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 ضوابط اليشر

  الأال ي ؾن  اسسمؾِّلال صن    الفكخل ت ىؼ ب ؾ ال    تكخالأن ي ؾن اللحث
 أال ُ ىتس  ؽ كتنِّ أال  سنل  اممي  .   لل  شؾ ا   ؽ 

 .خاانال أصؾل اللحث اللممح الضؾابظه  
  ال ل خا  اؽ  ضمؾن اللحث.  هتضلن لأن ي ؾن الل ؾان 
   جته  اممهلجه   بحبهلا ؾان  اسمهل تهم ل ىُيهجي اللنَّث فح ال ت  

 ال  ؼ هنرفه. اللممي ل
  الأال  دجج اؽ خمذ  صفحن لال يهل اج  صفحن  اللحث اؽ اشخ

 الاشخجؽ صفح .
   ام  أن ي ؾن اللحث  خفهن  بمملص  اسج  ي ل تؼ  شخ اسبحن  بنلمغ

 بنلمغ  اللخبي  الملحؾ  اسج  ي .
 ي اللحث فح  ىل  ال قي  بكين "  ع  ىل   حفؾع  ام   خص A4س "ُيهج 

CD. 
  ي اللحث  ظ ؾان  ام  ال ق  Traditionalب غني الال   " أبيضلي ب أنُ ُيهج 

Arabic ل ام  أن ركؾن الل نالجؽ بحط أسؾ  اخجض.24" بح ؼ 
  بحكخ لهب  اللحثلُيشن  لممون   الالمخاجع التح رؼ االستلن   بهن فح  تؽ

الجؾضع كل ذلػ بوؽ    هنلمهتلذ ال  ؼ الوفح  ال ال شخلالس    المؤل ل
الفح َّنل  الجؾ  أكبخ  ؽ  ؤل   (ل52ل ص2992الهخط حل  ( بس    ؾسوؽل

 لممؤل ل ؽ  الجؾ  أكبخالا ج  (ل52ل ص2992ل الآخخالن ي تب )الهخط ح 



 

ل 2992الهخط ح أل ) هؾز"  بس :ُرخر ب المون   بنلحخالال االب جي  "أب ج
 (.52ص

 اآلرحام  ال حؾ  ألفلنئين لحث ال خر ب رؾضع  نئم  بنلمون   فح  هني  الل :
 ال شخل ا   الججلاسؼ المحهق  ن  الكتنِّلاسؼ  المؤلفوؽلاسؼ المؾع  أال 

 الس   ال شخ. الظلل ل   ن هنل
  الاسؼ  اللحثلتؼ ا ؾان  اللنَّثلفي تب اسؼ   ال ج ل ذا كنن المخجع بحبن  فح

 الرن جخ ال شخ. الم م لالاللج ل
  الإذا  التحخجخللتلج ل  سَّغن  المكي ؼ الهوئ   جلالاَّيمهل اللنَّث  جال أس ؾع

 ج ال  ؤجل بحبه  ل  اج  الَّق.حلؼ  متدي اللنَّث بنلمجال الم
  ؾضع كل ججالل فح صفح   ىتهم . ال جاالللفح َّنل  استلجاي  
 .ر غخ هوئ  التحخجخ فح صسَّي  اللحؾ  المهج     ل   سنلهن  ل  التح يؼ 
    الذلػ فح سخج    تلوووؽلموؽ  تؼ رح يؼ اللحث المهجي  ؽ   ل  ح

 رن  .
   سؾا    مت أي لؼ ره ل. أصحنبهنلاللحؾ  المهج    ال ُرخ    ل 
  الال يل ذ  لمم م ل تؼ رخروب اللحؾ  الم شؾ ال الفهن  الاتلن ا  اإلخخاج الف ح

 هحا التخروب قيم  هحه اللحؾ  أال  ىتؾى  ؤلفوهن.
   ال رتحم ل الم م  أ   ىؤاللي .ال  أصحنبهنلالج اسن  المهج    رل  خ اؽ أ ا 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دعـــــــــــــــــــــوة

لع ل لالصيدرة لاليحّكية لالين   لالقلا لمجلة لتحرير له ئة يسر
لاليعرفية لوالتنيية لالثقيفة لغريينلوزارة لجيمعة لرّستهي لالت  ،

لف هي،لفوأشرل لالكتيبة لإلى لوتجعوكا لتح يكا لأن لعل هي ت
العليّيةلالقّييةلالت لم لشأ هيلإثرا للوالتواصللمعهيلبأبحيثكا

لمس رةلالبحثلالعلي لف لسيئرلالعلوملوشّتىلاليجيالت
 للللللللللللللللللللللللللللل

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

املكاالت والبخوث الواردة يف اجمللة تعرب عً وجَة 

 تَاــَا واجمللة ترحب بإثرائَا ومياقشـر أصخابـىظ
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 كبفئة وميزان القوةالتعبون في المتوسط رهيه المصبلح االقتصبدية غير المت

 د.حمودة المختبر سبلم

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                    1            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

التعاون يف املتوسط رهني املصاحل االقتصادية غري 

 املتكافئة وميزان القوة

 د. حمـــودة المختـــار ســـالم
 زنتانلاجامعة 

 
 ملخص:

حؿخٗغى هظه الضعاؾت الخٗاون في اإلاخىؾِ والظي ْل ٖبر الاػمىت عهحن اإلاهالح 

خي خى٫ البدغ  الا٢خهاصًت ٖحر اإلاخ٩اٞئت لضوله والتي ٞغيتها َبُٗت الهغإ والجزإ الخاٍع

اإلاخىؾِ إلاا ًمثله مً اهمُت مالخُه زانت إلاى٢ٗه الاؾتراجُجي اإلاكاَئ ل٣اعاث الٗالم ال٣ضًم مما 

حٗله مغ٦ؼا لهغإ مىظ ال٣ضم ، و٧ان إلاحزان ال٣ىة صوعا في جدضًض َبُٗت هظه الجزاٖاث والهغاٖاث 

لهغاٖاث والجزاٖاث اإلاخإزغة باألويإ ؾىاء في قماله الكغقي او حىىبه الكغقي او في ٚغبه ، هظه ا

الضولُت جخ٣اَ٘ م٘ مهالح مكتر٦ت لضو٫ خىى اإلاخىؾِ ٞغيتها الا٦دكاٞاث الجضًضة في مجا٫ 

الٛاػ والىِٟ، والتي ٧اهذ ٖامال في تهضثت هظه الجزاٖاث والخُلىلت صون ان جخُىع الي نضماث 

 وخغوب ولى الى خحن.

Abstract: 

    This study reviews the cooperation in the Mediterranean, which, over time, 

remained hostage to the unequal economic interests of its countries, which were 

imposed by the nature of the conflict and the historical conflict around the 

Mediterranean, due to its navigational importance, especially for its strategic location, 

riparian to the continents of the ancient world, which made it a center of conflict since 

ancient times, and the balance of power had a role in determining The nature of these 

conflicts and conflicts, whether in the north-east, south-east or west, these conflicts 

and disputes affected by the international situation intersect with the common 

interests of the Mediterranean countries imposed by the new discoveries in the field 

of gas and oil, which were a factor in calming these conflicts and preventing them 

from developing into shocks and wars. Even for a while. 
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 ملدمة:

حٗاوي البضان اإلاخىؾُت مً زالٞاث وهؼاٖاث قتى جخجلى في الٗضًض مً ألاوكُت  

الا٢خهاصًت والخ٨ىىلىحُت وألامىُت والث٣اُٞت، مما ًجٗلها جازغ في ألاصاء الؿُاس ي وال ؾُما ٖىض 

 بصاعة قب٨ت ألاهٓمت ٞغاصي وفي مجا٫ الخٗاون اإلاخىؾُي.

٠ ؤن هؼ  اثمت جدغ٥ زُٟت ٖضص مً الضو٫ ؤزىاء جضاولها ه –ٖاث ؾ٩ُىلىحُت اومً الٍُغ

م بنها جخٗاٍ بلبا٢ت وصبلىماؾُت ٖىض    بحن الضو٫ اإلاخىؾُُت، وٚع
ً
ؤوكُت الخٗاون ال٣اثم خالُا

اث ٢ض جىٟجغ في ؤي  مىاحهتها بًٗها البٌٗ بال بنها ج٨ٟغ في اإلاؿخ٣بل مً هاخُت ٧ىن جل٪ الجٖز

 إلاا ٩ًىن 
ً
ت و٢ذ، ج٨ٟغ في اإلاؿخ٣بل جسُُُا غاٝ اإلاخىاٖػ اإلاخىاٞؿت في نلخه  –ٖلُه مى٠٢ ألَا

اإلاخىا٢ًت، وبالخالي يمان مً ٖضمه مهالخها في الخٗاون ال٣اثم ؤو الىٓام الظي باإلاىا٠٢ ألازغي 

 ٢ض ًسلٟه في خالت الاهٟجاع.

لؿُحن وإؾغاثُل خى٫ ؤ٢الُم  ُاهُا وإؾباهُا واإلاٛغب  ٞو وهظه عي خالت جغ٦ُا والُىهان وبٍغ

بتالٛاػ ا غوؿا، و٢برم في اإلاٗاصلت التر٦ُت الُىهاهُت، وعوؾُا ( 1)إلا٨دكٟت مىظ ٞترة ٢ٍغ وإًُالُا ٞو

 .(2)وجغ٦ُا، ومهغ والُىهان ولُبُا

م مً ؤن هظه الجزاٖاث ٚحر ٖىُٟت، بال بنها هؼاٖاث حك٩ل هاحـ ٢اثم ومخىانل في  وبالٚغ

٪ لضي خلٟائهم ومىاٞؿيهم مً ج٨ٟحر اإلاٗىُحن مباقغة وؤحىضتهم الخايغة واإلاؿخ٣بلُت، و٦ظل

اث   ٖلى ىزم ٖىض اهٟجاعها بما ً (3)وهي ٧امىههاخُت ٠ُ٦ ًم٨ً اؾخٛال٫ هظه الجٖز
ً
٨ٗـ بًجابُا

 .
ً
 ؤمنها ال٣ىمي ا٢خهاصًا وؤمىُا

اث ٦ثحرة ٢اثمت ؤ٢خهاصًت وخضوصًت وؾ ٩ُىلىحُت جمـ مجاالث قتى الق٪ ؤن هىا٥ هٖؼ

لتي ًهٗب إلاؿها وجدضًضها بهظه اإلاىيىُٖت التي هغصيها، الث٣اُٞت والضًيُت والىٟؿُت ابجىاهبها

 لظل٪ ؾىٝ لً هىا٢ل هظه الضعاؾت.

ما ؾُٗغى في هظه املخاولت بخٗل٤ ٢ًاًا ٢اثمت وملمىؾت جسو الُابؿت ؤو الاعى 

ض ؤن جيخهى ى٢ت هؼاٖاث ال جٍغ ًاءاث ، مخمثلت (4))ؤلا٢لُم( الظي ٨ٌٗـ ٖو هىا في حؼع ومضن ٞو

ه  اؾتراجُجُت في هٓغ الضو٫ طاث الٗال٢ت ؾى٣خهغ هىا ٖلى َغح البٌٗ منها.طاث َبُٗت  بدٍغ

ذ، عوصؽ، وؤبُت، لؿبىؽ، قُىؽ، ٦ُٟالُىا،  ومً ؤهم وؤ٦بر الجغػ ًم٨ً ط٦غ ٢برم، ٦ٍغ

ى، ها٦ؿىؽ، وؤهضعوؽ، ؾغصًىا، ٧ىعؾ٩ُا، ن٣لُت، ٦َغـ، ٦غ٥، ًغا٥، هٟاع، باٙ، حغبت،  ٧ىٞع

 ، مُىىع٧ا )مً حغػ البلُاع( وحؼع ال٨ىاعي.٧اع٧ىال، مالُا، بًبزا، ماًىع٧ا

غحي ومنها ما حكهض  بحن الخحن وألازغ نغإ مسابغاحي واٚخُاالث ٦ما هى بكإن زام م٘ حٍؼ

اث مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ألازغي. -٢برم وعوصؽ بؿبب الهغإ الٗغبي  ونٖغ
ً
 ؤلاؾغاثُلي ؤؾاؾا
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 مىهجية الدراسة وأهدافها: 

بؿبب  ٣ت اإلاخىؾِ مً هؼاٖاث ونغإ مدمن ما حكهضه مىُتهضٝ هظه الضاعؾت بلي جبُا

حرة لضي ٦بت وا٦دؿابه ؤهمُ ،الىِٟ في خىى اإلاخىؾِ ا٦دكاٝ ٦مُاث ٦بحرة مً الٛاػ الُبُعي و 

الٗضًض مً الٟاٖلحن الضولُحن مثل عوؾُا، وؤلاجداص ألاوعوبي، وؤهمُت  الضو٫ اإلاُلت ٖلُه، ولضي

ً م ً والامضاص بالُا٢ت للضو٫ اإلاؿتهلهظه الا٦دكاٞاث في حُٛحر مىاٍػ زغ ت لها، وؤ٨هاصع الخمٍى

اث وجُىع  .طل٪ ٖلى ق٩ل هظه الجٖز
ً
 ها مؿخ٣بال

 -مشكلة الدراسة:

 -بلىعة مك٩لت الضعاؾت في الدؿائالث ألاجُت :وبظل٪ ًم٨ً 

 الٛاػ والىِٟ باإلاى٣ُت في جس٠ُٟ خضة  ما هى ألازغ الظي ًم٨ً ؤن جد٣٣ه الا٦دكاٞاث مً

جٗل مً ال٣اثمت ثالجزاٖا خي للجزاٖاث اإلابني ٖلي اعر اؾخٗماعي ان ًُغى ٍو ؟ وهل للبٗض الخاٍع

٪ هظه  هظه الجزاٖاث جخجه هدى الخهُٗض وعبما الى الخغب ؟وما جإزحر الٟاٖلحن الضولُحن في جدٍغ

  الجزاٖاث لخد٤ُ٣ مهالخهم؟

 فرضية الدراسة:

 جُت:ولإلحابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت نبٛذ الٟغيُت ألا

خي بما جل٣ُه مً ؤن الخٗاون في اإلاخىؾِ ؾُٓل عهحن الجزاٖاث ال٣اثمت ط اث البٗض الخاٍع

ت والاؾخٟاصة اإلاكتر٦ت ال٫ ٖلى ٞكل اإلاٟاوياث ْ غاٝ اإلاٗىُت في جغؾُم الخضوص البدٍغ بحن ألَا

ت   .مً الثرواث اإلا٨دكٟت، في ْل نغإ صولي ٖلى هظه اإلاى٣ُت الخٍُى

 مىهج الدراسة:

اإلا٣اعن لخدلُل َبُٗت الجزاٖاث اإلاىهج الخدلُلي واإلاىهج  خسضم في هظه الضعاؾتؾىٝ وؿ

 ال٣اثمت ٧ل ٖلى خضة، وم٣اعهتها ألحل الىنى٫ بلي هخاثج ؤ٦ثر مىيىُٖت.

 ٢ؿمذ هظه الضعاؾت بلي زمـ مداوع عثِؿُت جخًمً الجزاٖاث الغثِؿُت بدىى اإلاخىؾِ.

 
ً
 :ثركية مرهلة –هسعات يوهاهية   -أوال

ت ٖغ  ٞذ الٗال٢اث الُىهاهُت التر٦ُت ج٣لباث مؿخمغة مىظ اؾخ٣ال٫ الُىهان ًٖ ألامبراَىٍع

ت وما ناخبها مً زالٞاث زانت بالخى٣ُب ًٖ 1832الٗثماهُت ٖام  م بؿبب الخضوص البدٍغ

غة ٢غم.  الىِٟ والٛاػ ومل٠ حٍؼ
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خمدىع الجزإ الُىهاوي   -التر٧ي خى٫ ٢ًاًا ؤؾاؾُت هي : –ٍو

 :ل ثرسيم الحدود البحرية بين البلديًالنزاع حو .1

بت  1923خهلذ الُىهان بمىحب مٗاهضة لىػان  ت مً الجؼع في بدغ بًجت ٢ٍغ ٖلى مجمٖى

ؼو( التي جبلٜ مؿاختها ) غة )٧اؾدُلىٍع (٦ُلىمتر مغبٗت جبٗض ًٖ 10مً الخضوص التر٦ُت وؤبغػها حٍؼ

ً الخضوص التر٦ُت هدى ) ( ٦ُلى متر،580الُىهان هدى ) ٦ُلىمتر، وهى ما حٗل جغؾُم الخضوص ( 2ٖو

حر مم٨ً، في ْل بنغ   ٚو
ً
 م٣ٗضا

ً
ت بحن البلضًً ؤمغا غة الىا٢ٗت البدٍغ اع الُىهان ٖلى ؤن الجٍؼ

مً الؿُاصة الُىهاهُت مما ٌٗني ؤن الجٝغ ال٣اعي لها ٖىض ؤ٢ص ى هظه الجؼع  بال٣غب مً جغ٦ُا حؼء

ًه جغ٦ ُا خُث ٌؿدىض مى٠٢ جغ٦ُا بلي مُثا١ ٢اهىن الُىهاهُت الىا٢ٗت في بدغ بًجت، وهى ما جٞغ

م والظي ال ٌؿمذ للُىهان بإن ججم٘ الجؼع التي ًم٨ً 1982البداع الخام بمىٓمت ألامم اإلاخدضة 

ها ال٣ُغي بمٗنى جدضًض الجٝغ ال٣اعي مً ًابـ الضولت  الاؾخٟاصة منها مً هٓام ألاعزبُل م٘ حٞغ

 .(5)ولِـ حغػها

 للبدغ اإلاخىؾِ بإهه مجا٫ بدغي جىٓغ جغ٦ُا بلي بدغ بًجت ال
ً
ظي ًم٨ً اٖخباعه طعاٖا

جُتها في قغ١ اإلاخىؾِ، والتي ج٣ىم في خالت حؼع بدغ بًجت بدىاٞـ مغ٦ب جُمىٟهل ًٖ اؾترا

م٨ً ؤن ًٟخذ بىابت الخغب  ومساٝو مً الُىهان خُث الٗامل الظي ٤ًًُ ٖلى ؤهٟاؽ جغ٦ُا، ٍو

ٗىص طل٪ لألزُاء التيٖليها  ت مخ٩املت في ؤي لخٓت، َو . (6)ال حٛخٟغ لتر٦ُا بؿبب ٖضم امخال٦ها بدٍغ

 مً زال٫ ؾُاؾتها بلي جهٟومً هىا حؿعى جغ٦ُ
ً
حر اإلاك٨الث م٘ الجىاع والخدى٫ بلي صولت ا خالُا

ت بضلت صولت مغوع  . (7)مغ٦ٍؼ

م ؤزغ ا٦دكاٝ خ٣ى٫ الٛاػ، 2000و٢ض ؤقخض الهغإ في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ مىظ ٖام 

بضو٫ خىى اإلاخىؾِ بلي الكغٕو في جدضًض هٟىطها البدغي، زانت وؤن الضولخان  ألامغ الظي صٞ٘

بت ٧ل َٝغ في الؿُُغة ٖلى الثرواث اإلا٨دكٟت في احٗ هُان مً ه٣و مهاصع الُا٢ت، وبالخالي ٚع

 .(8)قغ١ اإلاخىؾِ والخى٣ُب ٖنها لالؾخٟاصة منها وجإمحن مهاصع الُا٢ت في اإلاؿخ٣بل

خؿب اإلاى٠٢ الُىهاوي، وجغي ؤن مى٣ُتها الا٢خهاصًت وخضوصها وجغي جغ٦ُا بنها مٓلىمت 

م بنها جبٗض  ؼو( التي ج٣٘ جدذ الؿُاصة الُىهاهُت ٚع غة )٧اؾدُلىٍع ت نٛحرة وطل٪ بؿبب حٍؼ البدٍغ

بت مً الؿىاخل التر٦ُت ،   مؿاٞت ٢ٍغ

ت بحن جغ٦ُا والُىهان، و  غة جثحر الجزإ خى٫ جغؾُم الخضوص البدٍغ جثحر ٞىيُٗت هظه الجٍؼ

 إلجٟا٢ُت ى٫ خ٣ى١ الخى٣ُب ًٖ الثرواث اإلا٨دكنغإ خ
ً
ٟت في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ، ُٞب٣ا

ؼو( التي ج٣٘ ؤمام الؿىاخل التر٦ُت مباقغة جضزل  ٢1982اهىن البدغ ٖام  غة )٧اؾدُلىٍع ٞجٍؼ

يمً خؿاباث اإلاى٣ُت ؤلا٢خهاصًت الخالهت للُىهان مما يهضع خ٤ الؿىاخل التر٦ُت في مى٣ُت 
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اصًت زالهت، في هٟـ الى٢ذ جغ٦ُا ٧اهذ مً يمً صو٫ ٢لُلت لم جىًم بلي اجٟا٢ُت ٢اهىن ا٢خه

البداع، والؿبب في طل٪ ؤن جغ٦ُا جغي ؤهه مً ٚحر اإلاى٣ُي ؤن جددؿب اإلاىا٤َ الخالهت للُىهان 

٣ت مؿاخاث واؾٗت مً خ٤ جغ٦ُا مما ًثحر  ؼو التي تهضع بهظه الٍُغ غة ٧اؾدُلىٍع ويمنها حٍؼ

 .(9)الهغإ

لبدغ اإلاخىؾِ في ن الضولُخحن خُث جإؾـ مىخضي ٚاػ ااػصاص الهغإ في خىى اإلاخىؾِ بح

٨ُت والظي ًًم مهغ وألاعصن وإؾغاثُل و٢برم  2019ًىلُى  بضٖم مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لؿُحن والُىهان وإًُالُا،  ا وجغ٦ُا ولبوحُٛبذ ٞو والظي ؤبضي اهخمامه ،ٖىه ىان وؾىٍع

حن.  :بمكغٖو

خهضًغ اإلاكتر٥ للٛاػ اإلاؿا٫ اإلاهغي وال٣برص ي والاؾغاثُلي مً مدُاث حؿُِل الٛاػ ال -

ت باٖخباع ؤن ال٨مُاث اإلا٨دكٟت مً الٛاػ في بؾغاثُل و٢برم الجؼا٫ مدضوصة وال حٗخبر  اإلاهٍغ

 بُت.و ألاوع  إلاؿا٫ ًم٨ً له جلبُت بمضاصاث الؿى١ ا٢خهاصًت بال بالخهضًغ اإلاكتر٥ للٛاػ ا

 مكغٕو حكُِض  -
ً
زِ ؤهابِب بدغي للٛاػ ًبضؤ مً خُٟا، ٢برم، الُىهان وختى بًُالُا مؿخ٣بال

ًخم مً زالله صمج الٛاػ ؤلاؾغاثُلي بال٣برص ي وجهضًغها مً زال٫ مكغٕو مىٟهل بلي الؿى١ 

 .(10)ألاوعبُت

ُت مً زال٫ وهظا ما صٞ٘ الجاهب التر٧ي بلي صزى٫ زِ اإلاىاحهت في ؤلا٢لُم مً البىابت اللُب

ا١ اللُبُت بغثاؾت ٞاثؼ الؿغاج في  ٘ مظ٦غحي جٟاهم م٘جى٢ُ مبر ٖام  27خ٩ىمت الٞى م، 2019هٞى

ت لخدضص  ألاولى بسهىم الخٗاون ألامني والٗؿ٨غي، والثاهُت بكإن جدضًض مىا٤َ الىٟىط البدٍغ

ذ.دجى٠٢ الخو  غة ٦ٍغ  غ٧اث ال٣برنُت ٖىض حٍؼ

 ل
ً
 ؾُاؾُا

ً
صٞ٘ جغ٦ُا خدغ٧اث جغ٦ُا في البدغ اإلاخىؾِ وحٗخبر الاجٟا٢ُت التر٦ُت اللُبُت م٨ؿبا

ذ في بَاع هظه الاجٟا٢ُت ألام غحي ٢برم و٦ٍغ ت في اإلاى٣ُت بحن حٍؼ غ الي اٖخبرجه إلحغاء مؿىح اهتزاٍػ

 ٖلى
ً
ها ال٣اعي. الُىهان حٗضًا  حٞغ

 النزاع حول جسيرة كبرص:.2

ُاهُا ؾىه  بغػث الخالٞاث  واهًمامها بلي ألامم اإلاخدضة 1964م٘ اؾخ٣ال٫ ٢برم ًٖ بٍغ

غة والظي ؤٞبحن ال٣باعنت الُىهاهُحن وألاجغا٥، وبضؤ الهغإ ب ط ى بلي خغب حن الضولخحن خى٫ الجٍؼ

غة.  1974الضولخحن ؾىت   بٗض مداولت الُىهان يم الجٍؼ

غة، وإٖالن صولت ٢برم التر٦ُت 37والتي ؾُُغة ٞيها جغ٦ُا ٖلى  % مً الجؼء الكغقي للجٍؼ

 ، (11)ٖتراٝ الضولي لٛاًت ألانٞيها التي لم جىل ؤلا 
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، (12)باإلياٞت بلي الٗضًض مً الجؼع في بدغ بًجت اياٞت بلي مؿاخاث ماثُت في طاث البدغ

خحن  ُت الخالُت جىضح بٌٗ حىاهب ٖؿ٨غة ٢برم بما ٞيها ال٣اٖضجحن الٗؿ٨ٍغ والخٍغ

ُاهِخحن  .البًر

 
لس ي مىظ جإؾِ م ٧ىن الُىهان وجغ٦ُا ًٖىًٍ في الخل٠ ألَا ؿه بال ؤن البلضًً ْال وٚع

٪ الجُىف بحن الٟترة وألازغي، ٧ان ابغػها جل٪ التي  لت بلي خض جدٍغ ان ٖلى امخضاص ؾىحن ٍَى ًدىاٖػ

ؤؾٟغث ًٖ ج٣ؿُم بلي مى٣ُخحن قمالُت جدخلها جغ٦ُا، وحىىبُت حؿُُغ ٖليها ؤزِىا جٟهل بُنهما 

 ٢ىاث ألامم اإلاخدضة.

غة ٢غم بمى٢٘ اؾتراجُجي ممحز  ال ؾُما مً هاخُت مغا٢بت الجهت الكغ٢ُت مً جخمحز حٍؼ

ُاوي   بٟلؿُحن وإؾغاثُل ولبىان، وهظاما ًٟؿغ الخىاحض الٗؿ٨غي البًر
ً
ا مغوعا مهغ بلي ؾىٍع

غة. لى ؤ٢ص ى حىـــــىب الجٍؼ  ب٣اٖضجحن ٖلى الخضوص التر٦ُت الُىهاهُت ٖو

لجمُ٘ لخمضًض قغ١ اإلاخىؾِ ؤقخض الهغإ بحن صوله وؾعى ابٗض ا٦دكاٝ خ٣ى٫ الٛاػ في 

م 2003البدغي، وهظا ما صٞ٘ ب٣برم الُىهاهُت ل٣ٗض اجٟا٢اث زىاثُت م٘ ٧ل مً مهغ ٖام هٟىطه 

م ججاهلذ ٞيها خ٣ى١ ٢برم التر٦ُت، واٖخمضث في هظه 2007، ولبىان ٖام 2005وإؾغاثُل ٖام 

ت للجٝغ ال٣اعي الاجٟا٢ُاث  ت" في جدضًض الخضوص البدٍغ واإلاى٣ُت  ٖلى مبضؤ "اإلاؿاٞت اإلادؿاٍو

 الا٢خهاصًت في مداولت منها للؿُُغة ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت.
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ٌ جغ٧ي خُث ؤٖلىذ جغ٦ُا ٢ىاٖض الاقدبا٥ "هاٞخ٨ـ" في خىى ٢ىبل  هظا ألامغ بٞغ

ها ال٣اعي واإلاُاه 2014اإلاخىؾِ ٖام  ، والظي ٣ًط ى بالخهضي ألي مداولت للخى٣ُب في حٞغ

الن ًٖ ا٦دكاٝ الٛاػ ٢بالت ٢برم في خ٣ل رم الُىهاهُت صون جىا٤ٞ بالا٢لُمُت ل٣ مٗها، بٗض الٖا

 .(13)2011جغلُىن ٢ضم م٨ٗب ٖام  4.5"ؤٞىصًذ" ب٨مُت جٟى١ 

وال جؼا٫ الضولُخحن "جغ٦ُا والُىهان" جدكضان حُىقهما في ٢برم وخىلها، وفي حؼع مجاوعة 

حر اإلاا٫ وحٗبئت الجُىف والؿ٩ان واإلاؿاهمت في امل جهىص الخغبي ٖضًضة، خكىص جخُلب جٞى

 والؾُما الُىهان 
ً
املخخمل وجدهحن الخدالٟاث في الخاعج والضازل، وهى ما ؤنه٪ البلضًً ؤ٢خهاصًا

التي حِٗل ؤػمت ا٢خهاصًت ٧اصث ؤن جىصي بها بلي الاٞالؽ لىال جضزل الاجداص الاوعبي، وما حٗاهُه 

 جغ٦ُا الُىم مً ؤػمت ا٢خهاصًت مخهاٖضة.

 
ً
 :سباهية معلدةإ –هسعات مغربية  -ثاهيا

حؼع و  وملُلُه ؾبخت مضًىتي خى٫  ؤؾاؾا ،ٖضًضة اهٟٗالُت هؼاٖاث واإلاٛغب بؾباهُا ًجم٘

غة البران ) ٧لم مً بؾباهُا(،  ٧90لم ٖلى الؿاخل اإلاٛغبي و 50مدخلت ًجهل مى٢ٗها ال٨ثحر مثل حٍؼ

ت و  غة لُلى )بً٘ ٧لم(، وح٧1000لم /  ٧100لم مً اإلاٛغب(، و حؼع ال٨ىاعي ) 3.3الجؼع الجٍٟٗغ ٍؼ

غة باصٌـ ٧لم مً  50)  ٦ُلىمتراث مً مضًىت ؾبخت اإلاٛغبُت املخخلت مً ٢بل بؾباهُا(، وحٍؼ

 اإلاٛغب(.

غة ج٣٘ في ٞل٪ الؿُاصة اإلاٛغبُت، بال ؤنها  ت ال٣اهىن الضولي و٢اهىن البداع ٞةن الجٍؼ ٞمً ػاٍو

ظا ألن اإلاٛغب لم ًُالب بها، ؤو ، وال جؼا٫ ه٨(14) 16ْلذ جدذ الؿُُغة الاؾباهُت مىظ ال٣غن الـ 

 َالب بها في ٞتراث بك٩ل مددكم.

٦ما هى  –بن هظه الجؼع ٧لها واإلاضًيخحن اإلاكاع بليهما جدخلها اؾباهُا مىظ ؾىحن و / ؤو ٢غون  

ت ) ت Îles Zaffarinesخا٫ حؼع الجٍٟٗغ وهظا بغض ى الىٓام  –( التي جىحض بها ٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

ت، وزانت اإلاٛغبي وبضون عياه، بدُث  خاو٫ اإلاُالبت بكضة بالبٌٗ منها مثلما هى خا٫ الجٍٟٗغ

غة لُلي خُث ٧اصث الخغب ؤن جىٟجغ الٗام   ٩ا التي  2002بكإن حٍؼ بحن البلضًً لىال جضزل ؤمٍغ

غة زالُت مً الخىاحض اإلاضوي والٗؿ٨غي   (15)ؾاٖضث ٖلى جى٢ُ٘ اجٟا١ ٣ًط ي بةب٣اء الجٍؼ

غة ًخمخ٘ بةم٩اهُاث  17ع ال٨ىاعي، ؤعزبُل مً حؼ وهىا٥ هؼإ هاثم آزغ ًخمثل في  حٍؼ

لس ي،  100ؾُاخُت زالبت، ج٣٘ ٖلى بٗض  ل٨ً بؾباهُا حؿُُغ ٦ُلىمتًرا ٚغب اإلاٛغب في ؾاخله ألَا

ألؾباب  - (16)٧لم 1000ؤنها جبٗض ٖنها بإ٦ثر مً ٚم خ٨م طاحي(، ع ٖليها ويمتها بلى اإلامل٨ت، )م٘ 

ا( وا٢ 15ؾُاخُت ) خهاصًت )مى٣ُت ؾم٨ُت زمُىت وإم٩اهُت وحىص هِٟ( ملُىن ػاثغ ؾىٍى

م ْهىع خغ٧اث  ٣ُا جدهِىا ألمنها ال٣ىمي(. وٚع غب ؤٍٞغ واؾتراجُجُت )مغا٢بت اإلاى٣ُت اإلاٛاعبُت ٚو
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٣ي حؼع ال٨ىاعي حؼع  ٣ُت زم الاجداص ألاٍٞغ اؾخ٣اللُت في الجؼع واٖخباع مىٓمت الىخضة ألاٍٞغ

٣ُت جىحض جدذ الؿُُغة ألاحىبُت،  ٣ُت لم ج٠٣ بلى حاهب اإلاٛغب في ؤٍٞغ ل٨ً اإلاىٓمت ألاٍٞغ

ض ُٞما ًخٗل٤ الخضوص الضولُت لل٨ىاعي لٗلمها ؤن  الغباٍ ال جدغم ٖلى الضزى٫ في هؼاٖاها م٘ مضٍع

ض، ولٗىامل (17)ل٣ىةاهؼإ م٘ اؾباهُا لجملت مً الٗىامل، مثل ؤن محزان  هى ٧لُت لهالح مضٍع

واؾخٟاصاث ؤزغي، ٦ما هى الكإن م٘ اإلاضًيخحن  ا٢خهاصًت )مؿاٖضاث و٢غوى وما قابت(

 ؾبخت وملُلُت. –املخخلخحن 

وجٓل ؾبخه وملُله وبٌٗ الجؼع ٦ما اقغها اهم ال٣ًاًا التي ججٗل الٗال٢اث بحن البلضًً 

 بحن الهضوء والخىجغ .

حن بكإن اإلاضًيخحن والجؼع الازغي؟ وماهي  ٞما هي زلُٟاث هظا الجزإ ؟ وما مىا٠٢ ٦ال الُٞغ

 او٩ٗاؾاث مل٠ اإلاضًيخحن ٖلي اإلالٟاث الثىاثُت الازغي في ٖال٢اث البلضًً ؟

حٗخبر مضًيخا ؾبخه وملُله اخضي مسلٟاث املجابهت بحن الٗالم الاؾالمي و ؤوعبا ال٩ازىل٨ُُت في 

ٞترة الخغوب الهلُبُت في ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي والتي ٧ان البدغ اإلاخىؾِ مؿغخا لها 

لس ي ،خُث اعجبِ م هحر اإلاضًيخحن باإلا٤ًُ البدغي الهام الظي ًغبِ اإلاخىؾِ باملخُِ الَا

 ،وصٞٗخا زمً مى٢ٗهما الجٛغافي الاؾتراجُجي .

م في 1410وبٗض ؾ٣ىٍ الضولت الاؾالمُت في الاهضلـ ؾ٣ُذ ؾبخه في ًضي البرحٛالُحن ٖام 

م انبدذ 1735م ، وفي ٖام 1497خحن ب٣ذ ملُله ج٣اوم حُىف الاؾبان ختى ؾ٣ُذ ٖام 

 اإلاضًيخان جدذ الخاج الاؾباوي ولٛاًت الان .

اؾباهُا جهضث لظل٪ بالخدال٠ م٘  ن الخالُت اؾخٗاصة اإلاضًيخحن ل٨ًخاو٫ اإلاٛاعبت في ال٣غو 

 (18)صو٫ اوعوبُت ازغي 

قهضث ٧ل مً اإلاٛغب واؾباهُا الٗضًض مً ألاػماث الضبلىماؾُت ابغػها جل٪ التي و٢ٗذ 

غة لُلى ؾىت ؾباهُت م ، وطل٪ لِـ باألمغ اإلاؿخٛغب ٞال٣ُٗضة الضٞاُٖت الا 2002بؿبب حٍؼ

٣ُا ج٣لُضًا وزانت اإلاٛغب التهضًض الامني الا٦بر لها الغؾمُت حٗخبر مى٣ُت قما ، وطل٪  ( 19)٫ ؤٍٞغ

لِـ ٣ِٞ للمى٢٘ الجٛغافي اإلاهم الظي ًدكاع٥ ُٞه اإلاٛغب م٘ اؾباهُا ، ول٨ً لخ٣اَ٘ الُمىخاث 

٣ُا ألوعبا ٞاإلاٛغب هىا بىابه اوع ٧اهذ اؾبا ، ٞان ٣ُا  هُا بىابت اٍٞغ  .با ألٍٞغ

م٨ً جدضًض صواٞ٘ الجزإ اإلاٛغبي الاؾباوي ومدغ٧اجه الاؾاؾُت اإلاغجبُت بخإزحر البِئت  ٍو

 :الضولُت اإلاازغة في َبُٗت هظا الجزإ
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ا -1 ثره في موكف الواليات املتحدة الامريكية مً السيادة املغربية علي الصحراء الغربية و

 النزاع والصراع املغربي الاسباوي:

تراٝ الظي ا٢ضمذ ٖلُت الىالًاث اإلاخدضة في شخو عثِؿها  مً الًغوعي الٗىصة الي الٖا

،ختى هٟهم صواٞ٘  ( 20)الؿاب٤ صوهالض جغامب خحن ما ا٢غ بالؿُاصة اإلاٛغبُت ٖلي الصخغاء الٛغبُت 

اث اإلاخدضة ٧اهذ في الؿاب٤ جغجح ٦ٟت اإلاٛغب هدى الخهُٗض م٘ اؾباهُا ، زانت وان الىالً

٩ي بمٛغبُت تراٝ الامٍغ  الجاهب الاؾباوي ٖلي الجاهب اإلاٛغبي في هؼاٖاتهما الخضوصًت ، ٞااٖل

غتها للمٛغب والتي جمثلذ في الكغا٦ت التي انبدذ ججمٗهما في الصخغاء الٛغبُت ًض٫ ٖلي حٛحر هٓ

٣ا لهظه الكغا٦ت لم ٌٗض الجاهب ملٟاث مُٗىت  ٩ي ًجىذ بك٩ل مازغ لٟاثضة الاجداص ، وٞو الامٍغ

ألاوعبي ٖامت، واؾباهُا زانت ٖلي خؿاب اإلاٛغب بد٨م ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة التي جدؿم 

 بالىا٢ُٗت في هٓغتها للمهالح والخدضًاث .

ً ال٣ىي الضولُت ، ٞلم ٌٗض  ٣ٞض حٛحر هظا الامغ بٟٗل حٛحر الؿُاؾت الضولُت ، و٦ظا مىاٍػ

عوبي ًلٗب هٟـ الضوع والاهمُت باليؿبت ل٣ًاًا ٖضًضه ، و٦ظا حٛحر َبُٗت الكغا٦ت الاجداص الاو 

٩ي ؾىاء في اصاعة جغامب او الاصاعة الخالُت ،  حن لخ٣ىٍتها الاوعوبُت م٘ الجاهب الامٍغ م ؾعي الُٞغ ٚع

حن للضوع الهُني   ، والظي ٌٛاًغ اإلاى٠٢ الا ( 22)والغوس ي  (21)وطل٪ الزخالٝ هٓغة الُٞغ
ً
٩ي مٗا مٍغ

٣ُا  ٩ي ، الظي ٌٗى٫ ٖلي الاهخ٣ا٫ هدى اٍٞغ ما حٗل اإلاٛغب ًدٓى بم٩اهت ا٦بر لظا الجاهب الامٍغ

 الاؾخٗاهت بإؾباهُا  . ٖبر بىابت اإلاٛغب صون 

 موكف الاثحاد الاوروبي مً الازمة املغربية الاسباهية: -2

للبرإلاان الاوعوبي ٞالخجإث ؾٗذ اؾباهُا إل٢دام الاجداص الاوعوبي في اػمتها م٘ اإلاٛغب ، 

إلصاهت اإلاٛغب الؾخٛال٫ مغا٢بت الخضوص والهجغة ٧ىع٢ت يِٛ ؾُاس ي يض اؾباهُا ، وفي اإلا٣ابل 

٣ي    هحن لخىبُهوالظًً انضاعا بُا (24)و٦ظا البرإلاان الٗغبي (23)جىحهه اإلاٛغب ل٩ل مً البرإلاان الاٍٞغ

 .اؾباهُاالجاهب الاوعوبي بٗضم الضزى٫ ٦ُٝغ في الاػمت بحن اإلاٛغب و 

 النزاعات املغربية الاسباهية حول ثرسيم  الحدود البحرية: -3

ت باإلاهاص٢ت ٖلي مكغوعي ؾٗذ اإلاٛغب الى جغؾُم خضو  ٢اهىن ٌؿُٗان اي جغؾُم صها البدٍغ

غة حىىبا  ت مً مضًىت َىجت قماال الي ل٩ٍى ، لدكمل اإلاُاه والجٝغ ال٣اعي (25)الخضوص البدٍغ

 للصخغاء الٛغبُت .

في ْل الخٛحراث الجُىؾُاؾُت الا ًٓل ٖلي هامل صًىام٨ُُت جىُٓم اإلاؿاخاث ؾعى الٛغب 

ت ، بد٨م ويٗه  ت في ٖضة مضن مٛغبُت بما في طل٪ البدٍغ مُىاء  الجٛغافي اإلامحز واوكاء مىاوي بدٍغ

وللضٞإ ًٖ مهالخها ناص٢ذ اإلاٛغب ٖلى اجٟا٢ُت مىهدُٛى باي ل٣اهىن البداع  ( 26)الضازلت 
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لس ي والتي ونلذ الي  (27) 2007ٖام ت في املخُِ الَا ، وطل٪ للخض مً الاهتها٧اث الاؾباهُت البدٍغ

ُه خض احغاء ال في اهتها٥ ناعر للجٝغ ال٣اعي وحؼع ال٨ىاعي خى٣ُب ًٖ الىِٟ البدغي بحن َٞغ

 ي .اإلاٛغب

ب٣ى الجزإ اإلاٛغبي الاؾباوي ٢اثما وان ٢ابلت حٗاون ا٢خهاصي  ممحز بحن البلضًً، خُث ٍو

ُٛان مل٠ حؿ  بد٨م ؾُُغة َو
ً
خمغ مُالبت اإلاٛغب بؿبخه وملُلت والجؼع الازغي وان ٧ان مددكما

 الصخغاء الٛغبُت ٖلي ؾُاؾت اإلاٛغب الخاعحُت .

 
ً
 ثركية متللبة:  -هساعات روسية -ثالثا

 
ٖبر ألاػمىت ْل الضعصهُل والبىؾٟىع ٖىامل ممحزة ويِٛ في هٟـ الى٢ذ في الٗال٢اث 

ت الٗثماهُت.الت –الغوؾُت   ر٦ُت ٢بل وؤزىاء وبٗض ؤٞى٫ الامبراَىٍع

ؾٗذ عوؾُا مىظ ٢غون ومىظ ان انبدذ ٢ىة ٦بحرة في ْل خ٨م ال٣ُانغة للىنى٫ الي 

البداع الضاٞئت وججاوػ اق٩الُت جى٠٢ مىاهئها اإلاُلت ٖلي بدغ البل٤ُُ ًٖ الٗمل ألقهغ بؿبب 

 ججمض مُاه البدغ .

ي مضي زالزت ٢غون  لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ الاؾتراجُجي خغب يض جغ٦ُا ٖل 15زايذ عوؾُا 

 -هظ٦غ بًٗها :

كلذ ٞيها عوؾُا في الؿُُغة  1681-٧1676اهذ بحن ٖامي او٫ خغب  -1 ٖلى الاعاض ي الاو٦غاهُت ٞو

غة ال٣غم اإلاُلت ٖلي البدغ الاؾىص  . ٖلي قبه حٍؼ

 الضون .الؿُُغة ٖلي خهً اػٝو اإلاُل ٖلي نهغ  1695-1695اؾخُاٖذ عوؾُا في خغب  -2

ام ال٣ُهغ ٖلي اٖاصة مى٣ُت اػٝو الي جغ٦ُا بٗض  1711في خغب ٖام  -3 هجخذ جغ٦ُا في اٚع

متها لل٣ىاث الغوؾُت في اإلاٗغ٦ت التي صاعث ٖلي يٟاٝ نهغ بغوث الظي ًٟهل خالُا بحن  هٍؼ

 مىلضاُٞا وعوماهُا.

ت ال 1735في خغب ٖام -4 مت جغ٦ُا بخدالٟها م٘ الامبراَىٍع ت جم٨ىذ عوؾُا مً هٍؼ ىمؿاٍو

 وهجخذ في الؿُُغة ٖلي مىلضاُٞا .
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والتي اًٞذ الي ولىج عوؾُا في البدغ الاؾىص  1774-1768خغب ال٣غم الاولى بحن ٖامي  -5

 والؿُُغة ٖلي بدغ اػٝو ومى٣ُت بِؿا عابُا .

مذ جغ٦ُا  1787خغب  -6 ً صهِؿتر والضاهىب  واٚع التي جم٨ىذ ٞيها عوؾُا مً الؿُُغة ٖلي نهٍغ

لذ بمىحبها الضولت الٗثماهُت ٖلي ٧ل الؿاخل الٛغبي جىاػ  1792ي(ٖامضة )الش ٖلي ابغام مٗاه

 ألو٦غاهُا ٖلي البدغ الاؾىص.

حن ٖامي  -7 ا  1829-1828الخغب التي و٢ٗذ بحن الُٞغ والتي اًٞذ الي ؾُُغة عوؾُا ٖلي بلٛاٍع

مٗاهضة غث جغ٦ُا الي ابغام ٚغب مى٣ُت الاهايى٫ التر٦ُت ، وايُوال٣ى٢اػ وونلذ الي قما٫ 

ٖلي  الؿُُغةوالتي م٨ىذ عوؾُا مً  1829ؾالم خُث جم الخىنل الي مٗاهضة)اصعهه(ٖام

، جلى طل٪ ٖضة   (28)الؿاخل الٛغبي مً البدغ الاؾىص وحىعحُا وحؼء مً اعمُيُا الخالُت 

خغوب ٧اهذ الٛلبت ٞيها لغوؾُا واحبرث جغ٦ُا ٖلي الخىاػ٫ ٖلي عوماهُا ونغبُا والجبل الاؾىص 

ت الٗثماهُتوالب ا م٘ بضاًت ي٠ٛ الامبراَىٍع  . ىؾىه والهغؾ٪ وبلٛاٍع

ان الىػن الجُىؾتراجُجي  إلاى٣ُت الكغ١ الاوؾِ ٞغيذ ٖلي نىإ ال٣غاع في مىؾ٩ى ان 

اتهم  ت في ؾلم اولٍى تها او حجم ، لِـ بؿبب مؿاخ الاؾتراجُجُتًًٗىا هظه اإلاى٣ُت الخٍُى

غة زحر  ال ًدك٩ل بُٗضا ٖنها إلاا جمثله مً ٢لب  اي هٓام ٖالمياتها ٞدؿب ، بل الن ؾ٩انها او ٞو

، لظل٪ جغي  للٗالم ، اط ٌٗض مٟخاح الخىاػهاث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاؾتراجُجُت في الٗالم 

جم٨نها مً اصاء صوع ٦بحر في الىٓام الٗالمي الجضًض اهُال٢ا  ؾُا ان ام٩اهُاتها وز٣لها الؿُاس يعو 

 . (29)كغ١ الاوؾِ مً حىاعها الا٢لُمي في ال

ٗض  اخض اهم املخاوع الجُىبىلُخ٨ُه بدؿب اإلاىٓىع التر٧ي في الجؼء الكغ١ الاوؾِ َو

 زُحرا في الى٢ذ 
ً
الكمالي الكغقي مً الكغ١ الاوؾِ ٌك٩ل مجاال ا٢خهاصًا مهما وتهضًضا امىُا

بغوػ زلي بؿبب جضاُٖاث ال٣ًُت ال٨غصًه و الضا هاهٟؿه ، ٞهى مهضع تهضًض امني الؾخ٣غاع 

ٖاث الغاص٩ًالُت ، والهغاٖاث الا٢لُمُت ، وهى مجا٫ ا٢خهاصي خُىي لتر٦ُا خُث جتر٦ؼ امالج

ُٞه مىاعص الُا٢ت واؾىا١ الخجاعة وعئوؽ الامىا٫
، ولٗب صوع ا٢لُمي عثِس ي ًمخض زاعج خضوص ( 30)

خغب وجبُٗتها للٛغب زال٫ ال،جغ٦ُا وطل٪ بٗض ان زغحذ جغ٦ُا مً الٗؼلت التي ٞغيذ ٖليها 

 الباعصة لخلٗب صوع ا٦بر ٦الٖب ا٢لُمي في قغ١ اإلاخىؾِ .

ٟهلظل٪ ٞالٗال٢اث م٘ اه٣غة في ٚاًت الاهمُت الاؾتراجُجُت لضي مىؾ٩ى ، ٦ما ان جغ٦ُا   جْى

 لِـ لًِٛ ٖلي مىؾ٩ى ٣ِٞ ، بل ٦ظل٪ إلبغاػ اهمُتها لضي الٛغب في الهغإ م٘ الضب الغوس ي.
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خاله مً الخىاٞـ الظي ًهل الى هؼإ في بٌٗ الاو٢اث  جدىإػ الٗال٢اث التر٦ُت الغوؾُت

بازخالٝ الغئي بُنهما خى٫ ال٣ًاًا الا٢لُمُت للمجا٫ الخُىي ل٩ل منهما ، وبحن حٗاوها ا٢خهاصًا 

 وجدضًضا في مجا٫ الُا٢ت الظي اصي الي جإؾِـ ٖال٢ه اؾتراجُجُت بُنهما ٢اصث الى ج٣اعب ؾُاس ي .

خماص اإلاخباص٫ في وؾٗها ٦ظل٪ ان جدى٫ صون وحىص ان اإلاهالح الا٢خهاصًت التي  جغخب بااٖل

، ٞغوؾُا التي اٖخمضث مىظ جىلي (31)جىجغاث حُىؾُاؾُت ٧امىه  وحٗلها مىاٞؿه ٚحر ٖىُٟت 

ٞالصًمحر بىجً الغثاؾت ٞيها النهىى الا٢خهاصي اؾاؾا الؾخٗاصة م٩اهتها الٗاإلاُت جغي في جغ٦ُا 

٪ ا٢خهاصي مهم بد٨م ٧ىنها ؾى  ؾُا، ى٢٘ اؾتراجُجي ٖلي مٟتر١ َغ١ اوعبا وآ١ ٦بحر وطاث مقٍغ

و٣٦ىة ا٢خهاصًا ناٖضه وطل٪ إلاىاحهت ال٣ٗىباث الٛغبُت هدُجت الاػمت الاو٦غاهُت ، ٟٞي ٖام 

صزل الا٢خهاص الغوس ي في اػمت ٖم٣ُت وزُحرة بؿبب الهبٍى الخاص في اؾٗاع الىِٟ،  2014

، مما صٞ٘ بغوؾُا الي جىدُت  (32)اه٨ماف خاص ا٢خهاصي  وال٣ٗىباث اإلاالُت الٛغبُت والىدُجت هي

زالٞاتها الؿُاؾُت م٘ جغ٦ُا حاهبا، والتر٦حز ٖلي الخٗاون الثىاجي بُنهما، والظي ٢ض ٌٗىى حؼء مً 

ال٣ٗىباث ٖليها مؿخٛله جضهىع ٖال٢اث جغ٦ُا م٘ الاجداص ألاوعبي بؿبب الازخالٝ ٖلي مىا٠٢ مً 

امل الهجغة الى اعوبا  ، وخ٣ى١ الخغب ٖلي جىُٓم صاٖل ، ٖو ضم ٢بى٫ جغ٦ُا في الاجداص ألاوعبي ، ٖو

الاوؿان في جغ٦ُا الامغ الظي ٢ض ًضٞ٘ بإه٣غة الي جبني ؾُاؾت زاعحُه ا٦ثر اؾخ٣الال ًٖ الٛغب، 

 غوس ي الخخىاء ؾُاؾت الٛغب ججاهالظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ان الىهج ال  (33)والبدث ًٖ انض٢اء حضص

 بت التر٦ُت .٢ض ًبضا مً البىا

وفي اإلا٣ابل حؿعى جغ٦ُا مً زال٫ الخٗاون الا٢خهاصي م٘ عوؾُا الي جد٤ُ٣ اهضاٝ 

ً ال٣ىه لهالخها في مجا٫ الُا٢ت  اؾتراجُجُت ا٢لُمُا وصولُا، منها اخضار جدى٫ اؾتراجُجي إلاىاٍػ

ت وج٣ىُاث الًٟاء باالؾخٟاصة مً الخبراث الغوؾُت  م٣ابل الخىاػن الٛحر ج٣لُض ي لهالح الىىٍو

ُا٢ه بد٨م مى٢ٗها الظي ٌٗض ممغا لاؾغاثُل واًغان في اإلاى٣ُت، اياٞت لخدىلها إلاغ٦ؼ ا٢لُمي ل

ب( ها، واٖخماصها )صبلىماؾُت الاهابِضو٫ اإلاؿتهل٨ت للاؾتراجُجُا لٗبىع الُا٢ت مً الضو٫ اإلاىخجت ل

ؼ م٩اه تها والاؾخجابت لخاحُاتها التي ج٣ىم ٖلي اؾخٛال٫ مى٢ٗها في الخٟاوى الا٢لُمي والضولي وحٍٗؼ

٣ها لخٛظًت اخ(34)مً الُا٢ت  با ، والتي خُاحاث اوع ، خُث جمغ اهابِب الٛاػ الغوؾُت بتر٦ُا في ٍَغ

 . 2015لم جخإزغ في طعوة الخىجغ بحن الضولخحن ٣ٖب اؾ٣اٍ الُاثغة الغوؾُت ٖام

حن ومً هىا ٞان الجزاٖاث الغوؾُت التر٦ُت جٓل ٢اثمت بد٨م جباًً مهالح ال ُٞغ

حن في  الاؾتراجُجُت في مى٣ُت الكغ١ الاوؾِ والىنى٫ الي مغخلت الخهاصم الٗؿ٨غي بحن الُٞغ

ا في الخٟاٖالث الا٢لُمُت في اإلاى٣ُت  ا ، ٞغوؾُا جغي ان لها صوعا مدىٍع الهغإ ال٣اثم في ؾىٍع

ها يض اي جضزل صولي او ٚغبي في ؾىع  ا وو٢ٞى ت في ؾىٍع ٍا مً ججؿض في امخال٦ها ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ
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زال٫ اؾخسضام خ٤ الُٟخى في مجلـ الامً ، وجدالٟها م٘ اًغان لضٖم الىٓام الؿىعي ،في خحن 

ا التي جمثل جغ٦ُبت ٖغ٢ُت ٖلي  اإلاٗاعيتجضٖم اه٣غه  ت اهُال٢ا مً خماًت خضوصها م٘ ؾىٍع الؿىٍع

ت واإلاخمثلت في الا٦غاص وان ب٣اء هٓام بكاع الاؾض ؾ٩ُ ت حاهبي الخضوص التر٦ُت الؿىٍع ىن يغبت ٢ٍى

ا ٌك٩ل بىابت  للُمىح التر٧ي، بان جهبذ ٢ىة ا٢لُمُت في حىاعها، زانت وان مى٢٘ ؾىٍع

 اؾتراجُجُت لتر٦ُا حىىبا هدى بلضان الكغ١ الاوؾِ .

حن هي مً ًس٠ٟ خضة الخىجغ  وجب٣ى ٖال٢اث الخٗاون الا٢خهاصي والكغا٦ت بحن الُٞغ

حن في اخخىاء ٤ ؾُاؾت الُٞغ ا او في لُبُا بٗض صزى٫  والهضام بُنهما ٞو ٧ل اػمت ؾىاء في ؾىٍع

غاٝ الضازلُت اإلا حن ٦جؼء مً الهغإ الضولي في لُبُا لضٖم الَا ت ٞيها جد٣ُ٣ا إلاهالح خالُٞغ هاٖع

 اإلاخضازلحن  .

مما ٌٗني ؤن هظا اإلاىيٕى ؾُٓل ًد٨م الترجِباث في اإلاى٣ُت بهٝغ الىٓغ ًٖ َبُٗت 

جدغم ٖلى ؤال ًىٟجغ الجزإ في ق٩ل خغب ؤو ما قابه مثال. التي  -اإلاغخلت والؿُاؾاث اإلاخبٗت 

وؾىاء في هىمه ؤو في ؤٖؼ جٟاٖالجه واهٟٗاالجه، ٞةن الاؾىص والبىؾٟىع ومغمغة واإلاخىؾِ ؾُٓلىن 

 .ٌؿاهمىن في جدضًض الؿُاؾت والؿلم والخغب في اإلاخىؾِ

 
ً
 اسباهية مغللة: -هساعات بريطاهية -رابعا

سُت وا٢خهاص ُاهُا مب٨غا ٖلى م٤ًُ حبل َاع١ ألؾباب جاٍع ت.. ؾُُغث بٍغ ًت واؾخٗماٍع

ُاهُت  إلاغا٢بت اإلاالخت والؾُما و٢ذ الاػماث والخغوب. وم٘ ؤن هظا اإلا٤ًُ ًبٗض ًٖ الجؼع البًر

بمئاث ال٨ُلىمتراث، ٞةن لىضن جدغم ٖلى الاؾخمغاع في الؿُُغة ٖلى حبل َاع١، لظل٪ 

ض باؾخٗاصة اإلا٤ًُ ب مى٠٢ نلب وقضًض اللهجت، الٞخا الاهدباه بلى ٖضم انُضمذ مُالب مضٍع

ج٨غاع هظا الُلب. ؤما اإلاٛغب الظي ًخ٣اؾم اإلا٤ًُ مً هاخُت الجُىبىلُدُ٪ ٞلم ًخدضر ؤنال في 

ُاهُا.  اإلاىيٕى ال م٘ اؾباهُا وال م٘ بٍغ
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أفريليا  مضيم جبل طارق   على اليمين حيث أوروبا على اليسار و

م٨ً حؿمُت الجزإ الىاثم خى٫ م٤ًُ حبل َاع١   ب٩ىهه هؼاٙ مٛل٤، حؿُُغ ٖلُه جماما  ٍو

م مً ٧ىهه ًمـ ألامً ال٣ىمي  ُاهُا وال حؿمذ للمٗىُحن مباقغة الخضًث في قاوهه بالٚغ بٍغ

 واإلاٛغب.  إلؾباهُا

ُاهُا جدؿم باإلاى٠٢ طاجه في الخٔ ؤن بٍغ  –اع ؤزغي ؤما٦ً جىاحضها في اإلاخىؾِ وفي بد ٍو

التي زايذ خغبا يض ألاعحىخحن ألنها ؤعاصث اؾخٗاصة  ض٦٠ًما هى الكإن في ٢برم وفي حؼع اإلاال

 هظه الجؼع. 

ه الٗالم مً مخٛحراث ؾُاؾُت البض  ت حىاهب هظا الجزإ وزلُٟاجه وجُىعه ٖبر ما ٖٞغ وإلاٗٞغ

ش الهغإ ٖلي اإلا٤ًُ :ان ه٠٣  ٖىض اهم املخُاث الخاٍع  سُت في جاٍع

اص ٌؿُُغ ٖلي حب771ٖام - ىاء الٟخذ الاؾالمي لألهضلـ ل َاع١ ازم ال٣اثض اإلاؿلم َاع١ بً ٍػ

 هظا الجبل باؾمه والػا٫ ًدمل اؾمه ختى الان . وؾمي

م الاؾبان ٌؿخُٗضون حبل َاع١ مً اًضي اإلاؿلمحن بٗض انهُاع الضولت الاؾالمُت في 1462في ٖام-

 الاهضلـ .

 م جم يم حبل َاع١ ألؾباهُا . 1501في ٖام -

ُاهُا جدخل حبل 1704َفي ٖام - ُاهُت الاؾباهُت مً م بٍغ  . 1714- 1701اع١ ازىاء الخغب البًر

ُاهُا بمىحب مٗاهضة  ١ م اؾباهُا جدىاػ٫ ًٖ ؾُاصتها ًٖ حبل َاع 1713في ٖام -  (35)اوجغزذ لبًر

ُاهُا الٗٓمى  والتي ههذ اإلااصة الٗاقغة ٞيها: )ٌؿلم اإلال٪ ال٩ازىل٩ُي )مل٪ اؾباهُا( إلال٪ بٍغ

كتٍر نالخُاجه ال٩املت واإلاُل٣ت ل بلضة و٢لٗت حبل َاع١، و٦ظل٪ اإلاُىاء والخدهِىاث خىلهما َو

ُاهُا الٗٓمى صون اي والًت  اإلال٪ ال٩ازىل٩ُي ه٣ل الهالخُاث اإلاظ٧ىعة اٖاله والتي ؾدؿلم لبًر

ُاوي  ٤ البر م٘ صازل البالص، وفي خا٫ ان ٢غع الخاج البًر ٢ًاثُت وصون اي اجها٫ مٟخىح ًٖ ٍَغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:STS059-238-074_Strait_of_Gibraltar.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:STS059-238-074_Strait_of_Gibraltar.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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حبل َاع١ بالهبت او البُ٘ او اي وؾُلت ازغي ٞةن الخاج الاؾباوي هى الخسلي ًٖ نالخُخه في 

الخُاع الاو٫ واإلا٣ضم ٖلي ٧ل ما ٖضاه ُٞما ًسو ه٣ل الهالخُاث او اٖاصة حبل َاع١ الظي لً 

 . (36)٩ىن الا الؾباهُا ٢بل اي ٢ىة ازغي(ً

ههذ ٖلي ان مل٪ وازاع جٟؿحر هظه اإلااصة هؼاٖا مؼا٫ مؿخمغا ٟٞي خحن جغي اؾباهُا انها 

ُاهُىن ان  -ولِـ ؾُاصة او خ٨م–اؾباهُا يهب نالخُاجه  ُاهُت ،ًغي البًر حبل َاع١ إلال٪ بٍغ

م و٢بل ؾىىاث 1704اًلىلت اإلاؿخٗمغة لهم بٗض اهخهاعهم بمؿاٖضة الهىلىضًحن ٖلي اؾباهُا ٖام 

ُاهُىن و٦ظل٪ الاؾب ،مً اإلاٗاهضة ان جدمل في ههها لظا ٞاإلااصة الٗاقغة التي ًخمؿ٪ بها البًر

 (37)بىىصا مخًاعبت ومدحرة وجخٗاعى م٘ الىي٘ ال٣اثم واإلاؿخ٣بلي ٖلى خض ؾىاء .

ت ملخ٤ بها ؾاخل نٛحر م ٦ُلى متر مغب٘ ،اياٝ  6.7ؿاختها ًمثل حبل َاع١ ٢ُٗت صخٍغ

سُا نغإ ؤهضلس ي  ضه ،قهضث جاٍع ا محزاث ٍٞغ غة اًبحًر لها مى٢ٗها ٖلي َٝغ الجىىبي مً قبه حٍؼ

ت بؿبب ُاهُا واؾباهُامي واؾباوي ،وخالُا هؼإ َىٍل بحن بٍغاؾال  ، ولهظا اإلا٤ًُ اهمُت ٖؿ٨ٍغ

لس ي بُى٫ اإلاى٢٘ الجٛغافي الظي ًغبِ البدغ اإلاخىؾِ بامل غى  15خُض الَا ًتراوح بحن ٦م ، ٖو

٣ُا. 13-37 ٟهل بحن ا٢ص ى خىىب اؾباهُا والكاَئ الكمالي إلٍٞغ  ٦م ٍو

متر ،ومضًىت حبل َاع١ التي جى٣ؿم  1426التي ًبلٜ اعجٟاٖها  ًى٣ؿم حبل َاع١ الي الصخغة

ت ، واإلاُىاء اإلاخد٨م في اإلا٤ًُ ،  الي ؾبٗت اخُاء ؾ٨ىُت، ومُاع صولي ، و٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

وجمخض الخضوص الٟانلت بحن حبل َاع١ والاعاض ي الاؾباهُت بُى٫ مُل واخض في زِ  

 (38)مداطي إلاضعج مُاع حبل َاع١ . مؿخ٣ُم ًمخض مً الكغ١ الي الٛغب ٖبر ؾُاج مغجٟ٘

ُاهُا الٗٓمي في اهم م٣ًُحن بالبدغ اإلاخىؾِ ٢ىاة  وبنهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ جد٨مذ بٍغ

ـ في حىىب قغ١ اإلاخىؾِ وحبل َاع١ في ٚغبها في خحن لم حٗتٝر اؾباها بالؿُاصة ال٩املت  الؿَى

ُاهُا ٖلي ٧امل بغػر حبل َاع١   .لبًر

ُاهُا في اَاع مىاحهتها للمُالب الاؾباهُت بجبل َاع١ إلاى٘ اي جدال٠ لها م٘ اي  ٖملذ بٍغ

ٖلي مهالح ٞغوؿا في اإلاٛغب الٗغبي وؿا، وؾٗذ الي وي٘ جغجِباث خاٞٓذ ٢ىة ازغي وزانت ٞغ 

ت م٣ٟىصة صون حٗىٌٍ مىاؾب او  وجد٤ُ٣ اؾخ٣غاعها في مهغ ، وب٣ذ اؾباهُا طاث امبراَىٍع

 . (39)جغيُه ل٨غامتها اإلاهضعة 

ت بحن الضو٫ ال٨بري ازخاعث ٧ل وم اث الاؾخٗماٍع ً واخخضام الهٖغ ٘ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ت ومىاحهت الخُغ  غوؿا جىدُت زالٞاتهم حاهبا لخإمحن اَماٖهم الاؾخٗماٍع ُاهُا ٞو مً اؾباهُا وبٍغ

الاإلااوي الضهم ٖلي اإلاٛغب، وحٗهضوا بان ال ٌؿعى اًً منهم لخُٛحر الىي٘ ال٣اثم ُٞما ًسو 
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ُاوي في الجُ ٣ُا ، والخىاحض الٟغوس ي في اإلاٛغب ، و٦ظل٪ الخ٨م البًر ىب الاؾباهُت في قما٫ اٍٞغ

 حبل َاع١ .

( لخإ٦ض الخاحت الاؾتراجُجُت لجبل َاع١ ، 1918-1914وحاءث الخغب الٗاإلاُت الاولى )

ُاهُا ٖلي ان حبل َاع١ ا٦بر مً مجغص مؿخٗمغه بل هي مغ٦ؼ اصاعة الٗملُاث البد ت وا٦ضث بٍغ ٍغ

ُاهُا في ٚغب اإلاخىؾِ، ومٟخاح ؾُُغ  ٣ُا واإلاضزل الٛغبي للٖلة بٍغ مخىؾِ ؾىاء ي قما٫ اٍٞغ

م خُاص اؾباهُا في الخغب الا ان الاهجلحز  ا ، وٚع ا او ٖؿ٨ٍغ اؾباهُا بخ٣ضًم الضٖم  الؼمىاججاٍع

، وازخٟذ زال٫ ؾىىاث الخغب ٧ل الانىاث اإلاُالبت لٗىصة حبل البري والبدغي للمؿخٗمغة

ؿُاصه الاؾباهُت، الا انها اؾخمغث بٗض اهتهاء الخغب وػاصث هظه اإلاُالباث بٗض جىلي ٞغاه٩ى لَاع١ ل

اث اؾخ٣اللُت او ٢ىمُت  الخ٨م في اؾباهُا ٦دا٦م مُل٤، خُث اٖلً التزاما عاسخا ب٣م٘ اي هٖؼ

 .ببالصه وان ال ًتر٥  ٢ؿما مً اعاييها جدذ اخخال٫ احىبي 

ُاهُا ومُالبت ٧ان اهضإل الخغب الٗاإلا ُت الثاهُت ؾببا في جإحُل اإلاىاحهت بحن اؾباهُا وبٍغ

الازحرة بجالئها ًٖ حبل َاع١، والتي حىدذ ٞيها اؾباهُا الخُاص بد٨م اوياٖها الا٢خهاصًت 

 اإلاخإػمت وبيُت حِكها الًُٟٗت .

ت جسضم ال٣ىاث  ت وحٍى ت بدٍغ لٗبذ اإلاؿخٗمغة )حبل َاع١ ( صوعا ٞاع٢ا ٣٦اٖضة ٖؿ٨ٍغ

ُاهُت ، ومً زم ٢ىاث ا  اإلاؿخٗمغة مً ؾا٦ىيها ازىاء الخغب .الخلٟاء، وزانت بٗض ازالء لبًر

بغػث اهمُت حبل َاع١ مً حضًض ازىاء الخغب الباعصة ٦ب٣ٗت اؾتراجُجُت ٌؿخُُ٘ اإلاٗؿ٨غ 

٣ها مخابٗت ما ًجغي مً والي خىى البدغ اإلاخىؾِ ، والظي ًهل الٛغب بالكغ١ الٛغبي ًٖ ٍَغ

كاَئ اجها٢ل َو ٨ُت ُم الكغ١ اإلاخىؾِ ب٩ل جدالٟاجه ونٖغ ، وم٘ جىامي اإلاهالح الامٍغ

٣ت الاؾتراجُجُت والا٢خهاصًت في الكغ١ ألاوؾِ ٣٦ُب في مىاحهت اإلاٗؿ٨غ الكغقي   ٣ٞ12امذ ٞع

لس ي ؾىت  ُاهُا يم اؾباهُا الي 1949صولت بخإؾِـ مىٓمت الخل٠ الَا ٌ بٍغ م والظي ناخبه ٞع

ت الخل٠ خاحت اإلالخت الؾباهُا في جإمحن ٢اٖضة ج٩ىن هي وم٤ًُ خبل َاع١ ، الا ان الًٍٖى

لس ي وا ُغ ال٣اصة ياؾاؾا لغنض اي جدغ٥ ؾىُٞتي ٌؿتهضٝ الابداع هدى املخُِ الَا

ىن والخبراء الاهجلحز والاؾبان  باث مكتر٦ت بهضٝ ججغبت   الٗؿ٨ٍغ ل٣ٗض احخماٖاث مخخالُت وجضٍع

 إل لضعء الخُغ الؿىُٞتي.وحكُٛل ٖضص مً اهٓمت اإلاغا٢بت والاؾخُ

اؾخمغث اؾباهُا في اإلاُالبت باؾخٗاصة الؿُاصة ٖلي حبل َاع١ مً زال٫ مىٓمت الامم 

غ اإلاهحر وانهاء الاؾخٗماع، وماعؾذ يٍٛى اٖالمُت وؾُاؾُت وبضؤث  اإلاخدضة التي جبيذ مبضا ج٣ٍغ

ُاهُا جُلب ٞيها الجلىؽ والخٟاوى بكإن حبل َاع  ١، و٢امذ بٟغى مٗغ٦ت صبلىماؾُت م٘ بٍغ

ت اإلااصًت الي حبل َاع١  قبه خهاع وج٤ًُ خغ٦ت ٖبىع الاشخام والبًاج٘ ٖبر اإلاىاٞظ البًر
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ُاهُىن والاحاهب اإلا٣ُمىن في  وسخبذ حمُ٘ جغازُو اإلاغوع الخغ التي ًدملها اإلاىاَىىن البًر

٠ حبل َاع١ ، والظًً ٧اهى   .ٌٗبرون بهىعة مىخٓمت للٗمل في اإلاؿخٗمغة امى٣ُت ٍع

م مً ان الاؾبان هجخى في اؾخهضاع ا٦ثر مً ٢غاع مً الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة و  بٚغ

ه  ُاهُا لم ج٨ترر لخل٪ ال٣غاعاث مخظٖع ًلؼم الضولخحن بالجلىؽ والخٟاوى خى٫ الا٢لُم ، الا ان بٍغ

ُاهُا بان ؾ٩ان الا٢لُم ٖبروا مً زال٫ اؾخٟخاء ٖام بانهم ًًٟلىن الب٣اء ٖلي نلتهم املخلُت ببًر

ًخه اؾباهُا 1967م٘ اهخساب ماؾؿاث مدلُت جضًغ قاونهم والظي احغي ٖام  م ، والظي ٞع

تراٝ بيخا ا الاؾخٟخاء، والتي بضوعها ج هظثوج٣ضمذ بك٩ىي عؾمُت لألمم اإلاخدضة مُالبت بٗضم الٖا

حن بالٗىصة الى اإلاٟاوياث َالبذ ت واؾخمغ الخهاع الاؾباوي الى ان خهلذ جدىالث حظٍع، الُٞغ

اة ٞغاه٩ى خُث قهض ٖام  م ٞخذ حؼثُا 1982في اؾباهُا بٗض الخدى٫ الضًم٣غاَي الظي جلى ٞو

للمٗبر البري والبدغي بحن مؿخٗمغة حبل َاع١ والاعاض ي الاؾباهُت واؾخمغث جل٪ الٗملُت 

جُا لخخم ٞخذ اإلاٗابغ بال٩امل ٖام   .(40)م 1985جضٍع

ُاهُا واؾباهُا عهُ ىت هظا الجزإ ٖلي مؿخٗمغة حبل َاع١ بحن واؾخمغث الٗال٢اث بحن بٍغ

ذ في الخىاػ٫ ٖلي اإلاؿخٗمغة، مهاخبت طل٪  ُاوي نٍغ ٌ بٍغ مُالبت مؿخمغة مً اؾباهُا وٞع

ٌ ؾ٩ان اإلاؿخٗمغة في ا٦ثر مً اؾخٟخاء  ُاهُا ، ٞع الؿُاصة الاؾباهُت وجمؿ٨هم بالخبُٗت لبًر

٨ؿذ( والد ُاهُا مً الاجداص ألاوعبي )بٍغ ب٣ى زغوج بٍغ كبث ؾ٩ان حبل َاع١ بالب٣اء في الاجداص ٍو

 الاوعوبي ٢ض حسجل ٖالمه ٞاع٢ه مؿخ٣بلُا في مهحر هظه اإلاؿخٗمغة .

 
ً
 إسرائيلية كائمة: -فلسطييية–هساعات لبىاهية -خامسا

ضص مً الجؼع هىا٥ ٢هو ٦ثحرة ًٖ الهغإ الٟلؿُُني  ًد٩ي الًٟاء اإلاخىؾُي ٖو

ب جضاولىا ٖلى ؾاخاث الاؾغاثُلي، نغإ مسابغاحي و٢ى -والٗغبي الُت الخضٍع ت زانت ٖو ي ٖؿ٨ٍغ

حر ؤزال٢ُت، وؤخُاها جىاحهىا بك٩ل مباقغ ال وٗٝغ  ٠ُ وؾاثل قتى بما ٞيها ال٣ظعة ٚو ٦ثحرة بخْى

 لخض الُىم ٧ل الخٟانُل.

ذ ) -الجؼع ألا٦ثر بزاعة في الهغإ الٟلؿُُني –( crêteحٗخبر حؼع ٢برم وعوصؽ و٦ٍغ

م تهضؤ مً وكاَاث َغفي الهغإ مىظ بٗث بؾغاثُل في ٢لب الٗالم الٗغبي الاؾغاثُلي، طل٪ ؤنها ل

لجملت مً الٗىامل ٧اإلاى٢٘ اإلامحز والاؾخ٣غاع والخدى٫ الا٢خهاصي وال٣غب الجٛغافي  1948الٗام 

اث ؤزغي ٦ثحرة ت بما ٞيهم ٖغب ويهىص وهٍى   .( 41)مً َغفي الهغإ والتر٦ُبت الؿ٩اهُت اإلاخىٖى
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 الاسرائيلي-الجسر الشاهدة على الصراع العربيكع و خريطة وم

ت ومؿخترة يض  ؤي٠ بلى هظا ؤن الخىجغ خى٫ الجؼع وزاعحها حٛظًه جغ٦ُا بإٖما٫ ْاهٍغ

ا والٗغا١، وجخضزل في قاون الٗغب والٟلؿُُيُحن والهغإ م٘ اؾغاثُل وفي ؤخضار  ٢برم وؾىٍع

ا ٦بدغ مخىؾِ وقغ١ ؤوؾِ في هٟ وجى٠ْ مهباث ، (42)ـ الى٢ذمهغ ولُبُا وزانت في ؾىٍع

ا، زضمت لخجاعتها وؤمنها ال٣ىمي يمً ؾُاؾت جغ٦ُت  نهغي صحلت والٟغاث اإلاخجهت الي الٗغا١ وؾىٍع

 .ججاه ححرانها اإلاخىؾُُحن

الا اهه هىا٥ مخٛحراث ازغي بغػث لخُٗي لهظه الجزاٖاث بٗضا ازغ جمثلذ في الا٦دكاٞاث 

والىِٟ ،خُث ج٣ضع ٦مُت الٛاػ الُبُعي بدىى قغ١ الجضًضة ملخؼون هاثل مً الٛاػ الُبُعي 

جغلُىن ٢ضم م٨ٗب مً الٛاػ  122باإلاخىؾِ خؿب الضعاؾاث التي ٢امذ بها هُئاث مخسههه 

 ملُاع بغمُل مً الىِٟ، 1.7الُبُعي و
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م٘ وحىص ج٣ضًغاث  جُٟض بتزاًض هظه ال٨مُاث خا٫ اؾخ٨ما٫ احغاءاث الاؾخ٨كاٝ 

ذ ال لى طل٪ اؾٖغ ت ختي واإلاسح ،ٖو ضو٫ اإلاُلت ٖلي جل٪ اإلاى٣ُت بترؾُم خضوصها البدٍغ

جامً خهتها مً جل٪ الثرواث التي ج٣٘ في هُا١ خضوصها ، وحٗمل ٖلي اؾخٛاللها 

 .(43)والاؾخٟاصة منها مما اصي ليكىب الهغإ في جل٪ اإلاى٣ُت 
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الٛاػ الثروة اإلا٨دكٟت ،خُث ٣ًضع حجم اخخُاٍ  ٧ان ل٣ُإ ٚؼة الٟلؿُُني ههِب في هظه

 ً جغلُىن ٢ضم م٨ٗب ،واؾغاثُل مً زال٫ خ٣ىلها الثالر :خ٣ل 1.2الُبُعي في خ٣ل ٚؼة ماٍع

جماع ، وخ٣ل جاهحن ،وخ٣ل لُُٟازان حكحر الخ٣ضًغاث الي اخخُاَُاث مً الٛاػ الُبُعي بهظه 

 جغلُىن متر م٨ٗب . 12الخ٣ى٫ جٟى١ 

( والىا٢٘ ٖىض زِ 9ً البلى٥ ع٢م )وجتر٦ؼ الاػمت في الجزإ بحن لبىان واؾغاثُل ٖلي حؼء م

ٌ لبىانال الاجٟا٢ُت الاؾغاثُلُت ال٣برنُت بؿبب ٖضم مىا٣ٞتها ٖلي  خضوص بحن البلضًً ، و٢ض ٞع

خضاء ٖلي ما ٣ًاعب  ٦م مغب٘ مً اإلاى٣ُت   80الى٣ُت الثالزُت بحن الضو٫ الثالر والتي اصث الي الٖا

م ٖىضما اٖلً لبىان ٖلي 2018ٞبراًغ 9لضًً في الا٢خهاصًت الخانت بها ،واؾخمغ الهغإ بحن الب

اج٪( الغوؾُت للخى٣ُب جى٢ُ٘ اجٟا٢ُخحن م٘ قغ٧اث )جىجا٫( الٟغوؿُت و )اًني( الاًُالُت  و)هٞى

ٖليها م٘ جل  ي ٣ً٘ حؼء مىه في اإلاُاه اإلاخىإػ( الظ9(والبلى٥)4البلى٥ )ي واهخاج الىِٟ والٛاػ ف

 .(44)ابِب

ًذ اؾغاثُل ما ٢امذ به  ؾُىلها البدغي إل٣ًاٝ هظه لبىان و٢امذ بالتهضًض مً زال٫ اٞع

ت م٘ لبىان مما ًغجح بخُىع الامغ  الكغ٧اث ًذ اؾغاثُل جغؾُم خضوصها البدٍغ ًٖ الخى٣ُب وٞع

م وفي اإلا٣ابل ي٣ُذ اؾغاثُل ٖلي الؿلُت 2006للجزإ اإلاؿلح بُنهما ٦ما خضر في خغب 

ً بٛؼة ويُٛ ذ ٖلي الكغ٧اث اإلاؿخٛلت لهظا الخ٣ل لالوسخاب الٟلؿُُيُت الؾخٛال٫ خ٣ل ماٍع

 او لتر٥ الٗمل به .

ت مى٣ُت قغ١ اإلاخىؾِ الي ؾاخت اؾتراجُجُت ،  ٣ٞض  خىلذ مىاعص الٛاػ الُبُعي البدٍغ

ض الٗال٢ت بحن الاجداص  غوؿا صوعا اؾاؾُا في طل٪ مً زال٫ قغ٧ائها الامغ الظي ٣َٖ لٗبذ اًُالُا ٞو

ا وهُمىتها ٖلي الاوعوبي وجغ٦ُا ، وبغوػ ع  وؾُا ٦ُٝغ اؾاس ي مً زال٫ قغ٧اتها و٢ىاٖضها في ؾىٍع

 حؼء مً مُاه الكغ١ اإلاخىؾِ مً زاللها .

لؿُحن، هؼإ تهُمً ٖلُه َبُٗت  اث بحن اؾغاثُل ولبىان ٞو ومً هىا هالخٔ اؾخمغا الجٖز

في قغ١  الهغإ الٗغبي الاؾغاثُلي واإلاهالح اإلاخًاعبت في الاؾخٟاصة مً الثرواث الُبُُٗت

غاٝ الضولُت الٟاٖلت واإلاازغة في هظا الهغإاإلاخىؾِ   . حٛظًه الَا

 الاســـتــــــــىـــتــــــاجــــات:

ان خىى البدغ اإلاخىؾِ ْل ٖبر الاػمىت والٗهىع والػا٫ ًمثل اهمُت مالخُت زانت هٓغا  -1

بحن صو٫ عاث الٗالم ال٣ضًم مما حٗله مغ٦ؼ للهغإ اإلاى٢ٗت الاؾتراجُجي اإلاكاَئ ل٣

اث مىظ الٗهىع ال٣ضًمت .  وامبراَىٍع
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ان الهغإ الخًاعي مىظ ال٣ضم في مى٣ُت اإلاخىؾِ ًٓل ًل٣ي بٓالله ٖلي َبُٗت الٗال٢اث  -2

بحن اَغاٞه والخٟاٖالث بُنهم ال٣اثم ٖلي الخغوب والهُمىت والؿُُغة ٖلي اإلاًا٤ً والجؼع 

ا ت التي ٧اهذ صاٖم للضو٫ والامبراَىٍع ث ال٨بري إلخ٩ام ؾُُغتها والخىاحض واإلاضازل البدٍغ

 ٣٦ىة ٦بري في مىاحهت الٛحر .

ان الخُىعاث الضولُت التي اٞغػتها نهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بخإؾِـ مىٓمت الامم اإلاخدضة  -3

وبغوػ ٢ُبحن عثِؿُحن في الٗالم جدىلذ الخغب بُنهما الي خغب باعصة اًٞذ الي ان انبذ 

ب الضولي ٦مغ٦ؼا عثِؿُا للهغإ بحن الكغ١ والٛغب  زانت خىى اإلاخىؾِ مجاال لالؾخ٣ُا

 بٗض ٚغؽ اؾغاثُل في اعى  ٞلؿُحن ٨٦ُان حضًض باإلاى٣ُت .

اث في خىى اإلاخىؾِ لِـ  -4 ْل الهغإ الٗغبي الاؾغاثُلي مدغ٧ا ومىحها للهغاٖاث والجٖز

٢٘ الجٛغافي بل امخض لِكمل ٧اٞت الجؼع والضو٫ اإلادكاع٦ت في اإلاى ٣ِٞ بحن الٗغب واؾغاثُل 

 اإلاُل ٖلي اإلاخىؾِ والتي ازغث وجإزغث بُبُٗت هظا الهغإ .

ج٣اَ٘ اإلاهالح الا٢خهاصًت اإلاكتر٦ت لضي صو٫ خىى اإلاخىؾِ زانت بٗض الا٦دكاٞاث  -5

الهاثلت مً الٛاػ والىِٟ به ،مما حٗل هظه الضو٫ جخجه في اخُان ٦ثحرة الي التهضثت واخخىاء 

وان َغى ٖليها جدالٟاث مخباًىت ٞغيتها َبُٗت الازخالٝ  الجزاٖاث وحٛلُب ٧اٞت اإلاهالح

.)
ً
ت بًٗها هدى الهُمىت ٣٦ىة ا٢لُمُت مازغة )جغ٦ُا همىطحا  الؿُاس ي بحن الضو٫ ، وهٖؼ

اث والهغاٖاث  في ْل مهالح الضو٫  -6 ْل محزان ال٣ىة هى اإلاهُمً واإلاخد٨م في هظه الجٖز

ُاهُا و ٞغوؿا او مً زال٫ ًاث اإلاخدضال٨بري في خىى اإلاخىؾِ ٞغاصي ٧الىال  ة وعوؾُا وبٍغ

ٖبحن الغثِؿحن ٦تر٦ُا وعوبي وخل٠ الىاجى في جإزحرها ٖلى الال مىٓماث ا٢لُمُت ٧االجداص الا 

 ومهغ واؾغاثُل .

ما٢ذ ، وجب٣ى  هان اإلاهالح الا٢خهاصًت اإلاكتر٦ت لضو٫ خىى اإلاخىؾِ ٢ض ٩ًىن ٖامل تهضث -7

 ٖلي اإلاكهض الٗالمي . ت وم٘ اي مخٛحراث صولُت جُغؤي لخٓهظه الجزاٖاث ٢ابلت لالهٟجاع في ا

 -خـــــاثمـــــة:

املجاعي اإلااثُت بكتى ؤهىاٖها ٧البداع وألانهاع التي جهب في الُابؿت ؤو جدىم خىلها ؾىاء 

خلُت وؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت، و٢ض ؤ٧اهذ حؼع ؤو ٚحرها ْلذ ٖبر ألاػمىت مدل نغإ بحن الضو٫ امل

بلى اجٟا٢ُاث خاولذ جىُٓم اإلاالخت والاؾخٟاصة منها، ل٨نها لم جىه الهغإ،  زًٗذ جل٪ املجاعي 

ل محزان ال٣ىة اإلاخد٨م في الىي٘ الٗام ٞاعيا ؤؾلىبه في الخٗامل م٘ جل٪ املجاعي، وم٘ هظا  ْو

في ٞتراث زالثت لم جىه الخىجغ  وججىذ للهضوءٞةن الجزاٖاث التي اهٟجغث وجىٟجغ بحن الى٢ذ وآلازغ 

.بحن ال  ضو٫ بكإن هظا اإلاىيٕى
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م ٧ىن حل الجزاٖاث باإلاخىؾِ خالُا جلتزم الهمذ، ل٨نها جدغ٥ ألاٞئضة وال٣ٗى٫  في ْل   وٚع

، خازت ٖلى وي٘ الخُِ والىؾاثل إلاىاحهت ؤي َاعت مدخمل، مما ٌٗني ؤن (45)ٞىض ى وعهاهاث

اإلاخىؾِ ٢ض جغاه  الخٗاون في اإلاخىؾِ في بٗضه الخىمىي بحن صو٫ الجىىب وبُنها وبحن صو٫ قما٫

ا مما  ًخُىع في حىاهب ٖضة، ل٨ىه ًٓل عهُىت هظه الجزاٖاث الؿ٩ُىلىحُت ومحزان ال٣ىة زٞى

 ؾُإحي به اإلاؿخ٣بل.

 الهوامش واملراجع:

بؿب حٗضي بؾغاثُل ٖلى خ٣ى١ لبىان خُث "ج٣٘ بٌٗ م٩امً الٛاػ يمً الجٝغ ال٣اعي -1

الٛاػ في  يض اؾغاثُل في ألامم اإلاخدضة"، عاح٘ : " اللبىاوي"، وهى ما ؤصي ببحروث بلى "ج٣ضًم ق٩ىي 

٣ه صولُا"، في :  البدغ اإلاخىؾِ.. بحن الجزاٖاث ٖلى اإلال٨ُت وؾعي بؾغاثُل لدؿٍى
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ش   .19/10/2018مغاحٗت بخاٍع
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، ”الهغإ التر٧ي الُىهاوي في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ هى ٞغاٙ زلٟه جغامب ؤ٦ثر مىه هؼإ ٖلى الٛاػ8-
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 :http://www.ar-الغابِ
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ٍّ مً مكغٕو ٢اهىن ع٢م  -25
٤ ألامغ ب٩ل 

َّ
٠ بمثابت ٢اهىن  37.17ًخٗل بخُٛحر وجخمُم الٓهحر الكٍغ

م( اإلاُٗىت بمىحبه خضوص اإلاُاه 1973ماعؽ  2هـ )1393مً املخغم  26الهاصع في  1.73.211ع٢م 

اإلايكإة بمىحبه مى٣ُت  1.81ر وجخمُم ال٣اهىن ع٢م بخُٛح 38.17ؤلا٢لُمُت، ومكغٕو ٢اهىن ع٢م 

اعة:  ًىهُى  9ا٢خهاصًت زالهت. اهٓغ: مى٢٘ وػاعة الخاعحُت اإلاٛغبُت، جمذ الٍؼ
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-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-8A%D9%86
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https://ma.usembassy.gov/proclamation-on-recognizing-the-sovereignty-of-the-kingdom-of-morocco-over-the-western-sahara/#:~:text=Therefore%2C%20as%20of%20today%2C%20the,over%20the%20Western%20Sahara%20territory
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 جامعة الزاوية -كمية األقتصاد الزاوية

 

 :خلص امل

اإلاشاعهت في الخمىٍل ؤلاؾالمي بمػىكاث جؿبُم ضُغت مػغفت  بلىَضفذ َظٍ الىعكت 

ت اللُبُت لُا، وكمطغف شماٌ  غلىمؼ صعاؾت جؿبُلُت  اإلاطاعف الخجاٍع جىحض ؤهه افترغذ  ضؤفٍغ

ت اإلاىاؾبت، و جخػلم بخىحهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا في اإلاطغف مػىكاث ، بخىفغ الىفاءاث البشٍغ

ػاث وكىاهينو   بدشَغ
ً
باعجفاع صعحت املخاؾغ غىض جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت ، وؤزيرا

 في اإلاطغف.

ؼ لاؾخبُان غلى ؾدباهت في حمؼ البُاهاث، ؤؾلىب لا غلى  البدث خمضوكض اغ خُث جم جىَػ

لُا وفغوغه صازل مضًى غُىت مً اإلاىظفين الػاملين في ؤلاصاعة الػامت بمطغف  تشماٌ ؤفٍغ

 (SPSS)مفغصة وكض جم اؾخسضام خؼمت البرهامج لاخطاجي  (56)وجمثلذ غُىت الضعاؾت في ؾغابلـ 

جؿبُم ضُغت غىض وحىص مػىكاث  ؤلاخطاجيوكض اجضح مً هخاثج الخدلُل ، لخدلُل البُاهاث

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت وجخمثل َظٍ في جىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ اإلاػىكاث  الخمٍى

حػُم مً جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي  ،املخاؾغمً ضعحت بو  ،الخبراث والىفاءاثوب ،ؤلاصاعة(

في الػمغ واإلاؿخىي الخػلُمي  اإلاخمثلتبلى غضم بغاكت الػىامل الضًمىغغافُت باإلاشاعهت، باإلغافت 

الػمل َى  الىظُفي جؿبُم الطُغت اإلاظوىعة. ومً ؤَم ما ؤوص ى به البدث ؼالػملُت واإلاىكوالخبرة 

غلى وشغ الىعي اإلاطغفي فُما ًسظ ؤغماٌ الطيرفت ؤلاؾالمُت لضي الػاملين باإلاطغف وغغؽ 

ا لضي ؤلاصاعة الػلُا والخىفُظًتاللىاغت بإَمُته غغوعة وحىص اؾتراجُجُت و بطفت زاضت،  ا وصوَع

ت باإلاطغف ج دبجي ؾُاؾت  مضعوؾت للخػُين ولازخُاع جخػمً مػاًير مهىُت الزخُاع هفاءاث بصاٍع

اإلاىاؾبت لىاهين ال ؾًو  هام والىظاثف اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت،ومخسططت جدىاؾب مؼ مخؿلباث اإلا

غالُت مً  وبساضت ضُغت اإلاشاعهت بضعحتضُغ الخمىٍل ؤلاؾالمُت  هُل جلضًملدؿ والىاضخت
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ج ؾالب الجامػاث واإلاػاَض الػلُا في مجاالث ألامان وجللُل املخاؾغ، والػمل غلى  بغضاص وجسٍغ

 اإلاطغفي ؤلاؾالمي. الػلىم اإلاالُت واإلاطغفُت ؤلاؾالمُت لُيىهىا هىاة لؿىق الػمل

ل إلاطالمي، املصاطس، املضازبت -دالت: ولماث  عاث واللىاهين، الخمٍى  الدشَس

ٌ املبدث   :العام للبدث إلاطاز-ألاو

 ملدمت 1.1

اث ألاغماٌ اإلاطغفُ ؤلاؾالمُتالطىاغت اإلاطغفُت باإلاالُت و  لاَخمام باث  ؾىاء  تمً ؤولٍى

في حاهبي  غالُت مػضالث همى خللخه مً وطلً إلاا، ألاحىبُت وؤغلى مؿخىي اإلاطاعف الػغبُت 

ل ولاؾدثماع الخ  الغبذ والخؿاعة اللاثم غلى مبضؤاإلابضؤ الشغعي غلى في حػامالتها  اؾدىضثوالتي مٍى

ل ؤلاؾالمي واإلاغابدت واإلاشاعهت واإلاػاعبت  بخبىيها في وافت ألاغماٌ اإلاطغفُت  غضص مً ضُغ الخمٍى

اوالؿلم ولاؾخطىاع وؤلاحاعة الدشغُلُت وؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملًُ،  التي حشترن حمُػها في و  وغيَر

لى جىفير فغص بغافت ب ،طىع مخػضصة في شيل اهخاج ؾلؼ وزضماثالالػمت بالث ٍجلضًم الخمى 

م الػضًض مً آلاًاث التي جضٌ غلى  ،غمل والخض مً البؿالت والفلغ. وكض وعص في اللغآن الىٍغ

جإولىا ؤمىالىم بِىىم  " ًا ؤيها الظًً آمىىا الفي مدىم آًاجه غؼ وحلخُث كاٌ  الخجاعة،مشغوغُت 

 .(29آلاًت ) ءججاعة غً جغاع مىىم" ضىعة اليؿا بالباؾل بال ؤن جيىن 

ما  ؤن بالغضص مً الطُغ الخمىٍلُت،  جلضًم وجؿبُمللض هجخذ اإلاطاعف ؤلاؾالمُت في   

مً الطُغ  ؤهثرهه ًغهؼ غلى اإلاضاًىاث ؤوزطىضا في بضاًخه  ؤلاؾالميغلى اليشاؽ اإلاطغفي  بٌغل

ا،غي واإلاشاعو ألاز ؤن بُؼ اإلاغابدت اإلاغهبت جمثل الىطِب بلى  الىثير مً الضعاؾاثفدشير  اث وغيَر

، لبىىن ؤلاؾالمُت في فلؿؿينمالث األاهبر في مػا
ً
بُؼ اإلاغابدت في ضُغ اإلاضاًىاث، ل خُث ًد مثال

 ؤزغي ضُغ  بلىجدخاج كض اإلاشغوغاث الىبيرة  ؤن بالَظٍ اإلاضاًىاث كض جالثم اإلاشغوغاث الطغيرة 

ً  ؤلاؾالمُتحشاعن فيها البىىن   .(2010غفاهت، )بلىة مؼ اإلاؿدثمٍغ

بن ججغبت لُبُا في جؿبُم الطيرفت ؤلاؾالمُت حاءث مخإزغة ملاعهت ببػؼ الضٌو ؤلاؾالمُت 

الػضًضة مً الخدضًاث لاكخطاصًت، ولظا  ألازيرةالؿىىاث  زالٌشهضث لُبُا ألازغي، خُث 

ضالخاث بفي البلض اؾخػاصة غافُتها لاكخطاصًت، والػمل غلى بحغاء ًداٌو ضاوػى الؿُاؾاث 

ػاث والخؿىاث التي جم جمـ الىثير مً اللؿاغاث منها اللؿاع اإلاالي، ومً ؤ جساطَا في ببغػ الدشَغ

ؼ الطىاغت اإلاالُت ؤلاؾالمُت ما ب  ًلي: ججاٍ حػٍؼ

o  فظ بؾالمُت وجلضًم اللاثمت بفخذ هىا للمطاعفالظي ؾمذ  9/2009ضضوع اإلايشىع عكم

 م. 2009زضماث مطغفُت بضًلت غام 
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o  الظي وان بمثابت الثدت  9/2010ضضوع اإلايشىع الثاوي لػبـ الطيرفت ؤلاؾالمُت عكم

  .2010 ؤلاؾالمُت غامجىظُمُت صكُلت لخىظُم وشاؽ الطيرفت 

o  ت لشاون الطيرفت ؤلاؾالمُت  .2012الػام ؤؾـ مطغف لُبُا اإلاغهؼي اللجىت لاؾدشاٍع

o  جػمً  2012غام  1/2005اإلاػضٌ للاهىن اإلاطاعف عكم  46/2012ضضوع اللاهىن عكم

بغفاء غلىص جملً اإلاخاحغة الخاضت بالطيرفت ؤلاؾالمُت مً عؾىم وغغاثب حسجُل 

اإلالىُت، هما ؾمذ بخإؾِـ الىىافظ والفغوع واإلاطاعف ؤلاؾالمُت الياملت، وؤلؼم الؿلؿاث 

مؼ جإؾِـ  ؤلاؾالمُت،ثمت لاؾدثماع ؾُىلت اإلاطاعف الىلضًت بخىفير بضاثل شغغُت مال 

ت إلاطغف لُبُا اإلاغهؼي  ت جاؾؿها اللجىت ؤلاصاٍع  َُئت عكابت شغغُت مغهٍؼ

o  ت عكم  . 1/2013ضضوع كاهىن مىؼ اإلاػامالث الغبٍى

o (.2021)ضىضوق الىلض الػغبي،  .بغضاص صلُل خىهمت اإلاطاعف ؤلاؾالمُت 

ػاث لم اث الؿلؿاث  لىً الىثير مً جلً الدشَغ لها للخىفُظ، خُث واهذ ؤولٍى ججض ؾٍغ

ت في ظل الظغوف لاكخطاصًت الخاضت بالبلض ا َظ غلُه حاء، الىلضًت مىحهت ألمىع طاث ؤولٍى

الخمىٍل وبساضت ضُغت  ألازغي  بُان مػىكاث جؿبُم ضُغ الخمىٍل لاؾالميملخاولت  البدث

ت اللُبُتؾالمُت بؤلا   .اإلاشاعهت في اإلاطاعف الخجاٍع

ا كض  تبن الترهيز غلى جؿبُم ؤخض ضُغ الخمىٍل لاؾالمُ: البدثمشيلت  2.1  ذال ٌؿمصون غيَر

غىض  ؤو ؾلبُاث ًمىً جفاصيها منها ولاؾخفاصةبمػغفت اإلاؼاًا والػىاثض التي ًمىً الخطٌى غليها 

ا، عواٌ اؾخطىااإلاػاعبت، و  ،واإلاشاعهت جؿبُم ضُغ ؤزغي  يلت وبالخالي ًمىً بلىعة مش وغيَر

ت  الضعاؾت في ؤن َىان مدضوصًت وكطىع في جؿبُم ضُغت الخمىٍل باإلاشاعهت في اإلاطاعف الخجاٍع

مىً  :آلاجُتوغؼ مشيلت الضعاؾت في الدؿائالث  اللُبُت، ٍو

o  ل تضُغ واؾخػضاص بصاعة اإلاطغف لخؿبُمجلبل  مضيما  ؟باإلاشاعهت ؤلاؾالمي الخمٍى

o ؟باإلاطغف اإلاشاعهتبؤلاؾالمي  ت الخمىٍلضُغجؿبُم  ما مػىكاث 

o لت لظلًو اللضعة اإلاالُت جىفغ  يما مض ت اإلاَا باإلاطغف لخلضًم ضُغت الخمىٍل  الىفاءاث البشٍغ

                               ؟باإلاشاعهتؤلاؾالمي 

o ػاث كاهىهُت جىفغ  يما مض   ؟باإلاشاعهتؤلاؾالمي الخمىٍل  تضُغلخؿبُم  صاغمتحشَغ

o ل ما مضي صعحت املخاؾغ الىاججت  باإلاشاعهت في اإلاطغف؟ ؤلاؾالمي غً جؿبُم ضُغت الخمٍى
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ؤلاؾالمُت الطُغ الخمىٍلُت  ؤخض ؤصواث ؤههمً  البدثمىغىع ؤَمُت  جيبؼ: البدثأهمُت  3.1

ل الالػم واإلاىاؾب لخغؿُت لاخخُاج اإلااليالتي جىفغ  وؤًػا ؤصاة فػالت هبضًل ألصواث  ،الخمٍى

ت لاثخمان  تها لاكخطاصًت غالوة غلى مؿاَم الغبٍى
ً
 مً عوافض لاكخطاص. ولاحخماغُت وعافضا

 :البدثأهداف  4.1

o لُا بُان مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل  .باإلاشاعهت في مطغف شماٌ ؤفٍغ

o ف باإلافاَُم ألاؾاؾُت لطُغت الخمىٍل باإلاشاعهت  .الخػٍغ

o .ا لُا في جؿبُم ضُغت اإلاشاعهت وجؿىٍَغ  الخػغف غلى ججغبت مطغف شماٌ ؤفٍغ

o  لُاصعاؾت ػاث اللاهىهُت والشغغُت التي جىظم اإلاشاعهت في مطغف شماٌ ؤفٍغ  الدشَغ

o  ل الخىضل بلى هخاثج فُما ًسظ الطػىباث التي جمىؼ اإلاطغف مً جؿبُم ضُغت الخمٍى

 باإلاشاعهت وجلضًم جىضُاث كض حؿهم في مػالجت جلً الطػىباث.

 :البدثفسضُاث  5.1

 ضُغت الخمىٍل خلضًملفي اإلاطغف  ة الػلُاوكىاغت ؤلاصاع ىحهاث خخػلم بج مػىكاثجىحض  .1

 هت.باإلاشاع ؤلاؾالمي 

لجخػلم ب مػىكاثجىحض  .2 ت لخلضًم ضُغت الخمٍى  باإلاشاعهت ؤلاؾالمي خىفغ الىفاءاث البشٍغ

 اإلاطغف.لضي 

ل ال تضُغ جؿبُماعجفاع صعحت املخاؾغ غىض جخػلم ب مػىكاثجىحض  .3  باإلاشاعهتؤلاؾالمي خمٍى

 .في اإلاطغف

 :بدثالمىهجُت  6.1

ضُغ  اإلاػىكاث التي جدٌى صون جؿبُم اإلاؿخلل في خمثل اإلاخغيرً: البدثمخغيراث وهمىذج  1.6.1

ل  ، الخبراث والىفاءاثو ، جىحهاث ؤلاصاعة: هيهمىخج لؼباثً اإلاطغف و باإلاشاعهت وجلضًمها الخمٍى

 بدؿائالث اإلاشيلت. هالخابؼ فخم الخػبير غى اإلاخغيرؤما  .صعحت املخاؾغو 

ف املخغيراث 2.6.1  : حعٍس

عاجه الخىفُظًت، ومضي للمطغف وإصا مجاؽ ؤلاصاعة جىحهاث وكىاغتؤي  جىحهاث إلادازة: .1

 بطُغت اإلاشاعهت.الخمىٍل  اَخمامهم بخلضًم

ٌػخبر جىفغ الخبراث والىفاءاث اإلاخسططت الالػمت في مجاٌ الخمىٍل  الصبراث والىفاءاث: .2

غف باؾخلؿاب وحػُين َظٍ ؤلاؾالمي مً الػىامل اإلاهمت، وطلً ًخىكف غلى اَخمام اإلاط
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ب والضوعاث جبجي ؾُاؾاث و  بلى مضي، باإلغافت والخبراث اإلاخميزة الىفاءاث بغامج الخضٍع

 مىظفين.للػاملين باإلاطغف مً كُاصاث و اإلاخسططت 

إلاؿخىي مػين مً وهي اخخمالُت حػغع بصاعة الخمىٍل ولاؾدثماع باإلاطغف  :دزحت املصاطس .3

 .ىٍل باإلاشاعهتغىض جلضًم ضُغت الخماملخاؾغ 

مً زالٌ لاؾدباهت اإلاطممت واإلاػضة لهظا  البدث خغيراثمجم كُاؽ : كُاض املخغيراث 3.6.1

غضث  الغغع
ُ
زماس ي  Likertغلى ملُاؽ  باالغخماصوالتي جخػمً مجمىغت ؤؾئلت وفلغاث ا

 إلاا ًخميز به مً زطاثظ جخالءم وؾبُػت َظٍ ال
ً
ؾخسضم اإلاضعج الخماس ي هظغا

ُ
 ضعاؾت. ألابػاص، وؤ

 : أطالُب حمع البُاهاث 4.6.1

اث الػغبُت وألاحىبُت لاغخماصجم  الجاهب الىظسي:  غلى ألاصبُاث واإلاغاحؼ والبدىر والضوٍع

، باإلغافت بلى اإلاػلىماث والبدىر اإلايشىعة ؤلاؾالمُتاإلاخػللت باإلاطاعف والػملُاث اإلاطغفُت 

ين واإلايشىعاث واللغاعاث مً الجهاث طاث بشبىت اإلاػلىماث الضولُت )ؤلاهترهذ( وهظلً اللىاه

 الػالكت.

ؤغضث لجمؼ مً زالٌ لاؾدباهت التي  اإلاُضاوي البدثجم الخطٌى غلى بُاهاث  الجاهب العملي:

 .البدثف غُىت بُاهاث الضعاؾت مً اإلاطغ 

 :البدثخدود  1.7 

 م 2021ام زالٌ الػ البدثبغضاص فترة جخمثل الخضوص الؼمىُت في : الحدود الصمىُت 2.7.1

لُا.: الحدود املياهُت 3.7.1       جخمثل الخضوص اإلاياهُت في مطغف شماٌ ؤفٍغ

 الدزاطاث الظابلت 8.1

ل ( بعىىان 2007دزاطت )البشير، 1.8.1 م اطخخدام صُغت املشازهت في الخمٍى جلٍى

مالضعاؾت َضفذ ؾبلذ َظٍ الضعاؾت في الؿىصان، خُث : املصسفي اؾخسضام ضُغت  بلى جلٍى

ؤن ضُغت وآحالها وجىضلذ بلى هخاثج ؤَمها:  ؤوشؿتهاشاعهت وإصاة في جمىٍل اإلاشغوغاث بمسخلف اإلا

ً الظي ًملً حؼء مً عؤؽ  ل الشٍغ ً  اإلااٌ،اإلاشاعهت جدُذ الفغضت لخمٍى وال ًخؿلب مً الشٍغ

غمان لؿضاص ؤضل اإلابلغ وغمان ألاعباح بل جىفظ غلى ؾبُل اإلاشاعهت في الغبذ ؤو الخؿاعة وال 

ً حػىٍؼ ؤضل اإلابلغ وألاعباح للبىً بال بطا واهذ الخؿاعة هدُجت جلطير في بصاعة ً ػمً الشٍغ

ؤو حػضي غلى ؤمىاٌ الشغاهت. وكض زلطذ بلى غغوعة الترهيز غلى ضُغ الخمىٍل  الشغاهت،

ؤَمُت جىؾُؼ ججغبت جمىٍل ضغاع و  ،باإلاشاعهت إلاا جخمخؼ به مً مغوهت وواكػُت صون بلُت الطُغ
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واإلاضزل الؿلُم الظي  الػمل،ين بىضف ؤن الخجغبت الػملُت هي الغضُض الخلُلي للُمت اإلاىخج

م.   ًخم مىه الخلٍى

ل بعىىان  (2007دزاطت )الهُجاء، 2.8.1 س آلُاث الخمٍى َضفذ الضعاؾت : باملشازهتجطٍى

ضل وجى  ألاعصن،بلى بُان ؤَم اإلاػىكاث التي جىاحه جؿبُم ضُغت اإلاشاعهت، وطلً بضعاؾت خالت 

ً في الىصاجؼ، وهلظ  الباخث بلى ؤن ؤبغػ اإلاػىكاث جمثلذ في غلبت الػللُت الخللُضًت للمؿدثمٍغ

 .هفاءة اإلاىظفين باإلاطغف، وغضم وحىص غمان، وزؿغ غضم لالتزام ألازالقي لضي اإلاخػاملين

بعىىان "املشازهت ودوزها في زفع عىائد الاطدثماز في ( 2009دزاطت )الفاضلي، 3.8.1

ا في عفؼ : زف إلاطالمُتاملصا وضخذ َظٍ الضعاؾت الخػغف غلى اإلاشاعهت وؤهىاغها، وصوَع

غىاثض لاؾدثماع في اإلاطاعف ؤلاؾالمُت خُث واهذ صعاؾت جؿبُلُت غلى مطغف صبي ؤلاؾالمي، 

تي ؤَم ؤَضاف الضعاؾت: صعاؾت ضُغت اإلاشاعهت  ل اليٍى ً ؤلاؾالمي، وبِذ الخمٍى ومطغف البدٍغ

ً ؤلاؾالمي، اإلاخبػت في اإلا طاعف ؤلاؾالمُت وجلُُمها في مطغف صبي ؤلاؾالمي، ومطغف البدٍغ

تي،  جىضلذ َظٍ الضعاؾت بلى: ؤن َىان ضػىباث جىاحه ؤؾلىب اإلاشاعهت، و وبِذ الخمىٍل اليٍى

ل الغغبي  فػلىن غلُه ألاؾلىب الخمٍى ؤَمها: ؤن عحاٌ ألاغماٌ ًىفغون مً ؤؾلىب اإلاشاعهت ٍو

الضعاؾت وشاؽ لاؾدثماعاث، عهؼث غلى كؿاع الخجاعة زاضت، وإَماٌ  هما ؤن اإلاطاعف، مدل

كؿاع الؼعاغت والطىاغت، بدُث اكتربذ بظلً مً الىماطج الخللُضًت التي حؿعي لخدلُم غىاثض 

ؼ ، ؤوضذ الضعاؾت بػغوعة ؤن حػىص ؤمخىا بلى هخاب هللا حػالى وؾىت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص، الغبذ الؿَغ

ت اإلاضهُت، والػمل غلى اؾخلؿاب الخبراث التي ججمؼ بين وإغاصة الىظ غ في اللىاهين الخجاٍع

 اإلاػغفت الشغغُت والخبرة اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت.

بعىىان "مظخلبل الدعىة الي اطلمت الىظام املصسفي  ،م2013،)الحمسوويدزاطت  3.8.1

لُبُا الخاضلت آلان هاكش َظا البدث ما مؿخلبل الضغىة ألؾلمت الىظام اإلاطغفي في   : في لُبُا

املت ومً عغبت املجخمؼ في لابخػاص غً اإلاػامالث اإلاطغفُت باإلاطاعف الخللُضًت الػ ،بالشاعع اللُبي

ت،  وفم ؤخيام  غلىوالخىحه لالهخلاٌ هدى الطيرفت لاؾالمُت واإلاػامالث الشغغُت بالفاثضة الغبٍى

ػت لاؾالمُت. ضفه: الشَغ ً اإلافاَُم  للخلُلت،الخىضل  ومىهج َظا البدث "بدث هظغي " َو وجيٍى

ت، الغغبت الجامدت والخإًُض اللىي لخؿبُم هظام  البدث:هخاثج  هخاثجه. ؤماومداولت حػمُم  الىظٍغ

ػت   ؤلاؾالمُت.مطغفي بؾالمي في لُبُا واػاخت الىظام الخللُضي الغبىي املخالف للشَغ
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ل املصسفي باملشازهت و 2016،البدزي دزاطت ) 5.8.1 في الاطدثماز باملصازف أثسة ، الخمٍى

ل باإلاشاعهت في  الضعاؾتضف ته: إلاطالمُت ا  اإلاطاعف،بلى الخػغف غلى ؾبُػت وهفاءة الخمٍى وجإزيَر

ا غلى اإلاطغف،   جىضلذ الباخثت لىخاثج ؤَمها:و غلى ؤعباح اإلاطغف، وؤزغ مساؾغ حػثَر

 واضح في  •
ً
 حجم لاؾدثماع في اإلاطغف.هظام الخمىٍل بطُغت اإلاشاعهت هظام هفء ًازغا جإزيرا

 هظام الخمىٍل بطُغت اإلاشاعهت ًازغ في عبدُت اإلاطاعف. •

ل باإلاشاعهت غلى مساؾغ مخػضصة منها ما َى مخػلم  ًدخىي  • ومنها ما َى مخػلم  بالػملُت،الخمٍى

 ما َى مخػلم بالػمل واإلااٌ الػامت،ومنها ما َى مخػلم بالظغوف  لاكخطاصي،بىىع اليشاؽ 
ً
 وؤزيرا

 ولىنها مساؾغ بيؿبت كلُلت ال جظهغ.

ل إلاطالمي باملشازهت( بعىىان 2020دزاطت )احبيري، 6.8.1 وآثازها  صُغت الخمٍى

لى الخػغف غلى صوع اإلاشاعهت التي ًؿبلها بتهضف َظٍ الضعاؾت : العلمُت في الخىمُت الاكخصادًت

ا في الخىمُت لاكخطاصًت، وبُان ؤَم اإلاػى  ت وؤزَغ  كاث التي خالذ صون جؿبُلها،مطغف الجمهىٍع

وكض جىضلذ الضعاؾت بلى اهسفاع إلاػىكاث غلى الخىمُت لاكخطاصًت، وهظلً بُان ؤزغ َظٍ ا

%( 52.4وهي حشير بلى ؤن ما وؿبخه )مؿخىي الخىمُت لاكخطاصًت في لُبُا هدُجت إلاػىكاث اإلاشاعهت 

  الخىمُت لاكخطاصًت ٌػىص بلى غضم جؿبُم ضُغت اهسفاعمً ؤؾباب 
ً
 صخُدا

ً
 ،اإلاشاعهت جؿبُلا

ػاث التي جىظم ضُغت اإلاشاعهت، ووحىص  وطلً لىحىص مػىكاث للػىابـ واللىاهين والدشَغ

غحؼ هظلً  صعحت  العجفاعمػىكاث للهُئاث شغغُت اإلاخسططت باإلاػامالث اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت، ٍو

لت ل باإلاشاعهت، وهظلً غضم وحىص وىاصع وظُفُت مَا للخػامل باإلاشاعهت،  املخاؾغة لطُغت الخمٍى

ؤن ًلضم مطغف لُبُا اإلاغهؼي الضغم اإلااصي وهلظ هفاءة اإلاىظفين، هما ؤوضذ الضعاؾت بػغوعة 

ػُت  ػاث الخاضت بالطيرفت ؤلاؾالمُت، ولاَخمام بالبيُت اللاهىهُت والدشَغ واإلاػىىي للدشَغ

تاإلاىاؾبت لخؿبُم ضُغت  بالػىابـ وألاخيام  والخغص غلى لالتزام، اإلاشاعهت بمطغف الجمهىٍع

الشغغُت غىض جؿبُم ضُغت اإلاشاعهت بغافت بلى الػمل غلى جمىين الػضص اليافي مً الفلهاء 

ب اإلاىظفين في  اإلاخسططين في الػلىم الشغغُت واإلاؿاثل لاكخطاصًت الخضًثت ولاَخمام بخضٍع

 مجاٌ الطيرفت ؤلاؾالمُت وزاضت اإلاشاعهت. 

إن  زخالفلا مً خُث ؤوحه لدزاطت مع طابلاتها: أوحه اخخالف وحشابه هره ا 9.8.1

ل ؤلاؾالمي في جبينالضعاؾت الخالُت  لُامطغف  مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمٍى ؤوحه ، و شماٌ ؤفٍغ

، الخمىٍل ؤلاؾالمي جىاولها آلُاث فيجخفم مؼ الضعاؾاث الؿابلت  دشابه مػها مً خُث ؤنهاال

 اإلاشاعهت وؤهىاغها. ومفهىم ضُغت
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 :البدث الىظسي  إلاطاز  -وياملبدث الثا

التي ٌػخمض غليها هغواثؼ غامىت ؤلاؾالمُت  لمً ؤصواث الخػامحػض ضُغ الخمىٍل ؤلاؾالمُت  :جمهُد 

ػت ؤلاؾالمُت  لالكخطاص، واإلابيُتوصاغمت  جخلاؾم الغبذ  الؿمداء التيغلى ؤؾـ ومباصت الشَغ

ا والخؿاعة،  لُم الخىمُت والغفاَُت للمجخمؼ وجد ألاوشؿت املخخلفت في جفػُلغالوة غلى صوَع

ػاث ؤلاؾالمي   جػمً ؾالمت جؿبُلها التيوالىافظة  اللاهىهُت اإلاىظمتوألاؾغ بخػمُنها الدشَغ

ا والخىؾؼ في اؾخسضامها. اصة اهدشاَع  وٍػ

في  ؤؾاؾين جخمثلججؼثت ضُغ الخمىٍل ؤلاؾالمُت بلى هىغين  إلاطالمُت: ًمىً صُغ الخمىٍل 1.1

 ألاحي: اعواث وؿخػغغها في مضاًىاث وؤزغي مش

ضُغت  آلان غلىكُامها بلى  ؤلاؾالمُت مىظللض اغخمضث اإلاطاعف  صُغت الخمىٍل باملسابدت: 1.1.1

لها  وللض اهخلضث َظٍ ، .(1991اإلاشغوغاث )خمىص،  ألصخاباإلاغابدت لآلمغ بالشغاء في مػظم جمٍى

 ؤنوال وؿخؿُؼ  ،للاثم غلى الفاثضةبه بالخمىٍل اجبضو مً زالٌ جؿبُلها ؤش ؤنهاالطُغت مً خُث 

آلُت الػملُت اإلاطغفُت  النبفاثضة  ؤلاكغاعاإلاغابدت لآلمغ بالشغاء ًدؿاوي مؼ  بن بُؼهلٌى 

جيىن آلت ؤو مبجى للؿىً ؤو ألغغاع ضىاغُت  )كضًلىم بخمىٍل شغاء ؾلػت  فاإلاطغفمسخلفت. 

  ،الخ( ؤو ٌشتريها الػمُل
ً
فةن َظا  ،كُمت الؿلػت لغبذ غلىامً  وبالغغم مً ؤهه ًػُف َامشا

 
ً
ًدضص باالجفاق مؼ الػمُل غمً غلض البُؼ، هما ال  ؤنغً الفاثضة، خُث مً الالػم  ماػاٌ مسخلفا

ل  ججغي مػاغفخه بإي خاٌ بطا جإزغ الػمُل غً ؾضاص صًىه في وكخه غلى زالف ما ًجغي في الخمٍى

 (. 27، ص2012، بالفىاثض التي جخػاغف مؼ ول جإزير في ؾضاصَا. )الؿمين

مً خُث جىظُف اإلاىاعص  ألاَمُتًإحي بػض غملُاث اإلاغابدت في  باإلحازة:صُغت الخمىٍل 1.1.2

وبِىما جطلح اإلاغابدت بطفت ؤهبر لخمىٍل شغاء  ،تواإلاشاعهت اإلاخىاكط ؤلاحاعةغملُاث  اإلاالُت

 لخمىٍل  مىاؾبت اإلاشاعهت ؤو ؤلاحاعةفةن  ،مً الخاماث ؤو الؿلؼ الىؾُؿت ؤلاهخاجمؿخلؼماث 
ً
حضا

وحشمل ؤلاحاعة زالزت ؤشياٌ  واإلاػضاث الثابخت وآلاالث(. اإلاباوي اإلايان، ؤوعؤؽ اإلااٌ الثابذ )

ل الخإحيري، وؤلاحاعة الدشغُلُت )الخاحىعي،  ؤؾاؾُت وهي: ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملًُ، والخمٍى

2010.) 

جِؿغ للمطاعف بدُث غوهت اإلاب ًخطفلاؾخطىاع غلض  االطخصىاع:ب صُغت الخمىٍل 1.1.3

مىً  بمياهُتإلاا فُه مً ؾخسضامه في حػاملها مؼ الجمهىع ا ؤلاؾالمُت حعجُل الثمً ؤو جلؿُؿه، ٍو

   -وهي: ؤن ًضزل َظا املجاٌ غلى زالر ؾغق للمطغف 
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ظا ما ٌػغف باالؾخطىاع اإلاىاػي خُث ًخػاكض مؼ مؿخطىؼوىن اإلاطغف  ؤؾاؽغلى  .ؤ  ، َو

ظا ًضغم الطاوػين الػمُل هطاوؼ، زم ًخ  ؤوػاكض مؼ الطاوؼ الخلُلي همؿخطىؼ، َو

ل لُمىنهم مً شغاء الخاماث  ،اإلالاولين في الػلاعاث خُث ًىفغ لهم اإلاطغف الخمٍى

ًدطل غلى الؿلؼ  ؤلاؾالمي، وهفـ الىكذ فان البىً لئلهخاجواإلاؿخلؼماث املخخلفت 

ؿخؿُؼ بُػها بإؾػاعاإلاطىػت  ظا اإلااحل ؤو اإلالؿ بالؿػغ الخاغغ ؤو مىسفػت َو ـ َو

 حُضة. ؤعباحًدُذ له 

غالم الطىاغت  بلىوىن البىً ضاوػا، وفي َظٍ الخالت فاهه البىً ؾُضزل  ؤؾاؽغلى  .ب 

ؼ بوشاءالغخبت مما ًدُذ له اإلاؿاَمت في  بأفاكهاوغالم اإلالاوالث  املخخلفت ؾىاء  اإلاشاَع

ت  ألاغغاعلاؾتهالهُت ؤو  لؤلغغاع ؿخؿُؼلاؾدثماٍع ً شغواث مخسطاإلا َو طت طغف جيٍى

ً وللبىً  ،ًفي طل دلم مغصوص للمؿدثمٍغ ظا ًضغم الخىمُت لاكخطاصًت في املجخمؼ ٍو َو

ؼ جم صعاؾتها بشيل حُض ؤنهفؿه ؾاإلاا   .اإلاشاَع

لت اإلاغهبت بين اإلاغابدت ولاؾخطىاع، خُث ًخىاغض املخخاج للؿلػت الطىاغُت مؼ  .ج  الؿٍغ

لت اإلاغابدت، ًلىم الب ىً بةهخاحها فُيىن اإلاطغف في َظٍ الخؿىة باجػا، اإلاطغف بؿٍغ

مىً  بطىاغت طلً الىىع  ًيىن الثمً ماحال. زم ًلىم اإلاطغف بالخػاكض مؼ املخخطين ؤنٍو

مً الؿلػت غلى اإلاىاضفاث اإلاؿلىبت في الػلض ألاٌو وبػض حؿلمها مً الطاوػين ًلىم بػلض 

 .(52، ص2010)الػُاصي،  البُؼ وحؿلُمها للػمُل. 

ل1.1.4   ااغخمضث غليه ؤلاؾالمُتبالغغم مً ؤن اإلاطاعف  املضازبت:ب صُغت الخمٍى
ً
 في ؤؾاؾا

والشً ؤن فخذ باب ، اؾدثماع َظٍ اإلاىاعص في احػبئت مىاعصَا اإلاالُت لم جخمىً بػض مً اؾخسضامه

 طَبُت لطغاع اإلاىظمين مً 
ً
م اإلاػاعبت ؾىف ًدُذ فغضا ل بؿٍغ اإلاشغوغاث  ؤصخابالخمٍى

 غلى  والظًً الالىاغضة 
ً
ىاثض مغجفػت ؤو ًجضوهه بلغوع مدملت بف ؤلاؾالقًجضون جمىٍال

ً مً ؤن ًيىهىا ؤصخاب  الظي، ألامغ وغماهاث مالُت باَظت خُث  ؤغماًٌجػلهم ؤكغب للمغامٍغ

ً ؤعباح ضافُت حؿمذ لهم بؿضاص ؤكؿاؽ  ؤي فيَم غغغت لئلفالؽ  وكذ بن لم ًخمىىىا مً جيٍى

 فىاثضٍ بلى باإلغافتاللغع 
ً
ظا اخخماٌ كاثم حضا  نؤ بال، ؤلاهخاجالؿىىاث ألاولى مً  في، َو

ل باإلاػاعبت واإلاشاعهت لم  اإلاطاعف ال جخجه بفػالُت لخمىٍل بطُغت اإلاػاعبت، فيؿبت الخمٍى

 . (2008)غباصة،  اإلاغابدت بلى% 10جخجاوػ 

ل باملصازعتصُغت  1.1.5 ي ولم حؿخسضم بلى َىان غلىص جطلح لخىمُت اليشاؽ الؼعاع :الخمٍى

آلان ختى في الؿىصان البلض الؿابم في صغم اإلااؾؿت اإلاطغفُت ؤلاؾالمُت والظي َى ؤشض البلضان 
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ل ولجهض جىمىي في مجاٌ الؼعاغت ظٍ الػلىص ؾىف جىفل للمؼاعغين الخطٌى غلى  ،خاحت لخمٍى َو

ل الالػم إلاؿخلؼماث ؤلاهخاج التي ًدخاحىنها مً اإلاطغف مؼ مشاعهخه  ،بػض طلً في الىاجج الخمٍى

ل  ت للخىمُت الؼعاغُت خُىما ًدطل اإلاؼاعغىن غلى جمٍى ومً اإلامىً ؤن هخطىع الضفػت اللٍى

خمىىىن مً اؾدئجاع مػضاث  م غلض اإلاؼاعغت ٍو إلاؿخلؼماث بهخاحهم كبل جدلم الىاجج غً ؾٍغ

م اإلاشاعهت اإلاخىاكطت )ؤخم م غلض ؤلاحاعة  ؤو جملً َظٍ بؿٍغ  (.2000ض، وآالث ػعاغُت بؿٍغ

ل بالظلمصُغت  1.1.6 لخىفير الؿُىلت  حؿخسضم َظٍ الطُغت والظلم املىاشي: الخمٍى

لت شغغُت  ش  ؾلُمت ملابلالىلضًت للمىخجين في حمُؼ اللؿاغاث بؿٍغ حػهض بدؿلُم بػاغت في جاٍع

 اؾخسضامه في مجاٌ  وهظلً، آحل
ً
في مجاالث ؤزغي لضفؼ غملُت الخىمُت. فمً اإلامىً مثال

م وهالء ؤو شغواث  لخىمُتها.عاث الطاص فُلىم اإلاطغف ؤلاؾالمي بػملُاث حػاكض، غً ؾٍغ

ت مػُىت، طاث ميزة  فُخم الخػاكض  وؿبُت،مخسططت، مؼ بغضاص مً مىخجي ؾلػت )ؤو ؾلؼ( جطضًٍغ

ش الخم  غلى حؿلُم همُاث مػُىت مً مىخجاتهم )ؤو شغاء مثلها مً الؿىق بن لم ًيخجىا( في جاٍع

ين وبمىاضفاث مدضصة. مً حهت ؤزغي ًجغي اإلاطغف غملُاث بُؼ ؾلم لىمُاث مدضص بؿػغ مػ

ش الخم بػض حؿلم )الؿلػت ممازلت بىفـ الىىغُت إلاؿخىعصي َظٍ  ؤو الؿلؼ( في زاعج البالص في جاٍع

 (. 2000ؤخمض، )(. مىاػي الطفلاث اإلاظوىعة ؾابلا )ؾلم 

ل بصُغت  1.1.7   :املشازهتالخمٍى

1.2.1  
 
ىين ًلاٌ اشترهىا بمػجي  ، الشغهت،شغن: املشازهت لغت ٍغ غاهت ؾىاًء مسالؿت الشًّ والشَّ

والشغاهت بمػجى واخض في  والشغهت، ،وشاعن ؤخضَما آلازغعهىا وكض اشترن الغحالن وحشاعوا حشا

مفهـىم اإلاشاعهـت بلفظ الشغهـت، فالشغهت لغت حػجى:  الفلهي واللغىي، وفى اللغت ًغجبـاإلاطؿلح 

والشغهت الخلؿت وكض شغن فالها  ،(448صمىظىع، بً ب)اإلالىين مغ والشغهت زلـ شغهخه في ألا 

  (.179ص  اليؿفي،)غلم شغهت، مً خض 
 

  املشازهت 1.2.2
 
. ص الؿُىؾي.)". هي "زلـ مالُين ال ًخميز ؤخضَما غً ألازغ بشغؽ :اصطالخا

ض ؤن ًخطغف فُه جطغف ملً ش يء له كُمت مالُت بين مالىين فإهثر ليل واخ وحػجى اؾخلغاع (،54

ػغفها آزغون بإنها: "غلض بين اإلادشاعهين في عؤؽ اإلااٌ والغبذ (165ص  الىصي،) اإلاالً.  َو

  .(213/ ص 1991)الؼخُلي،

اإلاشاعهت في واكؼ الخؿبُم اإلاطغفي هي: جلضًم اإلاطغف املشازهت في الاصطالح املصسفي:  1.2.3

ت ؤو مخف ً )الؼبىن( اإلااٌ بيؿب مدؿاٍو اوجت مً ؤحل بوشاء مشغوع حضًض ؤو اإلاؿاَمت في والشٍغ

 خطت بيؿبت مػلىمت في عؤؽ اإلااٌ بطفت زابخت ؤو 
ً
مشغوع كاثم بدُث ًطبذ ول واخض منهما ممخليا
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 لاللتزاماث مؼ جىكُؼ غلض شغعي وكاهىوي بين 
ً
 للخلىق ومخدمال

ً
يىن بمىحبها مؿخدلا مخىاكطت ٍو

 ليل الشغوؽ والخلىق والى 
ً
ا  احباث.الؿغفين خاٍو

ت مشسوعُت  1.2.4
َّ
الضلُل وػجي ألاضل الشغعي اإلالبٌى واإلاؿلم به والظي حؿدىض املشازهت: أدل

ا  وكض ؤحمؼ غلماء اإلاؿلمين غلى صخت مشغوغُت  الشغعي،غلُه صخت غلض اإلاشاعهت وحىاَػ

ت اإلاؿهغة وحماع ألامت: م والؿىَّ  اإلاشاعهت بىاًء غلى ؤصلت مً اللغآن الىٍغ

ماللسآن  1.3.1 فةن واهىا ؤهثر مً طلً فهم شغواء في " -حػالى: : ًظهغ طلً في كىله الىٍس

 مً الخلؿاء وفي كىله ؾبداهه وحػالى: [12]ؾىعة اليؿاء، آلاًت:".الثلث
ً
بػػهم  لُبغي" وإن هثيرا

 [.24]ؾىعة ص، آلاًت: "مما َغلى بػؼ بال الظًً ؤمىىا وغملىا الطالخاث وكلُل 

ت املطهسة 1.3.2
َّ
خمض ؤزغج البساعي و ؤشاعهت ومً طلً ما صلذ ؤخاصًث هثيرة غلى حىاػ اإلا: الظى

ً لي شِئا ًضا بُض ووؿِئت، فجاءها البراء بً غاػب فؿإلىاٍ،  ،غً ؤبى اإلانهاٌ ذ ؤها وشٍغ كاٌ: اشتًر

ض بً ؤعكم وؾإلىا الىبي ) يي ٍػ ، وما (غً طلً كاٌ: "ما وان ًضا بُض فسظملسو هيلع هللا ىلصفلاٌ: فػلذ ؤها وشٍغ ٍو

وكض عوي ابً ماحه وؤبى صاوص والخاهم ؤن الؿاثب ابً ؤبى  ،) ؤزغحه البساعي(وان وؿِئت فظعوة

جي" )ملسو هيلع هللا ىلص(الؿاثب ؤهه كاٌ للىبي  جي وال جماٍع ً ال جضاٍع يي في الجاَلُت فىىذ زير شٍغ  "هىذ شٍغ

ه غً عبت غؼ وحل: "ؤها زالث الخضًث اللضس ي ا)ملسو هيلع هللا ىلص(ه وكىل، )ؤزغحه ببً ماحه( لظي ًغٍو

ىين ما لم ًسً ؤخضَما ضاخبه، فةن زاهه زغحذ مً بُنهما     .) ؤزغحه ؤبىصاوص(  الشٍغ

 مؼ غغف الجماغت ومطلختها حػامل  إلاحماع: 1.3.3
ً
غلى غىء َظٍ الىطىص اللؿػُت وجمشُا

 مىظ غهض الغؾٌى 
ً
 ومخطال

ً
 مؿخلغا

ً
وإلى ًىمىا َظا باإلاشاعهت مً صون ؤن  ()ملسو هيلع هللا ىلصاإلاؿلمىن حػامال

ا منهم ؤخض  منهم. َظٍ هي ألاضٌى واللىاغض التي اؾخمضث منها اإلاشاعهت  ،ًىىَغ
ً
فطاع طلً بحماغا

ا.   شغغُتها وحىاَػ

ل إلاطالمي 1.2.9  :أهىاع املشازواث املظخخدمت في الخمٍى

ً ضُغ اإلاشاعهت جلىم بين اإلاطغف هىع م هي املىتهُت بالخملًُ )املخىاكصت(: املشازهت 2.2.1

ؤما بلُام الػمُل بدؿضًض  ،والػمُل الظي ًيىن مً خله ؤن ًدل مدل اإلاطغف في ملىُت اإلاشغوع

ؤو غلى صفػاث وبدؿب الشغوؽ اإلاخفم غليها بين الؿغفين وؾبُػت الػملُاث ، اإلابلغ صفػت واخضة 

لُت خم َظا الىىع غلى ؤ(1046،ص2005)الؼخُلي ، الخمٍى ؾاؽ غلض الشغاهت بين اإلاطغف ، ٍو

يا ممىال للجؼء ألازغ مً بحمالي  ً اإلامٌى بجؼء مً عؤؽ اإلااٌ والػمُل بىضفت شٍغ بىضفت الشٍغ

ل  لهظا الػلض مً  باإلغافت ،الخمٍى
ً
بلى جلضًمه الجهض والػمل ؤلاصاعة اإلاشغوع وجىفُظٍ، واؾدىاصا

جُت و الػمُل بدؿضًض خطظ  لما كامالشغاهت جدىاكظ خطت اإلاطغف في الشغاهت بطىعة جضٍع
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 ً ل ؤو الشٍغ ل اإلاطغف للمشغوع، وفى نهاًت ألامغ ًطبذ ؾالب الخمٍى متزاًضة مً ؤضل مبلغ جمٍى

 .(1170-1164ص2005)غبضالخمُض ، مخملً للمشغوع بطىعة واملت

ًىحض ازخالف بين الفلهاء  ت املخىاكصت والحىم الشسعي فيها:الخىُُف الشسعي للمشازه 3.2.1

ً في جىُُف غلض اإلااإلاػا ض طَب حمهىع الباخثين للو  ،وفى خىمها الشغعي ،شاعهت اإلاخىاكطتضٍغ

ا  -آعاء: ؿمىا في جىُُفها بلى زالزت ، ولىنهم اهلبلى حىاَػ

 ٌ : ًظَب ؤصخاب َظا لاججاٍ بلى جىُُفها بإنها غباعة غً شغهت ملً وكض جبىىا َظا السأي ألاو

شاعهت اإلاخىاكطت مً خُث ؤن اإلااٌ الظي ًخفم غلى الغؤي بىاء غلى فهمهم لؿبُػت غلض اإلا

ا وبمجغص، والػلاعاث ،اؾدثماٍع َى في الىاكؼ غباعة غً ؤغُان اجفاق الشغواء غلى جملً ؤو  وغيَر

  (13ع، 2جخماص، )ملً شغاء غين مػُىت جطير َظٍ الشغهت شغهت 

م الثاوي مً الباخثي السأي الثاوي: ٌ ًغي الفٍغ ً بلى اللى ن ضُغت اإلاشاعهت اإلاخىاكطت إ: بن اإلاػاضٍغ

 
ً
  جبضؤ بػلض شغهت غىان، مػافا

ً
ىت بليها وغضا وجيخهي َظٍ  ،مً ؤخض ألاؾغاف ببُؼ خطخه لشٍغ

 ،الشغهت بػلض بُؼ مؿخلل؛ وطلً ألن ؾبُػت اإلاشاعهت اإلاخىاكطت جىؿبم غلى غلض شغهت الػىان

مىاٌ، هما ؤن مؿاَمت الػاكضًً واؾدثماع ألا  ،الغبذبط الغغع ألاؾاس ي منها َى ببغام غلض للطض 

غىان في عؤؽ مالها لغغع جدلُم الغبذ ليل ؾغف منها ًجػلها جىُُف غلى ؤنها شغهت 

 .(504ص، 2004الهُثي)

ضو َظا الغؤي ؤن اإلاشاعهت اإلاخىاكطت هي هىع حضًض مؿخدضر مخللب بين  السأي الثالث: ًغي مٍا

م البُؼ فال حػض شغهت ملً شغهت اإلالً وشغهت الػلض؛ ألنها جيخهي بخملًُ الش ً بؿٍغ ألن ٍغ

لاؾدثماع ال الخملًُ، وال شغهت غلض وإن واهذ شبيهت بشغهت الػىان، وألن ملطىص  ملطىصَا

، 2، جاليشميما َى الخاٌ في الشغهت اإلاخىاكطت )شغهت الػىان اؾدثماع ألامىاٌ ال الخملًُ ه

الىللُت  الخالُت: ألاصلتخىاكطت باألصلت اعهت اإلاوكض اؾخضٌ ؤصخاب َظا اللٌى غلى حىاػ اإلاش( 13ع

 مً الخلؿاء .:منها كىله حػالى الفله ؤلاؾالميالػامت اإلاثبخت لشغغُت الشغهت في 
ً
 لُبغي"وإن هثيرا

 مً الخلؿاء  بػػهم غلى بػؼ"
ً
وكىله ( 24: تص: آلاً)ؾىعة  بػػهم غلى بػؼ" لُبغيوإن هثيرا

ىين، ما لم ًسً )ضلى هللا غلُت وؾلم(: "بن هللا حػالى ًل ضاخبت، فةطا  ؤخضَماٌى ؤها زالث الشٍغ

 زاهت زغحذ مً بُنهم". باإلغافت بلى بحماع ألامت غلى مشغوغُتها.

ؼ  هي الثابخت: املشازهت 4.2.1 ؤن ًلىم اإلاطغف ؤلاؾالمي باإلاؿاَمت في عؤؽ اإلااٌ ألخض اإلاشاَع

يا في ملىُت اإلاشغوع ومً جم بصاعجه  ؤلاهخاحُت ؤو الخضمُت مما بترجب غلُه ؤن ًيىن اإلاطغف شٍغ

ىم طلً  وؤلاشغاف غلُت، فِؿخدم بظلً ول واخض مً الشغواء هطِبه مً ألاعباح بن خطلذ ٍو
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اإلااٌ. خؿب لاجفاق، ؤما في خالت الخؿاعة فخىػع َظٍ الخؿاعة ول بدؿب مؿاَمخه في عؤؽ 

 .(49 ص، 2011اإلاىؾىي، )

ًظَب الفلهاء بالغؤي بلى ؤن  لحىم الشسعي فيها:الخىُُف الفلهي للمشازهت الثابخت وا 5.2.1

 ً اإلاشاعهت الثابخت واإلاشاعهت اللضًمت بال ؤنها جلىم بين اإلاطغف ؤلاؾالمي وهي ماؾؿت مالُت وشٍغ

 ؤو ماؾؿت  آزغ،
ً
 ال بشياٌ  وهيكض ًيىن فغصا

ً
 .(334ص  فيها. )الؼخُليحاثؼة شغغا

ؿدىض ألاؾاؽ الفل: املخخالُت املشازهت 6.2.1 هي لهظا الخلؿُم اإلاخفاوث بلي ما َى ملغع في الفله َو

ؤلاؾالمي مً هاخُت عبـ اؾخدلاق الغبذ بخسطُظ اإلااٌ للمشاعهت، ولظلً كالىا بإهه لى وان 

ىين صعاَم )مً الفػت( وللثاوي صهاهير )مً الظَب( فةن الشغهت  غىض مً لم ٌشترؽ  ألخض الشٍغ

م شغواء في وإن اشتري ول واخض منهما بماٌ هفؿه غلي خضة ، الغبذ زلـ اإلاالين  هما هلل، ججىػ َو

اصة وهي الغبذ جدضر غلي الشغهت ىحض لهظا (  3541 – 3540،ص7)الىؿاوي، ج ألن الٍؼ ٍو

ىين وال ٌػمل آلازغ، ومؼ  الخؿبُم هظير ؤًػا في شغهت ألاغماٌ، خُث ًمىً ؤن ٌػمل ؤخض الشٍغ

ق الغبذ في الشغهت باألغماٌ بشغؽ الػمل ال والؿبب َى: اؾخدلا، طلً فةنهما ًخلاؾمان الغبذ

 .(  3541،ص7)الىؿاوي، ج بىحىص الػمل

 غلىولىىه مبجي ، وهظلً في الشغهت باإلااٌ، فةن اؾخدلاق الغبذ لِـ مغجبؿا بىماء اإلااٌ طاجه

وبظلً ل َظا اإلااٌ فػال ؤم لم ٌؿخػمل. مجغص وغؼ اإلااٌ جدذ جطغف مً ٌػمل فُه ؾىاء اؾخػم

ً هلىصَم في خؿاباث لاؾدثماع مىحب لخدلُم الغبذ اإلاػين لهم ًيىن مجغص ب ًضاع اإلاؿدثمٍغ

باليؿبت التي ًسػؼ لها الخؿاباث اإلافخىح ؾىاء اؾخػمل اإلااٌ اإلاىصع ؤم لم ٌؿخػمل، وؾىاء وان 

الؿىت اإلاالُت ؤؾاؽ  اجسظثوكض ، والضوالع واإلؾترلُجي،، بالػملت ألاعصهُت ؤو بالػمالث ألاحىبُت

ؾبت؛ ألن َظا لاؾدثماع بؿبُػخه غمل مؿخمغ ومخالخم، والبض فُه مً الخدضًض الؼمجي، للمدا

ؤؾاؽ ما ًخدلم فػال مً ؤعباح بضون اللُام بةحغاء الخطفُت الشاملت ليل الػملُاث  غلىولىً 

ش    .(14-13، 1977البىً لاؾالمي لاعصوي، )مىخض. اإلامىلت في جاٍع

 خصائ  املشازهت: 1.12.1

 هت هبضًل لىظام الفىاثض اإلاشاع  .أ 

ت  ههحمؼ لاصزاع وجىحي .ب   هدى اإلاشغوغاث طاث ألاولٍى

 غالكت الشغاهت  .ج 

 ؤزغي:مً حهت والػمالء مً حهت  جىاػن غالكت البىً بين اإلاؿاَمين .ص 

ل و  .ٌ   ( 194)ؾاًل،جىظُم الخؿاباث الضكت في صعاؾت الخمٍى
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 :الدزاطت العملُت -املبدث الثالث

لُا: هبرة عً مصسف شماٌ أف 1.3 لُا ٍس ت َى مطغف شماٌ ؤفٍغ ؤخض اإلاطاعف الخجاٍع

فغع وووالت مىدشغة في وامل عبىع لُبُا وبغؤؽ ماٌ  (57)ًلضم زضماجه مً زالٌ  لُبُا،الػاملت في 

 وزمؿىن ملُىن صًىاع لُبي.  ص.ٌ زالزماثت( 350.000000)وكضٍع 

لُاخ1.3.1 لُا : دماث مصسف شماٌ أفٍس لخضماث اإلاطغفُت مُؼ احًلضم مطغف شماٌ ؤفٍغ

 -هي: والخضماث  ؤلالىتروهُت في حمُؼ الفغوع والىواالث بإخضر الخلىُاث الخضًثت

 الخضماث اإلاطغفُت غبر الهاجف الىلاٌ .ؤ 

 بؿاكاث مؿبلت الضفؼ بالػملت املخلُت غلى شبىت همى .ب 

 املخافظ الغكمُت .ج 

ٌ  .ص   واعص، ماؾتر واعص ، فيزابؿاكت الضفؼ ؤلالىترووي بالػملت املخلُت جضاو

 بؿاكت الخطم اإلاباشغ بالػملت املخلُته_       

 زضماث هلاؽ البُؼو.      

ال جػ.        غابدا ثمٍى
ُ
شاعهت، ؤلاحاعة، ثاإلا

ُ
 اإلا

ت   :مجخمع وعُىت الدزاطت 1.3 ًطل  اللُبُت والتيًخمثل مجخمؼ الضعاؾت في اإلاطاعف الخجاٍع

  (16)غضصَا خالُا بلى 
ً
ى ؤن ًيىن اإلاطغف وكض جم ازخُاع غُ مطغفا ىت الضعاؾت بشغؽ ؤؾاس ي، َو

ل ؤلاؾالمي واإلاخمثلت خالُا في ضُغت واخضة وهي ضُغت الخمىٍل  كض صزل في جلضًم ضُغ الخمٍى

لُاوبىاء غلى طلً جمثلذ غُىت الضعاؾت في  باإلاشاعهت ؼ وكام الباخث بخى  ،مطغف شماٌ ؤفٍغ َػ

ؼ خُث ف غُىت الضعاؾت لاؾدباهاث غلى بصاعاث اإلاطغ   (56)، واؾترص منها اؾدباهت( 65)جم جىَػ

ا  اؾدباهت  -:بدؿب  الخالي %(،86)بيؿبت اؾترصاص كضَع

ت (1)حدٌو   عُىت الدزاطت املصازف الخجاٍز

 وظبت السدود عدد الاطخبُاهاث املظتردة عدد الاطدباهاث املىشعت اطم املصسف ث

لُا 1  %86 56 65 مصسف شماٌ إفٍس

 فسضُاث الدزاطت: 2.3

 جىحض مػىكاث جخػلف بخؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت. -: فسضُت السئِظُت ألاولىال

اإلاخمثلت في  الضًمىغغافُتًىحض ؤزغ طو صالله بخطاثُت للخطاثظ  ال -: الفسضُت السئِظُت الثاهُت

ي ؤؾباب جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمغلى  اإلااَل الػلمي، الخبرة، اإلاىكؼ الىظُفي(، ػمغ)ال

 باإلاشاعهت.

https://nab.ly/electronic-services/mobi-nab/
https://nab.ly/electronic-services/mobi-nab/
https://nab.ly/electronic-services/prepaid-local-cards/
https://nab.ly/electronic-services/prepaid-local-cards/
https://nab.ly/electronic-services/digital-wallets/
https://nab.ly/electronic-services/digital-wallets/
https://nab.ly/electronic-services/prepaid-local-cards/
https://nab.ly/electronic-services/prepaid-local-cards/
https://nab.ly/electronic-services/electronic-payment-and-atm-cards/
https://nab.ly/electronic-services/electronic-payment-and-atm-cards/
https://nab.ly/electronic-services/pos/
https://nab.ly/electronic-services/pos/
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 ثاهُا: الفسضُاث الفسعُت:       

خىحهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا في اإلاطغف لخلضًم جخػلم ب مػىكاث جىحض: الفسضُت الفسعُت ألاولى

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.  ضُغت الخمٍى

ت اإلاىاؾبت لخلضًم ضُغت  مػىكاثجىحض : الفسضُت الفسعُت الثاهُت جخػلم بخىفغ الىفاءاث البشٍغ

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت لضي اإلاطغف.ال  خمٍى

جخػلم باعجفاع صعحت املخاؾغ غىض جؿبُم ضُغت مػىكاث جىحض : الفسضُت الفسعُت الثالثت

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت في اإلاطغف.  الخمٍى

جم اؾخسغاج الطضق مً مػامل الثباث لىحىص : الدزاطت أداة وثباث صدق اخخباز1.2.3

ها، واؾخسضم لهظا الغغع مػامل اعجباؽ ؾبيرمان. وجم الخدلم مً وزبات اعجباؽ بين ضضق لاصاة

 طلً هما ًإحي:

 خؿاب مػامالث اعجباؽ الفلغاث بإبػاصَا، وحاءث الىخاثج هما ًلي:- 1

( ًبين كُم معامالث الازجباط ومظخىي الداللت بين مدىز جىحهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع 2الجدٌو )

 ساجه.وول فلسة مً فل إلادازة(

( ان حمُؼ كُم مػامالث لاعجباؽ بين فلغاث لازخباع ولازخباع الىلي 2ًخضح مً الجضٌو )

ظا ٌػجي ان α ≤ 0.01( وهي صالت بخطاثُت غىض مؿخىي مػىىٍت )0.711 – 0.542ن )جتراوح بي ( َو

 الفلسة املحىز 
 معامل الازجباط

 طبيرمان

مظخىي الداللت 

 إلاخصائُت

ة(
از
إلاد

ع 
جل
)م
ُا 
عل
 ال
ة ز
دا
إلا
ت 
اع
كى
 و
ث
ها
ىح

ج
 

ضعف اهخمام إلادازة العلُا بخطبُم صُغت الخمىٍل إلاطالمي 

 باملشازهت
0.711  0.000 

صعىبت جأكلم العاملين باملصسف مع الخدىٌ للصيرفت الاطالمُت ٌعُم 

 .الخمىٍل إلاطالمي باملشازهت تصُغبخىطع للعمل ال
0.646 0.000 

 0.000 0.542  .سابدتجمىٍل إطالمي أخسي وامل الاهخفاء بخجسبت صُغ

 إلادازة العلُا لخأهُلمً كبل املعدة غُاب الاطتراجُجُت الىاضحت 

الخمىٍل  تصُغفي الخعامل بلخىطع ا بلصدمىظفي املصسف وكُاداجه 

 .شازهتباملالاطالمي 

0.680 0.000 

دازة العلُا باملصسف إلكىاع زادة وافُت وطبل الاكىاع مً إلا إجىحد 

الخمىٍل إلاطالمي  توجأهُل املىظفين بأهمُت الخىطع في صُغ

 .باملشازهت

0.586 0.000 
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مىً الىزىق به في  لازخباع بجمُؼ فلغاجه ًخمخؼ بضالالث مغجفػت مً ضضق لاحؿاق الضازلي ٍو

 الىشف.

 مً فلساجه.وول فلسة الصبراث والىفاءاث ( ًبين كُم معامالث الازجباط ومظخىي الداللت بين مدىز 3الجدٌو )

 

 وول فلسة مً فلساجه. دزحت املصاطسةبين مدىز  ( ًبين كُم معامالث الازجباط ومظخىي الداللت4الجدٌو )

 

 الفلسة املحىز 
 معامل الازجباط

 طبيرمان

مظخىي الداللت 

 إلاخصائُت

ث
ءا
فا
لى
وا
ث 
برا
لص
ا

 

م  الخمىٍل  تامليلف بخطبُم صُغ العمل باملصسفضعف خبرة فٍس

 .إلاطالمي باملشازهت
0.668 0.000 

كدزة املىظفين على فهم واطدُعاب علىد املشازهت ألنها جخضمً هصىص  

 فلهُت صعبت.
0.528 0.000 

عاث  ضعف ت املؤهلت إلصداز اللىاهين والدشَس الىفاءاث والصبراث البشٍس

 .الخمىٍل إلاطالمي باملشازهتاملىظمت لصُغت 
0.713 0.000 

ت باملصسف باملؤهالث املصسفُت والشسعُت املطلىبت.  0.000 0.676 ًخمخع الىىادز البشٍس

الخعامل بصُغت  ىُفُتلضعف اطدُعاب وفهم املىظفين باملصسف 

 .الخمىٍل إلاطالمي باملشازهت
0.724 0.000 

بت وخطط اطتراجُجُت لخىمُت مهازاث وكدزاث املىظفين   وحىد بسامج جدٍز

  تصُغالفي اطخخدام 
0.606 0.000 

ت   0.000 0.444 ضعف بُىث الصبرة والجهاث الاطدشاٍز

 الفلسة املحىز 
معامل الازجباط 

 طبيرمان
 مظخىي الداللت إلاخصائُت

سة
ط
صا
امل
ت 
ح ز
د

 

جىحد مخاطس كاهىهُت هاججت عً ضعف اللىاهين التي جىظم صُغت 

ل ب  املشازهت الخمٍى
0.641 0.000 

د عدم جىفس املىاصفاث ألاخالكُت )والصدق والاماهت(  ً مما ًٍص في الشٍس

 مً وظبت املصاطس.
0.533 0.000 

عُت بظبب عدم جفعُل إحساءاث الدسجُل  جىحد مخاطس كاهىهُت وحشَس

 العلازي لعدم جىثُم الضماهاث. 
0.708 0.000 

كصىز وضعف في دزاطت الجدوي والضماهاث امللدمت مً الشٍسً 

 للمصسف.
0.526 0.000 

التزام العمالء بظداد أكظاط املشازهت حعسض املصسف الى مخاطس بعدم 

 في خُنها.
0.806 0.000 

 0.000 0.745 ضعف إدازة السكابت على املصاطس، واملصاطس الدشغُلُت وعدم الظداد.
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 خصائ  مفسداث العُىت: 2.2.3

ع مفسداث العُىت خظب العمس – 1  :جىَش
ع اليظبي ملفسداث الدزاطت خظب( ًبن الخ1شيل )  العمس ىَش

 
ع مفسداث العُىت خظب املظخىي الخعلُم .2  ي:جىَش

ع اليظبي ملفسداث الدزاطت خظب 2شيل )  الخعلُمي املؤهل( ًبين الخىَش
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ع مفسداث العُىت خظب الصبرة العملُت  3  :جىَش
ع اليظبي ملفسداث الدزاطت خظب الصبرة العملُت3شيل )  ( ًبين الخىَش

 
ع مفسداث العُىت خظب املىكع الى  – 4  :ظُفيجىَش

ع اليظبي ملفسداث الدزاطت خظب املىكع 4شيل )  الىظُفي( ًبين الخىَش

 

 :أطالُب جدلُل البُاهاث 3.3

غع الخدلم مً زباث ملاًِـ الضعاؾت ولاحؿاق غل: كُاض ثباث ملاًِع الدزاطت 3.3.1

لظي ًؿلم ( اrt( ومػامل اعجباؽ الفا)rsالضازلي ألبػاصَا، فلض جم ازخباع مػامل اعجباؽ ؾبيرمان )

 (.Cronbach alpha) رهغو هباغلُه مػامل 
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اؾدىاصا غلى ما جم حمػه مً بُاهاث جمثلذ بةحاباث غُىت الضعاؾت  :ألاطالُب إلاخصائُت 3.3.2

( وطلً spss. Ver. 25غلى ؤؾئلت لاؾخبُان، كام الباخثان باؾخسضام بغهامج الخؼم لاخطاثُت )

 -لخؿاب ما ًلي: 

ٌ  ؤلاخطاء الىضفي، – 1 والغؾىماث البُاهُت    ألاؾالُب ؤلاخطاثُت الىضفُت مخمثلت بالجضاو

ػوحضاٌو  والىؾـ الخؿابي ولاهدغاف اإلاػُاعي ومػامل لاعجباؽ الغجب  تالخىغاٍع اثالخىَػ

 (.rsلؿيرمان )

( Pearson correlationؤلاخطاء الخدلُلي، جم اؾخسضام مػامل لاعجباؽ بيرؾىن ) – 2

 .(t( وازخباع)Wilcoxonوازخباع وليىهؿىن )

( α)ٌػخبر ازخباع هغوهبار ؤلفا : والثباث للصدق( αهخائج اخخباز هسوهباخ ألفا )  5.3 3.

واخض مً لازخباعاث ؤلاخطاثُت اإلاهمت لخدلُل بُاهاث لاؾدباهت ولظلً هدخاج كبل اللُام بػمل 

ى ازخباع α)جدلُل للبُاهاث ؤلاخطاثُت غمل ازخباع هغوهبار ؤلفا  بخطاجي ًدضص فُما بطا ( َو

واهذ ؤؾئلت لاؾدباهت صخُدت غلى ؤزغ ؤحىبت مفغصاث الػُىت، خُث ولما واهذ كُم مػامل 

( فُضٌ طلً غلى جىفغ صعحت غالُت مً الثباث الضازلي في 0.60هغوهبار ؤلفا هبيرة ؤهبر مً )

وجدلُل هخاثجها.  ؤلاحاباث مما ًمىىىا مً لاغخماص غلى َظٍ ؤلاحاباث في جدلُم ؤَضاف الضعاؾت

 (49، 2005)البُاحي: 

 الفا هسوباخمعامل ( هخائج 5حدٌو )

( )مػامالث الثباث( ليل α( هالخظ ؤن كُم مػامل هغوهبار ؤلفا )5مً زالٌ الجضٌو )

( وهي كُم هبيرة ؤهبر مً 0.770بلى  0.657مجمىغت مً غباعاث اؾخماعة لاؾخبُان جتراوح بين )

ظا ًضٌ غلى جىفغ صعحت غ 0.60 الُت مً الثباث الضازلي في ؤلاحاباث. وهظلً فةن مػامالث َو

ظا ًضٌ غلى جىفغ صعحت  0.60( وهي كُم هبيرة ؤهبر مً 0.863بلى  0.811الطضق جتراوح بين ) َو

 املحاوز  ز.ث
عدد 

 الفلساث

عدد الفلساث 

 املظدبعدة

معامل الفا 

 هسومباخ

معامل 

 الصدق

1 
جىحيهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع 

 إلادازة(
5 

- 
0.657 0.811 

 0.877 0.770 - 7 الصبراث والىفاءاث 2

 0.863 0.745 5 3 َعاث واللىاهينالدشس  3

 0.863 0.744 - 6 دزحت املصاطسة 4
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غالُت مً الطضق مما ًمىىىا مً لاغخماص غلى َظٍ ؤلاحاباث في جدلُم ؤَضاف الضعاؾت وجدلُل 

 هخاثجها.

تي ؤظهغتها اؾخماعة لاؾخبُان جم عضض اعاء واحاباث غُىت البدث لغغع وجبىٍب البُاهاث ال

جىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ بإعبػت مداوع )مدىع  خٌى مخغيراث الضعاؾت اإلاخمثلت

ػاث واللىاهين)مدىع  –( الخبراث والىفاءاث )مدىع   -(ؤلاصاعة(  )مدىع صعحت املخاؾغة(-(الدشَغ

ياعص الخماس ي واغخمض مػُاع لازخُاع اإلاخمثل بالىؾـ الفغض ي اؾخػمل لهظا الغغع ملُاؽ  ٍع

م الضعحت اإلاخدطل غليها مً بحاباث افغاص غُىت الضعاؾت.3البالغ )  ( مػُاعا للُاؽ وجلٍى

 )ازخباع الفغغُاث الفغغُت( اؾخجاباث افغاص الػُىت غلى فلغاث املخاوع 

( خٌى مداوع الضعاؾت، 56الغ غضصَم )هخاثج جدلُل اعاء واؾخجاباث افغاص غُىت الضعاؾت الب

ت وجغجِب  اإلاخمثلت بخىغاع لاحاباث غلى ملُاؽ لاؾخجابت ولاوؾاؽ الخؿابُت ولاهدغافاث اإلاػُاٍع

 لاَمُت اليؿبُت لفلغاث ول بػض.

ت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ افغاص الػُىت غلى فلغاث املخىع ألاٌو جىحهاث وكىاغ اؾخجاباث-ؤوال: 

 ؤلاصاعة(

جىحهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع  ( ًبين جىساز الاحاباث وهخائج الاخصاء الىصفي لفلساث مدىز 6ٌ )حدو 

 إلادازة(

 

  العبازة م

غير 

مىافم 

 بشدة

غير 

 مىافم
 مىافم مداًد

افم  مى

 بشدة

دزحت 

 املىافلت

املخىطط 

 الحظابي

الاهدساف 

 املعُازي 

ألاهمُت 

 اليظبُت

1 
بخطبُم صُغت ضعف اهخمام إلادازة العلُا 

 الخمىٍل إلاطالمي باملشازهت

 13 8 10 15 10 الخىساز
 3 مىخفضت

1.4 5 
 اليظبت%

17.9 26.8 17.9 14.3 23.2 

2 

صعىبت جأكلم العاملين باملصسف مع الخدٌى 

للصيرفت الاطالمُت ٌعُم الخىطع للعمل بصُغت 

 الخمىٍل إلاطالمي باملشازهت.

 الخىساز
6 14 9 20 7 

 3 1,2 3.14 عالُت

 اليظبت%
10.7 25 16.1 35.7 12.5 

3 
الاهخفاء بخجسبت صُغ جمىٍل إطالمي أخسي 

 واملسابدت.

 الخىساز
8 11 16 12 9 

 4 1.2 3.1 مخىططت

 اليظبت%
14.3 19.6 28.6 21.4 16.1 

4 

غُاب الاطتراجُجُت الىاضحت املعدة مً كبل 

وكُاداجه إلادازة العلُا  لخأهُل مىظفي املصسف 

بلصد الخىطع في الخعامل بصُغت الخمىٍل 

 الاطالمي باملشازهت.

