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، إٔ تهٕٛ َٝـاْا ؾوٝشا يًبشح ٚإٓاق١ٌ ٗ ها٥ل ايعًّٛ ٚٗ ًت٢ اجملا٫ت-1
 .َٓدلا يعًُا٥ٓا َٚؿهلٜٓا ٦ٜٕٝٔٛ بٛاهڀت٘ طلٜل اؿل ٚهبٌٝ ايلًاؿؾتهٕٛ 

 إثلا٤ إعلؾ١ ٚتڀٜٛلٖا، ٚػـ١َ ايباسجٌ ٚإٗتٌُ باجملاٍ ايعًُٞ.-2

 َا ٜوتذـ َٔ قٔاٜا، ٚعٛخ.كُـ اؿلن١ ايع١ًُٝ، َٚٛانب١ -3

إتاس١ ايؿل١ُ ٭عٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى باؾاَعات ػا١ُ، ٚبإجكؿٌ عا١َ؛ يٌٓل -4
 عٛثِٗ ايع١ًُٝ، ٚتٌذٝعِٗ بتقيٌٝ ايعكبات ايبشج١ٝ، ٚإجبڀات ايع١ًُٝ أَاَِٗ.

اٱهٗاّ ٗ ايٓٗٛض باجملتُع ٚتُٓٝت٘ ٗ ناؾ١ اجملا٫ت، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ -5
 اييت تتُؼض عٓٗا ايبشٛخ ايع١ًُٝ إڀلٚس١ ٗ اجمل١ً. إعًَٛات ٚايٓتا٥ر

 

 



 

 

 ضوابط النشر 
إٔ ٜهٕٛ ايبشح َبتهلاڄ، ٜتٸوِ ظٛؿ٠ ايؿهل، ٚكُا١ْ ا٭هًٛب، ٚأ٫ ٜهٕٛ ٌَٓٛكاڄ َٔ قبٌ،  -

َٴوتًچاڄ َٔ نتاب أٚ كهاي١ عًُٝٸ١.  أٚ 
 َلاعا٠ أٍُٛ ايبشح ايعًُٞ ٚٓٛابڀ٘. -
 إٔ ٜهٕٛ ايعٓٛإ َكتٔباڄ، َٚعبٸلاڄ عٔ َُٕٔٛ ايبشح. -
ـٸّ ايباسح ٗ ٚكق١ َوت -  ك١ً، ازل٘، عٓٛإ عج٘، د١ٗ عًُ٘، ؿكدت٘ ايع١ًُٝ، ٚكقِ ٖاتؿ٘.ٜٴك
 ٫ ٜكٌ عـؿ ُؿشات ايبشح عٔ عٌل ُؿشات، ٚأ٫ ٜنٜـ عٔ ث٬ثٌ ُؿش١. -
ِٸ ٌْل ا٭عاخ بايًػ١ ايعلب١ٝ، ٚنقا ايًػات ا٭دٓب١ٝ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايبشح َلؾكاڄ ًَؼّ  - ٜت

 بايًػ١ ايعلب١ٝ يًبشٛخ ا٭دٓب١ٝ.
ـٸّ ايبشح ٗ -  .CD" َع ْوؼ١ قؿ١ٚٛ ع٢ً قلْ A4ْوؼ١ ٚكق١ٝ بكٝاي "  ٜٴك

ـٸّ ايبشح َڀبٛعاڄ ع٢ً ٚكم أبٝض، بٓٛاّ ٚكؿ " - " عذِ  traditional Arabicهب إٔ ٜٴك
 ، ع٢ً إٔ تهٕٛ ايعٓاٜٚٔ غ٘ أهٛؿ علٜض.61

ل، ٜٴٌاك يًُِاؿك ٚإلادع اييت مت ا٫هتعا١ْ بٗا ٗ ًَ ايبشح، بقنل يكب إ٪يـ، ٚه١ٓ ايٌٓ  -
( ٚٗ  52، 6992ْٚكقِ ايِؿش١ إكتبى َٓٗا، ٜٚٛٓع نٌ فيو بٌ قٛهٌ، َج٬ڄ:)ايكلطيب، 

(، ٚعٓـ ٚدٛؿ أنجل َٔ 52، 6992ْساي١ ٚدٛؿ أنجل َٔ َ٪يـ ٜهتب )ايكلطيب ٚآػلٕٚ، 
 (.52، 6992َِْـك يًُ٪يـ، تٴلتٸب إِاؿك باؿلٚف ا٭ظـ١ٜ "أظـٖٛم" َج٬ڄ:)ايكلطيب أ، 

بإِاؿك ٗ ْٗا١ٜ ايبشح ٚتلتٸب أيؿبا٥ٝٸاڄ، ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: اهِ إ٪يـ أٚ إ٪يؿٌ،  تٛٓع قا١ُ٥  -
 اهِ ايهتاب، اهِ احملكل إٕ ٚدـ، ؿاك ايٌٓل، َهاْٗا، ايڀبع١، ٚه١ٓ ايٌٓل.

إفا نإ إلدع عجاڄ ٗ ؿٚك١ٜ، ؾٝهتب اهِ ايباسح، ثِ عٓٛإ ايبشح، ٚاهِ اجمل١ً، ٚايعـؿ،   -
 ٚتاكٜؽ ايٌٓل.

 ٗ ساي١ اهتؼـاّ اؾـاٍٚ، ٜٛٓع نٌ دـٍٚ ٗ ُؿش١ َوتك١ً.   -

ـٸ١َ قبٌ إكهاشلا إٍ ايتٸشهِٝ.  -  تٓٛل ١٦ٖٝ ايتشلٜل ٗ ٬ُس١ٝ ايبشٛخ إك

َٸ١.  - ّٸ، ٚفيو ٗ هلٜٸ١ تا ـٸّ َٔ قبٌ قهچِ كت  ٜتِ ؼهِٝ ايبشح إك

ـٸ١َ ٫ تٴلؿٸ إٍ أُشابٗا، هٛا٤ قبًت أّ مل تكبٌ.  -  ايبشٛخ إك

ُٸٌ اجمل١ً أٟ َو٪ٚي١ٝ.ا  - ـٸ١َ تعبٸل عٔ آكا٤ أُشابٗا، ٫ٚ تتش  يـكاهات إك

 ؿٜٓاكا عٓـ توًِٝ عج٘. 652ٜـؾع ايباسح  -

 



 

 

 

 دعــــــــوة
 

ة ثحرير هيئة يسر  
 
مة انار امل مجل

 
كلية آلاداب  عن الصادر  املحك

واصل فيها، الكتابة إلى وثدعوكم ثحييكم أن ،ألاصابعة جامعة غريان  والت 

ة بأبحاثكم معها مة العلمي   في العلمي البحث ر مسي إثراء شأنها من التي القي 

ى العلوم سائر  .املجاالت وشت 
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 الفتتاحية ا
 

ُٸـ، ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘  ِٸ٠٬ ٚايوٸ٬ّ ع٢ً ػامت ا٭ْبٝا٤ ٚإلهًٌ؛ ْبٝٸٓا ق اؿُـ هلل كبٸ ايعإٌ، ٚاي
 .ٚبعـ ،أْعٌ
 ٚتبأٜ تٛدٗاتِٗ، ،اػت٬ف َوتٜٛاتِٗ ع٢ً عًِايب ط٬ نٌ ـرل اؾاؿ ايعٌُ طلٜل "املٓاض٠"ف١ً  تٌلؾ

 إلامات فيو بؿٌٔ قكك١ ،أؾهاكِٖب َتُتع١ آكا٥ِٗ، َٔ َوتؿٝـ٠ إؼًٌِ، ِٗأهاتق٠ داَعات ّأق٬ب َٗتـ١ٜ
 .عًُٞايٚ ايٓٛلٟ َا ِٜـك شلا َٔ أعاخ ع١ًُٝ َتُٝن٠ ٗ فاشلا ٗ َتُج١ً ،ع١ًُٝ

 ٚاجملتُع ايؿلؿب َا ٜتعًل َباًل بٌهٌ تٓاٍٚت انْٛٗ ٗ تتذ٢ً ايٛه٘ ايعًُٞ ٗ فًتٓا أ١ُٖٝ إٕ
طًب١  ُٔهچتٴ ٚؿكاهات ٚآكا٤ عٛخ ٚٓع ػ٬ٍَٔ  ٣ندل أ١ُٖٝ عًٝٗا لعًچٜٴ ٘ؾإْ يقا ؛اجملتُعات ٗ ٚايع٬قات

 إ٪هوات، كتًـ بٌ ا٫ْوذاّ ٜٛؾل ٖا ٕ٪هواتٓا، إٓاهب١ ا٭١ُْٛايعًّٛ ٚ َٓٗا ٜوتٛسٛا إٔ َٔ ايعًِ
 .ايع١ًُٝ ٚاٱؿاك١ٜ إ٪هوات قٙشل ايعًِ ٚايلٜاؿ٠ طلٜل ُٗٝـ إٍ بايتايٞ ٜٚ٪ؿٟ

ُٶا، ٗ أسـ عٌل عجٶ يكـ دا٤ ٖقا ايعـؿ  إٔ كادٌ ،ايهلاّ ايكلا٤ إٍ كـَْ٘ٴ ،ل٠ْٝٸ ٚأؾهاك ،١ُقٝٸ بآكا٤ اَؿع
ُٶ ٜنٜـِٖ َٚا َعاًِٗ َٚعاؿِٖ، أَٛك ٗ ٜٚٓؿعِٗ ٜؿٝـِٖ َا ؾٝ٘ هـٚا ُٶعً ا َٚعلؾ١ نٌ سوب ُٓعت٘ ا ٚؾٗ

  .٘ٚؾٓٸ
 

 د. عادل إبراٍيه احملروق 

 املشرف العبم
 



 

 

 

عبر عن وجهت نظر ت تالمقاالث والبحىث الىاردة في المجل

 أصحابها

ترحب بإثرائهـا ومناقشتهاوالمجلت   
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 تىجُّ اخلالف نزص
 
           تُُاٌ ال                 

 
 ي
 
 ح  

 د. عبد الرمحً حصني قدوع 

 املعهد العبيل للعلىم الشرعية 
  َسخٌ:

ػامت كهً٘ اؿُـ هلل، ٚب٘ أهتعٌ، َٚٓ٘ ٚسـٙ أهتًِٗ ايعٕٛ ٚايوـاؿ ٚايتأٜٝـ، ٚأًُٞ ٚأهًِ ع٢ً 
 ـٺ اشلاؿٟ إٍ ْٗر اهلل ايكِٜٛ، ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ايڀاٖلٜٔ.ٚأْبٝا٥٘ قُ
  .ٚبعـ

ٖٞ بلاغ يذلؿؿ  إٕ ؿ٫٫ت ايِْٓٛ تذلاٚغ َا بٌ قڀع١ٝ ٫ ؼتٌُ ايتأٌٜٚ ٫ٚ تكبٌ إواي ٚبٌ ١ٝٓٚ
َكـاك ايتعُل ٗ أٍُٛ ايؿك٘ ٚاهتشٔاك تؿاٚت ٚاجملتٗـٜٔ ـاكى َْٛلٶا ٫ػت٬ف ايٓٛل ٚإعُاٍ ايؿهل، ٚ

ٙ ٚأؿيت٘ ٗ ايؿلٚع ؛ تؿاٚتت ا٭ؾٗاّ ٗ ايِْٓٛ، ٚاػتًـ ايعًُا٤ ٌْٚأت إـاكي ايؿك١ٝٗ، ٚنإ يهٌ قٛاعـ
 َـكه١ٺ أع٬َٴٗا ٚأُٛيڂٗا اييت تكّٛ عًٝٗا.

َٔ إعًّٛ إٔ ايِْٓٛ مل توتٛعب ها٥ل ا٭سـاخ ٚإوتذـات تِِٓٝاڄ، ؾهإ ع٢ً اجملتٗـٜٔ إٔ 
ا تًو اؾن٥ٝات إوتذـ٠، ٚفيو َبين ع٢ً ا٫دتٗاؿ ٚا٫هتٓباٙ، ٜبشجٛا عٔ عَُٛات ٚنًٝات تٓـكز ؼتٗ

ـٴ فيو: إًځه١ ٚايؿهل ٚايتشٌِٝ، َٚعلؾ١ َـاكى ايِْٓٛ. ُٳ َٴعٵتٳ ٚ 
ـٹًك١ ٚاـًل ٚايعكٌ، ٖٚقا ايتٓٛع  إٕ اـ٬ف َٔ ٓلٚكات ايتعاٍٜ، ؾكـ دعٌ اهلل ايبٌل َتؿاٚتٌ ٗ ا

ؿاٚتت عكٛشلِ ؾباٱَهإ إٔ تتؿاٚت اػاٖاتِٗ، ٚأ٫ تتشـ ٚا٫ػت٬ف ْاتر عٔ اػت٬ف ايعكٍٛ، َٚٔ ت
بٝإ ػڀل ا٫ػت٬ف ٚايتشقٜل َٓ٘، ٚبٝإ  ك٩اِٖ َٚٛاقؿِٗ، ٚنٌ فيو ٚاقع، ٚؾك٘ اـ٬ف ٜلتهن ع٢ً

 أْٛاع٘، ٚآؿاب٘، ٚع٬د٘، َٚا هٛم َٔ اـ٬ف َٚا ٫ هٛم.
 َؿه١ً ايبشح:

ه٬ّ ايجابت١، هٛا٤ أطًل ع٢ً ٖقا ا٫عتـا٤: اهِ يٝى َٔ ٬ُسٝات أٟ َوًِ إٔ ٜعتـٟ ع٢ً أٍُٛ اٱ
 ايتڀٜٛل أٚ إعاُل٠ أٚ ايتشـٜح.

ٜوع٢ ٖقا ايبشح ٱد٤٬ سكٝك١ اـ٬ف َٚٛآع٘، ٚتٛدٝٗ٘ يٝهٕٛ َعٍٛ بٓا٤ ٚثل٠ٚ تٌلٜع١ٝ ندل٣، 
ٗ ؾِٗ ٖٚٛ ٓلٚك٠ ادتٗاؿ١ٜ، ًّٝٗا ا٫دتٗاؿ ْؿو٘،  -٫ َعٍٛ ٖـّ ُٚنٜل يِـ ا٭١َ -قٌ اعتنام ٚؾؼل

 اؿهِ َٔ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ َباًل٠.
ٚيعٌ ٗ ُٛت ٖقا ايٓٛع َٔ ا٭عاخ َا ٜٔعـ َٔ سـ٠ اـ٬ف إاثٌ اٯٕ ٗ ايٛه٘ اٱه٬َٞ، 

 ؿٕٚ اعتباك يكاعـ٠ اٱه٬ّ: َٔ ايٛسـ٠ ٚايتٛسٝـ، ٚبٌاك٠ ايعًٛ ٚايلؾع١، ٚينّٚ اؾُاع١. 
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 املٓٗر املتبع:

إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ؛ يُٛـ ق١ٝٔ اـ٬ف، ٚيتشًٌٝ ٖقٙ تڀًب ايبشح فُٛع١ َٔ إٓاٖر: ؾ
ً ـ٠، ٚإٓٗر ايٓكـٟ؛ يٓكـ بعض اـ٬ؾات                                                               ٻ                                   ايع١ًُٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٗ ٚاقعٓا يًٍُٛٛ إٍ ؿكاه١ ع١ًُٝ َل

 ٚآثاكٖا ايو١٦ٝ ع٢ً ا٭١َ ع٢ً ٤ٛٓ َعڀٝات ن٬ّ ا٭١ُ٥ ٚايٛاقع ايقٟ ْعٌٝ٘.
 أٖساف ايبشح:

 :ٜٗـف ايبشح إٍ
 .                           ڄتٛٓٝض ق١ٝٔ اـ٬ف ٚنْٛ٘ ٚاقعا  -6
 َعلؾ١ إٛاطٔ اييت ٜوٛؽ ؾٝٗا اـ٬ف، ٚنٝؿ١ٝ ا٫هتؿاؿ٠ َٓ٘، ٚتلًٝـٙ يِاحل ا٭١َ. -0
ٖٛ هؿ١ٓٝ ايٓذا٠ ٭١َ تؿلقت بٗا هبٌ ايوٝاه١، ؼت ٚ ،هًٛى إٓش٢ ايتأًُٝٞ ايقٟ ماٙ ا٭١ُ٥ -7

 كاٜات ايؿلم ٚإقاٖب.
 .ٚاقعًا فًػف١ اخلالف ٚنْٛ٘احملٛض األٍٚ: 

َا إٔ ؿا٥ل٠ ا٫دتٗاؿ ؾوٝش١ ٗ ايؿك٘؛ ٭ٕ نجرلا َٔ َوا٥ً٘ ١ٝٓٚ، يٝى ؾٝٗا ؿيٌٝ قاطع ٫ ّهٔ إٔ 
وٌِ عٓـٙ ػ٬ف؛ ؾكـ تعـؿت اٯكا٤ ٚاػتًؿت ا٭قٛاٍ، ٚتهْٛت إقاٖب، ٚاْـكي بعٔٗا، ٚبعٔٗا بكٞ 

ٍ، بُٝٓا بعض ٖقٙ إقاٖب اٖتِ بٗا ٤ًٞ َٔ أقٛاي٘ َٓجٛكا ٗ أَٗات نتب ايؿك٘، اييت تع٢ٓ ظُع ا٭قٛا
أُشابٗا، ٚنتب اهلل شلا ا٫ْتٌاك ؾاْتٌلت، ٚتًكؿٗا أٌٖ ايو١ٓ بايكبٍٛ ٚايتٻلساب، ؾأيؿت ؾٝٗا ايهتب، 

اييت تٓوب يٮ١ُ٥: أبٞ سٓٝؿ١ َٚايو، ٚايٌاؾعٞ ٚأٓـ،  ْٚعت شلا ا٭ؿي١، ٖٚٞ إقاٖب ا٭كبع١ إتبٛع١
 كِٓٗ اهلل تعاٍ.
ٛٹ١ٓ اـ٬ف بٌ أ١ُ٥ إقاٖب، ؾُٝا ٜوٛؽ ؾٝ٘ اـ٬ف َٔ َٚٔ اؾـٜ ل بايقنل إٔ فاٍ ا٫دتٗاؿ َٚ

إوا٥ٌ اي١ٝٓٛ اييت ثبتت أسهاَٗا بادتٗاؿ، ٚمل ٜهٔ ؾٝٗا ّْ قاطع ٜؿٌِ ٗ إوأي١، أٚ ناْت ايِْٓٛ ٗ 
أَّٛ ٗ اي٠٬ِ اؾٗل١ٜ إوأي١ ٚاٖلٖا ايتعاكض، ٜٚعول ايذلدٝض بٝٓٗا، ٚفيو نٛدٛب قلا٠٤ ايؿاؼ١ ع٢ً إ

ٚأؿا٤ ايٓٛاؾٌ اييت شلا أهباب ٗ  "يًبؼاكٟ كهاي١ ٗ إهاب ايكلا٠٤ ػًـ اٱَاّ ٗ اؾٗل١ٜٚ "أٚ عـّ ٚدٛبٗا،
 أٚقات ايٓٗٞ، ٚغرلٖا ٖا ٖٛ نجرل ٗ ايذلاخ ايؿكٗٞ.

١ٝ؛ قِـاڄ ٜكٍٛ اينكنٌٞ: "اعًِ إٔ مل ِٜٓب ع٢ً ْٝع ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ أؿي١ قاطع١، بٌ دعًٗا ٚٓ
ٚإفا ثبت إٔ إعتدل ٗ  ،يكٝاّ ايـيٌٝ ايكاطع عًٝ٘ ،يًتٛهٝع ع٢ً إهًؿٌ، ي٬٦ ٜٓشِلٚا ٗ َقٖب ٚاسـ

ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ ا٭ؿي١ اي١ٝٓٛ؛ ؾكـ تتعاكض ٗ ايٛاٖل عوب د٥٬ٗا ٚػؿا٥ٗا، ؾٛدب ايذلدٝض بٝٓٗا، 
 (.1/670ٖع، 0316، ايٌٛناْٞ( )3/315ٖع، 0311، اينكنٌٞ) ٚايعٌُ با٭ق٣ٛ"
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بٌ إقاٖب، إِا ٖٛ ك١ٓ يًُذتٗـٜٔ، ٚتٝورل ع٢ً ا٭١َ،  -ٗ ا٭َٛك ا٫دتٗاؿ١ٜ  -ٖٚقا ا٫دتٗاؿ 
ٚثل٠ٚ تٌلٜع١ٝ ندل٣، قٌ اعتنام ٚؾؼل، ٖٚٛ ٓلٚك٠ ادتٗاؿ١ٜ، ًّٝٗا ا٫دتٗاؿ ْؿو٘، ٗ ؾِٗ اؿهِ َٔ 

١ٝ اجمل١ًُ أٚ احملت١ًُ أيؿاٚٗا أسٝاْا أنجل َٔ َع٢ٓ، ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ َباًل٠، ٚفيو إَا بوبب طبٝع١ ايًػ١ ايعلب
ٚإَا بوبب اػت٬ف ا٭علاف، أٚ َلاعا٠  –ق٠ٛ ٚٓعؿا –ٚإَا بوبب كٚا١ٜ اؿـٜح ٚطلٜل ُٚٛي٘ يًُذتٗـ 

اعتباك أٍُٛ َعتدل٠ يـ٣  إِاحل، ٚإَا بوبب تؿاٚت ايؿّٗٛ ٚإـاكى، ٚإَا بوبب اعتباك أٍُٛ ٚعـّ
 ٘إٍ غرل فيو َٔ ا٭هباب، اييت فنلٖا ابٔ ت١ُٝٝ ٗ نتاب -نجل٠ ٚق١ً  –ُاٍ ايكٝاي آػلٜٔ، ٚإَا هبب اهتع

 ايكِٝ" كؾع ا٬ّٕ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ".
ٖٚقا نً٘ ٫ ٜٓاٗ ٚسـ٠ إِـك ايتٌلٜعٞ، ٚعـّ ٚدٛؿ تٓاقض ٗ ايٌلع ْؿو٘؛ ٭ٕ ايٌلع ٫ تٓاقض 

ٜأػق َا غًب ع٢ً ٚٓ٘ ٖا ؾُٗ٘ َٔ ا٭ؿي١؛ ٭ٕ  ؾٝ٘، ٚإِا ا٫ػت٬ف سٌِ بوبب عذن ايبٌل، ٚنٌ فتٗـ
 (.1/666ٖع، 0316، ايٌٛناْٞ) ايعٌُ بايلادض ٚادب، ٫ كادض.

ٖٻِ، ؾٗٛ تعاكض ٗ ايٛاٖل، هبب٘ قِٛك ًَه١  ،إٕ ايتعاكض بٌ ا٭ؿي١ ايٌلع١ٝ إِا ٖٛ تعاكض َتٛ
قاُلٕٚ، عادنٕٚ عٔ اٱساط١ ظُٝع اجملتٗـٜٔ، هٛا٤ ٗ ْكٌ ايّٓ أٚ ؾُٗ٘، ٖٚٛ َا دبٌ عًٝ٘ ايبٌل، ؾِٗ 

ايِْٓٛ، نُا تعذلِٜٗ ايػؿ١ً ٚايٓوٝإ ٚه٤ٛ ايؿِٗ أسٝاْاڄ، ٜٓتر عٓ٘ تِٛك ايتعاكض بٌ بعض ايِْٓٛ ٗ 
 أفٖإ بعض اجملتٗـٜٔ، َع أْ٘ ٗ اؿكٝك١ ٫ ٜٛدـ تعاكض. 

 اعتباض اخلالف:

ٚإٕ ٚدـ ؾ٬ عدل٠ ب٘ ٫ٚ  –ٗ ايػايب  –أَا غرل إوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ١ٜ ؾ٬ ِٜض ؾٝٗا اـ٬ف، ٫ٚ ٜٛدـ 
َوا٥ٌ ا٫عتكاؿ، ٚأٍُٛ أَٗات ايتؿات إيٝ٘، ٚأعين: إوا٥ٌ ايكڀع١ٝ، أٚ اييت يٝوت ق٬ ي٬دتٗاؿ، ٚفيو ن

، ٚؿ٥٫ٌ -تعاٍ–اٱّإ، ٚا٭ػ٬م، َٚا عًِ َٔ ايـٜٔ بائلٚك٠، َٚا ٚقع اٱْاع عًٝ٘، َجٌ: ٚسـا١ْٝ اهلل 
 (.0/114، ٖع0306بهل أبٛ مٜـ، )٠، ٚسل١َ ايلبا، ٚمٖٛا. ايٓب٠ٛ، ٚٚدٛب اي٬ِ

ؾإْ٘ ٜعٝب ا٭١َ، ٜٚؿلم بٌ أبٓا٥ٗا، ّٚنم  –ٚػا١ُ ٗ ايعكٝـ٠  –ٚإٕ سٌِ اػت٬ف ٗ ٖقٙ ا٭َٛك 
 سلًٗا، ٜٚٔعـ نٝاْٗا.

ٍ إْ٘ ٚادب ًلعٞ ع٢ً عًُا٤ ا٭١َ ًٚـا٠ اؿل، ٗ نٌ قڀل َٔ أقڀاك ايعامل اٱه٬َٞ، إٔ ٜوعٛا إ
اٱٓعاف َٔ سـ٠ ٖقا اـ٬ف إاثٌ اٯٕ، ٗ ا٭َٛك اييت َا ٜٓبػٞ إٔ وٌِ ؾٝٗا اـ٬ف، ٚػا١ُ ٗ أَٛك 

 ا٫عتكاؿ ٚأٍُٛ اٱه٬ّ.
أَا ا٫ػت٬ف ٗ ا٭َٛك ا٫دتٗاؿ١ٜ اييت ٜوٛؽ ؾٝٗا اـ٬ف؛ ؾ٬ سلز ٖٚٛ ك١ٓ ٚهٳعٳ١، ٚقـ أيـ أسـ 

بٌ زل٘ "ايوع١  –ك١ٓ اهلل  –ف، زلاٙ "اـ٬ف" ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ أٓـ أُشاب اٱَاّ أٓـ نتاباڄ ٗ ؾك٘ اـ٬
 (.0/88، ٖع0306بهل أبٛ مٜـ، ( )21/71ّ، 0884ت١ُٝٝ، ) ابٔ  "
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كـ ػًچـ أ١ُ٥ إقاٖب َٛهٛعاتٺ ع١ًُٝڄ ٗ ايؿك٘ إكاكٕ، ؼٟٛ ادتٗاؿاتِٗ ٚاهتٓباطاتِٗ، تعبل نٌ ي
ايوًـ، سٝح ّتنز ا٭ثل بايٓٛل، ٚتٛٗل يٮؾٗاّ أقلب  ُؿش١ َٔ ُؿشاتٗا بأكٜر َؿّٗٛ "ايعًِ" عٓـ

إوايو إٍ ا٭سهاّ، َٚع ٖقا ايؿٌٔ ٚاـرل نً٘ ٗ ٖقٙ إٛهٛعات ايوٻ١ٝٓ، ؾإٕ أػرل اـرل ٚأؾٌٔ ايؿٌٔ 
ؾٝٗا ٖٛ إهٓاؿ ا٭سهاّ، َا ثبت ْكً٘ َٔ سـٜح ػرل ا٭ْاّ، سٝح ٫ َكاٍ ٭ُٛيٞ، ٫ٚ كأٟ يؿكٝ٘ َع بٝإ 

نُا ناْت َجا٫ڄ وتق٣ ٗ أؿب اـ٬ف ٚعـّ اؾنّ  -أَلاڄ ْٚٗٝاڄ- ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٚتٛدٝٗ٘ كهٍٛ اهلل
 ببڀ٬ٕ قٍٛ إؼايـ.

ٖقا إٓش٢ ايتأًُٝٞ ايٌلعٞ ايقٟ ماٙ ا٭١ُ٥ ايلبإْٝٛ ايِاؿقٕٛ ٗ إّاِْٗ ٚ٭َتِٗ، ٖقا إٓش٢ ٖٛ 
َٔ ايؿلق١ ٚا٫ػت٬ف؛ يهٓٗا اػتًؿت، ٚتؿلقت بٗا هبٌ ً٘ ا٭َإ ٚهؿ١ٓٝ ايٓذا٠، ٭١َ سقكٖا اهلل تعاٍ 

 ايوٝاه١، ؼت كاٜات ايؿلم ٚإقاٖب.
 .َعامل ايتذسٜساحملٛض ايجاْٞ: 

ٖٚٞ ايكلإٓ  -إٔ ٜعتـٟ ع٢ً أٍُٛ اٱه٬ّ ايجابت١  –نا٥ٓا َٔ نإ  –يٝى َٔ ٬ُسٝات أٟ َوًِ 
ا ا٫عتـا٤ ُٜٛٗا: اهِ ايتڀٜٛل أٚ إعاُل٠ أٚ هٛا٤ أطًل ع٢ً ٖق –ٚايو١ٓ: ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٚايتكلٜل١ٜ 

 ايتشـٜح.
إٕ ٖقا ا٫عتـا٤ أَل َٓهل، ٫ ٜكبً٘ اٱه٬ّ، ٚنٌ َا علؾ٘ إوًُٕٛ َٔ ُٛك ا٫دتٗاؿ؛ ؾإِا نإ 
ادتٗاؿاڄ قا٥ُاڄ ع٢ً أهاي ا٭ًٌُ ايجابتٌ يٲه٬ّ، ٚٗ ٥ُٛٓٗا، ٚمل ٜهٔ ٦ًٝا إٓاؾٝاڄ عًُٝٗا، أٚ ػلٚداڄ 

 ُا ٚإًعاعاتُٗا.عٔ ٬ٚشل
ٚٗ تكـٜل ايباسح إٔ ٖقا ايؿِٗ ايٛآض يڀبٝع١ ايٓٛاّ اٱه٬َٞ ٚأُٛي٘، ق١ٝٔ ٫ ّاكٟ ؾٝٗا عاقٌ 

 .-ؾ٬ٔ عٔ ؾكٗا٤ ا٭١َ اجملتٗـٜٔ  -َوًِ 
ٚإِا َٓاٙ اـ٬ف، ٖٛ َا ه٣ٛ ايكلإٓ ٚايو١ٓ، ٖا اُڀ٬غ ع٢ً توُٝت٘ "با٭ٍُٛ ايؿك١ٝٗ ا٫دتٗاؿ١ٜ" 

 يتبع١ٝ"، ناٱْاع ٚايكٝاي، ٚهـ ايقكا٥ع، ٚإِاحل إله١ً، ٚا٫هتشوإ ٚا٫هتِشاب.أٚ "ا٭ٍُٛ ا
ؿع٠ٛ ف١ًُ يتذـٜـ أٍُٛ ايؿك٘، ٜٓبػٞ إٔ توتٛٓض  -اٯٕ –ٚايـع٠ٛ اييت توٛؿ ايواس١ ايـع١ٜٛ 

اتٗا ٖـّ َعإٗا، ٫ٚ ٜڀًل شلا ايعٓإ، تتًٌٛ ؼت أيؿاٚ ايتڀٜٛل ٚايتذـٜـ ٚإعاُل٠، ٖٚٞ ؼٌُ ٗ طٝ
 اٱه٬ّ َٔ أه٘.

ئ ٜعـٚ إٔ ٜهٕٛ ع١ًُٝ "ًه١ًٝ" ػـؿ ُٝاغت٘،  -ا٫دتٗاؿ١ٜ  –ؾإٕ نإ ايتذـٜـ ٗ ٖقٙ ا٭ٍُٛ 
ٚطلٜك١ تأيٝؿ٘ ٚتلتٝب٘، ٚتلنن ع٢ً َا ٜذلتب عًٝ٘ مثل٠ ٚعٌُ، ٖا ٜؿٝـ ٗ اهتجُاك ِْْٛ ايهتاب ٚايو١ٓ، 

٫ ٜذلتب عًٝ٘ عٌُ، ٫ٚ ٜؿٝـ ا٭ُٛيٞ، نُوأي١ تهًٝـ  ٚؽلز َٔ عًِ ا٭ٍُٛ َا أؿػٌ ؾٝ٘ ٚيٝى َٓ٘، َٚا
إعـّٚ، ٚتأػرل ايبٝإ عٔ ٚقت اـڀاب، ًٚهل إٓعِ، ٚا٫ٖتُاّ اينا٥ـ باؿـٚؿ، ٚا٫ٌْػاٍ َٓاقٌتٗا 
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ٚا٫عذلاض عًٝٗا، إٕ نإ ٖقا ٖٛ ايتذـٜـ، ؾ٬ َاْع َٓ٘؛ ٭ْ٘ ٜنٜٔ عًِ ا٭ٍُٛ، ٜٚٓتًٌ٘ َٔ أٚساٍ 
ٝٛؿات إٍ ُؿا٤ ا٫هتٓباٙ، بٌ ٜتأنـ ٖقا ايتذـٜـ؛ ٭ٕ بعض نتب ا٭ٍُٛ اٌْػًت بٗقٙ ا٫سذلامات ٚايك

ِٸلت ٗ إٜٔاغ طلٜك١ ا٫هتٓباٙ ٚاهتجُاك ايِْٓٛ، اييت ٖٞ َجاب١ ؾ١  ا٭َٛك، اييت ٖٞ َجاب١ ايكٓٛات، ٚق
 ايبشل.

بٝعٞ ي٘، ؾ٬بـ َٔ تػرل ْٛلتٓا إٔ ٜ٪ؿٟ ؿٚكٙ ايڀ –ٗ سٝاتٓا اٱه١َٝ٬ إعاُل٠  –ؾإفا أكٜـ شلقا ايعًِ 
إيٝ٘، ٫ٚ بـ َٔ إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ طلم تعًُ٘، ٚأهايٝب تعًُٝ٘، ٚتٓكٝت٘ َٔ إٛٓٛعات اييت ٫ َواي شلا 

بًػ١ ٜورل٠ َعاُل٠، ٜتُهٔ ايـاكهٕٛ َٔ  –٫ٚ هُٝا َٛٓٛعات٘ ا٭هاه١ٝ  –با٭َٛك ايؿك١ٝٗ، ٚإعاؿ٠ نتابت٘ 
١ ا٭هًٛب ا٭ُٛيٞ ايؿكٗٞ يـ٣ ايباسجٌ، ٚإعڀا٤ إِڀًشات سكٗا َٔ ؾُٗٗا، ٖقا عٹ٠ٚ٬ عٔ ٓلٚك٠ تٓكٝ

 ايتٛٓٝض ايعًُٞ ايوٌٗ إٝول.
نُا ٜٓاؿٟ ب٘  –أَا إفا نإ َؿّٗٛ ايتذـٜـ ٗ أٍُٛ ايؿك٘ ٜعين: تڀٜٛلاڄ ًا٬َڄ ٗ ايٌهٌ ٚإُٕٔٛ 

 . ٌَب١ٖٛ ٗ ْٛل ايباسح ؾٗٛ َؿّٗٛ ػاط٧، ٚؿع٠ٛ –بعض إعاُلٜٔ َٔ ٖجًٞ ايتٝاك ايعك٬ْٞ اؿـٜح 
شلا ػڀلٖا، هٛا٤ أناْت بأهًٛب َبايؼ ؾٝ٘، أّ بأهًٛب  –ق١ٝٔ ػـٜـ أٍُٛ ايؿك٘  –ٖٚقٙ ايك١ٝٔ 

 (.0/01ؿ.ت. ايٌاطيب، ) أقٌ ثٛك١ٜ ٚأنجل ايتِاقاڄ با٭ٍُٛ إعلٚؾ١؛ ٭ٕ "أٍُٛ ايؿك٘ نأٍُٛ ايـٜٔ"
ؾك٘، ِٖٚ ايتٝاك ايقٟ ٜـعٛ إٍ تٝورل ٖقا  ؿعا٠ ايتڀٜٛل ٗ ايٌهٌ –ع٢ً ايٓكٝض َٔ ٖ٪٤٫  –ٖٓاى 

 ايعًِ، ٚؽًِٝ٘ َٔ تعكٝـات٘ ايؿ١ٝٓ. 
نُا تٛه٘ بعض ايعًُا٤ ٚكأٚا أْ٘ ٫ بأي بًٕٛ َٔ ايتذـٜـ ٗ إُٕٔٛ أسٝاْاڄ، ػاكز ْڀام ايهتاب ٚايو١ٓ، َٚا 

غرل ايهتاب  –ايؿك٘ ؾٝ٘ ّْ ٚآض أٚ أثل بٌ، ٜٚلٕٚ أْ٘ ٫ َاْع َٔ سٝح إبـأ َٔ ا٫دتٗاؿ ٗ أٍُٛ 
يهِٓٗ ٜلٕٚ إٔ ٖقا ا٫دتٗاؿ ٜٓتٗٞ إٍ أٌُ َٔ ا٭ٍُٛ؛ ٭ٕ ٖقٙ ا٭ٍُٛ َٔ ايوع١ ٚايٌٍُٛ،  -ٚايو١ٓ

 .(48 /0 ،ٖع0315 ،عٜٛى) عٝح توتٛعب أ١ٜ ٚاقع١ أٚ ق١ٝٔ ؼـخ
 .أثط األصٍٛ يف ايرتدٝح ٚفك٘ اخلالفاحملٛض ايجايح: 

ٗٞ، ٚآض إعامل، أهاه٘: أؿي١ ا٭سهاّ، ٚسـٚؿٙ: قٛاعـ عٔ طلٜل عًِ ا٭ٍُٛ ّهٔ ٚٓع تٌلٜع ؾك
 ا٫هتٓباٙ ٚٓٛاب٘ ا٫دتٗاؿ، ٚكٚس٘: دًب إًِش١ ٚاؿلْ ع٢ً ايٛسـ٠ ٚا٭ػ٠ٛ اٱه١َٝ٬. 

نُا إٔ ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ ؿعا١َ أهاه١ٝ ٕٔ أكاؿ إٔ ٜتٛد٘ ٕكاك١ْ إقاٖب ايؿك١ٝٗ، ٚإٛام١ْ بُٝٓٗا ٗ 
 ايٞ تلدٝض أقٛاٖا ؿي٬ٝڄ ٗ إوأي١.اؿهِ ايٛاسـ، ٚبايت

ؾُٔ أكاؿ إٔ ٜكاكٕ بٌ إقاٖب ٜٚلدض بٝٓٗا، ٫ بـ إٔ ٜعلف ا٭ؿي١ اييت اهتٓـ عًٝٗا أُشاب إقاٖب 
ٗ تكلٜلِٖ يٮسهاّ، ٜٚعلف َآػق اجملتٗـٜٔ، َٚٔ ثِ تتٝول إٛام١ْ بٌ ٖقٙ اٯكا٤، ٚتلدٝض ٖقا إقٖب أٚ 

 ًو، َع ايتشًٞ با٭ؿب ٚاٱِْاف َع إؼايـ.فاى، ٗ ٖقٙ إوأي١ أٚ ت



 تىجيَ الخالف لرص تٌياى األهح
 

  

  

07 

 

"َٔ ٖقا ٜتبٌ: إٔ أٍُٛ ايؿك٘ َٔ ايعًّٛ ائلٚك١ٜ يهٌ فتٗـ، ٚنٌ َتِـك يًؿت٣ٛ، ٚنٌ طايب عًِ 
ُٜٗ٘ إٔ ٜعلف نٝؿ١ٝ اهتٓباٙ ا٭سهاّ، ٚإِا ايقٜٔ ٫ ٜعِٓٝٗ ٖقا ايعًِ بٗقٙ ايكٛاعـ ِٖ ايعا١َ، ايقٜٔ 

 (. 11ْ ؿ.ت، اـٔلٟ، ) ِٗ، ٫ٚ ٜڀايبٕٛ بـيٌٝ أٚ بلٖإ "ٜهؿِٝٗ إٔ تٓكٌ ا٭قٛاٍ إيٝ
ٚطًب١ ايعًِ ٜلبإٔٚ بأْؿوِٗ عٔ َلتب١ ايعٛاّ، عٝح وؿٕٛٛ ا٭قٛاٍ ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ؿٕٚ َعلؾ١ 
َأػق اؿهِ ٚؿيًٝ٘، بٌ ٜعِٓٝٗ إٔ ٜعلؾٛا نٝـ اهتٓب٘ ا٭١ُ٥ ٖقٙ ا٭سهاّ؟ َٚا َأػق نٌ َِٓٗ؟ َٚا ٖٛ 

ِ ٜتبعٛا إقٖب ايقٟ ٜلدش٘ ايـيٌٝ، ٚتًو ٖٞ سكٝك١ ايتُقٖب ٚغاٜت٘، ٖٚقا ٫ ٜتأت٢ إ٫ هبب اػت٬ؾِٗ؟ ث
َعلؾ١ ٚاهع١ بأٍُٛ ايؿك٘، عٝح إفا علٓت عًِٝٗ َوأي١ مل ّٜٓ عًٝٗا أ٥ُتِٗ؛ ػلٸدٛا ٖقٙ إوأي١ ع٢ً 

 قٛاعـ أ٥ُتِٗ.
ٖٛ اجملتٗـ، ِاْع اـؿاف ؾ، ٗابا٥ع اـؿاف يٝى نِاْع بإٔ ابٔ كًـ اؿؿٝـ إًاك٠ ٖٚقا َوتؼًّ َٔ

 (.2/100ّ، 1113) ابٔ كًـ،  أَا با٥عٗا: ؾٗٛ ايٓاقٌ إكًـ، َٚا أنجل ايٓك١ً ايقٜٔ ٜٓكًٕٛ
إٕ َٔ ؾٛا٥ـ تٓاٍٚ ايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ بايبشح: إٔ إل٤ ٜلتكٞ ٗ تعًِ ٖقا ايعًِ، ٜٚعًٛ ٜٚلتؿع؛ يٝهٕٛ 

ّ، ٚايكٛاعـ اييت تلؿ إيٝٗا ا٭سهاّ، ٚبقيو ٜهٕٛ قاؿكاڄ ع٢ً قٝڀاڄ ب٘، عإاڄ بأهلاكٙ، ست٢ ٜعلف عًٌ ا٭سها
َعلؾ١ أسهاّ ايٓٛامٍ اؾـٜـ٠، ٚتتهٕٛ يـٜ٘ ًَه١، ٜوتڀٝع بٗا َعلؾ١ أسهاّ َا ٜوتذـ َٔ ْٛامٍ، ٚكب٘ 

 اؿهِ َأػقٙ ٚؿيًٝ٘.
ّ ؾايكٛاعـ ا٭ُٛي١ٝ ٓلٚك١ٜ يؿِٗ ِْْٛ ايهتاب ٚايو١ٓ ٚاهتجُاكٖا، عٔ طلٜل اهتٓباٙ ا٭سها

ايٌلع١ٝ َٓٗا، ٚنقيو ٕعلؾ١ اؿهِ ايٌلعٞ ؾُٝا ٫ ّْ ؾٝ٘؛ باهتؼـاّ ايكٝاي، أٚ إؿكاز اؿاؿث١ اؾن١ٝ٥ 
ؼت َا ٜٓاهبٗا َٔ أؿي١ ن١ًٝ، أٚ إعڀا٤ اؿاؿث١ سٴهُٗا إٓاهب شلا؛ ٚؾكاڄ ؾًب إِاحل ٚؼًِٝٗا، ٚؿك٤ 

 ايؿاهـ ٚتعڀًٝٗا.
ِاحل ٚتهًُٝٗا ٚتعڀٌٝ إؿاهـ ٚتكًًٝٗا، ٚأْٗا تلدض ػرل قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: "ايٌلٜع١ دا٤ت بتشٌِٝ إ

 باستُاٍ أؿْاُٖا"اـرلٜٔ ًٚل ايٌلٜٔ، ٚؼٌِٝ أعِٛ إًِشتٌ بتؿٜٛت أؿْاُٖا، ٚتـؾع أعِٛ إؿوـتٌ 
 (.11/37ّ، 0884)ابٔ ت١ُٝٝ، 

ُٸل ٗ ا٭ٍُٛ ٚإكاُـ ٜٴهوٹب طايب ايعًِ ؾُٗاڄ عُٝكاڄ يًِْٓٛ ٚإؿكاناڄ ٚاهعاڄ ٕآػق  نُا إٔ ايتع
اجملتٗـٜٔ إؼتًؿ١، ٚك١ٜ٩ڄ ثاقب١ڄ يًنٚاٜا اييت ْٛل َٓٗا اجملتٗـٕٚ ٱُـاك ا٭سهاّ، ٚبايتايٞ ٜٴوبؼ عًٝ٘ ٖقا ايؿِٗ 
ّٳ إيناّ ايٓاي بلأٜ٘؛ ٭ٕ اـ٬ف َٔ ٓلٚكات ايتعاٍٜ، ؾكـ دعٌ اهلل ايبٌل  أؿباڄ َع إؼايـ ٚإعقاكاڄ ي٘ ٚعـ

ـٹًك١ ٚاـًل ٚايعكٌ، ٖٚقا ايتٓٛع ٚا٫ػت٬ف ْاتر عٔ اػت٬ف ايعكٍٛ، َٚٔ تؿاٚتت عكٛشلِ  َتؿاٚتٌ ٗ ا
ؾباٱَهإ إٔ تتؿاٚت اػاٖاتِٗ، ٚأ٫ تتشـ ك٩اِٖ َٚٛاقؿِٗ، ٚنٌ فيو ٚاقع، ٚؾك٘ اـ٬ف ٜلتهن ع٢ً بٝإ 

 م.ػڀل ا٫ػت٬ف ٚايتشقٜل َٓ٘، ٚبٝإ أْٛاع٘، ٚآؿاب٘، ٚع٬د٘، َٚا هٛم َٔ اـ٬ف َٚا ٫ هٛ
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َٔ " :ٚقاٍ ،ْ٘ َو٪ٍٚٚأاهلل  أ٢ُٚ إؿيت بتك٣ٛٚ ،ع٢ً َٔ ٜتٗذِ ٗ إوا٥ٌ ٚاؾٛابات اٱَاّ أٓـأْهل قـ ٚ
با٭َل ايبٌ ايقٟ ٫ إِا ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪َل ايٓاي  ... أؾت٢ ايٓاي يٝى ٜٓبػٞ إٔ وٌُ ايٓاي ع٢ً َقٖب٘ ٌٜٚـؿ عًِٝٗ

 .(51 /1ّ، 0885ابٔ َؿًض، " )ٕ ٫ هاٚمٚٙٚيٝت ايٓاي إفا أَلٚا باي٤ٌٞ ايِشٝض أ ،ًو ؾٝ٘
ٚيٝى يًُؿيت ٫ٚ يًكآٞ إٔ ٜعذلض ع٢ً َٔ ػايؿ٘ إفا  ،٬ إْهاك ؾٝ٘أٌٖ ايعًِ ؾ ػتًـ ؾٝ٘ا اَ ٕايٟٓٛٚ أ فنلٚ

 (.12 /1 ع، ؿ.ت،0281ٖايٟٓٛٚ، ) مل ىايـ ّْ ايكلإٓ أٚ ايو١ٓ أٚ اٱْاع

٫ٚ يًعامل ٚإؿيت  ،َقٖب٘ ٗ َٓع َعا١ًَ ٫ ٜلاٖا ٢عً ٚيٝى يٛيٞ ا٭َل إٔ وٌُ ايٓايقاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: "
إْاعِٗ قاطع١ ٚاػت٬ؾِٗ ك١ٓ  :بٌ قاٍ ايعًُا٤ ،إٔ ًٜنَا ايٓاي باتباعُٗا ٗ َوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ بٌ ا٭١ُ٥

 (.241 /0 ّ،0875بـك ايـٜٔ ايبعًٞ، " )ٚاهع١
 .تطؾٝس اخلالفاحملٛض ايطابع: 

ٚغض ايڀلف عٓ٘ ؾُٔ اؿه١ُ ايتعاٌَ َع٘ ٚتلًٝـ َواكٙ يٝهٕٛ فا  َا إٔ اـ٬ف ٚاقع ٫ ّهٔ ؿؾع٘
ٍٳ إٔ ٜهٕٛ َعٍٛ ٖـّ ٚتؿلٜل يًِـ ٚإًعاٍ يًؿً ٚتعُٝل شل٠ٛ ايٓناعات، ٖٚقا وتاز إٍ  ؾا٥ـ٠ يٮ١َ، بـ
ػڀٛات داؿ٠ عًُاڄ ٚتلب١ٝڄ: ٗ ٌْل عًِ اـ٬ف ٚا٫عتٓا٤ ب٘، ٚٗ ايتأنٝـ ع٢ً أٚدب ايٛادبات، َٔ ٚسـ٠ 

 ِـ ْٚع ايه١ًُ بٌ إوًٌُ، َٚٔ ٖقٙ اـڀٛات:اي
ـٶا ٚدٛؿ َلدع ٗ اـ٬ف، ٖٚقا إلدع  االتفام ع٢ً املطدع:  ، أ٫يـ٣ إوًٌُ قٌ اتؿام ـٜينايؾُٔ إِٗ د

ٍڇ ٖٛ ايٛسٞٚ ٚٳايلٻهٴٛ ٘ٹ  ٞٵ٤ٺ ؾځلٴؿټٚٙٴ إڇيځ٢ ايًډ ًٳ ِٵ ؾٹٞ  ٕٵ تٳٓٳامٳعٵتٴ هلل بايلؿ إٍ نتاب٘، ٚايلؿ ص، ؾايلؿ إٍ ا48طايٓوا٤:  ؾځإڇ
عًِ إٔ ايلؿ ْؿو٘ ٫ ّٓع اـ٬ف ٫ٚ ٜلؿع٘، ٚإِا ٜعٛؿ فيو إٍ ايؿِٗ إٍ كهٛي٘ بايلؿ إٍ هٓت٘، ٚيهٔ ٫بـ إٔ ٜٴ

٘ٴ ايډٚا٫هتٝعاب ٚا٫هتٓباٙ، نُا قاٍ تعاٍ:   ُٳ ِٵ يځعٳًٹ ٗٴ ٓٵ َٹ َٵلڇ  ٚٵيٹٞ ا٭ځ ٚٳإڇيځ٢ أڂ ٍڇ  ٛٵ كٳؿټٚٙٴ إڇيځ٢ ايلٻهٴٛ ٘ٴ ٚٳيځ ٔٳ ٜٳوٵتٳٓٵبٹڀڂْٛٳ قٹٜ
ِٵ ٗٴ بعض  ، ؾًٝى فلؿ ايلؿ ناؾٝاڄ ٗ كؾع اـ٬ف نُا ٜتِٖٛ"يعًُٛٙ ْٝعٶا"ص، ٚمل ٜكٌ: 72طايٓوا٤:  َٹٓٵ

إٍ ايهتاب ٚايو١ٓ، ٜٚبك٢ اـ٬ف ٚاكؿاڄ؛ يٛدٛؿ ػ٬ف ٗ ايـ٫ي١ ٫ ٗ ايـيٌٝ،  اـ٬ف ، ؾُٝهٔ كؿإتعِبٌ
 ؾٗقا أَل ٫ !؟عامل آػلؾُٝٗا َلدع بايٓوب١ ي عاملڈ ِٴٗٵيعٌ، يهٔ َا َعٓاُٖا؟ ٌٖ ؾځؾايهتاب ٚايو١ٓ ع٢ً ايلأي ٚا

 .ٕ ٜ٪ػق ٗ ا٫عتباكبـ أ
، ِٖٚ أٌٖ ايعًِ ٚايتك٣ٛ ٚايٛكع َٚٛاقـ ٚثبات أًؼاْ ِٖ قٌ ثك١ يقا نإ ٫ بـ َٔ ا٫تؿام ع٢ً

ٌ  ايق ن ل  إ ايقٜٔ أساٍ اهلل عًِٝٗ ٗ قٛي٘:   ٖ ٕ  ځ  ٵ ځ ڂ    ځ ٵ ٳ    ٿ ڃ ڇ  ڇؾ اه أ ي ٛا أ  ٛ ُ ِ  ٫ ت ع ً  ُ ٘  "ص، ٚٗ قٛي٘: 32طايٓشٌ: " ٵ  ڂ ٵ ٴ ٵ    ٳ ٵ ځ ٴ  ٳٕ  ن ٓ ت   ځ ٳ ٹ ٳ ٴ ي ع ً 
 ِ  ٗ  ٓ َ  ٘ ْٛ ٔ  ٜ و ت ٓ ب ڀ  نإ يٮ١َ َلدع ٜٴِـك  ص، َٚٔ إعًّٛ إٔ ٖقٙ ا٭١َ ٫ ؽًٛ َِٓٗ، ؾإفا72طايٓوا٤:   ډ ٹ  ٳ  ٳ ٵ ٳ ٵ ٹ ڂ  ٳ ٴ  ٹ ٵ ٴ ٵاي ق ٜ

جملاَع ايؿك١ٝٗ، َٚٓشٗا ، ٚفيو ٜهُٔ ٗ اشل٦ٝات ٚااـ٬ف ٚإمايت٘ٓلك لؾع ػًٝلٷ بعٔ قٛي٘ ٗ ا٭َل؛ ؾقيو 
 ايجك١ َٔ عًُا٤ إوًٌُ، ٚكب٘ ْٗٛك إوًٌُ َا تِـكٙ.

َٚٔ أبلمٙ اـًٝؿ١، ؾًٛ ٚدـ يًُوًٌُ  َٔ ا٭١ُٖٝ َهإ ٗ ا٭١َ، إلدع ايٓٛاَٞ ايلزلٞنُا إٔ  
ٜتِ تِٓٝب٘ قٟ ايكآٞ ايؿٚك اٱؾتا٤، َٚٚجٌ فيو  ،ػًٝؿ١ ؾإْ٘ ٜلؾع اـ٬ف بِٝٓٗ؛ ٭ٕ سهُ٘ ٜلؾع اـ٬ف
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ـٳك عٔ كأٜ٘  ٕ ٚدٛؿ إلدعؾإٮهـ يؾإٕ سهُ٘ ٜلؾع اـ٬ف ٗ إوا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ، ٚ َٔ ٠٫ٚ ا٭َل؛ ايقٟ ٜٴِ
اػتّ بٗا أٌٖ ايبـع ايّٝٛ، ؾاًتٗلت يـ٣ ايٌٝع١، ٚؾكـت يـ٣ أٌٖ ايو١ٓ، ؾايٌٝع١ يـِٜٗ َلدع  ؾ١ًٝٔڅ

ٚأٌٖ ايو١ٓ يٝى  -ٖٚقا ٗ بعض ؾلقِٗ ٫ نًٗا-ا ٜلدعٕٛ إيٝ٘ ٗ سٌ ػ٬ؾاتِٗ، ِٜٚـكٕٚ عٔ كأٜ٘ ْٝعٶ
 ٘؛ ؿؾعاڄ يًؼ٬ف ٚتٛسٝـاڄ يًِـ.ٜذلادعٕٛ عٔ أقٛاشلِ أَاَلدع شلِ َ

، ؾإٕ اؿؤ كٓٞ اهلل ٚتأيٝؿاڄ يًكًٛبٖٚٛ إٔ ٜتٓامٍ أسـ ايڀلؾٌ عٔ قٛي٘ ْعٶا يًه١ًُ  ايتٓاظٍ: -1
يـكدت٘ َٚٓنيت٘، ٚقـ أث٢ٓ عًٝ٘ كهٍٛ اهلل ٢ًُ  عٓ٘ عٓـَا تٓامٍ ٗ ق١ٝٔ اـ٬ف ايوٝاهٞ نإ فيو كؾعاڄ

، ايبؼاكٟ" )إٕ ابين ٖقا هٝـ، ٚهًِٝض اهلل ب٘ بٌ ؾ٦تٌ عُٛٝتٌ َٔ إوًٌُ: "اهلل عًٝ٘ ٚهًِ بقيو ؾكاٍ
ٍٴ (2425غ ـٹ ٚتٓام أَاَ٘، بٌ  إؼتًؿٌ عٔ كأٜ٘ يِاحل ْع ايه١ًُ يٝى تٓام٫ڄ يِاحل اٯػل، ٫ٚ اْٗناَاڄ أس

إٔ َٔ إعًّٛ َا ٜذلتب ع٢ً كأٜ٘ ٖٛ َٔ إِاحل، َٚا ٜذلتب ع٢ً ادتُاع ايه١ًُ َٔ إِاحل، ٚ ١ بٌٖٛ َٛامْ
، ب أسٝاْاڄه، بٌ ادتُاع ايه١ًُ ب٬ ًو أؾٌٔ، َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ إِاحل أق٣ٛ، ؾٌٝلع س٦ٓٝقٺ ايتٓامٍ

 ٟٛ.ٚبا٭ػّ ٗ اـ٬ف ايوٝاهٞ، ّٚهٔ إٔ وٌُ عًٝ٘ اـ٬ف إٓٗذٞ ايـع
٘ ٭دٌ ا٫تؿام نځؾذلٳ ،ٚإإََٔٛٛ ٫ ٜوتشبْٛ٘ ،ٚيٛ نإ اٱَاّ ٜل٣ اهتشباب ٤ًٞقاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: "

"، ٚٓلب يقيو أَج١ً، نكٓٛت ايِبض ٚايٛتل، ٚنُْٛٗا قبٌ ايلنٛع أٚ بعـٙ، نإ قـ أسؤ ؛ٚا٥٫ت٬ف
 (.11/157ّ، 0884)) ابٔ ت١ُٝٝ، ٚاؾٗل بايبو١ًُ ٗ ٠٬ُ ايؿلض 

سـؿت ْكاٙ ثِ ْكاٙ ا٫تؿام أ٫ٚڄ، ت : ؾإفا سـؿ٘دتًف فٝملا ض يفاعصتفل عًٝ٘ ٚاإل املٕ يفايتعاٚ -6
؛ هعٛا ٜبلٳ إ٫ ْكاٙ اـ٬ف ست٢ إفا ملٚا أ٫ٚڄ بٓكاٙ ا٫تؿام ؾتعاْٚٛا ٗ ْڀاقٗا، ٚعًُٛا بٗا، ٩بـ ؛اـ٬ف

 ٢ أْٗا يٝوت َٔ ثٛابت ايـٜٔ، ٚإٔإفا مل ٜوتڀٝعٛا سًٗا؛ ؿٍ فيو عًؾ ٗ إفابتٗا ٚؼـٜـ قٌ ايٓناع ؾٝٗا،
بٌ ٚٗ بعض ٗ اـ٬ؾات ايؿك١ٝٗ،  ، ؾٝعقك بعِٔٗ بعٔاڄاـ٬ف ؾٝٗا ٖٝٸٔ ٚاهع ٚأْٗا َٔ َوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ

ٚإْٞ أقلك إٔ اهلل قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٗ إوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ١ٜ،  عقك بعض اجملتٗـٜٔ بعٔاڄ دن٥ٝات ايعكٝـ٠ أٜٔا، ؾكـ
َٚا ماٍ ايوًـ  ،ٚإوا٥ٌ ايع١ًُٝ ،إوا٥ٌ اـدل١ٜ ايكٛي١ٝ :ٚفيو ٜعِ اـڀأ ٗ، ٖاقـ غؿل شلقٙ ا٭١َ ػڀأ

ت١ُٝٝ، " )ابٔ ٚمل ٌٜٗـ أسـ َِٓٗ ع٢ً أسـ ٫ بهؿل ٫ٚ بؿول ٫ٚ َع١ِٝ ،ٜتٓامعٕٛ ٗ نجرل َٔ ٖقٙ إوا٥ٌ
ٗ ك١ٜ٩ ايٓيب  ٚفنل أَج١ً َٔ تٓامع ايوًـ ٗ َوا٥ٌ َٔ دن٥ٝات ايعكٝـ٠، ناػت٬ؾِٗ (2/118ّ، 0884

 ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ كبٻ٘ ٗ إعلاز، ٚزلاع إٝت ن٬ّ اؿٞ، ٚغرلٖا َٔ إوا٥ٌ.
، ٚسٍِٛ ايعقك َـعا٠ ٭ٕ ٜورل نٌ ع٢ً ًانًت٘، يلؾع اـ٬ف ٖٚٞ ١َُٗ دـاڄ فك٘ االعتصاض: -0

ست٢  ايتعاٍٜ مَٓاڄ ، ٜٚوتُل ٖقاِ بـٕٚ تعِببٝٓٗؾُٝا  أتباعٗا تعاٍٜٝنُا سٌِ ٗ إقاٖب ايؿك١ٝٗ، ؾ
ع٢ً  ؛تنٍٚ َٔ ايٓؿٛي تًو اؿنام٠، ٚتأتًـ ايكًٛب، س٦ٓٝقٺ َٔ ًا٤ أػق بٗقا ايكٍٛ َٚٔ ًا٤ أػق باٯػل

اعتباك تواُٜٚٗا ٚعـّ ا٫ْؿِاٍ بُٝٓٗا، َٚٔ تلدض يـٜ٘ أسـُٖا ٚدب عًٝ٘ ا٭ػق ب٘، َٚٔ مل ٜذلدض يـٜ٘ 
 ؾٗقا ٖٛ ع٬ز اـ٬ف ايقٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪ػق ب٘. ،ُٓٗاأٚ ٜأػق با٫ستٝاٙ بٝ ،أسـ ايكٛيٌ ؾٗٛ باـٝاك
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 ٍ اـًٌٝ بٔ أٓـ يٛيـٙ:ٛقَٚٔ أٌْ َا ٜٴل٣ٚ ٗ اٱعقاك 
 اأدٌٗ َا تكٍٛ عقيتهځ أٚ نٓتٴ ... ينتعًِ َا أقٍٛ عقكتٳ يٛ نٓتٳ 
 ا     ځقكته ععععععععٌ ؾععععأْو داٖ  ٴت ععٚعًُ ... ينعع   ٳقيت ععيت ؾعععَكاي         ٳيهٔ دًٗت  
 (81 /1 ٖع،0313ا٭ْـيوٞ، ابٔ عبـ كب٘ )

نُا ّْ ع٢ً فيو  ،ايل١ٓ ٚايوع١ ٗ دٛام أػق ايكٍٛ ا٫دتٗاؿٟ                    ٸ                     ٖٚقٙ إعقك٠ ٖٞ َا عب ل عٓ٘ بعض أٌٖ ايعًِ ب
ي٘ دعٌ هًـ ٖقٙ ا٭١َ أ١ُ٥ َٔ  ٵٛ                ځؾإٕ اهلل بلٓت٘ ٚط " : إكـهٞ قاٍ ابٔ قـا١َ ،غرل ٚاسـ َٔ ا٭١ُ٥ اجملتٗـٜٔ

ٗ  ،ا٭ع٬ّ " ٚاػت٬ؾِٗ ك١ٓ ٚاهع١ ،اتؿاقِٗ سذ١ قاطع١ ،ٚأٚٓض بِٗ ٌَه٬ت ا٭سهاّ ،ٱه٬ّـ بِٗ قٛاعـ ا  ٸَ
 (3 /0ّ، 0857 ،قـا١َ )ابٔ

ٚقاٍ ايكاهِ بٔ قُـ بٔ أبٞ بهل ايِـٜل كٓٞ اهلل عِٓٗ: "يكـ ْؿع اهلل باػت٬ف أُشاب ايٓيب ٢ًُ 
                    ٶ             ْ٘ ٗ هع١، ٚكأ٣ إٔ ػرل ا َٓ٘ قـ عٌُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٗ أعُاشلِ، ٫ ٜعٌُ ايعاٌَ بعٌُ كدٌ َِٓٗ إ٫ كأ٣ أ

ايعنٜن ٚايكاهِ بٔ قُـ ادتُعا  ، ٚفنل ابٔ عبـ ايدل إٔ "عُل بٔ عبـ(1/811ّ، 0883)ايكلطيب،  عًُ٘"
ٔ                                            ڄ                          ٸ                   ٸؾذع٬ ٜتقنلإ اؿـٜح ؾذعٌ عُل ه٤ٞ باي٤ٌٞ كايؿ ا ؾٝ٘ ايكاهِ، ٚدعٌ فيو ٌٜل  ع٢ً ايكاهِ ست٢ تبٝ 

  (1/810ّ، 0883)ايكلطيب،  ِ" ٳع    ٻايٓ   ٳل  ٵُ ع                      ٴٜولْٞ إٔ يٞ باػت٬ؾِٗ س  ؾُا ،ؾٝ٘ ؾكاٍ ي٘ عُل: ٫ تؿعٌ
 دتٗاؿ١ٜاٱبكا٤ ع٢ً ا٭ػ٠ٛ َع اـ٬ف ٗ ايلأٟ ٗ إوا٥ٌ ا٫ٖقا ٚيٝوتشٔل ايعًُا٤ ٚطًب١ ايعًِ إٔ 

ايؿو َٔ ك إفا عًُتٳؾ ، بٌ ٖٛ ايٛادب ايقٟ ٫ ًٜٝل ايعـٍٚ عٓ٘،أٍٚ َٔ ؿؾع إؼايـ إٍ ايٌكام ٚايعـا٠ٚ
٘ ع٢ً َا ٖٛ نڂؾذلٵ ،إ٫ ببكا٥٘ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ أَل َلدٛغ ٚكأٟ كايـ يًشل ٗ ْٛلى أْ٘ ٫ ٜبك٢ أػاڄ

ٗ ايـٜٔ َع اػت٬ؾِٗ ٗ إوا٥ٌ ا٫دتٗاؿ١ٜ  ػ٠ٛڄإعًٝ٘ أٍٚ َٔ ؿؾع٘ إٍ ايٌكام ٚاـ٬ف؛ ٭ٕ بكا٤ إوًٌُ 
 َٔ تؿلقِٗ ُٚنقِٗ ٚبكا٥ِٗ ع٢ً ػ٬ؾاتِٗ. ػرلٷ

َٔ اهتكلأ نتب أٌٖ ايعًِ اييت تتشـخ عٔ اـ٬ف، ٚتلٟٚ قِِاڄ ٚقعت بٌ أٌٖ ايعًِ ٗ فيو؛ ٚ
َْٚي٢ ٚخرٌي َٔ اختالفِٗ ع٢ً قٍٛ هنّ اهتٓباطاڄ َٔ تًو ايٛقا٥ع إٔ  ادتُاع ايٓاؽ ع٢ً قٍٛ َطدٛح أ

عبـ ايدل، ٚ"كؾع ا٬ّٕ  ، َٚٔ تًو ايهتب: "هرل أع٬ّ ايٓب٤٬" يًقٖيب، ٚ"داَع بٝإ ايعًِ ٚؾًٔ٘" ٫بٔضادح
 عٔ ا٭١ُ٥ ايع٬ّ" ٫بٔ ت١ُٝٝ.
٫ هٛم اتٗاّ إؼايـ ٫ٚ ايتٌٓٝع عًٝ٘، ٫ٚ فنلٙ َٔ أدٌ كايؿت٘، ٫ٚ تبـٜع٘، ٚقـ قلك أٌٖ ايعًِ أْ٘ 

 َٔ فيو ؾٗٛ إبتـع إؼايـ ٱْاع ايِشاب١. ٫ٚ تؿوٝك٘ َٚٔ ُٓع ٦ًٝاڄ
ل ايِشاب١ ٗ َوا٥ٌ تٓامعٛا ؾٝٗا ع٢ً إقلاك نٌ ؾلٜل يًؿلٜل قاٍ ًٝؽ اٱه٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٚقـ اتؿ

اٯػل ع٢ً ايعٌُ بادتٗاؿِٖ، نُوا٥ٌ ٗ ايعباؿات، ٚإٓانض ٚإٛاكٜح ٚايعڀا٤، ٚايوٝاه١، ٚغرل فيو، 
ٚسهِ عُل أٍٚ عاّ ٗ ايؿل١ٜٔ اؿُاك١ٜ بعـّ ايتٌلٜو، ٚٗ ايعاّ ايجاْٞ بايتٌلٜو ٗ ٚاقع١ َجٌ ا٭ٍٚ، ٕٚا 

       ٳ ٳ ٳ                ايقٜٔ ث ب ت  بايِْٓٛ أِْٗ ٫ ٦ٌ عٔ فيو قاٍ: تًو ع٢ً َا قٔٝٓا ٖٚقٙ ع٢ً َا ْكٔٞ، ِٖٚ ا٭١ُ٥ ه
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ّ، 0884) ابٔ ت١ُٝٝ،  هتُعٕٛ ع٢ً باطٌ ٫ٚ ٬ٓي١، ٚؿٍ ايهتاب ٚايو١ٓ ع٢ً ٚدٛب َتابعتِٗ"
08/021،022.) 

ا أػڀأ إَاّ ٗ ادتٗاؿٙ ٗ آساؿ ٚقاٍ اٱَاّ ايقٖيب ٗ تل١ْ اٱَاّ قُـ بٔ ِْل إلٚمٟ: "ٚيٛ أْا نًُ
، ٫ٚ َٔ ٖٛ أندل  ٵٙ  ٳـ  ٵٓ           ٳل ٫ٚ ابٔ َ  ٵِ      ٳابٔ ْ ٫ ٕا هًِ َعٓا  ؛ي٘ قُٓا عًٝ٘ ٚبـعٓاٙ ٖٚذلْاٙ       ڄَػؿٛكا            ڄإوا٥ٌ ػڀأ 

) ايقٖيب،  َُٓٗا، ٚاهلل ٖٛ ٖاؿٟ اـًل إٍ اؿل، ٖٛ أكسِ ايلآٌ، ؾٓعٛف باهلل َٔ اشل٣ٛ ٚايؿٛا١ٚ"
0874 ،ّ03/31.) 
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 ا٥ر ايبشح:ْت
 اـ٬ف َٔ ٓلٚكات ايتعاٍٜ.-0

 ايعٓا١ٜ بؿك٘ اـ٬ف دـ َتأنـ٠، ٚمثلت٘ ايع١ًُٝ شلا تأثرل عِٛٝ ٗ ٚاقع ا٭١َ.-1

ايعكٝـ٠ ٚا٭ػ٬م ٚايجٛابت ٜعٝب ا٭١َ، ٜٚؿلم بٌ أبٓا٥ٗا، ّٚنم سلًٗا،  ٍُٛسٍِٛ اـ٬ف ٗ أ-2
 ٜٚٔعـ نٝاْٗا.

 إاثٌ اٯٕ َٔ أٚدب ايٛادبات ع٢ً عًُا٤ ا٭١َ. ايوعٞ إٍ اٱٓعاف َٔ سـ٠ اـ٬ف-3

عٔ طلٜل ؾك٘ اـ٬ف ّهٔ ٚٓع تٌلٜع ؾكٗٞ، أهاه٘: أؿي١ ا٭سهاّ، ٚسـٚؿٙ: قٛاعـ ا٫هتٓباٙ -4
 ٚٓٛاب٘ ا٫دتٗاؿ، ٚكٚس٘: ايٛسـ٠ ٚا٭ػ٠ٛ اٱه١َٝ٬.

 َكرتح:
 يع١ًُٝ ايؿاع١ً:أَ اـڀٛات 

 تؼٌِِ".ا٫تؿام ع٢ً إلدع ايـٜين "َِاؿك َٚ-0

                                              ٶ         ايتٓامٍ: ٖٚٛ إٔ ٜتٓامٍ أسـ ايڀلؾٌ عٔ قٛي٘ ْع ا يًه١ًُ.-1

 ايتعإٚ ٗ ا٭َٛك إتؿل عًٝٗا، ٚاٱعقاك ٗ ا٭َٛك إؼتًـ ؾٝٗا.-2

 اٱبكا٤ ع٢ً ا٭ػ٠ٛ َع اـ٬ف ٗ ايلأٟ ٗ إوا٥ٌ اـ٬ؾ١ٝ.-3

  



 تىجيَ الخالف لرص تٌياى األهح
 

  

  

13 

 

 املصازض ٚاملطادع

إكـهٞ، تض: ًعٝب ا٭كْا٩ٚٙ، َ٪هو١  اٯؿاب ايٌلع١ٝ ٚإٓض إلع١ٝ، ٫بٔ َؿًض -0
 ّ.0885ايلهاي١، برلٚت، 

، 1إكًاؿ ايؿشٍٛ يًٌٛناْٞ، تض: ًعبإ قُـ إزلاعٌٝ، ؿاك ايو٬ّ، ايكاٖل٠، ٙ -1
 ٖع .0316

، 1أهباب اػت٬ف ايؿكٗا٤، يًٌٝؽ عًٞ اـؿبـ، ؿاك ايؿهل ايعلبٞ، ايكاٖل٠، ٙ -2
 ٖع .0305
 تب١ ايتٛؾٝك١ٝ، ايكاٖل٠، ؿ.ت.أٍُٛ ايؿك٘، يًٌٝؽ قُـ اـٔلٟ، إه -3

 
، 0ايبشل احملٝ٘، يًنكنٌٞ، تض: قُـ  قُـ تاَل، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، ٙ -4
 ٖع .0310

 ؿ.ت.، ؿاك ايؿهل، ايكاٖل٠. اؿؿٝـبـا١ٜ اجملتٗـ ٫بٔ كًـ   -5
 ّ.1113، 0ؿاك اؿـٜح، ايكاٖل٠، ٙ، اؿؿٝـبـا١ٜ اجملتٗـ ٫بٔ كًـ   -6

ًٔ٘، ٫بٔ عبـ ايدل ايكلطيب، تض: أبٛ ا٭ًباٍ اينٖرلٟ، ؿاك ابٔ بٝإ ايعًِ ٚؾ عداَ -7
 ّ.0883اؾٛمٟ، ايوعٛؿ١ٜ، 

اؾاَع ايِشٝض، قُـ بٔ إزلاعٌٝ ايبؼاكٟ، تض: َِڀؿ٢ ؿٜب ايبػا، ؿاك ابٔ نجرل،  -8
 ّ.0876برلٚت، 

كؾع ا٬ّٕ عٔ ا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ، ٫بٔ ت١ُٝٝ، تض: مٖرل ايٌاٍٜٚ، إهتب اٱه٬َٞ،   -01
 ٖع .0301، 2رلٚت،، ٙب

 ّ.0874ٓب٤٬، يًقٖيب، تض: ًعٝب ا٭كْا٩ٚٙ، َ٪هو١ ايلهاي١، برلٚت، ايهرل أع٬ّ  -00
 ٖع. 0313ايعكـ ايؿلٜـ، ٫بٔ عبـ كب٘ ا٭ْـيوٞ، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت،  -01

فُع إًو ؾٗـ يڀباع١ فُٛع ايؿتا٣ٚ ٫ بٔ ت١ُٝٝ، ْع عبـ ايلٓٔ قاهِ ٚابٓ٘ قُـ،  -02
 . 0884، ، َه١ إهل١َـ ايٌلٜـإِش

ؿاك ابٔ  ،بـك ايـٜٔ ايبعًٞ،. تض: قُـ ساَـ ايؿكٞ ،كتِل ايؿتا٣ٚ إِل١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ -03
 ّ.0875 ،ايوعٛؿ١ٜ ،ايكِٝ

ٌ إؿٌِ إٍ َقٖب اٱَاّ أٓـ بٔ سٓبٌ، يًٌٝؽ بهل أبٛ مٜـ، ؿاك ايعا١ُُ، ـػإ -04
 ٙ .0306، 0ايلٜاض، ٙ

 ّ.0857كـهٞ، َهتب١ ايكاٖل٠، َِل، ػين، ٫بٔ قـا١َ إإ -05



 م0202هجلح  الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
  

    

 

14 
 

 
 

ؿاك إسٝا٤ ايذلاخ ، يٲَاّ َوًِ ايٓٝوابٛكٟ، إٓٗاز ًلغ ُشٝض َوًِ بٔ اؿذاز  -06
 ٖع. 0281، برلٚت ،ايعلبٞ

 .، ؿ.تإٛاؾكات ٗ أٍُٛ ايٌلٜع١، يًعٌاطيب تض: عبـ ايًع٘ ؿكام، ؿاك إععلؾ١، برلٚت  -07

 ٖع. 0315َِل،  ،ؿًِٝ عٜٛى، ؿاك ايٛؾا٤عبـ ا ،َٛهٛع١ ايؿك٘ اٱه٬َٞ إعاُل  -08
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 شامل أمحد رحومة  . أ
 جبمعة الزنتبن -كلية الرتبية الشىيرف

 املًدص:
إٕ ايٓٛاهؽ بٓٛعٝٗا اؿلؾ١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٖٞ َٔ أٚهع أبٛاب ايٓشٛ َٔ سٝح اًتُاشلا ع٢ً أؾعاٍ 

ـټ )ابٔ َايو( ٚسلٚف نجرل٠، ٚقًچُا ٜكلأ اٱ ْوإ هڀلا علبٝا ٚاسـاڄ ؿٕٚ إٔ ٜعذلٓ٘ ْاهؽ أٚ أنجل، ٜٚٴعٳ
ٖع( أٍٚ َٔ فنل َِڀًض )ايٓٛاهؽ( ٗ َٓتِـ ايكلٕ ايوابع تكلٜبا سٝح فنلٖا ٗ ا٭يؿ١ٝ، 561)ت 

ٖع( ٜڀًل عًٝٗا تاك٠ )ْٛاهؽ إبتـأ( ٚتاك٠ أػل٣ )ْٛاهؽ ا٫بتـا٤( 575)ت  _ٚنقيو لـ )ايلٓٞ(
ـٸ  ٖع( َٔ ايٓشٌٜٛ ايقٜٔ ْعٛا بٌ إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُڀ٬سٞ يًٓٛاهؽ أٟ 650) ت _)ابٔ ٌٖاّ(ٜٚٴع

)ت  _َعلؾا إٜاٖا ٗ ايًػ١ ٚا٫ُڀ٬غ، ٚيكـ ًٚت ايٓٛاهؽ َتؿلق١ ٗ نتب ايٓشا٠ إٍ إٔ دا٤ )ايوٝٛطٞ(
شح َٛهَٛا بع ٖع( ؾذُعٗا ٚكتبٗا ٗ نتاب٘ )اشلُع( ٚ٭١ُٖٝ ٖقا إٛٓٛع دا٤ عٓٛإ ٖقا ايب800

)ايٓٛاهؽ اؿلؾ١ٝ ٗ ايتؿاهرل ايكلآ١ْٝ( ٚهٛف ْكّٛ ٗ ٖقا ايبشح بـكاه١ ايٓٛاهؽ اؿلؾ١ٝ ٗ نتب 
ايتؿورل تًو ايهتب اييت اٖتُت بايـكاه١ ايٓش١ٜٛ ؾذُعت بٌ ايتؿورل ٚاٱعلاب، َٚٔ ٖقٙ ايهتب َا 

:ًٜٞ 
 ٖع(424تؿورل ايهٌاف يًنكٌلٟ )ت _
 ٖع(634إ ا٭ْـيوٞ )ت تؿورل احملٝ٘ ٭بٞ سٝ _
 ٖع(0282تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل يًڀاٖل بٔ عاًٛك ايتْٛوٞ )ت  _
 ّ(0884تؿورل ايٌٝؽ قُـ َتٛيٞ ايٌعلاٟٚ )ت  _

ٚغرلٖا َٔ نتب ايتؿورل ا٭ػل٣ اييت اٖتُت بايـكاه١ ايٓش١ٜٛ ٚاييت ٫ ٜتوع إكاّ يقنلٖا، ٚنإ 
 عًُٞ ٗ ٖقا ايبشح َا ًٜٞ:

 كتِل٠ عٔ ايٓٛاهؽ بٌهٌ عاّ.إعڀا٤ ْبق٠  _
ْكّٛ أ٫ٚ بقنل ايهتاب أٟ ايتؿورل ثِ ْعلف بِاسب ايهتاب  _فنل ِافز َٔ نتب ايتؿورل

ْٚقنل َٛيـٙ َٚ٪يؿات٘ ٚتاكٜؽ ٚؾات٘، ٚإعڀا٤ ْبق٠ كتِل٠ عٔ ايهتاب ٚإٓٗر ايقٟ اتبع٘ إؿول ٗ ٖقا 
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نل ِٛفدا َٔ ايهتاب أٟ ايتؿورل َا ىّ ايهتاب، ٚاشلـف َٔ تأيٝؿ٘ شلقا ايهتاب ٚأػرلا ْكّٛ بق
ايٓٛاهؽ اؿلؾ١ٝ، ؾٓقنل اٯ١ٜ ايكلآ١ْٝ ْٚوتؼلز ايٓاهؽ اؿلٗ َٓٗا ْٚقنل كأٟ إؿول ؾٝٗا َٔ سٝح 
إع٢ٓ ٚاٱعلاب، ٚتلدع أ١ُٖٝ ٖقٙ ايـكاه١ إٍ نْٛٗا تتٓاٍٚ بابا َُٗا َٔ أبٛاب ايٓشٛ أ٫ ٖٚٛ ايٓٛاهؽ 

ه١ ٗ َبشجٌ ٜتكـَُٗا ُٗٝـ، أَا ايتُٗٝـ ؾتٓاٚيت ؾٝ٘ تعلٜـ ايٓوؽ يػ١ اؿلؾ١ٝ، ٚدا٤ت ٖقٙ ايـكا
ٚاُڀ٬سا ٚأْٛاع ايٓٛاهؽ، ٚتٓاٚيت ٗ إبشح ا٭ٍٚ ِافز َٔ نتب ايتؿورل ايكـ١ّ اييت اٖتُت 
بايـكاه١ ايٓش١ٜٛ نتؿورل ايهٌاف يًنكٌلٟ، ٚتؿورل ايبشل احملٝ٘ ٭بٞ سٝإ، ٚتٓاٚيت ٗ إبشح ايجاْٞ 

افدا َٔ نتب ايتؿورل اؿـٜج١ اييت ٖٞ ا٭ػل٣ اٖتُت بايـكاه١ ايٓش١ٜٛ نتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ٫بٔ ِ
 عاًٛك، ٚتؿورل ايٌٝؽ ايٌعلاٟٚ.

 متٗٝــــس
 تعطٜف ايٓػذ يػ١ ٚاصطالسا: 

 ايٓٻوٵؽٴ يڂػٳع١ڄ :
عٔ نتاب،  ٖع( ُاسب نتاب )اؾُٗل٠( ايٓٻوٵؽٴ: "ْوؼو نتاباڄ210قاٍ ابٔ ؿكٜـ ا٭مؿٟ )تع 

ٌٻبٳابٳ ، أځٜٵٔاڄ ٜٳٓٵتٳوؽ  ٌٻٝٵبٴ اي ٌٻ ، ٚاْتٳوٳؽ اي ِّ ُٵىٴ اي ٌٻ ـٵ اْٳتٳوٳؼٳ٘ : ْٳوٳؼٳتٹ اي ًٳٝٵ٦اڄ ؾځكځ ٞٵ٤ٺ ػًـ  ًٳ ٌټ  َجٌ ٚنڂ
 ، َاؿ٠ ْوؽ(1/511)ز ."اْتٳوٳؽٳ

٘ٴ، 282ٚقاٍ اؾٖٛلٟ )تع  ٌٻ ٚاْٳتوٳؼٳتٵ ُٵىٴ ايٛ ٌٻ ٘ٴ، ٖع( ُاسب نتاب )ايِشاغ(: "ْٳوٳؼٳتٹ اي أځمايتٵ
٘ٴ نڂًڊ٘ َع٢ٓ. ٘ٴ، ٚاهٵتٳٓٵوٳؼٵتٴ ٗٳا، ْٚوٳؼٵتٴ ايهتاب، ٚاْٳتٳوٳؼٵتٴ  _322/ 0)ز ٚٳْٳوٳؼٳتٹ ايلٜضٴ آثاكٳ ايـاكڇ، غځٝٻلٳتٵ

 َاؿ٠ ْوؽ(
َٻا ابٔ ؾاكي )تع  ٞٵ٤ إٍ 284أځ ًٳ ٖع( ؾكـ فٖب ٗ نتاب٘ )َكاٜٝى ايًػ١( قا٬٥ڄ : " ايٓٻوٵؽٴ ؼٌٜٛ 

ٞٵ٤ٺ، ٚايٓٻوٵؽٴ  ٍٴ ًٳ ٙٹ ، ناڃٯٜٳ١ ٜٓن ِٻ ٜٴٓٵوٳؽٴ بٹشٳاؿٹخٺ غځٝٵلڇ ٌٴ ، ثٴ ٔٵ قځبٵ َٹ ٘ٹ  ٌٴ بٹ ُٳ ٕٳ ٜٴعٳ َٵلٷ نځا ْٳوٵؽٴ ايهتاب ، ٚايٓٻوٵؽٴ : أ
ِٻ تٴٓٵوٳؽٴ بآ١ٜٺ َٵلٷ ثٴ  َاؿ٠ ْوؽ( 313/ 4)ز أػل٣". ؾٝٗا أ

ٛډٌ ٚ)اڃْٳتٳوٳؼٵت –ي  –ٚدا٤ ٗ كتاك ايِشاغ : " ٕ  ٘ٴ . ؾ : )ْٳوٳؼٳتٹ ( ايٌُىٴ ايِّ ٘ٴ أځمٳايځتٵ
ـٿٜاكڇ غځٝٻلٳتٵٗا .  ٚ)ْٳوٳؼٳتٹ( ايلٿٜضٴ آثاكٳ اي

ٌڇ  َٹجٵ ٕڂٓٵتٳوٳؽڇ( َٓ٘ . ٚ)ْٳوٵؽٴ( اڃٯ١ٜٹ باڃٯ١ٜٹ  ِٴ )ا ٛٳا٤ٷ ٚ )ايٓټوٵؼٳ١ڂ( اه ٘ٴ( هٳ ٚ)ْٳوٳؽٳ( ايڃهٹتٳابٳ ٚ )اڃْٳتوٳؼٳ
ُٹٗا ".  َاؿ٠ ْوؽ( _454)كتاك ايِشاغ، ْ  سٴهڃ
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٘ٴ عٔ ٚدا٤ ٗ يوإ ايعلب : "  ْٳوٳؽٳ : ْٳوٳؽٳ اي٤ٌٞٳ ٜٓوٳؼٴ٘ ْٳوٵؼاڄ ٚاْتوٳؼ٘ ٚاهتٓوٳؼٳ٘ : انڃتٳتٳبٳ
٘ٹ . ٓٹ  َٳعٳاكڇ

٘ٴ ؛ ٚٗ ايتٓنٌٜ : قاٍ تعاٍ :  َٳكځاځَ ٞٵ٤ٹ ٚإڇقا١َ آػٳلٳ  ٌٻ ٗٳا  ٚايٓٻوٵؽٴ : إڇبڀاٍ اي ٚٵ ْٴٓوٹ ٔٵ آٜٳ١ٺ أځ َٹ َٳا ْٳٓوٳؽٵ 
ٗٳا  َٹجٵًٹ ٚٵ  ٗٳا أځ َٿٓٵ ٘ٴ  (٠012 ايبكل٠، اٯ١ٜ )هٛكْٳأڃتٹ بٹؼٳٝٵلڈ  ٌٻ ٚاْٳتوٳؼٳتٵ ٚايعلب تكٍٛ : ْٳوٳؼٳت ايٌُىٴ ايِّٛ

ٗٳا". ـٿٜٳاكڇ: غځٝٻلٳتٵ ٘ٴ ، ... ْٚوٳؼٳتٹ ايلٿٜضٴ آثٳاكٳ اي َٳشٳًډ ٚٳسٳًډتٵ  ٌٻ  / 2)يوإ ايعلب،  أځمايت٘ ، ٚإع٢ٓ أځفٵٖبتٹ ايِّٛ
  َاؿ٠ ْوؽ( _50

 ايَّْٓػُذ اصطالسًا :
ٖع( َِڀًض )ايٓٻٛاهٹؽٴ( ٗ نتاب٘ عٓـَا ؼـخ عٔ بعض أسهاّ نإ 071ع مل ٜقنل هٝبٜٛ٘ )ت

ِٴ ايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ ؾٝ٘ ي٤ٌٞ ِٳ ايؿاعٌ إٍ اهِ إؿعٍٛ ٚاه )ٜكِـ  ٚأػٛاتٗا ٗ باب ايؿعٌ ايقٟ ٜتعـ٣ اه
ـٺ.  بٗا اٱهِ ٚاـدل(  (72/ 0)ايهتاب، ٚاس

ٕٻ ٚأػٛات ٗا قا٬٥ڄ : " ٖقا باب اؿلٚف اـُو١ اييت ٚنُا فنل هٝبٜٛ٘ ٗ نتاب٘ عٓـَا ؼـخ عٔ إڇ
ُٳا بعـٖا نعٌُ ايؿعٌ ؾُٝا بعـٙ ٌٴ ؾٹٝ ُٳ ٜكِـ إڇٕ ٚأػٛاتٗا ٚمل ٜوُٗا  (20/ 1)إِـك ايوابل،  تٳعٵ

ٕٻ اينكٌلٟ )تع  ٖع( " مل ٜقنل ٖقا إِڀًض )ايٓٛاهؽ( ٗ إؿٌِ ، بٌ أٚكؿ )نإ 427بايٓٛاهؽ ٚلـ أ
ٕٻ اينكٌلٟ عٓـَا  (241)إؿٌِ ٗ ُٓع١ اٱعلاب، ْايٓاق١ِ " ٚأػٛاتٗا ( ٗ باب ا٭ؾعاٍ ٚأٜٔاڄ لـ أچ

ٕٻ ٚأػٛاتٗا ٚبايتشـٜـ عٓـ ن٬َ٘ عٔ اؿلٚف ٗ نتاب٘ )إؿٌِ( مل ٜقنل ن١ًُ )ايٓٻٛاهؽ(  ؼـخ عٔ )إڇ
ـټ ابٔ َايو )تع ( 021/ 1)إِـك ايوابل،  بٌ قاٍ " اؿلٚف إٌب١ٗ بايؿعٌ" ٔٵ فنل ٖع( أ561ٚٴٜٳع َٳ  ٍٚ

ٕٻ ٚأػٛاتٗا( قا٬٥ڄ :  ِٵڀځًضٵ )ايٓٻٛاهؽ( ٗ َٓتِـ ايكلٕ ايوابع تكلٜباڄ سٌ فنلٖا ٗ اڃ٭يٹؿٝٻ١ ٗ باب )إڇ  َٴ
ِٵ ٜٳعوڂ ْٳاهٹؼٳاڄ ؾځع٬   ٕٵ يځ ٌٴ إڇ  " ٚاڃيؿٹعٵ
ُٳ٬ "       َٴٛ ٕٵ فٹٟ  ٘ٹ غځاٹيباڄ بٹإڇ   تٴًڃؿٹٝ

 (11)أيؿ١ٝ ابٔ َايو، ْ
/ 0)ًلغ ايلٓٞ ع٢ً ايهاؾ١ٝ،  ٖع( ٜڀًل عًٝٗا أسٝاْاڄ )ْٛاهؽ إبتـأ(575ع نقيو لـ ايلٓٞ )ت

ٖٚقا تأنٝـاڄ ع٢ً سـاث١ ٚٗٛك ٖقا ( 160/ 0)إِـك ايوابل،  ٚأسٝاْاڄ )ْٛاهؽ ا٫بتـا٤ ( (115
 إِڀًض .
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ـټ ابٔ ٌٖاّ )تع  هؽ ٖع( َٔ ايٓشٌٜٛ ايقٜٔ ْعٛا بٌ إع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫ُڀ٬سٞ يًٓٛا650ٜٚٴعٳ
سٌ قاٍ : " ايٓٛاهؽ : ْع ْاهؽ ، ٖٚٛ ٗ ايًػ١ َٔ ايٓٻوٵؽڇ َع٢ٓ اٱماي١ ٚٗ ا٫ُڀ٬غ : َا ٜلؾع سهِ 

 (005)ًلغ قڀل ايٓـ٣، ابٔ ٌٖاّ، إبتـأ ٚاـدل".
ٕٵ دا٤ ايوټٝٛطٞ )تع  ٖع( ، ؾذُعٗا ٗ نتاب٘ 800ٚيكـ ًٚت ايٓٸٛاهؽ َتؿلق١ ٗ نتب ايٓشا٠ إٍ أځ

عٔ نإ ٚأػٛاتٗا " ْٛاهؽ ا٫بتـا٤ ا٭ٍٚ ٖٚقا َبشح ا٭ؿٚات اييت تـػٌ ع٢ً إبتـأ اشلُع قا٬٥ڄ : 
ٕٻ ٚأػٛاتٗا : " َٔ ْٛاهؽ  ( 317/ 0)ُٖع اشلٛاَع،  ٚاـدل ؾتٓوؽ سهِ ا٫بتـا٤" ٚقاٍ أٜٔاڄ عٔ إ

 (373/ 0)إِـك ايوابل،  ا٫بتـا٤ ا٭سلف اـُو١ إٌب١ٗ بايؿعٌ".
ٕٻ اػتٝاك يؿ١ٛ ايٓٻٛاهؽ شلقٙ ايعٛاٌَ اػتٝاك َٛؾل ؛ ٭ْٻ٘ ٜ٪ؿٟ إٍ إؿكاى ٜٚل٣ سواّ ايٓټعُٝٞ ،  أځ

عٌُ ٖقٙ ا٭ؾعاٍ ٚاؿلٚف َٔ كؾع ِْٚب ، ٜٚعًٌِّ فيو بأځْٻٗا قـ أمايت ايعاٌَ ايكـِٜ ، ٚعًُت ؾٝ٘ ، 
ٌٻ٤ٞ ٜٚهٕٛ َهاْ٘ ، أٚ ٜبڀ ٕٻ ايٓاهؽ ٗ ايًػ١ ، ٖٛ َا ٜنٌٜ اي ٌ سهُاڄ هابكاڄ ، ُاَاڄ نُا فنلٚا َٔ أځ

 (10)ايٓٛاهؽ ٗ نتاب هٝبٜٛ٘، سواّ ايٓعُٝٞ، ْ ٜٚجبت سهُاڄ دـٜـاڄ.
ّٵ سٳوٻإ إٍ إٔ ا٭ؿٚات ع٢ً ْٛعٌ :  ُٻا  ٚفٖب ايـنتٛك تٳ

أسـُٖا ا٭ؿٚات ايـاػ١ً ع٢ً اؾٌُ ٚثاُْٝٗا ا٭ؿٚات ايـاػ١ً ع٢ً   إؿلؿات . ؾأَا ا٭ؿٚات 
َٻا ا٭ؿٚات ايـاػ١ً ع٢ً إؿلؿات ؾلتبتٗا ؿا٥ُاڄ  ايـاػ١ً ع٢ً اؾٌُ ؾلتبتٗا ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ايِـاك٠ ، ٚأ

 كتب١ ايتكـّ .
)ايًػ١ ايعلب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا،  َٚٔ أؿٚاتٹ اؾٌُ ايٓٛاهؽٴ ْٝعاڄ ٚأؿٚات ايٓؿٞ ٚايتأنٝـ ٖٚهقا.

 (.113ايـنتٛك ُاّ سوإ، ْ

 أْٛاع ايٓٛاغذ :
 ايٓٛاهؽ عوب ايتػٝرل ايقٟ ؼـث٘ ث٬ث١ أْٛاع :ٖع( 0287ٜكٍٛ ا٭هتاف عباي سؤ )تع 

ْٛع ٜلؾع ازل٘ ِٜٚٓب ػدلٙ ، ؾ٬ ٜلؾع ؾاع٬ڄ ، ٫ٚ ِٜٓب َؿع٫ٛڄ ، َجٌ " : نإ ٚأػٛاتٗا " ، 
ٕٻ    ٚأػٛاتٗا " ْٚٛع ِٜٓب ا٫ثٌٓ ٫ٚ ٜوتػ٢ٓ عٔ ايؿاعٌ ؛  ْٚٛع ِٜٓب ازل٘ ٜٚلؾع ػدلٙ ؛ َجٌ : " إڇ

ٔٻ ٚأػٛاتٗا "   ٜٚكٍٛ أٜٔاڄ ايٓٛاهؽ عوب ُٝػتٗا ٚتهٜٛٓٗا ايًؿٛٞ ث٬ث١ أْٛاع أٜٔاڄ ٖٚٞ :َجٌ : " ٚ
 أؾعاٍ : َجٌ : نإ ٚأنجل أػٛاتٗا . -0
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أزلا٤ : ٖٚٞ إٌتكات َٔ َِاؿك تًو ا٭ؾعاٍ اييت ّهٔ ا٫ًتكام َٓٗا ، َجٌ َِاؿك نإ ،  -1
 ٚأُبض .
ٕٻ ٚأػٛاتٗا.سلٚف : َجٌ : َا اؿذام١ٜ َٔ أػٛات نإ ... َٚجٌ :  -2 ْٚٛا٥لٖا َجٌ ٫  إڇ

 (.434/ 0)ايٓشٛ ايٛاٗ، عباي سؤ،  ايٓاؾ١ٝ يًذٓى".

 .املبشح األٍٚ: مناشز َٔ نتب ايتفػري ايكسمي١
٫ ْوتڀٝع ٗ ٖقا إكاّ إٔ ْعـؿ نتب ايتؿورل؛ ٭ْٗا نجرل٠ دـا؛ ا٭َل ايقٟ دعٌ "سادٞ ػًٝؿ١" 

/ 0)ٜٓٛل نٌـ ايٕٛٓٛ، هبع١ ٚث٬ثٕٛ ْٗلا تكلٜباُاسب نتاب "نٌـ ايٕٛٓٛ" ىِّ ي٘ ٗ نتاب٘ 
 ٚايقٟ ُٜٗٓا َٔ نتب ايتؿورل تًو ايهتب اييت اٖتُت بايـكاه١ ايٓش١ٜٛ ْقنل َٓٗا َا ًٜٞ: (316

 _1ٙ( 201داَع ايبٝإ َٔ تأٌٜٚ آٟ ايكلإٓ، يٲَاّ أبٞ دعؿل قُـ بٔ دلٜل ايڀدلٟ )ت  _0
 ٙ(.321ٝـ اؿٛٗ )ت تؿورل ايدلٖإ ٗ عًّٛ ايكلإٓ، يعًٞ بٔ هع

 ٙ(.357تؿورل ايبوٝ٘، ٭بٞ اؿؤ عًٞ بٔ أٓـ ايٛاسـٟ ايٓٝوابٛكٟ )ت  _2
 ٙ(.427تؿورل ايهٌاف، يًنكٌلٟ، )ت  _3
 ٙ(.431تؿورل احمللك ايٛدٝن ٗ تؿورل ايهتاب ايعنٜن، ٫بٔ عڀ١ٝ )ت  _4
ايـٜٔ ايلامٟ بٔ ػڀٝب  ايتؿورل ايهبرل "َؿاتٝض ايػٝب"، ٭بٞ عبـ اهلل قُـ بٔ عُل ؾؼل _5

 ٙ(.515ايولٟ، )ت 
اؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ، ٭بٞ عبـ اهلل قُـ بٔ أٓـ بهل بٔ ؾلغ ا٭ِْاكٟ ايكلطيب  _6

 ٙ(.560)ت
أْٛاك ايتٓنٌٜ ٚأهلاك ايتأٌٜٚ، يًكآٞ عبـ اهلل عُل ْاُل ايـٜٔ أبٞ اـرل ايبٝٔاٟٚ  _7

 ٙ(.574)ت
رل ايٓوؿٞ( ٭بٞ ايدلنات عبـ اهلل بٔ أٓـ بٔ قُٛؿ َـاكى ايتٓنٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ )تؿو _8

 ٙ(.601ساؾٜ ايـٜٔ ايٓوؿٞ )ت
 ٙ(.634ايبشل احملٝ٘ ٗ ايتؿورل، ٭بٞ سٝإ ا٭ْـيوٞ )ت _01
 ٙ(.645تؿورل ايـك إِٕٛ ٗ عًِ ايهتاب إهٕٓٛ، يًوٌُ اؿًيب )ت  _00
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 (.ع0282ْٖٛوٞ )ت تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، حملُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ايت _01
 ْٚأػق ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ٫ اؿِل َا نإ ٌَٗٛكا َٓٗا: 

 (:ـ535ٖتفػري ايهؿاف، يًعرلؿطٟ )ت  _1
 ايتعطٜف بصاسب ايهتاب: _أ

ٖٛ قُٛؿ بٔ عُل بٔ قُـ بٔ أٓـ اـٛاكمَٞ اينكٌلٟ، داك اهلل أبٛ ايكاهِ: َٔ أ١ُ٥ ايعًِ 
َه١ ؾذاٚك بٗا مَٓا ؾًكب ظاك اهلل، ٚتٓكٌ ٗ ايبًـإ ثِ عاؿ  بايـٜٔ ٚايتؿورل ٚايًػ١ ٚاٯؿاب، هاؾل إٍ

إٍ اؾلدا١ْٝ، َٔ قل٣ ػٛاكمّ، ؾتٛٗ ؾٝٗا، ٚنإ َعتنيٞ إقٖب، فاٖلا، ًـٜـ اٱْهاك ع٢ً أٌٖ ايو١ٓ 
 ٚأنجل َٔ ايتٌٓٝع عًِٝٗ ٗ ايهٌاف ٚغرلٙ.

 َٛيسٙ: _ب
 ّ.0164ٙ/ 356ٚيـ ٗ مكٌل، َٔ قل٣ ػٛاكمّ ه١ٓ 

 ؤيفات٘:َ _ز
 أيـ اينكٌلٟ فُٛع١ َٔ ايهتب َٓٗا َا ًٜٞ:

 ايهٌاف. _0
 أهاي ايب٬غ١. _1
 إؿٌِ. _2
 نتاب ا٭زلا٤ ٗ ايًػ١. _3
 ِٛفز ٗ ايٓشٛ. ٚغرلٖا َٔ ايهتب.ا٭ _4

 ٚفات٘: _ز
)ٜٓٛل تلْت٘ ٗ ا٭ع٬ّ ـرل ايـٜٔ ّ.0033ٙ/ 427تٛٗ ٗ اؾلدا١ْٝ َٔ قل٣ ػٛاكمّ ه١ٓ 

 (067/ 6اينكنًٞ، 

 تفػري ايهؿاف َٚٓٗر ايعرلؿطٟ فٝ٘ :
إٕ تؿورل ايهٌاف َٔ ػرل نتب ايتؿورل ٚأدًٗا ،  ٜهٌـ عٔ ٚدٛٙ اٱعذام ايكلآْٞ ايب٬غ١ٝ 
،ٚا٭هًٛب١ٝ ،ٚايًػ١ٜٛ ٖٚٛ َٔ أًٗل تؿاهرل إعتني١ ،ٚنإ ايهٌاف أٍٚ تؿورل ٜهٌـ عٔ هل ب٬غت٘ 
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ايٌٛاٖـ ايعلب١ٝ اييت ًُٚت إٍ أيـ بٝت ،ٚاٖتِ ؾٝ٘  ايكلإٓ ٚٚدٛٙ إعذامٙ ٚقـ فنل اينكٌلٟ ؾٝ٘
ٔٻ اينك ٌلٟ اهتػٌ باٱعلاب ٚايٓشٛ ، ٚتعلض باػتِاك ًـٜـ إيٞ إوا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٗ آٜات ا٭سهاّ يه

 تؿورلٙ يٌٓل َباؿ٨ إعتني١ ، ٚا٫ْتِاك ٕقٖب١ ؾٝ٘.
ًٝٞ غايباڄ، ٚإفا فنل بع١ٔ ؾإْٻ٘ ٚاَتام ايهتاب غًٛٙ َٔ اؿٌٛ ايڀٌٜٛ ٚبو٬َت٘ َٔ ايكِّ اٱهلا٥

 قـ ٜؿٓـٙ ،نُا ؾعٌ ٗ ق١ِ )ؿاٚؿ هًُٝإ (عًُٝٗا ايو٬ّ .
ٚيهٔ ٚدـت ب٘ بعض إٛٓٛعات اييت ٫ تـكى بايعكٌ ،ٚإْٻُا ٜعًُٗا أ١ُ٥ اؿـٜح ْٚكاؿٙ ، 

ٕٵ قڂًڃتٳ ٚباعتُاؿٙ ٗ بٝإ إعاْٞ ع٢ً يػ١ ايعلب ،ٚأهايٝبِٗ ٗ اـڀاب ، ٚ باتباع٘  طلٜل ايو٪ا  –ٍ :)إڇ
بِٔ ايتا٤ ( ٖٚٞ طلٜك١ َٔ طلم ايتٌٜٛل ، ٗ ايتعًِٝ ،  –بؿتض ايتا٤  ( ٜٚكٍٛ ٗ اؾٛاب :) قڂًڃتٴ 

 (405/ 0)ٜٓٛل ايهٌاف يًنكٌلٟ، ٚتلهٝؽ إعاْٞ ٗ ايٓؿى.
ٚنُا إٔ َٓٗذ٘ َلتب٘ ٷبأٍُٛ ايٓشٛ ايبِلٟ بُٝٓا ْلاٙ َٛاؾكاڄ يًُقٖب ايهٛٗ ٗ بعض إوا٥ٌ 

إسٝا٤ َٓٗر ايٓشا٠ ٗ ايكلا٤ات ْاقـاڄ شلا بغرل َتٛزلاڄ  –َلنناڄ ؾُٝا ٜقنلٙ َٔ َوا٥ٌ ايٓشٛ ، كتِلاڄ شلا ،
،َلدشاڄ بٝٓٗا َٚلدشاڄ بٗا ، نإ َٓتؿعاڄ َعاْٞ ايكلإٓ يًؿلا٤ ،ٚاينداز ،ٚاحملتوب ٫بٔ دين 

 (578 _577/ 0)ٜٓٛل ايٓشٛ ٚنتب ايتؿورل، ايـنتٛك عبـاهلل كؾٝـ٠، ،ٚغرلٖا.

 اهلسف َٔ تأيٝف ايهتاب :
ٓٻضٳ ؾٝٗا َا نإ َٓ٘ َٔ ايذلؿؿ بٌ  يكـ فنل اٱَاّ اينكٌلٟ ٗ َكـ١َ نتاب١ ق١ِ تأيٝـ ٖقا ٚ

 اٱقـاّ عًٝ٘ ٚاٱسذاّ عٓ٘ أ٫ٚڄ ،ثِ ايعنّ إُِِ َٓ٘ ع٢ً تأيٝؿ٘ ست٢ أػلد٘ يًٓاي نتاباڄ داَعاڄ ْاؾعاڄ .
ٚت٬َٝقٙ ٚإػٛاْ٘  َ٘ٔ ايتعذب ٚا٫هتشوإ ٗ ٚدٛٙ أُشاب ؾقنل أْٻ٘ نإ ٗ بـا١ٜ ا٭َل ٜل٣

ٕٚ ًٛقاڄ إٍ تأيٝـ هُع أطلاؾاڄ َٔ رلٗ ايـٜٔ )إعتني١( عٓـ تؿورلٙ يبعض آٜات ايكلإٓ ،ٖا دعًِٗ ٜوتڀ
فيو ست٢ اقذلسٛا عًٝ٘ إٔ ًّٞ عًِٝٗ ايهٌـ عٔ سكا٥ل ايتٓنٌٜ ٚعٝٛب ا٭قاٌٜٚ ٗ ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ 

٫ إلادع١ ؾأ٢ًَ عًِٝٗ َوأي١ ٗ ايؿٛاتض ،ٚطا٥ؿ١ َٔ ايه٬ّ ٗ سكا٥ل هٛك٠ ايبكل٠ ٚنإ ؾلؾض ،ؾأبٛا إ
ن٬َاڄ بوٝڀاڄ نجرل ايو٪اٍ ٚاؾٛاب ،طٌٜٛ ايقٍٜٛ ٚا٭فْاب ،ساٍٚ َٔ ػ٬ي٘ ايتٓب٘ ع٢ً غناك٠ ْهت ٖقا 

ُِ ايعنّ ع٢ً َعاٚؿ٠ دٛاك اهلل ايعًِ ٚإٔ ٜهٕٛ شلِ َٓاكاڄ ٜٓتشْٛ٘ َٚجا٫ڄ وتقْٚ٘ ،ؾاقتٓع ٗ ْٗا١ٜ ا٭َل ُٚ
ٚاٱْاػ١ علّ اهلل ؾتٛد٘ إيٞ اؿلّ إهٞ ؾٛدـ ايٓاي عڀ٢ٌ ا٭نباؿ إٍ ايعجٛك ع٢ً فيو إًُٞ، َتڀًعٌ 

ُٳاڄ ع٢ً اقتباه٘ ،ؾٗنٻ فيو َٔ عاطؿت٘ ًٚعٛكٙ ،ؾًُا سڀچسٴلٻ إٍ إٜٓاه٘، ت ب٘ ايلساٍ إٍ َه١ ،بـأ ٗ ا
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أػِل َٔ ا٭ٍٚ َع ُٓإ ايتهجرل َٔ ايؿٛا٥ـ ٚايؿشّ عٔ ايولا٥ل ست٢ نتاب١ نتاب٘ ايهٌاف بڀلٜك١ 
   (0807/ 0)ايهٌاف، أػلد٘ يًٓاي ْاؾعاڄ داَعاڄ.

 ٖع(: 427ِٛفز َٔ تؿورل ايهٌاف يًنكٌلٟ )تع 
ٕٳ)قاٍ تعاٍ  ُٴٛ ِٵ ٜٳعٵًځ ٖٴ ٚٳ ٕٳ ايڃشٳلٻ  ُٴٛ ِٵ يځٝٳهڃتٴ ٗٴ َٿٓٵ ٕٻ ؾځلڇٜكاڄ  َٹٔ كٻبٿ {035}ٚٳإڇ ٔٳ ايڃشٳلټ  َٹ ٔٻ  وځ ؾځ٬ځ تٳهڂْٛٳ

ٔٳ ُٵتٳلڇٜ ُٴ  (036، 035)هٛك٠ آٍ عُلإ، اٯٜتإ،  .(ايڃ
ٔٵ كٳبٿوځ(. َٹ  قاٍ اينكٌلٟ ٗ ٖقٙ اٯ١ٜ ٚبايتشـٜـ ٗ قٛي١ تعاٍ :) اؿلٻ 

ٔٵ)كٻبٿوځ(ٚؾٝ٘ ٚدٗإ : أځٕ  ٜٴشتٌُ إٔ ٜهٕٛ اؿل ػدلاڄ ٕبتـأ ققٚف ،أٟ ٖٛ اؿل ،أٚ َبتـأ ػدلٙ َ
أٚ إٍ اؿل ايقٟ ٗ  –٢ًُ اهلل ع١ًٝ ٚهًِ  –ي٬ّ يًعٗـ ٚاٱًاك٠ إٍ اؿل ايقٟ عًٝ٘ كهٍٛ اهلل تهٕٛ ا

ٕٳ ايڃشٳلٻ(. أٟ : ٖقا ايقٟ ٜهتُْٛ٘ ٖٛ اؿل َٔ اهلل ٫ َٔ غرلٙ . ٜعين إٔ اؿل َا ثبت  ُٴٛ قٛي٘ تعاٍ :)يځٝٳهڃتٴ
يقٟ عًٝ٘ أٌٖ ايهتاب ؾٗٛ ايباطٌ . ؾإٕ قًت : ٚ َا مل ٜجبت أْ٘ َٔ اهلل نا أْ٘ َٔ اهلل نايقٟ أتت عًٝ٘،

 إفا دعًت اؿل ػدل َبتـأ ؾُا قٌ َٔ كٸبٿو؟ قڂًڃتٴ : هٛم إٔ ٜهٕٛ ػدلاڄ بعـ ػدل ،ٚإٔ ٜهٕٛ سا٫ڄ .
ٞټ  ٔٵ كٳبٿوځ(. -كٓٞ اهلل عٓ٘  –ٚقلأځ عً َٹ  (104، 103/ 0)ايهٌاف، ز:)اؿلٻ 

 ٖـ (:  545ٞ )تـــألبٞ سٝإ األْسيػ –تفػري ايبشط احملٝط  -2
 ايتعطٜف بصاسب ايهتاب : -أ

ٔ سٝإ ايٓكلٟ ا٭ْـيوٞ اؾٝاْٞ ا٭ٌُ ايػلْاطٞ إٛيـ بٖٛ قُـ بٔ ٜٛهـ بٔ عًٞ بٔ ٜٛهـ 
ـٽاك،ًٝؽ ايٓشا٠ ،ايعًِ ايؿلؿ  ـٿ،هٝبٜٛ٘ اينَإ ٚإدلؿ ٚٚإٌٓأ إِلٟ اي ُٳ ايبٳشٵل ٴ ايډقٟ مل ٜعلف اؾنك بٌ ايڃ

ٛٳطٝ  ى بتٌادل ا٭قلإ .إفا ٢ٓ اي
ٌٳ ٚهتُا١٥  ّٳ َِل قٌٝ ه١ٓ مثاْ ِٻ قځـ ٌْأ بػلْاط١ ٚقلأ ايكلا٤ات ٚايٓشٛ ٚايًػ١ ٚداٍ ب٬ؿ إػلب ثٴ

اتؿل أٌٖ ايعِل ع٢ً تكـّ٘ ٚإَاَت٘ ٌْٚأت أ٫ٚؿِٖ ع٢ً سؿٜ  ،ٚنإ أبٛ سٝإ إَاَاڄ َٓتؿعاڄ ب٘،
َٳع ُـم ايًٗذ١ ٚنجل٠ اٱتكإ كتِلات٘ ٚآبا٩ِٖ ع٢ً ايٓٛل ٗ َبوٛطات٘، ٚٓلبت ا٭َ جاٍ بازل٘ 

 ٚايتشلٟ .

 َٛيسٙ  -ب
ٛٻاٍ ه١ٓ أكبع ٚٔوٌ  ًٳ ٚيـ ٗ َڀؼٌاكَ ،ٖٚٞ َـ١ٜٓ َوٛك٠ َٔ أعُاٍ غلْاط١ ٗ أڂػلٜات 

 ٚهتُا١٥ .



 م0202هجلح الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
 

  

  

23 

 

 َؤيفات٘ : -ز
ٚڇٟ ُٚٓـ ايتِاْٝـ ايوا٥ل٠ ، ايڃبٳشٵلٴ احملٝ٘  ٛٳ ٗ ي٘ باع طٌٜٛ ٗ ايؿك٘ ٚقاّ باػتِاك َٓٗاز ايٓٸ

ًلغ ايتوٌٗٝ ٚا٫كتٌاف ٚػلٜـ أسهاّ هٝبٜٛ٘ ٚايتقنلٙ ٚايػا١ٜ ٚايتكلٜب ٚإبـع ٚايًُش١  ايتؿورل،
 ،...ٚغرلٖا .

 ٚٳيځ٘ ٗ ايكلا٤ات عكـ ايٰيٞ ، ٚي٘ ِْٛ نجرل ًَٚٛشات أدٛؿ َٔ ًعلٙ .

