجاْ ٞيًذُع١ٝايوعٛؿ ١ٜيٲؿاك.)ّ4110( ٠
 ايع٬م بٌرل عباي قُٛؿ ,اهتجُاك أهايٝب ٚتكٓٝات إعًَٛات ٚا٫تِا٫ت ٗ ب ١٦ٝايتعً ِٝاٱيهذل,ْٞٚإُ٪ل ايعًُ ٞايوٓ ٟٛايلابع ؾاَع ١اينٜت ١ْٛا٭كؿْ ,١ٝعُإ – ا٭كؿٕ(.)ّ4112
 عًٝإ كعَِ ٞڀؿٚ ٢ايـبى قُـ عبـٚ ,ها ٌ٥ا٫تِاٍٚايتٛمٜع ,عُإ ,ايڀبع ١ا٭ٖ1241( ٍٚع )ّ1999 ,

ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعً ,ِٝؿاك ُؿا ٤يًٌٓل

 قڀاَٜٛ ٞهـ ,تُِ ِٝايتـكٜى ,ؿاك ايؿهل يًڀباعٚ ١ايٌٓل ٚايتٛمٜع  ,ايڀبع ١ايجاْ ,١ٝعُإ  -ا٭كؿٕ(.)ّ4114
 قٓـًٜذ ٞعاَل إبلاٖ ٚ ِٝاؾٓاب ,ٞع ٤٬ايـ ٜٔعبـ ايكاؿك  ِْٛ,إعًَٛات اٱؿاكٚ ١ٜتهٓٛيٛدٝاإعًَٛات ,ؿاك إوعرل ٠يًٌٓعل ٚايتٛمٜع ٚايڀباع ,١عُإ  -ا٭كؿٕ ,ايڀبع ١ايجاْ.)ّ4112( ١ٝ
 إباكى آـ بٔ عبـ ايعنٜن ,اثل ايتـكٜى باهتؼـاّ ايؿِ ٍٛا٫ؾذلآ ١ٝعدل ايٌبه ١ايعإ ١ٝاْ٫ذلْٝتعً ٢ؼِ ٌٝنً ١ٝايذلب ٗ ١ٝتكٓ ١ٝايتعًٚ ِٝا٫تِاٍ  ,داَع ١إًو هعٛؿ (ٖ1240 - ّ4112ع).
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 َعٌ اـڀٝب ,ؼـٜات ايتعًِ ا٫يهذل ٌٚ ٗ ْٞٚأمَ ١نٛكْٚا َ ٚا بعـٖا (َ )4141تٛؾل عً٢ايلاب٘:

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15

 قُـ ددل ٜٔعڀ. ١ٝايكلاعٌ ,ػً ٌٝعنَ. ٞايكٔا ,٠ػايـ ٜٛهـ .اػاٖات طًب ١اؾاَع ١اشلاسل ١ٝمٛتٝٚٛـ ايتعًِ اٱيهذل ٗ ْٞٚايتعً ِٝاؾاَع ,ٞاجملً ١ايذلب -١ٜٛداَع ١ايهٜٛت (.)ّ4118
 إٛه ٢عبـ اهلل بٔ عبـ ايعنٜن َتڀًبات ايتعً ِٝاٱيهذل ,ْٞٚعح َكـّ ُٕ٪ل ايتعً ِٝاٱيهذل ْٞٚآؾامٚؼـٜات ,داَع ١ايهٜٛت  -ايهٜٛت .)ّ4112
 إٛه ٢عبـ اهلل بٔ عبـ ايعنٜن ,ايتعً ِٝاٱيهذلَ ْٞٚؿٗ َ٘ٛػِا ِ٘٥ؾٛا٥ـ ٙعٛا٥كْ٘ ,ـَ ٠ٚـكه١إوتكبٌ ,داَع ١إًو هعٛؿ (.)ّ4113
 ْاد ٢َٓ ٞقُـ ,أهى تڀٜٛل بٓ ١ٝايتعً ِٝاٱيهذل ,ْٞٚأعاخ ٚؿكاهات إُ٪ل ايعًُ ٞايجايحيًُعًَٛات ,اجملتُع اٱيهذل ْٞٚايٛاقع ٚاٯؾام َٔ ,ايؿذل - 31 - 48 ٠هبتُدل ,ّ 4112 /ايـاك ا٭ناؿّ١ٝ
يًڀباعٚ ١ايتأيٝـ ٚايٌٓل ,طلابًى (.)ّ4112

فؼبل٘ت منْرج هقرتح قبئن ػلٔ البٌبئ٘ت لتْل٘ذ املؼلْهبث

ّتق٘٘وِب يف هبدة الؼلْم لذٓ تاله٘ز الصف الثبًٖ اإلػذادٕ
د .شاملُ حمىد الرتًىٌ
كلية اآلداب  -جامعة الزاوية

ًَدط ايبشح:
ٖـف ايبشح إٍ ؼـٜـ َـ ٣ؾعاي ١ٝايُٓٛفز ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا ١ٝ٥يتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ايعً ّٛيعـ٣
تَٝ٬ق ايِـ ايجعاْ ٞاٱععـاؿَ ٟـٜٓع ١ايناٜٚعٚ ,١تهْٛعت عٓٝع ١ايبشعح َعٔ ( )>1تًُٝعقا سٝعح قوعُٛا إٍ
فُٛعتٌ ػلٜبٓٚ ١ٝابڀٚ ,١قـ مت تڀبٝل اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا بعـ إٔ مت ايتشكل َٔ ُـق٘
ٚثبات٘ٚ ,يً ٍُٛٛإٍ ْتا٥ر ايبشح مت اهتؼـاّ ا٭هايٝب اٱسِا ١ٝ٥إٓاهب ١سٝح ٗٚلت ايٓتعا٥ر ت٪نعـ عًع٢
ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِعاٝ٥ا بعٌ اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝعٚ ١ائعابڀَٗ ٗ ١عاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا يِعاحل
اجملُٛع ١ايتذلٜب.١ٝ
ٚقـ أْتٗ ٢ايبشح إٍ عـؿ َٔ ايتُٝٛات َٓٗا تـكٜب َعًُ ٞايعً ّٛأثٓا ٤ايتـكٜب إٝـاْ ٞعً ٢اهعتؼـاّ
ا٫هذلاتٝذٝات اؿـٜج ١اييت تٗتِ بتَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ,ؾٔ٬ڄ ععٔ ٓعلٚك ٠اٖ٫تُعاّ بتُٓٝع١
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ؾلٚع ايعًع ّٛيڀع٬ب إلسًع ١ايجاْٜٛع ,١نعقيو ٓعلٚك ٠إعڀعا ٤ايؿلُع١
يًتَٝ٬ق يًتعبرل عٔ أؾهاكِٖ ٚتٛؾرل ايؿلْ إ ١ُ٥٬اييت ُهِٓٗ َٔ تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝعا ٗ
ؿكاه ١ايعً.ّٛ
Abstract
The aim of the research is to determine the effectiveness of the
evaluating

and

generating

for

model

constructivism-based

information in science among second-grade middle school pupils in
Zawia. The research sample consisted of (80) students, who were
divided into two experimental and control groups. Its validity and

فعالٍت ًوىرج هقترح قائن على البٌائٍت لتىلٍذ الوعلىهاث وتقٍٍوها

stability, and to reach the results of the research, appropriate
statistical methods were used, as the results showed that there are
statistically significant differences between the experimental and
control group in the skills of generating information and evaluating
them for the benefit of the experimental group.
The research concluded with a number of recommendations,
including training science teachers during field training on the use of
the modern strategy concerned with developing the skills of
generating and evaluating information, as well as the need to focus
on developing the skills of generating and evaluating information in
the branches of science for high school students, as well as the need
to give students the opportunity to express their ideas. And providing
appropriate opportunities that enable them to develop the skills of
generating and evaluating information in the study of science.
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َكدَ:١

ٌٜٗـ ايعامل تكـَاڄ عًُٝڄا ٚتهٓٛيٛدٝاڄ ٖا أؿ ٣إٍ تڀٛكات ٖا ٗ ١ً٥فا٫ت إعلؾع ١اؿـٜجع , ١ا٭َعل ايعقٟ
ٓٚع إتؼٌِِ ٗ إٓاٖر أَاّ ؼـٜات دو ١ُٝتؿلض عًع ِٗٝإبعاؿك٫ ٠هعتؼـاّ أقِعَ ٢عا ٖعَ ٛتعاغ َعٔ
ا٫هذلاتٝذٝات اؿـٜج ٗ ١تعً ِٝايعًٚ , ّٛتڀٜٛل أهايٝب ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايتؼًّ َٔ ا٭هعايٝب ايتكًٝـٜع ١غعرل
اجملـٕٛ ١ٜانبَ ١وتذـات اؿٝا ٠إتِعاكعٚ ١ايتؿاععٌ َعع َعتػرلات ايعِعل اؿعاي ٞبـكدعَ ١عٔ ايجكعٚ ١ايهؿعا٠٤
ٚإوٛ٦ي. ١ٝ
 َٔٚأدٌ فيو ؾإٕ ايتعًع ِٝوتعٌ َلتبعَ ١تكـَع ٗ ١قاُ٥عَ ١كَٛعات ايتكعـّٖٚ ,عقا ٜعڀع ٞأُٖٝع ١نعدل٣
يٖ٬تُاّ بٓٛع ١ٝايتعًٚ ِٝطلق٘ َٚععاٜرلٚ ٙأٖـاؾع٘ٚ ,ايٌع ٤ٞإ٪نعـ ٖٓعا ٚايعق ٫ ٟىتًعـ عًٝع٘ ْٝعع ايعًُعا٤
ٚا٭عاخ إٔ ايتعً ِٝايقٜ ٟكٛؿ قاطل ٠ايتكـّ ٖ ٛايتعً ِٝايقٜ ٟكعٛؿ إٍ تُٓٝع ١ايعتؿهرل ٚإعًَٛعات( .ايٓذعـ,ٟ
ٚآػل.)7?>,ّ811=,ٕٚ
بعـ ٛٗٚك ايٓٛل ١ٜايبٓا ١ٝ٥اؿـٜج ١هاؿت بايتـكٜر ا٭ؾهاك ايبٓاٝ٥عٚ ١اْتٌعلت ٚأؿ ٣فيعو إٍ تڀبٝعل ٖعقٙ
ا٭ؾهاك ٗ فاٍ تـكٜى ايعً ,ّٛيقا تعتكـ طا٥ؿ ١نبرل َٔ ٠ايذلب ٗ ٌٜٛعإٓعا إعاُعل ٗ ؾهعل ٠إٔ إعلؾعٜ ١عتِ
بٓاٖ٩ا ٗ عكٌ إتعًِ بٛاهڀ ١إتعًِ فات٘ سٝح ُجٌ ٖق ٙايؿهل ٠قٛك ايٓٛل ١ٜايبٓا( ١ٝ٥ايؿاحل .)>;,ّ8119,
ْٛٚلاڄ ٭َُٖٗ ١ٝاك ٠تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا اقذلست بعض ايُٓافز ايبٓا ١ٝ٥اييت تٗتِ بتٌٓ ٘ٝايعـَاؽ ٗ
ايتـكٜى ناهذلاتٝذ ١ٝايتعًِ ايبٓاٚ ,ٞ٥اهذلاتٝذ٫( ١ٝس – ٜاعهى – اًلغ)ٚ ,اهذلاتٝذ ١ٝايهًُع ١إؿتاسٝع,١
ِٚعٛفز هعهُإ ا٫هتكِععاٚ ,ٞ٥اهعذلاتٝذ ١ٝإعٓ ِٛايٌععهًٚ ,ٞاهعذلاتٝذ ١ٝعِعـ ايععـَاؽِٚ ,عٛفز ايععتعًِ
ايتٛيٝـٚ ,ٟغرلٖا(عؿاْٚ ,١اؾ َٔٚ.)7<1 – 7;?,811>, ٍٝأبلم ايُٓافز ايبٓاِٛ ١ٝ٥فز ايتعًِ ايتٛيٝعـٟ
ٚايقٜ ٟلتهن عً ٢ايعًُٝات ايتؿهرل ١ٜايٓاػ ١ععٔ عُعٌ دعاْيب ايعـَاؽ أثٓعا ٤تعًعِ إؿعاٖٚ ِٝسعٌ إٌعه٬ت
",ؾععايتعًِ ايتٛيٝععـٌٜٓ ٟععأ عٓععـَا ٜوععتؼـّ إععتعًِ اهععذلاتٝذٝات َعلؾٝععٚ ١ؾععٛم َعلؾٝعع ١يِٝععٌ إٍ تعًععِ فٟ
َعٓ("٢عؿاْٚ ,١اؾ)89?,811>,ٍٝ
نُععا اٖتُععت ايعـٜععـ َععٔ ايـكاهععات َٗععاكات تٛيٝععـ إعًَٛععات ٚتكُٗٝٝععا َٓٗععا (ايوعععـ,)811:,ٟ
(هععععععٛؿٚ ,ٟآػعععععل( ,)811; ,ٕٚعُعععععل( ,)8171,ايعُعععععٛؿ(Yee Mei ( ,)8178,ٟ
( Heong,Others2012سؤ.)8179,
ؾٝأتٖ ٞقا ايبشعح يٝهع ٕٛإٓعاؾ ١إٍ ايبشعٛخ ٚايـكاهعات ايعيت تڀلقعت إٍ َٓٛعٛع تٛيٝعـ إعًَٛعات
اؾـٜـ َٔ ٠ػ ٍ٬ايتعًِ بُٓٛفز قا ِ٥عً ٢ايتعًِ ايبٓاِٛ ٖٛٚ ٞ٥فز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٗ ٟتـكٜى ايعً.ّٛ
اإلسطاع باملػهً:١

ْٛلاڄ ٕا ٜعاْ ٘ٝقڀاع ايتعً ٗ ِٝكتًـ ايـ ٍٚايعلبَٗٓٚ ١ٝا يٝبٝا َٔ اهتؼـاّ ايڀعلم ايتكًٝـٜع ٗ ١ايتعـكٜى

 ٗٚتـكٜى ايعً ّٛػاُٖ ١ا أؿ ٣إٍ تلادع َوتٜٛات ايتَٝ٬ق بوبب اعتُاؿِٖ عًع ٢اؿؿعٚ ٜسٌع ٛعكعٛشلِ
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عٔ طلٜل ايتًكٌ ْٚتٝذ ١يعٌُ ايباسج ١نُعًُع ٗ ١ايتعًع ِٝإتٛهع٘ هعابكڄا ٚيعًُعٗا نعٔع٦ٖٝ ٛع ١تعـكٜى ٗ
داَععع ١ايناٜٚععٚ ١اهععتٓاؿاڄ ٕععا أنععـت عًٝعع٘ ايعـٜععـ َععٔ ايـكاهععات َٗٓٚععا ؿكاهعع(١أٓـ ( ,)811?,قُععـ,
ٚقُـ(ٚ )8119,قاب( ,)811?, ٌٝبٔ هًُإ)8178,عٔ أُِٖٛ ١ٝفز ايتعًِ ايتٛيٝـ.ٟ
ٚنقيو بايٓٛل إٍ ايـكاهعات ايعيت اٖتُعت بتٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا َجعٌ ؿكاهع( ١قلْع,)811> ,ٞ
(ٚسؤ ٚ )8179,اييت أنـت ٚدٛؿ ؾلٚم ٗ قعـك ٠ايتَٝ٬عق عًع ٢تٛيٝعـ إعًَٛعات ٗ اجملُعٛعتٌ يِعاحل
اجملُٛع ١ايتذلٜبٖ ١ٝا ٪ٜنـ ؿٚك ايبٓا ٗ ١ٝ٥تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
 َٔٚػ ٍ٬ا٫ط٬ع عً ٢ايـكاهات ايوابكَٓ ٗ ١اٖر ٚطلم تـكٜى ايعً ّٛاييت اٖتُت َٗاكات ايعتؿهرل
َجععٌ ؿكاهععات (عُععل(ٚ )8171,ايعُععٛؿ)Yee Mei Heong ,Others ,2012(ٚ )8178,ٟ
تًُٛت إٍ عـّ قـك ٠ايتَٝ٬ق عًع ٢تٛيٝعـ َعًَٛعات دـٜعـ ٠أ ٚكبڀٗعا بإعًَٛعات ايوعابكْ ١تٝذع٫ ١عتُعاؿ
إعًٌُ عً ٢ايڀلم ايتكًٝـ ٗ ١ٜتـكٜى ايعًٚ ,ّٛيقيو ٚدب اٖ٫تُاّ بعايڀلم اؿـٜجع ١يتعـكٜى ايعًع ّٛايعيت
تعتُـ عً ٢بٓا ٤إعلؾٚ ١تٗتِ بايتًُٝق نعِٓل ؾعاٍ ٗ ايعًُٝع ١ايتعًُٝٝعَٚ ١عٔ ٖعق ٙايڀعلم اهعتؼـاّ ايُٓعافز
ايكا ١ُ٥عً ٢ايبٓاَ ١ٝ٥جٌِٛ :فز ايتعًِ ايتٛيٝـٚ ٟايعق ٟمعٔ ٗ قٝعـ ؿكاهعت٘ ٚايعقْ ٟأَعٌ إٔ ٜعأت ٞبجُعاكٗ ٙ
ؼوٌ تعًِ ايعًٖٓ ,ّٛاى قِٛك ٗ َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ايعً ّٛيـ ٣تَٝ٬ق إلسًع ١اٱعـاؿٜع١
َـاكي َـ ١ٜٓاينا ,١ٜٚيقيو سا ٍٚايبشح اؿاي ٞاقذلاغ ِٛفز يع٬ز ٖق ٙإٌهًٚ ,١مت ؼـٜـ ٌَهً ١ايبشح
ٗ قاٚي ١اٱداب ١عٔ ايتوا٫٩ت ايتاي:١ٝ
َ )7ا ايُٓٛفز إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا ١ٝ٥يتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ َعاؿ ٠ايعًع ّٛيعـ ٣تَٝ٬عق ايِعـ
ايجاْ ٞاٱعـاؿٟ؟
َ )8ا ؾعاي ١ٝايُٓٛفز إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا ٗ ١ٝ٥تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ َاؿ ٠ايعًعّٛ
يـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿَ ٟـ ١ٜٓاينا١ٜٚ؟
أٖداف ايبشح:
هع ٢ايبشح اؿاي ٞيتشكٝل ا٭ٖـاف ايتاي:١ٝ
 )7إعـاؿ ِٛفز َكذلغ قا ِ٥عً ٢ايبٓا ١ٝ٥يتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ َاؿ ٠ايعًع ّٛيتَٝ٬عق ايِعـ ايجعاْٞ
اٱعـاؿ.ٟ
 )8ؼـٜـ ؾعاي ١ٝايُٓٛفز إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا ٗ ١ٝ٥تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا ٗ َعاؿ٠
ايعً ّٛيتَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ.ٟ
أُٖ ١ٝايبشح:

تتٔض أُٖ ١ٝايبشح اؿاي ٞؾُٝا :ًٜٞ
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 )7ايتأنٝـ عً ٢ا٫ػاٖات اؿـٜج ١يتـكٜى ايعًٚ ّٛاييت تـع ٛإٍ ايتعً َٔ ِٝأدٌ بٓعا ٤إعلؾعٚ ,١اٖ٫تُعاّ
بٛدٗ ١ايٓٛل ايجكاؾ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيًٓٛل ١ٜايبٓا.١ٝ٥
 )8تٛدْٛ ٘ٝل ايكا ٌُ٥عً ٢ؽڀٚ ٘ٝبٓآَ ٤اٖر ايعً ّٛي٬هتؿاؿ َٔ ٠ايُٓٛفز إكذلغ بايبشعح اؿعايٗ ٞ
تڀٜٛل َٓاٖر ايعً.ّٛ
ٜ )9كـّ ٖقا ايبشح ؿي٬ٝڄ ٕعًِ ايعًٜ ,ّٛتُٔٔ تـكٜى بعض إؿاٖٚ ِٝإعًَٛات ايعًُٝعَ ٗ ١عاؿ ٠ايعًعّٛ
ٚؾكاڄ يًتعًِ ايبٓا ٞ٥ايقٜ ٟؿٝـ إعًٌُ ٗ تـكٜى ايعً.ّٛ
ّ ):هٔ إٔ تؿٝـ ْتا٥ر ٖقا ايبشح إوٛ٦يٌ عٔ بعلاَر إععـاؿ إعًُعٌ ٚتعـكٜبِٗ ٗ تٝٚٛعـ ايُٓعٛفز
إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا ١ٝ٥يتَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ايعً ّٛيـ ٣ايتَٝ٬ق.
ؾسٚض ايبشح:

هع ٢ايبشح اؿاي ٞإٍ ايتشكل َٔ ُش ١ايؿلٚض ايتاي:١ٝ

ٜٛ )7دـ ؾلم ؿاٍ إسِعاٝ٥ا عٓعـ َوعت 1.1; ٣ٛبعٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُعٛعتٌ ايتذلٜبٝع١
ٚائابڀ ٗ ١ايكٝاي ايبعـ ٗ ٟاػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات نهٌ يِاحل اجملُٛع ١ايتذلٜب.١ٝ
ٜٛ )8دـ ؾلم ؿاٍ إسِعاٝ٥ا عٓعـ َوعت 1.1; ٣ٛبعٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُعٛعتٌ ايتذلٜبٝع١
ٚائابڀ ٗ ١ايكٝاي ايبعـ ٗ ٟنٌ َٗاكَٗ َٔ ٠عاكات (إلْٚعٚ ١ايڀ٬قعٓٚ -١عع ايؿلٓعٝات -ايتععلف عًعٞ
ا٭ػڀاٚ ٤إػايڀات -ايٓكـ) ٗ اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات نهٌ يِاحل اجملُٛع ١ايتذلٜب.١ٝ
ٜٛ )9دـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥ا عٓـ َوعت 1.1; ٣ٛبعٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝعٗ ١
ايكٝاي ايكبًٚ ٞايبعـ ٗ ٟاػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات نهٌ يِاحل ايكٝاي ايبعـ.ٟ
ٜٛ ):دـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥ا عٓـ َوعت 1.1; ٣ٛبعٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝعٗ ١
ايكٝاي ايكبًٚ ٞايبعـ ٗ ٟنٌ َٗاكَٗ َٔ ٠اكات (إلٚ ١ْٚإػايڀٓٚ -١ع ايؿلٓٝات -ايتعلف عًع ٞا٭ػڀعا٤
ٚإػايڀات -ايٓكـ) ٗ اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات نهٌ يِاحل ايكٝاي ايبعـ.ٟ
َٓٗر ايبشح:
مت اهتؼـاّ إٓٗر ًب٘ ايتذلٜيب ف ٚاجملُٛعتٌ (ائابڀٚ ١ايتذلٜب:)١ٝ
 اجملُٛع ١ايتذسٜب : ١ٝفُٛعَ ١عٔ تَٝ٬عق ايِعـ ايجعاْ ٞاٱععـاؿ ٟايعق ٜٔؿكهعٛا ايٛسعـات إؼتعاك٠
باهتؼـاّ ايُٓٛفز إكذلغ.
 اجملُٛع ١ايغابط :١فُٛع َٔ ١تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ ٟايعق ٜٔؿكهعٛا ايٛسعـات إؼتعاكَ ٠عٔ

نتاب ايعً ّٛإكلك عً ِٗٝباهتؼـاّ ايڀلٜك ١إعتاؿ.٠
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أدا ٠ايبشح:

اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ َٔ( ٟإعـاؿ ايباسج)١

زتتُع ايبشح ٚعٓٝت٘:

 ٖٛٚتَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ ٟايقٜٓ ٜٔتُٛعَ ٗ ٕٛعـاكي َـٜٓع ١ايناٜٚع ١يًععاّ ايـكاهع-817= ٞ
>.ّ817
ُجًت ع ١ٓٝايبشح ٗ ( )>1تًُٝقاڄ َٔ تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿَ ٟـكهيت أهاَ ١بعٔ مٜعاؿ َٚـكهع١
ايٌٗٝـ علٜكٝب ٚ ,ع ١ٓٝايبشح عباك ٠عٔ فُٛعتٌ ُٖٚا:
 )7اجملُٛع ١ايتذلٜب :1( ١ٝتًُٝقاڄ ٚقاَت ايباسج ١بايتـكٜى شلا بايُٓٛفز إكذلغ).
 )8اجملُٛع ١ائابڀ :1( ١تًُٝقاڄ ٚقاّ بتـكٜوٗا َعًِ ايؿٌِ بايڀلٜك ١إعتاؿ.)٠
د) املعادت ١اإلسضا ١ٝ٥يًٓتا٥ر َٓٚاقػتٗا ٚتؿطريٖا:

 -7اػتباك T .test
َ -8عاٌَ  ,η²ٱهاؿ سذِ ايتأثرل.

 -9ٱهاؿ ُـم ا٫توام ايـاػً ٞمت اهتؼلاز َعاٌَ اكتبا ٙبرله."Pearson" ٕٛ
 -:ٱهاؿ َعاٌَ ايجبات ايـاػً ٞمت سواب َعاٌَ ثبات ا٫ػتباك بڀلٜك ١ايتذن٥ع ١ايِٓعؿَ ١ٝعٔ ػعٍ٬
اهتؼـاّ َعاؿي ١هبرلَإ ٚبلا.ٕٚ
; -سواب ْوب ١ايهوب إعـي ١يب٬ى يًتأنـ َٔ ؾعاي ١ٝايُٓعٛفز ٫ػتبعاك َٗعاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات
ٚتكُٗٝٝا.
< -إتٛهڀات اؿوابٚ ١ٝا٫ملاؾات إعٝاك.١ٜ
سدٚد ايبشح:
اقتِل ايبشح عً:٢
 )7ع َٔ ١ٓٝتَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿْٛ ٟلاڄ ٭ٕ ٖق ٙإلسً ١تُٓ ٛؾٗٝا ايكـكات ايعكًَٗٓٚ ١ٝا ايكعـك٠
عً ٢ايتؿهرلٚ ,إتُجً ٗ ١تَٝ٬ق َـكه ١أهاَ ١بٔ مٜاؿ ٚ,تَٝ٬ق َـكه ١ايٌٗٝـ علٜكٝب َـ ١ٜٓاينا ١ٜٚيًؿِعٌ
ايـكاه ٞا٭ َٔ ٍٚايعاّ ايـكاه.ّ817>-817= ٞ
 )8ايٛسـات ايج٬خ (اؿلاكٚ ٠تأثرلاتٗا ,اْتكاٍ اؿلاك ,٠ايكٚ ٠ٛائػ٘) بايؿٌِ ايـكاه ٞا٭َ َٔ ٍٚكلك
ايعً ّٛيًِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ.ٟ
 )9تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا :ٖٞٚ
َٗ اك ٠ايڀ٬قٚ ١إل١ْٚ
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َٗ اكٓٚ ٠ع ايؿلٓٝات
َٗ اك ٠ايتعلف عً ٢ا٭ػڀاٚ ٤إػايڀات:
 oاـً٘ بٌ ايلأٚ ٟاؿكٝك١
 oإػايڀ ٗ ١ا٫هتـ ٍ٫أ ٚا٫هتٓتاز

َٗ اك ٠ايٓكـ

َضطًشات ايبشح:
 )5ايُٓٛذز املكرتح:
ْٖٛ ٛاّ قـؿ َٔ اؿكا٥ل ٚإعاٜرل ٚإؿاٖ ِٝايجابتعٚ ١إععاكف ٚاـعدلات اٱْوعاْ ١ٝإعتػرلٚ ٠ايعيت تكعـَٗا
َ٪هو ١تعًَ ١ُٝٝا جملُٛع َٔ ١ايتَٝ٬ق بٌهٌ ٜتؿاعًَ ٕٛعٗا بِٛك ٠إهاب ١ٝبٗـف إنوابِٗ يًُعلؾعٚ ١تععـٌٜ
هًٛنِٗ ٚؼكٝل ا٭ٖـاف اييت ٌٜٓـْٗٚا َٔ ٚكا ٤فيو بڀلٜكً ١اًََ ١تهاًَ( ١ايوٗ)7>,8178 ,ٛ
ٚتعسؾ٘ ايباسج ١إدساٝ٥اً:
بأْ٘ ُٝاغَٛٓٛ ١عات إكلك ايـكاهُٛ ٗ ٞك ٠ؿكٚي ٜتِ إعـاؿٖا ٚؾكاڄ يًُعـػٌ ايبٓعا ٞ٥بٗعـف تُٓٝع١
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ.ٟ
 )1ايُٓٛذز ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا:١ٝ٥
ٚتتبٓ ٢ايباسج ١ايتعلٜـ اٱدلا ٞ٥ايتاي:ٞ
تُِ ِٝايـكٚي ٚؾل ػڀٛات ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـٜٚ ٟتُجعٌ ٗ ايعتعًِ نُذُٛععات بععلض ٌَعهً ١أٚ
َُٗ ١ؼؿن ايتًُٝق يًبشح عٔ اؿٌ بڀلٜك ١بٓا َٔ ٠٤ػ ٍ٬ايعٌُ ٗ فُٛعات ُػرلٚ ٠ايتؿاٚض ,عٝح ٜهعٕٛ
ايتًُٝق َلنن ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
َٗ )2ازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:

ٖ ٞفُٛع َٔ ١إٗاكات ايعكً ١ٝاييت ُهٔ ايتَٝ٬ق َٔ تٛيٝـ ٚاًتكام إدابات عٓـَا ٜعلض عً ِٗٝهع٪اٍ
مل ٜوُع َٔ ٙٛقبٌ أ ٚتڀلغ ٌَهً ١غرل تكًٝـٚ ,١ٜػاُ ١عٓـَا تهٖ ٕٛق ٙا٭هٚ ١ً٦إٌه٬ت غعرل َتٌعابٗ١
ٕععا تعًُععَ ٙٛععٔ قبععٌٚ ,بعععـ فيععو ّهععِٓٗ تكٝعع ِٝإدابععاتِٗ ٚاؿهععِ عًععَ ٢ععـُ ٣ععشتٗا (ايٓذععـٟ
ٚ,آػل.):=8,811;,ٕٚ
ٚتعسؾٗا ايباسج ١إدساٝ٥اً ٖٞ :عباك ٠عٔ َٗاكات ُهٔ ايتًُٝق َٔ فنعل أنعدل ععـؿ ٖهعٔ َعٔ اؿًع ٍٛأٚ
اٱدابات يًت ٌُٛإٍ سً ٍٛغرل تكًٝـٚ ١ٜتُٓ ١ٝقـكت٘ عًْ ٢كـ بعض اٱدابات.
اإلطاز ايٓعس ٟيًبشح:

ٜتُٔٔ اٱطاك ايٓٛل ٟشلقا ايبشح احملاٚك ايتاي:١ٝ
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)7
)8
)9

ؾًوؿ ١ايبٓا١ٝ٥
ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـٟ
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا

أٚالً :ؾًطؿ ١ايبٓا:١ٝ٥

ٜعتدل بٝاد ٘ٝأ ٍٚبٓا٪َ ٞ٥هى عًِ ته ٜٔٛإعلؾ ,١٭ْ٘ قاٍ :إٕ إعلؾ ١تبٓ ٗ ٢عكٌ إتعًِ ٚتتڀٛك بعٓؿى
ايڀلٜك ١اييت تتڀٛك بٗا ا٭عٔا ٤ايبٛٝيٛدٚ ,١ٝيقيو اهتؼـّ بعض إِڀًشات ايبٛٝيٛدَ ١ٝجٌ ايتُجٌ ٚإٛاَ٤ع١
عٓـ تؿورل ٙيًتعًِ اٱْواْ.ٞ
 ٚايؿًوؿ ١ايبٓا ١ٝ٥تك ّٛعًع ٢أهعاي إٔ إعتعًِ ٜوعتؼـّ َعا ّتًهع٘ َعٔ أؾهعاك َٚعًَٛعات هعابك ١ٱؿكاى
اـدلات ٚإعًَٛات اؾـٜـٚ ,٠بقيو وـخ ايتعًِ عٓـ إعاؿ ٠تٌه ٌٝايبٓع ٢إعلؾٝع ١يعـ ٣إعتعًِ ,أَعا بإٓعاؾ١
َعًَٛات دـٜـ ٠أ ٚبإعاؿ ٠تَٓ ِٝٛا َٖٛ ٛدٛؿ َٔ َعًَٛات هابك ١يـ ٣إعتعًِٚ ,بعقيو تلنعن ايبٓاٝ٥ع ١عًع٢
ؿٚك إتعًِ ٗ بٓاَ ٤علؾت٘ ايٌؼِ َٔ ١ٝػ ٍ٬تؿاعً٘ إوتُل َع اـعدلات ٚإععاكف ايعيت ٜتععلض شلعا ٗ ب٦ٝع١
تعًِ دـٜـ(.٠عً)8<8,811>,ٞ
َٚــٔ منــاذز ايتــدزٜظ ايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ايؿًطــؿ ١ايبٓاٝ٥ــ( ١ارتًًٝــٚ ،ٞآخــس)376-324،5885، ٕٚ
(ٚعًِٛ :)154،1007،ٞفز ؿٚك ٠ايتعًِِٛ ,فز ايتعً ُٞٝإعلِٗٛ ,فز ايعتعًِ ايبٓعا ,ٞ٥ايُٓعٛفز ايعٛاقعٞ
يتـكٜى ايعًِٛ ّٛفز بعاٜيب يًعتعًِ ايبٓعاِ ,ٞ٥عٛفز ايتشًٝعٌ ايبٓعاِ ,ٞ٥عٛفز ايعتعًِ ايتٛيٝعـِ ,ٟعٛفز ايتػعٝرل
إؿٗ َٞٛيبٛهٓل.
ْٝٚع ايُٓافز ٚا٫هذلاتٝذٝات ايبٓا ١ٝ٥ايوا بك ٫ ١ؽلز ععٔ نْٗٛعا إدعلا٤ات ُهعٔ ايڀايعب َعٔ ايكٝعاّ
بايعـٜـ َٔ إٓاً٘ ايعًٌَُٚ ١ٝاكنتِٗ ايؿعاي ١ؾٗٝا يٝوعتٓتر إعلؾع ١بٓؿوع٘ٚ ,وعـخ عٓعـ ٙايعتعًِ ٕوعتٜٛات
َتكـَ ١ت٪ؿ ٟإٍ تٓ ِٝٛايبٓ ١ٝإعلؾ ١ٝي٘.
ثاْٝاً :منٛذز ايتعًِ ايتٛيٝد:ٟ

ٜعتُـ ٖعقا ايُٓعٛفز عًع ٢ايعًُٝعات ا يتؿهرلٜع ١ايعيت تٓعتر ععٔ عُعٌ ايعـَاؽ أثٓعا ٤تعًعِ إؿعاٖٚ ِٝسعٌ
إٌه٬ت اييت قـ تڀلأ ٗ اؿٝا ٠اي ,١َٝٛٝؾايتعًِ ايتٛيٝعـٌٜٓ ٟعأ عٓعـَا ٜوعتؼـّ إعًعِ ِعافز َعلؾٝعٚ ١ؾعٛم
َعلؾ ١ٝي ٌِٝإي ٞتعًِ ي٘ َعٓٚ ,٢يقا ؾإٕ ٖقا ايُٓٛفز ٜك ّٛعً ٢ايتعًِ َٔ أدٌ ايؿٗعِ أ ٚايعتعًِ ايكعا ِ٥عًع٢
إعٓٚ ,٢فيو َٔ ػ ٍ٬كب٘ اـدلات ايوابك ١يًُتعًِ غدلاتع٘ اي٬سكعٚ ١تهع ٜٔٛاكتباطعات ٚع٬قعات بُٗٓٝعا.
(ٓٗرل):1,811?,
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أطٛاز منٛذز ايتعًِ ايتٛيٝد:ٟ

ّل ايُٓٛفز بوًوً َٔ ١اـڀعٛات يًتِعُ ِٝاؾٝعـ يًعـكي ٚتٌعٌُ ا٭طعٛاك ا٭كبعع ١اٯتٝع( ١عبـايوعّ٬
:ٖٞٚ )<:-<9,811?,
 -5ايطٛز ايتُٗٝد:Preliminary ٟ

ٚؾّٗ ٘ٝـ إعًِ يًـكي َٔ ػ ٍ٬إٓاقٌ ١اؿٛاكٚ ١ٜإثاك ٠ا٭هٜٚ ,١ً٦وتذٝب ايتَٝ٬ق إَا باٱداب ١ايًؿ١ٝٛ
أ ٚايهتاب ٗ ١ؿؾاتلِٖ اي ,١َٝٛٝؾايًػ ١بٌ إعًِ ٚايتَٝ٬ق تِبض أؿاْ ٠ؿو ١ٝيًتؿهرل ٚايتشـخ ٚايعُعٌ ٚايلٜ٩ع,١
ٖ ٗٚق ٙإلسً ١تتٔض إؿاٖ ِٝاي ١َٝٛٝاييت يـ ٣إتعًٌُ َٔ ػ ٍ٬ايًػعٚ ١ايهتابعٚ ١ايعُعٌٚ .قٛكٖعا ايعتؿهرل
ايؿلؿ ٟيًڀ٬ب ػا ٙإؿٗ.ّٛ
 -1ايطٛز ايرتنٝص( ٟايبؤز:“Focus” )٠
ٚؾٜٛ ٘ٝد٘ إعًِ ايتَٝ٬ق يًعٌُ ٗ فُٛعات ُػرل ٠ؾ ٌِٝبٌ إعلؾ ١ايٚ ١َٝٛٝإعلؾ ١إوعتٗـؾٜٚ ,١لنعن
عٌُ ايت َٝ٬ق عً ٢إؿاٖ ِٝإوتٗـؾَ ١ع تكـ ِٜإِعڀًشات ايعًُٝعٚ ١إتاسع ١ايؿلُع ١يًُؿآٚعٚ ١اؿعٛاك بعٌ
اجملُٛعات ,ؾُٝل ايتَٝ٬ق غدل ٠إؿٗ.ّٛ
 -2ايطٛز املتعازض (ايتشد:“Challenge” )ٟ
ٗ ٖقا ايڀٛك ٜكعٛؿ إعًعِ َٓاقٌع ١ايؿِعٌ بايهاَعٌ َعع إتاسع ١ايؿلُع ١يًتَٝ٬عق بإوعاُٖ٬َ ١سٛعاتِٗ
ٚؾُِٗٗ ٚك ١ٜ٩أٌْڀ ١ايؿٌِ بايهاٌَ َٚواعـتِٗ بايـعا ِ٥ايتعً ١ُٝٝإٓاهعبَ ,١عع إععاؿ ٠تكعـ ِٜإِعڀًشات
ايعًُٚ ,١ٝايتشـ ٟبٌ َا نإ ٜعلؾ٘ إعًِ ٗ ايڀٛك ايتُٗٝـَٚ ٟا علؾ٘ أثٓا ٤ايتعًِ.
 -3طٛز ايتطبٝل ”:“Application

ٚتوتؼـّ إؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝنأؿٚات ٝٚٚؿ ١ٝؿعٌ إٌعه٬ت ٚػًعل ْتعا٥ر ٚتڀبٝكعات ٗ َٛاقعـ سٝاتٝع١
دـٜـ ٠نُا تواعـ عً ٢تٛهٝع ْڀام إؿٗ.ّٛ
ممٝصات منٛذز ايتعًِ ايتٛيٝد:ٟ
ٜتُٝن ايتـكٜى باهتؼـاّ ايُٓٛفز ايتٛيٝـ ٟبعـٖٝ ٠نات (مٜت:ٖٞٚ )9>:,8119،ٕٛ
-7

وح عً ٢ايتعًِ ايكا ِ٥عً ٢إعٓ.٢

َٗ ُٜٞٓ -8اكات إ٬س ,١ٛا٫تِاٍ ايٌؿٚ ٟٛايتٓكٝب عٔ إعًَٛات.
ٜ -9تٝض ايؿلُ ١يًُتعًٌُ يٌٝاكنٛا ٗ ا٭عُاٍ اؾُاع َٔ ١ٝػ ٍ٬ايڀعٛك ايذلنٝعنٚ ٟبايتعايُٜٓ ٞعٞ
يـ ِٜٗكٚغ ايتعاٚ ٕٚإٌاكن ١يٲداب ١عً ٢ا٭هع ١ً٦إڀلٚسعَ ١عٔ قبعٌ إعًعِ ٚٱدعلا ٤ا٭ٌْعڀٚ ١ايتذعاكب
إؼتًؿ ١يًِٛٝا إٍ أؾٌٔ ْتا٥ر.
ٜ -:واعـ إتعًِ عً ٢تڀبٝل إعًَٛات ٗ سٌ َا ٜٛادٗ٘ َٔ ٌَه٬ت ػ ٍ٬ايڀٛك ايتڀبٝك.ٞ
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; -ؼوٌ يػ ١إتعًٌُ َٔ ػ ٍ٬إٓاقٌٚ ١ايتشاٚك اييت تعتِ بعٌ إعتعًٌُ َعع بعٔعِٗ ايعبعض َٚعع
إعًِ.
<ِٜ -شض إؿاٖ ِٝاـا٥ڀ ١اييت تٛدـ يـ ٣إتعًِ ٚإهتوب َٔ ١ػدلات٘ اي.١َٝٛٝ
=ٜ -هتوب إؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝايوً َٔ ١ُٝػ ٍ٬عًُ ١ٝبٓا ٤إعلؾ ١يـ ٣إتعًٌُ.
>ٜ -تِ ايتعًِ ٗ د ٛؿّكلاط ٞبايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞإٓاقٌ ١بٌ ايتَٝ٬ق بعِٔٗ ايبعض.
?ٜ -عٌُ عً ٢بٓا ٤إعلؾ ١يـ ٣ايتَٝ٬ق ٚاي ٍُٛٛإٍ َلسًَ ١ا ٚكا ٤إعلؾٚ ١ايتعًِ ف ٟإعٓ.٢
ٜ -71نٜـ َٔ ثك ١ايتَٝ٬ق بأْؿوِٗ ؾٝتُهٓٛا َٔ َٛادٗ ١إٌه٬ت إؼتًؿ.١
ٜ -77نٜـ َٔ ؿاؾع ١ٝايتَٝ٬ق.
ٜ -78تٝض ايؿلُ ١أَاّ ايتَٝ٬ق يًتؿهرل بڀلٜك ١عًُ ١ٝهً.١ُٝ
أٚد٘ ايكضٛز يف ايُٓٛذز ايتٛيٝد:ٟ
 -7أغؿٌ ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥ايق ٟؽتتِ ب٘ اؿِ.١
ٚ ٬دٗعععـڄا ٜتععععـٚ ٣قعععت اؿِععع ١إؼِِععع١
ٜ -8وعععتػلم ايُٓعععٛفز ايتٛيٝعععـٚ ٟقتعععڄا طععع ٜٛڄ
يًـكي(قاب.):? ,811?,ٌٝ
َٚعٔ ايـكاهععات ايوععابك ١ايععيت تٓاٚيععت اهععتؼـاّ ِعٛفز ايععتعًِ ايتٛيٝععـ ٗ ٟفععاٍ ايعًعع ّٛؿكاهعع ١قابٝععٌ
(? ) 811ؾعاي ١ٝاهتؼـاّ ايُٓٛفز ايتٛيٝـ ٟيتـكٜى ايعً ٗ ّٛتُٓ ١ٝا٫ػاٖات ايتعا ١ْٝٚيعـ ٣تَٝ٬عق إلسًع١
اٱعـاؿَ ١ٜكاكْ ١بايڀلٜك ١ايتكًٝـ ٗ ١ٜتـكٜى ايعً.ّٛ
نُا أُٚت ؿكاه ١بٔ هعًُإ ( ) 8178باهعتؼـاّ ِعٛفز ايعتعًِ ايتٛيٝعـ ٗ ٟتعـكٜى َعاؿ ٠ايهُٝٝعا٤
سٝح إْٗا ُجٌ ٚه ١ًٝؾعاي ٗ ١تُٓ ١ٝايتؿهرل ا٫هتـ٫يٚ ٞايتشِ ٌٝايـكاه ٞيـ ٣ايڀ٬ب.
ثايجاًَٗ :ازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:

ٜلدع ٛٗٚك ايتٛيٝـ ١ٜإٍ ايؿًٝوٛف ايْٛٝاْ( ٞهكلا )ٙسٝح نإ ٜعتعدل إٔ طلٜكع ١اؿعٛاك أهعاي يتٛيٝعـ

ا٭ؾهاك ؾهإ ٜتعُـ َٓاقٌ ١ايٓاي ٚتٛيٝـ ا٭ؾهاك َِٓٗ َٔ أدٌ تعًٚ ,ُِٗٝنعإ ٜع َٔ٪بعإٔ إعلؾعٚ ١ا٭ؾهعاك
نآَعع ٗ ١ايععٓؿى ٚإٔ َُٗعع ١إعًععِ ٖععَ ٞوععاعـ ٠إععتعًِ عًعع ٢اهععتؼلاز إعلؾععٚ ١ا٭ؾهععاك ايهآَعع ١يـٜعع٘
(عً.)=7,8117,ٞ
َاَٖٗ ١ٝازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:

تعتدل َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٖ ٞفُٛع َٔ ١ايكعـكات ايعكًٝع ١ايعيت ُهعٔ ايتَٝ٬عق َعٔ تٛيٝعـ
ٚا ًتكام إدابات عٓـَا ٜعلض عً ِٗٝه٪اٍ مل ٜوُع َٔ ٙٛقبٌ أ ٚعٓـَا تڀلغ عًعٌَ ِٗٝعهً ١غعرل تكًٝـٜع,١
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ٚػاُ ١عٓـَا تهٖ ٕٛق ٙا٭هٚ ١ً٦إٌعه٬ت غعرل ٌَعابٕٗ ١عا تعًُعَ ٙٛعٔ قبعٌٚ ,بععـ فيعو ّهعِٓٗ تكٝعِٝ
إداباتِٗ ٚاؿهِ عًَ ٢ـُ ٣شتٗا(.ايٓذـٚ ٟآػل):=8,811=,ٕٚ
نُا علؾت َٗاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات بأْٗعا ايكعـك ٠عًع ٢تٛيٝعـ ععـؿ نعبرل َعٔ ايبعـا ٌ٥أ ٚا٭ؾهعاك ,أٚ
إعًَٛات أ ٚإٌه٬ت أ ٚغرلٖا َٔ َعاكف ,نا٫هتذابات ٕجرلات َعَ ١ٓٝعع ا٭ػعق بععٌ ا٫عتبعاك ايوعلع١
ٚايوٗٛي ٗ ١تٛيـٜٗاّٚ ,هٔ اعتباكٖا عًُ ١ٝتقنل ٚاهتـعإ ٤عًَٛات أَٛ ٚاقعـ أ ٚػعدلات أَ ٚؿعاٖ ِٝهعبل
يًؿلؿ تعًُٗا(.ايعُٛؿ)88=,8178,ٟ
نُا أْٗا قـك ٠ايڀايب عً ٢تٛيٝـ ا٭ؾهاك ٚإعاكف ٚيٝى عً ٢تكًٝـٖا أ ٚسؿٗٛاٚ ,تكَ ِٝٝا ٜكـّ ي٘ َٔ
أؾهاك َٚعاكف ٚاْتكاَ ٤ا ًِٜض َٓٗا(.عُل.)7?,8171,
ٚيرا ميهٔ ايٓعس ملٗازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا َٔ ثالخ شٚاٜا شتتًؿ:ٖٞ ١

َٗ -7اكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ُجٌ ايكـك (Ability) ٠عً ٢ايتؼٝعٌ أ ٚاػعذلاع ًع ٤ٞدـٜعـ,
ؾٗ ٞتنٜـ َٔ ايكـك ٠عً ٢تٛيٝـ أؾهاك دـٜـ ٠عٔ طلٜل ايتذُٝع أ ٚايتػرل أ ٚإعاؿ ٠تڀبٝل أؾهاك دـٜـ.٠
َٗ -8اكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا عباك ٠عٔ إػا (Attitude) ٙقا ِ٥عًع ٢ايكعـك ٠بكبع ٍٛايعتػرل
ٚايتذـٜـ ٚايلغب ٗ ١ايًعب با٭ؾهاك ٚا٫ستُا٫ت ٚإلٚ ٗ ١ْٚدٗات ايٓٛل ٚٚدٛؿ عاؿ ٠ا٫هتُتاع با٭ًعٝا٤
ٚا٭َٛك اؾـٜـ.٠
َٗ -9اكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا عبعاك ٠ععٔ طلٜعل أْٗ ٚعر ) (Processؾايٓعاي ٜعًُع ٕٛظعـ
ٚا دتٗاؿ ٚبٌهٌ َوتُل َٔ أدٌ تڀٜٛل ا٭ؾهاك ٚاي ٍُٛٛإٍ اؿًٚ ,ٍٛفيو عٔ طلٜل تُٓٝعٖ ١عق ٙإٗعاكات
أ ٚتٓكٝشٗا يتُهِٓٗ َٔ تكَ ِٝٝا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ أعُعاٍ ٚإهعاؿ ايبعـا ٌ٥ا٭ؾٔعٌ َعٔ ٚقعت ٯػعل( .ايٓذعـ,ٟ
ٚآػل.):=9,811=,ٕٚ
أْٛاع َٗازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:

َٗاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا عـٜعـٜٚ ٠تؿعل نعٌ َعٔ (ايٓذعـٚ ٟآػعل(ٚ ) 811=,ٕٚدعلٚإ,

(ٚ )8171سٓٛك( )8119,٠ايڀٝڀ(ٚ)8117,ٞايعُٛؿ)8178, ٟأْٗا تتُجٌ ٗ:
أٚالًَٗ :ازات تٛيٝد املعًَٛات:
 -5ايطالق:Fluency ١
تعين ايكـك ٠عً ٢تٛيٝـ عـؿ نبرل َٔ ايبـا ٌ٥أ ٚإذلاؿؾات أ ٚا٭ؾهاك عٓـ ا٫هتذابٕ ١جرل َععٌٚ ,ايوعلع١
ٚايوٗٛي ٗ ١تٛيٝـٖاٜٚ .قنل (سٓٛك );8:,8119,٠إٔ ٖٓاى أْٛاع يًڀ٬ق ١تتُجٌ ٗ اٯت:ٞ
 .7طالق ١ايهًُات (ايًؿغ) :أ ٟهلع ١تؿهرل ايٌؼّ ٗ إعڀا ٤ا٭يؿاٚ ٚايهًُعات ٚتٛيٝعـٖا ٗ ْوعل
قـؿ.
 .8طالق ١ايتداع :ٞأ ٟإْتاز أندل عـؿ ٖهٔ َٔ ا٭يؿا ٚفات إعٓ ٢ايٛاسـ.
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 .9طالق ١ايتعبري :أ ٟايتؿهرل ايولٜع ٗ نًُات َتًِ ١تٓاهب َٛقؿعاڄ َعٓٝعاڄ ُٚعٝاغ ١أؾهعاك ٗ عبعاكات

َؿٝـ.٠

 .:طالق ١األغهاٍ :أ ٟتكـ ِٜبعض اٱٓاؾات إٍ أًهاٍ َع ١ٓٝيته ٜٔٛكه ّٛسكٝك.١ٝ
 -1املس:Flexibility ١ْٚ

ٚتعين ايكـك ٠عً ٢تٛيٝـ أؾهاك َتٓٛع ١أ ٚسً ٍٛدـٜـ ٠يٝوت َٔ ْٛع ا٭ؾهاك ٚاؿً ٍٛايلٚت.١ٝٓٝ
ٚإل ٖٞ ١ْٚتػرل اؿاي ١ايقٖٓ ١ٝيـ ٣ايٌؼّ بعتػرل إٛقعـ أٖ ٟع ٞايكعـك ٠عًع ٢ايعتؿهرل بڀعلم كتًؿع١

ٚك ١ٜ٩إٌهً َٔ ١مٚاٜا َتعـؿٚ ٠تتؼق إلَٗٛ ١ْٚل ٜٔنُا سـؿِٖ (ايڀٝڀُٖ );;,8117,ٞا:
 .7املس ١ْٚايتهٝؿ :١ٝأ ٟايت ٌُٛإٍ سٌ ٌَهًَ ١ا أَٛ ٚادَٗٛ ١قعـ ٗ ٓع ٤ٛايتػقٜع ١ايلادعع ١ايعيت

تأت َٔ ٞفيو إٛقـ.

 .8املس ١ْٚايتًكا :١ٝ٥أ ٟإعڀا ٤عـؿ َٔ ا٭ؾهاك إتٓٛع ١اييت تلتب٘ َٛقـ قـؿ.
ٚ -9عع ايؿسعٝات ٚ :Hypothesizingتعين تكـَ ِٜكذلغ أ ٚاهعتٓتاز َبعـ ٞ٥با٫عتُعاؿ عًع٢

بعض إعًَٛات إتٛاؾل ٠يتؿورل ٚاٖل ٠أ ٚسٌ ٌَهً ,١ثِ ىٔع يًؿشّ ٚايتذلٜب ٱثباتٗا أْ ٚؿٗٝا ٚايؿعلض
ٜعتُـ تٛيٝـ ٙعً ٢قعـك ٠ايؿعلؿ عًع ٢ا نتٌعاف ايع٬قعات ٚايعلب٘ بعٌ ا٭سعـاخ ٚإػٔعاعٗا يًتٓٛع ِٝايعكًعٞ
ٚإٓڀكٚ ٞتعتُـ ق ١ُٝايؿلض ٚأُٖٝت٘ عًَ ٢ـ ٣قابًٝت٘ ي٬ػتباك.
 -:ايتٓبؤ يف ع ٤ٛاملعطٝات ٜ :Predictingكِعـ بٗعا ايكعـك ٠عًع ٢قعلا ٠٤ايبٝاْعات أ ٚإعًَٛعات

إتٛاؾلٚ ٠ا٫هتـ َٔ ٍ٫ػ٬شلا عًَ ٢ا ٖ ٛأبعـ َٔ فيو.
ثاْٝاًَٗ :ازات تك ِٝٝاملعًَٛات:
 -4ايتعسف عً ٢األخطاٚ ٤املػايطات:

ٜٚكِـ بٗا ايتعلف عً ٢ا٭قٛاٍ ٚايتعبرلات اييت تعـ سكا٥ل ثابتٚ ١تًعو ايعيت تععدل ععٔ ٚدٗعات ْٛعلاڄ أٚ

آكا ٤قاًٗ٥ا أْ ٚاقًٗا  ٖٞٚتٓكوِ إٍ:
أ -املػايط ١يف االضتدالٍ أ ٚاالضتٓتاز:
ا٫هتـ ٍ٫عًُ ١ٝتُٔٔ ايت ٌُٛإٍ اهعتٓتادات با ٫هعتٓاؿ إٍ أُٖٝع ١ايكعـك ٠عًع ٢تٛيٝعـ َعلؾع ١دـٜعـ٠
باهتؼـاّ قٛاعـ ٚاهذلاتٝذٝات َعَ َٔ ١ٓٝعًَٛات َتٛاؾل.٠
ب -ارتًط بني ايسأٚ ٟاذتكٝكَٗ ٖٞٚ :١اكُ ٠هٔ ايؿلؿ َٔ َعلؾ ١ا٭قٛاٍ ٚايتعبرلات اييت تعـ سكا٥ل ثابتع١

ٚتًو اييت تعدل عٔ ٚدٗات ْٛل أ ٚأكا ٤قاًٗٝ٥ا أْ ٚاقًٗٝا.
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 -5ايٓكد:

عًُ ١ٝتؿهرل تتُٔٔ ايكٝاّ بؿشّ ؿقٝل ٕٛٓٛع بٗـف ؼـٜعـ َعٛاطٔ ايكعٚ ٠ٛائععـ ؾٝع٘ َعٔ ػعٍ٬
ؼً ٌٝإٛٓٛع ٚتك ُ٘ٝٝا هعتٓاؿڄا إٍ َععاٜرل تتؼعق أهاهعڄا يًٓكعـ أ ٚإُعـاك ا٭سهعاّٚ ,تتهعَٗ ٕٛعاكات تكٝعِٝ
إعًَٛات َٔ َٗاكات (ايٓكـ ,ايتعلف عً ٢ا٭ػڀا ٤أ ٚإػايڀات أ ٚايتٓاقض).
 َٔٚايـكاهات اييت اٖتُت َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا ؿكاهع )Keys, 2000( ١ايعيت اٖتُعت
بعًُٝات ايتؿهرل ٚتًُٛت بإٔ اهتؼـاّ ايهتاب ١قـ أؿ ٣إٍ تٛيٝعـ َعلؾع ١دـٜعـٚ ,٠إٔ اهعتؼـاّ ايهتابعٖ ١عٛ
ًهٌ َِٗ يتٛيٝـ ايؿِٗ ٗ ايعً.ّٛ
ٚاهتٗـؾت ؿكاهع ١ػًٝعٌ(< ) 811إٍ َعلؾع ١أثعل اهعتؼـاّ اهعذلاتٝذٝات ايعقنا٤ات إتععـؿ ٗ ٠تُٓٝع١
ايت شِٚ ٌٝعًُٝات ايعًِ ا٭هاهٚ ١ٝايتؿهرل ايتٛيٝعـَ ٗ ٟعاؿ ٠ايعًع ّٛيعـ ٣طع٬ب ايِعـ ايلابعع ا٫بتعـا,ٞ٥
ٚتًُٛت إٍ ؾعاي ١ٝاهتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايقنا٤ات إتعـؿ ٗ ٠تُٓ ١ٝايتؿهرل ايتٛيٝـ.ٟ
ٚتًُٛت ؿكاه ١قلْ )811>(ٞإٍ ؾعاي ١ٝبلْاَر قا ِ٥عً ٢تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاٱيهذلَ ٤ٛٓ ٗ ْٞٚععاٜرل
اؾٛؿ ٠ايٌاًَ ٗ ١تُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات ايتؿهرل ايتٛيٝـٚ ٟتعـ ٌٜأِا ٙايتؿٔ ٌٝإعلٗ يـ ٣ط٬ب ايِعـ
ا٭ ٍٚايجاَْ ٗ ٟٛاؿ ٠ايؿٝنٜاٚ ,٤فيو َكاكْ ١بايڀلٜك ١ايتكًٝـ ٗ ١ٜتعًِ ايؿٝنٜا.٤
ٚأثبتت ؿكاه ١ايوعـ )811>(ٟإٍ ؾعاي ١ٝؿٚك ٠ايتعًِ اـُاه ٗ ١ٝتـكٜى ا٭سٝا ٤عً ٢تُٓ ١ٝايتشِعٌٝ
ٚتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٚا٫ػا ٙمَ ٛاؿ ٠ا٭سٝا ٤يـ ٣طايبات إلسً ١ايجاْٚ ١ٜٛناْت ْٝعع ايٓتعا٥ر يِعاحل
اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝايتڀبٝل ايبعـ٫ ٟػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
نُا أنـت ؿكاه ١عُل ( )8171ؾعاي ١ٝإـػٌ إٓ ٗ َٞٛٛتڀٜٛل َٓٗر ايؿٝنٜا ٤بإلسً ١ايجاْٜٛعٚ ١أثعلٙ
عً ٢تُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات سٌ إٌه٬ت ايؿٝنٜاٚ ١ٝ٥تٛيٝـ ا٭ؾهاك ٚتكُٗٝٝا َكاكْع ١بايڀلٜكع ١ايتكًٝـٜعٗ ١
تـكٜى ايؿٝنٜاٚ ,٤أثبتت ؿكاه ١سؤ ( ) 8179ؾعايٝع ١اهعذلاتٝذٝات ايعتعًِ ايٌٓع٘ ٗ تُٓٝعَٗ ١عاكات تٛيٝعـ
إعً َٛات ٚتكُٗٝٝا يـ ٣طايبات ايِـ ا٭ ٍٚايجاَْ ٗ ٟٛاؿ ٠ا٭سٝعاَ ٤كاكْع ١بايڀلٜكع ١ايتكًٝـٜع ٗ ١تعـكٜى
ا٭سٝا.٤
ٚتًُٛت ؿكاه )Yuli Rahmawati, Rekhakoul, Derrel Fisher, 2015( ١إٍ ؾعايٝع١
ايتعا ٗ ٕٚايتـكٜى ٚايتعا ٗ ٕٚاؿٛاك ايتٛيٝـ ٗ ٟتعًِ ٚتعً ِٝايعً ٗ ّٛؾِ ٍٛايجاْ ١ٜٛا٭ْٚ ٍٚتر عٔ فيعو
إٔ ايتعا ٗ ٕٚايتـكٜى ٚايتعا ٗ ٕٚاؿٛاك ايتٛيٝـ ٟقـ هاعـ عً ٢إلاغ عًُٝع ١ايتعـكٜى نُعا نعإ يع٘ أٜٔعاڄ
آثاك دٝـ ٠يتشوٌ تؿاعٌ ايتَٝ٬ق ػ ٍ٬ايـكي ٚنقيو ؼؤ ٗ ايتشِ ٗٚ ٌٝهًٛنٝات ايتَٝ٬ق.
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إدسا٤ات ايبشح:

ْٓٛض ؾُٝا  ًٜٞاٱدلا٤ات ٚاـڀٛات اييت اتبعتٗا ايباسج ٗ ١إعـاؿ أؿا ٠ايبشح ٚتڀبٝعل ايُٓعٛفز إكعذلغ

يتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ايعً ّٛيـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿٚ ,ٟؾُٝا ًٜع ٞععلض إدعلا٤ات ايبشعح
اييت مت اتباعٗا:
أٚال :اختٝاز ستت ٣ٛايُٓٛذز املكرتح :
مت اػتٝاك ايٛسـات ايتاي( ١ٝاؿلاكٚ ٠تأثرلاتٗا ,اْتكاٍ اؿلاك ,٠ايكٚ ٠ٛائػ٘ ) يتـكٜوٗا ٚؾل ِٛفز ايتعًِ
ايتٛيٝـٚ ,ٟاؾـ ٍٚايتايٜٓٛ ٞض إٛآٝع اييت تـكهٗا ٖق ٙايٛسـات.
املٛاعٝع

ايٛسدات
 -7ايتُـؿ ٚاْ٫هُاَ ٗ إاؿ٠
اؿلاكٚ ٠تأثرلاتٗا

 -8بعض تڀبٝكات ايتُـؿ ٚاْ٫هُاَ
َ -9كاٜٝى ؿكد ١اؿلاك( ٠ايذلََٛذل)
 -7ايعًُٝات ايج٬خ ْ٫تكاٍ اؿلاك٠
 -8ايت ٌُٝٛاؿلاكٟ
 -9تڀبٝكات ايت ٌُٝٛاؿلاكٟ

اْتكاٍ اؿلاك٠

 -:اؿٌُ اؿلاكٟ
; -تڀبٝكات اؿٌُ اؿلاكٟ
< -اٱًعاع اؿلاكٟ
= -تڀبٝكات اٱًعاع اؿلاكٟ
> -إٌْاٚ ٤عاَ ٤عنٍٚ
 -7ايكْٚ ٠ٛتٝذتٗا

ايكٚ ٠ٛائػ٘

 -8أْٛاع ايك٣ٛ
ٚ -9سـ ٠قٝاي ايك ٗ ٠ٛايٓٛاّ ايـٚيٞ
 -:قٝاي ايك ٠ٛباهتؼـاّ َٝنإ ْابض (َٝنإ مْدلن)ٞ
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 -املعٓٝات ٚاألضايٝب املطتددَ ١يف تٓؿٝر ايُٓٛذز املكرتح :يٮٌْڀٚ ١ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝؿٚك ٖاّ ٗ

ؼكٝل أٖـاف ايُٓٛفز إكذلغ ,باٱٓاؾ ١إٍ أْٗا ػععٌ ايتًُٝعق ٌْعڀا ٚإهابٝعا ٗ عًُٝع ١ايتعـكٜىٜٚ ,علتب٘
ؼـٜـ ا٭ٌْڀٚ ١ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاكتباطا ٚثٝكا بأٖـاف ايُٓٛفز إكذلغ ٚقتٛا.ٙ
يقا هب إٔ ته ٕٛا٭ٌْڀَ ١تٓٛعٚٚ ١اقع ١ٝعٓـ ؼـٜـ ا٭ٌْڀٚ ١ايٛها ٌ٥ايتعًٚ ,١ُٝٝإٔ تواعـ ٗ تٛؾرل
ؾلْ إٌاكن ١اٱهابٚ ١ٝايتؿاعٌ بٌ ايتَٝ٬قٚ ,قـ سـؿت بعض ا٭ٌْڀٚ ١ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت توعاعـ ٗ
تٓؿٝق ايُٓٛفز إكذلغ ٚؼكٝل أٖـاؾ٘ ٚتٓٛعت ٖق ٙايٛهاَ ٌ٥عٔ ايكٝعاّ بعإدلا ٤ايتذعاكب إعًُٝعٌَٚ ١عاٖـ٠
بعض ا٭ؾ ّ٬ايتعًٚ ١ُٝٝايِٛك ٚاجملوُات اييت تٓٛض تٓؿٝق ؿكٚي ايعً ّٛباهتؼـاّ ِعٛفز ايعتعًِ إكعذلغ ,
نقيو َلادع ١إٛاقع اٱيهذل ١ْٝٚفات ايًِ ١بتعً ِٝايعًٚ , ّٛا٫هتعاْ ١بٛها ٌ٥اٱٜٔاغ اي٬مَ ١يقيو.
 -ايتك:ِٜٛ

ٜعـ ايتك ِٜٛعِٓلا أهاهٝا َٔ عٓاُل ايُٓٛفز إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓاٜٚ ١ٝ٥لتب٘ اػتٝعاك أهعايٝب ايتكعِٜٛ

ٚٚها ً٘٥اكتباطا ٚثٝكا بأٖـاف ايُٓٛفز إكعذلغٚ ,يعقيو ٫بعـ َعٔ َلاععا ٠اػتٝعاك أهعايٝب ايتكعٚٚ ِٜٛهعاً٘٥
ناٯت:ٞ
 إٔ ٜلتب٘ ايتك ِٜٛبأٖـاف ايُٓٛفز إكذلغ.