 الخىساز
5 16 5 14 16 

عالُت 

 حدا
3.4 1.3 1 

 اليظبت%
8.9 28.5 8.9 25 28.7 

5 

جىحد إزادة وافُت وطبل الاكىاع مً إلادازة العلُا 

باملصسف إلكىاع وجأهُل املىظفين بأهمُت 

 طالمي باملشازهت.الخىطع في صُغت الخمىٍل إلا 

 الخىساز
7 12 8 17 12 

 2 1.3 3.3 عالُت

 اليظبت%
12.5 21.4 14.3 30.4 21.4 
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هاث وكىاغت ع جىحي( الخاص بمدى 6وفُما ًلي اَم اإلااشغاث الخدلُلُت إلاػؿُاث الجضٌو )

 .ؤلاصاعة الػلُا

ى اغلى 3,2بلغ اإلاخىؾـ الخؿابي الػام ملخىع جىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة( ) .1 ( َو

مً خُث جغجِب  الغابػت( وحاء باإلاغجبت 0.874( وباهجغاف مػُاعي )3مً مػُاع لازخباع البالغ )

 ألاَمُت اليؿبُت.

( اما اإلاغهؼ ألازير مً 4املخىع واهذ في اإلاغجبت ألاولى الفلغة عكم )باليؿبت لؤلَمُت اليؿبُت للفلغاث  .2

 (.1خُث ألاَمُت وان للفلغة عكم )

ً، ألاٌو )مىافم( واهفغص ب) .3 ( ففغاث مً ؤضل 2جىػغذ اغلى ؤلاحاباث في فلغاث املخىع بين جلضًٍغ

 ( فلغاث اما الخلضًغ الثاوي )مىافم بشضة( فلض اهفغص في فلغة واخضة فلـ.5)

خلضًغ اإلاىسفؼ )غير مىافم بشضة( اللم جدطل ؤي فلغة مً فلغاث املخىع غلى اؾخجابت غالُت في  .4

 .فلض اهفغصث بفلغة واخض ليل منهما ىافم(م غير –باقي الخلضًغاث )مداًض ما ؤ

( للفلغة 1.3( باهدغاف مػُاعي )3.4جغاوخذ ألاوؾاؽ الخؿابُت لفلغاث املخىع بين خض اغلى كضعة ) .5

( وبظلً ًيىن الخباًً في كُم الفلغاث 1.4( باهدغاف مػُاعي )1( للفلغة )3ؤصوي كضٍع )( وخض 4)

 ( لالهدغاف اإلاػُاعي.0.1( للىؾـ الخؿابي و)0.4بفاعق ملضاع )

ت صعحت اإلاىافلت غلى ول غباعة مً الػباعاث اإلاخػللت ب جىحيهاث وكىاغت مػىكاث والزخباع مػىٍى

( فياهذ 3وليىهؿىن خٌى مخىؾـ اإلالُاؽ) جم اؾخسضام ازخباع ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة(.

 (.8الىخاثج هما في الجضٌو )
 معىكاثالعبازاث املخعللت ب ( هخائج اخخباز ولىىهظىن خٌى مخىططاث إحاباث مفسداث عُىت الدزاطت على7حدٌو )

 جخعلم جىحهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع إلادازة(.

 

 )الىطط الحظابي والاهدساف املعُازي والاهمُت اليظبُت للمدىز جىحيهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع إلادازة 

 حظابي مع باقي املحاوز ألاخسي خُث بلغ املخىطط الحظابي ملحىز ألاهمُت اليظبُت للمدىز اخدظبذ مً خالٌ ملازهت املخىطط ال

عاث )( واملخىطط الحظابي ملحىز 3.3الصبراث والىفاءاث ) واملخىطط الحظابي ملحىز دزحت  (3.6اللىاهين والدشَس

 .(3.8املصاطسة)

3.2 0.874 4 

 املخىطط العبازة م
اف الاهدس 

 املعُازي 

 إخصائي 

 الاخخباز

الداللت 

 املحظىبت

ل إلاطالمي باملشازهت 1  ضعف اهخمام إلادازة العلُا بخطبُم صُغت الخمٍى
3 

1.4 0.118 - 0.906 

2 
صعىبت جأكلم العاملين باملصسف مع الخدىٌ للصيرفت الاطالمُت ٌعُم الخىطع 

ل إلاطالمي باملشازهت تصُغبللعمل   .الخمٍى

3.14 1,2 
0.813 - 0.416 

ل إطالمي أخسي وامل الاهخفاء بخجسبت صُغ 3  .سابدتجمٍى
3.1 1.2 

0.306 - 0.760 

4 
مىظفي  إلادازة العلُا لخأهُلمً كبل املعدة غُاب الاطتراجُجُت الىاضحت 

ل الاطالمي  تصُغفي الخعامل بلخىطع ا بلصداملصسف وكُاداجه   .باملشازهتالخمٍى

3.4 1.3 
2.037 - 0.042 

5 
دازة العلُا باملصسف إلكىاع وجأهُل زادة وافُت وطبل الاكىاع مً إلا إجىحد 

ل إلاطالمي باملشازهت تاملىظفين بأهمُت الخىطع في صُغ  .الخمٍى

3.3 1.3 
1.435 - 0.151 
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ت )7مً زالٌ الجضٌو ) ( 0.05( هالخظ ؤن الضالالث املخؿىبت ؤكل مً مؿخىي اإلاػىٍى

ضومخىؾؿاث بحاباث مفغصاث غُىت ا  (.4طاث الغكم ) ة( للػباع 3غً مخىؾـ اإلالُاؽ ) لضعاؾت جٍؼ

ت لهظٍ الػباع  وهلبل الفغغُاث البضًلت لها وخُث ؤن مخىؾؿاث  ةلظلً هغفؼ الفغغُاث الطفٍغ

ض غً مخىؾـ اإلالُاؽ) ةبحاباث مفغصاث غُىت الضعاؾت غلى َظٍ الػباع  (، فهظا ًضٌ غلى 3جٍؼ

 .ةع اعجفاع صعحاث اإلاىافلت غلى َظٍ الػبا

ت )هما هالخظ ؤن  طاث ألاعكام ( للػباعاث 0.05الضالالث املخؿىبت ؤهبر مً مؿخىي اإلاػىٍى

(1,2,3,5.) 

ظا ًضٌ غلى ؤن صعحاث اإلاىافلت غلى  ت لهظٍ الػباعاث َو لظلً ال هغفؼ الفغغُاث الطفٍغ

 .َظٍ الػباعاث مخىؾؿت

غت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ مػىكاث جخػلم جىحهاث وكىابوالزخباع الفغغُت الفغغُت اإلاخػللت 

جم بًجاص مخىؾؿاث بحاباث مفغصاث غُىت الضعاؾت غلى حمُؼ الػباعاث اإلاخػللت بهظٍ  ؤلاصاعة(

 (.8( فياهذ الىخاثج هما بالجضٌو )3( خٌى مخىؾـ اإلالُاؽ )tواؾخسضام ازخباع ) الفغغُت،

( املخعللت العبازاث  لدزاطت على حمُع( خٌى املخىطط العام إلحاباث مفسداث عُىت اt( هخائج اخخباز)8الجدٌو

 معىكاث جخعلم جىحهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع إلادازة(ب

( 0.174( بضاللت مدؿىبت )1.376( هالخظ ؤن كُمت بخطاجي لازخباع )8مً زالٌ الجضٌو )

ت ) ظا ٌشير بلى وحىص 0.05وهي ؤهبر مً مؿخىي اإلاػىٍى ت، َو ( لظلً ال هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

في  اإلاػىكاثوجخمثل َظٍ  ػىكاث جخػلم جىحهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة(اإلابػؼ 

 ( بالجضٌو )(.4اإلاظوىعة في الػباعة طاث الغكم ) اإلاػىكاث

 

 

 

 

 

 

 

 البُان
املخىطط 

 العام

الاهدساف 

 املعُازي 

إخصائي 

 الاخخباز

دزحاث 

ت  الحٍس

 الداللت املحظىبت

 جخعلم جىحهاث وكىاعت إلادازة العلُا  معىكاث

 )مجلع إلادازة(
3.2 0.87421 1.376 55 0.174 
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 :الصبراث والىفاءاثافساد العُىت على فلساث املحىز  اطخجاباث-: ثاهُا

 الصبراث والىفاءاث ( ًبين جىساز الاحاباث وهخائج الاخصاء الىصفي لفلساث مدىز 9حدٌو )

 

  العبازة م

غير 

افم  مى

 بشدة

غير 

افم  مى
افم مداًد  مى

افم  مى

 بشدة

دزحت 

افلت  املى

املخىطط 

 الحظابي

الاهدساف 

 املعُازي 

ألاهمُت 

 اليظبُت

1 

م العمل  ضعف خبرة فٍس

باملصسف امليلف بخطبُم 

ل إلاطالمي  صُغت الخمٍى

 .باملشازهت

 11 11 11 11 12 الخىساز
مىخفضت 

 حدا
2.96 

1.4 6 
 اليظبت%

21.4 19.6 19.6 19.6 19.6 

 

لى فهم كدزة املىظفين ع

واطدُعاب علىد املشازهت 

ألنها جخضمً هصىص فلهُت 

 وشسعُت صعبت.

 8 15 11 12 10 الخىساز

 3 عالُت

1.3 

 

 

 اليظبت% 5
17.9 21.4 19.6 26.8 14.3 

3 

الىفاءاث والصبراث  ضعف

ت املؤهلت إلصداز  البشٍس

عاث  اللىاهين والدشَس

ل املىظمت لصُغت  الخمٍى

 .إلاطالمي باملشازهت

 خىسازال
6 14 5 16 15 

عالُت 

 حدا

3.4 

 

1.4 

 

 

2 
 اليظبت%

10.7 25 8.9 28.6 26.8 

4 

ت  ًخمخع الىىادز البشٍس

باملصسف باملؤهالث املصسفُت 

 والشسعُت املطلىبت.

 الخىساز
9 15 8 13 11 

 1.3 3.1 مىخفضت

 

4 
 اليظبت%

16.1 26.8 14.3 23.2 19.6 

5 

ضعف اطدُعاب وفهم 

ىُفُت لن باملصسف املىظفي

ل الخعامل بصُغت  الخمٍى

 .إلاطالمي باملشازهت

 الخىساز
8 12 7 15 14 

 3 1.4 3.3 عالُت

 اليظبت%
14.3 21.4 12.5 26.8 25 

6 

بت وخطط  وحىد بسامج جدٍز

اطتراجُجُت لخىمُت مهازاث 

وكدزاث املىظفين في 

ل  تاطخخدام صُغ الخمٍى

 إلاطالمي باملشازهت.

 الخىساز
7 10 7 16 16 

 2 1.4 3.4 عالُت

 اليظبت%
12.5 17.9 12.5 28.6 28.6 

7 

ضعف بُىث الصبرة والجهاث 

ت بما ًىظم عالكت  الاطدشاٍز

فعالت مع الشسواث املصودة 

د املىظىماث بجىدة  لخىٍز

مىاطبت لخلدًم خدماث 

افضل مما ٌعُم الخىطع 

ل إلاطالمي  تصُغ الخمٍى

 .باملشازهت

 الخىساز
5 8 7 19 17 

 عالُت

3.6 

 

 

1.3 

 

1 
 اليظبت%

8.9 14.3 12.5 33.9 30.4 

 

  الصبراث والىفاءاث الىطط الحظابي والاهدساف املعُازي والاهمُت اليظبُت للمدىز 

  ألاهمُت اليظبُت للمدىز اخدظبذ مً خالٌ ملازهت املخىطط الحظابي مع باقي املحاوز ألاخسي خُث بلغ

( واملخىطط الحظابي ملحىز 3.2) ىحيهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع إلادازة(املخىطط الحظابي ملحىز ج

عاث )  .(3.8واملخىطط الحظابي ملحىز دزحت املصاطسة) (3.6اللىاهين والدشَس

3.3 0.898 3 
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العبازاث املخعللت  ( هخائج اخخباز ولىىهظىن خٌى مخىططاث إحاباث مفسداث عُىت الدزاطت على10حدٌو )

 الصبراث والىفاءاثبجخعلم  معىكاثب

(  العبازاث ىت الدزاطت على حمُع( خٌى املخىطط العام إلحاباث مفسداث عtُ( هخائج اخخباز)11الجدٌو

 
 
 دزحت املصاطسةافساد العُىت على فلساث املحىز  اطخجاباث-: ثالثا

 دزحت املصاطسة حاباث وهخائج الاخصاء الىصفي لفلساث مدىز ( ًبين جىساز الا 12حدٌو )

 املخىطط العبازة م
الاهدساف 

 املعُازي 

إخصائي 

 الاخخباز

الداللت 

 املحظىبت

م  1 ل إلاطالمي باملشازهت تامليلف بخطبُم صُغ العمل باملصسفضعف خبرة فٍس  .الخمٍى
2.96 1.4 

0.198 - 0.843 

 هصىص فلهُت وشسعُت صعبت.كدزة املىظفين على فهم واطدُعاب علىد املشازهت ألنها جخضمً  2
3 1.3 

0.181 - 0.856 

3 
عاث املىظمت لصُغت  ضعف ت املؤهلت إلصداز اللىاهين والدشَس ل الىفاءاث والصبراث البشٍس الخمٍى

 .إلاطالمي باملشازهت

3.4 1.4 
1.940 - 0.05 

ت باملصسف باملؤهالث املصسفُت والشسعُت املطلىبت. 4  ًخمخع الىىادز البشٍس
3.1 1.3 

0.255 - 0.799 

ل إلاطالمي باملشازهتىُفُت الخعامل بصُغت لضعف اطدُعاب وفهم املىظفين باملصسف  5  .الخمٍى
3.3 1.4 

1.402 - 0.161 

6 
بت وخطط اطتراجُجُت لخىمُت مهازاث وكدزاث املىظفين في اطخخدام صُغ ل  توحىد بسامج جدٍز الخمٍى

 إلاطالمي باملشازهت.

3.4 1.4 
2.171 - 0.03 

7 
د املىظىماث ض ت بما ًىظم عالكت فعالت مع الشسواث املصودة لخىٍز عف بُىث الصبرة والجهاث الاطدشاٍز

ل إلاطالمي باملشازهت تمما ٌعُم الخىطع صُغ أفضلبجىدة مىاطبت لخلدًم خدماث   .الخمٍى

3.6 1.3 
3.164 - 0.002 

 البُان
املخىطط 

 العام

دزحاث  إخصائي الاخخباز الاهدساف املعُازي 

ت  الحٍس

 الداللت املحظىبت

 0.05 55 1.976 0.898 3.3 جخعلم الصبراث والىفاءاث معىكاث

  العبازة م

غير 

مىافم 

 بشدة

غير 

 مىافم
 مىافم مداًد

افم  مى

 بشدة

دزحت 

 املىافلت

املخىطط 

 الحظابي

الاهدساف 

 املعُازي 

ألاهمُت 

 اليظبُت

1 
جىحد مخاطس كاهىهُت هاججت عً ضعف 

 اللىاهين التي جىظم صُغت الخمىٍل باملشازهت

 17 22 3 8 6 لخىسازا
 عالُت

3.7 1.3 4 
 اليظبت%

10.7 14.3 5.4 39.3 30.4 

2 

عدم جىفس املىاصفاث ألاخالكُت )والصدق 

د مً وظبت  ً مما ًٍص والاماهت( في الشٍس

 املصاطس.

 الخىساز
2 3 12 22 16 

 عالُت

 

4 

 

1.1 

2 

 اليظبت%
3.6 5.4 17.9 37.5 35.7 

3 

عُت بظبب عدم  جىحد مخاطس كاهىهُت وحشَس

جفعُل إحساءاث الدسجُل العلازي لعدم جىثُم 

 الضماهاث.

 الخىساز
3 3 12 22 16 

 3 1.1 3.8 عالُت

 اليظبت%
5.4 5.4 21.4 39.3 28.6 

4 
كصىز وضعف في دزاطت الجدوي والضماهاث 

ً للمصسف.  امللدمت مً الشٍس

 الخىساز
0.0 4 8 17 27 

 0.942 4.1 عالُت

 

1 
 يظبت%ال

0.0 7.1 14.3 30.4 28.2 
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العبازاث املخعللت  ( هخائج اخخباز ولىىهظىن خٌى مخىططاث إحاباث مفسداث عُىت الدزاطت على13حدٌو )

 دزحت املصاطسةبجخعلم  ىكاثمعب

 

(  العبازاث ُع( خٌى املخىطط العام إلحاباث مفسداث عُىت الدزاطت على حمt(هخائج اخخباز)14الجدٌو

 :اخخباز الفسضُاث السئِظُت

ل إلاطالمي باملشازهت الزخباع الفغغُت الغثِؿُت ألاولى : معىكاث جطبُم صُغت الخمٍى

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهتإلاخػللت ا جم بًجاص مخىؾؿاث بحاباث مفغصاث  بمػىكاث جؿبُم ضُغت الخمٍى

جىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة )غُىت الضعاؾت غلى حمُؼ الػباعاث اإلاخػللت بهظٍ الفغغُت واإلاخمثلت في 

5 
حعسض املصسف الى مخاطس بعدم التزام العمالء 

 بظداد أكظاط املشازهت في خُنها.

 الخىساز
7 2 9 25 13 

 5 1.2 3.6 عالُت

 اليظبت%
12.5 3.6 16.1 44.6 23.3 

6 
ضعف إدازة السكابت على املصاطس، واملصاطس 

 الدشغُلُت وعدم الظداد.

 زالخىسا
2 9 11 20 14 

 5 1.1 3.6 عالُت

 اليظبت%
3.6 16.1 19.6 35.7 25 

 

  دزحت املصاطسةالىطط الحظابي والاهدساف املعُازي والاهمُت اليظبُت للمدىز 

   ألاهمُت اليظبُت للمدىز اخدظبذ مً خالٌ ملازهت املخىطط الحظابي مع باقي املحاوز ألاخسي خُث بلغ

ملحىز ( واملخىطط الحظابي 3.2) جىحيهاث وكىاعت إلادازة العلُا )مجلع إلادازة(املخىطط الحظابي ملحىز 

عاث) (3.3الصبراث والىفاءاث )  .(3.6واملخىطط الحظابي ملحىز اللىاهين والدشَس

 3.8 0.755  

 املخىطط العبازة م
الاهدساف 

 املعُازي 

إخصائي 

 الاخخباز

الداللت 

 املحظىبت

ل باملشازهت 1  0.002 - 3.106 1.3 3.7 جىحد مخاطس كاهىهُت هاججت عً ضعف اللىاهين التي جىظم صُغت الخمٍى

ً مم 2 د مً وظبت املصاطس.عدم جىفس املىاصفاث ألاخالكُت )والصدق والاماهت( في الشٍس  ا ًٍص
4 1.1 

4.870 - 0.000 

3 
عُت بظبب عدم جفعُل إحساءاث الدسجُل العلازي لعدم جىثُم  جىحد مخاطس كاهىهُت وحشَس

 الضماهاث.

3.8 1.1 
4.233 - 0.000 

ً للمصسف. 4  كصىز وضعف في دزاطت الجدوي والضماهاث امللدمت مً الشٍس
4.1 0.942 

5.765 - 0.000 

 صسف الى مخاطس بعدم التزام العمالء بظداد أكظاط املشازهت في خُنها.حعسض امل 5
3.6 1.2 

2.992 - 0.003 

 ضعف إدازة السكابت على املصاطس، واملصاطس الدشغُلُت وعدم الظداد. 6
3.6 1.1 

3.610 - 0.000 

 البُان
املخىطط 

 العام

دزحاث  إخصائي الاخخباز الاهدساف املعُازي 

ت  الحٍس

 الداللت املحظىبت

 000. 55 8.023 0.755 3.8 دزحت املصاطسةبجخعلم  معىكاث
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ٌى خ (t)اؾخسضام ازخباع جم و  (الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة(، الخبراث والىفاءاث، صعحت املخاؾغة

  .(15( فياهذ الىخاثج هما بالجضٌو )3مخىؾـ اإلالُاؽ )

(  العبازاث ( خٌى املخىطط العام إلحاباث مفسداث عُىت الدزاطت على حمُعt(هخائج اخخباز)15الجدٌو

وهي  (0.000)ت( بضاللت مدؿىب5.165( ًالخظ ؤن كُمت بخطاجي لازخباع )15مً زالٌ الجضٌو )

ت  ت وهلبل الفغغُت البضًلت، وخُث  (0.05)ؤكل مً مؿخىي اإلاػىٍى لظلً هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

ض غً مخىؾـ اإلالُاؽ ) (3.42)ؤن اإلاخىؾـ الػام إلحاباث مفغصاث غُىت الضعاؾت  ى ًٍؼ (، 3َو

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت وجخمثل َظٍ ظا ٌشير بلى وحىص مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمٍى في اإلاػىكاث  َو

 الخالُت: اإلاػىكاث

 .خىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة(جىحض مػىكاث جخػلم ب -

 .جىحض مػىكاث جخػلم الخبراث والىفاءاث -

 .جخػلم صعحت املخاؾغة جىحض مػىكاث -

افُت أثس املخغيراث   .صُغت الخمىٍل إلاطالمي باملشازهت معىكاث جطبُمعلى الدًمىغس

مػىكاث جؿبُم  غلى الضًمىغغافُتالزخباع الفغغُت الغثِؿُت الثاهُت اإلاخػللت بإزغ اإلاخغيراث 

حاباث مفغصاث جم اؾخسضام جدلُل الخباًً غلى مخىؾؿاث ب ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهتالػُىت غلى حمُؼ الػباعاث اإلاخػللت  همخغير  بمػىكاث جؿبُم ضُغت الخمٍى

 :( خُث واهذ15الىخاثج هما في الجضٌو ) مؿخللت فياهذهمخغيراث  الضًمىغغافُتجابؼ واإلاخغيراث 

ت: ت للمخغيرًىحض ؤزغ طو صاللت  ال- الفغغُت الطفٍغ مػىكاث جؿبُم ى غل الضًمىغغافي مػىٍى

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت   ضُغت الخمٍى

ت للمخغيرؤزغ طو صاللت  ًىحض-البضًلت: ملابل الفغغُت  مػىكاث جؿبُم غلى  الضًمىغغافي مػىٍى

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت   ضُغت الخمٍى

 

 

 

 البُان
املخىطط 

 العام

الاهدساف 

 املعُازي 

إخصائي 

 الاخخباز

دزحاث 

ت  الحٍس

 الداللت املحظىبت

ل   000. 55 5.165 0.62 3.42 إلاطالمي باملشازهت معىكاث جطبُم صُغت الخمٍى
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افُت( هخائج جدلُل الخباًً املخعللت بأثس 16حدٌو ) ل معىكاث جطبُم صُعلى  املخغيراث الدًمىغس غت الخمٍى

 إلاطالمي باملشازهت

مػىكاث جؿبُم ضُغت  الػمغالخظ ؤن كُمت بخطاجي لازخباع ألزغ ه( 16مً زالٌ الجضٌو )

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت  ت مدؿىبت 0.901)الخمٍى وهي ؤهبر مً مؿخىي ( 0.614)( بضاللت مػىٍى

ظا ًضٌ غلى غضم وحىص ؤزغ طو صاللت 0.05ػىىي )اإلا ت َو ( لظلً ال هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

   مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.غلى  بخطاثُت الػمغ

مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل غلى  اإلاؿخىي الخػلُميكُمت بخطاجي لازخباع ألزغ مخغير 

ت مدؿىبت )( بضاللت 1.429) ؤلاؾالمي باإلاشاعهت وهي ؤهبر مً مؿخىي اإلاػىىي ( 0.188مػىٍى

ظا ًضٌ غلى غضم وحىص ؤزغ طو صاللت 0.05) ت َو بخطاثُت ( لظلً ال هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

  مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.غلى  للمؿخىي الخػلُمي

 ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهتمػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍغلى  الخبرةكُمت بخطاجي لازخباع ألزغ 

ت مدؿىبت1.362) ( لظلً ال هغفؼ 0.05وهي ؤهبر مً مؿخىي اإلاػىىي )( 0.223) ( بضاللت مػىٍى

ظا ًضٌ غلى غضم وحىص ؤزغ طو صاللت  ت َو مػىكاث جؿبُم غلى  بخطاثُت للخبرةالفغغُت الطفٍغ

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.   ضُغت الخمٍى

مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي غلى ىظُفي اإلاىكؼ الكُمت بخطاجي لازخباع ألزغ 

ت مدؿىبت1.020) باإلاشاعهت ( لظلً 0.05وهي ؤهبر مً مؿخىي اإلاػىىي )( 0.489) ( بضاللت مػىٍى

 مصدز الاخخالف دًمىغسافياملخغير ال
مجمىع 

 املسبعاث

دزحاث 

ت  الحٍس

مخىطط 

 املسبعاث
 Sigالداللت املعىىٍت املحظىبت Fإخصائي الاخخباز

 

 العمس

 0.918 32 29.389 بين املجمىعاث

 1.020 23 23.450 داخل املجمىعاث 0.614 0.901

  55 52.839 املجمىع

 

 املظخىي الخعلُمي

 0.753 32 24.098 بين املجمىعاث

 0.527 23 12.117 داخل املجمىعاث 0.188 1.429

  55 36.214 املجمىع

 الصبرة

 1.058 32 33.848 بين املجمىعاث

 0.777 23 17.867 داخل املجمىعاث 0.223 1.362

  55 51.714 املجمىع

 املىكع الىظُفي

 1.654 32 52.914 مىعاثبين املج

 1.622 23 37.300 داخل املجمىعاث 0.489 1.020

  55 90.214 املجمىع
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ظا ًضٌ غلى غضم وحىص ؤزغ طو صاللت  ت َو  بخطاثُت للمىكؼ الىظُفيال هغفؼ الفغغُت الطفٍغ

 اعهت.مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشغلى 

 :خىصُاثالىخائج و ال -السابعاملبدث 

 
 
في اإلاػىكاث  وحىص مػىكاث جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت وجخمثل َظٍ: الىخائج -اوال

 -الخالُت: اإلاػىكاث

لخلضًم ضُغت الخمىٍل  خىحيهاث وكىاغت ؤلاصاعة الػلُا )مجلـ ؤلاصاعة(جىحض مػىكاث جخػلم ب .1

 ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.

غضم جىفغ الىفاءاث مً خُث  صازل اإلاطغف الخبراث والىفاءاثبمػىكاث جخػلم  جىحض .2

 .والخبراث ؾىاء مً خُث الػضص ؤو الخسطظ بالطيرفت ؤلاؾالمُت

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت ضعحت املخاؾغةبجىحض مػىكاث جخػلم  .3  حػُم مً جؿبُم ضُغت الخمٍى

ػاث واللىاهين وعكابت  الهُئتال شغغُت وغضم التزام الػمُل بالؿضاص وبساضت في غػف الدشَغ

 لاللتزاماث .

واإلاؿخىي الخػلُمي والخبرة الػملُت واإلاىكؼ الىظُفي  لػمغبخطاثُت لغضم وحىص ؤزغ طو صاللت  .4

   جؿبُم ضُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت.غلى 

ل ؤلاؾالمي جلضم ضُغت اإلاطغف ةن بصاع ب .5  باإلاشاعهت ولىً في ؤغُم خاٌ. الخمٍى

 
 
 الخىصُاث -ثاهُا

الػمل غلى وشغ الىعي اإلاطغفي فُما ًسظ ؤغماٌ الطيرفت ؤلاؾالمُت لضي الػاملين باإلاطغف  -1

ا لضي ؤلاصاعة الػلُا   بطفت زاضت. والخىفُظًتوغغؽ اللىاغت بإَمُتها وصوَع

دبجي ؾُاؾت  مضعوؾت للخػُين ولازخُاع جخػمً مػاًير غغوعة وحىص اؾتراجُجُت باإلاطغف ج  -2

ت ومخسططت جدىاؾب مؼ مخؿلباث اإلاهام والىظاثف اإلاطغفُت  الزخُاع مهىُت هفاءاث بصاٍع

 ؤلاؾالمُت.

ل ؤلاؾالمُت  لدؿهُل جلضًم اإلاىاؾبت والىاضختلىاهين ال ؾً  -3 وبساضت ضُغت ضُغ الخمٍى

 بضعحت غالُت مً ألامان وجللُل املخاؾغ. اإلاشاعهت

ج ؾالب الجامػاث واإلاػاَض الػلُا في مجاالث ا -4 لػلىم اإلاالُت واإلاطغفُت ؤلاؾالمُت بغضاص وجسٍغ

 اإلاطغفي ؤلاؾالمي. لُيىهىا هىاة لؿىق الػمل

ب وجإَُل خضًثي الخسغج في ؤغماٌ الطيرفت ؤلاؾالمُت  -5  ألامغ الظي مً شإهه ؤنلاَخمام بخضٍع

ػت ؤلاؾالمُت. بهؿابهمٌؿهم في   مػاعف ومهاعاث وزلافت الخػامل وفم ههج الشَغ
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ا الخػامل بطُغت الخمىٍل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت خث بصاعة اإلاطغف بخفػُل  -6 مً ؤهثر  باغخباَع

ل ؤلاؾالمُت كضعة غلى حظب اإلاضزغاث ألغغاع لاؾدثماع  .ضُغ الخمٍى

 :املساحع

 الىخب

 .2010ؾالمُت، صاع الفىغ، غمان، الػُاصي، ؤخمض ضبحي، ؤصواث لاؾدثماع ؤلا  -

ػت ؤلاؾالمُت، مىخبت الترار، خمىص، ؾامي،  جؿىٍغ ألاغماٌ اإلاطغفُت بما ًخفم والش - َغ

 .1991اللاَغة، 

غباصة، ببغاَُم غبض الخلُم، ماشغاث ألاصاء في البىىن ؤلاؾالمُت، صاع الىفاجـ لليشغ  -

ؼ، غمان،   .2008والخىَػ

 السطائل العلمُت

ل ؤلاؾالمي باإلاشاعهت - ا الػلمُت في الخىمُت لاكخطاصًت. احبيري، ضُغت الخمٍى عؾالت  وآزاَع

ت، ، ولُت اللاهىن غير ميشىعة، ماحؿخير  م البشير،.2020الؼاٍو  ضُغت اؾخسضام جلٍى

 .2007 الخغؾىم، الؿىصان، في.اإلاطغفي الخمىٍل في اإلاشاعهت

ا غلى ؤصاء  IIالخاحىعي، ؤؾامت مؿػىص، مخؿلباث لجىت باٌػ  - خٌى هفاًت عؤؽ اإلااٌ وؤزَغ

واصًمُت اللُبُت، ؾغابلـ، ألا، عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، اإلاطاعف ؤلاؾالمُت ألاعصهُت

2010. 

الؿمين، زالض دمحم، جلضًغ الػىامل اإلاازغة في صعحت ؤمان اإلاطاعف ؤلاؾالمُت، صعاؾت جدلُلُت  -

ت والخلُجُت، عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة،  غلى اإلاطاعف ؤلاؾالمُت ألاعصهُت واإلاطٍغ

 .2012واصًمُت اللُبُت، ؾغابلـ، ألا

اا - تي لفاغلي، اإلاشاعهت وصوَع ذ، في عفؼ غىاثض لاؾدثماع في اإلاطاعف ؤلاؾالمُت. اليٍى ، اليٍى

ل باإلاشاعهت.2009 غ آلُاث الخمٍى  .2007غمان،  ألاعصن،الهُجاء، جؿٍى

عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة،  ، مؿخلبل الضغىة الي اؾلمت الىظام اإلاطغفي في لُبُا.الخمغووي -

 2013، ؾغابلـألاواصًمُت اللُبُت، 

اث وامل  ؤجمساثالدوٍز

ه اإلاطاعف ؤلاؾالمُت في فلؿؿين، غفاهت، خؿام الضًً. -28 -  بُؼ اإلاغابدت اإلاغهبت هما ججٍغ

 .2010حامػت اللضؽ. 
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ال: ؽ )ال: ص ،ال: ص ،ال: ث(ال: ج  طلبت الطلبت في الاصطالخاث الفلهُتاليؿفي، هجمي الضًً   -

 .179،ص

ؽ م ال: لعلىم في الحدود والسطىمعجم ملالُد ا الغخمً،ؤبي الفػُل غبض  الؿُىؾي، ؤلامام -

 ..54: ج، ص( ال: ثص، ال: ص، الال: )

الخمىٍل باملشازهت في املؤطظاث املالُت غبض الجىاص غبض الخمُض،  الخمُض، غاشىع  غبض -

 .1170-1164.ص2005، اإلااجمغ الؿىىي الغابؼ غشغ، ؤلاماعاث اإلاخدضة،إلاطالمُت

ت هماٌ خماص، خماص - وأخيامها في ضىء ضىابط العلىد ا  املشازهت املخىاكصت، هٍؼ

 ، بدث ميشىع في مجلت الفله ؤلاؾالمُت بالضوعة الثالثت غشغة، الػضص الثالث غشغ.ملظخجدة

 504ص:  ج،: ث( ال: ص، ال: ص، ال: )ال 1ؽ: ، املصازف إلاطالمُتالغػاق الهُتي،  الهُتي، غبض -

ضىء ضىابط العلىد  املشازهت املخىاكصت وصىزها فيالىمش ي، عجُل حاؾم اليشمي ، -

ؽ )صاع اليشغ الُاػوعي ، ألاعصن ،غمان ، بدث ميشىع في مجلت الفله ؤلاؾالمي.املظخجدة

 .49م( ال: ج ، ص:  2011،

بت مطؿفي ،    -  .434ص   املعامالث املالُت املعاصسة ،الؼ خُلي َو

 – 3540ص  ،7 ث( ج:: ص، ال: ص، الال: ؽ ): ، البدائع الصىائع في جسجِب الشسائعالياؾاوي:   -

3541. 

: ( ال1977، ال: ؽ )صاع اليشغ، ميؿىر غلي آلالت، جمىػ مشسوع كاهىن البىً إلاطالمي ألازدوي -

 .14، 13ص  ج،

ج، : ( ال: ثص، الال: ص، ال: )ؽ : ال والخطبُم إلاطالمُت املىهجالبىىن  هماٌ،مطؿفي  ؾاًل، -

 .194 ص

، ضىضوق الىلض الػغبي، 2021لثاوي، هىفمبر، وشغة الخمىٍل لاؾالمي بالضٌو الػغبُت، الػضص ا -

 .4ص 

لالغخماص، مطغف شماٌ  تصلُل اللىاغض والػىابـ ولاحغاءاث لػملُاث لاؾخطىاع.. وسخ -

لُ  ،اؤفٍغ

لُا  -   https://nab.lyاإلاىكؼ لالىترووي إلاطغف شماٌ ؤفٍغ

 

https://nab.ly/
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ودورها يف نشر الثقافة  نيةحملة تارخيية عن املؤسسات الدي

 يف ليبيا اإلسالمية

 
 د. بشير عثمان بشير شيحه     

 الزنتانجامعة  -والعموم بدر اآلدابكمية 
 

 :خلص امل

واللمغان في  ؤلاؾالمُتاعة مـاهغ الحظ بضؤث م  ؾغكان ما642هــ / 22بلض ًخذ لُبُا ؾىت 

ج  الخبلىع  ت اإلاؿاحض وجإؾؿذ ًيها مضن حضًضة مثل : مضًىت ح و ،ًكُضث الصغ بالخضٍع اإلالماٍع

ت ، اإلاغج ، وؾلؼان ،  لت ، ،  احضابُا ، ؤوحلتبُغ ،  ألازظغقغوؽ ، ومىاُم ؤؾالمُت في الجبل ػٍو

ػهحر بً ُِـ البلىي   عؤؾهموكلي  ألاعضللصاخبت الظًً اؾدكهضوا كلي هظه  ألاطغختوقُضث 

ِم بً زابذ  ذ الصحابي الجلُل عٍو ذ  في ألاهصاعي في مضًىت صعهت ، وطٍغ مضًىت البُظاء ، وطٍغ

 .  ألاطغختفي ػغابلـ ، وهحرها الٕثحر مً  ؾُضي مىُضع

 :مقدمت

ش  ؤمضجىاهظه اإلاىاُم واإلااؾؿاث الضًيُت  ش هظه اإلااؾؿاث الضًيُت وجاٍع بمللىماث كً جاٍع

ت الخؼىع الحظاعي للماؾؿاث الضًيُت واهخمام اإلااعزحن والغخالت بلِاء  ؤلاؾالميلُبُا  ، وملًغ

 .  (1)لِائهم في اإلاؿاحض والؼواًا واإلاضاعؽ والغبؽ وؤمآًالللمُت  مجاالتهمعخاالث الللم ووصٍ 

هم كلي خلِاث الضعوؽ في اإلاؿاحض والجىامم والغبؽ والٕخاجِب واإلاكاًش ومٖاهتهم  وحلًغ

 ؿُماتهم الخللُمت ومسخلٍ الللىم الضًيُت التي ًضعؾىنها . وجِ

 ت: ـــأهميت الدراس -أوال

ش لُبُا ؤلاؾالمي ومداولت   إلاا ًمثله مً ؤهمُت زاصت في جاٍع
ً
ُض حاء هظا اإلاىطىق هـغا

مخىاطلت لىطم ؤًضًىا كلى ألاؾباب التي مٕىذ مً صز٘ى الجُىف اللغبُت ؤلاؾالمُت ؤعض لُبُا 

ج  غها مً الغوم ؾغكان ما بضؤث مـاهغ الحظاعة ؤلاؾالمُت في الخبلىع بالخضٍع خدها وكِب جدٍغ ًو

 ث ًيها الصغوح الللمُت واإلااؾؿاث الضًيُت وجإؾؿذ ًيها مضن حضًضة ومىاُم ؤؾالمُت .مهض
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ت جؼىع اإلااؾؿاث الضًيُت واللماعة الضًيُت  بن هضًىا مً وعاء صعاؾت هظا اإلاىطىق إلالًغ

واللماعة الضًيُت بكٖل كام ووكغ الخللُم وجٖىهذ ًٕغة واضحت كً مباوي اإلااؾؿاث الضًيُت مً 

ت وملماع اإلاؿاحض واإلاضاعؽ والؼواًا الغبؽ والٕخاجِب في خُث الىصٍ  اللام ومٖىهاتها اإلالماٍع

، وؤلاوؿاهُتالثِاًُت  بمباصثه ؤلاؾالمواهدكاع  ؤلاؾالمُتجؼىع الخللُم وجغؾُش ؤؾـ الحظاعة 

ؼ .  ت، في عبىق هظا الىػً اللٍؼ  والحظاٍع

 :تـــالدراس أهداف -ثانيا 

ت ؤهم ألاؾباب التي مٕىذ كملُت ًخذ لُبُا بلض  تهضي هظه الضعاؾت بلى اؾخِصاء وملًغ

ت ألاؾباب:   اؾخٕما٘ ًخذ مصغ إلالًغ

ُِا .1  ـ جامحن خضوص مصغ الوغبُت والاهؼالَ مً لُبُا لٌخذ بالص اإلاوغب وؤًٍغ

واللمغان وجإؾؿذ اإلااؾؿاث الخللُمُت والٌغوق  ؤلاؾالمُتاهغ الحظاعة مـ ما بضؤثـ ؾغكان 2

ت وصوعها في وكغ الثِاًت    ؤلاؾالمُتاإلالماٍع

الضًيُت مثل الؼواًا واإلاؿاحض واإلاضاعؽ والغبؽ في وكغ الخللُم الضًني ـ ؾاهمذ اإلااؾؿاث 3

ت، وؤلاوؿاهُت، الثِاًُت،واهدكاع بماصجه   كام.بكٖل  ؤلاؾالميفي عبىق لُبُا واإلاوغب  والحظاٍع

 
ً
  :تـــج الدراســـمنه -ثالثا

سُت لألخضار ومغاحلت جلٗ ألاخضار  خي وطلٗ لجمم اإلااصة الخاٍع صعاؾت كلي اإلاىهج الخاٍع

ِا  سُت مم الحغص كلى جماؾٗ اإلاىطىق ووخضجه ًو اجم الخاٍع الؼمني  للدؿلؿللخدلُل الُى

 لألخضار.

 
ً
  :تــــجقسيماث الدراس -رابعا

ض ُؿمذ الضعاؾت    مداوع: ؤعبم بلىُو

:املحىع  سُت كًملحت جا ألا٘و في  ؤلاؾالمُتإلااؾؿاث الضًيُت وصوعها في وكغ الثِاًت والحظاعة  :ٍع

                     لُبُا .

  لُبُا.في  ؤلاؾالمُتفي وكغ الخللُم والثِاًت  اإلااؾؿاث الضًيُتصوع ي : ــاملحىع الثاه 

 لُبُا.الخصاثص اإلااؾؿاث الضًيُت وصوعها في وكغ الثِاًت في ث : ـــاملحىع الثال

سُت كً اإلإخبت )زؼاهت الٕخب ( وصوعها في اإلااؾؿاث الضًيُتــــاملحىع الغاب    .م : ملحت جاٍع

ذ مبٕغ للٌخذ ؤلاؾالمي لبالص  ؤما ما ًخللّ كً صوع اإلااؾؿاث الضًيُت التي جإؾؿذ مىظ ُو

 مهما
ً
ٔاهذ الٕخاجِب التي ًخللم ًيها الصبُت خٌف  اإلاوغب الظي ٌلخبر صوعا ت الللمُت ًِض  في الحٓغ

 مً الٕخابت والحان اإلاثحرة وبساصت في الِغن الؿابم الهجغي الثالث ؤلاؾالمي 
ً
م، وقِئا الِغان الٍٕغ
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ٔان   للِاء الللماء وػالب الللم ٓما 
ً
ٔاهذ اإلاؿاحض لها صوعا ٓبحر مٖاها ت ، ٓما  ٍغ في ٔل مضًىت ُو

  . (2)ا والغبؽ وهحرها صوعهم في جِضم الللمي واحؿاق ُاكضة اإلاؿخٌُضًً مً ػالبهللؼواً

 في لُبُا بالص اإلاوغب هي الللىم  ؤٓثروللل 
ً
ت، الِغآهُت،الللىم اهدكاعا   وألاصبُت. واللوٍى

ت  اؾخؼاكذولًٕ  لُبُا في الٌتراث الؿابِت لللهض اللثماوي  ؤنالضعاؾت مً زال٘ ملًغ

رة ًيُت املخخلٌت بلظها قُضث في الٌتٔاهذ جىدكغ ًيها الٕثحر مً الجىامم واإلاؿاحض واإلاباوي الض

ًخذ  ألازغوالبلع وهحرها في اللهض الٌاػمي  ، ألاهلبُتوبلظها قُضث في الٌترة  اإلابٕغة ؤلاؾالمُت

 . (3)صماع  ُض اهضزغ في خالت زغاب و ألازغالبلع ٌص ي ، و ، واإلاىخضي ، والح في كهض اإلاغابؼي

كلي ؤن هىاْ بلع اإلااؾؿاث الضًيُت ومً بُنها اإلاؿاحض الِضًمت التي اخخٌـذ باألؾماء 

الِضًمت التي طٓغها بلع الٕخاب مً بُنهم ما طٓغه الخجاوي في عخلخه اإلاكهىعة بلى بُلُم ػغابلـ 

مــ مسجض حجزوع ، وحامم الىاُت ، وحامم 1306/1308بحن الوغب في اللهض الحٌص ي في ًترة ما

ثحر مً اإلاؿاحض .  ػغابلـ ألاكـم ،  وحامم الكلاب ، ٓو

ومً اإلاالخف كلي هصىص هاالء اإلااعزحن ؤؾمائهم لم حكمل الٕثحر مً اإلاباوي الضًيُت  

   اإلابٕغة. ؤلاؾالمُتالٌتراث  بلىالِضًمت والتي جغحم 

ت والحضارة ـساث الدينيت ودورها في نشر الثقافـجاريخيت عن املؤست ــملح-ألاول ور ـــاملح

  :ليبيافي  إلاسالميت

  :دــــاجـاملس -أوال

ؾاهمذ اإلااؾؿاث الضًيُت مثل اإلاؿاحض والؼواًا والغَبؽ والٕخاجِب وفي مِضمت هظه ألاصواع 

مىظ اإلاغخلت اإلابٕغة اإلاؿاحض والجىامم في جؼىع الخللُم وجغؾُش ؤؾـ الضًً والحظاعة ؤلاؾالمُت 

ت  (4)مً وكإة املجخمم ؤلاؾالمي بصٌت كامت واهدكاع ؤلاؾالم بمباصثه الثِاًُت وؤلاوؿاهُت الحظاٍع

في عبىق هظا الىػً في خحن ؿهىع اإلاؿاحض واإلاغآؼ اؾخؼاق املجخمم ؤلاؾالمي مجغص مٖاهه لللباصة، 

ؼ لليكاغ الاحخماعي الؿُاس ي والاُخصاصي والثِا ٔان مٓغ في للمجخمم ؤلاؾالمي وماػا٘ ٓظلٗ بل 

بلى ًىمىا هظا ًِىم باألصواع اإلاىـمت، جغؾُش ؤؾـ الضًً الحىٍُ والحظاعة ؤلاؾالمُت في ٔل 

 املجخملاث ؤلاؾالمُت .

 (5)جخممص املؤًغابه اإلاؿاحض والجىامم والؼواًا واإلاضاعؽ والغبؽ وفي جصيٍُ  وما جِىم

ـ الللىم الضًيُت واللوت اللغبُت والثِاًت  غهم مً زال٘ جضَع وهى صوع ٓبحر وباعػ  ؤلاؾالمُتوجؼٍى

لخبر اإلاسجض في  (6)اللالموبؼون ًجغه كلي  ؤلاؾالممً ؿهىع  ؤلاؾالمُتفي جؼىع الحظاعة   ؤلاؾالمَو
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ِض خلِاث لل ؤلاؾالمُتاإلااؾؿاث الللمُت للمؿلمحن وهى اإلاٖان الغثِس ي للثِاًت  ؤهممً 

ض اؾخسضمذ اإلاؿاحض ٓظلٗ صاع للِظاء وؾاخت للخجمم الجُىف واؾخِبا٘ اللىاء  (7)الضعوؽ ُو

٘ ًاإلاسجض هى اإلاٖان  ىصي في الخللُم للمؿلمحن في الخللُم  ألاو مغخلت مخِضمت  ؤلاؾالميٍو

ت والجاملُت كىضها الُىم  ؤقبه مً مغاخل الللم  وألازحرةجلغي اإلاغخلت الثاهُت  بطاباإلاغخلت الثاهٍى

                                                                 .(8) ؤلاؾالميمثلما هى مخلاعي كلُه في الخللُم 

ذ  ببالص  جإٓضثشخصُتها الثِاًُت في بالص اإلاوغب مثلما  جخإٓضاإلاؿاحض  بضؤثومىظ طلٗ الُى

ؿها باإلا ؤوال،اإلاكَغ      الضًيُت.ؿاحض وزاصت الللىم وجىؾلذ صاثغة الللىم وجضَع

الللمُت  ؤهمُتهاكلماء ًبُِذ بلع اإلاؿاحض  اؾاجظتهاكلمُت بجاملت  ؤقبهًٖان اإلاسجض 

حن بِابـ،  خىهت بخىوـ، وحامم الِغٍو ش مثل الجامم الٍؼ  الكٍغٍ في مصغ. وألاػهغكبر الخاٍع

 .(8)وؤكماعهمالخللُم في اإلاؿاحض مٌخىح لجمُم الىاؽ بمسخلٍ ػبِاتهم  ؤنًخجض 

خاب ، ًلم ٌلض الخلمُظ مُِضا بخللُم 
َ
ٔان ًسخلٍ كً الٕ ؤما مً خُث اإلاىهج الضعاس ي ًِض 

ضعاجه  ٔاهذ جخٌّ مم مُىله وعهباجه ُو مىاص ملُىت ًِؿخؼُم ؤن ًىاصل حللُمت في الللىم التي 

خاب ًُجض ؤمامه خلِاث اإلاللمحن
َ
خسلص مً الُِىص التي ملغوطت كلُه بالٕ في اإلاؿاحض  اللِلُت ٍو

 . (9)ًُسخاع مً بُنهما الظي ًغهبه اإلااصة التي ًغهبها والىُذ الظي ًىاؾبه 

  :في ليبيا إلاسالميتساث الدينيت في نشر التعليم الثقافت ـدور املؤس -الثانــيور ــاملح

  :(اب ـــالكت أو الكتاجيب )املكتب  -أوال

والٕخاب ، مىطىق حللُم الٕخاب ًِ٘ى ابً اإلاىـىع : اإلإخب مىطىق الٕخاب، والٕخب 

الصبُان ُا٘ اإلابرص: اإلإخب مىطىق الخللُم، واإلإخب اإلاللم والٕخاب  لٕخاجِب واإلاٖاجبوالخجمم ا

حن اجٌِىا كلى  ؤنُا٘ :" ومً حلل اإلاىطىق الٕخاب ًِض ازؼإ " ومما ؾبّ ًبحن  اإلإخب  ؤناللوٍى

 .                                                                             (10)مىطم الخللُم حمم الٕخاجِب 

ولى عحلىا بلى اؾخلما٘ ٔلمتي اإلإخب والٕخاب لىحضها ؤنهما حؿخلمالن بمثابت مىطىق 

للخللُم ألا٘و وهظا ما ؾىي وؿخسضمه ؤزىاء اؾخلمالىا ٔلمت مٕخب ؤو ٓخاب ًغحم اؾخسضام 

مت بلى كهض الغؾ٘ى )صلي هللا كلُه وؾلم ( ًٖان الٕخاب مٖاها لخدٌُف الٕخاب ٓماؾؿت حللُ

م ، وحللُم مباصت الِغاءة والٕخابت. وباؾخِغاع اإلاؿلمحن في بالص اإلاوغب بضاًت مً   الِغان الٍٕغ

٘ الىصٍ الثاوي مً الِغن  الهجغي الؿابم اإلاُالصي ، وبىاء مضًىت الِحروان كلى ًض كِبت بً  ألاو

ٓخابا بؿُؽ ًخلِى ًُه الؼبُلت  ألػٌالهمالضوع واإلاؿاحض واجسظوا  اوكئىام 670هـ/50هاًم كام 

ؼ الِغاءة ومً اإلاخلاعي كلُه ؤن البيُت ألاولى لخللُم ألاػٌا٘ في لُبُا ؤؾىة . (11)ٓالم هللا اللٍؼ

ٔاهذ الٕخاجِب التي كاصة ما جٖىن في مبنى صوحر ملحّ ب اإلاسجض بالبالص اللغبُت ؤلاؾالمُت ألازغي ، 
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كلى اكخباع ؤن الظًً ًلخدِىن يهما وهم ؤػٌا٘ صواع ًتراوح ؤكماعهم مابحن ؾً الخامؿت 

والؿاصؾت كىض الخداُهم بهظه الٕخاجِب وحؿخمغ صوعة حللُمهم هدى ؾً الحاصًت ككغ والثاهُت 

امذ هظه الٕخاجِب ًخذ  بضوع باعػ في وكغ الخللُم الضًني بهظا البلض ، ومً اإلاالخف ؤن .ككغ ، ُو

هظه الٕخاجِب هى كمل جؼىعي ًِىم به ألاهالي وزاعج كً الؿُؼغة الضولت، وان مً ًِىم 

بخإؾِؿها وؤلاقغاي كليها مً حهاث ؤهلُت وقلبُت هُىعة كلي وكغ الخللُم الضًني وجدٌُف 

ِىم بالخللُم كلى خماًت  ت ؤو الكاعق ؤو الىجم ، ٍو الِغان ، ومً احل مصلحت ؤػٌا٘ الحي ؤو الٍِغ

ِىم هاالء و  م وتهظًب ألاػٌا٘ وحللُمهم وزاصت في الِغي والىجىق، ٍو خٌف الِغان الٍٕغ

اإلاللمىن بهظه اإلاهمت الخللُمت ؤخُاها باحغ، وؤخُاها ؤزغي بضون احغ،ؤو بإحغ  بؿُؽ ًضًله ؤولُاء 

غخلت ألامىع باحخُاػ ؤبىائهم إلاغخلت حللُمت مهمت وخٌـهم الِغان ؤو ؤحؼاء كضًضة مىه وبلض هظه اإلا

ألاولي ًدىِل بلضها الؼالب بلى اإلاسجض لُخلِى كلىم وملاعي اإلاغخلت الخللُمُت التي جليها ، وهى 

ألامغ اإلاخلاعي كلُه في ٔل ألاُؼاع ؤلاؾالمُت في الخضعج في حللم اإلالاعي والللىم الضًيُت املخخلٌت 

ُم الضًني الظي ؾِخسصص ًُه وفي هظه اإلاغخلت الخللُمت الثاهُت وجلٗ التي جليها ًخدضص هىق الخلل

بُت التي ؾُِىم بها بلض اهتهاء حللُمه، ٓما ؾِخلىص الؼالب كلى هىق  الؼالب خؿب الىؿٌُت الخضٍع

ت اإلاؿاحض واإلااؾؿاث الللمُت التي ؾخلؼي له ؤزىاء  اإلاصؼلحاث الللمُت وكلي ؾماكها في اواُع

تى، ملُض، صاخب ؤو ؤصحاب الخللم وبلض الخسغج مثل )مضعؽ، ًُِه، واكف، بمام ُاض ي، مٌ

ٔل مصؼلح مً هظه اإلاصؼلحاث الللمُت  (12)ٌلني بجباق ألاؾخاط ، مىاؿغ،مدضر،مخٖلم، وصىفي(

                                                                     الضًيُت له مضلىله الللمي الىؿٌُي .

:
ُ
ً والٌِهاء ، حللم الٕثحر مً الل مساجد واملؤسساث العلميت ثانيــا حن واإلإٌٍغ  وؤصثلماء واللوٍى

بدلِاث الللم مً الجىامم وماؾؿاث الضًيُت في مضًىت ػغابلـ الٕثحر مً الجىامم اقتهغث 

ٔاهذ ٓثحر مً الغخ ٔاهذ هظه اإلاىوزاصت في كهض الحٌص ي و اعاث هي الىىاة الت ومنهم اللبضعي و

 .                                                                                 (13)ؤلاؾالميفي اللالم  اإلاضاعؽ والجاملاث ليكإة ألاولي

 : الربً ــثاني
ُ
 طـــا

الغبؽ في اللوت مٌغصها الغباغ: وهى مٖان احخماق الٌغؾان لصُض خمالث اللضو التي جيكا 

اإلاؿلمىن ًدخىي بلع منها كلى بُىث كلى الثوىع وفي الحُِِت مٖان صًني خغبي ازخص به 

                                                                                                     .(14)ومؿخىصكاث الؿالح اإلاان وبغوج لإلقاعاث

بضو  ٔاث اللضو  ؤنٍو ن اهه مٖان للخللُم واللباصة ال  بلى باإلطاًتالغباغ هى مغاُبت جدغ

حن .    هالبُت الغابؼحن مً الللماء ، وػلبت الللم واللباص واإلاخٌُى
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ض جىػكذ  (15)مسخلٌت مغاصًت لبلظها وهى : الحغؽ والحصً ؤؾماءوللغباغ  في  ألاعبؼتُو

ًٖاهذ مضًىت ػغابلـ خصىا مىظ كام  ؤلاؾالم ؤكضاءمخِضمت إلاىاحهت  ؤػمىتبالص اإلاوغب مىظ 

مخالػما مم عباغ  ؤكحنبً  متغابلـ ُض بىاه الىالي اللباس ي هغزعباغ مضًىت ػ ؤنم كلى 666هـ/46

 م .                                                      796هـ/120الكهحر كام  اإلاىوؿخحر 

ض ؤوعص الضَعـ زال٘ الِغن الؿاصؽ الهجغي الثاوي ككغ للمُالص كضصا ٓبحرا مً الِصىع  ُو

 صون ؤن ًظٓغ عباغ صضه الظي ًخوحر الغباغ في 24بلى ُابـ كضصها  جمخض مً ػغابلـ
ً
ُصغا

                                                                                                 . (16)الخامـ واللكغون 

يهما عبؼاث ٓثحرة ًإوي بليها الصالحىن  ا٘ البٕغي كً الغبؼاث لؼغابلـ "ًو اكمغها ُو

 "                                                                  (17)واقهغها مسجض الكلاب

هظه الِصىع حمُلها ًمغ بها اإلاؿاًغ والحاج وػالب الللم ًٖاهذ بظلٗ مإوي لهم حمُلا 

ٔاهذ جمثل لظلٗ الجبم صان جٖىن هظه الِصىع كامغة بالللماء والؼهاص واللباص والحجاج ، وبظلٗ  

اتهم  ت كلى الىاصل إلاغاُبت ألاكضاء وعصض جدٍغ ماؾؿاث كلمُت باإلطاًت بلى ؤنها حهت بدٍغ

ّ ألابغاج وإقلا٘ الىحران بها. ت كً ػٍغ زؼا صًاكُا كامغا  ألاعبؼتهظه  ؤصبدذوبظلٗ  البدٍغ

ٔاهذ ٓبحرة مثل (18)باإلاغابؼحن واملجاهضًً واللباص كضص الغابؼحن ، و  عباغ اإلاىوؿخحر. وبلع الغبؽ 

لخبر الغبؽ  البر  ؤهل بليها ما ًِضممً اإلااؾؿاث الكلبُت لظلٗ اكخمضث كلى  ؤًظآثحرا َو

غها وصُاهتها  وؤلاخؿان  .    (19)اإلاُِمحن بها وإػلاممً هباث لخؼٍى

ٔاهذ خلِاث الضعوؽ  اًاطلمً الكُىر  ال جسلىصعوؽ الللم وهى  ؤًظاوجلِي ًيها  لظلٗ 

 .(20)واإلاىاؿغة بحن الللماء زِافي في الغبؽ ، قانها قان اإلاؿاحض

جىالذ خٕم بلضان  التيالىالة اإلاؿلمىن في الض٘و  ؤواجصٍ بها الحٖام  التيومً الٌظاثل 

ُِاقما٘  ـ الللىم الضًيُت كبر ًتراث مخىالُت مىظ بضاًت  ؤًٍغ تراث والي ً ؤلاؾالماهخمامهم بخضَع

 والتيمغوعا بالٌتراث اإلاؼصهغة مً الاهالبت والٌاػمُت والغابؼىن واإلاىخضون  اإلاخإزغة، ؤلاؾالمُت

ت و  ؤلاؾالمٔاهذ ؾببا في اهدكاع  في  ؤلاؾالمُت ألامصاعفي ٔل هظه  ؤلاؾالمُتالللم والثِاًت واإلالًغ

ٔاهذ لُبُا في اهلب الٌتراث اإلاظٔىعة حؼءا منها مً والًاتها ومِاػلتها مما صُى  والتيهظه الٌتراث 

                                                          ؤلاؾالمُت.هظه الض٘و بؼابم الحظاعة والثِاًت 

 : السوايــــا
ً
 :ثالثــــا

ذ للكُش الجلُل ؤو كالم وعق ؤو قهُض ؤو صىفي  ت في اللاصة بلى حىاع طٍغ ٌكُض مبنى الؼاٍو

ت في بلع الحاالث، وهالبا ما ًِىم بةوكائها ألاهالي املحبىن  ذ بلي حىاع الؼاٍو وعبما ٌكُض الظٍغ

ضًً الظًً ًخدمؿى  ض ًدضر طلٗ مً ُبل اإلاٍغ ن لهظا الكُش ؤو طلٗ اللالم الىعق ؤو الصىفي ُو
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لخسلُض طٓغي هظه الصخصُت الضًيُت وباهدكاع الغبؽ اهدكغث الؼواًا وؤػلِذ كلى البىاء ؤو 

 ً اإلاسجض الصوحر ؤما في اإلاوغب ًهي مضعؾت صًيُت، وصاع مجاهُت لظلٗ ؾخجض ؤن عواص اإلاؿاًٍغ

بظلٗ ججض ؤن الغواص الؼواًا مً ػالب الللم الٌِغاء والوغباء، ًهي جإوي اإلاخجىلحن وجؼلم 

ت التي اإلا ً بظلٗ ؤجاخذ لؼالب الللم الخٌغن للضعاؾت للضم اوكوالهم بإمىع الحُاة الظغوٍع ؿاًٍغ

ش ؤؾماء مسخلٌت ًؿمُذ بضاع الٕغامت  ت في بالص اإلاوغب كبر الخاٍع غها لهم الؼواًا وللؼاٍو ٔاهذ جًى

 .(21)كىان اإلاغبُني ؤبي، وصاع الظُىي في كهض  ؤإلاىخضيفي كهض ٌلِىب اإلاىصىع 

ض  ت البؿُؼت كباعة كً  ؤهىاقكلى ٔل  ؤػلُّو الؼواًا حؿمُت جمحزها كً هحرها مثل: الؼاٍو

ـ، والجامم  ؤبيُتمجمىكت مً  ًيها بِذ للؼلبت ًخٖىن مً هغي خ٘ى صحً ٓبحره وهغي للخضَع

ت  ذ الزض الغابؼحن  التيواإلاغاًّ الالػمت والؼاٍو هظه الؼواًا جِىم ولي وحمُم  ؤوجِىم خ٘ى طٍغ

م الظي ٌلخبربخللُم ا ض  ؤلاؾالمي،ؾمت مً ؾماث الخللُم  لِغان الٍٕغ ِت ُو ت الؼٍغ جظٍُ الؼاٍو

ِت الصٌُت  ؿمي هظا الخللُم الظوقي  ؤنها بلى باإلطاًتجضَعـ الؼٍغ جِىم ًيها خلِاث الظٓغ َو

         .(22)وألاصكُت ألاهاقُضالظي ًمثل 

ٔان لهظه الؼواًا اإلاىدكغة في عبىق لُبُا ألازغ  ٓبحر في الخللُم الضًني ، وباهدكاع الخللُم و

ت والثِاًت وجإلٍُ الٕخب ووسخ املحٌىؿاث وجىمُت اإلإخباث اإلالحِت بها مما  الضًني اػصهغث اإلالًغ

ؾاكض كلى جغؾُش مٌاهُم وؤؾـ الحظاعة ؤلاؾالمُت في حمُم بعحاء لُبُا، وطلٗ اإلاىاعاث الللمُت 

ت  م والللماء واإلاكاًش الظًً اهدكغوا زغحذ آلاالي مً ػالب الللم واإلالًغ وخٌـه الِغان الٍٕغ

تهم وهحرتهم مً احل هحرهم ووػنهم وطلٗ بةوكاء الٕخاجِب  بضوعهم في بعحاء البالص واطلحن ملًغ

والؼواًا ومضاعؽ الضًيُت والتي جإزظ في ًترة الخِت مجغي الخؼىع زِت الظي مغجب به الؼواًا 

ِت .  ُبُا وصاعث لها الكهغة:ومً اقهغ الؼواًا في ل اللٍغ

 عيس ي( أبيسهيل )زاويت  أوالدزاويت 

دُؽ بها شجغ  بإنهابها  بُامخهبها ووصٌها كىض  وؤعجبه٘ؼ بها الخجاوي في عخلخه  خصِىت ٍو

ت  ؾهُل مً اللمىع ،  ؤوالص وؤهلهآثحر مً الخحن والغمان والخىر ولها اعض واؾلت حلغي بالصابٍغ

 املحامُض .                                                               ؤزىةًسظ مً الىقاخخحن 

م مم مً ًمض  ؤما ٔان ٌلغي بابي كِس ي وهى عحل صالح ٍٓغ ت ًان  ؾهُل صاخب هظه الؼاٍو

ت 1245هـ/643، وجىفي ؾىت بلُه  .(23)مً بلضه ؤبىائهم وزلٌه في عؾم هظه الؼاٍو

ت  ٔاهذ جدخىي كلى كِس ي ب ؤبيوصٍ الخجاوي بان ػاٍو ت  جمثلذ في كضص ٓبحر  بمٖاهُاثالؼاٍو

غم طُاًت الوغباء .  مً الٕخب الللمُت   ٓو
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ت  الازغي ومً بحن الؼواًا  مبان وكضص  ؤٓثرهاؾىان ػاعها الخجاوي في عخلخه ًىحضها  ؤوالصػاٍو

 .                                                     للىقاخُحن ؤزىةؾىان هم  وؤوالص ؤعطا وؤوؾمعحا٘ 

 ؤهمُتهافي  ال جِل، وهي (24)اللؼ صابغ اإلاكهىع بالِىة ؤبيبً عخاب  كبضا هللُلم  بلىوالىىاُل 

ت   مً كلم .                                                             ؤهلهاكً  إلاا كغيؾهُل  ؤوالصكً ػاٍو

الٕثحر مً في الجبل الوغبي الٕثحر مً الؼواًا وصاعث لها قهغة ٓبحرة وزغحذ  ؤًظاغث واقته

 وصىب.الللماء وخٌـت الِغان واُبل كليها ػالب الللم مً ٔل خغب 

ت  خاب  التيماض ي  ؤبىومً ًبّ هظه الؼواًا ، ػاٍو
ُ
في هدى الِغن  جإؾؿذ ؤنهاًغي بلع الٕ

ت اللالم  وؤًظاالثاوي ككغ اإلاُالصي في ٖٓله ،  ٘ ػاٍو اًىت  البِى  ؤوازغفي  جإؾؿذ والتيفي بلضة الٍغ

ٔان ػالب هظه الؼواًا  ؤوالِغن الثامً ككغ  بضاًت الِغن الخاؾم ككغ واللضًض مً الؼواًا و

م جٌؿحره والٌِه والحضًث والؿحرة واللوت اللغبُت الخىخُض والىدى والصغي  ًضعؾىن الِغان الٍٕغ

ش وهحرها مً الللىم الضًيُت  .(25)الخاٍع

ٔاهذ جىصي صو  ؤُُمذ التيهظه هماطج لبلع الؼواًا   ببلع اإلاضن ػغابلـ و
ً
 وزِاًُا

ً
عا حللُما

ٔاهذ ًِىم به وللل  بليهاالخجاوي ٌكحرون  ؤمثا٘الغخالت  مما حلل بالثىاء والكٕغ كلى الضوع الظي 

 زضمت للمجخمم .  ما هِضمهاؾخمغاع هظه اإلاىاعاث الللمُت في كؼائها هظا صلُل هجاح 

 يا : الصصائ  املؤسساث الدينيت ودورها في نشر الثقافت في ليب-املحور الثالث

اإلااؾؿاث الضًيُت بصٌت كامت ، واإلاؿاحض واإلاضاعؽ والؼواًا بصٌت زاصت، التي طٓغها 

هاالء اإلااعزىن بؼابم صًني قلبي ، وجمثل حؼءا مهما مىه وجض٘ هظه اإلااؾؿاث كلى البؿاػت في 

الخصمُم والخسؼُؽ والخىٌُظ ، وبلع هظه ألاهماغ مً اإلاؿاحض مدٌىعا ؤو مىدىجت في ألاعض، 

جلٗ اإلاؿاحض اإلاىحىصة في ؾلؿلت حبا٘ هٌىؾت، ومنها ما هى مصلي في الهىاء الؼلّ والتي  مثل

جىدكغ كلى امخضاص الؼَغ الِىاًل ًهظه ألاهىاق مً اإلاباوي الضًيُت حلؼي ؤلاوؿان ًٕغة كً 

وبالظاث جلٗ الىاُلت  ؤًظاومً زصاثص هظه اإلاؿاحض  اهدكاع اإلااؾؿاث الضًيُت في ؤعحاء لُبُا .

ٌُت، ؤنها هحر مؼوصة بلىصغ اإلائظهت باإلاٌهىم والكٖل اإلاخلاعي في هُئت  في  اإلاأطناإلاىاػّ الٍغ

نها، ولًٕ ػوص ؤهلبها بما ًمًٕ ؤن هؼلّ كلُه اإلائظهت   ـ الؿلم.وجٍٖى

ِت الدكُِض ، والخامت اإلاؿخلملت في البىاء في  التيالبؿاػت  ؤنوهٕظا ًبضو  هجضها في ػٍغ

ٔ  بهماهظه اإلاؿاحض  ي مسجض الغؾ٘ى صلي هللا كلُه وؾلم الظي بىاه في اإلاضًىت اإلاىىعة، جدا

ِت  ؾؼذ إلاسجض للُِام  بلئان بال٘ ماطن الغؾ٘ى ًدبلها في الصلىص كبر الؿلم  التيوالؼٍغ

 باألطان ٓما طٓغ طلٗ اإلااعر الؿمهىصي .                                                      
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ٔاة  الغابــــم:ومً اإلا مثل هظا الىىق مً اإلاؿاحض وقٖل اإلائظهت البؿُؽ جٖىن في الحُِِت مدا

واضحت لكٖل اإلااؾـ صًني بؿُؽ اؾخمغ في الـهىع والاؾخسضام في هظه اإلاىاػّ اإلاىلؼلت 

 حضا.املحاًـت 

   :ساث الدينيتـت الكتب( ودورها في املؤسـت جاريخيت عن املكتبت )خسانـملح -ع ــــاملحور الراب

الِضم خغص الىاؽ كلى الاخخٌاؾ بما صوهىه مً ؤزباع وؤكما٘ وكلىم وؤػلّ كلى  مىظ

اإلاٖان الظي ًدخٌـىن ًُه باملحٌىؿاث اؾم الخؼاهت الٕخب ؤو اإلإخبت ؤما الخؼاثً الٕخب 

واإلإخباث كىض اإلاؿلمحن ًُدخىي كلى ما صوهه اإلاؿلمىن مً ٓخب صًيُت حملذ اإلاصاخٍ 

 ٘ مٕخىبت كلى الىُىي والجلىص وهدىها.وألاقلاع وألازباع وألامثا

صت مثل هحرها مً بالص  ٔاهذ خٍغ سها الؼىٍل كلى حمم الٕخب  ؤلاؾالموبالص اإلاوغب  كبر جاٍع

صىع  الغبؼاث، زم  ؤوال، وزؼهتها في زؼاثً اإلاؿاحض  ، وبُىث الللماء  ألامغاءوالؼواًا ، واإلاضاعؽ ُو

                                                                 .              (26)، واإلابدثُحن بجمم الٕخب

ٔاهذ هظه  ؤما خب الخىاص و اإلإخباث في اللهض الحٌص ي ًِض صىث املحٌىؿاث ٓثحرة ٓو

ٔان لها صوع زِافي مهم إلاؿاختها في وكغ  والغبؼاثاإلإخباث جىحض في اإلاؿاحض  والؼواًا واإلاضاعؽ و

مً اإلااؾؿاث الللمُت البلُضة كً الثِاًت والللم بحن الىاؽ، في اإلاضن والِغي لىحىص كضص ٓبحر 

ت                  .(27)ؾهُل بالِغب مً صغمان وهحرها بؼغابلـ وحبل هٌىؾت ؤوالصاإلاضن الٕبري مثل : ػاٍو

مً  آلااليزؼاهت الٕخب بمضًىت قغوؽ كاصمت الجبل جظم  ؤكـمت جىحض وفي حبل هٌىؾ

لخوظًت اإلااؾؿاث الللمُت  ألآبرالٕخب حلغي بالخؼاهت خبل هٌىؾت ًٖان لهظه الخؼاهت صوع 

ؼ ًخلِى ًُه  ؤنها بلى باإلطاًتحمُلا بالٕخب  ت، لظلٗ هجض  ؤصحابمٓغ  ؤنالللم واإلالًغ

ً اللضًض مً الللماء حاهب صو  بلى ؤؾمذُض   ىاإلاغاحم:ه ع الللم املخخلٌت بجبل هٌىؾت في جٍٖى

ل ، لِـ كلى الصلُض  ش الؼٍى حىىب  بلىبجبل هٌىؾت ًِؽ بل حلضًه  الضازلياإلااهلحن كبر الخاٍع

ـ الللىم املخخلٌت وجإلٍُالٕخب  جإلٍُالصحغاء في   .(28)الٕخب وجضَع

 املصادر واملراجع: 

الاججاهاث الثِاًُت في بالص اإلاوغب زال٘ الِغن الغابم الهجغي اللاقغ اإلاُالصي  الخٖلِس ي:.بكحر 1

ش  الضٓخىعاهلىُل  والللىم  آلاصابدمحم الخامـ، ٔلُت  الىؾُؽ، حاملت ؤلاؾالميفي الخاٍع

ت اللغبُت للؼباكت واليكغ ــ الغباغ  ؤلاوؿاهُت،  .2ص م 1998ـ1997الكٓغ

،  ؤلاؾالمُتؾؿاث الخللُمت في اإلاوغب اللغبي ، مجلت ٔلُت التربُت ِابس ي : اإلالاهض واإلاا . هجاح ال2

 .5م ص1981ــ 1980،اللضص الغابم ككغ 
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 .5.بكحر الخلِس ي : اإلاغحم الؿابّ ، ص3

  .6 ، ص1979غ الصاصع،صاع وكغ  بحروث، اللغب،لؿان  الضًً،الٌظل حما٘  اإلاىـىع:ؤبىابً . 4

اإلاعجم الىؾُؽ : اهدكغث كلى ػبِت كبض الؿالم  .6 ، ص3،ج  وآزغون ببغاهُم. مصؼٌي 5

 . 6)ب ،ث( ج صهىاعوي ، مجمم اللوت اللغبُت 

 .7ص. بكحر الخلِس ي : مغحم الؿابّ 6

ي،ختى بضاًت اللهض  ؤلاؾالمياليكاغ الثِافي في لُبُا مً الٌخذ  املخخاع:. اخمض كمغ 7  التٔر

 .7م ص1971ٔلُت التربُت ـ اللُبُت،ميكىعاث الجاملت 

 .7. الهغامت كبض الحمُض : الحُاة الللمُت بالجبل الوغبي ،ص8

، ًخىح مصغ وؤزباعها ، جدُِّ : دمحم  كبضا هلل. ابً كبض الحٕم ؤبى الِاؾم كبض الغخمً بً 9

  .7م( ص1996الحجحري ،)بحروث :صاع الٌٕغ ، غ 

ٔاع ًُمً ملٗ ػغابلـ  كبضا هلل ؤبي. ؤبً هلبىن ، 10 ٔاندمحم بً زلُل ، الخظ ،  ألازُاعبها مً  وما 

  .8م ( ص 1967، غ  2)ػغابلـ : ميكىعاث مٕخبت الىىع ، غ

م )ػغابلـ : صاع 1835ــ 1795الِغماهلُت في لُبُا :  ألاؾغة. بؾماكُل كلي كمغ ، انهُاع خٕم 11

 .8م(ص1966اإلايكىعاث مؼبلت مٕخبت الٌغحاوي ،  غ 

٘ اإلاسجض اإلالهض  خؿحن،. ؤمحن 12 حاملت  آلاصاب،ٔلُت  اإلاؿلمحن، مجلتكىض للخللُم  ألاو

ت، تمؼبلت حاملت  اللكغون،اللضص الثاوي  ؤلاؾٕىضٍع  .9ص  م،1968ــ  1969 ؤلاؾٕىضٍع

، 1اإلابٕغة ، )ػغابلـ : اإلاخدٍ الجماهحري، غ ؤلاؾالمُت. البلىش ي كلي مؿلىص، اإلاىاُم 13

 .10م( ص1900

غؾان مالؼا ،جغحمت :زلٌُت دمحم  ألاؾبانجدذ خٕم  اخمض،، ػؤجىعي. عوس ي 14 ، الخلِس يًو

 10م( ص1969والترحمت واليكغ ، غ  للخإلٍُ)ػغابلـ : ميكىعاث ماؾؿت الثِاًت اللُبُت 

م( 1968. الؼاوي الؼاهغ اخمض، معجم البلضان اللُبُت ،)ػغابلـ : صاع وكغ مؼبلت الىىع ، غ 15

 .10ص 

 .10،ص وي ، مغحم ؾابّ الؼاوي،. الؼ16

 .11اح الِابس ي ، مغحم الؿابّ ، ص . هج17

  .11. كبض الحمُض الهغامت ، مغحم الؿابّ ، ص18

ب : كلى الصاصَ. 19 خؿىحن ، الىاقغ الضٓخىع  مِؿاها هاؾبري، اإلالماع ؤلاؾالمي في لُبُا ، حلٍغ

 .11م ص 1972مصؼٌي العجُلي، غ 
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سلطات جملص األمن الدولي بني محاية حقوق اإلنشان 

 وسياسة املعايري املزدوجة

 
 المقطوف أدمحمد. جمعة دمحم المحروق                                  د. فوزي 

 جامعة غريان–كمية القانون                  جامعة غريان           –كمية القانون 
 

َّ
 
َّ:صامللخ

ل الخبػاث الطئِؼُت في مجاُ حكظ ؽ ألامً السولي هى الصي ًخحم  مجل ما مً شَ أن  

( مً مُثام ألامم اإلاخحسة، وغلى هصا ألاػاغ جم جذىٍل 24الؼلم وألامً السولُحن وقها للمازة )

ت واػػت جطي الىظ غليها في اإلاازة ) مهمت  ( مً اإلاُثام، واإلاػلىم أن  39مجلؽ ألامً ػلؿت جهسًٍط

الؼلم وألامً السولُحن وحماًت حهىم ؤلاوؼان ؾبها للكطل الؼابؼ مً  مجلؽ ألامً في حكظ

اإلاُثام حػخبر ونائُت وضزغُت، قهس ًلجأ املجلؽ ئلى اجذاش جسابحر مإنخت ًهطس منها حطط الجزاع 

( مً 42، 41ًؿبو أحٍام اإلاازجحن ) والحُلىلت زون جؿىضه ئلى ما هى أػىء، وملجلؽ ألامً أن  

ت بمىجب اإلاُثام إلاىاجهت حا الث تهسًس الؼلم وألامً السولُحن وهى اػخذسام الهىة الػؼٌٍط

ًان للمجلؽ ججاضب يثحرة ًان حاظما في اػخذسام ػلؿاجه في  الكطل الؼابؼ حُث  في هصا الطسز 

ا جػل مجلؽ ألامً غطغت ه ؾؼ الؿطف غً حاالث أدطي مشابهت مم  بػؼ الحاالث، ئال أه  

 ًحر والاهخهائُت في اػخذسام هصه الؼلؿاث.لالتهام باالظزواجُت في اإلاػا

 هصه الؼلؿاث جم جىاولها في مبحثحن:

: جىاُو الخسابحر اإلاإنخت والتي ال جخؿلب اػخذسام الهىة  اإلابحث ألاُو

ت ولجىء مجلؽ ألامً ئلى ئوشاء  اإلابحث الثاوي: حػطغىا قُه الػخذسام الهىة الػؼٌٍط

 للمىغىع. محايم جىائُت داضت لحاالث محسزة زم داجمت

َّ:مقدمت

م  الهىة في الػالناث السولُت،  اػخذسامػػذ مىظمت ألامم اإلاخحسة مىص ئوشائها ئلى جحٍط

ت  حُث جاء في مُثانها "أن   مً أهساف اإلاىظمت الػاإلاُت لجىء أغػائها ئلى الىػائل الؼلمُت لدؼٍى

نبل اللجىء ئلى  اإلاىاظغاث اإلاؼلحت بالؿطم الؼلمُت"، وهصا ٌػني غسم جىاظ اػخذسام الهىة

 .م( 1945مً مُثام ألامم اإلاخحسة لػام  3/2)اإلاازة  الىػائل الؼلمُت
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حهىم  اهتهاىئلى مىؼ يهسف  ااججاه  وهصه الطؾبت مً نبل هُئت ألامم اإلاخحسة حػٌؽ 

ط الطوابـ السولُت، وجهىم غبر أجهعتها املخخلكت بالػمل غلى حماًت حهىم ضٍط أواؤلاوؼان وحػع 

ًاثنابت والطضس لجمُؼ ؤلاوؼان بالط  غبر أجهعتها الطئِؼُت املخخلكت لػل أهمها مجلؽ ألامً  الاهتها

ع حهىم ؤلاوؼان مؼدىًسا في أحُان  السولي والصي ًهىم بسوض قػاُ ومهم في مجاُ حماًت وحػٍع

بمىجب الكطل الؼابؼ مً مُثام ألامم اإلاخحسة، والتي جمىحه ػلؿاث دؿحرة  هيثحرة ئلى ضالحُاج

ًاثالهىة اإلاؼلحت في ػبُل مىؼ  اػخػماُن مً بُنها نس ًٍى  حهىم ؤلاوؼان، حُث ٌػخبر  اهتها

مجلؽ ألامً السولي بمهخط ى الكطل الؼابؼ مً اإلاُثام الجهت اإلاؼإولت غً حكظ الؼلم وألامً 

ًان نس 39السولُحن، قىقًها للمازة ) ( ًػؼ اإلاُثام غلى غاجو مجلؽ ألامً مؼإولُت جحسًس ما ئشا 

مً مُثام  39)ضاجؼ هظ اإلاازة  للؼلم وألامً السولُحن، أو أي غمل مً أغماُ الػسوان، هسًسونؼ ت

 اجذاشهاوغلى مجلؽ ألامً في هصه الحالت أن ًهطض الخسابحر التي ًيبغي  م(1945ألامم اإلاخحسة لػام 

إولُت للحكاف غلى الؼلم وألامً السولُحن، قهى الصي ًملَ ألاهلُت الٍاقُت إلاماضػت هصه اإلاؼ

( مً اإلاُثام، 25نطاضاث ًخػهس أغػاء ألامم اإلاخحسة بهبىلها وجىكُصها ؾبًها للمازة ) باجذاش

ط جىضُاجه  وجخػمً ػلؿاث مجلؽ ألامً حؼب الكطل الؼابؼ حو جهُُم ألاوغاع وجهٍط

ا مؼ اإلابشأنها، يما ًمٌىه زغىة اإلاخىاظغحن  ًُ ا مً جسابحر مإنخت جمش ازة ئلى ألادص بما ًطاه غطوضًٍ

جسابحر ال جخؿلب اػخذسام الهىة اإلاؼلحت وقًها إلاا جػمىخه  اجذاش( مً اإلاُثام، يما ًمٌىه 40)

  ( مً اإلاُثام.41اإلاازة )

أدؿط وأهم ػلؿت ًخمخؼ بها مجلؽ ألامً هي ئمٍاهُت لجىئه ئلى اػخذسام الهىة  ئال أن  

( 42ئلى هظ اإلاازة ) اػدىازان اإلاؼلحت للحكاف غلى الؼلم وألامً السولُحن وحماًت حهىم ؤلاوؼا

 (.71: 1994)هىساوي، مً اإلاُثام،

َّ:ستخدامَّالقىةاالتدابيرَّاملؤقتتَّوالتدابيرَّالتيَّالَّجتطلبَّ-املبحثَّألاولَّ

ََّّ:جمهيد

( 40مىح مُثام ألامم اإلاخحسة مجلؽ ألامً مجمىغت مً الخسابحر اإلاإنخت وشلَ في اإلاازة )

زائطجه  واحؼاعي جسابحر جحكظُت تهسف ئلى مىؼ جكانم الخالف هصه الخسابحر ه وججسض ؤلاشاضة ئلى أن  

ت  ( ئغاقت ئلى جسابحر أدطي ال جخؿلب اػخذسام الهىة الػؼٌٍط بحن ألاؾطاف اإلاػىُت )اإلاؿلب ألاُو

 ( مً اإلاُثام )اإلاؿلب الثاوي(.41وشلَ في اإلاازة )
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َّ:التدابيرَّاملؤقتت-املطلبَّألاولَّ

( مً اإلاُثام والتي جاء قيها "مىًػا لخكانم اإلاىنل 40اإلاازة )وهي الخسابحر اإلاىطىص غليها في 

( أن ًسغى 39ملجلؽ ألامً نبل أن ًهسم جىضُاجه أو ًخذص الخسابحر اإلاىطىص غليها في اإلاازة )

ا أو مؼخحؼًىا مً جسابحر مإنخت  وال جذل هصه الخسابحر بحهىم اإلاخىاظغحن لألدص بما ًطاه غطوضًٍ

حؼب لػسم أدص اإلاخىاظغحن بهصه الخسابحر حؼابه".اإلاخىاظغحن ومطايعهم وغ ًُ  لى مجلؽ ألامً أن 

شترؽ في  هطس بالخسابحر اإلاإنخت ًل ئجطاء مً شأهه الحُلىلت زون جكانم الىغؼ، َو ٍو

 مً اإلاُثام( 40)اإلاازة غسم ؤلادالُ بحهىم اإلاخىاظغحن أو الخأزحر غلى مؿالبهم. اجذاشها

طػب  حجم بادخالفوهصه الخسابحر جذخلل  ومؼخىي الجزاع اإلاؿطوح وبالخالي قهي يثحرة ٍو

 حططها.

( ولًٌ 40وججسض ؤلاشاضة ئلى أن هصه الخسابحر لم ًخم جىغُحها وجكطُلها في مىؿىم اإلاازة )

اإلاماضػت السولُت يشكذ غنها مً دالُ مجمىغت مً الهطاضاث الطازضة غً مجلؽ ألامً في 

ً بػؼ الخسابحر التي ًمًٌ أن جسدل في ئؾاض حاالث بػُنها، وأوضحذ مماضػاث مجلؽ ألام

إلاماضػاث املجلؽ، ومً هصه الخسابحر زغىة أؾطاف الجزاع ئلى  اػدىازا( مً اإلاُثام 40أحٍام اإلاازة )

لبػؼ الخسابحر اإلاإنخت؛ للحُلىلت زون جكانم الىغؼ مثل: اوسحاب الهىاث اإلاؼلحت،  الامخثاُ

ونل  واحترامهسهت  اجكانُاثِشُاث والسغىة ئلى ئبطام وونل ألاغماُ الػسائُت، وهعع ػالح اإلال

بمىجب  التزاماتهما احترامئؾالم الىاض وزغىة اؾطاف الجزاع ئلى الخكاوع وزغىة أؾطاف الجزاع ئلى 

حهىم ؤلاوؼان وتهُئت الظطوف الالظمت لدؼلُم السولي لهاهىن الو  يالهاهىن السولي ؤلاوؼاو

لخػاون مؼ جهىز نىاث حكظ الؼالم ومىظماث اإلاؼاغسة اإلاؼاغسة ؤلاوؼاهُت زون غىائو، وا

 (257: 2017)اإلاؼسي، ؤلاوؼاهُت.

َّ(:ـ33ومنَّأمثلتَّالقراراثَّاملتصلتَّباملادةَّ)

م أيس املجلؽ مً 2004ًىلُى  9( اإلاإضخ في 1551الحالت في البىػىت والهطػَ قكي الهطاض )

ت الؼلمُت للططاغاث في ًىؾؼالقُا ال الحالت في اإلاىؿهت  ؼابهت، ونطض أن  جسًس التزامه بالدؼٍى

( وأغاز املجلؽ جأيُس ما نطضه في 39ماظالذ حشٍل دؿًطا غلى الؼلم وألامً السولُحن وقًها للمازة )

 غسز مً الهطاضاث.

ذ أزان املجلؽ  م 1997هىقمبر  12( اإلاإضخ في 1137في الهطاض )وفي الحالت بحن الػطام والٍٍى

الٍامل  بالخػاون  بمىجب الهطاضاث شاث الطلت وؾالبه اإلاهطضة اماجهاللتز الػطام  اهتهاى اػخمطاض

   زون شطوؽ مؼ اللجىت الخاضت في جىكُص والًتها، ونطض أن  
 
ل تهسًًسا للؼلم الحالت ماظالذ حشٍ

 وألامً السولُحن.
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م الصي أغطب 2011قبراًط  26( في 2011) 1970وفي حالت لُبُا اجذص مجلؽ ألامً الهطاض 

ه هه البالـ ئظاء الىغؼ في لُبُا، وأزان الػىل واػخذسام الهىة غس اإلاسهُحن، وأغلً أه  قُه غً نل

ًخططف بمىجب الكطل الؼابؼ مؿالبا في جملت أمىض بىغؼ حس قىضي للػىل وأهاب بالؼلؿاث 

  
 
ي بأنص ى زضجاث غبـ الىكؽ واحترام حهىم ؤلاوؼان والهاهىن السولي ؤلاوؼاوي، اللُبُت الخحل

ًاالث ؤلاؾازت وغمان مط  ؤلاوؼاهُت مطوضا آمىا زادل البالز وض ؤلامسازاث ؤلاوؼاهُت والؿبُت وو

 (2و  1، الكهطجان 2011/ 1970)الهطاض 

ه نس زاض الخالف حُى الهُمت الهاهىهُت لهطاضاث مجلؽ ألامً في هصه وججسض ؤلاشاضة ئلى أه  

 سمجلؽ ألامً في هصا الشأن ٌػ هالهطاض الصي ًطسض  الحالت حُث ًطي الطأي الكههي ألاُو أن  

جسابحر مإنخت، جهترن بخيبُه  الجذاشالسغىة التي ًىجهها مجلؽ ألامً  ألن   ؛جىضُت ؾحر ملعمت

لها ػُسدل في حؼاب املجلؽ قُما ػِخذصه مً جسابحر  اػخجابتهمغسم  أن   الأؾطاف الجزاع ئ

ا إلاا ػُحسزه الطقؼ الحهت، لصلَ ججس السُو اإلاػُىت هكؼها مطؾمت غلى جىكُص جلَ  ًُ الخسابحر جالق

 الحًها.

له ػلؿت ئضساض نطاضاث ملعمت  خهمجلؽ ألامً وبمماضػ أن  ههي الثاوي الطأي الكًطي قُما 

 الهاهىوي، يما له أًًػا وغلى ناغسة "مً ٌؼخؿُؼ الٌثحر ٌؼخؿُؼ الهلُل" أن  جخمخؼ بىضل ؤلالعام 

   وما بػسها( 163: 1997هىساوي، )( مً اإلاُثام.39ًطسض جىضُاث وقًها للمازة )

مً ًطسض هىغحن مً الاغماُ الهاهىهُت الخىضُاث والهطاضاث اإلالعمت الىىع غلُه قمجلؽ ألا 

ت ػلُمتلُو هى ما ًطسضه املجلؽ قُما ًخػألا  ت اإلاىاظغاث السولُت حؼٍى  ،و بادخطاضه في حؼٍى

التي ًطسضها  اثثاوي قُخػلو بالهطاض ا الىىع الم  ، أت اإلالعمتؿالطُبز جىضُاث ال جخمخؼ وهي مجط  

مً السولُحن وشلَ ؾبها للكطل الؼابؼ مً اإلاُثام ألا و قُما ًخػلو بحكظ الؼلم  ألامً مجلؽ

شترؽ لصلَ  ،قهي نطاضاث جخمخؼ بهىة ملعمت  مط مخػلهًٍىن ألا  ن  أَو
ً
 ن  أبهطاضاث ولِؽ بخىضُاث و  ا

 ًٍىن الهطاض مخكه
ً
 .(265: 2017، )اإلاؼسي مم اإلاخحسةألا  ُثاممؼ م ا

َّ-املطلبَّالثاوي
 
َّ:بَّاستخدامَّالقىةَّالعسكريتالتدابيرَّالتيَّالَّجتطل

ًجىظ ملجلؽ ألامً بمىجب الكطل الؼابؼ مً اإلاُثام اجذاش جسابحر للمحاقظت غلى الؼالم 

ت الشاملت  الانخطازًت، وجتراوح هصه الخسابحر بحن الجعاءاث اػخػازتهماوألامً السولُحن أو  والخجاٍض

س الؼالح أو مىؼ الؼكط أو الهُىز اإلاالُت أو والخس ا مثل: حظط جىٍض
ً
ابحر اإلاىجهت جىجيًها مؼتهسق

ت، حُث جذُى ال جخػم  السبلىماػُت أو ؾحرها مً الجعاءاث التي  اإلاازة ً اػخذسام الهىة الػؼٌٍط

  الجذاش( مً اإلاُثام مجلؽ ألامً 41)
 
ت لب اػخذسام الهىة ما ًجب مً جسابحر التي ال جخؿ الػؼٌٍط

ًؿلب مً السُو ألاغػاء في ألامم اإلاخحسة جؿبُو غسة ئجطاءاث مً  ن  ألخىكُص نطاضاجه، وشلَ ب



 ةسلطات مجلس األمه الدولي بيه حماية حقوق اإلوسان وسياسة المعايير المسدوج

 د.جمعة دمحم المحروق                                           د.فوزي أدمحم المقطوف

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                    67            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

واإلاىاضالث بمذخلل وػائلها، ونؿؼ الػالناث  الانخطازًتبُنها ونل الطالث 

 (346: 2005)الطقاعي، السبلىماػُت.

ىص ئوشاء مىظمت ألامم اإلاخحسة ه في الؼىىاث الخمؽ وألاضبػحن ألاولى موججسض ؤلاشاضة ئلى أه  

حالت  ً هصا الىىع مً الػهىباث ئال في حالخحن وهما:لم جطسض نطاضاث مً مجلؽ ألامً جخػم  

هُا 1966ضوزٌؼُا الجىىبُت  الحطب الباضزة ومؼ  اهتهاءم ولًٌ بػس 1977م، وحالت جىىب أقٍط

مً لكطع هصه الجعاءاث، مجلؽ ألا  ئلجوشاؽ مجلؽ ألامً في مػالجت الجزاغاث السولُت  اظزًاز

ًاهذ  60ئلى   15الػسز الؼىىي اإلاخىػـ للهطاضاث التي اجذصها مجلؽ ألامً مً أظزازقهس  نطاًضا، و

ألؾطاع مخىىغت بما قيها ونل الػسوان وإظالت أزاضه وحماًت حهىم ؤلاوؼان وإنهاء الحطوب وزغم 

 (.UNSC Res A/Sa/565 of 2December/2004.Par 76 )الؼالم. اجكانُاث

وهدُجت للهلو اإلاتزاًس بشأن ألازط ؤلاوؼاوي للجعاءاث الشاملت الصي أغطب غىه غسز مً 

 
 
ماث ؤلاؾازت ؤلاوؼاهُت وجحسًًسا أزاضها الؼلبُت غلى أيثر الؼٍان غػًكا مثل اليؼاء السُو ومىظ

ىؾؼال  قُا وألاؾكاُ جىنل مجلؽ ألامً غً قطع هصا الىىع مً الجعاءاث بػس حاالث الػطام ٍو

الجعاءاث املحسزة ألاهساف وهي الجعاءاث التي ًخم جىجيهها  اػخػماُوجحُى ئلى الؼابهت ولُبُا 

مباشطة ئلى ألاقطاز الصًً ًيؼب ئليهم الؼلىى الصي اػخىجب قطع مثل هصه الػهىباث، ونس 

و ىذ هصه الجعاءاث غلى ػبُل اإلاثاُ: ججمُس ألاضضسة وونل اإلاػامالث اإلاالُت للىذب أجػم  

س ألاػلحت وقطع جعاءاث ػُاػُت، وبالكػل أضسض مجلؽ  الٌُاهاث وحظط الؼكط وحظط جىٍض

ألامً الػسًس مً الهطاضاث بمىجب الكطل الؼابؼ مً اإلاُثام قطع مً داللها غهىباث أو 

ت غس أؾطاف ٌػخهس أن   ها اهتهٌذ أحٍام الهاهىن جعاءاث ال جخػمً اػخذسام الهىة الػؼٌٍط

 (336: 2005)الطقاعي، والهاهىن السولي لحهىم ؤلاوؼان.السولي ؤلاوؼاوي 

م( اإلاخػلو باألوغاع في لُبُا 2011) 1970مجلؽ ألامً في نطاضه  ػدىساوغلى ػبُل اإلاثاُ 

وجطسًط ألاػلحت  اػخحراز( مً اإلاُثام واجذص جسابحر شملذ حظط غلى 41ضطاحت ئلى هظ اإلاازة )

ُى اإلاالُت ألشخاص ويُاهاث السولت اللُبُت بؼبب ما مً لُبُا وإليها وحظط الؼكط وججمُس ألاض

ًاث جؼُمت لحهىم ؤلاوؼان  2011/ 1970)نطاض مجلؽ ألامً السولي ضنم .ٌػخهس وجىز اهتها

 وما بػسها( 9الكهطاث 

م( اإلاخػلو بالؼىزان جم  قطع جسابحر 2005ماضغ   21) 1591وفي نطاض مجلؽ ألامً ضنم 

ًاث اضجٍابىلحن غً ئشخاص اإلاؼحظط الؼكط وججمُس ألاضُى غلى ألا للهاهىن السولي  اهتها

ه ػِىظط لحهىم ؤلاوؼان والهاهىن السولي ؤلاوؼاوي في ئنلُم زاض قىض بالؼىزان، وأيس املجلؽ أه  
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( مً مُثام ألامم اإلاخحسة في حالت غسم وقاء 41جسابحر ئغاقُت وقًها ألحٍام اإلاازة ) اجذاشفي 

 .(17: 2017)حجاظي، صا الهطاض.بمىجب ه بالتزاماتهاألاؾطاف 

 بالهطاض 
ً
ت 2003) 1493وغمال م( قطع مجلؽ ألامً ألُو مطة جسابحر وجعاءاث غلى جمهىٍض

س ألاػلحت غلى الجماغاث واإلالِشُاث ألاجىبُت  الٍىوؿى السًمهطاؾُت جخمثل في حظط جىٍض

ت واًخىضي، وجم  ويُكى الجىىبُ ،يُكى الشمالُتوالٍىوؿىلُت اإلاؼلحت التي جيشـ في مهاؾػت 

ت الٍىوؿى وجىػُؼ هؿانها بػسز مً الهطاضاث الالحهت ومنها   ججسًس الخسابحر اإلاكطوغت غلى جمهىٍض

م( والصي أوشأ املجلؽ لجىت لإلشطاف غلى الخسابحر اإلاكطوغت غلى البلس 2004) 1533الهطاض 

ع حظط الؼكط م( والصي قط 2005) 1596وجكخِش شحىاث البػائؼ ومطازضة ألاػلحت، والهطاض 

م( وػؼ 2006) 1698غلى ألاقطاز والٌُاهاث الصًً جحسزهم اللجىت وججمُس أضىلهم، والهطاض 

حن الصًً ًطجٌبىن املجلؽ حظط الؼكط وججمُس ألاضُى لِشمل الهازة الؼُ اػُحن والػؼٌٍط

ُ ا س مً اإلاػلىماث أهظط الجعء الخاػؼ، الهؼم ألاو ا جؼًُما للهاهىن السولي )إلاٍع
ً
باء، قُما  -هتهاً

 .ًخػلو بلجان مجلؽ ألامً التي جخىلى ألاشطاف غلى جسابحر جعاءاث محسزة(.

( مً اإلاُثام أًًػا قطع املجلؽ غسز مً الخسابحر الهػائُت غلى 41ئلى اإلاازة ) واػدىازا

الؼلم وحماًت حهىم ؤلاوؼان وشلَ قُما  اػخػازةمثل هصه الخسابحر ػِؼهم في  اجذاش أن   اغخباض

 األوغاع في ًىؾؼالقُا الؼابهت وضواهسا ولبىان والؼىزان وأدحًرا في لُبُا.ًخػلو ب

ونس شملذ هصه الخسابحر ئوشاء املحٌمت الجىائُت اإلاإنخت الخاضت بُىؾؼالقُا الؼابهت 

م( وإحالت 1757/2007م( وإوشاء املحٌمت الجىائُت الخاضت بلبىان )الهطاض 827/1993)الهطاض

م( وإحالت 1593/2005سعي الػام للمحٌمت الجىائُت السولُت )الهطاض الىغؼ في زاضقىض ئلى اإلا

)اإلاؼسي، م(.1970/2011الىغؼ في لُبُا ئلى اإلاسعي الػام للمحٌمت الجىائُت السولُت )الهطاض 

2017 :258). 

ل قيها مجلؽ ألامً لحماًت حهىم ؤلاوؼان جسد   التييما جىجس الػسًس مً الحاالث ألادطي 

ؼ بها بمىجب الكطل الؼابؼ مً مُثام ألامم اإلاخحسة وقطع غس ؼلؿاث التي ًخمخ  مؼدىًسا ئلى ال

ًاث اضجٍابزة ألاهساف بؼبب أؾطاف هصه الجزاغاث جعاءاث محس    ،غس حهىم ؤلاوؼان اهتها

 أن  مً  ث أدطي بالطؾممثل هصه ؤلاجطاءاث أو الخسابحر في حاال  اجذاشغً  ىولٌىه في اإلاهابل حؿاض 

ًاثالاهتهدؿىضة  جسابحر ضاضمت ومً ألامثلت السائمت غلى  اجذاشاإلاطجٌبت في جلَ الحاالث حؼخسعي  ا

 واضجٍابالشػب الكلؼؿُني مً مػاهاة ع له جطاخي مجلؽ ألامً في حماًت حهىم ؤلاوؼان ما ًخػط  

ًاث ًاهذ غملُت "الطضاص اإلاطبىب" التي هكصتها نىاث ضاضدت بحو اإلاسهُحن الػع   الهتها ُ وما 

ط  ائُلي في نؿاع ؾعة ئال حلهتؤلاػط  خالُالاح في ػلؼلت هصه اإلاػاهاة، وفي هصا الخطىص أشاض جهٍط
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ًاثًخذص املجخمؼ السولي ئجطاءاجه لىغؼ حس  "ؾىلسػخىن" ئلى غطوضة أن   حهىم ؤلاوؼان،  الهتها

  وأن  
 
ًاث اضجٍابالهاهىن السولي واملحاػبت غلى  احترامب شلَ ًخؿل ه "غىسما ال ه  ه ئلى أوهب   الاهتها

 ًترجب غلى شلَ تهسًس أن   ًكي املجخمؼ السولي بمػاًحره الهاهىهُت قال ؾطو 
ً
لؼُازة الهاهىن غلى  ا

وزُهت ألامم اإلاخحسة ضنم " )جٍىن له غىانب بػُسة اإلاسي الطػُس السولي ألامط الصي ًمًٌ أن  

(A/HRC/ADVANCE2 1916، قهطة)   مان حماًت قشل في الخحطى لػمجلؽ ألامً  ئال أن

ه ال ًىجس أي ماوؼ وفي الحهُهت أه   ،بشٍل غاماملحخلت  اإلاسهُحن في ؾعة أو في ألاضاض ي الكلؼؿُيُت

، املحخلت ناهىوي ًحُى زون جسدل مجلؽ ألامً لحماًت حهىم ؤلاوؼان في ألاضاض ي الكلؼؿُيُت

ٌُت حُث ولًٌ اإلااوؼ الحهُهي هى اػخذسام حو الكُخى )الىهؼ( مً نبل الىالًاث اإلاخح سة ألامٍط

ًان أيثرها 79م )2015م حتى غام 1945اػخذسمذ هصا الحو مىص ئوشاء ألامم اإلاخحسة غام  ( مطة 

 حخالُ ؤلاػطائُلي والحُلىلت زون حماًت الشػب الكلؼؿُني.لطالح الا 

ًاث التي حسزذ غس مؼلمي "الطوهُىؿا" في مُاهماض حُث وجسث بػثت ومً شلَ أًًػا  الاهتها

ًاشحن  م، أن  2018حسة لخهص ي الحهائو في أؾؼؿؽ ألامم اإلاخ ٌبذ في والًاث 
ُ
ًاث التي اضج الاهتها

 م "جطقى بال شَ ئلى أدؿط الجطائم بمىجب الهاهىن السولي" وؾالبذ أن  2011وضاقحن وشان مىص

ىلحن في مُاهماض الخحهُو واإلاالحهت الهػائُت بتهمت ؤلابازة الجماغُت والجطائم ئًىاجه يباض اإلاؼ

 غس ؤلاوؼاهُت، وفي هكؽ الؼُام "جبن  
ً
جم  ى مجلؽ حهىم ؤلاوؼان الخابؼ لألمم اإلاخحسة" نطاضا

بمىجبه ئوشاء آلُت لجمؼ وحكظ ألازلت اإلاخػلهت بالجطائم الجؼُمت اإلاطجٌبت في مُاهماض وإغساز 

للمالحهت الهػائُت غس اإلاؼإولحن غً هصه الجطائم، وضؾم شلَ قمجلؽ ألامً لم ًخحطى ملكاث 

ط  ًاث بما ًملٌه مً ػلؿاث جذىله اجذاش نطاضاث ضازغت في هصا الشأن )جهٍط لىنل هصه الاهتها

 .(2018مىظمت الػكى السولُت لػام 

َّ:القىةَّاستعمالسلطاثَّمجلسَّألامنَّفيَّ-املبحثَّالثاوي

َّجمهيد

( في حماًت 41مجلؽ ألامً ؾبًها للمازة ) جذصهاالم جكلح الخسابحر اإلاإنخت التي في حالت 

( 42حهىم ؤلاوؼان واملحاقظت غلى الؼلم وألامً السولُحن ٌؼخؿُؼ اػخذسام ضالحُاجه في اإلاازة )

ًاثالهىة اإلاؼلحت إلنهاء هصه  باػخػماُوشلَ  ( وله أًًػا ئوشاء محايم  الاهتها )اإلاؿلب ألاُو

ًاث حهىم ؤلاوؼان )اإلاؿلب ئداضت بمىجب الكطل الؼابؼ ملحايمت اإلاؼ جىائُت ىلحن غً اهتها

 الثاوي(.
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َّ:التدابيرَّالعسكريت-املطلبَّألاولَّ

 ئشا ضأي مجلؽ ألامً أن الخسابحر اإلاخذصة 
ً
ًاقُت ًجحز 41ئلى اإلاازة ) اػدىازا ( مً اإلاُثام ؾحر 

ىة ئلى الخسدل اإلاؼلح لهمؼ حاالث تهسًس الؼلم اله باػخذسامالخسابحر اإلاخػلهت  اجذاشله اإلاُثام 

( مً اإلاُثام والتي بمىجبها ًحو ملجلؽ ألامً 42وألامً السولُحن أو لطزع الػسوان ؾبًها للمازة )

 غً الجعاءاث 
ً
ت مً ألاغماُ  أن   الانخطازًتقػال ت والبًر ت والبحٍط و الهىاث الجٍى ًخذص غً ؾٍط

خذص املجلؽ هصه الهطاضاث بػس ألامً والؼلم السولُحما ًلعم لحكظ  ن وإغازجه ئلى هطابه، ٍو

ت.  مىاقهت أؾلبُت أغػائه مخػمىت السُو السائمت الػػٍى

جػؼ السُو جحذ جططف  ( أن  43ا قُما ًخػلو جىكُص هصه الهطاضاث قُخػحن بمىجب اإلاازة )أم  

رمها مؼ مجلؽ ألامً جب الجكانُاثاملجلؽ الهىاث اإلاؼلحت واإلاؼاغساث والدؼهُالث الالظمت ؾبًها 

 التزامه ًخم وأماينها، يما أه   اػخػسازهاوجطسم غليها جخػمً غسز مً الهىاث وأهىاغها ومسي 

)غبس السُو بػطوضة جىقط وحساث جىٍت ًمًٌ اػخذسامها قىًضا ألغماُ الهمؼ السولُت اإلاشتريت.

 .(446: 1988الحمُس، 

ها مجلؽ ألامً ػػ( مً اإلاُثام "46ًا قُما ًذظ نُازة هصه الهىاث قحؼب اإلاازة )أم  

ًان الحطب لألغػاء السائمحن في  ًان الحطب وهصه ألادحرة حشٍل مً ضؤػاء أض بمؼاغسة لجىت أض

ًاالث إمجلؽ ألامً"، يما ًحو لها ئوشاء لجان قطغُت و   ؤلانلُمُتنلُمُت بػس الدشاوض مؼ الى

 الشأن.ضاحبت 

ًان الحطب لم ًخم جىكُصها هصه ألاحٍام الىاضزة في ئوشاء لجان قط  ئن   غُت جحسًًسا بلجىت أض

وهى ما جػل املجلؽ ًلجأ ئلى جكىٍؼ السُو ألاغػاء واإلاىظماث ؤلانلُمُت باػخذسام  ،حتى آلان

ونس أػهمذ مماضػت املجلؽ في جٌَطؽ قٌطة الخكىٍؼ باػخذسام الهىة مً دالُ لجىء  ،الهىة

( نطاض مجلؽ 42ػخذسام الهىة بمىجب اإلاازة )املجلؽ لصلَ في أيثر مً مىاػبت، واإلاثاُ غلى ا

م( الطازض بشأن الجزاع في لُبُا، حُث شاضيذ غسة زُو ؾطبُت جيخمي 2011) 1973ألامً ضنم 

ٌُت ونس جػم   منهالحلل الىاجى بخؿبُو الهطاض اإلاصًىض و  ؿاهُا والىالًاث اإلاخحسة ألامٍط ً قطوؼا وبٍط

جىي شاملت قىم أضاض ي لُبُا ومؿالبت جمُؼ زُو ة ههاؽ أهمها قطع مىؿهت حظط الهطاض غس  

 
ً
ت لحماًت اإلاسهُحن في لُبُا حتى لى جؿلب ألامط جسدال ًاقت الخؿىاث الػطوٍض ألامم اإلاخحسة باجطاء 

ا.  .م(2011ماضغ  18، الطازض في 1973)نطاض مجلؽ ألامً السولي، ضنم غؼٌطًٍ

 
ُ
ضاث املجلؽ التي أشن بمىجبها ػىس جىكُص الشؿط ألايبر مً نطاوفي الؼىىاث ألادحرة أ

ت اػدىاًزا ئلى اإلاازة ) باػخػماُ ت بما ٌشمل اػخذسام الهىة الػؼٌٍط ( 42جمُؼ الىػائل الػطوٍض

مً اإلاُثام ئلى نىاث مخػسزة الجيؼُاث أو نىاث حكظ الؼالم اإلايشأة اػدىاًزا للكطل الؼابؼ 
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ت ال ٌشترؽ إل مً اإلاُثام وهصا ما ٌػني أن   هكاشها مىاقهت السولت اإلاػىُت، ونس أشن ها جسابحر نؼٍط

مجلؽ ألامً لهىاث غملُاث حكظ الؼالم والهىاث اإلاخػسزة الجيؼُاث بأزاء مجمىغت مً اإلاهام 

حترام اجكانُاث ونل ئؾالم الىاض وزغم جىكُص اجكانُاث غلى ػبُل اإلاثاُ: مطانبت وغمان ا منها

اإلاكطوع غلى ألاػلحت مً نبل مجلؽ ألامً الؼالم وجىقحر حماًت للمسهُحن وغمان جىكُص الحظط 

ح الجماغاث اإلاؼلحت واإلاؼاغسة في غمان )هىساوي،  حماًت حهىم ؤلاوؼان. وهعع ػالح وحؼٍط

1997 :203). 

وملجلؽ ألامً بػس هصه ؤلاجطاءاث ئوشاء محايم جىائُت مإنخت ملحايمت اإلاؼإولحن غً 

 جطائم غس حهىم ؤلاوؼان.    اضجٍاب

 :وشاءَّاملحاكمَّالجىائيتَّالخاصتَّاملؤقتتا-املطلبَّالثاوي

هممما نممام باوشمماء الػسًمممس إوؼممان و الهممطاضاث لحماًممت حهممىم ؤلا باضممساضمممً لممم ًٌخممل مجلممؽ ألا 

مممممم اإلاخحممممسة مممممً املحممممايم الجىائُممممت الخاضممممت اإلاإنخممممت وشلممممَ بمىجممممب الكطممممل الؼممممابؼ مممممً مُثممممام ألا 

ممماث حهممممىم ؤلا ًم ذخلممممل الؼممممىس إلاػانبممممت اإلاؼممممئىلحن غممممً اهتها هممممصه املحممممايم  إلوشمممماءالهمممماهىوي وؼممممان. ٍو

وشممالذ يممال مممً محٌمممت ًىؾؼممالقُا الؼممابهت وضوهممسا  بمىجممب نممطاضاث اجذممصها مجلممؽ ألا 
ً
مممً قبِىممما أ

وشمممالذ املحٌممممت الخاضمممت بؼمممحرالُىن بمىجمممب اجكمممام  زولمممي بمممحن الاممممم اإلاخحمممسة بالخطمممىص مباشمممطة أ

مممً ًلممل مممً داللممه مممً جهممت وحٍىمممت ػممحرالُىن مممً جهممت  ادممطي وشلممَ بمىجممب نممطاض مممً مجلممؽ ألا 

 .وشاء املحٌمتئاإلاخحسة بالخػاون مؼ حٍىمت ػحرالُىن غلى  لألممالامحن الػام 

 :املحكمتَّالدوليتَّليىغسالفياَّالسابقت -1

ماًى  25( في 827م، وضنم )1993قبراًط  22( في 808بمىجب نطاضي مجلؽ الامً ضنم ) 

ت 1993 هعاع مؼلح  ي زط ئ ،البىػىه والهطػَم، وشلَ إلاػانبت مطجٌبي الجطائم السولُت في جمهىٍض

  ايدس ى
ً
  ؾابػا

ً
  زًيُا

ً
اضجٌب قُه ضطب البىػىت والهطػَ مذالكاث جؼُمت للهاهىن  ،ونىمُا

س ئبطظها أوؼان السولي الاوؼاوي والهاهىن السولي لحهىم ؤلا آالف بازة نطي بٍاملها وؾطز وحشٍط

الضحاًا في مهابط جماغُت لم  وزقً ،غسام الجماعيواضجٍاب جطائم الاؾخطاب وؤلا  ،اإلاؼلمحن

ٌدشل   .(344: 2001)الشُذت،  ال بػس ػىىاثئمطها أً 

 جم محايمت  161ونس نامذ املحٌمت بخىجُه التهم لىحى 
ً
حُث  ،منهم 100يثر مً أشخطا

غمالها بما قيها نػاًا أم الكطضت لالهتهاء مً 2010(1966مً السولي ضنم )غؿى مجلؽ ألا أ

ضاز " حٍام هصه املحٌمت هى الطازض بحوأهم أم ، ومً 2014زٌؼمبر  31الاػخالىاف نبل حلُى 

ًاضزاجِش و ضز حُث  .م2008ًىلُى  21الطئِؽ الكػلي لططب البىػىت بػس الهبؼ غلُه في "قان 
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بازة الجماغُت ضبػحن غاما بتهمت اضجٍاب جطائم ؤلا أم بالسجً 2016ماضغ  24حٌمذ غلُه في 

 (https ://ar.m.wikedia.orgwiki -)اإلاىنؼ الالٌترووي : وجطائم أدطي 

 َّ:محكمتَّرواهدا -2

ه غهب ػهىؽ ؾائطة ه  أمً جٌمً في لى جسدل مجلؽ ألا ئث ز  أبطظ الىنائؼ الطواهسًت التي أمً 

ر  ل غام  16الطئِؽ البروهسي والطواهسي بخاٍض غماُ غىل بحن نىاث الحٍىمت أم، ونػذ 1994ابٍط

بازة جماغُت ضاح ئاضجٌبذ في هصا الجزاع جطائم  ،دطي أهت الطواهسًت ونىاث الجبهت الطواهسًت مً ج

اء مً اليؼاء وألا ف اإلاسهُحن ألا ضحُتها آلا  ظاء هصه إقطاز نبُلتي الخىحس ي والهىجى و أمً  ،ؾكاُبٍط

ًاث  لحهىم ؤلا م، باوشاء 1994هىقمبر  8( في 955مً نطاضه ضنم )ضسض مجلؽ ألا أوؼان الاهتها

 واملخخطت بالىظط في   اخاضت بطواهساملحٌمت الجىائُت السولُت ال

  بازة الجماغُت جطائم ؤلا 

 وؼاهُت الجطائم غس ؤلا 

  ًاث   (26: 2002. )بؼُىوي، وؼاويلهاهىن السولي ؤلاااهتها

  93لى ئم حُث وجهذ اتهاماث 1995املحٌمت غملها غام  بسأث
ً
 ،متهما 61زاهذ أو  شخطا

ًان مً بحن اإلاتهمحن  يباض الؼُاػُحن  والػباؽ  ًاه ،لل ضحُتأ 800بازة ئفي  ىاالصًً حؼببو  ذو

ًامبِىسا" حُث جم الحٌم غلُه  أُو ألاحٍام التي أضسضتها محٌمت ضواهسا غس ضئِؽ وظضاء ضواهسا "

م، بتهمت ؤلابازة الجماغُت، وضسض حٌم آدط في هكؽ الػام غلى 1998بالسجً اإلاإبس في ػبخمبر 

جً، وحٌم بالسجً اإلاإبس غلى ضئِؽ بلسًت جابا محاقظ ضواهسا الؼابو وُحٌم غلُه بػهىبت الس

ًاػُى"  ط 2011حٍامها الحٌم بالسجً اإلاإبس دالُ شهط ًىهُى أهم أومً اإلاسغى "أ  ةم غلى الىٍظ

ى وهي  بازة الجماغُت مً نبل محٌمت زولُت، جسان بتهمت ؤلا  امطأةُو أالؼابهت ًىلحن هبرا ماٌؼىهًى

ًان  ُ أو مً السولي اهتهاء مهام املحٌمت ألا  ٌػلً مجلؽ ن  أنبل  ،م2015زٌؼمبر  14حٌم في  و

ر   (306: 2001)الههىجي،  2015زٌؼمبر 31بخاٍض

  :محكمتَّسيراليىنََّّ-3

جىضؾذ في هصا الجزاع قطائل  ن  أ م، بػس1991حالت الجزاع اإلاؼلح في ػحرالُىن غام  بسأث

ت اإلاخحسة ملجلؽ الثىضي للهىاث وا ،ونىاث السقاع اإلاسوي ،مؼلحت غسة مً بُنها الجبهت الثىٍض

دظ مىاؾو حػسًً لُىن وغلى ألا اضاض ي ػحر أجل الىضُى للحٌم والؼُؿطة غلى أمً  ،اإلاؼلحت

 اإلااغ قيها.
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في ػحرالُىن  نامذ هصه الكطائل بهجماث شيُػت وغلى هؿام واػؼ ومنهجي غس اإلاسهُحن

جالف إإلاسهُحن و ضهاب اإوالاغخساءاث الجيؼُت والادخؿاف و  ،ًب الجؼسيوشملذ الهجماث الخػص

  .ممخلٍاتهم

ًاث نام مجلؽ ألا  تجُوهد ؾؼؿؽ غام أ 14( في 1315نطاضه ضنم ) باضساضمً لهصه الاهتها

ان مم اإلاخحسة وحٍىمت ػحرالُىن ،للىظط في هصه الجطائم والتي م وشلَ بمىجب اجكام بحن ألا 2000

بت م ، وجم حشٌُل املحٌمت 2002لى ئم ، 1996اضجٍابها في الكترة مابحن  خاون لخٍىن نٍط في مسًىت قٍط

مت  ،لى الهايئالطئِؽ اللُبحري الؼابو  "عجاًلىض حشاضل"وضؾم شلَ جم ههل  ،مً مؼطح الجٍط

 (704: 2011)شبل،  مىُتأملحايمخه هىاى وشلَ لػطوضاث  

ل أ 26وفي  بُنها الخىاؾإ في مً غشط تهمت  باحسي "جا ًلىض ع حشاضل"زاهذ املحٌمت أم 2012بٍط

زىاء الحطب وشلَ أؾكاُ وججىُس ألا  ،والاؾخطاب ،منها  الهخل ،وؼاهُتوجطائم غس ؤلا جطائم حطب

ًاهذ هصه  ،دمؽ ػىىاث خمطثبػس محايمت اػ زاهت لطئِؽ زولت ػابو في محٌمت زولُت ئُو أو

ض اللبىاهُت .دبصحُكت ألا  ،1694)الػسالت السولُت جيخطط لؼحرالُىن الػسز  بػس محٌمت هىضمبرؽ

  (27م ص 2012

 
ً
الت مً ًملَ الػسًس مً الىػائل الكػ  مجلؽ ألا  ن  أباث مً الىاضح إلاا ػبو  وإجماال

ؾطاف والٌُاهاث قطاز وألا جطاءاث وغهىباث غس ألا ئوؼان بما في شلَ اجذاش لحماًت حهىم ؤلا

ًاثه  أيما  ،وؼانهَ حهىم ؤلاتوالسُو التي جى في الؼلم  ه بامٍاهه جٍلُل لجان جحهُو في أي اهتها

 ومً شلَ مالحهت  ،و الحطبأ
ً
لى املحٌمت ئحالتهم ئو أغلى الطػُس الىؾني  اإلاؼإولحن غنها نػائُا

 مط الصي حطل بالكػل في الػسًس مً السُو يما ضاًىا  ػابهوهى ألا  ،الجىائُت السولُت
ً
ػُاػُت  ن  أ ا

حالت ئها غسم الؼُام حملذ مػاًحر اظزواجُت واهخهائُت في بػؼ الحاالث ومن امً في هصمجلؽ ألا 

ًاث حهىم ؤلا ض ي الكلؼؿُيُت  للمحايم السولُت بالطؾم مً جىضُاث اض وؼان في ألا مطجٌبي اهتها

ط لجىت جهص ي الحهائو بشان الػسوان غلى ؾعة آاللجان بصلَ و  في الػام دطها ما جاء في جهٍط

طومم  م 2009  :ا جاء في الخهٍط

ًاث الهاهىن  ن  أ" جٍىن نس اضجٌبذ في  ن  أالسولي التي ًمًٌ والًت اللجىت حؿؿي جمُؼ اهتها

ت التي جم الهُام بها في نؿاع ؾعة مً جاهب ػلؿت الاحخالُ ، دالُ  ػُام الػملُاث الػؼٌٍط

ًاث  ن  أم ، ودلطذ  البػثت  2009ًىاًط  18م ومً 2008زٌؼمبر  27الكترة الىانػت بحن  اهتها

ًاث  وؼان واغخبرث الاجكانُاث السولُت لحهىم ؤلاغسًسة نس ونػذ للهاهىن السولي بما في شلَ اهتها

مت حطب و  ن  أ ت بمثابت جٍط زلت أهىاى  ن  أالخسمحر ؾحر اإلاشطوع واإلاكطؽ الصي ال جبرضه غطوضة غؼٌٍط

ت غلى حسور جطائم غس ؤلا ًحُل مجلؽ  ن  أاللجىت ب وأوضذوؼاهُت اضجٌبذ في نؿاع ؾعة نٍى
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 A/HRC/48/12)وزُهت  ي املحٌمت الجىائُت السولُتلى اإلاسعي الػام فئمً السولي هصه الهػُت ألا 

ط" ؾىلس  268,295الكهطجان  ًاث ؤلاػطائُلُت  في ؾعة  "جهٍط ط لجىت الخحهُو في الاهتها مً جهٍط

 .نلى آلا ئمط الصي لم ًخم وهى ألا  "ػخىن 

 :لخاجمتا

تها بطظ اوشؿاالأمام السُو واإلاىظماث السولُت واحس خل اهحموؼان الُىم ضبحذ حهىم ؤلاأ

رامها وحماًتها مً مجمىغت مً الهىاهحن تجل غمان احألصلَ قهس حظُذ باهخمام واػؼ مً 

مم اإلاخحسة الصي جػل مً وؼان مُثام ألا بطظ الىزائو اإلاهمت بحهىم ؤلاأومً  ،والاجكانُاث السولُت

 اإلاىظمت مهمه الؼهط غلى احترام حهىم ؤلا
ً
ًان إلاا جملٌه مً ضالحُاث وإلا وؼان وحماًتها وقها ا 

مً في مجاُ ز اإلاُثام ضالحُاث مجلؽ ألا مم اإلاخحسة قهس حس  جهعة ألا أهم أمً مً مجلؽ ألا 

ًطجبؿان  اللصانحن ألامً السولُزاة لخحهُو الؼلم و أبل ونس جػل مىه  ،وؼانحماًت حهىم ؤلا

  اضجباؾا
ً
 بحهىم الاوؼان . وزُها

ت هصا الجزاع بالؿطم مً ػلؿت واػػت في زغىة الاؾطاف حُىما ًيشا وملجلؽ ألا  هعاع لدؼٍى

ػلؿاجه باػخذسام الهىة اإلاؼلحت  اُػممً اػخالؼازغ ويصلَ ملجلؽ ألا  للكطلالؼلُمت ؾبها 

مط الصي حطل وؼان وهى ألا تهٌت لحهىم ؤلاىمً اإلاُثام غس السُو اإلا ؾبها للكطل الؼابؼ

لؿاجه في ضزع بػؼ مً حؿاض ى غً اػخػماُ ػمجلؽ ألا  ن  أال ئبالكػل في الػسًس مً السُو 

ًاث  ًاث واػػه غس حهىم الاوؼان واإلاثاُ الىاضح غلى شلَ الاهتها السُو التي نامذ باهتها

ي قيها غبر حسة وػلؿت الهطاض الكىقمم اإلاخمىظىمت ألا  ن  أػطائُلُت غس الشػب الكلؼؿُني ؤلا 

واػخذسامها  اض والهىةلى زُو يبري جمخلَ الهط ئمً الهائم غلى جهؼُم زُو الػالم مجلؽ ألا 

جملَ ػىي الخػبحر  ال وأدطي جخػسي دمؽ زُو  وهي ال ،وقها إلاطالحها الؼُاػُت هالخىكُص ما جط 

 ُاء والازاهت وهي باقي زُو الػالم.ػدوالا 

نطث للسُو الٌبري حهىنا ممحزة جػلذ ًل ما أضر للحطب الػاإلاُت الثاهُت ئهصه اإلاىظىمت هي 

ًاث حهىم ؤلا ه تهسًس ه  أجٌُل الىغؼ بالتي قهي كؼحرها وقو مطالحها وؼان ضهً جًخػلو باهتها

ال؟ وهي التي جهطض قطع الػهىباث مً غسمها وهي التي جهطض الخسدل  مأمً السولُحن للؼلم وألا 

 ػُسا غً اي اغخباضاث اوؼاهُت .بقو مطالحها الؼُاػُت ام الهىة مً غسمه و واػخذس

 وجس. حُثماوؼان مام حماًت حهىم ؤلاأت وغهب ي اإلاػاًحر مشٍلت يبر  قاظزواجُتوغلى هصا 

لُاث غمله السولي وآمً ملجلؽ ألا ضالحاث ئجطاء ئاإلاشٍلت هى  الحل اإلايشىز لهصه وأن  

غػاء إلاؿالباث جمُؼ السُو ألا  اػخجابتوشلَ  ،اإلاخحسة لألممباغخباضه الجهاظ الخىكُصي الطئِس ي 

 . اهخهامُهاو  جححزوؼان زون ؤلاحهىم مم اإلاخحسة حتى ٌؼخؿُؼ الهُام بىاجبت في حماًت في ألا 
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َّه:مىاجعمصادرَّالبحثَّوَّ

َّ
ً
َّالكتب:َّ-أوال

ت الػامت للمؼإولُت الجىائُت السولُت، مإػؼت الؿىبجي، 1 _ الطقاعي، أحمس غبس الحمُس، الىظٍط

 م.2005الهاهطة، 

اهطة ، _ الشُذت، حؼام غبسالخالو، اإلاؼإولُت والػهاب غلى جطائم الحطب، الؿبػت الاولى ، اله2

2001 ، 

 .2002، لبىان، الحهىنُت_ الههىجي، غلي غبس الهازض، الهاهىن السولي الجىائي، ميشىضاث الحلبي 3

_ اإلاؼسي، غازُ غبسهللا، ناهىن اإلاىظماث السولُت ، زاض النهػت الػطبُت ، الؿبػت الثاهُت، 4

 م 2017

ل، املحٌمت الجىائُت السولُت، مؿابؼ ضوظ5  .2002، مطط، 3الُىػل، ؽ _ بؼُىوي، محمىز شٍط

_ حجاظي، ئػطاء حؼحن، زاضقىض ما بحن اضُى الاظمت وادخطاضاث املحٌمت الجىائُت السولُت، 6

 م 2016زاض النهػت الػطبُت ، 

 م  1988_ ز. غبسالحمُس، دمحم ػامي، الخىظُم السولي ، الساض الجامػُت ، 7

اجه الاػاػُت، زاض _ شبل، بسض السًً دمحم، الحماًت السولُت الجىائُت ل8 حهىم الاوؼان وحٍط

ؼ ، غمان   م.2011الثهاقت لليشط والخىَظ

_ هىساوي، حؼام احمس دمحم، حسوز ػلؿاث مجلؽ الامً في غىء نىاغس الىظام الػالمي 9

 . 1994الجسًس ، جامػت الهاهطة ، مطط ، 

ُت في غىء نىاغس _ هىساوي، حؼام دمحم احمس، الخسدل السوي الاوؼاوي، زضاػت قههُت وجؿبُه10

 ،1997الهاهىن السولي زاض النهػت الػطبُت ، 

َّ
ً
َّالاجفاقياثَّوالىثائقَّالدوليت:َّ-ثاهيا

 مُثام ألامم اإلاخحسة ._ 1

 . م2011قبراًط 26( الطازض في 2011) 1970نطاض مجلؽ ألامً السولي ضنم _ 2

 م.2011ماضغ  18(، الطازض في 2011) 1973_ نطاض مجلؽ ألامً السولي ضنم 3

ًاث الاػطائُلُت في نؿاع ؾعة _ 4 ط لجىت الخحهُو السولُت في الاهتها ط لجىت نىلس  2009جهٍط "جهٍط

 . ػخىن"

5 _UNSC Res A/Sa/565 of 2December/2004 

 1916، قهطة A/HRC/ADVANCE2وزُهت ألامم اإلاخحسة ضنم )_ 6

َّثالث
ً
اقعَّإلالكتروهيت:َّ-ا َّاملى
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 https ://ar.m.wikedia.orgwiki -اإلاىنؼ الالٌترووي :_ 1

 Htt://www.unicr.org/frمىنؼ املحٌمت الجىائُت السولُت لطواهسا  _ 2

ط مىظمت الػكى السولُت لػام 3  غلى اإلاىنؼ الالٌترووي 2018_ جهٍط

https// www. Amnesty.org _4 
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 تطور الطب يف الدولة اإلسالمية )العصر لعباسي(

 
 د.ذهبية عاشور قري 
 كمية التربية زوارة

 
 املقدمت:

انمتها بٛضاص ال٨ثحر مً مٓاَغ النهًت الٗلمُت في ال٣غهل٣ض قهضث الضولت ؤلاؾالمُت   حنٖو

ش الخًاعة ئط حٗض َظٍ الٟترة  حنالثالث الهجٍغالثاوي و  ؤلاؾالمُت، خُث مً أعٕو واػهى ٞتراث جاٍع

ألامىا٫  إٚضا١ؾاع الخلٟاء وألامغاء والىػعاء في جىاٞـ ٖلى مىانغة الٗلم، وحصجُ٘ الٗلماء و 

ت، ٞدٟلذ بٛضاص بالٗلماء  ٖليهم، وإوكاء اإلاضاعؽ والبُماعؾخاهاث للخٗلُم في قّتى ٞىىن اإلاٗٞغ

 للٗلماء
ً
الب الٗلم. واإلاضاعؽ واإلاضعس ي، وأنبدذ م٣هضا  َو

م، وأخاصًث ئن ال٣ىة الض ا ال٣غآن ال٨ٍغ اٞٗت التي حٗلذ اإلاؿلمحن حهخمىن بالٗلم مهضَع

م التي جدث ٖلى جدهُل الٗلم، وحكحر ملسو هيلع هللا ىلصالغؾى٫  ، ٣ٞض هؼلذ الٗضًض مً آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ا ئلى ًٞل الٗلم، وم٩اهت الٗلماء مثل ٢ىله حٗالى:   ﴿بضوَع
َ

ًَ َل ِظً
َّ
ُمىَن َوال

َ
ل ْٗ ٌَ  ًَ ِظً

َّ
ْؿَخِىي ال ٌَ ْل  ََ

َباِب ٌَ 
ْ
ل
َ ْ
ىا ألا

ُ
ْول
ُ
ُغ أ

َّ
٦
َ
َخظ ًَ َما  ُمىَن ِئهَّ

َ
ل ْٗ﴾(1). 

ىَن ﴿و٢ىله ٖؼ وحل: 
ُ
َمل ْٗ ُ ِبَما حَ

َّ
َم َصَعَحاٍث َوَّللا

ْ
ل ِٗ

ْ
ىا ال

ُ
وج
ُ
ًَ أ ِظً

َّ
ْم َوال

ُ
ًَ آَمُىىا ِمى٨ ِظً

َّ
ُ ال

َّ
ِ٘ َّللا

َ
ْغٞ ًَ

ِبحر  
َ
 .(2)﴾ز

م ٖلى َلب الٗلم، وجدهُله ٣ٞا٫: "ٚؼوة ف ي َلب الٗلم ٍٞغًت ٦ما خغم الغؾى٫ ال٨ٍغ

ٖلى ٧ل مؿلم ومؿلمت"، و٢ىله ٦ظل٪: "ئطا ماث ؤلاوؿان اه٣ُ٘ ٖمله ئَل مً زالر أقُاء: نض٢ت 

ت، أو ٖلم ًيخٟ٘ به، أو ولض نالر ًضٖى له".  حاٍع

ت أزظ اإلاؿلمىن ًنهلىن مً مسخل٠ الٗلىم،   ٖلى آلاًاث ال٣غآهُت، وألاخاصًث الىبٍى
ً
واؾدىاصا

َاٖت ألمغ هللا ٖؼ وحل، وجلبُت إلاخُلباث املجخم٘ الصخُت، ومً يمنها الُب، وطل٪ 

 ولُمىخاتهم الٗلمُت.

ل٣ض ٧ان مً أؾباب ازخُاعي لهظا اإلاىيٕى جىيُذ الضوع ؤلاًجابي الظي ٢ام به ٖلماء الٗغب 

، ختى ٧اهذ اإلاؿلمحن  في جأؾِـ اإلاىهج الٗلمي في مجا٫ الُب، والخُىاث التي ؾاَمذ في جُىٍع

 ُىاجه في مٟهىمه الخضًث.َل جسخل٠ ًٖ ز
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ت مغاخل جُىع الُب في الٗهغ ؤلاؾالمي،  ئن الهضٝ مً وعاء َظٍ الضعاؾت َى مٗٞغ

م ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ه٣ل الترار الٗلمي  ت مؿاَمت اإلاؿلمحن في طل٪، ئط ًغي البٌٗ أن صوَع ومٗٞغ

م لم ٠٣ً ٖىض  َظا الخض، بل الُىهاوي ئلى اللٛت الٗغبُت، والخٟاّ ٖلُه، ل٨ً الخ٣ُ٣ت أن صوَع

٦ما تهضٝ َظٍ  أياٞىا وأ٦ملىا ال٨ثحر في الُب، وونلىا ئلى مغخلت الخأل٠ُ في َظا املجا٫

الضعاؾت ئلى جد٤ُ٣ بىاء الث٣ت بالترار الٗلمي وألاصبي الٗغبي، وجىمُت اإلاكاٖغ ال٣ىمُت وعبِ 

عة َظٍ ألامت ٖلى الخايغ لألمت الٗغبُت بماض ي جغاثها، بما ٢ضمخه مً ُٖاء وابضإ، م٘ جأ٦ُض ٢ض

 .الُٗاء اإلاؿخمغ، وؤلاؾهام في بىاء الخًاعة ؤلاوؿاهُت

ضة مباخث وزاجمت، جىاولذ في اإلابدث ألاو٫  ىوحكخمل َظٍ الضعاؾت ٖل والظي م٣ضمت ٖو

٠ الُب ٖىض اإلاإعزحن، ٦ما جُغ٢ُذ في َظا اإلابدث ئلى ، "الُب في الٗهغ ؤلاؾالميٖىىاهه " حٍٗغ

 ئلى الُب الىبىي 
ُ
أما في اإلابدث الثاوي والظي ٖىىاهه "جُىع الُب في الٗهغ ؤلاؾالمي" حٗغيت

غخُذ في   ُٞه ًٖ أَم الخسههاث الُبُت في الضولت ؤلاؾالمُت َو
ُ
مغاخل جُىع الُب، وجدضر

ا. أما  اإلابدث الثالث مىيٕى )"البُماعؾخاعهاث" اإلاؿدكُٟاث( في الضولت ؤلاؾالمُت أهىاٖها وجُىَع

الغاب٘ والخحر ٣ٞض جُغ٢ذ ئلى صعاؾت املجالـ الٗلمُت وحٗغيذ في َظا اإلابدث ئلى  في اإلابدث

 الخاجمت
ً
ا في جُىع الُب وأزحرا ، خاولذ ٞيها اؾخسالم بٌٗ الىخاةج اإلاضاعؽ الخٗلُمُت وجُىَع

و٢ض عحُٗذ أزىاء صعاؾت َظا اإلاىيٕى ئلى ٖضص ٦بحر مً  التي اهبث٣ذ ًٖ َظٍ الضعاؾت بك٩ل ٖام.

ت التي زبتها في أزغ البدث.اإلاهاص  ع ألاولُت واإلاغاح٘ الثاهٍى

 الطب في بدايت العصز إلاشالمي: –املبحث ألاول 

 حعزيف الطب:

"الُب ٖلم ًخٗٝغ مىه أخىا٫ بضن ؤلاوؿان مً  ّٖغٝ ابً ؾِىاء الُب في مإلٟه ال٣اهىن:

ؼو٫ ًٖ الصخت لُدٟٔ الصخت  ى٣ؿم الالخانلت، و الحهت ما ًصر، ٍو ُب ئلى هٓغ ؼاةلت، ٍو

مل..."  .(3)ٖو

صر،  أما ابً زلضون ٞحري أن الُب: "نىاٖت جىٓغ في بضن ؤلاوؿان مً خُث ًمغى ٍو

ظًت، بٗض أن ًدبحن اإلاغى الظي ًسو  ت وألٚا ُٞداو٫ ناخبها خٟٔ الصخت، وبغء اإلاغى باألصٍو

ت، ٧ل ًٖى مً أًٖاء البضن، وأؾباب جل٪ ألامغاى التي جيكأ ٖنها، وما ل٩ل مغى مً  ألاصٍو

لى اإلاغى بالٗالماث اإلاإطن بىضجه، و٢بىله الضواء  ت و٢ىاَا، ٖو مؿخضلحن ٖلى طل٪ بأمؼحت ألاصٍو

 في السجُت، والًٟالث، والىبٌ مداطًً لظل٪ ٢ىة الُبُٗت ٞاجها اإلاضبغة في خالتي الصخت 
ً
أوَل

 .(4)واإلاغى
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٣هض بالُب في مجمل آلاعاء الٗلمُت الُبُت التي خىتها مإلٟاث ألا  م ٍو حَر َباء اإلاؿلمحن ٚو

 منها الُىهاوي والهىضي  ممً ٦خب باللٛت الٗغبُت
ً
جل٪ آلاعاء اإلاؿخىخاة مً الُب ال٣ضًم وزانا

اوي  .(5)والٟاعس ي والؿٍغ

ل٣ض ٧ان الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ٖلى اجها٫ وز٤ُ م٘ ألامم املخُُت بهم. ٣ٞض عبُتهم بخل٪ ألامم 

ت وؾُاؾُت، ٦ما عخل بٌٗ ال ٗغب ئلى بالص الٟغؽ للخٗلم َىا٥، وزانت في مجا٫ ٖال٢اث ججاٍع

الُب، ومً أقهغ أَباء الٗغب الخاعر بً ٧لضٍ الظي اقتهغ في الجاَلُت وفي ؤلاؾالم ببراٖخه في 

 .(6)ؾابىع" الُب، والظي ٣ًى٫ ٖىه ال٣ُٟي: "أهه َبِب الٗغب الظي جخلمظ في مضعؾت حىضي

غة هي التي ججز٫ ألامغاى بالىاؽ، وأن مثل و٢ض اٖخ٣ض ال٨ثحر مً الٗغب أن ألاعواح  الكٍغ

ال٨هان واإلاىجمىن والسخغة واإلاكٗىطون، وم٘ طل٪ ُٞم٨ً  َلَظٍ ألامغاى َل ٌؿخُُ٘ قٟاءَا ئ

ج٣ؿُم َغ١ اإلاٗالجت في طل٪ الٗهغ ئلى ٢ؿمحن: ألاو٫ ٌٗخمض ٖلى ال٩ي بالىاع، واؾدئها٫ ألاحؼاء 

٤ ال٣ُ٘. ٦ظل٪ ا ٤ الٟاؾضة مً الجؿم ًٖ ٍَغ ظًت إلاضاواة ًٖ ٍَغ كاب أو ألٚا جىاو٫ بٌٗ ألٖا

٣ت الثاهُت ٞاٖخمضث ٖلى الخمُت، والى٢اًت، وج٣ضًم الىهُدت الُبُت  .(7)٧الٗؿل، أما الٍُغ

ىا ٖالج ألاؾىان واللثت، ٦ما ٖٝغ الٗغب الٗضوي، وزههىا  ٞغ مٗاػ٫ املجظومحن، ٖو

ى ٖباعة ًٖ ق٤ الٗغ١ أو ٢ُٗه لِؿخسغ  ج صمه، و٢ض ٖالجىا به يِٛ والدجامت والٟهض، َو

ىا الُب البُُغي َلَخمامهم بتربُت اإلاىاش ي، ومً بُاَغة الٗغب في الٗهغ الجاَلي  الضم، ٦ما ٖٞغ

 .(8)الٗاص ي بً واةل

ت مً  ٝغ بالُب الىبىي ٌكمل ٖلى مجمٖى ُٖ وبٓهىع ؤلاؾالم ْهغ هٕى حضًض مً الُب 

بلٜ ٖضصَا زالزماةت خضًث جدىاو٫ بٌٗ الٗلل ٧الهضإ، والك٣ُ٣ت، والغمظ،  ت، ٍو ألاخاصًث الىبٍى

 
ً
ا مً ألامغاى، ٦ما جخٗغى أًًا حَر والجظام، والخمى، واؾخُال١ البًُ، وطاث الجىب، ٚو

ت مذجم، أو قغبت ٖؿل أو لظٖه بىاع جىا٤ٞ ملسو هيلع هللا ىلص ي التي أحملها الىبي لبٌٗ َغ١ الخضاو  في قَغ

الضاء، وفي جىاو٫ لبن الىى١، واؾخسضام ألازمض وال٨مأٍ للٗحن، والٗىص الهىضي، والخبت الؿىصاء، 

ت مً الىهاةذ الهامت ٧الخث ٖلى اإلاضاواة ل٣ىله:  واإلااء الباعص للخمى، وحكمل ٦ظل٪ ٖلى مجمٖى

ت "جضاووا ٖباص ا مً الىهاةذ الىبٍى حَر  .(9)هللا ٞان هللا لم ًً٘ صاء ئَل ويه له قٟاء"، ٚو

ت ًجب ان ًىٓغ ئليها ٖلى أجها ههاةذ ٖامت أ٦ثر منها ٢ىاٖض  غي البٌٗ أن َظٍ ألاخاصًث الىبٍى ٍو

ُاث لِـ مً  ا، وفي طل٪ ٣ًى٫ ابً زلضون: "أن الُب اإلاى٣ى٫ في الكٖغ َبُُٗت جإزظ بدظاٞحَر

 للٗغب، وو٢٘ في ط٦غ أخىا٫ الىبي الىحي في ش 
ً
، مً هٕى ط٦غ أخىاله ملسو هيلع هللا ىلصيء، وإهما أمغ ٧ان ٖاصًا

 .(10)التي هي ٖاصة َل مً حهت ان طل٪ مكغٕو ٖلى طل٪ الىدى مً الٗمل..."
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باء الظًً ْهغوا في بضاًت الٗهغ ؤلاؾالمي هظ٦غ منهم ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ الخاعر بً ٧لضٍ  ومً ألَا

الُاة٠، حٗلم الُب في هىاحي ٞاعؽ، وب٣ى ًضاوي به َُلت ٖهض الخلٟاء الث٣ٟي وابىه الىًغ مً 

بض اإلال٪ بً ابجغ ال٨ىاوي وابً ازا٫ الىهغاوي وأبى الخ٨م  الغاقضًً. وابً أبي عمخه الخمُمي ٖو

 . (11)والخ٨م الضمك٣ي

يب َبِبت أوص  و٢ض قهض الٗهغ ؤلاؾالمي ألاو٫ وحىص َبِباث ماَغاث ًأحي في م٣ضمتهً ٍػ

ت التي ٧اهذ ماَغة في  وهي َبِبت ٦دالت مسخهت بأمغاى الُٗىن، ٦ما بغػث أم ُُٖت ألاههاٍع

أمىع الجغاخت، وجضاوي الجغحي ػمً الغؾى٫ ٖلُه الؿالم واقتهغث الكٟاء بيذ ٖبضهللا بمضاواة 

 . (12)ألامغاى الجلضًت

اٍ الجضًض لترحمت أما في الٗهض ألامىي ٣ٞض جأزغ الُب باَلججاٍ الُىهاوي وطل٪ هدُجت الاجج

ض باء الىهاعي الظًً ٦خب الُب وال٨ُمُاء الظي بضاةه زالض بً ًٍؼ . ل٣ض أٖخمض ألامىٍىن ٖلى ألَا

٧اهىا ٢ض جأزغوا بهظا الاججاٍ في الخُبِب ومً أَباء َظٍ الٟترة ابً ازا٫ الظي ٧ان مً أَل صمك٤ 

ت اإلاٟغصة واإلاغ٦بت و  ت ئلُه ألهه ٧ان زبحر باألصٍو  أبى  (،13)الؿمىم٣ٞغبه مٗاٍو
ً
باء أًًا ومً ألَا

ٗخمض ٖلُه في مٗالجت هٟؿه ومٗالجت  ت ٌؿخُبه َو الخ٨م الضمك٣ي الظي ٧ان الخلُٟت مٗاٍو

ؼ (14)أٞغاص أؾغجه ، واؾلم الُبِب ٖبض اإلال٪ بً ابجغ ال٨ىاوي ٖلى ًض الخلُٟت ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

وخغان و٧ان ٌٗخمض ٖلُه في نىاٖت  ٌ        م، ٞى٣له ٖىض جىلي الخالٞت ئلى اهُا٦ُت 99ؾىت 

، وأَخم الخلُٟت مغوان بً الخ٨م بترحمت ٦خب الُب خُث جغحم له َبِبه ماؾغ (15)الُب

ض ألاؾ٨ىضعي اإلاٗغٝو بال٨ىاف  .(16)حىحه٨خاب أٍَغ

 جطور الطب:بدايت  -املبحث الثاني

 مزاحل جطور الطب:  -1

ًم٨ً ٧ان لدسجُ٘ الخلٟاء الٗباؾُحن لألَباء الترحمت أزغ ٦بحر ٖلى جُىع الُب ولظل٪ 

مغخلت الترحمت، ومغخلت  ج٣ؿُم اإلاغاخل التي مغ بها الخُىع الُبي في الٗهغ الٗباس ي ئلى مغخلخحن:

 ؤلابضإ والخأل٠ُ في الُب.

 أما املزحلت ألاولى: -أ

غح٘ طل٪ ئلى ٖهغ الخلُٟت أبي حٟٗغ  وهي مغخلت جغحمت ال٨خب الُبُت ئلى اللٛت الٗغبُت، ٍو

حىعحِـ بً بسذ ٌكٕى اليؿُىعي اإلاىهىع، ٖىضما أنِب بمغى في مٗضجه ٞأؾخضعى 

و٢ض قٟي اإلاىهىع ٖلى ًض َظا م(، و٧ان عةِـ أَباء مضعؾت حىضي ؾابىع، 769ٌ/152)ث

اهُت، زم ٣ًىم آعون  الُبِب، ٩ٞلٟه الخلُٟت بترحمت بٌٗ ال٨خب الُبُت مً الُىهاهُت ئلى الؿٍغ
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ه،  ت مً اإلاترحمحن اإلاإلٟحن أمثا٫ ًىخىا بً ماؾٍى لخ٤ بهظٍ الُب٣ت مجمٖى بترحمتها ئلى الٗغبُت، ٍو

ِس ى بً ًحي، وزابذ بً ٢غة  .(17)و٢ؿُا بً لى٢ا البٗلب٩ي، وخىحن بً ئسخ٤، وابه ئسخ٤، ٖو

 املزحلت الثانيت:  -ب

وَل ًم٨ىىا في  وهي مً مغاخل جُىع الُب، مغخلت ؤلابضإ والابخ٩اع والخأل٠ُ في َظا املجا٫

باء اإلاؿلمحن ووؿخ٣ص ي حمُ٘ اهجاػاتهم التي جٟى٢ىا ٞيها ٖلى  َظٍ الضعاؾت أن هدىاو٫ حمُ٘ ألَا

م ت بل ؾى٨خٟي بأَم ألاؾماء وأقهغ ؤلاهجاػاث ومً أقهغ أَباء َظٍ اإلاغخل ألا٢ضمحن وججاوػَو

م ومً ممحزاث الُب في الٗهغ الٗباس ي جأزٍغ  حَر غاوي وابً الىِٟـ ٚو الغاػي وابً ؾِىاء والَؼ

ت ألازالٍ ألاعبٗت التي أٖخمض ٖليها أبى٢غاٍ في الخُبِب وملخهها أهه في الجؿم َبات٘ أعب٘  بىٍٓغ

ىبت والُبىؾت، وأجها جخجؿم في ألازالٍ ألاعب٘ وهي البل ٛم والضم هي الخغاعة والبروصة والَغ

والؿىصاء والهٟغاء ٞان ٧اهذ َظٍ ألازالٍ ألاعب٘ مخ٩اٞئت في الجؿم بيؿبها الُبُُٗت ٧ان الجؿم 

 وإطا ٚلب اخض َظٍ ألازالٍ ٖلى ٚحٍر اهدٝغ الجؿم وأنابخه ألامغاى
ً
 ؾلُما

ً
، ٦ما (18)صخُدا

غ٦بت اإلاؿخدًغة مً الىباجاث واإلاىاص ا
ُ
ت اإلاٟغصة واإلا  .(19)إلاٗضهُت والخُىاهُتأصزلذ ال٨ثحر مً ألاصٍو

 الخخصص في الطب:-2

الُب ؤلاؾالمي، ٣ٞض وحض بحن أَباء الٗالم ٌٗض الخسهو في الُب مً أَم مىجؼاث 

 وماعؽ مهىت َب 
َ
ؤلاؾالمي الُباتُٗىن والجغاخىن، وال٨دالىن، واملجبرون، ٦ما وحض مً بدث

ٟا٫، والُب الىٟس ي وال٣ٗلي. ب ألَا ب اليؿاء، َو  ألاؾىان، َو

َم الظًً ازخهىا في ٖالج ألامغاى الباَىُت، و٧ان ٌكتٍر ُٞه أن ٩ًىن الُلب  الطبائعيون:-أ

ًاء وألامغاى الخاصزت ٞيها، وأؾبابها، واٖغايها،   بتر٦ُب البضن، ومؼاج ألٖا
ً
 جاما

ً
 ئإلااما

ً
ملما

ت الىاٞٗت ٞيها المتها، والاصٍو  .(20)ٖو

٣هض بهم مً ًخهضي إلحغاءاث الٗملُاث الجغاخُت، ومً اإلاٗغٝو أن الجغاخت  الجزاحون: -ب ٍو

٧اهذ في باصب ألامغ بؿُُت الخسهو، وحٗٝغ ٖىض اإلاؿلمحن بهىاٖت الُض، ألجها ٧اهذ مً يمً 

 إلقغاٝ املخدؿب، وبٗض ج٣ضم الُب 
ً
أٖما٫ الٟهاصًً والدجامحن اطًً ٧اهىا ًسًٗىن حمُٗا

 .(21)خ٣لأنبدذ الجغاخت جسهو مؿ

ذ الكحالون:  -ج ٣ًهض بهم أَباء الُٗىن املخخهحن في ٖالج أمغاى الٗحن، ٞٗمضوا ئلى حكٍغ

 ًٖ ؤلاوؿان، وهجخىا في الخمُحز بحن ؾب٘ َب٣اث بضازلها، 
ً
ُٖىن الخُىاهاث التي َل جسخل٠ ٦ثحرا

ى مً جالمُظ هحن بً ئسخ٤ مإل ٠ ٦خاب وهي اإلالخدمت، ومً مكاَحر ال٨دالحن ِٖس ى بً ٖلي، َو
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ماع اإلاىنلي ناخب ٦خاب   في ٖالج الٗحن، ٖو
ً
٠ ٦خابا

ّ
لي بً ِٖس ى الظي أل جظ٦غة ال٨دالحن، ٖو

 .(22)ٖالج الُٗىن 

ا،  املجبرون:-د ٣هض بهم أَباء الٗٓام الظًً ٧اهىا ًخىلىن ٖالج الٗٓام وججبحَر و٧ان الُبِب ٍو

 '٦Pauldخاب بىلو ؤلاحاهُُي  َل ًمتهً َظٍ اإلاهىت ئَل جسهو بٗض أن ًلم باإلا٣الت الؿاصؾت مً

Eg وأن ٩ًىن ٖلى ٖلم بٗضص ٖٓام آلاصمي، وهي ماةخا ٖٓم وزماهُت وأعبٗىن، وبهىعة ٧ل ٖٓم ،

، ختى ئطا اه٨ؿغ منها أو اهسل٘ عصٍ ئلى مىيٗه ٖلى َُئخه التي ٧ان ٖليها  .(23)منها، وق٩له، و٢ضٍع

٠ ًٖ  طب ألاشنان: -هـ غاوي في ٦خابه الخٍٗغ باء إلاضاواة ألاؾىان، و٢ض جدضر الَؼ جٟغص بٌٗ ألَا

٦ُُٟت ٢ل٘ ألاؾىان، واؾخسغاج الجظوع اإلا٨ؿىة في ٖٓام الٟ٪، وآلاَلث اإلاؿخسضمت في طل٪ مً 

، وعواٞ٘، ومباي٘، ويغوعة اإلاًمًت بٗض ٖملُاث ال٣ل٘  .(24)٦اللُب، ٞىث، ومكاٍع

باء ب       ال٢خه باألمغاى الجؿضًت ٞد٩ى أن َاعون الغقُض ٦ما أَخم ألَا الُب الىٟس ي ٖو

  -اؾخٗان بالُبِب ابً ؾِىاء
ً
 هٟؿُا

ً
إلاضواث قاب  -الظي ٧ان ئلى حاهب ممحزاجه الُبُت َبِبا

 الخغؽ 
ً
م بأهه أنبذ ب٣غة وأزظ ًهغر مُالبا أنِب بمغى هٟس ي، وامخى٘ ًٖ جىاو٫ الُٗام وجَى

 مً بظبده واَٗام لخمه للىاؽ ٞلما 
ً
اؾدىجض بابً ؾِىاء إلاٗالجخه ٣ٞهض بِذ الكاب ووٗه ٖضاصا

ضون   بٗض أن ٖٝغ مغى اإلاٍغٌ الكاب اًً هي الب٣غة التي ًٍغ
ً
اجباٖه وجىاو٫ ابً ؾىاء ؾ٨حن خاصا

ض   الكاب أهه ًٍغ
ً
طبدها؟ زم ج٣ضم هدى الكاب وأزظ ًخدؿـ حؿمه وع٢بخُه بالؿ٨حن مىَما

 ختى حؿمً ٞأههإ  طبده. زم ٢ا٫ ابً ؾِىاء بهىث ٖا٫:
ً
ا أوَل لت اٖلَٟى َظٍ ب٣غة هدُٟت ٍَؼ

ب ت ابً ؾِىاء بضاء بدىاو٫ الُٗام و٧ان ابً ؾِىاء ًضؽ له ُٞه الضواء الالػم ختى جم له الكاب لٚغ

 .(25)الكٟاء

 :املصدشفياث "البيمارشخاناث" -املبحث الثالث

اٍ الٗام لكٗىبهم، وأه٤ٟ الٗباؾُىن بسخاء ٖلى   بالٞغ
ً
 بالٛا

ً
اَخم الٗغب اإلاؿلمىن اَخماما

اإلاؿدكُٟاث الٗامت املجاهُت، ٞٓهغث في الٗالم ؤلاؾالمي مؿدكُٟاث مخسههت ألهىإ مً 

 ما ٧ان ًُل٤ ٖلى اإلاؿدكُٟاث اؾم بُماعؾخاهاث، وال٩لمت مكخ٣ت مً "بُما" 
ً
ألامغاى، و٦ثحرا

 .(26)ٍغٌ، و"ؾخان" بمٗنى مدل، أي مدل اإلاٍغٌ، و٢ض زٟٟذ اللٟٓت ٣ُٞل "ماعؾاهاث"بمٗنى م

 وجى٣ؿم اإلاؿدكُٟاث ئلى ٢ؿمحن: 

الخلُٟت َاعون أَخم الٗباؾُىن ببىاء اإلاؿدكُٟاث و٧ان ممً بىاَم املصدشفياث الثابخت: -1

الغقُض واإلا٣خضع و٢ض ٧ان اإلاؿدكٟى الثابذ ًى٣ؿم ئلى ٢ؿمحن مىٟهلحن أخضَم للظ٧ىع وآلازغ 

، و٧ان ل٩ل مؿدكٟى عةِـ وأَباء ًىاوبىن في ٖملهم و٢ض ج٩لٟذ الضولت باإلهٟا١ ٖلى َظٍ لإلهار
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 للمغض ى ص ؤلا٢امتاإلاؿدكُٟاث وزههذ لها ألاو٢اٝ ال٨ثحرة و٧اهذ 
ً
 (27)ون جممحزج٣ضم مجاها

  وجى٣ؿم اإلاؿدكُٟاث الثابخت ئلى:

ٗؼلىن ًٖ  مصدشفياث الجذام: -أ وهي او٫ أهىإ اإلاؿدكُٟاث ٧ان ًجم٘ ٞيها املجظمىن، َو

م، وأو٫ مؿدكٟى للجظام في ؤلاؾالم أوكأٍ الخلُٟت ألامىي  م ئلى ٚحَر املجخم٘ ختى َل ٌؿغي صاَؤ

و٫ مؿدكٟى في أوعوبا في ال٣غن الثاوي ٖكغ ئليها م(، بِىما بنى أ706ٌ/88الىلُض بً ٖبض اإلال٪ )

 الهلُبُىن ًٖ صمك٤.

أ٢ُمذ مىظ الٗهغ ألامىي في صمك٤، وأٞغصث حجغ زانت في  مصدشفياث املجانين: -ب

.
ً
 وهٟؿُا

ً
ا ٍغ  اإلاؿدكُٟاث الٗامت إلاضاواتهم ؾٍغ

ها ٖلى أ٢ُمذ مؿدكُٟاث زانت للجِل، جيخ٣ل مٗه، وجدمل اصوات املصدشفياث العصكزيت: -ج

غا٤ٞ اإلاؿدكٟى ممغياث بخسهو بخمٍغٌ حغحى الخغب والجىض.  الجما٫ والبٛا٫، ٍو

 أوحضث في بٛضاص في الٗهغ الٗباس ي ألاو٫. مصدشفياث السجون: -د

أوحضث مىظ ٖهض الىلُض ٖبض اإلال٪، وػاصث في الٗهغ  مأوى العجزة والعميان وألايخام: -هـ

 .(28)الٗباس ي

ص ئ أو٫ مؿدكٟى في ٖهض الغؾى٫  املصدشفياث املخنقلت: -2
ُ
وطل٪ ٖىضما أمغ ببىاء زُمت  أو

الحهم ٞيها و٧اهذ حكٝغ ٖلى جل٪  627َـ /  5أزىاء ٚؼوة الخىض١ ؾىت  م إل٢امت اإلاهابحن ٖو

ُضة ؤلاؾلمُت التي ٧اهذ جضاوي الجغحى وج٣ىم ٖلى زضمتهم. و٢ض جُىع َظا الىٕى مً  الخُمت ٞع

ُث ٧اهذ جيخ٣ل بحن الٍغ٠ وال٣غي البُٗضة ًٖ اإلاضن والتي َل اإلاؿدكُٟاث في الٗهغ الٗباس ي خ

ضصَا ٖىض أهدكاع بٌٗ ألاوبئت. ٨ثر ٖملها ٖو  ًىحض ٞيها أَباء ٍو

ًٞٗىضما ج٣لض ٖلي بً ِٖس ى  في ٖهض الخلُٟت الٗباس ي اإلا٣خضع باهلل أمغ ؾىان بً  الضواٍو

اٝزابذ اإلاكٝغ ٖلى  باء ئلى ألاٍع ت، وأن بُماعؾخان بٛضاص باعؾا٫ ألَا باء ألاصٍو ، وأن ًدمل ألَا

ٗالجىن مً ًدخاج للمٗالجت، زم ًيخ٣لىن ئلى مىا٤َ زاهُت    .(29)٣ًُمىا في ٧ل مى٣ُت مضة ٧اُٞت، َو

 :واملدارساملجالض  -املبحث الزابع

ل٣ض قهضث َظٍ الٟترة ْهىع أؾغ ٖلمُت، جًل٘ أٞغاصَا في الٗضًض مً  املجالض العلميت:-1

الٗلىم، ومنها الُب ٞبرػوا واقتهغوا باهجاػاث ٖلمُت ٢اةمت ٖلى مىهجُت بدثُت ص٣ُ٢ت ٧ان لهم 

ه الظي  ه وأولهم الٗالمت الُبِب ًىخىا بً ماؾٍى الًٟل في ئعؾاء صٖاةمها منها أؾغة آ٫ ما ؾٍى

ت ٧ان مجلؿه مً أٖمغ امل ٣ت ٖلمُت ص٣ُ٢ت خُث ٧ان ًإ٦ض ٖلى يغوعة مٗٞغ جالـ وجمحز بٍُغ

 ٧ان ٌكحر بٗضم ج٨غاع 
ً
خماص ٖلى الخبرة م٘ اؾخمغاع الؿإا٫ ٞمثال الخ٣اة٤ ومخابٗت اإلاغى والٖا
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ت أهىإ (30)ٖملُت الٟهض  جمخ٘ بسبرة ٦بحرة في مٗٞغ
ً
ا  باٖع

ً
ه َبِبا . و٧ان أزٍى مُساةُل بً ماؾٍى

الحها،  . وألؾغة بسذ (31)لظا الخد٤ بمجلؿه الُبي أولىا الكأن لالؾخٟاصة مً ٖلمهألامغاى ٖو

ٌكٕى مؿاَمت ُٖٓمت في الخغ٦ت الٗلمُت و٧ان الُبِب بسذ ٌكٕى بً حبراةُل في م٣ضمتهم زضم 

 للخلُٟت اإلاٗخهم والىاز٤ واإلاخى٧ل واإلاهخضي هالذ مجالؿُه خًىة ٖىض الخلٟاء وخًٍغ 
ً
َبِبا

. وؾاع ًىخىا بً بسذ ٌكٕى ٖلى (32)م869َـ/256في َظا الٗلم جىفي ؾىت  الٗضًض مً اإلاخسههحن

 ٤  أهه ٧ان ًخ٣ً 891َـ/278ههج ابُه ٩ٞاهذ مجالؿه م٘ اإلاحر الٗباس ي اإلاٞى
ً
م، مخمحزة زانا

اهُت وجخلمظ الُبِب الىهغاوي خىحن بً اسخا١ ٖلى ًض ًدىا بً  (33)اللٛخحن الُىهاهُت والؿٍغ

ه وا٦دؿب الخبرة  انغث مجالؿه الٗلمُت ٞترة زالٞت َاعون الغقُض، ٢ام بترحمت ماؾٍى مىه ٖو

م، زضم خىحن بً اسخا١ الخلُٟت اإلاأمىن 873َـ/ 260الٗضًض مً ال٨خب الُبُت ال٣ضًمت جىفي 

يؿب ئلُه ال٨ثحر مً الترحماث  واإلاٗخهم والىاز٤ واإلاخى٧ل صاع البالص في حم٘ ال٨خب ال٣ضًمت ٍو

اهُت، وبٌٗ ال٨خب حالُىىؽ ومً مإلٟاث خىحن ٦خاب الُبُت منها: جغحمت ٖهض  أبى٢غاٍ للؿٍغ

ظًت، و٦خاب ألاؾىان واللثت، و٦خاب ٖالج الٗحن  .(34)مؿا٫ في الُب، و٦خاب ألٚا

خُٓذ مجالـ ٖلم الُب باَخمام الخلٟاء الٗباس ي بد٨م ٖال٢تهم الىصًت مً مكاَحر  

هم زلٟاء الضولت ؤلاؾالمُت، باء الظًً ٖٞغ ٞصجٗىا مسخل٠ الٗلىم، ومنها الُب، وطل٪  ألَا

للٗال٢ت ال٣ضًمت بِىه وبحن الىاؽ، وخاحتهم اإلااؾت ئلُه للخٟاّ ٖلى خُاتهم وصختهم، لظا قهض 

بُٗت الخالت الصخُت الٗالُت اإلاؿخىي التي ٖاقها الىاؽ   جىاؾب َو
ً
 ممخاػا

ً
 ٖلمُا

ً
ٖلم الُب جُىعا

 آهظا٥.