 ٚفات٘ :  -ز
ٌ ٚهبعُا١٥ َٓني١ تٛٗ )كٓ٘ اهلل (ع١ٌٝ ّٜٛ ايوبت ايجأَ ٚايعٌلٜٔ َٔ ُؿل ه١ٓ ٔى ٚأكبع

ِټٛؾٹٝٻ١ٹ  .168، 16/ 8)ٜٓٛل تلْت٘ ٗ طبكات ايٌاؾع١ٝ ايهدل٣ يًوبهٞ،  بٛاٖل ايكاٖل٠ ٚؿؾٔ َكابل اي
عهـ أبٛ سٝإ ع٢ً تِٓٝـ ٖقا ايهتاب نُا ٜكٍٛ  تؿورل ايبشل ايٛهٝ٘ َٚٓٗر أبٞ سٝإ ؾٝ٘ :

ٌٵلڈ ٚهٳبٵعُا١٥ٺ ،ٖٚٞ أٚا٥ٌ ه١ٓ هبع ٚٔوٌ َٔ عُلٙ ؾٗٛ ناتب ٓذِ، نإ  ٗ َكـَت٘ أٚاػل هٳٓٳ١ٹ عٳ
مبـ٠ تؿهرلٙ ْٚتاز سٝات٘ اؿاؾ١ً بايتشٌِٝ ٚايتـكٜى ،َهتٜ بايٓشٛ ٚأقٛاٍ أ٥ُت٘ ،أيؿ٘ ٗ َِل عٓـَا قاٍ 
ٗ َكـَت٘ :"ست٢ أيكٝت َِل عِا ايتوٝاك ،ٚقًت َا بعـ "عباؿإ" َٔ ؿاك ...إٍ إٔ قاٍ ...ٚبٗا ُٓؿت 

ٞٻ تِٓٝؿٞ شلقا ايهتاب ،إكلك َٔ كٳبٿ  ا٭كباب".تِاْٝؿٞ ،ٚأيؿت تآيٝؿٞ، ٚ ( َكـ١َ َٔ بلناتٗا عً
 (011، 011/ 0تؿورل ايبشل احملٝ٘، 

ؾبٌ أبٛ سٝإ ٗ َكـ١َ نتاب١ إِاؿك اييت اعتُـ عًٝٗا ٗ تأيٝـ ٙ شلقا ايهتاب ؾؿٞ ايٓشٛ اعتُـ 
١ٜ ٚقلأ ايكلإٓ بايكلا٤ات ايوبع َِل ع٢ً نتاب هٝبٜٛ٘ ٚٗ ايكلا٤ات اعتُـ ع٢ً ايجُإ بجػل اٱههٓـك

ٚٗ ايتؿورل ؾكـ اعتُـ ع٢ً نتاب اينكٌلٟ )ايهٌاف ( ٚتؿورل ابٔ عڀ١ٝ ٚنتاب ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل 
 (014، 011/ 0)ٜٓٛل إِـك ايوابل، ٭قٛاٍ أ١ُ٥ ايتؿورل.

ؾكـ  حملٝ٘(ٚهًو أبٛ سٝإ َٓٗذاڄ ٚآشاڄ ٚايتنّ ب٘ ،ٚهاك ع٢ً ْٗذ٘ ٗ تأيٝؿ٘ يهتاب )ايبشل ا
ابتـأ بايه٬ّ ع٢ً َؿلؿات اٯ١ٜ اييت ٜؿولٖا يؿ١ٛڄ ؾُٝا وتاز إيٝ٘ َٔ ايًػ١ ،ٚا٭سهاّ ايٓش١ٜٛ اييت يتًو 
ايًؿ١ٛ ،قبٌ ايذلنٝب ،ثِ ايٌلٚع ٗ تؿورل اٯ١ٜ فانلاڄ هبب ْنٚشلا ،إفا نإ شلا هبب ، َٚٓاهباتٗا 

ع١ًُ ، فانلاڄ تٛدٝ٘ فيو ٗ عًِ ايعلب ،ْاق٬ڄ أقاٌٜٚ ٚاكتباطٗا َا قبًٗا ،ٚسٌـ ايكلا٤ات ايٌاف٠ ،ٚإوت
ايوًـ ٚاـًـ ٗ ؾِٗ َعاْٝٗا ،ؾهإ ٫ ٜهلك ن٬َاڄ ٗ يؿٜ هبل ٫ٚ ٗ ١ًْ تكـّ ايه٬ّ عًٝٗا ،٫ٚ ٗ 

 آ١ٜ ؾڂوٹٸلٳتٵ.
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َلدشاڄ َا  ٚنإ َٓٗذ٘ ٗ ايٓشٛ ايكلآْٞ ّاكي اٱعلاب َٔ ػ٬ٍ ؼًٌٝ إعاْٞ ٚتٛدٝ٘ ايكلا٤ات،
ٜـٍ عًٝ٘ َكت٢ٔ ايـيٌٝ ٚطاٖل ايًؿٜ أٚ يذلنٝب ،َٓهباڄ ٗ اٱعلاب عٔ ايٛدٛٙ ائعٝؿ١ اييت ٜٓنٙ ايكلإٓ 
عٓٗا َبٝٓاڄ أځْٗا ٖا هب إٔ ٜعـٍ عٓ٘ ، ٫ٚ ٜهلك اؿهِ ايقٟ هبل فنلٙ ،ٚناْت ايكلا٠٤ عٓـٙ ه١ٓ َتبع١ 

ٜٚوتبعـ ايكلا٤ات ايٌاف٠  ٛاتل٠ بٌـ٠ َتٓا١ٖٝ،هب قبٛشلا ٚعـّ ْكـٖا ،ٖٚٛ ٜڀبل ٖقا إبـأ ٗ ايكلا٤ات إت
ّٜٚٓ ٗ بعض إٛآع ع٢ً أْ٘ ٫ تب٢ٓ قاعـ٠ م١ٜٛ ع٢ً قلا٠٤ ًاف٠ ػايؿت ايٌا٥ع  اييت إِشـ اٱَاّ،

ٚيهٓ٘ فتٗـ ىتاك َٔ آكا٤  ايؿِٝض َٔ ن٬ّ ايعلب .ٚنإ بِلٟ إقٖب ٗ أٍُٛ ايتؿهرل ايٓشٟٛ،
 اٜٚٓكـ َٔ ا٭قٛاٍ َ كـ٠،؟تٗ داْب٘ ػُِٛاڄ ٗ ايـؾاع عٔ ايكلا٤ات إٓايهٛؾٌٝ َا ٜل٣ أځٕ ايِٛاب 

ٕٻ ايِٛاب داْب٘   (015، 012/ 0)ٜٓٛل َكـ١َ تؿورل ايبشل احملٝ٘، َُٗا نإ قا٥ً٘. –ٜل٣ أځ
 ٖع (:634٭بٞ سٝإ )تعع –ِٛفز َٔ تؿورل ايبشل احملٝ٘ 

ٗٳا سٳ قاٍ تعاٍ: ُٻا عٳًځٝٵ ٌټ ْٳؿڃىڈ يډ ٜڅ(.)إڇٕ نڂ  (3)هٛك٠ ايڀاكم :اٯ١ٜ  اؾٹ
ٌٴٸ َبتـأ  ُٳا ػؿٝؿ١ڄ ؾٗٞ عٓـ ايبِلٌٜ كؿؿ١ َٔ ايجك١ًٝ ،ٚنڂ ٌټ كٳؾڃعاڄ يځ ٕٵ ػؿٝؿ١ڄ ، نڂ "قلأ اؾُٗٛك : إڇ

َٳا ما٥ـ٠څ، ٚٳ ٕڇ إؼؿؿ١ ،  ٕڇ ايٓٳٸاؾٹٝٳ١ٹ ٚإڇ ٚساؾٜ ػدل َبتـأ ،ٚعًُٝٗا َتعًل ب٘  ٚاي٬ّ ٖٞ ايـاػ١ًٝ يًؿلم بٌ إڇ
ٕٵ ْاؾ١ٝ ٚاي٬ّ َع٢ٓ إڇ٫ډ،،ٚعٓـ ايهٛ ٜڃ َبتـأ ٚػدلٷ ٚايذلدٝض بٌ إقٖبٌ  ؾٌٝ : إڇ ٚٳسٳاؾٹ َٚا ما٥ـ٠ ،ٚنٌ 

)ٖٛ اؿؤ بٔ أبٞ اؿؤ بٔ ٜواك )أبٞ اؿؤ (ايبِلٟ ، أبٛ هعٝـ َقنٛك ٗ عًِ ايٓشٛ ،ٚقلأ اؿؤ 
،ٚسدل ا٭١َ ٗ مَٓ٘ . ّ ( ، قاك٨ تابعٞ نإ إَاّ أٌٖ ايبِل٠  617 -ٖع  01) -ّ (531 -ٖع 10)

ٖعع  50) ٖٛ قتاؿ٠ بٔ ؿعا١َ بٔ قتاؿ٠ )ٚا٭علز ٚقتاؿ٠، (1/115، ٚا٭ع٬ّ  1/58ٜٓٛل ٚؾٝات ا٭عٝإ 
ّ ( ، َؿول ساؾٜ ٓلٜل أنُ٘ ٚنإ َع عًُ٘ ٗ اؿـٜح كأهاڄ ٗ ايعلب١ٝ 625 -ٖع 007ّ ( ،)571 -

) ٖٛ عاُِ بٔ أبٞ ٚعاُِ، .(3/574إ َٚؿلؿات ايًػ١  ٚأٜاّ ايعلب ٚايٓوب . ٜٓٛل ٚؾٝات ا٭عٝ
ّ (أٓـ ايكلا٤ ايوبع١ تابعٞ ،ثك١ ٗ ايكلا٤ات ، 634ٖع( ،) 016 -ايٓذٛؿ بٗـي١ ايهٛٗ أبٛ بهل )...

.) ٖٛ عبـ اهلل بٔ عاَل بٔ ٜنٜـ أبٛ ٚابٔ عاَل .(2/137قٌٝ : اهِ أبٝ٘ عبٝـ ،ٚبٗـي١ اهِ أَ٘ .) ا٭ع٬ّ 
ّ (.أسـ ايكلا٤ ايوبع١ ٚيـ ٗ ايبًكا٤ ٚاْتكٌ إٍ 625 -ٖع 007ّ (،)221 -ٖع 7عُلإ ايٌاَٞ ،)

 .(0/80ؿٌَل بعـ ؾتشٗا ٚتٛٗ بٗا ،نإ ُـٚقاڄ ٗ كٚا١ٜ اؿـٜح . ٜٓٛل ا٭ع٬ّ 
ٖع 045ّ (، )611 -ٖع 71)ٖٛ ٓن٠ بٔ سبٝب بٔ عُاك٠ بٔ إزلاعٌٝ ايتُُٝٞ اينٜات ،)ٚٓن٠

)ٖٛ ٚأبٛ عُلٚ.( 1/166يكلا٤ات تٛؾٝا عًٛإ .ٜٓٛل ا٭ع٬ّ ّ (، أسـ ايكلا٤ ايوبع١ ، نإ عإاڄ با62-
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ّ (،ٚايع٤٬ يكب أبٝ٘ /نإ 660-ٖع 043ّ(،)581 -ٖع 61مٜاؿ بٔ عُاك ايتُُٝٞ إامْٞ ايبِلٟ )
إَاَاڄ ٗ ايًػ١ ٚا٭ؿب ،ٚأسـ ايكلا٤ ايوبع١ ،ٚيـ َه١ ٌْٚأ بايبِل٠ َٚات ٗ ايهٛؾ١ .ٜٓٛل ٚؾٝات ا٭عٝإ 

ٖع أسـ ايكلا٤ 058)ٖٛ ْاؾع بٔ عبـ ايلٓٔ بٔ أبٞ ْعِٝ ايًٝجٞ باي٤٫ٛ إـْٞ تٛٗ عْٚاؾ.( 2/335
غ٬ف عُٓٗا : ٕډا ٌَـؿ٠ ٖٚٞ َعين ) إ٫ (يػ١ ٌَٗٛك٠  (7/4ايوبع١ إٌٗٛكٜٔ ٗ إـ١ٜٓ .ٜٓٛل ا٭ع٬ّ 

ٖٴقٳٜٵٌ ٚغرلِٖ .تكٍٛ ايعلب أقوُت عًٝو ٕچا ؾعًت نقا : أٟ إ٫ ؾعًت ،قاي٘  ا٭ػؿٍ .ؾع٢ً ٖقٙ ٗ 
ٜڅ. ٚسه٢ ٖاكٕٚ ٗٳا سٳاؾٹ ٌٻ ْٳؿڃىڈ إ٫چعٳًځٝٵ )ٖٛ ٖاكٕٚ بٔ َٛهٞ  ايكلا٠٤ ٜتعٌ إٔ تهٕٛ ْاؾ١ٝ ،أٟ َا نڂ

ٖع نإ عإاڄ بايكلا٤ات ٚايعلب١ٝ َٔ أٌٖ 016ا٭مؿٟ ايعتهٞ باي٤٫ٛ إـْٞ أبٛ عبـ اهلل ا٭عٛك ، تٛٗ 
، ٚسؿٜ ايٓشٛ ٚنإ أٍٚ َٔ تتبع ٚدٛٙ ايكلا٤ ٚايٌاف َٓٗا  ايبِل٠ ، نإ ٜٗٛؿٜاڄ ؾأهًِ ، ٚقلأ ايكلإٓ

ٕٻ، .(1/210ٜٓٛل بػ١ٝ ايٛعا٤  ِٵبٹ ؾاي٬ّ ٖٞ ايـاػ١ً ٗ ػدل إڇ ٌٻ بايٓٻ ٌٵـٜـ ،نڂ ٕٻ بايتٻ ٘ٴ قڂل٨ : إڇ هٛا٤  أځْٻ
ٕٵ نٹـتٻ يځتٴلٵؿٜٔ( ٍٳ تٳايًډ٘ إڇ  .(45يِاؾات .اٯ١ٜ ) هٛك٠ اناْت إؼؿؿ١ أٚ إٌـؿ٠ ٌَٗٛك ،ٚبإؼؿؿ١ :)قځا

٘ٴ ع٢ً كدع٘ يكاؿكٷ .( 30) هٛك٠ ؾاطل .اٯ١ٜٚبايٓاؾ١ٝ : )ٚي٦ٔ مايتا إٕ أَوهُٗا ( ٚقٌٝ ،دٛاب ايكوِ إْٻ
)ٖٛ أبٛ بهل قُـ بٔ هرلٜٔ ًٝؽ اٱه٬ّ َٚا بُٝٓٗا اعذلاضٷ، ٚايٛاٖل عُّٛ نٌ ْؿىڈ. ٚقاٍ ابٔ هلٜٔ

٭س٬ّ (نإ َجا٫ڄ وتق٣ ٗ ايٛكع ٚاينٖـ ٚايعباؿات ايبِلٟ أًتٗل بتؿورل ا٭س٬ّ ٚي٘ نتاب )تؿورل ا
ٚقتاؿ٠ ٚغرلُٖا ، ؾتهٕٛ ٗ اٯ١ٜ ٚعٝـ ٚمادلٷ َٚا .( 3/070ٖع . ٜٓٛل ٚؾٝات ا٭عٝإ 001،تٛٗ ه١ٓ 

ٍټ عًٝ٘".  .(338،  7/337)تؿورل ايبشل احملٝ٘ ، زبعـ فيو ٜٳـ

 :املبشح ايجاْٞ : مناشز َٔ نتب ايتفػري احلسٜح
نإ شلِ ايؿٌٔ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً ايعًّٛ اٱه١َٝ٬ ٚايعلب١ٝ  عِل اؿـٜح أ١ُ٥ أع٬ّ،بلم ٗ اي

ًٚلسٗا ٚا٫ْهباب عًٝٗا ،ؾكـ أڂيِّؿٹتٵ ٗ ٖقا ايعِل فُٛع١ َٔ ايتؿاهرل نإ اشلـف َٓٗا تؿورل ايكلإٓ 
 ايهلِٜ ،ٚا٫ٖتُاّ بآكا٤ ايعًُا٤ ايوابكٌ ٚتٛدٗاتِٗ ايٓش١ٜٛ .

 ٕجاٍ ٫ اؿِل َا نإ ٌَٗٛكاڄ َٓٗا :ْقنل َٓٗا ع٢ً هبٌٝ ا
 ٖع(. 0282تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ،حملُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ايتْٛوٞ ،)تع – 0
 ٖع (. 0887تؿورل ايٌٝؽ قُـ َتٛيٞ ايٌعلاٟٚ ، )تع – 1

 ٖـ(: 1333تفػري ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط ،حملُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض ايتْٛػٞ ،)تـأٚاًل: 
 هتاب :ايتعطٜف بصاسب اي –أ 
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ٖٛ ايع١َ٬ ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ قُـ بٔ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك، ًب ٗ أسٔإ أهل٠ ع١ًُٝ 
،ٌْٚأ بٌ أسٔإ ٚايـ ٜأٌَ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َجاٍ دـٙ ٗ ايعًّٛ ٚايٓبٛؽ ٚايعبكل١ٜ ،تًؿ٢ ايعًِ نأبٓا٤ 

يلابع١ عٌل٠ ايتشل ظاَع١ دًٝ٘، سٝح سؿٜ ايكلإٓ ،ٚاػ٘ إٍ سؿٜ إتٕٛ ايوا٥ـ٠ ٗ ٚقت٘ ،ٕٚا بًؼ ا
ٖع ًٚلع ٌٜٓٗ َٔ َعٝٓ٘  ٗ تعڀٍ ٚسب إعلؾ١ ،ثِ بلم ْٚبؼ ٗ ًت٢ ايعًّٛ هٛا٤ 0201اينٜت١ْٛ ه١ٓ 

) ٜٓٛل ابٔ عاًٛك َٚٓٗذ٘ ٗ ٗ عًّٛ ايٌلٜع١ أٚ ايًػ١ أٚ اٯؿاب أٚ غرلٖا ،بٌ ٚايڀب ،ٚإتكإ ايؿلْو١ٝ؛
ِٝ ايلٜى ،كهاي١ َادوترل َٔ داَع١ اٱَاّ قُـ بٔ هعٛؿ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل يعبـ اهلل بٔ إبلاٖ

ٚقـ تٍٛ َٓاُب ع١ًُٝ  ٖع.(0317، 4،5اٱه١َٝ٬ ،ن١ًٝ أٍُٛ ايـٜٔ ، قوِ ايكلإٓ ٚعًَٛ٘ ،ْ
 ٚايكٔا٤ ، ٚاٱؾتا٤ ،ٚ عٜٔٛات اؾاَع ايع١ًُٝ ،ٚغرلٖا . ٚإؿاك١ٜ باكم٠ نايتـكٜى ،

 َٛيسٙ : –ب 
ٖع بكِل 0186ٖع ٚقٌٝ 0185ٛك ٗ ٓاس١ٝ إلهٞ بتْٛى ه١ٓ ٚيـ ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاً

 ٮّ ايِـك ايٛمٜل قُـ ايعنٜن بٛ عتٛك .يدـٙ 

 َؤيفات٘ : –ز 
ي٘ َ٪يؿات عـٜـ٠ ٗ ًت٢ ايؿٕٓٛ ،َٓٗا تؿورل إو٢ُ بايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ،َٚكاُـ ايٌلٜع١ ٚأٍُٛ 

ٚكؿٷ ع٢ً نتاب  ؿاٚ ايٛاقع١ ٗ إٛطأ،ايٓٛاّ ا٫دتُاعٞ ٗ اٱه٬ّ ٚنٌـ إػڀ٢ َٔ إعاْٞ ٚا٭ي
اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ يعًٞ عبـ ايلمام ٚأٍُٛ ايتكـِٜ ٗ اٱه٬ّ ،ٚأٍُٛ اٱٌْا٤ ٚاـڀاب١ ،ٚ أيٝى 

 ٚغرلٖا نجرل هٛا٤ نإ َڀبٛعاڄ أٚ كڀٛطاڄ . ايِبض بكلٜب،

 ٚفات٘ : –ز 
ٓٗذ٘ ٗ تؿورل ايتشلٜل ) ابٔ عاًٛك َٖٚع. 0282كدب  02تٛٗ  ع كٓ٘ اهلل ع ّٜٛ ا٭سـ 

 .(8-6ٚايتٜٓٛل ، ْ

 َٓٗذ٘ يف ٖصا ايهتاب : 
- 0/4 عاًٛك بٔ ايڀاٖل قُـ ،يٌٝؽ ٚايتٜٓٛل ايتشلٜل ايتؿورل َكـ١َ ٜٓٛل)قـ هًو ابٔ عاًٛك

ٗ تؿورلٙ َٓٗذاڄ َتُٝناڄ ،ؾذا٤ قتٜٛاڄ ع٢ً َناٜا ع١ُٝٛ ،َتُٔٓاڄ عًَٛاڄ نجرل٠ ،ٚؾٛا٥ـ ١ْ ،ٚقـ بقٍ  (7
 ٚاهتذُع قٛاٙ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ؛ؾتذًٞ ؾٝ٘ َٛاٖب َتعـؿ٠. ٗـٙ،دايتؿورل قِاك٣ ٗ ٖقا 

 ّٚهٔ سِل فيو ؾُٝا ًٜٞ : ٚقـ بٌ ع كٓ٘ اهلل ع ٗ َكـَت٘ ايلا٥ع١ َٓٗذ٘ بإْاٍ،
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َٴعاؿ  –نُا ٜكٍٛ  -بـأ تؿورل َكـَات عٌل ،يتهٕٛ  – 0 عْٛاڄ يًباسح ٗ ايتؿورل ،ٚتػٓٝ٘ عٔ 
 ٜناڄ عُٛٝاڄ.نـَات تُٔٓت عًُاڄ غٖٚقٙ إك نجرل،

 اٖتِ ببٝإ ٚدٛٙ اٱعذام ،ْٚهت ايب٬غ١ ايعلب١ٝ ،ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍ . – 1
 اٖتِ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯٟ بعٔٗا ببعض . – 2
ٔٳ أغلآٗا ،َٚا تٌتٌُ عًٝ٘ بإْاٍ .ٚمل ٜػاؿك هٛك٠ إ٫  _ 3  بٳٝٻ
ت بٔب٘ ٚؼكٝل ٖا ػًت َٔ ٓبڀ٘ نجرل َٓ٘ اٖتِ بتشًٌٝ ا٭يؿاٚ ٚتبٌٝ َعاْٞ إؿلؿا – 4

 قٛاَٝى ايًػ١ .
 ٚكبڀٗا عٝا٠ إوًٌُ . عٴ٢ٓ باهتٓباٙ ايؿٛا٥ـ ، – 5
 يتهٕٛ هبباڄ ٗ ايٓٗٛض با٭١َ . سلْ ع٢ً اهتًٗاّ ايعدل َٔ ايكلإٓ ؛ – 6

 ٖع( : 0282ِٛفز َٔ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل حملُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك )تع
 امل فيو ايهتاب ٫ كٜب ؾٝ٘ (.قاٍ تعاٍ : )

ٜكٍٛ ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ٗ تؿورل قٛي٘ تعاٍ :)٫ كٜب ؾٝ٘ (:" ٚمل ىتًـ َتٛاتل ايكلا٤ 
ٗ ؾتض )٫ځ كٜب ؾٝ٘ ( ْؿٝاڄ يًذٓى ع٢ً هبٌٝ إجاٍ ايتِّٓٝ ٖٚٛ أبًػ٘ ٭ْ٘ يٛ كؾع ٫ستٌُ ْؿٞ ايؿلؿ 

ٔٳ ي٘ )فيو ٛؿٕٚ اؾٓى ؾإٕ نإ اٱًاك٠ بك ـٻٜٵ ( إٍ اؿلٚف اجملتُع١ ٗ )امل( ع٢ً إكاؿ٠ ايتعلٜض بإتشٳ
ٚنإ قٛي٘ )ايڃهٹتٳابٴ( ػدلاڄ ٫هِ اٱًاك٠ ع٢ً َا تكـّ نإ قٛي٘ :)٫ځ كٳٜٵبٳ (ْؿٝاڄ يلٜب ػاْ ٖٚٛ ايلٜب 
ايقٟ ٜعلض ٗ نٕٛ ٖقا ايهتاب َ٪يؿاڄ َٔ سلٚف ن٬َ٘ ؾهٝـ عذنٚا عٔ َجً٘ ،ٚنإ ْؿٞ اؾٓى ؾٝ٘ 

َٳٓٵنڇيځ١ځ ايتأنٝـ ٕؿاؿ اٱًاك٠ بكٛي٘ )فيو ايهتاب ٫ كٜب سك َٴٓٳنٻيځ١  ٝك١ ٚيٝى باؿعا٤ ،ؾتهٕٛ ١ًْ )٫ځ كٳٜٵبٳ( 
  (112، 0/111) تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ؾٝ٘ (... ٜٚهٕٛ ػدل )٫( ققٚؾاڄ يٛٗٛكٙ أٟ ٫ كٜب َٛدٛؿ.

 :ّ( 1335ثاًْٝا : تفػري ايؿٝذ ذلُس َتٛيٞ ايؿعطاٟٚ )تـ  
 ايتعطٜف بصاسب ايهتاب : –أ 

ِٷ باكم َٔ أع٬ّ ايـع٠ٛ اٱه١َٝ٬ ،ٚعاملٷ دًٌٝ اًتٗل بايٛكع ٚايتك٣ٛ نُا اًتٗل بايوعٞ ٗ  عً
عٌُ اـرل َٚواعـ٠ احملتادٌ ،ُٚاسب أٍٚ تؿورل ًؿٟٛ ناٌَ يًكلإٓ ٚعلف بأهًٛب٘ إتُٝن ٚإُتع 

. ٚاتؿل ايهجرلٕٚ ع٢ً نْٛ٘ إَاّ ٖقا ايعِل سٝح  ٚاؾقاب يًُوتُعٌ، َع ايكـك٠ ع٢ً إقٓاع اٯػلٜٔ
٠ ع٢ً فٗٛؿات٘ ٗ ٚع٬ يكب بإَاّ ايـعا٠ يكـكت٘ ع٢ً تؿورل أٟ َوأي١ ؿ١ٜٝٓ َٓت٢ٗ ايوٗٛي١ ٚايبواط١،
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 فاٍ ايـع٠ٛ اٱه١َٝ٬ ،ٚنإ تلنٝنٙ ع٢ً ايٓكاٙ اٱّا١ْٝ ٗ تؿورل َا دعً٘ ٜكذلب َٔ قًٛب ايٓاي،
ٕٻ أهًٛب٘   ٜٓاهب ْٝع إوتٜٛات ٚايجكاؾات ... ؾهإ أًٗل َٔ ؾول ايكلإٓ ٗ عِلْا .ٚغا١ُ ٚأ

ٚٚاؾل ايٌعلاٟٚ  ،ت٘تنٚز ايٌعلاٟٚ ٖٚٛ ٗ ا٫بتـا١ٝ٥ بٓا٤ ع٢ً كغب١ ٚايـٙ ايقٟ اػتاك ي٘ مٚد
ع٢ً اػتٝاكٙ ،ٚنإ اػتٝاكاڄ طٝباڄ مل ٜتعب٘ ٗ سٝات٘ ٚألب ايٌعلاٟٚ ث٬ث١ أ٫ٚؿ ٚبٓتٌ ٚؿكي ايٌٝؽ 

هڂتٻاب َٓق اـاَو١ َٔ عُلٙ ،ٚأمت سؿٜ ايكلإٓ ايهلِٜ ٗ ايعاًل٠ َٔ عُلٙ ،ٚسٌِ ع٢ً ايٌٗاؿ٠ اي
) إٛهٛع١ ايك١َٝٛ ّ.0831ّ ٚايتشل به١ًٝ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٚؽلز َٓٗا عاّ 0825ا٭مٖل١ٜ عاّ 

 (337يٌؼِٝات إِل١ٜ ايباكم٠ ، ْ
مٖلٟ ،ثِ اْتكٌ إٍ ايتـكٜى َعٗـ بـأ ايٌعلاٟٚ سٝات٘ ايع١ًُٝ َـكهاڄ َعٗـ )طٓڀا (ا٭

ّ 0840)اٱههٓـك١ٜ ( ا٭مٖلٟ ،ثِ َعٗـ )اينقامٜل ( ٚبعـٖا هاؾل إٍ إًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ه١ٓ 
ٚعٌُ به١ًٝ ايٌلٜع١ َه١ إهل١َ َـكهاڄ يًتؿورل ٚاؿـٜح ،ثِ عاؿ إٍ َِل ٚعٌُ ٚن٬ٝڄ َعٗـ )طٓڀا( 

ّ ثِ 0850ـٜل ايـع٠ٛ اٱه١َٝ٬ بٛماك٠ ا٭ٚقاف إِل١ٜ ه١ٓ ّ ثِ تٍٛ َِٓب 0851َايجاْٟٛ ه١ٓ 
ٚٗ ه١ٓ  ّ،0855ّ، ثِ تٍٛ ك٥اه١ ايبعج١ ا٭مٖل١ٜ باؾنا٥ل ه١ٓ 0852َؿتٌاڄ يًعًّٛ ايعلب١ٝ ،ه١ٓ 

ّ عٴٌ أهتافاڄ ما٥لاڄ به١ًٝ ايٌلٜع١ ظاَع١ إًو عبـ ايعنٜن َه١ إهل١َ .ٚاػترل ايٌٝؽ ٚمٜلاڄ 0861
ّ ،ٚسٌِ ايٌٝؽ ع٢ً ٚهاّ اؾُٗٛك١ٜ ه١ٓ 0866ّ، ثِ أعٴٝـ اػتٝاكٙ ه١ٓ ١ٓ0865 يٮٚقاف ه

ّ ؿٔٛك َ٪ُل ا٫قتِاؿ ايـٚيٞ بإلنن اٱه٬َٞ ا٭ٚكٚبٞ ،ٚٗ 0866ّ ثِ هاؾل إٍ يٓـٕ ه١ٓ 0865
َٴٓٹضٳ ٚهاّ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ َٔ ايڀبك١ ا٭ٍٚ 0871ه١ٓ  ٗ ّ غڂٌ عٔٛاڄ ٗ فُع ايبشٛخ اٱه١َٝ٬ ،ٚ

ا٫ستؿاٍ بايعٝـ ا٭يؿٞ يٮمٖل ايٌلٜـ ،ٚقـ هاؾل إٍ ْٜٝٛٛكى ٚسٔل َكل اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ إتشـ٠ 
ٚأيك٢ ػڀب١ اؾُع١ بإوذـ إًشل َب٢ٓ ا٭َِ إتشـ٠ ،نُا أدل٣ َكاب٬ت إفاع١ٝ ٚتًؿام١ٜ َع ًبهات 

٢ً فيو ،ٚبعـٖا هاؾل إٍ نٓـا ٚأيك٢ قآل٠ ايتًؿام ا٭َلٜه١ٝ ،عٔ ٚدٛؿ اهلل ع تعاٍ ع ٚا٭ؿي١ ايكا١ُ٥ ع
تِٗ ٓـ اٱه٬ّ ٚؾٓـٖا ٚأبڀٌ َك٫ٛتِٗ ٚؿعاٚاِٖ ،نُا ماك إلنن اْاقٍ ؾٝٗا َناعِ إوتٌلقٌ ٚاؾذلا٤

اٱه٬َٞ ٗ )يٛي ألًٛي ( باي٫ٜٛات إتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ ،ٚأيك٢ قآل٠ عٔ قٔاٜا إوًٌُ ٚاجملتُعات 
) إٛهٛع١ ايك١َٝٛ ّ اػترل عٔٛاڄ ٗ فُع ايًػ١ ايعلب١ٝ ٗ ايكاٖل0876.٠اٱه١َٝ٬ . ٚٗ ه١ٓ 

 .(337يًٌؼِٝات إِل١ٜ ايباكم٠، ْ

 َٛيسٙ : –ب 
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ّ ٗ قاؾ١ٛ )ايـق١ًٝٗ( ظُٗٛك١ٜ َِل 0800ٚيـ ؾ١ًٝٔ ايٌٝؽ قُـ َتٛيٞ ايٌعلاٟٚ عاّ 
 كدب قُٛؿ( ) اٱشلٝات ٗ ؾهل ايٌعلاٟٚ ،كهاي١ َادوترل ،يًباسح عُلايعلب١ٝ.

 َؤيفات٘ :  –ز 
يًٌٝؽ ايٌعلاٟٚ عـؿ َٔ إ٪يؿات ،قاّ عـؿ َٔ قبٝ٘ ظُعٗا ٚإعـاؿٖا يًٌٓل ،ٚأًٗل ٖقٙ 

 إ٪يؿات ٚأؾًٔٗا تؿورل ايٌعلاٟٚ يًكلإٓ ايهلِٜ ،َٚٔ ٖقٙ إ٪يؿات:
 اٱهلا٤ ٚإعلاز .

 ٚاٱه٬ّ ٚايؿهل إعاُل .

 ًِ (.اٱْوإ ايهاٌَ )قُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚه

 اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚؿ٫يتٗا ع٢ً ٚدٛؿ اهلل .

 ايتٛب١.

 اؾٗاؿ ٗ اٱه٬ّ .

 اؿوـ.

 اؿٝا٤ ٚإٛت.
 ايوشل .

 ايورل٠ ايٓب١ٜٛ.

 ايڀلٜل إٍ اهلل.

 ايكٔا٤ ٚايكـك .

 أْت توأٍ ٚاٱه٬ّ هٝب .

اؿ قُـ ماٜـ ، ) َقنلات إَاّ ايـعا٠ ،إعـٚغرلٖا َٔ إ٪يؿات ا٭ػل٣ اييت ٫ ٜتوع إكاّ يقنلٖا.
ْ16 )، 

 ٚفات٘ : -ز 
كٓ٘ اهلل  -  )قُـ َتٛيٞ ايٌعلاٟٚ َٔ ايكل١ٜ إٍ ايعا١ٕٝ ،إعـاؿ قُـ قذٛب قُـ( تٛٗ ايٌٝؽ

 ّ بكلٜت٘ )ؿقاؿٚي( َشاؾ١ٛ )ايـق١ًٝٝٗ( ظُٗٛك١ٜ َِل ايعلب0887.١ٝأبلٌٜ عاّ  06ّٜٛ  –
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 َٓٗذ٘ يف ٖصا ايهتاب :
 علاٟٚ َٓٗذ٘ ٗ تؿورلٙ ؾٝكٍٛ ٗ َكـ١َ نتاب٘ )تؿورل ايٌعلاٟٚ(:ٜٛٓض ايٌٝؽ قُـ َتٛيٞ ايٌ

"ػٛاطلٟ سٍٛ ايكلإٓ ايهلِٜ ٫ تعين تؿورلاڄ يًكلإٓ ..ٚإِا ٖٞ ٖبات ُؿا١ٝ٥ ..ؽڀل ع٢ً قًب 
٢ًُ اهلل عًٝ٘  –َ٪َٔ ٗ آ١ٜ أٚ بٔع آٜات ..ٚيٛ إٔ ايكلإٓ َٔ إُهٔ إٔ ٜؿول ..يهإ كهٍٛ اهلل 

بتؿورلٙ ..٭ْ٘ عًٝ٘ ْنٍ ٚ ب٘ اْؿعٌ ٚي٘ بًؼ ٚ ب٘ عًِ ٚعٌُ ..ٚي٘ ٚٗلت َعذنات٘  أٍٚ ايٓاي -ٚهًِ 
انتؿ٢ إٔ ٜبٌ يًٓاي ع٢ً قـك سادتِٗ َٔ ايعباؿ٠ اييت تبٌ  –٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ  –..ٚيهٔ كهٍٛ اهلل 

اٱْوإ إٕ شلِ أسهاّ ايتهًٝـ ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ ٖٚٞ اؾعٌ ٫ٚ تؿعٌ ..تًو ا٭سهاّ اييت ٜجاب عًٝٗا 
ؾعًٗا ٜٚعاقب إٕ تلنٗا..ٖقٙ ٖٞ أهى ايعباؿ٠ هلل هبشاْ٘ تعاٍ ..اييت أْنشلا ٗ ايكلإٓ ايهلِٜ نُٓٗر 

 (8،ْ 0) تؿورل ايٌعلاٟٚ ،زؿٝا٠ ايبٌل ع٢ً ا٭كض".
َٚٔ ػ٬ٍ قلا٤تٞ ٕكـ١َ )تؿورل ايٌعلاٟٚ (ّهٔ ايكٍٛ بإٔ َٓٗذٝ٘ ٗ ايتؿورل ٜكّٛ ع٢ً ا٭هى 

 اٯت١ٝ:
 ١ .ايًػ

 قاٚي١ ايهٌـ عٔ ؾِاس١ ايكًلإٓ ٚهبب ُْٛ٘.

 اٱ٬ُغ ا٫دتُاعٞ .

 بٝإ سهِ ايكلإٓ ٚايهٌـ عٔ عًٌ ايِْٓٛ .

 كؿ ايٌبٗات.
 ّ(: 0887ِٛفز َٔ تؿورل ايٌٝؽ ايٌعلاٟٚ )تع 

ـٵ َٳا ٜٴ ٚٳ ٘ٹ  ـٳ ايًډ ٗٳا عٹٓ ُٴ ًڃ ُٳا عٹ ٌٵ إڇْٻ ٔڇ ايوٻاعٳ١ٹ قڂ ٕٴ قاٍ تعاٍ :) ٜٳوٵأځيڂوځ ايٓٻايٴ عٳ ٌٻ ايوٻاعٳ١ځ تٳهڂٛ كڇٜوځ يځعٳ
 .(52) هٛك٠ ا٭سناب : اٯ١ٜ قځلڇٜباڄ(.

ٜكٍٛ ايٌٝؽ ايٌعلاٟٚ ٗ تؿورل ٖقٙ اٯ١ٜ :"بٌ ايواع١ ايؿا١ًُ بايكٝا١َ ٚبٌ ايواع١ ايت٢ ٖٞ دن٤ 
 َٔ ايًٌٝ ،أٚ َٔ ايٓٗاك .

ت تٛدـ ،قايٛا:) قځايڂٛاڃ ٚإع٢ٓ :)ٜوأيو ايٓاي عٔ ايواع١ (ٜعين : أتٛدـ أّ ٫ تٛدـ ؟ ٚإفا ناْ
ِٻاؿٹ ٔٳ اي َٹ ـٴْٳا إڇٕ نڂٓتٳ  ُٳا تٳعٹ ـٴ آبٳا٩ٴْٳا ؾځأڃتٹٓٳا بٹ ٕٳ ٜٳعٵبٴ َٳا نځا ٚٳْٳقٳكٳ  ٙٴ  ـٳ ٚٳسٵ ٘ٳ  ـٳ ايًچ ٌٳ(.أځدٹ٦ٵتٳٓٳا يٹٓٳعٵبٴ ) هٛك٠ ا٭علاف : قٹ

 .(61اٯ١ٜ 
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ُٳا اؿل هبشاْ٘ تهًِ ٗ ايو٪اٍ عٔ ايواع١ ٗ َٛٓعٌ : ٖٓا )ٜٳوٵأځيڂوځ ايٓٻ ٌٵ إڇْٻ ٔڇ ايوٻاعٳ١ٹ قڂ ايٴ عٳ
ٕٴ قځلڇٜباڄ(. ٌٻ ايوٻاعٳ١ځ تٳهڂٛ ـٵكڇٜوځ يځعٳ َٳا ٜٴ ٚٳ ٘ٹ  ـٳ ايًډ ٗٳا عٹٓ ُٴ  .(52) هٛك٠ ا٭سناب : اٯ١ٜ عٹًڃ

ٌٻ ايوٻاعٳ١ځ قځلڇ ـٵكڇٜوځ يځعٳ َٳا ٜٴ ٚٳ ٕٳ  ُٹٝنٳا ٚٳايڃ ٍٳ ايڃهٹتٳابٳ بٹايڃشٳلٿ  ٘ٴ ايډقٹٟ أځْنٳ ) ٜبٷ(.ٚٗ هٛك٠ ايٌٛك٣ :) ايًډ
 .(06هٛك٠ ايٌٛك٣ : اٯ١ٜ 

٭ٕ إلاؿ  قايٛا: ًْٚشٜ أ٫ٚڄ إٔ ن١ًُ )قلٜب ( دا٤ت بـٕٚ تأْٝح ،ٚايواع١ َ٪ْج١ ،ؾًِ ٜكٌ قلٜب١،
 ٚقت قٝاَٗا : َٚا ٜـكٜو يعٌ ٚقت قٝاَٗا قلٜب .

ٛي٘ ع٢ً ٚمٕ ؾعٌٝ ،ٖٚقا ايٛمٕ ٜوتٟٛ ؾٝ٘ إقنل ٚإ٪ْح ،نُا ٗ ق إٕ )قلٜب ( ٚقاٍ ايًػٜٕٛٛ:
ٚٳدٹ ٛٵيځاٙٴ  َٳ ٛٳ  ٖٴ ٘ٳ  ٕٻ ايًډ ٘ٹ ؾځإڇ ٖٳلٳا عٳًځٝٵ ٛځا ٚٳإڇٕ تٳ ُٳا  ُٳػٳتٵ قڂًڂٛبٴهڂ ـٵ  ٘ٹ ؾځكځ ُٳايٹضٴ هبشاْ٘ :) إڇٕ تٳتٴٛبٳا إڇيځ٢ ايًډ ٚٳ ٌٴ  بٵلڇٜ

ٗڇرلٷ(. ٚځ ـٳ فٳيٹوځ  ُٳًځا٥ٹهځ١ڂ بٳعٵ ٚٳايڃ ٌٳ  َٹٓٹ ُٴ٪ٵ  .(3) هٛك٠ ايتشلِٜ : اٯ١ٜ ايڃ
)قلٜبٷ(ٕافا؟ ٭ٕ  )تهٕٛ قلٜباڄ( ٚٗ ا٭ػل٣ قاٍ: عٌ تهٕٛ، ؾكاٍ:ثِ ٗ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ دا٤ بايؿ

ٚٗ ايـكاهات ايٓش١ٜٛ  َٚل٠ ٜهٕٛ عٔ ٤ًٞ تابع ٭ٌُ ايٛدٛؿ، ايو٪اٍ َل٠ ٜهٕٛ عٔ أٌُ ايٛدٛؿ،
ـٿكيٴ يًت٬َٝق نإ ٚأػٛاتٗا ،ٖٚٞ ؾعٌ َاضڈ ْاقّ ،ٜلؾع إبتـأ ِٜٚٓب اـدل ،ٚقـ تأتٞ نإ تا١َ  ْٴ

 .(171) هٛك٠ ايبكل٠ : اٯ١ٜ عول٠(. ٚٗ : )ٚإٕ نإ ف بؿاعًٗا نُا
ٚٴدٹـ فٚ عول٠.  ٜعين : إٕ 

إفٕ : إٕ أكؿت ايٛدٛؿ ا٭ٍٚ ؾٗٞ تا١َ : ٚإٕ أكؿت ٚدٛؿاڄ طاك٥اڄ ع٢ً ايٛدٛؿ ا٭ٍٚ ؾٗٞ ْاق١ِ، 
ـٷ فتٗـاڄ ؾأْت ٫ تتهًِ عٔ ايٛدٛؿ ا٭ٍٚ ينٜـ ،إِا تتهًِ عٔ ٦ًٝاڄ طلأ  ع٢ً نُا يٛ قًت : نإ مٜ

ٖٚٛ ادتٗاؿ ،ٖٚقٙ ٖٞ نإ ايٓاق١ِ ؛٭ٕ ايؿعٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜـٍ ع٢ً مَٔ اؿـخ ٚايؿعٌ نإ ؿٍ  ٚدٛؿٙ،
 ادتٗـ مٜـ ..ٗ اينَٔ إآٞ. ؾهأْو قًت: ع٢ً مَٔ ؾك٘ ،ؾاستاز إٍ ػدل يٝـٍ ع٢ً اؿـخ،

ا٭ع٢ً ،ؾإٕ  نقيو ْكٍٛ ٗ ايٛدٛؿ ا٭ٍٚ ٚنإ ايتا١َ :" نإ اهلل ٫ٚ ٤ًٞ َع٘ " ٖقا ٖٛ ايٛدٛؿ
َٿ ـٺ  ٔٳ أځسٳ ِٵ ٜٴؿځلٿقڂٛاڃ بٳٝٵ ٚٳيځ ٘ٹ  ٚٳكٴهٴًٹ ٘ٹ  َٳٓٴٛاڃ بٹايًچ ٔٳ آ ٚٳايډقٹٜ ِٵ أكؿت ٤ًٞ آػل َتعًكاڄ بٗقا ايٛدٛؿ ا٭ٍٚ تكٍٛ :)  ٗٴ ٓٵ

٘ٴ غځؿڂٛكاڄ كٻسٹُٝاڄ(. ٕٳ ايًچ ٚٳنځا ِٵ  ٖٴ ِٵ أڂدٴٛكٳ ٗڇ ٛٵفٳ ٜٴ٪ٵتٹٝ ٚٵيځع٦ٹوځ هٳ  .(041) هٛك٠ ايٓوا٤ : اٯ١ٜ أڂ
هبشاْ٘ ٗ ٖاتٌ اٯٜتٌ ٜلؿ ع٢ً ايقٜٔ ٜوأيٕٛ عٔ ايواع١ ،إَا ٭ِْٗ ٜٓهلْٚٗا ٚدٛؿاڄ ،أٚ  ؾاؿل

ـٵ َٳا ٜٴ ٚٳ ٘ٹ  ـٳ ايًډ ٗٳا عٹٓ ُٴ ًڃ ُٳا عٹ ٌٵ إڇْٻ ٔڇ ايوٻاعٳ١ٹ قڂ كڇٜوځ ٜ٪َٕٓٛ بٗا ،ٜٚوأيٕٛ عٔ ٚقتٗا ،ؾكاٍ َل٠ :) ٳهٵأځيڂوځ ايٓٻايٴ عٳ
ٕٴ قځلڇٜباڄ(. ٌٻ ايوٻاعٳ١ځ تٳهڂٛ  .(52هٛك٠ ا٭سناب : اٯ١ٜ  )يځعٳ
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ٌٻ ايوٻاعٳ١ځ قځلڇٜبٷ( ـٵكڇٜوځ يځعٳ َٳا ٜٴ ٚٳ ٕٳ  ُٹٝنٳا ٚٳايڃ ٍٳ ايڃهٹتٳابٳ بٹايڃشٳلٿ  ٘ٴ ايډقٹٟ أځْنٳ ايٌٛك٣ :  هٛك٠ )َٚل٠ : )ايًډ
 ..(081، ْ  08.( )تؿورل ايٌعلاٟٚ ،ز06اٯ١ٜ 
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 املصازض ٚاملطادع 
 بطا١ٜ سفص عٔ عاصِ . –ايكطإٓ ايهطِٜ 

ابٔ عاًٛك َٚٓٗذ٘ ٗ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ،يعبـ اهلل بٔ ابلاِٖٝ ايلٜى ،كهاي١ َادوترل َٔ  _0
 ٖع.0317داَع١ اٱَاّ قُـ بٔ هعٛؿ اٱه١َٝ٬ ، ن١ًٝ أٍُٛ ايـٜٔ ،قوِ ايكلإٓ ٚعًَٛ٘ ،

 ّ.1111، 04اينكنًٞ ،ؿاك ايعًِ ي٬ًٌُٜ ، ٙ -ا٭ع٬ّ  _1

 ّ.1118هاي١ َادوترل ،يًباسح عُل كدب قُٛؿ عًٞ ، اٱشلٝات ٗ ؾهل ايٌعلاٟٚ ،ك _2

، 3ايِشاغ يًذٖٛلٟ ،تض : أٓـ عبـ ايػؿٛك عڀاك ،ايٓاًل ؿاك ايعًِ ي٬ًٌُٜ ، برلٚت ٙ _3
 ٖع.0316

 أيؿ١ٝ ابٔ َايو ،ػبڀٗا ٚقـّ شلا هًُٝإ ابلاِٖٝ ، ؿاك ايؿ١ًٝٔ ايكاٖل٠ ،ؿ.ٙ،ؿ.ت. _4

 ّ.1،1118كٛب ، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ،برلٚت ، يبٓإ ،ٙايهتاب ،هٝبٜٛ٘ ،تض :إٌَٝ بـٜع ٜع _5

 ّ.0،1101ايهٌاف ينكٌلٟ ،تض :قُـ ايوعٝـ قُـ ، إهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ ايكاقل٠ ، َِل، ٙ _6

 ّ.5،1118ٙ َٔاٖا َٚٝٓاٖا ،ايـنتٛك ُاّ سوإ ، ايكاٖل٠ ، عامل ايهتب، –ايًػ١ ايعلب١ٝ  _7

 برلٚت، ٟ ، تض : ؿ.ع٢ً بًَٛذِ ،َهتب١ اشل٬ٍ،إؿٌِ ٗ ُٓع١ اٱعلاب ، اينكٌل _8
ٙ0،0882.ّ 

إٛهٛع١ ايك١َٝٛ يًٌؼِٝات إِل١ٜ ايبام١ٜ ،ٚماك٠ ا٭ع٬ّ اشل١٦ٝ ايعا١َ ي٬هتع٬َات ،  _01
0878.ّ 

 ، ؿ.ت. 04ايٓشٛ ايٛاٗ عباي سؤ ،ؿاك إعاكف ،ٙ _00

ُاٖرل١ٜ يٌٓل ٚايتٛمٜع ،َِلات٘ ايٓشٛ ٚنتب ايتؿورل ،يًـنتٛك إبلاِٖٝ اكؾٝـ ،ايـاك اؾ _01
ٙ،2،0881.ّ 

 ّ.0878، تايٓٛاهؽ ٗ نتاب هٝبٜٛ٘ ، سواّ ايٓعُٝٞ ، ؿاك ايلهاي١ ،ؿ. _02

تؿورل ايبشل احملٝ٘ ٭بٞ سٝإ ا٭ْـيوٞ ،تض ايٌٝؽ عاؿٍ أٓـ عبـ إٛدٛؿ ،ؿاك ايهتب  _03
 ّ.0،1110ايع١ًُٝ ،يبٓإ ، برلٚت ،ٙ
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 تْٛى، ؿاك هشٕٓٛ يًٌٓل ٚايتٛمٜع، ،ايٌٝؽ قُـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك، تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل _04
0886.ّ 

 ؿ.ت. تؿورل ايٌٝؽ ايٌعلاٟٚ ،َڀابع أػباك ايّٝٛ، _05

 ْٗٛك١ٜ ايًػ١ ٫بٔ ؿكٜـ ،تض : كَنٟ َٓرل بعًبهٞ ،ايٓاًل ؿاك ايعًِ ي٬ًٌُٜ ، برلٚت، _06
ٙ0،0876 .ّ 

عُل ،ٌَٓٛكات داَع١ قاكْٜٛى  ًلغ ايلٓٞ ع٢ً ايهاؾ١ٝ ،تض :ٜٛهـ سؤ _07
 .0867،ؿ.ٙ،

ًلغ قڀل ايٓـ٣ ٚبٌ ايِـ٣ ،٫بٔ ٌٖاّ ،تض :قُـ قٞ ايـٜٔ ، ؿاك ايه١ًُ يٌٓل  _08
 ّ.1102، 0ٚايتٛمٜع، ايكاٖل٠ ،ٙ

 طبكات ايٌاؾع١ٝ ايهدل٣ ،ايوبهٞ ،تض: قُٛؿ قُـ ، ؿاك ٖذل يڀباع١ ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع، _11
 ٖع.0302، 1ٙ

 ّ.0830إتٓيب ، بػـاؿ ،ؿ.ٙ، ،سادٞ ػًٝؿ١ ، َهتب١ نٌـ ايٕٛٓٛ _10

 يوإ ايعلب ،ابٔ َٓٛٛك ،تض : ايٝامدٞ ْٚاع١ َٔ ايًػٌٜٛ ،ؿاك ُاؿك ، برلٚت ، يبٓإ، _11
 ٖع َاؿ٠ )قلأ(.0303، 2ٙ

،َهتبت 0ٙ قُـ َتٛيٞ ايٌعلاٟٚ َٔ ايكل١ٜ إٍ ايعا١ٕٝ ،إعـاؿ قُـ قذٛب قُـ سؤ ، _12
 َٞ ،ؿ.ت.ايذلاخ اٱه٬

 ّ.1112، 2ٓن٠ ؾتض اهلل ،َ٪هو١ ايلهاي١ ٙ تض: كتاك ايِشاغ ، ايلامٟ ، _13

 ّ.0887، 3َقنلات إَاّ ايـعا٠ ،إعـاؿ قُـ ماٜـ ، ؿاك ايٌلٚم ،ٙ _14

 ّ.0868َكاٜٝى ايًػ١ ،ابٔ ؾاكي، تض :عبـ ايو٬ّ ٖاكٕٚ ، ايٓاًل ؿاك ايؿهل  _15
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داقح وحسٍ اجل
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    ىار تني ادلًهكح انهُثُ
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ح انفزَسُ

 
  واجلًهىرَ

 
         

 
زاخ يصطفً تٍ حهُى5511        

 
ذك
 
                 و يٍ خالل ي

 
  
 
           

 

 د. عاشور وىيض شليناٌ 

 جبمعة طربق  -كلية اآلداة
 املًدص 

ّ: ٗ إسـ٣ عٌل٠ َاؿ٠، باٱٓاؾ١ 0844دا٤ت اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا عاّ 
ٝات ػا١ُ َاي١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، أِٖ بٓٛؿٖا: إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ َٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، ٚاتؿاق١ٝ إٍ ٬َسل أٚ اتؿاق

ػا١ُ بذلهِٝ اؿـٚؿ ايدل١ٜ بٌ يٝبٝا ٚايـٍٚ ايتابع١ إٍ ؾلْوا ٗ ايبًـإ اجملاٚك٠ يًٝبٝا )تْٛى، اؾنا٥ل، تٌاؿ، 
ايؿلْوٞ ػا١ُ ايبٓـ اـاْ بإد٤٬ ايكٛات  ايٓٝذل( ٚٗ سٌ يكٝت ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ َعاك١ٓ ٚآش١ ٗ ايدلٕإ

 ايؿلْو١ٝ عٔ يٝبٝا، مل ػـ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ َعاك١ٓ تقنل ٗ ايدلٕإ ايًٝيب.
ٚيعٌ فيو ٜٛسٞ بذلسٝب هٝاهٞ يٝيب بٗقٙ ا٫تؿاق١ٝ طإا أْٗا هٛف ؼكل َا ِٜبٛ إيٝ٘ ايًٝبٕٝٛ َٔ 

تؿاق١ٝ ع٢ً قٝاّ ايع٬قات ع٢ً أهاي ايوًِ، إػلاز ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، ٚقـ ِْت ا٫
 ٚايِـاق١، ٚسؤ اؾٛاك بٌ ايبًـٜٔ . 

 املكس١َ
                                                                     ڄ                      تعـ ا٫تؿاقٝات ٚإعاٖـات ايوٝاه١ٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚغرلٖا َٔ ا٫تؿاقٝات َعٝاكا  يًع٬قات بٌ ايـٍٚ، ٚٗ 

       ڄ          ّ، قا٫ٚ  ايبشح عٔ 0844ٖقا ايوٝام ٜـكي ايبشح َٛٓٛع ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ اييت ٚقعت عاّ 
طبٝع١ تًو ايع٬قات ايوٝاه١ٝ ٚايعوهل١ٜ ٚا٫قتِاؿ١ٜ، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ طلغ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ، 

      ڄ                                      َلننا  ع٢ً ايٛلٚف اييت عكـت ؾٝٗا ٖقٙ إعاٖـ٠.
٠، َٓق إع٬ٕ : تتٓاٍٚ ٖقٙ ايـكاه١ ايؿذل٠ اين١َٝٓ إبهل٠ َٔ عٗـ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـايسضاغ١ سسٚز

ّ غرل إٔ إؿاٚٓات بـأت 0844ّ، ؾكـ ٚقعت ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ أٚ إعاٖـ٠ عاّ 0840ا٫هتك٬ٍ ٗ يٝبٝا عاّ 
ّ .نُا إٔ َِاؿق١ ايدلٕإ ايؿلْوٞ أتت عاّ 0843بٌهٌ ؾع٢ً بٌ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٚاؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ عاّ 

ّ ٚست٢ 0846ايعلب١ٝ ايتابع١ يؿلْوا اهتُل ست٢ عاّ ّ،ٚتلهِٝ اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ َع ايـٍٚ ا٭ؾلٜك١ٝ 0845ٚ
 ّ .ٖقٙ ايؿذل٠ إقنٛك٠ ٖٞ اؿـٚؿ اين١َٝٓ شلقٙ ايـكاه١.  0847عاّ 

: قاٚي١ َعلؾ١ ٚؾِٗ طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ ؿٚي١ يٝبٝا سـٜج١ ايعٗـ با٫هتك٬ٍ َع ايـٚي١ ايسضاغ١ إؾهاي١ٝ
ٝيب ٚيـٜٗا قٛات عوهل١ٜ ٗ ايكٛاعـ ٚإڀاكات ٗ ؾنإ . ايؿلْو١ٝ ا٫هتعُاك١ٜ اييت تتُلنن ٗ اؾٓٛب ايً
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ؾٌٗ ناْت يٝبٝا ٗ ٚٓع ٜوُض شلا باؿٍِٛ ع٢ً ًلٚٙ أؾٌٔ ٖا ؼًِت عًٝ٘ ٗ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ؟ أٚ إٔ 
فيو أق٢ِ َا ّهٔ اؿٍِٛ عًٝ٘؟ ٚفيو ع٢ً سوب ٚلٚف ايـٚي١ ايًٝب١ٝ اييت ناْت قـ ؼًِت ع٢ً 

 َٔ تٛقٝع تًو ا٫تؿاق١ٝ . ا٫هتك٬ٍ قبٌ بٔع هٓٛات
: إبلام ايتڀًعات ايًٝب١ٝ يًتشلك َٔ ١ُٖٓٝ ايـٚي١ ايؿلْو١ٝ ا٫هتعُاك١ٜ إتُلنن٠ ٗ ايبشح أٖساف

اؾٓٛب ايًٝيب .نُا ٜٗـف ايبشح إٍ َعلؾ١ ايِعٛبات ٚايعلاقٌٝ اييت ٚادٗتٗا اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ػ٬ٍ تًو 
 إؿاٚٓات َع اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ. 

ّ  0842-0840ايبشح ْتڀلم إٍ ا٫تؿاقٝات إبـ١ٝ٥ بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا ػ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ  ػ٬ٍ ٖقا
ّ .نقيو 0844ٖقٙ ا٫تؿاقٝات اييت هبكت تٛقٝع اتؿاق١ٝ ايِـاق١، ٚسؤ اؾٛاك بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا عاّ 

بٌ ايوٝاهٌٝ                                                                           ڄهٛف ْٛٓض بٓٛؿ تًو ا٫تؿاق١ٝ ٚا٬ٕسل اـا١ُ بٗا، عدل َٓاق١ٌ ايبٓٛؿ اييت ًٓت دـ٫ 
ٚإتابعٌ، َٚٔ ػ٬ٍ ٖقا ايبشح ْتتبع ٚد١ٗ ايٓٛل ايًٝب١ٝ ٚايؿلْو١ٝ ػاٙ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ؿاػٌ ايدلٕاٌْ ايًٝيب 
ٚايؿلْوٞ، سٝح ّهٔ يٓا َٔ ػ٬ٍ ٖقٙ ايٓٛل٠ تكِٝٝ ايل٢ٓ أٚ ايٓكـ ٚإعاك١ٓ  شلقٙ ا٫تؿاق١ٝ، َا ٜعهى 

قٙ ا٫تؿاق١ٝ، ؾٌٗ ٚاؾل ايدلٕإ ايؿلْوٞ ع٢ً اتؿاق١ٝ ؼٌُ ٗ إهاهب اييت ؼٌِ عًٝٗا نٌ طلف َٔ ٖ
طٝاتٗا اْوشاب قٛاتٗا َٔ ؿٚي١ أػل٣ بهٌ هٗٛي١ ٜٚول ؟ أّ ٚدـت َعاك١ٓ ق١ٜٛ ػاٙ ٖقٙ اـڀ٠ٛ ؟ٖٚقا 
ع٢ً سوب ٚد١ٗ ْٛلٟ َعٝاك ق٣ٛ يتكِٝٝ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ . ٚقـ مت تكوِٝ ٖقا ايبشح إٍ عـ٠ َباسح بـا١ٜ 

ّ: ٖقٙ ا٫تؿاقٝات اييت 0842-0840ـٟ ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ ا٫تؿاقٝات إبـ١ٝ٥ بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا َٔ َبشح ُٗٝ
ّ،ٚايػلض َٔ ٖقا ايڀلغ َعلؾ١ طبٝع١ ايع٬ق١ ايوٝاه١ٝ بٌ يٝبٝا 0844هبكت ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ عاّ 

ؿاٚٓات ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ اييت ٚؾلْوا قبٌ ايـػٍٛ ٗ تؿاٌُٝ تًو ا٫تؿاق١ٝ .ٚػ٬ٍ إبشح ا٭ٍٚ ْٛٓض إ
                           ڄ                                                        ؿاكت سٍٛ ٖقٙ إعاٖـ٠، َلننا  ع٢ً ايٓكاٙ اـ٬ؾ١ٝ اييت ُوو بٗا نٌ طلف، نُا ْبشح ٗ ايػلض 
ايل٥ٝى يًشه١َٛ ايًٝب١ٝ َٔ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ. ٚٗ إبشح ايجاْٞ ٜبٌ ايبشح بٓٛؿ اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك 

أٚ ا٫تؿاقٝات اـا١ُ ايتابع١ شلا بايّٓ نُا دا٤ت ٗ ايٓوؼ١ ايعلب١ٝ ٗ ّ، ٚا٬ٕسل 0844بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا 
ايعـٜـ َٔ ايٛثا٥ل، ٚقـ اعتُـت ع٢ً ايٛثٝك١ اييت أبلمٖا ك٥ٝى اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ا٭هبل ٗ عٗـ إًُه١ ايًٝب١ٝ 

         ڄ   نإ ٚمٜلا  ٗ                                             ڄ                         ڄ         قُـ بٔ عجُإ ايِٝـ ٗ َقنلات٘ .ؾكـ نإ ًاٖـا  ع٢ً تًو ا٫تؿاق١ٝ ٌَٚاكنا  ؾٝٗا ؾكـ
سه١َٛ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ، اييت ٚقعت ٗ عٗـٖا ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ، ٚفيو قبٌ إٔ ٌِٜ إٍ ك٥اه١ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ 
.ٚػ٬ٍ إبشح ايجايح: ْتتبع تكِٝٝ ٖقٙ إعاٖـ٠ َٔ ػ٬ٍ طلغ ٚدٗات ايٓٛل ايًٝب١ٝ ٚايؿلْو١ٝ، ٗ ايـٚا٥ل 

يب ٚايؿلْوٞ ايًقٜٔ ْاقٌا ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ٗ نجرل َٔ اؾًوات، ايلزل١ٝ يًـٚيتٌ َلننٜٔ ع٢ً ايدلٕاٌْ ايًٝ
 ٚنٝـ ْٛل ايدلٕإ ايؿلْوٞ إٍ بٓـ ػلٚز ٚإد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ َٔ يٝبٝا؟

                                                               ڄ       ڂ                 نُا ٜتڀلم ايبشح إٍ ٚد١ٗ ْٛل ايوٝاهٌٝ ٚإتابعٌ شلقٙ إعاٖـ٠ علبٝا ، ٚقـ ا عتُـ ٗ ٖقا ايبشح  
يتشًًٝٞ َٔ ػ٬ٍ هلؿ ٚفنل ا٭سـاخ ايتاكى١ٝ سوب توًوًٗا اينَين ٚيٝى ع٢ً إٓٗر ايُٛؿٞ ايتاكىٞ ا
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             ڄ                                                               ڄ             إٛٓٛعٞ، قا٫ٚ  ٗ ْؿى ايٛقت ؼًٌٝ بعض ايٓكاٙ ايػا١َٔ، اييت ؼٌُ أنجل َٔ كأٟ، َدلما  ٚد١ٗ ْٛلٟ ٗ 
دٗت ايباسح ٗ بعض ايٓكاٙ ٚايكٔاٜا ا١ُٕٗ ٗ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ .غرل إٔ أبلم إٌانٌ اييت ٚا

نتاب١ ٖقا إٛٓٛع ق١ً إِاؿك ايتاكى١ٝ اييت تڀلقت إٍ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ، ع٢ً ايلغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ، 
ؾكـ نإ ا٫عتُاؿ بٌهٌ ٚآض ع٢ً َقنلات نٌ َٔ: َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ، ٚقُـ بٔ عجُإ ايِٝـ، ايًقٜٔ 

قعت ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ػ٬ٍ سه١َٛ بٔ سًِٝ اييت نإ بٔ تكًـا ك٥اه١ اؿه١َٛ ٗ عٗـ إًُه١ ايًٝب١ٝ، ؾكـ ٚ
           ڄ                                                                               عجُإ ٚمٜلا  ؾٝٗا قبٌ إٔ ٌِٜ ا٭ػرل إٍ ك٥اه١ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ؾُٝا بعـ .يقيو اعتدلا أبلم ايٌٗٛؿ 

 ٚإٌاكنٌ ٗ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ.
ٚادٗتٗا  : تهُٔ أ١ُٖٝ ٖقٙ ايـكاه١ نْٛٗا تتڀلم إٍ َٛٓٛع َِٗ ٜبٌ ايِعٛبات اييتايسضاغ١ أ١ُٖٝ

ايـٚي١ ايًٝب١ٝ اؿـٜج١ بعـ ا٫هتك٬ٍ ػ٬ٍ َلس١ً بلمت ؾٝٗا ١ُٖٓٝ ايـٍٚ ايهدل٣ ع٢ً ايـٍٚ ايِػرل٠ 
.ٚنٝـ تعاًَت اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ أَاّ َكتٔٝات إلس١ً ايِعب١ ػ٬ٍ تًو ايؿذل٠ أَاّ ايٛلٚف ايـاػ١ًٝ ايِعب١ 

 ٚائػٛطات اـاكد١ٝ ايهدل٣ .
 املبشح ايتُٗٝسٟ

-1351اقٝات املبس١ٝ٥ بني املًُه١ ايًٝب١ٝ املتشس٠ ٚاجلُٗٛض١ٜ ايفطْػ١ٝ بعس اغتكالٍ يٝبٝا) االتف
1353)ّ 

ّ مت ايٛقٝع ع٢ً اتؿاقٝتٌ بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا 0840ؿٜوُدل13ػ٬ٍ ايّٝٛ ايق٣ مت ؾٝ٘ اهتك٬ٍ يٝبٝا 
إٍ إٔ تعكـ َعاٖـ٠ ؼايـ  إسـاُٖا عوهل١ٜ زلض يؿلْوا َٛدبٗا إٔ ؼتؿٜ بكٛاتٗا ٗ ؾنإ ٕـ٠ هت١ أًٗل

ؼٌ قٌ ا٫تؿاق١ٝ إ٪قت١، ٚايجا١ْٝ َاي١ٝ تعٗـت َٛدبٗا ؾلْوا إٔ تكـّ إٍ يٝبٝا َواعـات َاي١ٝ توا٣ٚ ايعذن 
(  ٚناْت يؿلْوا سل١ٜ اهتؼـاّ إٛاقع ايعوهل١ٜ ٚإڀاكات 181ّ،0851ْٗ َٛام١ْ ؾنإ .)ػـٚكٟ،

( ٜٚقنل بلًٌٚ ٗ نتاب٘ تاكٜؽ يٝبٝا إٕ 568ّ،1100ْٗ نٌ َٔ هبٗا ٚغـاَى ٚؿكز، )ايٌلٜـ،
( ٚفيو قبٌٝ 275ّ،1110ّْ .)بلًٌٚ،0840ؿٜوُدل 01ؾلْوا ٚقعت َع يٝبٝا اتؿاق١ٝ َاي١ٝ ّٜٛ 

ّ،ٖٚقا َا فنلٙ أٜٔا َؿتاغ ايوٝـ ايٌلٜـ ٗ نتاب٘ َورل٠ 0840ؿٜوُدل13ا٫هتك٬ٍ ايقٟ أعًٔ ّٜٛ 
( ٖقا ٜعين إٔ ا٫تؿاق١ٝ ايعوهل١ٜ ٚقعت ّٜٛ إع٬ٕ 568ّ،1100ْ،اؿلن١ ايٛط١ٝٓ ٗ يٝبٝا . )ايٌلٜـ

ؿٜوُدل َٔ ْؿى ايعاّ، ٚكَا دل٣  01ّ،ٚإٔ ا٫تؿاق١ٝ إاي١ٝ قـ هبكتٗا ّٜٛ 0840ؿٜوُدل13ا٫هتك٬ٍ 
ٍ ايتأنٝـ عًٝٗا ٗ فيو ايّٝٛ، غرل إٔ ا٫ٖتُاّ دل٣ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايعوهل١ٜ َا شلا َٔ تأثرل ع٢ً يٝبٝا َٔ ػ٬

إبكا٤ ايكٛات ايؿلْو١ٝ ٗ إقًِٝ ؾنإ ٖٚقا ا٭َل نجرلا َا امعر ايًٝبٌٝ ػ٬ٍ تًو ايؿذل٠ .ٖٚقا َا ٜـعْٛا 
                                                                                            ڄ       يًكٍٛ إٕ ؾلْوا أكاؿت َٔ ػ٬ٍ اتؿاقٝتٗا إاي١ٝ اييت تّٓ ع٢ً َواعـات َاي١ٝ يِاحل إقًِٝ ؾنإ ؼـٜـا  ُٗٝـا 

أطٍٛ ؾذل٠ ٖه١ٓ . ٜٚبـٚ إٔ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ٚاقِـ ايعوهل١ٜ  ٫تؿاق١ٝ عوهل١ٜ تبك٢ ساَٝتٗا ايعوهل١ٜ ٗ ؾنإ
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ْوب١ إٍ أُٖٝتٗا ٚتأثرلٖا نُا هبل ٚٚٓشٓا ناْت َ٪قت١، ٜٚتِ ػـٜـٖا نٌ هت١ أًٗل 
 (0851ْ،181)ػـٚكٟ،

ّ اقذلست ؾلْوا عكـ َعاٖـ٠ ؼايـ َع يٝبٝا ٚمل 0841ْٛؾُدل 01ٚبعـ قلاب١ ايو١ٓ ٚؼـٜـا ّٜٛ 
  ډ                                                                                  إ٫  بعـ تٛقٝع إعاٖـ٠ ايدلٜڀا١ْٝ ايًٝب١ٝ، ؾكـ بـأ يًشه١َٛ ايًٝب١ٝ إٔ إكذلسات ايؿلْو١ٝ  توتأْـ إؿاٚٓات

ناْت تٗـف إٍ ا٫ستؿاٚ بكو٘ َٔ ايٓؿٛف ايؿلْوٞ ٗ ؾنإ اندل َٔ ايٓؿٛف ايدلٜڀاْٞ ٗ بلق١ .ٚمل ٜهٔ 
ًتؿاٚض َع ؾلْوا ع٢ً تكـِٜ قبٍٛ ك٩ها٤ اؿهَٛات ايًٝب١ٝ آْقاى َجٌ إٓتِل َٚٔ بعـٙ ايواقنيٞ َوتعـٜٔ ي

( ٚنإ قُٛؿ إٓتِل سٌ ٜڀلغ ايؿلْوٕٝٛ َوأي١ تٛقٝع 181ّ،0851ْإكذلسات ايؿلْو١ٝ.)ػـٚكٟ،
اتؿاق١ٝ ط١ًٜٛ ا٭َـ، ٜبًػِٗ بإٔ فيو هٛف ٜتِ ٗ َلس١ً ٫سك١، ٭ٕ إتؿل عًٝ٘ بٌ ْٝع ايٛمكا٤ ٗ سه١َٛ 

اتؿاق١ٝ عوهل١ٜ َع ؾلْوا بعـ عكـ َعاٖـ٠ َع بلٜڀاْٝا ٚاتؿاق١ٝ َع أَلٜها إٓتِل أْ٘ يٝى ٖٓاى َا ٜدلك إبلاّ 
 (. 017، 0885ْ)ايِٝـ، 

 املبشح األٍٚ:

 ّ(.1355-1354)َفاٚضات اتفاق١ٝ ايصساق١ ٚسػٔ اجلٛاض بني احله١َٛ ايًٝب١ٝ ايفطْػ١ٝ
اتؿاق١ٝ ط١ًٜٛ ا٭َـ،  سٌ تٍٛ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ك٥اه١ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ، دـؿ ايؿلْوٕٝٛ طًبِٗ بتٛقٝع

ٚعدلٚا عٔ كغبتِٗ نايعاؿ٠ ٗ إٔ تعكـ َعِٗ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ اتؿاق١ٝ ع٢ً غلاك ا٫تؿاقٝتٌ َع بلٜڀاْٝا ٚأَلٜها 
( ٜٚقنل فٝـ ػـٚكٟ ٗ نتاب٘ يٝبٝا اؿـٜج١: إٕ ؾلْوا ٗ تًو ا٭ثٓا٤ ناْت تتٍٛ 017ّ،0885ْ)ايِٝـ،

ٜى ؾلاْى (،ناْت تتًٗـ ع٢ً ا٫تؿام َع ا٭قڀاك ايتابع١ شلا، ؾأهلعت ً٪ْٚٗا سه١َٛ يٝدلاي١ٝ بل٥اه١ )َٓـ
يٝبٝا اييت  نإ ٜلأي سهَٛتٗا )َؿاٚض باكع (، إٍ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايٛلٚف ٚسًِت ع٢ً ًلٚٙ مل تهٔ 
َتٛقع١، ؾبعـ إٔ ٚاؾل بٔ سًِٝ ع٢ً اتؿاق١ٝ قاعـ٠ ًٜٚى، َع أَلٜها ساٍٚ اؿٍِٛ ع٢ً ؿعِ أَلٜهٞ ٗ 

( 181ّ، 0885ّْ )ػـٚكٟ، 0843ت َع ؾلْوا ؾاهت٪ْؿت إؿاٚٓات َع ؾلْوا ٗ َاٜٛ إؿاٚٓا
ٜٚقنل بٔ سًِٝ ٗ َقنلات٘ )يٝبٝا اْبعاخ أ١َ ٚهكٛٙ ؿٚي١(: بعـ كدٛعٞ َٔ ٚآًڀٔ ٗ ٜٛيٝٛ َٔ عاّ 

ع١ بٌ يٝبٝا ّ تٛقؿت ٗ باكٜى ٚأبًػت اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ قلاكْا ايٓٗا٥ٞ بإْٗا٤ ا٫تؿاق١ٝ إ٪قت١ إٛق0843
( ًٜٚؼّ ابٔ سًِٝ 153، 1112ّْ )بٔ سًِٝ  أ، 0840ؿٜوُدل 13ٚؾلْوا )ع١ٌٝ ا٫هتك٬ٍ (ٗ 

تًو إؿاٚٓات ٗ نتاب٘ ايوابل فنلٙ: تتابعت هًو١ً َٔ إؿاٚٓات ٚا٫دتُاعات ايِاػب١ َع ؾلْوا، 
ؿلْو١ٝ، ثِ تـٖٛكت ع٬قاتٓا َع غابت ؾٝٗا أبو٘ قٛاعـ اجملا٬َت ايـبًَٛاه١ٝ، بٌ هٝڀلت عًٝٗا ايػڀله١ اي

ؾلْوا ٚساٚيت إٔ ت٪يب عًٝٓا بعض ايوٝاهٌٝ َٔ ؾنإ، بٌ اَتـت تًو ايتِلؾات ايؿلْو١ٝ سُٝٓا طًبت 
َٔ بلٜڀاْٝا ايتـػٌ يِاؿٗا، سٝح ٓػڀت عًٝٓا اؿه١َٛ ايدلٜڀا١ْٝ ٚأٜـت َڀايب ؾلْوا ٗ ايكٛاعـ 

يؿلْوا ١َُٗ ايـؾاع عٔ دٓٛب يٝبٝا ؟! . ٚمل ًِٜض ا٭َٛك  ايعوهل١ٜ ٗ ؾنإ، عذ١ إٔ بلٜڀاْٝا قـ أٚنًت
إ٫ تـػٌ َباًل َٔ ايوٝاهٞ اي٬َع )بٝرل َٓـٜى ؾلاْى ( ايق٣ باؿك َذلؿ تٛيٝ٘ ك٥اه١ ايٛماك٠ ايؿلْو١ٝ إٍ 
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ؿعٛتٞ ٫دتُاعات عكـْاٖا ٗ باكٜى ٚاؾل َبـ٥ٝا ع٢ً إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ َٔ قٛاعـٖا ٗ ؾنإ، ثِ 
ت اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بعـ تٍٛ ايوٝاهٞ ايُٝٝين )أؿداكؿ ؾٛكؿ(ٚٚمٜل ػاكدٝت٘ )اْڀٛإ بٝٓٝ٘( ٚاهتُلت اْكًب

ا٭مَات ع٢ً َـ٣ هٓتٌ إٍ إٔ ٚاؾكٛا أػرلا بعـ ؾًٌِٗ ٗ ا٫عتـا٤ ايج٬ثٞ ع٢ً َِل ع٢ً َعاٖـ٠ ُـاق١ 
َؿاٚٓات ًاق١ ػڀل٠ دعًتٓا ٗ  ٚسؤ دٛاك دًت َكتٔاٖا ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ايذلاب ايًٝيب .ٚقـ ناْت

َٛقـ ًـٜـ اؿواه١ٝ ٜتڀًب سقكا ًـٜـا، فيو بأْٓا نٓا ْتؿاٚض ْٚتٌادل َع اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ َٔ د١ٗ 
ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ نٓا ْكّٛ بعٌُ قَٛٞ ػڀرل يٛ تولب أَلٙ إٍ ايؿلْوٌٝ ٭ؿ٣ بٓا إٍ اْٗٝاك أنٝـ ٚأم١َ 

ب ايو٬غ ايعلبٞ َٔ َِل إٍ ثٛاك اؾنا٥ل عدل ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ ؿٚي١ٝ عاُؿ١، فيو بأْٓا نٓا ْكّٛ بتٗلٜ
بٛاهڀ١ ائباٙ ٚايعوهلٌٜ ايًٝبٌٝ َٔ اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ إِل١ٜ إٍ اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ اؾنا٥ل١ٜ .)بٔ سًِٝ  

 (1112ْ،154أ،
اّ ٖٚٓا ْدلم تًو إؿاٚٓات بٌٞ َٔ ايتؿٌِٝ: ػ٬ٍ مٜاك٠ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ باكٜى ٗ ٜٛيٝٛ ع  
ّ أٚٓض يًشه١َٛ ايؿلْو١ٝ إٔ يٝبٝا يٝوت َوتعـ٠ يعكـ َعاٖـ٠ عوهل١ٜ َع ؾلْوا، ٚإٔ ْكڀ١ 0843

اْڀ٬م إؿاٚٓات هب إٔ تهٕٛ د٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ؾنإ .ٚقـ كؾٔت ؾلْوا باؿ٨ فٟ بـ٤ إٔ تكبٌ 
٢ ٚدٛب اعتباك اؾ٤٬        ڄ        ّ ٌَـؿا  ؾٝٗا ع0843ًْٛؾُدل 02َبـأ اؾ٤٬ يهٔ بٔ سًِٝ اكهٌ َقنل٠ بتاكٜؽ 

     ڄ                                                                                      أهاها  يًُؿاٚٓات ٚاْقك ؾلْوا بإٔ يٝبٝا يٝوت ع٢ً اهتعـاؿ يتذـٜـ ا٫تؿاق١ٝ ايعوهل١ٜ إ٪قت١ بعـ 
ّ . َٚع إٔ ؾلْوا مل تلغب ٗ ا٭ػق بٛد١ٗ ايٓٛل ايًٝب١ٝ بوبب قِل َـ٠ إقنل٠، ؾكـ 0843ؿٜوُدل 20

ّ اقذلغ َٓـٜى ؾلاْى ك٥ٝى اؿه١َٛ 0843دلؿٜو06ُ                ڄ                       ٌٚ بٔ سًِٝ ثابتا  ٫ ٜتنسنغ عٔ َٛقؿ٘. ٚٗ 
ّ 0843ؿٜوُدل 20ايؿلْو١ٝ إٔ ٜتؿاٚض َع بٔ سًِٝ َباًل٠، ؾكبٌ ٖقا بقيو ع٢ً إٔ تبـأ إؿاٚٓات قبٌ 

ٖٚٛ ايتاكٜؽ ايق٣ تٓتٗٞ عٓـٙ ا٫تؿاق١ٝ ايعوهل١ٜ إ٪قت١ . ٚقـ تٌُٛ ك٥ٝوا ايٛماكتٌ ايًٝب١ٝ ٚايؿلْو١ٝ، ب٤ٌٞ 
                                                ڄ         ّ إٍ ا٫تؿام ع٢ً َبـأ اؾ٤٬، ؾأُبض ٖقا إبـأ أهاها  ٕؿاٚٓات 0844،ٜٓاٜل 2،5َٔ ايولع١، بٌ 
ّ . ٚناْت ْكڀ١ اـ٬ف ايل٥ٝو١ ٗ ٖقٙ إلس١ً إُلاك ؾلْوا ع٢ً ٚدٛب عٛؿ٠ 0844طلابًى ٗ ٜٛيٝٛ 

١ ايـؾاع إٍ قٛاتٗا إٍ ؾنإ ٗ ساي١ اعتـا٤ ؿٚي١ أدٓب١ٝ .ٚقـ قبٌ بٔ سًِٝ إڀًب ؿٕٚ ايتناّ ٭ْ٘ أدٌ قٔٝ
ّ( 182ّ، 0851ْٚقت آػل ػلٟ ؾٝ٘ َؿاٚٓات يٝب١ٝ ؾلْو١ٝ ٗ ساي١ قٝاّ ػڀل اؿلب )ػـٚكٟ، 

ٜٚقنل فٝـ ػـٚكٟ إٔ ابٔ سًِٝ بعـ إٔ تٍٛ تٛٓٝض ايٌلٚٙ ايل٥ٝو١ ي٬تؿاق١ٝ ايؿلْو١ٝ أَاّ سهَٛت٘ 
ّ .)ػـٚكٟ، 0844أغوڀى  01ٜؽ                                               ڄ              ٚايدلٕإ تابع َؿاٚٓات٘ إٍ إٔ ٚقعت ا٫تؿاق١ٝ كزلٝا  ٗ طلابًى بتاك

( ٜٚقنل قُـ بٔ عجُإ ٗ َقنلات٘ عٓـَا طلغ بٔ سًِٝ ع٢ً سهَٛت٘ ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ 182ّ، 0851ْ
ايؿلْو١ٝ: باعتباكٟ ٚمٜلا َٔ إقًِٝ ؾنإ ٗ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ نٓت أؿك٣ َٔ غرلٟ َٔ ايٛمكا٤ َافا ؾعًت 

                          ڄ                            ٫ ٜدلك إٔ ْتؼق َٛقؿا عاطؿٝا ، بٌ ٫بـ َٔ اؽاف قلاك عك٬ْٞ  ايكٛات ايؿلْو١ٝ ٗ ؾنإ َع أًٖٗا، ٚيهٔ ٖقا
٭ٕ ٚٓع١ٝ ؾنإ كتًؿ١ ؾٗٞ َعنٚي١ ٫ٚ تٛدـ طلم َٛا٬ُت، تلبڀٗا بباقٞ اي٫ٜٛات ٗ ايًٝب١ٝ .نُا أْ٘ ٫ 
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ِٖ                                                      ٶ                                     تٛدـ قٛات يٝب١ٝ ٗ اي١ٜ٫ٛ، ٚايؿلْوٕٝٛ شلِ سٔٛك قٟٛ هٛا٤  ع٢ً ايِعٝـ ايعوهلٟ أٚ إـْٞ، إف إٕ أ
َوتٌاكٜٔ ٗ ْٝع ايـٚا٥ل ٚؿاػٌ قٛات ا٭َٔ، إٓاؾ١ إٍ فيو ؾإٕ ؾلْوا ؼلض بعض ايٌؼِٝات ايوٝاه١ٝ 
ٗ ؾنإ ع٢ً اْؿِاٍ اٱقًِٝ .يقيو ٫بـ َٔ ايبشح عٔ كلز ٜبعـْا عٔ إٌانٌ، ٖٚقا إؼلز ٜكت٢ٔ 

ڀ٢ ؾل١ُ ٭سٝا٤ ؾهل٠ اهتك٬ٍ ؾنإ ايتعاٌَ بڀلٜك١ ي١ٓٝ َع ؾلْوا، ٭ٕ ايـػٍٛ ٗ فاب١ٗ َع ايؿلْوٌٝ، ٜع
 ( 017ّ، 0885ْ.)ايِٝـ، 

ٜٚٔٝـ بٔ عجُإ: اقذلست ٗ فيو ا٫دتُاع إبلاّ َعاٖـ٠ ُـاق١ ٚسؤ دٛاك َع ؾلْوا، ٚتٛقٝع 
اتؿاقٝتٌ ا٭ٍٚ ثكاؾ١ٝ ٚايجا١ْٝ اتؿاق١ٝ يًتعإٚ ايؿين ٚقـ أٜـ ايعـٜـ َٔ ايٛمكا٤ ٖقا ايلأٟ 

 (017ّ،0885ْ)ايِٝـ،
(  ٗ باؿ٨ 0885ْ،182علض ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايدلٕإ ايًٝيب ناْت ٗ دًو١ هل١ٜ )ػـٚكٟ،ٚعٓـ 

ا٭َل ثِ ٗ دًو١ ع١ًٝٓ نُا أنـ فيو  بٔ سًِٝ: ٚٚٓع إًشل اـاْ باؿـٚؿ َع ؾلْوا نذن٤ ٫ ٜتذنأ 
 فًى ايٛمكا٤ َٔ َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك، )ٚقـ ْٛقٌت إعاٖـ٠ َا ؾٝٗا إًشل اـاْ باؿـٚؿ، ٗ

ايًٝيب ٗ ايعـٜـ َٔ اؾًوات ُٚت إٛاؾك١ ع٢ً ْٝع بٓٛؿٖا ٬َٚسكٗا، ثِ قـَت إعاٖـ٠ ًَشكاتٗا إٍ 
                                                   ڄ      ڄ                               فًى ا٭١َ ْٚٛقٌت ٗ ايًذإ ايدلٕا١ْٝ، ثِ ٗ اجملًوٌ دٗاكا  ْٗاكا . ُٚت اٱداب١ عٔ ْٝع ا٭ه١ً٦ اييت 

ا٤ ؾلْوا طلٜل ٕلٚك قٛاؾٌ هٝاكاتٗا َٔ تْٛى إٍ تٌاؿ عدل طلسٗا ايٓٛاب، اييت نإ أُٖٗا أسك١ٝ إعڀ
( ٚنإ تٛٓٝض اؿه١َٛ: نٌ َا ٗ ا٭َل إٔ اؿه١َٛ قبًت إٔ تتكـّ 177ّ،0881أكآٞ ؾنإ .)بٔ سًِٝ،

(( ٖٚٛ طلٜل 4                                             ڄ       ڄ                        ؾلْوا َٔ إٓ ٭ػل بڀًب ايوُاغ يكاؾ١ً قـٚؿ٠ عـؿا  ٚتاكىا ، بإلٚك ))عدل ايـكب كقِ 
ٚيًشه١َٛ ايًٝب١ٝ إٔ تٛاؾل أٚ تلؾض ؿٕٚ إبـا٤ ا٭هباب، ٚيقيو يٝى ٗ ٖقٙ ايذلتٝبات أٟ  قـؿ ٗ ؾنإ

َواي بايوٝاؿ٠ ايٛط١ٝٓ، نُا إٔ فيو ٫ ٜوبب أٟ ػڀل ع٢ً اؿلنات ايٛط١ٝٓ ٗ ايٌُاٍ ا٭ؾلٜكٞ َجًُا 
ّ، 0881،ٜتباؿك إٍ فٖٔ بعض ايٓٛاب، ٚبعـ َٓاقٌات ط١ًٜٛ قبٌ تؿورل اؿه١َٛ ( )ابٔ سًِٝ  ب

ْ177 .) 
ٜٚٔٝـ ابٔ سًِٝ إٔ ا٫هتذٛاب إكـّ َٔ بعض ايٓٛاب سٍٛ تو١ُٝ إعاٖـ٠ باتؿاق١ٝ ُـاق١، ٚسؤ 
دٛاك َع ؾلْوا ٖٛ اعذلاف ُٓين باست٬ٍ ؾلْوا يًذنا٥ل ٚتْٛى ٚايٓٝذل ٚتٌاؿ، ٚنًٗا ًعٛب علب١ٝ 

إٔ ٫ تڀعٓٗا َٔ اـًـ، ٚٗ ٖقا ٜكٍٛ بٔ  ٚأؾلٜك١ٝ فاٚك٠ ٚأقٌ َا هب ع٢ً يٝبٝا، مٛ اؾنا٥ل اجملاٖـ٠ ٖٛ
           ڄ                                                                              سًِٝ َـاؾعا  عٔ ْؿو٘ بڀبٝع١ اؿاٍ:  ٕا نإ اؾٛاب إكٓع  يًٓٛاب أُشاب ا٫هتذٛاب َتٛؾل َٚٝوٛك 
ًلٜڀ١ أ٫ ٜباغ ب٘ ٗ دًو١ ع١ًٝٓ ؾكـ طًبٓا ٚسًِٓا ع٢ً إٛاؾك١ ٗ إٔ تتِ اؾًو١ ٗ هل١ٜ ٚٗ اؾًو١ 

ع٢ً ايٓٛاب، ٚقًت َٔ قبٌٝ اؿلْ ع٢ً ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ ؾأْين ع٢ً ٜكٌ إٔ ايٓٛاب  ايول١ٜ تٛيٝت بٓؿوٞ ايلؿ
احملذلٌَ ٜعلؾٕٛ إٔ سهَٛتِٗ ؼلْ أًـ اؿلْ ع٢ً اهتُلاك ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ إٍ إٔ ؼٌِ اؾنا٥ل ع٢ً 

أسـ ايٓٛاب احملذلٌَ ٗ  اهتك٬شلا، بايتعإٚ َع ؿٍٚ ًكٝك١ أػل٣، َـ ايعٕٛ إاؿٟ يًجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ، ٚإفا نإ
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                        ډ                                                                   ًو َٔ قٛيٞ ٖقا ؾُا ي٘ إ٫  إٕ ٜوتؿول َٔ ٖجًٞ ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ إٛدٛؿٜٔ ٗ طلابًى .ًٚـؿت ع٢ً إٔ 
 (  177،178ّ، 0881ْه١َ٬ ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ توتـعٞ َين أ٫ أقٍٛ أنجل ٖا قًت .)ابٔ سًِٝ ب،

ييت أعڀٝٓاٖا يؿلْوا َٛدب إعاٖـ٠ .ٚاْتٗٝت إٍ ٜٚٔٝـ بٔ سًِٝ: ثِ اهتعلٓت ايتو٬ٝٗت إـ١ْٝ ا
ايكٍٛ بإٔ ْٝع ٖقٙ ايتو٬ٝٗت َـ١ْٝ نُا أْٗا َ٪قت١ . َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَل ؾٗٞ ٗ فُٛعٗا أقٌ مثٔ ّهٔ 
إعڀا٩ٙ يًشٍِٛ ع٢ً إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ ٚإْٗا٤ َڀاَعٗا ا٫هتعُاك١ٜ ٗ ؾنإ، ٚيقيو ؾأْين أطايب 

إٛاؾك١ ع٢ً إعاٖـ٠، ٚأعٝـت اؾًو١ إٍ دًو١ ع١ًٝٓ ٚاهتُل اؿٛاك ٚايٓكاَ إٍ إٔ ٚاؾل ايٓٛاب احملذلٌَ 
    ڄ                       ڄ             ُٛتا . ٚدـٜل با٬ٕس١ٛ إٔ أسـا  َٔ ايٓٛاب مل 01    ڄ                            ُٛتا  َكابٌ ُٛتٌ ٚتػٝب أٚ اَتٓاع  30اجملًى بأغًب١ٝ 

ايٌٝٛؾ ٚٚاؾل عًٝٗا، ثِ بعـ ٜجل، َٔ قلٜب أٚ بعٝـ، َٛٓٛع اؿـٚؿ ٗ إعاٖـ٠ .ثِ قـَت إعاٖـ٠ جملًى 
ّ، ْ 0881تِـٜل إًو عًٝٗا ٌْلت باؾلٜـ٠ ايلزل١ٝ ٚنقيو اؾلا٥ـ ايوٝاك٠ .)ابٔ سًِٝ  ب، 

178،181 ) 
                                                ٶ                                  ٜٚقنل قُـ عجُإ ٗ َقنلات٘ مل ٜعاكض ٖجًٛ ؾنإ هٛا٤  ٗ فًى ايٓٛاب أٚ ٗ فًى ايٌٝٛؾ ٖقٙ 

وأي١ ايتِـٜل ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٜكٍٛ فٝـ ػـٚكٟ: إٕ ٖقٙ (   نقيو ٗ 001َّ، 0885ْا٫تؿاق١ٝ )ايِٝـ، 
ا٫تؿاق١ٝ مل تًل َعاك١ٓ دـ١ٜ ٗ ايدلٕإ ايًٝيب، ٚيٛ إٔ ايبعض َٔ ايٓٛاب  ٖادِ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ بوبب قبٍٛ بٔ 

ّ( ٖٚقا َامل ٜقنلٙ بٔ سًِٝ ٗ َعلض 182ّ، 0851ْسًِٝ تعـٌٜ اؿـٚؿ ًِٕش١ ؾلْوا .)ػـٚكٟ،
                                                      ڄ                        ٫ت اييت طلسٗا أعٔا٤ فًى ايٓٛاب، سٝح أنـ نُا ٚٓشٓا هابكا  أْ٘ مل ٜجل ايدلٕإ ايًٝيب سـٜج٘ عٔ ايتوا٩

 ( 177ّ،0881َْٔ قلٜب أٚ بعٝـ َوأي١ تعـٌٜ اؿـٚؿ .)بٔ سًِٝ ب،
٫ٚ ْعًِ َٔ أٜٔ اهتك٢ ػـٚكٟ ٖقٙ إع١ًَٛ، غرل أْ٘ َٔ إ٪نـ إٔ ايٓٛاب ايقٜٔ فنلٚا توا٫٩تِٗ 

ا َلننٜٔ ع٢ً ايك١ٝٔ اؾنا٥ل١ٜ اييت ع٢ً َا ٜبـٚ اقتٓع ايٓٛاب بتُوو اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ بٗا ؿاػٌ ايدلٕإ ناْٛ
.ع٢ً أ١ٜ ساٍ بعـ َٛاؾك١ ايدلٕإ ايًٝيب ع٢ً اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا، ٚقعت تًو 

ٌل٠ َاؿ٠ باٱٓاؾ١ إٍ ّ . ٚقـ دا٤ت ا٫تؿاق١ٝ ٗ إسـ٣ ع0844أغوڀى  01إعاٖـ٠ ٗ طلابًى بتاكٜؽ 
٬َسل َاي١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚاتؿاقٝات سؤ دٛاك ٚقـ ِْت ع٢ً قٝاّ ايع٬قات بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا ع٢ً أهاي ايوًِ 

 ٚايِـاق١ ايـا٥ٌُ . ٖٚٓا ْدلم َٛاؿ تًو ا٫تؿاق١ٝ ٚا٬ٕسل اـا١ُ بٗا:
 ّ(1355املبشح ايجاْٞ: ) ْص اتفاق١ٝ ايصساق١ ٚسػٔ اجلٛاض بني يٝبٝا ٚفطْػا 

إٕ ُاسب اؾ٬ي١ ًَو إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ٚك٥ٝى اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ كغب١ َُٓٗا ٗ تأنٝـ ايِـاق١ 
ٚإًِش١ إٌذلن١ ايكا٥ُتٌ بٌ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ٚاؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ، بٗقٙ إعاٖـ٠ ٚاعتكاؿا َٓٗا ٗ إٔ 

إتباؿٍ ٚع٢ً أهاي َٔ إواٚا٠ ٚا٫هتك٬ٍ ٚاؿل١ٜ َعاٖـ٠ ُـاق١ ٚسؤ دٛاك َعكٛؿ٠ بلٚغ ايتؿاِٖ 
هتوٌٗ تِٓٛٝ ناؾ١ إوا٥ٌ اييت ٜؿلٓٗا ع٢ً ايبًـٜٔ َٛقعُٗا اؾػلاٗ َِٚاؿُٗا ٗ أؾلٜكٝا ٚايبشل ا٭بٝض 
إتٛه٘، ٚكغب١ َُٓٗا ٗ تباؿٍ إواعـ٠ ٚايتعإٚ هٛا٤ ؾُٝا بُٝٓٗا أٚ َع ا٭َِ ا٭ػل٣ تعاْٚا ٚثٝكا ٱقلاك 
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                                                  ڄ                                                يو٬ّ َٚكا١َٚ ا٫عتـا٤ ٚؾكا ٕٝجام ا٭َِ إتشـ٠. ٚأػرلا  َا أْ٘ ؼـُٖٚا ايلغب١ ٗ تٛثٝل ايع٬قات ا٫قتِاؿ١ٜ ا
ٚايجكاؾ١ٝ ٚسؤ اؾٛاك بٌ بًـُٜٗا ًِٕشتُٗا إٌذلن١ ًِٕٚش١ ايلػا٤ ايعاّ قـ عنَا ع٢ً عكـ َعاٖـ٠ 

ه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ بايٓٝاب١ عٔ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ايػا١ٜ ٚعٝٓا َؿٌٛٓ عُٓٗا: ُاسب اؾ٬ي١ ًَو إًُ
ُاسب ايـٚي١ ايوٝـ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ك٥ٝى ايٛمكا٤ ٚٚمٜل اـاكد١ٝ يًًُُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ .ك٥ٝى 
اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ بايٓٝاب١ عٔ اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ ُاسب ايوعاؿ٠ إوٝٛ َٛكٜى ؿٚدإ هؿرل ؾلْوا ايقٜٔ 

 نٌ َُٓٗا أٚكام تؿٜٛٔ٘ ايتاّ ؾٛدـت ُشٝش١ ٚبايٌهٌ ا٭ُٛيٞ، اتؿكا ع٢ً ا٭سهاّ ايتاي١ٝ: بعـ إٔ أبلم 
(: ٜوٛؿ هًِ ُٚـاق١ ؿا٥ُإ بٌ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ٚبٌ اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ، ٜٚتٌاٚك 0َاؿ٠ )

٬قاتُٗا إتباؿي١ ٚؾكا ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ نًُا ؿعت إٍ فيو َِاؿُٗا إٌذلن١، ٜٚع٬ُٕ ٗ ع
يًُباؿ٨ إِْٓٛ عًٝٗا ٗ إاؿ٠ ايجا١ْٝ َٔ َٝجام ا٭َِ إتشـ٠، ٫ ٜلتب٘ ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ بايتناّ 
ٜتٓاؾ٢ َع أسهاّ ٖقٙ إعاٖـ٠ ٫ٚ ٜكّٛ أٟ َُٓٗا َا ىًل َِاعب يًؿلٜل اٯػل، َع أػق أسهاّ إاؿ٠ 

 .   ايوابع١ أؿْاٙ بعٌ ا٫عتباك
 (: ّجٌ نٌ َٔ ايؿلٜكٌ ايواٌَٝ يـ٣ ايؿلٜل اٯػل ٖجٌ ؿبًَٛاهٞ ٜعتُـ بايڀلم ا٭ُٛي١ٝ. 1َاؿ٠ )
(: ٜعذلف ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ بإٔ اؿـٚؿ ايؿا١ًُ بٌ أكآٞ يٝبٝا َٔ د١ٗ، ٚبٌ 2َاؿ٠ )

ؾلٜكٝا ا٫هتٛا١ٝ٥ َٔ د١ٗ أػل٣ ٖٞ ايػلب١ٝ ايؿلْو١ٝ ٚأٚأؾلٜكٝا أكآٞ ايكڀل ايتْٛوٞ ٚايكڀل اؾنا٥لٟ 
اؿـٚؿ ايٓاػ١ عٔ إوتٓـات ايـٚي١ٝ ايٓاؾق٠ بتاكٜؽ ٤ٌْٛ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠، نُا سـؿت بتباؿٍ ايلهايتٌ 

 ( .0إلؾكتٌ )إًشل 
عُٗا (: ٜتعٗـ ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ، ْٛلا ي٬يتناَات إتباؿي١ بُٝٓٗا ايٓاػ١ عٔ َٛق3َاؿ٠ )

اؾػلاٗ، باؽاف نٌ ٗ أكآٝ٘، ْٝع ايتـابرل ايًن١َ ٱقلاك ايو٬ّ ٚا٭َٔ ٗ إٓڀك١ اجملاٚك٠ يًشـٚؿ إب١ٓٝ ٗ 
إاؿ٠ ايوابك١ ٚبا٫ستؿاٚ ؾُٝا بُٝٓٗا بع٬قات سؤ دٛاك .ٚشلقٙ ايػا١ٜ عكـ ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ 

 نًُشكٌ بٗقٙ إعاٖـ٠ .  اتؿاق١ٝ ػا١ُ ٚاتؿاق١ٝ سؤ دٛاك َلؾكتٌ
(: ٗ ساي١ َا إفا ٚدـ أسـ ايؿلٜكٌ ايواٌَٝ إتعاقـٜٔ ْؿو٘ ٌَتبها ٗ سلب ْا١٦ً عٔ 4َاؿ٠ )

اعتـا٤ َوًض، تٌٌُ أكآٞ ايكاك٠ ا٭ؾلٜك١ٝ ايها١ٓ٥ ٗ ايِٓـ ايٌُايٞ َٔ ايهل٠ ا٭ك١ٝٓ، َٔ داْب ؿٚي١ 
٤، ٜتٌاٚك ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ يٝ٪َٔ نٌ َُٓٗا ايـؾاع أػل٣ أٚ ٗ ساي١ تٗـٜـ ؿاِٖ ّجٌ ٖقا ا٫عتـا

عٔ أكٓ٘ ٚتٌٌُ ا٭كآٞ ؾُٝا ىّ يٝبٝا ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، نُا ٚكؿ ؼـٜـٖا ٗ إاؿ٠ ايجايج١ َٔ ٖقٙ إعاٖـ٠ 
ايتْٛوٞ، ٚتٌٌُ ا٭كآٞ ؾُٝا ىّ ؾلْوا ا٭كآٞ اييت تتٍٛ ؾلْوا ايـؾاع عٓٗا اجملاٚك٠ يًٝبٝا أٟ ايكڀل 

 ٚايكڀل اؾنا٥لٟ، ٚأؾلٜكٝا ايػلب١ٝ ايؿلْو١ٝ، ٚأؾلٜكٝا ا٫هتٛا١ٝ٥ ايؿلْو١ٝ .
(: ٜعٌُ ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ ع٢ً تٛثٝل ايع٬قات ا٫قتِاؿ١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ بُٝٓٗا بايٌلٚٙ 5َاؿ٠ )

 إعاٖـ٠.ايٛاكؿ٠ ٗ اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ا٫قتِاؿ١ٜ ٚا٫تؿاق١ٝ ايجكاؾ١ٝ إلؾكتٌ بٗقٙ 
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(: ٫ ؽٌ ٖقٙ إعاٖـ٠ باؿكٛم ٚا٫يتناَات إذلتب١ ع٢ً ايؿلٜكٌ ايواٌَٝ إتعاقـٜٔ َٛدب 6َاؿ٠ )
أسهاّ َٝجام ا٭َِ إتشـ٠ أٚ َٛدب أ١ٜ َعاٖـات أٚ عٗٛؿ أٚ اتؿاقٝات أػل٣ ٌْلت ٌْلا أُٛيٝا َا ٗ 

 ـٍٚ ايعلب١ٝ.فيو ؾُٝا ىّ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠، َٝجام داَع١ اي
(: تلؾع اـ٬ؾات اييت قـ تٌٓأ عٔ تؿورل أٚ تڀبٝل ٖقٙ إعاٖـ٠، اييت قـ ٫ ّهٔ سًٗا عٔ 7َاؿ٠ )

طلٜل َؿاٚٓات َباًل٠ إيٞ قه١ُ ايعـٍ ايـٚي١ٝ بٓا٤ ع٢ً طًب أسـ ايؿلٜكٌ إ٫ إفا اتؿل ايؿلٜكإ ايواَٝإ 
 إتعاقـإ ع٢ً طلٜك١ أػل٣ ؿًٗا .

تؿاقٝات ٚا٬ٕسل إلؾك١ بٗقٙ إعاٖـ٠ ٚاييت تهٕٛ دن٤ا ٫ ٜتذنأ َٓٗا تعين عباك٠ (: ٗ ا8٫َاؿ٠ )
 )اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ( اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ٚتعين عباك٠ )اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ( سه١َٛ اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ .

ايقٟ ٜتِ بباكٜى ٗ (: تدلّ ٖقٙ إعاٖـ٠ ٚتٛٓع َٛٓع ايتٓؿٝق بتاكٜؽ تباؿٍ ٚثا٥ل اٱبلاّ 01َاؿ٠ )
 ٚقت ٖهٔ .أقلب 

(: عكـت ٖقٙ إعاٖـ٠ ٕـ٠ عٌلٜٔ ه١ٓ ٚهٛم يًؿلٜكٌ ايواٌَٝ إتعاقـٜٔ ايتٌاٚك ٗ أٟ 00َاؿ٠ )
ٚقت نإ يػلض إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ٖقٙ إعاٖـ٠ ٜٚهٕٛ ٖقا ايتٌاٚك إيناَٝا ٗ ْٗا١ٜ ايوٓٛات ايعٌل اييت تًٞ 

إٔ ٜٓٗٞ ٖقٙ إعاٖـ٠ بعـ عٌلٜٔ ه١ٓ َٔ تاكٜؽ ٚٓعٗا َٛٓع ايتٓؿٝق أٚٗ ْؿاؿٖا ٚهٛم يهٌ َٔ ايؿلٜكٌ 
 أٟ ٚقت بعـ فيو بإًعاك هابل َـت٘ ه١ٓ ٜٛدٗ٘ ايؿلٜل ا٭ٍٚ إٍ ايؿلٜل اٯػل .

 )اتفاق١ٝ خاص١(
(: تتعٗـ اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بوشب قٛاتٗا ايعوهل١ٜ إٛدٛؿ٠ سايٝا بؿنإ، ٜٚٓتٗٞ اؾ٤٬ ٗ 0َاؿ٠ )

ّ، 0845ين عٌل ًٗلا بعـ ٚٓع إعاٖـ٠ َٛٓع ايتٓؿٝق، ٚٗ أدٌ ٫ ٜتذاٚم ايج٬ثٌ َٔ ْٛؾُدلَـ٠ اث
ٚتهٕٛ ٖقٙ ايكٛات ست٢ ْٗا١ٜ ٖقا ا٭دٌ ػآع١ يًٓٛاّ ايكٔا٥ٞ احملـؿ ٗ ايلهايتٌ إتباؿيتٌ إلؾكتٌ 

 ( . ٚتتُتع بٓؿى تو٬ٝٗت ايتُٜٛٔ ٚاؿلن١ نُا ٗ إآٞ.1إًشل كقِ )
(: تتعٗـ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ َٔ داْبٗا بإٔ ت٪َٔ، بعـ هؿل ايكٛات ايؿلْو١ٝ إٛدٛؿ٠ اٯٕ بؿنإ، 1ؿ٠ )َا

است٬ٍ ٖقٙ ا٭كآٞ بايكٛات ايًٝب١ٝ ٚسـٖا ٚبتٓؿٝق ناؾ١ إٗاّ فات ايڀابع ايعوهلٟ اييت قـ ؼتُٗا 
 ايٛلٚف .

 2إب١ٓٝ ٗ كهاي١ تؿورل١ٜ إًشل كقِ (: تتًك٢ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ بعٌ ا٫عتباك ٚٗ اؿـٚؿ 2َاؿ٠ )
ايڀًبات اييت تكـَٗا إيٝٗا اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بػلض َلٚك ايكٛاؾٌ ايعوهل١ٜ ايؿلْو١ٝ ايقاٖب١ إٍ تٌاؿ أٚ 

،نُا تعٌ 4تؿ٬ِٝت ايڀلٜل إوُا٠ بلقِ أٜٔا . ٚتعٌ ايلهاي١ ايتؿورل١ٜ 4ايعا٥ـ٠ َٓٗا ع٢ً ايڀلٜل كقِ 
 ٜڀبل ع٢ً ايكٛات ايؿلْو١ٝ أثٓا٤ َلٚكٖا .ايٓٛاّ ايكٔا٥ٞ ايقٟ 
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(: تِلغ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ يًشه١َٛ ايؿلْو١ٝ باهتؼـاّ ايڀلم إوتع١ًُ سايٝاڄ ٭بـاٍ اؾٓٛؿ 3َاؿ٠ )
 ُٚٝا١ْ ُٜٚٛٔ َلننٟ ؾٛكهإ ٚداْت ايؿلْوٌٝ .

يؿلْو١ٝ يًشه١َٛ (: عٓـ اْتٗا٤ ا٭دٌ احملـؿ ؾٮ ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ؾنإ توًِ اؿه١َٛ ا4َاؿ٠ )
ايًٝب١ٝ َڀاكات هبٗا ٚغات ٚغـاَى ٚإٌٓآت ايؿ١ٝٓ إًشك١ بٗا )إباْٞ ٚإعـات اـا١ُ باي٬هًهٞ 
ي٬ًُس١ اؾ١ٜٛ ٚإعـات اـا١ُ باٱكُاؿ اؾ١ٜٛ َٚوانٔ إٛٚؿٌ ( ٚتِبض إٌٓآت ًَها يًشه١َٛ ايًٝب١ٝ 

ايًٝب١ٝ قـ ُهٓت َٔ ا٫ستؿاٚ ٗ ٖقٙ إڀاكات بأغًب١ٝ َٔ  عٓـ اْتٗا٤ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ بٌلٙ إٔ تهٕٛ اؿه١َٛ
 (.4ايؿٌٓٝ ايؿلْوٌٝ ٗ ا٭سٛاٍ إب١ٝٓ ٗ ايلهايتٌ إلؾكتٌ إًشل كقِ )

ٚإقلاكا يقيو ٚقع إؿٛٓإ إقنٛكإ أع٬ٙ ع٢ً ٖقٙ إعاٖـ٠ ٚع٢ً ًَشكاتٗا َٔ ا٫تؿاقٝات ٚايلها٥ٌ 
 .إتباؿي١ ٚبُِاٖا غتُُٝٗا 

ّ ٗ ُٛكتٌ أًُٝتٌ بايًػتٌ ايعلب١ٝ ٚايؿلْو١ٝ ٚن٬ ايٌِٓ 0844أغوڀى  01سٴلك بڀلابًى ٗ 
أغوڀى  01َتواٚ ٗ ُشت٘. عٔ سه١َٛ اؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ عٔ سه١َٛ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ طلابًى ٗ 

0844. ّ 
 تشـ٠ ٚاؾُٗٛك١ٜ ايؿلْو١ٝ.َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ إًُه١ ايًٝب١ٝ إبٌإٔ قإْٛ  -

مٔ إؿكٜى ا٭ٍٚ، ًَو إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ قلك فًى ايٌٝٛؾ ٚفًى ايٓٛاب ايكإْٛ ا٫تٞ ِْ٘ ٚقـ 
 ُـقٓا عًٝ٘ ٚأُـكْاٙ.

(: ٚٚؾل ع٢ً َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك إعكٛؿ٠ بٌ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ ٚاؾُٗٛك١ٜ 0َاؿ٠ )
 ّ.0844أغوڀى 01قا ايكإْٛ ٚإٛقع عًٝٗا ٗ طلابًى ٗ ايؿلْو١ٝ إلاؾك١ شل

(: ع٢ً ك٥ٝى فًى ايٛمكا٤ ٚايٛمكا٤ نٌ ؾُٝا ىِ٘ تٓؿٝق ٖقا ايكإْٛ، ُـك بكِل ؿاك ايو٬ّ 1َاؿ٠ )
ّ.بأَل إًو إؿكٜى: َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ك٥ٝى 0844أبلٌٜ ه١ٓ 01ٙ،إٛاؾل 0264ًعبإ ه١ٓ 18ٗ 

 ايٛمكا٤ ٚٚمٜل اـاكد١ٝ
 ٛمكا٤: ػًٌٝ ايك٬ٍ ٚمٜل ايـٚي١.اي

 عبـايلٓٔ ايكًٗٛؿ: ٚمٜل إعاكف.
 هامل ايكآٞ: ٚمٜل ايعـٍ.

 قُـ بٔ عجُإ: ٚمٟ ايِش١.

 قٞ ايـٜٔ ؾهٝين: ٚمٜل ايـٚي١.
 أزلاعٌٝ بٔ ا٭ٌَ: ٚمٜل إاي١ٝ .

 َؿتاغ علٜكٝب: ٚمٜل ا٫قتِاؿ ايٛطين.
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 عًٞ دعٛؿٙ: ٚمٜل ايـؾاع .
 :ٜا ُاسب ايوعاؿ٠

َٔ  2أتٌلف بإساط١ هعاؿتهِ عًُا بتوًِ كهايتهِ بتاكٜؽ ايّٝٛ اييت تّٓ نُا ًٜٞ: تّٓ إاؿ٠ 
َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ ؾلْوا ٚيٝبٝا ع٢ً َا ًٜٞ: ٜعذلف ايؿلٜكإ ايواَٝإ إتعاقـإ بإٔ اؿـٚؿ 

نا٥لٟ ٚأؾلٜكٝا ا٫هتٛا١ٝ٥ ايؿلْو١ٝ َٔ ايؿا١ًُ بٌ أكآٞ يٝبٝا َٔ د١ٗ ٚبٌ أكآٞ ايكڀل ايتْٛوٞ ٚايكڀل اؾ
د١ٗ أػل٣ ٖٞ اؿـٚؿ ايٓاػ١ عٔ إوتٓـات ايـٚي١ٝ بتاكٜؽ ٤ٌْٛ إًُه١ ايًٝب١ٝ إتشـ٠ .نُا سـؿت بتباؿٍ 

 (.0ايلهايتٌ إلؾكتٌ إًشل كقِ )
ـإ بإٔ ػ٘ ٚؾُٝا ىّ ايتو١ٜٛ إقنٛك٠ أػرلا ٚٚؾكا يًُباؿ٨ إِْٓٛ عًٝٗا ؾٝٗا ؾكـ اعذلف ايٛؾ

اؿـٚؿ بٌ غات ٚ)تَٛٛ( ّل بايٓكاٙ ايج٬ث١ اٯت١ٝ ، أٟ َٓكق ؽل ػٛكٟ ٖٚل أْاٟ ْٚكڀ١ ا٫كتؿاع 
)قاك٠ فك٠ٚ اؾٌُ (،إٕ اؿه١َٛ ع٢ً اهتعـاؿ يتعٌٝ ػدلا٤ ٜهْٕٛٛ أعٔا٤ ٗ ؾ١ٓ كتًؿ١ ؾلْو١ٝ يٝب١ٝ 0101

جُا تل٣ إسـ٣ اؿهَٛتٌ فيو ٫مَا . ٚٗ ساي١ تهًـ بٛٓع ع٬َات اؿـٚؿ سٝجُا مل ٜتِ ٖقا ايعٌُ، ٚسٝ
ا٫ػت٬ف أثٓا٤ ع١ًُٝ ٚٓع ع٬َات اؿـٚؿ ٜعٌ نٌ َٔ ايؿلٜكٌ سهُا َلدشا قاٜـا نقيو ووِ ايٓناع. 
أتٌلف بإٔ أسٝ٘ هعاؿتهِ عًُا بإ قتٜٛات كهايتهِ إتكـّ ِْٗا تڀابل ُاَا َا مت عًٝ٘ ا٫تؿام بٝٓٓا أثٓا٤ 

َِڀؿ٢ بٔ  ؿاكت بٌ ٚؾـٜٓا ٗ إٛٓٛع،  ٚتؿًٔٛا ٜا ُاسب ايوعاؿ٠ بكبٍٛ ًعٛك اسذلاَٞ. احملاؿثات اييت
 سًِٝ ك٥ٝى ايٛمكا٤ ٚٚمٜل اـاكد١ٝ.