 إٔ تتعـؿ أهايٝب ايتكٚٚ ِٜٛها ً٘٥تبعا يڀبٝع ١قت ٣ٛايُٓٛفز إكذلغ.
ٜٚتِ ؼـٜـ بعض أهايٝب ايتكٚ ,ِٜٛاييت ّهٔ َٔ ػ٬شلا ايتعلف عًَ ٢ـَ ٣ا ؼكل َٔ أٖـاف ايُٓعٛفز
إكذلغ نُا :ًٜٞ
 )5ايتك ِٜٛايتهٜٛين:
َٔ ػ ٍ٬ا٭هٚ ١ً٦إٓاقٌٚ ١اؿٛاك ٚإ٬س ١ٛأثٓا ٤ؾذل ٠تڀبٝل ايـكٚي ٚؾل ايُٓٛفز إكذلغ ٕـ ٣اَت٬ى
ايتَٝ٬ق ٕٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
 )1ايتك ِٜٛايكبًٚ ٞايبعد:ٟ
ٚفيو َٔ ػ ٍ٬تڀبٝل اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا قبٌ ٚبعـ تڀبٝل ايُٓعٛفز إكعذلغ عًع٢
فُٛعيت ايبشح ايتذلٜبٚ ١ٝائابڀ.١
ثاْٝا :إعداد دي ٌٝاملعًِ:
ٜٴعـ ؿي ٌٝإعًِ َلدعڄا ٜوتُـ َٓع٘ إعًعِ َكذلسعات ٚأؾهعاك يٝكع ّٛبتعـكٜى ايٛسعـات إؼتعاكٚ ٠إععاؿ
ُٝاغتٗا باهتؼـاّ ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٟبؿاعًٖٚ ,١ٝق ٙايٛسـات ٖع( :ٞاؿعلاكٚ ٠تأثرلاتٗعا ,اْتكعاٍ اؿعلاك,٠
ايكٚ ٠ٛائعػ٘)ٚ ,تٔعُٔ ايعـيَ ٌٝكـَع ١ايعـيٖٚ ,ٌٝعـف ايعـيٚ , ٌٝتٔعُٔ ايعـي ٌٝاـڀع ١اينَٓٝع ١يتعـكٜى
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ايٛسـات بٛاقع (> 9سِ )١تـكٜى ٗ (>) أهابٝع بٛاقع (;) سِعّ أهعبٛعٝا ,نُعا سلعٌ ػڀع ١ايتعـكٜى
يًٛسـات إؼتاك. ٠
صدم ايدي :ٌٝمت إعـاؿ ؿي ٌٝإعًِ ٚعلٓ٘ عً ٢فُٛععَ ١عٔ إتؼِِعٌ يتشهُٝع٘ ٚفيعو يًتأنعـ َعٔ
َـَٓ ٣اهب:١

 ا٭ٖـاف إلد ٛؼكٝكٗا ٚؿقتٗا ٚاكتباطٗا َٛٓٛعات ايٛسـ.٠
ُ ش ١إعًَٛات ايٛاكؿَ ٠شت ٣ٛايـي.ٌٝ
 ١َ٤٬َ اٱدلا٤ات ايتـكٜو ٗ ١ٝايُٓٛفز إكذلغ ايكا ِ٥عً ٢ايبٓا.١ٝ٥
 ؿقِٛ ١فز ايتعًِ ايتٛيٝـٚ ٟاًتُاي٘ عً ٢نٌ إؿاٖ ِٝايٛاكؿَ ٠شت ٣ٛايٛسـ.٠
ٚقاَت ايباسج ١بإدلا ٤ايتعـ٬ٜت اييت اقذلسٗا احملهُٚ ٕٛأُبض ايُٓٛفز ٗ ُٛكت٘ ايٓٗا.١ٝ٥
ثايجا :إعداد ديْ ٌٝػاط ايتًُٝر يًُذُٛع ١ايتذسٜب:١ٝ

مت إععـاؿ نتعاب ٜتٔعُٔ ا٭ٌْعڀ ١اـاُع ١بايعـكٚي ايعيت تتٔعُٓٗا ايٛسعـات إؼتعاك ٠ايتايٝع( ١اؿععلاك٠
ٚتأثرلاتٗا ,اْتكاٍ اؿلاك ,٠ايكٚ ٠ٛائػ٘) سٝح وت ٟٛايـكي عً ٢أٖـاف ايـكي ٚا٭ؿٚات ٚإٛاؿ ٚايٛهاٌ٥
ٚا٭دٗن ٠اييت ّهٔ اهتؼـاَٗا يًكٝاّ با٭ٌْعڀ ١إٛدعٛؿ ٗ ٠ايعـي ٗٚ ٌٝايٓٗاٜعٖٓ ١عاى أهع ١ً٦يتكع ِٜٛايٌٓعاٙ
ٚتهٖ ٕٛق ٙا٭هَ ١ً٦تٓٛع ١عٝح تٌتٌُ عً ٢أه ١ً٦تكٝى َوت ٣ٛتؿهرل ايتَٝ٬ق َٚـ ٣قعـكتِٗ عًع ٢تٛيٝعـ
أندل عـؿ ٖهٔ َٔ اٱدابات.
زابعا :إعداد أدا ٠ايبشح:
اعتُـ ايبشح عً ٢اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
ٚؾُٝا  ًٜٞعلض ٱدلا٤ات بٓا ٤ا٭ؿا:٠
أ) حتدٜد اهلدف َٔ االختباز:
ٜٗـف ا٫ػتباك إٍ اؿِ ٍٛعً ٢بٝاْات ٗ ٓٗ٥ٛا ّهٔ ؼـٜـ َـ ٣ؾعاي ١ٝايُٓٛفز إكعذلغ ايكعا ِ٥عًع٢
ايبٓا ٗ ١ٝ٥تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
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ددَٛ )1( ٍٚاصؿات اختباز َٗازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا
َٗاكات تك ِٝٝإعًَٛات

َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات
عـؿ

إٗاكات

َٗاك ٠ايڀ٬ق ١ا٭ؾهاك غرل إتٛقع١
ٚإل١ْٚ

إٗاكات

إؿلؿات
افنل أندل عـؿ َٔ

 71ايتعلف عً٢

افنل ايٓتا٥ر إذلتب ١عً٢

ا٭ػڀا٤
<
ٚإػايڀات
:

َافا وـخ يٛ

عـؿ
إؿلؿات
اـً٘ بٌ ايلأٟ
ٚاؿكٝك١
إػايڀ ٗ ١ا٫هتـٍ٫
أ ٚا٫هتٓتاز

;7
;7

ٓٚع ايؿلٓٝات

<

ايٓكـ

;7

فُٛع إؿلؿات

<8

فُٛع إؿلؿات

;:

اجملُٛع ايهً ٞيًُؿلؿات

=7

ب) حتدٜد َٗازات االختباز:
َٗ اكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا اييت هًٌُٗٝا ا٫ػتباك ٖ:ٞ
 َٗاك ٠ايڀ٬قٚ ١إل١ْٚ َٗاكٓٚ ٠ع ايؿلٓٝات َٗاك ٠ايتعلف عً ٢ا٭ػڀاٚ ٤إػايڀات: oاـً٘ بٌ ايلأٚ ٟاؿكٝك١
 oإػايڀ ٗ ١ا٫هتـ ٍ٫أ ٚا٫هتٓتاز

َٗ oاك ٠ايٓكـ
ٜتِ اػتٝاك ٖق ٙإٗاكات ٕٓاهبتٗا يعُل ايتَٝ٬ق  ١َ٤٬َٚؿكٚي ايٛسـات إؼتاك ٠يتُٖٓ ١ٝق ٙإٗاكات.
ز) حتدٜد ْٛع َؿسدات االختباز:
يهٌ َٗاكَٗ َٔ ٠اكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا إؼتاك ٠طبٝع ١ػاُٚ ١يقا ؾإٕ ُٝاغ ١إؿلؿات اػتًعـ
تبعا يهٌ َٗاك ٠عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
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ادتص ٤األَٗ :ٍٚازات تٛيٝد املعًَٛات:
 َٗاز ٠ايطالقٚ ١املس:١ْٚتته )71( َٔ ٕٛأه ٗ ١ً٦اؾن ٤ا٭ٚ ٍٚإڀًٛب َٔ ايتَٝ٬ق إعڀا ٤أندل عـؿ ٖهٔ َعٔ ا٫هعتذابات أٚ
ا٭ؾهاك غرل إتٛقع ٗٚ .١اؾن ٤ايجاْ )<( ٞؾكلات َٔ أه( ١ ً٦افنعل ايٓتعا٥ر إذلتبع ١عًع )٢سٝعح ؼُعٌ ايؿكعل٠
ٌَهًٜٚ ١قنل ايتًُٝق ايٓتا٥ر اييت تذلتب عًٖ ٢ق ٙإٌهًٚ ,١اؾن ٤ايجايح  ):( ٌٌُٜٚؾكلات َٔ أهَ( ١ً٦افا
وـخ ي )ٛسٝح تٌتٌُ عً ٢عباكُ ٠جٌ سـثا ْك ّٛب٘ ٚتعذلى أَعانٔ يهعٜ ٞهتعب ؾٗٝعا ايتًُٝعق ا٭ًعٝا ٤ايعيت
ٜتوبب بٗا ٖقا اؿـخ.
َٗ -ازٚ ٠عع ايؿسعٝات:

تته ٕٛنٌ ؾكل َٔ ٠ؾكلات ٖقا اؾن:َٔ ٤
أ) َكـَ ١ايو٪اٍٚ :تٌٌُ ٌَهً ١أَ ٚعڀٝات ؾلٕٓٛٓٛ ١ٝع َا ٜٚتهٖ ٕٛقا اؾن )<( َٔ ٤أه.١ً٦
ب) تذلى ؾلاغات كِِ ١أهؿٌ نٌ ه٪اٍ ٜقنل ؾٗٝا ايتًُٝق ا٭هباب احملتًُ ١اييت أؿت شلا إٌهً.١

ادتص ٤ايجاَْٗ :ٞازات تك ِٝٝاملعًَٛات:
 َٗاز ٠ايتعسف عً ٢األخطاٚ ٤املػايطات:ارتًط بني ايسأٚ ٟاذتكٝك:١

تته )7;( َٔ ٕٛعباك ٠نٌ َٓٗا ُجٌ إَا كأٜا أ ٚسكٝكٚ ١وـؿ ايتًُٝق ْٛع نعٌ َؿعلؿ( ٠كأ ٟأ ٚسكٝكع)١
بٓٛع ع )( ١َ٬أَاّ ا٫ػتٝاك إٓاهب.
املػايط ١يف االضتدالٍ أ ٚاالضتٓتاز:

تته )7;( َٔ ٕٛعباك ٠ىتاك ايتًُٝق ا٫هتذاب ١إٓاهب ١بٓٛعع عَ٬ع )( ١أهعؿٌ (ُعض أ ٚػڀعأ) تبععا
ٕٓڀك ١ٝاهتـ٫ي٘ أ ٚاهتٓتاد٘ َٔ َكـَ ١ايو٪اٍ.
َٗاز ٠ايٓكد:

تته )7;( َٔ ٕٛعباك ٠تعدل عٔ قٔاٜا دـي ١ٝإَا ٜ٪ٜـٖا ايتًُٝق أٜ ٚعاكٓٗاٚ ,ىتاك بٓٛعع عَ٬ع)( ١
أهؿٌ (َٜ٪ـ أَ ٚعاكض) تبعا يلأ.ٜ٘
د) صٝاغَ ١ؿسدات االختباز:

كٚع ٞعٓـ ُٝاغ ١عباكات ا٫ػتباك:

ٛٓٚ غ َكـَ ١نٌ َؿلؿ ٠بِٛكٚ ٠آش ٫ ١غُٛض ؾٗٝا.
 إٔ تعهى ايعباك ٠طبٝع ١إٗاك ٠اييت تكٝوٗا.
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 ػاْى اٱدابات َع َكـَ ١ايو٪اٍ.
َٓ اهب ١إعًَٛات إوتؼـَُٝ ٗ ١اغ ١إؿلؿات ٕوت ٣ٛتَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ.ٟ
 ػٓب اٱًاكات ايًػ ١ٜٛاييت قـ تواعـ عً ٢ايت ٌُٛيٲداب.١
ٖـ) صٝاغ ١تعًُٝات االختباز:
تعًُٝات ا٫ػتباك اشلـف َٓٗا ًلغ ؾهل ٠ا٫ػتباك ٗ أبو٘ ُعٛكٚ ٠تٓٛعٝض إڀًعٛب ٗ نعٌ بٓعـ َعٔ
بٓٛؿٚ ,ٙيقا كٚع ٞعٓـ ُٝاغٖ ١ق ٙايتعًُٝات إٔ تهَٓ ٕٛاهبَٛٚ ١دنٚ ,٠إٔ ته ٕٛا٭يؿعا ٚإوعتؼـَ ١ؿقٝكع١
ٚهًٕٗ ١ُ٥٬َٚ ١وتٚ ٣ٛعُل تَٝ٬ق ايِـ ايجاْ ٞاٱعـاؿ.ٟ
 )ٚحتدٜد صدم االختباز:
ُـم ا٫ػتباك ٜـٍ عًَ ٢ـُ ٣ج ٌٝقت ٣ٛا٫ػتباك يًٓڀعام ايوعًٛن ٞايٌعاٌَ يًوعُ ١إعلاؿ ا٫هعتـٍ٫
عًٗٝا ,إف هب إٔ ٜه ٕٛاحملتٖ ٣ٛج ٬دٝـا يٓڀام إؿلؿات اييت ٜتِ ؼـٜـٖا َوبكا (ايوعـ.)>>,811: ,ٟ
ٚعًٖ ٢قا ا٭هاي قاَت ايباسج ١بعلض ا٫ػتباك عً ٢فُٛع َٔ ١احملهٌُ ٚا٭ػعق َ٬سٛعاتِٗٚ ,فيعو
بٗـف ؼـٜـ:
 )5ايضدم ايعاٖس:ٟ

بٗـف ايتأنـ َٔ إٔ َُٔ ٕٛا٫ػتباك َتؿكا َعع ايػعلض ايعقٓٚ ٟعع َعٔ أدًعَ٘ٚ ,عـَٓ ٣اهعبت٘ يعُعل

َٚوت ٣ٛايتَٝ٬ق ٛٓٚٚغ تعًُٝات٘ َٚـَٓ ٣اهب ١ا٭ه َٔ ١ً٦سٝح ايِٝاغ ١ايًؿ.١ٝٛ
 )1صدم احملت:٣ٛ

ٚفيو بٗـف اؿهِ عًَ ٢ـُ ٣ج ٌٝا٫ػتباك يًُٝـإ ايقٜ ٟكٝو٘.

ش) ايتذسب ١االضتطالع ١ٝيالختباز:
بعـ ايكٝاّ بعٌُ إ٬سٛات اييت أبـاٖا احملهُ ٕٛمت إدلا ٤ايتذلب ١ا٫هتڀ٬عٚ ١ٝاييت تٗـف إٍ:
 سواب ُـم ا٫ػتباك ايتأنـ َٔ ٛٓٚغ ا٭هٚ ١ً٦ايتعًُٝات. ؼـٜـ اينَٔ سواب ثبات ا٫ػتباكأ) سطاب صدم االتطام ايداخً ٞيهٌ دص َٔ ٤أدصا ٤االختباز:

٫ػتباك ُعـم ا٫ػتبعاك إوع تؼـَ ١إسِعاٝ٥ڄا ؾكعـ قاَعت ايباسجع ١باػتبعاك َِعـاق ١ٝايٓتعا٥ر احملككعَ ١عٔ
ا٫ػتباك َٔٚ ,ػ ٍ٬اهتؼـاّ َعاٌَ ا٫توام ايـاػًَ( ٞعاٌَ برله )ٕٛايقٜ ٟكعٝى َِعـاق ١ٝنعٌ بععـ َعٔ
أبعاؿ ا٫ػتباك ٚسواب َوتَ ٣ٛعٜٓٛت٘ تبٌ إٔ ْٝعع أ بععاؿ ا٫ػتبعاك َعٜٓٛعٚ ١تتُتعع بإِعـاقٚ ,١ٝعًٝع٘ ؾعإٕ
ايباسج ١اعتُـت ْٝع أبعاؿ ا٫ػتباك ؿ ٕٚسقف أَُٗٓ ٟا نْٗٛا َعٓ ١ٜٛنُا َٖٓٛ ٛض ٗ اؾـ ٍٚايتاي:ٞ
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دد ) 2( ٍٚدزدَ ١ضداق ١ٝايٓتا٥ر احملكك َٔ ١نٌ دص َٔ ٤أدصا ٤االختباز باضتدداّ َعاٌَ االتطام
ايداخًٞ
كقِ
إؿلؿ٠

ايعباك٠

َـَ ٟعاٌَ

إعٓ١ٜٛ

ا٫توام

7

اؾن ٤ا٭َٗ( ٍٚاكات تٛيٝـ إعًَٛات

1.:
;;**

1

8

اؾن ٤ايجاَْٗ( ٞاكات تك ِٝٝإعًَٛات

<1.
**=8

1

1.11
1.11

(*) تـٍ عًٚ ٢دٛؿ اكتبا ٙؿاٍ إسِاٝ٥اڄ عٓـ َوت ٣ٛؿ٫ي)1.1;( ١
(**) تـٍ عًٚ ٢دٛؿ اكتبا ٙؿاٍ إسِاٝ٥اڄ عٓـ َوت ٣ٛؿ٫ي)1.17( ١
ايضدم ايراتٚ :ٞقـ سلُت ايباسج ١عً ٢اهاؿ ايِـم ايقات ٞي٬ػتباك نهٌ َٔ ,ػ ٍ٬اؾقك ايذلبٝععٞ
ٕعاٌَ ايجبات ٚقـ بًؼ (?>َ ٖٛٚ )1.عاَعٌ ُعـم ععايٜ ٞعـٍ عًع ٢ؿقع ١ايعبعاكات ٚقعـكتٗا عًع ٢قٝعاي َعا
ٓٚعت َٔ أدً٘.
ب) سطاب َعاٌَ ثبات اختباز تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:
ثبات ا٫ػتباك :مت سواب ثبات ا٫ػتباك بڀلٜك( ١ايؿا نلْٚباؾ) ٚؿواب ثبات ا٫ػتبعاك مت تڀبٝكع٘ عًع٢
ع ١ٓٝبًػت ( ):1تًُٝق ٜٓٛٚض اؾـ ٍٚايتاي ٞقَ ١ُٝعاٌَ ايجبات:
ددَ )3( ٍٚعاٌَ ايجبات يالختباز نهٌ
االختباز
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا

َعاٌَ ايجبات ايدالي١
?=َٓ 1.اهب

ٚدـ ؼً ٌٝقَ ١ ُٝعاٌَ ايجبات ي٬ػتباك نهٌ نبرل ٖا ٜـٍ عً ٢إٔ ا٫ػتباك ٜتُتع بجبات ٚاهتكلاك
َٓاهب َٚكبٍٛ
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دد )4( ٍٚايتهاؾؤ
اػتباك تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ
إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا

ايعـؿ

إتٛه٘

ا٫ملاف

ؿكد ١ق)t(١ُٝ

اؿوابٞ

إعٝاكٟ

اؿل ١ٜاحملوٛب١

ايـ٫ي١

<ظ<8
اجملُٛع ١ائابڀ١
:1
ظ1
=
=
غرل ؿاٍ
>
?=1
:ظ=8
اجملُٛع ١ايتذلٜب١ٝ
??ظ;
:1
;
ٜتٔض َٔ اؾعـ ٍٚايوعابل إٔ قُٝع )t( ١احملوعٛبٚ ١ايعيت قُٝتٗعا (?=1ظ )1أقعٌ َعٔ قُٝع )t( ١اؾـٚيٝع١
(11ظٖٚ )8قا ٜعين أْ٘ ٜٛ ٫دـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥ا بٌ َتٛهڀ ٞؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ائعابڀٚ ١ؿكدعات
=;ظ<

تَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝاػتباك تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٖٚقا ٜـٍ عً ٢ايتهاؾ ٪ب.ِٗٓٝ
ز) حتدٜد ايصَٔ املٓاضب يالختباز:
ٜتِ ؼـٜـ مَٔ تأؿ ١ٜايتَٝ٬ق ي٬ػتباك عٔ طلٜل ايٛقت اينَين ٭ ٍٚتًُٝق أْٗ ٢ا٫ػتبعاكٚ ,ايعنَٔ ٭ػعل
تًُٝق أْٗ ٢ا٫ػتباك ,ثِ سواب إتٛه٘ٚ ,نإ اينَٔ اي٬مّ ي٬ػتباك  >1ؿقٝك.١
د) طسٜك ١تضشٝح االختباز:
مت ؼـٜـ طلٜك ١تِشٝض ا٫ػتباك نُا :ًٜٞ
َٗ )5از ٠ايطالقٚ ١املس :1( :١ْٚؿكد)١سٝح وٌِ ايتًُٝعق عًع 81(٢ؿكدع ٗ )١اؾعن(٤أ)َٔ ايوع٪اٍ

بٛاقع ؿكد ١يهعٌ :تٛقععات أ ٚأؾهعاك ُعشٝش 78( ,١ؿكدع ٗ )١اؾعن(٤ب) بٛاقعع ؿكدع ١يهعٌ  :ؾكعلات
ُشٝش >( ,١ؿكدات) ٗ اؾن(٤ز) بٛاقع ؿكد ١يهٌ  :ؾكلات ُشٝش.١
َٗ )1ازٚ ٠عع ايؿسعٝات 78( :ؿكد )١سٝح وٌِ ايتًُٝق عًع ٢ؿكدع ١يهعٌ  :ؾلٓعٝات ُعشٝش١

بٛاقع كبع ؿكد ١يهٌ ؾلٓ.١ٝ

َٗ )2از ٠ايتعسف عً ٢األخطاٚ ٤املػايطات:
أ) ارتًط بني ايسأٚ ٟاذتكٝك 7;( :١ؿكد )١سٝح وٌِ ايتًُٝق عً ٢ؿكدٚ ١اسـ ٠يهٌ اػتٝاك ُشٝض.
ب) املػايط ١يف االضتٓتاز أ ٚاالضتدالٍ 7;( :ؿكد )١سٝعح وِعٌ ايتًُٝعق عًع ٢ؿكدعٚ ١اسعـ ٠يهعٌ

اػتٝاك ُشٝض.

َٗ )3از ٠ايٓكد 7;( :ؿكد )١سٝح وٌِ ايتًُٝق عً ٢ؿكدٚ ١اسـ ٠يهٌ اػتٝاك ُشٝض.
ٚبقيو ته ٕٛايـكد ١ايٓٗا ١ٜي٬ػتباك =? ؿكدٚ ,١ايـكد ١ايِػلُ( ٣ؿل).

ط) ايضٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥يالختباز:
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تتهَ َٔ ٕٛكـَ ١عباك ٠عٔ تعًُٝات ا٫ػتباك َٚجاٍ تٝٓٛش ٞيهٌ َٗاكًٜٗٝ ٠ا بٓعٛؿ نعٌ َٗعاكٚ ,٠بًعؼ
عـؿ َؿلؿات ا٫ػتباك ٗ ُٛكت٘ ايٓٗاَ )=7( ١ٝ٥ؿلؿ.٠
ٚاؾـ ٍٚايتايٜٓٛ ٞض تٛمٜع ؾكلات اػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٚأٚماْٗا ايٓوب.١ٝ
دد )5( ٍٚتٛشٜع ؾكسات اختباز َٗازات تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٚأٚشاْٗا ايٓطب١ٝ
إٗاك٠

ّ

َٗاكات تٛيٝـ إلٚ ١ْٚايڀ٬ق١
7
إعًَٛات
ٓٚع ايؿلٓٝات
8
9
َٗاكات تكِٝٝ
إعًَٛات

اـً٘ بٌ ايلأٟ
ٚاؿكٝك١

ايؿكل٠

ايٛمٕ ايٓويب

-?->-=-<-;-:-9-8-7
-7<-7;-7:-79-78-77-71
%
=81-7?-7>-7
8<-8;-8:-89-88-87
=-98-97-91-8?-8>-8
-9?-9>-9=-9<-9;-9:-99
%
:7-:1

-:=-:<-:;-::-:9-:8
إػايڀ ٗ ١ا٫هتـٍ٫
>-;:-;9-;8-;7-;1-:?-:
%
أ ٚا٫هتٓتاز
;;;<-

 :ايٓكـ

=;-<8-<7-<1-;?-;>-
-<?-<>-<=-<<-<;-<:-<9
%
=7-=1

>8>.7
<%>.:
87.78

87.78

87.78

ْتا٥ر ايبشح:
ؾُٝا  ًٜٞعلض ٭ِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايت ٌُٛإيٗٝا يٲداب ١عٔ أه ١ً٦ايبشح ٚايتشكل َٔ ُش ١ؾل.٘ٓٚ
ْتا٥ر ايؿسض األ:ٍٚ
ٚيًتشكل َٔ ُعشٖ ١عقا ايؿعلض قاَعت ايباسجعَ ١كاكْعَ ١تٛهعڀات ؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ائعابڀ١
ٚؿكدعات تَٝ٬ععق اجملُٛععع ١ايتذلٜبٝعع ٗ ١اػتبععاك َٗععاكات تٛيٝععـ إعًَٛععات نهععٌٚ ,قععـ اهععتؼـَت ايباسجع١
اػتباك) (T- testيًُذُٛعات إوتكً ١يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم بعـ تڀبٝل ايُٓٛفزٜٓٛٚ ,ض دعـ)=( ٍٚ
ْتٝذ ١ايؿلض.
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ددْ )6( ٍٚتا٥ر ايتطبٝل ايبعد ٟيف نٌ َٔ اجملُٛع ١ايغابطٚ ١اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز َٗازات
تٛيٝد املعًَٛات نهٌ
ا٫ػتباك

ايتڀبٝل
ايبعـٟ
اجملُٛع١

نهٌ

ائابڀ١
اجملُٛع١
ايتذلٜب١ٝ

ايعـؿ

إتٛه٘

ا٫ملاف

اؿوابٞ

إعٝاكٟ

:1

=97.7

ؿكد ١اؿل١ٜ

:.;7
>=

:1

<;.91

77.<7

ق)t(١ُٝ
احملوٛب١
=7
.98

ايـ٫ي١

ؿاٍ

ٜٚتغح َٔ ادتد ٍٚايطابل َا :ًٜٞ

ٜٛدـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ بٌ َتٛهڀ ٞؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ائعابڀٚ ١تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝعٗ ١
ايكٝاي ايبعـ ٗ ٟاػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ َاؿ ٠ايعً ّٛنهٌ سٝح أٗٚلت ْتعا٥ر اؾعـٍٚ
ايوابل إٔ ق" ١ُٝت" احملوٛبٚ ١اييت قُٝتٗا ( )7=.98أندل َٔ ق" ١ُٝت" اؾـٚيٚ ١ٝاييت بًػت ( )8.11نُعا
إٔ ايك ١ُٝا٫ستُاي ١ٝيع "ت" احملوٛبٚ ١اييت قُٝتٗا ( )1.111أقٌ َٔ َوت ٣ٛايـ٫يٖ )1.1;( ١عا ٜعـٍ عًع٢
ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥اڄ يِاحل اجملُٛع ١ايتذلٜب ١ٝعٓـ َوت 1.1; ٣ٛسٝح أٗٚلت ْتعا٥ر اؾعـ ٍٚايوعابل
إٔ إتٛه٘ اؿواب ٞيـكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜبٚ ١ٝايعق ٟقُٝتع٘ توعا )<;.91( ٟٚأنعدل َعٔ إتٛهع٘
اؿواب ٞيـكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ائابڀٚ ١ايق ٟقُٝت٘ توا )97.7=( ٟٚأ ٟإٔ يًُٓٛفز أثعل ؿاٍ إسِعاٝ٥اڄ
ٚبايتايٜ ٞتشكل ُش ١ايؿلض ا٭.ٍٚ
ٖا هبل ٜتٔض أْ٘ مت ايتأنـ َٔ ُش ١ايؿلض ا٭ ٍٚايقٓٚ ٟع٘ ايبشح يتشـٜـ ؾعاي ١ٝايُٓعٛفز ٗ تُٓٝع١
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا نهٌٕٚ ,نٜـ َٔ ايتأنـ َٔ ؾعاي ١ٝايُٓعٛفز قاَعت ايباسجع ١عوعاب سذعِ
ايتأثرل عٔ طلٜل َكاكْْ ١تا٥ر ق" ِٝت" احملوٛب ١يٓتا٥ر تَٝ٬ق فُٛع ١ايبشح.
دد )7( ٍٚسذِ ايتأثري
ا٫ػتباك

ؿكد ١اؿل١ٜ

 Tاحملوٛب١

سذِ ايتأثرل اٜتا8

ايـ٫ي١

نهٌ

>=

7=.98

1.>1

نبرل

ٜٚتٔض َٔ اؾـ ٍٚايوابل إٔ سذِ ايتأثرل ي٬ػتباك نهٌ نبرل ٚفيعو  ٕ٫قع ِٝسذعِ ايتعأثرل أنعدل َعٔ
(ٖٚ )1.7:قا ٜـٍ عً ٢إٔ يًُٓٛفز أثل نبرل ٗ اػتباك تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
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ْتا٥ر ايؿسض ايجاْ:ٞ

ٚيًتشكل َٔ ُشٖ ١قا ايؿلض ُت َكاكَْ ١تٛهڀات ؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ائابڀٚ ١ؿكدات تَٝ٬ق

اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝنٌ َٗعاكَ ٠عٔ َٗعاكات اػتبعاك تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا ٗ َعاؿ ٠ايعًع ّٛنهعٌٚ ,مت
اهتؼـاّ اػتباك) (T- testيًُذُٛعات إوتكً ١يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿعلٚم بععـ تڀبٝعل ايُٓعٛفزٜٓٛٚ ,عض
دـْ )?( ٍٚتٝذ ١ايؿلض.
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ددْ )8( ٍٚتا٥ر ايتطبٝل ايبعد ٟيف نٌ َٔ اجملُٛع ١ايغابطٚ ١اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف نٌ َٗازَٔ ٠
َٗازات اختباز تٛيٝد املعًَٛات نهٌ
َٗاكات
ا٫ػتباك
افنل أندل عـؿ
َٔ ا٭ؾهاك
إتٓٛعٚ ١غرل
َتٛقع١

ايتڀبٝل
ايبعـٟ
اجملُٛع١
ائابڀ١
اجملُٛع١
ايتذلٜب١ٝ
اجملُٛع١
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َٗاكات
ا٫ػتباك
نهٌ

ايتڀبٝل
ايبعـٟ
اجملُٛع١
ايتذلٜب١ٝ
اجملُٛع١

اـً٘ بٌ ايلاٟ

ائابڀ١

ٚاؿكٝك١
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ايتذلٜب١ٝ
اجملُٛع١

إػايڀٗ ١
ا٫هتـٍ٫
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اجملُٛع١
ايتذلٜب١ٝ

ايتعلف عً٢
ا٭ػڀا ٤إػايڀات
نهٌ
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ايتذلٜب١ٝ
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إعٝاكٟ

اؿل١ٜ

احملوٛب١

:1

;<98.

??.
7

:1

:.:9

7.:
9

:1
:1

71.91
:.=9

?7.
=

:1

;?.1

:1

;?.7

8.1
;

:1

;7?.9

9.:
?

:1

:.;9

=7.
7

:1
:1
:1

=<79.
;<98.

>

<7.
=
8.8
7

><79.

=

8.1
1

=
>

=
>

=
>

<8.
7
>9.
7

=
>

7
;.88

ايـ٫ي١

ؿاٍ

?.
ؿاٍ
>9

7
;.?8

8
=7.1

8
;.?8

ؿاٍ

ؿاٍ

ؿاٍ

ٜٚتٔض َعٔ اؾعـ ٍٚايوعابل ٚدعٛؿ ؾعلٚم فات ؿ٫يع ١اسِعا ١ٝ٥عٓعـ َوعت )1.1;( ٣ٛبعٌ َتٛهعڀٞ
ؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛعتٌ ايتذلٜبٚ ١ٝائابڀ ٗ ١اػتباك تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يِاحل تَٝ٬عق
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اجملُٛع ١ايتذلٜبٚ ,١ٝبقيو مت ايتشكل َٔ ُش ١ايؿلض ايجاْ ٞيًبشحٖٚ ,عقا ٌٜعرل إٍ ؿٚك ايُٓعٛفز ٗ تُٓٝع١
َٗاك ٠تٛي ٝـ إعًَٛات نهٌ ٖا ٪ٜنـ عًٚ ٢دٛؿ أثل ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ يًُٓٛفز ٗ تُٓ ١ٝتًو إٗاكات.
ثاْٝاًْ :تا٥ر ادتص ٤ايجاْ ٞاملتعًل مبٗازات تك ِٝٝاملعًَٛات يف َاد ٠ايعً:ّٛ
ٜٛدـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ بٌ َتٛهڀ ٞؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛعع ١ائعابڀٚ ١تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝعٗ ١
ايكٝاي ايبعـَٗ ٗ ٟاكات تك ِٝٝإعًَٛات نهٌ يِاحل تَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜبٖٚ ,١ٝقا ٌٜرل إٍ أثل ايُٓعٛفز
ٗ تُٓ ١ٝاؾن ٤ايجاْ َٔ ٞا٫ػتباك  ٖٛٚتك ِٝٝإعًَٛات ٗ َاؿ ٠ايعًٚ ّٛبقيو ٜتشكل ُش ١ايؿلض ايجاْ.ٞ
ْتا٥ر ايؿسض ايجايح:
ٚيًتشكل َٔ ُشٖ ١قا ايؿلض قاَت ايباسجَ ١كاكَْ ١تٛهڀات ؿكدات تَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝنٌ
َٔ ايكٝاي ايكبًٚ ٞايبععـ ٗ ٟاػتبعاك تٛيٝعـ إعًَٛعات نهعٌٚ ,قعـ اهعتؼـَت ايباسجع ١اػتبعاك)(T- test
يًُذُٛعات إذلابڀ ١يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿعلٚم قبعٌ ٚبععـ تڀبٝعل ايُٓعٛفزٜٓٛٚ ,عض دعـْ )71( ٍٚتٝذع١
ايؿلض.
ددْ )50( ٍٚتا٥ر ايكٝاع ايكبًٚ ٞايبعد ٟيف اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا
نهٌ
ا٫ػتباك

اجملُٛع١
ايتذلٜب١ٝ
ايكٝاي

نهٌ

ايكبًٞ
ايكٝاي
ايبعـٟ

ايعـؿ
:1
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إتٛه٘

ا٫ملاف

ؿكد١

اؿوابٞ

إعٝاكٟ

اؿل١ٜ
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احملوٛب١

??;.
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ايـ٫ي١

>7
ؿاٍ
>>.

ٜٚتغح َٔ ْتا٥ر ادتد ٍٚايطابل َا :ًٜٞ
ٜٛدـ ؾلم ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ بٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝع ٗ ١نعٌ َعٔ ايكٝعاي ايكبًعٞ
ٚايبعـ ٗ ٟاػتباك تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا نهٌ سٝح أٗٚلت ْتا٥ر اؾـ ٍٚايوابل إٔ ق" ١ُٝت" احملوعٛب١
ٚاييت قُٝتٗا (>> )7>.أندل َٔ ق" ١ُٝت" اؾـٚيٚ ١ٝاييت بًػعت (<< )7.نُعا إٔ قُٝع ١ا٫ستُايٝع ١يعع "ت"
احملوٛبٚ ١اييت قُٝتٗا ( )1.111أقٌ َٔ َوت ٣ٛايـ٫يٖ )1.1;( ١ا ٜعـٍ عًعٚ ٢دعٛؿ ؾعلٚم ؿايع ١إسِعاٝ٥اڄ
يِاحل ايكٝاي ايبعـ ٟعٓـ َوت 1.1; ٣ٛسٝح أٗٚلت ْتا٥ر اؾعـ ٍٚايوعابل إٔ إتٛهع٘ اؿوعاب ٞيًكٝعاي
ايبعـٚ ٟايق ٟقُٝت٘ توعا )<;.91( ٟٚأنعدل َعٔ إتٛهع٘ اؿوعاب ٞيًكٝعاي ايكبًعٚ ٞايعق ٟقُٝتع٘ توعاٟٚ
(.)8=.:8
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ٖا هبل ٜتٔض أْ٘ مت ايتأنـ َٔ ُش ١ايؿلض ايجايح ايقٓٚ ٟع٘ ايبشح يتشـٜـ ؾعاي ١ٝايُٓعٛفزٕٚ ,نٜعـ
َٔ ايتأنـ َٔ ؾعاي ١ٝايُٓٛفز مت سواب ْوب ١ايهوب إعـٍ يب٬ى عٔ طلٜل َكاكْع ١ايٓتعا٥ر ايكبًٝعٚ ١ايبعـٜع١
يٓتا٥ر تَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝنٌ بعـ َٔ أبعاؿ ا٫ػتباك.
ٚاؾـ ٍٚايتايٜٓٛ )77( ٞض ْوب ايهوب إعـٍ يتَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜب ٗ ١ٝايكٝاهٌ ايكبًٚ ٞايبعـٟ
ٗ اػتباك تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا:
ددْ )55( ٍٚطب ايهطب املعدٍ يتالَٝر اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف ايكٝاضني ايكبًٚ ٞايبعد ٟيف
االختباز
ا٫ػتباك اجملُٛع ١ايتذلٜب ١ٝايعـؿ
ايكٝاي
نهٌ

ايكبًٞ
ايكٝاي
ايبعـٟ

إتٛه٘ اؿوابٞ
:1

ؿكد ١ا٫ػتباك
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:1

<;.91

َعـٍ
ايهوب
7.8
8

ايـ٫ي١

ؿاٍ

ٜٚتٔض َٔ اؾـ ٍٚايوابل إٔ ْوب ١ايهوب إعـٍ يـ ٟتَٝ٬ق اجملُٛع ١ايتذلٜب ١ٝي٬ػتبعاك نهعٌ ْوعب١
نوب َعـي ١ؿاٍ إسِاٝ٥اڄ ,سٝح إٕ ٖق ٙايٓوب ١أندل َعٔ اؿعـ ا٭ؿْع ٢يعب٬ى (ٖٚ )7.88عقا ٜعـٍ عًع ٢إٔ
يًُٓٛفز ؾعاي ٗ ١ٝاػتباك تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
ْتا٥ر ايؿسض ايسابع:
ٚيًتشكل َٔ ُشٖ ١قا ايؿلض ُت َكاكَْ ١تٛهعڀات ؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝع ٗ ١نعٌ َعٔ
ايكٝاي ايكبًٚ ٞايبعـ ٗ ٟنٌ َٗاكَٗ َٔ ٠اكات اػتباك تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا نهعٌٚ ,قعـ اهعتؼـَت
ايباسج ١اػتباك) (T- testيًُذُٛعات إلتبڀ ١يًهٌـ عٔ ؿ٫ي ١ايؿلٚم قبٌ ٚبعـ تڀبٝل ايُٓٛفزٜٓٛٚ ,عض
دـْ )78( ٍٚتٝذ ١ايؿلض.
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ددْ )51( ٍٚتا٥ر ايكٝاع ايكبًٚ ٞايبعد ٟيف اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف نٌ َٗازَٗ َٔ ٠ازات اختباز
تٛيٝد املعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يف َاد ٠ايعًّٛ
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َٗاكات ا٫ػتباك

ايتڀبٝل
ايكٝاي

اـً٘ بٌ ايلاٟ
ٚاؿكٝك١
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ٜتٔض َٔ اؾـ ٍٚايوعابل ٚدعٛؿ ؾعلٚم فات ؿ٫يع ١إسِعا ١ٝ٥بعٌ َتٛهعڀ ٞؿكدعات تَٝ٬عق اجملُٛعع١
ايتذلٜب ٗ ١ٝايتڀبٝل ايكبًٚ ٞايبعـ ٟيٌعك ٞاػتبعاك تُٓٝعَٗ ١عاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا يِعاحل ايتڀبٝعل
ايبعـٚ ,ٟبقيو ٜكبٌ ايؿلض ايلابع يًبشح.
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َٓاقػ ١ايٓتا٥ر ٚتؿطريٖا:

تععبٌ إٔ ٖٓععاى ؾلٚقعاڄ فات ؿ٫يعع ١إسِععا ١ٝ٥عٓععـ َوععت )1.1;( ٣ٛبععٌ َتٛهععڀ ٞؿكدععات اجملُععٛعتٌ
ايتذلٜبٚ ١ٝائابڀ ٗ ١ايتڀبٝل ايبعـ٫ ٟػتباك َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا يِعاحل اجملُٛعع ١ايتذلٜبٝع,١
ّٚهٔ إكداع فيو إٍ ا٭هباب ايتاي:١ٝ
اهتؼـاّ اؿٛاك ٚإٓاقٌ ١إؿتٛس ١بٌ ايتَٝ٬ق ٚبعِٔٗ ايعبعض أَ ٚعع ايباسجع ١قعـ هعاعـ عًع ٢تٓٛعٝض
ا٭ػڀاٚ ٤تعـًٜٗا ْٚكـٖاٖٚ ,قَٗ َٔ ٙاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝعا .نعقيو تعـكٜب ايتَٝ٬عق ٗ َلاسعٌ
ايُٓٛفز ايتٛيٝـ ٟإوعتؼـّ ٗ ايدلْعاَر عًع ٢تكٝع ِٝأعُعاشلِ ٖعا أهعِٗ ٗ تُٓٝعَٗ ١عاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات
ٚتكُٗٝٝا يـ.ِٜٗ
نُا هاعـ ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٟعً ٢إهاؿ دول بٌ إعًَٛات اؾـٜـٚ ٠إعًَٛات ايوابك ١يًُعتعًِ ٖعا
أهِٗ ٗ ايتػًب عً ٢ايِعٛبات ايعيت تٛادع٘ ايتَٝ٬عق أثٓعا ٤عًُٝع ١ايعتعًِ ٖعا ماؿ َعٔ ايڀ٬قعٚ ١إلْٚع ١يعـ٣
ايتَٝ٬ق.
نُا هاعـ ايُٓٛفز إكعذلغ عًع ٢إثعاك ٠ؿٚاؾعع ايتَٝ٬عق ٖعا هعاعـ عًع ٢مٜعاؿ ٠ؽعن ٜٔإعًَٛعات ايعقٟ
هاعـِٖ عً ٢عًُ ١ٝايٓكـ نُٗاكَٗ َٔ ٠اكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعاٖٚ .عق ٙايٓتٝذع ١اتؿكعت َعع ْتعا٥ر
ؿكاه ١نٌ َٔ:
 ؿكاه( ١ايعُٛؿ )8178, ٟاييت اهتؼـَت ِٛفز ٚت ٗ ًٞٝتُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات تٛيٝـ إعًَٛاتٗ ايهُٝٝاٚ ٤ايـاؾع يٲلام يـ ٣ط٬ب ايِـ ايجايح ايجاْ.ٟٛ
 ؿكاه( ١ايوعـٚ )811:, ٟاييت أثبتت ؾعاي ١ٝإٓش ٢إٓ ٗ َٞٛٛتَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛاتٚتكُٗٝٝا  ٗٚتَُٓٗ ١ٝاكات ايتؿهرل ؾٛم إعلٗ يـ ٣تَٝ٬ق إلسً ١اٱعـاؿ ٗ ١ٜايعً.ّٛ
 ؿكاه( ١ايوعـٚ )811>, ٟاييت أثبتت ؾعاي ١ٝؿٚك ٠ايتعًِ اـُاه ٗ ١ٝتـكٜى ا٭سٝا ٤عً ٢تُٓ١ٝايتشِٚ ٌٝتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٚا٫ػا ٙمَ ٛاؿ ٠ا٭سٝا ٤يـ ٣طايبات إلسً ١ايجاْ.١ٜٛ
 ؿكاه( ١ػًٚ )811<, ٌٝاييت أثبتت ؾعاي ١ٝاهتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايقنا٤ات إتعـؿ ٗ ٠تُٓ١ٝايتشِٚ ٌٝعًُٝات ايتعًِ ا٭هاهٚ ١ٝايتؿهرل ايتٛيٝـَ ٗ ٟاؿ ٠ايعً ّٛيـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايلابع ا٫بتـا.ٞ٥
 ؿكاه( ١سؤ ٚ )8179,اييت أثبتت ؾعاي ١ٝاهذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٌٓ٘ ٗ تَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـإعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يـ ٣ط٬ب ايِـ ا٭ ٍٚايجاَْ ٗ ٟٛاؿ ٠ا٭سٝا.٤
نُا اتؿكت َع ؿكاه ١نٌ َٔ (عُل(ٚ ,)8171,قلْ.)811>,ٞ
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تٛصٝات ايبشح:

 -7تـكٜب َعًُ ٞايعً ّٛأثٓا ٤اــَ ١عً ٢اهتؼـاّ ا٫هذلاتٝذٝات اؿـٜج ١ايعيت تٗعتِ بتُٓٝعَٗ ١عاكات
تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا.
 -8اٖ٫تُاّ بتَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٗ ؾلٚع ايعً ّٛيـ ٣ط٬ب إلسً ١ايجاْ.١ٜٛ
ٓ -9لٚك ٠إعڀا ٤ايؿلُ ١يًتَٝ٬ق يًتعبرل عٔ أؾهاكِٖ ٚتعٛؾرل ايؿعلْ إُ٥٬ع ١شلعِ يتٛيٝعـ إعًَٛعات
ٚتكُٗٝٝا ٗ ؿكاه ١ايعً.ّٛ
حبٛخ َكرتس:١
 -7إدلا ٤ؿكاهٖ ١اثً ١يڀًب ١ايِـ ا٭ ٍٚايجإْ ٟٛاؿ ٠عًِ ا٭سٝا.٤
 -8إدلا ٤ؿكاه ١تبٌ ؾعاي ١ٝايُٓعٛفز إكعذلغ ايكعا ِ٥عًع ٢ايبٓاٝ٥ع ١يتُٓٝع ١عًُٝعات ايعًعِ ٗ ايهُٝٝعا٤
ٚتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يڀ٬ب ايِـ ا٭ ٍٚثاْ.ٟٛ
 -9تڀٜٛل إٓاٖر ايتعًٚ ١ُٝٝؾل ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٗ ٟتَُٓٗ ١ٝاكات تٛيٝعـ إعًَٛعات ٚتكُٗٝٝعا ٗ
ايؿٝنٜا ٤يڀ٬ب ايِـ ا٭ ٍٚايجاْ.ٟٛ
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املسادع:

( )7أٓـ ,قُـ غٝت ايوٝـ (?":)811أثل اهتؼـاّ ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٗ ٟتـكٜى اؾػلاؾٝا عً٢
ايتشِ ٌٝإعلٗ ٚتُٓ ١ٝايٛع ٞبايهٛاكخ ايڀبٝع ١ٝيـ ٣ط٬ب ايِـ ا٭ ٍٚايجاْ ,"ٟٛكهايَ ١ادوترل ,نً١ٝ
ايذلب ,١ٝداَع ١هٖٛاز.
( )8اـً, ًٞٝػًٜٛ ٌٝهـ ٚآػل :)7??<( ٕٚتدزٜظ ايعً ّٛيف َساسٌ ايتعً ِٝايعاّ ,ؿاك ايعًِ
يًٌٓل ٚايتٛمٜع ,ؿب.ٞ
( )9اينٜات ,ؾتشَِ ٞڀؿ :)8117( ٢عًِ ايٓؿى إعلٗ َـاػٌ ِٚافز ْٛٚلٜات ,اؾن ٤ايجاْ,ٞ
ايكاٖل ,٠ؿاك ايٌٓل يًذاَعات.
( ):ايوعـ , ٟلاغ (> :)ّ811ؾعاي ١ٝؿٚك ٠ايتعًِ اـُاه ٗ ١ٝتـكٜى ا٭سٝا ٤عً ٢تُٓ ١ٝايتشٌِٝ
ٚتٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا ٚا٫ػا ٙمَ ٛاؿ ٠ا٭سٝا ٤يـ ٣طايبات إلسً ١ايجاْ ١ٜٛزتً ١نً ١ٝايرتب ,١ٝايعـؿ
ايجايح.
(;) ايوعـ, ٟايوعـ ٟايػ :)811:( ٍٛؾاعً ١ٝتـكٜى ايعً ّٛباهتؼـاّ إـػٌ إٓ ٗ َٞٛٛتُٓ١ٝ
َٗاكات تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝا ٚايتؿهرل ؾٛم إعلٗ يـ ٣تَٝ٬ق إلسً ١اٱعـاؿ ,١ٜكهاي ١ؿنتٛكا ,ٙنً١ٝ
ايبٓات ,داَع ١عٌ سلى.
(<) ايوَٗ, ٛواعـ داهِ قُـ ( :)8178ؾعاي ١ٝبلْاَر قا ِ٥عً ٢إـػٌ ايبٓا ٗ ٞ٥تِٜٛب
تِٛكات إؿاٖ ِٝايهُٝٝا ١ٝ٥اـڀأ ٚتُٓ ١ٝإ ٍٛٝايعًُ ١ٝيـ ٣طًب ١ايِـ ايجاْ ٞايجاْ ٗ ٟٛؿٚي ١ايهٜٛت,
كهاي ١ؿنتٛكاَ ,ٙعٗـ ايـكاهات ايذلب ,١ٜٛداَع ١ايكاٖل.٠
(=) ايوٝـ ,أٓـ دابل (" :)8111اهتؼـاّ بلْاَر قا ِ٥عًِٛ ٢فز ايتعًِ ايبٓا ٞ٥ا٫دتُاعٚ ٞأثلٙ
عً ٢ايتشِٚ ٌٝتُٓ ١ٝبعض إٗاكات اؿٝات ١ٝيـ ٣تَٝ٬ق ايِـ اـاَى ا٫بتـا ,"ٞ٥اؾُع ١ٝإِل ١ٜيًُٓاٖر
ٚطلم ايتـكٜى ,دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ,ايعـؿ (.)=9
(>) ايعُٛؿٖ, ٟاي ١هعٝـ أٓـ ( :)8178ؾعايِٛ ١ٝفز ٚت ٗ ًٞٝتُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات تٛيٝـ
إعًَٛات ٗ ايهُٝٝاٚ ٤ايـاؾع يٲلام يـ ٣طايبات ايِـ ايجايح ايجاْ ,ٟٛزتً ١ايرتب ١ٝايعًُ ,١ٝاجملًـ اـاَى
عٌل ,ايعـؿ ا٭ٜٓ ,ٍٚاٜل.
(?) ايڀٝڀ, ٞقُـ ٓـ ( :)8117تُٓ ١ٝقدزات ايتؿهري اإلبداع ,ٞعُإ ,ؿاك إورل.٠

( )71ايؿاحل ,هًڀاْ ١قاهِ ( :) 8119ؾاعً ١ٝايُٓٛفز ايٛاقع ٗ ٞتُٓ ١ٝايتشِ ٌٝايـكاهٚ ٞعًُٝات
ايعًِ ٚتعـ ٌٜايؿِٗ اـڀأ ٚا٫ػا ٙم ٛايعًِ يـ ٣طايبات ايِـ ا٭َ ٍٚتٛه٘ ٗ َـ ١ٜٓايلٜاض ,زتً ١ايرتب١ٝ
ايعًُ ,١ٝاؾُع ١ٝإِل ١ٜيًذلب ١ٝايعًُ ,١ٝايكاٖل ,٠نً ١ٝايذلب :١ٝداَع ١عٌ سلى ,اجملًـ (<) ,ايعـؿ (.)7
( ) 77ايٓذـ, ٟأٓـ  ,عبـاشلاؿ , ٢َٓ, ٟكًاؿ ,عً :)811;( ٞاجتاٖات سدٜج ١يتعً ِٝايعً ّٛيف
ع ٤ٛاملعاٜري ايعاملٚ ١ٝتُٓ ١ٝايتؿهري ٚايٓعس ١ٜايبٓا ,7ٙ ,١ٝ٥ؿاك ايؿهل ايعلب ,ٞايكاٖل.٠
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( )78ايٓذـ ,ٟأٓـ  ,عبـاشلاؿ , ٢َٓ, ٟكًاؿ ,عً :)811=( ٞاجتاٖات سدٜج ١يتعً ِٝايعًّٛ
يف ع ٤ٛاملعاٜري ايعاملٚ ١ٝتُٓ ١ٝايتؿهري ٚايٓعس ١ٜايبٓا ،١ٝ٥ايكاٖل ,٠ؿاك ايؿهل ايعلب.ٞ

( )52بٔ هًُإ ,زلاغ قُـ ُاحل ( :)8178أثل اهتؼـاّ ِٛفز ايتعًِ ايتٛيٝـ ٗ ٟتُٓ ١ٝايتؿهرل

ا٫هتـ٫يٚ ٞايتشَِ ٗ ٌٝاؿ ٠ايهُٝٝا ٤يـ ٣طايبات ايِـ ا٭ ٍٚايجاَْ ٟٛه ١إهلَ ,١كهايَ ١ادوترل,
داَع ١أّ ايكل ,٣نً ١ٝايذلب.١ٝ
( )7:دلٚإ ,ؾتش ٞعبـ ايلٓٔ (" :)8171تعً ِٝايتؿهري َؿاٖٚ ِٝتطبٝكات" ,:ٙ ,ؿاك ايهتاب

اؾاَع ,ٞا٭كؿٕ.

(; )7سؤٚ ,هاّ ؾ ٌِٝايؿلغً" :)ّ8179( ٞؾعاي ١ٝاهذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٌٓ٘ ٗ تَُٓٗ ١ٝاكات
تٛيٝـ إعًَٛات ٚتكُٗٝٝا يـ ٣ط٬ب ايِـ ا٭ ٍٚايجاَْ ٗ ٟٛاؿ ٠ا٭سٝا ,"٤كهايَ ١ادوترل,نً ١ٝايذلب,١ٝ
داَع ١إِٓٛك.٠
(< )7سٓٛكَِ ,٠ل ٟعبـ اؿُٝـ ( :)8119اإلبداع ٚتُٓٝت٘ َٔ َٓعٛز تهاًَ ,9ٙ ,ٞايكاٖل,٠

َهتب ١ا٭لً ٛإِل.١ٜ
(= )7ػًْٛ, ٌٝاٍ عبـايؿتاغ ؾُٗ":)811<( ٞأثل اهتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايقنا٤ات إتعـؿ ٗ ٠تُٓ١ٝ
ايتشِٚ ٌٝعًُٝات ايتعًِ ا٭هاهٚ ١ٝايتؿهرل ايتٛيٝـَ ٗ ٟاؿ ٠ايعً ّٛيـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ايلابع ا٫بتـا ,ٞ٥زتً١
ايرتب ١ٝايعًُ ,١ٝاجملًـ ايتاهع ,ايعـؿ ايجايح.
(> )7مٜت, ٕٛسؤ سوٌ ( :)8119اضرتاتٝذ ١ٝايتدزٜظ زؤَ ١ٜعاصس ٠يطسم ايتعًٚ ِٝايتعًِ,
ايكاٖل ,٠عامل ايهتب.
(? )7هعٛؿ ٢َٓ, ٟعبـ اشلاؿٚ ٟآػل :)ّ811;( ٕٚاجتاٖات سدٜج ١يتعً ِٝايعً ّٛيف ع ٤ٛاملعاٜري
ايعاملٚ ١ٝتُٓ ١ٝايتؿهري ٚايٓعس ١ٜايبٓا ,7ٙ ,١ٝ٥ايكاٖل ,٠ؿاك ايؿهل ايعلب.ٞ
(ٗٓ )81رل ,ػايـ هًُٝإ (?" :)811أثل اهتؼـاّ اهذلاتٝذ ١ٝايتعًِ ايتٛيٝـ ٗ ٟع٬ز ايتِٛكات
ايبـ ١ًٜيبعض إؿاٖ ِٝايلٜآ ١ٝيـ ٣ط٬ب ايِـ ايجأَ ا٭هاه ,"ٞكهايَ ١ادوترل ,اؾاَع ١اٱه ١َٝ٬غن.٠
( )87عبـايو, ّ٬عبـ ايوَِ ّ٬ڀؿ :ّ)811?( ٢االجتاٖات اذتدٜج ١يف تدزٜظ ايعً,8ٙ ,ّٛ

ايكاٖل ,٠ؿاك ايؿهل ايعلب.ٞ
( )88عؿاْ, ١عنٚ , ٚاؾٜٛ, ٍٝهـ (> :)811ايتدزٜظ ٚايتعًِ بايدَاؽ ذ ٟادتاْبني ,ؾًوڀٌ,
غنَ :٠هتب ١اٯؾام.

( )89عً, ٞهعٝـ إزلاع :)8117( ٌٝؾك٘ ايرتبَ ،١ٝدخٌ اىل ايعً ّٛايطًٛن ,١ٝايكاٖل ,٠ؿاك ايؿهل

ايعلب.ٞ
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( )8:عً, ٞقُـ ايوٝـ (> :)811ايتدزٜظ مناذز ٚتطبٝكات ؾ ٢ايعًٚ ّٛايسٜاعٝات ٚايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚايدزاضات االدتُاع ,7ٙ ,١ٝايكاٖل ,٠ؿاك ايؿهل ايعلب.ٞ
(; )8عُل ,قؤ قُـ ايوٝـ َِٓٛك ( :ّ)8171تڀٜٛل َٓٗر ايؿٝنٜا ٤بإلسً ١ايجاْ٤ٛٓ ٗ ١ٜٛ
إـػٌ إٓٚ َٞٛٛاثل ٙعً ٢تُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات سٌ إٌه٬ت ايؿٝنٜاٚ ١ٝ٥تٛيٝـ ا٭ؾهاك ٚتكُٗٝٝا ,كهاي١
ؿنتٛكا ,ٙنً ١ٝايذلب ,١ٝداَع ١إِٓٛك.٠
(< )8قاب, ٌٝهشل َعٛض عبـ ايلاؾع قُـ (? :ّ)811ؾاعً ١ٝاهتؼـاّ ايُٓٛفز ايتٛيٝـ ٟيتـكٜى
ايعً ٗ ّٛتُٓ ١ٝا٫ػاٖات ايتعا ١ْٝٚيـ ٣تَٝ٬ق إلسً ١اٱعـاؿ ,١ٜكهايَ ١ادوترل ,داَع ١اينقامٜل ,نً١ٝ
ايذلب.١ٝ
(= )8قلْ, ٞمبٝـ ٠قُـ (> :)811ؾاعً ١ٝبلْاَر قا ِ٥عً ٢تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاٱيهذل٤ٛٓ ٗ ْٞٚ
َعاٜرل اؾٛؿ ٠ايٌاًَ ٗ ١تُٓ ١ٝايتشَِٗٚ ٌٝاكات ايتؿهرل ايتٛيٝـٚ ٟتعـ ٌٜأِا ٙايتؿٔ ٌٝإعلٗ يـ ٣ط٬ب
ايِـ ا٭ ٍٚايجاَْ ٗ ٟٛاؿ ٠ايؿٝنٜا ,٤زتً ١ايرتب ١ٝايعًُ ,١ٝاجملًـ اؿاؿ ٟعٌل ,ايعـؿ ايلابع.
(> )8قُـ َ,اٖل ازلاعُ ٌٝدلٚ , ٟقُـ ْ,اٖـ عبـ ايلآْٛ ٞب :)8119( ٞؾعاي ١ٝايُٓٛفز
ايتٛيٝـ ٗ ٟتـكٜى ايعً ّٛيتعـ ٌٜايتِٛكات إبـي ١س ٍٛايٛٛاٖل ايڀبٝع ١ٝإؼٝؿٚ ١انتواب َٗاكات
ا٫هتكِا ٤ايعًُٚ ٞاٱػا ٙم ٛايعً ّٛيـ ٣تَٝ٬ق ايِـ ا٭ ٍٚاٱعـاؿ ,ٟزتً ١ايرتب ١ٝايعًُ ,١ٝاجملًـ (<),
ايعـؿ ( :)9اؾُع ١ٝإِل ١ٜيًذلب ١ٝايعًُ.١ٝ
(29) Parkins, D., (1991) , Technology meets constructivism., Do
they make
a marriage , Educational Technology , 31(5), 18 – 23.
(30) Yuli Rahmawati, Rekha Koul, Derrell Fisher (2015): "Teacher
–
Student Dialogue: Transforming Teacher in Terpersonl
Behaviour
and Pedagogical Praxis Through Co-Teaching and
Co-generative
Dialogue" Learning Environ Res. Dol 10.
1007/s
10984- 015-919-4. p.(1).
(31) Yee Mei Heong Others (2012):The Needs Analysis of learning
Higher order Thinking skills for Generating Ideas , procedia
Social
and Behavioral sciences 59,197-203.
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أػضبء ُ٘ئت التذسٗظ يف ضْء هتطلببث الؼصش
د .دياب اهلامشٌ الروميٌ
أ .إوبارك البشري املعمىه

كلية اآلداب  -جامعة املرقة

َكدَ:١
اؿُـ هلل ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢كه ٍٛاهللٚ ,بعـ.
ؾإٕ اٖ٫تُاّ بلق ٞايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُ ١ٝنإ ٜ ٫ٚناٍ َوعَ ٢تٛاُ٬ڄ َٔ َواع ٞايعاًٌَ ٗ
ايكڀاعات ايتعً ١ُٝٝإؼتًؿ ٗ ١ايـ ٍٚناؾٜٚ ,١ذلُـ ٕٚإٌه٬ت إؼتًؿ ١اييت تعذلض هرل ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝايتعًُٚ ١ٝت٪ثل هًبا عً ٢كلداتٗاًَ ,تُوٌ اؿً ٍٛإٓاهب ١شلاٚ ,سٝح إٔ عٔ١٦ٖٝ ٛ
ايتـكٜى ٖ ٛا٭هاي ٗ بٓا ٤ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُُٓٚ ١ٝإ دٛؿ ٠كلداتٗا ,ؾ ٬تًِض ٖق ٙايعًُ١ٝ
ٜ ٫ٚوتك ِٝايتعً ِٝإ ٫إفا أٚدـْا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى اـبرل إًتنّ ايكاؿك عً ٢تٓ ِٝٛايتعًِ بهؿا١ٜ
ٚؾاعً ١ٝت٪ؿ ٟإٍ ػًل دَ ٌٝتعًِ ٚاع ٺ ٜعلف نٝـ ٜتعًِٚ ,نٝـ ٜٛاٌُ ايتعًِ ست ٢بعـ ؽلد٘.
( قڀ) 9 :2015 ,٘ٝ
ؾإٕ تڀٜٛل َٗاكات أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى كنٝن ٠أهاه ٗ ١ٝتڀٜٛل ايعًُ ١ٝايتعً ٗ ١ُٝٝاؾاَعات
ٚايـؾع َورلتٗا إٍ ا٭َاّ ٗ  ٌٚاْ٫ؿذاك إعلٗ ٚؼـٜات ايع ,١ٕٛؾتڀٜٛل عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى َٔ
ػ ٍ٬ايتـكٜب عً ٢طلا٥ل ٚاهذلاتٝذٝات تـكٜو ١ٝسـٜجٚ ١أهايٝب ايتك ِٜٛإؼتًؿٚ ١اهذلاتٝذٝات
إؿاك ٠ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝإٗاكات ايتڀٜٛل ١ٜاييت وتادٗا ٗ ايعًُ ١ٝايتـكٜوٚ ١ٝتڀٜٛل ايقات ٜعـ عاَ٬
أهاهٝا ٗ تڀٜٛل ا٭ؿا ٤ا٫ناؿّ ٞيًذاَع ,١نٌ فيو ٜعٌُ عًُٓ ٢إ دٛؿ ٠إؼلدات َٗٓٚا
ايڀًب ١ايكاؿك ٜٔعً ٢ايعٌُ بهؿا ٠٤عايٚ ١ٝقاؿك ٜٔعً ٢إٓاؾو ١بك ٗ ٠ٛهٛم ايعٌُٖٚ ,قا هتاغ عً٢
إٗاك ٠ظاْب ايٌٗاؿ ,٠يقا ؾإٕ أِٖ إٗاكات اييت ٜٓبػ ٞإٔ ّتًهٗا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى اؾاَعٗ ٞ
ايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل ٜٔيٛيٛز عِل إؿاك ٠إعلؾ ١هعٝاڄ يبٓا ٤فتُع إعلؾ ٤ٛٓ ٗ ١ايتشـٜات إتعـؿ٠
اييت تعٌٗٝا ايٓ ِٛايذلب ,١ٜٛتتُجٌ ٗ تـكٜبِٗ ٚتأٖٚ ًِٗٝتَُٓٗ ١ٝاكاتِٗ ا٭ؿاَٗٚ ١ٝ٥اكات ايتؿهرل
ايعًٝاَٗٚ ,اك ٠إؿاك ٠إٗاكات اؿٝاتَٗٚ ,١ٝاك ٠إؿاك ٠قـكات ايڀًبَٗٚ ١اك ٠إؿاك ٠إٛقـ ايتعًُٞٝ
ايتعًَُٗٚ ,ٞاك ٠إؿاك ٠ايتهٓٛيٛدٝا ايتعًَٗٚ ,ِٝاك ٠إؿاك ٠ؾٔ ايتعًَ ,ِٝا ٜواٜل ايتڀٛكات
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ايتهٓٛيٛدَٗٚ ,١ٝاك ٠ايؿلٚم ايؿلؿ ١ٜبٌ ايڀًبَٗٚ ,١اك ٠إؿاك ١ََٛٛٓ ٠ايتكٚ ِٜٛايكٝاي( .قاؾ,١ٛ
)24:2009
ٚقـ ُٚـ قاؾ )2009( ١ٛايعًُ ١ٝايتـكٜو ١ٝبأْٗا ْٛاّ أْ ٚول ٜته َٔ ٕٛفُٛعَٔ ١
ا٭ٌْڀ ١اييت ٜك ّٛبٗا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى بكِـ َواعـ ٠ايڀًب ١عً ٢ؼكٝل أٖـاف قـؿ ,٠أ ٟإٔ
ايتـكٜى ٌْاٖ ٙاؿف ٜلَ ٞإٍ إسـاخ تأثرل ٗ ًؼِٝات ايڀًبٚ ١إْ٘ ٚه ,١ًٝأَا ايػا ١ٜؾٗ ٞايتعًِ
أ ٚتعـ ٌٜهًٛى ايڀًب ١تعـٜ ٬ٜواعـ عً ِِٖٛ ٢إتهاٌَٚ ,إٔ تٛاؾل أعٔا ١٦ٖٝ ٤تـكٜى داؿٜٔ
ٚف ٟٚنؿاٜ ١ٜعـ َٔ ايعٛاٌَ ايلٝ٥و ١ٝاييت ٜٓبػ ٞا٫عتٓا ٤بٗا ٚايذلنٝن عًٗٝا ٕا شلا َٔ أُٖ ١ٝؾا٥كٗ ١
ُهٌ اؾاَع َٔ ١أؿا ٤ؿٚكٖاٖٚ ,قا ا٭َل ٖهٔ إٔ ٜتِ َٔ ػ ٍ٬إٌْاَ ٤ا ٜوُ ٢بإلانن إٗٓ١ٝ
٭عٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى .
ٚتعـ إٗاكات اؿـٜج ١اييت وتادٗا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ َٗٓتِٗ َٔ إٛٓٛعات اييت ايت٢
تٓاٚيتٗا نجرل إ٪يؿات ٚا٭عاخ ايذلب ,١ٜٛنُا إٕ انتوابٗا ٜعـ َٔ ا٭ٖـاف ايلٝ٥و ١ٝ٭عٔا ٤اشل١٦ٝ
ايتـكٜو ٗ ١ٝاؾاَع ,١نُا إٔ إٗاكات اييت ّتًهٗا ا٭هتاف اؾاَع ٤ٛٓ ٗ ٞا٫ػاٖات اؿـٜج١
تتڀًب تٛؾرل أقَِ ٢ا ّهٔ َٔ إَهاْٝات تٓعهى إهابٝا عً ٢أؿا.٘٥
ٚبقيو تعتُـ اؾاَعات عً ٢أؿا ٤أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ئُإ دٛؿ ٠ايتعً ِٝاؾاَعٚ ,ٞيقا ؾإٕ
تَُٓٗ ١ٝاكاتِٗ أُبشت أهاهٶا ٭ ٟعًُ ١ٝتڀٜٛل كغِ ٚدٛؿ ايِعٛبات ٚايتشـٜات َجٌ قً١
إٌاكن ١ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ,١ٝايـٚكات ايتـكٜب ١ٝبايـ ٍٚايٓاَ ,١ٝإ ٫إٔ تلنٝن اٖ٫تُاّ بايتُٓ ١ٝإٗٓ١ٝ
يعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٜنؿاؿ َٜٛا بعـ ٜٚ ,ّٜٛدلم اٖ٫تُاّ بايتُٓ ١ٝإٗٓ ١ٝيعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ْٛلا
يتعـؿ ٚٚا٥ـ اؾاَع ١اؿـٜجٚ ١تٓٛع َُٗات٘ٚ ,اْتٌاك ايتشـٜات ايعإ ١ٝإعاُلٚ ,٠مٜاؿ ٠ايڀًب عً٢
ايتعًٚ ِٝإٌه٬ت إٗٓ ١ٝاييت ٜٛادٗٗا ايتعً ِٝاؾاَع ,ٞؾكـ أُبشت ايتُٓ ١ٝإٗٓٓ ١ٝلٚك ٠تلب١ٜٛ
ٚعً ٢أْٗا اؿاؾن يعٔ ٛاشل ١٦ٝايتـكٜو ٗ ١ٝايعِل اؿاي ( .ٞمٜت)59 :2003 ,ٕٛ
 َػهً ١ايبشح:ٜٴعـٴ ايتعً ِٝاؾاَعَ ٞـػٌ اهذلاتٝذ ٞؿلن ١ايتُٓ ٗ ١ٝفتُع إعلؾ ,١نُا إٔٳ ايتڀٜٛل إٗين
يعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى أػق َٛقعا ٜكع ٗ هًِ أيٛيٝاتٗا ,يقا ؾإٕ إعـاؿٚ ٙتـكٜب٘ عً ٢أهايٝب اهتؼـاّ
إٛاكؿ ٚا٭ؿٚات ايتهٓٛيٛد ١ٝهعً٘ قاؿكٶا عً ٢إٔ ٜتهٝـ بٌهٌ َٓاهب ٭ؿا ١َٓٗ ٤ايتـكٜى بٓذاغ,
ؾعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٜٓبػ ٞإٔ ٜتشًَ ٢ذُٛع َٔ ١اـِاٍ ا٭هاه ١ٝستٜ ٢ه ٕٛقاؿكا عً ٢تهٝٝـ
أهايٝب ايتـكٜى ٚايتكَ ِٜٛا وكل ايلب٘ بٌ اؾاَعٚ ١اؿٝا َٔ ٠دٜٗٚ ,١وتَ ٗٛتڀًبات ايتـكٜى
ايؿعاٍ ٗ َٓ ٤ٛعاٜرل دٛؿ ٠ايتعً ِٝايعاي َٔ ٞدٗ ١أػلٜٓٚ ,٣عهى فيو ُاَاڄ عً ٢طلٜك ١تـكٜو٘,
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سٝح ّهٔ إٔ ت٪ثل إٗاكات ٗ عًُ ١ٝتٛاؾك٘ اٱهابَ ٞع طًبت٘ أتٓا ٤تـكٜوِٗ ٗ َلسً ١ايتعًِٝ
اؾاَع. ٞ
ٕٚا ناْت عًُ ١ٝتڀٜٛل َٗاكات أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٚتـكٜبِٗ عً ٢تٝٚٛـ ا٫هذلاتٝذٝات
ايتـكٜو ١ٝايتؿاعً ١ٝاؿـٜج ٗ ١ايعًُ ١ٝايتـكٜو ١ٝكنٝن ٠أهاه ٗ ١ٝتڀٜٛل ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُٗ ١ٝ
اؾاَعات ٚايـؾع َورلتٗا إٍ ا٭َاّ ٗ  ٌٚاْ٫ؿذاك إعلٗ ٚؼـٜات ايع. ١ٕٛ
ٚبريو تتشدد َػهً ١ايبشح يف ايتطاؤٍ ايسٝ٥ظ ايتاي:ٞ
 َا َٗازات ايتدزٜظ ادتاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾسٖا يد ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف ع٤َٛتطًبات ايعضس؟
 أُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف ايتاي:ٞ -1تٓاٚي٘ دن٤ا َُٗاڄ َٔ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝايتعًُ ٖٞٚ ١ٝإٗاكات ايتـكٜو ١ٝاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا
يـ ٣أعٔا ٤اشل ١٦ٝايتـكٜوَ ٤ٛٓ ٗ ١ٝتڀًبات ايعِل ايقْ ٟع.ٌ٘ٝ
ٜ -2و ِٗ ايبشح ٗ إتاس ١ايؿلُٚ ١اجملاٍ ٕنٜـ َٔ ايبشٛخ سٖ ٍٛقا إٛٓٛعٚ ,يٝوتؿٝـ َٓ٘
ايباسجٚ ٕٛطًب ١اؾاَعات.
ّ -3هٔ إٔ ٜه ٕٛايبشح اؿايْٛ ٞا ٠يبشٛخ ٚؿكاهات َوتكبً ١ٝس ٍٛتَُٓٗ ١ٝاكات
ايتـكٜى يـ ٣أعٔا ٤اشل ١٦ٝايتـكٜوٚ ١ٝاييت َٔ ًأْٗا إٔ ؼكل دٛؿ ٠ا٭ؿا ٤ايتـكٜو ٞشلِ.
 -4نُا تدلم أُٖ ١ٝايبشح ٗ أْ٘ ٜتٓاً ٍٚلوٖ ١اَ ٗ ١اجملتُع ً ٖٞٚلو ١أعٔا ٤اشل١٦ٝ
ايتـكٜو ١ٝبايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
أٖداف ايبشح:
 -1ايتعلف عًَ ٢ؿٗ ّٛايتـكٜى َٗٚاكات٘ ٚعًُ ٢ؿات ا٭هتاف اؾاَع.ٞ
 -2ايتعلف عً ٢ػِا ّ٥عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ َٓ ٤ٛتڀًبات ايعِل.
 -3ايتعلف عً ٢أؿٚاك عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ ايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل.ٜٔ
 -4ايتعلف عًَٗ ٢اكات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ
َٓ ٤ٛتڀًبات ايعِل.
 تطاؤالت ايبشح:َ -1ا َؿٗ ّٛايتـكٜى َٗٚاكات٘ َٚا ُٖ ٞؿات ا٭هتاف اؾاَعٞ؟
َ -2ا ػِا ّ٥عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ َٓ ٤ٛتڀًبات ايعِل ؟
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َ -3ا أؿٚاك عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ ايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل ٜٔ؟
َ -4ا َٗاكات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ َٓ ٤ٛتڀًبات
ايعِل؟
 سدٚد ايبشح: اذتدٚد املٛعٛع :١ٝتتُجٌ ٗ َٗاكات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ َٓ ٤ٛتڀًبات ايعِل.
 اذتدٚد ايصَٓ :١ٝمت إدلا ٤ايبشح ػ ٍ٬ايعاّ اؾاَع. ّ 2020 - 2019 َٞٓٗر ايبشح :اهتؼـّ ايباسجٖ ٗ ٕٛقا ايبشح إٓٗر ايُٛؿ ٞايكا ِ٥عً ٢ايتشً ٌٝايٓٛلٟ
يٮؿبٝات ايوابك ١فات ايع٬قَٛٓٛ ١ع ايبشح ٖٛٚ ,إٓٗر ايقٜ ٟتٓا ٍٚؿكاه ١أسـاخ ٛٚٚاٖل
ناَٛٚ ١ٓ٥دٛؿَٚ ٠تاس ١يًـكاهٚ ١ايبشح نُا ٖ ,ٞؿ ٕٚتـػٌ ايباسح ٗ فلٜاتٗاٜٚ ,وتڀٝع
ايباسح إٔ ٜتؿاعٌ َعٗا ؾِٝؿٗا ٚوًًٗا( .دابل)136:1997 ,
أدا ٠ايبشحُ :جًت أؿا ٠ايبشح ٗ ايهتب ٚإلادع ٚايبشٛخ ايذلبٚ ١ٜٛايـكاهات ايوابك١
ٚايـٚكٜات ٚاجمل٬ت ايعًُ ١ٝاييت اٖتُت بٗقا إٛٓٛع .
َضطًشات ايبشح:
 َٗازات ايتدزٜظ ادتاَع :ٞتعلف بأْٗا ايكـك ٠عً ٢أؿا ٤عٌُ ٌْٚاَ ٙعٌ ف ٚع٬ق١بتؼڀ ٘ٝايتـكٜى ٚتٓؿٝقٚ ٙتكٖٚ ّ٘ٛقا ايعٌُ قابٌ يًتشً ٌٝجملُٛع َٔ ١ايوًٛنٝات ( ا٭ؿا٤ات )
إعلؾ ١ٝاؿلن ١ٝا٫دتُاع َٔٚ ,١ٝثِ ّهٔ تكَ ٤ٛٓ ٗ ُ٘ٝٝعاٜرل ايـق ٗ ١ايكٝاّ ب٘ٚ ,هلع ١إلامٙ
ٚايكـك ٠عً ٢ايتهٝـ َع إٛاقـ ايتـكٜو ١ٝإتػرل ,٠با٫هتعاْ ١بأهًٛب إ٬س ١ٛإٓ َٔٚ ,١ُٛثِ
ّهٔ ؼو َٔ ٘ٓٝػ ٍ٬ايتـكٜب ( .اشلٜٛـ)24 :2005 ,ٟ
َٗ -ازات ايتدزٜظ ادتاَع ٞإدساٝ٥اً ٖٞ :إٗاكات اييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا١٦ٖٝ ٤

ايتـكٜى اؾاَعَ ٤ٛٓ ٗ ٞتڀًبات ايعِل  ٖٞٚايكـك ٠عً ٢ايتؼڀ ٘ٝيًتـكٜى اؾاَعٚ ,ٞايكـك٠
عً ٢تٓؿٝق ايتـكٜى اؾاَعٚ ,ٞايكـك ٠عً ٢تك ِٜٛتعًِ ايڀًبٚ ١تكـ ِٜايتػق ١ٜايلادع ١شلِٚ ,ايكـك٠
عً ٢ا٫تِاٍ ٚايتٛاٌُ َع ايڀًب. ١
 -أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إدساٝ٥اً ِٖ :ا٭ًؼاْ ايقٜ ٜٔناٚي ١َٓٗ ٕٛايتـكٜى ٗ اؾاَعٖ ١ا

وًُ ٕٛؿكد ١إادوترل أ ٚايـنتٛكاَ ,ٙؼتًـ ايـكدات ايعًُ.١ٝ
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 ايدزاضات ايطابك:١ -1دزاض ١خايد ايطس ( :)2003بعٓٛإ ( تك ِٜٛدٛدَٗ ٠ازات ايتدزٜظ ادتاَع ٞيد٣
أضاتر ٠داَع ١األقض ٢يف غص.) ٠

ٖٚـؾت ايـكاه ١إٍ تك ِٜٛدٛؿَٗ ٠اكات ايتـكٜى اؾاَع ٞيـ ٣أهاتق ٠داَع ١ا٭قَِٔ ٢
ٚدْٗٛ ١لِٖ .
ٚأهؿلت ْتا٥ر ايـكاه ١عً ٢إٔ ْٝع َتٛهڀات ايتكـٜلات ايتك ١ّٝٛٱْاي ٞدٛاْب َٗاكات
ايتـكٜى اؾاَع ٞأٗٚل َوت ٣ٛاؾٛؿ ٠يـ ِٜٗنإ َٓؼؿٔٶا .
 -2دزاض ١ايطبٝع :)2010( ٞبعٓٛإ ( ٚاقع ممازض ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ملٗازات
ايتدزٜظ ايعً ّٛيف عَ ٤ٛعاٜري ادتٛد ٠ايػاًَ.) ١
ٖٚـؾت ايـكا ه ١إٍ ايتعلف عًٚ ٢اقع ٖاكه ١أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٕٗاكات ايتـكٜى ايعًٗ ّٛ
َٓ ٤ٛعاٜرل اؾٛؿ ٠ايٌاًَ ١ظاَع ١إوٚ ,١ًٝأهؿلت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ ٖاكه ١أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى
بأقواّ ايعًَٗ ّٛاكات ايتـكٜى ايعً ّٛناْت بـكدٓ ١عٝؿَ ٤ٛٓ ٗ ١عاٜرل اؾٛؿ ٠ايٌاًَٚ َٔ ١دٗ١
ْٛل طايبات نً ١ٝايعً ّٛايتڀبٝكٚ , ١ٝإٔ ٖٓاى اػت٬ف ٗ ؿكدٖ ١اكه ١أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى
ٕٗاكات تـكٜى ايعًْٝٚ ّٛعٗا يِاحل أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ قوِ ا٭سٝا( . ٤دلاك:2005 ,
)23-22
 -3دزاض ١ؾًُإ ( )2014بعٓٛإ( :استٝادات أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ املٗازات
ايتدزٜطٚ ١ٝاملعازف ارتاص ١يف داَع ١ايطا٥ـ) .