ام به ٌكٝغ ٖلى صخخه الٗامت، و٧اهىا ٌك٩لىن ٣ٞض ٧ان ل٩ل زلُٟت َبِب أو أ٦ثر ز

٢ت في َظا الٗلم، واهخ٣لذ ابخ٩اعاتهم ئلى أوعوبا 
ّ

ٖماص املجالـ الُبُت، ٞتر٧ىا بهماتهم الخال

 ٞضعؾذ هخاحاتهم الٗلمُت في الجامٗاث ألاوعوبُت.

و٢ض اجب٘ أَباء اإلاؿلمىن أؾالُب مىهجُت ص٣ُ٢ت في مجالؿهم الُبُت، ٞاٖخمضوا ٖلى 

ىا٢كاث الٗلمُت ٧أؾاؽ في الخٗلُم الُبي، وصعج أؾاجظة الُب ٖلى الجلىؽ م٘ ٦خبهم اإلا

وجالمُظَم في ٢اٖاث مسههت ًدباخثىن ٞيها أمىع الُب، واَخمىا ب٣ٗض ما ًم٨ً حؿمُخه 

ا مً اإلاضن في أهداء البالص ؤلاؾالمُت. حَر  باإلاإجمغاث الٗلمُت في صاع الخ٨مت ببٛضاص ٚو

ا اإلاهخمىن وحٗض خل٣ت الُبِب ؾى ان بً زابذ مً او٫ املجالـ الٗلمُت الُبُت التي خًَغ

 .(35)بالُب، وزانت مً اوَلص الىػعاء والامغاء وال٨خاب

باء الظًً  ٦ما ٧ان الُبِب حغحِـ بً بسذ ٌكٕى َبِب الخلُٟت اإلاىهىع مً أواةل ألَا

 .(36)ئليهم بهظا الًٟل
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مجلـ ًجخم٘ ُٞه اإلاهخمىن بالُب،  أما مىس ى ال٩ىفي ٩ٞان َبِب الخلُٟت اإلاهضي، له

 للٗضًض مً الٗلىم
ً
 .(37)وبخًلٗه للىجىم، وعواًت الكٗغ، ٩ٞان مجلؿه حامٗا

ٝغ ُٖ  بمجالؿه الُبُت التي جغأؾها الُبِب بسذ ٌكٕى بً االخلُٟت الغقُض  و
ً
ًًا

ض بً ًىخىا بً أبي زالض مهاعجه بالخُبِب ٧او  ،(38)حغحِـ ض بً ٍػ ٩ٞان له ن َبِب اإلاأمىن ًٍؼ

.
ً
 لٟدو الٗضًض مً اإلاغض ى ًىمُا

ً
 الٗضًض مً املجالـ، ئياٞت ئلى جسهُهه و٢خا

 واؾخمغ ٣ٖض َظٍ املجالـ في ػمً الخلُٟخحن اإلاٗخهم والىاز٤، 
ً
وأوَل الىاز٤ الُب اَخماما

 
ً
ت الُب، ويم مجلؿه أَباء أٞظاط ٦بحرا باء ًٖ ٦ُُٟت ئصعا٥ مٗٞغ ، ٩ٞان ٌؿأ٫ حلؿاةه مً ألَا

ه، وخىحن بً ئسخ٤، الظًً ٧اهىا ًضع٧ىن أن الُب ٩ًىن ٦بسذ ٌك ل، وابً ماؾٍى ٕى بً حبًر

 
ً
 مهما

ً
 أزغي بك٩ل ال٣ُاؽ ع٦ىا

ً
، وفي أخُاها

ً
 زم بالخجغبت، والخبرة أؾاؾا

ً
 .(39)بالضعاؾت أوَل

الخلُٟت اإلاخى٧ل ٖلى ههج مً ؾب٣ه مً الخلٟاء في ٣ٖض املجالـ الُبُت، ٣ٗٞضَا م٘  وؾاع

ه ، لظا (40)ابً ماؾٍى  لٗلمه البإع
ً
 ٦بحرا

ً
ل، الظي ٧ان اإلاخى٧ل ٣ًضٍع ج٣ضًغا ، وبسذ ٌكٕى بً حبًر

 .(41)باؽ والٟغفل٧ان ًًاَُه في ال

ل٣ض ٧اهذ لهظٍ املجالـ الضوع الٟاٖل في بلىعة ألا٩ٞاع الُبُت بك٩ل ٖلمي ص٤ُ٢ ٢اةم ٖلى 

باإلااء الظي ًىهب في الٗحن جىنل اإلاؿلمىن ئلى الٗالج وبًٟلها  اإلاكاَضة، والٟدو، والخجغبت

 
ً
ىا الخمُاث طاث البثىع ٧الجضعي، والخهبت، ختى أن الُب الخضًث لم ًؼص قِئا ٞغ بالخدىٍل، ٖو

 .(42)ٖلى ما ونٍٟى مً الٗالج لهظًً اإلاغيحن

ٟا٫، وجٟو  ىا أمغاى ألَا الج الجًز٠ بؿبب اإلااء الباعصخٖٞغ ، و٧اهىا (43)ِذ الخهاة، ٖو

ىن  اة٠ بٌٗ أحهؼة الجؿم ٧الجهاػ الهًمي، ُٞٗٞغ ت ْو اة٠ ٧ل ٢ؿم مهخمىن بمٗٞغ بْى

م أو٫ مً اؾخٗمل الخسضًغ الظي هًٓ أهه ، (44)مىه ذ بخ٣ُُ٘ أحؿام ال٣غصة، َو وصعؾىا الدكٍغ

 باؾخٗما٫ الؼؤانمً الا٦دكاٞاث الخضًثت، وطل٪ 
ً
 .(45)، ختى ٣ًٟض اإلاٍغٌ ؤلاخؿاؽ والىعي جماما

ت التي جدمل أ٦ثر مً اؾم، ٦ ت أؾماء مغاصٞت لبٌٗ ألاصٍو ما ٣ٖضث املجالـ الُبُت إلاٗٞغ

واؾخٗملىا ٖملُاث الٟهض في بٌٗ ألامغاى اإلاؿخٗهُت التي ٧ان لها نضاَا اإلا٣بى٫، وا٦دك٠ 

زابذ بً ٢غة مغى اعجٟإ يِٛ الضم اإلادؿبب مً اعجٟإ وؿبت جىاو٫ الامالح، والظي ٧ان مً 

 للًِٛالامغاى اإلا
ً
٤ صواء مًاص له مسًٟا  .(46)مُخت آهظا٥، ٞدضص ٖالحه ًٖ ٍَغ

 

م٘ جُىع الٗلىم في الٗالم ؤلاؾالمي، وا٢با٫ الىاؽ ٖلى خل٣اث الٗلم  :الخعليميتاملدارس -2

 أن اإلاسجض 
ً
أنبذ مً الًغوعي البدث ًٖ البضًل للمسجض إلاغ٦ؼ حٗلُمي واؾ٘ الاحكاع، زانا
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ـ ٧لها أمىع ٧اهذ ججٗؼ اإلاهلحن   بالضعحت ألاولى، ٞالخىاع واإلاىاْغاث والخضَع
ً
 صًيُا

ً
٧ان مغ٦ؼا

 وجسل بجى الؿ٨ُىت الظي ًٟترى أن ًىص في اإلاؿاحض.

ت ػمً الصخابت  ل٣ض ٧اهذ اإلاضاعؽ مً ألامىع اإلاؿخدضزت في ؤلاؾالم، ئط لم ج٨ً مٗغٞو

ذ مضعؾت هِؿا بىع أو٫ مضعؾت والخابٗحن  ٞغ لذ ٢امت ختى بٗض الٟخذ ٖو بىِذ في ٞاعؽ ْو

ٖىضما مغى اؾخدًغوا له حىعحـ بً بسذ  -، ختى أن الخلُٟت أبىحٟٗغ اإلاىهىع (47)ؤلاؾالمي

، و٢ض اقتهغ ئلى حاهب َظٍ (48)ٌكٕى عةِـ أَباء مضعؾت حىض ٌؿابىع لإلقغاٝ ٖلى ٖالحه

ا وخغان وههِبحن التي ت وأهُا٦ُا والَغ ـ الُب  اإلاضعؾت مضاعؽ ؤلاؾ٨ىضٍع  في جضَع
ً
اقتهغث ٢ضًما

غ الؿلجىقي  . ل٣ض ٧اهذالُىهاوي ا في ؤلاؾالم جغح٘ للىٍػ البضاًت الخ٣ُ٣ُت لٓهىع اإلاضاعؽ واهدكاَع

م، الظي ًيؿب ئلُه أو٫ همِ مً اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت التي ْهغث في 1092َـ/485هٓام اإلال٪ 

ؾُت و٢ض ؾمُذ َظٍ اإلاضاعؽ الضولت ؤلاؾالمُت واهدكغث بك٩ل ٦بحر في أعى الخالٞت الٗبا

ههذ 
ُ
 ئلى مإؾؿها و٢ض ػوصث ب٩ل ما جدخاحه مً اإلاضعؾحن وال٨خب وز

ً
باإلاضاعؽ الىٓامُت وؿبخا

 ألاو٢اب التي ج٨ٟي لإلهٟا١ ٖليها.

اٖخمض أؾاجظة الُب في الضولت ؤلاؾالمُت ٖلى الجلىؽ م٘ ٦خبهم وجالمُظَم في ٢اٖاث 

َخمىا ب٣ٗض اإلاإجمغاث الٗلمُت في قتى اإلاضاعؽ ببٛضاص مسههت ًدباخثىن ٞيها ألامىع الُبُت وأ

ا مً أهداء الضولت ؤلاؾالمُت، و٢ض اٖخمضوا في مضاعؾهم أؾالُب مىهجُت ص٣ُ٢ت، خُث ٧اهذ  حَر ٚو

 اإلاىا٢كاث الٗلمُت هي الىؾُلت ألاؾاؾُت في الخٗلُم الُبي.

ت ل ـ في َظٍ اإلاضاعؽ ٢اةم ٖلى الضعاؾت الىٍٓغ ألمغاى و٦ُُٟت ل٣ض ٧ان هٓام الخضَع

باء  ً، وطل٪ بأن ًجخم٘ الُالب خى٫ عةِـ ألَا ب الٗملي  والخمٍغ ٖالحها، واججاٍ زاِن حهخم الخضٍع

ىض اهتهاء الضعاؾت ًخ٣ضم الُالب  وبغون ٠ُ٦ ًٟدو اإلاغض ى وما ًه٠ لهم مً الٗالج ٖو

 (.49)لالمخدان ٞمً احاٍػ أ٢ؿم الُمحن وخهل ٖلى ؤلاحاػة إلاماعؾت الُب

ب اء جدذ ع٢ابت الضولت وإن أزُأ أخضَم في حصخُو اإلاغى أو ون٠ الضواء ٖلُه ٧ان ألَا

٧ان ٖلى املخدؿب أن ًأزظ ٖلى  (50)جدمل اإلاؿإولُت وج٣٘ َظٍ اإلاهام يمً مؿإولُاث املخدؿب

 وَل ًظ٦غوا لليؿاء الضواء الظي 
ً
 أو ؾما

ً
 صواء ٢اجال

ً
دلٟهم أن َل ٌُٗىا أخضا باء ٖهض أب٣غاٍ ٍو ألَا

م ًٖ املخاعم ٖىض  حىتٌؿ٣ِ ألا  وَل للغحا٫ الضواء الظي ٣ًُ٘ اليؿل، وأن ًٌٛىا أبهاَع

يبغي للُبِب أن ٩ًىن ٖىضٍ حمُ٘ آَلث الُب مما ًدخاج  صزىلهم للمغض ى، وَل ًٟكىا ألاؾغاع. ٍو

باء بما ط٦ٍغ  ئلُه في نىاٖت الُب، ٚحر آلت ال٨دالحن والجغاخحن، وللمددؿب أن ًمخدً ألَا

مخدً أَباء الُٗىن ب٨خاب خىحن "ٖكغة خىحن بً اسخا١ ف ي ٦خابه اإلاٗغٝو مدىت الُبِب ٍو

ضص َب٣اتها وأمغايها، و٧ان زبحر في جغ٦ُب  ذ الٗحن ٖو  بدكٍغ
ً
ا م٣اَلث في الٗحن" ٞمً وحضٍ ٖاٞع



 تطور الطب في الدولة اإلسالمية )العصر العباسي(

 د.ذهبية عاشور قري

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                    88            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

ت ٖضص ٖٓام ؤلاوؿان  لى أَباء الٗٓام مٗٞغ ألا٦دا٫، أطن له املخدؿب بمضواث أٖحن الىاؽ. ٖو

لى الجغا ذ وأًٖاء ؤلاوؿان وما ُٞه مً الٗغو١ والكغاًحن وق٩لها ، ٖو ت الدكٍغ خحن مٗٞغ

هاب باء في مٗالجت أخض اإلاغض ى ٞماث طل٪ ما حٗل (. 51)وألٖا وخهل ئن أزُأ أخض ألَا

 إلاماعؾت الُب ٌكتٍر ٖلى مً ًؼاو٫ 921َـ / 319الخلُٟت اإلا٣خضع باهلل 
ً
ٗا م، ًً٘ حكَغ

ؤلاحاػة زم ٣ًؿم الُمحن. و٢ض أو٧ل َظٍ اإلاهمت َظٍ اإلاهىت أن ًإصي الامخدان للخهى٫ ٖلى 

باء في ٖمٍغ أمحن  وممً ٞىى ئلُه عةاؾت الُب في بٛضاص (52)ئلى ؾىان بً زابذ عةِـ ألَا

باء لحري ماٖىض ٧ل واخض منهم مً 1165َـ/560الضولت بً الخلمُظ  م، ٩ٞان ًجخم٘ ئلُه ألَا

 َظٍ الهىاٖت.

 :الخاجمت

اإلاؿلمىن للخًاعة ؤلاوؿاهُت ئؾهاماث ٖضًضة في مسخل٠ حىاهب الٗلىم، ٧ان الُب  مل٣ض ٢ض -

، وطل٪ بما أياٍٞى ئلُه مً ئياٞاث أؾاؾُت ٢امذ 
ً
 باعػا

ً
ئخضي َظٍ الٗلىم التي قهضث جُىعا

 ٖلى البدث والخجغبت والازخباع، ؾىاء في املخخبراث أو في البُماعؾخاهاث "اإلاؿدكُٟاث".

بالٗم٤ والخىٕى والكمى٫ والاػصَاع، ٞٓهغ ال٨ثحر مً املخخهحن ًدؿم مي الُب ؤلاؾال  و٧ان  -

ت وال٣ٗا٢حر، بكتى خ٣ى٫ الصخت، ٦ما ٧اهذ اإلاؿدكُٟاث التي أوكأَا الٗغب  وجغ٦ُب ألاصٍو

ت قٗبها جخدضر ًٖ ٖٓمت َظٍ ألامت لضحهماإلاؿلمحن، ووؾاةل الٗالج  ب٣ٍغ ، ٣ٞض أهجبىا ٖو

باء   مً ألَا
ً
 .عاتٗتالخظ١ واإلاهاعة، وأجىا باهجاػاث وأٖما٫ اإلاضي في ٚاًت  بلٛىاٖضصا

وبهظا هجض أن صوع الٗغب اإلاؿلمحن لم ٣ًخهغ ٖلى الى٣ل والخٟٔ، بل امخض ئلى ؤلاياٞت 

بي. َاوالخُىٍغ، ٧ان ٖماص  الخجغبت واإلاالخٓت وجُب٤ُ ٢ىاٖض اإلاىهج الخجٍغ

٘ الخلٟاء والىػعاء وطو الجاٍ والثروة وأَل الٗلم  شج٘و٢ض  والًٟل ٖلى جُىٍغ  الُب، وٞع

قأهه، وطل٪ با٢امت اإلاؿدكُٟاث إلًىاء اإلاغض ى ومٗالجتهم، والٗىاًت بهم، خُث ٧ان اإلاغض ى 

.
ً
 مً حمُ٘ ألاصًان والُىاة٠ ٌٗالجىن مجاها

وقهضث املجالـ الٗلمُت في الٗهغ الٗباس ي جُىع وإػصَاع خ٣ُ٣ُحن بؿبب النهًت الٗلمُت  -

المُت أهظا٥ وأصث ئلى ج٣ضم ٦بحر في قتى أهىإ الٗلىم ٣ٞض َب٤ التي ٖاقتها الضولت ؤلاؾ

ُت ص٣ُ٢ت، مما أصي ئلى  ٖلماء اإلاؿلمىن َغاة٤ ومىهجُاث للبدث الٗلمي بغوح مىيٖى

 ؾلؿلت مً ٖملُاث الخل٤ ؤلابضإ في َظا املجا٫.
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-ًتن اججاٍ الٗىانغ الٛحر ئؾالمُت "حهىصحوؾاٖضث ؾُاؾت الدؿامذ التي اجه٠ بها اإلاؿلم -

لىم الُبُت، ٞأ٢بلذ ٧ل الٟئاث والُىاة٠ ٖلى جل٣ي الٗلم، ٗمؿُدُت" ٖلى جُىع واػصَاع ال

 للخًاعة ؤلاؾالمُت، هدُجت ئج٣اجهم 
ً
 حضصا

ً
وحٗلم اللٛت الٗغبُت، وأنبذ اإلاؿخٗغبىن عؾال

، وجم٨ىىا مً ه٣ل الٗلىم الٗغبُت ؤلاؾالمُت ئلى 
ً
 .أوعوبااللٛت الٗغبُت والالجُيُت مٗا

 الهوامش:
                                                           

م، ؾىعة الؼمغ، آلاًت:( 1)  .9ال٣غآن ال٨ٍغ

 .11اإلاهضع هٟؿه، ؾىع املجاصلت، آلاًت:( 2)

لي، ال٣اهىن في الُب، جد٤ُ٣: باي با٧ىف، بغاٙ، املجم٘ الٗلمي، ب ( 3) –ابً ؾِىاء: أبٖى

 .3ث، م

الٗبر وصًىان اإلابخضأ والخبر، بحروث، صاع ال٨ٟغ، ابً زلضون: ٖبضالغخمً بً دمحم، ( 4)

 .650م، م1981

ش الٗلىم ٖىض الٗغب، حامٗت اإلاىنل، ( 5) م، 1974خمُض مىعاوي وآزغ، ٢غاءاث في جاٍع

 .58م

الثُٟى: حما٫ الضًً أو الخؿً ٖلي، أزباع الٗلماء بأزباع الخ٨ماء، بحروث، صاع ( 6)

 .289ث، م–آلازاع، ب 

غ، جد٤ُ٣: اإلاؿٗىصي: ( 7) أبىالخؿً ٖلى بً الخؿحن بً ٖلي، مغوج الظَب ومٗاصن الجَى

 .378م، م 1958دمحم محي الضًً ٖبضالخمُض، ال٣اَغة، 

باء، جد٤ُ٣: هؼاع ( 8) ٤ الضًً، ُٖىن ألاهباء في َب٣اث ألَا ابً أبي أنِبٗت: أبى الٗباؽ مٞى

 .172 -171عيا، بحروث، م٨خبت الخُاة، م 

 .651ؾاب٤، م  ابً زلضون، مهضع( 9)

 .651اإلاهضع هٟؿه، م ( 10)

 .181أنِبٗت، مهضع ؾاب٤، م ( 11)

باء 172اإلاهضع هٟؿه، م ( 12) : ابً حلجل: أبىال٣اؾم، َب٣اث ألَا
ً
، اهٓغ أًًا

 .61-60، م 1955والخ٨ماء، جد٤ُ٣: ٞإاص الؿُض، ال٣اَغة، اإلاٗهض الٗلمي الٟغوس ي، 

 .172-171أنِبٗت، مهضع ؾاب٤، م ( 13)



 تطور الطب في الدولة اإلسالمية )العصر العباسي(

 د.ذهبية عاشور قري

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                    88            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

                                                                                                                                        

 .185اإلاهضع هٟؿه، م ( 14)

 .171اإلاهضع هٟؿه، م ( 15)

خباع في ط٦غ الخُِ وآلازاع، ج( 16) ٔ والٖا ؼي: ج٣ي الضًً أبىالٗباؽ أخمض، اإلاٖى ، 3اإلا٣ٍغ

 .385، م 1910ال٣اَغة، 

ض َىه٨ه، "قمـ الٗغب حؿُ٘ ٖلى الٛغب"، جغحمت: ٞاعو١ بًُىن و٦ُما٫ ( 17) ٍٛغ َػ

 .238م، م 1981ضًضة، الضؾىقي، بحروث، صاع آلاٞا١ الج

ش الٗلىم ٖىض الٗغب، بحروث، صاع الٗلم للمالًحن، ( 18)  .87-86م، م 1970ٖمغ ٞغوج، جاٍع

 .238َىه٨ه، اإلاغح٘ الؿاب٤، م ( 19)

الكحزعي: ٖبضالخمً بً ههغ، جهاًت الغجبت في َلب الخؿبت، جد٤ُ٣: الؿُض الباػ ( 20)

ٟي، بحروث، صاع الث٣اٞت،   .100-197، م 1969الٍٗغ

 .438انبُٗت، مهضع ؾاب٤، م ( 21)

 .99الكحزعي، مهضع ؾاب٤، م( 22)

، ال٣اَغة، صاع 1أخمض ٖبضالغػا١ أخمض، الخًاعة اٞؿالمُت في الٗهىع الىؾُى، ٍ( 23)

 .161، م 1991ال٨ٟغ الٗغبي، 

 .163اإلاغح٘ هٟؿه، م ( 24)

ش الٗلىم ( 25) ش الٗلىم ٖىض الٗغب، دمحم ٖبضالغخمً ، جاٍع ٖىض الٗغب، َغابلـ، لبىان، جاٍع

 .112، م 1978صاع الُٟداء، 

 .333أنِبٗت، مهضع ؾاب٤، م ( 26)

اعي، ؤلاؾالم في خًاعجه وهٓمه، ٍ( 27)  .110، م1982، صمك٤، صاعال٨ٟغ، 2أهىع الٞغ

اعي، مغح٘ ؾاب٤، م ( 28)  .117-114الٞغ

ش البُماعؾخاهاث في اٞؿالم، بحروث، صاع الغ ( 29) م، م 1981اةض الٗغبي، أخمض ِٖس ى، جاٍع

12-13. 

ش مسخهغ الضو٫، خ٣٣ه ابً الٗبري ( 30) ىؽ بً أَغون اإلالُي، جاٍع ٛىٍع : أبى الٟغج َٚغ

 .1958، بحروث، اإلاُبٗت ال٩ازىلى٦ُت، 2ألاب ئهُىان نالخاوي الِؿىعي، الُبٗت 

 .329-328ال٣ُٟى، مهضع ؾاب٤، م ( 31)
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 .183أنِبٗت، مهضع ؾاب٤، م( 32)

 .103-102مهضع ؾاب٤، م  ال٣ُٟى،( 33)

ت، ( 34)  .412-411م، م1978ابً الىضًم، دمحم بً ئسخا١، الٟهغؾذ، بحروث، صاع اإلاٗٞغ

ت،  : ناٖض بً أخمض ألاهضلس ي، َب٣اث ألامم، الىج٠، اإلا٨خبت الخُضٍع
ً
، 1967اهٓغ أًًا

 .47م

ُان وأهباء ابىاء الؼمان،  ابً زل٩ان: أبىالٗباؽ( 35) ُاث ألٖا قمـ الضًً أخمض بً دمحم، ٞو

 .315-313م، م 1977، بحروث، صاع ناصع، 1جد٤ُ٣: اخؿان ٖباؽ، ج

 .412-411ابً الىضًم، مهضع ؾاب٤، م ( 36)

 .385-380ال٣ُٟى، مهضع ؾاب٤، م ( 37)

 .144-143ابً الٗبري، مهضع ؾاب٤، م ( 38)

 .316 ال٣ُٟى، مهضع ؾاب٤، م( 39)

 .160-158انِبٗت، مهضع ؾاب٤، م ( 40)

 .160اإلاهضع هٟؿه، م ( 41)

، بحروث، صاع مجض لليكغ، 2خؿحن الخاج خؿً، خًاعة الٗغب في نضع ؤلاؾالم، ٍ( 42)

 .399م، م 2006

 .76، م 4اإلاؿٗىصي، مهضع ؾاب٤، ج( 43)

 .399الخاج خؿً، مغح٘ ؾاب٤، م ( 44)

 .238اإلاؿٗىصي، مهضع ؾاب٤، م ( 45)

 .121ال٣ُٟى، مهضع ؾاب٤، م ( 46)

 .110-109اإلاهضع هٟؿه، م ( 47)

م، 1937ابً ألازىة: دمحم بً أخمض ال٣غش ي، مٗالم ال٣غبه في أخ٩ام الخؿبت، ٦مبرصج، ( 48)

 .256-255م 

: الكحرػي، مهضع هٟؿه، م( 49)
ً
 .257-256اهٓغ أًًا

 110-109م  ال٣ُٟى، مهضع ؾاب٤، ( 50)

 :
ً
 .238َىه٨ه، مغح٘ ؾاب٤، اهٓغ أًًا
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: ابً ألازىة، مهضع ؾاب٤، 
ً
 .258اهٓغ أًًا

 .351.100-302أنِبٗت، مهضع ؾاب٤، م -97الكحرػي، مهضع ؾاب٤، م ( 51)

 



 لألختببراتجنزور في ضىء المعبيير الفنية  -دراسة تقىيمية ألسئلة اإلمتحبنبت النهبئية بكلية التربية

 د. فبطمة شعببن المقرحي

 

 م2021ديسمبر -الجزء الثاني                 85مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر            

 النهائية ألسئلة االمتحانات مييةوتقدراسة 

 لالختباراتيف ضوء املعايري الفنية  جنزور -بكلية الرتبية

   
 يفاطمة شعبان المقرحد. 

 جامعة طرابمس-كمية التربية 
 

 :الدزاطتملخص 

غمذي الخػشف غلى  هذقذ الذساظت ئلى  ظجزوس  -بٍلُت التربُت التزام أغظاء هُئت الخذَس

أظئلت الامخداهاث ، مً خالُ جدلُل وجهُُم غُىت مً الخدصُلُت اإلاػاًحر الكىُت لالخخباساثب

 إلاػاًحر هاوالٌؽل غً مذي اظدُكاء، (2020 -2019( )2019 -2018)جامعي للػام ال النهاةُت

 الخدلُلي -ُو أهذاف الذساظت اظخخذمذ الباخشت اإلاىهج الىصكيولخده ،بىاء قهشاث الاخخباس

غ في  ةمهاس للىنىف غلى يكاًاث   ساث الذساظُتللمهش الاخخباساث اغذاد أغظاء هُئت الخذَس

عها ا52)مىصغت غلى مجمىغت مً ألاظئلت وجهُُم دلُل ، ونذ جم جاإلاٍلكحن بخذَس جدخىي  ( امخداهً

،262غلى )
ً

 للمػاًحر  جم خُض ( ظإالا
ً
الػامت الىاظب جىاقشها في الاخخباساث ىُت الكجهُُمها وقها

 ظخخذامابجهُُم ًل هىع مً أهىاع ألاظئلت اإلاىطىغُت واإلاهالُت، يما جم  لالخخباس، الخدصُلُت 

الػامت مخىقشة في اإلاػاًحر الكىُت أن جىصلذ الذساظت ئلى و لهزا الؿشض،  أغذثناةمت مػاًحر 

 واإلاهالُتغذم الخىاصن في هىع ألاظئلت خُض ؾلبذ ألاظئلت لىخظ ، بِىما ةظُذ وبذسظتالاخخباساث 

 .اإلاىطىغُتأيثر مً ، غليها الاغخمادو هصحرة الظابت ؤلا وراث ىطىغُت اإلاألاظئلت غلى 

 لالخخباساإلاػاًحر الكىُت  -أظئلت الامخداهاث –ٍم الخهى  :الكلماث اإلافخاخيت

 ملدمت: 

ػذ
ُ
الاخخباس ألاظاط في الخٌم غلى قاغلُت الاخخباس هكعه في الٌؽل غملُت يخابت أظئلت  ح

ت اإلايؽىدغً نذسجه غلى الخمُحز بحن م ة، وبحن مً لم ًخمٌىىا مً رلَ، ً خههىا ألاهذاف التربٍى

ػذ الاخخباساث يما 
ُ
م ؼُىًغاأهم  أخذالخدصُلُت ح ، خُض في اإلاإظعاث الخػلُمُت أدواث الخهٍى

مً أظل الخٌم غلى معخىي جدصُلهم في اإلاهشساث حعخخذم لهُاط نذساث الؼلبت الخدصُلُت، 

  ،، ووعخذُ مً خاللها غلى نذساتهم اإلاػشقُتالذساظُت املخخلكت
ُ
 ،صّىل الؼلبتومً خاللها ه

 وهدذد معخىي هجاخهم وسظىبهم.
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م في اظخخذامها ًمًٌ التي الهُاط أدواث أهم الاخخباساث حؽٍلو     الذساس ي الخدصُل جهٍى

 الاخخباساث وجشجبؽ املخخلكت، اإلاهشساث في جدصُلهم معخىي  غلى الخٌم أظل مً ورلَ للؼالب

عُت بمىاد غادة الذساظُت عها جم مدذدة جذَس  الاخخباس ئغذاد غىذ البذولزلَ  بالكػل، جذَس

 غملُت أزىاء أو الػملُت، هزه أزىاء واإلاذسظحن الؼالب باهخمام خظي ما ًل جمشُل مًألخدصُلي 

ب ًاث، صباح، قيها ) الػملُت الجىاهب غلى الخذٍس  (.127 -126: 2007في بش

م الخػلم. قهيولالخخباساث  جىقش مهاًِغ ظُذة لٌشحر مً  الخدصُلُت دوس سةِس ي في جهٍى

. ئال أن ي ظلىى الؼالباإلاشؾىبت ف خؿحراثمخشظاث الخػلم، يما حعاغذ غلى نُاط يشحر مً ال

مً هزه الاخخباساث ًخىنل غلى الػىاًت والاهخمام اللزًً  اإلاػلىماث التي هدصل غليها صذم

 (.155: 2005غالم، أبى هىقشهما إلغذاد هزه الاخخباساث )

غ مً اإلاهام الشةِعتصخُذ الاخخباساث الخدصُلُت بؽٍل لػل بىاء و   ألغظاء هُئت الخذَس

م الاظخػذاد للمخػلم،ُىظمً أظل ج واخخباس ، ومشانبت جهذم الػملُت الخػلُمُت كها في جهٍى

 معخىي الؼالب. 

 مشكلت الدزاطت:

لؼلبت ًلُت أظئلت الامخداهاث النهاةُت  غُىت مً في جدلُلالشةِعت لذساظت جخدذد مؽٍلت ا

، (2020 -2019( )2019 – 2018) نحالذساظُ حنللكصلظجزوس في بػع اإلاهشساث الذساظُت  -التربُت

مًٌ جدذًذ جلَ   :تآلاجُ الدعاؤالث اإلاؽٍلت فيٍو

 -ٍلُت التربُتالنهاةُت ب الامخداهاث أظئلت تفي صُاؾالؽٍلُت  لىىاحي الكىُتاما مذي مشاغاة  -1

 ؟(2020 -2019( )2019 -2018للػام الجامعي ) ظجزوس 

للػام الجامعي  ظجزوس  -ًلُت التربُت امخداهاث غُىت مً أظئلت غلى جإخز التي ألاخؼاء ما -2

 لىطؼ الاخخباساث الخدصُلُت؟ الكىُت اإلاػاًحر طىء ( في2020 -2019( )2019 -2018)

ظجزوس ألهىاع ألاظئلت اإلاىطىغُت،  -هاةُت بٍلُت التربُتث النما مذي جمشُل أظئلت الامخداها -3

 ؟، وراث ؤلاظابت لهصحرةواإلاهالُت

 الدزاطت: أهميت

 ظجزوس لألهذاف الخػلُمُت.  -مذي جدهُو أظئلت الاخخباساث النهاةُت في ًلُت التربُتجبدض في -1

غ  ئمذاد في الذساظت هزه هخاةج جكُذ-2  ًيبػي التي واإلاػاًحر باألظغبالٍلُت أغظاء هُئت الخذَس

 الاخخباساث. أظئلت إلغذاد مشاغاتها
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غ هُئت ألغظاء ساظػت حؿزًت حػخبر واقُت مػلىماث جىقحر -3  ألاظئلت ػبُػت غً بالٍلُت الخذَس

هت في الىظش ئغادة في ًكذهم مما ًظػىنها، التي ش غلى والػمل ألاظئلت، وطؼ وأظلىب ػٍش  جؼٍى

م الهُاط غملُت  بالٍلُت.   الخػلُمُت الػملُت مخشظاث جدعحن وبالخالي والخهٍى

ش جدعحنفي  الذساظت هزه هخاةج مً الاظخكادة-4 الٍلُت، مما ًإدي ئلى  في الخػلُمُت الػملُت وجؼٍى

 أن ًيبػي الخػلُمُت اإلاىظىمت في ئصالح أي أنجدعحن مخشظاث الػملُت الخػلُمُت للٍلُت ئر 

 اإلاخبؼ. والخهىٍم الهُاط هظام ئصالح ٌؽمل

 الدزاطت: أهداف

لتي ٌػذها أغظاء هُئت اجدلُل أظئلت الاخخباساث الخدصُلُت الخالُت هذف الذساظت عتح

غ ب  لىطؼ الاخخباساث. في طىء اإلاػاًحر الكىُت ظجزوس  -التربُت ٍلُتالخذَس

 خدود الدزاطت:

 جهخصش هزه الذساظت غلى جدلُل أظئلت الامخداهاث وال جخؼشم ئلى جدلُل هخاةجها. -

-2018) نهاًت الكصل الذساس يجهخصش هزه الذساظت غلى غُىت مٍىهت مً اخخباساث  -

 ظجزوس. -بٍلُت التربُت( 2019-2020(2019

 مصطلخاث الدزاطت:

 جخظمً الذساظت الخالُت اإلاصؼلخاث آلاجُت:   

 Evaluationالخلىيم: 

هى غملُت ئصذاس خٌم جمذ دساظخه بػىاًت باليعبت لٌكاًت أو قاغلُت الخبرة يما جم نُاظها في    

 .(40: 2005)أبى غالم،  تطىء ألاهذاف اإلاىطىغ

 :للخلىيمي الخػسيف ؤلاحسائ

 -2019( )2019 –2018)للػام الذساس ي  هى ئصذاس خٌم غلى معخىي أظئلت الاخخباساث النهاةُت   

 .هزه الاخخباساث بؽأنؿُت اجخار نشاساث قاغلت بُ  ظجزوس  -بٍلُت التربُت (2020

 :Test Achievementالاخخبازاث الخدصيليت 

ُ غشقها الضؾ غلى هدى ًمًٌ مػه  اإلاصاؾتبأنها "غُىت مً ألاظئلت أو اإلاهام الخػلُمُت  ى

 إلاادة حػلُمُت مػُىت أو مهاسة ما
ً
، الضؾ" )نُاط مذي جدهو ألاهذاف املخذدة معبها : 2001ُى

327.) 
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غذث لالخخباساث الخدصُلُت الخػٍشل ؤلاظشاتي
ُ
: أداة جخظمً مجمىغت مً ألاظئلت التي أ

 -2019( ئلى )2019 -2018)ظجزوس للػام الذساس ي  -ساس ي لؼلبت ًلُت التربُتلهُاط الخدصُل الذ

2020.) 

 اإلاػاًير الفىيت لىطؼ الاخخبازاث:

ًان  أو  مهاليوهي ألاظغ أو الؽشوغ ألاظاظُت التي ًجب مشاغاتها في بىاء الاخخباس ظىاء 

 
ً
 أو را ئظاباث نصحرة.مىطىغُا

 ناةمت مػاًحر الاخخباساث:

وهي أداة جخظمً ناةمت باألظغ الكىُت لىطؼ الاخخباساث حػمل يمشحراث لها اظخجاباث 

 .ألخدصُليمخذسظت في زالر قئاث جدذد مذي جىقش هزه ألاظغ في الاخخباس 

 الىظسي: ؤلاطاز

ذها  التربُت وغلم الىكغ في الخذًشت الخىظهاث أيذث غلى دوس الاخخباساث الخدصُلُت في جضٍو

 وإزاسةغً مهذاس جدصُل الؼلبت، وحشخُص ظىاهب الهىة والظػل لذيهم، باإلاػلىماث الذنُهت 

 يما لذيهم. اإلاعخهل الىانذ الخكٌحر وجىمُت الزاحي، والخػلم للبدض وجدكحزهم ومُىلهم، داقػُتهم

 اللزًً والاهخمام الػىاًت غلى ًخىنل خخباساثالا  هزه مً غليها هدصل التي اإلاػلىماث صذم أن

 ومػلىماث هخاةج جهذًم أظل ( م155ً: 2005الاخخباساث )أبى غالم،  هزه إلغذاد هىقشهما

ت. العُاظاث وسظم الهشاساث صىؼ في اغخمادها ًمًٌ ووانػُت مىطىغُت  التربٍى

 :التربىي  الخلىيم

شظؼ هزا  لهذ جؼىس اإلاكهىم الخذًض للخهىٍم التربىي جؼىًسا يبحًرا في العىىاث ألاخحرة. ٍو

الخؼىس ئلى ظهىس قلعكت ظذًذة جذغى ئلى معإولُت اإلاشبي ال غً جىمُت اإلاكاهُم واإلاهاساث 

والػاداث قدعب، بل معإولُخه يزلَ غً اظدشاسة همى الخلمُز في ؼتى املجاالث، مشل 

، والهذسة غلى الخكٌحر والخىاقو الشخص ي و   (. 39: 2005ظخمايي )أبى غالم، الا الاججاهاث، واإلاُُى

 :  أهىاع الخلىيم التربىي 

هت أو هىع الظاهشة اإلاشاد  م التربىي وقو الهذف مً ئظشاءه أو ػٍش جخػذد أهىاع الخهٍى

ًاآلحي مًٌ جهعُمها ئلى زالزت أواع سةِعت وهي  مها، ٍو  :جهٍى

م اإلابذت/ 1 م الزي ًخم نبل :Initial Evaluationيالخهٍى الخذَسغ أو نبل جىكُز بشهامج  وهى الخهٍى

بي ورلَ بهصذ ظمؼ مػلىماث غً الذاسظحن ومعخىاهم واججاهاتهم ومذي مالةمت البرهامج  جذٍس

 لهم. 
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م البىاتي )الخٍىٍني(/ 2 م خالُ : Formative Evaluation الخهٍى خم ئظشاء هزا الىىع مً الخهٍى ٍو

مخػلم مػلىماث معخمشة ًمًٌ اظخخذامها ، وهى ًدُذ للالبرهامج أو اإلاهشس الذساس يقترة جىكُز 

 لخػذًل البرهامج بهصذ جدعحن قػالُخه وجؼىٍشه.

م / 3 عخخذم لخدذًذ  :Summative Evaluationالنهاتيالخهٍى خم غىذ نهاًت البرهامج أو اإلاهشس، َو ٍو

ٍىن للمػلىماث اإلاخاخت دوس في ئغادة جصمُم البرهامج أو  الكػالُت الٍلُت للبرهامج أو اإلاهشس. ٍو

 .(31 -30: 2005اظخمشاسه )مشاد، ظلُمان، 

تهخم غملُت الخهىٍم التربىي بهُاط ما خصله  :Test Achievementالاخخبازاث الخدصيليت

الؼالب في الذساظت، وهى ما ًخم مً خالُ الاخخباساث الخدصُلُت أو الذسظاث في الامخداهاث 

 اإلاذسظُت أو جهذًشاث اإلاذسظحن للخلمُز.

وحػخبر الاخخباساث الخدصُلُت مً أنذم وأيثر أدواث الهُاط ؼُىًغا في مذاسظىا، وجٍاد 

 جٍىن هي اإلاهُاط الىخُذ الزي هجحز به الؼالب مً صل ئلى آخش، ومً مشخلت ئلى أخشي   

 :الخدصيل اخخبازاث أهميت

، ومً أهم اط هخاظاث الخػلم املخخلكت للخلمُزئن أخذ اهخماماث اإلاػلم الىاجح هى نُ

مُت هي  مًٌ جدذًذ أهمُتها الخدصُلُت اخخباساثألادواث الخهٍى  :تآلاجُفي الىهاغ ، ٍو

:
ا

ذ الاخخباساث داقػُت ال أوًل لخػلم اإلاىاد الذساظُت خصىًصا في خالت الامخداهاث  خالمُزجٍض

 الشظمُت.

ا:  حشجؼ الاخخباساث غلى مشاظػت ومزايشة اإلاػلىماث التي ظبو حػلمها.  ثاهيا

ا:
ا
 خحن ًخػلمىن.اث اإلاػشقُت التي ٌعخخذمها الخالمُز جإزش الاخخباساث في الػملُ ثالث

ا:  جىقش خبراث حػلم في خذ راتها وبزاتها.  زابػا

ا:  (.45: 2002)ظابش،  الخالمُزجىقش الاخخباساث حؿزًت ساظػت غً مذي حػلم  خامظا

 الخدصيليت:  الاخخبازاث أطئلت خصائص

ػخبر
ُ
ت ألاظئلت ح مُت أظئلت الاخخباٍس  غىذ جدهُهها هشظى التي الخػلُمُت الىخاظاث غلى جشيض جهٍى

ؼالب ال غىذ الجذًذة والهذساث اإلاػاسف جىقش ومذي الخػلُمُت، بالػملُت مشوسه خالُ الؼالب

غ، هدُجت ت لألظئلت خصاةص غذة وهىاى الخذَس  ومنها: جىاقشها ًيبػي الاخخباٍس

 ونذساث. أهذاف مً ماجدهو مذي لهُاط الخػلُم غملُت نهاًت في حعخػمل -1

 .ؼالبلل والخهاةو اإلابادب حػلم مً الخدهو ئلى جشمي -2

ش ؼالبال لذي ألاخؼاء مجمىع مػشقت غلى اإلاػلم حعاغذ -3  الػام. ومػذله نذسجه لخهٍش

 .(7: 2011الصشاًشة، في املخخلكت ) ؼالبال خاظاث مػشقت غلى حعاغذ – 4
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 التربىي، املجاُ في الخدصُلُت لالخخباساث والاظخخذاماث ألاؾشاض بػع جدذًذ ىاًمٌى

 هزه طىء في ألاهذاف، جدهو ومذي الخػلُمُت الػملُت ظحر غً مػلىماث لىا جىقش أنها منها

ُ  الهشاساث اجخار وعخؼُؼ اإلاػلىماث ُ  خى  مً جمٌىىاو  منهم، ألاقظل اخخُاس أو الؼلبت نبى

اث جدذًذ  مجمىغت، لٍل اإلاىاظبت الاظتراجُجُت ووطؼ مجمىغاث ئلى وجصيُكهم الؼلبت معخٍى

ت ساظػت حؿزًت لىا وجهذم يما الؼلبت، لذي الخػلم هدى الذاقػُت ئزاسة غلى وحػمل ُ  قىٍس  ظحر خى

 .(49-48: 2005الخػلُمُت )ملخم،  الػملُت

م  ًاهذ الاخخباساث الخدصُلُت أهم أدواث الهُاط التي ًمًٌ اظخخذامها في جهٍى أداء وإلاا 

الؼالب ورلَ مً أظل الخٌم غلى معخىي جدصُلهم في اإلاهشساث املخخلكت، وظب ئغذادها بذنت 

ألاظاظُت والتي جخىنل غلى مذي اغخمادها غلى اإلاػاًحر  ،وخزس مؼ ألاخز في الاغخباس مذي قػالُتها

 لىطؼ الاخخباساث. 

ولزلَ غىذ ئغذاد الاخخباس الخدصُلي الجُذ ًخؼلب مً مػذ الاخخباس أن ًلتزم بػذد ال بأط 

مًٌ  ،مً اإلاػاًحر التي جدذد صالخُخه لالظخخذامبه  أهم اإلاػاًحر وألاظغ الكىُت  جصيُلٍو

 آلاحي:  لىطؼ الاخخباساث في

 اإلاػاًير أو ألاطع الفىيت لىطؼ الاخخبازاث:-

 :نعمان ئلىلىطؼ أظئلت الاخخباساث اإلاػاًحر اإلاؼلىبت م عجىه

 .ىىغُتال الكىُت ػاًحراإلاالػامت، و الكىُت ػاًحر اإلا

 
ا
 الػامت: الفىيت اإلاػاًير  -أوًل

وظىد ، ووطىح الخػلُماث، البُاهاث ألاظاظُت ُكاءهي: اظدو  امػُاسً  غؽش ازىاوجخظمً 

ألاظئلت، وصُاؾت ألاظئلت، وإخشاط وسنت ألاظئلت، الخىىع والخىاصن، جشنُم حػلُماث غامت لالخخباس، 

، بُان دسظت ًل ظإاُ، غذم وظىد أظئلت مىاظبت ألاظئلت لضمً الاخخباسًل ظإاُ معخهل بزاجه، 

ت، وظىد ئظابت واخذة صخُدت  .، يثرة غذد ألاظئلت في خذود الضمًاخخُاٍس

 
ا
 :وحشمل آلاحيالىىغيت ألطئلت اإلالال اإلاػاًير  -ثاهيا

 :غام ياإلاػاًحر الكىُت ألظئلت اإلاهال -1

 .تريض غلى الخكظ والخزيش بل غلى الكهم والاظخيخاطغذم ال: مػُاًسا واخًذا وهىوجخظمً    

لكشصت للخدلُل والاظخيخاط ألاظئلت ا حػؼيهى: ؾحر مهُذة ؤلاظابت و اإلاهالي ألظئلت  ُاس الكنياإلاػ -2

 .وإبذاء الشأي

 راث ؤلاظاباث الهصحرة:اإلاهالي اإلاػاًحر الكىُت لألظئلت  -3

 وجخظمً زالزت مػاًحر هي: نصش ؤلاظابت، جكشد ؤلاظاباث اإلاؼلىبت، وجدذًذ غىاصش ؤلاظابت.   
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ا
ا
 :لىدى آلاحيىىغيت لكل هىع مً أهىاع ألاطئلت اإلاىطىغيت، وهي غلى االػاًير اإلا-ثالث

 الاخخياز مً مخػدد:طئلت اإلاػاًير الفىيت أل  -أ

ذ غلى خمعت، حعاوي      غذد البذاةل لجمُؼ  أال ًهل غذد البذاةل لٍل ظإاُ غً أسبػت وال ًٍض

اإلاخمًٌ مهبىلت، ووظىد جشجِب مىؼهي إلظاباث العإاُ لؿحر  بذو ًل ئظاباثألاظئلت، أن ج

 العإاُ.

 طئلت الصىاب واخخط::اإلاػاًير الفىيت أل  -ب

بحن أظئلت الصىاب وأظئلت أن جٍىن غباسة العإاُ جامت الصىاب أو الخؼأ، الخىاصن الػذدي     

ش مىؼهي.    الخؼأ،   ججىب جىيُذ الػباسة أو جظمُنها جبًر

 طئلت كممال الػبازاث:اإلاػاًير الفىيت أل  -حـ 

مدذودًت حجم الخٌملت، جكشد الخٌملت، وظىد الكشاؽ في نهاًت الػباسة، وغذم حػذد قشاؾاث     

 الكهشة الىاخذة.

 طئلت اإلاصاوحت أو اإلالابلت:اإلاػاًير الفىيت أل  -د

ادة ناةمت اخخُاساث  مجمىغت )بدُض جدىاُو مىطىًغا واخًذاججاوغ غباساث ًل      قهؽ( ٍص

(، وظىد غىىان لٍل مً مجمىغت ألاظئلت 5-2ظبت غذد ألاظئلت )ؤلاظابت غلى غذد ألاظئلت، مىا

 ومجمىغت ؤلاظاباث.

الخظ أن ناةمت اإلاػاًحر الكىُت ألظئلت الاخخباساث اخخىث     للمػاًحر ازىا غؽش  : منهامػُاسا (42) ٍو

، وزالزت لألظئلت راث للمهالُتمػاًحر  ازىانالىىغُت: الكىُت للمػاًحر زالزىن ػامت، و كىُت الال

الخخُاس مً حعػت ل: لألظئلت اإلاىطىغُت للمػاًحر الىىغُت ونغؽش و  وخمعتؤلاظابت الهصحرة، 

 لمضاوظت أو اإلاهابلت. خمعت للخٌمُل، و وخمعت للصىاب والخؼأ، ظخت لمخػذد، و 

 الدزاطاث الظابلت: 

ومً الذساظت الخالُت، بػع الذساظاث العابهت اإلاشجبؼت بمىطىع قُما ًلي حػشض الباخشت 

( بهذف بىاء ناةمت مػاًحر قىُت لىطؼ الاخخباساث الخدصُلُت 1994أؾا ) هزه الذساظاث ما نام به

هؼاع ؾضة باظخخذام هزه للصل الشالض ؤلاغذادي بالػلىم اخخباساث ومً زم جدلُل أظئلت 

ة اخخباساث غلىم غؽش  البدضغُىت ونذ ؼملذ الىصكي  -اإلاىهج الخدلُلي باجباعالهاةمت، ورلَ 

(. أظهشث الىخاةج أن هىاى مػاًحر قىُت يشحرة لىطؼ 1993و 1982ما بحن )أغىاًما حؿؼي نهاةُت 

غؽشة مػاًحر ط ألاهمُت وإمٍاهُت الخؼبُو مػُاس مً بُنها، غلى أظا 36جم اخخباس الاخخباساث 

خباس حجمها لالخغامت مخػلهت بالخػلُماث مشل صُاؾت ووطىح ألاظئلت وخعً جشجُبها ومىاظبت 
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غؽشة مػاًحر قشغُت جخػلو باألظئلت اإلاهالُت، وراث ؤلاظابت و  وحؿؼُت أظضاء مدخىي اإلاهشس،

ا ًخػلو باألظئلت  12وهىاى ، الهصحرة ًُ  والخؼأ والخٌمُلالصىاب  املخخلكت:اإلاىطىغُت مػُاسا هىغ

الاخخباساث وبذسظت غالُت ىقشة في مخ اإلاػاًحر الػامتواإلاضاوظت. ونذ وظذ أن والاخخُاس مً مخػذد 

%( مً ألاظئلت هي للخزيش واإلاػشقت وأنل مً 95باظخصىاء حؿؼُت ألاهذاف خُض ظهش أن أيثر مً )

مهالُت وراث ئظاباث مدذدة و أن جىىع وجىاصن ألاظئلت بحن مىطىغُت  %( لألهذاف ألاخشي، يما5)

 (.82: 1994ال ًخظؼ لعُاظت واضخت مدذدة )أؾا، 

م الاخخباساث الخدصُلُت التي ٌػذها 1999صسة )أظشي الجىايما –2 ( دساظت هذقذ ئلى جهٍى

اإلاػلمىن واإلاػلماث في مبدض الٌُمُاء للصل الػاؼش، وقو مػاًحر وجصمُم الاخخباس الجُذ في 

الهذط، وجٍَىن مجخمؼ الذساظت مً الاخخباساث الخدصُلُت لجمُؼ مػلمي الٌُمُاء في اإلاذاسط 

( مػلًما ومػلمت، وأما الىخاةج اإلاخػلهت بالكشوم بحن اإلاػلمحن 97)الخٍىمُت والبالـ غذدهم 

ا  واإلاػلماث وقو مخؿحر الجيغ والخبرة واإلاإهل التربىي، قهذ أظهشث أن اإلاػلمحن اإلاإهلحن جشبىًٍ

 . ئغذاد الاخخباساث الخدصُلُتًاهىا ألاقظل في 

م اخخباساث اللؿت الػشبُت للصل الشالض 2004) وأظشث الٌدلىث -3 ( دساظت هذقذ ئلى جهٍى

ألاظاس ي، مً خالُ مػشقت مذي جىاقش مػاًحر الاخخباس الجُذ في هزه الاخخباساث، خُض أظشث 

م   لالخخباساث اإلاذسظُت جىاولذ ؼٍل الاخخباس، ومظمىهه، باإلطاقت ئلى جهٍى
ً
الباخشت جهىًٍما ؼامال

ظئلت اإلاىطىغُت واإلاهالُت، وجىصلذ هخاةج الذساظت ئلى أن هىاى اهخماًما مً ًل هىع مً أهىاع ألا 

نبل اإلاػلمحن بمػاًحر ؼٍل الاخخباس أيثر مً اهخمامهم بمػاًحر اإلاظمىن، وخلى ظمُؼ الاخخباساث 

مً مكخاح الخصخُذ، وغذم جىاقش غذد ال بأط به مً اإلاػاًحر الخاصت بأهماغ ألاظئلت، ئطاقت ئلى 

 .      ت الصىاب والخؼأ وأظئلت اإلاهابلتخخباساث مً أظئلخلى الا 

م بػع همارط أظئلت الاخخباساث الخدصُلُت في  بهذف( 2006املجاهذ ) نام بها دساظت وفي -4 جهٍى

اإلااطُت، مً خُض مذي التزامها ببػع اإلاػاًحر الكىُت  بػع اإلاشاخل الذساظُت في العىىاث

الهُاظُت بمشخلتي الخػلُم ألاظاس ي واإلاخىظؽ بؽػبُتي ػشابلغ والجكاسة، أؼاسث الىخاةج بؽٍل 

 والالتزامظمُؼ همارط ألاظئلت لالخخباساث التي جم جدلُلها لم جصل ئلى معخىي الجىدة  أنغام ئلى 

ًان مخىظؽ وعبت ؤلاخكام )بصىسة باألظغ والؽشوغ الكىُت   ( وهي وعبت غالُت. 0.35غامت، قهذ 

خ والجؿشاقُا 2015يما هذقذ دساظت الضاملي وخظش ) -5 ت إلاادحي الخاٍس م ألاظئلت الىصاٍس ( ئلى جهٍى

ً 2012 -2003للصل العادط ألادبي في طىء ؼشوغ ألاظئلت الجُذة لألغىام ) ألاُو ( وللذوٍس

جُت: الؽمىلُت، اإلاىطىغُت، ألاظئلت اإلاباؼشة وؾحر اإلاباؼشة، وعبت والشاوي، في طىء اإلاػاًحر آلا

ت للخصيُكاث العابهت،  اإلاؼابهت ملخخىي الٌخاب، الىىاحي الكىُت، ونذ جم جدذًذ اليعب اإلائٍى
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لٍل قصل مً قصُى الٌخاب ولًٌ بيعب اجطح مً خالُ الىخاةج أن ألاظئلت غامت ؼاملت 

حن ألاظئلت اإلاهالُت واإلاىطىغُت في وطؼ ألاظئلت، يما جبحن ئن وعب مخكاوجت. وجبحن غذم اإلاىاصهت ب

ًاهذ أغلى مً وعب ؾحر اإلاباؼشة، يما ظهش أن أؾلب ألاظئلت هي مً ألاظئلت  ألاظئلت اإلاباؼشة 

 اإلادؽابهت ألظئلت الٌخاب اإلاذسس ي. يما أظهشث الىخاةج اهخمام واطعي ألاظئلت بالجىاهب الكىُت.  

م أظئلت 2016ت )نام الىانيما  -6 الٌُمُاء للصل الشاوي غؽش اخخباساث ( بذساظت هذقذ ئلى جهٍى

( وقو مػاًحر الجىدة، ولخدهُو أهذاف الذساظت جم جصمُم أداة 2015 -2007خالُ العىىاث )

م أظئلت في طىء اإلاػاًحر آلاجُت:   لخهٍى

اث اإلاػشقُت )الخزيش، الكهم، الخؼبُو، الخدلُل،  -الىىاحي الكىُت -اإلاؼابهت -الؽمىلُت اإلاعخٍى

م(.وللخػشف غلى  اإلاػذة ألظئلت اخخباساث الٌُمُاء للصل الشاوي غؽش جم اإلاػاًحر التريُب، الخهٍى

خعاب جٌشاس ًل مػُاس في ًل ظىت مً العىىاث الدعػت ألاخحرة وجشجِبه وسصذ مجمىع ًل 

 .(الىىاحي الكىُت -اإلاؼابهت -مىلُتالشالزت )الؽ جصيُل مً الخصيُكاث

خطح مً هخاةج الذساظت أن جصيُل الىاخُت الكىُت خصل غلى أغلى وعبت مً بحن  ٍو

، وخصلذ اإلاؼابهت غلى أنل وعبت. يما جم سصذ وجدذًذ  الخصيُكاث الشالزت والترجِب ألاُو

اث اإلاػشقُت )الخزيش، الكهم، الخ مؼبُو، الخدلُل، التاإلاعخٍى ( ونذ أظهشث الىخاةج ريُب، الخهٍى

م خصلأظئلت لى وعبت، يما هجذ أن أن الخزيش خصل غلى أغ غلى أنل وعبت مً وعب  ذالخهٍى

في مجمىع العىىاث الدعػت، وبزلَ هجذ أن الؿالبُت الػظمى مً جشيحز واطعي  اثأظئلت الاخخباس 

ًان غلى أظئلت الخزيش، وهزا ًظهش غذم اهخظام وعبت ال ؼ في ألاظئلت. )الىانت، ألاظئلت  : 2016خىَص

64-82    .) 

 أظئلت حؿؼُت مذي مً الخدهو هذقذ ئلىدساظت (  (2018اإلاضوغيأظشث  وفي هكغ العُام -7

ت  النهاةُت الامخداهاث اتها اإلاػشقُت لألهذافبهعم غلم الىكغ بٍلُت آلاداب ظامػت الضاٍو  بمعخٍى

  املخخلكت
ً
  (26)الػُىت  . وبلـ غذدبلىم لخصيُل جبػا

ً
 نذو 2016-2017) ) الجامعي للػام اامخداه

 509) غلى ) اخخىث
ً
 –قهم -جزيش( اإلاػشقُت للمعخىٍاث بلىم جصيُل وقو الخدلُل جم .ظإالا

م -بجشيُ -جدلُل -جؼبُو  أهمها: الىخاةج بػع ئلى البدض وخلص )جهٍى

ُ  الترجِب( الخزيش معخىي ) اخخل-     (433)ألاو
ً
 في الكهم معخىي  وظاء 85.1 % ) بيعبت ) ظإالا

  71 الشاوي الترجِب
ً
 .(%(0.6  بيعبت أظئلت3  الشالض الترجِب في الخؼبُوو  (،% (13.9 بيعبت ظإالا

ُ   غلى الامخداهاث انخصشث- م الخدلُل معخىي  مً يال لهُاط وخُذ ظإا  أي مً وخلذ والخهٍى

  .التريُب معخىي  لهُاط أظئلت

  %( 19( اإلاهالُت ذ وعبت ألاظئلتًاه-
ً
با   (81%)ألاظئلت اإلاىطىغُت وعبتو  جهٍش

ً
با  .جهٍش
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 :ما ًليًالخظ مً مشاظػت الذساظاث العابهت في هزا املجاُ  الخػهُب غلى الذساظاث العابهت:

باإلطاقت الكىُت لىطؼ ألاظئلت هىٍم الامخداهاث في طىء الىىاحي ئلى ج الذساظاث ذ مػظمهذق-

اث ئلى  .جبًػا لخصيُل بلىم اإلاػشفي اإلاػشقُت مذي ؼمىلها للمعخٍى

ذ مػظم الذساظاث غلى الؼالب بمشخلت الخػلُم الاظاس ي  واإلاخىظؽ ما غذا دساظت واخذة اظٍش

ها الباخشت اولتهكغ اإلاشخلت مً الخػلُم  التي وهي ( (2018اإلاضوغيالجامػُت جىاولذ اإلاشخلت 

 .باالهخمام

اث الخكٌحر وهى الخزيش ظئلت جهِغ أدو مػظم ألا  الذساظاث أناجكهذ   والخكظ، ،معخٍى

 واغخمادها غلى ألاظئلت اإلاهالُت أيثر مً اإلاىطىغُت.

بىاء الاخخباساث الخدصُلُت واهما ا ظبو هجذ ان مػظم الذساظاث العابهت لم جشيض غلى مم

اتها املخخلكت ، وحػخبر الذساظت الخالُت سيضث غلى مذي اخخىاء ألاظئلت لألهذاف اإلاػشقُت بمعخٍى

 في التريحز غلى بىاء الاخخباس الخدصُلي.مً الباخشت مداولت 

 مىهجيت الدزاطت وإحساءاتها:

 :أوًل: مىهج الدزاطت

 يما الظاهشة دساظت غلى ٌػخمذ والزي ،الخدلُلي الىصكياإلاىهج الذساظت الخالُت  ثذماغخ

ا والخػبحر غنها ،دنًُها وصًكا ووصكها ،الىانؼ في جىظذ ًُ ا. أو يُك ًُ  يم

 ثاهيا: غيىت الدزاطت:

أظئلت الامخداهاث النهاةُت التي وطػها أغظاء هُئت مً بػع جٍىهذ غُىت الذساظت 

غ بٍلُت والبالـ غذدها ( 2020 -2019( )2019 -2018)كصل الذساس يلل  ظجزوس  -التربُت الخذَس

ًادًمُت بػع في  ا( اخخباسً 52)  ًهذم وصًكا لهزه الػُىت:( 1والجذُو )الخخصصاث ألا

ت1ظذُو ) ؼ ألاظئلت جبًػا للخخصص ووعبتها اإلائٍى  ( جىَص

ت غذد ألاظئلت  الخخصص  اليعبت اإلائٍى

تالىاد اإلا  %44.2 23 تربٍى

اض ألاػكاُ  %19.2 10 ٍس

 %13.5 7 مػلم قصل

 %9.6 5 لؿت غشبُت 

 %13.5 7 الاظخماعغلم 

 %100 52 املجمىع
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 ثالثا: أدواث الدزاطت:  

الذساظت جم جصمُم اظخماسة الظخخذامها يمػُاس لخدلُل أظئلت للخدهو مً هذف 

 :الاخخباساث

ؼشة مً وهي أداة ظمؼ اإلاػلىماث اإلاؼلىبت لإلظابت غلى أظئلت الذساظت بصىسة مبا

 :ؼذ هزه الاظخماسة الجىاهب آلاجُتونذ ؾالاخخباساث مىطؼ الذساظت، 

ما ًلي: ظىت الامخدان، غذد ألاظئلت في  وجخظمًوهي جشجبؽ باالخخباس يٍل  البياهاث الػامت: -1 

، غذد ألاظئلت اإلاؼلىب ئظابتها، غذد أظضاء ًل أظئلت الاخخباس، وغذد أظضاء أهىاغها الاخخباس

 ، وراث ؤلاظابت الهصحرة.اإلاىطىغُت واإلاهالُت

، وهىع ًل قشع الكشوع وأظضاءوجخظمً: غذد  خذهوهي جشجبؽ بٍل ظإاُ غلى  فسغيت:بياهاث  -2

رو ئظاباث نصحرة( وحعاغذ هزه البُاهاث الكشغُت غلى  -مهالي -ىطىيي ممً العإاُ ) الجضء

.
ً
 جدذًذ بػع البُاهاث الػامت أًظا

وجخخص بػذد الكشاؾاث في أظئلت الخٌملت، وغذد الخُاساث في أظئلت الاخخُاس  بياهاث هىغيت: -3

، وجىصع ؤلاظاباث الصخُدت في -لتاإلاهاب -ئلت وؤلاظاباث في أظئلت اإلاضاوظت مً مخػذد، وغذد ألاظ

 أظئلت الصىاب والخؼأ.

غلى بػع الىمارط اإلاعخخذمت في دساظاث ظابهت  ئػالعونذ جم بىاء هزه ألاداء مً خالُ 

(، يزلَ مً خالُ 2006املجاهذ ) أدمحم(، ودساظت ظالم 1994خلُل أؾا )مشل دساظت ئخعان 

م.  جدلُل مدخىي الؽشوغ الكىُت إلغذاد الاخخباساث الخدصُلُت التي جىاولتها يخب الهُاط والخهٍى

 الذساظت.أظئلت غلى ظابت ؤلا وحػحن هزه اإلاػلىماث في    

 :Tool Validityألاداة: صدق 

 في اظخػمالها، والاغخماد غلى ما جهذمه مً 
ً
 أظاظُا

ً
 مػلىماث،ٌػذ صذم ألاداة ؼشػا

الصذم هى أن ًهِغ الاخخباس ما قاألداة الصادنت جهذم مػلىماث وزُهت غً ألامىس التي جهِعها، و 

 .(336: 1994هاهُت، أبى ًهِغ الىظُكت التي ًكترض أن ًهِعها ) وطؼ لهُاظه. أي أن

اظخخذامها يمػُاس  أداة الذساظت اإلاخمشلت باالظخماسة اإلاػذة بؿشض للخدهو مً صذمو 

الاظخماسة في صىستها ألاولُت غلى زالزت مدٌمحن مً أظاجزة  جم غشضأظئلت الاخخباساث لخدلُل 

التربُت وغلم الىكغ بٍلُت آلاداب ظامػت ػشابلغ للخأيذ مً جظمنها لػىاصش حؿؼي اإلاػلىماث 

 .ها. ونذ جم الاجكام بُنهم غلى أنها يزلَاإلاؼلىبت وظهىلت اظخخذام
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 :Tool Analysisثباث ألاداة: 

أو دنت الاخخباس في الهُاط الهُاط الىكس ي "غلم في Reliabilityالشباث مصؼلح ًهصذ ب

 خؼب")أبى اػشاده قُما ًضودها به مً مػلىماث وغذم جىانظه مؼ هكعه، واحعانه و اإلاالخظت

 (  78: 1993، وآخشون

مً خالُ الهُام بػملُت الخدلُل ونذ جم خعاب زباث ألاداة اإلاعخخذمت في الذساظت 

ًبا وخعاب مػامل  اإلاػاًحر ناةمتظئلت باظخخذام لأل  زم ئغادة جدلُلها بػذ أسبػت أظابُؼ جهٍش

 ( وقو اإلاػادلت الخالُت:Holstiباظخخذام مػامل الاجكام لهىلعتي )الاجكام بحن الخدلُلحن 

 غذد الخاالث التي اجكو غليها مػامل الاجكام    

 غذد الخاالث

  220  =0.839  

  262       

 : ؤلاخصائيتألاطاليب 

اظخػاهذ الباخشت ببػع اإلاػالجاث ؤلاخصاةُت، وبىاظؼتها جم جدىٍل البُاهاث الىصكُت ئلى 

ت، واإلاخ والىصن اليعبي، بُاهاث سنمُت، ونذ جمشلذ في الخٌشاساث،  . ىظؽ الخعابيواليعب اإلائٍى

 وجدليلها: الدزاطت هخائج غسض

بخؼبُو الهاةمت مً خالُ جؼبُو ًل مػُاس  غلى حعاؤالث الذساظت نامذ الباخشت لإلظابت

ج الشالس غلى همىرط ألاظئلت هذ جم ي قوخُض أن اإلاهُاط اإلاعخخذم في هزه الذساظت ٌػخمذ الخذٍس

ًامل ئغؼاء أوصان لٍل خُاس مً الخُاساث الشالزت  ًان اإلاػُاس ًىؼبو بؽٍل  قكي خالت ما ارا 

أما ارا لم ًخىقش اإلاػُاس قُػؼ   1وارا ما جىقش بذسظت ئلى خذ ما قُػؼ  دسظت = 2ٌػؼ  دسظت = 

اث ومً مجمىع ًل معخىي هدصل غلى املجمىع ا 0دسظت =  لٌلي وبالخالي هدصل غلى زالر معخٍى

ت إلظشاء غملُاث الخدلُل والىصل  خم جدىٍل جلَ الذسظاث ئلى وعب مئٍى لذسظاث ًل همىرط ٍو

 و اإلاهاسهت.

ما مذي مشاغاة الىىاحي الكىُت الؽٍلُت :والزي ًىص غلى مىانؽت الدعاُؤ ألاُو للذساظت

 -2019()2019 -2018ظجزوس للػام الجامعي ) -النهاةُت بٍلُت التربُت الامخداهاث في صُاؾت أظئلت

 ؟(2020
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ت واليعب، واإلاخىظؽ الخعابي، جم اظخخذام ولإلظابت غلى الدعاُؤ ألاُو  الجذاُو الخٌشاٍس

خطح رلَ مً خالُ والىصن اليعبي  ( 12وهي )ناةمت اإلاػاًحر الكىُت اإلاػذة في هزه الذساظت ٍو

 :رلَهدُجت  ًبحن( 2)والتي ًمًٌ جؼبُهها غلى هزه الاخخباساث والجذُو مػُاس، 

 ( اإلاػاًحر الكىُت الػامت لالخخباساث2ظذُو )

خصل غلى أغلى  نذ خشاط وسنت ألاظئلت(ئ)الشاوي ػُاس اإلاأن العابو مً الجذُو ًخطح   

%( 44قٍاهذ ) جىقش( وهي وعبت غالُت ظًذا، أما أنل وعبت 1.98%( وبمخىظؽ )99) جىقشوعبت 

 

ز.

 م

كلى  مخىفسة اإلالياض الفلسة

 خد ما

ؾير 

 مخىفسة

اإلاخى 

 طط 

الىشن 

 اليظبي

مدي اطديفاء البياهاث السئيظت )الظىت  1

 -الدزحت  -اطم اإلاادة -اللظم -الدزاطيت

 الىكذ املخدد لالخخباز. 

  1 11 44 جكساز

1.75 0.88 
 1.9  21.2  76.9 وظبت % 

كخساج وزكت ألاطئلت )مدي وطىح  2

 الطباغت(.

  1 4 51 جكساز

1.98 
0.99 

  1.9 4  98.1 وظبت %

  3 15 34 جكساز بيان دزحت كل طؤال أمامه. 3

1.59 
0.80 

   28.8  65.4 وظبت %

ألاطئلت مسكمت وكل طؤال غلى خده  4

 بشكل مظلظل

  4 3 49 جكساز

1.94 
0.97 

  4  5.8  94.2 وظبت %

  2 4 54 جكساز غدم وحىد أطئلت اخخيازيت 5

1.92 
0.96 

  3.8  4  96.2 وظبت %

  7 44 1 جكساز وحىد حػليماث غامت لالخخباز.  6

0.88 
0.44 

  13.5  84.6 1.9 وظبت %

كل طؤال مظخلل براجه وًل حػخبر ؤلاحابت  7

ا لإلحابت غلى 
ا
الظؤال الخالي غليه شسط

 له.

  4 6 46 جكساز

1.88 0.94 
 0  11.5  88.5 وظبت %

وطىح الخػليماث صياؾت ألاطئلت  8

ب:طلىب ًبين للطالب اإلاطلىب مىه 

 بدكت. 

  4 14 42 جكساز

1.80 0.90 
 0 19.2 80.8 وظبت %

هىاك جىىع في ألاطئلت باإلاادة الىاخدة   9

 )ملاليت + مىطىغيت(.

  18 17 17 جكساز

0.98 0.49 
 34.6 32.7   32.7  وظبت %

 0 2 50 جكساز هىاك كحابت واخدة صخيدت. 14

1.96 
0.98 

 0 3.8 96.2 وظبت %

مثرة غدد ألاطئلت في خدود الصمً   11

 املخدد.

 9 15 28 جكساز

1.36 
0.68 

 17.3  28.8 53.8  وظبت %

 1 4 47 جكساز ألاطئلت.مفاًت الصمً املخدد لإلحابت غلى  12

1.88 
0.94 

 1.9 7.7 90.4 وظبت %
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)وظىد حػلُماث غامت لالخخباس( خُض خلذ ألاظئلت مً العادط وهى لمػُاس ( ل0.88وبمخىظؽ )

هت التي ًخم بمىظبها ؤلاظابت غً  وظىد حػلُماث غامت جىضح الؿشض مً الامخدان والؼٍش

ًاهذ أؾلب أن ( 1وقُما ًخص اإلاػُاس)،ألاظئلت اخخباساث الػُىت اظخٌملذ البُاهاث ألاظاظُت و

 (.1.75)خىظؽوبم %(88ما وعبخه )حػلُماتها واضخت قهذ خههذ 

%( 80)مشجكػت قهذ جدهو بيعبت (بُان دسظت ًل ظإاُ أمامه)الشالض  ػُاساإلاوقُما ًخص  

 .(1.59وبمخىظؽ )

ل ظإاُ غلى خذه بؽٍل معلعل وهى ( 4اإلاػُاس)أما  ًاهذ وعبت ألاظئلت مشنمت ًو قهذ 

 .(1.94)خىظؽ %( وبم97جىقشه )

ت)(5للمػُاس)باليعبت و  خىظؽ %(وبم96بيعبت ) خظي قهذ (غذم وظىد أظئلت اخخُاٍس

مجاُ الاخخُاس مً بُنها، ؤلاظابت غً ظمُؼ ألاظئلت دون ئغؼاء وهى مػذُ مشجكؼ مما ٌػني (1.92)

ً أظخار اإلا
ّ
 ئخظاعخم ً، خُض هاسهت بحن أداء الؼلبت بمىطىغُتاإلامً ادة وهزا مً ؼأهه أن ًمٌ

 .ألاظئلتالجمُؼ لىكغ 

ا لإلظابت غلى العإاُ ًل ظإاُ معخهل ( 7اإلاػُاس)أما  
ً
بزاجه وال حػخبر ؤلاظابت غلُه ؼشػ

ًاهذ وعبت جىقشه بذسظت غالُت ) الخالي له  .(1.88)خىظؽ %( وبم94قهذ 

 (8اإلاػُاس) صُاؾت ألاظئلت بأظلىب ًبحن للؼالب اإلاؼلىب مىه بذنتو طىح الخػلُماث و  أما

ًاهذ وعب  .(1.80)وبمخىظؽ %(90) خهقهذ 

( )مهالي + مىطىييىىع في ألاظئلت باإلاادة الىاخذة والزي ًخػلو بأن هىاى ج (9اإلاػُاس)أما 

ًاهذ وعبت جىقشه   .  (0.98%( وبمخىظؽ )49)طػُكت قهذ 

ًاهذ وعبت ج( 10للمػُاس ) توباليعب ه مشجكػت دهههىاى ئظابت واخذة صخُدت قهذ 

 ( وهي مخىقشة بذسظت يبحرة.1.96%( وبمخىظؽ )98)

ًاهذ وعبت  % 68 (11جىقش يثرة غذد ألاظئلت في خذود الضمً املخذد )اإلاػُاس في خحن 

 .( وحػني أهه جدهو بذسظت مخىظؼت1.36وبمخىظؽ )

ًاهذ وعبت جىقشه يكاًت الضمً املخذد لإلظابت غلى ألاظئلت وهى ( 12اإلاػُاس ) وأخحًرا قهذ 

مما ظبو غشطه ًمًٌ الخٌم غلى أن  ت.مشجكػ اظدُكاءه وعبت( وحػخبر 1.88وبمخىظؽ ) (94%)

مؼ دساظت ئخعان أؾا  هخاةج الذساظت الخالُت وجخكواإلاػاًحر الكىُت مخىقشة وبؽٍل مشجكؼ 

(، 2018)(، ودساظت اإلاضوغي 2015وخظش )(، ودساظت الضاملي 2004(، ودساظت الٌدلىث )1994)

التي جم الاخخباساث  أظئلت نالتي أؼاسث هخاةجها ئلى أ (2006بِىما اخخلكذ مؼ دساظت املجاهذ )

 .لىطؼ الاخخباساثوغ الكىُت ش والالتزام بالؽ ،لم جصل ئلى معخىي الجىدةجدلُلها 
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 أظئلتغُىت مً  غلى جإخز التي الكىُت ألاخؼاء ما غلى: ًىص الزي الشاوي العإاُ غلى إلظابتل

 اإلاػاًحر طىء في( 2020 -2019( )2019 -2018) ًلُت التربُت ظجزوس للػام الجامعي امخداهاث

 أداة ئلى جدىٍلها بػذ الاخخباساث مػاًحر ناةمت اظخخذام جم ؟الخدصُلُت الاخخباساث لىطؼ الكىُت

  جدذد
ً
  اخخباساث أظئلت مً ًل في اإلاػُاس جىقش دسظت أو مذي يمُا

ً
 اإلاػاًحر لخػذد الػُىت. وهظشا

 الكىُت اإلاػاًحرجظمىذ املجمىغت ألاولى  خحنمىكصلمجمىغخحن  في هاوطػ جم ( قهذ30) غذدها

اإلاهالُت و  ،(غام) تُاإلاهال اثالكىُت لالخخباس  اإلاػاًحرواملجمىغت الشاهُت  ،اإلاىطىغُت لالخخباساث

 .)الهصحرة( وؤلاظابت ،راث ؤلاظابت اإلاهُذة

 اإلاػاًير الفىيت لالخخبازاث اإلاىط
ا
 غيت:ى أوًل

الاخخُاس مً  ( هدُجت جدلُل أظئلت3ًبحن الجذُو )اإلاػاًير الفىيت ألطئلت الاخخياز مً مخػدد: -أ 

 مخػذد

 :ظئلت الاخخُاس مً مخػذدالكىُت أل  ػاًحراإلا( 3ظذُو )

 غً الاخخُاساث غذد ًهل ًخطح مً الجذُو العابو جدهو اإلاػُاس ألاُو بصىسة مخىظؼت )أال

ذ وال أسبػت خمعت( في خحن جدهو اإلاػُاس العادط والخاظؼ بذسظت غالُت، وجدههذ باقي  غلى ًٍض

 اإلاػاًحر بصىسة ظُذة.

 ومً ألاخؼاء الكىُت التي ظاءث في أظئلت الاخخُاس مً مخػذد   

 

 ث

كلى خد  مخىفسة اإلالياض الفلسة

 ما

ؾير 

 مخىفسة

الىشن  اإلاخىطط

 اليظبي

 غلى ًصيد وًل أزبػت غً الاخخيازاث غدد ًلل ًلأ 1

 خمظت

 1.28 4 5 9 جكساز
0.63 

 22.2 27.8 54 وظبت %

 1.88 4 2 16 جكساز ألاطئلت خجميؼ ؤلاحاباث غدد حظاوي  2
0.94 

 4 11.1 88.9 وظبت %

غالكت مىطليت بين الظؤال وبدائل  وحىد 3

 ؤلاحابت.

 1.83 4 3 15 جكساز
0.91 

 4 16.7 83.3 وظبت %

ا الظؤال أصل 4   1.61 4 7 11 جكساز ؤلامكان كدز مخخصسا

 4 38.9 61.1 وظبت % 4.81

 1.77 4 4 14 جكساز باإلاطلىب . مخل ؾير بشكل الاخخيازاث كصس 5
0.88 

 0 22.2 77.8 وظبت %

 باإلحابت ملصىد ؾير جلميذ أي مً الفلسة خلى 6

 الصخيدت

 1.94 4 1 17 جكساز
0.97 

 0 5.6 94.4 وظبت %

 جام وبىطىح الظؤال اصل في مدددة اإلاشكلت 7

 وبدكت

 1.72 4 5 13 جكساز
0.86 

 0 27.8 72.2 وظبت %

 فهل ما مصطلح حػسيف غً الظؤال خالت في 8

 الظؤال؟ أصل في اإلاصطلح وطؼ

 1 2 15 جكساز

1.77 
4.88 

 5.6 11.1 83.3 وظبت %

 الظؤال اصل بين لفظيت ازجباطاث ًل ًىحد 9

 فلط الصخيدت وؤلاحابت

 0 1 17 جكساز

1.94 
0.97 

 0 5.6 94.4 وظبت%
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 وظذ أنل مً أسبػت اخخُاساث في بػع ألاظئلت. -

غذم حعاوي أغذاد الاظاباث لٍل قشوع العإاُ الىاخذ في الاخخباس الىاخذ، قهىاى زالزت  -

 ئظاباث أو أسبػت. 

ُ  :اإلاػاًير الفىيت ألطئلت أطئلت الصىاب واخخط:-ب ( هدُجت جدلُل أظئلت 4) ًبحن الجذو

 الصىاب والخؼأ

 أظئلت الصىاب والخؼأ ظئلتأل ر الكىُت ػاًحاإلا( 4ُو )ظذ

خطح مً الجذُو العابو جباًً الاخخباساث في جدهُو اإلاػاًحر، قهذ جدهو اإلاػُاس العادط ً

 بذسظت غالُت، بِىما جدهو اإلاػُاس الخامغ بذسظت مخىظؼت، وجدهو بصىسة ظُذة في باقي اإلاػاًحر.   

 ألاظئلت:ومً ألاخؼاء الكىُت التي وسدث في أظئلت الصىاب والخؼأ ولم جىؼبو في بػع 

ًبا.  -  أن الػباساث الصخُدت ؾحر ممازلت في الؼُى للخاػئت جهٍش

ًان خؼأ.  - ًان صخًُدا أو بُان الصح ئن   غذم جظمً الخػلُماث بُان العبب ئن 

 ( هدُجت جدلُل أظئلت ايماُ الػباساث 5ًبحن الجذُو ) اإلاػاًير الفىيت ألطئلت كممال الػبازاث:- حـ

 ئيماُ الػباساث ألظئلتالكىُت ػاًحر اإلا(5ظذُو )

 

 

 ز.م

مخىف اإلالياض الفلسة

 زة

كلى 

 خد ما

ؾير 

 مخىفسة

الىشن  اإلاخىطط 

 اليظبي

س جظمينها أو الػبازاث جىميد ججىب 1  1.68 4 9 16 جكساز مىطلي. جبًر
4.84 

 4 36 64 وظبت %

 1.44 4 6 15 جكساز واخدة. ولفكسة ًدىا طؤال كل 2
4.72 

 16 24 64 وظبت %

الػبازاث الصخيدت مماثلت في الطىل للخاطئت  3

ا.  جلسيبا

 1.32 2 13 14 جكساز
4.66 

 8 52 44 وظبت %

 1.76 4 6 19 جكساز غدم اطخخدام صيؿت الىفي أو هفي  الىفي. 4
4.88 

 0 24 76 وظبت %

جخظمً الخػليماث بيان الظبب كن كان هل  5

ا أو بيان الصح كن كان خط:.  صخيدا

 11 0 14 جكساز

1.12 
4.56 

 44 0 56 وظبت %

غدم اطخخدام مصطلخاث ؾير مدددة للدًللت  6

في مثير مً  -غلى الدزحت أو الكم مثل " كلى خد ما

ا.  -في مػظم اخخاًلث -ألاخيان  جلسيبا

 1.92 1 1 23 جكساز

 4 4 92 وظبت % 4.96

 

 ز.م

الىشن  اإلاخىطط  ؾير مخىفسة كلى خد ما مخىفسة اإلالياض الفلسة

 اليظبي

 0.61 1.22 5 4 9 جكساز الخكملت حجم مددودًت 1

 27.8 22.2 54 وظبت %

 ًملئ ًل أي الخكملت جفسد 2

 واخدة بإحابت كًل الفساؽ

 صخيدت

 0.61 1.22 5 4 9 جكساز

 27.8 22.2 54 وظبت %
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ًخطح مً الجذُو العابو أن اإلاػاًحر اهؼبهذ غلى أسبػت، ولم جىؼبو في مػُاس واخذ وهى 

ًاهذ وعبت جدهو اإلاػاًحر ألاسبػت بذسظت مخىظؼت.  )غذم حػذد قشاؾاث الػباسة الىاخذة(، و

 ومً ألاخؼاء الكىُت التي ظاءث في أظئلت ايماُ الػباساث: 

حػذد الكشاؽ في قشوع العإاُ الىاخذ قكي بػع أظئلت ايماُ الػباساث ًىظذ زالزت قشاؾاث وفي /1

 بػظها آلاخش ًىظذ أسبػت قشاؾاث.

ا واخًذا وفي قشع آخش /2
ً
اخخالف غذد الكشاؾاث في العإاُ الىاخذ، قكي أخذ الكشوع هجذ قشاؾ

 هجذ قشاؾحن أو زالزت قشاؾاث. 

 ظاءث الكشاؾاث في بػع ألاظئلت في بذاًت الػباسة. /3

 ( هدُجت جدلُل أظئلت اإلاضاوظت6ًبحن الجذُو ) اإلاػاًير الفىيت ألطئلت اإلاصاوحت )اإلالابلت(: -د

 ُ  ألظئلت اإلاضاوظت )اإلاهابلت( الكىُت ػاًحراإلا(6) ظذو

ً بذسظت ألظئلت اإلاضاوظت ًخطح مً الجذُو العابو أن اإلاػاًحر الكىُت  اهؼبهذ غلى مػُاٍس

ً، قهذ جدهو اإلاػُاس ألاُو  غالُت ظًذا وغلى مػُاس واخذ بذسظت مخىظؼت ولم جىؼبو غلى مػُاٍس

ادة ناةمت %، أما اإلاػُاس 100)ججاوغ غباساث ًل مجمىغت( بذسظت غالُت ظًذا وبيعبت  الشاوي )ٍص

غباساث ؤلاظابت غلى غذد ألاظئلت( قلم ًخدهو، وجدهو اإلاػُاس الشالض )نصش ألاظئلت وؤلاظاباث( 

مجمىغت مً ألاظئلت ومجمىغت ؤلاظاباث(  بذسظت مخىظؼت، أما اإلاػُاس الشابؼ )وظىد غىىان لٍل

 0.5 1.0 5 8 5 جكساز الػبازة. نهاًت في الفساؽ وحىد 3

 27.8 44.4 27.8 وظبت %

 الػبازة فساؾاث حػدد غدم 4

 الىاخدة.

 0.36 0.72 14 3 5 جكساز

 55.6 16.7 27.8 وظبت %

 جكملتها اإلاطلىب ألاحصاء 5

 الطىل. في مدظاويت

 0.69 1.38 2 7 9 جكساز

 11.1 38.9 54 وظبت %

 

 ز.م

الىشن  اإلاخىطط  ؾير مخىفسة كلى خد ما مخىفسة اإلالياض الفلسة

 اليظبي

ججاوع غبازاث كل مجمىغت  1

ا  بديث جدىاول مىطىغا

ا.  واخدا

 0.1 2 4 4 2 جكساز

 %4 %4 %144 وظبت %

شيادة كائمت غبازاث ؤلاحابت  2

 ألاطئلتغلى غدد 

 0.0 0 2 4 4 جكساز

 %144 %4 %4 وظبت %

 0.5 1 4 1 1 جكساز كصس ألاطئلت وؤلاحاباث 3

 4 4.5 4.5 وظبت %

وحىد غىىان لكل مجمىغت  4

مً ألاطئلت ومجمىغت 

 ؤلاحاباث 

 0.0 0 2 4 4 جكساز

 %144 %4 %4 وظبت %

 0.1 2 4 4 2 جكساز مىاطبت غدد ألاطئلت 5

 %4 %4 %144 وظبت%
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خُض )مىاظبت غذد  % م100ًقلم ًخدهو، وجدهو اإلاػُاس الخامغ بذسظت غالُت ظًذا وبيعبت 

ًان هىاى وسنخحن قهؽ  مالخظخهألاظئلت(، ومما ًيبػي  هى ؾُاب أظئلت اإلاضاوظت )اإلاهابلت( خُض 

ًامل ألاوسام وهى ما جم الخىصل الُه في دساظت  مً ( 2004) ودساظت الٌدلىث (1994) أؾامً 

غذم مىاظبت هزا  خلىها مً أظئلت اإلاضاوظت ، ونذ ًشظؼ ئلى أن أغظاء هُئت الخذَسغ ًشون خُض

الىىع مً ألاظئلت للؼالب الجامعي باإلطاقت ئلى أن هزا الىىع ًهخصش غلى نُاط اإلاهاساث الذهُا 

 للخكٌحر )اإلاػشقت، الكهم(.  

 ومً ألاخؼاء الكىُت التي ظاءث في أظئلت اإلاضاوظت ما ًلي:

 حعاوي غذد ألاظئلت وؤلاظاباث./ 1

 غذم وظىد غىىان ملجمىغت ألاظئلت. / 2

ا  باألطئلت اإلالاليت: فىيت اخخاصتاإلاػاًير ال-ثاهيا

 غام اإلاهاليظئلت أ(هدُجت جدلُل 7ًبحن الجذُو ) اإلاػاًير الفىيت لألطئلت اإلالاليت )غام(: -

 )غام( اإلاهالي ألظئلت(اإلاػاًحر الكىُت 7ظذُو )

مً خالُ الجذُو العابو ًخطح وظىد مػُاس وخُذ ًشيض غلى هىع ألاظئلت وظهشث في هزا   

ًاهذ وعبت جىقشه )  (.0.93%( قهؽ وبمخىظؽ )21.75اإلاػُاس الاخؼاء الكىُت خُض 

 ومً ألاخؼاء الكىُت في أظئلت اإلاهالي غام:

غلى أظئلت الخزيش والخكظ واهماُ أظئلت الكهم والخدلُل  انخصاس أؾلب ألاظئلت اإلاهالُت-

م.   والتريُب والخهٍى

(هدُجت جدلُل أظئلت اإلاهالُت 8ًبحن الجذُو ) اإلاػاًير الفىيت ألطئلت اإلالالي )ؾير مليدة ؤلاحابت(:-

 )ؾحر مهُذة(

 )ؾحر مهُذة ؤلاظابت( ألظئلت اإلاهالي( اإلاػاًحر الكىُت 8ظذُو )

 

 ز.م

كلى خد  مخىفسة اإلالياض الفلسة

 ما

ؾير 

 مخىفسة

الىشن  اإلاخىطط 

 اليظبي

ألاطئلت اإلالاليت لم جسمص غلى اخخفظ  1

والخرمس بل غلى الفهم والاطخيخاج. )ًل 

غسف...(  -غدد -جبدأ بكلماث مثل أذمس

حملت الظؤال جبدأ بػبازاث مثل 

-اهلد  -بين ماذا   -وضح  ميف -)كازن 

 ميز بين(.

  13 23 14 جكساز

0.93 

 

 

0.47 

 
 %28.3 %54 %21.7 وظبت %

الىشن  اإلاخىطط  ؾير مخىفسة كلى خد ما مخىفسة اإلالياض الفلسة ث

 اليظبي

للد كاهذ ألاطئلت اإلالاليت ؾير مليدة  1

ؤلاحابت ) حػطي فسصت للخدليل والاطخيخاج 

 وإبداء السأي( 

 0.27 0.54 24 19 3 جكساز

 %52.2 %41.3 %6.5 وظبت %
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ُ ًخطح مً الجذُو    ( وهي 0.54وبمخىظؽ ) (%27)اإلاػُاس غلى وعبت جىقش  العابو خصى

 وعبت طػُكت. ومً ألاخؼاء الكىُت في هزا اإلاػُاس

غذم ئغؼاء الكشصت للخدلُل والاظخيخاط وإبذاء الشأي وانخصاس ألاظئلت غلى ألاهذاف  -         

 اإلاػشقُت البعُؼت واإلاباؼشة.

جدلُل أظئلت اإلاهالي (هدُجت 9ًبحن الجذُو ) اإلاػاًير الفىيت ألطئلت اإلالالي ذاث ؤلاحابت اللصيرة:

 راث ؤلاظابت الهصحرة اإلاهُذة

 )راث ؤلاظابت الهصحرة اإلاهُذة( ألظئلت اإلاهالي(اإلاػاًحر الكىُت 9ظذُو )

، وبذسظت  ًخطح مً الجذُو العابو أن اإلاػاًحر جىقشث بذسظت غالُت في اإلاػُاس ألاُو

 ولم جظهش أخؼاء قىُت حعخدو الزيش.  مخىظؼت في اإلاػُاس الشاوي والشالض،

 كحابت الظؤال الثالث:

بٍلُت  النهاةُتما مذي جمشُل أظئلت الامخداهاث  :غلى ًىص الري الثالث الظؤاللإلحابت غلى 

بهاجم خعاب الخٌشاساث واليعب  ألهىاع ألاظئلت اإلاىطىغُت، واإلاهالُت؟ ظجزوس  -التربُت ت وجبٍى  اإلائٍى

 آلاحي:(10في الجذُو )

 ( أغذاد ووعب ألاظئلت اإلاىطىغُت واإلاهالُت وراث ؤلاظابت الهصحرة10ظذُو )
 %اليظبت اإلائىيت  الخكساز هىع ألاطئلت

 %42.7 112 ملالي

 %32.1 84 مىطىعي

 %25.2 66 اللصيرةذاث ؤلاحابت 

 %144 262 املجمىع

جدخل اإلاشجبت ألاولى مً مجمىع أظئلت الامخدان  اإلاهالُت( أن ألاظئلت 10ًخطح مً الجذُو )

 راث الاظابت الهصحرة ألاظئلتزم ( %32.2) اإلاىطىغُت جليها الاظئلت%( 42.7خُض بلؿذ وعبتها )

ًاهذ وعبتها ) مًٌ جكعحر رلَ ئلى ظهىلت(25.2خُض  ئغذادها وأنها ال جخؼلب ونًخا يبحًرا،  ، ٍو

ت مً خُض نذستها غلى ابشاص مهاسة باإلطاقت ئلى أن بػع اإلاىاد جدىاظب مؼ هزا الىىع مً ألاظئل

ودساظت (2006، وهزه الىخاةج جخكو مؼ دساظت ظالم املجاهذ )في الٌخابت وجشجِب أقٍاسه الؼالب

 

 ز.م

كلى  مخىفسة اإلالياض الفلسة

 خد ما

ؾير 

 مخىفسة

الىشن  اإلاخىطط 

 اليظبي

 4.82 1.63 4 8 25 جكساز كصس ؤلاحابت 1

 4 24.2 75.8 وظبت %

غىاصس ؤلاحابت )جطسح مشكلت  جددد 2

 مدددة(

 4.65 1.30 2 8 23 جكساز

 6.1 24.2 69.7 وظبت %

ا في املخخىي  3 ا هاما  4.62 1.24 4 23 14 جكساز جدىاول كل فلسة حاهبا

 4 69.7 34.3 وظبت %
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ًان لها ال( 2015الضاملي وخظش ) ىصِب ألايبر مً أظئلت التي جىصلذ ئلى أن ألاظئلت اإلاهالُت 

التي جىصلذ ئلى أن ألاظئلت اإلاىطىغُت  (2018) الاخخباساث، بِىما اخخلكذ مؼ دساظت اإلاضوغي

با81خظُذ غلى الىصِب ألايبر مً مجمىع أظئلت الامخدان )  .%( جهٍش

اث الاخخباساث الخدصُلُت التي جم مً خالُ ما جم غشطه مً هخاةج جدلُل  خالصت: مدخٍى

الكىُت  اإلاػاًحرأن لى ئجم الخىصل  ظجزوس  -اغذادها مىهبل أغظاء هُئت الخذَسغ بٍلُت التربُت

، أما ألاخؼاء تمشجكػبت حػلُماث الاخخباس واغذاد قهشاجه ظاءث بيعب ااإلاؼلىبت في يخالػامت 

الكىُت ألاخشي التي وظذث في أظئلت الامخداهاث النهاةُت والتي أظهشها اظخخذام ناةمت اإلاػاًحر 

في مجاُ بىاء الاخخباساث الخدصُلُت ، خُض هجذ بػع  ألاظاجزةطػل جٍىًٍ ئلى قشبما ًشظؼ 

ا إل ٌكاًاث الالصمت في ال هميعابألاظاجزة مً جخصصاث مخخلكت وأنهم لم  ًخلهىا  جٍىًٍىا جشبىًٍ

م التربىي بصكت غامت و  مجاُ ، أما مً خُض جىىع بصكت خاصت بىاء الاخخباساث الخدصُلُتالخهٍى

 أيثر مً اإلاىطىغُت.ألاظئلت اإلاهالُت ًان التريحز غلى ألاظئلت قهذ 

 الخىصياث:

 ًلي:  بما الباخشت جىص ي هخاةجئػاس ما جىصلذ ئلُه هزه الذساظت مً  في

الاهخمام بصُاؾت ألاظئلت اإلاهالُت ؾحر اإلاهُذة بدُض حػؼي قشصت للخدلُل والاظخيخاط وإبذاء  .1

 الشأي.

 . وراث ؤلاظابت الهصحرة واإلاهالُت اإلاىطىغُت بحن ما ألاظئلت جدهُو مبذأ الخىاصن بحن  .2

م جدلُل ئلى تهذف دساظاث ئظشاء  .3  اإلاػشقُت. هذافألا  طىء في الاخخباساث أظئلت وجهٍى

غ  دوساث طشوسة جىظُم  .4  الاخخباساث وبىاء ئغذاد فيووسػ غمل ألغظاء هُئت الخذَس

 الصخُدت. الكىُت اإلاػاًحر وقو الخدصُلُت

 اإلاساحؼ:

م الىكس ي غ1987أبى خؼب، قإاد، غشمان، ظُذ أخمذ، صادم، آماُ ) - . الهاهشة: 3(. الخهٍى

ت.  مٌخبت ألاهجلى اإلاصٍش

م الخػلم. غمان: داس اإلاعحرة لليؽش(. 2005أبى غالم، سظاء مدمىد ) - ؼ.  جهٍى  والخىَص

ت.1994أبى هاهُت، صالح الذًً دمحم ) -  (. الهُاط التربىي. الهاهشة: مٌخبت ألاهجلى اإلاصٍش

(. " جدلُل أظئلت الامخداهاث النهاةُت إلاهشس الػلىم بالصل الشالض 1994أؾا، ئخعان خلُل ) -

م والهُاط الىكس ي والتربىي. ؾضة: ظماغت الهُاط ؤلاغذادي بمذاسط نؼاع ؾضة " مجلت الخه ٍى

م بالخػاون مؼ ظامػت ألاصهش بؿضة: الػذد   .44 -9، قبراًش، ص 3والخهٍى
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م1999الجىاصة، أخمذ ) -  مػاًحر وقو الػاؼش للصل الٌُمُاء إلاادة الخدصُلُت الاخخباساث (. جهٍى

 قلعؼحن. الهذط، ظامػت سة،ميؽى  ؾحر ماظعخحر سظالت الجُذ، الخدصُلي الاخخباس وإخشاط

خ 2015الضاملي، صالح نهحر، خظش، ههى خعً ) - ت إلاادحي الخاٍس م ألاظئلت الىصاٍس (. جهٍى

(.مجلت 2012-2003والجؿشاقُت للصل العادط ألادبي في طىء ؼشوغ ألاظئلت الجُذة لألغىام )

 .114 -71( 92)11واظؽ للػلىم ؤلاوعاهُت، 

، غماد غبذ الشخُم) - (. مبادب غلم الىكغ التربىي. الػحن: ؤلاماساث اإلاخدذة، داس 2001الضؾُى

 الٌخاب الجامعي. 

(. دساظت جدلُلُت ألهماغ أظئلت الاخخباساث الخدصُلُت لذي 2011الصشاًشة، آًاث ظػكش ) -

مػلمي التربُت الاظخماغُت والىػىُت للصكىف الشابؼ والخامغ ألاظاظحن في لىاء اإلاضاس الجىىبي. 

 خحر )ؾحر ميؽىسة( ظامػت مإجت.سظالت ماظع

م اخخباساث اللؿت الػشبُت للصل الشالض 2004الٌدلىث، ئًمان أخمذ ئظماغُل ) - (. جهٍى

ألاظاس ي في طىء مػاًحر الاخخباس الجُذ "دساظت مُذاهُت جدلُلُت". سظالت ماظعخحر )ؾحر 

 ميؽىسة(، الجامػت ؤلاظالمُت، ؾضة: ًلُت التربُت.

م الاخخباساث 2006ادمحم )املجاهذ، ظالم  - (. ناةمت مهترخت ببػع اإلاػاًحر الكىُت لخهٍى

الخدصُلُت مؼ الخؼبُو غلى بػع الىمارط مً اخخباساث مشخلت الخػلُم ألاظاس ي واإلاخىظؽ 

 ص.2006ماسط  6 -4بؽػبُتي ػشابلغ والجكاسة. ػشابلغ: اإلاإجمش التربىي الشاوي، 

أظئلت الامخداهاث النهاةُت في طىء جصيُل بلىم لألهذاف  جهُُم .(2018ابدعام ظالم )اإلاضوغي،  -

 .107 -92ص ، ًىهُى، الػذد الشالض جلت ظامػت صبراجت الػلمُت، لُبُا:م .اإلاػشقُت

م2016) غبذ الهادي أخمذ الىانت، صالح -  غؽش الشاوي للصل الٌُمُاء اخخباساث أظئلت (. جهٍى

 للذساظاث ؤلاظالمُت الجامػت مجلت (.2015 -2007مً ) العىىاث خالُ الجىدة مػاًحر وقو

ت  .82 -64، ص 3،غذد 24ؾضة: مجلذ  والىكعُت. التربٍى

اد - ًاث، ٍص (. مذي جدهُو أظئلت الامخداهاث النهاةُت في ظامػت 2007غبذ الهادي )صباح، ، بش

 مجلت ظامػت الهذط اإلاكخىخت لألبدار هذاف الخػلُمُت جبًػا لهشم بلىم.الهذط اإلاكخىخت لأل 

 . 156 -124والذساظاث، الػذد الخاظؼ، ؼباغ، ص 

م أداء الخلمُز واإلاذسط. 2002ظابش، ظابش غبذ الخمُذ ) - (. اججاهاث وججاسب مػاصشة في جهٍى

 الهاهشة: داس الكٌش الػشبي. 

غ الصكي. 2001غبذ الهادي، هبُل ) - م التربىي واظخخذاماجه في مجاُ الخذَس (. الهُاط والخهٍى

ؼ. -غمان  ألاسدن: داس واةل لليؽش والخىَص
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م التربىي والىكس ي، أظاظُاجه وجؼبُهاجه 2002غالم، صالح الذًً مدمىد ) - (. الهُاط والخهٍى

 وجىظهاجه اإلاػاصشة. الهاهشة: داس الكٌش الػشبي. 

ػلىم الىكعُت (. الاخخباساث واإلاهاًِغ في ال2005مشاد، صالح أخمذ، ظلُمان، أمحن غلي ) -

 ، الهاهشة: داس الٌخاب الخذًض.2غذادها وخصاةصها".  غت " خؼىاث ئوالتربٍى

م  .(2005) ، ظامي دمحمملخم - غمان: داس اإلاعحرة ،3غ في التربُت وغلم الىكغ.الهُاط والخهٍى

 .لليؽش
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ذوي  التالمير ىفاعلية غسف املصادز لتحسني مستو مدى

 صعوبات التعلم يف مدازس التعليم األساسي بدزج

 
 عادل عون هللا شكرو.د                   عبد هللا دمحم شكرو     .دأ.

 جامعة الزنتان -كمية التربية درج جامعة الزنتان                -كمية التربية درج
 

 : لدمتـــــامل

ها ائ بىؤًٍىن  ؤن  التي جؼمؼ  ألاطسالتي جىاحه بػع  تهماملالدزاس ي مً املؼاًل  ألاداء دػٌ    

قالبػع ند ًٍىن  ،الدزاس ي لألػكاُ واملساههين ألاداءلظىء  ؤطبابوهىاى غدة  ،مً املخكىنين

تلديهم مؼاًل  في املجخمؼ  ؤطاطاًٍىن طبب الاطؼساب  خسلا غاػكُت بِىما غىد البػع  ؤو ؤطٍس

 ألاداءًٍىن طبب طىء  ؤخسي وهىاى قئت  ألاصدناءفي حماغت  ؤوفي املدزطت  ؤوالري ٌػؼىن قُه 

ًاء لديهم ؤطاطاالدزاس ي  ًٍىن  ألاػكاُمً هاالء  %20، ولًٌ هىاى بظبب اهخكاض مػدُ الر

اخخالُ في  اهصػىبت الخػلم لديهم بظبب وحىد اطؼساب ميؼ ؤوالدزاس ي  ألاداءطبب طىء 

ؼلو غلُت" اطؼساب الخػلم "هي حػجي وحىد مؼٍلت في الخدصُل الجهاش الػصب ًادًميي ٍو  ألا

مثل الؼلل  ألاخسي ناث "الدزاس ي" في مىاد الهساءة / الٌخاب /الخظاب وغلي الػٌع مً إلاغا

 جترى ال  غانت ؾير ظاهسة وب هاؤن  ؤي ، خكُت غاناثغاناث الخػلم هي بقة والػمى
 
  ؤزسا

 
 ىغل واضخا

الخػلم هي مً املؼاًل  اطؼسابمؼاًل  ن  ؤن للمظاغدة واملظاهدة و خسو آسع الؼكل بدُث ٌظ

ا هر ن  ؤو قهم ومظاغدة مظخمسة خالُ طىىاث الدزاطت  ىبلوجدخاج  ،الخُاة يالتي جظل مد

ٍىن له جإزير إلا  ىبلالاطؼساب ًادي  هم لِع قهؽ في الكصل الدزاس ي مغانت في الخُاة ٍو

ًادًميوالخدصُل  مًٌ  ألا لَ غلي ندزتهم غلي الػمل وير ألاػكاُلػب  ىًازس غل ؤن   اؤًظٍو

 .مً مجسد جىظُم بسامج دزاطُت حػلُمُت باملدزطت ؤيثرحػجي  ألاػكاُمظاغدة هاالء ولرلَ ق

 ألهمُ وند جىاُو الباخثان    
 
مً مؼٌالث تها وملا حػاوي مىه ؾسقت املصادز هره الدزاطت هظسا

  هجاشاتها و بفي جهلُل غدًدة حظهم 
 
 .هداف الخػلُمُتيتها في جدهُو ألا ي مؼاز جدو
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زادوا الىصُى اليها وزاء هره ؤغدة ؤهداف  ؤغُنهما هصب وطػن ند لرلَ قالباخثا   

مالمذ ؾسف  ىالخػسف غلو  الخػامل مػهمصػىباث الخػلم و ؤػكاُ  ىدزاطت ومنها: الخػسف غلال

  .املصادز بمدازض الخػلُم الاطاس ي ببلدًت دزج

ذوي صػىباث الخػلم  لألػكاُ ؤطاس يؾسقت املصادز لها دوز  دحػ   :ؤالث الدزاطتمشيلت وحظا

خكام الؼكل في ؤ ىبلا ًادي واملػسقُت مم   إلادزايُتملُاث في الػ اطؼساباثالرًً ٌػاهىن مً 

 :في الظااُ الخالي ث مؼٍلت الدزاطتز جبلى  الدزاطُت املهسزاثبػع 

ذوي صػىباث الخػلم في مدازض ظخىي الخالمُر غلُت ؾسف املصادز لخدظين ماق مدي ـ  

 بدزج؟ ألاطاس يالخػلُم 

خكسع    الخالُت : ألاطئلتالظااُ  ً هراغٍو

هل حظهم ؾسف املصادز بكاغلُت في جدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض / 1

 الخػلُم ألاطاس ي دزج؟

ػصي ملخؿير الجيع باليظبت ملخاوز ح 0.05هل هىاى قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي / 2

 الدزاطت ؟

ملخؿير املاهل الػلمي باليظبت  ي حػص  0.05هل هىاى قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي / 3

 ملخاوز الدزاطت؟

ملخؿير الىظُكت باليظبت ملخاوز  ي حػص  0.05هل هىاى قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي / 4

 الدزاطت ؟

ملخؿير طىىاث الخبرة باليظبت  ي حػص  0.05اللت بخصائُت غىد مظخىي هل هىاى قسوم ذاث د/ 5

 ملخاوز الدزاطت ؟

 :أهمُت الدزاطت

 في غدة ههاغ منها:الدزاطت  ؤهمُتجٌمً 

بخىقير ؾسف  الب  ال ًىجحقسصت الاهدماج لروي صػىباث الخػلم في الخػلُم الػام بجاخت / 1

ت املظاهدة لروي صػىباث الخػلم صادز والتي مً خالله وظخؼُؼ جىقير الخدماثامل  .التربٍى

 بليالػىدة  مُرللخلوإجاخت  شمالئهزهت يبيرة بين  مُرالخل يظابإلالظبل  ؤقظلؾسف املصادز / 2

 .ي ونذبإالصل 

ادة جدظين ؤحظ/ 3 ذوي صػىباث الخػلم غىد اطخخدام  ألاقسادداء اغد ؾسف املصادز في ٍش

 .اطتراجُجُاث في ؾسقت املصادز
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ُم حل جدغؤمً  مػلم الصكىف الػادًتخخص في ؾسف املصادز الخػاون مؼ للمػلم امل ًمًٌ/ 4

لُصه مً املكاهُم الخاػئت ذوي الصػىباث الخػلم وجخ خل الكصل مؼ الخالمُراغمل املػلم د

 .والظلبُت خُى ندزاتهم وطلىيُاتهم

 هه  مُر أل دى الخال هُص والىظسة طلبُت دز غلي الخالمُر صػىباث الخػلم لػجخكل ؾسف املصا/ 5

 .خظب اخخُاحاتهم ؤًظامً ؾسف املصادز  الاطخكادةمُر املبدغين ًمًٌ الخال 

لخلمُر صػىباث الخػلُم الرًً ًسقظىن بلخام ا ألامىز مً خظاطُت ؤولُاء  ؾسف املصادز جهلل/ 6

 للخجل الاحخماعي ؤبىائهم
 
 .صكىف الخاصت ججىبا

 :أهدف الدزاطت

 غلى :تهدف الدزاطت بلى الخػسف 

مدي قاغلُت ؾسف املصادز في جدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض / 1

 دزج. ألاطاس يالخػلُم 

 ملخؿير الجيع باليظبت ملخاوز  0.05الكسوم ذاث الداللت إلاخصائُت غىد مظخىي / 2
 
وقها

 الدزاطت.

 ملخؿير امل 0.05الكسوم ذاث الداللت إلاخصائُت غىد مظخىي / 3
 
اهل الػلمي باليظبت ملخاوز وقها

 الدزاطت.

 ملخؿير الىظُكت باليظبت ملخاوز  0.05الكسوم ذاث الداللت إلاخصائُت غىد مظخىي / 4
 
وقها

 الدزاطت.

 ملخؿير طىىاث الخبرة باليظبت ملخاوز  0.05الكسوم ذاث الداللت إلاخصائُت غىد مظخىي  / 5
 
وقها

 الدزاطت.

 :حدود الدزاطت

 .(2020_2019هد الدزاطت خالُ الػام ) ذؤحٍس: الصماهُت

ت:   .بمىؼهت دزج ت مىحهين ومػلمين ومدزاء املدازضجمثل ؤقساد الػُىالبؼٍس

 .دزج بمىؼهت ألاطاس يمدازض الخػلُم املٍاهُت: 

 ألاطاس يالخػلُم  ومػلميمدزاء املدازض مً مجخمؼ الدزاطت: ًخٍىن مجخمؼ الدزاطت مً غُىت 

 . بدزج
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دمذ هره الدزاطت املىهج الىصكي الخدلُلي  لٍىهه املىهج ألاوظب لدزاطت اطخخ :مىهج الدازطت

مدي قاغلُت ؾسف املصادز لخدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض الخػلُم 

 ألاطاس ي ببلدًت دزج.

 :مصطلحاث الدزاطت  

، ألاطاطُتكظُت مً الػملُاث الى ؤيثر ؤودة اطؼساباث في واخ :هابإن  حػسف  :صػىباث الخػلم

ؼساب الاطخماع والتي جظهس في اط ،اللؿت املىؼىنت ؤواملٌخىبت اللؿت  والتي جخظمً قهم واطخخدام

اطُاث ـ الخؽ( الخػبيرـ إلامالءوالٌالم والهساءة ولٌخاب )والخكٌير   ؤطباب بلي ال حػىدوالتي ، والٍس

ت  ؤوالظمػُت  ؤوالػهلُت  باإلغانتجخػلو   ؤوظسوف الخػلم  ؤو إلاغاناث ؤهىاعؾيرها مً  ؤوالبصٍس

ت  . ألاطٍس

يثر في الىظائل الػهلُت ؤو ؤمُر الرًً لديهم اطؼساب في حاهب هم الخال  :صػىباث الخػلمذوي 

مىويؤ  .(38م 2010و الىكظُت )الٍس

ب حُدا وألاحهصة، هي ناغه ججهص باملىاد الخػلُمُت :غسفت املصادز ، والىطائل ومػلم جم جدٍز

في املدزطت الػادًت ذاث مظاخه هي ناغت . و (219 .2011)بؼسض  ؤػكالهاث لِؼبؼ اخخُاح

ظس ؤهدافجدهو ، مىاطبت وجخىطؽ ؾسقت املصادز صكىف ، الػملُت الخػلُمُت بظهىلت َو

ب  بليلدظهُل خسيت الخلمُر الرًً ًدخاحىن ؛ املدزطت  ،)ًحيواملسيص  الٌخلهىع مً الخدٍز

2003). 

 :الدزاطاث الظابلت

ىان )جهُُم ؾسف املصادز في جدذ غى :(8008حظين شىاغت ) غبد السحمًام هشدزاطت  (1

ً الخٍىمُت في قلظؼين مً وحهت هظس  املدازض ومػلمي ؾسقت املصادز واملسػدًً املدٍز

ين(اطخخدم في الدزاطت املىهج الىصكي الخدلُلي دزحت  غليف وهدقذ الدزاطت بلي الخػس ، التربٍى

ً واملػلمين وامل ين في مظخىي جهُُم املدًٍس  ،املصادزفي ؾسف  املهدمتالخدماث سػدًً التربٍى

ها هره يلبالتي جىصلذ ىخائج هم الؤومً ، لؿسقت  املصادزخخالف في دزحت الخهُُم والخػسف غلي الا 

س  ألامىز  ؤولُاءفي الخىاصل مؼ  ًلمدًٍسل ؤػازثها الدزاطت ؤن    ،ؾسقت املصادزبدازة واملجخمؼ لخؼٍى

املصادز ومػلم الكصل غادي ولِع هىاى جىاصل  تبين مدًس املدزطت ومػلم ؾسقصل الخى ا وؤًظا

 اطظاث املخخصصت في مجاُ التربُت.مؼ امل ؤًظا

ً واملػلمين واملسػدًً ب تهخم هاؤن   دزاطت الخالُت فيه الدزاطت مؼ الجخخلل هر   خهُُم املدًٍس

ين في مظخىي الخدماث املهدمت في ؾسقت املصادز مدي قاغلُت ب تهخم  الخالُت لدزاطتوا ،التربٍى
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ؾسقت في دزاطت  مػهاوجخكو  ،ؾسف املصادز لخدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم

 املصادز وصػىباث الخػلم.

غىىان )ظاهسة الاخترام الىكس ي جدذ  :(8008زامي طشطىض وغلي حسوان )دزاطت  (2

الدزاطت  هره ذاطخخدم (ألازدنفي  والسطا الىظُكي والػالنت بُنهما لدي مػلمي ؾسف املصادز

الهُاض مظخىي السطا الىظُكي لدي مػلمي  ؤداةجؼىٍس  بليوهدقذ  ،الخدلُلياملىهج الىصكي 

مػلمي  يلد الىظُكيالخترام الىكس ي والسطا  ي مظخى  ىالخػسف غل ىلب ؤًظاوتهدف  ،ؾسف املصادز

ٍاد ًٍىن الدخل في ألا  ي مظخى  ؤن  الدزاطت  هرهومً هخائج ، ؾسف املصادز زدن بؼٍل غام مخدن ٍو

بما قيهم مػلمين ؾسف املصادز مىخكظا مهازهت بمظخىي  لمىن الدخل الري ًخلهاه املػ ي مظخى 

 .ألاخسي الدخل في املهً 

طا الس  ي الهُاض مظخى  ؤداةخؼىٍس ب تهخم هاؤن  الدزاطت الخالُت في الدزاطت مؼ  هجخخلل هر

قاغلُت ؾسف املصادز لخدظين  يمدب الخالُت تهخم توالدزاط، مػلمي ؾسف املصادز يالىظُكي لد

 ؾسقت املصادز وصػىباث الخػلم.في دزاطت  مػهاوجخكو  ،الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم ي مظخى 

ت في ؾسف غىىان )وانؼ الخدماث جدذ  :(8008) خصاوهتدزاطت دمحم احمد طلُم  (3 التربٍى

في مداقظت ازبد بالػسام مً وحهت هظس  ألاطاطُتذوي صػىباث الخػلم باملسخلت املصادز للؼلبت 

 ىبلالدزاطت ه وهدقذ هر ،الدزاطت املىهج الىصكي الخدلُلي ( اطخخدم في هرهألامىز  ؤولُاء

ت في ؾسف املصادز للؼلبت وانؼ الخدماث غلى  الخػسف ذوي صػىباث الخػلم في املساخل التربٍى

وبين  وألامهاث إلاباءقت الكسوم بين ومػس  ألامىز  ؤولُاء هظسمً وحهت في مداقظت ازبد  ألاطاطُت

ه ال جىحد قسوم ذاث ه  ؤ :لاجُتالىخائج  ىبله الدزاطت دازض الخٍىمُت والخاصت وجىصلذ هرامل

باخخالف  ال ًخخللمؼ الؼلبت مػلمي ؾسف املصادز في الخػامل  ؤطالُب ن  ؤو  بخصائُتداللت 

 الصل.

ت في خػسف لىانؼ الخدماث التربتهخم ب هاؤن  الدزاطت الخالُت في الدزاطت مؼ  لل هرهجخخ   ٍى

الخالُت تهخم بمدي قاغلُت ؾسف املصادز  والدزاطت ذوي صػىباث الخػلم،ؾسف املصادز للؼلبت 

ؾسقت املصادز وصػىباث  في دزاطت مػهاالخالمُر ذوي صػىباث الخػلم، وجخكو  ي ظخى لخدظين م

 .ألاطاطُتفي املساخل الخػلُم  الخػلم،

وانػُت الاهدماج  اطتراجُجُتغىىان )هدى جدذ  :(8007لهادي اللسكىطي )دزاطت بشير ا (4

وهدقذ ، ه الدزاطت املىهج الىصكي الخدلُليهر ذاطخخدم في املدازض الػادًت(الكئاث الخاصت 

ؾسف املصادز في الػملُت  ؤهمُتومػسقت  ،هدماجالا ؾسف املصادز بمدزاض  ىالخػسف غل ىبل
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 ؤداءهىاى نصىزا في  ؤن   ىبله الدزاطت ملىاصكاث الىمى وجىصلذ هرا ؤهم ى، والخػسف غلالخػلُمت

جاث ًلُاث التربُت، في  بخصائُته ال جىحد قسوم ذاث داللت ه  ؤالدزاطت  ضخذوو  املػلماث خٍس

جاث ًلُاث التربُت في  ؤداء  .جاالث الظابهتاملاملػلماث خٍس

الؿسف املصادز بمدزاض  ىخػسف غلالبتهخم  هاؤن  في دزاطت الخالُت الالدزاطت مؼ  جخخلل هره

لخالمُر ذوي قاغلُت ؾسف املصادز لخدظين مظخىي ا يمد ىالخالُت غل والدزاطت هدماج،الا 

 .ؾسقت املصادز وصػىباث الخػلم في دزاطت مػهاصػىباث الخػلم، وجخكو 

ادة املظخمسة في الىنذ دظم الىظام الخػلُمي فيً: إلاطاز الىظسي للدزاطت ؤغداد  الساهً بالٍص

الخالمُر، ألامس الري ًادي بلى الاحظاع في الكسوم الكسدًت، وند ؤصبدذ الكصُى الدزاطُت 

 ًخكاوجىن ف
 
نىن ي ندزاتهم غلى الخػلم، قمنهم املخكى خاصت في مسخلت الخػلُم ألاطاس ي جظم جالمُرا

ًان مً الظسوزي جىقير بِئت حػلُ مُت مىاطبت ومنهم الػادًىن، ومنهم ذوي صػىباث الخػلم، لرا 

 مسخلت الخػلُم ألاطاس ي هي السييزة واللبىت ألاطاطُت. لهاالء الخالمُر بكئاتهم املخخلكت، باغخباز ؤن  

ف   صػىباث لديهم الرًً ألاػكاُ لىصل صُاؾتها في الخػاٍزل حػددث :الخػلم صػىباث حػٍس

ػد الخػلم، في ٍي الخػٍسل َو  اه ؤػهسها الخػلم لصػىباث الكُدزالي ألامٍس
 
 اطخخداما؛ وؤيثرها دؼازا

 .املُدان هرا في الػاملين مػظم ألاخصائُين غليها اجكو وغىاصس خصائص حمؼ هأله  

  :هي الخػلم صػىباث ؤن   غلى ًىص الري الكُدزالي الخػٍسل (19 ،م2011 (بؼسض وذيس  

 طخخدامهاا ؤو اللؿت لكهم الالشمت ألاطاطُت الىكظُت الػملُاث مً ؤيثر حاهب ؤو في اطؼساب"

  بدُث يخابت، ؤو ػكهُت
 
 الٌالم ؤو الخكٌير ؤو إلاصؿاء غلى الهدزة ههص في هرا الاطؼساب ىًخجل

اطُت، بحساء ؤو الخهجئت ؤو الٌخابت ؤو الهساءة، ؤو  املرًىزة الاطؼساب ؤوحه جىؼىي  و الػملُاث الٍس

 ؽاالدم وظائل في ؽونصىز بظُ الدماؽ، وإصابت الخس ي إلادزاى نصىز  مثل: خاالث، غلى ؤغاله

 املصؼلح ألاػكاُ هرا ٌؼمل وال بالٌالم، الخػبير مهازاث جؼىٍس غلى الهدزة وغدم الهساءة، وغظس

ت إلاغاناث بلى ؤصلها في جسحؼ التي الخػلم مؼٌالث مً ٌػاهىن  الرًً  ؤو الظمػُت ؤو البصٍس

 املخإهُت". ؾير نخصادًتالا ؤو الثهاقُت ؤو البُئُت الظسوف ؤو الاهكػالُت والاطؼساباث الخسيُت

ت اللجىت ( "حػٍسل26،م2006) الُاطسي  وذيس ٌُت الاطدؼاٍز  والري املػانين، لألػكاُ ألامٍس

ُ  دٌػ ل ايدظب ؤو  الخػلم صػىباث ناهىن  اغخمده الري الخػٍسل وهى السطمُت، الصكت حػٍس

 :ًلي غلى ما ًىص والري (1996) غام ؤداه

 ؤيثر ؤو واخدة في نصىز  مً ٌػاهىن  الرًً ؤولئَ هم دةاملخد الخػلم صػىباث ذوي  ألاػكاُ

 وند املٌخىبت واملىؼىنت، اللؿت اطخخدام قهم في جدخل التي ألاطاطُت، الػملُاث الىكظُت مً
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 الػملُاث ؤو الخهجئت ؤو الٌخابت ؤو الهساءة ؤو الٌالم ؤو ؤو الخكٌير إلاصؿاء اطؼساباث في جظهس

خظمً الخظابُت،   ًؼلو ًان ام املصؼلح هرا ٍو
 
 ؤو إلادزايُت إلاغانت مصؼلخاث: غلُه طابها

 بال الىمائُت ؤو الخبظت الهساءة صػىبت ؤو الؼكُل الدماغي الىظُكي الخلل ؤو الدماؾُت إلاصابت

ت بغانت طببها حػلُمُت مؼٌالث مً ٌػاهىن  الرًً ألاػكاُ املكهىم هرا مً ٌظدثجى هؤه   ؤو  بصٍس

 بُئي" خسمان ؤو اهكػالي ؼساباط طببها ؤو غهلُت ؤو خسيُت

جخػدد ؤهماغ صػىباث الخػلم لدؼمل ؤهىاغا مخػددة مً املؼٌالث التي  :أهىاع صػىباث الخػلم

ٌػاهيها الػدًد مً ألاػكاُ والتي لم جصىل طمً إلاغاناث ألاخسي مثل إلاغاناث الظمػُت 

ت  مً الهسن املاض ي هدُجت الهخمام  رةألاخيبها في الظىىاث  الاهخماموالتي بسش  ...والاهكػالُتوالبصٍس

غلي ؤزسها  ؤدزىوالتي  ت املىاطبت ألػكالهم،وػلبهم املخىاصل لخىقير البرامج الخػلُمُ ألاهل

ىن حجم املػاهاة التي ًٍابدها غدد يبير مً ألاػكاُ الرًً لِع بمهدوزهم الخػلم لِع  التربٍى

ت  ؤوإلغاناث غهلُت  ً غلي جؼىٍس مهازاث، طمػُت قهم ؤػكاُ غادًىن ل ؤوبصٍس ٌنهم ؾير نادٍز

 .للؿت بما ًخالءم ندزاتهم الخهُهتاطخخدام ا ؤوالخظاب  ؤوالخهجئت  ؤوالٌخابت  ؤوالهساءة 

ت والىكظُت والػصبُت قهد جم جصيُل   وهدُجت للدزاطاث املخىاصلت في املجاالث التربٍى

ا غدد مػين مً ؤهىاع ، ًىدزج جدذ ًل صىل منهؤطاطُينؤػكاُ صػىباث الخػلم في صىكين 

ًادًمُت.) صػىباث الخػلم وهما الصػىباث  (.77، 2005 البؼاهُت الىمائُت والصػىباث ألا

الخالمُر الرًً ٌػاهىن مً صػىباث الخػلم  بن   :الخصائص الػامت لروي صػىباث الخػلم

 لِظىا مجمىغت مخجاوظت، وبالخالي قمً الصػب الخدًث غً مجمىغت مً الخصائص ًخصل بها

 بليوغلي السؾم مً مداوالث جصيُل صػىباث الخػلم  ًل ػالب ٌػاوي مً صػىباث الخػلم،

ػبُػت الصػىبت  ؤو ومخىطؼت ( ،سغُت طىاء خظب دزحت الؼدة )ػدًدة، وبظُؼتمجمىغاث ق

، )صػىباث الهساءة، صػىباث الخظاب، صػىباث الٌخابت، والصػىباث الخاصت باالهدباه

، والصػىباث الخاصت باإلدزاى ة، والصػىباث الخاصت بالخكٌيروالصػىباث الخاصت بالرايس 

ه ًالخظ دزحت غالُت مً الخىىع والاخخالف طمً املجمىغت الىاخدة، وجخكو مػظم ه  إ....الخ ( ق

 لروي صػىباث الخػلم. ألايثراملصادز غلي الخصائص الخالُت باغخبازها 
 
 ػُىغا

مً املهازاث  ؤيثر ؤودصُل الىاضح في واخدة الخ اهخكاضوجخمثل في  الخصائص املػسفُت:ـ 0

ًادًمُت  . خمثلت بالهساءة والٌخابت والخظابامل ألاطاطُت ألا
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تـ 8 جظهس ملً لديهم صػىباث حػلم مؼٌالث في ًل مً اللؿت  ًمًٌ ؤن   :الخصائص اللغٍى

هصد باللؿت الاطخهبالُت الهدزة غلي اطخهباُ وقهم ا ت، ٍو  ؤماللؿت الاطخهبالُت واللؿت الخػبيًر

ت قهي الهدزة غل  ٌػبر الكسد غً هكظه لكظُا.  ؤن   ىاللؿت الخػبيًر

ًظهس ألاػكاُ ممً لديهم صػىباث في الخػلم مؼٌالث في الجاهب  :الخصائص الحسهُتـ 3

ًاث الٌبيرة و ال ًي في ًل مً الخس ًاث الدنُهت وفي مهازاث خس ًي، ومً ال إلادزاىالخس  ؤهمخس

هي مؼٌالث الخىاشن الػام،  ألاػكاُهاالء  يجالخظ لد ؤن  التي ًمًٌ  الٌبيرةاملؼٌالث الخسيُت 

 ؤمامش ي الخىاشن،  ؤوالهكص  ؤو وإلامظاىػٍل مؼٌالث في املش ي والدجل والسمي  ىوجظهس غل

ًاث الدنُهت قخظهس غل  ػٍل طػل في السطم والٌخابت واطخخدام املهص.  ىمؼٌالث الخس

ظهس ألاػكاُ مً ذوي صػىباث الخػلم مؼٌالث ً :الخصائص الاحخماغُت والظلىهُتـ 4

ي الصائدـاحخماغُت وطلىيُت جميزهم غً ؾيرهم ومً ؤهم هره املؼٌالث: الخؿيراث  -اليؼاغ الخًس

ػت ت  -الاهكػالُت الظَس  -الاوسخاب الاحخماعي-خٌساز ؾير مىاطب لظلىى ماـ-ؤو غدم الظبؽالههٍس

  (.2003الخمُد )حابس غبد  .طلىى ؾير زابذ -طلىى ؾير احخماعي

 ؤن   غلى الخػلم صػىباث مجاُ في الػلمُت املساحؼ مػظم جخكو :الخػلم صػىباث أطباب

 في جدهُهه املمًٌ بالهدف لِع خدة غلى خالت لدي ًل الخػلم صػىباث ألطباب الدنُو الخددًد

د بلى بداحت هاألن   ألاخُان؛ ؾالب  Kistner )ًس وػاب يظىتر) ؤوضح والاطخهصاء، البدث مً املٍص

& Shapiro 19955208)   وخبراث مخٌسزة، قؼل ًمسون بخبراث الخػلم صػىباث ذوي  الخالمُر ؤن 

 هرهو بال حدوي،  حهدهم وؤن الىجاح، غلى الهدزة ًمخلٍىن  ال همؤن   ٌػخهدون  حػلمهم هره الكؼل

 في لرلَ الصػبت، املهام مؼ خاصت ، وبصكتهجاشي إلا  حهدهم ًخكظىن  حػلمهم الاغخهاداث

ىحي .الكؼل جٌساز اخخماُ املهابل ًصداد  ( 189 م، 2001 وآخسون، )الهٍس

ت ألاطباب 1.  ٌػاهىن  الخػلم صػىباث ذوي  ألاػكاُ ؤن   البػع ٌػخهد :والبُىلىحُت الػضٍى

 الخخؼُؽ ولًٌ حمُػها، ولِع الىمى الػهلي حىاهب بػع غلى ًازس بظُؽ، دماغي جلل مً

 مما الدماؾُت، في املىحاث الاطؼساب ذلَ مثل ًظهس ال لخػلما صػىباث خاالث ملػظم الدماغي

اطخخدام  جكظُل بلى  املجاُ في املخخصين بػع ناد مما الدماغي، الخلل وحىد غدم ٌػجي

  في بظُؽ وظُكي خلل " مصؼلح
 
ؼاز ،"البظُؽ الدماغي الخلل" مصؼلح مً الدماؽ" بدال  في َو

ي، البصسي  الخأشز  في الظػل   :هي ُتوغصب طلىيُت زالزت ماػساث بلى املجاُ هرا  وإلاقساغ الخًس

ىحي وآخسون،  اهخظام وغدم اليؼاغ، في  ( 190م،  2001اليؼاغ الٌهسبائي في الدماؽ.) الهٍس



 لتعليم...ا سمدى فاعلية غسف المصادز لتحسيه مستوى التالمير ذوي صعوبات التعلم في مداز

 أ.د.عبدهللا دمحم شكسو                                              د.عادل عون هللا شكسو

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  126            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

 بػع خاالث صػىباث الخػلم ًمًٌ ؤن   جايد الػدًد مً الدزاطاث ؤن    :ألاطباب الىزازُت -8

ىحي وآخسون،  (191 م، 2001 حػصي بلى ؤطباب وزازُت.)الهٍس

 بةغانت غملُاث الخػلم الىاججت غً بمٍاهُت  :ألاطباب البُئُت -3
 
جخميز الػىامل البُئُت ػبُا

الخػسض ملىاد في البِئت، وند زيص البدث الؼل غلى الاهخمام باألخؼاز البُئُت التي جيخج غً 

لكػل الخػسض للسصاص، والتي ند حظبب مؼٌالث الٌالم وههص الاهدباه، يرلَ زدود ا

ًالىٌهاث واملثبخاث والصبؿاث التي جازس غلى  الخدظظُت لبػع غىاصس ألاػػمت التي ًخم بطاقتها 

 (.124 م ، 2009حػلم ألاػكاُ. )الىنكي، 

ًخؼلؼ مػلم صػىباث الخػلم بدوز اخخصاص ي  مهام مػلم الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم:

ػلم، وجخمثل املظاولُاث السئِظُت لهرا الدشخُص، ودوز الاطدؼازي التربىي، غالوة غلى دوزه يم

املػلم في حظهُل غملُت حػلم الخالمُر الرًً ٌػاهىن مً صػىباث حػلم، ولرلَ ًيبػي ؤن ًٍىن 

مػلم هاالء الخالمُر مً املخخصصين في هرا املجاُ، وؤن جٍىن لدًه مهازاث غالُت في مجاالث 

ت الكسدًت، و  ع املالئمت، ؤهم ؤدواز الدشخُص التربىي، وإغداد الخؼت التربٍى اطتراجُجُاث الخدَز

 هرا املػلم وهي: 

و املخخصص في وطؼ خؼت للهُام باملسح ألاولي ملً ًخىنؼ ؤن  1 لديهم صػىبت  ـ املؼازيت مؼ الكٍس

 حػلم، مؼ بداًت ًل غام دزاس ي. 

م لخددًد صػىبت الخػلم لدي ًل جلمُر. الاػتراىـ 2  في غملُت الدشخُص والخهٍى

ت الكسدًت التي جدىاطب مؼ خصائص واخخُاحاث ًل جلمُر،  راىالاػت -3 في بغداد البرامج التربٍى

 وذلَ بالخيظُو مؼ لجىت صػىباث الخػلم باملدزطت.

ت الخاصت 4 مً  اخخُاحاتهملخالمُر ذوي صػىباث الخػلم، خظب ػبُػت لـ جهدًم الخدماث التربٍى

 خالُ البرهامج.

 .لػادي في ألامىز التي جخص جالمُر صػىباث الخػلم ـ جبادُ املؼىزة مؼ مػلم الصل ا5

 ـ جبجي نظاًا الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم، وجمثُلهم في املجالع املدزطُت.6

و املدزس ي في بغداد الجداُو الدزاطُت الخاصت بٍل جلمُر مً 7 ـ الخػاون والخيظُو مؼ الكٍس

 املظخكُدًً مً ؾسقت املصادز. 

ؼالبي بؼإن الخػاون مؼ ؤولُاء ؤمىز الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم مً ـ الخيظُو مؼ املسػد ال8

 (30، 2004) بهجاث،  ؤحل جرلُل الصػىباث التي ٌػاوي منها ؤبىائهم.
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به حُدا  وألاحهصةهي قصل ًجهص باملىاد الخػلُمُت،  :غسفت املصادز والىطائل ومػلم جم جدٍز

خدي ًٍىن له يكاءة غالُت في ب البد ؤن بن مػلم ؾسقت املصادز ،لِؼبؼ اخخُاحاث جالمُره

مًٌ ملػلمي املدزطت الػادًين الاطخػاهت به في اخخُاز املادة  ،املجاالث ؤو املىاد الدزاطُت ٍو

 .ىاد الخػلُمُت ؤو في خل املؼٌالثاملىاطبت، ؤو الؼسم املىاطبت يمظدؼاز في امل الخػلُمُت

م 30ت الػادًت، جتراوح مظاختها بين )هي ؾسقت صكُت ملهدت باملدزط مظاحت غسفت املصادز:

لخدو بهره 48و ت املىاطبت ٍو م( مجهصة باألزار املىاطب، والىطائل الخػلُمُت، وألالػاب التربٍى

( 25و  20الخػلم ًتراوح غددهم ما بين )  وبؼيءذوي صػىباث الخػلم   خالمُرالؿسقت غدد مً ال

 
 
ؼسف ، ألاطاس يمً حػلُم  الظادض، امعالخ مً الصكىف الثاوي، والثالث، والسابؼ، جلمُرا َو

غلى حػلُمهم مػلمىن ومػلماث، ًدملىن ماهالث في التربُت الخاصت ؤو دبلىم غالي في صػىباث 

بُت مخخصصت في مجاُ صػىباث الخػلم.  الخػلم، حػهد لهم دوزاث جدٍز

خم جهظُم هاالء  بلى مجمىغاث دزاطُت خظب مظخىي ؤدائهم الخدصُلي في  الخالمُرٍو

ت، والخظاب بدُث جخدم الؿسقت ) ا خلهىن 4، 3لهساءة والٌخابت، وألاهماغ اللؿٍى ( مجمىغاث، ٍو

.20-15مً )
 
اطُاث ؤطبىغُا  ( خصت في مادحي اللؿت الػسبُت، والٍس

ًجب ؤن ًٍىن مىظسها ومظهسها حمُل ومىظم ومسجب بؼٍل حراب  مظهس الغسفت مً الداخل:

.)دمحم ؤبىصاف
 
 (2007يوفي خالت هظُكت دائما

  :مميزاث غسف املصادز

 مؼ ؤصدنائه وشمالئه مً هكع / 1
 
باث ؾسقت املصادز، مؼ بهائه مدمجا ٌظخكُد الخلمُر مً جدٍز

 الظً في الكصل الػادي.

هت مىهجُت بًلُيٌُُت بىاطؼت مػلم ؾسف املصادز بالخػاون مؼ / 2 ػد بسامج ؾسف املصادز بؼٍس
ُ
ح

 مػلم قصل الػادي.

مًٌ جٍىن ؾسقت املصا/ 3 جخػد ؾسف  ؤندز ؤنل جٍلكت في حؼؿُلها مً اطتراجُجُاث ؤخسي، ٍو

اث. ؤوالاغماز  ؤواملصادز خظب املساخل   املظخٍى

ًمًٌ خدمت غدد ايبر مً الخالمُر في ؾسقت املصادز وجسجِباتها التي جخصل باملسوهت خُث ًىكر / 4

ع في   لَ خظب الخالت.ؾير ذ ؤوالصل الػادي  ؤوالؿسقت، الخدَز

 .ؤمسهاٌظخكدل  ؤنًمًٌ الخػامل مؼ إلاغاناث واملؼٌالث البظُؼت نبل  /5

 . وألاخىاُاملػلم زابذ في املدزطت ولرلَ قهى زيً هام في ًل الظسوف / 6

 وصماث غىد الخػامل مؼ الخالمُر ذوي الاخخُاحاث الخاصت. ؤيال حظخخدم ؾسقت املصادز / 7
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 ؤوشخُص والػالج خظب حػلُماث املدزطت في غملُاث الخهُُم والد ألاخصائُىن ٌػمل / 8

ًخدخل اخد مً خازج املدزطت في طير  ؤناخخُاحاث الخالمُر ولِع مً الظسوزي  ؤومخؼلباث 

املدزطت  بػازفي  وإمٍاهُاجهغالحا، بل ًدٌمها اخخُاحاث الخلمُر  ؤوالػملُت الخػلُمُت حشخُصا 

 ومظئىلُاتها.

و الؼدًدة طىف ؤث البظُؼت، قاإلغاناث املخىطؼت خُث جخػامل ؾسقت املصادز مؼ إلاغانا/ 9

 مىاطبت لها. ؤيثرججد الكصل الخاص 

التي ند جصادف بسامج ؾسف املصادز بػع الصػىباث، : صػىباث التي جىحه غسفت املصادز

 غالنتها بالكصل الػادي. ؤوداخل ؾسقت املصادز  ودًىامٌُُاجهغلي ػبُػت الػمل ند جلهى ؾمىطا 

 باث:واهم هره الصػى 

 وألاحهصةلؿسف املصادز وخاصت الترجِباث  إلامٍاهُاثجىقير  (1
 
به حُدا ، واملػلم الري ًخم جدٍز

ع الدنُو، والخهُُم السطمي وؾير السطمي.  غلي البرامج الكسدًت وإغماُ املظاهدة والخدَز

في املظخىي البظُؽ قيها  ختى إلاغاناثلً جصلح بسهامج ؾسقت املصادز في الخػامل مؼ ًل   (2

 جإحي هخائجها مٌخملت. ختىخإزس بالٌثير مً الػىامل واملخؿيراث جىخائج هره البرامج ق

ت  ؤوغالنت ؾسقت املصادز بالكصل الخاص   (3  بليداخل املدزطت جدخاج  ألاخسي البدائل التربٍى

 مً الجهد و الترجِباث. الٌثير

الػالجي بؼسم  ؤواملدزطت في صمُم البرهامج الدشخُص ي  إلادازةغدم بمٍاهُت مؼازيت   (4

 مباػسة.

 نصىز في قهم ؤدواز ًل مً مػلم الكصل الػادي وحػاوهه مؼ مػلم ؾسقت املصادز.  (5

ت ألاخسي التي ًمًٌ  اهؼالنتصػىبت جصىز مدي   (6  ن  ؤؾسقت املصادز في غالنتها بالبدائل التربٍى

 .(2009جخىاحد في املدزطت الػادًت.)قسدوض ؤبى الهاطم 

ًخػامل هرا الكصل مؼ ما ًدهو ؤهداف هره : ير الىخائجغسض وجحلُل البُاهاث وجفظ

 للخالي :
 
 لخل مؼٍلت الدزاطت وقها

 
 الدزاطت مىحها

مدي قاغلُت ؾسف املصادز لخدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض الخػلُم / 1

 بدزج . ألاطاس ي

ت  إلاخصائُتالكسوم ذاث الداللت / 2 ملخؿيراث الجيع، املاهل  حػصي  0.05غىد مظخىي املػىٍى

 ، مدة الخبرة  باليظبت ملخاوز الدزاطت .الىظُكتالػلمي، 
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ا
  :البُاهاث الشخصُت -أوال

ؼ مفسداث الػُىت حظب الجيع(0 ؼ الخٌسازي واليظبي 1الجدُو زنم ) :جىَش ( ًبين الخىَش

ؼ اليظبي لهر1ملكسداث الػُىت خظب الجيع والؼٍل ) ؼ.( ًبين الؼٍل البُاوي للخىَش  ا الخىَش

ؼ الخٌسازي واليظبي ملكسداث الػُىت خظب الجيع (1حدُو )  الخىَش

ــــدد الجيع ـــ ــ ت الػـــ  اليظبت املئٍى

ـــس  %8013 00 ذهــ

ــــى  %7817 37 أهثــ

 %000 47 املجمىع

ؼ اليظبي ملكسداث الػُىت خظب الجيع1ػٍل )  ( الخمثُل البُاوي للخىَش

 
،  10% وغددهم 21.3وظبت الػُىت مً الرًىز  ( ًدبين ؤن  1( والؼٍل )1مً خالُ الجدُو )

ًان اليظبت الؿالبت مً   .مكسداث الػُىت بحماليمً  37% وغدد 78.7  إلاهارقُما 

ؼ مفسداث الػُىت حظب املإهل الػلمي( 8 ؼ الخٌسازي 2) الجدُو زنم :جىَش ( ًبين الخىَش

ؼ اليظبي لهرا 2)ب املاهل الػلمي والؼٍلػُىت خظواليظبي ملكسداث ال ( ًبين الؼٍل البُاوي للخىَش

ؼ.  الخىَش

ؼ الخٌسازي واليظبي ملكسداث الػُىت خظب املاهل الػلمي (2حدُو )  الخىَش

ـــدد طىىاث الخبرة ـــــ ـــ ت الػـ  اليظبت املئٍى

 %31.9 15 مخىطؽ

 %68.1 32 حامعي

 %100 47 املجمىع
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ؼ اليظبي ملكسداث الػُىت خظب املاهل الػلميالخ ( 2ػٍل )  مثُل البُاوي للخىَش

31.9%

68.1%

0.0%
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70.0%

80.0%
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 بحمالي( ًدبين ؤن وظبت خاملي املاهل املخىطؽ مً 2( والؼٍل )2مً خالُ الجدُو )

ًاهذ م ًاهذ اليظبت الؿالبت وهي 15% بػدد 31.9كسداث الػُىت  مً  32% وغدد 68.1، قُما 

 اث الػُىت مً خملت املاهل الجامعي .مكسد بحمالي

ؼ مفسداث الػُىت حظب الىظُفت( 3 ؼ الخٌسازي واليظبي 3)الجدُو زنم :جىَش ( ًبين الخىَش

ؼ.3)كسداث الػُىت خظب الىظُكت والؼٍلمل ؼ اليظبي لهرا الخىَش  ( ًبين الؼٍل البُاوي للخىَش

ؼ الخٌسازي واليظبي ملكسداث الػُىت خظب الى  (3حدُو )  ظُكتالخىَش

ت الػــــــــــــدد طىىاث الخبرة  اليظبت املئٍى

 %8.5 4 مىحه

 %14.9 7 مدًس

 %76.6 36 مػلم 

 %100 47 املجمىع
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ؼ اليظبي ملكسداث الػُىت خظب الىظُكت3ػٍل )  ( الخمثُل البُاوي للخىَش

 
)مً خالُ  ًاهذ  بحماليملػلمين مً وظبت ا ( ًدبين ؤن  3)( والؼٍل3الجدُو مكسداث الػُىت 

ًاهذ وظبت املدزاء  36% بػدد 76.6 مكسداث الػُىت ، واليظبت  بحماليمً  7% وغدد 14.9، قُما 

ًاهذ للمىحهين   مً بحمالي مكسداث الػُىت. 4% وغدد 8.5ألانل 

ؼ مفسداث الػُىت حظب طىىاث الخبرة (4 ؼ 4) الجدُو زنم: جىَش ( ًبين الخىَش

ؼ 4)الػُىت خظب طىىاث الخبرة والؼٍل اليظبي ملكسداثالخٌسازي و  ( ًبين الؼٍل البُاوي للخىَش

ؼ.  اليظبي لهرا الخىَش

ؼ الخٌسازي واليظبي ملكسداث الػُىت خظب طىىاث الخبرة (4حدُو )  الخىَش

ت الػــــــــــــدد طىىاث الخبرة  اليظبت املئٍى

 %27.7 13 طىىاث 10ؤنل مً 

 %36.2 17 طىت 20-10مً 

 %36.2 17 طىت قما قىم  21مً 

 %100 47 املجمىع
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ؼ اليظبي ملكسداث الػُىت خظب طىىاث الخبرة4ػٍل )  ( الخمثُل البُاوي للخىَش

 
)مً خ  21( ًدبين ؤن وظبت مكسداث الػُىت ممً جتراوح خبرتهم بين 4)( والؼٍل4الُ الجـــدُو

ًاهذ   20 – 10وبىكع اليظبت ملً جتراوح طىىاث خبرتهم مً  17وغددهم  %36.2طىت قما قىم 

ًاهـــذ اليظبت البانُت وهي طىت % 27.7ت ووظب 13طىىاث بػدد  10ممً خبرتهم ؤنل مً  ألانل، و

 .مً بحمالي مكسداث الػُىت

 
ا
مدي فاغلُت غسف املصادز لخحظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في  -زاهُا

 :بدزج مً وحهت هظس غُىت الدزاطت ألاطاس يم مدازض الخػلُ

 :ول : ججهيز غسفت املصادزاملحىز ألا 01

ؼ الخٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت 5)الجدُو زنم ( ًبين الخىَش

ُ قُما ًخص املخىز   مً مداوز الاطدباهت وهى ججهيز ؾسقت املصادز. ألاو
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ؼ الخ (5الجدُو زنم ) ٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت غلى املخىز الخىَش

 ُو  ججهيز ؾسقت املصادزألا 

 

  الفلــــــــــــــــــــــــــــــسة
جىطبم 

 دائما

جىطبم 

 
ا
 أحُاها

 ال 

 جىطبم

املخىطط 

 الحظابي

دزحت 

افلت  املى

ًخىفس فيها غىاشل صىث ملىؼ املثيراث الظمػُت 

افر ملىؼ حشخِذ الاهدباهوطخائس ل  1لىى

 80 03 04 الخىساز
 مىخفضت 0187

 %4816 %8717 %8918 اليظبت

املىاطب الخالمُر مً هساض  ألازارًخىفس فيها 

  .حػلُمُتوطاوالث و حىاطِب و وطائل 

 05 08 80 الخىساز
 غالُت 8100

 %3019 %8515 %4816 اليظبت

اد جخىفس فيها مظاحاث وافُت لػسض املى 

  .والىطائل الخػلُمُت

 00 04 83 الخىساز
 غالُت 8187

 %8013 %8918 %4819 اليظبت

  .جخىفس فيها شسوط الظالمت الػامت
 04 9 84 الخىساز

 غالُت 8180
 %8918 %0910 %5010 اليظبت

حشخمل غلي مىخبت شاملت مً هخب و كصص 

  1مىاطبت لروي صػىباث الخػلم

 83 08 08 الخىساز
 مىخفضت 0176

 %4819 %8515 %8515 اليظبت

ت املىاطبت وإلازازة الجُدة  .جخىفس فيها التهٍى
 00 9 88 الخىساز

 غالُت 8138
 %8013 %0910 %5916 اليظبت

جدىاطب مظاحت الغسفت مؼ غدد الخالمُر ذوي 

 . صػىباث الخػلم

 08 00 84 الخىساز
 غالُت 8185

 %8515 %8314 %5010 اليظبت

 غالُت 8108 خىطط الحظابي الػام امل

   



 لتعليم...ا سمدى فاعلية غسف المصادز لتحسيه مستوى التالمير ذوي صعوبات التعلم في مداز

 أ.د.عبدهللا دمحم شكسو                                              د.عادل عون هللا شكسو

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  134            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

 



 لتعليم...ا سمدى فاعلية غسف المصادز لتحسيه مستوى التالمير ذوي صعوبات التعلم في مداز

 أ.د.عبدهللا دمحم شكسو                                              د.عادل عون هللا شكسو

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  135            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

( ( ًدبين املخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت في املخىز 5)( والؼٍل5مً خالُ الجدُو

 ُ  وهى املخىز الخاص  ألاو
 
ًان مسجكػا )ؤي اهؼبام الكهساث املرًىزة ؤدهاه  بخجهيز ؾسقت املصادز 

 :ألانل( بلى ألاغلى)مسجبت مً في الكهساث الخالُت سقت املصادز(غلى ؾ

ت املىاطبت وإلازازة الجُدة./1  جخىقس قيها التهٍى

ًاقُت لػسض املىاد والىطائل الخػلُمُت. /2  جخىقس قيها مظاخاث 

 جدىاطب مظاخت الؿسقت مؼ غدد الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم ./3

 جخىقس قيها ػسوغ الظالمت الػامت./4

 . حػلُمُتاملىاطب الخالمُر مً يساض وػاوالث و خىاطِب و وطائل  ألازارها ًخىقس قي/5

 بِ
 
ًان املخىطؽ الخظابي مىخكظا )ؤي غدم اهؼبام الكهساث املرًىزة ؤدهاه غلى ؾسقت ىما 

 املصادز( في الكهساث الخالُت:

 اهًخىقس قيها غىاُش صىث ملىؼ املثيراث الظمػُت وطخائس للىىاقر ملىؼ حؼخِذ الاهدب/1

 حؼخمل غلي مٌخبت ػاملت مً يخب و نصص مىاطبت لروي صػىباث الخػلم/2

( ًدبين ؤن 2.12وبالىظس بلى املخىطؽ الخظابي إلاحمالي لكهساث هرا املخىز والتي بلؿذ )

املخىطؽ الػام مسجكؼ وبالخالي ًمًٌ الهُى بإهه ًخم ججهيز ؾسقت املصادز بؼٍل حُد بالىظس بلى 

 .لكهساث هرا املخىز  ازجكاع املخىطؽ الػام

ػصي الباخث  ازجكاع املخىطؽ الخظابي لهرا املخىز لظببين ازىين: انَو

ًىن املكهىم ٌػخبر حدًد  ألاطاس ينصىز في مػسقت مكهىم ؾسف املصادز في ماطظاث الخػلُم  -

 ما غلى الىانؼ الخػلُمي بمدازض الخػلُم 
 
مػامل الػلىم  دزج، قالبػع ًسي ؤن   ألاطاس يهىغا

ًهخصس مكهىم ؾسف املصادز لديهم الىطائل  ألاخسالبػع  طىب هي ؾسف املصادز ووالخا

 الخػلُمُت املخىقسة في املدازض .

مً حاهب قلظكي وال ًسيصون غلى الىانؼ الخهُهي  ًىن بػع املبدىزين ًسون الدزاطت  -

جُبىن غلى إلاحابت ؤزىاءبمدازطهم   .ملدزس يبطهاػها غلى الىانؼ ابؼٍل غام دون  ألاطئلت، ٍو

ت81 ؼ الخٌسازي 6) الجدُو زنم :املحىز الثاوي: طير الػملُت الخػلُمُت والتربٍى ( ًبين الخىَش

واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت قُما ًخص املخىز الثاوي مً مداوز الاطدباهت 

 وهى طير الػملُت الخػلُمُت والتربىٍت.
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ؼ الخٌسازي وا (6الجدُو زنم ) ليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت غلى املخىز الخىَش

ت  الثاوي طير الػملُت الخػلُمُت والتربٍى

 

 

  الفلــــــــــــــــــــــــــــــسة
جىطبم 

 دائما

جىطبم 

 
ا
 أحُاها

 ال 

 جىطبم

املخىطط 

 الحظابي

دزحت 

افلت  املى

ًلخحم الخالمُر بغسفت املصادز مً بداًت الػام 

 . الدزاس ي

 08 06 09 ىسازالخ
 غالُت  8104

 %8515 %34 %4014 اليظبت

 . ًخىاحد مػلم مظاغد في غسفت املصادز
 9 05 83 الخىساز

 غالُت 8189
 %0918 %3019 %4819 اليظبت

غسفت املصادز  ئليًيخلل الخالمُر مً الصفىف 

 .بيل طهىلت

 03 07 07 الخىساز
 غالُت 8108

 %8717 %3618 %3618 اليظبت

 8 06 89 الخىساز ًحافظ املػلم غلي الىظام داخل غسفت املصادز
 غالُت 8157

 %413 %34 %6017 اليظبت

ًخابؼ املػلم غُاب جالمُر غسفت املصادز 

 .باهخظام

 4 08 30 الخىساز
 غالُت  8157

 %815 %8515 %66 اليظبت

ًخػاون مدًس املدزطت مؼ املػُىين في جطبُم 

 .البرهامج

 7 06 84 ازالخىس 
 غالُت 8136

 %0419 %34 %5010 اليظبت

حػاون مػلمى الصفىف الػادًت مؼ مػلم غسفت 

 .املصادز

 00 88 05 الخىساز
 غالُت 8100

 %8013 %4618 %3019 اليظبت

 غالُت 8130 املخىطط الحظابي الػام 
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ؼ اليظبي إلحاباث ؤقسا (6الؼٍل زنم ) د الػُىت غلى املخىز الثاوي طير الخمثُل البُاوي للخىَش

ت  الػملُت الخػلُمُت والتربٍى
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( ( ًدبين املخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت في املخىز 6)( والؼٍل6مً خالُ الجدُو

 الثاوي وهى املخىز الخاص بظير الػملُت 
 
ًان مسجكػا ت   )ؤي اهؼبام الكهساثالخػلُمُت والتربٍى

ت( في حمُؼ قهساث هرا املخىز املرًىزة ؤدهاه غلى طير الػملُت الخػلُمُت والت  ألاغلى)مسجبت مً ربٍى

 ( :ألانل بلى

 .ًداقظ املػلم غلي الىظام داخل ؾسقت املصادز/1

 ًخابؼ املػلم ؾُاب جالمُر ؾسقت املصادز باهخظام./2

 ًخػاون مدًس املدزطت مؼ املػُىين في جؼبُو البرهامج./3

 ًخىاحد مػلم مظاغد في ؾسقت املصادز ./4

 ًلخدو الخالمُر بؿسقت املصادز مً بداًت الػام الدزاس ي ./5

 حػاون مػلمى الصكىف الػادًت مؼ مػلم ؾسقت املصادز./6

 ًيخهل الخالمُر مً الصكىف الي ؾسقت املصادز بٍل طهىلت./7

 ( ًدبين ؤن  2.30تي بلؿذ )وبالىظس بلى املخىطؽ الخظابي إلاحمالي لكهساث هرا املخىز وال

ت حظير بؼٍل حُد بما املخىطؽ الػام مسجكؼ وبالخالي ًمًٌ الهُى بإهه الػملُت الخػلُمُ ت والتربٍى

 في املدازضٌظهم في قاغلُت ؾسقت املصادز وبالخالي جدظً مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم 

 ىز.وذلَ بالىظس بلى ازجكاع املخىطؽ الػام لكهساث هرا املخـ

ػصي الباخث  ازجكاع املخىطؽ الخظابي لهرا املخىز لظببين ازىين: انَو

ًىن املكهىم ٌػخبر حدًد  ألاطاس ينصىز في مػسقت مكهىم ؾسف املصادز في ماطظاث الخػلُم  -

 ما غلى الىانؼ الخػلُمي بمدازض الخػلُم 
 
دزج، قالبػع ًسي ؤن مػامل الػلىم  ألاطاس يهىغا

ًهخصس مكهىم ؾسف املصادز لديهم الىطائل  ألاخسوالبػع  والخاطىب هي ؾسف املصادز

 الخػلُمُت املخىقسة في املدازض .

ًىن بػع املبدىزين ًسون البدث مً حاهب قلظكي وال ًسيصون غلى الىانؼ الخهُهي   -

جُبىن غلى إلاحابت ؤزىاءبمدازطهم   غلى الىانؼ املدزس ي . بطهاػهابؼٍل غام دون  ألاطئلت، ٍو

  :الث : مدًس املدزطتاملحىز الث31

ؼ الخٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت 7)الجدُو زنم ( ًبين الخىَش

 قُما ًخص املخىز الثالث مً مداوز الاطدباهت وهى مدًس املدزطت .
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ؼ الخٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت غلى  (7الجدُو زنم ) الخىَش

 لثالث مدًس املدزطت املخىز ا

 

  الفلــــــــــــــــــــــــــــــسة
جىطبم 

 دائما

جىطبم 

 
ا
 أحُاها

 ال

 جىطبم

املخىطط 

 الحظابي

دزحت 

افلت  املى

ًلىم املدًس بالخيظُم بين مػلم غسفت املصادز 

 واملػلمين1

 8 06 83 الخىساز
 غالُت  8130

 %07 %34 %4819 اليظبت

م الري ًخىلى ٌشازن املدًس هػضى في الف ٍس

 ئحالت الخالمُر ئلي غسفت املصادز وجلُمهم1

 06 07 04 الخىساز
 مىخفضت 0195

 %34 %3618 %8918 اليظبت

 09 06 08 الخىساز ًخصص املدًس ميزاهُت خاصت بغسفت املصادز
 مىخفضت 0185

 %4014 %34 %8515 اليظبت

ًحخفظ املدًس بملف خاص  بغسفت املصادز به  

س قألاوزا  السطمُت و الخلاٍز

 03 07 07 الخىساز
 غالُت 8108

 %8717 %3618 %3618 اليظبت

ٌظاهم في جىغُت أولُاء أمىز الخالمُر و الصواز 

واملجخمؼ  املحلي وحػدًل املفاهُم الخاطئت غً 

 بسهامج صػىباث الخػلم1

 00 06 80 الخىساز

 غالُت  8183
 %8013 %34 %4417 اليظبت

ًس بمخابػت الػمل و جىفير الىىاكص ًلىم املد

ت وكسطاطُت  مً وطائل حػلُمُت والػاب جسبٍى

 وأزار

 03 09 05 الخىساز

 غالُت 8104
 %3019 %4014 %3019 اليظبت

ًىفس املدًس الدغم الىفس ي واملػىىي املػلمين 

 غسفت املصادز

 9 88 06 الخىساز
 غالُت 8104

 %0910 %4618 %34 اليظبت

 غالُت 8108 الحظابي الػاماملخىطط 
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( ( ًدبين املخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت في املخىز 7)( والؼٍل7مً خالُ الجدُو

 الثالث وهى املخىز 
 
ًان مسجكػا )ؤي اهؼبام الكهساث املرًىزة ؤدهاه غلى  الخاص بمدًس املدزطت 

 (:ألانل بلى ألاغلىمسجبت مً  )الخالُت ًس املدزطت( في الكهساثمد

 ًهىم املدًس بالخيظُو بين مػلم ؾسقت املصادز واملػلمين.  (1

ٌظاهم في جىغُت ؤولُاء ؤمىز الخالمُر و الصواز واملجخمؼ  املخلي وحػدًل املكاهُم الخاػئت غً   (2

 بسهامج صػىباث الخػلم. 