 سٔل٠ ُاسب ايوعاؿ٠ ايوؿرل إوٝٛ َٛكٜى ؿٚدإ ك٥ٝى ايٛؾـ ايؿلْوٞ .
 (317 -213ّ،0885ْطلابًى )ايِٝـ،

 ١ٝ ايصساق١ ٚسػٔ اجلٛاض بني يٝبٝا ٚفطْػا(املبشح ايجايح )ٚد١ٗ ْعط ايفطْػٝني َٔ اتفاق
ّ اهتكبٌ 0844أغوڀى 00                                                               ڄبعـ تٛقٝع َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ ؾلْوا ٚيٝبٝا بّٝٛ ٚؼـٜـا  

إًو إؿكٜى ايوٓٛهٞ ك٥ٝى ٚأعٔا٤ ايٛؾـ ايؿلْوٞ، ٚأنـ شلِ كغب١ يٝبٝا ٗ ُـاق١ ٚتؿاِٖ َع ؾلْوا، ٚأًَ٘ 
هٝاه١ تؿاِٖ ٚتعإٚ َع ههإ اؾنا٥ل ٚتًيب تڀًعاتِٗ ٗ اؿل١ٜ ٚتكلٜل إِرل  ايٛطٝـ ٗ إٔ تورل ؾلْوا ع٢ً

. ٚنإ َٔ أسهاّ اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك إٔ ٜتِ اؾ٤٬ ايتاّ يًكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ْٝع قٛاعـٖا ٗ 
ل ايبكا٤ ٗ ؾنإ ّ، ٜٚكٍٛ ابٔ سًِٝ قـ قبًٓا ٖقا ايتاكٜؽ ايقٟ ٜعڀٞ ؾلْوا س0845ْٛؾُدل 21ؾنإ قبٌ ّٜٛ 

                  ڄ                                                                     ٕـ٠ مثا١ْٝ عٌل ًٗلا : قبًٓا ٖقا ايٌلٙ ع٢ً َٔض ٚبعـ َؿاٚٓات ُعب١، إ٫ إٕ اؾاْب ايؿلْوٞ أُل 
بـكد١ ق١ٜٛ، آڀلكْا أَاَٗا إٍ قبٍٛ ٖقا ايٌلٙ ػ١ٌٝ ْهو١ ٗ إؿاٚٓات، غرل أْٓا طًبٓا َٔ ؾلْوا إٔ 

ّ.أ٣ بعـ ث٬ث١ أًٗل َٔ ايتٛقٝع ع٢ً إعاٖـ٠ 0844ػًٛ قٛاتٗا عٔ قاعـتٞ )بلاى، ٚهٝٓاٚ( قبٌ آػل ْٛؾُدل
             ڄ                                     ڄ                                                 ست٢ ْجبت عًٓا  أَاّ ايعامل إٔ ع١ًُٝ اؾ٤٬ قـ بـأت ؾع٬  بايلغِ َٔ بلاى ٚهٝٓاٚ قاعـتإ ثاْٜٛتإ .ٚبعـ إٔ 
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ُت إدلا٤ات ٚاستؿا٫ت اؾ٤٬ عٔ تًهُا ايكاعـتٌ ايجاْٜٛتٌ سـخ تڀٛك ه٤ٞ ٗ ايع٬قات َع ؾلْوا، أٚ 
١ًٝ اؾ٤٬ عٔ تًو ايكاعـتٌ أٚٗلت ع٢ً ايوڀض َا نإ ٜـٚك ٗ اـؿا٤ ٗ نٛايٝى إ٪هوات إٔ عُ

ايؿلْو١ٝ ايعًٝا، ؾكـ قاَت قٝا١َ فًى ايٓٛاب ايؿلْوٞ، ٚقـّ ايٓا٥ب ايؿلْوٞ )ٌٌَٝٝ ؿٚبلٜ٘( ايقٟ تٍٛ 
 ڄ           ٬ ، نٝـ توُض ّ ؾُٝا بعـ .اهتذٛاب يًشه١َٛ ايؿلْو١ٝ َتوا0848٥ك٥اه١ اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ ه١ٓ 

اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ باؾ٤٬ عٔ قٛاعـ ؾلْو١ٝ قبٌ إٔ ِٜاؿم عًٝٗا اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ ع٢ً َعاٖـ٠ ايِـاق١ 
ٚسؤ اؾٛاك َع يٝبٝا .ثِ ٖادِ ايٓا٥ب ؿٚبلٜ٘ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٚاتُٗٗا بتٗلٜب ايو٬غ إٍ ثٛاك اؾنا٥ل 

اْات تٛنـ تٛقـ تـؾل ايو٬غ َٔ يٝبٝا إٍ اؾنا٥ل قبٌ ٚطايب ٚمٜل اـاكد١ٝ ايؿلْوٞ إٔ وٌِ ع٢ً ُٓ
تكـِٜ َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك يًُذًى ايٛطين ايؿلْوٞ يًتِـٜل عًٝٗا، نإ ٖقا ا٫هتذٛاب ٗ ًٗل 

 ّ .0844ْٛؾُدل
                                                            ڄ       ڄ                ٜٚٔٝـ ابٔ سًِٝ:)ٚدـت ٗ ايٛثا٥ل ايول١ٜ يًشه١َٛ ايؿلْو١ٝ ػڀابا  دٛابٝا  َٔ سانِ اؾنا٥ل 

              ڄ                                                                   داى هٛهتٌٝ كؿا  ع٢ً ك٥ٝى ايٛؾـ ايؿلْوٞ ٗ إؿاٚٓات ؿٟ دإ ٜعذلض ؾٝ٘ سانِ اؾنا٥ل ع٢ً ايؿلْوٞ 
                              ڄ                                             ڄ               بعض أسهاّ َعاٖـ٠ ايِـاق١ ػُِٛا  ا٭سهاّ إتعًك١ بتشـٜـ اؿـٚؿ َع اؾنا٥ل .ؼـٜـا  إٓاطل بٌ غات 

ّ، 0881.)بٔ سًِٝ ب،  ٚتٛدٛ ٚإٔ ايذلتٝبات ٗ غرل ُاؿٓا ٗ ٖقٙ إعاٖـ٠ بٌ ٗ ُاحل ايًٝبٌٝ (
ْ180،180 ) 

ٜٚبـٚ إٔ ابٔ سًِٝ أكاؿ َٔ ػ٬ٍ إبلام ٖقٙ ايٛثٝك١ يًلؿ ع٢ً ايقٜٔ فنلٚ إٔ ؼـٜـ اؿـٚؿ ٗ ٖقٙ 
ا٫تؿاق١ٝ نإ ٗ ُاحل ؾلْوا ٚايـٍٚ ايتابع١ شلا ٗ تًو ايؿذل٠، ع٢ً أ١ٜ ساٍ اهتُلت ١ًٓ ايٓٛاب ٚايٌٝٛؾ 

ِشاؾ١ ايؿلْو١ٝ ٗ تًو اؿ١ًُ إلنن٠ ع٢ً اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٚك٥ٝوٗا ٚتٛدٝ٘ ايؿلْوٌٝ ع٢ً يٝبٝا ًٚاكنتِٗ اي
ا٫تٗاَات ايعٓٝؿ١، ٚؿٚكٖا ٗ َواعـ٠ ثٛاك اؾنا٥ل .ٚع٢ً إثل تًو اؿ٬ُت إلنن٠ ع٢ً يٝبٝا ٚع٢ً َعاٖـ٠ 

عٔ تكـِٜ ٖقٙ  ّ بايعـ0845ٍْٜٚٛٝٛ 02                                                     ڄ     ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك، ؾإٕ فًى ايٛمكا٤ ايؿلْوٞ اؽق قلاكا  ّٜٛ 
ا٫تؿاق١ٝ يًُِاؿق١ عًٝٗا َٔ قبٌ اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ، ُٚلغ ٚمٜل ايـؾاع ايؿلْوٞ ٗ ْؿى ايّٝٛ بإٔ 
                 ڄ                                                                              ؾلْوا ئ ػًٛ أبـا  َٔ غـاَى، عٓـ فيو تبٌ يًشه١َٛ ايًٝب١ٝ إٔ ؾلْوا عاؿت إٍ إُاط١ً ٚؼاٍٚ إٔ ت٪دٌ 

ب َٛعـ اؾ٤٬ ٖٚٓايو تكٍٛ اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ أْٗا ٫ توتڀٝع تكـِٜ َعاٖـ٠ ايِـاق١ إٍ ايدلٕإ إٍ إٔ ٜكذل
إد٤٬ قٛاتٗا قبٌ تِـٜل اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ ع٢ً اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك ٚعًٝ٘ ٫بـ َٔ تأدٌٝ 
َٛعـ اؾ٤٬ .ثِ تـػٌ ؿٚا١َ ايتأدٌٝ ٚايتوٜٛـ، ٚأبًػت إؿ١ٝٓٛ ايؿلْو١ٝ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ إٔ اؿه١َٛ 

لْو١ٝ تل٣ إٔ اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ ئ ِٜاؿم ع٢ً اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك َا مل ٜتِ تلهِٝ ايؿ
اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ ٚؼـٜـٖا بع٬َات ع٢ً ايڀبٝع١، ثِ أكهًت ؾلْوا إَـاؿات ٚدٓٛؿ ٚعتاؿ إٍ قٛاعـٖا 

اؿ ٚايبـ٤ ٗ ع١ًُٝ اؾ٤٬ ػ٬ٍ ْؿى عاّ ٗ ؾنإ ٗ ايٛقت ايقٟ نإ َٔ إؿذلض إٔ تبـأ بذلسٌٝ اؾٓـ ٚايعت
 ( 182ّ،0881ّْ .)بٔ سًِٝ ب،0845
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ٜٚٛكؿ يٓا ابٔ سًِٝ ٗ َقنلات٘ تكلٜل ؾلْوٞ ػاْ بًذ١ٓ ايٌ٪ٕٚ اـاكد١ٝ ايؿلْو١ٝ ٜٛٓض تأهـ 
ٙ                                                                                      ڄ           ٚعـّ ك٢ٓ ٖقٙ ايًذ١ٓ ع٢ً ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ، ٚبڀبٝع١ اؿاٍ نإ بٔ سًِٝ سلِٜا  أنجل َٔ غرل

ٗ إبلام تًو ايٛثا٥ل ايؿلْو١ٝ ؛يتك١ٜٛ سذت٘ ٚتٛٓٝض إهاهب اييت ؼٌِ عًٝٗا يِاحل ايـٚي١ ايًٝب١ٝ، ٚٗ ٖقا 
أٚٗل يٓا بٔ سًِٝ بٛد١ٗ ْٛلٟ َا ّهٔ يٓا تكُٝٝ٘ َٔ ٚدٗات ايٓٛل بٌ ايبًـٜٔ بعهى َعِٛ ايهتابات اييت 

َلنن٠ ع٢ً ايٓكـ قبٌ نٌ ٤ًٞ ٚٗ ٖقا فنلت  ناْت تلنن ع٢ً ٚد١ٗ ايٓٛل ايعلب١ٝ ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ناْت
ؾ١ٓ ايٌ٪ٕٚ اـاكد١ٝ ايؿلْو١ٝ ٗ بٝاْٗا: بلأٟ ايوٝـ بٔ سًِٝ ٚايعـٜـ َٔ ايًٝبٌٝ اشلـف ايل٥ٝوٞ َٔ ٖقا 
ا٫تؿام ،ٖٛ ٚٓع سـ يًٛدٛؿ ايؿلْوٞ ٗ ؾنإ .نقيو فنل ايتكلٜل ) إٕ ايبٝإ ايقٟ أؿٍ ب٘ ك٥ٝى اؿه١َٛ 

ّ إٔ إعاٖـ٠ ايؿلْو١ٝ ايًٝب١ٝ 0844انتٛبل03سًِٝ إٍ ٚناي١ ايِشاؾ١ ايؿلْو١ٝ ٗ ّٜٛ  ايًٝب١ٝ َِڀؿ٢ بٔ
 ( 185،186ّ، 0881ْاتؿام د٤٬ ؾشوب، ٫ ًٜنّ يٝبٝا بأٟ ٤ًٞ (.)ابٔ سًِٝ ب،

ٚأَاّ ٖقا ايتعٓت ايؿلْوٞ اعتُـت اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ع٢ً سًؿا٥ٗا َٔ أدٌ ائػ٘ ع٢ً ؾلْوا يتٓؿٝق 
بٝا سٝح  قاّ ك٥ٝى اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ با٫تِاٍ عهَٛيت ٚآًڀٔ ٚيٓـٕ َٔ أدٌ اؾ٤٬ عٔ يٝ

ائػ٘ ع٢ً اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ يتٓؿٝق بٓٛؿ اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك اـا١ُ بإد٤٬ قٛاتٗا عٔ يٝبٝا، سٝح 
١ )هًٜٛٔ يٜٛـ( ًلغ ؾٝ٘ َلاسٌ اتٌِ بٔ سًِٝ باؿه١َٛ ايدلٜڀا١ْٝ ٚأكهٌ كهاي١ َوتعذ١ً إٍ ٚمٜل اـاكدٝ

إُاط١ً ايؿلْو١ٝ ٚقا٫ٚت ائػ٘ ايؿلْو١ٝ ع٢ً اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ َجٌ إكهاٍ قٛات دـٜـ٠ إٍ قٛاعـٖا ٗ 
ؾنإ، نقيو قلاك تأدٌٝ اؾ٤٬ إٍ إٔ ٜتِ ؽڀٝ٘ اؿـٚؿ بٌ يٝبٝا ٚا٭كآٞ ايٛاقع١ ؼت هٝڀل٠ ؾلْوا 

ٖقا ايٌلٙ وتاز إٍ ًٗٛك عـٜـ٠ َٔ عٌُ ايًذإ اـا١ُ بلهِ اؿـٚؿ ٚكؾض يٝبٝا ٖقا ايٌلٙ .)٭ٕ تٓؿٝق 
ٖٚقا ٜتذاٚم تاكٜؽ َٛعـ اؾ٤٬ احملـؿ ٗ ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ (. ٚفنل بٔ سًِٝ ٗ ٖقٙ ايلهاي١ إٔ يٝبٝا 

تٓتٛل َٔ  هٛف تًذأ إٍ فًى ا٭َٔ يتكـِٜ ًه٣ٛ ٓـ ؾلْوا إفا اهتُلت ؾلْوا ٗ هًٛنٗا ٖقا ٚإٔ يٝبٝا
                                   ٶ      ڄ      ڄ      ڄ                                        بلٜڀاْٝا ايـٚي١ اؿًٝؿ١ يًٝبٝا إدلا٤  هلٜعا  ٚتـػ٬  ؾٛكٜا  . نُا قاّ بٔ سًِٝ َوع٢ ٖاثٌ يـ٣ اؿه١َٛ 
                                                                         ڄ             ا٭َلٜه١ٝ عٔ طلٜل هؿرلٖا ٗ طلابًى .ٖٚٓايو أُـك ايوؿرل ا٭َلٜهٞ ٗ باكٜى تكلٜلا  غِْٛ استُاٍ 

َٛقـ أَلٜها إ٪ٜـ يتًو ايٌه٣ٛ  .)بٔ سًِٝ تكـِٜ يٝبٝا ًه٣ٛ ٓـ ؾلْوا إٍ ١٦ٖٝ ا٭َِ إتشـ٠ ٚ
                    ڄ     ڄ                                            ( ٜٚبـٚ إٔ ٖٓاى ٓػڀا  قٜٛا  ع٢ً اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ َٔ قبٌ ٚآًڀٔ ٚيٓـٕ قـ 182،183ّ، 0881ْب،

ّ،٭ٕ اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ غرلت َٛقؿٗا ٚتكـَت إٍ اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ 0845سـخ ٗ أٚا٥ٌ ْٛؾُدل 
٢ً َعاٖـ٠ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا .ٚقـ قاَت ّ بڀًب ايتِـٜل ع0845ْٛؾُدل 02ّٜٛ 

                                                                              ڄ                 اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بٗقٙ اـڀ٠ٛ ع٢ً َٔض ٚكغب١ َٓٗا تؿاؿ٣ أم١َ ؿٚي١ٝ َع يٝبٝا .ػُِٛا  بعـ ؾٌٌ ايعـٚإ 
ايج٬ثٞ ع٢ً َِل ايقٟ ًاكنت ؾٝ٘ ؾلْوا، ٚقـ ٚاؾل فًى ايٓٛاب ايؿلْوٞ ع٢ً اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ 

    ڄ                                                          ُٛتا ، يهٔ إٛاؾك١ ٌَلٚط١ بذلهِٝ اؿـٚؿ .أَا فًى ايٌٝٛؾ ؾكـ ٚاؾل 011    ڄ    ُٛتا  ٓـ 300غًب١ٝ اؾٛاك بأ
    ڄ                                                 ُٛتا  .ْٚٝع إٓاقٌات ايدلٕا١ْٝ مت ٌْلٖا ٗ اؾلٜـ٠ ايلزل١ٝ 81    ڄ       ُٛتا  َكابٌ 085عًٝٗا بٓؿى ايٌلٙ 
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ٞ ع٢ً َعاٖـ٠ ايِـاق١ ّ .ٚقـ ٚاؾل اجملًى ايٛطين ايؿلْو0845ْٛؾُدل 18،11يًشه١َٛ ايؿلْو١ٝ بتاكٜؽ 
ّ )ابٔ سًِٝ 0845ْٛؾُدل13ٚسؤ اؾٛاك ٗ دٛ ن٦ٝب نُا ُٚؿت٘ ُشٝؿ١ يَْٛٛـ ايؿلْو١ٝ ّٜٛ 

 (182،183ّ،0881ْب،
ّ أْنٍ ايعًِ ايؿلْوٞ َٔ قاعـ٠ هبٗا ايٌٗرل٠ ٗ ؾنإ ٗ استؿاٍ 0845ٚػ٬ٍ ا٭ٍٚ َٔ ؿٜوُدل

ؿٜوُدل َٔ ْؿى ايعاّ اْتٗت 11( ٚٗ ّٜٛ 0334ّ،1101ْٚطين نبرل سٔلت٘ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ )ايهبيت،
َؿاٚٓات اؿـٚؿ بٌ ايٛؾـٜٔ ايًٝيب ٚايؿلْوٞ، ٚمت ايتٛقٝع باؿلٚف ا٭ٍٚ ع٢ً ا٫تؿام ع٢ً اؿـٚؿ، ٚٗ 

ّ مت ايتٛقٝع ايلزلٞ ٚتباؿٍ ٚثا٥ل اتؿام اؿـٚؿ بٌ ٚمٜل اـاكد١ٝ ايًٝيب ع٢ً ايواسًٞ 0845ؿٜوُدل 14ّٜٛ 
( ٜٚقنل ابٔ 120ّ،0881ْ)با٥٫ٞ ( ٚايٛمٜل إؿٛض )ؿٟ َاكهاٟ( )ابٔ سًِٝ ب،ٚايوؿرل ايؿلْوٞ 

ّ أٚ كبٝع 0845سًِٝ إٔ أعُاٍ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀبٝع١ ٚإقا١َ ع٬َاتٗا ؾكـ بـ٨ ايعٌُ بٗا ٗ ًتا٤ ه١ٓ 
دلا٤ ّ ٚنإ اؾاْب ايًٝيب بل٥اه١ ايعكٝـ ايوٓٛهٞ ا٭طَٝٛ ٜواعـٙ عـؿ َٔ ايعوهلٌٜ ايًٝبٌٝ ٚاـ0846

ايوٜٛولٌٜ إؼتٌِ ٗ إواس١ ٚؽڀٝ٘ اؿـٚؿ ٚاهتُل ايعٌُ ٕـ٠ ط١ًٜٛ ٚمل ٜٓت٘ ٗ عٗـٟ، ٚٚدـت ٗ 
( ٚع٢ً َا 211ّ، 0881ّْ .)ابٔ سًِٝ ب، 0847ٚثا٥ل اؿـٚؿ ايؿلْو١ٝ ٖٓاى عٌُ ٫ٜناٍ ست٢ عاّ 

لْو١ٝ َوأي١ تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً ٜبـٚ ؾإٔ طٍٛ ؾذل٠ تلهِٝ اؿـٚؿ اييت اهتُلت يوٓٛات، ُٚوو اؿه١َٛ ايؿ
ايڀبٝع١ قبٌ علض إعاٖـ٠ ع٢ً اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ ٚكؾض اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ي٘ َدلكات٘، سٝح إٕ اؿه١َٛ 
ايؿلْو١ٝ ؼاٍٚ إٔ ُاطٌ ٚت٪دٌ د٤٬ قٛاتٗا َٔ ؾنإ، ٚاؿه١َٛ ايًٝب١ٝ تلٜـ اٱهلاع ٗ ع١ًُٝ اؾ٤٬، سٝح 

ع١ ٜبكٞ ايكٛات ايؿلْو١ٝ أطٍٛ َـ٠ ٗ ا٭كآٞ ايؿلْو١ٝ، َٚٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ إٕ تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀبٝ
     ڄ                                                  هببا  َٔ ايتٌِٓ َٔ ايتناَاتٗا بإد٤٬ قٛاتٗا َٔ يٝبٝا .  

أْٗا سككت َهاهب ُعب١ إٓاٍ يًٝبٝا َتُج١ً ٗ  د٤٬  -َٔ ٚد١ٗ ْٛلٟ-َٚا ّٝن ٖقٙ إعاٖـ٠    
تًو ايٛلٚف ايِعب١، اييت ناْت تهاؾض ؾٝٗا ايعـٜـ َٔ ايـٍٚ ايعلب١ٝ  ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ايذلاب ايًٝيب ٗ

َٔ أدٌ ٌْٝ ا٫هتك٬ٍ، ٚؼكٝل ْؿى اشلـف ٖٚٛ أد٤٬ ايكٛات ا٫هتعُاك١ٜ َٔ أكآٝٗا أَاّ ١ُٖٓٝ ايـٍٚ 
وٝاه١ ا٫هتعُاك١ٜ، إ٫ أْٗا هذًت بعض ا٫ْتكاؿات ػاٙ ٖقٙ إعاٖـ٠  ؾكـ فنل عنايـٜٔ ايعامل ٗ نتاب٘ اي

اـاكد١ٝ ايًٝب١ٝ ػاٙ أؾلٜكٝا إٔ تكاكٜل اـاكد١ٝ إِل١ٜ :أًاؿت بإؿاٚض ايًٝيب يًتؼًّ َٔ ايهجرل َٔ 
ا٫ؿعا٤ات ايؿلْو١ٝ، ٚباؾٗـ ايقٟ بقي٘  يٮػق باقذلاسات اـبرلٜٔ إِلٌٜ ٗ َٛاد١ٗ َڀايب إؿاٚض 

لْو١ٝ بٔلٚك٠ عكـ َعاٖـ٠ ؼايـ بٌ يٝبٝا ايؿلْوٞ، اييت ناْت تـعٞ أسك١ٝ ًلع١ٝ َڀايب اؿه١َٛ ايؿ
ٚؾلْوا، ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو ؾكـ أٚٓشت ايتكاكٜل إٔ اؾاْب ايؿلْوٞ قـ ساٍٚ ايت٬عب با٭يؿاٚ َعاٖـ٠ 
ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك، ع٢ً اعتباك إٔ ؾلْوا ػاٚك يٝبٝا ٗ اؿـٚؿ ٚفيو بوٝڀلتٗا ع٢ً ايـٍٚ اجملاٚك٠ يًٝبٝا 

ٚتؿلض ٓاٜتٗا ع٢ً تْٛى ٚتوٝڀل ع٢ً ايـٍٚ ا٭ؾلٜك١ٝ اجملاٚك٠ يًٝبٝا تٌاؿ ٚايٓٝذل  ؾٗٞ ُتًو اؾنا٥ل
  (. 014، ْ 1118)ايعامل،
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 اخلامت١
                                      ڄ         ّ طبٝع١ ايع٬قات بٌ ٖاتٌ ايـٚيتٌ ٚؼـٜـا  ايع٬قات 0844بٝٓت ا٫تؿاق١ٝ ايًٝب١ٝ ايؿلْو١ٝ عاّ   

ؾلْو١ٝ ع٢ً ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ قبٌ تٛقٝع ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ، ايوٝاه١ٝ ٚايعوهل١ٜ، سٝح ناْت ٖٓاى قٛات عوهل١ٜ 
      ڄ                                                                                      ٚؼـٜـا  ٗ )ؾنإ (اؾٓٛب ايًٝيب، ٚناْت شلقٙ ايكٛات ايؿلْو١ٝ قٛاعـ عوهل١ٜ ٖٓاى ؼُٞ َِاؿٗا ٗ يٝبٝا 

ع ّ ٚقعت اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ 0840ََٚٓاطل ايٓؿٛف ايؿلْوٞ ٗ ايبًـإ ا٭ؾلٜك١ٝ اجملاٚك٠، ٚبعـ اهتك٬ٍ يٝبٝا عاّ
ٖجًٞ اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ اتؿاق١ٝ َٛقت١ ػـؿ نٌ هت١ أًٗل ٜوتُل ؾٝٗا اؿاٍ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘، أٟ ٚدٛؿ 
ايكٛات ايؿلْو١ٝ ٗ ؾنإ، ّ ع اتؿاق١ٝ أػل٣ اقتِاؿ١ٜ ٗ ًهٌ َواعـات َاي١ٝ ؾلْو١ٝ ػا١ُ يؿنإ .َٔ 

ب١ٝ ايج٬ث١ ا٭ٚا٥ٌ ايـػٍٛ ٗ ؿٕٚ ايـػٍٛ ٗ اتؿاقٝات ط١ًٜٛ ا٭دٌ سٝح مل ٌٜأ ك٩ها٤ اؿهَٛات ايًٝ
َؿاٚٓات َع ؾلْوا بٗقا ايٌإٔ، ٚؾًٔٛا تأػرل َٛعـ ايبح ٗ إڀايب ايؿلْو١ٝ غِْٛ تٛقٝع َعاٖـ٠ بٌ 
ايبًـٜٔ ع٢ً غلاك ا٫تؿاق١ٝ ا٫لًٝن١ٜ َع يٝبٝا، اهتُل اؿاٍ ٖهقا ست٢ قـّٚ سه١َٛ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ٗ يٝبٝا 

ات هٝاه١ٝ َع اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ َٔ أدٌ تٛقٝع اتؿاق١ٝ َعٗا: ّهٓٓا ّ اييت ؿػًت ٗ َؿا0843ٓٚعاّ 
ايكٍٛ إٕ ؾش٣ٛ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ٖٞ تِؿ١ٝ ايٛدٛؿ ايؿلْوٞ ٚإد٤٬ قٛاتٗا َٔ ا٭كٓٞ ايًٝب١ٝ، ع٢ً ايلغِ َٔ 

ايبًـٜٔ،  إع٢ٓ ايٛاٖل شلا ٖٛ اتؿاق١ٝ ُـاق١ ٚسؤ دٛاك، ٚبقيو  تعلؾٓا ٗ ايعلض ايوابل يڀبٝع١ ايع٬ق١ بٌ
ؾكـ نإ ٖٓاى ٚدٛؿ عوهلٟ يًـٚي١ ايؿلْو١ٝ ع٢ً ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، يقيو مل تهٔ تًو ايع٬قات َتهاؾ١٦ 
   ڄ                                                                                       أ٬ُ  بٌ ايبًـٜٔ .ٚنإ ع٢ً اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ايورل ٗ طلٜل طٌٜٛ ًٚام َٔ أدٌ ؼكٝل ٖقا ايعٌُ ٚإد٤٬ 

ـٍٚ ا٫هتعُاك١ٜ سٝح ناْت ؾلْوا ٗ فيو ايٛقت ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، َع ؿٚي١ َٔ أندل اي
 توٝڀل ع٢ً ايهجرل َٔ ايـٍٚ ا٭ؾلٜك١ٝ  .

ٖٚقا بڀبٝع١ اؿاٍ اْعهى ع٢ً إؿاٚٓات ايڀ١ًٜٛ ٚايٌاق١ اييت ػآتٗا اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ َع اؿه١َٛ 
عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ .  ايؿلْو١ٝ .ؾكـ ناْت ْكڀ١ ايبـا١ٜ ٗ تًو إؿاٚٓات: ٖٞ َوأي١ إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ

ٚبڀبٝع١ اؿاٍ ناْت اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ تلٜـ تأدٌٝ ٖقا ا٭َل ٚتوٛم ايعـٜـ َٔ اؿذر ٚايقكا٥ع، ٚناْت 
اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ تِل ع٢ً اتؿاق١ٝ ؼايـ بٌ ايبًـٜٔ، ٖٚقا ا٭َل كؾٔت٘ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ اييت ؾًٔت اتؿاق١ٝ 

ّ 0844رل َٔ ا٭َٛك .ع٢ً أ١ٜ ساٍ دا٤ت تًو ا٫تؿاق١ٝ إٛقع١ عاّ ُـاق١ ٚسؤ دٛاك اييت ٫ تًنَٗا بايهج
بٌ اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٚاؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ بإسـ٣ عٌل٠ َاؿ٠ ٬َٚسل أٚ اتؿاقٝات ػا١ُ: تّٓ ع٢ً ايِـاق١ 

ات ٚسؤ اؾٛاك بٌ ايبًـٜٔ، باٱٓاؾ١ إٍ ع٬قات اقتِاؿ١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، غرل إٔ أِٖ َا دا٤ ؾٝٗا ٖٛ د٤٬ ايكٛ
ايؿلْو١ٝ عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، باٱٓاؾ١ إٍ َوأي١ تلهِٝ اؿـٚؿ بٌ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ ٚايبًـإ ايتابع١ يؿلْوا ٗ 
فيو ايٛقت )تْٛى، اؾنا٥ل تٌاؿ ايٓٝذل ( ٚاييت دا٤ت ٗ أسـ ا٬ٕسل أٚ َا اُڀًض عًٝ٘ اتؿاق١ٝ ػا١ُ 

اؿـٚؿ بٌ يٝبٝا َٚٓاطل ايٓؿٛف ايؿلْوٞ اجملاٚك٠ .ٖٚقا ايبٓـ تهُٔ أُٖٝت٘ يٝى َٔ باب ؼـٜـ ا٭كآٞ ٚ
يًٝبٝا، بٌ إٕ َوأي١ تلهِٝ اؿـٚؿ )ع٢ً ايڀبٝع١ ( أُبشت فكٜع١ تتُوو بٗا ؾلْوا َٔ أدٌ ايتًُّ َٔ 
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اتؿاقاتٗا ٚايتناَاتٗا َع اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٗ َواي١ د٤٬ قٛاتٗا َٔ ؾنإ، ؾكـ ناْت اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ تتُوو 
ـٚؿ ع٢ً اـلا٥٘ ؾك٘، ٚايوبب ٗ فيو إٔ تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀبٝع١ وتاز إٍ ٚقت بٌلٙ تلهِٝ اؿ

طٌٜٛ ٜتذاٚم ايتاكٜؽ احملـؿ ؾ٤٬ تًو ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، ٚافا ػاٚم تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً 
 بڀاٍ ٚإيػا٤ تًو ا٫تؿاق١ٝ.ايڀبٝع١  ايٛقت احملـؿ يتٓؿٝق اتؿام إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ ؾإٔ فيو سذ١ يؿلْوا ٱ

ٖٚقا ايٌلٙ طايبت ب٘ ؾلْوا بعـ تٛقٝع تًو ا٫تؿاق١ٝ، ؾكـ فنلت اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ ٗ ايعـٜـ َٔ 
إٓاهبات أْٗا ئ تعلض ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايدلٕإ ايؿلْوٞ أٚ نُا زلٞ )اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ (يًتِٜٛت 

ـ ا  َٔ         ډ                         عًٝٗا إ٫  بعـ تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀب                                                      ٻ ڄ    ٝع١ .ٖٚٓايو مل هـ ك٥ٝى اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ب
ا٫هتعا١ْ باؿه١َٛ ايدلٜڀا١ْٝ ٚسه١َٛ اي٫ٜٛات إتشـ٠ ا٭َلٜه١ٝ ئًػ٘ ع٢ً اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ، يٲٜؿا٤ 

ًى ايٛطين بايتناَاتٗا اييت ٚقعتٗا َع اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ، يقيو علٓت اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً اجمل
                                                                                           ڄ ايؿلْوٞ كاد١ٝ إِاؿق١ عًٝٗا َٔ ػ٬ٍ ايه١ًُ اييت ايكاٖا ك٥ٝى اؿه١َٛ ايؿلْو١ٝ ٗ فيو اجملًى َڀايبا  
إٜاِٖ باسذلاّ تعٗـاتِٗ .ٚع٢ً ايلغِ َٔ إعاك١ٓ ايٌـٜـ٠ شلقٙ إعاٖـ٠ ؿاػٌ اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ ُٛت 

                                              ډ     وًِٝ ٚثا٥ل ايتِـٜل بٌ ايڀلؾٌ ايًٝيب ٚايؿلْوٞ إ٫  بعـ اجملًى بإِاؿق١ ع٢ً ٖقٙ إعاٖـ٠، بٌلٙ عـّ ت
تلهِٝ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀبٝع١ .٢َٔٚ ايعٌُ بولع١ ٗ تلهِٝ اؿـٚؿ ؿٕٚ ايٓٛل إٍ َٛعـ د٤٬ ايكٛات 

 ايؿلْو١ٝ َٔ يٝبٝا .
اٍ ّ أْنٍ ايعًِ ايؿلْوٞ َٔ قاعـ٠ هبٗا ايٌٗرل٠ ٗ اؾٓٛب ايًٝيب ٗ استؿ0845ٚٗ ّٜٛ أٍٚ ؿٜوُدل

ّ مت ايتٛقٝع 0845َٔ فات ايٌٗل  15              ڄ                                               ٚطين نبرل إٜقاْا  ظ٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ عٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ .ٚٗ ّٜٛ 
 ايلزلٞ ٚتباؿٍ ٚثا٥ل اتؿام اؿـٚؿ بٌ ايبًـٜٔ .

أَا كهِ اؿـٚؿ ع٢ً ايڀبٝع١ اهتُل َجاب١ ؼٌِٝ ساٌُ إٍ َـ٠ ه١ٓ أٚ هٓتٌ َٔ ٖقا ايتاكٜؽ، ٚٗ 
إعاٖـ٠ أٚ َا اُڀًض عًٝ٘ اتؿاق١ٝ ايِـاق١ ٚسؤ اؾٛاك بٌ يٝبٝا ٚؾلْوا ّهٔ يٓا ايكٍٛ: إٕ تكُٝٝٓا شلقٙ 

اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ؼًِت ع٢ً َهاهب ١َُٗ َٔ ٖقا ا٫تؿام، أُٖٗا د٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ َٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ 
ب١ بعـ اهتك٬شلا أَاّ ١ُٖٓٝ ايـٍٚ                                                              ڄ   ٗ ٚقت ُعب بايٓوب١ يًـٚي١ ايٛيٝـ٠ ايًٝب١ٝ اييت ناْت تعاْٞ ٚلٚؾا  ُع

ايهدل٣ .نُا إٔ ٖقا إهوب ٚاد٘ َعاك١ٓ ق١ٜٛ ٗ اجملًى ايٛطين ايؿلْوٞ َٔ ا٭عٔا٤ ايٌُٝٓٝ ايقٜٔ 
ٜتٛقٕٛ إٍ ا٫هتعُاك ٚاشل١ُٓٝ ع٢ً ايٌعٛب ايِػرل٠، ٚناْٛا ٜتُوهٕٛ ببكا٤ ايكٛات ايؿلْو١ٝ ع٢ً ا٭كآٞ 

( 085شلقٙ إعاٖـ٠  ؿاػٌ ٖقا اجملًى ٫ ّهٔ ػاًٖٗا: سٝح ُٛت )  ايًٝب١ٝ ْٚوب١ ايتِٜٛت  بايلؾض
( كاؾٌٔ شلا ٗ فًى ايٌٝٛؾ ايؿلْوٞ .َا ٜعڀٞ اْڀباع إٔ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ 85يِاحل إعاٖـ٠ ٗ َكابٌ )

.ؾكـ ناْت ٗ ُاحل اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ اييت مل ػـ َعاك١ٓ سكٝك١ عٓـ علض ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايدلٕإ ايًٝيب 
( ؾك٘ 1      ڄ                                  ( عٔٛا  ٗ فًى ايٓٛاب ايًٝيب بإٛاؾك١ ُٛت )30ُٚؿٗا ايعـٜـ َعاك١ٓ ٓعٝؿ١ ؾؿٞ سٌ ُٛت )

      ڄ                                                  ( عٔٛا ، َا ٜعڀٞ اْڀباع اكتٝاغ ؿاػٌ ايدلٕإ ايًٝيب يًُهاهب 01ٓـ ٖقٙ إعاٖـ٠ َع اَتٓاع ٚتػٝب )
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ايٓوب ؿاػٌ ايدلٕاٌْ ايًٝيب ٚايؿلْوٞ  اؿكٝك١ٝ َٔ ٖقا ا٫تؿام ايًٝيب ايؿلْوٞ، ٚقـ سلُت ع٢ً إبلام ٖقٙ
ست٢ ْعڀٞ تكِٝٝ َٓڀكٞ شلقٙ إعاٖـ٠ َٔ ؿاػٌ ايـٚا٥ل ايوٝاه١ٝ يًبًـٜٔ .ٚقـ نإ ك٥ٝى ايٛمكا٤ ايًٝيب 
                                                 ڄ                                      َِڀؿ٢ بٔ سًِٝ ايقٟ ٚقعت ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ٗ عٗـٙ سلِٜا  ع٢ً إٚٗاكٖا ٖقٙ ايٓوب ٗ ايتِٜٛت ؿاػٌ 

                 ڄ                                   ڄ               جل َٔ غرلٙ، ٚؼـٜـا  َا ىّ ايدلٕإ ايؿلْوٞ اييت مل لـ أسـا  ٜتڀلم شلا هٛاٙ ايدلٕاٌْ ايًٝيب ٚايؿلْوٞ أن
.ٚبڀبٝع١ اؿاٍ أكاؿ بٔ سًِٝ إٚٗاك إهاهب ايهبرل٠ اييت ؼٌِ عًٝٗا يـٚيت٘ َٔ ٖقٙ إعاٖـ٠ ٗ ٚد٘ 

عاٖـ٠ َٔ ايٓكـ َٔ َعاك١ٓ نبرل٠ َٔ ايوٝاهٌٝ ؿاػٌ ايدلٕإ ايؿلْوٞ، ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيو مل توًِ ٖقٙ إ
بعض ايتكاكٜل ٚايهتابات ايعلب١ٝ اييت أًاكت إٍ ٖقٙ إعاٖـ٠ ٗ َعلض سـٜجٗا عٔ ايتاكٜؽ ايًٝيب اؿـٜح، 
ست٢ ٚإٔ فنلت بلاع١ إؿاٚض ايًٝيب ٗ ايتؼًّ َٔ ا٫ؿعا٤ات ايؿلْو١ٝ بٔلٚك٠ عكـ َعاٖـ٠ ؼايـ ٚيٝى 

ٛد٘ مٛ ٖقٙ إعاٖـ٠ َِٓب سٍٛ َـيٍٛ سؤ اؾٛاكبٌ َعاٖـ٠ ُـاق١ ٚسؤ دٛاك .ٚنإ َعِٛ ايٓكـ إ
                                                     ڄ        ڄ                                  يٝبٝا ٚؾلْوا، ٖٛ اعذلاف ُٓين بإٔ ؾلْوا ؼـ يٝبٝا دػلاؾٝا  ٚهٝاهٝا  َٔ ػ٬ٍ َٓاطل ْؿٛفٖا ٗ أؾلٜكٝا .ٗ 

ّ .غرل إٔ تًو ايهتابات مل تٌل َٔ 0843ٚقت ناْت ؾٝ٘ ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ ٗ بـاٜتٗا سٝح اْڀًكت عاّ 
ٝـ َواعـات اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ٗ فيو ايٛقت يِاحل ايجٛك٠ اؾنا٥ل١ٜ، ٖقٙ إواُٖات اييت فنلٖا قلٜب أٚ بع

ّ ٚنإ شلا ا٭ثل ٗ إٛاؾك١ 0844ك٥ٝى اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ؿاػٌ اؾًو١ ايول١ٜ جملًى ايٓٛاب ايًٝيب ػ٬ٍ عاّ 
ٙ ا٫تؿاق١ٝ سككت أِٖ ألام ٜڀُض ي٘ ايًٝبٌٝ ايهبرل٠ يًدلٕإ ايًٝيب ع٢ً ٖقٙ إعاٖـ٠ .إفٕ ّهٓٓا ايكٍٛ إٕ ٖق

أ٫ ٖٚٛ: إد٤٬ ايكٛات ايؿلْو١ٝ َٔ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، ٚٗ ْؿى ايٛقت قـَت اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ بل٥اه١ َِڀؿ٢ 
بٔ سًِٝ َدلكات ُٚٓاْات ؿاػٌ ايدلٕإ ايًٝيب بعـّ ؽًٝٗا عٔ سل ايٌعب اؾنا٥لٟ ٗ ٌْٝ اهتك٬ي٘ َٔ 

بٌهٌ هلٟ يًجٛاك ٗ اؾنا٥ل .ٖٚقا أماٍ ايػُٛض ايقٟ نإ ٜٓتاب بعض ايٓٛاب  ػ٬ٍ توًِٝ ايو٬غ
ايًٝبٌٝ ايقٜٔ ناْٛا ٜعاكٕٓٛ ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ، ٜٚبـٚ يٞ إٔ ايٌلٚٙ ٚإهاهب اييت ؼًِت عًٝٗا اؿه١َٛ 

تاكٜؽ ايًٝب١ٝ َٔ ػ٬ٍ  ٖقٙ ا٫تؿاق١ٝ ٖٛ اق٢ِ َا ٜهٔ اؿٍِٛ عًٝ٘، ٗ تًو ايٛلٚف ٚفيو ايٛقت َٔ 
 ايـٚي١ ايًٝب١ٝ اؿـٜج١ .  
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 املصازض ٚاملطادع
 أٚاًل: املصنطات 

قُـ بٔ عجُإ ايِٝـ: قڀات َٔ تاكٜؽ يٝبٝا، َقنلات ك٥ٝى اؿه١َٛ ايًٝب١ٝ ا٭هبل أعـٖا  -0
 ّ .0،0885يًٌٓل طًش١ ددلٌٜ،ايلباٙ،ٙ

ٝى ٚمكا٤ يٝبٝا َِڀؿ٢ أٓـ بٔ سًِٝ: ُؿشات َڀ١ٜٛ َٔ تاكٜؽ يٝبٝا ايوٝاهٞ، َقنلات ك٥ -1
 ّ.4،0851ا٭هبل، اؾب١ٗ ايٌعب١ٝ،ٙ

، 0َِڀؿ٢ آـ بٔ سًِٝ: يٝبٝا اْبعاخ أ١َ ٚهكٛٙ ؿٚي١، ٌَٓٛكات اؾٌُ،نٛيْٛٝا إاْٝا،ٙ -2
1112.ّ 

 ثاًْٝا: ايهتب ايعطب١ٝ 
َؿتاغ ايوٝـ ايٌلٜـ :َورل٠ اؿلن١ ايٛط١ٝٓ ايًٝب١ٝ )يٝبٝا ايِلاع َٔ أدٌ ا٫هتك٬ٍ(،ايؿلات  -0

 ّ .1100، 0ايتٛمٜع، برلٚت يبٓإ،ٙيًٌٓل ٚ
عنايـٜٔ ايعامل :ايوٝاه١ اـاكد١ٝ ايًٝب١ٝ ػاٙ أؾلٜكٝا ؿكاه١ ٗ ايتاكٜؽ ايـبًَٛاهٞ ٚايع٬قات  -1

، إلنن ايٛطين يًُشؿٛٚات ٚايـكاهات ايتاكى١ٝ، 0ّ، 0866ٙ-0840ايـٚي١ٝ 
 ّ.1118طلابًى،

، ايـاك ايعلب١ٝ يًعًّٛ ْاًلٕٚ 2ٚؿٚي١ٝ (،زهامل ايهبيت: يٝبٝا َورل٠ ا٫هتك٬ٍ )ٚثا٥ل ق١ًٝ  -2
 ّ. 0،1101برلٚت يبٓإ، ؿاك ايواق١ٝ يًٌٓل بٓػامٟ، ٙ

فٝـ ػـٚكٟ: يٝبٝا اؿـٜج١ ؿكاه١ ٗ تڀٛكٖا ايوٝاي، ت:ْك٫ٛ مٜاؿ٠، َلادع١ ْاُل ايـٜٔ  -3
 ّ.0851ا٭هـ، ٚآًڀٔ،

  ثايجًا: ايهتب األدٓب١ٝ
ّ، 0858ْٗا١ٜ ايكلٕ ايتاهع عٌل ست٢ عاّ  ْٝه٣٫ٛ إًٜٝتٍ بلًٌٚ: تاكٜؽ يٝبٝا َٔ -0

 ّ. 4،1110ت:عُاؿ غامن، ؿاك ايهتاب اؾـٜـ إتشـ٠، برلٚت يبٓإ، ٙ
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ح تثجاَح يٍ خالل كتاب عُىاٌ اند

 
       احلُاج انعهًُ

 
                              

 
            

 انقزٌ انساتع اذلجزٌ 

 "دراسة كمية "

 د. شامل أبو القاشه غومة                                                                          

 جبمعة الزنتبن -كلية اآلداة والعلىم بدر 
 

 املكس١َ

اؿٝا٠ ايع١ًُٝ َٔ اؾٛاْب اؿٔاك١ٜ ا١ُٕٗ يًـٍٚ قعـّا ٚسعـٜجا ؾععٔ طلٜكٗعا ّهعٔ قٝعاي َعـ٣        ـ تع   
ٕػلب ايٛهعٝ٘ يًكٝعاّ بـكاهع١    ايتڀٛك إعلٗ ٚايعًُٞ ٗ ؿٚي١ َا. َٚٔ ٖٓا مت اػتٝاك اؿٝعا٠ ايعًُٝع١ ببذاٜع١ بعا    

ٚفيو ٕا شلا َٔ تاكٜؽ ماػل ٗ ايعِل ايٛهٝ٘ ؾًكـ تٛاؾـ عًٝٗا ايعًُا٤ َعٔ ٌَعاكم ا٭كض َٚػاكبٗعا يًعتعًِ     
ٚايتعًِٝ بٗا سٝح أُبشت تعر بعًُا٤ َٔ إٌلم ٚإػلب ٚا٭ْـيى، وًُعٕٛ َعٗعِ كتًعـ ايعًعّٛ ايـٜٓٝع١      

 ع١ًُٝ. ٚايـ١ْٜٛٝ ٖٚقا ا٭َل دعٌ َٓٗا سآل٠
 َٛضٛع ايسضاغ١  

عٓـٛإ  ٜتٓاٍٚ ايبشح اؿٝا٠ ايع١ًُٝ َـ١ٜٓ ظا١ٜ ٗ ايكلٕ ايوعابع اشلذعلٟ ٚفيعو َعٔ ػع٬ٍ نتعاب "         
 " )ؿكاه١ ن١ُٝ(.ايسضا١ٜ فُٝٔ عطف َٔ ايعًُا٤ ببذا١ٜ يف املا١٥ ايػابع١ ببذا١ٜ

وابع١ ببذا١ٜ  َٔ أِٖ ايهتب ايعيت   ٜٚعـ نتاب عٓٛإ ايـكا١ٜ ؾُٝٔ علف َٔ ايعًُا٤ ببذا١ٜ ٗ إا١٥ اي   
ٛ    عٖع 366-166ٓـ بعٔ عبعـاهلل ايػعدلٜين )   أٓـ بٔ أأيؿٗا أبٛ ايعباي  عًع٢ ايعـٜعـ َعٔ     ٣( ؾٗعٛ عُعٌ استع

ٛك أَع  ٗ ايذلادِ ٭نجل َٔ َا١٥ عامل َٔ عًُا٤ ظا١ٜ ٗ ايكلٕ ايوعابع اشلذعلٟ، ٚتهُعٔ أُٖٝع١ ٖعقا ايهتعاب      
 عـ٠.

َعٔ َعـٕ    ٠ٗ ايهتاب١ عٔ َـ١ٜٓ ٚاسـ اَتؼِِ ـٜع :ٚثاْٝا، عٔ ايعًُاْ٘ َتؼِّ ٗ ايهتاب١ أ :أٚهلُا 
يِاسب ايذل١ْ، أٟ نإ ؾٝع٘ اتِعاٍ    اْ٘ نإ ٗ نجرل َٔ ايذلادِ إَا َعاُلأ :ٚثايجا ،ب٬ؿ إػلب ٢ٖٚ ظا١ٜ

نتابتع٘    ـعع ت :ٚضابعـا  ،أٚ إٔ ايؿذل٠ مل تهٔ بعٝـ٠ دـا ٖا هعٌ َعًَٛات٘  إٍ سـ َا تتِـ بايـقع١  ،َباًل َع٘
٭ْ٘ مل ٜ٪كؾ يوًڀ١ هٝاهع١ٝ ٖعا هعًٓعا ْٓٛعل  إٍ َعًَٛعات       ؛إٍ سـ نبرل ػاْب ايـق١ ٗ ايهتاب١ عٔ ايعًُا٤

ْ٘ اًعتٌُ عًع٢ ايعـٜعـ َعٔ إعًَٛعات      أتهُٔ أُٖٝت٘ ٗ  :خاَػاأَا  ،ايذلادِ اييت  أٚكؿٖا ع٢ً أْٗا أنجل ؿق١
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ٖعِ َ٪يؿعاتِٗ ٗ ًعت٢    أٚ ،يڀ٬بِٗ ٚايهتب ايعيت تعأثلٚا بٗعا    عٔ ايعًُا٤ ٚعًَِٛٗ اييت اًتٗلٚا بٗا ٚؿكهٖٛا
 ايعًّٛ ؿاػٌ ظا١ٜ.

 أ١ُٖٝ ايسضاغ١
اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ َٔ ػ٬ٍ إِـك إٌاك  تتٓاٚي اييت ا٭ٍٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايـكاه١ ٗ نْٛٗا يٝوت   

٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ َعٔ ػع٬ٍ نتعاب    إيٝ٘ هابكا، بٌ تأت٢ َٔ إٔ ٖقٙ ايـكاه١ ٖٞ ا٭ٍٚ اييت تٓاٚيت ؿكاه١ اؿٝا
 عٓٛإ ايـكا١ٜ ٚفيو باهتؼـاّ إٓٗر ايهُٞ ٗ ايبشح ايتاكىٞ.

  أٖساف ايسضاغ١
أ٫ٚ هب اٱًاك٠ إٍ إٔ ٖقٙ ا٭ٖـاف هٝتِ ؼكٝكٗا َٔ ػ٬ٍ إوعض اٱسِعا٥ٞ يًذلادعِ ٖٚعٛ أهعاي      

 ايعٌُ بإٓٗر ايهُٞ.
 ؟ٌٖ ِٖ ٌَاكق١ أٚ َػاكب٘ أٚ َٔ ا٭ْـيى ،ٝا٠ ايع١ًُٝبٝإ أٟ ؾ١٦ َٔ ايعًُا٤ نإ شلا ؿٚك ٗ اؿ .6
ايهٌـ عٔ ؿٚك عًُا٤ ظا١ٜ )َٛيـِٖ ببذا١ٜ( ٗ اؿٝا٠ ايعًُٝع١، ٚنعقيو ؿٚك بعاقٞ إعـٕ إػلبٝع١       .0

 ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ.

ٗ  تٛٓٝض أٟ َٔ إـٕ ا٭ْـيو١ٝ نإ شلا ؿٚك ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذاٜع١ ٖٚعٌ ٕٛقعٗعا اؾػعلاٗ ؿٚك     .7
 فيو.

 .ايهٌـ عٔ أنجل ايعًّٛ كٚادا ببذا١ٜ ٚٚٓع تِٓٝـ شلا .6

   .بٝإ أثل اؿلٚب ٚه٤ٛ ا٭ٚٓاع ايوٝاه١ٝ ٗ ٖذل٠ ايعًُا٤ إٍ ظا١ٜ .5

 َٓٗر ايبشح
أَا عٔ إٓٗر إتبع ٗ ايـكاه١ ؾٗٛ َٓٗر ٜٔؿٞ ع٢ً ايبشح أ١ُٖٝ نبرل٠ أ٫ ٖٚٛ إٓٗر ايهُٞ    

ثبت ٖقا إٓٗر ٗ ؿاكهات أسٝح  ،ادِ ايهتاب١ ٚاهتٓتاز إعًَٛات َٓٗاايكا٥ِ ع٢ً عٌُ َوض إسِا٥ٞ يذل
هابك١ ؿٚكٙ إِٗ ٗ نتاب١ ايتاكٜؽ. ؾكـ أثبت ؾا٥ـ٠ ندل٣ ٗ ها٥ل ايعًّٛ ايتذلٜب١ٝ ٚايتڀبٝك١ٝ ٚاٱْوا١ْٝ. 

ٕعًَٛات ٚايكٝاي ْ٘ َٓٗر ٜكّٛ ع٢ً ػن١٥ إاؿ٠ ايتاكى١ٝ ٚتٓوٝكٗا ٚؼًًٝٗا اعتُاؿاڄ ع٢ً قاعـ٠ اأٚػا١ُ 
 (.16، 0222ْ)َِڀؿ٢، ٚا٭هايٝب اٱسِا١ٝ٥

 ِاملٓٗر ايهُٞ(  حتًٌٝ رلطدات املػح اإلسصا٥ٞ ألصشاب ايرتاد( 
إٕ ايذلادِ اييت مت عٌُ َوض إسِا٥ٞ عًٝٗا اييت ٚكؿت بهتاب عٓٛإ ايـكا١ٜ نإ َٔ إتٛقع أْٗا    

ا١ٜ ٗ ايكلٕ ايوابع اشلذلٟ، ٚيًتشكل َٔ فيو تٌتٌُ ع٢ً بعض َٔ َٛاٖل اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٗ َـ١ٜٓ ظ
ٚايٍُٛٛ إيٝ٘ قُت غڀٛات ٖٚٞ ػن١٥ قتٜٛات ٖقٙ ايذلادِ، عٔ طلٜل اهتؼـاّ إٓٗر ايهُٞ ايكا٥ِ ع٢ً 

 اهتؼـاّ اؿاهب اٯيٞ َا ٌٜتٌُ عًٝ٘ َٔ إَها١ْٝ ٱٌْا٤ قٛاعـ بٝاْات ٚايكٝاّ بعًُٝات إسِا١ٝ٥.
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ايذلادِ عٔ طلٜل ػن٥تٗا إٍ ك٩ٚي َٛٓٛعات، ٚاهتؼـّ ٖٓا ايدلْاَر مت ايتعاٌَ َع قتٜٛات    
(، َٚٔ ثِ ؼًٌٝ إؼلدات ٚاـلٚز بٓتا٥ر ن١ُٝ شلا ؿ٫٫ت تاكى١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ أًهاٍ Excelاٱسِا٥ٞ )

 بٝا١ْٝ.
ٚٗ ٤ٛٓ ٖقا إوض ايتؿًِٝٞ ّهٔ ايكٍٛ إْٓا ٚقؿٓا عًع٢ َعًَٛعات َُٗع١ ععٔ ايعـٜعـ َعٔ اؿكعا٥ل           

 ٕتعًك١ باؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ ٗ ايكلٕ ايوابع اشلذلٟ، ٚؾُٝا ًٜٞ علض شلا.ا
 .أصٍٛ أصشاب ايرتادِ -أٚال
ايتايٞ أْ٘ ٗ  (6كقِ ) عٓـ ايكٝاّ َوض إسِا٥ٞ ٭ٍُٛ أُشاب ايذلادِ تبٌ ٚنُا ٖٛ بايٌهٌ   

اعتباكِٖ أٌٖ ايب٬ؿ ٜٚأتٞ بعـِٖ %، ٚفيو ب56إلتب١ ا٭ٍٚ َٔ ْاس١ٝ ايعـؿ نإ ايعًُا٤ إػاكب١ بٓوب١ 
%، ٚبايڀبع ٖقا ٜـٍ ع٢ً إٔ أٌٖ ا٭ْـيى نإ شلِ 66َباًل٠ ٚبؿاكم بوٝ٘ عًُا٤ َٔ ا٭ْـيى بٓوب١ 

ؿرل٠ ناؿت تتوا٣ٚ ايعًُا٤ َٔ أٍُٛ غدً٘ إٍ ب٬ؿ إػلب، ٚبإعـاؿ أاٖتُاّ نبرل بايعًِ ٚؾع٬ هاؾلٚا َٔ 
%، ؾًكـ نإ عـؿِٖ بوٝ٘ ٫ ٜتعـ٣ أُابع ايٝـ 0ًُا٤ ٌَاكق١ بٓوب١ َػاكب١ٝ. ٚٗ إلتب١ ا٭ػرل٠ ٜأتٞ ع

 ايٛاسـ٠ ٚكَا ٜلدع فيو إٍ بعـ إواؾ١ ٚاييت ٫ ّهٔ َكاكْتٗا ببعـ ا٭ْـيى عٔ ظا١ٜ.

 
 

 .ايعًُا٤ املػاضب١ ببذا١ٜ -ثاْٝا
شلا ٚفيو نُا ٖٛ َٛٓض  بعـ ا٫ط٬ع ع٢ً ايذلادِ إتعًك١ بايعًُا٤ إػاكب١، ٚايكٝاّ َوض إسِا٥ٞ   

َـ١ٜٓ ظا١ٜ ْؿوٗا ٖٚٞ َٛٓٛع  :ؾُج٬ ،نبرل٠ إهٗاَاتتبٌ إٔ ٖٓاى َـٕ ناْت شلا  (0كقِ )ٗ ايٌهٌ 
غًب ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ َٔ ٖقٙ إـ١ٜٓ، ٚتأت٢ ٗ إلتب١ ايجا١ْٝ قًع١ بين ٓاؿ ٚاييت هاُٖت أايـكاه١ ناْت أٍُٛ 
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ل )ٚكَا إكِٛؿ بٗا دنا٥ل بين َنغٓٓا( َٚٔ بعـ تأت٢ ٗ إلتب١ ماٚٚٙ بعـؿ َٔ ايعًُا٤ َٚٔ بعـٖا تأت٢ اؾنا٥
َٔ ايعًُا٤ ٚبايڀبع ٖقٙ إـٕ ناْت ٗ ا٭غًب فاٚك٠ إٍ َـ١ٜٓ ظا١ٜ. أَا باقٞ  ؿؾًكـ نإ شلا َوا١ُٖ بعـ

 إـٕ إٛٓش١ ٗ ايٌهٌ ؾًِ تهٔ شلا َوا١ُٖ تقنل.

 
 .ايعًُا٤ األْسيػٝني ببذا١ٜ -ثايجا

٬ْسٜ إٔ ٌَاكن١ إـٕ ا٭ْـيو١ٝ بعًُا٥ٗا ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ نإ ( 7كقِ )َٔ ػ٬ٍ ايٌهٌ    
ؾعٓـ ا٫ط٬ع إٍ ػلٜڀ١ َـٕ ا٭ْـيى )اْٛل اـلٜڀ١ إلؾك١( ٬ْسٜ إٔ إـٕ اييت ناْت  َتؿاٚت ٗ ايعـؿ،

لـ أْٗا تواِٖ بعـؿ نبرل َٔ ايعًُا٤   قلٜب١ َٔ ايبشل أٚ تڀٌ ع١ًٝ ٚٗ ايٛقت ْؿو٘ قلٜب١ َٔ هٛاسٌ ظا١ٜ
ببذا١ٜ ٚفيو يوٗٛي١ تٓكًٗا أَا تًو إـٕ اييت ناْت بعٝـ٠ عٔ ايوٛاسٌ ا٭ْـيو١ٝ ايكلٜب١ َٔ ظا١ٜ ْوب١ 

 ٖٚٓا ٬ْسٜ آثل بعض ايعٛاٌَ اؾػلاؾ١ٝ ٗ ايتٛاٌُ ايعًُٞ بٌ إـٕ ٚا٭قايِٝ. عًُا٥ٗا ببذا١ٜ ق١ًًٝ،
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 .ٛاضز٠ يف ايرتادِايعًّٛ اي -ضابعا

ٜتبٌ إٔ اٖتُاّ ايعًُا٤ بـكاه١ ٚتـكٜى ايعًّٛ َـ١ٜٓ ظا١ٜ مل ٜهٔ ٜورل ( 6كقِ )َٔ ػ٬ٍ ايٌهٌ    
ؾُج٬ لـ ايتؿٛم نإ  ،بٌهٌ َتواٟٚ ؾٗٓاى تؿاٚت ٚآش١ ٗ ايعًّٛ اييت مت إعڀا٥ٗا ا٭ٚي١ٜٛ ٗ ا٫ٖتُاّ

ًهاشلا َٚٔ ثِ ٜأتٞ ايؿك٘ ؾٗقا ايعًِ يِٝل باؿٝا٠  اي١َٝٛٝ َٚا يًػ١ ايعلب١ٝ ؾٗٞ َؿتاغ ؿكاه١ ايعًّٛ َؼتًـ أ
ٜتعًل بٗا َٔ َوا٥ٌ َٚٔ بعـ ٜتـكز ا٫ٖتُاّ بايعًّٛ ا٭نجل ؽِّ نأٍُٛ ايـٜٔ ٚاؿـٜح ٖٚهقا َع٢ٓ 
إٔ ا٫ٖتُاّ ايهبرل نإ بعًّٛ ايـٜٔ ٜٚتِ تـكٜوٗا عوب أُٖٝتٗا يًُذتُع ٗ فيو ايٛقت أٚ سوب َا 

 اٍ.ٜتڀًب اؿ
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 .ايًػ١ ايعطب١ٝ .6

بايڀبع ْٛلا ٭١ُٖٝ عًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٗ تعًِ ٚؾِٗ ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ ٚايـ١ْٜٛٝ لـٙ قـ يكٞ اٖتُعاّ نعبرل،      
ٖٚقا َا ٌٜرل إيٝ٘ ايٌهٌ ايوابل ؾًكـ ؿكهت ببذا١ٜ ايعـٜعـ َعٔ ايهتعب إتؼِِع١ ٗ ٖعقا ايعًعِ نهتعاب        

ٛ، ٚنتاب هٝبٜٛ٘ ٗ ايٓشٛ، ٚقإْٛ اؾنٚيٞ ٗ ايٓشعٛ، ٚا٭َعايٞ   اٱٜٔاغ ٖٚٛ عباك٠ عٔ ث٬ث١ نتب ٗ ايٓش
ٚمٖل٠ اٯؿاب مثل ا٭يباب، ٚإؿٌِ يًنكٌلٟ، ًٚلغ اؾٌُ يًندادٞ، َٚكـَع١ ابعٔ بعاب ًعاف ٗ ايٓشعٛ،      

ب٢ ُعاّ ٚإتعٓيب ٚإععل٣.    أٚايؿِٝض ٭ب٢ ايعباي ثعًب، ٚإكاَات نُكاَات اؿلٜلٟ، ٚا٭ًعاك ايوت١ ًٚعل 
ـ قاّ عًُا٤ ظا١ٜ بتأيٝـ ايعـٜـ َٔ ايهتب ٗ ايًػ١ ايعلب١ٝ ٚػا١ُ ٗ ايٓشعٛ نعإكلب ٚاٱٜٔعاغ ٖٚٓعاى     ٚيك

 (677: 6939: ػدلٜينَِٓٗ َٔ قاّ بهتاب١ ًلغ ٕكاَات اؿلٜلٟ. )اي
ايعًُعا٤ إػاكبع١    إهعٗاّ إٔ  (  (5)ٚنُا ٗ ايٌهٌ كقِ ) َٚٔ ػ٬ٍ إوض اٱسِا٥ٞ شلقا ايعًِ تبٌ   

 % أٟ إٔ ايٓوب ناْت َتكاكب63.١% ٚا٭ْـيوٌٝ بٓوب١ 57ب١ بٓو
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 .ايفك٘ .0

ٚيكـ أُعبض َعٔ إتععاكف عًٝع٘ إٔ     ( 570/ 67)ابٔ َٓٛٛك: ٤ٌٞ ٚايعًِ ب٘يًايؿك٘ يػ١: ٜع٢ٓ ايؿِٗ    
إٔ ػل ّهٔ ايكعٍٛ  آَٚع٢ٓ  ،ٚأُبض ٫ ٜڀًل ايؿك٘ إ٫ ع٢ً ايؿِٗ بايـٜٔ ،ٜكاٍ يهٌ عامل باؿ٬ٍ ٚاؿلاّ ؾكٝ٘

أٚ شلعا ؿ٫٫ت ٜعتِ اهعتٓباطٗا َعٔ ايهتعاب       ،شلا أسهاّ ًلع١ٝ ٗ ايهتعاب أٚ ايوع١ٓ   ٚأؾعا٫ يهٌ إْوإ أقٛا٫
 .(6/8ٖع:6667.( )ايػناٍ:6/687: 0226)َٓاع: ٚتًو ا٭سهاّ تو٢ُ ؾك٘

يكـ نإ تعـكٜى ايؿكع٘ ٜكعّٛ أَعا عًع٢ أهعًٛب ا٭قعـٌَ أٚ أهعًٛب إتعأػلٜٔ أٟ أهعًٛب ايٓٛعل               
ٚنعقيو اٖتُعٛا بعتعًِ     تٗاؿ،  نإ عًُا٤ تًو اؿكب١ هُع ايبعض َِٓٗ بٌ إٓكٍٛ ٚإعكعٍٛ ٗ ايؿكع٘،  ٚا٫د

ؾكـ نإ إقٖب إعايهٞ ٖعٛ ايوعا٥ـ ٗ تًعو اؿكبع١ ٚإـٜٓع١ سٝعح         ،ٚتعًِٝ ؾك٘ اـ٬ف ايعايٞ بٌ إقاٖب
ٞ بع ٤ َٚٓٗا نتاب اؾع٬ب أٚ ايتؿلٜعع ٭  اتٔض َٔ ايذلادِ ايعـٜـ َٔ ايهتب إايه١ٝ ٚاييت نإ ٜـكهٗا ايعًُا

، ٚايتبِل٠ ٖٚٛ تعًٝل نعبرل عًع٢ إـْٚع١ يًؿكٝع٘     ٞايكاهِ اؾ٬ب ٚإٛطأ ٚايتٗقٜب ٗ اػتِاك إـ١ْٚ يًدلافع
إًكعب بإَعاّ اؿعلٌَ، ٚايلهعاي١ ٗ      ٜينٛإايهٞ ايًؼُٞ، ٚاٱكًاؿ ٗ قٛاطع ا٭ؿيع١ ٗ أُعٍٛ ا٫عتكعاؿ يًذع    

ٖٚٓاى َعٔ ايعًُعا٤ َعٔ سعاٍٚ      تًكٌ إبتـٟ ٚتقنل٠ إٓت٢ٗ إؼتّ َوا٥ٌ ايؿك٘ إايهٞ،اعتكاؿ أٌٖ ايو١ٓ ٚ
إٔ ٜهتب ٤ًٞ ٗ ٖقا اجملاٍ ؾكاّ بٛٓع اػتِاك يعبعض تًعو ايهتعب نُؼتِعل نتعاب إوتِعؿ٢ يًػنايعٞ        

تٗعقٜب ٚفيعو   ٚإٓاؾ١  إٍ فيو سلُٛا ع٢ً تٛدٝ٘ ايٓكـ يتًو ايهتب إايه١ٝ اييت قاَٛا بتـكٜوٗا نهتاب اي
كقعِ  (. ٌٜٚرل ايٌعهٌ  029-028-93: 6939ٕا دا٤ ٗ بعٔٗا َٔ اػت٬ف عُا ٚكؿ بإـ١ْٚ)ايػدلٜين: 

1     ٞ ٕ ٚفيعو ٭  ؛إٍ ا٫ٖتُاّ ايهبرل ايقٟ يكٝ٘ عًِ ايؿك٘ ٚا٭ًٌُ، ْٚكِـ ايؿك٘ ايكعا٥ِ عًع٢ إعقٖب إعايه
 ب٬ؿ إػلب علؾت باْتٌاك ٖقا إقٖب ؾٝٗا. 
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وض اٱسِا٥ٞ تبٌ إٔ ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعًِ ببذا١ٜ نإ قـ اْؿلؿ ب٘ ايعًُا٤ إػاكبع١ سٝعح   َٔ ػ٬ٍ إ   
%. ٖقا ٌٜرل إٍ عنٚف أٌٖ ا٭ْـيى عٔ ا٫ٖتُعاّ بٗعقا   63% أَا عًُا٤ ا٭ْـيى بٓوب١ 87ًُٚت ْوبتِٗ 

 ايعًِ ٗ تًو ايؿذل٠.

 
 
 .أصٍٛ ايسٜٔ .7

تأهٝى ايعكٝعـ٠ اٱهع١َٝ٬ عًع٢ بعلاٌٖ      :أٟ ،٭ؿي١ ايٝك١ٖٝٓٝٛ عًِ ٜٗـف إٍ إثبات ايعكا٥ـ ايـ١ٜٝٓ با   
عٝح ٜتِ ؾِٗ ايعكٝـ٠ ٚعلٓٗا ٚايـؾاع عٓٗا ٚ٭ٍُٛ ايـٜٔ عـ٠ َوعُٝات َٓٗعا عًعِ ايعكٝعـ٠ ٚعًعِ       ،عك١ًٝ

 .(0/9: 6995:)سؤ ايه٬ّ ٚعًِ ايتٛسٝـ
إػاكبع١ ٚا٭ْـيوعٕٝٛ ؾًكعـ    َٔ ػ٬ٍ إوض اٱسِا٥ٞ تبٌ أْ٘ ٖٓاى اٖتُاّ نبرل بٗقا ايعًِ َٔ قبعٌ     
 %.66% ٚا٭ْـيوٕٝٛ 51إػاكب١  ( أ3ٕٚنُا ٌٜرل ايٌهٌ ) ٓوب١ايناْت 
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 .احلسٜح .6

إٍ إٔ ٖٓاى اٖتُاّ ٚتلنٝن ع٢ً ٖقا ايعًِ ؾعٔ طلٜك٘ تؿٗعِ ايعـٜعـ َعٔ أَعٛك      (8كقِ )ٌٜرل ايٌهٌ    
٭ػباك ٗ اؿهِ ٚا٭َجعاٍ ٚاٯؿاب َعٔ   ايـٜٔ، َٚٔ ايهتب اييت ؿكهٗا ايعًُا٤ ٗ ٖقا اؾاْب نتاب ًٗاب ا

: 6939ا٭ساؿٜح ايٓبٜٛع١ ٚنتعب إِعابٝض َٚٓٗعا نتعاب إِعابٝض ٗ اؿعـٜح ٚكٚاتع٘ يًكُع٢. )ايػعدلٜين:           
603) 

 
 .أصٍٛ ايفك٘ .5

ايعـيٌٝ َعٓع٢    ؾٝعين اصطالسا، أَا اأٚ َعٜٓٛ اتع٢ٓ َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ غرلٙ هٛا٤ نإ ايبٓا٤ سوٝ يػ١أٍُٛ    
أٟ إٔ أٍُٛ ايؿكع٘ ٖعٞ    ،(61: 6981)ٖٚب١: أؿيت٘ َٔ ايهتاب ٚايو١ٓ ٚاٱْاع ٚايكٝاي :أٟ ،أٍُٛ ايؿك٘
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دعـا ٕعٔ ٜلٜعـ إٔ     ايقا ٜعتعدل أُعٍٛ ايؿكع٘ َُٗع     ؛ا٭ؿا٤ اييت ٜتٌُٛ بٗا ايؿكٝ٘ إٍ ا٭ؿي١ عٔ ا٭سهاّ ايٌلع١ٝ
يهتب اييت اْتٌل تـكٜوٗا ببذاٜع١  ٚايقٟ ٜعـ َٔ أِٖ ا ٢ٜتُٝن ؾٝعًِ ايؿك٘. ؾًكـ قاٍ ايػنايٞ ٗ نتاب٘ إوتِؿ

ٔ   أ ، ٚتعقنل٠ إٓتٗع٢   (1 - 6/5: 6667)ايػعناٍ،  ٕ أٍُٛ ايؿك٘ َكِـٖا تقيٌٝ طعلم ا٫دتٗعاؿ يًُذتٗعـٜ
 إؼتّ َوا٥ٌ ايؿك٘ إايهٞ.

َٔ ػ٬ٍ إوض اٱسِا٥ٞ تبٌ إٔ ايعًُا٤ إػاكب١ نإ شلِ اٖتُاّ نبرل بٗقا ايعًِ ؾُعٔ اٖعتِ بايؿكع٘       
 ا٭ْعـيى %، أَعا عًُعا٤   35ؾًكـ ناْعت ْوعبتِٗ   ( 9ٚنُا ٌٜرل ايٌهٌ كقِ ) نـ اْ٘ هٝٗتِ بأُٛي٘ؾُٔ إ٪

%، أَا عٔ عًُا٤ إٌلم ؾشكٝكع١ ٫  06ؾًِ ٜٗتُٛا بايؿك٘ ٚبايتايٞ مل ٜهٔ اٖتُاّ بأُٛي٘ ؾًكـ ناْت ْوبتِٗ 
عهعى فيعو عًع٢ ْوعب١ تٛادعـ      ّهٔ ايكٍٛ بأِْٗ مل ٜٗتُٛا بأٍُٛ ايؿك٘ ٚيهٔ بعـ إواؾ١ نإ عا٥كعا يعقا اْ  

 %.6إٗتٌُ ب٘ ٗ ظا١ٜ سٝح بًػت 

 
 .ايتصٛف .1

ٔ    ، ٜعلؾ٘ ابٔ ػًـٕٚ بأْ٘ أسـ عًّٛ ؾك٘ ايٌلٜع١    ٖٚعٛ   ،أٚ ؾكع٘ ايكًعٛب   ،ايقٟ ٜڀًعل عًٝع٘ ؾكع٘ ايبعاط
: 6991)ابعٔ ػًعـٕٚ،   ايقٟ ٜتعًعل بأؾععاٍ اؾعٛاكغ    ،ٜٚهٕٛ بعهى ؾك٘ ايٛاٖل ،ٜتعًل َعلؾ١ أؾعاٍ ايكًٛب

 ٚنععقيو ٜعٓعع٢ ايعععنٚف عععٔ ايععـْٝا ٚمػلؾٗععا ٚا٫ْكڀععاع إٍ عبععاؿ٠ اهلل ٚفيععو بععاـًٛ بععايٓؿى         .(66
 .(76: 0226)ايڀاٖل:
 إعع٬ٝؿٌٜ اعتٓععا٤ بايتِععٛف ٚعًَٛعع٘  67ٚ 60اشلذععلٌٜ  3ٚ 1ًععٗـت ا٭ْععـيى ػعع٬ٍ ايكععلٌْ     

تكاي٘ َعٔ ا٭ْعـيى   عٝح أُبشت ٖقٙ ايؿذل٠ ُجٌ تڀٛك ايتِٛف ايؿًوؿٞ ٚاْ (66 - 67: 0226)ايڀاٖل: 
إٍ إػلب ٚبايتايٞ ّهٔ إكداع ٚدٛؿ ايتِٛف بب٬ؿ إػلب ٚػا١ُ ببذا١ٜ بوعبب ٖذعل٠ ٖع٪٤٫ إتِعٛؾ١     

 َٔ ا٭ْـيى.



 م0202هجلح الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
 

  

  

63 

 

 ٛاٚفيو َعٔ ػع٬ٍ ععـؿ ايعًُعا٤ َٚعا نعاْ       ٚيكـ نإ اثل عًُا٤ ا٭ْـيى ٚآض ٗ ايتِٛف ببذا١ٜ،   
ٗ  ،ٌٜٓلْٚ٘ َٔ أَٛك ؽّ ايتِٛف ٚتعايُٝ٘ ٚاِٖ نتب٘ ٌْعل ايعـٜعـ َعٔ إ٪يؿعات      ؾًكـ نإ شلِ ؿٚك بعاكم 

ايِٛؾ١ٝ َجٌ تأثل ايتِٛف ببعض إ٪يؿات فات ايڀابع ايِٛٗ َٚٓٗا كهاي١ ايكٌرلٟ ايٓٝوعابٛكٟ ٖٚعٛ ًعٝؽ    
ؿ٣ فيو  إٍ ٚٗعٛك  أساَـ ايػنايٞ ٚيكـ  ٞبأػلهإ ٗ ايتِٛف ٚايتٓبٝٗات ٚاٱًاكات ٫بٔ هٝٓا َٚ٪يؿات 

ايِعـؿ ٚنعّ َعِٓٗ ابعٔ علبعٞ ايعق٣        ٖعقا  ٤ إتأثلٜٔ بايؿهل ايِٛٗ ٚيكـ أيؿٛا َ٪يؿات ٗايعـٜـ َٔ ايعًُا
ٗ    أأٚكؿ ي٘ ُاسب عٓٛإ ايـكا١ٜ ايعـٜـ َٔ أزلا٤ نتب٘. نُعا   سٝعح أُعبشت    ،ٕ ايٌععل تعأثل بعايؿهل ايِعٛ

إ َٓٗعا َعا   تٛٗل ايعـٜـ َٔ ايكِا٥ـ ايِٛؾ١ٝ اييت ؼح ع٢ً اينٖـ ٚؼُعٌ ٗ طٝاتٗعا َععاْٞ ُعٛؾ١ٝ نُعا نع      
ٕ ايتِعٛف مل  أ (9كقعِ ) ( ٬ٜٚسٜ َٔ ايٌعهٌ  19-003-688: 6939َـغ ايٓيب. )ايػدلٜين:  ىتّ ٗ

 ٜهٔ قـ يكٞ اٖتُاّ إٍ ؿكد١ نبرل٠ ٚيهٔ نإ ي٘ ٚٗٛك ْوب٢.
َٔ ػ٬ٍ إوض اٱسِا٥ٞ يًذلادِ تبٌ إٔ ايعًُا٤ إػاكب١ نإ شلِ اٖتُاّ بوٝ٘ بتعًُ٘ سٝح بًػعت     
%، أَا إٌعاكق١ ؾًكعـ    55%، أَا عًُا٤ ا٭ْـيى ؾًكـ نإ شلِ ِْٝب ٫ بأي ب٘ ًُٚت ْوبتِٗ 71ْوبتِٗ 

 %. 9ناْت ْوبتِٗ 

 
 
 .ايطب .3

إٍ إٔ ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعًِ مل ٜهٔ نبرل ٚيعٌ ا٫ٖتُاّ بعايعًّٛ ايـٜٓٝع١ نعإ فا     (6كقِ )ٌٜرل ايٌهٌ    
ايڀعب   عًُا٤ ظاٜع١ بايڀعب، ٚؿكهعٛا يڀ٬بٗعِ نتعب      أثل ع٢ً ايتٛد٘ إٍ ؿكاه١ ايڀب، ٖقا قـ اًتػٌ بعض
ٞ بع أكدٛم٠ ٗ ٖقا ايتؼِّ نعأكدٛم٠  إٔ ايبعض ِْٛ إنأكدٛم٠ ٗ ايڀب، ٚنًٝات ايكإْٛ ٫بٔ هٝٓا، بٌ 

 (35: 6939ايكاهِ قُـ بٔ آـ ا٭َٟٛ ٚاييت اًتًُت ع٢ً ايعـٜـ َٔ ا٭ؿ١ٜٚ. )ايػدلٜين: 
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 .املٓطل .8
ُٓٔ ايعًّٛ اييت مل تًل كٚادا نعبرلا ببذاٜع١    إٍ أْ٘ َٔ (66كقِ )يٌهٌ ٜعـ ٖقا ايعًِ ٚنُا ٌٜرل ا   

ٚيعٌ ٚكٚؿ فنل إٓڀل ٚنتب٘ بايذلادِ ٫ ٜـٍ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعًِ ٚيهٔ كَا ٜتِ تـكٜو٘ َٔ ادعٌ ْكعـٙ   
و ؾًكعـ  ٚع٢ً ايلغِ َٔ فيع  ٚإٚٗاك َٓاقِ٘ ؾًكـ ٚكؿ فنل ٗ عـ٠ تلادِ اْ٘ ٜتِ ْكـ َا ٜٛدـ بهتب إٓڀل،

نتب إٓڀل اييت  ؿكهعت ٗ ٖعقٙ ايؿعذل٠ نتعاب َعٝعاك ايعًعِ ٚنتعاب اٱًعاكات          َٔ ٚكؿت بايذلادِ ايعـٜـ
ٞ ٚايتٓبٝٗات ٫بٔ هٝٓا ٚنقيو نتاب ايٓذعا٠ ٗ كتِعل ايٌعؿا٤ ٚنتعب      ؾُٝجعٌ َعٝعاك ايعًعِ َٚكاُعـ      ايػنايع

ٚإٓعاؾ١ إٍ   كـٖا ٚبٝإ إؿٝعـ َٓٗعا.  ايؿ٬هؿ١ ٚاييت تعـ كؿٚؿ ع٢ً ايؿ٬هؿ١ ٚػ٬ٍ تـكٜى ٖقٙ ايهتب ٜتِ ْ
 (36-37: 6939َا هبل قاّ ايعًُا٤ بتأيٝـ ايعـٜـ َٔ ايهتب ٗ ٖقا ايعًِ نإعك٫ٛت ا٭ٍٚ. )ايػدلٜين: 

َٔ ػ٬ٍ إوض اٱسِا٥ٞ تبٌ إٔ ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعًِ َٔ قبعٌ إػاكبع١ نعإ بوعٝ٘ سٝعح ُٚعًت          
 %.32 بٓوبتِٗ سٝح ناْت ٌَتؿٛق اٛؾًكـ ناْ ا٭ْـيوٕٝٛ أَا%. 72ْوبتِٗ 
ِ ِٖ َٔ  ا٭ْـيوٌٕٝ أٚيعٌ ٖقا ٌٜرل إيٞ     ٗ ٚٗعٛك ٖعقا ايعًعِ ببذاٜع١ ػاُع١ ٚبع٬ؿ إػعلب         أهعٗ

 عا١َ.

 
 .عًِ اخلالف ٚاجلسٍ .9

 ٞٚيكـ نإ بعض ايعًُا٤ ٖٔ وًُٕٛ ٖقا ايعًِ ٜتعأثلٕٚ ظعـٍ ايعُٝعـ ايوعُلقٓـٟ ٖٚعٛ ؾكٝع٘ سٓؿع          
 (768-763: 6939)ايػدلٜين: 
 .عًِ ايتصنري .62
 .ٖٚٛ عًِ ٜكّٛ ع٢ً تقنرل ايعباؿ بايعٛؿ٠ إٍ اهلل     

 .عًِ ايعكٝس٠ .66
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ٗ    يًػنايًٞلغ أزلا٤ اهلل اؿو٢ٓ  نتاب إكِـ اٯه٢ٓ ٗـ ٜٚع    فيعو   َٔ أِٖ ايهتعب ايعيت ؿكهعت 
 ايٛقت.

 .ايكطا٤ات .60
ب فيعو إٍ ععـّ نجعلت    ٕ ا٫ٖتُاّ بٗعقا ايعًعِ نعإ بوعٝ٘ ٚيععٌ هعب      أإٍ  (6كقِ )ٌٜرل ايٌهٌ    

ايًٗذات بب٬ؿ إػلب اييت قـ توتٛدب تعـؿ ايكعلا٤ات ٚيكعـ نعإ ٖعقا ايعًعِ ٜعـكي بععض ٖع٪٤٫ ايعًُعا٤          
بإٌاؾ١ٗ، َٚٔ ايهتب اييت اٖتِ بتـكٜوٗا ٗ ٖقا اجملاٍ نتاب ايتٝورل ٗ ايكعلا٤ات ايوعبع ٭بع٢ عُعل ايعـاْٞ      

ٚٓعٛا ي٘ ًَؼّ. َٚع َعلٚك ايٛقعت أيؿعت ٗ ٖعقا ايٌعإٔ       ْٚٛلا ٭١ُٖٝ ٖقا ايهتاب مل ٜهتؿٛا بتـكٜو٘ بٌ
 (81-85: 6939ايعـٜـ َٔ ايهتب َجٌ َلهّٛ اـ٘، ٚبٝإ ُهٌ ٚكَ، ٚبٝإ َقٖب ٚكَ. )ايػدلٜين: 

 عًِ ايفطا٥ض: .67
ٕ عًِ ايؿلا٥ض مل ٜهٔ فا اٖتُاّ نبرل، ٚيكعـ أيؿعت ٗ ٖعقا ايعًعِ نتعب      أإٍ  (6كقِ )ٌٜرل ايٌهٌ    

 .ٚايقٟ ٜعتدل َٔ أِٖ َا مت نتابت٘ ٭ْ٘ ؾِعٌ ؾٝع٘ ايؿعلا٥ض ٚعًًعٗا بأهعًٛب ٚآعض        يًتذٝيبَٔ أُٖٗا ايٛاٗ
 (666-667: 6939)ايػدلٜين: 
 عًِ ايتأضٜذ: .66
َعٔ   أٚناْت نتاب١ ايتاكٜؽ تكّٛ ع٢ً ايبشح عٔ ا٭ػباك َٚعلؾ١ هرل ايلدعاٍ َعٔ أٖعٌ ٖعقٙ ايؿعذل٠         

نتعب ٗ ايتعاكٜؽ ؾُٓٗعا نعإ عبعاك٠ ععٔ تًؼعّٝ يهتعب          إػلب ٚيكـ أيؿت أٚتكـّ عِٓٗ هٛا٤ ٗ إٌلم 
ؾ١٦ َعٝٓع١ نهتعاب ايٓبعق احملتادع١ ٗ      أَٚعلٚؾ١ نهتاب تاكٜؽ ايڀدلٟ، َٚٓٗا َا نإ ىتّ بايهتاب١ عٔ قب١ًٝ 
 (069-068: 6939أػباك ُٓٗاد١ بأؾلٜك١ٝ ٚظا١ٜ ٚأػباك بين عبٝـ يًِٓٗادٞ. )ايػدلٜين: 

 .ايتفػري .65
 اٍاٱٜٔاغ ٚايبٝإ، ٜٚبشح عًِ ايتؿورل ٗ ايبشح عٔ َعلاؿ اهلل تعع   أٚإػڀ٢  ٜكِـ اٱبا١ْ ٚنٌـ   

 (.650/ 0: 6995)قُـ،  َٔ ن٬َ٘ إٓنٍ ع٢ً ْبٝ٘ قُـ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ
ٔ  ٕ عًِ ايتؿورل ملأإٍ  (6كقِ )نُا ٌٜرل ايٌهٌ     ًعا٥ع ببذاٜع١ ؾًكعـ نعإ ا٫ٖتُعاّ بتـكٜوع٘        ٜهع

ؿت ٗ ٖقا ايعًِ نتب َٓٗعا َؿتعاغ ايبعاب إكؿعٌ عًع٢ ؾٗعِ ايكعلإٓ إٓعنٍ. )ايػعدلٜين:          ٚتعًُ٘ قـٚؿ، يكـ أي
6939 :667-666) 
 
 ْتا٥ر ايسضاغ١: 

 َٔ خالٍ املػح اإلسصا٥ٞ تبني:
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ايتوععاٟٚ بععٌ ايعًُععا٤ إػاكبعع١   إٍإٔ اؿٝععا٠ ايعًُٝعع١ ببذاٜعع١ ناْععت قا٥ُعع١ عًعع٢ ٚبٌععهٌ أقععلب     -6
 .ٚا٭ْـيوٌٝ

 ٜهٔ دًِٗ َٔ إـٕ إػاكب١ٝ بٌ أُعبشٓا عًع٢ ٜكعٌ ٚبٌعهٌ أنجعل ٚٓعٛغ إٔ       إٔ ايعًُا٤ إػاكب١ مل -0
ظا١ٜ نإ شلا ِْٝب نبرل َٔ ايعًُا٤ ٖٔ ٚيـٚا ٚتلعلعٛا بٗا، ؾُـ١ٜٓ علؾت بهِ ٖا٥عٌ َعٔ ايعًُعا٤    

 ..ؾٗقا بايتأنٝـ هعٌ َٓٗا سآل٠ عًِ

ٗ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ببذا١ٜ نُا اْع٘ نعإ    باكمظا١ٜ ٖٞ اييت نإ شلا ؿٚك  إٍ ا٭قلبإٔ إـٕ ا٭ْـيو١ٝ   -7
 .يًبشل ؿٚك نبرل ٚفيو يوٗٛي١ ايتٛاٌُ عٔ طلٜك٘

ٕ ايًػع١ ايعلبٝع١ ٚايعًعّٛ ايـٜٓٝع١     أ، سٝح تبٌ اأٟ ايعًّٛ ناْت أنجل كٚادا ببذا١ٜ ٚاقٌ ايعًّٛ اٖتُاَ -6
 .أ١ُٖٝقٌ أايعًّٛ ايعك١ًٝ ؾهاْت  أَاناْت أنجل كٚادا 

 ٗ عًِ ايًػ١ ايعلب١ٝ ناْت َتكاكب١. ١ ٚا٭ْـيوٌٝإٔ َوا١ُٖ ايعًُا٤ إػاكب -5

% أَعا عًُعا٤   87إٔ ا٫ٖتُاّ بعًِ ايؿك٘ نعإ قعـ اْؿعلؿ بع٘ ايعًُعا٤ إػاكبع١ سٝعح ُٚعًت ْوعبتِٗ           -1
 عنٚف أٌٖ ا٭ْـيى عٔ ا٫ٖتُاّ بٗقا ايعًِ ٗ تًو ايؿذل٠. إٍ%. ٖقا ٌٜرل 63ا٭ْـيى بٓوب١ 

نبرل بأٍُٛ ايؿك٘ ؾُٔ اٖتِ بايؿك٘ ؾُٔ إ٪نـ اْع٘ هعٝٗتِ بأُعٛي٘     إٔ ايعًُا٤ إػاكب١ نإ شلِ اٖتُاّ -3
ؾًِ ٜٗتُٛا بايؿك٘ ٚبايتايٞ مل ٜهٔ اٖتُاّ بأُٛي٘ ؾًكعـ   ا٭ْـيىعًُا٤  أَا%، 35ؾًكـ ناْت ْوبتِٗ 

عٔ عًُا٤ إٌلم ؾشكٝكع١ ٫ ّهعٔ ايكعٍٛ بعاِْٗ مل ٜٗتُعٛا بأُعٍٛ ايؿكع٘         أَا%، 06ناْت ْوبتِٗ 
 %.١6 نإ عا٥كا يقا اْعهى فيو ع٢ً ْوب١ تٛادـ إٗتٌُ ب٘ ٗ ظا١ٜ سٝح بًػت بعـ إواؾ عٌٚي

عًُعا٤   أَعا %. 71ٕ ايعًُا٤ إػاكب١ نإ شلِ اٖتُاّ بوٝ٘ بعًعِ ايتِعٛف سٝعح بًػعت ْوعبتِٗ      أ  -8
إٌاكق١ ؾًكعـ ناْعت ْوعبتِٗ     أَا%،  55ؾًكـ نإ شلِ ِْٝب ٫ بأي ب٘ ًُٚت ْوبتِٗ  ا٭ْـيى

9 .% 

ٕ  أَعا %، 77ُاّ بعًِ إٓڀل َٔ قبٌ إػاكب١ نإ بوٝ٘ سٝعح ُٚعًت ْوعبتِٗ    إٔ ا٫ٖت -9  ا٭ْـيوعٝٛ
ٕ ا٭ْـيوٌٝ ِٖ َٔ هعاِٖ ٗ ٚٗعٛك ٖعقا ايعًعِ     أ إٍ%.   ٚيعٌ ٖقا ٌٜرل 32ْوبتِٗ  تؾًكـ ناْ

 ببذا١ٜ ػا١ُ ٚب٬ؿ إػلب عا١َ.

ْعـيى ٖعا توعبب ٗ    ٖع ٖنّع١ إٛسعـٜٔ ٗ َٛقعع١ ايعكعاب با٭     129يكـ ًٗـت ا٭ْـيى ه١ٓ  -62
بعٓعٛإ   ٠ٖذل٠ ايعـٜـ َٔ عًُا٤ ا٭ْـيى َٓٗا إٍ ب٬ؿ إػلب ٚػا١ُ ظاٜع١ ٚيععٌ ايذلادعِ ايعٛاكؿ    
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ايـكا١ٜ ؿيٌٝ ع٢ً ٖقٙ اشلذعلات. نُعا إٔ مسعـ ايِٓعاك٣ عًع٢ ًعلم ا٭ْعـيى أؿ٣  إٍ ٖذعل٠         
  (.765.  53: 6939( )ايػدلٜين، 68: 0266. 0262)َع٬َ، ايعـٜـ َٔ ايعًُا٤ إٍ ظا١ٜ
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 املصازض ٚاملطادع
 أٚال: املصازض

 .ٖع6667، ؼكٝل: ٓن٠ بٔ مٖرل ساؾٜ، 6ساَـ ايػنايٞ، إوتِؿ٢ َٔ عًِ ا٭ٍُٛ، زأبٛ    -6
ػًـٕٚ، أب٢ مٜـ عبـ ايلٓٔ بٔ قُعـ، ًعؿا٤ ايوعا٥ٌ ٚتٗعقٜب ايوعا٥ٌ، ؼكٝعل: قُعـ َڀٝعع         ابٔ    -0

   .6991ّاؿاؾٜ، ؿاك ايؿهل، ؿٌَل،
ٛ ايعباي، عٓٛإ ايـكا١ٜ ؾُٝٔ ععلف َعٔ ايعًُعا٤ ٗ إا٥ع١ ايوعابع١ ببذاٜع١، ؼكٝعل ععاؿٍ         بأػدل٢ٜٓ، اي -7

 ّ.6939، 0ْٜٛٗض، ؿاك ا٭ؾام اؾـٜـ٠، برلٚت، ٙ

 .67/570يوإ ايعلب  ابٔ َٓٛٛك،   -6

 ثاْٝا: املطادع:
ات ، برلٚت، إ٪هو١ ايعلب١ٝ يًـكاه0ّ، ز6995سؤ سٓؿٞ، َٛهٛع١ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬، -6

 ٚايٌٓل.

إع٬ٝؿٌٜ، إهتبع١    67ٚ 60اشلذعلٌٜ/  3ٚ 1ايڀاٖل بٛ ْعابٞ، ايتِعٛف ٗ اؾنا٥عل ػع٬ٍ ايكعلٌْ       -0
 ّ. 0226ايٛط١ٝٓ،

، برلٚت، إ٪هو١ ايعلبٝع١ يًـكاهعات   0قُـ آـ ػًـ اهلل، َٛهٛع١ اؿٔاك٠ ايعلب١ٝ اٱه١َٝ٬، ز -7
 ٚايٌٓل.

. َع٬َ َلِٜ، اؿٝا٠ ايع١ًُٝ 0222اكٜؽ اٱه٬َٞ،َِڀؿٞ ماٜـ، ايتاكٜؽ ايهُٞ َع تڀبٝكات ٗ ايت -6
 ّ.0266\0262ببذا١ٜ ٗ ٌٚ ايـٚي١ اؿؿ١ِٝ ػ٬ٍ ايكلٕ ايوابع اشلذلٟ، كهاي١ َادوترل،

ّ. ٖٚب١ اينسًٝع٢، أُعٍٛ   600226َٓاع ايكڀإ، تاكٜؽ ايتٌلٜع اٱه٬َٞ، َهتب١ ٖٚب١، ايكاٖل٠، ٙ -5
 ّ.6981، ؿٌَل،6ايؿك٘ اٱه٬َٞ ؿاك ايؿهل، ٙ
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 ف                             

      إبراٍيه عبد اهلل زايد . أ

                                 صبحي ميلود عبد احلفيظ أ.                                                             
 جبمعة غريبن  -كلية اآلداة األصببعة                                                                                          

 
 ًَدص ايبشح

ـ  اؾاَع١ أؾٌٔ إ٪هوات اييت هب                                                      ٸ                            ٜوتٗـف ايبشح ؿٚك اؾاَع١ ٗ بٓا٤ ايڀايب إجكـ، سٝح تع
إلا١ٖٓ عًٝٗا ٗ َورل٠ ايتػٝرل اٱهابٞ ٚايبٓا٤ يًُوتكبٌ، ؾُٝن٠ اؾاَع١ أْٗا تِٔ ايٓؼب ايؿهل١ٜ اييت ٜكع 

   ځ   ځ                             عً ٝٗا  عب٤ ٓؽ ايٓؼب إجكؿ١ ٗ اجملتُع.
ٕ  لاغ اؾاَع١ َل  ا ٗ ؼكٝل ايلقٞ ٚايتكـّ يًُذتُع ٚسٌ ٌَانً٘ إؼتًؿ١، ٫ٚ ٖٕٛ بٓذاغ ؿٚكٖ  ٸ              إ

ّهٔ فيو إ٫ بإْتاز ايڀايب إجكـ ايٛاعٞ ايكاؿك، ايقٟ ٜكٛؿ اجملتُع إٍ ايٓذاغ ٚايتكـّ ٚايتڀٛك، ؾايب١٦ٝ 
ٱْواْٞ ٚا٫دتُاعٞ ايقٟ ٜتِ ؾٝ٘ ٚب٘ ايتؿاعٌ بٌ ايعٓاُل ا٭هاه١ٝ يًعٌُ اؾُاعٞ َٔ اؾاَع١ٝ ٖٞ ايوٝام ا

                                      ڂ                                                     ١٦ٖٝ تـكٜو١ٝ، ط٬ب، ٚإؿاك٠، ٚاييت تٌهٌ ن ٬ َتها٬َ ٚت٪ثل فتُع١ بك٠ٛ ٗ بٓا٤ ًؼ١ِٝ ايڀايب اؾاَعٞ 
 ٞ.                                    ٴ                                   إتعًِ إجكـ، ٚيتشكٝل أٖـاف ايبشح اه تؼـَا ايباسجإ إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝ

 ٚقـ تٌُٛ ايبشح إٍ فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا:
                                         ٸ                                                      إٔ ٖٓاى ؾلقا بٌ َؿَٗٛٞ إجكـ ٚإتعًِ، ٚأْ ٘ ٫ ٚدٛؿ ؾاَع١ بإع٢ٓ اؿكٝكٞ يًذاَع١ ٗ يٝبٝا، ؾايب١٦ٝ 
اؾاَع١ٝ ٗ يٝبٝا شلا ؿٚك ٚآض ٚدًٞ ٗ إعاق١ بٓا٤ ايڀايب إجكـ، نُا إٔ ا٭هتاف اؾاَعٞ بايلغِ َٔ 

تكاؿات إٛد٘ ي٘، ؾٗٛ وتاز يهجرل َٔ ايـعِ ست٢ ٜوتڀٝع ايكٝاّ بأؿا٤ ؿٚكٙ َٚٗاَ٘ َٚو٦ٛيٝات٘ إؼتًؿ١ ا٫ْ
بٓذاغ ٚؾعاي١ٝ، نُا إٔ ايڀايب اؾاَعٞ ٗ ايػايب ٜٔع اؾاَع١ ٗ َٓني١ سِٛي٘ ع٢ً  ايٌٗاؿات ٫ غرل، 

ُٛك٠، ؾايع٬ق١  يٝوت ع٬ق١ ؿكٚي  ٚنقيو  ايع٬ق١ بٌ ا٭هتاف اؾاَعٞ ٚط٬ب٘ هب إٔ تهٕٛ ٗ أؾٌٔ
ـ اٖا إٍ أنجل َٔ فيو، بٛدٛؿ ا٫سذلاّ أ٫ٚ ، ؾع٬ق١ ا٭هتاف اؾٝـ٠ بڀ٬ب٘                           ٸ                                    ڄ                           ٚؿكدات ؾك٘، بٌ هب إٔ تتع

ٔ ا، ؾ٬ٔ  عٔ اؾٛاْب ا٭ػل٣.                                                          ٶ      ڄ                 تنٜـ َٔ قـكت٘ ع٢ً ايعڀا٤، ٚتنٜـ َٔ ًػـ ايڀايب بايعًِ أٜ
 املكسَــــــــ١

                                               ٹ                 ١ًٝ ت١ُٜٛٓ َوتـا١َ، ٖٚٛ تڀٜٛل يًعكٌ ٚايؿهل احملان ِ ٚايٓاقـ َٔ ػ٬ٍ ٌٜهٌ ايتـكٜى اؾاَعٞ عُ
ٕ  ايؿًوؿ١ ا٭هاه١ٝ يًتـكٜى تٓڀًل أهاها  َٔ ػ٬ٍ نول ثكاؾ١ ايُِت ٚاـٛف؛ يٝ٪ؿٟ ٗ                  ٸ                                    ڄ                                       إٌاكن١، يقا ؾإ

ٚايعًُٞ،  ْٗا١ٜ إڀاف إٍ تعًِٝ سٛاكٟ ْكـٟ َبين ع٢ً إٌاكن١، ٖٚقا ٜتأت٢ َٔ إنز بٌ اؾاْب ايٓٛلٟ
َا ٜواعـ ع٢ً ايكٔا٤ ع٢ً ايؿًوؿ١ ايكـ١ّ ايتكًٝـ١ٜ ٚاييت تكّٛ أهاها ع٢ً ايتعًِٝ ايبٓهٞ ٚا٫هتُاع  
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ِ  َٔ إعاكف ٚإعًَٛات، ٚإِا اؾاَع١ ب١٦ٝ                                                                                               ٚاٱِْات ؾك٘، ؾايتعًِٝ اؾاَعٞ يٝى فلؿ تنٜٚـ ايڀايب به
 ٠ ُٝاغ١ اٱْوإ. ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ فات َٛاُؿات ػا١ُ، توِٗ ٗ إعاؿ

ٕ  انتٌاف ايڀايب يقات٘ ٫ ٜتِ إ٫ ٗ ُشب١   ٕ  اؿٝا٠ اؾاَع١ٝ عباك٠ عٔ فتُع َٔ إجكؿٌ، ٚأ   ٸ                                           ٸ                                     إ
ٕ  ٜتعلف ايڀايب ؿاػٌ ٖقا اجملتُع ع٢ً ٚٓع٘ ؾٝ٘،                                              ٸ                                           إٌاكنٌ ي٘ ٗ ٖقا اجملتُع؛ ٕجٌ فيو تڀًب ا٭َل أ

ٕ  ٜهٕٛ عٔٛا ؾاع٬ َٚتؿاع٬ َع عٓاُل ٖقا اجملتُع، ٚؿٚكٙ ٗ ؼكٝل اشلـف َٓ٘، ٚايٛها٥ٌ اييت تعٝٓ٘ عً     ٸ                                            ٢ أ
 (.     7-6، 0882ْٚػٛض ٖقٙ إلس١ً بٓذاغ يتشكٝل اشلـف إٌٓٛؿ  ) َرلٜـٜٔ، هٓـك،

ٕ  اؾاَعات ايًٝب١ٝ ػل دت أدٝا٫ َٔ إتعًٌُ، أُشاب ايٌٗاؿات ايعًٝا، ايقٜٔ ٫ ّهٔ إٔ ْڀًل    ٸ                   ٸ                                                                إ
                                 ٸ                           ٜلدع ايبعض ٚدٛؿ أعـاؿ نبرل٠ َٔ اـل هٌ غرل إجكؿٌ إٍ أهباب عـ٠، عًِٝٗ ُؿ١ ) َجكـ( إ٫ َا ْـك، ٚ

 أبلمٖا:
عـّ عٓا١ٜ ايڀايب بتجكٝـ ْؿو٘، ٚا٫بتعاؿ عٔ قلا٠٤ ايهتب، أٚ ست٢ ايتٛاٌُ َع ط٬ب آػلٜٔ َٔ  

ؿ أٌْڀ١ ب٦ٝات كتًؿ١ أثٓا٤ ايـكاه١، ؾُٝا وٌُ ايبعض إ٪هوات ايتع١ًُٝٝ ) اؾاَع١ ( َو٪ٚي١ٝ عـّ ٚدٛ
 ناؾ١ٝ تُٓٞ إعلؾ١ ي٬نلاٙ ؾٝٗا، ٚتهوب ايڀايب ثكاؾ١ ٚإٕ ناْت ٗ سـٚؿٖا ايـْٝا.

ايٛعٞ  ٌعجٓا ع٢ً اؾاَع١ ٗ يٝبٝا ٚؿٚكٖا ٗ بٓا٤ طايب داَعٞ َجكـ هُع ب لتهنٜٚشلقا ؾكـ كأٜٓا إٔ 
إٍ ػوٝـ ٖقٙ إعاكف عدل كتًـ  ٚا٫يتناّ ايجكاٗ ٚايعٓا١ٜ بايٌإٔ ايعاّ، ٚايقٟ ٜٗـف ٌٝٚايـٚك ا٫دتُاع

 .ٜٔاؿٝاجملا٫ت ٚإ
ٚ ال  ً أ  حتسٜس َؿه١ً ايبشح: -    
سككت ١ََٛٛٓ ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ ايٛطٔ ايعلبٞ عا١َ ٚيٝبٝا ػا١ُ، تكـَا ًَشٛٚا ٗ ايوٓٛات    

اجملتُع،  ا٭ػرل٠، ٚامؿاؿ َع ٖقا ايتكـّ ٚٗٛك ؼـٜات نجرل٠، ػُِٛا ؾُٝا ٜتعًل بٔعـ تؿاعًٗا َع قٔاٜا
ايؿاع١ً ٗ اجملتُع، ؾڀًب١  كِٖٚاقتِاكٖا عًٞ إْتاز ط٬ب َ٪ًٌٖ) ْٛلٜا(؛ يهِٓٗ غرل قاؿكٜٔ عًٞ أؿا٤ أؿٚا

اؾاَع١ أطلاف ؾاع١ً ٗ اجملتُع يٝى باعتباك عـؿِٖ بٌ باعتباك أِْٗ ّجًٕٛ ٌَلٚع نب١ َجكؿ١ بايٓوب١ 
 يًُذتُع نهٌ ؾِٗ إلًشٕٛ يكٝاؿ٠ فتُعاتِٗ.

ناْت اؾاَع١ ايًٝب١ٝ لشت ٗ ؼكٝل ايعِٓل ايهُٞ ٚايعـؿٟ يًڀًب١، ؾٌٗ لشت ٗ َكابٌ فيو  ٚإفا
 نٌ َا ي٘ ١ًُ بايٓٛع إعلٗ ٚاٱبـاع ايجكاٗ يًڀايب.

ٕ  ؾِٗ ٚتؿورل طبٝع١ اٱْتاز اؾاَعٞ َعلؾ  عـ٠  ڀلغٜٚبٌلٜا ٗ ايٛقت ايقٟ أُبض ايٛاقع إعاَ  اٝ  ٸ                                   إ
 ١ اييت تعاْٞ َٓٗا اؾاَع١ ٗ يٝبٝا، ٚاييت ُجًت أهاها ٗ:اهتؿٗاَات تعدل عٔ اؿاي

قـك٠ ع٢ً ؾِٗ اجملتُع، ٚتكـِٜ اؿًٍٛ  ًوّايـٚك ايؿعًٞ يًڀايب إجكـ؟ فيو إجكـ ايقٟ  ٜٔأ  
 يهجرل َٔ إٌانٌ اييت ٜعاْٞ َٓٗا.



 م0202هجلح الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
 

  

  

71 

 

اٱقلاك ببعض  إٕ ايذلنٝن سٍٛ َوأي١ بٓا٤ ايڀايب إجكـ ؿاػٌ اؾاَع١، قـ بـؾعٓا بقيو إٍ 
ايتوا٫٩ت َٓٗا: َٔ ٖٛ إتعًِ َٚٔ ٖٛ إجكـ؟ ٌٖ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ُاؿ٘ نؿٔا٤ يًع١ًُٝ ايتجاقؿ١ٝ ؟ َٚا 

 ا٭هباب اييت قـ تعٝل بٓا٤ ايڀايب إجكـ ؿاػٌ اؾاَع١ ؟
 أٖساف ايبشح: -ثاْٝا
 ٕ  ـاف اٯت١ٝ.ا٫ٖتُاّ باؾاَع١ ٚايڀايب إجكـ قـ ؿؾعٓا إٍ قاٚي١ ؼكٝل ا٭ٖ   ٸإ
 ايتعلف ع٢ً أٚد٘ ا٫ػت٬ف بٌ َِڀًشٞ إتعًِ ٚإجكـ. -0
 .١ٝايتعلف عٔ َـ٣ ٬ُس١ٝ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ نؿٔا٤ يًع١ًُٝ ايتجكؿ -1
 ايتعلف عٔ ا٭هباب اييت تعٝل بٓا٤ ايڀايب إجكـ ؿاػٌ ايٛه٘ اؾاَعٞ. -2

 أ١ُٖٝ ايبشح: -    ً ثايجا 
اَع١ هتٌٛ أهاي اي١ٔٗٓ باعتباكٖا كنٓا أهاهٝا َٔ أكنإ بٓا٤ تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح إڀلٚغ نٕٛ اؾ  

ايـٚي١ ايعِل١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايؿهل إتڀٛك ٚإتذـؿ، ٚيًذاَع١ ٚٚٝؿ١ ١َُٗ يًُذتُع تهُٔ ٗ تنٜٚـٙ َٛاكؿ 
ٝك١ٝ سٔاك٠ ا٭َِ، ٖٚٞ ايجل٠ٚ اؿك ًٝٗابٌل١ٜ َجكؿ١، ٚتعـ ٖقٙ إٛاكؿ ايبٌل١ٜ أِٖ إلتهنات اييت تكّٛ ع

٭ٟ فتُع؛ يقيو ٜكتٔٞ ٚٓع اـڀ٘ إب١ٝٓ ع٢ً أهى ع١ًُٝ، ٕواعـ٠ اؾاَعات ع٢ً بٓا٤ دٌٝ َجكـ، 
 قاؿك ع٢ً إسـاخ ايتػٝرل اٱهابٞ، ٚايٓٗٛض باجملتُع، ٚتكـِٜ اؿًٍٛ ٌٕانً٘.

 َفاِٖٝ ايبشح: -ضابعا  
 اجلاَع١ -1

ُ ع، ايقٟ ( اييت تعين ا٫ Universitasن١ًُ داَع١ َٔ ن١ًُ )   ٹ  أػ قت أق٣ٛ ا٭هل  ِٜٔ            ٸ        ؼاؿ أٚ ايتذ
 (.  8، 1111َْلهٞ، ،رلْؿٛفا ٗ اجملاٍ ايوٝاهٞ ٗ اجملتُع َٔ أدٌ ٖاكه١ ايوًڀ١ ) قُـ َٓ

 ايطايب اجلاَعٞ: -2
 ِٝإٍ اؾاَع١ سا٬َ َع٘ ١ًْ ق أتٜٖٞٛ فيو ايؿلؿ ايقٟ اػتاك َٛا١ًُ ايـكاه١ ا٭ناؿ١ّٝ ٚا١ٕٝٓٗ، ٚ   

 ٗا إ٪هوات ايذلب١ٜٛ ا٭ػل٣. ٚتٛدٗات ُكًت
 ايجكاف١:  -3
بإع٢ٓ اـاْ ٖٞ ت١ُٝٓ بعض إًهات ايعك١ًٝ أٚ تو١ٜٛ بعض ايٛٚا٥ـ ايبـ١ْٝ، َٚٓٗا تجكٝـ ايعكٌ،  

ٚتجكٝـ ايبـٕ، أَا بإع٢ٓ ايعاّ، ؾٗٞ َا ٜتِـ بٗا ايلدٌ اؿافم إتعًِ َٔ فٚم، ٚسى اْتكاؿٟ، ٚسهِ 
 (.   17ّ، 1104ُْشٝض ) سوٌ ايٝٛهـ، 

 ايتجكٝف:  -4
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ٛ فُٛع١ ايٛٛاٖل ايٓاػ١ َٔ ُاي ٍَُٛٛ َٚباًل بي فُٛعات َٔ ا٭ؾلاؿ فٟٚ ثكاؾات كتًؿ١، ٖ  
( ايجكاؾ١ٝ ا٭ٍٚ اـا١ُ بإسـ٣ اجملُٛعتٌ أٚ نًُٝٗا. ) نَٛ، patternsت٪ؿٟ إٍ تػرلات ٗ ايُٓافز )

 (.   82، ْ 1116 ى،ٝؿْ
 املجكف:  -4

ايبشح عٔ اؿكٝك١ ايع١ًُٝ )َع  ٌايتعاكض ايكا٥ِ ٗ اجملتُع، ب عٜٞاٱْوإ: "ايقٟ بـكى ٚٛ فيو ٖ   
ايتكًٝـ١ٜ(،  ِٝايوا٥ـ٠ ) َع ا١َٕٛٛٓ َٔ ايك اٝٛيٛدٜـٜا٭ ٌع٢ً فيو َٔ ٓٛاب٘ َٚعاٜرل( ٚب ذلتبٜنٌ َا 

ـ٣ إجكـ ع٢ً َوت٣ٛ إٔ بتِ ي ،ٚٚاقعٝا اٝؾعً هٕٜٛست٢  ٘،َٝٚا ٖقا ايٛعٞ بايلغِ َٔ إٔ إؿلٚض ؾ
قا ايٛعٞ ه٣ٛ نٌـ ايٓكاب عٔ تٓاقٔات اجملتُع اؾٖٛل١ٜ ) بٍٛ ٖ                           ڄ      ٌْاطات٘ ا١ٕٝٓٗ، ٚٚٚٝؿت٘ أ٫ٚ ، َٚا 

 .( 23هاكتل، دإ، ب، ت، ْ 
 اجلاَع١ ٚبٓا٤ ايطايب املجكف: -أٚال

ػت٬ف َا بٌ إٕ ايبشح عٔ ؿٚك اؾاَع١ ٗ بٓا٤ ايڀايب إجكـ ٜكٛؿْا إٍ َٛٓٛع َِٗ، أ٫ ٖٚٛ ا٫  
                                                                  ڄ                        َِڀًشٞ ) ايعًِ ٚايجكاؾ١ (، نٝـ ْوتڀٝع ايتؿلٜل بٌ َِڀًشٌ ات٬ِ عٜٔٛا  يؿذلات ط١ًٜٛ، سٝح ٜلتب٘ 
                        ٹ          ڄ      ڄ              ٹ       ڄ                                       َؿّٗٛ ايجكاؾ١، َؿّٗٛ ايع ًِ اكتباطا  ٚثٝكا ، ست٢ أُبض ايع ًِ ًلطا  يًُجكـ، ٚايجكاؾ١ ًلٙ يًُتعًِ. يهٔ ٖقا 

   ٹ                                                   ايع ًِ َٔ ايتذلب١ ايؿلؿ١ٜ ٚإڀايع١ ايٌؼ١ِٝ إٍ إ٪هوات. ا٫كتباٙ ٖٛ اكتباٙ فٖين، ػا١ُ بعـ إٔ ػلز 
                   ٹ                                                               ٹ       ؾأُبشت ايٌٗاؿات ايع ١ًُٝ اييت ُٓشٗا اؾاَعات ٖٞ َا ٜـٍ ع٢ً ايٌؼّ إتعًِ، ٗ سٌ نإ ايع ًِ ُؿ١ 

ايؿلؿٟ. ٗ ٖقٙ إاؿ٠ هٓشاٍٚ إٔ ِٝن بٌ إتعًِ ٚإجكـ، َٔ ػ٬ٍ إع٢ٓ  ام٫ ٜـٍ عًٝٗا إ٫ اٱل
 ُڀ٬سٞ يه٬ ايهًُتٌ.ا٫

 .املتعًِ ٚاملجكف -1
ٕ  ثكاؾ١ إل٤ ٖٞ ٚد١ٗ ْٛلٙ، َٚ ٔ يٝى ي٘ ٚد١ٗ ْٛل ٜكٝى إيٝٗا َٛاقـ اؿٝا٠ ٚأسـاثٗا، ؾًٝى ٖٛ      ٸ                            ٳ                                                           إ

ِ  عًُا٤ عِلٙ ٗ ؾلع  َٔ ؾلٚع ايعًِ، َٚٔ ٖٓا تأتٞ ايتؿلق١ ايؿا١ًُ بٌ ايعًِ                             ٳ                 ڈ                                                      بقٟ ثكاؾ١، ست٢ ٚيٛ نإ أعً
ٚأَا ايجكاؾ١ ؾٗٞ أقلب إٍ إعٝاك ايقٟ ْٗتـٟ ب٘ إٍ  ،   پ                          ٻ         عاّ  ٚايجكاؾ١ ػا١ُ، ٚايعًِ َكٝ ـ بايٛاقعٚايجكاؾ١، ؾايعًِ 

ِ  اـرل ٚايٌل أٚ اؾُاٍ ٚايكبض، ٚأَا ايجكاؾ١ ؾُع١ٝٓ                                  ٻ                  ٴ                                                َا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ، َٚٔ ٖٓا ٫ تتـػ ٌ ٗ هاس١ ايعًِ قٝ
٢ً َباؿ٨ إٓڀل، ٚايجكاؾ١ ؿؾعات ٚدـإ، َٚع ٖقا                                                 ٴ     بتًو ايكِٝ، ايعًِ عكٌ ٚايجكاؾ١ فٚم، ايعًِ َٓٗر ٜ كاّ ع

                                                   ٶ                                                  ايتبأٜ نً٘ بٌ ايعًِ ٚايجكاؾ١، ؾٗٓايو َا ٜلبڀُٗا َع ا ٗ نٝإ ٚاسـ، ٖٛ نٝإ اٱْوإ إفا ًا٤ ي٘ ايلٓٔ إٔ 
 (.  033 -032، 1106ْٜهٕٛ فا نٝإ) لٝب، منٞ قُٛؿ، 

ٚٗ تِٛك ٖقٙ اجملتُعات ىتً٘ إجكـ بإتعًِ، ٚإجكؿٌ َها١ْ ػا١ُ ٗ اجملتُعات ايٓا١َٝ،  ٚيًجكاؾ١
ٕ  إجكـ يٝى َٔ أسؤ ايكلا٠٤                                                              ٸ                           ِٜٚبض نٌ َٔ سٌِ ع٢ً قو٘ َٔ ايعًِ، ٗ ْٛلٖا، َجكؿا. ٚايٛاقع أ
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ٟ أ( بٌ إٔ َا ّٝن إجكـ ٗ ٛكاٙٚايهتاب١ أٚ َٔ سٌِ عًٞ ًٗاؿ٠ ع١ًُٝ ) ٖٓاى إَٔٝٛ بٌ ١ًٓ ًٗاؿ٠ ايـنت
 ٕ: فتُع ُؿتإ أهاهٝتا

ا٫دتُاعٞ ايقٟ ّهٔ ايؿلؿ َٔ ك١ٜ٩ اجملتُع ٚقٔاٜاٙ َٔ ما١ٜٚ ًا١ًَ، َٚٔ ؼًٌٝ ٖقٙ ايكٔاٜا  ايٛعٞ
 ع٢ً َوت٣ٛ ْٛلٟ َتُاهو.