ٖـؾت ايـكاه ١إٍ َعلؾ ١استٝادات أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى َٔ إٗاكات ايتـكٜوٚ ١ٝإعاكف

اـاُ ٗ ١داَع ١ايڀا٥ـ .
ٚتًُٛت ايـكاه ١إٍ َٗاكات ا٭عٔا ٗ ٤اهتؼـاّ ا٭دٗن ٠ايتعً ١ُٝٝتؿٛم َٗاكات اهتؼـاّ
بلاَر اؿاهب ايتڀبٝكٚ ١ٝإتؼِِٚ ,١تكٓٝات ايٜٛبٚ ,أْ٘ ٜٛ ٫دـ ؾلٚم ؿاي ١إسِاٝ٥ا بٌ َتٛه٘
آكا ٤أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى س ٍٛاهتؼـاّ بلاَر اؿاهٛب ٚتكٓٝات ايتعًٚ ِٝاهتؼـاّ ا٭دٗن٠
ايتعًَٗ َٔ ١ُٝٝاكات ايتـكٜى .

(دلاك)23-22 :2005 ,

 -4دزاض ١ايطعاٜد :)2015( ٠بعٓٛإ (َٗازات ايتدزٜظ ادتاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾسٖا يد٣
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف داَع ١ايبًكا ٤ايتطبٝكٚ َٔ ١ٝدْٗ ١عس طًبتِٗ ).

ٖٚـؾت ايـكاه ١إٍ اهتكِاَٗ ٤اكات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا١٦ٖٝ ٤

ايتـكٜى ٗ داَع ١ايبًكا ٤ايتڀبٝكٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل طًبتِٗ.
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ٚنٌؿت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ َٗاك ات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا١٦ٖٝ ٤
ايتـكٜى ٗ داَع ١ايبًكا ٤ايتڀبٝكٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل طًبتِٗ ناْت َتٛهڀ ,١نُا أٗٚلت عٔ ٚدٛؿ
ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ٗ )0.05( ١ٝ٥إٗاكات ايتـكٜو ١ٝناؾ ١٭عٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى َٔ ٚدٗ١
ْٛل ايڀًب ١تعنٕ ٣تػرل دٓوِٗ ٚيِا حل ايقنٛكٚٚ ,دٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِاٗ )0.05( ١ٝ٥
إٗاكات ايتـكٜوٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل ايڀًب ١تعنٕ ٣تػرل ايهً ١ٝاييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى
(عًُ , ١ٝإْواْ ,١ٝتڀبٝكٚ ) ١ٝيِاحل ايهًٝات ايعًُ.١ٝ
 -5دزاض ١غْٚ ٟٛؼ ( )2013بعٓٛإ ( :تضٛزات املعًُني املبدٝ٥ني يف َعسؾتِٗ ايرتب١ٜٛ
َٗٚازات ايتدزٜظ بطٓػاؾٛز. ) ٠
ٖٚـؾت ايـكاه ١إٍ ايتشكل َٔ تِٛكات إعًٌُ إبـَ ٗ ٌٝ٥علؾتِٗ ايذلبَٗٚ ١ٜٛاكات
ايتـكٜى بوٓػاؾٛك ٠سٝح مت ْع ايبٝاْات َٔ إعًٌُ إبـ َٔ ٌٝ٥ث٬خ ْكاَ ٙتُجً ١بدلْاَر
تـكٜب إعًٌُ ٗ ايوٓ ١ا٭ٚ ٍٚايجايجٚ ١اعتُـت تُٓ ١ٝايتؼڀ ٘ٝيًـكٚي ٚإؿاك ٠ايِـ
ٚا٫هذلاتٝذٝات ايتعًٚ ,١ُٝٝأٗٚلت ْتا٥ر ايـكاه ١إٔ َعاكف َٗٚاكات إعًٌُ إبـ ٌٝ٥امؿاؿت
بٌهٌ نبرل ٚبك ِٝكتًؿ ( .١قڀاَٚ ٞآػل) 27 :2002 ,ٕٚ
تعكٝب عاّ عً ٢ايدزاضات ايطابك:١
 أدلٜت ايـكاهات اييت ُهٔ ايباسج َٔ ٕٛاؿِ ٍٛعًٗٝا ٗ ايؿذل ٠اييت اَتـت َا بٌٚ ّ2003ست ٢هٓ.ّ2015 ١
 إٓٗر ايُٛؿ ٞنإ ٖ ٛايػايب ٚايكاهِ إٌذلى بٌ َع ِٛايـكاهات ايوابك.١ أدلٜت ايـكاهات ايوابك ٗ ١ب٦ٝات كتًؿ ١عٔ ايب ١٦ٝايًٝبٚ ١ٝمل ٜتشٌِ ايباسج ٕٛعً ٢أ١ٜؿكاه ١قً ١ٝاٖتُت َٛٓٛع ايبشح اؿاي. ٞ
 اهتؿاؿ ايباسج َٔ ٕٛايـكاهات ايوابك ٗ ١ؼـٜـ ٌَهً ١ايبشح ٚبٓا ٤اٱطاك ايٓٛل ٟيًبشح,ٚأتاست ٖق ٙايـكاهات ايؿلُ ١يًتعلف عًَ ٢لادع ؽّ َٛٓٛع ايـكاهٚ ١ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا بٌهٌ
نبرل.
 اإلطاز ايٓعس ٟيًبشح:املبشح األ :ٍٚايتدزٜظ ادتاَعَٗٚ ٞازات٘:
ٌٜٗـ ايعامل ٗ ايكلٕ اؿاي ٞتڀٛكاڄ َقٖ٬ڄ ٗ ناؾَٓ ١اس ٞاؿٝاٖ ٠ا ٜوتـع ٞإٔ تٛانب
إ٪هوات ايذلبٖ ١ٜٛقا ايتڀٛك ٚفيو بإعـاؿ إعًٌُ ٚتأَٖٝٓٗ ًِٗٝاڄ ٚتلبٜٛاڄ ٚعًُٝاڄ ٶ ,باعتباكِٖ
عِب ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛأؿا ٠لاسٗاٚ ,إٕ ْٛع ١ٝايتعًَٚ ِٝـ ٣ؼكٝل ا٭ٖـاف ايذلبٚ ١ٜٛا٫كتكا٤
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َوت ٣ٛأؿا ٤إتعًٌُ كٖٔ َوت ٣ٛأؿا ٤إعًِ َٚكـاك ايؿعايٚ ١ٝايهؿا ٠٤اييت ٜتِـ بٗا ٗ أؿا٤
كهايت٘ ,ا٭َل ايق ٟدعٌ ايـ ٍٚعً ٢اػت٬ف ؾًوؿاتٗا ٚأٖـاؾٗا تٛي ٞا٫كتكاَ ٤وت ٣ٛايتعً ِٝدٌ
اٖتُاَٗا ٚعٓاٜتٗاٚ ,فٌُ ايك ٍٛؾإٕ إعًِ َڀًٛب َٓ٘ ايكٝاّ بأؿٚاك َتعـؿ ,٠نإؿاك ٠ايِـٚ ,علض
احملت ٣ٛايتعًٕ ُٞٝاؿت٘ بِٛك ٠دٝـٚ ,٠ايبشح عٔ إعلؾٚ ,١تٌؼ ّٝإٌه٬ت ٓٚٚع اؿًٍٛ
إٓاهب ١شلاَٚ .ع تٓٛع ٖق ٙا٭ؿٚاك أُبشت َُٗ ١عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ُعبًٚ ١ا٥هٖ ,١ا اهتًنّ
تُٓٝت٘ باهتُلاك ٚتنٜٚـ ٙبإٗاكات ٚإعاكف إتذـؿٜ ٫ٚ ,٠أت ٞفيو إ ٫باٱعـاؿ اؾٝـ إوتـاّ.
(قاؾ) 9 :2009 ,١ٛ
إٕ أِٖ إٗاكات اييت ٜٓبػ ٞإٔ ّتًهٗا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى بايكلٕ اؿاؿٚ ٟايعٌل ٕٚيٛيٛز
عِل ا٫قتِاؿ إعلٗ هعٝاڄ يبٓا ٤فتُع إعلؾ ٤ٛٓ ٗ ١ايتشـٜات إتعـؿ ٠اييت تعٌٗٝا ايٓ ِٛايذلب,١ٜٛ
تتُجٌ ٗ اَت٬ن٘ يًُ ٗاكات ايتـكٜوَٗٚ ١ٝاكات ايتؿهرل ايعًٝا َٗٚاك ٠إؿاك ٠إٗاكات اؿٝاتَٗٚ ١ٝاك٠
قـكات ايڀًبَٗٚ ١اك ٠ايِـ َٗٚاك ٠إؿاك ٠تهٓٛيٛدٝا ايتعًَٗٚ ِٝاك ٠إؿاك ٠ؾٔ ايتعًَ ِٝا ٜواٜل
ايتڀٛكات ايتهٓٛيٛدَٗٚ ١ٝاكَ ٠لاعا ٠ايؿلٚم ايؿلؿ ١ٜبٌ ايڀًبَٗٚ ١اك ١ََٛٛٓ ٠ايكٝاي ٚايتكِٜٛ
َٗٚاكات ايبشح ايعًُ( .ٞقاؾ) 10 :2009 ,١ٛ
ٚقد أغاز إىل تعسٜـ ايتدزٜظ زتُٛع َٔ ١ايباسجني ٚاملدتضني بعًِ ايتدزٜظ:
 ؾكـ علؾ٘ اؿ :)45 ,2001( ١ًٝبأْ٘ "عًُ ١ٝتٛاٌُ بٌ إـكي ٚإتعًِ ٜٓتر عٓ٘ ايُٓٛإعلٗ يًُتعًِ ْتٝذ ١تؿاعً٘ َع فُٛع َٔ ١اؿٛاؿخ ايتعً ١ُٝٝاييت ت٪ثل ؾ."٘ٝ
ٚايتدزٜظ ٖ" ٛفُٛع ١ايٌٓاطات اييت ٜك ّٛبٗا إعًِ ٗ َٛقـ تعًٕ ُٞٝواعـ ٠تَٝ٬قٗ ٙ
اي ٍُٛٛإٍ أٖـاف تلب ١ٜٛقـؿً( "٠اٌٖٚ .)2011 ,قـ أٓاف ٖقا ايتعلٜـ قٔ ١ٝايٌٓاطات,
ٚيقا ؾُٔ ايڀبٝع ٞإٔ ٜتڀًب َٗاكات أؿاَٚ ١ٝ٥عًَٛات َعلؾٚ ١ٝاػاٖات هًٛنٖٚ ,١ٝقا إڀًب
ٓلٚك ٟيه ٞوكل إـكي أٖـاؾ٘ بٓذاغ إفا َا ناْت ٚآش ١قـؿٚ ٠إهاب.١ٝ
ٚأَا شٜت ) 63 ,2003( ٕٛؾٝعلؾ٘ بأْ٘ "فُٛع َٔ ١ا٭ٌْڀٚ ١اٱدلا٤ات اييت ٜك ّٛبٗا أعٔا٤
ٖ ١٦ٝايتـكٜى ٗ ايب ١٦ٝإـكه ١ٝبكِـ اي ٍُٛٛإٍ ْتا٥ر َلٓ ٗ ١ٝايتـكٜى ؿ ٕٚإٖـاك ايٛقت
ٚايڀاق.١
نُا أًاك ستُٛد ( )24 ,2005إٍ أْ٘" :أؿا ٤أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ايقٜ ٟتِ َٔ ػ ٍ٬عًُ١ٝ

ايتعًٚ ِٝىتًـ ْٛع ٖقا ا٭ؿاٚ ٤نٝؿٝت٘ باػت٬ف إاؿ ٠ايـكاهٚ ,١ٝطبٝعتٗاٚ ,ػِاِٗ٥اٚ ,أٖـاف
تعًُٗٝا ٚتعًُٗا".
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ٜك ّٛايتدزٜظ عً ٢عدد َٔ املطًُات سددٖا غاٖني ( )2011يف اآلت:ٞ
 ايتـكٜى عًُ ١ٝفات أبعاؿ ث٬ث ,١ٝتتأيـ َٔ َـكيٚ ,تًُٝقَٚ ,اؿ ٠تعً ١ُٝٝأ ٚػدل ٠تلب,١ٜٛٚوا ٍٚإـكي إٔ وـخ تػرلڄا سوٓاڄ ٌَٓٛؿاڄ ٗ هًٛى ايتًُٝق.
 ايتـكٜى هًٛى ادتُاع ٞأ٫ ٟبـ َٔ ٚدٛؿ تَٝ٬ق َٚـكيٚ َٔٚ ,دٛؿ قـك نبرل ْوبٝاڄ َٔايتؿاعٌ بٚ ٘ٓٝبٌ ٖ ٤٫٪ايتَٝ٬ق.
 ايتـكٜى ي٘ بعـ إْواْ ,ٞأ ٟإٔ إـكي اٱْواّْ ٫ ٞهٔ اهتبـاي٘ بآي ١أٚ ٚهَ ١ًٝاؿَُٗ ,١ٜااكتكت ؿكد ١نؿاٜتٗاٚ ,ايٛها ٌ٥ايتعً ١ُٝٝأؿٚاتٚ ,يٝوت بـ ١ًٜعٔ إـكي.
 ٚايتـكٜى عًُ ١ٝؿٜٓاَٝه ,١ٝأ ٟؾٗٝا سلنٚ ١تؿاعٌٚ ,نٌ َٔ إـكي ٚايتًُٝق ٜجل ٗ قـك٠اٯ ػل عً ٢ايتأثرل ٚايتأثل ,ؾإـكي ٜوًِ بٔلٚكٌَ ٠اكن ١ايتًُٝق ٗ إٛقـ ايتعًٚ ُٞٝايتًُٝق ٜوًِ
بكـكَ ٠ـكه٘ عً ٢ايتأثرل َٚواعـت٘ عً ٢ؼكٝل ا٭ٖـاف ايذلب.١ٜٛ
 ايتـكٜى عًُ ١ٝاتِاٍٚ ,هًٝتٗا ايلٝ٥و ٖٞ ١ايًػ ,١أ ٟإٔ إـكي ٜتعٌ عً ٘ٝإكهاٍ كهاي١َع ١ٓٝإٍ تًُٝق َعٌٚ ,ؾكاڄ ـڀَ ١ع ,١ٓٝتواٜل ؾًوؿ ١بٓا ٙ٤جملتُع أؾٌٔ.
 َٔ اـڀأ ا٫عتكاؿ بِ٬س ١ٝطلٜكٚ ١اسـ ٠يًتـكٜى ٗ  ٌٚاػت٬ؾات ايبٌل ٗ ايٓٛاس ٞايعكً١ٝٚا٫دتُاعٚ ١ٝيهٔ فيو ٜ ٫عين بائلٚك ٠عـّ ٚدٛؿ اهذلاتٝذٚ ١ٝآش ١يًتـكٜى نُا ٜ ٫عين عـّ
ٚدٛؿ ػڀ٘ ٌَذلن ٗ ١طلم ايتـكٜى بِؿ ١عاَ.١
َٗازات ايتدزٜظ ادتاَعٜٚ :ٞكِـ َٗاكات ايتـكٜى اؾاَع ٞفُٛع ايكـكات اييت ّتًهٗا
ا٭هتاف اؾاَعٚ ,ٞاييت ت ًٖ٘٪يًتـكٜى ٗ اؾاَعات بهؿاٚ ,٠٤تتعًل ٖق ٙايكـكات بأكبع فُٛعات
ٖ :ٞايكـك ٠عً ٞايتؼڀ ٘ٝيًتـكٜى ,ايكـك ٠عً ٢تٓؿٝق ايتـكٜى ,ايكـك ٠عً ٢تك ِٜٛتعًِ ايڀًب,١
ايكـك ٠عً ٢ا٫تِاٍ ٚايتٛاٌُ َع ايڀًبٜٓٚ ,١بػ ٞعً ٢أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى اٱٕاّ َٗاكات ا٭ؿا٤
ايتـكٜوٚ ,ٞإتكاْٗا باٱٓاؾ ١إٍ إٗاكات ا٭هاه ١ٝبتـكٜى ْٝع ايؿلٚع ا٭ناؿّٚ ,١ٝفيو ئُإ
ايٓذاغ ٚايتؿٛم ٚايتُٝن ٗ أؿا ٙ٤ايتـكٜوٚ ,ٞؼكٝل ا٭ٖـاف ايذلب ١ٜٛإٌٓٛؿ َٔ ٠ايتـكٜى.
(عڀ) 37 :2008 ,١ٝ
خضا٥ط َٗازات ايتدزٜظ ادتاَع:ٞ
تهُٔ ػِاَٗ ّ٥اكات ايتـكٜى اؾاَع ٞعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 ايعُٜٚ :١َٝٛلدع فيو إٍ إٔ ٚٚا٥ـ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى تهاؿ تهٚ ٕٛاسـ ٗ ٠نٌ

إلاسٌ ايتعً ٗٚ ١ُٝٝنٌ إٛاؿ ايتـكٜوٚ ,١ٝطبٝع ١عًُ ١ٝايتـكٜى ؾٗٝا َتٌابٗ ١إ ٫إٔ هًٛى
ايتـكٜى نأهًٛب يـ ٣نٌ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ىتًـ باػت٬ف إلاسٌ ايتعً ١ُٝٝإتعـؿٚ ٠إٛاؿ
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ايـكاه ١ٝإؼتًؿ ,١أ ٤ٛٓ ٗ ٟاػت٬ف احملت ٣ٛايتعً ُٞٝايقٜ ٟـكه٘ نُا إٔ ايعُ ١َٝٛقـ ته ٕٛبإٔ
ٖٓاى َٗاكات عاَ ١يهٌ ؽِّ َعٌ ؿ ٕٚاٯػل.
 ايتػٝري :إفا ناْت أٖـاف إٓاٖر ايـكاهَ ١ٝتػرلٚ ,٠بايتاي ٞؾإٕ ْٝع ػدلات إٓٗر اييت
تعهى ٖق ٙا٭ٖـاف ٚؼككٗا ٗ ٓ ٤ٛنجرل َٔ إِاؿك اييت ٜتِ ايلدٛع إيٗٝا عٓـ بٓا ٤أ ٚتڀٜٛل
إٓاٖر ايـكاهٚ ١ٝإتُجً ٗ ١أٓٚاع اجملتُع ٚؾًوؿت٘ ٚطبٝع ١طًبت٘ ٚايتػرلات اييت ّهٔ إٔ ؼـخ شلِ
ٚنقيو ايتڀٛك ٗ بٓ ١ٝإاؿ ٠ايـكاهٖ ,١ٝا هعًٓا بايتايْ ٞبشح عٔ إنٜـ َٔ َٗاكات ايتـكٜى اييت
ّهٔ إٔ ؼكل ٖق ٙا٭ٖـاف.
 ايتؿاعٌ :ايوًٛى ايتـكٜو ٞبڀبٝعت٘ َعكـ َٚلنب َعٓ ٢أْ٘ ّ ٫هٔ عنٍ ِ٘ قـؿ َٔ

أِا ٙايوًٛى ايتـكٜو ٞؿ ٕٚغرل , ٙيقيو ٜه َٔ ٕٛايِعب ؾٌِ َٗاك ٠تـكٜوَ ١ٝع ١ٓٝعٔ غرلٖا
َٔ إٗاكات ايتـكٜو ١ٝا٭ػل.٣
 االختالف يف نٝؿ ١ٝاألدا :٤بايلغِ َٔ ٚدٛؿ أِا ٙهًٛنً ١ٝا٥ع ١بٌ ْٝع أعٔا١٦ٖٝ ٤

ايتـكٜى عٓـ أؿإٗ ِٗ٥اكات تـكٜوَ ١ٝع ,١ٓٝإ ٫أْ٘ ٜٛدـ ْٛاس ٞاػت٬ف بٌ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى
ٚآػل عٓـ تڀبٝل ٜتوِ بايوًٛى ايٌؼِ ٞيهٌ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى.
 ايكابً ١ٝيًتعًِ :هٛا ٤قبٌ اــَ ١أ ٚأثٓاٗ٥ا سٝح إٕ انتوابٗا ىٔع يعٛاٌَ َتعـؿ ٠أُٖٗا:
ايـاؾعٚ ١ٝاـدل ٠ايوابكٚ ١ايتٓؿٝق ٚإُاكه ( .١كاًـ) 77 :2005 ,
املبشح ايجاْ :ٞاألضتاذ ادتاَع ٞخضا٥ض٘ ٚأدٚاز:ٙ
 -1تعسٜـ األضتاذ ادتاَع:ٞ
ٜكِـ بأعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى أٜٔاڄ :أهاتق ٠ايتعً ِٝايعاي ٞايقٜ ٜٔعًُْ ٗ ٕٛڀام اؾاَعات
ٚايهًٝات ا٭ػل ٣ايتابع ١يًٛماكات ٚإ٪هوات إؼتًؿٜٚ ,١كَٗ َٕٛٛاّ ايتـكٜى ٚايبشح ايعًُٞ
ٚإكًاؿ ايڀًبٚ ١اٱًلاف عً ٢ايـكاهات ايعًٝا ٚإٌاكن ٗ ١ايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات ٚتكـ ِٜاـدلات
ٚا٫هتٌاكات ؿاػٌ اؾاَعٚ ١ػاكدٗاٚ ,م ٛفيو َٔ إٗاّ اييت تتڀًبٗا ػـَ ١اجملتُع ايـاػًٞ
ٚاـاكد( ٞأب ٛاشلذا)14 :2001 ,٤
 ٜٚعلف بأْ٘ :أِٖ عِٓل َٔ عٓاُل ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝباعتباكٖا ْٛاَاڄ ,ؾٗ ٛإٝول ٚإِٓٛٚإڀٛك يعًُ ١ ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ  ٖٛٚايكاَ ِ٥باًل ٠عً ٢تٓؿٝق َُٗ ١تـكٜى إٛاؿ ٚإواقات ايـكاه١ٝ
َٔ أدٌ إسـاخ ايتػرل إلغٛب ؾٚ ٘ٝأ َٔ ِ٘ ٟأِا ٙايوًٛى يـ ٣إتعًًٌُ( .اٌٖ:2004 ,
.)40
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 ٜٚعلف ا٭هتاف اؾاَع ٞعً ٢أْ٘ َـكي أْ ٟاقٌ يًُعلؾ ٖٛ ١تِٜٛل ػڀأ هب إٔ ٜع٘ٝا٭هاتق  ,٠ؾا٭هتاف اؾاَعْ ٖٛ ٞؿى ايٛقت ْاًل يًُعلؾٚ ١ثاْٝاڄ ٌَٓڀاڄ عًُٚ ٞثايجاڄ باسجاڄ عًُٞ
ٖقا ٖ ٛايتِٛك اؿكٝك ٞي٘ ؾَِٗ ٛـك يًبشح أهاي نٌ ايتڀٛكات ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛد.١ٝ
(ايڀٓا.)16 :2009 ,ٟٚ
 -2صؿات األضتاذ ادتاَع:ٞ
ْٛلاڄ ٭ُٖ ١ٝؿٚك ا٭هتاف اؾاَع ٗ ٞتڀٛك اؾاَع ١عًُٝاڄ ٚثكاؾٝاڄ ٗٚ ,تجكٝـ اجملتُع ٚتـعِٝ
ايكٚ ِٝا٫ػاٖات اييت ٜتبٓاٖاٚ ,ؿٚك ٙايلٝ٥و ٗ ٞبٓاً ٤ؼِ ١ٝايڀايب ٚتٛهٝع أؾاق٘ َٚـاكن٘ ,نإ
٫بـ َٔ إٔ ٜتذً ٢بعـُ ٠ؿات أٚكؿٖا نُا :ًٜٞ
-

إٔ ّتًو قاعـ ٠عل َٔ ١ٜٔايعً ّٛا٭هاهٚ ١ٝايتڀبٝك ١ٝإتعًك ١بتؼِِ٘.
إٔ ٜه ٕٛيـ ٜ٘ايكـكٚ ٠إٗاك ٠عً ٢ت ٌُٝٛإعً ١َٛبأهًٛب ُشٝض ًٝٚل.
إٔ ٜه ٕٛيـ ٜ٘اؿُاي يتڀٜٛل فات٘.
َتابعَ ١ا ٜوتذـ ٗ فاٍ ؽِِ٘ٚ ,إٔ ٜوِٗ َٔ ػٌْ ٍ٬اط٘ ايعًُ ٗ ٞتڀٛك ؽِِ٘.

 إٔ ٜجرل ٗ ط٬ب٘ سب ايعًِ ٚإعلؾٚ ١ايتؿهرل ايعًُ ٞايوً.ِٝ إٔ ٌٜاكى بؿاعً ٗ ١ٝأعُا ٍ فًى ايكوِ ٚغرل َٔ ٙاجملايى ٚايًذإ  ٗٚأٌْڀ ١اؾاَع.١(قاؾ)2009:133 ,١ٛ
 -3خضا٥ط عغ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف عَ ٤ٛتطًبات ايعضس:
إٔ علض ػِا ّ٥ا٭هتاف ايهؿ َٔ ٪ا٭َٛك اييت ِٜعب ؼـٜـٖا ٫ػت٬ف ايباسجٌ ٚإٗتٌُ
ٗ ٖقا إٛٓٛعٚ ,يكـ تبًٛكت يـ ٣ايذلب ٌٜٛعـَ ٠عاٜرل تبٌ َـ ٣لاغ ا٭هتاف اؾاَع ٗ ٞؼوٌ
أؿا َٔ ٘٥ػ ٍ٬ايتُتع بإكَٛات ايٌؼِٚ ١ٝا٭ناؿّٚ ١ٝاييت تٗٛل ايعـٜـ َٔ ايِؿات أُٖٗا:
 -1ارتضا٥ط ايعاَ ١يًػدضٚ ١ٝتػٌُ:
 ايتُتع بايِؿات اؾوـ ١ٜاي٬مَ ١يًعٌُ ,قـك ٠بـْ ,١ٝقـك ٠عِب.١ٝ-

هلع ١ايتؿهرل ٚسؤ ايتِلف ٗ إٛاقـ ايڀاك.١٥
اَت٬ى ايڀ٬ق ١ايًػٚ ١ٜٛايكـك ٠عً ٢ايتعبرل ايٛآض.
ايكـك ٠عً ٢ايكٝاؿٚ ٠ايلٜاؿٚ ٠ا٫بتهاك ٚايكٓاع.
ايكـك ٠عً ٢بٓا ٤ع٬قات إْواْ ١ٝدٝـَ ٠ع ايڀًبٚ ١ايل٩ها.٤

 -ايتشً ٞبايٌؼِ ١ٝإتهاًَٚ ,١ا٫هتكاَٚ ١ا٭َاْٚ ,١اٱػٚ ْ٬ايلقاب ١ايقات.١ٝ
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 -2ارتضا٥ط االدتُاعٚ ١ٝتػٌُ:

 ايلٓٚ ١اؿب ٚايعـٍ ٗ تعاًَ٘ َع ايڀًب.١ اؿهُ ٗ ١ايتٛدٚ ٘ٝاٱكًاؿ َُٗا ناْت هًب ١ٝايڀايب. بٓا ٤ا٭ػ٬م ايوًْ ٗ ١ُٝؿٛي ايڀًبٚ ١سجِٗ عً ٢ا٫يتناّ بٗا. سح َٚواعـ ٠ايڀايب عً ٢ايعًِ ٚايتعًِ. -اسذلاّ ًؼِ ١ٝايڀايب.

 -3ارتضا٥ط األنادميٚ ١ٝاملٗازٚ ١ٜتػٌُ:
 ايعٌُ ُٓٔ أٖـاف إٓٗر ايـكاهٚ ٞسادات ايڀ٬ب َٔ دٗ ١أػل.٣ اهتؼـاّ طلا٥ل ٚأهايٝب تـكٜى سوب َتڀًبات نٌ َكلك ؿكاه.ٞ إثاك ٠ايلغب ١يـ ٣ايڀًب ٗ ١ايتعًِ. ايتُهٔ َٔ َاؿ ٠ا٫ػتِاْ َع مٜاؿ ٠ايجكاؾ ١ايعاَ.١ مٜاؿ ٠ايتشؤ يًُٛٓٛع ايقٜ ٟـكه٘ َع كب٘ َٛٓٛع احملآل ٠بايٛاقع. إٛٓٛع ٗ ١ٝتك ِٜٛأؿا ٤ايڀًبً ( .١اٌٖ) 121 :2004 , األدٚاز اذتدٜج ١يعغ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف ايكسٕ اذتادٚ ٟايعػس:َٜٔٔ أِٖ ا٭ؿٚاك اؾـٜـٚ ٠اؿـٜج ١إڀًٛب أؿاٖ٩ا َٔ قبٌ عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ َٓ ٤ٛتڀًبات
ايعِل ايقْ ٟع ٖٞ ٌ٘ٝنُا ( ًٜٞاؿ) 55-53 :2013 ,١ًٝ
 .1إنطاب ايطًب ١املعازف ٚاذتكا٥ل ايعًُ ١ٝايٛظٝؿ:١ٝ
يًُعًِ ؿٚك َعلٗٚ ,يهٔ طبٝعٖ ١قا ايـٚك ىتًـ عُا نإ عً ٗ ٘ٝإآ ,ٞعٝح ٜه ٕٛايذلنٝن
عً ٢إنواب ايڀًب ١إعاكفٚ ,اؿكا٥لٚ ,إؿاٖ ِٝإٓاهب ١يًتـقٝل إعلٗ إوتُل يًعًَِٚ ,ا ٜلتب٘
بٗق ٙإ عاكف َٔ َٗاكات عًُٚ ١ٝقٚ ِٝاػاٖات ,عٝح ُهِٓٗ َٔ ايتعاٌَ ايِشٝض َع ٖقا ايتـؾل
إعلٗٚ ,ايتكٓٝات إلتبڀ ١ب٘؛ ٭ٕ فيو ٜعٌ ٖ ٤٫٪ايڀًب ١عً ٢ؾِٗ اؿآل بتؿِ٬ٝت٘ٚ ,تِٛك
إوتكبٌ باػاٖات٘ٚ ,إٌاكنُٓ ٗ ١اعت٘ٚ ,بقيو ٜتِ إنواب ايڀًب ١ثكاؾَ ١عًَٛاتُ ١ٝهِٓٗ َٔ
ايتعا ٗ ٍٜفتُع إعًَٛات ١ٝايق ٖٛ ٟفتُع إوتكبٌ( .اؿ) 55-53 :2013 ,١ًٝ
 .2تُٓ ١ٝايطًب ١يف دٛاْبِٗ املدتًؿ:١
عً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى تُٓ ١ٝايڀايب ٗ دٛاْب٘ إتٓٛع ١ايعكًٚ ,١ٝايٓؿوٚ ,١ٝا٫دتُاع ١ٝإٍ
أقَِ ٢ا توُض ب٘ قـكات٘ ٚاهتعـاؿات٘ٚ ,نقيو إًباع استٝادات٘ َٛٝٚي٘ ٗ تٓاغِ ٚاْوذاّ َع
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َكتٔٝات َٚتڀًبات ايبٚ ١٦ٝاحمل ٘ٝا٫دتُاعٚ ,ٞايتأنٝـ عً ٢اٱسواي بإوٚ٪ي ١ٝايؿلؿٚ ١ٜنقيو
إوٚ٪ي ١ٝاؾُاعٚ ,١ٝايتأنٝـ أٜٔاڄ عً ٢تُٓ ١ٝقـكات ايتؿهرل ايعًُ ٞإتٓٛع ١عٝح ته ٕٛا٭هاي ٗ
ايتعاٌَ َع َتػرلات اؿٝاٌَٚ ٠ه٬تٗا ٚتڀٜٛلٖا.
 .3تٗ ١٦ٝايطًب ١يعامل ايػد:
ٖ ٌٌُٜٚقا ايـٚك سؿن ايڀًب ١عً ٢تؿِٗ طبٝعٚ ١ػِا ّ٥إعًَٛاتٚ ,ايتعاٌَ َعٗاٚ ,ايتـكٜب
عً ٢تهٓٛيٛدٝاتٗاٚ ,تكبٌ ايتػٝرل ٗ أِا ٙايع٬قاتٚ ,أِا ٙإٗٔ ٚايٚٛا٥ـٚ ,ته ٜٔٛكأ ٟعاّ يـ٣
ايڀًبٜ ١واْـ ٜٚـعِ إعًَٛات ٚتڀبٝكاتٗا هٛا ٤عً ٢ؿكد ١ايتٛاؾل ايؿلؿ ٟأ ٚعًَ ٢وت٣ٛ
إ٪هوات ايتعً ١ُٝٝؼكٝكاڄ يتولٜع عًُٝات ايتُٓ ١ٝايٌاًَ ١يًُذتُع.
 .4حتكٝل َبدأ ايتعًِ ايرات:ٞ
ٜتُجٌ ؿٚك عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ ؼكٝل ايتعًِ ايقات ٞيًڀًبٚ ,١سجِٗ عً ٢انتٌاف إعًَٛات
ٚاؿكا٥ل بأْؿوِٗٚ ,تعلٜؿِٗ بهٝؿ ١ٝايتعًِ هٛا َٔ ٤ايهتب ٚإِاؿك إؼتًؿ ,١أّ َٔ ايتذاكب
ايعًُ ١ٝإتٓٛع ,١أّ َٔ ايٛها ٌ٥ايتعًَٗٓ ١ُٝٝا ٚاؿـٜجٚ ,١غاُ ١ايكـك ٠عً ٢ايتعاٌَ َع اؿاهٛب
ٚاٱْذلْت ٚٚها ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا اؿـٜج( .١اؿ) 55-53 :2013 ,١ًٝ
 .5تُٓ ١ٝقدزات اإلبداع يد ٣ايطًب:١
ٜكع عً ٢عاتل عٔ ١٦ٖٝ ٛايت ـكٜى ؿٚك ٖاّ ىّ تٝٚٛـ ايتكٓٝات ايذلب ١ٜٛاؿـٜج ٗ ١بٓا٤
ايٌؼِ ١ٝإبـع ,١اييت تتابع اؾـٜـ ٗ فا٫ت ايعًٚ ّٛت٪ثل ؾٚ ٘ٝػـ يٓؿوٗا َهاْاڄ ٗ عامل اٱبـاع.
 .6تسضٝذ أضاضٝات ايرتب ١ٝايب ١ٝ٦ٝيد ٣ايطًب:١
عً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ؿٚك ٖاّ ىتّ بتشؿٝن ايڀًب ١عً ٢ؿكاه ١ايبٚ ,١٦ٝاٖ٫تُاّ بٗا ٚتعنٜن
ايٛعٚ ٞاٱؿكاى يـ ِٜٗبهٌ َا ٜلتب٘ بايبَ َٔ ١٦ٝعاكف ٚاػاٖات َٗٚاكات ٫مَ ١ؿُاٚ ١ٜؼوٌ
ايبُٝٚ ,١٦ٝاْتٗا ػاُْ َٔ ١اسَِ ١ٝاؿكٖا ايڀبٝعٚ ١ٝانتواب إٗاكات اي٬مَ ١يتشـٜـ إٌه٬ت
ايبٚ ١ٝ٦ٝإٌاكن ٗ ١تكـ ِٜاؿً ٍٛإٓاهب ١شلا( .اؿ) 55-53 :2013 ,١ًٝ
 .7حتكٝل ايغٛابط األخالق:١ٝ
عً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى اٖ٫تُاّ باؾٛاْب ا٭ػ٬ق ١ٝيـ ٣إتعًِ يٝتعاٌَ َعِٗ بٔٛاب٘ أػ٬ق١ٝ
بٓآُ ٠٤ع أ ٚتكًٌ َٔ ٚقٛع ا٭ٓلاك اييت ّهٔ إٔ ؼـخ إفا تعآًَا َع ٖق ٙإعًَٛات بػرل ُٓرل
أػ٬ق ,ٞؾعً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ؿٚك ٖاّ ٗ تأنٝـ ائُرل ا٭ػ٬ق ٞيـ ٣طًبت٘.
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 .8تسغٝب ايطًب ١يف ايعًِ ٚايتعً:ِٝ
يعٌ َٔ أِٖ ا٭ؿٚاك اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜك ّٛبٗا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ,ؿٚك ٗ ٙإٔ وبب طًبت٘ ٗ
ايعًِ ٜٚلغبِٗ ؾٚ ,٘ٝايوع ٞإٍ انتواب٘ ,يٝى ايعًِ ايقٜ ٟـكه٘ شلِ ؾك٘ٚ ,إِا ايعًِ بِؿ ١عاَ,١
ايعًِ ايٓاؾع يـٚ ِٜٗٓؿْٝاِٖٚ ,عً ٘ٝإٔ هعٌ عاؿ ٠سب ايعًِ ٚؼِٚ ً٘ٝا٫هتؿاؿ٬َ َ٘ٓ ٠مَ ١شلِ
طٛاٍ سٝاتِٗ.
 .9عغ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أدا ٤يًتذدٜد يٓؿط٘ ٚيطًبت٘:
هب عً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى إٔ ٜه ٕٛفا ًُ ١ؿاَٚ ١ُ٥وتُلَٚ ٠تذـؿَ ٠ع نٌ دـٜـ ٗ فاٍ
نِِ٘  ٗٚطلا٥ل تـكهَٚ ٘ٝا ٜڀلأ عً ٢فتُع٘ َٔ َوتذـات ,ؾعً ٘ٝإٔ  ٌٜٛطايباڄ يًعًِ َا
أهتڀاع َڀًعاڄ عً ٢نٌ َا ٜـٚك ٗ فتُع٘ احملًٚ ٞايعإَ َٔ ٞوتشـثات ,ستٜ ٢وتڀٝع تًب١ٝ
استٝادات طًبت٘ ٗ اهتؿواكاتِٗ إؼتًؿّٚ ١ـ شلِ ٜـ ايعٜٚ ٕٛأػق بٝـِٖ إٍ ْٛك ايعًِ ٚإعلؾ.١
(اؿ) 55-53 :2013 ,١ًٝ
 .10عغ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َجٌ أعً ٢يطًبت٘:
َٔ أِٖ ا٭ؿٚاك اييت ٜك ّٛبٗا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٚؿٚك ٗ ٙبٓاً ٤ؼِٝات طًبت٘ ,أٚي٦و ايقٜٔ
ٜٛٓل ٕٚإي ٘ٝعً ٢أْ٘ َجًِٗ ا٭عًٚ ,٢قـ اهتٛدب فيو إٔ ٜهٖ ٕٛقا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ِٛفداڄ
يًتِلف ايوًْٝ ٗ ِٝع إٛاقـ اييت تكابً٘ ,ؾعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ايق ٟوح عً ٢ا٫يتناّ بإٛاعٝـ
ٚسؤ إٗٛل ٚا٭َاْ ٗ ١ايعٌُٚ ,اسذلاَ٘ يٓؿو٘ٓٚ ,بڀ٘ ْ٫ؿعا٫ت٘ عٓـ ايػٔبٚ ,عـّ اهتؼـاَ٘
٭يؿا ٚغرل ٥٫كٚ ,١ايبعـ عٔ ايِػا٥ل ٚعـّ تلادع٘ عٔ نًُ ١سل اعتكـ ٗ ُـقٗاٚ ,تلؾع٘ عٔ ايػٝب١
ٚايُٓٚ ١ُٝايتُوو با٭َاْ ١ايع ًُٚ ,١ٝايذلٜح قبٌ إُـاك ا٭سهاّٚ ,ايتٛآع ايعًُ ,ٞإٍ غرل فيو
َٔ زلات ايٌؼِ ١ٝايو ١ٜٛايك ١ٜٛإ.١َٓ٪
 .11عغ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ زا٥د ادتُاعٜ ٞكدّ ثكاؾ ١اجملتُع يطًبت٘:
َٔ أؿٚاك عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى إٔ ٜكـّ ثكاؾ ١اجملتُع يڀًبت٘ َٔ ,عاؿات ٚقَٚ ِٝعتكـات كاهؼ,١
ٚعً ٘ٝإٔ ٜبو ٘ ٖق ٙايجكاؾ ١بهٌ َعاٜرلٖا بايكـك ايقٜ ٟتٓاهب َع أعُاك طًبت٘ َٚوتْٔ ٣ٛذِٗ,
 ٖٛٚإف ٜؿعٌ فيو ٜ ٫ك ّٛبـٚك ايٓاقٌ يًجكاؾٚ ,١إِا ٜك ّٛبـٚك نبرل ٗ تٓكٚ ١ٝغلبً ١تًو ايجكاؾ,١
ستٜ ٫ ٢تٌلب ايڀًب ١ثكاؾ ١فتُعِٗ بهٌ َا ؾٗٝا َٔ هٚ ٤ٞكؿٚ ,٤ٟعً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى أٜٔاڄ
إٔ ٜهَٓ ٕٛاك ٠عًِ ٚؾهل ٭ؾلاؿ اجملتُع ٜٚوِٗ بكـك اهتڀاعت٘ ٗ تڀٜٛل ٖقا اجملتُع( .اؿ,١ًٝ
) 55-53 :2013
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 املبشح ايجايحَٗ :ازات ايتدزٜظ ادتاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾسٖا يد ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظيف عَ ٤ٛتطًبات ايعضس:
َ ٤ٛٓ ٗٚا هبل ٜل ٣ايباسج ٕٛإٔ َٗاكات ايتـكٜى تعـ َٔ أِٖ إهْٛات ا٭هاه١ٝ
ٚائلٚك ١ٜيهٌ أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى يتشكٝل ايُٓ ٛإتهاٌَ يـ ٣إتعًٌُٚ ,قـ زلٝت ٖق ٙإٗاكات
بعـَ ٠وُٝاتَٗٓ ,ا ػڀٛات ايتـكٜى ,أَ ٚهْٛات ايتـكٜى ,أَٗ ٚاكات ايتـكٜى ,أ ٚايهؿاٜات
ايتـكٜوّٚ ,١ٝهٔ إْاٍ ٖق ٙإٗاكات ٗ أكبع فا٫ت ٖ:ٞ
أٚالًَٗ :از ٠ايتدطٝط (:)plannig
تعـ َٗاك ٠ايتؼڀ ٘ٝيًتـكٜى أ ٍٚػڀٜ ٠ٛك ّٛبٗا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى يٓٛع إؼڀ٘ ايعاّ,
ٚايقٌٜ ٟتٌُ عًْٝ ٢ع ا٭ٖـاف ٚا٭ٌْڀٚ ١ا٭هايٝب ٚايٛهاٚ ,ٌ٥عًُٝات ايتكٚ ,ِٜٛايتػق١ٜ
ايلادع ١اييت تٔب٘ ا٭ؿا ٤ايتـكٜو ٞ٭عٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ اؾاَعٚ ١تُٔٔ لاسٗا ٗ عًُ١ٝ
ايتـكٜى ٚؼكٝل ا٭ٖـاف ايذلب ١ٜٛإٌٓٛؿَٚ ,٠ا إٔ ايتعً ِٝعٌُ ْب ٌُٜٛ ٌٝإٍ أٖـاف ٚغاٜات
ْب ,١ًٝباٱٓاؾ ١إٍ ن ْ٘ٛعَُٝٓٗ ٬اڄ ,ؾإٕ ايتؼڀ ٘ٝإهتٛب ٕا هٝه ٕٛعً ٘ٝايتـكٜى ايِؿ ٞأَل
ٓلٚكٜٓٚ ٟبػ ٞإٔ ٌٜتٌُ عً ٢ؼٔرل إُٗاتٚ ,ايوًٛنٝاتٚ ,ا٭ٌْڀ ١اييت هٝك ّٛبٗا عٔ١٦ٖٝ ٛ
ايتـكٜى ؿاػٌ ايػلؾ ١ايِؿ( . ١ٝايؿت)98 :2003 ,ٟٚ٬
ٚقـ أًاك اشلٜٛـ )2005( ٟإٍ إٔ َٗاكات ايتؼڀ ٘ٝيًتـكٜى تٌٌُ عـَٗ ٠اكات ؾلع١ٝ
َٗٓٚا:
 ؼً ٌٝاحملت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝؼـٜـ عٓاُل.ٙ
ُٝ اغ ١ا٭ٖـاف بڀلٜكٚ ١آشٚ ١قـؿ ٠قابً ١يًكٝاي ٚإ٬س.١ٛ
 ؼـٜـ ا٭هايٝب ٚا٭ٌْڀ ١ايتعً ١ُٝٝيتشكٝل ا٭ٖـاف احملـؿ.٠
 ؼـٜـ إؿاٖٚ ِٝإٗاكات ا٭هاه ٗ ١ٝايـكي.

 ؼـٜـ أهايٝب ايتك ِٜٛاييت هٝڀبكٗا عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ ايـكي.
ثاْٝاًَٗ :از ٠ايتٓؿٝر (:)lmplementing
إٕ َٗاك ٠ايتٓؿٝق ٖ ٞإٗاك ٠ايجاْ ٗ ١ٝايتـكٜى بعـ ايكٝاّ بعًُٝات ايتؼڀ ٘ٝيًتـكٜىٜٚ ,تِ ٗ
ٖق ٙإلسً ١تٓؿٝق َا مت ايتؼڀ ٘ٝي٘ٚ ,تـكٜى إعاكف ٚإٗاكات ٚا٫ػاٖات اييت تّٓ عًٗٝا إاؿ٠
ايـكاهٚ ١ٝتلَ ٞإيٗٝا ا٭ٖـاف ايوًٛنٚ ,١ٝتٌٌُ ٖق ٙإلسً ١نٌ َا ٌٜهٌ ايتـكٜى ايِؿَٔ ٞ
إُٗات ٚاٱدلا٤ات اييت ٜك ّٛبٗا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى بٓا ٤عًَ ٢ا ػڀ٘ شلا هابكاڄ (ايؿت,ٟٚ٬
ٚ ,)2003تعـ ٖق ٙإلسً ١غَٓٗ ١ٝاكات ايتـكٜى اييت ٜك ّٛبٗا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜىٖ َٔٚ ,قٙ
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إٗاكات :تٗ ١٦ٝايڀًب ١يًـكيٚ ,ايتٛاٌُ ايًؿٚ ٞٛغرل ايًؿٚ ,ٞٛاحملاؿث ١اؾٖٛلٚ ,١ٜا٫نتٌاف
ٚا٫هتكِاٚ ٤ايتعنٜنٚ ,إؿاك ٠ايِـ.
نُا أًاك اشلٜٛـ ) 2005( ٟإٍ عـؿ َٔ إٗاكات ايؿلعٕٗ ١ٝاك ٠ايتٓؿٝق َٗٓٚاَٗ :اك ٠ايتٗ١٦ٝ
اؿاؾنَٗٚ ,٠اك ٠طلغ ا٭ه ١ً٦ايِؿَٗٚ ,١ٝاك ٠اهتؼـاّ ايٛها ٌ٥ايتعًَٗٚ ,١ُٝٝاك ٠إثاك ٠ايـاؾع,١ٝ
َٗٚاك ٠ايؿٌَِٗٚ ,اك ٠إتكإ إاؿ ٠ايتعًَٗٚ ,١ُٝٝاكَ ٠لاعا ٠ايؿلٚم ايؿلؿ.١ٜ
ٚقـ أًاك قڀ )2011( ٘ٝإٍ فُٛع َٔ ١إٗاكات إلتبڀَ ١لسً ١تٓؿٝق احملآلَٗٓٚ ٠ا:
 تٌٓٚ ٘ٝاهتجاك ٠ؿاؾع ١ٝإتعًٌُ.
 تٜٓٛع إدلا٤ات ٚأهايٝب ايتـكٜى ايكا ١ُ٥عًٌْ ٢ا ٙإتعًٌُ.
 ايلب٘ بٌ كتًـ ػدلات ايتعًِ ايوابكٚ ١اؿاي.١ٝ
 إعـاؿ ٚاهتؼـاّ ايتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝبهؿا.٠٤
ُٝ اغٚ ١تٛد ٘ٝا٭ه ١ً٦ايِؿ.١ٝ
 تٓ ِٝٛايتعًِ ايتعا.ْٞٚ

 تُٓ ١ٝأهايٝب ايتؿهرل ايعًٝا.
 اَت٬ى َٗاكات إغ٬م ايـكي.
ٜٚل ٣ايباسج ٕٛإٔ َٗاك ٠ايتٓؿٝق ايجاْ ٗ ١ٝايتـكٜى بعـ ايتؼڀٜٚ ,٘ٝتِ ؾٗٝا تـكٜى إعاكف
ٚإٗاكات ٚا٫ػاٖات اييت تّٓ عًٗٝا إاؿ ٠ايـكاه.١ٝ
ثايجاًَٗ :از ٠ايتك:)Evaluation( ِٜٛ
تأت ٗ ٞإلسً ١ايجايج ١يًتـكٜى َلسً ١ايتكٚ ِٜٛاييت وا َٔ ٍٚػ٬شلا أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى َعلؾ١
َوت ٣ٛؼكٝل ا٭ٖـاف ايتـكٜو ١ٝإعلؾٚ ١ٝإٗاكٚ ١ٜايٛدـاَْٚ ,١ٝـ ٣لاغ طلا٥ل ايتـكٜى
ٚاهذلاتٝذٝات٘ ايتعًٚ ١ُٝٝا٭ٌْڀٚ ١غرلٖا( .كاًـ)2005 ,
ٖٓٚاى تعلٜؿات َتعـؿ ٠يًتكَٗٓ ِٜٛا أْ٘ "عًُ ١ٝإُـاك اؿهِ عًَ ٤ًٞ ٢ا أ ٚتكـٜل قَ ١ُٝع١ٓٝ
ي٘" (ايـٚهل َٔٚ )57 ,2001 ,ٟتعلٜؿات ايتكَ ِٜٛا أًاك إي( ٘ٝايعنا )18 ,2006 ,ٟٚإف
علف ايتك ِٜٛبأْ٘"::عًًُ ١ٝاًَ ١تتُٔٔ إُـاك سهِ َعٌ ٗ ٜٓ ٘٥ٛتِ ايتڀٜٛل ٚايتشوٌ".
ٚوكل ايتك ِٜٛيًعًُ ١ٝايتـكٜو ١ٝايعـٜـ َٔ ايؿٛا٥ـ :ايهٌـ عٔ َـ ٣ؼكل ا٭ٖـاف ايذلب١ٜٛ
ٚإُـاك ا٭سهاّ بايٓذاغ ٚايلهٛب ٚاؿهِ ايٓٗا ٞ٥عًَ ٢ـ ٣ؾعاي ١ٝعٓاُل إٓٗاز ٚإتُجً ١بأعٔا٤
ٖ ١٦ٝايتـكٜىٚ ,إتعًِ ٚاحملت ٣ٛايـكاهٚ ,ٞا٭ٌْڀٚ ١ا٭هايٝب ايتعًٚ ,١ُٝٝأًاك اؿ)2013( ١ًٝ
إٍ عـؿ َٔ ايؿٛا٥ـ ايذلب ١ٜٛاييت وككٗا ايتك ِٜٛايذلب ٖٞ ٟٛعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
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 ايتعلف عًْٛ ٢اس ٞايكٚ ٠ٛائعـ أ ٚايكِٛك َٚا ٜٓذِ عٓٗا َٔ ٛٚاٖل هًبُٚ ١ٝعٛبات
قـ تكـ سا٬٥ڄ أَاّ ؼكٝل اؾاَع ١يلهايتٗا ايذلب.١ٜٛ

 ايهٌـ عُا ّتًه٘ ايڀًب َٔ ١قـكات ٚاهتعـاؿات ٚ ٍَٛٝٚاػاٖات َٚـ ٣إتكاِْٗ شلا

يػلض ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا ٗ سٝاتِٗ اي ١َٝٛٝعٔ طلٜل تٛدُٕ ِٗٗٝاكه ١أٚد٘ ايٌٓا ٙإتٓٛع ١اييت تتّ٤٬
ٚتًو ايكـكات ٚإٗاكات ٚا٫هتعـاؿات.
 تك ِٜٛإٓٗر ايـكاهَٚ ٞـَ٤٬َ ٣ت٘ يُٓ ٛايڀًبٚ ١عُلِٖ اينَين( .اؿ)88 :2013 ,١ًٝ
ٜٚل ٣ايباسج ٕٛإٔ َلسً ١ايتك ٖٞ ِٜٛإلسً ١ايجايج ١يًتـكٜىٚ ,اييت وا َٔ ٍٚػ٬شلا أعٔا٤
ٖ ١٦ٝايتـكٜى َعلؾَ ١ـ ٣أَ ٚوت ٣ٛؼكٝل ا٭ٖـاف ايتـكٜو ١ٝإتٓٛعَٚ ,١ـ ٣لاغ طلا٥ل ايتـكٜى
ٚاهذلاتٝذٝات٘ ايتعًٚ ١ُٝٝا٭ٌْڀٚ ١غرلٖا.
زابعاًَٗ :از ٠االتضاٍ ٚايتٛاصٌ:
تعـ َٗاك ٠ا٫تِاٍ ٚايتٛاٌُ َٗاك ٠أػلَٗ َٔ ٣اكات ايتـكٜىٚ ,اييت وا ٍٚأعٔا١٦ٖٝ ٤
ايتـكٜى َٔ ػ٬شلا إٔ ٜٗٛل تٛاُ٬ڄ ًؿٜٛاڄ ٚنتابٝاڄ ؾعا٫ڄ َع طًبت٘ٚ ,إٔ ٜواعـِٖ عً ٢اهتؼـاّ
َٗاكات تٛاٌُ ؾعايٚ ١إٔ ٜوتُع شلِ باٖتُاّ ٜٚوٌٗ ُٛٚشلِ إيٚ ٘ٝإٔ ٜواعـ ٗ تڀٜٛل َٗاكات
ايتٛاٌُ يًڀًب ١بتٛؾرل ؾلْ يتكـ ِٜعلٚض ًؿٚ ١ٜٛنتابٚ ١ٝتِٜٛلٚ ,١ٜإعڀا ِٗ٥تػق ١ٜكادع ١عٔ
أؿاٗٚٚ ,ِٗ٥لت تعلٜؿات عـٜـّ ٫ ٠هٔ سِلٖا ٕؿٗ ّٛا٫تِاٍ َٔ قبٌ ايباسجٌ ٚإتؼٌِِ ٗ
عً ّٛاٱعٚ ّ٬ا٫تِاٍ ,عهوت ٗ َعُٗٛا أُٖٝت٘ ٚؿٚك ٗ ٙاؿٝا ٠اٱْواْٚ ١ٝإهْٛات أ ٚايعٓاُل
ا٭هاه ١ٝيعًُ ١ٝا٫تِاٍ.
ٚعلؾٗا (عڀ )2009 ,ٟٛتباؿٍ إعًَٛات ٚا٭ؾهاك ٚا٫ػاٖات بٌ ا٭ؾلاؿ ٗ إطاك ْؿوٞ
ٚادتُاعٚ ٞثكاٗ َعٌ ٖا ٜواعـ عً ٢ؼكٝل ايتؿاعٌ ب َٔ ِٗٓٝأدٌ ؼكٝل ا٭ٖـاف إٌٓٛؿٚ ,٠أًاك
قڀ )2015( ٘ٝبأْٗا عًُ ١ٝايتٛاٌُ تتڀًب َؼتًـ َوتٜٛاتٗا ٚٚلٚؾٗا أكبع َٗاكات أهاه١ٝ
هب عً ٢إلهٌ ٚإوتكبٌ إٔ ٜتكٓٗا ,يه ٞتتِ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبهؿاٚ ٠٤ؾاعً ١ٝعايٚ ١ٝإٗاكات ٖ:ٞ
َٗاك ٠ايكلاَٗٚ ٠٤اك ٠ايهتابَٗٚ ١اك ٠ايتشـخ َٗٚاك ٠اٱُػاٚ ,٤عً ٢عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى إٔ ٜهٕٛ
ٚاعٝاڄ يهٌ ا٫هتذابات اييت تٓڀًل َٔ ايڀًبٜٛٚ ١دـ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ا٫تِاٍ ٜوتؼـَإ ٗ إكهاٍ
ٚاهتكباٍ ايلهاي ١نُا أًاك إيٗٝا عڀ:)2009( ٟٛ
األ :ٍٚاالتضاٍ ايال يؿع ٖٞٚ :ٞطلٜك ١ٱكهاٍ ٚاهتكباٍ ايلهاي ١بـ ٕٚنًُات ٖٚقا ٜعين
اهتؼـاّ تعبرلات ايٛد٘ ٚاٱًاكات ٚسلنات اؾوِ ْٛٚلات ايع.ٌٓٝ
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ايجاْ :ٞاالتضاٍ ايًؿع ٖٛٚ :ٞايقٜ ٟتِ اهتؼـاّ ايهًُات عٓـ إكهاٍ ٚاهتكباٍ ايلهايٜٚ ١عـ

ن٬ڄ َٔ اؿـٜح ٚايهتاب َٔ ١أًهاٍ ا٫تِاٍ ايًؿَٗٚ :ٞٛاكات ا٫تِاٍ ّهٔ إٔ ٜتعًُٗا َٓق
ايڀؿٛي , ١ؾٓشٔ ْتعًِ ا٫تِاٍ َٔ ػ ٍ٬أهايٝب ايتعاٌَ َع احملٝڀٌ بٓا َٓق ْع ١َٛأٚاؾلْا ٚماٍٚ
كب٘ ايِٛت ايقْ ٟوُع٘ با٭ؾعاٍ ايقْ ٟلا ٗ ٙقاٚي ١يؿِٗ ايلهايٜٚ ,١وتُل ٖقا طٛاٍ َلاسٌ
ايعُلَٗٚ ,اكات ا٫تِاٍ َجًٗا َجٌ أ ٟتعًِ عاد ١يٛقت َٔ أدٌ تُٓٝتٗاٚ ,يهْ ٞڀٛك َٗاكات
ا٫تِاٍ يـٜٓا بِٛك ٠أندل ؾعاي ١ٝؾٓشٔ عاد ١إٍ تـكٜب ٚدٗـٌَٚ ,اكنً ١عٛك ١ٜظاْب ايتعلف
عً ٢نٝـ ٜه ٕٛا٫تِاٍ اؾٝـ ٚعًٓٝا إٔ ْـكى إٔ أهايٝب ا٫تِاٍ اييت تعٛؿْا عًٗٝا قـ تعٛم قً٬ٝ
تعًِ َٗاكات دـٜـ ٠ي٬تِاٍ ايؿعاٍٚ ,يهٔ عٓـَا ْه ٕٛعًٚ ٢ع ٞبهٝـ ْلهٌ ايلها ٌ٥يٰػلٜٔ
هٓبـأ ٗ تَُٓٗ ١ٝاكات تؿاعٌ دٝـ( .٠عڀ)2009,ٟٛ
ٚقـ أًاك اؿ )2013( ١ًٝإٍ إٔ عًُ ١ٝا٫تِاٍ ٚايتٛاٌُ تتڀًب َٔ عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى
إٗاكات اٯت:١ٝ
ٜٗٛل تٛاُ٬ڄ ًؿٗٝاڄ ٚنتابٝاڄ ؾعا٫ڄ.
ٜواعـ طًبت٘ عً ٢اهتؼـاّ َٗاكات تٛاٌُ ؾعاي.١
ٜوتُع يًڀًب ١باٖتُاّ ٜٚوٌٗ ُٛٚشلِ إيٌٜٚ ٘ٝذع إٌاكن ١ايؿعاي ١يًڀًب.١
ٜواعـ ٗ تڀٜٛل َٗاكات ايتٛاٌُ يًڀًب ١بتٛؾرل ؾلْ علٚض ًؿٚ ١ٜٛنتابٚ ١ٝتِٜٛل١ٜ
ٚإعڀا ِٗ٥تػق ١ٜكادع ١عٔ أؿا.ِٗ٥
ٌٜذع ايڀًب ١عً ٢تك ِٜٛأعُاشلِ ايقاتٚ ١ٝأعُاٍ مَ ِٗ٥٬بڀلٜكْ ١كـ.١ٜ
ٜٚل ٣ايباسج ٕٛإٔ َٗاك ٠ا٫تِاٍ ٚايتٛاٌُ َٖٗ ٞاك ٠أػل ٣يًتـكٜىٚ ,اييت وا ٍٚأعٔا١٦ٖٝ ٤
ايتـكٜى َٔ ػ٬شلا إٔ ٜٗٛل َع طًبتِٗ تٛاُ٬ڄ ًؿٜٛڄا ٚنتابٝاڄٚ ,تڀٜٛل َٗاكاتِٗ بتٛؾرل ؾلْ يتكـِٜ
علٚض كتًؿ ,١هٛا ٤أناْت ًؿ ١ٜٛأّ نتاب.١ٝ
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ْتا٥ر ايبشح:
َٔ خالٍ َا مت عسع٘ يف أدبٝات ايبشح ٜطتٓتر ايباسج ٕٛايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 -1هب تـكٜب أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ ْٝع ايتؼِِات عً ٢اـدلات ايذلب ١ٜٛاؿـٜج ,١اييت
ؾلٓٗا عًٓٝا ٖقا ايعِلَٚ ,ا ٜتُٝن ب٘ َٔ تڀٛك تهٓٛيٛدً ٗ ٞت ٢فا٫ت اؿٝاٖ ,٠ا ٜٓعهى عً٢
ايهؿا ٠٤ايتـكٜوٚ ١ٝايكـك ٠عً ٢اٱبـاع ٚا٫بتهاك.
 -2مٜاؿ ٠إٌاكن ٗ ١ايـٚكات ايتـكٜبٚٚ ١ٝكَ ايعٌُ ٚايٓـٚات اـاُ ١بتَُٓٗ ١ٝاكات
ايتـكٜى ٚا٫كتكا ٤بٗا.
 -3ايعٌُ عً ٢تٌذٝع أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى عً ٢اهتؼـاّ ا٫هذلاتٝذٝات اؿـٜج ٗ ١ايتـكٜى
ٚاييت قـ توِٗ ٗ تُٓ ١ٝايتشِٚ ,ٌٝنقيو تُٓ ١ٝايٚٛا٥ـ ايعًٝا يًٌٓا ٙايعكً.ٞ
 -4إٌْاَ ٤لانن يتڀٜٛل ا٭ؿا ٤ايتـكٜوٚ ٞإٗاكات ايتـكٜو ٗ ١ٝاؾاَعات ٚتٛؾرل كتًـ
ايتذٗٝنات ائلٚك ١ٜيتشوٌ ب ١٦ٝايتعًِ ٚايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
 -5تڀٜٛل بلاَر إعـاؿ ا٭هاتق ٠اؾاَع ٗ ٌٝناؾ ١ايتؼِِات ٗ ٓ ٤ٛإعاٜرل ايعإ ١ٝيٮؿا.٤
 -6ا٫ط٬ع عً ٢اـدلات ايعإ ٗ ١ٝايـ ٍٚإتكـَ ٗ ١طلم تك ِٝٝأؿا ٤عٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى
ٚكؾع دٛؿ ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا.
تٛصٝات ايبشح:
يف عْ ٤ٛتا٥ر ايبشح ٜٛص ٞايباسج ٕٛباآلت:ٞ
ٓ -7لٚك ٠اٖ٫تُاّ بايتڀٜٛل إٗين ٭عٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ ٓ ٤ٛايتڀٛكات إعاُلٕٗ ٠اكات
ايتعًٚ ِٝايتعًِ ايؿعاٍ.
 -2تُٓ ١ٝقـكات أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ ٓ ٤ٛؾًوؿ ١ايتعًِ ايٌٓ٘ اييت ػعٌ إتعًِ َلننا
يًعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 -3تڀٜٛل َٗاكات ا٭هتاف اؾاَع ٞعً ٢اػتٝاك ٚاهتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايتـكٜى إ١ُ٥٬
ٕؼلدات ايتعًِ ٚايٛها ٌ٥اؿـٜج.١
 -4تٛؾرل كتًـ ايتذٗٝنات ائلٚك ١ٜيتشوٌ ايتعًِ ٚايتعً ِٝاؾاَعَ ٞجٌ َلنن ايٛها٘٥
إتعـؿَٚ ,٠عاٌَ اٱْذلْت يًڀًبٚ ١احملآلٚ ,ٜٔايٛكَ ٚايهتب ٚايـٚكٜات ٚاجمل٬ت ايعًُٚ ,١ٝتنٜٚـ
ايكاعات ايـكاه ١ٝبٛها ٌ٥تكٓ ١ٝسـٜجٚ ١إهتب ١بايٛها ٌ٥اؿـٜج ١يتـا ٍٚإعلؾٚ ,١اٖ٫تُاّ بإهتب١
اٱيهذل.١ْٝٚ