 .ملصادزًىقس املدًس الدغم الىكس ي واملػىىي املػلمين ؾسقت ا  (3

س ألاوزام ًدخكظ املدًس بملل خاص  بؿسقت املصادز به  (4  .السطمُت والخهاٍز

ت ونسػاطُت   (5 ًهىم املدًس بمخابػت الػمل و جىقير الىىانص مً وطائل حػلُمُت والػاب جسبٍى

 .وؤزار

 بِ  
 
ًان املخىطؽ الخظابي مىخكظا )ؤي غدم اهؼبام الكهساث املرًىزة ؤدهاه غلى مدًس ىما 

 في الكهساث الخالُت: املدزطت(

و الري ًخىلى بخالت الخالمُر بلي ؾسقت املصادز وجهُمهم. (1  ٌؼازى املدًس يػظى في الكٍس

  .ًخصص املدًس ميزاهُت خاصت بؿسقت املصادز  (2

 ( ًدبين ؤن  2.08)لي لكهساث هرا املخىز والتي بلؿذوبالىظس بلى املخىطؽ الخظابي إلاحما

ادة قاغلُت ؾسقت املصادز املخىطؽ الػام مسجكؼ وبالخالي ً مًٌ الهُى بإهه مدًس املدزطت ٌظهم في ٍش

 وذلَ بالىظس بلى ازجكاع املخىطؽ الػام لكهساث هرا املخىز.

ػصي الباخث  -ازجكاع املخىطؽ الخظابي لهرا املخىز لظببين ازىين : انَو

خبر حدًد ًىن املكهىم ٌػ ألاطاس ينصىز في مػسقت مكهىم ؾسف املصادز في ماطظاث الخػلُم  -

 ما غلى الىانؼ الخػلُمي بمدازض الخػلُم 
 
مػامل الػلىم  دزج، قالبػع ًسي ؤن   ألاطاس يهىغا

ًهخصس مكهىم ؾسف املصادز لديهم الىطائل  ألاخسوالخاطىب هي ؾسف املصادز والبػع 

 الخػلُمُت املخىقسة في املدازض .

غلى الىانؼ الخهُهي  ًىن بػع املبدىزين ًسون البدث مً حاهب قلظكي وال ًسيصون  -

جُبىن غلى إلاحابت ؤزىاءبمدازطهم   .زس يغلى الىانؼ املد بطهاػهابؼٍل غام دون  ألاطئلت، ٍو

  :املحىز السابؼ : املػلم41

ؼ الخٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت 8)الجدُو زنم ( ًبين الخىَش

 .املػلموهى قُما ًخص املخىز السابؼ مً مداوز الاطدباهت 
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ؼ الخٌسازي واليظبي واملخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت غلى املخىز  (8الجدُو زنم ) الخىَش

 السابؼ املػلم

 

  الفلــــــــــــــــــــــــــــــسة
جىطبم 

 دائما

جىطبم 

 
ا
 أحُاها

 ال 

 جىطبم

املخىطط 

 الحظابي

دزحت 

افلت  املى

غلى ذوي  للخػسف ألاوليٌشازن املػلم في املسح 

 صػىباث الخػلم 1

 5 08 30 الخىساز
 غالُت  8153

 %0016 %8515 %6318 اليظبت

ت الفسدًت1  7 80 09 الخىساز ٌشازن املػلم في ئغداد البرامج التربٍى
 مىخفضت 8185

 %0419 %4417 %4014 اليظبت

ًىفس املػلم الىطائل الخػلُمُت املىاطبت و 

 ٌظخخدمها 1

 0 85 80 الخىساز
 مىخفضت 8148

 %810 %5318 %4417 اليظبت

ًخػاون مؼ مػلمي الصفىف في ئغداد الجداول 

 الدزاطُت لخالمُر غسفت املصادز1

 9 80 08 الخىساز
 غالُت 8109

 %0910 %4816 %3813 اليظبت

حػلد دوزاث جدزبُه مخخصصت في مجال 

صػىباث الخػلم لخأهُل مشسفي غسفت املصادز 

1
ا
 مهىُا

 03 06 08 ازالخىس 

 غالُت  8100
 %8717 %34 %3813 اليظبت

جخىفس مإهالث في التربُت الخاصت أو دبلىم غالي 

في صػىباث الخػلم لري مػلمي ذوي صػىباث 

 الخػلم 1

 03 04 80 الخىساز

 غالُت 8104
 %8717 %8918 %4816 اليظبت

س الخاصت بأداء الخالمُر   ئدازةًىخب الخلاٍز

 1 ألامىز  لُاءأو املدزطت و 

 05 08 80 الخىساز
 غالُت 8100

 %3019 %8515 %4816 اليظبت

 غالُت 8184 املخىطط الحظابي الػام 
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( ( ًدبين املخىطؽ الخظابي إلحاباث ؤقساد الػُىت في املخىز 8)( والؼٍل8مً خالُ الجدُو

 ًان  السابؼ وهى املخىز الخاص باملػلم
 
ؤي اهؼبام الكهساث املرًىزة ؤدهاه غلى مدًس  )مسجكػا

 ( :ألانل بلى ألاغلىاملدزطت( في حمُؼ قهساث هرا املخىز )مسجبت مً 

 للخػسف غلى ذوي صػىباث الخػلم . ألاوليٌؼازى املػلم في املسح  .1

 ًىقس املػلم الىطائل الخػلُمُت املىاطبت و ٌظخخدمها .  .2

ت الكسدًت.ٌؼازى املػلم في بغداد   .3  البرامج التربٍى

 ًخػاون مؼ مػلمي الصكىف في بغداد الجداُو الدزاطُت لخالمُر ؾسقت املصادز.  .4

جخىقس ماهالث في التربُت الخاصت ؤو دبلىم غالي في صػىباث الخػلم لري مػلمي ذوي صػىباث   .5

 الخػلم .

. حػهد دوزاث جدزبُه مخخصصت في مجاُ صػىباث الخػلم لخإهُل مؼسفي ؾسقت  .6
 
 املصادز مهىـُا

س الخاصت بإداء الخالمُر   .7  . ألامىز  ؤولُاءاملدزطت و  بدازةًٌخب الخهاٍز

( ًدبين ؤن 2.24)لي لكهساث هرا املخىز والتي بلؿذوبالىظس بلى املخىطؽ الخظابي إلاحما

ادة قاغلُت ؾسقت املصادز وذ لَ املخىطؽ الػام مسجكؼ وبالخالي ًمًٌ الهُى بإهه املػلم ٌظهم في ٍش

 بالىظس بلى ازجكاع املخىطؽ الػام لكهساث هرا املخىز.

 ازجكاع املخىطؽ الخظابي لهرا املخىز لظببين ازىين : َػصي الباخثانو 

ًىن املكهىم ٌػخبر حدًد  ألاطاس ينصىز في مػسقت مكهىم ؾسف املصادز في ماطظاث الخػلُم  -

 ما غلى الىانؼ الخػلُمي بمدازض الخػلُم 
 
قالبػع ًسي ؤن مػامل الػلىم  دزج، ألاطاس يهىغا

ًهخصس مكهىم ؾسف املصادز لديهم الىطائل  ألاخسوالخاطىب هي ؾسف املصادز والبػع 

 الخػلُمُت املخىقسة في املدازض .

ًىن بػع املبدىزين ًسون البدث مً حاهب قلظكي وال ًسيصون غلى الىانؼ الخهُهي   -

جُبىن غلى إلاحابت ؤزىاءبمدازطهم   .بطهاػها غلى الىانؼ املدزس يل غام دون بؼٍ ألاطئلت، ٍو

  ألازبػت:املخىطط الػام ملدي فاغلُت غسفت املصادز باليظبت ملحاوز الدزاطت 51

)ججهيز ؾسقت  ألازبػت( ًبين املخىطؽ الخظابي الػام ملخىطؼاث املخاوز 9)الجدُو زنم

ت  –املصادز  ( ًبين 9)ٍل زنموالؼ  املػلم( –مدًس املدزطت  –طير الػملُت الخػلُمُت والتربٍى

 الخمثُل البُاوي ملخىطؼاث املخاوز.
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 ألازبػتاملخىطؽ الخظابي الػام ملخىطؼاث مداوز الدزاطت  (9الجدُو زنم )

ــىز  ث ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  املخىطط الحظابي الػام للمحىز  املحـــ

 8108 ول : ججهيز غسفت املصادزاملحىز ألا  

تاملحىز الثاوي : طير    8130 الػلمُت الخػلُمُت والتربٍى

 8108 املحىز الثالث : مدًس املدزطت  

 8184 املحىز السابؼ : املػلم  

 8108 املخىطط الحظابي الػام ملحاوز الدزاطت

 ألازبػتالخمثُل البُاوي ملخىطؼاث مداوز الدزاطت  (9الؼٍل زنم )

 
ًان للمدىز الثاوي  ( ًدبين ؤن  9)ؼٍل زنموال (9)مً خالُ الجدُو زنم ؤغلى املخىطؼاث 

ت خُث بلـ مخىطؼها وهى طير الػملُاث الخػلُمُت وا ًان املخىز السابؼ 3مً 2.30لتربٍى ، قُما 

ُ ، وخل املخىز 3مً 2.24املخىطؽ الخظابي خُث بلـ املػلم هى املخىز الثاوي مً خُث نُمت   ألاو

 
 
ًان املخىز الثالث مدًس املدزطت 3مً 2.12بمخىطؽ خظابي وندزه  ججهيز ؾسف املصادز زالثا ، و

ً  ٍسجح الباخثان طػل مخىطؽ، و 2.08ألانل وهىفي الدزحت  ، لظػل في ألاُو والثالثاملخىٍز

ججهيز ؾسف املصادز ونلت حػاون بدازة املدزطت لخجهيز هره الؿسف بما ٌظهم في جدظين مظخىي 

اث  بمدازض دزج . ألاطاس ياملخدهُت مً ػالب مسخلت الخػلُم  ذوي صػىباث الخػلم واملظخٍى
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ًان  ألازبػتاملخىطؽ الخظابي الػام ملخاوز الدزاطت  ( ًدبين ؤن  9)ومً خالُ الجدُو زنم

وهرا ًايد بؼٍل غام قاغلُت غالُت لؿسف املصادز في املدازض مما حػلها حظاهم يما  3مً  2.18

مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض الخػلُم  جم ذيسه في الكهسة الظابهت في جدظين

 بدزج . ألاطاس ي

غلى الدظاُئ ألاُو للدزاطت وهى: هل حظهم ؾسف املصادز في جدظين  إلاحابتوبالخالي ًمًٌ   

دزج؟ بىػم وذلَ بالىظس بلى  ألاطاس يمظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض الخػلُم 

 .3مً  2.18كػت للمخىطؽ الخظابي ملخىطؼاث  مداوز الدزاطت وهي الىدُجت النهائُت املسج

 : الفسوق ذاث الداللت 
ا
حػصي ملخغيراث الجيع،  0105غىد مظخىي املػىىٍت  إلاحصائُتزالثا

 باليظبت ملحاوز الدزاطت 1 املإهل الػلمي، الىظُفت، مدة الخبرة

 ملخغير الجيع 01
ا
 :الفسوق وفلا

 (10حدُو )

ت tنُمت  املخىطؽ الخظابي الػُىت البُان املخىز   مظخىي الداللت دزحت الخٍس

ُ ألا   و
 2.001 17.4000 10 ذًىز 

45 0.727 
 1.802 14.1892 37 بهار

 الثاوي
 0.765 16.9000 10 ذًىز 

45 0.391 
 0.784 15.9495 37 بهار

 الثالث
 3.346 18.3000 10 ذًىز 

45 0.457 
 3.508 13.6486 37 بهار

 ؼالساب
 2.410 18.0000 10 ذًىز 

45 0.760 
 2.193 15.1622 37 بهار

 لػُيخين مظخهلخين وقها ملخؿير الجيع tاخخباز 

ًل الدزحاث ؤيبر  ( والػمىد الخاص بمظخىي الداللت ًخضح ؤن  10)مً خالُ الجدُو زنم

ت  0.05مً  ليظبت ملخؿير با 0.05وبالخالي ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

طير الػلمُت الخػلُمُت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتالجيع قُما ًخص املخاوز 

ت   املػلم(. –مدًس املدزطت  –والتربٍى

غلى الدظاُئ الثاوي مً حظائالث الدزاطت : هل هىاى قسوم ذاث داللت  إلاحابتوبالخالي ًمًٌ 

 الجيع باليظبت ملخاوز الدزاطت ؟حػصي ملخؿير  0.05بخصائُت غىد مظخىي 
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ت  باليظبت ملخؿير الجيع قُما  0.05ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

ت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتًخص املخاوز   –طير الػلمُت الخػلُمُت والتربٍى

 املػلم (. –مدًس املدزطت 

 ملخغير املإهل 81
ا
  ػلمي:الالفسوق وفلا

 لػُيخين مظخهلخين وقها ملخؿير املاهل الػلمي tاخخباز ( 11حدُو )

 -( والػمىد الخاص بمظخىي الداللت ًخضح الخالي :11)مً خالُ الجدُو زنم

ت ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُ/ 1 باليظبت ملخؿير املاهل الػلمي  0.05ت غىد مظخىي املػىٍى

 .0.278وهى بهُمت  0.05قُما ًخص املخىز الثالث : مدًس املدزطت ًىن مظخىي الداللت ؤيبر مً 

ت / 2 باليظبت ملخؿير املاهل الػلمي قُما  0.05جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

: ججهيزاث  وهى  0.05ؾسقت املصادز املدزطت ًىن مظخىي الداللت ؤصؿس مً ًخص املخىز ألاُو

مًٌ ؤن   0.003بهُمت  ًٍىن ذلَ لٍىن خملت  حػصي هره الكسوم لصالح خملت املاهل املخىطؽ، ٍو

جي مػاهد املػلمين )هظام خمظت طىىاث( وهى هظام ندًم باملهازهت مؼ  املاهل املخىطؽ مً خٍس

 . ألاطاس يًث في مدازض الخػلُم بسوش مكهىم ؾسف املصادز يمكهىم خد

ت / 3 باليظبت ملخؿير املاهل الػلمي قُما  0.05جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

ت ًىن مظخىي الداللت ؤصؿس مً  وهى  0.05ًخص املخىز الثاوي: طير الػملُت الخػلُمُت والتربٍى

مًٌ ؤن ًٍىن ذلَ لٍىن خملت حػصي هره الكسوم لصالح خملت املاهل الجام 0.027بهُمت  عي، ٍو

ت  ؤيثر بملاماملاهل الجامعي ند ًٍىن لديهم  بػالنت ؾسف املصادز بظير الػلمُت الخػلُمُت والتربٍى

ىن املكهىم خدًث.  في املدزطت ًىنهم مً خدًثي الخخسج ًو

ت tكُمت  املخىطط الحظابي الػُىت البُان املحىز   مظخىي الداللت دزحت الحٍس

 ألاول 
 01060 0419333 05 مخىطط

45 01003 
 01053 0418438 38 حامعي

 الثاوي
 -01736 0516000 05 مخىطط

45 01087 
 -01636 0614063 38 حامعي

 الثالث
 -01764 0319333 05 مخىطط

45 01878 
 -01788 0419688 38 امعيح

 السابؼ
 -01490 0514000 05 مخىطط

45 01008 
 -01406 0519375 38 حامعي
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ت / 4 ما لمي قُباليظبت ملخؿير املاهل الػ 0.05جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

حػصي هره  0.018وهى بهُمت  0.05: املػلم ًىن مظخىي الداللت ؤصؿس مً ًخص املخىز السابؼ

 لٍىن خملت املاهل الجامعي  ، يما ٌػصي الباخثانالكسوم لصالح خملت املاهل الجامعي
 
ذلَ ؤًظا

 لدوز املػلم في الاطخكادة مً ؾسقت املصادز في جدظين مظخىي 
 
جين ؤيثر قهما الخالمُر  مً الخٍس

 ذوي صػىباث الخػلم .

: هل هىاى قسوم ذاث داللت حظائالث الدزاطت غلى الدظاُئ الثالث مً إلاحابتوبالخالي ًمًٌ 

 حػصي ملخؿير املاهل الػلمي باليظبت ملخاوز الدزاطت ؟ 0.05بخصائُت غىد مظخىي 

ت  ر املاهل باليظبت ملخؿي 0.05ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

غىد  بخصائُتالػلمي  قُما ًخص املخىز الثالث )مدًس املدزطت ، بِىما جىحد قسوم ذاث داللت 

ت  ُ قُما ًخص مداوز الدزاطت  0.05مظخىي املػىٍى والثاوي والسابؼ وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألاو

ت  –  املػلم (.–طير الػلمُت الخػلُمُت والتربٍى

 ملخغير الىظُف31
ا
  :ت الفسوق وفلا

 ملخؿير الىظُكت (12حدُو )
 
 جدلُل الخباًً ألاخادي إلًجاد الكسوم وقها

 البُان املحىز 
مجمىع 

 املسبػاث

دزحت 

ت  الحٍس

مخىطط 

 املسبػاث
 مظخىي الداللت fكُمت 

 ألاول 

 16.702 2 33.405 بين املجمىغاث

 21.814 44 959.829 داخل املجمىغاث 0.471 0.766

 - 46 993.234 املجمىع

 الثاوي

 11.778 2 23.557 بين املجمىغاث

 081045 44 5341400 داخل املجمىغاث 0.387 0.970

 - 46 5571957 املجمىع

 الثالث

 40.517 2 81.034 بين املجمىغاث

 071587 44 7731807 داخل املجمىغاث 0.112 2.304

 - 46 8541850 املجمىع

 السابؼ

 11.536 2 23.072 بين املجمىغاث
0.

955 
 081076 44 5301353 داخل املجمىغاث 0.393

 - 46 5541486 املجمىع

( والػمىد الخاص بمظخىي الداللت ًخضح ؤن ًل الدزحاث ؤيبر 12)مً خالُ الجدُو زنم

ت  0.05مً  باليظبت ملخؿير  0.05وبالخالي ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى
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طير الػلمُت الخػلُمُت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتقُما ًخص املخاوز الىظُكت 

ت   املػلم (. –مدًس املدزطت  –والتربٍى

: هل هىاى قسوم ذاث داللت حظائالث الدزاطت غلى الدظاُئ السابؼ مً إلاحابتوبالخالي ًمًٌ 

 اوز الدزاطت ؟حػصي ملخؿير الىظُكت باليظبت ملخ 0.05بخصائُت غىد مظخىي 

ت  باليظبت ملخؿير الىظُكت قُما  0.05ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

ت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتًخص املخاوز   –طير الػلمُت الخػلُمُت والتربٍى

 املػلم (. –مدًس املدزطت 

 ملخغير طىىاث الخبرة41
ا
    :الفسوق وفلا

 ملخؿير طىىاث الخبرة (13حدُو )
 
 جدلُل الخباًً ألاخادي إلًجاد الكسوم وقها

 البُان املحىز 
مجمىع 

 املسبػاث

دزحت 

ت  الحٍس

مخىطط 

 املسبػاث
 مظخىي الداللت fكُمت 

 ألاول 

 8.843 2 17.689 بين املجمىغاث

 22.172 44 975.584 داخل املجمىغاث 0.673 0.399

 - 46 9931834 املجمىع

 اويالث

 6.187 2 12.374 بين املجمىغاث

 081400 44 5451584 داخل املجمىغاث 0.611 0.499

 - 46 5571957 املجمىع

 الثالث

 1.670 2 3.340 بين املجمىغاث

 091353 44 8501500 داخل املجمىغاث 0.917 0.086

 - 46 8541850 املجمىع

 السابؼ

 11.792 2 23.584 بين املجمىغاث

 081065 44 5301848 داخل املجمىغاث 0.384 0.977

 - 46 5541486 املجمىع

( والػمىد الخاص بمظخىي الداللت ًخضح ؤن ًل الدزحاث ؤيبر 13)مً خالُ الجدُو زنم

ت  0.05مً  باليظبت ملخؿير  0.05وبالخالي ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

طير الػلمُت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتخص املخاوز طىىاث الخبرة قُما ً

ت   املػلم (. –مدًس املدزطت  –الخػلُمُت والتربٍى

: هل هىاى قسوم ذاث حظائالث الدزاطت غلى الدظاُئ الخامع مً إلاحابتوبالخالي ًمًٌ 

 وز الدزاطت ؟حػصي ملخؿير طىىاث الخبرة باليظبت ملخا 0.05داللت بخصائُت غىد مظخىي 
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ت  باليظبت ملخؿير طىىاث  0.05ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي املػىٍى

طير الػلمُت الخػلُمُت  –للدزاطت وهي )ججهيز ؾسقت املصادز  ألازبػتالخبرة قُما ًخص املخاوز 

ت   املػلم (. –مدًس املدزطت  –والتربٍى

 :ــــجالىخائ

 طت بلى الىخائج الخالُت:جىصلذ الدزا 

حظهم ؾسف املصادز بكاغلُت في جدظين مظخىي الخالمُر ذوي صػىباث الخػلم في مدازض  -1

 .دزج ألاطاس يالخػلُم 

ملخؿير الجيع باليظبت ملخاوز  ي حػص  0.05جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي ال   -2

 . ألازبػتالدزاطت 

ملخؿير املاهل الػلمي باليظبت  ي حػص  0.05ظخىي ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد م  -3

 : مدًس املدزطت.للمدىز الثالث 

ز ملخؿير املاهل الػلمي باليظبت ملخاو  ي حػص  0.05جىحد قسوم داللت بخصائُت غىد مظخىي   -4

ت  -: ججهيز ؾسقت املصادزالدزاطت ألاُو والثاوي والسابؼ   املػلم. –طير الػملُت الخػلُمُت والتربٍى

ملخؿير الىظُكت باليظبت ملخاوز  ي حػص  0.05حد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي ال جى    -5

 الدزاطت.

ملخؿير طىىاث الخبرة باليظبت  ي حػص  0.05ال جىحد قسوم ذاث داللت بخصائُت غىد مظخىي    -6

  .ملخاوز الدزاطت

 :وامللترحاث  الخىصُــــاث

ببػع املهترخاث غلى  انص ي الباخثًى  ما جىصلذ بلُه هره الدزاطت مً هخائج  مً خالُ 

 :الىدى الخالي

ً واملكدؼين والػاملين املاجمساث و غهد  .1 بُت والدوزاث الخاصت للمػلمين واملدًٍس الىزغ الخدٍز

ل بؿسقت املصادز وؤهمُتها باليظبت لخدظين مظخىي الخالمُر الرًً  بهؼاع الخػلُم للخػٍس

 ٌػاهىن مً صػىباث الخػلم .

  غاناث نبل الدمج بؼٍل ٌظمذ بدمجها دون ؤًت ؤزاز طلبُت.الػمل غلى حشخُص إلا   .2

مدازض واملاطظاث الخػلُمُت بالىطائل الخػلُمُت واملػُىاث وجدظين البيُت الخدخُت للدغم   .3

بُت الالشمت ملىاحهت صػىباث الخػلم والخد منها لدي جالمُر الخػلُم   ألاطاس ي.الخدٍز
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ب املظخمس ملػلم ذوي الاخخُاحاث  .4 الخاصت غلى ممازطت جصمُم الخػلُم وػسم  الخدٍز

ع املؼىزة املسجبؼت باطخخدام املظخددزاث الخٌىىلىحُت.  الخدَز

   جىقير ؤيثر مً مػلم ؤو مػلمت مً ذوي الاخخصاص بصػىباث الخػلم باملدزطت الىاخدة.     .5

 :مت املساحؼكائ

ت واملم :(2005آخسون)و  ، ؤطامت دمحمالبؼاهُت .1 از ازطت، الؼبػت ألاولى، دصػىباث الخػلم الىظٍس

ؼ، غمان، ألازدن.    املظيرة لليؼس والخىَش

، حهُىت ألاوليالاطتراجُجُاث الخػلُمُت في الصػىباث الخػلم، الؼبػت : (2004)زاض ي ،الىنكي  .2

ؼ،     غمان، ألازدن. لليؼس والخىَش

ىحي، ًىطل، وآخسون) .3 لليؼس ، داز الػلم 2(: املدخل بلى التربُت الخاصت، غ2001الهٍس

ؼ، دبي، إلامازاث الػسبُت املخددة.      والخىَش

از املظيرة د ، 2، غجدَزع ألاػكاُ ذوي صػىباث الخػلم (:2011)خاقظ بؼسض ،بؼسض  .4

ؼ ليؼسل   غمان، ألازدن.  ،والخىَش

خخُاحاث الخاصت، الؼبػت ألاولى، ؤطالُب الخػلم لألػكاُ ذوي الا  (:2004)زقػذ ،بهجاث  .5

ت مصس الػسبُت.الهاهسةغالم الٌخب،   ، حمهىٍز

بيروث، ، publicationصػىباث الخػلم الخاصت، داز اليؼس  (:2006خظين هىزي) الُاطسي،  .6

 لبىان.

(: هدى اطتراجُجُت الاهدماج الكئاث الخاصت في املدازض الػادًت، 2017الهسنىػي، بؼير الهادي).7

 حامػت ػسابلع، ًلُت التربُت، ػسابلع، لُبُا.

ًاءاث املخػددة والكهم جىمُت وحػمُو، الؼبػت ألاولى، داز الكٌس  (:2003غبد الخمُد، حابس).8 الر

ت مصس الػسبُت.   الػسبي،الهاهسة، حمهىٍز

(: اججاهاث والدي ػالب املسخلت ألاطاطُت في مدًىتي زام هللا والبيرة هدى دمج 1999حىدة، دمحم ).9

ميؼىزة، حامػت الهدض،  ذوي الاخخُاحاث الخاصت في الخػلُم الػام، زطالت ماحظخير ؾير

 قلظؼين. 

(: ( ازس ؾسف مصادز الخػلم غلى جىمُت الخدصُل الدزاس ي للؼلبت ذوي 2002حمُل، طػُد). 10

ت التربُت والخػلُم لهصبت  صػىباث الخػلم في اللؿت الػسبُت في املدازض الخٍىمُت الخابػت ملدًٍس

سة، ًلُت التربُت، الظىدان.الصزناء في ألازدن، زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة، حامػت ال  جٍص
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جهُُم ؾسف املصادز في املدازض الخٍىمُت في قلظؼين  (:2008ػكاغت، هؼام غبد السخمً). 11

ين، زطالت ماحظخير ؾير ميؼىزة،  ً ومػلمي ؾسقت املصادز واملسػدًً التربٍى مً وحهت هظس املدًٍس

 حامػت الهدض، قلظؼين.

ت في ؾسقت املصادز للؼلبت ذوي ( وا2012خصاوهت، مجمد ؤخمد طلُم). 12 نؼ الخدماث التربٍى

 ، قلظؼين.31صػىباث الخػلم في مداقظت ازبد بالػسام، حامػت الهدض املكخىخت، ع

(: ظاهسة الاخترام الىكس ي والسطا الىظُكي والػالنت 2012ػؼؼىغ، زامي و حسوان، غلي). 13

الػلىم إلاوظاهُت، –جاح لألبدار بُنهما لدي مػلمي ؾسف املصادز في ألازدن، مجلت حامػت الى

 ، غمان، ألازدن.8، ع27مج

(: بزػاد ؤطس ذوي الاخخُاحاث الخاصت، داز الكٌس للؼباغت واليؼس 2003ًحي، خىله ). 14

ؼ، غمان، ألازدن.            والخىَش
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 الديناميكية التجريدية عند الفنان التشكيلي اللييب 

 ابودراعة " أمحد" 

 ( األعنال أهه) دراسة يف سريته الفنية وحتليل 
 

 حافظ سميمان العدلي   .أ                      د.صالح عبد السالم الكيالني
 درنة –ة كمية الفنون والعمارة جامع            درنة –جامعة كمية الفنون والعمارة 

 
 :ملخص البحث

َّجخؼش َّ َّغذ  َّإلى َّالبدث َّهزا َّفي َّالذساظت َّمفص َّق خُت َّجاٍس َّدساظت َّأهمها َّحىاهب َّللفًَّة لت

ذيَّالذًىامُيي،َّودساظخهَّمًَّخُثَّالحشهتَّوالشباثَّ ذيَّبؽيلَّغام،َّزمَّالخؼشقَّللفًَّالخجٍش الخجٍش

"َّ َّاللُبي َّالدؽىُلي َّللفىان َّالزاجُت َّالعيرة َّدساظت َّزم َّالفىُت، َّألاغماٌ َّوالزيَّأَّأخمذفي بىدساغت"،

َّجخميزَّأغمالتَّبالحشهتَّوالذًىامُىُت،َّونهاًتَّدساظتَّجدلُلُتَّألهمَّأغمالتَّالفىُتَّ.

Research Summary: 

ََََّّّّThe study in this research deals with several aspects, the most important of which is 

a detailed historical study of abstract art in general, then it touches on dynamic 

abstract art, studying it in terms of movement and stability in artistic works, then 

studying the biography of the Libyan plastic artist "Ahmed Abu Daraa", whose works 

are characterized by movement and dynamism. , And the end of an analytical study of 

his most important works of art. 

 املقدمة:

الفًَّهىَّوظُلتَّللخػبيرَّأيَّغملُتَّظُيىلىحُتَّمشجبؼتَّبالؼبُػتَّؤلاوعاهُتَّمشجبؽَّومخغيرَّمؤزشََََََّّّّّّ

َّلفىانَّمػاصشَّ) َّفيَّؼيلَّمخشحاثَّفىُتَّأيَّهىَّهخاجَّحماليَّفجي، َّجشحمذََّّأخمذبذوسه بىدساغت(،

َّلفىشَّوفلعفتَّمجخمػه،َّخُثَّالٌَّعخؼُؼَّإوعان
ً
ََّّأغمالتَّمًَّمىابؼَّحػذَّامخذادَّواوػياظا َّأن  َّما

َّمًَّ َّغليها ًَّؼشأ َّالتيَّهيَّمخضونَّمًَّخبراث،َّأوَّميىهاثَّزلافُت،َّوما ًىفصلَّغًَّزلافتَّمجخمػت،

َّهخجهَّمًَّحمالُاثًَّمشلَّظاهشةَّلهاَّأبػادهاَّالفىُت.َّأمخغيراث،َّمًَّزمَّفماَّ
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مَّخىاظهَّاملخخلفتَّفػملََََََّّّّّّ َّغًَّػٍش َّاظخلبلها لخفاغلَّالزاثَّمؼَّمشيراثَّخاسحُتَّغًَّؤلاوعان،

َّالػللَّا َّزمَّاهخللَّبػذَّرلًَّإلىَّغليها َّالبذء، َّفي َّالجمالُت َّلدؽيلَّاإلاىظىمت َّلخدذًذَّالاججاه لىاعي

الػللَّالباػًَّلُىلبَّفُهَّغًَّالخبراثَّالعابلتَّوالزاجُتَّالتيَّحػذَّبمشابتَّبلىسةَّجلخفَّخىلهاَّخبرةَّ

َّلُخشجَّالجذًذَّالزيَّلمَّجألفَّلهَّؼيلَّمًَّ وزلافتَّوأخاظِغَّووحذانَّمًًَّلىمَّبالػملَّالفجي،

ىطىغاثَّوػشقَّبىائهاَّالفجي،َّفيلَّماًَّيخجهَّالفىانَّهىَّزمشَّجظُفَّغلىَّمعيرةَّالفًَّكبلَّمشلَّاإلا

َّ.َّ(1)إبذاغاَّفيَّولَّمشهَّ

ذَّفيَّالفًَّبؽيلَّخاصَّمًَّاملجاالثَّاإلاهمتَّذٌػَّ:البحث مشكلة  َّ،الفًَّالدؽىُليَّغامتَّوالخجٍش

َّ َّلم َّجوالتي َّالجاهب َّمً َّالذساظت َّفي َّالبدثيخصَّباالهخمام َّالخدلُل َّخُث َّمً لفىُتَّاَّواللشاءة،

بىدساغت،َّوالتيَّجدملََّّأخمذالفىانَّاللُبيََّّأغماٌ،َّوجىمًَّمؽيلتَّالذساظتَّفيَّالخىضَّفيَّلألغماٌ

ذيَّالذًىامُييَّ"الحشوي"َّ.َّ َّالؼابؼَّالخجٍش

 الدراسة:  أهداف

 : إلىتهدف الدراسة 

ذًتَّبؽيلَّغامَّوالذًىامُىُتَّبؽيلَّخاصَّ.1 َّـَّدساظتَّاإلاذسظتَّالخجٍش

َّالفىُت.ََّّمدؼاجههمَّأن،َّوَّـَّدساظتَّالعيرةَّالزاجُتَّللفىا2َّ

ذيَّالذًىامُييَّ.ََّّأخمذالفىانََّّأغماٌـَّجدلُلَّمجمىغتَّم3ًََّّ َّبىدساغتَّالتيَّجدملَّالؼابؼَّالخجٍش

 : مفهوم التجزيد في الفً

َّكذًمتَّكذمَّالفًَّفلِعذَّأؼياٌَّالفًَّداللتَّواكػُتَّصذفتَّدابما،َّبلََََََّّّّّّ    
ً
ذ(َّفىُا ولمتَّ)الخجٍش

َّأؼياٌَّجبخذأن َّ َّاللشََّّاها َّمًَّالؽبت َّإن  َّالالؼبت، َّإلى َّإه ٍََّّبَّللىاكؼَّاملحعىط، َّهىَّأيَّغملَّفجي، ما

َّ َّ)ش يء َّمً Objectَّمؤلف َّ)مىطىع َّومً )Subjectََّّالىاكػُت َّاملحعىظت َّاإلاادة َّهى َّوالص يء ،)

َّ.َّ(2)اَّاإلاىطىعَّفهىَّؼيلَّغيرَّواكعيَّلخُاٌَّأوَّخذطوالشخام،َّاللماػَّوغيرها،َّأم َّ

ذَّمًَّهوالفًَّمهماَّاخخلفذَّمظاهشةَّأظاظَََََّّّّّ خالٌَّإخيامَّالػالكاثَّالدؽىُلُتَّبينَّالجضءََّّالخجٍش

َّبىجلتَّالػملُتَّؤلابذاغُتَّ َّفي َّبينَّالخفاصُلَّوالصُغتَّبدُثًَّىصهشَّولَّش يء َّألَّواليلَّأو حمُؼََّّن 

َّ
ً
ذ،َّوالَّجيىنَّأغماال ََّّالفىىنَّجخصفَّبالخجٍش

ً
.َّهمداولتَّجمشُلَّأيَّمىطىعَّ(3)ةإالَّإراَّواهذَّمجشدَّفىُت

َّ.(4َّ)هماًَّشيَّبالياميراَّ

َّاَََََّّّّّ َّأهذ َّوكذ َّأن  َّألاوابل َّالػصىسََّّلفالظفت َّخالٌ َّالفىىن َّفي ذ َّللخجٍش َّوالُاث َّحمالُاث هىان

َّإلىَّالفىشَّاإلاػاصش،َّولَّجلًَّآلاساءَّوحهذَّ
ً
َّبالفىشَّالىظُؽَّومًَّزمَّالحذًث،َّوصىال

ً
اللذًمتَّمشوسا
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الىشيرَّمًَّالفىاهينَّللخىضَّفيَّهزاَّالىىعَّمًَّالفىىن،َّواختزاٌَّألاؼياٌَّوغذمَّالاهجشافَّفيَّمداواةَّ

َّهخاحهمَّالفجيَّ.َّإوإػالقَّالػىانَّللمخُلتَّللػبَّالذوسَّالفػاٌَّوالشبِس يَّفيََّّالؼبُػت

ََََََّّّّّّ ًَّمىىىا َّإلزلً َّغلى َّالفً َّفي ذ َّالخجٍش َّمفهىم َّمىزَّه َّأدسان َّللػىاصش َّالىاكعي َّالخمشُل ًَّلابل ه

َّبفىىنَّالحظاساث.ََّّ
ً
َّالفىىنَّالبذابُتَّمشوسا

ذَّفيَّالفًَّغلىَّػشاصَّابخػذَّفُهَّالفىانَّغًََّّ َّوللذََّّجؼلمَّلفظهَّالخجٍش جمشُلَّالؼبُػتَّفيَّأؼياله،

خَّهيَّصفتَّلػملُتَّاظخخالصَّالجىهشَّمًَّالؽيلَّ ذَّفيَّالفىىنَّمىزَّفجشَّالخاٍس غشفذَّغملُتَّالخجٍش

َّ.ََّّ(5)الؼبُعيَّوغشطهَّفيَّؼيلَّحذًذ

 وشأه الفً التجزيدي: 

ذيََََََّّّّّّ ََّّإالماَّسظمَّفيَّالػصىسَّاللذًمتَّغلىَّالصخىسَّوالفخاس،ََّّإلىحػىدَّوؽأةَّالفًَّالخجٍش شةَّفىَّأن 

غلىَّالبعاػتَّفيَّجصىٍشَّاإلاشبُاثَّإلاػذَّفيَّاللشنَّالخاظؼَّغؽشَّاإلاُالديَّغىذٌََّّػخمذاللُامَّبػملَّفجيَّ

ت،َّفظهشثََّّأصحابالفىاهينَّ الفىُتَّالتيَّحؽشحَّكصتَّما،َّهماََّّألاغماٌالحشواثَّالاهؼباغُتَّوالخػبيًر

َّ لتيَّجبخػذَّغًَّاَّألافياسظهىسََّّإلىَّباإلطافتالبصشيَّللظىء،ََّّؤلادسانظهشَّالفىاهىنَّالزًًَّدسظىا

َّ َّوفيَّغامَّؤلابذاعغىاملََّّأهمالتيَّجذغىَّللخُاٌَّوأخذََّّوألافياسالخللُذَّواإلاشالُت، ،1890َّ َّأؼاسم،

غَّدًىِعالىَّ َّهَّمًَّالظشوسيَّالخزهشَّه َّأالفىانَّمىَس َّالصىسةَّكبلََّّأن  ،ََّّأن 
ً
َّأوخصاها،ََّّأوجيىنَّكصت

َّ َّخشآأيَّش يء َّفي َّهي َّمًََّّألاصل، َّمجمىغت ًَّدخىيَّغلى َّغًَّظؼذَّمعخىي اإلاشبُتََّّلىانألاغباسة

لتَّمػُىت. َّبؼٍش

ذيََّّ ً،َّكامَّالفىاهىنَّفيَّجلًََّّأوابلالفىىنَّفيََّّأهىاعمًََّّهىىعظهشَّالفًَّالخجٍش اللشنَّالػؽٍش

مًَّاإلاشبُاث،َّوكذًََّّشوههالفىُتَّالتيَّحػخمذَّغلىَّخُالهم،َّولِغَّغلىَّماََّّألاغماٌالفترةَّبالػذًذَّمًَّ

َّغامََّّألاغماٌالفىُتَّالىلُت،َّوراعَّصِذَّهزهََّّباألغماٌغشفىهاَّ
ً
م1911َّفيَّصمًَّواهذًيعييَّجدذًذا

َّغامَّ َّبُيابُا َّفشاوعِغ َّالفشوس ي َّالفىان َّلىخاث َّالىكذ، َّرلً َّفي َّاؼتهشث َّالتي َّاللىخاث َّومً ،

َّ.caoutchoucَّولىختَََّّّ picture with a circleمَّ،َّومنهاَّ:َّلىخت1909َّ

 الفً التجزيدي:  أهواع

ذي،َّوهيََّّأهىاعًىحذَّغذهَّ َّ:ََّّحيواآلللفًَّالخجٍش

 يدي الاهحىائي: الفً التجز 

ًيىنَّالؼابؼَّالػامَّلهزاَّالىىعَّهىَّاخخىاءَّالػملَّالفجيَّغلىَّالخؼىغَّاإلاىدىُتَّالتيَّحعخخذمَّ

َّالذواماث،ََّّألاهماغلشظمَّمجمىغتَّمًَّ ظهشَّرلًََّّوألاهماغ،َّوالذوابشاملخخلفت،َّمشل: اللىلبُت،ٍَّو

َّمم َّ ت، َّالبؽٍش َّالىحىه َّسظم َّفي َّاظخخذامها َّغىذ
ً
َّوضحا َّالىىع َّهزا َّالخظَّفي َّاله َّأا َّغلىََّّه ًدخىي
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َّ ََّّأوخؼىغَّمعخلُمت َّكابمت ت َّأػالكابضاٍو َّالفىىنَّ، َّفي َّوأخذَّألاهماغَّالفىُت َّاظخخذامه ؽتهش َو

َّ(َّ.celtic artَّاإلاىحىدةَّفيَّمىؼلتَّخلُجَّبابىا،َّباإلطافتَّإلىَّوحىدهَّفيَّفًَّالعلخًَُّ)َّ

 الفً التجزيدي املزثبط باأللوان أو الضوء: 

َّالىىعَّبىحىدَّدواماثَّمًَّالص بغاثَّاللىهُتَّالتيَّججػلَّالىاظشَّللػملَّالفجيَّغيرًَّخميزَّهزا

َّ
ً
ظهشَّهزهَّالىىعَّفيَّالػماٌَّالفىُتَّللفىانََّّ،كادسَّغلىَّجمُيزهَّحُذا وظياسَّولىدَّمىهُت،َّخاصتَّفيَّأٍو

خشونَّفيَّهزاَّالىىعَّمًَّالفًَّآظلعلتَّلىخاجهَّاإلاؽهىسةَّالتيَّظماهاَّصهابمَّاإلااء،َّهماَّاؼتهشَّفىاهىنَّ

فَّمالىسد ذي:َّوالفىانَّحىٍص َّ.َّالخجٍش

 الفً التجزيدي الهىدس ي : 

َّالىىعَّبهزاَّالاظمََّّتحعمُحػىدَّ َّغلىَّاخخالفها،الهىذظُتََّّألاؼياٌاظخخذامَّالفىانََّّإلىهزا

َّغًَّ
ً
َّبػُذا َّالفجي َّالػمل َّلزلًًَّيىن َّوهدُجت َّوالذوابش، َّواإلاعخؼُالث، َّواإلاشلشاث، َّاإلاشبػاث، مشل:

َّ َّواكػُت ََّّألاؼُاءجصىٍش َّزىاةي َّسظم َّغلى ًَّلىم َّفهى َّهي، َّوانََّّلألؼُاءَّدؤلابػاهما َّغىغَّما غلى

،َّوكذَّظهشَّهزاَّأهثرواكػُتََّّألاؼُاءَّإلبشاصاإلاىظىسََّّأظاطٌعخخذمَّفيَّغصشَّالنهظتَّمًَّالشظمَّغلىَّ

َّجدى َّ ًَّمؼَّخشهت َّاللشنَّالػؽٍش ذيَّفي َّومًََّّألاهماغٌَّالىىعَّمًَّالفًَّالخجٍش هخبََّّأؼهشالفىُت،

ذَّالهىذس ي"َّ َّ"composition vll ( the three graces )الخجٍش

 التجزيدي إلاًمائي: الفً 

لتَّ      َّالىىعَّغلىَّالؼٍش شظمَّبهاَّاللىختَّدونَّالاهخمامَّبمىطىغها،َّوغلىَّاخخالفََّّالتيٌػخمذَّهزا
ُ
ج

ََّّأهىاع ََّّألاخشيَّالفىىن ذًت َّالخجٍش َّفالفًَّغير َّالفىُت، َّاللىخاث َّػالء َّهُفُت َّفي
ً
َّههجا َّحػخمذ التي

َّالل َّومً َّالػمُلت، َّواإلاؽاغش َّالحذط َّغلى ٌَّػخمذ َّؤلاًماةي ذي َّؤلاًمابُتَّالخجٍش ذًت َّالخجٍش ىخاث

ََّّلىختَّالشكمَّخمعتَّلجاهعىنَّبىلىنَّ.

 الفً التجزيدي البسيط: 

َّفخمَّاظخخذامَّ ذيَّالهىذس ي، َّالىىعَّبػذَّظهىسَّالفًَّالخجٍش الهىذظُتَّفيََّّألاؼياٌظهشَّهزا

َّ َّمبعؽ َّبؽيل َّالىىع َّجمََّّأهثرهزا َّفلذ َّغىعه َّوغلى َّالهىذس ي، ذ َّالخجٍش َّفي َّاظخخذامه َّجم مما

ََّّاظخخذامَّالشظمَّزالسي َّفيانَّاإلاهمَّأن  َّوكذََّّألابػاد، َّالبعاػتَّالبالغت، جيىنَّأظاطَّالػملَّالفجي

َّلليَّهزاَّالىىعَّؼهشةَّؼػبُتَّهبيرةَّملاسهتَّباألهىاعَّألاخشيَّخاصتَّفيَّالػصشَّالحذًثَّ.َّ

َّ

َّ

َّ
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  :عزض ألهم أعمالة الفىية

 مقدمة:

َّ َّبمخخلفَّوأن  َّصخاسف َّمً َّجدمله َّوما َّاللذًمت، َّالخللُذًت َّوالصىاغاث َّالؽػبُت تَّالفىىن

َّمًَّمصادسَّالاظخلهامَّ
ً
َّوأظاظُا

ً
َّمهما

ً
َّواهذَّمصذسا َّفلذ َّوالجماٌ، َّالذكت َّفي َّغاًت َّألىانها أهىاغها

َّوالصىاغاثَّ َّبالحشف ً َّاإلاػاصٍش َّاللُبُين ً َّاإلاصىٍس َّمً َّهشير َّجأزش َّفللذ َّاللُبي، َّاإلاصىس لذي

َّالخللُذًتَّوولَّفىانَّهفزهاَّخعبَّأظلىبهَّوجلىِخهَّوخاماجهَّ.َّ

 ابودراعة أحمدليبي أهم أعمال الفىان التشكيلي ال

َّ)غاصلتَّالصىف(:َّ َّالػملَّألاٌو

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 وصف العمل: 

ََََََّّّّّّ َّللفىان َّلىخت َّالصىفَّأخمذفي َّحغٌض َّامشأة ًَّىضح َّخُث َّالصىف( َّ)غاصلت َّوهزهَّأبىدساغت ،

تَّالخللُذًتَّؼيلَّسكمَّ)َّاللىختَّراثَّ ذيَّالذًىامُييًَّظهشَّالخأزشَّبالصىاغاثَّالُذٍو ألاظلىبَّالخجٍش

6َّ.َّ)َّ

ذيَّخشهتَّالخؼىغَّمًَّخالٌَّجىََََََّّّّّّ فزثَّبأظلىبَّججٍش
ُ
َّوه َّالصىف، َّحغٌض ضحَّاللىختَّامشأةَّوهي

َّالخؼىغَّ َّحؽىُالث َّمؼ َّجمتزج َّوالدؽبيهاث َّجللابُت ت َّخٍُى َّخشهت َّوهي َّوفشاغاجه، َّالػمل مداوس

 ( 6 الشكل )
 حمد أبودراعةأأسم الفنان: 

 أسم العمل: غازلة الصوف
 تقنية التنفيذ:ألوان زيتية

 م1987تاريخ التنفيذ 
 سم70×100مقاس اللوحة: 
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فخػؼيَّاجدادَّالزاثَّمؼَّاإلاىطىع،َّفالخؼىغَّجخذفمَّبالخىاءاتهاَّالذواسة،َّوأغلبهاَّخؼىغَّمىدىُتَّ

َّاللىَّ َّهزه َّخُثَّبػعَّمالمذ َّالاوعُابُت، َّوالخفاصُل َّألالىان َّوهي َّالؽػبُت اء َّألاٍص َّغل َّجذٌ َّ خت

(َّ َّالؽيل َّفي َّهما ىفز،
ُ
َّوألاظلىبَّاإلا َّاإلاىطىع َّبين َّاللىخت َّفي َّالغشبُت َّوالفىىن ت َّالهٍى َّأ6َّامتزاج (.َّـ

الحشهتَّالذًىامُىُتَّوالخىشاسَّالؽىليَّوالخؼىغَّاللىلبُت،َّولهاَّبغشضَّإخظاعَّألاظلىبَّالحذًثَّ

عاهمَّفيَّاإلاػجىَّالشمضيَّالىليَّللػملَّالفجي،َّهماَّفيَّالؽيلَّ)َّللمىطىغاثَّالؽػب َّ(َّـَّب6ََُّّت،ََّو

 ألالوان :  

ىثرَّالفىانَّمًَّألالىانَّبلَََََََّّّّّّّ ًُ ألالىانَّالغاملت،َّوألاصسقَّباألخصَّهىَّاللىنَّاإلاهُمًَّفيَّاللىخت،َّفلمَّ

شَّلمَّيهخمَّبئبشاصَّ ذيَّفيَّالخصٍى الضخاسفَّبؽيلَّسهضَّغلىَّخشهتهاَّواخخُاسَّمىاكػهاَّ.َّالاججاهَّالخجٍش

َّففيَّ َّباهخظام، َّالىاخذ َّالػىصش َّجىشاس .َّ َّفلؽ َّالخاسحُت َّوألاؼياٌ َّاإلاػجى َّغً َّالخػبير َّبل واضح

ًَّخدشنَّ َّاإلاشأة َّفشأط َّبالحشهت، َّالخىشاس َّهزا ًَّىحي َّبدُث ىشسه ٍَّو َّالؽيل َّالفىان ًَّظؼ اللىخت

ىحيَّباالوسجامَّمؼَّخشهتَّالُذ،َّوألاؼياٌَّفيَّاللىختَّغيرَّواضحتَّاإلاػالم،َّوَّ ٍَّو
ً
رلًَّلىثرةَّدًىامُىُا

تَّواإلاخذاخلتَّفيَّالػملَّهماَّفيَّالؽيلَّ.َّ َّالخؼىغَّاإلالخٍى
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 (ـ ب  6الشكل )
 
 

 ( ـ أ  6) الشكل 
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َّالػملَّالشاوي:َّ)صاوػتَّالؽاي(َّ:

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 

 

 وصف العمل: 

معاخاثَّمًَّالذوابشََّّىةَّحػذَّالؽايَّوخلفهاَّامشأةَّأخشيَّوخللَّالؽيلَّإلأمشَّااللىختَّغباسةَّغًَََََََّّّّّّّ

الؽايَّمًَّألاهالثَّالؽػبُتَّفيََّّػذواإلاشلشاثَّوجظهشَّالخؼىغَّاإلاىدىُتَّفيَّاللىختَّأهمُتَّهبيرةََّو

َّ(َّ.َّ 9لُبُا،َّوالتيَّجلىمَّاليعىةَّبئغذاده،َّهماَّفيَّالؽيلَّ)

 : التكويً: -ثحليل العمل 
ً
 أوال

َّالذًىامَََََُّّّّّ َّألاؼياٌ َّخُث َّالىظُفي، َّاإلاػجى َّمؼ َّالؽىلي َّاإلاظهش َّجيهئَّجىافم َّآلادمي، َّللؽيل ىُت

َّاللىختَّفيَّخشهتَّلىلبُتَّدًىامُىُتَّوالخأهُذَّغلىَّ َّخشهتَّصىؼَّالؽاي،َّفاألؼياٌَّفي للمؽاهذَّأنها

ذًت،َّوهماَّفيَّؼيلَّ)َّ اءَّالؽػبُتَّالخجٍش َّوأـَّأَّ(9ََّّإًلاغاثَّوجىشاساثَّمػُىتَّوجظهشَّاإلاشأةَّباألٍص بػعََّّن 

ظهشَّالضيَّالؽػبي،َّودسطَّال
ُ
فىانَّالؽيلَّآلادميَّ)َّاإلاشأةَّ(َّهمادةَّأظاظُتَّاإلاالمذَّالترازُتَّهيَّالتيَّج

لصُاغتهاَّفيَّكالبَّجشاسيَّحيَّوحذًذ،َّفهىًَّدافظَّغلىَّالخؼىغَّالخاسحُتَّللؽيلَّآلادمي،َّهماَّهىَّ

ًَّدًىامُييَّمؼَّ َّغلىَّجيٍى تَّالحشهتَّللحصٌى فيَّالىاكػُتَّمؼَّجىظُفَّأظلىبَّاإلاعخلبلُتَّفيَّاظخمشاٍس

جخذمَّاللُمَّالشوخُتَّواإلاشلَّالػلُاَّللمجخمػاثَّوخاصتَّإظهاسَّسوحَّاإلاىطىعَّالتراسيَّفيَّاللىخت،َّوالتيَّ

َّبَّ(َّ.َّـ9َّاللُبي،َّهماَّفيَّالؽيلَّ)َّ

 (  9الشكل )

 حود أبودراعةأسن الفناى : ا

 الشاي سن العول : صانعةا

 تقنية التنفيذ:ألواى زيتية

 م1987تاريخ التنفيذ 

 سن70× 100هقاس اللوحة : 
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َّحػؼيََََََّّّّّّ َّاإلاىخذة، َّغير َّوالاججاهاث َّاللىخت، َّفي َّوالخػشحاث َّالالخىاء َّهشيرة َّ َّالخؼىغ وحاءث

تَّوخشهتَّمعخمشةَّهـماَّفـيَّالؽيلَّ)َّ َّـَّجَّ(َّ.9َّإخعاطَّبدٍُى

 
ً
 اللون: -ثاهيا

َّ َّ َّ حاوسَّفيَّهزهَّاللىختَّظاغذثَّغلىَّجىافمَّألالىانَّفيَّاللىختَّوجىىغها،َّفلذَّسهضَّالحشهتَّبينَّاملَََّّّ

جاتهاَّلألبُعَّوألاصفشَّوالبرجلالي. َّالفىانَّغلىَّألالىانَّالغاملتَّماَّبينَّألاظىدَّوألاصسق،َّوجذٍس
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َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 ( بـ  9شكل )

 ـ أ ( 9شكل )

 ( جـ  9شكل )

 ( ـ ب  9الشكل )
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َّ

 )عاسفة العود(:  -العمل الثالث 
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 وصف العمل: 

َّامشََََََّّّّّّ َّاللىخت َّجمشلَّجىضح َّدًىامُيي، ذي َّججٍش َّبأظلىب فزث
ُ
َّوه َّالػىد، َّآلت َّحػضفَّغلى َّوهي أة،

إخذيَّالفشقَّاإلاىظُلُتَّبمذًىتَّبىغاصي،َّخشهتَّالخؼىغَّمًَّخالٌَّمداوسَّالػملَّوفشاغاَّجهَّخشهتَّ

َّاإلاىطىع،َّ َّمؼ َّالزاث َّاجداد َّفخػؼي َّالخؼىغ َّحؽىُالث َّمؼ َّجمتزج َّوالدؽبيهاث َّجللابُت ت خٍُى

َّالذوَّ شَّلمَّفالخؼىغَّجخذفمَّبالخىاءاتها ذيَّفيَّالخصٍى اسة،َّوأغلبهاَّخؼىغَّمىدىُت،َّالاججاهَّالخجٍش

َّيهخمَّبئبشاصَّالضخاسفَّبؽيلَّواضحَّبلَّالخػبيرَّغًَّاإلاػجىَّوألاؼياٌَّالخاسحُتَّفلؽَّ.

َّهزاََََََّّّّّّ ًَّىحي َّبدُث ىشسه ٍَّو َّالؽيل َّالفىان ًَّظؼ َّاللىخت َّففي َّباهخظام، َّالىاخذ َّالػىصش جىشاس

ىحيَّباالوسجامَّمؼَّاللحً،َّوهزلًَّخشهتَّالػىدَّالخىشاسَّبالحشهت،َّفشأطَّاإلاشأةًَّخدشنَّدًىامُ ٍَّو
ً
ىُا

تَّ جذٌَّغلىَّخشهتَّالصىث،َّفاألؼياٌَّفيَّاللىختَّغيرَّواضحتَّاإلاػالم،َّورلًَّلىثرةَّالخؼىغَّاإلالخٍى

َّألالىانَّوالخفاصُلَّ َّوهي َّاللُبُت، َّالؽػبُت اء َّجذٌَّغلَّألاٍص َّ َّوبػعَّاإلاالمذ َّالػمل، َّفي واإلاخذاخلت

تَّوالف ىفز،َّالحشهتَّالاوعُابُت،َّخُثَّامتزاجَّالهٍى
ُ
ىىنَّالغشبُتَّفيَّاللىختَّبينَّاإلاىطىعَّوألاظلىبَّاإلا

َّالحذًثَّ َّألاظلىب َّإخظاع َّبغشض َّولها َّاللىلبُت، َّوالخؼىغ َّالؽىلي َّوالخىشاس الذًىامُىُت

عاهمَّفيَّاإلاػجىَّالشمضيَّالىليَّللػملَّالفجيَّ. َّللمىطىغاثَّالؽػبُت،ََّو

 (10الشكل )

 حود أبودراعةأسن الفناى : ا

 سن العول : عازفة العودا

 تقنية التنفيذ:ألواى زيتية

 م1987تاريخ التنفيذ 

 سن70× 100وحة : هقاس الل

 



 دراعة(وبالديناميكية التجريدية عند الفنان التشكيلي الليبي )أحمد أ
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 ألالوان: 

ىثرَّالفىانَّمًَّألالىانَّبلَّألالىانَّالغاملت،َّوألاصسقَّباألخصَّهىَّاللىنَّاَََََّّّّّ ًُ إلاهُمًَّفيَّاللىخت،َّفلمَّ

َّسهضَّغلىَّخشهتهاَّواخخُاسَّمىاكػهاَّ.

  )صاوعة الكسكس ي(: -العمل الزابع 
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َّ
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 وصف العمل: 

َّهثرةَّالالخىاءاثََّّذٌػَََََّّّّّ َّبئغذادها، َّاليعىة َّجلىم َّوالتي َّلُبُا، َّفي َّمًَّألاهالثَّالؽػبُت الىعىس ي

تَّوخشهتَّمعخمشة،ََّّت،َّوالاججاهاثَّغيرَّاإلاىخذة،َّحػؼيَّإخعاطوالخػشحاثَّفيَّخؼىغَّاللىخ بدٍُى

ذَّالزيَّأجبػهَّالفىانَّفيَّال جىافمَّاإلاظهشَّالؽىليَّمؼَّلىختَّفلمَّيهخمَّبئظهاسَّالضخاسف،َّوَّهدُجتَّالخجٍش

َّأن َّ َّللمؽاهذ َّجيهئ َّآلادمي، َّللؽيل َّالذًىامُىُت َّألاؼياٌ َّخُث َّالىظُفي، َّصىؼَّاإلاػجى َّخشهت ها

َّال َّفي َّفاألؼياٌ َّدًىامُىُتالىعىس ي، َّلىلبُت َّخشهت َّفي َّوإًلاغاثََّّ،لىخت َّجىشاساث َّغلى ََََّّّّوالخأهُذ

ذًت،َّوهماَّفيَّاللىختَّالعابلتَّفبػعَّاإلاالمذَّالترازُتَّ اءَّالؽػبُتَّالخجٍش مػُىت،َّجظهشَّاإلاشأةَّفيَّألاٍص

َّالفىانَّالؽيلَّآلادميَّهمادةَّأظاظُتَّلصُاغتهاَّفيَّكالبَّجشاسيَّ ظهشَّالضيَّالؽػبي،َّجىاٌو
ُ
هيَّالتيَّج

وحذًذة،َّفهىًَّدافظَّغلىَّالخؼىغَّالخاسحُتَّللؽيلَّآلادمي،َّهماَّهىَّفيَّالىاكػُتَّمؼََّّبلغتَّخُت

 (11الشكل )

 حود أبودراعةأسن الفناى : ا

 أسن العول : صانعة الكسكسي

 تقنية التنفيذ:ألواى زيتية

 م2006تاريخ التنفيذ 

 سن80× 100هقاس اللوحة : 
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َّسوحَّ َّإظهاس َّمؼ ًَّدًىامُيي َّجيٍى َّغلى َّللحصٌى َّالحشهت ت َّاظخمشاٍس َّفي جىظُفَّأظلىبَّاإلاعخلبلُت

َّاإلاىطىعَّالتراسيَّفيَّاللىخت،َّوالتيَّجخذمَّاللُمَّالشوخُتَّواإلاشلَّالػلُاَّللمجخمػاثَّوخاصتَّاللُبي.

َّالفىانََّّألالوان: َّسهض َّفلذ َّوجىىغها، َّاللىخت َّفي َّألالىان َّوخذة َّغلى َّظاغذث َّاملحاوس َّبين الحشهت

جاتهاَّلألبُعَّوألاصفش.  ووالػادةَّغلىَّألالىانَّالغاملتَّمًَّألاظىدَّوألاصسقَّوجذٍس

 الاستيتاجات:

َّحي:َّمًَّخالٌَّدساظتَّالعيرةَّالفىُتَّوجدلُلَّأهمَّأغماٌَّالفىانَّاظخيخجَّالباخشانَّآلا  

ٌَّػ1َّ ابىدساغتَّمًَّسوادَّالفًَّالدؽىُليَّاللُبيَّالحذًثَّخُثَّجميزَّبىشافتَّأهخاحهََّّأخمذالفىانََّّذـ

َّالفجيَّومؽاسواجهَّالفىُتَّ.َّ

ذًت2ََّّ َّجميزَّالفىانَّبأظلىبهَّالخاصَّواإلاميز،َّخُثٌَّػخبرَّمًَّمؤظس يَّاإلاذسظتَّالذًىامُىُتَّالخجٍش ـ

َّبؼابؼَّجشاسيَّ.َّ

الذًىامُىُتََّّاإلاخبػتَّهي،َّولىًَّاإلاذسظتَّوألاظالُبالفىُتَّبالخىىعَّفيَّاإلاىطىغاثََّّأغمالتـَّاحعمذ3ََّّ

ذًتَّ.َّ َّ  الخجٍش

 :السيرة الذاثية الخاصة بالفىان

 البياهـــات الـشخصيـة: •

َّسمظانَّظػذَّخمذَّبىدساغتَّ.ََّّأخمذالاظم:َّ

خَّاإلاُالد:َّ َّدسهتَّ.21/10/1444ََّّميانَّجاٍس

 الــــمؤهـالت الـــعلميـة :  •

َّاًؼالُا(َّ.ََّّ–دبلىمَّأوادًمُتَّالفىىنَّالجمُلتَّ)َّسوماََّّ•

خَّالفىىنَّالػماسةَّحامػتَّواسظىَّبىلىذاَّظىتََّّ• َّ.1444ََّّماحعخيرَّفيَّجاٍس

َّاًؼالُا(َّ.َّ–دوسةَّفيَّهىذظتَّاإلاىاظشَّبأوادًمُتَّالفىىنََّّ)َّسوماََّّ•

ىوغَّ.ََّّ• َّدوسةَّجأهُلُتَّالمخدانَّالخىفلَّبجامػتَّكاٍس

َّاًؼالُا.َََّّّ–دوسةَّفيَّاللغتَّؤلاًؼالُتَّإلاذةَّغامَّبجامػتَّبشوحُاََّّ•

تَّاللغتَّالاًؼالُتَّاللغتَّالبىلىذًتَّ.اللـَّ• َّـــــغاثَّالــــمخلىـتَّ:َّاللغتَّؤلاهجليًز

 الـسـيـزة الــــوظيفيــة والــدراسيــة :  •

َّسوما.ََّّ–ظىتَّالخخشجَّمًَّأوادًمُتَّالفىىنَّالجمُلت12َََّّّ–11ََّّ•

َّسوما.ََّّ–دوسةَّدساظُتَّبهىذظتَّاإلاىاظش13َََّّّ–12ََّّ•

غََّّسبُــــــــغَّوخذةَّالفىىن15َََّّّ–13ََّّ• ىوغَّوالخذَس الدؽىُلُـــــــــــــــــتَّبلعمَّاليؽاغَّالػامَّحامػتَّكاٍس

َّبهاَّ.َّ
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ىوغَّ.11ََََّّّّ–15ََّّ• َّسبِغَّكعمَّاليؽاغَّبجامػتَّكاٍس

َّمذًشَّإلداسةَّؼؤونَّالؼالبَّ.17ََََّّّّ–11ََّّ•

َّسبِغَّكعمَّالاظخيرادَّبالؽشهتَّألاهلُتَّلألزارَّ.14َََّّّ–17ََّّ•

بيَّلؽشهتَّالىػىُتَّللخىم70ََّّ–14ََّّ• َُّتَّالصىاغُتَّ.َّمشاكبَّجذٍس

غَّبلعمَّالتربُتَّالفىُتَّبجامػتَّ)الفاجذ(َّػشابلغَّ.73ََّّ–70ََّّ• َّغظىَّفيَّهُئتَّالخذَس

ىوغ40ََََّّّّ–74ََّّ• غظىَّفيَّهُئتَّالخذَسغَّبذسحتَّمػُذَّبلعمَّهىذظتَّجخؼُؽَّاإلاذنَّحامػتَّكاٍس

َّ.َّ

َّمًَّاإلايلفينَّبخأظِغَّولُتَّالفىىنَّوالػماسةَّبمذًىتَّدسهتَََّّّحامػتَّغمشَّاملخخاس45َََّّّ–40ََّّ•

َّغلىَّدسحتَّاإلااحعخيرَّمًَّحامػتَّواسظى44َََّّّ–45ََّّ• خَّالفىىنَّالػماسةَّ.ََّّ–الحصٌى َّبىلىذاَّفيَّجاٍس

ىوغ2005َََّّّ–2000ََّّ• َّكاٍس َّبجامػت َّاإلاذن َّوجخؼُؽ َّالػماسة َّبلعم َّالخذَسغ َّهُئت غظى

لُاَّبىغاصيَّ.َّ غَّبجامػتَّأفٍش غَّبجامػتَّدسهتَّ،الخذَس َّ،الخذَس

غَّبالجامػاثَّال2013ََّّ–2005ََّّ• َّعابمَّرهشهاَّبذسحتَّمداطشَّغظىَّهُئتَّالخذَس

 الــــمشاركــات الــفىيــة:  •

َّمؽاسواثَّداخلُتَّوخاسحُتَّ.ََّّ•

َّسوما.ََّّ–مؽاسواثَّبمػاسضَّأوادًمُتَّالفىىنَّالجمُلتََّّ•

َّمؽاسهتَّفىُتَّبمػشضَّلصالحَّاللظُتَّالفلعؼُيُتَّ.ََّّ•

تَّ.ََّّ• َّمؽاسهتَّفىُتَّببِىاليَّؤلاظىىذٍس

َّؼالُا.َّاًَّ–مؽاسهتَّفىُتَّبمػشضَّأكُمَّبالفاجُيانََّّ•

َّبغذاد.ََّّ–مؽاسهتَّفىُتَّبمػشضَّالفىاهينَّالػشبََّّ•

 الـــــمقتييات الــفىيـة:  •

َّبىغاصيَّ.ََّّ-ؤلاداسةَّالػامتَّللشلافتََّّ•

َّصىذوقَّالظمانَّالاحخماعيَّ)َّفىذقَّجُبعتي(َّ.ََّّ•

َّظشثَّ.ََّّ-ملخيُاثَّلذاسَّالفىىنَّبمجمؼَّألاماهاثََّّ•

َّالـــصحفَّوالــمجالثَّالــتيَّهـخبذَّغىــهَّ:ََّّ•

َّؤلاًؼالُتَّللبروفِعىسَّ"َّظىذسوجشوحي"َّ.LA SPONDAََّّاٌَّفيَّمجلتَّملَّ•

َّالحشهتَّالدؽىُلُتَّاإلاػاصشةَّفيَّالىػًَّالػشبيَّجألُفَّ"َّدمحمَّخعينَّحىدي"ََّّ•

َّملاٌَّغًَّأظلىبَّألاغماٌَّالفىُتَّ.ََّّ–مجلتَّاإلاؤجمشََّّ•

َّسظالتَّاإلااحعخيرَّغًَّالفًَّالدؽىُليَّفيَّلُبُاَّلألظخارَّ"َّغبذَّالجىادَّالحاس ي"َّ.ََّّ•
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َّبىدسغت"َّلألظخارَّ"َّصالحَّالىُالوي"َّ.ََّّأخمذظالتَّاإلااحعخيرَّغًَّالفىانَّ"َّسََّّ•

َّبىدساغتََّّأخمذبىدساغتَّلألظخارةَّأميرةََّّأخمذسظالتَّماحعخيرَّغًََّّالفىانََّّ•

َّملترحَّإلاذًىتَّغابمتَّغلىَّغشاسَّالبىذكُتَّفيَّإًؼالُاََّّ• جلذًمَّمؽشوعَّلخجمُلَّمذًىتَّبىغاصيَّوبها

َّ"َّ.َّجلامَّفيَّمىؼلت"َّاللشامتَّختىَّجىهشة

َّجلذًمَّمؽشوعَّججمُلَّمذًىتَّدسهتَّ.ََّّ•

اإلالترحَّاإلاشخليَّلخلمََّّ–وطؼَّجصىسَّواملَّلخأظِغَّخشهتَّزلافُتََّّوفىُتَّ)الفىىنَّالدؽىُلُت(ََّّ•

َّ َّ ََّّ-خشهتَّفىُتَّبمذًىتَّدسهتَّالضاهشة شَّالحشهتَّالفىُتَّوالشلافُتَّغلىَّمعخىيَّلُبُا َّجؼٍى غليََّّ-زمَّ

يا.َّ–أوسوباََّّ-البدشَّاإلاخىظؽَّ–معخىيَّالىػًَّالػشبي َّوأمٍش

 املؤهالت العلمية: 

َّدبلىمَّأوادًمُتَّالفىىنَّالجمُلتَّ)َّسوماَّ_َّاًؼالُاَّ(َّ.َّ

خَّالفىىنَّالػماسةَّحامػتَّواسظىَّبىلىذاَّظىتَّ َّمَّ.1444ماحعخيرَّفيَّجاٍس

َّدوسةَّفيَّهىذظتَّاإلاىاظشَّبأوادًمُتَّالفىىنَّ)َّسوماَّ_َّاًؼالُاَّ(َّ.َّ

ىوغَّ.َّ َّدوسةَّجأهُلُتَّالمخدانَّالخىفلَّبجامػتَّكاٍس

 يَّاللغتَّالاًؼالُتَّإلاذةَّغامَّبجامػتَّ)َّبشوحُاَّ_َّاًؼالُاَّ(َّ.ََّّدوسةَّف

 املزاجع:
                                                 

م،2010َّ.َّ.َّدَّ.َّبهاءَّالذًًًَّىظفَّغشابَّ:َّاهثرولىحُاَّالفىىن،َّداسَّالفىشَّالػشبي،َّاللاهشة،1ََّّ

 .39َّصَّ

ىخابَّالػشبي،َّاللاهشة،َّ.َّغفُفَّالبهيس يَّ:َّازشَّالجمالُتَّؤلاظالمُتَّفيَّالفًَّالحذًث،َّداسَّال2َّ

َّ.240ََّّم،َّص1999َّ

َّ.59ََّّم،َّص1976َّ.َّخمذيَّخمِغَّ:َّجزوقَّالفجيَّودوسَّالفىانَّواإلاعخمؼ،َّداسَّاإلاػاسف،3ََّّ

4ََّّ.Longman Active Dicfionary Of English . Al Ahrampress .Cairo . Egypt . p  

،1983َّ،َّاللاهشة،َّ،َّداسَّاإلاػاسف4.َّوػمذَّإظماغُلَّ:َّفىىنَّالغشبَّفيَّالػصىسَّالحذًشت،َّغ5َّ

َّ.163َّ،164ََّّص
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                             د. سلمي رمضان جبران
 جامعة عمر المختار

Aاملستخلص 
 

ٔاهذ صاثما  ت الِضًمت  ىتها وخظىعها ُاصعة كلىبشمىزها الخظاعة اإلاصٍغ بلهام اللضًض  ُو

حضعان اإلالابض  إلاصغي الِضًم مً ملالجاث ًىُت كلىوللل ما ؤبضكه الٌىان ا ،والغئيمً ألاًٖاع 

واإلاِابغ ومىدىجاجه في ؤشض الصخىع صالبت ًهى ٌُٓل بةلهام الٕشحر مً الٌىاهحن في كصغها 

ش ومدْغ إلالٖاث الخُا٘  وؤلابضاق لضحهم و بن جدُِّ ألاصالت في الًٌ الخضًث بل كبر كصىع الخاٍع

ّ الغحىق   بلى كً ػٍغ
ً
صبذ الٌىان هاُال الترار لِـ باألمغ الؿهل خُث ًمًٕ ؤن ًِم الٌىان ٍو

 .
ً
 مبضكا

ً
 لِـ مبخٕغا

مً الٌىاهحن هصب ؤكُنهم هضي جدُِّ ألاصالت في الًٌ بغبؽ ؤكمالهم  "كىضما وطم الٕشحر

ّ الصخُذ لخدُِّ هظا الهضي ًمنهم مً  ٌلثروا في ٔل مغة كلىهحر ؤجهم لم بترار بلضهم ، الؼٍغ

ٔاة لىماطج مً الًٌ اإلاصغي  اب الترار الِىمي بمٌهىم ال ًخلضيجىا٘و ُظُت اؾدُل كملُاث املخا

ً كلي الجىاهب الشٖلُت البدخت ًُه صون الخ لمّ في صوعحهما الِضًم ؤو الٌىىن الشلبُت مِخصٍغ

 ٌُىا كلىهمى كىصغ ألاؾلىبُت في هظه الىىكُت مً بهخاج الٌىاهحن ًِض و  وعوخيهما ومما ؤصي بلى

 مم 
ً
 وإبضاكا

ً
خضوص ُظاًا الِىالب وألاشٖا٘ وؤهٌلىا خُِِت ؤن الًٌ ألاصُل كالُت ؤٓثر جٌاكال

 .(217،ص216صعاؾت ًلؿٌُت هِضًت" ص–الترار". )مدؿً دمحم كؼُت، "هاًت الًٌ 

 خ٘ى ُظُت "جدضًث
ً

ال ألاصالت" زاصت بلض ؤن كىلجذ جلٗ اإلاشٖلت  زاع الجض٘ ػٍى

مسخ ؾُاحي، واؾخلغاض ؾاطج زال مً مِىماث ألاصالت. ؤزظ  خىلتها بلىملالجاث ؾؼدُت 

كاجِه بجغؤة واكُت ؤن ًدؿم الِظُت بشٖل مىطىعي، وببؿاػت شضًضة  كلى وهبتالٌىان ًاعوَ 

غ املجؿم الظي ًدؿم بالبروػ بلُضة كً الاًخلا٘ والخِلُض ًهى ًىان حشُٕلي ًدبم مىهج الخص ٍى

. ًبِىما  وؤُبُتالؼٌٍُ اإلاؿخلاع مً حضعان اإلالابض 
ً
الِبىع عهم ازخالي اإلاىهجُت وألاؾلىب جماما

سُت والخُاة الُىمُت  اجم الخاٍع ٔان الٌىان اإلاصغي الِضًم ٌسخغ شخصُاجه مً ؤحل حسجُل الُى

ض  لظاجهٔان ٌؿتهضي الدشُٕل  وهبتًَى حضعان اإلاِابغ ًةن الٌىان ًاعوَ  والخلامل مم الخجٍغ
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 بلبّ اإلاىبذ ووخضة 
ً
ٔامل كً الؿغص الىصٌي للًٌ اإلاصغي الِضًم مدخٌـا الٖامل في بلض 

  الجظوع.
ً
 ومٖاها

ً
حن السخُِحن ػماها ٔي ًدا٘و بًجاص الخلِت اإلاٌِىصة بحن الؼًغ وبهظا ألاؾلىب الظ

جىضح هظه الضعاؾت ٍُٓ ؤزظ الٌىان  في وؿُج واخضًُلخدم اإلااض ي بالخاطغ، والىاُم والوُبي 

ت لِـ مً زال٘ بخُاء الترار اإلاصغي ًِؽ بل مً  كلى وهبتًاعوَ  ت اإلاصٍغ كاجِه جإصُل الهٍى

ت اإلاىحىصة كلىزال٘ عبؼه باإلاؿخجضاث الٌلؿٌُت الخِىُ  الؿاخت اللاإلاُت .   ت والللمُت والٌٍٕغ

Aت–اإلالاصغة  الكلمات املفتاحية  .ىعور الشِافي اإلا-الهٍى

Abstract: 

    The ancient Egyptian civilization with its glory, power and  brilliance was always able to 

inspire a lot of ideas and visions , perhaps , all that the ancient Egyptian artist`s innovated of 

artistic paintings on the walls of temples and tombs ( graves ) and their sculptures into the 

hardest rock are enough to inspire and motivate the soul of creativity of the many of artists in 

our modern age and throughout history . Achieving authenticity in art by going back to  

heritage isn’t an easy task as it may cause the artist to fall and become a mere conveyor not a 

creative innovator when a lot of artists  set their sight on achieving authenticity in art by 

linking their works with the heritage of their own countries , but they couldn`t find the right 

path to reach their goal in every time : Some of them approached the issue of national 

heritage assimilation in a concept that is not more than only a mere imitation of samples of 

the ancient Egyptian art or folklore, confined to purely formal aspects without going deep 

into both their roles and souls which led to the growth of stylistic approach in this type of 

artists’ production . They stood on the lines of pattern and shapes and disregarded the reality 

that true art is a more interactive and creative relationship with heritage " Mohsen Mohamed 

Atia " The purpose of art a philosophical and center study . page 217,216 . 

The debate about the issue of modernizing authenticity had long taken place especially after 

this problem had been superficially treated which turned it into a tourist mongrel and a silly 

show free from the potentials of authenticity. Mr. artist Farouk Wahba boldly and warily 

undertook to settle the issue objectively , with great simplicity  , free from exaggeration or 

imitation as he is an unusual artist who follows the school of  anthropomorphic sculpture , 

characterized by slight protrusion adopted from the walls of temples and tombstones 

regardless of the difference in style and curriculum totally while the ancient Egyptian artist 
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employed his characters to record historic events and daily life on tombs walls , artist Farouk 

Wahba aimed at sculpturing itself and complete distraction totally a way from descriptive 

narration of the ancient Egyptian art keeping the fragrance of the source and the unity of the 

roots. In this intelligent style, he tried to find the missing link between the two distant ends in 

time and place for the past and the present to come into contact and bring reality and the 

unseen (metaphysic) together into one structure. This study shows how the artist Farouk 

Wahba took it upon himself to consolidate the Egyptian identity not only by reviving the 

Egyptian heritage, but also by linking it to the philosophical, technical, scientific and 

intellectual developments that exist on the world stage. 

Key words: contemporary - identity - cultural heritage  

Aامللدمة 

 إلاً ؤعاص ؤن ًنهل 
ً
 صاثما

ً
ت الِضًمت ؾخـل هبلا ىتها الخظاعة اإلاصٍغ مىه وهي بشمىزها ُو

ؤبضكه الٌىان اإلاصغي الِضًم مً ملالجاث ًىُت  وألاًٖاع،وما الغئيبلهام اللضًض مً  ُاصعة كلى

في ؤصلب الصخىع ًهى ٌُٓل بةلهام الٕشحر مً  اإلاىدىجتمغؾىمت كلي حضعان اإلالابض واإلاِابغ 

الٌىاهحن في كصغها واللصىع الؿابِت واللصىع الالخِت ، ومدْغ إلالٖاث الخُا٘ وؤلابضاق لضحهم . 

ت الِضًمت ملهمت صاث ً والٌىاهحن والشلغاء. ًٖاهذ الخظاعة اإلاصٍغ ًما لٕشحر مً اإلابضكحن واإلإٌٍغ

وهظا هى مىطىق الضعاؾت لخىطُذ  وهبتًٖاهذ هي الىبم الظي اعجىث مىه ببضاكاث الٌىان ًاعوَ 

ت الِضًمت في وحضاهه وجإزغ بها ًسغحذ ؤكماله ملبرة كنها ولًٕ في لوت  ٍُٓ ؤزغث الخظاعة اإلاصٍغ

 عاؾخه ومُىله وزُاله الظي لِـ له خضوص .شٖل ملاصغة جدىاؾب مم زِاًخه وص
 

Aمشكلة الدراسة 

 صون  ٍُٓ ًمًٕ جدضًثفي  جخمشل مشٖلت الضعاؾت 
ً
ٍُ ًخم جلِاثُا الترار صون جِلُضه ٓو

ٍُ اؾخؼاق الٌىان ًاعوَ  الخلبحر كً الًٌ اإلاصغي الِضًم بشٖل ملاصغ  وهبتاصؼىاق . ٓو

 صون جِلُض واؾخيؿار.

Aأهداف الدراسة 

 ر مصضع بلهام للىاصغ حضًضة لالججاه هدى اإلاؿخِبل .الترا-1

ثرحها. -2  طغوعة ؤن ٌلبر الًٌ كً الظاث الشِاًُت والترار الغوحي ملخخلٍ املجخملاث ٍو

ا مً ؤشٖا٘ الخلبحر والاجصا٘ بحن املجخملاث والشِاًاث املخخلٌت.-3 ًُ  كاإلا
ً
 ؤن ًمشل الًٌ شٕال
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Aأهمية الدراسة 

ٔل مً الصلُضًً  التي ؤصبدذ مؼلب واؾم الىؼاَ كلى الشِاًُتؤهمُت صىن الظاث 

ت والبِاء كليها. )ٓما حاء في  واملخاًـت كلى الىػني والضولي ت الخظاٍع اإلااجمغ اللام  مباصتالهٍى

 في صوعجه الخاصًت واللشغون التي كِضث في ًىهؿالًُا(. للُىوؿٖى

 Aش وؤن هىاْ  بجظوعهطغوعة ؤن ًغبؽ الٌىان ًىه ولى بالِلُل فزضية الدراسة اإلامخضة كبر الخاٍع

ِت وؤن مصغ ُاصعة صاثًما  زُؽ بحن ؤشٖا٘ الٌىىن التي جخابلذ كلي ؤعطىا زال٘ خظاعاتها اللٍغ

ت  ت ألاصُلت الىاػكت بلي الخٌغص في عٍئ كلي مىاحهت اللىاصغ الضزُلت وصهغها في بىجِت الغوح اإلاصٍغ

ش . ًىُت   ملاصغة جمخض حظوعها بلي الخاٍع
 

Aحدود الدراسة  

Aاة الٌىان -1983مىظ بضاًت مغخلت صعاؾت اإلاىمُاواث للٌىان ًاَع وهبت  حدود سماهية وختي ًو

2019 . 

Aمسخلٍ ص٘و اللالم التي كغض بها الٌىان ؤكماله حدود مكاهية. 
 

Aاإلاؿدىضة كلي  للٌىان ًاعوَ وهبتًخمشل مجخمم البدث في مجمىكت مً ألاكما٘  مجتمع الدراسة

 مبضؤ اإلالاصغة في ؤؾلىبها .والتي هٌظث بخِىُاث خضًشت .
 

Aٔي ًخم  وهبتصعاؾت اؾخؼالكُت في مىطىق الضعاؾت مً ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ  عينة الدراسة

جدضًض حجم وهىق مجخمم الضعاؾت وما ًمًٕ ؤن حشمل كلُه هخاثج الضعاؾت ًُما بلض مً 

 ىاهحن ًيخهجىا هٌـ ًٕغ الٌىان.حلمُماث كلي ً

ٔاآلحي: 6بلى حجم اللُىاث كضص   كُىاث جٌاصُلها 

م ) -1 ً زالسي ألابلاص .1كُىت ُع  ( جٍٖى

م ) -2  ( الخدىُؽ  2كُىت ُع

م ) -3 ب الشمـ  3كُىت ُع  ( ؤًِىهت عخلت في مٓغ

م ) -4  (ؤخض ؤكما٘ مجمىكت اإلاىمُاواث .  4كُىت ُع

م ) -5 ت مصغ اللغبُت بٌُِىا . 5كُىت ُع  ( اإلاصغي الِضًم بؿٌاعة حمهىٍع

م ) -6  ( هضاء مً اللالم آلازغ .  6كُىت ُع
 

 Aٔإصاة لىصٍ اللُىاث )الىماطج( ُُض الضعاؾت، وهظه ألاصاة مخىاًِت أدوات الدراسة اإلاالخـت 

 مم مىهج الضعاؾت الىصٌي.
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Aمم مىطىق الضعاؾت. ألههاإلاىهج الىصٌي الخدلُلي  منهج الدراسة 
ً
 ٌلخبر مىهًجا مخىاًِا

 

ت التي جغجبؽ باإلصعاْ الٕلي ؤٓثر مً  اججه النظزيAإلاطار  الٌىان اإلالاصغ بلي الخِاثّ الٌٍٕغ

ٔاث واإلاضاعؽ الٌىُت التي بىِذ كلي مٌاهُم  ت مما مهض لـهىع الخغ اججاه الي الخِاثّ البصٍغ

ُت الشٖل اإلاغجي . اث ؤٓثر مً بيُاجها كلي خًغ  وهـٍغ
 

تزامً واإلاىآبت، ؤزىاء ُیام الشىعة ٔلمت ملاصغ حلنى ال التشكيليAمفهىم املعاصزة في الفن 

م كىض جهایت الِغن الشامً كشغ ؿهغ  جؼىع  في  الخیاة  الاحخماكیت  والؿیاؾیت  1789الٌغوؿیت 

لیـ  في  ًغوؿا  ًِؽ  وإهما  في  ؤوعوبا  بإٓملها،  ٓظلٗ  كىضما  ؿهغث "الضاصا" في مضیىت "ػیىعر" 

ت اهدشغ بؿىیؿغا وهاصث بؿِىغ الٌىىن الخِلیضیت، و  التي صكذ بلى ؤؾالیب حلبحریت حضیضة، خٓغ

ذ واخض ؤزىاء وبلض الخغب اللاإلایت ألاولى زم اهخِل ملخخلٍ بالص اللالم .  هظا الخمغص في ؤوعوبا في ُو

 ً مًٕ الِ٘ى بهه ًبضؤ مً الىصٍ ألا٘و للِغن اللشٍغ  ٍو

Aٔان هدُجت جظاًغ الآدشاًا سمات فن التصىيز املعاصز ث الللمُت والخُاعاث الًٌ اإلالاصغ 

ـهغ طلٗ في كضة هىاحي: ت والضًىامُُٕت  في الخؼىع ٍو ت مما ؤكؼي صٌت الاؾخمغاٍع  الٌىُت والٌٍٕغ

ؿاهغة ملمىؾت وهي ؿاهغة حلضًل الشٖل  كلي ؤؾاؽجُُِم الُِم الجمالُت في الًٌ اإلالاصغ  -

 جمالُت.ؤو كضم مغاكاة الشبه بحن الصىع مىطىق الخضر وبحن الخلبحر كً الغئي ال

ت التي جغجبؽ باإلصعاْ الٕلي ؤٓثر مً الاعجباغ بالخِاثّ  - اججه الًٌ اإلالاصغ بلي الخِاثّ الٌٍٕغ

ت.  البصٍغ

 كً  -
ً
حلل الًٌ اإلالاصغ لٖل ًىان ؤؾلىبه الظي ًخمحز به ًإصبذ اللمل الٌني لِـ حلبحرا

لبر كً زِاًخ  ه.الغئي الجمالُت بل هى حلبحر كما ًج٘ى بٌٕغ ووحضان الٌىان َو

ت مسخلٌت - ُت ؤصي الي ابخٖاع ًىىن وؤؾالُب حلبحًر   .الاهٌخاح كلي آلازغ وجِضم الشِاًت اإلالًغ

ً الخضر Earth، الًٌ ألاعض ي Impossible، ًً اإلاؿخدیل Conceptualمشل: ًً  الاصعاْ  ، ًو

Happeningاإلالاصغة  في  بلع  ص٘و  هغب    ، وجىدشغ هظه  ألاشٖا٘  لألؾالیب  الخلبحریت

 ؤوعبا.

ُب ٓما في مضعؾت  - ت والتٓر غ للخإُٓض كلي الخٓغ اؾخسضم ؤٓثر مً زامت في ًً الخصٍى

م.مً الخضازت بلي ما بلض الخضازت  في الًٌ، صاع الٕخاب 1997الباوهاوؽ )كٌیٍ البهيس ي، 

 .(1اللغبي، مصغ، الِاهغة، غ
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Aملخلُت والضولُت مً ؤهم الِظاًا التي جٌغض هٌؿها كلي الِظُت ا املعاصزة في الفن املصزي

ت والٌىُت في مصغ ً جىالذ  واُم الخُاة الٌٍٕغ سىا الخضًث في ؤواثل الِغن اللشٍغ "مىظ بضء جاٍع

ٔان له جصىعه ومىهجه  ل منهم  ً ٔو الاؾهاماث اإلاخىىكت لألحُا٘ اإلاخلاُبت مً الٌىاهحن واإلإٌٍغ

لُت ؤلابضاق وجمحزه وبحن مىآبخه لإلهخاج الٌني اللالمي وألاوعوبي كلي الظي ًغمي الي اإلاىاءمت بحن مد

وحت الخصىص" )صالح   مىصىع، ؾُىلت اللىإلات واؾدؿالم ما بلض الخضازت في الٌىىن الدشُٕلُت 

  (66، 65،ملخِي حشُٕلي  

 خضر ؾىء ًهم بالى إلالني اإلالاصغة خحن ًهمذ مً بلع الٌىاهحن كلي بجها اجباق للىمىطج

ٔإن اإلالاصغة ال جٖىن بال هىاْ، مم ؤن اإلاٌهىم الؿلُم للملاصغة هى ؤن ٌلبر  اإلالاصغ في الوغب و

 كنها.
ً
 الٌىان كً واُم بُئخه ومجخمله وزِاًخه لُإحي كمله ؤصضَ حلبحرا

تها وؤؾلىب صُاهتها ًاألصل في ؤلابضاق  " هدً ال هغي ؤي ُُمت للٌىىن ًِضث اؾخِاللُت عٍئ

ت اللامت ملجمىكت مدضصة مً البشغ طاث زِاًت الٌني صضوعه كً  ت زاصت جخجاوـ مم الغٍئ عٍئ

ُان واخض لُٖىن لها في النهاًت ؤصضاء اوؿاهُت حؿخجُب لها الخؿاؾُت  ش ٓو وجِالُض واخضة وجاٍع

(، آًاَ الًٌ الدشُٕلي )صعاؾاث 2000الٌىُت لضي ؤلاوؿان في ؤي مٖان )صبري مىصىع، )

 (. 52لِصىع الشِاًت، الِاهغة ،الؼبلت ألاولي ،ص  حشُٕلُت (، الهُئت اللامت

ذ ما ُض اكخمضث كلي الترار ألاوعوبي وؤزظث  ٔاهذ الٌىىن الدشُٕلُت في مصغ في ُو بطا 

كلي كاجِها اإلاؿاهمت في ججضًض هظا الترار، ًإحضع بها الُىم بلض ؤن ججاوػث مغخلت الاكخماص كلي 

ّ هدى الخمحز والازخالي، ومً زم ؤلاطاًت آلازغ ؤن حؿعي بلي ججضًض جغاثها الظي ؾُم هض لها الؼٍغ

 وإزغاء الًٌ الدشُٕلي اإلالاصغ.
 

Aوالهىٍت هي ؾماث جمحز الٌغص كً هحره ومجمىكت كً هحرها وهي  الاهتمام بالهىية املصزية

سه. وهي ال جٖىن زابخت بل  الخصىصُت والظاجُت وهي زِاًت الٌغص ولوخه وكُِضجه وخظاعجه وجاٍع

 بخوحر الىاُم .جخوحر 

ت اإلاٖان، وؾغ  ش وكبٍِغ ت في ًىىهىا اإلالاصغة  في مصغ ًملُه ػابم الخاٍع بن جإُٓض الهٍى

تها كلي اخخظان الخُاعاث املخُؼت بها صون ؤن جٌِضها ؤصالتها.  كبٍِغ

ت ؤلابضاق الٌني ًيها واكخماصها بمىؼّ  " بن هظه اإلاالمذ مً شخصُت مصغ ومً كبٍِغ

ش و  مىؼّ اإلاٖان ؤي الجوغاًُا ومىؼّ ألاخضار اإلاخوحرة ؤي الخؼىع .هظه اإلاالمذ هي الؼمان ؤي الخاٍع

ضعتها كلي الخإزحر والخإزغ كلي ألازظ واللؼاء" بضع )بضع  بشاعاث لصخصُت مصغ اإلامحزة في ًىىجها ُو
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( "الؼابم الِىمي لٌىىهىا اإلالاصغة، شخصُت مصغ والؼابم الِىمي 1987الضًً ؤبى هاػي، )

ت اللامت للٕخاب ،صلٌىىجها ا  .(22إلالاصغة،الهُئت اإلاصٍغ

هىاْ صوع ؤؾاس ي للٌىان اإلاصغي وضخه مدمىص بؿُىوي في ُىله "الٌىان الخضًث الًخدبب 

ّ هؼواجه وؤهىاثه اللاعطت وإهما في هظا اللصغ ٌلخمض الًٌ كلي الًٌ طاجه  الي الجمهىع كً ػٍغ

ِ٘ى ؤصخاب ًٕغة الًٌ للًٌ "لِؿذ وؿٌُت الًٌ الى  كف والاعشاص ولِـ مً شإهه الللب كلي ٍو

خُت اللاعطت التي حشول با٘ الىاؽ في ًترة ػمىُت كابغة ولِـ مً شإهه الدسجُل ؤو  الخىاصر الُى

الىصٍ الظي ٌؿخؼُم كامت الىاؽ جٌهمه". ولًٕ الغؾالت الٌىُت جٖىن هاجخت بطا اؾهمذ في 

ؼاهه وؤًغاخه وهىاحي الِىة والظلٍ جبصحر الجمهىع بمشأله التي حشمل كلي مأؾُه وآماله وؤخ

 اإلاشٕالث.ًُه ختي ججلله واكُا بهظة 
 

Aاإلاىعور الشِافي ما هى بال مجمىكت مً اللاصاث واإلالخِضاث  أثز الثلافة في ثكىين الهىية الفنية

ضة الخاصت باملجخمم وألاشخاص، ًاإلاىعور الشِافي هى زالصت الخٌاكل  واإلاللىماث واإلالاعي الٌٍغ

خٖىن مً ؤًٖاع وؾلْى ألاًغاص صازل املجخمم. "والًٌ كىصغ الظي ًدض ر بحن الٌغص واملجخمم ٍو

لمت الشِاًت حلني هىا جٖامل ٔل جُاعاث  هام مً كىاصغ الشِاًت وهى اولٖاؽ لهظه الشِاًت ٔو

ت في الًٌ ،صاع  الٌٕغ بلظها ببلع لخٖىن في النهاًت ًلؿٌت واكُت  )ص.هبُل الخؿُني: "مىابم الغٍئ

 ( 52,53,54غ "ص اليش
 

ىان ًاعوَ وهبت شٖل الٌ جسغجA (@A8@;?-918)ولد عام ) وهبةالسيرة الذاثية للفنان فاروق 

غ كام  (1) ٔان اإلاؿدشاع الشِافي بخِضًغ امخُاػ م 1968في ٔلُت الٌىىن الجمُلت ُؿم الخصٍى

ٔاصًمُت م عثِـ1997لؿٌاعة مصغ بالىمؿا  ت ألا  م.2000بغوما  للٌىىن  اإلاصٍغ
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 صىعة شخصُت للٌىان ًاعوَ وهبت مً ؤكما٘ الٌىاهت ؾلمي عمظان

 اإلاصضع : ملُٕت زاصت للباخشت

ىضا هىلىضا في ؤكمالت اهدشغث واملخلُت الضولُت اإلالاعض مً ٓشحر في شاْع الٌىان  ٓو

 Tonyجىا٘و ؤكماله بالىِض بلع هِاص الًٌ ًٕخب الىاُض الاًؼالي جىوي جىٍىاجى  واهجلترا.

Tweinato  ٔاصًمُت ًُيؿُا ؤلاًؼالُت كً ججغبخه ُاثال : "جىؼلّ مً مىهج ش الًٌ في ؤ ؤؾخاط جاٍع

ت   الِضًمت" ب الدشُٕلي ِٓالب ًٕغي ملاصغ إلاىـىع الخظاعة اإلاصٍغ ِ٘ى "بهه  الخجٍغ ٍو

ؼىع  ٌؿخسضم الخاماث املخخلٌت ٔلوت لخدُِّ ًٕغه الخاص ،وال ٌؿخسضم الخامت لظاتها ٍو

ُت بشٖل مبؿؽ لخدُِّ ًٕغة الٌني" )بضع الضًً ؤبى هاػي، ؤلاشاعاث وؤلاًداءا ث الهُلىهغًو

ت للٕخاب ص1978)  وعؾالت (.9(، شخصُت مصغ والؼابم الِىمي، لٌىىجها اإلالاصغة، الهُئت اإلاصٍغ

غ ًً في ؤلاهتراب كً اإلااحؿخحر  اإلالاصغ. الخصٍى

ط ي الٌىان ًاعوَ  ض كلي ؤعبم  وهبتؾاًغ بلشت بلي اإلااهُا في بضاًت الشماهِىاث ُو ًيها ماًٍؼ

ِت ًٕغه وإبضاكه في الٌترة الخالُت  ٔاهذ جلٗ الخجغبت طاث ؤزغ كلُه وكلي ؤكماله وػٍغ ؾىىاث و

اكاتها  ت الدشُٕلُت في ؤوعوبا وػاع ؤهلب مخاخٌها ُو لبلشخه. حلغي مً زال٘ بلشخه كلي مالمذ الخٓغ

 في اجداص الٌىا
ً
خابها ختي ؤصبذ كظىا هحن ألاإلاان وبِضع ما ؤزغث هظه الخجغبت واخخٗ بٌىاهيها ٓو

ت.  خه الشِاًُت الخظاٍع ًٕغه وهحرث ؤؾلىبه وجىاوله وجِىُاجه بِضع ما ػاصث في جمؿٕه بترازه وهٍى
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ٔان ٌلض هٌؿه إلاؿالُت جإصُل ججغبخه والاهظمام بلي  وهبتبِىما ؤٓض الٌىان ًاعوَ  ؤهه في البلشت 

ت .)لِاء شخص ي مم الٌىان ًاعوَ الخُاع اإلالاصغ الظي ٌؿعي بلي حوُحر الخ ت الدشُٕلُت اإلاصٍغ ٓغ

ش  وهبت  (18/6/2013بخاٍع
 

ٔان الٌىان ًاعوَ وهبت مللما ٓبحرا هغؽ في ؤبىاثه مً  Aملالمح الشخصية للفنان فاروق وهبةا

ت عهم اإلاغض الظي  حن خب اللمل والاعاصة الٍِى حن وهحر اإلاصٍغ ػللبت الٌىىن الجمُلت اإلاصٍغ

غ بٖلُت الٌىىن الجمُلت  ؤصابت ؤلا ٔإؾخاط للخصٍى ٔاصًمي  صا كلي مىاصلت اللمل ألا ٔان خٍغ ؤهه 

ت الٌىُت ؾىاء ٓلغوض زاصت ؤو ت بالخٓغ ت، واإلاشآع حماكُت واإلاخابلت  حاملت ألاؾٕىضٍع

ٔاهذ الباخشت ؤخض ػالبت  وؤلاشغاي كلي عؾاثل اإلااحؿخحر والضٓخىعاة الي آزغ اًام خُاجه خُث 

ٔاه اجت عخمت هللا .  اإلاِغبحن و  ذ عؾالتها آزغ عؾالت صٓخىعاة ؤشغي كليها في اللخـاث ألازحرة ُبل ًو

ٔاجب وهاُض وباخث في مجا٘ الٌىىن الدشُٕلُت .    مبضًكا ًهى 
ً
 حشُٕلُا

ً
باإلطاًت ؤهه ًىاها

كلي الِغاءة  ٖٓاجب مىظ بضاًت مشىاعه الٌني لخبه ومضاومخه ًاعوَ وهبت ًىبوذ شخصُت الٌىان 

ت  في شتي املجاالث جغجب كليها زِاًت ووعي ؿهغ في ٓخاباجه الالخِت لخـهغ ؤ٘و ٓخاباجه وهى بالٌُغ

 بلي بخضي اللامالث بِؿم الخصىٍغ ًٖان ًٕخب  الشالشت بالٖلُت في مِا٘ بلىىان
ً
"ؾُٕىت" مشحرا

ٕخب بإؾل  ًغي بلحن الٌىان ٍو
ً
 ىب  الىاُض الىاعي .مىظ بضاًاث بإؾلىب عاَ لٖاجب بضؤ ٓبحرا

 هاًما مً كىامل همى واػصهاع الٌىىن الدشُٕلُت 
ً

وألهمُت الىِض الٌني وؤهه ؾُـل صاثما كامال

ضة الؿُاؾت  ًٖان للٌىان ؤعائه وؤؾلىبه اإلامحز في الىِض الٌني والظي ؿهغ واضح حلي في حٍغ

زُّ للملاعض وهِض ًني الٖىٍدُت خُث ًٕخب بها بلامىص زابذ في ٔل هىاحي الٌىىن باإلطاًت لخى 

ت الًٌ الدشُٕلي اإلالاصغ .  https://www.elbalad. news/4052072واعي لخٓغ

خدضر الٌىان ًاعوَ  مً زال٘ ٓخاباجه كً كضص ٓبحر مً اإلاىطىكاث الهامت التي  وهبتٍو

ت واللغبُت خُث  لٌذ بليها الاهدباه ألهم الٌىىن اإلالاصغة وهغي طلٗ في ٓخاباجه في الجغاثض اإلاصٍغ

ىاوي ما بلض الخضازت وطلٗ بهضي  جدضر الٌىان كً ًىاهُحن كاإلاُحن مً عواص الًٌ اإلالاصغ ًو

ٍ املجخمم اإلاصغي بالخغ  ٓت الٌىُت اللاإلاُت وؤهم ًىاهيها. وؤهم ٓخب الٌىان ٓخاب "ؿاهغة حلٍغ

الاهتراب في ًً الخصىٍغ اإلالاصغ"  ًخظمً الٕخاب احتهاص بالى في جىطُذ حىاهب الـاهغة زم 

الجىاهب الخٕىُُٕت وجؼىعها زم اؾدىض في اؾخضالله كلي ججاعب واضخت حشمل ًىاهحن مشل شاحا٘ 

غاوؿِـ بُٖىن ز ٖى ًو م كلي ججاعب ٔلُت حشمل مجخملاث اللالم الشالث ،واهتراب وصي ٍٓغ

غ اإلالاصغ ،مٕخبت ألاؾغة .ص 2001) ،وهبتالٌىان ًيها )ًاعوَ  ( ؿاهغة الاهتراب في ًً الخصٍى

10 ،11). 
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ًهى "ًىىن الىؾاثؽ اإلاغثُت الخضًشت وصواًم جؼىع الٌٕغ في  2006ؤما ٓخابه الشاوي كام 

ؿؼت لهظا اإلاىطىق خُث جىاًِذ ًلؿٌت الىؾاثؽ مم الٌٕغ الًٌ الدشُٕلي" وهي صعاؾت مب

ٔالشلغ والشٖل والظىء  ألاإلااوي والظي صعؽ الٌىان في مضاعؾه الٌىُت اإلاىاصي بىخضة الٌىىن 

ىىن  ٔالٌىىن الصىجُت ًو ت ٔلها جخٌّ في كمل ًني واخض وخضص ًىىن اإلاُضًا  والصىث والخٓغ

مُت ىىن الٕمبُىجغ والٌىىن الُغ ىىن الشٌغة  املخم٘ى ًو ىىن ؤلاكالم ًو والٌىىن الالٕتروهُت  ًو

 ً ً الغوبىث ًو ٔي ًو ً ألاصاء الخغ ىىن جِىُاث اإلاُضًا ًو ً ؤلاهترهذ  ًو ىىن الخضازل اإلاغجي ًو ًو

ىىن ؤللاب الٌُضًى ومً هظا ًمٕىىا جسُل ًىىن الىؾاثؽ اإلاغثُت  ً الٌضًى ًو ؤهـمت الٕمبُىجغ ًو

ٍُ ًمًٕ ؤن ًٖىن ك ليها لوت الشٖل في اإلاؿخِبل مً زال٘ هظه الىؾاثؽ وإمٖاهاتها واإلاُضًا، ٓو

(، ًىىن الىؾاثؽ اإلاغثُت الخضًشت وصواًم جؼىع الٌٕغ في الًٌ 2006، )وهبتالخُالُت .)ًاعوَ 

 .(7الدشُٕلي، ص

غ" وجدضر في هظا الٕخاب كً صوع ألاحهؼة والخِىُاث  زم ٓخابه "صوع الخامت في ًً الخصٍى

ٔالهلىحغ  ٌُُت اؾخسضام جلٗ الخضًشت  ٔالبىلُمغاث ٓو ام وؤشلت اللحزع وكً الخاهاث الخضًشت 

بلىىان "خىاعاث في لوت الدشُٕل"  2007ألاحهؼة والخاماث وؤبلاصها الدشُٕلُت. زم ٓخابت كام 

ت اإلالاصغة التي  ؼغح الٌىان ؤهم الِظاًا الٌٍٕغ ًىجضه حهخم ًُه بإؾـ الخصمُم وجؼىعه ٍو

حن بلي ؤهم حشول ًٕغ الٌىاهحن في  اللالم بإؾلىب ًلؿٌي هِضي خُث ًىحه الٌىاهُحن اإلاصٍغ

ت في ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ  ت اإلاصٍغ لِي الظىء كليها ."هضي دمحم زلُل "الهٍى الٌىىن اإلالاصغة ٍو

ت(" وهبت غ ،حاملت ألاؾٕىضٍع ت اإلالاصغة.عؾالت ماحؿخحر ،ُؿم الخصٍى   .وؤزغها كلي الٌىىن اإلاصٍغ
 

ّ الغحىق بلي الترار لِـ باألمغ  املصزي اللديمA الاستلهام من الفن جدُِّ ألاصالت كً ػٍغ

ت الٌىُت للٌىان.الؿهل خُث ًمًٕ ؤ  ن ًِم الٌىاهىن في صاثغة الخِلُض صون ؤلاطاًت وؤلابضاق للغٍئ

"وطم اللضًض مً الٌىاهحن هصب ؤكُنهم هضي جدُِّ ألاصالت في الًٌ بغبؽ ؤكمالهم بترار 

ّ الصخُذ لخدُِّ هظا الهضي ًمنهم مً جىا٘و  بلضهم .هحر ؤجهم لم ًدصلىا في ٔل مغة كلي الؼٍغ

ٔاة لىماطج مً هماطج الًٌ اإلاصغي الِضًم ؤو  ُظُت اؾدُلاب الترار بمٌهىم الًخلضي املخا

ً كلي الاهخمام بالجىاهب الشٖلُت البدخت صون الاهخمام بجىهغحهما للٌىىن ا لشلبُت مِخصٍغ

ٌىا كلي  وعوخيهما وهظا ؤصي بلي همى كىصغ ألاؾلىبُت في هظه الىىكُت مً اهخاج الٌىاهحن ًِض ُو

 
ً
خضوص ُظاًا الِىالب وألاشٖا٘ وؤهٌلىا خُِِت ؤن الًٌ ألاصُل ًخؼلب كالُت ؤٓثر جٌاكال

 مم
ً
 (216صعاؾت ًلؿٌُت وهِضًت. ص  –)مدؿً دمحم كؼُت ،هاًت الًٌ  الترار" وإبضاكا
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ِ٘ى مدمىص بؿُىوي: "ؤهىا الًجب ؤن هضعي ؤن جِلُض الٌىىن الِضًمت هى املخغج للخدضًث  ٍو

جلل مً الخِلُض كملُت  وابخٖاع ًىىن خضًشت .بن هظا الخِلُض لٌىىن كاشذ في ؿغوي مسخلٌت ،ٍو

 كً ًىمىا هظا ومً آلُت ًداطغها الُىم هحر 
ً
ٔان باألمـ، وما جيشضة في الوض ًسخلٍ ٔلُت ما 

ها في الٌىىن البضاثُت والِضًمت، والخضًشت، وللل هظا ًٌُضها ؤن  اإلاؿلم ؤن هىاْ ُُمت هخظُو

هبدث كما هى ؤصُل في خظاعجىا الِضًمت ،وهبدث كً هظا الص يء اإلامحز الظي جإزغ بدٕم الىحىص 

وجبلىع شٖله، ليؿخٌُض مً الضعؽ الظي ًمىدىا بًاه" )مدمىص بؿُىوي ،  في البِئت، بٖل مِىماتها

( وجغي الباخشت ؤن الٌىان بطا اؾخؼاق ؤن ًيخسب مً 191الؼابم الِىمي للٌىىن اإلالاصغ،ص 

صىهها  ؤكما٘ ؤحضاصه ٔل ألاشٖا٘ التي ًمًٕ ؤن جخٍُٕ مم جصمُماجه والتي ًمًٕ ؤن ٌشٖلها ٍو

ت اإلاخمحزة في لوت شٖل حضًضة جمشل عٍئ ٔان الٌىان ًاعوَ وهبت له الغٍئ ضة .وهٕظا  خه الٌٍغ

ت الِضًمت ٔاهذ ؤصىلها طاعبًه في مىابم الخظاعة اإلاصٍغ ضة التي   .والٌٍغ
 

 للمتحف املصزي هلطة ثحىل في حياثه الفنيةA وهبةسيارة الفنان فاروق 

اعة ًاعوَ  ه ممُاواث الٌغاكىت للمخدٍ اإلاصغي  جإزحر بالى كلُه خحن اؾخىٌُخ وهبتٔان لٍؼ

ٔاهىا مً ؤكـم ملْى مصغ الِضًمت خُث بن وحىههم  حن الِضماء هاالء الٌغاكىت الظًً  اإلاصٍغ

ض امخضث الخُىغ لخلخدم ال عهم مغوع آ ي الؿىحن ًما ػالذ مدخٌـت باللـمت والشمىر . ُو

ِ٘ى الٌىان " حؿللذ خُاة الٌ ت الِضًمت بلض كىصجه مً ؤإلااهُا ٍو غاكىت بمٌاهُمها بالخظاعة اإلاصٍغ

 ولم ؤطهب بلي مضًىت ألاُصغ 
ً
 خُُِِا

ً
ٔاملت ولًٕ هىاْ خُِِت مهمه ؤهني لم اع ملبضا بلي زلضي 

غ باألُصغ، ض ؾاكضوي  في خُاحي بال في الؿيبىػ ًىم ؤ٘و لِاء في الخصٍى ؤي مىظ ؾىىاث ُلُلت ُو

ل الخل  لهم ٔو
ً
 ؤكمالي٘ى التي حاءجني في هظا ؤهني ٓىذ ؤعؾم الٌغاكىت بمٌهىمي كنهم ولِـ جِلُضا

ٔاة ؤو جِلُض " )ًاؾغ ؾلؼان، بؾخلهامت الغمىػ  هي بطاًت ألكما٘ ألاحضاص بلُضا كً ؤي مدا

ت الِضًمت في ؤكما٘ ًاعوَ وهبت ،اللغب ؤون الًً مجلت الدشُٕلي،  ًاؾغ ؾلؼان:  اإلاصٍغ

ت الِضًمت في اكما٘ الٌىان ًاعوَ وهبت  –وهالًً مجلت الدشُٕلي اللغب ؤ -"اؾخلهام الغمىػ اإلاصٍغ

htmhttp://www.altshkeely.com /artist_biographc2011/farouq_wahba. /2011 
 

Aظاًا  وهبتًاعوَ  الفكز إلابداعي للتكىين عند الفنان ًىان مهمىم بِظاًا ألامت والىػً ُو

ؤلاوؿان اإلالاصغ وهى ؤخض ؤهم صكاة الخضازت الٕباع ًمل ًلؿٌت حلٕـ مٕىىهاث هظا اللالم 

 ً الظي جد٘ى بلي زلُت صوحرة بٌلل زىعة الاجصاالث التي ؿهغث في الشلث ألازحر مً الِغن اللشٍغ

ي بمٌهىم هابم الخضازت ٓمٌهىم ًمشل ًخوحرث مٌاهُم الًٌ واؾدبض٘ مصؼلح املجخمم الصىاع

مُت التي امتزج ًيها الللم بالًٌ .  اإلالني الخُِِي للصىعة الُغ
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ٍُ ًغي هٌؿه ٌٓغص في  لإلوؿانكً اإلالني الخُِِي  وهبتجبلىعث ًلؿٌت الٌىان ًاعوَ  ٓو

الجماكت الاوؿاهُت اط بضؤث عخلخه في الابضاق مً الخمغص والخجاوػ لٖل الصىع بٖل الصُى 

ِي ؤوو  ِي  الاشٖا٘ الخِلُضًت مم الالخدام الصىفي بالٖىن ،والخغوج مً الٌحًز الؼبُعي  الي اإلاُخاًٍؼ

 مً آًاَ وؤؾغاع ومٕىىهاث الترار اإلاصغي.

ض ؿهغ هظا في جصمُماجه وعؤي ؤن صعاؾخه لً  ٔاهذ عهبت الٌىان في الخجضًض خُُِِت ُو

جاعب الخضازت ًٌظل الؿٌغ بلي الخاعج خُث باللمل مم الٌىاهحن الظًً ٌلملىا كلي ج بالجٕخمل 

ٌؿخٌُض مً ججاعبهم اإلالاصغة .وبضؤ في البدث كً طاجه التي حلبر كً ًىه ختي جىصل بلي الخظاعة 

ت الِضًمت  لخصبذ اإلاىبم ألاؾاس ي لخجغبخه الٌىُت مً خُث اإلاىهج  والؿُاَ والخِىُت  اإلاصٍغ

ما جىصل بلُه الوغب في الخِىُاث الخضًشت  ومداولت الخلبحر كنها بشٖل ملاصغ ٌؿخٌُض بإخضر

ت الِضًمت .  والتي جدىاؾب مم ما ازخمغ في صازله مً بدشه في خظاعجه اإلاصٍغ
 

Aٔاثؼ ؤؾاؾُت مشل  وهبتابضاق الٌىان ًاعوَ  سمات أعمال الفنان في التكىين اعجٕؼ كلي كضة ع

ً اإلاؿغحي بما ًدمله مً الضعامُت والاواُلُت ُِت والٕىاًت ،واملجاػ والاؾخلاعة الخٍٖى ، واإلاُخاًحًز

 والدشبُت في اجؼان مدٕم بحن الشٖل واإلاظمىن 

 
ً
ٔإهه ًُِم صكىة هجض ؤكماله جلمـ مشٖلت اللصغ وهي الاووماؽ آلالي في جٌاصُل الخُاة ،و

 للخٌٕحر
ً
 هغبُ زاصت

ً
ت ىاث عمٍؼ  ًصىهها في جٍٖى

ً
 والخلمّ في الشِاًت .كىاصغه مٌهىمه وواضخت

ً
ت

 كً ألاػماث الاوؿاهُت في اللصغ الخضًث.
ً
 ملبرة

ألهه ًخجه بلي البىاء  مبالى ًُه وهبتكىض الٌىان ًاعوَ  اللىن  Aاللىن عند الفنان فاروق وهبة

ً الضعامي مباشغة ، باإلطاًت بلي الخلمّ في اإلاظمىن. هجض ألالىان كىضه ماثلت  لي االٌني والخٍٖى

ًماءاث ألالىان الباهخت ع لىخاجه وجٖاص جىضمج في بلظها بلمشخِاث اللىن ألاصٌغ ٓما في ب

 مىه كلي الغهبت اإلاؿخمغة في الخؼىٍغ 
ً
اإلامؿىخت خُث جدباًً ألالىان في شٖل جغاسي ُضًم جإُٓضا

اث الًٌ في اللصغ الخضًث  ٔي مضٔع مً زال٘ جغازىا الشِافي والخدضر بلوت حشُٕلُت طاجُت جدا

ت ألاصُلت.وجىاحه هؼو زِافي ألًٖاعها ومل  خِضاجىا الٌٍٕغ
 

Aبت  رؤي الفنان التشكيلية حلضصث الغئي في حشُٕل جٖىٍىاث الٌىان خُث هالخف اللىاصغ اإلآغ

 ما هجض ؤكماله حلبر 
ً
شحرا التي جٖىن كلي هُئت هدذ باعػ مً كضة زاماث مسخلٌت في بػاعاث ًىُت ٓو

ت مخجضصة في جٖىٍىاث ًىُت ؤزغي ًجري اإلاىمُاواث  كً اإلاىمُاء لخإزغه بها وجخطح عئي الٌىان في عٍئ

ىاث مىضمجت مم ؤش ٔي الشٖل الهغمي الخاص بالخظاعة الِضًمت لىجض منها جٍٖى ٖا٘ هىضؾُت جدا

ٔإجها جٖىٍىاث مؿغخُت ومجمىكاتها اللىهُت التي ٌؿخسضمها هي مجمىكاث  زالزُت ألابلاص 
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ت الٌىان للمىمُاء في شٖل ؤٓثر خضازت بما ًدىاؾب  ت في ألاكما٘ اإلاؿغخُت . وجؼىعث عٍئ ٍغ الخصٍى

لُخسظ حؿض اإلامُاواث اإلالغوي ووحهها وؾاثل الاجصا٘ اإلالاصغة خُث  مم مخؼلباث اللصغ

سُت  ىوي مؼوصة بسلٌُت جاٍع ىن في كمل هى كباعة كً زالر ممُاواث بىحت جلٌٍؼ اؾخسضم الخلٌٍُؼ

ٔاهذ هظه بضاًت ججاعبت التي اؾخسضم ًيها الظىء ومؼحه  كباعة كً ملبض مصغي ُضًم مظاء و

ت الِضًمت . ًٖاهذ باللمل الٌني . بلض هظا اللم ذ ؤكماله باإلاىهج اإلالاصغ وألاص٘ى اإلاصٍغ ل كًغ

ت . ت الٌىُت اإلاصٍغ  ججغبخه واضخت وممحزة في الخٓغ

 جزاءات الدراسةAإ

–  Aوالتي اؾخمضها  وهبتٌشمل مجخمم البدث في حمم مً ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ مجتمع الدراسة

 لِضًم . مً مبضؤ اإلالاصغة والتي جمخض حظوعها للًٌ اإلاصغي ا

– Aامذ الباخشت بلمل صعاؾت اؾخؼالكُت في مىطىق الضعاؾت وهي مجمىكت ُ عينات الدراسة

ٔي جخمًٕ مً خض حجم وهىق مجخمم الضعاؾت وما ًمًٕ ؤن  مىخِاة مً ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ وهبت 

 حشمل كلُه هخاثج الضعاؾت ًُما بلض مً حلمُماث ، ولِىاكت الباخشت بمدضوصًت مجخمم الضعاؾت

حز حهىصها واهخمامها كلي ازخُاع كُىت الضعاؾت ألكما٘ هٌظث بىاؾؼت الٌىان  املخلي ؾلمذ بتٓر

 وكغطذ في حمُم ؤهداء اللالم ختي حؿلم بمىطىكُت الخلمُم .

A بلغت العينات ست عينات ثفاصيلها كالتالي 

م ) -1 ً زالسي ألابلاص .1كُىت ُع  ( جٍٖى

م ) -2  ( الخدىُؽ  2كُىت ُع

ب الشمـ  3ُم )كُىت ع  -3  ( اًِىهت عخلت في مٓغ

م ) -4  (ؤخض ؤكما٘ مجمىكت اإلاىمُاواث .  4كُىت ُع

م ) -5 ت مصغ اللغبُت بٌُىا . 5كُىت ُع  ( اإلاصغي الِضًم بؿٌاعة حمهىٍع

م ) -6  ( هضاء مً اللالم الازغ6كُىت ُع
 

 Aٔإصاة لىصٍ اللُىاث )الىماطج(،  اؾخسضمذ الباخشتأدوات الدراسة ُُض الضعاؾت وهي اإلاالخـت 

ٔإصاة مخىاًِت مم اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي خُث ُامذ الباخشت بضعاؾت جلٗ ألاكما٘ بصٌت 

اجت .  كليها في مغخلت الضٓخىعاة ُبُل ًو
ً
ا  ومشًغ

ً
 شخصُت مباشغة لصلتها بالٌىان اؾخاطا
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Aدراسة ووصف العينات 

 (9شكل ) (8عينة ركم )
 

 
 م ??@8للفنان فاروق وهبة ( ثكىين ثالثي ألابعاد 9شكل )

https://gate.ahram.org.eg/News/2323453.aspx 
 

A ؾم  120×100أبعاد العينة 

 Aزاماث مخلضصة الخامات املستخدمة في العينة 

 Aغ باؾخسضام الخاماث اإلاخلضصة التلنية املستخدمة  جِىُاث الخصٍى

Aجىؿٍُ اللمل في حشُٕل ًني للىخت ًىُت . ثىظيف العمل 

Aغ ًً ملاصغ ٌؿخِي مىابلت مً الًٌ اإلاصغي الِضًم. الخلفية الفكزية  ؤكما٘ جصٍى

Aملاعض ًىُت ومخاخٍ  السطح الحامل 
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 Aت حللىها عمىػ مً الًٌ اإلاصغي وصف العينة حشُٕل ًني ًُه ججؿُض لللحن الٌغكىهُت في جٕغاٍع

هىـغ بلي الترار في  الِضًم وهىضؾُاث بشاعة بلي خىاع الهىضس ي واللظىي . وملني ًلؿٌي ؤن

 ًِـت وجؼلم وجإمل . 

A  مصدر العينةgov.egwww.fineart 

 (:شكل )(9عينة ركم )

 
 

 م1990للٌىان ًاعوَ وهبت  بِىالي ًُيؿُا  ( الخدىُؽ3شٖل )

www.fineartgov.eg 

A ؾم 300×200أبعاد العينة 

Aزاماث مخلضصة  الخامات املستخدمة في العينة 

Aالخصىٍغ مً زال٘ الخاماث اإلاخلضصة  التلنية املستخدمة 

 Aكمل ًني ًمشل لىخت ًىُت ثىظيف العمل 

 Aكمل ًني ملاصغ ؤخض ؤًِىهاث ؤكما٘ ٓخاب اإلاىحي  اإلاؿخلهم مً ٓخاب اإلاىحي الخلفية الفكزية

حن الِضماء .  للمصٍغ

 Aض جم كغض اللمل ببِىالي ًُيؿُا السطح الحامل  1990اإلالاعض ُو

 Aت ؤعاص الٌىوصف العينة ان ؤن ًضزل بىا بلي كمّ الخضازت التي جبضو في زىاًا كمّ الخظاعة اإلاصٍغ

الِضًمت وؤخض ؤهم ؤًِىهاتها وهي ٓخاب اإلاىحي خُث جم الخلبحر كً هظا اللمل باللىن ألاصٌغ 
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الباهذ وهى ؤخض ألالىان اإلاؿخسضمت في الًٌ اإلاصغي الِضًم وما بحن اللىن الىاخض وزغاء الخلضصًت 

ت ت عصِىت . والخٕغاٍع شاًتها في خالت صعامُت في بػاع ؾِىٌىهُت بصٍغ  وازتزا٘ الغمىػ ٓو

. Aمصدر العينةwww.fineartgov.eg 

 (;شكل ) (:عينة ركم )

 
ب الشمـ للٌىان ًاعوَ وهبت  بِىالي ًُيؿُا 4شٖل )  1990( ؤًِىهت عخلت في مٓغ

gov.egwww.fineart 

 Aؾم  300×200أبعاد العينة 

Aزاماث مخلضصة . الخامات املستخدمة في العينة 

 Aغ بالخاماث اإلاخلضصةالتلنية املستخدمة  . جصٍى

 Aكمل ًني مىؿٍ ٔلىخت ًىُتثىظيف العمل . 

 Aحن الِضماء .الخلفية الفكزية  مؿخىحي مً ٓخاب اإلاىحي للمصٍغ

 م .1990بِىالي ًُيؿُا كغض في اإلالاعض وجم كغطت في A لالسطح الحام

ب الشمـ بجها عخلت ججُب كً ملني الشابذ واإلاخد٘ى وآدشاي وصف العينة : عخلت في مٓغ

ش  بلوت اللصغ خُث ازتزا٘ اللىاصغ والخؼلم هدى اإلاؿخِبل في عخلت حشحر  الظاث الٖامىت في الخاٍع

 بلي البلض الغابم مً ػغي زٌي عخلت بحن اإلااض ي والخاطغ واإلاؿخِبل .

  Aمصدر العينةhttps:llimages.app.goo.gLllQzvZvoW8jfcv9dxf8 

 

http://www.fineart/
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 (>( شكل ركم );عينة ركم )
 

 
 ( ؤخض ؤكما٘ مجمىكت اإلاىمُاء ؤلآتروهُت للٌىان ًاعوَ وهبت5شٖل )

gov.egwww.fineart 

 A90×110أبعاد العينة  

 Aزاماث مخلضصة .الخامات املستخدمة في العينة 

 Aالدشُٕل بالخاماث في كمل جصىٍغي التلنية املستخدمة. 

 Aكغطت كلي الخاثؽ خمكمل ًني ًثىظيف العمل. 

 Aالٌني والبدث كً ملاص٘ الٌٕغة . وهظا ما ًجلل الٌىان ًخٌِض ما  ٓدشايؤلاالخلفية الفكزية

لُض صُاهتها بلوت شٖل حضًضة لدؿاهم في جىٌُظ ملاصلت ًٕغ  لخِؼها َو ًشحر مشاكغة الٌىُت ٍو

زاصه  الٌىان .هىا لجإ الٌىان للبلض الشالث والخجؿُم الخُِِي اإلالمىؽ بصُاهاث حشُٕلُت

شٖل ولًٕ ملبرة كىه وحلض هظه بطاًت بلي الخجغبت اإلالاصغة ، بٌٕغ الٌىان بلُضة كً خُِِت ال

 في الخىصل للوت حضًضة .
ً
 وبدشا

 Aكضم جُِض الٌىان بمٖان ملحن للغض اللمل الٌني ، ًُمًٕ حللُِه كلي الخاثؽ السطح الحامل

ا كلي مؿؼداث ألاعض ؤو كغطه في الؼبُلت زاعج ؤمآً اللغض ًُ  . ؤو حلله مؿخلِ

 Aللمل بلغض مىمُاواجان في شٖل عؤس ي ملجؿمحن ًىخُان بالخضازت في الشٖل اوصف العينة

والِضم في اإلاظمىن خُث اؾخسضم هٌـ الٌٕغ اإلاصغي الِضًم في اللمل الٌني مً خُث 

الخجؿُم و جلخُص الخؼىغ والاشٖا٘ في خل٘ى حضًضة للخصمُم في شٖل ؤٓثر خضازت لُدىاؾب 

 مم مخؼلباث اللصغ . 
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لٌىان مً زال٘ وخضة الٌٕغة ووخضة اللمل الٌني. حؿاكض كلي ؿهىع "  جـهغ شخصُت ا

خمخم بالشمىلُت الٖاملت. ")ًاعوَ   في حىاهبه وكىاصغه ٍو
ً
(، خىاعاث في 2007(:  وهبتاللمل مخدضا

 (24لوت الشٖل، وػاعة الشِاًت، الهُئت اللامت لِصىع الشِاًت ص

 A مصدر العينةgov.egwww.fineart 

 (=شكل )( >عينة ركم )
 

A150× 200 أبعاد العينة 

Aدُت وزامت الخىا٘ . الخامات املستخدمة في العينة  ألالىان الٍؼ

 
 م 1996( كمل ًني كً اإلاصغي الِضًم للٌىان ًاعوَ وهبت  6شٖل )

 

 Aدُت كلي الخىا٘التلنية املستخدمة  . الغؾم باأللىان الٍؼ

 Aلىخت ًىُت .ثىظيف العمل 

ٍُ ًغي هٌؿه في الخلفية الفكزية : جبلىعث ًلؿٌت الٌىان كً اإلالني الخُِِي لإلوؿان ٓو

جبضؤ في هٌؿه باالهٌلاالث ؾغكان ما جخد٘ى  وهبتاملجخمم ًاللملُت ؤلابضاكُت كىض الٌىان ًاعوَ 

غي ؤن الٌىان البض ؤن ًغبؽ ًىه بجظوعه ث لخـهغ بلض طلٗ كلي ؾؼذ اللمل، الي زُاال   اإلامخضةٍو

ش .  كبر الخاٍع

ت مصغ اللغبُت بٌُىالسطح الحاملA ا  مللّ كلي خاثؽ وملغوض بشٖل صاثم في ؾٌاعة حمهىٍع
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ت ُضًمت جمشل الخظاعاث الؿابِت وصف العينة : هغي في هظا اللمل زالر كىاصغ لخمازُل مصٍغ

سُت خىاع  ٔان بحن الصخصُاث الخاٍع مً اللصغ اإلاصغي الِضًم في شٖل عؤس ي مترابؽ ومخىاػن و

اه ووشلغ به مً هـغة الصخصُت الىؾؼي والاصواء الخام إلاا ًِا٘ وجلٗ الىـغاث وؿخؼُم ؤن هغ 

اإلاخباصلت بحن جلٗ الصخصُاث والتي ججلل كحن اإلاشاهض خبِؿت هظا اللملٌي بػاع هظا الخىاع 

 الصامذ .  

 Aت في ؤكما٘ ًاعوَ وهبت وؤزغها كلي الٌىىن 2018()هضي دمحم زلُل مصدر العينة ت اإلاصٍغ (. الهٍى

ت( ت اإلالاصغة . عؾالت ماحؿخحر ،ٔلُت الٌىىن الجمُلت ،حاملت ألاؾٕىضٍع  .اإلاصٍغ

 (<( شكل )=عينة ركم )
 

 
 م 2008  وهبتكمل ًني بلىىان هضاء مً اللالم آلازغ للٌىان ًاعوَ ( 7شٖل )

gov.egwww.fineart 

 : زاماث مخلضصةاملستخدمة في العينةالخامات 

 Aالخصىٍغ بالخاماث اإلاخلضصة طاث البلض الشالث .التلنية املستخدمة 
 

 Aًثىظيف العمل ب ملغوض طمً ملغض ماثت ًىان مً الِغن اللشٍغ بمٕخبت  كمل ًني مٓغ

ت  .  ؤلاؾٕىضٍع
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 Aًجض اللالُت الىػُضة للخظاعة  وهبتاإلاشاهض صاثما ألكما٘ الٌىان ًاعوَ الخلفية الفكزية

ت الِضًمت والاججاهاث الٌىُت الخضًشت. ًهى مشا٘ ُىي كلي وخضة الٌىىن وجظاًغها في  اإلاصٍغ

 ابضاق ًساػب مشٌِي اللالم . 

 Aب حؼء مىه مللّ كلي الخاثؽ وآلازغ مىطىق كلي ؤعض اإلالغض . السطح الحامل  كمل ًني مٓغ

 Aبوصف العينة مٖىن مً كضة كىاصغ مترآبت زالزُت ألابلاص جمشل  اللمل هى كمل ًني مٓغ

في الخلٌُت  مم ؤشٖا٘ هىضؾُت كلي هُئت هدذ باعػ مً زاماث ؤزغي في  اإلاىمُاواث وهي مىضمجت

ً مؿغحي  ٔإجها جٍٖى بػاعاث لىهُت زاصت جمشل اإلاِابغ وما ًىحض بها مً ؤمآً الخدىُؽ والضًً و

 اإلاشهض الضعامي لخلؼي ؤلاخؿاؽ بالغهبت . مم ؤلاطاءة الخلٌُت اإلاىخُت والتي جٕمل

ت الٌىان للمىمُاء في شٖل ؤٓثر ججؿُض وخضازت خُث حلل وحه اإلاىمُاواث  مم جؼىع عٍئ

ىوي مم الخلٌُت للملبض اإلاصغي الِضًم مم  حؼء مً وؾاثل الاجصا٘ الخضًشت والتي هي وحه جلٌٍؼ

ٔاء ازخُاع اللىن في الخلٌُت وهى لىن ؤخاصي ٌلخمض كلي الظىء في الخىىق والخضعج وؤما اللىن  ط

ض الخشىق والجال٘ لهظا اللمل ألاما مي لللىاصغ ًُِخصغ كلي اللىن ألابُع وألاؾىص مما ًٍؼ

ض كلي الخضازت والخظاعة في آن واخض .  ٓا  ٍو

 Aمصدر العينةgov.egwww.fineart 
 

 Aاملخخاعة كلي بمٖاهُت جىا٘و الترار الِضًم في  وهبتصلذ كُىاث ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ املناكشة

ت الشِاًُت في اللمل الٌني ًىجض اللالُت صُاهاث حشُٕلُت حض ًضة وملاصغة مم الاخخٌاؾ بالهٍى

ت الِضًمت وبحن الاججاهاث الٌىُت الخضًشت في مداولت مً الٌىان  الىػُضة بحن الخظاعة اإلاصٍغ

م كىاصغه اإلاؿخىخاه مً الًٌ اإلاصغي الِضًم لخخماش ي م الخِىُاث الخضًشت والخِضم  لخؼَى

شٖل ًني مخِضم إلاا ًمًٕ ؤن ًٖىن كلُه بوؿان مغ كلُه ؤٓثر مً زالزت آلاي الخٕىىلىجي ًِضم لىا 

حلضي خضوص الؼمان واإلاٖان واهخِل  وهبتكام لُصل بلُىا . ًالشٖل ؤلاوؿاوي في هـغ الٌىان ًاعوَ 

ت اإلاخلاعي كليها بل هى ممؿىح اإلالالم بؿُؽ  الي البلض الغابم ًهى لِـ شٖل في الصىعة البشٍغ

ٔإهه صعحت بحن الغوح والجؿض خُث جبخلض ؤشٖاله ؤٓثر وؤٓثر كً الشٖل ؤلاوؿاوي ًُبضو  ُب  التٓر

ج  في بلع ألاخُان مً الصٌاثذ اإلالضهُت ؤو مً املجؿماث اع، وهى مٍؼ ت بالهُبت والُى اإلالًٌى

ب بحن الىاُعي والالواُعي والظي ًضزله الي كالم آزغ مً الٌىىن وهى الخجهحزاث في الٌغان  هٍغ

بت التي محزث ؤكما٘ الٌىان .  وألاكما٘ اإلآغ
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Aهتائج الدراسة 
 

 ًدخىي كلي ملاًحر حضًضه في الٌىىن  -1
ً
وله  حظوعه  اللمل الٌني في اللصغ الخضًث ًمشل مىهجا

ش كبر الترار الخظاعي لٖل ًىان .  اإلامخضة في الخاٍع

جغجبؽ ؤكما٘ الًٌ الخضًث مً زال٘ صعاؾت اللُىت بصُاهاث كضًضة هجض منها الجمم بحن  -2

والجمم بحن الخصىٍغ والىدذ والخصمُم واملجؿماث والظىء  الٌىىن بمٌاهُمها املخخلٌت،

 والخٕىىلىحُا الخضًشت .

ًمًٕ ؤن ٌشٖل بإي صُاهت ولوت شٖل حلبر كً الٌىان ومىطىق اللما٘ ؾُان اللمل الٌني  -3

 ٔان في شٖل لىخت ؤو مجؿم ؤو جِىُت ؤصاثُت .
 

Aت الدشُٕلُت  التىصيات ٔان الهضي مً الضعاؾت الغٍئ بمىـىع مخؼىع وملاصغ ًٖان  للترارإلاا 

 كلي الباخشت ؤن جىص ي :

ت  -1  وألاصالت في اللمل الٌني .طغوعة الاعجباغ بالترار وؤلاخؿاؽ بالهٍى

ؿغ الخاحؼ بحن املجاالث  -2 ؤهمُت صعاؾت الخِىُاث الخضًشت ومداولت الخىلٍُ بُنها ٓو

 الٌىُت بلظها ببلع .

ت الٌىُت الدشُٕلُت اإلالاصغة في مسخلٍ بالص اللالم والاػالق   -3 طغوعة الاػالق كلي الخٓغ

 كلي ٔل ما هى حضًض ًمًٕ الاؾخٌاصة مىه.

ض مً البدىر الخؼبُُِت اإلاخسصصت في مجاالث الٌىىن بًؿاح املجا٘ ل -4 ب ومٍؼ لخجٍغ

 املخخلٌت الؾخدضار ؤؾالُب وجِىُاث حضًضة حلمّ مٌهىم اللمل الٌني الخصىٍغي .
 

Aاملزاجع واملصادر 
 

(، شخصُت مصغ والؼابم الِىمي ، لٌىىجها اإلالاصغة ، الهُئت 1978بضع الضًً ؤبى هاػي ، ) -1

ت للٕخاب ص  .9اإلاصٍغ

( "الؼابم الِىمي لٌىىهىا اإلالاصغة ، شخصُت مصغ والؼابم 1987بضع الضًً ؤبى هاػي ، ) -2

ت اللامت للٕخاب ،ص  .22الِىمي   لٌىىجها اإلالاصغة،الهُئت اإلاصٍغ

م.مً الخضازت بلي ما بلض الخضازت  في الًٌ، صاع الٕخاب اللغبي، مصغ، 1997كٌیٍ البهيس ي،  -3

 .1الِاهغة، غ

(  ، آًاَ الًٌ الدشُٕلي )صعاؾاث حشُٕلُت (، الهُئت اللامت لِصىع 2000صبري مىصىع ، ) -4

 .52الشِاًت ، الِاهغة ،الؼبلت ألاولي ،ص 
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صالح مىصىع ، ؾُىلت اللىإلات واؾدؿالم ما بلض الخضازت في الٌىىن الدشُٕلُت ،ملخِي  -5

  66ص  ،65حشُٕلي  

 .217،ص216صعاؾت ًلؿٌُت هِضًت" ص–مدؿً دمحم كؼُت ، "هاًت الًٌ  -6

  191مدمىص بؿُىوي ، الؼابم الِىمي للٌىىن اإلالاصغ،ص  -7

ت في الًٌ ،صاع اليشغ "ص  -8   52,53,54هبُل الخؿُني : " مىابم الغٍئ

ت في ؤكما٘ ًاعوَ 2018(هضي دمحم زلُل  -9 ت اإلاصٍغ ت  وهبت( . الهٍى وؤزغها كلي الٌىىن اإلاصٍغ

ت .اإلالاصغة . عؾالت ماحؿخحر ،ٔلُت الٌىىن الجمُلت ،حاملت   ألاؾٕىضٍع

غ اإلالاصغ ،مٕخبت ألاؾغة .ص2001،) وهبتًاعوَ  -10  10( ؿاهغة الاهتراب في ًً الخصٍى

(، ًىىن الىؾاثؽ اإلاغثُت الخضًشت وصواًم جؼىع الٌٕغ في الًٌ الدشُٕلي 2006، ) وهبتًاعوَ  -11

 .7، ص

ىع الشِاًت ( ، خىاعاث في لوت الشٖل ، وػاعة الشِاًت ، الهُئت اللامت لِص2007(:  ًاعوَ وهبت -12

  24ص

 لام للُىوؿٖىفي صوعجه الخاصًت واللشغون .التي كِضث في ًىهؿالًُا.الإلااجمغ ا -13

ش  وهبتلِاء شخص ي مم الٌىان ًاعوَ  -14  18/6/2013بخاٍع

ت الِضًمت في ؤكما٘ ًاعوَ  -15 اللغب ؤون الًً  وهبتًاؾغ ؾلؼان ، اؾخلهامه الغمىػ اإلاصٍغ

ت الِضًمت في ؤكما٘ الٌىان ًاعوَ  مجلت الدشُٕلي، ًاؾغ ؾلؼان: "اؾخلهام الغمىػ اإلاصٍغ

                                                –اللغب ؤوهالًً مجلت الدشُٕلي - وهبت

htmhttp://www.altshkeely.com/artist_biographc2011/farouq_wahba. /2011 
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https:llimages.app.goo.gLllQzvZvoW8jfcv9dxf8 

https://gate.ahram.org.eg/News/2323453.aspx 
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 التحليل اجلغرايف الحتماالت تكرار تطرفات احلرارة

 0222-0202للفرتة  يف مشال غربي ليبيا 

 

 د. الضاوي عمي الطظتصر
 جامعة غريان -كمية اآلداب األصابعة

 :مقدمت-1

ً مىر أ        والخيبإاثواطؽ اللسن العؼٍس
ً
ت حؼيل حصءا  حظاعدذ ئ ،مً الخُاة الُىمُتالجٍى

ت  الخيبإاث في مجاالث مسخلفت مً صىاع اللساز في اللؼاعاث الصىاعُت  صازعين والعامليناملالجٍى

اث أججاه ا الخظاطت عمالهم وواحباتهم، وطاعد الخؼىز لؼلع واملىار على بسمجت اولٍى

ادة دكت  بىاء على  ،ومعسفت اخخماالث فتراث الخىساز وػٌى مدتها ،الخيبإاثالخىىىلىجي على ٍش

زض. فالخىكعاث العاملُت حؼير معـمها ظلظلت الصمىُت ألي مىكع على لا الالبُاهاث املسجلت عبر 

ادة خدة الخللباث وهلص في همُت لا  ،الى أن حؼير املىار طُإدي الى ازجفاع دزحاث الخسازة مؼاز وٍش

د الاهخمام ،املىازُت ، والخاحت امللخت الى طسوزة دزاطت مسخلف الخؼيراث املىازُت لامس الري ًٍص

 زص في املظخلبل. حت الخسازة على لا وطلىن دز 

حعد الخيبإاث املظخلبلُت املخخملت لخؼير دزحاث الخسازة مً أهم املىاطُع التي أصبدذ على     

اث الباخثين والهُئاث واملىـماث الدولُت مسخلف  هبير فيباعخبازها املخدىم ئلى خد  ،زأض أولٍى

ت،زصائص بلُت العىاصس  ن البد وأالخؼيراث املخخملت لهرا العىصس  وبالخالي فان معسفت الجٍى

هما انها جفُد  ،جإزر هعىصس خاطم في اجساذ أي كساز مظخلبلي عً زطم الخؼؽ واجساذ اللسازاث

 
ً
ت  ،في الىىاحي الخؼبُلُت هثيرا وحظهم في ججىب أو الخسفُف مً اليىازر الؼبُعُت والبؼٍس

  املىازُت،املسجبؼت بالـسوف 
ً
ن خسازة الهىاء ملىازُت الخدًثت ازبدذ ألدزاطاث ان اوأ زصىصا

ت 0.60بملداز  2005الى  1860م الظؼحي شادث مىر عا  (1).دزحت مئٍى

 :البحثاهداف -2

 .الخعسف على زصائص دزحت الخسازة في مىؼلت الدزاطت -

 في املظخلبل.الخسازة واخخمالُت جىسازها جؼسفاث في الخباًً املياوي  جىطُذ أزس  -
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  .واطباب الخباًً في الخؼسف الخسازي دزحاث الخسازة لالخؼير ػبُعت الخعسف على   -

 ختى العام الخسازة في ػماٌ ػسبي لُبُا الخعسف على اهم الخؼيراث التي طخؼسأ على دزحاث  -

 م. 2055

 :البحثهميت أ-3

مً خُث عدد الظيان والاوؼؼت  ،هم املىاػم في لُبُاٌعد ئكلُم ػماٌ ػسبي لُبُا مً أ     

ت لؼىه  ،الهامتُث ًظم العاصمت ػسابلع والعدًد مً املدن خ ،البؼٍس طيان  مً هصف أهثرٍو

د عً  ،البالد كلُم املىازُت أما زصائص إلا الازاض ي الصزاعُت في لُبُا، % مً احمالي60وما ًٍص

الري حعله ًخمخع بسصائص مىازُت  ،فِظخمدها مً جأزيراث البدس املخىطؽ واملىار الصخساوي 

 -حي: ً املىاػم في لُبُا، علُه فان أهمُت املىطىع جىمً في آلايزه عً ػيره مجم

ن جيىن هىان مداولت حادة دون أ ،املىؼلت مً الخؼسف املىاخي جىساز املعاهاة لظيان وبِئت -

 خخماالث جىسازها.ملعسفت ا

ت الخادة   -   ،طسازالىثير مً لا حظبب الخؼسفاث الخساٍز
ً
فُما ًخعلم باملخاصُل  زصىصا

 الىباث الؼبُعي والاوؼاءاث الهىدطُت وخُاة الظيان واوؼؼتهم الُىمُت.الصزاعُت و 

فُما ًخعلم بدزحاث الخسازة والخيبإ  ،هم الخؼسفاث املىازُتجلدًم صىزة مخياملت عً أ  -

 باخخماالث جىسازها.

  أزس الخؼير املىاخي العالمي على ػبُعت طلىن دزحاث الخسازة في ػماٌ ػسبي لُبُا.  -

د املىخب  - الجساذ الخدابير  ،ت بمثل هره الدزاطت على الخؼير والخؼسف املىاخي في املظخلبلجصٍو

 الالشمت ملىاحهت مثل هره الخؼسفاث.

 :مشكلت الدراست-4

  جأزيركلُم ػماٌ ػسبي لُبُا جدذ ًلع ئ     
ً
  الصخساوي واملىار  مىار البدس املخىطؽ ػماال

ً
 ،حىىبا

ىؼلت الدزاطت جبدو على ػيل خائؽ مً هاخُت الجبل الؼسبي التي جخىطؽ مطلظلت ن هما أ

  ،الؼماٌ
ً
هدماحها مع بِىما ا ،ُت الجىىبترض معـم املإزساث مً الخىػل هاخٌع جلف خاحصا

ت ججاه لا  الهظبت الجىىبُت ٌظمذ   ،ػساف الؼمالُتبمسوز املإزساث اللاٍز
ً
دا مً  بل ًظُف مٍص

 هدُجت  ،لى الجهاث الدازلُت مً طهل الجفازةئالخسازة 
ً
 .هبىغ الهىاء املدازي الخاز وحسخُىه ذاجُا

ت زالٌ الىصف الدافئ مً الظىت وباألزص في أوازس السبُع تهب      عىد مسوز املىسفظاث الخساٍز

اح اللبلي الخازة والجافت التي جدظبب في مىحاث الخسازة العالُت في معـم أحصاء إلاكلُم  ٍز
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ت العابسة لأما عىدما جيىن املىؼلت عسطت لفعال ،املدزوض لمخىطؽ فان ُاث املىسفظاث الجٍى

اتدزحاث الخسازة جىسفع ئ التي  مما ًدظبب في حؼيل مىحاث البرد اللاطُت، الدهُا هالى مظخٍى

ت في ػماٌ ولهرا فان لا ص في الدوازل واملىاػم املسجفعت، وباألز ،خعسض لها الاكلُمً خىاٌ الجٍى

  ،وعم الاطخلساز باالطؼسابػسبي لُبُا جخميز 
ً
في دزحت الخسازة التي جلعب الدوز السئِع  زصىصا

 زسي.عىاصس البِئت الؼبُعُت مً هاخُت أو  ،في جباًً طماث بلُت عىاصس املىار مً هاخُت

 الخالي: الظإاٌ  علىحابت ًمىً صُاػت مؼيلت الدزاطت في إلا  علُه  

 ،دزحاث الخسازةفي  الخادالعىامل املخلُت والخازحُت على ؿاهسة الخؼسف  جأزيرما مدي  -

في طىء البُاهاث كُد  ،وهل ًمىً الخيبإ بظلىن الخسازة في املظخلبل؟ جىسازهااخخمالُت و 

  الدزاحت؟

 زالٌ فترة الدزاطت؟ دزحاث الخسازة في جىساز الخؼسفاث في حؼيرهل هىان   -

 الصؼسي والعـمى؟بين دزحتي الخسازة  الخؼيرهل هىان ازخالف في وظبت   -

 :تفرطياث الدراس-5 

 في الظلىن الصاعد في مخؼيراث الخسازة. -
ً
 مخمثال

ً
 مىازُا

ً
 ٌؼهد ئكلُم ػماٌ ػسبي لُبُا حؼيرا

 مى.ـعلى مظخىي الخسازة الصؼسي والع ،هىان جؼسف في طلىن الخسازة  -

باليظبت في الخباًً املياوي  الدوز الابسش  الهوميىهاث البِئت املخلُت املىكع الفليي والجؼسافي   -

 جىسازها. ػٌى فتراثث في دزحاث الخسازة و الخؼسفالخدة 

 باليظبت للخىساز والاججاه الصاعد. ،هىان جباًً في بين كُم الخسازة العـمى والصؼسي   -

في طىء  ،زة في مىؼلت الدزاطت في املظخلبلًمىً الخيبإ بالظلىن العام لدزحاث الخسا  -

 البُاهاث كُد الدزاطت.

 :البحثليب امىهجيت واس-6

 :املىهجيت-6-1

املىهج  -همها:مً أ ،مىاهج لخدلُم فسطُاث الدزاطتكخظذ الظسوزة الاعخماد على عدة ا      

ت ػسابلعىازُت التي جم حمعها مً مصلخت لا البُاهاث املوصف لعسض و الىصف   ،زصاد الجٍى

بها الطخسالص املادة مىطىع البدثو ، 2019 -1984زالٌ الفترة  لى املىهج امللازن ، باإلطافت ئجبٍى

ع والخؼسف، أ ،لى آزسمً ميان ئإلبساش جباًً الـاهسة  ما املىهج الىمي الخدلُلي مً خُث الخىَش
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خصائُت إلا البرامج مً زالٌ اطخسدام العدًد مً فظِخم  ،للبُاهاث التي جم اطخسالصها

اطُت دكت وػمىلُت عً مىطىع  أهثرلى هخائج بؼُت الىصٌى ئ ،واليازجىػسافُت والىماذج الٍس

 الدزاطت.

 :ساليب املسخذدمت في البحثلا -6-2

على هم املعلىماث وأ ،مىؼلت الدزاطت اعخمدث الدزاطت على املصادز املىخبُت لخددًد     

ت. باإلطافت ئلى حمع البُاهاث إلا  خصائُت عً دزحاث الخسازة مً مصلخت زصائصها الخساٍز

ت ػسابلع زالٌ الفترة  ،ٌ ػسبي لُبُاحؼؼي مىؼلت ػما ،مدؼاث 8وججهيزها لعدد  ،لازصاد الجٍى

التي جىفس البُاهاث املىازُت املدظلظلت  (2)باالطخعاهت بمىاكع الاهترهذ(، 1حدٌو ) 1984-2019

ملفلىدة طمً الظلظلت كُد الدزاطت، ومً زم جصيُف البُاهاث واملخياملت لظد بعع البُاهاث ا

واطخسساج  ،الدزاطت هدفلى للىصٌى ئالىمي حل جىاولها بالخدلُل سص ول مدؼت مً أجالتي 

 .2055ختى العام والخيبإ بظلىهها  ،اخخماالث الخىساز لخؼسفاث دزحاث الخسازة الدهُا والعـمى

ت بؼماٌ ػسبي  (1حدٌو )  لُبُا.إلاخدازُاث الجؼسافُت ملخؼاث لازصاد الجٍى

 متر الارجفاع) هىع املحطت اسم املحطت
 
  (ا

 
 دط الطىل  (دط العرض)شمال

 
 لرصدفترة ا ()شرقا

 2319-1984 َ   12َ   35 َ   32َ   53 33 مىاديت زوارة

 2319-1984 َ   13َ   11 َ   32َ   54 25 مىاديت طرابلس

 2319-1984 َ   13َ   39 َ   32َ   43 81 مىاديت املطار

 2319-1984 َ   13َ   35 َ   32َ   26 22 سطحيت الخمس

 2319-1984 َ   15َ   33 َ   32َ   19 32 سطحيت مصراجت

 2319-1984 َ   12َ   14 َ   31َ   56 713 مىاديت يفرن 

 2319-1984 َ   13َ   59 َ   31َ   52 621 سطحيت هالىث

 2319-1984 َ   13َ   35 َ   33َ   23 497 سطحيت القرياث

 2319-1984 َ   39َ   33 َ   33َ   38 357 سطحيت غدامس

  طرابلس. الجىيت،املركس الىطني لألرصاد  املصدر:     

البرامج مجمىعت مً جم اطخسدام ، صل عليها زالٌ فترة السصداملخدوملعالجت البُاهاث      

اطُتالاخصائُ أحل عسض  مً(   (Microsoft Excel16- SPSS-GIS-Magicc Scengn 2.4ت والىماذج الٍس

هم البرامج الدزاطت. وأحساء جدلُالث مياهُت للظلظلت الصمىُت كُد الـاهسة في صىزة زسائؽ، وإ

 املظخسدمت: والىماذج 

 

 



 0222-0202ال غربً نيبيا نهفترة مانتحهيم انجغرافً الحتماالت تكرار تطرفات انحرارة فً ش

 د.انضاوي عهى انمنتصر

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  811            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

 املخطرفت:همىذج غامبل للقيم -6-2-1

وفي  والهُدزولىحُت، املُخىزولىحُتٌظخسدم هرا الىمىذج لخلدًس اخخماالث جىساز الخؼسفاث      

وفتراث السحىع  ،هره الدزاطت جم اطخسدامه لخلدًس اخخماالث جؼسفاث الخسازة الدهُا والعـمى

 1984للعىاصس املروىزة زالٌ الفترة مً  بىاًء على بُاهاث الظلظلت الصمىُت ،املخىكعت في املظخلبل

– 2019. 

 الاخخماالث:جلدًس كُم  -6-2-1-1

(1) ...............................  ...................... 
 100

1


N

M
P

 
P =  وظبت مئىٍت.%     

M  املؼاهدة.= جسجِب اللُم 

N  العُىت.= حجم 

 الخىساز:جلدًس فتراث  -6-2-1-2

(2.... )..................................... ......................M

N
T

1


 

T  ليي ًخىسز خدور اللُمت  ،وحعني الفترة الصمىُت التي ًجب أن جىلط ي ،)طىىاث(= فتراث الخىساز

 للخىساز.امللابلت 

 على همىذج ػامبل (1978)اكترح الباخث وىهين 
ً
ملعالجت الخؼسفاث الىبيرة التي  ،حعدًال

ع الىلاغ وبعُدة ع معصولت،جـهس     املعدلت:جأزر الصُؼت و ( 3لازسي )ً وظم جىَش

(3) ............................................ ................2.0

4.0






N

M
P

 

(4) .............................................. ................4.0

2.0






M

N
T

 

 :2355-2323جحليل احخمالث حغير درحاث الحرارة -6-2-2

الري ٌعخمد على البُاهاث املخصهت مً كبل املىـمت   Magicc Scengn 2.4ام بسهامج جم اطخسد       

ت   لازطُت،عً مسخلف مدؼاث السصد املىدؼسة على طؼذ الىسة  WOMالعاملُت لألزصاد الجٍى

ئذ  الجؼسافُت،الؼبىت  على Magicc Scengnاملظخسدمت في بسهامج  Modelsوحعخمد هخائج الىماذج 
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ىهاث املىحىدة طمً بِئت  أخدالري ًخم ازخُازه وفم  ًلىم الىمىذج  بدظاب البرهامجالظِىاٍز

 
ً
 في طمً  ،2100ئلى  1900زالٌ الفترة مً  ،الخؼير في العىصس الري ًخم جددًده شمىُا

ً
ومياهُا

 وهى ما ًخفم مع مىكع إلاكلُم مدل الدزاطت طمً  فلىُت،دزحاث  5 جلدز بـمظاخت 

  35 – 30)هؼاق 
ً
(ْ   16 – 10وْ  ػماال

ً
 .ػسكا

أفظل  ألهه( 4)الري أعده املسهص لاوزبي في هامبىزج  Model (ECHAM4)جم ازخُاز الىمىذج       

ى  املخىطؽ،الىماذج املىاطبت ملىؼلت خىض البدس  جم  Scenario (IS92a)وباالعخماد على الظِىاٍز

( باالعخماد على 2050 ،2025) ،لخؼير في دزحاث الخسازةاملساد خظاب لجددًد الفتراث املظخلبلُت 

(، واملخىطؽ الفصلي لدزحاث الخسازة )فصل الصُف(، م  ) اث الخسازةاملخىطؽ الظىىي لدزح

 واملخىطؽ الفصلي لدزحاث الخسازة )فصل الؼخاء(.

  :حدود الدراست-7

 ،ؼماًٌددها البدس املخىطؽ مً ال ،جخمثل مىؼلت الدزاطت في السهً الؼمالي الؼسبي مً لُبُا      

ملىؼلت  امخدادما مً هاخُت الجىىب فهي أ ،هاخُت الؼسب وزلُج طسث مً الؼسق وجىوع مً 

  ،الخمساء الخماده
ً
  33 :10 – 30: 00جلع مىؼلت الدزاطت بين دائسحي عسض  وفلىُا

ً
وزؼي  ،ػماال

  16 :00 – 09 :17ػٌى 
ً
 (.1، ػيل )ػسكا

ت العاملُت أي ما الخدود الصمىُت فهي جخفم مع جىصُاث مىـمأ       طىت  35 بددودت الازصاد الجٍى

على البُاهاث املىازُت  البدث هرافي ، لرا جم الاعخماد دوزة مىازُت واملتبدُث حؼمل على فأهثر، 

 .2019-1984التي حؼؼي مىؼلت الدزاطت زالٌ الفترة  ،لعدد مً املخؼاث
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 ( مىكع مىؼلت الدزاطت.1ػيل )

 :الدراساث السابقت-8

، "جحليل سالسل الخطرفاث املىاديت في محطت أرصاد طرابلس" (1993يلي مق)دراست  -

ومً أهم الىخائج التي جىصل ئليها ملُلي: أن دزحت الخسازة املؼللت العـمى املخىكع مؼاهدتها ول 

ت، أما دزحت الخسازة  43.5طىت هي    45دزحت مئٍى
ً
با  .فُمىً جىسازها ول طبع طىىاث جلٍس

، "2133 – 1933حغير املىاخ في إفريقيا دالل الفترة ما بين " (Hulme, et al, 2000)دراست -

 ،وزلصذ ئلى وحىد جباًً ئكلُمي في حؼير املىار هدُجت لخباًً العىامل الخازحُت ومدي جىػلها

ادة مخىطؽ دزحاث الخسازة في لاحصاء  ودزحت جأزيرها في لاكالُم املخخلفت، وجىكعذ الدزاطت ٍش

ت واخدةالؼمالُت مً اللازة   .2050بدلٌى عام  ،بددود دزحت مئٍى

الشهريت ملديىت الرياض جىقع مخىسط درحت الحرارة "بعىىان  (2333الكليبي )دراست  

افق لُه الدزاطت هى بىاء همىذج اهدداز ػير زؼي ئهم ما جىصلذ ، وأ"باسخذدام جحليل الخى

ت لدزحاث ،جىافلي اض.الخسازة في مدًىت  ًمىً الاطخعاهت به عىد جىكع املخىطؼاث الؼهٍس  الٍس

، فلد "جأثير دورة الهىاء العامت على درحاث الحرارة في أوربا( " Besselaar, et al, 2009دراست ) -

ً ادة في ازجفاع دزحاث الخسازة العـمى زالٌ اللسن العؼٍس ادة  ،أزبدذ أن هىان ٍش هدُجت ٍش
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ت، وفي ملدمتها الظؼىغ الجٍى ت املسجفعت التي أصبدذ تهُمً بهىائها الخللباث في الفعالُاث الجٍى

الساهد على وطؽ وحىىب أوزبا وخىض البدس املخىطؽ، وأزبدذ الدزاطت أن الجصء لاهبر مً 

 في عدد لاًام الدافئت
ً
 مع بداًت اللسن الخالي ،أوزبا ٌؼهد جصاًدا

ً
بظبب الهىاء الدافئ  ،زصىصا

 الري جدمله جُازاث املخُؽ لاػلس ي. 