ا٫دتُاعٞ ايقٟ ّهٔ ٚعٝ٘ ا٫دتُاعٞ َٔ إ ًٜعب٘، باٱٓاؾ١ اٍ ايكـكات اـا١ُ اييت ٜٔٝؿٗا  ٚايـٚك
 (.   018، 0873ًْلابٞ، ٌٖاّ، عًٝ٘ اػتِاُ٘ إٗين أٚ نؿاٜات٘ ايؿهل١ٜ )

ٕ  إتعًِ ٖٛ َٔ تعًِ أَٛكا مل                                                              ٸ                           ٜٚل٣ ايهاتب ايعلاقٞ)عًٞ ايٛكؿٟ( ٗ نتاب٘ )ػٛاكم اي٬ًعٛك( أ
ؽلز عٔ ْڀام اٱطاك ايؿهلٟ، ايقٟ اعتاؿ عًٝ٘ َٓق ُػلٙ، ؾٗٛ مل ٜنؿؿ َٔ ايعًِ إ٫ َا ماؿ ٗ تعِب٘ ٚٓٝل 

كا٤ أٚ َقٖب َٔ إقاٖب، ؾأػق ٜوع٢ ٚكا٤ إعًَٛات اييت ت٪ٜـٙ ٗ ٗ فاٍ ْٛلٙ، ٖٚٛ قـ آَٔ بلأٟ َٔ اٯ
كأٜ٘ ٚؼلٓ٘ ع٢ً ايهؿاغ ٗ هبًٝ٘. أَا إجكـ ؾٗٛ ّتام َل١ْٚ كأٜ٘ ٚباهتعـاؿٙ يتًكٞ نٌ ؾهل٠ دـٜـ٠ 

تعًُْٛا ٚيًتأٌَ ؾٝٗا ٚيتًُٞ ٚد٘ ايِٛاب َٓٗا. ٖا ٜ٪هـ ي٘ إ إجكؿٌ بٝٓٓا قًًٕٝٛ ٚإتعًُٕٛ نجرلٕٚ، َٚ
َبًػا ٫ ووـٕٚ عًٝ٘، ٖٚقا ٖٛ ايوبب ايقٟ دعٌ أسـِٖ ٫ ٜتشٌُ كأٜا كايؿا  ُٛٙ                    چقـ بًؼ غلٚكِٖ َا تعً 

 (.35، 0885ْيلأٜ٘ )  ايٛكؿٟ، عًٞ، 
ؾُذلؿ ايعًِ ست٢ يٛ نإ داَعٝا، ٫ ٜٔؿٞ ع٢ً ايؿلؿ ُؿ١ إجكـ بِٛك٠ آي١ٝ، ؾايعًِ َا ٖٛ  ٚعًٝ٘

                      ٸ                                               هٌ ثكاؾ١ ٗ سـ فات٘، إْ ٘ ِٜبض ثكاؾ١ بإع٢ٓ ايٌاٌَ إفا تٛؾل يـ٣ إتعًِ إ٫ انتواب َٛٓٛعٞ، ٫ٚ ٌٜ
ست٢ يٛ مل ٜعلف ايكلا٠٤  ؿا،ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ، فيو ايعاٌَ ايقاتٞ ايقٟ َٔ ػ٬ي٘ ؾك٘ ِٜبض ايؿلؿ َجك

ها١ْٝ بٓا٤ دـاك ٖٚقا ٫ ٜعين بائلٚك٠ إَ ٚايهتاب١، َٚٔ ؿْٚ٘ ٜبك٢ اَٝا، ست٢ يٛ نإ طبٝبا أٚ أهتافا داَعٝا.
ؾاٌُ بٌ إجكـ ٚإتعًِ، ؾكـ ٜهٕٛ إجكـ َتعًُا، ٚقـ ٜهٕٛ إتعًِ َجكؿا يهٔ يٝى بائلٚك٠ نقيو إٔ 

َجكـ، ؾإجكـ باجملٌُ ع٢ً ؿكد١ أع٢ً ٚأٚهع َٔ ايٛعٞ ٚاٱٕاّ  ِٜهٕٛ نٌ َجكـ َتعًِ ٚنٌ َتعً
ـٜ٘ قـك٠ أندل يًتعبرل عٔ ايقات ٚتٛٚٝـ س١ًِٝ إعلؾ١ ٚايتٓٛع إعلٗ ٖا ٖٞ يـ٣ إتعًِ، ٚإجكـ باجملٌُ ي

إٕ تؿٛم عُٛؿٜا  ًِإتٓٛع١ اييت يـٜ٘ ٗ إٛقـ إٓاهب، أَا إتعًِ ؾعًُ٘ ٜهٕٛ ٗ فاٍ قـؿ أٚ أنجل، ؾإتع
علٗ ع٢ً إجكـ عهِ ايتؼِّ ٗ فاٍ أٚ أنجل، ؾإٕ إجكـ ٜتؿٛم ع٢ً إتعًِ أؾكٝا عهِ ايتٓٛع ٚايٓٔر إ

ٚايكـك٠ ع٢ً اهتجُاك ٖقٙ إعلؾ١ بايهِ ٚايهٝـ ايقٟ ٜتڀًب٘ إٛقـ. َٚٔ ايِؿات ايل٥ٝو١ اييت هب تٛؾلٖا 
 ٗ إجكـ ٖٞ:

ايكـك٠ ع٢ً ايتأثرل ٗ اٯػلٜٔ ٚإ٫ َا ايؿا٥ـ٠ َٔ نِ ٖا٥ٌ َٔ ايجكاؾ١ ٚإعلؾ١ يـ٣ ًؼّ َا، إٕ  -0
ٞ ٚٗٛك ْتٝذ١ ٖقٙ ايجكاؾ١ ع٢ً هًٛى إجكـ ْؿو٘ ٚهًٛى مل ٜوتڀع تٛٚٝؿٗا ٚايتأثرل باٯػلٜٔ ٚبايتاي

 اٯػلٜٔ . 
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إجكـ ًؼّ َباؿك َٚتابع َٚڀًع ٚقاٜـ َٚٓڀكٞ، ٚيـٜ٘ َٔ اـدل٠ ايذلان١ُٝ ٚايتذلب١ إِكٛي١  -1
ايهاؾ١ٝ، ؾٗٛ َباؿك ٗ اؿٍِٛ ع٢ً إعلؾ١ َٚتابع َٚڀًع جمللٜات ا٭سـاخ بٌهٌ عاّ ،ٖٚٛ قاٜـ ٗ اؿهِ 

ٚايتذلب١ ٚاهتـكادٗا سوب  دل٢٠ إٛاقـ ٜذلؾع عٔ ايٌؼ١ِٓ ٚا٭ْا، َٚٓڀكٞ ٗ تٛٚٝـ إعلؾ١ ٚاـعً
ا٭ٚيٜٛات ٖٚٛ ًؼّ ع٢ً ؿكد١ عاي١ٝ َٔ ايقنا٤ ٚهلع١ ايبـ١ٜٗ. ٚأػرلا هب إٔ ٜهٕٛ يـ٣ إجكـ قـك٠ 

ٌ ٚا٫هتٓتاز ) ايٝٛهـ، أٓـ، ع٢ً ايتؿاعٌ َع فتُع٘ ٚايكـك٠ ع٢ً ايٓكـ ايبٓا٤ ٚايكـك٠ ع٢ً ايلب٘ ٚايتشًٝ
 ّ  (.1108ٚاس١ ايجكاؾ١، 

 ٚاقع ايتعًِٝ اجلاَعٞ يف يٝبٝا: -2
يكـ ػڀت يٝبٝا ػڀٛات ٫ بأي بٗا ٗ فاٍ ايتعًِٝ اؾاَعٞ، سٝح ٜٛدـ بتًو اـڀٛات قڀات   

ايقٟ ٜكٔٞ هٓٛات ُـك إلهّٛ إًهٞ  3بعٔٗا ٤َٞٔ ٚايبعض اٯػل غرل ٤َٞٔ، ؾبعـ ا٫هتك٬ٍ عٛايٞ 
اييت تأهوت ٗ  يهًٝاتبتأهٝى اؾاَع١ ايًٝب١ٝ إٓ فاى، سٝح ناْت ن١ًٝ اٯؿاب ٚايذلب١ٝ ٗ بٓػامٟ أٍٚ ا

. ساٍٚ ْٛاّ ايكقاٗ إدلا٤ بعض 0858يٝبٝا، قبٌ إٔ ٜنٜـ عـؿ ايهًٝات َلٚك ايوٓٛات. َا بعـ هبتُدل ه١ٓ 
ٌ اؾاَع١ ايًٝب١ٝ َكلاتٗا ٗ نٌ َٔ بٓػامٟ ٚطلابًى ايتػرلات ع٢ً ٚاقع ايتعًِٝ ايعايٞ ٗ يٝبٝا، ؾكلك ؾِ

ؿكتٗا ايهجرل َٔ اؾاَعات عدل هٓٛات اؿهِ، ٚع٢ً ايلغِ َٔ  ثِيِٝبض ازلُٗا داَعيت بٓػامٟ ٚطلابًى، 
ٕ  ٌَه١ً ٖقٙ اينٜاؿات ناْت عٌٛا١ٝ٥ ٚغرل ١َُٛٓ                                                         ٸ                                                  ساد١ يٝبٝا يًُ٪هوات إع١ٝٓ بايتعًِٝ ايعايٞ إ٫ أ

 (.  0ّ، 1105ْا١ُٕٛٓ ايًٝب١ٝ يًوٝاهات ٚا٫هذلاتٝذٝات،)تكلٜل 
ٕ  عـّ اهتك٬ي١ٝ اؾاَعات ػ٬ٍ ؾذل٠ سهِ ايكقاٗ )    ّ( ٚٚقٛعٗا ؼت 1100-0858      ٸ                                           نُا أ

ٛ شلا إٍ هاسات يٌٓل ا٭ؾهاك ٚايتٛدٗات ايوٝاه١ٝ يًٓٛاّ، إٓاؾ١ إٍ إُباؽ بعض                       ٸ                                                                      هٝڀلت٘ إباًل٠، قـ س
                                         ٸ      ڄ                             يوابل ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ا٭َل ايقٟ أث ل هًبا  ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚسل١ٜ َؿاِٖٝ َِٚڀًشات ايٓٛاّ ا

                                   ٴ        ڄ                                       ڄ     ايتؿهرل ٚاٱبـاع، ٚأُبشت نٌ اؾاَعات ت ـاك ٚؾكا  ٕكتٔٝات إٓڀل ايوٝاهٞ يًٓٛاّ ٚيٝى ٚؾكا  ـڀ٘ 
ٕ  ايٛلٚف َٛات١ٝ يًتػٝرل إ٫ أْ ٘ مل ٜتػرل ٤ًٞ ٗ اؾاَعات ايً ٝب١ٝ بعـ ثٛك٠ ؾدلاٜل بٌ إٕ                     ٸ                           ٸ                          تع١ًُٝٝ بايلغِ َٔ أ

(.سٝح تأثل ايكڀاع نػرلٙ َٔ ايكڀاعات  01 -00، 1104ْسوٌ،  ٌ،ا٭َل امؿاؿ ه٤ٛ ) هامل، َلد
بايِلاعات إوًش١ اييت اْـيعت ٗ ايب٬ؿ ٚبا٫ْكواَات ايوٝاه١ٝ اؿاؿ٠ ٖا ْتر عٓ٘ ػواك٠ نبرل٠ َٚٓٗا ع٢ً 

 يوت ظاَع١ بٓػامٟ يٛقٛعٗا ٗ قٛك ا٫ًتبانات إوًش١. نقهبٌٝ إجاٍ تـَرل ٚسلم إباْٞ ٚإـكدا
تٛقؿت ايـكاه١ ٗ داَع١ اينا١ٜٚ ٗ غلب ايب٬ؿ أنجل َٔ َل٠ بوبب ا٫ًتبانات إوًش١. باٱٓاؾ١ إٍ 
تٛقـ ْٝع إعاٖـ ايعًٝا ٚؾلٚع اؾاَعات ٗ نٌ َٓاطل ٚكًؿا١ْ ٚأٚباكٟ ٚايهؿل٠، نقيو داَعيت هلت 

ٕ  ايتأثرل  ػوا٥لايتأثرل إباًل ع٢ً ايب٢ٓ ايتشت١ٝ َٚا ػًؿت٘ اؿلب َٔ  ٚؿك١ْ. ٚعـا                      ٸ        َاؿ١ٜ َٚع١ٜٛٓ، سٝح إ
ا٭ندل ٜتُجٌ ؾُٝا ىّ إهاؿ اؿًٍٛ إٓاهب١ ٌٕانٌ ايكڀاع، َجٌ ٌَه١ً ا٭َٔ ٚٓعـ ايهاؿك ايٛٚٝؿٞ 
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ل أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ا٭داْب باؾاَعات ٚإعاٖـ ايعًٝا ٚايٓكّ ايٌـٜـ ٗ أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ْتٝذ١ هؿ
 (.4ّ، 1106ْٗ ايب٬ؿ ) إدلٚى، ؾلز بٛبهل، ٭َينإٍ بًـاِْٗ ْتٝذ١ ايٛٓع ا

 ايعٛاٌَ اييت تعٝل بٓا٤ ايطايب املجكف زاخٌ ايٛغط اجلاَعٞ -3
ٞ َ٪هو١ يٲْتاز ايؿهلٟ ٚايعًُٞ ٚؾٔا٤ يٲبـاع ٗ نٌ اجملا٫ت، ؾٗٞ ؾٔا٤ يًشٛاكات ٖاؾاَع١     

ؿهل١ٜ ٚايع١ًُٝ كؾٝع١ إوت٣ٛ، َٓؿتش١ ع٢ً ايؿهل اٱْواْٞ ٗ أْك٢ ُٛكٙ، ٚقؿن٠ ع٢ً ا٫ػذلاع ٚايبشح اي
 ٌقذل١َ، بٌ َكـه١ ٗ ايع٬قات ب اؿ١ّٝع١ًُٝ ٚأن ِٝٞ قٖٚاجملا٫ت، اٯْٞ َٓٗا ٚإوتكبًٞ،  ٜٔاؿٝٗ نٌ إ

ٕ  ايبشح ٗ ٖق ٙ اـ١ُِٝٛ ع٢ً َوت٣ٛ اؾاَع١ ايًٝب١ٝ ٬ٜسٜ                                     ٸ           كتًـ ا٭طلاف إه١ْٛ يٮهل٠ اؾاَع١ٝ، إ
غٝاب ًب٘ نًٞ ٕٛاٖل ٖقا اجملاٍ، ؾايؿٔا٤ اؾاَعٞ ٫ ٜؿتض هبٌ اؿلٜات يًشٛاكات ايؿهل١ٜ ٚايع١ًُٝ بٌ 

ٕ ٖٓاى عـّ اْوذاّ ٗ ايع٬قات بٌ اٱؿاك٠  أع٢ً ا٫ػذلاع ٚايبشح، نُا  وؿنايڀايب ٚا٭هتاف، ٫ٚ 
قٜٔ ٜعتدلٕٚ َهٌْٛ يًؿٔا٤ اؾاَعٞ، ٚيقيو ٚدب ايبشح ٗ ٖقٙ ايؿٔا٤ ٚؿٚكٙ ٗ ٚا٭هتاف ٚايڀايب ايً

ِ اـًؿٝات ٚايـٚاؾع ايها١َٓ ٚكا٤ إعاق١ بٓا٤ ايڀايب إجكـ ٗ إ٪هو١ ٗع١ًُٝ ايتجكٝـ. إٕ إًهاي١ٝ ؾ
جملاٍ ا٭ناؿّٞ قٙ ايع١ًُٝ ؿاػٌ اٖٛ ٗ ٚاقع اؿاٍ قاٚي١ يًتعلف عٔ َـ٣ ٚدٛؿ َعامل َٚ٪ًلات ٖاؾاَع١ٝ، 

 ٛ َا هٓشاٍٚ ايهٌـ عٓ٘.ٖبا٭هاي، ٚ 
 :ايتشسٜات اييت تٛاد٘ اجلاَعات ايًٝب١ٝ -أ

سوب ايتكلٜل ايِاؿك عٔ إلنن ايٛطين ئُإ دٛؿ٠ ٚاعتُاؿ إ٪هوات ايتع١ًُٝٝ ٚايتـكٜب١ٝ عٔ   
٢ً َٛانب١ ايتػرلات اييت ّ، أٚٓض إٔ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ايًٝب١ٝ غرل قاؿك٠ ع1102اؾاَعات اؿه١َٝٛ عاّ 

              ٸ              َٛات١ٝ، نُا بٝ ٔ ايتكلٜل بإٔ  ١ٝسـثت ع٢ً َوت٣ٛ استٝادات اجملتُع ٚايت١ُٝٓ، بايلغِ َٔ نٕٛ ايٛلٚف اؿاي
أػڀل تًو ا٭مَات اعتُاؿ اؾاَعات ُٛك٠ ِڀ١ٝ ٚاسـ٠ عدل ١ََٛٛٓ ٚاسـ٠ َٔ ا٭١ُْٛ ٚايًٛا٥ض 

ٗا اهتك٬يٝتٗا ًٚؼِٝتٗا ا٫عتباك١ٜ َٚلْٚتٗا اٱؿاك١ٜ ٚاٱدلا٤ات ٚإُاكهات اييت ؾكـت نٌ داَع١ بوبب
ؾهاْت ايٓتٝذ١ طػٝإ ؾهل ٚاسـ ٖٚاكهات ٚاسـ٠  ٭مَات،ٚإاي١ٝ ٚقـكتٗا ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشـٜات ٚا

ٚبلاَر أناؿ١ّٝ َتكاكب١ ؾٔعـ اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًُ٪هو١ اؾاَع١ٝ، ٚٓعـ ايتٓاؾى ايقٟ ٜبعح ع٢ً ايٌٓاٙ 
ا ٖ٪ٚي١ٝ، ؾاْعهى فيو ع٢ً ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ بأنًُٗا. َٚٓع َٔ اْتكاٍ اؾاَع١ إٍ يعب ؿٚكٚايتشـٟ  ٚإو

ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل بأِٖ ايتشـٜات ايـاػ١ًٝ اييت تٛادٗٗا اؾاَعات ايًٝب١ٝ، ؾٗٞ تتًؼّ ٗ:  .ايتجكٝؿٞايؿعًٞ ٚ
 ( 01 -00)هامل، َلدٌ، سوٌ، َلدع هابل، ْ

 ب١ ؾٛم ايكـك٠ ا٫هتٝعاب١ٝ يًذاَعات. قبٍٛ أعـاؿ َتناٜـ٠ َٔ ايڀً -0
ا٫بتعاؿ عٔ َعاٜرل اؾٛؿ٠ ُٚٓاْٗا ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝق ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، َٔ قاعات ؿكاه١ٝ،  -1

 َٚهتبات، َٚعاٌَ ٚٚكَ ٚكتدلات، إٓاؾ١ إٍ اْعـاّ اــَات ايـاع١ُ ٚإواْـ٠ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. 
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 د٘ اؾاَعات ايًٝب١ٝ، ٚتوببٗا عٛاٌَ َٔ ػاكدٗا، ٚأُٖٗا: أِٖ ايتشـٜات اـاكد١ٝ اييت تٛا أَا
              ٴ                                                                     ايكلاكات اييت ت تؼق ع٢ً َوت٣ٛ ٚماك٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ٫ٚ تأػق ٗ اعتباكٖا  -0

ايتشـٜات اييت تٛاد٘ ؾلٚع اؾاَعات، ٚغا١ُ ؾُٝا ٜتعًل بايٌلٚٙ ٚإٛاُؿات إڀًٛب١ ٗ أعٔا٤ ١٦ٖٝ 
 ٕٛاد١ٗ تًو ايتشـٜات. ا       ڄ                                           ، مٜاؿ٠  ع٢ً أْٗا مل تتض ايؿلْ ٱؿاكات اؾاَعات ٚؾلٚعٗايتـكٜى اؾاَعٌٝ

 عـّ ٚٓع هٝاه١ ٚآش١ تتعًل بكبٍٛ ايڀًب١، َا ٜت٤٬ّ ٚايكـك٠ ا٫هتٝعاب١ٝ يًذاَعات. -1
عـّ قٝاّ ٚماك٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ بإكها٤ اشلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ، ٚايتُٛٝـ ايٛٚٝؿٞ،  -2

 يًٛا٥ض ايت١ُٝٝٛٓ ايتؿ١ًِٝٝ، اييت تعهى ٚاقع اؾاَعات، ٚتوتٛعب ِٖٛا إوتكبًٞ.ٚا
عـّ نؿا١ٜ َٝناْٝات اؾاَعات، ٚعـّ تهاؾ٧ بٓٛؿ ُلؾٗا، نُا إٔ أٚقات ُلؾٗا غرل َٓاهب١، ٖا  -3

 تلتب عًٝ٘ عـّ ُهٔ اؾاَعات َعٔ ؼكٝل أٖـاؾٗا باؾٛؿ٠ إڀًٛب١. 
ٌْ ا١ُٕٛٓ يع١ًُٝ ايِلف إايٞ، َا ُٜٔٔ هلع١ اٱلعام، ٚتڀٜٛل ا٭ؿا٤ إعاؿ٠ ايٓٛل ٗ ايكٛا -4
 ٚػٜٛـٙ.
عـّ ايتناّ ايٛماك٠ بتوٌٝٝ إٝنا١ْٝ ٗ ايٛقت احملـؿ، ايقٟ ٜـعِ قٝاؿات اؾاَعات ٗ ايتِلف  -5

 ايِشٝض ٗ إٝنا١ْٝ.
ٕلنن١ٜ، ٚٚٓع اـڀ٘ اي٬م١َ عـّ اهتهُاٍ ٌَلٚعات ايِٝا١ْ إتٛقؿ١، ٚٗ َكـَتٗا إهتبات ا -6

 ٫هتشـاخ َبإ دـٜـ٠. 
 عـّ تڀبٝل َبـأ إوا٤ي١ ٗ ساٍ ايتذاٚمات، ٚتػًب إِاحل ايٌؼ١ِٝ ع٢ً ايعا١َ. -7
 عـّ ٚٓٛغ آي١ٝ قبٍٛ ايڀ٬ب باؾاَعات، ٚنقيو ا٫ْتكاٍ َٔ اؾاَعات إؼتًؿ١ ٚإيٝٗا. -8

ؿٗا، إٕ ٚدـت، ٱكها٤ اؾٛؿ٠ ُٚٓاْٗا ٗ ْكّ ايتٌلٜعات ٚايًٛا٥ض ايكا١ْْٝٛ، أٚ ٓع -01
 اؾاَعات.

                                                                     ڂ                 نإ ٖقا ساٍ اؾاَعات ٗ يٝبٝا َٚا تعاْٝ٘ َٔ ؼـٜات ؿاػ١ًٝ ٚػاكد١ٝ ؾ٬ ٓرلا  إ تهٕٛ ايٓتٝذ١  افا
                           ټ                           ټ                                   إٔ أؾًت َٔ ايڀايب اؾاَعٞ هل  ايتعًِٝ اؾاَعٞ ُُُٚٝ٘، ؾول  ايتعًِٝ اؾاَعٞ ُُُٚٝ٘ أْ٘ ىتًـ عٔ 

ايڀلٜل أَاّ ايـاكي مٛ إٔ ٜٔٝـ إٍ ايعًِ   ٿ ٗ ـايوابك١ عًٝ٘، ٗ ايؿاع١ًٝ إبـع١ اـ٬ق١، اييت َُلاسٌ ايتعًِٝ 
٘  َا قـ سؿٜ،              ٶ  ٚنأْ٘ يٝى دن٤ ا                   ٸ                           ٴ  ڇ      ٶ       ٶ       ٹ           ثكاؾ١، ُهٓ٘ َٔ أؿ ٣ أؿٚاكٙ إٓاط١ ب٘، أٟ أ٫ ْ ؼل ز ًباب ا َٓشِل ا ٗ قٝ

 َٔ اجملتُع ايقٟ ٜعٍٝ ؾٝ٘.
 األغتاش اجلاَعٞ: -ب
ايتـكٜى اؾاَعٞ َتشـثٕٛ َتُهٕٓٛ ٚقاك٥ٕٛ ُْٕٗٛ، إ فيو ٜواعـِٖ عًٞ ايتڀٛك إٗين أعٔا٤    

ٗ َاؿتِٗ ٚايًشام بايتڀٛك ؾٝٗا، ٚيعـّ ايتؼًـ عٔ م٥٬َِٗ ٚغايبا َا  تلاِٖ َٓػُوٌ ٗ سٛاكات هاػ١ٓ، 
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ٕ   ٖٚقٟ ٖٞ يب اؿٝا٠ اؾاَع١ٝ. ٚباهتجٓا٤ عـؿ قًٌٝ ٖٔ ؿػًٛا ١٦ٖٝ ايتـكٜى باؾاَع١                   ٸ ِٖٚ نباك ايؤ، ؾإ
أٌْٝتأٜ أٚ  -غايبٝتِٗ دا٤ٚا َباًل٠ َٔ ايڀ٬ب إتؿٛقٌ، ٫ٚ ٜعين فيو أِْٗ ْٝعا عًُا٤ َدلمٜٔ، َجٌ

ٚغرلِٖ ايًقٜٔ اػذلقٛا سٛادن إعلؾ١ اٱْوا١ْٝ. ٚقًٌٝ َِٓٗ ؿكي َكلكات تلب١ٜٛ ٗ ؾٔ ٚعًِ  -بلتلاْـ كاهٌ
يتـكٜى ِٖ عباقل٠ ٗ َٛاؿ ؽِِِٗ، ٚايبعض ا٭ػل قـ ٜهْٕٛٛ ١٦ٖٝ ا َٔطلم ايتـكٜى، ٚايبعض ايكًٌٝ 

باسجٌ، َتُٝنٜٔ اٚ َ٪يؿٌ أناؿٌّٝ َعلٚؾٌ، يهٔ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تؿذلض بإٔ نٌ أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ِٖ 
 (.  21-17َعًُٕٛ َـكبٕٛ تـكٜبا َٗٓٝا، نُعًٌُ تلبٌٜٛ ) َرلٜـٜٔ، هٓـك، َلدع هابل، 

كٜى ٗ اؾاَعات اسـ ايلنا٥ن ايل٥ٝو١ٝ اييت تتكـّ أؾلاؿ اجملتُع يٌٝهًٛا ٖقٙ ٜٚعتدل عٔٛ ١٦ٖٝ ايتـ  
ايعكٌ ايٛاعٞ ٚايؿهل إوتٓرل، ٜٚعـ َٔ أِٖ َكَٛات ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ، ٚأسـ ؿعاَاتٗا 

ٚسـ يلؾع نؿا٠٤ ٖقٙ ٚاـٝاك ا٭ ٫هذلاتٝذٞايل٥ٝو١ٝ، اييت توِٗ ٗ إعـاؿ إٛاكؿ ايبٌل١ٜ ؾٗٛ ا٫هتجُاك ا
ايتعًِٝ َٚوتٛاٙ ٚؾاعًٝت٘ ٗ عامل ٌٜٗـ ايهجرل َٔ إتػرلات، َٔ ػ٬ٍ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ اؿٚاك، َٚا ٜ٪ؿٜ٘ َٔ 

، 1106َٗاّ تلتب٘ اكتباٙ ٚثٝل بتشكٝل أٖـاف اؾاَعات ٚٚٚا٥ؿٗا) ؿػٝؽ، ُاحل بٔ آـ ُاحل، آػلٕٚ، 
ْ4-5 ) 

 ٕ ٗ يٝبٝا  ٜعاْٞ َٔ ايعـٜـ َٔ ” اؾاَعٞ / ايعايٞ ” ت ايتعًِٝ ٚاقع عٔٛ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ؿاػٌ َ٪هوا   ٸإ
إٌانٌ اييت تكـ ؿٕٚ ُهٓ٘ َٔ أؿا٥٘ يٛٚا٥ؿ٘ ٚأؿٚاكٙ َٚٗاَ٘ َٚو٦ٛيٝات٘ إؼتًؿ١ بٓذاغ ٚؾعاي١ٝ باعتباكٙ 

اْت٘ ٚاجملتُع َعا ع٢ً سـ هٛا٤ َٚه يًذاَع١ايلنٔ ا٭هاهٞ ٚسذل اينا١ٜٚ ٗ أٟ هٝاه١ تع١ًُٝٝ، ؾٗٛ َكٝاي 
 َلتبڀ١ بأؿا٥٘. ّٚهٔ أبلم تًو إٌانٌ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:

                                  ڂ                                                   عـؿ ايواعات ايـكاه١ٝ ا٭هبٛع١ٝ نجرلا  دـا، إٓاؾ١ اٍ ايواعات ايتـكٜو١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ػاكز  –0
                                                            ڄ                 داَعت٘. ٚبايتايٞ اقتِاك ٚٚٝؿ١ ا٭هتاف اؾاَعٞ ع٢ً ايتـكٜى بـ٫  َٔ ايبشح ايعًُٞ.

ٕ  عـّ ؿعِ ٌَاكن١ عٔ –1                                                                ٸ ٛ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ٗ ايٓـٚات ٚإ٪ُلات ايع١ًُٝ ٚٚكَ ايعٌُ ٚإعًّٛ أ
 إٌاكن١ تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ َعاكؾِٗ ٚتڀًعاتِٗ إوتكب١ًٝ.

عـّ اهتكلاك ايًٛا٥ض اييت تِٓٛ ا٭ٚٓاع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، باٱٓاؾ١ إٍ بلاَر ايتؿلؽ ايعًُٞ يعٔٛ –2
 ١٦ٖٝ ايتـكٜى.

)إهاؾأ٠( ع٢ً ايٌٓل ٚايتأيٝـ ٚايذل١ْ ٫ توُض يعٔٛ ١٦ٖٝ ايتـكٜى يًكٝاّ ٌَه١ً اؿاؾن إاؿٟ  –3
 بايتأيٝـ ٚايٌٓل .

بايلغِ َٔ تٛؾل اؿٛاؾن إاؿ١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ٭عٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى، إ٫ إٔ عـّ اؿٍِٛ عًٝٗا ٗ ٚقتٗا  –4
 احملـؿ اؾكـٖا أُٖٝتٗا، نُا إ ائلا٥ب عًٝٗا عاي١ٝ.
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ـ ِٗا ؾُٝا ٜتعًل بأ أَا                                                                       چ    ِٖ َٛاطٔ ائعـ إت١ًِ ببعض أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ٗ اؾاَعات ايًٝب١ٝ. ؾكـ 
ّ، 1102تٞ:)َلدٌ، سوٌ، آػلٕٚ، تكلٜل اينٜاك٠ ا٫هتڀ٬ع١ٝ ع٢ً اؾاَعات ايًٝب١ٝ اؿه١َٝٛ، ٗ اٯ

ْ51  :) 
 ٓعـ ايتهٜٛٔ إٗين يبعض أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى.  -0
 ٚ ػٗٝن ؿٚكات تـكٜب١ٝ يػلض ايت١ُٝٓ ا١ٕٝٓٗ. عـّ قٝاّ اؾاَعات بإعـاؿ -1
 عـّ تكبٌ ٚدٗات ْٛل ايڀًب١ ٗ ايكاعات ايتـكٜو١ٝ، ٚايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ تًو اٯكا٤.-1
 ا٫عتُاؿ ع٢ً أهًٛب اؿؿٜ ٚايتًكٌ. -3
 قٝاّ بعض ا٭هاتق٠ بتـكٜى َٛاؿ غرل َتُهٌٓ َٓٗا. -4
 عـّ ا٫يتناّ َٛاعٝـ احملآلات. -5
 تڀٜٛل إٓاٖر ٚإكلكات ايـكاه١ٝ. عـّ  -6
 عـّ ا٫يتناّ َعاٜرل ايتكِٝٝ اـا١ُ بايڀًب١. -7
 عـّ ا٫يتناّ بايواعات إهتب١ٝ إؼ١ِِ ٕلادعات ايڀًب١.  -8

 تعـٟ بعض ا٭هاتق٠ ع٢ً ايڀًب١ بأيؿاٚ ْاب١ٝ. -01
عًٝ٘. ؾإفا ناْت َ٪هوات نإ ٖقا ساٍ عٔٛ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ؾإْٓا ٫ ْتٛقع ْتا٥ر أنجل ٖا ٖٞ  إفا

ايتعًِٝ ايعايٞ ؼتاز ٭ؿا٤ ٚٚٝؿتٗا، إٍ ػًؿ١ٝ تلب١ٜٛ ٚت١ُٝٝٛٓ تتُٝن بإل١ْٚ ٚايكاب١ًٝ يًتڀٛك َٚلاعا٠ ايبعـ 
ًو ١٦ٖٝ ايتـكٜى َؼتًـ ؾ٦اتٗا.  بـٕٚاٱْواْٞ ٗ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ؾإٕ ايڀلف ا٭نجل أ١ُٖٝ ٖٛ 

اشلٝهٌ اٱؿاكٟ ٚايتٌلٜعات ؾشوب، بٌ ٫ بـ إٔ ػُع ٗ َـكداتٗا ٚكابلٖا ؾاؾاَع١ ٫ تٔع اـدل٠ بٛاهڀ١ 
عـؿ َٔ ا٭هاتق٠ ٚايباسجٌ ايقٜٔ ٫ ٜهتؿٕٛ بتًكٌ ط٬بِٗ فُٛع١ َٔ إعًَٛات إعلٚؾ١ هابكا ٗ ايهتب، 

ؿ٠ ُٝاغتٗا ٚ ع٢ً انتٌاف ايڀلٜل ا٭َجٌ ٫هتؼـاّ تًو إعًَٛات ٚ ُجًٝٗا ٚ إعا َعِٗٚ يهِٓٗ ٜتعإْٚٛ 
تڀٜٛلٖا ٚؾل َعڀٝات ايٛاقع ا٫دتُاعٞ. ؾًعٔٛ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ؿٚك َعلٗ،  ٜتِ َٔ ػ٬ي٘ إنواب ايڀًب١ 

 ثكاؾ١ َعًَٛات١ٝ ُهِٓٗ َٔ ايتعاٍٜ ٗ اجملتُع . 
 ايطايب اجلاَعٞ: -ز
ٕ  إلس١ً اؾاَع١ٝ َٔ أِٖ إلاسٌ ٗ سٝا٠ ايڀايب اؾاَعٞ بوبب َا تٔٝؿ٘ َٔ ؾلْ    ايُٓٛ    ٸ                                                                       إ

ايٌؼِٞ ٚايتعًِ ا٭ناؿّٞ، ٜٚعـ ايڀايب اؾاَعٞ عِٓل أهاهٞ ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ إٍ داْب ا٭هاتق٠ 
نٌ طلم َو٪ٚي١ٝ  ٌُعٝح هتُعٕٛ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖـاف إوڀل٠ يًذاَع١، ٚفيو عٔ طلٜل ؼ ٚاٱؿاك٠،

هٔ ايٌباب ؾؿٞ ٖقٙ ايؤ ٌٜعل ايٌاب  ايـٚك إٓاٙ إيٝ٘. َٚٔ إعًّٛ إ إلس١ً اؾاَع١ٝ يًڀايب ُجٌ
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باشلـ٤ٚ ٚايوه١ٓٝ ٚبنٜاؿ٠ ايكـك٠ ع٢ً ايعٌُ ٚإقا١َ ع٬قات َتباؿي١ َع اٯػلٜٔ ٚع٢ً إهاؿ ْٛع َٔ ايتٛامٕ 
 َع ايعامل. 

 ٕ ايڀايب اؾاَعٞ ي٘ ػِا٥ّ ُٝنٙ عٔ غرلٙ َٔ سٝح تهٜٛٔ ًؼِٝت٘ ٚاهتك٬ٍ كأٜ٘ إٍ داْب    ٸإ
يجك١ بايٓؿى ٚايتكـٜل ا٫هابٞ يًقات، نُا أْ٘ قـ ٌُٚ إٍ َلس١ً َٔ ايٓٔر ايعكًٞ اَت٬ن٘ يكـك َعتدل َٔ ا

اؾاَعٞ َو٪ٚيٝات  ًڀايبٚايعاطؿٞ ٜـؾع٘ يًبشح عٔ أهًٛب سٝا٠ ػاْ ّهٓ٘ َٔ ؼكٝل َا ٜوع٢ ايٝ٘. ٚي
 (03-02، 1108َْٓٗا: ) اؿـٜجٞ، ب٬ٍ،

تٌلٜع١ٝ اؾاَع١ٝ ٚا٫يتناّ بٗا، ٚعـّ ايكٝاّ بأٟ ع٢ً ايڀايب اؾاَعٞ اسذلاّ ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ اي -0
 ؾعٌ ىايـ ٖقٙ ايكٛاٌْ.

إٔ أِٖ َو٪ٚي١ٝ تكع ع٢ً عاتل ايڀايب اؾاَعٞ ٗ ٖقٙ إلس١ً ٖٞ َو٪ٚي١ٝ ايتؿٛم ايـكاهٞ،  -1
 ٚاؿٍِٛ ع٢ً أع٢ً َعـ٫ت ايٓذاغ ٚايتوًض ايهاٌَ بايعًِ ٚإعلؾ١.

اَع١ٝ ٗ بٓا٤ ًؼِٝت٘ ايكٝاؿ١ٜ ايك١ٜٛ ايكاؿك٠ ع٢ً ؼٌُ إو٪ٚي١ٝ ا٫هتؿاؿ٠ ٖا ؼكك٘ اؿٝا٠ اؾ -2
 ٚاٱبـاع.

فُٛع١ َٔ ايِؿات اييت ٜتِـ بٗا ايڀايب اؾاَعٞ ٗ يٝبٝا سوب ٚد١ٗ ايٓٛل ايٌؼ١ِٝ  ٚتٛدـ
 تٞ:ّهٔ إْاشلا ٗ اٯ

٤ احملآلات، ٖٚقا ٜ٪ثل ٜعاْٞ ايڀايب اؾاَعٞ ايًٝيب ٗ ايػايب َٔ ايٌلٚؿ ايقٖين ٚق١ً ايذلنٝن أثٓا -0
 هايبا ع٢ً ؾِٗ ايڀايب ٚاهتٝعاب٘، ٜٚعٛؿ ٖقا ائعـ يعـ٠ عٛاٌَ َٓٗا ْؿو١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚدوُا١ْٝ.

ٜلٟ ايڀايب اؾاَعٞ ايًٝيب إٔ َؿّٗٛ ايجكاؾ١ ٖٛ ؾك٘ َا ٜتنٚؿ ب٘ َٔ َعًَٛات ؿاػٌ قاع١  -1
ؿاػٌ قاع١ احملآلات ٖٛ إِٗ َٔ أدٌ  احملآلات، ٚيٮهـ ٖقا أق٢ِ َا ٜؿهل ب٘، ؾُا ٜتًكاٙ َعًَٛات

 اؿٍِٛ ع٢ً ايٓذاغ َـٍ عايٞ.
ايڀايب اؾاَعٞ ايًٝيب ٗ ايػايب قًٌٝ إقانل٠، ٫ وب ايكلا٠٤، ٫ٚ ٜـػٌ إهتب١ اؾاَع١ٝ إٕ  -2

 ٚدـت إ٫ ق٬ًٝ أٚ عٓـ اؿاد١.
كن١ ؾٝٗا، ٚكَا ٜلدع ٭هباب ايڀايب اؾاَعٞ ايًٝيب قًٌٝ ا٫ٖتُاّ بكٔاٜا اجملتُع، يٝى ي٘ ٌَا -3

 ًؼ١ِٝ، اٚ يًتٍُٗٝ ايقٟ ًٜكاٙ َٔ قبٌ إ٪هوات ا٫دتُاع١ٝ.
ٕ  ُٚٛي٘ إٍ إلس١ً اؾاَع١ٝ ٚؽِِ٘   ٕ  ايڀايب ٜعتكـ بأ ٕ  إتأٌَ ٗ ٚٓع ايڀايب ايًٝيب ٬ٜسٜ أ   ٸ                                  ٸ                 ٸ                               إ

َا ٜعلؾ٘ َٔ َعلؾ١                          ڄ                                                بإسـ٣ ايتؼِِات ٚسـٙ ناؾٝا ؛ ٭ٕ ٜكاٍ عٓ٘ َجكـ َٚٔ ثِ ٜٓػًل ع٢ً فات٘ ٜٚهتؿٞ 
ؽِِ٘، غرل ًَتؿت إٍ قلا٤ٙ ايهتب  بسٝات١ٝ ظاْب َعلؾت٘ ايع١ًُٝ، ٜٚكتِل ٗ إعلؾ١ بايتػًػٌ ٗ هڀٛك نت

ط٬ع ع٢ً أٟ نتاب غرل نتب ؽِِ٘ ٚإٔ هأيت٘ ؾٝتشذر ا٭ػل٣ ٚنُا ٫ ٜكّٛ بنٜاك٠ إهتب١ اؾاَع١ٝ ي٬
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َٚا ًٜؿت ا٫ْتباٙ ٖٛ إٔ اؾاَع١ تكّٛ بؿلض كهّٛ إينا١َٝ  بٔٝل ايٛقت ٚتلانِ اشلُّٛ اجملتُع١ٝ عًٝ٘،
ٖٚقا إٔ  غرل إٔ ايڀايب ٜكّٛ بـؾع فيو إبًؼ ؿٕٚ إٔ ٜنٚك إهتب١ اؾاَع١ٝ ػ٬ٍ ايؿٌِ ايـكاهٞ، يًُهتب١،

 ؿٍ ؾإِا ٜـٍ ع٢ً عـّ ٚدٛؿ إكاؿ٠ ؿاػ١ًٝ يـ٣ ايڀايب اؾاَعٞ بايبشح عٔ ايعًّٛ ٚإعلؾ١.
 األغتاش اجلاَعٞ ٚايطايب:ايعالق١ بني  -3
ع٢ً تهاؾ٪ إٛامٜٔ ايؿاع١ً ؿاػٌ اجملاٍ ايعاّ  لتهنٜ ١ٝنإ ايتٛاٌُ ُٓٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتجكؿ إفا

ٕ  ايتٛاٌُ  اٝٗٞ اهذلاتٝذ١ٝ إُاكه١ اييت ٜكّٛ عًٖيًذاَع١ أهاها، ؾُا                                     ٸ         ٖقا ايتٛاٌُ ؿاػٌ اؾاَع١ ايًٝب١ٝ. إ
ٚإهٓاؿ اشلاٍَ يًڀايب ناَتـاؿ يٛدٛؿ عـّ  ا٭هتافٌ يٓا ست١ُٝ إلنن يـ٣ ا٭هتاف ٚايڀايب ٜب ٌايكا٥ِ ب

"َايو إعلؾ١  ٌيـ٣ ا٭هتاف تڀبع ؿاػٌ ايكاع١، ب ١ٝتهاؾ٪ ؿاػٌ ايٛه٘ اؾاَعٞ، سٝح َامايت ايٓنع١ ايؿٛق
 َٚوتًٗهٗا ايڀايب. -ا٭هتاف

                     ٸ                ڄ ذ١ ) أٟ إعاكف اييت تت ؼق إعاكف َٛٓٛعا                       ٳ                ٹٍ قوٌُ ا٭ٍٚ َعلؾ١ َٓت ذ١، ٚايجا١ْٝ َٓت إتٓكوِ  ؾإعلؾ١
ٌ  ايبٓا٤ ايؿٛقٞ يًُعلؾ١، أٚ مثل تٗا. ٚايجا١ْٝ                                                          ٸ ٴ                             ٳ              شلا: تِٓعٗا، تدلٖٓٗا، تـكهٗا، تٓتكـٖا، تعٝـ ػًكٗا( ا٭ٍٚ ُج 

ٓٝ ت ٗا َٚا٤ٖا ٖٚٛا٤ٖا ايتعًِٝ تـكٜى ا٭ٍٚ، بايڀبع. يهٔ َُٗت٘ ا٭ِٖ  ١َُٗ …    ٳ                 ٸ ٳ                 بٓا٤ ٖا ايتشيت، أٚ أك
ٖٞ ػقٜل ٖاكه١ ايجا١ْٝ، أٟ تعًِٝ ايڀايب انتواب َا ٜو٢ُ بايعك١ًٝ ايع١ًُٝ، ٚتتأهى ايعك١ًٝ  ٚا٭عُل

ٞ  َتٌ. ت عً ُ٘ َٓٗذ١ٝ ايتوا٩ٍ اؿل ٚايٓكـ ايـا٥ِ ٚايلؾض. ٌ  طبٝع                                 ڈ              ٴ  ِّ                                           ايع١ًُٝ ٗ ٖقا ايِلغ ا٥٬ِٕ، بٌه
ٕ  ايتٛاٌُ ايَٝٛٞ َع ايڀايب ٗ ا ك٣یٗ اؾاَع١ ايًٝب١ٝ  ؾا٭هتاف ؾاَع١ ٖٛ ػلٚز عٔ إأيٛف   ٸ                             أ

ًِٜٚ بهٌ ٤ًٞ َٚوتشٌٝ  علفٜٚػاٚم ِٕٓب٘ إٗين ٚطعٔ ٗ َهاْت٘ َٚوتٛاٙ ايعًُٞ، ؾٗٛ َاماٍ ٜل٣ أْ٘ 
َاؿاّ إٔ ًَِش١ ايڀايب  ؾاَعْٞكـ َٛد٘ يٮهتاف ؿاػٌ ايؿٔا٤ ا ٛدـَٜٔ قبٌ ايڀايب. أٟ أْ٘ ٫  ٓتكـٜإٔ 

ٕ  ٖقا ايتٛاٌُ قـ ٜهٕٛ َلتبڀ١ بايع١َ٬. بٌهٌ أؿم أُبشت ٚٚٝؿ                                      ٸ                     ١ ا٭هتاف ١َٝٓٗ أنجل َٓٗا ع١ًُٝ، َع أ
ٕ  ا٭هتاف اؾاَعٞ َجكـ ٚيٝى ُاسب                                                              ٸ                              أِٖ قلى يع١ًُٝ ايجكٝـ ؿاػٌ ايؿٔا٤ اؾاَعٞ ٚػا١ُ إفا هًُٓا بأ

ايڀايب ع٢ً ايتؿهرل ٚايٓكـ تٓؼؿض بـكد١ ٚآش١ ٗ  ـكاتع٢ً إٔ ق ٪نـٜٛ َا ًٖٗاؿ٠ عًٝا ؾك٘، ٚ
 َجٌ ٖقٙ ا٭دٛا٤. ٗاٝتوٝڀل ؾا٭ٚٓاع اييت 

ا٭هتاف ٚايڀايب ؿاػٌ ايكاع١، اتوِ إٓاؾ  اؾاَعٞ بايجبات  ٌايتٛاٌُ إعلٗ ب ابٝؾؿٞ ٌٚ غ  
 ڀلغٜاّ ايقٟ أٚ اْـكز ؼت غڀا٥ٗا، ٚايتوا٩ٍ اشل اٝٗٚايتكٛقع ع٢ً ْؿى ا٭طل ٚإهْٛات اييت ؾلٓت عً

قا ايٛه٘ . ؾكـ أنـ تكلٜل ٖ اًُٗويدلاَر ايتع١ًُٝٝ اييت ٞ ْٛع١ٝ اٖقٙ اـ١ُِٝٛ َؿاؿٙ: َا ٖع٢ً ٤ٛٓ 
                                                          ٺ                                       اينٜاك٠ ا٫هتڀ٬ع١ٝ ع٢ً اؾاَعات ايًٝب١ٝ اؿه١َٝٛ ع٢ً ٚدٛؿ تلؿ  ٗ ْٛع١ٝ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ، ٚأْٗا َتو١ُ 

 ( :  61بايوُات ايتاي١ٝ ) َلدٌ، سوٌ، آػلٕٚ، َلدع هابل، ْ
 تـْٞ ايتشٌِٝ إعلٗ.  -0
 ت ايتش١ًًٝٝ ٚا٫بتهاك١ٜ، ٚاطلاؿ ايتـٖٛك ؾٝٗا. ٓعـ ايكـكا -1
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 عـّ اهتؼـاّ ايتكٓٝات اؿـٜج١. -2
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  يٓتـا٥را
ٖٓاى ؾلم بٌ إجكـ ٚإتعًِ، ؾإجكـ ٜٓتٌل أؾكٝا ٗ عامل َٔ ايجكاؾات ٚا٭ؾهاك إتكاطع١ ؿٕٚ  -0

ِٜعـ كأهٝا ٗ ؽِّ ٚسٝـ ٜڀػ٢ ا٫ْتُا٤ بائلٚك٠ يؿهل ٓٝل وـ َٔ قـكت٘ ع٢ً ايتشًٌٝ. بُٝٓا إتعًِ 
             چ                 ڄ  ٖٞ ؿؾع إتعً ِ إٍ إٔ ٜهٕٛ َجكؿ ا. ْاع٢ً تؿهرلٙ ٫ٚ ًّو ك١ٜ٩ ًا١ًَ تـف٘ بػرلٙ، ٚا١ُٕٗ اييت تٓتٛل

عـّ ٚدٛؿ داَع١ بإع٢ٓ اؿكٝكٞ يًذاَع١، ؾاؾاَع١ شلا ٚادبات ٫ تكـ عٓـ تعًِٝ ايڀ٬ب  -1
ايبشح ايعًُٞ، ٚؼكٝل انتٌاؾات دـٜـ٠ ٚتٛيٝـ َعاكف سـٜج١  إعاكف اؾـٜـ٠ ؾك٘، اِا تتعـا فيو اٍ

 اجملتُع ايًٝيب. ٛاد٘ٚػـ١َ اجملتُع. ؾُٔ إتٛقع إٔ تواعـ اؾاَعات ٗ سٌ إٌه٬ت اؿاي١ٝ اييت ت
ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٗ يٝبٝا شلا ؿٚك ٚآض ٚدًٝا ٗ إعاق١ اْتاز ايڀايب إجكـ ايكاؿك ع٢ً إوا١ُٖ ٗ  -2

 اجملتُع مٛ ايلقٞ ٚايتكـّ.قٝاؿ٠ 
ٌٜٗـ ا٭هتاف اؾاَعٞ ايعـٜـ َٔ ا٫ْتكاؿات ٗ أؿا٤ َٗٓت٘ ٚهًٛن٘ ٚع٬قات٘ ٚاتِاي٘ ٗ تكُٝٝ٘  -3

يڀًبت٘، َٚع فيو ؾا٭هتاف اؾاَعٞ وتاز يهجرل َٔ ايـعِ ست٢ ٜوتڀٝع ايكٝاّ بأؿا٤ أؿٚاكٙ َٚٗاَ٘ َٚو٦ٛيٝات٘ 
 إؼتًؿ١ بٓذاغ ٚؾعاي١ٝ.

اؾاَعٞ ٗ ايػايب ٜٔع اؾاَع١ ٗ َٓني١ سِٛي٘ ع٢ً  ايٌٗاؿات ٫ غرل، ؾٗٛ ٫ ٜٗتِ ٫  ايڀايب -4
بإٓاٖر ٫ٚ َا ؼاٍٚ ايٍُٛٛ إيٝ٘، ؾإفا نإ ايڀايب اؾاَعٞ ْادض عًُٝا َٚنٚؿ بؿهل عًُٞ ٚ َٓتٛز دٝـ، 

 لـٙ ٗ إكابٌ َتأثلا بايجكاؾ١ ا٫هت٬ٗن١ٝ ٚ َٓتٛداتٗا ايعا١ٕٝ.
ؾايع٬ق١ يٝوت ع٬ق١ ؿكٚي  ق١ بٌ ا٭هتاف اؾاَعٞ ٚطًبت٘ هب إٔ تهٕٛ ٗ أؾٌٔ ُٛك٠،ايع٬ -5

ـ اٖا إٍ أنجل َٔ فيو، بٛدٛؿ ا٫سذلاّ أ٫ٚ . نُا أْ٘ َٔ إعلٚف إٔ                           ٸ                                    ڄ                       ٚؿكدات ؾك٘، بٌ هب إٔ تتع
تنٜـ َٔ قـكت٘ ع٢ً  ايع٬قات اٱهاب١ٝ تنٜـ َٔ اٱْتاد١ٝ ٗ ايعٌُ، يقيو ؾإٕ ع٬ق١ ا٭هتاف اؾٝـ٠ بڀًبت٘

ٔ ا، ؾ٬ٔ  عٔ اؾٛاْب ا٭ػل٣.                                        ٶ      ڄ                 ايعڀا٤، ٚتنٜـ َٔ ًػـ ايڀايب بايعًِ أٜ
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 ٚاملكرتسات ايتٛصٝات
                                                                                ڄ          إ٬ُغ ١ََٛٛٓ ايتعًِٝ ايعايٞ، ٌَٚاكن١ نٌ أطلاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ ايٛماك٠  َلٚكا  باؾاَعات  -0

كاه١ٝ، ٖٚقا ايتوًوٌ ٗ اٱ٬ُغ ٜٓبػٞ إٔ ٜلنن ع٢ً                                  ڄ               ثِ ايهًٝات ثِ ا٭قواّ ايع١ًُٝ ٫ُٛٚ  إٍ ايكاعات ايـ
 ق١ً اٱَهاْات ....إخل.. ،اٱًها٫ت اييت تتڀًب ايتـػٌ اٯْٞ، َجٌ : انتٛاٚ بعض ايهًٝات

ُـاك قإْٛ يًذاَعات ِٜٓٛ نٌ ً٪ْٚٗا، ٚأٚشلا ً٪ٕٚ ايڀ٬ب )ايـكاه١ ٚايتأؿٜب إ -1
ِٓٗ ٚتلقٝاتِٗ َٚوتشكاتِٗ إاي١ٝ ٚإٜؿاؿِٖ ْٚٛاَِٗ ٚا٫َتشاْات(، ًٚ٪ٕٚ أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ) تعٝٝ

بأٟ طلٜك١،  ؾاَعاتايتأؿٜيب(، َا ٜهؿٌ اهتكلاك ٖقٙ ا٭١ُْٛ، ٚعـّ ايت٬عب بٗا، ٚعـّ اهتػ٬شلا يًٌٓٝ َٔ ا
ٚتًػ٢ نٌ ايبـع اييت أسـثتٗا ايوًڀ١ ايوٝاه١ٝ ٚأُٖٗا ايعكٛؿ ٚايواعات اٱٓاؾ١ٝ، يتـعِٝ اهتك٬ٍ اؾاَعات 

ؿ اعتباكٖا، ٚإسٝا٤ سل١ٜ ايبشح ايعًُٞ. ٚنٌ فيو ٜكتٔٞ إٔ تتُتع اؾاَعات َٝنا١ْٝ َاي١ٝ َوتك١ً، َع ٚك
ػٔٛعٗا يلقاب١ َاي١ٝ ق١ٜٛ، ٚهب إٔ ٜهٕٛ يًذاَعات سل١ٜ ٗ إٔ تڀٛك ْؿوٗا ٕٛاد١ٗ َتڀًباتٗا ٚؼكٝل 

 أٖـاؾٗا يتٛانب ايتڀٛكات اييت ػلٟ ٗ اجملتُع بولع١..
عتباك ٭عٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى، باعتباكِٖ سذل اينا١ٜٚ ْٚكڀ١ ا٫كتهام ا٭هاه١ٝ ٱلاغ إعاؿ٠ ا٫ -2

                    ڄ        ڄ                                                               اٱ٬ُغ، ٚؼؿٝنِٖ َاؿٜا  َٚعٜٓٛا ، مٜاؿ٠ ع٢ً ٓلٚك٠ تعب٦تِٗ ٚإًلانِٗ ٗ ْٝع َلاسٌ ايع١ًُٝ اٱ٬ُس١ٝ 
 قِـ ُٓإ ٌَاكنتِٗ َٚواُٖتِٗ ايؿعاي١ ٗ فٗٛؿات اٱ٬ُغ.

ٕٓاؾ ا٭ناؿّٞ إواعـ ع٢ً سل١ٜ ايؿهل ٚايتعبرل ٚايٌٓل ػا١ُ، ٚتٌذٝع سلن١ ايعٌُ ع٢ً إهاؿ ا -3
ايذل١ْ ٚايتأيٝـ يتٛؾرل إلادع إٓاهب١ يتعُٝل َعاكف ايڀًب١، ُٚهِٝٓٗ َٔ توؼرل ٖقٙ إعلؾ١ ــ١َ اجملتُع 

، ُٜٚٔٔ ا٭ُاي١ ٗ َا وكل اٱبـاع ب١ٝٚايب١٦ٝ، نُا هب اؿلْ ع٢ً تعلٜب إٓاٖر ٗ اؾاَعات ايًٝ
 انتواب ٚتٛطٌ ٌْٚل إعلؾ١.
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 ّ.1106ايذلب١ٜٛ، ايعـؿ ا٭ٍٚ،  باؾاَعات، ف١ً ايعًّٛ
ايٛاقع  ٚإوتكبٌ، ف١ً  -هامل َلدٌ، سوٌ، إ٬ُغ ١ََٛٛٓ ايتعًِٝ اؾاَعٞ اؿهَٛٞ ٗ يٝبٝا  -8

 ّ.1104، 8ا٭ناؿ١ّٝ يًعًّٛ اٱْوا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ايعـؿ
 ّ.0873بٓإ، ًلابٞ، ٌٖاّ، َكـَات يـكاه١ اجملتُع ايعلبٞ، ايـاك إتشـ٠ يًٌٓل، برلٚت، ي -01
(، َلنن ؿكاهات ـاْٞٝايوع رلتل١ْ) َٓ ١،َٝؿّٗٛ ايجكاؾ١ ٗ ايعًّٛ ا٫دتُاع ى،ٝنَٛ، ؿْ -00

 ّ.1116. ٚترل، ب0ٙ  ١،ٝايٛسـ٠ ايعلب
 ّ.1111َلهٞ ا٫ػاٖات اؿـٜج١ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ إعاُل، عامل ايهتب، ايكاٖل٠،  ،رلقُـ َٓ -01
ٜل اينٜاك٠ ا٫هتڀ٬ع١ٝ ع٢ً اؾاَعات ايًٝب١ٝ اؿه١َٝٛ، ٌَٓٛكات َلدٌ، سوٌ ٚآػلٕٚ، تكل -02

 ّ.1102إلنن ايٛطين ئُإ دٛؿ٠ ٚاعتُاؿ إ٪هوات ايتع١ًُٝٝ ٚايتـكٜب١ٝ، 
َرلٜـٜٔ، هٓـك، ايٓذاغ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ، تلْت ) ٚيٝـ عبٝـ، عبـ ايو٬ّ ا٭ٓل( فات  -03

 ّ.0882ايو٬هٌ، ايهٜٛت، 
 ّ.1106ُٛؿ، منٞ، ُّٖٛ إجكؿٌ، َ٪هو١ ٖٓـاٟٚ هٞ آٟ هٞ،  إًُه١ إتشـ٠، لٝب ق -04

 
 
 
 



 

85 

 

 
 
 تقُُى جىدج ادلُاِ اجلىفُ
 
                       

 
 ح ويدي صالحُتها نهش
 
زب                   

 نثعض اِتار تثهدَح ايساعد
 حبيب فضل اهلل يوشف د. 

 دريض حمند إعبد العالي د.                                                                                      

  طربق جبمعة –كلية املىارد الطبيعية وعلىم البيئة 
 املًدص

مت إدلا٤ ٖقٙ ايـكاه١ َٓڀك١ اَواعـ ًلم َـ١ٜٓ طدلم بًٝبٝا، يًٛقٛف ع٢ً َـ٣ َڀابك١ َٝاٙ آباك تًو 
ايٌلب ٖٚٞ ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ سوب إعاٜرل ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ إعٍُٛ بٗا قًٝاڄ ٚعإٝاڄ ٕٝاٙ  إٓڀك١،

دلٜت ايتشايٌٝ ايؿٝنٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاؿ١ٜٛٝ يعـؿ أٚإٛاُؿات احمل١ًٝ ايًٝب١ٝ، ئُإ ه١َ٬ إوتًٗهٌ شلا، 
( ٚا٫ْٜٛات +Ca++, Na++, Mg++, Kاث٢ٓ عٌل ب٦لاڄ، ٚاييت تُٔٓت تكـٜل ا٫ْٜٛات إٛدب١ )

( ٚايتٌُٛٝ ايهٗلبا٥ٞ  ٬pHڄ عٔ قٝاي ايـاي١ اؿا١َٝٔ )( ؾN03-,H2co3-,Cl-,So4ٔ-ايوايب١ )
(EC( ٚا٭٬َغ ايقا٥ب١ )TDS( ٚايعول٠ ايه١ًٝ )TH.) 

،  6بٝٓت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايؿٝنٜا١ٝ٥ بإٔ ٖٓاى آباك ُاؿ١ يًٌلب ٚػاي١ٝ َٔ أٟ تًٛخ ٖٚٞ  )
( أَا باقٞ  Mg++ ،H2co3ٝن )( َلتؿع ٗ تلن6، 0( ٚنقيو بٝٓت بإٔ ب٦ل ) 60،  66،  8، 3، 1

 ( َلتؿع ٗ تلنٝن )7ٜٔاڄ بإٔ ب٦ل )أايعٓاُل إـكٚه١ ناْت ُٓٔ اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا ٚبٝٓت ايٓتا٥ر 

(H2co3( ( َلتؿع ٗ تلنٝن ) 9ٚباقٞ ايعٓاُل إـكٚه١ ُٓٔ اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا . ٚأٜٔاڄ ب٦لCL-   ،
H2co3( ٚب٦ل  )( َلتؿع ٗ تلنٝن )62CL-  ٚ ) سٌ بٝٓت ايٓتا٥ر اؿ١ٜٛٝ يٓٛع١ٝ إٝاٙ بإٔ َٝاٙ َٓڀك١ ٗ

 ايـكاه١ ُٓٔ إٝاٙ ايٓك١ٝ دـاڄ ؾٗٞ ُاؿ١ يًٌلب ٚػاي١ٝ َٔ أٟ تًٛخ َٝهلٚبٞ.
 ايهًُات ايـ٫ي١ٝ: إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ، دٛؿ٠ إٝاٙ ايٌلب، ايتًٛخ، يٝبٝا.
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 املكس١َ
ع١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ ٖٚٛ عِب اؿٝا٠ ٚايتكـّ بٌ ايـٍٚ، إا٤ ايعُٛؿ ايؿكلٟ ٭ٟ ت١ُٝٓ ُٓاع١ٝ أٚ مكا ٜعـ

ٚيكـ أْعِ اهلل تعايٞ ع٢ً ػًك٘ بإا٤ ٗ ُٛك عـ٠ َٓٗا َا ٖٛ ؾٛم ا٭كض َجٌ ا٭ْٗاك ٚايبشرلات، َٚٓٗا َا 
ٖٛ عايل ٗ اشلٛا٤ ع٢ً ًهٌ كطٛب١ د١ٜٛ، َٚٓٗا َا ٖٛ ؼت ا٭كض َجٌ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ. ٚقـ امؿاؿت َ٪ػلٶا 

ٝاٙ ٗ ايعامل ٚاييت تتؿاٚت َٔ َٓڀك٘ ٭ػل٣ ٗ ؿاػٌ ايـٚي١ ايٛاسـ٠، ٚيٝبٝا ٫ ؽتًـ عٔ باقٞ ؿٍٚ ْـك٠ إ
ايعامل َٔ سٝح ْـك٠ إٝاٙ ٚفيو ٕٛقعٗا إتشٝن، نُا تعتدل أٜٔا َٔ ايـٍٚ فات إٛاكؿ إا١ٝ٥ احملـٚؿ٠ إف ٫ 

% َٔ إْايٞ َواس١ يٝبٝا  68تتعـ٣ بٗا اْٗاك، نُا إٔ إواس١ ايٛاقع١ ؾٛم ػ٘ َڀلٟ ٫ تٛدـ 
 (، ٜٚهٕٛ َِـك إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ أَا َٝاٙ ا٭َڀاك اييت هكڀت ٗ عِٛك دٝٛيٛد١ٝ قـ6993١ّ)ايباكْٚٞ،

ٚػا١ُ ٗ ايعِل إڀرل ناييت تعلٓت شلا إٓاطل ايِشلا١ٜٚ اؿاي١ٝ ٚتولب دن٤ َٓٗا إٍ طبكات بعٝـ٠ 
َڀاك اييت توك٘ نٌ ه١ٓ ، ٜٚٔاف إيٝٗا إا٤ إتولب َٔ ا٭ٚؿ١ٜ َهْٛ٘ ػناْات َا١ٝ٥ دٛؾ١ٝ أٚ َٝاٙ ا٭

ٚإٝاٙ اؾاك١ٜ ٚتٛدـ عاؿ٠ ٗ طبكات قلٜب١ َٔ هڀض ا٭كض ٜٚنٜـ َٓوٛبٗا عكب ؾٌِ هكٛٙ ا٭َڀاك ٜٚكٌ 
ڀ١ (. ٚتعتدل إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ إٛكؿ ايل٥ٝوٞ يًُٝاٙ إوتؼـ١َ يٮغلاض ٚا٭6981ٌْايو٬ٟٚ ،ٗ اؾؿاف     )

َٔ أْايٞ ا٫هت٬ٗى ٚتعتدل ٗ اغًب إٓاطل إِـك ايٛسٝـ إتاغ  %  تكلٜباڄ98إؼتًؿ١ إف تواِٖ بأنجل َٔ 
ي٬هتػ٬ٍ يٮغلاض إؼتًؿ١. َٚٔ إعًّٛ إٔ ايعـٜـ َٔ ايـٍٚ اييت ٫ ُتًو َِاؿك ٚاهع١ يًُٝاٙ ايعقب١ 

ٕٝاٙ اؾٛؾ١ٝ أٚ ايػرل تكًٝـ١ٜ َجٌ ٖقٙ ايـٍٚ إڀ١ً ع٢ً تعتُـ ع٢ً َعاؾ١ ٖقٙ ا٭م١َ َٔ ػ٬ٍ اعتُاؿٖا ع٢ً ا
ًٛاط٧ ايبشاك، ٖٚهقا لـ إٕ إًهاي١ٝ ايتذٗٝن ايؿاعٌ يًُٝاٙ ٜبك٢ َلتبڀا بتشكٝل ايت١ُٝٓ ٗ ناؾ١ فا٫تٗا 

 (. 0262اعـٟ اينكاع١ٝ ٚايِٓاع١ٝ ٚايعُلا١ْٝ، ٜٚبك٢ ايكڀل ايًٝيب َعٓٝاڄ بٗقٙ اؿاي١. )ايو
ايـكاه١ َع١ٝٓ بٗقا ا٭َل ٚايقٟ ٜتُجٌ ٗ ْكّ شلقٙ إٛاكؿ ٚتـٖٛك إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٗ غٝاب  ٚتعتدل َٓڀك١

اٱؿاك٠ ايو١ًُٝ يتكِٝٝ إٌهٌ إا٥ٞ بِٛك٠ ُشٝش١ ٚتٓؿٝق ايڀلم اي٬م١َ يًشـ َٔ اهتٓناف ٖقٙ إٛاكؿ 
تكِٝٝ دٛؿ٠ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٕٓڀك١ ٚا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا بٌهٌ َوتـاّ، َٚٔ ٖقا إٓڀًل ٜأتٞ ٖقا ايبشح ٗ قاٚي١ 

 ايـكاه١.
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 املٛاز ٚططم ايعٌُ
 َٓطك١ ايسضاغ١ -6

ٖٚٞ َٓڀك١ اؿـٚؿ١ٜ بٌ يٝبٝا  652تكع َٓڀك١ ايـكاه١ )اَوعاعـ( ًلم َـ١ٜٓ طدلم ٚتبعـ عٓٗا عٛايٞ 
ه١ُ،ٚتبًؼ ْوب١ َِٚل ٚوـٖا َٔ ايٌُاٍ ايبشل ا٭بٝض إتٛه٘  بُٝٓا وـٖا َٔ اؾٓٛب ؾلع ايبًـٟ ؿاك اؿ

ٚؿا٥ل٠ علض    05̊  0̕ 58. 36َٛاطٔ،ٚتٓشِل َٓڀك١ ايـكاه١ بٌ ػ٘ طٍٛ "  02222ايوهإ سٛايٞ  
"6371 .69 71̕ ̊76 . 

 
 ( َٓڀك١ ايـكاه١ 6ًهٌ ) 

 
 ( َٛاقع اٯباك ٗ َٓڀك١ ايـكاه0١ًهٌ )

 
 ايكٝاغات

 ( pHقِٝ ا٭ي اشلٝـكٚدٝين )  - 6
( بعـ إٔ Hanna pH 211-Microprocessorْٛع )- meter  pHقـكت باهتعُاٍ دٗام

 ُت َعاٜلت٘ باهتعُاٍ قايٌٝ ١َُٛٓ قٝاه١ٝ فات أي ٖٝـكٚدٝين َعًّٛ . 
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 (  ECتكـٜل قِٝ ايتٌُٛٝ ايهٗلبا٥ٞ ) - 0
 (.EC 214 Hanna Instrumentsْٛع ) EC-meterقـكت قُٝت٘ باهتعُاٍ دٗام 

 (T.D.Sا٭٬َغ ايقا٥ب١ ايه١ًٝ  )  -7
 (.Myron Companyْٛع ) T.D.S meterمت قٝاهٗا بٛاهڀ١ دٗامٚ 

 ( THايعول ايهًٞ ) -6
َع إٓاؾ١ قًٍٛ ا٫َْٛٝا إِٓٛ ٚاهتعُاٍ ؿيٌٝ    EDTAقـك ايعول ايهًٞ  َعاٜل٠ ايع١ٓٝ بٛاهڀ١ 

Eriochrome –Black 
 (K+  Na+ andاْٜٛات ايِٛؿّٜٛ ٚايبٛتاهّٝٛ ) -5

( ن٬ڄ ع٢ً اْؿلاؿ عوب ايڀلٜك١ اييت  Flame - Photometer)  قـكا بٛاهڀ١ دٗام قٝاي ايًٗب
 .  Jackson( 6958ُٚؿٗا )
  ++(Ca and ++Mgاْٜٛات ايهايوّٝٛ ٚ إػٓٝوّٝٛ )  -1

( إف اهتعٌُ إرلٚنواٜـ نـيٌٝ ايهايوّٝٛ  Na2 EDTAقـكا بإعاٜل٠ باهتؼـاّ ايؿلهٓٝت ) 
(ٚEBT ٝٓنـيٌٝ يتكـٜل ايهايوّٝٛ ٚ إػ ) ( ّٛٝوBlack , 1965 . ) 

 (Cl -أٜٕٛ ايهًٛك ) -3
باهتعُاٍ ؿيٌٝ نلَٚات  AgNO3  )  مت ايتكـٜل بإعاٜل٠ )َٖٛل( بٛاهڀ١ قًٍٛ ْذلات ايؿ١ٔ )

 (. Black، 6915ايبٛتاهّٝٛ ٚسوب ايڀلٜك١ إُٛٛؾ١ َٔ )
   HCO3-تكـٜل ايبٝهلبْٛات  -8

( عٝاكٟ باهتعُاٍ قًٍٛ إٝجٌٝ ايدلتكايٞ 2026ٝن )مت تكـٜلٖا بإعاٜل٠ َع ساَض ايهدلٜتٝو بذلن
 (. Black, 1965ٚسوب ايڀلٜك١ إُٛٛؾ١ َٔ )

 ( SO4تكـٜل ايهدلٜتات ) -9 
مت تكـٜلٖا بٛاهڀ١ تلهٝب ايهدلٜتات ايقا٥ب١ عٔ طلٜك١ إٓاؾ١ نًٛكٜـ ايباكّٜٛ ٚإٓاؾ١ ساَض 

ًٝولٍٚ َٚٔ ثِ قلا٠٤ ا٫َتِا١ُٝ ع٢ً دٗام اشلٝـكٚنًٛكٜو إلنن ٚإٓاؾ١ قڀلات َٔ ػًٝ٘ اٱٜجاٍْٛ ٚد
 nm 662  ( APHA,1992.)عٓـ طٍٛ َٛدٞ   Spectrophotometerإڀٝاف اي٥ٛٔٞ 

 ( -NO3ايٓذلات )  -62
مت تكـٜل أٜٕٛ ايٓذلات باهتؼـاّ هًو٬ت ايِٛؿّٜٛ ٚساَض ايهدلٜتٝو إلنن ٖٚٝـكٚنوٝـ ايِٛؿّٜٛ  

                ٗام إڀٝاف اي٥ٛٔٞ بٛاهڀ١ د nm420ٚايكٝاي عٓـ طٍٛ َٛدٞ 

Spectrophotometer   Monteiro et al,2002 ) ) 
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 ايفشٛصات ايبٝٛيٛد١ٝ
 ايعس ايهًٞ يًبهتريٜا: 

  Pouring Plate Methodمت تكـٜل ايعـؿ ايهًٞ يًبهترلٜا باهتؼـاّ طلٜك١ ا٭طبام إِبٛب١ 
 Violet Red Bileٚب١٦ٝ  Agar  Violet  Red Bileيتكـٜل اؿٌُ إٝهلٚبٞ باهتعُاٍ ب١٦ٝ 

Glucose Agar  ٚب١٦ٝTryptone Bile Glucuronic   73ايتشٌٔ عٓـ ؿكديت سلاك٠ - 
ٌَ َٔ هًو١ً ايتؼؿٝؿات ايعٌل١ٜ ٚ ٚٓع٘ ٗ طبل  6ؿكد١ ١ٜٛ٦َ ٚ فيو بلز ايع١ٓٝ  جملاْوت٘ ٚ هشب   60

ؼلٜو ايڀبل بِٛك٠ ؿا٥ل١ٜ بعهى ٚ َع اػاٙ بذلٟ ثِ إٓاؾ١ ايٛه٘ اينكاعٞ اـاْ يت١ُٝٓ ايبهترلٜا ، ٚ 
ٕـ٠   E.COLiّ بايٓوب١ ̊ 73عكاكب ايواع١ ٚ تلن٘ يٝتًِب ، ثِ ايتشٌٔ بِٛك٠ َكًٛب١ بـكد١ سلاك٠ 

هاع١ ٚتوذٌ  06ٕـ٠  ّ̊ 73بـكد١ سلاك٠   Total coliformsهاع١ اَا بهذلٜا ايكٛيٕٛ ايه١ًٝ  06
ٕـ٠  ّ̊ 60بـكد١ سلاك٠   Feacal coliformsا ايكٛيٕٛ ايدلام١ٜ  هاع١ ٚبهذلٜ 68ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ بعـ 

 هاع١. 06
 ايٓتا٥ر ٚاملٓاقؿ١

 ايفشٛصات ايفٝعٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥
 pHا٫ي اشلٝـكٚدٝين 

ٖٚقا إعٝاك ي٘ ؿٚك َِٗ ٗ ؼـٜـ   800 - 106ناْت قِٝ ايلقِ اشلٝـكٚدٝين ٕٝاٙ اٯباك ٗ إٛزلٌ بٌ 
ه٘ ايتؿاعٌ يًُٝاٙ، سٝح إٔ عٓـ علض ايٓتا٥ر ع٢ً َٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ١ٓٛٓ ٚقاعـ١ٜ ٚ

ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ، لـ إٔ إٝاٙ ُاؿ١ نُٝاٙ ًلب سٝح اْ٘ مل تتعـ٣ إـ٣ إوُٛغ ب٘ ٖٚقا ٜتؿل 
١ كاي عنام، سٝح ( ٗ ايـكاه١ اييت قاّ بٗا يبعض آباك إٝاٙ ايوڀش١ٝ ٗ َٓڀك0265َع َا أنـٙ )بًٌ،

 ( .  800- 302ٗ َٓڀك١ ايـكاه١ َا بٌ ) pHتلاٚست ق١ُٝ  
 ػ٬ٍ ايؿًٌِ ) ايٌتا٤ ٚايِٝـ ( ph( ٜٛٓض قِٝ 7ًهٌ  )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 الشتاء 7.4 6.4 6.6 6.7 6.9 7.3 7 6.5 6.8 6.9 7.1

8 الصيف 7.8 8 7.9 7.6 7.5 7.7 8.2 7.6 7.5 7 7.7
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 ايتٛصٌٝ ايهٗطبا٥ٞ  
    6672 – 322تلاٚست قِٝ ايتٌُٛٝ ايهٗلبا٥ٞ ٭باك َٓڀك١ ايـكاه١ يؿٌِ ايِٝـ بٌ 

نُا ٗ ايٌهٌ  6-َٝهلٚ هُٝٝٓن/ هِ 6722 – 551ٚست بٌ ٚٗ ؾٌِ ايٌتا٤ تلا 6-َٝهلٚهُٝٝٓن/هِ
( ػ٬ٍ ؾٌِ ايِٝـ ٚاقٌ 62ٗ ايب٦ل كقِ ) 6-َٝهلٚهُٝٝٓن / هِ 6672( . ٚقـ هذًت أع٢ً ق١ُٝ 6)

( ػ٬ٍ ؾٌِ ايٌتا٤، سٝح أْ٘ عٓـ َكاك١ْ ايٓتا٥ر 60ٗ ايب٦ل كقِ ) 6-َٝهلٚهُٝٝٓن/ هِ 551ق١ُٝ 
اٯباك ٖقٙ  ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ، تعتدل َٝاٙإٛٓش١ ٗ اؾـٍٚ َع َٛاُؿات 

ُاؿ١ يًٌلب سٝح ٚٓشت ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ إٔ اع٢ً ق١ُٝ يًتٌُٛٝ ايهٗلبا٥ٞ إوُٛغ بٗا ٗ َٝاٙ 
 (.0260ٖٚقا ٜتؿل َع ايـكاه١ اييت قاّ بٗا )اعبٝـات، 6-َٝهلٚهُٝٝٓن/ هِ 0722ايٌلب ٖٞ 

  

 
 ( ايتٌُٛٝ ايهٗلبا٥ٞ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه6١ًهٌ )

 
 TDSايه١ًٝ ايصا٥ب١  األَالح

( يؿٌِ 62ًَذِ/يذل ٗ ايب٦ل كقِ )   361( 5بًؼ َعـٍ تلنٝنٖا ا٭ع٢ً نُا ٖٛ َبٌ ٗ ايٌهٌ )
(. ٚقـ تلاٚست قِٝ ا٬َ٫غ 60ًَذِ /يذل ػ٬ٍ ؾٌِ ايٌتا ٗ ايب٦ل كقِ ) 038ايِٝـ ٚايذلنٝن ا٭قٌ 

 038يؿٌِ ايٌتا٤ َا بٌ  TDSًَذِ/يذل. بُٝٓا تلاٚست قِٝ  361 -756ه١ًٝ ايقا٥ب١ يؿٌِ ايِٝـ اي
ًَذِ/يذل. ٚبقيو ؾإٔ ٖقٙ ايذلانٝن مل تتذاٚم اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا سوب إٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ  152 -

 6222 َٝاٙ ايٌلب ٫ تتذاٚم َٚٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚاييت ؾٝٗا ق١ُٝ ا٭٬َغ ايه١ًٝ ايقا٥ب١ ٗ
 ًَذِ/يذل.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1042 الشتاء 995 815 797 961 686 695 645 1300 1205 1164 556

700 الصيف 1200 873 836 1175 800 800 710 1200 1430 1224 700
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 ايه١ًٝ ايقا٥ب١ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه١ ا٭٬َغ( 5ًهٌ )

 
 THايعػط ايهًٞ 

تلاٚست قِٝ ايعول٠ ايه١ًٝ ٗ اباك َٓڀك١ ايـكاه١  يًؿًٌِ ٚإكـك٠ عًٞ ١٦ٖٝ نلبْٛات ايهايوّٝٛ بٌ 
ثل قِٝ ايعول بٌهٌ ك٥ٝوٞ بڀبٝع١ َهْٛات (. ٚتتأ1ًَذِ/يذل نُا ٖٛ َٛٓض بايٌهٌ ) 082 - 602

(. َٚكاك١ْ ايكِٝ إتشٌِ عًٝٗا بإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ  Todd, 1980ايڀبكات ايِؼل١ٜ اؿا١ٜٚ يًُٝاٙ ) 
ٕ أًَذِ/يذل، لـ  522ايًٝب١ٝ َٚٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚاييت ؾٝٗا ق١ُٝ ايعول ايهًٞ ٫ تتذاٚم

 ُٛغ بٗا.ْٝعٗا تكع ُٓٔ اؿـٚؿ إو

 
 ( ايعول ايهًٞ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه1١ًهٌ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

522 الشتاء 492 407 398 481 343 343 322 650 603 583 278

352 الصيف 604 438 419 590 406 402 356 605 716 613 351
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

280 الشتاء 240 180 140 190 120 200 150 180 160 130 150

180 الصيف 200 170 160 190 190 190 120 190 250 180 180
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 .ايهايػّٝٛ
إٔ طبٝع١ تٛادـ ايهايوّٝٛ تلتب٘ بتٛادـ اْٜٛات ايِٛؿّٜٛ ٚإاغٓوّٝٛ ٚفيو بوبب عًُٝات ايتباؿٍ 

ًَذِ/يذل بُٝٓا تلاٚست قُٝ٘  622 – 68ا٭ْٜٛٞ سٝح تلاٚست قِٝ اٜٕٛ ايهايوّٝٛ يؿٌِ ايِٝـ بٌ 
( ٬ْسٜ إٔ أع٢ً ق١ُٝ 3ًَذِ/يذل. َٔ ػ٬ٍ ايبٝاْات ايٛاكؿ٠ ٗ ايٌهٌ ) 660 – 68ايٌتا٤   ػ٬ٍ ؾٌِ

( 8ًَذِ/يذل ٗ ايب٦ل كقِ ) 68( ػ٬ٍ ؾٌِ ايٌتا٤، ٚأقٌ ق١ُٝ 6ًَذِ/يذل ٗ ايب٦ل ) 660هذًت ناْت 
ـكٚه١ مل تتعـ٣ اؿـٚؿ ٗ ايِٝـ، ٚكغِ ا٫ػت٬ؾات ٗ قِٝ ايهايوّٝٛ بٌ اٯباك إ٫ إٔ قِٝ ْٝع اٯباك إ

 ًَذِ/يذل. 022إوُٛغ بٗا َٔ ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ ٕٝاٙ ايٌلب 

 
 ( قِٝ ايهايوّٝٛ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه3١ًهٌ )

 املاغٓػّٝٛ
تلاٚست َا بٌ   ( ٜتٔض إ قِٝ تلنٝن اٜٕٛ إاغٓوّٝٛ َٓڀك١ ايـكاه١ 8َٔ ايبٝاْات ايٛاكؿ٠ ٗ ايٌهٌ )

(  يؿٌِ ايٌتا٤، بُٝٓا كُـت اقٌ ق١ُٝ ٗ ب٦ل كقِ 6ًَذِ/يذل، سٝح هذًت اعًٞ ق١ُٝ ٗ ايب٦ل) 32 –09
ًَذِ/يذل، ٬ْسٜ إٔ ْٝع  652( بؿٌِ ايِٝـ، َٚكاك١ْ قِٝ ايـكاه١ َع ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ 8)

اه١ َع َٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ لـ إ ٖٓاى آباك ايكِٝ َڀابك١ يتًو إٛاُؿات، بُٝٓا َكاك١ْ قِٝ ايـك
 ًَذِ/يذل. 52( ٚاييت وـؿ ؾٝٗا إاغٓٝو62ّٛٝ، 0، 6قـ ػاٚمت اؿـ إوُٛغ ب٘ ٖٚٞ ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

112 الشتاء 96 72 65 76 48 80 60 72 64 52 60

72 الصيف 80 68 64 76 72 76 48 76 100 72 72
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 ( قِٝ إاغٓوّٝٛ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه8١)ًهٌ 

 ايصٛزّٜٛ
 37هذًت يًِٛؿّٜٛ ناْت    ( إٔ أع٢ً ق9١ُٝيٛسٜ َٔ ػ٬ٍ ايبٝاْات إتشٌِ عًٝٗا ٗ ايٌهٌ )

( ٗ ؾٌِ ايِٝـ 1( ٗ ؾٌِ ايٌتا٤، بُٝٓا هذًت أقٌ ق١ُٝ ٗ ايب٦ل كقِ ) 9ًَذِ / يذل ٗ ايب٦ل كقِ ) 
( قـ ٜهٕٛ كادع يكلب ٖقا ايب٦ل 9ًَذِ / يذل ٜٚعن٣ مٜاؿ٠ تلنٝن ايِٛؿّٜٛ ٗ ايب٦ل كقِ ) 200ٚناْت  

يو ؾإٕ تلنٝن ايِٛؿّٜٛ ؾُٝع اٯباك إـكٚه١ ٗ إٛاهِ إؼتًؿ١ ْوبٝاڄ َٔ ايبشل َكاك١ْ بباقٞ اٯباك، َٚع ف
تكع ُٓٔ اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا سوب إٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ َٚٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚاييت وـؿ 

 ًَذِ/يذل. 022ؾٝٗا ايِٛؿّٜٛ بك١ُٝ 

 
 ( قِٝ ايِٛؿّٜٛ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه9١ًهٌ )

 ايبٛتاغّٝٛ
ًَذِ/يذل ٗ  62 -  5( تلاٚست قِٝ اٜٕٛ ايبٛتاهّٝٛ 62َٔ ػ٬ٍ ايبٝاْات ايٛاكؿ٠ ٗ ايٌهٌ )

( ٗ ؾٌِ ايٌتا٤، بُٝٓا هذًت أقٌ ق١ُٝ ٗ ايب٦ل كقِ 9ايؿًٌِ. هذًت اعًٞ ق١ُٝ يًبٛتاهّٝٛ ايب٦ل كقِ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 الشتاء 58 44 34 46 29 49 37 44 39 32 37

44 الصيف 49 41 39 46 46 46 29 46 61 44 44
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53 الشتاء 50 45 40 52 35 36 33 73 61 57 32

9 الصيف 10 3 4 1 0.2 1.1 0.6 1.4 0.5 3 4
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اهِ إؼتًؿ١ تكع ُٓٔ اؿـٚؿ سٝح إٕ تلنٝن ايبٛتاهّٝٛ  ؾُٝع اٯباك إـكٚه١ ٗ إٛ ( ٗ ؾٌِ ايِٝـ،8)
 ًَذِ/يذل عًٞ 02ٚ 62إوُٛغ بٗا سوب إٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ َٚٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ 

 ايتٛايٞ .

 
 ( قِٝ ايبٛتاهّٝٛ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه62١ًهٌ )

 ايهًٛضاٜس
٬َس٘ هلٜع١ ايقٚبإ بإٝاٙ أِٛ ٖٚٛ ا٫ٜٕٛ ا٭نجل ًٝٛعاڄ ٚتلنناڄ ٗ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٚفيو يهٕٛ َع

(. Hem,1985ٚتٛؾلٖا بهجل٠ ٗ ايِؼٛك ايلهٛب١ٝ نإتبؼلات ٚٗ َعاؿٕ ايِؼٛك ايٓاك١ٜ َجٌ ا٫باتٝت )
ٚٓشت ايٓتا٥ر ٗ أًَذِ/يذل نُا  16– 09سٝح تلاٚست قِٝ تلنٝن ايهًٛكٜـ ػ٬ٍ ؾٌِ ايِٝـ 

ًَذِ/يذل. ٚقـ يٛسٜ إٔ  755 – 660ا بٌ (. بُٝٓا تلاٚست قُٝت٘ ػ٬ٍ ؾٌِ ايٌتا٤ 66َايٌهٌ )
َعـي٘ ػ٬ٍ َٛهِ ايِٝـ ٖٛ أقٌ َٔ َٛهِ ايٌا٤. ٚسوب إٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ َٚٛاُؿات ١َُٛٓ 

( آباك قـ ػاٚم اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا 7ٕ ٖٓاى )أايِش١ ايعا١ٕٝ ٚاييت مت اعتُاؿٖا ٗ ٖقٙ ايـكاه١ ٬ٜسٜ 
ٕ ٖقٙ اٯباك ٜكعإ ٗ ْٗا١ٜ َٓڀك١ ايـكاه١ َٔ ايٓاس١ٝ إ(، سٝح 62، 9،  5ًَذِ/يذل ٖٚٛ ايب٦ل كقِ ) 052

ٗ َٝا ايبشاك، ٚاحملٝڀات  ٠ٕ اٜٕٛ ايهًٛكاٜـ ٜتٛادـ بهُٝات نبرلأ( 6993ايٌُاي١ٝ ٚبٌ )إٓٗلاٟٚ ٚساؾٜ 
 ٚيقيو تعتدل َٔ اِٖ َِاؿك إٝاٙ ايعقب١ َٔ ايهًٛكاٜـ افا ناْت قلٜب١ َٔ هاسٌ ايبشل.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 الشتاء 9 7 9 9 7 8 7 10 9 9 9

7 الصيف 6 7 6 8 6 7 5 8 8 8 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

213 الشتاء 213 213 142 282 142 213 213 355 284 213 142

36 الصيف 36 36 29 29 64 36 29 29 36 50 50
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 ( قِٝ ايهًٛكاٜـ يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه66١ًهٌ )
 ايبٝهطبْٛات

ًَذِ/يذل. أَا بايٓوب١ يؿٌِ ايٌتا٤ ؾكـ تلاٚست  062 - 652تلاٚست قُٝت٘ يؿٌِ ايِٝـ َا بٌ 
ٕ قِٝ أ( 60ٚٓشت ايٓتا٥ر إتشٌِ عًٝٗا ٗ ايٌهٌ )أًَذِ/يذل. ؾكـ  002 - 672قُٝت٘ َا بٌ 

ًَذِ/يذل، َٚٔ ػ٬ٍ َعاٜرل ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٕٝاٙ  762   – 672ست َا بٌ ايبٝهلبْٛات قـ تلاٚ
ًَذِ/يذل يًبٝهلبْٛات، ٗ سٌ إٔ إٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ مل  022ايٌلب، سـؿ أق٢ِ سـ َوُٛغ ب٘ 

١ عايٝ اتفات تلنٝن إ ٖٓاى آباكأتُٛٞ بك١ُٝ ؿيًٝٝ٘ يٛسـ٠ ايبٝهلبْٛات ٗ َٝاٙ ايٌلب. ٬ٜسٜ 
( ٖٚقٙ ايذلانٝن أعًٞ  9، 7، 0، 6بايبٝهلبْٛات ؾٛم اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا ١ُٕٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ، ٖٚٞ )

سٝح ناْت  ا٭ػٔلباك إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٗ َـ١ٜٓ ايبٝٔا٤ باؾبٌ آ( يبعض  0228بكًٌٝ ٖا فنلٙ )عبـ ايكاؿك ،
ايعا١ٕٝ، قـ ٜهٕٛ اكتؿاع ايبٝهلبْٛات ٗ  اع٢ً َٔ اؿـ إوُٛغ ب٘ سوب َعاٜرل ١َُٛٓ ايِش١ ْٝع ايكِٝ

 إٓڀك١ ْاتر عٔ فٚبإ غام ثاْٞ أنوٝـ ايهلبٕٛ يًشذل اؾرلٟ أٚ ايـيَٛٝت ايقٟ ت٬َو٘ ٖقٙ إٝاٙ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

220 الشتاء 210 180 190 170 170 180 150 140 190 200 130
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 ( قِٝ ايبٝهلبْٛات يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه60١ًهٌ )
 

 ايهربٜتات
( . 67ؿٌِ ايِٝـ نُا ٖٛ َٛٓض بايٌهٌ )ًَذِ/يذل ي 55 - 5تلاٚست قِٝ اٜٕٛ ايهدلٜتات بٌ 

ٕ اٜٕٛ ايهدلٜتات ػ٬ٍ إٛهِ أًَذِ/يذل ٬ْسٜ  16 - 68أَا بايٓوب١ يؿٌِ ايٌتا٤ ؾكـ تلاٚغ َا بٌ 
ايجاْٞ أع٢ً َٔ إٛهِ ا٭ٍٚ ْتٝذ١ غوٌ ايذلب١ َٝاٙ ا٭َڀاك ايواقڀ١ ع٢ً َٓڀك١ ايـكاه١. َٚكاك١ْ قِٝ 

ًَذِ/يذل، ٬ْسٜ إٔ ْٝع ايكِٝ  ١ٝ622 ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايًٝب١ٝ ٚاحملـؿ ايـكاه١ َع إٛاُؿات ايعإ
 ( تكِٝٝ دٛؿ٠ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٬ُٚسٝتٗا يٮغلاض0265َڀابك١ يتًو إٛاُؿات، ٖٚقا َا اتؿل َع )عبام٠،

 .يٝبٝا - ا٭ػٔل اؾبٌ ايٛهٝڀ١ َٓڀك١ ٚاينكاع١ٝ إٓني١ٝ

 
 آباك َٓڀك١ ايـكاه١ ( قِٝ ايهدلٜتات يعٝٓات67ًهٌ )

 ايٓرتات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64 الشتاء 47 29 31 37 25 26 19 52 31 63 18

5 الصيف 45 20 5 55 15 10 10 15 50 55 5
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 61 – 6ٕ قِٝ ايٓذلات ناْت تذلاٚغ َا بٌ إ( ٬ٜ66سٜ َٔ ايبٝاْات إتشٌِ عًٝٗا ٗ ايٌهٌ )
ًَذِ/يذل بايؿًٌِ، ٬ْسٜ إٔ ْٝع ايكِٝ إتشٌِ عًٝٗا تٓشِل ؿاػٌ اؿـٚؿ إوُٛغ بٗا عوب 

 65ٝب١ٝ اييت سـؿت أق٢ِ سـ َوُٛغ ب٘ َٛاُؿات ١َُٛٓ ايِش١ ايعا١ٕٝ ٚإٛاُؿات ايكٝاه١ٝ ايً
ًَذِ/يذل، ٬ْسٜ إٔ ْٝع ايكِٝ َڀابك١ يتًو إٛاُؿات، ٖٚقا َا اتؿل َع عـٜـ ايـكاهات َٓٗا )عبـ 

 ( ؿكاه١ بعض اٯباك اؾٛؾ١ٝ ٕٓڀك١ ايبٝٔا٤ باؾبٌ ا٭ػٔل.0228ايكاؿك،
 ( قِٝ ايٓذلات يعٝٓات آباك َٓڀك١ ايـكاه66١ًهٌ )

 هطٚب١ٝايفشٛصات املٝ
 ايعسز ايهًٞ يًبهتريٜا

( إ ايعـؿ ايهًٞ يًبهترلٜا ٗ ْٝع اباك َٓڀك١ ايـكاه١ نإ ُٓٔ 6تٌرل ايبٝاْات ايٛاكؿ٠ ٗ اؾـٍٚ ) 
( ع٢ً ايعـؿ ايهًٞ يًبهترلٜا ٗ ؼـٜـ َـ٣ Morrison,1978ايٓڀام إوُٛغ ب٘ سٝح اعتُـ تِٓٝـ )

ػ١ًٝ/ٌَ  62إٍ  2ٜعتدل إا٤ ْكٞ دـاڄ إفا نإ ًٓ٘ يًبهترلٜا َٔ دٛؿ٠ إٝاٙ َٔ ايٓاس١ٝ ايبهذلٜٛيٛد١ٝ سٝح 
ػ١ًٝ/ٌَ تهٕٛ ؿكد١ دٛؿ٠ إا٤ دٝـ دـاڄ ٚسٝح إٔ ايكِٝ  622إٍ  62ٚإفا نإ ًٓ٘ ايبهترلٜا َٔ 

ايٓاس١ٝ  ػ١ًٝ/ٌَ ٗ ايٓتا٥ر إتشٌِ عًٝٗا ؾٗقا ٜٔع َٝاٙ َٓڀك١ ايـكاه١ َٔ  2إتشٌِ عًٝٗا ناْت 
 .يٛد١ٝ ُٓٔ إٝاٙ ايٓك١ٝ دـاڄ ايبهذلٜٛ

 بهتريٜا ايكٛيٕٛ ٚ ايكٛيٕٛ ايرباظ١ٜ
إٍ ػًٛ َٝاٙ اٯباك إـكٚه١ ُاَاڄ َٔ فُٛع١ بهترلٜا ايكٛيٕٛ  (6)تـٍ ايبٝاْات ايٛاكؿ٠ ٗ دـٍٚ 

إٍ إٔ  ٚبهترلٜا ايكٛيٕٛ ايدلام١ٜ ٚقـ ٜلدع ايوبب إٍ ػًٛ َٝاٙ اٯباك إـكٚه١ َٔ ٖقا ايٓٛع َٔ ايبهترلٜا
-652ٖقٙ اٯباك ناْت قه١ُ ا٭غ٬م، باٱٓاؾ١ إٍ إٔ ٖقٙ اٯباك تكع ع٢ً أعُام نبرل٠ تذلاٚغ َا بٌ 
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 ّ، ٖا هعًٗا تعٌُ نُلًض يٮسٝا٤ اجملٗل١ٜ ٚاييت تعٌُ ع٢ً عـّ ٍُٚٛ إًٛثات ٕٝاٙ ٖقٙ اٯباك عٓـ 682
 ٖقا ايعُل.

 ايسضاغ١ خالٍ فصٌ ايصٝف ٚايؿتا٤ْتا٥ر ايتشايٌٝ ايبٝٛيٛد١ٝ ألباض  (6دسٍٚ )
 اـا١ُٝ

 
    ايب٦ل   

Total count 
E.

COLi   
 

Total 

coliforms 
Feacal 

coliforms 

 ًتا٤ ُٝـ ًتا٤ ُٝـ  ًتا٤ ُٝـ
6 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

62 0 0 0 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 0 0 

67 0 0 0 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 0 0 0 

65 0 0 0 0 0 0 0 
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 املطادع ايعطب١ٝ
 . تكِٝٝ ْٛع١ٝ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٚاْعهاهاتٗا ايب١ٝ٦ٝ  َٓڀك١ 0260اعبٝـات، عبـايو٬ّ قُـ ُاحل .  -6

ٚاؿٟ عتب٘ دٓٛب غلب يٝبٝا .كهاي١ َادوترل غرل ٌَٓٛك٠، داَع١ عُل إؼتاك ن١ًٝ إٛاكؿ ايڀبٝع١ٝ ٚعًّٛ 
 ايب١٦ٝ . يٝبٝا . 

. تأثرل ا٫هتػ٬ٍ إؿلٙ يًُٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٗ يٝبٝا. ف١ً اشلٓـهٞ.  6993ايباكْٚٞ، هًُٝإ ُاحل.  -0
 . 75 - 76. ْ  73 - 71ايعـؿإ 

. ؼًٌٝ اؾَٝٛٛكؾَٛذلٟ ؿٛض ٚاؿٟ ايعٌ بٗٔب١ ايـؾ١ٓ ٗ  0262ًٛك .ايواعـٟ ، قُـ عا -7
 إقًِٝ   ايبڀٓإ  . كهاي١ َادوترل ) غرل ٌَٓٛك٠ ( داَع١ طلابًى . يٝبٝا .

.إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ بٌ ايٓٛل١ٜ ٚايتڀبٝل. ايڀبع١ ا٫ٚيٞ . ؿاك اؾُاٖرل١ٜ  6981ايو٬ٟٚ، قُٛؿ هعٝـ . -6
 يٝبٝا. –لابًى يًٌٓل ٚايتٛمٜع ٚاٱع٬ٕ ط

. إٝاٙ ايعقب١ .ايڀبع١ ا٭ٍٚ . ايـاك ايعلب١ٝ يًٌٓل ٚايتٛمٜع.  6993إٓٗلا٣ٚ، زلرل ٚ عن٠ ساؾٜ . -5
 َِل. -ايكاٖل٠ 
 –.تكِٝٝ دٛؿ٠ َِـك إٝاٙ ايوڀش١ٝ  َٓڀك١ كاي عنام  0265بًٌ ، عبـايعايٞ اؿكٜى قُـ .  -1

 يٝبٝا . –ايبٝٔا٤  –ٌٛك٠ . داَع١ عُل إؼتاك اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ إِل١ٜ . كهاي١ َادوترل غرل َٓ
. تكِٝٝ دٛؿ٠ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٬ُٚسٝتٗا يٮغلاض إٓني١ٝ  0265عبام٠، سبٝب ؾٌٔ اهلل ٜٛهـ .  -3

 يٝبٝا. –ايبٝٔا٤  –ٚاينكاع١ٝ َٓڀك١ ايٛهٝڀ١ اؾبٌ ا٭ػٔل كهاي١ َادوترل غرل ٌَٓٛك٠. داَع١ عُل إؼتاك 
اؾبٌ ا٫ػٔل، _.ؿكاه١ دٛؿ٠ إٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٗ َٓڀك١ ايبٝٔا٤  0228 عبـايكاؿك، عبـايهلِٜ . -8

 كهاي١ َادوترل)غرل ٌَٓٛك٠(، داَع١ عُل إؼتاك ن١ًٝ إٛاكؿ ايڀبٝع١ٝ ٚعًّٛ ايب١٦ٝ .
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 دور اإلخصائٍ االجتًاعٍ يف احلد يٍ انعُف ادلدرسٍ

 مبدينة طربق" -"دراسة مطبقة على مدارس التعليم األساسي 

 فتحي جاب اهلل إدريض  .د

 جالل براىي الدامي  .د                                                                                     

 طربقجبمعة  -اآلداة كلية                                                                                                           
 

 صًَد

ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ،  ايـكاه١ اؿاي١ٝ إٍ ايتعلف ع٢ًٖسفت 
ـت اهتُاكتٌ اهتبٝإ )اهتبا١ْ سٝح اهتؼـّ ايباسجإ إٓٗر ايُٛؿٞ. ٚيتشكٝل ٖـف ايـكاه١ أع

اٱعـاؿٟ(، ٚتهْٛت  –ػا١ُ باٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌ(، ٚ)اهتبا١ْ أػلٟ ػا١ُ بڀًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ
َـاكي َـ١ٜٓ طدلم، ٚأٚٗلت  5طايب َٛمعٌ ع٢ً  52أػِا٥ٞ ادتُاعٞ ٚ 02ع١ٓٝ ايـكاه١  َٔ 

يعٓـ إـكهٞ نإ عايٝا سٝح بًػت ايـ٫ي١ ايـكاه١ إٔ ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ا
%، َٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ ايبشح، نُا بٝٓت ْتا٥ر ايـكاه١ إٔ 5050%، ٚإتٛه٘ ايٓويب 20038ايٓوب١ٝ 

سٝح بًػت ايـ٫ي١ ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ َواعـ٠ ا٭ٌٖ ٗ اؿـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ نإ عايٝا 
٢ُٚ ايباسجإ أَٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ، ٚٗ ٤ٛٓ ايٓتا٥ر  (6021ٚإتٛه٘ ايٓويب ) (2007ايٓوب١ٝ )

َذُٛع١ َٔ ايتُٛٝات أبلمٖا ايعٌُ عًٞ مٜاؿ٠ َوتٟٛ أؿا٤ ا٭ػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ يـٚكِٖ اشلاّ َٔ 
 ػ٬ٍ أهًٛب إتابع١ ٚتٛدٝ٘ دٗٛؿِٖ ــ١َ ايڀًب١، إٓاؾ١ إٍ ايعٌُ عًٞ تهجٝـ ْـٚات ػا١ُ بإعًِ

 ٚايڀايب، يتعلٜؿِٗ غڀٛك٠ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ، ٚأهباب٘.ٚاٱػِا٥ٞ ٚا٭هل٠ 
 ايعٓـ إـكهٞ. –ايهًُات إؿتاس١ٝ: اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ 
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Abstract: 

The present study aimed to identify the role of the social worker in 

reducing school violence, as the two researchers used the descriptive approach. 

To achieve the aim of the study, two questionnaires were prepared (a 

questionnaire for social workers), and (another questionnaire for students of 

basic and intermediate education). The study sample consisted of 20 social 

workers and 50 students distributed in 5 schools in Tobruk, and the study 

showed that the role of the social worker in reducing the phenomenon of 

school violence was high, with the relative significance reaching 0.278%, and 

the relative average 5.52%, from the viewpoint of the research sample, The 

results of the study also showed that the role of the social worker in helping 

parents in reducing school violence was high, with the relative significance 

reaching (0.23), and the relative average (4.06), from the point of view of a 

sample, In light of the results, the researchers recommended a set of 

recommendations, the most prominent of which is working to increase the 

level of performance of social workers for their important role through the 

method of follow-up and directing their efforts to serve students, in addition to 

working on intensifying seminars for teachers, specialists, families and 

students, to inform them of the seriousness of the phenomenon of school 

violence, and its causes. 

                                                                                     

Keywords: social worker - school violence.                                    
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 املكس١َ:
أُبض ايعٓـ إـكهٞ زل١ ها٥ـ٠ ٗ َعِٛ إ٪هوات ايذلب١ٜٛ ٗ نٌ اجملتُعات سٝح ٫ ىًٛ ٚاقع 
تلبٟٛ َٔ ٖقٙ ايٛاٖل٠، ٚإٔ اػتًؿت ؿكد١ سـت٘ َٔ فتُع ٯػل، ٜٚعتدل اشلـف ا٭هاي َٔ ايتعلض 

تعـ فلؿ سـٜح عابل ْوُع٘ ٗ يك١ٝٔ ايعٓـ إـكهٞ يـ٣ إلاٖل ٖٛ إثاك٠ ا٫ْتباٙ شلقٙ ايٛاٖل٠ اييت مل 
ايٌاكع ٚنؿ٢ بٌ ًُٚت عـٚاٖا إٍ َ٪هواتٓا ايتع١ًُٝٝ، نقيو تعـ ٚاٖل٠ ايعٓـ َٛٓع اٖتُاّ ايهجرل َٔ 
إٌتػًٌ بايعًّٛ اٱْوا١ْٝ، سٝح تتهاتـ سٛشلا اؾٗٛؿ يًشـ أٚ ايتؼؿٝـ َٔ سـتٗا َٚعاؾتٗا بايڀلم 

َٔ اجملتُعات ْٛلاڄ يكِٛك ٗ عًُٝات ايت١٦ٌٓ ا٫دتُاعٝع١، ٚؾعٞ ايع١ًُٝ ٚايِش١ٝ، ؾكـ ععا٢ْ َٓٗا ايهجرل 
ايٓٛعاّ ا٭هلٟ َٚا تعلض ي٘ َٔ تػرلات هًب١ٝ ْتٝذ١ يًُـ١ْٝ اؿـٜج١ ؾٗٞ ْتاز يعٛاٌَ نجٝعل٠ َٚتـاػ١ً 
َٚتٌابه١ ِٜعب ايؿٌِ بُٝٓٗا، ٚيعٌ َا ٓاعـ َٔ ػڀٛكتٗا ٗ ايتو٬ٝٗت اييت ُٓشٗا اؿٝا٠ ايعِل١ٜ 

ْا ٚايتٓاقض ايٛآض بٌ طبٝع١ ايتهٓٛيٛدٝا إوتٛكؿ٠ ٚطبٝع١ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿوٞ عٓـ ٖ٪٤٫ ٭٫ٚؿ
 ايٌباب.

ٚتعتدل إـكه١ إ٪هو١ ا٫دتُاع١ٝ ايجا١ْٝ اييت توتكبٌ ايڀؿٌ َٓق هٔ َبهل٠ بععـ ا٭هل٠، ٚشلا ؿٚك 
ع٘ ٚغرلِٖ ّٚاكي ايعـٜـ َٔ ا٭ٌْڀ١ َِٗ ٗ ع١ًُٝ ايت١٦ٌٓ ا٫دتُاع١ٝ ي٘، ؾؿٝٗا ٜكٔٞ ٚقت٘ َعع كؾاق

باٱٓاؾ١ يًتعًِ، ؾٗٞ توِٗ ٗ تهاَعٌ ًؼعِٝت٘ تلبٜٛا ٚتعًُٝٝا ْٚؿوٝا ٚادتُاعٝا، ٚيهٔ قـ تٛٗل بعض 
ايتِلؾات ايوًٛن١ٝ َٔ ايعبعض ٚاييت ؼتاز إٍ اٖتُاّ ٚع٬ز َٔ إو٪ٚيٌ ست٢ ٫ تتؿاقِ ؾُٝا بعـ، ٚقـ 

نُ٪هو١ ادتُاع١ٝ تلب١ٜٛ يعٛاٌَ َتعـؿ٠، يعٌ َٔ أُٖٗا ْكعّ فٟٚ  تؿٌٌ إـكه١ ٗ أؿا٤ ٚٚا٥ؿٗا
 (.90، ْ 0220ا٫ػتِاْ إ٪ًٌٖ يًكٝاّ بأؿٚاكِٖ نُا ٜٓبػٞ)ايعُلٟ، 

  :أٚاًل: َؿه١ً ايسضاغ١
٬ْسٜ ٗ اٯ١ْٚ ا٭ػرل٠ تكًّ ؿٚك إـكه١ ايذلبٟٛ يتِبض ْٛاَاڄ تًكٝٓٝاڄ ٜعتُـ بِؿ١ أهاه١ٝ عًٞ 

ؿٕٚ إعُاٍ يًعكٌ، ٚؿٕٚ ؼًٌٝ أٚ ْكـ ئًُُٕٛ، َٚٔ ثِ ؾكـت ايٓاس١ٝ ايذلب١ٜٛ  سٌٛ فٖٔ ايڀايب
ايـٚك اشلاّ شلا ٖٚٛ ايٓاس١ٝ ايذلب١ٜٛ َٔ ػ٬ٍ ؼكٝل ايٓٔر ايٓؿوٞ ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ يًڀ٬ب َٔ ػ٬ٍ 

ب ؿاػٌ ت١ُٝٓ ايٓٛاسٞ ايؿهل١ٜ ٚايعك١ًٝ ٚاؾو١ُٝ ٚايوًٛن١ٝ، ؾٛٗلت نجرل َٔ ا٫ملاؾات بٌ ايڀ٬
إـاكي َتُج١ً ٗ ه٤ٛ ايوًٛى بٌ ايڀايب ٚأقلاْ٘، ٚه٤ٛ ايوًٛى أٜٔاڄ بٌ ايڀايب َٚـكه٘، ٚاـلٚز 

 – Philippe    -عٔ اٯؿاب ايعا١َ ؿاػٌ إـكه١، ٖٚقا َا أنـ عًٝ٘ ايڀبٝب ايؿلْوٞ "ؾًٝٝب داَٝ٘ 

Jeammet 6993 "ّ(Jeammet, 1997) ٗ ّٕـكهٞ"، َلتب٘ عل١ٜ إلاٖك١ بإٔ "ايعٓـ ا ٚإؼت
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ايتعبرل ايهبرل٠ دـاڄ إُٓٛس١ يٮطؿاٍ ٗ ايٛقت اؿايٞ ٚاييت ع٠ٚ٬ عٔ  فيو ؾإْٗا ُهٔ َٔ دعٌ ا٭ؾلاؿ 
 أنجل اْؿتاساڄ ٚأنجل ؾ٫ٛٔڄ ٚأنجل دلأ٠.