هجلّت الوٌارة العذد الثالث دٌطوبر 0202م

 -5عـّ تهًٝـ ا٭هتاف اؾاَع ٞبتـكٜى َكلكات غرل اػتِاُ٘.
َكرتسات ايبشح:
 -1تُِ ِٝبلاَر تـكٜب ١ٝ٭عٔ ا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ ٓ ٤ٛإٗاكات ايتـكٜو ١ٝيتڀٜٛل أؿاٗ ِٗ٥
ا٭عـاؿ ٚايتأٖٚ ٌٝايتـكٜب ٚػلٜبٗا يًهٌـ عٔ ؾعايٝتٗا.
 -2إدلا ٤ؿكاهات ٚعٛخ عًُ ١ٝأنجل ًٚاًَ ١س ٍٛتٛاؾل َٗاكات ايتـكٜى ٚاهتؼـاَٗا ٗ
َلاسٌ ايتعً ِٝإؼتًؿ.١
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ارتامت:١
ٜعتدل ا٭هتاف اؾاَع ٞأِٖ كنٝن  َٔ ٠كنا٥ن ايتعً ِٝايعاي ٞؾْٗٛ ٛا ٠ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝقٛك
ا٫كتهام يتشكٝل أٖـاف اؾاَع ,١سٝح ٜتٛقـ لاغ اؾاَع ١عً ٢نؿاَٗٚ ٠٤اك ٠ا٭هتاف اؾاَعٞ
ؾٗ ٛايـعاَ ١ايلٝ٥و ٗ ١ٝق ٠ٛاؾاَعَٚ ١وتٛاٖا ٚزلعتٗا ٜ ٖٛٚتشٌُ ايعب ٤ا٭ندل ٗ ُٓاع ١ايعكٍٛ
ٚبٓا ٤إًهات ايقٖ ٓ ١ٝإكبً ١عً ٢ايتشِ ٌٝبإبـاع ٚإتكإ ٫ُٛٚڄ إٍ َلسً ١ايتعًِ ايقاتٚ ٞايكـك٠
عً ٢ا٫هتُلاك.١ٜ
ٗ ْٗا ١ٜا٭َل ْكـّ كٜ٩تٓا ٚاييت ت٪نـ عً ٢إٔ تڀٜٛل ا٭ؿا ٤اؾاَع ٞيعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى َٚعلؾ١
دٛاْب ايكٚ ٠ٛائعـ ٗ نٌ عِٓل َٔ عٓاُل ا٭ؿاَ ,٤ع ايعٌُ عً ٢تعنٜن عٛاٌَ ايكٚ ٠ٛاهتـكاى
دٛاْب ائعـ ٚتِشٝشٗا َٔ إلتهنات ا٭هاه ٗ ١ٝتڀبٝل اؾٛؿٕٛ ٠انب ١ايتػرلات إتواكعٗ ١
عِلْا اؿآل ,باعتباك إٔ ا٭هتاف اؾاَع ٖٛ ٞاؿًك ١ا٭ِٖ ٗ ايعًُ ١ٝايتعً ,١ُٝٝيقيو ٗٚلت
اؿاد ١٭ُٖ ١ٝانتواب٘ َٗاكات ايتـكٜى اؾاَع ٞاييت ٜٓبػ ٞتٛاؾلٖا يـ ٣أعٔا ١٦ٖٝ ٤ايتـكٜى ٗ
َٓ ٤ٛتڀًبات ايعِل يًتشوٌ إوتُل ؾٛؿ ٠أؿاٚ ,٘٥إٕ ايبشح ٗ هبٌ تڀٜٛل أ ٚؼوٌ دٛؿ٠
ا٭ؿا ٤يعٔ ١٦ٖٝ ٛايتـكٜى ٗ اؾاَع ١هب إٔ تٓڀًل َٔ ايٓٛل إي ٘ٝبُٛؿَ ١ـكهاٚ ,باسجاَٚ ,ؿهلا,
ٌَٚلؾا عً ٢ا٭عاخ ايڀًبٚ ,١عٔٛا ؾاع ٗ ٬ػـَ ١اجملتُعَٚ ,لًـا َٚلبٝا يًڀًبٚ ١عً ٘ٝهب إ
تهَ ٕٛتابع ١دٛؿ ٠أؿا ٤ا٭هتاف اؾاَع ٞبٌهٌ َوتُل َٔ ػ ٍ٬ايتُٓ ١ٝإوتـاَ ١يً ٍُٛٛب٘ عً٢
َوت ٣ٛعاي َٔ ٞايهؿا ٠٤إٗٓ.١ٝ
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يتشكٝل دٛؿ ٠ايٓٛع ٗ ١ٝايتعً ِٝاؾاَعُ٪َ " ,ٞل ايٓٛع ٗ ١ٝايتعً ِٝاؾاَع ٞايؿًوڀٝين " ,داَع١
ايكـي إؿتٛس.١
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املًدط
تبشح ٖق ٙايـكاهٚ ٗ ١اسـ َٔ ٠أِٖ ػِا ّ٥ايوهإ ٗ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٢ٖٚ ٞايذلنٝب
ايعُلٚ ٟايٓٛعٚ , ٞتأت ٞأُٖٝتٗا َٔ نْٗٛا إسـ ٣إً٪لات ايلٝ٥و ١ٝاييت تلتب٘ إٍ ؿكد ١نبرل٠
باـِا ّ٥ايـّٛغلاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتِاؿ٫ , ١ٜهُٝا ٚإ يهٌ فُٛع ١ههاْ ١ٝػِاَ ّ٥تبا١ٜٓ
َٔ سٝح ايعُل ٚايٓٛع تذلتب عًٗٝا اْعهاهات ادتُاعٚ ١ٝؿّٛغلاؾٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝاقتِاؿٚ , ١ٜاْڀ٬قاڄ
َٔ فيو أؽق ايباسح َٔ (ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝبَٓ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞػٍ٬
ايؿذلَٛٓٛ )2012 – 2006 ٠عڄا يًبشحٚ ,قـ اعتُـ ٗ فيو عً ٢أسـخ ايبٝاْات إتاس.١
تٗـف ايـكاه ١إٍ َٓاقٌٚ ١ؼً ٌٝيذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝب ٌٝبإٓڀكَٚ ١علؾ١
ايعٛاٌَ اييت تكـ ٚكا ٤ايتػرلات اؿاًُ ١ػ ٍ٬ايؿذل ٠اينَٓ ١ٝاييت تٓاٚيتٗا ايـكاه.١
قوِ ايبشح إٍ دن ٌٝ٥توبكُٗا َكـَ , ١تٓا ٍٚاؾن ٤ا٭ ٍٚؿكاه ١ػِا ّ٥ايذلنٝب ايعُلٟ
ً٪َٚلات٘ ٚ ,تلنن اؾن ٤ايجاْ ٞعً ٢ايذلنٝب ايٓٛعً٪َٚ ٞلات٘ ٚاػتتِ ايبشح َذُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر
ٚايتُٝٛات.
تًُٛت ايـكاه ١إٍ ًْ َٔ ١ايٓتا٥ر أبلمٖا :اكتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ ( 14-0هَٓٔ )١
 %30.6هٓ 2006 ١إٍ  %31.7هْٓ , 2012 ١تٝذ٫ ١كتؿاع َعـٍ إٛايٝـ ,انؿاض ْوب١
َتٛهڀ ٞايؤ ( 64-15هٓ %63.5 َٔ )١هٓ 2006 ١إٍ  %62.8هْٓ ,2012 ١تٝذ١
يٮثاك ايوًب ١ٝيٮسـاخ ا٭َٓٚ ١ٝاؿلٚب اييت أثٓا ٤ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل أثلت ٗ ٖق ٙايؿ .١٦نُا أٗٚلت
ايٓتا٥ر اكتؿاع ْوب ١ايٓٛع َٔ  102.7فنل يهٌ َا ١٥أْج ٢هٓ 2006 ١إٍ  102.8فنل يهٌ
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َا ١٥أْج ٢هٓ , 2012 ١تُٔٔ ايبشح فُٛع َٔ ١اـلاٚ ٘٥اؾـاٚ ٍٚا٭ًهاٍ ايبٝاْ ١ٝايتٝٓٛش,١ٝ
اييت توِٗ ٗ تٝٓٛض احملتٚ ٣ٛؼكٝل أٖـاؾ٘.
َكدَــ١
تهتوب ؿكاه ١ايوهإ أُٖ ١ٝنبرل َٔ ٠سٝح ع٬قتٗا إباًل ٠بتٛمٜع ايوهإَٚ ,علؾ ١اػاٖات
ِٚ ِٖٛتڀٛكِٖ  ,ؾايتػرلات ايـّٛغلاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜاػاٖاتٗا ت٪ثل بٌهٌ نبرل بٌت٢
ايذلانٝب ايوهاْ ١ٝايعُلٚ ١ٜايٓٛعٚ , ١ٝا٫قتِاؿٚ , ١ٜا٫دتُاع( ١ٝاؿـٜج.) 61 ْ ,1988 ,ٞ
ٚقـ أِْب اٖتُاّ اؾػلاؾ ٕٛٝعً ٢ؿكاه ١ايذلنٝب ايوهاْ ٞٱهاؿ تباٜٗٓا اٱقً ُٞٝبٌ ايـٍٚ
ٚا٭قايٚ ِٝبٌ إٓاطل اؿٔلٚ ١ٜايلٜؿ )clark ,1972,P65( ١ٝإف ّهٔ ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا ٗ ؼًٌٝ
بعض ايٛٛاٖل ايـّٛغلاؾ ١ٝنإٛايٝـ ٚايٛؾٝات ٚاشلذل( ٠اؾبٛك.) 52ْ ,2006 ,ٟ
إٕ اٖ٫تُاّ ايعإ ٞبايوهإ َٔ قبٌ اؿهَٛات ٚإُٓٛات ايـٚي ١ٝيٝعدل عٔ ايكًل ٚاؿلْ
ايبايؼ بكٔاٜا ٌَٚانٌ ايوهإ ٚ ,يعٌ أِٖ َٛاٖل اٖ٫تُاّ ايعإ ٞبٗق ٙإٌانٌ ٖ ٛقٝاّ ا٭َِ
إتشـ ٠بعكـ هًوً َٔ ١إُ٪لات ٕٓاقٌ ١قٔاٜا ايوهإ ٚايتُٓ َٔ ١ٝأُٖٗا :إُ٪ل ايـٚي ٞيًوهإ
ايق ٟعكـ ٗ بٛػاكهت عاّ  , 1974ثِ إُ٪ل ايـٚي ٞإعين بايوهإ ايق ٟعكـ ٗ َـ١ٜٓ
َهوٝه ٛعاّ ٚ , 1984إُ٪ل ايـٚي ٞيًوهإ ٚايتُٓ ١ٝايق ٟعكـ بايكاٖل ٠عاّ ٚ , 1994إُ٪ل
ايـٚي ٞيًتُٓ ١ٝا٫دتُاع ٗ ١ٝنٛبٓٗادٔ عاّ ( 1995إلنن ايـّٛدلاٗ بايكاٖل,2001 ,٠
ْٚ .) 1قـ عاؾت ٖق ٙإُ٪لات ايعـٜـ َٔ ايكٔاٜا ٚإٌه٬ت ايوهاْ ١ٝايـّٛغلاؾٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚا٫قتِاؿٚ ١ٜنإ أبلمٖا ايتناٜـ ٗ عـؿ ايوهإ ٚتٓ ِٝٛا٭هل.٠
تعتدل ؿكاه ١ايذلنٝب ايوهاْ ٞفات أُٖ ١ٝبايػ ,١٭ْٗا تٓٛض ا٫ػت٬ؾات ايٓٛع ١ٝيًبٝاْات
ايهُ ١ٝاييت تٛؾلٖا اٱسِا٤ات ايوهاْ ١ٝيهّ ٞهٔ ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا ٗ ًت ٢فا٫ت ايتؼڀ .٘ٝنُا
ٌٜرل أٜٔا إٍ اؾٛاْب ايوهاّْ ١ٝهٔ قٝاهٗا ٚغاُ ١تًو اييت ّهٔ اؿِ ٍٛعًَ ٢عًَٛاتٗا َٔ
ايتعـاؿات ايوهاْ(١ٝاـؿاف.)219ْ ,1999 ,
ٜٚكِـ بايذلنٝب ايوهاْ ,ٞايذلنٝب ايقٜ ٟـٍ عً ٢ايوُات ايـّٛغلاؾ ١ٝا٭هاه ١ٝاييت
ّهٔ ُٚـ ايوهإ أ ٚتكو ُِٗٝعً ٢أهاهٗا َٗٓٚا ايعُل ٚايٓٛعٚ ,تكٖ ّٛق ٙايوُات بـٚك
أهاه ٗ ٞعًُ ١ٝايتػٝرل ايوهاْ.ٞ
تعـ ؿكاه ١ػِا ّ٥ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞعِٓلاڄ َُٗا ٕتابع ١ايتػرلات اييت تڀلأ عً٢
اجملُٛعات ايوهاْ ١ٝإؼتًؿٚ , ١اييت تلتب٘ إٍ ؿكد ١نبرل ٠باـِا ّ٥ايـّٛغلاؾٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚا٫قتِاؿ , ١ٜإف ّجٌ نٌ َٔ ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞأِٖ عٓاُل ايذلنٝب ايوهاْ ٞاؾـٜل
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بايـكاه , ١هُٝا ٚإ يهٌ فُٛع ١ههاْ ١ٝػِاَ ّ٥تبا َٔ ١ٜٓسٝح ايعُل ٚايٓٛع تذلتب عٓٗا
اْعهاهات ادتُاعٚ ١ٝؿّٛغلاؾٚ ١ٝاقتِاؿٚ , ١ٜاْڀ٬قا َٔ فيو اؽـ ايباسح َٔ ايذلنٝب ايعُلٟ
ٚايٓٛع ٞيوهإ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞسوب ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ ْٚ ّ2006تا٥ر
إوض ايٛطين يًوهإ َٛٓٛ ّ 2012عاڄ يًـكاه.١
َػهً ١ايدزاض١
تتُجٌ ٌَهً ١ايبشح ٗ إٔ ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛعٕٓ ٞڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞقـ تعلض ٗ ايؿذل٠
إُتـ َٔ ٠هٓ ّ 2006 ١إٍ هٓ ّ2012 ١جملُٛع َٔ ١إتػرلات ٚػاُ ١بعـ ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل َٚا
تٖ٬ا َٔ أسـاخ أََٓ ١ٝتـٖٛكٚ ٠سلبٚ .قـ اقتِلت ايـكاه ١عًٖ ٢ق ٙايؿذلٕ ٠تابع ١ايتػرلات اييت
طلأت عً ٢ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛعٚ ٞؾل أسـخ ايبٝاْات ايوهاْ ١ٝإتٛؾل ٠سٝح أدل ٟتعـاؿ
ٚ ّ 2006إوض ايٛطين يًوهإ .ّ 2012
ٚميهٔ عسض َػهً ١ايدزاض ١يف إطاز تطاؤالت عدٜد ٠أبسشٖا:
 َا ايػلض َٔ ؿكاه ١ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝبَٓ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞ؟ َا أثل ا٭سـاخ ٚايٛلٚف ا٭َٓ ١ٝاييت َلت بٗا ايب٬ؿ بعـ ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل عً ٢سـٚخ تػرلٗ ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝب ٌٝبإٓڀك ١؟
 نِ تبًؼ ْوب ١ايٓٛع يًوهإ ايًٝبَٓ ٗ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلبَ ٞكاكْْ ٗ ١وبتٗا بًٝبٝا ؟ َا ْٛع اشللّ ايوهاْ ٞيًُٓڀك ١؟ َٚا َـي ٍٛفيو ؟أُٖ ١ٝايـكاه١
ّهٔ ؼـٜـ أُٖ ١ٝايـكاه ١ؾُٝا ٜأت:ٞ
 ؼـٜـ َا ُتًه٘ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلبَٛ َٔ ٞاكؿ بٌلّ ١ٜهٔ ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا ٗ فاٍ ايتؼڀ٘ٝٚايتُٓ , ١ٝؾايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞوـؿ ايؿ٦ات إٓتذ ١اييت ٜكع عًٗٝا عب ٤اٱعاي.١
 إعڀاُٛ ٤كٚ ٠آش ١يًٛاقع ايوهاْ ٞيًُٓڀكَٚ , ١علؾ ١ػِا ّ٥ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛعٞيًوهإ ايًٝبَٚ ٌٝكاكْ ١فيو بإعـٍ ايعاّ يًـٚي.١
 ّهٔ ا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا ٗ ؿكاهات أنجل تعُكاڄ عٔ إٓڀك ٗ ١إوتك.ٌٝؾسعٝات ايدزاض١
تبعا ٌٕهً ١ايبشح ؾإٕ ؾلٓٝتٗا تتُجٌ ٗ:
 ٫ -1تٛدـ ؾلٚم نبرل ٠بٌ ْوب ايوهإ ايًٝب ٗ ٌٝايؿ٦ات ايعُل ١ٜػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه.١
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ٚ -2دٛؿ تبا ٜٔـِا ّ٥ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝب ٌٝبٌ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلبٞ
ٚيٝبٝا.
ٖٓ -3اى تػرل ٗ ايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝبْ , ٌٝتٝذ ١يتػرل َعـ٫ت إٛايٝـ
ٚايٛؾٝات إٓاؾ ١يٮسـاخ ٚايٛلٚف ايوٝاهٚ ١ٝا٫قتِاؿ ١ٜاييت ُل بٗا ايـٚي.١
أٖداف ايدزاض١
تتُجٌ أٖـاف ٖق ٙايـكاه ٗ ١اٯت:ٞ
 -1ايتعلف عً ٢ايذلنٝب ايعُل ٟيًوهإ ايًٝبٚ ٌٝايتػرل ايق ٟؼـخ عً ٘ٝػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه١
هٛا ٤نإ سوب ؾ٦ات ايؤ ايعل ١ٜٔأ ٚعٔ طلٜل ؼًً ٌٝهٌ اشللّ ايوهاْ ٞيًُٓڀك , ١يتشـٜـ
ايؿ٦ات ايكاؿك ٠عٔ ايعٌُ ٚاٱْتاز اييت ٜكع عً ٢عاتكٗا عب إعاي ١باق ٞأؾلاؿ اجملتُع,
 -2ؿكاه ١ايذلنٝب ايٓٛع ٞيًوهإ ايًٝب ٌٝبإٓڀكَٚ , ١علؾ ١ايتػرل ٗ ْوب ١ايٓٛع بٌ ايقنٛك
ٚاٱْاخ ْٚوب ١نٌ َُٓٗا إٍ اٯػل َٚ ,ـ ٣ا٫ػت٬ف بُٗٓٝا ٕا ي٘ َٔ أثاك عًَ ٢عـ٫ت إٛايٝـ
ٚايٛؾٝات ٚاشلذلٚ ٠اؿاي ١اينٚدٚ ١ٝايتٛمٜع إٗين يًوهإ.
َٓطك ١ايدزاض١
تكع َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٗ ٞاؾن ٤ايٌُاي ٞايػلب َٔ ٞيٝبٝا عً ٢ط ٍٛاَتـاؿ دبٌ ْؿٛه ١ايعقٟ
نجرلا َا ٌٜاك إي ٘ٝباؾبٌ ايػلب ,ٞعً ٢اكتؿاع ٜذلاٚغ َا بٌ َ 884-600ذلا ؾٛم َوت ٣ٛهڀض
ايبشل (ًلف .) 50ْ ,1996 ,أَا بايٓوب ١يًُٛقع ايؿًه ,ٞؾإٕ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞتكع بٌ
ػڀ ٢طً 15- 9 ٍٛلقاٚ ,بٌ ؿا٥لت ٞعلض  32,45 – 29,05سلا(٫أَاْ ١ايتؼڀ,٘ٝ
.)25 ْ ,1978
ٚتعـ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب َٔ ٞأندل َٓاطل يٝبٝا َٔ سٝح إواس ١سٝح تبًؼ َواستٗا سٛايٞ
141200نًَٛٝذل َلبع ,أَ ٟا ٜعاؿٍ ١ًْ َٔ ٪ 8إواس ١ايهً ١ٝيًب٬ؿ (أَاْ١
ايتؼڀ )26 ْ ,1978,٘ٝنُا ٜٓٛض ًهٌ (.) 1
غهٌ زقِ ()5
املٛقع ادتػسايف ملٓطك ١ادتبٌ ايػسبٞ
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ٚتتُجٌ َٓڀك ١ايـكاهٚ ١ؾكاڄ يًتكو ِٝاٱؿاك ٟعاّ ً َٔ ّ 2006عب ١ٝاؾبٌ ايػلب ٞسٝح
قوُت يٝبٝا إٍ ً 22عب ١ٝنُا ٗ ايٌهٌ (ٚ .) 2تِٔ ايٌعب ١ٝأكبع ؾلٚع إؿاك ١ٜكٝ٥و( ٖٞ ١ٝ
غلٜإ ٜ ,ؿلٕ َ ,نؿ ,٠داؿ) ٚنُا ٗ ايٌهٌ ( ٚ .)3يػلض َكاكْْ ١تا٥ر إوض ايٛطين يًوهإ
ُ ّ 2012ت عًُٝات ػُٝع ايبٝاْات تبعاڄ يًتكوُٝات اٱؿاك ١ٜايكا ١ُ٥هٓٚ .ّ 2006 ١ػـك
إِـك :أَاْ ١ايتؼڀًَِ ,٘ٝش ١إواس ,١ا٭طًى ايٛطين ,طلابًى,7?=> ,
;.8إٍ َٓڀكْ ١ايٛت ناْت ُٓٔ ايتكو ِٝاٱؿاكٕٓ ٟڀك ١اؾبٌ ايػلب ٗ ٞتعـاؿات (
ْ ٖٓا
اٱًاك٠

ٚ ) 1973 ,1984 , 1995مت ؾًِٗا ٫سكاڄ.
غهٌ زقِ ()1
ايتكطُٝات اإلداز ١ٜيًٝبٝا ضّٓ 1005 ١
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املضدز:عٌُ ايباسح با٫عتُاؿ عً ٢ا٭طًى ايٛطين ٚايتكوُٝات اٱؿاك ١ٜيًتعـاؿ ايعاّ
َٔ
يًوهإ <.ّ 811
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شكل رقم ()2
التقسيمات اإلدارية لمنطقة الدراسة

إِـك َٔ :عٌُ ايباسح بٓا ٤عً ٢ايتكوُٝات اٱؿاك ١ٜيًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ <811
ّ.

تعتدل َٓڀك ١اؾبٌ ايػلبَٓ َٔ ٞاطل ايتُلنن ايوهاْ ٞايلٝ٥و ٗ ١يٝبٝا ,إف بًػت ْوب ١ايوهإ
بٗا  َٔ %5.4إْاي ٞههإ يٝبٝا هٓ 2006 ١سوب ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ,
 ١ًْ َٔ %5.7ٚايوهإ سوب ْتا٥ر إوض ايٛطين يًوهإ .2012
ٜٚتبٌ َٔ اؾـٚ )1 ( ٍٚايٌهٌ ( ِٛ )4إْاي ٞعـؿ ايوهإ ٗ إٓڀك ١ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه١
َٔ ْ 302705وُ ١عاّ  2006إٍ ْ 307616وُ ١عاّ ٌٜ , 2012هٌ ايقنٛك ْوب١
ٚ % 50.7اٱْاخ ْوب %49.3 ١طٛاٍ ٖق ٙايؿذل ٗ .٠سٌ هذٌ سذِ ايوهإ ايًٝبَ ٌٝعـ٫ڄ
أهلع يًُٓ ,ٛؾكـ ماؿ عـؿِٖ َٔ ْ 288944وُ ٗ ١عاّ  2006إٍ ْ 304232وُ ٗ ١عاّ
ٌٜ , 2012هٌ ايقنٛك ٚاٱْاخ ْوب ١ثابت ١ٱْاي ٞايوهإ ايًٝب ٖٞ ٌٝعً ٢ايتٛاي50.7 ( ٞ
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ٚ )%49.3 , %سككت ػٖ ٍ٬ق ٙايؿذلْ ٠وب ١اينٜاؿَ ٗ %5.3 ٠كابٌ بًػت ْوب ١اينٜاؿ ٠ٱْايٞ
ايوهإ .%1.6
ٜٚتبٌ إٔ تڀٛك عـؿ ايوهإ ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاهٜ ١لدع إٍ تأثرل اينٜاؿ ٠ايڀبٝع ١ٝيًوهإ ايًٝبٌٝ
ٗ مٜاؿ ٠سذِ ايوهإ ,ؾكـ اكتؿعت ْوب ١ايوهإ ايًٝب َٔ %95.6 َٔ ٌٝإْاي ٞايوهإ إٍ
 %98.9هٓٚ , 2012 ١فيو يكً ١عـؿ ايوهإ غرل ايًٝب ٌٝإف مل تتذاٚم ْوبتِٗ َٔ %4.4
إْاي ٞههإ إٓڀك ١عاّ ٚ ,2006تٓؼؿض ْوبتِٗ بٌهٌ نبرل ٚساؿ عاّ  2012يتوذٌ َا
ْوبت٘  َٔ %1.1إْاي ٞههإ إٓڀكٖٚ , ١قا كَا ٜلدع إٍ أسـاخ ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل َٚتابعٗا َٔ
ٚلٚف أَٓٚ ١ٝاقتِاؿ ١ٜؿؾعت إٍ َػاؿك ٠أعـاؿ نبرل َٔ ٠ايٛاؾـ ٜٔا٭داْب إٍ ػاكز ايب٬ؿ.
دد ٍٚزقِ ()1
تطٛز سذِ ايطهإ يف َٓطك ١ادتبٌ ايػسب ٞخالٍ ايؿرت) 2012 - 2006 ( ٠
ايوٓ١

2006

ايوهإ
يٝبٕٛٝ
غرل يٝبٌٝ
اٱْايٞ

201
2

2889
44
1376

338
4

3027
05

سذِ
اينٜاؿ٠

304
232

1

اينٜاؿ ٠ايوهاْ١ٝ

1528
8
10377

307
616

َٔ عٌُ ايباسح اهتٓاؿاڄ إٍ:
 ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ .ّ 2006 -إوض ايٛطين يًوهإ .ّ 2012

4911

َعـٍ

ْوب ١اينٜاؿ ٠ايتػرل
ايوٓ% ٟٛ
%
5.3
 75.41.6

0.5
7.55
0.2
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غهٌ زقِ ()3
تطٛز سذِ ايطهإ مبٓطك ١ادتبٌ ايػسب ٞخالٍ ايؿرت٠
ّ 1051 - 1005
2006

%48

%50

اإلجمالي
غير ليبيين
ليبيون

%2

2012

%50

%49

اإلجمالي
غير ليبيين
ليبيون

%1

إِـك َٔ :عٌُ ايباسح اهتٓاؿاڄ إٍ اؾـٚ ٍٚقِ 7
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ايرتنٝب ايعُسٟ
ٜكِـ بايذلنٝب ايعُل ٟتٛمٜع ايوهإ ( فنٛك ٚإْاخ ) سوب ؾ٦ات ايؤ اييت ته ٕٛإَا
ٔاه ١ٝأ ٚعٌل , ١ٜسٝح تعـ ؿكاه ١ايذلنٝب ايعُل ( ٟسوب ؾ٦ات ايعُل ) فات أُٖ ١ٝبايػٗ ١
ايبشٛخ ايوهاْ , ١ٝ٭ْٗا تعهى إَ٬ض ايـَٛغلاؾ ١ٝيًُذتُع َٔ َٛايٝـ ٚٚؾٝات ٖٚذل( ٠بٛاؿقذٞ
ٚآػلٚ .)188ْ ,2002,ٕٚعً ٢قـك نبرل َٔ ا٭ُٖ ١ٝبايٓوب ١يًُوٛ٦يٌ عٔ ايتؼڀٚ ٘ٝكهِ
ايوٝاه ١ايعاَ ١يًـٚي ٗ ١كتًـ إٝاؿٚ ,ٜٔفيو ٫كتبا ٙايذلنٝب ايعُل ٟبهجرل َٔ اـِاّ٥
ا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاع ,١ٝإٓاؾ ١إٍ ؼـٜـ سذِ ايك ٣ٛايعاًَٚ ١قـكتٗا عً ٢تأؿ ١ٜاــَاتٚ ,نقيو
ؼـٜـ سذِ اٱعايَٚ ١تٛه٘ ايعُل ٚعـؿ اٱْاخ ٗ هٔ اٱلاب َٔٚ ,سٝح قـك ٠ايـٚي ١ايعوهل١ٜ
ٚايوٝاهات ايوهاْ( ١ٝايهٝؼٝا.)151ْ ,2003 ,
ّٚهٔ إٔ تعڀ ٞؿكاه ١ايذلنٝب ايعُلً٪َ ٟلات َُٗ ٗ ١ايتؼڀ ٘ٝيتَُٓٓ ١ٝڀك ١اؾبٌ
ايػلب ٞؼـؿ عً ٢أهاهٗا ْٛع اــَات ا٭هاه ١ٝاييت وتاد٘ ايوهإ َٗٓٚا اــَات ايتعً١ُٝٝ
ٚايِشٚ ١ٝاٱههإ ٚايٓكٌ ٚإٛاُ٬ت ٚغرلٖا ٓٚٚ ,ع ايتكـٜلات إوتكبً ١ٝعٔ سذِ ا٭طؿاٍ ٗ
هٔ ايـكاهٚ , ١سذِ إتنٚدٌ ٚسذِ إٛايٝـ ٚايٛؾٝات ٚسذِ ايعُايٚ ١غرلٖا.
ٌٜٚاك ٖٓا إٍ إٔ بٝاْات ايعُل إوتُـ َٔ ٠ايتعـاؿات ايوهاْ ١ٝإِـك  ٢ٖٚايلٝ٥وٞ
يـكاه ١ايذلنٝب ايعُلٖ( ٟاْ ٫ )13ْ ,2005 ,ٞؽً َٔ ٛبعض ا٭ػڀا ٗ ٤فنل ا٭عُاك عٓـ
إدلا ٤ايتعـاؿ َٔٚ ,أدٌ ػٓب ا٭ػڀا ٤إتٛقع ٗ ١بٝاْات ايعُلٚ ,يوٗٛي ١ايتشًٚ ٌٝإكاكْ ١ؾكـ مت
تكو ِٝايوهإ ٗ ٖق ٙايـكاه ١إٍ ث٬خ ؾ٦ات عُل ١ٜعل ١ٜٔنُا َٖ ٛتبع ٗ ايـكاهات ايوهاْ,١ٝ
ٖ ٞؾُ ١٦ػاك ايؤ ( 14 – 0هٓٚ , ) ١ؾَ ١٦تٛهڀ ٞايؤ (  64 – 15هٓٚ ) ١أػرلاڄ ؾ ١٦نباك
ايؤ

( أنجل َٔ  65هٓ.) ١

 -1ؾ ١٦صػاز ايطٔ (  14 - 0ضٓ) ١
تعدل ٖق ٙايؿ ١٦عٔ َكـاك سٚ ١ٜٛٝؾت ٠ٛايوهإ ,نُا تٓٛض إلسً ١ايـّٛغلاؾ ١ٝاييت ّل بٗا
اجملتُع ُ ٢ٖٚ ,جٌ قاعـ ٠اشللّ ايوهاْ ٞ٭ ١ٜنتً ١ههاْ ,١ٝنُا إٔ ٖق ٙاجملُٛع ١غرل َٓتذ١
ب ايوهاْ ٞعً ٢إٛاكؿ ٜتٓاهب َباًلَ ٠ع سذِ ٖق ٙاجملُٛع١
اقتِاؿٜاڄ ,بٌ إٕ ايع ٵ
( Chandna,1986,P150ؾٗ ٗ ٞساد ١ؿا ١ُ٥إٍ تٛؾرل اــَات ايِشٚ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ٚا٫دتُاعٚ ,١ٝنًُا ماؿ سذُٗا ماؿت ْوب ١اٱعاي ٗ ١اجملتُع ,نُا أْٗا أنجل ايؿ٦ات تأثلاڄ بعاًَٞ
إٛايٝـ ٚايٛؾٝات ْ ٌُٝٚ ,وبُ ١ػاك ايؤ إٍ ايتٓاقّ ٗ اجملتُعات إتكـَ , ١بُٓٝا تتناٜـ ٗ ايـٍٚ
ايٓاَ ١ٝإ ٫أْٗا تعـ َٛاكؿ ٚإَهاْات نآَ ١يًُوتكبٌ ٗ أ ٟفتُع.
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٬ٜس َٔ ٜؿكاه ١ايتٛمٜع ايٓويب يًوهإ ايًٝبَٓ ٗ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞسوب ؾ٦ات ايؤ
ايعل ١ٜٔنُا ٗ اؾـٚ )2 ( ٍٚايٌهٌ (  )5اٯت:ٞ
ًٗ -1ـت ٖق ٙايؿ ١٦ايعُل ١ٜاكتؿاعاڄ ٗ ْوبتٗا  ,ؾكـ اكتؿعت َٔ ( )% 30.6هٓ2006 ١
إٍ ( )% 31.7هٓٚ , 2012 ١قـ بًػت ْوب ١اينٜاؿ ٠ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاهٜٚ ) % 9.2( ١لدع ٖقا
ا٫ػا ٙم ٛاكتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ ْتٝذ٫ ١كتؿاع َعـٍ إٛايٝـ اـاّ سٝح أكتؿع عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا
َٔ ( ٗ 23.3ا٭يـ) هٓ ( 2006 ١اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُعًَٛات ,)51 ْ ,2007 ,إٍ (25.97
ٗ ا٭يـ) هًَِٓ( 2012 ١ش ١اٱسِاٚ ٤ايتعـاؿ.)13ْ ,2015 ,
 -2إٔ ٖقا ا٫ػا ٙيًتٛمٜع ايٓويب يًوهإ ُػاك ايؤ ٗ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلبٜ ٞتٛاؾل َع َجً٘ٝ
عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا  ,اييت هذًت ْوب )%31( ١هٓ , 2006 ١ثِ ( )%31.6هٓٚ .2012 ١بٗقا
ٜتٔض إٔ ٖٓاى اكتباطاڄ ٚثٝكاڄ بٌ َعـٍ اـِٛبَٚ ١عـٍ ايؿت ٠ٛهٛا ٤عًَ ٢وت ٣ٛإٓڀك ١أ ٚيٝبٝا,
ٜٚتؿل فيو َع َا ٖ ٛها٥ـ يـ ٣غايب ١ٝايٌعٛب ( اـٝا.)109ْ ,1982 ,ٙ
ْٚ -3تٝذ٫ ١كتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ إٍ إْاي ٞايوهإ ايًٝب ٌٝبإٓڀك ١ؾإٕ فيو ٜـٍ عً٢
إٔ ايوهإ ّلَ ٕٚلسً ١ايٌبابَ ٢ٖٚ ,لسًٜ ١ذلتب عًٗٝا آثاك َٔ ايٓاسٝتٌ ا٫قتِاؿٜع١
ٚا٫دتُاع ,١ٝؾاكتؿعاع ْوبُ ١ػاك ايوعٔ ه٪ٝؿ ٣إيع ٢اكتؿاع ْوب ١اٱْؿعام ا٫هتٗ٬نً ٗ ٞهٌ
ػـَات غرل َٓتذ ١نايتعًٚ ِٝايِشٚ ١اــَات ا٫دتُاعٚ ١ٝاٱههإ ,نُا أْ٘ ٜعتدل ًَ٪لاڄ نبرلاڄ
يٓوب ١اٱعاي ١ايهًٚ ١ٝإعايُ ١ػاك ايؤ ػاُ , ١إ ٫أْ٘ ٜعتدل كُٝـاڄ بٌلٜاڄ يًُوتكبٌ عٓـَا تـػٌ
ٖق ٙايؿ ١٦هٔ ايعٌُ ايعٌُ ٚاٱْتاز  .أَا ايٓتا٥ر ايـّٛغلاؾ ١ٝإذلتب ١عً ٢اكتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ
ؾٗ ٞاكتؿاع َعـ٫ت ايُٓ ٛايوٓ ١ٜٛيًوهإ ْتٝذ ١يـػٖ ٍٛق ٙايؿَ ١٦لسً ١اٱلاب بأعـاؿ نبرل.٠
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دد ٍٚزقِ ()2
ايتٛشٜع ايعددٚ ٟايٓطيب يًطهإ ايًٝبٝني سطب ؾ٦ات ايطٔ ايعسٜغ ١ؾَٓ ٢طك١
اؾبٌ ايػلب ٞػ ٍ٬ايؿذل2012 - 2006 ٠
 14 - 0هٓ١

ايوٓ١

ايعـؿ

2
006
2
012

883
33
96450

 64 - 15هٓ١
ايٓوب% ١
30.6
31.7

ايعـؿ
1835
51
1910
31

 65هٓ ١ؾأنجل

ايٓوب% ١
63.5
62.8

ايعـؿ
170
60
167
51

ايٓوب% ١
5.9
5.5

َٔ عٌُ ايباسح اهتٓاؿاڄ إٍ:
 ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ .ّ 2006 إوض ايٛطين يًوهإ .ّ 2012 -2ؾَ ١٦تٛضط ٞايطٔ (  64 - 15ضٓ) ١
تعـ ٖق ٙايؿ ١٦ايجل ٠ٚاؿكٝك ١ٝيًُذتُع اييت ٜكع عً ٢عاتكٗا إعاي ١باق ٞايؿ٦ات  ,ؾُٔ ايٓاس١ٝ
ا٫قتِاؿ ١ٜأنجلٖا إْتاداڄ ٚعً ٢أنتاؾٗا تتِ ْٗٔ ١ايب٬ؿ ٚؼكٝل بلاَر ايتُٓٚ ,١ٝايـؾاع عً ٢ايٛطٔ
ٖٚقا َا ٜعلٓٗا أنجل إٍ ايٛؾا (٠ايٛإ ,)322ْ ,2008 ,ٞنُا تهُٔ ؾٗٝا ػِٛب ١اجملتُع ,
٭ْٗا تِٔ ايوهإ ٗ هٔ اٱلابٚ .أْٗا ايؿ ١٦ا٭نجل قـك ٠عً ٢اؿلنٚ ١اشلذلٖٚ , ٠ق ٙايٛاٖل٠
تتُاًَ ٢ع ايُٓ ٘ إعلٚف َٔ إٕ إٗادلَ َٔ ِٖ ٜٔتٛهڀ ٞا٭عُاك ٗ ايػايب ٢ٖٚ ,زل ١كٝ٥و١ٝ
َٔ ايوُات ايـّٛغلاؾ ١ٝيًُٗادل( ٜٔابٛعٝاْٚ .)568ْ ,1980 ,١تتأثل ٖق ٙايؿ ١٦بعـ ٠عٛاٌَ
َٓٗا اشلذلٚ ٠اؿلٚب ٭ْٗا ايؿ ١٦ا٭نجل قـك ٠عً ٢اؿلنٚ ١ايتٓكٌ.
نُا إٔ ْوبَ ١تٛهڀ ٞايؤ إٍ ًْ ١ايوهإ ايًٝب ٌٝقـ انؿٔت ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاهَٔ ١
( )% 63.5هٓ 2006 ١إٍ ( )% 62.8هٓ 2012 ١بٓوب ١تػرل بًػت (ٜٚ .)% 4.1تٌاب٘ ٖقا
ا٫نؿاض َع ْٛرل ٙعًَ ٢وت ٣ٛايب٬ؿ سٝح انؿٔت ْوبَ ١تٛهڀ ٞايؤ َٔ ( )% 64.6هٓ١
 2006إٍ ( )% 63.7هٜٓٚ , 2012 ١لدع ايوبب إي ٞاٯثاك ايوًب ١ٝيٮسـاخ ا٭َٓ١ٝ
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ٚاؿلٚب اييت سـثت بعـ ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل ٚتوببت ٗ ٚؾٝات عـؿ نبرل َٔ ايقنٛك ُٓٔ ٖق ٙايؿ١٦
ايعُل ,١ٜإٓاؾ ١إٍ ْنٚغ ايهجرل َِٓٗ إٍ ػاكز ايب٬ؿ,
 -3ؾ ١٦نباز ايطٔ (  65ضٓ ١ؾأنجس)
ُجٌ ٖق ٙايؿ ١٦كأي اشللّ ايوهاْ ٢ٖٚ ٞؾ ١٦غرل َٓتذ ١بوبب ندل ايؤ ٚايتكاعـ ٚ ,تٌهٌ عب٦اڄ
عً ٗ ِٖ َٔ ٢هٔ ايعٌُ َٔ ايوهإ ٭ْٗا تعتُـ ٗ إعايتٗا عً ٢ايؿ ١٦ايجاَْ ١ٝجٌ ايؿ ١٦ا٭ ,ٍٚنُا
أْٗا علٓ ١يًٛؾا ٚ , ,٠تِٔ عـؿاڄ َٔ اٱْاخ ا٭كاٌَ (ايعاْ .)47ْ ,2010 ,ٞنُا تتأثل ْوب١
ٖق ٙايؿ ١٦ايعُل ١ٜبٓوب ١ايوهإ ٗ ايؿ ١٦ايعُل ١ٜأقٌ َٔ  15هٓٚ ,١فيو ٭ٕ ْوبتٗا تكٌ بتناٜـ
ْوبُ ١ػاك ايؤ.
ٚأُٖ ١ٝؿكاه ١ؾ ١٦نباك ايؤ ٗ تكـٜل سادتٗا اييت تتُجٌ ٗ ائُإ ا٫دتُاعٚ ٞبلاَر
ايتكاعـ َٚتڀًبات اــَات ايِشٚ ١ٝساداتٗا إٍ ايػقاٚ ٤إوهٔ ٚايذلؾٚ ٘ٝغرلٖا (عً,1985 ,٢
ْ .)282نُا تهوب ْوب ١ؾ  ١٦نباك ايؤ أُٖ ١ٝػاُ , ١إف ٜعتُـ عًٗٝا نًُ٪ل يتعُل ايوهإ
 ٗ,ساي ١اكتؿاع ْوب ١ايوهإ ايق ٜٔتنٜـ أعُاكِٖ عً 65 ٢هٓ( ١ايعٝو.)340ْ ,2001 ,ٟٛ
ٚبتتبع تڀٛك ْوب ١ؾ ١٦نباك ايؤ بإٓڀك ١ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه ١نُا ٗ اؾـٚ )2 ( ٍٚايٌهٌ
( ٬ٜ , )5س ٜأْٗا انؿٔت َٔ ( )% 5.9هٓ 2006 ١إٍ ( )% 5.5هٓ 2012 ١بٓوب ١تػرل
بًػت (ْ )% 1.8 -تٝذ٫ ١نؿاض ْوبُ ١ػاك ايؤ ٚ ,بايتايٜ ٞكٌ عب ٤اٱعايَٚ .١كاكْٖ ١قٙ
ايؿَ ١٦جًٝتٗا عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا ٬ٜس ٜا٫ػت٬ف بُٗٓٝا  ,سٝح اكتؿعت ْوب ١نباك ايؤ عً٢
َوت ٣ٛايـٚي )% 4.4( َٔ ١هٓ 2003 ١إٍ ( )% 4.7هٓ.2012 ١
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غهٌ زقِ ()5
ايتٛشٜع ايٓطيب يًطهإ ايًٝبٝني يف َٓطك ١ادتبٌ ايػسب ٞسطب ؾ٦ات ايطٔ ايعسٜغ١
خالٍ ايؿرت0210 - 0226 ٠
%70
60
50
40
2006

30

2012

20
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0
 65سنة فأكثر

 64 - 15سنة

 14 - 0سنة
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بِؿ ١عاَّ ١هٔ اؿهِ عً ٢ػِا ّ٥ايذلنٝب ايعُل ٟيؿ٦ات ايؤ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞػٍ٬
ايؿذل 2012 - 2006 ٠بأْٗا ًُو َٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١اي٬مَ ١٭غلاض اٱْتاز ٚايتُٓٚ , ١ٝقٝاّ
ايعـٜـ َٔ إٌاكٜع ايِٓاعٚ ١ٝإتُجً ١بؿَ ١٦تٛهڀ ٞايؤ ُٚ,تًو َٔ ايجل ٠ٚايبٌل ١ٜيًُوتكبٌ بؿ١٦
ُػاك ايؤ اييت تٌهٌ قاعـ ٠اشللّ ايوهاْٖٚ , ٞق ٙايجلٜٓ ٠ٚبػ ٞإٕ  َٔ٪ٜشلا إوتكبٌ َٔ ػٍ٬
ايدلاَر ٚاٱدلا٤ات إ َٔ ١ُ٥٬قبٌ ايـٚي ١عٓـ ٓٚع ػڀ٘ ايتُٓ ١ٝإوتكبً .١ٝإٍ داْب ؾإ إٓڀك١
ؼتاز إٍ ايعـٜـ َٔ اــَات ا٫دتُاع َٔ ١ٝتعًٚ ِٝػـَات ُشٚ ١ٝتٛؾرل إوهٔ ؾٔ ٬عٔ تٛؾرل
ؾلْ ايعٌُ  ,بوبب ايتناٜـ إوتُل ٗ ؾ ١٦ايٌباب.
اهلسّ ايطهاْٞ
ٜعـ اشللّ ايوهاْ َٔ ٞأنجل ا٭هايٝب ايبٝاْ ١ٝاهتؼـاَاڄ ٗ ايـكاهات ايوهاْ ١ٝيتٝٓٛض ايتٛمٜع
ايعُل ٟايٓٛع ٞيًوهإ ٗ نٌ ؾ ١٦عُل ,١ٜيعلٓ٘ ا٭كقاّ إڀًك ١أ ٚايٓوب إ ١ٜٛ٦يًقنٛك ٚاٱْاخ
ٗ نٌ ؾ ١٦عُلًٚ .١ٜهٌ اشللّ ايوهاّْ ٞهٔ إٔ ٜعڀ ٢ؿٕ ١َُٗ ٌ٥٫آ ٞايوهإ َٚوتكبًِٗ,
 َٔٚثِ ؾإٕ ا٭ٖلاَات ايوهاُْٛ ١ٝك ٠يًتاكٜؽ ايـّٛغلاؾ ٢يًُذتُع ايق ٟتتػرل ؾ٦ات٘ ايعُل١ٜ
ٚايٓٛعْ ١ٝتٝذ٪َ ١ثلات نجرل ٠تٓعه ى عًً ٢هٌ اشللّ َجٌ َعـ٫ت إٛايٝـ ٚايٛؾٝاتٚ ,تٝاكات
اشلذل ٠ايٛاؾـ ٠أ ٚايٓامسٚ ,١نقيو ايهٛاكخ ايڀبٝعٚ ١ٝاؿلٚب ٚاجملاعات(ٓـ,2008,
ْ.)309
ٕٚعلؾ ١إٍ أ َٔ ِ٘ ٟإًهاٍ ا٭ٖلاَات ايوهآْٜ ١ٝتُ ٞاشللّ ايوهاْ ٞيًوهإ ايًٝبٗ ٌٝ
َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞ؟ ٖٓ ٌٖٚاى تػرل ٗ ًهً٘ ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه١؟ يقيو مت كهِ ا٭ٖلاّ ايعُل١ٜ
ايٓٛع ١ٝيًُٓڀك ١يؿذل ٠ايـكاه 2012 - 2006 ١بٓا ٤عً ٢ايتٛمٜع ايٓويب يًوهإ ايًٝبٗ ٌٝ
اؾـ ٍٚكقِ ( َٔٚ , )3ػَ ٍ٬كاكْ ١ا٭ٖلاَات ايوهاْ ١ٝػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاهٜ ١تٔض اٯت:ٞ
إٔ قاعـ ٠اشللّ ايوهاْ ٞهٓ 2012 ١أنجل اتواعاڄ عٓٗا ٗ هٓٚ ,2012 ١فيو بوبب اكتؿاع
ْوبُ ١ػاك ايؤ .عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ًهٌ اشللّ  ٫ىتًـ عٔ ايُٓ٘ إُٝن يًـ ٍٚايٓاَ.١ٝ
اْهُاَ ْوب ١ايوهإ ٗ ؾَ ١٦تٛهڀ ٞايؤ ( 65 - 15هٓ ٗ )١هَٓ 2012 ١كاكْ١باتواعٗا ٗ هٓ , 2006 ١كغِ اكتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ ٜٚ ,لدع فيو كَا إٍ اٱسـاخ اييت
ُاسبت ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل َٚا بعـٖا َٔ أسـخ أَٓٚ ١ٝسلٚب توببت ٗ ٚؾا ٠أعـاؿ نبرلَٔ ٠
ايٌباب إٍ داْب اشلذلٚ ٠ايٓنٚغ ايق ٟطاٍ ٖق ٙايؿ ١٦ايعُل.١ٜ
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 اتواع قُ ١اشللّ ايوهاْ ٗ ٞايؿ ١٦ايعُل 64( ١ٜهٓ ١ؾُا ؾٛم) ٜٚ ,لدع فيو إٍ ايلعا١ٜايِش ١ٝاييت ٜتًكاٖا نباك ايؤ ٚ ,اٍ اكتؿاع َتٛه٘ ايعُل بٌ ايًٝب.ٌٝ
ٜتٔض ٖا هبل إٔ ايٌهٌ ايعاّ يًٗلّ ايوهإْٓ ٞڀك ١اؾبٌ ايػلبُٝ ٞن ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه١
با٫تواع ايٓويب ٗ ايؿ٦ات ايعُل 39 - 15 ١ٜهٓ ١عً ٢سواب ايؿ٦ات ايعُل ١ٜايِػرلٜٚ , ٠عهى
فيو ا٫نؿاض ايٓويب ٕعـ٫ت إٛايٝـ ٗ ايوٓٛات ا٭ػرل ٠عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا بٌهٌ عاّ.
دد ٍٚزقِ ( )3ايتٛشٜع ايٓطيب يًطهإ ايًٝبٝني سطب ؾ٦ات ايعُس ٚايٓٛع مبٓطك ١ادتبٌ
ايػسب ٞخالٍ ايؿرت2012 - 2006 ٠
ايؿ٦ات

2012

2006
فنٛك %

إْاخ %

فنٛك %

إْاخ %

4–0

11.0

10.7

12.7

12.0

9–5

9.8

9.7

10.7

10.5

14 – 10

10.2

10.0

8.8

8.7

19 – 15

11.0

11.1

8.7

8.5

24 – 20

11.0

11.0

9.5

9.3

29 – 25

10.6

10.5

9.4

9.2

34 – 30

9.0

8.7

8.9

9.0

39 – 35

6.9

7.0

7.7

7.7

44 – 40

5.3

5.4

6.0

6.5

49 – 45

3.7

3.9

4.8

5.0

54 – 50

2.0

2.4

3.6

3.8

59 – 55

1.8

2.0

2.0

2.2

64 – 60

1.7

1.8

1.7

2.0

69 – 65

1.7

1.7

1.3

1.5
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74 – 70

1.6

1.6

1.3

1.3

 75ؾأنجل

2.7

2.5

2.9

2.8

َٔ عٌُ ايباسح اهتٓاؿاڄ إٍ:
 ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ .ّ 2006 -إوض ايٛطين يًوهإ .ّ 2012

142

الطكاى والعوالت السراعٍت

 75فأكثر
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0

2006
اإلناث

15

10

الذكور

5

0

10

5

15

2012

 75فأكثر
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0

الذكور

اإلناث

15

10

5

0

5

10

15

التركٍب العوري والٌىعً للطكاى اللٍبٍٍي

ايرتنٝب ايٓٛع ٞيًطهإ
ٜعـ ايذلنٝب ايٓٛع ٞيًوهإ َٔ أنجل اجملا٫ت ٚايـكاهات ايوهاْ ١ٝأُٖٜٚ ,١ٝكِـ ب٘ تكوِٝ
ايوهإ إٍ فنٛك ٚإْاخ ْٚوب ١نٌ َُٓٗا َٚـ ٣ا٫ػت٬ف بُٗٓٝا  ,ؾُٔ ػ٬ي٘ ّهٔ َعلؾ١
ايذلنٝب ا٫قتِاؿ ٟيًك ٣ٛايعاًَْٛٚ ١عٗا ٚتلنٝبٗا إٗين ٚقـكتٗا اٱْتادَٚ , ١ٝعلؾ ١عـؿ اٱْاخ
ٗ هٔ اٱلاب ٚاؿاي ١اينٚدَٚ ,١ٝعلؾ ١إٌانٌ ايٓاْ ١عٔ مٜاؿ ٠أ َٔ ٟاؾٓوٌ ٚ ,ايتٓب ٪باينٜاؿ٠
إوتكبً ١ٝيًوهإ نُا ٪ٜثل عًَ ٢عـ٫ت إٛايٝـ ٚايٛؾٝات ٚاشلذل.٠
ٜٚعدل عٔ ايذلنٝب ايٓٛع ٞيًوهإ بٓوب ١عـؿ ايقنٛك يهٌ  100أْجٚ ٢تعلف ٖق ٙايٓوب١
( بٓوب ١ايٓٛع)  َٔٚثِ هٛف ٜتِ ا٫عتُاؿ ٗ ٖق ٙايـكاه ١عًٖ ٢قا إكٝاي يتشً ٌٝسلن ١ايتػرل ٗ
ْوب ١ايٓٛع ٔ َٚ .اؿكا٥ل إعلٚؾ ١إٕ َع ِٛايـكاهات ايوهاْ ١ٝػُع إٕ ْوب ١ايٓٛع ٭ ٟفتُع
تذلاٚغ َا بٌ  105 – 100فنل يهٌ َا ١٥أْجٚ, ٢تذلاٚغ ْوب ١ايٓٛع عٓـ اي٫ٛؿ– 105 َٔ ٠
 106فنل يهٌ َا ١٥أْج ( ٢عًٚ , )284ْ,1985 ,٢إ أ ٟتػرل ٗ ْوب ١ايٓٛع ٜعڀً٪َ ٞلڄا
عً ٢ا ٕ عٛاٌَ تكـ ٚكاٖ ٤قا ايتػرل ٖٓٚ ,اى عـ ٠عٛاٌَ ت٪ثل ٗ ْوب ١ايٓٛع أُٖٗا اشلذل , ٠تبأٜ
َعـ٫ت إٛايٝـ ٚايٛؾٝات  ,اؿلٚب ,ا٭ػڀا ٗ ٤بٝاْات ايتعـاؿ َجٌ ايٓكّ ٗ توذ ٌٝاٱْاخ,
إوت ٣ٛايِش ٞايوا٥ـ ٚه ٤ٛايتػق(١ٜإبلاٖٚ .)22ْ,2003 ,ِٝاؿلٚب ٚاشلذلٜ ٠وُٗإ
بٌهٌ َباًل ٗ إهاؿ ايؿلٚم بٌ عـؿ ايقنٛك ٚعـؿ اٱْاخ  ,ؾاؿلٚب ت٪ؿ ٣إٍ مٜاؿٚ ٠ؾٝات
ايقنٛك عٔ اٱْاخ  ,أَا ؿٚك اشلذل ٠ؾٝأت َٔ ٞػ ٍ٬ػلٚز إعـاؿ نبرل َٔ ٠ايقنٛك َٔ ايب٬ؿ ٖا
٪ٜؿ ٣إٍ اػتْ ٍ٬وب ١ايٓٛع (غ٬ب ٚآػل.)102ْ ,1967 ,ٕٚ
 َٔٚػ ٍ٬تتبع اؾـٜ ) 4( ٍٚتٔض إٔ ْوب ١ايٓٛع هذًت هْٓ 2006 ١وب 102.7 ١فنل
يهٌ َا ١٥أْج ,٢ثِ اكتؿعت ايٓوب ١إٍ  102.8فنل يهٌ َا ١٥أْجَٚ .٢كاكْتٗا بٓوب ١ايٓٛع عً٢
َوت ٣ٛيٝبٝا ٬ٜس ٜانؿاض ْوب ١ايٓٛع َٔ  102.9فنل يهٌ َا ١٥أْج ٢إٍ  102.3فنل يهٌ
َا ١٥أْجٚ ,٢كَا ٜلدع فيو إٍ ا٭سـاخ اييت ُاسبت ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل َٚا تبعٗا َٔ سلٚب
ٚٚلٚف أَٓ ١ٝتوبب ٗ ؾكـإ نجرل َٔ ايٌباب ايقنٛكٚ ,ؿؾع نجرل َٔ ايوهإ ٫هُٝا ايقنٛك إٍ
اشلذل ٠ػاكز ايب٬ؿ.
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دد ٍٚزقِ ()4
ْطب ١ايٓٛع يًطهإ ايًٝبٝني مبٓطك ١ادتبٌ ايػسبٚ ٞيٝبٝا
خالٍ ايؿرت2012 – 2006 ٠
ايبٝإ

2006

2012

َٓڀك ١اؾبٌ ايػلبٞ

102.7

102.8

يٝبٝا

102.9

102.3

َٔ عٌُ ايباسح اهتٓاؿاڄ إٍ:
 ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ .ّ 2006 -إوض ايٛطين يًوهإ .ّ 2012
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ارتامتــ١
ّهٔ تًؼ ّٝأِٖ ايٓتا٥ر ٚايتُٝٛات اييت تًُٛت إيٗٝا ٖق ٙايـكاه ٗ ١اٯت:ٞ
ايٓتا٥ععر:
 -1اكتؿاع سذِ إْاي ٞايوهإ ٗ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه302705 َٔ ١
ْوُ ١هٓ 2006 ١إٍ ْ 307616وُ ١هٜٓٚ ,2012 ١لدع فيو إٍ تأثرل اينٜاؿ ٠ايڀبٝع١
يًوهإ ايًٝب ,ٌٝسٝح بًػت ْوبتِٗ هٓ 2006 ١سٛاي َٔ %95.6 ٞإْاي ٞايوهإ ,ثِ اكتؿعت
إٍ  %98.9هٓ.2012 ١
 -2اكتؿاع ْوبُ ١ػاك ايؤ ( 14 – 0هٓ )١بٌ ايوهإ ايًٝبَٓ ٗ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلبَٔ ٞ
 %30.6هٓ 2006 ١إٍ  %31.7هْٓ ,2012 ١تٝذ٫ ١كتؿاع َعـٍ إٛايٝـ اـاّ ٖٚ ,قا ٜتٛاؾل
َع َج ً٘ٝعًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا ٖ ,ا ٜـٍ عً ٢إٕ ايوهإ ّلَ ٕٚلسً ١ايٌباب.
 -3انؿاض ْوبَ ١تٛهڀ ٞايؤ ( 64 – 15هٓ )١إٍ ًْ ١ايوهإ ايًٝب%63.5 َٔ ٌٝ
هٓ 2006 ١إٍ  %62.8هٜٓٚ , 2012 ١تٌاب٘ ٖقا َع ْٛرل ٙعًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا ٚ ,كَا ٜلدع
فيو إٍ اٯثاك ايوًب ١ٝيٮسـاخ ا٭َٓٚ ١ٝاؿلٚب اييت سـثت أثٓاٚ ٤بعـ ثٛك 17 ٠ؾدلاٜل أثلت ٗ
ٖق ٙايؿ ١٦ايعُل.١ٜ
 -4انؿاض ْوب ١نباك ايؤ ( 65هٓ ١ؾأنجل) إٍ ًْ ١ايوهإ ايًٝب %5.9 َٔ ٌٝهٓ١
 2006إٍ  %5.5هٓٚ 2012 ١بايتايٜ ٞكٌ عب ٤اٱعاي ٗ , ١إكابٌ اكتؿعت ْوب ١نباك ايؤ
عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا َٔ  %4.4هٓ 2006 ١إٍ  %4.7هٓ.2012 ١
 -5أٗٚلت ايـكاه ١إٕ فتُع ايوهإ َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞفتُع ؾيت  ,إف ّتام اشللّ ايوهاْٞ
ؾ ٘ٝبأتواع ايؿ٦ات ايعُل ١ٜايٌبابٚ ١ٝايؿ٦ات ايعُل ١ٜايكاؿك ٠عً ٢ايعٌُ ٚاٱْتاز ػ ٍ٬ؾذل ٠ايـكاه.١
 -6اكتؿاع ْوب ١ايٓٛع بٌ ايوهإ ايًٝبَٓ ٌٝڀك ١اؾبٌ ايػلب 102.7 َٔ ٞفنل يهٌ َا١٥
أْج ٢هٓ 2006 ١إٍ  102.8فنل يهٌ َا ١٥أْج ٢هَٓ ,2012 ١كابٌ انؿآٗا عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا
ػٖ ٍ٬ق ٙايؿذل 102.9 َٔ ٠فنل يهٌ َا ١٥أْج ٢إٍ  102.3فنل يهٌ َا ١٥أْجٚ ,٢كَا ٜلدع
فيو إٍ ا٭ثل ايٛآض يًٛلٚف ا٭َٖٓٚ ١ٝذل ٠عـؿ نبرل َٔ ايوهإ إٍ ػاكز ايـٚي.١
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ايتٛصٝات:
بٓا ٤عًَ ٢ا تكـّ ٜكذلغ ايباسح بعض ايتُٝٛات أبلمٖا َا ٜأت:ٞ
 -1إعڀا ٤إنٜـ َٔ اٖ٫تُاّ باٱسِا٤ات ايـّٛغلاؾٚ ١ٝػاُ ١إتعًك ١بايعُل ٚايٓٛع باعتباكٖا
َٔ إتػرلات ا٭هاه ١ٝيُٛـ ايذلنٝب ١ايوهاٌْْٚ , ١ٝل ايٛع ٞاٱسِاٚ ٞ٥تعلٜـ ايٓاي بأُٖ١ٝ
اٱسِا٤ات اييت ٜـي ٕٛبٗا,
 -2ايعٓا ١ٜباــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايذلؾٚ ١ٝٗٝايجكاؾْٛ , ١ٝلڄا يه ٕٛفتُع َٓڀك ١اؾبٌ ايػلب ٞفتُع
ؾتٝاڄ تلتؿع ؾْ ٘ٝوب ١ؾ٦يت ُػاك ايؤ َٚتٛهڀ ٞايؤ.
 -3تٛؾرل ايلعا ١ٜاي٬مَ ١يؿ ١٦نباك ايؤ.
 -4اٖ٫تُاّ بايلعا ١ٜايِش ١ٝئُإ ه ١َ٬اؾُٝع َٔ اٱَلاض ـؿض َعـ٫ت ايٛؾٝات
بإٓڀك.١
 -5تڀٜٛل اــَات ا٭هاهٚ ١ٝإٌْا ٤إٌاكٜع ايتُٓ ١ٜٛبإٓڀك٫ ١هتكلاك ايوهإ ٚاؿـ َٔ
اشلذل ٠إٍ إٓاطل ايًٝب ١ٝا٭ػل ٣أ ٚػاكز ايب٬ؿ ػاُ ١يؿ ١٦ايٌباب.
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املضادز ٚاملسادع
 -1إلنن ايـّٛدلاٗ بايكاٖل , ٠ك ١ٜ٩عٔ ا٭ٓٚاع ايوهاَِْ ٗ ١ٝل اؿآل ٚآؾام إوتكبٌ ,
ايكاٖل , ٠إلنن ايـّٛدلاٗ َ ,ا.2001 , ٜٛ
 -2ايًذٓ ١ايٌعب ١ٝايعاَ , ١اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُعًَٛات  ,ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ
 , 2006طلابًى .ّ 2008 ,
 -3اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُعًَٛات  ,ايهتاب اٱسِا , 2007 ٞ٥طلابًى .2007 ,
 -4أَاْ ١ايتؼڀًَِ , ٘ٝش ١إواس , ١ا٭طًى ايٛطين  ,طلابًى .1978 ,
 -5سؤ اـٝا , ٙايلُٝـ ايوهاْ ٞيـ ٍٚاـًٝر ايعلبَ , ١ٝلنن ايٛثا٥ل ٚايـكاهات اٱْواْ,١ٝ
داَع ١قڀل .1982 ,
 -6سؤ عً ٢لِ اؾبٛك , ٟايتبا ٜٔإهاْ ٞيوهإ ا٭كٜاف ؾ ٢قاؾ ١ٛؿٜاٍ يًُـ-87( ٠
 , )1997كهاي ١ؿنتٛكا( ٙغرل ٌَٓٛك , )٠نً ١ٝاٯؿاب  ,داَع ١بػـاؿ .2006 ,
ٝٓ -7ـ ٠عبـ اؿوٌ ايٛإ , ٞايذلنٝب ايعُلٚ ٟايٓٛع ٞيوهإ قٔا ٤ايوُا ٠ٚعوب تعـاؿ
 , 1997فً ١ايبشٛخ اؾػلاؾ , ١ٝنً ١ٝايذلب , ١ٝداَع ايهٛؾ , ١عـؿ (.2008 , )9
 -8كؾاَٗ ٙاٖ ٟٚاْ , ٞايتشً ٌٝاؾػلاٗ ٱًهاٍ اشللّ ايوهاْ ٗ ٞقاؾ ١ٛبػـاؿ  ,كهاي١
َادوترل (غرل ٌَٓٛك , )٠نً ١ٝاٯؿاب  ,داَع ١بػـاؿ .2005 ,
ُ -9اؿم دعؿل إبلاٖ , ِٝايذلنٝب ايوهاْ ٗ ٞقاؾٛات ايؿلات ا٭ٚه٘  ,كهاي ١ؿنتٛكاٙ
(غرل ٌَٓٛك , )٠نً ١ٝاٯؿاب  ,داَع ١ايبِل.2003 , ٠
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 , 1997كهاي ١ؿنتٛكا( ٙغرل ٌَٓٛك ,)ٙنً ١ٝايذلب , ١ٝابٔ كًـ ,داَع ١بػـاؿ .2010 ,
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.2012
ٚ -21ماك ٠ايتؼڀًَِ , ٘ٝش ١اٱسِاٚ ٤ايتعـاؿ  ,ايهتاب اٱسِا , 2015 ٢٥طلابًى ,
.2015
ْٜٛ -22ى ٓاؿ عًَ , ٢باؿ ٨عًِ ايـّٛغلاؾٝا َ ,ڀابع داَع ١إ , ٌُٛإ.1985 , ٌُٛ
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الغكبى ّالؼوبلت الضساػ٘ت ّأثشُوب ػلٔ الضساػت
ّاإلًتبج الضساػٖ ببلذٗت اجلفبسة

د .عاده أمحد ملىد
كلية اآلدب األصاتعة /جامعة غريان

د .حمىىد احمىد املنتضر
كلية الرتتية يفرن /جامعة الزنتان

املًدط
تنؿاؿ أُٖ ١ٝاينكاع ٗ ١عإٓا اي٫ٚ ,ّٛٝهُٝا ٗ ب٬ؿْا سٝح ايُٓ ٛايوهاْ ٞإتواكع ,سٝح
تٌرل بٝاْات ايتعـاؿات إٍ إٔ سذِ ايوهإ َٓڀك ١ايـكاه ٗ ١تناٜـ سٝح اكتؿع عـؿ ايوهإ َٔ
ْ 261007وُ ٗ ١عاّ  ّ1984إٍ ْ 451175وُ ١عاّ ( ّ2006اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات
ٚايتٛثٝل 1984,ع َٚ )2006ا لِ عٓ٘ َٔ ٓػ٘ عًَٛ ٢اكؿ ايب ١٦ٝايڀبٝع ,١ٝسٝح أُبض ايػقا٤
ٚتٛؾرلّ ٙجٌ ٓػڀاڄ عً ٢إوٚ٪يٌ ُٓٚاع ايكلاك.
ٚتٗـف ٖق ٙايـكاه ١إٍ ايتعلف عً ٢أثل ايوهإ ٚايعُاي ١اينكاع ١ٝعً ٢اينكاعٚ ١اٱْتاز
اينكاع ٞببًـ ١ٜاؾؿاك ,٠ؾُٓڀك ١ايـكاه ١تعٛؿ أُٖٝتٗا بُٛؿٗا َٓڀك ١مكاع ١ٝتتٛاؾل ؾٗٝا َكَٛات
اينكاع ١ايڀبٝعٚ ١ٝايبٌل ١ٜيًكٝاّ بٗقا ايٌٓا ٙا٫قتِاؿ ,ٟنقيو تعـ ايٗٛرل اينكاع ٞايلٝ٥وٞ
يًعاُُ ١طلابًى ا٭نجل ههاْڄا عًَ ٢وت ٣ٛيٝبٝا .
سٝح تًُٛت ايـكاه ١إٍ إٔ مٜاؿ ٠ايوهإ َٓڀك ١ايـكاه٪ٜ ١ؿ ٟإٍ انؿاض َتٛه٘ ِْٝب
ايؿلؿ َٔ إواسات إنكٚعٚ ,١نقيو تٓاقّ ا٭ٜـ ٟايعاًَ ١اينكاع ١ٝنإ ي٘ ا٭ثل عً ٢اٱْتاز
اينكاع ٞعٝح أڂهٓـت ايعًُٝات اينكاع ١ٝإٍ ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝاييت ًُ ٫و َٔ أهايٝب اينكاع ١اؿـٜج١
ه ٤ٛايذلنٝن عً ٢احملاُ ٌٝاينكاع ١ٝإل ١ٜٚا٭نجل كٚاداڄ ٗ ايوٛم ٚا٭نجل كعاڄ ؿ ٕٚايٓٛل إٍ اٯثاك
ايوًب ١ٝعً ٢ايب َٔ ١٦ٝتـٖٛك يًذلب ١اينكاعٚ ١ٝانؿاض َٓوٛب إٝا ٙاؾٛؾ.١ٝ

هجلت الوٌارة العذد الثالث دٌطوبر 0202م

َكدَ١
تعـ اينكاع َٔ ١إِاؿك ا٫قتِاؿ ١ٜإُٗ ١عٝح ُـ ايوهإ بايػقا ,٤إ ٫أْ٘ ػ ٍ٬ايوٓٛات
ا٭ػرلًٗ ٠ـت أهعاك إٓتذات ايػقا ١ٝ٥اكتؿاعاڄ بٌهٌ َوتُلْ ,تٝذ ١ي٬هتٗ٬ى ايوهاْ ٞايهبرل
شلق ٙإٓتذات ؾكـ ٚكؿ ٗ َٓ ١ُٛاينكاعٚ ١ا٭غق( ١ٜايؿا )ٚإٔ ْوب ١اكتؿاع ا٭هعاك ًُٚت اٍ %45
( أَاْ ١ايًذٓ ١ايٌعب ١ٝايعاَٖ )51ْ ,1990,١ا أؿ ٣إٍ سـٚخ أمَات غقا َٔٚ ,١ٝ٥بٌ إٓاطل
ٗ ايعامل اييت ًٗـت ٖق ٙا٭مَات يٝبٝا.
ؾكـ ناْت يٝبٝا اسـ ٣ايـ ٍٚاييت ساٚيت ايٓٗٛض بايكڀاع اينكاع ,ٞسٝح ناْت اينكاع ١قبٌ
ٛٗٚك ايٓؿ٘ ُجٌ اجملاٍ ا٫قتِاؿ ٟايلٝ٥و ٞيًوهإَِٚ ,ـكاڄ ٖاَاڄ يتٌػ ٌٝايعُاي ١اينكاع ,١ٝإ ٫أْ٘
َع انتٌاف ايٓؿ٘ ٚإْتاد٘ تڀٛك ا٫قتِاؿ ايًٝيب ,ؾهإ ي٘ ا٭ثل اٱهاب ٞعً ٢ايٓٛع ا٫قتِاؿٟ
يًب٬ؿ ,غرل إٔ ايٓؿ٘ نإ أٜٔا ي٘ ا٭ثل ايوًيب ٗ تلادع ؿٚك اينكاع ٗ ١ايٓاتر احملًٚ ,ٞانؿاض عـؿ
ايعُاي ١اينكاع ١ٝإـكبٚ ١إـكن ١يٮهايٝب اينكاع ١ٝؾبًػت ْوب ١ايعاًٌَ ٗ قڀاع اينكاع ١عاّ
 ٗ %38.9 ّ2007سٌ ناْت ايٓوب ١عاّ  َٔ %57.1 ّ1987إْاي ٞايعاًٌَ باينكاع١
َٓڀك ١ايـكاه.١
َػهً ١ايدزاض١
ّ ٫هٔ إغؿاٍ أُٖ ١ٝاينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاعٚ ٞايـٚك اشلاّ ايًقإ ٜكَٛإ ب٘ ٗ ا٭َٔ ايػقا.ٞ٥
إ ٫إٔ تٛؾل ؿٚكُٖا ٗ ؼكٝل ايهؿا ١ٜايػقاٚ ,١ٝ٥عذن إعـ٫ت ايػقا ١ٝ٥إٓتذ ١قًٝاڄ عٔ َواٜل٠
َعـ٫ت اينٜاؿ ٠ايوهاَْٚ ١ٝتڀًباتٗا ايػقا ,١ٝ٥ا٭َل ايق ٟلِ عٓ٘ امؿٜاؿ ق ١ُٝايٛاكؿات ايػقاٖٚ ,١ٝ٥ق
َا آثل بعض ايتوا٫٩ت  ٖٞٚنا٫ت:ٞ
1ع ٌٖ ينٜاؿ ٠عـؿ ايوهإ ؿٚك ٗ تـَْ ٞتٛه٘ ِْٝب ايؿلؿ َٔ ا٭كآ ٞاينكاع١ٝ؟
2ع ٌٖ يتٓاقّ ايعُاي ١اينكاع ١ٝأثل عً ٢اٱْتاز اينكاع ٞ؟
3ع َا ؿٚك إٗٔ ا٫قتِاؿ ١ٜإتٓٛعٚ ١أثلٖا عً ١َٓٗ ٢اينكاع١؟
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سدٚد َٓطك ١ايدزاض١
تٌػٌ َٓڀك ١ايـكاه ١ؾًهٝاڄ بٌ ػڀ ٞطً ˚51 ՛34 ٚ ˚52 ՛13 ٍٛلقاڄٚ ,بٌ ؿا٥لتٞ
علض  ˚21 ՛55 ٚ ˚21 ՛45سلا٫ڄ ,أَا دػلاؾٝاڄ ؾٝشـٖا َٔ ايٌُاٍ ٚايٌُاٍ ايٌلق ٞبًـٜيت
طلابًى ٚتادٛكاٚ ,٤ايٌُاٍ ٚايٌُاٍ ايػلب ٞتڀٌ عً ٢ايبشل إتٛه٘ٚ ،دٗ ١ايػلب بًـ ١ٜاينا,١ٜٚ

ٚاؾٓٛب بًـ ١ٜغلٜإٚ ,وـٖا َٔ اؾٓٛب ايٌلقٚ ٞايٌلم بًـٜيت تلٖٚ ١ْٛايكلبٛيً ٖٞٚ .ٞبقيو
تتٛه٘ َٓڀك ١هٌٗ اؾؿاكٚ ٠اييت تكع ٗ اؾن ٤ايٌُاي ٞايػلب َٔ ٞايب٬ؿ ًهٌ (.)1
ًهٌ ( )1إٛقع اؾػلاٗ ٕٓڀك ١ايـكاه١
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إِـك/اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝل ,يٝبٝا ٗ أكقاّ ,طلابًى.ّ2009 ,
أٖداف ايدزاض١
تٗـف ايـكاه ١إٍ:
1ع ؿكاه ١عـؿ ايوهإ يًتعلف عًَ ٢كـاك ايتػرل ايق ٟطلأ عً ٢اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع. ٞ
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2ع َعلؾ ١أثل ايعُاي ١اينكاع ١ٝعً ٢اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع. ٞ
3ع ٓٚع َكذلسات ٫هتػ ٍ٬ا٭كآ ٞاينكاع ١ٝبٌهٌ ُشٝض بإٓڀك.١
َٓٗذ ١ٝايدزاضٚ ١أضايٝبٗا.
1ـ املٓٗذ:١ٝ
ٜعـ إٓٗر ايُٛؿ ٞايتشً َٔ ًٞٝأِٖ إٓاٖر اييت مت ا٫عتُاؿ عًٗٝا ٗ ٖق ٙايـكاه ٗ ١ؼًٌٝ
ايبٝاْات إتاس ١إتشٌِ عًٗٝا َٔ ٚاقع هذ٬ت ايتعـاؿات ايعاَ ١ايوهاْٚ ١ٝاينكاع ,١ٝإٓاؾ ١إٍ
اهتؼـاّ إٓٗر ايُٛؿ ٞايتاكى ٗ ٞتتبع َلاسٌ تڀٛك عـؿ ايوهإ ٚايعُاي ١اينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاه.١
2ـ األضايٝب :
ا هتؼـَت ٗ ٖق ٙايـكاه ١عـ ٠أهايٝب َٔ أُٖٗا  :ا٭هًٛب اٱسِا ٞ٥أ ٚايهُ ٞايقٟ
اعتُـ عً ٗ ٘ٝتٓ ِٝٛاؾـاٚ ,ٍٚسواب ايٓوب إٚ ,١ٜٛ٦اهتؼـاّ بعض إعـ٫ت ايلٜآ ١ٝيتؿورل
ايٗٛل ,٠نُا مت إدلا ٤بعض اينٜاكات إٝـاْ ١ٝيبعض إ٪هوات اؿهٚ ١َٝٛاؿٝامات اينكاع ١ٝؾُع
ايبٝاْات اـاَُٛٓٛ ١ع ايـكاهٚ ,١نقيو مت إدلاَ ٤كاب٬ت ًؼَِ ١ٝع بعض أُشاب اؿٝامات
اينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاهٚ ,١بعض إؼتٌِ ٚإوٚ٪يٌ ايق ٜٔشلِ ع٬قَٛٓٛ ١ع ايـكاه.١
ايدزاضات ايطابك.١
1ع َساد شنَٛ ٞض ,)5884( ٢دزاض ١اقتضاد ١ٜقٝاض ١ٝألِٖ ايعٛاٌَ املـؤثس ٠عًـْ ٢ضـٝب
ايؿسد َٔ ايكُح ٚايػعري يف ادتُاٖري ١ٜايًٝب . ١ٝتًُٛت ايـكاه ١إٍ أُٖ ١ٝايتٛهع ايلأهٚ ٞا٭ؾكعٞ

ٚا٫هتجُاكات اينكاعٚ ١ٝتٛدٗٗٝا ينٜاؿ ٠اٱْتاز اينكاع ,ٞسٝعح ػًِعت ايـكاهع ١إٍ ايذلنٝعن عًع٢
ايتٛهع ايلأهٕ ٞا ي٘ َٔ إهاب ١ٝأندل َٔ ْٛرل ٙا٭ؾك.ٞ
2ع صاحل األَني األزباح ( ،)1996ايٛعع ايػرا ٞ٥يف ادتُاٖري ١ٜخالٍ ايؿرت-1986 ٠
 ،ّ1990تبٌ َٔ ػ ٍ٬ايـكاه ١إٔ يٝبٝا تعـ َٔ اسـَٓ ٣اطل ايعذن ايػقا ٞ٥ايق ٟتتِ تػڀٝت٘ عٔ
طلٜل ا٫هترلاؿ َٔ اـاكز ,يقيو ٫بـ َٔ ايعٌُ عً ٢تڀٜٛل اٱْتاز اينكاع ٗ ٞفتُع ٜتناٜـ تعـاؿ
ههاْ٘ َعـٍ ٜعـ َٔ أندل إعـ٫ت ٗ ايعامل.
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3ع أَاْ ٞستُد سطني ايسَاي ،)2003(ٞتكدٜس داي ١عسض ايػعري يف ادتُاٖري ١ٜايًٝب.١ٝ

أٖتُت ايـكاه ١بتشً ٌٝاػاٖات تڀٛك اٱْتاز ايهًٚ ٞإواسات إنكٚع َٔ ١قِ ٍٛايٌعرلٚ ,قـ
أُٚت إٍ اٖ٫تُاّ بايبشح ايعًُ ٗ ٞاجملاٍ اينكاعٚ ٞايعٌُ عً ٢ايلؾع َٔ نؿا ٠٤اــَات اينكاع١ٝ
ٚتڀٜٛل ٚتـكٜب اـدلاٖٚ ,٤قا بـٚك ٙه٪ٝؿ ٟاٍ اينٜاؿ ٗ ٠اٱْتاز اينكاع. ٞ
4ع ضامل ستُد أب ٛغًًٝٝػ ،)2004( ١ايتػري يف إَهاْٝات اإلْتاز ايصزاعٚ ٞدٚز ٙيف حتكٝل
األَٔ ايػرا ٞ٥دزاض ١ملٓطك ١ايصاٖ . ١ٜٚـؾت ايـكاه ١إٍ ؼً ٌٝأهباب تناٜـ ايڀًب عً ٢ايػقا,٤
سٝح تًُٛت ايـكاه ١إٍ إٔ ايكڀاع اينكاع ٞئ وكل ايهؿا ١ٜايػقا ٗ ١ٝ٥أغًب ايوًع ٗ يٝبٝا,
ٚػاُ ١ا٫هذلاتٝذَٗٓ ١ٝا َٔٚ ,بٌ ا٭هباب ٗ فيو ه ٤ٛاٱؿاك ٠يٲَهاْٝات احملـٚؿ ٠ؿاػٌ
ايـٚي.١
1ـ ايطهإ
ٜعتدل ايوهإ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ إ٪ثل ٗ ٠اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع ٗ ٞبًـ ١ٜاؾؿاك ,٠سٝح ٪ٜثل
عً ٢اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع َٔ ٞداْبٌ :األ ٍٚايوهإ نك ٠ٛعٌُ َٓتذ ١توعٚ ٞكا ٤أندل قـك
ٖهٔ َٔ اٱْتاز اينكاعٚ ,ٞايجاْ ٞأِْٗ ّجً ٕٛهٛم اهتٗ٬ن ١ٝيًُٓتذات اينكاع.١ٝ
تطٛز سذِ ايطهإ:
ٜتٔض َٔ اؾـ )1( ٍٚإٔ عـؿ ههإ َٓڀك ١ايـكاه ٗ ١امؿٜاؿ َوتُل عاّ 261 َٔ ّ1984
أيـ ْوُ ١إٍ  451أيـ ْوُ ٗ ١عاّ  ّ2006أ ٟماؿ عـؿ ايوهإ بنٜاؿ ٠قـكٖا  190أيـ
ْوُ ,١سٝح ٚانبت ٖق ٙاينٜاؿ ٠انؿاض َتٛه٘ ِْٝب ايؿلؿ َٔ ا٭كآ ٞاينكاع0.6 َٔ ١ٝ
ٖهتاك عاّ  ّ1984إٍ ٖ 0.2هتاك عاّ . ّ2007
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دـ )1( ٍٚتڀٛك عـؿ ههإ َٓڀك ١ايـكاه ١ػ.)ّ2006 :1984( ٍ٬
املتػريات
ايطٓ١

مجً١
ايطهإ
(ْطُ)١

7?>:
<811

8<71
=1
:;77

َطاس ١األزاعٞ

َتٛضط ْضٝب ايؿسد َٔ

ايصزاعٖ / ١ٝهتاز

األزاع ٞايصزاعٖ / ١ٝهتاز

7:?>?7

<1.