غري وحالث الصقيع في أثر الخغير املىاخي على درحت الحرارة الص"( 2311ىل دراست )السغل-

، ، خُث جىاولذ جدلُل الاججاه العام لدزحت الخسازة الصؼسي وجىساز خاالث الصلُع"ربدإ

ت للخسازة الصؼسي في فصل الؼخاء بيظب مخفاوجتوزلصذ ئ  ،لى وحىد ازجفاع في املعدالث الؼهٍس

 االث الصلُع. حظبب في جىاكص جىساز خ

ادة  ،"جحليل حغرافي للحدود الحراريت في الىجف"( 2314دراست )الجصاوي - والتي ازبذ ٍش

ت ختى العام  سحع  دهُا أو العـمى أو املخىطؽ العام،طىاء الخسازة ال 2062املخىطؼاث الخساٍز ٍو

 املىار.  أو الظىابؽ املخدىمت واملإزسة بعىاصس وؿىاهس ،ذلً الخؼير في العىامل املىازُت

أثر الخغير املىاخي على درحت الحرارة الصغري في مىطقت مصراجه في "( 2316دراست )عىيبت -

ادة بها زالٌ ول ، وكد ازبدذ أ"2313-1981الفترة  ن دزحت الخسازة الصؼسي كد جساوخذ الٍص

ت 1.15-0.9الفصل بين    .دزحت مئٍى

ل السمىيت لدرحاث حرارة سطح ( "اججاهاث السالسMohamed E, Hereher. 2016دراست )-

ادة دزحت ، في مصر كمؤشر لالحترار العالمي الارض خُث أػازث جدلُالث الاججاه العام الى ٍش

ت. 1.06-0.3خسازة طؼذ الازض بملداز   دزحت مئٍى

 :الخحليل واملىاقشت-9

 :املالمح العامت لخصائص الحرارة في شمال غربي ليبيا-9-1

املىؼلت جدذ جأزير املىار ػبه الصخساوي، وال ٌظدثنى مً ذلً ئال ًلع اللظم لاعـم مً       

ؽ الظاخلي ولاحصاء الؼسكُت مً طهل الجفازة وهؼاق طلظلت الجبل الؼسبي، ولرا فالخسازة  الؼٍس

صداد املدي الخسازي الفصلي  جسجفع بؼيل عام في الصُف، وجمُل ئلى البرودة في الؼخاء، ٍو

ت، هما أن زؽ الظاخل ال  ،ىىبوالظىىي مع الاججاه ئلى الج بظبب البعد عً املإزساث البدٍس

ت.ًخمش ى مع دزحت عسض واخدة، مما ًيىن له لازس امل  لخىؾ في ازخالف الخصائص الخساٍز

ل، خُث في الفصل البازد مً الظىت والري ًمخد     مً بداًت ػهس هىفمبر وختى نهاًت ػهس ابٍس

ل ت حظاهم في حؼىُل ًخأزس خىض البدس املخىطؽ وػماٌ ئفٍس ُا بمىـىمت مً الظؼىغ الجٍى

ت في هرا الىكذ مً    الظىت،معـم الفعالُاث الجٍى
ً
وجصبذ مىؼلت الصخساء الىبري امخدادا
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اح بازللُم 1020 – 1018 ًتراوح بينالري  املسجفع،لظؼؽ أشوز  ، ومً هرا الىؼاق املسجفع تهب الٍس

مما ًفسح املجاٌ لخىساز  ،(5)ملىسفع الاطخىائيالؼمالُت والؼمالُت الؼسكُت الجافت باججاه ا

ت   ،فىق خىض البدس املخىطؽ واهخلالها هدى الؼسق  Cyclonesمسوز وجىالد املىسفظاث الجٍى

ًصاخبه الري  Low pressureخُىما ًخدٌى البدس املخىطؽ ئلى مسهص للظؼؽ الجىي املىسفع 

ع وامل فاجئ في دزحت الخسازة بمجسد عبىز عادة حؼيراث في الخصائص املىازُت، والخؼير الظَس

فخخعسض املىؼلت ئلى مىحاث مً البرد الؼدًد التي جخجاوش في هثير مً لاخُان  ،املىسفع الجىي 

، وكد حظخمس عدة أًام
ً
 .الصفس املئىي هبىػا

ت بين النهاًاث العـمى والصؼسي جخلازب في       الفصل البازدوبؼيل عام فان الفسوق الخساٍز

 زالٌ الُىمبظبب كصس ا
ً
 أو حصئُا

ً
، مما (6)لنهاز، وحعاؿم وحىد السخب التي حؼؼي الظماء ولُا

، وبالخالي جلل 
ً
عسكل ئلى خد هبير إلاػعاع لازض ي لُال ، َو

ً
ًللل مً وصٌى إلاػعاع الؼمس ي نهازا

 .
ً
 عً النهاًاث الصؼسي لُال

ً
 فسصت ازجفاع النهاًاث العـمى أزىاء النهاز هثيرا

اح الاطخىائي في أكص ى جصخصح  له  هاخُت  الدافئصف ما في الىأ     مً الظىت ًيىن هؼاق جلابل الٍس

الري ٌعمل على ازجفاع دزحت الخسازة بؼيل  ،الؼماٌ، مما ًفسح املجاٌ لظُؼسة الهىاء املدازي 

ادة ػٌى النهاز الري ًصل ئلى  ،عام في حمُع أحصاء إلاكلُم املدزوض طاعت في  14وهدُجت لٍص

ت في الـل ولعدة  40ترجفع دزحت الخسازة بمعدٌ ًفىق في هثير مً لاخُان ػسابلع، ف دزحت مئٍى

، خُث  Extremes Valuesحسجل زاللها كُم مخؼسفت  ،أًام مخىاصلت، في ػيل مىحاث مً الخسازة

ت،  49.1م ئلى  2001ًىهُى  13وصلذ دزحت الخسازة العـمى في مىؼلت املؼاز ًىم  دزحت مئٍى

دزحت مئىٍت، هما أن دزحت خسازة السمل   49م ئلى  1997ًىهُى طىت  22ازة ًىم وازجفعذ في شو 

 .(7)كد جصل ئلى طعف السكم املسجل في الـل ،الجاف املعسض للؼمع

ع الؼهسي ملخىطؽ دزحاث الخسازة        The monthly mean of Temperature Distributionئن الخىَش

خُث ًمثل ػهس ًىلُى  وأػظؼع،في ػهسي ًىلُى  ًـهس في ػيل مىدنى جىحد له كمت واضخت

بِىما جخأزس كمت الخسازة في املىاػم الظاخلُت ئلى ػهس  الدازلُت،لاهثر خسازة في املىاػم 

    (2)ػيل،الخأزس بخؼيراث إلاػعاع الؼمس ي  بؼيءوالظبب ًسحع ئلى أن البدس  ،(8)أػظؼع



 0222-0202ال غربً نيبيا نهفترة مانتحهيم انجغرافً الحتماالت تكرار تطرفات انحرارة فً ش

 د.انضاوي عهى انمنتصر

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  811            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

 
ت لدزحاث الخسازة الجاف (2)ػيل   1984 لُبُافي مدؼاث مسخازة في ػماٌ ػسبي  تاملعدالث الؼهٍس

– 2019. 

وعدم  ،باالطخلساز والخجاوع فُخميز Daily range of temperatureأما املدي الخسازي الُىمي      

ت،بعىع املىاػم الدازلُت التي حؼخد فيها املإزساث  ،الخؼسف في املىاػم الظاخلُت لامس  اللاٍز

ادة الفسوق ت الُىمُت وبؼيل  الري ًىعىع على ٍش ت خُث جىفسد مىؼلت  عؼىائي،الخساٍز ٍص العٍص

ت، دزحت 37.2 البالد، وهىأهبر مدي خسازي ًىمي في  بدسجُل خُث هبؼذ دزحت الخسازة  مئٍى

ت في أخد اللُالي ئلى  ٍص ت،دزحت  0.5الدهُا في العٍص وسجلذ دزحت الخسازة العـمى في نهاز ذلً  مئٍى

ت 37.7الُىم   .(9)دزحت مئٍى

 :2355-2323الحرارة احخمالث جكرار جطرفاث -9-2

أهم مساػس الؼلع التي جإزس في حمُع هىاحي  أخد Thermal Extremesالخسازي ًمثل الخؼسف       

ت،الخُاة الؼبُعُت  مً  ،للخعسف على اخخماالث جىسازها ،مما ٌظخدعي دزاطتها وجدلُلها والبؼٍس

الخسؼُؽ وإلادازة عىد  ،ل مً ولفتها الاكخصادًتلاكأو الخسفُف على  ،أحل ججىب أزؼازها

 البُئُت.

 .2355-2323الدهيا احخمالث جكرار جطرفاث الحرارة  -9-2-1

في مسخلف ىازُت التي جإدي ئلى خدور زظائس حعد جؼسفاث الخسازة الدهُا مً أهم املخاػس امل      

ت،هىاحي الخُاة الؼبُعُت  في  ،دهُا ئلى مادون الصفس املئىي فاهسفاض دزحت الخسازة ال والبؼٍس

ٌظاعد في أػلب لاخىاٌ ئلى جيىن ما ٌظمى  ،إلاكلُم املدزوض أزىاء الىصف البازد مً الظىت

الري ًلخصس خدوزه على املىددزاث ولاخىاض وبؼىن لاودًت املىدؼسة في هؼاق  ،بالصلُع
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بعىع املىاػم الظاخلُت التي ًىدز فيها  حىىبها،طلظلت الجبل الؼسبي ولاحصاء الدازلُت الىاكعت 

 الصلُع.جيىن 

إدي الصلُع ئلى خدور زظائس هبيرة فُما ًسص إلاهخاج الىباحي        خُث ًإدي ئلى  والصزاعي،ٍو

ادة حجمها بيظبت  مما ٌعمل على جمصق  %، 10ججمد العصازة املائُت في املجمىع الخظسي وٍش

عد الصلُع الىباجاث،الخالًا وهالن   على الىباجاث واملخاصُل الصزاعُت ألهه  َو
ً
السبُعي أهثر زؼسا

 .(10)ًتزامً مع فترة الىمى وصعىد أهبر همُت مً العصازة ئلى املجمىع الخظسي 

باإلطافت ئلى جصاًد  اهفجازها،مما ًإدي ئلى  ،هما ٌعمل الصلُع على ججمد املُاه في لاهابِب     

إدي الجلُد املتراهم على لاطالن  هصالكاث،الا بظبب  ،الخىادر على الؼسكاث والجظىز  ٍو

ادة  ،(11)الىهسبائيالىهسبائُت ئلى كؼع الخُاز  ٌعسكل هما  الخدفئت.اطتهالن الؼاكت ألحل وٍش

ظاعد على اهدؼاز العدًد مً  العظلُت،الاهسفاض الىبير في دزحاث الخسازة أوؼؼت إلاوظان  َو

فظال عً حعؼُل الىثير مً املعداث وصعىبت  لبرد،االامساض املسجبؼت بـسوف الؼلع مثل هصالث 

 حؼؼُلها.

 ،في مسخلف أحصاء إلاكلُم املدزوض ،ومً زالٌ جدلُل طالطل جؼسفاث الخسازة الدهُا      

أن دزحت الخسازة الدهُا املخىكع جىسازها ول طىت وبيظبت اخخماٌ  ( ًخطح4،3وجفدص الؼيلين )

ت في شوازة  5بين  ،% جتراوح في املىاػم الظاخلُت 97.4 ت في  دزحت 7.6ودزحاث مئٍى  مصساجت،مئٍى

فسن ئلى  ت على  دزحت 4.5و 3بِىما جىسفع في هالىث ٍو اثألى وإ الخىالي،مئٍى  ،كل مً ذلً في اللٍس

ت.دزحت  1.6دزحت الخسازة املخىكع جىسازها ول طىت  حسجلبدُث   مئٍى

ت في  2.3فختراوح بين  ،% 50باخخماٌ و  ،أما دزحت الخسازة املخىكع جىسازها ول طيخين       دزحت مئٍى

ت في  دزحت 4.2و ،شوازة ت 0.3جىسفع في هالىث ئلى  ػسابلع،مئٍى ت في   – 1والى  ،دزحت مئٍى مئٍى

 0.7بين  ،% 20وباخخماٌ  ،طىىاث 5جتراوح دزحت الخسازة املخىكع جىسازها مسة ول  ػدامع. هما

ت في شوازة ت ف دزحت 2.7و ،دزحت مئٍى ت، – 0.7بِىما جىسفع في هالىث ئلى  ػسابلع،ي مئٍى والى  مئٍى

فختراوح  ،% 10وباخخماٌ  ،طىىاث 10أما دزحت الخسازة املخىكع جىسازها ول  ػدامع،في   – 1.9

ت في ػسابلع 1.8بين  ت في  – 3.6و ،دزحت مئٍى  ػدامع.دزحت مئٍى

طىت  35زالٌ ػماٌ ػسبي لُبُا  ا مسة واخدة فيوجخدصل أدوى دزحت خسازة دهُا ًمىً جىسازه      

ت في ًفسن  – 10خُث جتراوح بين  اخخماٌ،كل وظبت على أػٌى فترة زحىع وأ ودزحت  ،دزحت مئٍى

ت في ػسابلع. واخدة    مئٍى
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ًخطح مً الخدلُل الظابم: أن دزحت الخسازة الدهُا املخىكع جىسازها زالٌ فتراث السحىع 

ت، أو املىاػم املسجفعت املخخلفت، جصداد خدة في املىاػم  الدازلُت البعُدة عً املإزساث البدٍس

 في لاودًت واملىسفظاث، خُث جىسفع في هثير مً 
ً
الىاكعت فىق طلظلت الجبل الؼسبي، زصىصا

خيىن الصلُع ، ولهرا جياد جلخصس لاطساز  لاخُان دزحت الخسازة الدهُا دون الصفس املئىي ٍو

هُا على املىاػم املروىزة ،لامس الري ٌظخىحب أزر ذلً بعين الىاججت عً جؼسفاث الخسازة الد

 الاعخباز عىد الخسؼُؽ وإلادازة البُئُت في إلاكلُم املدزوض .

 :2355-2323العظمى احخمالث جكرار جطرفاث الحرارة -9-2-2

ي حعد جؼسفاث الخسازة العـمى مً أهم مالمذ الؼلع التي جإزس بؼيل مباػس أو ػير مباػس ف      

ت،حمُع عىاصس البِئت الؼبُعُت  خُث جدظبب الخسازة العالُت في ئطسام الىيران في  والبؼٍس

ادة وظبت الخبسس وحفاف  والبديراث،وججفُف التربت  وإلاخساج،الؼاباث  باإلطافت ئلى  الهىاء،وٍش

 الخاز.حساء إلاحهاد املىاخي  ،لاطساز الجظمُت والىفظُت

ت الخد الري جبدأ عىده الخؼيراث في املجمىع الخظسي د 40وجمثل دزحت الخسازة       زحت مئٍى

، خُث جإدي الخسازة العالُت ئلى جباػإ عملُت الخمثُل (12)والجرزي الري ًظس همى الىباجاث

ادة الفاكد مً املُاه في الىباجاث، باإلطافت ئلى جلف الثماز وحظاكؼها ،الظىئي   ،وٍش
ً
زصىصا

اح ا اح اللبلي، هما حعمل الخسازة  ،للىٍتعىدما جلترن الخسازة بالٍس هما هى الخاٌ عىد هبىب ٍز

ادة املعسوض واهسفاض  ،العالُت على هطج بعع املخاصُل كبل مىعدها مما ًدظبب في ٍش

ادة اطتهالن املُاه في السي  واهدؼاز آلافاث ولامساض مع جىفس  ،لاطعاز، باإلطافت ئلى ٍش

 .(13)السػىبت

خسازة العـمى الىثير مً لاطساز الجظمُت والىفظُت هظسباث الؼمع هما حظبب جؼسفاث ال      

 لدي هباز الظً ولاػفاٌ أو ذوي لامساض 
ً
فلد حظببذ مىحت  املصمىت،وإلاحهاد الخسازي زصىصا

د مً  ،(14)ألف شخص في حىىب ووطؽ أوزبا 11في مىث أهثر مً  2003الخس في صُف العام  ٍص ٍو

خُث جلل فسص الخسلص مً الخسازة الصائدة بىاطؼت  بالسػىبت،ها زؼس الخسازة املسجفعت اكتران

 اب فُص العسق،ئفساش 
ً
إلاوظان بالىظل وجىسفع كدزة حظمه على أداء وؿائفه زصىصا

 .(15)لاوؼؼت التي جمازض زازج املباوي

ت  40وجسجفع دزحت الخسازة العـمى ئلى خدود كصىي جخجاوش في هثير مً لاخُان       دزحت مئٍى

اح اللبلي ،الٌ فصل الصُفز  ،أو أزىاء حعسض إلاكلُم املدزوض ئلى مىحاث الخس املصاخبت لٍس

فدظاعد على وؼىء الخُازاث الصاعدة التي حعمل بدوزها على حؼيل الدواماث الهىائُت التي جثير 
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ادة الخىادر ،لاجسبت والؼباز ت وجدظبب في ٍش ز، وجبعث على الاهصعاج املىاخي الخا ،فخعُم السٍؤ

د ادة اطتهالن الىهسباء في أػساض الخبًر طىاء في املىاٌش أو أماهً العمل، هرا  ،باإلطافت ئلى ٍش

 عما حظببه الخسازة العالُت مً ذوبان إلاطفلذ على الؼسق وحؼللها
ً
هدُجت الخمدد  ،فظال

د فيها املدي الخسازي الُىمي والظىىي   في املىاػم الدازلُت التي ًٍص
ً
  .(16)والاهىماغ زصىصا

زالٌ  ،ومً زالٌ جدلُل طلظلت الخؼسفاث الُىمُت لدزحت الخسازة العـمى في ػماٌ ػسبي لُبُا     

أن دزحت الخسازة العـمى املخىكع  ( ًخطح6،5) ينومً جفدص الؼيل ،2019 – 1984الفترة مً 

ٍت في دزحت مئى  38.5% جتراوح في املىاػم الظاخلُت بين  97.4جىسازها ول طىت وبيظبت اخخماٌ 

ت في  دزحت 40.5وشوازة  بِىما جتراوح في املىاػم الىاكعت فىق طلظلت الجبل الؼسبي  ،ػسابلعمئٍى

ت في ًفسن و 39بين  ت في  42.2دزحت مئٍى  44.3جسجفع ئلى أكصاها في ػدامع ئلى  هالىث،دزحت مئٍى

ت.دزحت   مئٍى

%  50لُت ول طيخين وباخخماٌ أما دزحت الخسازة العـمى املخىكع جىسازها في املىاػم الظاخ     

ت في مصساجت  43.6بين  جتراوح ت في ول مً ػسابلع  دزحت 44ودزحت مئٍى بِىما جتراوح في  وشوازة،مئٍى

ت في ًفسن  41بين املىاػم الىاكعت فىق طلظلت الجبل الؼسبي  ت في  دزحت 42.4ودزحت مئٍى مئٍى

اث في خين ًخىكع ازجفاع دزحت الخسازة العـمى في هف هالىث،  وػدامع ئلىع فترة السحىع في اللٍس

ت على  دزحت 46.6و 44.5  الخىالي.مئٍى

%  20وباخخمالُت طىىاث  5جىسازها زالٌ فترة زحىع جتراوح دزحت الخسازة العـمى التي ًخىكع        

ت في ػسابلع 45.3املىاػم الظاخلُت بين  في  في ًفسن وهالىث ئلى  ،دزحت مئٍى
ً
 42جىسفع كلُال

ت على  زحتد 43.7و وفي لاحصاء الدازلُت الىاكعت حىىب طلظلت الجبل الؼسبي ٌؼخد  الخىالي،مئٍى

فُخىكع أن جصل دزحت  أكصاها،الخؼسف الخسازي وجسجفع دزحاث الخسازة العـمى الُىمُت ئلى 

ت في  47.7ئلى الخسازة العـمى زالٌ هفع فترة السحىع   ػدامع.دزحت مئٍى

%  10طىىاث وباخخمالُت  10ى املخىكع جىسازها زالٌ فترة السحىع أما دزحت الخسازة العـم     

ت في ًفسن  43.8فختراوح بين  ت في  دزحت 48.1ودزحت مئٍى بِىما ًخىكع جىساز أعلى  ػدامع،مئٍى

د عً  35دزحت خسازة عـمى مسة واخدة زالٌ   47خُث جتراوح بين  %، 2.63طىت وباخخمالُت ال جٍص

ت في ػسابلع  ت في  دزحت 49.2ودزحت مئٍى  ػدامع.مئٍى
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ًخطح مً الخدلُل الظابم: أن دزحت الخسازة العـمى املخىكع جىسازها زالٌ فتراث السحىع 

 الزجباػها بمىحاث الخسازة العالُت التي 
ً
املخخلفت، جسجفع بؼيل عام في حمُع أحصاء إلاكلُم، هـسا

اح اللبلي ججخاح إلاكلُم زالٌ الىصف الدافئ مً الظىت، وعلى وحه ال خصىص عىد هبىب ٍز

مىً مالخـت ذلً مً زالٌ الازجفاع  الخازة، جلً الفتراث التي ًياد ًىعدم فيها جأزير البدس، ٍو

 % على طاخل البدس. 10الىبير لدزحت الخسازة العـمى واهسفاض السػىبت اليظبُت ئلى خدود 

 ولما جىػ     
ً
لىا هدى الدازل، هدُجت لظُؼسة وبؼبُعت الخاٌ جصداد دزحت الخسازة العـمى جؼسفا

ت، خُث ججاوش الخؼسف في دزحت الخسازة العـمى في ػدامع  ادة ػدة اللاٍز  49الهىاء املدازي وٍش

ت، أما املىاػم الىاكعت فىق طلظلت الجبل الؼسبي، فبالسػم مً اهدماحها مباػسة مع  دزحت مئٍى

 مً ػدة الخسازة العـمى الىؼاق الصخساوي، فان الازجفاع عً مظخىي طؼذ البدس ًسفف 
ً
كلُال

 باملىاػم الدازلُت مً طهل الجفازة أو الىاكعت ئلى الجىىب مً الظلظلت
ً
 .أزىاء النهاز، كُاطا

 :2355-2325احخمالث حغير درحاث الحرارة -9-3

طىت املاطُت  100هدُجت لخفاكم ؿاهسة الاخخباض الخسازي وحؼير دزحاث الخسازة زالٌ      

وىبنهاحً  )مإجمسوفي طىء آزس املإجمساث املعىُت بخؼير املىار  لازيرة،الثالزت  وباألزص العلىد

 الصىاعُت  (2009
ً
 مً أػلب الدٌو زصىصا

ً
اجطح أن الالتزام بخسفُع الاهبعار لم ًلم ججاوبا

 لاولى.منها التي ًسحع ئليها الىصِب لاهبر مً اهبعار مثل هره امللىزاث بالدزحت 

ىهاث التي جظع جيبإاث مظخلبلُت ختى العام ومً زالٌ الع      وفم  2100دًد مً الظِىاٍز

ت  عً مسخلف عىاصس املىار،  WMOالبُاهاث املخىفسة واملخصهت لدي املىـمت العاملُت لألزصاد الجٍى

ىهاث اخخماالث مظخلبلُت عً حؼير مسخلف العملُاث دازل  ووفم هره املعؼُاث جظع الظِىاٍز

بت مً طؼذ لازض، ئطافت ئلى ما جددزه لاوؼؼت  Troposphereالؼالف الجىي وػبلت  اللٍس

ت  ،(17) وما حظببه مً جلىر وإطساز باملخُؽ بؼيل عام والؼالف الجىي بؼيل زاص ،البؼٍس

ت مً زػىبت  ت، وجددر فُه معـم العملُاث الجٍى عد املىـم لاٌو للؼاكت واملىاشهت الخساٍز ٌُ ألهه 

ير هره العملُاث على لاػعت الؼمظُت التي جىفر مً الؼالف وسخب وهؼىالث، ئطافت ئلى جأز

الجىي وجصل ئلى طؼذ لازض ، وهرلً أزسها في فاعلُت إلاػعاع لازض ي  وفلدان الخسازة .ومً 

باالعخماد على (  ECHAM4زالٌ الاخخماالث التي وطعها املسهص لاوزبي في هامبىزغ همىذج ) 

ى )    -حي : ( جم اطخسالص آلا IS92aالظِىاٍز

ت ،  1بددود  2025طىف ًتزاًد في العام ( ئلى أن مخىطؽ دزحت الخسازة 7ػيل)ٌؼير - دزحت مئٍى

ادة بين  ت في الؼخاء  و 0.9جتراوح الٍص ت في فصل الصُف . 1.2دزحت مئٍى  دزحت مئٍى
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ادة في مخىطؽ دزحت الخسازة ئلى  2050في العام - ت، 1.8طىف جسجفع الٍص  1.1 جتراوح بين دزحت مئٍى

ت في الؼخاء  ت في فصل  2.1ودزحت مئٍى ادة املخخملت  (،8، )ػيلالصُف دزحت مئٍى وزبما جسحع الٍص

ادة املخخملت فيفي ػماٌ ػسبي لُبُا في مخىطؽ دزحاث الخسازة  ازجفاع ػاش زاوي أهظُد  ئلى الٍص

مللُىن بدلٌى حصء في ا 600-550الى خدود لازطُت ئلى في الؼالف الجىي املخُؽ بالىسة الىسبىن 

 وول ذلً هدُجت الاخخباض الخسازي.( 18) 2055العام 

 في  ،وهره الخؼيراث املخخملت في مخىطؽ دزحاث الخسازة     
ً
 هبيرا

ً
حؼير مسخلف ًمىً أن جلعب دوزا

ت والؼبُعُت املظخلبلُت دزحاث الخسازة، الازجفاع ػير املظبىق في مخىطؽ  مثل ،الـىاهس الجٍى

ادة ػدة الخؼسف ادة في دزحت الخسازة ا وٍش وجىطع عدد لاًام املخؼسفت، لدهُا والعـمى، وبالخالي ٍش

 .الىصف البازدعلى خظاب الفصٌى الدافئت 

 

A 
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B 

 

C 

 .2025 لُبُا،( حؼير مخىطؽ دزحت الخسازة الجافت في ػماٌ ػسبي 7ػيل )

 C  الؼخاء،  B  ، الصُف A  الظىىي 
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A 

 

B 

 

C 

 .2055لُبُا، في ػماٌ ػسبي  الجافت،مخىطؽ دزحت الخسازة  ( حؼير8ػيل )

 .C، الؼخاء B  ، الصُفA  الظىىي 
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 :الاسخيخاحاث واملقترحاث-13

 Conclusions(1)الاسخيخاحاث  -13-1

حسجل دزحت الخسازة املؼللت العـمى عادة بعد الصواٌ بدىالي الظاعخين عىدما ًيىن هىان -

ػعاع لازض ي ، وجساوخذ أعلى اللُم املؼللت املسجلت زالٌ الفترة فائع في إلاػعاع الؼمس ي وإلا 

ت في هالىث ئلى  45بين   2019 – 1984مً  دزحت مئىٍت في ػدامع، وجسجبؽ اللُم  49.5دزحت  مئٍى

اح اللبلي املصاخبت  املؼللت اللصىي بمىحاث الخسازة العالُت زالٌ الفتراث التي تهب فيها ٍز

ت، هم د مً جؼسف الخسازة املؼللت العـمى العدًد مً العىامل املخلُت للمىسفظاث الخساٍز ا ًٍص

واملىسفظاث الؼىبىػسافُت وبؼىن لاودًت، باإلطافت ئلى حفاف التربت وكلت السػىبت وهدزة 

 الؼؼاء الىباحي.

 في املىاػم الجبلُت والدازلُت، هدُجت الخأزير -
ً
 مخدهُت

ً
سجلذ دزحت الخسازة املؼللت الدهُا كُما

ل، فلد وصلذ في ًفسن ئلى ا ت جدذ  - 10للازي اللىي في أزىاء طاعاث اللُل الؼٍى دزحت مئٍى

ت جدذ الصفس، بِىما ٌعمل البدس على الخُلىلت دون  – 5الصفس، وفي ػدامع وهالىث  دزحت مئٍى

ىاػم الهبىغ الىبير في دزحت الخسازة الدهُا، وبالخالي لم جىسفع دزحت الخسازة املؼللت الدهُا في امل

ت في شوازة، وجسجبؽ أدوى دزحت خسازة مؼللت دهُا  - 1.1الظاخلُت ػُلت فترة الدزاطت عً  دزحت مئٍى

د  ادة الخبًر ت، مما أطهم في ٍش عادة بمىحاث البرد الؼدًد، أو عىد خدور الاهلالباث الخساٍز

بت مً طؼذ لازض، وجيّىن الصلُع في املىاػم الجبلُت وا  لدازلُت.الؼدًد في الؼبلاث اللٍس

ًخىسز الخؼسف في دزحت الخسازة العـمى زالٌ الصُف، والفتراث التي ًخعسض فيها إلاكلُم -

اح اللبلي، فدزحت الخسازة العـمى  ت وٍز ملىحاث الخسازة العالُت املصاخبت للمىسفظاث الخساٍز

ت في شواز  44% جتراوح بين  50وباخخماٌ  املؼللت املخىكع جىسازها ول طيخين  46.6ة ودزحت مئٍى

 ما ًلل عً الصفس املئىي في 
ً
ت في ػدامع. أما الخؼسف في دزحت الخسازة الدهُا فىادزا دزحت مئٍى

املىاػم الظاخلُت، وبالخالي ًىدز جيىن الصلُع، لامس الري ًجعل أطسازه جياد جلخصس على 

 في بؼىن لاود
ً
ًت، فدزحت املىاػم الجبلُت واملىاػم الىاكعت ئلى الجىىب مً الظلظلت، زصىصا

ت في ًفسن و 1.5% جتراوح بين  50الخسازة الدهُا املخىكع جىسازها ول طيخين وباخخمالُت   1دزحت مئٍى

 في ػدامع.  -

ت واخدة، جسجفع  2025أزبدذ الدزاطت اهه مً املخخمل جصاًد دزحت الخسازة عام - خىالي دزحت مئٍى

ادة عام  ت، وحسجل  1.8ئلى خدود  2050هره الٍص ادة في فصل الصُف، دزحت مئٍى معـم الٍص

ت، وهرا التزاًد ًمىً ئزحاعه ئلى ازجفاع وظبت ػاشاث  2.1ئلى  2055بدُث جصل عام  دزحت مئٍى
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حصء  600-500الدفُئت، وفي ملدمتها ػاش زاوي أهظُد الىسبىن الري ًخىكع أن ًسجفع ئلى خدود بين 

، 2025لظعف عً جىاكصها عام بامللُىن، باإلطافت ئلى جىاكص وظبت حؼؼُت الظماء بدىالي ا

ادة ػدة وعدد لاًام  وهره الخؼيراث املخخملت ًمىً أن جإدي ئلى احظاع الفصٌى الدافئت، وٍش

 املخؼسفت.

 :Suggestionاملقترحاث -13-2 

د مً املخؼاث املىازُت، وإججدًد وجددًث املخؼاث اللائمت- نها املظاعدة ، والتي مً ػأوؼاء املٍص

ومظاعدة الباخثين على دزاطت مسخلف الـىاهس املىازُت والخيبإ  ،املىازُت في جىفير البُاهاث

 بظلىهها.

حؼمل وافت البُاهاث املىازُت، ليل املخؼاث املىازُت  GISئوؼاء كاعدة بُاهاث مىازُت عبر جلىُت -

 لدظهُل الخصٌى عليها.

ع الهىدطُت والاكخصادًت لازر في الاعخباز لاخىاٌ والـسوف املىازُت عىد جسؼُؽ املدن واملؼا- َز

 لخجىب آلازاز الظلبُت املخخملت لخؼسفاث الخسازة اللصىي والدهُا.

ت، والاهخمام  - ادة زكعت املظاخت الخظساء دازل املدن، للخسفُف مً أزاز الجصز الخساٍز ٍش

ت أو الؼبُعُت، التي حظاعد على الخسفُف مً أزاز الاهصعاج املىا خي، باملىخجعاث الظُاخُت البدٍس

 الطُما الاهصعاج املىاخي الخاز.

الخىعُت بأهمُت الخؼير املىاخي على املظخىي املخلي وإلاكلُمي والعالمي، ومدي زؼىزجه في  -

الخاطس واملظخلبل، وجظمين ذلً في املىاهج الدزاطُت، ومسخلف وطائل إلاعالم امللسوءة 

 واملظمىعت واملسئُت.

 هىامش البحث:

 .296، ص2007داز الصفاء، عمان  خادة،شوعمان  املىار،علم / 1

2/ https://worldclim.org/data/index.html  

ا حىزج، عبد ليي، زطالت ماحظخير ػير /3 ت، ماٍز الخؼسف الخسازي وأزسه على الصخت البؼٍس

 44( ص2005دمؼم، ) ميؼىزة، ولُت آلاداب والعلىم إلاوظاهُت، حامعت

4/ Zhang, X.H and Oberhuber, J.M, Interpretations exchange in an isopycal ocean climate Dynamic, 

(1998), 14, pp 725-740. 

ذالجؼسافُا املىازُت والىباجُت/ 5 ص ػٍس (، 1996، داز املعسفت الجامعُت، )، ػسف، عبد العٍص

 .187ص

https://worldclim.org/data/index.html
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325. 

ت للىخاب،  حؼسافُت لُبُا،/ 7 ذ، الؼبعت الثالثت، مسهص إلاطىىدٍز ص ػٍس  ػسف، عبد العٍص
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 القدمية ملدينة درنةلنسيج العمراني ستدامة اا

 

 . غادة خالد الماجري أ
 درنة -درنةجامعة -هندسة معمارية قسم

 
 :ملخص الذراسة

نلى ؾبُهت حشُِض اإلاضًىت، هما ًضٌ  نلى نطغ شاَضاللضًمت  ُت صعهتاليؿُج الهمغاوي للمضه     

دي جغاهمي للخُاة الاحخمــــــــــانُت والاكخطاصًت والبُئُت جلً الخلبت، خُاة   ،لمضًىتلأهه سجل جاٍع

اللضًمت لالؾخضامت في نمغاجها ٌهني اخضاثها للخىاػن نلى اإلاؿخىي البُئي صعهت مضًىت جدلُم و 

ال ًىحض ، و ًىت التي جدلم الضًمىمت لها بِئت مؿخضامتفاإلاض ،والاكخطاصي والاحخماعي والهمغاوي

اث الظي شيل خاغىت للمماعؾ، بِئت نمغاهُت مؿخضامت مً صون وحىص غىابـ ليؿُجها

ت في املخُـ الهمغاوي و   . هبو مً زلافت مشُضحهاالخػٍغ

ومىخجاتها صعهت زطائظ اليؿُج اإلاهماعي والهمغاوي للمضًىت  مهغفتأن َــضف َظٍ الضعاؾت     

الاؾخضامت والتي ؾاَمذ بخياملها وأهضماحها في أؾخمغاع نمغان مضًىت صعهت التي أصث الى أؾـ 

دي ولخدلُم َظا الهضف أجبو  ،الاحخمانُت والاكخطاصًتاإلاخىافلت مو الكغوف البُئُت و ، الخاٍع

شمىهجحن ألاٌو اإلاىهج الىضفى لىضف  لخدلُلي لخدلُل اإلاهماعي للمضًىت، واإلاىهج الثاوي ا الخاٍع

اعاث اإلاُضاهُت للباخث الى اإلاضًىت اللضًمت ومباهيها الترازُت  اإلاهلىماث التي جم حمهها بالٍؼ

سُت، للىضٌى الى الىخائج و و   .الاكتراخاث اإلاغحئة مً َظٍ الضعاؾتالخاٍع

 .مضًىت صعهت اللضًمت، اليؿُج الهمغاوي،اؾؿـ الاؾخضامت، ؾخضامتالا : الكلمات املفحاحية

Abstract: 

    The urban fabric of the old city of Derna is a witneto the era of the city’s construction, as it indicates 

the nature of the life of that era, that it is a cumulative historical record of the social, economic and 

environmental life of the city, and the achievement of the old city of Derna for sustainability in its 

construction means creating a balance on the environmental, economic, social and urban levels. The 

city that achieves sustainability It has a sustainable environment, and there is no sustainable urban 

environment without the presence of controls for its fabric, which formed an incubator for urban 

practices in the urban environment and a source of the culture of its builders. 
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    The aim of this study is to know the characteristics of the architectural and urban fabric of the city 

of Derna and its products that led to the foundations of sustainability and which contributed to its 

integration and integration in the continuity of the historical urbanization of the city of Derna, 

compatible with the environmental, social and economic conditions. Analytical analysis to analyze 

the information collected by the researcher's field visits to the old city and its heritage and historical 

buildings, to arrive at the results and suggestions deferred from this study. 

key words: 

     Sustainability, foundations of sustainability, urban fabric, the old city of Derna. 

 :مقذمة

دي، وهمؿه الخُاحي اإلامحز ووؿُجه  ا ػازغا ببهضٍ الخاٍع ان اإلاضن اللضًمت جمثل اعزا خػاٍع

الهمغاوي اإلاخماؾً وأَمُت اإلاضن اللضًمت حاءث مً وىجها هخاحا ًدخىي نلى ؾبلاث مخىالُت مً 

ش البشغي ؾبُهُا  ا واإلاشاول التي جىاحه اإلاضن الخضًثت ًمىً الخهامل مهها بانخباع الخاٍع ومهىٍى

سُت اللضًمت ؾبُال لخظلُل جلً اإلاطانب ولِـ حهلُضا لها  .اإلاضن الخاٍع

ان اؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؿخضامت للمضن اللضًمت ًجب أن جخػمً زالر مداوع أؾاؾُت 

جغجىؼ فىغة الخىمُت و الانخباعاث الاحخمانُت. طاصًت و لبُئُت والانخباعاث الاكخلىجاخها: الانخباعاث ا

نلى ملضعة املخؿـ أو اإلاطمم نلى الهمل بخىافم مو املخُـ بدُث للمضًىت اللضًمت اإلاؿخضامت 

خؿب اإلاىاعص خُاحاث الىاؽ ومالئمت اكخطاصًا و جيىن الخضازالث اإلالترخت ميسجمت مو اخ

م لالنخباعاث البُئُت والانخباعاث الاكخطاصًت ناة اإلاطماإلاخىفغة. ان طلً ٌهني بازخطاع مغا

ال واملخؿـ والاخخُاحاث اإلاهاضغة و نخباعاث الاحخمانُت بدُث جخىافم ملترخاث اإلاطمم والا 

جيىن نلى خؿاب اخخُاحاث ألاحُاٌ اإلاؿخلبلُت أو نلى خؿاب اإلاىاعص اإلاخاخت بدُث ال ًخم َضع 

 .أو اؾخجزاف جلً اإلاىاعص

 :مشكلة الذراسة

ت الخسؿُؿُت الضعاؾاث جىفغ نضم وزطائظ  إلاالمذ الخفطُلُت والخسؿُؿُت واإلاهماٍع

الخسؿُؿي والهمغاوي اإلاؿخضام  وؾابهها مالمدها وؿُج مضًىت صعهت اإلاؿخضام التي جدىاٌو جدضًض

ا اإلاغجبـ اإلامحز دي بخؿىَع  الخاٍع
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 :أهذاف الذراسة

 ًمىً جىغُذ أَضاف الضعاؾت والخالي:    

 زلم في ؾاَمذ التي والاؾـ اإلاهاًحر أهخجذ التي واإلاهماعي  الهمغاوي اليؿُج زطائظ عضض .1

 .ألاؾـ َظٍ بحن والخيامل الخىاػن  ومضي املخلُت الهمغاهُت الاؾخضامت

التي ًمىً اؾخسضامها وبؾتراجُجُاث  اللضًمتهماعة اؾخسالص الضعوؽ اإلاؿخفاصة مً ال .2

ىار والاخخُاحاث البُئُت لنإوؿان ًدىاؾب مو اإلا مؿخضامت وىاللىضٌى الى جطمُم مب

 ٍت.ع وجدلُم الغاخت الخغا

 الخسؿُـ ومهاًحر مالمذ نلى اليؿُج َظا جىفغ مضي إلاهغفت أؾخضاللُت جدلُلُت صعاؾت .3

 الاحخمانُت الاؾخضامت مهاًحر الخخُاحاث اليؿُج زطائظ جىفحر زالٌ مً اإلاؿخضام

 .والبُئُت والاكخطاصًت

 :ثاريخ مذًىة درهة القذًمة

ش ًغحو   شهضث خُث اللضم، في مىيلت نطىع  الى صعهت مضًىت جؤؾِـ جاٍع
 
  اؾخلغاعا

 
ا  بشٍغ

ش كبل ما نطىع  مىظ ت الخُاة ملىماث لخىفغ الخاٍع  صوع لضعهه  ًيىن  أن الؿبُعي فمً فيها، البشٍغ

لي الهطغ مىظ مخمحز خػاعي   اإلاضًىت نغفذ خُث ،)اإلاُالص كبل الؿابو اللغن ) لُبُا في ؤلايٍغ

  صاعوـ، زم اًغاؾا، باؾم
 
 اإلاؿُحي زم) م390الى م-ق96 ) الفترة زالٌ الغوماوي بالهطغ مغوعا

ٌ  اللغن  (اإلابىغ لُه) اإلاُالصي ألاو  الفخذ شهض الظي) م642ٌ ، 22) نامه ختى البحزهؿي الهطغ ٍو

  للُبُا ؤلاؾالمي
 
  اإلاخهاكبت ؤلاؾالمُت بالهطىع  مغوعا

 
 1551) للُبُا الهثماوي الخىم فترة الى ووضىال

ٌ  الهثماوي الهطغ في واإلاخمثلت )م1911 – ماهللي الهطغم( 1711 – 1551) ألاو  – 1711 )اللَغ

،  للُبُا ؤلاًؿالي الاخخالٌ فترة الى ،)م(1911 – 1835الثاوي الهثماوي والهطغ ، (1835 )بىنٍؼ

سُت الهطىع  َظٍ لىا أوحضث خُث م(،2019الؿُض، سُه مباوي اإلاخهاكبت الخاٍع ت جاٍع  طاث وأزٍغ

ت كُمت ا ًغجىؼ ممحزة، وفىُت مهماٍع دي مغهَؼ   اإلاهغوف اللضًمت اإلاضًىت في الخاٍع
 
 البالص حي خالُا

شًل صعهت إلاضًىت ألاولى الىىاة ت ألاوشؿت أيلب وفُه اإلاضًىت وؾـ الحي َظا َو لؿىه الخجاٍع  ٍو

 صعهت، إلاضًىت الاحخماعي اليؿُج جيّىن  التي الهائالث مسخلف مً والخجاع الخغف أصخاب أيلب

 
 
ىحض جلؿىه، واهذ التي اليهىصًت الجالُت نً فػال  ومسجض الهخُم الجامو اللضًمت باإلاضًىت ٍو

ت الخجاع ت والؼاٍو  الخطاصي وووالت الخغاػة وؾىق  الفغصة وؾىق  اليهىصي، والىىِـ الهِؿاٍو

  ،(الخمغاء الؿاخت) الخمغاء والبُاضت الؿغابلس ي وووالت
 
 وهي الخللُضًت الؿىىُت اإلاباوي نً فػال
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 اإلاضًىت بؤخُاء جغبؿها التي وأػكتها شىاعنها جسؿُـ خُث مً اإلاخمحز اإلاهماعي  بيؿُجها مخمحزة

، الؿُض، والجبُلت ومىطىع  اإلاًاعوب هحي ألازغي   م(.2019)بىنٍؼ

 
ؿت للمضن الخمـ الُىهاهُت (1الشيل ) الباخثت نً الؿغابلس ي )بيخاوبىلىؽ( ًكهغ )أًغاؾا( )عؾم  زٍغ

 مىلىلت مً هخاب )َِؿلىب( م(البؿاإلات1999

  :ملذًىة درهة القذًمةالرئيسية لليسيج العمراوي واملعماري الخصائص . 2

وجدلُل  بض مً صعاؾتال  اللضًمتمضًىت صعهت  في الهمغاهُت الاؾخضامت مالمذ أَم لخدضًض

ت الهامت البِئت الؿماث  ،للمضًىت الهمغاوي اليؿُج مالمذ اؾخيباؽ بًُت توالهمغاهُ اإلاهماٍع

ٌ لل  ان فىالخل والؿبُهُت والاكخطاصًت الاحخمانُت وبِئتها الهمغاوي ؾابهها بحن للهالكت ىضى

 :والخالي واإلاهماعي  الهمغاوي لليؿُج نامت ؾماث َىان

2.2  
 
 :جشكيل وسيج املذًىة ثاريخيا

سُت مسخلفت فلض شاَضث مضًىت صعهت مً أكضم اإلاضن اللُبُت وحهخبر مهبر  خافل ألخضار جاٍع

 ً ً والهابغون نلى مغ الؿىحن، وكض وان ليل مً َئالء الًؼاة والهابٍغ الهضًض مً الًؼاة اإلاؿخهمٍغ

ت وإعر نمغاوي.  بهؼ الؿماث اإلاهماٍع

ىالؿغاػ  ٌ ومً الضعاؾت اإلاُضاهُت للمضًىت ًمىً جطيُف اإلاباوي الى ؾغاٍػ الشغقي )املخخلـ( َى  ألاو

ىنت مً الؿغػ املخخلؿت وجىلؿم الى ؾغاػ اؾالمي بخؤزحر أهضلس ي وؾغاػ اؾالمي بخؤزحر مجم

 م(.1999)الؿغابلس ي،،ؤلاًؿالي َى ؾغاػ واضر مؿخلل الثاوي الؿغاػو ، نثماوي

 :جشكيل وسيج املذًىة القذًمة 2.2

  مضمج مخػام ومتراص بشيل نػىي وجللائي ومخسلخل وسج مضًىت صعهت طو همـ جسؿُؿي

 . اط ٌهىـ الخؤلف والخفانل بحن أفغاص اإلاضًىت هدُجت وحىص أفىُت الضازلُت في اإلاباوي
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 ( مسؿـ اليؿُج الهمغاوي إلاضًىت صعهت اللضًمت )مطلخت آلازاع بمضًىت صعهت(2الشيل )

  مً وخضة ؾىىُت 
 
ؾمت اليؿُج الهمغاوي اللضًم َى وؿُج هثُف الخجمُو ًخالف أؾاؾا

 مضمجت مو الخضماث.، مؼوصة بفىاء وؾؿي

  الخضعج في جسؿُـ فػاءاث وؿُج اإلاضًىت مً الهام الى الخاص فاألهثر زطىضُت مً خُث

 مً اليؿُج الخػغي الى الخىكُم الفػائي 
َ
الدجم واإلاىكو وصعحت الخطىضُت بضاًت

 (.3، هما بالشيل )للفغاياث ببالىخضة الؿىىُت

 الخغهت مؿاعاث وبسطىضُت هفؿه نلى ومىًلم نالي اخخىاء طاث فغايا اإلاضًىت فػاء ًمثل 

مً زالٌ الخيامل البطغي والخس ي بحن الفغاى والىخلت اط  والفغاى الىخلت بحن ججاوـ وبىحىص

ض زطىضُت اإلااعة، خضعج جبرػ الىخل واإلاشغبُاث نلى الؼكاق فُلل نغغها مً الانلى فتًز  ٍو

ٌ  الؿىىُت الىقُفُت الفغاياث جخجمو خُث الؿىني الفغاى الى لُطل الاخخىاء  الفغاى خى

، ( ًمثل ألاخخىاء4الشيل ) ،اليؿُج في لالخخىاء الاؾاؾُت الىىاة ٌشيل الظي للفىاء الضازلي

 .     (م1982)ابغاَُم، 

 البىائُت الىخل بحن للخضازل أصي اإلاتراص الهػىي  فاليؿُج للضازل بالخىحه اليؿُج ًخمحز 

 فسللذ ببهػها اإلاباوي الخطاق نلى الىدُجت َظٍ أزغث وكض اإلافخىخت الهامت والفػاءاث
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 الضازلي الفغاى أوضر بطىعة خضصث زم ومً الشىاعم حىاهب نلى اإلاؿخمغة الخىائـ بظلً

 .مىخضة هىخلت اليؿُج فكهغ اللضًمت للمضًىت

 
 ( ًمثل أخخىاء الىخل4الشيل ) (م1982)ابغاَُم،  ( ًمثل االخضعج في ألاػكت3الشيل )

https://www. watchingthewind.arablog.org 

  
 
مخض مؿخلُما ىًلم ٍو ىفخذ ٍو دؿو ٍو ًخمحز اليؿُج بالخىىم البطغي اطا ًػُم الفػاء جاعة ٍو

م أزىاء الؿحر في الألػكت خًحر اججاَه مما ًئصي الى الدشٍى ىدني ٍو  .      (م1982)ابغاَُم، ، ٍو

 فخىخت وأبهاص اإلاضازل والخفاضُل مغاناث اإلالُاؽ ؤلاوؿاوي في اعجفام أألبيُت وألافىُت اإلا

ألازغي واللىن وؤلاهاعة واإلالمـ التي حهؿي شهىع بالفػاءفُىهىـ نلى جدضًض حجم وأبهاص 

 (.5اإلاضًىت هما الشيل )

 ًىحض خحن فيالؿابلحن،  أو الؿابم طاث اإلاباوي اللضًمت اإلاضًىت في اإلاباوي اعجفام نلى ًٌلب 

 ؾىابم. الثالر طاث اإلاباوي مً كلُل نضص

 
 (https://web.facebook.com/dernazoom) ( مغاناث اإلالُاؽ ؤلاوؿاوي في اعجفام5الشيل )

 ٍجؤزحر اإلاسجض الجامو نلى اججاَاث واؾخلامت الشىاعم وألاػكت خُث جخجه مهكمها ببججا 

 .(6، هما في الشيل )هلؿت واخضة وهى مغهؼ اإلاضًىت ) ؾاخت الهخُم(

https://web.facebook.com/dernazoom
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https://www. watchingthewind.arablog.org مسجض الهخُم ًخىؾـ مجمىنت اإلاباوي( 6الشيل )  

 لؿبُهت صعهتؤلاَخمام بؼعانت ألاشج 
 
 (.7)، هما بالشيل اع واإلاؼعوناث هكغا

 
 

https://www. watchingthewind.arablog.org( ؤلاَخمام بؼعانت ألاشجاع7الشيل ) 

 :جشكيل مسارات الحرلة في اليسيج 2.2

 يىن فغاغي، فخ جخابو طاث مؿاعاث زلم حهغحها او وأهىؿاٍع واإلامغاث الؿغق  أؾىاٌ كطغ

نغع وهىنُت مؿاعاث الخغهت نلى خؿب هىنُت الفػاءاث التي جسضمها، اط ًىحض شىاعم 

مئصًت الى أبىاب الىخضاث  واؾهت زم أغُم فؤػكت ومنها الى أػكت مؿضوصة النهاًت عئِؿُت

 .وحهملهماللفىاءالخاعجي الؿىىُت

 ت الفغنُت الؿغق  مؿاعاث أهىؿاع  والىمى الخؿىع  نً هخجذ الشىاعم وأوؿضاص والاؾخمغاٍع

ت زلم نلى ؾانض بالؿيان الؿغق  واعجباؽ الؿياوي  ًخًحر اط الشاعم مؿاع في الخغهت خٍغ

 .(م1982)ابغاَُم،  آلزغ ميان مً نغغه

 :الخذمات ثجميع 2.2

 جؿىع و  ألاؾىاع، مثل صفانُت ؾُاؾاث مً اإلاضًىت نلى الىبحر الخؤزحر اإلاخهاكبت للههىصللض ازغث   

 وأًػا ومؿلمحن، ومؿُذ حهىص مً الؿائفي والخلؿُم وحىامو وهىائـ مهابض مً صًني صًمىيغافي

 والاؾخمغاع اإلاخػام اليؿُج اجساطأصي الى  لًط وول ،مغهؼ اإلاضًىت كغب الجاموفي  ألاؾىاق جمغهؼ
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ظا الههىص َظٍ نبر به زالٌ  مً بظاجه، ومىخفُا مخىىنا وؿُجا اإلاضًىت وؿُج مً حهل الخىىم َو

 باإلاضًىت. اإلاباوي زضماث

 :الخصائص الرئيسية للفراعات املعماربة ملذًىة درهة القذًمة.2

 أو حاهبحن مً اإلاباوي اجطاٌ اط ًكهغ الؿىنى الاؾخهماٌ اللضًمت اإلاضًىت وؿُج مباوي ًٌلب نلى   

 البِذ فغاياث هما ًخضعج ،اإلابان الضازلُت أالفىُت الضازلُت، وجخىؾـ الفغاياث وجىىم أهثر

 الى ومنها الخاضت شبه والؿلُفت اإلاضزل الى الخاعحُت امً الشبه نامت الاػكت أهخلاٌ الىقُفُت

 الىىم.  يغف في واإلاخمثلت زطىضُت الاشض الى الخاضت الازغي  البِذ وفغاياث الافىُت

 :ت في وسيج ملذًىة درهة القذًمةى مكىهات البي 2.2

 جخيىن البُىث في وؿُج إلاضًىت صعهت اللضًمت مً:

 
 
 وهي: خاصةفراغات البيد الشبه  -اول

 ى  ًفخذ والخاص اإلاؿىً والظي نامت الاػكت الشبه الفغاياث بحن الاهخلالي الفغاى اإلاضزل: َو

 .للبِذ الخاعجي البِذ باب نلُه

 همل مؿلىفحن يحر فغايحن بحن مؿلىف فغاى الؿلُفت: وهي  بحن لالهخلاٌ جدىم هفغاى َو

 ت.لخطىضُل للهائلت الخاص الفغاى الى اإلاؿىً في اصز الشبه الفغاى

 ٌنالكت ولها زاص الشبه الفغاى في جلو الػُىف الؾخلباٌ حؿخهمل: حجغةالاؾخلبا 

 .والؿلُفت باإلاضزل مباشغة

 
 
 وهي:  الخاصةفراغات البيد  -ثاهيا

 جفخذ نلُه  البِذ مىخطف فيمؿلىف ًلو  يحر صازليمفخىح ألنلى  فغاى: الضازلي الفىاء

ت باإلغاءة المضاصَا الخاضت البِذ فغاياث  .والتهٍى

 :ت الفغاياث بخىضُل ًلىم الفىاء حىاهب نلى ًىحض مؿلىف ممغ الغواق  الخاضت اإلاهماٍع

 .ببهػها

 اإلاؿلىفت الخاضت الفغاياث مً وهي الهائلت بذجغة هغفهما ح :ٌ اللبى  اإلاهِشت أو حجغة 

 .الهائلت بها جخجمو التي

 نلى وجؿل الخاص شبه الفغاى نً بهُضة وجيىن  زطىضُت الفغاياث أنلى وهي :الىىم حجغة 

 .الفىاء
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: فراغات لثا
 
 : وهي: ذميةالبيد الخيا

 فخذ ناصة الاعض ي الضوع  في ًيىن  :اإلاؿبش  مهه الفغاى َظا وقائف جضمج وأخُاها الفىاء نلى ٍو

ٌ  النضاص واخضا مياها لُطبذ  .الهائلت كبل مً الؿهام وجىاو

 ىحض: الخمام  .نالُت ضًحرة هافظة به وجيىن  اإلاؿبش فغاى مً باللغب ٍو

  والؿلُفت اإلاؿبش فغاى مً باللغب ًىحض املخؼن. 

 يىن : الؿؿذ ؿخهمل .م 2 مؿافت جطل طعوة وله البِذ مؿاخت امخضاص نلى ٍو  ججمُو في َو

 .الهائلُت الجلؿاث الى باالغافت الامؿاع مُاٍ

 مميزات البيىت في وسيج ملذًىة 2.2

 :نلى كاصعا أهه اللضًمت باإلاضًىت الؿىني الفغاى أزبذ للض

 ًفي ٌهِش أن ًمى  ٌ ٌ  أحُاٌ زالزت مً أهثر اللضًم اإلاجز  اؾخسضام مغوهت أزبث اللضًم فاإلاجز

 حماعي. وبشيل مسخلفت بؤشياٌ الفغاياث فُه وحؿخسضم مخهاكبت أػمىت زالٌ فغاياجه

 ألاؾغة أفغاص ولجمُو الاؾخسضام صائمت الىقائف هكمم 

 اصة  .للؿاهً الخاضت اإلاؿاخت ٍػ

 ألازغي  الًغف مؿاخاث مجمىم هي للؿاهً اإلاؿمىخت الخغهت  ٌ  .باإلاجز

 :للمذًىة عماري خشكيل الخارجي املال3.3

 املخلُت البِئت مً حشيلذ اوشائُت حشىُلت نىاضغ مً ميىن  ممحز ؾابو لها اللضًمت صعهت مضًىت

 :للمضًىت

 هما  لؿببحن اوشائي هدل باإلاضًىت الخغهتمؿاعاث  أيلب في َظٍ وجخىاحض والهلىص: الاكىاؽ

 .(8) الشيل في

 .الخىائـ أجهُاع مىو بابل الػغب لخىائـ الافلُت الاؾلف نؼوم لاومتإلا .1

 .الدؿلُف مً الىاشئت الافلُت اللىة ملاومت .2

 
غ الباخثت،  اإلاؿاعاث في اإلامخضة والهلىص ( الاكىاؽ8الشيل )  م(2017)جطٍى
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 ت نىاضغ وهي :واللباب الاكبُت  الاماهً مباوي في يالبا وجكهغ للدؿلُف حؿخهمل مهماٍع

 .(9)الشيل، هما اإلاضًىت نلى ممحزا ؾابها أغفذ وكض الضًيُت

 
غ الباخثت  واللباب باإلاضًىت اللضمت ( الاكبُت9الشيل )  م(2021) جطٍى

 جيىًٍ نً زاعحت حجغاث هي: الؿباؾاث  ٌ  غمً مً ولِؿذ الهلىي  الضوع  في الاؾاس ي اإلاجز

خم الاعض ي الضوع  فغاى مؿاخت  الخاعحُت الخىائـ نلى وجدمل بؤكىاؽ الاعغُت صنم ٍو

 (.10الشيل) .الشاعم لجاهبي

 
 (https://web.facebook.com/dernazoom) اإلاؿاعاث أنلى اإلاىحىصة الؿباؾاث (10)شيل

 أخض: الافىُت  ٌ ى اللضًمت اإلاضًىت نماعة بها احؿمذ التي الخطمُمُت الخلى  بضون  فغاى َو

 خىله (.الفػاءاث حؿلُـ في جطمُمُت مغوهت ًدلم الؿىني بضازل اإلابنى حؿلُف

 .(11)الشيل الفغاياث( هما في َظٍ وقائف بازخالف

https://web.facebook.com/dernazoom
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 (https://web.facebook.com/dernazoom) اللضًمت اإلاضًىت مباوي في الضازلُت الافىُت(11)لشي

 أَم نلى الػىء وحؿلُـ إلاضًىت صعهت واإلاهماعي  الهمغاوي اليؿُج زطائظ جدلُل زالٌ مً

 ومضي الغئِؿُت الاؾخضامت ومهاًحر وؿُجها زطائظ بحن الهالكت بضعاؾت ؾىلىم زطائطه

 .الاؾخضامت إلاهاًحر اليؿُج َظا اؾدُفاء

 :الاسحذامة أبعاد على اليسيج خصائص ثاثير .2

 َظا اؾدُفاء ومضي الغئِؿُت الاؾخضامت صعهت ومهاًحروؿُج مضًىت  زطائظ بحن الهالكت

 الاؾخضامت: إلاهاًحر اليؿُج

 :الاسحذامةالبيئية2.2

 :والبُئُتحشمل الاؾخضامتالبُئُت نلى اإلاهالجاث اإلاىازُت 

 ( اجبام الخل اإلاخػامcompact في ججمُو اإلاباوي هخج نىه جللُل ألاؾؿذ اإلاهغغت ألشهت )

 اإلاخجاوعة.وجكلُل بهؼ اإلاباوي 

  اح الًحر جُت وغُم شىاعم اإلاشاٍ وؾىلها وحهغحاتها ًيخج نىه اناكت الٍغ كلت الؿاخاث الخاٍع

اح الفبلي(  .مغيىب فيها املخملت بالًباع )ٍع

  ت ًخم خماًت الؿغق وألاػكت مً ألاشهت الًحر مغيىب فيها وطلً بخكلُلها بببغاػ ألاصواع الهلٍى

 للخكلُل، وإؾخسضام ألاكىاؽالؿباؾاث واإلاشغبُاث أو الغبـ بحن الىخضاث الؿىىُت 

اح م(، 2020، )اإلااحغي، وألاشجاع والىباجاث لخماًت الؿغق وألاػكت واإلاباوي مً الخغاعة والٍغ

 (12لشيل )هما با

https://web.facebook.com/dernazoom
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 م(2020اؾخسضام ألاعوكت وألاكىاؽ وأخىاع اإلاُاٍ والىافىعة لخلؿُف الجئ )اإلااحغي،( 12الشيل )

 لبىاء بالجضعان الخاملت باإلغافت الى فائضتها الاوشائُت وكلت جيلفتها، فهى جدلم نٌؼ خغاعي ا

 وضىحي.

 ٌالجُض إلاىاص البىاء الؿبُهُت هخج نىه جللُل مً خغاعة الفغاياث الضازلُت وهظلً  ؤلاؾخهما

 (. 13الخاعحبت، مثل الدجغ والؿحن وحظوم ألاشجاع هما مىضر بالشيل )

 
 (https://web.facebook.com/dernazoom) وألازشاب البىاء املخلُت والدجغ ( مىاص13)الشيل 

  ض ألاؾلف اإلالببت واإلالبُت مً ؾغنت اؾخسضام ألاؾلف اإلاىدىُت واللباب وألاكبُت اط جٍؼ

الهىاء اإلااع فىق ؾؿىخها املخىُت وجيىن حهت مهغغت ألشهت الشمـ والجهت ألازغي مكللت، 

 (.14هما الشيل )

https://web.facebook.com/dernazoom
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 https://www. watchingthewind.arablog.org ألاؾلف اإلاىدىُت ) اللباب ( اؾخسضام( 14)الشيل 

 ا أصي الى ؤلاخخفاف بالخغاعة الضازل ُت اإلاىاؾبت جدضًض اؾخهماٌ الفخداث الخاعحُت وضًَغ

ا بالخاعج، و  الشيل ،اؾخسضام اإلاشغبُاث )نحن الؼعػوع( التي جدلم الخطىضُتصون جؤزحَر

 فىق الفخداث.( ًبحن الاكىاؽ الباعػة 15)

 
ت الباعػة ونحن الؼعػوع فىق فخداث هياؾغاث للشمـ( 15)الشيل   الاكىاؽ الدجٍغ

 (م2016، ) اإلاطضع: الباخثت

 :الاجحماعية الاسحذامة2.2

 حشمل نلى الخطىضُت والامً والامان والخيافل الاحخماعي وهي: 

 :الخصىصية2.2.2

 الظي الخىُف الاؾالمي الضًً مً حهالُماإلاخػام الىابهت  اليؿُج اوهىؿذ الخطىضُت في 

 .والتراخم الىص نلى ًىظ

 هدُجت اوهياؽ الخطىضُت الافىُت نلى للضازل واهفخاخها الؿىىُت اإلاباوي في الاوًالق 

 والاخدشام.

 جبرػ خُث والاػكت الشىاعم في الاخخىاء والىخلت هدُجت الفػاء بحن والخس ي البطغي  الخيامل 

ت الىخل ض مما الانلى مً نغغه فُلل اإلاؿاع نلى واإلاشغبُاث اإلاهماٍع  اإلااعة. زطىضُت ًٍؼ

 خغمت نلى خفاقا اإلاخىاحضة الاعجفاناث واخترام الػُلت والفخداث اإلافغصاث ً  مً آلازٍغ

 .للمضًىت اليؿُج زطائظ مً الىثحر في اوهىؿذ التي الضًيُت الخهالُم
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 :وألامان ألامً 2.2.2

 نىض ومىشىفت مغاكبت حهلتها للمضًىت الىاضخت الخضوص وهظلً اإلاضازل والبىاباث املخضصة 

 ٌ  .والامان الخماًت له وفغ مما باالخُاء كاؾىحن الًحر صزى

 لت اإلاؿافاث مساؾغ مً اليؿُج زلى  مغوع مً جسلى اإلافخىخت هما جياص الفغاياث أو الؿٍى

ا. لػُم هكغا الؿُاعاث  الاػكت وكطَغ

 لت الخغهت ممغاث جطمُم جم خُث والاػكت الشىاعم في الاخخىاء  اإلاشاة لخغهت مخضعحت بؿٍغ

 وقُفُت وفغاياث جللُضًت بىاء مىاص اؾخسضمذ املخخلفت الهمغاهُت الفغاياث مً وإلى باإلاضًىت

 ويحٍر اإلاىار مً للخماًت مًؿاة ممغاث ,أػكت شىاعم

 (والاهحماءالاجحماعي والحفاعل الحكافل) العالقات الاجحماعية 2.2.2

 الؿلىن مً مسخلفت أهىام الى أصث الاحخمانُت همنالكات ؾبُهتو  للبُئُت الؿيان اؾخجابت أن

اعاث وحهاغض جآلف مً اإلاضًىت خُاة نلى بطماتها غهذج التي والخطغفاث  :نً هخج ونالكاث وٍػ

 ٌمكهغا أنؿذ اللضًم الىمـ والاوشاء وفم الىاحهاث ومهالجت خلُتامل ىاصاإلا اؾخهما 

ض مما الهمغاوي اليؿُج صازل والىاحباث الخلىق  في مدشاعن فاليل مخجاوـ مىخضا  ًٍؼ

 .الاحخماعي والخيافل بُنهم الخلاعب

 ححران زمـ أو أعبو وحىص الى أصي اإلاباوي والخطاق اإلاىضمجت والاؾؿذ اإلاخػام اليؿُج 

 .الؿيان بحن الاحخماعي الخفانل نلى اوهىـ اإلاؿىً لىفـ

 ت الىاضخت ليؿُج ه إلاا اإلاضًىت للهٍى ت  نً جسخلف ونمغاوي مهماعي  جغار مً ًدخٍى أي ٍَى

ت َظٍ أزغي  مىؿلت  الاهخماء خـ لخىؿبهم اإلاخالخلت ألاحُاٌ نلى جىهىـ الخاضت الهٍى

 .باإلايان اإلاخحن والاعجباؽ والخمُمُت

 واإلاهاملت لاللخلاء هلاؽ منها حهلذ ألاخُاء مؿخىي  نلى وأزغي  مخضعحت نمغاهُت الفغاياث 

 .الحي ؾيان بحن الاحخماعي والخماؾً الترابـ مً ػاصث

 :الجمالية البيئة ثحقيق 2.2.2

 لغوخُتوا الاوؿاهُت والاخخُاحاث اإلااصًت اإلاخؿلباث بحن الخىفُم زالٌ مً الجمالُت البِئت قهغث

 :الاحي زالٌ مً حلُا ًكهغ

 جغبـ التي الهىضؾُت الهالكت نلى هبحرة بضعحت فُهخمض شاعم أو إلابنى باليؿبت ؾىاء الاخخىاء 

ت مؿافت بحن  وألابىاب اإلاباوي اعجفاناث في ؤلاوؿاوي اإلالُاؽ واخترام اإلابنى اعجفام الى الغٍإ
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  ؾابها الشاعم ًسلفه الظي الفغاى نؿي الخؿاٌو نلُه ونضم واإلاضازل
 
 ًغجبـ اوؿاهُا

 (.16الشيل) .ؤلاوؿان بملُاؽ

 
 (https://web.facebook.com/dernazoom) .ؤلاوؿاوي اإلالُاؽ طو الخغهت ( مؿاعاث16الشيل )

 ت مفغصاث  زالٌ مً وطلً املخلُت البىاء ومىاص الشيل خُث مً مخجاوؿت مخىىنت مهماٍع

 واإلاشًىالث الخشبُت باإلاشغبُاث والخىائـ الضازلُت وفغاياتها اإلاباوي واحهاث ػزغفت

ا للمؿاحض الؼزغفُت للهىاضغ اغافت اإلاخىىنت بؤشيالها اإلاهضهُت  (.17) ، هما بالشيلويحَر

 
ت ( اإلافغصاث17شيل)  .الػُلت والىىافظ اإلاهماٍع

https://www. watchingthewind.arablog.org 

 واألكىاؽ وألاؾىاق باإلامغاث اإلاهالجاث وبهؼ الهمغاهُت الفغاياث في الخاضل الخضعج 

 اؾدثماع نبر البُئُت الكغوف مً للخماًت الخشبُت وألاؾلف والضالُا واإلاشغبُاث والؿِباؽ

 اإلاباوي ؾؿىح نلى اإلاخباصلت واوهياؾاتهما والػىء الكل بحن حمالي هخهبحر البِئت اإلائزغاث

 (.18)هما في الشيل، البُػاء

https://web.facebook.com/dernazoom
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ت اإلاهالجاث( 18)شيل  (https://web.facebook.com/dernazoom) .حمالُت هلُمت اإلاهماٍع

 حن نلى للمباوي الىقُفُت الىفاءة  الكغوف مو الخهاؾي في والخسؿُؿي اإلاهماعي  اإلاؿخٍى

ت املجخمو كُم وجلبُت البُئبت  الجمالي الؿابو نلى وأوهىـ وؾىُىت َضوءا أنؿى الخػاٍع

 .الهام

 اع اإلاثمغة الىباجاث اؾدثماع ت وألاَػ حن في الهؿٍغ  (.19) الشيلهما ب والشىاعم البُىث أفىُت جٍؼ

 
اع اإلاثمغة الىباجاث ( اؾدثماع19شيل) ت وألاَػ حن في الهؿٍغ  م(2020)اإلااحغي، جٍؼ

 :الاقحصادًة الاسحذامة2.2

 الؿاكت: اؾتهالن جغشُضالؿاكت و  اؾتهالن الاكخطاصًت جغشُض حشمل الاؾخضامت    

 :الطاقة استهالك ثرشيذ 2.2.2

 اح وخغهت الشمؿُت الؿاكت منها الؿبُهُت للؿاكاث الجُض الاؾخسضام  البُئي والخىافم الٍغ

 الؿبُهُت وبالخالي الترشُض اإلاىاعص اؾتهالن في الترشُض الى اصي في َظا اليؿُج الفؿغي 

 الاكخطاصي.

https://web.facebook.com/dernazoom
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 فسللذ اللضًمت اإلاضًىت في ؤلاوؿان لبِئت ؾبُهُت هىدُجت أجذ للمباوي الضازلُت ألافىُت 

 الضازلي الفغاى أوضر بطىعة خضصث زم ومً الشىاعم حىاهب نلى اإلاؿخمغة الخىائـ بظلً

 .ؾبُهُا اإلابنى وتهىئت وجغؾُب الػىء خضة لخسفُف اللضًمت للمضًىت

 الخضفئت بُئُت منها لخدلُم اإلاهالجاث اإلاىازُت والبُئُت اإلاضًىت في اإلاهماعي  املجاٌ جىكُم 

ض ٌ  وفم الؿبُهُحن والخبًر م نً الىاحهاث هخكلُل جسؿُؿُت ومهاًحر الخلى  البروػاث ؾٍغ

ا، أصي الى املخافكت والىباجاث الاشجاع وأؾخسضام واإلاشغبُاث الفخداث وجػُِم  نلى ويحَر

 الؿبُهُت.   الؿاكت اؾتراجُجُت

 :الحذوير وأعادة املحاحة املىارد في الححكم 2.2.2

 ائُت الخىاص مً ولها الهالُت بالضًمىمت وجدؿم والاؾخسغاج الطىو مدلُت اإلاىاص  ما الفحًز

ٌ  نلى ٌؿانض  .الضائمت لطُاهت جدخاج ال اإلايشؤة فاإلاباوي الخغاعي، الهؼ

 لت اإلاىحىصة املخلُت البىاء بمىاص الخػغي اعجبـ اليؿُج شيل الاوشاء اإلاىحىصة في  وبؿٍغ

 وهؿاع الدجغ مثل وجىىنذ جمحزث الا ان الابيُت البىاء مىاص مدضوصًت الىكذ، وعيمطلً 

لت الخاملت والخىائـ واللباب وألاكبُت ألاكىاؽ بها فؤكامىا والؿحن والخشب الدجغ  بؿٍغ

 .(20، هما في الشيل)باب غغب

 غ كابلت ضضًلت للبِئت ؾبُهُت الاوشاء في اإلاؿخهملت املخلُت البىاء مىاص  إلناصةو  للخضٍو

ظا الاؾخسضام ، وأحجاع ؾحن مً الاهخفاء جدلم بىاء مىاص مً املخلُت البِئت جمىده ما َو

ا أزشابو   .ويحَر

 الىلي والًظاء واإلاىاص والهىاء اإلااء جىفحر مثل املخُـ البُئي مو الخُىي  الخباصٌ مً هىم َىان 

 اإلامخلياث اؾخًالٌ زالٌ مً الظاحي لالهخفاء أصي مما والؿاكت طضًلت للبِئتال ألاولُت

  .اإلاؿخضامت ؾاكاجه للميان لخدفل بهلالهُت الؿبُهُت

 

 الخاملت والخىائـ واللباب وألاكبُت ( ًبحن بىاءألاكىاؽ20شيل)

لت غغبباب وباإلاىاص املخلُت  بؿٍغ

(https://web.facebook.com/dernazoom) . 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/dernazoom
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  :الىحائج .5

 نً الىابو اللضًمت صعهتللمضًىت  الهمغان أؾخضامت الؾـ الخدلُل صعاؾتزالٌ وؿخيخج مً  .1

ت بؤفياع جللُضي مجخمو  زطائظ زالٌ مً الظاحي الاهخفاء وخللذ باملخلُت جمحزث نفٍى

 الهمغاهُت البِئت نىامل جفانل هخاج هي اللضًمت املخلُت نماعتها ان ًخطر الهمغاوي اليؿُج

 في وجغشُض واهخماء وناصاث ونلُضة وصًً ومىار بىاء مىاص مً الؿبُهُت البِئت نىامل مو

ا الؿاكت أؾتهالن  ما ووفم والاكخطاصًت والاحخمانُت البِئت الاؾخضامت جؿبُلاث مً ويحَر

ت ضفت حهل في املخلُت البِئت أملخه  الى وزلظ، ووحىصَا للمضًىت محزة والخىاضل الاؾخمغاٍع

 .لالؾخضامت الخالي اإلافهىم أفياع نلى ًخىفغ للمضًىت الهمغاوي اليؿُج أن

 الهمغاوي اليؿُج بسطائظ لالؾخضامت والاحخمانُت والؿُاؾُت الاكخطاصًت الىىاحي جؤزغ .2

ت وؾماجه  جيامل نلى حؿدىض الهمغاهُت الاؾخضامت ًجهل مما صخُذ والهىـ اإلاهماٍع

 فُما ؾغصًت بهالكت وجىاػجها مها والاكخطاصًت والاحخمانُت والبُئُت الهمغاهُت الخطائظ

 بُنها.

 الاحخمانُت نالكاتهم وؾبُهت الؿيان مهِشت همـ نلى أزغ واإلاهماعي  الهمغاوي اإلاضًىت وؿُج .3

ا جغهذ التي والخطغفاث الؿلىن مً مسخلفت أهىام الى أصث التي  خُاة نلى بطماتها بضوَع

   واإلاهالجاث ألاػكت وزطىضُت اإلاباوي وجالضم اإلاضمجت ألاؾؿذ زالٌ مً اللضًمت اإلاضًىت

 .البُئُت

ت الخسؿُؿُت اإلاهالجاث نلى الانخماص .4 ٌ  املخلُت والبيٍُى  مثل البُئُت الاؾخضامت الى للىضى

 اإلاؿخسضمت واإلاىاص الضازلُت والافىُت وأعجفاناتها الابيُت وجىحُه للشىاعم الجُض الخسؿُـ

اح مً والخماًت والتهىئت الشمـ أشهت الؾخلباٌ فغضت أنؿى مما للبىاء،  وجىفحر الٍغ

غ وأناصة الكالٌ  .الؿاكت أؾتهالن في والترشُض الخضٍو

غ ؾهلت ؾبُهُت وؾائل نلى الانخماص زالٌ مً لالؾخضامت الاكخطاصي البهض ًكهغ .5  الخضٍو

 الاوؿان. خُاة نلى املخافكت نلى وحؿانض الخيالُف كلُلت واإلاهالجت

 :الحىصيات

 الى بهؼ الخىضُاث وهي: ذ الضعاؾتجىضل

هاث أخترام غغوعة .1 ت الهمغاهُت واللىاهحن الدشَغ  اإلالاًِـ بػبـ الخاضت واإلاهماٍع

ا اإلاهماعي  والىمـ الفخداث وجىحُه البىاء وخضوص والاعجفاناث  الخسؿُؿُت اإلاهاًحر مً ويحَر
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هاث غىابـ وىجها  بعجلت والضفو املخافكت أنماٌ مً ًخجؼأ ال وحؼء نمغاهُت وحشَغ

 الامام الى للمضًىت الاؾخضامت

دي اليؿُج في اإلاهضمت اإلاىاؾم بىاء اناصة.  .2  كبل مً اإلاؿمىح الاؾخهماٌ خؿب وجىقُفها الخاٍع

 الجهاث.

التي كضمتها والاكخطاصًت والاحخمانُت الخلٌى البُئُت واإلاىازُت غغوعة اليشغ الهلمي ليافت  .3

و مً اإلاشاول اإلاىازُت ومضي جالئم الهماعة الترازُت م هضًضةالخل لاللضًمت الهماعة 

 الحخمانُت.الهىامال

 مؿاَمت ولُاث الهماعة ومىاهجها في جىنُت الؿالب بؤَمُت  .4
 
و وفلا الؾخضامت جطمُم اإلاشاَع

وجخػمً جؿبُلاث بغامج الخاؾب الالى اإلاخسططت اليؿُج الهمغاوي للمضن اللضًمت 

 بالخطمُم اإلاىاخي غمً اإلاىاهج.

 :املراجع  

ت في بىاء اإلاضًىت الاؾالمُت ، م(1982أبغاَُم، ص.نبض الباكحن ) .1 جؤضُل اللُم الخػاٍع

ت.   اإلاهاضغة، اللاَغة، مغهؼ الضعاؾاث الخسؿُؿُت واإلاهماٍع

 البًضاصي البِذ الخللُضي الخػغي  اليؿُجو  الاؾخضامت م(،2013) نبىص حاؾمالضباى،  .2

 ..2الهضص 16 املجلض بًضاص، همىطحا،

 (. صعهت، مؿابو حامهت صعهت.1م(. صعهت الؼاَغة )ؽ1999مطؿفى ) الؿغابلس ي، .3

ت، هضوة 2002خمىصة، هجالء ًحي،) .4 م(.الاشهام الشمس ي والهماعة في اإلاىاؾم الصخغاٍو

 الخىمُت الهمغاهُت ومشاول البىاء بها، اإلاملىت الؿهىصًت، وػاعة ألاشًاٌ وؤلاؾيان. 

ا الاؾالمياإلا ،م(، ؾغابلـ 1993) ،نلي اإلاُلىصي.منمىعة، .5 ، صاع ضًىت الهغبُت ومهماَع

 .، ؾغابلـالفغحاوي

سُت اللُمت طاث اإلاىاؾم في الهمغاهُت الاؾخضامت م(،2007) حمهت نىاص نىاص، أخمض .6 ، الخاٍع

 .بنها بنها، حامهت

 نىاضغ جدلُم مضي صعاؾتم(، 2012 (ٍىؾفاؾمانُل، ؾمغ / ؾالمت أخمض مدِؿً، .7

 اإلائجمغ ،يؼة ،يؼة بلؿام الالحئحن يىر ووالت إلاضاعؽ الهمغاوي الخطمُم في الاؾخضامت

 الغابو. الهىضس ي الضولي

غ، .8 سُت لألخُاء الهمغاوي الخؿىٍغ (، مخؿلباث2016عها ) حَى  الخىمُت لخدلُم الخاٍع

 .خلب حامهت اللضًمت، خلب مضًىت الؿفاخُت حي صعاؾُت خالت اإلاؿخضامت،
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الترار اإلاهماعي إلاضًىت صعهت أخض أوحه م(، 2020)ص. اكباٌ اإلااحغي، ياصة اإلااحغي، دمحم بً،  .9

 .12الهماعة الشمؿُت الؿالبت، مجلت املخخاع للهلىم الهىضؾُت، الهضص

ت2019بىنؼة، فخذ هللا/ الؿُض، امىه، ) .10 سُت والازٍغ للترار  م(، اللُم الجمالُت والخاٍع

 . 29اللضًمت، مجلت الجامعي، الهضص  إلاضًىت صعهه اإلاهماعي 

م(، اؾخضامت اإلاضن الخللُضًت 2008نبض الغاػق، هجُل هماٌ/ الضباى، شمائل دمحم وحُه، ) .11

 .  26بحن الامـ واإلاهاضغة الُىم )صعاؾت ملاعهت(، مجلت الهىضؾت والخىىىلىحُا، الهضص

12. International convention for  the safeguarding ,of the intangible heritage ،17 

october, 2003. 

13. https://web.facebook.com/dernazoom 

14. https://www. watchingthewind.arablog.org 

https://web.facebook.com/dernazoom
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 ضمانات تأديب املوظف العام يف القانون اللييب

 
 جمال عمي سالم الذيبأ.

 جامعة الزاوية-كمية القانون العجيالت 
 

 :املقدمت

 مً لا  أحىأو  املىظل بىاحباجه الىظُكُتل أخ  ئرا 
ً
ج غً خش أو  املحظىسةغماُ غمال

 ه ًٍىن نذ اسجٌب ره  أق مهخمُاث وظُكخه
ً
ا  ئداٍس

ً
ت الخأدًب املخخفت بمىحبت ئلى ظلىًداُ هبا

 
 
 لُه.ئت يعىبقػاُ املغً لا  معئىلُخهفي مذي الىظش ى لخخىل

 ملا جخمخؼ به العلىاث الخأدًب
ً
ت في جهذًُوهظشا  وما ًىاظبهإلاداسي ش خىىسة الزهب ت مً خٍش

  
زىاء املعاءلت أاملىظل بجملت مً المماهاث أخاه داسي نذ هماء إلا ويزلَ الع مً حضاء قاملؽش 

 نذس ممًٌ مً الػذالت والجزاهت في املحأيبر دًبُت حعتهذف حمُػها جىقحر الخأ
 
ً ايت الخأدًبُت وجمٌ

 هه الىبُعي في الذقاع غً هكعه.خاملىظل مً مماسظت 

  جىاُو ؼٍالُت البدث يُل ئًمثل  يوالعإاُ الز
داسي ُبي ومً بػذه الهماء إلا لع الاملؽش 

ًان مىنكه مً الجضاء الزي  ؟هزه المماهاث ئرا قُه  ؟ًب غلى املىظلجىنػه ظلىت الخأدويُل 

  .داسي ؼىي وؾحر مالةم مؼ الزهب إلا ؾلى و 

 مىلىع البدث مً امل ن  أوعى الشؾم مً 
ً
 لٌىه ماصاُ ًمثل مىلىغا

ً
ىالُؼ التي وشنذ بدثا

 
ً
والذساظت، وما ًمحزه هى حعلُي المىء غلى هزه المماهاث في هظام الخأدًب للبدث خفبا

لبدث وظبب أهمُت ا ها في البدث والذساظت ومً هىا حاءثهخوالتي ال جضاُ لم جلو  ،اللُبي

كُت جدلُلُت بؿُت مػشقت أوحه  اخخُاسها له. ونذ ظلٌذ في دساظت مىلىع البدث دساظت ـو

عي الزوالكشاؽ الهفىس   ٌػاوى مىه الىظام الخأدًبي في لُبُا.ي الدؽَش

 :ئلى مبدثحن ازىحن دساظت هزا البدث جهعُمهمني ونذ جىلب 

 :  . باإلحشاءاث الخأدًبُتالمماهاث املخػلهت جىاولذ في املبدث لاُو

 : المماهاث املخػلهت بالجضاء الخأدًبي. وفي املبدث الثاوي
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 :الخأديبيت باإلجراءاثالضماناث املخعلقت  -املبحث ألاول 

املىظل غىذ معاءلخه بالػذًذ مً المماهاث والتي  إلاداسي ع والهماء لهذ أخاه املؽش 

الىبُعي في  خههنذس مً الػذالت والجزاهت في املحايت وجمٌىه مً مماسظت  حعتهذف جىقحر ايبر

 الذقاع غً هكعه.

 :ليهإت نسىبمىاجهت املىظف باملخالفاث امل -ألاول املطلب 

" هلُئالتهم املعىذة أو  التهمت تهُههاف الػامل غلى خًمشخلت الخدهُو "ئوحػنى املىاحهت في 

 بمخخلل لا  وإخاوخه
ً
. هبأوحه دقاغدالء ٌعخىُؼ إلا   ىاملخالكت خت اسجٍابهدلت التي حؽحر ئلى غلما

خػ زجه ئرا ما إلاداسة في ظبُلها ملإاخ ن  أجخم املىاحهت غلى هدى ٌعدؽػش مىه املىظل  ن  أحن ٍو

قُيؽي للذقاع غً  همً خىىسة مىنك ًٍىن غلى بِىه يورلَ لٍلذيها أدلت ئداهخه، جشجحذ 

جب (1)"هكعه خ وونذ اسجٍابها، وجدذًذ الضمان واملٍان ً إلا ًخمم   ن  أ، ٍو ل التهمت وجاٍس غالن ـو

. وهي  يالز
ً
ت ًخدهو بئجهشس ملحايمخه غجها جأدًبُا جباغها الممان املهشس في احشاءاث حىهٍش

ت الذقاع غً هكعه، قارا جمذ ئاملحايمت بأال ًدٌم غلى أخذ ئال بػذ  غالهه ختى ًدُذ له قـش

 بدو الذقاع ًترجب غلُه البىالن"املحايت بؿحر هزا إلا 
ً
دا  ـٍش

ً
ًان رلَ ئخالال  .(2)غالن، 

غالن املتهم بما ئ لُه. خُث حػلئداسي اللُبي ٌػذ خعىت جماف وهزا املىنل مً الهماء إلا 

 ًترجب غلى ئًيعب 
ً
ا  حىهٍش

ً
 ؾكاله بىالن الخدهُو.ئلُه غىفشا

ه مً أوسام وأدله جخػلو باالتهام  إلاوالعيما ًدو للمىظل   غلى ملل الخدهُو وما ًدخٍى

 لُه.ئه املىح  

ه  إلاوالعونذ اظخهش الكهه املفشي غلى اغخباس خو  غلى ملل الذغىي الخأدًبُت وما جدخٍى

الػذالت، وغذم الىق غلى هزا الحو في  بخمحها مبادهمىس التي جمً معدىذاث هى مً لا 

ػاث الىظُكُت وإن    ئال  الدؽَش
ً
ػُا  حؽَش

ً
 لهزا الحو، ه  أًان ٌػذ ههفا

ً
 أو هكُا

ً
 ن  ل ه ال ٌؽٍل ئهذاسا

ه غلى امللل الخأدًبي جكشله املباد إلاوالعخو  ب الػامت للهاهىن السجباوه بمماهت جأدًبُت ودظخىٍس

دٌمه خو  متهم  .(3)إلاوالعهي خو الذقاع الزي ًمهذ له ٍو

اث امللل  لهمُتوهظشا  غً ه هىاى حعاؤال نذ ًىشح في هزا الفذد وهى ه  أال ئالػلم بمدخٍى

ًان ًجىص ئما  تها ؟خكاء بػن لا ئ لإلداسةرا   وسام غً املىظل هظشا لعٍش

  ئوالغاًىلؼ املىظل  ن  أه ًجب ه  أًشي البػن 
ً
ًاقت  ًامال  ن  أوسام امللل الىظُكي و أغلى 

شي البػن ظبابأ بأًتغلُه دون الخحجج  لإلوالعالعلىت املخخفت ملضمت بخهذًم امللل  ، ٍو
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ظشاس باخت الػلم بٍاقت لا إلى غلىُت و ئهزا الممان  بأغماُال ًإدي الالتزام   ن  أه ًجب ه  ألى ئخش لا 

 الىظُكُت املخػلهت باملفلحت الػامت .

همُت بمٍان ال ٌؽٍل وسام التي لِعذ مً لا لا  ن  ألى ئونذ رهب مجلغ الذولت الكشوس ي 

 (4).حشاءاثخكائها غُبا في إلا ئ

غلى بػن معدىذاث ملل الذغىي  إلاوالعمً  خشمان املىظل ن  أوهدً هشي مً حاهبىا 

تها ًكخذ االخأدًبُت  كى   إلاوالعملجاُ لحشماهه مً بحجت ظٍش ث غلُه خو غلى ملكه الىظُكي ٍو

  
 ع.الذقاع غلى هكعه الزي يكله له املؽش 

 2010لعىت  12( مً الالةدت الخىكُزًت لهاهىن الػمل سنم 150وفي الهاهىن اللُبي هفذ املادة )

ؼ غلى الخدهُهاث التي  املحايمت الخأدًبُت أن   ىلئغلى هزا الحو بهىلها )للمىظل املحاُ 
 
ًىل

ش  ن  أله  ًأخز ـىسة مجها، يما ن  أوسام املخػلهت بها، وله أحشبذ وغلى حمُؼ لا  ًىلب لم الخهاٍس

ت غً يكاءجه أو أي   ئلى ملل الذغىي الخأدًبُت. ي وسام أخش أالعىٍى

 :ممارست حق الدفاع -املطلب الثاني

ػن لُه مً التهم بالىظاةل ئى ما هى ميعىب خو الذقاع جمٌحن املىظل املتهم مً الشد غل يَو

 .(5)املؽشوغت واملمٌىت

ًٌكل له  وأن   ،هت ئلُه ؼكاهه أو يخابتًذخن أدلت الاتهام املىح   ن  أأي ًدو للمىظل 

ت في  عمذ له الاظخػاهت بمداٍم، و ئالحٍش نىاُ مً ًخهذم أًخاح له املجاُ لعماع  ن  أبذاء الذقاع، َو

 حي:غلى الىدى لابهم يؽهىد وهزا ما ظىكفله 

 :إبداء الدفاع كخابت أو شفاهه -1

هخحن ن  أهل ًلضم املتهم ب -ط م ًدو له أ هدقاغ إلبذاء -الؽكاهتالٌخابت أو  -ًخخاس ئخذي الىٍش

 ؟االجمؼ بُجهم

ن أو  .....ًىلؼ غلى الخدهُهاث ن  أ الخأدًبُت" )للمىظل املحاُ للمدايمت 150جىق املادة "

اس ًخخ ن  أللمىظل  ن  أظاهش الىق ًذُ غلى  ن  أ الباخث شي ؼكاها..( ًو أًذاقؼ غً هكعه يخابت 

هخحن ومؼ عي ًمىؼ املتهم مً ال أخذي الىٍش جمؼ بحن هاجحن الىظُلخحن، أي رلَ قال ًىحذ هق حؽَش

 بمزيشاث مٌخىب هن ًبذي دقاغأ
ً
 .هجخممً أظاهُذ دقاغ تالؽكىي مذغما

 

 

 



 ضواًات تأديب الووظف العام في القاًوى الليبي

 جمال عمي سالم الذيبأ.

 

 م2021ديسوبر -الجزء الثاًي               347هجلة القلن الوبيي العدد الحادي عشر         

 :حريت الدفاع -2

ظلىب دقاغه أًخخاس  ن  أظلىب الزي ًخخزه املتهم في الذقاع غً هكعه، قللمتهم لا  يوحػن

 أو ًٍلل أداء دوسه قله أالزي ًىاظبه دون نُىد جدذ مً نذسجه غلى 
ً
ن ًذاقؼ غً هكعه شخفُا

 لزلَ.
ً
 مدامُا

 جدلُكهنىاله ؾحر الصحُدت التي ًذلى بها أزىاء الذقاع؟ وهل ًجىص أط/ هل ًإاخز املىظل غلى 

داسي املفشي ًهىلها "ال معئىلُت غلى الػامل غً الُمحن؟ ججُب غً رلَ مدٌمه الهماء إلا 

نىاُ مً مادامذ هزه لا هنىاله ؾحر الصحُدت التي ًذلى بها في مػشك الذقاع غً هكعأ

يعبها ئلى ؾحره  ن  أمً املجاوصة لحو الذقاع  ذه ال ٌػه  أمهخمُاث الذقاع، و  ًىٌش املتهم املخالكاث ٍو

 .(6)"تادام رلَ لم ًًٌ بعىء هُم

ً يالهما ـػب، ئم   ن  ل يما ال ًجىص جدلُل املتهم الُمحن " ا الخدلُل ًجػل املتهم بحن خُاٍس

ت الذقاع،  ههذاس لحهئزباث وفي رلَ حعخؿل لذه في إلا ن  أًهُى الحهُهت التي ًمًٌ  ن  أ في خٍش

 أما إباحباسه غلى جهذًم دلُل إلاداهت لذ هكعه، و 
 
 بزلَ غهُذجه ال

ً
ًهُى الحهُهت، مخالكا

 .(7) الذًيُت....."

ػاث الىظُكُت في لُبُا لم جخػشك لخدلُل املىظل بالجىاص أو املىؼ ئال ئه   وان   ه ًاهذ الدؽَش

حماع قههي غلى غذم حىاص جدلُل املتهم الُمحن، ملا في رلَ مً جأزحر غلى خذًثت في ئهىاى 

ترجب البىالن يجضاء ملخ الكت جلَ الهاغذة، وهزا البىالن ًخػلو بالىظام الػام، خُث ال الذقاع، ٍو

 لذ هكعه، وال ٌػخذ بما أدلى به املتهم مً اغتراقاث جدذ جأزحر  أنًجىص 
ً
ًٍىن الشخق ؼاهذا

 .(8)الُمحن

 :حق املتهم في الطمذ -3

ذ لُه ٌػئلُه بخفىؿ التهمت امليعىبت ئط/ هل ـمذ املىظل وغذم سده غً الدعاؤالث املىحهت 

 للمىظل وهل ًمًٌ اغخباسه ئداهت؟
ً
 خها

املتهم الزي ًإزش الفمذ غلى الٌالم  ن  أًشي البػن غذم حذوي ـمذ املتهم غلى اغخباس 

دلت جىكي ما ًدُي به مً أخعاط بػذم وحىد ما ٌعخىُؼ جهذًمه مً ب في خلو هىع مً إلا ًدعب  

شي البػن لا  ،تهامدلت الاأ ت قهى الو  اخه ذالفمذ ال ٌػ ن  أخش ٍو ٌػذو مجشد غذم  ال ختى قـش

لى الفمذ في خاالث ئلجىء املتهم  ن  ألضام املتهم غلى الٌالم، زم ئمٍاهُت لذي العلىاث في ئجىقش 

دلت الاتهام دون ألى بهاء الػذًذ مً ئيما ًإدي  ،مامهألى جمُِؼ قشؿ الذقاع املخاخت ئيثحرة ًإدي 

 الخأدًبيمش الزي ًىػٌغ غلى الحٌم لا  الخأدًبُتا ًإزش بؽٍل ظلبي غلى مىنكه في الذغىي هكي مم  
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خشي أبىظاةل  مً الىـُى للحهُهت  الخأدًبُترا لم جخمًٌ العلىت ئالزي لً ًٍىن في ـالحه 

 (9)دالء بها.نىاُ املتهم  والتي سقن إلا أؾحر 

لافي ئال ًترجب غلى املتهم ئي دلُل  ن  أه ًجب ه  أ (10)ٍشي الاججاه الكههي العاةذ في مفشو 

نىاله مخالكت معلٌُت ٌعأُ غجها. أبذاء ئذه، وال ًجىص اغخباس امخىاع الػامل غً لٌعخػمل 

مخالكت  ذالفمذ وغذم الشد هى خو للمىوً، وغذم اظخػماُ الحو ال ٌػ ورلَ غلى اغخباس أن  

ُ بالىحباث. ومؼ رلَ قفمذ املىظل املتهم جشى الحهىم ؾحر مػانب غلُه غلى غٌغ إلاخال ن  ل 

حشاء الخدهُو في ؾُابه ًٍىن ئمام هُئت الخأدًب قان  أبذاء دقاغه أو غذم خمىسه ئأو امخىاغه غً 

ٍىن نذ قىث غلى هكع  ٍو
ً
 خو الذقاع. هصحُدا

 :حق مناقشت الشهىد -4

ىه مً خىاظهم أنىاُ التي ًذلي بها الخفىم بما الؽهادة هي لا و اظخهىه مً ؾحرهم أدًس

خُث  و بشاءجه مجها.أظىادها للمتهم ئو أو ظشوف اسجٍابها أمخػلهت بالىانػت  بفاسهمأو أ بأظماغهم

 ن بمً ًشي الاظدؽهاد بهم مً ؼهىد،ٌعخػح ن  أزباث و ن ًىانؾ ؼهىد إلاأًدو للمىظل 

لعىت  12م مً الالةدت الخىكُزًت لهاهىن الػمل سن( 150وهزا الحو وسد ريشه في املادة )

 للمبادب  ،وهى مً الحهىم املػترف بها 2010
ً
والتي ًهخمحها خو الذقاع والىاحبت الاخترام، وقها

 حشاءاث.والهىاغذ الػامت املعخهشة في إلا 

خلضماث "... ومً مع :بهىله هداسي اللُبي غً هزا الحو في أخذ أخٍامونذ هق الهماء إلا 

ن ئًىحه ئلُه ما ؼاء مً املىاغً  ن  أًىاحه به و  ن  أظم الؽاهذ و ٌػشف املتهم ا ن  أهزا الحو 

 .(11) ٌعمؼ ؼهىد هكعه ئرا ؼاء..." ن  أوحذث، و 

ادة  مؼ الؽاهذ  و ههفان،أوجذون الؽهادة في مدمش الخدهُو بىاظىت املحهو دون ٍص ٍو

را وحذ ماوؼ خاُ دون خمىس الؽاهذ حاص جهذًم الؽهادة إو  مماءهم غلحها،ئواملحهو والٍاجب 

 (12).مٌخىبت

 :حق املتهم في الاسخعانت بمحام -5

الخظ مام حهت أام في جهذًم دقاغه ٌعخػحن بمد ن  أًدو للمىظل املتهم   ن  أالخدهُو، ٍو

ت التي ًترجب غلى إلا م ٌػخبرها الهماء مً إلا الاظخػاهت بمدام ل خالُ بها بىالن حشاءاث الجىهٍش

ًان بامٍان املىظل الذقاع غً هكعه مباؼشة، قهزا ما  قصحذ غىه أالهشاس الخأدًبي، واملا 

ُ أاملحٌمت الػلُا في أخذ   ن  أالىاغً ًىعى غلى الهشاس املىػىن قُه  ن  أ"وخُث  :خٍامها ئر جهى

قٍُىن وػُه هزا في  هًدمش مدامُ ىفي جأحُل هظش الهمُت خت همجلغ الخأدًب لم ٌعخجب لىلب
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  ن  أ اوامل هؾحر مدل
 
خشي قدو الذقاع أىه مً الذقاع غً هكعه مً حهت، ومً حهت املجلغ نذ مٌ

 بدمىس املحامي، قالىاحب غلى املجلغ هى جمٌُىه مً الذقاع ظىاء داقؼ 
ً
 وغذما

ً
ال ًشجبي وحىدا

..."ئبىكعه أو بمدام أو لم ًذاقؼ 
ً
 .(13) والنا

حشاءاث ـُى إلا أاهت بمدامي في ًىهه ًخمخؼ بخبرة ودساًت بالهاهىن و همُت الاظخػأوجبرص 

ىظل املتهم لى حػل املئوالهماةُت بما ًإمً الىـُى للحهُهت يما ًإدي وحىد املحامي  الخأدًبُت

 اخخفاـاتها لفالحها. في مأمً مً ظىء اظخخذام ظلىت الخدهُو

 الخأدًبفي هزا املىلب ظىف هخدذر غً خُاد مجلغ  :حياد سلطت الخأديب -املطلب الثالث

 زم حؽٌُل املجلغ واوػهاده زاهُا: أوال

 أ
ا
والزي ًخدهو  الخأدًبهم المماهاث في مجاُ أالحُاد مً  ذٌػ: حياد املجلس الخأديبي - ول

وبحن ظلىت جىنُؼ  ،غماُ الخدهُو والاتهامأ اؿ بما ًمىؼ الجمؼ بحنخخفالا  غمىما بدىظُم نىاغذ

ش  ويزلَ ،الجضاء و وظُكُت أو مىلىغُت أمً جدُي به اغخباساث شخفُت  ـالخُتغذم جهٍش

لى املعاءلت ئىظل املحاُ ن ًىمئن املأفي خُذجه.  ومً نىاغذ الػذالت  الخأزحرتي مً ؼانها لوا

 مً خُث خُاد الجهت إلا  الخأدًبُت
 
ت التي جخىل  لُهئهى ميعىب  ما ى الخدهُو مػه ومدايمخه فيداٍس

ن نىاغذ ل  ،شخص ي جأزحرمً ًل  ةبفىسة غادلت مجشد الخأدًبيمً مخالكاث ختى ًفذس الجضاء 

ًٍىن  ن  أمفلحت املىظل املتهم  مً هه  أيما  املبذأجكشك لشوسة الخهُذ بهزا هفاف إلا  الػذالت و

  الخأدًبيالحٌم 
ً
لُه مً ئظاخخه مً ًل ما ًيعب  أجبر  ن  أو  ،الخأزحرؼٍاُ أمً أي ؼٍل مً  خالُا

ًاهذ اللجىت الئال ئ ًخأحىوظُكخه وهزا ال  جأدًتزىاء أمخالكاث  مشه جخمخؼ أتي جكفل في را 

 (14)بالحُاد.

ؼ اللُبي  ن غالناث أبؽ 12( مً الالةدت الخىكُزًت للهاهىن سنم 148جىق املادة )وفي الدؽَش

ظباب الخىحي املىفىؿ غلحها في ناهىن املشاقػاث املذهُت أه في خالت وحىد ظبب مً ه  أالػمل غلى 

ت باليعبت لشةِغ املجلغ أو أخذ  غماةه ًجب غلُه الخىحي غً هظش الذغىي الخأدًبُت، أوالخجاٍس

ػحن لا ئوللمىظل املحاُ  ًاهذ لى املحايمت خو ولب سده، َو ظباب الشد أمحن مً ًدل مدمله ئرا 

.
ً
 صحُدت ناهىها

 لج
ً
غماء املجلغ الخأدًبي أب غلى أي مً زاهت وخُذة املحايمت الخأدًبُت ًخىح  وهٌزا ولماها

بمً قحهم الشةِغ الخىحي غً هظش الذغىي، يما ًجىص للمىظل املتهم هكعه ولب سده في الٌثحر مً 

غماء املجلغ، أختى الذسحت الشابػت بحن املىظل املتهم واخذ  تالحاالث مجها: وحىد غالنت نشاب

 مً خاالث ئغمى املجلغ في الخدهُو مؼ املىظل نبل ئخالخه يزلَ اؼتراى 
ً
لى املحايمت، أًما
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الشد نُام اخذ أغماء املجلغ باإلقخاء أو التراقؼ في الذغىي أو إلادالء بؽهادجه قحها أو ولب مىه 

ش خبره قحها.  جهذًم جهٍش

ًاهذ لػمى املجلغ مفلحت شخفُت في الذغىي الخأدًبُت املهامت غلى املىظل،  يزلَ ئرا 

 يما ٌػ ي خش أأو في دغىي 
ً
مً أظباب الشد ما هفذ  ذجشجٌض غلى معاةل ناهىهُت ممازلت لها جماما

ًان مً أخاُ أؼ 12مً الالةدت الخىكُزًت لهاهىن  151غلُه املادة  ن غالناث الػمل التي جىق ئرا 

 في مجلغ الخأدًب 
ً
 ااملىظل غمىا

 
ٍل  حره لُدل مدله.ل ؾمخىؼ غلُه الاؼتراى في املحايمت، ٍو

 :حشكيل املجلس الخأديبي وانعقاده -ثانيا 

ومً المماهاث املخػلهت بعلىت الخأدًب جلَ الخاـت باوػهاد املجلغ الخأدًبي، خُث 

بؽأن ئداسة الهاهىن ويزلَ  1992( لعىه 6( مً الالةدت الخىكُزًت للهاهىن سنم )26هفذ املادة )

ًهىلها "ال ًٍىن اوػهاد  2010لعىه  12لهاهىن الػمل سنم ( مً الالةدت الخىكُزًت 147املادة )

 ئال ئرا خمشه الشةِغ وحمُؼ لا 
ً
فذس املجلغ الخأدًبي صحُدا ه، ٍو غماء، وجٍىن حلعاجه ظٍش

"ونذ اغخبر الهماء  ح الجاهب الزي مىه الشةِغغماء، وفي خالت الدعاوي ًشج  الهشاس بأؾلبُت لا 

ت املخػلهت بالىظام الػام غ الخأدًبُت مً إلا نىاغذ حؽٌُل املجال ن  أداسي إلا  حشاءاث الجىهٍش

ذ غً الىفاب الزي خذ  والىاحبت إلا ده جباع، ومً زم قان  اوػهاد هزه املجالغ بىفاب ًهل أو ًٍض

 ًترجب غىه بىالن الهشاساث الفادسة غجها ذالهاهىن ٌػ
ً
 .(15)اوػهاده باوال

 :الضماناث الخأديبيت املخعلقت بخىقع الجزاء -املبحث الثاني

 لخىىسة الجضاء الز
ً
ًخم جىنُػه غلى املىظل الػام مً نبل العلىت الخأدًبُت ورلَ  يهظشا

ملا ًمثله مً نُذ غلى خهىم املىظل قاملؽشع ومً بػذه الهماء نذ ريش الػذًذ مً المماهاث 

ُو ُو هزا املبدث في زالزت مىالب خففذ لا والهُىد التي جدٌم جىنُؼ الجضاء الخأدًبي. خُث جىا

 والثالث لحو الىػً. ،مىه لؽشغُت الجضاء، والثاوي لدعبِب الجضاء

 :شرعيت الجزاء الخأديبي -ألاول املطلب 

ن ًخم جىنُؼ الػهىبت في الحذود والىىام الزي ًدذده املؽشع، قال أًهفذ بؽشغُت الجضاء 

   ًجىص جىنُؼ غهىبت جأدًبُت لم ًىق غلحها
ًاهذ  ،عاملؽش  ختى ولى  ة،خل مً الػهىباث املهشس أولى 

مشيض املىظل ويزلَ الػهىباث الخأدًبُت ال ًجىص الاجكام غلى  ن  ل ًان جىنُػها بشلا املىظل 

 ال حعخىُؼ إلا 
ً
جىنؼ غلى مىظل ؼؿل الذسحت الػاؼشة قانل غهىبت خفم  ن  أداسة مخالكتها. قمثال

 في العى
ً
خل مً غهىبت الػُض مً أهزه الػهىبت  ن  أغلى الشؾم مً  تمً املشجب ملذة ظبػحن ًىما
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   ن  ل الىظُكت 
 في العىع خذ  املؽش 

ً
داسة لهزا الالتزام ًشجب ، ومخالكت إلا تد غهىبت الخفم ظخحن ًىما

 .(16)أدًبي لػُب في مدلهغذم مؽشوغُت الهشاس الخ

. أي ال ًجىص  ن  أومً مهخمُاث ؼشغُت الجضاء 
ً
 لُها

ً
جكعش الىفىؿ الػهابُت جكعحرا

 ال ًجىص للعلىت الخأدًبُت اظخخذام الهُاط مً 
ً
حل أالخىظؼ في جكعحرها أو الهُاط غلحها، قمثال

 لهاغذة "
ً
 ال ًىق".ال غهىبت ئ اظخدذار غهىبت لم ًىق غلحها املؽشع ـشاخت جىبُها

ؼ قهذ جفذس إلا  ىلئ وال ًجىص للعلىت الخأدًبُت اللجىء  الػهاب املهى 
 
 ًخػل

ً
و داسة نشاسا

داسة الخىظُمُت، يىهل أو هذب ورلَ بؿشك جدهُو مفلحت املشقو الػام ونذ باحشاءاث إلا 

هه نذ ـذس لذاقؼ جىنُؼ حضاء غلى املىظل، قهزا الجضاء بأـذاس هزا الهشاس ئيؽكذ مالبعاث 

 
ً
ىػا  لٍىهه حضاء مه 

ً
 .(17)ًٍىن باوال

ظاظُت التي هادث وهي مً املبادب لا  ،ومً مهخمُاث ؼشغُت الجضاء يزلَ شخفُت الجضاء

 ُ ت ويزلَ دظاجحر الذو وهي مً املبادب املهشسة في حمُؼ املجاالث الػهابُت  ،بها الؽشاتؼ العماٍو

هفذ بشخفُت الجضاء  ًاهذ أو جأدًبُت. ٍو الػهىبت ال جىفب ئال غلى مهترف الزهب  ن  أحىاةُت 

داسي، ظىاء نام باسجٍابه بؽٍل مباؼش أو ؾحر مباؼش، مادام ـذس مىه قػل ئًجابي أو ظلبي إلا 

 . (18)د ٌػذ معاهمت مىه في ونىع املخالكت الخأدًبُتمدذ  

ٌػانب املىظل بأيثر مً غهىبت غلى املخالكت الىاخذة. وهى مً  أن   يحػن: وحدة الجزاء -1

 املبادب التي ًيبغي مشاغاتها ظىاء مً نبل املؽشع أو العلىاث الخأدًبُت.

الجضاء جكترك زىاةُت الخىأ ومماغكت الضحش بذون مبرس ال ًدهو الهذف مً  تزىاةُ ن  ل 

 .(19)ما ٌػبر غً معلَ مػحنوإه   ،الجضاء

"ال ًجىص مػانبت  ( مً ناهىن الخذمت املذًىت امللغى غلى رلَ بهىلها80/3يذث املادة )أونذ 

 غً مخالكت واخذة 
ً
يثر مً مشة..........". وهى هكغ الىق الزي وسد ريشه في املادة أاملىظل جأدًبُا

 بؽان غالناث الػمل. 2010لعىت  12( مً الهاهىن 56/3)

ـلُخحن نهاةِخحن جابػخحن لىظام ناهىوي واخذ غلى أه ال ًجىص جىنُؼ غهىبخحن ه  أوبىاًء غلُه ق

وفي هكغ الكترة الضمىُت املشجٌب قحها الخىأ. يما ًيبغي  ،الخىأ امليعىب للمىظل راجههكغ 

هزا الخدذًذ إلبىاُ جىنُؼ الػهىباث الخبػُت أو الخٌمُلُت ويزلَ الجىاةُت أو  لى أن  ئالخىبُه 

 12نم ( مً الهاهىن س 155) يذث غلُه املادةأنهم ال ًدبػىن هظام ناهىن الخأدًب. وهزا ما لاملذًىت 

خذ أخذ الىاحباث أو ًشجٌب أن غالناث الػمل بهىلها "ًل مىظل ًخالل أبؽ 2010لعىت 

املحظىساث املىفىؿ غلحها في هزا الهاهىن، أو ًخشج غً مهخط ي الىاحب ٌػانب باخذي 
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الذغىي املذهُت أو  تخالُ بدو ئنامالػهىباث املىفىؿ غلحها في هزا الهاهىن ورلَ مؼ غذم إلا 

 .(20)غىذ الانخماء الجىاةُت لذه

ًهخط ي هزا املبذأ وحىب مشاغاة املالةمت بحن دسحت خىىسة : جناسب الجزاء مع املخالفت -2

خدهو هزا املبذأ مً خالُ نُام العلىت  املخالكت وهىع الجضاء املكشوك ومهذاسه، ٍو

 غً الؿلى والخػعل أو التهاون 
ً
الخأدًبُت باخخُاس الجضاء املىاظب للزهب املشجٌب بػُذا

 .(21)وإلاظشاف في اللحن والؽكهت

 مػه، بدُث جٍىن 
ً
ليثر  الجضاءاثهىاع أؼذ أقالجضاء ًٍىن غلى نذس الزهب أو مخىاظبا

 هىاع الزهىب حعامت، وجٍىن أخل الجضاءاث لنل املخالكاث حعامت.أ

الهُئاث  ـل أن  لا  ي وغً مذي جىاظب الجضاء مؼ املخالكت ًهُى الذيخىس دمحم غبذ هللا الحشاس 

ت في جىنُؼ الػهىباث، قخدذًذ حعامت الجضاء الخأدًب ومذ  يالخأدًبُت جخمخؼ بعلىت جهذًٍش

املهترف هى مً املعاةل التي جذخل في ـمُم الاخخفاؿ الخهذًشي  إلاداسي مخه مؼ الزهب ةمال 

ي مادام الجضاء املىنؼ مً الجضاءاث املىفىؿ غلحها ف ،للعلىاث الخأدًبُت بذون مػهب غلحها

 .(22)الهاهىن 

ت العلىاث الخأدًبُت في جهذًش الػهىبت ادخٍام الهماء إلا أونذ جباًيذ  سي اللُبي خُى خٍش

 داسي بذون مػهب غلحها مً نبل الهماء.املىاظبت للزهب إلا 

  ً ت في جدذًذ الػهاب املىاظب مش ظلىت إلا لا  يذث املحٌمت الػلُا في بادخُث أ داسة الخهذًٍش

لى الحذ ئظباب الاسجهاء بالػهىبت أمجلغ الخأدًب ؾحر ملضم بزيش  ن  أخٍامها "أخذ أونذ حاء في 

حشاءاث الجىاةُت غلى وحىب ريش نص ى يما هى الحاُ في بػن الجشاةم التي ًىق ناهىن إلا لا

ظباب الدؽذًذ في الػهىبت، قخهذًش الػهىبت مً مجلغ الخأدًبي ال ًخمؼ لشنابت الهماء أ

ت  ن  أوفي مشخلت الخهه سأث املحٌمت الػلُا  (23)ت لمً خذود الهاهىن داسي مادامذ الػهىبإلا  الحٍش

 باليعبت للمىظكحن 
ً
 خهُها

ً
التي جخمخؼ بها العلىاث الخأدًبُت في مجاُ جهذًش الػهىبت جمثل خىشا

 غً سنابت الهماء. ومً هىا 
ً
 ورلَ بػُذا

ً
ًالىالب مثال أو لؿحرهم مً الخالػحن لىظام الخأدًب 

داسي بدو قشك سنابخه غلى ٌمت الػلُا غً مىنكها العابو واغترقذ للهاض ي إلا غذلذ املح

لؿاء الهشاساث ئحاصث له أالعلىاث الخأدًبُت قُما ًخػلو بخهذًش حعامت الػهىبت املىنػت و 

 في جهذًش الػهىبت، خُث حاء في خٌمها 
ً
 ـاسخا

ً
الخأدًبُت غىذما جشجٌب هزه العلىاث ؾلىا

خ  خدخم غلحها جىنُؼ  يال حؿالأنىلها "... ًجب  1975-2-13الفادس بخاٍس العلىت في جهذًش الػهاب ٍو

الػهاب املىاظب للزهب، قارا هي خشحذ غً هزا الحذ ونشسث غهىبت ناظُت لزهب ـؿحر خشحذ 
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 ٌؽىب نشاسها" ىلئبكػلها هزا غً هىام املؽشوغُت 
ً
ًان هزا الاهدشاف غُبا . (24)غذم املؽشوغُت و

داسة في جىنُؼ الػهىبت حعدبذ إلا  ك أن  ش داسي غلى قر ًدبحن اظخهشاس الهماء إلا خحبهزا املىنل لا 

 الخخفاـها الخهذًشي، ومهخط ى رلَ 
ً
 ٌؽىبها ؾلى  ن  أجبػا

 
مىاه مؽشوغُت الهشاساث الخأدًبُت أال

داسي، وهزا قُه مخالكت لشوح الهاهىن غذم مالةمت هىع الجضاء ومهذاسه مؼ الزهب إلا  ىلئًىدي 

غذم  ىلئاها املؽشوع مً الػهاب الخأدًبي، قُخشج جهذًش الػهىبت مً املؽشوغُت والحٌمت التي جىخ  

هلل  غذد يثحر مً نُمت المماهاث الخأدًبُت التي جىق غلحها مفادس املؽشوغُت  ىلئاملؽشوغُت، ٍو

 .تاملٌخىبت وؾحر مٌخىب

ػمذ للمدٌمت الػلُا هزا املىنل لا  ٌعاًش هزا الخىىس  ن  أوع اللُبي خحر وهخمنى غلى املؽش َو

ل  ًىق غلى غذم مؽشوغُت الهشاساث الخأدًبُت  ن  أداسي اللُبي و لُه الهماء إلا ئالهماتي الزي ـو

 التي ال جدىاظب قحها الػهىبت مؼ الزهب.

 ىلئًخمؼ حمُؼ املىظكحن  ن  أوحػنى املعاواة في الػهىبت : املساواة في العقىبت الخأديبيت -3

قئاتهم أو دسحاتهم في ناهىن  ىلئىاسدة في ناةمت الجضاءاث بؿن الىظش هكغ الجضاءاث ال

 لىخذة املشيض أالىظُكُت الػامت واملا 
ً
هم ًخمػىن لىظام ناهىوي واخذ، ورلَ مشاغاة ن 

الهاهىوي للمىظكحن. لزلَ قخمحز بػن املىظكحن غىذ ئًهاع الجضاء الخأدًبي ظىاء مً خالُ 

 الخجاوص غً غهابهم أو جخكُل ا
ً
 أو مهذاسا

ً
ؾحر مىلىغُت مثل الجيغ  لظبابلػهىبت هىغا

 ملبذأ املعاواة في الػهىبت، 
ً
ًا أو اللؿت أو الخبػُت العُاظت أو الخىحهاث الػهاةذًت ٌؽٍل اهتها

ولًٌ خمىع واةكت مػُىت مً املىظكحن لىظام جأدًبي خاؿ مؿاًش للىظام الخأدًبي الػام ال 

 ملبذأ املعاواة فبؽٍل اهته
ً
ًا ة جٍىن باليعبت للمشايض الهاهىهُت ااملعاو  ن  أي الػهىبت ا

ت.  املدعاٍو

قمشاغاة العلىت الخأدًبُت للظشوف الشخفُت والػاةلُت أو الانخفادًت الفػبت للمىظل 

هذاقها، وال ًدىانن أغىذ جدذًذ هىع الجضاء الخأدًبي ومهذاسه، ًدهو قلعكت الػهىبت الخأدًبُت و 

ال جىىىي  ي خش أمؼ مبذأ املعاواة مثل اظدبذاُ غهىبت الخفم مً املشجب ملىظل قهحر بػهىبت 

 .(25)هزاسزاس مالُت يػهىبت إلا آغلى 

 :بدسبيب الجزاء الخأديبي -املطلب الثاني

هفذ بدعبِب الجضاء الخأدًبي  ظباب قفاح املجلغ الخأدًبي في ـلب نشاسه غً لا ئٍو

ًاهذ لا  ىلئاجخاره، أي الىناتؼ املادًت امليعىبت  ىلئاقؼ التي دغخه والذو  ظاط الزي املىظل والتي 

ها ئلى ظبب صحُذ في حعدىذ غىذ ئـذاسها لهشاس  ن  أضمت بداسة مل. وإلا (26)ًبني غلُت الهشاس الخأدًبي
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لضمها أغً هزا العبب في ـلب نشاساتها ئال ئرا  جكصح ن  أها ؾحر ملضمت ن  أهاهىن ئال الىانؼ وال

 ا أوحب الهاهىن حعبِب الهشاس إلا رالهاهىن. قا
ً
ا  حىهٍش

ً
 ؼٍلُا

ً
داسي قُفبذ الدعبِب غىذةز ؼشوا

 داسي.ؾكاله بىالن الهشاس إلا ئًترجب غلى 

حعبِب الهشاس الخأدًبي مً المماهاث الػامت في مجاُ املحايمت واملعاءلت الخأدًبُت  ذٌػ

ه نذ حىصي غً لاخىاء التي وعبذ حعبِب الهشاس الخأدًبي مً ؼأهه ومأهت املىظل بأه   ُث أن  خ

غماُ سنابت املىظل غلى صحت الهشاس الخأدًبي، بما أبؽأنها، وبالخالي ًخدهو  هئلُه وأبذي دقاغ

مما نذ ًدمل املىظل غلى الانخىاع بهشاس الجضاء  هخاةج ودلت أٌؽمل غلُت هزا الهشاس مً وناتؼ و 

عاغذ غلى جدهُو الؿاًت مىه  .(27)َو

سة ًىػً في نشاس الجضاء بالىظاةل املهش   ن  أظباب مهىػت للمىظل قٍُىن له را لم جًٌ لا إو 

 
ً
 .(28)ناهىها

هزه غماُ الشنابت الزاجُت لأهه أيزلَ قالتزام العلىت الخأدًبُت بُان أظباب الهشاس مً ؼ

ثها وغذم الدعشع ب مػان إـذاس الهشاس، والهُام بىاحب الخذنُو والبدث و االعلىت مً خالُ جٍش

مه مً مظىت أـذاس الهشاس الخأدًبي، وهزا مً ؼئالىمش نبل 
 
ل ع  هه ئهضاُ نشاسها مجزله الاخترام َو

ٌم الهاهىن، ؾحر ـذاس الهشاساث الخأدًبُت مخكهت وخئمش الزي ٌعاغذ غلى الخدحز والاظدبذاد ... لا 

 .(29)لؿاءمؽىبت بما ٌػش لها للبىالن أو إلا

و لمماه بُان  ن  أهي الشنابت الهماةُت ئر  ي خش أهمت م تيزلَ قالدعبِب ًكخذ الىٍش

عهل للهماء غمله في الشنابت غلى صحت الهشاس أالىػً غلى  لألقشادظباب ًدُذ لا  ظاظها، َو

 .(30)الخأدًبي

 
ً
ػاث الىظُكُت حعبِب الهشاساث  لهمُتوهظشا الدعبِب قهذ أوحبذ مػظم الدؽَش

 تن غالنأبؽ 2010لعىه  12( مً الالةدت الخىكُزًت للهاهىن 147الخأدًبُت، خُث هفذ املادة، )

جب  بلـ به ٌؽمل نشاس مجلغ الخأدًب غلى لا  ن  أالػمل غلى )... ٍو ظباب التي ًبني غلحها، ٍو

 مً جاس  15املىظل خالُ 
ً
 أٍخ ـذوسه(. ونذ ًىما

 
 :ذث املحٌمت الػلُا اللُبُت هزا الاججاه ًهىلهاي

 أداسي ق"ئرا لم ٌؽتره الهاهىن ـشاخت حعبِب الهشاس إلا 
 
هي  ن  ئه ال جترجب غلى حهت إلاداسة ه

 .(31)ظباب التي بني غلحها نشاسها"ؾكلذ بُان لا أ

داسة حعبِب الجضاء لضم إلا أداسي في مفش ئلى الحذ مً رلَ خُث ونذ رهب الهماء إلا 

دوى مً المماهاث ئلى ًجب جىقشه في ًل مدايت الخأدًبي ولى لم ًشد هق بزلَ، باغخباسه الحذ لا 

 ـُى الػامت في املحايماث.هفاف ولا جأدًبُت، وجملُه الػذالت املجشدة ولمحر إلا 
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صحت وزبىث  الهشاس الخأدًبي هى نشاس غهابي ًجب حعبِبه بما ًٌكل الاومئىان ئلى ن  أوجشي 

 .(32)الىناتؼ املعخىخُت لهزا الجضاء

جب  قػاُ ً الهشاس الخأدًبي بُان الىناتؼ املعخىحبت للػهىبت واملخمثلت في لا ًخمم   ن  أٍو

ًجابُت أو العلبُت التي اظخخلفذ مجها الخىأ الخأدًبي، قاالتهاماث الػامت واملبهمت ال ًمًٌ إلا 

ً الشيً أاغخباسها  مت الخأدًبُتظباب مهبىلت لخٍٍى ًٍىن الدعبِب  ن  أ، يما ًجب (33)املادي للجٍش

 في قهم 
ً
ًاقُا  و

ً
ظباب الهشاس الخأدًبي بما ًبػذه غً ممىت الؽَ والؽبهاث مً حهت وبما أواضحا

  
 
ً الهماء مً مشانبت مؽشوغُخه مً خُث ظالمت وصحت الىحىد املادي للىناتؼ امليعىبت ئلى ًمٌ

 الهاهىوي مً حهت أخشي.املىظل وظالمت جٌُُكها 

 ن  أؼاسث ئلى أداسي بمدٌمت الاظخئىاف وشابلغ ئر يذث غلُه داةشة الهماء إلا أوهزا ما 

 قدعب
ً
 في  ن  أبل ًهخط ى  ،الدعبِب الزي ٌعخىحب املؽشع لِغ الصما

ً
 ومىخجا

ً
 وواضحا

ً
ًاقُا ًٍىن 

 ئلى الىدُجت التي اهخهي ئلحها الهشاس......
ً
ظباب التي ا ئرا حاءث غباساث لا ... أم  قهم الىانؼ..... ومإدًا

 غلى ما نط ى بها، وال جدهو الؿشك الز
ً
 يأوسها الهشاس مشظلت مبهمت ال جٌكي لحمله وال ججهن دلُال

 
 
الهشاس ًبىل  ً مػه املحٌمت مً جىبُو الهاهىن، قان  نفذه الؽاسع مً حعبِب الهشاساث وال جخمٌ

 .(34)لهفىس في حعبِبه

لحظ غلى الدؽش  وحبذ حعبِب الهشاساث الخأدًبُت أها نذ ن  أَػاث الىظُكُت في لُبُا ٍو

ت لا ؾكلذ الجهاث إلا أو  ،الفادسة غً املجالغ الخأدًبُت قهي ًالعلىاث الشةاظُت مً داٍس خشي 

 حعبِب نشاساتها الخأدًبُت. 

شي الباخث   مً نبل املؽشع خُث  ن  أٍو
ً
ٌؽمل وحىب  ن  أولى باملؽشع لا  ن  أرلَ ًمثل نفىسا

 غلى املجالغ الخأدًبُت قهي.
ً
 الدعبِب ًل الهشاساث الخأدًبُت وال ًٍىن مهفىسا

 :حق الطعن -املطلب الثالث

خو الىػً الهماتي مً أهم لماهاث املىظل الػام في مىاحهت ظلىت الخأدًب ملا  ذٌػ

ش هظشه ًخفل به الهماء مً خُذة وهضاهت ومػشقت جخففه في معاةل املىاصغاث ججػله ًىظ

دعً قدق ما ًذغُه املىظل مً وحىد غذم  قاخفت وغادله ئلى نشاس الجضاء الخأدًبي املىنؼ، ٍو

ه لم ًخىشم ه  أاملؽشوغُت التي نذ جلحو بهشاس الجضاء وبالىظش ئلى ناهىن غالناث الػمل الحالي هجذ 

فادسة بؽأنهم. ٌعلٌها املىظل للخظلم مً الهشاساث الخأدًبُت ال ن  أئلى وشم الىػً التي ًجب 

الهشاساث الخأدًبُت مدفىت مً الىػً  ن  أوهزا املىنل العلبي مً حاهب املؽشع اللُبي ال ٌػنى 

هكعهم لذ أاملىظكحن مدشومىن مً خههم الىبُعي في الذقاع غً  ن  أمام الهماء، و أغلحها 
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ماء إلاداسي ن الهأبؽ 1971لعىه  88حػعل العلىاث الخأدًبُت، بل حاء املؽشع هكعه في ناهىن 

 لذ 
ً
ً مػا ن أو بالمٍش واغترف ـشاخت للمىظكحن الػامحن بدو الىػً باإللؿاء أو الخػٍى

الهشاساث الخأدًبُت الفادسة لذهم مً العلىاث الخأدًبُت خُث هق في املادة الثاهُت مىه غلى: 

املىظكىن  داسي دون ؾحرها بالكفل في املعاةل... الىلباث التي ًهذمها)جخخق دواةش الهماء إلا 

 .(35)الػامىن بالؿاء الهشاساث الجهاةُت للعلىاث الخأدًبُت...(

هخط ي خو الىػني مػشقت ؼشووه وأظبابه:  ٍو

 
ا
 البذ : شروط الطعن -أول

ً
 حي:جخىقش ؼشووه والتي جخمثل في لا ن  أختى ًٍىن الىػً مهبىال

 للخهاض ي  ن  أداسي في الىاغً خُث اؼتره املؽشع والهماء إلا : هليت واملطلحت/ ألا 1
ً
ًٍىن أهال

 لؿاء الهشاس املىػىن قُه.ئوجٍىن له مفلحت شخفُت ومباؼشة في 

ت غلى )...ال جهبل الىلباث املهذمت إلا  بؽأن الهماًا 1971لعىت  88ونذ هق الهاهىن  داٍس

هزا ث املحٌمت الػلُا وداةشة الاظخئىاف يذ  أمً لاشخاؿ لِعذ لهم مفلحت مباؼشة(. ونذ 

عي بهىلها )...أن   ه ٌؽتره لهبُى دغىي ه  أداسي نذ اظخهش غلى الكهه والهماء إلا  الاججاه الدؽَش

جٍىن له مفلحت مباؼشة وشخفُت في  ن  أهلُت الهاهىهُت للخهاض ي و جخىقش في املذعى لا  ن  ألؿاء إلا

جىقشها  يبل ًٌك ،قحهاالكفل  ىوال ٌؽتره في املفلحت نُامها خت (36)لؿاء الهشاس املىػىن قُه...(ئ

 ونذ الىػً.

 60داسي خالُ مام دواةش الهماء إلا أدو للمىظل الىػً في الهشاس الخأدًبي ً: / ميعاد الطعن2

خ ئبالؾه به. و   مً جاٍس
ً
.  ً الهشاس الخأدًبي ماكىاث هزا املُػاد ًخدف  بًىما

ً
لم ًًٌ الهشاس مىػذما

 الىظام الػام.داسي مُػاد الىػً مً ونذ اغخبر الهماء إلا 

 
ا
ًهفذ بأظباب الىػً جلَ الػُىب التي جفِب الهشاس الخأدًبي قخجػله : أسباب الطعن-ثانيا

 :(37)ظبابلحها لىلب الؿاًت ومً هزه لا ئؾحر مؽشوع، ومً زم ًمًٌ الاظدىاد 

داسي مً حهت ؾحر ًهفذ بػُب غذم الاخخفاؿ ـذوس الهشاس إلا : عيب عدم الاخخطاص -1

ًفذس مً نبل الهُئت التي مىدها املؽشع  ن  أمخخفت باـذاسه قالهشاس الخأدًبي ًجب 

 ً مًٌ جفىس غُب غذم الاخخفاؿ في الهشاس الخأدًبي  جفذس  ن  أالاخخفاؿ باـذاسة، ٍو

هزه الػهىبت ال ًمًٌ جىنُػها ئال  العلىاث الشةاظُت غهىبت الػُض غلى املىظل في خحن أن  

 .(38)ل مجالغ الخأدًبمً نب
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 : ضدارهإعيب مخالفت القرار الخأديبي بشكل وإجراءاث  -2
ً
ختى ًٍىن الهشاس الخأدًبي مؽشوغا

 للهىاغذ إلا  ن  أًجب 
ً
  والؽٍلُتحشاةُت ًٍىن مىاقها

 
ت التي ًخىل بها الهاهىن يزلَ الجىهٍش

 .(39)الخأدًبُتحشاءاث الخمهُذًت للمدايمت املخػلهت باوػهاد املجلغ الخأدًبي وإلا 

ه الحالت الىانػُت أو الهاهىهُت التي حعبو الهشاس وجذقؼ ه  أٌػشف العبب ب: عيب السبب -3

 .(40)ـذاسهئداسة ئلى إلا 

 مً لا 
ً
غماُ وظبب الهشاس الخأدًبي هى ئخالُ املىظل بىحباجه الىظُكُت أو ئجُاهه غمال

خالُ ئداسي للمىظل، ولم ًهؼ مىه أي غلُه. قارا اوػذم املأخز غلى العلىى إلا  املحظىسة

بىاحباجه الىظُكُت أو خشوج غلى مهخمُاتها، قال ًٍىن زمت رهب ئداسي، وبالخالي ال مدل لجضاء 

 جأدًبي.

  تلهشاس الخأدًبي معخخلفااهخهي ئلحها  التيالىدُجت  ن  أو مً ًخده   ن  أوللهماء 
ً
اظخخالـا

 مً 
ً
  وسام الخدهُو أـُى زابخت في أظاتؿا

ن سيً جثبذ نُام الحالت الىانػُت والهاهىهُت التي جٍى 

 عبِب في جىنُؼ الجضاء.دال

 لِغ  ن  أ)ًجب  :وجهُى املحٌمت الػلُا في لُبُا
ً
 صحُدا

ً
 ال وهمُا

ً
ًٍىن العبب خهُهُا

، و 
ً
ا  وال ـىٍس

ً
 مً  ن  أمىخدال

ً
 ظاتؿا

ً
 .(41)ـُى ووناتؼ زابخت(أًٍىن معخخلفا

نبت الهاهىهُت ًهىم بمشاأو  داسي مً صحت الىناتؼ املادًتًخدهو الهماء إلا  ن  أوبػذ 

غذم صحت جٌُُل الىنػت التي ٌعدىذ غلحها الهشاس الخأدًبي زبذ الخٌُُل الهاهىوي لها، قارا 

.
ً
 قٍُىن الهشاس مػُبا

زهب مؼ ال جاُ جهذًش مالةمت الػهىبت املهشسةداسي لدؽمل ميزلَ جمخذ سنابت الهماء إلا 

 
ً
 بدث.ا املُو مً هزاملىلىع ئلى املىلب لا أخُل  للخٌشاس قاوياملشجٌب. ومىػا

هفذ به اظخػماُ إلا : عيب إساءة اسخعمال السلطت -4  داسة ظلىتها لؿشك جدهُو ؾاًاثٍو

 غً جلَ التي خذدها الهاهىن.أو  غً املفلحت الػامت اف بػُذةهذأأو 

ال بىهل أخذ املىظكحن  داسةومً ـىس ئظاءة اظخػماُ العلىت في املجاُ الخأدًبي نُام إلا 

خذ أنهاء خذمت اداسة بنُام إلا أو  .ما ًهفذ الاهخهام والدؽكيإه  الغخباساث املفلحت الػامت و 

قشاد وحػُِىه مداباة أخذ لا بهفذ ظاط غذم الاظخكادة مً خذماجه ولًٌ أاملىظكحن لِغ غلى 

 غىه.
ً
 بذال

ت، ءاث الخأدًبُاحش إلا  ئجباعئلى غهاب املىظل دون داسة جٍىن نذ اججهذ إل في هزه الحالت قا

خػحن ئلؿاؤه.ئنشاساها مؽىب ٌػحن  ن  أ مما ٌػنى  ظاءة اظخػماُ العلىت، ٍو
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ًٍىن مدل الهشاس  ختى مدل الهشاس الخأدًبي هى الجضاء املىنؼ غلى املىظل، و: عيب املحل -5

 ًجب 
ً
الجضاء الخأدًبي والتي جم جىنُؼ بالهىاغذ والهُىد التي جدٌم الخهُذ الخأدًبي مؽشوغا

 ُو والثاوي مً هزا املبدث.ريشها في املىلب لا 

 ئرا أو 
ً
 أ املزًىسة مً أظباب الىػًظبب  لهشاس الخأدًبي لػذم مؽشوغُخه ليالغي أخحرا

ً
هكا

ن غً لا  ن  أه ًدو للمىظل ه  أق  .ابخه هدُجت هزا الهشاسـألشاس التي ًىلب الخػٍى

 الخأدًبُت التي ًيبغي اخترامها ومشاغاتها غىذ جأدًب املىظل الػام. هم المماهاثأهزه هي 

ؼ والهماء إلا : الخاجمت داسي اللُبي والتي جىاولذ في هزا املبدث أهم المماهاث الخأدًبُت في الدؽَش

ـ  الخػعلتهذف ئلى جدهُو الػذالت، وجمىؼ  مً الىخاةج حملت لذ ئلى ، وجدمى املىظل، ونذ جى

 حي:ذ في لاوالخىـُاث جمثل

 :النخائج

حشاءاث الخدهُو ئال ًخم جىنُؼ الجضاء الخأدًبي غلى املىظل املزهب ئال بػذ اظخكاء  -

لُه وجمٌُىه مً مماسظت خو الذقاع ئ يعىبتت امليمت مً خالُ مىاحهت املىظل بالتهمواملحا

 ن جدعم بالحُذة والجزاهت.أمام العلىاث الخأدًبُت التي ًجب أ

العلىت الخأدًبُت الٌثحر مً المماهاث والتي مجها: مؽشوغُت الجضاء،  جشاعيغىذ جىنُؼ الجضاء  -

ذوس نشاس الجضاء ذجه وشخفِخه، وجىاظبه مؼ املخالكت، واملعاواة في الػهىبتووخ ، ـو

، و 
ً
 جٍىن الجضاءاث الخأدًبُت خالػت ملشاحػت الهماء وسنابخه. ن  أمعببا

ُ خفش الجضاءاث الخأدًبُت وغذم الجضاء خماًت يبحرة للمىظل مً خال خههذ ؼشغُت -

ت اخخُاس الػهىبت بعبب غذم خف ن  أمػانبت املىظل ئال بأخذ جلَ الػهىباث، ؾحر   شخٍش

غلى هدى ال ًدىاظب مؼ املخالكت املشجٌبت.  دًبُت نذ ًىدي ئلى حؽذًذ الػهىبتالجشاةم الخأ

مً خالُ الخأيُذ غلى لشوسة مشانبت الهماء لخىاظب الجضاء مؼ  جذاسيهوهزا الخلل ًمًٌ 

 في خالت الؿلى. هلؿاةئد في داسي، وغذم الترد  لزهب إلا ا

 الخىضياث.

ؼ مىخذ ًىظاملؽش أدع  - الخدهُو  حشاءاث الخأدًبُت في مشخلتيُؼ إلا م حمع اللُبي ئلى ظً حؽَش

 حشاءاث الجىاةُت.واملحايمت غلى ؾشاس ناهىن إلا 

ت اظخدذار هُابت - ت لجمُؼ املىظكحن.ٌػهذ ئلحها مهمت الخدهُو في املخالكاث إلا  ئداٍس  داٍس
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ػاث الى أدغى قههاء الهاهىن إلا  -  ظُكُت بالبدث والذساظت لبُان أوحهداسي ئلى جىاُو الدؽَش

ػاث، وإخالت هخاةج هزه الذساظت ئلى  الهفىس ولعذ الكشاؾاث التي حػاوى مجها هزه الدؽَش

ػُت ملػالجتها.العلىت ال  دؽَش

 هىنهم وواحباتهم الىظُكُت.خ ًيبغي وؽش الىعي الهاهىوي بحن املىظكحن ملػشقت -

 هىامش البحث:
 

 -لماهاث املعاءلت الخأدًبُت للمىظل الػام، سظالت ديخىساه -د. امجذ حهاد هاقؼ غُاػ (1)

 .2007 -حامػت الىجاح الىوىُت هابلغ

خ  9/5داسي سنم ئوػً  (2)  .42م. م. ع العىت العادظت الػذد الشابؼ ؿ 1970-5-3م بخاٍس

ض غبذ املىػم (3) ت 1المماهاث الخأدًبُت في الىظُكت الػامت. ه -خلُكت غبذ الػٍض  -إلاظٌىذٍس

 .142ؿ 2003املػاسف 

بىبٌش أ( بىادي مفىكى لماهاث املىظل الػام  في املجاُ الخأدًبي، أوشوخت ديخىساه حامػت 4)

 .149ؿ  2014بلهاًذ ًلُت الحهىم 

 .14الخأدًبُت. مشحؼ ظابو ؿد. امجذ حهاد هاقؼ، لماهاث املعاءلت  (5)

 .247ؿ 621. مجمىغت العىت الثامىت بىذ 1954-4-14مدٌمت الهماء املفشي في حلعت  (6)

ض غبذ املىػم، المماهاث الخأدًبُت، املشحؼ العابو ؿ (7)  .215خلُكت غبذ الػٍض

ض غبذ املىػم، المماهاث الخأدًبُت، املشحؼ العابو ؿ (8)  .216خلُكت غبذ الػٍض

 149بىادي مفىكى مشحؼ ظبو ريشه ؿ ( 9)

 -308ؿ -1979المماهاث الخأدًبُت في الىظُكت الػامت داس الجهمت الػشبُت -غبذ الكخاح  (10)

309. 

خ  7/19داسي سنم ئوػً  (11)  .70الػاؼشة، الػذد الثالث، ؿ العىت، م. م .ع 1974-1-10م بخاٍس

 162( بىادي مفىكى ؿ12)

مٌخبت الجامػت  -داسي اللُبي الىبػت العادظتـُى الهاهىن إلا أ -ي دمحم غبذ هللا الحشاس  (13)

 .280. ؿ2010

 بىادي مفىكى مشحؼ ظبو ريشه ؿ -14

 .282دمحم غبذ هللا الحشاسي، املشحؼ العابو، ؿ -15

 .467دمحم غبذ هللا الحشاسي، مشحؼ العابو، ؿ (16)

 .50املشحؼ العابو، ؿلماهاث املعاءلت الخأدًبُت،  -مجذ حهاد هاقؼ غُاػأ (17)
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ض غبذ املىػم (18)  .53المماهاث الخأدًبُت، مشحؼ ظابو، ؿ -خلُكت غبذ الػٍض

 -غمان، مىبػت الؽشم  -1بشاهُم، املعئىلُت الخأدًبُت للمىظل الػام هئالػخىم مىفىس  (19)

 .159ؿ 1984

ُت، الؽشغُت، ئبشاهُم، أخٍام الػهىبت الخأدًبُت مجلت الػلىم الهاهىه أخكُظتئظماغُل  (20)

 .258الػذد العادط ؿ

 .62المماهاث الخأدًبُت، مشحؼ ظابو ؿ -امجذ حهاد هاقؼ (21)

 .458داسي، مشحؼ ظابو، ؿـُى الهاهىن إلا أ -دمحم غبذ هللا الحشاسي  (22)

 .70ولي، الػذد الثاوي ؿلا  تم، م، م، ع العى 1/1داسي سنم ئوػً  (23)

 .29، م، م،ع العىت الحادًت غؽش، الػذد الثالث ؿ1975-2-13م، 2/21داسي سنم ئوػً  (24)

 .67-66المماهاث الخأدًبُت، مشحؼ ظابو، ؿ -مجذ حهاد هاقؼأ (25)

 .483مشحؼ ظابو، ؿ -داسي اللُبيـُى الهاهىن إلا أ -دمحم غبذ هللا الحشاسي  (26)

الثهاقت ظىه سدن، مٌخبت داس داسي في الىظُكت الػامت لا مداسب غلي حمػت، الخأدًب إلا  (27)

 .358، ؿ2004

ًاث غمش قإاد اخمذ، العلىت الخأدًبُت (28) ت -الهاهشة -بش ، 1979 -مٌخبت الجهمت املفٍش

 .322ؿ

 .358داسي، مشحؼ ظابو، ؿالخأدًب إلا  -مداسب غلي حمػت (29)

 .492غبذ الكخاح غبذ الحلُم، المماهاث الخأدًبُت، مشحؼ ظابو ؿ (30)

خ م  5/25داسي سنم ئوػً  (31) الحادي والػؽشون الػذد الشابؼ  تم، م، ع. العى 1984-6-4بخاٍس

 .14ؿ

 .83ؿ -1979 -المماهاث الخأدًبُت. الهاهشة، داس الكٌش الػشبي -مجذ حهاد هاقؼأ (32)

خٌم داةشة .83ؿ -1979-ظلُمان الىماوي نماء الخأدًب. الهاهشة، داس الكٌش الػشبي  (33)

-2-3، الجلعت 1972-68-داسي سنموشابلغ في الذغىة إلا داسي بمدٌمت اظخئىاف الهماء إلا 

1974. 
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، 1972-68-داسي سنمداسي بمدٌمت اظخئىاف وشابلغ في الذغىة إلا خٌم داةشة الهماء إلا  (34

 .1974-2-3الجلعت 

 . 487داسي، مشحؼ ظابو، ؿـُى الهاهىن إلا أدمحم غبذ هللا الحشاسي،  (35)

 .13ولى الػذد الشابؼ ؿلا  تالعى -عم. م. م.  13/11داسي سنم ئوػً  (36)

دمحم غبذ هللا  -داسة في الهاهىن اللُبيغماُ إلا أىظش في هزا املػنى الشنابت الهماةُت غلى ً (37)

 .246الذلُمى ؿ

 .471داسي، مشحؼ ظابو، ؿـُى الهاهىن إلا أ -دمحم غبذ هللا الحشاسي  (38)

 ُو مً هزا البدث.املبدث لا  :ىظشً (39)

 -غمان، مٌخبت داس الثهاقت ىولُو الىبػت لا الجضء لا  تداٍساًا إلا ماله -الؽىٍٍى غمش دمحم (40)

 .341ؿ -1996

 ( نماةُت.3( لعىه )1وػً سنم )(41)

ت الػامت للخأدًب يد. هفش الذًً الهاض  -لُهئؼاس أ  -حامػت غحن ؼمغ -هسظالت ديخىسا -الىظٍش

 .799ؿ -1997
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العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤدية للهجرة الداخلية 

 باجملتمع اللييب

 " دراسة على عينة من املهاجرين من منطقة وادي الشاطئ إىل مدينة طرابلس"

 
 دمحم سعيد الثعبان.أ                   الرزاق موسى دمحم            عبد.د

 جامعة الزاوية أبو عيسى -التربيةكمية اآلداب جامعة المرقب الخمس              كمية 
 

 مقدمت:

حػض الهجغة مً اإلاىغىغاث التي اؾخدىطث غلى الباخثين في مسخلف الػلىم الاحخماغُت، 

خُث اهخمذ بهظه الظاهغة هبري اإلاىظماث الضولُت ، ؾىاء أواهذ شغغُت أم غير شغغُت، فان صٌو 

بهم  أبىائهامً  آلاالفالم الثالث فلضث الػ ممً خغمذ غليهم اإلاالًين في ؾبُل حػلُمهم وجضٍع

الضٌو الطىاغُت وبالفػل ؾاهمىا في بىائها جلً  ئلىللمؿاهمت في بىاء مجخمػاتهم، خُث اججهىا 

ً مً الهجغة وهي الهجغة الضازلُت   حػاوي صٌو الػالم الثالث مً هىع آزٍغ
ً
الخبراث الجاهؼة، أًػا

افًخضفم ألاالف مً أبىاء اللغي  ئلى اإلاضن الىبري والػاضمت، مما شيل غبء غلى اإلاضًىت  وألاٍع

افوألا وغػف الخىمُت وجضهىع في اللغي   مً هظه الظاهغة بل اهثر ٍع
ً
، واملجخمؼ الػغبي ٌػاوي اًػا

 ؤلاصاعاثمً غيره في البلضان الىفؿُت، وخاحت اإلاضن والػىاضم الػغبُت ئلى وىاصع للػمل ؾىاء في 

املخخلفت، او لخىظُف في الشغواث واإلاإؾؿاث الخضمُت والػمالت الخضمُت، وهظا ًالخظ في مضًىت 

اع وبغضاص واللاهغة وصبي والجؼاةغ وؾغابلـ الغغب وباجذ اإلاضًىت في الىؾً الػغبي حػاوي  الٍغ

 اإلاىاؾم الػشىاةُت  واعجفاع وؿبت 
ً
اعجفاع غضص الؿيان مما شيل غُب غلى الخضماث فيها، واًػا

مت والاهدغاف في الخُاة الاحخماغُت والبؿالت وغيرها مً اإلاشىالث التي غاصة ما جطاخب  الجٍغ

 املخؿـ.الخضفم البشغي غير 

اف باجذ حػاوي مً غػف الخىمُت وجضهىع اللؿاع الؼعاعي والثروة  هما أن اللغي والاٍع

الخُىاهُت  بهجغة الشباب مً اللىي الػاملت ئلى اإلاضًىت ومً هظا اإلاىؿلم فان هظه الضعاؾت حؿعى 

مباخث،  تأعبػهظه الهجغة في املجخمؼ اللُبي، خُث جم جلؿُم الضعاؾت الى  أؾبابالى الىضٌى الى 

جىاٌو اإلابدث ألاٌو مشيلت الضعاؾت وحؿاؤالتها، أما اإلابدث الثاوي فلض زطظ لإلؾاع الىظغي 

ٌ خُث جىاٌو في الجؼء  اث الاحخماغُت اإلافؿغة لظاهغة الهجغة والجؼء الثاوي للضعاؾاث  ألاو الىظٍغ
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بدث الغابؼ الظي غلم الاحخماع، وزخم باإلا أصبُاثالؿابلت خُث جىاٌو اإلابدث الثالث الهجغة في 

 زطظ للضعاؾت اإلابضةُت وهخاةجها وجىضُاتها.

 مشكلت الدراست:

ًدظى مىغىع الهجغة الُىم باهخمام بالغ مً كبل الباخثين واإلاىظماث املخلُت والضولُت،   

وحل املجخمػاث الُىم حػاوي مً الهجغة ؾىاء الضازلُت ام الخاعحُت بىىغيها الشغغُت وغير 

الهجغة )للُبي مدىع هظه الضعاؾت غاوى والػاٌ ٌػاوي مً هظه الظاهغة الشغغُت واملجخمؼ ا

آلالف مً مسخلف اللغي م، خُث هاحغ 2011فبراًغ  17زىعة ، زاضت بػض كُام (الضازلُت

، هدُجت لالشدباواث وألاوغاع الامىُت والؿُاؾُت
ً
 واؾخلغاعا

ً
اف ئلى اماهً اهثر امىا  والاٍع

 .والاكخطاصًت والاحخماغُت

الخظه الباخثان جىامي ظاهغة هجغة ؾيان اإلاىؿلت الجىىبُت )فؼان( ئلى مىاؾم  ومما

 الشماٌ، مما شيل غبء غلى هظه اإلاضن.

أؾغ أو أفغاص ئلى وهدىاٌو الضعاؾت الخالُت ظاهغه هجغة ؾيان مىؿلت واصي الشاؾئ ؾىاء 

ظاهغة البىاء للمضًىت واػصًاص  يُت الخدخُتشيل غبء غلى الخضماث والب ممامضًىت ؾغابلـ 

مت والاهدغاف الاحخماعي، هما باجذ هظه اللغي  الػشىاتي واعجفاع مإشغاث البؿالت، والجٍغ

اف حػاوي مً غػف اهخاحها خُث فلضث اإلائاث مً الىفاءاث الػالُت زاضت فئت الشباب  والاٍع

الخظ اإلائاث مً الػمالت الىافضة، خُث  ً ذ هظه اإلاىاؾمخػىٍؼ هظه الػمالت،  فلض اؾخلبلول

الُىم بىاصع الخغير الضًمىغغافي في اإلاىؿلت الجىىبُت، هما أهه مً الطػب أن ًسؿـ أو ٌؿخلغ 

 املجخمؼ في ظل جضفم بشغي غير ملنن.

 أهميت الدراست:

اث الاحخماغُت اإلافؿغة للهجغة. .1  ازغاء الىظٍغ

فُت والاجاخت الفغضت للمسؿؿين واإلاشغفين واإلا  .2 ٍت، في وغؼ و غ لهخمين باملجخمػاث الٍغ

ؼ اؾرراجُجُت الخسؿُـ إلا  خىمُت هظه املجخمػاث.لشاَع

اف واللغي من خفُضكض ٌؿ  .3 ػاث جدض مً الهجغة مً ألاٍع ها اإلاشغغىن في اضضاع كىاهين وحشَغ

 للمضن.

ت جيىن حاطبت   .4 اجاخت الفغص للخجاع وعحاٌ ألاغماٌ وحصجُػهم غلى اكامت مشغوغاث جىمٍى

 للؿيان.
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 اهداف الدراست:  

 الخػغف غلى حجم الظاهغة. .1

 الىشف غً الاؾباب الاحخماغُت اإلاإصًت للهجغة.  .2

 للهجغة. اإلاإصًتالىشف غً ألاؾباب الاكخطاصًت والثلافُت والامىُت   .3

 الهجغة.هظه الخػغف غلى الخلٌى والاؾرراجُجُاث للخض مً   .4

 حساؤالث الدراست:

 ما حجم هظه الظاهغة في املجخمؼ اللُبي؟ .1

 الاحخماغُت اإلاإصًت للهجغة؟ماهي الاؾباب   .2

 ما هي ألاؾباب الاكخطاصًت والثلافُت والامىُت اإلاإصًت للهجغة؟  .3

 ما الخلٌى الػلمُت للخض مً هظه الهجغة؟  .4

 مفاهيم الدراست: 

عة، فيل مً صالررن واإلاغا ينلػم الخغوج مً أعع ئلى أزغي، وحػالهجغة بالىؿغ وا الهجرة لغت:-أ

 آزغ
ً
 .(1)فهى مهاحغ فاعق بلضه وؾىً بلضا

 املفهىم في الاضطالح:-ب

  خؿب ازخطاضه، فالجغغافُىن وغلماء 
ً
ف الهجغة هال خاٌو الػضًض مً الباخثين حػٍغ

بأنها اهخلاٌ الؿيان مً مىؿلت حغغافُت ئلى أزغي زم ًيخج غً طلً حغير ميان غغفىها  الؿيان 

 .(2)الاؾخلغاع الاغخُاصي للفغص والجماغت

ال اما اإلافهىم الاخطاتي فِشير ئلى ول خغهت مً زالٌ  الخضوص ما غضا خغواث الؿُاخت، 

جضزل في اخطاءاث الهجغة واطا واهذ الخغهت إلاضة  ؾىت  فأهثر صاةمت ، وأن واهذ اكل مً ؾىت 

 .(3)حػخبر مإكخت

ى في خين ًإهض اإلاعجم الضًمىغغافي بأنها شيل مً اشياٌ الخىلل الؿياوي مً اعع جضع

دبػه حغير في  ضعى ميان الىضٌى أو ميان اإلالطىص ٍو
ُ
اإلايان الاضلي أو ميان اإلاغاصعة ئلى اعع ج

 (4)ؤلاكامت

 املفهىم الاجرائي للهجرة:

هي اهخلاٌ بػؼ الافغاص والاؾغ مً كغي مىؿلت واصي الشاؾئ الى مضًىت ؾغابلـ لغغع 

 الاكامت الضاةمت.
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 مفهىم املجخمع الريفي:

 (5)أالف وؿمت10ل غضص ؾيانها غً لالتي حشمل اإلاضن الطغغي التي ًم ًمثل اإلاىاؾ

 هى الظي ًلل غضص ؾياهه غً )َو 
ً
( وؿمه اما اطا ػاص غً طلً فهى مجخمؼ 2500ػغف أًػا

في ختى ولى وان ٌػمل بالؼعاغت  (6)غير ٍع

 الخعريف الاجرائي للمجخمع الريفي: 

ض غضص ٍاف واإلاضن الطغيرة، والتهى طلً املجخمؼ الظي ٌشمل اللغي والىاخاث والاع  ي ال ًٍؼ

 به الخضماث فلل جؾيانها غً غشغة الاف وؿمت، و 

 النظرياث املفسرة لظاهرة الهجرة:

اث التي زللذ هظه الظاهغة )اؾبابها  ًخم في هظا اإلابدث اؾخػغاع وجدلُل بػؼ الىظٍغ

 وآزاعها(.

 (E.G Ravensteinهظريت رافشين) /1

فيها غضة كىاهين منها اإلاؿافت، فيلما كلذ اإلاؿافت بين ميان الاكامت ًغي أن الهجغة جخدىم 

 البػض الاكخطاصي فان 
ً
والبلض اإلاهاحغ ئلُت ػاصث الهجغة، وولما ػاصث اإلاؿافت كلذ الهجغة، واًػا

ت أما الجيـ فان الاهار اهثر  ً ًخجهىن للبلضان طاث اإلاغاهؼ الطىاغُت والخجاٍع غالبُت اإلاهاحٍغ

 .(7)ؿافاث اللطيرةهجغة في اإلا

  stouffer هظريت اسخىفر /2

ػني بها الفغص اإلاخمثلت في غضص اإلاؿاهً  ت الفغص اإلاخضازلت أو الىؾُؿت َو اؾلم غلى هظٍغ

 صافل
ً
 اإلاخىفغة، وغضص الىظاةف واماهً الخػلُم وغيرها التي جيىن غامال

ً
ض مً غىامل  ا للهجغة جٍؼ

 .(8)الجظب الُه

 :الهجرةهظريت الدافعيت لقرار /3

 (9)ملىماث الجساط كغاع الهجغة أعبػت( أن هىان Degong( و) صًجىهج sellًغي ول مً ) ؾل 

 وجخمثل في آلاحي:

 بأن جيىن الهجغة مخاخت بضون غلباث. Availabilityالاجاخت  ( أ)

ت الىؾىُت. Motiveالضافؼ )ب(   أي ول ماله كُمت في خُاة البشغ مثل الضافؼ الاكخطاصي والخٍغ

 خُث ًخىكؼ اإلاهاحغون ان الهجغة ؾدؿاغضهم غلى جدلُم اهضافهم. EXpecancyالخىكؼ )ج( 

هاحغ  Incentiveالخافؼ )ص( 
ُ
  ألابىاءلُه مثل حػلُم ئأي اإلاؼاًا في اإلاىؾً اإلا

ً
 مػاضغا

ً
 حػلُما
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اث اإلافؿغة للهجغة ًمىً اللٌى أن الؿبب الغةِس ي للهجغة مً أحل  مً زالٌ غغع الىظٍغ

ت وغمان  جدؿين الاخىاٌ  اغافت الى الخٍغ
ً
 مػاضغا

ً
الاكخطاصًت وغمان حػلُم الابىاء حػلُما

 الخلىق. 

 الدراساث السابقت:

خم  مً بدث ًخم غغع غضصفي هظا اإلا الضعاؾاث الؿابلت التي لها غالكت باإلاىغىع الخالي، ٍو

 غغغها مً الاكضم ئلى الاخضر.

 / دراست ) مثنى 
ً
هضفذ  هظه الضعاؾت الخػغف غلى ازغ الهجغة الضازلُت غلى  :(10)م(2008اوال

ت الُمىُت، واغخمضث  ذ الى غضة لغلى البُاهاث الاخطاةُت، وكض جىضجغهُب الؿيان في الجمهىٍع

اصة مػضٌ الىمى الؿياوي، في  هخاةج منها أن الخدغواث الؿياهُت بين املخافظاث جإصي ئلى ٍػ

الىمى الؿياوي في املخافظاث الؿاعصة، هما أن حل املخافظاث الجاطبت، بِىما ًلل مػضٌ 

ً مً الظوىع.  اإلاهاحٍغ

 / ) دراست )مدسن 
ً
ذ هظه الضعاؾت: (11)م(2008 –ثاهيا الخػغف غلى أؾباب  بهضف احٍغ

م اإلالابال  ػُىت ث الصخطُت والاؾخبُان أما الالهجغة ئلى مضًىت هابلـ، وجم حمؼ البُاهاث غً ؾٍغ

 ، ومً أهم الىخاةج التي جىضلذ ئليها:مفغصة 150 كىامها ملطىصة غُىه فلض جم اهخلاء 

ً  الى مضًىت هابلـ واهىا مً الظوىع.  أن غالبُت اإلاهاحٍغ

 اما اؾبابها فهي جخمثل في الػامل الؿُاس ي، زم الاكخطاصي اما الثالث وحىص الاكاعب.

 / دراست عبد املؤمن)
ً
لى جؿىع ظاهغة الهجغة هضفذ هظه الضعاؾت الخػغف غ: (12)م(2006ثالثا

في املجخمؼ اللُبي، وابغاػ الػىامل الضافػت والجاطبت للهجغة للمجخمؼ اللُبي، وجم اؾخسضام مىهج 

م الػُىت الػمضًت، كض جىضلذ ئلى غضة هخاةج منها، مً أهم غىامل  اإلاسر الاحخماعي غً ؾٍغ

مً مجمىع اللىي الػاملت   %6,3والجظب في لُبُا جىامي الضزل اللىمي، وشغلذ ؤلاهار الىافضاث 

ت مً   جمثل الدجم الاغظم مً الهجغة الىافضة. 45 – 15غير اللُبُت، هما أن الفئت الػمٍغ

 حعليق على الدراساث السابقت: 

مً زالٌ اؾخػغاع الضعاؾاث الؿابلت اؾخلغاء هخاةجها هجض اهه كض جباًيذ احجام 

 جباًيذ الػُىاث والاصواث اإلاؿخسضمت وازخلفذ مخغيراث 
ً
الؿً، والجيـ، ومؿخىي الخػلُم اًػا

 اهضافها ووحه الاؾخفاصة منها جخمثل في الاحي:

 مػغفت اوحه الىلظ في الضعاؾاث الؿابلت ومداولت ؾضها في الضعاؾت الخالُت. -1

 مػغفت الاؾالُب اإلاىهجُت والىؾاةل الاخطاةُت اإلاخبػت .  -2
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 ظغي. جضغُم هخاةج الضعاؾت الخالُت وجضغُم الاؾاع الى  -3

 أهثر للضعاؾت.  -4
ً
 اغؿذ وغىخا

 الهجرة في ادبياث علم الاجخماع:

 
ً
 ،ٌػغفها الباخثىن الاحخماغُىن بانها غملُت اهخلاٌ افغاص مً الىاؽ بطىعة صاةمت مفهىمها: -اوال

أو مإكخت ئلى الاماهً التي جخىفغ فيها ؾبل الىؿب والػِش، وكض جيىن جلً الاماهً صازل خضوص 

 باعاصة الف
ً
غص والجماغت او بغير بلض واخض او زاعج خضوص هظا البلض، وجخم هظه الػملُت احماال

بال اكامت  املجخمؼ، وكض جيىن غملُت الاهخلاٌ والخدٌى في اإلايان اإلاػخاص زؿـ لهئعاصتهم او لهضف 

 .(13)مً مىؿلت ئلى أزغي غلى همى صاةم أو مإكذ

 ن:ياهىاع املهاجر 

 .الالحئىن  .1

 اإلاهاحغون طو اإلاهاعاث الػالُت او اليشاؽ الخجاعي.  .2

ىن   .3  .اإلاهاحغون اللؿٍغ

 الػلمُت. الىفاءاثاإلاهاحغون طو   .4

 هجغة أغػاء الاؾغة.  .5

الخضوص الؿُاؾُت واؾخلغ في مىؿلت ؾُاؾُت  ؿىىجسشخظ غير ميان اكامتهوهى مهاحغ   .6

 .(14)ؾىاء واهذ صولت او أمه

 هجغة زاعحُت وهي خغهت صاةمت   .7
ً
ًلىم بها شخظ أو حماغت جخسؿى الخضوص الؿُاؾُت وؿبُا

 هدى مىؿلت او مجخمؼ اكامت حضًضة.

ما ؾبم ًخطر ان الهجغة لها غضة أهىاع وأؾباب جسخلف مً فغص الى آزغ ومً مجخمؼ الى 

آزغ، وباغخباع ان الضعاؾت الخالُت جغهؼ غلى الهجغة الضازلُت فهي حػني النزوح الى مىؿلت آزغي 

 ففي اإلابدث الخالي ؾِخم مىاكشت اؾباب وصوافؼ الهجغة: مخػضصة ألؾباب

افع الهجرة:  اسباب ودو

جدؿين اخىاله الاكخطاصًت او البدث غً في صخطُت: وهي جغحؼ الى عغبت الفغص ألاؾباب ال .1

 اإلاياهت الاحخماغُت اإلاغمىكت او البدث غً الخغهت الؿُاؾُت والضًيُت.