ٌَه١ً ك٥ٝو١ تٛاد٘  إٍ إٔ ايعٓـ إـكهٞ أٓش٢ (Agnich, Laura ,2011)نقيو أًاك "أنٓر  
%(، َٔ فُٛع ايبايػٌ 7ٜهٞ ٗ ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓٝات ٚبـا١ٜ ايتوعٝٓٝات َٔ ايكلٕ إآٞ، سٝح إٕ َا ْوبت٘ )اجملتُع ا٭َل

اعتدلٚا إٔ ايعٓـ ٖٛ إٌه١ً ايل٥ٝو١ٝ اييت تٛاد٘ فتُعِٗ، ٗ سٌ إٔ ٖقٙ ايٓوب١ قـ ماؿت بٌهٌ  6980ٗ اجملتُع عاّ 
 %. 52ّ، يتٌِ إيٞ 6996ًَشٛٚ عاّ 

ـ١َ ا٫دتُاع١ٝ َٔ إٗٔ أٚ ايٛٚا٥ـ اييت تٗتِ بايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ يٮهل٠ ٚاجملتُع ٚيقا تعتدل اـ
نهٌ، ٚشلا تأثرل إهابٞ ٗ إسـاخ ايتػرلات َٚٔ ُٓٔ َو٪ٚيٝاتٗا أٜٔاڄ إوا١ُٖ ٗ َٛاد١ٗ ايتشـٜات 

ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚعـ  اؿآل٠ اييت تٛاد٘ َ٪هو١ نإـكه١، نُا أْٗا َٔ أِٖ اجملا٫ت اييت ُاكي ؾٝٗا اــ١َ
اجملاٍ إـكهٞ أٍٚ اجملا٫ت اييت عاُلت بـا١ٜ اــ١َ ا٫دتُاع١ٝ، سٝح ّاكهٗا إػِا٥ٕٝٛ ادتُاعٕٝٛ 

َا زٚض  مت إعـاؿِٖ عًُٝاڄ َٚٗٓٝاڄ،  َٚٔ ٖقا إٓڀًل تأتٞ ٌَه١ً ايبشح ٗ ايتوا٩ٍ ايل٥ٝى ايتايٞ: "
 يقٟ ٜتؿلع َٓ٘ ا٭ه١ً٦ ايؿلع١ٝ ايتاي١ٝ:ااإلخصا٥ٞ االدتُاعٞ يف احلس َٔ ايعٓف املسضغٞ؟" 

 َا ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ؟   - 6
 َا ايِعٛبات اييت تٛاد٘ اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ؟  – 0
 هٞ؟ َا ؿٚك ا٭ٌٖ ٗ َواعـ٠ ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـك – 7
 َا ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ٗ َواعـ٠ ا٭ٌٖ ٗ اؿـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ؟  – 6
 َا أهباب ايعٓـ يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ؟  – 5
   َا ايعٛاٌَ إ٪ؿ١ٜ إيٞ ايعٓـ إـكهٞ؟ – 1

 :ثاْٝا: أ١ُٖٝ ايسضاغ١
ٞ بٛاٖل٠ ايعٓـ عًٞ تهُٔ ا٭١ُٖٝ ايع١ًُٝ شلقٙ ايـكاه١ ٗ بـا١ٜ ا٫ٖتُاّ ايعإ :األ١ُٖٝ ايع١ًُٝ 

َوتٟٛ ايـٍٚ أٚ ايباسجٌ أٚ ايعاًٌَ ٗ اجملاٍ ايوًٛنٞ ٚايذلبٟٛ أٚ عًٞ َوتٟٛ إ٪هوات ٚإُٓٛات 
اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ، ؾًكـ أُبض ٕؿّٗٛ ايعٓـ سٝناڄ نبرلاڄ ٗ ناؾ١ اجملا٫ت ؿاػٌ اجملتُعات، ٚيعٌ َٔ 

ادات ايٓؿو١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚ إاؿ١ٜ، ٖٚقا َا أنـ عًٝ٘ أِٖ َِاؿك إٌٝ إيٞ ايعٓـ ٖٛ عـّ تًب١ٝ اؿ
(، ٗ ؿكاهت٘ عٔ َوتٜٛات إٌٝ إيٞ ايعٓـ ٚايوًٛى ايعـٚاْٞ، ؾ٬ٔ عٔ ايـٚك ايهبرل ايقٟ ت٪ؿٜ٘ 0226)عِاّ، 

ْذلْت ٗ إ٪هوات ٗ اجملتُع ٚلاغ ٚها٥ٌ اٱع٬ّ ٚايكٓٛات ايؿٔا١ٝ٥ ٚأيعاب ايب٬ٟ هتٌٝٔ، َٚعِٗ أٜٔاڄ ًبه١ اٱ
 (.    687، ْ 0226ٌْل ثكاؾ١ ايعٓـ ٚبح كٚغ ايعـٚإ )ايؿكٗا٤، 

 : نُا تطدع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف أْٗا تٓاقـ
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 إسـ٣ إٌه٬ت ايوًٛن١ٝ ٗ إـاكي اٱعـاؿ١ٜ يًبٌٓ.  –أ 
 أ١ُٖٝ ايؿ١٦ اييت ْبشجٗا ٖٚٞ ؾ١٦ ايٌباب ايقٟ ْعـِٖ يِٝبشٛا ثل٠ٚ اجملتُع ٗ إوتكبٌ. –ب 
ايـكاه١ أٜٔاڄ ٗ َا ٜكّٛ ب٘ اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ ايتعاٌَ َع ٖقٙ  ٙتدلم أ١ُٖٝ ٖق –ز 
 ايٛاٖل٠.  

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتڀبٝك١ٝ شلقٙ ايـكاه١ تدلم ا٫ٖتُاّ بٗقٙ ايٛاٖل٠ عًٞ إوتٟٛ ايتطبٝك١ٝ:  األ١ُٖٝ 
ع عًٞ عاتكٗا ايهجرل َٔ إو٪ٚيٝات اجملتُعٞ ٗ إٔ إـكه١ ٖٞ اؿًك١ ايٛا١ًُ بٌ ا٭هل٠ ٚاجملتُع ٚشلقا تك

دٌٝ ٜتشٌُ َو٪ٚيٝات٘ إوتكب١ًٝ يٝهْٛٛا ٗ ػـ١َ ٚطِٓٗ، ٖٚقا َا أنـ عًٝ٘ )اـايـٟ: ٗ إعـاؿ 
(، سٝح تعـ إـكه١ َِب ؾُٝع ائػٛطات ٚا٫ْؿعا٫ت اـاكد١ٝ، َٚٔ ٖٓا ٜتؿلع ايڀ٬ب 0228

 (.001، ْ 0228اـايـٟ، َٚا وًُْٛ٘ َٔ ٓػٛٙ عًٞ إـكهٌ ٚايڀ٬ب أٜٔا )

 ثايجا: أٖساف ايسضاغ١:
 َعلؾ١  ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ.   - 6
 ايتعلف عًٞ ايِعٛبات اييت تٛاد٘ اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ.  – 0
 ـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ. ؼـٜـ ؿٚك ا٭ٌٖ ٗ َواعـ٠ ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿ  – 7
 ايتعلف عًٞ ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ٗ َواعـ٠ ا٭ٌٖ ٗ اؿـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ.  – 6
 ايتعلف عًٞ أهباب ايعٓـ يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ.  – 5
 ؼـٜـ ايعٛاٌَ إ٪ؿ١ٜ إيٞ ايعٓـ إـكهٞ.    – 1

 :ضابعًا: َصطًشات ايسضاغ١
 : اإلخصا٥ٞ االدتُاعٞ

ٖٛ تًو ايٌؼ١ِٝ اييت أعـت َٗٓٝاڄ ٚعًُٝاڄ ٚعًُٝاڄ ٗ إسـ٣ نًٝات أقواّ اــ١َ : اصطالسًا
ا٫دتُاع١ٝ ٚإعاٖـ إعذلف بٗا ٗ ؿاػٌ اجملتُع ٚأؿٚاتٗا ا٭هاه١ٝ إكاب١ً ٚايتوذٌٝ، ٫ًٚو إٔ اٱعـاؿ 

 .(518 -511، ْ ْ 6991إٗين ٜتُٔٔ تـكٜباڄ َٗٓٝاڄ ْٚٛلٜاڄ ٚعًُٝات ٗ فاٍ اــ١َ)تٛؾٝل، 
نُا أْ٘ ٖٛ ايٌؼّ إـكب ْٛلٜاڄ ٚعًُٝاڄ ًّٚو إٗاك٠ ٗ ايتعاٌَ َع ايت٬َٝق ٚأهلِٖ ٚاجملتُع 
احملًٞ تبعاڄ يًؼڀٛات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٗ ٖاكه١ ايتـػٌ إٗين يع٬ز إٌه٬ت ٚت١ُٝٓ ًؼ١ِٝ ايت٬َٝق 

 (07 -00، ْ 0267)عًٞ، ٚػًل ايتهٝـ ٚايتٛاؾل ا٫دتُاعٞ 
: ٖٛ فيو ا٭ػِا٥ٞ ايقٟ ٜكّٛ بـكاه١ ايٛٛاٖل ا٫دتُاع١ٝ اييت تتٌِ ٔ تعطٜف٘ إدطا٥ًٝا بأْ٘ٚميه

بإٌه٬ت ايعا١َ يًت٬َٝق ٚاستٝاداتِٗ ٚتًو اييت تتٌِ بإٌه٬ت إـكه١ٝ ٚاستٝاداتٗا ٚا٫هتعا١ْ 
ْتا٥ر سِل إ٪هوات بايٓتا٥ر ٚايـكاهات اييت تهٕٛ قـ أدلٜت عًٞ َوتٟٛ اجملتُع ّٚهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ 
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ٚاشل٦ٝات ٚايتُٓٛٝات ٚإٛاكؿ ٚاٱَهاْٝات إٛدٛؿ٠ ٗ نٌ َٔ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٚؼـٜـ َـٟ ا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا 
يِاحل نٌ َٔ ايت٬َٝق ٚإـكه١، ٚنقيو سِل ٚؼـٜـ اجملا٫ت اييت ّهٔ إٔ توتؿٝـ َٓٗا إـكه١ ٗ 

ا ٚانتٌاف ٚتـكٜب ايكاؿ٠ ايقٜٔ إٔ توٓـ إيِٝٗ َو٦ٛيٝات ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٚٗ سـٚؿ َٛاكؿٖا ٚإَهاْٝاتٗ
 تٓؿٝق ايدلْاَر َٔ بٌ ايت٬َٝق ٚإـكهٌ ٚاٯبا٤ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛك ٚايكاؿ٠ َٔ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع. 

 : ايعٓف
عٓؿاڄ ٚعٓاؾ١ أػق بٌـ٠ ٚقو٠ٛ ٫َٚ٘،  -: ايعٓـ َٔ إِـك ايج٬ثٞ "عٓـ"، ٚعٓـ ب٘ ٚعًٝ٘يػ١ً

عتٓـ ايڀعاّ، ؾإٕ ا( ا٭َل: أػق بعٓـ ٚأتاٙ ٚمل ٜهٔ ي٘ عًِ ب٘ ٚاي٤ٌٞ: نلا١ٖ ٜكاٍ عتٓـاؾٗٛ عٓٝـ )
، 6993 ،إوهٝين)اجملًى ؼٍٛ عٓ٘ عٓؿٛإ اي٤ٌٞ: أٚي٘، ٜكاٍ ٖٛ عٓؿٛإ ًباب٘ أٟ ٗ ٌْاط٘ ٚسـت٘ 

 ْ6.) 
 .(609ٓـ ايلؾل )ابٔ َٓٛٛك، ْ  ٖٚٛ ب٘، ايلؾل ٚقًچ١ با٭َل، نُا علف بأْ٘: اـلم

: ٜٴٌرل َؿّٗٛ ايعٓـ سوب َعذِ َِڀًشات ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ إٍ تًو ايٛاٖل٠ إتُج١ً طالسًااص
با٫هتؼـاّ إؿلٙ يًك٠ٛ بِٛك٠ غرل َباس١ ًلعاڄ أٚ قاْْٛاڄ، َٔ قبٌ ؾلؿ أٚ فُٛع١ َٔ ا٭ؾلاؿ بكِـ إدباك 

ؿٝات١ٝ إؼتًؿ١، ا٭َل ايقٟ اٯػلٜٔ ع٢ً ا٫ِْٝاع يلغباتِٗ أٚ تبين أؾهاكِٖ ٚك٩ٜتِٗ اـا١ُ يٮَٛك ا
ٜٓتر عٓ٘ تبعات ادتُاع١ٝ ػڀرل٠، ؾتعِ ايؿ٢ٓٛ ٗ اجملتُع، ٚتٓتٌل ٌَاعل ايبػض ٚايعـا١ٝ٥ بٌ أؾلاؿٙ 

 (.75 -76، ْ 0223)ؿكٜـكٟ، 

ٚايعٓـ ٖٛ ًهٌ َٔ أًهاٍ ايعـٚإ اٱْواْٞ، ايقٟ ٜتُٔٔ اـواك٠ أٚ ا٭ف٣ يٮًؼاْ أٚ إُتًهات، 
 ٜهٕٛ ي٘ اي١ٝٓ ٗ ايتهلاك، ٫ٚ ّهٔ ايتشهِ ؾٝ٘ ما٥ـا أٚ َتڀلؾا، أٚ ُاػبا، أٚ َؿاد٦ا أٚ ٚقتٝاٚايوًٛى ايعٓٝـ 

(Moyer, 1987, P.181.) 

هًٛى ايعٓـ قـ ٜهٕٛ يؿٛٝاڄ، أٚ غرل يؿٛٞ، ُلواڄ أٚ ُٓٓٝاڄ، َباًلاڄ  أٚ  ٚميهٔ تعطٜف٘ إدطا٥ًٝا:
هات بػض ايٓٛل إفا ناْت ًؼ١ِٝ أٚ غرل فيو. غرل َباًل َٛدٗاڄ ٓـ ايقات أٚ ٓـ اٯػلٜٔ أٚ إُتً

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾإْ٘ ٜذلتب ع٢ً اهتؼـاّ ايعٓـ إؿام ا٭ف٣ ٚائلك إاؿٟ أٚ اؾوـٟ أٚ ايٓؿوٞ يًٌؼّ 
   إُاكي يًعٓـ أٚ اٯػلٜٔ أٚ نًُٝٗا َعا.

 ايعٓف املسضغٞ:  
ْؿوٞ ؾايوؼل١ٜ ٖٛ نٌ تِلف ٜ٪ؿٟ إٍ إؿام ا٭ف٣ باٯػلٜٔ ٚقـ ٜهٕٛ ا٭ف٣ دوُٞ أٚ 

)بٔ  ٚا٭هتٗنا٤ َٔ ايؿلؿ ٚؾلض اٯكا٤ بايك٠ٛ ٚإزلاع ايهًُات ايبق١٦ٜ ْٝعٗا أًهاٍ كتًؿ١ يٓؿى ايٛاٖل٠
 (6، 0227ْعوهل، 
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نقيو علؾ٘ "ًكرلات: بأْ٘ ِ٘ َٔ أِاٙ ايوًٛى ايقٟ ٜٓبع عٔ ساي١ إسباٙ ُٚعٛب١ بع٬َات ايتٛتل ٚوتٟٛ 
 (.8، ْ 0226)ًكرلات،  ؿٟ ٚإعٟٓٛ بها٥ٔ سٞ آػلعًٞ ١ْٝ ه١٦ٝ ٭ؿام ائلك إا

ٖٛ ؾعٌ أٚ هًٛ ى َاؿٟ أٚ بـْٞ أٚ يؿٛٞ أٚ َعٟٓٛ، ِٜـك عٔ طايب أٚ  ٚميهٔ تعطٜف٘ إدطا٥ًٝا:
فُٛع١ َٔ ايڀ٬ب بٗـف إؿام ا٭ف٣ باٯػلٜٔ أٚ ائلك با٭ًٝا٤ أٚ ٖتًهات إ٪هو١ ايتع١ًُٝٝ، 

ٗا، ٜٚعلقٌ ؼكٝل أٖـاؾٗا هٛا٤ نإ ٖقا بايؿعٌ أٚ ايكٍٛ أٚ ٌٜٚهٌ ػلٚدا عٔ يٛا٥ض إ٪هو١ ُْٚٛ
  بايعٌُ بتؼڀٝ٘ أٚ بـْٚ٘. 

 خاَػًا: ايسضاغات ايػابك١: 
" بعٓٛإ: ؿٚك إ٪هوات ايذلب١ٜٛ ٗ َٛاد١ٗ ايعٓـ إـكهٞ ٗ اؾنا٥ل، 0266زضاغ١ "ظ١ٖٝ زباب: 

 ٚاٖل٠ َٔ اؿـ ٗ ايذلب١ٜٛ إ٪هوات ؿٚك ؿكاه١ َٝـا١ْٝ بجاْٜٛات َـ١ٜٓ بوهل٠، ٚاييت ٖـؾت إيٞ َعلؾ١

اؾنا٥ل، ٚأٜٔاڄ َعلؾ١ َـٟ َوا١ُٖ ا٭هتاف ٗ َعاؾ١ ايوًٛنٝات ايعـٚا١ْٝ يـٟ  ٗ إـكهٞ ايعٓـ
ايت٬َٝق، نقيو ايتعلف عًٞ َـٟ َوا١ُٖ َوتٌاك ايذلب١ٝ ٗ كُـ أًهاٍ َٚٛاٖل ايعٓـ اييت ٜكّٛ بٗا 

% َٔ إبشٛثٌ ٜ٪نـٕٚ عًٞ إٔ أٚ ٍ 62يٓتا٥ر ٚايتُٛٝات َٓٗا: إٔ ايت٬َٝق، ٚتًُٛت إيٞ ايعـٜـ َٔ ا
تِلف ٜكّٛ ب٘ ا٭هتاف ٗ ساٍ إٔ قاّ أسـ ايت٬َٝق بتعٓٝـ ًٚتِ أسـ أهاتقت٘ ٜهٕٛ ايِٓض بٔلٚك٠ 

% َِٓٗ ٜكلٕٚ بإٔ ايتًُٝق ايقٟ ٜكّٛ بٔلب أسـ أهاتقت٘ ٜٗـؿ بايڀلؿ َٔ 66عـّ ٓلب مًَٝ٘، ٚإٔ 
إبشٛثٌ ٜ٪نـٚا عًٞ أْ٘ ٗ ساٍ قٝاّ أسـ ايت٬َٝق بهتاب١ أيؿاٚ غرل ٥٫ك١ عًٞ % َٔ 08اؿ١ِ، ٚ 

ايڀا٫ٚت، ؾإٕ أٍٚ تِلف ٜكّٛ ب٘ ا٭هتاف ػاِٖٗ  ٖٛ  –ايهلاهٞ  –ايوبٛك٠  –دـكإ اؿذلات 
  (.0266)ؿباب، قاٚي١ َعلؾ١ هبب قٝاّ فيو

ا٫دتُاعٞ إـكهٞ ٗ تـعِٝ ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ  " بعٓٛإ:0261ّ "عازٍ ذلُٛز ضفاعٞ: زضاغ١
ايٓول ايكُٝٞ ٕٛاد١ٗ َٛاٖل ا٫ملاؾات ايوًٛن١ٝ يـٟ ايڀ٬ب إلاٖكٌ عدل َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ 
)ؾٝى بٛى(. ٖٚـف ٖقا ايبشح إيٞ ايتعلف عًٞ: َـٟ اهتؼـاّ إلاٖكٌ ٕٛقع ايؿٝى بٛى، َٚٛاٖل 

ؿٝى بٛى، نقيو ايتعلف عًٞ ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ا٫ملاؾات ايوًٛن١ٝ يـٟ إلاٖكٌ عدل َٛقع اي
إـكهٞ ٗ تـعِٝ ايٓول ايكُٝٞ يـٟ ايڀ٬ب إلاٖكٌ ٕٛاد١ٗ َٛاٖل ا٫ملاف ايوًٛنٞ عدل َٛقع 

َٚٔ ُٓٔ ايٓتا٥ر إتٌُٛ إيٝٗا إٔ يٮػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؿٚكاڄ ٖاَاڄ يتـعِٝ ايٓول ايكٝين يـٟ ايؿٝى بٛى، 
ٚتٌُٛ ايبشح إيٞ  ١ ا٫ملاؾات ايوًٛن١ٝ عدل َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ ؾٝى بٛىإلاٖكٌ ٗ َٛادٗ

١ًْ َٔ ايتُٛٝات نإ َٓٗا ٓلٚك٠  تأٌٖٝ ا٭ػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ٗ إـاكي عًٞ اهتؼـاّ ٚها٥ٌ 
ل ا٫تِاٍ اؿـٜج١ َٚٓٗا ايؿٝى بٛى، ٚعٌُ ُؿش١ يًُـكه١ عدل َٛقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ ايؿٝى بٛى يٌٓ

ايكِٝ ٚتٛع١ٝ ايت٬َٝق بايكِٝ اٱهاب١ٝ، إٓاؾ١ إٍ تٛؾرل َٓاؾ َـكهٞ ٜواعـ عًٞ ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ 
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إـكهٞ، نُا أنـ عًٞ ؿٚك ا٭هل٠ ايتٛعٟٛ إلتب٘ باهتؼـاّ َٛقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ ؾٝى 
 (.0261)كؾاعٞ، بٛى

دتُاعٞ إـكهٞ ٗ ع٬ز : ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ا٫ّ" بعٓٛا0263ٕزضاغ١ "ذلُس أمحس سػني ذلُس: 
هًٛى ط٬ب َلس١ً ا٭هاي ق١ًٝ اـلطّٛ، ٖٚـف ايبشح إٍ ايتعلف ع٢ً ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ 
ٗ إسـاخ تػٝرل هًٛنٝات ايت٬َٝق ٚايهٌـ عٔ ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ ؼوٌ إوت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

 عٌُ ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ إـكه١. ٜوع٢ يًت٬َٝق باٱٓاؾ١ إٍ َعلؾ١ ايـٚك ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ ٗ
ايبشح يًتشكل َٔ ايؿلٓٝات ايتاي١ٝ: يٲػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؿٚك ٗ إسـاخ ايتػٝرل ايوًٛنٞ يت٬َٝق 
ايِـ ايجأَ، يٮػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؿٚك ٗ ؼوٌ إوت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًت٬َٝق ٗ فتُع ايبشح. 

يٲػِا٥ٞ  .ـ ايت٬َٝق ٗ إٓاً٘ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝيٮػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؿٚك ٗ تٛع١ٝ ٚتجكٝ
ا٫دتُاعٞ ؿٚك ٗ تٛدٝ٘ ٚإكًاؿ ايت٬َٝق مٛ َٛدٗات ايذلب١ٝ ايو١ًُٝ. يٮػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؿٚك ٗ 

 (.0263)قُـ، تك١ٜٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ َا بٌ ايتًُٝق ٚإـكه١ ٚاجملتُع اـاكدٞ

إ: ايعٓـ إـكهٞ ٚأثلٙ ٗ اْتٌاك ٚاٖل٠ أطؿاٍ ايٌٛاكع، " بع0269ٛٓزضاغ١ "أظٖاض عًٛإ: 
َٚعاؾات(. ٚاييت ٖـؾت إيٞ كُـ ايعـٜـ َٔ ٚٛاٖل ايعٓـ إـكهٞ هٛا٤ أناْت ٖقٙ ايٛاٖل٠  )سًٍٛ

َٔ قبٌ إـكهٌ أّ َٔ ايڀ٬ب أٚ بٌ ايڀ٬ب أْؿوِٗ، إف تٌٛ ايٛلٚف ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ ايـاؾع ا٭ٍٚ 
ـكهٞ، ؾٛلٚف ا٭هل٠ ا١ٕٝٓٗ ٚإاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚٚلٚف اؿلَإ ا٫دتُاعٞ ٚكا٤ ٖاكه١ ايعٓـ إ

ٚايكٗل  ايٓؿوٞ ٚاٱسباٙ إتهلك٠ عٛاٌَ تواعـ عًٞ تٛيٝـ ا٫ٓڀلابات ايٓؿو١ٝ ٚايوًٛن١ٝ ٚعـّ ايتٛاؾل 
ؿٟ إيٞ تٛيٝـ َع اجملتُع ٚتعنم ايٌلٚع بايكًل ٚايتٛتل ٚاٱسواي بايقٍ ٚإٗا١ْ، ٖٚقٙ ايعٛاٌَ فتُع١ ت٪

ايعٓـ إـكهٞ ايقٟ ٜواعـ عًٞ ٚٗٛك ٚاْتٌاك ٚاٖل٠ أطؿاٍ ايٌٛاكع ْتٝذ١ تولب ا٭طؿاٍ ٚايڀ٬ب 
  (.0269)عًٛإ، َٔ إـكه١

ايع٬ق١ بٌ ايعٓـ ا٭هلٟ إٛد٘ مٛ ا٭بٓا٤  ّ" بعٓٛإ:0202زضاغ١ "عاطف َفتاح أمحس: 
وًٛن١ٝ. ٖٚـؾت ايـكاه١ يكٝاي ايع٬قع١ ا٫كتباطٝع١ بعٌ ٖٚاكهتِٗ يًعٓـ إـكهٞ ٗ إطاك ػـ١َ ايؿلؿ اي

تعلض ا٭بٓا٤ يًعٓـ ا٭هلٟ ؿاػٌ أهلِٖ ٖٚاكهتِٗ يًعٓـ إـكهعٞ، ٚاهعتؼـَت َكٝاهٌ أسـُٖا 
طايب ٚطايب١ َٔ ط٬ب  (685يكٝاي ايعٓـ ا٭هلٟ ٚا٭ػل يكٝاي ايعٓـ إـكهٞ، ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗعا )

ايٓتا٥ر إيع٢ ٚدعٛؿ ع٬قع١ إهاب١ٝ ؿاي١ إسِا٥ٝا بٌ إتػرلٜٔ ٚإَها١ْٝ ايتٓب٪  إلس١ً اٱعـاؿ١ٜ، تًُٛت
بايعٓـ إـكهٞ َعٔ ػع٬ٍ ايعٓعـ ا٭هلٟ إٛد٘ يٮبٓا٤ ؿاػٌ أهلِٖ ٚاْتٗت ايـكاه١ بٛٓع َكذلسات 

 (.0202)أٓـ، يبشٛخ َعوتكب١ًٝ سٍٛ ايعٓـ ا٭هلٟ ٚايعٓـ إـكهٞ
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 : االغتفاز٠ َٓٗا ٣ك١ َٚستعكٝب عًٞ ايسضاغات ايػاب
اتؿل ايبشح اؿايٞ َع نٌ َٔ ؿكاه١ "م١ٖٝ ؿباب:  :َٔ سٝح َٛضٛع ٚدلتُع ايبشح

"ٚاييت تٓاٚيت ؿٚك إ٪هوات ايذلب١ٜٛ ٗ َٛاد١ٗ ايعٓـ إـكهٞ ٗ اؾنا٥ل، ؿكاه١ َٝـا١ْٝ 0266
اييت تٓاٍٚ ؾٝٗا ؿٚك ّ"،0261ٚبجاْٜٛات َـ١ٜٓ بوهل٠، ٗ سٌ تٓاٚيت ؿكاه١ "عاؿٍ قُٛؿ كؾاعٞ: 

ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ إـكهٞ ٗ تـعِٝ ايٓول ايكُٝٞ ٕٛاد١ٗ َٛاٖل ا٫ملاؾات ايوًٛن١ٝ يـٟ ايڀ٬ب 
إلاٖكٌ عدل َٛاقع ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٞ )ؾٝى بٛى(، ٚٗ فات ايوٝام اتؿكت أٜٔاڄ َع ؿكاه١ "قُـ أٓـ 

٫دتُاعٞ إـكهٞ ٗ ع٬ز هًٛى ط٬ب َلس١ً ّ"، ٚاييت تٓاٚيت ؿٚك ا٭ػِا٥ٞ ا0263سوٌ قُـ: 
ّ، ٚاييت تٓاٚيت  ايعٓـ 0269ا٭هاي ق١ًٝ اـلطّٛ، نقيو اتؿل ايبشح َع ؿكاه١ "أمٖاك عًٛإ: 

إـكهٞ ٚأثلٙ ٗ اْتٌاك ٚاٖل٠ أطؿاٍ ايٌٛاكع، )سًٍٛ َٚعاؾات(، ٚاتؿل ايبشح اؿايٞ نقيو َع 
اٍٚ ؾٝٗا ايع٬ق١ بٌ ايعٓـ ا٭هلٟ إٛد٘ مٛ ا٭بٓا٤ ّ، ٚاييت ت0202ٓؿكاه١ عاطـ َؿتاغ أٓـ: 

ٖٚاكهتِٗ يًعٓـ إـكهٞ ٗ إطاك ػـ١َ ايؿلؿ ايوًٛن١ٝ، سٝح مت تٓاٍٚ ٚاٖل ايعٓـ َٔ ايٓاس١ٝ ايذلب١ٜٛ 
 َٚٔ ايٓاس١ٝ ايوًٛن١ٝ ٚنقيو َٔ ايٓاس١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚأٜٔاڄ َٔ ايٓاس١ٝ ػـ١َ ايؿلؿ. 

اهتؼـَت نٌ ايـكاهات ايوابك١ إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ َع طلٜك١ إوض  ح:املٓٗر ايعًُٞ يًبش
  ا٫دتُاعٞ يتٛٓٝض بٝاْات ايـكاهات.

 َٔ يًبشح، اٱطاك ايٓٛلٟ ؼـٜـ   مت ا٫هتؿاؿ٠ َٔ ايـكاهات ايوابك١ ٗ ايٓٛاسٞ اٯت١ٝ: ٚيكس
 ـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ"، ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿ" فاٍ ٗ إٛٓٛع أؿبٝات ٤اإثل ػ٬ٍ

  ايعٛاٌَ املؤز١ٜ يًعٓف املسضغٞ:
 إٔ ؾٝ٘ ًو ٫  ٖٚا ايبٝٛيٛد١ٝ ٚبڀبٝعت٘ فات٘ بايتًُٝق تلتب٘ اييت ايعٛاٌَ ٖٚٞ  :ايفطز١ٜ ايعٛاٌَ -6
 ٗ تػرلات َلس١ً ٖٚٞ إلاٖك١ َع َلس١ً تتنأَ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ إٍ ا٭هاهٞ ايتعًِٝ َٔ ا٫ْتكاٍ َلس١ً
 ايـكاهات بعض ٚتٌرل هًٛن١ٝ، ٌَانٌ ٚٗٛك إٍ ٜ٪ؿٟ ٖا ٚؾوٝٛيٛد١ٝ، اْؿعاي١ٝ، عك١ًٝ اؾٛاْب كتًـ

 َا ٜٛيچـ ا٫ْـؾاع١ٝ اـِا٥ّ ٖقٙ بٌ َٚٔ يـٜ٘، ايٌؼ١ِٝ ٚػِا٥ّ ا٫ْؿعايٞ ايبٓا٤ ايٓؿوٞ إٔ إٍ
ُٸ١ ايعٓٝـ ايوًٛى  ايبًٛؽ ٗ تٓـكز ات،َٔ ايتػرل فُٛع١ إلاٖك١ َلس١ً تتؼًچٌ إلاٖك١، َلس١ً ٗ ػا
ٌڈ  ٬َق٘ مٚاٍ ٬ْسٜ نُا ٚٚمْ٘ قاَت٘ ٗ مٜاؿ٠ َؿاد١٦ ؾٓذـ ايُٓٛ ٚترل٠ تواكع ػ٬ٍ َٔ ػاْ بٌه

 تڀلأ اييت ايتػرلات ٖقٙ نٌ ٚا٭طلاف اؾٓاغ ِٛ ٗ ٚتواكع نتؿٝ٘، ع٬ٔت٘ ٚاتواع بُٓٛ ٚفيو ايڀؿ١ًٝ،
 أَا نايعٓـ إـكهٞ، تلب١ٜٛ، ٫ هًٛنٝات ٜوًو هعً٘ َا ٚتٛتٸلٶا ٓٝكڄا ي٘ توبب إٔ ٜٴُهٓٗا ع٢ً إلاٖل

ٛٸك ؾٝتأثل ا٫ْؿعايٞ، ايُٓٛ ىّ ؾُٝا  ا٫ْؿعاي١ٝ اؿٝا٠ َٛاٖل َٔ َٛٗلٶا تعتدل ايعٛاطـ سٝح إلاٖل، ِٛ بتڀ
ٚغرل  َٔڀلب١ ًؼِٝت٘ ٚتهٕٛ إػا٠٫ َٔ ب٤ٌٞٺ ايعاطؿٞ ٗ َٛٗلٖا اْؿعا٫ت٘ عٔ ا٭ػرل ٖقا ٜعدل إف
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 ايتػرلات َٔ عـٚخ نجرل تتُٝن عُل١ٜ َلس١ً إلاٖك١ إٕ ايكٍٛ ّهٔ فنلٙ هبل َا ػ٬ٍ َٔ ،َوتكلٸ٠
 ت٪ثل اْؿعاي١ٝ ْؿو١ٝ ادتُاع١ٝ َٔ ٌَانٌ فُٛع١ َٔ ٜعاْٞ هعً٘ ايقٟ ايتٛاؾل عـّ يًُلاٖل توبب اييت
 (.10، 0266ْ، أغًب ا٭ٚقات إيٞ ايعٓـ )َِٓٛك ٗ إلاٖل ؾًٝذأ ٚهًٛنٝات٘، تِلٸؾات٘ ع٢ً

ُٶا ؿٚكٶا ا٭هل٠ : ت٪ؿٟايعٛاٌَ األغط١ٜ -0  ايوٟٛ غرل ٚايوًٛى ايوٟٛ، ايوًٛى تٌهٌٝ ٗ َٗ
َٸ١ ايعٛاٌَ أسـ ا٭هلٟ ايوٝام يًڀؿٌ، ٜٚعتدل  اييت ؾٗٞ ؿاػٌ إـاكي، ايعٓـ ٚٗٛك ٗ توِٗ اييت اشلا

ـٸ أعٔا٥ٗا، تِلؾات تٴشـؿ  ٚايتكايٝـ ايعاؿات ٚايكِٝ، جكاؾ١اي تهوب ايؿلؿ اييت ا٭ٍٚ اؾُاع١ ا٭هل٠ تع
 ٜتؼقٖا هٛف اييت ايوًٛن١ٝ ا٭هايٝب ٜتعًِ ٚايِٛاب، ؾهل٠ ايِض ايؿلؿ ٜتعًچِ َٚٓٗا اجملتُع، ٗ ايوا٥ـ٠
ايٓؿوٞ  ايُٓٛ ع٢ً أثلٶا يٮهل٠ إٔ نُا سكٛم َٔ ي٘ َٚا ٚادبات َٔ عًٝ٘ َا هًٛن٘، ٜٚتعًِ ٗ أهًٛبٶا
ٛٶا ايڀؿٌ ُٜٓٛ ؾبوببٗا يًؿلؿ ُٶا، ْؿوٝٶا ِ ٛٶا أٚ هًٝ  ًؼ١ِٝ عٔ زلات إو٪ٚي١ ؾٗٞ هًِٝ غرل ْؿوٝٶا ِ
 هعاؿ٠ فيو عٔ ٜٓتر ايڀؿٌ ٚتًيب سادات َوتكل٠، ا٭هل٠ تهٕٛ ؾعٓـَا ايعـٚا١ْٝ، عِٓل ؾٝٗا َا ايڀؿٌ

 ايٓؿو١ٝ، ٚا٫ٓڀلابات ايوًٛن١ٝ ي٬ملاؾات أكض ػِب١ ًو ب٬ ؾٗٞ إٔڀلب١، ا٭هل٠ أَا ايڀؿٌ،
 ؿٚكٶا تًعب ا٭هل١ٜ ؾايٛلٚف ايعٓـ هًٛنٝات سـٚخ ٗ نبرل سـ توِٗ إٍ عـٜـ٠ أهل١ٜ عٛاٌَ ٖٚٓاى
 ايكِٝ تًكٌ ايؿلؿ ع١ًُٝ عٔ عباك٠ إفٶا ا٫دتُاع١ٝ ؾايت١٦ٌٓ ايوًٛى، َٔ ايٓٛع ٖقا إٍ ؿؾع إلاٖل ٗ َُٗا

 يًڀؿٌ تٴشـؿ اييت ٖٞ ايكِٝ ٖٚقٙ ايڀؿٌ، عًٝٗا اييت ٌٜٓأ ايكِٝ َِـك ؾٗٞ  يًعٍٝ، يت٦ٝٗت٘ ٚفيو ٚإعاٜرل،
 ٗ إلاٖل شلا ٜتعلض اييت إٌه٬ت أِٖ إٔ لـ ٚعًٝ٘ ايػرل قبٛب، ٚايوًٛى ؾٝ٘، إلغٛب ايوًٛى
ٚبٌ  بِٝٓٗ، ٜكؿٕٛ ايقٜٔ اٯبا٤ اـِْٛ ٚع٢ً ٚايلاًـٜٔ، إلاٖل، بٌ ايكا١ُ٥ ْٛع١ٝ ايع٬ق١ ٖٞ سٝات٘،
ٛٸع عٝح ً٪ِْٚٗ اـا١ُ، ٗ بايتـػٸٌ ٚفيو اجملتُع، ٗ إها١ْ كٝلؼ طلٜل عٔ ايقات تأنٝـ ٗ اؿل١ٜ  تتٓ

كتًؿ١  أهايٝب إٍ ًٜذ٪ٚا إٔ إف ّهِٓٗ ايٛايـٜٔ، اػاٖات اػت٬ف سوب ا٭ب١ٜٛ إعا١ًَ أهايٝب
 (66، 0220ْ)ايعادن، 

 بٛٚٝؿ١ ّٛتك  اييت إ٪هو١ أْٗا ع٢ً إـكه١ مٖلإ ساَـ ايباسح : ٜعلفايعٛاٌَ املسضغ١ٝ -7
ُٶا ٜنؿاؿ سٝح ايتًُٝق ًؼ١ِٝ ايڀؿٌ ٚتتأثل يًڀؿٌ ايٓؿوٞ يًُٓٛ إٓاهب١ ايٛلٚف ٚتٛؾرل ايذلب١ٝ،  عً
 سٝح َٔ ا٭هل٠ بعـ ا٭١ُٖٝ ٗ ايجا١ْٝ إ٪هو١ ٚتعـ إـكه١ ٚاْؿعايٝٶا ادتُاعٝٶا دوُٝٶا، ُٜٓٛ نُا ٚثكاؾ١،
 ٚتنٜٚـٙ َٚٗاكات٘، َٛاٖب٘ ٚت١ُٝٓ ًؼِٝت٘، ُٚكٌ ٚكعاٜت٘، ع٢ً إلاٖل تأثرلٖا ٚؿكد١ َهاْتٗا

ٗٴُا ا٭هل٠ داْب إٍ تعٌُ ادتُاع١ٝ، ب١٦ٝ ي٘ تٛؾچل أْٗا إٍ بايتعاكف، إٓاؾ١  ٚفيو يتهٝٝـ َتها٬َٕ، ؾځ
ٖچا إـكهٞ، ايٓٛاّ َع ايؿلؿ  اؿل١ٜ َٔ نبرل قو٘ ٜتٛؾچل ع٢ً ٫ إـكه١ ٗ ايتًُٝق إٔ ؾٝ٘ ًو ٫ ٚ

 هلٸٙ َا ٚايتٛتٸل بائٝل، ٌٜعل ايتًُٝق هعٌ ايوًيب ايقٟ إـكهٞ إٓاؾ ٖقا َجٌٚ بإو٪ٚي١ٝ، ٚايٌعٛك
  ايعٓـ. هًٛى إٍ أسٝاْٶا
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 ؾٗٞ ا٭هل٠، َع إٍ دٓب دٓبٶا ايڀؿٌ تلب١ٝ ع٢ً تواعـ ١َُٗ َ٪هو١ إـكه١ إٕ ايكٍٛ ّهٔ ٚ
ٛٸٕ  هببٶا تهٕٛ إٔ ّهٔ إف ؾٗٞ هٜٛٸ١، أٚ غرل هٜٛٸ١ هًٛنٝات انتواب إٍ ٚتٛدٗ٘ ايؿلؿ، ًؼ١ِٝ تٴه

ـٸ٠ عٛاٌَ ٖٚٓاى ايعٓـ، هًٛى إٍ ٖاكه١ بِٗ ٜ٪ؿٟ ٖچا ا٭ؾلاؿ املاف أهباب َٔ  إٔ ّهٔ َـكه١ٝ ع
َٸ١ تهٕٛ َا  إـكهٞ اؾٛ ٚإعًِ، ايتًُٝق بٌ ايبٝـاغٛد١ٝ ايع٬ق١ طبٝع١ ٖٚٞ ايوًٛى، ٌَذع١ شلقا غرل عا

 (66، 0223ْ)سوٌ، ايلؾام  ْٚاع١ اؿـٜح ايذلبٟٛ ايتكِٜٛ داْب إٍ ايتـكٜى ٚطلا٥ل ايٓٛاّ، ؾٝ٘

 ؾكـ أثبتت يًؿلؿ، ا٫قتِاؿٟ إوت٣ٛ باػت٬ف ايعٓٝـ ايوًٛى ىتًـ ايعٛاٌَ االقتصاز١ٜ: -6
 َٔ عـٚا١ْٝ أنجل ا٫قتِاؿٟ إٓؼؿض إوت٣ٛ ٗ ٜعٌٕٝٛ ايقٜٔ إلاٖكٌ إٔ ايـكاهات َٔ فُٛع١

 ,Sears -ٚيؿٌ "هرلم َٚانٛبٞ نٌ َٔ ٚدـ ؾكـ إلتؿع، قتِاؿٟا٫ إوت٣ٛ فٟٚ إلاٖكٌ

Maccoby, and Levin،" ٕايڀبكات َِٓٗ عـٚا١ْٝ أنجل إتٛهڀ١ ايڀبكات ٗ إلاٖكٌ أ ٗ 

ايٌٓاٙ  ٚق١ً ْٚقكتٗا إِاؿك ق١ً إٔ  Michel Gorm " -دٛكّ "ٌٌَٝ أنچـ نُا إلتؿع١،
، ْ 0263)بْٛل٠،  ايؿكرل٠ ٚاحملل١َٚ اجملتُعات أغًب ٗ ٚآشٶا ٜٚبـ نُا ايعٓـ، إٍ ٜ٪ؿٟ ا٫قتِاؿٟ

50.) 
 :املسضغٞ ايعٓف أؾهاٍ

 َٔ أهاهٌٝ ْٛعٌ بٌ ايؿ٬هؿ١، ٚست٢ ايٓؿى ٚعًُا٤ ا٫دتُاع عًُا٤ أقلٙ سوبُا ايتُٝٝن ّهٔ
 ايلَنٟ:  ٚايعٓـ إاؿٟ ايعٓـ :ُٖا ايعٓـ

 ٗ أٚ إِاحل أٚ ٗ اؿكٛم ٗ أٚ ايبـٕ ٗ ؾٝنٜا٥ٝا، بإٛٓٛع ائلك إؿام" ٖٛ املازٟ: ايعٓف -6
 ايعاّ ايتاكٜؽ ع٢ً بُِاتٗا تلنت اييت ا٭سـاخ شلا َٔ سِل ٫ ١ًْ ايعٓـ َٔ ايِٓـ ٖقا ٚوٟٛ ا٭َٔ

 أْٛاعٗا بٌت٢ ناؿلٚب اٱػباك١ٜ، ٚايٌٓلات إكل٠٤ٚ ايِشـ َٔ ا٭ٍٚ تٌػٌ ايِؿشات ٚاييت يٲْوا١ْٝ

 (.06، 0222ْ)بايعنٜن،  ٚأٜٔاڄ إٛاٖلات  ٚؾاعًٝٗا، تؿاًُٝٗا بهٌ ل١ّاؾ ٚسٝجٝاتٗا،

 ٗ تٴعدل كَن١ٜ أٚ تعبرل١ٜ طلم اهتؼـاّ إٍ ايعٓـ َٔ ايٓٛع ٖقا ٜٗـف ايطَعٟ:  ايعٓف -0
 ايلَنٟ ايعٓـ "إٔ إٍ وٞ"،  ػٛي١ أٓـ" ٚتٌرل اٯػلٜٔ، استكاك أٚ ْبق أٚ تٗـٜـ قاٚي١ عٔ َُْٔٛٗا

 إيِٝٗ ايٓٛل عٔ نا٫َتٓاع شلِ اٱٖا١ْ تٛدٝ٘ أٚ اٯػلٜٔ استكاك ا٭ؾلاؿ عٔ يؿ١ٝٛ غرل بڀلم عبرلايت ٌٌُٜ"
 (.681، 0222ْٚايتشكرل )و٢ٝ،  ا٫مؿكا٤ بڀلٜك١

 :  غازغا: ايتٛد٘ ايٓعطٟ
ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ، ٚ٭ٕ اجملتُعات اٱْوا١ْٝ َتػرل٠ بڀبٝعتٗا   أٖتُٛا بتؿورل  ايعًُا٤ َٔ نجرل

ايتػرل زل١ َٔ زلات عٓاُلٖا ا٫دتُاع١ٝ، يقا ٜعٌُ ايتػرل ا٫دتُاعٞ عًٞ ٚٗٛك أِاٙ دـٜـ٠ َٔ ايعٓـ ٚ
َؼتًـ أْٛاع٘، سٝح إٔ يًتػرل ع٬ق١ ٚآش١ ٗ عـ٠ دٛاْب ادتُاع١ٝ َٓٗا: إٌه٬ت ا٫دتُاع١ٝ 
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ؿٚاؾع ٚإسباطات  ايعٓـ ٚىؿٞ (6، 0227ْعوهل، )بٔ  ٚطبٝعتٗا ٚأهبابٗا ٚاؾل١ّ ٚا٫ملاف ا٫دتُاعٞ
َتهلك٠ ٖٞ اييت ت٪ؿٟ إيٞ سِٛي٘ ٚبِٛك٠ عا١َ، ؾايعٓـ َٔ ايٛٛاٖل إل١ٝٓ ٗ اجملتُع ٚاييت ت٪ثل هًباڄ 
عًٞ سٝا٠ ا٭ؾلاؿ ٚايع٬قات بِٝٓٗ، ٖا ٜ٪ؿٟ إيٞ تؿهو ايع٬قات ٚاْٗٝاكٖا، ٚيعٌ ايعٓـ َٔ أُعب 

ثل هًباڄ عًٞ َوتٟٛ ايتشٌِٝ إـكهٞ يًڀ٬ب ٚبٗقا إٌانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا إـاكي ٖٚٛ بايتايٞ ٜ٪
ؾايٓتٝذ١ تلى ايڀ٬ب يًُـكه١ يٝتشٛيٛا إيٞ أؾلاؿ غرل ُاؿٌ ٗ اجملتُع ٖٚقا ٜ٪ؿٟ بـٚكٙ إيٞ ٚٗٛك 

 ٚاٖل٠ ا٫ملاف، ٚاييت تٓاٚيتٗا ايعـؿٟ ٚايهجرل َٔ ايٓٛلٜات ْقنل َٓٗا: 
ٚا٥ٌ ايقٜٔ اعتكـٚا إٔ ايوًٛى ايبٌلٟ عـٚاْٞ سٝح نإ ؾلٜٚـ َٔ ا٭ ْعط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓفػٞ: –6

بايؿڀل٠، ٚايعٓـ ٜٓتر َٔ دلا٤ ؿاؾع بٝٛيٛدٞ، سٝح كب٘ ؾلٜٚـ بٌ غلٜن٠ ايعـٚإ ٚإٛت، ٚقاٍ إٔ نٌ 
إْوإ يـٜ٘ ْنع١ ايتؼلٜب يهجل٠ َا ٜتعلض ي٘ َٔ إسباطات َتهلك٠ ٗ سٝات٘، ٚاٱسباطات بايتايٞ ْاػ١  

ْوإ أٚ ايؿلؿ ْؿو٘، ٖٚٓا ٜنؿاؿ ايوًٛى ايعـٚاْٞ يٝتشٍٛ غًٞ عٓـ ٓـ َٔ عـّ إًباع سادات اٱ
 (.95، 6998ْ)ع٬ٟٚ، اٯػلٜٔ   

: ٖٚٓا ٜلٟ ايوًٛنٌٝ إٔ ايعـٚإ عباك٠ عٔ هًٛى ّهٔ اًتكاق٘ َٔ ػ٬ٍ ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ –0
ٕ بإٔ ايوًٛى َتعًِ ٗ ايب١٦ٝ تِلؾات ا٭ؾلاؿ، ٚبايتايٞ ّهٔ تعـًٜ٘ ٚؾكاڄ يكٛاٌْ ايتعًِ، ؾايوًٛنٕٝٛ ٜ٪َٓٛ

"، إيٞ إٔ اٱْوإ ٜتعًِ Skinner  -ٚسوب قٛاِْٝٓٗ ّهٔ إطؿا٩ٙ ٚأٜٔاڄ ع٬د٘، ٖٚٓا أًاك  "ههٓل 
ايوًٛى عٔ طلٜل ايجٛاب ٚايعكاب، ؾعٓـ سٍِٛ ايؿلؿ عًٞ ايتعنٜن ٚاٱثاب١ ٌّٝ إيٞ تهلاك ٖقا ايوًٛى، 

 (.97، 0228)ْاٍ ايـٜٔ، ا ٜٓڀبل عًٞ ايعٓـ ٚايوًٛى إعاقب عًٝ٘ ٫ ٜهلكٙ َڀًكاڄ، ٖٚق

ًاع اهتؼـاّ ٚاهتعُاٍ َِڀًض ايتؿهو ا٫دتُاعٞ يهٞ ٜـٍ   ْعط١ٜ ايتفهو االدتُاعٞ: – 7
عًٞ َؿّٗٛ ٌٌُٜ ٗ َٛاٖلٙ ه٤ٛ ايتِٓٛٝ ٗ ا٭هل٠ ٚاجملتُع، ٜٚلاؿ ب٘ أسٝاْاڄ عـّ ايتٓاهل أٚ ايتٛامٕ بٌ 

تٝذ١ ايتػرلات إتواكع١ اييت ُل بٗا اجملتُعات، ؾشاي١ عـّ ا٫هتكلاك ٗ أدنا٤ ثكاؾ١ اجملتُع، ٖٚقا وـخ ْ
ايع٬قات بٌ ا٭ؾلاؿ ت٪ؿٟ إيٞ اْعـاّ ايذلاب٘ ا٫دتُاعٞ بِٝٓٗ، يقيو ًٜعب ؿٚكاڄ نبرلاڄ ٗ ٚٗٛك ايوًٛى 

 (.626، 6998أبٛت١ْٛ، )إٓشلف ٚسا٫ت ايعٓـ ٚايعـٚإ بٌ ا٭ؾلاؿ بعِٔٗ ايبعض 
 ميهٔ تصٓٝف ايعٓف إيٞ َا ًٜٞ:ٚعًٞ ٖصا 

: ٖٚٛ هًٛى ًٜشل ا٭ف٣ باٯػلٜٔ، َجٌ ائلب ٚايلنٌ ٚايعض ايعٓف ايبسْٞ أٚ اجلػسٟ – 6
 ًٚـ ايٌعل ٚفيو َِشٛب بٓٛبات عٓـ ٚغٔب ًـٜـٜٔ، ٚبعـ ايعٓـ اؾوـٟ َٔ أقـّ أْٛاع ايعٓـ

 (.05، 0226ْ)أبٛ عًٝا٤، 
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عتدل اشلـف َٓ٘ ٖٛ ايتعـٟ عًٞ سكٛم اٯػلٜٔ بأيؿاٚ : ٖٚٛ اٱٜقا٤ بايًؿٜ، ٜٚايعٓف ايًفعٞ –0
اـلٜـ، )ْاب١ٝ، ٚعاؿ٠ َا ٜوبل ٖقا ايعٓـ عٓـ دوـٟ، ٜٗـف إيٞ ايهٌـ عٔ قـكات اٯػلٜٔ 

6996ْ ،63.) 
: ٖٚٛ عٓـ توًڀٞ ٜتُٔٔ أهايٝب َتٓٛع١ َجٌ: ا٫ستكاك أٚ ا٫مؿكا٤، أٚ عـّ ايعٓف ايطَعٟ –7

ٌؼّ إٛد٘ إيٝ٘ ايعـا٤ يًتكًٌٝ َٔ ًأْ٘ ٚ اسذلاَ٘، أٚ اهتعُاٍ إًاك٠ غرل ا٫سذلاّ أٚ عـّ ايٓٛل إيٞ اي
يؿ١ٝٛ يهٞ تـٍ عًٞ بعض ايِؿات أٚ ايع٬َات إٛدٛؿ٠ ٗ ايٌؼّ اييت تعـ َٔ ػُِٛٝات٘ ٫ٚ وبق 

 .(55، 0222ْايلًٛؿ، إٔ ُٜٛـ بٗا ٚاييت غايباڄ َا تهٕٛ عٝٛب ػًكٝ٘ )

 غ١:غابعا: اإلدطا٤ات املٓٗذ١ٝ يًسضا
 ٜٓكوِ فتُع ايـكاه١ ٖٓا إيٞ دنأٜٔ: ايسضاغ١:  دلتُع

اٯت١ٝ: َـكه١ اؿل١ٜ،  َـكه١  اٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ َـاكي ايتعًِٝ ا٭هاهٞاجلع٤ األٍٚ:  
 .مبس١ٜٓ طربمعڀ٠ٛٝ، أبٛ ػًٌٝ َِڀؿ٢،  َـكه١ عڀ١ٝ إيٝاي، َـكه١ ايٌٝؽ إدل٣،  َـكه١ ايٌٗٝـ 

بٌٓ بإـاكي اٯت١ٝ: َـكه١ اؿل١ٜ،  َـكه١ ػًٌٝ اٱعـاؿ١ٜ  –ًِٝ ا٭هاهٞ طًب١ ايتع اجلع٤ ايجاْٞ:
 .مبس١ٜٓ طربمعڀ٠ٛٝ، أبٛ َِڀؿ٢،  َـكه١ عڀ١ٝ إيٝاي، َـكه١ ايٌٝؽ إدل٣،  َـكه١ ايٌٗٝـ 

 : َٓٗر ايسضاغ١
 ػ٬ٍ َٔ ايع١ًُٝ إٌه٬ت يـكاه١  إٓاهب١ ايڀلٜك١ ٖٛ " ٭ْ٘ ،ايُٛؿٞ ايـكاه١ إٓٗر ٖقٙ تتبين

 ايكـك٠ ايباسح ُٓض ٚبلاٌٖ ؿ٥٫ٌ شلا َٓڀك١ٝ إٍ تؿورلات ايٍُٛٛ ثِ َٚٔ ع١ًُٝ بڀلٜك١ بايُٛـ ايكٝاّ
 ايبشح.  ْتا٥ر ؼـٜـ ٗ فيو اهتؼـاّ ٜٚتِ يًٌُه١ً، قـؿ٠ أڂطل ٚٓع ع٢ً

 :  دلاالت ايسضاغ١
 :  َـ١ٜٓ طدلم. اجملاٍ املهاْٞ –أ 

ٚسيت ّٜٛ ا٭كبعا٤ إٛاؾل  0269/ 60/  00ٙ ايـكاه١ ٗ ايؿذل٠ َٔ : مت إدلا٤ ٖقاجملاٍ ايعَاْٞ –ب 
07/0/0202    .ّ 

( َٔ 02َكِٛؿ٠ بًػت ): مت إدلا٤ ٖقٙ ايـكاه١ عًٞ ع١ٓٝ عٌٛا١ٝ٥ غرل اجملاٍ ايبؿطٟ –ز 
 ( طايب َٔ إـاكي اٱعـاؿ١ٜ بٌٓ َـ١ٜٓ طدلم. 52اٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ٚ عـؿ )

 : ايسضاغ١أزا٠ 
ـ اط٬ع ايباسجإ إٍ أؿبٝات ايـكاه١ اؿاي١ٝ ٚايـكاهات ايوابك١ فات اي١ًِ، قاَا بتُِِٝ ٚبٓا٤ بع

اٱعـاؿٟ(،  –)اهتبا١ْ ػا١ُ باٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ(، ٚ )اهتبا١ْ أػلٟ ػا١ُ بڀًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ 
 :( قاٚك 0ٖٞٚإٍ )( ؾكل٠ ٚمت تكوِٝ ا٫هتُاك٠ 05ٚتهْٛت ا٫هتبا١ْ اـا١ُ با٭ػِا٥ٌٝ َٔ )
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 . 02 : ػاْ بايبٝاْات أ٭ٚي١ٝ: ٕ =احملٛض األٍٚ

 : ٚاـاْ بأه١ً٦ ايـكاه١. احملٛض ايجاْٞ
 مت تكوِٝ ا٫هتُاك٠ إيٞ قٛكٜٔ ٖٚٞ:( ؾكل٠، 05ٚ)بُٝٓا ا٫هتبا١ْ اـا١ُ بايڀًب١ تهْٛت َٔ 

 . 52 : ٚاـاْ بايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ: ٕ =احملٛض األٍٚ

اْ بايعٓـ إـكهٞ ٚؿٚاؾع٘ ٚأهباب٘ يـٟ طًب١ َـاكي ايتعًِ ا٭هاهٞ َـ١ٜٓ : ػاحملٛض ايجاْٞ
 طدلم.     

 : األغايٝب اإلسصا١ٝ٥ املػتدس١َ يف ايسضاغ١ 
(، SPSS)اعتُـ ايباسح ٗ ٖقٙ ايـكاه١ عًٞ اؿنّ اٱسِا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاييت تعلف بعع 

 هايٝب ٖٞ:باٱٓاؾ١ إيٞ فيو اعتُـْا عًٞ فُٛع١ َٔ ا٭
   ايٓوب ا١ٜٛ٦ٕ: ٚفيو يًتٛمٜع ايٓويب ٭ؾلاؿ ايع١ٓٝ سوب إتػرلات ايـّٛغلاؾ١ٝ. –أ 

 ايٛه٘ اؿوابٞ: ٚفيو يكٝاي َتٛه٘ إدابات ا٭ؾلاؿ ع١ٓٝ ا٫هتبٝإ.  –ب 

 حتًٌٝ ايبٝاْات:  
 أٚاًل: "اغتبا١ْ اإلخصا٥ٝني االدتُاعٝني"

 : اـا١ُ باٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ:                             : ايبٝاْات األٚي١ٝأٚاًل
 ( ٜبني َتػري املؤٌٖ ايسضاغٞ يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني6دسٍٚ ضقِ )

ْٛع 
 املتػري

ايرت ايٓػب١ % ايعسز املتػري
 تٝب

املؤٌٖ  
 ايسضاغٞ

 6 32022 66 . ايًٝواْى 6
 0 72022 1 . ؿبًّٛ بعـ ايًٝواْى0

 - 622 02 اجملُٛع
  

دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ سًِٛا عًٞ ؿكد١ )ايًٝواْى ؾك٘( بعـؿ بايٓٛل إٍ اؾـٍٚ ايوابل لـ أْ٘ 
( بٓوب١ 1%(، بُٝٓا دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٫ثين َٔ سًِٛا عًٞ )ؿبًّٛ بعـ ايًٝواْى( بعـؿ )3202(، بٓوب١ ١ٜٛ٦َ بًػت )66)

 %(.7202بًػت )
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 ألخصا٥ٝني االدتُاعٝنيٜبني َتػري ايعُط ي( 0)دسٍٚ ضقِ 

ْٛع 
 املتػري

 ايرتتٝب ايٓػب١ % ايعسز املتػري

0. 
 ايعُط 

 
 

 6 6202 8 هٓ٘ 72إيٞ أقٌ َٔ  05َٔ 
 0 0202 6 ه١ٓ 75إيٞ أقٌ َٔ  72َٔ 
 6 6202 0 هٓ٘ 62إيٞ أقٌ َٔ  75َٔ 
 7 6502 7 هٓ٘ 65إيٞ أقٌ َٔ  62َٔ 
 ّ 6 6202 0 هٓ٘ 52إيٞ أقٌ َٔ  65َٔ 

 5 502 6 هٓ٘ ؾأنجل   52ٔ َ
 - 622 02 اجملُٛع

( بٓوب١ 8هٓ٘( بعـؿ ) 72إيٞ أقٌ َٔ  05دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ َٔ اؾـٍٚ ٜتٔض أْ٘  
%(، ٗ سٌ 0202(، بٓوب١ بًػت )6ه١ٓ( بعـؿ ) 75إيٞ أقٌ َٔ  72%(، بُٝٓا دا٤ َٔ ِٖ ٗ عُل )ٕ 6202بًػت )

%(، بُٝٓا دا٤ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ 6502( بٓوب١ بًػت )7هٓ٘(، بعـؿ ) 65إيٞ أقٌ َٔ  62َٔ دا٤ َٔ ِٖ ٗ عُل )
( يهٌ َُٓٗا بٓوب١ بًػت 0هٓ٘( بعـؿ ) 52إيٞ أقٌ َٔ  65هٓ٘(، َٚعِٗ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ  62إيٞ أقٌ َٔ  75

 %(.  502بٓوب١ بًػت ) (6هٓ٘ ؾأنجل   ( بعـؿ ) 52%( يهٌ َُٓٗا، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ 6202)
 ( ٜبني َتػري احلاي١ االدتُاع١ٝ يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني7)دسٍٚ ضقِ 

ْٛع 
 املتػري

 ايرتتٝب ايٓػب١ % ايعسز املتػري

(7 )
احلاي١ 

 االدتُاع١ٝ
 
 

 0 0202 6 أعنب  -6
 6 1502 67 َتنٚز – 0
 6 7202 6 َڀًل – 7
 7 6202 0 أكٌَ– 6

 - 622 02 اجملُٛع

 



 األخصائي االجتواعي في الحذ هي العٌف الوذرسيدور 
   

    

 
 

016 
 

%(، ٚٗ ايذلتٝب 1502( بٓوب١ بًػت )67ايٓوب١ يًشاي١ ا٫دتُاع١ٝ دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ ٖٛ )َتنٚز( بعـؿ )ٚب
( بٓوب١ 0أكٌَ( بعـؿ )) %(، ٚٗ ايذلتٝب ايجايح دا٤ َٔ 0202ٖٛ( بٓوب١ بًػت )6ايجاْٞ دا٤ َٔ ٖٛ )أعنب( بعـؿ )

 %(.  502بٓوب١ بًػت ) (6%(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ ٖٛ )َڀًل( بعـؿ )6202بًػت )
 ( ٜبني ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني4دسٍٚ ضقِ )

ْٛع 
 املتػري

 ايرتتٝب ايٓػب١ % ايعسز املتػري

(6 )
عسز 

ايسٚضات 
ايتسضٜب 

اييت مت 
االيتشام 

 بٗا

 7 0502 5 ٫ ٜٛدـ  – 6
 6 7502 3 ؿٚكات 5َٔ ؿٚك٠ ٚاسـٙ إيٞ   - 0
 0 7202 1 ؿٚكات 62ؿٚكات إيٞ  1َٔ  – 7
 6 6202 0 ؿٚكات ؾأنجل 62َٔ  – 6

 - 622 02 اجملُٛع

دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ سٌِ عًٞ )َٔ  ٚبايٓوب١ إيٞ عـؿ ايـٚكات ايتـكٜب اييت مت ا٫يتشام بٗا
إيٞ  ؿٚكات 1%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجاْٞ دا٤ َٔ سٌِ عًٞ)َٔ 7502( بٓوب١ بًػت )3ؿٚكات( بعـؿ ) 5ؿٚك٠ ٚاسـٙ إيٞ 

( بٓوب١ 05%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجايح دا٤ َٔ سٌِ عًٞ )٫ ٜٛدـ( بعـؿ )7202( بٓوب١ بًػت )1ؿٚكات( بعـؿ ) 62
 %(. 6202( بٓوب١ بًػت )0ؿٚكات ؾأنجل( بعـؿ ) 62%(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ سٌِ عًٞ )َٔ 0502بًػت )

 يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني اـدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُ( ٜبني 5دسٍٚ ضقِ )

ْٛع 
 املتػري

ايرت ايٓػب١ % ايعسز املتػري
 تٝب

(5 )
اخلرب٠ يف 

 دلاٍ ايعٌُ

 7 6502 7 هٓٛات 5َٔ هٓ٘ إيٞ أقٌ َٔ  – 6
 6 6502 9 هٓٛات 62إيٞ أقٌ َٔ  5َٔ  – 0
 6 6202 0 هٓ٘ 65إيٞ أقٌ َٔ  62َٔ  – 7
 0 7202 1 هٓ٘ ؾأنجل 65َٔ  – 6

 - 622 02 اجملُٛع
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 62إيٞ أقٌ َٔ  5دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ شلِ ػدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُ )َٔ  اـدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُٜٛٓض اؾـٍٚ ايوابل 
هٓ٘ ؾأنجل( بعـؿ  65%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجاْٞ دا٤ َٔ شلِ ػدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُ )َٔ 6502( بٓوب١ بًػت )9هٓٛات( بعـؿ )

( بٓوب١ بًػت 7هٓٛات( بعـؿ ) 5إيٞ أقٌ َٔ  %(، ٗ سٌ دا٤ ٗ ايذلتٝب ايجايح )َٔ ه7202٘ٓ( بٓوب١ بًػت )1)
 %(. 6202( بٓوب١ بًػت )0هٓ٘( بعـؿ ) 65إيٞ أقٌ َٔ  62%(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ ي٘ ػدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُ )َٔ 6502)

   02ٚؿٚك اٱػِا٥ٞ َع ا٭ٌٖ.   ٕ =  -ٚؿٚك ا٭ٌٖ  -ٚايِعٛبات  -ؿٚك اٱػِا٥ٞ  ثاْٝا: احملٛض ايجاْٞ:
 يسٚض اإلخصا٥ٞ االدتُاعٞ يف احلس َٔ ظاٖط٠ ايعٓف املسضغٞ:( 1دسٍٚ ضقِ )

ض
 قِ

َر  02االغتذاب١ / ٕ =  ْص ايفكط٠
 تهطاض

َر 
 االٚظإ

املتٛغط 
 املطدح

املتٛغط 
 احلػابٞ

االجتاٙ 
 ايعاّ

 ايرتتٝب

 ال أسٝاْا  ْعِ

ت
 نطاض

ت %
 نطاض

ت %
 نطاض

% 

ايتعإٚ َع إؿاك٠  1
 إـكه١ ٗ فيو

1 7

2.2 
6

6 
5

5.2 
7 6

5.2 
0

2 
6

7.2 
6

6.77 
0.

65 
إي

 ٟ سـ َا 
5 

اكتب٘ َع ايڀًب١  3
 أنجل 

6

7 
1

5.2 
1 7

2.2 
6 5

.2 
0

2 
5

0.2 
6

3.77 
0.

12 
َٛ

 اؾل
6 

أعلف ٌَانٌ  8
 ايڀًب١ ٚأعٌُ ؿًٗا

9 6

5.2 
3 7

5.2 
6 0

2.2 
0

2 
6

5.2 
6

5.2 
0

.05 
َ

 ٚاؾل
7 

ع٬قيت َع ايڀًب١  9
 ع٬ق١ ا٭ؾ ا٭ندل  

6

0 
1

2.2 
1 7

2.2 
0 6

2.2 
0

2 
5

2.2 
6

1.3 
0.

5 
َٛ

 اؾل
0 

6

2 
٫ أعٓـ ايڀايب 

 إؼڀ٧ بٌ أٚدٗ٘  
3 7

5.2 
9 6

5.2 
6 0

2.2 
0

2 
6

7.2 
6

6.77 
0.

65 
إي

 ٟ سـ َا 
6 

6 اجملُٛع 

62.6 
 

5 إتٛه٘ ايٓويب 

.50 
 

2 ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ  

.038 
 

َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ  َٔ بٝاْات اؾـٍٚ ايوابل ٜتٔض إٔ يـٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ
%، َٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ ايبشح 5050%، ٚإتٛه٘ ايٓويب 20038نإ عايٝا سٝح بًػت ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ 

(، ٚٗ 63077ٚطبكاڄ يًٛمٕ إلدض سٝح نإ ٗ إلتب١ ا٭ٚيٞ  اكتب٘ َع ايڀًب١ أنجل بٛمٕ َلدض بًؼ )
َٚتٛه٘ سوابٞ ٜذلاٚغ  (66077يو بٛمٕ َلدض بًؼ )ايذلتٝب ا٭ػرل دا٤ ايتعإٚ َع إؿاك٠ إـكه١ ٗ ف
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إـكهٞ  ( ٜٚـٍ ٖقا عًٞ إٔ ؿٚك اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ001 – 0065بٌ ) 
 عًٞ ؿكد١ )َٛاؾل(. 

 :ايصعٛبات اييت تٛاد٘ اإلخصا٥ٞ االدتُاعٞ يف احلس َٔ ظاٖط٠ ايعٓف املسضغٞ (3دسٍٚ ضقِ )

ض
 قِ

َر  02ذاب١ / ٕ = االغت ْص ايفكط٠
 تهطاض

َر 
 االٚظإ

املتٛغط 
 املطدح

املتٛغط 
 احلػابٞ

االجتاٙ 
 ايعاّ

 ايرتتٝب

 ال أسٝاْا  ْعِ

ت
 نطاض

ت %
 نطاض

ت %
 نطاض

% 

6

6 
ا٫هتُلاك ٗ اـڀأ 

 ٚايعٓـ عـ٠
6

7 
1

5.2 
5 0

5.2 
0 6

2.2 
0

2 
5

6.2 
6

3.2 
0.

55 
َ

 ٚافل
6 

6

0 
َعاٚؿ٠ ٓلب 

 ِم٥٬َ٘ ٚؼكرلٖ
6

2 
5

2.2 
3 7

5.2 
7 6

5.2 
0

2 
6

3.2 
6

5.11 
0.

75 
َ

 ٚاؾل
5 

6

7 
عـّ ا٫يتناّ بآؿاب 

 اؿ١ِ ايـكاه١ٝ
6

6 
3

2.2 
5 0

5.2 
6 5

.2 
0

2 
5

7.2 
6

3.3 
0.

15 
َ

 ٚاؾل
7 

6

6 
ايػٝاب إوتُل 

 ٚبـٕٚ أعقاك
6

5 
3

5.2 
6 0

2.2 
6 5

.2 
0

2 
5

6.2 
6

8.2 
0.

3 
َ

 ٚاؾل
0 

6

5 
عـّ اٱٕاّ 
بايـكٚي 

 ٚايٛادبات

6

1 
8

2.2 
7 6

5.2 
6 5

.2 
0

2 
5

5.2 
6

8.7 
0.

35 
َ

 ٚاؾل
6 

8 اجملُٛع 

1.11 
 

6 إتٛه٘ ايٓويب 

.77 
 

2 ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ  

.06 
 

ٜتٔض إٔ ايِعٛبات اييت تٛاد٘ اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ نإ َٔ اؾـٍٚ ايوابل 
(، َٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ ايبشح ٚطبكاڄ يًٛمٕ 6077 )(، ٚإتٛه٘ ايٓويب2006)عايٝا سٝح بًػت ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ 

(، ٚٗ ايذلتٝب 68077إلدض سٝح نإ ٗ إلتب١ ا٭ٚيٞ عـ اٱٕاّ بايـكٚي ٚايٛادبات بٛمٕ َلدض بًؼ )
(، َٚتٛه٘ سوابٞ ٜذلاٚغ بٌ 65011ا٭ػرل  دا٤  َعاٚؿ٠ ٓلب م٥٬َ٘ ٚؼكرلِٖ بٛمٕ َلدض )

 ٕ اٱػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ٜعإْٛ َٔ ايِعٛبات اييت تكابًِٗ بـكد١ )َٛاؾل(. عًٞ أ (  ٖٚقا ٜـ0035ٍ – 0075)
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 زٚض األٌٖ يف َػاعس٠ األخصا٥ٞ االدتُاعٞ يف احلس َٔ ظاٖط٠ ايعٓف املسضغٞ: ( ٜبني8دسٍٚ ضقِ )

ض
 قِ

َر  02االغتذاب١ / ٕ =  ْص ايفكط٠
 تهطاض

َر 
 االٚظإ

املتٛغط 
 املطدح

املتٛغط 
 احلػابٞ

االجتاٙ 
 ايعاّ

 ايرتتٝب

 ال أسٝاْا  ْعِ

ت
 نطاض

ت %
 نطاض

ت %
 نطاض

% 

6

1 
إتابع١ 
إٓني١ٝ يهٌ 

 ايٛادبات إـكه١ٝ

5 0

5.2 
9 6

5.2 
1 7

2.2 
0

2 
7

9.2 
6

7.2 
6.

95 
إيٞ سس 

 َا
5 

6

3 
ا٫ط٬ع 
عًٞ ايٌٗاؿات 

 ايٌٗل١ٜ

3  9  6  0

2 
6

7.2 
6

6.7 
0.

65 
إيٞ سـ 

 َا
6 

6

8 
َـا١َٚ 

عٔ ٌْاط٘ ايو٪اٍ 
 إـكهٞ

6

6 
 1  7  0

2 
6

8.2 
6

1.2 
0.

6 
 0 َٛاؾل

6

9 
ايو٪اٍ عٔ 

 ع٬قات٘ بأُـقا٥٘
6

0 
1

2.2 
3 7

5.2 
6 5

.2 
0

2 
5

6.2 
6

3.2 
0.

55 
 6 َٛاؾل

0

2 
ايو٪اٍ عٔ 

 ع٬قت٘ بإـكهٌ
8 6

2.2 
3 7

5.2 
5 0

5.2 
0

2 
6

7.2 
6

6.7 
0.

65 
 7 َٛاؾل

3 اجملُٛع 

6.1 
 

7 إتٛه٘ ايٓويب 

.37 
 

2 ايٓوب١ٝ  ايـ٫ي١ 

.68 
 

إٔ يـٚك ا٭ٌٖ ٗ َواعـ٠ اٱػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ َٔ اؾـٍٚ ٜتٔض 
(، َٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ ايبشح 7037(، ٚإتٛه٘ ايٓويب )2068)نإ عايٝا سٝح بًػت ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ 

(، 6302ت٘ بأُـقا٥٘ بٛمٕ َلدض بًؼ )ٚطبكا يًٛمٕ إلدض سٝح نإ ٗ إلتب١ ا٭ٚيٞ ايو٪اٍ عٔ ع٬قا
(، َٚتٛه٘ سوابٞ 6702ٚٗ ايذلتٝب ا٭ػرل دا٤ إتابع١ إٓني١ٝ يهٌ ايٛادبات إـكه١ٝ بٛمٕ َلدض بًؼ )
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ا٥ٞ ٗ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ، ػِ( ٖٚقا ٜـٍ عًٞ ؿٚك ا٭ٌٖ ٗ َواعـ٠ ا٭0055 – 6095ٜذلاٚغ بٌ )
 بـكد١ )َٛاؾل(.

 

 زٚض األخصا٥ٞ يف َػاعس٠ األٌٖ يف احلس َٔ ايعٓف املسضغٜٞبني  (9دسٍٚ ضقِ )

ٌٖ ٗ اؿـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ ٜتٔض إٔ يـٚك ا٭ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ٗ َواعـ٠ ا٭ َٔ اؾـٍٚ ايوابل
(، َٔ ٚد١ٗ ْٛل ع١ٓٝ ايبشح 6021(، ٚإتٛه٘ ايٓويب )2007ايٓوب١ٝ )نإ عايٝا سٝح بًػت ايـ٫ي١ 

ْص  ضقِ
 ايفكط٠

َر  02غتذاب١ / ٕ = اال
 تهطاض

َر 
 االٚظإ

املتٛغط 
 املطدح

املتٛغط 
 احلػابٞ

االجتاٙ 
 ايعاّ

 ايرتتٝب

 ال أسٝاْا  ْعِ

ت
 نطاض

ت %
 نطاض

ت %
 نطاض

% 

0

6 
إب٬ؽ ا٭ٌٖ 
بوًٛى أبِٓٗ 

 ايعٓٝـ

6

1 
8

202 
7 6

502 
6 50

2 
0

2 
5

502 
6

807 
0

.35 
 6 َٛاؾل

0

0 
َواعـ٠ ا٭ٌٖ 

أٌٖٝ ٗ إعاؿ٠ ت
 أبِٓٗ

9 6

502 
3 7

502 
6 0

202 
0

2 
6

502 
6

502 
0

.05 
 5 َٛاؾل

0

7 
إط٬ع ا٭ٌٖ 
بڀلم يع٬ز 
 ابِٓٗ إٓشلف

6

6 
3

202 
0 6

202 
6 0

202 
0

2 
5

202 
6

101 
0

.5 
 0 َٛاؾل

0

6 
إب٬ؽ ا٭ٌٖ 
بٓتٝذ١ أبِٓٗ 

 أ٫ٚڄ بأٍٚ

6

0 
1

202 
0 6

202 
1 7

202 
0

2 
6

102 
6

507 
0

.7 
 7 َٛاؾل

0

5 
ٌَاكن١ ا٭ٌٖ 

 يى اٯبا٤ٗ فا
6

2 
5

202 
8 6

202 
0 6

202 
0

2 
6

802 
6

102 
0

.6 
 6 َٛاؾل

8 اجملُٛع 

6.0 
 

6 إتٛه٘ ايٓويب 

.21 
 

2 ايـ٫ي١ ايٓوب١ٝ  

.07 
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ٚطبكاڄ يًٛمٕ إلدض سٝح نإ ٗ إلتب١ ا٭ٚيٞ إب٬ؽ ا٭ٌٖ بوًٛى أبِٓٗ ايعٓٝـ بٛمٕ َلدض بًؼ 
(، 6502إعاؿ٠ تأٌٖٝ أبِٓٗ بٛمٕ َلدض بًؼ )(، ٚٗ ايذلتٝب ا٭ػرل دا٤ َواعـ٠ ا٭ٌٖ ٗ 6807)

( ٖٚقا ٜـٍ عًٞ ؿٚك اٱػِا٥ٞ ٗ َواعـ٠ ا٭ٌٖ ٗ اؿـ 0035 – 0055َٚتٛه٘ سوابٞ ٜذلاٚغ بٌ )
 اٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ بـكد١ )َٛاؾل(.  َٔ ٚ

 اإلعسازٟ" –ثاًْٝا: "اغتُاض٠ ايطًب١ بايتعًِٝ األغاغٞ 
ـاكي اٱعـاؿ١ٜ بٌٓ: َـكه١ اؿل١ٜ،  َـكه١ ػًٌٝ َِڀؿ٢،  :  يڀ٬ب إأٚاًل: ايبٝاْات األٚي١ٝ

( َٔ نٌ 62عڀ٠ٛٝ، َـ١ٜٓ طدلم، بعـؿ )أبٛ َـكه١ عڀ١ٝ إيٝاي، َـكه١ ايٌٝؽ إدل٣،  َـكه١ ايٌٗٝـ 
 .َـكه١

 (62دسٍٚ ضقِ )

( َهإ 0) ( ايعُل6) ايبٝاْات إتػرل
 ايوهٔ

( ٚٚٝؿ١ 7)
 ايٛايـ

(6 )
 ٚٚٝؿ١ ايٛايـ٠

( عـؿ 5)
 ػٛاتا٭

 % ت % ت % ت % ت % ت
(6 )

 ايعُل
إيٞ  66َٔ  – 6 
 هٓ٘  60أقٌ َٔ 

إيٞ أقٌ  60َٔ  – 0
 هٓ٘  67َٔ 

إيٞ أقٌ  67َٔ  – 7
 هٓ٘ 66َٔ 

 ؾأنجل  66َٔ  – 6

6

1 
6

6 
6

8 
5 

7

002 
0

002 
7

102 
6

202 

        

5 اجملُٛع

2 
6

22 
        

(0 )
َهإ 
 ايوهٔ

 َٓڀك١ سٔل١ٜ – 6 

 َٓڀك١ كٜؿ١ٝ – 0

 أػلٟ تقنل – 7

  

 
7

8 
6

0 
- 

3

102 
0

602 
- 

      

5 اجملُٛع

2 
6

22 
      

(7 )
 ٚٚٝؿ١ ايٛايـ 

 َٛٚـ سهَٛٞ  – 6

 َٛٚـ قڀاع ػاْ – 0

 أعُاٍ سل٠  – 7

 ٫ ٜعٌُ  - 6

    0

7 
6

7 
6

6 
7 

6

102 
0

102 
0

002 
1
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.22 

5 اجملُٛع

2 
6

22 
    

(6 )
 ٚٚٝؿ١ ايٛايـ٠

 َٛٚؿ١ سه١َٝٛ   - 6

 اع ػاْ َٛٚؿ١ قڀ – 0

 أعُاٍ سل٠  – 7

 ٫ تعٌُ  – 6

    

 
  8 

5 
9 
0

8 

6

102 
6

202 
6

802 
5

102 

 

 
 

5 اجملُٛع

2 
6

22 
  

( عـؿ 5)
 ا٭ػٛات

 ٫ ٜٛدـ  – 6

 أػٛات 6إيٞ  0َٔ  – 0

 أػٛات  1إيٞ  6َٔ  – 7

 أػٛات   1أنجل َٔ  – 6

    

 
    7 

6

6 
0

8 
8 

1

.22 

0

002 
5

102 
6

102 
5 اجملُٛع

2 
6

22 
5 يع١ٓٝإْايٞ عـؿ ا

2 
 

 

 : َٚٔ بٝاْات اجلسٍٚ ايػابل ٜتطح َا ًٜٞ

 52: ٕ = بايٓػب١ يًعُط - 6
( ٚبٓوب١ بًػت 68هٓ٘( بعـؿ ) 66إيٞ أقٌ َٔ  67دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ ِٖ ٗ عُل  )َٔ 

( 61هٓ٘( بعـؿ ) 60إيٞ أقٌ َٔ  66%(، بُٝٓا دا٤ ٗ ايذلتٝب ايجاْٞ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ 7102)
هٓ٘(  67إيٞ أقٌ َٔ  60%(، ٗ سٌ دا٤ ٗ ايذلتٝب ايجايح َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ 7002ت )ٚبٓوب١ بًػ

( ٚبٓوب١ 5ؾأنجل( بعـؿ ) 66%(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ ِٖ ٗ عُل )َٔ 0002( ٚبٓوب١ بًػت )66بعـؿ )
 .)%(. 62بًػت )
  52: ٕ = ٚبايٓػب١ ملهإ ايػهٔ - 0

%(، 3102( ٚبٓوب١ بًػت )78ٓڀك١ سٔل١ٜ( بعـؿ )دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ ِٖ ٜوهٕٓٛ ٗ )َ
  %(.0602( ٚبٓوب١ بًػت )60ٗ سٌ دا٤ باقٞ ايع١ٓٝ ٚاييت توهٔ ٗ )َٓڀك١ كٜؿ١ٝ( بعـؿ )
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 52:    ٕ = ٚبايٓػب١ يٛظٝف١ ايٛايس - 7

%(، ٗ 26102( ٚبٓوب١ بًػت 07َٛٚـ سهَٛٞ( بعـؿ )دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ ٜعٌُ ٚايـ٠ )
%(، 0102( ٚبٓوب١ بًػت )67ايذلتٝب ايجاْٞ َٔ ٜعٌُ ٚايـٙ )َٛٚـ قڀاع ػاْ( بعـؿ ) سٌ دا٤ ٗ

%(، ٚٗ ا٭ػرل 0002( ٚبٓوب١ بًػت )66ٚٗ ايذلتٝب ايجايح دا٤ َٔ ٜعٌُ ٚايـٙ )أعُاٍ سل٠( بعـؿ 
 %(. 102( ٚبٓوب١ بًػت )7دا٤ َٔ )٫ ٜعٌُ( بعـؿ )

  52:   ٕ = ٚبايٓػب١ يٛظٝف١ ايٛايس٠ - 6

%(، ٚٗ ايذلتٝب 5102( بٓوب١ بًػت )08( بعـؿ )ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ ايقٟ ٚايـت٘ )٫ تعٌُ دا٤
%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجايح دا٤ َٔ 6802( ٚبٓوب١ بًػت )9ايجاْٞ دا٤ َٔ تعٌُ ٚايـت٘ )أعُاٍ سل٠( بعـؿ )

ٚايـت٘ %(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ تعٌُ 6102( ٚبٓوب١ بًػت )8تعٌُ ٚايـت٘ )َٛٚؿ١ سه١َٝٛ( بعـؿ )
 %(. 6202( ٚبٓوب١ بًػت )5)َٛٚؿ١ قڀاع ػاْ( بعـؿ )

  52:   ٕ = ٚبايٓػب١ إيٞ عسز األخٛات - 5

( ٚبٓوب١ بًػت 08أػٛات( بعـؿ ) 1إيٞ  6دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ َٔ يـِٜٗ أػ٠ٛ )َٔ 
ت ( ٚبٓوب١ بًػ66أػٛات( بعـؿ ) 6إيٞ  0%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجاْٞ دا٤ َٔ يـِٜٗ أػ٠ٛ )َٔ 5102)
( ٚبٓوب١ بًػت 8أػٛات( بعـؿ ) 1%(، ٚٗ ايذلتٝب ايجايح دا٤ َٔ يـِٜٗ أػ٠ٛ )أنجل َٔ 0002)
 %(.   102( ٚبٓوب١ بًػت )7%(، ٚٗ ا٭ػرل دا٤ َٔ يٝى يـِٜٗ أػ٠ٛ )٫ ٜٛدـ( بعـؿ )6102)

ٌ ٚاـاْ بڀًب١ إـاكي اٱعـاؿ١ٜ َـاكي: َـكه١ اؿل١ٜ،  َـكه١ ػًٝ ثاْٝا: احملٛض ايجاْٞ:
َِڀؿ٢،  َـكه١ عڀ١ٝ إيٝاي، َـكه١ ايٌٝؽ إدل٣،  َـكه١ ايٌٗٝـ ابٛعڀ٠ٛٝ، َـ١ٜٓ طدلم، بعـؿ 

  52( طًب١ َٔ نٌ َـكه١.  ٕ = 62)
52أغباب ايعٓف يسٟ طًب١ ايتعًِٝ األغاغٞ.    ٕ = ( 66دسٍٚ ضقِ )  

 
ض

 قِ
دلتهطا 52االغتذاب١ / ٕ =  ْص ايفكط٠

 ض
َر 

األٚظا
ٕ 

املتٛغط 
 املطدح

ٛغط املت
 احلػابٞ

االجتاٙ 
 ايعاّ

 ايرتتٝب

 ْازضًا إيٞ سس َا   َٛافل

ت
 نطاض

ت %
 نطاض

ت %
 نطاض

% 

ايت١٦ٌٓ  1
ا٫دتُاع١ٝ 

 اـاط١٦
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3 6
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0

.5 
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ٓعـ كقاب١   3
 ايٛايـٜٔ

7

3 
3

602 
8 6

102 
5 6

202 
5

2 
6

700 
6

.6 
0

.5 
 7 َٛاؾل

يٛامع ٓعـ ا 8
 ايـٜين

0

0 
6

602 
0

5 
5

202 
7 1

.2 
5

2 
6

602 
7
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0

.0 
إيٞ 

 سـ َا
8 

7 أُـقا٤ ايو٤ٛ 9

8 
3

102 
6

2 
0

202 
0 6

.2 
5

2 
6

701 
6

507 
0

.30 
 0 َٛاؾل

6

2 
تكًٝـ ٖجًٌ 

 ا٭ؾ٬ّ 
6

6 
8

002 
1 6

002 
7 1

.2 
5

2 
6

708 
6

102 
0

.8 
 6 َٛاؾل

6

6 
0 إؿَإ إؼـكات 

3 
5

602 
6

0 
0

602 
6

6 
0

002 
5

2 
6

601 
7

803 
0

.70 
 5 َٛاؾل

6

0 
تـْٞ اؿاي١ 

 إاؿ١ٜ يٮهل٠
0

6 
6

802 
6

3 
7

602 
9 6

802 
5

2 
6

605 
7
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0

.76 
 3 َٛاؾل

6

7 
ايب١٦ٝ ايوه١ٝٓ 
 اييت أعٍٝ ؾٝٗا

6

8 
7

102 
0

1 
5

002 
1 6

002 
5

2 
6

600 
7

307 
0

.06 
إيٞ 

 سـ َا
6

2 

6

6 
تعٜٛض عٔ 

ٓعـ 
 ايٌؼ١ِٝ

6

9 
7

802 
0

6 
6
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6

2 
0

202 
5

2 
6

201 
7

507 
0

.60 
إيٞ 
 َا سـ 

9 

6

5 
0 املاف أػ٬قٞ

1 
5

002 
6

7 
0

102 
6

6 
0

002 
5

2 
6

605 
7

807 
0

.7 
 1 َٛاؾل

7 اجملُٛع 

3208 
 

3 املتٛغط ايٓػيب 

.5 
 

2 ايسالي١ ايٓػب١ٝ

.66 
 

ا٫ػاٙ ايعاّ 
 يًُشٛك

َ
 ٚاؾل

   
 

ب أغباب ايعٓف يسٟ طًب١ ايتعًِٝ األغاغٞ: ٜتطح إٔ َٔ أغباإٔ َٚٔ بٝاْات اجلسٍٚ ايػابل ٜتطح 
ايعٓف يسٟ طًب١ ايتعًِٝ األغاغٞ سٝح دا٤ يف ايرتتٝب األٍٚ )تكًٝس ممجًني األفالّ( بٛظٕ َطدح بًؼ 
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(، سٝح بًػت 7307(  ٚيف ايرتتٝب األخري دا٤  )ايب١٦ٝ ايػه١ٝٓ اييت أعٝـ فٝٗا( بٛظٕ َطدح )6102)
(، سٝح تطاٚح 305بًؼ )(، مبتٛغط ْػيب 2066ايسالي١ ايٓػب١ٝ ألغباب ايعٓف يسٟ ايطًب١ اييت بًػت )

(، ٖٚصا ٜسٍ عًٞ إٔ تكًٝس املُجًني ٚايب١٦ٝ ايػه١ٝٓ هلُا زٚض يف أغباب 0006 – 008املتٛغط احلػابٞ بني )
 ايعٓف يسٟ طًب١ ايتعًِٝ األغاغٞ.

 52ايعٛاٌَ املؤز١ٜ إيٞ ايعٓف املسضغٞ            ٕ =  (60دسٍٚ ضقِ )
ّ

  
َ 52االغتذاب١ / ٕ =  ْص ايفكط٠

ز 
 طاض ته

َ
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 األٚظإ
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% 
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يٞ  9. 5. ا٭ػٛات
سـ 

 َا

7 اجملُٛع

9707 
 

3 املتٛغط ايٓػيب 

.81 
 

2 ايسالي١ ايٓػب١ٝ

.65 
 

اٙ ايعاّ االجت 
 يًُشٛض

َ
 ٚاؾل

 

 
ٕـكهٞ: ٜتٔض إٔ َٔ ايعٛاٌَ إ٪ؿ١ٜ إيٞ ايعٛاٌَ إ٪ؿ١ٜ إيٞ ايعٓـ ا ( ايقٟ ٜٛٓض60َٔ اؾـٍٚ كقِ )

ايعٓـ يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ، سٝح دا٤ ٗ ايذلتٝب ا٭ٍٚ )نجل٠ اـ٬ؾات بٌ ايٛايـٜٔ( بٛمٕ َلدض 
(، سٝح بًػت ايـ٫ي١ 7601(، ٚٗ ايذلتٝب ا٭ػرل دا٤ )نجل٠ عـؿ ا٭ػٛات( بٛمٕ َلدض بًؼ )6705بًؼ )

ٖٚقا ٜـٍ  (،0010 – 609(، ٚتلاَض إتٛه٘ اؿوابٞ بٌ )3081بًؼ ) (، َٚتٛه٘ ْويب2065ايٓوب١ٝ )
عًٞ إٔ َٔ ايعٛاٌَ إ٪ؿ١ٜ إيٞ ايعٓـ يـٟ ايڀًب١ ٗ َلس١ً ايتعًِٝ ا٭هاهٞ ناْت تهُٔ ٗ نجل٠ اـ٬ؾات 

 بٌ ايٛايـٜٔ ٚأٜٔاڄ نجل٠ عـؿ ا٭ػٛات.
 ْتا٥ر ايسضاغ١:

ا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ساًٌُ عًٞ ؿكد١ ايًٝواْى ؾك٘ أنـت ْتا٥ر ايبشح إٔ ايػايب١ٝ َٔ اٱػِ  -6
 %(، ٖٚقا ٫ ٜ٪ًِٖٗ يًتعاٌَ َع ايڀًب١ ٗ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ يًشـ َٔ ايعٓـ إـكهٞ.32بٓوب١ بًػت )

هٓ٘( بٓوب١ بًػت  72إيٞ أقٌ َٔ  05نُا أنـت ْتا٥ر ايبشح إٔ عُل اٱػِا٥ٌٝ ٜذلاٚغ بٌ ) -0
 ٔ ايعٓـ يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ ُعب٘ عًٞ ا٭ػِا٥ٌٝ يتكاكب ايعُل%(، ٖٚقا هعٌ ع١ًُٝ اؿـ 62َ)

 بِٝٓٗ.
%(. ٖٚقا ٜعين ٜإٔ 15اتٔض َٔ بٝاْات ع١ٓٝ ايبشح إٔ أغًب ا٭ػِا٥ٌٝ َتنٚدٌ بٓوب١ بًػت ) - 7

 ا٭ػِا٥ٌٝ يـِٜٗ َا ٜعلقٌ ع١ًُٝ اؿـ َٔ ايعٓـ. 
إيٞ أقٌ  5ايتـكٜب١ٝ َٔ ا٭ػِا٥ٌٝ ناْت )َٔ  بٝٓت ع١ٓٝ ايبشح أٜٔاڄ إٔ َٔ أيتشل بايـٚكات - 6

%(،  ٖٚقا ٜـٍ عًٞ ٓعـ ايـٚكات اييت ٜتِ ا٫يتشام بٗا ٚأْٗا ٫ تًيب 65ؿٚكات(، بٓوب١ بًػت ) 62َٔ 
 طًبات اٱػِا٥ٌٝ ٗ عًُِٗ. 
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 5نُا اتٔض َٔ بٝاْات ع١ٓٝ ايبشح إٔ اٱػِا٥ٌٝ ايقٜٔ يـِٜٗ ػدل٠ ٗ فاٍ ايعٌُ نإ )َٔ  - 5
هٓٛات( ٖٚقا ٜـٍ عًٞ ٓعـ اـدل٠ يـٟ ا٭ػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ٗ فاٍ اؿـ َٔ  62يٞ أقٌ َٔ إ

 إـكهٞ يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ.     ايعٓـ
 : أَا بايٓػب١ يًبٝاْات األٚي١ٝ يع١ٓٝ ايطًب١ بايتعًِٝ األغاغٞ 

هٓ٘(  66إيٞ أقٌ َٔ  67 أنـت ْتا٥ر ايبشح إٔ َعِٛ ع١ٓٝ ايبشح ٖٞ َٔ ايؿ١٦ ايعُل١ٜ )َٔ – 6
 %(، ٖٚقٙ ٖٞ هٔ إلاٖك١، ٚشلا تعٌُ ػاْ.7102بٓوب١ بًػت )

%( 3102أٚٗلت ْتا٥ر ايع١ٓٝ إٔ غايب١ٝ ع١ٓٝ ايبشح ٜعٌٕٝٛ ٗ َٓڀك١ سٔل١ٜ بٓوب١ ١ٜٛ٦َ بًػت ) – 0
 ٖٚقا ٜـٍ عًٞ إٓڀك١ ايوه١ٝٓ يٝى شلا ع٬ق١ بايعٓـ إـكهٞ. 

 %(،6102إٔ غايب١ٝ ايڀًب١ ٜعٌُ ايٛايـ َٛٚـ سهَٛٞ بٓوب١ ١ٜٛ٦َ بًػت )تبٌ َٔ ايٓتا٥ر أٜٔاڄ  – 7
 ٖٚقا ٜـٍ عًٞ إٔ ع١ٓٝ ايبشح َٔ أبٓا٤ إتعًٌُ.

%(، ٖٚقا ٜـٍ 5102نقيو تبٌ َٔ ْتا٥ر ايبشح إٔ ع١ٓٝ ايبشح ٫ تعٌُ ٚايـتٗٔ بٓوب١ بًػت ) – 6
 عًٞ ايتؿلؽ يذلب١ٝ ا٭بٓا٤.

يبشح يـٟ طًب١ ايتعًِٝ ا٭هاهٞ بايعٓـ إـكهٞ سٝح إٔ ايٓوب١ نُا أتٔض َٔ ْتا٥ر ع١ٓٝ ا - 5
%(، ٖٚقا ٜـٍ عًٞ إٔ نجل٠ عـؿ 5102أػٛات( ناْت ) 1إيٞ أقٌ َٔ  6ا١ٜٛ٦ٕ يعـؿ ا٭ػٛات )َٔ 

 ا٭ػٛات ٜ٪ؿٟ إيٞ ايعٓـ ا٭هلٟ ٚأٜٔاڄ إـكهٞ.    
 ثاْٝا: ايتٛصٝات: 

 : ا ًٜٞايتٛصٝات بايٓػب١ يإلخصا٥ٝني االدتُاعٝني نُ 

ايعٌُ عًٞ مٜاؿ٠ َوتٟٛ أؿا٤ ا٭ػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ يـٚكِٖ اشلاّ َٔ ػ٬ٍ أهًٛب إتابع١  – 6
 ٚتٛدٝ٘ دٗٛؿِٖ ــ١َ ايڀًب١.

 ايعٌُ عًٞ تٛدٝ٘ بلاَر ك١ِِ يلؾع َوتٟٛ ا٭ػِا٥ٌٝ ٗ ايتعاٌَ َع ايڀ٬ب ٗ ٖقٙ إلاسٌ. – 0
 ا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ٗ فات اجملاٍ. ٓلٚك٠ عكـ ؿٚكات تـكٜب١ٝ َهجؿ١ يٮػِ – 7
 ايعٌُ عًٞ ايبشح عٔ طلم سـٜج١ يًتعلف عًٞ عٛاٌَ ايعٓـ َٚوببات٘ ؿاػٌ إـكه١ ٚػاكدٗا. – 6
ايعٌُ عًٞ مٜاؿ٠ ا٫ٖتُاّ بهاؾ١ ا٭ٌْڀ١ َٔ قبٌ ا٭ػِا٥ٌٝ ا٫دتُاعٌٝ ؿاػٌ إـكه١   – 5

 كاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايـ١ٜٝٓ. ٚػاكدٗا ٚبِؿ١ ػا١ُ ا٭ٌْڀ١ إلتبڀ١ باؾٛاْب ايج
 ايعٌُ عًٞ تنٜٚـ ا٭ػِا٥ٌٝ بإعاكف سٍٛ أ١ُٖٝ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚإلتبڀ١ بٛاٖل٠ ايعٓـ. – 1
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ايعٌُ عًٞ تهجٝـ ْـٚات ػا١ُ بإعًِ ٚاٱػِا٥ٞ ٚا٭هل٠ ٚايڀايب، يتعلٜؿِٗ غڀٛك٠ ٚاٖل٠  – 3
 ايعٓـ إـكهٞ، ٚأهباب٘. 

يتعإٚ ايؿعاٍ َع ْٝع ايعٓاُل إٛدٛؿ٠ ؿاػٌ إـكه١ َٔ ط٬ب َٚعًٌُ ٌَٚلؾٌ ايعٌُ عًٞ ا – 8
 ٚإؿاكٌٜ ٚػاكز إـكه١ َٔ ا٭هل٠ يهٞ ّهٔ اؿـ َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ. 

ايعٌُ عًٞ تـكٜب ا٭ػِا٥ٌٝ عًٞ نٝؿ١ٝ ايتٛاٌُ َع ا٭هل٠ ٚأِٖ ا٭هايٝب ا١ٕٝٓٗ ا٫دتُاع١ٝ  – 9
 ٕ ٜتبعٗا ا٭ػِا٥ٞ َع سا٫ت ايعٓـ.اييت َٔ إُهٔ أ

ايعٌُ عًٞ ا٫ط٬ع إوتُل عًٞ نٌ َا ٖٛ دـٜـ ٗ فاٍ اــ١َ ا٫دتُاع١ٝ إـكه١ٝ يًشـ   – 62
 َٔ ٚاٖل٠ ايعٓـ إـكهٞ. 

 : دا٤ت ايتٛصٝات بايٓػب١ يًطًب١ يف ايتعًِٝ األغاغٞ نُا ًٜٞ

 ه١ بڀلٜك١ َوتُل٠.اط٬ع ا٭هل٠ عًٞ ايٓتا٥ر ٚؿٚك ايڀايب ٗ إـك – 6
 ايعٌُ عًٞ تٛدٝ٘ ا٭هل٠ بايلعا١ٜ إٓني١ٝ إوتُل٠.  – 0
 ٓلٚك٠ عكـ ؿٚكات تـكٜب١ٝ ٚتٛع١ٜٛ يذلب١ٝ ا٭بٓا٤.  – 7
 ايتٓبٝ٘ عًٞ ا٭هل٠ بتأثرل إٌه٬ت ا٭هل١ٜ عًٞ ْؿو١ٝ ايڀايب.  – 6
 . ايعٌُ عًٞ ٓلٚك٠ اهتذاب١ أٚيٝا٤ ا٭َٛك ٌٕانٌ أبِٓٗ إـكه١ٝ – 5
 ٓلٚك٠ ايعٌُ عًٞ تٛدٝ٘ ا٭هل٠ َتابع١ أبٓا٥ِٗ أثٓا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  – 1
 ٓلٚك٠ تٛدٝ٘ ا٭هل٠ ٚتٛعٝتٗا بأ١ُٖٝ إلس١ً ايعُل١ٜ اييت ّل بٗا ايڀايب.  – 3
 تعلٜـ ا٭هل٠ َـٟ تأثرل ايعٓـ َٔ قبٌ أبِٓٗ عًٞ م٥٬َ٘. – 8
 ٚإٌه٬ت اييت هٝتعلض شلا أبِٓٗ. ايتٓبٝ٘ عًٞ ا٭هل٠ بتأثرل ٚاٖل٠ ايعٓـ  – 9

 ٓلٚك٠ إػؿا٤ إٌه٬ت ا٭هل١ٜ أَاّ ا٭بٓا٤.    – 62
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وا٤ إعٓععؿات َٔ ٚد١ٗ ْٛل تلب١ٜٛ، عِاّ قُـ َِٓٛك، ايعٓـ ا٭هلٟ ٗ َـ١ٜٓ عُإ، ؿكاه١ َٝـا١ْٝ عًٞ ايٓ -68
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 قهُى انثطُاٌ مشال شزق نُثُاتأح     

 ) دراسة في الجغرافيا المناخية (

 

 د. الدامي ٍالل المني                                                       

 جبمعة طربق –حمبضر بكلية الرتبية                                                                                
 

 ًدص َُ   
تٓاٍٚ ايبشح ؿكاه١ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٗ إقًِٝ ايبڀٓإ     

يٝبٝا، نأسـٟ إٌه٬ت ايب١ٝ٦ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا َٓڀك١ ايـكاه١ ٚؼًٌٝ عٛاٌَ ٌْأتٗا  سلاٍ ًلم
ٚإتػرلات ايب١ٝ٦ٝ احملٝڀ١ بٗا، ٖا ٜعڀٞ ُٛك٠ ٚآش١ فات ؿ٫ي١ عٔ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ع٢ً سـٚخ 

١ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ، ٚؿٚك اـِا٥ّ ايڀبٝع١ٝ يٲقًِٝ ٗ تٌٓٝ٘ سلن١ ايعٛاُـ ايلًَٝ
ٚايذلاب١ٝ. ٚقـ مت ؿكاه١ أِٖ ٖقٙ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ نإٛقع ايؿًهٞ ٚاؾػلاٗ، َٚٛاٖل ايوڀض، ٚايهتٌ 
اشلٛا١ٝ٥، ٚتٛمٜع ائػ٘ اؾٟٛ ٚايلٜاغ، ٚإٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ، ٚتوبل ٖقٙ ايعٛاٌَ َكـ١َ تٌٌُ 

ٚا٭هايٝب إتبع١ علض َٛدن ٕٓڀك١ ايـكاه١ ثِ اشلـف َٔ ايـكاه١، ٚايـكاهات ايوابك١، ٚإٓاٖر 
 ٚتٌٌُ ايٓتا٥ر ٚايتُٛٝات، ٚإلادع ايعلب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ.ٗ ؿكاه١ َٛٓٛع ايبشح، اـا١ُ 

Abstract : 

    The research deals with the study of the factors affecting 

the occurrence of sand and dust storms in the Al-Batnan region 

in northeastern Libya, as one of the environmental problems that 

the study area suffers from and analyzing its origins and 

environmental variables surrounding it, which gives a clear and 

indicative picture of the factors affecting the occurrence of sand 

and dust storms, and the role of the characteristics Natural 

activities for the region in stimulating the movement of sand and 

dust storms. 
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    The most important of these influencing factors have been 

studied, such as astronomical and geographical location, surface 

features, air masses, distribution of atmospheric pressure, winds, 

and depressions. These factors precede an introduction that 

includes a brief presentation of the study area, the purpose of the 

study, previous studies, and the approaches and methods used in 

studying the topic of the research. The conclusion includes 

findings and recommendations, and Arab and foreign 

references. 

 ايهًُات املفتاس١ٝ :
 ايطبٝع١ٝ، ايعٛاصف، املٓار، ايبطٓإ، يٝبٝا
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 املكس١َ :
١ٝ ٚايذلاب١ٝ ٖٞ عباك٠ عٔ ػُعات ؾوُٝات ايلٌَ ٚايذلاب، تلؾعٗا كٜاغ ق١ٜٛ ايعٛاُـ ايلًَ   

ع٢ً اكتؿاعات قلٜب١ َٔ هڀض ا٭كض، ٚتعـ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ َٔ اػڀل إٌه٬ت ايب١ٝ٦ٝ اييت 
ٜتعلض شلا إقًِٝ ايبڀٓإ، ٚتنؿاؿ ػڀٛكتٗا ٗ ايؿذلات اييت تتأثل ؾٝٗا إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ ٗ ؾٌِ 

ٖبٛب كٜاغ ايكبًٞ اؿاك٠ اؾاؾ١ ٗ أٚاػل ؾٌِ ايلبٝع، َٚا ِٜاسبٗا َٔ مٜاؿ٠ ٗ هلع١ ٚ ايٌتا٤،
ايلٜاغ ٚقـكتٗا ع٢ً ْكٌ ا٭تلب١ ٚايلَاٍ، ٚقـ ٚؾلت إتػرلات ايب١ٝ٦ٝ ايٛلٚف إٛات١ٝ ؿـٚخ 

ٜع ائػ٘ ايوڀض، ٚتٛم َٚٓٗا: إٛقع ايؿًهٞ ٚاؾػلاٗ، َٚٛاٖل اٱقًِٝ،بايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ 
 اؾٟٛ ٚايلٜاغ، ٚايهتٌ اشلٛا١ٝ٥، ٚإٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ.

 َٓطك١ ايسضاغ١: -6 
ٜكع إقًِٝ ايبڀٓإ سلاٍ ًلم يٝبٝا، وـٙ َٔ د١ٗ ايٌُاٍ ايبشل ا٭بٝض إتٛه٘، َٚٔ     

ايٌلم ْٗٛك١ٜ َِل ايعلب١ٝ، ٚغلبا َٓڀك١ ايتُُٝٞ َٚـ١ٜٓ ؿك١ْ، ٚدٓٛبا ٚاس١ اؾػبٛب اؿـٚؿ 
َع ْٗٛك١ٜ َِل. ٚناْت تعلف إٓڀك١ قـّا باهِ )ٖٔب١ َاكَاكٜها(، ٚتٓكوِ إٍ ٖٔبتإ  ايًٝب١ٝ

ٖٚٔب١  ُٖا: ٖٔب١ ايبڀٓإ ٢ٖٚ إٓڀك١ إُتـ٠ َٔ ًلم ػًٝر ايبُب١ ايػلبٞ إٍ َـ١ٜٓ طدلم ًلقا،
١ٜ. ٚتكع ؾًهٝا ايـؾ١ٓ ٖٚٞ إٓڀك١ إُتـ٠ َٔ َـ١ٜٓ طدلم إٍ َـ١ٜٓ َواعـ ًلقا اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ إِل

 سلا٫.  07 .70- 09ٚؿا٥لتٞ علض  ًلقا، 205-07بٌ ػڀٞ طٍٛ 
 ( َٛقع َٓڀك١ ايـكاه6.١)ًهٌ

َٚٔ ػ٬ٍ إٛقع ٬ْسٜ إٔ َعِٛ َٓڀك١ ايـكاه١ تكع ُٓٔ إٓاؾ ايِشلاٟٚ اؿاك اؾاف،    
 بوبب ٚقٛعٗا ٗ ٌٚ إڀل. ٚأَڀاكٙ ًت١ٜٛ َتقبقب١ َٔ ه١ٓ ٭ػل٣،
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 ٛقع إقًِٝ ايبطٓإ( 6َخطٜط١ )

 
 ArcMap GIsايباسح باهتؼـاّ بلْاَر إِـك  : عٌُ      

 أ١ُٖٝ ايسضاغ١:                                                                           -0
ٜعـ ٖقا ايبشح َجاب١ ػڀ٠ٛ ٗ تٛؾرل إطاكا َلدعٝا يـكاه١ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ع٢ً سـٚخ      

ـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ،َٓاطل كتًؿ١ باٱقًِٝ ٚيٝبٝا عا١َ، نُا أْٗا ؼـؿ ٚلٚف ايب١٦ٝ اؾاؾ١ ًٚب٘ ايعٛاُ
اؾاؾ١ اييت تٌهًت ؾٝٗا، ٚ توًٝ٘ اي٤ٛٔ ع٢ً ٖقٙ إٌه٬ت ايب١ٝ٦ٝ اييت تنؿاؿ  ػڀٛكتٗا ٚسـتٗا 

١ُٖٝ ايـكاه١ سـٚخ َٜٛا بعـ ّٜٛ، ٗ ٌٚ تـٖٛك عٓاُل ا١َٕٛٛٓ ايب١ٝ٦ٝ ٗ إٓڀك١، ٖٚا ٜعنم أ
ٚاٖل٠ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٗ أسـ اٱقًِٝ ايًٝب١ٝ اييت تٌتٗل بنكاع١ ايٌعرل ٚقت هكٛٙ ا٭َڀاك 

 إٓاهب١ إٓاؾ١ تلب١ٝ اؿٝٛاْات ػا١ُ ا٭غٓاّ.
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 َؿه١ً ايسضاغ١: -7
ب١ٝ بٌهٌ ٚايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلا إٕ ا٭١ُٖٝ ايتڀبٝك١ٝ يًـكاهات إٓاػ١ٝ بٌهٌ عاّ،    

ٚبايتايٞ تٛٗل ايعٛاُـ نٛاٖل٠  ػاْ، تتٔض ٗ إٔ قـك٠ اٱْوإ ٗ ايوٝڀل٠ عًٝٗا ٓعٝؿ١،
د١ٜٛ، ت٪ثل بِٛك٠ َباًل٠ ٚغرل َباًل٠ ع٢ً ايت١ُٝٓ َؼتًـ أْٛاعٗا. نُا تهُٔ ٌَه١ً ايـكاه١ ٗ 

 ٍ ًلم يٝبٝا.تٛٓٝض ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ  بإقًِٝ ايبڀٓإ سلا

 أٖساف ايسضاغ١، تٗسف ايسضاغ١ إىل َا ًٜٞ: -6 

 ،ٚتعلٜؿٗا باعتباكٖا َٛٗل َٔ َٛاٖل ايتِشل. ؿكاه١ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ 
 .ايتعلف ع٢ً ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ٚؼًًٝٗا 
 ١ٝ، َعلؾ١ ؿٚك اـِا٥ّ ايڀبٝع١ٝ يٲقًِٝ ٗ تٌٓٝ٘ سلن١ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب

 َٚا ٜتِ عٓٗا َٔ أثاك ب١ٝ٦ٝ ت٪ثل هًبا ٗ َهْٛات ايٓٛاّ ايب٦ٝٞ باٱقًِٝ.
 مت ا٫هتعا١ْ بعـ٠ َٓاٖر ٚ أهايٝب أُٖٗا: َٓاٖر ٚأغايٝب ايسضاغ١: -5

 :ًُٞٝػ٬ي٘ مت ؼـٜـ ًؼ١ِٝ َٓڀك١ ايـكاه١، ٚايتعلٜـ بٗا ٚ  املٓٗر اإلق َٔٚ
 عـٚؿٖا ايڀبٝع١ٝ ٚايبٌل١ٜ.

 مت َٔ ػ٬ي٘ ؼًٌٝ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ  يتشًًٝٞ:املٓٗر ايٛصفٞ ٚا
ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ، ٚتؿورل ٌْأتٗا ٚػِا٥ّ إٓاؾ ُٚٚـ ايٛاٖل٠ إٓاػ١ٝ ٚ ع٬قتٗا بإعڀٝات 

 اؾػلاؾ١ٝ بإٓڀك١.
 :ُٞاڂهتؼـّ إٓٗر ايهُٞ ٗ ؿكاه١ بٝاْات ايعٓاُل إٓاػ١ٝ ٗ إٓڀك١  املٓٗر ايه

قڀيت طدلم ٚ ْاُل، َٔ ػ٬ٍ ايتعلف ع٢ً إتٛهڀات ايٌٗل١ٜ ٚ ايؿ١ًِٝ يـكدات ؾُٝا ىّ 
 اؿلاك٠ ٚ ائػ٘ اؾٟٛ ٚ ايلٜاغ ٚ ايتواق٘ ٚ ايتهاثـ.

 ٖصا ٚقس مت اغتدساّ األغايٝب اآلت١ٝ يف ايسضاغ١:
 :ًًٞٝاعتُـت عًٝ٘ ايـكاه١ ٗ ُٚـ ايٛاٖل٠ ٚ ؼًًٝٗا. األغًٛب ايٛصفٞ ٚايتش 
 يتشٌٜٛ ايبٝاْات إٍ ػلا٥٘ ٚأًهاٍ بٝا١ْٝ. ضتٛغطايف:األغًٛب ايها 

 ايسضاغات ايػابك١ : -1
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 ٛيبعض عٓاُل ايڀكى ّ، ايتٛمٜع ايؿ6982، يك١ُ ؿكاه١، ػرلٟ ايِػرل أب ًِٞ
 ٗ يٝبٝا داَع١ طلابًى.  

  ا٭كُاؿ اؾ١ٜٛ، َِلات١، ايـاك اؾُاٖرل6992١ٜايٓڀاغ،ؿكاه١، قُـ أٓـ ، 
 بع١ ا٭ٍٚ.يًٌٓل ٚايتٛمٜع، ايڀ

 ًٞٝإٓاؾ ٗ اؾُاٖرل١ٜ، ؼلٜل: اشلاؿٟ َِڀؿٞ أب6995ٛ، ؿكاه١ قُـ عٝاؿ َك ، 
 ٚهعـ ػًٌٝ ايكنٜلٟ، هلت، ؿاك اؾُاٖرل١ٜ يًٌٓل ٚايتٛمٜع ٚاٱع٬ٕ، ايڀبع١ ا٭ٍٚ. يك١ُ

  ٞايواسٌ ايًٝيب، 6993ػًٌٝ ايكنٜلٟ،يك١ُ ٚهعـ  بٛأؿكاه١ اشلاؿٟ َِڀؿ ،
 داَع١ قاكْٜٛى.بٓػامٟ    ٌَٓٛكات 

  ،دػلاؾ١ٝ يٝبٝا، اٱههٓـك١ٜ، اٱههٓـك١ٜ 0228ؿكاه١ عبـ ايعنٜن طلٜض ًلف ،
 يًهتاب.

  ،ٕأثل إٓاؾ ع٢ً ايٌٓاٙ ايبٌل٣ ٗ 0266ؿكاه١ قُٛؿ قُـ قُٛؿ هًُٝا ،
ايكوِ ايٌلقٞ َٔ ايواسٌ ايًٝيب، ؿكاه١ ٗ إٓاؾ ايتڀبٝكٞ، كهاي١ ؿنتٛكاٙ)غرل ٌَٓٛك٠( داَع١ 

 ٍ ايعلب١ٝ، َعٗـ ايبشٛخ ٚايـكاهات ايعلب١ٝ ايكاٖل٠.ايـٚ

 أٚاًل: َفّٗٛ ايعٛاصف ايط١ًَٝ ٚايرتاب١ٝ
ايعاُؿ١ ايل١ًَٝ أٚ ايذلاب١ٝ ٖٞ ٚاٖل٠ د١ٜٛ تٌتـ ؾٝٗا هلع١ ايلٜاغ ايوڀش١ٝ يتٌِ إٍ َا     

١٦ٝ إٍ أقٌ نِ/هاع١(، ٜٚٓؼؿض ؾٝٗا َعـٍ ايلطٛب١ أثٓا٤ َلٚك اؾب١ٗ ايـؾ 79عٴكـ٠ ) 06ٜنٜـ ع٢ً 
، )ًهٌ (263، ْ 2015،)عٓدل، نِ( 6%، ٜٚٓؼؿض َـ٣ ايل١ٜ٩ ا٭ؾك١ٝ إٍ أقٌ َٔ )32َٔ 

ٕڂجاك٠ َٔ ايذلب١ ايوڀش١ٝ إڂؿهه١ َٚٔ ايػباك ٚايهجبإ ايل١ًَٝ،  (، 0 ٚتهٕٛ ق١ًُ با٭تلب١ ٚايلَاٍ ا
ا٭َتاك، ٚتتكـّ دب١ٗ  سٝح تعٌُ ايلٜاغ ع٢ً كؾع ا٭تلب١ إٍ اكتؿاعات عاي١ٝ تبًؼ عـ٠ آ٫ف َٔ

َذل تكلٜباڄ، ٚعلٜض بعلض عٌلات ٦َٚات  7222ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ نذـاك غباكٟ َلتؿع ايعاُؿ١ 
 .(42، ْ 1988، )َٛه٢، ايهًَٝٛذلات

 06 <َٚٔ ايٌلٚٙ اي٬م١َ ؿـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ: ايلٜاغ ًـٜـ٠ ايولع١ )      
غرل َتُاهه١ اؿبٝبات(، ق١ً ايػڀا٤ ايٓباتٞ، ساي١ عـّ اهتكلاك ٗ ايذلب١ اؾاؾ١ إڂؿهه١ ) عٴكـ٠(،

، ْتٝذ١ Atmospheric Boundary Layerايكلٜب١ َٔ هڀض ا٭كض ايڀبك١ اؿـ١ٜ 
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عاؿ٠  –آڀلاب ٗ اجملاٍ اؿلاكٟ ٚائػ٘ اؾٟٛ ٗ ٖقٙ ايڀبك١ "طبك١ ا٫ستهاى"، ٖٚقا وـخ 
ٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ ٗ ؾٌِ ايٌتا٤ ٚايؿًٌِ َع قـّٚ اؾبٗات ايباكؿ٠ إِاسب١ يًُ –

 (.12، ْ 2000،)ا٫هلز،ا٫ْتكايٌٝ
ٚؽتًـ أٚقات سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ، ّٚهٔ إٔ ؼـخ ٗ أٟ ٚقت َٔ     

هاعات ايّٝٛ، سٌ َلٚك إٓؼؿض اؾٟٛ، ٍُٚٚٛ هلع١ ايلٜاغ ؿـ ايعاُؿ١، ٚيهٓٗا بٌهٌ عاّ 
ٌْاٙ ايتٝاكات اشلٛا١ٝ٥ ايِاعـ٠ ٚسـٚخ ا٫ْك٬بات اؿلاك١ٜ، ؼـخ سٍٛ ٚقت ايٛٗرل٠، سٝح 

ٚنجرلاڄ َا تتشلى ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ َٔ أقايِٝ تٛيـٖا إٍ أقايِٝ أػل٣ تبعـ عٓٗا ٦َات 
 ايهًَٝٛذلات، ٜٚتٓاهب فيو طلؿٜاڄ سوب عُل إٓؼؿض اؾٟٛ، ًٚـ٠ إٓشـك ائػڀٞ.