?:=<9

1.8

;=
املضدز :اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝل ,ايتعـاؿات ايوهاْ.811< -7?>: ١ٝ
ٜٚلدع ٖقا ا٫نؿاض إٍ اكتؿاع عـؿ ههإ َٓڀك ١ايـكاه َٔ ١داْبٚ ,تٓاقّ َواس١
ا٭كآ ٞاينكاع 149 َٔ ١ٝأيـ ٖهتاك عاّ  ّ1984إٍ  94أيـ ٖهتاك عاّ َٔ ّ2007
داْب آػل ,بوبب ؽً ٞايـٚي ١عٔ ايـعِ يكڀاع اينكاعٚ ,١تلى إناكعٌ ٭كآٚ ِٗٝاػاِٖٗ إٍ
ا٭عُاٍ ايتذاك ١ٜا٭نجل كعاڄ.

><8
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ايتٛشٜع ادتػسايف يًطهإ ٚنجاؾتِٗ:
َٔ ػ ٍ٬تتبع دـ )2( ٍٚاتٔض اػت٬ف تٛمٜع ايوهإ َٓڀك ١ايـكاه.١
دـ )2( ٍٚتٛمٜع ههإ َٓڀك ١ايـكاه ١عاّ .ّ2006
املتػريات
املٓطك١

املطاس ١ايهً١ٝ

ايطهإ
(ْطُ)١
ايعدد

قِل بٔ غٌرل
ايعنٜن١ٜ
اينٖلا٤
سٓنٚك
اإلمجايٞ

7;8
;>7
?79
;<
<>7
111
<78
;18
451
175

ايهجاؾ١

(نِ)²
 %املطاس١

ايطهاْ١ٝ
ْ( %طُ/١نِ)²

9
=9.
8
1.9
7
>.7
8
?=.

=?
7.9
7:
=7>.
>9
7
7:
8

9
9.9
:
=>.
7
9.7
:.
?

1
00

29
13

1
00

<7;<.
<:.:
87:.7
;>>=.
330.6

املضدز :اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝل ,ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ ايعاّ يًوهإ .ّ2006
ؾكـ هذًت َٓڀك ١قِل بٔ غٌرل أندل ػُع ههاْ ٞعًَ ٢وتَٓ ٣ٛڀك ١ايـكاه ١ايبايؼ عـؿِٖ
 152أيـ ْوُ ١بٓوب َٔ %33.7 ١ههإ إٓڀك ١عاّ . ّ2006
أَا ؾُٝا ٜتعًل بايهجاؾ ١ايطهاْ ١ٝؾكـ ًٗـت دٓنٚك أعًَ ٢عـ٫ت ايهجاؾ ١ايوهاْ88.5 ١ٝ

ْوُ/١نِٜٚ ,²لدع هبب ٖقا ا٫كتؿاع إٍ تلنن أغًب ا٭عُاٍ اٱؿاكٚ ١ٜايتذاك ١ٜبٗق ٙإٓڀك,١
إٓاؾ ١إٍ ُلنن إ٪هوات ايتعًَ ١ُٝٝؼتًـ َلاسًٗا ٖقا َٔ داْبٚ ,قلبٗا َٔ بًـ ١ٜطلابًى َٔ
داْب أػل ٗ ,سٌ هذًت ايعنٜنْ 64.4 ١ٜوُ/ ١نِ. ²
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ايرتنٝب االقتضادٟ
أَا ايذلنٝب ا٫قتِاؿ ٟيوهإ إٓڀك ١ؾٝتٔض َٔ ػ ٍ٬تتبع اؾـ.)3( ٍٚ
دـ )9( ٍٚتلنٝب ايوهإ سوب ايٌٓا ٙا٫قتِاؿ ٟػ ٍ٬ايؿذل. )ّ811< -7??;( ٠
األعٛاّ

1005

5884
ايعدد

%

ايعدد

%

اينكاعٚ ١ايِٝـ

;8881

?8:.

7==;:

7:.8

ايِٓاعات ايتش١ًٜٝٛ

==>8

>>.

;?17

=:.

ايهٗلباٚ ٤ايػام ٚإٝاٙ

88=7

<8.

9;99

>8.

ٚا٫ستُاعٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ايٓكٌ ٚإٛاُ٬ت

9>989

:9.1

<;:;8

9<.8

:=<9

;.9

;<>;

=:.

إِاكف ٚايتأٌَ
ٚاــَات ايعكاك١ٜ
ايتٌٝٝـ ٚايبٓا٤

=7;9

=7.

8=<<:

88.7

;177

<;.

=919

>;.

ايتعـٚ ٜٔاحملادل

<77:

7.9

8=71

8.8

ايتذاك ٠باؾًُ١

==?;

=<.

>?::

=.8

ْٛع ايٓػاط

اــَات ايعاَ١

ٚايتذن١٥
51382
اإلمجايٞ
500
78050
0
املضدز  :اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝل ,ايتعـاؿ ايعاّ يًوهإ 1995ع .ّ2006

500

إ ٕ اػاٖات ايوهإ ايعاًٌَ ٗ قڀاع اينكاع ١قـ انؿض عُا نإ عً ٗ ٘ٝعاّ ّ1995
 %24.9إٍ  %14.2عاّ ٜٚ ,ّ2006لدع ايوبب إٍ َ ٍٛٝايوهإ إٍ ايكڀاعات ا٭ػل٣
ناــَات ايعاَٚ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ َٔ % 36.2 ١ٝإْاي ٞإٌتػًٌ ٖٞٚ ,فات َلؿٚؿ اقتِاؿٟ
هلٜع ٚبأقٌ دٗـ ,نُا نإ يـػ ٍٛإٓتذات اينكاع َٔ ١ٝاـاكز ٖاثً ١يًُٓتذات اينكاع ١ٝاحملً١ٝ
ٚبأهعاك َٓؼؿٔ ١إٍ ايوٛم احملً ٞأثل عً ٢إناكعٌ ٚعنٚؾِٗ عٔ ايعٌُ ٗ ايكڀاع اينكاع ٞإٓاؾ١
إٍ غٝاب اؿُاٚ ١ٜايـعِ ايٛطين شلقا ايكڀاع.

8=1
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نُا ٬ٜس َٔ ٜاؾـ ٍٚإٔ ْوب ١إٌتػًٌ بإِاكف ٚايتأٌَ ٚاــَات ايعكاك ١ٜقـ ماؿت َٔ
 %1.7عاّ  ّ1995إٍ  %22.1عاّ ٜٚ ّ2006لدع ايوبب إٍ اؿٛاؾن إاي ١ٝإٌذع١
يًٌُتػًٌ ؿاػٌ ٖق ٙايكڀاعات.
نُا ٜتٛمع ايوهإ ٗ َٓڀك ١ايـكاه ١بٌ سٔل ٚكٜـ نُا ٜٓٛشٗا اؾـ.)4( ٍٚ
دـ ):(ٍٚايتٛمٜع ايٓويب يوهإ اؿٔل ٚايلٜـ َٓڀك ١ايـكاه ١ػ ٍ٬ايؿذل 7?>:( ٠ع

<.)ّ811
ايطٓ١
ايبٝإ
سٔل
كٜـ

1982
% 50.8
% :?.8

0226
% =<.7
% 23.9

املضدز :اشل٦ٝع ١ايٛطٓٝع ١يًُعًَٛعات ٚايتٛثٝعل ,ايٓتعا٥ر ايٓٗاٝ٥ع ١يًتععـاؿ ايوعهاْ ٞيععاّ 1984ع
.ّ2006
سٝح ٜتٔض إٔ اكتؿاع ْوب ١ههإ اؿٔل َٔ  %50.8عاّ  ّ1984إٍ  %76.1عاّ
 ,ّ2006أَا ههإ ايلٜـ انؿض ػٖ ٍ٬ق ٙايؿذل ٠سٝح هذٌ عاّ  %23.9 ّ2006عُا
نإ عً ٘ٝعاّ ْ ّ1984وبٖ ,%49.2 ١ا ٜعين تٓاقّ ا٭ٜـ ٟايعاًَ ١اينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاه ١إٍ
 َٔ %38.9إْاي ٞايعُاي ١اينكاع ١ٝعُا ناْت عً ٗ ٘ٝعاّ .%57.1 ّ1987
2ـ ايعُاي ١ايصزاع.١ٝ
يًعُاي ١اينكاع ١ٝأثل ٗ اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع َٔ ٞعـؿِٖ ٚتلنٝبِٗ ايٓٛعٚ ٞتٛمٜعِٗ اؾػلاٗ
ؿاػٌ ْڀام َٓڀك ١ايـكاه ١ؾٗ ٞتك ّٛبعًُٝات مكاع ١احملاُْٚ ٌٝعٗا ثِ دين ايجُاك ٚايلَٚ ٟكا١َٚ
اٯؾات ,سٝح إٕ تٛؾل ا٭ٜـ ٟايعاًَٜ ١عين مٜاؿ ٗ ٠اٱْتاز اينكاع.ٞ
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تطٛز سذِ ايعُاي ١ايصزاع.١ٝ
َٔ ػ ٍ٬تتبع تڀٛك سذِ ايعُاي ١اينكاع َٔ ١ٝاؾـٜ )5( ٍٚتٔض إٔ أنجل َٔ ِْـ اؿا٥نٜٔ
اينكاعَٓ ٌٝڀك ١ايـكاه ١عاّ ٜ ّ1987ناٚي ٕٛسلؾ ١اينكاع ١بٓوب َٔ %57.1 ١إْاي ٞاؿا٥نٜٔ
اينكاع ٌٝبإٓڀكٜٚ ,١لدع فيو إٍ اٖ٫تُاّ ايهبرل َٔ قبٌ ايـٚي ١بكاع اينكاع َٔ ١ػ ٍ٬ػڀ٘
ايتُٓ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝبٗـف مٜاؿ ٠إْتاد ١ٝا٭كآ ٞاينكاع ١ٝسٝح بًؼ إْايَ ٞا أڂْؿل عً٢
ايتُٓ ١ٝاينكاع ١ٝػًَٝ3 )ّ2001 -1981 ( ٍ٬اك ؿٜٓاك ٚبٓوب َٔ %13.1 ١إْايٞ
ا٫هتجُاكات إٓؿق ٗ ٠ناؾ ١ايكڀاعات ا٭ػل ,٣اييت بًػت ًَٝ 23اك ؿٜٓاك عًَ ٢وت ٣ٛايـٚي١
(فًى ايتؼڀ ٘ٝايعاّ.) 45ْ :2003 ,
دـ )5( ٍٚتٛمٜع ايعُاٍ ايناكعٌ َٓڀك ١ايـكاه ١ػ ٍ٬ايؿذل 1987 ( ٠ع .)ّ2007
األعٛاّ
املٗٓ١

5876
ايعدد

غرل َناكع

718
<:
==1
;

اإلمجايٞ

568
45

َناكع

1006
%

;=.7
?:8.
500

ايعدد
>>:
;
>79
?:
115
83
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املضدز :ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ اينكاع ,ٞطلابًى 1987,ع .2007
(ٜ )عٌُ باينكاع ١ؾك٘  ٖٛ :ايٌؼّ إتؿلؽ يٮعُاٍ اينكاع ١ٝط ١ًٝايٛقت أَ ٚع ِٛايٛقت.
(ٜ )عٌُ باينكاع + ١سلف أػل ٖٛ : ٣ايٌؼّ ايقٜ ٟعٌُ ٗ فاٍ أػل ٜٚكَٔ ٞعِٛ
ٚقت٘ ٗ عٌُ غرل مكاعٚ ,ٞيهٓ٘ ٪ٜؿ ٣ا٭عُاٍ اينكاع ١ٝإٛزل ١ٝػٚ ٍ٬قت ؾلاغ٘ ,هٛا ٤نإ
َؿلؿ ٙأَ ٚع أؾلاؿ أهلت٘(ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ اينكاع. )77ْ : 811=,ٞ
ثِ انؿض عـؿ اؿا٥ن ٜٔاينكاع ٌٝإٍ  %38.9عاّ ٜٚ ّ2007لدع ٖقا ا٫نؿاض إٍ اػاٙ
اؿا٥ن ٜٔإٍ ايعٌُ ٗ فاٍ ا٭ٌْڀ ١اؿٔاك ١ٜا٭ػلٜٚ ٣عٛؿ فيو إٍ مٜاؿ ٠ايـػٌ ٚهٗٛي ١ايعٌُ
ؾٗٝا ,سٝح بًػت ْوبتِٗ  َٔ %61.1إْاي ٞاؿا٥ن ٜٔاينكاعَٓ ٌٝڀك ١ايـكاه.١

8=8

هجلت الوٌارة العذد الثالث دٌطوبر 0202م

ايهجاؾ ١ايصزاعٚ ١ٝايرتنٝب ايٓٛع ٞمبٓطك ١ايدزاض١
بًػت ايهجاؾ ١اينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاه 0.2 ١عاٌَ مكاعٖ/ٞهتاك سوب ايتعـاؿ اينكاع ٞيعاّ
ٖٚ ّ2007ق ٙايهجاؾ ١تعتدل َٓؼؿٖٔ ,١ا ٜعين انؿاض ايوهإ ايعاًٌَ بكڀاع اينكاع.١
أَا تلنٝب ايوهإ اينكاع َٔ ٌٝسٝح ايٓٛع ؾٝتٔض َٔ ػ ٍ٬تتبع اؾـ )6( ٍٚإٔ :
دـ )6(ٍٚتٛمٜع ايوهإ اينكاع ٌٝبإٓڀك ١سوب ايٓٛع عاّ . ّ2007
ايٓٛع
ايطٓ١
=811

ذنٛز
ايعدد
;<81:

إْاخ
()

ايعدد

%

?1.8

?888

%
>?.

ايعدد اإلمجايٞ

88<?:

املضدز :بٝاْات ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ اينكاع ,ٞطلابًى.2007 ,
تلنٝب ايوهإ اينكاع َٔ ٌٝسٝح ايٓٛع ّجٌ ايقنٛك  20465عاَ٬ڄ أَ ٟا ْوبت٘ %90.2
َٔ إْاي ٞايوهإ اينكاعَٓ ٌٝڀك ١ايـكاه ٗ ,١سٌ هذٌ عـؿ اٱْاخ  2229عاًَ ١بٓوب١
ْ ٖٞٚ %9.8وبَٓ ١ؼؿٜٔٚ ,١لدع ٖقا بڀبٝع ١اؿاٍ إٍ إٔ سلؾ ١اينكاع ١ؼتاز إٍ فٗٛؿ عًٔٞ
ٜ ٫تٛاؾل يـ ٣اٱْاخ ,ؾٔ٬ڄ عٔ طبٝعَٓ ١ڀك ١ايـكاهَٚ ١ا تتُٝن ب٘ َٔ عاؿات ٚتكايٝـ ؼ ٍٛؿٕٚ
عٌُ إلأ.٠
ٚبتڀبٝل َعـٍ اٱعاي ١اينكاع ١ٝايقٜ ٟتٓاهب عهوٝاڄ َع ْوب ١ايعُاي ١اينكاع ,١ٝؾكـ بًؼ إعـٍ
َٓڀك ١ايـكاهَ ٖٛٚ %1410 ١عـٍ َلتؿع سٝح ٪ٜنـ عً ٢انؿاض ْوب ١ايعُاي ١اينكاع ١ٝا٭َل
ايقٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞإناكعَٓ ٕٛڀك ١ايـكاه ٖٛٚ ١عنٚف ايوهإ ٚابتعاؿِٖ عٔ ا٫عُاٍ اينكاع.١ٝ
أثس ايطهإ ٚايعُاي ١ايصزاع ١ٝعً ٢ايصزاعٚ ١اإلْتاز ايصزاعٞ
1ع أؿ ٣اكتؿاع عـؿ ايوهإ َٓڀك ١ايـكاه ١إٍ مٜاؿ ٠ايڀًب عً ٢إٓتذات اينكاعٚ ١ٝبايتايٞ
ماؿت َواس ١ا٭كآ ٞاينكاع ١ٝإل ١ٜٚعً ٢سواب َواس ١ا٭كآ ٞاينكاع ١ٝايبعً ١ٝؾكـ بًػت
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إواس ١إل ١ٜٚعاّ ٖ 52180 ّ2007هتاك ( ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ اينكاعْ:2007 ,ٞ
 )54أَ ٟا ْوبت٘  َٔ %78إْاي ٞإواس ١إنكٚعَٓ ١ڀك ١ايـكاه ٗ ,١سٌ مل تتذاٚم َواس١
ا٭كآ ٞاينكاع ١ٝإلٖ14643 ١ٜٚهتاك ٚبٓوبٖٚ ,%21.9 ١قا ايتٛهع ٜعتدل َػاٜل ٕا ػًِت ي٘
ؿكاهات ايذلبٚ ١إٝا ٙاييت أدلٜت ٗ هبعٝٓٝات ايكلٕ إآ ,ٞسٝح أُٚت بعـّ ايتٛهع ٗ
اينكاعات إل ١ٜٚعٝح  ٫تتذاٚم ٚ ,%33.3اينكاعات ايبعً ( %66.7 ١ٝاؾـٜـ:1986 ,ٟ
ْ.)170
2ع أؿ ٣تٓاقّ ا٭ٜـ ٟايعاًَ ١ايٝٚٛؿ ١ٝإـكبٚ ,١إـكن ١يًُكَٛات اينكاع ١ٝإٍ إهٓاؿ أغًب
َٗاّ سلؾ ١اينكاع ١إٍ ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝاييت ًُ ٫و أ ٟػدل ٗ ٠ا٭هايٝب اينكاعٚ ١ٝإِا ػدلتٗا
ا٭هاه ١ٝتِٓب ٗ مكاع ١احملاُ ٌٝاينكاع ١ٝا٭نجل كٚاداڄ ٗ ايوٛم ٚيتشكٝل ايلبض ايولٜع ,ؾُٔ
ػ ٍ٬تتبع اؾـ )7( ٍٚاتٔض إٔ نُٝات اٱْتاز يًُشاُ ٌٝاينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاه ١عاّّ2007
تِـكت َٓاطل سلاٍ غلب ايب٬ؿ.

8=:
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دـ )7( ٍٚنُ ١ٝاٱْتاز ا٭ِٖ احملاُ ٌٝاينكاعَٓ ١ٝڀك ١ايـكاهَ ١كاكْ ١بإْتاز سلاٍ غلب ايب٬ؿ
عاّ (2007بايكٓڀاك).
ْٛع
احملضٍٛ

ستاص ٌٝارتغسٚات

إمجايٞ
املٓطك١

األغذاز املجُس٠

%

%
ايهُ١ٝ

َٔ

ايهُ١ٝ

َٔ

يٝبٝا

ٚايبالد
إمجايٞ
َٓطك١
ايدزاض١
إمجايٞ
مشاٍ غسب
ايبالد

;1:
1=1

713
482

<
7.7

5
00

ستاص ٌٝاذتبٛب

ٚايؿانٗ١

%
ايهُ١ٝ

يٝبٝا

>:
:=<8

:
>9.

55
0445
2

5
00

َٔ

%
ايهُ١ٝ

يٝبٝا

77
?<;>

33
4133

املضدز :بٝاْات ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتعـاؿ اينكاع ,ٞطلابًى.2007 ,

164

ستاص ٌٝاألعالف

8
=<.

َٔ
يٝبٝا

=7
>>9:

55
5
85516 00

9
<.1

5
00

الطكاى والعوالت السراعٍت

ارتامت١
تٓاٚيت ٖق ٙايـكاه ١أثل ايوهإ ٚايعُاي ١اينكاع ١ٝعً ٢اينكاعٚ ١اٱْتاز ببًـ ١ٜاؾؿاك ,٠سٝح
تڀلقت إٍ إٔ مٜاؿ ٠عـؿ ايوهإ ٚتٓاقّ إواس ١إنكٚع٪ٜ ١ؿ ٟإٍ انؿاض َتٛه٘ ِْٝب ايؿلؿ
َٔ ا٭كآ ٞاينكاعٚ ,١ٝنقيو اتٔض اكتؿاع ْوب ١ههإ اؿٔل عً ٢ايلٜـٖ ,ا ٜعين تٓاقّ
ا٭ٜـ ٟايعاًَ ١اينكاع ,١ٝنُا إٔ تلنٝب ايوهإ اينكاع َٔ ٌٝسٝح ايٓٛع ّجٌ ايقنٛك أعًَٔ ٢
اٱْاخٚ ,إٔ يًعُاي ١اينكاع ١ٝأثل ٗ اينكاعٚ ١اٱْتاز اينكاع ٞسٝح تٓاقّ عـؿ ايعُايٖ ١ا أثل عً٢
اٱْتاز اينكاع ٞعٝح أڂهٓـت ايعًُٝات اينكاع ١ٝإٍ ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝايػرل َـكن ١يٮهايٝب اينكاع١
اؿـٜج. ١
ٚبايتاي ٞساٚيت ايـكاه ١اـلٚز بأِٖ ايٓتا٥ر ٓٚٚع بعض إكذلسات اييت َٔ إُهٔ َعاؾ١
بعض اؾٛاْب إتعًك ١بٗق ٙايـكاه:١
ايٓتا٥ر :
1ع أؿ ٣ايتڀٛك ٗ سذِ ايوهإ َٔ ْ 261007وُ ١عاّ  1984إٍ ْ 451175وُ١
عاّ  ّ2007إٍ انؿاض َتٛه٘ ِْٝب ايؿلؿ َٔ إواس ١اينكاع ١ٝػ ٍ٬ايؿذل 1984 ٠ع
ٖ 0.6 ّ2007هتاك ٖ 0.2هتاك عً ٢ايتٛاي.ٞ
2ع ًٗـت َٓڀك ١دٓنٚك أعًَ ٢عـ٫ت ايهجاؾ ١ايوهآَْ ١ٝڀك ١ايـكاهْ 887.5 ١وُ/١
نِٚ ,²فيو ْتٝذ ١تلنن أغًب ا٭عُاٍ اٱؿاكٚ ١ٜايتذاك ١ٜبٗا ,إٓاؾ ١إٍ ُلنن إ٪هوات ايتعً١ُٝٝ
َؼتًـ َلاسًٗا ,نقيو قلب دٓنٚك َٔ ايعاُُ ١طلابًى.
3ع اكتؿاع ْوب ١ههإ اؿٔل َٔ  %50.8عاّ  ّ1984إٍ  %76.1عاّ ,ّ2006
ٚايوبب ٜلدع إٍ تُٓ ١ٝايبٓ ١ٝا٭هاه ١ٝيًـٚيٖ ١ا أهلع َٔ عًُٝات ايتشٔل َٓڀك ١ايـكاه.١
4ع بًػت ْوب ١ايقنٛك يًوهإ اينكاع ٗ ,%90.2 ٌٝسٌ بًػت ْوب ١اٱْاخ َٔ %9.8
إْاي ٞايوهإ اينكاعٜٚ ,ٌٝلدع انؿاض ٖق ٙايٓوب ١إٍ إٔ سلؾ ١اينكاع ١ؼتاز إٍ فٗٛؿ عًٔٞ
ٜ ٫تٛاؾل يـ ٣اٱْاخ ,ؾٔ٬ڄ عٔ طبٝعَٓ ١ڀك ١ايـكاهٚ ١اجملتُع ايًٝيب نهٌ َٚا ٜتُٝن ب٘ َٔ عاؿات
ٚتكايٝـ ؼ ٍٛؿ ٕٚعٌُ إلأ.٠
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5ع انؿٔت ْوب ١ايعُاي ١اينكاع %57.1 َٔ ١ٝعاّ  ّ1984إٍ %38.9عاّ ْ ّ2007تٝذ١
اػا ٙايوهإ اينكاع ٌٝإٍ ا٭عُاٍ ا٫قتِاؿ ١ٜا٭ػل.٣
6ع تبٌ أٜٔاڄ إٔ أنجل َٔ ِْـ ايك ٣ٛايعآًََ ١ڀك ١ايـكاهّ %58.3 ١اكه ٕٛسلف
اــَات ايعاَٚ ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝإِاكف ٚايتأٌَ ٚاــَات ايعكاك ,١ٜبُٓٝا ْوب ١ايقٜٔ
ّاكه ٕٛسلؾ ١اينكاع ٫ ١تتذاٚم .%14.2
املكرتسات
1ع ٓلٚك ٠اٖتُاّ ايكڀاع اؿه َٞٛباينكاعٚ ,١إٔ تهٚ ٕٛاقع ٫ ١ٝتتعاكض َ٘ أٖـاف اقتِاؿ١ٜ
أػل.٣
2ع ايذلنٝن عً ٢ايتٛهع ايلأه ٞيًُواسات إنكٚع َٔ ١ػ ٍ٬تڀٜٛل ا٭هايٝب اينكاع. ١ٝ
3ع ٓٚع هٝاه ١توٜٛكٚ ١ٝهعلَٓ ١ٜاهب ١يًُشاُ ٌٝاينكاع.١ٝ
4ع تـع ِٝؿٚك إلأ ٠ايلٜؿٚ ١ٝاؿلف اييت تتَ ّ٤٬ع تهٜٗٓٛا ايٓؿوٚ ٞاؾوُ. ٞ
5ع تكٌٓ ايعُاي ١ا٭دٓبَ ١ٝا ٜتَ ّ٤٬ع ا٭هايٝب اينكاع ١ٝاؿـٜج.١
 6ع ٓلٚك ٠ايتكٝـ بعـّ ايتٛهع ٗ إواسات إلٚ ١ٜٚايبعًٚ ١ٝؾل إٛاُؿات اييت سـؿتٗا
ؿكاهات اشل ١٦ٝايعاَ ١يًذلبٚ ١إٝا.ٙ
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املسادع.
 -1اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝعل ,ايٓتعا٥ر ايٓٗاٝ٥ع ١يًتععـاؿ اينكاعع2001–1987 ( ٞعع
.)ّ2007
 -2اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًُعًَٛات ٚايتٛثٝل ,ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥يًتععـاؿ ايوعهاْ– 1995 -1984 ( ٞ
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 -4أَاْعع ١ا٫هتِعع٬غ اينكاعععٚ ٞتعُععرل ا٭كآعع ,)ّ1990( ,ٞاينكاععع ٗ ١اؾُاٖرلٜعع ١سكععا٥ل
ٚأكقاّ ,طلابًى.
 -5أَاْعع ١ايًذٓعع ١ايٌعععب ١ٝايعاَعع ١يًتؼڀعع ,)ّ2003( ,٘ٝفًععى ايتؼڀعع ٘ٝايعععاّ ,بٝاْععات غععرل
ٌَٓٛك ,٠طلابًى ,يٝبٝا .
 -6أب ٛغً ,١ًٌٝٝهامل قُـ ,)ّ2004( ,ايتػرل ٗ إَهاْٝات اٱْتاز اينكاعٚ ٞؿٚك ٗ ٙؼكٝل
ا٭َٔ ايػقا ٞ٥ؿكاهٕٓ ١ڀك ١اينا ,١ٜٚكهايَ ١ادوترل غرل ٌَٓٛك ,٠نً ١ٝاٯؿاب ,داَع ١ايوابع َٔ
إبل ,ٌٜاينا. ١ٜٚ
 -7اؾـٜـ ,ٟسؤ قُـ ,)ّ1986(,اينكاع ١إلٚ ١ٜٚأثلٖا إٝا ٙاؾٛؾ ٗ ١ٝسلاٍ غعلب هعٌٗ
اؾؿاك ,٠ايـاك اؾُاٖرل ١ٜيًٌٓل ٚايتٛمٜع ٚاٱعَِ ,ٕ٬لات. ١
 -8ايلَاي ,ٞأَاْ ٞقُـ سوٌ ,)ّ2003(,تكـٜل ؿاي ١علض ايٌعرل ٗ اؾُاٖرل ١ٜايًٝب,١ٝ
,2003كهايَ ١ادوترل غرل ٌَٓٛك ,٠قوِ ا٫قتِاؿ ,نً ١ٝاينكاع ,١داَع ١ايؿاتض ,طلابًى.
 -9ايهٝؼٝاَِٛٓ ,ك قُـ ( ,)ّ2003دػلاؾ ١ٝايوهإ ,داَع ١قاكْٜٛى ,ايڀبع ١ا٭,ٍٚ
بٓػام.ٟ
 -10ا٭كباغُ ,احل ا٭ٌَ ( ,)ّ1996ايٓٛع ايػقا ٗ ٞ٥اؾُاٖرل ١ٜػ ٍ٬ايؿذل-1986( ٠
 )1990ؿاك ايهتب ايٛطٓ,1ٙ ,١ٝبٓػام ,ٟاؾن ٤ا٭. ٍٚ
 -11قُٛؿ ,ع ٤٬هٝـ( ,)ّ1991ايك ٠ٛايعاًَ ١اينكاع ٗ ١ٝقاؾ ١ٛإٓٛؾ ١ٝؿكاه ٗ ١دػلاؾ١ٝ
ايوهإ ,كهاي ١ؿنتٛكا ٙغرل ٌَٓٛك ,٠نً ١ٝاٯؿاب ,داَع ١طٓڀا.
َٛ -12هَ ,٢لاؿ من ,)ّ 7??;(,ٞؿكاه ١اقتِاؿ ١ٜقٝاه ١ٝ٭ِٖ ايعٛاٌَ إ٪ثل ٠عًِْٝ ٢ب
ايؿلؿ َٔ ايكُض ٚايٌعرل ٗ اؾُاٖرل ١ٜايًٝب ,١ٝنً ١ٝاينكاع ,١داَع ١ايؿاتض ,طلابًى.
 - 79عً ٞإبلاٖٚ )8181/77/7;( ِٝماك ٠اينكاعَ ,١كابًً ١ؼِ.١ٝ
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 - 7:عً ٞايٌلٚؿ )8181/77/7;( ٟقوِ ايذلب ,١اشل ١٦ٝايعاَ ١يًُٝاَ ,ٙكابًً ١ؼِ. ١ٝ
;َ - 7كابًً ١ؼَِ ١ٝع بعض إناكعٌ ايعنٜن.) 8181 / 71 / 81( ١ٜ
<َ - 7كابًً ١ؼَِ ١ٝع بعض إناكعٌ دٓنٚك (;.) 8181 / 71 / 8
=َ - 7كابًً ١ؼَِ ١ٝع بعض إناكعٌ اينٖلا. ) 8181 / 77 / 71( ٤
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تق٘٘ن كفبءة اخلذهبث التؼل٘و٘ت ببلفشع البلذٕ كوبْث
""دراسة في جغرافية الخدمات
ُ عبدالعسيس عبداللريي بىحمًك.د
 جامعة طربق- كلية اآلداب

١ًَدط ايدزاض

أًهاشلاٚ اعٗاْٛ َؼتًـ أ١يٚؾلٖا ايـٛ اييت هب إٔ ت١ ُٕٗ َٔ اــَات ا١ًُٝٝتعـ اــَات ايتع

ّٝوِٗ بكـك نبرل ٗ تٌؼٝ هٟايقٚ , شلا١عٕٛٓٛرل اٍٜ إعا٬ اــَات َٔ ػِٙ ٖقٝٝتكٚ ,ٗاٝٓاطٕٛ
رلٜل إعاٍٝ تڀب٬َٔ ػٚ ,اْات َٔ َِاؿكٖاْٝع ايبٚ ,ُٞؿٛ ايًًٞٝبإتباع إٓٗر ايتشٚ ,سايتٗا
رلٜ ايعٌُ َعا:ر ْقنل َٓٗا٥ َٔ ايٓتا١ًْ ٍُٻٌ ايبشح إٛ ت١ْٝإهاٚ ١ُٝؿٛايٚ ١ُٝايهٚ ١ٝڀٝايتؼڀ
اقذلغ ايبشحٚ ,تٗا٤نؿاٚ ٗا٥سؤ أؿاٚ تٗاٜ نؿا٢ًٶا عٝٓعهى إهابٜ تٗا٫ سوب َعـ١ًُٝٝاــَات ايتع
.١ٜ ٗ َكاك إؿاكًُٞٝهوات اييت ُاكي ٌْاطٗا ايتع٪ًُ ي١ًُٝٝ تعْٞ َبا٤إٌْا
Abstract
Assessment of Efficiency of Education Services In Camput
Municipal Branch – Study In Geograghical Services
It is know that the educational services are among the
important services that the state should be provided to all
societies of various types and densities .
The evaluation through the standards set for them
contributes greatly to diagnosing their condition, and by
following the descriptive analytical approach, collecting data
from their sources, and applying some planning quantitative,
descriptive and spatial criteria to conduct this work.
The conclusion was by work with standards of educational
services according to their rates, which reflects positively on
their efficiency, good performance.

تقٍٍن كفاءة الخذهاث التعلٍوٍت بالفرع البلذي كوبىث

Finally the suggestion is establishment of educational
buildings for institutions that carry out their educational
activities in buildings not built for the purpose of education
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سٝٛت اــَات بٌت ٢أْٛاعٗا ٗ اٯ ١ْٚا٭ػرل ٠باٖتُاّ نبرل ْٛلٶا ؿاد ١اٱْوإ يتًو
اــَات ,ػاُ ١بعـ ايتڀٛك ٗ فاٍ ايتكٓٚ ١ٝا٭هايٝب إوتؼـَ ٗ ١تٛؾرل اــَاتٚ ,ؿكاه ١اــَات
مل ٜكتِل عً ٢اؾٛاْب ايتُِ ١ُٝٝأ ٚاشلٓـه ١ٝؾشوب ,بٌ تٓاٚيت٘ اؾػلاؾٝا َٔ سٝح ايتٛمٜع ٚع٬قت٘
بايوهإ ٚإهإ َٚا ٜذلتب عً ٢فيو َٔ تأثرل ٗ نؿا ٠٤أؿاٗ٥ا.
تناٜـ اٖتُاّ ايعـٜـ َٔ ايتؼِِات ايعًُ ١ٝبـكاه ١اــَات يهْٗٛا تتعًل عٝا ٠ايؿلؿ اي١َٝٛٝ
ُٚجٌ اــَات إسـَ ٣هْٛات أ ٟػُع ههين ,سٝح تٴعـټ ٌْا ٙػـٌَٜ ٞػٌ َواس ١أكٓ ١ٝقـؿ٠
َجٌ بك ١ٝا٫هتؼـاَات ا٭ػل ,٣إٍ داْب ؿٚكٖا ايٛآض ٗ ايتأثرل عًَ ٢وتٜٛات ايلؾا ٙا٫دتُاعٞ
إڂلتٹب٘ڂ بايِٛك ٠اييت تكـّ بٗا تًو اــَات ٚهٗٛي ١اي ٍُٛٛإيٗٝا َٔ داْبُٚ ,جٌ إسـ ٣إعاٜرل
ا٭هاه ١ٝيكٝاي تڀٛك اجملتُع َٔ داْب أػلٜٚ ,أت ٞفيو ػْٛ ٍ٬عٚ ١ٝنُٚ ١ٝنؿا ٠٤اــَات.
َُٗا ٗ ؾاعًٝتٗا ,عٓـَا تكـّ يًوهإ ٚؾل إعاٜرل إٛٓٛع ١شلا,
عاَ ٬ڄ
تٴعـټ ؿكاه ١تك ِٝٝاــَات ڄ
ؾً ٬و أْٗا توِٗ بكـك نبرل ٗ تٛطٌ ايوهإ ػاُ ٗ ١ايتذُعات ايوهاْ ١ٝايِػرلٚ ,٠إٓاطل
ايلٜؿُٓٚ ,١ٝع اشلذل ٠إٍ إـٕ اييت تعر بهجرل َٔ ايوًبٝات ,نُا أْٗا قـؿ أهاهٕ ٞـ ٣اهتؿاؿ ٠ايؿلؿ
ٖا تكـَ٘ ػـََ ١عٓٝٻ.١
َػهً ١ايدزاض:١
تٛؾل اــَات ا٫دتُاع ١ٝبِؿ ١عاَٚ ١اــَات ايتعً ١ُٝٝعًٚ ٢د٘ اـِ ْٛغا ٗ ١ٜا٭ُٖ١ٝ
بايتذُعات ايوهَٓ ١ٝؼتًـ أْٛاعٗا ٚأسذاَٗاٜٚ ,عـ عٌُ اــَات ايتعً ١ُٝٝبإعاٜرل ايتؼڀٝڀ١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝإعـ َٔ ٠ف ٟٚا٫ػتععِاْ ٓععُاْٶعا ؿوعٔ أؿا٥عٗا ٚاهتعذابٕ ١تڀًبعات ايوهإً ٫ ,و إفا
ؼكل فيو ؾأْٗا توِٗ بكـك نبرل ٗ اهتكلاكِٖٚ ,دًب ايلؾاٖ ١ٝا٫دتُاع ١ٝشلِ.
ٚيتك ِٝٝاــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ٜأت َٔ ٞػ ٍ٬اٱداب ١عً ٢ايو٪ايٌ ايتاي.ٌٝ
َ ا َـ ٣ايتناّ اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت بإعاٜرل ايتؼڀٝڀٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاييت

تُٔٔ نؿا٤تٗا ٚسؤ أؿاٗ٥ا؟

٪َ ٌٖ هوات اــَات ايتعً ١ُٝٝايكآَ ٗ ١ُ٥ڀك ١ايـكاه ١تؿ ٞبأغلاض ايوهإ َٔ ٖقٙ

اــَات؟
أضباب ايبشح:
ٜعٛؿ هبب ؿكاهٖ ١قا إٛٓٛع يًٛقٛف عًٚ ٢اقع اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه,١
ٚايتعلف عً ٢نؿا ٠٤أؿاٗ٥اٚ ,اقذلاغ اؿً ٍٛإٓاهب ١شلا ,ع ٠ٚ٬عٔ تٓاٖ ٍٚقا إٛٓٛع َٔ ٚدْٗٛ ١ل
دػلاؾَ ١ٝوتؼـَٶا تكٓ ِْٛ ١ٝإعًَٛات اؾػلاؾ ٗ ١ٝعًُٝات ايتكٚ ِٝٝايتشً ٌٝإهاْ.ٞ
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األٖداف:

 تكٚ ِٝٝاقع اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاهٓٚٚ ,١ع إكذلسات إٓاهب ١اييت َٔ ًأْٗا
ايعٌُ عً ٢تڀٜٛل ٚتُٖٓ ١ٝق ٙاــَات َوتكبًڄا َا ٜتٛاؾل ٚايُٓ ٛايوهاْ ٞشلا.

 قٝا ي نؿاٖ ٠٤ق ٙايٝٚٛؿٚ ١ؾكڄأ يًُعاٜرل إعـٻ َٔ ٠قبٌ دٗات ا٫ػتِاْ ٚاييت تُٔٔ أؿاٗ٥ا

بِٛكُ ٠شٝش.١

 تنٜٚـ ُاْع ٞايكلاكات َعًَٛات َٔ ػَ ٍ٬ا ت ٌُٛإي ٘ٝايبشح َٔ ْتا٥ر سَ ٍٛوت٣ٛ

اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِشَٓ ٗ ١ٝڀك ١ايـكاه.١
األُٖ:١ٝ
تٓبجل أُٖ ١ٝايبشح َٔ نْٗٛا تبشح ٗ تك ِٝٝفاٍ َِٗ بايٓوب ١يًُذتُع إـكٚي  ٖٛٚفاٍ
اــَات ايتعً ٗ ,١ُٝٝإطاك دػلاؾ ١ٝاــَات ,إٓاؾ١ڄ إٍ عـّ ٚدٛؿ ؿكاهات عًُٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل
دػلاؾ ١ٝعٔ َٛٓٛع ايـكاهٖ ,١ا ٜتٝض ؾلُ ١اقذلاغ سًَٓ ٍٛاهب ١عً ٤ٛٓ ٢ايٓتا٥ر اييت ت ٌُٛايبشح
إي.٘ٝ
املٓٗر:

اقتٔ ٢ا يبشح ا٫عتُاؿ عً ٢ا٭هايٝب ايعًُ ١ٝايبشج ١ٝنإتباع إٓٗر ايتشً ًٞٝايُٛؿ ٞبٗـف
اي ٍُٛٛإٍ سكا٥ل عًَُ ١ٝلتبڀ ١بتك ِٝٝايٛاٖل ٠قٝـ ايـكاهَ ١هاْٝاڄٖ ,قا باٱٓاؾ ١إٍ إتباع أهًٛب
إوض إٝـاْ ٞايٌاٌَ ؾُٝع َؿلؿات ايٛاٖل ٠ايق ٟمت َٔ ػ٬ي٘ ْع ايعـٜـ َٔ ايبٝاْات َٓٗا :ؼـٜـ
َٛاقع َؿلؿات ايٛاٖل ٠قٝـ ايـكاهٚ ,١اٱسِاٝ٥ات إتعًك ١بٗاٚ ,إؿػاشلا إٍ بلْاَر ْ ِٛإعًَٛات
اؾػلاؾٚ ,١ٝأدلا ٤بعض إعاؾات شلاٚ ,إػلادٗا عًُٛ ١٦ٖٝ ٢ك ناكتٛدلاؾ ١ٝتجبت سكا٥ل عًُ.١ٝ
َضادز ايبٝاْات:

تٓٛعت َِاؿك ايبٝاْات اييت ْعت يتشكٝل أغلاض ٖقا ايبشح ْقنل َٓٗا:

املضادز املهتب:١ٝ
أعتُـ ايبشح عً ٢إِاؿك إهتبَ ١ٝتُجً ٗ ١ايهتب ٚإلادع فات ايع٬قَٛٓٛ ١ع ايبشح,
باٱٓاؾ ١إٍ اـلا ٘٥ايڀبٛغلاؾ ١ٝيًُٓڀك ١ايـكاهَ ١كاٜٝى كهِ كتًؿَٚ ,١لٝ٥ات ؾٔاُٛٚ ,١ٝ٥ك د.١ٜٛ
املضادز املٝداْ:١ٝ
ٜٴعـټ ايعٌُ إ ٝـاْ ٞأسـ أِٖ َِاؿك ايبٝاْات شلق ٙايٛكق ١ايبشج ,١ٝيتٛقٝع ْٝع َ٪هوات ايٛاٖل٠
ؼت ايـكاه ,١نُا ٖ ٗ ٞأَانٓٗا عً ٢اـلاٚ ,٘٥يتشكٝل فيو مت اهتؼـاّ دٗام ؼـٜـ إٛاقع ايعإٞ
ٓٚ ,GPSبڀ٘ ٚؾل اٱسـاثٝات ايهًَٛٝذل ,UTM ١ٜيه ْ٘ٛايٓٛاّ إعتُـ ٗ ػلا ٘٥ايـكاه١
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ي٬هت ؿاؿ ٗ َ٘ٓ ٠ؼـٜـ َٛاقع ػـَات ايتعً ِٝظُٝع َلاسً٘ ٗ ايؿلع ايبًـ ٟنُبعٛتٚ ,سـؿت أزلا٤
إ٪هوات ٚعٓاٜٗٓٚا ٚاــَات اييت تكـَٗا نُا ٚكؿت َٔ إوٚ٪يٌ عٔ إؿاكتٗا ,بٗقا مت كُـ ْٝع
اــَات ايتعًٚ ,١ُٝٝإؿػاشلا إٍ بلْاَر ْ ِٛإعًَٛات اؾػلاؾٚ ,١ٝتٛقٝعٗا عً ٢ػلٜڀ ١كڀ٘ نُبٛت,
ٚإدلا ٤أهايٝب ايتشً ٌٝإهاْ ٞشلا َٔٚ ,ثِ إػلاز ػلاٚ ٘٥أًهاٍ تؿٝـ أغلاض ايـكاه.١
اذتدٚد املهاْٚ ١ٝايصَٓ ١ٝيًبشح:

ٜٗتِ ايبشح بـكاه ١اــَات ايتعً ١ُٝٝؿاػٌ إؼڀ٘ ايعاّ إعـ َٔ قبٌ ايـٚي ١ايًٝب ١ٝيًؿلع

ايبًـ ٟنُبٛت ,ايٛاقع سلاٍ ًلق ٞيٝبٝا ,بإقً ِٝايبڀٓإ ,ايٌهٌ (َٛ )7قع نُبٛت اؾػلاٗ ٚايؿًه,ٞ
ٜ ٖٛٚٴعـټ أندل ؾلع بًـ ٟتابع يبًـ ١ٜطدلم ّٚجٌ اؿـٚؿ ايٌلق ١ٝيبًـ ١ٜطدلمٚ ,اؿـٚؿ ايػلب ١ٝيبًـ١ٜ
ب٦ل ا٭ًٗب ,تكع ًلم َـ ١ٜٓطدلم َواؾ ٗ ١سـٚؿ >; نًَٛٝذل ,نُا ٜؿًِٗا عٔ اؿـٚؿ إِل١ٜ
سٛاي >1 ٞنًَٛٝذل  ,أكٓٗا َوتَ ١ٜٛلتؿعْ ١وبٝٶا عٔ َا هاٚكٖا َٔ َٓؼؿٔات تعلف قًٝٶا باهِ
ايوكا٥ـ ,سٝح هكٝؿ ١ددل ايٛاقع ١دٓٛبٗاٚ ,هكٝؿ ١ماٜـ ايٛاقع ١سلاشلاٚ ,هكٝؿ ١ايبٝب ١ايٛاقعً ١لقٗا,
ٚتكع ؾًهٝا عٓـ تكاطع ؿا٥ل ٠علض (? )97 ,;: ,7سلايڄاٚ ,ػ٘ طً )8: ,8> ,;9( ٍٛلقڄا,
ٚوـؿ ايبشح مَٓٝٶا َٓقٴ ٌْأ ٠اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ست ٢ايِٓـ ا٭ َٔ ٍٚايعاّ
.ّ8181
ٜبًؼ عـؿ ههإ نُبٛت سٛايْ 7=111 ٞوَُ (١هتب ايوذٌ إـْ ٞنُبٛت بتاكٜؽ : /81
 ,)ّ 8181 /تتٓٛع إوانٔ ٗ َٓڀك ١ايـكاهَ ١ا بٌ س ,َٛإههإ عاّٚ ,عُاكاتٜٚ ,تُتع ههاْٗا
غـَات بٓ ١ٝؼت ١ٝدٝـٚ ٠سـٜجَ ١تُجًً ٗ ١بهَٝ ١اٜ ٙبًؼ طٛشلا ; 88.نًِٚ ,به ١ايِلف ايِعشٞ
طٛيعٗا  8:نعًِٚ ,به ١تِلعٝـ ا٭َڀاك < 7:.نعًِٛٚ ,اكعٗا َععبـٜ ٠بًؼ طٛشلا ; 7?.نِ,
ٜٚكع ؾٗٝا َكل ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛتَٚ ,هتب يًوذٌ إـَْٚ ,ٞلنن ًلطَٚ ,١كل يٮَٔ ايـاػً,ٞ
قهُ ١دنَٚ ,١ٝ٥لنن اــَات ائُاَْٚ ,١ٝهتب ايتٔأَٚ ,اــَات ايِش ١ٝإتُجً ٗ ١إوتٌؿ٢
ايكلَ ,ٟٚلنن ا٭َٚ ١َٛايڀؿٛيٚ ,١اــَات ايتعًً ١ُٝٝاًَ ١ؾُٝع َلاسٌ ايتعً ِٝأهاهَٚ ,ٞتٛه٘,
ٚعايَٚ ,ٞلنن ػـَات إٝاٚ ٙايِلف ايِشٜ ,ٞتبع٘ ػـَات إٝا ٙيبعًـ ١ٜبع٦ل ا٭ًعععٗعبٚ ,ػـَات
َٝا ٙايؿلع ايبًـ ٟايكعلٚ ,٠قڀ ١ؼً ١ٝإٝا ٙاؾٛؾ ١ٝبكـك ٠اْتاد ١ٝأيـ َذل َهعب َٜٝٛٶاَٚ ,كل
يًُِلف ػاك ٟؾلع نُبٛتٚ ,قڀٚ ١قٛؿْٚ ,اؿ ٟايتكـّ ايلٜآٚ ٞايجكاٗ ٚا٫دتُاعَ (.ٞكابًع١
بتاكٜعععؽ ;َ ّ 8181 / < / 8ع كٝ٥ى ايؿلع ايبًـ ٟنبٛت).
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ايػهٌ (  ) 1املٛقع ادتػسايف ٚايؿًه ٞيهُبٛت

إِـك :عٌُ ايباسح با٫هتٓاؿ عًَ ٢ل ١ٝ٥قٔا١ٝ٥
أدٚات ايبشح:
اهتؼـَت ايعـٜـ َٔ أؿٚات ايبشح ايعًُٚ ,ٞاييت نإ شلا ؿٚك َِٗ ٗ اؿِ ٍٛعً ٢ايبٝاْات
اييت تؿٝـ أغلاض ايبشح ٚتٌٌُ ,اهتُاك ٠اهتبٝإ ٚمعت عً ٢إوٚ٪يٌ عٔ إؿاك ٠إ٪هوات
ايتعً ,١ُٝٝإ٬سٚ ,١ٛإكاب٬ت ايٌؼَِ ١ٝع ف ٟٚايع٬قٚ ,١ايـكاه ١إٝـاَْٚ ,١ٝل ١ٝ٥ؾٔا ,١ٝ٥باٱٓاؾ١
إٍ إلادع ٚايهتب ٚايلها ٌ٥ايعًُ ,١ٝاييت تٓاٚيت َٛٓٛع تك ِٝٝاــَات ايتعً ١ُٝٝبأَانٔ أڂػل.٣
ايدزاضات ايطابك:١

ا٫ط٬ع عً ٢ايـكاهات ايوابكٜ ١ؿٝـ ايباسح ٗ نجرل َٔ ا٭َٛك ايبشج ,١ٝسٝح ّهٓ٘ ايتعلف

عً ٢إٛآٝع اييت ُت َٓاقٌتٗاٚ ,إٓاٖر إوتؼـَٚ ,١ا٭ؿٚات اييت ْعت بٗا ايبٝاْاتٚ ,ا٭هايٝب
اٱسِاٚ ١ٝ٥ايتكٓٝات إوتعًُٚ ,١ايٓتا٥ر اييت ًُٚت إيٗٝا َجٌ ٖق ٙايـكاهٚ ,١اؿً ٍٛإكذلس ١بٗا
َٚكاكْتٗا بايبشح ؼت ايـكاه.١
أڂدلٜت ايعـٜـ َٔ ايـكاهات اييت تٓاٚيت اــَات َؼتًـ أْٛاعٗا َٔ ٚدْٗٛ ١ل دػلاؾَٔٚ ,١ٝ
ٖق ٙايـكاهات ؿكاه :١عً ٢يؿت ١ضعٝد باالغرتاى َع إميإ عبد اذتطني غعالٕ ,إعٓ ١ْٛتك ِٝٝنؿا٠٤
اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِشَ ٗ ١ٝـ ١ٜٓاؿٝـك( ١ٜؿكاه ٗ ١دػلاؾ ١ٝإـٕ) اهتؼـّ ايباسجإ يتكِٝٝ
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اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِشَ ٗ ١ٝـ ١ٜٓاؿٝـكَ ١ٜعاٜرل َواسَٚ ١َٝٓٗٚ ١ٝهاْٚ ,١ٝتًُٛت ايـكاه ١إٍ
ًْ َٔ ١ا٫هتٓتادات ٚبٓا٤ٴ عًٗٝا اقذلست ايـكاه ١تُٝٛات عـٚ ,٠دا٤ت ؿكاه ١عاٜد طازإ،
عبداذتُٝد ايؿٓاطط ،١تك ِٝٝاــَات ايعاََ ٗ ١ـ ١ٜٓإؿلم عععععع ؿكاه ٗ ١دػلاؾ ١ٝاــَات ,تٗـف
ٖق ٙايـكاه ١إٍ َعلؾَ ١وت ٣ٛكٓا إٛاطٌٓ عٔ قڀاع اــَات ايعاَ ,١سٝح تًُٛت ايـكاه ١إٍ
ْتٝذَ ١ؿاؿٖا إٔ اــَات ايعاَ ١تعآْ َٔ ٞػ٘ هععهاْ ٞنبرل اْعهعععى بِٛك ٠نبعععرل ٠عً ٢أؿا٤
ٖق ٙاــَععات ػا ٙهعععهإ إـٚ ,١ٜٓتٓا ٍٚايباسح :ضعد ستُد ايصيٝتين ٚ ،ّ 5885إٛه١َٛ
ايتعً ِٝا٭هاهَ ٗ ٞـ ١ٜٓبٓػام " ٟؿكاه ٗ ١اؾػلاؾ ١ٝايتڀبٝك " ١ٝتڀلم ايباسح إٍ تڀٛك اــَات
ايتعً ١ُٝٝؿاػٌ إـٚ ١ٜٓأِا ٙتٛمٜعٗا ٚايعٛاٌَ إ٪ثل ٠ؾٗٝا ,باٱٓاؾ ١إٍ تٓاٚي٘ يبعض إتػرلات فات
ايع٬ق ١بايتعً ِٝا٭هاهٚ ,ٞتًُٛت ايـكاه ١إٍ ًْ َٔ ١ايٓتا٥ر َٓٗا عً ٢هب ٌٝإجاٍ  ٫يًشِل :إٕ
اْ٫ؿام عً ٢ايتعً َٔ ِٝعا٥ـات ايٓؿ٘ قًډٌ َٔ ْوب ١ا٭َ ٗ ١ٝيٝبٝاٚ ,نقيو اكتبا ٙتٛمٜع إـاكي
بتٛمٜع ايوهإٚ ,أ ٢ُٚايباسح باػتٝاك إٛقع إٓاهب عٓـ ايتؿهرل ٗ إٌْاَ ٤ـاكي دـٜـ.٠
اٖتِ ايباسح أضاَ ١خرياهلل ايربعض ٞيف دزاضت٘ " ايتبا ٜٔإهاْ ٞيًؼـَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِشٗ ١ٝ

َـ ١ٜٓإلز اؾـٜـ ٠عاّ  َٔ 811:أدٌ كُـ ٚاقع اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِش ١ٝؿاػٌ إـَٔ ١ٜٓ
سٝح تٛمٜعٗا َؼتًـ أسٝا ٤إـَٚ ,١ٜٓـ ٣تأثرلٖا عً ٢سلن ١ايوهإ اي ١َٝٛٝطًبٶا شلق ٙاــَ,١
ٚت ٌُٛايباسح َٔ ػ ٍ٬ؿكاهت٘ إٍ عـّ ٚدٛؿ َـاكي ٗ بعض ا٭سٝا ٤كغِ ؽَِ ّٝواسات
ػاُ ١بٗق ٙاــَٚ ,١تأثل سلن ١ايتَٝ٬ق اي ١َٝٛٝباػت٬ف تٛمٜع إـاكي اؾػلاٗٚ ,أ ٢ُٚايباسح
بإٌْاَ ٤ـكاي ٗ ا٭سٝا ٤اييت ٜٓعـّ ؾٗٝا ٚدٛؿ َـاكيٚ ,كؾع نؿا ٠٤أؿا ٤اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِش١ٝ
بإـ.١ٜٓ
دا٤ت ؿكاه ١ايباسح :عبد ايعصٜص عبدايهس ِٜبٛسًٝك ,١إعٓ ١ْٛباــَات ايتعًَ ٗ ١ُٝٝـ١ٜٓ
طدلم ػ ٍ٬ايؿذلً ,ّ 8119 – 7?<9 َٔ ٠اًَ ١يهٌ َلاسٌ اــَات ايتعًَ ٗ ١ُٝٝـ ١ٜٓطدلم
ٖجً ٗ ١ايتعً ِٝا٭هاهٚ ٞإتٛه٘ ٚاؾاَعْٚ ,ٞاقٌت ٖق ٙايـكاه ١اْتٌاك اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايعٛاٌَ
إ٪ثل ٠ؾٚ ٘ٝقـكتٗا عً ٢تٛؾرل ساد ١ايوهإ َٔ ٖق ٙاــَ.١
ٖقا باٱٓاؾ ١إٍ ايعـٜـ َٔ ايـكاهات ايٛطٓٚ ١ٝايعإ ١ٝاييت مل ٜتوع اجملاٍ يقنلٖاٚ ,داٖ ٤قا
ايبشح كتًـ عٔ ايبشٛخ ايوابك ٗ ١نٜ ْ٘ٛوتٓـ ق ٞتك ُ٘ٝٝيًؼـَات ايتعً ١ُٝٝعً ٢تكٓٝات سـٜج١
َتُجً ِْٛ ٗ ١إعًَٛات اؾػلاؾٚ ١ٝا٫هتٌعاك عٔ بعـَٚ ,وتؼـَٶا بعض إعاٜرل َٓٗا إهاْ١ٝ
ٚإواسٚ ١ٝإٗٓ.١ٝ

<>8
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تضٓٝـ ارتدَات ايتعً ١ُٝٝمبٓطك ١ايدزاض:١

ٜٴعـټ ايتعًَ ِٝڀًباڄ أهاهٝاڄ ٜوع ٢اجملتُع يتشكٝك٘ ,ؾايتعًَ ِٝلاسً٘ إؼتًؿ ١أُبض ٓلٚك ٠تؿلٓٗا
َتڀًبات ايتُٓ ١ٝايٌاًَ ,١إٍ داْب ن ْ٘ٛأسـ أؾٌٔ إكاٜٝى اييت تعدل عٔ َـ ٣تكـّ اجملتُع أ ٚؽًؿ٘
(قُٛؿٜٚ ,):1? ْ ,ّ8117 ,تبع ْٛاّ ايتعًَٓ ٗ ِٝڀك ١ايـكاه ١ايٓٛاّ ايتعً ُٞٝايوا٥ـ ٗ يٝبٝا
ايقٜ ٟوع ٢يتُهٌ ا٭ؾلاؿ ٚاؾُاعات َٔ ايك ٠ٛإعلؾٌٜٚ ,١ٝؼّ َـ ٣لاس٘ أ ٚإػؿاق٘ ٗ ؼكٝل
عِٓل ايهؿا ٗ ٠٤ايتٝٚٛـ ا٭َجٌ يًُٛاكؿ ٚايتشهِ بايٓٛعٚ ,١ٝإلام َٗاّ ايعـاي ١ا٫دتُاع ١ٝإتُجًٗ ١
تٛؾرل ؾلْ ايتعً ِٝيهاؾ ١ايٌلا٥ض ٚايؿ٦ات ا٫دتُاعٚ ١ٝايتٛمٜعات إهاْ( ١ٝبٛسًٝك,817< ,١
ْ? ,)77سٝح تعـ اــَات ايتعً َٔ ١ُٝٝاــَات ائلٚك ٗ ١ٜاجملتُع ,يتبٓٗٝا إعـاؿ ايهٛاؿك
إ ١ًٖ٪ؾٓٝاڄ َٝٓٗٚاڄ سوب َتڀًبات عًُٝات ايتُٓ ١ٝعً ٢ايِعٝـ ايكٚ َٞٛاٱقً ,ُٞٝنُا تهؿٌ
ٓلٚكات ايتجكٝـ ٚتُٓ ١ٝاؿى ايٛطين ٚاْ٫تُا ٤إي.٘ٝ
ؽتًـ اًهاٍ اــَات ايتعً ١ُٝٝإكـَ ١يًُذتُع اػت٬ؾڄا نبرلٶا ِٜعب ايتعاٌَ َعٗا نؼـَ١
َٛسـ ٠غرل قابً ١يًتذنٖ ,١٥ا ٜٔؿ ٞعً ٢تِٓٝـ اــَات ايتعً ١ُٝٝأُٖ ١ٝنبرلٚ ,٠تتعـؿ ايتِٓٝؿات
ٚؾكڄا يٮڂهى اييت ّهٔ اهتؼـاَٗا ٗ عًُٝات ايتِٓٝـ ٚايتكوًَِٝ( ِٝش)9>;ْ ,8117 ,ٞ
ّٚهٔ تٓاٖ ٍٚق ٙايتِٓٝؿات عً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ
 -5ايتضٓٝـ ٚؾكًا ملساسٌ ايتعً ِٝمبٓطك ١ايدزاض:١

تٓكوِ اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايـٚي ١ايًٝب ١ٝسوب ايوًِ ايتعً ُٞٝإٍ تعً ِٝأهاه ٞبٌك ٘ٝا٭ٍٚ
ٚايجاْٚ ,ٞايتعً ِٝإتٛه٘ٚ ,ايتعً ِٝايعايٜٚ ,ٞوبل ٖق ٙإلاسٌ َلسً ١غرل إيناَٖ ١ٝجً ٗ ١ؿٚك اؿٔاْ١
ٚكٜاض ا٭طؿاٍ.
أٚيًا :دٚز اذتغاْٚ ١زٜاض األطؿاٍ:

اؿٔاْٚ ١كٜاض ا٭طؿاٍ َلسًتإ توبكإ َلسً ١ايتعً ِٝاٱيناَٚ ,ٞشلُا ؿٚك َِٗ ٗ تأٖ ٌٝايڀؿٌ

قبٌ ؿػٛي٘ َلسً ١ايٌل ا٭ َٔ ٍٚايتعً ِٝا٭هاه ,ٞنُا أُبض َٔ ائلٚكٚ ٟدٛؿ بـ ٌٜيلعا١ٜ
ا٭طؿاٍ ٗ ايوٓٛات ا٭ َٔ ٍٚعُلِٖ ػاُ ١بعـ ؿػ ٍٛإلأَٝ ٠ـإ ايعٌُ ,ع ٠ٚ٬عً ٢أْٗا ؽؿـ
ايعب ٤عٔ ا٭ّ أثٓا ٤ايٓٗاك يتك ّٛبٛادباتٗا إٓني ١ٝعٓـ ٚدٛؿ ايڀؿٌ بٗق ٙإ٪هوات ,يقا هب تٛؾرلٖا
بهٌ ايكل ٣إـٕ (.بٛداؾً)7><ْ ,811= ,١
ٖقا ٜٚٴعـټ عـّ ٚدٛؿ ؿٚك سٔاْٚ ١كٜاض يٮطؿاٍ تابع ١يًـٚيَٓ ٗ ١ڀك ١ايـكاهً٪َ ١لا عٔ
إُٖاٍ قڀاع ايتعً ِٝيًُ٪هوات تلب ١ٜٛت٪ؿ ٟؿٚكٶا َُٗٶا ٗ سٝا ٠ايڀؿٌ َٔ داْب -نُا هبكت
اٱًاك ٠إي٪ٜٚ -٘ٝثل بٌهٌ هًيب ٗ نؿا ٠٤أؿا ٤اــَات ايتعً ١ُٝٝيًُلاسٌ اي٬سكَٓ ٗ ١ڀك ١ايـكاه١
َٔ داْب أػل.
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ثاْٝاَ :سسً ١ايتعً ِٝاألضاض:ٞ

تتهَ ٕٛلسً ١ايتعً ِٝا٭ هاهَٓ ٗ ٞڀك ١ايـكاهً َٔ ١كٌ؛ ايٌل ا٭ ٌٌُٜ ٍٚبـا َٔ ١ٜايِـ
ا٭ ٍٚإٍ ايِـ ايواؿيٚ ,إعلٚف ٗ بعض ايـ ٍٚا٭ڂػلَ ٣لسً ١ايتعً ِٝا٫بتـاُ ,ٞ٥جً٘ َـكهتإ
ايٛاقع ١ؿاػٌ إؼڀ٘ ايعاّ يًؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ُٖٚاَ :ـكه ١ا٭ْـيىَٚ ,ـكه ١ايٌلٚم ,سٝح
بًؼ عـؿ ايتَٝ٬ق بُٗا  ;;1تًُٝقٶا 91< َِٗٓ ,إْاخ 8:: ,فنٛكٜ ,عٌُ بٗتٌ إـكهتٌ سٛايٞ
 =:إؿاكٜٶا 88 َِٗٓ ,فنٛك ٚايباق َٔ ٞاٱْاخٚ ,بًؼ إعًُ ٕٛإهًؿ ٕٛظـا ٍٚبُٗا َ ;8عًِ
ْٝعٗٔ َٔ اٱْاخ ,بوبب إتباع هٝاه ١تأْٝح ايتعً ِٝا٭هاه ٞاييت أقلٖا شلق ٙإلسً ١ايٓٛاّ ايوابل,
باٱٓاؾ ١إٍ َ 77عًِ َٚعًُ ١استٝا ,ٙأَا إعًُ ٕٛإتؿلغ ٕٛؾبًؼ عـؿِٖ َ 81عًُٶا ( إسِاٝ٥ات
ُاؿك ٠عٔ َـكهيت ا٭ْـيى ٚايٌلٚم ,يًعاّ ايـكاه.) 8181 / 817? ٞ
 ٌٌُٜايٌل ايجاْ ٞايِـ ايوابعٚ ,ايِـ ايجأَٚ ,ايِـ ايتاهع ,إتعاكف عًَ ٘ٝلسً ١ايتعًِٝ
اٱعـاؿ ٗ ٟبعض ايـ ٍٚا٭ڂػلُ ,٣جً٘ َـكه ١زللقٓـٜ ,عٌُ بٗا << َعًُٶا ٚإؿاكٜا َِٓٗ ;َٔ 8
ايقنٛكٚ ,سٛاي َٔ :7 ٞاٱْاخٚ ,تِٔ سٛاي 7== ٞطايبٶا ٚطايب١ڄ ?; َِٗٓ ,إْاخ ٚايباقَٔ ٞ
ايقنٛك( إسِاَ ١ٝ٥ـكه ١زللقٓـ ,يًعاّ ايـكاه.)ّ 8181 / 817? ٞ
ثايجاَ :سسً ١ايتعً ِٝاملتٛضط:
َلسً ١ايتع ً ِٝإتٛه٘ ٗ نُبٛت تٌٌُ ْٛعٌ َٔ ايتعًِٝ؛ ايتعً ِٝايعاّ َتُجًڄا ٗ َـكه١
نُبٛت ايجاْٜ ,١ٜٛعٌُ بٗا << َعًُٶا ٚإؿاكٜاٜٚ ,ـكي بٗا < 71طايبٶا ٚطايب١ڄ َِٓٗ  =:إْاخ ٗٚ
سـٚؿ  98فنٛك ( ,إسِاَ ١ٝ٥ـكه ١نُبٛت ايجاْ ,١ٜٛيًعاّ ايـكاه ) 8181 / 817? ٞأَا ايتعًِٝ
ايتكين ّٚجً٘ َعٗـ نُبٛت يًُٗٔ ايٌاًَٚ ,١قـ ط٬ب٘ اْتكًٛا إٍ إعٗـ إٓاٚل ٗ بًـ ١ٜطدلم بوبب
ُٝاْ ١إبٓ ٢اييت بـأت َٓقٴ أكبع هٓٛات تكلٜبٶا؛ يقا مل تـػٌ َتػرلات٘ ُٓٔ ٖق ٙايـكاه.١
زابعاَ :سسً ١ايتعً ِٝايعاي:ٞ
ُجٌ َلسً ١ايتعً ِٝايعاي ٞإلسً ١ا٭ػرل ٗ ٠اشللّ ايتعً ٗ ُٞٝايـٚي ١ايًٝبٚ ,١ٝؾٗٝا ٜتِ إعـاؿ
اٱْوإ بٌهٌ ناٌَ يِٝبض ٗ ػـَ ١اجملتُع ٗ اجملاٍ ايق ٟىتّ ب٘ سوب قـكت٘ ٚكغبات٘ٚ ,قـ
ٜتُٔٔ ايتعً ِٝايعاي ٗ ٞيٝبٝا ْٛعٌ َٔ ايتعًِٝ؛ عٝح  ٌٌُٜايتعً ِٝاؾاَعٚ ,ٞايتعً ِٝايتكينّ ,جٌ
ايتعً ِٝايعايَٓ ٗ ٞڀك ١اي ـكاهَ ١عٗـ نُبٛت يًعً ّٛاٱؿاكٚ ١ٜإايٜٚ ,١ٝتهٖ ٕٛقا إعٗـ َٔ ؾلعٌ
ا٭ ٍٚؿاػٌ إؼڀ٘ ايعاّ يًؿلع ايبًـ ٟنُبٛتٚ ,ايؿلع ايجاَْ ٗ ٞـ ١ٜٓطدلمٜ ,ـكي بٗقا إعٗـ
بؿلع ٘ٝسٛاي ::9 ٞطايبٶا ٚطايب١ڄ 8=? َِٗٓ ,فنٛكٚ ,سٛاي 7<: ٞإْاخٜ ,عٌُ بإعٗـ  78إؿاكٜٶا,
ٚسٛاي = ٞأعٔاٖٝ ٤أ ٠قاك 7?ٚ ,ٕٚعٖٔٝ ٛأ ٠تـكٜى َتعا (ٕٚإسِاَ ١ٝ٥عٗـ نُٛت يٮعُاٍ
اٱؿاكٚ ١ٜإاي ,١ٝيًعاّ ايـكاه.) 8181 / 817? ٞ
>>8