الاجطاٌ زاضت و  ألاؾباب الاحخماغُت: جؿمذ الاحُاٌ الجضًضة الى البدث غً الخضماث  .2

اف بهجغتهم الى اإلاضًىت مً الاهل. الصخُت والخػلُمت، زاضت ؾيان اللغي   والاٍع
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اف ًخجه الى اإلاضًىت لالهسغاؽ في الػمل   .3 ألاؾباب الاكخطاصًت: الػضًض مً ؾيان اللغي والاٍع

 ما جخميز به اإلاضن والخجاعة وغيرها مً ألاغماٌ.
ً
 زاضت الػمل في صٌو الخطيُؼ الظي غالبا

اصة فغص جلىص اإلاؿاخت الىاؾػت لللؿغ ألاؾباب الجغغافُت:   .4 الاهخلاٌ والهجغة جدذ الى ٍػ

لىص الخىىع البُئي الى جىىع اليشاؽ الاكخطاصي خُث ًجظب اإلاىار  (15)اؾباب مسخلفت ٍو

اإلاػخضٌ الؿيان خُث ًدخل اإلاىار زاضت اعجفاع صعحاث الخغاعة وضىعة الؿلـ الى غىامل 

 ؾغص ؾياوي.

اغُت: اإلاخمثلت بؿُاؾت الضولت والتي حؿعى لخهجير غضص مً ؾيانها ألاؾباب الؿُاؾُت والاحخم  .5

غ مىاؾم حضًضة  ؼ وجؿٍى ت بهضف اغاصة جىَػ ت او الؿُاؾاث الاؾخػماٍع فمً الخؿـ الخىمٍى

التي ججػل  الضٌو جضفؼ بلؿم ؾيانها الى مىاؾم اإلاؿخػمغاث بهضف خماًت ممخلياتها وجثبُذ 

 .(16)اكضامها في جلً اإلاؿخػمغاث

 آثار الهجرة الداخليت:

 
ً
 اثارها على الارياف والقري:-اوال

في اللغوي. .1  فلضان الؿابؼ الٍغ

 وزلافت.  .2
ً
 فلضان الٍغف اغضاص مً الشباب الاهثر حػلُما

ف اغضاص هبيرة مً الاًضي الػاملت زاضت الشباب اإلاخضعب غلى بػؼ اإلاهً.  .3  ًفلض الٍغ

ت، خ  .4 ض وؿبت ؤلاهار والشُىر والاؾفاٌ في ظهىع مشيلت في الررهُبت الىىغُت والػمٍغ ُث جٍؼ

اف واللغي.  الاٍع

 هخاحُت.جغن مؿاخاث واؾػت مً الاعع صون اؾخغاللها مما ًإزغ في الا   .5

 
ً
 أثارها على املدن: -ثاهيا

إصي الى ظهىع مشاول منها  .1 اصة غضص ؾيان اإلاضًىت بضون جسؿُـ ًغبً الخؿـ الضولت ٍو ٍػ

 والخػلُمت واإلاىاضالث.الاؾيان والخضماث الصخُت 

2.  .
َ
 الاهدغاف الخللي واوػضام الػبـ وؿبُا

 الضم غمغاوي غلى الاعاض ي الؼعاغُت.  .3

ؼ.  .4  الخىظُم الؿياوي الؿَغ

 ظهىع الػضًض مً اإلاشىالث الاحخماغُت.  .5

 اهسفاع الاحىع هدُجت لخمغهؼ الػمالت في اإلاضًىت.  .6
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مت الازالكُت زاضت صازل   .7 اهدشاع لىثير مً الامغاع الاحخماغُت واعجفاع مػضالث الجٍغ

 الاخُاء الشػبُت. 

 حجم وابعاد مشكلت الهجرة الداخليت في املجخمع الليبي:

ال جىحض اخطاةُاث غً الهجغة الضازلُت باملجخمؼ اللُبي لػضة اؾباب منها حػلُض الاحغاءاث 

ت زاضت ما ًخػلم ب  كض جىلؿم الاصاٍع
ً
االهخلاٌ الى مىؿلت أزغي الخاضت بالسجل اإلاضوي اًػا

 ًيخلل فغص مً الاؾغة فلـ هما أن غضم 
ً
الاؾغة الى حؼةُين حؼء ًيخلل وحؼء ًفػل البلاء واخُاها

ً فمنهم اكررهذ هجغجه باألمً أي غىض جىفغ ألامً ؾُػىص  ً مً اإلاهاحٍغ ت لضي الىثيًر وغىح الغٍؤ

ؼ وفغص غمل ًمىًومىه بالخىمُت اإلايا ان ٌػىص هما ان الاهخلاٌ الغؾمي  هُت أي غىض وحىص مشاَع

ه ومػاعفه في  ًيخلل ًفلض بػؼ خلىكه فمً خغماهه مً خلىكه الؿُاؾُت،  ٌػني ألن اهله وطٍو

مثل  (17)لظلً ًإهض مىظفي السجل اإلاضوي بمىؿلت واصي الشاؾئ أن مً ًيخللىن كله مىؿلخه 

او اؾغة لضيها زالف  ،خالت الؼواج إلاىاؾىه مً اإلاىؿلت ئلى مىؿلت آزغي او اؾغة خضًثت  الؼواج

 مؼ أؾغ آزغي.

ً مً الشباب ممً جرراوح اغماعهم مً  ؾىت وهى في الغالب ما  30/  25ومػظم اإلاهاحٍغ

 غً الػمل.
ً
 ًيىن جللىا حػلُمهم في اإلاضًىت او الخدلىا بها بػض جسغحهم، بدثا

ً هاحغوا الى اإلاضًىت لخػلم اوالصهم زاضت الاهار منهم واهس مػظم غاؾهم في ولُاث اإلاهاحٍغ

 .والامياهُاث مخىفغة او بها هلظ في ألاؾاجظة واإلاػاملغير ىاؾلهم كض جيىن في م

 اليلُاث ال جىحض في مىاؾلهم زاضت في الفررة اإلااغُت. بػؼزاضت اليلُاث الؿبُت، و 

 الػمل في 
ً
ً مً اهسغؽ في الؿلً ألامني والػؿىغي مما ًدخم غلُه اخُاها بػؼ اإلاهاحٍغ

ً مً اغػاء هُئت  الىػاعاثاإلاضًىت ومنهم مً ٌػمل في  وبػؼ الاحهؼة في الضولت بػؼ مً اإلاهاحٍغ

ـ حامعي اهخللىا لخدؿين مػِشته لمخسططين في الؿب ل بالػمل في مإؾؿاث أزغي  مجضَع

 واللاهىن.والهىضؾت 

 :فسان ملحت عن أهم املشكالث التي حعاهيها منطقت

م 2011مً فبراًغ  17حػاوي حل مىاؾم الجىىب مً مشىالث مخػضصة زاضت بػض كُام زىعة 

اصة مشىالث اإلاىؿلت في هظا اإلابدث ؾُداٌو الباخث اؾخػغاع أهم اإلاشىالث التي  اصي الى ٍػ

 ي:حػاهيها اإلاىؿلت مما حػلها مىؿلت ؾغص ؾياو

 جدضر اشدباواث بين اللباةل والػاةالث في  .1
ً
حػاوي اإلاىؿلت مً مشيلت الخػطب اللبلي، واخُاها

 اإلاىؿلت لػضة اؾباب.
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مت والاهد  .2 مت والاهدغاف الاحخماعي وجضزل اللبُلت في فؼ الجٍغ غافاث اعجفاع وؿبت الجٍغ

 بػُضة غً اللاهىن. حػؿفُتخلذ بؿغق  شىالث الاحخماغُت مما ًجػل اإلا

 اعجفاع وؿبت البؿالت زاضت بين الشباب.  .3

مما ؾبب في مشيلت جأزغ ؾً الؼواج  فؼانشباب للؼواج مً زاعج مىؿلت اججاه الػضًض مً ال  .4

 لفخُاث.لبػؼ ا

ت إلاىاؾم   .5 جضهىع الىغؼ الامني في الجىىب زاضت مىؿلت ؾبها باغخباعها الػاضمت الاصاٍع

 الجىىب مما اوػىـ غلى حمُؼ مىاؾم الجىىب.

ب الىكىص واإلاىاص الغظاةُت واإلاغهباث، مما اعجفػذ اؾػاعها   .6 ب زاضت تهٍغ جفش ي ظاهغة التهٍغ

 زاضت اؾػاع الىكىص.

 جفش ي ظاهغة الؿغكت باإلهغاه، والخغابت والخؿف زاضت في مضًىت ؾبها.  .7

جىامي ظاهغة الهجغة غير الشغغُت مما حػل مضًىت ؾبها جأوي الاالف مً صٌو الجىاع مثل   .8

 لىُجغ. حشاص وا

 مضن الشماٌ.  .9
ً
 جضهىع الىغؼ في مضًىت مغػق، التي هؼح حل ؾيانها الى مضن الجىىب واًػا

 الخلدشىُالث اإلاؿلااهدشاع   .10
ً
 مغ الضولت.أل  جسػؼ ت والتي غالبا

 ما حػخمض غلُه الؼعاغت مما جغجب غلُه جضهىع في   .11
ً
الاهلؿاع اإلاخىغع للىهغباء والظي غالبا

 الؼعاغت.

الامني في مضًىت ؾبها مما حػل الػضًض مً الاحاهب والخبراث والىفاءاث اللُبُت جضهىع الىغؼ   .12

  حغاصعها.

 ت الاععم زطىباعجفاع صعحت الخغاعة زاضت في فطل الطُف اغافت الى كلت الامؿاع وغض  .13

 زاضت مىؿلت واصي الشاؾئ مما حػلها مىؿلت ؾغص ؾياوي.

 ئ غير مؿخغلت.وحىص امياهُاث ؾبُػت هاةلت بمىؿلت واصي الشاؾ  .14

ع الىغؼ الضًمغغافي إلاضًىت ؾبها ٌؿبب الهجغة غير الشغغُت وػخف الاالف مً صٌو بىاص  .15

 الجىاع.

 جضهىع اإلاإؾؿاث والخضماث مثل الخضماث الصخُت والخػلُمت واإلاغافم والاؾيان.  .16

 إلاجراءاث املنهجيت:

م اإلاسر الاحخماعي خُث اجاح حمؼ  اؾخسضمذ هظه الضعاؾت اإلاىهج الىضفي غً ؾٍغ

اف واللغي الى مضًىت ؾغابلـ، واؾباب هجغتهم  ً مً الاٍع مػلىماث غً زطاةظ اإلاهاحٍغ

 وجدلُلها مً أعع الىاكؼ.
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 عينت الدراست:

جي  snowball sample( ض) هغه الجلُجم ازخُاع غُىت غير غشىاةُت ) غُىت الرراهم الخضٍع

، باغخباع أن الباخثين ال جخىافغ لضيهما مػلىماث غً (18)خُث جىاؾب مؼ اإلاىغىع اإلاؿغوح

ً مً مىؿلت واصي الشاؾئ الى مضًىت ؾغابلـ باغخباع انهم غير مسجلين في السجل  اإلاهاحٍغ

هي الاؾخبُان مفغص اما وؾُلت حمؼ البُاهاث ف 70ؾىاء أؾغ او افغاص خُث بلغ غضص الػُىت  اإلاضوي،

 اإلاغلم خُث ان حمؼ أفغاص الػُىت ًجُضون اللغاءة والىخابت.

 مجاالث الدراست:

مفغصة مً الاؾغ )اعباب الاؾغ( الىالضًً  70جم ازخُاع غُىت كىامها املجاٌ البشغي: 

مً الظوىع الظًً هاحغوا مً كغي مىؿلت واصي الشاؾئ الى ؾغابلـ زالٌ الفررة مً والشباب 

 م.2020الى 2000

ذ هظه الضعاؾت في مضًىت ؾغابلـ الىبري وهى غاضمت الىؾً وحػض أهبر  املجاٌ اإلاياوي: أحٍغ

بلغ غضص ؾيانها خىالي  وجلؼ  هم750ملُىن وؿمه وجبػض غً مىؿلت واصي الشاؾئ 3مضًىت لُبُت ٍو

بلغ غضص ؾي 25مىؿلت واصي الشاؾىء في الجىىب الغغبي وهى واصي فؿُذ به اهثر مً  ت ٍو اهه كٍغ

الف وؿمت واإلاغهؼ الاصاعي بها مضًىت بغان والان كؿمت الى زالر بلضًاث وهي بغان  100اهثر مً 

 .اللغغت اصعي 

ش  2021 6- 8املجاٌ الؼماوي: جم احغاء الضعاؾت ًىم   م.2021- 8- 20الى جاٍع

 مجخمع الدراست:

 ام اؾغ الظًً هاحغوا مً مىؿلت  اإلاىاؾىينيىن مجخمؼ الضعاؾت مً خً
ً
ؾىاء أواهىا افغاصا

ً ؾىت، خُث شملذ  الؼمىُتأي اإلاضة  م 2020الى  2000الفررة مً غام في  الشاؾئواصي  غشٍغ

 مفغصة. 70ألاؾغ اإلاهاحغة ألاب وألام اغافت الي الشباب مً الظوىع وبلغ غضص الػُىت 

 الاؾالُب الاخطاةُت اإلاؿخسضمت:

 الن هظه ا
ً
لضعاؾت جداٌو الخػغف غلى اؾباب هجغة اإلاىؾىين مً مىؿلت واصي الشاؾئ هظغا

ت والخىغاعاث الخؿابُت لإلحابت غلى حؿاؤالث  الى مضًىت ؾغابلـ، فلض جم اؾخسضام اليؿب اإلائٍى

 الضعاؾت.
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ؼ أفغاص الػُىت وفم مخغير الجيـ (1حضٌو عكم )  جىَػ

 اليؿبت الخىغاع اإلاخغير

 طوىع 

 أهار

 املجمىع

45 

25 

70 

64% 

36% 

100% 

% وهظا ًغحؼ الى 64( ًخطر أن وؿبت الظوىع جفىق الاهار اط بلغ 1بالىظغ الى الجضٌو عكم )

ت  ً مً الشباب بضون اؾغ، أي هاحغوا لىخضهم وؾبُعي في املجخمػاث اللغٍو وىن الافغاص اإلاهاحٍغ

فُت ال ٌؿمذ للفخاة بالؿفغ لىخضها او الضعاؾت او الػمل بِىما جخاح   للشباب خُثالفغضت والٍغ

 م أن مػظم مً ًخسغج مً
ً
 ًغحؼ الى مىؿلخه. الإؾؿت حػلُمت في اإلاضًىت غالبا

ؼ افغاص الػُىت وفم الخالت الخػلُمت (2حضٌو عكم )  جىَػ

 اليؿبت الخىغاع اإلاخغير

 أؾاس يحػلُم 

 حػلُم مخىؾـ

 حػلُم حامعي

 حػلُم فىق الجامعي

5 

15 

30 

20 

7% 

21% 

43% 

29% 

 يق الجامعى ف % مً اإلاخدطلين غلى حػلُمهم الجامعي و43مما ؾبم ًخطر ان وؿبت بلغذ 

 اإلاضن. ئلىاليىاصع اإلاخػلمت زاضت الشباب هي مً تهاحغ  أنوهظا ًضٌ غلى 

 ًىضر الخالت الاحخماغُت ألفغاص الػُىت (3حضٌو عكم)

 النسبت الخكرار املخغير

 متزوج

 أعسب

 مطلق

 أرمل

50 

15 

05 

00 

71% 

21% 

7% 

0% 

% وهي وؿبت غالُت وهظا 71بلغذ  ين وؿبت اإلارزوح أنًخطر مً زالٌ الجضٌو الؿابم 

جغخل زاضت ألاؾغ ضغيرة الػضص وخضًثت الؼواج، ًليها الػؼاب  أفغاصهابيامل  ألاؾغة أنصلُل غلى 

 ألامىُت ألاحهؼةاإلاىسغؾين في  أو% وهم الشباب الظًً جسغحىا مً الخػلُم 21بلغذ اليؿبت  ئط

ت والخضمُت   .ألازغي والػؿىٍغ

 

 



 العىامل االجتماعيت واالقتصاديت المؤديت للهجرة الداخليت بالمجتمع الليبي

 دمحم سعيد الثعبانأ.مىسى دمحم                                                  د.عبدالرزاق

 

 م2021ديسمبر -الجزء الثاني                   151مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر          

 الػُىت خؿب مخغير الػمغ أفغاصًىضر  (4حضٌو عكم )

 اليؿبت الخىغاع اإلاخغير

 26 - 18مً 

 40- 26مً 

 فما فىق  40مً 

15 

30 

25 

21% 

43% 

36% 

ً  أنمً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطر  فىق وهظا ًغحؼ  ؾىت فما 26 أغماعهمحل اإلاهاحٍغ

ً مً أؾغ ولضيهم حل وىن  ئلى مخػضصة مً الخػلُم زاضت  أهىاعفي  أبىائهم أبىاء الهسغاؽاإلاهاحٍغ

 .الػمل أوالؿبي 

 ًىضر اإلاهىت لضي أفغاص الػُىت (5حضٌو عكم)

 اليؿبت الخىغاع اإلاخغير

 مضويمىظف 

ت أمىُتوظاةف   وغؿىٍغ

 خغة أغماٌ

ـ أغػاء  هُئت جضَع

 غاؾل غً الػمل

 املجمىع

20 

15 

15 

12 

08 

70 

20% 

21% 

21% 

17% 

11% 

00% 

ً مً ٌػملىن في الؿلً  ًفىق  ؤلاصاعي مً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطر أن اإلاهاحٍغ

بلغ وؿبتهم  ئط ألازغي الىظاةف  مً  أما% 29أن بػؼ الىػاعاث غلى مؿخىي الضولت بها مىظفىن ٍو

 وهظا عبما ًيىن مً الخغ  وؿبت% وهظه 11هم غاؾلىن غً الػمل ًبلغ 
ً
جين الجضص ٍغئُلت حضا

 مً هً عباث بُىث. ؤلاهارومً 

 الاحخماغُت اإلاإصًت للهجغة ألاؾبابًىضر  (6حضٌو عكم )

 العبارة ر.م
افق ىفقم  ال أو

 % ث % ث

 %6 4 %94 66 ألاساسيت الاجخماعيت قلت الخدماث 

 %21 15 %79 55 عاث السياسيتاالطر  الخعطب القبلي و 

 %23 16 %77 54 هدرة الخعليم الجامعي والعالي 

 %20 14 %80 56 جدخل القبيلت في مؤسساث الدولت 

 %29 20 %71 50 تهميش املخعلمين وذوي الكفاءاث 

 %86 60 %14 10 الفرص لها إجاختتهميش املرأة وعدم  
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ألاؾاؾُت هي الػباعة التي الاحخماغُت  بالىظغ الى الجضٌو الؿابم ًخطر أن كلت الخضماث 

ت في 94 الاحخماغُت خُث بلغذ اليؿبت ألاؾبابجدطلذ غلى اإلاغجبت ألاولى في  % أي ان اللٍغ

للمىاؾً اإلاخمثلت في الخضماث  ألاؾاؾُت الاحخماغُت لُبي ال جؼاٌ جفخلغ الى الخضماثاملجخمؼ ال

مثل جىفغ ألاؾلم الؿبُت  الصخُت  خُث جفخلغ اإلاغاهؼ الصخُت في اللغي الى ابؿـ اإلالىماث

ت  بػؼ اللغي جفخلغ ختى الى اإلااء والاهلؿاع اإلاخىغع في الىهغباء،  وألاصٍو
ً
واملخخبراث الؿبُت اًػا

ت  الى طلً الىلظ في الىكىص واعجفاع اؾػاعه في أغف ، وغاػ الؿهي، واعجفاع اؾػاع الؿىق اإلاىاٍػ

 اص الغظاةُت.ى اإلا

 وبلغذ  ً ال ًىفلىا غلى هظه الػباعةماما 
ً
% وهظا ًغحؼ الي جباًً 6فيؿبتهم غئُلت حضا

 الخضماث في اللغي مً مىؿلت الى ازغي.

غلى هظه ًىافم تهمِش اإلاغأة وغم اجاخت الفغضت لها اط بلغذ مً فهى اما آزغ الاؾباب 

% وهى وؿبت غئُلت اط ان اإلاغأة شأنها شأن اإلاغأة في اإلاضًىت اط جمىىذ مً مىاضلت 4الػباعة 

تها واهسغؾذ في الػمل زاضت في كؿاعي الخػلُم والصخت الضعاؾ بت مً كٍغ ت في اإلاضن اللٍغ

 وأضبدذ حشاعن في بىاء املجخمؼ. 

 ًىضر الاؾباب الاكخطاصًت اإلاإصًت للهجغة (7حضٌو عكم )

 الػباعة ع.م
 ال أوافم مىافم

 % ث % ث

 %7 5 %93 65 جينٍاعجفاع مإشغاث البؿالت زاضت لضي الخغ  

ؼ الاهخاحُت والخضمُت    %4 3 %96 67 كلت اإلاشاَع

 %79 55 %21 45 اعجفاع صعحاث الخغاعة وغضم زطىبت الرربت 

م لإلهخاج   %9 6 %91 64 غضم وحىص ؾُاؾاث الدؿٍى

 %13 9 %87 61 غضم اؾخسضام اإلاىاص اإلاخاخت باإلاىؿلت 

ت ألاوشؿتاوػضام    %107 7 %90 63 الخجاٍع

ؼ  بالىظغ الي الجضٌو الؿابم ًخطر ان الػباعة التي جدطلذ غلى وؿبت غالُت هي كلت اإلاشاَع

 خُث لم ًخم 96والخضمُت اط بلغذ وؿبت مىافم ؤلاهخاحُت
ً
وغؼ ؾُاؾاث  % وهى وؿبت غالُت حضا

ؼ  ؼ كغوع غلى الشباب إلكامت  ئهخاحُتحُضة إلكامت مشاَع ؾىاء ػعاغُت أم ضىاغُت، وجىَػ

الؿبُػُت اما الؼعاغت اهخاج الخمىع  زاضت وان اإلاىؿلت جؼزغ باإلاىاعص غغي ومخىؾؿتمشغوغاث ض

 بغغؽ الفؿاةل الجُضة، واكامت مشغوغاث لىؿبها وبػؼ الطىاغاث اللاةمت غلى الخمىع.
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 اإلاشغوغاث الخضمُت هلل مً اإلاىؿلت مثل زضماث البىىن، وزضماث الىلل 
َ
اًػا

 واإلاىاضالث والاجطاالث.

% وهظا ًغحؼ الى وىنهم غير مهخمين بهظه اإلاشغوغاث 4اما مً ال ًىافم فبلغذ وؿبتهم 

افزاضت   او ٌؿىىىن في كغي بها بػؼ اإلاشغوغاث. ألاٍع

% وهى وؿبت غئُلت اعجفاع صعحاث 21آزغ الػباعاث والتي جدطلذ بيؿبت اإلاىافلت غلى  أما

صعحت  45في فطل الطُف الى أهثر مً الخغاعة  وغضم زطىبت الرربت خُث جطل صعحاث الخغاعة 

ت ولىً حّل الؿيان  مؼ صعحت الخغاعة اما زطىبت الرربت فهي جسخلف مً مىؿلت الى جأكلمىا مئٍى

 ازغي.

 الثلافُت اإلاإصًت للهجغة ألاؾبابًىضر  (8حضٌو عكم)

 العبارة ر.م
افق مؤقذ  ال أو

 % ث % ث

 %57 40 %43 30 والدشريعاث نقلت اخترام القىاهي 

 %83 58 %17 12 جفش ي سلىكياث جدعىا للسلبيت 

 %50 35 %50 35 غياب ثقافت الحىار وغياب الىعي املجخمعي 

 %24 17 %76 53 جفش ي الىاسطت واملحسىبيت 

 %31 22 %63 48 جفش ي الحسد والسحر والشعىذة 

خيازة ألارض من قبل فئت ضغيرة العدد وعدم  

 منها الاسخفادة

44 69% 26 37% 

 

 %6 14 %94 66 وأخالقهعدم جقدًر الفرد خسب كفاءجه وعلمه  

 %6 14 %94 66 عاث القبليتاالخعطب القبلي والطر  

% 94غلى اإلاغجبت ألاولى وبيؿبت  جدطال( ًخطر أن الػباعجين اللخان 8بالىظغ الى الجضٌو عكم)

 والخػطب اللبلي والطغاغاث اللبلُت. وأزالكهجلضًغ الفغص خؿب هفاءجه وغلمه هما غضم 

 
ً
في صاةما اللبُلت ضفؼ ٌغلب غلُه الؿابؼ اللبلي خُث جخُث ان املجخمؼ اللغوي والٍغ

ػُت او جىفُظًت مً اللبُلت الاهبر ال لُيىن  ئخضازُاتها غلى عأؽ اإلاإؾؿت او ًيخسب إلاإؾؿت حشَغ

فبلغذ وؿبتهم ىافم غلى هظه الػباعة هفاءجه وكضعاجه بل غلى أؾاؽ كبُلخه اما مً ال ً أؾاؽغلى 

فررحؼ الى وىنهم مً كغي ال حػير لللبُلت شأن بل ًلُم الفغص غلى أؾاؽ كضعاجه وهفاءجه % 6

 .وأزالكهوغلمه 
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هما أن غباعة الخػطب اللبلي والطغاغاث اللبلُت لها صوع في هجغة الػضًض مً الؿيان غلى 

لظلً ولما وان املجخمؼ والضًملغاؾُت،  ؤلاوؿاناغخباع ان هظا الػطغ غطغ غلم وجلىُت وخلىق 

 غً مثل هظه الطغاغاث التي جلل في اإلاضن.
َ
 فُلغع الػضًض مً الؿيان الهجغة بػُضا

ً
 مخػطب كبلُا

فهي جفش ي ؾلىهُاث جضغىا للؿلبُت % 17اما آزغ غباعة والتي جدطلذ غلى وؿبت اإلاىافلت 

ت غاصة ال ًإمىىا بالخغير زا  ضت هباع الؿً. خُث ان ؾيان اللٍغ

 لألفػل وان جخؿىع 
ً
يىن لضيها ميان الطضاعة بين  مىؿلخه  أما الشباب فُخؿلؼ صاةما ٍو

 اللغي ألازغي.

 والؿُاؾُت اإلاإصًت للهجغة ألامىُت ألاؾبابًىضر  (9حضٌو عكم)

 ال أوفم مىافم الػباعة  ع .م 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ت ألامىُت ألاحهؼةل فػُمدضوصًت ج  والػؿىٍغ

مت والاهدغاف الاحخماعي مإشغاث اعجفاع  الجٍغ

ب   خضوصال غبراعجفاع مإشغاث التهٍغ

 الازخالفاث الؿُاؾُت بين الىاؽ

 غضم غبـ املجغمين واإلاىدغفين

 في اللغي والؿغق  ألامنيالاهفالث 

 ث

46 

48 

52 

25 

51 

55 

% 

66% 

69% 

74% 

36% 

73% 

79% 

 ث

24 

22 

18 

15 

19 

15 

% 

34% 

31% 

26% 

64% 

27% 

21% 

( ًخطر أن الػباعة التي جدطلذ غلى أغلى وؿبت باإلاىافلت هي 9الجضٌو عكم) ئلىبالىظغ 

مدضوصًت جفػُلها اوػىـ غلى  أو ألامىُت ألاحهؼة% أي أن غضم حػؿُل 79وبيؿبت  ألامنيالاهفالث 

 وممخلياجه. أبىاةهخُاة اإلاىاؾً فأضبذ غير أمً غلى هفؿه وال غلى 

% عبما أن بػؼ 21غً مً ال ًىافلىن غلى هظه الػباعة وهى بيؿبت غئُلت بلغذ  أما

 .ألامىُت ألاحهؼةفيها  فػلهليىنها م أوبين هدُجت لبػضها اإلاىاؾم لم جؿىلها أًاصي املجغمين واملخغ 

% 36آزغ غباعة فهي الازخالفاث الؿُاؾُت بين الىاؽ خُث بلغذ وؿبت مً وافلىا غليها أما

في جفخِذ الررهُبت جلػب صوع هبير  الازخالفاث الؿُاؾُت بين الىاؽ لم أن ئطئُلت وهى وؿبت غ

 لبػؼ الىاؽ. أؾاءمً  أوطضعي اإلاشهض الؿُاس ي يؿبت غئُلت مً مخالاحخماغُت ال

 ًىضر الخلٌى للخض مً الهجغة مً وحهت هظغ غُىت الضعاؾت (10حضٌو عكم )

 ال أوفم مإكذ الػباعة ع . م

 

1 

2 

 

 ألاؾاؾُتالاحخماغُت جىفير الخضماث 

ض مً ولُاث الجامػت  فخذ اإلاٍؼ

 ث

55 

54 

% 

79% 

77% 

 ث 

15 

16 

% 

21% 

23% 



 العىامل االجتماعيت واالقتصاديت المؤديت للهجرة الداخليت بالمجتمع الليبي

 دمحم سعيد الثعبانأ.مىسى دمحم                                                  د.عبدالرزاق

 

 م2021ديسمبر -الجزء الثاني                   155مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر          

3 

4 

5 

6 

 اإلاشغوغاث الطغغي واإلاخىؾؿت ئكامتالدصجُؼ غلى 

 جىغُت املجخمؼ بأهمُت الخىمُت

مت  جفػُل اللىاهين والخض مً الجٍغ

ب غبر الخضوص  الخض مً التهٍغ

66 

22 

52 

53 

94% 

31% 

74% 

76% 

04 

48 

18 

17 

6% 

69% 

26% 

24% 

وؿبت غالُت  هي% 94الػباعة التي جدطلذ غلى وؿبت  أنمً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطر 

اإلاشغوغاث الطغغي واإلاخىؾؿت وطلً بمىذ كغوع للشباب للخض مً البؿالت  ئكامتالدصجُؼ غلى 

 أوجىفير مىخجاث  أومً الؿيان  أغضاصواؾخفاصة اإلاىؿلت مً هظه اإلاشغوغاث ؾىء في حشغُل 

 زضماث.

 عبما ًغي 6مً ال ًىافم بلغذ اليؿبت  أما
ً
خه بها مشغوغاث ولىً  أن% وهى غئُلت حضا كٍغ

 .أزغي الهجغة جىمً في غىامل  أؾباب

ث بلغذ فهي الخض مً الهجغة فهي جىغُت املجخمؼ بأهمُت الخىمُت خُ ألازيرةالػباعة  أما

ملجخمؼ واعي بأهمُت الخىمُت زاضت في ظل الخلضم في ا وؿبخه خُث ان % وهى غئُلت 31اليؿبت  

ووشغ الخػلُم في ول اللغي  ؤلاغالميمجاٌ الاجطاالث واإلاىاضالث خُث ػاص الىعي باالهفخاح 

اف  والبىاصي. وألاٍع

 هخائج جىضياث الدراست:

ً ال ًىللىن  ئخطاةُاثال جىحض / 1 مً  "همفىؾه"غً الهجغة الضازلُت خُث حل اإلاهاحٍغ

ت  ً اغلبهم  ئليها وااإلاضًىت التي هاحغ  ئلىالسجل اإلاضوي باللٍغ مً ألؾباب مخػضصة وان اإلاهاحٍغ

 بياملها. ألاؾغةتهاحغ  وأخُاهاؾىت  30و 25بين  أغماعهمالظوىع جرراوح 

وخطلذ  ألاؾاؾُت الاحخماغُت الاحخماغُت اإلاإصًت للهجغة كلت الخضماث ألاؾباب بينمً / 2

غاث الؿُاؾُت بلغذ وؿبت مً ًىافم غلى االطغ  % والخػطب اللبلي و94وؿبت اإلاىافلت غلى 

 %.79هظه الػباعة 

ؼ  ألاؾبابمً بين / 3 والخضمُت خُث  ؤلاهخاحُتالاكخطاصًت اإلاإصًت للهجغة هي كلت اإلاشاَع

 %.96بلغذ وؿبت مً وافلىا غلى هظه الػباعة 

اإلاإصًت للهجغة غضم جلضًغ الفغص خؿب هفاءجه وكضعاجه  الثلافُت  ألاؾبابمً ابغػ / 4 

% وهفـ اليؿبت جدطلذ غليها 94بلغذ اليؿبت مً وافلىا غلى هظه الػباعة  وأزالكهوغلمه 

 غباعة الخػطب اللبلي والطغاغاث اللبلُت.

إلاىافلت خُث وضلذ وؿبت ا ألامنيالؿُاؾُت اإلاإصًت للهجغة الاهفالث  ألامىُت ألاؾبابمً / 5

79.% 
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اإلاشغوغاث الطغيرة واإلاخىؾؿت  ئكامتمً أهم الخلٌى للخض مً الهجغة الدصجُؼ غلى / 6

 %.94خُث بلغذ وؿبت اإلاىافلت 

 الخىضياث:

مشغوغاث ضغيرة  ئكامتجىمُت مياهُت مخمثلت في مىذ كغوع للشباب بهضف  ئكامت/ 1

 ومخىؾؿت؟

 الؿياهُت.فخذ ولُاث حامػُت زاضت اللغي طاث الىثافت / 2

ت مثل الخضماث الصخُتالاحخماغُت جىفير الخضماث / 3  .وؤلاؾياهُتوالخػلُمُت  الػغوٍع

ت وغبـ الخضوص. ألامىُت ألاحهؼةجفػُل  و ألامًغبـ / 4  والػؿىٍغ

جين في مسخلف اإلاضن غلى الخىحه / 5 ت  ئلىحصجُؼ الخٍغ اإلاىاؾم الىاةُت ومىذ خىافؼ مػىٍى

 وماصًت.

م / 6 الىفاءاث واإلاؿخىي  أؾاؽبأهمُت بىاء الىؾً غلى  ؤلاغالمجىغُت الىاؽ غً ؾٍغ

 كبلي وغاةلي. أؾاؽالخػلُمي والخبرة ال غلى 

 :املراجع

الغخمً عحب، مىاهج البدث في الػلىم الاحخماغُت والؿلىهُت، اللاهغة: صاع  غبض ئبغاهُم .1

 2005الصخابت، 

م الباؾ اإلاىػم الشافعي، وغبض جغحمت غبضغغافي، ى ألامم اإلاخدضة، اإلاعجم الضًم  .2 ي،  غ الىٍغ

 م1967اللاهغة: صاع الىخاب الػغبي، 

تدمحم شفُم، الخىمُت واإلاشىالث الاحخماغُت،   .3  .م1999: اإلاىخب الجامعي الخضًث،ؤلاؾىىضٍع

م مدؿً، الهجغة الضازلُت الىافضة ئلى مضًىت هابلـ بين  ؾاحضة غبض  .4  – 1994 ألاغىامالىٍغ

 م.2018مضًىت هابلـ، فلؿؿين  – آلازاع و ؾبابألا م، 2018

تع الؿيان، ؾاعق الؿُض، غلم الاحخما  .5  .م2008الجامػت ، ب اب: مإؾؿت شؤلاؾىىضٍع

 .3م، مج 1966الؿُض دمحم مغجض ى الؼبُضي، جاج الػغوؽ، بىغاػي : صاع لُبُا،   .6

ف ئلى اإلاضًىت، بيروث: صاع  غبض  .7  .م1992النهػت الػغبُت، اللاصع اللطير، الهجغة مً الٍغ

ت الُمىُت،  وأزغهاهللا ضالر مثنى، الهجغة الضازلُت  غبض  .8 غلى جغهُب الؿيان في الجمهىٍع

تمجلت الػلىم )  م(.2018والاكخطاصًت، الُمً،  ؤلاصاٍع

ت، 4غلى خلبي، غلم احخماع الؿيان، ؽ  .9  .م1998: صاع اإلاػغفت الجامػت، ؤلاؾىىضٍع
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ً الىافضغغافُت والاحخماغُت لى اةظ الضًماإلاإمً، الخطغبض غلى مػمغ   .10 ئلى ، ًًلمهاحٍغ

 م.2006للػام  9، الػضص توالخؿبُلُ ؤلاوؿاهُت، ) مجلت الػلىم لُبُا

 .م1997غلم الؿيان، ؾغابلـ، الجامػت اإلافخىخت،  أؾاؾُاثمذجىب غؿُت الغاهضي،   .11

ت   .12  .م1979للىخاب، دمحم غاؾف غُث، كامىؽ غلم الاحخماع، اللاهغة، الهُئت اإلاطٍغ

في،  مدمىص غبض  .13 تالخمُض وآزغون، غلم الاحخماع الٍغ  م2012، صاع الىفاء،ؤلاؾىىضٍع

 .م1974اهغة: الضاع اللىمُت للؿباع واليشغ،لال ،مطؿفى الخشاب، صعاؾت املجخمؼ  .14

في، ؽ  .15  .م2011، صاع اإلاؿيرة ، 2غالُت خبِب وآزغون غلم الاحخماع الٍغ

 م1983، ألاعصهُت، مباصب الضًمىغغافُا، غمان: الجامػت ؾهاوهت فىػي  .16

 الهىامش:

                                                           
 .611، ص3م، مج 1966: صاع لُبُا، ( الؿُض دمحم مغجض ى الؼبُضي، جاج الػغوؽ، بىغاػي 1)

ف ئلى اإلاضًىت، بيروث: صاع النهػت الػغبُت، 2)  .105م، 1992( غبضاللاصع اللطير، الهجغة مً الٍغ

 .125م ،ص 1974اع واليشغ،( مطؿفى الخشاب، صعاؾت املجخمؼ الظاهغة: الضاع اللىمُت للؿب3)

م البا4) ،  ؾغي ( ألامم اإلاخدضة، اإلاعجم الضًمغغافي، جغحمت غبضاإلاىػم الشافعي، وغبضالىٍغ

 .79م، ص 1967اللاهغة: صاع الىخاب الػغبي، 

 غً غالُت خبِب وآزغون غلم الاحخماع 5)
ً
( مىخب ؤلاخطاءاث اللىمُت باإلاملىت اإلاخدضة هلال

في، ؽ  .78م، ص 2011، صاع اإلاؿيرة ، 2الٍغ

ت، صاع الىفاء،( مدمى 6) في، الاؾىىضٍع  .22م، ص 2012ص غبضالخمُض وآزغون، غلم الاحخماع الٍغ

ت: اإلاىخب الجامعي 7)  غً دمحم شفُم، الخىمُت واإلاشىالث الاحخماغُت، الاؾىىضٍع
ً
( عافيشين، هلال

 187م، ص 1999الخضًث،

 غً دمحم شفُم، اإلاغحؼ الؿابم، ص stoufer( ؾخىفغ 8)
ً
 .189، هلال

ت: Degongوصًجىهج )  sell( ؾل 9)  غً ؾاعق الؿُض، غلم الاحخماع الؿيان، الاؾىىضٍع
ً
( هلال

 .167م، ص 2008الجامػت ، باب مإؾؿت ش

ت الُمىُت، 10) ( غبضهللا ضالر مثنى ، الهجغة الضازلُت وازغها غلى جغهُب الؿيان في الجمهىٍع

ت والاكخطاصًت، الُمً،   م(2018مجلت الػلىم الاصاٍع

م مدؿً، الهجغة الضازلُت الىافضة ئلى مضًىت هابلـ بين الاغىام  ( ؾاحضة11)  – 1994غبضالىٍغ

 م2018مضًىت هابلـ، فلؿؿين  –م، الاؾباب وألازاع 2018
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ً الىافضغبض ( غلى مػمغ 12) اإلالُمين  ًًاإلاإمً، الخطاةظ الضًمغغافُت والاحخماغُت للمهاحٍغ

 م.2006للػام  9، الػضص توالخؿبُلُ، ) مجلت الػلىم الاوؿاهُت في لُبُا

ت: صاع اإلاػغفت الجامػت، 4( غلى خلبي، غلم احخماع الؿيان، ؽ13)  .218م ص 1998، الاؾىىضٍع

ت للىخاب، 14) م، ص 1979( دمحم غاؾف غُث، كامىؽ غلم الاحخماع، اللاهغة، الهُئت اإلاطٍغ

ت اإلاىخبت اخىمُدمحم شفُم، الو .289 ت، خضًثلجامػت الت واإلاشىالث الاحخماغُت، الاؾىىضٍع

 .189م، ص 1999

م، 1997( مذجىب غؿُت الغاهضي، اؾاؾُاث غلم الؿيان، ؾغابلـ، الجامػت اإلافخىخت، 15)

 .273ص 

 .52م، ص 1983ؾهاوهت، مباصب الضًمىغغافُا، غمان: الجامػت الاعصهُت،  فىػي( 16)

 مً السجل اإلاضوي باإلاىؿلت الى مىؿلت آزغي. لهُالاهخلاٌ ٌػني جدىٍل جلىؾ ( 17)

ابغاهُم غبضالغخمً عحب، مىاهج البدث في الػلىم الاحخماغُت والؿلىهُت، اللاهغة: صاع  ( 18)

 .430، ص 2005الصخابت، 
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يف عهد  ثورة القبائل الليبية ضد الوجود الروماني

" ثورة تاكفاريهاس "   ( م57ـ  46) وس ياإلمرباطور تيبري

 م (46ـ  41)  ًامنوذج
 

 عثمان عبدهللا دمحم بن ناجم د.
 

 :املقدمة

ىاؽ(   لُا ٖام  كامذ هظه الشىعة بلُاصة )جاهفاٍع ـ  17يض الاخخالٌ الغوماوي لكماٌ إفٍغ

( ختى ونلذ ؾغث الىبري بلُبُا، فإهًم إليها  م، واهُللذ مً هىمُضًا24
ً
)الجؼائغ خالُا

ىُت والخٗاون  بحن  والخأػع الجغمىذ في فؼان بجىىب لُبُا ؤًًا، وهظا ما ًؤهض ٖلى الغوح الَى

، فالٓلم  اللبائل
ً
حن ا والاؾخٗالءاللُبُت كضًما للُبُحن ومهاصعة الغومان لألعاض ي الخهبت للمؼاٖع

بهم ؤصي إلى هظه الشىعة خُث ؤ ىُحن، وجضٍع ىاؽ ؾُاؾت ججمُ٘ وجىخُض الؿيان الَى جب٘ جاهفاٍع

 بهضف َغص الغومان مً جلً ألاعاض ي فإنُضم مٗهم وصاعث 
ً
ا الحغوب بحن الُغفحن ٖلى ٖؿىٍغ

لي مؿاخت   ختى بالص  امخضثواؾٗت في الكماٌ ألافٍغ
ً
مً خضوص هىمُضًا ختى ؾغث بلُبُا وحىىبا

 الجغمىذ.

اث ألاخضار بها وهظا هخائجها.  ٖلُه ؾيخُغق لهظه الشىعة ومجٍغ

 ؤهمُت الضعاؾت مً زالٌ املحاوع الخالُت:ـ وجإحي

ىاؽ.  املحىع ألاٌو ـ هبظة ًٖ الشائغ جاهفاٍع

غوف كُامها.املحىع الشاوي ـ بضاًت   الشىعة ْو

 املحىع الشالث ـ ؤخضار الشىعة.

 املحىع الغاب٘ ـ صوع اللبائل الجغمُت في الشىعة.

 املحىع الخامـ ـ نهاًت الشىعة.

 نبذة عن الثائز تاكفاريناس: -املحور ألاول 

ىاؽ خىالي ٖام  ق.م في ؾىق ؤهغاؽ وهى ؤنُل كبُلت اإلااؾُل )اإلاىػوالس ي ـ  8ـ  7ولض جاهفاٍع

ت بىثره، وحاء (9: م)قيُتي، اإلاؼالىت( ، ووعص طهغ ؤزباعها في الىهىم ألاصبُت والىزائم ألازٍغ

(، وكض اكترن اؾمها Misuluni(، ومحزوالوي )Musulamiاؾمها في اقياٌ مسخلفت منها اإلاىػوالمي )
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ىاؽ ٖاقذ ؤن ؤؾغة جاهفاٍع باإلالاومت ألاولي التي واحهذ الخىؾ٘ الغوماوي هدى الضازل، والحلُلت

ىاؽ في نفىف الجِل الغوماوي خىالي ؾىت  الغومىه م، يمً فغق 12فلض اهسٍغ جاهفاٍع

ت هبحرة ( Auxiliاإلاؿاٖضًً)  )جاهىُىؽ والكٗىب  .في فىىن الحغب الغوماهُتفاهدؿب زبرة ٖؿىٍغ

 (.10: مالجغماهُت

ىاؽ اوى جاهفاٍع مً الخمُحز الٗىهغي الظي وان ًخٗغى له ول مً ؤهسٍغ مً اللُبُحن في  ٖو

 بُبٗه ٌؿعى الى هضف .45: مقيُتي الجِل الغوماوي )
ً
ىاؽ مخمغصا في هفؿه وهى (، ووان جاهفاٍع

غ ؤعيه وقٗبه، وخغا في هفؿه الٓلم وؤلاباصة التي ًخٗغى لها ؤهله ولما كام جمغص ٖلى  جدٍغ

غوماهُت بؿبب الًغائب الشلُلت، ومهاصعة ألاعاض ي.)ٖبض اللُُف اخمض الؿُاؾت الايُهاصًت ال

 (..9: مٖلي

 ش
ً
ىاؽ عحال  لُبي هىمُضي غُىع وبظلً ٌٗخبر جاهفاٍع

ً
 ومىاَىا

ً
 ٖلى بلضه لم ًغى الًُمجاٖا

ً
 ا

اللبائل اللُبُت الغافًت واإلاىاهًت لؿُاؾت الاخخالٌ  اؾخمالتفلض ٖمل ٖلى والظٌ الغوماوي، 

 .(.19: م)ٖبض اللُُف اخمض ٖلي الغوماوي،

 :قيامها وظزوف الثورة بداية -املحور الثاني

ىاؽ زىعة هُللذا ، اإلافاجئ الهجىم ٖلى البضاًت في حٗخمض وواهذ م17ؾىت خىالي ""جاهفاٍع

 .(45: 2000الٗملُاث )ؾمحر، مً الكيل هظا م٘ حٗامل ؤن الغوماوي للجِل ٌؿبم لم والظي

ماٌ بؿبب واهذ الشىعة وهظه  ، وُمهاصعةالًغائب هجم٘ هىمُضًا، في الٗضائُت الغوماهُت ؤلٖا

ماٌ لخلً اإلاىاَىحن، وهدُجت ؤعاض ي . هابفؼان، وؾاهضو  الجغمىذ إليها وؤهٓم الشىعة كامذ ألٖا

 (22:م1992)ِٖس ى،

ٌ  وفي ىاؽ"حم٘ ألامغ ؤو  ُمكاة منهم حٗل زم ُمضعبحن الغحر الغحاٌ بٌٗ خىله  " جاهفاٍع

ان هٓامیحن ففغؾان ٌ  ما وُؾٖغ  اللىاث كاومىا شجٗان كىمأ " وواهىايىؾالمإلا" خغبي كائض إلى جدى

لُال  اإلاخازمتالغوماهُت  ه،فٍغ  (178:1983.)ؤهضٍع

حنكبائل "اإلاى  مً ححرانهم وؾاهضهم الؿالحاإلاىؾالمي  الجمُ٘ وخمل  وان " الظًًٍع

با   "ًلىصهم"ماٍػ
ً
ُم كبائل اإلاىعي ووان مىالُا ت وهى ٖػ ىاؽ وجىلى ؤخض اللُاصاث الٗؿىٍغ لخاهفاٍع

ىاؽ فالخدم ،الجِل اللائضان وؤكدؿم.(، 223)الىاْىعي: مبجاهبه،   الجىض زحرة بخاهفاٍع

ٗىصهم الىٓام ٖلى لُضعبهم الغومان غغاع ٖلى مؿلححن واهىا مً ؤًجم٘  لألوامغ. الامخشاٌ ٖلى َو

با إما يكغ الؿُف، ًدمل ؤن ٖلُه فيان ""ماٍػ  .الٗهاباث خغب بىاؾُت الخىف ٍو

 (. 482:  1985، )محجىبي



 ثىرة القبائل الليبيت ضد الىجىد الروماوي في عهد األمبراطىر تيبيريرس...

 عثمان عبدهللا دمحم به واجمد.

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  070            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

لُا لكماٌ الغوماوي الاخخالٌوخلُلت ؤن  ت مجابهتعافلت  إفٍغ  ألانلحن، الؿيان مً كٍى

 ملاومت هظه جىً ولم زحراتها، واؾخجزفىا ألاعى، ؾلبىا الظًً الغومان اججاه َبُعي فٗل عص وطلً

خاهُا مً امخضث الغوماوي ؤالخخالٌ يض زىعة هي إهما  بلُبُا الىبري  ؾغث ختى" "اإلاغغب اللضًمت مىٍع

غ ؤحل مً البالص ؤهل إليها وكضم قغكا :  1992، الٗغب ازإع) .الغوماهُت الؿُُغة مً بالصهم جدٍغ

22.) 

 في جىؾٗىا وبظلً وكابـ، َغابلـ ختي امخضوا " بل"هىمُضًا باخخالٌ یىخفىا لم الغومانف

لي الكماٌ  فاهدكغث ،(186:  1986، )زاعف بالجؼائغ الغؼالن ؾىع مىُلت  إلى ونلىا ختي ؤلافٍغ

لس ي املحُِ إلي بلُبُا ؾغث في الشىعة هظه  زُحر تهضًض الغوماوي الاخخالٌ الشىعة هظه وهضصث الَا

 (.77: 1998)بىفُل، . الغؼالن ، وؾىع مً" الاوعاؽ، وجالت ول في خمالتها واهذ خُث

 ألاعاض ي مهاصعة ٖلي ًلىم الاؾدبضاصي الظي وان دؿلُيال الغوماوي الحىم ىٓامل وهدُجت

اصة وفغىللمىاَىحن،  الؼعاُٖت لي الكماٌ كبائل يض الًغائب ٍػ ، اهضلٗذ الشىعة يض ألافٍغ

ىاؽ لُا بلُاصة جاهفاٍع ضي، .الغومان مً الؿيان في قماٌ ؤفٍغ  .( 186:  2010)هٍى

 البالص مغافم ٖلی ، وؾُُغجهاإلاىاَىحن ٖلي وحؿلُه الغوماوي الحىم هٓام فؿاصف

، الصحغاء ؤَغاف إلى منها الىَىحن ؤصحابها وإبٗاص ،ألاعاض ي ٖلى الخفافه ، وزانتالاكخهاصًت

 .(57: 1995، )ؤهضٌكت .ؤصي الى السخِ والشىعة ٖلى الغومان

ٌ  ًمىً لًوبظ  ْغوف هي الشىعة هظه كُام إلي ؤصث التيوألاؾباب  الٓغوف ؤن اللى

 ؾُاؾُت. ْغوفو ، اكخهاصًت

 
ا
 الاقتصادية: لظزوفا - أول

ض التي ألاعاض ي في حؿخىًَ ختى خغوب إكامت إلى حؿعي عوما کاهذ  ، وبالخالياخخاللها جٍغ

 ًٖ للبدث صفٗهم ما ، وهظاالفالخت ًمتهىىن  واهىا الغومان ؤن اإلاٗغوف ومً ،زغواتها حؿخغل

لي الكماٌ ًدخلىا ؤن إلي جفىحرهم مً ػاص ما وهظا للؼعاٖت، الهالحت الخهبتألاعاض ي   .ؤلافٍغ

 .( 141:  1993، )كضاف

لُا قماٌ ؤعاض ي الجىضًت مً الغومان اإلاؿغخحن مًآلاالف  مىذ كُهغ فُىلُىؽ  ؤفٍغ

ىىا فلحىابها لِؿخَى  فٗل وكض ؤٖضائه، يض خغوبه فی له إزالنهم ٖلي لهم ميافإة ؤعاييها ، ٍو

 ؤخض طلً ووان اإلاؿخىَىحن،الخخىاء  اإلاؿخىَىاث مً ٖضص بئوكاء ، وؤمغبٗض فُما هخافُىؽ مشال

ىاؽ زىعة للُام اإلاباقغةألاؾباب   (.27: 1995،تيُي)ق .جاهفاٍع

م -وئوكاء: الُغكاث بكم الغومان كام ؤًًا ألاؾباب ومً  ٖلي ، وؾبخهكفهه بحن ٍَغ

 جخمغکؼ واهذ كبائل وهم –الىُىدُحن  ححرانهم ًٖ اإلاىػالمُحن لًبظ وفهل "اإلاىػالمي" ؤعاض ي
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تهم مً الحض –ٖىه  جغجب وما الهغغي، والجُخىلُحن، ؾغث جىاعب  الكماٌ بحن الخجاعة ومً خٍغ

ل،  .للغعي الكماٌ إلى الجىىب مً الخىلل وهظلً والجىىب  .(5: 2000) الٍُى

ىاؽ" الغومان" هضصا لظلً  وحهه الظي التهضًض هظا وخضوص به كامىا ما بؿبب جاهفاٍع

ىاؽ ىؽ" الامبراَىع  إلى جاهفاٍع ىاؽ ًغي  هماولىصًىؽ " جِبحًر  Annlas الحىلُاث هخابه في جاهفاٍع

ىؽ فُه عؤي الظي ألاؾلىب طلً ، فٗلخهي ٖل ُمٗاكبخه فإعاص ًغي  ماه " وكاختؤلامبراَىع "جِبحًر

لُا قماٌ في ؤعاض ي ؤحىص ٖلي اؾخىلىا الغومان ان خُث غصوهم منها الاهالي وخغمىا ؤفٍغ  إلى َو

 كض الغوماوي الخُغ ؤن الىىمُضًحن عؤي ، لظلًللؼعاٖت نالحت والغحر الهٗبت الجبلُت اإلاىاَم

 مً باللغب خیضعه ومٗؿىغ قغكا ؾغث زلُج بحن الغوماوي الغوماوي للُمـ زُا إلى ، وونلػاص

 غغب ؾبخه
ً
ت خض مً ٖلُه جغجب وماا  (.79: 1999)ٖبضالغني،  .اللبائل لحٍغ

 
ا
 السياسية: الظزوف -جانيا

إحي ت للملً الاهخلام -هى ُملضمتها في ٍو لُا قماٌ في اللبائل وخض الظي ًىغَغ  وؤٖضهم إفٍغ

ٗاملت والخىىُل الغومان إلاىاحهت
ُ
ىاؽ فسغج الغوماوي الجِل مً الؿِئت واإلا  إلاا هٓغا مىه جاهفاٍع

 (.26 :2003)الضعواي، . الغومان وحه في وكفذ " التياإلاىػالمي كبائل ىٖلاٖخضاء  مً به كامىا

 الكماٌ في للؿيان واحخماعي ،(142: 1993َبلي )كضاف،  جفاوث الغومان إخضار وؤًًا

لي  .( 91:  1966، )ٖبضالٗلُم ء.الفلغا ؤخىاٌ جغصي إلى ؤصي وهظا ؤلافٍغ

 :الثورة أحداث -املحور الثالث

ىاؽ جدالف ؤن بٗض  اهلؿم ، وبٗضالكغق  في واليلخُحن ،الغغب في اإلاىع  كبائل م٘ جاهفاٍع

 .( 129:  1993، . )ؤًىبجاهُخىؽ طهغ خؿبما الفغؾان مً وؤزغي  اإلاكاة مً فغق ي إل حِكه

ىاؽ ؤخخفٔ ما ، فيخُحناليل كائض "ُا"ماػب وبحن بِىه اللُاصة وٕػ  طاث بالٗىانغ جاهفاٍع

ت فغق  ، ووىن اثاإلاٗؿىغ  وؤكام الغوماهُت ألؾالُب وفلا ؾلحها التي الحغبُت الخبرة  ومىٓمت كٍى

 الٗهاباث(. ؤي )خغب والفغ الىغ ؤؾلىب بئجبإ الخفُفت ماػبُا" وفغكتوولف " اإلاكاة مً

 ( . 130: 1990اعف، )خ

لي الكماٌ ول إلى الشىعة امخضث وبظلً ُاهُا ؤي وجدضًضا ؤلافٍغ  قغق  وؾغث غغبا مىٍع

 الغومان وؤعهمعوما،  جدخلها واهذ التي ألاعاض ي في هحرانها وقبذ اللبائل قىتها ٖامت زىعة فياهذ

لُا بغوكىهل ؤصهل ما وهى اإلاىٓمت ،( 179:  1983، )اهضعي اإلاٗاعن،  ٖلى اإلاخضعبحن  آهظان إفٍغ

ىؾياملُىؽ ىاؽ صف٘ ما " وهى"فىٍع  ولىً ،اإلاهاصع طهغجه خؿبما اللخاٌ ؤؾلىب حغُحر إلى جاهفاٍع

 –جاهُخىؽ يتفد (م 20 – 18)امي ٖ بحن ما حغث التي ألاخضار ًٖ حؿىذ اإلاهاصع هظه هفـ

 ما اإلاؿيىواث في هجض خُث طلً غحر ٖلي جضٌ اإلااصًت اإلاهاصع لىً –الشىعة  لهظه الغئِس ي اإلاهضع
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لُا إلى الخاؾٗت ؾباهُتؤلا  الفغكت كضوم طلً ٖلى ، والضلُلاإلاٗاعن اؾخمغاعالي  ٌكحر ؾىت  في إفٍغ

 (. 130:  1990،  1986)خاعف،  .م20

لُا لكماٌ واها وللض  الخىؾ٘ مغاخل ملخخلف الؼمني باالمخضاص ًخٗلم فُما زانت مياهت إفٍغ

لیا قماٌ في عؾمُا إكضامها عسخذ التي عوما ؤن خُث فيها البُيء الغوماوي  مدل خلذ ٖىضما ؤفٍغ

احه ت في إال البُيء لخىؾٗها خضا جً٘ لم م146ٖام  في كَغ  الشالث اللغن  مً الشاهُت الٗكٍغ

 (.29: 1998حىجيكاًلض، ) .للمُالص

 م٘ الخامت ؾُُغتها ليكغ كغن  وههف كغون زالزت مً ؤهثر اؾخغغكذ ؤنها طلً ومٗني

 کشحر  اهه مالخٓت
ً
 هظه الؿُُغة لهؼاث ٖىُفت وزىعاث يضها وبالخالي ًمىىىا اللٌى ؤن: حٗغيذ ما ا

لُا لكماٌ الغوماوي الاخخالٌ ، اؾخغاللُت واكخهاصًت، ؤمىُت صوافٗه )إؾتراجُجُت واهذ ؤفٍغ

ت  .(Fentress , 1979 : 177) .جىؾُٗت( واؾخٗماٍع

ىاؽ وزىعة ىاؽ بئكضام واؾ٘، هُاق ٖلی ألاؾباب لهظه امخضث جاهفاٍع  مىاحهت إلى جاهفاٍع

 الخفُفت الغاعاث فم٘ ؤزغي  حهت مً الحغبي للخىخًُ اإلاؿخمغ وحغُحره حهت مً الغوماهُت الفغق 

 هظه فسالٌ الىشحرة الغىائم له جًمً کاهذ التي واللإل الحهىن  مهاحمت إلي ًلجا وان ٌٗضها التي

ىاؽ"بجابت نهغ في الاهخهاع صف٘ اإلاغخلت بت إلي " جاهفاٍع  الفغكت ملغ مً مدانغة " جالت " اللٍغ

 (. Mattingly, 52) .الشالشت وغؿُُتألا 

لي  في باهخهاعاجه بالِؿىؽ" "ًىٍىىؽ  اخخفاٌ ًٖ ًخدضر جاهُخىؽ ؤن مً الغغم ٖو

لُا ىاؽ  هو في حاء ما لىً إفٍغ  لمجاهُخىؽ ًىحي ؤن الغومان الظًً حٗغيىا لغاعاث جاهفاٍع

 الغومان )جاهُخىؽ(. حاهب إلي وان مما ؤهثر له وان الىهغ ؤن طلً الىجاح ٌؿٗفهم

ىاؽ إعؾاٌ وعاء الاهخهاعاث هظه بالخالي وجيىن   هيهضص" "جُبریىؽ ؤلامبراَىع  إلى لىفضا جاهفاٍع

:  1986، )حاعف .ؤصحابها إلي ألاعاض ي بئٖاصة الشىاع لُلب ٌؿخجب لم إن وقضتها الشىعة باؾخمغاع

131.) 

ىُت اإلالاومت عوحٖلي  وقاهض صلُل وزحر ىاؽ بلُاصة الَى  الغوماوي اإلاؤعر طهغه ما جاهفاٍع

ٌ  ،Annals الحىلُان هخابه في ""جاهُخىؽ ىاؽ خى  طهغ: خُث جاهفاٍع

 إعهاق "بٗض ؤًًا: وطهغ الٗهاباث خغب " وهيguerillaٌؿمي " ما ٖلي خغبه في اٖخمض ؤهه)

ىاؽ  الىخائب ؤٖخني مً وهي الشالشت الىخِبت اؾخضٖاء ٖلى  ؤحبرا الظي الغوماوي الجِل جاهفاٍع

 .(190: 1971)البرغىسي،  ٖلُه". الخغلب حؿخُ٘ لما لىنه – ججهحزا وؤزللها

ىاؽ ووانل با "ٌؿُُغونبلُاصة " اإلاىع  وان ما الىىمُضًبحن بالجىىب اللخاٌ جاهفاٍع  ٖلى ماٍػ

ُاوی الجىىب لت ووان، (56:  1995، )قىِلهبحرة.  زؿائغ الغومان فهائل مىبضیً اإلاىٍع  لٍُغ



 ثىرة القبائل الليبيت ضد الىجىد الروماوي في عهد األمبراطىر تيبيريرس...

 عثمان عبدهللا دمحم به واجمد.

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  072            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

ً قنها التى الٗهاباث خغب اتهم ٖلى ئيؾ ؤزغ الغومان ٖلى الشائٍغ  اإلاضهُىن  منهم ؤوان ؾىاء مٗىٍى

 الشىاع وؾُُغة، (Romanelli , 1959: 227-229، )الفالحي الٗمل حُُٗل في حؿبب مما الجىىص ؤو

 جبٗا الجغغافی وكاَها جىٕػ ؤن الغوماوی الجِل كُاصة ٖلى فيان الفالخُت واللغي  الُغق  ٖلى

ت فٗالُتها يٗف طلً ٖلى الخُغ، فترجب إلاىاك٘  مًاٖفتٖلى  اإلالاومت شج٘ مما الٗؿىٍغ

ىاؽ ؤن لضعحت، الؿُاؾُت َمىخاتها وجُىٍغ غي،الٗؿى وكاَها  ؤلامبراَىع  هضص جاهفاٍع

ىؽ" بكً  .(70:  2007)بغهت، . ؤعاييهم ًٖ الغومان ًخسلى لم إن فيها هىاصة ال خغب "جُبًر

لُا قماٌ في الغوماوي الجِل وانهُاع اإلالاومت كىة ٖلي صلُل وهظا  ؤلامبراَىع  ٖلى فيان إفٍغ

ٌ  الغوماوي الكُىر مجلـ ٌؿخإطن ؤن  إزًإ ٖلي جهمُم وؤكىي  هفاءة ؤهثر ؤزغ كائض حُٗحن خى

لُت اإلالاَٗت في ألاويإ وتهضئت الشىعة  .(58: 1990، يُتي)ق .ألافٍغ

لت غحر خُث ؾابلُه مً وهباهه زبرة ؤهثر کان" بلِؿىؽ" ولٗل  زُت وبضٌ اللخاٌ ٍَغ

ت الاهدكاع وؤؾالُب الحغب  الحغهت. زفُفت ووخضاث هخائب إلي حِكه فجؼؤ الٗؿىٍغ

لت واكخًذ ٘ الجضًضة الٍُغ  عؤؾها "کىعهُلیى ٖلى حٗل ؤكؿام زالزت إٌ الجِل جىَػ

، الجغامىذ لبالص الخابٗت َغابلـ " واإلاىاَم إكلُم ٖلى الؿُُغة مهمت إلُه ؾؿُلُبى " وؤؾىض

  كماٌال اعشى ل نًحالخللُض اعألاهه ،(167: 1968)ؤًىب، 
ً
 إلاضًىت اللؿم ظاله ةاللُاص مغهؼ حاٖال

 .(120:  2003ٖؼي،ا)اإلا. "اماغىلِؿ " ضةلب

  الىىمُضي لىؾِا تمىُل مغاكبتالشاوي  ب ماللؿ ولف ماىِب
ً
 Cirta مً مضًىت "ؾغث اهُالكا

 .ألبىه اللؿم هظا اصةُك ؤؾىضو  اإلالاَٗت ، ت" ٖانم

تؤلا  اهخهجتها التي تضائُالٗ للؿُاؾت هدُجتو   كبائل مً الٗضًض يض الغوماهُت مبراَىٍع

لي الكماٌ  وفغى ؤعايهم مهاصعة –طهغه  جم امک – لشىؾىالمحن( مإلااو  لُىن،ى خ)والجاً ؤلافٍغ

 .( 482:  1985، ي)محجىب .خلهم یف حجحفتإلاا الًغائب

 ؤَغاف إلى هاؤصحاب اصوإبٗ الؼعاُٖت ألاعاض ي ٖلي الغوماهُت غةالؿُُ ًي طلإل ؤيف

 .( Alymayer : P.62). همؤعايي ًٖ بُٗضا اءالصحغ 

ىاؽ م٘ ا والتي  ،(22: 1992للبائل املجاوعة له كبل الشىعة، )ِٖس ي، لظلً جدالف جاهفاٍع

ىج ووحهذ الخُىعة واه هىاف ،الشالشت الاغؿُُت تالفغك إكامتمىاَم  ختى امخضث  هضاء اؽاهفاٍع

ىؽجُب راَىع بمؤلا  لىإ  خدالفلا اهظ ٗضخمغث ب( واؾهاباؤصحإلى  ألاعى إٖاصة) وهى ( (Tiberiusًر

ىاؽجاهف حنب لحز، ُ) صاه.ىالك همافيها  بما هُتاالغوم واللغي  واإلاضن ٗاكلاإلا ىٖل اعاثالغ واللبائل اٍع

بت اإلاىاَم(، 79: 1972  الفغكت الغومان اؾخضٖاء لظلً الشالشت غؿُُتالا  الفغكت مً اللٍغ
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اللُاصة إلي  وؤؾىضث ،شالشتلا ُتغؿُالا  تغكالف ٍؼحٗؼ  ؤحل مً الخاؾٗت باهُتالاؾ

 .(Tacitus: 23). (Blaesusـ   Lunius) ؤوهُىؾبالؾُىؽ

ىاؽ غلجله لًوبظ  ؤؾدىجض، فهىا هُىؽ، خهىهالؾب مهاح نؤ بٗض باٌجال إلى جاهفاٍع

ىاؽهجا  ( .27: 1993)ؤهضٌكه، .منهُب فخدالال وبضؤ باإلاؿاٖضة هٖضو  يالظ الجغمىذ ملًب فاٍع

 دور القبائل الجزمية في الثورة: -املحور الزابع 

 ،البضاًت في ضةلب ٖلي هجغاعا لكً ةكاٖض اهوؤجسظ ،الجغمىذ مىاَمي لٖ ؽىااٍعهفاج مضخاٖ

(ELMAYER ,1997 :65) ،ختىه( )ػکىىغ  حباٌ ؾفىح ىٖل فههدكاإ جم ما زالٌ مً والحلُلت 

 (. 31: 1974حز، لُ)صاهبُنهما. ًؤهض ٖلى الخدالف ما ، ؤالن

ض ىاهووا الُت،الٗ بُتالحغ  بغوخهم اللضم ظمى غمىذالج هغتؤق  لئابوالل ث اإلاضنىعاز ون ًٍؤ

 يىن خً الجغمىتي الجِل ووان تحاعبامل بالجُىف الحغواث هظه ضواؤم وإنهم ،الغومان ضي اللُبُت

ٌ الخُ عاهبي مً ًخيىهىن  همبضوع  انفغؾال وکان واإلاكاة الفغؾان مً  تهموؤؾلح والٗغباث ى

 .( 160:  1969، ؤًىب) .والغماح الؿُىف

 ُتالغوماه ُىفجال ةمؤزغ  ٖلى اعةؤلاغ ومهمتها ذؿلُدال تزفُف واهذ الجغمىذ كىاث ؤن وبما

مال ٖلى ؿىُبُى(ؾ وىعهُلُى) غُُؾ  والظي ،لجغمىذا الصببي بر الى ًىت لبضةضم بِغ ً الظي ٍُغ

 .( 27:  1993، ؤهضٌكت). ذىغمالج صال ب إلى راح٘تٍو  هجماجه ٌكً ؤن هخبىاؾُ اؽٍىاع جاهف ٕاُخإؾ

 الجغمىذ وإعغام هُتلغوماا اللىاث خُُ٘ؿح لم هىاو  ائم،ىلغا اعوىهوق له صٖمهم ػاص الظي

ضي،  ٍىاؽ.ع هفاجا مؿاٖضة ًٖ خسليال یٖل  .(189:  2001)هٍى

 :ـ نهاية الثورة -املحور الخامس 

خاها  ببُلیمىؽ الغومان ؾخٗانم ا23( ٖام ة )حىبا الشاويوفا بٗض  ؼثـجغه خُث ملً مىٍع

ماٌ تـالٗ ألٖا خاهُا يـبإعاي ؿىٍغ  ؾغث إلي هغكل )ؤٖمضة مً اإلاىاَم حمُ٘ الخمغص في مـٖ وإن مىٍع

 .( 60:  1995، تي) قيُ.ي(الىبر 

ىاؽ والخم الغومان  ؤصي مما، ٖلُه هجماتهم وهخفىا ،اإلافاحئت الىمائً ؾخسضمىاوا جاهفاٍع

 ابحسوا ٘باج خُث Coelius Dolabella ()صوالبُال اللىهل هائب حُٗحن بٗض هجاخهم إلى

ىاؽ   خهباغ مز هخخغه غنضجو  به ٗغكٌ ؤن صون  ؤوػاًا ىهد ؿهجب –مً  جاهفاٍع
ً
)الىانغي، . لُال

1985  :120). 
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ٓهغ ؤن  ٖلي اإلايان والؼمان اإلاالئمحن لهظه  واهذ بفًل وقاًت صلذ صوالبُال اإلاباغختٍو

ىاؽ )دمحم . كخُل ومٗه ؤهثر عحاله الكغفاء اإلاٗغهت الفانلت )ؾىع الغؼالن( التي ؾلِ فيها جاهفاٍع

 .(م24بىهبٍى ؾىت 

لُا قماٌ في الحغب ىاػیًحغحرث م "Dolabella بُالصوال " حُٗحن بٗض نطإ خُث خانغ  إفٍغ

ىاؽ  وكىاجه وهحجح ىاؽ ًٖ كىاٖضه وج هظا اللائض الجضًض جاهفاٍع  إؾتراجُجُت ُبُمفي ٌٖؼ جاهفاٍع

 الحهاع مً زالٌ وكغ اللىاث في خهىن زابخت بمىاك٘ مىاؾبت.

 جلً مً الٗضًض وناعث، جدذ اإلاغاكبت ء عحاٌ اللبائل املحلُت اإلالاومتوالهضف إبلا

ىاث صائمت همذ کمغاهؼ الحهىن   بٗض طلً. الغوماوي ىطللىف مؿخَى

والفُلم الشالث اإلاىحىص في  بمؿاٖضة الفُلم اإلاغابِ بإؾباهُا « صوالبُال »العجُب ؤن وألامغ 

لُا ىاؽ ٖلى وكض ي الهغإ خؿم قماٌ ؤفٍغ مه لم وكخله جاهفاٍع عي ،  ،ًخم جىٍغ :  2013)الهَى

لي الغغم مً وحىص هلل(12 ثرً ، ٖو ُٖ  .ٖلُه في مضًىت لبضة الىبري  هىع اخخفاٌ عوما بهظا الىهغ 

 :آلاتيوكانت نتيجة هذه الثورة 

ىاؽ بإًضي ؤصحابها إلي ؤن ؤزظها الغومان/ 1 مً حضًض ؾىت  بلاء ألاعاض ي التي اؾخٗاصها جاهفاٍع

 م.33

 تهم.اججىب الغومان الهضام م٘ الجغمىذ للى / 2

 كاصة هاجححن. االؿِىاجى الن ًيىهى  ٖضم نالخُت اللاصة الغومان الظًً جسخاعهم/ 3

 بها. ألاويإؾخلغاع ذ اإلاىُلت مسؼها لللمذ زانت بٗض اؤنبد/ 4

 في الىالًت البروكىهلُت./ 5
ً
 احؿإ عكٗت الؿُُغة الغوماهُت حىىبا

 :الخاتمة

ىاؽ مً ؤبغػ الشىعاث في قما/ 1 لُا كضًما التي هؼث الىحىص الغوماوي في حٗخبر زىعة جاهفاٍع ٌ ؤفٍغ

 مىُلت اإلاغغب اللضًم.

ىاؽ نىعة واضحت وحٗخبر عاسخ ًٖ ؤولئً ألاخغاع / 2 الظیً ؤبى إال ؤن ٌؿاهمىا زىعة جاهفاٍع

غ بالصهم مً الغومان ومً اإلاىالحن لهم.  بمجهىصاتهم الجباعة في ٖملُت جدٍغ

ىاؽ حٗلذ الضولت / 3  نغامت مً  ؤهثرإلى زِ  الغوماهُت جإزظ اخخُاَاتها وجلجإشجاٖت جاهفاٍع

اث الحغبُت ؤحل إباصة الشىعة وإنهاء وحىصها ولٗل اهبر صلُل ٖلى كىة الشىعة هى حٗضص اللُاص

 . اهُت وحٗاكبها الىاخضة جلى ألازغي الغوم
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 ؾت هدُجتؾى اإلاض الخُاهت ىانغٖبب اها بؿمبخغهل إلى ج لم لىنهاا تههحجحذ الشىعة في بضاً/ 4

 . بكتى الُغكاث لهم ومؿاومتهم الغومانٌ ٍغ جد

ىاؽ لم جلخهغ فلِ ٖلى زن ؤ/ 5 ىىا في ألاوصًتالظىعة جاهفاٍع في  وصزلىا ،واللغي واإلاضن  ًً اؾخَى

اح بالفُيُلُحن اجهالهمبٗض ضن اق اإلاهُ ت لُالجب، بل ؤًًا ونلذ إلى اإلاىاَم نحواللَغ

 ضة. ضیللغومان قاومتهم هذ مليافلُت اللبتهم هٖؼلي ٖ ًؼالىن  ال ت، وواهىاوالصحغاٍو

ىاؽ لىفض إلى  إعؾاٌإن / 6 ىؽ يهضصه بابجِ ؤلامبراَىع جاهفاٍع ؾخمغاع لضلُل كاَ٘ ٖلى ال حًر

 و.ضالٗ ح يضاالىفلت مىانٖلى  اكىة اإلالاومت وكضعتهجه و اعااهخه

مائه جاخها واؾخبؿاٌهافي ، صلُل ٖلى الجغغ ة واحؿإ هُاكها ع ى الشقمىلُت / 7 ت مىاحها في ٖػ

 .ىاعالشالتي الخلذ  الهٗبتوملاومتهم عغم الٓغوف  الغومان

ىاؽ ألاولي و / 8 ت في بالص بل واهذ يمً ؾلؿلت اإلالاوماث  ألازحرةلم جىً زىعة جاهفاٍع ٍغ الخدٍغ

ىاؽ هجض اإلاغغب اللضًم ، ولٗل مً بحن الشىعاث التي ونلذ مؿحرة الىًاٌ بٗض زىعة جاهفاٍع

ً(، زىعة ف فُحن )الضواٍع غ غمىؽ وؤزُه حُلضوان الظًً خملى قٗزىعة الكباب الٍغ اع الخدٍغ

 (.يض ؤخفاص الغومان )ؤلاًُالُحنلشىعة ٖمغ املخخاع  ٖخباع لبالص اإلاغغب اللضًم ونىالوعص الا 

تي اغخهبها الغومان مً ؤصحابها هظه الشىعة هى اؾترحإ ألاعاض ي الؼعاُٖت ال وان مً هدُجت/ 9

 عحاٖها إليهم.وإ

ىاؽ/ 10 في اػصهاع مضًىت لبضة مً زالٌ ألامىاٌ التي جم الحهٌى ٖليها مً  ؾاهمذ زىعة جاهفاٍع

 اإلاؼإع اإلاؿترصة.

 : املصادر واملزاجع

 :ـ اإلاغاح٘ الٗغبُت واإلاترحمت

ش الؿُاس ي والا1993، ؤخمض دمحم :هضٌكتاـ 1 ت م ، الخاٍع كخهاصي للمضن الشالر ، الضاع الجماهحًر

٘ ، مهغاجت   لُبُا. –لليكغ والخىَػ

ىوـ، ججاعة الظهب وؾيان اإلاغغب اللضًم ، م1998ٍ  ،ىفُلبـ 2  .حامٗت  كاٍع

م، الجغمىدُىن ؾيان حىىب لُبُا اللضماء ، جغحمت : ؤخمض الُاػوعي، صاع 1974 ،حكاعلؼ :لحزُصاهـ 3

 الفغحاوي، َغابلـ.

خي ال إلُاصةمحرؾ :هىعالضًًـ 4 ا مؤؾؿت  ، ملحمت الجؼائغ "قغح جاٍع الجؼائغ" لكاٖغ مفضي ػهٍغ

 هىضواي.

ضيـ 5 ىُت بىغاػي 2001، ٍؾالم دمحم :هٍى  لُبُا. م، الحًاعة الجغمُت، صاع الىخب الَى

 خًاعاث اإلاغغب الٗغبي اللضًم، صاع الفىغ الٗغبي، اللاهغة. 2007، اإلاىٗم ؾٗض ٖبض :بغهتـ 6
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ت 1985ؤخمض ٖلي،  ؾُض :الىانغي ـ 7 ش الامبراَىٍع الغوماهُت )الؿُاس ي والحًاعي( صاع ، جاٍع

 النهًت الٗغبُت ، الُبٗت الشاهُت.

ه :حىلُانـ 8 لُا الكمالُت، حـ1983ٍ ،قاٌع ؤهضٍع ش ؤفٍغ  . الضاع الخىوؿُت. 1، جاٍع

لُا الٗام " الُىهِؿيى.1985 ،ٖماع :محجىبيـ 9 ش ؤفٍغ لُا " جاٍع  ، الٗهغ الغوماوي في قماٌ ؤفٍغ

ش اللُبي اللضًم، 1971ٍ، مدمىصٖبضاللُُف  :البرغىسيـ 10 ، ميكىعاث الجامٗت  1، الخاٍع

 ناصع بحروث. اللُبُت، صاع

لـ 11  ، ملاومت الىىمُضًحن واإلاىع لالخخالٌ الغوماوي الجؼائغ. 2000 ،ٖماص :الٍُى

عيـ 12 ؼ ٖبض :الهَى  واملجخم٘ الشلافتوػاعة ، ًمت اللض اللُبُتالحًاعة  شجاٍعم ، 2013 ،الٍٗؼ

 .1ٍاإلاضوي 

ؼ ٖبض :حجاػي ـ 13 لُا"1985 ،الٍٗؼ  إلي ٖهغ الشاهُت ُتىهالبمً نهاًت الحغب  م، "عوما و ؤفٍغ

ت لىألاهج ، مىخبتغؿُـؤ  ، اللاهغة.  اإلاهٍغ

اع الٗغب الٗضص مجلت ؤزاؽ، ىجاهفاٍع وزىعةة ىت لبضجبلُِ قىإع مضً ،1992 ،ٖلیدمحم  :ِٖس يـ 14

 .ليكغ ًتالجماهحر  اعالضالخامـ، 

ش 1990–1986 ،هاصیال دمحم :خاعفـ 15  مؤؾؿت والحًاعي ،ًم الؿُاس ي اللض اإلاغاعبي، الخاٍع

ىُت  باٖت الجؼائغ.ُل الَى

للىخاب  الىَىُت، اإلاؤؾؿت م، الاخخالٌ الغوماوي لبالص اإلاغغب1995 ،دمحم البكحر :قيُتيـ 16

 .الجؼائغ

الاخخالٌ  ، ػمًالشالراإلاضن  مىُلتفي  ُتلافالشو الضًيُت م، الحُاة 2003، دمحم ٖلي :الضعاوي ـ 17

 لُبُا.ذ، َغابلـ الفاج حامٗتالغوماوي، 

ي ىخب الجامعاإلا ،الغوماهُت الهُمىت ضالجؼائغي يمً الىفاح  هماطج ،1999 ،دمحم :ٖبضالغنيـ 18

ت.  الحضًث، ؤلاؾىىضٍع

بُا ُالص، مجلت لاإلاُوؤكبل  ؾىتؼان، فبالبىؽ ٖلى ، خملت وىعهلُىؽ 1968، دمحم ؾلُمان :ؤًىبـ 19

ش الجامٗت الل  .اػي ُبُت ،بىغفي الخاٍع

 فؼان.ؾيان  الصحغاءخًاعاث ،  2003،  1ٍمحن، دمحم ألا  :اإلااٖؼي ـ 20

ىُتاإلاؤؾؿت  ،الجؼائغ في الٗهىع اللضًمت، 1993 مدفىّ  :كضافـ 21  الجؼائغ. –للىخاب  الَى

ش لُبُا 1966،مهُفی کماٌ :الٗلُم ٖبضـ 22 ُت، اللُب الجامٗتاث ع ى يكاللضًم م، صعاؾاث في جاٍع

 .لیبیا  بىغاػی 

ش ، مدايغاث1994 ،الحمُض عخب ٖبض :زغمألاـ 23  بىغاػي. حامٗت،2ٍلُبُا اللضًم  في جاٍع
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املشتغلة غرب مدينة صرباتة اجلىفًة ملىحة مًاه اخلزانات 

 األسباب واحللىل

 
 د. عبدالسالم دمحم الراجحي

 جامعة صبراتة -كمية العموم صبراته
 

   :(Abstractاملضحخلص )

غلت في خاإلاظاإلاائُت الجىفُت جىاوى هرا البدث الخـائف الهُدزوحُىلىحُت للخصاهاث  

, ئلى فالق 
ً
, ومً البدس ػماال

ً
, ئلى الحدود اللُبُت الخىوظُت غسبا

ً
اإلاىوقت اإلامخدة مً ؿبراجت ػسقا

,  –قفـت 
ً
ت حىىبا ٍص الخصان الجىفي  (,aquifer  quaternary)وهي: الخصان الجىفي السباعي الٍِص

تMedillMiocene aquifer)اإلااًىطُني ألاوطى  ٍص  .(Azizya aquifer) (, والخصان الجىفي الٍِص

الخصان الجىفي السباعي, الري ًخهىن مً هبقخحن مائِخحن  أنمً زالى اهاَل الباخث لىخٍ 

 هى الخصان  ُلى اجـاى هُدزولُهي فُما بُنهما
ً
وجتراوح ئهخاحُت آلاباز التي حظخغل  ,ألالثر اطخغالال

ظخغل مُاه54 –10هرا الخصان ما بحن )
ُ
 / طاُت, وح

ً
 منِبا

ً
في  لألغساق املخخلفت الجُدة ه( مترا

( TDSفي ػماى مىوقت الدزاطت وغسبها فان مجمَى ألامالح الرائبت ) أما, ػسق مىوقت الدزاطت

 جـل ئلى )
ً
 لخدازل هبقاث مً الجبع, ( مللُجسام / لتر, 62000بمُاه الخصان مسجفِت حدا

ً
هٌسا

ُت اإلاُاه وجدد مً والتي جإزس جأز, واإلاخبسساث ألازسي في الجصء الظفلي مً الخصان  ُلى هُى
ً
 لبحرا

ً
حرا

, وجىؿل البدث ئلى ُدة هخائج وجىؿُاث حظاهم في النهىق باإلاىوقت اطخغاللها الاطخغالى ألامثل

, ئذا جٌافسث مل الجهىد الطخغالى ؤلامهاهاث اإلاائُت اإلاخاخت, لظد الاخخُاحاث 
ً
 وؿىاُُا

ً
شزاُُا

  اإلاىوقت مً اإلاُاه.

  املقدمة: -1

جخدهىز بؼهل غسب ؿبراجت هىُُت اإلاُاه بمىوقت ألدث الِدًد مً الدزاطاث اإلاائُت ُلى أن  

بِم الِدطاث مً اإلاُاه  باطخثىاء ,( مللجسام/ لتر5000ملحىق, وجهىن في الغالب ألثر مً )

  (1).الِربت في مىاهق النثبان السملُت

مدًىت ؿبراجت, للخَِسف ُلى  في مىوقت غسب الخصاهاث اإلاائُت اإلاظخغلتجىاوى هرا البدث 

ذ في هره و ومدي اطخغاللها, بهره الخصاهاث ؤلامهاهاث اإلاائُت  خظب الدزاطاث اإلاائُت التي أحٍس

(, aquifer quaternary) السباعي( بمُاه الخصان TDSاإلاىوقت, فأن مجمَى ألامالح الرائبت )
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 في ألاحصاء الغسبُت والؼمالُت مً مىوقت الدزاطت, والتي جـل ئلى )
ً
( مللُجسام 62000مسجفِت حدا

  (2),/ لتر
ً
ألاطبار بهره اإلاىاهق, وإلى جدازل هبقاث مً الجبع واإلاخبسساث ألازسي في  الهدؼازهٌسا

 , الجصء الظفلي مً الخصان )جهىًٍ الِظت(
ً
 ُلى وهره اليظبت مً ألامالح جإزس جأزحرا

ً
 لبحرا

, ُدا بِم الِدطاث اإلاائُت في مىاهق النثبان اإلاائُت )في جهىًٍ باإلاىوقت الث  اإلاُاهااطخِم

هره الِدطاث اإلاائُت جخلقي حغرًت مباػسة مً مُاه الجمُل وزقدالحن,  مىوقتيفي الجفازة( 

 ألامواز, و 
ً
  .جخمحز بىىُُت مُاه حُدة وظبُا

 مثل اطخغاللهماالتي ًمنً مً الخصاهاث اإلاائُت الجىفُت  ُددًىحد بمىوقت الدزاطت 

, الري ًقّ جدذ الخصان السباعي (Middle Miocene aquifer)الخصان اإلااًىطُني ألاوطى 

اطخغل في الصزاُت في مىوقت الِظت, بالجصء الغسبي مً مىوقت الدزاطت, وهى مباػسة, والري 

في هره  مقازهت بمُاه الخصان الجىفي السباعي ( مللُجسام / لتر,4000)ًخمحز بجىدة مُاهه 

ت بؼهل مددود  مُاه ظخغلح, لما اإلاىاهق ٍص دُت الخصان الجىفي الٍِص وحظخسدم مُاهها النبًر

وهىاك زصاهاث  (3) ,العجُالثو ماث هبُُِت في مىوقتي الِظت دمال( مللُجسام / لتر, 7200)

 Lower Miocene aquifer) اإلااًىطُني الظفليًمنً اطخسدامها مثل: الخصان الجىفي  أزسي حىفُت 

 وهما زصاهان مُاههما حُدة., والخصان الجىفي زأض خامُت (

 لخصاهاث الجىفُت اإلاظخغلتالخـائف الهُدزوحُىلىحُت ليهدف هرا البدث ئلى دزاطت  

ًد ألاطباب والِىامل الحقُقُت, التي حظاهم في زفّ وظبت ملىخت دفي مىوقت غسب ؿبراجت, وجد

لخىفحر اإلاُاه  اإلاالئمت, واقتراح الحلىى اإلاىاطبت والبدائل تاإلاظخغل بالخصاهاث الجىفُتاإلاُاه 

 بهره اإلاىوقت.في الخوىز الصزاعي والـىاعي  التي حظاهمالجُدة, 

 إشكاليات البحث: -2

جخلخف ئػهالُاث البدث في قلت الدزاطاث الهُدزوحُىلىحُت بمىوقت غسب ؿبراجت,  

لى السغم مً وحىد ُدد مً الخصاهاث اإلاائُت  واُخماد اإلاىوقت ُلى مـادز اإلاُاه الجىفُت, ُو

بؼهل ُملي, خُث اطخغل الخصان الجىفي اإلااًىطُني الجىفُت في هره اإلاىوقت, ئال أنها لم حظخغل 

ظخغل ألاوطى في ا ألاحصاء  مٌِمفي الخصان الجىفي السباعي لجصء الغسبي مً مىوقت الدزاطت, َو

ت واإلااطت لهرا البدث ُلى السغم مً ازجفاَ وظبت ملىخت مُاهه,  مً هىا ًهسث الحاحت اللسوٍز

التي أدث ئلى ازجفاَ وظبت والِىامل, وجددًد ألاطباب  اإلاىوقت هللخِسف ُلى ؤلامهاهاث اإلاائُت بهر

جمثلذ مؼهلت البدث في ؤلاحابت و  ىى ُلى مُاه حُدة,ـحلاإلاىاطبت لملىخت اإلاُاه ووكّ الحلىى 

 ُلى الدظاؤالث آلاجُت: 

 ؟اإلاظخغلت الجىفُت مُاه الخصاهاثما هي ألاطباب السئِظت ئلى أدث ئلى ازجفاَ ملىخت  -1
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 ا للحـىى ُلى مُاه حُدة بمىوقت الدزاطت؟ما هي الحلىى اإلاىاطبت التي ًجب ئجباُه -2

 أهمية البحث: -3

 ٌظخمد البدث أهمُخه مً آالحي:

 قلت الدزاطاث اإلاائُت بمىوقت الدزاطت. -1

 قلت اإلاىازد اإلاائُت الظودُت باإلاىوقت, واُخمادها ػبه الخام ُلى اإلاُاه الجىفُت. -2

 بمىوقت الدزاطت.الجىفُت بالخصاهاث ازجفاَ وظبت ملىخت اإلاُاه  -3

 أهداف البحث: -4

  بمىوقت الدزاطت. اإلاظخغلتالجىفُت بالخصاهاث ؤلامهاهاث اإلاائُت الخِسف ُلى  -1

ألاطرررباب التررري أدث ئلرررى  الخـرررائف الهُدزوحُىلىحُرررت للخرررصان السبررراعي وجددًررردالخِرررسف ُلرررى  -2

 .ىخت مُاههمل

 للحـىى ُلى مُاه حُدة بمىوقت الدزاطت. اإلاىاطبت وكّ الحلىى  -3

 حدود البحث: -5

 السمنية:  الحدود -5-1

 م. 4/2021ئلى  1/2021جم ئهجاش هرا البدث في الفترة مً  

افية الحدود -5-2  :الجغر

 ,بمىوقرررت غرررسب ؿررربراجت الخـرررائف الهُدزوحُىلىحُرررت للخصاهررراث الجىفُرررت اإلاظرررخغلتدزاطرررت 

 , شوازة, الجمُل, زقدالحن, شلوً, الِظت, بىلماغ.والتي جلم ؿبراجت, العجُالث

 منهج البحث وأدواثه: -6

الررررري ٌِخمررررد ُلررررى ججمُررررّ البُاهرررراث واإلاِلىمرررراث اإلانخبُررررت  ياطررررخسدام الباخررررث اإلاررررى   الىؿررررف 

, وجدلُلهررررررا واطررررررخسالؾ الىخررررررائج منهررررررا وفًقررررررا  هررررررداف البدررررررثؼررررررملها ٌوالحقلُررررررت ُررررررً اإلاىرررررراهق الترررررري 

 وحظاؤالث البدث ومل ذلو وفًقا للخوىاث الخالُت: 

ججمُررّ اإلاِلىمرراث مررً اإلاساحررّ, واإلاـررادز اإلاخِلقررت بمىكررَى البدررث لخقُررُم ؤلامهاهرراث اإلاائُررت  -1

 بمىوقت الدزاطت.  هاث الجىفُت اإلاظخغلتابالخص 

 مىوقت الدزاطت.ممثلت ُت ًُ بِم آلاباز ججمُّ اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىح -2

 جدبّ أطباب الخغحر في ملىخت مُاه الخصان الجىفي السباعي بمىوقت دزاطت.  -3

 الِمل ُلى وكّ الحلىى اإلاىاطبت للحـىى ُلى مُاه حُدة بمىوقت الدزاطت. -4
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 مصطلحات البحث: -7

هى أوى هبقت مائُت بمىوقت طهل الجفازة  :(quaternary aquifer) الخسان الجىفي الرباعي -7-1

ت, زصان غحر مدـىز )-قفـت ػماى فالق ٍص  (, ًتراوح طمنه مUnconfining aquiferًالٍِص

, ٌظمى بالخصان ألاوى )240 - 200)
ً
صداد هرا الظمو ملما اججهىا غسبا , ٍو

ً
( أو aquifer First( مترا

  (4).(quaternary aquifer) ي( أو الخصان السباعShallow aquifer) الخصان الطحل 

)خبِع( ًقّ  مدـىز هى زصان حىفي  :(Medill Miocene) الخسان املايىصيني ألاوصط - 7-2

ً مباػسة جدذ الخصان الجىفي السباعي وأُلى الخصان , وجفـله ُىه هبقاث مً الوحن والغٍس

الظفلي, الري جفـله ُىت هبقاث مً الوحن والـلـاى, ًقّ ُلى أُماق  الجىفي اإلااًىطُني

   (5)( متر.200 – 165( متر وبظمو مً )200جخجاوش )

)اإلااًىطررررُني( ًقررررّ أطررررفل زواطررررب الِـررررس الثالررررث  دـررررىز زررررصان م ي العسيسيززززة:فالخززززسان الجززززى -7-3

ررد ُررً )  650مباػررسة ُلررى أُمرراق جٍص
ً
, ئهخاحُررت 350وبظررمو خررىالي ) ,( مترررا

ً
آلابرراز اإلاظررخغلت لهرررا ( مترررا

رت, ًمخرد الخرصان مرً 45( متر/ طاُت, دزحت خسازة اإلاُاه في خدود )200- 49ً )الخصان م ( دزحت مئٍى

 ئلرررررى فررررالق قفـررررره 
ً
 ومررررً البدرررررس ػررررماال

ً
رررررت ػررررسقا ٍص , ئلرررررى مىوقررررت الٍِص

ً
الحرررردود اللُبُررررت الخىوظرررررُت غسبررررا

, وجسخلررر  زرررر
ً
رررت حىىبرررا ٍص ىاؾ هررررا الخرررصان الهُدزولُنُررررت مرررً مىوقرررت ئلررررى أزرررسي خظرررب دزحررررت الٍِص

 (6)الدؼقق, والترلُب الصخسي.

  بمنطقة الدراصة:املضحغلة الخساهات الجىفية  -8

الخخابّ الوبقي املخترق بمىوقت الدزاطت, ًىضح وحىد زصاهاث حىفُت زئِظت مدـىزة, 

مُاهها, وهره زصاهاث اطخغالى (, ًمنً Confining & Unconfining aquiferوغحر مدـىزة )

منً الخِسف ُليها مً أُلى  ُت مُاهها, ٍو جسخل  في طمنها, وأُماق جىاحدها, وإهخاحُتها, وهُى

 ئلى أطفل ُلى الىدى الخالي: 

 : الخسان الجىفي الرباعي -8-1

ُلى أُلى هبقت مائُت  (,aquifer  quaternary)جولق حظمُت الخصان الجىفي السباعي 

وهي ُبازة ًُ حؼنُالث زطىبُت حِىد ئلي , الدزاطت( في مىوقت Aquifer Shallowضحلت )

, 240 – 200الِـس السباعي طمنها مً )
ً
ًخغري مً الهوىى  مدـىز زصان غحر وهى ( مترا

ان الظوحي, وخسلت مُاهه مً الجىىب ئلى الؼماى والؼماى الغسبي ٌظخغل , اإلاوسي والجٍس

( 54 –10) ما بحن بالخصان ت آلابازجتراوح ئهخاحُو , مٌِم مىوقت الدزاطت را الخصان بنثافت فيه

ظخغل مُاه هره آلاباز لألغساق املخخلفت في مىاهق ذاث الىىُُت الجُدة
ُ
 / طاُت, وح

ً
 منِبا

ً
 مترا
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( TDSالرائبت )مجمَى ألامالح فان  ألاحصاء الؼمالُت والغسبُتأما في , وؿبراجت لما في العجُالث

 بمُاه الخصان مسجفِت 
ً
َِصي ازجفاَ ملىخت و  ( ملُجسام / لتر,62000جـل ئلى ألثر مً ) حدا

جدازل هبقاث مً الجبع, واإلاخبسساث ألازسي في الجصء اإلاُاه بالخصان الجىفي السباعي ئلى 

ً الِظت ( مً في ألاحصاء الغسبُت والؼمالُت  اهدؼاز ألاطباروإلى , الظفلي مً الخصان ) جهٍى

 , ولرلو ئلى جدازل مُاه البدس زـىؿمىوقت الدزاطت
ً
مىوقتي ؿبراجت ػماى في  ا

ىاث الخصان السباعي ُلى الدظسب اإلاباػس إلاُاه  ,والعجُالث وحظاُد النثبان السملُت, وجهٍى

ان الظوحي لخغرًخه.   ألامواز, والجٍس

وت ػهل ) في مىوقت  (T. D. Sلحز ألامالح الهلُت الرائبت ).( جىضح الخغحر في جس 1الخٍس

اتهامً زالى زوىن , و الدزاطت  بغسبًىحد الهلُت الرائبت ن أُلى جسلحز لألمالح أ , هالخٍمظخٍى

دىاقف بؼدة في اججاه وػمالها مىوقت الدزاطت ا في اججاه الجىىب, ٍو ًُّ ج دىاقف الترلحز جدٍز , ٍو

 (7)الجصء الؼسقي مً مىوقت الدزاطت.الؼسق, خُث ًـل أدوى مظخىي له في 

 
ّ جسلحز ألامالح الهلُت ) 1ػهل )       وت جىَش  السباعي بمىوقت الدزاطت.بالخصان (  TDS( زٍس
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 الطبقات املائية في الخسان الجىفي الرباعي: -8-1-1

ً الجفرازةهمرا ُلرى اجـراى هُردزولُهي فُمرا بُنهرا, ًخهىن الخصان الجىفي السباعي مً هبقخحن        جهرٍى

 ً لى, وجهٍى  الخصان الجىفي السباعيفي ألُا
ً
ولق ُليهما مِا  .الِظت في ألاطفل, ٍو

 ثكىين الجفارة: –أ

ً الجفازة بِم ٌؼمل  , الىاقِت فىق جهىًٍ , والبالٌظخىطحنجسطباث الهىلىطحنجهٍى

غوي هرا الخهىًٍ  غسب مىوقت الِظت  باطخثىاءطوذ مىوقت الدزاطت, مٌِم الِظت, َو

ً الِظت وحىىبها,  وهى ًخهىن مً السمل, والظلذ, والوحن, ُلى الظوذ, خُث ًٌهس جهٍى

الظبساث, والىدًان,  والحجس السملي الوُني, وبِم الحص ى, والصلى باإلكافت ئلى جسطباث

           (8).والنثبان السملُت

ً الجفازة( مً الخصان الِلىي التي حظخغل الجصء  آلابازجخمحز  ُت مُاه مً )جهٍى بىُى

لما في  ,اإلاخىطوت الى الجُدة وجترلص هره آلاباز في الجصء الجىىبي الؼسقي مً مىوقت الدزاطت

ًىضح بِم اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ آلاباز  (1حدوى ) وؿبراجت, مىاهق حىىب العجُالن

 .التي حظخغل الخصان السباعي بجىىب ػسق مىوقت الدزاطت

ػسق بجىىب ( بِم اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ آلاباز التي حظخغل الخصان السباعي 1) حدوى 

 .مىوقت الدزاطت

 اإلاىوقت زقم البئر ز. م
طىت  ؤلاخدازُاث

 الحفس

 /الِمق

 متر
SWL 

ؤلاهخاحُت            

م
3

 / ض
T.D.S. 

 ؾ ض

 2355 24 23 120 2005 0727636 232211 العجُالث طاهُت ُوُت 1

لت القِاطُت 2  2752 24 23 100 2005 0423335 282662 الوٍى

 3177 27 39.50 80 2003 0984236 373112 ؿبراجت ػُفت 3

4 
الغاإلاُت 

 الجىىبُت
 1502 21 17.50 85 2002 1785936 255138 العجُالث

فساهت 5  2156 24 31.50 85 2003 2134436 492942 العجُالث ُش

 2123 24 18.80 80 2002 2748336 258330 العجُالث الصزامقت 6

 1262 30 30.30 85 1995 2569836 253701 العجُالث آباز  القاُدة 7

 2581 34 13.80 70 1998 3625748 238697 الجدًدة اإلاومس 8

 2228 29 17.50 80 1998 3627061 447082 الجدًدة املحوت 9
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 ثكىين العضة: -ب

ً الِظت جسطباث مً الجبع واإلاخبسساث مّ جدازالث مً أحجاز السمل  ٌؼمل جهٍى

في الجصء لىمحراث قالـدفُت, والظلذ, والسمل الوُني, والحجس السملي, وبِم الصلى والهىه

 مً الخهىًٍ, الظفلي 

ٍخدازل في الجىىب مّ جهىًٍ و , هاًٌهس الخهىًٍ ُلى الظوذ في غسب مىوقت الِظت وحىىب

مسه الجُىلىجي ًمخد مً البالًىطحن ئلى  ً قسقازغ, ُو قـس الحاج, وفي الؼسق مّ جهٍى

قل , البالٌظخىطحن  في ألاحصاء الؼمالُت الغسبُت مً مىوقت الدزاطت, ٍو
ً
ً طمُها ًٌهس الخهٍى

ج   (9).ي في اججاهي الجىىب والجىىب الؼسقيالظمو بؼهل جدٍز

ً الِظت( جخمحز آلاباز التي حظخغل الجصء الظفلي مً الخصان ُت مُاه مالحت  )جهٍى بىُى

 وجتر 
ً
مً مىوقت الدزاطت لما في مىاهق  الغسبي يلص هره آلاباز في الجصء الؼمالي والؼمالحدا

بِم اإلاِلىماث ًىضح  (1الِظت, بىلماغ, شلوً, زقدالحن, الجمُل حدوى )

 .الهُدزوحُىلىحُت لهره آلاباز

( ًىضح بِم اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ آلاباز التي طخغل الخصان السباعي بؼماى 2حدوى )

 وغسب مىوقت الدزاطت.

 املنطقة رقم البئر ر. م

 إلاحداثيات
صنة 

 الحفر

العمق 

 باملتر

 

SWL 
إلاهحاحية            

م
3

 / ش
T.D.S. 

 ص ش

1 
مدوت جسبُت 

 ألاطماك
 34921 56.50 3.50 60 2004 6302136 580217 أبى لماغ

 خوبت ألصوازي  2
حىىب 

 الِظت
762711 1179836 2003 113 2.35 22 48659 

 القاشولُت 3
ػماى 

 الِظت
742053 4875336 2004 150 6.65 24 36786 

 أبدار ؤلابل 4
ػسق 

 الِظت
643177 2842236 2004 110 2.98 24 20251 

 9135 40 3.46 181 1990 3635425 454087 الِظت 88/  450 5

 7155 9 7 8 1968 4873736 768304 شلوً بئر املحوت 6

10 W 10 1576 35 22 117 2007 3626862 261875 حىىب ؿبراجت 

11 W 17 1838 38 24 95 2006 3622960 261465 حىىب ؿبراجت 
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 17200 24 9.20 100 1990 1590036 767100 شلوً 90/ 1196 7

 17250 19 5.50 100 1990 4180036 766007 زقدالحن 90/ 1195 8

 17920 31.68 10 96 1994 3643250 797507 زقدالحن 94/  525 9

 17920 39.6 4.5 98 1995 3635948 230268 الجمُل 96/  529 10

س 11  طىاوي الصٍز
حىىب 

 الجمُل
756117 1927736 1999 60 4.32 24.50 7845 

  :(Middle Miocene aquifer)ألاوصط  املايىصيني الخسان الجىفي -8-2

هبقت مً الوحن  السباعي مباػسة, ًفـل بُنهماًقّ جدذ الخصان الجىفي زصان ملغىن 

هبقت مً ( Lower Miocene aquiferًىطُنى الظفلى )اوالسمل الوُني, وجفـله ًُ الخصان اإلا

 390)خىالي ُلى أُماق الخصان , ًخىاحد والـلـاى الوحن
ً
جدذ طوذ ألازق, وطمنه مً  ( مترا

( متر منِب / 100) خىاليهرا الخصان  الطخغالى( متر, وإهخاحُت آلاباز املحفىزة 200 –125)

خغري الخصان مً  (10)( مللُجسام / لتر,4000 – 2600طاُت, ومجمَى ألامالح الرائبت مً ) ٍو

  (11).ؤلامساز ألافقي للمُاه حىىب الفالق

د مؼسَو الِظت الصزاعي باإلاُاه اإلااًىطُني ألاوطى اطخغلذ مُاه الخصان جم خُث  ,في جصٍو

ت , لخغرًت مصاَز اإلاؼسَو آلابازُدد مً جىفُر  ٍى ت مً آلاباز في اإلاىاهق الُس لما جم خفس مجمُى

د مدوت الخدلُت التي خىى مدًىت الِظت, و  ً, في مىوقت شلوً اطخسدما في جصٍو جم خفس بئًر

 ( باإلاُاه الالشمت لِملُت الدؼغُل. R Oحِمل بالخىاضح الِنس ي )

ىفي اإلااًىطُني ألاوطى بىىُُت حُدة مقازهت بمُاه جخمحز مُاه آلاباز التي حظخغل الخصان الج

ًىضح بِم اإلاِلىماث  (3جدوى )الآلاباز التي حظخغل الخصان الجىفي السباعي في هفع اإلاىوقت, 

الغسبي الؼمالي  بالجصءالتي حظخغل الخصان الجىفي اإلااًىطُني ألاوطى  لآلبازالهُدزوحُىلىحُت 

 مً مىوقت الدزاطت.

 (:Azizya Aquiferالجىفي العسيسية )الخسان  -8-3

 Mioceneًقّ أطفل زواطب الِـس الثالث ) Confining aquifer)زصان ملغىن )

formationد ًُ ) , في مىوقت الدزاطت ًقّ الخصان( مباػسة  , وبظمو 650ُلى أُماق جٍص
ً
( مترا

 , وجـل ئهخاحُخه  350خىالي ) 
ً
( متر / طاُت في 200ي )ئلى خىالآلاباز التي حظخغل الخصان ( مترا

 / طاُت في مىوقت العجُالث, وجخمحز مُاهه بالخدفق 49مىوقت الِظت, وجبلغ ئهخاحُخه )
ً
( مترا
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( .T.D.Sم(, ومجمَى ألامالح الهلُت الرائبت ) 45(, ودزحت خسازة اإلاُاه خىالي )Self flowingالراحي )

هرا الخصان الهُدزولُنُت مً مىوقت ئلى وجسخل  زىاؾ  .(12)( مللُجسام / لتر7200-4868) ما بحن

 أزسي خظب دزحت الدؼقق, والترلُب الصخسي.

دُت في ئوؼاء خماماث  ت, اطخغلذ مُاهها النبًر ٍص ً في الخصان الجىفي الٍِص جم خفس بئًر

( ًىضح بِم اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ 4هبُُِت, في مىوقتي الِظت والعجُالث, حدوى )

.ً  البئًر

بِم اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ آلاباز التي حظخغل الخصان الجىفي اإلااًىطُني ( 3حدوى )

 .ألاوطى بالجصء الغسبي مً مىوقت الدزاطت
 

 املنطقة رقم البئر ر. م
صنة  إلاحداثيات

 الحفر

 العمق باملتر

 
SWL 

إلاهحاحية            

 / ش3م
T.D.S. 

 ص ش

 3721 101 34+  302 2005 3641601 747527 مشروع العضة 2004/  62 1

 4064 101 48+  276 2005 3640833 742529 العضة 2004/  63 2

 4102 61 33+  312 2005 3633838 748078 العضة 2004/  64 3

 4113 56 8+ 300 2007 3635336 748192 العضة 2004/  95 4

 4057 104 34+ 285 2004 3639467 747702 العضة 2004/  56 5

 3923 112 48+  294 2004 3640488 746856 العضة 2004/  58 6

 3999 115 28+  298 2005 3640091 744345 العضة 2004/  59 7

 3834 57 3+  300 2005 3641367 458777 العضة 2004/   61 8

 3550 66 10+ 320 2007 3644861 747945 شمال العضة ظهرة املحلة 9

 3500 73 0.70+ 269 2005 3619501 750755 حنىب العضة طىيل الصىف 10

 3630 56.5 10+ 344 2008 3623751 740386 غرب العضة البشرية 11

 4000 54 2+  300 2020 3640560 760420 زلطن 2014/  4 12

تٍالِص ( اإلاِلىماث الهُدزوحُىلىحُت ًُ آلاباز التي حظخغل الخصان الجىفي 4حدوى )  ٍص
لما ًىحد في مىوقت الدزاطت, ُدد مً الخصاهاث اإلاائُت الجىفُت التي جقّ أطفل الخصان 

ت, مثل: الخصان الجىفي زأض خامُت, الخصان الجىفي أوالد ػبي, الخصان الجىفي بئر  ٍص الجىفي الٍِص

عجاج, الخصان الجىفي الىهُت, الخصان الجىفي الهبلُت, ولم حظخغل هره الخصاهاث اإلاائُت 

د ًُ )الجى  ماقها الِالُت والتي جٍص  ُ 
ً
 ( متر جدذ طوذ ألازق.1000فُت, هٌسا

 املنطقة رقم البئر ر. م
صنة  إلاحداثيات
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 أصباب ملىحة مياه الخسان الجىفي الرباعي: -9

هىاك الِدًد مً الِىامل التي حظاُد ُلى ازجفاَ وظبت ألامالح باإلاُاه الجىفُت في بِم   

 .مياه البحرأصباب ثكىينية, وحىد ألاصباخ, ثداخل  أحصاء مىوقت الدزاطت ومنها:

 )وحىد ثكىين العضة بالجسء الضفلي من الخسان(: ألاصباب الحكىينية -9-1

ً الِظت في الجصء الظفلي مً   لخدازل هبقاث مً الجبع, واإلاخبسساث ألازسي في جهٍى
ً
هٌسا

 للنثحر مً , فان الجىفي السباعي الخصان
ً
ئذابت مُاه الخصان الجىفي السباعي أزىاء خسلتها ػماال

تاإلاِادن اإلاهىهت للصخىز ًسفّ مدخىاها مً ألامالح الهلُت الرائبت بـىزة  , ألامس الري خاى ملحًى

    .مىوقت الدزاطتالغسبُت حصاء ألا في دون اطخغالى اإلاُاه 

 :والغربيةفي ألاحساء الشمالية ألاصباخ  اهخشار  -9-2

 (13):وأهمهامً مىوقت الدزاطت الؼمالُت والغسبُت  حصاءألا في ألاطبار جىدؼس 

رررررق الظررررراخلي, جفـرررررلها طالطرررررل  صزززززبخة زوارة: -أ جقرررررّ ػرررررسق وغرررررسب مدًىرررررت شوازة ُلرررررى امخرررررداد الوٍس

 مررً مُرراه البدررس أزىرراء ُملُررت 
ً
مخقوِررت مررً النثبرران السملُررت ُلررى هررىى طرراخل البدررس, وجخغررري أخُاهررا

اإلارررد, وجهرررىن مخغدقرررت فررري فـرررل الؼرررخاء, وجبلرررغ دزحرررت الخىؿرررُل النهسبرررا ي بمُررراه الظررربست ئلرررى خرررىالي 

 طم. ( مُنسومىش/10500)

جمخررررررد الظرررررربست حىررررررىب مدًىررررررت بىلمرررررراغ, جفـررررررلها ُررررررً البدررررررس طلظررررررلت مررررررً  صززززززبخة بى مززززززا : -ب

بررررت مررررً البدررررس مغورررراة باإلاُرررراه, جبلررررغ مظرررراختها خررررىالي ) ( 75النثبرررران السملُررررت, ألاحررررصاء الؼررررمالُت القٍس

( مُنسومرررىش/ 200000لُلرررىمتر مسبرررّ, لمرررا جبلرررغ دزحرررت الخىؿرررُل النهسبرررا ي بمُررراه الظررربست, خرررىالي )

 لمادة أولُت إلاـىّ بىلماغ النُماوي.طم, 
ً
 اطخغلذ جسطباث الظبست طابقا

وهررري ألاطررربار اإلاىدؼرررسة خرررىى مدًىرررت زأض الجررردًس, وفررري اإلاىوقرررت الحدودًرررت  صزززبخة رأش الجزززدير: -ج

بررررحن لُبُرررررا وجرررررىوع وحظرررررخمس ئلررررى دازرررررل ألازاضررررر ي الخىوظرررررُت, مٌِمهررررا مُاههرررررا ضرررررحلت, وجـرررررل دزحرررررت 

 ( مُنسومىش/ طم. 200000ُان ئلى )الخىؿُل النهسبا ي في بِم ألاخ

باطرررخثىاء مىررراهق ألاطررربار, فررران لمُرررت اإلالىخرررت بتربرررت مىوقرررت الدزاطرررت فررري أغلرررب ألاحرررصاء, حِرررد 

زقررردالحن, والجمُرررل, وبِرررم اإلاىررراهق الِظرررت, و مىسفلرررت ئلرررى مخىطررروت مرررّ ازجفررراَ وظررربي فررري مىررراهق 

ه الجافرررررت, ومٌِرررررم , وجـرررررى  جسبررررت مىوقرررررت الدزاطررررت كرررررمً جرررررسب اإلاىرررراهق الجافرررررت وػرررربالظرررراخلُت

ألازاضر ي مرً الىرَى السملري ذي الىفاذًرت الِالُرت, والقردزة اإلاىسفلرت ُلرى الاخخفراي باإلاراء, والفقرس فري 

ررررررررت, ئال أن هىرررررررراك بِررررررررم  ت, والازجفرررررررراَ اليظرررررررربي فرررررررري دزحررررررررت القلٍى املحخررررررررىي الوُنرررررررري واإلاررررررررادة الِلررررررررٍى
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هىن فيها مظرخىي اإلاراء الظرالً ,الازخالفاث املحلُت مً مهان ئلى أزس رب مرً طروذ وال ًخِردي  ٍو قٍس

ادة مِدالث الخبسس3) ت وٍش   بالخاؿُت الؼٍِس
ً
 (  14).( أمخاز, ومخأزسا

اإلاُاه اإلادظسبت زالى التربت اإلالحُت ئلى الوبقاث اإلاائُت في الخصان الجىفي السباعي طخهىن مُاه 

ٌهس  اث هره التربت مً ألامالح, وهي برلو جلىر مُاه هرا الخصان, ٍو مالحت,  نها جدؼبّ بمدخٍى

 ذلو بىكىح في ألاحصاء الظاخلُت, غسب ؿبراجت, وحىىب بىلماغ.

 :بالخسان الجىفي الرباعي البحر ثداخل مياه  -9-3

حِاوي ألاحصاء الؼمالُت مً مىوقت الدزاطت مً ًاهسة جدازل مُاه البدس, خُث أدي  

الاطخمساز في سحب اإلاُاه مً الوبقاث اإلاائُت للخصان الجىفي السباعي ببِم اإلاىاهق الظاخلُت ئلى 

 في مىاهق الاطخغالى  ,جقدم مُاه البدس
ً
لخِىٍم الفاقد مً اإلاُاه الجىفُت الِربت, زـىؿا

( لُلىمتراث مً ػاهئ البدس, مما حظبب في ججاوش 7اإلانث , وامخد هرا الخأزحر ئلى ألثر مً )

  ملىخت
ً
( 5000, ووؿىى وظبت اإلالىخت في بِم اإلاىاهق ئلى ألثر مً )اإلاُاه للمِاًحر املحددة دولُا

داث في آلاباز التي ُجسام / لتلمل ر, ومما ًإلد هره الٌاهسة أًًلا اليظبت الِالُت مً جسلحز الهلىٍز

  (15).في ألاحصاء الظاخلُت بمىاهق ؿبراجت, والعجُالثحظخغل الخصان الجىفي السباعي 

 بمنطقة الدراصة: ةالخساهات الجىفيالحلىل املقترحة لالصحفادة من مياه  -10

 لشعاعي:احفر آبار الجمع  -10-1

حظمى باآلباز اإلادؼِبت اإلاـاٍز , أو آلاباز الجامِت, أو آلاباز الىجمُت, أو آلاباز ذاث 

جدفس آباز الجمّ الؼِاعي في مىاهق النثبان السملُت, لالطخفادة مً مُاه ألامواز  ,الامخداد ألافقي

( حامّ أفقي جمخد 16 –4وجخهىن مً )التي جخجمّ أزىاء اإلاىاطم اإلاوحرة ُلى هُئت ُدطاث مائُت, 

ت مهىهت مً حجسة  تبؼهل ػِاعي, ومخمازل خىى أطوىاهت مسلٍص   (16).دائٍس

( خفس ُدد مددود مً آباز الجمّ 1965, 1964في مىوقت الدزاطت جم زالى الظيخحن )

, وهي آباز غحر ُمُقت مـممه لالطخغالى زقدالحن, والجمُل, وأم اخبِؽ قفي مىاه الؼِاعي

( وهي ال شالذ ؿالحت لالطخسدام ختى آلان, حِد 2الخصان الجىفي السباعي ػهل )الجصء الِلىي مً 

 الزجفاَ ملىخت اإلاُاه بالخصاهاث الجىفُت, 
ً
قت أفلل هسق الحفس مالئمت للمىوقت, هٌسا هره الوٍس

وألثر مالئمت مً الىاخُت الِملُت, إلمهاهُت سحب اإلاُاه منها بِدة هسق مثل: اإلاطخت الغاهظت, 

البدائُت ألازسي, وجمخاش هره آلاباز بجىدة  أو الوسق  بىاطوت اإلاساوح الهىائُت,أو الوازدة, اإلاطخت 

 مً آلاباز املحفىزة بوسق الحفس الِمىدي, 
ً
مُاهها اليظبُت في مٌِم ألاخُان, وبأنها أهىى ُمسا

  (17)إلمهاهُت جىٌُفها مً خحن ئلى آزس مً ألاجسبت اإلاترطبت دازلها.
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 الصحغالل الخسان الجىفي املايىصيني ألاوصط:حفر آبار  -10-2

في  مً قبل مؼسَو الِظت الصزاعيبدأث اطخسداماث مُاه هرا الخصان في مىوقت الدزاطت, 

زي مصاَز  فيألاقل ملىخت مً مُاه الخصان الجىفي السباعي اإلاُاه واطخغلذ  (,2004مىخـ  طىت )

قت الخىقُى, ٍمنً خفس آباز الطخغالى مُاه الخصان الجىفي اإلااًىطُني ألاوطى, في و  اإلاؼسَو بوٍس

الخصان مُاه الخصان السباعي, وجهىن آلاباز مـممه لِصى مُاه ألاحصاء التي جسجفّ فيها وظبت اإلالىخت ب

وهره اإلاُاه مجسبت في مؼسَو , ئلى البئر اإلاالحتاإلاُاه حظسب السباعي أزىاء الحفس, لخفادي الجىفي 

الف في مىوقت الِظت بالجصء بت الصزاعي الِظ اقامت دوائس السي املحىزي لصزاُت الؼِحر وألُا

ًىضح جـمُم آلاباز اإلاظخغلت إلاُاه الخصان الجىفي  (3ػهل )الغسبي مً مىوقت الدزاطت. 

ملُت الفـل بحن مُاه الخصاهحن.  اإلااًىطُني ألاوطى, ُو

 مصادر املياه غير الحقليدية: -10-3

الاهخمام باإلاُاه غحر الخقلُدًت, واإلاخمثلت في جدلُت مُاه البدس واإلاُاه اللازبت للملىخت, 

ومِالجت مُاه الـسف الـحي, مً الاهخماماث التي جىليها مٌِم الدوى, للحـىى ُلى مـادز 

اإلاُاه,  طخسدمها للؼسب واليؼاهاث الصزاُُت والـىاُُت, وحظاهم في ئهجاح ئكافُت مً 

ت لؼِىبها, وفي مىوقت الدزاطت ًمنً ئحساء آلاحي: الخوى ال  خىمٍى
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 ئلى  في مجال ثحلية املياه: -أ
ً
ل ًمخد مً مدًىت ؿبراجت ػسقا جدط ي مىوقت الدزاطت بظاخل هٍى

, وجخمخّ بؼاهئ هٌُ , خُث ال جىحد به مـاب إلاُاه الـسف الـحي 
ً
مىوقت زأض الجدًس غسبا

أو الىفاًاث الـىاُُت, وباإلمهان ئوؼاء مدواث لخدلُت مُاه البدس ُلى هىى الؼاهئ وإوؼاء 

قت الخىاضح الِنس ي )لملىخت, مدواث لخدلُت اإلاُاه اللازبت ل في اإلادن التي ال جقّ ُلى ( O Rبوٍس

الظاخل, للحـىى ُلى مُاه ؿالحت للؼسب والاطخسدام اإلاجزلي والصزاعي والـىاعي, مما ٌظاهم 

ادة دزل ألاطس بها.  في جىمُت اإلاىوقت وٍش

 مً  :في مجال معالجة مياه الصرف الصحي -ب
ً
 مهما

ً
حِخبر اإلاُاه اإلاِادة الاطخسدام مـدزا

 في الخجمِاث الظهاهُت 
ً
مـادز اإلاُاه غحر الخقلُدًت, فُجب الاهخمام بهرا اإلاـدز زـىؿا

النبحرة, مثل: ؿبراجت, والعجُالث, والجمُل, وشوازة, وزقدالحن, وإوؼاء مدواث اإلاِالجت لخىفحر 

ٍادة السقِت الصزاُُت في ألاحصاء الجىىبُت وحشجُّ الىمى لمُاث لبحرة مً اإلاُاه واطخغاللها في ش 

 الدًمىغسافي للظهان بهره اإلاىاهق.

   النحائج والحىصيات: -11

 النحائج: -11-1

للخصاهاث الجىفُت اإلاظخغلت  مً زالى ما جىؿل ئلُه الباخث مً الدزاطت الهُدزوحُىلىحُت      

بمىوقت الدزاطت, وجددًد ألاطباب والِىامل التي أدث ئلى ملىخت اإلاُاه بالخصان الجىفي السباعي 

ولخجاوش هره ألاطباب والِمل ُلى ئًجاد الحلىى البدًلت البد مً جٌافس مافت اإلاظخغل بنثافت, 

ُاحاث اإلاىاهىحن مً اإلاُاه لهافت باإلاىوقت, للىؿىى ئلى طد اخخاإلامنىت ؤلامهاهاث اإلاائُت 

ألاغساق, فبدفس آباز الجمّ الؼِاعي في مىاهق النثبان السملُت, واطخغالى مُاه الخصان 

ادة السقِت الصزاُُت في ألاحصاء الؼمالُت والغسبُتًالجىفي اإلاا , التي جسجفّ ىطُني ألاوطى في ٍش

لخدلُت مُاه البدس واإلاُاه اللازبت , وإوؼاء مدواث فيها ملىخت مُاه الخصان الجىفي السباعي

س جقىُاث خـاد مُاه  د اإلاىاهىحن بمُاه الؼسب والاطخِماى اإلاجزلي, وجوٍى للملىخت لتزٍو

إلوؼاء للحـىى ُلى مـادز ئكافُت مً اإلاُاه, ألامواز, واطخغالى اإلاُاه اإلاِادة الاطخسدام 

الف, وإقامت مـاوّ ُلى هره  دوائس السي املحىزي في حىىب مىوقت الدزاطت لصزاُت أُ 

س اإلاىوقت ووفسها اخخُاحاتها مً اإلااء والغراء.  املخسحاث, ههىن قد طاهمىا في جوٍى
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 الحىصيات: -11-2

, مثل زقدالحن, والجمُل, واإلاسبِت غسب النثبان السملُت في مىوقباز الجمّ الؼِاعي آ خفس -1

  مدًىت شوازه.

التي جسجفّ فيها ملىخت اإلاُاه في ألاحصاء  ,ألاوطىاإلااًىطُني  لخصان الجىفياطخغالى مُاه ا -2

واطخسدام هره اإلاُاه في أغساق , ووفسة ئهخاحُخهلجىدة مُاهه  بالخصان الجىفي السباعي,

  .ت, وأُماز اإلاظاخاث الؼاطِت مً مىوقت الدزاطتُالصزاُ

مً  اإلاالهوإوؼاء مدواث إلاِالجتها, الاهخمام باإلاُاه اإلاِادة الاطخسدام )مُاه الـسف الـحي(  -3

الف واطخغالىأهمُت في جىفحر لمُاث لبحرة مً اإلاُاه,   .باإلاىوقت هره اإلاُاه في شزاُت ألُا

, وذلو لالزجفاَ غسبهاججىب خفس آلاباز بالخصان الجىفي السباعي, في ػماى مىوقت الدزاطت و  –4

  .ملىخت اإلاُاه بهره اإلاىاهق

واطخنماى ُملُاث الاطخنؼاف الهُدزوحُىلىجي للخصاهاث لبدث ُلى مـادز حدًدة للمُاه, ا -5

مثل )زأض خامُت, أوالد ػبي, بئر عجاج, الىهُت, الهبلُت(,  ,اإلاائُت الجىفُت القابلت لالطخغالى

 .والتي جخمحز بظمنها النبحر وؿالخُت مُاهها  غساق الصزاُت, والـىاُت, والاطخسدام اإلاجزلي

, باجباَ الوسق الحدًثت في الصزاُت, بيؼس الىعي اإلاا ي بحن اإلاىاهىحن جسػُد اطتهالك اإلاُاه –6

 والسفّ مً لفا
ً
ا ب وجأهُل الِاملحن في ءة مىٌىماث السي وؿُاهتها دوٍز , وجىفُر بسامج جدٍز

ّ الصزاُُت وألاوؼوت الاقخـادًت ذاث الاطتهالك  ,وحشجُّ اهدؼاز الصزاُاث البِلُت ,اإلاؼاَز

  .ألاقل للمُاه

 املراحع: -12

وت الهُدزوحُىلىحُت للجصء الؼمالي  -1 ُمس ادمحم طالم, ُمس هلحت. اإلارلسة الخىكُدُت للخٍس

 16م. ؾ  1984 لُبُاالغسبي مً لُبُا. مـلحت اإلاُاه والتربت. هسابلع. 

ت. الخِاون لحفس وؿُاهت آلاباز. ػسلت  -2 س الفني النها ي لحفس مؼسَو جىمُت اإلاساعي املحفًى الخقٍس

 م.  2004. الِظت. لُبُا, (4/0/2004البئر زقم )ن/

 ُبدالظالم دمحم الساححي. هُدزوحُىلىحُت  -3
ً
الهُئت الِامت للمُاه.  .ػِبُت الىقان الخمع طابقا

 8ؾ  م. 2004هسابلع. لُبُا, 

4- P. pallas, 1972, Water Resources of the 20 KM Wide Costal belt Comprised 

between the Tunisian border and Misratah ,Tripoli. Libya. P 12 
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ُبد الظالم الساححي, طلُمان البازووي. ؤلامهاهاث اإلاائُت بالجصء الؼمالي الغسبي مً طهل  -5

 51ؾ م.  1997ابلع. لُبُا, هس  (37 – 36) الجفازة. مجلت الهىدس ي الِددان

ُبدالظالم الساححي. الىكّ اإلاا ي بؼِبُت الىقان الخمع. منخب الهُئت الِامت للمُاه  -6

 4م. ؾ  2005بالجمُل. لُبُا, 

الهُدزولُمُائُت بالجصء الؼمالي الغسبي مً طهل الجفازة. السحىاث  .ُبدالظالم الساححي -7

 2013العجُالث واإلاىاهق املجاوزة لها. العجُالث. لُبُا, وزػت ُمل بِىىان الىكّ اإلاا ي بمىوقت 

 م.

8- Syamadas Banerjee, 1980, Stratigraphic lexicon of Libya. Libya. Industrial Research 

Center.Tripoli. Libya, p 146 

9- Syamadas Banerjee, 1980, Stratigraphic lexicon of Libya. Libya. Industrial Research 

Center.Tripoli. Libya, p 11 

10- Condrill AB for Drilling Water Wells. 2005, ( Final Technical Reports Water Wells . 

in Al-Assah project. 

الن: 1ن:  .حاد هللا ُصوش الولحي. ختى ال همىث ُوؼا  -11 ّ  وؤلُا . الداز الِسبُت لليؼس والخىَش

ت,   101, 100ؾ ؾ   م. 2003مـساجت الجماهحًر

س النها ي لحفس البئر الِمُق زقم  -12  (1976/ 0/ 272/ 1ن/)الؼسلت الِامت للحفس. الخقٍس

 م. 1986الِظت. لُبُا, 

ت بلُبُا. مسخاز زاض ي, زػُد الفوِس ي -13 . الهُئت الِامت للمُاه. البدحراث والظبساث الصحساٍو

 57 -55ؾ ؾ م.  2020هسابلع. لُبُا, 

الهُئت الِامت للمُاه. الدزاطت الفىُت خىى خـس وجـيُ  ألازاض ي للمىاهق الؼمالُت  -14

س النها ي هسابلع. لُبُا,   128 –57ؾ ؾ م.  2004الغسبُت الظاخلُت مً لُبُا. الخقٍس

منخب البدىر والاطدؼازاث الهىدطُت. دزاطت جدازل مُاه البدس بمىوقت ػماى غسب طهل  -15

 5, 4م. ؾ ؾ  2002الجفازة. ملُت الهىدطت. حامِت الفاجذ. هسابلع. لُبُا, 

زلُفت دزادله. هُدزولىحُت اإلاُاه الجىفُت. داز البؼحر للوباُت واليؼس: ُمان. ألازدن,  -16

 163ؾ  .م1987

لظالم دمحم الساححي. آباز الجمّ الؼِاعي. مإجمس اإلاىازد اإلاائُت في الىهً الِسبي. ُبد ا -17

ت,   م. 1996هسابلع. الجماهحًر
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يف تًسري  همهظىمة التعلًم االلكرتونٌ والتعلم عو بعد ودور

على عًهة مو طلبة كلًة العلىم   عملًة التعلم يف زمو كىرونا

 جامعة غرياى

 أ.فطوم علي دمحم اليتيم                           د. ابتسام الضبيع 
 

 :ملدمت

 ، وىسوها حائدت بفّل عبىق م الىشابا الجاسي  الّام خالٌ الّالم في الخّلُم اهٍمت ؼهذث

ذ ما ؤي داسط ملُاس 1.5مً  اهثر امام ابىابها الّالم وحامّاث مذاسط مٍّم فإغللذ لي ِ ًٍض

لإلخفاء.  الُىهِعيى مّهذ ًِ ـادسة خذًثت اسكام بدعب لًور ، الذاسظحن بحمالي % م90ً

 (.312ؿ،2020،)البغذادي

 مْ خاـت ، كبله هما ًيىن  لً اليىسوها بّذ ما الخّلُم انِلى  الخّلُم خبراء اجفم وكذ

ىىاعي واءوالز الاهترهذ جىىىلىجي ىس ٌه ٌ  اغلب ثفبزؤ ، الـا  الخلىُاث اظخخذام هدى الّالم دو

ذ وإوؽاء اإلاخلذمت  زبذ نؤ بّذ وخاـت ، الخّلُم مشاخل ملخخلف واإلاىفاث البىاباث مً مٍض

ٌ  مً هثحر في الىمي اهز اظخخذم وكذ الجائدت ؼذة وكذ في فاِلُتها  خّلُملل هبذًل الّالم دو

 واظخجاب الذوساث جلذًمخُث  مً ًجابُتؤلا  هخائجهاخُث  ومً ، الجائدت بذاًتمىز  الخللُذي

غ مْ هزا الىُى مً الخّلُم ختى خمىس الىالب   الىالب  افمل وانوجىُف ؤِماء هُئت الخذَس

ٌ  في الحمىس  دافْ مً  الذساظت. ففى

  ِام كبل مابلى  ٌّىد بل اللحٍت ولُذ لِغ الخّلُمُت الّملُت يف الاهترهذ اظخخذام ؤن هما

التي ٌِّؽها الّالم، جىحهذ غالبُت اإلااظعاث  وىسوها" ٌل "اصمت الخّلُم" وفي بداسة "ؤهٍمت 2000

 الخّلُمُت. الّملُت اظخمشاس لممان اوعب هبذًل الالىترووي الخّلُم الخّلُمُت هدى

الخىُب  )مًّ اظبُى واخذ.% خالٌ 45بيعبت  ّلُمُتالخ وغىغل (iosفلذ صاد جدمُل )

2020  ،16  ،17.) 

 الدزاطت : مشيلت

 حّىلذ والتي وىسوها حائدت في واإلاخمثلت احمْ الّالم ٌِّؽها التي الحالُت الٍشوف ٌل في

 دسوظهم مضاولت ًِ والىلبت الخالمُز اهلىْبر  ، الّالم في الخّلُمُت اإلااظعاث مخخلف بزشهاِلى 
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 الالىترووي الخّلُم جىبُم ألامثل الحل ففاس ، الىباء اهدؽاس مً للحذ والجامّاث إلاذاسطا في

ٌ  شخٍ فشك هدُجت  (.2020/3/4)ِماسي، . الفحي الحجش والتزام الخجى

لذ جخإزش لم اإلااظعاث بّن هىان اخش حاهب مً   معخمشة ٌو
 
 هٍام مً جمخلىه إلاا هٍشا

ُف الخىىىلىحُا  حّلُمي ت الّملُت فمشن اظخىاُ جٌى  خل مً لً، ور ٌعمى ُمافي اظخمشاٍس

 هش.ًز خلل ؤي دون  الاظخمشاس للّملُت جدُذ افترالُت حّلُمُت بيُت التهُئت

الالىترووي  الخّلُمخٍي  خُث الٍشوف ههز مثل في الالىترووي الخّلم همُتؤ ٌهشث هىا مً

رلً إلاا ًمخاص به الخّلُم باهخمام بالغ في الّالم وكىّذ فُه الذٌو اإلاخلذمت مشاخل هثحرة و 

الالىترووي مً خفائق ًجّله البذًل ألاهثر مالئمت لخالش ي جبّاث حائدت وىسوها وؤلشاسها ِلى 

 (.4، 3،  2020الّملُت الخّلُمُت. )اإلافشاحي ، ظلمى ، 

مً حاهب آخش لجإث الّذًذ مً الذٌو الّشبُت بلى الخّلُم الالىترووي ؤو الخّلُم ًِ بّذ ، 

ئش دِذ وصاسة الخّلُم بلى فخذ معاكاث حّلُمُت ومىفاث الىتروهُت هبذًل ماكذ ففي الجضا

 دون الىـٌى 
 
 للمىظم الذساس ي وجم جدذًذ اإلاُّلاث التي جلف خائال

 
للخّلُم الخللُذي اظخىماال

 (.8، 7، 2020بلى ألاهذاف اإلاشحىة. )ِماسي ، 

 جإزشث بهزه الجائدت التي وحب ِليها ؤن ججذ 
 
الحل البذًل وألامثل واإلاشن اللادس لُبُا ؤًما

( للخغلب ِلى ؤصمت C19ِلى الاهخلاٌ مً الخّلُم الخللُذي بلى الخّلُم الالىترووي في ٌل الجائدت )

حّىل الهُيل الخّلُمي بإهمله وجىكف الذساظت خاـت في الجامّاث ، مً هىا حاءث هزه الذساظت 

لُم ًِ بّذ في جِعحر الخّلُم الّالي خالٌ صمً للىكىف ِلى مذي ؤهمُت الخّلُم الالىترووي والخّ

لىوىسوها   ودوسها بّذ ًِ والخّلُم ؤلالىترووي الخّلُم مىٍىمه اإلاؽيلت ِىىان ـُاغه جم هزا ِو

ان حامّه الّلىم ولُه والب مً ُِىهلذي  وىسوها صمً في الخّلم الّملُت جِعحر في   غٍش
 
ذا  مً وإلاٍض

 :تجُالا ثلدعائال الباخثاث  ـاغذت إلاؽيل جىلُذ

 لخّلُما مشخله والب لخلبل بّذ ًِ والخّلُم ؤلالىترووي الخّلُمؤلاًجابي إلاىٍىمت  الذوس  ما/ 1

 ؟ وىسوها صمً خالٌ الخّلُم مً الىُى لهزا الجامعي

إلاشخلت  الذساظت اظخلشاسِلى  بّذ ًِ والخّلُم الالىترووي الخّلُمت إلاىٍىمؤلاًجابي  الذوس  ما/ 2

 ؟ وىسوها صمً خالٌ الخّلُم

 والىفاءة الاظدُّاب جدلُم في بّذ ًِ والخّلُم الالىترووي الخّلُمؤلاًجابي إلاىٍىمت  الذوس  ما/ 3

 ؟ وىسوها صمً خالٌ الجامعي الخّلُم مً اإلاشحىة
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 الدزاطت:أهميت 

ه اهمُه هىان جيىن  ان الّلمي البدثؤـٌى  في به معلم هى ما  للبدث ِملُهوؤخشي  هٍٍش

 مالى الخدل البدث هزا خالٌ مً الباخثىن  ًإمل اراإلاّشفت ؤلاوعاهُت  ازشاء فيولى ألا  جخمثل الّلمي

 الخّلُمت ِملُ وجِعحر اظخمشاس في بّذ ًِ والخّلُم الالىترووي الخّلُمؤلاًجابي إلاىٍىمت  الذوس  مً

 حنوالاوادًمُ للباخثحن اإلاشحىة الاظخفادة في الّملُتألاهمُت  جٍهش خحن في،  وىسوها صمً خالٌ

 وىظُلت الخّلُم مً الىُى هزاالى ؤهمُت  اإلااولحن اهدباه ولفذ الترهحز وهزلً املجاٌ بهزا واإلاهىُحن

  والاوظْ جيلفت والاكل الاظخخذام العهلت الخّلُم وظائل مً
 
 .اهدؽاسا

 الدزاطت:  اهداف

 بّذ ًِ موالخّلُ الالىترووي للخّلم الجامعي الخّلُم مشخلت والب كابلُتِلى مذي  الخّشف/ 1

ان. لذي وىسوها صمً خالٌ  ُِىت مً والب ولُت الّلىم/حامّت غٍش

ِلى ِذم جىكف  بّذ ًِ والخّلُم الالىترووي الخّلم إلاىٍىمتؤلاًجابي  الذوس ِلى  الخّشف/ 2

ان    الذساظت خالٌ صمً وىسوها لذي ُِىت مً والب ولُت الّلىم / حامّت غٍش

 الفهم جدلُم فيت الخّلم الالىترووي والخّلُم ًِ بّذ الخّشف ِلى كذسة الخّلُم ِبر مىٍىم/ 3

 حامّت/  الّلىمت ولُ والب مً ُِىتلذي  وىسوها صمً خالٌ الخّلُم مً اإلاىلىبحن والاظدُّاب

ان.  غٍش

 الدزاطت: مصطلحاث

 واللذساث اإلاهاساث اهدعاب للىالب ًدُذ الزي الخّلُم مً الىُى رلً هى العالي: الخعليم-1

 ظىاء الحالُت الاخخُاحاث إلاىاحهت حذًذ هى ما ول الظدُّاب خذًث ؤو حذًذ ول مْ للخىُف

 (.1902017،)الّاسض ياملجخمْ.  ؤم لألفشاد

 والفىشي  الّللي الىطج مً الىبحر اللذس لألشخاؿ ًفخذ الزي الخّلُم هى :الاجسائي الخعسيف 

 الجامّت. واإلاّاهذ اليلُاث بحن اإلاخىُى وهى العابلت الذساظُت للمشاخل هدُجت

لت وهى :إلالىترووي الخعليم-2  اخدعاب مً الحذًثت الاجفاٌ الُاث باظخخذام للخّلُم وٍش

 اإلاهم الذساس ي الففل في ؤو بّذ ًِ وان ظىاء الاهترهذ بىاباث وهزلً الىتروهُت ومىخباث ؼبياث

 حهذ ؤكلو  وكذ بإكفش للمخّلم اإلاّلىمتبًفاٌ  في ؤهىاِها بجمُْ الخلىُت اظخخذام هى اإلالفىد

 .(1402010)الؽمشاوي، . فائذة وؤهبر

 الحُاة ٌِّؾ الىالب ًجّله باه الخللُذي الخّلُم ًِ ًخخلف هى :الاجسائي الخعسيف 

 .املخخلفت الالىترووي الخّلُم وظائل باظخخذام الفف غشفت خاسج ألاوادًمُت
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 مىاحهتى ِل الىالب معاِذة احل مً الحيىمت وفشتها حذًذة بىابت جلً هي :املىصتالخعليميت-3

 الخّلُم مىٍىمت ـُاغت جم فلذ لزلً،  اإلاعخجذ وىسوها فحروط اهدؽاس ٌل في اإلاذساط اغالق

 (.102021)ـالح،.بّذ ًِ للخّلم اإلاعخلبل بىابت جدبْ والتي اإلاىخذ

 للخّلُم الّاإلاُت اإلاّاًحر بإخذر تهُئتها جم افترالُت حّلُم مىفت الاحشائي: هي الخٍّشف ًِ 

 . تبزشائُ واخخباساث واظئلت ملشساث مً الخّلُمُت واإلاىاد اإلاىاسد وافت اجاخت بهذف لًور بّذ

ب الزي الجذًذ فحروط هى هوزوها: فيروض -4   وظبب الّالم اِس
 
  كللا

 
فمىز  معبىق  غحر ِاإلاُا

ً اِش  الم للحذًث ِىت ِو ذ وظائل الِا له الخىحرة لخجىبه والىكاًت الىؽف ًِ اإلاشك ظاِس

 .(2021،303كبها)اإلاؽ.مىه 

 الدزاطت: خدود

ت: اكخفشث خذود-1 ان. حامّت/  الّلىم ولُت والبى ِل الذساظت بؽٍش  غٍش

ان. بلذًت في الذساظت جىبُم مياهُت: جم خذود-2  غٍش

ف  الذساس ي في ِام الثاوي الذساس ي الففل في الذساظت جىبُم صماهُت: جم خذود-3  - 2021) خٍش

2022). 

 :الخعليم إلالىترووي

ٌ  فُه وكىّذ الّالم في بالغ باهخمام الالىترووي الخّلُم يٍخ  هثحرة مشاخل اإلاخلذمت الذو

ٌ  مً الّذًذ ثلجإ اخش حاهب مً الالىترووي الخّلُم به ًمخاص إلاا لًرو   الخّلُمى ال الّشبُت الذو

 فاثومى حّلُمُت معاكاث فخذى ال الخّلُم وصاسة دِذ الجضائش ففي بّذ ًِ الخّلُم او الالىترووي

 التي اإلاُّلاث جدذًذوجم  الذساس ي للمىظم اظخىماال الخللُذي للخّلُم ماكذ هبذًل الىتروهُت

  جلف
 
 .(2021 -7-8الى ألاهذاف اإلاشحىة ) ٌ ى الىـ دون  خائال

 اًم لُبُا
 
 اللادس واإلاشن  والامثل البذًل الحل ججذ ان ِليها وحب التي الجائدت بهذه جإزشثا

 ِلى ( للخغلب19)وىفُذ حائدت ٌل في الالىترووي الخّلُم الي الخللُذي ُمالخّل مً الاهخلاٌِلى 

 .الذساظت حّىُل اصمت

 مفهوم الخعليم إلالىترووي:

وجدىلها مً وىس  الخّلُمتوظُلت مً الىظائل التي جذِم الّملُت ٌّخبر الخّلُم الالىترووي 

جمْ ول  ؤلابذاُوىس  بليالخللحن  الالىتروهُت للخّلُم والخّلم  ؼياٌؤلا والخفاِل وجىمُت اإلاهاساث ٍو

الىشق في مجاالث الخّلُم واليؽش والترفُه باِخماد ِلي الحىاظِب وفي  ؤخذث خُذ حعخخذم
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 ؤـبذالعىىاث الللُلت اإلاالُت. خُذ  ؤزىاءؼهذ الخّلم الالىترووي همىا ملحىً  ألاوسوبيالاجداد 

.  ألاوادًمُتاظعاث ِىفشا مهما مً ِىاـش مماسظت الخّاون ِبر الحذود بحن اإلا

ً،ل)ا  (155،2009ؽٍى

لت الخّلُم باظخخذام  ّشفه خعام بإهه وٍش الاجفاٌ الحذًثت مً خاظب وؼبياث  آلُاثَو

ىسة وسظىماث ومىخباث الىتروهُت وهزلً الاهترهذ ظىاء وان ًِ  ووظائي مخّذدة مً ـىث ـو

 (11،2011بّذ ؤم في الففل الذساس ي.)خعام،

و ؤو الخىبُلاث الحذًثت إلاا فُه خذمت الخّلم ؤاظخخذام جلىُاث  هههما ٌّشفه الؽىًٍ بإ

 (133،2009ؽىًٍ ،ل)ادِم اإلاخّلمحن. 

 :مميزاث الخعليم الالىترووي

ادة/ 1  هم.ما بُنفُ الاجفاٌ بحن الىلبت تمياهُب ٍص

 .الخّبحر ًِ وحهاث الىٍش املخخلفت للىالب/ 2

  .الّمل الشظمُت ؤوكاثخاسج ِلى  وكذ و رلً ؤظُشفي  اإلاذسظت بلىظهىله الىـٌى / 3

ت  ؤدواث بنباإلاعاواة بما  ؤلاخعاط/ 4 بشاًت في ؤي وكذ دون  ألاداءالاجفاٌ جدُذ ول والب  فـش

ٌ  خشج.  (166،2009اؼىًٍ، )بى

 .:عيوب الخعليم الالىترووي

 الحىاط. لُتببل ِلى ختى العمْ والبفش دون  الخّلُم الالىترووي ِلى ول الحىاط ًشهض ال/ 1

 .باالهترهذومىٍىماث اجفاٌ  ؤحهضهمً  جدخُتًدخاج الخّلُم الالىترووي بيُه / 2

جحن الخّلُم الالىترووي ؤكل هفإ بن بلىفي بّن الذٌو ًىٍش املجخمْ / 3  .هخٍش

ت للمّلىماث الخاـت الخىف ِلى الخفىـُت/ 4   .الاختراق مدخىي الامخداهاث مًب والعٍش

ًالىمبُىجش بذال ًِ الخىاـل مْ الىالب  ؤحهضةب مْ ٌعبب الّضلت بعبب حّامل الىال / 5  آلاخٍش

 .(34،34،2007)الؽهشاوي، والخىاكؾ مّهم وجبادٌ الخبراث ، مما ٌؽّشهم بالىخذة والاوّضاٌ.

 :العالكت بين الخعليم العالي والخعليم الالىترووي

ا واإلاّشفت باالهترهذؼهذ الاجفاٌ   وؤـبذالالىترووي الخّلم  . اصدهشالشكمُت اسجفاِا ملحٌى

ادةمْ  ؤالنالخّلُم ِلى الاهترهذ  با  ثلاظخخذام بُاهاث الخّلم الافترالُت ًم ٍص الخُاس العائذ جلٍش

ا ب  (135،2008)هاجلي،.للخّلم في الجامّت اظخىماال هىـفخفـى

ض و   ألاهماهاظخخذام الخّلم الالىترووي بفاِلُه هبحره في الخّلُم الجامعي مً احل حٍّض

في الىثحر مً الجامّاث  ألاوادًميت في الخّلُم وؤلاداسة و ًجذ الىالب اإلالخدلحن بالبرهامج الخللُذً
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ً ِلى الىـٌى  ؤهفعهم املحالشاث واإلاىاد الخّلُمُت وبّن مىاسد الخّلُم الشكمُت  بلىكادٍس

ي مً اإلاؽاسهت ف همنِؽىن في بِئاث الخّلم الزاحي جمىاملختُر لذِم كذستهم ِلى الخّلم فهم ٌّ

تهم الخّلُمُت ؤفشادالىلاػ مْ  الىـٌى  هُتؤمياو الالىتروهُت  الؽبىت الفف الذساس يو  مجمِى

لغي ألاوظْ اإلاؽاسهت ؤهذافوسه ًذِم ا بذمىاد البرهامج الخّلُمي وهز بلىبعهىله  في الحىاحض  ٍو

 (149،2009)بٌى اؼىًٍ،الجامّت.ب ي واهذ جدٌى دون مخابّه الذساظتالت الخللُذًت

 :عسبيت في الخعليم الالىتروويجازب ج

يا ؤوسوباالذٌو اإلاخلذمت  بنمً اإلاّلىم للباخث في الخّلُم الالىترووي في الّالم  وؼشق  وؤمٍش

كىّذ ؼىوا هبحرة في اظخخذام الخّلُم الشكمي بّذ الثىسة الخىىىلىحُت التي ٌّشفها الّالم  ؤظُا

ها ظُاظت بىيبّن الذٌو الّشبُت في جفش في هزه الذساظت ِلى جلذًم همارج لخجاسب ىلخلهزا ظ

إحي هزا الاخخ  اس ألنها دٌو هامُت، وجدؽاسن في اهتهاحها الخّلُم الخللُذي ُالخّلُم ًِ بّذ ٍو

ها فيدباًً جالخّلم الففي لّهىد. وان واهذ جخخلف في ظماث البيُت الخدخُت للمّلىماجُت و .

اث ىساث والىشائم اإلاخبّت في الخّلُم ًِ فالخ فيها خخلفوج. اإلاىٍىمت الخّلُمُت والبدثُت  معخٍى

الحشوب  بلىالّشبُت بالىٍش  ألاكىاسول دولت مما ظُدذر فجىاث سكمُت بحن  بمياهُاثبّذ خعب 

ت البيُت الخدخُت والخجهحزاث  ألامىُت وألاصماث ذم حاهٍض ت والُمً وفلعىحن ولُبُا ِو في ظىٍس

والخجهحزاث اإلاخّللت بالخّلُم ًِ بّذ، وججاسب  اإلاخّللت بالخّلُم ًِ بّذ، وجدُاث ججاسب معبلت

 خمش،الا  ظّذًت) .في خاٌ جىبُلها ججاملهاللُاط مذي  بليهامعبلت ًمىىً الشحُى 

67،60،2015). 

ٌ  ِذّذ اهدؽاس فحروط وىسوها وجىكف الذساظت في اإلاذاسط والجامّاث ظاس فب لّشبُت ا الذو

حشاء اختراصي إلاىاحهت فحروط وىسوها جفادًا الّمل بالخّلُم ًِ بّذ وإ بلىهغحرها مً الذٌو 

خخيان والخلاسب الزي ٌعُش في جفؽُه، لدعُش اإلااظعاث في جلذًم املحخىي الخّلُمي لال 

لت فّالت جممً فّالت جممً الخباِذ الاحخماعي وجدافَ ِلى صحت اإلاخّلم في  الالىترووي بىٍش

لخّلُم الّالي في الىوً الّشبي بمىأي ًِ ولم ًىً كىاُ ا .مثل هزه الٍشوف الاظخثىائُت الّاإلاُت 

ًِ رلً في حامّت اللذط اإلافخىخت، وحامّت العىدان  ؤمثلتخىك ججشبت الخّلُم ًِ بّذ، ولىا 

ً اإلاخىاـل بالجضائش، ومشهض الخّلُم اإلافخىح  اإلافخىخت ، والجامّت اإلافخىخت بلُبُا ، وحامّت الخيٍى

ْ حامّاث مفخى  الجضاٌ  ؤنها بال،  وألاسدنخت في لبىان واإلاغشب وجىوغ حامّت اللاهشة، وجىحذ مؽاَس

ت،  وزائمفي الغالب جشهض ِلى دِائم الخّلُم الخللُذي وشائله مً اِخماده  مشظلت وهخب مىبِى

جّله ظىذ فًِ بّذ في اظتراجُجُاجه ومىهجه  حّخبر الخّلُمالخّلُم الشكمي  ؤدبُاثومْ رلً فان 

اهدؽاس وىسوها  ؤصمت بنبّذ، وخاـت  فُمالخّلُم الالىترووي هذ الهدؽاس امللخّلُم الحمىسي وم
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ذ اخخماهه بّذ ما اهدؽشث الخىحيهاث بمشوسة الخباِذ الاحخماعي،  فشك بزلً واكْ فظِش

يىن جللً وجالمُزوولبت  غللتحذًذ لم وّهذه مذاسط وحامّاث م  يخللىن دسوظهم مً مىاصلهم، ٍو

. الافترالُت اث الخىاـل والففىف الذساظُتٌ ِلى اإلاّلىماث ِبر مىفإلاّاسف والحفى ا

 (.35،27،2010)سمضي،

الذساظت مىذ ٌهىس بىادس الىباء ، وجدىلذ  محّلُ بلىفي وكذ مبىش  تبادسث العّىدً :الظعودًت -1

بّذ مىاظبا يان الخىاـل الالىترووي خال ف،  ؤو بإخشففٌى افترالُت بؽيل  والىط س امذ بلى

تجفُّل البىاباث الالىتروهُت والخّلُمُت وبىابت ِحن  صهاؤبش له ِذة ِىامل مً  تهُإث ، وبىابت  ألازٍش

ضاإلاعخلبل  بً فُفل وحامّت  ِبذا لشخمان ؤلاماممنها حامّت  .هزهشدوس الخّلُم الالىترووي  وحٍّض

ض  اِبذاإلالً  والجامّت ؤلالىتروهُت العّىدًت وهٍشا لألهمُت التي ًىدعبها الخّلُم الالىترووي  لٍّض

لتي مىدها هزا الخّلُم اوىسوها فان العّىدًت حّمم اظخغالٌ الامخُاصاث  ؤصمتجاوص لخ

 ما بّذ وىسوها . خلت في مش  ؤظاظُاحامّت( في خىىة لخىفِب هزا الخّلُم 43في)

ت مْ  :ألازدهيتاململىت  -2 وان لألسدن ججاسب معبلت ومما ظاِذ وصاسة الخّلُم ِلي الخإكلم بعِش

 فبىابتى وحىد بِىه جدُت حذًذة في هٍام الخّلُم الالىترووي في اإلاملىت )اإلاّىُاث الجذًذة ه

با ، ومشهض  مدخىي اإلاذسظت الافترالُت ًخذم ظىت مالًحن  بهخاجاإلاعخلبل حغىي زلث اإلاذاسط جلٍش

والب ووالبت مً الخّلُم  بلفوالب ووالبت مً الخّلُم الّام وهدى ملُىن وظخت مئت 

ْ .وهزا الخدٌى ال(الجامعي كذسة  ؤهمهاالخّلُم الالىترووي خلم الىثحر مً الاًجابُاث لّل  بلىعَش

وىسوها وجفُّل  ؤصمتهٍام الخّلُمي في اإلاملىت ِلى الخإكلم مْ الٍشوف اإلاخغحراث اإلاعخجذة مثل 

وجدلُم الخفاِل بحن واملحالشاث لدؽمل الذسوط  ؤوظْمىاكْ الجامّاث واإلاذاسط بؽيل 

 الىالب واإلاّلم .

الىتروهُا وال ًذِمه  بؽيل هبحر ِلى  الىٍام الخّلُمي في فلعىحن ال ًىفش حّلُما طين:فلظ-3

واإلامىىاث الشكمُت باظخثىاء بّن الجامّاث مثل حامّت اللذط  ألاحهضةاسك الىاكْ هٍشا لغُاب 

فخىخت التي حّشك اإلا طاإلافخىخت التي حّشك حّلُماث سكمُا ، بّن الجامّاث مثل حامّت اللذ

لى سغم الٍشوف الىاسئت والّىائم اإلاىحىدة سكمُا، حّلُما ُت ِلى الخّلُم  ؤن ؤالِو اإلااظعاث الـى

بإوىاسه فلعىحن كذمذ بشهامجا اظخعجالُا في ٌل اهدؽاس حائدت وىسوها لممان اظخمشاس جلذًم 

ت الّامت و  الففىف واإلاشاخل الذساظُت ، وهُفُت  بلُتالخذمت الخّلُمُت وخاـت لىلبت الثاهٍى

ت في مجاٌ الخّلُمالا  في البيُت  بمياهاثالالىترووي ، وفم ما ًخىفش مً  ظخفادة مً الخبراث التربٍى

 الخدخُت 
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ً ًِ بّذ  الجصائس : -4 ًشحْ الخّلُم ًِ بّذ في الجضائش مً خالٌ الذًىان الىوني للخّلُم والخيٍى

(onefdت وامل التراب الىوني ، غحر  آلُاثضاٌ مدافٍا ِلى ال ً هؤه ( الزي ٌغىي بمشاهضه الهٍى

اث الىسكُت (  ٌ الخّلُم الالىترووي فيان  بماووشائم الخّلُم الخللُذي ) الىزائم واإلاىبِى الّهذ  ؤو

ت مْ مؽشُو ماظعت ))  شكمُت (( الزي ًىلم ِلُه اإلاذسظت الؤًبادبه في اإلاذسظت الجضائٍش

بىت الاهترهذ مىحت في املخففت لخالمُز الثاهىي واإلاخىظي مً خالٌ ولْ بشهامج خاؿ ِلى ؼ

، فهي ِباسة ًِ خل  ألاظاس يؼهادة الخّلُم  ؤو الحن ِلى امخداهاث ؼهادة البيالىٍسببذاًت للمل

عم ًمذسط في الخّلُم ِخالفاِلت في ِملُت ال ؤلاوشافجمُْ ٌعمذ لؼامل ومخيامل   ذبّذ .َو

للخالمُز  ؤهثر فشؿ ومىذ ، ألامىس  وؤولُاءواإلاخّلمحن  وألاظاجزةبالخىاـل الذائم بحن اإلاذسظت 

المالظخّماٌ  ت . آلالي ؤلِا  (www.djzairss.com/elmassa/25767)داخل اإلااظعاث التربٍى

ان الخجهحز للّمل باإلاىفت ؼهش : لخعليم إلالىتروويت غسيان لمىص  4/2020بذؤث حامّت غٍش

 ٌ با 86ِذد ؤِمائه  8/4/2020ء مً ففل دساس ي ابخذا ؤو ماء  لم ٌّملىا  جلٍش ،بّن ألِا

ذث لهم هخائج. باإلاىفت والب الزًً سجلىا 790باإلاىفت ،ِذد الىلبت   وـس

 عً بعد؟ لخعليمماهي مىصت غسيان ل

ه مخياملت مً الخلىُاث والخىبُلاث التي جىفشها ؼشواث ماًىشوظىفذ  الحعابُت هي مجمِى

 .كالب حّلُمي مىخذ جدذ هىاق الجامّت في هاوالتي حّمل حمُّ

 موكع الخعليم الىترووي جابع للجامعت؟ هل هي

مً جىىٍش ؼشهه ماًىشوظىفذ الّاإلاُت ولىً ال ًمىً ألي  m(office365) اإلاىفت الخّلُمي

في  ةمّخمذو  خلُلُت حّلُمُت mجيىن ماظغ ؤنىفت مجاها بل ًجب وان الاؼتران في هزه اإلا

 الاظخفادة مً خذماث هزه اإلاىفت مجاها. دولخً ختى جخمىً مً

د الالىترووي   ؟ألاوادًميما هو البًر

ذ الالىترووي رو هىاق ًدمل اظم الجامّهى    الالخلت الخاـت باإلااظعاث الخّلُمُتو  تبٍش

(edu). 

 تى جىطلم املىصت في بث املحاطساث؟م

في البذء جدذ  لىصاسةاجماما الهىالق املحالشاث وهدً في اهخٍاس حّلُماث  ةاإلاىفت حاهض 

 وكىاهحن مىٍمه للخّلُم الالىترووي. ظُاظت

 

 

http://www.djzairss.com/elmassa/25767
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 في  املىصت ؟ أسجلهيف 

والغي ِلى ؤًلىهت همىرج ولب  www.go.edu.lyادخل ِلى اإلاىكْ الالىترووي للجامّت

ذ الىترووي للىالب زم كم   داخل الىمىرج. الصحُدتالبُاهاث  بمليءبٍش

 غير ذلً؟ أو  مىخوبت وأيف طيىون شيل املحاطساث املسئيت ه

غ اإلاىفت جدُذ  ظىاء هُى مً الىظائي الخّلُمُت اإلاخىفشة  بي ؤلافهلّمى هُئه الخذَس

ىسة ـىث تمسجل،ـىث فلي  تمسجل،هفُه  هخابه بخي الُذ ،ملفاث الىترووي ، (فُذًى) ـو

 او ِبر العبىسة ؤلالىتروهُت اإلاىحىدة في اإلاىفت.

. وؤلاوعانخـي كـذ حعـبب اإلاـشك للحُـىان ـً الفحروظـاث الـي ففُلـت هبُـشة مه مفهوم هوزوها:

ث ِــذوي الجهــاص الخىفعــي جخــشاوح خذتهــا مــً حعــبب لــذي البؽــش خاال  وىسوها التيومـً   فحروظــاث 

واإلاخالصمت خالصمت الؽــشق ألاوظي   ُ الخىفعــُت م البــشد الؽــائّت بلــى ألامشاك ألاؼذ وخامــت مثــل  هضلت

 الىخُمــت (ه الخىفعــُت الحــاد

 ما هي أعساض مسض هوزوها؟

  والعـّاٌ والجفـاف. وؤلاسهاقالحمـى 

   وكـذ ٌّاهـي بّــن اإلاشلــى مــً ألالم وألاوحاُ، ؤو اخخلــان ألاهف، ؤو الشؼــذ، ؤو ؤلــم الحلــم، ؤو

 ؤلاظهاٌ.