ٚايعاُؿ١ ايذلاب١ٝ أٚ )ايػباك١ٜ(  Sand Stormُؿ١ ايل١ًَٝ ٚكغِ إٔ ٖٓاى ؾلقاڄ بٌ ايعا    
Dust Storm  ٜتُجٌ ٗ اػت٬ف سذِ دٴن٦ٜات ايػباك إجاك، ؾٗٛ أُػل ٚأؿم ٗ ايعاُؿ١ ايذلاب١ٝ

َٝهلٕٚ(، يقيو ؼًُ٘ ايتٝاكات اشلٛا١ٝ٥ ايِاعـ٠ إٍ اكتؿاعات عاي١ٝ، تٌِ إٍ بٔع١ آ٫ف  62:7)
ًَِ(، ٚتهاؿ  6َٝهلٕٚ ٚ  82ُؿ١ ايل١ًَٝ ؾٝذلاٚغ قڀل سٴبٝبات ايلَاٍ بٌ )َٔ ا٭َتاك، أَا ٗ ايعا

تٓشِل ٗ ا٭َتاك ايج٬ث١ ايوؿ١ًٝ َٔ طبك١ اشلٛا٤ ا٬ُٕك١ يوڀض ا٭كض، ٜٚٓقك إٔ تلتؿع ٖقٙ 
ٖقا ايؿلم  ( ؾإ130ٕ، ْ 1981، )ايهًٝب، َذلاڄ عٔ هڀض ا٭كض 65اؿبٝبات إٍ أنجل َٔ 

ـٺ َا، ؾه٬ُٖا ٜٴعدلإ عٔ ٚاٖل٠ د١ٜٛ ٚاسـ ؼـخ ع٢ً هڀض ا٭كض إهٕٛ ٜعـ ؾلقاڄ ْٛلٜاڄ إ ٍ س
َٔ ا٭تلب١ ٚايلَاٍ َعاڄ ؿٕٚ سـٚؿ تؿًُِٗا، ؾولع١ ًٚـ٠ ايلٜاغ ايعاُؿ١ ٖٞ اييت ؼـؿ سذِ 
دن٦ٜات ايػباك إجاك٠، إف ٜتٓاهب قڀل سبات ايلَاٍ ٚفكات ايذلاب، ٚنٌ َا ٜٴشٌُ ٗ اشلٛا٤ ع٢ً 

ايلٜاغ، نُا أْ٘ َٔ ايِعب ٚدٛؿ هڀٛغ ك١ًَٝ ُاؾ١ٝ، أٚ تلاب١ٝ ػاي١ِ، بٌ َنٜر كتً٘ ق٠ٛ ًٚـ٠ 
بٌ فكات ايذلاب، ٚسبٝبات ايلَاٍ، َٚا إٔ دن٦ٜات ايػباك ايـقٝك١ ايٓاع١ُ أنجل إثاك٠ ٚاْتٌاكاڄ َٔ 

٢ً يًـ٫ي١ ع Dust Stormغرلٖا ٗ طبكات اشلٛا٤؛ ؾكـ ًاع اهتؼـاّ َِڀًض ايعاُؿ١ ايػباك١ٜ 
أ١ٜ َٔ ايعاُؿتٌ "ايذلاب١ٝ أٚ ايل١ًَٝ"، نُا إٔ ن١ًُ "غباك" تعين نٌ َا ٜعًل ٗ اشلٛا٤ َٔ دوُٝات 

 .(263، ْ 2015، )عٓدل، داؾ١ َٝهلٚههٛب١ٝ، ٚيهٓٗا َل١ٝ٥

 ثاًْٝا: أْٛاع ايعٛاصف ايرتاب١ٝ:
 تُجٌ ٗ اٯتٞ:ّٚهٔ تكوِٝ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٚؾكاڄ ٭هباب سـٚثٗا إٍ عـ٠ أقواّ ت
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: Rising Dustعٛاُـ ك١ًَٝ ٚتلاب١ٝ ْاػ١ عٔ أْٛا٤ َِاسب١ يًعٛاُـ ايلعـ١ٜ إُڀل1٠-
ٗ ٖقا ايٓٛع َٔ ايعٛاُـ لـ إٔ ايعاُؿ١ ايذلاب١ٝ توبل ايعاُؿ١ ايلعـ١ٜ ٗ اؿـٚخ، ٚتهٕٛ 

ا٤ نِ/هاع١؛ ٚؼـخ ْتٝذ١ تدلٜـ اشلٛ 52َِشٛب١ بلٜاغ ٌْڀ١ تٌِ هلعتٗا إٍ أنجل َٔ 
، ٖا ٜ٪ؿٟ ٫كتؿاع (106، ْ 2008، )ايعلٌٜٞ،  ايوڀشٞ ست٢ ٜأػق ُٛك٠ اؾب١ٗ ايباكؿ٠

(، ٜٚنؿاؿ اكتؿاع٘ َع  7ايػباك َا ٌٜب٘ ايـػإ إتِاعـ َهْٛاڄ َا ٜعلف بايعاُؿ١ اؾـاك١ٜ ) ًهٌ 
ـ، تِاعـ ايلٜاغ إؿاد٧ ست٢ ٌِٜ إٍ أهؿٌ ايوشاب١، ٜٚلاؾل ٖقٙ ايعٛاُـ ُٛت َلتؿع ًٚـٜ

نُا ٜٓتر عٓٗا انؿاض ٗ ايل١ٜ٩، ٚقـ تٓعـّ أسٝاْاڄ، ٜٚ٪ثل ٖقا ايٓٛع َٔ ايعٛاُـ ع٢ً ْڀام ٓٝل 
ٚيؿذل٠ م١َٝٓ قِرل٠ تذلاٚغ َا بٌ كبع هاع١ إٍ ث٬خ هاعات، ٚتٓتٗٞ غايباڄ بوكٛٙ ا٭َڀاك ايػنٜل٠ 

ب كعـ١ٜ ؾإْٗا توتُل ؾذل٠ اييت تػوٌ اشلٛا٤ َٔ ايػباك، ٚيهٓٗا عٓـَا ٫ تًتكٞ أثٓا٤ اكتؿاعٗا بوش
ٜٚهجل ٖقا ايٓٛع َٔ ايعٛاُـ ٗ َٓڀك١ ايـكاه١ ٗ ؾًِٞ  (،24، ْ 2000، )عبٝـ، م١َٝٓ أطٍٛ

 ايلبٝع ٚاـلٜـ.
عٛاُـ ا٫هتكلاك، ٖٚٞ عباك٠ عٔ عٛاُـ ق١ًٝ تٌٓأ عٓـَا توٛؿ ا٫ْك٬بات اؿلاك١ٜ  -0

(، بوبب ٖبٛٙ اشلٛا٤ َٔ طبكات اؾٛ َذل6222 - 522ع٢ً أبعاؿ قلٜب١ َٔ هڀض ا٭كض َا بٌ )
 ايعًٝا، ٚأسٝاْاڄ تٌٓأ ْتٝذ١ تٝاكات اشلٛا٤ اؿاك٠ اييت تٗب ٗ َكـ١َ إٓؼؿٔات اؾٟٛ.

عٛاُـ سا٫ت عـّ ا٫هتكلاك، تٌٓأ ْتٝذ١ َلٚك اؾبٗات ايباكؿ٠ ؾٛم هڀض ايِشلا٤،  3- 
هتكلاك، ٜٚتٛيـ عٔ فيو عٛاُـ سٝح ٜلاؾل فيو ٌْاٙ يًتٝاكات اشلٛا١ٝ٥ ايلأه١ٝ ْتٝذ١ عـّ ا٫

 تلاب١ٝ عٓٝؿ١ ٜٚواعـ ع٢ً تٛيـ ٖقٙ ايعٛاُـ طبٝع١ هڀض ا٭كض ٚٚؾل٠ ا٭تلب١ ٚ ايلَاٍ.

 ثايجًا: ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ املؤثط٠ يف سسٚخ ايعٛاصف ايط١ًَٝ ٚايرتاب١ٝ:    
اييت تعٌُ ٗ  َذُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ إتـاػ١ً تتأثل ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٗ سـٚثٗا،    

ٖٚقا َا دعٌ  ُٛك٠ َتها١ًَ، عٝح تهٕٛ بعٔٗا هببا يعاٌَ َا، ْٚتٝذ١ يعاٌَ أػلٗ ْؿى ايٛقت،
إٛقع  َٓٗا ٌَه١ً بايػ١ ايتعكٝـ، ػا١ُ أْٗا تٌٓأ عٔ عٛاٌَ طبٝع١ٝ. ٚقـ كنن ايبشح ع٢ً ؿكاه١،

هتٌ اشلٛا١ٝ٥، ٚإٓؼؿٔات مت اي ٚايلٜاغ، اؾَٟٛٚٛاٖل ايوڀض، ٚتٛمٜع ائػ٘  ايؿًهٞ ٚاؾػلاٗ،
 اؾ١ٜٛ.
 املٛقع ايفًهٞ ٚاجلػطايف: -6
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َٔ ايجابت إٔ إٛقع ايؿًهٞ ٖٛ ايعاٌَ ا٭هاي ٚإتشهِ ٗ ا٫ػت٬ؾات إها١ْٝ يعِٓل      
ٕ ؿٚا٥ل ايعلض ُجٌ تأثرلات سلن١ٝ عهِ طبٝعتٗا، نٔٛاب٘ يًُٛقع إهاْٞ ايؿًهٞ إإٓاؾ، سٝح 

ٚػا١ُ إٔ َعِٛ إقًِٝ ايبڀٓإ ٜـػٌ  (،532، ْ 1999، )اؾلاًٞ، ١ٝايهل٠ ا٭كٓع٢ً هڀض 
ُٓٔ اٱقًِٝ ايِشلاٟٚ اؾاف، ٚنقيو َعِٛ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ، َاعـا ًلٜ٘ ٓٝل َٔ ا٭كض ٗ 
أقِٞ ايٌُاٍ، ايقٟ ٜـػٌ ٗ ْڀام إقًِٝ ايبشل إتٛه٘ إٓاػٞ، ٚإٔ يٝبٝا تكع ٗ إٓڀك١ ًب٘ 

 (.2005، )ؾاٜـ، إـاك١ٜ
 َعاٖط ايػطح:  -6

ايتٔاكٜى ُجٌ إٛاٖل ايڀبٛغلاؾ١ٝ ٚإعامل ايڀبٝع١ٝ يًوُات إُٝن٠ يًوڀض اـاكدٞ       
يًٓڀام احملًٞ ٱقًِٝ ايبڀٓإ، ؾًهٌ َٛٗل تٔاكٜوٞ ػِا٥ّ طبٛغلاؾ١ٝ ٖٝن٠ ي٘، ٚاييت تعٌُ ع٢ً 

بٌ َٛاٖل هڀض ا٭كض تهٜٛٔ ب١٦ٝ طبٝع١ٝ ػا١ُ ب٘، ٚغًٝ٘ تتشهِ ايتٔاكٜى ٗ طبٝع١ ايع٬ق١ 
( ّهٔ تكوِٝ َٛاٖل هڀض َٓڀك١ ايـكاه١ 0اـلٜڀ١ كقِ )ٚايٌٓاٙ ايبٌل٣ ايكا٥ِ عًٝ٘. ٚبايٓٛل إٍ 

 إٍ َا ًٜٞ:
 ايػاسٌ ايػاسًٞ : - أ

ّتـ ايوٌٗ ايواسًٞ َٔ ًلم ػًٝر ايبُب١ ايػلبٞ إٍ َـ١ٜٓ َواعـ ًلقا ع٢ً اؿـٚؿ        
نِ،  62ٜنٜـ اتواع٘ عٔ ٫ٚ  ًـ اتواع٘ َٔ َهإ ٭ػل،ٖٚٛ هٌٗ ٓٝل، ىت ايًٝب١ٝ َع َِل،

ع٢ً ت١٦ٝٗ  طبٝع١ اَتـاؿ ػ٘ يواسٌ ٚتٛغً٘ ٗ ايٝابى ٕواؾ١ أكبع١ نًَٝٛذلات، ٚقـ هاُٖت
ايٛلٚف ايڀبٝع١ٝ اييت أؿت إٍ ٚدٛؿ َٝٓا٤ طدلم ايڀبٝعٞ، ٖٚٛ َٔ أِٖ إٛاْٞ ايًٝب١ٝ ع٢ً ايواسٌ 

دـ َلؾأ ايدلؿ١ٜ ٗ أق٢ِ ًلم اٱقًِٝ. ٬ْٚسٜ إٔ اؿاؾ١ ايٌُاي١ٝ نُا ٜٛ ايٌُايٞ ايٌلقٞ َٔ يٝبٝا،
ٖٚٞ  بوبب ٓٝل ايوٌٗ ايواسًٞ ٗ اغًب إٛآع، بإٓڀك١ تٌلف ع٢ً ايبشل إتٛه٘ َباًل٠،

اقٌ اهتكا١َ َٔ بك١ٝ ايوٛاسٌ ايًٝب١ٝ، سٝح زلض بٛدٛؿ اـًذإ ٚايؿذٛات ايعُٝك١ اييت تٛٗل عٓـ 
ٚتٓتٌل ايٌٛاط٧ ايل١ًَٝ ٗ َٓاطل  ٠ فات اؿٛاف اؿاؿ٠ ٚا٫مـاكات ايٌـٜـ٠،َِاب ا٭ٚؿ١ٜ ايكِرل

 كتًؿ١ باٱقًِٝ .   

 ٖطبتا ايبطٓإ ٚزف١ٓ:                                                                    -ب      



 الوؤثرج علً حذوث العىاصف الرهليحالعىاهل 
   

    

 

040 
 

ب١ ايبڀٓإ ايٓڀام ٖٔب١ ايبڀٓإ ٖٚٔب١ ؿؾ١ٓ اًتٗلت قـّا باهِ)َاكَاكٜها(، ٜكِـ بٗٔ   
إُتـ َٔ ًلم ػًٝر ايبُب١ ايػلبٞ مٛ ايٌلم إٍ َـ١ٜٓ طدلم، أَا ٖٔب١ ؿؾ١ٓ ٖٞ ايٓڀام  إُتـ 
َٔ ًلم َـ١ٜٓ طدلم، َٔ َِب أّ ايٌاَٚ ست٢ ب٦ل ايل١ًَ ًلقا، اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ إِل١ٜ ٚؾ٢ 

َذل ؾٛم َوتٟٛ هڀض 007 بٗٔب١ ايبڀٓإ أٚ إقًِٝ ايبڀٓإ، ٖٚٞ تلتؿع مٛايٛقت اؿآل تعلف 
 Googleايبشل، َٚٔ ػ٬ٍ ؼًٌٝ اـلٜڀ١ ايڀبٛغلاؾ١ٝ يًُٓڀك١، ٚإل٥ٝات ايؿٔا١ٝ٥، ٚبلْاَر 

Earth،ًِٝٚإٓؼؿٔات ٖٞ عباك٠ عٔ أكآٞ َوت١ٜٛ  ، يٛسٜ اْتٌاك إٓؼؿٔات ع٢ً هڀض اٱق
،  ايعًُٝات ايتشات١ٝٚتلدع ٌْأت إٓؼؿٔات إٍ ؾعٌ ايعٛاٌَ ايتهت١ْٝٛ، ٚاٍ أٚ ًب٘ َوت١ٜٛ،

  ( .31، ْ 1995)دٛؿ٠، 

 ( اخلصا٥ص ايطبٝع١ٝ إلقًِٝ ايبطٓا0ٕخطٜط١ )

 
 .6206املصسض: َٔ عٌُ ايباسح باغتدساّ بطْاَر أضى َاب 

ُتـ َٔ ايػلب إٍ ايٌلم.  نًَٝٛذل َلبع، 053007َٚواس١ ٖقٙ إٓؼؿٔات تبًؼ سٛايٞ     
ٜڀًل عًٝٗا قًٝا اهِ )َٓؼؿٔات ايوكاٜـ(، َٚٓٗا ع٢ً  ؿ٠،ٚتٴعلف إٓؼؿٔات بأزلا٤ دػلاؾ١ٝ قـ

هبٌٝ إجاٍ: هكٝؿ١ ايوـ، ٚهكٝؿ١ اًَٜٛض، ٚهكٝؿ١ طدلم، ٚهكٝؿ١ ػاكد١، ٚهكٝؿ١ اـٜٛل ٚهكٝؿ١ 
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اينعؿلإ ٚهكٝؿ١ اشلٓاؿ، ٚهكٝؿ١ ايؿلٜٔ، ٚهكٝؿ١ سؿًن ٚهكٝؿ١ ايػلابات، ٚغرلٖا. نُا ٜٛدـ 
م ُشلا٤ يٝبٝا عٓـ اؿـٚؿ ايًٝب١ٝ إِل١ٜ ٚاٍ دٓٛب ًلم َٓؼؿض اؾػبٛب ٗ أق٢ِ سلاٍ ًل

نِ، ٚوـٙ َٔ ايٌلم َٓؼؿض هٝٛٙ ؿاػٌ ا٭كآٞ إِل١ٜ، 082َـ١ٜٓ طدلم َواؾ١ تٌِ إٍ 
ٚد١ً ٚادؼل٠، َٚٔ ْاس١ٝ ايٌُاٍ ؼـٙ ساؾ١ ًـٜـ٠ ا٫مـاك أٚاسات دايٛ ٚ َٚٔ د١ٗ ايػلب

ٛبا وـٙ عل ايلَاٍ ايعِٛٝ، ٚتبًؼ َواس١ إٓؼؿض َذلتعلف بٗٔب١ ايـؾ١ٓ، ٚد652ٓتلتؿع مٛ 
نِ، َٚٔ 57َلبع، ٌِٜٚ أق٢ِ اَتـاؿ يًُٓؼؿض َٔ ايػلب إٍ ايٌلم نًَٝٛذل 62680020

 نِ.76ايٌُاٍ إٍ اؾٓٛب أق٢ِ اَتـاؿ ٌِٜ 

نًٝٛا َذل تكلٜباڄ، ٚ تبًؼ َواست٘  002إتٛه٘ ٜبعـ عٔ هاسٌ ايبشل َٓدفض اجلػبٛب:  -ز
نًٝٛا َذل َلبع ٚ ٜتأيـ َٔ فُٛع١ َتؿلق١ َٔ ا٭سٛاض ايِػرل٠ تؿًِٗا بعض ايت٬ٍ  952سٛايٞ 

إتكڀع١ ٚ ٌٜلف ع٢ً إٓؼؿض َٔ ْاس١ٝ ايٌُاٍ ساؾ١ تتهٕٛ َٔ ُؼٛك كهٛب١ٝ ُنقٗا ا٭ٚؿ١ٜ 
 .(23، ْ 2010، )هًُٝإ،  ايعُٝك١ ْوبٝاڄ، ٚؼـٙ َٔ ْاس١ٝ اؾٓٛب ايهجبإ ايل١ًَٝ

 ػط اجلٟٛ ٚايطٜاح:                                                                                    ثايجا: تٛظٜع ايط
َٔ إعلٚف إٔ ايلٜاغ َا ٖٞ إ٫ ْتاز ٫ػت٬ؾات ٗ َٓاطل ائػ٘ اؾٟٛ، ٚتتشهِ     

اك٠ ػ٬ٍ ٚ ْتٝذ١ ٫نؿاض ؿكد١ اؿلاؿلاك٠ ٗ تٛمٜع َٓاطل ائػ٘ اؾٟٛ ع٢ً هڀض ا٭كض، 
، ؾتٗب اٯهٟٝٛؾٌِ ايٌتا٤، تِبض َٓڀك١ ايِشلا٤ ايهدل٣ اَتـاؿ ائػ٘ إلتؿع اٯمٚكٟ ٚإلتؿع 

ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ ٚايٌُاي١ٝ ايٌلق١ٝ اؾاؾ١ باػاٙ ائػ٘ إٓؼؿض ا٫هتٛا٥ٞ، ٚؾ٢ بعض ا٭سٝإ 
ؿتٛسا أَاّ ايلٜاغ ايػلب١ٝ تتؼ٢ً ايلٜاغ ايتذاك١ٜ عٔ هٝڀلتٗا ع٢ً ا٭طلاف ايٌُاي١ٝ يتذلى اجملاٍ َ

ايعهو١ٝ ٚانؿآاتٗا اؾ١ٜٛ إڀرل٠ يهٞ تػنٚ َٓڀك١ ايـكاه١ ٗ أًٗل ايٌتا٤، سٝح ٜتشٍٛ ايبشل 
 ايٓويب، ْتٝذ١ ؿف٤ َٝاٖ٘، ؾتذقب إيٝ٘ ايلٜاغ ايػلب١ٝ ايعهو١ٝإتٛه٘ إٍ َلنن َٔ إٓؼؿض 

 . (29، ْ 2014)هًُٝإ أ، 
ام ائػ٘ إلتؿع اٯمٚكٟ مٛ ايٌُاٍ، ّٚتـ َٓٗا فكاع ٚؾ٢ ؾٌِ ايِٝـ ٜتنسنغ ْڀ     

ٜتُلنن ع٢ً ايبشل إتٛه٘، ْٚتٝذ١ يتعاَـ ايٌُى ع٢ً َـاك ايولطإ ٚاكتؿاع ؿكد١ سلاك٠ 
سٝح ؽٔع َٓڀك١ ايـكاه١ إٍ ٖبٛب  ايٝابى، ُتـ َٓڀك١ َٔ ائػ٘ إٓؼؿض ع٢ً سلاٍ أؾلٜكٝا،

٫ٚ ت٪ؿ٣ إٍ هكٛٙ إڀل  ييت تواعـ ع٢ً تًڀٝـ ؿكد١ اؿلاك٠،ا ايلٜاغ ايتذاك١ٜ ايٌُاي١ٝ ايٌلق١ٝ،
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 اؾٟٛ٭ْٗا تٗب إٍ َٓڀك١ أؿؾأ َٓٗا، ؽتًـ اػاٖات ايلٜاغ َٓڀك١ ايـكاه١ بوبب تٛمٜع ائػ٘ 
 َٔ ًٗل ٭ػل َٚٔ ؾٌِ إٍ آػل بإقًِٝ ايبڀٓإ سلاٍ ًلم يٝبٝا.
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ٖات ايطٜاح ايػا٥س٠ يف ذلط١ طربم ( املتٛغطات ايؿٗط١ٜ يًٓػب امل١ٜٛ٦ الجتا 6ؾهٌ ) 
 خالٍ

 0229-6985ؾٗٛض ايػ١ٓ يًفرت٠ 
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 .06املصسض : َصسض غبل شنطٙ  ص 

    
نُا تعٌُ ايلٜاغ ع٢ً ْكٌ ٚتلهٝب ايلَاٍ ع٢ً ا٭كآٞ اينكاع١ٝ ػا١ُ ٗ اشلٛاٍَ   

مٜاؿ٠ ْوب١ ايلٌَ بايذلب١، ٜٚتشٍٛ يْٛٗا إٍ ايًٕٛ ا٭ُؿل ٚعـّ ايِشلا١ٜٚ باٱقًِٝ ٖا ٜ٪ؿٟ إٍ 
ُاهو فكاتٗا ٚتؿهو ْوٝذٗا ٚمٜاؿ٠ َواَٝتٗا، ٖا ٜنٜـ َٔ هلع١ تولب إا٤ إٍ باطٔ ا٭كض، 

 ، ٚبايتايٞ تكٌ قـكتٗا ع٢ً ا٫ستؿاٚ بإا٤، ٜٚذلتب ع٢ً فيو انؿاض ايكـك٠ اٱْتاد١ٝ يًذلب١ اينكاع١ٝ
ؾإقًِٝ ايـكاه١ وـٙ َٔ اؾٓٛب َٓاطل ُشلا١ٜٚ ؾعٓـَا  ( 147، ْ 1999ٕ، ٚاػلٚ)ًلف 

ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ )كٜاغ ايكبًٞ( ؼٌُ َعٗا ا٭تلب١ ٚ ايلَاٍ عٓـ عبٛكٖا ايِشلا٤ ٗ طلٜكٗا إٍ  تٗب
                                                                     ڄ      ڄ         ايواسٌ، ٚ ٖقا ٜتٛقـ ع٢ً هلع١ ايلٜاغ سٝح ٜتٓاهب َعـٍ مسـ ايلَاٍ تٓاهبا  طلؿٜا  َع هلع١ 

هًُا ماؿت هلع١ ايلٜاغ ماؿت قـكتٗا ع٢ً ٌٓ ايلَاٍ ٚ ا٭تلب١ ٚ ؿؾعٗا مٛ ايواسٌ ٚ ايلٜاغ ؾ
                 ڄ                                                       كٜاغ ايكبًٞ نجرلا  َا تٌهٌ عٛاُـ ك١ًَٝ ٚ تلاب١ٝ ٌِٜ أثلٖا إٍ هاسٌ اٱقًِٝ.
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  ٌ( ْالسغ َا ًٜٞ:  6) َٔ خالٍ ايؿه 
ٖٞ ايلٜاغ ايػلب١ٝ  إٔ ايلٜاغ ايوا٥ـ٠ ٗ قڀ١ طدلم يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ ػ٬ٍ ًٗل ٜٓاٜل،    

 %0208%،تًٝٗا كٜاغ سلاي١ٝ غلب١ٝ 5607ٖبٛب ايعهو١ٝ إُڀل٠ ًتا٤، سٝح بًػت أع٢ً ْوب١ 
% ٚؾ٢ ًٗل ؾدلاٜل ْوب١ ٖبٛب 608قٌ بهجرل، ؾايلٜاغ ايٌُاي١ٝ ايٌلق١ٝ  أبك١ٝ ا٫ػاٖات بٓوب 

       ٢ٖٚ ايوا٥ـ٠ ػ٬ٍ ًٗٛك ؾٌِ ايٌتا٤ .              7101ايلٜاغ ايػلب١ٝ %
بلٌٜ، ؾايلٜاغ أٖٓاى تٛمٜع َتهاؾ٧ يٓوب اػاٖات ٖبٛب ايلٜاغ ػ٬ٍ ًٗلٟ َاكي ٚ     
%،ٚايلٜاغ ايػلب١ٝ 05 أبلٌٜٚؾ٢ ًٗل  %0307ايػلب١ٝ بًػت ْوب١ ٖبٛبٗا ٗ ًٗل َاكي ايٌُاي١ٝ 

%ٗ ًٗل َاكي، ٚٗ 6705%،ٚايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ ْوبتٗا6800 أبلًٌٜٚٗل  %،02ٗ ًٗل َاكي 
%، ٖٚقا كادع ٕلٚك إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ ع٢ً إقًِٝ ايبڀٓإ)َٓڀك١ ايـكاه١(   ٚاييت 6603 بلٌٜأًٗل 

ٜٓتر عٓٗا كٜاغ ايكبًٞ اؿاك٠ اؾاؾ١، إجرل٠ يًػباك ٚا٭تلب١. نُا تٗب ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ ٚايٌُاي١ٝ 
ؾٝ٘ ايلٜاغ ايٌلق١ٝ ٗ ًٗل َاٜٛ ايقٟ ّجٌ ْٗاٜات ؾٌِ ايلبٝع ٚبـا١ٜ ؾٌِ ايِٝـ ايقٟ تٗب 

 %.6601ايٌُاي١ٝ بٓوب١ نبرل٠ بًػت 
ٚؾ٢ ًٗٛك ؾٌِ ايِٝـ ٜذلنن ٖبٛب ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ بٌهٌ نبرل ٢ٖٚ كٜاغ داؾ١ ٚيهٔ     

ْتٝذ١ ٕلٚكٖا ع٢ً ايبشل إتٛه٘ انتوبت ايلطٛب١ ٚػؿٔت َتٛهڀات ؿكد١ اؿلاك٠ ايع٢ُٛ ع٢ً 
ٚٗ ًٗل  %١ٝ89 ْٚوب١ ٖبٛبٗا ػ٬ٍ ًٗل ْٜٛٝٛ ايواسٌ ؾك٘ بُٝٓا تلتؿع اؿلاك٠ ٗ إٓاطل ايـاػً

 %، أَا ًٗٛك ؾٌِ اـلٜـ اػتًؿت8700% ٚؾ٢ ًٗل أغوڀى بًػت ْوب١ ٖبٛبٗا 9506ٜٛيٝٛ
اػاٖات ٖبٛب ايلٜاغ بٌهٌ ْويب سٝح هاؿت ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ ٗ ًٗل هبتُدل ْوب١ ٖبٛبٗا بًػت 

 %، بُٝٓا ًٗل ْٛؾُدل تٗب ايلٜاغ اؾٓٛب72١ٝٚؾ٢ ًٗل أنتٛبل ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ ايػلب١ٝ بٓوب١  %،59
 % ٚٚمعت6601%، ثِ ايلٜاغ ايٌُاي١ٝ بٓوب١ 6507% ٚايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ بٓوب١ 77ايػلب١ٝ بٓوب١ 

 بك١ٝ ايٓوب ع٢ً ا٫ػاٖات ا٭ػل٣.
نُا تعـ هلع١ ايلٜاغ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ، ٚتتأثل      

َٚٔ ػ٬ٍ هذ٬ت ائػ٘ اؾٟٛ ٗ َٓڀك١  لٜاغ بٌهٌ نبرل َكـاك امـاك ائػ٘ اؾٟٛ،هلع١ اي
ايـكاه١، لـ إٔ َكـاك ائػ٘ اؾٟٛ ىتًـ َٔ ؾٌِ إٍ آػل، َٚٔ ّٜٛ إٍ آػل، َٚٔ ؾذل٠ قٝاي 
إٍ أػل٣، ؾولع١ ايلٜاغ ؽتًـ باػت٬ف إكـاك ايقٟ ٜٓشـك اشلٛا٤ ؾٝ٘ َٔ َلتؿع إٍ َٓؼؿض 
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نًَٝٛذل/ايواع١ 72-62هذ٬ت هلع١ ايلٜاغ ػ٬ٍ ًٗٛك ايو١ٓ أْٗا تذلاٚغ بٌاتٔض َٔ ٚيكـ 
 نًَٝٛذل/ايواع١. 12باهتجٓا٤ أٜاّ ق١ًًٝ تٌِ ؾٝٗا هلع١ ايلٜاغ 

( ٜبني املتٛغط ايؿٗطٟ يػطع١ ايطٜاح )نًَٝٛرت/ ايػاع١( يف ذلط١ طربم ٚ ْاصط 0ؾهٌ )
 0229ّ -6985ٚ اجلػبٛب يًفرت٠ 

 
 .77صسض غبل شنطٙ  صاملصسض: َ

إٔ ايلٜاغ ٜنؿاؿ َتٛه٘ هلعتٗا ٗ  ( إتٛه٘ ايٌٗلٟ يولع١ ايلٜاغ،٬ٜ7سٜ َٔ ايٌهٌ )  
ْتٝذ١ ٖبٛب ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ  نِ/ ايواع١ ٗ قڀ١ طدلم يٮكُاؿ اؾ05،١ًٜٛٗل َاكي بًؼ 

ًٝٗا قڀ١ ْاُل أع٢ً َٓٗا ايػلب١ٝ ٗ َكـ١َ إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ اييت ُل عدل ايبشل إتٛه٘، ٜ ٚاؾٓٛب١ٝ
(  نِ/ايواع١ ػ٬ٍ ًٗل 9نِ/ايواع١، بُٝٓا أقٌ هلع١ يًلٜاغ ٗ قڀ١ طدلم بًػت )01بكًٌٝ 

نِ/ايواع١(، أَا ٗ قڀ١ ا٭كُاؿ اؾ١ٜٛ 67أغوڀى ٚؾ٢ قڀ١ ْاُل هذًت اقٌ هلع١ يًلٜاغ)
عاّ يولع١ ايلٜاغ ٗ عكـ٠(، ٚلـ إٔ إتٛه٘ اي 709اؾػبٛب هذًت أقٌ هلع١ يًلٜاغ بايعكـ٠)

نِ/ايواع١،   أَا قڀ١  6305نِ/ايواع١  ٚؾ٢ قڀ١ ْاُل يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ 6809قڀ١ طدلم بًؼ 
( عكـ٠(.نُا بًؼ إعـٍ 505اؾػبٛب يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ هذٌ إتٛه٘ ايعاّ يولع١ ايلٜاغ بايعكـ٠ 

 نِ/ايواع١. 68ٚق٢ قڀ١ ْاُل  نِ /ايواع6309،١ايعاّ يولع١ ايلٜاغ ٗ قڀ١ طدلم 
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( تٛٓشإ َلانن ائػ٘ اؾٟٛ ػ٬ٍ ؾًِٞ ايٌتا٤ ٚ ايِٝـ، ٚ َا ٜتٛيـ 706ٚاـلٜڀتإ )
 عٔ َلانن ائػ٘ اؾٟٛ إلتؿع َٔ كٜاغ.

 ( تٛظٜع ايطػط ٚايطٜاح مبٓطك١ ايسضاغ١ خالٍ فصًٞ ايؿتا٤ 7خطٜط١ ) 

 
 .10، ص 0262املصسض: غًُٝإ، ذلُٛز ذلُس ذلُٛز،        
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 ( تٛظٜع ايطػط ٚ ايطٜاح مبٓطك١ ايسضاغ١ خالٍ فصًٞ ايصٝف6) خطٜط١

 
 املصسض : ْفؼ املطدع، ْفؼ ايصفش١.          

 

 :ضابعًا: ايهتٌ اهلٛا١ٝ٥
  052اَتـاؿٖا ٕواؾ١ تعـ ايهتٌ اشلٛا١ٝ٥ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثل ٗ َٓاؾ إقًِٝ ايبڀٓإ بوبب 

بايهت١ً اشلٛا١ٝ٥ إتُلنن٠ ع٢ً ايِشلا٤ ايهدل٣ اييت ٜٓتر عٓٗا َٔ ايٌلم إٍ ايػلب ؾاٱقًِٝ ٜتأثل  نِ
ٖٛا٤ َـاكٟ قاكٟ ٜتُٝن باؾؿاف طٍٛ ايعاّ ٚباؿلاك٠ ٗ ؾٌِ ايِٝـ ٚايـ٤ٗ ٗ ؾٌِ ايٌتا٤ 
ٜٚهٕٛ قوٛها ٗ أٚاػل ؾٌِ ايلبٝع ٚأٚا٥ٌ ؾٌِ اـلٜـ سٝح تٗب ع٢ً ًهٌ كٜاغ تعلف 

ات اؾ١ٜٛ، ٖٚٓاى ايهتٌ إـاك١ٜ ايبشل١ٜ َِٚـكاٖا احملٝڀات باهِ كٜاغ ايكبًٞ ٗ َكـ١َ إٓؼؿٔ
سٝح تتهٕٛ ٗ َٓاطل ائػ٘ إلتؿع ؿٕٚ إـاكٟ ٚتتهٕٛ ؾٛم ايبشل إتٛه٘ ٗ ؾٌِ ايِٝـ 
ٜٚتُٝن ٖٛا٥ٗا با٫عتـاٍ ٚؿؾ٦٘ ٚاكتؿاع َعـٍ ايلطٛب١ ايٓوب١ٝ ٚػ٬ٍ ؾًِٞ ايلبٝع ٚاـلٜـ ٜهٕٛ 

َٔ ايبشل إتٛه٘ يقيو تتشلى ٖقٙ ايهتٌ مٛ ايٌلم ٚتأثل ع٢ً َٓڀك١ احملٝ٘ ا٭طًوٞ اقٌ سلاك٠ 
ايـكاه١ َٔ د١ٗ ايٌُاٍ ٗ ا٭ٜاّ اييت تعكب كٜاغ ايكبًٞ ٚتواعـ ٖقٙ ايهت١ً ع٢ً انؿاض ْويب ٗ 

 ؿكدات اؿلاك٠ ٚأسٝاْاڄ ٗ هكٛٙ نُٝات ق١ًًٝ َٔ إڀل.
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 ِٝ ايبطٓإ مشاٍ ؾطم يٝبٝا( تبني ايهتٌ اهلٛا١ٝ٥ اييت تتعطض هلا إق5ًخطٜط١ )

 
 .72، َطدع غابل، ص 0262املصسض: غًُٝإ، ذلُٛز ذلُس ذلُٛز، 

 املٓدفطات اجل١ٜٛ:  -خاَػًا
ت٪ثل إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ أٚ ا٭عاُرل، ع٢ً َٓاؾ َٓڀك١ ايـكاه١، َٔ عـ٠ أٚد٘، ؾإقًِٝ      

ٓؼؿٔات، ػ٬ٍ ْٝع ؾٍِٛ ايبڀٓإ ٜكع ُٓٔ إقًِٝ ايبشل إتٛه٘، اييت تتشلى ؾٛقٗا ٖقٙ إ
ايو١ٓ، ؾتوبب تػرلات ؾذا١ٝ٥ ٗ إٓاؾ، سٝح ٖبٛب كٜاغ ًـٜـ٠ ايولع١، ٚأسٝاْا هكٛٙ أَڀاك، 
ٚؼـخ ايعٛاُـ ايلعـ١ٜ، ُٚجٌ إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ َٓاطل ْؿٛف ايلٜاغ ايػلب١ٝ ايعهو١ٝ إُڀل٠، اييت 

ٍ إٍ اؾٓٛب ٚايعهى، ٢ٖٚ تتبع سلن١ تٗب ع٢ً إٓڀك١ ٗ ؾٌِ ايٌتا٤، ٚتٓتكٌ أٜٔاڄ َٔ ايٌُا
ايٌُى ايٛاٖل١ٜ، ؾكـ تٛٗل أسٝاْا ٗ ؾٌِ ؿٕٚ آػل، ٚغايبا تٛٗل ٗ ؾًِٞ ايٌتا٤ ٚايلبٝع. ٚؾ٢ 
ؾٌِ ايِٝـ ٜٓعـّ اثل إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ، أَا ٗ ؾٌِ اـلٜـ ٜبـأ تهٕٛ إٓؼؿٔات اييت توبب 

 (2008)طلٜض،، هكٛٙ ا٭َڀاك اـلٜؿ١ٝ
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 ( ٜٛضح اجملُٛع ايفصًٞ يًُٓدفطات اجل١ٜٛ يف سٛض ايبشط املتٛغط :6دسٍٚ ضقِ )

   َصسض 
 املٓدفض

 ايفصٌ 

َٓدفطات قاز١َ َٔ 
 احملٝط األطًػٞ

َٓدفطات ضبٝع١ٝ قاز١َ 
 َٔ دٓٛب دباٍ أطًؼ

َٓدفطات قاز١َ َٔ 
 دٓٛب دباٍ أطًؼ

 اجملُٛع

 % ايعسز % ايعسز % ايعسز % ايعسز

 744 17 81 18.7 89 64.3 307 ايؿتا٤
46.

6 

 479 19 9 60.8 291 37.4 179 ايطبٝع
30.

2 

 4.9 79 6.2 5 59.5 47 34.2 27 ايصٝف

 293 12.5 37 25 73 62.5 183 اخلطٜف
38.

3 

159  132  500  696 اجملُٛع

5 

%1

00 

اجلػطافٝا، ن١ًٝ  طاضم ظنطٜا إبطاِٖٝ، زٚض املٓدفطات اجل١ٜٛ يف َٓار َصط، ضغاي١ زنتٛضاٙ )غريَٓؿٛض٠( قػِ املصسض:

           .    56ّ، ْ 6993 اآلزاب،داَع١ ايعقاظٜل،
ٜتٔض َٔ اؾـٍٚ أع٬ٙ ايقٟ ٜٛٓض اجملُٛع ايؿًِٞ يًُٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ ٗ سٛض ايبشل  

 إتٛه٘ َا ًٜٞ:
إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ، سٝح بًؼ ٜأتٞ ؾٌِ ايٌتا٤ ٗ إلتب١ ا٭ٍٚ َٔ سٝح عـؿ  -6

% َٔ عـؿ إٓؼؿٔات اييت تعدل ايبشل إتٛه٘ َٚا 6101بٓوب١ دٟٛ  آَؼؿٔ 366فُٛعٗا
ٖقٙ إٓؼؿٔات قاؿ١َ َٔ احملٝ٘ ا٭طًوٞ، ُٚتـ ايؿذل٠ اييت تٛٗل ؾٝٗا إٓؼؿٔات  %1606َْٔوبت٘

اؾ١ٜٛ ايٌت١ٜٛ، َٔ ْٗا١ٜ ًٗل أنتٛبل ست٢ بـا١ٜ ًٗل ؾدلاٜل، ٚعٓـ ٍُٚٛ إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ إٍ 
ساي١ َٔ ا٫هتكلاك اؾٟٛ، ٚتهٕٛ ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ ٖٞ ايوا٥ـ٠.، ٚعٓـ ٚ َٓڀك١ ايـكاه١، توٛؿ 

ٜٓؼؿض ائػ٘ اؾٟٛ ٚتنؿاؿ هلع١ ايلٜاغ ٚتتشٍٛ َٔ ٍُٛ اؾب١ٗ ايـاؾ١٦ ٗ َكـ١َ إٓؼؿض 
اؾٓٛب١ٝ إٍ دٓٛب١ٝ غلب١ٝ َ٪ؿ١ٜ إٍ كؾع ا٭تلب١ ٚايلَاٍ إٍ اكتؿاعات عاي١ٝ قبٌ سـٚخ ايعاُؿ١ 

 ( .285ْ  ،2014 ا٠ٚ،، )ايٌٛإڀل١ٜ
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إلتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح عـؿ إٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ، بًؼ أَا ؾٌِ ايلبٝع ٜأتٞ ٗ  -0
%َٔ عـؿ إٓؼؿٔات اييت تعدل ايبشل إتٛه٘، 7200 دٟٛ بٓوب١ آَؼؿٔ 639فُٛعٗا

اييت تٛٗل  ُٚتـ ايؿذل٠ %1208ٚإٓؼؿٔات اييت تٌهٌ دٓٛب دباٍ أطًى بًػت ْوبتٗا 
ات اؾ١ٜٛ ايلبٝع١ٝ َٔ بـا١ٜ ًٗل ؾدلاٜل إٍ ًٗل ْٜٛٝٛ، ٚتٗب ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ ؾٝٗا إٓؼؿٔ

ٚاؾٓٛب١ٝ ايػلب١ٝ)كٜاغ ايكبًٞ( ٗ َكـ١َ إٓؼؿٔات ايلبٝع١ٝ، ٢ٖٚ كٜاغ ساك٠ داؾ١، 
 ٚق١ًُ با٭تلب١ ٚايلَاٍ.

 يٝبٝا ( تبني َػاضات املٓدفطات اجل١ٜٛ اييت ٜتعطض هلا إقًِٝ ايبطٓإ مشاٍ ؾطم6خطٜط١ )

 
 ْفؼ املطدع.، 0262املصسض: ذلُٛز ذلُس ذلُٛز غًُٝإ، 

 غازغًا: ايعٛاصف ايط١ًَٝ ٚ ايرتاب١ٝ يف َٓطك١ ايسضاغ١:
إٕ ايؿلم بٌ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٚآض َٔ ػ٬ٍ إو٢ُ يهٌ َٓٗا، ؾايعٛاُـ ايل١ًَٝ 

ايبڀٓإ، أَا ايعٛاُـ ايذلاب١ٝ ؾٗٞ تٌٓأ  َِـكٖا ايلَاٍ ايِشلا١ٜٚ ايٛاقع١ ٗ اؿـٚؿ اؾٓٛب١ٝ ٱقًِٝ
ْتٝذ١ عٛاٌَ اؾؿاف ٚ ايتِشل عٝح تهٕٛ ا٭تلب١ ه١ًٗ ا٫ْتكاٍ عدل ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ، ٚ ن٬ 
ايٓٛعٌ ٜٓتك٬ٕ بؿعٌ ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ "ايكبًٞ"، ٚؾُٝا ًٜٞ علض ايبٝاْات إتاس١ ٭عـاؿ أٜاّ ايعٛاُـ 

 ٗ قڀ١ أكُاؿ طدلم.
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 0262ّ- 6985 ( ٜبني عسز أٜاّ ايعٛاصف ايط١ًَٝ يف ذلط١ طربم يًفرت0٠دسٍٚ )
 ، بٝاْات غري َٓؿٛض0260ّ.٠نع ايٛطين ايًٝيب يألضصاز اجل١ٜٛ إزاض٠ املٓار ٚايتػريات املٓاخ١ٝ، ططابًؼ، املصسض: املط

غٓٛات 
 طصساي

 اجملُٛع ايؿٗٛض
6 9 8 3 1 5 6 7 0 6 ايػٟٓٛ

2 
6

6 60 

6985 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 12 

6981 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 

6983 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 7 

6988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

6989 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 

6992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6996 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

6990 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6997 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

6996 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 

6995 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 

6991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
6993 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 

6998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6999 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

0222 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0226 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

0220 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 

0227 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

0226 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 
0225 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

0221 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 

0223 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 

0228 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

0229 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

0262 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 8 

اجملُٛع 
 27 19 15 ايٌٗلٟ 

1

2 7 3 0 0 2 7 

1

9 18 
609 
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 0262ّ- 6985( ٜبني عسز أٜاّ ايعٛاصف ايرتاب١ٝ يف ذلط١ طربم يًفرت٠ 7دسٍٚ )

 غٓٛات ايطصس
 اجملُٛع ايؿٗٛض

 60 66 62 9 8 3 1 5 6 7 0 6 ايػٟٓٛ

6985 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

6981 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

6983 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6988 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

6989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6992 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 

6996 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6990 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

6997 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

6996 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

6995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

6999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0222 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0226 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

0227 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

0226 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

0225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0221 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

0228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0262 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

اجملُٛع 
 70 0 5 1 2 2 0 4 3 6 7 0 2 ايؿٗطٟ
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 ّ، بٝاْات غري َٓؿٛض0260.٠املصسض: املطنع ايٛطين ايًٝيب يألضصاز اجل١ٜٛ إزاض٠ املٓار ٚايتػريات املٓاخ١ٝ، ططابًؼ، 

 
 (.0املصسض: َٔ إعساز ايباسح باالعتُاز ع٢ً اجلسٍٚ ضقِ )
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 (.7كقِ )املصسض: َٔ إعساز ايباسح باالعتُاز ع٢ً اجلسٍٚ 

 
 ( ايتٛظٜع ايٓػيب يعسز أٜاّ ٖبٛب ايعٛاصف ايط١ًَٝ ٚ ايرتاب١ٝ ع٢ً فصٍٛ ايػ1١ٓؾهٌ )

 0262ّ – 6985خالٍ ايفرت٠  

 
 (.7ٚ  0)املصسض: َٔ إعساز ايباسح باالعتُاز ع٢ً اجلسٚيني ضقِ    

 ( ّهٔ ايتٌُٛ يعـ٠ سكا٥ل أُٖٗا:1ٚ  5ٚ  6ا٭ًهاٍ )( ٚ 7ٚ  0َٔ ػ٬ٍ اؾـٚيٌ )

36% 

2% 

22% 

40% 

النسب المئوية الفصلية لهبوب 
 العواصف الرملية

 الشتاء الخريف الصيف الربيع

50% 

19% 

25% 

6% 

النسب المئوية الفصلية لهبوب 
 العواصف الُترابية

 الشتاء الخريف الصيف الربيع
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  ،ٌٜإٕ ايعـؿ ا٭ندل ٭ٜاّ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ  ٜذلنن ٗ ًٗلٟ َاكي ٚأبل
ٚفيو بوبب ٖبٛب ايلٜاغ اؾٓٛب١ٝ )كٜاغ ايكبًٞ( ٚ اييت تٗب ٗ َكـ١َ 

اه١ ا٫نؿآات اؾ١ٜٛ ػ٬ٍ ٖقٜٔ ايٌٗلٜٔ، ٚأٜٔاڄ إٔ إٓاطل اؾٓٛب١ٝ ٕٓڀك١ ايـك
 تؿتكل ُاَاڄ يًػڀا٤ ايٓباتٞ ايقٟ ٜعٌُ ع٢ً علق١ً تًو ايعٛاُـ ٚاؿـ َٓٗا.

  ٚ إٕ ايعـؿ ا٭ندل يًعٛاُـ ايذلاب١ٝ ٜذلنن ٗ عـ٠ ًٗٛك ٖٚٞ ًٗل َاكي
أبلٌٜ ٚ َاٜٛ ٚ ْٜٛٝٛ ٚ ْٛؾُدل، ٚ ٖقا ٜ٪ثل ع٢ً ايعـٜـ َٔ ا٭ٌْڀ١ ايبٌل١ٜ 

 إؼتًؿ١ ٚ أُٖٗا سلن١ ايٓكٌ.
  ػ٬ٍ ؾٌِ 62أع٢ً ْوب١ ٖبٛب ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ؾًِٝاڄ، بًػت %

%، ٚ ناْت أقٌ ْوب١ ٖبٛب 00%، ٚ اـلٜـ 71ايٌتا٤، ًٜٝٗا ؾٌِ ايلبٝع 
% ؾك٘. أَا ايعٛاُـ ايذلاب١ٝ ؾهاْت أع٢ً 0يًعٛاُـ ايل١ًَٝ ػ٬ٍ ؾٌِ ايِٝـ 

% َٔ عـؿ أٜاّ اشلبٛب ػ٬ٍ ؾذل٠ 52ْوب١ ٖبٛب شلا ٗ ؾٌِ ايلبٝع سٝح بًػت 
 % ؾك٘.1%، ثِ ايٌتا٤ بٓوب١ 69%، ٚ ايِٝـ 05ٚ ًٜٝٗا ؾٌِ اـلٜـ  ايلُـ،

  اتٔض َٔ ػ٬ٍ بٝاْات ايلُـ إٔ  َٓڀك١ ايـكاه١ تتأثل بٌهٌ نبرل
بايعٛاُـ ايل١ًَٝ أنجل َٔ ايعٛاُـ ايذلاب١ٝ، سٝح بًؼ اجملُٛع ايعاّ يعـؿ أٜاّ 

بٛب ّٜٛ، بُٝٓا بًؼ عـؿ أٜاّ ٖ 609ٖبٛب ايعٛاُـ ػ٬ٍ هٓٛات ايلُـ 
 ّ(.0262-6985ّٜٛ ؾك٘ ػ٬ٍ ؾذل٠ ايلُـ ) 70ايعٛاُـ ايذلاب١ٝ 
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  :ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات 
مت ايتٌُٛ إٍ عـ٠ ْتا٥ر  َٔ ؿكاه١ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ،

 ٚتُٛٝات نُا ًٜٞ:
إٓاؾ  تلتب٘ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ بٗبٛب ايلٜاغ ٚاػاٖاتٗا ٚهلعتٗا، ٚهٝاؿ٠ -6

 غًب َٓاطل إقًِٝ ايبڀٓإ.                                                                           أاؾاف ٗ 

إٛقع ايؿًهٞ، َٚٛاٖل ايوڀض، ٚتٛمٜع ائػ٘ اؾٟٛ ٚايلٜاغ، ٚإٓؼؿٔات اؾ١ٜٛ،  -0
                                        َٔ أِٖ ايعٛاٌَ إ٪ثل٠ ٗ سـٚخ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ.     

% 5607ايلٜاغ ايوا٥ـ٠ ػ٬ٍ ًٗل ٜٓاٜل ٖٞ ايلٜاغ ايػلب١ٝ ايعهو١ٝ، بًػت أع٢ً ْوب١  -7
 )قڀ١ طدلم  يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ(.                                                                                 

 بلٌٜ.أات ٖبٛب ايلٜاغ ػ٬ٍ ًٗلٟ َاكي ٖٚٓاى تٛمٜع َتهاؾ٧ يٓوب اػاٖ -6

نِ/ايواع١، ٚإعـٍ ايعاّ يولع١  72-62هلع١ ايلٜاغ ػ٬ٍ ًٗٛك ايو١ٓ تذلاٚغ بٌ -5
 ايلٜاغ.

نِ / ايواع١ ٚإتٛه٘ ايؿًِٞ ايعاّ يولع١  6309ٗ قڀ١ طدلم يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ  -1
 .1020ايلٜاغ بايعكـ٠ ػ٬ٍ ؾٍِٛ ايو١ٓ بًػت 

عٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ُٓٔ إٌه٬ت ايب١ٝ٦ٝ ًـٜـ٠ ايتأثرل ع٢ً اعتدلت ايـكاه١ إٔ اي -3
 اٱقًِٝ يعـّ ٚدٛؿ عٛا٥ل تعٝل أٚ تتِـ٣ شلا.

ْـك٠ ايػڀا٤ ايٓباتٞ ٚاؾؿاف زلض بتأثرل ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ ٚمٜاؿ٠ ٚاٖل٠ ايتِشل  -8
 باٱقًِٝ، يتقبقب هكٛٙ ا٭َڀاك ْٚـكتٗا َٔ ؾٌِ ٭ػل.

 َا ًٜٞ:ٚتُٛٞ ايـكاه١ 
ا٫ٖتُاّ بايػڀا٤ ايٓباتٞ، ٚعٌُ َِـات يًلٜاغ ٕٓع مسـ ايلَاٍ ع٢ً ا٭كآٞ اينكاع١ٝ  -6

 ٚايلع١ٜٛ ٚإٌٓآت ايعُلا١ْٝ.

  .ٚٓع ػڀ٘ َٔ ادٌ ايتِـٟ يٮػڀاك ايٓا١ْ عٔ ايعٛاُـ ايل١ًَٝ ٚايذلاب١ٝ -0

ٛب ُٚٝا١ْ قڀ١ طدلم ٚقڀ١ ْاُل ٚاؾػب تٛؾرل أدٗن٠ سـٜج١ حملڀات ا٭كُاؿ اؾ١ٜٛ، -7
 ٚاهتشـاخ قڀات أػلٟ باٱقًِٝ.  َكلاتٗا ٚتڀٜٛلٖا،
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تٛؾرل ايبٝاْات ايتؿ١ًِٝٝ ٚاؿـٜج١ يًباسجٌ ٗ فاٍ إٓاؾ، ٚ إعـاؿ تكاكٜل عٔ ايٛٛاٖل  -6
 ٚا٫ٖتُاّ بايـكاهات اؾَٝٛٛكؾٛيٛد١ٝ إتعًك١ ٌَه١ً مسـ ايلَاٍ. اؾ١ٜٛ اييت ٜتعلض شلا اٱقًِٝ،
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 :قا١ُ٥ املطادع 
ؿكاه١ م١َٝٓ َٚها١ْٝ يًعٛاُـ ايذلاب١ٝ ٚايل١ًَٝ ع٢ً  ا٭هلز، عبـ ايل٩ٚف -6

 .0222ْٗٛك١ٜ َِل ايعلب١ٝ، ف١ً ا٭كُاؿ اؾ١ٜٛ، اشل١٦ٝ ايعا١َ يٮكُاؿ اؾ١ٜٛ،

عًِ إٓاؾ ٚتأثرلٙ ٗ ايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ ٚايبٌل١ٜ ٗ ايعامل، ؿاك ُؿا٤  ايٌٛا٠ٚ، عًٞ هامل -0
 .0266 ،كؿٕيًٌٓل ٚايتٛمٜع، عُإ، ا٭

،  ايعٛاُـ ٚتأثرلٖا ع٢ً ايت١ُٝٓ ٗ َٓڀك١ دامإ، ؿكاه١ ٗ ايعلٌٜٞ، عا١ٌ٥ عًٞ -7
إٓاؾ ايتڀبٝكٞ كهاي١ ؿنتٛكاٙ )غرل ٌَٓٛك٠(، قوِ اؾػلاؾٝا، ن١ًٝ ايذلب١ٝ يًبٓات، داَع١ إًو 

 .0228ػايـ. 

اٱؿاك٠  ، إؿاك٠ ا٭كُاؿ اؾ0١َٜٛٓاؾ ايهٜٛت، ايڀبع١  ،ايهًٝب عبـ إايو عًٞ -6
 .6986 ايعا١َ يًڀرلإ إـْٞ، ايهٜٛت،

دػلاؾ١ٝ يٝبٝا ايبٌل١ٜ، ٌَٓٛكات داَع١ قاكْٜٛى، بٓػامٟ  إٗـٟٚ، قُـ إدلٚى -5
 . 6992يٝبٝا،

َِلات١، ايـاك اؾُاٖرل١ٜ يًٌٓل ٚايتٛمٜع،  ا٭كُاؿ اؾ١ٜٛ، ،ايٓڀاغ قُـ آـ -1
 . 6992ايڀبع١ ا٭ٍٚ، 

اؾ سلاٍ غلب يٝبٝا، ؿكاه١ ٗ اؾػلاؾٝا إٓاػ١ٝ، ، َٓبكّ لِ ايـٜٔ ؾلز ع٢ً -3
 .  0265داَع١ عٌ سلى، ايكاٖل٠،  كهاي١ ؿنتٛكاٙ )غرل ٌَٓٛك٠( قوِ اؾػلاؾٝا،ن١ًٝ اٯؿاب،

ايتٛمٜع ايؿًِٞ يبعض عٓاُل ايڀكى ٗ يٝبٝا، داَع١  ،ابٛيك١ُػرلٟ ايِػرل  -8
 .6982طلابًى، 

ايواسٌ ايًٝيب، ٌَٓٛكات داَع١  ايكنٜلٟ، ، هعـ ػًٌٝابٛيك١ُ اشلاؿٟ َِڀؿ٢ -9
 .6993قاكْٜٛى، بٓػامٟ، 

 .6995دٛؿ٠ سوٌٓ دٛؿ٠، أعاخ ٗ دَٝٛٛكؾٛيٛد١ٝ ا٭كآٞ ايًٝب١ٝ،  -62

ٗ ايكوِ ايٌلقٞ َٔ  بٌلٟ، أثل إٓاؾ ع٢ً ايٌٓاٙ ايهًُٝإ قُٛؿ قُـ قُٛؿ  -66
ـ ايبشٛخ ٚايـكاهات ٌَٓٛك٠( داَع١ ايـٍٚ ايعلب١ٝ، َعٗ ايواسٌ ايًٝيب، كهاي١ ؿنتٛكاٙ )غرل

 .0266ايعلب١ٝ ايكاٖل٠، 

 . 0228، دػلاؾ١ٝ يٝبٝا، َلنن اٱههٓـك١ٜ يًهتاب، ًلف عبـايعنٜن طلٜض  -60
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ٕڂٓاؾ ايتڀبٝكٞ،  قُـ إبلاِٖٝ ًلف ٚ قُـ ٔٝى اينٚن١،  -67 ؿكاهات ٗ دػلاؾ١ٝ ا
 .6999 اٱههٓـك١ٜ، ؿاك إعلؾ١ اؾاَع١ٝ،

ات ايڀاق١ ٚايب١٦ٝ ٚايوهإ، ؿاك ايٌلٚم، عُإ ، اٱْوإ ٚايب١٦ٝ ََٓٛٛعبٝـ ٖاْٞ  -66
 .0222ا٭كؿٕ،  

ا٭ػڀاك إٓاػ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٗ َٓؼؿض ايٛاسات ايبشل١ٜ،  عٓدل، قُٛؿ عبـ ايؿتاغ -65
 .0265كهاي١ ؿنتٛكاٙ )غرل ٌَٓٛك٠(،قوِ اؾػلاؾٝا، ن١ًٝ اٯؿاب، داَع١ ايكاٖل٠، 

ايكاٖل٠، ؿاك ايؿهل ايعلبٞ، ، دػلاؾ١ٝ إٓاؾ ٚايٓبات، ؾاٜـ ٜٛهـ عبـ اجملٝـ -61
0225. 

ؼلٜل اشلاؿٟ َِڀؿ٢  ؿكاه١ ٗ اؾػلاؾٝا، ، إٓاؾ ٗ اؾُاٖرل١ٜ،َكًٝٞ قُـ عٝاؿ -63
 .6995هعـ ػًٌٝ ايكنٜل٣، هلت، ؿاك اؾُاٖرل١ٜ يًٌٓل ٚايتٛمٜع ٚاٱع٬ٕ،  بٛيك١ُ،

 . 6988، ايعٛاُـ ٚا٭عاُرل، ؿاك ايؿهل، ؿٌَل ،َٛه٢ ع٢ً سؤ -68

21- Greely , R and lversen , T.D (1985) wind as A geological 

process on Earth , mars , venus and titan , Cambridge university 

press. Cambridge ، 
22- Radinovic, D, 'mediteranean cyclones and their influence 

on the weather and climab ' wmo, psmp , no 24 , (1987). 

23-  Viles, H8 spencert , 1995 ; coastal problems , Edward 

Amold, London  .  
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يستىي ممارسح النعاب اإلنكرتوَُح وعالقتّ تانسهىك 
  ( سُح يف يدَُح َانىخ51 - 6انعدواٍَ ندي الطفال )

 د. حمند رٍد معسب آدو

 جبمعة نبلىت  -كلية الرتبية
 

 املًدص: 

ٗ ايؿ١٦  تٱيهذل١ْٝٚ عٓـ أطؿاٍ َـ١ٜٓ ْايٛـؾت ٖقٙ ايـكاه١ إٍ َعلؾ١ ٚاقع ا٭يعاب اٖ     

( ه١ٓ. اهتٓاؿا إٍ إٔ ايذلب١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ بٓا٤ اٱْوإ، يقيو ؾٗٞ ؿٜٓا١َٝ َوتُل٠. 21 – 6ايعُل١ٜ )

ايعـٜـ َٔ ٚفيو ٕا ٜهتٓؿٗا َٔ  باتت ع١ًُٝ بايػ١ ايِعٛب١ ٚايتعكٝـ، ٗ عِلْا ايلأٖ.غرل أْٗا 

إتػرلات اييت أُبشت تٌهٌ تٌٌٜٛا ٚاملاؾا عٔ ايڀلٜل ايكِٜٛ. ٕٚا ناْت غا١ٜ ايكا٥ٌُ ع٢ً 

ٖٞ ُٓاع١ ايڀؿٌ ايكاؿك ٚإٌاكى ٚإ٪ثل ٗ ٚهڀ٘ ا٫دتُاعٞ،  –هٛا٤ اٯبا٤ أّ إعًٌُ-ايذلب١ٝ 

تُع٘. ؾُا ايوبٌٝ ايقٟ َوتكب٬ ٗ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ؿاػٌ ف ٚإو٪ٍٚ عٔ تـبرل ً٪ْٚ٘، بٌ ايؿاعٌ

تعٝٓ٘ ع٢ً بًٛؽ تًو ايػا١ٜ كغِ َا ٜعذلٜٗا َٔ ٓباب١ٝ، ٚه٘ ٖقا ايًٗاخ ٚكا٤ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ 

 .٢ٚٓٞ ايتهٓٛيٛدٝا ايذلؾ١ٝٗٝ، َا ٜعٛم ه١َ٬ ايٍُٛٛ إٍ إبتػ

بٝاْات. سٝح اهتؼـّ ايباسح إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ ٗ إعاؾ١. ٚا٫هتبا١ْ نأؿا٠ ؾُع اي     

َٚكٝاي يٝهلت ايج٬ثٞ ٚأه١ً٦ َتعـؿ٠  ١( َتػرلا أٚ ه٪ا٫ َٓٛعا بٌ ايـّٛغلاؾ12ٝسلًت )

( ٚيٞ أَل تًُٝق٠ ٚتًُٝقا ٗ َلس١ً ايتعًِٝ ا٭هاهٞ. ٚباهتؼـاّ بلْاَر 66اـٝاكات. ٚع١ٓٝ َٔ )
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عٔ ؾلٓٝات  أَهٔ ايٍُٛٛ اٍ ْتا٥ر، أدابت (SPSS)اؿن١َ اٱسِا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

 ايـكاه١ ٚبٛٓعٗا ٗ ا٫عتباك ّهٔ تبـٌٜ اؿاٍ.

 ا٭طؿاٍ. –ايوًٛى ايعـٚاْٞ  –ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ  –ايهًُات إؿتاس١ٝ: ا٭يعاب 

 املكس١َ: 

 ايبًٛؽ، ست٢ ا٬ٕٝؿ َٔ اٱْوإ بٗا ّل اييت ايعُل١ٜ إلاسٌ أِٖ َٔ ايڀؿٛي١ َلس١ً تعتدل     

 ٚإعلؾ١ٝ ايبـ١ْٝ إوتٜٛات ناؾ١ ٚع٢ً يًڀؿٌ، ٚإتهاٌَ ايوًِٝ يًبٓا٤ هاه١ٝا٭ ايلنٝن٠ تعـ ؾٗٞ

ؾٝذب ايعٓا١ٜ  أبعاؿٖا، يقيو بهٌ ًٚؼِٝت٘ هًٛن٘ ع٢ً ت٪ثل أْٗا ٚايٛدـا١ْٝ، نُا ٚايٓؿو١ٝ

ىلز ايڀؿٌ َٓٗا أقٌ ع٬ً َٚعٝكات  ست٢ إبهل٠، ايڀؿٛي١، بٌ َٓق َلس١ً ايڀؿٛي١ َلس١ً ٚا٫ٖتُاّ

 ٚٗ ٚايٛدـا١ْٝ، ٚايٓؿو١ٝ ايٓٛاسٞ إعلؾ١ٝ ٚايعك١ًٝ ْٝع ٗ أكؾع إوتٜٛات إٍ ر. ٚايٍُٛٛيًٓٔ

 ايٓاي أْؿوِٗ هـ ٚاجملتُع، ايؿلؿ ع٢ً ٚتأثرلٖا ٚإعًَٛات١ٝ اؿـٜج١ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايتػرلات ٖقٙ ٌٚ

 سواه١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ ا٥ضايٌل أنجل ِٖ ٚا٭طؿاٍ إعًَٛات، َٔ اشلا٥ٌ ايهِ ٖقا َع تًكا٥ٝاڄ ٜتعإًَٛ

 ؼاٍٚ ٚبٗقا ٚايتجكٝـ، ا٫دتُاع١ٝ ايت١٦ٌٓ ٗ ٚإلبٌ اٯبا٤ ٜٓاؾى قـ دـٜـ ثكاٗ تكين قٝ٘ ٗ تُٓٛ

 ؾِٗ اهت٬ٗنٗا، إ٫ ايعلب١ٝ بًـآْا َٚا ع٢ً ّٜٛ بعـ ّٜٛ تلؾ١ٝٗٝ سادات ػًل إتڀٛك٠ ايبًـإ

 ٚايؿهل١ٜ ايجكاؾ١ٝ بإٓتذات تأثلاڄ ٭نجلا ايؿ١٦ يهِْٛٗ ا٭طؿاٍ ؾ١٦ ٜوتٗـؾٕٛ ػاْ ٚبٌهٌ

 ا٭ػرل٠ ايوٓٛات ٗ كٚادا ٫قت اييت اؿـٜج١ ايذلؾ١ٝٗٝ ايٛها٥ٌ ٖقٙ بٌ ؾُٔ ايػلب١ٝ، ٚايذلؾ١ٝٗٝ

قـٚؿ٠  ا٭يعاب ٖقٙ ناْت ؾبعـَا ايلق١ُٝ، اؿاهٛب تهٓٛيٛدٝا إوتٓـ٠ إٍ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب

 ايلق١ُٝ اٱيهذل١ْٝٚ ٚا٭دٗن٠ اٱْذلْت طلٜل عٔ تًعب ١ْٝٚإيهذل أيعابا ايّٝٛ أُبشت ٜٚـ١ٜٚ

 إتڀٛك٠.
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 ىًٛ يًذلؾٝ٘ أٚ يٮيعاب َلنناڄ ٫ لـ أْ٘ يـكد١ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب اهتؼـاّ ًاع ٚيكـ   

 اٯبا٤ َٔ بتٌذٝع يٮطؿاٍ ٚػا١ُ يًذُٝع َتاس١ دعًٗا ٖچا َٓٗا، ػايٝاڄ َٓن٫ڄ ٫ لـ ْهاؿ بٌ َٓٗا،

 ٚؼتٟٛ أػل٣، أسٝاْاڄ بٗا اـا١ُ إـف١ ا٭قلاْ ٚتباؿٍ اهتؼـاَٗا، ع٢ً أقلاِْٗ َٔ أٚ ،أسٝاْاڄ

 ٚغرلٖا ٚا٬ٕن١ُ ٚإِاكع١ ايوٝاكات ٚهبام ايكـّ نهل٠ سكٝك١ٝ ٭يعاب قانا٠ ع٢ً ا٭يعاب ٖقٙ

  .اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب َٔ

ا٭َلٜه١ٝ ٚإوتٌاك٠ ايذلب١ٜٛ ب١ٝ بٌ بًؼ ا٭َل َٔ تڀاٚي٘ ٚتعاُٚ٘ إٔ تعًٔ أسـ٣ أهاطٌ ايذل

نجل٠ ايٛقت َٔ ؿكاهات َٝـا١ْٝ: ) ١كاٚؾٗا إوتؼًِ Beverly Braxtonبٝؿليٞ بلانوتٕٛ 

ٚاٱْذلْت ٚا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚإٛباٌٜ، ٚنجل٠ تعلِٓٗ  ايقٟ ٜكٔٝ٘ ا٭طؿاٍ ٗ ٌَاٖـ٠ ايتًؿنٜٕٛ

ايٛقت ا٭هلٟ ٚاؿٝا٠ ا٭هل١ٜ ٚإٍ ٚدبات ايڀعاّ  يٮؾ٬ّ اؾٓو١ٝ اٱباس١ٝ ٚيًعٓـ، ٚاؾتكاكِٖ إٍ

ا٭هل١ٜ ٚسًٍٛ ٚاٖل٠ ا٭نٌ ا٫ْؿلاؿٟ ع٢ً عذٌ ٚنٝؿُا اتؿل، ٚاٱدٗاؿ ايٓادِ عٔ طُٛسات 

ايتؿٛم ا٭ناؿّٞ،  ٚق١ً اٖتُاّ ا٭طؿاٍ بكٔا٤ بعض ايٛقت ٗ سب ا٫هتڀ٬ع ٕا ٖٛ ػاكز ايػلؾ١ 

)آكْٛيـ،  (اف ايڀبٝع١ أٚ مٜاك٠ اؾرلإ َٚا ًاب٘ فيوَجٌ ايًعب ٗ ٬َعب ا٭طؿاٍ أٚ اهتهٌ

. ٚا٭َل ْؿو٘ ٜعاْٝ٘ أطؿاٍ ايعلب، ؾؿٞ ٖقا ايٌإٔ تتذ٘ ٖقٙ ايـكاه١ إٍ (21، ُؿش١ 1626

تِٗ ه١ٓ ٚاييت ت٪ثل ٗ هًٛنٝا 12إٍ  6ايتعلف ع٢ً ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ اييت ّاكهٗا ا٭طؿاٍ َٔ 

ع٢ً َوت٣ٛ اجملتُع احملًٞ. يقيو ؾٗٞ تتٓاٍٚ َوت٣ٛ ايڀؿٌ ُٕاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚع٬قت٘ 

 بايوًٛى ايعـٚاْٞ، ٚقـ مت تكوُٝٗا إٍ َهْٛاتٗا:

  ايسضاغ١: َؿه١ً 
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بٌ ا٭ؾلاؿ، ع٢ً ناؾ١ ا٭عُاك ٚاٖل٠ َٓتٌل٠  ا٭ػرل٠ اٯ١ْٚ اٱيهذل١ْٝٚ ٗأُبشت ا٭يعاب    

َا دعًٗا  ،ٗ نٌ بٝت ٚبٌ نٌ عا١ً٥ ٗ اجملتُعتٜٛات ايتع١ًُٝ ٚا٫قتِاؿ١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚٚنٌ إو

ٚا٭طؿاٍ ، ايٌباب عا١َنٌ ايٓاي، كدا٫ ْٚوا٤ َِٚـكا َُٗاڄ يًذلؾٝ٘ ٚايذلٜٚض عٔ ايٓؿى يـ٣ 

ٚقـ  ،ؿٍِٛ ع٢ً إتع١ ٚايتو١ًٝ ٚايلاس١اسٝح ٜتِ قٔا٤ أٚقات ١َُٗ ٗ ايًعب عًٝٗا بػ١ٝ . ػا١ُ

 .َٚٓعنٍسامل  ٗ دٛ ػاْ ،ؾٝٗا ٕوت٣ٛ ٜؿٌِ ايٌؼّ عٔ نٌ َا وٝ٘ ب٘ ا٫ْوذاّتٌِ ؿكد١ 

اييت ًٜعبٗا إلاٖكٕٛ ٚا٭طؿاٍ ٌُٝ  اٱيهذل١ْٝٚا٭يعاب  ًٗلأثبتت َعِٛ ايـكاهات إٔ أنُا 

باؿُاي ٌ دٛ ٌَشْٛٚا٭يعاب ٜتِ يعبٗا ٗ ب١٦ٝ  ٚإٕ ٖقٙ ،يتُجٌٝ ايعٓـ ٚاؿلٚب ٚايكتاٍ ػا١ُ

ٜٚتٛادـ ؾٝٗا ايتؿاعٌ ٚايتٛاٌُ بٌ عـؿ نبرل َٔ اي٬عبٌ يهْٛٗا تكلب إواؾات ؾُٝا  ٚايتٛدى.

َٔ كتًـ إٓاطل ٚايبًـإ  ،ٚتعڀٞ ؾلْ يًٌُاكن١ ٚايتؿاعٌ َع اي٬عبٌ عدل اؿـٚؿ ،بٌ اي٬عبٌ

َا دعًٗا  تڀٛكا،جل تتِـ ب٘ َٔ ٖٝنات نٛه١ًٝ تلؾ١ٝٗٝ سٝح أُبشت ا٭يعاب أن َا إٍإٓاؾ١ 

يعاب ا٭يعاب احملانا٠ ٚأيعاب إػاَلات ٚأَجٌ  .ؼانٞ ايعامل اؿكٝكٞ ٗ ٚاقع اؾذلآٞ ٗ تِٜٛلٖا

 إٍباٱٓاؾ١ يهْٛٗا ه١ًٗ ا٫هتؼـاّ ٚإُاكه١ ٗ كتًـ ا٭َانٔ َٔ إٓنٍ  ،كتاي١ٝ ٚغرلٖااي

ّ َع ا٭ُـقا٤ أ، ب دايوا أّ ٚاقؿاٚٗ كتًـ ا٭سٛاٍ هٛا٤ نإ اي٬ع، ايًعب أْـ١ٜايواسات ٚ

ٚاؿاهب ٚايًٛغ اٱيهذلْٚٞ ٚفيو يتٛاؾلٖا ع٢ً عـ٠ ٚها٥ٌ ٚأدٗن٠ َٓٗا اشلاتـ احملٍُٛ  ،ٚسٝـا

 بأيعابنُا أْٗا َتٛاؾل٠ ٗ قاعات ايًعب اـا١ُ  ايعٓهبٛت١ٝب تٛب ٚعدل ايٌبه١ ٬اٯيٞ ٚاي

 .ايؿٝـٜٛ

إٔ َجٌ ٖقٙ ا٭يعاب تعلض  :ا٭ٍٚ ٔ ماٜٚتٌ َتبآٜتٌول يٓا ايٓٛل إيٞ ا٭َل َٖا تكـّ       

اي٬عبٌ عا١َ ٚا٭طؿاٍ ػا١ُ ٭ػڀاك نبرل٠ تتُشٛك سٍٛ ائػ٘ ايٓؿوٞ ٚايعني١ ا٫دتُاع١ٝ 
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نُا تعـ  ٔ ايًعب يواعات ط١ًٜٛ ؿٕٚ تٛادـ تٛاٌُ ؾعاٍ َع ايب١٦ٝ احملٝڀ١ ٚايٓاي سٛي٘.عايٓا١٦ً 

أَا . توبب ٗ تـَرل ايُٓٛ ايٓؿوٞ ٚا٫ْؿعايٞ يٮطؿاٍت ،ـ٣ ايبعٝـٚع٢ً إ، إدٗاؿاڄ يًبِل ٚايعكٌ

 ،ٗ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ إهابٞ،ا٭ٍٚ  داْبٌ: اؾاْب٣ إٔ ا٭يعاب ت٪ثل ٗ ١ ؾًٓا إٕ ْلايجاْٝ اينا١ٜٚ

 ،ٚايولع١ ٗ َعاؾ١ إعًَٛات ا٫ْتباٙتنٜـ َٔ ٚ ٚتواعـ ٗ تڀٜٛل اهذلاتٝذٝات ايكلا٠٤ ٚايتِٜٛل

ا٭يعاب ٜٓتر عٓٗا هًٛنٝات ٖقٙ بعض  إٕػل ؾٗ اؾاْب اٯ. بُٝٓا ٚايؿعاي١ٝ ٗ سٌ إٌه٬ت

 .ٚايعٓـ ٚايعـٚإ ٚاٱؿَإ ايقٟ ٜكٛؿ إٍ إِشات ايعك١ًٝ ٚايٓؿو١ٝٚتِلؾات هًب١ٝ َٓٗا ايعني١ 

اؾ١ أٚ ًُعايـكاه١ نُشاٚي١ ٕعلؾ١ َـ٣ اْتٌاك تًو ا٭يعاب بٌ ا٭طؿاٍ، ٚي ٙأتٞ ٖقت     

ع٬قتٗا بايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ ايتعلف ع٢ً ٚ اٱيهذل١ْٝٚايتكًٌٝ َٔ َوتٟٛ ٖاكه١ ٖقٙ ا٭يعاب 

َٚٔ ٖٓا ؾاٱًهاي١ٝ ، ا٭طؿاٍ ٗ ْايٛت َٚعلؾ١ أهباب اْتٌاكٖا بٗقا ايٌهٌ ايهبرل ٚإقٌٖ

قت٘ بايوًٛى تتُشٛك أهاها سٍٛ َوتٟٛ ٖاكه١ ا٭طؿاٍ شلقٙ ا٭يعاب ٚع٬ ؿكاهتٓاإڀلٚس١ ٗ 

 ( ه6.١ٓ-12) عُل َٔ ا٭طؿاٍ اٱيهذل١ْٝٚ يـ٣ايعـٚاْٞ ايقٟ ؼـث٘ ا٭يعاب 

 ايسضاغ١: أ١ُٖٝ 

 َلس١ً ٚإٗتٌُ ا٭َٛك ٭ٚيٝا٤ ايع١ًُٝ ٚايبٝاْات إعًَٛات َٔ قـك تٛؾرل ٗ شلقٙ ايـكاه١ ايٓٛل١ٜ ا٭١ُٖٝ تهُٔ

 .ا٭طؿاٍ ّاكهٗا اييت اٱيهذل١ْٝٚ يٮيعاب إؿلط١ اكه١إُ َٔ ايٓا١ْ إؼاطل ببعض ىتّ ؾُٝا ايڀؿٛي١

َوت٣ٛ ٖاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚع٬قت٘ بايوًٛى  اهتذ٤٬إٍ  ٖٙق ؿكاهتٓا وع٢تنُا 

ؾهل١ٜ  ١أْٗا تعتدل كٜآ ٢ًڀؿٌ َعٓي اڄدٝـ اڄا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ تعتدل ٌْاطؾ ،يـ٣ ا٭طؿاٍ ايعـٚاْٞ

ٚيهٔ إفا ماؿت  ،ٚمٜاؿ٠ َعـٍ ايقنا٤ يـ٣ ايڀؿٌ ،ايكـكات ٚإٗاكاتسلن١ٝ تواعـ ع٢ً ت١ُٝٓ 

 ،٪ثل بٌهٌ هًيب عًِٜٝٗٚ ،تِبض ػڀلا ٜٛاد٘ أطؿايٓا عٔ سـٖا ٖقٙ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ١ٖاكه
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ٌَاكن١  ٚباعتباك إٔ َعِٛ ٖقٙ ا٭يعاب َٔ ُٓع أدٓيب ؾٗٞ ت٪ثل ع٢ً عكٍٛ ا٭طؿاٍ ٚتبعـِٖ عٔ

 اؿٓٝـ.أػ٬م ؿٜٓٓا أؾلاؿ ايعا١ً٥ ٚاجملتُع، نُا تبعـِٖ عٔ ٚايتعإٚ َع  اٯػلٜٔ

َكاكب١ ؿيٌٝ ٭ٚيٝا٤ ا٭َل ٚإلبٌٝ شلقٙ ايٛاٖل٠ ٗ ا٭١ُٖٝ ايتڀبٝك١ٝ يًـكاه١ ايلا١ٖٓ ٚتهُٔ       

ايڀؿٌ ٚاييت ػعٌ  ٣تكًٌٝ ْوب١ يعب ا٭طؿاٍ شلقٙ ا٭يعاب اييت ت٪ثل ع٢ً ايوًٛنٝات يـٜعِٝٓٗ ع٢ً 

 . َع ا٭قلإ ٗ إ٪هوات ايتع١ًُٝٝ أٚ ػاكدٗا اڄأٚ عـٚاْٝ عن٫ڄايڀؿٌ َٓ

 ِٗ ٗ اؿآل ٚإوتكبٌ.٥أٚيٝا٤ ا٭َل ايقٜٔ هًٕٗٛ إؼاطل اييت تٛاد٘ أبٓا إيٞ داْب تٛع١ٝ 

ٖٓاى أكقاّ َتناٜـ٠ ٭طؿاٍ تٓكِِٗ َٗاك٠ ؼلٜو ايقكاعٌ ٚا٭ُابع اي٬م١َ يًعٸب بإهعبات ٚفيو )

ايقن١ٝ، ٚؾكا ٕا  ايًٛس١ٝ )ٚاشلٛاتـ تابًت( ا٭دٗن٠ساهبات )ع٢ً اهتعُاٍ  ا٭٫ٚؿ# ٕإؿَا$بوبب 

ٜٚتُهٔ ايعـٜـ َٔ ا٭طؿاٍ ايقٜٔ ٫ تذلاٚغ أعُاكِٖ ه٣ٛ ث٬ث١ أٚ أكبع١ هٓٛات  ٜؿٝـ ب٘ إعًُٕٛ.

ايٌا١ً بأُابعِٗ يتكًٝب ايِؿشات، يهٔ يٝى يـِٜٗ ه٣ٛ ايكًٌٝ بٌ ست٢ اْعـاّ # ٓلب$َٔ 

 (ؿ إٗاك٠ ٗ اهتعُاٍ أُابعِٗ بعـ قٔا٤ هاعات َتوُلٜٔ أَاّ اؾٗام ايًٛسٞ اٱيهذلْٚٞٚدٛ

 (21، ُؿش١ 1626)آكْٛيـ، 

 قًكا ع٢ً هٝڀلتٗا هًٛى ايڀؿٌ هعًٓا أنجل ٗتأثرلٖا  ٣إٓاؾ١ إٍ إٔ َجٌ ٖقٙ ايٛٛاٖل َٚـ

 ايعُل١ٜ ٌ سٝاتِٗ. ٚفيو َا ًٓٓا ع٢ً ايذلنٝن ٚايعٓا١ٜ بايؿ١٦ع٢ً اي٤ٍٓ ٚاْعهاي فيو ٗ َوتكب

 ٗ َـ١ٜٓ ْايٛت. ( ه6٘ٓ - 12) 

 أٖساف ايسضاغ١: 

 تتُشٛك أٖـاف ٖقٙ ايـكاه١ سٍٛ ؼكٝل اٯتٞ: 
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 .َعلؾ١ َوت٣ٛ ٖاكه١ ا٭طؿاٍ يٮيعاب اٱيهذل١ْٝٚ ع 1

 .ٱيهذل١ْٝٚع ايتعلف إٍ ايوًٛنٝات ايعـٚا١ْٝ ايٓاػ١ عٔ ا٭يعاب ا 2

 .ع ايتعلف إٍ ايع٬ق١ بٌ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ ا٭طؿاٍ 3

 ايسضاغ١: فطضٝات 

ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٖاكه١ بٌ  (0.05فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ عٓـ َوت٣ٛ ) تٛدـ ع٬ق١/ 2

 ( ه21.١ٓ-6) ٚايوًٛنٝات يـ٣ ا٭طؿاٍ

ٖاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ( بٌ 6.60َوت٣ٛ ) / تٛدـ ع٬ق١ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ عٓـ1

، َٚتػرلات ايـكاه١ إوتك١ً )ايٛقت إؼِّ يًعًب، ( ه21١ٓ-6ٚايوًٛنٝات يـ٣ ا٭طؿاٍ )

 َوت٣ٛ تعًِٝ ا٭ب، َوت٣ٛ تعًِٝ ا٭ّ(.

بٌ عـؿ ايواعات اييت ّاكهٗا  (0.05فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ عٓـ َوت٣ٛ )ع٬ق١  ـ/ ٫ تٛد3

 .ًعب ٚايتػرل ٗ هًٛنٝات٘ايڀؿٌ ٗ اي

 ايسضاغ١: َصطًشات 

نبرلا َٔ  ّأ اايًعب ٖٛ ٌْاٙ فٖين أٚ بـْٞ ٜكّٛ ب٘ ايؿلؿ هٛا٤ نإ ٖقا ايؿلؿ ُػرل ايًعب:

 ،اينا٥ـ٠ تؿلٜؼ ايڀاق١ ،ّهٔ إٔ وككٗا َٔ ػ٬ٍ ايًعب نايذلٜٚض قٟٚاي ،أدٌ تًب١ٝ سادات٘ إؼتًؿ١

ٜٚهٕٛ ايًعب  ،تًـ أُٖٝت٘ بايٓوب١ يًؿ٦ات ايعُل١ٜ إؼتًؿ١ؽ .غرل فيو َٔ اؿادات إٍ ايتعًِ،
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، ُؿش١ 1622)عباي،  َُٓٛا أٚ تًكا٥ٝاڄ نُا ٜهٕٛ نقيو َٛد٘ أٚ فاتٝاڄ ،ؾلؿٜا أٚ ْاعٝا

362). 

 ١ْٝٚ كق١ُٝ،إيهذل ٦ٖٝات ع٢ً إتٛؾل٠ ا٭يعاب ْٝع بأْٗا إدلا٥ٝاڄ تعلف األيعاب اإليهرت١ْٝٚ:

 اشلٛاتـ ٚأيعاب PlayStation ايؿٝـٜٛ ٚأيعاب اٱْذلْت، ٚأيعاب اؿاهب، أيعاب ٚتٌٌُ

 .(266، ُؿش١ 1622)قُٛؿ،  Palm devices احملُٛي١ ايهؿ١ٝ ا٭دٗن٠ ٚأيعاب ايٓكاي١،

 سٝح علف "قُـ ُاحل"َع َا كآٙ تتؿل ٖقٙ ايـكاه١ سٝاٍ ٖقا إِڀًض  ايػًٛى ايعسٚاْٞ:

َٔ ايكِـ أٚ اي١ٝٓ ٜأتٞ ب٘ ايؿلؿ ٗ َٛاقـ اٱسباٙ  ٤ًٜٞٓڀٟٛ ع٢ً  تِلفايوًٛى ايعـٚاْٞ بأْ٘ 

َٔ ايػٔب ٚعـّ  ١اييت ٜعام ؾٝٗا إًباع ؿٚاؾع٘ أٚ ؼكٝل كغبات٘ إٌلٚع١ ٚغرل إٌلٚع١ ؾتٓتاب٘ ساي

ٚاشلـف َٓ٘ ؽؿٝض ا٭مل ايٓاتر عٔ  يٰػلٜٔ،ي٘ أٚ  ٣ً٘ ٜأتٞ بوًٛى َا ٜوبب أفعا٫تنإ ػ

)قُـ،  إٍ ًؼِٝت٘ ا٫تنإاٱسباٙ ٚاٱهٗاّ ٗ إًباع ايـاؾع احملب٘ ؾٌٝعل ايؿلؿ بايلاس١ ٜٚعٛؿ 

 (122، ُؿش١ 1623

 –يـٚي١ٝ ؿكٛم ايڀؿٌ إتشـ٠ ا مت ؼـٜـ عُل ايڀؿٌ ٚؾكا يًُاؿ٠ ا٭ٍٚ َٔ اتؿاق١ٝ ا٭َِ ايطفٌ:

َا مل ٜبًؼ هٔ ايلًـ  نٌ إْوإ مل ٜتذاٚم ايجا١َٓ عٌل٠،$ّ ناٯتٞ: 1989ٗ عاّ  –ْٜٛٝوـ 

ٙ يقيو ٚعٓـَا ْقنل ٗ ٖق (2323)ا٭َِ إتشـ٠،  #قبٌ فيو َٛدب ايكإْٛ إڀبل عًٝ٘.

٭ًؼاْ َٔ بٌٓ ٚبٓات ؿٕٚ هٔ ايجا١َٓ عٌل٠ ايقٜٔ ٗ ٭طؿاٍ أٚ ا٭٫ٚؿ ؾإكِٛؿ بِٗ اايـكاه١ ا

  عٗـ٠ ايٛايـٜٔ ٚإعًٌُ.

 -مت تعُِٝ ْتا٥ر ايـكاه١ ُٓٔ اؿـٚؿ ايتاي١ٝ:  -ايسضاغ١:  سسٚز
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 ع٢ً إـاكي ا٫بتـا١ٝ٥ ٗ َـ١ٜٓ ْايٛت. ١اؿايٝ ١ايـاكهكتِل تها١ْٝ: إ اؿـٚؿ 1- 

ٚؼـٜـاڄ  ّ(.2019-2020) ايعاّ ايـكاهٞ ه١ أثٓا٤ْعت بٝاْات ايـكان١َٝٓ: ايـٚؿ اؿ 2 -

 ّ.1623ػ٬ٍ ًٗلٟ أنتٛبل ْٚٛؾُدل َٔ ايعاّ 

 ْايٛت.َـ١ٜٓ  ا٫بتـا١ٝ٥ ـاكيإت٬َٝق ٚتًُٝقات عٓٝت ٖقٙ ايـكاه١ بسـٚؿ بٌل١ٜ: 3 -   

 ايسضاغات ايػابك١: 

ػ٬ُات ْٚتا٥ر ايوابك١ اييت عاؾت إٛٓٛع ْؿو٘ ٫ستٛا٥ٗا ع٢ً  ايـكاهات إٍْلنٔ  

َٛثل َا ٜ٪نـ ٚبٌهٌ ًَؼّ َٚٛدن ، ٚبڀلٜك١ إكاك١ْ اتكـّٗٚآكا٤ ايبشاخ، اييت ٜوتٛدب 

ؾؿٞ ٖقا ايِـؿ . ايلا١ٖٓ ٓاؿكاهاتب٘  تَٔاٖات٘ َا آڀًعتًو ايـكاهات، َٚا كَت إيٝ٘ سكٝك١ 

 ْٛكؿ:

القت٘ بايػًٛى ايسضاغات ايعطب١ٝ اييت تٓاٚيت َػت٣ٛ مماضغ١ األيعاب اإليهرت١ْٝٚ ٚع -

 ٗ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ٖاكه١ أثل: "بعٓٛإ (1662)ؿ٫ٍ اؿٌاَ،  أٚٗلت ؿكاه١ ايعسٚاْٞ:

 ." ايهٜٛت ؿٚي١ ٗ اؿه١َٝٛ إـاكي ٗ ايجا١ْٜٛ إلس١ً طًب١ يـ٣ ايعـٚاْٞ ايوًٛى

 ٗا ايڀ٬ب ٗ ايوًٛى ايعـٚاْٞ، ٚتهْٛتٖـؾت ايـكاه١ إٍ َعلؾ١ أثل ٖقٙ ا٭يعاب اييت ّاكه

 َـاكي َٔ ايعتٝيب عبـ اهلل َـكه١ ٗ عٌل اؿاؿٟ ايِـ طًب١ َٔ طايباڄ (24) َٔ ايـكاه١ ع١ٓٝ

 َتٛهڀات بٌ إسِا١ٝ٥ ؿ٫ي٘ فات ؾلٚم ٚدٛؿ إٍ ايـكاه١ ٚتًُٛت ايتع١ًُٝٝ ايعا١ُُ َٓڀك١

 يـ٣ ايعـٚاْٞ ايوًٛى ٗ ائابڀ١ اجملُٛع١ طًب١ ؿكدات َٚتٛه٘ ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١ ايڀًب١ ؿكدات
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 اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب بعض ٖاكه١ ٭ثل تعن٣ ايهٜٛت ؿٚي١ ٗ اؿه١َٝٛ إـاكي ٗ ايجا١ْٜٛ إلس١ً

 .ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١ يِاحل ايعـٚاْٞ ايوًٛى ع٢ً

 يعب١ ٖاكه١ ٚبٌ ايعـٚاْٞ ايوًٛى بٌ ايع٬ق١" بعٓٛإ (1662)ايلّإ،  نُا تٓاٚيت ؿكاه١

 ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً ت٬َٝق ع٢ً ػلٜب١ٝ ًب٘ ٖٚٞ ؿكاه١ (Grand Theft Auto) هتٌٝٔ ايب٬ٟ

 Grand)هتٌٝٔ  ايب٬ٟ يعب١ ٖٚاكه١ ايعـٚاْٞ ايوًٛى بٌ ايـكاه١ ايع٬ق١ تٓاٚيت. ايلٜاض َـ١ٜٓ

Theft Auto) ٕيعب١  اْتٌاك َـ٣ ٖٛ َعلؾ١ ايـكاه١ َٔ اشلـف ٚناGrand Theft 

Auto)َٚعلؾ١. ايواؿي ايِـ ٚط٬ب اـاَى، ايِـ ٚط٬ب ايلابع، ايِـ ط٬ب ( عٓـ 

 ٖقٙ اْتٌاك َـ٣ ٕعلؾ١ ؿكاهتٗا ايباسج١ اػتاكت ٚقـ. ايعـٚاْٞ ٚايوًٛى ايًعب١ ٖاكه١ بٌ ايع٬ق١

 نوًٛى ايعـٚإ غلي ٗ ثلٖاأ ٕٚعلؾ١ ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً ٗ ايعًٝا ايِؿٛف ط٬ب بٌ ايًعب١

 ايباسج١ اهتؼـَت ايـكاه١ أٖـاف ٚيتشكٝل. ناؾ١ ٚاجملتُع ا٭هل٠ ٚع٢ً ايؿلؿ ع٢ً ػڀرل ادتُاعٞ

 ٗ ايعًٝا ايِؿٛف ط٬ب عٓـ ا٭يعاب ٖقٙ ٖاكه١ َـ٣ ٕعلؾ١ (إٝـاْٞ إوشٞ) ايُٛؿٞ إٓٗر

 ايوًٛى ٚبٌ GTA)) يعب١ ٖاكه١ بٌ ب١ٝايوب ايع٬ق١ ٚإٓٗر إكاكٕ ٕعلؾ١ ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً

 اجملُٛع١) ٫ ّاكهٕٛ ايًعب١ ايقٜٔ ا٭طؿاٍ عٓـ ايعـٚإ َوت٣ٛ قٝاي طلٜل عٔ ٚفيو ايعـٚاْٞ

(. ايتذلٜب١ٝ اجملُٛع١) ا٭يعاب ّاكهٕٛ ايقٜٔ ا٭طؿاٍ يـ٣ ايعـٚإ بوًٛى ، َٚكاكْتٗا(ائابڀ١

 َٛمع١ ( عباك30،٠) َٔ تهٕٛ سٝح ،(ّ 1998) اؾًٝـإ تػلٜـ َكٝاي ع٢ً ايـكاه١ ٚاعتُـت

 ٜٚكاي ايعا١َ، إُتًهات مٛ ٚايعـٚإ مٛ ايقات، ايعـٚإ اٯػلٜٔ، مٛ ايعـٚإ: قاٚك ث٬ث١ ع٢ً

 ٚدٛؿ إٍ أٜٔا تًُٛت. َٛاؾل ٚغرل َٚذلؿؿ، َٛاؾل،: ٖٚٞ َوتٜٛات ث٬ث١ ػ٬ٍ َٔ ايوًٛى

 َعا٬َت بًػت سٝح ايعـٚاْٞ ايوًٛى بٌٚ"Grand Theft Auto" يعب١ ٖاكه١ بٌ ع٬ق١
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 ،0.04=  ايقات ع٢ً ٚايعـٚإ ،(0.43= اٯػلٜٔ ع٢ً ٚايعـٚإ ايعـٚاْٞ ايوًٛى أبعاؿ اكتباٙ

 ايع٬ق١ بًػت ٚنقيو. 0.01 َوت٣ٛ عٓـ ؿاي١ ْٚٝعٗا 0.33=  ايعا١َ إُتًهات ع٢ً ٚايعـٚإ

 َوت٣ٛ عٓـ ؿاي١ ٖٚٞ 0.43 ايًعب١ تًو ٖاكه١ ايه١ًٝ( ٚؿكد١ ايـكد١) ايعـٚاْٞ ايوًٛى بٌ

0.01. 

 بعٓٛإ: "تأثرل ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً ا٭طؿاٍ. (1620)ْاٜـ،  نُا أًاكت ؿكاه١

 َٔ ٖاكهتٗا ٚؿاؾع اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ٚهًبٝات إهابٝات ع٢ً ايتعلف إٍ ايـكاه١ ٖقٙ ٖـؾت

 ع٢ً تڀبٝكٗا مت ايـكاه١ ٖٚقٙ ه١ٓ، 15 إٍ 8 َٔ ايعُل١ٜ يًؿ٦ات طؿاٍا٭ أَٛك أٚيٝا٤ ْٛل ٚد١ٗ

 مت ايػلض ٚشلقا ا٭ّ، أٚ ا٭ب نإ هٛا٤ سه١َٝٛ ؿٚا٥ل ٗ إٛٚؿٌ ا٭َٛك أٚيٝا٤ َؿلؿ٠ َٔ 50

 اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ُٕاكه١ ايوًب١ٝ إعًَٛات ؽّ ؾكل٠ 40 ؾكل٠ 45 َٔ َه١ْٛ اهتبا١ْ إعـاؿ

 ٖقٙ ٗ ايباسح تڀلم نُا .ا٭يعاب ٖقٙ ٖاكه١ َٔ إهتوب١ اٱهاب١ٝ إعًَٛات ؽّ ؾكلات 5ٚ

 ٚت١٦ٝٗ ايڀؿٌ ٓا١ٜ أ١ُٖٝ ع٢ً تّٓ اييت إٛاؿ ٚأِٖ ايڀؿٌ ؿكٛم ايـٚي١ٝ ا٫تؿاقٝات إٍ ايـكاه١

 . ٖقانا١ًَ بِٛك٠ ٚكعاٜت٘ ٚتعًُٝ٘ ٓاٜت٘ َو٪ٚي١ٝ ايـٚي١ تتهؿٌ إٔ ٚٓلٚك٠ ي٘، إٓاهب١ ا٭دٛا٤

 عٔ بٗا أداب اييت ا٫هتٓتادات َٔ ١ًْ إٍ ايٓتا٥ر ؼًٌٝ ٚبعـ ايـكاه١ ْٗا١ٜ ٗ ايباسح ٚتٌُٛ

ٚأٚٗلت ْتا٥ر ايـكاه١ ٚدٛؿ ؾلٚم ؿاي١ إسِا٥ٝا  ايـكاه١ ٖقٙ بـا١ٜ ٗ طلسٗا مت اييت ايتوا٫٩ت

 .بٌ هًبٝات ٚإهابٝات ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ

 ٚع٬قت٘ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ع٢ً بعٓٛإ: " اٱؿَإ (1108)بًعٝايٞ،  ٚتًُٛت ؿكاه١

 ابتـا٥ٞ. اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق يـ٣ ايعـٚاْٞ بايوًٛى
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 ايع٬ق١ عٔ ايهٌـ ايـكاه١ إٍ بٛعلٜلٜر" ٖـؾت بلز بًـ١ٜ ابتـا٥ٝات ببعض َٝـا١ْٝ ؿكاه١

 إلس١ً َٔ اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق يـ٣ ايعـٚاْٞ ٛىٚايوً اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب إؿَإ بٌ إٛدٛؿ٠

 ٕتػرل تبعا اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ع٢ً اٱؿَإ ٗ ايؿلٚم ؿ٫٫ت ع٢ً اي٤ٛٔ إيكا٤ َع ا٫بتـا١ٝ٥،

 ايتشًًٝٞ، ايُٛؿٞ إٓٗر ع٢ً ٚا٫عتُاؿ ايوابل ايٓٛلٟ يًُٛكٚخ ايتڀلم ػ٬ٍ َٔ ٖٚقا اؾٓى،

 َٔ إٝـا١ْٝ ؿكاهتٓا تڀبٝل ٚبعـ ايٓٗا١ٝ٥. ُٛكتٗا ٗ يـكاهتٓا حايبش ٌَه١ً بًٛك٠ سٝح ٜٛكؿ: مت

 يع١ٓٝ ايعـٚاْٞ ايوًٛى َٚكٝاي اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب إؿَإ ٫هتبٝإ ايـكاه١ أؿٚات تڀبٝل ػ٬ٍ

 إسِا٥ٝا َعاؾتٗا عًٝٗا ٚ إتشٌِ ايبٝاْات ْع مت ٚتًُٝق٠، تًُٝق 61 بًػت اييت ايـكاه١

 َعاٌَ ٚنقا َوتكًتٌ يعٝٓتٌ t ٚاػتباك spss ْٛاّ تڀبٝل)  ٱسِا١ٝ٥ا ايتكٓٝات باهتؼـاّ

 َٛٓٛع ١ًُ شلا ٚاييت ايباسجٌ طلف َٔ إٛدن٠ ايـكاهات َع بايتٛاؾل ؼًًٝٗا ٚمت( برلهٕٛ

 بٌ إسِا١ٝ٥ ؿ٫ي١ فات ع٬ق١ ٚدٛؿ:  ًٜٞ ؾُٝا ًْؼِٗا ايٓتا٥ر َٔ فُٛع١ ٚاهتؼ٬ْ ايـكاه١

 ٚدٛؿ. ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً َٔ اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق يـ٣ ايعـٚاْٞ ٚايوًٛى ذل١ْٝٚاٱيه ا٭يعاب إؿَإ

 يـ٣" ايًؿٛٞ"  ايعـٚاْٞ ٚايوًٛى اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب إؿَإ بٌ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ فات اكتباط١ٝ ع٬ق١

 إؿَإ بٌ إسِا١ٝ٥ ؿ٫ي١ فات اكتباط١ٝ ع٬ق١ ٚدٛؿ. ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً َٔ اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق

. ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً َٔ اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق يـ٣" اؾوـٟ"  ايعـٚاْٞ ٚايوًٛى اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب

 تبعا ا٫بتـا١ٝ٥ إلس١ً َٔ اـاَو١ ايو١ٓ ت٬َٝق يـ٣ اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ع٢ً اٱؿَإ ٗ ؾلٚم ٚدٛؿ

 .اؾٓى ٕتػرل

 اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب يبعض ايوًب١ٝ بعٓٛإ: اٯثاك (1623ؼاكٟ، )ايب ٚأٚٗلت ؿكاه١

 ايًٝيب. ايڀؿٌ ع٢ً إوتشـث١
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 تتٓاٚشلا اييت إٛٓٛعات ٚؼـٜـ ا٭يعاب يبعض ايوًب١ٝ اٯثاك ع٢ً ايتعلف إٍ ايـكاه١ ٖـؾت

 اـًؿ١ٝ ٬ََض بعض ع٢ً ٚايتعلف ا٭يعاب، ٖقٙ بٓا٤ ٗ ٚايعٓاُل إت١ُٓٔ  غرلٖا، َٔ أنجل ا٭يعاب

 (30-35) ع٢ً ايـكاه١ طبكت ٚقـ ا٭يعاب، ٖقٙ ّاكهٕٛ ايقٜٔ يٮطؿاٍ ٚايجكاؾ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

 ٚقـ ا٫بتـا١ٝ٥، ايوٓٛات ايـكاه١ٝ َٛمع١ ع٢ً ساي١ 40 ايبشح ع١ٓٝ ٚبًػت  إيهذل١ْٝٚ يعب١

 تأثرل شلا يهذل١ْٝٚاٱ ا٭يعاب إٔ إٍ ايـكاه١ ٚتًُٛت إُٕٔٛ، ؼًٌٝ ٚاهتُاك٠ ا٬ٕس١ٛ اهتؼـَت

 .فتُعِٗ َٔاٌَ عٔ ؽتًـ ثكاؾ١ٝ َٔاٌَ ببح ا٭طؿاٍ ع٢ً ػڀرل

ايسضاغات األدٓب١ٝ اييت تٓاٚيت َػت٣ٛ مماضغ١ األيعاب اإليهرت١ْٝٚ ٚعالقت٘ بايػًٛى َٚٔ 

 ايعـٚاْٞ:

عاب اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً بعٓٛإ: تأثرل ايعٓـ ٗ ا٭ي (Douglas, 2004) تًُٛت ؿكاه١

 ايعـا١ٝ٥ يـ٣ إلاٖكٌ.

 إلاٖكٌ، يـ٣ ايعـا١ٝ٥  ع٢ً اٱيهذل١ْٝٚ ا٭يعاب ٗ ايعٓـ تأثرل َعلؾ١ إٍ ايـكاه١ ٖـؾت

 أكبع ع٢ً َٛمعٌ ٚايتاهع ايجأَ ايِؿٌ طًب١ َٔ ٚطايب١ڄ طايباڄ (617) َٔ ايـكاه١ ع١ٓٝ تهْٛت

 َوت٣ٛ يـِٜٗ نإ يٮيعاب أطٍٛ يٛقت ٜتعلٕٓٛ ايقٜٔ ايڀًب١ إٔ إٍ ايٓتا٥ر ٚأًاكت َـاكي،

 ايقٜٔ ايڀًب١ إٔ إٍ أًاكٚا ايقٜٔ إعًٌُ تكـٜلات َع ايتٛاؾل َعاٌَ فيو ٚاكتب٘ ايعـا١ٝ٥، َٔ أع٢ً

 ٗ إتـْٞ ٚا٭ؿا٤ اؾوُٞ، باٱعٝا٤ ٌٜعلٕٚ ناْٛا ايؿٝـٜٛ أيعاب باهتؼـاّ أطٍٛ ٚقتاڄ ٜكٕٔٛ

 ايؿٝـٜٛ أيعاب َٔ إوتُـ ايعٓـ بٌ ايع٬ق١ تتٛه٘ ايعـا١ٝ٥ إٔ بٌت نُا ايـكاهٞ، ايتشٌِٝ

 ٚإدطا٤اتٗا: َٓٗر ايسضاغ١  إلتبڀ١. ٚايٓتا٥ر
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فتُع ايـكاه١: ٜتهٕٛ فتُع ايـكاه١ َٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛك يت٬َٝق ٚتًُٝقات ث٬خ َـاكي  –أ٫ٚ 

. 2322لنن١ٜ َٚـكه١ ًٗـا٤ يًتعًِٝ ا٭هاهٞ َـ١ٜٓ ْايٛت. ٖٚٞ َـكه١ ا٭ٚا٥ٌ، إـكه١ إ

 ٚايقٜٔ بًؼ عـؿِٖ َا٥يت تًُٝقا ٚتًُٝق٠.

ٚيٞ  66%( َٔ فتُع ايبشح، بًػت 36مت اػتٝاك ع١ٓٝ عٌٛا١ٝ٥ بٛاقع ) :ايـكاه١ع١ٓٝ  -ثاْٝا  

 أَل تًُٝق ٚتًُٝق٠.

١ أعـت ؾُع إعًَٛات. اًتًُت ع٢ً اهتباُْجًت أؿا٠ ايـكاه١ ٗ  :ايـكاه١ أؿا٠ -ثايجا  

يبٝاْات ايـّٛغلاؾ١ٝ. ثِ َتػرلات ايٛاٖل٠ اييت بٓٝت ع٢ً َكٝاي يٝهلت بإعڀا٤ ػٝاكات اٱداب١ ا

 أٚيٝا٤ ا٭َٛك.٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ َٔ ٚد١ٗ ْٛل ا طبٝع١ ايع٬ق١ بٌ َتػرلاتيكٝاي قُٝا كق١ُٝ 

ٗر ايقٟ َٓٗر ايـكاه١: اعتُـت ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً إٓٗر ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ، ؾٗٛ إٓ –كابعا 

ٜتٓاٍٚ ايٛاٖل٠ نُا ٖٞ ٗ ايٛاقع. اف ٜٗتِ بُٛؿٗا ُٚؿا ؿقٝكا ٜٚعدل عٔ ػِا٥ِٗا ٚػًٝاتٗا. ؾ٬ٔ 

ع٢ً إَها١ْٝ تكـِٜ ايتٌؼّٝ ٚايتعًٌٝ ٚايدلاٌٖ بايلب٘ ٚايتشًٌٝ هعٝا ٚكا٤ اهتؼ٬ْ ايٓتا٥ر 

 ايهاؾ١ٝ يًؿِٗ ٚايتؿورل ٚايتعُِٝ.

اٱسِا٥ٞ ايٌٗرل،  رت ؿكاهتٓا ايلا١ٖٓ بإَهاْات ايدلْاَاهتعاْ :ا٭هايٝب اٱسِا١ٝ٥ إوتؼـ١َ

ٚاهتهًُت َواكٖا باهتؼـاّ ٖقٙ إكاٜٝى  (SPSS)اؿن١َ اٱسِا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

                 اٱسِا١ٝ٥: َعاٌَ ايؿانلْٚباؾ، 

 اكتباٙ برلهٕٛ.. ٚا٫ملاؾات إعٝاك١ٜ َٚعاٌَ ايتهلاكات ٚايٓوب ا١ٜٛ٦ٕ، إتٛهڀات اؿواب١ٝ 
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ٚقـ تٓا٢َ يًباسح أ١ُٖٝ ٚٓلٚك٠ إٜلاؿ إعًَٛات اي٬م١َ يتٛٓٝض ايِٛك٠ إتعًك١ با٭يعاب  

 اٱيهذل١ْٝٚ َٚا ّهٔ إٔ ٜٓذِ عٓٗا َٔ أٓلاك ع٢ً ؾًقات ا٭نباؿ. ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 : (1626)ايهعيب، 
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 ايف٦ات ايعُط١ٜ: فٗٓاى تصٓٝف سػب -أٚال 
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 :ايتصٓٝف حبػب ْٛع احملتٟٛ ثاْٝا: 

تكُٝٝٗا يتأثرل احملتٟٛ ع٢ً ؾهل ٚهًٛى  ٗتكّٛ ب٘ ٦ٖٝات ايلقاب١  يتاي اتايتِٓٝؿ ُٓٔ َٔ 

عٝح  ،ؿكاز ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ُٓٔ أْٛاعإٍ إٜٛدـ ْٛاّ تِٓٝـ كتًـ ٜٗـف  إوتؼـٌَ.

ٖقا ٜٚلاعٞ  ،هًٛب ايتشهِ بٗاأؿاك٠ ايًعب١ ٚإ١ تعتُـ ع٢ً طلٜك١ ٜتُٝن نٌ ْٛع بِؿات ػاُ

 ع٢ً ٖقا ايًٕٛ َٔ ايتِٓٝـ أٜٔا.  ا٫ط٬عَٚٔ إِٗ  ،ايتِٓٝـ ايتأثرلات ايؿهل١ٜ ٚايوًٛن١ٝ يًعب١

 ٚايِلاؾ، ايٌتا٥ِ، أٚ بايوباب نايتًؿٜ - يػتِٗ ٗ ايعـٚا١ْٝ عٔ ٜهٌؿٕٛ ا٭طؿاٍ بعض إٕ  

 ع٢ً تـٍ ٚايتعبرلات آػلٜٔ، بأًؼاْ ٜؿعًْٛ٘ هٛف َا ٚايتشـخ يوٝڀل٠،با إتوِ ٚايه٬ّ

 ٫ أْا"  َجٌ: ايتعبرلات إٕ.. ا٭قًٝات أٚ ٱػ٠ٛ، أٚ ا٭قلإ أٚ اٯبا٤ أٚ ايلاًـٜٔ هًڀ١ َٔ ا٫هتٝا٤

 .اٯػلٜٔ كؾض ع٢ً تـٍ اييت ايتعبرلات َٔ ٖٞ"  أنلٖو أْا" ٚ"  أسب

ٜتشـثٕٛ عٔ ا٫ْتكاّ ئلك أؿك٘ بِٗ اٯػلٕٚ هٛا٤ نإ سكٝكٝاڄ إْٓا ْوُع ا٭طؿاٍ أسٝاْاڄ    _

ؾٝكٛيٕٛ " هٛف أكبٝ٘ "، ٚنجرلاڄ َا ْوُع ا٭طؿاٍ ٜتباٖٕٛ ٜٚـعٕٛ ايتؿٛم.. عٔ  -أٚ تِٜٛلٜاڄ 

َٛٓٛعات اييت ٜتشـخ ؾٝٗا ا٭طؿاٍ نجرلاڄ َا تهٕٛ ناًؿ١: ايكتٌ، اؿلب، ايتعقٜب، ٚغرل فيو 

 َٔ َٛاٖل ايكو٠ٛ.
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ٚتٛٗل ايعـٚا١ْٝ نقيو ٗ ا٭ؾعاٍ غرل ايعاؿ١ٜ اييت ٜكّٛ بٗا ا٭طؿاٍ: إٕ بعِٔٗ ٜـؾع أٚ    _

ٌٜـ أٚ ِٜاكع، أٚ ٜٔلب أٚ ٜكلْ أٚ ٜلنٌ، ٚبعِٔٗ ًٜكٞ بأًٝا٤ ع٢ً اٯػلٜٔ، ٚأسٝاْاڄ وًُٕٛ 

 أٚ ًٜٛسٕٛ َوـهات أٚ َـ٣ أٚ أهًش١ أػل٣. 