تقٍٍن كفاءة الخذهاث التعلٍوٍت بالفرع البلذي كوبىث

 -1تضٓٝـ ايتعً ِٝسطب ًَهَ ١ٝؤضط ١ايتعً:ِٝ

ٜٴعـټ ايتعً َٔ ِٝاــَات إُٗ ١اييت تكع َوٚ٪يٝتٗا عً ٢عاتل ايـٚي ١بِٛك ٠أهاه ,١ٝسٝح تُٗٔٝ
ايـ ٚي ١عًْٝ ٢ع ا٭ٌْڀ ١اييت تكع ُٓٔ ٖقا اٱطاك ,نُا أْٗا توُض يًكڀاع اـاْ َُاكه ١ؿٚكٶا
قـٚؿ َٔ ػ ٍ٬ؾتض بعض إـاكي أ ٚإعاٖـ أ ٚبعض ايهًٝات؛ بٌل ٙإٔ ٜه ٕٛعًُٗا ٚؾل ائٛاب٘
إعُ ٍٛبٗا ٗ إ٪هوات ايتابع ١يًـٚي ,١شلقا تِٓـ اــَات ايتعً ١ُٝٝإٍ ْٛعٌ؛ ا٭ ٍٚتابع يًكڀاع
ايعاّٚ ,ا٭ػل تابع يًكڀاع اـاْ(ًَِٝش )9>;ْ ,8111 ,ٞتعٛؿ ًَه ١ٝإ٪هوات ايتعً١ُٝٝ
ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ظُٝع َلاسًٗا ا٭هاهٚ ٞإتٛه٘ ٚايعاي ٞيًكڀاع ايعاّ إًلاؾڄا ٚإؿاك٠ڄٜٚ ,لدع
غٝاب ؿٚك ايكڀاع اـاْ ٗ إٌاكن ٗ ١ايعًُ ١ٝايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١يعـّ ؼكٝل َلؿٚؿ
اقتِاؿٚ َٔ ٟدْٗٛ ١ل إوتجُل.ٜٔ
بٝٸٔ ايعلض ايوابل إٔ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت تٛدـ ب٘ َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞبٌكٗٝا ا٭ٍٚ
ٚايجاَْٚ ,ٞلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ايعاّ ٚإٗينٚ ,ايتعً ِٝايعايَ ٞتُجًڄا ٗ إعٗـ ايعاي ٞيًعً ّٛاٱؿاك١ٜ
ٚإاي ٚ ,١ٝنٌ ٖق ٙإلاسٌ تابع ١يًكڀاع ايعاّٜٛ ٫ٚ ,دـ ب٘ ؿٚك يًشٔاْٚ ١كٜاض ا٫طؿاٍٚ ,نقيو ٫
ٜٛدـ ب٘ تعً ِٝداَع.ٞ
تك ِٝٝارتدَات ايتعً ١ُٝٝيف َٓطك ١ايدزاض:١
قـ أُبشت ؿكاه ١تكٚ ِٝٝتٛمٜع اــَات إٛدٗ ١إٍ اجملتُع قٛك اٖتُاّ نجرل َٔ ايباسجٌ َِٓٗ
اؾػلاؾ ,ٌٝايق ٜٔأعاكٚا اٖتُاَاتِٗ شلقا ايٓٛع َٔ ايـكاهات ,قاٚيٌ ايت ٌُٛإٍ عـاي ٗ ١ايتٛمٜع أٚ
نؿا ٠٤أؿا ٤تًو اــَات ؿاػٌ إـٕ ٚايكلٚ ,٣دعًٗا هًٗ ١اي ٍُٛٛ٭ندل عـؿ ٖهٔ َٔ ايوهإ
بػض ايٓٛل عٔ سايتِٗ ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتِاؿُ( .١ٜاحل.)88=ْ ,ّ 811= ,
ٚدا ٤تناٜـ اٖتُاّ اؾػلاؾ ٗ ٌٝؿكاهتِٗ يتك ِٝٝاــَات ؿاػٌ َلانن ا٫هتكلاك ايبٌلٗ ٟ
ايب٦ٝات ايلٜؿٚ ١ٝاؿٔل ١ٜيكٝاَٗا بايتوٗ٬ٝت اؿٝات ١ٝيهاؾ ١ايٌلا٥ض ا٫دتُاعٚ ,١ٝؼـٜـ دٛؿ ٠اؿٝا٠
إٍ سـ نبرلٚ ,يقا ؽتًـ إٓاطل ايعُلاْ ٗ ١ٝإـٕ ٚايكلٚ ٣ؾكاڄ ؾٛؿ ٠اؿٝا ٠بٗا اعتُاؿاڄ عًَ ٢ـ٣
نؿاٚ ١ٜنؿا ٠٤اــَات (ًَِٝش.)7?ْ ,ّ 8117 ,ٞ
قڀاع ايتعً ِٝنٓٛاّ ٝٚٚؿَ ٞتهاٌَ ٜتُٔٔ فُٛع َٔ ١ايعٓاُل ٚا٭دنا ٤إذلابڀٜ ,١ك ّٛنٌ
عِٓل بـٚك َهٌُ يًعِٓل ا٭ػل ُٓٔ ايعًُ ١ٝايتعً ,١ُٝٝيقيو ؾإٕ ايهؿا ٠٤ايتعً ١ُٝٝتتڀًب ايتؼڀ٘ٝ
ايوًٚ ِٝتعتُـ عًَ ٢لتهنات عًُ ١ٝتٓبع َٔ ػ ٍ٬نؿا ١ٜعٓاُل َهْٛاتٗا( .هعٝـ ٚآػل,ٕٚ
?)97? ْ ,817
سا ٍٚبعض إٗتٌُ بعًُ ١ٝايتك ِٝٝؼـٜـ َؿٗ َٔ َ٘ٛب :ِٗٓٝتعلٜـ دابٔ ( )Gabinايقِٜ ٟؿ٘
بأْ٘ :عًُ ١ٝؼـٜـ ا٭ُٖ ١ٝايٓوب ١ٝيٛاٖلَ ٠اٜٚ .علف الًٍ ( )Englishايتك ِٝٝعً ٢أْ٘ تكـٜل ايعًُ١ٝ
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ايٓوب ١ٝإكاهَ ٤ٛٓ ٗ ١عاٜرل َعٜٚ ,١ٓٝعلف كٚبلتن ( )Robertsايتك ِٝٝبأْ٘ :عًُ ١ٝبٓا ٤اهتٓتاز عٓـ
أػق طلا٥ل كتًؿ َٔ ١ػ ٍ٬ا٭ًٖ ١ٝاـاُ ١يهٌ طلٜكٜٚ ١عتُـ بٓا ٤ا٫هتٓتاز عًٗٝا (.هعٝـ ٚآػل,ٕٚ
?.)988 ْ ,817
ٜعتُـ تك ِٝٝاــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١عًَ ٢كاكْٚ ١اقعٗا ببعض إعاٜرل إعُ ٍٛبٗا
يتؼڀٖ ٘ٝقا ايٓٛع َٔ اــَ ,١اييت بـٚكٖا تٓعهى عً ٢نؿاٚ ١ٜنؿا ٠٤أؿا ٤اــَ ١إكـَ ١يًوهإ.
َعاٜري َعتُد ٠يًددَات ايتعً:١ُٝٝ
ؽڀ ٘ٝاــَات ٗ أ ٟؿٚي٫ ١بـ إٔ ٜلنٔ إٍ َعاٜرل ٜٛد٘ هرل ٙم ٛؼكٝل ا٭ٖـاف إلد,٠ٛ
ُٓٚإ سؤ ا٭ؿاٚ , ٤تٌٌُ َعاٜرل اــَات ايتعًَ ١ُٝعاٜرل ؽڀٝڀَٚ ,١ٝعاٜرل نُُٚٚ ١ٝؿَٚ ,١ٝعاٜرل
ٖٓـهٚ ١ٝتُِٚ ,١ُٝٝقبٌ نٛض ٗ َٓاقٌٖ ١ق ٙإعاٜرل ْٛؿ إٔ ٌْرل عً ٢إٔ ٖق ٙإعاٜرل ا٫هذلًاؿ,١ٜ
هب ايعٌُ بٗا بٗـف اي ٍُٛٛإٍ كؾع نؿاٚ ٠٤سؤ أؿا ٤اــَات ايتعً.١ُٝٝ
أٚيًا :املعاٜري ايتدطٝط:١ٝ

ٜٗتِ ٖقا ايٓٛع َٔ إعاٜرل بتؼڀ ٘ٝاــَات ايتعًَ ٖٞٚ ,١ُٝٝعاٜرل سـؿٖا كتِ ٕٛبٗقا اؾاْب,
سلًت إٌْا ٤إـاكي ؿاػٌ اجملتُعات إؼتًؿَٚ ,١واساتٗاٚ ,ؼـٜـ َٛاقعٗا.
َ -5عٝاز ايطهإ إلْػا ٤املؤضطات ايتعً:١ُٝٝ
ٜل ٣إوٚ٪ي ٕٛعٔ عًُ ١ٝؽڀ ٘ٝاــَات ايتعً ١ُٝإقاََ ١ـكه ١يًٌل ا٭ َٔ ٍٚايتعً ِٝا٭هاهٞ
بهٌ قًٜ ١ذلاٚغ عـؿ ههاْٗا َا بٌ ْ ;111 : 7111وُ ,١أَا َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل
ايجاْ( ٞاٱعـاؿ )ٟتكاّ َـكهتإ َٓؿًِتإ إفا ػاٚم عـؿ ههإ أ ٟقًْ 7;111 : ;111 ١وُ,١
ٚتكاّ َـكهتإ َٓؿًِتإ ٕلسً ١إتٛه٘ َت ٢ماؿ عـؿ ايوهإ احملً ١عٔ = 7أيـ ْوُ( ,١أَاْ١
ايًذٓ ١ايٌعب ١ٝايعاَ ١يًُلاؾل ,ؿيَ ٌٝعاٜرل ايتؼڀ ٘ٝايعُلاْ ,ٞبـ ٕٚتاكٜؽٚ ) 79 ,77 ْ ,بتڀبٝل
ٖقا إعٝاك عً ٤ٛٓ ٢عـؿ ههإ ايؿلع ايبًـ ٟإٌاك إي ٘ٝهًؿڄا ٚايبايؼ = 7أيـ ْوُ ,١لـ إٔ ٖٓاى
َـكهتإ يًٌل ا٭ َٔ ٍٚايتعً ِٝا٭هاهَٚ ,ٞـكه ١يًٌل ايجاْ َٔ ٞايتعً ِٝا٭هاهَٚ ,ٞـكه ١ثاْ,١ٜٛ
َٚعٗـ َتٛه٘ يًُٗٔ ايٌاًََٚ ,١عٗـ عاي ٞيًعً ّٛاٱؿاكٚ ١ٜإاي َٔٚ ,١ٝػ ٍ٬ايعلض ايوابل ٜتٔض
تٛؾل َ٪هوات ؾُٝع َلاسٌ اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛتَ ,ع َ٬س ١ٛإٔ َكلات
اسـَ ٣ـاكي ايت عً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭ٚ ,ٍٚإعٗـ إتٛه٘ يًُٗٔ ايٌاًََٚ ,١عٗـ ايعً ّٛاٱؿاك١ٜ
ٚإاي ١ٝمل تٴٌٓ ٢شلا َباْ ٞتعًٚ ١ُٝٝإِا َباْٗٝا ػاُ ١بكڀاعات أڂػل ٣مت ؼٜٛلٖا ٫هتػ٬شلا ٭غلاض
تعًٖٚ ,١ُٝٝقا ٜعـ قِٛك ٪ٜثل بٌهٌ هًيب عً ٢أؿاٚ ٤نؿا ٠٤تًو اــَات.
َ -8عٝاز َطاس ١ارتدَات ايتعً:١ُٝٝ

8?1
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سـؿ كڀڀ ٛاــَات ايتعً ١ُٝٝبإقاََ ١ـكه ١ايٌل ا٭ َٔ ٍٚايتعً ِٝا٭هاه ٞعًَ ٢واس ٫ ١تكٌ
عٔ ٚ , 8ّ <111تبَٓ ٢ـكه ١ايٌل ايجاْ َٔ ٞايتعً ِٝا٭هاه ٞعًَ ٢واس ٫ ١تكٌ عٔ ,8ّ >111
ٚأَا َ٪هوات ايتعً ِٝإتٛه٘ ؾتهَ ٕٛواستٗا ٗ سـٚؿ ( ,8ّ ?111ايـي)?; ْ ,8179 ,ُٞٝ
َكاكْٖ ١قا إعٝاك بٛاقع اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛتٜ ,تٔض إٔ َـكهيت ايٌل ا٭ٍٚ
َٔ ايتعً ِٝا٭هاه ٞتكٌ َواستُٗا عٔ إعٝاك إقنٛك أع ,ٙ٬سٝح بًػت َواسَ ١ـكه ١ا٭ْـيى
سٛايَٚ ,8ّ ;11 ٞـكه ١ايٌلٚم بًػت َواستٗا ٚ ,8ّ 9811بًػت َواس ١زللقٓـ يًتعًِٝ
ا٭هاه ٞايٌل ايجاْ ٗ ٞسـٚؿ  ,8ّ ;811بُٓٝا ػاٚمت َـكه ١نُبٛت ايجاْ ١ٜٛإعٝاك احملـؿ ٚاييت
بًػت َواستٗا  , 8ّ 71111أَا إعٗـ ايعايَ ٞٴكاّ َبٓ ٢إؿاك ٟتبًؼ َواست٘ ايهً ٗ ١ٝسـٚؿ
ٚ , 8ّ 7:?1باهتجٓاَ ٤ـكه ١نُبٛت ايجاْٜ ١ٜٛتٔض ٖا هبل تلادع ٚآض ٗ َواسات َ٪هوات
اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛتٖ ,ا ً ٫و ؾ ٘ٝأْ٘ ٪ٜثل عً ٢أؿا ٤تًو اــَات ,ػاُ١
إلاسٌ ا٭ ٍٚاييت ُجٌ إلتهنات ا٭هاه ١ٝيًتعً.ِٝ
تٛشٜع ارتدَات ايتعً ١ُٝٝداخٌ َٓطك ١ايدزاض:١

تعـ اــَات ايتعً ١ُٝٝأسـ َكَٛات ايتُٓ ١ٝايبٌل ,١ٜيهْٗٛا تعٌُ عً ٢تڀٜٛل إٛكؿ ايبٌلَٔ ٟ

أٚد٘ عـٜـٜٚ ,٠لاع ٗ ٢ايتٛمٜع اؾٝـ إٔ ٜه ٕٛأقلب يًُٓاطل ايوهٜٓٚ ,١ٝوٌٗ  ٍُٛٚايڀايب إي٘ٝ
ؿ ٕٚإٔ ٜتعلض ٭ ٟكاطلٚ ,إفا اهتعلٓٓا تٛمٜع اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١نُا َٖ ٛبٝٸٔ
بايٌهٌ كقِ (ٜ )8تٔض اكتباَٛ ٙاقع إـاكي ٗ َٓڀك ١ايتوٛم أنجل َٔ اكتباطٗا بإٓاطل ايوهٓ,١ٝ
ٚإٔ ْٝع اــَات ايتعً ١ُٝٝتكع عً ٢ايڀلم ايلٝ٥وٖ ,١ٝا ِٜعب اي ٍُٛٛإيٗٝاٚ ,بٗقا ِٜبض تٛمٜع
اــَات ايتعً ١ُٝٝؿاػٌ ايـكاه ١ؾاقـ يًُعاٜرل ايتؼڀٝڀٖٚ ,١ٝقا بـٚكٜٓ ٙعهى بِٛك ٠غرل َلغٛب
ؾٗٝا عً ٢أؿاٚ ٤نؿا ٠٤اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه.١
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ايػهٌ ( )1تٛشٜع ارتدَات ايتعً ١ُٝٝيف ايؿسع ايبًد ٟنُبٛت

إِـك :عٌُ ايباسح اهتٓاؿٶا عًَ ٢ل ١ٝ٥ؾٔاٚ ١ٝ٥ايـكاه ١إٝـاْ ١ٝيًعاّ ايـكاه/817? ٞ
.ّ 8181
ثاْٝا :املعاٜري ايهُٚ ١ٝايٛصؿ:١ٝ
تٗتِ بعض إعاٜرل ايهُٚ ١ٝايُٛؿ ١ٝبتؼڀ ٘ٝاــَات ايتعًَ ٖٞٚ ,١ُٝٝعاٜرل َعتُـ ٠عإٝٳا ٚقًٝٶا
ٖـؾٗا ايٓٗٛض بكڀاع ايتعً٪َٚ ِٝهوات٘ٚ ,عٓـ تك ِٝٝتًو إ٪هوات ٗ أَٓ ٟڀكٜ ١تِ َكاكْتٗا بتًو
إعاٜرل َٔٚ ,ثِ ؼـٜـ َـ ٣تڀٛكٖا أ ٚؽًؿٗاٖ ِٜٔٚ ,قا ايٓٛع َٔ إعاٜرل عٓاُل َواؾَٚ ١ٝواس١ٝ
ٚاهتٝعابٚ ١ٝعـؿَٛٚ ١ٜقع( ١ٝايـيّٚ )?:ْ ,8179 ,ُٞٝهٔ َكاكْٖ ١ق ٙإعاٜرل بٛاقع اــَات
ايتعً ١ُٝٝؿاػٌ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت نُا :ًٜٞ
املعاٜري املطاؾ:١ٝ
تعـ إواؾ ١بٌ قٌ ههٔ ايڀايب ٚإـكه َٔ ١إعاٜرل إُٗ ٗ ١تكـٚ ِٜتك ِٝٝاــَات ايتعً,١ُٝٝ
ٖ ٗٚقا اؾ اْب ٓٚعت َواؾات قـؿ ٠يهٌ َلسًَ َٔ ١لاسٌ ايتعً ِٝتتٓاهب ٚقـكٚ ٠ايڀايب عً٢
قڀع تًو إواؾات ,عٝح ته ٕٛإواؾ ١اييت ّهٔ إٔ ٜكڀعٗا تًُٝق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل
ا٭ ( ٍٚا٫بتـا ) ٞ٥أقٌ َٔ َ >11ذل ,أَا إواؾ ١اييت ّهٔ إٔ ٜكڀعٗا تًُٝق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاهٞ
ايٌل ايجاْ( ٞإعـاؿ )ٟته ٕٛأقٌ َٔ ; 7.نِ ,أَا طايب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ (ايجاْ )١ٜٛقاؿك عً٢
قڀع َواؾ ١أقٌ َٔ  8نِ( .بٛداؾًٚ .)7?9ْ ,811= ,١ايٌهٌ كقِ (ٜ )9بٝٸٔ إواؾات بٌ قٌ
ههٔ ايڀايب ٚاــَات ايتعًٚ ,١ُٝٝاييت ٗٚلت بٌهٌ َتبا ٜٔبتبا ٜٔقٌ ههٔ ايڀايب َٔ دٗ١
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ٚتباَ ٜٔلاسٌ ايتعً َٔ ِٝدٗ ١أڂػلٚ ,٣يً ٍُٛٛيِٛك ٠أنجل ٛٓٚسا مت قٝاي إواؾات بٌ أطلاف
إؼڀ٘ ايعاّ يًؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ٚإ٪هوات تعً ١ُٝٝيهٌ َلسًَ َٔ ١ل ١ٝ٥ؾٔاُٚ ١ٝ٥ج ٌٝتًو
إواؾات غڀ ٙٛتٌِ بٌ إ٪هوْٝٚ ١ع اػاٖات إؼڀ٘ ُٛٚيڄا ٕا :ًٜٞ
ايٌهٌ ( )9ػڀ ٙٛإواؾات بٌ قٌ ههٔ ايڀايب  ٚإ٪هوات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت.
إِـك  :عٌُ ايباسح اعتُاؿٶا عًَ ٢ل ١ٝ٥ؾٔا.١ٝ٥

 اتٔض إٔ َتٛه٘ إواؾات بٌ أطلاف إؼڀ٘ ايعاّ يًؿلع ايبًـ ٟنُبٛت سٝح ههٔ

ايتًُٝق ٪َٚهويت تعًَ ِٝلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭( ٍٚابتـا )ٞ٥بًؼ ٖٚ ,ّ >?1قا أعًَٔ ٢
إعـٍ احملـؿ يتًُٝق ٖق ٙإلسًٚ ١إٌاك إي ٘ٝأع ,ٙ٬غرل إٔ ٖقا إعـٍ ٜٗٛل بِٛكَ ٠تبا ,١ٜٓؾٓذـ َٔ
ٜأتَ َٔ ٕٛواؾٚ ,ّ7711 ١آػل ٕٚقٌ ههِٓٗ ظٛاك تًو إ٪هوات.

 تبٝٸٔ إٔ َتٛه٘ إواؾات بٌ أطلاف إؼڀ٘ ايعاّ يًؿلع ايبًـ ٟنُبٛت سٝح ههٔ
ايتًُٝق٪َٚ ,هو ١تعًَ ِٝلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْ( ٞإعـاؿ ٗ )ٟسـٚؿ ;ٚ ,ّ >8بعٗقا
إعععـٍ ِٜععبض أقععٌ َٔ إعععٝاك إععواؾ ١اييت ٜكعڀعٗا تًععُٝق ٖق ٙإلسععًٚ ١إعشـؿ بعع ; 7.نِ,
ٖقا ٚتبآٜت إواؾات اييت ٜكڀعٗا تَٝ٬ق ٖق ٙإلسً ١سٝح بًػت أقِاٖا ٚ ,ّ 7711أؿْاٖا ٜبعـ عٔ
إ٪هو ١بعٌلات ا٭َتاك.

 بًؼ َتٛه٘ إواؾ ١اييت ٜكڀعٗا ط٬ب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ َٔ قٌ ههِٓٗ إٍ َ٪هواتِٗ

ايتعً ١ُٝٝسٛايٖٚ ,ّ 7771 ٞقا إعـٍ ٜٴعـ أقٌ َٔ إعٝاك احملـؿ يًُواؾ ١اييت ٜكڀعٗا ط٬ب ٖقٙ
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إلسًٚ ١إٌاك إيٗٝا هًؿڄاٚ ,يهٔ ٖقا إعـٍ ٜتباَ َٔ ٜٔهإ ٭ػل سٝح بًػت أقَِ ٢واؾٜ ١كڀعٗا
ط٬ب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ايقٜ ٜٔكڀٓ ٕٛأطلاف إؼڀ٘ ايعاّ بًػت  ٗ ,ّ 81;1ايٛقت ايقٟ
ٜوهٔ ؾ ٘ٝط٬ب أػل ٕٚعً ٢بعـ أَتاك َٔ إ٪هو.١
 ايـاكه ٗ ٕٛإعٗـ ايعاي ٞيًعً ّٛاٱؿاكٜ ١ٜأتٛا إي َٔ ٘ٝؿاػٌ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت َٔٚ
إٓاطل اجملاٚك ٠نايق ٜٔقٌ ههِٓٗ ٗ َٓڀك ١ايكعل ٠اييت تبعـ عٔ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت عٛاي91 ٞ
نِ ,أَٓ َٔ ٚڀك ١قابى اييت تبعـ عٔ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت عٛاي 81 ٞنِٚ ,ايقٜ ٜٔوهَٓٓ ٕٛڀك١
سؿًډن ٚاييت ٜؿًِٗا عٔ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت َواؾ 71 ١نِ ,أَا ايق ٜٔقٌ ههِٓٗ ؿاػٌ كڀ٘
ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ؾأقَِ ٢واؾ ١تؿٌِ بٌ قٌ ههِٓٗ َٚكل إعٗـ ته ٗ ٕٛسـٚؿ ,ّ 7711
ٚأػل ٕٚقٌ ههِٓٗ ظٛاك إعٗـ.
ايعلض ايوابل ٕتٛه٘ إواؾات بٌ قٌ ههٔ ايڀايب ٪َٚهواتِٗ ايتعًٕ ١ُٝٝلسًيت ايتعًِٝ
ا٭هاه ٞايٌ ل ايجاْ( ٞاٱعـاؿَٚ )ٟلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ تبٝٸٔ :إٕ َتٛه٘ إواؾ ١بٌ قٌ ههٔ
ايڀايب ٪َٚهواتِٗ ايتعً ُٔٓ ١ُٝٝإعٝاك احملـؿ ,بُٓٝا ٜهَ ٕٛتٛه٘ إواؾ ١بٌ قٌ ههٔ ايتًُٝق
ٕلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭ ( ٍٚا٫بتـاٚ ,)ٞ٥قٌ ههٔ ايڀايب ٕلسً ١ايتعً ِٝايعاي٪َٚ ٞهواتِٗ
أعً َٔ ٢إعٝاك احملـؿٖ ,قا ٜه ٕٛي٘ َلؿٚؿ هًيب عً ٢سؤ أؿاٚ ٤نؿاٖ ٠٤اتٌ إلسًتٌ.
املعاٜري املطاس:١ٝ
ا ــــ سض ١ايطايب َٔ املطاس ١ايهً :١ٝتتُٔٔ سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١ايهً ١ٝنٌڈ َٔ إواس١

إوكٛؾ ١اييت ُجًٗا غلف ايـكاهٚ ١إهاتب اٱؿاكٚ ,١ٜإواس ١غرل إوكٛؾَ ١تُجً ٗ ١ايواسات
ٚإ٬عب اييت تكاّ عًٗٝا ا٭ٌْڀ ١ايذلؾ ,١ٝٗٝسٝح تذلاٚغ سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١ايهًَ ١ٝا بٌ 81
 (. 8ّ 91 :ايـي.)?< ْ ,8179 ,ُٞٝ
تبٌ َٔ اؾـ ٍٚكقِ ( : ) 7إٕ سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١ايهً ٗ ١ٝنٌ َٔ ايتعً ِٝا٭هاهٞ
بٌك ٘ٝا٭ ٚ ٍٚايجاْٚ ٞنًو ايتعً ِٝايعايَٓ ٞؼؿٜٔٚ ,١عٛؿ ايوبب إٍ عـّ ايتكٝـ بإعٝاك إواسٞ
ٱٌْا ٤إ٪هو ١ايتعً ,١ُٝٝأْ ٚتٝذ٫ ١هتػَ ٍ٬باْ ٞمل ته ١َُُِ ٕٛ٭غلاض تعً ,١ُٝٝبُٓٝا لـ سِ١
ايڀايب ٗ َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ َلتؿع ١يه٪َ ٕٛهوتِٗ أڂٌْ٦ت ٚؾل إعٝاك إواس ٞاحملـؿ شلاٚ ,عً٢
ايعُ ّٛعـّ ُتع ط٬ب َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞبٌكٚ ,٘ٝنقيو ايتعً ِٝايعاي ٞعِتِٗ َٔ إواس١
ايهًً ٫ ,١ٝو أْ٘ ٜعٌُ عً ٢تلادع أؿاٚ ٤نؿا ٠٤تًو اــَات.
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دد )5( ٍٚسض ١ايطايب َٔ املطاس ١ايهًَٚ ١ٝكازْتٗا مبعٝاز ايتدطٝط
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إِـك  َٔ * :قٝاي ايباسح
** ؿكاهَٝ ١ـاًْٗ ١ٝل . ّ 8181 ,:
*** (ػًـ سؤ ايـي.)?< ْ ,8179 ,ُٞٝ
**** سِ ١ايڀايب= إواس ١ايهً / ١ٝعـؿ ايڀ٬ب.
ب ــــ سض ١ايطايب َٔ املطاس ١املبٓ :١ٝتعـ سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١إبٓ َٔ ١ٝإعاٜرل إُٗ١

عٓـ تك ِٝٝاــَات ايتعًْ٫ ١ُٝعهاهٗا عً ٢اؾٛاْب ايذلبٚ ١ٜٛايِش ١ٝيًڀايب ,عٝح ته ٕٛسِ١
تًُٝق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭ ( ٍٚا٫بتـا ) ٞ٥تذلاٚغ َا بٌ  / 8ّ < : :تًُٝق ,بُٓٝا
تذلاٚغ سِ ١تًُٝق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْ( ٞاٱعـاؿَ )ٟا بٌ <  / 8ّ > :تًُٝق ,أَا
طايب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ؾتذلاٚغ سِت٘ َا بٌ >  / 8ّ 78 :طايب(. .ػًـ سؤ ايـي,ُٞٝ
.)?; ْ ,8179
تبٌ َٔ اؾـ : ) 8( ٍٚإٕ سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١إبٓ ١ٝيتَٝ٬ق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل
ا٭ ( ٍٚا٫بتـاَٚ )١ٝ٥لسً ١ايتعً ِٝايعاي ٞتلادعت عٔ إعٝاك احملـؿ َكـاك > 8ّ 8.8ٚ ,8ّ 8.عً٢
ايتٛاي ,ٞيه٪َ ٕٛهواتِٗ قـّ ١أڂٌْ٦ت ٗ مَٔ نإ ؾ ٘ٝعـؿ ههإ َٓڀك ١ايـكاه ١قًٚ ٌٝناْت
إ٪هوات تٓاهب أعـاؿ ايتَٝ٬ق ٗ تًو ايؿذلٚ ,٠اهتػَ ٍ٬باْ ٞتؿتكـ ٕعاٜرل إبٓ ٢ايتعً ,ُٞٝأٓـ
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إٍ فيو اينٜاؿ ٠ايوهاْ ١ٝاييت ًاٖـتٗا َٓڀك ١ايـكاه ١ؿ ٕٚإٔ تٛانبٗا مٜاؿ ٗ ٠إـاكيٚ ,عً ٢أ١ٜ
ساٍ تلادع ٖاتٌ إلسًتٌ ٗ ٖقا اؾاْب ي٘ َلؿٚؿ هًيب عً ٢أؿاُٗ٥ا ٚنؿا٤تُٗا ,أَا سِ ١ايڀايب
َٔ إواس ١إبٕٓ ١ٝلسًيت ايتعً ِٝاٱعـاؿٚ ,ٟايتعً ِٝإتٛه٘ ؾٌٗـت مٜاؿًَ ٠شَٚ ,١ٚٛلؿ فيو
يه٪َ ٕٛهواتِٗ أڂٌْ٦ت ٗ ؾذل ٠سـٜج٫ ,١بـ ي٘ إٔ ٜه ٕٛعاٌَ َواعـ ٗ ؼوٌ ا٭ؿاٚ ٤كؾع نؿا٠٤
ٖق ٙإ٪هوتإ.
دد )1( ٍٚسض ١ايطايب َٔ املطاس ١املبَٓٚ ١ٝكازْتٗا مبعٝاز ايتدطٝط
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إِـك  َٔ * :قٝاي ايباسح
** ؿكاهَٝ ١ـاًْٗ ١ٝل . ّ 8181 ,:
*** (ػًـ سؤ ايـي.)?< ْ ,8179 ,ُٞٝ
**** سِ ١ايڀايب= إواس ١إبٓ / ١ٝعـؿ ايڀ٬ب.
املعاٜري االضتٝعاب:١ٝ

ٜٴعـټ ٖقا ايٓٛع َٔ إعاٜرل َعتُـ ٗ تك ِٝٝنؿا ٠٤اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝا٭كٜاف ٚايكلٚ ٣إـٕ,
سٝح اهتؼـَت َعاٜرل ؿٚيٖ ٗ ١ٝقا اجملاٍ ْقنل َٓٗا:
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نجاؾ ١ايؿضٌ:

ٜل ٣إؼڀڀٖ ٗ ٕٛقا اجملاٍ إٔ ته ٕٛنجاؾ ١ايؿٌِ تذلاٚغ َا بٌ ; 91 : 8طايبٶا يهٌ إلاسٌ
ايتعً ١ُٝٝؿ ٕٚايتعً ِٝاؾاَعًَِ (,ٞش ١ايتؼڀ ٘ٝايعُلاْٚ )87 ْ ,7??9 ,ٞفيو يعـ ٠اعتباكات
َٓٗاٜ :ه ٕٛإعًِ قاؿك عًٓ ٢ب٘ ايڀًبَٚ ,١تابع ١ايڀ٬ب ػاُ ١ائعؿاٚ ,َِٗٓ ٤أٜٔا يته ٕٛإعاٌَ
قاؿك ٠عً ٢اهتٝعابِٗٚ ,احملاؾ ١ٛعً ٢أثاخ إـكهٚ ,١يهٔ يتڀبٝل ٖقا إعٝاك ٫بـ إٔ ٪ٜػق بعٌ
ا٫عتباك َواس ١ايػلؾ ١ايـكاه ,١ٝعٝح ته ٕٛسِ ١ايتًُٝق ٕلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل
ا٭(ٍٚا٫بتـاَ َٔ )ٞ٥واس ١ايػلؾ ١تذلاٚغ َا بٌ ٚ ,8ّ : : 8ته ٕٛسِ ١ايڀايب َٔ َواس ١ايػلؾ١
ايـكاهٕ ١ٝلسً ١ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞا بٌ ٚ ,8ّ < : :أَا سِ ١ايڀايب َٔ غلؾ ١ايـكاهٕ ١لسً١
ايتعً ِٝإتٛه٘ ؾتهَ ٕٛا بٌ < ( .8ّ > :ايـيٚ )?< ْ ,8179 ,ُٞٝبتڀبٝل ٖقا إعٝاك عً٢
َلاسٌ ايتعًَٓ ٗ ِٝڀك ١ايـكاهٜ ١تٔض َا :ًٜٞ
َ لسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭ ٍٚبًؼ عـؿ ؾِٛشلا < 7ؾًِڄاٚ ,إْاي ٞعـؿ ايتَٝ٬ق ؾٗٝا
سٛاي ;;1 ٞتًُٝقٶاٚ ,بٗقا تِبض نجاؾ ١ايؿٌِ سٛاي 9: ٞتًُٝقٶا َتعـٜٶا إعٝاك احملـؿ ٚإٌاك إي٘ٝ
هًؿڄاٜٚ ,عٛؿ فيو يه٪َ ٕٛهوات ٖق ٙإلسً ١غرل قاؿك ٠عً ٢اهتٝعاب َٔ ِٖ ٗ هٔ ٖق ٙإلسً,١
ٜٚنؿاؿ ا٭َل تعكٝـٶا إفا عًُٓا إٔ َواس ١ايػلف ايـكاه ١ٝبٗق ٙإلسً ٫ ١تتعـ( ,8ّ :1 ٣ايـكاه١
إٝـاًْٗ ,١ٝل )8181 ,:أ ٫ ٟتوتٛعب أنجل َٔ  81طايبٶا أفا قلٕ باؿـ ا٭ؿْ ٢ؿِ ١ايڀايب َٔ
ايػلؾ ١ايـكاه ١ٝإٌاك إيٗٝا أعٖ ,ٙ٬ا هعٌ شلقا إعٝاك أثاك هًب ١ٝعً ٢أؿاٚ ٤نؿا ٠٤تًو اــَات .

 بًؼ عـؿ ؾَِ ٍٛلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْ ٞهت ١ؾَِ ,ٍٛواس ١بًػت ,8ّ ;:

ٜـكي بٗا سٛاي 7== ٞطايب ٚطايب ( ,١ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلَٚ ) 8181 ,:كاكْ ١عـؿ ايڀ٬ب
بعـؿ ايؿِ ٍٛلـ إٔ نجاؾ ١ايؿٌِ  91طايب تكلٜبٶاٖٚ ,قا إعـٍ ٜتؿل ٚإعٝاك احملـؿ بٌهٌ عاّ,
ٚيهٔ إفا قٛكْت عِ ١طايب ٖق ٙإلسً َٔ ١ايػلؾ ١ايـكاه ١ٝاييت هبكت اٱًاك ٠إيٗٝا لـ ٚدٛؿ
قِٛك ٪ٜثل بـً ٕٚو عً ٢أؿاٚ ٤نؿا ٠٤ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 أَا َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ؾبًؼ عـؿ ؾِٛشلا  78ؾًِڄاَ ,واس ١نٌ َٓٗا ٚ ,8ّ <1عـؿ
ط٬بٗا < 71طايب ٚطايب( ,١ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلَٛ )8181 ,:معٌ عًً ٢عبيت ا٭ؿبٚ ٞايعًُ,ٞ
ٚدا٤ت نجاؾ ١ايؿٌِ ٗ نٌ إلاسٌ أقٌ إعٝاك احملـؿٚ ,نقيو ؼكل َعٝاك سِ ١طايب ٖق ٙإلسً١
َٔ غلؾ ١ايـكاهٖ ,١ا ٜوِٗ ٗ ؼوٌ ا٭ؿاٖ ٤ق ٙإ٪هوٚ ١كؾع نؿا٤تٗا.
َ لسً ١ايتعً ِٝايعاي ٞؽتًـ ٗ ْٛاّ ؿكاهتٗا عٔ إلاسٌ ايتعً ١ُٝٝايوابك ١شلا ,يهْٗٛا تتبع

ْٛاّ احملآلات ايقٜ ٟتِ ؾ ٘ٝاهتػ ٍ٬ايكاع ١ايٛاسـ ٠٭نجل َٔ قوِٚ ,بٌهٌ عاّ ٜتٛمع ط٬ب ٖقٙ
إلسً ١ايبايؼ عـؿِٖ  7;7طايب ٚطايب ١عً ٢فُٛع ١أقواّٚ ,نٌ قوِ َٛمع عً ٢ؾِٜ ٍٛـكهٕٛ
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ٗ أكبع قاعات عً ٢ؾذلات كتًؿٚ ,١إْا ٫تٓؼؿض ؾٗٝا ايهجاؾ ٗ ١نٌ ايؿِ ٍٛعٔ ;8
طايب(.ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝل)8181 ,:
َعٝاز عدد املدازع بايٓطب ١يعدد ايطهإ:
تٷعـټ ايع٬ق ١بٌ اي وهإ ٚعـؿ إـاكي ع٬ق ١طلؿ١ٜ؛ أ ٟنًُا ماؿ عـؿ ايوهإ أمؿاؿ َع٘ عـؿ
إـاكيٚ ,أًاكت بعض ايـكاهات ايتؼڀٝڀ ١ٝإٍ ساد ١ايوهإ يًُـاكي تهَ ٕٛـكه ١يًٌل ا٭ٍٚ
َٔ ايتعً ِٝا٭هاه ٞيهٌ ػُع ههاْٜ ٞذلاٚغ عـؿَ ٙا بٌ ْ :111 : 8111وَُٚ ,١ـكه ١يًٌل
ايجاْ َٔ ٞايتعً ِٝا٭هاه ٞيهٌ ػُع ههاْٜ ٞنٜـ عـؿ ٙعٔ ْ ;111وُٜٚ ,١كٌ عٔ 7;111
ْوَُ ,١ـكه ١ثاْ ١ٜٛيهٌ ػُع ههاْٜ ٞذلاٚغ عـؿَ ٙا بٌ ْ =1111 : 7>111وُُ( ,١ؿل,
ٚ ,) 7:< ْ ,811:يبشح ٖقا إعٝاك ٗ َٓڀك ١ايـكاه ١تبٝٸٔ إٔ َلسًيت ايتعً ِٝإتٛه٘ ٚايعايٞ
تتؿل َع إعٝاك احملـؿ ,بُٓٝا َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞبٌك ٘ٝا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞغرل َڀابك ١شلقا إعٝاك ,ا٭َل
ايق ٟوتاز إٍ مٜاؿ ٠عـؿ إـاكي شلق ٙإلسً ١يتوِٗ ٗ ؼوٌ أؿاٗ٥ا ٚكؾع نؿا٤تٗا.
َعًِ يهٌ طايب:

تعتُـ أغًب ؿ ٍٚايعامل َعٝاك َعًِ يهٌ طايب ٗ ْٝع َلاسٌ ايتعًَ ِٝا ؾٗٝا ايتعً ِٝاؾاَع,ٞ

عٝح ٜكابٌ نٌ َعًِ عـؿ َٔ ايڀ٬ب ٜذلاٚغ َا بٌ ; 91 : 8طايبٶا( ,ايـي)?> ْ ,8179 ,ُٞٝ
ٚإفا ماؿ عـؿ ايڀ٬ب بايٓوب ١إٍ إعًِ ؾٗقا ٜعين ٚدٛؿ ٓػ٘ عً ٢ايهاؿك ايتـكٜوٖ ,ٞا ٪ٜؿ ٟإٍ
اكباى ايعًُ ١ٝايتعً َٔٚ ,١ُٝٝثٳِ ٜٓعهى هًبٶا عً ٢نؿا ٠٤أؿا ٤اــَات ايتعًَٚ ,١ُٝٝتابعٖ ١قا إعٝاك
ؾُٝع َلاسٌ ايتعًَٓ ٗ ِٝڀك ١ايـكاه ١اتٔض َا :ًٜٞ
 -7بًؼ عـؿ تَٝ٬ق َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭( ٍٚا٫بتـا ;;1 )ٞ٥تًُٝق ٚتًُٝقٚ ,٠عـؿ
إعًٌُ إهًؿٌ بتـكٜى ٖق ٙإلسً ١سٛايَ ;8 ٞعًُ( ,١ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلَٔٚ )8181 ,:
ػَ ٍ٬ك اكْ ١عـؿ ايڀ٬ب بعـؿ إعًُات اتٔض إٔ َعٝاك َعًِ يهٌ طايب شلق ٙإلسً ١قـ بًؼ 77
تًُٝق يهٌ َعًِٚ ,بٗقا إعـٍ اُبض أقٌ َٔ إعٝاك احملـؿ ٖا ٜذلتب عًْ ٘ٝتا٥ر إهابُ ٗ ١ٝاحل ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝؿاػٌ َٓڀك ١ايـكاه.١
 -8أَا َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْ ٞؾبًؼ عـؿ ط٬بٗا == 7طايب ٚطايبٜ ,١ـكٸهِٗ
سٛايَ 8> ٞعًُٶا ؾُٝع ايتؼِِات( ,ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلٚ )8181 ,:عٓـ سواب َعـٍ َعٝاك
َعًِ يهٌ طايب شلق ٙإلسًِٜ ١بض ٗ سـٚؿ < ط٬ب يهٌ َعًِٚ ,بٗقا إعـٍ ٜه ٕٛأقٌ َٔ إعٝاك
ايعاّ إقنٛك هابكڄا ,ا٭َل ايق ٟهعً٘ ٜٓعهى إهابٝٶا عً ٢نؿا ٠٤أؿا ٤اــَات ايتعً ١ُٝٝشلق ٙإلسً.١
 -9عـؿ ط٬ب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ َٓڀك ١ايـكاه ١سٛاي 71< ٞطايب ٚطايبٚ ,١عـؿ َعًُٞ
ٖق ٙإلسً ١ؾُٝع ايتؼِِات ٗ سـٚؿ ?َ 8عًِ َٚعًُ( ١ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلٖٚ )8181 ,:قا
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ٜعين إٔ َعـٍ نٌ َعًِ َٔ ايڀ٬ب تكلٜبٶا  :ط٬ب ؾكٖ٘ ,قا إعـٍ َٓؼؿض دـٶا َكاكْ ١بإعٝاك
إٌاك إي ٘ٝهابكا ٚاحملـؿ شلق ٙإلسًٖ ٗٚ ,١ق ٙاؿايً ٫ ١و أْ٘ ٜه ٕٛي٘ اْعهاهات إهاب ١ٝعً٢
ايعًُ ١ٝايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه.١
 -:بًؼ عـؿ أعٔاٖٝ ٤أ ٠ايتـكٜى ظُٝع ؽِِاتِٗ بإعٗـ ايعاي ٞنُبٛت يًعً ّٛاٱؿاك١ٜ
ٚإاي ١ٝسٛاي 8< ٞعٖٔٝ ٛأ ٠تـكٜى َِٗٓ ,هبع ١أعٔاٖٝ ٤أ ٠تـكٜى قاكٽٚ ,ٕٚايباقَ ٞتعاٚ ,ْٕٛٚبًؼ
عـؿ ط٬ب ٖق ٙإلسً 7;7 ١طايب ٚطايب( ,١ايـكاه ١إٝـاًْٗ ,١ٝلَ )8181 ,:علؾَ ١عـٍ إعًِ
يهٌ طايب شلق ٙإلسًٜ ١تِ َٔ ػَ ٍ٬كاكْ ١عـؿ ايڀ٬ب بأعٔاٖٝ ٤أ ٠ايتـكٜى ؾٓذـ ٙقـ بًؼ هت١
ط٬ب َ /عًَِ ٖٛٚ ,عـٍ َٓؼؿض َكاكْ ١بإعـٍ ايعاّ.
تبٝٸٔ َٔ ايعلض ايوابل انؿاض َعـٍ َعًِ  /طايب ؾُٝع َلاسٌ ايتعًَٓ ِٝڀك ١ايـكاهَٚ ,١لؿ
فيو إٍ عـّ ا٫نذلاخ َعاٜرل تع ٌٝإعًٌُ أعٔاٖٝ ٤أ ٠ايتـكٜى ٗ قڀاع ايتعً.ِٝ
ثايجا :املعاٜري اهلٓدضٚ ١ٝايتضُ:١ُٝٝ

تعـ إعاٜرل اشلٓـهٚ ١ٝايتُِ ١ُٝٝعً ٢قـك عاي َٔ ٞا٭ُٖٕ ,١ٝا شلا َٔ تأثرل ؾاعٌ ٗ أؿا٤
إ٪هوات اــَ ٗ ١ٝساٍ عـّ ايتكٝـ بٗا ,نُا إٔ َكاكْتٗا بايٛاقع توِٗ ٗ تٌؼ ّٝايٓٛع ايقٟ
تعٌُ ب٘ تًو إ٪هوات ,ؾُجًڄا ٜعـ إٛقع َٔ أُعب ا٭َٛك اييت ٜٛادٗٗا إؼڀڀ٫ ٕٛػتٝاكٚ ٙؾل
َعاٜرل ايتؼڀٚ ٘ٝا٭ڂهى اشلٓـه ١ٝيًُباْ ٞإـكه.١ٝ
نُا إٔ إعاٜرل اشلٓـه ١ٝػاُ ١بٓٛاّ اــَ ١ايوهاَْٚ ,١ٝواس ١ا٭كآَٚ ,ٞتڀًبات إٛقعٚ ,اييت
ت٪هى عً ٢ايهجاؾ ١ايوهاْٖ ٤ٛٓ ٗٚ ,١ٝق ٙايهجاؾ ١ايوهاْٜ ١ٝتِ ؼـٜـ أسذاّ اــَات إڀًٛبَ ١ع
َلاعا َٔ ١ًْ ٠ا٫عتباكات َٓٗا :هٗٛي ١اي ٍُٛٛإٍ إ٪هو ١ايتعًٚ ١ُٝٝعـاي ١تٛمٜعٗآَ ,اهب ١يٮسٝا٤
ايوهٓ ١ٝبعٝـ ٠عٔ ا٭سٝا ٤ايتذاكٚ ١ٜا٭سٝا ٤ايِٓاعَ ,١ٝكاَ ١عً ٢أكض َوتَ ,١ٜٛتٛاؾكَ ١ع احمل٘ٝ
ايب ٞ٦ٝايق ٟو ٘ٝبإ٪هو( ,١ايـي.)718ْ ,8179 ,ُٞٝ
أٚيًا املعاٜري املهاْ:١ٝ
تعـ إعاٜرل إهاْ ١ٝعً ٢قـك نبرل َٔ ا٭ُٖ ١ٝعٓـ ؽڀ ٘ٝاــَات ,يهْٗٛا تٓٛل يًذاْب إهاْٞ
َٔ سٝح سـٚؿ تأثرل اــَات ٚاػتٝاك َٛاقعٗاّٚ ،هٔ َتابعٖ ١ق ٙإعاٜرل َٔ ػَ ٍ٬ا :ًٜٞ
ْطام تأثري ارتدَ:١

ْڀام اــَ ١تعين إواس  ١اييت تػڀٗٝا إ٪هو ١اــَ ١ٝغـَاتٗاٜٚ ,وتـٍ َٓ٘ عً ٢نؿا ٠٤اــَ,١
َٚـ ٣ؼكٝكٗا ٕتڀًبات إوتؿٝـٚ ,ٜٔإفا أػقْا اؿـ ا٭ؿْ ٢يًُواؾ ١اييت ّهٔ إٔ ٜكڀعٗا ايڀايب ٌَٝٶا
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عً ٢ا٭قـاّ بٌ قٌ ههٓ٘ ٚإ٪هو ١ايتعً ١ُٝٝؿ ٕٚإدٗاؿ بـْ ٞؾوٛف تكـك عٛايَ :11 ٞذل ,نُا
سـؿ فيو أٌٖ ا٫ػتِاْ.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا هبل مت ُجْ ٌٝڀام ػـَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١بـٚا٥ل ِْـ قڀلٖا ّ :11
عٝح ُجٌ إـاكي َلانن ٖق ٙايـٚا٥لٚ ,باهتؼـاّ تكٓ ِْٛ ١ٝإعًَٛات اؾػلاؾٚ ,١ٝؼـٜـا َٔ
بلْاَر ,ARC 10.2عٔ طلٜل ٝٚٚؿ Buffer ١إٛدٛؿ ُٔٓ ٠قاProximity ١ُ٥إـكد ١ؼت
قاٚ Analsis Tool ١ُ٥إؿػاٍ طبك ١اــَات ايتعً َٔٚ ,١ُٝٝثِ ؼـٜـ قْ ١ُٝڀام اــَ ١عٛايٞ
َ :11ذل إٌاك إي ٘ٝهًؿڄاٚ ,إػلاز ايٌهٌ(ْ )9ڀام تأثرل اــَ٪ٕ ١هوات ايتعً ٗ ِٝايؿلع ايبًـٟ
نُبٛت ,ايق ٟاتٔض َٔ ػ٬ي٘ إٔ ايـٚا٥ل اييت ُجٌ ْڀام تأثعععععععرل اـععععـَععععع ١تلانُت ؾٛم
بعٔٗا ايبعض ,باٱٓاؾ ١إٍ ٚدٛؿ َٓاطل ؿاػٌ إؼڀ٘ مل تڀاشلا إ٪هوات ايتعً ١ُٝٝغـَاتٗا تتُجٌ
ٗ ًلم ٚسلاٍ ًلم إؼڀ٘ ٚس ٞايعُاكات دٓٛب غلب إؼڀ٘ ,بوبب عـّ اتباع َعاٜرل تٛمٜع
اــَات ايتعًٓٚٚ ١ُٝٝع َعٝاك ْڀام تأثرل اــََٓٛ ١ع ايتٓؿٝقٚ ,تلنن َ٪هوات اــَات ايتعً١ُٝٝ
ٗ ٚه٘ ًٚلم كڀ٘ ايؿلع .
ايػهٌ (ْ )2طام تأثري ارتدَات ايتعً ١ُٝٝبايؿسع ايبًد ٟنُبٛت

إِـك :عٌُ ايباسح با٫عتُاؿ عًَ ٢ل ١ٝ٥ؾٔا ,١ٝ٥ايـكاه ١إٝـاًْٗ ١ٝل ّ 8181/ :
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َعٝاز اختٝاز َٛاقع ارتدَات ايتعً ١ُٝٝداخٌ َٓطك ١ايدزاض:١

عٓـ اػتٝاك َٛقع إ٪هو ١ايتعً ١ُٝٝهب إٔ ٜهَ ٗ ٕٛهإ َوتٖ ٛاؿ ,ٟبعٝـٶا عٔ ائٓٛا٤
ايٓاػ ١عٔ إِاْع ٚايڀلم ايعاَ ,١نُا هب إٔ ته ٕٛإـكهَ ٗ ١هإ  ٫وتاز ايتًُٝق ؾ ٘ٝإٍ عبٛك
ايٌٛاكع أ ٚايڀلم ايلٝ٥و ١ٝػٓبٶا يًشٛاؿخ( .بٛداؾً.)7?1ْ ,811= ,١
ٚعٓـ ايلدٛع إٍ ايٌهٌ كقِ ( ) 8اتٔض إٔ أكبع َ٪هوات تكع عً ٢ايڀلٜل ايـٚي ٞايقٜ ٟلب٘
بٌ ؿٚيَِ ١ل ٚؿٚي ١يٝبٝاٚ ,إاك َع َٓتِـ ايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ,نُا ٖ ٛاؿاٍ ٕـكه ١ا٭ْـيى,
َٚـكه ١ايٌلٚمَٚ ,ـكه ١زللقٓـٚ ,إعٗـ ايعاي ٞيًعً ّٛاٱؿاكٜع٪َٚ ,١هوات أڂػعل ٣تعكع عً٢
ايڀلٜل ايعلٝ٥و ٞايعقٜ ٟلب٘ بٌ سؿًچن ٚايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت نإـكه ١ايجاَْٚ ,١ٜٛعٗـ إٗٔ
ايٌاًَٖٚ ,١ق ٙايڀلم هٛا ٤ايڀلٜل ايلٝ٥و ٞأّ ايڀلٜل ايـٚيُ ٞل ب٘ ْٝع أْٛاع إلنباتٖ ,ا ٌٜهٌ
ػڀلٶا عً ٢سٝا ٠ايـاكهٌ ٗ ٖق ٙإ٪هوات ,أٓـ إٍ فيو َلٚك ٖق ٙإلنبات َع ايڀلٜل ايـٚيٞ
أ ٚايلٝ٥و َٔ ٞأَاّ إ٪هوات ٜتوبب ٗ إكباى ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝؿاػٌ ٖق ٙإ٪هوات ايتعًْ ١ُٝٝتٝذ١
ٕا ِٜـك عٓٗا َٔ ٓٓٛا ٤بوبب أُٛات قلناتٗا َٓٚبٗاتٗا ,نُا ٜذلتب عٔ ٚدٛؿ إ٪هوات عً٢
ايڀلم ايلٝ٥و ١ٝاػتٓاقات َلٚك ١ٜعٓـ ؿػ ٍٛايڀ٬ب يًُ٪هوات ٚاـلٚز َٓٗا.
َتطًبات ارتدَات ايتعً ١ُٝٝيف ايؿسع ايبًد ٟنُبٛت:
تٛؾل اــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝاجملتُعات ايبٌل ١ٜأٓشٓ ٢لٚك ٠ستُ ,١ٝيهْٗٛا أسـ َكَٛات ايتُٓ١ٝ
ايبٌل َٔ ,١ٜػ٬شلا ٜتِ تٛد ٘ٝهًٛى ايؿلؿ ٗ اجملتُع م ٛأٖـاف توع ٢اؾٗات إوٚ٪ي ١إٍ ؼكٝكٗا,
ٜٚت ٔض َٔ ػ ٍ٬تك ِٝٝاــَات ايتعً ١ُٝٝيًؿلع ايبًـ ٟنُبٛت أْ٘ ٜعاْْ َٔ ٞكّ ًـٜـ ٗ إباْٞ
ايتعً ,١ُٝٝػاُ١ڄ إفا عًُٓا إٔ َباْ ٞنٌڈ َٔ َـكه ١ا٭ْـيى َٚعٗـ إٗٔ ايٌاًَٚ ١إعٗـ ايعايَ ٞباْٞ
غرل تعً ٗ ١ُٝٝا٭هاي بٌ مت ؼٜٛلٖا ,أٓـ إٍ فيو عذن إباْ ٞايكا ١ُ٥عً ٢اهتٝعاب َٔ ِٖ ٗ
هٔ ايـكاهٚ ,١ايق ٟاتٔض َٔ ػ ٍ٬نجاؾ ١ايؿٌِ ٚكبڀٗا َواس ١ايػلؾ ١ايـكاه ١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ
َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞبٌك ٘ٝا٭ٚ ٍٚايجاْ.ٞ
يقيو ّهٔ ؼـٜـ استٝادات اــَات ايتعً ١ُٝٝؾُٝا :ًٜٞ
ؼتاز َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭( ٍٚا٫بتـا )ٞ٥سوب عـؿ تَٝ٬قٖا ايبايؼ عـؿِٖ ;;1
تًُٝقٶا ٚتًُٝقَ ٤ٛٓ ٗٚ ,٠عٝاك نجاؾ ١ايؿٌِ احملـؿ ٠بأقِ ٢سـ  91تًُٝق إٍ َـكهتٌ ِٛفز توع
ؾًِ ,ٍٛاًَْٝ ١ع َلاؾكٗا ٚايواسات اييت ّاكي ؾٗٝا ايتَٝ٬ق أٌْڀتِٗ إؼتًؿ.١
اتٔض َٔ ػ ٍ٬اكتؿاع نجاؾ ١ايؿٌِ َع ا٭ػق ٗ اؿوبإ َواس ١ايػلؾ ١ايـكاهٕ ١ٝلسً ١ايتعًِٝ
ا٭هاه ٞايٌل ايجاْ( ٞاٱعـاؿ )ٟإٌاك إيٗٝا هابكڄا إٔ ٖق ٙإلسً ,١تتڀًب مٜاؿَ ٠ـكهِٛ ١فز هت
ؾِ ٍٛظُٝع َلاؾكٗا ٚايواسات اييت ّاكي ؾٗٝا ايڀ٬ب أٌْڀتِٗ.
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بٓاَ ٤باْ ٞتعً ١ُٝٝيهٌڈ َٔ َعٗـ إٗٔ ايٌاًَ ١نُبٛتٚ ,إعٗـ ايعاي ٞيًعً ّٛاٱؿاكٚ ١ٜإاي,١ٝ
عً ٢إٔ تهً ٕٛاًَ ١يهٌ َتڀًبات إلسًَ َٔ ١عاٌَ ٚٚكَ اي٬مَ ١يتٓؿٝق ايعًُ ١ٝايتعً ,١ُٝٝيهٕٛ
ٖق ٙإلسًُ ١اكي ٌْاطٗا ٗ ايٛقت اؿآل ٗ َباْ ٞمل تهٔ َعـ ٠٭غلآٗا.
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ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات:

سا ٍٚايبشح َٔ ػ ٍ٬تك ِٝٝاــَات ايتعً ٗ ١ُٝٝايؿلع ايبًـ ٟنُبٛت ,إعڀاُٛ ٤كٚ ٠آش١
عٔ ٚاقعٗا إعٚ ,ٍٝآيٝات ايع٬ز اي٬مَ ١يًعكبات ٚإٌه٬ت اييت تٛادٗٗا.
 -7تبٌ َٔ تِٓٝـ اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١تٛؾل ْٝع َلاسًٗا سوب هًِ ايتعًِٝ
إعُ ٍٛب٘ ٗ يٝبٝاٖ ,جًَ ٗ ١لسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ٞبٌك ٘ٝا٭ٚ ٍٚايجاَْٚ ,ٞلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ايعاّ
ٚإٗينَٚ ,لسً ١ايتعً ِٝايعاي ٞباهتجٓا ٤ايتعً ِٝاؾاَع.ٞ
 -8أٗٚل ايبشح عـّ ٚدٛؿ ؿٚك سٔاْٚ ١كٜاض ا٭طؿاٍ تابع ١يًكڀاع ايعاُّٖٚ ,ا َلاسٌ فات
أُٖ ١ٝتوبل َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه.ٞ
 -9تعٛؿ ًَهْٝ ١ٝع اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١إٍ ايكڀاع ايعاّٚ ,عـّ ٚدٛؿ
ػـَات تعً ١ُٝٝتابع ١يًكڀاع اـاْ.
 -:أٓٚض َعٝاك ايوهإ ٱٌْاَ ٤ـكه ١تٛؾل ْٝع إلاسٌ ايتعًٚ ,١ُٝٝيهٔ بعٔٗا ٜعتُـ عً٢
َباْ ٞغرل تعًٖ ٗ ١ُٝٝاكهٌْ ١اطٗا ايتعً ُٞٝنُـكه ١ا٭ْـيىَٚ ,عٗـ إٗٔ ايٌاًَٚ ,١إعٗـ ايعايٞ
يًعً ّٛاٱؿاكٚ ١ٜإاي.١ٝ
; -تلادع َواسات إباْ ٞايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١عٔ إعٝاك احملـؿ ٕلاسٌ ايتعً ِٝا٭هاه,ٞ
ٚايتعً ِٝايعاي ,ٞبُٓٝا تتؿل َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ َع إعٝاك احملـؿ.
< -تٛمٜع اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١مل ٜلتب٘ بإٓاطل ايوهٓ ,١ٝإٓاؾ ١إٍ أْٗا تٛمعت
عً ٢ط ٍٛايڀلم ايلٝ٥و ,١ٝا٭َل ايق ٟدعٌ ايڀايب ٜٛاد٘ ُعٛب ٗ ١اي ٍُٛٛإيٗٝا.
= -ػاٚمت َلسًيت ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ا٭(ٍٚا٫بتـاٚ )ٞ٥ايتعً ِٝايعاي ٞإعٝاك احملـؿ يًُواؾ١
بٌ قٌ ههٔ ايڀايب ٪َٚهوت٘ ايتعً ٗ ,١ُٝٝايٛقت ايق ٟاتؿكت َلسًيت ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْٞ
ٚايتعً ِٝإتٛه٘ َع إعٝاك احملـؿ.
> -انؿٔت سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١ايهً ١ٝيًؼـَات ايتعًٕ ١ُٝٝلسًيت ايتعً ِٝا٭هاهٞ
بٌكٚ ,٘ٝايتعً ِٝإتٛه٘ ,بُٓٝا طايب َلسً ١ايتعً ِٝإتٛه٘ ػاٚم إعٝاك احملـؿ.
? -دا٤ت سِ ١ايڀايب َٔ إواس ١إبٓ ١ٝؿ ٕٚإعٝاك احملـؿ يهٌ َٔ َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاهٞ
ايٌل ا٭َٚ ,ٍٚلسً ١ايتعً ِٝايعاي ,ٞبُٓٝا َلسًيت ايتعً ِٝا٭هاه ٞايٌل ايجاْ(ٞاٱعـاؿَٚ )ٟلسً١
ايتعً ِٝإتٛه٘ ؾتذاٚمت إعٝاك
 -71اكتؿاع نجاؾ ١ايؿٌِ إفا َا قٛكْت َواس ١ايػلؾ ١ايـكاه ١ٝيهٌ َٔ َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاهٞ
بٌك ٘ٝا٭ٚ ٍٚايجاْ ,ٞأَا َلسًيت ايتعً ِٝإتٛه٘ ٚايعاي ٞؾهاْت ٚؾل إعٝاك احملـؿ.
 -77انؿاض َعـٍ َعًِ  /طايب ظُٝع َلاسٌ اــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه.١
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 -78عـّ ا٫نذلاخ َعٝاك ْڀام اــََٓ ٗ ١ڀك ١ايـكاه ١عٓـ إٌْا ٤إ٪هوات ايتعًٖ ,١ُٝٝا
لِ عٓ٘ تڀابل ْڀاقات اــَ ٗ ١بعض أدنا ٤إؼڀ٘ ٚٚدٛؿ أدلا ٤أػل َٔ ٣إؼڀ٘ مل تػ٘ بتًو
اــَات.
 -79عٓـ اػتٝاك َٛاقع اــَات ايتعً ١ُٝٝتؿتكـ يًُعاٜرل ايتؼڀٝڀَٚ ,١ٝعاٜرل ا٭َإ عٓـ اػتٝاك
َٛاقعٗا.
 -7:أٗٚلت ْتا٥ر تك ِٝٝاــَات ايتعًَٓ ٗ ١ُٝٝڀك ١ايـكاه ١إٔ َـكه ١نُبٛت ايجاْ ١ٜٛتعٌُ
ٚؾل إعاٜرل قٝـ ايـكاه ١بٌهٌ أؾٌٔ ٖا تعٌُ ب٘ بك ١ٝإ٪هوات ا٭ڂػل.٣
املكرتسات:

اهتٓاؿٶا إٍ ا٫هتٓتادات اييت ػلز بٗا ايبشح أَهٔ ايت ٌُٛإٍ إكذلسات اييت إفا َا أڂػق بٗا
ؾإْٗا ّهٔ إٔ تٴواعـ ٗ إكها ٤قاعـّ ٠هٔ إٔ تٓڀًل َٓٗا ا٭دٗن ٠ايتؼڀٝڀٕ ١ٝعاؾ ١ا٭ػڀا٤
ٚإعٛقات ٚتڀٜٛل اٱهابٝات.
 -7هب ايعٌُ بإعاٜرل ايتؼڀٝڀٚ ١ٝايهُٚ ١ٝايُٛؿٚ ١ٝإهاْ ١ٝيًؼـَات ايتعً ١ُٝٝئُإ
نؿاٜتٗاٚ ,سؤ أؿاٗ٥اٚ ,كؾع نؿا٤تٗا.
ٜ -8ل ٣ايبشح ٓلٚك ٠إٌْا ٤ؿٚك سٔاْٚ ١كٜاض يٮطؿاٍ تابع ١يًـٚيٕ ١ا َٓ ٙٛبٗا َٔ ؿٚك
َِٗ ٜوبل َلسً ١ايتعً ِٝا٭هاه ,ٞعً ٢إٔ ٜه ٕٛإٌْاٗ٥ا ؿاػٌ ا٭سٝا ٤ايوهٓٚ ١ٝبعٝـٶا عٔ ايڀلم
ايلٝ٥و.١
ٓ -9لٚك ٠بٓاَ ٤باْ ٞتعًٚ ١ُٝٝؾل إعاٜرل ايتؼڀٝڀ ١ٝإعُ ٍٛبٗا قًٝا ٚعإٝٶا يًُ٪هوات
ايتعً ١ُٝٝاييت ُاكي ٌْاطٗا ايتعًَ ٗ ُٞٝباْ ٞغرل تعً.١ُٝٝ
 -:عٓـ اػتٝاك َٛاقع إ٪هوات ايتعًَ ١ُٝٝوتكب٬ڄ هب إٔ تهَ ٕٛلتبڀ ١با٭سٝا ٤ايوهٓ١ٝ
ٚبعٝـ ٠عٔ ايڀلم ايلٝ٥و.١
; -تػرل َواك ايڀلٜل ايعاّ إاك َع َٓتِـ َٓڀك ١ايـكاه ١يتكً ٌٝإؼاطل ايٓاْ ١عٓ٘ ,عً ٢إٔ
ّل َع سلاٍ إٓڀك ١أ ٚدٓٛبٗا ػاُ ١إٔ ٖٓاى كڀڀات َعـ ٠شلقا ايػلض.
< -ايتكٝـ َعٝاك َعًِ يهٌ طايب عٓـ تع ٌٝأعٔاٖٝ ٤أ ٠تـكٜى َع ا٭ػق ٗ اؿوبإ ايتؼِّ
ايعًُ.ٞ
= -تعـ ؿكاه ١تك ِٝٝاــَات عاَ٬ڄ َُٗاڄ ٗ ؾاعًٝتٗا ,عٓـَا تكـّ يًوهإ ٚؾل إعاٜرل
إٛٓٛع ١شلا ,ؾً ٬و أْٗا توِٗ بكـك نبرل ٗ تٛطٔ ايوهإ ػاُ ٗ ١ايتذُعات ايوهاْ ١ٝايِػرل,٠
ٚإٓاطل ايلٜؿُٓٚ ,١ٝع اشلذل ٠إٍ إـٕ اييت تعر بهجرل َٔ ايوًبٝات ,نُا أْٗا قـؿ أهاهٕ ٞـ٣
اهتؿاؿ ٠ايؿلؿ ٖا تكـَ٘ ػـََ ١ع.١ٓٝ
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املسادع ٚاملضادز.