   ِشاك خفُفــت.ألا ؤن جٍهــش ِليهــم ؤي مــا جىــىن هــزه ِــادة  ًفــاب بّــن الىــاط بالّــذوي دون 

 هيف ًىدشس مسض هوزوها؟

ً ًمىـً ؤن ًفـاب ألاشخاؿ بّـذوي مـشك ـم ألاشخاؿ آلاخٍش اإلافابُـً  وىسوها ًِ وٍش

م  بالفُـشوط  الفغُـشة الخـي جدىازـش مـً ألاهف . وُاساثًِ وٍش

مىـً للمـشك ؤن ًيخلـل مـً ؼـخق بلـى ؼـخ ـم اللٍو مً  ؼُاء ألا  ِلـى وُاساث اق ِـً وٍش

ظىذ ِلى الا ِىذمـا ٌعـّل الؽـخق اإلافـاب بمـشك وىسوها ؤو ٌّىـغ. وجدعـاكي هـزه الم  الفم

مىــً خُنهــا ؤن ًفــاب ألاشخاؿ آلاخشون بمــشك   الِىــذ م 19 - فُذوى املحُىــت بالؽــخق. ٍو

 ُىيهـم ؤو ؤهفهـم ؤو فمهـم.معتهم لهـزه ألاؼُاء ؤو ألاظىذ زـم إلاـغ ِ

م همـا ًمىـً ؤن ًفـاب ألاشخاؿ بمـشك ُ الخـي جخـشج مـً الؽـخق  وُاساثوىسوها ًِ وٍش

بمـيان الابخّاد ِـً  الهامُتباإلاـشك مـْ ظـّاله ؤو صفُـشه. ولـزا فمـً وىسوها برا جىفعـىا الم  اإلافـاب

ـذ ِلـى مخـش واخـذ ( ـن بمعـافت جٍض  كـذام.ؤ 3الؽـخق اإلاٍش
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 هيف ًمىىني خماًت هفس ي والحد مً اهدشاز املسض؟ 

 . هٍف ًذًً حُذا بمىهش هدىلي للُذًً ؤو بغعلهما باإلااء والفابىن 

   ؤكذام) بِىً وبحن ؤي شخق ٌعّل ؤو ٌّىغ. 3جلل ًِ متر واخذ ( الاخخفَ بمعافت 

   .ًججىب إلاغ ُِيًُ وؤهفً وفم 

  ًـً اإلاثىـي ؤو بمىذ إلاىذًـل ا ـل وسكـي ِىـذ العـّاٌ ؤو الّىـغ، زـم جخلـق مـًجإهـذ مـً ان بيِى

 اإلاعـخّمل ِلـى الفـىس.

  ُ ًالفُـشوط. جيؽـش وُاساثؤجبـاُ مماسظـاث الىٍافـت الخىفعـُت الجُـذة جدمـي ألاشخاؿ مـ 

   .ؤلضم اإلاىـٌض برا ؼـّشث باإلاـشك 

  ّ اًـت كبـل  اجبْ جىحيهـاث العـلىاث الصحُـت املحلُـتبرا هىـذ مفابـا الىبُـت واجفـل بملـذم الِش

                                                .الخىحـه بلُـه

  ولــْ باظــخمشاس ِلــى آخــش جىــىساث مــشك وىسوها .ا 

 :الظابلتالدزاطاث 

ل الجامّاث  ُُمجل بلىالذساظت  ذهذف: 2222فسواهت خاشم شادي و دزاطت ابو شيب  ِملُت جدٍى

( مً خالٌ دساظت خالت اليلُت 19الخّلُم الالىترووي في ٌل اهدؽاس فحروط )وىفُذ بلىفلعىُيُت ال

فمىهج دساظت الحالت  الباخثخانخُث اظخخذام  ،الجامُّت للّلىم الخىبُلُت  وجدلُل  لـى

هخائج الذساظت هجاح اليلُت في ِملُت  ؤٌهشثوكذ ي الخّلُم الالىتروو بلىليلُت  ِملُت جدٌى ا

ت اظخجابت  الاوادًمح بلىخدٌى وفم خىت مذسوظت ومدىمت باإللافت ال في اليلُت واظخجابت  نظِش

ى  مىفت حّلُم الىترووي خاـت باليلُت الجامُّت للّلىم  بوؽاءي الباخثان بمشوسة ص الىلبت ٍو

 ؤلاظتراجُجُتالخىت  مًهٍام الخّلُم الالىترووي ل بلىولْ الخدٌى  بلىالخىبُلُت باإللافت 

 لُت.للي

 ؤهمالخّشف ِلى  بلىهذفذ الذساظت : 2222دزاطت صالح املبرون وطلمي املصساحي هوفمبر 

مُت في لُبُا في ُالفّىباث والخدذًاث التي جىاحهه دمج الخّلُم الالىترووي لمً الّملُت الخّل

هٍشي خٌى الخدذًاث التي جىاحه جىبُم  بواس)حائدت وىسوها(كذمذ هذه الذساظت  ألاصماثٌل 

خُث اظخخذم اإلاىهج الاظخلشائي . ألاصماثخّلُم الالىترووي في ماظعاث الخّلُم اللُبُت في ٌل ال

ذاد يوالاظخيباو ت للخّلُم الالىترووي وول ما  إِل الذساظت والزي جىاٌو ِشك اإلافاهُم الىٍٍش

 الخدذًاث والفّىباث التي جىاحه اظخخذامه بؽيل ِام وفي ألهمِشلا  بلىًخّلم به باإللافت 

ّاث  ؤهمهابّن الىخائج   بلىىـلذ الذساظت البِئت اللُبُت بؽيل خاؿ ، وج ِذم وحىد الدؽَش
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البيُت الخدخُت الالصمت لزلً ، فمال  لّف واللىائذ واللىاهحن الالصمت الظخخذام هزه الخلىُاث و 

ذ ؤلاوؽاءُم الالىترووي في لُبُا ال صاٌ في وىس ّلواكْ جىبُم الخ ؤنًِ  مشوسة الذساظت ب وؤـو

ّاث واللىاهحن واللىائذ مً كبل وصاسة الخّلُم ال جدُذ  ؤنّالي التي بمىحبها ًمىً ظً الدؽَش

 لمً مخىىتها اإلاعخلبلُت.اإلااظعاث الخّلُمُت دمج الخّلُم الالىترووي 

الىالب  وآساءالخّشف ِلى اججاهاث  بلىهذفذ الذساظت : 2222دزاطت ًوطف عثمان ًوطف 

فترة مهمت مً  في ٌل حائدت وىسوها في العّىدًتلخّلم الالىترووي في هدى ِملُت ا حنالجامُّ

خ   ) فت بمفىلحها الّلميو الّاإلاُت لجائدت وىسوها واإلاّش  ألاصمتوهي فترة  ؤلاوعاويالخاٍس

(covid19 حخماُِت بما في رلً الا الحُاة  حيجاما ليافت مىا بغالكاخُث ؼهذث هزه الفترة

وكذ جم خالٌ هزه الفترة جىٌُف  .سط والجامّاث بيل دٌو الّالم الّملُاث الخّلُمُت في اإلاذا

والخباِذ الاحخماعي وكذ واهذ هزه  ؤلاغالقفشك  بحشاءاثالىٍم الالىتروهُت للخّلُم إلالابلت 

الخجشبت حذًذة ِلى مٍّم الىالب . وبالخالي وان البذ مً الخّشف ِلى الاججاهاث وآلاساء الّامت 

المتروهُت اإلاعخخذمت في ِملُت الخّلُم للىالب هدى الىٍم الالى وكذ وبلذ الذساظت ِلى  . وؤلِا

المُِىت مً والب ولُت الاجفاٌ  ضبجامّت اإلالً  وؤلِا ( والبا 151بلغ ِذدها ) . ِبذ الٍّض

هخائج الذساظت  وؤؼاسث ،ِذة مداوس  بلىجمْ البُاهاث بّذ جلعُمها لوإداة  اظخخذمذ الاظدباهت،

جفمُل  بلىهم جمُل منالغالبُت  بنبل  ،وحىد سلا لذي الىالب ًِ هٍام الخّلُم الالىترووي  بلى

 مىٍىمت الخّلُم الالىترووي ِلى الخّلُم الخللُذي.

مّشفت  بلىهذفذ الذاسظت : 2222طىت  الخسيجين إبساهيمهللا بً  دزاطت طليمان بً هاصس وعبد

 وإر ،الخّلُم الالىترووي في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت الاحخماُِت والخّلُمُت الظخذامت  ؤلابّاد

ت ل ذاث اإلاعخفُذًً مً الخّلم  ؤلابّادهم في هزه فجمثل حائدت وىسوها فـش مً خالٌ جدلُل حغٍش

ذه(13975بجمْ ) ؤوال. كامذ الذساظت جىجحرالالىترووي في مىفت  وفشصها وجفيُفها باظخخذام  حغٍش

م لغت (R)ت اسبّن الحضم البرمجُت الخاـت بلغ  ومً زم جدلُل املحخىي الىص ي لها همُا ًِ وٍش

(R) م بشهامج ماهغ وىدا ُا ًِ وٍش ومً خالٌ جدلُل املحخىي الىص ي زم جدذًذ  (maxqda)وهِى

ُت للبّذ الاحخماعي ،وظخت  ؤبّادحعّت  للبّذ الخّلُمي الظخذامت هٍم الخّلُم الىترووي  ؤبّادفِش

ت بمخشحاث ُالاحخماُِت هي الخّلم الزاحي، والثلت املجخمّ ألابّادفي اإلاملىت الّشبُت العّىدي  

والحالت والٍشوف ،الاحخماُِت  والّاداث والخلالُذ ،الخّلم الالىترووي . والخىُف املجخمعي 

ت والفجىة الشكمُت والّاداث  ،الخفاِل الاحخماعي وإِاكت البِذ،والخّلم معاولُت  ألاظٍش

ّاث الخىٍُمُت اللاهىهُت للخّلُم  ألابّاد ؤما ،والخلالُذ الاحخماُِت الخّلُمُت فدؽمل الدؽَش

الخّلم الالىترووي ، ومفهىم الخّلم  وإداسةالالىترووي، واظدُّاب اخخُاحاث املجخمْ الخّلُمي ، 
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ت البيُت الشكمُت الخّلُمُت ،  ةجىبُلاجه ، وحىدو الالىترووي والُاجه  الخّلم الالىترووي ، وحاهٍض

ًِ العُاظاث الخّلُمُت في اإلاملىت الّشبُت  اإلاعئىلحنحعاِذ هخائج هزه الذساظت  نبل مومً اإلاا 

ش اظخذامت هٍام الخّلم  الالىترووي العّىدًت وغحرها مً الذٌو في مّشفت الفشؿ اإلامىىت لخىٍى

 بما ٌّىد بالفائذة ِلى اللىاُ الخّلُمي بؽيل خاؿ واملجخمْ بؽيل ِام .

جدذًذ مفهىم الخّلُم الالىترووي وبُان فىائذه  بلىالذساظت  هذفذ: 2222دزاطت هدى عمازي 

في  همعخلبل الخّلُم الالىترووي والخدذًاث التي جىاحه جىبُل بلى شق الخىوهزلً مّىكاجه مً زم 

جىلُذ ازش اظخخذام الىظائي الالىتروهُت في الجامّت  بلى ؤًماٌل اهدؽاس حائدت وىسوها وحععى 

ت والخّشف ِلى مذ والىكف ِلى ، في الجامّت مً اإلاىفاث الخّلُمُت ي اظخفادة الىلبتالجضائٍش

 ؤزاسةحّلُم سكمي مً خالٌ  بلىجدىله مً حّلُم جللُذي  ؤزىاءالخدذًاث التي جىاحه كىاُ الخّلُم 

 مذخوؤِاإلاعخخذمت ومُّلاجه  ًماخُت البدث في الخّلُم ًِ بّذ بملاسبت مىاهجه والىظائل ؤلا 

جم جىبُم البدث ِلى ُِىت مً الىلبت بلعم اللغت الّشبُت   ،ىهج الاظخلشائيلذساظت ِلى اإلاامىهج 

واكّا  ؤلحى  الخّلُم الالىترووي بلىالخدٌى  ؤن بلىهخائج الذساظت  وؤظفشث. بىمشداط  ؤدمحمحامّت 

ؤصمت وباء  ؤنفمً الىاضح  آلُاجهالخإكلم مّه والّمل ِلى الاظخفادة مً مّىُاجه وجىىٍش  ًيبغي

ذ في اِخماده وىسوها  ظِش

الخّلُم الالىترووي في  وؤهمُتجدذًذ واكْ  بليهذفذ الذساظت : 2222دزاطت بً طالب طاميت 

ت  حائدت  وىسوها واِخمذث ِلي اإلاىهج الىـفي واهم الىخائج التي جىـلذ  ؤزىاءالجامّت الجضائٍش

 ألاصماثي في خالت لشوسة خخمُت للجامّاث وجىبُله لِغ فل ؤـبذالخّلُم الالىترووي  بن بليها

وهزا مىاصاة مْ الخّلُم الخللُذي إلاا ًىفشه مً اإلاضاًا  الدفي الب ألاولاُفي خالت اظخلشاس  ختىولىً 

 الّملُت الخّلُمُت الجامُّت. ؤوشافلجمُْ  ؿوفش 

 مىاكشت الدزاطاث الظابلت:

وي مً خالٌ الّشك العابم للذساظاث العابلت التي جىاولذ مىلُى )الخّلم الالىترو 

الخّلُم الالىترووي والخّلم  ؤهمُت بلىمٍّم الذساظاث  ؤؼاسث(والخّلم ًِ بّذ  في صمً وىسوها 

ذ الخّلُم الالىترووي فمثال  ؤصمتوخاـت  ألاصماثِم بّذ في  وىسوها وان مٍّم هذه الذساظاث جٍا

ج ِلى الىخائ ؤٌهشث" ِلى ولُت الّلىم فلعىحن 2020خاصم  وفش واههؼىِب ؼادي ، ؤبى دساظت"

ت اظخجابت  دساظت ًىظف ِثمان  ؤماواظخجابت الىلبت إلاىفت الخّلُم الالىترووي  ألاوادًمُحنظِش

وىسوها فياهذ  ؤصمتىالب الجامُّحن هدى الخّلُم الالىترووي في واججاهاث ال ؤساء" خٌى 2020"

 بلىمنهم جمُل الغالبُت  بنوىسوها بل  ؤصمتالىخائج سلا الىالب ِلى هٍام الخّلُم الالىترووي في 

واكْ  2020دساظت بً والب ظامُت  ؤماجفمُل مىٍىمت الخّلُم الالىترووي ِلى الخّلُم الخللُذي 
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ت  وؤهمُت حائدت وىسوها فياهذ الىخائج التي جىـلذ  ؤزىاءالخّلُم الالىترووي في الجامّت الجضائٍش

 ألاصماثغ فلي في خالت لِ وجىبُلهلشوسة خخمُت للجامّاث  ؤـبذالخّلُم الالىترووي  بن بليها

مْ الخّلُم الخللُذي .بِىما دساظت ـالح اإلابرون  مىاصاةالبالد  ؤولاُولىً ختى في خالت اظخلشاس 

ت "هدى الفّىباث التي جىاحه دمج الخّلُم الالىترووي لمً الّمل2020ُوظلمى اإلافشاحي "

مً الفّىباث التي جىاحه الىخائج ِلى وحىد الّذًذ  ؤٌهشث ألاصماثالخّلُمُت في لُبُا في ٌل 

ّاث واللىائذ واللىاهحن الالصمت الظخخذام هذه  ؤهمهافي لُبُا  الالىتروويالخّلُم  ِذم وحىد الدؽَش

الخّلُم جىبُم واكْ  ؤنلّف البيُت الخدخُت الالصمت لذالً فمال ًِ دلً  ؤًماالخلىُاث 

ُت فجاءث بّذ فترة مً جىبُم الخّلُم الذساظت الحال ؤما. ؤلاوؽاءالالىترووي في لُبُا الصاٌ في وىس 

ان إلاّشفت اًجابُاث هذا الىُى مً الخّلُم مً هاخُت جلبل  الالىترووي في ولُت الّلىم /حامّت  غٍش

جدلُم الاظدُّاب  ؤًماوىسوها  ؤصمتالىلبت لخّلُم ًِ بّذ وهذالً اظخمشاس الذساظت في ٌل 

ابذوا باإلاىافلت  الىلبتغالبُت  ؤن واآلحيالىخائج مً هذا الىُى مً الخّلُم وواهذ  اإلاشحىةوالىفاءة 

والخّلم ًِ بّذ في جلبل هذا  ِلى الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم الالىترووي خالٌ صمً وىسوها

 اإلاشحىةجدلُم الاظدُّاب والىفاءة  هزلًالىُى مً الخّلُم وفي اظخمشاس الذساظت دون اهلىاُ 

  .سوهامً الخّلُم الالىترووي خالٌ صمً وى 

 إلاىاظبخهفي الذساظت الحالُت ِلي اإلاىهج الىـفي اإلاعحي  الباخثخاناجبّذ : مىهجيت الدزاطت

ذم اكخفاس  ؤهمُتً مألغشاك الذساظت؛ وجى ف  هاإلاىهج الىـفي  مً  دساظخه للىاكْ  ِو ِلي الـى

 .االحلائم وحّذًلها وجدعُنه بلىبخفعحر الٍىاهش وجدلُلها للىـٌى  ؤًما يهخم وإهمافلي 

الذًً لهم خفائق واخذة ًمىً   ألافشادًلفذ بمجخمْ الذساظت حمُْ مجخمع الدزاطت: 

لُت ًخيىن  مجخمْ الذساظت مً والب ولُت الّلىم اإلاعخخذمحن  ؤلالىتروهُت  للمىٍىمتمالخٍتها ِو

حن ِلي ظبّتوال و (والب700بلغ ِذدهم ) للخّلم ًِ بّذ و  لىِ ؤكعام بت ) روىس واهاث( مىِص

اء" وكعم ال ألاخُاءوكعم " آلالي:كعم الحاظب  آلاحي الىدى الُاث""وكعم الفحًز وكعم  ٍش

. ؼاسوىا حمُّهم في اظخخذام اإلاىٍىمت : وكعم ؤلاخفاءجُىلىحُا "وكعم الىُمُاء "ال

ان.2020‘2019صمً وىسوها للّام الجامعي  ؤزىاءؤلالىتروهُت لخّلم ًِ بّذ   م حامّت غٍش

البدث بىاء ِلي ِذد حمُْ  الىلبت اإلاخىىِحن لالؼتران في هزا البدث جم اخخُاس ُِىت  العيىت:

%مً الّذد الىلي ملجخمْ الذساظت  البالغ 17( والب ووالبت ؤي وعبت 120والتي بلغ ِذدهم )

حن ِلي700)  .وألاخُاء؛والىُمُاء ؛ آلالي:الحاظب  ؤكعام زالر (والب ووالبت مىِص
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ْ ُِىت ال (1الجذٌو سكم)   بدذًىضح جىَص

 ِذد اللعم

 23 آلاليخاظب 

 79 هُمُاء

 18 ؤخُاء

 120 املجمُى

 ؼىشي ولُدُم اإلاّذ للُاط دوس  بِذاداظخبُان مً  الباخثخاناظخخذمذ  البدذ: أدواث

ذق ِالُحن.بثباالاظخبُان  بِذادالخّلم ًِ بّذ وجم في اإلاىٍىمت ؤلالىتروهُت    ث ـو

 عداد الاطخبيان:إخطواث 

 :الاظخبُان بالخىىاث الخالُت ِملُت ؤِذادمشث 

الىٍشي والذساظاث العابلت خُذ جم الاظخفادة منهما، ومً بّن  ألادببّذ الاواُل ِلي . 1

ثمان،ودساظت ًىظف 2020اإلاىحىدة في جلً الذساظاث هذساظت هذي الّماسي  الاظخبُاهاث  ِو

 .2006،وملُاط خعً البائْ ِبذ الّاوي 2020

وجيىهذ   للباخثخحنبلت والخبرة الصخفُت العا ألادبُاثفي لىء  ألاداةجم هخابت فلشاث  .2

 فلشة. 25مً  اإلابذئُتالاظدباهت 

جم ِشك الاظدباهت ِلي ِذد مً الخبراء مً روي الخبرة والاخخفاؿ للخإهذ مً صحت ـُاغت  .3

 الفلشاث ومىاظبت مدخىاها.

النهائي بّذ ألاخز بمالخٍاتهم  بؽيلهـُاغت الاظخبُان  وإِادة’ املحىمحن  آساءجم الاظخفادة مً  . 4

ت وجم خزف)  (21) ظخبُان في ـىسجه النهائُت  بّذ الخّذًلالا  وؤـبذ(فلشاث 4الّلمُت واللغٍى

 فلشة. 

ج معخىي  .5  دسحاث( 4بؽذة) ؤوافموفم ملُاط لُىشر الخماس ي وهي  ؤلاحابتجم جذٍس

)دسحت واخذة( واؼخمل الاظخبُان  دسحاث(متردد)ـفش(ال ؤوافم)دسحخان  ( ال ؤوافم بؽذة3)ؤوافم

لي فلشجحن ظلبُت وهي )19ِلي)  (.1،8(فلشة اًجابُت ِو

مً الاظخبُان جلِغ الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم  ألاوليالفلشاث  وصف الاطخبيان:

ًِ بّذ لخلبل والب مشخلت الخّلُم الّالي لهزا الىُى مً الخّلُم في صمً ّلم ؤلالىترووي والخ

 (.1،2،3،4،5،6،7) وىسوها وهي
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جليها مً الاظخبُان ـمذ  للُاط الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم  تيبِىما الفلشاث ال

الالىترووي والخّلم ًِ بّذ ِلي اظخمشاس الذساظت إلاشخلت الخّلُم الّالي خالٌ صمً وىسوها 

 .( 8،9،10،11،12،13،14وهي)

لذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم الفلشاث التي جليها مً الاظخبُان ـمذ للُاط ا ؤما 

الالىترووي والخّلم ًِ بّذ في جدلُم الاظدُّاب والىفاءة اإلاشحىة  مً الخّلُم الّالي خالٌ صمً 

 (.15،16،17،18،19،20،21وىسوها وهي )

 صدق امللياض:

ِلي  بّشلهالفذق الٍاهشي لالظخبُان، ورلً  الباخثخاناظخخشحذ  -الصدق الظاهسي: -أوال

ان ومً 7ملحىمحن والبالغ ِذدهم )ِذد مً ا (مً روي الخبرة والخخفق مً ولُت آلاداب غٍش

ان وجبحن مذي ولىح الّباساث ومذي  جىبُلها ِلي والب ووالباث ولُت  بمياهُتولُت الّلىم غٍش

خماد ِلي جىحيهاث املحىمحن جم  الّلىم وجم حّذًل بّن الفلشاث مً كبل املحىمحن  وبااِل

 .%(80فاق )الحفٌى ِلي وعبت اج

 
 
اللائم  بخىبُم الاظخبُان مْ ملُاط)الاججاه هدى الخّلم الباخثخانكامذ  الصدق الخالشمي: -جاهيا

تي ،حامّت ِلي الاهترهذ(للذهخىس خعً البائْ دمحم ِبذ الّاو ً ِلي ُِىت كىامها . ورلؤلاظىىذٍس

ان، وبّذ مّالجت  بُاهاث35)  كُمخه ُِىت البىاء بلغذ ( والبا ووالبت مً ولُت الّلىم بمذًىت غٍش

لِغ ما ـم آلحلت. 0005ي )خى (وهي دالت ِىذ مع0057) لُت فان الاظخبُان ـادق ٍو  (ِو

ؽحر مفهىم الثباث  طخبيان:جباث الا  ت مُّىه مً  بليَو احعاق دسحاث الاخخباس واإلالُاط ملجمِى

عاق مفشداث اح ؤواحعاق ـُغ مخخلفت مً هفغ الاخخباس  ؤوؤي الاحعاق ِبر الضمً  ألافشاد

 .( 2006،39،")مدمىد ِالم الاخخباس "راجه

خماد في كُاط زباث  لُت كذجم الِا لت الخجضئت ألاداةِو ، ِلي خعاب مّامل زباث بىٍش

هففحن ؛جم خعاب مّامل اسجباه  بحن الىففحن  بلي ألافشادالىففُت خُذ جم جلعُم دسحاث 

(وهى 0090س زباث الاخخباس هيل)(بّذ جصحُده بمّادلت ظُبرمان بشاون كذ0.90والزي كذس)

 .ألاداةهذ زباث ا مّامل اسجباه مشجفْ ٍو

ْ الاظخبُان ِلي  جطبيم الاطخبيان: (والبت ووالب مً 130الُّىت التي جإلفذ مً ) ؤفشادجم جىَص

 ؤلاحابتباهاث لىحىد ؤخىاء في اظد خمعت بلغاءمىه ،وجم  اظدباهه(125ولُت الّلىم جم اظترداد)

 .اظدباهه(120ُى الاظخبُاهاث النهائي )لً  ًفبذ مجموبز
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ُاسي والاهدشاف اإلاّ واإلاخىظي الحعابي (anova) (ألاخادي) ؤلخباًنيجدلُل  :إلاخصائي ألاطلوب

 والخجضئت الىففُت ؤلاخفائيدلُل واإلاّامل اسجباه وبشهامج الخ

 ىخائج:جدليل ال

بعد لخلبل طالب مسخلت الخعليم ملىظومت الخعليم إلالىترووي والخعليم عً  دوزا الًجابي ما -1

 الجامعي لهرا الىوع مً الخعليم خالٌ شمً هسوها؟

ت  ٌعاوي ) ؤن ؤدهاه( 1جىضح الىخائج في الجذٌو )  050.مً وهىا كل( 0.000معخىي اإلاّىٍى

ت بحن    ان  آساءوهذا ًذٌ ِلى اهه ًىحذ فشوكاث مّىٍى ت الىلبت في ولُت الّلىم بجامّت غٍش مجمِى

اإلاخّللت بالذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي والخّلُم  ألاظئلتُىت للذساظت ًِ املخخاسة هّ

 سوها.ى ًِ بّذ لخلبل والب مشخلت الخّلُم الجامعي لهزا الىُى مً الخّلُم خالٌ صمً و

اهه ًىحذ فشوكاث بحن مخىظىاث الُّىت خُث بلغ  ؤدهاهخُث جبحن الىخائج  في الجذٌو 

، والىلبت 31.63ومخىظي الىلبت الزًً وافلىا   36.50ًً وافلىا وبؽذة مخىظي الىلبت الز

، في خحن الىلبت الزًً لم  22.25و الىلبت الزًً لم ًىافلىا 13.25اإلاترددون مخىظىهم بلغ  

 ؤنغالبُت الىلبت ابذوا باإلاىافلت ِلى  ؤن. مما ًذٌ ِلى   17.63ًىافلىا وبؽذه بلغ مخىظىهم 

ٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي والخّلُم ًِ بّذ لخلبل والب مشخلت الخّلُم هىان دوس اًجابي إلاى

وها ، خُث مىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي وان لها دوس ىس الجامعي لهزا الىُى مً الخّلُم خالٌ صمً و

اإلاىاـالث  ؤصمتفي ِذم جىبذ الىلبت  الىثحر مً اإلاؽلت للذساظت داخل اإلاجٌز وظاِذث في خل 

ت في صمً  للىلبت ، هما لها دوس في معاِذة الىالب في الخىاـل مْ اظاجذه وصمالئه باليلُت بيل خٍش

ًىظف ِثمان  دعاٌئ اجفلذ هذه الىخائج مْ دساظتال االتي جخّلم بهز ألادواسوىسوها  وغحرها مً 

التي ؤٌهشث هخائجها سلا الىالب ًِ هٍام الخّلُم الالىترووي بل بن ألاغلبُت جمُل 2020ظف ًى 

ت  2020ُله ِلى الخّلُم الخللُذي هما اجفلذ مْ دساظت ؤبى ؼيب ؼادي بلى جفم التي آبذاث ظِش

 اظخجابت الىلبت للخّلُم ِبر مىٍىمت الخّلُم الالىترووي.

 ألاولى(: جدلُل الخباًً للدعائالث اإلاخّللت بالفشلُت 1الجذٌو )

 إلاخصائيتلت الدال مظخوى املعىويت الاهدساف املعيازي  املخوطط الحظابي الاخخياز

افم بشدة  12.444 36.50 مو

 إخصائياداٌ  2.222

افم  8.911 31.63 مو

 4.200 13.25 متردد

افمال   7.797 22.25 أو

افمال   9.841 17.63 بشدة أو
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والخعليم عً بعد على اطخلساز الدزاطت ملسخلت  إلالىتروويًجابي ملىظومت الخعليم الا ما دوز  -2

 ً هسوها؟الخعليم خالٌ شم

ت  ٌعاوي ) بن( جٍهش الىخائج 2الجذٌو سكم ) وهذا  050.مً وهىا كل( 0.000معخىي اإلاّىٍى

ت بحن    ان  ؤساءًذٌ ِلى اهه ًىحذ فشوكاث مّىٍى ت الىلبت في ولُت الّلىم بجامّت غٍش مجمِى

ووي والخّلُم اإلاخّللت بالذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم ؤلالىتر ألاظئلتاملخخاسة هُّىت للذساظت ًِ 

ًِ بّذ ِلى اظخلشاس الذساظت إلاشخلت الخّلُم خالٌ صمً هشوها. خُث جبحن الىخائج  في الجذٌو 

اهه ًىحذ فشوكاث بحن مخىظىاث الُّىت خُث بلغ مخىظي الىلبت الزًً وافلىا وبؽذة  ؤدهاه

و الىلبت 12.43، والىلبت اإلاترددون وان مخىظىهم 34.71ومخىظي الىلبت الزًً وافلىا   44.71

. مما ًذٌ 14.43، في خحن الىلبت الزًً لم ًىافلىا وبؽذه بلغ مخىظىهم 13.71الزًً لم ًىافلىا 

هىان دوس اًجابي إلاىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي  بنالىثحر مً الىلبت ابذوا باإلاىافلت ِلى  بنِلى  

خُث مىٍىمت الخّلُم  والخّلُم ًِ بّذ ِلى اظخلشاس الذساظت إلاشخلت الخّلُم خالٌ صمً هشوها. ،

ادة الثلت بالىفغ في جللي الخّلُم  دوس بًجابيؤلالىترووي وان لها  اث الىلبت وٍص في سفْ مً مّىٍى

 ألادواسهزا الهذف وغحرها مً  بلىًِ بّذ، وجللي الذِم اإلاّىىي واإلاادي مً الجامّت للىـٌى 

 .2020مْ دساظت بً والب هذه الذساظت  جخفما الدعاٌئ و التي جخّلم بهز

 (: جدلُل الخباًً للدعائالث اإلاخّللت بالفشلُت الثاهُت2الجذٌو )
 إلاخصائيتالداللت  مظخوى املعىويت الاهدساف املعيازي  املخوطط الحظابي الاخخياز

افم بشدة  17.250 44.71 مو

 داٌ اخصائيا 2.222

افم  12.010 34.71 مو

 4.353 12.43 متردد

افم  4.424 13.71 ال او

افم بشدةال   6.347 14.43  او

الىفاءة و ًجابي ملىظومت الخعليم إلالىترووي والخعليم عً بعد في جدليم الاطديعاب الا ما دوز  -3

 املسجوة مً الخعليم الجامعي خالٌ شمً هوزوها؟

ت  ٌعاوي ) ؤن( 3ؤٌهشث الىخائج في الجذٌو سكم )  050.مً وهىا كل( 8.000معخىي اإلاّىٍى

ت بحن   مما ًذٌ ِلى وح ان  آساءىد فشوكاث مّىٍى ت الىلبت في ولُت الّلىم بجامّت غٍش مجمِى

اإلاخّللت بالذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي والخّلُم  ألاظئلتاملخخاسة هُّىت للذساظت ًِ 

ًِ بّذ في جدلُم الاظدُّاب والىفاءة اإلاشحىة مً الخّلُم الجامعي خالٌ صمً وىسوها ، والجذٌو 

ًبحن اهه ًىحذ فشوكاث بحن مخىظىاث الُّىت  املخخاسة للذساظت خُث بلغ مخىظي الىلبت  اهؤده

، والىلبت اإلاترددون مخىظىهم 37.33ومخىظي الىلبت الزًً وافلىا   35.33الزًً وافلىا وبؽذة 
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، في خحن الىلبت الزًً لم ًىافلىا وبؽذه بلغ 20.83والىلبت الزًً لم ًىافلىا  10.50بلغ  

هىان دوس اًجابي  ؤن. مما ًذٌ ِلى  ان غالبُت الىلبت ابذوا باإلاىافلت ِلى 16.00ىهم مخىظ

إلاىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي والخّلُم ًِ بّذ في جدلُم الاظدُّاب والىفاءة اإلاشحىة مً الخّلُم 

 الجامعي خالٌ صمً وىسوها ، خُث ظاِذث مىٍىمت الخّلُم ؤلالىترووي في جللي الىلبت الجامُّحن

ذ مً  شك اإلاٍض ادة في فشؿ الىلاػ والخفاِل بحن الىلبت  ِو حّلُمهم دون جىكف في صمً وىسوها وٍص

ادة دافُّت الىلبت للخّلم وؼّىسهم باإلاعاولُت اججاه الحفٌى ِلى الّلم  بلى ؤديمما  ألافياس ٍص

لباخث ـفت ا بلىللىلبت الؽّىس باالهخلاٌ مً ـفخه همخللي للمّلىماث  ؤِىذواإلاّشفت ، هما 

 التي جخّلم بهزه الفشلُت. ألادواساملحالش واإلاؽاسن في املحالشة، وغحرها مً 

 (: جدلُل الخباًً للدعائالث اإلاخّللت بالفشلُت الثالثت3الجذٌو )

 إلاخصائيتالداللت  مظخوى املعىويت الاهدساف املعيازي  املخوطط الحظابي الاخخياز

افم بشدة  14.935 35.33 مو

 ئياداٌ اخصا 2.220

افم  15.253 37.33 مو

 2.258 10.50 متردد

افمال   21.321 20.83 أو

افمال   6.132 16.00 بشدة أو

 :مىاكشت الىخائج

هىان دوس اًجابي إلاىٍىمت الخّلُم  بنٌ الخدلُل العابم لىخائج الذساظت جبحن مً خال

ان مً خُذ ج لها ،وفي اظخمشاس  الىلبتلبل الالىترووي والخّلُم ًِ بّذ ليلُت الّلىم حامّت غٍش

ادة زلتهم  اث الىلبت، وٍص ،وفي  بإهفعهمِملُت الخّلُم دون جىكف خالٌ صمً وىسوها ،وسفْ مّىٍى

ادة فشؿ  ؤصمتجللي الذِم اإلاّىىي مً الجامّت ،هما ظاِذث في خل  اإلاىاـالث للىلبت ،وٍص

 . ألادواسالىلاػ والخفاِل بحن الىلبت وغحرها مً 

الخّشف ِلى مذي كابلُت والب اإلاشخلت الجامُّت  بلىهذف البدث الحالي ي: ملخص البدث

ولُت الّلىم حامّت ولبت  للخّلُم الالىترووي والخّلم ًِ بّذ خالٌ صمً وىسوها لذي ُِىت مً 

ان هما يهذف  م الالىترووي والخّلم ًِ بّذ ِلى ُالخّشف ِلى الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّل بلىغٍش

ذم جىكفها خالٌاظخمشاس الذساظ ان  ت ِو صمً وىسوها لذي ُِىت مً والب ولُت الّلىم حامّت غٍش

 الفهمم  ًِ بّذ في  جدلُم لوالخّشف ِلى كذسة الخّلُم ِبر مىٍىمت الخّلُم الالىترووي والخّ

" 120مً الخّلم خالٌ صمً وىسوها وجم جىبُم البدث ِلى ُِىه كىامها "والاظدُّاب اإلاىلىبحن 

ت بؽيل ِؽىائي ِلى ألاكعام  التي وبلذ ِليهم والبا ووالبت  ان مىِص مً ولُت الّلىم حامّت غٍش
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وكعم الىُمُاء وكعم الحاظب  ؤلاخُاءمىٍىمت الخّلُم الالىترووي خالٌ صمً وىسوها وهم كعم 

الىٍشي للذساظاث  ألادبآلالي.هما اظخخذمذ الباخخازان اظدباهه وإداة للبدث بّذ الاظخفادة مً 

"فلشة وجم اظخخذام اإلاىهج 21وجيىهذ الاظدباهت مً " 2021ً بِذاد ؼىشي ولُدُم مالعابلت  

ذم  إلغشاكالىـفي اإلاعحي إلاىاظبخه  الذساظت ،وجمىً اإلاىهج الىـفي مً دساظخه للىاكْ ِو

الحلائم  بلىبخفعحر الٍىاهش وجدلُلها للىـٌى  ؤًمايهخم  وإهمااكخفاسه ِلى الىـف فلي 

ٌ الدعاٌئ   ؤظاظُتِخمذ البدث ِلى زالزت حعائالث وحّذًلها وجدعُنها. وا ما الذوس الاًجابي  ألاو

لخلبل والب مشخلت الخّلُم الجامعي لهذا الىُى مً إلاىٍىمت الخّلُم الالىترووي والخّلم ًِ بّذ  

ما الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم الالىترووي والخّلم  الثاويالخّلُم خالٌ صمً وىسوها ؟ الدعاٌئ 

بّذ ِلى اظخمشاس الذساظت إلاشخلت الخّلُم الجامعي خالٌ صمً وىسوها ؟  الدعاٌئ الثالث ما ًِ 

الذوس الاًجابي إلاىٍىمت الخّلُم الالىترووي والخّلم ًِ بّذ في جدلُم الاظدُّاب والىفاءة اإلاشحىة 

الّذًذ  هذه الدعائالث الخخباس الباخثخانمً الخّلُم الجامعي خالٌ صمً وىسوها ؟ . واظخخذمذ 

ألاخادي"واإلاخىظي الحعابي .  وواهذ ؤهم الىخائج جدلُل الخباًً " ؤهمها ؤلاخفائُت ألاظالُبمً 

التي جىـلذ بليها الذساظت الحالُت بن غالبُت الىلبت ابذوا باإلاىافلت ِلى بن هىان دوس اًجابي 

ُم خالٌ صمً وىسوها هما الىُى مً الخّل هم لهذا إلاىٍىمت الخّلُم الالىترووي والخّلم ًِ بّذ لخلبل

بن مىٍىمت الخّلُم الالىترووي وان لها دوس اًجابي في اظخمشاس الذساظت وفي جدلُم الاظدُّاب 

 والىفاءة اإلاشحىة مً الخّلُم الجامعي خالٌ صمً وىسوها .

ت لخفُّل  هااهش جلخق مً هزه الذساظت حملت مً الخىـُاث : وامللترخاث الخوصياث لشوٍس

 لىترووي بّذ حائدت وىسوها.دوس الخّلُم ؤلا

يُت  بكامت -1 ماء هُئه الخذَسغ وجذُِم وجىظُْ الؽبىت  ووسؼاثدوساث جيٍى بُت أِل جذٍس

ً لشفْ مً مذ الخّلُم  ؤدبُاثسن ألاظاجزة الّلمُت وخبراتهم اإلاّشفُت في االلاِذًت للخيٍى

 الالىترووي.

 وهُت الحذًثت.بشمجُاث اإلاىاهج باِخماد الخلىُاث الالىتر بدخاٌالّمل ِلي   -2

جىفحر الىظائل الخّلُمُت ِلي معخىي اليلُت جمىً الىلبت مً الاظخفادة مً الخىىساث   -3

 بليالحاـلت في ِالم اإلاّلىماجُت جمىىه مً الخىاـل مْ مىفاث الخّلم ًِ بّذ ودخٌى 

 مىاكْ مىخباث ِاإلاُت.

خّلُم مً الففىف هذواث وماجمشاث ِلمُت  لخمىحن ألاظاجزة مً اواُل وجدىالث ال بكامت  -4

الففىف الافترالُت وجبادٌ الخبراث بحن الجامّاث التي كىّذ اؼىاوا في  بليلىالظُىُت  ا

 اظخخذام الخّلُم الالىترووي.



 ن عن بعد ودوره في تيسير عولية التعلن في زهن كورونا...لهنظوهة التعلين اإللكتروني والتع

 د. ابتسام الضبيع                                                أ.فطوم علي دمحم اليتين

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  033            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

ب الىالب ِلي الاظخفادة مً البرامج الخّلُم مخّذد اإلاذاخل بغُت   -5 مهاساث الخّلم بهعاب جذٍس

  الزاجُت والىفاءة الفشدًت. بدعب اللذساث

 :اجعاملس 

 ىترووي في ماظعاث الخّلُم الّالي(الخّلُم الال2020ابى ؼىِب ؼاوي ،فشواهت خاصم ) -1

ولُت الجامُّت للّلىم الخىبُلُت الفلعىُيُت في ٌل اهدؽاس فحروط وىسوها داسظه خالت 

ماٌفلعىحن مجلت داس   والذساظاث الخىبُلُت. ألِا

اللافلت  ،ً ما بّذ وىسوها ،العّىدًتاهخىبش ،جدىالث الخّلُم في صم2020البغذادي ،فاومت ،  -2

 لليؽش.

م (ًىهُى اظخذامت ه2020ٍظىه) ببشاهُمظلُمان بً هاـش والخش ًحي ِبذ هللا  بً  الجاس هللا  -3

اإلاىفت في اإلاعخفُذًً مً  آساءالخّلُم الالىترووي في اإلالىت الّشبُت العّىدًت مً خالٌ جدلُل 

 الحىمت. الّامت لليؽش مجلت  داسةؤلا (العّىدًت مّهذ 19ٌل حائدت وىسوها )وىفُذ

ماظعاث رووي في ( هىفمبر جدذًاث الخّلُم الالىت2020ظلمي)،إلافشاحي اـالح و  ،اإلابرون  -4

ت حامّه بىغاصي" ألاصماثالخّلُم اللُبُت في ٌل   حائدت وىسوها دساظت هٍٍش

ت ) ؤهمُت(واكْ 2020بً والب ظامُت )  -5  في فترة الخّلُم الالىترووي في الجامّت الجضائٍش

( 1( الّذد)11اكخفادًت املجلذ) ؤبّادبىكشة .بىمشداط .الجضائش مجلت   ؤدمحموىسوها(حامّت 

 (سظالت ميؽىسة.2021) ظىت

ً ( جفم2006ُخعً البائْ ِبذ الّاوي _)  -6 مخخلفحن البىائي م ملشس ِبر الاهترهذ مً مىٍىٍس

والاججاه هدى الخّلم اللائم جىمُت الخدفُل والخفىحر الىاكذ  واإلاىلىعي وكُاس ي فاِلُت في

تِلي الاهترهذ لذي والب ولُت التربُت حامّت  سظالت دهخىساه غحر ميؽىسة .ولُت  ؤلاظىىذٍس

تالتربُت. حامّت   . ؤلاظىىذٍس

الحادي في الىوً الغشبي وجدذًاث اللشن  ( الخّلُم ًِ بّذ2010سمضي اخمذ ِبذ الحي)  -7

ً)ه  ت."اللاهشة مىخبت ألاهجلى اإلافٍش1والّؽٍش

التربُت ظالت ماحعخحر غحر ميؽىسة .وصاسة ( الخّلُم الالىترووي ،س 2015ظّذًت الاخمشي)  -8

 الجضائش.

ِلي  ظهىهُئت الخذَسغ والىلبت بِذاد  ؤِماءواكْ الخّلُم الالىترووي مً وحهت ول مً   -9

  .11ؿ 2011ظىت 

الفىش ٍت .واس .داس ًِغ الىفعُت والترو ( الاخخباساث واإلالا2006ـالح الذًً مدمىد الّالم  )  -10

 .الاسدان،
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دساظت اس حائدت وىسوها الخدذًاث ( الخّلُم الالىترووي في ٌل اهدؽ2020ِماسي" هذي )  -11
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 يانننو السكالحتليل العالقة بني اخنفاض معدل 

 وسوق العنل يف االقتصاد اللييب

 
      هللا دمحم الشاوش صالح عبدأ.

 صبراتةجامعة  -كمية االقتصاد والعموم السياسية
 

 ملستخلص8 ا

 سىق  كلى السيان همى ملدٌ اهخفاض أزس إلاىطىق جدلُلي كسض البدث هرا في جم للد

 وذلً بُاهاث، مً مخاح هى ما خسب ( وذل2020ً - 1973الفترة ) خالٌ اللُبي الاكخصاد في اللمل

 اللاملت اللىي  أوطاق وجؼىز  السياهُت ألاوطاق دزاست في اإلاخمثلت الجىاهب بلع جدلُل خالٌ مً

 اللُبي، الاكخصاد في اللُبُت اللاملت واللىي  السياوي الىمى بين اللالكت وجؼىز  اللُبي، الاكخصاد في

خُث الخف  البدث، بمىطىق كالكت ذاث مً الىلاغ ملجمىكت وجدلُل دزاست ول جظمً خُث

 ئلى أدي الري ألامس ،السيان همى ملدٌ في اهخفاض مً ٌلاوي اللُبي الاكخصاد الباخث أن

 بدوزه وهرا اللُبُين، السيان ئحمالي ئلى السً صغاز اللُبُين السيان وسبت في ملخىؾ اهخفاض

ادة ئلى أدي  السيان ئحمالي اللمل( ئلى سً في هم السً ) ممً هباز اللُبُين السيان وسبت ٍش

 اإلاسخلبل . في سلبُا مإشسا ٌلخبر وهرا اللُبُين،

   In this research, an analytical presentation was made of the issue of the impact 

of the low population growth rate on the labor market in the Libyan economy during 

the period (1973 - 2020), according to the available data, by analyzing some aspects 

represented in the study of the population conditions and the development of the 

conditions of the workforce in the economy Libyan, and the evolution of the 

relationship between population growth and the Libyan workforce in the Libyan 

economy, where each study and analysis included a set of points related to the topic 

of the research, where the researcher noted that the Libyan economy suffers from a 

decrease in the rate of population growth, which led to a marked decrease in the ratio 

of the young Libyan population to the total Libyan population, and this in turn led to 
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an increase The ratio of the elderly Libyan population (of working age) to the total 

Libyan population, and this is considered a negative indicator in the future. 

 دقمةت8امل

ٌلخبر مخغير السيان مً اإلاخغيراث الاكخصادًت والاحخماكُت اإلاهمت التي ًجب دزاستها 

كلى اإلاخغيراث الاكخصادًت  جأزيرهوالىكىف كىدها في اكخصاد أي بلد ، وجبرش أهمُخه مً خالٌ 

اث  املخخلفت، فاالججاهاث املخخلفت لىمى السيان ًترجب كليها جأزيراث كلى كسض اللمل ومسخٍى

ت والخدماث املخخلفت وغيرها مً الخغيراث ألاخسي، وهدُجت لرلً ًالخف أن هىان أن هىان اإلالِش

حهىدا هبيرة ًبرلها اإلاهخمىن بأمىز الخخؼُؽ الاكخصادي والاحخماعي بالخؼىزاث السياهُت ، وذلً 

اث الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت  مً أحل وطم سُاساث سياهُت مً شأنها السفم بمسخٍى

ًس بالرهس أن أهم املجاالث التي جخأزس بالخؼىزاث السياهُت هى سىق اللمل ، فالسيان هم .والجد

ادة السيان إلااإلاصدز السئِس ي والاساس ي لهرا السىق ، ومما الشً فُه أن  ً هم في سً اللمل ٍش

ادة في  ادة كسض اللمل مما ٌشيل كامل طغؽ كلى سىق اللمل ئذ ًجب اسدُلاب الٍص ًإدي ئلى ٍش

بؼالت وما ًترجب كنها مً الذلً مشيلت كً للمل مً خالٌ جىفير فسص اللمل ختى ال ًيخج كسض ا

ٌلاوي مً  أن ملدٌ همى السيان في لُبُاأزاز سلبُت أخسي .ئن اإلاخدبم لالكخصاد اللُبي ًالخف 

هرا له اولياساجه كلى سىق اللمل ، و بلدها وخاصت خالٌ فترة الدسلُىاث ومااهخفاض مسخمس 

 خصاد اللُبي .في الاك

 8ةشكلت البحث

ًمىً اللٌى أن اهخفاض ملدٌ همى السيان له جأزيراث مباشسة كلى سىق اللمل وذلً مً  

ادة كدد الباخثين كً كمل الرًً  ادة كدد السيان ممً هم في سً اللمل ، وهرا ٌلني ٍش خالٌ ٍش

ًفترض أن جخىفس إلالـمهم ئن لم ًىً حمُلهم فسص كمل لغسض جفادي خدور مشيلت بؼالت 

الاكخصاد اللُبي مً اهخفاض في ملدٌ همى سياهه، فاهه ًمىً صُاغت اإلاشيلت في  .وهـسا إلاا ٌلاهُه

ادة كدد الباخثين كً كمل ؟ وفي  اهخفاضالدساؤالث آلاجُت: هل أدي  ملدٌ همى السيان ئلى ٍش

ادة في كدد الباخثين كً كمل مً خالٌ جىفير فسص اللمل  خالت خدور ذلً هل جم اسدُلاب الٍص

 ذلً جىلد ؿاهسة البؼالت .لهم ؟ أم هخج كً 

 همف البحث8 

يهدف البدث ئلى دزاست وجدلُل ألاوطاق السياهُت في الاكخصاد اللُبي بلصد الخلسف كلى 

الخؼىزاث التي خدزذ كليها خالٌ فترة البدث، ومدي جأزير ذلً كلى سىق اللمل في الاكخصاد 

 اللُبي.
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 أهميت البحث8

جدلُله لهدفه اإلاروىز سابلا وهرلً مً خالٌ  جخضح أهمُت هرا البدث مً خالٌ مداولت

، وهما الاهخفاض اإلاسخمس في ملدٌ همى السيان وؿاهسة البؼالت في الاكخصاد ينالخىبُه الى ؿاهسج

 .بي، وما جإذًان به مً أزاز اكخصادًت سلبُتاللُ

 فزضيت البحث8

سخمس في ملدٌ ٌلاوي الاكخصاد اللُبي مً اهخفاض م ًمىً صُاغت فسطُت البدث هما ًلي: 

ق خدة مما أزس بشيل مباشس كلى سىق اللمل فُه، ألامس الري أدي الى ازجفا اللُبُينهمى سياهه 

 .ؿاهسة البؼالت 

 -ةنهجيت البحث 8

، وذلً مً خالٌ اإلاىهج الخدلُلي الىصفي للبُاهاثخم اجباق سِ، از فسطُت البدثالخخب

اللُبي، واسخيخاج بلع اليسب واإلاإشساث جدلُل أوطاق السيان واللىي اللاملت في الاكخصاد 

 .للىصٌى ئلى الىخائج

 حمود البحث8 

 الخدود اإلاياهُت: الاكخصاد اللُبي 

الخدود الصمىُت: جم الاكخماد بشيل أساس ي كلى السىىاث التي جمذ فيها كملُت الخلداد 

وذلً ألن بُاهاتها  2020، 1973،1984،1995،2006اللام للسيان، وهره السىىاث جمثلذ في 

 حلخبر أهثر واكلُت . 

 هيكل البحث8 

مجمىكت مً اإلاسائل التي  زالزت مداوز زئِسُت، خُث جظمً ول مدىز جم جلسُم البدث ئلى 

مىً جىطُذ أكسام البدث باالحي:   جمذ دزاستها و جدلُلها لغسض جدلُم هدف البدث، ٍو

 ُشمل :بي املخىز ألاٌو : جدلُاللىطلالسياهُفي الاكخصاد الل   -َو

 (2020  -1973جؼىز كدد السيان اللُبُين وغير اللُبُين خالٌ الفترة ) -

 ( 2020-1973جؼىز كدد السياجاللُبُين خسب فئاث اللمس خالٌ  الفترة ) -

 (2020-1973جؼىز كدد السيان اللُبُين خسب الخالت الخللُمُت خالٌ الفترة ) -

  :شمل: املخىز الثاوي  جؼىز أوطاق اللىي اللاملت اللُبُت في الاكخصاد اللُبي َو

 (2020-1984جؼىز كدد اإلاشخغلين اللُبُين خسب الخالت الخللُمُت خالٌ الفترة ) -
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 ( 2020-1973جؼىز كدد اإلاشخغالث اللُبُاث خالٌ الفترة ) -

 خسب الجيس وملدالث البؼالت والاسخخدام خالٌ  -
ً
الفترة جؼىز كدد اللاملين اكخصادًا

(1973-2020) 

  :في الاكخصاد اللُبي  السياوي واللىي اللاملت الىمى ملدٌ جؼىز اللالكت بيناملخىز الثالث

شمل:   َو

 (2020-1973سبت اللىي اللاملت اللُبُت الى كدد السيان اللُبُين خالٌ الفترة )وجؼىز  -

 (2020-1974) الى كدد السىً  خالٌ الفترة الفللُين جؼىز وسبت اإلاشخغلين اللُبُين -

 .الىخائج والخىصُاث -

 8في الاقتصاد الليبي السكاني الوضع املحور ألاول8 جحليل

 لغسض جدلُل الىطم السياوي في الاكخصاد اللُبي جم جىاٌو زالزت حىاهب زئِسُت هي : 

 (02028-1751جطور عمد السكان الليبيين وغير الليبيين خالل الفترة )/ 1

 السكان الليبيون8أ/

( ًالخف أن 2020-1973( خٌى كدد السيان خالٌ الفترة )1خالٌ بُاهاث الجدٌو زكم )مً 

ادة في كدد السيان اللُبُ ئلى  1973وسمت كام  320522372ين باألزكام اإلاؼللت، مً هىان ٍش

زم الى ، 2006وسمت كام  523232991، وإلى1995كام  423892739، ئلى 1984وسمت كام  322312059

اللُبُين، هجد أن الخؼىز أما كىد البدث في ملدالث همى كدد السيان  2020ت كام وسم 628712362

ادة مسة واخد في  الري خصل فيها كىس ما خصل في  الازكام اإلاؼللت ، خُث هالخف خدور ٍش

، زم جىالي الاهخفاض في ملدٌ 1984كام  4.2ئلى  1973% كام 3.4ملدٌ الىمى السياوي وهى مً 

 % 1.8% و 2.8ن بلد ذلً خُث وصل ئلى همى السيان اللُبُي
ً
با كلى  2020و  2006في كامي جلٍس

مىً ان ٌلصي هرا الاهخفاض الى الاسباب الخالُت:   الخىالي ، ٍو

اهخفاض مسخىي الدخٌى الخلُلُت لؤلفساد أدث ئلى صلىبت الخصٌى كلى اإلاسىً )جملًُ أو  -

 اًجاز( مما أدي خدور الخأخير في سً الصواج . 

ادة اكباٌ الاهار كلى سىق اللمل(  -  ازجفاق مساهمت الاهار في اليشاغ الاكخصادي )ٍش

حغير الثلافت السائدة بين أفساد املجخمم اللُبي بشأن الاهجاب، خُث أصبدذ فىسة جىـُم  -

 . (1)لسائدة بين أغلب السيان اللُبُيناليسل هي ا
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 السكان غير الليبيين8

 ان كدد السيان غير اللُبُين كد ازجفم مً  (1ًالخف مً بُاهاث الجدٌو زكم )
ً
أًظا

 409،326، زم اهخفع بلد ذلً الى 1984وسمت كام  4112517الى  1973وسمت كام  1962856

. وحلىس هره البُاهاث ازجفاق ملدٌ الىمى 2006وسمت كام  3492040الى  1995وسمت كام 

لىد ذلً ئ16.7خُث بلغ  1973للسيان غير اللُبُين كام  م الخىمُت % َو لى الشسوق في جىفُر مشاَز

ادة  الؼلب كلى اللمالت )لُبُىن وغير لُبُىن( أما بلد  الاكخصادًت والاحخماكُت التي أدث الى ٍش

أصبذ هىان اهخفاض في ملدٌ همى السيان غير اللُبُين خُث  1984هره الفترة وبالخددًد سىت 

 سالبت ه6.9وصل الى 
ً
ـسا الهخفاض كدد السيان غير اللُبُين % جم بدأ ًأخر ملدٌ الىمى كُما

مىً (2)كلى الخىالي 2020-2006% في السىىاث 1.4 -% 0.05خُث وصل الى  زحاق ذلً ئ، ٍو

 : (3)سباب الخالُتؤل ل

لسن اإلااض ي وبالخالي اهخفاض دخٌى الىفؽ ملـم فترة الثماهُيُاث مً الاهخفاض أسلاز  -

 اللاملين غير اللُبُين .

الث هت الاشمت الاكخصادًت اللاإلاُت و اجخرتها لُبُا  إلاىاحالاحساءاث التي  - منها اللُىد كلى جدٍى

 اللملت الصلبت، وجللُص  ميزاهُت الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت. 

سُاساث وبسامج الخلُِب التي اجبلتها لُبُا مً أحل جللُص كدد اللاملين غير اللُبُين في  -

 . (4)مخخلف الاوشؼت الاكخصادًت

 طاق الامىُت خاصت خالٌ اللشس سىىاث ألاخيرة.ألاو  -

 السكان الليبيون و غير الليبيون 8 -ج

ادة اإلاسخمسة في اللدد الاحمالي للسيان )اللُبُىن وغير 1ًالخف مً الجدٌو زكم ) ( الٍص

الى  1973وسمت كام  222492237( مً 2006-1973اللُبُين باألزكام اإلاؼللت خالٌ الفترة )

وسمت كام  5،673،031والى  1995وسمت كام   4،799،065الى  1984وسمت كام  32642،576

ادة واخدة فلؽ في ملدٌ  الىمى ، أ/ا كىد ال 2006 بدث في ملدالث الىمى ، هالخف خدور ٍش

 
ً
ادة همى السيان اللُبُين زم جىالي الاهخفاض في ملدٌ الىمى للسيان بلد ذلً هـسا هدُجت لٍص

الهخفاض ملدٌ همى السيان اللُبُين و اهخفاض ملدٌ همى السيان غير اللُبُين خُث وصل الى 

 كل الخىالي :  2006و  1995% في السىىاث 1.5% و 2.5
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 (1حدٌو زكم )

 (2006 – 1973جؼىز كدد السيان اللُبُين و غير اللُبُين خالٌ الفترة )

 املجموع الكلي السكان غير الليبيين السكان الليبيين السنواث

ةعمل  العمد

 النمو%

ةعمل  العمد

 النمو%

 ةعمل النمو% العمد

1973 2052372 3.4 196865 16.7 2249237 4.1 

1984 3231059 4.2 411517 6.9 3642576 4.5 

1995 4389739 2.8 409326 -0.05 4799065 2.5 

2006 5323991 1.8 349040 -1.4 5673031 1.5 

2020 6871362 1.8 210358 -1.2 7107538 1.3 

 .أكداد مخخلفت - اإلاصدز: الهُئت اللامت للمللىماث ، الىخاب الاخصائي

 (8 0202-1751عمد السكان الليبيين حسب فئاث العمز خالل الفترة )جطور / 0

( أن وسبت السيان صغاز السً في اهخفاض  2) ًالخف مً البُاهاث الىازدة بالجدٌو زكم

سىت الى احمالي السيان مً  15مسخمس، خُث اهخفظذ وسبت السيان الرًً جلل أكمازهم كً 

. اما باليسبت  2020% كام 32.4والى  1995% كام 39.1% والى 49.9الى  1973% كام 51.4

ن في جصاًد مسخمس ، خُث سىت( فان وسبتهم الى احمالي السيا 64-15للسيان في سً اللمل )

.أما الفئت  2006% كام 57.0والى  1984كام  46.5الى  1973% كام 44.4اشدادث هره اليسبت مً 

ت ) سىت فأهثر( فُالخف ان وسبتهم الى احمالي السيان مىخفظت بشيل كام ملازهت  65اللمٍس

ادة، فلد اهخفظذ وسبتهم  % كام 4.2مً بالفئخين السابلخين وجخصف بالخربرب اججاه الٍص

 .  2006% كام 3.9جم ازجفلذ الى  1984% كام 3.6الى 1973

خين ) 2020أما في كام  سىت فأهثر( والتي 65سىت( و)64-15فُما ًخص الفئخين اللمٍس

ت )  جدذ بىد الفئت اللمٍس
ً
سىت فأهثر( فياهذ وسبتهم الى احمالي السىً 15حملذ بُاهاتها ملا

اللام للخدلُل. ومً خالٌ البُاهاث ًالخف ان وسبت السيان  %  وهرا ال ًإزس كلى الاججاه67.6

كام  % 32.4و لىنها اهخفظذ الى  1973صغاز السً واهذ حشيل اهثر مً هصف السيان كام 

% مً احمالي السيان كام 44.4وكلى اللىس فان السيان في سً اللمل واهذ وسبتهم  2020

ت اصبدذ حشيل اهثر مً ، أي ا2006%. كام 57.0، ولىنها اشدادث الى 1973 ن هره الفئت اللمٍس

هصف السيان اللُبُين مً سيان ًخميزون بصغس السً الى سيان ًخميزون بىبر السً والاسباب 

اهخفاض ملدٌ همى السيان اللُبُين  ئلىأدث  هي هفسها التي ألامسالتي أدث الى خدور هرا 
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ادة الىباز هى هدُج ت الهخفاض ملدٌ همى السيان )فاهخفاض كدد السيان الصغاز السً وٍش

 . (5)اللمل اللُبياللُبُين( وهرا ًإدي الى خدور جأزيراث كلى سىق 

 (2حدٌو زكم)

 (2006-1973جؼىز كدد السيان اللُبُين خسب فئاث اللمس خالٌ الفترة )
فئاث 

 العمز 

 

 

 السنواث

 املجموع الكلي  فأكثر43 سنت 42-13 سنت  13اقل ةن 

% ةن  العمد 

ةجموع 

 السكان 

% ةن  العمد

ةجموع 

 السكان 

% ةن  العمد

ةجموع 

 السكان 

% ةن  العمد

ةجموع 

 السكان 

1751 1233427 3112 712210 2212 64511 210 0230150 122 

1773 1412717 2717 1321425 2413 114311 114 1011237 122 

0224 1512041 1711 0322220 3512 151212 117 2167517 122 

0202 1502511 1012 1377056 4514 3101771 122 

 سىت فما فىق  15جمثل بُاهاث 

 . أكداد مخخلفتاإلاصدز : الهُئت اللامت للمللىماث، الىخاب الاخصائي ، 

 (02028-1751ن حسب الحالت التعليميت خالل الفترة )يجطور عمد السكان الليبي/ 1

( ان هىان 3ؿهسث البُاهاث اإلاخىفسة كً السيان خسب الخالت الخللُمُت بالجدٌو زكم )أ

مثل هرا الخؼىزفي الاهخفاض الىبير في وسبت  اث الخللُمُت للسيان، ٍو جؼىزا ملخىؿا في اإلاسخٍى

ادة الىبيرة في وسبت السيان اإلاخللمين الى احمالي كدد  الامُين الى احماٌ كدد السيان، وهرلً الٍص

 . (6)السيان

ن ألامُين )مخظمىت السيان الرًً يومً خالٌ البُاهاث ًخضح أن وسبت  السيان اللُبُ

ت أو ُبُين الخاصلين كلى الشهادة ؤلاكدادًتلسؤون فلؽ( ئلى احمالي السيان اللً وما  الثاهٍى

% كام 5.8ٌلادلها الى احمالي السيان اللُبُين فلد اشدادث بشيل ملخىؾ خُث ازجفلذ مً 

. أما كلى 2003% كام 47.7، وصلذ الى 1995% كام 37.4والى  1984% كام 18.0الى  1973

كلى مإهالث حاملُت فما  اإلاخدصلينصلُد الخللُم اللالي فلد اججهذ وسبت السيان اللُبُين 

ادة، خُث ازجفلذ هره اليسبت مً  الى  1973% كام 0.5فىق الى احمالي السيان اللُبُين هدى الٍص

. وكلى صلُد 2003% كام 8.7، ووصلذ هره اليسبت الى 1995% كام 3.2والى  1984 % كام2.2

( كد أخر 2003-1973ملدالث الىمى ًالخف ان ملدٌ همى السيان اللُبُين ألامُين خالٌ الفترة )

 الى اهخفاض كدد السيان اللُبُين 0.7كُمت سالبت بلغذ 
ً
 السيان الري  ألامُين% مشيرا

ً
)مخظمىا

. أما ملدالث الىمى الىبيرة فلد جدللذ للسيان اللُبُين (7)( خالٌ الفترة اإلاروىزةًلسؤون فلؽ
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ت وما ٌلادلها ، وهرلً اإلاخدصلين كلى مإهل حامعي  اإلاخدصلين كلى الشهادة الاكدادًت او الثاهٍى

اث 14.3% و11.7فما فىق، خُث وصلذ الى  % كلى الخىالي، ألامس الري ًإهد كلى الخؼىز اإلاسخٍى

لُمُت للسيان اللُبُين هدى الافظل، وكلى السغم مً هرا الخؼىز الري ػسأ كلى اإلاسخىي الخل

الخللُمي للسيان اللُبُين ، فلد ؿهسث مشيلت جمثلذ في الجاهب الىىعي للخللُم، فللى السغم مً 

ن سُاساث الخللُمُت املخخلفت، ئالجهىد الىبيرة التي برلذ في جؼىٍس الخللُم مً خالٌ جؼبُم ال

هره السُاساث لم جىً مسبىػت بمخؼلباث سىق اللمل اللُبي، وذلً بترهيزها كلى حاهب الىم 

ولِس الىىق  مما ادي في النهاًت الى ؿهىز مشيلت فائع في بلع الخخصصاث )خاصت الللىم 

الاوساهُت ( و عجص في بلع الخخصصاث ألاخسي ، )خاصت الللىم الخؼبُلُت ( وكد اؿهسث 

( ان وسبت الؼالب الجاملُين جخصص )الللىم الاوساهُت( الى 4بالجدٌو زكم ) البُاهاث الىازدة

% بِىما واهذ هره 53.7بلغذ  2003احمالي كدد الؼالب الجاملُين بالجاملاث اللُبُت للام 

% وهرا ٌلؼي 46.3اليسبت للؼلبت الجاملُين )جخصص كلىم جؼبُلُت ( خالٌ هفس السىت 

 إلكباٌ الؼالب كلى الخ
ً
خصصاث الاوساهُت، دون مساكاة إلاا ًؼلبه سىق اللمل مً مإشسا

مىً ازحاق هرا الامس الى اخد الاسباب الاجُت:   جخصصاث، ٍو

كدم دزاًت الؼالب او أولُاء امىزهم بالخخصصاث التي ٌلاوي سىق اللل مً عجص فيها، وهرلً كدم  -

مخؼلباث سىق اللمل سىف جإدي دزاًتهم بأن الخخصصاث التي ًلخدلىن بها والتي كد ال جخىافم مم 

 بهم الى مىاحهت صلىبت الدخٌى لسىق اللمل .

م )جيسِب( الؼالب الى الخخصصاث التي ٌلاوي سىق اللمل مً هلص فيها،  - كدم فاكلُت سُاست جىَش

 
ً
 ئلى الفشل في الدزاست. إلاإهالتهم وزغباتهم مما كد ًإديبدُث ًخم الدسِب خالفا

الخللُم وجخؼُؽ اللىي اللاملت، خُث ًخم جخؼُؽ ول منها بشيل مىفصل كدم اإلاىائمت بين جخؼُؽ  -

 كً الاخس، الامس الري أدي ئلى كدم جىافم مخسحاث الخللُم مم مخؼلباث سىق اللمل اللُبي .

م اللددي واليسبي وملدالث همى السيان اللُبين خسب الخالت الخللُمُت  (3حدٌو زكم ) الخىَش

 (2020– 1973خالٌ الفترة )
ةعمل النمو %  0202 1773 1762 1751 الحالت التعليميت

 % العمد  % العمد  % العمد  % العمد  (1751-0202)

 
ً
أةي ) ةتضمنا

السكان الذًن 

 ًدقزؤون فدقط ( 

432053 3114 435070 2714 40026 1711 310116 1014 215 - 

دون الابتمائيت )ًدقزأ 

كتب (   ٍو

222221 1011 015550 1412 362223 1516 276165 1116 215 

 413 1710 611245 0010 501202 1116 160022 716 101312 الابتمائيت 

الاعمادًت والثانوٍت 

 ٌعادلها وةا

51126 316 015616 1612 1017274 1512 0214113 2515 1115 

ت  م عن الثانٍو  - - - 211 7525 212 222 211 1140ًٍز
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دقل عن الجاةعيت   ٍو

 1211 615 144115 110 123417 010 06322 213 4377 اةعي فما فوق ح

 - - - 212 022 - - 211 1024 غير ةبين 

 211 122 2002422 122 1042353 122 1102244 122 1042263 املجموع 

 لخىزُم هخِب الجُب الاخصائي، سىىاث مخخلفتاإلاصدز: الهُئت الىػىُت للمللىماث وا

الىػني خٌى السيان  اإلاإجمس، وزكت بدثُت بلىىان، ججسبت الخلداد السياوي، وكائم سهجاة الفُخىزي كم

 .  2004والخىمُت اوادًمُت الدزاساث الللُا، ػسابلس 

 8وى العاةلت في الاقتصاد الليبيجطور أوضاع الدق -الثاني املحور 

( 2020 - 1973م اللىي اللاملت جؼىزاث كدًدة في الاكخصاد اللُبي خالٌ الفترة )وط شهد

 ًمىً جىاولها في الىلاغ الخالُت:

 (20208 - 1762ين حسب الحالت التعليميت خالل الفترة )يجطور عمد املشتغلين الليب/1

)مشخمال ( أن هىان اهخفاطا في كدد اإلاشخغلين ألامُين 4ًخضح مً بُاهاث الجدٌو زكم )

 662797ئلى  1984مشخغل كام  1742238الرًً ًلسؤون فلؽ(، فلد اهخفع كددهم مً 

%، وهرلً خدر اهخفاض في كدد اإلاشخغلين دون الابخدائُت  4.9مشخغل بملدٌ همى سالب كدزه 

ىخبىن( مً  مشخغل كام  512469ئلى  1984مشخغل كام  1322292)مشخمال الرًً ًلسؤون ٍو

ن ودون الابخدائُت ئلى ي%، وكىد الىـس ليسبت اإلاشخغلين ألام4.8ُالب كدزه ، بملدٌ همى س2003

ئلى  1984% كام 26.6ئحمالي اإلاشخغلين، هجدها باليسُت لؤلمين كد اهخفظذ بشيل هبير مً 

ادة كدد اإلاشخغلين اللُب2010ُ% في كام 4.9 ن الخاصلين كلى الشهادة ي، وكلى السغم مً ٍش

( ئال أن وسبتهم ئلى ئحمالي اإلاشخغلين كد اهخفظذ مً 2003 - 1984)الابخدائُت خالٌ الفترة 

 .2003% كام 12.9ئلى  1984% كام 18.8

ت وما ٌلادلها فلد  أما باليسبت لفئت اإلاشخغلين الخاصلين كلى الشهادة ؤلاكدادًت أو الثاهٍى

%، أما كً 7.6( خُث بلغ ملدٌ همى هره الفئت 2003 - 1984اشدادث بشيل واضح خالٌ الفترة )

أي أنهم  2020% كام  59.5ئلى  1984% كام 30.3وسبتهم إلحمالي اإلاشخغلين فلد شادث مً 

 اإلاشخغلين في الاكخصاد اللُبي. ٌشيلىن أهثر مً هصف ئحمالي

ومً هاخُت أخسي خدر جؼىزا ملخىؿا في فئت اإلاشخغلين اإلاخدصلين كلى مإهل حامعي فما 

، هما أن هره 2010% كام 18.9ئلى  1984% كام 4.1خغلين مً فىق، شادث وسبتهم ئلى ئحمالي اإلاش

 % . 12.6اث ألاخسي خُث بلغ الفئت خللذ أهبر ملدٌ للىمى ملازهت بالفئ
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م اللدي واليسبي وملدٌ الىمى للمشخغلين اللُبُ (4حدٌو زكم ) ن خسب الخالت الخللُمُت يالخىَش

 (2020 - 1984خالٌ الفترة )
 الحالت التعليميت  1762 2020 ةعمالث النمو %

 العمد % العمد %

 السكان الذًن  152016 0414 44575 217 - 217
ً
أةي )ةتضمنا

 ًدقزؤون فدقط ( 

كتب(  110070 0210 31247 116 - 216  دون الابتمائيت )ًدقزأ ٍو

 الابتمائيت  101255 1616 153114 1017 117

الاعمادًت والثانوٍت وةا  177141 1211 624162 3713 514

 ٌعادلها 

 حاةعي فما فوق  04534 211 035121 1617 1014

 املجموع  433702 122 1135241 122 114

 *خسب ما مخاح مً بُاهاث 

 .ُت للخلداد اللام للسيانالخخؼُؽ ، مصلخت ؤلاخصاء والخلداد ، الىخائج النهائ اإلاصدز: وشازة

 .أكداد مخخلفتالهُئت الىػىُت للمللىماث والخىزُم ، هخِب ؤلاخصائي ،  -

الهُئت الىػىُت للمللىماث والخىزُم، اإلاسح الاكخصادي والاحخماعي، الجصء ألاٌو ، الخصائص الدًمىغسافُت  -

(2002-2003 .) 

 (20208 – 1751جطور عمد املشتغالث الليبياث خالل الفترة ) /0

ؤلاهار في اليشاغ الاكخصادي بصىزة ملخىؿت ، فمً خالٌ البُاهاث ازجفلذ مساهمت 

مشخغلت كام  282619( ًمىً مالخـت أن كدد ؤلاهار اإلاشخغالث ازجفم مً 5الىازدة بالجدٌو زكم )

 123482537ووصل ئلى  1995مشخغلت كام  1722874، ئلى 1984مشخغلت كام  842618ئلى  1973

بت ؤلاهار اإلاشخغالث ئلى ئحمالي اإلاشخغلين )ذوىز وإهار( ًالخف ، وكىد جدبم وس2020مشخغلت كام 

% كام 19.1، ئلى 1984% كام  12.9ئلى  1973% كام 7.0أنها في جصاًد مسخمس  خُث ازجفلذ مً 

 . 2020% كام 47.3وإلى 1995

ن خسب الجيس وان لصالح ؤلاهار، فُالخف أن يهما أن ملدٌ الىمى للمشخغلين اللُبُ

% باليسبت 8.6باليسبت لئلهار وان أهبر مً ملدٌ الىمى باليسبت للروىز خُث بلغ ملدٌ الىمى 

مىً ئزحاق ذلً لؤلسباب الخالُت3.3لئلهار ، ملابل   -:(8)% باليسبت للروىز، ٍو

ادة كدد  -1 ادة كدد الاهار اإلالخدلاث بمسخلتي الخللُم الاساس ي واإلاخىسؽ والري واهذ هدُجت ٍش ٍش

 اإلالخدلاث بالخللُم اللالي. 

ب كلى الخسف  -2 تاكامت مساهص الخدٍز بُت  الُدٍو الصىاكُت الخللُدًت والتي حلؼي دوزاث جدٍز

 منهً. في املجاٌ الخخصص ي الري جسغبه ول واخدة  إلهار ألاحلكصيرة 
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السائدة في املجخمم اللُبي بشأن كمل الاهار، خُث ان اغلب افساد املجخمم اللُبي  الثلافتحغير  -3

سىق اللمل وذلً مً أحل جدسين الدخل الخلُلي   ئلىدخىلها  أو اإلاسأةًخلبل كمل  أصبذ

 .  لؤلسسة

 (5حدٌو زكم )

 (2020-1973خالٌ الفترة ) جؼىز حجم اإلاشخغلين اللُبُين خسب الجيس
 0202 1773 1762 1751 الجنس

 1211304 510455 351124 157512 ذكور 

 1126315 150652 62416 06417 إناث

 0140241 723331 433702 226111 املجموع

 2511 1711 1017 512 نسبت إلاناث الى ةجمع املشتغلين %

 ،أكداد مخخلفت ىزُم ، هخِب الجُب الاخصائياإلاصدز: الهُئت الىػىُت للمللىماث و الخ

 . مخخلفت أكداد الهُئت اللامت للمللىماث والاجصاالث الىخاب الاخصائي،

دمحم زمظان بىشكيىن ودمحم سالم هلُبت، وزكت بدثُت بلىىان ومساهمت اإلاسأة في سىق 

دان ألاٌو والثاوي، املجلد الثامً، مسهص بدىر الللىم ، مجلت البدىر الاكخصادًت، اللداللمل

زكت بدثُت بلىىان أهمُت الخلداداث كائشت خلُفت، و أبى . سالم 1997الاكخصادًت، بىغاشي،

السياهُت، وكائم اإلاإجمس الىػني خٌى السيان اوادًمُت الدزاساث الللُا،  البُاهاثها في جىفير ز و ود

  2004ػسابلس 

 حسب الجنس وةعمل البطالت والاستخمام خالل  الليبيينجطور عمد /1
ً
العاةلين اقتصادًا

 -( 02028-1751التفزة )

 لىطم اللىي اللاملت 6مً خالٌ البُاهاث الىازدة بالجدٌو زكم )
ُ
( والري ٌلخبر ملخصا

 اللُبُت في سىق اللمل اللُبي، ًمىً الاشازة الى الىلاغ الخالُت:

( خُث ازجفم مً 2020 - 1973ُبُين بشيل ملخىؾ خالٌ السىىاث )اشداد كدد اإلاشخغلين الل-أ

مشخغل كام  123572063، ئلى 1995مشخغل كام  6552551ئلى  1973مشخغل كام  4082333

فسصت كمل خالٌ  121932022وهرا ٌلني جىفير  2020مشخغل كام  124302526ووصل ئلى  2006

ن ئلى ئحمالي اللىي اللاملت اللُبُت ي(. ولىً بالىـس ئلى وسبت اإلاشخغلين اللُب2006ُ - 1973الفترة )

)اللاملىن اكخصادًا( أو ما ٌسمى بملدٌ الاسخخدام ًالخف أن هره اليسبت اسخمسث باالهخفاض 

% 88.3% كام، ئلى 96.3ئلى  1973% كام 96.4ً ( خُث اهخفظذ م2003-1973خالٌ الفترة )

ادة في ملدٌ الاسخخدام كام 2003% كام 82.75، ئلى 1995كام  خُث وصل  2006، زم خدزذ ٍش

 . 1973ئال أن هرا اإلالدٌ ؿل مىخفظا باإلالازهت مم كام  2006% كام 87.55ئلى 
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ادة في كدد اللاػلين اللُبُ-ب ( فلد 2020 -1995لفترة )ن )الباخثين كً كمل( خالٌ ايهىان ٍش

، ئلى 1984باخث كام  252070ئلى  1973باخث كام  152281ازجفم كدد الباخثين كً اللمل مً 

باخث في  2052257زم اهخفع هرا اللدد ئلى  2832546ووصل ئلى  1995باخث كام  1192532

ادة خالٌ الفترة ) 2006كام  الخف أن اإلالدٌ اللام للبؼالت اسخمس في الٍص خُث  (2003 -1973، ٍو

% 17.3ووصل ئلى  1995% كام 11.7، ئلى 1984% كام 3.7لُصل ئلى  1973% كام 3.6ازجفم مً 

مىً ئزحاق اهخفاض اإلالدٌ اللام للبؼالت 2006% كام 12.5، زم اهخفع ئلى 2003كام  ، ٍو

 : (9)( ئلى الاسباب الاجُت1984 -1973خالٌ السىىاث )

م التي تهدف ئلى جدلُم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت الخىسم في جىفُر اللدًد مً اإلا  - شاَز

ادة الؼلب كلى ألاًدي اللاملت .  لالكخصاد اللُبي ألامس الري أدي ئلى ٍش

 ازجفاق وسبت صغاز السً دون سً اللمل . -

فُمىً  2020، 2006، 1995أما باليسبت الزجفاق اإلالدٌ اللام للبؼالت خالٌ السىىاث 

 الخالُت: ئزحاكه لؤلسباب

ادة كدد ؤلاهار اإلالخدلاث بمخخلف  - ادة مساهمت ؤلاهار في اليشاغ الاكخصادي خصىصا بلد ٍش ٍش

 مساخل الخللُم، وهرلً حغير زلافت املجخمم بشأن كمل اإلاسأة .

اهخفاض وسبت صغاز السً وازجفاق وسبت هباز السً )السيان في سً اللمل( ئلى ئحمالي  -

 السيان.

ام للبؼالت باليسبت لئلهار أكل مً ملدٌ البؼالت باليسبت للروىز خالٌ أن اإلالدٌ الل-ث

لىد ذلً ئلى اهخفاض مساهمت في حجم اللىي اللاملت 1995، 1984 – 1973السىىاث ) ( َو

 اب ذهسث سابلا .باللُبُت هدُجت ألس

 أن اللاػلين كً اللمل ًمىً جلسُمهم ئلى كاػلين سبم لهم اللمل وكاػلين لم ٌسبم لهم-ر

اللمل ، وأن ملدٌ البؼالت باليسبت لللاػلين الرًً لم ٌسبم لهم اللمل أهبر مً ملدٌ البؼالت 

باليسبت لللاػلين الرًً سبم لهم اللمل، ذلً ألن اللاػلين الرًً سبم لهم اللمل جخاح لهم 

% كام  0.5ئلى  1973% كام 1.7فسص كمل بشيل أهبر مً اللاػلين الرًً سبم لهم اللمل مً 

مىً أن ٌلصي ذلً ئلى ألاسباب الخالُت:2003  ، ٍو

 هلص الخبرة كىد اللاػلين الرًً لم ٌسبم لهم اللمل . -

جين مً ولُاث الللىم الاوساهُت ملازهت بالللىم الخؼبُلُت . -  اشدًاد كدد الخٍس

ب واإلالاهد الللُا واإلاخىسؼت هدُجت الكخىاق وإكباٌ  - اهخفاض كدد الخسحين مً مساهص الخدٍز

 ق اللمل لِس في خاحت لخخصصاتهم.ؼالب وأولُاء ألامىز بالدخٌى ئلى اليلُاث ختى وإن وان سى ال
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 (6حدٌو زكم )

 )مشخغلىن وكاػلىن( خسب الجيس و ملدالث 
ً
جؼىز اكداد اللُبُين اللاملين اكخصادًا

 (2006-1973البؼالت خالٌ الفترة )

 
 الىخاب الاخصائي لسىىاث مخخلفتاإلاصدز: الهُئت اللامت للمللىماث والاجصاالث ، 
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 8لت الليبيت في الاقتصاد الليبيجطور العالقت بين النمو السكاني و الدقوي العاة -الثالث املحور 

 ًمىً جىطُذ اللالكت بين الىمى السياوي و اللىي اللاملت اللُبُت مً خالٌ الاحي:

 (8 0202-1751خالل الفترة )جطور نسبت الدقوي العاةلت الليبيت الى عمد السكان الليبيين  (1

( ًالخف الازجفاق اإلاسخمس في هبت اللىي اللاملت 7مً خالٌ البُاهاث الىازدة في الجدٌو زكم)

الى  1984% كام 21.1الى  1973% كام 20.6اللُبُت الى كدد السيان اللُبُين خُث ازجفلذ مً 

ادة واهذ هدُجت 2006% كام 30.7جم الى 1995% كام 23.4 ادة وسبت اإلاشخغلين ، وهه الٍص لٍص

 اللُبُين وهرلً اللاػلين اللُبُين )بفصل ول منهما كً اخس( اٌ احمالي كدد السيان اللُبُين.

ادة التي خدزذ في وسبت اللىي اللاملت اللُبُت الى احمالي كدد السيان  وبشيل كام فان الٍص

 اللُبُين واهذ هدُجت الاحي : 

ري واهذ هدُجخه ازجفاق وسبت هباز السً )ممً هم في اهخفاض وسبت صغاز السً اللُبُين وال -

ادة اكداد اللىي اللاملت اللُبُت.   سً اللمل( الامس الري ساهم في ٍش

ادة مساهمت الاهار في اليشاغ الاكخصادي .  -  ٍش

 2.7الى  1973كام 4.0( ان وسبت الاكالت اهخفظذ مً 6هما ًخضح مً بُاهاث الجدٌو زكم )

م اللمسي للسيان اللُبُين .وهرا وان هد 2006كام   ُجت للخغيراث التي خدزذ في الخىَش

جطور نسبت املشتغلين الليبيين الى السكان الليبيين حسب املستوي التعليمي خالل الفترة ( 0

(1762-0202 8) 

 ( ًمىً الاشازة الى الىلاغ لخالُت: 7مً خالٌ البُاهاث الىازدة بالجدٌو زكم )

ان وسبت اإلاشخغلين ألامُين ) مخظمىت الرًً ًلسؤون فلؽ ( الى السيان ألامُين اهخفظذ مً  - أ

 . 2020% كام 12.6الى  1984% كام 26.5

ت وما ٌلادلها  -ب  لى السيان ئن وسبت اإلاسخغلين لخاصلين كلى اإلاإهالث الاكدادًت والثاهٍى

، 2006% كام 40.0الى 1984% كام 83.7اإلاخدصلين كلى هفس اإلاإهالث كد اهخفظذ مً 

فان وسبتهم  وهرلً الامس باليسبت للمسخغلين اإلاخدصلين كلى مإهالث حاملُت فما فىق،

 . 2003% كام 70.0الى  1984% كام 93.7اهخفظذ مً 

ان الاهخفاض في وسبت اإلاشخغلين الامُين اللُبُين الى السيان اللُبُين ًمىً ازحاكه الى 

ُه الاكخصاد اللُبي وهرا الاهس ال ًمثل مشيلت، بل هى أمس مسغىب فاهخفاض وسبت ألامُين في 

اما اإلاشيلت الاساسُت هي اإلاخمثلت في اهخفاض وسبت اإلاشخغلين وكد هجخذ الدولت في جدلُله. 
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اإلاخللمين الى السيان اإلاخللمين ، فلدد السيان اللُبُين اإلاخللمين ازجفم ولىً وسبت اإلاشخغلين 

 سىىاث إلاشاز اليها وهرا ًإهد ما ًلي: منهم اهخفظذ خالٌ ال

 . كدم وحىد جسابؽ بين جخؼُؽ الخللُم و جخؼُؽ اللىي اللاملت 

  جين مً الخخصصاث الاوساهُت كلى خسب الخخصصاث الخؼبُلُت ادة كدد الخٍس  ٍش

  ب و اإلالاهد الللُا و اإلاخىسؼت جين مً مساهص الخدٍز  اهخفاض كدد الخٍس

 (7حدٌو زكم )

ي اللاملت اللُبُت )مسخغلىن وكاػلىن( الى كدد السيان اللُبُين خالٌ جؼىز وسبت اللى 

 (.2006-1973الفترة )
نسبت  % العمد السنت 

 الاعالت 

نسبت  السكان املجموع عاطلون  ةشتغلون 

املشتغلين 

الى السكان 

 % 

نسبت 

العاطلين 

الى 

السكان 

 % 

نسبت 

الدقوى 

الاةلت الى 

السكان 

 % 

 

1751 226111 13061 201412 0230150 1717 215 0214 212 

1762 433702 03252 462772 1011237 0211 216 0111 117 

1773 72331 117310 1203261 2167517 0214 015 0112 116 

0202 1212304 023035 1413561 3101771 0417 117 1215 015 

 ( 6( و الجدٌو زكم )1اإلاصدز : الجدٌو زكم )

 (8حدٌو زكم )

وسبت اإلاشخغلين اللُبُين الى السيان اللُبُين خسب اإلاسخىي الخللُمي خالٌ الفترة جؼىز 

(1984-2020) 
 0202 1762 الحالت الاحتماعي 

نسبت  السكان ةشتغلون 

املشتغلين الى 

 السكان %

نسبت  السكان ةشتغلون 

املشتغلين الى 

 السكان %

 الذًن 
ً
أةي )ةتضمنا

 ًدقزؤون فدقط( 

152016 435070 0413 44575 310116 1014 

دون الابتمائيت )ًدقزأ 

كتب(   ٍو

110070 015550 4215 31247 276165 1211 

 0114 611245 153114 4516 160022 101255 الابتمائيت 

الاعمادًت أو الثانوٍت و 

 ةا ٌعادلها 

177141 015616 6115 624162 0214113 2212 
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م عن الثانوٍت و ًدقل  ًٍز

 عن الجاةعيت 

- 222 - - - - 

 5210 144115 035121 7115 06322 04534 حاةعي فما فوق 

 1011 2002422  2713 1102244 433702 املجموع 

 ( . 5( و الجدٌو زكم )3اإلاصدز : الجدٌو زكم)

 8النتائج والتوصياث

لد اجضح مً خالٌ الدزاست والخدلُل لهرا اإلاىطىق أن هىان جؼىزاث هامت خدزذ ل

 في ما ًخص السيان واللىي اللاملت ، ًمىً سسدها في الىلاغ الخالُت:لالكخصاد اللُبي 

أن الاكخصاد اللُبي ٌلاوي مً اهخفاض في ملدٌ همى السيان اللُبي، ألامس الري أدي ئلى ( 1

، وهرا بدوزه اللُبُينصغاز السً ئلى ئحمالي السيان  اللُبُيناهخفاض ملخىؾ في وسبت السيان 

ادة وسبت الس هباز السً )ممً هم في سً اللمل( ئلى ئحمالي السيان  اللُبُينيان أدي ئلى ٍش

 اللُبُين، وهرا ٌلخبر مإشسا سلبُا في اإلاسخلبل، فاسخمساز اهخفاض ملدٌ همى السيان اللُبُين

للىصٌى في النهاًت ئلى ما ٌسمى بملدٌ الىمى الصفسي  –ئذا لم جظم له الخلٌى  –كد ًإدي 

اإلاشيلت كد ًأخر ملدٌ الىمى كُما سالبت )أي اهخفاض كدد للسيان، وفي خالت اسخمساز 

السيان(، هما ججدز ؤلاشازة ئلى أن اسخمساز اهخفاض وسبت السيان صغاز السً وازجفاق وسبت 

ً الخالين أو هالهما:  السيان هباز السً ئلى ئحمالي السيان ًإدي في اإلاسخلبل ئلى أخد الخأزيًر

ادة كدد السيان ممً هم في سً اللمل.ا. الخأزير كلى سىق اللمل وذلً   مً خالٌ ٍش

 ب. خدور مشيلت جميز السيان بالشُخىخت.

ادة في وسبت  اللُبُينألامين ئلى ئحمالي السيان  اللُبُينأن هىان اهخفاطا في وسبت السيان ( 2 وٍش

ًت وخصىصا لخملت اإلاإهالث ؤلاكداد اللُبُيناإلاخللمين ئلى ئحمالي السيان  اللُبُينالسيان 

ت وما ٌلادلها وهرلً اإلاإهالث الجاملُت فما فىق.  والثاهٍى

اإلاخللمين ئلى السيان اإلاخللمين كلى السغم مً  اللُبُينأن هىان اهخفاطا في وسبت اإلاشخغلين ( 3

ادة أكدادهم .  ٍش

ادة مساهمت ؤلاهار في اليشاغ الاكخصادي، وهى أخد ألاسباب التي أدث ئلى اهخفاض ملدٌ ( 4 ٍش

 . اللُبُينيان همى الس

 اهخفاض وسبت ؤلاكالت في الاكخصاد اللُبي خالٌ الفترة مدل البدث.( 5

أن الاكخصاد اللُبي لم ًىً ٌلاوي مً مشيلت بؼالت كبل الثماهُاث مً اللسن اإلااض ي، ولىً ( 6

 بلد مىخصف الثماهُاث بدأث هره اإلاشيلت في الـهىز 
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 8التوصياث

شأنها حشجُم الشباب كلى الصواج والاحاهب، كلى أن ًخم أهمُت اجباق سُاساث سياهُت مً ( 1

ذلً في ؿل وحىد مساهص لخىـُم ألاسسة وفم سُاساث ملُىت بدُث ًيىن ملدٌ همى السيان في 

الخدود اإلالبىلت وبالشيل الري ًخم مله جفادي الىصٌى إلاشيلت ملدٌ الىمى الصفسي للسيان في 

 اإلاسخلبل.

ج اكخصادًت مً شأنها اسدُلاب أكداد الباخثين كً كمل مً طسوزة وطم وجىفُر خؼؽ وبسام( 2

مىً أن ًخم ذلً مً خالٌ ألاحي:  خالٌ جىفير فسص اللمل لهم، ٍو

الباخثين كً  اللُبُيناسخلؼاب اسدثمازاث مدلُت وأحىبُت مً شأنها جىفير فسص كمل لؤلفساد   -أ

 كمل.

بُت في الداخل والخازج لؤلفساد   -ب الباخثين كً كمل بما ًدىاسب مم  اللُبُينكلد دوزاث جدٍز

 مخؼلباث سىق اللمل اللُبي.

ج. الاسخمساز في سُاست ئخالٌ ألاًدي اللاملت الىػىُت مدل ألاًدي اللاملت ألاحىبُت في خالت 

 جىافس الىفاءاث.

ت جىفيهم لسد خد الىفاف، جفادًا لآلزاز السلبُت ( 3 مىذ الباخثين كً كمل ئكاهاث شهٍس

 ًت والاحخماكُت .الاكخصاد

  8املزاحع

هائُت للخلداد اللام للسيان سىىاث الخخؼُؽ، مصلخت ؤلاخصاء والخلداد، الىخائج النوشازة -1

 .مخخلفت

 2016،  2006،  2004(، 2003 –1970في لُبُا )لخخؼُؽ، الخىمُت الاكخصادًت وشازة ا-2

 . 2005(، 2004 – 1990لُبُا )ججاهاث الاكخصادًت والاحخماكُت في الالخخؼُؽ، مسح وشازةا-3

 .أكداد مخخلفت الهُئت الىػىُت للمللىماث والخىزُم، هخِب الجُب ؤلاخصائي،-4

، الخصائص -5 الهُئت الىػىُت للمللىماث والخىزُم، اإلاسح الاكخصادي والاحخماعي ،الجصء ألاٌو

 ( .2003 - 2002الدًمىغسافُت )

"أهمُت الخلداداث  ودوزها في جىفير البُاهاث  سالم أبى كائشت خلُفت، وزكت بدثُت بلىىان-6

السياهُت"، وكائم اإلاإجمس الىػني خٌى السيان والخىمُت، أوادًمُت الدزاساث الللُا: ػسابلس ، 

2004 . 

 (.1999 -1975، الخدىالث السُاسُت والاكخصادًت والاحخماكُت )وآخسونكىىص   صبحي-7
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، وزكت بدثُت بلىىان "الىمى السياوي وأزسه كلى سىق شامُت ودمحم سالم هلُبت  أدمحمكبد هللا -8

الىخداث السىىُت في الاكخصاد اللُبي"، مجلت البدىر الاكخصادًت، اللدد ألاٌو والثاوي، املجلد 

 . 1996السابم، مسهص بدىر الللىم الاكخصادًت: بىغاشي، 

ف، وزكت بدثُت بلىىان " الىطم السياوي وسُاسُاث الخ-9 لامل مم اإلاسألت كلى مصؼفى الشٍس

لدزاساث الللُا: ػسابلس ، السياهُت"،وكائم اإلاإجمس الىػني خٌى السيان والخىمُت، أوادًمُت ا

2004  

 . 2001(، 2000 - 1962مجلس الخخؼُؽ اللام، اإلاإشساث الاكخصادًت والاحخماكُت ) -10

ودمحم سالم هلُبت، وزكت بدثُت بلىىان "الخللُم ومساهمت اإلاسأة في سىق  دمحم زمظان بىشكيىن-11

اللمل"، مجلت البدىر لالكخصادًت، اللددان ألاٌو والثاوي، املجلد الثامً، مسهص بدىر الللىم 

 . 1997الاكخصادًت: بىغاشي ، 

إلاإجمس الىػني هجاة الفُخىزي كمس، وزكت بدثُت بلىىان " ججسبت الخلداد السياوي"، وكائم ا-12

 .2004خٌى السيان والخىمُت، أوادًمُت الدزاساث الللُا: ػسابلس، 
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نحت على األخشاب الطافية لالتعبريية واجلمالية ل القيم

 )دراسة تعبريية وصفية(
 

 أ.أمنة دمحم عبد السيد                               أ.الهام خطاب بن طاهر     

 جامعة درنه -كمية الفنون والعمارة                    جامعة درنه -كمية الفنون والعمارة

 
  :ملخص البحث

ظهسث بػم الاججاهاث الكىُت مىر بداًاث الكً الخدًث وختى آلان زکصث وؼاهها الكني 

املخخلكت وما  تما کاهذ حػخمد غلى هبُػت البِئ غلى جىظُل الخاماث الؿير جهلُدًت والتي ؾالبا

قالخامت في الػمل الىدتي جبدي زسائها الخس ي غلي ًد الكىان ولِع مً  ،منها مً زاماث ًخىقس

 جخلاقس طائس الػىاؿس في الػمل الىدتي ًصوُ کل ؤزس للخامت، بل ؤْن  اإلاكسوق ؤْن 

ت يما يهخم البدث  ببػادالواقُت إلاا لها  ألازؼابدزاطت  بلىًخوسم البدث  حمالُت وحػبيًر

 بخػسف غلى زامت ألازؼاب الواقُت ومٍان بًجادها وما هي ألاطالُب اإلاخبػت في الخٍىًٍ الىدتي

ويُل ًخم الاطخكادة مً ألازؼاب في الىدذ دون ؤلاكساز بالبِئت وهل هىاى بدائل لهره الخامت 

 .ألجهل غنها مً خُث ؿكاتها ومميزاتها

ًجابي للىدذ باألزؼاب الواقُت وحظلُى اللىء غلى الهُم الدؼٌُلُت دزاطت الدوز ؤلا 

الىدذ باألزؼاب الواقُت، مػسقت  فيالخهىُاث اإلاظخسدمت  يه بًلاح ما و اإلاازسة غلى الىدذ،

 .الوافيألادواث اإلاظخسدمت للىدذ بالخؼب 

 اطخسدام اإلاىهج الىؿكي  بلىالبدث ٌؼير 
ُ
خب وبػم والخػبيري مً زالُ الاهالع غلى الٌ

 املخخـت.مىانؼ الاهترهذ 

يخهي البدث  بلى اطخػساق الخىؿُاث والىخائج  لخوىٍس اإلاػسقت اإلاخػلهت  سامت ألازؼاب بٍو

الواقُت ومدي ؤهمُتها وحمالُتها في الىدذ وحؼٌُل بغماُ قىُت  وجوسم بلى الىخائج التي حظخيخج 

 ًل ما ًخػلو بجمالُت الىدذ غلى ألازؼاب الواقُت.  

Research Summary: 

Some artistic differences have emerged since the beginnings of modern art until 

now. They arose in the beginnings of their upbringing, in the presentation of their 
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upbringing, in the form of their upbringing and their appearance during the period of 

their appearance in the sculptural work, showing their sensory richness on the artist. 

sculptural work 

The research deals with the study of driftwood because it has aesthetic and 

expressive dimensions. The research is also interested in knowing the raw material of 

driftwood, where it is found, what are the methods used in the sculptural 

composition, and how wood is used in sculpture without harming the environment, 

and are there alternatives to this material that are less than it in terms of its  qualities 

and features. 

Studying the positive role of driftwood carving and shedding light on the plastic 

values affecting carving, clarifying the previous techniques in driftwood carving, and 

knowing the types of wine for driftwood carving. 

The research refers to the use of the descriptive and expressive approach by 

looking at books and some specialized websites. 

The research ends with a review of recommendations and results for the 

development of knowledge related to the raw material of driftwood and the extent of 

its importance and aesthetics in sculpture and the formation of artistic works. 

 :امللدمت

هىٌس ؤهمُت ألازؼاب في قً الىدذ وغالنت ؤلاوظان مىر الهدم ختى غـسها  ًمٌىىا ؤْن  ال

الخالي بهره الخامت وما جملٌه هره الخامت مً حمالُاث وجإزيراث غلى ؤلاغماُ الىدخُت  ججػله 

ًىكسد غً ؾيره مً الخاماث بمٍاهه مخميزة وذلَ إلاىظسه الوبُعي وزكت وشهه وطهىلت حؼٌُله 

 ؼد واللؿى والـدماث.ومهاومخه الخخماُ ال

 ؤيثر الٍائىاث  ؤلاوظان ؤؿبذخُث 
ا
بخىاشن الوبُػت بظبب خب امخاليه لهره الخامت  بزالال

حظًٌ قيها بظبب نوػها  يوهى اإلاظئُى غً اههساق ؤؿىاف غدًدة مً ألاشجاز والٍائىاث الت

ه اإلاىاظس الوبُػُت وهدً اإلاظئىلىن غً بُئخىا.  وحؼٍى

جهل ال هدًت الوبُػت لىا  دنهاز حػب التي حسقتها البداز وألاولًٌ هىاى هىع مً ألازؼا

 
ا
ولها هابؼ مميز لم ًخم الاطخكادة منها وهى ملهاة غلى الؼىاهئ  ،غً ؾيرها مً ألازؼاب حماال
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مظئىلُدىا  يحػله بدث دزاطت  لُخم الاطخكادة مً هره الخامت وزبما هؤ ْن ؤاللُبُت وهرا ما ؤزدث 

 ت التي جدُى بىا .قمداقظخىا اججاه البِئ

املجخمؼ  ن  ؤوغلى السؾم مً اطخسدام الخؼب الوافي بٌثرة في الدُو ألاوزبُت مىر شمً بال 

اإلاىوهت  يالػسبي وباألزف في لُبُا جكخهس الطخسدام مثل هره الخامت زؾم جىقسها وباألزف ف

ب الكىُت خُث ًدظم هرا البدث بدزاطت زاؿت غً ألازؼاب الواقُت وغً ألاطالُ الؼسنُت،

الػمل الىدتي وألادواث اإلاظخسدمت لىدذ ألازؼاب الواقُت ويرلَ  يوالهُم الدؼٌُلُت اإلاخبػت ف

 غماُ الكىاهين الرًً اطخسدمىا هره الخامت.ؤالخهىُاث اإلاظخسدمت لها يما جم الترييز غلى بػم 

 أهميت الدراست 

 جٌمً الدزاطت في الخالي:

وما هي ألاطالُب اإلاخبػت في الخٍىًٍ  ،ومٍان بًجادها ف غلى زامت ألازؼاب الواقُتالخػس   -1

 .الىدتي

الدوز الاًجابي للىدذ باألزؼاب الواقُت وحظلُى اللىء غلى الهُم الدؼٌُلُت اإلاازسة غلى  -2

 الىدذ.

 الىدذ باألزؼاب الواقُت. يالخهىُاث اإلاظخسدمت ف يه بًلاح ما -3

 يمػسقت ألادواث اإلاظخسدمت للىدذ بالخؼب الواف -4

 .ػسح زوىاث اطخسدام ألازؼاب الواقُت لػمل هدتي مُداوي بذجىم يبيرة -5

 مشكلت البحث:

الىدذ دون ؤلاكساز بالبِئت وهل هىاى بدائل لهره  يخم الاطخكادة مً ألازؼاب فجيُل 

مً الابخٍاز والخجدًد في غالم  يحإجهل غنها مً خُث ؿكاتها ومميزاتها قاإلبداع الكني ًال الخامت 

س لخامت الكً وهرا ٌػخمد غلى بًـاُ الكىان قٌسجه بم   ا باطخسدام حدًد للخامت ؤو بغادة جدٍو

س زامت الخؼب، وند حاءث هره الدزاطت بٍل ما هى طلع  مػُىه قهل ًمٌىىا بغادة جدٍو

 ومسخـس لهره الدظائالث.

اطاث في الىدذ باألزؼاب الواقُت بالخالي جخضر ؤهمُت هره الدزاطت مً زالُ ههف الدز  

 قهي جكخذ املجاُ لخٌثُل هره الدزاطت بؼٍل ؤوطؼ.

  بههاذا للؼىاهئ مً الخلىر،
ا
 غلى البِئت بىىع مً الكً الساقي.  وخكاظا
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 هدف الدراست:

دظلُى اللىء غلى زامت ألازؼاب الواقُت والاطخكادة منها في قً لٌظعى هرا البدث 

 الىدذ.

 هره الخامت يدل بدًل لخامت الخؼب الحي للمداقظت غلى البِئت . اطخسدام

جهدًم بػم اإلاػلىماث للولبت والدازطين قالهدف السئِس ي مً هره الدزاطت جخمثل 

ًادًمُت في هرا املجاُ .  بةكاقت ؤ

  :حعريف الخشب الطافي

مـولر الخؼب املجسوف ؤو الوافي هى زؼب جم ؾظله غلى  ن  ؤهجد في مػظم ألاخُان 

اح او اإلاد والجصز ؤو ألامىاج.  (1)ػاهئ البدس ؤو البديرة ؤو نهس بكػل الٍس

افيت:
َّ
ة وهي مؿمىزة في طائل هكذ  ألاجسام الط اء( ألاحظام التي بذا جسيذ خس  )الوبُػت والكيًز

 .غلى طوده

ل ومػنى في نامىض اإلاعجم الىطُى، اللؿت الػسبُت اإلاػاؿس، السائد، لظان  هافي حػٍس

 الػسب، الهامىض املخُى. 

ا غلى .1 اهكَ
َ
وُكى، ق ُكّى غلُه ًَ

ْ
ا، قهى هاٍف، واإلاكػُى َمو ُكىًّ

ُ
ا وه ْكىا

َ
 ه

ُ
ل

ْ
 -:اه

ذ قىنه ولم جسُطب: هكا الصوزُم غلى طوذ اإلااء •
َ
 غلى اإلااء غامذ، َغل

ُ
ِذ الخؼبت  هكَ

   ا كَ
َ
ْىَم اإلااء"ه

َ
ُكى الص يُء ق

ْ
و ْسُطْب  ًَ ًَ َهَس وَغال ولْم 

َ
: ظ

ا
ُكّىا

ُ
 وه

ا
ْكىا

َ
 .(2)( ...ه

ًان مدُوها  قالوكى هى ظاهسة جدسى ألاحظام في اإلاىائؼ )الظىائل والؿاشاث( بلى ألاغلى بذا 

ؤخُاها ؤغلى يثاقت منها، ومثاُ غليها هكى الخؼب غلى اإلااء، جلَ الهىة اإلاازسة غلى الجظم حظمى 

 .دقؼ اإلااء غلى الجظم

 الثلل النىعي لألخشاب الطافيت:

ا بالجسام لٍل  يثاقت الخؼب هي يمُت الٌخلت التي ًدخىيها لٍل وخدة حجم، جهاض غمىما

لرلَ ًمًٌ   3حم / ج  1في دزحت خسازة الؿسقت ، جبلـ يثاقت اإلااء الىهي  .(g / c3) طىدُمتر مٌػب

ا وؿل يثاقت اإلاىاد مثل  ا غلى يثاقت ؤًلا الخؼب مً خُث الثهل الىىعي، يثاقت الخؼب مهظىما

ًاهذ ؤيثر  1اإلاُاه. الخؼب الري له هكع يثاقت اإلااء باللبى طٍُىن له زهل مػين ندزه ، وإذا 

 . 1.2مسة ، قثهله املخدد طٍُىن  1.2يثاقت بمهداز 

ًان  ًان ؤنل يثاقت مً اإلااء؛ بمػنى آزس ، بذا  الثهل الىىعي ؤنل وهٌرا ًوكى الخؼب بذا 

 ، ولًٌ بػلها في الىانؼ ؤيثر يثاقت وحؿسم . مػظم الخؼب في الىانؼ ؤنل يثاقت مً اإلااء1مً 
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، قةهه طىف ًوكى. ومؼ ذلَ ، مً اإلاهم ؤلاػازة بلى ؤن  1هاإلاا ؤن الخؼب له وشن مددد ؤيبر مً 

ا غلى مدخىي اإلااء. جهاض الثهل الىىعي للخؼب ا بالخؼب الجاف  يثاقت الخوب حػخمد ؤًلا دائما

الري ًدخىي غلى زهىبت ؤنل. ًخمخؼ الخؼب اإلاملىء بالسهىبت بٌثاقت ؤغلى. الكسم الىخُد الري 

ا مً  ا حدا با ًاهذ الثهل الىىعي للخؼب نٍس ا للوكى هى بذا   (3) .1طٍُىن مهما

 

 

 

 

 

 

 

 (4)يىضح الثلل النىعي لألخشاب الطافيت1الشكل 

 أين جىجد ألاخشاب الطافيت؟:

ب مً الؼىاهئ ؤو ناع البديراث الجاقت ؤو  ًمًٌ ؤْن هجد الخؼب الوافي في ًل مٍان نٍس

بت مً الؼىاهئ ، قاإلاػظم ألازؼاب الواقُت هي (5)خُى البديراث الػربت يرلَ الؿاباث الهٍس

اح ػدًدة ؤو بخدار هبُػُت  بهاًا شجسه ًلُا ؤو حصئُا جم ؾظلها في املخُى بظبب قُلان ؤو ٍز

باطم الخؼب الػائم حؼمل  اإلاػسوقهاى مجمىغت ؤزسي مً ألازؼاب الواقُت ؤزسي قهى

ألازؼاب اإلاىجسقت بهاًا ألاػُاء الخؼبُت مً ؿىؼ ؤلاوظان وألاػُاء الخؼبُت التي ًخم الخسلف 

 منها في اإلااء.

ند ًجػل الخأًل وخسيت ألامىاج مً الـػب ؤو اإلاظخدُل جددًد ؤؿل نوػت مػُىه مً 

 (6)ت.ألازؼاب الواقُ

ب مً البدس بىقسة ألازؼاب الواقُت قُه  يما ٌػد الجبل ألازلس همىذحا ؾىُا باغخبازه نٍس

 واطخؿالُ هره الثروة الوبُػُت في جىكُر ؤلاغماُ الكىُت بها .
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 (7)يىضح ألاخشاب الطافيت وكريبه من البحر 2الشكل 

 املجسم باألخشاب الطافيت: أسلىب جىزيع حجم الكخل داخل الخكىين النحتي

ً الىدتي املجظم.1 ؼ الدجىم والٌخل لخلو هىع مً الىخدة دازل الخٍٍى  : ًساعى الخىاشن في جىَش

: ًساعى جىاطب حجىم الٌخل في غالنتها ًبػلها البػم ومجملها في الكساؽ بما ًايد الجاهب 2

 الخػبيري الري ٌظعى بلى جإيُده الكىان.

ؼ الٌخل  -3 بدُث ًخدهو مؼ الىخدة بُنها الخىىع وطُادة لجصء مً الٌخل غً ؾيره او ًخم جىَش

 مجمىغت غً ؾيرها )وخدة الخىىع(.

ًان  -4 جساعى الػالنت الخبادلُت بين حجىم الٌخل مً زالُ جسابوها وجسايبها وازخالف ؤلىانها بذا 

ً الىدتي، وإحجامها في ويرلَ اججاهاث هره الٌخل وازخالف بػٍالها  ذلَ في زدمت الخٍٍى

 جدهُو البػد الثالث دازل الخٍىًٍ الىدتي.

مدي جىظُل الىداث للدجىم والٌخل للخإيُد غلى اإلالمىن الخػبيري فى الػمل الىدتي ،خُث  -5

ً الىدتي.  ًلػب هرا اإلالمىن في هٍُل بىاء الخٍٍى

ً مـمخت ؤو مكسؾت ؤو حجىم ذا -6 ث مالمع ازخالف لخىظُل اإلاادي للدجىم والٌخل ،قهد جٍٍى

لها يُكُاث جازس غلى ألاحظام وغلى قاغلُتها في ؤلادزاى  مخباًىت ؤو مـهىلت ًو

تها بإػٍاُ مسخلكت بذا ػىهدث مً شواًا مسخلكت . -7  ؤلاػٍاُ ذاث ؤلابػاد الثالزت ًمًٌ زٍئ
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السبى بين الؼٍلين الدازلي والخازجي للػمل الىدتي املجظم امخدث بلى ما هى ؤغمو مً ذلَ  -8

ه مً الىاحب ؤْن ًٍىن هىاى ازجبان بين البِئت الجؿساقُت الوبُػُت وبين حجم الخمثاُ خُث  ؤه 

 .(8)اإلاىكىع قُه ،ويرلَ الخامت اإلاظخسدمت في بىاء حجىمه والٌخلت

هي الػالناث الخىظُمُت الىاجخت والػىاؿس وما جظهسه مً نُم وؤطع في : الليم الدشكيليت-1

وهى الجاهب اإلاادي الري جم ازخبازه، ونُاطه  مؼ ملمىهه وقٌسجه،جدهُو وخدة الػمل بما ًخكو 

 وجهُُمه في الػمل الزجباهه اإلاباػس بـُاهت الؼٍل والخامت.

هي نُم وظبُت ًمًٌ الاطخدالُ غليها بمدي وكىح مظخىي دزحت الهُم : الليم الخعبيريت-2

ث غلى بيظاب الػىاؿس الدؼٌُلُت في جدهُو ملمىن الػمل ،خُث ؤنها جسحؼ بلى ندزة الىدا

ايد جكاغل الخـائف الخظُت للخامت والؼٍل لخدهُو قٌسة الػمل  الدؼٌُلُت هظاما ًظهس ٍو

 .(9)الىدتي

ت ،خُث بن الهُم الدؼٌُلُت مـدزها  وهىاى غالنت جسابوُت بين الهُم الدؼٌُلُت والخػبيًر

مٌ ً اطخيخاحها وازخبازها في البىاء الؼٌلي للػمل وؿُاؾت الػىاؿس وهى الجاهب اإلاادي للػمل ٍو

ت قهي الص ئ اإلاػىىي والىحداوي اإلاخػلو بين الػمل الكني ،وما  الػمل الكني ،بما الهُم الخػبيًر

ه مً اإلاكترق ؤْن الػمل الكني  ه مً ػٍل ذي نُمت حؼٌُلُت ،والكىان اإلاؼاهد لها ، خُث ؤه  ًدخٍى

ت بىكع اإلاظخىي الجُد الري ًدخىي غلى نُمت حؼٌُلُت غالُت ًدمل ؤًلا مل مىن ونُم حػبيًر

ت للػمل الكني  .(10)لدؼٍل مؼ بػلها البػم وخده حؼٌُلُت وحػبيًر

بذا ؤزدها البدث غً الهُمت الجمالُت بدد ذاتها وحب غلُىا البدث غنها  الليمت الجماليت: -3

ها بػُدا وغً ؤي هدف غملي ؤو وانعي، بل جٍىن هي الؿاًت والهدف قال جهىدها بلى ش يء زازح

)بن  الخاؿُت ألاطاطُت اإلاميزة  1950زـىؿا في ظل مكاهُم الكً الخدًث ، يما ًايد هُىجً 

ه لِع ؤبدا وطُلت ألي ؾاًت ه ؾاًت في ذاجه دوما ، وؤه   .(11)للجماُ هي ؤه 

ت بػُده غً ألاهداف اإلاباػسة  هره الهُمت هجدها مخلمىت في  وألاؾساقبغماُ حػبيًر

س مددد مً جإمل وجدكص وحداوي لٌؼل الجاهب اإلاخميز الٍامً وزاء الخوبُهُت مسجبوت بػىـ

ت بػُده غً الخكٌير بىظُكخه ؤو هدف ًبؿُه طىي الػمل هكظه  .(12)مظهسها بسٍئ

ت والجمالُت اجسرها الكىان وطُوا إلبداغاجه  ومً زالُ هره الهُم الدؼٌُلُت والخػبيًر

يماده  خاؿت بالىدذ غلى الخؼب الوافيالىدخُت قمً زالُ مػوُاتها ونُمها الدؼٌُلُت ال

ت وما ًسجٌص غلُت مً ملمىن  خظُت ًدزى الػمل مً زاللها يؼٍل وؿىال بلى الهُم الخػبيًر

 دازلي هكخذ مجاال واطػا في الاطخؿسام والخإمل في الهُم الجمالُت للػمل يٍل.
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ًان ػىبنهاوز  إلاىطُهى ، وند ؤُو مً ناُ بإن  ًل الكىىن جومذ بلى ؤْن جٍىن مثل ا قهد 

ًاهذ  ها مؼ ذلَ  ًاهذ طببا في ندز يبير مً طىء الكهم ، ًبدو ؤن  جٌسزث هره اإلاالخظت غلى الدوام و

ًان ػىبنهاوز ًكٌس في اإلايزاث املجسدة للمىطُهى، قكي اإلاىطُهى  حػبر غً خهُهت مهمه ، قهد 

با ًمًٌ للكىان ؤْن ًساهب حمهىزه مباػسة بدون جدزل  وطُلت لالجـاُ وقيها وخدها جهٍس

 ؤزسي . ؤؾساقحظخسدم بؼٍل غام في 

كا ؤيثر بظاهت بإهه مداولت لخلو ؤػٍاُ ممخػه ،ومثل هره  ومً زم ٌػسف الكً حػٍس

ً غلى ؤْن  ألاػٍاُ حؼبؼ بخظاطا بالجماُ ، وإخظاطا بالجماُ بهما ٌؼبؼ خُىما هٍىن نادٍز

م الىخدة والخىاؾم بين مجمىغت مً الػالناث الؼٍلُت مً بين ألاػُاء التي جدزيها   هخرو 

 .(13)خىاطىا

  :ألادواث املسخخدمت في هحذ ألاخشاب الطافيت

ند ججد نوػت مً الخؼب املجسوف ؤو الوافي ال جدخاج بال لهلُل مً الخىظُل والخلمُؼ 

 لخجػل منها غمل هدتي قاألدواث ألاطاطُت للىدذ باألزؼاب الواقُت هي:

 طٌين الىدذ خدًدي دنُو. -1

 طٍايين هدذ هىع )ايع ايخى(. -2

 ؤهىاع يثيرة مً الؼكساث الـلبت. -3

 مبرد ؤو مهؼى زؼب زؼً، لبرد ؤلاهساف لشخر ألاػُاء الدنُهت . -4

 ؤوزام ؿىكسة ذاث دزحاث مخىىغت السنُو والخؼً والػادي ؤو السهبت ؤو الجاقت . -5

 منها الخؼً والىاغم.ألالُاف الظلٌُت ؤو الـىف الكىالذي وهى غلى دزحاث مخىىغت  -6

 الكسغ بإهىاغها منها الخؼً والىاغم وقسغ ألاطىان والكسغ اإلاػدهُت ؤو الكسغ الجلدًت  -7

 ميؼكت يبيرة ؤو نوػت مً الهماغ حػمل غليها. -8

 ؤدواث خكس يظٌين نابل للوي. -9

ػُاء السنُهت ألاشامُل السنُهت وبػم ؤدواث ألاطىان وهى ؤدواث زنُهت خادة ومدببه إلشالت ألا  -10

 والدنُهت مً البراغي.

 ميؼاز. -11

 .(14)مكَ بساغى -12
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 (15)يىضح أهىاع ألادواث ألازميل 3الشكل ركم 

 

 (17()16)يىضح أهىاع ألادواث ألازميل 4الشكل ركم 
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 (18)يىضح أهىاع ألازاميل 5الشكل ركم  1

 :كيفيت جنظيف الاخشاب الطافيت

 الـلبت مً الازؼاب الواقُت .بشالت املخلكاث  -1

 جىظُل ألازؼاب الواقُت باطخسدام مدالُل مائُت . -2

 
 

ئاث مً الاوطار  -1 بذا الخهوذ ألازؼاب الواقُت مً مىنؼ هبُعي مثل البديرة ، قهد جٍىن حٍص

ملخـهت بظوذ الخؼب ، ًخم ؤلامظاى بهوػت الخؼب وزحها حُدا وزبما اللؿى غليها بسقو 

 غلى بشالت ؤي آقاث مثل 
ا
غلى ألازق غدة مساث لخكٌَُ ؤي خبِباث بكاقُت مما ٌظاغد ذلَ ؤًلا

 .. الخؼب الىمل مً

  :أمسك بفرشاة كىيت -2

واقسى الخؼب خاُو ججاوش ؤيبر ندز ممًٌ مً مظاخت الظوذ ،ند ًخولب جٌساز غملُت 

 الخَ بػد ههؼ الخؼب ؤًلا .

بذا يىذ جسوى الطخسدام ألازؼاب الواقُت إلاؼسوع خسفي ًلصمَ الخكٌير بػىاًت  في 

الىاغمت الخؼب، بِىما الكسػاة  ازخُازى للكسػاة، خُث لً جسدغ الكسػاة ذاث الؼػيراث

 الظلٌُت جىظل بؼٍل ؤيثر قاغلُت ولٌنها جترى ؤًلا غالماث قسى زلكها.
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 يما حػد الكسػاة الظلٌُت زُازا حُدا إلشالت اللخاء الخازجي للخؼب اإلاوافئ.

 
 يىضح جنظيف الخشب الطافي 6الشكل 

بالٍامل   وود ؤو ألازؼاب الواقُت غلى شواًا ؿؿيرة ًـػب جىظُكها ؾالبا ما جدخىي دزقذ -3

 لرا ًخم اطخسدام هره الوسم:

ٌظخسدم مكَ البراؾُإو الظٌين لخكس هره اإلاىاهو مازض اللؿى بػىاًت ختى ال ًدؼهو  - ؤ

 الخؼب.

 باطخسدام خاقت قسػاة ؤطىان مبللت نلُال .هرا قػاُ بؼٍل زاؾ في بشالت السمل. -ب

ت مسيصة مً الهىاء في زهىب الػمو  ًمٌىَ -ج ؤًلا اطخسدام كاؾى الهىاء إلهالم زػكاث هاٍز

 هرا انل كسز مً الاهخهاء وؾالبا ما ًٍىن بىكع الكاغلُت.

 
بػد بشالت الوبهت الخازحُت مً الخؼب بخدي هسم جىظُكها باطخسدام وزم الـىكسة ذو  -4

ا، ولً الخبِباث الخكُكت، ٌػمل هرا الىىع مً وزم الـىكس  ة حُدا مؼ اإلاؼسوغاث اإلاـىىغت ًدٍو

د الخكس ؤغمو في الخؼب )زبما في مىوهت جالكت(  ًسدغ الخؼب بؼٍل مكسن ، بما بذا يىذ جٍس

 قهم بالترنُت بلى وزم ؿىكسة ذو خبِباث ؤغلي.
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 يىضح  صنفرة الىرق ذو حبيباث 7الشكل 

د ألازؼاب الواقُت التي  - منها طىف  جىدؼس قيها الخؼساث. الخسلفنخل ؤي خؼساث، ال ؤخد ًٍس

ل بػم آلاقاث ولًٌ للخـُى غلى الومإهِىت نم بةؾالم الخؼب الوافي في يِع بالطدٍُي  ًٍص

 واجسيه لبػله ؤًام. جدهو مسة ؤزسي بدثا غً ؤدلت غلى الخؼساث اإلاُخت.

هت ؤيثر غدواهُت لهخل الخؼساث وهى زغ اإلابُد الخؼسي في الٌِع نبل بخ ٍام هىاى هٍس

 .ؾلهه 
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 * جلنياث الدشكيل لألخشاب الطافيت:

هخان  بن جهىُاث حؼٌُل ألازؼاب الخُت جسخلل غً جهىُاث ألازؼاب اإلاُخت  قهىاى هٍس

هخين ؤطاطِخين هما: مًٌ خـسها في هٍس  ٍو

 جلنيت النحذ في كخله واحده:  -1

بإبػادها وؤهىالها التي ند بدُث ًخػامل الىداث مؼ الٌخلت الخؼبُت يما هي، مدٍىما 

ًان ند  ه ًجتهد في ازخُاز يخلت مالئمت للخـمُم  جكسق غلُه جـمُما مػُىا في بػم ألاخُان ؤو ؤه 

 .(19)وكػه مظبها . قُـل بلى ازخُاز يخلت زؼبُت جدىاطب وؤبػاد جـمُمه

دي وؾير غادي  ه ٌؼير بلى ػٍل ججٍس مً اإلالمع غادة ما ًخم ازخُاز يخلت الخؼب الوافي أله 

ٌها مً شواًا مسخلكت ًمًٌ ؤْن  هت واخدة وغىد جدٍس قانوػه الخؼب ًمًٌ ؤْن حظخػمل بوٍس

تها غده مساث في الُىم حظاغد غلى جدلُلها وجـىز  حػوُىا قٌسة للػمل الىدتي خُث ًمًٌ زٍئ

ؤلاػٍاُ وؤلاػٍاُ املخخلكت قالخـمُم املجسد ًمًٌ ؤْن ًٍىن بظُى حدا وهىاى حماُ في 

اهت املجسدة للىدذ بدون ؤي ػٍل زابذ نوػت ذاث زوىن قىُت جسض ى الػين واإلالمع هى البظ

 .(20)طمت مهمت حدا في الىدذ الوافي لألزؼاب وفى بػم ألاخُان جٍىن هره هي اإلايزة اإلاهُمىت

http://mymodernmet.com/michelle-dickson-driftwood-sculptures/ 

 ( النحذ الطافي في البساطت املجردة للنحذ8كما هى مبين في الشكل )

 

http://mymodernmet.com/michelle-dickson-driftwood-sculptures/
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 طريلت حشكيل ألاخشاب الطافيت ذاث اللطعت الىاحدة:

بػد جىظُل الخؼب حُدا لُـبذ حاهصا للدؼٌُل جخم بشالت ألاهساف والامخداداث الخؼبُت  -1

 الخـمُم النهائي.لخدىاطب مؼ 

جخم دزاطت الخوىن مً حمُؼ الصواًا وإلهاء هظسه غلى الػمل مً مظاقت لخددًد الجصء الري    -2

 ًجب ؤْن ًٍىن والري ًجب بن ًدرف .

 ًخم ؤزر نوػت مً الهماغ الدايً وحؿوُت ألانظام خُث ًخم بشالت الهوؼ ؾير اإلاسؾىب قيها. -3

في بدال مً بشالخه خُث جمُل ألاحصاء اإلاػخمت مً الخؼب ند ًخم جهلُل حصء مً الخؼب الوا 4-

 بلى جهلُل حجمه. 

ًخم اخخىاء حمُؼ ألاػٍاُ في الكساؽ وفى هكع الىنذ حؼٍل مظاخت الؼٍل ،يما جىضر  5-

ال ًيبػي غلى الكىان ؤن ًكٌس في اإلاظاخاث  اإلاظاخاث اإلاكخىخت للػمل في حؼٌُل اإلاىدىجت،

ها مجسد   ما جبهى ولًٌ ًجب ؤْن حؼٍل الكساؾاث حؼٌُال قىُا.اإلاكخىخت غلى ؤن 

غىد بشالت حصء يبير مً الخؼب الوافي طىاء باطخسدام ميؼاز ؿؿير ؤو مظخهُم ؤو ميؼاز  -6

ً هدبه يبيرة، اطخسدام غسمىغ ؤو مبرد مىدنى هرا ًهىم بةزكاء  مىاشهت ؤخسؾ غلى ججىب جٍٍى

ىضر ػٍل الخبىب الجمُلت   التي حػصش الهوػت.نوؼ اإلايؼاز الخام ٍو

غىدما جٍىن هىاى نوػت يبيرة جدخاج بلى حؼٌُل ًمًٌ غمل نوؼ باإلايؼاز بؼٍل مائل ًظهس  -7

الخلهاث في الخؼب الوافي وفي بزىاء الدؼٌُل مً اإلامًٌ الخسلف مً الخوىن اإلاظخهُمت غً 

و بوؼاء مىدىُاث.  هٍس

خم حؼٌُ-8 و زقػها بؼٍل زػُو غىد حؼٌُل الهؼسة حػد الخىاف اإلاائلت مكُدة ٍو لها غً هٍس

 بىاطوت اإلابرد .

، ًجب دزاطت الخؼب الوافي واجساذ نساز بؼإن  -9 بؼٍل غام ال جترى ههوخين بىكع الوُى

 الىهوت التي ًجب جهـيرها.

ًمًٌ الاطخكادة مً الػُىب والخبِباث اإلاىحىدة غلى ألازؼاب الواقُت للخـُى غلى مصاًا  -10

 ُم النهائي.مً زالُ جٌُكها مؼ الخـم

غىد جدلير الخؼب للدؼوُب ًجب الخػامل مؼ ؤلاػٍاُ الؿير مخجاوظت باطخسدام ؤدواث 11-

ًاألشامُل الـؿيرة ؤو  <x-Actoؤداة الخص  الىدذ 

ت ػهىم جظس بالؼٍل -12 جخم ؿىكسة الجىاهب بؼٍل طلع ًجػل بها ؤزادًد حرابت بدال مً زٍئ

 .(21)الػام  للىدذ
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 (22)شكل سلسبيىضح صنفرة  9الشكل 

 جلنيت النحذ باألخشاب الطافيت في كخل منفصلت وججميعها: -

وهى غبازة غً حمؼ ؤحصاء الخؼب مؼ بػلها البػم مً احل الاطخكادة بإيبر ندز ممًٌ 

 مً ألازؼاب

ً الىدتي فى  الالشمت إلجمام جـمُم هدتي مػين، بدُث ًخمًٌ الىداث مً الخدسى بالخٍٍى

 زازج هوام الٌخلت الخؼبُت املخددة . غدة اججاهاث

و  مًٌ اطخسدام جهىُت الخجمُؼ في بوؼاء ؤغماُ ذاث حجىم ال نهائُت طىاء غً هٍس ٍو

ججمُؼ يخل ؤو ؤلىاح زؼبُت مؼ بػلها البػم وغادة ما حظخسدم في ألاغماُ اإلاُداهُت الضخمت 

 .(10.يما هي مبِىت في الؼٍل )

 
 (23)الخجميعصىره جىضح جلنيت  11الشكل 
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)جهىُت الخـكُذ( وهى غبازة غً  ولػل ؤهم جهىُاث ججمُؼ الٌخل الخؼبُت الواقُت هي

و اللـو ؤو اإلاظامير ؤو ألاوجاد، و  ألالىاح ؤو الٌخل الخؼبُت ًخم ججمُػها ووؿلها غً هٍس

  :(24)ألاػٍاُ آلاجُت جىضر ذلَ

 
 

 

 

 

 

 

ا طبو هجد ؤن  جهىُت الخجمُؼ ند ؤجاخذ  ت الخسيت إلاظخسدمي ألازؼاب مم  قسؿت خٍس

ت مً زالُ زامت ؾىُت باإلاميزاث والتي حػد نابلُتها  الواقُت ومٌىتهم مً الخػبير بؼٍل ؤيثر خٍس

 (25)للخجمُؼ والىؿل بخدي ؤهم جلَ اإلاميزاث مما ؤيظبتها هابػا زاؿا بها
ا
، قهد بهى الكىان خسا

ت للؼٍل في ابخٍاز ؤطالُب الىؿل دون الخهُد بالىطائل ا لخهلُدًت ٌظخػملها خين جٍىن مهٍى

. يما هساها حلُت في ؤغماُ حمِع دوزان حؼسح لىا زوىاث جسيُبت لػمل هدتي ضخم (26)واإلاػنى

 :(27)باألزؼاب الواقُت يما في ألاػٍاُ والخوىاث آلاجُت

 
 



 القيم التعبيرية والجمالية للنحت على األخشاب الطافية

 أ.إلهام خطاب بن طاهر                          أ.أمنة دمحم عبدالسيد

 

 م2021ديسوبر -الجزء الثاني               353هجلة القلن الوبين العدد الحادي عشر         

 

 
 

 

 الواقُت  ؤغماُ مُداهُت لبػم الكىاهين باطخسدام جهىُت الخجمُؼ باالزؼاب
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 (11ػٍل )  مىدىجت بالخؼب الوافى او املجسوف لخـان
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 (13ػٍل )                                  (12ػٍل )

 
reddit.com 

 (15(                               ػٍل )14ػٍل )

 
https://img.buzzfeed.com 

https://img.buzzfeed.com/
https://img.buzzfeed.com/
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 (16)ػٍل 

 
Heatherjansch.com 

 

 هخائج البحث:

ت. -1  قً الىدذ باألزؼاب الواقُت، قً غالمي مػاؿس بػُد غً ؤلانلُمُت والهبلُت والػىـٍس

ؤن  مكهىم الكً لِع باللسوزي ؤْن ًکىن قُه مداکاة للىانؼ، وهرا ما نام به قً الىدذ غلى  -2

 الخؼب.

دًت قً الىدذ غلى ألازؼاب الواقُت ججسبت  -3 حدًدة وطهلت لدؼٌُل ؤلاغماُ الكىُت طىاء ججٍس

 ؤو  وانػُت بذجىم ال نهائُت.
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ت وقو زهاقت غاإلاُت  -4 مصج قً الىدذ باألزؼاب الواقُت في وخدة وجىىع وقو نُم حمالُت وحػبيًر

 جخجاوش الصمان واإلاکان.

 ُت وخظُت.الػمل الكني الىدتي غبازة غً مجمىغت مً الاهكػاالث جخکامل فى نُم حمال -5

 جىصياث البحث:

دىا املخدودة للكً الخهلُدي  للخاماث واإلاىاد ألن  غالم  -1  غً زٍئ
ا
ت قً الىدذ بػُدا كسوزة زٍئ

 الكً واطؼ بال خدود.

ت  -2 ت ملمىن قً الىدذ باألزؼاب الواقُت التي حػوي حمالُت إلاادة الخؼب بسٍئ ؤهمُت زٍئ

 مسخلكت تهدف بلى ؤلابداع الكني.

ت الػواء مً زالُ الاطخكادة مً بػم ؿُاؾت و  ياث الػسبدالى   .3 س إموالب باطخمساٍز غادة جدٍو

 في الدؼکُالث الىدخُت لخإکُد مبدؤ ألاؿالت واإلاػاؿسة.ة للخاماث اإلاىحىد

س مً قً الىدذ ب -4  هىاغه  وهماذحه ؤلابداغُت.إالخجدًد والخوٍى

 كسوزة وؼس الثهاقت الكىُت مً زالُ البدىر الػلمُت اإلايؼىزه ووطائل ؤلاغالم املخخلكت. - 5

 البحث ومصادره. مراجع

 فيمنها  ولإلقادةالػالنت الخٍاملُت بين الؼٍل وحجىمه الكساؾُت  مدمىد دمحم دمحم قسج . د .-1

ع الدؼٌُل املجظ     .مجدَز

ًلُت  –زطالت ديخىزاه  الىدذ الخدًث: يلخىاُو الخامت ف الجمالياإلاكهىم  نوب: بسخامدمحم -2

 .1994-التربُت الكىُت حامػت خلىان 

ت ،مٌخبت ألا  ،الكنيطٍُىلىحُت الخروم  –خمد قساج ؤغكاف  -3   1999هجلى اإلاـٍس

ت للخمازُل الخؼبُت  –دمحم غبد الخكُظ هازون  -4  اإلاـسي الىدذ  فيالهُم الدؼٌُلُت والخػبيًر

حامػت –التربُت الكىُت جسـف هدذ  فيزطالت ماحظخير  –الىدتيالهدًم يمـدز للدؼٌُل 

 .2003طىه –اإلاىىقُت 

د-5  1986-2ن –بؿداد –داز الؼاون الثهاقُت –مػنى الكً –زؼبت  طاميجسحمت -هبرث ٍز

 قُلظىف اإلااوى . -ػىبنهاوز -6

زطالت –الخازجيبالكساؽ  ألازؼابزهام طمير الظُد ابساهُم الهابى جهىُاث الدؼٌُل وهدذ -7

تحامػت –الجمُلتماحظخير بٍلُت الكىىن   .2007 ؤلاطٌىدٍز

  :شبكت املعلىماث الاهترهذ

1-Jean thornier-driftwood sculpture-first printing –april 1975-P 11to17 
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2-https://www.ebay.ca/itm/114949265921 

3-www.indiamart.com%2Fproddetail%2Fwood-carving-chisel- 

4-https://m.media-amazon.com/images/I/61GoEEinCKL._AC_SL1500_.jpg 

5-https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-

Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg 

6-Driftwood .Drifing.Wikiarabi.oig. 

7- https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

8- https://www.youtube.com/watch?v=7eLp37MfE5E 

9-http://mymodernmet.com/michelle-dickson-driftwood-sculptures/ 

10-Jean thornber-driftwood sculpture-first printing –april 1975  

11-https://images.saymedia-content.com/.image/c_limit%2Ccs_srg 

12-https://eng-art.yoo7.com/t21802-topic 

13-https://images.saymedia-content.com/. 

 الهىامؽ:

                                                           

(1 )Driftwood .Drifing.Wikiarabi.oig. 

(2 )https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

(3 )https://ar.aclevante.com/que-tipo-de-madera-no-flota 

(4 )Driftwood .Drifing.Wikiarabi.oig. 

(5 )Jean thornber-driftwood sculpture-first printing –april 1975 

(6 )https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

(7 )https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

جدَزع  ( د .مدمىد دمحم دمحم قسج .الػالنت الخٍاملُت بين الؼٍل وحجىمه الكساؾُت ولإلقادة منها فى8)

 .8الدؼٌُل املجظم ؾ

ًلُت التربُت –( دمحم بسخام نوب :اإلاكهىم الجمالي لخىاُو الخامت فى الىدذ الخدًث :زطالت ديخىزاه 9)

 .31ؾ– 1994-الكىُت حامػت خلىان 

 .31( اإلاسحؼ الظابو ؾ10)

ت ،–( غكاف اخمد قساج 11)  .124ؾ– 1999طٍُىلىحُت الخروم الكنى ،مٌخبت الاهجلى اإلاـٍس

https://www.ebay.ca/itm/114949265921
https://m.media-amazon.com/images/I/61GoEEinCKL._AC_SL1500_.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
https://www.youtube.com/watch?v=7eLp37MfE5E
https://www.youtube.com/watch?v=7eLp37MfE5E
http://mymodernmet.com/michelle-dickson-driftwood-sculptures/
https://images.saymedia-content.com/.image/c_limit%2Ccs_srg
https://eng-art.yoo7.com/t21802-topic
https://images.saymedia-content.com/
https://ar.aclevante.com/que-tipo-de-madera-no-flota
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ت للخمازُل الخؼبُت فى الىدذ اإلاـسي الهدًم –( دمحم غبد الخكُظ هازون 12) الهُم الدؼٌُلُت والخػبيًر

طىه –حامػت اإلاىىقُت –زطالت ماحظخير فى التربُت الكىُت جسـف هدذ  –يمـدز للدؼٌُل الىدتى 

 .273ؾ– 2003

د13) -19ؾ-1986-2ن –ؿداد ب–داز الؼاون الثهاقُت –مػنى الكً –جسحمت طامى زؼبت -( هبرث ٍز

20. 

(14 )Jean thornber-driftwood sculpture-first printing –april 1975-P 11to17 

(15 )https://www.ebay.ca/itm/114949265921 

(16 )www.indiamart.com%2Fproddetail%2Fwood-carving-chisel 

(17 )https://m.media-amazon.com/images/I/61GoEEinCKL._AC_SL1500_.jpg 
 

(18 )https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-

Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg 

زطالت –( زهام طمير الظُد ابساهُم الهابى جهىُاث الدؼٌُل وهدذ الازؼاب بالكساؽ الخازجى 19)

ت –ماحظخير بٍلُت الكىىن الجمُله   .29.ؾ2007حامػت الاطٌىدٍز

(20 )Jean thornber-driftwood sculpture-first printing –april 1975 –(24-20) 

(21 )Jean thornber-driftwood sculpture-first printing –april 1975 

(22 )https://images.saymedia-content.com/.image/c_limit%2Ccs_srg 

(23 )https://eng-art.yoo7.com/t21802-topic 

(24 )https://images.saymedia-content.com/. 

 94-93و ؾمسحؼ طاب–( زهام طمير الظُد ببساهُم25)

 148الازدن ؾ1990-1داز الامل لليؼس ن–( غبد السخمً اإلاـسي ،ػىقى ػىيُنى _قً الىدذ 26)

(27 )https://www.youtube.com/watch?v=7eLp37MfE5E 

https://m.media-amazon.com/images/I/61GoEEinCKL._AC_SL1500_.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19g_RX6DuK1Rjy1zjq6zraFXao/Lapidary-Round-Rat-Tail-Diamond-Files-3mm-x-140mm-Silver-Tone-Red.jpg
https://images.saymedia-content.com/.image/c_limit%2Ccs_srg
https://eng-art.yoo7.com/t21802-topic
https://images.saymedia-content.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7eLp37MfE5E
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 واقع التشجري يف الشوارع وامليادين واحلدائق العامة 

 لبلدية جنزور 

 
 أ.مجدي خليفة العبيد                                  حسنية السني .أ             

 كلية اآلداب غريان                         المعهد العالي للتقنيات الزراعية بالغيران 
 

 املظخخلص:

ًخضمً هرا البدث دزاطت جدلُلُت ملؤشساث الخخضحر ملخالث بلدًت حجزوز وكد جمذ 

الشسكُت  حي )حجزوز حظع مدالث مخخلفت مً خُث ألاهمُت واملىكع خُث كاهذ كاآل ىالدزاطت  عل

والظساج وحجزوز الىطغ وشهداء عبد الجلُل وحجزوز الظىق والىجُلت وصُاد والخشان وطُدي 

معاًحر وضىابغ الخخضحر في حجزوز  روظبت جىفُ ن  أعبد اللعُف( وكد جبِىذ هخائج الخدلُل 

شهداء عبد -% 44.76حجزوز الىطغ   -%  46.94)أعلي مىعلت ( الظساج  -% 44.77الشسكُت 

الخشان  -% 07.98صُاد  -% 07.98الىجُلت  -% 71.44حجزوز الظىق  -% 48.77ُل  الجل

ألاكل مً هره املعاًحر  ر% (  خُث خصلخا علي وظبت الخىف44.47ُطُدي عبد اللعُف  -% 44.47

 وضىابغ الدصجحر.

Assessment Green State Of (janzour ) City and  Required 

 Green Policies 

Abstract : 

This research include analytical Study of  greening indicators of some areas 

(janzour ) city ,  and the study has been for (9) different areas in terms of   importance 

and location (eastern janzour _ elsarage district _  janzour center district _     cide 

abdaljalil      district _ janzour elsouq district _ enjela district _ sayad district _ elhashan 

district _ cide abdulatife ). The results of the analysis have shown that the rate of   

implementation of greening standards and  controls in (eastern janzour district 

(75.44%) higher than _ elsarage district (59.65%) _followed by janzour center district 

(57.89%) _and cide abdaljalil district (50.88%)  _ and janzour elsouq district (42.11%)  

_ and enjela district (38.60%) _ sayad   district (38.60%) _ elhashan district (17.54%) _ 
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and cide abdulatife district (17.54%) Where got the least execution rate of these 

standards and controls .  

 مشيلت البحث:

جخلخص مشكلت الدزاطت في خصس أو هلص  حصجحر الخدائم وعدم الدصجحر والخيظُم وفلا 

ت في مىعلت للمعاًحر املعلىبت وعدم وحىد أطع هىدطُت ف ي شزاعت الشىازع وأمام املخالث الخجاٍز

 الدزاطت

ع الخدائم العامت في بلدًت حجزوز  وجخلخص أًضا في الخعسف علي الىمغ الجغسافي لخىَش

 ومدي جىاطب مظاختها مع حجم الظكان .

 أهداف البحث:

 جخلخص أهداف الدزاطت في ألاحي:

ع الخدائم في  -4  بلدًت حجزوز.الخعسف علي الىمغ املكاوي لخىَش

ع  -1 جددًد شكل الامخداد الجغسافي للخدائم ومسكص ثللها الفعلي واملخىكع ومدي ازجباظه بخىَش

 الظكان والامخداد العمساوي.

 دزاطت خصائص وممحزاث الخدائم الىمىذحُت العامت مً خُث املىكع والشكل واملظاخت. -0

الىمىذحُت العامت للمعاًحر وضىابغ مدي مالئمت ومىافلت خصائص وممحزاث الخدائم  -7

 الخخضحر .

 فسطيت البحث: 

م الظاخلي كان له أثس في امخداد املخعغ العمساوي ىمىكع املدًىت عل .4   .خغ العٍس

ت هدُجت مىذ جساخُص للبىاء  .1 شهدث بلدًت حجزوز همىا عشىائُا علي أظساف مدالتها الخضٍس

 في مىاظم ذاث صبغت شزاعُت .

 زوز الي الدصجحر الساس ي مً أطلف خضساء أو مدظللاث دائمت الخضسة. خُث جفخلس بلدًت حج .0

:
ّ
اعخمد البدث علي أطلىب البدث املُداوي مً خالل اطخمازة الاطخبُان  مىهجيت البحث

واطخعمال املىهج إلاخصائي الىصفي في عملُت معالجت املعلىماث والبُاهاث الخاصت لخدود 

 الدزاطت .

خصائُت العمل املُداوي لظد الىلص في البُاهاث إلا  ىهره الدزاطت عل أعخمد الدزاطت امليداهيت:

الاطخبُان واطخعمال املىهج الىصفي في عملُت معالجت  املخاخت مً خالل همىذج اطخمازة

 املعلىماث والبُاهاث الخاصت  بمىعلت الدزاطت.
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اء والخىطع جالش ي الغعاء الىباحي مع بداًت عملُاث البى أطباب اخخياز مىطلت الدزاطت:

 عملُاث الدصجحر. ىلإالعمساوي الري حشهده املدًىت والافخلاز 

دازي حجزوز ملعسفت حمع البُاهاث مً دوائس الاخخصاص: املجمع إلا  أدواث البحث امليداوي:

 املخالث باملىعلت ملعسفت أطع الدصجحر.

 همىذج الاطخمازة:
  املعاًحر وطىابط الغطاء الىباحي

: أطع الدصجحر 
َ
  في املدن . أوال

 هىع الىباث مالئم مع الطبيعت البيئيت -1

 جحليم الىظيفت البيئيت -2

 جحليم الىظيفت الهىدطيت -3

  حصجحر الحدائم ثاهيا:

 مىكع الحدًلت ًدىاطب مع الغسض وبعيد عً الخىطع املظخلبلي -4

 الحدًلت حعمل علي جحدًد الشازع -5

 جىحد فيها عىاصس جسفيهيت -6

 جىحد فيها أماهً حلىض -7

  حصجحر الشازع علي الجاهبحن ثالثا:

 الىباجاث جخحمل الطبيعت البيئيت -8

 متر 8-5جلل املظافاث بحن الىباجاث  الأ -9

 متر 12-11جىىن املظافت في الطسق الظسيعت والدائسيت  -11

 الىخيل متر ًفظل شزاعت الىباجاث اللابلت لللص  مثل 3وان الشازع عسض   إذا -11

 ًدىاطب مع طبيعت وحجم الشازع -12

 طالن وهخخاز الىباجاث اللائمتًجب أال جىىن الىباجاث معسطت للدشابً مع  لا  -13

 وان الشازع به أطالن هخخاز الىباجاث اللابلت لللص ذا إ -14

 ًصزع في الشازع هىع واحد مً الىباجاث لخحليم الخيظيم والصياهت -15

16- 
الشازع الطىيل أهثر مً هىع مً الىباجاث ويخحلم الخباًً في الازجفاع ًصزع في 

 واللىن 

17- 
واهذ الصزاعت في حفس علي لازض ًجب أن جىىن لابعاد         م  ذا إ

 1.5,م1.5,م1.5

 حعيم مسوز املشاة الصزاعت في أحىاض ًجب أن جىىن طمً مظافاث حني ال -18

19- 
ثس علي املباوي أجخ ال ىأن جىىن ذاث همى خظسي حتالىباجاث علي الجاهبحن ًجب 

 أي صغحر الحجم

 وان الدصجحر علي شيل أحىاض ًجب دزاطت بعده عً حسهت املشاة  ذاإ -21

 ًجىش شزاعت املصزوعاث الشىهيت ال -21

 ًجب عدم شزاعت املصزوعاث املثمسة -22

 ًىحد الخيظيم والجماٌ -23
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  )الىططيت(حصجحر حصز الدوزان  زابعا:

 جصزع في الجصز العسيظت أشجاز الظل )البىوظياها ,الفيىع ,الخىث( -24

 جصزع في الجصز الظيلت هىع مً لاطيجت الىباجيت -25

 الجصز العسيظت والطىيلت جصزع الىباجاث لظهىلت الصياهت وأشجاز مصهسة -26

 حعيم الحسهتًجب أن ًىىن هىع لاشجاز ذاث طيلان طىيلت ومسجفعت وال  -27

 عىد جلاطع الطسق ال جصزع لاشجاز الىبحرة -28

 متر مفترق الطسيم بدون شزاعت في الجصز  8-5ًجب جسن مظافت  -29

 متر ًفظل شزاعت الىخيل 4اذا وان عسض الجصز  -31

ٌ  خامظا:   حصجحر أمام املىاش

 حعيم املشاة ال ىًجب أن جصزع الىباجاث في الجاهب الاًمً حت -31

32- 
اذا واهذ الصزاعت في أحىاض جصزع بميان وال حعيم املشاة وميظىب أكل مً 

 الفىاء

 11وعمم  41cmاذا واهذ الصزاعت بحفس ًجب أن ًىىن عمم الحىض  -33

 متر 8-5شجاز مظافت لا -34

 هىع لاشجاز مً الىىع كصحر الازجفاع وكائم ومخفسع -35

36- 
لاوزاق للحصىٌ علي الظل أي الىباث عدم شزاعت الىباجاث مدظاكطت 

 املظخدام

 ًخم زبط املبني ى شزاعت املدظللاث في املبني والظياج حت -37

 عدم الصزاعت باللسب مً لابىاب والشبابيً -38

 ًفظل شزاعت شجحراث كصحرة لسبط املجٌز في الحدًلت -39

 عدم شزاعت أي هىع مً لاشجاز ذاث لاشىان -41

  حر أمام املحالث الخجازيتطادطا:الدصج

 كليلت الخفسع زجفاع ًجب أن جىىن الىباجاث محدودة الا  -41

 هىع الىباجاث عشبيت معمسة وجصزع بأحىاض -42

 جلليم ىلإجحخاج  شزاعت الىباجاث التي ال -43

 شزاعت الصجحراث املصهسة التي حعطي أشجاز علي مداز الظىت -44

 وزاقمدظاكطت لا ججىب شزاعت لاشجاز  -45

 ججىب هثرة الصزاعت في لاحىاض ألنها حعيم مسوز املشاة -46

طابعا: حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث 

 دائمت الخظسة
 

 لاطلف الخظساء في املباوي -47

 11cmطلف مً هىع الحدًلت البظيطت بعمم  -48

 هىع الىباجاث ذاث الجروز اللليلت -49

 الحدًلت إهخاحيتطبيعت  -51

 كد جىىن طبلت مً لازطيت مصىعت وجخحىٌ الي هباث أخظس -51

 لاطلف عبازة عً أحىاض جصزع بها هىع مً الىباث -52

 هىع الىباث مصهس أو صحساوي  -53

 مدظللاث ذاث دائمت الخظسة في واحهاث املباوي -54
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  ثامىا: حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 ًجب أن ًىىن هىع الصزاعت املظخخدمت في ول املعاًحر علي أطع هىدطيت -55

 حالت املصزوعاث واطخمسازيت دًمىمتها -56

 وظبت جحليم لاخظس املظخدام في الدصجحر بشيل عام -57

 

 (عدد الظىابط ملعاًحر الخخظحر1حدٌو زكم )
 عدد الظىابط املعاًحر

 3 أطع الدصجحر في املدن

 4 الحدائمحصجحر 

 16 الدصجحر علي حاهبي الطسيم

 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  11 حصجحر أمام املىاش

 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

 8 حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث دائمت الخظسة

 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت

 57 املجمىع

 وطىابط الخخظحر في مىطلت الدزاطت.هخائج جحليل الاطخمازة ومؤشساث جىفير معاًحر 

 (. مؤشساث جىفير معاًحر وطىابط الخخظحر في محلت  حجزوز الشسكيت2حدٌو زكم)
 غحر مىحىد لي حد ماإ مىحىد عدد الظىابط محلت حجزوز الشسكيت

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 1 1 2 4 حصجحر الحدائم

 1 1 16 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 1 1 6 7 الجصز الىططيتحصجحر 

 ٌ  1 2 8 11 حصجحر أمام املىاش

 1 1 5 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء                أو مدظللاث 

 دائمت الخظسة

8 2 1 5 

 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 8 6 43 57 املجمىع

 %14.13 11.53% %75.44 %111 اليظبت املئىيت
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 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت حجزوز الشسكيت5شيل زكم )

 %( معُاز مىحىد,44.77حعُحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم بأن ) 

 %( معُاز غحر مىحىد .47.80) خد ما, ىلإ%( معُاز مىحىد 48.40و)

م . -4  ًىحد حصجحر علي حاهبي العٍس

 ًىحد حصجحر في حصز الدوزان وفلا للمعاًحر.  -1

 ال ًىحد حصجحر زاس ي علي املباوي .  -0

 ( مؤشساث جىفير معاًحر وطىابط الخخظحر ملحلت الظساج.3حدٌو زكم )
عدد  محلت الظساج

 الظىابط

 ىلإ مىحىد

حد 

 ما

 غحر مىحىد

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 1 1 4 4 حصجحر الحدائم

 3 3 11 16 حاهبي الطسيمحصجحر علي 

 6 1 1 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  3 2 5 11 حصجحر أمام املىاش

 1 1 6 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث 

 دائمت الخظسة

8 4 1 3 

 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 15 8 34 57 املجمىع

 %26.32 %14.13 %59.65 %111 املئىيتاليظبت 

 

;  موجود

75.44% 

;  الي حد ما

10.53% 

;  غير موجود

14.03%  

 محلة جنزور الشرقية

 موجود

الي حد 

 ما
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 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت الظساج6شيل زكم )

%( معياز مىحىد 59.65حعحن هديجت املسح امليداوي مً الجدٌو الشيل .الظابم بأن) 

 %( معياز غحر مىحىد.26.32%( معياز مىحىد الي حد ما و)14.13و)

حصجحر الجصز الىططيت غحر 2         مىحىد وفلا للمعاًحر املطلىبت .حصجحر الحدائم  -1

 مىحىد بخيظيم مباشس .

 معاًحر وطىابط الخخظحر ملحلت حجزوز الىطط. ر( مؤشساث جىفي4حدٌو زكم )

 املحلت حجزوز الىطط
عدد 

 الظىابط

مىحى 

 د

الي 

حد 

 ما

 غحر مىحىد

أطع الدصجحر في 

 املدن
3 2 1 1 

 4 1 1 4 حصجحر الحدائم

حصجحر علي حاهبي 

 الطسيم
16 13 1 2 

 2 1 4 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  1 2 8 11 حصجحر أمام املىاش

حصجحر أمام املحالث 

 الخجازيت
6 3 1 2 

حصجحر زأس ي مً 

أطلف خظساء أو 

مدظللاث دائمت 

 الخظسة

8 1 1 6 

;  موجود
59.65% 

; الي حد ما
14.03% 

;  غير موجود
26.32% 

 محلة السراج

 موجود

 الي حد ما
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;  موجود
57.89%

;  الي حد ما
14.04%

;  غير موجود
28.07%

; 0
محلة جنزور الوس 

موجود
الي حد ما
غير موجود

حالت الصزاعت وملداز 

 الصياهت باملصزوعاث
3 2 1 1 

 57 املجمىع
3

3 
8 16 

 %28.17 %14.14 %57.89 %111 اليظبت املئىيت

  جنزور الوسط ( النسبة المئوية لتطبيق المعايير في محلة7شكل رقم )

%( مً معياز  57.89حعيحن هديجت املسح امليداوي مً الجدٌو والشيل الظابم بأن)  

 %( معياز غي مىحىد 28.17%( معياز مىحىد الي حد ما ,)14.14مىحىد ,و)

     حصجحر الحدائم غحر مىحىد . -1

 حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء غحر مىحىد وفلا ملعاًحر الظىابط الخخظحر . .2

 شهداء عبد الجليل. ( مؤشساث جىفيد معاًحر وطىابط  الخخظحر ملحلت5حدٌو زكم )
 غحر مىحىد حد ما إلى مىحىد عدد الظىابط محلت شهداء عبد الجليل

 2 1 1 3 أطع الدصجحر في املدن

 1 1 3 4 حصجحر الحدائم

 5 4 7 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 1 1 6 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  1 4 5 11 حصجحر أمام املىاش



 واقع التشجير في الشوارع والميادين والحدائق العامة لبلدية جنزور
 مجدي خليفة العبيد.أ                                      أ.حسنية السني

 

 م2021ديسمبر -الجزء الثاني               063        مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر    

 1 1 4 6 حصجحر امام املحالث الخجازيت

و مدظللاث أطلف خظساء أحصجحر زاس ي   مً 

 دائمت الخظسة

8 2 4 2 

 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 13 15 29 57 املجمىع

 %22.8 %26.32 %51.87 %111 اليظبت املئىيت

 

 
 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت  شهداء عبد الجليل8شيل زكم )

 %( معُاز 48.77) حعُحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم  بأن   
 
 مىحىد ا

 
,  ا

 %( معُاز 19.01و)
 
 مىحىد ا

 
 %( معُاز 11.7و), خد ما ىلإ ا

 
 غحر مىحىد. ا

م غحر مىحىد وفلا للمعاًحر املعلىبت. ىحصجحر عل -4  حاهبي العٍس

خالت الصزاعت مىحىد بِىما جفخلس  -0خد ما  ىلإطلف خضساء معُاز مىحىد أحصجحر زأس ي مً   -1

 طع الهىدطُتألا  ىلإ

 الظىق  معاًحر وطىابط الخخظحر ملحلت حجزوز  ر( مؤشساث جىفي6حدٌو زكم )
 غحر مىحىد حد ما ىلإ مىحىد عدد الظىابط محلت حجزوز الظىق 

 1 1 1 3 أطع الدصجحر في املدن

 1 1 3 4 حصجحر الحدائم

 3 4 9 16 حصجحر علي حاهبي الشازع

 5 1 2 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  1 2 7 11 حصجحر أمام املىاش

 6 1 1 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

; 
0.00
% 

;  موجود
50.88% 

;  الي حد ما
26.32% 

غير 
;  موجود
22.8% 

 الجليل عبد شهداء محلة

 موجود

الي 
 حد ما
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مً أطلف خظساء أو مدظللاث حصجحر زأس ي 

 دائمت الخظسة

8 1 1 6 

 1 1 1 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 24 9 24 57 املجمىع

 %42.11 %15.79 %42.11 %111 اليظبت املئىيت

 
 حجزوز الظىق  ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت9شيل زكم )

 %( معُاز 71.44)  بم بأن   حعحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشمىحىد.
 