 أٚ عًٝٗا، ايهتاب١ أٚ ا٭ؿكاز ػـَ َجٌ إُتًهات مٛ تتذ٘ َا نجرلاڄ ايعـٚا١ْٝ ؾإٕ نقيو   _

 ػڀ١ ٌٜب٘ َا ٜٓؿقٕٚ ايعـٚاٌْ ا٭طؿاٍ إٔ ٜٚبـٚ.. اؾـكإ ع٢ً ايهتاب١ أٚ ايهلاهٞ، تٌِٗٝ

 إطاكات ثكب إٕ ايػرل، ٖتًهات أٚ ايٌؼ١ِٝ، ٖتًهاتِٗ أٚ إـكه١، ٖتًهات ٱت٬ف َٛٓٛع١

 .ايػرل يٲت٬ف ٖتًهات ٌُٝ اييت ايعـٚا١ْٝ ٓلٚب َٔ آػل ٓلب اشلٛا٤ َٔ ٚتؿلٜػٗا ايوٝاكات

 (2)دـٍٚ خصا٥ص املبشٛثني ٚٚصف ايع١ٓٝ 
 ِا٥ّ ايـّٛغلاؾ١ٝ ؾلاؿ ع١ٓٝ ايـكاه١ سوب اـأتٛمٜع ٜٛٓض 

  ايعـؿ %
 فنل
 

 
 

 دٓى إبشٛخ
 

68.3 66 

31.7 69 
 

 أْج٢

  هٓٛات 6-8 33 55.0
 عُل إبشٛخ

 

 ه١ٓ 9-11 15 25.0

 ؾأنجل 12 12 20.0

  ٓعٝـ 45 75.0
إوت٣ٛ 

 ايـكاهٞ يًُبشٛخ

 َتٛه٘ 9 15.0

 دٝـ 6 10.0

  َتٛه٘ 20 33.3
إوت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

 ي٬ب
 ثاْٟٛ 20 33.3

 داَعٞ 20 33.3
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  َتٛه٘ 11 18.3
إوت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

 ي٬ّ
 

 ثاْٟٛ 16 26.7

 داَعٞ 33 55.0

  ٍ.ؿ 500-700 10 16.7
ٟ ايـػٌ ايٌٗل

 يًُعٌٝ

66.7 40 701-1000 

 ٍ.ؿ

 1000 َٔ أنجل 10 16.7

 ٍ.ؿ
 

( َبشٛخ 22( أع٬ٙ ؾكـ تٌهًت ع١ٓٝ ايـكاه١ َٔ )2)نُا ٖٛ ٬َسٜ ٗ اؾـٍٚ كقِ      
هٓٛات ناْت ْوبتِٗ  2 – 6( َبشٛث١ َٔ اٱْاخ. تلاٚست أعُاكِٖ نايتايٞ: بٌ 23فنلا ٚ )

%( بُٝٓا اجملُٛع١ ايجايج١ ٚايقٜٔ ناْت أعُاكِٖ 10ه١ٓ ناْت ْوبتِٗ ) 22 – %3( َٚٔ 00)
 %(.16ه١ٓ ؾبًػت ْوبتِٗ ) 21أنجل َٔ 

%( 26%( ٚ )20%( ٚ )10ٚؾُٝا ٜتعًل بإوتٜٛات ايـكاه١ٝ شل٪٤٫ ايت٬َٝق دا٤ت ْوبِٗ )
ٓعٝـ، َٚتٛه٘ ٚدٝـ ع٢ً ايتٛايٞ. أَا اـًؿ١ٝ ايتع١ًُٝٝ ي٬ب ؾكـ تواٚت ْوبِٗ بٌ إتٛه٘ 

%( يهٌ ؾ١٦. بُٝٓا اـًؿ١ٝ ايتع١ًُٝٝ ي٬ّ ناْت نايتايٞ: إتٛه٘ 33.3)ٟٛ اؾاَعٞ بٓوب١ ٚايجاْ
 %( َٓٗٔ.00%( ٚفٚات ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٖٔ )16.1%( ٚايجاْٟٛ )22.3)

ؿٜٓاك بًػت ْوبتِٗ  166 – 066ٚنإ ايـػٌ ايٌٗلٟ ٭هل إبشٛثٌ: ؾ١٦ ايـػٌ 
ؿٜٓاك ناْت  2666يقٜٔ ؾام ؿػًِٗ %( ٚا66.6ْوبتِٗ ) 2666 – %162( 26.1ٚ)

 %(.26.1ْوبتِٗ )
ٖقا اؾـٍٚ باٯتٞ: ٓعـ إوت٣ٛ ايـكاهٞ يًت٬َٝق سٝح  تٚقـ نلز َٔ َعڀٝا 

%( َٔ ايع١ٓٝ نإ َوتٛاِٖ ٓعٝـ ٚقـ ٜعن٣ فيو ايٞ ٖقا ايعاّ ا٫هتجٓا٥ٞ ايقٟ تؿٌت ؾٝ٘ 10)
نٌ َٓاسٞ اؿٝا٠. ٬َٚس١ٛ اكتؿاع . ٚاييت طايت ْتا٥ذٗا ايوايب١ COVID 19دا٥ش١ ايهٛكْٚا 

ٗ فتُع ايـكاه١ ٖٚقا ا٭َل  -بٌ اٯبا٤ ٚا٭َٗات  –إوت٣ٛ ايتعًُٝٞ يٲْاخ َكاك١ْ بايقنٛك 
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أؿ٣ ايٞ ْـك٠ ٚدٛؿ ايقنٛك بٌ أعٔا٤ ١٦ٖٝ ايتـكٜى ٗ نٌ إلاسٌ ايتع١ًُٝٝ ٚكَا ع٢ً َوت٣ٛ 
 ايـٚي١. 

 تٞ؟اٯ بٌ َٔ ا٭طؿاٍ ّتًهٗا اييت ١اٱيهذلْٚٝ ايًعب دٗن٠ٜٛٓض أ (1)دـٍٚ 
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك اؾٗام
 6807 66 ب٬ٟ هتٌٝٔ

 5603 76 اشلاتـ
 62 1 ٫ب تٛب

 02 60 آ٣ باؿ
 %622 12 اجملُٛع

  
( أع٬ٙ إٔ ْٝع ايت٬َٝق ع١ٓٝ ايـكاه١ ًّهٕٛ أدٗن٠ كق١ُٝ 1نُا ٜتٔض َٔ اؾـٍٚ كقِ )     

%( َِٓٗ ّتًو 16ٱيهذل١ْٝٚ عًٝٗا. ٚأنجل َٔ ِْؿِٗ وٛم ع٢ً اشلاتـ ايٓكاٍ ٚ)ُٕاكه١ ا٭يعاب ا
%( 26%( ّتًو ب٬ٟ هتٌٝٔ. ٚق١ً ِٖ َٔ ًّهٕٛ ٫ب تٛب اف بًػت ْوبتِٗ )22آٟ باؿ ٚ)

 ؾك٘.
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 ؟اإليهرت١ْٝٚ باأليعاب ايًعب ابٓو ٜفطٌ ٚغ١ًٝ أٟٜٛضح ع٢ً  (3) دـٍٚ
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك ايٛه١ًٝ
 807 5 اؿاهٛب

 0707 66 ًبه١ ا٭ْذلْٝت
 5807 75 اشلاتـ
 62 1 غرلٖا

 %622 12 اجملُٛع
 

ْوتؼًّ َٔ اؾـٍٚ أع٬ٙ إٔ غايب١ٝ إبشٛثٌ ٜؿًٕٔٛ ايًعب ع٢ً اشلاتـ ايٓكاٍ ٖٚقا      
%( ْٚوب١ ٫ بأي بٗا تؿٌٔ ايًعب ع٢ً 02ٜ٪نـ اْتٌاكٙ بِٝٓٗ نُا هًـ. سٝح بًػت ْوبتِٗ )

 %( ؾك٘.2%( َٚٔ ًٜعب ع٢ً اؿاهٛب بًػت ْوبتِٗ )13به١ ايعٓهبٛت١ٝ بًػت )ايٌ
 (2دـٍٚ )

 ؟األيعاب بٗصٙ ًٜعب فٝ٘ االبٔ ٜٛضح املهإ ايصٟ
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك 
 3807 63 ٗ إٓنٍ

 807 5 ٗ َٓنٍ ُـٜل
 807 5 ٗ إـكه١
 603 6 ٗ ايٌاكع

 707 0 غرلٖا
 %622 12 اجملُٛع
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%( َِٓٗ ّاكهٕٛ ا٭يعاب 12ٜهٌـ يٓا اؾـٍٚ أع٬ٙ إٔ غايب١ٝ أؾلاؿ ايع١ٓٝ بٓوب١ ) 
اٱيهذل١ْٝٚ ٗ إٓنٍ ٚتعتدل ٖقٙ قُـ٠ ٭ِْٗ ٜهْٕٛٛ ؼت كقاب١ أٚيٝا٤ ا٭َل. بُٝٓا تواٚت ْوب١ َٔ 

 %( ؾك٘ ًٜعبٕٛ ٗ ايٌاكع.1%( يهٌ َُٓٗا. ٚ )2ًٜعبٕٛ ٗ َٓنٍ ُـٜل أٚ ٗ إـكه١ )
 (0ٍ )دـٚ

 ٖقٙ ا٭يعاب؟ا٫بٔ ؾٝٗا ّاكي  ٜبٌ إلات اييت
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك إُاكه١
 55 77 َٜٛٝا

 05 65 َل٠ ٗ ا٭هبٛع
 6103 62 َلتٌ ٗ ا٭هبٛع

 707 0 َل٠ ٗ ايٌٗل
 %622 12 اجملُٛع

 
أٚ ا٫ب١ٓ تًو  ٜبٌ اؾـٍٚ أع٬ٙ تكـٜلات إبشٛثٌ يعـؿ إلات اييت ّاكي ؾٝٗا ا٫بٔ 

%( ٚايقٜٔ ٜناٚيْٛٗا َل٠ ٚاسـ٠ ٗ 00ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ. ؾايقٜٔ ٜناٚيْٛٗا َٜٛٝا بًػت ْوبتِٗ )
%( ؾك٘ َٔ ًٜعبٕٛ 3%( َِٓٗ ًٜعبٕٛ َلتٌ ٗ ا٭هبٛع ٚ)21%( ٚ)10ا٭هبٛع دا٤ت ْوبتِٗ )

ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ  ١ٕ ٖاكهَل٠ ٚاسـ٠ ٗ ايٌٗل. غرل إٔ ٖقٙ ايبٝاْات تٓب٧ بايهجرل َٔ إػايڀات ٫
 ٗ دـٍٚ َٛاعٝـٖا.  ٘أُبشت ٖٛها بٌ ايهباك ؾُا باٍ بايِػاك سٝح ٜوتشٌٝ ايتشهِ ٚائب
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 ( 6دسٍٚ ضقِ ) 
 ؟َٜٛٝا ايًعب يف االبٔ ٜكطٝٗا غاع١ نِٜبني 

 
 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك مَٔ ايًعب

 62 06 هاع١
 0603 67 هاعتإ

 0707 66 أكبع هاعات
نجل َٔ ٔى أ

 هاعات
9 65 

 %622 12 اجملُٛع
 

ٜٛٓض اؾـٍٚ أع٬ٙ عـؿ ايواعات اييت ّٔٝٗا إبشٛخ ٗ ٖاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ؾُٔ قاٍ هاع١ 
%( أَا َٔ ًٜعب أكبع هاعات ؾهاْت ْوبتِٗ 11%( َٚٔ ًٜعب هاعتٌ ْوبتِٗ )26ٚاسـ٠ بًػت ْوبتِٗ )

%( ٖٚقا ٜتٓاقض َع اؾـٍٚ 20اعات سٝح دا٤ت ْوبتِٗ )%( ٖٚٓاى َٔ ًٜعب أنجل َٔ ٔى ه13)
 ايوابل غِْٛ َلات ٖاكه١ ايًعب. ٚقـ ٜكاكب ايٛاقع.
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 ؟اإليهرت١ْٝٚ األيعاب يف االبٔ/ االب١ٓ ٜعذب ايصٟ َاٜبني  ( 7دسٍٚ )
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك َٛٓع اٱعذاب
 20 3 بڀٌ ايك١ِ

 13.3 22 ا٭سـاخ إٛدٛؿ٠
 26.1 26 ْٚٛع١ٝ ايِٛكا٭يٛإ 

 26 6 إٛهٝك٢
 30 12 َتع١ ايؿٛم

 %266 66 اجملُٛع
 

َٔ اؾـٍٚ ايوابل ٜوتٓتر تؿاٚت اٖتُاَات إبشٛثٌ ٗ ٚيٛدِٗ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ، ؾُٔ       
%(، بُٝٓا َٔ ٜعذب٘ ا٭سـاخ اؾاك١ٜ ٗ ا٭يعاب ؾهاْت 30ٜعذب٘ ؾٝٗا َتع١ ايؿٛم ؾك٘ بًػت ْوبتِٗ )

%( َٚٔ ٜعذبِٗ بڀٌ ايك١ِ ْوبتِٗ 21%( ٚايقٜٔ اٖتُاَِٗ ٗ ا٭يٛإ ٚايِٛك ؾٓوبتِٗ )13ْوبتِٗ )
 %(.26%(، َٚٔ اٖتُاَ٘ ٗ إٛهٝك٢ ؾهاْت ْوبتِٗ )20)
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 ؟اإليهرت١ْٝٚ األيعاب مماضغ١حيب ايطفٌ  ملاشاٜٛضح ( 2دـٍٚ ) 
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك هبب إُاكه١
 72 68 سب اـٝاٍ

 6807 66 تڀٜٛل َٖٛب١ َا
 0603 67 ت١ُٝٓ ايقنا٤

 72 68 أػل٣
 %622 12 اجملُٛع

 
ٜوتؼًّ َٔ اؾـٍٚ ايوابل ق١ًِ َا هٓٝ٘ ايتًُٝق َٔ ٚكا٤ ٖاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ.      

%( َٔ ع١ٓٝ ايـكاه١ ًٜذ٪ٕٚ إٍ سب اـٝاٍ، ٚايٓوب١ ْؿوٗا 36سٝح تٛمعت ايٓوب نايتايٞ: )
%( تڀٛك 22%( تُٓٞ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ايقنا٤ يـِٜٗ. بُٝٓا )11٪ٕٚ إٍ أَٛك أػل٣ ٚ)ًٜذ

 إٛاٖب يـِٜٗ َجٌ هلع١ اؿلن١ ٚا٫ْتباٙ ٚايذلنٝن.
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 ٜفطًٗا؟ إىل اإليهرت١ْٝٚ األيعاب ْٛع َاٜبني  (9)دسٍٚ 
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك ا٭يعاب إؿ١ًٔ
 35.0 21 أيعاب قتاي١ٝ

 20.0 12 أيػامأيعاب 

 11.7 7 أيعاب تع١ًُٝٝ

 15.0 9 أيعاب كٜا١ٝٓ

 10.0 6 أيعاب َػاَلات

 8.3 5 أيعاب اهذلاتٝذ١ٝ

 %622 12 اجملُٛع
 
 

%( َِٓٗ 30عٔ أْٛاع ا٭يعاب ايقٜٔ ّاكهٗا إبشٛثٕٛ سٝح )ٜٚؿِض اؾـٍٚ ايوابل      
 آثاك ٚتلانُات ايلبٝع ايعلبٞ. ّاكهٕٛ أيعابا قتاي١ٝ. ٚقـ متاز ٚقتا ط٬ٜٛ ست٢ ُش٢

%( ٜؿًٕٔٛ ا٭يعاب ايتع١ًُٝٝ، 21%( ٜؿًٕٔٛ ايلٜا١ٝٓ، ٚ)20%( ٜؿٌٔ أيعاب ا٭يػام، )16ٚ) 
 %( ٜٗتُٕٛ با٫هذلاتٝذٝات. 2%( َِٓٗ ٜؿًٕٔٛ إػاَلات، ٚ)26ٚ)
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 ؟األيعاب بٗصٙ ايًعب االبٔ/ االب١ٓ ٜفطٌ نٝفٜبني  (01دسٍٚ )
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك سا٫ت ايًعب
 43.3 26 َٓؿلؿا

 26.7 16 ا٭ُـقا٤َع 

 18.3 11 َع ايعا١ً٥

 11.7 7 َع اين٤٬َ

 %622 12 اجملُٛع
 

ٜعلض اؾـٍٚ ايوابل اؿا٫ت ايقٟ ٜؿٌٔ إبشٛخ ؾٝٗا ٖاكه١ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ.     
%( 22ِ َع ا٭ُـقا٤، ٚ)%( 11َٗٓ%( َٔ ع١ٓٝ ايـكاه١ ّاكهٕٛ ايًعب َٓؿلؿا، ٚ)23ؾايػايب١ٝ )

%( 01%( ًٜعب َع اين٤٬َ. ٬ٜٚسٜ إٔ أنجل َٔ ِْـ ايع١ٓٝ )21ًٜعب َع أؾلاؿ ايعا١ً٥. ٚ)
 ٕٜؿًٕٔٛ ٌَاكن١ اٯػلٜٔ ايًعب َعِٗ، ٖٚقٙ ْتٝذ١ قُٛؿ٠ ست٢ ٫ توٛؿ ايعني١ ٚا٫ْؿلاؿ ايًقا

 ٜكٛؿإ إٍ َا٫ وُـ عكباٙ.
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 ؟اإليهرت١ْٝٚ األيعاب ٖصٙ َٔ طفًو تعًِ َاشاٜٛضح ( 00)دسٍٚ 
 

 ايٓوب١ ا١ٜٛ٦ٕ ايتهلاك َا تعًُ٘ َٔ ا٭يعاب
 20.0 12 اهتعُاٍ اؿاهٛب

 28.3 17 ؿػٍٛ ا٭ْذلْٝت
تڀٜٛل إٗاكات 

 ايتع١ًُٝٝ
11 18.3 

 20.0 12 تعًِ ايًػات
 13.3 8 غرلٖا

 %266 66 اجملُٛع
 

ٟ ٜهتوبٗا إبشٛخ َٔ د١ٗ ايتعًِٝ ٚايتعًِ َٔ ٚهًٞ يٓا اؾـٍٚ ايوابل احمل١ًِ ايٓٗا١ٝ٥ ايق     
%( َٔ ع١ٓٝ ايـكاه١ تعًُٛا ايـػٍٛ إٍ ا٭ْذلْٝت ٚ 12ٚكا٤ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ. سٝح تبٌ إٔ )

%( َِٓٗ 22%( اهتؿاؿ بإتكإ ايتعاٌَ َع اؿاهٛب ٚايٓوب١ ْؿوٗا اهتؿاؿت بتعًِ ايًػات. ٚ)16)
 ٔ بـ١ٜٗ ٚتؿهرل ٚإهاؿ ايع٬قات بٌ إتػرلات. اهتؿاؿ بتڀٜٛل إٗاكات ايتع١ًُٝٝ، َ

 
 َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚاختباض ايفطضٝات
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 ٜٛضح ايعالق١ بني َٓع ايطفٌ َٔ ايًعب ٚايػًٛى ايعسٚاْٞ ( 01دسٍٚ ) 
 

 عٓـ إٓع َٔ ايًعب
 ايوًٛى ايعـٚاْٞ

 

 
 إكٝاي

6.6 َعاٌَ اكتباٙ برلهٕٛ
2 

6.6 إع١ٜٛٓ
6 

  
ع٬ٙ ٚبتڀبٝل َعاٌَ برلهٕٛ ي٬كتباٙ بٌ َٓع ايڀؿٌ َٔ ايًعب ٚإٚٗاكٙ ٜتٔض َٔ اؾـٍٚ أ

 ايعـٚإ إٔ ايع٬ق١ بٌ إتػرلٜٔ ق١ٜٛ ْٛعا ٜٚ٪نـ فيو ايؿل١ٝٓ اييت فٖبت إيٝٗا ايـكاه١.
 ( 23دـٍٚ ) 

 ؟بٓا٥و ايًعب ع٢ً دٗام ٚاسـأهًٛى عـٚاْٞ عٓـ ٌَاكن١ ٜٛٓض ٌٖ ٜٛٗل 
 

 عٓـ ٌَاكن١ ايًعب ٗ 
 اسـدٗام ٚ

 ايوًٛى ايعـٚاْٞ
 

 
 إكٝاي

6.3 َعاٌَ اكتباٙ برلهٕٛ
6 

6.6 إع١ٜٛٓ
66 

 
أَا بايٓٛل إيٞ اؾـٍٚ أع٬ٙ ؾٝتبٌ إٔ ايع٬ق١ بٌ ٌَاكن١ إبشٛخ يٰػلٜٔ ايًعب ٗ دٗام 
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 ٚاسـ ٫ ٜٓتر ايوًٛى ايعـٚاْٞ عٓـٙ إ٫ َوت٣ٛ ؿٕٚ إتٛه٘.
 

 (22)دـٍٚ 
 ٚايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ ايڀؿٌ.ايعٓٝؿ١  اٱيهذل١ْٝٚيعاب با٭ايًعب  ٜٛٓض ايع٬ق١ بٌ

 
 ايًعب با٭يعاب ايعٓٝؿ١

 َٔ غرلٖا  أنجل
 ايوًٛى ايعـٚاْٞ

 

 
 إكٝاي

6.0 َعاٌَ اكتباٙ برلهٕٛ
2 

6.6 إع١ٜٛٓ
6 

 
 

فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ عٓـ  تٛدـ ع٬ق١ت٪نـ ايٓتٝذ١ ٗ اؾـٍٚ أع٬ٙ ؾل١ٝٓ ايـكاه١ ايكا١ً٥:  

( 21-6) يـ٣ ا٭طؿاٍ ايعـٚا١ْٝ ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚايوًٛنٝاتٖاكه١ بٌ  (0.05َوت٣ٛ )

 ه١ٓ. ٚإ تًو ايع٬ق١ َتٛهڀ١ ؿكد١ ا٫كتباٙ.

 ( 20دـٍٚ ) 
 ٚع٬قت٘ بايوًٛى ايعـٚاْٞ. ٜكٔٝٗا ٗ ايًعب ات اييتواعاي بٛٓض عـؿ

 
 عـؿ هاعات ايًعب  

 ايوًٛى ايعـٚاْٞ
 

 
 إكٝاي
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6.3 رلهَٕٛعاٌَ اكتباٙ ب
6 - 

6.6 إع١ٜٛٓ
6 

 
فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ ع٬ق١  ـنُا ٜوتٓتر َٔ اؾـٍٚ أع٬ٙ ُش١ ؾل١ٝٓ ايـكاه١ ايكا١ً٥: ٫ تٛد

. بٌ بٌ عـؿ ايواعات اييت ّاكهٗا ايڀؿٌ ٗ ايًعب ٚايتػرل ٗ هًٛنٝات٘ (0.05عٓـ َوت٣ٛ )

 دا٤ت ايع٬ق١ عهو١ٝ ٓعٝؿ١ ايـكد١.

 ايتٛصٝات:
 ٥ر ايـكاه١ ُٜٛٞ ايباسح باٯتٞ:ٗ ٤ٛٓ ْتا  
ػًل َ٪هوات ٚأْـ١ٜ ق١ًٝ ٜورلٖا اجملًى ايبًـٟ ٕلاقب١ ْٛع ٚاهتعُاٍ أْٛاع ا٭يعاب  (2

 اٱيهذل١ْٝٚ ؿاػٌ تًو إكاك.
 تهٜٛٔ دٗام َٔ إلًـٜٔ ايذلبٌٜٛ ٚقًًٌ ْؿوٌٝ يًشا٫ت. (1
 َلاقب١ ؼٌُٝ ا٭يعاب إٔل٠ َٔ ايٌبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. (3

 :املكرتسات
 ٖا هبل ٜكذلغ ايباسح اٯتٞ: 
إقا١َ أْـ١ٜ يًٌٓاطات ايذلؾ١ٝٗٝ يٮطؿاٍ ٗ أٚقات ؾلاغِٗ تواعـِٖ ع٢ً تٌٓٝ٘ ايكـكات  .2

 ايتؿاع١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َع غرلِٖ.
تؿعٌٝ ؿٚك ايتعإٚ ٚإٌاكن١ ٗ ايٛه٘ إٓنيٞ أٚ إـكهٞ ست٢ ٜتو٢ٓ يًڀؿٌ ايتعلف ع٢ً  .1

 ا٤ ايلأٟ ٚت١ُٝٓ إٛاٖب.أهاهٝات ايوًٛى ٚإباؿأ٠ ٚإبـ
 ايتٌذٝع ع٢ً ايكلا٠٤ ٚا٫ط٬ع ع٢ً نٌ َا ٖٛ دـٜـ ٚايتؿاعٌ احملوٛي َع احملٝ٘ سٛي٘. .3
تٛع١ٝ ت٬َٝق إـاكي ٚأٚيٝا٤ أَٛكِٖ بوًبٝات ا٭يعاب اٱيهذل١ْٝٚ ٚأٓلاكٖا َٔ ػ٬ٍ  .2

 علض ٌَاٖـ َل١ٝ٥ ٚإقا١َ ْـٚات ٚٚكَ عٌُ تبِل بإٛٓٛع. 
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 انمراجع

 ايْٝٛوٝـ. سكٛم ايڀؿٌ.(. 2323ا٭َِ إتشـ٠. )

بػـاؿ: إلنن ا٫ه٬َٞ  ا٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ ٠اثلٖا ايجكاٗ .(. 1626سٝـك قُـ ايهعيب. )
 يًـكاهات ا٫هذلاتٝذ١ٝ.

طًب١ إلس١ً أثل ٖاكه١ ا٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ ٗ ايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ (. 1662ؿ٫ٍ اؿٌاَ. )
 عُإ. داَع١ عُإ. -ايجا١ْٜٛ يـٚي١ ايهٜٛت 

(. ا٭يعاب ا٭يهت١ْٝٛ ٚأثلٖا ع٢ً َوت٣ٛ ايتشِبٌ ايـكاهٞ يـ٣ 1622كْا ؾآٌ عباي. )ٜٓاٜل، 
 .362، ُؿش١ ف١ً َلنن ايبشٛخ ايٓؿو١ٝطًب١ إلس١ً إتٛهڀ١. 

ؿاك إورل٠ يًٌٓل ٚايتٛمٜع (. عُإ: 26)اجملًـ  عًِ ايٓؿى ايذلبٟٛ(. 1623ُاحل قُـ. )
 ٚايڀباع١.

 -ا٫ثاك ايٓؿو١ٝ يبعض ا٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ إوتشـث١ ع٢ً ايڀؿٌ ايًٝيب (. 1623ط٬ٍ ايبؼاكٟ. )
 هبٗا. عح ؽلز غرل ٌَٓٛك داَع١ هبٗا/ ن١ًٝ ايعًّٛ.

ِ يـ٣ أطؿاٍ (. َعاٜرل تٛٚٝـ ا٭يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ ٗ ت١ُٝٝ بعض ايك1622ْٝاؿ١ٜ قُٛؿ. )ٜٓاٜل، 
 .ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝإلس١ً ا٫بتـا١ٝ٥. 

ا٫ؿَإ ع٢ً ا٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ ٚع٬قت٘ بايوًٛى ايعـٚاْٞ يـ٣ (. 1623ِْل ايـٜٔ بًعٝايٞ. )
كهاي١ َادوترل غرل ٌَٛك٠ داَع١ ايعًّٛ ا٫ْوا١ْٝ  -ت٬َٝق ايو١ٓ اـاَو١ ابتـا٥ٞ 
  ٚا٫دتُاع١ٝ بًـ١ٜ بلز علٜلٜر.

 Grandايع٬ق١ بٌ ايوًٛى ايعـٚاْٞ ٖٚاكه١ يعب١ ايب٬ٟ هتٌٝٔ (. 1662إ. )ٖٓـ ايلّ
Theft Auto  ؿكاه١ ًب٘ ػلٜب١ٝ ع٢ً ت٬َٝق إلس١ً ا٫بتـا١ٝ٥ َـ١ٜٓ ايلٜاض / كهاي١

  َادوترل غرل ٌَٓٛك٠ داَع١ ا٫َاّ قُـ بٔ هعٛؿ.

 -ٍ / كهاي١ َادوترل غرل ٌَٓٛك٠ تأثرل ا٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ ع٢ً ا٫طؿا(. 1620ٚهاّ ْاٜـ. )
  داَع١ بابٌ.
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  ازلِٗ ايّٝٛ.(. 1626ٜٖٛإ نلٜوتٛف آكْٛيـ. )
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 يفهىو اإليايح عُد انغزايل

   د. عبدالقادر العجيلي اليجار                                     

  جبمعة طرابلس -كلية اآلداة                                                                               
 أ. خالد إبراٍيه عصناٌ                                                                          

 اجلبمعة األمسرية  -كلية اآلداة                                                                                     
 :املكس١َ

ييت ناْت ٚهتٌٛ ؿا٥ُاڄ َٛٓٛع اٖتُاّ ايؿكٗا٤ إ٪كػٌ إٕ إٌه١ً ايوٝاه١ٝ َٔ إٌه٬ت ا
ٚايؿ٬هؿ١ ٚايـاكهٌ ٗ سكٌ ايؿهل ايوٝاهٞ، ٚاٱَا١َ أسـ ٖقٙ إٛآٝع اييت نإ عًٝٗا اػت٬ف 
 نبرل بٌ ايؿلم اٱه١َٝ٬  ع٢ً َل ايعِٛك، بٌ ناْت ا٭هاي ٗ ا٫ػت٬ف، عٔ فيو سٝح قاٍ: "

قاٍ: "اػتًـ ايتأهٞ بعـ ْبِٝٗ )٢ًُ اهلل ع١ًٝ ٚهًِ( ٗ أًٝا٤ ٚقـ عدل ا٭ًعلٟ عٔ فيو سٌ 
نجرل٠ ػًٌ ؾٝٗا بعِٔٗ بعٔاڄ ٜٚلٟ بعِٔٗ َٔ بعض ؾعاكٚا ؾلم تباهٓؤ ٚأػلاباڄ َتٌتتٌ إ٫ إٔ 
اٱه٬ّ هُعِٗ ٌٜٚتٌُ عًِٝٗ ٚأٍٚ َا سـخ َٔ اػت٬ف بٌ إوًٌُ بعـ ْبِٝٗ )ًُٞ اهلل عًٝ٘ 

 ٱَا١َ(".ٚهًِ( اػت٬ف َِٗ ٗ ا

تًو ٖٞ إٌه١ً ايل٥ٝو١ شلقٙ ايـكاه١ ٌٖ اٱَا١َ أٌُ َٔ أٍُٛ ايـٜٔ، أّ أْٗا ق١ٝٔ 
ًَِش١ٝ؟. ٌٖ ٜتِ تِٓٝب اؿانِ عٔ طلٜل ايّٓ أّ ايتؿٜٛض؟. أّ ايٌٛك٣ َٔ ٜتعٌ َٔ بٌ ها٥ل 

 اـًل ٭ٕ ِٜٓب إَاَاڄ؟. َا ًلٚٙ اٱَاّ؟.

ٌَٝ ايقٜٔ تٓاٚيٛا ايبشح ٗ ٖقا إٛٓٛع بايِٛك٠ ؾكـ نإ اٱَاّ ايػنايٞ َٔ إؿهلٜٔ اٱه٬
ايٓٛل١ٜ ٚايع١ًُٝ َعاڄ، ؾأثل٣ نجرلاڄ َٔ دٛاْب٘، ٚعُل ٚأٌُ ؾٝ٘ نجرلاڄ َٔ ا٭ؾهاك اييت اَتـ تأثرلٖا إٍ 

 كقع١ نبرل٠ َٔ عإٓا اٱه٬َٞ ناْت شلا ْتا٥ذٗا ايوٝاه١ٝ ايهبرل٠.

١ٝ ٗ اٱَا١َ، ؾإٕ أِٖ ايهتب اييت هب ا٫ط٬ع ٚإفا أكؿْا ايتعلف ع٢ً آكا٤ ايػنايٞ ايوٝاه
عًٝٗا ٖٞ ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ ٚنتاب "ؾٔا٥ض ايباط١ٝٓ ٚؾٔا٥ٌ إوتٛٗل١ٜ" ٚنتاب٘ ايتدل إوبٛى ٗ 

 ِْٝش١ إًٛى"، ٚإٓؿق َٔ اي٬ٍٔ، ٚإوتِؿ٢ ٗ عًِ ا٭ٍُٛ.

 ىٞ ٚايتشًًٝٞ إكاكٕ.ٚقـ ٚدـْا إٔ إٓٗر ا٥٬ِٕ شلقٙ ايـكاه١ ٖٛ إٓٗر ايتاك

 أٚاًل: سٝات٘ ٚعصطٙ:
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ايـاكي يورل٠ اٱَاّ ايػنايٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜتٛقـ ٚإٔ وٝ٘ بايٛلٚف ايتاكى١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 
ٚايؿهل١ٜ ٚايوٝاه١ٝ اييت هاؿت عِلٙ، ػ٬ٍ ايكلٕ اـاَى، ٚبـا١ٜ ايكلٕ ايواؿي اشلذلٌٜ، ؾ٬ 

ك١ًٝ اييت ٜٗتـٟ بٗا قَٛ٘، ؾإْ٘ إٍ داْب فيو ػًل ْناع إٔ ايؿًٝوٛف إفا نإ ػايكاڄ يًُقاٖب ايع
 .(13)ايلؾاعٞ، ؿ.ت، ْ  ايب١٦ٝ ايعك١ًٝ ْؿوٗا ٚتعـ آكا٩ٙ تعبرلاڄ ُاؿقاڄ ٚأَٝٓاڄ يلٚغ ا٭١َ"

ٚقـ ُٝنت ايب١٦ٝ اييت عاَ ؾٝٗا ايػنايٞ َٓق فيو ايٛقت بٛٗٛك تٝاكات ؾهل١ٜ َتعـؿ٠ ٗ ايؿًو 
تٝاك ايؿًوؿٞ ايقٟ بًؼ أٚد٘ ٖج٬ڄ ٗ ايل٥ٝى ابٔ هٝٓا ايقٟ أثل ٚايلٜآٝات ٚايڀب ٚايهُٝٝا٤، ٚاي

ع٢ً قڀاعات نجرل٠ َٔ إجكؿٌ ٗ عِلٙ، نُا ْاٖض ايػنايٞ ايؿ٬هؿ١ ٗ نتاب٘ تٗاؾت ايؿ٬هؿ١، 
ٚقاّ بٓكـ ايؿًوؿ١ ايلًـ١ٜ عٓـَا أػقت آكا٤ إعتني١ ٗ ا٫ْنٚا٤ ٚسٌ قًٗا َقٖب ا٭ًاعل٠ ايقٟ 

ثِ اؾٜٛين، ثِ ايػنايٞ ايقٟ نإ أسـ ا٭عُـ٠ اييت قاّ عًٝٗا َقٖب ا٭ًاعل٠، ٚقـ  بـأ با٭ًعلٟ،
ابٔ ػًـٕٚ إٍ ٖقا ا٫ػاٙ اؾـٜـ ٗ إقٖب ا٭ًعلٟ، ؾكوِ  (10)ايػنايٞ، ؿ.ت، ْ  ؾڀٔ

آكا٤ِٖ إٍ قوٌُ عوب ايڀلٜل ايقٟ هاك ؾٝ٘ نٌ ؾلٜل، ؾڀلٜل ايكـَا٤ ٜٓتٗٞ عٓـ اؾٜٛين 
ٔ ٜعذلؾٕٛ با٭هباب ٚإوببات، ٚطلٜل احملـثٌ ايقٟ ؾتض ايػنايٞ باب٘ سٌ ٖـّ ٚايباق٬ْٞ ٖ

 ا٫كتباٙ بٌ ا٭هباب ٚإوببات.

ٚٗ ٖقا ايبشح ْتٛقـ يقنل سذ١ اٱه٬ّ "ايػنايٞ" ٫كتباٙ ٖقٙ اؾن٥ٝات بتهٜٛٓ٘ َٚقٖب٘ 
 ٚغرلٖا َٔ ا٭َٛك اييت ًهًت ؾهل ايػنايٞ.

 سٝات٘: -0
ٔ أبلم ايٌؼِٝات ٗ تاكٜؽ ايؿهل اٱه٬َٞ، بٌ ٚايعإٞ، ٚ ٗ أعُٛٗا أبٛ ساَـ ايػنايٞ َ

 .(13)ايلؾاعٞ، ؿ.ت، ْ أثاڄك ٗ سٝا٠ إوًٌُ ايعك١ًٝ ٚايوًٛن١ٝ ٚايلٚس١ٝ ع٢ً سـ هٛا٤

 ْػب٘ َٚٛيسٙ: -1
أبٛ ساَـ مٜٔ ايعابـٜٔ قُـ بٔ قُـ بٔ أٓـ ايڀٛهٞ إٌٗٛك بايػنايٞ، ٚيكـ أثل ػ٬ف 

ٖٛ علبٞ أّ ؾاكهٞ؟ ٚمل ٜٓت٘ ٖقا اـ٬ف إٍ ؼكٝل أٚ ٜكٌ، ؾكـ ٜهٕٛ ايػنايٞ َٔ سٍٛ أًُ٘ : أ
ه٬ي١ ايعلب ايقٜٔ تػًػًٛا ٗ ب٬ؿ ؾاكي َٓق بـا١ٜ ايؿتض اٱه٬َٞ، ٚقـ ٜهٕٛ َٔ ايؿلي ايقٜٔ 

 .(12ّ، ْ 2310)ايٌلباْ،  غًبت عًِٝٗ ا٭زلا٤ ايعلب١ٝ يعلاقتِٗ ٗ اٱه٬ّ

أٚ ه١ٓ  2602ٔوٌ ٚأكبعُا١٥ يًٗذل٠، ٖٚقٙ ايو١ٓ تٛاؾل ه١ٓ  ٚقـ ٚيـ ايػنايٞ ه١ٓ
ا٬ٕٝؿ١ٜ، ٚنإ ٬َٝؿٙ ٗ َـ١ٜٓ طٛي، ٚناْت طٛي أعِٛ َـ١ٜٓ ٗ ػلاهإ بعـ  2603
 ْٝوابٛك.
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ٜٚل٣ٚ أْ٘ ٚيـ ٗ قل١ٜ "غناي١" َٔ قل٣ طٛي ٚقـ أنـ ايلٚا١ٜ أبٛ هعـ ايوُعاْٞ ايقٟ ٚيـ 
 بڀٛي بعـ ايػنايٞ بوٓتٌ ؾك٘.

ٚع٢ً ٖقٙ ايلٚا١ٜ تهٕٛ ن١ًُ ايػنايٞ ْوب١ إٍ قل١ٜ "غناي١" ٖٚٓاى َٔ ٜكٍٛ إٕ ٚايـ ايػنايٞ 
، ٚنإ ٚايـٙ وب (12ّ، 2310ْ)ايٌلباْ،  نإ ٜػنٍ ايِٛف ٜٚبٝع٘ ٗ ؿنإ ي٘ بڀٛي

٘ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚهايى إتؿك١ٗ ٚىـَِٗ، ٜٚوأٍ كب٘ إٔ ٜلمق٘ ابٓاڄ ؾكٝٗاڄ، ؾاهتذاب اهلل ي٘ ٚكمق
 بابٓ٘ قُـ ايقٟ ُاك سذ١ اٱه٬ّ.

 ٚقـ ُاك ا٫بٔ ايجاْٞ أٓـ ٚاعٛاڄ ٌَٗٛكاڄ.

ٚتكٍٛ بعض إِاؿك: بإٔ ا٭ب أ٢ُٚ بٛيـٜ٘ قُـ ٚأٓـ إٍ ُـٜل ي٘ ُٛٗ ُاحل، ٚتلى 
شلُا ٦ًٝاڄ ٜورلاڄ َٔ إاٍ، ٚكدا فيو ايِٛٗ إٔ ٜعتين بٛيـٜ٘، فانلاڄ ي٘ إٔ أَٓٝت٘ ٗ اؿٝا٠ ناْت إٔ 

تعًِ، ٚيهٓ٘ مل ٜوتڀع، ٖٚٛ ٜلٜـ إٔ تتشكل أَٓٝت٘ ٗ ٚيـٜ٘، ٚاهتذاب ايِٛٗ ايِاحل يلدا٤ ٜ
ايٛايـ، ٌٚٚ ٜٛيُٝٗا عٓاٜت٘ ٚكعاٜت٘ ست٢ ْؿـ َا تلن٘ ايٛايـ َٔ َاٍ، ٚاي٢ُٛ كدٌ ؾكرل ٫ ًّو 

نإ يهُا، ٦ًٝاڄ فا َاٍ، ؾًُا مل ٜوتڀع س١ًٝ ٫ٚ ٚه١ًٝ قاٍ شلُا: "اعًُا أْين أْؿكت عًٝهُا َا 
ٚأَا أْا ؾلدٌ َٔ ايؿكل ٚايتذلٜـ عٝح ٫ َاٍ يٞ ؾأٚاهٝهُا ٚأًُض سايهُا، ؾُايهُا إ٫ إٔ تًذآ 

 إٍ َـكه١ ؾإْهُا طايبإ يًؿك٘ عواٙ هعٌ يهُا َكـاك قٛتهُا.

ٚإِا أًاك عًُٝٗا بـػٍٛ إـكه١، ٭ٕ إـاكي اٱه١َٝ٬ نإ ؿٜـْٗا َٔ قـِٜ اينَإ إٔ 
ّ، ْ 2310)ايٌلباْ،  ع٢ً طًب ايعًِ بتٝورل أهباب ايكٛت ٚٓلٚكات اؿٝا٠ تعإٚ ط٬بٗا

16). 

ٚأػق ايٛايـٕ ايِٓٝش١ ٚؿػ٬ إـكه١ ٚأندل ُُٖٗا إٔ ُٜٔٓا ايكٛت يٓؿوُٝٗا ٚمل ٜهتِ عٓا 
سذ١ اٱه٬ّ ٖقٙ اؿكٝك١ ؾكاٍ: "ؾِلْا إٍ َـكه١ ْڀًب ايؿك٘، ٚيٝى إلاؿ ه٣ٛ ؼٌِٝ ايكٛت، 

 .(16ّ، ْ 2310)ايٌلباْ،  يقيو ٫ هلل، ؾأب٢ إ٫ إٔ ٜهٕٛ هلل"  ؾهإ تعًُٓا

 ْؿأت٘ ايع١ًُٝ: -2
علؾٓا إٔ ساي١ ايػنايٞ ا٫قتِاؿ١ٜ ؿؾعت ب٘ ٖٚٛ ٗ َڀًع ؾتٛت٘ إٍ ؿػٍٛ أسـ إـاكي ايـ١ٜٝٓ 

هلل ٗ طٛي يٝتعًِ ؾٝٗا ايؿك٘ ٚاٖلاڄ، ُٜٚٔٔ قٛت٘ باطٓاڄ، ٚقـ أكاؿ ايػنايٞ ٦ًٝاڄ آػل ٚؾٛم تـبرلْا 
 تـبرل.
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ٚناْت ثكاؾ١ ايػنايٞ َتعـؿ٠ ، ؾؿٞ ثكاؾت٘ عٓاُل نجرل٠ َٓٗا: ايعِٓل اٱه٬َٞ ايقٟ ٜتُجٌ ٗ 
ايكلإٓ ايهلِٜ ٚاؿـٜح ايٌلٜـ، ؾآكا٤ ايِشاب١ ٚايؿكٗا٤، ٖٚقا ايعِٓل ٖٛ ايقٟ اهتؿاؿ َٓ٘ نجرلاڄ 

 ٗ ؿكاهت٘ يًوٝاه١ ٚا٭ػ٬م.

تُجٌ ٗ ايجٛك٠ ايؿًوؿ١ٝ اييت ٖنت ايؿهل اٱه٬َٞ ٖناڄ نُا لـ ٗ ثكاؾت٘ ايعِٓل ايْٝٛاْٞ إ
 عٓٝؿاڄ.

ّٚهٔ تكوِٝ ثكاؾ١ ايػنايٞ َا قبٌ اتِاي٘ باؾٜٛين إيٞ َلاسٌ ٖٞ َلس١ً بـا١ٜ تًكٝ٘ ع٢ً 
ايلامناْٞ ايڀٛهٞ، ٚنأْ٘ تڀًع ٗ طًب٘ ايعًِ إٍ فاٍ أٚهع َٔ طٛي، ؾاكؼٌ إٍ "دلدإ"، 

يكاهِ إزلاعٌٝ بٔ َعـ٠ اٱزلاعًٝٞ ٚأػق عٓ٘ )ايتعًٝك١( ٖٚٞ َا ٌٜب٘ ٖٚٓاى دًى إٍ اٱَاّ أبٞ ا
 ايهتاب ايقٟ ٜتُٔٔ َقنلات عًكٗا ايػنايٞ ع٢ً ًٝؼ٘ ٗ ؾلٚع ايؿك٘ ايٌاؾعٞ، ثِ كدع إٍ طٛي 

 .(16ّ، ْ 2310)ايٌلباْ، 

٘ ٚبعـ سٌ تڀًع ٗ طًب٘ ايعًِ إٍ فاٍ أندل، ؾلسٌ إٍ ْٝوابٛك أندل َـٕ ػلاهإ، َٚع
م٤٬َ ي٘ ػلدٛا َع٘ َٔ طٛي يٝڀًبٛا ايعًِ ع٢ً إَاّ اؿلٌَ، "أبٞ إعايٞ ٓٝا٤ ايـٜٔ عبـإًو 
ابٔ أبٞ قُـ بٔ ٜٛهـ اؾٜٛين" ٖٚٞ َلس١ً ٖا١َ تؿتض ؾٝٗا أؾك٘ ٚؿكي ؾٝٗا عًِ ايه٬ّ ٚبعض 

كًٝـ ايقٟ ٕو٘ أؾهاك ايؿ٬هؿ١، ٚقـ هاعـٙ ع٢ً فيو عاٌَ اؿل١ٜ ايؿهل١ٜ ايٛاهع١، ٚايٓؿٛك َٔ ايت
َٔ إـاكي أهتافٙ، ٚٚؾل٠ ايهتب، ٗ ايـاكي ايٓٛا١َٝ اييت ناْت تِٔ أُٓاؾاڄ كتًؿ١ َٔ ايهتب 

( 113)ايوبهٞ، ؿ.ت، ْ  ٚغا١ُ َ٪يؿات اؾٜٛين، َٚٓٗا "غٝاخ ا٭َِ ٗ ايتٝاخ ايًِٛ"
نْٛت  ٖٚٛ بـٚك سٍٛ اٱَا١َ ٚٚد١ٗ ْٛل أٌٖ ايو١ٓ ؾٝٗا ٚقـ (210ّ، ْ 2362)ايعجُإ، 

َ٪يؿات اؾٜٛين ايهجرل َٔ ثكاؾ١ ايػنايٞ، ٖٚٞ َلس١ً ١َُٗ ٗ تاكٜؽ ايػنايٞ نإ شلا أثلٖا ايؿعاٍ ٗ 
بك١ٝ إلاسٌ اييت ادتامٖا، نُا نإ شلا أثلٖا ٗ ا٫ْڀ٬ق١ ايؿهل١ٜ، ٚناْت ايػٔب١ ايـ١ٜٝٓ اييت قاّ 

ٝاغ١ نجرل َٔ آكا٥٘ َٚٛادٗات٘ ايوٝاه١ٝ بٗا ٗ َٓا١ٖٔ ايؿ٬هؿ١ ٚاؿ١ٌٜٛ ٚايباط١ٝٓ، شلا أثلٖا ٗ ُ
 َٔ ا٭سـاخ اييت ًاكى ؾٝٗا.

 ايعصط ايصٟ عاؾ٘ ايػعايٞ: -3
ٚيـ ايػنايٞ ٗ َٓتِـ ايكلٕ اـاَى اشلذلٟ سُٝٓا بـأ ايعِل ايعباهٞ ايجايح تكلٜباڄ، ٚ ناْت 

 ؿ٬ٜٚت َٓق اـ٬ؾ١ ٗ ٖقا ايعِل ٓعٝؿ١ عهِ ايعٛاٌَ ايـاػ١ًٝ، نُا ًٗـت اـ٬ؾ١ اْكواَاڄ إٍ
ايكلٕ ايلابع، ٚنإ بعٔٗا ٜتوع ْؿٛفٙ ع٢ً سواب ايبعض اٯػل، ٚناْت ػلاهإ َٔ بٌ ايـٍٚ 
اييت اهتكًت بٓؿوٗا ٚبـأت تٴػرل ع٢ً داكاتٗا ٚتوٝڀل عًٝٗا ٗ عٗـ أٓـ ايبٜٛٗٞ سٛايٞ عاّ 

 .(33ّ، ْ 2332)ابٔ ايهجرل،  ٖع332
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٠ ف١ًُ َكو١ُ بٌ ث٬خ ػ٬ؾات: ا٭١َٜٛ ٗ نُا ناْت ايـٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايوٝاه١ٝ بِٛك
 .(13)إزلاعٌٝ، ؿ.ت، ْ ا٭ْـيى، ٚاـ٬ؾ١ ايعباه١ٝ ٗ بػـاؿ، ٚاـ٬ؾ١ ايؿاط١ُٝ ٗ سلاٍ أؾلٜكٝا

نُا إٔ ؾذل٠ ٚٗٛك ايػنايٞ ناْت ؾذل٠ اْتٌلت ؾٝٗا آكا٤ ايؿ٬هؿ١ اْتٌاكاڄ ٚاهعاڄ كبٷحٸ إٍ أٌٖ 
 .(11، ْ 2332)ايػنايٞ،  ٚابٔ هٝٓا ٚابٔ كًـ."فيو اؾبٌ تـاٍٚ آكا٤ ايؿاكابٞ 

ٚقـ ْوب اـ٬ف بٌ أِْاك ايتذـٜـ ٖجًٌ ايؿ٬هؿ١ ٚأِْاك ايتكًٝـ ٖجًٌ ٗ ايؿكٗا٤. ٚقـ 
 ٌْأ ايػنايٞ ٗ ػِِ ٖقا اـ٬ف

 ثاًْٝا: اإلَا١َ يػ١ ٚاصطالسًا:
هٝاهٝاڄ بٌ ايؿلم  اٱَا١َ َٔ إِڀًشات ايوٝاه١ٝ ٗ ايؿهل اٱه٬َٞ اييت أػقت طابعاڄ

اٱه١َٝ٬ إؼتًؿ١، َٔ ه١ٓ ًٚٝع١ ٚػٛاكز َٔ بـا١ٜ تهٜٛٔ ايـٚي١ اٱه١َٝ٬ ٚكغِ احملا٫ٚت 
إتعـؿ٠ ٕعاؾ١ ٖقا إٛٓٛع، ؾإٔ تًو ا٭ؾهاك إتعًك١ ب٘ ٫مايت قا١ُ٥ َٓق ايكـِٜ إٍ عِلْا 

تني١ َٚلد١٦ ٜتؿكٕٛ ع٢ً ايكٍٛ اؿآل، َٚع فيو ؾإٕ ايؿلم إؼتًؿ١ َٔ ه١ٓ ًٚٝع١ ٚػٛاكز َٚع
بإٔ اـ٬ؾ١ ٚادب ًلعٞ ٫ ّهٔ إٔ توتكِٝ اؿٝا٠ ايبٌل١ٜ بـْٚٗا، ٚمٔ ٗ ٖقا ايبشح هٓعلض 

 إٍ تعلٜـ ٖقا إؿّٗٛ َٔ سٝح ايًػ١ ٚا٫ُڀ٬غ.

 ايتعطٜف ايًػٟٛ:
نٌ َت اٱَا١َ ٗ ايًػ١ َِـك َٔ ايؿعٌ أّ، أَِٗ، ٚأّ بِٗ: تكـَِٗ ٖٚٞ اٱَا١َ، ٚاٱَاّ 

ِٸ ب٘ ك٥ٝىٸ أٚ غرلٙ  .(2330)ايؿرلٚم اباكٟ،  اْتٴ

ٜٚكٍٛ ابٔ َٓٛٛك: "اٱَا١َ ٚاٱَاّ نٌ َٔ أْتِ ب٘، هٛا٤ أناْٛا قَٛاڄ عًٞ ايِلاٙ إوتكِٝ أّ 
ُ٘ ناْٛا ٓايٌ قّٛ ناْٛا ع٢ً ايِلاٙ إوتكِٝ أناْٛا ٓايٌ، ٚاؾُع أ١ُ٥، ٚإَاّ نٌ ٤ًٞ قٝ

إَاّ ا٭١ُ٥، ٚإَاّ ايػ٬ّ:  -٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ–ٚإًِض ي٘، ٚايكلإٓ إَاّ إوًٌُ، ٚهٝـْا قُـ 
 ٗ إَاّ ايػ٬ّ......ايٌٝؽ ايقٟ ٜعًُ٘ إهتب، َا ٜتعًِ نٌ ّٜٛ.

ٚإَاّ إجاٍ: َا َتجٌ عًٝ٘، ٚاٱَاّ اـٝ٘ ايقٟ ّـ ع٢ً ايبٓا٤ ؾٝبين عًٝ٘، ٜٚوٟٛ عًٝ٘ هكـ 
 ٚاؿاؿٟ: إَاّ اٱبٌ ٚإٕ نإ ٚكا٤ٖا ٭ْ٘ اشلاؿٟ شلا. ايبٓا٤،

ٌڈٚاٱَاّ: ايڀلٜل ٚيكٛي٘ عن ٚدٌ:  َٴٸبٹ ّڈ  َٳا ُٳا يځبٹإڇ ٗٴ ( "ؾذعٌ 13اٯ١ٜ  ) هٛك٠ اؿذلات، ٚٳإڇْٳٸ
 .(266، ْ 1621)ابٔ َٓٛٛك،  ايڀلٜل إَاَاڄ، ٭ْ٘ ٜؿلم ٚهُع"
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ٞٵ٤ٺٜٚكٍٛ تعاٍ:  ًٳ ٌٳٸ  ِٳٝٵٓٳاٙٴ ؾٹٞ ٚٳنڂ ٌڈ أسٵ َٴبٹ ّڈ  َٳا (، ؾكـ قبٌ إًاك٠ 21)هٛك٠ ٜى، اٯ١ٜ،  إڇ
، ٚٗ كتاك ايِشاغ: " اؾٌٝ َٔ نٌ سٞ َٚٔ  (12، ْ 2316)ا٫ُبٗاْٞ،  إٍ ايًٛغ احملؿٛٚ

 .(2323)ايناٟٚ،  ٖٛ ع٢ً كايـ يوا٥ل ا٭ؿٜإ"

 ثاًْٝا: ايتعطٜف االصطالسٞ:
علٜؿات ٚإٕ اػتًؿت ٗ ا٭يؿاٚ ؾٗٞ َتكاكب٘ ٗ إعاْٞ، َٚٔ ٖقٙ علؾٗا ايعًُا٤ بعـ٠ ت

 ايتعلٜؿات َا ًٜٞ:

 َا فنلٙ إاٚكؿٟ سٝح قاٍ: "اٱَا١َ َٛٓٛع١ٝ اـ٬ؾ١ ٗ سلاه١ ايـٜٔ ٚهٝاه١ ايـْٝا"
 .(0ّ، ْ 2323)إاٚكؿٟ، 

١ َٔ َُٗات ايـٜٔ ٜٚكٍٛ إَاّ اؿلٌَ: "اٱَا١َ كٜاه١ تا١َ ٚمعا١َ عا١َ تتعًل باـا١ُ ٚايعاَ
ٚايـْٝا َتُٔٓٗا سؿٜ اؿٛم٠، ٚكعا١ٜ ايلع١ٝ ٚإقا١َ ايـع٠ٛ باؿذ١ ٚايوٝـ ٚنـ اؿٓـ، ٚاؿٝـ، 

 ٚا٫ْتِاف يًًٌَُٛٛ َٔ ايٛإٌ، ٚاهتٝؿا٤ اؿكٛم َٔ إُتٓعٌ ٚإبكا٩ٖا ع٢ً إوتشكٌ"

 (55 ْ ٖع،1401)اؾٜٛيت،

سهاّ ايٌلع١ٝ ٗ أسٛاٍ ؿْٝاِٖ ٚآػلتِٗ، ٚعلؾٗا ابٔ ػًـٕٚ بكٛي٘: ٌٓ ايهاؾ١ ع٢ً ا٭
ٚنإ ٖقا اؿهِ ٭ٌٖ ايٌلٜع١ ِٖٚ ا٭ْبٝا٤ َٚٔ قاّ ؾٝ٘ َكاَِٗ ِٖٚ اـًؿا٤، ؾكـ تبٌ َع٢ٓ اـ٬ؾ١ 
ٚإٔ إًو ايڀبٝعٞ ٖٛ ٌٓ ايهاؾ١ ع٢ً َكت٢ٔ ايػلض ٚاي٠ٌٛٗ ٚايوٝاهٞ، ٖٚٛ ٌٓ ع٢ً َكت٢ٔ 

١ٜٛٝ ايلادع١ إيٝٗا إفا أسٛاٍ ايـْٝا تلدع نًٗا عٓـ ايٌاكع ايٓٛل ايٌلعٞ ٗ َِاؿِٗ ا٭ػل١ٜٚ ٚايـْ
إٍ اعتباكٖا َِاحل اٯػل٠، ؾٗٞ ٗ اؿكٝك١ ػ٬ؾ١ عٔ ُاسب ايٌلع ٗ سلاه١ ايـٜٔ ٚهٝاه١ 

 (191-190 ْ ّ،1981 ػًـٕٚ، ابٔ( ايـْٝا ب٘ 

إعك٫ٛت بٌ ٖٛ  أَا ايػنايٞ ؾٝكٍٛ: "إٕ ايٓٛل إٍ اٱَا١َ يٝى َٔ إُٗات، ٚيٝى أٜٔاڄ َٔ ؾٔ
 (240 ْ ّ،2021 -ٙ 1433 )ايٌلقاٟٚ، َٔ ايؿكٗٝات

ٖٞ ايلٜاه١ ايعا١َ ٗ أَٛك ايـٜٔ ٚايـْٝا، ٚعٓـ   imamoteأَا ٗ إعذِ ايؿًوؿٞ: اٱَا١َ 
إتهًٌُ ٖٞ ػ٬ؾ١ ايلهٍٛ ٗ إقا١َ ايـٜٔ، ٚسؿٜ سٛم٠ اٱه٬ّ، عٝح هب اتباع٘ ع٢ً ناؾ١ 

أٌٖ اٱَا١َ َٚوتشكٝٗا، َٔ ٖٛ فتٗـ ٗ ا٭ٍُٛ ٚايؿلٚع، ًذاع فٚ  ا٭١َ، ٚاؾُٗٛك ع٢ً إٔ
كأٟ عاؿٍ، عاقٌ، بايؼ، فنل، سل، ٚقاٍ بعض ايِٛؾ١ٝ، اٱَا١َ قوُإ إَا١َ، أٚ كٜاه١ ٚاٖل١ٜ، 

 .(171-170 ْ ٖع،1410 )اؿؿين، ٚإَا١َ أٚ كٜاه١ باط١ٝٓ"
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١، ٗ ايـٜٔ ٚايـْٝا ْٝعاڄ يًعًُا٤ أَا اؾلداْٞ: ؾرل٣ إٔ اٱَاّ ٖٛ ايقٟ ي٘ ايلٜاه١ ايعاَ
 (.35 ٖع، 1403ْ )اؾلداْٞ،ٚايهتب" 

أَا سؤ سٓؿٞ: "ٜل٣ إٔ اٱَا١َ ٖٞ إٛٓٛع ا٭ٍٚ ايقٟ اػتًؿت عًٝ٘ ا٭١َ، ٚنإ هبب 
ٌْأ٠ عًِ أٍُٛ ايـٜٔ، ٕٚافا تهٕٛ أقٌ َٔ ا٭كنإ اـُو١، َا ق١ُٝ ايٌٗاؿتٌ ٗ ايعباؿات ؿٕٚ 

إعا٬َت؟ إٕ اهتبعاؿ اٱَا١َ قبٌ اهتبعاؿ اؾٗاؿ نأسـ أكنإ ايـٜٔ إِا نإ إَا١َ أٚ دٗاؿ ٗ 
قاٚي١ َكِٛؿ٠ يعـّ توٝى ايـٜٔ ٚاعتباك ايوٝاه١ سهلاڄ ع٢ً ايوًڀ١ ٚإبعاؿ اؾُاٖرل، عٓٗا يٝوتأثل 

 (.213-211ْ ّ،1988سٓؿٞ، ( بٗا اؿهاّ"

ات َا فنلٙ ابٔ ػًـٕٚ، ٭ْ٘ اؾاَع ٜتٔض َٔ ايتعلٜؿات إؼتاك٠، ٚإؼتاك َٔ ٖقٙ ايتعلٜؿ
إاْع ٗ ْٛلٟ أسٝاْا تتهًِ بِٝػ١ اؾُع ٚأػـ٣ بإؿلؿ ٚبٝإ فيو أْ٘ ٗ قٛي٘ : ٌٓ ايهاؾ١ ىلز 
َٔ ٫ٜٚات ا٭َلا٤ ٚايكٔا٠ ٚغرلِٖ، ٭ٕ يهٌ َِٓٗ سـٚؿٙ اـا١ُ ب٘، ٬ُٚسٝات٘ إكٝـ٠، ؾاٱَاّ 

ٜع١ اٱه١َٝ٬، ٚؾٝ٘ ٚدٛب هٝاه١ ايـْٝا ٚايـٜٔ ٫ با٭ٖٛا٤ هب إٔ تهٕٛ هًڀات٘ َكٝـ٠ َٛاؾك١ ايٌل
ٚايٌٗٛات ٚإِاحل ايؿلؿ١ٜ، ٚٗ قٛي٘ َِاؿِٗ ا٭ػل١ٜٚ ٚايـ١ْٜٛٝ تبٌٝ يٌُٛي١ٝ َو٪ٚي١ٝ اٱَاّ 

 ِٕاحل ايـٜٔ ،ايـْٝا ٫ٚ اقتِاك ع٢ً طلف ؿٕٚ آػل.

 ثايجًا: َفّٗٛ اإلَا١َ عٓس ايػعايٞ
ٖٞ ق١ٝٔ ًا٥ه١، ؾٗٞ َجاك يًتعِبات ٚا٫ػت٬ؾات،  -ٖا ايػنايٞنُا ٜلا -إٕ ق١ٝٔ اٱَا١َ

َٚٔ ثِ ؾاحملذِ عٔ اـٛض ؾٝٗا أؾٌٔ ٖٔ ىٛض غُاكٖا، ٚلـ ايػنايٞ َ٪يؿ٘ ايكِٝ "ا٫قتِاؿ ٗ 
 ا٫عتكاؿ" ٚقـ أؾلؿ ايؿٌِ ا٭ػرل َٓ٘ يـكاه١ َؿّٗٛ اٱَا١َ ٖٚٛ يٝى بايؿٌِ ايڀٌٜٛ.

اييت تٓاٚشلا ايـٜٔ، بٌ تهاؿ تهٕٛ إعاؿي١ اييت تٛامٟ ٗ َكَٛاتٗا ؾاٱَا١َ عٓـٙ َٔ أِٖ ا٭َٛك 
ايـٜٔ، ؾتٛي١ٝ اٱَا١َ َٔ ٓلٚكٜات ايٌلع ايقٟ ٫ هبٌٝ إٍ تلن٘، ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايػنايٞ: "إٕ 
ايوًڀإ ٓلٚكٟ ٗ ْٛاّ ايـٜٔ ْٚٛاّ ايـٜٔ، ٓلٚكٟ ٗ ايؿٛم بوعاؿ٠ اٯػل٠، ٖٚٛ َكِٛؿ 

 (0ٖع، 2323ْ، )ايػنايٞ ا٭ْبٝا٤ ؾك٘"

أَا ٗ نتاب٘ ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ ؾكـ تٓاٍٚ ايػنايٞ َٛٓٛع اٱَا١َ نأَل َوًِ ب٘ ٚمل ٜعڀٗا 
اؿٝن ايهبرل َٔ ؿكاهت٘ ٚايتعُل ؾٝٗا، ٚقـ ٜلدع فيو ٕؼايؿ١ ايػنايٞ يًؿلم ا٭ػل٣، ٚغا١ُ ؾلق١ 

ـِٖ ع٢ً اػت٬ف ؾلقِٗ، ؾٗٞ ايٌٝع١ ايقٜٔ ٜعتكـٕٚ إٔ اٱَا١َ ٖٞ احملٛك ايقٟ تـٚك عًٝ٘ عكا٥
٢ًُ اهلل عًٝ٘ –عٓـِٖ أسـ ؿعا٥ِ ايـٜٔ، ؾ٬ ؿٜٔ ٕٔ ٫ ٜعتكـ بإَا١َ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ بٝت ايلهٍٛ 

ِٜٚؿٕٛ قٛشلِ إٔ اهلل تعاٍ ٫ ٜكبٌ عٌُ إوًِ إفا مل ٜ٪َٔ ب١ٜ٫ٛ ا٭١ُ٥ ٜٚڀٝعِٗ نڀاع١ -ٚهًِ
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َاّ ايـٜٔ ْٚٛاّ إوًٌُ، ٬ُٚغ ايـْٝا ٚعن ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ، اٱَاّ عٓـ ايٌٝع١: "إ
إ٪ٌَٓ ٚأهاي اٱه٬ّ ايٓاَٞ ٚؾلع٘ ايواَٞ، ٚإْٗا ايٓاَٞ َجٌ اي٠٬ِ، ٚايننا٠ ٚايِٝاّ، ٚاؿر، 

 (61ْ ت،.ؿ )تاَل،ٚاؾٗاؿ، ٚتٛؾرل ايؿ٧، ٚايِـقات، ٚإَٔا٤ اؿـٚؿ ٚاٱسهاّ، َٚٓع ايجػٛك" 

َٓني١ ايبٌل إٍ َلتب١ ا٭ي١ٖٝٛ، ٚٗ ٖقا دا٤ ايهاٗ ٗ ٖٚٓاى كٚاٜات ؽلز عٓـِٖ ا٥ُتِٗ َٔ 
 باب "إٔ ا٭١ُ٥ ٜعًُٕٛ عًِ َا نإ َٚا ٜهٕٛ ٚأْ٘ ٫ ىؿ٢ عًِٝٗ ٤ًٞ ًُٛات اهلل عًِٝٗ".

 (226-233 ْ ت،.ؿ )ايهًبين،

ٚقـ تابع ايػنايٞ أٌٖ ايو١ٓ ٚأ٥ُتِٗ َجٌ ايبػـاؿٟ، ٚإاٚكؿٟ ، ٚاؾٜٛين، ٚاعتدل إٔ اٱَا١َ 
٫ ٜتذنأ َٔ ايٌلع، يقيو مل ٜؿٌِ ؾٝٗا، ٚفٌُ قٛي٘ ؾٝٗا: "اعًِ إٔ ايٓٛل ٗ اٱَا١َ أٜٔاڄ  دن٤

يٝى َٔ إُٗات، ٚيٝى أٜٔاڄ َٔ ؾٔ إعك٫ٛت، بٌ َٔ ايؿكٗٝات، ثِ إْٗا َٓاكٷ يًتعِبات، 
 ايٌلقاٟٚ،( ٚإعلض عٔ اـٛض ؾٝٗا اهًِ َٔ اـا٥ض ؾٝٗا ٚإٕ أُاب، ؾهٝـ إفا أػڀأ".

 (136ٖع، ْ 1433

ٚٗ سـٜح ايػنايٞ لـ أْ٘ عاجل َؿّٗٛ اٱَا١َ باعتباكٙ أسـ ثٛابت ايٌلع ا٭هاه١ٝ اييت ٫بـ 
َٔ قٝاَٗا، ٚعاجل َٛٓٛعٗا ن٤ٌٞ َوًِ ب٘ ٚناعتكاؿ كاهؽ ايؿِٗ عٓـ إوًٌُ، ٚػا١ُ عٓـ أ١ُ٥ 

 أٌٖ ايو١ٓ ايقٜٔ ًاكنِٗ ايػنايٞ ايلأٟ ٗ ٖقٙ إوأي١.

ػنايٞ َؿّٗٛ اٱَا١َ ٗ نتاب٘ ؾٔا٥ض ايباط١ٝٓ بكٛي٘:"....ٗ إقا١َ ايدلاٌٖ نُا عاجل اٱَاّ اي
ع٢ً إٔ اٱَاّ ايكا٥ِ باؿل "طاعت٘" ٗ عِلْا ٖقا، ٚهب ع٢ً ناؾ١ عًُا٤ ايـٖل ايؿت٣ٛ ع٢ً ايبتٸ 

)ايػنايٞ، ٚايكڀع بٛدٛب طاعت٘، ٚأْ٘ ػًٝؿ١ اهلل ع٢ً اـًل، ٚإٔ طاعت٘ ع٢ً ناؾ١ اـًل ؾلض" 
 ، ٖٚقا ايّٓ ٜٛٓض اٯتٞ:(263ٖع، 2323ْ

 إٔ اٱَا١َ ٓلٚك١ٜ ٗ اجملتُع ٫ٚ ّهٔ ا٫هتػٓا٤ عٓٗا. .2

تـٖٛك ايٛٓع ايوٝاهٞ ٗ اجملتُع َٔ ػ٬ٍ اؿلنات ايوا٥ـ٠ ٗ فيو ايٛقت  .1
 ٚػُِٛاڄ اؿلنات ايباط١ٝٓ.

 إٔ ايػنايٞ نإ َٓاُلاڄ يًشانِ إوتٛٗل باهلل، َٔ أدٌ احملاؾ١ٛ ع٢ً ايـٚي١ َٔ .3
 ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٚايـ١ْٜٛٝ.

ٚيهٓٓا ْكٍٛ إٔ ايػنايٞ باعتباكٙ كد٬ڄ َٔ كداٍ ايعِل ٗ فيو ايٛقت ٫بـ ٚإٔ ٜكـ ٓـ 
 ايباط١ٝٓ اييت اهتؿشٌ أَلٖا ٚشلقا اٖـف ايػنايٞ َٔ ٖقا ايهتاب ٖـؾٌ:
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  ٟإٚٗاك ؾٔا٥ض ايباط١ٝٓ، ٖٚٛ أَل ٜتعًل بايعكٝـ٠ ٚببٝإ ؾٔا٥ٌ إوتٛٗل١ٜ، أ

  (263ٖع، 2323ْ)ايػنايٞ،  ٕوتٛٗل باهلل ايعباهٞ، ٖٚٛ أَل ٜتعًل بايوٝاه١.ػ٬ؾ١ ا
  َٔ ٖٚٓاى نتب أػل٣ ْاقٍ ؾٝٗا ايػنايٞ َٛٓٛع اٱَا١َ، َٚٓٗا نتاب٘ "إٓكق

اي٬ٍٔ" سٝح ٜكٍٛ ؾٝ٘: "ٚأَا ايوٝاهات ؾذُٝع ن٬َِٗ ؾٝٗا ٜلدع إٍ اؿهِ إًِش١ٝ 
ايوًڀا١ْٝ ٚإِا أػقٖٚا َٔ نتب اهلل إٓني١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ َٚٔ  إتعًك١ با٭َٛك ايـ١ْٜٛٝ ٚاٱٜاي١

 (.26ّ، ْ 2332اؿهِ إأثٛك٠ عٔ هًـ ا٭ْبٝا٤ )ايػنايٞ، 
ٚٗ ٖقا ٜٛٓض ايػنايٞ إٔ ايوٝاه١ أَل ؿْٟٝٛ َتعًل بوٝاه١ اـًل بعِٔٗ بعٔاڄ ٗ إِاحل 

ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ١ًْٚ إٌذلن١ بِٝٓٗ، ٜٚوتُـ ١ًْ قٛاعـٙ َٔ نتاب اهلل َٚٔ ه١ٓ 
ايكٍٛ إٔ َؿّٗٛ اٱَا١َ عٓـ ايػنايٞ ٜتُجٌ ٗ سؿٜ اؿكٛم اٱشل١ٝ يًشانِ ٚاحملهّٛ، ٚسؿٜ اؿكٛم 
اٱْوا١ْٝ يًؿلؿ إوًِ، ٬ْٚسٜ ٗ قٍٛ ايػنايٞ ايـكد١ اييت كؾع إيٝٗا اؿانِ ٚاٱَاّ ٚفيو ٜلؾع إٍ 

ٚنٌ فيو إسواهاڄ َٓ٘ بأ١ُٖٝ اٱَا١َ ٚؿٚكٖا اـڀرل ٗ ُٝاغ١ تًو ايـكد١ اييت تًٞ ؿكد١ ا٭ْبٝا٤، 
 سٝا٠ ا٭َِ اٱه١َٝ٬ ؿٜٓٝاڄ ٚهٝاهٝاڄ ٚادتُاعٝاڄ.

 ضابعًا: يف بٝإ ٚدٛب ْصب اإلَاّ
إٕ ٚدٛب ِْب اٱَاّ عٓـ ايػنايٞ يٝى َبٓٝاڄ ع٢ً ا٭ؿي١ ايعك١ًٝ، ٚإِا ٖٛ ٚادب ًلعٞ ٫ ٕا 

ٚؿؾع ئًُاك ٗ ايـْٝا، ٚقـ ْاقٍ ايػنايٞ ٖقا إٛٓٛع ٗ نتاب٘ ّهٔ إْهاكٙ َا ؾٝ٘ َٔ ؾٛا٥ـ 
 ٖٚٞ: (30ٖع، 1433ْ ايٌلقاٟٚ،()ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ( ٗ عـ٠ َوا٥ٌ تـٚك سٍٛ اٱَا١َ 

 .ّأ٫ٚڄ: بٝإ ٚدٛب ِْب اٱَا 
 .ثاْٝاڄ: ٗ بٝإ َٔ ٜتعٌ ع٢ً ها٥ل اـًل تِٓٝب٘ إَاَاڄ 

 بٝإ ٚدٛب ْصب اإلَاّ -0
ايو١ٓ َٚٔ ٚؾكِٗ َٔ ايؿلم ا٭ػل٣ إٍ ٚدٛب اٱَا١َ باعتباكٖا ايٌهٌ ايٛسٝـ فٖب أٌٖ 

يًوًڀ١ ٗ اجملتُع اٱه٬َٞ، ٚقـ اهتٓـٚا ٗ تكلٜل سهِ ايٛدٛب يًٌلع ٖج٬ڄ ٗ اٱْاع بِؿ١ 
أهاه١ٝ، ثِ ٗ ِْْٛ ايكلإٓ ٚايو١ٓ ٚايلأٟ إٛاؾل يًهتاب ٚايو١ٓ، نُا فٖبٛا إٍ إٔ ٖقا ايٛدٛب 

 .(12ّ، 2003ْ)َؿتاغ،  نؿا٥ٞ ٜكع ع٢ً عاتل ا٭١َ اٱه١َٝ٬ ٗ فُٛعٗاؾلض 

ٚإفا نإ ايعًُا٤ قـ اتؿكٛا ع٢ً ٚدٛب قٝاّ اـ٬ؾ١ َِٚٓٗ ايػنايٞ إ٫ أِْٗ اػتًؿٛا َٔ سٝح 
 ا٭ؿي١ اييت ٜوتٓـٕٚ عًٝٗا نُا اػتًؿت ٚدٗات ْٛلِٖ َٔ ٖقٙ ا٭ؿي١.
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 ايسيٌٝ ايعكًٞ ٚاملٓطكٞ .أ 
َِٚٓٗ إعتني١ ايقٜٔ فٖبٛا إٍ إٔ إقا١َ اـ٬ؾ١ ٚدبت بايعكٌ، ٚإٔ اٱْاع ٖٚٛ كأٟ ايهجرل 

( 52ْ ،1931 )ػ٬ف،  ايقٟ إِا سـخ ٗ عٗـ ايِشاب١ ٚايتابعٌ إِا نإ قٔا٤ عهِ ايعكٌ
ٚفيو ئلٚك٠ ا٫دتُاع يًبٌل ٚاهتشاي١ سٝاتِٗ َٓؿلؿٜٔ، ؾإفا مل ٜتشكل اٱْاع ٚتٛسٝـ ا٭١َ، 

ٜ٪ؿٟ إٍ اشللز ٚإلز ٚ إٍ ٬ٖى ايبٌل، ٚإٔ سؿٜ ايٓٛع ٚؿٚاّ اؿٝا٠ اٱْوا١ْٝ ؾإٕ فيو هٛف 
 َكِـ ايٌلع.

 ايسيٌٝ ايؿطعٞ. .ب 
ٖٚ٪٤٫ ِٖ ايقٜٔ ٜلٕٚ إٔ ْٛاّ اـ٬ؾ١ ٜوتٓـ ٗ ٚدٛب٘ إٍ ِْْٛ قلآ١ْٝ ٚأساؿٜح ْب١ٜٛ 

ُـ عًٝٗا قٛي٘ تعاٍ: ٚأٜٔاڄ إٍ اٱْاع ٖٚٛ كأٟ أٌٖ ايو١ٓ َِٚٓٗ ايػنايٞ َٚٔ ايِْٓٛ اييت ٜعت
ِٵ َٹٓهڂ َٵلڇ  ٚٳأڂٚيٹٞ ايڃأځ ٍٳ  ٚٳأځطٹٝعٴٛا ايلٳٸهٴٛ ٘ٳ  َٳٓٴٛا أځطٹٝعٴٛا ايًځٸ ٔٳ آ ٗٳا ايځٸقٹٜ (، أٚكؿ 03)هٛك٠ ايٓوا٤، اٯ١ٜ  ٜٳا أځٜٴٸ

-102ت، ْ.ؿ )ايكلطب٢، إٔ أٚيٞ ا٭َل ِٖ ا٭َلا٤ -كٓٞ اهلل عٓ٘–ايڀدلٟ عٔ أبٞ ٖلٜل٠ 
تعًٝل ع٢ً ٖقٙ اٯ١ٜ "دا٤ ايٌلع بتؿٜٛض ا٭َٛك إٍ ٚيٝ٘ ٗ ايـٜٔ، ، ٜٚكٍٛ إاٚكؿٟ ٗ (103

 .(0ّ، 983ْ )إاٚكؿٟ،ؾؿلض عًٝٓا طاع١ أٚيٞ ا٭َل ؾٝٗا، ِٖٚ ا٭١ُ٥ ٚإتأَلٕٚ عًٝٓا.

 يف ايػ١ٓ. .ز 
كٓٞ اهلل –اهتٓـ ايعًُا٤ ٗ ٚدٛب اٱَا١َ ع٢ً أساؿٜح نجرل٠ َٓٗا: َا كٚاٙ عبـاهلل أبٔ عُل 

قاٍ: َٔ َات ٚيٝى ٗ عٓك٘ بٝع١ َات َٝت١ اؾا١ًٖٝ)كٚاٙ  -٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ–ٓيب عٔ اي -عُٓٗا
( ، أٟ بٝع١ اٱَاّ أٚ َٔ مت اػتٝاكٙ َٔ قبٌ ا٭١َ، ٖٚقا ٚآض ايـ٫ي١ ع٢ً 2212، 3َْوًِ، ز

ٚدٛب ِْب اٱَاّ، ٭ْ٘ إفا ناْت ايبٝع١ ٚادب١ ٚٓلٚك١ٜ ٗ عٓل إوًِ، ٚايبٝع١ ٫ تهٕٛ إ٫ 
 ّ، ؾِٓب اٱَاّ ٚادب.ٱَا

إفا َا  -٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ–إٔ كهٍٛ اهلل  -كٓٞ اهلل عٓ٘–ٚ َا كٚاٙ أبٛ هعٝـ اــكٟ 
ػلز ث٬ث١ ٗ هؿل إ٫ أَلٚا أسـِٖ، َٚجً٘ عٔ أبٞ ٖلٜل٠ ٚعٔ عبـاهلل بٔ عُل كٓٞ اهلل عُٓٗا، 

 (161، 1ْز "٫ وٌ يج٬ث١ ٜهْٕٛٛ بؿ٠٬ َٔ ا٭كض إ٫ أَلٚا أسـِٖ.) أبٛ ؿاٚٚؿ،

 ايسيٌٝ ايعكًٞ ٚايؿطعٞ َعًا. .ز 
 ٖٛ كأٟ إعتني١ ٖٚٛ إٔ اـ٬ؾ١ َٔ ا٭َٛك اييت ٜكٔٞ بٗا ٜٚكـكٖا ايٌلع تأٜٝـاڄ ٕكت٢ٔ ايعكٌ.

 (01، ْ 1931 )ػ٬ف،
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 ضأٟ ايػعايٞ يف بٝإ ٚدٛب ْصب اإلَاّ. 
ؿاؿ َٓ٘ يًبشح ٗ بٝإ ٚدٛب ِْب اٱَاّ عٓـ ؾإٕ ايٛدٛب عٓـٙ ٜ٪ػق َٔ ايٌلع، ٜٚوت

بايؿعٌ ٗ تػٝرل ٚادب ِْب اٱَاّ، فيو ٕا ٗ ٚدٛب ِْب اٱَاّ َٔ أ١ُٖٝ ع١ُٝٛ ٗ سؿٜ 
ايـٜٔ، ٚسٝا٠ ايبٌل، ٚٓا١ٜ أكٚاسِٗ ٖٚتًهاتِٗ ٚعلِٓٗ ًٚلؾِٗ، ٚبكٍٛ ايػنايٞ ٗ نتاب٘ 

دٛب ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ: "٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ْٛٔ إٔ ٚدٛب فيو َأػٛف َٔ ايعكٌ ؾإٕ بٝإ إٔ ايٛ
 )ايٌلقاٟٚ، ٜ٪ػق َٔ ايٌلع إ٫ إٔ ٜؿول ايٛادب بايؿعٌ ايقٟ ؾٝ٘ ؾا٥ـ٠ أٚ ٗ تلن٘ َٔل٠.

 (.132ٖع، 1433ْ

ٚاٱْاع عٓـ ايػنايٞ يٝى ناؾٝاڄ ٱقا١َ اٱَا١َ أٚ اـ٬ؾ١ نُا قاٍ: "ٚيوٓا ْهتؿٞ َا ؾٝ٘ َٔ 
 .(132ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،إْاع ا٭١َ، بٌ ْٓب٘ ع٢ً َوتٓـ اٱْاع"

ٜٚٔع ايػنايٞ بلٖاْاڄ ًلعٝاڄ َٓڀكٝاڄ يتبٝإ ٚدٛب ِْب اٱَاّ، ٖقا ايدلٖإ ايٌلعٞ ٜتهٕٛ َٔ 
 ُٖٚا: (132ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ، َكـَتٌ

: ٖٞ إٔ ْٛاّ أَل ايـٜٔ َكِٛؿ يِاسب ايٌلع ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ قڀعاڄ ٖٚقٙ َكـ١َ األٚىل
 ٗا نُا ٜكٍٛ ايػنايٞ.قڀع١ٝ ٫ ٜتِٛك ايٓناع ؾٝٗا، ُٚشٝش١ بهٌ دٛاْب

ٖٚٛ أْ٘ ٫ وٌِ ْٛاّ يًـٜٔ إ٫ بإَاّ َڀاع، ؾٝشٌِ َٔ إكـَتٌ ُش١  املكس١َ ايجا١ْٝ:
. ٖٚٓا ٜٛٓض ايػنايٞ ٗ ٖقا (132ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،ايـع٣ٛ ٖٚٛ ٚدٛب ِْب اٱَاّ

ٌُٛ إيُٝٗا إ٫ بِش١ ايّٓ ايت٬مّ َا بٌ ْٛاّ ايـٜٔ ؾٓكٍٛ: "ْٛاّ ايـٜٔ بإعلؾ١ ٚايعباؿ٠، ٫ٚ ٜت
ايبـٕ ٚبكا٤ اؿٝا٠ ٚه١َ٬ قـك اؿادات، َٚٔ ايهو٠ٛع ٚإوهٔ ٚا٭قٛات، ٚا٭َٔ َٔ ٖٛادِ 
اٯؾات، ٚيعُلٟ َٔ نإ أَٓاڄ ٗ هلٜ٘ َعاؾ٢ ٗ بـْ٘ ٚي٘ قٛت َٜٛ٘، ؾهأِا سٝنت ي٘ ايـْٝا 

 (.، اؿقاؾرل: اؾٛاْب2222، ٚابٔ َاد٘، 1326عقاؾرلٖا )كٚاٙ ايذلَقٟ، 

إٕ ايػنايٞ ٗ نتاب٘ )ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ ٜ٪َٔ بإٔ اهتُلاك١ٜ اؿٝا٠ ٚاهتكلاك اجملتُع ٚامؿٖاكٙ 
 َلتب٘ بتٛؾرل ا٭َٔ ٚا٭َإ.

ؾٝكٍٛ: "ٚيٝى بأَٔ اٱْوإ ع٢ً كٚس٘ ٚبـْ٘ َٚاي٘ َٚوهٓ٘ ٚقٛت٘ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ بٌ ٗ 
ُٕٗات ائلٚك١ٜ ٚإ٫ ؾُٔ نإ ْٝع أٚقات٘ بعٔٗا، ؾ٬ ٜٓتِٛ ايـٜٔ إ٫ بتشكٝل ا٭َٔ ع٢ً ٖقٙ ا

َوتػلقاڄ علاه١ ْؿو٘ عٔ هٝٛف اي١ًُٛ ٚطًب قٛت٘ َٔ ٚدٛٙ ايػًب١ ؾُت٢ ٜتؿلؽ يًعًِ ٚايعٌُ 
 .(131ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،ُٖٚا ٚهًٝتاٙ إٍ هعاؿ٠ ايـْٝا اٯػل٠



 الغزاليهفهىم اإلهاهح عٌذ 
   

    

 

106 
 

ى ٚا٭َٛاٍ ٫ ٜٓتِٛ إ٫ ٚإكـ١َ ايجا١ْٝ اييت هاقٗا ايػنايٞ: "ٖٚٛ إٔ ايـْٝا ٚا٭َٔ ع٢ً ا٭ْؿ
ـٴ ي٘ ٌَاٖـ٠ أٚقات ايؿً َٛت ايو٬طٌ ٚا٭١ُ٥ ٚإٔ فيو يٛ ؿاّ ٚمل ٜتـاكى  بوًڀإ َڀاع ؾتٌٗ
ِٸ ايوٝـ، ٚسلٌ ايكش٘، ًٖٚهت إٛاًٞ، ٚبڀًت  بِٓب هًڀإ آػل َڀاع، ؿاّ اشللز ٚع

ٝٸاڄ ٚا٭نجلٕٚ ايِٓاعات، ٚنإ نٌ َٔ غًب هًب، ٚمل ٜتؿلؽ أسـ يًعباؿ٠ ٚايعًِ إٕ بكٞ س
 .(131ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،ًٜٗهٕٛ ؼت ٬ٍٚ ايوٝٛف

ٚشلقا قٌٝ: ايـٜٔ ٚايوًڀإ تٛأَإ، ايـٜٔ أهاي ٚايوًڀإ ساكي، َٚا ٫ أهى ي٘ ؾُٗـّٚ 
، ٚع٢ً ٖقا ٜٛٓض ايػنايٞ: (133-131ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،َٚا ٫ ساكي ي٘ ؾٔا٥ع

إٍ ِْب اٱَاّ ٚعكـ ايبٝع١،  -اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٢ًُ–"نٝـ تواكع ايِشاب١ بعـ ٚؾا٠ ايلهٍٛ 
 (131ٖع، 1433ْ )ايٌلقاٟٚ،ٚنٝـ اعتكـٚا فيو ؾلٓاڄ قتُاڄ ٚسكاڄ ٚادباڄ

 يف بٝإ َٔ ٜتعني َٔ بني غا٥ط اخلًل ألٕ ٜٓصب إَاًَا. -1
يكـ اِْب اٖتُاّ ايػنايٞ ٖٓا ٗ تٛٓٝض ُؿات اٱَاّ ايٛادب١ ست٢ ٫ ٜوتشل اٱَا١َ ها٥ل 

قٙ ايِؿات اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتش٢ً بٗا اٱَاّ ٖٞ ُؿات إَا إٔ تهٕٛ إهاب١ٝ أٚ هًب١ٝ، بـ١ْٝ ايٓاي، ٖٚ
أٚ ْؿو١ٝ، ؾڀل١ٜ أٚ َهتوب١، تكّٛ ٗ ًؼِ٘، أٚ ؼـؿ ع٬قت٘ باٯػلٜٔ، ؿ١ْٜٛٝ أٚ ؿ١ٜٝٓ، ؼـؿ 

، ًٚلسٗا ع٬قت٘ باهلل أٚ ايلغب١. ٚقـ أٌْ ايػنايٞ ٗ )نتاب٘ ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ( ٖقٙ ايِؿات
ت، .ؿ عبـإعڀٞ، ٚ )ًلف بايتؿٌِٝ ٗ نتاب٘ "ؾٔا٥ض ايباط١ٝٓ" "ٚايتدل إوبٛى ٗ ِْٝش١ إًٛى"

 ٚسـؿ ايػنايٞ فيو َٔ ػ٬ٍ ايبٝإ ايقٟ ٜكّٛ ع٢ً ث٬ث١ قاٚك عٓـٙ ٖٚٞ:(، 332ْ

 يتٛي١ٝ إَاّ: -٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ–ٜٚهٕٛ َٔ د١ٗ ايلهٍٛ  ايتٓصٝص: .2
 .ا٭١ُ٥ ع٢ً إوًٌُ -أ

ايتِّٓٝ َٔ د١ٗ إَاّ ايعِل ٚفيو بإٔ ٜعٌ ي١ٜ٫ٛ ايعٗـ ًؼِاڄ َٔ أ٫ٚؿٙ أٚ ها٥ل  - ب
 قلٍٜ.

ايتؿٜٛض َٔ كداٍ فٟ ًٛن١ ٜكت٢ٔ اْكٝاؿٙ ٚتؿٜٛٔ٘ َتابع١ اٯػلٜٔ َٚباؿكتِٗ إٍ  -ت
ٛڈ ع٢ً  إباٜع١، ٚفيو قـ ٜوًِ ٗ بعض/ايعِٛك يٌؼّ ٚاسـ َلَٛم ٗ ْؿو٘ َلمٚم بإتابع١ َوت

ؾؿٞ بٝعت٘ ٚتؿٜٛٔ٘ نؿا١ٜ عٔ تؿٜٛض غرلٙ، ٭ٕ إكِٛؿ إٔ هتُع ًتات اٯكا٤ يٌؼّ ايهاؾ١، 

. ٜٚل٣  (132ٖع، ْ 1433 ايٌلقاٟٚ،(َڀاع ٚقـ ُاك اٱَاّ َباٜع١ ٖقا إڀاع َڀاعاڄ" 
ايػنايٞ إٔ تٛي١ٝ اٱَاّ تهٕٛ يكلٌٜٞ أ٫ٚڄ سٝح ٜكٍٛ: "يٛ مل ٜهٔ بعـ ٚؾا٠ اٱَاّ إ٫ قلٌٜٞ ٚاسـ  
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َتبع ؾٓٗض باٱَا١َ ٚت٫ٖٛا بٓؿو٘ ٚتٌاغٌ بٗا، ٚاهتتبع ناؾ١ اـًل بٌٛنت٘ ٚنؿاٜت٘، ٚنإ  َڀاع
َُٛٛؾاڄ بِؿات ا٭١ُ٥، ؾكـ اْعكـت إَاَت٘ ٚٚدبت طاعت٘، ؾ٬ ٜعذن أٜٔاڄ أػق ايبٝع١ َٔ ايهباك 

 اينَإ ٚأٌٖ اؿٌ ٚايعكـ.
ّٶ ناٌَ اي ٌلٚٙ،  ست٢ تتِ ايبٝع١، أَا إفا ػٌ ٜٚل٣ ايػنايٞ إٔ طاع١ اٱَاّ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٱَا

بٌلٙ َٔ ايٌلٚٙ ؾرل٣ ايػنايٞ اٯت٢: "ؾًٛ اْتٗض شلقا ا٭َل َٔ ؾٝ٘ ايٌلٚٙ نًٗا ه٣ٛ ايعًِ 
ٚيهٓ٘ َع فيو ٜلادع ايعًُا٤ ٜٚعٌُ بكٛشلِ ؾُافا تلٕٚ ؾٝ٘، أهب ػًع٘ ٚكايؿت٘ أّ ػب طاعت٘؟ قًٓا 

٢ إٔ ٜوتبـٍ ب٘ َٔ ٖٛ َُٛٛف ظُٝع ايٌلٚٙ َٔ ايقٟ ْلاٙ ْٚكڀع ب٘ أْ٘ هب ػًع٘ إٔ قـك، عً
غرل إثاك٠ ؾت١ٓ ٚتٗٝٝر قتاٍ، ٚإٕ مل ّهٔ فيو أ٫ بكتاٍ، ٚدبت طاعت٘ ٚسهِ بإَاَت٘، ؾايػنايٞ 
سلّٜ نٌ اؿلْ ع٢ً ه١َ٬ اجملتُع َٔ ايؿ٢ٓٛ ٚايكتاٍ ٚتـَرل ايبٌل ٚأَٛاشلِ، ٚ ٗ فيو ٜكٍٛ: 

إاڄ بٓؿو٘ أٚ َوتكُٝا َٔ غرلٙ، ؿٕٚ َا ٜؿٛتٓا بتكًٝـ غرلٙ أؿ٣ "٭ٕ َا ٜؿٛتٓا َٔ إِاكؾ١ ب٘ نْٛ٘ ع
 ايٌلقاٟٚ،(فيو إٍ تٗٝر ؾت١ٓ ٫ ْـكٟ عاقبتٗا، ٚكَا ٜ٪ؿٟ فيو إٍ ٬ٖى ايٓؿٛي ٚا٭َٛاٍ

 .(136ٖع، ْ 1433
 خاَػًا: صفات األ١ُ٥ ٚؾطٚط اإلَا١َ.

٢ قـك نبرل َٔ ايِعٛب١ أٜٔاڄ، ٕا ناْت اٱَا١َ َٔ إٗاّ ايِعب١ ؾكـ دا٤ت ًلٚٙ ايؿكٗا٤ عً
ؾاٱَاّ ٫بـ إٔ تتٛاؾل ؾٝ٘ ُؿات ػعً٘ ٖٝناڄ عٔ غرلٙ ست٢ ٜوتڀٝع ايكٝاّ بأعبا٤ ٖقٙ ا١ُٕٗ ايٌاق١، 

 اييت تتؼًّ ٗ َلاعا٠ َِاحل ايلع١ٝ.

َٚٔ ٖقٙ ا٭َٛك اييت ػـك اٱًاك٠ إيٝٗا إٔ ًلٚٙ اٱَا١َ اييت ٚٓعٗا ايؿكٗا٤ قـ كاعت 
أتٞ ٗ َكـَتٗا اؾاْب ايـٜين ثِ اـًكٞ، ٚايعكًٞ، ٚايعًُٞ، ٚغرلٖا، ٚيقيو ٜهٕٛ دٛاْب عـٜـ٠ ٜ

ايؿٌِ بٌ ا٭َٛك ايوٝاه١ٝ ٚايـ١ٜٝٓ أَلاڄ ًاقاڄ، بٌ َوتش٬ٝڄ، ٭ٕ اٱه٬ّ نُا ٖٛ ؿٜٔ ؾإْ٘ ؿٚي١ 
 أٜٔاڄ، ٖٚٛ َا ٜ٪نـ عًٝ٘ ايؿهل اٱه٬َٞ.

َاّ ايبػـاؿٟ ٗ ًلٚٙ أكبع١، ٚنقيو ابٔ ٚقـ اػتًـ ايؿكٗا٤ ٗ ٖقٙ ايٌلٚٙ ؾكـ سِلٖا اٱ
ػًـٕٚ بُٝٓا عـٖا إاٚكؿٟ هبع١، أَا ايػنايٞ ؾكـ تٛهع ؾٝٗا ؾذعًٗا عٌل٠ ًلٚٙ أٚ ُؿات: َٓٗا 

 ػًك١ٝ ٫ تهتوب، ٚأكبع َٓٗا تهتوب.

ٜٚل٣ ايػنايٞ إٔ اٱَا١َ شلا ًلٚٙ نجرل٠ ٫ تٓعكـ ؿٕٚ ًلٚطٗا، بٌ يٛ تڀلم اـًٌ إٍ ًلٚٙ 
 ، ٚؾُٝا ًٜٞ ْؿٌِ ٖقٙ ايٌلٚٙ: (213ٖع، 2323ْ)ايػنايٞ، ا اَتٓع اْعكاؿٖا"َٔ ًلا٥ڀٗ

 أٚاًل: ايصفات غري املهتػب١.
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 ايبًٛؽ: ؾ٬ تٓعكـ اٱَا١َ يِيب مل ٜبًؼ. .2

 (226ٖع ، 2323ْ)ايػنايٞ، ايعكٌ: ؾ٬ تٓعكـ جملٕٓٛ، ؾإٕ ايتهًٝـ ٬َى ا٭َل .1
 ٚعِاَ٘ ٫ٚ تهًٝـ ع٢ً ُيب أٚ فٕٓٛ.

تٓعكـ اٱَا١َ يلقٝل، ؾإٕ َِٓب اٱَا١َ ٜوتـعٞ اهتػلام ا٭ٚقات ٗ اؿل١ٜ ؾ٬  .3
َُٗات اـًل ؾهٝـ ٜٓتـب شلا َٔ ٖٛ نإؿكٛؿ ٗ سل ْؿو٘، إٛدٛؿ إايو ٜتِلف ؼت 

 تـبرلٙ ٚتوؼرل
ايقنٛك١ٜ: ؾ٬ تٓعكـ اٱَا١َ ٫َلأ٠ ٚإٕ اتِؿت ظُٝع ػ٬ٍ ايهُاٍ ُٚؿات  .2

ِب اٱَا١َ ٚيٝى شلا َِٓب ٗ ايكٔا٤ ٫ٚ َِٓب ايٌٗاؿ٠ ا٫هتك٬ٍ، ٚنٝـ تلًض اَلأ٠ ٕٓ

 (26ٖع ، 2323ْ)ايػنايٞ،  ٗ أنجل اؿهَٛات.
ٚ٭ٕ اٱَا١َ توتًنّ تكـّ اؾَٝٛ ٚايـؾاع عٔ ايجػٛك ٚقاكب١ ا٭عـا٤ ٚاـاكدٌ ٚايتؿاٚض 

٢ًُ اهلل عًٝ٘ – ٚا٫ػت٬ٙ، ٖٚقا َا٫ ًِٜض َع طبٝع١ إلأ٠ اييت ؾڀلٖا اهلل عًٝٗا، ٚقـ ٢ْٗ ايٓيب
ّٴ ٚيٛ أَلِٖ اَلأ٠" -ٚهًِ  (4425 ْ ٖع،1380 )ايبؼاكٟ،  عٔ فيو بكٛي٘: "ئ ٜؿًض قٛ

ْوب قلٍٜ اًذلٙ ايؿكٗا٤ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ قلًٝاڄ ٕا ٚكؿ عٔ ايٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘  .0

ٚٗ كٚا١ٜ ايبؼاكٟ "إٔ ٖقا ا٭َل 5942) ْ ّ،1991 )ايٓوا٥ٞ، ٚهًِ: "ا٭١ُ٥ َٔ قلٍٜ"

ٖع، ْ 2326)ايبؼاكٟ، ٍ ٫ ٜعاؿِٖ أسـ إ٫ نب٘ اهلل ع٢ً ٚدٗ٘، َا أقاَٛا ايـٜٔ َٔ قلٜ

" إٍ ٖقا ايلأٟ فٖب ايػنايٞ، بٌ ٚاعتدلٙ َأػٛفاڄ َٔ ايتٛقٝـ َٚٔ إْاع أٌٖ  (1233

-226ٖع ، 2323ْ)ايػنايٞ، ا٭عِاك اـاي١ٝ ع٢ً إٔ اٱَا١َ ٫ تهٕٛ إ٫ ٗ ٖقا ايٓوب"

222). 

ٚايبِل: إف ٫ ٜتُهٔ ا٭ع٢ُ ٚا٭ُِ َٔ تـبرل ْؿو٘ ؾهٝـ  ه١َ٬ ساه١ ايوُع .6
ٜتكًـ عٗـ٠ ايعامل إفا مل توتًِشا ِٕٓب ايكٔا٤، ٚأٓاف َِٓؿٕٛ إٍ ٖقا اًذلاٙ ايو١َ٬ بٌ 

ٖع، 2323)ايػنايٞ، ايدلْ ٚاؾقاّ ٚاينَا١ْ ٚقڀع ا٭طلاف ٚها٥ل ايعٝٛب ايؿاس١ٌ إٓؿل٠"

ْ226-222)  
 ب١.ثاًْٝا: ايصفات املهتػ



 م0202هجلح الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
 

  

  

111 
 

: ٖٚٞ عٓـ ايػنايٞ َٔ ايِؿات َهتوب١ ٚقـ عـؿٖا أٟ ايِؿات إهتوب١ ايٓذس٠ .2
ٗ ُؿات ايٓذـ٠ ٚايٛكع ٚايهؿا١ٜ ٚايعًِ ٚقـ اتؿل عًٝٗا، ٖٚٞ َٔ ايِؿات ايٛادب تٛؾلٖا 
يِش١ اٱَا١َ، ٖٚٞ ع٢ً ايذلتٝب إقنٛك، "َٚلاؿ ا٭١ُ٥ بايٓذـ٠ ٚٗٛك ايٌٛن١ َٚٛؾٛك ايعـ٠ 

َٔ قُع  -ا٭ًٝاع ٚا٭تباع  -ٓٛؿ ٚعكـ ا٭ي١ٜٛ ٚايبٓٛؿ ٚا٫هتُهإ ٜتٛاؾلٚا٫هتٛٗاك باؾ
ايبػا٠ ٚايڀػا٠ ٚفاٖـ٠ ايهؿل٠ ٚايعتا٠ ٚتڀؿ١٦ ْا٥ل٠ ايؿً، ٚسوِ َٛاؿ احملٔ، قبٌ إٔ ٜوتٛٗل 

  (221ٖع ، 2323ْ)ايػنايٞ، ًلكٖا ٜٚٓتٌل ٓلكٖا، ٖقا ٖٛ إلاؿ بايٓذـ٠".
ٌذلٙ ؾٝ٘ إٔ ٜباًل اؿلب بٓؿو٘ ٜٚٔلب يقيو َج٬ڄ ؾٝكٍٛ: "ؾإٕ ٜٚل٣ ايػنايٞ إٔ اٱَاّ ٫ ٜ

ٜتٍٛ ا٭َل بٓؿو٘ ٜٚباًل اؿلٚب ٜٚتدلز يًؼًل ٫ٚ وتذب  -ك٢ٓ اهلل عٓ٘  -قٌٝ نإ ع٢ً 
عِٓٗ، قًٓا: َٔ ايقٟ ًلٙ َٔ اٱَا١َ َباًل٠ ا٭َٛك ٚتعاطٝٗا بٓؿو٘؟ ْعِ ٫ سلز عًٝ٘ يٛ باًل 

ٙ ٚأتباع٘ عٔ إكاها٠ يًشلب بٓؿو٘ دام ي٘ ا٫قتِاك ع٢ً فلؿ ايلأٟ بٓؿو٘. ؾإفا اهتػ٢ٓ ظٓٛؿ
ٚايتـبرل إفا كٚدع ٗ ا٭َٛك ايكلٜب١ َٓ٘ َٚٔ قڀلٙ، ٚايتكٜٛض إٍ فٟٚ ايلأٟ إٛثٛم ببِرلتِٗ ٗ 

 ا٭َٛك ايبعٝـ٠ عٓ٘.

 ًبٗت٘ أٟ إٔ ايػنايٞ مل ٌٜذلٙ تٛاؾل ُؿ١ ايٓذـ٠ ٗ اٱَاّ فات٘، ٚإِا ٜهتؿٞ بتٛاؾلٖا ٗ
 ٚأِْاكٙ ايقٜٔ ٜك٣ٛ بِٗ.

: إكِٛؿ َٔ ٖقٙ ايِؿ١ إقا١َ تٓاِٚ ا٭َٛك ايـ١ٜٝٓ ٚايـ١ٜٜٛٓ  ٖٚقٙ ق١ٝٔ ايهفا١ٜ .1
ٜوتـٍ ع٢ً ٚدٛؿٖا ٌَاٖـ٠ ا٭سٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، ؾًٝٓٛل إِٓـ نٝـ عاجل َع٬ٔت اينَإ 

ٱَا١َ ايناٖل٠ إوتٛٗل١ٜ، ٚقـ عؤ كأٜ٘، ٕا اهتأثل اهلل بلٚغ اٱَاّ إكتـٟ ٚاَتع ناؾ١ اـًل با
ٚاؾل ٚؾات٘ إسـاخ ايعوانل َـ١ٜٓ ايو٬ّ ٚامؿساّ أُٓاف اؾٓـ ع٢ً ساؾتٗا، ٚاينَإ مَإ 
ايؿذل٠، ٚايـْٝا طاؾش١ باحملٔ َتُٛد١ بايؿً، ٚايوٝٛف َوًٛي١ ٗ أقڀاك ا٭كض، ٚا٫ٓڀلاب 

 عاّ َٔ ها٥ل ايب٬ؿ.
ا أؾٛاِٖٗ مٛ اـنا٥ٔ... ؾًِ ٜنٍ بـٖا٥٘ ٚفنا٥٘ ٚاَتـت أطُاع اؾٓـ إٍ ايقػا٥ل ؾؿػلٚ

ٚسؤ ْٛلٙ ٚكأٜ٘ َلاعٝاڄ يٓٛاّ ا٭َل َذلؿؿاڄ بٌ ايًڀـ ٚايعٓـ ست٢ اْعكـت ايبٝع١، ٚاْتٌلت 
ايڀاع١، ٚأفعٓت ايلقاب، ٚاتوكت ا٭هباب، ٚاْڀؿأت ايؿً ايجا٥ل٠، ٌٚٚ ٌٚ اـ٬ؾ١ عؤ تـابرلٙ 

ض يٛا٤ ايِٓل عؤ َواعٝ٘ َعكٛؿاڄ، ٚطلٜل ايؿواؿ بٗٝبت٘ َوـٚؿاڄ، بلأٜ٘ ٚكأ٣ ٚمٜلٙ ٖـٚؿاڄ ، ٚأُب
ٚأٚٓشت ايلعاٜا َٔ كعاٜت٘ ٚاؿع١، ُٚاكت عٌ اؿٛاؿخ عؤ ن٤٬ت٘ عٔ َـ١ٜٓ ايو٬ّ َادع١، 
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)ايػنايٞ، ؾًٝت ًعل٣ ٌٖ تهوب َجٌ ٖقٙ ايعٛا٥ِ إ٫ بهُاٍ ايهؿا١ٜ، ْٚبا١ٖ اؿنّ ٚاشلـا١ٜ".

  (222ٖع، 2323ْ
ّٓ ٜٛٓض ؿٚك اٱَا١َ َٔ ايكـك٠ ع٢ً إؿاك٠ ا٭١ُ٥ ٚسٌ نٌ إٌه٬ت اييت تٛادٗٗا ٖٚقا اي

 عه١ُ، ٖٚٓا ٜٛٗل ؿا٥ُاڄ ؿٚك ايكا٥ـ فٟ ايهؿا١ٜ .

: ًـؿ ايعًُا٤ ع٢ً ٓلٚك٠ إٔ ٜهٕٛ اٱَاّ َتِؿاڄ بك٠ٛ ايـٜٔ ٚاي٬ِغ، ايٛضع .3
ٗ ايـٜٔ، بُٝٓا عدل عٓٗا  ٖٚٞ ايِؿ١ اييت زلاٖا ايبعض بايعـاي١ ٚعدل عٓٗا اٯػلٕٚ باي٬ِغ

اٱَاّ ايػنايٞ بايٛكع " ٖٚٞ أعن ايِؿات ٚأدًٗا ٚأ٫ٖٚا بايلعاٜات ٚأدـكٖا، ٖٚٛ ُٚـ 
 فاتٞ ٫ ّهٔ اهتعاكت٘ ٫ٚ ايٍُٛٛ إٍ ؼًِٝ٘ َٔ د١ٗ ايػرل...

نُا ٜ٪نـ ايػنايٞ ع٢ً أ١ُٖٝ ايٛكع سٝح ٜكٍٛ: ايٛكع ٖٛ ا٭هاي ٚا٭ٌُ، ٚعًٝ٘ ٜـٚك 
ٚايعٝاف  -٫ٚ ٜػين ؾٝ٘ ٚكع ايػرل، ٖٚٛ كأي إاٍ، َِٚـك ١ًْ اـِاٍ، ٚيٛ اػتٌ ٖقا، ا٭َل نً٘، 

 باهلل! 
مل ٜبل َعتِِ َٔ ؼكٝل اٱَا١َ، ؾاؿُـ هلل ايقٟ مٜٔ أسٛاٍ اٱَاّ اؿل إِٓٛك إَاَت٘ بايٛكع 

ْاٖرل اـًؿا٤، ست٢  ٚايتك٣ٛ، أٚٗ ع٢ً ايػا١ٜ ايك٣ِٛ، ؾتُٝن َتا١ْ ايـٜٔ، ُٚؿا٤ ايعكٌ ٚايٝكٌ َٔ
)ايػنايٞ، ٚٗل َٔ أسٛاي٘ َٓق ػٌُ ُـك اـ٬ؾ١ ظُاي٘ َٔ إؾا١ٓ اـرلات ٚايعڀـ ع٢ً ايلعاٜا"

َٚٔ َٛاُؿات اٱَاّ نُا ٜل٣ ايػنايٞ " َٔ يبى ايجٝاب اـ١ٌٓ  (222-226ٖع، 2323ْ
اهتشكاكاڄ ينػاكف  –ٚادتٓاب ايذلؾ٘ ٚايبـع١ ٚإٛاٚب١ ع٢ً ايعباؿات َٚٗادل٠ ايٌٗٛات ٚايًقات 

  (222ٖع، 2323ْ)ايػنايٞ، ايـْٝا"
ٖٚٓا ٜٛٓض ايػنايٞ ُؿ١ ايٛكع نـعا١َ ٜكّٛ عًٝٗا اٱّإ باهلل ٚايلهٍٛ َٔ د١ٗ ٚؿعا١َ 
يٲَا١َ ايلًٝـ٠ اؿل َٔ د١ٗ أػل٣، ٖٚٓا ؾكـ تأثل ايػنايٞ بِٛؾٝت٘ ٗ ُٝاغت٘ ٭غًب اٯكا٤ اييت 

ؿٝا٠ اـايـ٠ ايؿا٥ن٠ بايعكب٢ ٚاؿؤ عٓـ إآب. ٫ٚ ٜتِ ايٛكع ٗ ٜكلب ؾٝ٘ ايعبـ ٚاؿانِ إٍ تًو ا
كأٟ ايػنايٞ بإٛاٚب١ ع٢ً ايؿلا٥ض ٚادتٓاب إٛبكات ٚايهبا٥ل، بٌ عُاؿ ٖقا ا٭َل إٍ ايعـٍ 

 ٚادتٓاب ايًِٛ.
ؾاٱه٬ّ ؿٜٔ ايعـٍ ٚا٭َج١ً نجرل٠ ع٢ً فيو َٔ تاكٜؽ ايوًـ ايِاحل ٚػا١ُڄ ايِشاب١ كٓٛإ 

ناْت أكض ايعلام ٚؾكاڄ ٚنإ  -كٓٞ اهلل عٓ٘– عًِٝٗ، ؾؿٞ عٗـ أَرل إ٪ٌَٓ عُل بين اـڀاب اهلل
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ْٝع ػلاز َا شلا َِٓباڄ إٍ بٝت إاٍ َِٚاحل إوًٌُ، ٚأػق ٖقٙ ا٭َٛاٍ دا٥ن نُا دا٤ ٗ 
دٗات إقٖب ايٌاؾعٞ، ؾٗقٙ ا٭َٛاٍ أػقٖا دا٥ن، ٜٚبك٢ ايٓٛل ٗ َِاكؾٗا، ٖٚٞ َع اػت٬ف 

  (223ٖع، 2323ْ)ايػنايٞ، ؼًٜٛٗا أكبع دٗات"

ايِٓـ ا٭ٍٚ: اكتؿاع إوتػ٬ت ٖٚٞ َأػٛف٠ َٔ أَٛاٍ َٛكٚث١ ي٘ ، ٚايِٓـ ايجاْٞ: أَٛاٍ 
اؾن١ٜ ٖٚٞ َٔ أطٝب َا ٜ٪ػق، ٚايِٓـ ايجايح: أَٛاٍ ايذلنات ٚمل ٜعٗـ بٝٓ٘ ق٘ إٍ اٯٕ ايڀُع 

 ٚكاخ ي٘، ؾُِٓب٘ بٝت إاٍ، ٗ تلن١ ٜتعٌ ٫هتشكاقٗا ٚاكخ َٔ ا٭

-226ٖع ، 2323ْ)ايػنايٞ، ٚايِٓـ ايلابع: أَٛاٍ اـلاز إأػٛف٠ َٔ أكض ايعلام"
222)  

 ٜٚتِ ؼٌٜٛ ٖقٙ ا٭َٛاٍ إٍ أكبع دٗات:

اؾ١ٗ ا٭ٍٚ: إلتنق١ َٔ دٓـ اٱه٬ّ، إفا ٫بـ َٔ نؿاٜتِٗ، ٚأنجلِٖ ٗ ٖقا ايعِل.... اؾ١ٗ 
ٜٔ ٚؾكٗا٤ إوًٌُ ايكا٥ُٕٛ بعًّٛ ايٌلٜع١. ؾإِْٗ سلاي ايـٜٔ بايـيٌٝ ٚايدلٖإ، ايجا١ْٝ: عًُا٤ ايـ

اؾ١ٗ ايجايج١ قاٜٚر اـًل ايقٜٔ قِلت بِٗ ٓلٚك٠ اؿاٍ ٚطٛاكم اينَإ عٔ انتواب قـك٠ 
ايهؿا١ٜ، ٚاؾ١ٗ ايلابع١: إِاحل ايعا١َ َٔ ايلباطات ٚايكٓاطل ٚإوادـ ٚإـاكي، ؾِٝلف ٫ قاي١ 

  (222-226ٖع، 2323ْ)ايػنايٞ، إٍ ٖقٙ اؾ١ٗ عٓـ اؿاد١ قـكٶ َٔ بٝت َاٍ إوًٌُ"

: اػتًـ ايؿكٗا٤ ٗ تٛي١ٝ اؾاٌٖ، ؾكـ فٖب إايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚايٌاؾع١ٝ إٍ ايعًِ .2
عـّ دٛام تٛي١ٝ اؾاٌٖ َع ٚدٛؿ ايعامل ٚاجملتٗـ، ٭ٕ اؿهِ ٚايكٔا٤ ٜوتًنّ ايعًِ، غرل إٔ 

ٌذلٙ ٗ اٱَاّ إٔ ٌِٜ إٍ ؿكد١ ا٫دتٗاؿ ٚايؿت٣ٛ ٗ عًّٛ ايٌلع، بٌ كأ٣ إٔ ايػنايٞ مل ٜ
ايكا٥ًٌ بٗقا ايٌلٙ قـ تٓاهٛا إٔ ايٌلٚٙ اييت تـعٞ ا٭َا١ْ ًلعاڄ ٫بـ َٔ ؿيٌٝ عًٝٗا، ٚايـيٌٝ 
إَا ّْ َٔ ُاسب ايٌلع ٚإَا ايٓٛل ٗ إًِش١ اييت طًبت اٱَا١َ شلا. ٚمل ٜلؿ ّْ َٔ 

ّ، 1991 )ايٓوا٥ٞ، ١َ ٗ ٤ًٞ إ٫ َٔ ايٓوب إف قاٍ: إٕ ا٭١ُ٥ َٔ قلٍٜ"ًلا٥٘ اٱَا

ْ1222) 
ؾأَا َا عـاٙ ؾإْٗا أػق َٔ ائلٚك٠ ٚاؿاد١ إاه١ ٗ َكِٛؿ اٱَا١َ إيٝٗا، ٚيٝوت كتب١ 
 ا٫دتٗاؿ ٖا ٫بـ َٓ٘ ٗ اٱَا١َ ٓلٚك٠، بٌ ايٛكع ايـاعٞ إٍ َلادع١ أٌٖ ايعًِ ؾٝ٘ ناف."