 -7أڂهاَ ١ػرلاهلل عً ٢بٛداؾًَٗٓ ,١ذ ١ٝايبشح ٗ دػلاؾ ١ٝاــَاتَ ,هتب ١ؿاك اشلـ ٣يًٌٓل
ٚايتٛمٜع ,طدلم)811= ,7><ْ ,
 -8تٛؾٝل أٓـ ُاحل ,دٛؿ ٠اؿٝاَ ٗ ٠ـُٓ ١ٜٓعا ٤باي ُٔٝنُـػٌ يتؼڀٝڀٗا" ؿكاه١
دػلاؾ ,"١ٝكهاي ١غرل ٌَٓٛك ,٠داَع ١أه ,ٙٛٝنً ١ٝاٯؿاب ,قوِ اؾػلاؾ.)ّ 811=,١ٝ
 -9ػًـ سوٌ ػايـ ايـي ,ُٞٝؽڀ ٘ٝاــَات اجملتُعٚ ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝأڂهى _ َٚعاٜرل _
تكٓٝات ,ؿاك ُؿا ٤يًٌٓل ٚايتٛمٜع ,عُإ.8179 ,
 -:هعـ قُـ ايني ٝتين ,ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞـ ١ٜٓبٓػام " ٟؿكاه ٗ ١اؾػلاؾ ١ٝايتڀبٝك ,"١ٝداَع١
قاكْٜٛى ,كهايَ ١ادوترل غرل ٌَٓٛك.ّ 811: ,٠
; -م ٜٔايعابـ ٜٔعًُ ٢ؿل ,ايتؼڀ ٘ٝاؿٔلَ ,ٟـػٌ عاّ ,ايـاك ايهتب ايٛطٓ ١ٝيًٌٓل عع
بٓػام ٟععع يٝبٝا.811: ,
< -عاٜـ طاكإ ,عبـاؿُٝـ ايؿٓاطو ,١تك ِٝٝاــَات ايعاََ ٗ ١ـ ١ٜٓإؿلم عع ؿكاهٗ ١
دػلاؾ ١ٝاــَات ,فً ١داَع ١ايٓذاغ يٮعاخ (ايعً ّٛاٱْواْ )١ٝاجملًـ .ّ 817= ,)9( 97
= -عبـ ايعنٜن عبـايهل ِٜبٛسًٝك ,١اــَات ايتعًَ ٗ ١ُٝٝـ ١ٜٓطدلم ػ ٍ٬ايؿذل7?<9 َٔ ٠
–  ,8119داَع ١عُل إؼتاك ,كهايَ ١ادوترل غرل ٌَٓٛك.811: ,٠
> -ايتشً ٌٝإهاْ ٞيتٛمٜع ػـَات ايتعً ِٝا٭هاهَ ٞـ ١ٜٓطدلم باهتؼـاّ ْ ِٛإعًَٛات
اؾػلاؾ,١ٝ
?-

ع ٤٬هٝـ قُٛؿ ,ايتعً ِٝا٫بتـاَِ ٗ ٞ٥ل ؿكاه ٗ ١دػلاؾ ١ٝاــَات ,اجملً ١اؾػلاؾ١ٝ

ايعلب ,١ٝايعـؿ ايوابع ٚايج٬ث ,ٕٛاؾن ٤ا٭. 8117 ,ٍٚ
 -71عً ٢يؿت ١هعٝـ ,إّإ عبـاؿوٌ ًع ,ٕ٬تك ِٝٝنؿا ٠٤اــَات ايتعًٚ ١ُٝٝايِشٗ ١ٝ
َـ ١ٜٓاؿٝـك :١ٜؿكاه ٗ ١اؾػلاؾ ,١ٝفً ١ايبشٛخ اؾػلاؾ ,١ٝايعـؿ ? ,7يعاّ ?.817
 -77ؾتش ٞقُـ ًَِٝعش ,ٞدعػلاؾ ١ٝاـعـَعات اٱطعاك ايٓٛلٚ ٟتعذعاكب عًعَُ ,١ٝڀابعع
داَع ١ايعُٓٛؾع.ّ 8117 ,١ٝ
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ً َِ -78ش ١ايتؼڀ ٘ٝايعُلاْ ,ٞفُٛع ١ايتٌلٜعات إتعًك ١بايتؼڀ ٘ٝايعُلاْ ,ٞاؾن ٤ا٭,ٍٚ
طلابًى ,يٝبٝا.7??9 ,
 -79أَاْ ١ايًذٓ ١ايٌعب ١ٝايعاَ ١يًُلاؾل ,ؿيَ ٌٝعاٜرل ايتؼڀ ٘ٝايعُلاْ ,ٞبـ ٕٚتاكٜؽ.
َ -7:كابًع ١بتاكٜعؽ ;َ ّ 8181 / < / 8ع كٝ٥ى ايؿلع ايبًـ ٟنبٛت.
;َ -7هتب ايوذٌ إـْ ٞنُبٛت بتاكٜؽ .ّ 8181 / : /81
< -7إسِاٝ٥ات ُاؿك ٠عٔ َـكهيت ا٭ْـيى ٚايٌلٚم ,يًعاّ ايـكاه8181 / 817? ٞ
= -7إسِاَ ١ٝ٥ـكه ١زللقٓـ ,يًعاّ ايـكاه.8181 / 817? ٞ
> -7إسِاَ ١ٝ٥ـكه ١نُبٛت ايجاْ ,١ٜٛيًعاّ ايـكاه.8181 / 817? ٞ
? -7إسِاَ ١ٝ٥عٗـ نُٛت يٮعُاٍ اٱؿاكٚ ١ٜإاي ,١ٝيًعاّ ايـكاه.8181 / 817? ٞ
 -81إلٝ٥ات ايؿٔا :١ٝ٥مت اؿِ ٍٛعً ٢إلٝ٥ات ايؿٔاً َٔ UTM ١ٝ٥به ١اْ٫ذلْت ٚتٓنًٜٗا
 Downloadعدل ايلٚاب٘ ايتاي:١ٝ
1. http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp.
2. http://glovis.usgs.gov/
.
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التْحذ هي ّخِت ًظش األهِبث ّاملؼلوبث مبشكض فطربق
ألفطفب التْحذ

أ .شاملُ ناجٌ الكناشٌ
كلية اآلداب جامعة طربق

ًَدط ايدزاض:١
ٖـؾت ايـكاه ١اؿاي ١ٝإٍ َعلؾ ١إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ
ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات َلنن طدلم ٭طؿاٍ ايتٛسـ باٱٓاؾ ١إٍ ايتعلف عً ٢ايؿلٚم بٌ
ا٭َٗات ٚإعًُات ٚٚدْٗٛ ١لٖٔ ٚؾكا يبعض إتػرلات ايـّٛغلاؾ ١ٝهٓٛات (اـدل )٠يـ ٣إعًُات
ٚإوت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝقٌ اٱقاَ( ١كٜـ – َـ )١ٜٓيـ ٣ا٭َٗات .ايع ١ٓٝقِـَ ١ٜه َٔ ١ْٛأَٗات
َٚعًُات أطؿاٍ ايتٛسـ َلنن طدلم يًتٛسـ َـ ١ٜٓطدلم سٝح تهْٛت ع ١ٓٝايـكاه )20( َٔ ١أّ
َ ) 5(ٚعًُاتٚ ,قـ اهتؼـَت ايباسج ١اهتُاكَ ٠ه َٔ ١ْٛث٬خ قاٚك :احملٛك ا٭ ٍٚإٌه٬ت
ايوًٛنٚ ,١ٝا حملٛك ايجاْ ٞإٌه٬ت ا٫دتُاعٚ ,١ٝاحملٛك ايجايح إٌه٬ت ايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ
ٌَتًُ ١عً )61( ٢عباكٚ .٠قـ أًاكت ْتا٥ر ايـكاه ١إٍ أْ٘  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ
إتٛه٘ ايؿلَٓٚ ٞتٛه٘ ع ١ٓٝايـكاه ٗ ١فاٍ إٌه٬ت ايوًٛن ,١ٝبُٓٝا تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي١
إسِا ١ٝ٥بٌ إتٛه٘ ايؿلَٓٚ ٞتٛه٘ ع ١ٓٝايـكاه ٗ ١فاٍ إٌه٬ت ايًػٚ ١ٜٛفاٍ إٌه٬ت
ا٫دتُاع ١ٝيِاحل َتٛه٘ ايع ١ٓٝعٓـ ؿ٫ي ١إسِا ,0.01 ١ٝ٥تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ
ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١إعًُات ٚع ١ٓٝايـكاه َٔ ١ا٭َٗات ٗ فاٍ إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝعٓـ ؿ٫ي١
إسِا٬ٜٚ )0.05( ١ٝ٥س ٜإٔ ايؿاكم يِاحل ا٭َٗات ,بُٓٝا  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ
إعًُات ٚا٭َٗات ٗ فاٍ إٌه٬ت ايًػٚ ١ٜٛفاٍ إٌه٬ت ا٫دتُاع .١ٝتٛدـ ع٬ق ١اكتباط١ٝ
َٛدب ١فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚاـدل ٠عٓـ ؿ٫ي ١إسِا )0.01( ١ٝ٥تٛدـ ع٬ق ١اكتباط ١ٝهايب١
فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ٣
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أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚإوت ٣ٛايتعً ُٞٝعٓـ ؿ٫ي ١إسِا .)0.05( ١ٝ٥بُٓٝا  ٫تٛدـ ع٬ق ١اكتباط ٘ٝفات
ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚإوت٣ٛ
ايتعً ٫ ُٞٝتٛدـ ع٬ق ١اكتباط ٘ٝفات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت
ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚقٌ اٱقاَ.١
املكدَ:١
َٓق اي ١ًٖٛا٭٬ٕٝ ٍٚؿ ايڀؿٌ ٜبـأ ايتؿاعٌ بٚ ٘ٓٝبٌ ايب َٔ ١٦ٝسٛي٘ٚ ,ؾل إَهاْٝات٘ ايؿڀل١ٜ
إٛكٚث ,١ؾاؿٛاي َهتًُ ١ايُٜٓٓ ٛكِٗا ؾك٘ اـدلٚ ٠ايتعًِ ايقٜ ٟتِ َٔ ػ ٍ٬تؿاعً٘ َع احملٝڀٌ ب٘
ٚايكا ٌُ٥عً ٢كعاٜت٘ٚ ,تعـ ا٭ّ ٖ ٞأٜ َٔ ٍٚتؿاعٌ َعٗا ايڀؿٌ َٔ ا٫بتواّ شلا ٚايٓٛل ٗ ٚدٗٗا
نلؿ ؾعٌ ادتُاع ٞأ ٍٚي٘ عٓـ ُٛٚي٘ يٌٗل َٔ ٜٔايعُل تكلٜباٚ ,تعتدل ع٬ق ١ا٭ّ بڀؿًٗا عً ٢داْب
نبرل َٔ ا٭ُٖ ,١ٝؾٗ ٞأ ٍٚإ٬س ٌٛيوًٛنٝات طؿًٗا ايٌاف ٠نايعذن عٔ ْكٌ إجرلات اـاكد١ٝ
إٍ دٗام ٙايعِيب ٚعـّ ايكـك ٠عً ٢ايتؿاعٌ أ ٚايتٛاٌُ َع َا و ٘ٝب٘ بٌهٌ طبٝع.ٞ
ٚايڀؿٌ ْٖ ٛتاز قِ٬ت كتًؿَٚ ١تبا َٔ ١ٜٓايعٛاٌَ إ٪ثل ٗ ٠ته ٜٔٛايڀؿٌ ٌْٚأت٘ قبٌ اؿٌُ
ٚأثٓا ٤اؿٌُ ٚنقيو ستَ ٢لسً ١اي٫ٛؿٚ ,٠نقيو ايعٛاٌَ إ٪ثلٚ ِٙٛ ٗ ٠تڀٛك ٙبعـ اي٫ٛؿ,٠
ؾايڀؿٌ  ُٜٛٓؼت تأثرل عٛاٌَ ؿاػً ١ٝأهلٚ ١ٜبٚ ١ٝ٦ٝنقيو َـكهٚ ١ٝادتُاعٚ ,١ٝؿكاه ١ا٭طؿاٍ َٔ
ايـكاهات إعكـ ,٠٭ْٗا تٛاد٘ ٌَه٬ت َٓٗذٚ ١ٝأػلَٛٓٛ ٣ع( ١ٝاـًٝـٖٚ ,ٟيب) 93,1998
ٚيًَُٓٗٛ ٛلإ كٝ٥وإ ًْؼُِٗا ؾُٝا :ًٜٞ
1ـ ايُٓ ٛايتهٜٛينْٚ :عين ب٘ ِ ٛايؿلؿ ٗ اؿذِ ٚايٌهٌ ٚايٛمٕ ٚايتهْ ٜٔٛتٝذ ١يُٓ ٛطٛي٘
ٚعل ٓ٘ ٚاكتؿاع٘ ,ؾايؿلؿ  ُٜٛٓنهٌ ٗ َٗٛل ٙاـاكد ٞايعاّ ُٜٛٓٚ ,ؿاػًٝا تبعا يُٓ ٛأعٔا٘٥
إؼتًؿ.١
 2ـ ايُٓ ٛايٛظٝؿْٚ :ٞعين ب٘ ِ ٛايٚٛا٥ـ اؾوُٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيتواٜل تڀٛك سٝا٠
ايؿلؿ ٚاتواع ْڀام ب٦ٝت٘ ( .ايبٗ) 30 ,1998ٞ
 ٚبقيو  ٌٌُٜايَُٓٗٛ ٛل ٜ٘ايلٝ ٥وٌ عً ٢تػرلات نُٝٝا ١ٝ٥ؾوٛٝيٛد ١ٝطبٝعْ ١ٝؿو ١ٝادتُاع,١ٝ
ٚإٕ أ ٟػًٌ بو ٘ٝأ ٚنبرل ٗ َٛاٖل ايُٜٓ ٛوُض يٓا باؿـٜح عٔ طؿٌ غرل عاؿ ٟأ ٚف ٟساد١
ػاُْٛٚ .١لا ـڀٛك ٠ايتٌؼ ٢ُٜٛ ,ّٝايهجرل َٔ ايعاًٌَ ٗ َٝـإ اٱعاق ١بإٔ ٜك ّٛبعًُ١ٝ
ايتٌؼ ّٝأػِاَ ٕٛٝ٥ـكب ,ٕٛيـ ِٜٗػدلاتٚ ,ػًؿٝات نبرل ٠عٔ اٱعاقَ ,١ع ا٫هذلًاؿ بآكا٤
إعًٌُ ٚايٛايـْٛٚ ,ٜٔلا يڀبٝع ١إعاق ١ايتٛسـ ايؿلٜـ ٠ؾإٕ إتؼٌِِ ؾٗٝا ٜك َٕٛٛبايتكَ ِٝٝعتُـٜٔ
بِٛك ٠أهاه ١ٝعً٬َ ٢س ١ٛهًٛى ايڀؿٌ٬َٚ ,سٛات ايٛايـٚ ,ٜٔتكاكٜل إلبٌ ٚإعًٌُ.
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ٜٚٴعـ آڀلاب ايتٛسـ َٔ أ نجل ٌَه٬ت ايڀؿٛي ١إمعادا ٚإكبانا ٚسرل ٠٭ْٗا تتُٔٔ آڀلاباڄ
ٗ دٛاْب ا٭ؿا ٤ايٓؿو ٞػَ ٍ٬لسً ١ايڀؿٛيٚ ١ايق ٟقـ ّتـ يَ ٌٌُٝلاسٌ عُل ١ٜأػلَ ٟا ٗ
فيو اْ٫تباٚ ٙاٱؿكاى ٚايتعًِ ٚايًػَٗٚ ١اكات ايتٛاٌُ ٚإٗاكات اؿوٚ ١ٝاؿلنٚ ١ٝنقيو ٜٓعهى
هًبا عً ٞنٌ َٔ ٜتعاٌَ َع ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ َٔ أهل َٚعًٌُ ٚاػتِاُٚ ٌٝأقلإٌٜٚ .رل ايـيٌٝ
ايتٌؼ ِٞٝاٱسِا ٞ٥ايلابع يٓ٬ڀلابات ايعكًDiagnostic (DSM-IV, 1994) and ١ٝ
 Statistical Manual of Mental Disordersايِاؿك عٔ اؾُع ١ٝا٭َلٜه ١ٝيًڀب
ايٓؿو)American Psychiatric Association) ٞإٔ آڀلاب ايتٛسـ ٜتُٔٔ ث٬خ
ػِا ّ٥أهاه ٖٞ ١ٝايكِٛك ٗ ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ

Social Communication

ٚ Deficitsايكِٛك ٗ ايًػ ٚ ١احملاؿثٚ ٚ ,Linguistic Deficits ١دٛؿ أِاَ ٙتهلكٚ ٠ثابت١
َٔ ايوًٛىBehavior Stereotyping.(Keen,.2003,P.54) ,
ٖٓاى أه ١ً٦نجرل ٠تذلؿؿ ٗ فٖٔ نٌ أّ تبشح عٔ إدابات ؿاي ١طؿًٗا َٚا ٜعاْ ٘ٝأثٓا ٤ايذلؿؿ بٌ
عٝاؿات ا٭طباٚ ,٤ايلؾض َٔ إـاكي ايعاؿٚ ١ٜايٓٛلات اييت ٬ٜقٝاْٗا سٌ اُڀشاب٘ إٍ َهإ عاّ.
ٚتتهلك ايكِ ١سٌ ت٬س ٜا٭ّ اػت٬ؾا ٗ تِلؾات٘ عٔ إػٛت٘ أ ٚعٔ أقلاْ٘ ,ؾت٬س ٜاْعناي٘ عٔ
ا٭طؿاٍ اٯػلٚ ٜٔعـّ ػاٚب٘ َعٗا ٗ ايًعبٚ ,اٖتُاَ٘ َِٓب عً ٢تلتٝب ا٭يعاب أ ٚا٭ق ّ٬أٚ
ست ٢ا٭سق ١ٜعً ١٦ٖٝ ٢ػڀَ ٙٛتتايٜٗٛٚ ,١ٝل ٖقا ايڀؿٌ نأْ٘ أُِ ٜ ٫وُع َٔ ٜٓاؿٚ .ٜ٘قـ
اهتٗـؾت ٖق ٙايـكاه ١ايتعلف عً ٢أِٖ إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ
ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات ,باٱٓاؾ ١إٍ ايتعلف عً ٢ايؿلٚم بٌ ا٭َٗات ٚإعًُات
ٚؾكا يبعض إتػرلات ايـّٛغلاؾ ١ٝتتعًل با٭ّ ٚإعًُ.١
ٚقـ ٫س( ٜناْل) إٔ ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ّٝنِٖ اهتػلاقِٗ إوتُل ٗ اْػ٬م ناٌَ عً ٢ايقات,
ٚايتؿهرل إتُٝن با٫دذلاك ايق ٟؼهُ٘ ايقات ٚسادات ايٓؿى ٚاييت تبعـِٖ عٔ ايٛاقع ,١ٝبٌ ٚعٔ
نٌ َا سٛشلِ َٔ ٛٚاٖل أ ٚأسـاخ أ ٚأؾلاؿ ,ست ٢ي ٛناْٛا ٚايـٚ ٜ٘أهلت٘ ناًَ ,١ؾِٗ ؿاٚ ِ٥
اْ٫ڀٛاٚ ) Introverting(٤ايعنيٜ ٫ٚ ,١تذاٚبَ ٕٛع أَ ٟجرل ب ٗ ٞ٦ٝاحمل ٘ٝايقٜ ٟع ٌٕٛٝؾ ٘ٝنُا
ي ٛناْت سٛاهِٗ اـُو ١قـ ت ٛقؿت عٔ ت ٌُٝٛأ َٔ ٟإجرلات اـاكد ١ٝإٍ ؿاػًِٗ إعلٗ ايقٟ
أُبض ٗ ساي ١اْػ٬م تاّ ,عٝح ِٜبض ٖٓاى اهتشاي ١يته ٜٔٛع٬قَ ١ع أ ٖٔ ٟسٛشلِ نُا ٜؿعٌ
غرلِٖ َٔ ا٭طؿاٍٚ ,ست ٢إتؼًؿٌ عكًٝا َِٓٗ(,هًُٝإ.)2002 ,
ٜٚعـ ايتٛسـ أسـ آ٫ڀلابات فات ايتأثرل ايٌاٌَ عً ٢ناؾَ ١هْٛات ٚداْب ايُٓٛ
ا٫دتُاعٚ ,ٞايًػٚ ,ٟٛايعكًٚ ,ٞاْ٫ؿعايٚ ٞاؿوٜٗٛٚ ,ٞل ٖقا ايتأثرل ٗ هًٛى ايڀؿٌ ايتٛسـٖ ٟا
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٪ٜثل عً ٢ايتٛاٌُ ايًؿٚ ٞٛغرل ايًؿٚ ,ٞٛايتؿاعٌ ا٫دتُاعٖ ٞا ٪ٜثل بـٚك ٙعً ٢ا٭ؿا ٗ ٤ايتعًِ,
ٜٚتٔض فيو ٗ ن َٔ ٬اؾاْب ا٫دتُاعٚ ٞاْ٫ؿعايٚ ٞإعلٗ ٚاؿو( ٞعبـ ايعنٜن ايٌؼّ
 2007عٌ سلى) ٚتٗٛل أعلاض آڀلاب ايتٛسـ قبٌ إٔ  ٌِٜايڀؿٌ إٍ ايجايج َٔ ١عُلٖٛٚ ,ٙ
آڀلاب ٜتِـ بايكِٛك ٗ اجملاٍ ا٫دتُاعٚ ٞايتٛاًُ ,ٞنُا ٜتِـ باٖتُاَات ٚأٌْڀ ١قـٚؿ٠
ٚقِٛك ٗ ايًعب ايتؼ ,ًٞٝإٓاؾ ١إٍ ايوًٛنٝات ايُٓڀٚ ١ٝايتهلاكٚ ١ٜاييت تعـ فات أُٖ ١ٝنبرلٗ ٠
ايتٌؼ ّٝإبهل ٓ٫ڀلابات طٝـ ايتٛسـ(ٚ )Barber, 2008عً ٢ايلغِ َٔ إٔ إٌه٬ت
ايوًٛن ١ٝتٌهٌ اِٖ اسـ اجملا٫ت ايتٌؼ ١ِٝٝايلٝ٥وٓ٫ ١ٝڀلابات طٝـ ايتٛسـ ,إ ٫إٔ ايبشٛخ
اييت تٓاٚيتٗا قًْ ١ًٝوبٝا بإكاكَْ ١ع اجملاٍ ا٫دتُاعٚ ٞفاٍ ايتٛاٌُ) )Watt, 2006تعـ اٱعاق١
ٚاٖل ٠تٓتٌل ٗ ناؾ ١اجملتُعات اٱْواْٚ ١ٝا٭ؾلاؿ إعٛق ٕٛأؾلاؿ قبٌ أ ٤ًٞ ٟؾِٗ عاد ١إٍ إٔ
تتاغ شلِ ايؿلْ إٓاهب ١يًتعًِ ٚايُٓٚ ,ٛإٔ ٜعٌٛٝا نهٌ ا٭ؾلاؿ ٗ اجملتُع ,ؾِٗ أؾلاؿ يـ ِٜٗسادات
إٓاؾٚ ١ٝػاُ ١يٝوت يـ ٣ا٭ؾلاؿ اٯػل َٔٚ .ٜٔاٱعاقات اييت ْايت اٖتُاَٶا نبرلٶا ٗ اٯ١ْٚ
ا٭ػرل ٠آڀلاب ايتٛسـ؛ إف ٜٴعـ اٯٕ أسـ أنجل آ٫ڀلابات ايُٓا ١ٝ٥اْتٌاكٶاٚ ,اييت ت٪ثل هًبٶا ٗ
دٛاْب ايُٓ ٛإؼتًؿ ١يـ ٣ايؿلؿ ٫ٚ ,هُٝا ايُٓ ٛإعلٗ ٚا٫دتُاعٚ ٞايٓؿوٚ ٞايوًٛن ,ٞإف ٜعذن
ايڀؿٌ ايت ٛسـ ٟعٔ تڀٜٛل َٗاكات٘ ا٫دتُاعَٓ ١ٝق ث٬خ ايوٓٛات ا٭ َٔ ٍٚسٝاتٖ٘ ,ا ٪ٜثل ٗ
تٛاًُ٘ ايًؿٚ ٞٛغرل ايًؿَ ٞٛع اٯػل ,ٜٔؾٓٝعنٍ عٔ ب٦ٝت٘ ٚفتُع٘ ٚأهلت٘ ٚأقلاَْ٘ ٖٛٚ ,ا ٪ٜثل هًبٶا
ٗ أؿا ٘٥ايٝٚٛؿ, ٞإٓاؾ ١إٍ فيو ٜٴعاْ ٞا٭ؾلاؿ ايتٛسـ ٕٜٛعـؿٶا َٔ إٌه٬تٚ ,يعٌ َٔ أبلمٖا َا
ٜتعًل َٗاكات اؿٝا ٠ايَ ,١َٝٛٝجٌ عـّ ايكـك ٠عً ٢ايعٓا ١ٜبايقات أ ٚايكٝاّ با٭ٌْڀ ١اؿٝات ١ٝاي,١َٝٛٝ
إف ٜعذن عٔ كعاْ ١ٜؿو٘ ,أٓ ٚاٜتٗا ,أ ٚإطعاّ ْؿو٘ أ ٚاكتـا ٤إ٬بى ٚػًعٗا أ ٚايتعاٌَ َع
إلساض  ٚنقيو ٗ تكـٜل ٙيٮػڀاك اييت ٜتعلض شلا ,يقا تتٔض ٓلٚكَ ٠علؾ ١أِٖ إٌه٬ت
ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣ا٭طؿاٍ
أُٖ ١ٝايدزاض:١
تٓبع أُٖٖ ١ٝق ٙايـكاه َٔ ١نْٗٛا تبشح ٗ اِٖ إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاييت
ٜعاَْٗٓ ٞا أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات ,ػاُٚ ١أْ٘ قـ ٜهٖٓ ٕٛاى اػت٬ف
بٌ َا ُتًه٘ إعًُ َٔ ١ايكـكات ٚإٗاك ٠اييت ُهٓٗا َٔ ايكـك ٠عً ٢ايهٌـ ُٝٝٚن أِٖ إٌه٬ت
ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ إٓاؾ ١إٍ ايتأٖٚ ٌٝاـدل ٗ ٠ايتعاٌَ َع ايڀؿٌ
ايتٛسـٚ ٟا٫ط٬ع إوتُل عً ٢أنجل َٔ ساي .١نقيو ا٭ّ ْٚتٝذٕ ١تابع ١طؿًٗا ؾأْٗا بايتأنٝـ ُتًو
َٗاكُٝٝ ٠ن َٚعلؾ ١إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاييت ٜعاَْٗٓ ٞا طؿًٗا ايتٛسـ ,ٟبٓا٤
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عً ٢فيو ؾأْ٘ -ٚسوب عًِ ايباسج ٫- ١تٛدـ ؿكاه ١تٓاٚيت ٖق ٙإٌه٬ت ٗ ايب ١٦ٝايًٝب.١ٝ
ْٚتٝذ٫ ١ػت٬ف ٖق ٙإٌه٬ت َٔ طؿٌ ٯػل ,ؾكـ اْعهى غُٛض آڀلاب ايتٛسـ ٚتـاػٌ
أعلآ٘ َع آ٫ڀلابات ٚاٱعاقات ا٭ػلٖ .٣ا ؿؾع بايباسج ١ٱدلاٖ ٤ق ٙايـكاه ١قاٚيَٗٓ ١ا
يًتعلف عً ٢اِٖ ٖق ٙإٌه٬ت ٚا٭علاض اييت ٜتُٝن بٗا طؿٌ ايتٛسـٚ ,بڀبٝع ١اؿاٍ ؾإٔ
إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ تتِ َعلؾتٗا بٌهٌ أؿم ٚأعُل َٔ قبٌ
ا٭َٗات ٚإعًُات ْتٝذ ١يتُاهِٗ إباًل َع ايڀؿٌ ايتٛسـٟ
إٓاؾ ١إٍ فيو ؾإ اٖ٫تُاّ َٛٓٛع آڀلاب طٝـ ايتٛسـ ,ن ْ٘ٛآڀلاب تناٜـ َعـٍ
اْتٌاكً ٗ ٙت ٢أما ٤ايعامل ٚأسٝاْا أػل ٣عـّ ايكـك ٠عً ٢تِٓٝؿ٘ ,ؾايًذ ٤ٛإٍ َعلؾ ١اِٖ
إٌه٬ت يـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ قـ ٜواعـْا ٗ عًُ ١ٝايتٌؼ ّٝإبهل ٚايع٬ز ٚايتأٖ .ٌٝباٱٓاؾ ١إٍ
فيو ؾإٔ ايتعلف عًٖ ٢ق ٙإٌانٌ هٝواعـ ن َٔ ٬ا٭ٌٖ ٚإلب ٌٝعً ٢تٌؼٖ ّٝق ٙاؿاي١
ٚطلٜك ١ايتعاٌَ َعٗا ٚعـّ ا٫هتػلاب َٔ هًٛنٝاتِٗٚ .٭ُٖ ١ٝايتعلف عًٌَ ٢ه٬ت ايڀؿٌ
ايتٛسـٚ ٟن ٝؿ ١ٝتأثرل آ٫ڀلابات ايوًٛن ١ٝعً ٢سٝات٘ َٚعلؾتٓا بإلض ٚأِٖ أعلآ٘ ٚزلات٘ ,ؾإ
فيو ٜوٌٗ عًٓٝا ايتعاٌَ َع٘ ٓٚٚع اـڀ٘ ايع٬دٚ ١ٝايتـكٜبٖ ١ٝا هعً٘ ؾلؿا ؾاع ٗ ٬فتُع٘.
سدٚد ايدزاض:١
تكتِل ٖق ٙايـكاهْٚ ١تا٥ذٗا عً ٢ايع ١ٓٝإوتؼـَ ١ؾٗٝا ٚإه َٔ ١ْٛأَٗات َٚـكبات ا٭طؿاٍ
ايتٛسـ ٌٜإتٛادـ ٜٔظُع ١ٝطدلم يًتٛسـ ٚتتشـؿ اِٖ إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
يـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ باهتؼـاّ اهتباْ َٔ ١إعـاؿ ايباسج.١
َػهً ١ايدزاض:١
تعـ ايوًٛنٝات غرل ايتهٝؿ ١ٝاييت ٜٗٛلٖا أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ اندل ايتشـٜات اييت تٛاد٘ أَٗات
َٚعًُات ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ,سٝح إٔ ٖق ٙايوًٛنٝات َتٌابٗ ٗ ١ايِٓـ ٚكتًؿ ٗ ١ايٌهٌ ,ؾعً٢
هب ٌٝإجاٍ ,نٌ ا٭طؿاٍ ايتٛسـ ٌٜيـ ِٜٗهًٛنٝات ِڀ .١ٝيهٔ ٖق ٙايوًٛنٝات قـ ته ٕٛعً٢
ًهٌ كؾلؾ ١ايٝـ ٜٔعٓـ طؿٌ َا ,بُٓٝا تٗٛل عًً ٢هٌ إٌ ٞعً ٢كٚ٩ي ا٭ُابع عٓـ طؿٌ آػل,
ٖا ٜتڀًب َٔ ا٭َٗات ٚإعًُات بقٍ ايهجرل َٔ اؾٗـ ٚايٛقت يًتعاٌَ َعٗا .يقا كننت ايـكاهات
ٚا٭عاخ عًٓ ٢لٚك ٠تنٜٚـ َعًُات ٖق ٙايؿ ١٦بأنجل ايڀلم ؾاعً ٗ ١ٝايتعاٌَ َع تًو ايوًٛنٝات,
ٓٚلٚك ٠تـكٜب ا٭َٗات عًٖ ٢ق ٙايڀلم ئُإ تعُ ِٝا٫هتذابات إهتوب َٔ ١قبٌ
ا٭طؿاٍ) )Leblanc et al. ,2005نُا ٜٗٛل أطؿاٍ ايتٛسـ هًٛنا أ ٚفُٛعَٔ ١
ايوًٛنٝات اييت ؽتًـ َٔ طؿٌ إٍ أػل ٚعً ٘ٝتتڀلم ٖق ٙايـكاه ١إٍ أِٖ إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
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ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣طؿٌ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات ,سٝح تعتدل ا٭ّ ٚإعًُ١
َٔ أنجل ا٭ًؼاْ استهانا بڀؿٌ ايتٛسـٚ ,قـ ْبعت ٌَهً ١ايـكاه ١اؿاي َٔ ١تعاكض ْتا٥ر
ايـكاهات ايوابك ,١اييت أنـت عً ٢تٓٛع إٌه٬ت ٚآ٫ڀلابات اييت تتعًل بايڀؿٌ ايتٛسـ,ٟ
سٝح ٜعاْ ٞأطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ايعـٜـ َٔ إٌه٬ت ٚايِعٛبات هٛا ٤ناْت هًٛن ١ٝأ ٚإؿكان ١ٝأٚ
تٛاًُ ١ٝأ ٚا ْؿعاي ١ٝأ ٚادتُاعٜٚ ,١ٝتعلض ايڀؿٌ ايتٛسـ ٟإٍ ايعـٜـ َٔ إٌه٬ت اييت ػعً٘ غرل
َعتُـ عًْ ٢ؿو٘ٚ ,قتاز إٍ َواعـ ٠اٯػلٚ ,ٜٔيعٌ َٔ أبلمٖا عذن ٙعٔ أؿاَٗ ٤اكات اؿٝا٠
ايَ ١َٝٛٝتُجً ٗ ١عـّ قـكت٘ عً ٢كعاْ ١ٜؿو٘ ٚإطعاَٗا ٓٚاٜتٗا ,بٌ إْ٘ وتاز إٍ َٔ ٜڀعُ٘
ٜٚواعـ ٗ ٙاكتـا٬َ ٤بو٘ ٚػًعٗاٜٛٓٚ ,ل إٍ آڀلاب ايتٛسـ عً ٢أْ٘ إعاقِ ١ا ١ٝ٥تتشـؿ بج٬ث١
َٛاٖل أهاه ١ٝتتُجٌ ٗ ُعٛبات ايتٛاٌُ ٚإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايِعٛبات ا٫دتُاع ١ٝاييت تتٔض
ٗ غٝاب َٗاكات ايتٛاٌُ غرل ايًؿ ٞٛأَ ٚا تعلف َٗاكات ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٚ ٞاييت ت٪ثل بٌهٌ
َباًل عً ٢تؿاعًِٗ ٚع٬قتِٗ ا٫دتُاعَ ١ٝع اٯػلٖٚ ,ٜٔقا ٜؿول ٛٗٚك ايعـٜـ َٔ إٌه٬ت
ايوًٛن ١ٝا٫دتُاع ١ٝغرل إكبٛيٚ ١ايٌا٥ع ١يـٚ ِٜٗاييت ًٜذ ٕٚ٪إيٗٝا يعـّ قـكتِٗ عً ٢ايتٛاٌُ َع
اٯػلٚ ٜٔايتعبرل عٔ استٝاداتِٗ باهتؼـاّ طلم ٚأهايٝب تٛاٌُ بـ.١ًٜ
ٚاْڀ ٬قڄا َٔ أُٖٓ ١ٝلٚك ٠ايتعلف عً ٢إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ
ايتٛسـ اييت تواعـ ؾٝا يتٌؼ ّٝإبهل يًشايْٚ ١تٝذ ١ٱؿكاى ا٭ّ با٭علاض اييت ّل بٗا طؿًٗا
ٚتِٓٝؿٗا بأْٗا أعلاض آڀلاب ايتٛسـ ,نقيو َواعـ ٠إعًُات عً ٢اٱٕاّ أنجل با٭علاض اييت
ت ٗٛل عً ٢طؿٌ ايتٛسـٖ ٤ٛٓ ٗٚ .ق ٙا٫عتباكات ّهٔ إٔ تتًؼّ ٌَهً ١ايبشح ٗ ايو٪اٍ
اٯت:ٞ
َا أِٖ املػهالت االدتُاعٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛايطًٛن ١ٝألطؿاٍ ايتٛسد َٔ ٚدْٗ ١عس األَٗات
ٚاملعًُات؟
تطاؤالت ايدزاض:١
 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم دٖٛل ٗ ١ٜإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـَٔ ٚدْٗٛ ١ل نٌ َٔ ا٭َٗات ٚإعًُات؟
 َا إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات؟ َا إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات؟ ٌٖ تٛدـ ؾلٚم دٖٛل ١ٜبٌ إعًُات َٔ دٗ ١أػل ٣يڀبٝع ١إٌه٬ت ايوًٛن١ٝٚا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ تبعا ٕتػرل اـدل٠؟
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 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم دٖٛل ٗ ١ٜإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـَٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات تبعا ٕتػرل إوت ٣ٛايتعًُٞٝ؟
 ٌٖ تٛدـ ؾلٚم دٖٛل ٗ ١ٜإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـَٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات تبعا ٕتػرل قٌ اٱقاَ١؟
أٖداف ايدزاض: ١
 -1ايتعلف عًَ ٢وت ٣ٛإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ
ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات.
 -2ايتعلف عً ٢ايؿلٚم بٌ ا٭َٗات ٚإعًُات عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات.

 -3ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ

ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚاـدل.٠
 -4ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚإوت ٣ٛايتعً.ُٞٝ
 -5ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚقٌ اٱقاَ.١
حتدٜد املضطًشات:
إٌه٬ت :تعلؾٗا ايباسج ١عً ٢أْٗا املاف عٔ إواك إأيٛف ٚايڀبٝع ٞبٌهٌ غرل َلغٛب ؾ٘ٝ
قـ ٜهْ ٕٛتٝذ ١٭هباب َعلٚؾ ١أ ٚغرل َعلٚؾ ١ؼتاز إٍ ايؿشّ ٚايـكاه٫ ١ؽاف اٱدلا٤ات إٓاهب١
سٝاشلا.
ٚتعلف إدلاٝ٥ا بأْٗا ايـكد ١ايهً ١ٝاييت وٌِ عًٗٝا إؿش ْٛعً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت اييت
قاَت ايباسج ١بإعـاؿٖا.
ايتٛسد  :تٴعلؾ٘ اؾُع ١ٝا٭َلٜه ١ٝيًڀب ايٓؿو ٖٛ :ٞأسـ آ٫ڀلابات ايُٓا ١ٝ٥ايٌاًَٜ ١تُٝن

بكِٛك ْٛع ٗ ٞايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞايتٛاٌُ بٌك ٘ٝايًؿٚ ٞٛغرل ايًؿٚ ٞٛفػرل ٠قـٚؿ ٠دـا َٔ
ا٭ٌْڀٚ ١اٖ٫تُاَات ٚهًٛى ِڀَٚ ٞتهلك ٚتٗٛل أعلآ٘ قبٌ بًٛؽ ايڀؿٌ ايعاّ ايجايح َٔ ايعُل
(اؾُع ١ٝا٭َلٜه ١ٝيًڀب ايٓؿو )2000 ,ٞسٝح ٜٓتر ٖقا آ٫ڀلاب عٔ ػًٌ ٗ اؾٗام ايعِيب
٪ٜثل بـٚك ٙعًٚٚ ٞا٥ـ إؽ ٚبايتاي٪ٜ ٞثل عً ٢كتًـ ْٛاس ٞايُٓ .ٛؾ٪ٝؿ ٟإٍ:
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 .1قِٛك ٗ ايتؿاعٌ ا٫دتُاع.ٞ
 .2قِٛك ٗ ا٫تِاٍ هٛا ٤نإ يؿٝٛا اّ غرل يؿٝٛا.
 ٤٫٪ٖٚ .3ا٭طؿاٍ ٜوتذٝب ٕٛؿاُ٥ا إٍ ا٭ًٝا ٤أنجل َٔ اهتذابتِٗ إٍ ا٭ًؼاْ ٜٔٚڀلب
ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ َٔ أ ٟتػٝرل وـخ ٗ ب٦ٝتِٗ ٚؿاُ٥ا ٜهلك ٕٚسلنات بـْ ١ٝأَ ٚكاطع َٔ ايهًُات
بڀلٜك ١إيَ ٘ٝتهلك.٠
ٚتتبٓ ٢ايباسج ١ايتعلٜـ اٱدلا ٞ٥يًتٛسـ نُا دا ٗ ٤ايـي ٌٝايتٌؼ ِٞٝاٱسِا ٞ٥ايلابع ٚايقٟ
 ّٜٓعً ٢إٔ ايتٛسـ "ساي َٔ ١ايكِٛك إنَٔ ٗ ايُٓ ٛا٫كتكا ٞ٥يًڀؿٌ ايقٜ ٟتُٝن باملاف ٚتأػل
ٗ ِ ٛايٚٛا٥ـ ايٓؿو ١ٝا٭هاه ١ٝإلتبڀ ١بُٓ ٛإٗاكات ا٫دتُاعٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛتٌٌُ اْ٫تبا ٙإٌذلى
ٚاٱؿكاى اؿوٚ ٞايُٓ ٛاؿلنٚ ٞتبـأ ٖق ٙا٭علاض ػ ٍ٬ايوٓٛات ايج٬خ ا٭.ٍٚ
ٜٚعلف إدلاٝ٥ٽا بأِْٗ ِٖ ا٭طؿاٍ ايق ٜٔوًِ ٕٛعً ٢ؿكدات َلتؿع ١عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت
ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝ٭طؿاٍ ايتٛسـ.
أطؿاٍ ايتٛسدٜٚ :كِـ ب٘ ٗ ايـكاه ١اؿاي ١ٝأِْٗ ا٭طؿاٍ إٌؼٌِ بأِْٗ َِاب ٕٛبآڀلاب
ايتٛسـ ٚإذلؿؿ ٜٔعًَ ٢لنن طدلم يًتٛسـ.
األَٗاتٜٚ :كِـ بٗٔ ٗ ٖقا ايبشح ا٭َٗات اؿكٝكٝات يٮطؿاٍ ايتٛسـ ٌٜإٌاكنات ٗ
ايـكاه ١اؿاي١ٝ
املعًُات ٜٚ :كِـ بٗٔ ٗ ٖقا ايبشح إعًُات إتٛادـات َلنن طدلم يًتٛسـ ٚإٌاكنات

ٗ ايبشح اؿاي.ٞ

اإلطاز ايٓعس: ٟ
اعطساب ايتٛسد:
ٜعـ آڀلاب ايتٛسـ ٗ ايٛقت اؿاي َٔ ٞأنجل آڀلابات ايُٓ ٛاْتٌاكاڄ ( &Bernier
ٚ )gerdts, 2010سوب اٱسِاٝ٥ات ؾػٔ ْوب ١اْتٌاك ٙطؿٌ ٚاسـ َٔ بٌ نٌ 88
طؿٌ)( America association for Autism (2013بًٛعلا ,١ٜايـاٜؽ.)83 :2016,
ٜٚعلف ايكاْ ٕٛا٭َلٜه ٞيتعً ِٝا٭ؾلاؿ إعاقٌ ايتٛسـ عً ٢أْ٘(Individuals ,IDEA
 )with Disabilities Actإعاق ١تڀٛك ١ٜت٪ثل بٌهٌ ًَش ٗ ٚٛايتٛاٌُ ايًؿٚ ٞٛغرل ايًؿٞٛ
ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٚ ٞتٗٛل أعلآ٘ ايـاي ١عً ٘ٝبٌهٌ ًَش ٚٛقبٌ هٓا يجايج َٔ ١ايعُل ت٪ثل هًبٝاڄ ٗ
أؿا ٤ايڀؿٌ اي ذلبٜٚ .ٟٛلتب٘ ايتٛسـ غِا ّ٥أػلَ ٣جٌ اٌْػاٍ ايڀؿٌ بايٌٓاطات إتهلك٠
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ٚاؿلنات ايُٓڀَٚ ١ٝكاَٚت٘ يًتػرل ايب ٞ٦ٝأَ ٚكاَٚت٘ يًتػرل ٗ ايلٚتٌ اي ,َٞٛٝإٓاؾ ١إٍ ا٫هتذابات,
(Hallahanغرل ا٫عتٝاؿ ١ٜأ ٚايڀبٝع ١ٝيًؼدلات اؿوKauffman and Pullen ,2009(. ١ٝ
 ) (Autismنُا ٜعـ تعلٜـ ْع ١ٝايتٛسـ ايڀؿٛي ٞا٭َلٜه َٔ ١ٝايتعلٜؿات ا٭نجل اهتؼـاّ ٗ
ٖقاSociety of Americaإٝـإ ؾكـ علؾت٘ عً ٢أْ٘ ْٛع َٔ آ٫ڀلابات ايُٓا ١ٝ٥إعكـٜٗٛ ٠ل
ٗ ايوٓٛات ايج٬خ ا٭ َٔ ٍٚايعُلٜٓٚ ,تر عٓ٘ آڀلابات عِب ١ٝت٪ثل ٗ ٚٚا٥ـ ايـَاؽ ٖا ٜٓتر
ع ٓ٘ ٌَه٬ت ٗ دٛاْب َتعـؿَ ٠جٌ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٌْٚ ٞاطات ايًعبٚ ,ايتٛاٌُ ايًؿٚ ٞٛغرل
ايًؿ َٔٚ ,ٞٛايِؿات ا٭ػل ٣شلِ أِْٗ ٜوتذٝب ٕٛيٮًٝا ٤ؿاُ٥ا أنجل َٔ اهتذابتِٗ يٮًؼاْ,
ٚوـخ عٓـِٖ ػًٌ ٌَٚه٬ت عٓـ إسـاخ أ ٟتػٝرل ٗ ب٦ٝتِٗ احملٝڀ ,١نُا إٔ يـ ِٜٗهًٛنٝات
ِڀَ ١ٝتهلك ٠هٛا ٗ ٤أدواَِٗ أ ٚست ٗ ٢ن َِٗ٬نإٔ ٜهلكٚا بعض إكاطع بٌهٌ آيِْ( ٞل,
.)2002
تعتدل إعاق ١ايتٛسـ ( َٔ )Autismانجل اٱعاقات ُعٛب ٗ ١ايتٌؼ ّٝبايٓوب ١يهجرل َٔ
ايعاًٌَ ٗ فاٍ ايذلب ١ٝاـاُ ,١يتعـؿ َٛاٖلٖا ايوًٛن ١ٝايٌاف َٔ ٠دٗٚ ,١تٌابٗا أؾلاؿٖا ٗ إٗٛل
اـاكدَ ٞع أقلاِْٗ ايعاؿ ٌٜإٕ َٔ أُعب آ٫ڀلابات اييت تِٝب ا٭طؿاٍٚ ,أنجلٖا غُٛض
بايٓوب ١ي٬ػتِاُٚ ٌٝايباسجٌ ٖ ٛآڀلاب ايتٛسـ (ٚ,)Autismفيو َٔ سٝح ا٭هباب إ٪ؿ١ٜ
إيٚ ,٘ٝتأثرل ٙايوًيب عًَ ٢ع ِٛدٛاْب ايُٓٚ ٛا٭ؿا ٤يـ ٣ايؿلؿ إِاب ب٘ٚ ,ايقّ ٟهٔ إٔ ِٜٝب
ا٭ؾلاؿ َٔ ايؿ٦ات ا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾْٝ ١ٝعٗا عً ٢سـ هٛا.٤
ايتٛسـ :ساي ١تِب بعض ا٭طؿاٍ عٓـ اي٫ٛؿ ,٠أ ٚػَ ٍ٬لسً ١ايڀؿٛي ١إبهل ٠ػعًِٗ غرل
قاؿك ٜٔعً • ٢ته ٜٔٛع٬قات ادتُاع ١ٝطبٝعٚ ,١ٝغرل قاؿك ٜٔعً ٢تڀٜٛل َٗاكات ايتٛاٌُ ِٜٚبض
ايڀؿٌ َٓعن ٫عٔ قٝڀ٘ ا٫دتُاعٜٚ ,ٞتكٛقع ٗ عامل َػًل ٜتِـ بتهلاك اؿلنات ٚايٌٓاطات.
(كبٝع ه)2005 ,30 : ١َ٬
ِٜٚـ َِڀًشا يتٛسـ فُٛعَٓ ١ا ٭علاض اييت تٓـكز ؼت ؾ ١٦توُ ٢بآڀلابات ايُٓٛ
ٚتًو ايؿ ١٦تتُٔٔ باٱٓاؾ ١يًتٛسـ أَلآا أػلَ ٣جٌ آڀلاب كت ٚآڀلاب اهدلدل ٚأٜٔا
آ٫ڀلابات ايُٓا ١ٝ٥غرل احملـؿٚ ,٠إِاب بٗقا إلض ٜتأثل ِ ٙٛبٌهٌ نبرل ؾ ٢ث٬خ ْٛاسٞ
أهاه ,١ٝأٚشلا ايعذن ايٛآض ٗ عًُ ١ٝا٫تِاٍ هٛا ٤نإ يؿٝٛا أ ٚغرل يؿٚ ,ٞٛثاْٗٝا ايكِٛك
ايٛآض ٗ عًُ ١ٝايتؿاعٌ ا٫دتُاع ٞست ٢ؿاػٌ ا٭هلٚ ,٠ثايجُٗا ايوًٛى إتهلك أ ٚايلٚتٌ ايَٞٛٝ
ايجابت ايقٜ ٣جابل طؿٌ ايتٛسـ عً ٘ٝؿ ٕٚنًٌ أ ًٌَ ٚبٌ اْ٘ ٜوتُتع بقيو ٜٚػٔب بٌـ ٠ي ٛقڀع
اسـِٖ َا ٜؿعً٘ )Yapko, 2003,P.24( .
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ٚبايلغِ َٔ ايتڀٛك اؿاؿخ ٗ تٌؼ ّٝآڀلاب ايتٛسـٚ ,ا٭هايٝب ايع٬د ١ٝاؿـٜج,١
ٚا٭دٗن ٠ايڀب١ٝ؛ إ ٫إٔ ايوبب ايلٝ٥ى ٚكاٖ ٤قا آ٫ڀلاب َاماٍ غرل َعلٚف ,ؾبعض ايـكاهات
أكدعت ٭هباب ْؿوٚ ١ٝادتُاع ,١ٝأ ٟايع٬ق ١بٌ ايٛايـٚ ٜٔايڀؿٌٖٓٚ ,اى َٔ أنـ عً ٢ا٭هباب
ايبٛٝيٛد ,١ٝنُا أًاكت بعض ايـكاهات إٍ ٚدٛؿ أهباب تتعًل باؾٓٝاتٚٚ ,لٚف اؿٌُ
ٚاي٫ٛؿٚ ,٠أٜٔا إٍ ايتًٛخ ايبٚ ,ٞ٦ٝايتڀعُٝاتٚ ,ايؿرلٚهات ,إ ٫اْ٘ ست ٢اٯٕ مل ٜتِ ايتأنـ َٔ
هبب ايتٛسـ؛ ؾكـ ٜه ٕٛأسـ ٖق ٙا٭هباب ,أ ٚا٭هباب فتُع ٖٞ ١اييت توبب إلضٖٚ ,قا وتاز
إٍ ؿكاهات عـٜـٖ ٗ ٠قا اجملاٍٚ ,دـٜل بايقنل إٔ ٖق ٙايؿ ١٦تعاْ ٢ايعـٜـ َٔ إٌه٬تٚ ,يعٌ َٔ
ابلم ٖق ٙإٌه٬ت عـّ ايكـك ٠عً ٢ايعٓا ١ٜبايقات أ ٟايكٝاّ با٭ٌْڀ ١اـاُ ١باؿٝا ٠ايَ ١َٝٛٝعٓ٢
قِٛك ايڀؿٌ ايتٛسـٚ ,ٟعذن ٗ ٙايعـٜـ َٔ ا٭ِا ٙايوًٛن ١ٝاييت ٜوتڀٝع أؿاٖ٩ا أقلاْ٘ َٔ ا٭طؿاٍ
ايعاؿ ,ٌٜسٝح ٜعذن عٔ كعاْ ١ٜؿو٘ ,أٓ ٚاٜتٗا ,أ ٚإطعاّ ْؿو٘ ,أ ٚاكتـا ٤إ٬بى ٚػًعٗا ,أٚ
ايتعاٌَ َع إلساضٚ ,نقيو ٗ تكـٜل ٙيٮػڀا ٤اييت ٜتعلض شلا؛ ( زلرل ٠دعؿل 1992 :
؛عبـايلٓٔ هًُٝإ  2000 :؛)Dalrymple, Ruble : 1992
ؾايتٛسـ َٔ أنجل اٱعاقات ايتڀٛكُ ١ٜعٛب ١بايٓوب ١يًڀؿٌٚ ,قـ بـأ ايتعلف عًَٓ ٘ٝق سٛايٞ
 60هٜٓٚ ,١علف بِعٛب ١ايتٛاٌُ ٚايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝباٖتُاَات ٓٝك ١قًٚ ,١ًٝقـ ساٍٚ
ا٭طباَ ٤علؾ ١أهباب ٖقا إلض ٚكدض ايهجرل َِٓٗ اٱُاب ١ب٘ إٍ أهباب عٔٚ ١ٜٛيٝوت ْؿو١ٝ
كغِ أْٗا َامايت غرل قـؿُ ٠اَاٚ ,بايتاي ٞمل ٜعلف ي٘ ؿٚا ٤قـؿٚ ,كغِ إٔ فيو غرل ٚآض ست٢
إوتكبٌ ايكلٜب  ...إ ٫إٔ اهتعُاٍ بعض إـاػٌ ايڀبٚ ١ٝايوًٛنٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝأٗٚلت ايهجرل َٔ
ايتكـّ َع ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍٚ ,أؾٌٔ ايدلاَر ؼح عً ٢إًلاى ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ َع أهلِٖ ٚفتُعِٗ
ٚعـّ عنشلِ ٭ٕ فيو هٛف ٜنٜـ َٔ تكٛقعِٗ عً ٢أْؿوِٗ ٚعـّ اٺهتؿاؿتِٗ َٔ تكًٝـ ػدلات
أقلاِْٗ ( ايوعـ) 9 ,1992
ايعٛاٌَ املطبب ١العطساب ايتٛسد:
فنل ايعـٜـ َٔ ايعًُاٚ ٤ايباسجٌ إٔ أهباب نجرل ٠ػًـ اٱُاب ١بڀٝـ ايتٛسـٚ ,يهٔ مل
ٜتٷًُٛٛا ست ٢اٯٕ يوبب ٚاسـ ّٷهٔ ا٫هتٓاؿ عًٚ ٘ٝتأنٝـ ,ٙؾٗٓاى أهباب نجرل ٠ته ٕٛهببا ٗ
اٱُاب ١بآڀلاب ايتٛسـَٗٓ ,ا َا ٜهڅْ ٕٛتٝذٷ ١هبب ْؿو ,ٞأ ٚادتُاع ,ٞأ ٚعٔٚ ٟٛبٛٝيٛد,ٞ
أٚدٓٝٷ ,ٞؾٔ ٬عٔ عـّ قـكتٗا عً ٢ايهٌـ عٔ تأثرلات ٖقا آ٫ڀلاب ٗ ٚٚا٥ـ ايـَاؽ
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ٚػِا ِ٘٥ايهُٝٝا َٔٚ ,١ٝ٥ثِ ٓٚض ايعًُاٚ ٤ايباسج َٔ ٕٛػ ٍ٬ايبشٛخ اٱسِا١ٝ٥څ بعض ايعٛاٌَ
إ٪ؿ ١ٜإٍ استُاٍ إُاب ١ايڀؿٌ بآڀلابات ايتٛسـ  َٔٚبٌ ٖق ٙايعٛاٌَ َا :ًٜٞ
 -1عٛاٌَ دٚ ١ٝٓٝزاثَ :١ٝجٌ ايٛكاثًٚ ١قٚف ايهلَٛٚهَٛات ٚؾل ٙإٛكؾٓٝات ٚايبٝتٝـات
ٚٚدٛؿ تلنٝنات َٓؼؿٔ َٔ ١ايهدلٜت اؿل عٓـ أطؿاٍ ايتٛسـ ))Williams,2012
 -2عٛاٌَ بٛٝيٛدَ : ١ٝجٌ إُاب ١ا٭ّ ببعض ا٭َلاض إعـ ,١ٜأ ٚايتعلض يٓنٜـ ساؿ ,أٚ

تعلٓٗا أثٓا ٤اي٫ٛؿ ٠يبعض إٌه٬ت َجٌ ْكّ ا٭نوذٌ ,أْ ٚتٝذ ١اٱُاب ١با٭َلاض ايتٓاهً١ٝ
ٚا٭َلاض ايبهترل ١ٜأ ٚايؿرلٚه ١ٝناؿِب ١ا٭ٕاْٚ ١ٝاؿُ ٢ايٌٛن ١ٝأ ٚهلطإ إؽ أ ٚايـّٚ ,غرل
فيو َٔ ا٭َلاض إوبب ١ٱُاب ١إؽ أثٓا ٤ؾذل ٠اؿٌُ أ ٚبعـ اي٫ٛؿBarley et al., ( ٠
.)1998
 -3عٛاٌَ َتعًك ١بإؽ ٚا ؾٗام ايعِيبَ :جٌ سـٚخ إُابات ٗ إؽ ْتٝذ ١ايهٗلبا ٤اينا٥ـٗ ٠
إؽَٛٚ ,دات َٔڀلب ٗ ١كهِ ايـَاؽ ٚا٭ًع ١إكڀعْٛٚ ,١ٝبات ُلع ,نُا قـ ؼـخ اٱُاب١
ْتٝذ ١تًٛخ نُٝٝاَ ٞ٥جٌ ( ايلُاْ ٚإعاؿٕ ايجك )١ًٝأ ٚايتًٛخ اٱًعاع ٞايڀبٝع ٞأ ٚايِٓاع ٞأٚ
ْتٝذ ١ايتـػٌ أ ٚإؿَإ إؼـكات أ ٚايهشٛيٝاتٚ )Balottin, et al. 1998(.تلدض بعض
ايـكاهات سـٚخ آڀلاب طٝـ ايتٛسـ ْتٝذ ١اٱُاب ١أ ٚاـًٌ بڀلٜل غرل َباًل ٕؽ اؾٌْٓ ,تٝذ١
سـٚخ ايعاٌَ إوبب قبٌ عًُ ١ٝا٭ػِاب يب ١ٜٔٛا٭ّ اييت تهنٕ َٛدٛؿَ ٠بٗٔٝا طٛاٍ َلسً١
ايڀؿٛي ١بوبب إًعاع ٞأ ٚتًٛخ ب ٞ٦ٝنُٝٝا ٞ٥أ ٚغرل فيو ((Shelton,et al., 2012
(سٌه.)42 :2016 ,ٌٝ
ٚتٛاد٘ عاؿ ٠إِابٌ بايتٛسـ ث٬ث ١أْٛاع كٝ٥و َٔ ١ٝايِعاب:
ٚتعلف ٖق ٙايِعاب باٱعاق ١ايج٬ث:٢ٖٚ ..١ٝ
أ .ايتؿاعٌ ا٫دتُاعُ( ٞعٛب ٗ ١ايع٬قات ا٫دتُاع ١ٝنإٔ ٜبـ ٚايٌؼّ َتشؿٛا ٚغرل َبايٝا
باٯػل.ٜٔ
ا٫تِاٍ ا٫دتُاعُ( ٞعٛب ٗ ١ا٫تِاٍ ايٌؿٗٚ ٞا٫تِاٍ غرل ايٌؿٗ )ٞناٜ ٫ؿِٗ
ب.
ُاَا َعٓ ٢اٱّا٤ات ايٌا٥عٚ ١تعابرل ايٛد٘ ْٚػُات ايِٛت.
ز .اـٝاٍ (ُعٛب ٗ ١تُٓ ١ٝاـٝاٍ ٚايًعب َع اٯػل )ٜٔنإٔ ٜه ٕٛيـ ٜ٘عـؿ قـٚؿ َٔ
ا٭ٌْڀ ١اـٝاي َٔٚ ١ٝاحملتٌُ إٔ تهَٓ ٕٛوٛػَٓٚ ١تٗذ ١بڀلٜكُ ١اكََٚ ١تهلك.٠
باٱٓاؾ ١إٍ ٖق ٙايج٬ث ١ٝؾأْ٘ ٜعتدل ِڀا يًتِلف إتهلك َٚكا ١َٚأ ٟتػٝرل ٗ ايلٚتٌ ايٗ َٞٛٝ
أغًب ا٭سٝإ ُؿات ٖٝن ٠شلقا إلض(هًُٝإ)23 :2014,
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خضا٥ط أطؿاٍ ايتٛسد
ٖٓاى ايعـٜـ َٔ اـِا ّ٥اييت ُٝن ا٭طؿاٍ ف ٟٚآڀلاب ايتٛسـ ؾِٗ ؾ ١٦غرل َتذاْؤَ ١
ْاسٝيت اـِاٚ ّ٥ايِؿات ٚكَا ٜه ٕٛا٫ػت٬ف بٌ ؾلؿ ٚأػل َٔ إِابٌ بآڀلاب ايتٛسـ أندل
َٔ ايتٌاب٘ ,يهٔ ٖقا ٜ ٫عين عـّ ٚدٛؿ ػِا ّ٥عاَٜ ١تٌاب٘ بٗا ا٭ؾلاؿ ايقٜ ٜٔتِ تٌؼِِٗٝ
بآڀلاب ايتٛسـ( إػًٛخ :2006 ,اؾَ٬ـ ,٠سؤٜٚ)2013 ,تُٝن طؿٌ ايتٛسـ ٗ عـّ قـكت٘
عً ٢ايتؿهرل ايٛاقع ٞايق ٟؼهُ٘ ايٛلٚف ا٫دتُاع ١ٝاحملٝڀ ١ب٘ ,إف إٕ إؿكان٘ ٜه ٕٛقِٛكا ٗ
سـٚؿ كغبات٘ ٚسادات٘ ايٌؼِ ,١ٝ٭ٕ نٌ َا ًٜتؿت اْتباٖ٘ ٖ ٛاٌْ٫ػاٍ اينا٥ـ بتؼ٬ٝت٘ َٔ ؿٕٚ
انذلاخ أَ ٚبا ٠٫با٭ػلٚ ,ٜٔقـ ٜجٛك إفا سا ٍٚأً ٟؼّ إٔ ٜكڀع عً ٘ٝعنيت٘ أٜ ٚػرل ٓٚع٘ .ؾٗٛ
ٜعاْ َٔ ٞقِٛك سو ٞسٝح ٜبـٚ ٚنإٔ سٛاه٘ قـ أُبشت عادن ٠عٔ ْكٌ أَ ٟجرل ػاكد ٞإٍ
دٗام ٙايعِيب ,ؾكـ ٜوتذٝب يًُجرلات اؿو ١ٝبڀلٜك ١غلٜبًٚ ١اف ,٠أ ٚقـ ٜ ٫وتذٝب
شلا(اينكٜكاتٚ .)2004 ,بٓا٤ٶ عً ٢فيو ّهٔ علض فُٛع ١اـِا ّ٥إُٝن ٠يڀؿٌ ايتٛسـ اييت مت
تٓاٚشلا ٗ ايبشح اؿاي ٖٞٚ ٞناٯت:ٞ
ارتضا٥ط ايطًٛن:١ٝ
ٜتُٝن أطؿاٍ ف ٟٚآڀلاب ايتٛسـ َشـٚؿٝٓٚ ١ٜل َـ ٣ايوًٛى يـّٚ ِٜٗهٔ َ٬سٛتِٗ
ٜك َٕٛٛبوًٛنٝات ّهٔ ُٚؿٗا بوًٛنٝات ًاف ٠ا ٚغرل اعتٝاؿ ,١ٜسٝح نُا ٌٜٝع ٗ هًٛنِٗ
ْٛبات اْؿعاي ١ٝساؿ ٖٚ ٠قا ايوًٛى ٜه ٗ ٕٛأغًب ا٭سٝإ ؿاُ٥ا َِـك ٱمعاز اٯػلَٔٚ ٜٔ
اـِا ّ٥ايوًٛن ١ٝيڀؿٌ ايتٛسٝـ ايكِٛك ايٌـٜـ ٗ ايتٛاٌُ َع اٯػل ,ٜٔسنٕ ًـٜـ ّ ٫هٔ
إؿكاى هبب٘ ,ايتأػل ٗ قـكات ٚفا٫ت َعٚ ١ٓٝأسٝاْا ته ٕٛيـَٗ ِٜٗاكات عاؿ ١ٜأ ٚؾا٥ك ٗ ١بعض
ايكـكات ا٭ػلَ ٣ج ٌ ايلٜآٝات أ ٚإٛهٝك ٢أ ٚايقانل ,٠اهتؼـاَِٗ يًعب ٚا٭ًٝا ٤بٌهٌ َتهلك,
اؿلنات اؾوُ ١ٝايػلٜبٚ ١اشلن إوتُل يًذوِ ا ٚايلؾلؾ ١بايٝـ ٜٔأ ٚايٓكل با٭ُابع ٚأسٝاْا ٜبـٚ
ٚنأْ٘ ٜ ٫وُع ا٭ُٛات َٔ سٛي٘ ع ٠ٚ٬عً ٢فيو ؾإْ٘ قـ ٜبايؼ ٗ ا٫هتذاب ١يٰػل ٜٔايبعض يـٜ٘
قـكات دٝـ ٗ ٠إٗاكات اؿلن ١ٝايـقٝك ١نإٔ ٌّ ٞعً ٢أطلاف أُابع٘ أٜ ٚه ٕٛغرل قاؿك عً٢
اٱَواى بايكًِٜٚ ,توِ ايبعض بٌٓا ٙما٥ـ ٚايبعض ٜتوُ ٕٛبايهوٌ ٚاـُ .ٍٛبعِٔٗ سٛايٞ
ٜ % 25عاْْٛ َٔ ٕٛبات ُلع ٗ ايعاؿ ٠ست ٢ايبًٛؽٚ ,ايبعض يـ ٜ٘هًٛى إٜقا ٤ايقات (قُٛؿ,
ٚآػل.)2015 ,ٕٚ
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ارتضا٥ط االدتُاع:١ٝ
إٕ بعض ايوًٛنٝات ا٫دتُاع ١ٝيًڀؿٌ ايتٛسـّ ٟهٔ تؿورلٖا ٗ ٓ ٤ٛعذن ٙعٔ قانا٠
هًٛى اٯػلٚ ٜٔتكًٝـِٖ ,ؾُج ٬يٝى َكـٚك ايڀؿٌ ايتٛسـ ٟإٔ ٜبتوِ يٰػل ايقٜ ٟبتوِ ي٘ ,أ ٚإٔ
ِٜؿل سُٓٝا ِٜؿل اٯػل ٗٚ ,ٕٚنٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ َٔ ايٛآض إٔ َِـك اٱػؿام يـ ٣ا٭طؿاٍ
ايتٛسـ ٌٜؾُٝا ٜتعًل بايوًٛى ا٫دتُاع ٖٛ ٞعـّ قـكتِٗ عً ٢تباؿٍ إٌاعل ٗ إٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ
أ ٚعً ٢ا٭قٌ ٗ ايعذن ٗ ؾِٗ ايڀبٝع ١إتباؿي ٗ ١عًُ ١ٝايتؿاعٌ ا٫دتُاع.)Siegel, 1996( ٞ
ٚتٌٌُ اـِا ّ٥ا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ عً ١دٛاْب قِٛك عـٜـ ٗ ٠نٌ َٔ:
 -1قِٛك ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٜ :ٞعتدل ٓعـ ايتٛاٌُ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاع ٞأسـ أندل ٚأبلم
اـِا ّ٥إُٝن ٠٭طؿاٍ ايتٛسـٚ ,إ تبًـ إٌاعل ٚا٭ساهٝى ٖ ٞأٜٔا َٔ ايوُات ايباكم ٠يـ٣
ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ  .ؾايڀؿٌ ايتٛسـٜ ٫ ٟتذاٚب َع أ ٟقاٚي ١٭بـا ٤ايعڀـ أ ٚاؿبٚ ,نجرلا َا ٌٜهٛ
ايٛايـإ َٔ عـّ انذلاخ ايڀؿٌ أ ٚاهتذابت٘ حملا٫ٚت تـي ً٘ٝأ ُ٘ٓ ٚأ ٚتكب ً٘ٝأَ ٚـاعبات٘ (كٜاض,
.)2008
 -2قِٛك ايكـك ٠عً ٢ايتكًٝـٜٛ ٫ :دـ يـ ٣طؿٌ ايتٛسـ ايكـك ٠عً ٢ايتكًٝـ غايباڄ َا ٜتُٝن
طؿٌ ايتٛسـ بٔعـ ايتٛاٌُ أ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٜ ٖٛٚ ٞعتدل َٔ أِٖ إٌه٬ت اييت تٗٛل عً٢
سا٫ت آڀلاب ايتٛسـٚ ,تتذًَٛ ٢اٖل ٖقا ائعـ ٗ كتًـ َلاسٌ ايُٓ ٛؾا٭طؿاٍ ايتٛسـٌٜ
غايبا َا ٜه ْٕٛٛقً ًٞٝايتؿاعٌ ٜع ٗ ٌٕٛٝعامل ػاْ بِٗ ٜؿًٔ ٕٛايٛسـْٚ ٠اؿكاڄ َا ٜبشج ٕٛعٔ أٟ
تٛاٌُ ادتُاعٜٚ ,ٞتُٝن طؿٌ ايتٛسـ بتذٓب ايتٛاٌُ ايبِلَ ٟع اٯػلٚ ٜٔبقيو ؾِٗ ٜؿكـٕٚ
َعلؾ ١أؾهاك ا٭ػلٚ ٜٔتًُى ٌَاعلِٖ ٚقلاَ ٠٤ا ٜـٚك ٗ أفٖاِْٗ ,نُا ٜعاْ ٞايڀؿٌ ايتٛسـَٔ ٟ
اؾتكاك ايًعب ايلَنٚ ٟاٱبـاع ٚاػت٬ف طلٜك ١يعبِٗ عٔ أقلاِْٗ ايعاؿٜٚ .ٌٜعاْ ٞأطؿاٍ فٟٚ
آڀلاب ايتٛسـ َٔ ُعٛب ١ؾِٗ ٌَاعل اٯػلٚ ٜٔتعبرلاتِٗ إتُجً ٗ ١اٱّا٤ات ْٚدلات ايِٛت
ٚاؿلنات اؾوُ ,١ٝنُا يـُ ِٜٗعٛبات ٗ ايتعبرل عٔ ٌَاعلِٖ باهتؼـاّ تعبرلات ايٛد٘ َا
ٜتٓاهب َع إٛاقـ ا٫دتُاع.١ٝ
ارتضا٥ط ايًػ:١ٜٛ
ٜعتدل ايكِٛك ايًػ َٔ ٟٛإَ٬ض ايٌا٥ع ١يـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـٚ ,تتؿاٚت ؿكدات ٖقا ايكِٛك َٔ
طؿٌ ٭ػل (عُاكٜٚ )2005 ,٠قنل بٛكْوتٌ ٚاػل )Bornsteinet al, 1999:75) ٕٚإٔ
ٖٓاى ًَ٪لات ٓ٫ڀلاب ايُٓ ٛايًػ ٗ ٟٛا٭ًٗل ايج٬ث ١ا٭ ٍٚيـَ ٣ع ِٛأطؿاٍ ايتٛسـ ,سٝح
٬ٜس ٜاشلـ ٤ٚغرل ايڀبٝعٚ ,ٞغٝاب إٓاغا ٠إعتاؿٖ ٗ ٠ق ٙايؿذل ,٠أ ٚتٛقـ ا٭ُٛات اييت ِٜـكْٗٚا,
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ٚقـ ٜٓڀك ٕٛأ ٍٚنًُ ١شلِ ٗ ايوٓ ١ايجاْ َٔ ١ٝايعُلٚ ,قـ ٜؿكـْٗٚا َل ٠ثاْٚ .١ٝتٌرل اٱسِاٝ٥ات إٍ
إٔ ( َٔ )%40ا٭طؿاٍ إِابٌ بايتٛسـ يٝوت يـ ِٜٗيػ ١ؽاطب (ايِٓعاْ.)2013 ,ٞ
تعتدل إٌه٬ت ايًػ َٔ ١ٜٛأِٖ َا ّٝن أطؿاٍ ايتٛسـ ٚأنجلٖا ًٛٝعاڄ ب ,ِٗٓٝؾعً ٢هب ٌٝإجاٍ
ايتأػل ٗ ايهْٚ ّ٬كّ ِ ٛايًػٓٚ ١عـ ٚآض ٗ إٗاكات ايًػ ,١ٜٛؾُٗاكات ايًػٚ ١ا٫تِاٍ
ايًػ ٟٛتًعب ؿٚك ٗ ؾِٗ آڀلاب ايتٛسـ تأػل ٗ انتواب ايًػٚ ١ايٓڀل (Bantock, 2007,
)ٌَ َٔٚ . Flusberg,2004انٌ ايتٛاٌُ ايًػ ٟٛتأػل ايٓڀل ٚاْعـاَ٘ نقيو تلؿٜـ َا ٜكٛي٘
ا ٯػل ,ٕٚنًُات َ ٫ ٌْٚعٓ ٢شلا ,عهى ائُا٥ل نقيو عـّ ايكـك ٠عً ٢توُ ١ٝا٭ًٝا٤
باٱٓاؾ ١إٍ أِْٗ يـٓ ِٜٗعـ ٗ ايكـك ٠عً ٢اؿـٜح ٚتباؿٍ احملاؿثٚ ١عـّ ايكـك ٠عً ٢تڀٜٛل ايًػ١
ٚاهتؼـاَٗا يًتعبرل عٔ كغباتِٗ أ ٚاٱؾِاغ عُا ٜلٜـ ْ٘ٚهٛا ٤بايه ّ٬أ ٚاٱّا٤ات ٚاؿلنات
اؾوـ( ١ٜعًٚ ,)2006 ,ٞفيو بوبب ٓعـ اْ٫تباَٗٚ ٙاكات ايتكًٝـ ( &Charman
) ( Stone, 2006بًٛعلا ,١ٜايـاٜؽ.)86 :2016,
ايدزاضات ايطابك:١
ْٛلاڄ يكً ١ايـكاهات اييت تٓاٚيت إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ
ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات ,ؾكـ عُـت ايباسج ١إٍ علض بعض ايـكاهات اييت تٓاٚيت إعاق١
ايتٛسـ َٔ دٛاْب أػل ,٣إٓاؾ ١إٍ ايـكاهات اييت تٓاٚيت بعض إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚايًػٚ .١ٜٛقـ مت علض ايـكاهات ايعلبٚ ١ٝا٭دٓب َٔ ١ٝا٭سـخ تاكىٝاڄ إٍ ا٭قـّ.
 دزاض ١ايعتٝيب(ٖ )2018ـؾت ايـكاه ١إٍ ايتعلف عً ٢إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝايوا٥ـ ٠يـ٣أطؿاٍ آڀلاب ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل إعًٌُ ٚإعًُاتٚ ,تهْٛت ع ١ٓٝايـكاهَ )40( َٔ ١عًُا
َٚعًُٚ ,١قـ تًُٛت ْتا٥ر ايـكاه ١إٍ إٕ إتٛهڀات اؿواب ١ٝجملا٫ت ايـكاه ١قـ دا٤ت بـكد١
نبرل ٠نُا تًُٛت ايـكاه ١إٍ عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥عٓـ َوت ٣ٛؿ٫ي ١تعن ٣٭ثل
(ايٓٛع ,ايعُل) .أَا دزاض ١ايسقاد ( )2016ؾٗـؾت يًتعلف إٍ َـٚ ٣ع ٞأٚيٝا ٤ا٭َٛك ٚايكاٌُ٥
عً ٢أطؿاٍ آڀلاب طٝـ ايتٛسـ بإٛاٖل ايوًٛنٚ ١ٝقـ تهْٛت ع ١ٓٝايـكاهٚ )30( َٔ ١ي ٞأَل.
ٚتًُٛت ايـكاه ١إٍ إٔ إتٛهڀات اؿواب ١ٝيـ ٣ايعٗٚ ١ٓٝلت بـكدَ ١تٛهڀٚٚ ١دٛؿ ؾلٚم فات
ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥عٓـ َوت ٣ٛؿ٫يَ ٗ )0.05( ١ـٚ ٣ع ٞأٚيٝا ٤ا٭َٛك ٚايكا ٌُ٥عً ٢أطؿاٍ
آڀلاب طٝـ ايتٛسـ بإٛاٖل ايوًٛن ٗ ١ٝايعاُُ ١عُإ تعن ٣يِاحل ايٓٛع ٚيِاحل إوت٣ٛ
ايتعً .ُٞٝبايٓوب ١يدزاض ١داخي :)2015( ١ؾكـ ٖـؾت إٍ ايتعلف عً ٢بعض إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل أَٗاتِٗٚ ,قـ بًػت ع ١ٓٝايـكاه )100( ١أّ ٭طؿاٍ ايتٛسـَٚ ,علؾ١
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أثل بعض إتػرلات ٗ ؿكدات إٌه٬ت ايوًٛنٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل ا٭َٗاتٚ ,إتُجً( ٗ ١دٓى
ايڀؿٌ ايتٛسـ ,ٟهٔ ايڀؿٌ ايتٛسـ ,ٟإوت ٣ٛايتعً ُٞٝي ّ٬ايڀؿٌ ايتٛسـٚ ,)ٟأٗٚلت ايـكاه١
ايٓتا٥ر ايتاي :١ٝاْتٌاك إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٓؼؿض َٔ ٚدْٗٛ ١ل أَٗاتِٗ .نُا
 ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ٗ ١ٝ٥ؿكدات إٌه٬ت ايوًٛنٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل ا٭َٗات تبعا
ٕتػرل دٓى ايڀؿٌ ايتٛسـ ٫ٚ .ٟتٛدـ ؾلٚم فات إسِا ٗ ١ٝ٥ؿكدات إٌه٬ت ايوًٛنَٔ ١ٝ
ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات تبعا يؤ ايڀؿٌ ايتٛسـ .ٟتٛدـ ؾلٚم فات إسِا ٗ ١ٝ٥ؿكدات إٌه٬ت
ايوًٛن ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ باػت٬ف إوت ٣ٛايتعً ُٞٝيٮَٗاتٚ .ؿكاه ١سطٔ ستُٛد امحد
ايهٝهٖٚ )2011( ٞـؾت ايـكاه ١ايتعلف عً ٢إٛاٖل ايوًٛن ١ٝ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل
أباٚ ِٗ٥أَٗاتِٗ ,سٝح ناْت ع ١ٓٝايـكاهَ ١ته )46(َٔ ١ْٛأبا ٚأَا ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔٚ ,أِٖ
ْتا٥ذٗاٚ ,دٛؿ ايعـٜـ َٔ إٛاٖل ايوًٛن ١ٝعٓـ أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل أباٚ ِٗ٥أَٗاتِٗ ,
ٚعـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ َتٛه٘ ؿكدات إٛاٖل ايوًٛن ١ٝ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ
ٚدْٗٛ ١ل( أبا -ِٗ٥أَٗاتِٗ).أَا دزاضَ ١ديٌ( )2015ؾٗـؾت إٍ َعلؾ ١اـِا ّ٥ايٓؿو١ٝ
ٚاـِا ّ٥ا٫دتُاع ١ٝعٓـ ايڀؿٌ ايتٛسـٚ َٔ ٟدْٗٛ ١ل إلبٚ ١ٝقـ تًُٛت ايـكاه ١إٍٛٗٚ :ك
ْٛبات َٔ ايبهاٜ ٤تبعٗا َباًلْٛ ٠بات َٔ ائشو بـ ٕٚهبب ُٖٚا ػاُٝتٌ َتٔاؿتٌ عٓـ ْؿى