  (232ّ، 1612ْٙ.2323)ايػنايٞ، 
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 اخلامت١
ٖا هبل ٜتٔض يٓا ا٭ثل اؾًٌٝ ايقٟ قاّ ب٘ ؾهل ايػنايٞ ايوٝاهٞ ٚايقٟ وٌُ ٗ طٝات٘ َباؿ٨ 
ايعـٍ ٚايٌٛكٟ ٚنؿاي١ اؿكٛم اٱشل١ٝ بايتُوو بٌلع اهلل ُٚٓا١ْ اؿكٛم اٱْوا١ْٝ بتشـٜـ 

اكٙ ٚؿعٛت٘ نُا أنـ ايػنايٞ اي١ًِ ايك١ٜٛ بٌ اٱْوإ إوًِ َٔ ايتكًٝـ إيٞ اٱّإ بكـه١ٝ فات٘ ٚأؾه
ايـٜٔ ٚايوٝاه١ٝ ٗ ايٌلٜع١ ؾُا ؾُٗا ؾٝ٘ َتناٚدإ ٜٚٓبعإ َٔ َِـك ٚاسـ باٱٓاؾ١ إٍ اْ٘ مل 
ٜؿٌِ اـ٬م عٔ ايوٝاه١ اي٤ٌٞ ايقٟ ٚٗل دًٝاڄ ٗ نتاب١ "ايتدل إوبٛى ٗ ِْٝش١ إًٛى" ٚايقٟ 

ٚهًٛنٝاڄ يًشهاّ ٚاي٠٫ٛ ٜورلٕٚ ع٢ً ٖـٜ٘، داؿ٠ ايِلاٙ ٗ  ُاؽ ؾٝ٘ َٓٗذاڄ ؿٜٓٝاڄ ٚأػ٬قٝاڄ
اْؿوِٗ ٚٗ كعاٜتِٗ أٓـ إيٞ فيو إٔ ايػنايٞ قـ قـّ ِافز َٔ تهٜٛٔ اي١ٜ٫ٛ اٱه١َٝ٬ َٓٗا 
ٌٸ ؾٝٗا  نجرلاڄ، ٚأٜٔاڄ ؾكـ اًتٌُ ؾهل٠ ايوٝاهٞ عًٞ ١ًْ  ايكٔا٤ ٚايٛماك٠ ٚايهتاب ٚإٕ مل ٜهٔ ؾِ

ٚايٛثا٥ل اشلا١َ ٚاييت تعتدل َٔ سـ فاتٗا ؿي٬ٝڄ قٜٛاڄ عًٞ ٌَاكن٘ ايػنايٞ  َٔ ايلها٥ٌ ايوٝاه١ٝ
 ايوٝاه١ٝ ٚعنام٠ آكا٥٘ ٚأؾهاكٙ ايعُٝك١ ٗ ٖقا اؾاْب.

ٚتوڀٝع ايكٍٛ إٔ ؾهل٠ ايػنايٞ ايوٝاهٞ  دا٤ قلٜب ايٌب١ ٚاي١ًِ بأؾهاك إاٚكؿٟ اي٤ٌٞ 
 ٌ إطاك ؿكاه١ اٱَا١َ عٓـ أٌٖ ايو١ٓ.ايقٟ هعٌ َٔ إُهٔ ٚٓع ؾهلُٖا ٗ َوتٟٛ ٚاسـ ؿاػ

 ٚتوتڀٝع ػتِ ايـكاه١ َا ًٜٞ:
إٕ َا نتب ايػنايٞ ٚتِٛكات٘ ايوٝاه١ٝ مل ؼٜ بـكاهات نجرل٠ ٚقـ ٫ سٛٓا ايلب٘  .2

ايٛثٝل عٓـ ايػنايٞ ٚبٌ ايوٝاه١ ٚا٭ػ٬م ٖٚٞ َٝنٙ نبرل٠ َٝنات ؾهل ايػنايٞ اٱه٬َٞ 
 ٠ عا١َ.ػا١ُ ٚايؿهل ايوٝاهٞ اٱه٬َٞ بِٛك

نإ ايػنايٞ كا٥ـ ا٫ْبعاخ ايوين ايقٟ سلك اـ٬ؾ١ َٔ هٝڀل٠ ايٌٝع١ بؿٌٔ  .1
اهٗاَ٘ ايهبرل ٗ ٚٓع نتاب١ ؾٔا٥ض ايباط١ٝٓ ٚؾٔا٥ٌ إوتٛٗل١ٜ فيو ا٭ثل ايوٝاهٞ اشلاّ 

 ايقٟ سڀِ ب٘ ايعكا٥ـ ايٌٝع١ٝ بِٛؽ عكا٥ـ ه١ٝٓ بؿهل ساهِ َٚكلك.
اَـ٠ عاَل٠ قه١ُ ٓـ ػلب١ ايؿٌِ بٌ ناْت اؿلن١ ا٫ْبعاخ ايوين سلن١ ع .3

ايٓٛاّ ايـٜين ٚاشل١٦ٝ اؿان١ُ ٖٚٞ إًاك٠ ايػنايٞ اؾٖٛل١ٜ ٖٚٛ اْ٘ مل ٜؿٌِ بٌ أعُاٍ ايـٜٔ 
 ٚايـْٝا.
نإ ا٫ْبعاخ ايوين عٓـ ايػنايٞ ٜلَٞ إٍ اهت٦ِاٍ ايتٌٝع ٫ َٔ سٝح اْ٘ ق٠ٛ  .2

 ٚإعٟٓٛ يًُوًٌُ.هٝاه١ٝ بٌ َٔ سٝح ٖٛ عِٓل َٔ عٓاُل ايتؿهٝو ايلٚسٞ 
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ٖٚا هبل ٜتٔض يٓا إٔ ايػنايٞ قاّ بـٚك ؾعاٍ ٗ فاٍ ايؿهل ايوٝاهٞ اٱه٬َٞ ٚقـ ػاٚم اثلٙ 
قض ايؿهل إيٞ ٚاقع إُاكه١ إفا اثلخ تِٛكات٘ ايوٝاه١ٝ عًٞ ايهجرل َٔ ا٭سـاخ ٫ٚمايت ٚغين 

ل ؾٗٞ ُٓٔ تلاخ َا تناٍ تٓتر عٔ ايقنل أ١ُٖٝ أه١ً٦ ايػنايٞ يًُؿهلٜٔ ٚايؿهل ايوٝاهٞ إعاُ
تأثرلاتٗا ايتعاٌَ َعٗا نُلادعٝ٘ يعـٜـ َٔ ؿعاٙ ايٓٛاّ ايوٝاهٞ ٚايـهتٛك اٱه٬َٞ َٔ عإٓا 

 إعاُل.
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 املصازض ٚاملطادع
 أٚاًل: ايكطإ ايهطِٜ

 ثاًْٝا: نتب احلسٜح

َڀبع١  ابٔ باد٘) قُـ بٔ ٜنٜـ ايكنْٚٞ: ايوٓٔ، ؼكٝل/ قُـ ؾ٪اؿ عبـ ايباقٞ، .2

 ّ.2303اؿًيب: ايكاٖل٠

ؼكٝل عـت قُـ ايـعاي ،  1.3.2أبٛ ؿاٚؿ)هًُٝإ بٔ ا٫ًعح(: ايوٓٔ  .1

 2363هٛكٜا ؿاك اؿـٜح،
َڀبع١ ايوًؿ١ٝ  231ايبؼاكٟ ) قُـ بٔ ازلاعٌٝ: اؾاَع ايِشٝض إوٓـ  .3

2326.ٙ 
 3.2.0ايذلَقٟ ) قُـ بٔ عٝوٞ بٔ هٛك٠: اؾاَع ايِشٝض )هٓٔ ايذلَقٟ( ز. .2

 ّ.2312-1ؼكٝل أسـ قُـ ًانل، ايكاٖل٠: َڀبع١ اؿًيب ٙ
-3 – 1 –َوًِ ) اٱَاّ هًِ بٔ اؿذاز : اؾاَع ايِشٝض )ُشٝض َوًِ( ز  .0

 ّ.1.2312، ؼكٝل قُـ ؾ٪اؿ عبـ ايباقٞ، ايكاٖل٠.2ٙ
ؼكٝل عبـ ايػؿاك ايبٓـاكٟ ٚأػلٜٔ،  0ايٓوا٥ٞ )أٓـ بٔ ًعٝب( ايوٓٔ ايهدل٣ ز  .6

 ّ.2332ب ايع١ًُٝ برلٚت ؿاك ايهت
 ثايجًا:ـ نتب َٚؤيفات ايػعايٞ )أبٞ ساَس ذلُس ايػعايٞ(

 ٙ.2311ع١ ا٭هل١ٜ ب٫ٛم \إوتِؿ٢ ٗ عًِ ا٭ٍُٛ: إڀب .2

ايجرل إوبٛى ٗ ِْٝش١ إًٛى، سكك٘ ٌْٝ ًُبٝا/ نُاٍ عبٝـ، َڀبع١ اؾاَع١  .1

 ّ 0/2332ايوٝٛك١ٜ ؿٌَل ٙ
 .2361أدنا٤  6ا٥٘ يًٌٓل ٚايتٛمٜع إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ، َ٪هو١ اؿًيب ًٚلن .3
ا٫قتِاؿ ٗ ا٫عتكاؿ، َين ب٘ أْى عـْإ ايٌلقاٟٚ ؿاك إٓاٖر يًٌٓل ٚايتٛمٜع،  .2

ٙ1 ،2233  ٙ1612.ّ 
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ؾٔا٥ض ايبڀا١ْٝ ٚنؿٔا٥ٌ إوتٛٗل١ٜ: سكك٘ ٚقـّ ي٘ عبـ ايلٓٔ بـٟٚ، ؿاك  .0

 ّ.1612ٙ.2323ايكٛه١ٝ يًڀباع١ ٚايٌٓل ايكاٖل٠ 
 . ؿ.ت.0، سكك٘ ناٌَ عٝاؿ، َڀبع١ اؾاَع١ ايوٛك١ٜ ؿٌَل، ٙإٓكق َٔ اي٬ٍٔ .6

 ضابعًا: املعادِ ٚايكٛاْني
ابٔ إٓٛٛك )أبٛ ايؿٌٔ ْاٍ ايـٜٔ قُـ بٔ َهلّ: يوإ ايعلب احملٝ٘، إعـاؿ  .2

 .1621ٚتِٓٝـ ٜٛهـ اـٝاٙ ْٚـِٜ َلعٍ ؿاك يوإ ايعلب برلٚت، ؿ، ت 

اغب إؿلؿات ٗ غلٜب ايكلإٓ، إعـاؿ ا٭ُبٗاْٞ ) اؿوٌ بٔ قُـ إعلٚف بايل .1

 ّ. 2316. 2ٚإًلاف قُـ أٓـ ػًـ اهلل، َِل َهتب١ ا٫لًٛ إِل١ٜ ٙ
 ّ.2336ٙ  2،  226،  2اؿؿين ) عبـ إٓعِ: إعذِ ايؿًوؿٞ، ايـاك ايٌلق١ٝ ٙ .3
ايڀاٖل أٓـ(: كتاك ايكاَٛي احملٝ٘، برلٚت، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ |ايناٟٚ ) .2

2330.ّ 
م اباكٟ: فـ ايـٜٔ قُـ بٔ ٜعكٛب: ايكاَٛي احملٝ٘. برلٚت، ؿاك ايهتب ايؿرلٚ .0

 ّ.2330ايع١ًُٝ 
 خاَػًا: املطادع:ـ

ابٔ ػًـٕٚ) عبـ ايلٓٔ بٔ قُـ اؿٔلَٞ: َكـ١َ ابٔ ػًـٕٚ، برلٚت ؿاك ايكًِ،  .2

ٙ2 ،2322.ّ 

١ٜ، ايكاٖل٠ ابٔ نجرل) اؿاؾٜ عُاؿ ايـٜٔ أبٛ ايػـ ازلاعٌٝ ابٔ ايهجرل(، ايبـا١ٜ ٚايٓٗا .1

 ّ.2332، 2ؿاك ايػـ ايعلبٞ، ٙ
 ّ.2310، 2ايٌلباْ )أٓـ( ايػنايٞ ، برلٚت ؿاك اؾًٌٝ ٙ .3
اؾلداْٞ ) ع٢ً بٔ قُـ ايٌلٜـ: ايتعلٜؿات، برلٚت ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ،  .2

2163 ٙ2323.ّ 
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اؾٜٛيت ) عبـ إايو بٔ عبـ اي٘ بٔ ٜٛهـ بٔ قُـ( غٝاخ ا٭ِٖ ٗ ايتٝاخ ايًِٛ،  .0

 ّ.2322ٙ 2262، 2ؿاك ايعًِ، ٙبرلٚت 
ايوبهٞ) تاز ايـٜٔ ابٔ ْاُل(: طبكات ايٌاؾع١ٝ ايهدل٣ يبٓإ ؿاك إعلؾ١ يًڀباع١  .6

 .ؿ.ت.2ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع ٙ
، 2اؾلداْٞ ) عًٞ بٔ قُـ ايٌلٜـ: ايتعلٜؿات، برلٚت ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، ٙ .1

2263 ٙ– 2323 .ّ 
 ايعلب، برلٚت ؿاك ايعٛؿ٠، ؿ.ت. إزلاعٌٝ ) عن ايـٜٔ(: ايػنايٞ هًو١ً تٛابؼ .2
، برلٚت 3ايكلطيب )عبـ اهلل قُـ بٔ أٓـ ا٭ِْاكٟ: اؾاَع ا٭ن٬ّ ايكلإٓ، فًـ  .3

 ؿاك ايٌاّ ؿ. ت.
ا٭ًعلٟ ) أبٛ اؿؤ ع٢ً بٔ ازلاعٌٝ َكا٫ت اٱه٬ٌَٝ، ؼكٝل قُـ ق٢ ايـٜٔ  .26

 عبـ اؿُٝـ ايكاٖل٠.
 ف.ت. 2362ؿٌَل ؿاك ايهل  ايعجُإ) عبـ ايهلِٜ(: هرل٠ ايػنايٞ ، .22
إاٚكؿٟ ) ع٢ً بٔ سبٝب( اٱسهاّ ايوًڀا١ْٝ ٚاي٫ٜٛات ايـ١ٜٝٓ، ايكاٖل٠ ؿاك  .21

 ّ.323-2ايؿهل، ٙ
تاَل)عاكف(: اٱَا١َ ٗ اٱه٬ّ ، برلٚت، ؿاك ايهتاب ايعلبٞ، َهتب١ اي١ٔٗٓ  .23

 بػـاؿ، ؿ.خ.
 .2312ػ٬ف ) عبـ ايٖٛاب(: ايوٝاه١ ايٌلع١ٝ. َڀبع١ ايكاٖل٠  .22
ٓؿٞ )سؤ( ايذلاخ ٚايتذـٜـ اٱّإ ٚايعٌُ ٚاٱَا١َ/ ايكاٖل٠ َهتب١ َـبٛيٞ ، س .20

2322.ّ 
ًلف ) قُـ د٬ٍ ٚع٢ً عبـ إػڀٞ(: ايؿهل ايوٝاهٞ ٗ اٱه٬ّ ًؼِٝات  .26

 ّ.2330َٚقاٖب، اٱههٓـك١ٜ، ؿاك إعلؾ١ اؾاَع١ٝ، 
 



 

117 

 

تعض ادلتغرياخ احملاسثُح عهً انقًُح انسىقُح وعىائد  أثز
 السهى.

 "دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية املدرجة يف سوق َعّمان املالي للفرتة 

 م"0269م إىل 0267من 

 
 زميه شاشي العجيلي . أ

 االقتصبد العجيالت/ جبمعة الزاوية كلية                                                                                        
 

 املػتدًص:
يبعض إتػرلات احملاهب١ٝ ع٢ً ايك١ُٝ  ٚقٝاهٗا ٖـؾت ايـكاه١ إٍ َعلؾ١ ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ 

ّ 1623إايٞ يؿذل٠ َٔ  ُٸإعٳٌلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ إـكد١ ٗ هٛم ي٭هِٗ اايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ 
( ًلن١ َٔ قڀاع ايِٓاع١، ٚبقيو ٜهٕٛ عـؿ إٌاٖـات 11ّ، ٚبًػت ع١ٓٝ ايـكاه١ )1623إٍ 

، ٚفيو ٫ػتباك ا٭ثل إتعـؿ اهتؼـاّ ِافز ا٫مـاك اـڀٞ ( ٌَاٖـ٠، ٚمت ا٫عتُاؿ ع223٢ً)
ٚتًُٛت ايـكاه١ إٍ  ،نُتػرلات تابع١إتػرلات إوتك١ً فتُع١ ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ 

% بٌ 0َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا: ٚدٛؿ أثل فٚ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ عٓـ َوت٣ٛ 
( ايٛاسـ إتػرلات إوتك١ً )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع يًوِٗ

% بٌ ١0 إسِا١ٝ٥ عٓـ َوت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ ؿ٫ي فٚع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ. ٚنقيو ٚدٛؿ أثل 
 ( ع٢ً عا٥ـ ايوِٗ.ايٛاسـ إتػرلات إوتك١ً )َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ٚايلبض إٛمع يًوِٗ

%(، أٟ إتػرلات إوتك١ً فتُع١ ت٪ثل بٓوب١ 30.3نُا بًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ يًُٓٛفز ا٭ٍٚ )
تابع، بُٝٓا ٗ ايُٓٛفز ايجاْٞ بًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ %( ٗ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ نُتػرل 30.3)
%( ٗ عا٥ـ ايوِٗ نُتػرل تابع. 22.6%(، أٟ إتػرلات إوتك١ً فتُع١ ت٪ثل بٓوب١ )22.6)

ا٭ػق ٥ٌُ ع٢ً إؿاك٠ ًلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ ٚإوتجُلٜٔ َٔ أُٖٗا: باٱٓاؾ١ يعـ٠ تُٛٝات يًكا
ـا١ُ بايوٛم إايٞ إٍ داْب إ٪ًلات إاي١ٝ إوتؼلد١ َٔ قٛا٥ُٗا بعٌ ا٫عتباك إ٪ًلات إاي١ٝ ا

 إاي١ٝ عٓـ اؽاف ايكلاكات ا٫هتجُاك١ٜ، ٕا شلا َٔ ايكـك٠ ع٢ً تٛدٝ٘ ٚٓب٘ ٖقٙ ايكلاكات.
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عٛا٥ـ عع ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يٮهِٗ  عع ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ عع إتػرلات احملاهب١ٝ ايهًُات املفتاس١ٝ:
 ا٭هِٗ.

 املكس١َ. 6.6
ايباسجٌ، ٚايـاكهٌ،  قبٌ َٔ َتناٜـ سٛٝت ايع٬ق١ بٌ إتػرلات احملاهب١ٝ ٚق١ُٝ ايوٛق١ٝ باٖتُاّ

 شلُا (، ايًتٌ ناBeaver,1968، Brown & Ball, 1968ٕابتـا٤ َٔ ؿكاهيت نٌ َٔ )
 ٚدٛؿ اهتإ عٔايـك نٌؿت احملاهب١ٝ، سٝح إتػرلات ؾا٥ـ٠ سٍٛ اي٬سك١ ٗ ايـكاهات ايهبرل ا٭ثل

يٮهِٗ، ٚبايتايٞ  ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ قاهيب نُ٪ًل ا٭كباغ بٌ إسِا١ٝ٥ ؿ٫ي١ ٚفات َٛدب١ ع٬ق١
 إتػرلات احملاهب١ٝ شلا َُٕٔٛ َعًَٛاتٞ ٜ٪ثل ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ.

ٗ ٚبٛٗٛك ا٭هٛام إاي١ٝ ٚتڀٛكٖا ٚاْـَادٗا أُبشت إ٪هوات تبشح ع٢ً َها١ْ شلا  
ٖقٙ ا٭هٛام، سٝح تٗـف ايٌلن١ إٍ كؾع َٔ ق١ُٝ أهُٗٗا ٗ هٛم إاٍ، ٚبايتايٞ تعِٛٝ ق١ُٝ 

ايقٟ وتٸِ ع٢ً إؿاك٠ ايٌلن١ اٱداب١ ع٢ً ايتوا٩ٍ  ( ا٭َل162، 1623)ايوٓؿٞ، ايعٛا٥ـ يٮهِٗ 
ى؟ ٚبايتايٞ ايتايٞ: ٌٖ ؼكٝل أق٢ِ عا٥ـ يًوِٗ ايٛاسـ هٛف ٜ٪ؿٟ إٍ ؼكٝل إٓؿع١ ايك٣ِٛ ي٬ًُ

 أُبض َٔ ائلٚك٠ ايبشح عٔ َ٪ًلات ػٝب عٔ ٖقا ايتوا٩ٍ.
 هٛم ٗ ا٫هتجُاكٟ اؽاف ايكلاك ٗ تواعـ اييت أِٖ ا٭ؿٚات َٔ احملاهب١ٝ تعتدل إ٪ًلات 

 ايوِٗ هعل قـؿات أِٖ َٔ ٚتعتدل ٚاسـ٠ ايوٛق١ٝ ٚايعٛا٥ـ يٮهِٗ ايك١ُٝ ع٢ً ت٪ثل ٚاييت ،إاٍ
ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ  ١ُٝايكإتػرلات احملاهب١ٝ ع٢ً  بعض أثل يتبشحايـكاه١  ٖقٙ ا٤تد يقيو ،ايوٛقٞ
ُٸإ إايٞ. بوٛم إـكد١ يٌلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ ا٭هِٗ  عٳ

 َؿه١ً ايسضاغ١. 0.6
تٴعـ ايبٝاْات ٚإعًَٛات اييت تٛؾلٖا ايكٛا٥ِ إاي١ٝ اييت تؿِض عٓٗا ايٌلنات إـكد١ ٗ هٛم 

عٔ أكقاّ ُُا٤ ؼتاز يًتشًٌٝ ٱهاؿ ع٬ق١ َٓڀك١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعا٥ـ إايٞ عباك٠ 
ايوِٗ ايٛاسـ، َٚـ٣ تأثرل تًو ايبٝاْات ٚإعًَٛات ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚايعٛا٥ـ يٮهِٗ، يقيو 

ٚعٛا٥ـ  دا٤ت ٖقٙ ايـكاه١ ٱهاؿ تًو ايع٬ق١ ٚقٝاي تأثرل إتػرلات احملاهب١ٝ ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ
ُٸإ إايٞ.  ا٭هِٗ يٌلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ إـكد١ ٗ هٛم عٳ

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا هبل ّهٔ ُٝاغ١ ٌَه١ً ايـكاه١ ٗ ايتوا٩ٍ ايتايٞ: ٌٖ ٜٛدـ أثل فٚ ؿ٫ي١  
إسِا١ٝ٥ يًُتػرلات احملاهب١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، ْوب١ ايـٜٕٛ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم 

ـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، ايلبض إٛمع يًوِٗ( ٚبٌ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ إًه١ٝ، َع
ُٸإ إايٞ )قٌ ايـكاه١(؟  يٌلنات ايِٓاع١ٝ إـكد١ ٗ هٛم عٳ
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 أ١ُٖٝ ايسضاغ١. 7.6
إٕ ع١ًُٝ تٛٚٝـ ا٭َٛاٍ بايٌلنات ايقٟ ُٜٔٔ ؼكٝل أؾٌٔ عا٥ـ ٖهٔ بأقٌ تهايٝـ ٖٛ أِٖ 

شكٝك١ٝ عدل ايٛها٥ٌ إتاس١، ٚبايتايٞ ؾإٕ أ١ُٖٝ ٖقٙ ايـكاه١ تٓبع َٔ ٖـف توع٢ ايٌلنات يت
نْٛٗا تبشح ٗ َعلؾ١ إتػرلات إ٪ثل٠ ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ يٌلنات ايِٓاع١ٝ 
ُٸإ إايٞ، ٖٚقا َٔ ًأْ٘ َواعـ٠ َتؼقٟ ايكلاك ٗ ًلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ  إـكد١ ٗ هٛم عٳ

إتػرلات ٖا ٜواعـٖا ٗ اؽاف ايكلاكات ايو١ًُٝ، ا٭َل ايقٟ ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايتعلف ع٢ً ٖقٙ 
 أٖـاف إوتجُلٜٔ هٛا٤ ناْٛا َايهٌ أٚ اٱؿاكٌٜ ٚناؾ١ ايؿ٦ات فات ايع٬ق١.

 أٖساف ايسضاغ١. 6.6
تٗـف ٖقٙ ايـكاه١ إٍ ايتشكل َٔ أثل بعض إتػرلات احملاهب١ٝ نُتػرلات َؿول٠ ٚبٌ ايك١ُٝ 

وٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ نُتػرلات تابع١ َٔ د١ٗ أػل٣، ٚفيو َٔ ػ٬ٍ اػتباك تأثرل إتػرلات اي
احملاهب١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، ْوب١ ايـٜٕٛ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، َعـٍ ايعا٥ـ 

 ١ ايـكاه١. ع٢ً ا٭ٍُٛ، ايلبض إٛمع يًوِٗ( ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ يٌلنات عٝٓ
 فطضٝات ايسضاغ١. 5.6

 مت ُٝاغ١ ؾل١ٝٓ ايـكاه١ بايِٝػ١ ايعـ١َٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
H0 ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، ): ٫ ٜٛدـ أثل فٚ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ يبعض إتػرلات احملاهب١ٝ

مع يًوِٗ َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، ايلبض إٛ ْوب١ ايـٜٕٛ،
 ايٛاسـ( ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ يٌلنات ع١ٓٝ ايـكاه١.

 ايسضاغات ايػابك١: 1.6
ّ، أدل٣ )قُـ ٖاتـ( ؿكاه١ اػتدلت ايع٬ق١ بٌ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚنٌ َٔ 1622ٗ عاّ 

، ايعا٥ـ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ يًوِٗ، ايعا٥ـ ع٢ً ايوِٗ، هعل ايوِٗ إٍ ايعا٥ـ، َعـٍ هعل ايوِٗ ايوٟٓٛ
ع٢ً سكٛم إواٌُٖ، ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، سذِ ايٌلن١، سذِ ا٭ٍُٛ(. ٚتًُٛت ايـكاه١ إٍ 

 ٚدٛؿ أثل َعٟٓٛ شلقٙ إتػرلات ٗ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٭هِٗ ايٌلنات ع١ٓٝ ايـكاه١.
سٍٛ ايع٬ق١ بٌ ْوب  عطٜكات( ذلُس، أدلٜت ؿكاه١ أػل٣ قاّ بٗا )1623ّٚٗ عاّ  

٠ إؿاك٠ كأي إاٍ ايعاٌَ إتُج١ً ٗ )ْوب ايٓكـ١ٜ، ْوب١ ايوٝٛي١ ايولٜع١، ْوب١ ايوٝٛي١ ٚنؿا٤
ايتـاٍٚ، ْوب١ ايٓكـ َٔ ايٌٓاٙ ايتٌػًٝٞ، َعـٍ ؿٚكإ إؼنٕٚ، َعـٍ ؿٚكإ ايقَِ إـ١ٜٓ( َع 
ُٸإ إايٞ. ٚبٝٓت ايـكاه١ ْتا٥ر ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ  عٛا٥ـ ا٭هِٗ ٗ ًلنات إـكد١ ٗ هٛم عٳ
عٔ ٚدٛؿ ع٬ق١ َٛدب١ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ َعـٍ ؿٚكإ إؼنٕٚ ْٚوب١ ايٓكـ َع عٛا٥ـ 
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ا٭هِٗ، ٚعـّ ٚدٛؿ ع٬ق١ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ ْوب١ ايتـاٍٚ ْٚوب١ ايوٝٛي١ ايولٜع١ ْٚوب١ 
 ايٓكـ َٔ ايٌٓاٙ ايتٌػًٝٞ َٚعـٍ ؿٚكإ ايقَِ إـ١ٜٓ ع٢ً عٛا٥ـ ا٭هِٗ.

( بتشًٌٝ ايع٬ق١ بٌ إعًَٛات  Junjie Wang et alّ )ّ، قا1623ٚٗ عاّ  
احملاهب١ٝ ٚأهعاك ا٭هِٗ َع عـؿ َٔ إ٪ًلات ٚإعًَٛات احملاهب١ٝ. اعتُـت ايـكاه١ ع٢ً بٝاْات 

ّ، سٝح تًُٛت ايـكاه١ إٍ ٚدٛؿ ع٬ق١ 1622ًلن١ َـكد١ ٗ بٛك١ُ ًٓػٗاٟ يعاّ  66
٭هِٗ، ٚيهٔ بـكدات نبرل٠ َٚتؿاٚت١. ٚإٔ ٖٓاى اكتباطاڄ احملاهب١ٝ ٚأهعاك ا َٛدب١ بٌ إعًَٛات

 بٌ كع١ٝ ايوِٗ ٚايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إواٌُٖ َٔ د١ٗ ٚأهعاك ا٭هِٗ َٔ د١ٗ أػل٣.
بـكاه١ أثل إتػرلات هٝٛي١ ايوِٗ ٚإتُج١ً ٗ  َطاز ايهػاغب١(، قاّ )1622ّٚٗ عاّ  

١ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ إٍ ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ( ع٢ً عٛا٥ـ )سذِ ايتـاٍٚ، كزل١ً ايوٛم، َعـٍ ايـٚكإ، ْوب
ا٭هِٗ. ٚتًُٛت ايـكاه١ إٍ ٚدٛؿ ع٬ق١ فات إسِا١ٝ٥ بٌ نٌ َٔ )سذِ ايتـاٍٚ، كزل١ً 
ايوٛم، ْوب١ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ إٍ ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ(، ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ، ٗ سٌ مل تهٔ ٖٓاى ع٬ق١ فات 

 ا٭هِٗ. ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ َعـٍ ؿٚكإ ٚعٛا٥ـ
( بـكاه١ تٗـف إٍ Abdel Razaq Alfarah et alّ، قاّ )1622ٚٗ عاّ  

 يًوِٗ، إٛمع ايلبض عا٥ـ ا٭كباغ، تٛمٜع )ْوب١ إتػرلات احملاهب١ٝ بعض ايتعلف ع٢ً قـك٠
 ًلغ ٗ ايٌلن١( أٍُٛ ِٚٛ ايـٜٔ، ْٚوب١ ايـػٌ، َوتٜٛات تكًب ُٚاٗ ايوٛق١ٝ، ٚايك١ُٝ

ُٸإ إايٞ ٗ إـكد١ ايِٓاع١ٝ ًلنات ٗ هعل ايوِٗ تكًب ّ 1662َٔ  ؾذل٠ ػ٬ٍ بٛك١ُ عٳ
 ِٛفز ايـكاه١ ُٓاع١ٝ ٚاهتؼـَت ًلن١ (64) ايـكاه١ َٔ ع١ٓٝ ّ ٚتهْٛت1626إٍ 

 هعل ٗ ايتكًب ايتابع إتػرل ٗ ايتبأٜ ٗ تؿورل إوتك١ً إتػرلات قـك٠ ٫ػتباك إتعـؿ ا٫مـاك
 إٛمع ايلبض عا٥ـ ،ا٭كباغ احملاهب١ٝ )ْوب١ تٛمٜع إتػرلات إٔ إٍ ه١ايـكا ٚػًِت ايوِٗ.

ايٌلن١( ؾولت  ِٚٛ أٍُٛ ايـٜٔ، ْوب١ ايـػٌ، َوتٜٛات تكًب ُاٗ ايوٛق١ٝ، يًوِٗ، ٚايك١ُٝ
 تعٛؿ إٍ ايوِٗ هعل ٗ ايتكًبات %( 36.1َٔ) بُٝٓا ايوِٗ هعل ٗ ايتكًبات %( 3.2َٔ)

 ا٭كباغ تٛمٜع ْوب١ بٌ ٓعٝؿاڄ اكتباطاڄ ٖٓاى إٔ أٜٔا ايـكاه١ رْتا٥ أػل٣. ٚأٚٗلت أهباب
 ٗ ايتكًبات ٗ ايتػرلات َٔ %(2.1)ؾولت  ايع٬ق١ ٖٚقٙ ا٭ٚكام إاي١ٝ ٗ هعل تكًب ٚبٌ
 ٚايتكًب ا٭ػل٣ إتػرلات احملاهب١ٝ بٌ اكتباطاڄ نبرلاڄ ٚدٛؿ عـّ إٍ تٌرل ايوِٗ. ٚايٓتا٥ر هعل

  ا٭هِٗ. أهعاك ٗ ايتكًبات َٔ %(1.6)ؾك٘  سٝح ؾولت ا٭هِٗ أهعاك ٗ
 سكٛم ع٢ً )ايعا٥ـ َٔ ( باػتباك تأثرل نTaimur Sharif et alٌّ قاّ )1620ٚٗ عاّ
 يًوِٗ، إٛمع ايلبض عا٥ـ يًوِٗ، ايلبض إٛمع ايوِٗ، عا٥ـ يًوِٗ، ايـؾذل١ٜ ٚايك١ُٝ إواٌُٖ،
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 ايبشلٜٔ إايٞ، هٛم ٗ أهعاك ا٭هِٗ ع٢ً (لن١ايٌ ٚسذِ ا٭ٍُٛ إٍ ٚايـٜٕٛ ايوِٗ، هعل
 إٔ إٍ ايوٛم. ٚتٌرل ايٓتا٥ر ٗ ايوِٗ هعل ع٢ً تأثرل شلا إتػرلات ٖقٙ إٍ إٔ ايـكاه١ ٚتًُٛت
 عا٥ـ ايلبض يًوِٗ، إٛمع ايلبض يًوِٗ، ايـؾذل١ٜ ٚايك١ُٝ إواٌُٖ، سكٛم ع٢ً )ايعا٥ـ إتػرلات

 هٛم ٗ ا٭هِٗ أهعاك قـؿات أِٖ َٔ ايٌلن١( تعتدل ذِٚس ،ايوِٗ هعل يًوِٗ، إٛمع
 ايك١ُٝ ع٢ً ت٪ثل إتػرلات ٖقٙ إٔ أٟ (R2 = 80) بًؼ َعاٌَ ايتشـٜـ إف ايبشلٜٔ إايٞ.

  %(.26)بٓوب١  يًوِٗ ايوٛق١ٝ
بايلغِ َٔ إٔ ٖقٙ ايـكاه١ دا٤ت َه١ًُ يًـكاهات ايوابك١، ؾإْٗا  َا ميٝع ٖصٙ ايسضاغ١: 

ٗا عجت ٗ أثل بعض إتػرلات احملاهب١ٝ ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ َعاڄ َع ُٝنت ٗ نْٛ
اػت٬ف ايب١٦ٝ اييت أدلٜت ؾٝٗا، ٚسـاث١ ايؿذل٠ اين١َٝٓ اييت أدلٜت ؾٝٗا ايـكاه١، ٗ سٌ كننت 

 اسح(.)سوب عًِ ايبأغًب ايـكاهات ايوابك١ ع٢ً أثل إتػرلات احملاهب١ٝ ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ؾك٘. 
 َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١: 3.6

 ٚايـكاهات ايهتب ع٢ً ا٫ط٬ع مت نُا ،ايُٛؿٞ ايتشًًٝٞ إٓٗر ع٢ً ا٫عتُاؿ مت  
 )بريغٕٛ(يع  ا٫كتباٙ َِؿٛؾ١ ا٫هتعا١ْ مت ؾكـ ايـكاه١ أؿٚات أَا إتعًك١ بإٛٓٛع، ٚايلها٥ٌ

 إسِا١ٝ٥ ا٫مـاك إتعـؿ اـڀٞ نأؿا٠ ِٛفز إٍ باٱٓاؾ١ إتػرلات، ٚاػاٖٗا بٌ  ق٠ٛ ايع٬ق١ يكٝاي
٫ػتباك أثل إتػرلات احملاهب١ٝ ٚقـكتٗا ع٢ً تؿورل إتػرل ايتابع ايقٟ ٜعدل عٔ ق١ُٝ ايٌلن١ إتُج١ً ٗ 

ايدلْاَر  باهتؼـاّ ٚفيوايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ يًٌلنات قٌ ايـكاه١، 
  (.SPSSاٱسِا٥ٞ)

 دلتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ١. 6.3.6
ُٸإ إايٞ   ٜتهٕٛ فتُع ايـكاه١ َٔ ْٝع ًلنات ايكڀاع ايِٓاعٞ إـكد١ ٗ هٛم عٳ

( 2( ًلن١ َكو١ُ ع٢ً)33ّ. ٚاييت بًػت )1623ّ إٍ 1623ػ٬ٍ ؾذل٠ ايـكاه١ إُتـ٠ َٔ 
 ُٓاعات كتًؿ١. 

 :ٗ سٌ اًتًُت ع١ٓٝ ايـكاه١ ع٢ً ايٌلنات ايِٓاع١ٝ اييت تتٛاؾل ؾٝٗا ايٌلٚٙ ايتاي١ٝ 
أ. إٔ تتٛؾل ؾٝٗا ايبٝاْات ايهاؾ١ٝ ٫ستواب إتػرلات إاي١ٝ إوتؼـ١َ ٗ ايـكاه١ َع اهتُلاك١ٜ 

 ٖقٙ ايوًو١ً َٔ ايبٝاْات ؿٕٚ اْكڀاع أٚ تٛقـ أثٓا٤ ؾذل٠ ايـكاه١.
ُٸإ إايٞ ؿٕٚ تٛقـ.  ب. إٔ تهٕٛ ٖقٙ ايٌلنات َـكد١ ٚتتـاٍٚ أهُٗٗا ٗ هٛم عٳ

 ٌ ايـكاه١ قـ تعلٓت ي٬ْـَاز ػ٬ٍ ؾذل٠ ايـكاه١.ز. إٔ ٫ ٜهٕٛ يٌلنات ق
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( ًلن١ )تتٛاؾل ؾٝٗا ايٌلٚٙ هايؿ١ ايقنل(، 27ٚبقيو اقتِلت ع١ٓٝ ايـكاه١ ع٢ً ) 
 ( ٌَاٖـ٠. 189هٓٛات( = ) 1 &ًلن١ ع١ٓٝ ايـكاه١  27ٚبقيو ٜهٕٛ عـؿ إٌاٖـات )

 
 ( ٜٛضح سذِ اجملتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ2.١دسٍٚ ضقِ )

ايكطــــــــــاع                       سذِ اجملتُع       سذِ ايع١ٓٝ      ايٛظٕ           
 ايٓػيب
 %22               3                6ايِٓاعات ايهُٝا١ٜٚ.                       
 %22               3                 3ا٭ؿ١ٜٚ ٚايِٓاعات ايڀب١ٝ.                 

 %22               6                 2إٌلٚبات.                        ا٭غق١ٜ ٚ
 %4               1                1ايتبؼ ٚايوذا٥ل.                            
 %22               6                2ايِٓاعات ا٫هتؼلاد١ٝ ٚايتعـ١ٜٝٓ.         

 %2               2                 3              ُٓاعات ايهٗلبا١ٝ٥.         
 %19               0                1ايِٓاعات اشلٓـه١ٝ ٚاٱٌْا١ٝ٥.            

 %7               1                 1ُٓاعات ا٬ٕبى ٚاؾًٛؿ ٚايٓوٝر.         
 %266               27                33  اٱدعععععععععُايعععععععٞ                       

 ّ.1616َٔ إعـاؿ ايباسح 
( ًلن١ ٖٚٞ ُجٌ قڀاع ايِٓاع١ 33ٜتأيـ َٔ )( إٔ فتُع ايـكاه١ 6ٜتٔض َٔ اؾـٍٚ كقِ )

 َٔ فتُع ايـكاه١. %(69( ًلن١ أٟ َا ٜعاؿٍ تكلٜباڄ )27ؾك٘، ٚإٔ ع١ٓٝ ايـكاه١ تتأيـ َٔ )
 منٛشز ايسضاغ١. 0.3.6

 Pooled) اجملُع ا٫مـاك بُٓٛفز ٜعلف ايـكاه١ ٗ إوتؼـّ ايكٝاهٞ ٛفزايُٓ 
Regression )ٗٚ َٙع ٜتٓاهب ا٫مـاك ِٛفز اـڀٞ ايُٓٛفز ٖقا اعتباك ّهٔ اؿاي١ ٖق 

 تكـٜلات تعڀٞ اييت (،Ordinary Least Squares OLSايِػل٣ ) إلبعات طلٜك١
 .إٌٝ َٚعا٬َت ٌذلىإ ايجابت يًشـ بايهؿا٠٤، ٚتتوِ َتوك١
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MPPSit & EPSit = α+ β1BVPSit+ β2CRit+ βDRitف+ 
β4ROEit+ β5ROAit+ β6DPSit+ Eit   

 سٝح إٕ:
i  =2 ،1 ،3 ،2 ،0 ،6 عباك٠ عٔ ايٌلن١ ٖٞٚ .i ( ٗCross-Section.) 
t  =2 ،1 ،3 ،2 ،0 ،6( ٗ َٔعباك٠ عٔ اين ٖٞٚ .Time-Series َٔ ػ٬ٍ ايؿذل٠ )

 ّ.1623ّ إٍ 1623
MPPSit ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يوِٗ ايٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 

EPSit ايعا٥ـ ايوِٗ يًٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 
BVPSit ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ يوِٗ ايٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 

CRit ْوب١ ايتـاٍٚ يٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 
DRit ْوب١ ايـٜٕٛ يٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 

ROEit  ع٢ً سكٛم إًه١ٝ يٌلن١ ... َعـٍ ايعا٥ـi  ايو١ٓ ٗt . 
ROAit َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ يٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt. 
DPSit ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٌلن١ ...i  ايو١ٓ ٗt . 

α .إكڀع ايجابت ٕعاؿي١ ا٫مـاك ... 
2β ،1β ،3β ،2β ،0β ،6β َعا٬َت ا٫مـاك اـا١ُ بهٌ َتػرل َٔ إتػرلات ... ،

 وتك١ً إؿول٠، ٚتعدل عٔ إكـاك ايتػرل ٗ إتػرل ايتابع.إ
Eit .اـڀأ ايعٌٛا٥ٞ يًُٓٛفز ... 
 اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١: 8.6

 . َتػريات ايسضاغ١.
 .(Market Price per Share MPPS). ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ يػِٗ 6

ُٸإ إايٞ، ٖٚٛ ّجٌ إتػرل ايتابع ا٭ٍٚ ٗ ٖقٙ ايـكاه١، ٖٚٛ ّجٌ هعل ايوِٗ   ٗ ايوٛم عٳ
 (.008، 0266)إزلاعٌٝ ٚآػلٕٚ، ٚتتشـؿ ٖقٙ ايك١ُٝ بٓا٤ ع٢ً عٛاٌَ ايڀًب ٚايعلض ٚاؿاي١ ا٫قتِاؿ١ٜ 

ٚقـ مت قٝاه٘ َٔ ػ٬ٍ هعل اٱقؿاٍ يٮهِٗ، ٖٚٛ ايقٟ ّهٔ تؿورلٙ بإتػرلات إوتك١ً إٛٓش١ 
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 Sharif et)ٝاي اييت اهتؼـَتٗا ؿكاه١ بايُٓٛفز، سٝح ٜتؿل قٝاي ٖقا إتػرل َع طلٜك١ ايك

al., 2015). 
 .(Earning Per Share  EPS. عا٥س ايػِٗ )0

ٜٴعـ أسـ إكاٜٝى ا١ُٕٗ اييت تكٝى ا٭ؿا٤ ايهًٞ يًٌلن١، ٚتٴُهچٔ َٔ إدلا٤ َكاكْات بٝٓٗا  
لنات ٚبٌ ايٌلنات ا٭ػل٣، ْٛلاڄ ٭ْ٘ ٜعڀٞ َ٪ًلاڄ ع٢ً عٛا٥ـ ا٭هِٗ بٌهٌ عاّ، ٚتوع٢ ايٌ

ينٜاؿت٘ ٭ْ٘ ًٜعب ؿٚكاڄ َُٗاڄ ٗ ؼـٜـ هعل ايوِٗ، ٖٚٛ أسـ ايعٛاٌَ اييت ٜأػقٖا إوتجُل ٗ 
، 0267)ؿٜاب، ا٫عتباك عٓـَا ٜؿهل ٗ ًلا٤ ا٭هِٗ، ٚقـ مت قٝاه٘ ٗ ٖقٙ ايـكاه١ ٚؾل إعاؿي١ ايتاي١ٝ 

65)       :EPS  =صافي األرباح 

 عذد األسهى
 

 (.Book Value Per Share BVPSيػِٗ ) . ايك١ُٝ ايسفرت7١ٜ
تكٝى ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ يًوِٗ ايك١ُٝ ايتاكى١ٝ يقيو اؾن٤ َٔ ا٭ٍُٛ )ا٫هتجُاكات( ايٌلن١  

ايقٟ دل٣ ًُٜٛ٘ بأَٛاٍ إًه١ٝ، ٚبتعبرل آػل، تعدل )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ يوِٗ عٔ ايك١ُٝ احملاهب١ٝ 
ؾٛع، ٚع٬ٚات اٱُـاك ايٓاػ١ عٔ إُـاكات يوِٗ(، أٟ ِْٝب فيو ايوِٗ َٔ كأي إاٍ إـ

دـٜـ٠ ٭هِٗ عاؿ١ٜ بوعل ٜؿٛم ايك١ُٝ ا٭زل١ٝ يًوِٗ، ٚا٭كباغ احملتذن٠ ع٢ً َل ايوٌٓ. ٚتعـ 
ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ يًوِٗ ايٛاسـ َٔ عـ٠ َؿاِٖٝ يكٝاي ق١ُٝ ايوِٗ، ٖٚٞ َ٪ًل يًشـ ا٭ؿ٢ْ ايقٟ 

اي١ٝ. ؾإفا ناْت ايٌلن١ تكّٛ بأؿا٤ دٝـ ٚؼكل أكباساڄ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ق١ُٝ ايوِٗ ٗ ايوٛم إ
تُٓٛ بآڀلاؿ، ؾإٕ هعل ايوِٗ ٗ ايوٛم إايٞ )ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ( ٜهٕٛ عاؿ٠ أع٢ً َٔ )ايك١ُٝ 
ايـؾذل١ٜ( يًوِٗ. ٚإفا نإ أؿا٥ٗا ِٖٚٛا عاؿٜاڄ، ؾإٔ هعل ايوِٗ ٗ ايوٛم ٜهٕٛ ٗ سـٚؿ ايك١ُٝ 

إ أؿا٤ ايٌلن١ َتـْٝاڄ، ؾإٔ هعل ايوِٗ ٗ ايوٛم ٜهٕٛ عاؿ٠ أؿ٢ْ َٔ ايـؾذل١ٜ يوِٗ. أَا أفا ان
 :(019، 0269)أبٛػلّٜ، ٚقـ مت قٝاي ٖقا إتػرل ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  (.97، 0267)ايعُاكٟ، ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ 

                         BVPS  =دقىق انمهكية االسهى انممتازة

عذد االسهى انعادية
 

 (.Current Ratio CRيتساٍٚ ). ْػب١ ا6
تكٝى ٖقٙ ايٓوب١ َـ٣ قـك٠ ايٌلن١ ع٢ً توـٜـ ايتناَاتٗا قِرل٠ ا٭دٌ َٔ ػ٬ٍ أُٛشلا  

إتـاٚي١. ٚانؿاض ٖقٙ ايٓوب١ ٜـٍ ع٢ً ُعٛب١ ؿؾع ايٌلن١ ٫يتناَاتٗا، ٗ سٌ ٌٜرل اكتؿاع ايٓوب١ 
ا٭ٍُٛ إتـاٚي١. ٚايك١ُٝ إكبٛي١ شلقٙ  إٍ تٔش١ٝ ايٌلن١ بايعٛا٥ـ بوبب تكٝٝـٖا يلأزلاٍ نبرل ٗ

 .(38، 0267ايعُاكٟ، )( 6:0ايٓوب١ ٖٞ تػڀ١ٝ ا٭ٍُٛ إتـاٚي١ يًؼِّٛ إتـاٚي١ َلتٌ أٟ )
 :    (626، 0267علٜكات، )ٚقـ مت قٝاي ٖقا ايٓوب١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  

                                   CR  =االصىل انمتذاونة 

ذاونةانمت  انخصىو 
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 (.Debt Ratio DR. ْػب١ ايسٜٕٛ )5
تكٝى ْوب١ ايـٜٕٛ َـ٣ اعتُاؿ ايٌلن١ ع٢ً ا٫قذلاض )ايـٜٔ( ٗ ٌُٜٛ اهتجُاكاتٗا بإكاك١ْ  

َع ايتٌُٜٛ إكـّ َٔ إايهٌ، ٚتعلف ٖقٙ ايٓوب١ أٜٔاڄ بايلاؾع١ ايتٌُٜٛ ٭ْٗا تكٝى ْوب١ اهتؼـاّ 
١. ٖٚٓاى اػت٬ف ٗ ايتؿ٬ٝٔت بٌ إايهٌ ٚإكلٌٓ، ؾُٝا ٜتعًل ايـٜٕٛ ٗ ٖٝهٌ ٌُٜٛ ايٌلن

َوت٣ٛ ا٫قذلاض. ؾإايهٕٛ ٜؿًٕٔٛ ٌُٜٛ اهتجُاكات ايٌلن١ بٓوب١ َلتؿع١ َٔ أَٛاٍ اٯػلٜٔ، أٟ 
با٫قذلاض، ٭ٕ ٖقا ىؿض َٔ سذِ ايلأزلاٍ إڀًٛب، ٜٚعِٛ ايعا٥ـ ع٢ً أَٛاٍ إًه١ٝ ٚوؿٜ 

ٌ ايوٝڀل٠ ع٢ً ايٌلن١. يهٔ ا٫قذلاض ٜنٜـ اـڀل ايتًُٜٛٞ يًٌلن١، ٚهعٌ يًُايهٌ اؿايٝ
إوتجُلٜٔ ٗ ا٭هٛام إاي١ٝ ٜڀايبٕٛ بعا٥ـ أع٢ً ع٢ً ا٫هتجُاك ٗ أهِٗ ايٌلن١. َٔ ْاس١ٝ أػل٣ 
ؾإٕ إكلٌٓ ٜؿًٕٔٛ إٔ ٫ تتذاٚم ْوب١ ا٫قذلاض سـٚؿاڄ َع١ٓٝ. ٭ْ٘ ٗ ساٍ سـٚخ فيو هٝنؿاؿ 

اٍ ؽًـ ايٌلن١ عٔ ؿؾع ايؿٛا٥ـ ٚأقواٙ توـٜـ ايكلٚض، نُا إٔ تػڀ١ٝ كأزلاٍ استُ
ٚا٫ستٝاطٝات يًـٜٕٛ هتٓؼؿض عٔ إوت٣ٛ إكبٍٛ. َٚجٌ ٖقٙ ايتػڀ١ٝ ١َُٗ َٔ ٚد١ٗ ْٛل 
إكلٌٓ، ٭ٕ أَٛاٍ إًه١ٝ ُجٌ ٖاٍَ أَإ يـؾع ايـٜٕٛ ٗ ساي١ تعلض ايٌلن١ ِٕاعب اقتِاؿ١ٜ 

ايتِؿ١ٝ. يقيو تعُـ إِاكف ايتذاك١ٜ )إكلٕٓٛ( عٓـ ػاٚم ْوب١ ايـٜٕٛ سـٚؿٖا  ٚآڀلاكٖا إٍ
إكبٛي١ إٍ كؾع َعـٍ ايؿا٥ـ٠، ٚؾلض ًلٚٙ توـٜـ قاه١ٝ ع٢ً ايٌلن١ ٗ ساي١ إعاؿ٠ دـٚي١ 
ؿْٜٛٗا أٚ عٓـ طًبٗا تو٬ٝٗت ا٥تُا١ْٝ إٓاؾ١ٝ. ٜوتؼًّ ٖا تكـّ إٔ ْوب١ ايـٜٕٛ فات أ١ُٖٝ 

 . (678، 0221)إٝـاْٞ، ٚيًُوتجُلٜٔ ٗ أهِٗ ايٌلن١ ٚيٲؿاك٠ ع٢ً ايوٛا٤ يًُكلٌٓ 
 :    (Sharif et al, 2015, 208) ٚقـ مت قٝاي ٖقا ايٓوب١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

                                            DR  =إجماني انذيىن 

 إجماني األصىل
 

 (.Return on Equity ROE). َعسٍ ايعا٥س ع٢ً سكٛم املًه١ٝ 1
ٖقا إعـٍ ٜكٝى َعـٍ ايعا٥ـ إتشكل عٔ اهتجُاك أَٛاٍ إايهٌ، ٜٚهٌـ عٔ أؿا٤  

اٱؿاك٠، ٚشلقا ؾإٔ اكتؿاع َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ ٖٛ ؿيٌٝ ٭ؿا٤ اٱؿاك٠ ايهؿ٪٠. ّٚهٔ إٔ 
١ إاي١ٝ، بُٝٓا ٌٜرل انؿآ٘ إٍ ٌُٜٛ ٜهٕٛ اكتؿاع٘ ؿي٬ٝڄ يًُؼاطل٠ ايعاي١ٝ ايٓا١ْ عٔ مٜاؿ٠ ايلاؾع

، 0266ٖاتـ، )ٚقـ مت سواب ٖقا إعـٍ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ (، 89، 0267ايعُاكٟ، )َتشؿٜ بايكلٚض 

15)          :ROE =صافي انذخم بعذ انضرائب 

إجماني دقىق انمهكية
 

 (.Return on Assets ROA. َعسٍ ايعا٥س ع٢ً األصٍٛ )3
وب١ إْتاد١ٝ أٚ )كع١ٝ( اهتجُاكات ايٌلن١ ناؾ١ ايكِرل٠ ٚايڀ١ًٜٛ ا٭دٌ. ؾإفا تكٝى ٖقٙ ايٓ 

ناْت ٖقٙ ايٓوب١ َٓؼؿ١ٔ ؾإْٗا تعهى ٓعـ إْتاد١ٝ اهتجُاكات ايٌلن١، أَا إفا ناْت ٖقٙ 
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. ٚقـ مت (666، 0221)إٝـاْٞ، ايٓوب١ َلتؿع١، ؾإْٗا تـٍ ع٢ً نؿا٠٤ هٝاهات ا٫هتجُاك١ٜ ٚايتٌػ١ًٝٝ 
 صافي انربخ بعذ انضرائب=  ROA:        (18، 0266)ٖاتـ، قا إعـٍ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ سواب ٖ

 إجماني األصىل
 

 (.Dividend Per Share DPS. ايطبح املٛظع يًػِٗ )8
ٜكٝى ايلبض إٛمع يًوِٗ ايـػٌ اؾاكٟ ايٓاتر عٔ اهتجُاك إايهٌ ٗ أهِٗ ايٌلن١.  

أؿا٤ ايٌلن١ ٚهٝاهتٗا ٗ تٛمٜع ا٭كباغ، ؾإفا ناْت ايٌلن١ تتبع ٚتعهى ا٭كباغ إٛمع١ يًوِٗ 
 هٝاه١ َعـٍ تٛمٜع ا٭كباغ ثابت، ؾإٕ ا٭كباغ إٛمع١ يًوِٗ هٛف تنؿاؿ أٜٔاڄ.

َٚٔ إُهٔ ٱؿاك٠ ايٌلن١ إ تنٜـ ا٭كباغ إٛمع١ يًوِٗ بايلغِ َٔ عـّ سٍِٛ مٜاؿ٠  
ع أكباسٗا بلؾع َعـٍ تٛمٜع ا٭كباغ ع٢ً إواٌُٖ ٗ أكباسٗا ٚفيو عٔ طلٜل تػٝرل هٝاه١ تٛمٜ

 ,Sharif et al)ٚبايتايٞ ٜتِ سواب ايلبض إٛمع يًوِٗ بٗقٙ ايڀلٜك١  (.63، 0221إٝـاْٞ، )

2015, 206) : 
                                           DPS  =إجماني األرباح انمىزعة 

 عذد األسهى انعادية انمصذرة
 

 ٗٝس الختباض فطضٝات ايسضاغ١:مت 9.6
قبٌ اػتباك ؾل١ٝٓ ايـكاه١ هٝتِ اػتباك َـ٣ تٛؾل ػا١ُٝ ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ ٗ بٝاْات  

( ٚاؾـٍٚ كقِ K-S ( )Kolomogorov-Smirnov)ايـكاه١، سٝح مت اهتؼـاّ اػتباك
 ( ٜٛٓض فيو.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بٝاْات ايسضاغ١.( ٜٛضح َس٣ تٛفط خاص١ٝ ايتٛظٜع ايطبٝعٞ يف 1اجلسٍٚ ضقِ )
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ايبٝاْات تتبع        prob       ايلَن           إتػرل                                    
  ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ

 MPPS       6.221                                 وِٗ     ًايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ي
 EPS           6.210                        ايعا٥ـ ايوِٗ                      

 BVPS       6.230                               وِٗ          ًايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ ي
 CR            6.236                              ْوب١ ايتـاٍٚ                 

 DR           6.636                                  ْوب١ ايـٜٕٛ               
 ROE        6.026                         َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إواٌُٖ  

 ROA       6.136                             َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ        
 DPS         6.123                              ايلبض إٛمع يوِٗ ايٛاسـ          

 اسح بٓا٤ ع٢ً كلدات ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ.أعـاؿ ايبَٔ 

( بإٔ ْٝع بٝاْات َتػرلات ايـكاه١ تتبع ايتٛمٜع 1سٝح أًاكت ْتا٥ر إٛٓش١ باؾـٍٚ كقِ )
 .(k-S)ايڀبٝعٞ 
 

 حتًٌٝ ق٠ٛ االضتباط بني املتػريات ايسضاغ١:
عاٌَ اكتباٙ َاػتباك ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ ٕتػرلات ايـكاه١، مت إدلا٤ اػتباك ْتا٥ر  بٓا٤ٶ ع٢ً 

بٌ َتػرلٜٔ ٜتشكل بُٗا ًلٙ ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ،  ايع٬ق١ اـڀ١ٝ ٚاػاٖٗاكٝاي ق٠ٛ ي (بريغٕٛ ايجٓا٥ٞ)
ا٫ػتباك اٱسِا٥ٞ إلاؾل يك١ُٝ َعاٌَ ا٫كتباٙ ّهٔ اٱقلاك أٚ عـّ إقلاك ٚدٛؿ ْتا٥ر َٚٔ ػ٬ٍ 

ق٠ٛ ا٫كتباٙ ٜتِ ؾشّ ٌَه١ً  ٍع٬ق١ ػڀ١ٝ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ َتػرلات ايـكاه١، َٚٔ ػ٬
اييت ت٪ثل  ،ٚاستُاٍ ٚدٛؿٖا بٌ َتػرلات ايـكاه١ (Multicollinearity) ا٫كتباٙ اـڀٞ إتعـؿ

( ْتا٥ر ا٫كتباٙ بٌ 3، ٜٚٛٓض اؾـٍٚ كقِ )ع٢ً َعا٬َت ِافز ا٫مـاك ٗ ساٍ ٚدٛؿٖا
 ايُٓٛفدٌ. َتػرلات ايـكاه١ ٗ
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 َالت االضتباط )بريغٕٛ( بني املتػريات ايسضاغ١ يًُٓٛشدني.( َصفٛف١ َعا3دسٍٚ ضقِ )
DP

S 
RO

A 
RO

E 
DR CR BV

PS 
EP

S 
M
PPS 

 

0.4
73** 

0.2
14** 

0.1
75* 

-
0.064 

0.1
46* 

0.5
00** 

0.4
61** 

1 M
PPS 

0.6
03** 

0.6
20** 

0.6
40** 

-
0.240*

* 

0.2
89** 

0.5
47** 

1  E
PS 

0.5
47** 

0.1
43* 

0.1
21 

-
0.263*

* 

0.2
17** 

1   B
VPS 

0.3
68** 

0.3
03** 

0.2
32** 

-
0.588*

* 

1    C
R 

0.1
76* 

-
0.343*

* 

-
0.331*

* 

1     D
R 

0.2
52** 

0.9
49** 

1      R
OE 

0.3
15** 

1       R
OA 

1        D
PS 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 َٔ إعـاؿ ايباسح بٓا٤ ع٢ً كلدات ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ.
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٬ٜسٜ َٔ اؾـٍٚ إٔ ايع٬ق١ بٌ َتػرلات ايـكاه١ إوتؼـ١َ ٗ ايُٓٛفدٌ إتُج١ً ٗ ايك١ُٝ 
ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ نُتػرلٜٔ تابعٌ، ٚايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْٚوب١ ايتـاٍٚ، ْٚوب١ ايـٜٕٛ، َٚعـٍ 

كٛم إًه١ٝ، َٚعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، ٚايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ نُتػرلات ايعا٥ـ ع٢ً س
َوتك١ً. سٝح تبٌ َٔ اؾـٍٚ ٚدٛؿ ع٬ق١ اكتباٙ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ إتػرلات إوتك١ً ٗ 
ايُٓٛفز ا٭ٍٚ َاعـا َتػرل ْوب١ ايـٜٕٛ َٔ د١ٗ ٚايك١ُٝ ايوٛق١ٝ َٔ د١ٗ أػل٣ نُتػرل تابع 

١ٓٝ ايـكاه١، أَا بايٓوب١ يُٓٛفز ايجاْٞ تبٌ ٚدٛؿ ع٬ق١ اكتباٙ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ يٌلنات ع
 إتػرلات إوتك١ً ٚعا٥ـ ايوِٗ نُتػرل تابع.

نُا ٜتٔض َٓ٘ ٚدٛؿ اكتباٙ بٌ إتػرلات إوتك١ً ْؿوٗا ٖا ٜ٪ؿٟ إٍ ٚدٛؿ ٌَه١ً  
 ٕوتك١ً.( بٌ إتػرلات اMulticollinearityاـڀٞ)ا٫كتباٙ 
 Variance)قبٌ تؿورل ْتا٥ر ا٫مـاك هٝتِ تٓؿٝق اػتباك َعاٌَ تٔؼِ ايتبأٜ) 

Inflation Factor (VIF)   يًهٌـ عٔ ٌَه١ً ا٫كتباٙ أٚ ا٫مؿٚاز اـڀٞ بٌ إتػرلات
( ٖٚٛ ٜعدل عٔ  (Tolerance Testإوتك١ً ٗ ايـكاه١ اؿاي١ٝ، ٚأٜٔاڄ عٔ طلٜل اػتباك ايتشٌُ

تػرلات ٗ أٟ َٔ إتػرلات إوتك١ً اييت ٫ ّهٔ إكداعٗا يًع٬ق١ اـڀ١ٝ بٌ ٖقا إتػرل ْوب١ اي
ٍٸ  ٚإتػرلات ا٭ػل٣ ٗ ايُٓٛفز، ؾهًُا ناْت ق١ُٝ َعاٌَ ايتشٌُ أقلب إٍ ايٛاسـ ايِشٝض ؿ
فيو ع٢ً عـّ ٚدٛؿ ٌَه١ً ا٫ًذلاى اـڀٞ ٚايعهى ُشٝض، ؾكـ أًاكت َِؿٛؾ١ َعا٬َت 

ٙ إٍ ٚدٛؿ ع٬ق١ اكتباٙ ق١ٜٛ بٌ َتػرلٜٔ َوتكًٌ ُٖا َتػرل َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، ا٫كتبا
%(. ٚقـ مت ؾشِٗا  32.3َٚعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، سٝح بًؼ َعاٌَ ا٫كتباٙ بُٝٓٗا )

 ( يًُتػرلات إوتك١ً، إفاڄ ٜهٌـ ٖقا ا٫ػتباك إٔ إتػرل ايقٟ يVIF٘بـق١ أندل عواب َعاٌَ )
ٍٸ فيو ع٢ً ٚدٛؿ ٌَه١ً ا٫كتبا5أندل َٔ ) (VIF)ق١ُٝ  اـڀٞ بٝٓ٘ ٚبٌ غرلٙ َٔ  ٙ(، ؿ

 (.Green et al, 2005,17إتػرلات إوتك١ً ا٭ػل٣ ٗ ايُٓٛفز )
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 يهاؾ١ إتػرلات إوتك١ً. (VIF( ٜٛٓض قِٝ َعاٌَ )2دـٍٚ كقِ )
 Tolerance(   VIFَعا٬َت )      إتػرل                             ايلَن   

 BVPS                 1.232                      6.200                           ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ   
 CR                   2.261                      6.031                          ْوب١ ايتـاٍٚ         

 DR                  2.210                       6.022                        ْوب١ ايـٜٕٛ            
 ROE                  26.210                     6.633         َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ  

 ROA                  22.310                     6.622        َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ         
 DPS                   1.016                       6.336        ايلبض إٛمع يًوِٗ                

 
 َٔ إعـاؿ ايباسح بٓا٤ ع٢ً كلدات ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ.

 
( َا عـا 0يهاؾ١ إتػرلات إوتك١ً أقٌ َٔ ) (VIF)( إٔ قِٝ َعاٌَ 2ٜتٔض َٔ اؾـٍٚ كقِ )

َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ َٚعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ، ٚبايتايٞ ؾإٕ ايٓتا٥ر تٌرل  َتػرلٜٔ ُٖا
إٍ ٚدٛؿ ٌَه١ً ا٫كتباٙ اـڀٞ إتعـؿ بٌ إتػرلات إوتك١ً ٗ ِافز ا٫مـاك ايكٝاه١ٝ إوتؼـ١َ 

٫مـاك إتعـؿ، ٗ ايـكاه١. ٚبٓا٤ ع٢ً َا هبل هب َعاؾ١ ٖقٙ إٌه١ً قبٌ ايبـ٤ ٗ إدلا٤ ؼًٌٝ ا
 ٚفيو باهتبعاؿ أسـ إتػرلٜٔ ٚيٝهٔ َتػرل َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ.

 
 

يهاؾ١ إتػرلات إوتك١ً بعـ اهتبعاؿ َتػرل َعـٍ  (VIF( ٜٛٓض قِٝ َعاٌَ )0دسٍٚ ضقِ )
 (ROAايعا٥ـ ع٢ً ا٭ٍُٛ )

 Tolerance(    VIFَعاَالت )  املتػري                          ايطَع            
 BVPS                2.175                        0.460                          ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ   

 CR                  1.807                          0.554                          ْوب١ ايتـاٍٚ         
 DR                   2.210                         6.022                       ْوب١ ايـٜٕٛ            

 ROE                  1.203                        0.831          َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ  
 DPS                   2.432                        0.411                         ايلبض إٛمع يًوِٗ

 
 عـاؿ ايباسح بٓا٤ ع٢ً كلدات ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ.َٔ إ
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( يهاؾ١ َتػرلات ايـكاه١ بعـ اهتبعاؿ َتػرل َعـٍ ايعا٥ـ VIFٜتٔض َٔ اؾـٍٚ قِٝ َعاٌَ )
( Tolerance) ٕ قِٝ َعاٌَ ايتشٌُأ، ٚ(5)ع٢ً ا٭ٍُٛ، سٝح ٬ٜسٜ إٔ ْٝعٗا أقٌ َٔ 

تايٞ ؾإٕ ايٓتا٥ر تٌرل إٍ عـّ ٚدٛؿ ٌَه١ً ا٫كتباٙ ٚباي ،(6.232( ٚ )6.222تذلاٚغ َا بٌ )
 اـڀٞ إتعـؿ بٌ إتػرلات إوتك١ً ٗ ِافز ا٫مـاك ايكٝاه١ٝ يًـكاه١.

( ٗ Autocorrelationقبٌ اػتباك ْتا٥ر َع١ٜٛٓ هٝتِ ؾشّ ٌَه١ً ا٫كتباٙ ايقاتٞ ) 
إعا٬َت إكـك٠ ٚؼٝنٖا، ٚفيو بٛاقٞ ِافز ا٫مـاك إكـك٠، ٚاييت ٜ٪ثل ٚدٛؿٖا ع٢ً ؿق١ 

( َا بٌ DWسٝح تذلاٚغ ايك١ُٝ إسِا١ٝ٥ يع) (Durbin-Watson) ( DWباهتؼـاّ اػتباك )
ع٢ً عـّ ٜـٍ فيو  ؾإٕإيٝٗا،  ( أٚ ت٪1ٍٚتواٟٚ )ناْت ق١ُٝ اٱسِا١ٝ٥  (، ؾإفا2ايِؿل ٚ )

ع٢ً ٜـٍ (، فيو 2.30َٔ ) ناْت ايك١ُٝ أقٌأَا إفا ٚدٛؿ اكتباٙ َتتابع أٚ فاتٞ بٌ ايبٛاقٞ، 
ٚدٛؿ اكتباٙ َٛدب بٌ ايبٛاقٞ. ٗ سٌ ٌٜٓأ ا٫كتباٙ ايوايب بٝٓٗا إفا ناْت ق١ُٝ ا٫ػتباك تنٜـ 

ا٫مـاك إتعـؿ ىًٛ َٔ  ِافز(، سٝح اتٔض إٔ Green et al.2005, 17( )1.60عٔ )
 (،2.313ا٭ٍٚ ) يًُٓٛفز (DWؿٜلبٔ ٚاتوٕٛ )ٌَه١ً ا٫كتباٙ ايقاتٞ، سٝح بًػت ق١ُٝ 

عـّ ٚدٛؿ ٖقٙ ٌَه١ً باٱٓاؾ١ إٍ اػتباك ايتٛمٜع  ٜتبٌ(. ٚبقيو 2.262ٚايُٓٛفز ايجاْٞ )
-JB Jarque( يبٛاقٞ ِافز ا٫معـاك إكـك٠، باهتؼعـاّ )Normality Testايڀبٝعٞ )

Bera)  
 

 ( ٜٛضح َع١ٜٛٓ مناشز االحنساض ايكٝاغ1١ٝدسٍٚ ضقِ )
                  

                                  DW                       ّڀك١ غرل        ََٓٓڀك١ عـJB            prob         ٜتبع
 ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ    

دٛؿ ا٫كتباٙ ايقاتٞ                                                       
                                                     قـؿ٠                                   

       
                 6.622           3.112                                     √            2.313ايُٓٛفز ا٭ٍٚ            

√ 
                  6.210         26.036                                     √                2.262ايُٓٛفز ايجاْٞ                

√ 
 

 َٔ إعـاؿ ايباسح بٓا٤ ع٢ً كلدات ايتشًٌٝ اٱسِا٥ٞ.
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( يُٓافز ا٫مـاك يـكاه١ ٫بـ تٛاؾل JB( ْٚتا٥ر اػتباك)DWاؾـٍٚ ْتا٥ر اػتباك)ٖقا ٜٛٓض 
ا إٔ سـ اـڀأ يهٌ (، ايقٟ بٝٓت ْتا٥ذOLSُٗا٫ؾذلآات اـا١ُ بڀلٜك١ إلبعات ايِػل٣ )

(، نُا إٔ ْٝع إتػرلات ؽًٛ َٔ Normalityإتػرلات ٗ ايُٓافز ايكٝاه١ٝ ٜتبع ايتٛمٜع ايڀبٝعٞ )
( تكع ٗ َٓڀك١ عـّ ٚدٛؿ اكتباٙ فاتٞ، DWٌَه١ً ا٫كتباٙ ايقاتعٞ، سٝح تٌرل إٍ إٔ ق١ُٝ )

 ٚفيو يهاؾ١ بٛاقٞ ايُٓافز ايكٝاه١ٝ. 
بعـ إٔ مت ايتأنـ َٔ عـّ ٚدٛؿ إدطا٤ حتًٌٝ االحنساض املتعسز  ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل، ميهٔ 

ا٫مـاك اـڀٞ إتعـؿ  ِافزٌَه١ً ا٫كتباٙ اـڀٞ بٌ إتػرلات إوتك١ً، ٖا ٜعنم ؿق١ ْتا٥ر 
إوتؼـّ. ع٢ً اعتباك إٔ ٖقٙ إٌه١ً ت٪ثل ع٢ً ايٓتا٥ر اييت ٜتِ اؿٍِٛ عًٝٗا باهتؼـاّ ؼًٌٝ 

 ـؿ.ا٫مـاك إتع
 اختباض فطض١ٝ ايسضاغ١:

H0 ،ٍٚ٫ ٜٛدـ أثل فٚ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ يبعض إتػرلات احملاهب١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـا :
وِٗ( ع٢ً ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚايعٛا٥ـ ًْوب١ ايـٜٕٛ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع ي

ُٸإهِٗ ايٌلنات ايِٓاع١ٝ إـكد١ ٗ هٛم ٭  يٞ.إا عٳ
َوت٣ٛ َع١ٜٛٓ أقٌ َٔ ٫ػتباك ٖقٙ ايؿل١ٝٓ مت اهتؼـاّ ؼًٌٝ ا٫مـاك إتعـؿ، ٚفيو عٓـ  

0.% 
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 يًُٓٛشدني. ( ٜٛضح ْتا٥ر مناشز االحنساض املتعسز3دسٍٚ ضقِ ) 

 
 َتػريات ايسضاغ١

 
 ايلَن

ِٛفز ا٭ٍٚ: ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ 
 (MPPSيوِٗ          )

 ِٛفز ايجاْٞ: عا٥ـ ايوِٗ
(EPS) 

t Siق١ُٝ  إعاٌَ
ng F 

ق١ُٝ  إعاٌَ
t 

Sin
g F 

.α 6 َكڀع ايجابت
332 

0.3
38 

0.
736 

-
0.025 

-
0.572 

0.5
68 

.BVPS 6 ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ
202 

2.4
96 

0.
013 

0.0
10 

1.
457 

0.1
47 

- CR ْوب١ ايتـاٍٚ
0.068 

-
0.423 

0.
673 

-
0.009 

-
1.458 

0.1
46 

.DR 0 ْوب١ ايـٜٕٛ
020 

0.9
17 

0.
360 

6.6
13 

0.
362 

0.7
18 

َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً 
 سكٛم إًه١ٝ

ROE 0.
026 

1.1
11 

0.
026 

0.0
13 

14
.212 

0.0
00 

وِٗ ًايلبض إٛمع ي
 ايٛاسـ

DPS 9.
137 

4.6
58 

0.
000 

0.9
53 

12
.682 

0.0
00 

َعاٌَ ا٫كتباٙ بٌ 
ايك١ُٝ إتػرلات إوتك١ً ٚ

 ايوٛق١ٝ ٚايعٛا٥ـ يٮهِٗ

 
R 

 
6.033 

 
0.903 

 R2 6.303 6.226 ١ايك٠ٛ ايتؿورلٜ
َع١ٜٛٓ ِٛفز 

 ا٫مـاك نهٌ

F 16.236 61.061 

 Sing F 6.666 6.666 َوت٣ٛ ايـ٫ي١

  
ٜواٟٚ  َعاٌَ ا٫كتباٙ بايٓوب١ يًُٓٛفز ا٭ٍٚ: ٜتٔض إٔ (1اؾـٍٚ كقِ ) ػ٬ٍ َٔ

ْوب١ ايـٜٕٛ، %(. ٖٚقا ٜـٍ إٔ ايع٬ق١ بٌ إتػرلات إوتك١ً )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، 03.3)
َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ( ٚايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يٮهِٗ ع٬ق١ َٛدب١، 

 أٟ أْ٘ نًُا ماؿت إتػرلات إوتك١ً فتُع١ ماؿ َعٗا ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يًوِٗ )ٚايعهى ُشٝض(.
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تػرلات إوتك١ً ٖٚقا ٜعين إٔ نٌ إR2(6.303 ) يُٓٛفزنُا بًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ  
َٔ ايتػرلات اييت ؼـخ ٗ إتػرل ايتابع )ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يٮهِٗ(.  (%30.3)فتُع١ تؿول َا َكـاكٙ 

%( ٜلدع ٕتػرلات أػل٣ غرل َـكد١ بايُٓٛفز باٱٓاؾ١ إٍ سـ اـڀأ 62.2)أٟ ٖٓاى َا ْوبت٘ 
 ايعٌٛا٥ٞ.
( ٖٚٞ أندل َٔ قُٝتٗا اؾـٚي١ٝ. 16.236) F أَا بايٓوب١ ٕع١ٜٛٓ ايُٓٛفز ؾكـ بًػت ق١ُٝ 

ٜتٔض يٓا  فيو. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً (6.60( ٖٛ أقٌ َٔ )6.66ٚإٔ َوت٣ٛ إع١ٜٛٓ إٌاٖـ ٜواٟٚ )
كؾض ايؿل١ٝٓ ايعـ١َٝ اييت تّٓ ع٢ً عـّ ٚدٛؿ أثل فٚ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ يًُتػرلات )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، 

وِٗ ايٛاسـ( ع٢ً ًإًه١ٝ، ٚايلبض إٛمع ي ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم ْٚوب١ ايتـاٍٚ، ْٚوب١ ايـٜٕٛ، َٚعـٍ
. ٖا ٌٜرل إٍ إٔ ايُٓٛفز َعٟٓٛ ٗ تؿورل ايع٬ق١ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يًوِٗ. ٚقبٍٛ ايؿل١ٝٓ ايبـ١ًٜ

ٚقٝاي ا٭ثل. ٖٚقا َعٓاٙ إَها١ْٝ ا٫عتُاؿ ع٢ً ِٛفز ا٫مـاك ٚتعُِٝ ايٓتا٥ر ع٢ً فتُع قٌ 
تُع١ شلا ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاي ٚايتٓب٪ بتأثرلٖا ع٢ً ايتػرل ٗ ايك١ُٝ ايـكاه١. أٟ إٔ َتػرلات إوتك١ً ف

( ُٓض ايُٓٛفز إَها١ْٝ Fَوتكب٬ڄ. نُا ػـك اٱًاك٠ إٍ إٔ ق١ُٝ اػتباك ) ايوٛق١ٝ )َتػرل ايتابع(
( ٜعٌُ ع٢ً تعُِٝ ْتا٥ر نٌ َتػرل َٔ َتػرلات ِٛفز ا٫مـاك tتعُِٝ ْتا٥ذ٘. بُٝٓا ق١ُٝ اػتباك )

( توتڀٝع ايـكاه١ َعلؾ١ إتػرلات اييت ت٪ثل ع٢ً َع١ٜٛٓ tعـؿ. يقيو َٔ ػ٬ٍ ْتا٥ر اػتباك )إت
 :(tايُٓٛفز َٚٔ ْتا٥ر اػتباك )

، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم BVPS. ناْت قِٝ َتػرلات إوتك١ً ايتاي١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ 2
قُٝتٗا ع٢ً ايتٛايٞ  ( َٛدب١ سٝح بًػتDPS، ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ ROEإًه١ٝ 

، 6.623(. ٚنإ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ شلقٙ إتػرلات ع٢ً ايتٛايٞ )2.602، 2.222، 1.236)
( ٖا ٜعين إٔ 6.60( ٖٚٞ أقٌ َٔ َوت٣ٛ إع١ٜٛٓ إعتُـ ٗ ٖقٙ ايـكاه١ )6.666، 6.616

 ٖقٙ إتػرلات شلا تأثرل َٛدب ع٢ً إتػرل ايتابع )ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ(.
ناْت هايب١ يٓوب١  (DR، ْوب١ ايـٜٕٛ CRػرلات إوتك١ً ايتاي١ٝ )ْوب١ ايتـاٍٚ . قِٝ إت1

( ٚيهٔ غرل ١َُٗ إسِا٥ٝاڄ، سٝح نإ 6.321(، َٚٛدب١ يٓوب١ ايـٜٕٛ )-6.213ايتـاٍٚ )
( ٖٚٞ أندل َٔ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ إعتُـ 6.366، 6.613َوت٣ٛ ايـ٫ي١ شلُا ع٢ً ايتٛايٞ )

 بايـكاه١ اؿاي١ٝ.
ٜواٟٚ  َعاٌَ ا٫كتباٙ بايٓوب١ يًُٓٛفز ايجاْٞ: ٜتٔض إٔ (1اؾـٍٚ كقِ ) ٍػ٬ َٔ

%( ٖٚقا ٜـٍ ع٢ً إٔ ايع٬ق١ بٌ إتػرلات إوتك١ً )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، ْوب١ 36.3)



 م0202هجلح الوٌارج العذد الراتع يىًيى 
 

  

  

135 
 

ايـٜٕٛ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ( ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ ع٬ق١ َٛدب١، 
 أْ٘ نًُا ماؿت إتػرلات إوتك١ً فتُع١ ماؿ َعٗا ق١ُٝ ايعٛا٥ـ يٮهِٗ )ٚايعهى ُشٝض(. أٟ

ٖٚقا ٜعين إٔ نٌ إتػرلات إوتك١ً فتُع١  R2 (6.226) يُٓٛفزٚبًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ 
 أٟ ٖٓاى َا(. عٛا٥ـ ا٭هَِٗٔ ايتػرلات اييت ؼـخ ٗ إتػرل ايتابع )%( 22.6)تؿول َا َكـاكٙ 

أَا %( ٜلدع ٕتػرلات أػل٣ غرل َـكد١ بايُٓٛفز باٱٓاؾ١ إٍ سـ اـڀأ ايعٌٛا٥ٞ. 22.2ْوبت٘ )
( ٖٚٞ أندل َٔ قُٝتٗا اؾـٚي١ٝ. ٚإٔ  61.061) F بايٓوب١ ٕع١ٜٛٓ ايُٓٛفز نهٌ ؾكـ بًػت ق١ُٝ

ض ٜتٔض يٓا كؾ فيو. ٚبٓا٤ٶ ع٢ً (6.60( ٖٛ أقٌ َٔ )6.66َوت٣ٛ إع١ٜٛٓ إٌاٖـ ٜواٟٚ )
ْٚوب١ ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ يًُتػرلات )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ،  ٚايؿل١ٝٓ ايعـ١َٝ اييت تّٓ ع٢ً عـّ ٚدٛؿ أثل ف

عٛا٥ـ وِٗ ايٛاسـ( ع٢ً ًايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ٚايلبض إٛمع ي ايتـاٍٚ، ْٚوب١ ايـٜٕٛ، َٚعـٍ
ايع٬ق١ ٚقٝاي ا٭ثل. ٖا  . ٖا ٌٜرل إٍ إٔ ايُٓٛفز َعٟٓٛ ٗ تؿورل. ٚقبٍٛ ايؿل١ٝٓ ايبـ١ًٜا٭هِٗ

ٜعين إَها١ْٝ ا٫عتُاؿ ع٢ً ِٛفز ا٫مـاك ٚتعُِٝ ايٓتا٥ر ع٢ً فتُع قٌ ايـكاه١. أٟ إٔ َتػرلات 
 إوتك١ً فتُع١ شلا ايكـك٠ ع٢ً ايكٝاي ٚايتٓب٪ بتأثرلٖا ع٢ً ايتػرل ٗ عٛا٥ـ ا٭هِٗ )َتػرل ايتابع(

 َوتكب٬ڄ.
( t( ُٓض ايُٓٛفز إَها١ْٝ تعُِٝ ْتا٥ذ٘. بُٝٓا ق١ُٝ اػتباك )F)ٚػـك اٱًاك٠ إٍ ق١ُٝ اػتباك 

ٜعٌُ ع٢ً تعُِٝ ْتا٥ر نٌ َتػرل َٔ َتػرلات ِٛفز ا٫مـاك إتعـؿ. يقيو َٔ ػ٬ٍ ْتا٥ر اػتباك 
(t( توتڀٝع ايـكاه١ َعلؾ١ إتػرلات اييت ت٪ثل ع٢ً َع١ٜٛٓ ايُٓٛفز َٚٔ ْتا٥ر اػتباك )t): 

، ايلبض إٛمع يًوِٗ ROEوتك١ً ايتاي١ٝ )َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ قِٝ َتػرلات إ .2
(. ٚناْت َوت٣ٛ 21.621، 22.121( َٛدب١ سٝح بًػت قُٝتٗا ع٢ً ايتٛايٞ )DPSايٛاسـ 

( ٖٚٞ أقٌ َٔ َوت٣ٛ إع١ٜٛٓ إعتُـ ٗ 6.666، 6.666ايـ٫ي١ شلقٙ إتػرلات ع٢ً ايتٛايٞ )
 ين إٔ ٖقٙ إتػرلات شلا تأثرل َٛدب ع٢ً إتػرل ايتابع )عٛا٥ـ ا٭هِٗ(.( ٖا ٜع6.60ٖقٙ ايـكاه١ )

ناْت َٛدب١  (DR، ْوب١ ايـٜٕٛ BVPS. قِٝ إتػرلات إوتك١ً ايتاي١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ 1
( ٚيهٔ غرل ١َُٗ إسِا٥ٝاڄ سٝح نإ َوت٣ٛ 6.361، 2.201سٝح بًػت قُٝتٗا ع٢ً ايتٛايٞ )

( ٖٚٞ أندل َٔ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ إعتُـ بايـكاه١ 6.122، 6.221يٞ )ايـ٫ي١ شلُا ع٢ً ايتٛا
( ٚيهٔ غرل ١َُٗ إسِا٥ٝاڄ -2.202بًػت قُٝتٗا ) اؿاي١ٝ. ٚناْت هايب١ يٓوب١ ايتـاٍٚ سٝح

 ( ٖٚٞ أندل َٔ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ إعتُـ بايـكاه١ اؿاي6.226.١ٝسٝح نإ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ شلا )
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 ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات: 62.6
 َٔ ػ٬ٍ اػتباك ؾل١ٝٓ ايـكاه١ مت ايتٌُٛ إٍ فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ْٛٓشٗا ٗ ايتايٞ:

. تلتب٘ إتػرلات احملاهب١ٝ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، ْوب١ ايتـاٍٚ، ْوب١ ايـٜٕٛ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً 2
سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ( بع٬ق١ طلؿ١ٜ َع نٌ َٔ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ ٚعٛا٥ـ 

( Fهِٗ. ٜٚڀٗل فيو ٚآشاڄ َٔ ػ٬ٍ ْتا٥ر ؼًٌٝ ا٫مـاك إتعـؿ سٝح بًػت ق١ُٝ )ا٭
( ٖٚٞ أندل َٔ قُٝتٗا اؾـٚي١ٝ ٖٚا١َ إسِا٥ٝاڄ 61.061(، )16.236يًُٓٛفدٌ ع٢ً ايتٛايٞ )

( أقٌ َٔ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ إعتُـ 6.666سٝح نإ َوت٣ٛ ايـ٫ي١ اٱسِا١ٝ٥ يًُٓٛفدٌ )
 .(6.60بايـكاه١ )

، أٟ إٔ MPPS  (30.3%) ا٭ًٍُٚٓٛفز ا٫مـاك إتعـؿ ي. بًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ 1
َٔ ايتػرلات اييت ؼـخ ٗ إتػرل ايتابع ايك١ُٝ ( %30.3) إتػرلات إوتك١ً فتُع١ تؿول َا ْوبت٘

إوتك١ً ، أٟ إٔ إتػرلات (%22.6)بُٝٓا بًػت ايك٠ٛ ايتؿورل١ٜ يًُٓٛفز ايجاْٞ  .ايوٛق١ٝ يٮهِٗ
  .َٔ ايتػرلات اييت ؼـخ ٗ إتػرل ايتابع عا٥ـ ايوِٗ( %22.6) فتُع١ تؿول َا ْوبت٘

( ايقٟ ٜبٌ أ١ُٖٝ إتػرل إوتكٌ ٗ تأثرلٙ َٓؿلؿاڄ ع٢ً إتػرل ايتابع. tٚٓشت ْتا٥ر اػتباك ). 3
٢ً إٔ يًُتػرل إوتكٌ ( احملوٛب١ عٔ ايك١ُٝ اؾـٚي١ٝ ؾإٕ فيو ٜعڀٝٓا ؿ٫ي١ عtٚنًُا ماؿت ق١ُٝ )

( عٔ tتأثرلاڄ نبرلاڄ ع٢ً ايتػرلات اييت ؼـخ يًُتػرل ايتابع. ٚٗ ساي١ انؿاض ايك١ُٝ احملوٛب١ يتٛمٜع )
ايك١ُٝ اؾـٚي١ٝ ؾإٕ فيو ٜعڀٝٓا َ٪ًلاڄ ع٢ً أْ٘ يٝى يًُتػرل إوتكٌ أٟ تأثرل ع٢ً ايتػرلات اييت 

ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ )ايك١ُٝ ايـؾذل١ٜ، َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً  ؼـخ يًُتػرل ايتابع. ٚدٛؿ ع٬ق١ طلؿ١ٜ فات
سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع يًوِٗ ايٛاسـ( َٔ د١ٗ ٚبٌ ايك١ُٝ ايوٛق١ٝ يٮهِٗ َٔ د١ٗ أػل٣.  
ٚنقيو ٚدٛؿ ع٬ق١ طلؿ١ٜ فات ؿ٫ي١ إسِا١ٝ٥ بٌ )َعـٍ ايعا٥ـ ع٢ً سكٛم إًه١ٝ، ايلبض إٛمع 

ٖا ٜـٍ ع٢ً إٔ مٜاؿ٠ ٗ ق١ُٝ ٖقٙ عٛا٥ـ ا٭هِٗ َٔ د١ٗ أػل٣.  يًوِٗ ايٛاسـ( َٔ د١ٗ ٚبٌ
ٜٓعهى ع٢ً ثل٠ٚ ا٬ٕى ٚقلاك ٚ، ٚعٛا٥ـ ا٭هِٗ إتػرلات ي٘ أثل َٛدب ع٢ً ق١ُٝ ايوٛق١ٝ

      إوتجُلٜٔ. 
 :فكس مت اقرتاح ايتٛصٝات ايتاي١ٝبٓا٤ٶ ع٢ً َا تًُٛت إيٝ٘ ايـكاه١ َٔ ْتا٥ر، 

يِٓاعٞ قٌ ايـكاه١ ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك َ٪ًلات ايوٛم إايٞ ع٢ً ًلنات ايكڀاع ا. 6
يًشهِ ع٢ً أؿا٤ أهُٗٗا، ٚعـّ ا٫نتؿا٤ َ٪ًلات َلاننٖا إاي١ٝ ؾك٘. سٝح إٕ ٖقٙ إ٪ًلات 

 ٖٞ اْعهاي يوًٛى أهُٗٗا ٗ ايوٛم إايٞ.
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ايٞ إٍ داْب ع٢ً إوتجُلٜٔ ا٭ػق بعٌ ا٫عتباك إ٪ًلات إاي١ٝ اـا١ُ بايوٛم إ. 0
إ٪ًلات إاي١ٝ إوتؼلد١ َٔ قٛا٥ُٗا إاي١ٝ عٓـ اؽاف ايكلاكات ا٫هتجُاك١ٜ، ٕا شلا َٔ ايكـك٠ ع٢ً 

 تٛدٝ٘ ٚٓب٘ ٖقٙ ايكلاكات.
ُٸإ يٮٚكام إاي١ٝ.. 7  إدلا٤ ؿكاهات ٖاث١ً ع٢ً باقٞ ايكڀاعات إـكد١ بوٛم عٳ
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 املطادع: 66.6
أثل إ٪ًلات ايوٛم إايٞ ع٢ً عٛا٥ـ ا٭هِٗ "ؿكاه١ تڀبٝك١ٝ ٕ، َٛيٛؿ كَٔاػلّٜ،  بٛأ. 6

ّ"، ف١ً اؾاَع١، داَع١ 1626ّ إٍ 1621ػ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ ع٢ً إِاكف ايتذاك١ٜ ا٭كؿ١ْٝ 
 ّ.1623،، ؿٜوُدل22غلٜإ، ع

ع١ ن١ًٝ ايتذاك٠، داَؼًٌٝ ْٚكـ ايكٛا٥ِ إاي١ٝ،  هباعٞ،أٓـ  ط٘ ايڀاٖل، ٚقڀب، إزلاعٌٝ،. 0
 ّ.0266ايكاٖل٠، َِل، 

  ّ.1623 ،1ُٓعا٤، ٙداَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، اٱؿاك٠ إاي١ٝ،  عبـاهلل عبـاهلل، ايوٓؿٞ،. 7
 ّ.1623 ،2عُإ، ٙ اٱؿاك٠ إاي١ٝ اؿـٜج١، ؿاك ٚا٥ٌ يًٌٓل ٚايتٛمٜع،قُـ، ايعاَلٟ، . 2
 ّ.1666ايلٜاض،  تب١ ايعبٝهإ،اٱؿاك٠ ايت١ًُٜٝٛ ٗ ايٌلنات، َه قُـ أّٔ، إٝـاْٞ،. 0
" أثل ايوٝٛي١ ع٢ً ايعٛا٥ـ ا٭هِٗ ايٓا١٦ً ؿكاه١ تڀبٝك١ٝ ع٢ً هٛم  َلاؿ قُـ، ايهواهب١،. 6

 .1622ّعُإ إايٞ"، كهاي١ َادوترل غرل ٌَٓٛك٠، داَع١ َ٪ت٘، ا٭كؿٕ، 
٢ً ايٌلنات أثل ايتـؾكات ايٓكـ١ٜ ع٢ً عٛا٥ـ ا٭هِٗ ؿكاه١ تڀبٝك١ٝ عْبٌٝ قُـ،  ؿٜاب،. 1

ّ، كهاي١ 1662ّ إٍ 1660ايِٓاع١ٝ إـكد١ ٗ هٛم عُإ يٮٚكام إاي١ٝ ػ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ 
 .1623ّايًٝب١ٝ، طلابًى،  ا٭ناؿ١َّٝادوترل غرل ٌَٓٛك٠، 

ايع٬ق١ بٌ َ٪ًلات ايوٝٛي١ ٚايعٛا٥ـ ا٭هِٗ "ؿكاه١ تڀبٝك١ٝ ع٢ً  قُـ ػٔل، علٜكات،. 2
 .1623هاي١ َادوترل غرل ٌَٓٛك٠، داَع١ ا٭كؿ١ْٝ، ا٭كؿٕ، قڀاع ايِٓاع١ ا٭كؿْٞ"، ك

" أثل ايع٬ق١ بٌ بعض إتػرلات احملاهب١ٝ ٚسذِ ايتـاٍٚ ٗ ايك١ُٝ  قُـ عبـاؿوٌ، ٖاتـ،. 3
ايوٛق١ٝ ٭هِٗ ايٌلنات إـكد١ ٗ هٛم ايعلام يٮٚكام إاي١ٝ"، اجمل١ً ايعلب١ٝ يًُشاهب١، داَع١ 

 ّ.1622، 16ايبشلٜٔ، ع 
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Abstract 

 

Although listening skill plays a significant role in daily 

communication and education process in teaching English , listening 

subject has long been neglected in second language teaching. This study 

aims to explore problems, difficulties and barriers in teaching listening to 

Libyan students in our case study Alassaba area, 3
rd

 year secondary 

science school, Mosab Ben Omer Secondary School and Omer Ben 

Alkhtab Secondary school. The participants of our study were 5 teachers. 

Classroom observation and teacher’s interview are used for data 

collection. It is found that all teachers were using grammar translation 

method in teaching listening. Most classes were uncomfortable learning 

atmosphere, beside the absence of technology which used and facilitate 

teaching listening. The findings based on data analysis and discussion 

may be of  a great significance to find solutions for these problems and 

improving the way of teaching listening. 
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 املًدص
 

تًعب َٗاك٠ ا٫هتُاع ؿٚكا َُٗا ٗ ايتعًِ ٚايتٛاٌُ ،ٚبايلغِ َٔ فيو، ؾإ َاؿ٠ ا٫هتُاع مل 

ؼض با٫ٖتُاّ اي٬مّ يتـكٜى ايًػ١ ا٫لًٝن١ٜ.  ٚ تٗـف ٖقٙ ايـكاه١ يًهٌـ عٔ إٌانٌ 

ٜى َاؿ٠ ا٫هتُاع يًڀ٬ب ايًٝبٌٝ يًُلس١ً ايجا١ْٜٛ ٗ قوُٗا ايعًُٞ  ٚايِعٛبات ٚايعٛا٥ل ٗ تـك

ٗ َٓڀك١ ا٭ُابع١ ٗ َـكهيت َِعب بٔ عُرل ايجا١ْٜٛ َٚـكه١ عُل بٔ اـڀاب ايجا١ْٜٛ. يكـ نإ 

ٚاهتؼـّ ٗ ْع ايبٝاْات إٌاٖـ٠ ايؿ١ًِٝ ) ا٬ٕس١ٛ ؿاػٌ  َـكهٌ. 5إٌاكنٕٛ ٗ ٖقا ايبشح 

اهٞ ( ٚ َكاب١ً َع إعًٌُ. سٝح ٚدـ إٕ نٌ إعًٌُ اهتؼـَٛا ايڀلٜك١ ايتكًٝـ١ٜ ٗ ايؿٌِ ايـك

تـكٜى َاؿ٠ ا٫هتُاع ٚيكـ نإ إٓاؾ ايتعًُٝٞ غرل َلٜض ٗ دٌ ايؿٍِٛ ظاْب غٝاب ايتهٓٛيٛدٝا 

تـكٜى   اييت توٌٗ تـكٜى َاؿ٠ ا٫هتُاع، ٖقٙ ايٓتا٥ر  شلا ؿٚك نبرل ٗ أهاؿ اؿًٍٛ ٚتڀٜٛل طلٜك١

 َاؿ٠ ا٫هتُاع.
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1.1.Backgruond of the study  

        English language has four skills: listening, speaking, reading and 

writing. The first skill that humans acquire is listening. Listening plays an 

essential function in second language teaching for several reasons ( Rost, 

1994 ). Listening is a necessary part of the communication process and 

not only helps you to understand what people are saying, it also helps you 

to speak clearly, although it hasn’t been given much focus as reading and 

writing in teaching. Rost, (1994 ) Points out , that listening is vital in the 

language classroom because it proves input for the learner without 

understanding input at the right level, any learning simply cannot begin. 

Thus listening is fundamental to speak. It is clearly that  listening is very 

important skill in learning and acquiring a second language. 

1.2. Statement of Problem. 

The problem noticed to be discussed is that Libyan students of 3
rd

 year 

secondary schools face a number of difficulties  in learning listening 

skills. These difficulties are due to the deletion of the listening lesson  by 

teachers. This deletion is due to lack of  modern labs in schools and using 

of  incorrect methodology  for teaching listening. 
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1.3. Research question 

The study aims to answer the following question:- 

1.What is the method that teachers use in teaching listening? 

2.What are the  problems of teaching  listening subject? 

1.4 . The objective of the Study  

This study will explore problems, difficulties and barriers in teaching 

listening to Libyan students in the case study Mosab Ben Omaer 

secondary school, 3
rd

 year and Omer Ben Alkhtab Secondary school. The 

study could help second language teachers to realize that mastery of a 

language rests on the ability to listen well. 

1.5. Significance of the Study  

The outcome of the research will point out to the main problems in the 

field of teaching listening. This of course will help teachers in using 

appropriate ways in teaching listening and reduce barriers that face 

students in learning listening. Moreover, showing how the technology is 

essential  in  teaching listening. 

1.6. The limitation of the Study 

1.It is limited to the Secondary school students . 
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2.It is  limited to and aimed at listening . 

3. Location: - Secondary school, Mosab Ben Omer Secondary School 

and Omer Ben Alkhtab Secondary school . 

4. Time: - The study is limited at secondary school (2019-2020) in 

first term. 

 

1.7.Methodology  

1.7.1Participants 

The participants are five English language teachers ; one is male and 

the others are females. Only one teacher has high diploma and the rest 

have bachelor of arts degree in teaching English. All teachers have long 

experience in teaching, except one , has only one year experience. 

The participants of  the study are from Mosab Ben Omer secondary 

school and Omer Ben Alkhtab Secondary school ; third year science 

branch 

The second data gathering instrument that employed in this study is 

interview with English language teachers. It consisted of ten open-ended 

questions. The purpose of this interview is to obtain data about the ability 

of using equipment, that facilitate teaching listening and if they are 

available in their schools. In addition of asking other questions 

concerning other problems that they face teaching listening. 
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1.7.2. Data Collection 

The data will be obtained through the classroom observation and the 

interview. The observation will be in listening class that will take 40 

minutes, the procedure which will be 62 issues are prepared carefully to 

get ideas about how do teachers teach and how they use materials which 

are available in the class and writing down comments on them. In 

addition, watching the climate in the classroom; how students feel and 

how they interact. 

Interview will be with five teachers, they will be asked eight question 

directly face to face. 

1.8.Apprevation  

L1 = Mother tongue language  

CD = Computer Disc  

2.Literature Review 

2.1. Definitions of Listening Skill 

Listening is capability to recognize the verbal language of native 

speakers. Mendelsohn (1994) listening skill is obviously important since 

first of all, a good speaker needs to be a good listener. According to 

Etman & Nur Ziadi (2009) “ Listening is the basic for the development of 
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all other skills and the main channel thorough which the student makes 

initial contact with the target language and its culture.” 

Underwood (1989) simplified the definition of listening process of 

receiving what the speaker actually says. Listening isn’t just hear; it is 

thoughtful the sense behind voices ( Foresth, 1996 ) 

Rost (1990 ) listening skill is essential in classroom as it gives input 

for students without understanding input learning process won’t happen, 

that is why listening is important. Listening is also important for 

obtaining  comprehensible input that is necessary for language 

development. 

2.2. Strategies for Listening Skill 

 

Listening is an active process for constructing meaning in which two 

kinds of processes are involved simultaneously: bottom-up and top-down 

strategy (Richards1990) explains these two strategies. Listening 

successfully requiring making use of both top-down and bottom-up 

processing skill.  

2.2.1. Bottom up processing 

It is like reading, learners utilize their linguistics knowledge to 

identify linguistic elements in an order from the smallest linguistic unit 
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like phonemes ( bottom ) to the largest one like complete texts ( top ). 

They link the smaller units of the language together to form the larger 

parts and it’s a linear process where meaning is derived automatically at 

the last stage. It is absolutely that  bottom- up rely on the sounds, words 

and grammar in the message in order to create meaning. This strategy is 

the use of knowledge about the language system. 

2.2.2. Top-down process 

On the other hand, top-down process  refers to the use of background 

knowledge in understanding the meaning of a message. Background 

knowledge may take several forms. It may be previous knowledge about 

the topic discourse, it may be situational or contextual knowledge, or it 

may be knowledge stored in long-term memory in the form of "script" 

plans about the overall structure of events and the relationships between 

them. 

As Vandergrift ( 1999 ) state strategy improvement is essential for 

listening because  it can direct students. And also he mentioned the 

differences between Top-down process and Bottom-up process as that 

Top-down process can clearly see the information as you are close to the 

lesson whereas  Bottom- up can give you landscape view to the lesson. 
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Top-down process and Bottom-up process have an important role in 

improving listening skill as ( Bacon,S. 1989) stated that the best realize of 

listening passage happen when Top-down and Bottom-up are used. 

2.3.Framework of listening  activities 

According to Field (2005)  The basic framework on which you can 

construct a listening lesson can be divided into three main stages. 

 Pre-listening, during which it help students prepare to listen. 

 While listening, during which it helps to focus their attention on 

the listening text and guide the development of their understanding 

of it. 

 Post-listening, during which it helps students integrate what they 

have learnt from the text into their existing knowledge. 

2.3.1.Pre-listening 

There are certain goals that should be achieved before students attempt to 

listen to any text. These are motivation and contextualization 

 Motivation 

It is quite important that before listening students are motivated to 

listen, so you should try to select a text that they will find 
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interesting and then design tasks that will motivate  your students' 

interest. 

 Contextualization 

When we listen in our everyday lives we hear language within its 

natural environment, and that environment gives us a huge amount 

of information about the linguistic content we are likely to hear. 

Listening to a tape recording in a classroom is a very unnatural 

process. The text has been taken from its original environment and 

we need to design tasks that will help students to contextualize the 

listening and access their existing knowledge and expectations to 

help them understand the text. 

2.3.2. While Listening 

When we listen to something in our everyday lives we do so for a 

reason. Students need a reason to listen that will focus their attention. For 

our students to really develop their listening skills they will need to listen 

a number of times - three or four usually works quite well - as I've found 

that the first time many students listen to a text they are nervous and have 

to tune in to accents and the speed at which the people are speaking. 

Ideally the listening tasks we design for them should guide them 

through the text and should be graded so that the first listening task they 
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do is quite easy and helps them to get a general understanding of the text. 

Sometimes a single question at this stage will be enough, not putting the 

students under too much pressure. 

The second task for the second time students listen should demand a 

greater and more detailed understanding of the text. Make sure that the 

task doesn't demand too much of a response. Writing long responses as 

they listen can be very demanding and is a separate skill in itself, so keep 

the tasks to single words, or some sort of graphical response. 

The third listening task could just be a matter of checking their own 

answers from the second task or could lead students towards some more 

subtle interpretations of the text. 

Listening to a foreign language is a very intensive and demanding 

activity and for this reason it's very important that students should have 

'breathing' or 'thinking' space between listening. It  usually gets students 

to compare their answers between listening as this gives them the chance 

not only to have a break from the listening, but also to check their 

understanding with a peer and so reconsider before listening again. 

2.3.3Post-listening 

There are two common forms that post-listening tasks can take. These are 
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reactions to the content of the text, and analysis of the linguistic features 

used to express the content. 

 Reaction to the text 

 

Of these two tasks that focus students reaction to the content are most 

important. Again this is something that we naturally do in our everyday 

lives. Because we listen for a reason, there is generally a following 

reaction. This could be discussion as a response to what we've heard - do 

they agree or disagree or even believe what they have heard? - or it could 

be some kind of reuse of the information they have heard. 

 Analysis of language 

 

The second of these two post-listening task types involves focusing 

students on linguistic features of the text. This is important in terms of 

developing their knowledge of language, but less so in terms of 

developing students' listening skills. It could take the form of an analysis 

of verb forms from a script of the listening text or vocabulary or 

collocation work.  

2.4.Previous Studies  
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Difficulties Faced Libyan Students in Learning and  2.4.1.

 Teaching 4 Skills 

The researcher ( Shogmani ) 2015 summed up listening problems in 

his research paper  as following  

1- The audio tapes were not available for use. 

2-  No use of teaching aids in teaching listening. 

3-  Most of the schools lacked facilities such as recorder machines 

and electricity supplies in class. 

4- The time devoted to listening activities was not sufficient. 

5-Teachers at the secondary level made no use for the authentic 

language in teaching listening comprehension. 

6- Most teachers did not prepare materials for teaching listening 

comprehension in advance. 

7-Teachers  could not vary activities to suit their student level and 

interest. 

8-Teachers did not teach their students how to monitor their listening 

comprehension through guessing predicting, eliciting and interacting. 

9-Teachers did not prepare any evaluation tasks for listening 

comprehension. 

10-Teachers did not involve listening comprehension in exams.  

2.4.2 Teaching English in Libya: Reflective Views  

http://libyanstudents.blogspot.com/
http://libyanstudents.blogspot.com/
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(  Jamal M Giaber 2014 ) mentioned in his research paper about 

DEVELOPING MATERIALS FOR TEACHING LISTENING as 

following; the three materials development principles suggested by Joan 

Morley; namely, relevance, 

transferability/applicability and task orientation, are very important for 

maximizing the effectiveness of listening experiences; especially in 

making choices regarding language content and language outcomes. 

These principles address two significant aspects of the listening teaching 

process: the way information is presented within the listening 

instructional materials and the way it is put to use in the classroom and in 

real life .The three principles can be applied successfully in selecting or 

designing listening materials for teaching English as a foreign language to 

Libyan students of English. 
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3.Data Collection 

The following tables show summary of data collection which will be 
detailed in data analysis the 4th section   

 3.1.Teacher’s interview ( see Appendix A ) 

 

 

Teacher  Summary of answers 

 Q

1 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6  Q

7   
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No 
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for absence 

of listening 

equipment  

 N

o 

prepa

ration 

for 

lesso

n  

Havi

ng many 

problems 

in 

teaching 

listening  

S

kip 

listeni

ng  

Ed

ucationa

l 

inspecto

r didn’t 
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3.2.Classroom observation. ( see Appendix B )  

Class 

  

Summary of answers 

 

 

 

I

ssue

1 

 

Issue2 I

ssue3 

Iss

ue4 

Issue5 Iss

ue6 
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4. Data Analysis  

4.1.Teacher’s Interview 

Data attained from teacher’s interview, are analyzed as follows: 
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In the first question, it’s found that the majority of respondents don’t 

use technology to enhance teaching listening. On the other hand, a very 

few teachers use technology in their teaching listening. 

From the question two, it’s found that the most correspondents 

encourage and motivate their students to learn listening. 

Question three, showed that all teachers haven’t any kind of training 

which develop their teaching ways. 

It can be seen, that all answers from question four around steps, 

procedures and some techniques about their ways of teaching listening 

instead of naming the method that they use. 

Question five indicated  that there aren’t  technology resources 

available. Otherwise, Only one teacher said that the school had old 

cassette. 

According to teachers in question six, all agree that the absence of 

technology is the responsibility of school management. 

teachers said in question seven, that they made preparation for lesson 

in their homes. Meanwhile others said no. 

Question eight, showed that all teachers had various problems in 

teaching listening. They suffered from the lack of labs and equipment 

such as modern audio players that facilitate teaching listening. 
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Question nine indicated that the most respondents skipped listening 

lessons except two teachers they taught listening. 

last question showed that all teachers did not ask about skipping 

listening lessons from educational inspector. 

4.2.Classroom Observation. 

A number of issues are taken in concern to be observed and analyzed 

as follows: 

The 1
st
 issue was “ do teacher build comfortable learning atmosphere 

in class “  the observation took in the 1
st
 class indicated  that, there was 

no any sort of comfortable learning as noticed that from teacher’s 

behavior with students. The atmosphere was stressed. 

The observation indicated in the 2
nd 

 and 3
rd

  classes that the teachers 

made comfortable climate in the class and that was clearly from their  

friendly way. 

On the other hand, teachers of the 4
th

 and 5
th

 classes didn’t make any 

type of comfortable learning climate in their classes. 

In the 2
nd

 issue which was “ What is the method that teacher adopted 

in teaching listening lesson” the observation took in all classes indicated 

that the teachers used grammatical translation method which was clearly 

from the procedures and techniques that they used in teaching listening. 
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In the issue number 3 which consisted of two parts “Where does 

listening material  come from ? CD Audio player , louder speaker or 

teacher and how it’s equity  “ it is observed that in the four classes, the 

teacher uttered the material except one teacher who used CD audio 

player. The quality of teachers speech was bad because they had many 

mistakes in pronunciation and the quality of CD player was poor due to 

the problems in louder speakers. 

In the 4
th
 issue which was “ do students have problems in 

understanding  listening texts “ it is noticed that the majority of students 

in all classes had problems in understanding. They asked about the 

meaning of words and they didn’t answer teachers’ questions. 

In the
 
5

th
 issue which was “ do teachers make pre-listening, while-

listening and after- listening”   the observation showed only one teacher 

did these activities. Oppositely the other classes indicated that teachers 

did not do these activates. 

The 6
th

 issue that was “ How do teachers ensure that students 

understand listening lesson” the observation took place in all classes 

indicated that only one teacher made sure when she ended the lesson by 

asking some questions which are already available in the book. The rest 

of classes which observed, teachers didn’t do any kind of evaluation to 

make sure that students understand the lesson. 
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In the issue 7
th
 which was “ do students interact with the lesson” the 

observation showed that only one class interacted but in the other classes 

there hadn’t  interaction. 

In the 8
th
 issue which was composed of three parts, the first part “ the 

description of seating arrangement “ second  “ are students listening well 

“ and finally  “ How do they feel “ the observation indicated in all 

classroom sitting is in the shape of pairs.  

The feeling of students was uncomfortable that was clearly from their 

behavior; they always ask teacher to loud his voice from those who sit in 

the back of class. 

In the last issue which was “Does teacher encourage students to 

participate ? “ the observation showed that only one teacher encouraged 

students and pushed them to interact. Meanwhile, the other teachers 

didn’t encourage their students for participating. 

5.Discussion  

Although it’s known that Grammar Translation Method isn’t  used for 

teaching listening because it has little attention to listening, it was noticed 

from classroom observation and teachers’ interview  that teachers used it 

in their teaching listening.  
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After analysis of data, many problems regarding teaching listening 

have been identified. This section aims to present results and data 

analysis in order to answer the research questions. 

In first research question (What is the method that teachers use in 

teaching listening) ?This obtain from the two instrument ( teacher 

interview ) and (? Classroom observation ). 

It’s find that all teachers are using grammar translation method in their 

teaching listening lessons by using it’s principle, techniques and 

procedures  ( mother tongue language , list of words in the board for 

memorization , the class is teacher centered and all interaction is from 

teacher to students   ) instead if using Bottom-up process and up-down 

process which goes with teaching listening 

It’s find that the educational inspector don’t  visit teachers in their 

schools. This courage them to continue in this method. 

Lacking of training programs and refresh courses that have an 

essential role in developing teacher’ way of teaching led to weak 

teachers. 

In second research question which was What problems that students 

face in listening classes? Answers to this question are obtained from 

second instrument ( classroom observation )  
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It was noticed that the majority of students suffered from stressful 

learning atmosphere in the classroom that was created by the teacher 

behavior.  

 It was noticed that most students are passive listeners, they didn’t  

participate in any activity in the class due to the way of teaching that 

teacher adopted in the class ( Teacher is everything in the class ) . 

Absence of technology like language lab, cassette and CD audio 

players made teachers to speak instead of these technology sources which 

lead students not to exposure to native language speakers. 

6.Conclusion  

6.1.Findings 

This study is done in the hope of finding out the problems of teaching 

listening to Libyan 3
rd

 year secondary school students in Alasab’a area. 

Research results allowed us to findings which were from observation 

of the five classes and interview their English language teachers who 

teach listening. It is found that all teachers used grammar translation 

method in teaching listening which was clearly from techniques, 

principles and the style of teaching. The goal of grammar translation 

method is to enable learners to read and translate literature and not 

develop listening skill. 
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All respondents ( teachers ) did not take any refresh course in order to 

develop their English language teaching. In addition, all schools are 

lacking of facilities ( language lab, Audio DVD Player ) which play an 

essential role in teaching listening thus students need to listen to native 

speakers. All listening lessons are supported with dialogues, lectures, 

radio programmers  and stories  all takers here are native speakers so 

students will lose the opportunities of exposure to native language. 

The learning atmosphere is stressful in the classes which observed. It 

is another problem in teaching listening to Libyan secondary schools 

because when there is high anxiety, the learning process will decrease and 

when there is low anxiety , the learning process will increase. 

6.2.Recommendation 

 Teachers should take English language teaching methodology 

refresh courses. 

 The administrators of education should supply schools with 

equipment that facilities and enhance teaching listening. 

 Teachers should create a type of friendly way with students in 

order to build comfortable learning atmosphere in the classroom. 

6.3.Recommendation for future research  
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 The present study needs to be carried out with large sample 

because the sample of the study was small to generalize an over 

conclusion. 

 Further research needs to be conducted with more comprehensive 

samples including the primary, secondary and preparatory levels in 

order to get a complete picture of the problem. 
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Appendix A  
 

Teachers’ interview  
 

  
1-How do you use technology to enhance teaching listening? 

 

2-How do you encourage students to learn listening skill? 

 

3-What have you read/ studied recently that led to develop your teaching 

methodology? 

 

4-Describe the teaching method , techniques or strategies that you are using 

in teaching listening? 

 

5-What are technology recourses are available in your school? 

 

http://libyanstudents.blogspot.com/
http://libyanstudents.blogspot.com/
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6-In terms of absence teaching listening facilities, where do you see the 

problem, is it in school management? 

 

7-Do you use any prepare listening lesson before giving a lesson  ? 

 

8-Do you have any problems in teaching listening ? If the answer yes what 

are these problems? 

 

9- Do you skip listening lessons ? If the answer yes why? 

 

10-Does the educational inspector asked you about skipping listening 

lessons? 

Appendix B 
 

Classroom Observation 
 

 
 
 

Data__________________________________________________________

_____ 

Class_________________________________________________________

______ 

lesson_____________________________________________________ 
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Issue  Comment  

Do teacher build comfortable learner 

atmosphere in the class  

 

What is the method that teacher adopt 

? 

 

Where does listening come from ? CD 

Audio player , louder speaker or 

teacher and how it’s equity   

 

Do students have any problems in 

understanding text ( audio material )? 

 

Do teacher follow frame work 

activates; pre-listening ,while –

listening and after-listening ? 

 

How do teacher ensure that students 

understand the listening lesson? 

 

Do students interact with lesson? 

 

 

Describing students ‘seating 

arrangement and are they listen well 

and how they feel? 

 

Does teacher encourage students to 

participate ? 

 

 

   
 