اؿاي ١بايلغِ َٔ ايعني ١ا٫دتُاع َٔ ١ٝسٝح ايًعب َؿلؿٚ ٙكؾض عًُ ١ٝا٫ستٔإ يًُلب ١ٝاييت ٜعاْٞ
َٓٗا ايڀؿٌ ايتٛسـ ٟيهٔ عًُ ١ٝايتهؿٌ شلا أثل إهابٚ ٞؾعاٍ ٗ ؼؤ اؿا٫ت .تٗٛل اـِاّ٥
ايٓؿوٚ ١ٝاـِا ّ٥ا٫دتُاع ١ٝيًڀؿٌ ايتٛسـ َٔ ٟػ ٍ٬هًٛنٝات٘ .ؽتًـ ػِا ّ٥ايڀؿٌ
ايتٛسـ َٔ ٟطؿٌ ٭ػل نٌ ساي ١يـٜٗا ػِا ّ٥ػاُ ١بٗاٖٚ .دؾت دزاض ١عبدايٛاسد()2012
إٍ ايتعلف عً ٢إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣إلاٖكٌ ايتٛسـَٚ ٌٜـًٛٝ ٣عٗاٚ َٔ ,دْٗٛ ١ل نٌ
َٔ ايٛايـٚ ٜٔإعًٌُ ٚإعًُات ٚتهْٛت ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١إلاٖكٌ ايتٛسـ ٌٜايق ٜٔتذلاٚغ
أعُاكِٖ ( )22-12هٓٚ ١بًؼ عـؿِٖ (  )59سٝح نإ عـؿ ايقنٛك ( ٚ ) 54اٱْاخ ( ) 5
ٚقـ بًؼ عـؿ إعًٌُ ٚإعًُات (ٚ )96ا٭َٗات (ٚ )36بًؼ عـؿ اٯباٚ )13( ٤أٗٚلت ايٓتا٥ر
عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل نٌ َٔ ايٛايـٚ ٜٔإعًٌُ ٚإعًُات مٛ
إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣إلاٖكٌ ايتٛسـ ٌٜتبعا ٫ػت٬ف اؾٓىٚ ,عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي١
إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل ايٛايـٚ ٜٔإعًٌُ ٚإعًُات ٗ إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣إلاٖكٌ
ايتٛسـ ٌٜتبعاڄ ٫ػت٬ف َتػرل ايعُل .دزاض ١ايضباح ٚايطٝطٖ )2008( ٞـؾت ايـكاه ١ايتعلف
عً ٢أِٖ ايوُات ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيٮطؿاٍ ايتٛسـٚ َٔ ٌٜدْٗٛ ١ل إؼتٌِ ٚأَٗات ا٭طؿاٍ
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ايتٛسـ ٌٜتبعا ٕتػرلات (دٓى ا٭ػِا ,ٞ٥ايتؼِّ ,إ ٌٖ٪ايعًُ ,ٞهٓٛات اـدلَٚ )٠تػرلات
أَٗات ايتٛسـ (عٌُ ا٭َّ ,هإ ايوهٔ ,إوت ٣ٛايتعً ,ُٞٝعُل ا٭ّ) ٚتهْٛت ع ١ٓٝايـكاهَٔ ١
( )42أػِاٝ٥ا ,نُا اًتًُت عً )63( ٢أَاڄ َٔ أَٗات أطؿاٍ ايتٛسـٚ ,أٗٚلت ايٓتا٥ر إٔ
َتٛهڀات ايوُات ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاعٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل إؼتٌِ ٚا٭َٗات ناْت َلتؿع ,١نُا
بٓٝت ايـكاه ١أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى ؾلٚم تبعاڄ ٕتػرل اؾٓى ٚإ ٌٖ٪ايعًُٚ ٞهٓٛات اـدل .٠ؾُٝا بٓٝت
ْتا٥ر ايـكاه ١عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم تعنٕ ٣تػرلات (َٗٓ ١ا٭َّٚ ,هإ ههٔ ا٭ّٚ ,إوت ٣ٛايتعً,ُٞٝ
ٚعُل ا٭ّ).
أَا دزاضَ ١انٓتٛش ٚدٜطاْٝٝو ) (Macintosh& Dissanayake, 2006ؾكـ

ٖـؾت إٍ َكاكْ ١إٗاكات ا٫دتُاعٚ ١ٝإٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣ا٭طؿاٍ ايقات َٔ ٌٜٛف ٟٚا٭ؿا٤
ايٝٚٛؿ ٞايعايٚ ,ٞا٭طؿاٍ ف ٟٚآڀلاب اهدلدل َٔ ,ػ ٍ٬تكـٜلات ايٛايـٚ ٜٔتكـٜلات إعًٌُ
عً ٢أؿا ٠تكـٜل إٗاكات ا٫دتُاعٚ ١ٝإٌه٬ت ايوًٛنٚ ,١ٝبًؼ عـؿ ا٭طؿاٍ ( )20طؿ,٬
ٚا٭طؿاٍ ف ٟٚآڀلاب اهدلدل ( )19طؿ ,٬نُا تُٔٓت ايع )17(١ٓٝطؿ ٬عاؿٜا َٔٚ ,أِٖ َا
تًُٛت إي ٘ٝايـكاه ١عـّ ٚدٛؿ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ٗ ١ٝ٥أ َٔ ٟإٗاكات ا٫دتُاع١ٝ
ٚإٌه٬ت ايوًٛن ١ٝبٓا٤ٶ عً ٢تكـٜلات ٚايـ ِٜٗأَ ٚعًُٚ ,ِٗٝتًُٛت ايـكاه ١إٍ ٚدٛؿ قِٛك
ٗ إٗاكات ا٫دتُاعٚ ,١ٝاْتٌاك إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝيـ ٣ا٭طؿاٍ ايقاتٚ ٌٜٛا٫هدلدل َكاكْ١
با٭طؿاٍ ايعاؿ.ٌٜ
تعكٝب عً ٢ايدزاضات ايطابك:١
َٔ ػ ٍ٬ايعلض ايوابل يًـكاهات ايوابك ١هٝتِ َٓاقٌ ١أٚد٘ ا٫تؿام ٚا٫ػت٬ف َٔ سٝح
ا٭ٖـاف ٚايعٚ ١ٓٝايٓتا٥ر اييت تًُٛت اشلٝا٬ْ :س ٜإٔ َع ِٛايـكاهات اتؿكت عً ٢ا٭ٖـاف اييت
توع ٢يتشكٝكٗا ,سٝح ٖـؾت اغًب ايـكاهات ٕعلؾ ١إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝنـكاه ١ايعتٝيب( )2018
ٚؿكاه ١ايلقاؿ(ٚ )2016ؿكاه ١ايهٝهٚ )2011( ٞؿكاه ١ؿاىٚ )2015( ١ؿكاه١
عبـايٛاسـ(ٚ )2012ؿكاهَ ١انٓتٚ َٛؿٜواْٝٝو ( ٗ )2006سٌ إٔ بعض ايـكاهات قـ ٖـؾت
ٕعلؾ ١اـِاٚ ّ٥ايوُات ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ نـكاهَ ١ـيٌ(ٚ )2015ؿكاه١
ايِباغ ٚايڀٝڀ َٔٚ .)2015( ٞسٝح عٓٝات ايـكاهات هايؿ ١ايقنل ؾكـ نإ اغًبٗا َٔ إعًٌُ
ٚإعًُات ؾك٘ نـكاه ١ايعتٝيب(ٚ )2018ؿكاهَ ١ـيٌ( )2015اييت تٓاٚيت إلبٝات بُٓٝا تٓاٚيت
بعض ايـكاهات ع ١ٓٝإعًُات َع ا٭َٗات ٚاٯبا ٤نـكاه ١ايِباغ ٚايڀٝڀٚ )2015( ٞؿكاه١
َانٓتٚ َٛؿٜواْٝٝو (ٚ )2006تٓاٚيت بعض ايـكاهات ع ١ٓٝا٭َٗات نـكاه ١ؿاى)2015( ١
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بُٓٝا تٓاٚيت بعض ايـكاهات ع ١ٓٝأٚيٝا ٤ا٭َٛك أباٚ ٤أَٗات نـكاه ١ايلقاؿ(ٚ )2016ؿكاه ١ايهٝهٞ
( .)2011أَا عٔ اِٖ ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا ايـكاهات ايوابك ١إٍ إٔ إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝانجل
اْتٌاكا نـكاه ١ايعتٝيب(ٚ )2018ؿكاه ١ايهٝهٚ )2011( ٞؿكاهَ ١انٓتٚ َٛؿٜواْٝٝو ()2006
ٚأٗٚلت ؿكاه ١ايلقاؿ( )2016إٔ َتٛه٘ إٛاٖل ايوًٛن ١ٝنإ َتٛهڀا ,بُٓٝا أٗٚلت ؿكاه ١ؿاى١
( )2015إٕ إٌه٬ت ايوًٛنَٓ ١ٝؼؿٔٚ َٔ ١دْٗٛ ١ل ا٭َٗاتٚ ,أٗٚلت بعض ايـكاهات
ايوُات ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝؽتًـ َٔ طؿٌ ٯػل نـكاهَ ١ـيٌ(ٚ )2015إ إٌانٌ ايٓؿو١ٝ
ٚا٫دتُاعَ ١ٝلتؿع ١يـ ٣إعًُات بُٓٝا ناْت ْتا٥ذٗا اكتؿاع ايوُات ايٓؿوٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝنـكاه١
ايِباغ ٚايڀٝڀ.)2008( ٞ
َٓٗر ايدزاض :١مت اهتؼـاّ إٓٗر ايُٛؿُ٥٬ٕ ٞت٘ يڀبٝعٖ ١ق ٙايـكاه .١سٝح مت اهتكِا ٤آكا٤

ا٭َٗات ٚإعًُات س ٍٛأِٖ إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛ٭طؿاٍ ايتٛسـ

فتُع ايـكاه :١ته ٕٛفتُع ايـكاهْٝ ١ع إعًُات ٚا٭َٗات ٗ َلنن طدلم يًتٛسـ سٝح بًؼ
عـؿ ايعَ )8( ١ٓٝعًُات  َٔ )30(ٚا٭َٗات .سٝح مت أػق(َ )3عًُات  )10(ٚأَٗات نع١ٓٝ
اهتڀ٬ع.١ٝ
ع ١ٓٝايدزاض :١سٝح ناْت ع ١ٓٝايـكاه ١ع ١ٓٝقِـَ )5( ١ٜعًُات  )20(ٚأّ ٭طؿاٍ ايتٛسـ
إذلؿؿ ٜٔعًَ ٢لنن طدلم يًتٛسـ.
ددٜٛ )1(ٍٚعح املطت ٣ٛايتعً ُٞٝيألَٗات
ا٫بتـاٞ٥
0

اٱعـاؿٟ

ايجاْٟٛ
10

1

اؾاَعٞ
9

ٚقـ تلاٚست َـ ٠هٓٛات اـدل ٠يـ ٣إعًُات َا بٌ ( )6 : 2هٓٛات.
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ددٜٛ )2(ٍٚعح ضٓٛات ارترب ٠يًُعًُات
إعًُ١

هٓٛات اـدل٠

1

2

2

5

3

6

4

2

5

6

األدا:٠
يػلض ايتعلف عً ٢إٌه٬ت اييت تٛاد٘ أطؿاٍ ايتٛسـ قاَت ايباسج ١بإعـاؿ قا ١ُ٥بإٌه٬ت,
تُٔٓت ُٚؿاڄ ًاَ٬ڄ يًٌُه٬ت اييت ٜعاَْٗٓ ٞا أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ػَ ٍ٬لادع ١ا٭ؿبٝات اييت
تُٔٓت َٛٓٛع ايتٛسـ عٝح مت ُٝاغتٗا بًػ ١هًَٗٚ ١بوڀَٚ ١باًلٚ ٠تُٔٓت ُٚؿاڄ ٭ِٖ
إٌانٌ اييت تٗٛل عً ٢أطؿاٍ ايتٛسـٚ ,تهْٛت ايكا َٔ ١ُ٥ث٬خ فا٫ت (ٖٞٚإٌه٬ت
ايوًٛن ,١ٝإٌه٬ت ايًػ ,١ٜٛإٌه٬ت ا٫دتُاع )١ٝتُٔٔ نٌ َٓٗا عـؿاڄ َٔ ايؿكلات ,سٝح
تُٔٓت إٌه٬ت ايوًٛن )26( ١ٝؾكلٚ ,٠إٌه٬ت ايًػ )18( ١ٜٛؾكلٚ ٠إٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ
( )17ؾكلٚ ,٠بقيو ٜه ٕٛأْاي ٞؾكلات إكٝاي نهٌ ( )61ؾكلُٚ ,٠ت ُٝاغتٗا عٝح تهٕٛ
اٱداب( ١تٓڀبل بـكد ١نبرل– ٠تٓڀبل بـكدَ ١تٛهڀ–١تٓڀبل بـكد ١قً ٫– ١ًٝتٓڀبل).
صدم ٚثبات املكٝاعٚ :يًتشكل َٔ ُـم ٚثبات إكٝاي قاَت ايباسج ١باهتؼـاّ ُـم

احملهٌُُٚ ,ـم ا٫توام ايـاػًَٚ ٞعاٌَ أيؿا نلْٚباؾ يًتشكل َٔ ثبات إكٝاي عً ٢ع١ٓٝ
اهتڀ٬ع 3 =ٕ( ١ٝأػِا 10 = ٕ ,١ٝ٥أَٗات) سٝح بًؼ َعاٌَ ايجبات (.)%98
أٖداف ايدزاض -1:١ايتعلف عًَ ٢وت ٣ٛإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ

ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات.
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ادتدٜٛ ) 3( ٍٚعح املطت ٣ٛاملػهالت ايطًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛاالدتُاع ١ٝيد ٣أطؿاٍ ايتٛسد
َٔ ٚدْٗ ١عس األَٗات ٚاملعًُات
قا١ُ٥

إتٛه٘
ايؿلٓٞ

إٌه٬ت
ايوًٛن١ٝ

5

َتٛه٘
ايع١ٓٝ

67 67.

ا٫ملاف
إعٝاكٟ
22.0

.38

إٌه٬ت ايًػ١ٜٛ

45

إٌه٬ت

47 42.

54

ا٫دتُاع١ٝ

7

10.6

.00
5

T

2

.20

39

ؿاي١
0.0

59
2.7

5

39

غرل

.036
5.3

10.6

ؿكدات
اؿل١ٜ

ايـ٫ي١
اٱسِا١ٝ٥

1
39

91

0.0
1

٬ٜس َٔ ٜاؾـ ) 3 ( ٍٚأْ٘  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ إتٛه٘ ايؿلَٓٚ ٞتٛه٘
ع ١ٓٝايـكاه ٗ ١فاٍ إٌه٬ت ايوًٛنٚ ,١ٝتتؿل ٖق ٙايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ؿاىٚ)2015( ١ؽتًـ ٖقٙ
ايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ايعتٝيب(ٚ )2018ؿكاهَ ١انٓتٚ َٛؿٜواْٝٝو (ٚ )2006ؿكاه ١ايلقاؿ()2016
ٚؿكاه ١ايهٝه )2011( ٞبُٓٝا ت ٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ إتٛه٘ ايؿلَٓٚ ٞتٛه٘ ع١ٓٝ
ايـكاه ٗ ١فاٍ إٌه٬ت ايًػٚ ١ٜٛفاٍ إٌه٬ت ا٫دتُاع ١ٝيِاحل َتٛه٘ ايع ١ٓٝعٓـ ؿ٫ي١
إسِاٖ ,0.01 ١ٝ٥ا ٌٜرل إٍ اكتؿاع إتٛه٘ اؿواب ٞيًٌُه٬ت ايًػٚ ١ٜٛإٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ
َكاكْ ١بإتٛه٘ ايؿلٓ ٞبؿاكم ف ٚؿ٫ي ١إسِاٚ . ١ٝ٥تتؿل ٖق ٙايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ايِباغ ٚايڀٝڀٞ
(ٚ )2008تعن ٚايباسج ١إٔ إٌه٬ت ايًػ ١ٜٛيـ ٣ا٭طؿاٍ تعتدل ٌَانٌ ٚآش ١أَاّ ا٭َٗات
ٚإعًُات ,ؾإٌه٬ت ا٫دتُاع ١ٝتتُٔٔ ايع٬قات ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاع ٖٞٚ ٞبقيو تعتُـ عً ٢ايًػ١
٭ْٗا تٝول يً ڀؿٌ ايتٛسـ ٟايتٛاٌُ ٚايتؿاعٌ ؾافا نإ  ٫تٛدـ يػ ١ؾاْ٘ بايتأنٝـ هٓٝعـّ ايتٛاٌُ
ا٫دتُاع ٞيڀؿٌ ايتٛسـ ؾُٗا َلتبڀتإ ببعُٔٗا ايبعض.
 -2ايتعلف عً ٢ايؿلٚم بٌ ا٭َٗات ٚإعًُات عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٚإعًُات.
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ددٜٛ )4(ٍٚعح ايؿسٚم بني األَٗات ٚاملعًُات عً ٢قا ١ُ٥املػهالت ايطًٛنٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚاالدتُاع ١ٝيد ٣أطؿاٍ ايتٛسد َٔ ٚدْٗ ١عس األَٗات ٚاملعًُات
قا١ُ٥
إٌه٬ت
ايوًٛن١ٝ

ايع١ٓٝ
َعًُات
=20
أَٗات=
20

إٌه٬ت
ايًػ١ٜٛ

َعًُات
=20
أَٗات=
20

إٌه٬ت
ا٫دتُاع١ٝ

َعًُات
=20
أَٗات=
20

إتٛه٘

ا٫ملاف

اؿوابٞ

إعٝاكٟ

59.9

19
5

74.8

T
-

ؿكدات

ايـ٫ي١

اؿل١ٜ

اٱسِا١ٝ٥

38

0.0
5

2.234 .94
22

0
53.7

.04
12

0
54.3

-

.42

38

غرل ؿاي١

.176

8.
0

47.4

78
9.

5
46.9

.1
27

38

غرل ؿاي١

47

12
.12

5

٬ٜس َٔ ٜاؾـ )4( ٍٚأْ٘ تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١إعًُات ٚع١ٓٝ
ايـكاه َٔ ١ا٭َٗات ٗ فاٍ إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝعٓـ ؿ٫ي ١إسِا٬ٜٚ )0.05( ١ٝ٥س ٜإٔ ايؿاكم
يِاحل ا٭َٗات ٖ ,ا ٌٜرل إٍ إٔ إتٛه٘ اؿواب ٞيًٌُه٬ت ايوًٛنٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل ا٭َٗات أندل
َٔ إتٛه٘ اؿواب ٞيًٌُه٬ت ايوًٛنٚ َٔ ١ٝدْٗٛ ١ل إعًُات بؿاكم ف ٚؿ٫ي ١إسِاٚ .١ٝ٥تتؿل
َع َا تًُٛت إي ٘ٝؿكاه ١ايلقاؿ(ٚ )2016ؿكاه ١ايهٝهٚ )2011( ٞؿكاه ١ؽتًـ ٖق ٙايٓتٝذَ ١ع
ؿكاه ١ؿاىٚ )2015( ١ؿكاهَ ١انٓتٚ َٛؿٜواْٝٝو ( .)2006بُٓٝا  ٫تٛدـ ؾلٚم فات ؿ٫ي١
إسِا ١ٝ٥بٌ إعًُات ٚا٭َٗات ٗ فاٍ إٌه٬ت ايًػٚ ١ٜٛفاٍ إٌه٬ت ا٫دتُاعٚ .١ٝؽتًـ ٖقٙ
ايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ايِباغ ٚايڀٝڀٚ )2008( ٞؿكاه ١ايعتٝيب(ٚ )2018تعن ٚايباسج ١فيو إٍ إٕ
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كؿٚؿ أؾعاٍ ا٭َٗات َكاكْ ١بلؿٚؿ ؾعٌ إعًُات ؽتًـ  ٕ٫إعًُ ١يـٜٗا َج 5 ٬أطؿاٍ ٜعأَْ ٕٛ
ْؿى ا ٌٕهً ١ؾٗ ٞقـ تعٛؿت عً ٢طلٜك ١ايتعاٌَ َعِٗ بُٓٝا تكاكٕ ا٭ّ طؿًٗا ايتٛسـ ٟبباق ٞا٭طؿاٍ
ا٭ُشا ٤ؾذل ٣طؿًٗا ٜعاْ َٔ ٞفُٛع َٔ ١إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝاعً َٔ ٢ا٭طؿاٍ ا٭ػل.ٜٔ
 -3ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚاـدل.٠
ددٜٛ )4(ٍٚعح ايعالق ١االزتباط ١ٝبني ٚدْٗ ١عس املعًُات ٚارترب.٠
قا١ُ٥

َعاٌَ ا٫كتباٙ

ايـ٫ي ١اٱسِا١ٝ٥

إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ

.591

0.01

إٌه٬ت ايًػ١ٜٛ

.695

0.01

إٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

.579

0.01

٬ٜس َٔ ٜاؾـ )5( ٍٚأ ْ٘ تٛدـ ع٬ق ١اكتباطَٛ ١ٝدب ١فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل
إعًُات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚاـدل ٠عٓـ ؿ٫ي١
إسِاٖ ) 0.01( ١ٝ٥ا ٌٜرل إٍ أْ٘ نًُا ماؿت ق ١ُٝإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ٣
أطؿاٍ ايتٛسـ ماؿت َـ ٠اـدلٚ ,٠ايعهى ُشٝضٚ .ؽتًـ ٖق ٙايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ايِباغ ٚايڀٝڀٞ
(ٚ )2008تعن ٚايباسج ١فيو إٍ إٔ ا٭ًؼاْ ايق ٜٔيـ ِٜٗػدل ٠أقـك عًٕ ٢ى إٌه٬ت عهى
ا٭ًؼاْ ايق ٫ ٜٔتٛدـ يـ ِٜٗػدل ,٠ؾهًُا ماؿت اـدل ٠ماؿت ايكـك ٠عً ٢ايتٌؼٚ ّٝإعڀاْ ٤تٝذ١
تٌؼ ١ِٝٝأؿم.
 -4ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚإوت ٣ٛايتعً.ُٞٝ
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ددٜٛ )5(ٍٚعح ايعالق ١االزتباط ١ٝبني ٚدْٗ ١عس األَٗات ٚاملطت ٣ٛايتعً.ُٞٝ
قا١ُ٥

َعاٌَ ا٫كتباٙ

ايـ٫ي ١اٱسِا١ٝ٥

إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ

-.544

0.05

إٌه٬ت ايًػ١ٜٛ

-.294

غرل ؿاي١

إٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

-.534

0.05

٬ٜس َٔ ٜاؾـ ) 6 ( ٍٚأْ٘ تٛدـ ع٬ق ١اكتباط ١ٝهايب ١فات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل
ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ ) ٚإوت ٣ٛايتعً ُٞٝعٓـ
ؿ٫ي ١إسِاٖ . 0.05 ١ٝ٥ا ٌٜرل إٍ أْ٘ نًُا ماؿت ق ١ُٝإٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ٣
أطؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات انؿض إوت ٣ٛايتعً ُٞٝيٮَٗاتٚ ,ايعهى ُشٝضٚ .تتؿل
ٖق ٙايٓتٝذَ ١ع ؿكاه ١ؿاى )2016( ١بُٓٝا  ٫تٛدـ ع٬ق ١اكتباط ٘ٝفات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدٗ١
ْٛل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايًػ ١ٜٛيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚإوت ٣ٛايتعًٚ ,ُٞٝتؿول ايباسج١
فيو أ ٕ يًُوت ٣ٛايتعً ُٞٝؿٚك ؾعاٍ ٗ اؿكاى ا٭ّ يًٌُه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝيـٚكٖا
اؿكٝك ٗ ٞاهتٝعاب َا ٜعاْ ٘ٝطؿًٗا ايتٛسـ ٟنقيو ٜواعـ إوت ٣ٛايتعً ُٞٝعً ٢إٌاكن ٗ ١اـڀ١
ايذلب ١ٜٛايع٬د ,١ٝأَا إٌه٬ت ايًػ ١ٜٛؾٗٚ ٞآش ٫ٚ ١ؼتاز إٍ تٝٓٛض ؾٌَٗ ٞهًً ١ا٥ع٫ٚ ١
تٛدـ شلا ع٬ق ١بإوت ٣ٛايتعً.ُٞٝ
 -5ايتعلف عً ٢ايع٬ق ١ا٫كتباط ١ٝبٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات (عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ
ٚايًػٚ ١ٜٛا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚقٌ اٱقاَ.١
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ددٜٛ )6(ٍٚعح ايعالق ١االزتباط ١ٝبني ٚدْٗ ١عس األَٗات ٚستٌ اإلقاَ.١
قا١ُ٥

َعاٌَ ا٫كتباٙ

ايـ٫ي ١اٱسِا١ٝ٥

إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ

-.024

غرل ؿاي١

إٌه٬ت ايًػ١ٜٛ

-.178

غرل ؿاي١

إٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

.119

غرل ؿاي١

٬ٜس َٔ ٜاؾـ ) 7( ٍٚأْ٘  ٫تٛدـ ع٬ق ١اكتباط ٘ٝفات ؿ٫ي ١إسِا ١ٝ٥بٌ ٚدْٗٛ ١ل ا٭َٗات
(عً ٢قا ١ُ٥إٌه٬ت ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيـ ٣أطؿاٍ ايتٛسـ) ٚقٌ اٱقاَٚ .١تؿول ايباسج ١فيو
بإ غايب ١ٝايعَ َٔ ١ٓٝـ ١ٜٓطدلم ,نقيو أ ٕ اٱقاَ ٫ ١تًعب ؿٚكا ٗ ايتٛسـ سٝح ٜعتدل آڀلاب
ايتٛسـ عابل يًجكاؾات ٚايكاكات يقيو ٪ٜ ٫ثل قٌ اٱقاَٚ ٗ ١دْٗٛ ١ل ا٭َٗات ٗ إٌه٬ت
ايوًٛنٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ.١ٜٛ
ايتٛصٝات
 ٓلٚك ٠تَُٓٗ ١ٝاكات ا٫تِاٍ ايًػ ٟٛيـ ٕ٫ ِٜٗايًػ ١ت َٔ٪شلِ ا٫تِاٍ ٚايتؿاعٌا٫دتُاعٚ ٞتهول سادن عنيتِٗ ٜٚتِ فيو َٔ ػ ٍ٬ايتشـخ إي ِٗٝستٚ ٢إ مل ٜلؿٚا عً ٢فيو
أٌَ ٚاكنتِٗ ايًعب.
 أدلا ٤ؿكاهات أػل ٣تتعًل بٛدْٗٛ ١ل ا٭ّ ٚإعًٌَُ ١ه٬ت أػل ٣ػ٬ف إٌه٬تاييت تٓاٚيتٗا ايـكاه ١اؿاي.١ٝ
 ٓلٚك ٠إػٔاع إعًٌُ ٚإؼتٌِ َلانن ايتٛسـ يـٚكات تـكٜب ١ٝيػلض تُٓ ١ٝقـكاتإعًٌُ ٚإـكبٌ ٗ ايتعاٌَ َع أطؿاٍ ايتٛسـ.
 إدلا ٤ؿكاهٕ ١علؾٚ ١دْٗٛ ١ل اٯباٚ ٤ا٭َٗات ٗ إٌه٬ت اييت ٜعاَْٗٓ ٞا طؿٌ ايتٛسـ -ايعٌُ عً ٢أعـاؿ ؿكاهات ٚبلاَر ع٬دٕ ١ٝعاؾ ١إٌه٬ت ايوًٛن ١ٝ٭طؿاٍ ايتٛسـ.
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املكرتسات
 -1ؿكاهَ ١كاكْ ٗ ١إٛاٖل ايوًٛن ١ٝبٌ أطؿاٍ ايتٛسـ ٚإتؼًؿٌ عكًٝاڄ.
 -2بٓاَ ٤كٝاي ٗ إٛاٖل ايوًٛن ١ٝ٭طؿاٍ ايتٛسـ َٔ ٚدْٗٛ ١ل آباٚ ِٗ٥أَٗاتِٗ.
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Topicalisaion in Libyan Dialects and its Conformity to the
Locality Principle
ٍ أمحد الطاهر العًصاو.د
كلية الرتتية الرياينة – جامعة الزنتان

املًدط
)تٗاٜ ٗ بـاٙٗاكٚإٚ ١ًُع اؾَٛٓٛ  "اٱبلام" ( إبلام٠اٖلٚ ٗـف ٖـا ايبشح إٍ علضٜ
ٍٗـف إٜ  نُا,٣ ا٭ػل١ٝ َكاكْتٗا يبعض ايًٗذات ايعلب,١ٝبًَٝٓاقٌتٗا بٌهٌ عاّ ٗ ايًٗذات ايٚ
ع ايًٗذاتْٝ ٗ ١ٗٗل ايبشح إٔ "اٱبلام" َتٌابٚ أ,ًٞ ايهٛ" ٗ ايٓشLocality " اػتباك َبـأ
ل٥ائُاٚ ٤إٔ ا٭زلاٚ ,ٓع٘ بٌهٌ َتهلكَٛ ـٜتِ ؼـٜ ٟ ايقٖٛ عٕٛٓٛح إٕ اٝ َٔ س١هٚإـك
ا٭َلٚ ١ٗل ايبشح إٔ اؾٌُ اـدلبٚأٚ ,ٔٶأٜٶا إبلامٖا أٜ ّهٔ أ,ٍى ا٭ؾعاٝيهٔ يٚ ,ايِؿاتٚ
.١ٝ اؾٌُ إٓؿ٤ ّهٔ إبلامِٖ باهتجٓا١ً٦ا٭هٚ
ٓعٕٛشتٌ اٝ٘ يًٝـ عٝ مت ايتأنٟ ايعِٓل ايق١ إماسٖٞ  اٱبلام٤ أثٓا٠اؿلنات اييت ؼـخ عاؿ
١ػًِت ايـكاهٚ ,٘ اييت توبك١ًُ بايه٬ِذلى ُٓرلا َتٜ ٙ مت إبلامٟايعِٓل ايقٚ ,١ًُ ٗ اؾٞيٚا٭
اؾلٛ تت٫ عين إٔ اؿلنات ٗ فاٍ اٱبلامٜ  ٖقا,ٌُ اؿلنات عدل اؾٕٙ ٖقٛإٍ أْ٘ ّهٔ إٔ ته
.(Locality( آض َع َبـأٚ ٌبٌه
Abstract
The phenomenon of topicalisation is introduced and discussed
in general in Libyan dialects as well as in some other Arabic
dialects, then they are compared to each other. This is to test the
principle of ‘Locality’. It showed that topicalisation in all studied
dialects are similar in that the object that is frequently
topicalised, and that nouns, pronouns and adjective, but not
verbs, can be topicalised. Also, it appeared that except negative
sentences, statement, imperative and questions can be topicalised
as well.
The movements that usually occur during topicalisation are
the dislocation of the emphasised element to occupy the initial
position, and the word before the dislocated element is inflected
with a pronoun that represents the dislocated element.
Importantly, these elements can move across clauses and
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sentences. This means that movements in topicalisation clearly
do not conform to the locality principles.
Transliteration Symbols
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(g) is the dialectical pronunciation of the letter
– q)(م
)٤

(?) represents (

0. Introduction
In the field of second language acquisition, language dialects
have not been considered by many researchers. This is due to the
fact that the standard language is the formal form and that it is
usually fully described in terms of its grammar and syntax. In
other words, standard or formal language has regular
grammatical operations that can be described in rules. The
dialects, on the other hand, usually contain colloquial terms,
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irregular rules and unpredictable syntactic patterns. The majority
of the studies conducted on dialects focus on accents,
pronunciations, or lexicons. That is, these studies have been
restricted to word level. Recently, some studies have been done
beyond the word level to include some structures such as those
by Benmammoun (2000) and Brastad (2000), Abdunnabi (2000)
etc.
Those studies showed many differences between standard
Arabic and its dialects in almost every aspect such as tenses,
passives, negation methods, and even vocabulary denotation.
In my studies, I have always argued that the dialects should
be the focus of universal grammar (UG) due to many facts such
as that the dialects are the first type of language that is acquired,
and that these dialects are, to some extent, different from their
standard language especially in syntactic structures, one of these
syntactic differences is shown in this study below.
Therefore, this study, along with my previous ones, tries to
relate dialects to UG, or, in particular, it investigates whether or
not the principles and parameters of UG are applicable in
dialects. One of these principle tested in this study is the
principle of ‘Locality’. Locality means that any movement in a
clause has to be within the same clause. Longer movement of
any element in a sentence is more likely to result in an
ungrammatical structure. Radford (1997) mentions three UG
types of movement: head movement which involves auxiliary
99=
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inversion and subject raising, operator movement during which
elements move in wh-questions, and A-movement which is
about passivation. Questions in Libyan dialects do not utilise
auxiliaries and in many cases they are formed with the change of
the intonation, especially yes/no questions. Wh-questions do not
necessitate movement, (Alesawe 2019). Passive constructions
are not used in Libyan dialects or used in a way that does not
involve any movement, (Alesawe 2015). This means that, the
only clear movements in Libyan dialects occurs during a process
termed ‘topicalisation’ which involves moving the semantically
important word in a sentence to the beginning.
The phenomenon of topicalisation is discussed in some other
Arabic dialects and in Libyan dialects, then they are compared to
each other. The procedures of topicalisation in Libyan dialects
are analysed to investigate the movements involved. Finally,
these movements are checked to the principle of locality of the
UG.
1. Research Questions and Methods
This study focuses on the phenomenon of topicalisation in
Libyan dialects to find answers to the following questions:
1- How similar or different is topicalisation in Libyan dialects from
that of some other Arabic dialects?
2- What parts of speech, nouns, verbs, adjectives ...etc, can be
topiclised?
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3- In what types of sentences, statement, negative, imperative ..etc,
can topicalisation occur?
4- In what tense, present, past or future, can topicalisation occur?
5- What are the movements and structural changes that usually
occur during topicalisation?
6- To what extend do these movements conform to the locality
principle of the Universal Grammar?
To answer the first research question, the researcher will
investigate the written documentaries on topicalisation in some
different Arabic dialects. After the investigation of the Libyan
dialect topicalisation, the results of the two investigations will be
compared. The second, the third, the fourth, and the fifth
questions, which is the focus of the research, will be answered
through investigating and discussing the data collected from the
targeted dialect. The sixth question is answered through studying
the previous literatures that are written on locality principle and
comparing it to the findings of the movements investigated in
Libyan dialects.
The data will be obtained through natural conversation
recordings of the speakers of the targeted dialect. These
recordings will be transcribed and analysed for instances of
topicalisation. Besides this, there are some transcribed
conversations that were recorded in 2015 for a Ph-D study,
(Alesawe 2015). These recordings took place in different
99?
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settings, with different groups and in different contexts in a way
that covered a wide range of natural social contexts. The new
recordings will be with special groups such as meetings that are
usually held at work. These types of meeting are usually a
mixture of dialectal and standard language. This is to add a new
context to enhance the reliability and validity of the study.
Of course, it is not the scope of this study to investigate which
form is more commonly used or how often topicalisation occurs
in the dialect. The discussion will be on the movements in a
sentence and on what elements that can be moved. The term
‘elements’ here is used to refer to any part of speech such as
nouns, pronouns, verbs adjective .... etc.
2. Literature Review
2.1. Topicalisation in Arabic Dialects
Based on the position of the subject and the topic, languages
can be classified into two categories, subject-prominent and
topic-prominent languages. According to Shi (2000), the
majority of East Asian languages such as Chinese, Japanese,
Korean, Vietnamese etc are topic-prominent languages, while
most European languages, including English, are subjectprominent languages. The difference between these two
categories is that in subject-prominent languages the subject
always initiates the sentence, whereas in topic prominent
languages the topic (the thing a sentence is about) comes first,
Shi (2000). That is, the topic or the idea of a sentence or an
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utterance occupies the first position in that sentence or utterance.
This process is termed ‘topicalisation’.
To the best of my knowledge, there seem to be no studies on
standard Arabic concerning topicalisation, and the only study
made by Brustad (2000) was on Arabic dialects, mainly:
Moroccan, Egyptian, Syrian and Kuwaiti. Thus, in this section, a
brief discussion of meaning of ‘topic prominent languages’ in
these dialects is provided for further explanation of how
‘topicalisation’ is usually formed.
The first point that is clarified through Brustad’s study is that
the majority, if not all, Arabic dialects use topicalisation, and
therefore, they are classified as topic prominent langu age forms.
This could be the result of some characteristics of topic
prominent languages. These characteristics are explained by Li
and Thompson (1979).
1- The topic is syntactically distinct from the subject, and the verb
agrees with the subject but not the topic.
2- Sentence construction with dummy subject tends not to occur in
topic prominent languages.
3- Topic prominent languages tend to make limited and/or
specialised use of passive.
Therefore, these three characteristics will be used as the
criteria for determining whether or not a language is a topic
prominent language. This is discussed in section (3) below.
9:7
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The following are examples of topicalisation from different
Arabic dialects extracted from Brustad’ study.
A- Moroccan dialect
- ٗاًٝا عٛاشلا ٖلبٜ ٌَٓ ؿػٌ ايٌٗل ؿ,ٛ َلتmartu mnin dakhal alshaher diyalha
harabu ‘aliha. His wife, when its due month came, they ran
deserted her.
- ًٌٝـا ف ايٜإ ؽلز ٖاَٜاَ َن

mash mizyan tekhrj hayda f al-lil.

It is not good to go out like that at night.
– martu) is what the َٛلتIn the first sentence, the noun (
sentence is about, i.e. the topic. To make this topic dominant, it
is placed before the subject of the sentence due to its importance.
– martu) and the time phrase are َٛلتIt is clear now that the noun (
dislocated. So, the possible original place of the topic is as
follows:
- اشلاٜ ٌَٓ ؿػٌ ايٌٗل ؿٛ َلتًٞا عٖٛلب

harabu ‘ala martu mnin dakhal

alshaher diyalha. His wife, when its due month came, they ran
deserted her.
In the possible original sentence, the topic could be the action
of deserting. In other words, this sentence could be the answer of
a question like ‘what did they do when his wife’s month was
- mash mizyan) is moved ٕاَٜاَ َنdue?’ Similarly, the phrase )
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from its original possible place to the front of the sentence to
emphasise the speaker’s dissatisfaction with the act of going out
that way.
The disagreement between the topic and the verb of the
sentence is one way of distinguishing the subject from the to pic.
– martu) is َٛلتHere in this example, it is obvious that the topic (
– harabu) is plural. اٖٛلبsingular while the verb (
B- Egyptian dialect
- هع نـاٚ ١ عٌ زلهًٞ طب اْا نإ ٗ كدtab ana kan fi rejli ‘yn samakah
wes’ kedah. Well, there was on the botton of my feet a plantar’s
wart this big.
- ً٘ٝتٓاٍَ عٝ َابٙل ؿاٜ ايولisarir dah mabytnamish ‘alih. This bed cannot
be slept on.
The topicalisation in the first sentence can be detected from
– ana) and the اْاthe disagreement between the noun (pronoun (
- ‘yn samakah). ١ – عٌ زلهkan) which its subject is (ٕناverb (
The second sentence is an imperfective passive. Imperfective
passive, which cannot have an animate subject, usually
expresses advice, a request or a command. The dislocated part of
- isarir dah). So the possible normal ٙل ؿاٜايولthe sentence is (
sentence is:
9:9
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- ٙل ؿاٜ ايولًٞتٓاٍَ عٝ َابmabytnamish ‘ala isarir dah. This bed cannot
be slept on.
C- Syrian dialect
- ١ًٝ َك١عين نبٜ اًُٛ بٓعًٞ  مٓا انجلnihna aktar shi bna’mlu ya’ni kaba
maqliyah. We, the thing we do most is fried kibbe.
- ١ٓٝاسـ َجًو ع ٖا ايوؿٚ ؿٛدٛ ب١ٓٝم تػلم ايوؿٛذٝ اْت بinta bijuz teghraq alsafina
bi wujud wahid mithlak ‘a ha alsafina. You, the ship might sink
with the presence of one like you in this ship.
- aktar shi) does not agree with the verb ًٞ انجلThe subject (
- bna’mlu). Therefore, it is the topic of the sentence, while اًُٛ(بٓع
– nihna) is the subject. It is noticed here that the مٓاthe pronoun (
topicalised word does intiate the sentence. It comes between the
subject and its predicate.
– inta) and اْتThe difference in gender between the pronoun (
– teghraq) is the clear sign of the topicalisation تػلمthe verb (
process. It should be mentioned here that this pronoun is already
–  – اْتmithlak). So, the pronoun ( َجًوinflected in the word (
inta) could be omitted, but it is mentioned for thematising the
idea, which it seems the main purpose of topicalisation.
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D- Kuwaiti dialect
- ًِٕٗٝ ع٬ نًِٗ معkulhum za’lan ‘alihum. All of them, I was angry
with them.
- ٟ تٌـٜ تلنٞٝٝ بعـ ت٠اسـٚ عينٜ ٌ ًهَٛ mu shekel ba’ad wahda betiyi
terkedh tshidi.

It is not right, that is, a girl after all come

running like that.
Similar to the other dialects, the Kuwaiti dialect follows the
same procedures of topicalisation. The clear disagreement in
ٕ٬ – معkulhum) and the verb (ًِٗنnumber between the pronoun (
– za’lan) in the first sentence and the gender disagreement
– mu shekel) in the second sentence are clear ٌ ًهَٛbetween (
signs of topicalisation.
Thus, besides the similarity between the Arabic dialects in
that they utilise topicalisation, there are similarities in the
procedure of topicalisation itself. For example, all dialects move
the topiclised word right side, at the beginning or near the
beginning of the sentence, or through mentioning the emphasised
– inta) in the Syrian اْتword as is the case with the pronoun (
dialect. The purpose of this process has not been stated by any
who conducted such studies, but it could be inferred that its main
aim is emphasising the topic of the sentence. It is like the title,
mentioned first, and then the rest follows.
9:;
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Based on this, a definition of topicalisation should be drawn
at least for the purpose of the clarity of this study. Topicalisation
is defined as ‘the process of fronting or mentioned the important
word at the beginning of a sentence’. This definition will be the
frame work within which the topicalisation in Libyan dialects
will be analysed.
2.2. Locality Principle
Cook and Newson )4112) in their study of Chomsky’s
universal Grammar explain that certain elements move about in a
structure but these movements have limits. One of these
limitations is that the movement has to be short; otherwise many
possible longer movements would result in an ungrammatical
structure. This limitation is called the Locality Principle:
movements must be within a local’ part of the sentence from
which the moved element originates. Within this principle, Cook
and Newson (2007) notice two types of locality, the first
involves the movement limitations (the focus of this study), and
the other type is reflexive limitations. For the exemplification of
the movement limitations, Cook and Newson use the following
sentence:
- The manager will have fired Beckham.
There are two auxiliaries in this sentence, and only one should
move. According to the locality principle, the movement should
be as short as possible, thus, it is the auxiliary ‘will’ that moves,
but not ‘have’, as in:
9:<
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- Will the manager have fired Beckham?
This principle applies not only to the movement of auxiliary
verbs but also to other movements such as the subject raising
which involves moving a subject of an embedded clause to a
higher subject position in the sentence. The locality in this case
allows the subject to move to a higher subject position, but when
there is more than one embedded clause, the subject moves from
one position to the next but not over the top of a subject. For
example:

- It seems [the manager is likely [ - to fire Beckham]].
x
- *The manager seems [it is likely [ - to fire Beckham]].

Not only does the Locality Principle apply in the case of
actual movement of an element in a structure, but it also applies
in referencing as well. In the following Arabic example, the
reflexive can refer to the nearby noun ‘Zaydun’ but not to the
distant one ‘Ahmed’:
- ٘ـ قتٌ ْؿوٜ قاٍ أٓـ إ مQala Ahmed ?anna zaydun qatala nafsahu.
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Thus, Cook and Newson (2007) conclude that the Locality
Principle is a universal principle that applies to a wide variety of
constructions in many languages: it is part of UG. All the minds
of human beings include the principle that movement is local.
3. Topicalisation in Libyan Dialects
As mentioned in the previous section that the topicalisation is
the process of fronting or mentioning the important word at the
beginning of a sentence, and that this definition is the working
guideline for this research, the focus here will be on the process
of topicalisation and any movement and structural changing that
might occur during this process.
However, before discussing Libyan dialects, it should be
decided first whether the standard Arabic and/or the Libyan
dialects are considered as subject-prominent or topic-prominent
type of languages. To do this, the characteristics of topic
prominent languages are re-mentioned here and checked against
the standard Arabic and the Libyan dialects.
The first of these characteristics, the topic is syntactically
distinct from the subject, and the verb agrees with the subject but
not the topic, describes the syntactic nature of the topic. So, this
character should be checked after deciding the type of the
standard Arabic or Libyan dialects. The second character,
sentence construction with dummy subject tends not to occur in
topic prominent languages, talks about certain structures that
cannot be topicalised. Third character is the most important one
9:>
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as it describes the type of language that utilise topicalisation. It
mentions that topic prominent languages avoid using passive or
they use it in some specialised forms. One reason for this is that
the passive form and topicalisation have the same function of
emphasising the main idea in a sentence. Standard Arabic tends
to use passive form mainly apophonic, while Libyan dialects
lack this form of passivation, (Versteegh 2006) and (Alesawe
2015). Also, a study on the aspect and tense in both standard
Arabic and Libyan dialects by Alesawe (2015) has shown that
Libyan dialects, but not standard Arabic use topicalisation
commonly. Hence, it is presumed here that the standard Arabic
is a subject prominent language while its Libyan dialects are
topic prominent.
Three criteria are used to determine the topicalised sentence:
a) the disagreement between the word in the subject position and
its verb, b) the use of a participle in the verb position, and c) the
coexistence of a noun and a pronoun at the beginning of a
sentence as is the case mentioned in the previous section. For
example:
- ب ؾتش٘ هامل٫ٚ ايـaldulab feteha Salem. Salem opened the wardrobe.
The disagreement between the word in the subject position and
its verb
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- وًٝٓٗا ابهاٝيعَٛ ا٠اكٝ ايوAsayara imwal’inha abkashik. The car has
been started with a spoon. The use of a participle in the verb
position.
- ِٗكام أْا ُششتٚ ا٭Alawraq ana sahahithum. I corrected the papers.
The coexistence of a noun and a pronoun.
The following are some sentences from conversation
recordings and some others are extracted from Alesawe’s study
(2015) which are also transcription from original conversation
recordings. These sentences are used to investigate the nature of
topicalisation to compare it to that of the other Arabic dialects.
They are also used to investigate the topicalisation in terms of
the tense, parts of speech, and type of the sentence. That is, to
find answers for the research questions 1, 2, 3 and 4. So, I
selected a sentence or two to represent each targeted aspect .i.e.
one or two for each tense, what part of speech moves, and so on.

The

three

criteria

mentioned

in

the

discussion

of

topicalisation (disagreement, use of a participle and the
coexistence of a noun and a pronoun) are used to determine the
topicalised sentences. Also, for each topicalised sentence, its
possible

normal

sentence

is

written

to

determine

the

movement(s) in that sentence. (T) stands for (Topicalised) and
(N) stands for (Normal).
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It should also be mentioned that the recordings contain some
sensitive information; therefore, some proper names and places
have been changed without affecting the sentence structures or
tense.
A- Tense
In the following set of sentences, only the tense of the
topicalised sentence is investigated.
Alhukuma ٗاٝات اتٓاطض ؾًٌٕٝٝ بعـ َا بـت ا١َٛاؿه

تهولٜسٗا ا٬تيب ه

1-

ba’ad ma bedit
almilishyat itnatah fiha tebi slaha itekasir. (T)
Ba’ad ١َٛات اتٓاطض ٗ اؿهًٌٕٝٝ بعـ َا بـت ا, تهولٜ اتًٌٕٝٝٝغ ا٬) تيب ه١َٛ(اؿه
ma bedit almilishyat itnatah fi Alhukuma.

(N)

(The government, after the militia started to challenge it. The
government wanted the weapons of the militias to be destroyed)
Al muntuwat lagyinhum fi aljabha? ١ِٗٓٗ ٗ اؾبٝٝق٫ اتْٛڀٕٛ ؟ ا2(T)
Aljema’a laqyin almuntuwat fi ٌٝق٫ )١(اؾُاع
 ؟١ٗات ٗ اؾبْٛڀٕٛا
aljabha? (N)
The group found the motorcycles on the battle field?
The tense of these sentences is past. In sentence number (1),
Alhukuma) which moved ١َٛاؿهthe first moved part is the noun (
from the object position to the subject. This is clear from the
almilishyat). اتًٌٕٝٝ اbedit) which its subject is the noun (بـتverb (
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That is, it is the militias that started challenging the government
(the object of the sentence as is the case in the normal sentence).
It is noticed here that when the object moved to the front,
pronoun refers to it is inflected to the word before it, in this case,
– fiha). The subject also ٗاٝ ؾ- fi) becomes (ٗthe preposition (
- tebi تهولٜسٗا ا٬تيب هseems to be topicalised in the second clause (
١َٛاؿهslaha itekasir). Like the topicalisation of the object (
Alhukuma) which left its trace inflected to the preposition before
almilishyat) also left a trace on the اتًٌٕٝٝاit, the topicalised (
– slaha). Thus, the word سٗا٬ – هslah) which becomes (غ٬هword (
almilishyat) functions as the subject of the first clause اتًٌٕٝٝ(ا
and the object of the second.
Similar to the first sentence, the object of sentence number (2)
– ِٗٓٝٝق٫is fronted and left its trace on the word before it (
- Aljema’a) was mentioned in ١اؾُاعlagyinhum). The subject (
previous sentences in the recordings. It is reintroduced here for
clarification.
Altatarif maygdrush iharbuh اٝ٥ ْٗاَٙٛ اواكبٚكـكٜايتڀلف َا3niha?yan. (T)
Maygdrush iharbu altatarif

اٝ٥ ايتڀلف ْٗاَٛ اواكبٚكـكٜ َا
niha?yan. (N)

Extremism (they) cannot terminate forever.
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Aljama’at ted’im fihum amrika. )T) اٝهِٜٗ اَلٝاؾُاعات تـعِ ؾ4Amrika ted’im fi aljama’at. )N) ها تـعِ ٗ اؾُاعاتٜاَل
(The groups America supports them).
Both sentences (3) and (4) are in the present tense. Similar to
the process of topicalisation in the previous tenses, it is clear
here that the object is fronted in sentence number (3), and in
sentence (4) there seems to be switching between the subject and
the object. However, it is actually topicalisation in that the
- aljama’at) left its trace on the اؾُاعاتmoved element (
– fi). This is a clear sign of topicalisation. ٗpreposition (
hadika aldaraja bihauluha ‘ala miya. َ٘ٝ ٢ًٖا عٛيٛ بٓش١ها ايـكدٜ ٖـ5(T)
binhaulu aldaraja ‘ala miya. )N) - ١َٝ ٢ً ع١ ايـكدٛيٛبٓش
hata laul tu bitghayrha alnatija. (T)١ذٝرلٖا ايٓتٝ بتػٍٛ تٛ ي٢ست6bitghayr hata natijit laul. (N)ٍٛ ي١ذٝ ْت٢رل ستٝبتػ

-

The third set of sentences, (5 and 6), are in the future tense.
The topicalisation process in sentence number (5) is normal in
that the object, or the theme, is fronted. In sentence (6), it is the
– laul) that is fronted. Here, the speaker omitted the ٍٛيadjective (
– adur), and only topicalised the adjective. The كٚايـnoun (
omission of this noun, according to the context, is a normal
phenomenon.
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inta aljami’a win ydru ‘alik? )T)وًٝ عٚـكٜ ٜٔٚ ١؟ اْت اؾاَع7aljami’a win ydru ‘alik inta? )N)و اْتًٝ عٚـكٜ ٜٔٚ ١ ؟ اؾاَعmahu inta zman ana qitlk rai. (T)ٟ اْت مَإ اْا قتًو كاَٖٛا8mahu zman ana qitlk (inta) rai. (N) ٟ مَإ اْا قتًو (اْت) كاٖٛ َاana t’arif ‘indi shughul u raqi. )T) اْاٞكاقٚ ٌ ًػٟ تعلف عٓـ9t’arif ana ‘indi shughul u raqi. )N)ٞكاقٚ ٌ ًػٟ تعلف اْا عٓـSentences (7 and 8) show the topicalisation of the pronouns.
– anta) in these sentence could be omitted. اْتThe pronoun (
When the whole transcribed conversation is examined, it
appeared that this particular pronoun has many different usages
. The ١ ؿكد43 ٌِ اقٛ ٖـا تٟ م٬اْت َجand meanings. For example:
– anta) has no meaning in the sentence. Many اْتpronoun (
interpretations can be provided such as that it used for the
attention of the listener, or for the purpose of blaming. However,
it is not the scope of the research in hand to discuss the functions
of each element. What is important here is that the pronouns can
be topicalised even when it is (extra). In much the same way is
– ana) in sentence (9). The اْاthe behaviour of the pronoun (
speaker talks about himself and this is clear from the inflection
‘ind) that becomes عٓـof the first person pronoun to the verb (
– ‘indi). This pronoun is topicalised as it comes before the ٟ(عٓـ
9;:
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- t’arif) which does not agree with in gender with this تعلفverb (
pronoun. It seems that it is directed to the listener with the
meaning (do you know) to draw attention.
The questions, especially yes/no questions, are usually formed
through intonation change as is the case in sentences (2 and 7).
Therefore, the topicalisation process is similar to that of the
affirmative sentences. There seems to be no topicalised negative
sentences. This could be attributed to the fact that most negation
elements are attached to verbs which are not usually topicalised,
though a verb can appear in two positions in a sentence
according to the two types of sentence structure, verbal and
nominal sentence. For example:
- ٠اكٝ ٌَا قُـ بايوmsh mahamed bisayara.
- ٠اكٝ قُـ ٌَا بايوmahamed msh bisayara.
The fronted verb in the first sentence is not a topic, but it is
simply a verb that initiates a verbal sentence. When this sentence
is negated, it becomes:
- ٠اكٝ َا ٌَاَ قُـ بايوmamshash mahamed bisayara.

alnatija haulu ital’uha isbu’ ٟع اؾاٖٛا ايوبٛا اتڀًعٛيٚ سا١ذٝايٓت10aljay. (T)

9;;
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haulu ital’u alnatija isbu’ aljay. ٟع اؾاٛ ايوب١ذٝا ايٓتٛا اتڀًعٛيٚسا

(N)

Sentence number (10) is imperative in which the object is
fronted.
There is another type of topicalisation that is termed ‘topic
chain’, )Li and Yang 4112). They quoted Tsao (1979) who
defined topic chain as ‘a stretch of actual discourse composed of
one or more than one clause, headed by a topic which serves as a
common link among all the clauses’. This means that a
topicalised theme can stretch to more than one clause, a sentence
or even a paragraph. This topic chain appeared in the transcribed
conversations. The following paragraph is one of them. The
speaker answers the question.
 َاطًعتٍ؟١ذًٝٔ ٌَهًتٗا ايٓت
11ِ ٗ طلابًىًٝ ايتع١٦ٖٝ ٘ٓٝطايبٚ  طايبٙ ا٭هتاف هامل ٖقا كاهب عٓـ.١كام اٱدابٌَٚهًتٗا أ
.ٖاٛتِٗ َع بٜ ؿم٠ بايٓوب٘ يواك.ٙٛ سڀِٗ ٗ َهتب ػ,ٍتٝ َاكقٞ قاي١عٌ نًُتٛ٘ اهبٝ يٖٛ ٢ست
.ِٗٝلقٜ ٚ  َٔ طلابًى١ يبٔاعٞلقٜ ا.ىُّٝ اـٜٛ تًُٗٗاٜؿم

Mshkelitha aurag alijaba alustad Salem hada rasib ‘inda talib
wa talbina hay?t at’lim fi trablis hata huwa lih isbu’yn kalimta
gali margytish, hatum fi maktib khuh. Benisba li Sara dezythum
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ma’a buha. Dazythumlha yum alkhamis. iragi lbdha’a wi
ragihum.
(Literal translation).
What is wrong with the result, not revealed?
Its problem is the exam papers. Teacher Salem, this, a student
failed his subject, he requested by the teaching body in Tripoli,
there for two weeks, talked to him said I did not come back, he
put them at his brother’s office. According to Sara, )I) sent them
with her father. (I) sent them to her on Thursday. Bring the
goods and bring them.
In order to fully understand these sentences and correctly
analyse the topic chain, the context should be considered here.
One of the members of the meeting asked about the reasons
behind which the result was not released. The speaker mentions
that the reason is with the exam papers and how he sent them to
their destinations, but they have not been delivered back. The
speaker says that the problem is ‘exam papers’. He mentions this
at the beginning of his speech, but keeps inflecting the object
with the pronoun that refers to the exam paper (underlined).
4. Discussions
Thus, in this study, I argue that the Libyan dialect is different
from the standard Arabic in terms of topic-prominent and
subject-prominent type of languages. Whereas the standard
Arabic tends to be subject-prominent language, the Libyan
dialect is a topic-prominent type of language. The evidence for
9;=
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this is the use of the passive in standard Arabic but not in Libyan
dialects. This evidence is supported by the fact that the former
does not accept the process of topicalisation while the latter
does. Hence, part of the first research question has been
answered. The Libyan dialects are similar to the other Arabic
dialects studied by Brustad (2000) in that they are topicprominent dialects. Moreover, in comparing the topicalisation
process in dialects studies by Brustad to those in this study, it
seems that they are similar in that it is the object that is
frequently topicalised, and that nouns, pronouns and adjective
can also be topicalised in all studied dialects. Furthermore, a
fourth character of topicalisation that has not been mentioned by
Brustad is observed in Libyan dialects. This character does exist
in the other studied dialects. It is shown that the word before the
topcalised one is inflected with a pronoun that represents this
topicalised word. Therefore, the characteristics of a topicalised
sentence are: a) the disagreement between the word in the
subject position and its verb, b) the use of a participle in the verb
position, c) the coexistence of a noun and a pronoun at the
beginning of a sentence, and d) the trace inflected to the word
before the topicalised one. It could be claimed here that the
research question, ‘How similar or different is topicalisation in
Libyan dialects from that of some other Arabic dialects?’ is
answered with the statement ‘There is similarity between Arabic
dialects in utilising and processing topicalisation.
9;>
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As for the second research question ‘What parts of speech,
nouns, verbs, adjectives ...etc, can be topiclised’, it has been
shown that except the verb, the other parts of speech can be
topicalised. In addition, for pronouns, topicalisation does not
only involve dislocating that pronoun, but it can also involve
using an extra one. These parts of speech are topicalised mainly
when they occupy the position of the object
It seems that statement, imperative and questions can be
topicalised but not negatives. And, the present, the past, the
future tenses as well as the imperative sentences can also come
in the form topicalisation. There is no any difference between
these types of sentences in the manner of topicalisation. This, in
turn, provides answers to the research questions (3) and (4): in
what types of sentences, statement, negative, imperative ..etc,
can topicalisation occur, and in what tense, present, past or
future, can topicalisation occur.
Before discussing the fifth and the sixth questions ‘the
movements and structural changes that usually occur during
topicalisation’, three important questions must be discussed.
- Why are Libyan dialects not the standard Arabic used to
investigate the locality principle?
- Why is topicalisation, in particular, used to investigate the
locality principle?
- Since there is a trace of the moved element in a sentence, is there
actually movement?
9;?
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Alesawe (2015) discussed the differences between the
standard Arabic and the Libyan dialects. It appeared that the
there is remarkable differences between these two language
forms in the existence and use of tenses, aspect and voice. These
differences are now enhanced by this study which says that the
standard Arabic is a subject-prominent language whereas the
Libyan dialects are topic-prominent forms of language. Thus, the
standard Arabic and Libyan dialects are considered as two
different forms of language at least on the discussion of language
acquisition and UG grammar as is the case in this study. Based
on this, and on the fact that it is the dialect that is first acquired
and the standard Arabic is learned at schools, it is the dialect that
should be investigated when studying UG or first language
acquisition.
One of the differences between Libyan dialects and the
standard Arabic is in question formation. Questions are formed
with question words that in most cases initiate a sentence in the
standard Arabic, while in Libyan dialects the question words do
not have a fixed position, or sometimes questions are form with
the intonation, especially yes/no question type, (Alesawe 2019).
Topicalisation, on the other hand, always operates movements in
sentence structures in Libyan dialects, so it is the best area to test
locality principle.
Finally, the moved element in a sentence leaves a trace in the
form of inflection on the word before it, does this mean
9<1
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‘movement’? To answer this question, I re-mention the example
of the standard Arabic which Cook and Newson (2007) used to
claim the universality of the locality principle.
- ٘ـ قتٌ ْؿوٜ قاٍ آـ إ مQala Ahmed ?anna zaydun qatala nafsahu.

– nafsahu) has the inflection of the ْ٘ؿوThe reflexive word (
uh). This inflected pronoun agrees with its ٘عword it refers to (
anaphoric reference. That is, if the cataphoric reference is plural,
so will be the anaphoric one:
- ِٗا اْؿوًًٛؼاْ قت٫ قاٍ آـ إ اQala Ahmed ?anna alashkhas qatalu
anfusahum.
This inflected pronoun has to refer to a noun within the
– ْ٘ؿوclause, i.e. its reference has to be local. So the word (
- Ahmed), the  – آـzaydun) but not to (ـٜمnafsahu) refers to (
subject of the main clause. Based on this, Chomsky, as stated by
Cook and Newson (2007) claims that locality principle is
universal. The inflected pronoun in the process topicalisation
functions in the same way. Therefore, the relocation of words in
a sentence during topicalisation is considered a ‘movement’, and
in turn, locality principle can be tested through this.

9<7
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Having discussed the possibility of using topicalisation as a
measure to test movements and locality, the focus is now turned
back on the movements and structural changes in topicalisation.
As mentioned in the previous section that nouns, adjectives
and pronouns in all different tense sentences can be topicalised,
and that all topicalisation processes involve the same steps, only
two random examples will be chosen and analysed here, one for
the normal topicalisation and the other is for the topic chain, as
well as a sentence that represents the topicalisation of pronouns
as this does not leave trace, and in many cases, it could be extra.
(b)
(a)
ٗاٝات اتٓاطض ؾًٌٕٝٝ بعـ َا بـت ا١َٛتهول اؿهٜسٗا ا٬تيب ه
In this sentence, there are two movements. The first one, (a),
) which moved from after the ١َٛاؿهis the movement of the noun (
) to the front of the sentence. It left its trace ٗpreposition (
inflected on this preposition. Thus, this noun moved over the
subject to the beginning. Another movement, (b), in the sentence
). This movement is also اتًٌٕٝٝاis the movement of the word (
تعover the subject of the embedded clause. The affixed particle (
). When ١َٛ )اؿهis in fact represents the subject ( )تيبin the verb (
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this sentence is written in its normal form (see sentence number
1 in the previous section), the result is two sentences.

وًٝ عٚـكٜ ٜٔٚ ١؟ اْت اؾاَع
– anta) could be omitted, (see number 7 in اْتThe pronoun (
the previous section). It could also be topicalised from its normal
) is not the )عو. The suffix (٢ًعposition after the preposition (
trace of the pronoun because this suffix cannot be removed when
– anta) is put back in its place, although this اْتthe pronoun (
– anta): ) اْتstands for the pronoun (عوsuffix (
- و اْتًٝ عٚـكٜ ٜٔٚ ١اؾاَع
- *  اْت٢ً عٚـكٜ ٜٔٚ ١اؾاَع
For the topic chain, the paragraph number (11) is used.
ِ ٗ طلابًىًٝ ايتع١٦ٖٝ ٘ٓٝ طايبٚ  طايبٙهتاؿ هامل ٖـا كاهب عٓـ٫ ا.١داب٫كام اٌَٚهًتٗا ا
ٌعٛ٘ اهبٝ يٖٛ ٢ست

ّٜٛ تًُٗٗاٜ ؿم.ٖاٛتِٗ َع بٜ ؿم٠ بايٓوب٘ يواك.ٙٛ سڀِٗ ٗ َهتب ػ,ٍتٝ َاكقٞ قاي١نًُت
َٔ ١ يبٔاعٞلقٜ ا.ىُٝاـ

.ِٗٝلقٜ ٚ طلابًى
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Although there are two different people concerned in the
) is topicalised and كامٚاparagraph (Salem and Sara), the noun (
not been repeated throughout the paragraph. In all its normal
position, it left its trace. Here, it is noticed that the moved
element can move out of its clause.
The analysis of these three sentences provided clear answers for
the fifth and sixth research questions. That is, the movements
and structural changes that usually occur during topicalisation is
vivid dislocation of the emphasised element to occupy the initial
position, and the inflection of this dislocated word on the word
before it in its normal place.
The sixth research question says ‘To what extend do these
movements conform to the locality principle of the Universal
Grammar? The analysis has shown that movements in
topicalisation clearly do not conform to the locality principles as
it can move out of its clause as is the example of topic chain.
5. Conclusions and Recommendations
5. 1. Conclusions
To sum up, the results of the analysis and the discussion of
topicalisation can be summarized in the following points:
1- Like the other Arabic dialects, Libyan dialects accept the
process of topicalisation.
2- Except for verbs, all other parts of speech appeared to
accept topicalisation. This study excluded the particles such as
prepositions and articles which are not possible to be topicalised.
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3- Except for negative sentences, topicalisation occurs in all
other types of sentences such as statements and imperatives.
4- Three tenses have been investigated, present, past and
future. Topicalisation occurs in the three of them.
5- Generally speaking, the object moves before the subject
and leaves a trace attached to the word before it.
6- Importantly, movements in topicalisation do not conform
to the locality principle of the Universal Grammar.
5.2. Recommendations
According to Coupland and Jaworski (2009), one of the major
problems in sociolinguistics is the objectification of certain
dialects or varieties. This is problematic in two ways. First, there
is no uniformity in how the people speak within the objectified
dialect or variety. Secondly, labelling a certain dialect of a
variety as a linguistic example is in most cases ideological. In
other terms, a question should be asked as to why certain dialects
or varieties are selected to be used as the linguistic example.
In fact, these issues have been taken into consideration.
Choosing the Zintan dialect to represent the Libyan dialects
comes from the fact that there is no much differences between all
dialects used in Libya, (Alesawe 2015). So, generalisations of
facts about one dialect over the other are most likely to be
successful. The second reason stems from the fact that the
researcher belongs to this dialect, so the data needed for this
study was easily obtained and analysed.
9<;
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However, it is recommended here that other similar studies on
other Libyan dialects can also be carried out.
References
 Abdunnabi, Awad. (2000). A Descriptive Grammar of Libyan
Dialects. A Structural Approach. A Ph-D These. University of
Exeter.
 Alesawe, Ahmed Altahr. (2019). Wh-Parameter and the Position
of
Question
Words
in
Libyan
Dialects.
http://dspace.zu.edu.ly/handle/1/431.
 Alesawe, Ahmed Altahr. (2015). A Comparison of Tense,
Aspect and Voice systems of English, Modern Standard Arabic
and Libyan Dialects and the Possible Implications for the
Learning and using of English Tense, Aspect and Voice by
Libyan University Students. PhD thesis, University of Leeds.
 Benmammoun, Elabbas. (2000). The Feature Structure of
Functional Categories: A Comparative Study of Arabic Dialects.
Oxford University Press.
 Brustad, Kristen. (2000). The Syntax of Spoken Arabic: A
Comparative Study of Moroccan, Egyptian, Syrian, and Kuwaiti
Dialects. Georgetown University Press.
 Cook, Vivian. Newson, Mark. (2007). Chomsky’s universal
Grammar: An Introduction. Blackwell. UK.
 Coupland, Nikolas. and Jaworski, Adam. (2009). The New
Sociolinguistic Reader. Palgrave Macmillan. UK.

9<<

م0202 هجلت الوٌارة العذد الثالث دٌطوبر

 Li, Charles, and Thompson, Sandra. (1979). Subject and Topic:
A New Typology of Language. Academic Press. New York.
 Li, Shoapeng. and Yang, Lianrui. (2014). Topic Prominence in
Chinese EFL Learners’ Interlanguage. Studies in Second
Language
Learning
and
Teaching.
https://www.researchgate.net/publication/274347265.
 Radford, Andrew. (1997). Syntactic Theory and the Structure of
English. A Minimalist Approach. Cambridge University Press.
UK.
 Shi, D. (2000). Topic and Topic-Comment Constructions in
Mandarin
Chinese. Language, 76(2),
383-408.
doi:10.2307/417661.
 Versteegh, Kees. (2006) . Encyclopedia of Arabic Language and
Linguistics. Brill Leiden – Briston.

9<=