 مىحىد ا

 
 ا

 %( معُاز 44.46,)
 
 مىحىد ا

 
 %( معُاز غحر مىحىد .71.44خد ما ,و ) ىلإ ا

ت معُاز غحر مىحىد . -4  حصجحر أمام املخالث الخجاٍز

 يهُت.ها جفخلس للعىاصس الترفال أن  إحصجحر الخدائم معُاز مىحىد  -1

 معاًحر وطىابط الخخظحر في محلت  الىجيلت ر( مؤشساث جىفي7حدٌو زكم )
 غحر مىحىد حد ما إلى  مىحىد عدد الظىابط محلت الىجيلت

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 4 1 1 4 حصجحر الحدائم

 2 3 11 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 3 2 2 7 حصجحر الجصز الىططيت

ٌ حصجحر أمام   4 2 4 11 املىاش

 5 1 1 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

 5 2 1 8حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث 
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 دائمت الخظسة

 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 23 12 22 57 املجمىع

 %41.35 %21.15 %38.61 %111 اليظبت املئىيت

 
 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت الىجيلت11شيل زكم )

 %( معُاز 07.98)  حعُحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم بأن  
 
 مىحىد ا

 
,  ا

 %( معُاز 78.04خد ما , و)إلى %( معُاز مىحىد 14.84و)
 
 غحر مىحىد. ا

م مىحىد  ىعل حصجحر .1 حصجحر أمام املخالث غحر مىحىد بشكل مباشس -4 خد إلى حاهبي العٍس

  .ما وفلا للمعاًحر املعلىبت

 وطىابط الخخظحر في محلت صياد . ر( مؤشساث جىفي8حدٌو زكم)
 غحر مىحىد حد ما ىلإ مىحىد عدد الظىابط محلت صياد

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 4 1 1 4 حصجحر الحدائم

 3 4 9 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 7 1 1 7 الجصز الىططيتحصجحر 

 ٌ  4 1 5 11 حصجحر أمام املىاش

 1 1 4 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث 

 دائمت الخظسة

8 1 1 8 

;  موجود
38.60% 

; الي حد ما
21.05% 

;  غير موجود
40.35% 

 محلة النجيلة

 موجود

 الي حد ما

 غير موجود
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 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 27 8 22 57 املجمىع

 %47.37 %14.13 %38.61 %111 اليظبت املئىيت

 
 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت صياد11شيل زكم )

 %( معُاز 07.98) حعُحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم بأن  
 
 مىحىد ا

 
,  ا

 %( معُاز غحر مىحىد .74.04و), خد ما  إلى%( معُاز مىحىد 47.80و)

 خضساء ًىحد حصجحر الجصز الىطعُت وال حصجحر زأس ي مً أطلف ال -4

م ًىحد ولكً لِع وفلا للمعاًحر املعلىبت -1  حصجحر علي حاهبي العٍس

 ( جىفيد مؤشساث وطىابط الخخظحر في محلت الحشان9حدٌو زكم )
 غحر مىحىد حد ماإلى  مىحىد عدد الظىابط محلت الحشان

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 4 1 1 4 حصجحر الحدائم

 7 5 4 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 7 1 1 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  6 3 1 11 حصجحر أمام املىاش

 5 1 1 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

;  موجود
38.60% 

;  الي حد ما
14.03% 

;  غير موجود
47.37% 

 محلة صياد

 موجود

الي حد 
 ما
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حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث 

 دائمت الخظسة

8 1 3 4 

 1 1 2 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 33 14 11 57 املجمىع

 %57.91 %24.56 %17.54 %111 اليظبت املئىيت

 
 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محلت الحشان12شيل زكم )

 %( معُاز 44.47) حعحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم بأن  
 
 مىحىد ا

 
,  ا

 %( معُاز 17.49و)
 
 مىحىد ا

 
 %( معُاز غحر مىحىد .44.68خد ما ,و)إلى  ا

 ًىحد حصجحر أمام املخالث وفلا للمعاًحر املعلىبت ال-1ال ًىحد حصجحر في حصز الدوزان  -4

 معاًحر وطىابط الخخظحر في محلت طيدي عبد اللطيف ر( مؤشساث جىفي11حدٌو )
 غحر مىحىد حد ما إلى مىحىد عدد الظىابط محلت طيدي عبد اللطيف

 1 1 2 3 أطع الدصجحر في املدن

 4 1 1 4 حصجحر الحدائم

 16 1 1 16 حصجحر علي حاهبي الطسيم

 7 1 1 7 حصجحر الجصز الىططيت

 ٌ  1 4 5 11 حصجحر أمام املىاش

 6 1 1 6 حصجحر أمام املحالث الخجازيت

حصجحر زأس ي مً أطلف خظساء أو مدظللاث دائمت 

 الخظسة

8 2 3 3 

 1 1 1 3 حالت الصزاعت وملداز الصياهت باملصزوعاث

 38 9 11 57 املجمىع

 %66.67 %15.79 %17.54 %111 اليظبت املئىيت

 

; موجود
17.54% 

;  الي حد ما
24.56% 

; غير موجود
57.90% 

 محلة الحشان

 موجود

 الي حد ما

 غير موجود
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 اللطيف في محلت طيدي عبد ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر12شيل زكم )

 %( معُاز 44.47) حعحن هدُجت املسح املُداوي مً الجدول والشكل الظابم بأن   
 
,مىحىد ا

 
 ا

 %( معُاز غحر مىحىد. 99.94و ) ,خد ما إلى%( معُاز مىحىد 44.47و)

م وال ًىحد حصجحر خدائم وفلا -4 ال ًىحد حصجحر في الجصز الىطعُت وال حصجحر علي حاهبي العٍس

 للمعاًحر والضىابغ املعلىبت 

 .( ًىضح مؤشساث وطىابط الخخظحر ملىطلت الدزاطت11حدٌو زكم )
 %75.44 محلت حجزوز الشسكيت

 %59.65 محلت الظساج

 %57.89 محلت حجزوز الىطط

 %51.88 عبد الجليلمحلت شهداء 

 %42.11 محلت حجزوز الظىق 

 %38.61 محلت الىجيلت

 %38.61 محلت صياد

 %17.54 محلت الحشان

 %17.54 محلت طيدي عبد اللطيف

;  موجود
17.54% 

;  الي حد ما
15.79% 

;  غير موجود
66.67% 

 محلة سيدي عبد الل يف

 موجود
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 ( اليظبت املئىيت لخطبيم املعاًحر في محالث بلدًت حجزوز 13شيل زكم )

 :الاطخيخاحاث

 عدم الالتزام باألطع الهىدطُت ملعاًحر الخخضحر .  .4

 ًىحد أي حصجحر زأس ى )أطلف خضساء أو مدظللاث دائمت الخضسة ( علي واحهاث املباوي. ال .1

ت ٌعخبر معُاز مىحىد الي خد ما .  .0  حصجحر أمام املخالث الخجاٍز

 ًىحد حصجحر الخدائم في أكثر مً مدلت  بشكل مباشس . .7

م معُاز مىحىد لِع في كل املخالث وفلا لضىابغ الخخضحر .الدصجحر علي حاهبي ال .4  عٍس

 الجصز الىطعُت للدوزان في بعض املخالث جعبم املعاًحر الالشمت للخخضحر . .9

حصجحر أمام املىاشل جىحد خاالث كلُلت وفلا للضىابغ واملعاًحر ولكً أغلبها ال ًىحد جيظُم  .4

 هىدس ي في شزاعت ألاشجاز والصجحراث .

 الفىُت لدي العاملحن في أعمال الدصجحر والصُاهت الصزاعُت والىكائُت . ضعف الخبرة .7

كلت الىعي الاطدثمازي في مجال الدصجحر والخيظُم واجباع خعىاط الضىابغ واملعاًحر و  .6

 إلاهخمام بها .

عاث ملصمت في الخخعُغ العمساوي للمدن إلوشاء جلك الخدائم  والدصجحر  .48 عدم وحىد حشَس

ت أمام املىاشل مً خُث جددًد مظاختها وجىاطبها مع حجم املدن وألاخُاء أمام املخالث الخ جاٍز

 الظكىُت وإلادزاًت واملىازد العبُعُت املخاخت مً ماء وظبُعت و جسبت .

 

75.43% 

59.65% 

57.89% 

50.87% 

42.10% 

38.59% 

38.59% 

17.54% 
17.54% 

 المعايير والضواب  الموجودة

 محلة جنزور الشرقية 

 محلة السراج

 محلة جنزور الوسط

  محلة شهداء عبد الجليل

 محلة جنزورالسوق

 محلة النجيلة

 محلة صياد

 محلة الحشان

 محلة سيدي عبد اللطيف
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 الخىصياث:

 ظاز الخخعُغ العمساوي . إجىفحر البيُت الخدخُت الالشمت إلوشاء الخدائم العامت في  -4

 س ي مً أطلف املباوي الن املىعلت جفخلس لرلك .حصجُع علي الدصجحر السأ -1

ادة أعمال الصُاهت والخدمت الهىدطُت باملصزوعاث . -0  ٍش

دازي  بأطع الخخعُغ العمساوي  للخدائم واملظعداث جىعُت البلدًت واملخالث الخىظُم إلا -7

 الخضساء والالتزام باملعاًحر والضىابغ .

ت واليشاظاث العامت  بأطع جخعُغ الخدائم وعملُاث  -4 جىعُت أصخاب املخالث الخجاٍز

 الدصجحر  

 الاهخمام باألزصفت وحصز الدوزان الىطعُت . -9

ادة الىعي البُئي علي مظخىي الظكان بالبلدًت بأهمُت الخدائم طىاء كاهذ مجزلُت او عامت .-4  ٍش

 : املساحع

 الخخعُغ العمساوي في مدًىت صبراجت لُبُا  .( مكخب 1886عسب , دمحم ) .4

( جسكُب الغعاء الىباحي في مدًىت مصساجه كظم الىباث 1844دمحم مفخاح الجسوش ي ) خالد دمحم .  .1

 كلُت العلىم حامعت مصساجه <  لُبُا  .

دزاطت واكع خال  \( أطع ومعاًحر جخعُغ املىاظم الخضساء داخل املدن 1847حىاد هُفاء ) .0

 خضساء في مدًىت الظماوة ببغداد .املىاظم ال

 ياملجلت الجغسافُت ..هافدة الجغسافُحن العسب مىخد \1848مازض \ 17املىطىعت الجغسافُت   .7

فُت ت > حغسافُت املدن والخخعُغ الخضسي الجغسافُت الٍس املعاًحر  ,الجغسافُت البشٍس

 الخخعُعُت إلوشاء املظاخاث الخضساء الظكىُت .

 ( جخعُغ املىاظم الخضساء ذاخل املدًىت .  4674مهاوي كاطم خالوي )  .4

, ) املعاًحر الجغسافُت للمظاخاث الخضساء والخدائم وهظم 46.1.1848الجمعُت الجغسافُت  .9

 جصمُمها في املدن العسبُت .

4. default.asp-www.dubaitourism.ae/map/ar صدز امل 

 

http://www.dubaitourism.ae/map/ar-default.asp
http://www.dubaitourism.ae/map/ar-default.asp
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 التعبري الفين لدى رسوم األطفال

 ائحسأ.صالح عمران ال                        أ.عاشة حسن العربي الكمجاجي        
 جامعة الزاوية –كمية اآلداب              جامعة الزاوية                   –كمية اآلداب   

 أ.عبدهللا أبهالقاسم المريهل
 جامعة الزاوية –كمية اآلداب 

 مقدمة:

خُث ان ، ًاللؿت والٌخابت ألازغي جلهائُا شأهه شأن وؾائل الخػبحر  ؤلاوؿانًىمى الكً غىض 

ت مسخلكت والػمل الجؿمي والكً وحض بىانؼ ممحز في  وؤلاصعاىالكٌغ  أصواجهوان ، له غىاضغ حػبحًر

قهى ًىقغ للخىاؽ ايبر نضع مً الغاخت الىكؿُت وقُه ، ًمًٌ الاؾخؿىاء غىه ال ئطا ؤلاوؿانخُاة 

ٌدؿب  وغُا غلى جظوم الجمُل ومػغقت الهبُذ ونض ًهاس ي مػظم  ؤلاوؿانجبزؽ اإلاىاهب الكىُت ٍو

 أبائهممً  ؤلاهماُبؿبب ، مً الخغمان مً مماعؾت وشاؾاتهم الكىُت في البِذ واإلاضعؾت أؾكالىا

 . أمهاتهمو 

خأمل ىنكَ مػه في لخظاث الخأمل قجراه ًسلو مىنكا ًضغى ، غىضما ًغؾم الؿكل ًكٌغ ٍو ٍو

ض  وان عؾىمه زمغة غىاء مً  ئصعايَ ئليًىضله  أنللخكٌحر وحػِش مػه وجسغج مىه بالخٌمت ًٍغ

هُى )بُاحُه(  ،الخس ي وؤلاصعاى الخأمل والخػمو الخظ وهى ًغؾم قػهله  ئنٍو الؿكل ًكٌغ ٍو

اث مدؿلؿلت مً الكٌغ  أغنى باألشُاءًغبـ طاجه  قٌغة  آًتقان  ،بشٍلها اعجباؾاجهمً  أيثربمدخٍى

وجخػمو ًلما جأيضث  ألاضالتوجؼصاص  ألاضالتخض ما زُؿا مً  ئليجدمل  عؾمهًسغحها الؿكل في 

 (1).وجىحه هدى الخػبحر الكني الؿكل  شخطِخه

، واهكػاالجه وأخاؾِؿهومشاغغه وغىاؾكه  أقٍاعهباليؿبت للؿكل وؾُلت ٌػبر بها غً والكً 

والكً مىهبت نابلت ، وهى اإلاىكظ الىخُض للخىكِـ غً همىمه ومشاًله وغما هى مٌبىث في صازله

لما جىؾلىا في عؾىم  ئاللخؿحر والخؿىع والخجضًض ال ًملٌها   ألاؾكاُالكٌغ الضائب الخغيت ًو

 أقٍاعهمٌشؿلىن  قانهمالغؾم  ألاؾكاُماعؽ جٌشل غً شخطُاتهم وغىضما ً ؾغاعاأايدشكىا 

 .قُيؿىن قُه همىمهم ومشاًلهم قترة اهضماحهم في الػمل الكني ، وغهىلهم وخىاؾهم

، زالنت مخضعحت مصخىبت بىمى غهلي ئبضاغُتقً الؿكل غلى اهه غملُت جكٌحر  ئليًىظغ 

الخغة جدؿم بالخلهائُت والىهاوة  ألاؾكاُوعؾىم ، واهكػاالجه الظاجُتوقُه حػبحر غً مشاغغ الؿكل 
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ت ئت، ألاؾكاُغىض  أهمُتحػخبر شِئا طا  قهي، والخٍُى اليشاؽ  أشٍاُوهى ، ٌػبر غً ؾكىلتهم البًر

 (2).الػهلي

يشـ  املخُلتحجغاث  ًػنياليشاؽ الػهلي  أشٍاُالغؾم باليؿبت للؿكل هى اخض  ئن ٍو

ض الاهخمام بالشػىع الىحضاوي وان ، حؿم الكٌغ ٍؼ التي ًجؿضها الؿكل بالغؾم غلى  ألاقٍاعٍو

 بطىعة وألىاههالؿكل اإلاىهىب  أشٍاُوجظهغ ، أخُاهانض ًطػب غلُىا خلها  ألؿاػاالىعم  حػخبر 

ًجػلىا وؿخؿُؼ جكؿحر ًل ش ي ًغؾمه جكؿحرا مىؿهُا، وفي  ٌشىبها هىع مً الؿمىع وهظا ال

بػؼ الضعاؾاث في  أظهغثخُث  ،ًجض عاخخه الػهلُت والىكؿُت غىضما  ًغؾمالؿكل  ئنالىانؼ 

ت جخػمً  ئنهظا املجاُ  قىُت  أهماؾاالغؾم باليؿبت للؿكل غملُت طهىُت زُالُت ولِؿذ بطٍغ

ىن مػغقتها وجىمى هظه  مىظ الؿكىلت وظهغ  ألاقغاصوجدبلىع غىض  ألاهماؽيثحرة ال ٌؿخؿُؼ البطٍغ

 ألاشُاء ئليبػهله ولِـ ببطغه وغىضما ًٌبر ًىظغ  ألاشُاء ئليًغؾم ًىظغ  الؿكل غىضما ئن أًػا

 (3).بكٌغه

 مشكلة البحث:

ًائً حي ًخأزغ بما ًدُـ به مً  و خىاؾه املخخلكت قحري  أشُاءًل  مسخلكت في الٍىن غً ؾٍغ

خظوم زم ًىكػل إلاا ًخأزغ به ؿمؼ ٍو لمـ  َو دـ ٍو قِشغع لخجؿُض هظا الاهكػاُ بطىعة نض ، ٍو

ًاثزؿىؾا  أوجٍىن ألكاظا  بػؼ  عبؿىا بحن مظاهغ أو قاطا، أشٍاال أو ألىاها أو أوؿاما أو أو خغ

 أما، هظه الخىاؽ قداؾت البطغ حشبػها الطىعة والشٍل والدجم واللىن ويظلَ خاؾت اللمـ

قهض غبر بىؾائل غضًضة منها ،خٍلم اهه م ؤلاوؿانخاؾت الؿمؼ قدشبػها اإلاىؾُهى ومً ممحزاث 

،قالخػبحر ٌػض مً املجاالث اإلاؿخدضزت التي حؿخسضم في الكً الدشٌُلي الغؾم والغنظ والؿىاء 

،ً الخػبحر خُث ٌػخبر  ،قالخػبحر الكني وؾُلت ٌػٌـ بها الؿكل مكاهُمه غً طاجه وغً الازٍغ

غاهىا منها الباخثىن والكالؾكت  والتي، الؿكل مً أهم نػاًا الكً اإلاثحرة للجضُ الكني لضي

ومً زالُ الخجاعب الصخطُت واإلاالخظت لؤلؾكاُ صازل اإلاىاُػ حاء الدؿاُؤ هل  الكىاهىن،

في هظه الهػُت  اقلهظا زػ الغؾىماث التي ًهىم بها الاؾكاُ حػخبر زغبشت أم هي حػبحر قني ؟

 بضعاؾت مخىاغػت جبدث في أؾغاع قً الؿكل الدشٌُلي. ىابدُث نم، الكىُت

 البحث: أهداف

 .ؾماجهو  هم ممحزاجه له وأومغاخ الدشٌُلي  الؿكل عؾىم  بكً بالخػٍغليهل هظا البدث 
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 البحث: أهمية

اصة  ئمٍاهُاثوالنهىع بأؾمى مالضًىا مً  أهمُتها و ألاؾكاُبهُمت عؾىم  ؤلاخؿاؽ ئن في ٍػ

الخغة الخلهائُت  ألاؾكاُهػخي بغؾىم  أن وال ًطلحغغوعي  أمغ، لئلبضاع ألاؾكاُالهضعة غىض 

تها  ووؿهؿها غلى خؿاب الغؾم الىانعي وهجػلها جطؿبـ بغؾىم الٌباع قخكهض بظلَ عٍؤ

، وجكهض ههائها وضغاختها وجىظُمها ألاضلُتاإلامحزة وبغاءتها ،الؿكلُت  وزطائطهاالخهُهُت 

ىن  قاألؾكاُ الاهكػالُت  أخاؾِؿهمعؾىما حػبر غً ًهضمىا  أنٌؿخؿُػىن  أخغاعاغىضما ًتًر

هدً لم هًٌ  وإطا،حػبحراث ؾحر مغئُت جكؿغ زطائظ مػُىت  أخُاها،قخظهغ غىضهم والجؿمُت 

ت ألاؾكاُغلى وعي واضح بما جخػمىه عؾىم  قان صعاؾدىا لها ، الخغة وجطىعاتهم املجغصة والغمٍؼ

مغاخل الخػبحر الكني للؿكل  أهمهظا البدث في قهم ومػغقت  هأهمُخجٍىن ػائكت .قلهظا جٌمً 

 لهظا الكً اإلاخىاغؼ. وألاب ألامويُكُت جكهم 

 فن الطفل الخشكيلي:

ا زاعوا غلى جهالُض  زغج منها قىاهى جصخُدُتالهغن الخاؾؼ غشغ ظهغث زىعة  أوازغفي 

نضًمت في ، والخألو بكلؿكت حضًضة في جؿبُهها لئلبضاعوغمضوا ئلي الخغوج  ، اإلاهُضة ونىاغض الكً

جىاصي بهُمت الػمل الكني الخغ خؿب نُمخه الغوخُت ال الشٍلُت الىانػُت التي بهُذ ، وشأتها

حضًضة أمام مً  أقامغاحؼة غً الخؿىع والخألو هظغا للخٌغاع اإلامل في الشٍل واإلاػمىن ،وقخدذ 

ت  ، خغيت الخُاة الُىمُت الخضًثت واإلاػاضغة جالءمًإمً بدغيُت ؤلابضاع والابخٍاع بؿغم غطٍغ

 بػض ًىم
ً
 الثىعةوقً الؿكل هى ولُض هظه ، وجكسح املجاُ للمىاهب الٌثحرة بخهىُاث مسخلكت ًىما

.
ً
 (4)الػاعمت في الكىىن غامت ونض جم الاغتراف بها مإزغا

ىض مػظم غًاهذ البضاًت لهظا اإلاكهىم اإلاؿخدضر )حػبحراث ألاؾكاُ الكىُت( واإلاؿمى 

نض ظهغ في نهاًت الهغن الخاؾؼ غشغ بػض الاهخمام  ،(child artاإلاشخؿلحن بالتربُت الكىُت )قً الؿكل 

( خُى غغوعة صعاؾت هظا الٍائً ؤلاوؿاوي اإلاؿمى بالؿكل غلى  ئلُهاإلاتزاًض الظي صغا  )ؾخا جلي هُى

ًاقت مغاخل و ًائً ًمثل وخضة ًلُت نائمت بظاتها في   .مىاشـ مغاخل همىه  اهه 

ئهما هى هدُجت اليدشاقىا  ل( مطؿلح حضًض، وايدشاف قىىن ألاؾكاُمطؿلح )قً الؿك ئن

 ، للؿكل طاجه
ً
ػض مداولت  وال جهُضهوهى الكً الظي ًبضوا خغا  َو

ً
ا ً وجلهائُا نُىصا يما أهه ًٍىن غكٍى

هت طاث مػنى، وألاؾكاُ  أبغاػهاو  ،حاصة وهامت مً ألاؾكاُ لترجِب وجىظُم البِئت املخُؿت بهم بؿٍغ

.
ً
 (5)ًكٌغون في شتى الؿغم وألاؾالُب مثل الٌباع جماما
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ض( أن الخػبحر الكني هى في الخهُهت  أوضحولهض  ،اوػٍاؽ الهكػاالث الؿكل )هحربغث ٍع

ووؿبت أن الخػبحر الكني هى غالنت بحن الجىاهب الظاجُت واإلاىغىغُت  (وطيغ )قان ًىرووحضاهه ،

 ًمخلَ الؿكل مً نُم ومهاعاث واججاهاث. ومهضاع ما، ًخىنل غلى الخبراث الؿابهتالىجاح قُه 

قلؿكت الكً بشٍل  بكً الؿكل هدُجت لخكهم الػالناث الجضًضة في مكهىمحاء الاغتراف 

والظي الخظ وحىص قً نائم ، لهظا الخكهم امخضاصائال  (قغاهؼ حشؼى) الباخث وما مجهىص، غام

وبػضها اهدشغث اإلاكاهُم هدى صعاؾت وجدلُل قىىن ، باع الخهلُضيبػُضا غً قً الٌ بظاجه

ت أيثر في الخػبحر والابخػاص بهم غً ، وحؿحرث مىاهج قىىن ألاؾكاُ، ألاؾكاُ جبػا لظلَ هدى خٍغ

وجىالذ الضعاؾاث وجدههذ اججاهاث جىاػي ، جأزحر الهُىص والهىاغض اإلاكغوغت  غلى قً البالؿحن

ًل هظه ، الخاضت بكً الؿكل جإيض غلى أهمُخه واإلاخػضصةملخخلكت هظه الضعاؾاث وألابدار ا

اث جداُو ألازظ بُض الؿكل هدى  وصقػه باؾخمغاع الابخٍاع مؼ جىمُت نضعاجه املخخلكت  ؤلابضاعالىظٍغ

ت وغهلُت  .(6)مً خؿُت وؾمػُت  وبطٍغ

 عند الطفل: همى الفن

اصة نضعة  لؤلشُاءًىمى الكً غىض الؿكل بىمى مػغقخه ومالخظخه  ىطج قٌغه، والىمى هى ٍػ ٍو

ضة  الؿكل غلى الخهاؽ الطىع مً الػالم الخاعجي املخُـ به  والخػبحر غنها في الكً بطىعة قٍغ

سخلل  تهم للػالم  أطهانهمًىؿبؼ في  ما ئليفي حػبحراتهم الكىُت وؿبت  ألاؾكاٍُو مً زالُ عٍؤ

ها الؿكل مً زالُ هظغجه للػالم املخُـ قهىاى غضص يبحر مً الطىع الظهىُت التي جلها، الخاعجي

هت  وهى طلَ الجؼء مً الػهل الظي ال، بالشػىع  ًامىت ئنهابه مستزهت في غهله ، أي  هضعيه بؿٍغ

ت أو، وانػُت أشُاءالػاصًت ،جكصح هظه الطىع غً  ألاخىاُمباشغة في  ضًت أو، عمٍؼ  أو، ججٍغ

ؾلب مً الخػبحر  وانػُت وجظهغ هظه متى ما أشُاءغما ًضوع في غاإلاه الباؾني مً  أو، جٌػبُه

وفي خالت  ،زالُ الىىم ألاخالمفي  أخُاهاوجظهغ  ،بالغؾم غً مىغىع ما، قِؿخضعى ما في طايغجه

ا أنًمًٌ  ال ألاشُاء هظه ،الاؾترزاء الظهني وهكؿُا، قُإصي  ًضعيه اإلاػلمىن ؾحر اإلاإهلحن جغبٍى

يبغي  ،الػهل اإلابضع وبىائه لضي الؿكلازخالُ في جىاػن همى  ئليجىحيههم الخاؾئ  ًضعى اإلاػلم  أنٍو

به الؿكل في  وما ًكٌغ ًكهمه في غهله لِـ يما ًكهمه الٌباع، املخخظ في التربُت الكىُت بأن ما

جٍىن ظاهغة للػحن  ال ،وان الخػبحر الكني الظي ًكٌغ قُه الؿكل زطائظ ،ًكٌغ به الٌباع الكً ال

و مباشغ ال والخػبحر غما  لؤلشُاءعيها الٌباع، وان الكاعم بحن الخمثُل الىانعي ًض أنًمًٌ  بؿٍغ

ُ  ئنهى  ،هى مؿبىع في طهً الؿكل بضال مً ابخٍاع  أشٍاالٌؿخػحروا  أن ئلي ألاؾكاًُضقؼ  ألاو

 .(7)زاضت بهم أشٍاُ
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جىكؿُت ًىهل  ئبضاغُتالتربُت الكىُت باليؿبت للؿكل غملُت  ئن ،إلاػلمأن ًضعيه اًيبغي  ما ئن

ً وأقٍاعهالؿكل غً الكً مشاغغه وغىاؾكه  ًابخه آو  ،هضمُه آوولِؿذ غملُت نامػت  ،لآلزٍغ

 ئؾالموحػمل غلى  ،ولِـ اإلاهلض ،قهي جسلو الكغص اإلابخٌغ ،والػىاؾل وألاقٍاعلهظه اإلاشاغغ 

هجػل  أنولٍي همىذ الؿكل الهضعة غلى الغؾم ًجب  ،ومشاغغه أقٍاعهالػىان  للكغص للخػبحر غً 

 
ً
بدُث ٌؿخؿُؼ الخػبحر  ،مً غمغه ألاولىومكػما بسُاُ نىي وطلَ في الؿىىاث  ،عؾمه جلهائُا

ضي أوعمؼي  بأؾلىبمشاغغه الغوخُت  ومىاص  ألالىانوهجػل  ،وان هجػله ًأحي لكىه ؾىغا ،ججٍغ

وبداحت الي اؾخسضامها في  ،دـ بغؾبت هدىهاالغؾم وزاماث البِئت املخخلكت البؿُؿت التي ً

 ئظهاعمؿلها صقؼ الؿكل الي  وال ًطلح ،حضًضة منها أشُاءوهضغه ٌػمل  ،ججاعبه في مخىاُو ًضه

ت في طلَ ،بضاقؼ مً طاجهئال مخهىت  أشُاءغمل  أو ،الدشابهاث اإلاغئُت في الغؾم وان  ،وبغؾبت نٍى

 للمهاعاث الخهىُت ومخ
ً
 .(8)دمؿا لهاًٍىن غاعقا ومخدؿؿا

ت في  ألاؾكاًُضعيه اإلاػلمىن اهه لِـ ًل  أن ًيبغي وما  ألاشُاء ئظهاعًملٍىن نضعة بطٍغ

ملٍىن اإلاهاعاث في غمل  عؾىماتهموانػُت في   . اإلاخهىت ألاشُاءٍو

وفي الىظائل   ،الكً ٌؿاهم في وشاؽ الؿكل الػهلي واإلاػغفي ئنًخكو غلماء الىكـ غلى 

صوع الكً غىض الجىاهب  أهمُتوال جهل  وهى حػبحر غً خُاجه الاهكػالُت، ،وؤلاصعاىالػهلُت الػلُا 

الكً  ًإصي ئط ،الجاهب الاحخماعي ئليبل جخػضاها  ،الىكؿُت والػهلُت في شخطُت الؿكل قدؿب

و عبـ ئصعايه باملجخمؼ املخُـ .  غً ؾٍغ
ً
 بىاًء في هطج الؿكل احخماغُا

ً
 صوعا

حضًضة في همىهم الػهلي وزطائطهم وغاإلاهم  أغماُشل غً الخغة جٌ ألاؾكاُعؾىم  ئن

ت ئؾهاؾُه ،الخاص بهم الؿكل ٌشاهض  ئنقُهُى غلماء الىكـ  ،وهظه الخؿىؽ والػالناث الغمٍؼ

ض ئليقُترحها  ،الطىع الظهىُت في غهلت ًي هىضس ي قٍغ ت مجغصة  باًهاع خغ أي أهه  ،زؿىؽ عمٍؼ

 
ً
 ًطػب غلى الٌباع مػغقت  ش يءفي  طهىُت ئؾهاؾُهٌؿخدػغ ضىعا

ً
 ،مػامُىهما نض ًٍىن عمؼا

حضًضة وهمٌىه مً الابخٍاع  أقامبكٌغ الؿكل وغهله في اإلاغخلت الابخضائُت هدى  هىجىولٍي 

وفي غالم  ،واؾؼ ئؾاعفي  ألاشُاءوهمىده نضعة غهلُت وخؿُت وزُالُت بدُث ًطىع  ،والايدشاف

 إلاكهىم الغ 
ً
ت .وفي الىانؼ حضًض ؾحر الػالم اإلاألىف ؾبها ت الػطٍغ الؿكل ًجض عاخخه الػهلُت  ئنٍؤ

 خغة مبخٌغة
ً
 .(9)والىكؿُت غىضما ًغؾم عؾىما

 أهداف جعليم الفن لألطفال:

الػامت جخضازل مؼ قىىن  ألاهضافن هظه ئواإلاهخمحن بالكىىن غلى  الباخثحنًخكو مػظم 

واهم  ،الاهخمام بهظا اليشاؽ الكني لهمأزىاء  ؾحرهمجخدهو بحن ألاؾكاُ أيثر مً  نهائئال الٌباع 

 هي: ألاهضافهظه 
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 حُل مإمً بضًىه ومػتز بظاجه وبأمخه وأضالت قىىنها. ئغضاص/ 1

 ايدشاف اإلاىاهب الكىُت وضهلها ./ 2

 به . وؤلاخؿاؽجىمُت الخظوم الكني والجمالي / 3

 .وزلو حُل مبضع قىُا  وؤلابضاعغلى غملُاث الابخٍاع  الخأيُض/ 4

 أمتهم.ًخماش ى مؼ وانؼ  بما ألاؾكاُظُل قىىن جى / 5

 .اؾخسضام الخاماث والخػغف غليها في الخي الظي ٌػِش قُه الؿكل/ 6

 .وزُالتهم املخخلكتومُىلهم مً الخػبحر غً أقٍاعهم  ألاؾكاُجمٌحن / 7

و ئبضاغاجه الخاضت   بمؿإولُخهالؿكل  ئخؿاؽ/ 8  .هدى وؾىه غً ؾٍغ

 .اليشاؽ الػام للؿكل عبـ الكً بمسخلل أهىاع/ 9

 .(10)للمكاهُم الكىُت والجمالُت في الػمل الكني ألاؾاؾُتالخػغف غلى الػالناث / 10

 الحعبير الفني عند الطفل:

ًٍىن طلَ  وؾالبا ما ،مسخلكت للخػبحر غً اإلاشاغغ والاهكػاالثهمخلَ هدً البشغ وؾائل 

ت ا  ؾغم ؾحر مباشغة نض ًخم جدىٍلها ال ئلي اظاقت ،غىض الغاشضًً بالؿغم اللكظُت الشكٍى شػىٍع

هت الخػبحر غً هظه اإلاشاغغ والاهكػاالث نض جبضوا مسخلكت غىض  أن ئال، أزغ ئليمً شٍل  ؾٍغ

غؾبىن في  ال جإهلهمزاضت اللظًً  ألاؾكاُ ت مً الخػبحر الضنُو غما ٌشػغون ٍو نضعاتهم اللؿٍى

التي  ألامىع هىاى الٌثحر مً  ئن ئالمت للخػبحر الؿلُ اللؿت ألاؾكاُوختى لى امخلَ بػؼ  ،جدهُهه

ذ بها هظغا للهُىص الاحخماغُت اإلاكغوغت غليهم مً الٌباع خُث ٌػض  ،جمىػهم مً الخػبحر الطٍغ

ا ًهىم به الؿكل هى بضًل غً اللؿت اإلاىؿىنت وشٍل مً  الخىاضل  أشٍاُالغؾم غمال قىُا حػبحًر

خُث جمثل الغؾىم اوػٍاؾا لخهُهت  ،الاهكػاليويظلَ له وظُكت الخىكِـ  ،ؾحر اللكظي

الخىاع  إلنامتمىاؾبت  وأصاة ،مشاغغهم وحػض الغؾىم وؾُلت ممخاػة لكهم الػىامل الىكؿُت

 .(11)غلى خض ؾىاء ألاشخاصوجدهُو الخىاضل مؼ ًل 

هخه في الخػبحر غىه  ،ًخىنل غلى مضي ئصعايه لهظا الص يء ،حػبحر الؿكل غً ش يء ما ئن وؾٍغ

ًأي حػبحر أزغ له نُمخه وأهمُخه ئطا ئنها  حػخبر وؾائلفي عؾىمه  ألاولىسؿُؿاث والخ ت   حػبحرحػبحًر

يهخم قيها بٌماُ ألاصاء وال قيها الؿكل بأؾلىب الٌباع  ًخأزغ ال ،مباشغ غً خاالث غاؾكُت وهكؿُت

هت مػُىت قأهه ال ش يءهضقؼ الؿكل للخػبحر غً  أنخاولىا  قاطا ما ،وصنخه ٌػبر غىه حػبحرا  ما بؿٍغ

بت غلُه ال  بل ؾُػبر بأؾالُب ؾٍغ
ً
حػؿُل  ئليمما ًإصي  ،جخكو مؼ نضعجه ومهضاع همىه ههُا ضاصنا

ٌػخمض صائما  ،هظا الىمى والخض مً نضعجه غلى الخػبحر، والؿكل الظي ًخأزغ بأغماُ ؾحره قُهلضها

 بمك ،في جكٌحره وجطغقاجه غلى الؿحر
ً
شػغ بعجؼه غً ئن ًإصي غمال وطلَ بػٌـ الؿكل  ،غصهَو
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 غلى  الظي ٌػبر غً طاجه صون جهلُض أو
ً
بحن هكؿه وبحن  اإلاالئمتجأزحر مً الؿحر قأهه ًطبذ مغها ناصعا

 .(12)أي خالت حػترغه

والخػبحر البطغي الكني لؤلؾكاُ هى مجمىغت مً الػملُاث واإلاماعؾاث اإلاػهضة التي جضقؼ 

ت مدملت بهُم قىُت ومهاعاث أصائُتالؿكل هدى الخكٌحر مً أحل اؾخدضار أشٍاُ  وهظه  ،بطٍغ

لظلَ لم حػض  ،الكىُت لها قىائضها التي حؿاغض غلى جىمُت الهضعة غلى الابخٍاع واإلاماعؾاثالػملُاث 

ت في خطظ التربُت الكىُت التي ًهىم بها ألاؾكاُ في مغخلت  ت لؤلشٍاُ البطٍغ اإلاماعؾت الخػبحًر

بل ئن مماعؾت الخػبحر البطغي الكني قغضت  ،مجغص شٍل مً أشٍاُ الخػلُم ألاؾاس يالخػلُم 

خُى مكهىم الخػبحر البطغي اإلاهابل  (اعنهُم)يما ناُ  ،أالبخٍاعي الخكٌحر  أهماؽلخدهُو همـ مً 

 باهكػاالث وغىاؾل  ئغاقتللخكٌحر بشٍله الخهلُضي 
ً
ئلي ئن هظا الىمـ مً الخػبحر ًٍىن مغجبؿا

 وجغبىٍاالؿكل وجدمل م
ً
 زهاقُا

ً
 .(13)غصوصا

غ والؼزغقت  ًالغؾم والخطٍى وغلى الغؾم مً جىىع أشٍاُ الخػبحر البطغي الكني في اإلاضعؾت 

ت ئهما وغػذ في  ألاشٍاُأن ًل هظه  ئال ،والخؼف والىدذوالؿباغت واليؿُج والدشٌُل  الخػبحًر

قالؿكل ولض مؼوص بالهضعة  ،جمثل حؼء مً يُانهم ألاؾكاُحػبحراث  ئنمىهج الخػلُم مً مىؿلو 

 غلى الخػبحر الكني التي جدظى بها عؾىم ألاؾكاُ  في مغاخلهم الؿيُت اإلاخخابػت .

قالغؾم بمثابت  ،وزاضت الخػبحر الكني بالغؾم ،وهىا ًلػب الكً صوعا مإزغا في خُاة الؿكل

ًاللؿت التي ًخىاضل بها الؿكل مؼ  أيثر مىه  ،كظُتخُىما ال ٌؿخؿُؼ الخدضر باللؿت الل آلازٍغ

ت ،قهى لؿت إلاً ٌػاهىن مً ههظ اللؿت ،حمالُامػنى  حػىم غملُت  ،او مً وحىص ضػىباث لؿٍى

ًجىاضلهم مؼ   . آلازٍغ

هت التي  ،قالكً ًدُذ للؿكل مماعؾت اليشاؽ وجلبُت خاحاجه الىكؿُت والػهلُت قالؿٍغ

ضًه  ،وما ًلمؿه شػغ به ػه وما ٌاؾخجابخه إلاا ًغاه وما ٌؿموصعحت   ،ٌؿخسضم بها الؿكل غهله ٍو

اصة اجطاله  ًومضي عؾبخه في ٍػ  ًل هظا له غالنت بؿػاصجه ،باآلزٍغ

وحػبحر جسخلل أبجضًخه غً أبجضًت اللؿت  ،والكً باليؿبت للؿكل وؾُلت للخػبحر الاللكظي

وال  ،اإلاؿاخاثوألاشٍاُ وألالىان طو  ،قالخػبحر الكني ٌػخمض غلى أبجضًت الخؿىؽ ،اللكظُت

 لُػلمه ئًاها
ً
يما اهه ٌؿخسضم أًت  ،بل ًهىم بػمله صون مؿاغضة مً اخض ،ًدخاج الؿكل أخضا

ًاهذ نلم عضاص    أوأصاة جهؼ جدذ ًضه ؾىاء 
ً
حػبر غما  ألاؾكاُوبالخالي قان عؾىم  ،لىن  أوشمػا

وحػؿي ضىعة ضاصنت غً  ،ًجِش بساؾغه وطهىه لظلَ هي لؿت جىاضل بِىه وبحن اإلاشاهض

 . ؾلبُت أوًاهذ هظه اإلاٍىهاث ئًجابُت  ئطاقُما  ،مٍىهاجه
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افع   الحعبير الفني عند الطفل:دو

ت والبؿاؾت وضضم  ألازغي ًمحز قً الؿكل غً باقي الكىىن  ما ئن هي جلَ الخلهائُت والػكٍى

ت والبراءة ،الخػبحر غجبـ قً الؿكل باملجخمؼ الظي ٌػِش  ،وألاضالت والخُاُ والابخٍاع والشاغٍغ ٍو

خكاغقُه  ىمى ٍو ،قالكىىن غامت  وأماُ وؾمىحبما قُه مً وانؼ ل مػه بمػاهاجه وججاعبه ومىانكه ٍو

باغخباعها مىمُت  ،مً وؾائل الخػلُم الىاجخت في ونخىا الخاغغ أضبدذزاضت  ألاؾكاُوقىىن 

ل ما جىمُه مً  ئلي ما باإلغاقت ،ًؿمذ له للؿاناث والهضعاث والكػالُاث واإلاهاعاث املخخلكت ًو

وان لكىىن الؿكل  ،وألاخؿً ألامثلئلي  ؤلاوؿاوياعجباؽ احخماعي وجصخُذ إلاؿاعاث الؿلىى 

 .(15)ومً أهم هظه الضواقؼ هيوألامثل   ألاخؿًهدى  وأخاؾِؿهصواقؼ وحضاهُت جدغى مشاغغه 

  :الحزكي س يـ إلاشباع الح1

ي،س ي ؾىىاث غمغه ألاولى غلى وشاؾه الخأ ـ ٌػخمض الؿكل في  ابخضاء مً مىخطل الؿىت  الخًغ

ًاجه وإخٍام نبػخه في اؾخسضام  . الهلم الثاهُت ًمٌىه الؿُؿغة غلى خغ

ًاث أغػاء حؿمه وما ًىجم غنها مً آزاع لظلَ قهى  ب ـ ًىلؼ الؿكل في هظا الؿً اإلابٌغ بدغ

 . ٌصخبـ غلى ًل ما ًغاه مً أؾؿذ

 لغؾبت خغيُت غػلُت خُث جٍىن الخغيت مدخىاة بضازله  ج ـ الؿكل ًيخج شخبؿاجه
ً
ألاولى ؾبها

 أو
ً
  وجبدث غً مخىكؿا

ً
 .مسغحا

 . ؿُت الخغيُتواللظة الخ ص ـ أن الضاقؼ الغئِـ ليشاؽ الؿكل في هظه اإلاغخلت هى مجغص اإلاخػت

ًيخج غً الؿكل باإلاخػت الجمالُت والخغيُت وما  هـ ـ أن غملُت الغؾم في خض طاتها مطضعا لشػىع 

 . ئخؿاؾا بالغغا والؿغوع الغؾم مً زؿىؽ وأشٍاُ ًىلض غىضه

 :واملشاعز الاهفعاالتـ الحنفيس عن  2

 لػؿىؽ الٌباع وأوامغهم أ
ً
 قشِئا

ً
وهىاهيهم  ـ الؿكل ًىلض خغا ؾلُها زم ًخػغع أزىاء همىه شِئا

 .صازل ألاؾغة واملجخمؼ

وبحن غؿىؽ  اهضقاع ما ًخمحز به مً جلهائُت و الخاص و  ب ـ زالُ مداولت الؿكل الخٌُل بحن غاإلاه

وعؾباجه نض  الهكػاالجهويبذ   لبػؼ الطغاغاث وؤلاخباؾاث ومخؿلباث املجخمؼ والخهالُض ًخػغع

ها لئلشباع  .ال ججض ؾٍغ

للمشاغغ  ج ـ الخػبحر الكني لؤلؾكاُ وؾُلت هامت لخدهُو الخىاقو الضازلي خُث حؿمذ

التي لم ججض قغضت  . وإشباع للغؾباث باالهؿالمغً الخػبحر غنها لكظُا  التي ٌعجؼ والاهكػاالث

  .لئلشباع
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ً وغالناجه بهم ص ـ الخػبحر الكني وؾُلت ٌػٌـ بها الؿكل مكاهُمه  . غً طاجه وغً آلازٍغ

 بالطىع البالؾُت الدشٌُلُت  هـ ـ ٌػٌـ الؿكل في عؾىمه مساوقه
ً
ومشاغغه في ضىع مغئُت مؿخػُىا

  ر واإلابالؿتمثل الخطؿح
ً
ا  أو ال شػىٍع

ً
ا  .والخظف . شػىٍع

 :ـ الحعبير عن الذات 3

ً أهم ما ًضقؼ الؿكل ئلى الغؾم الاجطاُالخػبحر غً الظاث و  ئلىالخاحت  أ ـ  . باآلزٍغ

واإلاؿاخاث  ب ـ الغؾم غىض الؿكل شٍل مً أشٍاُ اللؿت نىامها الخؿىؽ وألاشٍاُ وألالىان

  والغمىػ الشٍلُت اإلاغئُت

 .الخػبحر ؾحر اللكظُت وأهم وؾائل أنىي ج ـ الخػبحر بالغؾم 

 . أؾكاُ الػالم نغاءتها ص ـ أوضح الباخثىن أن قً الؿكل لؿت مغئُت ًمًٌ لؿائغ

ل  . املخُؿحن به هـ ـ قً الؿكل عؾائل مىحهت مىه ئلى والضًه ًو

  :ـ الحاجة إلى الحقدًز وثحقيق الذات 4

 مً نبل املخُؿحن به مً الخاحاث الىكؿُت والاغخباعخاحت الؿكل ئلى أن ٌشػغ بالخهضًغ  أ ـ

  . لِشػغ بهُمخه وقغصًخه وجأيُض لظاجه

 . والظاث ب ـ جىحض ضلت وزُهت بحن الخػبحر الكني

بالغغا غً الىكـ مما  ج ـ الخػبحر الكني ٌؿاغض الؿكل غلى جىمُت مكهىم الظاث وغلى الشػىع 

ضةًدُده مً   .قغص الىعي بممحزاجه الصخطُت الكٍغ

خدٌم قيها ص ـ أن  .(16)الؿكل أزىاء غملُت الغؾم أهما ًدىاُو مظاهغ الخُاة والػالم مً خىله ٍو

ا ًمًٌ قهمه صون ًلماث ومً زم حؿخؿُؼ " (ؾمُث ) جغي  ئن ًل الكىىن جدمل مػنى عمٍؼ

ؤلاخؿاؽ بهُمت الظاث والثهت بالىكـ وان الكىىن جضغم ، وعا عئِؿُا في الخػلُمجلػب ص أنالكىىن 

وجهضًغ الظاث وؾاغضث الكىىن غلى جدهُو يكاءة وحىص التربُت قهي حشمل الخػاعة التي أوشاها 

 .(17)"ؤلاوؿان غلى ألاعع مً الغوغت والجماُ والبهجت والخؼن والؿػب وأضالت الخػبحر

ة لفن الطفل:   الاثجاهات الحعبيًر

  لؤلؾكاُئن 
ً
مظاهغ واججاهاث مسخلكت في أؾلىب حػبحرهم مما حػل لٍل مغخلت أؾلىبا

ًسخلكىن في ؾبُػت ئصعايهم لؤلشُاء في بػؼ اإلاغاخل ئطا ًخجه بػػهم ئلي ؤلاصعاى  وأنهم، ممحزا

خجه البػؼ ألازغ ئلي ؤلاصعاى الؿحر بطغي أو  ىن  الخس يالبطغي ٍو وقو زبراتهم  ألاشُاءقُضًع

قُػبرون غً الجاهب الاهكػالي  ،تي هي هدُجت إلخؿاؾاتهم واهكػاالتهم الخؿُتالخؿُت اللمؿُت ال

ًان  ،في اإلاىغىع ىن  ألاؾكاُوإطا  في الطكاث التي ًخمحز بها أؾلىبهم في الخػبحر  في مغخلت ما ٌشتًر

هت  قُخمحز ًل منهم بؿابؼ  ،الكني لهظا الخػبحر وؤلازغاجفي هظه اإلاغخلت ،قأنهم ًسخلكىن في الؿٍغ
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ًثحر اهكػاالجه مً حىاهب اإلاىغىع والخاماث وؾحرها مً  ما زبرجه الصخطُت ومضيزاص ًخكو و 

 :آلاحيهظه الاججاهاث هظيغ  أهمومً ،ظغوف ومإزغاث 

: وهى اإلاُل ئلي ئبغاػ الخكطُالث وجىغُذ صنُو وممحزاث ألاشُاء ومالمـ ألؼزغفيه الاججا/ 1

 ؾؿىخها صون الاهخمام بالبػض الثالث.

  بالخكاضُل اإلاغئُت والػىاًت بابغاػ ما: وهى غضم الاهخمام الخأزحري الاججاه / 2
ً
ًخأزغ به اإلاػبر جأزحرا

 اججاه اإلاىغىع.
ً
 زاؾكا

ضي:/ 3 ض ألاشُاء الؿبُػُت مً ضكاتها والخػبحر غنها بأشٍاُ  الاججاه الخجٍغ وهى اإلاُل ئلي ججٍغ

 إلاؿاخاث وألالىان.مؼ الاهخمام بالخؿىؽ وا ،بػُضة غً الىانؼ ئلي خض ما

وهى الخػبحر غً ألاشُاء بأشٍاُ طاث ؾابؼ هىضس ي وضكاث  الاججاه الهىضس ي اإلاػماعي:/ 4

ت  .(18)ًخطح قيها ؤلاخؿاؽ بالٌخلت صون الخهُض بالػالناث الؿبُػُت للص يء اإلاػبر غىه مػماٍع

 : عند الطفل الفني الحعبير ى مزاحل هم

ًان مً هدُجتها  ،بأبدار وججاعب غضًضة في مُضان التربُت الكىُت الباخثحننام بػؼ 

ونض  ،في الخػبحر في ًل مغخلت مً مغاخل همىهم ،الخػغف غلى ممحزاث عؾىم ألاؾكاُ وأؾلىبهم

هت  ألابدارطلذ هظه  ىن في اإلامحزاث التي جظهغ في ؾٍغ غلى أن أؾكاُ الشػىب املخخلكت ٌشتًر

جب أن هضعى أن جد ،حػبحرهم لِؿذ بالخدضًض  آلاجُتضًض الؿً في ًل مغخلت مً اإلاغاخل ٍو

 الهاؾؼ بحن ًل مغخلت وأزغي ئط أن هظه اإلاغاخل مخضازلت الي خض ما في بضاًت ونهاًت ًل منها.

بأن الؿكل ًمغ بمغاخل مسخلكت في همىه الكني جبػا لىمىه الػهلي والػػلي  الباخثحنالخظ و 

وان هظه  مغاخل غضة هامت في خُاة الؿكل بشٍل ؾحر زابذ ئليونؿمىا هظه اإلاغاخل  ،والؼمني

 .(19)نؿمحن ئلياإلاغاخل الكىُت التي ًمغ بها الؿكل في همىه الكني جىهؿم 

 .) مغخلت الؿكىلت اإلابٌغة ( ألاولىمغخلت الخسؿُؿاث 

 .(واإلاخأزغةمغخلت الدشٌُل ) مغخلت الؿكىلت اإلاخىؾؿت 

: أربعة إليمزحلة الحخطيطات وثبدأ من سنحين  -أوال
ً
 سنىات ثقزيبا

الخسؿُـ في هظه اإلاغخلت غباعة غً زؿىؽ غشىائُت عؾمذ مً ؾحر نطض ئط ًٌدشل 

دغيها غلى الىعم أو الخائـ أوالؿكل قجأة أزاع عؾمه غىضما ًمؿَ الهلم   ،الخباشحر بُضه ٍو

 مً الىظام  جأزظضأ ؾحر مىخظمت جم الخغيت قتري زؿىؾه جب ئليبمُله الؿبُعي  مضقىغا
ً
هىغا

ا أو  أو صائٍغ
ً
ا  أو زلُـ مً هظه الخؿىؽ حمُػا، وجىهؿم  غىضما جخسظ شٌال اهتزاٍػ

ً
مخػغحا

 مغخلت الخسؿُـ ئلي غضة مغاخل :
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 وجٍىن غباعة جظهغ هظه اإلاغخلت في ؾً الؿيخحن  مزحلة الحخطيط الغير منظم:/1
ً
با وهطل جهٍغ

ئت  ؾحر مىخظمت طاث اججاهاث مسخلكت جضُ صاللت واضخت غلى  مػؿغبتغً مجمىغت زؿىؽ حٍغ

 يما في شٍل )
ً
ًاث ًضه جىحيها مىخظما ب باليؿبت 1غضم نضعة الؿكل في جىحُه خغ ( وهظا لِـ بؿٍغ

ًاث  أصاءلؿكلت في هظه الؿً الطؿحرة ئط أن مً  ؾبُػتها غضم الهضعة غلى  مجمىغت مً الخغ

بضو هظا واض ي.اإلادؿهت اإلاىخظمت ٍو  خا في ًل ما جهىم به مً وشاؽ خًغ

 قبػض جظهغ هظه اإلاغخلت في ؾً  الاهتزاسي: أو مزحلة الحخطيط الطىلي  -2
ً
با الثالر ؾىىاث جهٍغ

مً بضأ مداوالجه في  أشهغ 6ًمغ الؿكل في مغخلت الخسؿُـ ؾحر مىظم وبػض أن جيخهي خىالي  أن

ًاث جدبؼ  وبحن ماخُث ًٌدشل وحىص غالنت بحن جسؿُؿه   ،اإلاغخلت الؿابهت ًهىم به مً خغ

اججاهاث الػحن املخخلكت قُأزظ في مماعؾت هظا الايدشاف الجضًض ملخاولت جٌغاع الخسؿُـ 

الخدٌم في خغيت ًضه وحػخبر هظه الهضعة زبرة  غلىإلشباع مخػخه وشػىعه بأهه أضبدذ له الهضعة 

َ الهلم غلى الىعنت في  ًكػله الؿكل في هظه اإلاغخلت هى وهالخظ أن ما ،خُت باليؿبت له جدٍغ

  أو ألاؾكلوالي  ألاغلىزؿىؽ ؾىٍلت ؾحر مهطىصة جخجه الي 
ً
ٌؿاعا ممتزحت بسؿىؽ ؾحر  أوًمُىا

 .( 2مىخظمت يما في شٍل )

 قشػىع الؿكل ،جظهغ هظه اإلاغخلت في ؾً الثالثت وهطل  مزحلة الحخطيط الدائزي: -3
ً
با جهٍغ

َ ًضه   في جدٍغ
ً
ت وجدٌما ًاث ًضه في اإلاغخلت الؿابهت واهه أضبذ أيثر خٍغ باإلاخػت والاعجُاح لىمى خغ

ًاجه التي هي حػبحر للخغيت الٍاملت  الاؾتزاصةبالهلم الظي ًمؿَ به ،ًضقػه هظا الشػىع ئلي  مً خغ

ت اإلاخضازلتلظعاغه قُسغج لىا مجم  .(3واإلاخٌغعة يما في الشٍل ) ىغه مً الخؿىؽ الضائٍغ

 وقيها جؼصاص نضعة  الغابػتفي ؾً جظهغ هظه اإلاغخلت  مزحلة الحخطيط املحنىع: -4
ً
با ؾىىاث جهٍغ

ت في ؾُؿغجه غلى الهلم ٍىن أيثر خٍغ ًاجه ٍو قُهىم بخسؿُـ مجمىغت  ،الؿكل غلى الخدٌم في خغ

شمُى إلاغاخل الخسؿُـ الؿابهت وهي في الىانؼ  ،مً الخؿىؽ اإلاخىىغت الاججاهاث وألاشٍاُ

ت واإلاخػغحت وفي نهاًت هظه اإلاغخلت ًٍىن  ،قىالخظ قيها الخؿىؽ البؿُؿت والؿىلُت والضائٍغ

 وهي مغخلت الدؿمُت في الخسؿُـ والتي حؿمى بمغخلت 
ً
 إلاغخلت ألزغي أيثر همىا

ً
الؿكل مهُئا

ت يما في شٍل   .(20).(4)الغؾىم الغمٍؼ

 : مزحلة الخشكيل :
ً
ثبدأ من  وعادة ما ،مزحلة الخشكيل ثلي مزحلة الحخطيطات مباشزة ثاهيا

 مزاحل هي: أربع إليسن الزابعة وهصف وثنقسم 

 وقيها ًبضأ الؿكل في  أعبػتجظهغ هظه اإلاغخلت في ؾً  مزحلة الزسىم الزمشية:/1
ً
با وهطل جهٍغ

أن ًٍىن هىاى صون  ،ًهىم به مً جسؿُؿاث قُهُى هظه أمي وهظا أبي وهظه ؾُاعة حؿمُت ما

 باغخباعها  ،غالنت واضخت بحن جسؿُؿاجه والدؿمُت التي ًؿلهها غلُه
ً
وهظه اإلاغخلت هامت حضا
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ً
 ظاهغا

ً
ًان مهخما بػملُت  ،بضاًت لظهىع نضعة الؿكل غلى الخػبحر وقيها ًىمى جكٌحره همىا قبػض أن 

ًاث والخؿىؽ التي ًهىم بها َ ًضه والػالنت بحن الخغ غىضه مً  لػالنت بحن ماأضبذ يهخم با ،جدٍغ

غلى  وأؾماءزحراث غً ألاؾماء وألاقػاُ وبحن ألاشٍاُ التي ًغؾمها ولظا قاهه ًبضأ باؾالم مػان 

 ( .5يما مىضح في الشٍل ) ،نبله أوؾىاء بػض الخسؿُـ  ،جسؿُؿاجه

اقعية:/2 ة شبه الى حؿػت  ئليجبضأ هظه اإلاغخلت مً ؾً ؾبػت ؾىىاث  مزحلة الزسىم الحعبيًر

ت،ؾىىاث   بالخؿىؽ الغشُهت والغؾىم الغمٍؼ
ً
والتي  ،بػض ججغبت الؿكل ألاولى الخسؿُؿُت ومغوعا

 واػصاصث مػغقخه  ،ألازغأزظث جدشٍل ببؿاؾت في 
ً
ًٍىن ئصعايه الخس ي والبطغي نض همى أًػا

ت باألشُاء مؼ اػصًاص نىة غػالث ألاضابؼ أو الُض بشٍل غام ؾم بهىة وبضأ ًمؿَ أصاة الغ  ،البطٍغ

هخه الخاضت، قجراه ًبالـ  جؿض الىانؼ خؿب أقٍاعه وبؿٍغ وجدٌم وجماؾَ أيبر قُداُو أن ٌػبر ٍو

 بػؼ ألاشُاء غلى خؿاب أشُاء أزغي وغىاضغ أزغي، وفي هظه الكترة ال أو ًلغي ألاحجامفي 

املخى وإغاصة الدشٌُل مً حضًض  قجراه أًػا ًلخجئ ئلي ،عاغُا غما ًغؾمه ألاوناثًٍىن في مػظم 

هها بػىل ألاخُانغلى هكـ الىعنت وفي بػؼ و  وجهترب عؾىمه في هظه الكترة مً  ،ًهىم بخمٍؼ

غي  ؼ ألاشُاء ،قحرؾم زـ ألاقو ،الىانؼ وبضاًت الخجؿُم الخطٍى بضأ بخىَػ وقو هظا الخـ  ٍو

ضعى  ،بالتزام جام ي .يما مىضح في الشٍل الخهائو ئلي حاهب ؤلاصعاى البطغي والخس  طهىُاٍو

(6)(7) 

اقعية:مزحلة /3 ة الى ، وجبضأ هظه اإلاغخلت مً ؾً الخاؾػت ئلي ؾً الثالثت غشغ  الزسىم الحعبيًر

شٌال أزغ ومسخلكا خُث ٌػبر قيها الؿكل بىانػُت  عؾىم الؿكل الدشٌُلُت جأزظفي هظه الكترة 

خىنل غً جٌغاع الػىاضغ  ٌل غً اإلابالؿت ئلي حاهب أيثر ٍو ، مؼ مغاغاة ش يء مً الخظفٍو

الخىاؾب اإلاػهُى وبػؼ مً الهىاغض الكىُت ألاؾاؾُت للػىاضغ مً مىظىع وظل وغىء ولىن 

وفي  ،وهٌظا باألزػغ وألاشجاعلؤللىان مخىاؾبت خُث ًلىن لىن الؿماء باألػعم  ازخُاعاجهوجأحي 

ؿخمؼ ئلي الىهض البىاء بطىعة أزغ وصًت وقو خضوص مػُىت  هظه الكترة جخطح مُىله الدشٌُلُت َو

ش يء مً الدصجُؼ وبالظاث في هظه الكترة اإلاهمت في خُاة الؿكل  قُدخاج ئلي ،هظغا لطؿغ ؾىه 

وجؼصاص غىضه الغؾبت لالبخٍاع والػمل الكني بشٍل غام ًلما القى  ،بىكؿه زهخهقتزصاص  ،الكىُت

ا حصجُػا وإعجابا لِـ بالٌالم قهـ وإهما ٌؿخدؿً بالص يء اإلااصي اإلالم ًان عمٍؼ ىؽ ولى 

.
ً
 (9)(8يما مىضح في الشٍل ) وبؿُؿا

والجمُؼ ٌػغف أهمُت هظه الكترة  ،ًضزل الؿكل مغخلت اإلاغاههت مزحلة الزسىم الناضجة:/4

ومالها مً صوع يبحر في  ،غىض ؤلاوؿان مً حمُؼ الىىاحي الىكؿُت والاحخماغُت والكىُت والػلمُت

 قترة اهخهالُت ضػبت وهامت. ،بحن الؿكىلت والغحىلتقهي خلهت الىضل  ،جىحه الؿكل ومؿخهبله
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ًاهذ بؿُؿت جسغج عؾىمه  الؿكل الظي جدضصث مُىله وايدؿب شِئا مً الخبرة الكىُت ولى 

مً زالُ الغؾىم بشٍل واضح قُضعى الشاب  أًػا جظهغ الىطجطاث حسجُل وانعي ،قػالماث 

 مً مىظىع  ئهجاحًل الػىاضغ الكىُت ألاؾاؾُت في  آلان ئن صح الخػبحر،
ً
ًامال  

ً
ًا الػمل الكني ئصعا

ً هضع أًػا أهمُت الشٍل واإلاػمىن والػالنت  ،الظل والػىء والخىاؾب ووخضة الخٍٍى ٍو

الخظ غلى هظه الكترة الؿغغت في الخىكُظ مؼ الخجضًض في ًل مغة  ،الترابؿُت بُنهما في الػمل الكني ٍو

 غىضما  ئليالؿكل اإلاغاهو ،هظه مً ؾماث هظه اإلاغخلت  الهامت، قهض ًجىذ 
ً
الخُاُ وزطىضا

 غلى نضع يبحر 
ً
 ومخدطال

ً
مً اإلاماعؾت والخجغبت  لٌثحر مً الخهىُاث املخخلكت مً ًٍىن مخمغؾا

جددؿب غلى أنها قترة  أن هظه اإلاغخلت ال ألاصواث واإلاىاص ولى بدؿاؾُت مكغؾت في بػؼ ألاخُان،

 منهابػؼ ألاخُان أن لم ههُى مػظمهعؾىم أؾكاُ في 
ً
 اإلاخأزغة حضا

ً
بػض ؾً الخامؿت ،ا زطىضا

 .(21)(10قهي جضزل غمً عؾىم الشباب، يما مىضح في الشٍل )،غشغ قما قىم 

مؼ همى غهل  ألازغي ًل هظه اإلاغاخل مغاخل عباهُه جخىالى الىاخضة جلىي  ئن ًغي الباخثحن     

ًل الػُىاث التي  ئنوجغي  ،ًخسلى غً مغخلت مً هظه اإلاغاخل أنوال ًمًٌ للؿكل  ،وحؿم الؿكل

اخل اإلاظًىعة أي قػال جكؿحر ًل مغخلت مً اإلاغ  ذ مؼ جىاؾب ألاؾكاُوغػذ في البدث مً عؾىم 

غمغ الؿكل ًل ؾً مً  ئنهظا ٌػني ،واإلاهخمحن في هظا املجاُ غً ًل مغخلت صخُذ الباخثحن 

البطغي والخس ي في مجاُ  ئصعايهئهما ًلما ػاص غمغ الؿكل ػاص بمػنى  ،ٌؿخىلى غلى مغخلت مػُىت

 الكً الدشٌُلي.

 .أهمهاغضة  ًدؿم قً الؿكل بؿماث  :الخشكيلي فن الطفل  سمات

صازل  ألاشخاصقُظهغ  ،بضازلها ًظهغ ما ،شكاقت ألاشُاءعؾم  ئليًمُل الؿكل  الشفافية:/1

غؾم  ،اإلاجُز ختى لى عؾمه مً الخاعج  في الخهُهت. ًغاها في البدغ غلى الغؾم مً اهه ال ألاؾماىٍو

نائض  قُبضو ،زاضت لُظهغ وظائكها أهمُتالتي لها  ألاشُاءًبالـ الؿكل في عؾم املبالغة: /2

لخان  يبحرة . أعحلهوالغب الٌغة  ،الؿُاعة ًضاه ؾٍى

وإهما ًغؾمها  ، الأبػاصمجؿمت طاث زالزت  ألاشٍاٌُؿخؿُؼ الؿكل عؾم  ال الخسطيح :/3

 بدُث جظهغ مً حمُؼ الجهاث في ونذ واخض . مؿؿدت 

ًأهه ًغؾم شجغجحن أو بيخحن  ئليًمُل الؿكل الحكزار : /4  .جٌغاع عؾم ألاشُاء في هكـ اإلاىغىع 

 للِؿاع وأزغي الُمحن  ئليعؾم ألاشُاء اإلاٌغعة واخضة  ٌػني الحماثل :/5

ػُل ،ألاشُاءًدظف الؿكل  :وإلاضافةالحذف /6 قبِىما ًبالـ في  ،بػػها خؿب ألاهمُت ٍو

 نض ًدظف طعاغُت. ،الهضم عؾم أعحل الغب يغة 
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وغىض غىصجه ئلي اإلاجُز  ،وغىض طهابه للمضعؾت ،مً الىىم اؾدُهاظهقحرؾم هكؿه غىض  واحدة،/7

 في هكـ الىنذ.

أن ًػؼ ألاشُاء التي ًغؾمها غلى زـ باغخباع أن هظا الخـ هى  ًمُل الؿكل ئلي: خط ألارض/8

 ألاعع التي جىغؼ غليها هظه ألاشُاء.

 بشٍل ملمىؽ.ثصغير الزسىم /9

ًغؾمىن غىاضغهم غلى ؾؿذ الىعنت بشٍل ؾحر مخػامض غلى ؾؿذ  ألاؾكاُهغي بػؼ  امليل:/11

 احي .وبظلَ جٍىن الػىاضغ لؤلشٍاُ مائلت ئلي هاخُت مً الىى  ألاعع

 قهى غلى سجُخه وقو مىؿهه الظاحي. خُث ٌػبرالحلقائية: /11
ً
 الؿكل حػبحرا جلهائُا

هغي أؾكاال ًهىمىن بخطكُل ألاشخاص وبػؼ غىاضغهم غلى شٍل متراص الحصفيف: /12

ُ  ،بػػهما ئلي حاهب البػؼ ألازغ الػغائـ )الجمؼ بحن مؿؿداث  ،الؿُىع  ،نبل ضكىف اإلاىاػ

 مسخلكت في خحز واخض(.

دىهل مً  ٍت الؿكل لؤلشُاءهظه الؿماث جظهغ وجخأزغ بغؤ  ئن ومماعؾخه للكً قُىمىا ٍو

 ،صوع أؾاس ي في جىحُه وجىمُت نضعاث الؿكل في هظه اإلاغخلت وللمػلم ،مغخلت ئلي مغخلت أزغي 

ىقغ له الظغوف  ت اإلاؿخمغة لؤلشُاء واإلاماعؾت الكىُت اإلاخطلت ٍو قِؿاغض الؿكل غلى الغٍؤ

مؿالبخه بخهلُض أو صواث التي حؿاغضه غلى الىمى الؿلُم صون الخضزل في عؾىمه والخاماث وألا 

 (22)الٌباع أو مهاعهت عؾىمه بها.

 مصطلحات فنية : -

الكً: هى حػبحر غً قٌغة مػُىت باؾخسضام زامت أو مجمىغت زاماث حشٌُلُت جطاؽ بأؾلىب 

الغاخت والؿغوع، والكً غىض ٌػٌـ قٌغ وقلؿكت الكىان بدُث جبضو طاث مظهغا حمُال لُبػث 

الػغب هى ًل وشاؽ ضىاعي هكعي بطىعة غامت، قالكً هى الخػبحر غً اإلاشاغغ ؤلاوؿاهُت 

ت مً الخؿىؽ وألالىان اإلاخجاوؿت واإلاخػاصة التي جمتزج بطىعة حؿغ  وألاخاؾِـ البشٍغ

ً للىاؽ لِشاهضوا  الكً هى الخػبحر غما ًجغي في الخُاة وإغاصة ضُاؾخه وجغجِبه وجهضًمه ،الىاظٍغ

ل زلجاث الىكـ ؤلاوؿاهُت والكً هى  ،هكؿهم غلى خهُهتها ت ًو والكً هى ئبغاػ ألاقٍاع البشٍغ

ت أو حػبحر عمؼي.  لؿت عمٍؼ

 هى الصخظ الهاصع غلى ألاصاء أالبخٍاعي وجغحمت أقٍاعه ئلي ضُـ حمُلت مػبرة. الكىان:

ت وألاشٍاُ هى اإلاخكهم لضوع الكً في الخػبحر والدسجُل  اإلاخلهي: والهاصع غلى جظوم اإلاػاوي الغمٍؼ

 الكىُت والظي ًمحز بحن الهُم الكىُت والدشٌُلُت.
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الػمل الكني: هى زمغة ئبضاع الكىان مً زالُ زبرجه وزهاقخه التي حػٌـ غطغه وبُئخه ومجخمػه 

ت الكىان.  (23)وهى بمثابت زالضت مخبلىعة لغٍؤ

بدشٌُلها قهي ألاغماُ الكىُت التي لها شٍل زابذ وجمثل  الكىىن الدشٌُلُت: هي التي ًهىم ؤلاوؿان

ت هي  ت ألن الكىىن البطٍغ الكىىن الدشٌُلُت الجاهب ألايبر مً الكىىن اإلاغئُت أو الكىىن البطٍغ

ت ولهظا جػم الكىىن اإلاغئُت ًل الكىىن الدشٌُلُت  ت البطٍغ و الغٍؤ التي ًخم اؾخهبالها غً ؾٍغ

والتي جخٍىن مً ضىع مخدغيت لِـ لها زباث الكىىن الدشٌُلُت وجػم باإلغاقت  ئلي قىىن الؿِىما 

ت  الكىىن الدشٌُلُت زالزت أنؿام يبحرة هي )الكىىن الجمُلت ،الكىىن الخؿبُهُت ،الكىىن الكؿٍغ

 والبضائُت(.

وهدً ( PLASTIC ART) وحؿمُت الكىىن الدشٌُلُت هي الترحمت الػغبُت لٍلمتي )بالؾخَ أعحـ(

بالؾدَُ جؿلو آلان غلى جلَ اإلااصة الهابلت لدشٌُل نابلُت غظُمت وهي نض  وػغف أن ًلمت

  (24)اؾخمضث اؾمها في ألاضل مً اللكظ الظي ٌػني الدشٌُل .

ًاث التي جدهو  اإلاهاعة: ب لٍي ًالئم الخغ هي الهضعة غل الخػلم واإلاالخظت مً زالُ الخضٍع

 .املخغحاث اإلاخىنػت

مً الخبرة ؤلاوؿاهُت والهضعة واإلاػغقت التي تهخم باإلوؿان وإصعاى هى طلَ املجاُ  مهاعة الخطمُم:

الؿغع واإلاػنى اإلاىحىص في ألاشُاء املخُؿت وإغاصة حشٌُلها وجٌُُكها لخدىاؾب بطىعة أقػل في 

 (25)وؿو حمالي وظُكي هاقؼ.

ًالخُىؽ مدٌمت في وؿُجها ًدشابَ في جغيُبها  الخػبحر الكني: ت مخػضصة  الاهكػاُ هى لؿت عمٍؼ

 (26)والخطىع وؤلاصعاى وبغاغت الخىكُظ الخهني في آن واخض.

ًان مؿخسضمحن  عؾىم ألاؾكاُ: هى ًل ؤلاهخاج الدشٌُلي الظي ًىجؼه ألاؾكاُ غلى أي ؾؿذ 

 (27)ألانالم و الطبؿاث وألالىان .

 الخالصة:

 حرؾ ،وغىاؾكهوهي في مجملها جخىحه ئلي عوح اإلاخلهي  ،ألاهضافجلخهي الكىىن غلى حملت مً 

 
ً
الىضُى ئلي أقٍاعهم والخػغف  وؾائلقهي وؾُلت مهمت مً  ،أزغي أنها جأزظ لضي ألاؾكاُ أهضاقا

جمىج به  الظي ًجػل منها وؾُلت مثلى لتربُتهم والخػغف غلى ما ألامغغلى مشٌالتهم وهىاحؿهم، 

ت بسؿىؾها وألىانها غهىلهم، ولهظا ًجب حصجُؼ  ،حػٌـ خُاتهم ،والشَ أن لؿت ألاؾكاُ الخػبحًر

ت الظغوف  أقػلوجىقحر  ،وجىمُت نضعاتهم ومػاعقهم ،الخالنت وإمٍاهاتهم ،مباصعاتهم الػكٍى

ب لضي الؿكل  ألامغوهظا  ،لخىمُتها وبلىعتها ًجب أن ًخم غبر جدٍغؼ هؼغت البدث والخجٍغ

صزل الخُاة مً أوؾؼ  ،وألن الكً الُىم ،الخػلم الظاحي ئليوصقػه   ،وإيؿابه اإلاهاعاث اإلاؿلىبت
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الظي ًكغع الهُام بدثهُل الكغص  ألامغ ،قاهه ًدخاج الي الخسؿُـ والخطمُم والابخٍاع ،أبىابه

ا، وقىُا، ال ؾُما   ،الخُاة ث،وطلَ مً زالُ وشغ الكً وحػمُه في ًل مجاال  ألاؾكاُ بطٍغ

ل  ت هظه ا ،لخدٍغػهم وجدكحزهم غلى الانخضاء بهم ،غلى مبضغُه ألاؾكاُوحػٍغ إلاهمت الخػاٍع

في  أؾكالىاومً زم عغاًت خهُهُت إلاىاهب  ،واإلاضعؾت ،اإلالخت ًجب أن جبضأ مً البِذ وألاؾغة

ًاقت   (28).مجاالث الكىىن 

ت والخلهائُت في قً  وألابدارلُه الضعاؾاث ئ أشاعثًل ما  ًٍىن  أنقُلؼم  ،الؿكلهى الػكٍى

 غً الخضزل اإلاباشغ مً الٌباع
ً
 بػُضا

ً
 وجلهائُا

ً
ت  أغمالهمولىضع أؾكالىا ًطضنىن في  ،خغا الخػبحًر

ئت ضون  وغلُىا الانتراب منهم لخكهم ما ،البًر قال  ،)اجغى ؾكلَ ًغؾم غلى سجُخه ،الخػبحر غىهًٍغ

هت  أشُاءجغؾمه غلى قػل  ٌؿخمخؼ بالكً ،صغه  أنجمىػه مً  أهذصخُدت في الكً قبهظه الؿٍغ

ػبر غً هكؿه  له ،ٌؿخٌشل َو
ً
ًان مىهىبا قهىِئا ض لِؿخكُض ،قان  وان لم ًًٌ قالكً لضًه  اإلاٍؼ

 .(29)قالكً نُمت في خض طاجه( ،مىه

غ مهاعة خل اإلاشاًل في  ألاصواث ألاؾكاُالدشٌُلي ًمىذ  الكً التي حؿاغضهم غلى جؿٍى

ىمي نضعتهم غلى الخ ،مسخلل حىاهب خُاتهم  واخترام مخىىغتوأعائهم بؿغم  أهكؿهمػبحر غً ٍو

ًوحهاث هظغ  وان حػلم الكً  ،والثهت بالىكـ لضًه والاهػباؽالظاث  اخترام، واهه ًؿىع آلازٍغ

بٍُاؾُى، ئهما ًخػلو  أوالكىُت لكان ًىر  ألاغماًُخػلو بهضعتهم غلى الخمحز بحن  ال ،الدشٌُلي

 .آلازغونمً زبراث وججاعب  الاؾخكاصةغهُى شابه ناصعة غلى  باغضاص

غ الؿكل مً اإلاشٌالث الىكؿُت (اعجىعاهَ)قأشاع   ،أن الخػبحر الكني ٌػمل غلى جدٍغ

 ،يثحرة لم ًسخبروها مً نبل ولم ٌػغقىها بػض أشُاءًدخاحىن صائما ئلي قغص حػبحر غً  قاألؾكاُ

 
ً
ت وؾُلت حػض أيثر ضضنا ووحب غلُىا ان  ،شُاءألا مؿاغضة للخػبحر غً هظه  وأيثروالغمىػ البطٍغ

اصة الثهت في طاجه ت لُإيض اؾخهاللُخه وٍػ الػمل غلى  ئلي باإلغاقت ،هىقغ لهظا الؿكل مهضاع الخٍغ

غه مً اإلاشٌالث الىكؿُت جب جأيُض ضكت الابخٍاع في  ،جدٍغ اإلاؼوصون بهظه الطكاث التي  ألاؾكاٍُو

 (30)جىػٌـ غلى مؿاع جكٌحرهم الشامل.

 و ههكػالائي هاجج مً وحضان الؿكل هدُجت ال قً الؿكل قً غكىي جله ئن خثحناًغي الب

ض عغاًت مً  ،ئخؿاؾه اإلاغهل واإلاضعؾت واملجخمؼ لٍي ًىطج  ألاؾغةوان هظا الكً البؿُـ ًٍغ

ت ألاضالتغىه ؾكل مبضع ومبخٌغ ًدؿم بؿماث  ًترغغع في مجخمؼ  أنوان هظا الكً ًجب  ،والهٍى

 الؿكل. وأؾلىبهاضج ومهخم بدُاة 
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 ( عؾم لؿكلت جبلـ مً الػمغ ؾيخحن وهطل )يجزة مطؿكى أبىحىاح(1شٍل )

 
 

 

ُ ( عؾم لؿكلت جبلـ مً الػمغ زالزت ؾىىاث ) 2شٍل ) ى   (عجُل غبض هللا اإلاٍغ
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 ( عؾم لؿكلت جبلـ مً الػمغ زالر ؾىىاث وهطل )حىعي هبُل خؿً (3شٍل )

 
 ؾىىاث ) حىعي دمحم ؾلُم ( أعبػتت جبلـ مً الػمغ ل( عؾم لؿك4شٍل )
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 ( عؾم لؿكل ًبلـ مً الػمغ زمؿت ؾىىاث وهطل  ) دمحم مطؿكى أبىحىاح(5)

 
م دمحم بشحر( 7بلـ مً الػمغ ت ج(  عؾم لؿكل6شٍل ) ؾىىاث ) مٍغ
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ُ )ؾىىاث وهطل 7( عؾم لؿكل ًبلـ مً الػمغ 7شٍل ) ى  (غابض غبضهللا اإلاٍغ

 
 ؾىىاث ) هضاًت ضالح الؿاًذ(9الػمغ ( عؾم لؿكلت جبلـ مً 8شٍل )
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 (هبه ضالح الؿاًذمً الػمغ زالثت غشغ ؾىت ) ت جبلـ( عؾم لؿكل9شٍل )
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 (بشغي ضالح الؿاًذغشغ ؾىت )  زمؿت ت جبلـ مً الػمغل( عؾم لؿك10شٍل)
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 :املزاجع

 .15ص ،1999 صاع اإلاؿغة،،،غمان2الجضًض في الكً والتربُت الكىُت،ؽ،حىصي خؿحن دمحم/1

 16حىصي خؿحن دمحم ،مغحؼ ؾابو ،ص /2

 18حىصي خؿحن دمحم ،مغحؼ هكؿه ،ص /3

ًاصًمُت الضعاؾاث الػلُا ،ؾغابلـ1الكً الدشٌُلي مغآة الخػاعة ،ؽ ،هاشم غُاص/4  ،لُبُا ،، أ

 .167،ص2006

 . التربُت الكىُت مىنؼ شبٌت اإلاػلىماث الضولُت الاهترهذ ،مىخضًاث /5

 .169ص،مغحؼ ؾابو ،هاشم غُاص/6

 .19.20حىصي خؿحن دمحم ،مغحؼ ؾابو ،ص /7

 .21حىصي خؿحن دمحم ،مغحؼ هكؿه ،ص /8

 .123حىصي خؿحن دمحم ،مغحؼ هكؿه ،ص /9

 .168مغحؼ ؾابو ،ص ،هاشم غُاص/10

 .149صاع ؾُبت للؿباغت ،ص الهاهغة، اخمض، الخػبحر الكني ب، ص.ؽ، أمحنمىس ى /11

ًاصًمُت مً أخض  ،الشاعف زلُكت/12 اث الكً  التي أغؿُذ لؿلبت أ مداغغاث نػاًا وهظٍغ
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 عند ديفيد هيوم األبستمولوجيالشك 

 
 مبروكة كريم أحمدأ.

 جامعة غريان -كلية اآلداب األصابعة 

 ة:ــــــــاملقدم

بن مً ؤهم اإلاشٌالث التي خاولذ الكلظكت دزاطتها مىر الهدم هي مشٍلت اإلاػسقت، خُث بجها 

حشٍل ؤخد مباخث الكلظكت الثالزت السثِظُت باإلطاقت بلى الاهؼىلىحُا ومبدث الهُم، وند 

 امخد بلى بمٍان  ألابظخمىلىجياخخلكذ اإلاراهب الكلظكُت التي غالجذ اإلاشٍلت 
ً
 يبحرا

ً
اخخالقا

 سقت ومصدزها وػبُػتها.اإلاػ

ػد ؤخد  ٌُ خمدىز مىطىع هرا البدث خُى الشَ ألابظخمىلىجي غىد "دًكُد هُىم" الري  ٍو

كظس الػالم  ؤهصاز الاججاه الخس ي؛ ذلَ الاججاه الري ًسحؼ اإلاػسقت بلى الخع والدبرة الخظُت، ٍو

ىظس بلى ألاشُاء بىظسة وانػُت.اخخبازي غلى ؤطاض خس ي   ، ٍو

  الاججاهاث" بخىحُه الىهد بلى لهد بدؤ "هُىم
ً
هُت لٍي ًاطع مرهبا الػهلُت واإلاُخاقحًز

 
ً
ىن بلُه إلاػسقت الػالم الدازجي وظىاهسه، يبدًل  ابظخمىلىحُا لألبظخمىلىحُا الػهلُت ًمًٌ الًس

 لٍل قٌسة صادنت،  ػسقت غىده مسجبؼت بالدبرة الخظُتصبدذ اإلااملجسدة قإ
ً
التي اجخرها مػُازا

 ملجمىغت مً 
ً
 حامػا

ً
ادي في الػملُت اإلاػسقُت، بل ؤصبذ اطما وبرلَ لم ٌػد للػهل ذلَ الدوز الٍس

 للمبادت التي وطػها لها، واصبذ ؤلاوظان 
ً
اث اإلاخخابػت وقها ألاقٍاز والاهؼباغاث الخظُت والريٍس

و الخىاض.في هظسه ال ٌظخمد مػازقه خُى الػالم الد و الػهل بل غً ػٍس  ازجي وظىاهسه، غً ػٍس

جٌمً ؤهمُت الدزاطت في الخإيُد غلى ؤن اإلاػسقت ؤلاوظاهُت جخجاوش خدود الخع والخىاض 

ة بالثهت، وان اإلاػسقت البد ؤن حظدىد في مصدزها بلى الػهل والدبرة الظاهسة لخصبذ مػسقت حدًس 

الخىاض، وبرلَ جخجاوش اإلاػسقت ؤلاوظاهُت وما ًخظمىه مً مبادت، دون بهماُ دوز الخع و 

هحن.  مظخىي الشَ والاخخماُ لخصبذ في حظاوم واوسجام ٍو

 ولػل مً ؤهم الدظائالث التي طُجُب غنها هرا البدث ما ًلي:

خه بشاء ػبُػت ألاشُاء 1ض . يُل اشخو "هُىم" مىنكه بشاء الػالم الدازجي؟ وماهي هظٍس

 الدازحُت؟

ىد هُىم؟ ويُل ؤمًٌ له صُاؾت هرا اإلاكهىم؟ وما خدود الشَ والُهحن . ما مكهىم الػلُت غ2ض

 غىده؟
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 . يُل هظس هُىم إلاشٍلت الاطخهساء؟3ض

 ومً خالُ حظائالث البدث ًمًٌ جهظُمه بلى املخاوز الخالُت:

 :تمهيــــــــد

 مً اإلاهىلت  ىم"هُلهد بدؤ "
ً
 للمبدؤ الخس ي الاخخبازي، واهؼالنا

ً
جدلُله للمػسقت وقها

ججاه الػهلي الاً مً نبل في الخع، وبرلَ اهخهد "هُىم" ألازطؼُت ال ش يء في الرهً مالم ًٌ

ت ألاقٍاز التي هادي بها هرا ؤلاججاه.  وهظٍس

قبدؤ دزاطخه  ؤلاججاه الري طاز غلُه طابهاه " لىى" و"بازيلي"  هكع قهد اجبؼ "هُىم"

للمػسقت ؤلاوظاهُت بخدلُل ؤلادزاى الخس ي الري ًٌشل مً خالله غً مدخىي الػهل ؤلاوظاوي 

هُت غىد ًل منها، وزطم  الخس ي صىزجه  لالججاهوندزاجه، ولٌىه زقع بػع الجىاهب اإلاُخاقحًز

هي الىهدي.  الخكٌحر اإلاُخاقحًز
ً
 الىاضخت والدنُهت، مظدبػدا

ت غلى اخخالف دزحاتها ومصادزها بهما جسحؼ بلى ؤلاخظاض والدبرة، لرلَ ؤيد غلى ؤن اإلاػسق

ت هي مصدز اإلاػسقت يما ًسي  وزقع دوز الخإمل الػهلي في اإلاػسقت، وؤن جٍىن ألاقٍاز الكؼٍس

الػهلُىن، ولم ٌػد للػهل ؤي دوز قّػاُ في الػملُت اإلاػسقُت طىي ذلَ الدوز الظلبي واإلاخمثل في 

، والخهازبحُت، والخىخُد بُنهما وقو مبادت مػُىت، يهاهىن الدشابه، هؼباغاث الداز الا جهبل 

ت.دوالظبب والىدُجت التي هي نىاهحن ج  اعي اإلاػاوي، وقُما ًلي جدلُل لػىاصس هره الىظٍس

 : مولوجي وعدم اليقينالشك ألابست

مً ؤن ًل  بظخمىلىجي الػام الري ًىؼلوألا ىم الشَ غىد "هُىم" بمىنكهًسجبؽ مكه

ًاجىا جىدل بلى الا  هؼباغاث الخظُت والخإملُت، وما ًيخج غنها مً ؤقٍاز، وما غدا ذلَ قهي بدزا

 .والازجُابمػسقت شاثكت خاطػت للشَ 

زة الراث غلى خلو اإلاػسقت، والٌشل غً ػبُػت دبن مصدز الشَ غىده هابؼ مً غدم ن

هٌدشل ؤن نىاغد اإلاىؼو هكظها ال جخظؼ ألاشُاء، وغىدما ًخظؼ الػهل للكدص الىهدي قةهىا 

 للبداهت والُهحن.

ولخىطُذ الشَ غىد "هُىم" البد مً مىانشت آلازاء اإلاخػلهت بكٌسة وحىد الجىهس في بنامت 

 الجىهس ؤلالهي.
ً
 الثالر: الجىهس اإلاادي، والجىهس السوحي ؤو الىكس ي، وؤخحرا
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: الوحود الخارجي:
ً
 أوال

 الجوهر املادي:-1

ذلَ في الجىهس اإلاادي ؤو  قٌسة الجىهس غلى ؤلاػالم طىاء جمثلبن "هُىم" مىر البداًت ًىٌس 

حي ؤو ؤلالهي. قاإلاىحىداث غىده غلى ؤلاػالم ال جخسج غً ًىجها صكاث مجخمػت، قال مػنى و الس 

ا ؤن جدزى باألذن قهي مهس ؤو ؤغساض ألجها بما ؤن جدزى بالػحن قهي لىن، وإالخهظُمها بلى حى 

 .[1]الخ بهُت الخىاضصىث، وإما ؤن جدزى باللظان قهي ػػم ... 

دلل غلى  ٌسة صخُدت لٍاهذ مظخمدة هٍازه لكٌسة الجىهس بهىله لى ؤن قٌسة الجىهس قبٍو

، واغخهادها بىحىد مً آلازاز الخظُت، ؤو مً الخكٌحر، قلِع زمت ؤزس خس ي ًهابل الجىهس اإلاادي

بالػلُت، قىدً هسي مجمىغت ماجلكت مً آلازاز الخظُت ًخٌسز ت هابؼ مً اغخهادها الجىاهس اإلاادً

 
ً
واخد. وهخىهم ؤن  خدوثها في ؤوناث مخخلكت غلى هره الصىزة في الخجسبت، قىؼلو غليها اطما

ؤو جٌسازه في ذهىىا، بِىما هدً ال  الاثخالفثخالف هره آلازاز، وغلت بهاء هرا الجىهس هى غلت ا

 غً هرا 
ً
 .[2]جمؼ بحن هره آلازازو غً اإلاهىم الري ًؤ الاثخالفوػسف شِئا

ل الػلت هي "هُىم" غً غلت اهؼباغاجىا وؤقٍازها لم ًخكو مؼ "لىى" الري حػ وغىدما بدث

الري جمثلذ غىده الػلت في )هللا( يمصدز لجمُؼ ؤقٍازها، ألهه ًسي  لي "بازيالجىهس اإلاادي، ومؼ " 

 لىصُى بلى مػسقت مصدز اهؼباغاجىا.ؤهىا غاحصون بهدزجىا ؤلاوظاهُت املخدودة غً ا

في ههؼخحن هما: ؤن الصكاث ألاولُت الهاثمت في بال ؤهه مً هاخُت ؤخسي اجكو مؼ "بازيلي" 

هؼباغىا غً ألاشُاء، حظم ما ٌػخمد وحىدها غلى بدزاًي لها وؤن الصكاث ألاولُت لِظذ غلت ا

ههؼت هامت، هي ؤن ًل صكت مظخهلت مخمحزة غً ؤي صكت ؤخسي ًمًٌ وبرلَ اطاف "هُىم" 

 
ً
 جصىز ًل منهما غلى خدة، وما ًمًٌ جصىزه مظخهبال

ً
 في الىانؼ، ومً زمًمًٌ ؤن ًىحد مظخهال

 زؾم حػدد صكاجه التي ال صلت بحن  بإهه  ند ًدظاءُ اإلاسء يُل ًمًٌ بدزاى هرا الجظم
ً
واخدا

 الىاخدة وألاخسي؟

غً هرا الظااُ هى ؤن قػل الخىخُد بحن الصكاث الري ًالل ما  "هُىم" وقدىي حىاب

،
ً
 واخدا

ً
ند ؤزحؼ الخىخُد بحن الصكاث  بهما هى مً قػل الدُاُ، ؤي ؤن "هُىم" هدزيه حظما

الخظُت املدخلكت خُى ش يء واخد بلى الهدزاث الرهىُت لإلوظان وخاصت ندزجه الدُالُت، 

 ؤن ما ًى 
ً
ظُل ))هُىم(( ناثال ، وإهما ٍو

ً
 خكُا

ً
حد بحن الصكاث الخظُت في الجظم لِع حىهسا

 .[3]بوظان اطخؼاع بهدزجه الدُالُت ؤن ًجمؼ بحن هره الصكاث في غهله
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 ًدمل غهُدة باػلت 
ً
 مخصال

ً
مً هىا قاإلوظان الري ٌػخهد بإن لألشُاء الدازحُت وحىدا

سحؼ هرا الىهم الداػئ بلى الػادة التي  ت ووهم مً وسج الدُاُ. ٍو ؤوهمخىا بىحىد غالناث طسوٍز

 بحن ألاشُاء.

ًاث التي جبدو في ؤوناث مخخلكت هي ذاتها، ؾحر صخُدت، ى بن الهُى بإن اإلا حىداث وؤلادزا

جدقػىا بلى ًٌ ؤن ًيشإ مً الكٌس، بل ًيبغي ؤن ًيشإ مً املدُلت. قاملدُلت موإن الهُى براجُتها ال ً

ًاجىا اإلادشابهت ًىلد  الاغخهادهرا  ًاث مػُىت، ألهه ال هجد ؾحر بدزا إلاا وشاهده مً جمازل بحن بدزا

ًاالغخهاد بالراجُت، وال قاثدة له ؾحر  الاغخهادالىهمي بالىحىد اإلاظخمس، وهرا  الاغخهاد شاثل 

ًاجىا، ذلَ   .[4]الري ًخػازض مؼ ذاجُتها الاههؼاعجكظحر الاههؼاع في بدزا

ًاث التي هدصل غليها في قتراث مخخلكت لص يء وبرلَ قالدشابه ال ري هساه في مجمىغاث ؤلادزا

ًاث الاغخهادواخد هى طبب  هي، وإجها اطخمسث في الىحىد ؤزىاء ؾُابها غً ؤلادزاى،  بإن هره ؤلادزا

 غً الػهل.
ً
 ومظخهال

ً
 مظخمسا

ً
 وبالخالي الاغخهاد بىحىدها وحىدا

لجىاهس اإلاادًت، ألهىا ال وػلم غً الػالم الدازجي ومً هىا ًخطح ؤهه ال ًدو لىا الٌالم غً ا

ًاث خظُت، قبإي خو هخػدي خدود غلمىا وهصغم ؤن في الٍىن ؤشُاء ؾحر  بال ما في ؤذهاهىا مً مدز

ت هاصػت  ًاث؟ بهىا هسي بػع ؤقٍازها واضخت نٍى قٍاز بؿحر صدم ؤن جٍىن هره ألا قال ههره اإلادز

ًىن واخد: ؤقٍاز وؤشُاء. يال، لِع في الٍىن بال هره  خلو وحىدًً فيؤشُاء جهابلها، وبهرا ه

 .[5]ألاقٍاز التي هدزيها، ومً الدؼإ ؤن جكسض وحىد ما الوػلم

جب ؤن وشحر هىا  الجىهس اإلاادي، وؤهٌس الىحىد وغلى هرا الىدى ؤهٌس "هُىم" اإلاظخمس، ٍو

واجصاُ ألاشُاء في صىزة  ؤهه لم ًىٌس وحىد واطخمساز إلاادي بالزؾم بهٍازه الجىهس ا ؤن "بازيلي"

ؤمً بإن الػهل ؤلالهي هى الظامً  " بازيلي" ؛ ذلَ ألنػل "هُىم"ٍاز خظُت زابخت يما قصكاث وؤق

 لىحىد ألاشُاء واجصالها في الىحىد.

ػخبره قٌسة  وبرلَ قةن " هُىم" ًسقع الاغتراف بالجىهس اإلاادي باإلاػنى الخهلُدي، َو

 مصؼىػت مً غمل املدُلت، ؤي غبازة غً جلكُو ؾامع خاُ مً ؤي مظمىن خس ي ؤو جإملي.

 :الجوهر النفس ي-2

ًان اغخهادها بىحىد الجظم مً خُث بهه حىهس مادي وهم، قةن اغخهادها بىحىد السوح  إلاا 

 
ً
، ذلَ ألهه ال ًىحد لدًىا اهؼباع ًىاظس قٌسة السوحباغخبازها حىهسا

ً
 وهم ؤًظا

ً
ل زوخُا . بن حػٍس

السوح بإجها ش يء مىحىد براجه ًيسخب غلى ًل ش يء آخس ًمًٌ ؤن هخصىزه، وغلُه ًمًٌ اغخباز 

ًاجىا حىاهس بهرا  اإلاػنى، خُث ؤجها مخماًص  الىاخدة غً ألاخسي، وما هى مخماًص ًمًٌ ؤن  ةًل بدزا

 .[6]اجهًىحد بر
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 به جدزى ألاشُاء، وإهما هي مجمىغت  وهىا ًرهب "هُىم"
ً
 زوخاهُا

ً
بلى ؤن الىكع لِظذ حىهسا

التي جمس باإلوظان في خُاجه، قةذا اهتهذ جلَ الخاالث اهخهى مػها  الاهكػالُتمً الخجازب والخاالث 

 الىحىد الصدص ي.

ًاهذ مً ؤقٍازها ال بد ؤن ًٍىن ال مىاص ألًت قٌسة  لها ؤصل بحن اهؼباغاث خىاطىا،  ًاثىت ما 

ًاهذ الكٌسة حدًسة باطمها هرا  ، ولم جًٌ مجسد لكظ ههىله، وال وػوذلَ ألجها لى 
ً
ني به شِئا

، لصم ؤن ًٍىن 
ً
 في الىحىد مادام صاخبها مىحىدا

ً
 داثما

ً
ًاثىا ًاهذ الىكع  ؛ ولى 

ً
 واضخا

ً
مدددا

  هىالَ اهؼباع خس ي داثم الخإزحر غلى هره الخاطت ؤو جلَ،
ً
بدُث ًٍىن لكظ )الىكع( اطما

 ًدوم غلى خالت واخدة ههؼلهه غلى ذلَ ألازس الخس ي، لٌىىا ال هجد بحن ا
ً
ؼباغاجىا الخظُت اهؼباغا

ادة وال ههصان قجػله لهرا )الىكع( اإلاصغىمت، التي هصغم لها الدوام في ًل  ال ًخخلل وال جصِبه ٍش

 في لخظت 
ً
لخظت وغدم الخؿحر والخبدُ؛ بن خُاجىا ؤلادزايُت طلظلت مً خاالث ال ججخمؼ ًلها مػا

سوز وشتى الػىاػل وؤلاخظاطاث جخػانب واخدة بزس ألاخسي، واخدة، قاأللم واللرة والخصن والظ

مً وال ًمًٌ ؤن جٍىن قٌسة )الىكع( مظخمدة مً واخدة مً هره الخاالث. بذن قالكٌسة هكظها 

 مً بحن اهؼباغاجىا
ً
 .[7]خلو الىهم ولِع لها وحىد ؤصال

ظخخلص "هُىم" ؼلح )هكس ي( مً هرا هى ؤهىا بذا هظسها بلى ما ًدخمل ؤن ٌشحر بلُه مص َو

هُى بن  في ججسبدىا، قةهىا طجري ؤهه ال ًدُ غلى ما هى ؤيثر مً ػاثكت مً الخإزحراث التي لدًىا، ٍو

ًاث التي جخػانب بظسغت ال ًمًٌ  د غً ًىجها خصمت ؤو مجمىغت مً مخخلل اإلادز الىكع ال جٍص

ًاتها  .[8]إلدزايىا مالخهت ما هى ؤيثر مً جدىالتها وخس

 إلابدثه ال برلَ ؤهٌس "هُىم"
ً
لخس ي، بإن ًل قٌسة ال ٌظبهها اهؼباع اجىهس الىكس ي ػبها

ًاهذ قٌسة الىكع ؤو الراث، وؤن  في ؤن  الاغخهادخس ي هي قٌسة ؾامظت، ال ًمًٌ ؤن هدزيها؛ وإلاا 

، القخهاز ألادلت الخظُت غلى 
ً
 باػال

ً
الىكع مىحىدة في ًل لخظت مً لخظاث خُاجىا ٌػخبر وهما

 س الىكع ال وحىد له بحن اهؼباغاجىا.وحىدها، وبرلَ قةن حىه

 :إلالهيالجوهر -3

دي خدود الخجسبت، غلى مبدؤه الخس ي بهىله بن حمُؼ ؤقٍازها ال ًمًٌ ؤن جخػ ًايد "هُىم"

 بزازة الشَ في وحىد )هللا(. وند ؤدي ذلَ بلى

وحىد )هللا( غلى الػهل ؤلاوظاوي، ًجب ؤهه ال ًمٌىه ؤن ًخىصل  ٌػسض "هُىم"قػىدما 

بشإهه بلى خٌم جهاجي، وذلَ بظبب عجص الػهل ؤلاوظاوي غً بدزاى مظاثل ما وزاء الؼبُػت، ؤو 

ت وخصاثص ألاحظام املخُؼت،  ها، غىدما هىظس قُما وزاء ألامىز البشٍس غىدما هيخهل اإلاُخاقحًز

نبل وبػد الخالت الساهىت لألشُاء بلى خلو وجٍىن الػالم، بلى وحىد صكاث  بخإمالجىا بلى الالجهاثُحن:
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لُت الػالم  ألازواح، بلى نىي وؤغماُ زوح خلُت وخُدة البداًت لىحىدها وال جهاًت مؼلهت الهدزة، ًو

زابخت ال جهاثُت، وؾحر مدزيت، غىد ذلَ قةهه ًجب ؤن هبػد ؤدوى شَ في ؤمىز ؾحر مدزيت ألجها 

 .[9]ما هملَ مً ندزاثججاوش ًل 

 قثمت وطاثل ؾامظت جخػلو بؼبُػت ذلَ اإلاىحىد ؤلالهي بصكاجه، وهىامِظه 
ً
هُى ؤًظا ٍو

وخؼخه في الػىاًت، ؤي مظاثل ؾامظت جىاحهىا خحن هدىاُو هره الخهُهت الىاضخت الهامت. ولهد 

 الخخالقاث الىاض، ولم ًصل الػهل البشسي بلى ًهحن 
ً
قيها، ولٌنها حػسطذ هره اإلاظاثل داثما

مىطىغاث ال وظخؼُؼ ؤن هٌبذ ؤهكظىا بشاءها للبدث الداثب منها، ولى ؤهىا ال هخلص مً ؤدم 

 . [10]ؤبدازىا بؿحر الشَ والخىانع وغدم الُهحن

اإلاىطىغاث الالهىجُت، ؤو دث في ؤيد هُىم غلى غدم ندزة الػهل غلى الدىض والب

 يما زؤًىازة اإلاػسقمىطىغاث ما وزاء الؼبُػت، وحػؼُل دو 
ً
والجىهس الجىهس اإلاادي  ت، وؤهٌس ؤًظا

خخر "هُىم" الىكس ي، ألهه الجىحد اهؼباغاث  منهما، ٍو
ً
اإلاىنل ذاجه بشاء الجىهس  خظُت جهابل ؤًا

ؤلالهي، وخاُو ؤن ًدخع ألادلت الخهلُدًت غلى وحىد )هللا(، بذ لِع للػهل ؤلاوظاوي الهدزة غلى 

، لت هي: دلُل الػىاًت، دغاث وهره ألا الخهص ي والبدث في مثل هره اإلاىطى  ودلُل املخسى ألاُو

 ودلُل اإلاىحىد الظسوزي.

بىهد دلُل الؿاثبت اإلاشهىز الهاثم غلى جمثُل الٍىن بألت صىاغُت وجمثُل )هللا(  ًبدؤ "هُىم"

هه هى ؤهه ًسض ى الصىقُت أل  الاغتراض غلى هرا الدلُل غىد "هُىم"بالصاوؼ ؤلاوظاوي. ووحه 

، وال ٌعًخظمً حشب
ً
 مادًا

ً
جب ؤهل الجدُ ألهه ٌظمذ بىحىد ؤيثر مً بله، بهه ال ًبرهً بال غلى يها

وحىد بله ند ٌظمى غلى ؤلاوظان، ولًٌ طلؼخه مددودة وصىاغخه ٌػىشها ؤلاجهان ال مدالت، ألن 

ًإجها ؤُو مداولت قجت  مليءالٍىن غىد الؼامدحن اإلاثالُحن  باألخؼاء، بن دهُاها الخاطسة جبدو و

ًإجها  إلله ػكل قلما احظػذ خبرجه همذ مدازيه جخلي غنها وهدم غليها واخجله ههص صىاغخه ؤو 

صاوله ً ٍو ًا مً صىؼ بله ًباشس الخمٍس ًإجها مً صىؼ بله  هً في الظً مخهاغد ماث وخلل ، ؤو 

 ؤال ًٍىن 
ً
، خحر للمظُدُحن والؼبُػُحن مػا

ً
ت وحىدلمخلىنه ًدُا مظتهترا  .[11]هره الىظٍس

ؾحر صخُذ، ألهه ًكترض ؤن )هللا( صاوؼ وؤن الٍىن آلت  قمثل هرا الدلُل في زؤي "هُىم"

بحن طػل هرا  ، ألن مً ؾحر اإلاىؼهي ، ألهه الاقتراضصىاغُت، ٍو
ً
ًمازل بحن الصاوؼ ؤلاوظاوي شِئا

ؤن ًٍىن زمت حشابه بحن حصء مددود للؿاًت وهاحم غً غلت مددودة وبحن ذلَ الٍل الػظُم الري 

 هل جبهى ػبُػخه واخدة في حمُؼ ؤحصاثه ؤم ال ال
ً
 .[12]وػسف ؤصال

وغلى هرا الىدى زقع ))هُىم(( دلُل الؿاثبت ألهه ٌشبه )هللا( بالصاوؼ ؤلاوظاوي، املخدود في 

 ندزجه وإمٍاهُاجه.
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 ُل " وقُما ًخػلو بىهده لدلُل املخسى ألاُو ًسي ؤهه دلُل طػ
ً
 الهدباذقال مىحب بػالنا

اإلارهب اإلاادي، بذ مهما شغم الالهىجُىن، قةن الخسيت ًمًٌ ؤن جبدؤ بدون غامل بزادي بالثهل ؤو 

 مً 
ً
، خُث ًصح ؤن جٍىن هىغا

ً
 .[13]قػل الخىلُد داخل الؼبُػت ذاتها"الٌهسباء مثال

، ذلَ "ألن الخجسبت ال جمدها بإي  ما باليظبت للدلُل الظسوزي قةن "هُىم"وؤ
ً
 ؤًظا

ً
ًساه باػال

ؤزس طسوزي، ولِع الهُى بىحىد طسوزي طىي جإلُل مً غمل املدُلت التي جخىهم امخداد 

 بإن اإلاادة الالمخىاهُت هي )هللا( وهى 
ً
الخجسبت بلى ما ال جهاًت، وبىاء غلى هرا الىهم ًمًٌ الهُى ؤًظا

 .[14]ماال ًهُى به ؤصخاب هرا الدلُل"

ًان زمت مىحىد طسوزي هى )هللا (، مصدز الػىاًت ؤلالهُت، قٌُل جبرز مً هاخُت ؤخسي بذا 

 مؼ هرا وحىد الشس في الػالم؟

في اهخهاده لكٌسة وحىد الجىهس ؤلالهي، بػد ؤن زقع وؤهٌس وحىد  وهٌرا ًمط ي "هُىم"

ًاث دون ؤي خامل مادي ؤو هكس ي ؤو مىخد لهما، وبهرا  حىاهس مادًت هكظُت، قال جبهي بال ؤلادزا

بي الري ال ٌظلم بىحىد ؤي ًدخكظ للمػسقت ؤلاوظاهُت باأل  وإلاا ما غدا الظىاهس.  ش يءطاض الخجٍس

ند ؤهٌس وحىد الخهُهت النهاثُت، الجىهس ؤلالهي، قهد ؤػلو غلُه اطم قُلظىف  ًان "هُىم"

هي.  الػدم اإلاُخاقحًز

بخصىص مىطىع الجىاهس الثالر، خُث ال وحىد  َ هي ؤهم ألاقٍاز التي جىاولها "هُىم"جل

، وفي طىء ذلَ ؤهٌس مً بحن اهؼباغا
ً
الجىهس "هُىم" جىا الهؼباع خس ي ًهابل الجىهس ؤصال

اإلاادي، والجىهس الىكس ي، والجىهس ؤلالهي، ولػل الكٌسة ألاطاطُت التي خاُو ؤن ًثبتها في قلظكخه 

هي ؤن اإلاػسقت ؤلاوظاهُت مددودة، وؤن الػهل ؤلاوظاوي ال ٌظخؼُؼ بمدع ندزجه ؤن ًدهو 

، نبل ؤن جٍىن والاغخهادقلظكت الشَ  لظكت "هُىم"هُت، وبرلَ جٍىن قػمىخاجه اإلاُخاقحًز

 قلظكت الُهحن والخهُهت.

: العلية ومشكلة 
ً
 :الاستقراءثانيا

 مفهوم العلية عند هيوم:)أ(

ًان لرلَ ؤزسه البالـ غلى مً حاء  ت مً ؤهم اإلاشٌالث التي غالجها "هُىم"حػد مشٍلت الػلُ و

ت في مرهبه وقلظكخه، ألهه  بػده، قالػلُت في الىانؼ جىكسد دون طاثس الػالناث بهُمتها الجىهٍس

للػلُت طُؼس غلى ألاذهان وند اشتهس بهرا الىهد ٍلت مً حىاهبها اإلاخػددة، وههد "هُىم" جىاُو اإلاش

 قإصبذ ًدُ داللت خاصت غلُه.
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 اوله الػهل ؤلاوظاوي بالخكٌحر ال ًخسج غً ؤخد بن ؤي مىطىع ًدى
ً
ً: بما ؤن ًٍىن مخصال ؤمٍس

 بإمىز الىانؼ
ً
 .[15]بالػالناث الٍاثىت بحن قٌسة وقٌسة، ؤي الػالناث املجسدة، ؤو ؤن ًٍىن مخصال

ًجد ؤن اهخماماجه جسجٌص غلى نظاًا الىانؼ، ؤيثر مً  بن الباخث واإلاخإمل في قلظكت "هُىم"

دًت، ولهرا ًسي ؤن جرلُالجىا الداصت بإمىز الىانؼ بهما جهىم غلى ؤطاض  اطُت والخجٍس الهظاًا الٍس

 غالنت الظببُت ؤو غالنت الظبب باإلاظبب.

و الظببُت ًخجاوش خدود شهادة  قاإلوظان في خٌمه غلى وناجؼ الػالم الؼبُعي غً ػٍس

لخع وشهادة الرايسة خُث بن الظببُت حػد ألاطاض الىخُد الري ٌػخمد غلُه ؤلاوظان في الىظس ا

 بلى نظاًا الىانؼ.

 البحث في أصل العلية:)ب(

في جدلُله لكٌسة الػلُت، ؤن مً بحن ألقٍاز التي ال جسجد بلى اهؼباغاجىا هي قٌسة  ًسي "هُىم"

ُت يبحرة في الخُاة ألجها الىخُدة التي ٌػخمد غليها ؤلاوظان في الخكٌحر بهظاًا موللػلُت ؤهالػلُت، 

الىحىد  اليدشافالىانؼ، ولىالها إلاا اطخؼاع الػهل ؤن ًمط ي ؤبػد مما ًخمثل لخىاطىا مباشسة 

 الخهُهي ؤو غالناث ألاحظام.

ِع، وهي اإلاسخلت ؤو الصلت بحن ألاخاط الازجباغهي غبازة غً  بن الػلُت يما ًساها "هُىم"

التي جإحي بػد الخىاض والرايسة، وجيشإ غً الدبرة الخظُت وذلَ مً مشاهدة ألاشُاء الجصثُت 

 ًل الجدة لسحل ندمذ مسجبؼت بػظها ببػع غلى الدوام، والدلُل غلى ذلَ ؤهَ بذا 
ً
 حدًدا

ً
شِئا

ًاء قةهه ال ٌظخؼُؼ ؤن ًٌشل غً ؤطبابها وهخاثجها  .[16]ًامل الػهل خاد الر

هُى "هُىم"  بإنىي ملٍاث الػهل والخكٌحر ند جيء به  ٍو
ً
 زؾم ًىهه مىهىبا

ً
ؤقسض ؤن شدصا

، وؤن خادزت جدبؼ 
ً
 في ألاشُاء مخصال

ً
قجإة بلى هرا الػالم؛ قةهه وإن ًًٌ طُالخظ مً قىزه جخابػا

، قلً ٌظخؼُؼ للىهلت ألاولى ؤن ً
ً
دزى ؤخسي، بال ؤهه لً ٌظخؼُؼ ؤن ًلخظ وزاء هرا الخدر شِئا

قٌسة الظبب واإلاظبب مهما جًٌ وطُلخه الػهلُت بلى ذلَ ... بػبازة ؤخسي قةن مثل هرا الصدص، 

 غً ؤي 
ً
بذا لم جصدد خبرجه، قِظخدُل غلُه ؤن ٌظخػحن بالخخمحن ؤو الخدلُل الػهلي لُػلم شِئا

 
ً
 ؤمامؤمس مً ؤمىز الىانؼ، ؤو ؤن ٌظخىزو مً ؤي ش يء ًجاوش ما هى خاطس خظىزا

ً
ذايسجه  مباشسا

 .[17]وخىاطه

وبرلَ قةن هرا الصدص ال ٌظخؼُؼ ؤن ًدزى الػالنت بحن الظبب واإلاظبب مً ؤُو لخظت، 

 ػاإلاا لم ًًٌ لدًه قٌسة طابهت غنها، ؤي ػاإلاا لم جصدد خبرجه غً هره الػالنت.
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ؤهه ًيبغي لىا ؤن هىظس في ؤصل قٌسة الػلُت، قمً اإلاظخدُل غلُىا ؤن وظخدُ  ًسي "هُىم"

قدص هسدها بلى ؤصلها؛ ؤي اهؼباغها، و بصددها، ومً اإلاظخدُل باليظبت لىا ؤن هكهم قٌسة ؤن 

 .[18]الكٌسة مً شإهه ؤن ًىضح ًل اطخدالُ ًهىم بصددها

ؼ بلى الصكاث الػامت التي جخص بلى الهُى بإن مصدز الػلُت ال ًسح مً هىا ذهب "هُىم"

حمُؼ اإلاىحىداث، ألن الصكاث الػامت غبازة غً ؤقٍاز زابخت، ومً هره ألاقٍاز الثابخت ال هصل بلى 

قٌسة الػلُت، بذن ًبهى ؤن هسحؼ قٌسة الػلُت بلى ذلَ الخخابؼ الهاثم بحن الظىاهس، بال ؤن هرا 

ما ًلخهها مً ظىاهس ؤخسي ختى ًٍىن هىاى  الخخابؼ ال ٌشترغ ؤن جٍىن الظاهسة ألاولى جازس في

 .[19]جخابؼ بُنهما

ت مىؼهُت يما ًظًبذن قالخخابؼ ال ًايد لىا غلى ؤن الػالنت بحن الظ  بب واإلاظبب طسوٍز

 الػهلُىن.

 )ج( فكرة الضرورة في العلية:

 ناهىن الػلُت مً مىؼلو ؤهه ال ًمٌىىا الهُى بإن مجسد جدلُل الػلت ًخظمً اهخهد "هُىم"

ًإخد غىاصسها، يما ؤن الخخابؼ ال ًٌشل غً طسوزة مىؼهُت، ومً هىا ذهب  وحىد اإلاػلُى 

ت في حمُؼ خاالتها ال ًيشإ غً الخكٌحر الػهلي الدالص  "هُىم" بلى ؤن غلمىا بالسابؼت الظسوٍز

 مً الدبرة 
ً
سه ... بل هى في الىانؼ غلم مظخمد داثما الري ٌظخؿنى غً الدبرة الخظُت في جهٍس

 الخ
ً
 .[20]ظُت في حمُؼ خاالتها التي جهدم لىا الشِئحن اللرًً هدٌم بإجهما مترابؼان ًلُا

ًان  "هُىم"لهد ؤدزى  ؤن الترابؽ الظسوزي بحن الظبب والىدُجت ناثم في الدبرة الخظُت، و

في جكظحر انتران الخىادر بلى الدبرة الخظُت، غلى اغخباز ؤن ما هساه وما هدزيه مً  الالخجاءهرا 

ظىاهس جخػانب ؤمامىا الىاخدة بػد ألاخسي هى زاحؼ بلى الػادة والخٌساز، بمػنى ؤن ؤي ظاهسة متى 

، ًجػلىا هدزى ؤن الخادزت
ً
ًاهذ مهترهت بها وجٌسز ذلَ داثما  خدزذ بػد ؤن طبهتها ظاهسة ؤخسي و

 طهىغ اإلاؼس بػد السغد بكػل الخٌساز اإلاظخمس ًادي بلى  .ألاولى طبب في الخادزت الثاهُت
ً
قمثال

 بإن السغد هى غلت ؤو طبب طهىغ ألامؼاز. الاغخهاد

بذن الدبرة الخظُت ال الخكٌحر الػهلي الدالص هى اإلاصدز الري وظخهي مىه غلمىا بػالم 

ظخدُل غلُىا بؿحر جلَ الدبرة ؤن هخىنؼ  ما غظاه ؤن ًددر مً خىادر الػالم، قٌُل الىانؼ، َو

ًمًٌ لإلوظان بؿحر خبرجه ؤن ٌػلم ؤن اللبن والدبز ؾراءان صالخان لإلوظان و ؾحر صالخحن 

ومؼ ذلَ قهىاى مً الدصاثص الىانػُت الؼبُػُت، ، قالدبرة هي التي جدلىا غلى ذلَ ًله .لؿحرهما 

ما وػخهد اهىا هدزيها بؿحر خبرة خظُت ، و ؤن الػهل الدالص نادز غلى ان ًدزى بػع الػالناث 

 : ماالظببُت بحن ألاشُاء ختى و لى لم جهؼ لىا خالت واخدة مً خاالتها في ماض ي خبراجىا ، مثاُ ذلَ 
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هخىهم بشاء يسة البُلُازد خحن جخدسى لخصدم يسة اخسي طايىت قخدسيها ، نلىا ؤن الٌسة ألاولى 

د الان ان هدلل هره الػالنت الظببُت  التي جسبؽ خادزت بدسيتها ند طببذ خسيت الٌسة الثاهُت . هٍس

ُث ًىهذ خىاس ي بدلخظُت ألاولى التي جلهتها ، و وظإُ ؤهكظىا ما هي الاهؼباغاث ابدادزت ؤخسي 

 منها قٌسة الظببُت هره؟

خسي طايىت قخدسيذ الٌسة الظايىت غلى ازس مخدسيت صدمذ يسة ؤفي اإلاثاُ الظابو يسة 

مخدسيت صدمذ ن يسة دام ، ماذا الخظذ الػحن مما خدر ؤمامها ؟ ًل ما زؤجه الػحن هى ؤالاصؼ

سيت غلى ازس الاصؼدام ، قالػحن الخسي في ألاخث هره الٌسة و بػد لخظت مػُىت بدؤ خسي طايىتؤ

لم جسا قُما زؤث طببُت جسبؽ الٌسة ألاولى و الثاهُت، وبرلَ لم ًًٌ لهره الكٌسة ؤصل بحن 

نها  ؾحر مشسوغت، بمػنى ؤن قٌسة  ؤلاخظاطاث التي جلهُتها، وبالخالي هي قٌسة في ؤصلها وجٍٍى

الري ٌظحر غلُه "هُىم"، وهى  ججاهالاالظببُت ال ًىحد ؤي اهؼباع خس ي ًهابلها، وهرا جإيُد غلى 

 ًل قٌسة مً ؤقٍازها البد ؤن ٌظبهها اهؼباع خس ي و ًهابلها.

اجىا، لىدٌم مً زم بةمٍان ونىغها، هخط ي ؤن هيخظس ختى ًددر ذلَ في خبر بن الظسوزة ال ج

ولٌنها في الػادة هي التي جخدغىا غً خهُهت اإلاىنل، بإن ججػل لىا ألامس غلى دزحت غالُت مً 

ًاٍف وألالكت، بدُث هخىه والاػساد الاوسجام م ؤهه ؤمس ظاهس الُهحن، وؤن ؤلادزاى الكؼسي وخده 

 .[21]للٌشل غىه

ٌظخدُل غلى الػهل الدالص املخع ؤن ًدزى ؤو ًجاوش خدود الىانؼ بدُث ًهُى بهه يما 

ا طبب يرا ويرا ؤو مظبب في يرا، قالظبب ش يء واإلاظبب ش يء ؤخس، وختى بن جدلُل ؤخدهم

 ال ٌظخدُ
ً
 غهلُا

ً
ًاهذ غالنت الظبب بإخدهما غلى وحىد آلاخس. ًهُى "هُىم": " جدلُال وهٌرا 

ًان ًبؼل نُام الاطخدالُ والخدلُل قُما ًخخص الجهل ل باإلاظبب مجهىلت ؤجم لىاض، وبهرا 

ًاهذ الرايسة والخىاض  تي ًمًٌ ؤن ًدظسب منها بلى الػهل، اإلاظالَ الىخُدة البػملُاث الؼبُػت، 

الري  الاػسادغلمىا بإي وحىد خهُهي، وغلى ذلَ قكٌسجىا غً الظسوزة والظببُت جيشإ ًلها غً 

خدخم غلى هلخظه في غملُاث الؼبُػت، خُث ما جىكَ ألاشُاء اإلادشابهت ًصاخب بػظها  ، ٍو
ً
بػظا

 ً  بذا ما ظهس ش يء آخس 
ً
، ومً هاجحن الػهل بكػل الػادة ؤن ٌظخدُ شِئا

ً
 له داثما

ً
ان مصاخبا

قٌسة غً ؤي هىع مً الخالخحن جخٍىن جلَ الظسوزة بإطسها التي وػصوها بلى الػادة، قلِع لدًىا ؤًت 

 .[22]"والازجباغالظسوزة 

  نما بحومً هىا جخٍىن لدي ؤلاوظان غادة الخٌم 
ً
طابو والخو ؤو بحن طبب وهدُجت هظسا

 ال جىكَ غىه ًسبؽ الظبب 
ً
لخٌسازها في خبرجه الظابهت، وبرلَ جٍىن ند زسدذ في ذهىه جسسدا

.
ً
 بالىدُجت لِع في اإلااض ي قدظب، بل في اإلاظخهبل ؤًظا
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بحن الػلت واإلاػلُى الري ًخصل به هرا الخٌم بإهه لِع طسوزة  الازجباغ قظس "هُىم"

ججػلىا هسي هره الظىاهس مهترهت بػظها  زاحؼ بلى الػادة الظٍُىلىحُت التيهما هى ؤولُت، ب

بحن الػلت واإلاػلُى ال ًظهس ؤمامىا في الدبرة، ولٌىه ًسحؼ  الانترانبالبػع آلاخس، قهى ًسي ؤن هرا 

دىا للبرم ؤن طهىغ  اإلاؼس بلى نىة اإلاُل وإلى الخىنؼ الري لدي ًل مىا، والري ًجػلىا هسجح غىد زٍئ

 .[23]طُدبؼ ذلَ مباشسة، قهرا الخٌم بكػل الػادة والخىنؼ ال بكػل الدبرة

قالػادة بذن، هي ؤطاض الخىنؼ في الخُاة الُىمُت والػملُت، وؤطاض الخيبا في الػلم، 

 حػصش 
ً
الخخُلي الري ًجػل الرهً ًيخهل مً قٌسة بخدي الىانػخحن بلى قٌسة  الازجباغوالػادة ؤًظا

 سي.الىانػت ألاخ

ذلَ ؤهه خُثما ؤدي جٌسازها لكػل مػحن ؤو غملُت مػُىت بلى مُل قُىا هدى  ًهُى "هُىم"

الػهل  جدلُلادة مً حدًد بلى ؤداء الكػل هكظه ؤو الػملُت هكظها، دون ؤن ًٍىن زمت داقؼ مً الػ

 غً هرا اإلاُل بهه ؤزس الػادة
ً
هكترض ؤن هره . قالػادة هي التي ججػلىا [24]ؤو غملُاجه، نلىا داثما

ًامىت في اإلاىطىغاث والظىاهس، ال في الري ًخإملها.  الظسوزة 

ت قهرا اإلابدؤ وخده )ؤي الػادة(، هى الري "قالػادة بذن هي  اإلاسشد الػظُم للخُاة البشٍس

دُذ لىا ؤن هخىنؼ في اإلاظخهبل طلظلت مً الخىادر شبيهت بظلظلت  ًجػل خبرجىا ذاث هكؼ لىا، ٍو

قُما مط ى، وبؿحر جإزحر الػادة هٍىن غلى حهل جام بٍل ؤمس مً ؤمىز الىانؼ  الخىادر التي ظهسث

 ؤمام الرايسة والخىاض
ً
 مباشسا

ً
 . [25]"قُما ًجاوش الخاطساث خظىزا

 
ً
 شبيها

ً
اإلاىحىد بحن اللكظ واإلاىطىع الري  باالزجباغقالػادة برلَ هي التي خلهذ ازجباػا

ت جىحد في غ هىلىا، وبرلَ هؼلو هره السابؼت غلى ألاشُاء ًدُ غلُه، بن السابؼت الظسوٍز

الدازحُت، قالظسوزة ال في ألاشُاء مً خىلىا وإهما في غهىلىا بكػل اإلاادة والخٌساز، وؤن اإلاُل 

 الىكس ي هى الري حػلىا هىهل هره الظسوزة لألشُاء الدازحُت في الىانؼ.

و ألاقٍاز التي ػسخها " هُىم " في جدلُله إلاكهىم الػلُت ؤو الظببُت ، خُث  آلازاءجلَ هي ؤهم 

ؤزحؼ هره الػالنت بحن الظبب و اإلاظبب بلى اإلاُل الىكس ي ، وؤن الػالنت بُنهما مىحىدة في غهىلىا 

ال في ألاشُاء مً خىلىا . ذلَ ألن قٌسة الػلُت ال ًهابلها ؤي اهؼباع خس ي ، و غلى هرا ألاطى 

 ىلىجي الىاجج غً الػادة و الخٌساز .   الظٍُ

 :الاستقراءمشكلة )د(

، الري ًىادي  اجطح مً الظابو ؤن "هُىم" ؤهٌس مبدؤ الترابؽ الظسوزي بحن الػلت واإلاػلُى

وطؼ غالمت اطخكهام ؤمام مىؼو  هُىم النت بُنهما بلى الػادة والخٌساز،بن"به الكالطكت، وؤزحؼ الػ
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 هل ًٌكي لىا الاغخماد غلى  الاطخهساء
ً
الػلمي وذلَ ألهه آزاز الػالنت بحن اإلااض ي والخاطس مدظاثال

 للخٌم غلى اإلاظخهبل؟
ً
ًاقُا  الخجسبت اإلااطُت وخدها واغخبازها مبدؤ 

في الؼبُػت ؤلاوظاهُت(، الاقتراض الري بدؤ به بإن في يخابه )زطالت  صاؽ "هُىم" مً هىا

 
ً
الىناجؼ التي ال هالخظها ؤو هخريسها في الػادة بذا غسقىا ؤجها مسجبؼت في  بىحىد لالغخهادلدًىا طببا

زم ناُ في يخابه )بدث في الكهم ؤلاوظاوي( ًبدو ؤن جكٌحرها ىزة ناهىن بص يء هخريسه ؤو هالخظه ، ص

، وهرا الخٌم مظلل، في ؤن حجخه  الاطخداللي بشإن ؤمىز الىانؼ ناثم غلى غالنت الػلت باإلاػلُى

بجىؼبو غ  .[26]يلى ًل صىز الاطخدالُ الخجٍس

بي اخخبازي، قمبدؤ الػلُت، واػساد الخىادر  الاطخهساءؤن ؤطاض  ًسي "هُىم" بال  اما همججٍس

هدُجت الدبرة الخظُت اإلاٌدظبت، مً خالُ جٌساز ونىع بػع الخىادر اإلاشاهدة؛ بن هرا ألامس هى 

، غلى ظىاهس ؤخسي ًلُت لم جهؼ بػد، وؤلاصساز غلى 
ً
الري ًخىلىا طٍُىلىحُا حػمُم الخٌم ًلُا

 .[27]خدوثها والخيبا بها جيبا خخمي غلى هدى مددد

غلى صىز الاطخدالُ ًيبغي الخػسف  ىد "هُىم"غالاطخهساء وختى جخطح لىا مشٍلت 

، خُث ًخلدص الاطخدالُ 
ً
مً نظاًا حصثُت حشحر بلى وناجؼ  الاهخهاُفي  الاطخهساجيالاطخهساجي ؤوال

ؤو ظىاهس، ؤو خىادر مىطىع مالخظخىا ؤو ججسبدىا، وبرلَ وػدها مهدماث بلى نظُت غامت، 

وؤمثالها مما ند ًددر في اإلاظخهبل، ووػخبرها جخظمً حمؼ جلَ الىناجؼ ؤو الظىاهس ؤو الخىادر 

 .[28]هدُجت

بن مشٍلت الاطخدالُ الاطخهساجي، جٌمً في اهخهالىا مً الجصء بلى الٍل في الاطخهساء، خُث 

ًاهذ مىطىع خبرة قػلُت، ؤما الىدُجت حشحر بلى ما طىف ًددر مما لم  حشحر مهدماجىا بلى وناجؼ 

هره الىدُجت بالصخت والٍلُت، ذلَ ألن الخٌم غلى اإلاهدماث ًهؼ جدذ خبرجىا بػد، والخٌم غلى 

ت ؤو   مً الىاخُت الصىٍز
ً
ًان قاطدا الجصثُت اإلاىدزحت جدذ هره الىدُجت الٍلُت خٌم صخُذ، وإن 

الشٍلُت، وصدم الهظُت الجصثُت ال ٌظخلصم صدم الهظُت الٍلُت اإلاخداخلت مػها يما هى 

 مػسوف.

بحن هىغحن مً الهظاًا هي: نظاًا الىانؼ ؤو الهظاًا  "هُىم"محز الاطخهساء  مشٍلتولخىطُذ 

اطُت واإلاىؼهُت( والتي  ت )الٍس بُت، وبحن هىع ؤخس مً الهظاًا وهي نظاًا الػلىم الصىٍز الخجٍس

ًٍىن صدنها هابؼ مً احظام واوسجام هخاثجها مؼ مهدماتها، وجصىز ههُظها مظخدُل ألهه ًىنػىا 

ذ. ؤما ال بُت، ؤو نظاًا الىانؼ قُخىنل صدنها غلى السحىع في جىانع مىؼهي صٍس هظاًا الخجٍس

بُت ًريس الهظُت اإلاشهىزة )الشمع  بلى ؤزض الىانؼ. ويمثاُ غلى هرا الىىع مً الهظاًا الخجٍس

(. بن هره الهظُت ًمًٌ بهٍازها دون الىنىع في جىانع، 
ً
ذلَ ألن الهظُت طىف حشسم ؾدا
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( لِع ؤنل ن
ً
 لدي الػهل مً ألاولى، ألهىا همُل بلى )الشمع طىف ال حشسم ؾدا

ً
قهؽ  الاغخهادبىال

( ازجٍاه
ً
 غلى اإلااض ي، بإن )الشمع طىف حشسم ؾدا

ً
 بلى غادة غهلُت ًخىنؼ الشسوم في الؿد نُاطا

ً
ا

( ال جخظمً 
ً
ولًٌ لِع اخخماُ غدم الشسوم بهداز لهىاهحن الكٌس، )الشمع ند ال حشسم ؾدا

طىي اقتراض مبدؤ اػساد الخىادر الري  اغخهادهابلى ما ًبرز جىانع الػهل مؼ ذاجه، وال دلُل 

 .[29]ًمًٌ ؤن ًىنػىا في الدوز اإلاىؼهي

ًؼسح قٌسة ؤو مبدؤ اػساد خىادر الؼبُػت، وهرا اإلابدؤ وإن  ًظاف بلى ذلَ قةن "هُىم"

وجحرة واخدة  و ًان ال ًخظمً قٌسة الظسوزة، بال ؤهه ٌشحر بلى ؤن خىادر الؼبُػت حظحر غلى وظو

في اإلااض ي والخاطس واإلاظخهبل، مما حػلىا هخىنؼ خدور اإلاظخهبل غلى ؾساز الخاطس واإلااض ي 

 لرلَ. بال ؤن مبدؤ اػساد الخىادر الؼبُػُت لِع مؼ
ً
 ومصادزجه ناثمت غلى بهٍاز "هُىم"ػبها

ً
 لها

ن "هُىم" ًهترب مً ، وغلى هرا الىدى قةهىا هجد بإالاطخهساجيمبدؤ الػلُت وهى ؤطاض الاطخدالُ 

مىنل "الؿصالي " مً اخظاع هخاثج الػلىم الؼبُػُت بلى الاخخماُ الجصجي ، و لِع الظسوزي ، و ال 

هي بلؿاء مبدؤ الاطخهساء الهاثم غلى الاطخدالُ شَ في ؤن الىدُجت التي جيخهي لها قلظكت "هُىم " 

اث الػ بي مً الجصجي بلى الٌلي وهى ما حهدد صدم الىظٍس ُت، وهي وحهت هظس ًخكو قيها مؼ لمالخجٍس

 " الؿصالي" .

 :ةـــــالخاتم

وؤزس ذلَ غلى حشٌُل قلظكخه،  ألابظخمىلىجي غىد "هُىم"لهد جىاُو هرا البدث الشَ 

 غً اإلاػسقت، مما حػله ًيخهل مً مٍان بلى ؤخس  اإلاػسوف لدي الباخثحن ؤن "هُىم"مً 
ً
ًان باخثا

بُت خالصت حػخمد غلى ناغدة   ػانخه في بًجاد قلظكت ججٍس
ً
 غً الػلم واإلاػسقت مىظكا

ً
بدثا

جددًد شسوػها بلى الخد بلى في جددًد اإلاػسقت  ، وهي الخجسبت الخظُت، قلم ًصل "هُىم"زثِظُت

  قإصبدذألادوى مً الُهحن اإلاؼلىب، 
ً
اإلاػسقت بدظب مرهبه اخخمالُت وظبُت، وؤصبذ الُهحن ؤمسا

بػُد اإلاىاُ، ولػل الظبب في ذلَ هى بهٍازه لىحىد ألاشُاء اإلاادًت، ووحىد الجىهس الىكس ي، 

 وؤلالهي، باإلطاقت بلى بهٍاز الاطخهساء، وججاهل دوز الػهل في الػملُت اإلاػسقُت.

في قلظكخه هي ؤن اإلاػسقت ؤلاوظاهُت  ألاطاطُت التي خاُو ؤن ًبُنها "هُىم" ولػل الكٌسة

هُت، وذلَ مدددة، وؤن الػهل ؤلاوظاوي ال ٌظخؼُؼ بمدع ندزجه ؤن ًدهو ػمىخاجه ا إلاُخاقحًز

 ، نبل ؤن جٍىن قلظكت الُهحن والخهُهت.والاغخهادقلظكت الشَ  جٍىن قلظكت "هُىم"
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 نتائج البحث:

بػد اطخػساطىا للشَ ألابظخمىلىجي غىد " هُىم " ًمًٌ الهُى ؤن هىاى مجمىغت مً 

 ؤهمها: الىخاثج التي جسجبذ غلى هرا البدث

ونُمخه ألاطاطُت في اإلاػسقت حػل مً قلظكُت ؤخادًت مادًت ؤلغى مً للػهل  بن بهٍاز "هُىم" (1

ن ًىٌس الػهل ونُمخه في اإلاػسقت، خاللها الثىاثُت بحن خهُهتي اإلاادة والكٌس، قٌُل لـــ هُىم ؤ

 وؤهه الخهُهت البدحهُت التي ال ًمًٌ الشَ قيها ؤو البرهىت غليها.

بن نىاهحن الدشابه والخجاوش والػلُت، حػمل في الػهل دون ؤن ًخدخل قيها، ولًٌ  ناُ "هُىم"   (2

ِظذ جلَ مً ؤًً حاء الػهل بهره اإلابادت وهدً وػلم ؤهه ال ًىحد اهؼباع خس ي ًهابلها، ؤل

؟ ومً هىا جٍىن الصىزة قاندة 
ً
الهىاهحن هي هىع مً ؤلادزاى الكؼسي الري زقظه هُىم ؤصال

ت قُه وؤهه نىة واغُت   ًجب ؤن وظلم بىحىد الػهل وما ًملٌه مً مبادت ؤولُت قؼٍس
ً
ألصلها. بذا

 لها الهدزة غلى بدزاى الػالناث بحن ألاشُاء وؤلاهٍاز.

ػد ٌُ ًل ؤهىاع اإلاػازف ؤلاوظاهُت بلى الخجسبت الخظُت، واهٌس ما غدا ذلَ، وهرا  ؤزحؼ "هُىم"   (3

بقساغ ومؿاالة في دوز الخجسبت، ذلَ ألن هىاى الػدًد مً الخهاثو التي ال ًمًٌ بزحاغها 

الخجسبت الخظُت إلاػسقتها ؤو الخدهو منها، بل بن الخجسبت الخظُت حعجص غً جىاُو مباشسة بلى 

 جدخاج في مػسقتها بلى مصدز ؤخس ًكىم الخجسبت الخظُت، مىطىغاتها، ق
ً
الخهاثو الدًيُت مثال

وحعجص الخجسبت الخظُت غلى ؤن جبرهً لىا غلى غدم وحىده، يما ًبرهً لىا الػهل غلى وحىده، 

 ؤلِظذ الدبرة الخظُت مدددة بددود الػالم الخس ي.

ٍلُت، ومً الاطخدالت بمٍان ؤن ًهىم في زقظه لألقٍاز املجسدة واإلاػاوي ال لهد ؤخؼإ "هُىم"   (4

لم ًخىقس لإلوظان خصُلت مً هره اإلاكاهُم والخصىزاث الػامت  مىه ما الاطخهساجيالػلم وختى 

ألن هره اإلاكاهُم والخصىزاث هي التي حشٍل الػمىد الكهسي للمػسقت الػلمُت ذاث الؼابؼ 

 السمصي الٌلي.

ىز الري جدوز خىله قلظكخه، يما ؤن ههده لهاهىن مشٍلت الػلُت ولػلها هي املخ جىاُو "هُىم"   (5

. قهد زد الػالنت بحن 
ً
الػلُت هى الري خهو له جلَ الشهسة الىاطػت في مجاُ الكلظكت غمىما

، غلى اغخباز ؤن 
ً
 بدثا

ً
الظبب والىدُجت بلى مبادت الخٌساز والػادة، قٍان هدقه ابظخمىلىحُا

ٌسة بحن اقٍازي، برلَ ال وحىد إلاثل هره الكقٌسة الػلُت ال ًىحد اهؼباع خس ي ًهابلها، و 

 ؾحر  وهدُجت إلهٍاز "هُىم"
ً
، ؤصبذ الاطخهساء الػلمي مىهجا الخالشم الظسوزي بحن الػلت واإلاػلُى

 صخُذ.
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 بلى الكٌس خإمل ؤههجلَ هي ؤهم الىخاثج التي جىصل بليها الباخث والتي 
ً
ٍىن ند ؤطاقذ شِئا
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 تطبيقات حتويل ال بالس يف الدوائر الكهربائية

 
                                              بوبكر خشيبهأخديجة أ.                                    دمحم عمارة أحالمأ.

 المعهد العالي للعلوم والتقنية                    المعهد العالي للتقنيات الهندسية
 صفية المبروك الشامسأ.

 المعهد العالي للعلوم والتقنية
  

 :امللخص

في الدوائس  بالضمً هره الىزكت البحثُت هى حظلُؽ الظىء غلي جؼبُلاث جحىٍل ل الهدف 

 . الىهسبائُت

لت اطخخدام جحىٍل ل بالض في جحلُل الدوائس الىهسبائُت  في هره الىزكت البحثُت جىاولىا ػٍس

( بحُث جخحصل بهره s( إلى الىظام الترددي )t)وذلً باألمثلت( وجحىٍلها مً الىظام الصمني )

لت غلي مػادلث جؤوٌ إلى حصاءاث بظُؼت للىظام  ) ت ًمىً s ،)1/sالؼٍس حُث جيىن مػادلث حبًر

ل  حلها بظهىلت باطخخدام جحىٍل ل بالض الػىس ي. حُث جم جىطُح هُف ًمىً جؼبُم جحٍى

وذلً بدىاٌو بػع  الترددي إلى الصمنيلبالض غلى الدائسة الىهسبائُت وهُفُت جحىٍلها مً الىظام 

 . وجؼبُم ذلً غليها ألامثلت

ABSTRACT: 

The aim of this research paper is paper is to shed light on the applications of the 

Laplace transform in electrical Circuits. 

In this research paper, we dealt with the method of using the Laplace 

transforming analyzing electrical circuits (by ensamples) and converting them from 

the time system (t) to the frequency system (s). 

In this way, you get equations that turn into simple products of s, 1/s where they 

are algebraic equations that can be easily solved using the inverse Laplace transform. 

It has been shown how the Laplace transform can be applied to an electrical circuit 
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and how to convert it from the time system to the frequency system by taking some 

examples and applying that to them. 

 ة:ـــامللدم

اطُت لخحىٍلها مً مجاٌ جحىٍل ل  وغادة ًيىن  أخس إليبالض غملُت ججسي غلى الدواٌ الٍس

ل مً مجاٌ الصمً  في جحلُل الىظم الخؼُت لحل اإلاػادلث مجاٌ التردد وهى مفُد حدا  إليالخحٍى

ت طهلت  إليألهه ًحىلها  طابلت(الخفاطلُت )جم جىاٌو هرا اإلاىطىع في وزكت بحثُت  مػادلث حبًر

اء بير طُمىن لبالض  إلىهرا الخحىٍل بهرا الاطم وظبت  وطمي  الحل. اطُاث والفيًز غالم الٍس

ل مفُد أًظا 9471-9284) تهدف هره  الىهسبائُت حُثجحلُل الدوائس  في( هما أن هرا الخحٍى

 التردديالىظام  إلىالدوائس  في الصمنيجحىٍل الىظام  فيأن لبالض ٌظاغدها  إلىالىزكت البحثُت 

ل لبالض  إلىبدوزه ًؤوٌ  والري ت ٌظهل حلها باطخخدام جحٍى  . الػىس يمػادلث حبًر

 جعريف ال بالس: (1-1)

حلُلُت ٌػسف جحىٍل ل  إغدادt  ،sحُث  otدالت حلُلت مػسفت في الفترة  fهفسض أن

 -بالحي:fللدالتLبالض 

L [ f(t)] = ʃ0 e-stf (t) dt 

 جعريف ثحويل ال بالس العكس : (1-2)

ل ل بالض الػىس ي للدالت  f (t)فئهىا هلٌى أن   L [f(t)] =f(s)إذا وان   وجىخب :  f (s)هى جحٍى

f (t)= L-1[ f (s)] 

 f(t)لبػع الدواٌ  f(s)ل بالض الػىس ي [ ًىضح جحىٍل 9 -9]  آلاحيوالجدٌو 

f(s) f(t) 
 

 
                 ,   s > 0       1 

  

    
               ,   n> -1         tn 

 

   
          ,  S > K            

 

      
         ,   S > K   t     

 

      
           ,    S > 0   cos kt 
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,S> 0 sin kt 

      

           
,  S> 0      t cos kt    

 (9-9حدٌو )

 الكهربائية:الدائرة  علىخطوات ثطبيم ثحويل ال بالس (1-3)

 .(sالىؼاق الترددي ) إلي (t)هحٌى الدائسة الىهسبائُت مً الىؼاق الصمني  .9

 الحللُت،اإلاىابؼ،املخخلفت )الخُازاث  الدوائسهلىم بحل الدائسة باطخخدام جلىُاث جحلُل   .8

 ....(.……ظُدالخى

ل ل بالض   .3  في الىؼاق الصمني. للحصٌى غليهاالحلٌى الىاججت  الػىس ي غلىجؼبُم جحٍى

طهل وظبُا حُث أهه غىد اطخخدام الىؼاق الصمني جيخج  (sٌػد اطخخدام الىؼاق الترددي )

ت مػادلث مػلدة حػخمد غلي اإلاشخلاث والخيامالث أما الىؼاق الترددي  جصبح اإلاػادلث حبًر

 .الػىس يٌظهل حلها باطخخدام جحىٍل ل بالض 

 : شكل عناصر الدائرة الكهربائية في النطاق الترددي(1-4)

 ( sالىؼاق الترددي ) (tالىؼاق الصمني ) غىاصس الدائسة  ث

 اإلالاومت  9

Resistor 

V (t) = Ri(t) V (s) = RI (s) 

 اإلالف  8

inductor 
V (t)= L 

  

  
 V (s) =SL.I(s) – li 

(O-) 

 اإلاىثف  3

capacitor 
i(t) = c 

  

  
 I (s)=SC.V(s)- CV 

(O-) 

 ( امللاومة :1-4-1) 

 V (t) = Ri (t)باليظبت للملاومت حػؼي غالكت الجهد والخُاز في الىؼاق الصمني بالشيل 

 جحىٍل ل بالض )الىؼاق الترددي( جصبح :بأخر 

                                                                                                                            V (s) = RI (s) 

 امللف :( 1-4-2)

 V (t) = L                                  :غالكت الجهد والخُاز في اإلالف في الىؼاق الصمني هي
     

  
 

 الىؼاق الترددي هي : اإلالف فيغالكت الجهد والخُاز في 
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                                                                                                     V (s) = SLI(s) –Li (o-) 

  V (s) +  
      

 
                                                       I (s) = 

 

  
 

مىً الخػبير غىه i(o)حُث      جُاز.بمىبؼ حهد أو مىبؼ  إماجُاز ابخدائي ٍو

 Sجىضح الدائسة اإلايافئت للملف بىحىد كُمت جُاز ابخدائي في هؼاق  آلاجُت ألاشياٌ

 
 ملف غلي الخىالي مؼ مىبؼ جُاز ابخدائي

 
 ملف غلي الخىاشي مؼ مىبؼ جُاز ابخدائي

 (8-9شيل )

 املكثف :( 1-4-3)

i(t) = C                     غالكت الجهد والخُاز في اإلاىثف في الىؼاق الصمني هي :
      

  
 

 غالكت الجهد والخُاز في اإلاىثف في الىؼاق الترددي 

                                                                                          I (s) = SC .V (s) – C.V (o-) 
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 أو                                        

 V(s) =  
 

  
  I(s) + 

     

 
 

  الابخدائي.الخُاز الىاجج غً الجهد  هى   )CVوهى الجهد غلى اإلاىثف حُث   

 Sجىضح الدائسة اإلايافئت للمىثف بىحىد كُمت حهد ابخدائُت في هؼاق  آلاجُت ألاشياٌ

 
 مؼ مىبؼ جُاز الخىاليمىثف غلى  
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 (t) الصمنيالىؼاق  فيمىثف 

 
 مىثف غلي الخىاشي مؼ مىبؼ جُاز

 (3-9شيل )

 

 (kirchhoffs currentكانون كيرشوف للجهد : ) (5-1)

في دائسة  أطالنغلدة أو جلاػؼ  إليًىص كاهىن هيرشىف ألاٌو للجهد غلي أن الخُاز اإلاخدفم 

يىن ذلً  أنًجب  ا للخُاز الخازج مً ذلً الخلاػؼ ٍو  غلي الشحىت. هدُجت للحفاؾًيىن مظاٍو

 أن:أي 

Current1 + Current2+………………………+………..= o 

I1 + I2 + ……………………………………………....=0 

 مجمىع الخُازاث في أي غلدة ) الداخلت والخازحت ( في الدائسة الىهسبائُت ٌظاوي دائما صفسا.

بالرهس هىا أن فائدة اطخخدام جحىٍل ل بالض غىد الشسوغ الابخدائُت هى  الجدًس

 .إلاظخلسة وهرلً الاطخجابت الػابسةالحصٌى غلي اطخجابت الحالت ا
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 ( :1) مثال   (6-1) 

ل ل بالض. آلاجُتفي الدائسة الىهسبائُت   أوحد الخُاز اإلاظخلس النهائي باطخخدام جحٍى

 
 (7-9شيل )

 

 للجهد فىحصل غلي :  (Kirchhoff)وظخخدم كاهىن هيرشىف 

100 =100 i (t) + 20 10-3      

  
 

 :                                                                    وباخد جحىٍل لبالض هحصل غلى 

L (100) = 100 L [ i (t) ] + 20  10-3 L  
      

  
 

 
   

 
= 100  I (s) +2010-3

S I(s) 

I (s) =
   

 ⁄

             

 

 :  اإلاظخمس هىاللُمت النهائُت للخُاز             

i (∞) =             

                                                                                                 =              
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                                                                    =        .
   

 ⁄

              

  هي:اللُمت النهائُت للخُاز اإلاظخمس  إذن

i(∞) = 
   

   
   = 1A 

 

 -: 2مثال 

ت. مفترطا V0 (t)أوحد الجهد  آلاجُتفي الدائسة   الشسوغ الابخدائُت صفٍس

 

 (5-9شيل )

 -الحل:

 ( Sالىؼاق الترددي ) إلية س هلىم بخحىٍل الدائ

 
 الحل :

  

 
× I0 = 

 
 ⁄

     
 ⁄
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= 
  

           
 

 

 -:إذنV0 (s) = 4I0حُث أن

V0(s)=4I0 =
   

          
 

 

V0(s)=4I0 =
   

       
 

 

 -باطخخدام الىظىز الجصئُت هحصل غلي:

 
   

       
 =
 

 
 + 

 

   
 

 

      
 

 

 :  A  ،B  ،Cهىحد الثىابذ 

160 = A (S2 + 4S + 4)+B (S2 +2S)+C S 
 

80 = 4 A  A=20 
 

0 =4A+2B+C* 
 

0=A+BB= -AB=-20 
 

 في اإلاػادلت *  A  ،Bبالخػىٍع بلُمتي 

 

 C=-40هحصل غلي 
 

 -إذن:
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V0 (s) = 
  

 
  

  

   
  

  

      
 

 

)باطخخدام  باطخخدام جحىٍل ل بالض الػىس ي هحصل غلي الجهد في الىظام الصمني 

  )  (9-9 (الجدٌو 

 

V0 (t) = 20 (1- e-2t – 2te-2t) V  
 الاسحنحاج :

الىظام الترددي  إلى الصمنيهالحظ أهه في جحلُل الدوائس الىهسبائُت بخحىٍلها مً الىظام 

ل  ت ٌظهل حلها باطخخدام جحىٍل ل بالض  جخحصل ضل بال باطخخدام جحٍى غلى مػادلث حبًر

 (( مما ٌظاغدها في جىفير الىكذ والجهد.9-9الػىس ي )حدٌو )

 الحوصيات:

ًىص ى الباحثىن بالخىطؼ في دزاطت جحىٍل ل بالض بشيل أوطؼ وجؼبُلاجه في جحلُل الدوائس 

 الىهسبائُت.

ع في الخػلُم الخلني  وىوي اطُاث( أوص ى  )جخصصوالفني غظى هُئت جدَز غدة  بئدخاٌٍز

اطُاث مثل  حػدًالث غلى مفسداث اإلاىهج وذلً بئطافت بػع اإلاىاطُؼ الخؼبُلُت في الٍس

ل ل بالض في الدوائس الىهسبائُت والالىتروهُت وغيرها ذلً إلاظاغدتها للؼالب في  فهم اطخخدام جحٍى

 الخلىُت املخخلفت. ألاكظاممىاد الخخصص في  بػع

 :املراجع

[1] Chansov.J.R,2017, introduction to differential equations, Hong Kong. 
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 لبىان .-بيروث-الىػىُت لىخب

اطُاث اإلاخلدمت، 8007الىبِس ي، د.مها غىاد   [3]  .لُبُا-بىغاشي -داز الىخب الىػىُت، الٍس

، 9، اإلاػادلث الخفاطلُت الػادًت حلٌى وجؼبُلاث، غ9111 أببىهسبىكفت، د.إطماغُل  [4] 

 لُبُا .-ميشىزاث حامػت غمس املخخاز

 شبىت ؤلاهترهذ .  [5]
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 فاعلية املصارف التجارية يف تنشيط سوق االوراق املالية

 طرابلسبدراسة تطبيقية على سوق املال اللييب  

  
 ديــالجعي الهادى أبوبكر المبروك                   إبتهاج عبدالونيس

 زيتونةـجامعة ال -كمية االقتصاد             جامعة الزيتونة -كمية االقتصاد 
 

 ملخص الضعاؾت

ت اللُبُت بدوزها في جيؼُى ئهره الدزاطت هدفذ الى  هدؼاف مدي كُام اإلاـازف الخجاٍز

في طىق اإلااٌ اإلااٌ اللُبُطىق  م ئ بوسابلع،مً زالٌ مًى أزائهم طخلـاء ًُ هٍس

 SPSSجم جدلُل البُاهاث بىاطوت بسهامج الخدلُل الاخـائي وكد بىاطوتئطدباهت مغللت، 

ت للًهسث الىخائج أن وأ  في الابسش  اللواَ هيدوز فاُل في جيؼُى طىق اإلااٌ فمـازف الخجاٍز

  الظىق 
ً
 للمإطظاث اللسوق جمىذ ئكافت ئلى أنها ألازسي  الاكخـادًت باللواُاثملازهت

 دم الاطدؼازاثــــوجل الاطدشماز ُلى حصجّ هما تاإلاالُوزاق الا  طىق  في الاكخـادًت والىخداث

 . اإلاالُت

ت، طىق اإلااٌ.اليلماث الدالت: اإلا  ـازف الخجاٍز

Abstract: 

    This study aimed to discover to how far Libyan commercial banks played their role in 

revitalizing the Libyan money market through money market employees in Tripoly, by 

surveying their opinions using a closed questionnaire. The data was analyzed using the SPSS 

statistical analysis program, The data was analyzed using the SPSS statistical analysis 

program, and the results showed that commercial banks have an active role in activating the 

money market, as it is the most prominent sector in the market compared to other economic 

sectors, in addition to granting loans to institutions and economic units in the financial 

market, as well as encouraging investment and providing financial advice. 

Keywords : Commercial banks, money market 
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 :امللضمت.1

ت اإلاـازف حِد   كُامها زالٌ مً في ؿىاُت الخمىٍل اإلاهمت الىلدًت اإلاإطظاث خديئ الخجاٍز

ل الجمهىز  ودائّ باطخلباٌ ّ ألصحاب مـسفُت كسوق ىئل الىدائّ جلً وجدٍى  اإلاؼاَز

(ً  دُم في أهبر ودوز  ألامىاٌ زؤوض خسهت في الىطُى بدوز  جلىم حِلها الدوز  هرا ،(اإلاظدشمٍس

، فهي حظهم في زلم بِئت اإلاالُتطىق الاوزاق  في اإلادزحتوزاؿت جلً  اإلاظاهمت الؼسواث

ت مً جدلُم  ت جىافظُت حُدة جمىً أصحاب الافياز الاطدشماٍز  أهدافهم.ئطدشماٍز

 :الضعاؾت مكيلت. 2

 اللىىاث مسخلف ئلى هاوجىحيه واإلادزساث ألامىاٌ خؼد في هبير دوز  اإلاالُت طىاقلل 

ت د دولت ألي كخـادالا دُم ُلى حِمل الدوز  بهرا وهي الاطدشماٍز  فيو ،اإلاىاهىين زفاهُت مً وجٍص

ادة الِامت للملىُت جساحّ اللُبي الاكخـاد ػهد الازيرة آلاوهت  الخاؾ طدشمازؤلا  حجم في وٍش

 و  والـىاعي الخجازي 
ً
 في وهمى والاجـاالث، اإلاِلىماث مجاٌ في الخىىىلىحُا ُلى أهبر اُخماد أًلا

 في ًجابُتؤلا  الخغيراث هره، ألامىاٌ هخلاٌئ في الاهبر الىطُى ٌِخبر الري اإلاـسفي اللواَ حجم

 ةزير ألا  أن الئ اإلاالُت ألاوزاق طىق  وهمى لخوىز  مىاطبت بِئت مجمىُها في حؼيل اللُبي الاكخـاد

، فما  وحجم الىمى مِدٌ في هبير جباهإ مً ِاويح  دوز  وما الخباهإ ذلً وزاء طبابألا الخداٌو

ت اإلاـازف ٌ  وجيؼُى دُم في الخجاٍز زام وهل جلىم بهرا الدو  لُبُا في اإلاالُت ألاوزاق طىق  في الخداو

 ؟أنها ُلى الِىع مىرن
 طىق  ُلى الخِسف في بظُوت بجصئُت ولى ٌظاهم طىف اإلاىكَى هران جىاٌو ئ الضعاؾت: هميتأ.3

ً هجاخه مً وجدد جىاحهه التي والخددًاث واإلاِىكاثاللُبي  اإلاالُت ألاوزاق  مً اإلاولىب الدوز  ُو

 .اإلاالُت ألاوزاق طىق  بدُم الازخـاؾ ذاث الجهاث

 :الضعاؾت هضافأ. 4

ت اإلاـازف دوز  جددًد 1.4 ٌ  خسهت جيؼُى في الخجاٍز  اللُبي )مً اإلاالُت ألاوزاق طىق  في الخداو

 اإلااٌ(. طىق  دازةئ هٌس وحهت

ت اإلاـازف دوز  بُان 2.4  ما وىطُى السئِس ي ُملها زالٌ مً الاكخـاد دُم في وأهمُتها الخجاٍز

ً لُبين ً اإلادزٍس  .واإلاظدشمٍس

 الاوزاق اإلاالُتت دوز فاُل وإًجابي في ُمل طىق زف الخجاٍزاللمـ :الضعاؾت فغطياث .5

 ًىِىع ُلى جيؼُى الظىق وبالخِاكد مّ ُىامل اكخـادًت أزسي". ممااللُبُ
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 الضعاؾت: مىهجيت .6

خماد ُلى  الجاهب الىظغي: س البدىر اإلايؼىزة و زم حمّ البُاهاث مً زالٌ الُا اث والخلاٍز الدوٍز

 الـادزة ًُ طىق الاوزاق اإلاالُت اللُبي.

جمّ البُاهاث والتي جلمىذ لاُخمدث الدزاطت ُلى صحُفت الاطخبُان وأداة  الجاهب العملي:

ت مً الاطئلت اإلاخِللت بأهداف وحظاؤالث البدث وزم جـمُم الا  طخبُان باالطخِاهت مجمُى

ت مً الدزاطاث الظابلت وهرلً ئُادة ؿُاغت اطئلتها بما ًخىافم مّ مخولباث البدث.   بمجمُى

 في  2014جمخد الدزاطت مً جأطِع طىق الاوزاق اإلاالُت ولغاًت طىت  :الضعاؾت خضوص.7
ً
م وجددًدا

بخىكف الخداٌو في طىق اإلااٌ في طىت  )خدود الدزاطت جخازس طىق الاوزاق اإلاالُت اللُبي بوسابلع.

2014) 

 الضعاؾاث الؿابلت.8

  اكع الاؾواق املاليت العغبيت وؾبل جطويغة  .2015صعاؾت هوال بً لىدل، و

ص هفاءة أطىاق اإلااٌ الِسبُت وجيؼُى أدائها،  خُث هدفذ الدزاطت ئلى ئًجاد آلُه حٍِص

اث كظ   واطخِسكذ مً خُث دزحت جوىزها مذ الباخشت الاطىاق اإلاالُت الِسبُت ئلى أزبّ مجمُى

ُِت والخٌُمُت( ؿالخاث الاكخـادًت ؤلا  طخيخجذ ئ وبِد اإلالازهت التى جبىتها ول دولت،)الدؼَس

مً هىان جفاوث هبير في أداء الاطىاق الِسبُت بالسغم أغلب الاطىاق حِاوي مً السوىد و الباخشت أن 

ً، وطُوسة كواَ البىىن   كلت الفسؾ اإلاخاخت أمام اإلاظدشمٍس
ً
أن بِلها ٌِىد ئلى ُهد بُِد، وأًلا

ج ؿُغ  ، وأوؿذ الدزاطت بلسوزة جسٍو ت ئحدًدة إلدواث واإلالاوالث ُلى حجم الخداٌو طدشماٍز

ل  الدؼغُلجخماش ى مّ الخِالُم الاطالمُت، هما أوؿذ بفـل دوز  ًُ السكابت مً زالٌ جدٍى

 لبىزؿاث ئلى اللواَ الخاؾ.ا

  العغاق لالوعاق ؾوق وكاط املصاعف الخجاعيت في جفعيل صعاؾت الجىابي والكيباوي، صوع

 .2017املاليت،

ت واإلاشمخل في ئطخسدامطلوذ الدزاطت اللىء ُلى   الدوز الري جلِبه اإلاـازف الخجاٍز

وطائل وطُاطاث مـسفُت في جىمُت طىق اإلااٌ الِساقي بهدف الىؿٌى الى جىمُت ئكخـادًت 

ت مً الخدماث والدظهُالث  مظخدامت حؼازن اإلاـازف في جمىٍلها، وذلً بخلدًم مجمُى

ّ وجلدًم  الظىق اإلاـسفُت لخفُِل دوز  مشل اللُام بمهام الـيرفت الاكخـادًت واالطىاد والخىَش

 .دٌى الؼسواث اإلاظاهمتاإلاؼىزة ودُم ج
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ت، خُث ئ طخيخجذ الدزاطت وحىد ُالكت وزُلت بين طىق الاوزاق اإلاالُت واإلاـازف الخجاٍز

ُ  شماز وإجلىم الازيرة بدوز مهم مً زالٌ حصجُّ الاطد يذ الدزاطت وؼاء ؿىادًم الاطدشماز، وب

 أن اإلاـازف ػيلذ زلثي مإػساث الظىق 
ً
الؼسواث وحجم الخداٌو واللُمت  مشلِددأًلا

بسبى طىق الِساق لالوزاق اإلاالُت باالطىاق الِسبُت والِاإلاُت مً زالٌ الظىكُت، وأوؿذ الدزاطت 

ػبىت اإلاِلىماث وجدلُم دزحت ُالُت مً الؼفافُت والافـاح وجىفير اإلاِلىماث ًُ وافت 

 الؼسواث اإلاخداولت أطهمها في الظىق.

 خصاصًت" ." أثغ اصاء ؾوق الاوعاق املاليت الليبي على الخىميت الاك2014 صعاؾت اقالوح و امؼيىت

 ف.2014-2008زالل الفترة 

وحىد ُالكت واضحت الزس طىق اإلااٌ ُلى اليؼان الاكخـادي في ُدم افتركذ الدزاطت 

طخسدام همىذج الاهدداز زباث صحت هره الفسكُت مً زالٌ ئئلُبُا، وجىؿلذ الدزاطت الى 

حمالي ومإءػساث الظىق،و أوؿذ الدزاطت بلسوزة ئُادة اإلاخِدد بين الىاجج املحلي ؤلا وي الخ

ادة ُمم الظىق  ادة الشلت وٍش ِاث واللىاهين اإلاىٌمت للظىق، مما ٌظهم في ٍش الىٌس في الدؼَس

ّ الادواث ؤلا وطُىلخه  ت اإلاوسوخت.باالكافت الى جىَى  طدشماٍز

 .الجاهب الىظغي للضعاؾت9

 الخجاعيت في ليبيااملصاعف1.9

ت اإلاـازف جىلظم  ت مـازف ئلى الخجاٍز  لُبُا إلاـسف الِامت ملىُتها ماجصاٌ هبيرة ججاٍز

ت، مـسفمشل  اإلاسهصي   الىخدة مـسف الىهجي، الخجازي  اإلاـسف الصحازي، ومـسف الجمهىٍز

لُا، ػماٌ ومـسف  حىبُتأ مـازف مّ تُطتراجُجئ مؼازهت في اإلاـازف بِم دزلذ خين في ئفٍس

 ومـسف ،19.0%بيظبت )ألازدن( الِسبي البىً بمؼازهت الىخدة مـسف مشل اإلالىُت، خلىق  في

با بُان مـسف بمؼازهت الصحازي   اإلاخددة ومـسف 19.0%بيظبت الفسوس ي BNP Paribas بِباٍز

ً( اإلاخدد الاهلي البىً بمؼازهت والاطدشماز للخجازة  الامان ومـسف ،% 40بيظبت )البدٍس

خىطا مـسف بمؼازهت  والخىمُت الخجازة ومـسف ، 40%بيظبت البرحغالي  Spirito Santoخىهاطبيًر

 في  50%بيظبت كوس دولت حؼازنهما  ، 49%بيظبت (كوس) اللوسي  الىهجي البىً بمؼازهت

  الىىزان، مـسف
ً
ٌ  الخلُج مـسف في  50.0%بيظبت ؤلامازاث حؼازن وأًلا  خُث اللُبي، الاو

 اللواَ في ألاحىبُت الؼساهت اإلاـسفي وتهدف الظىق  مً الاهبر اليظبت ُلى اإلاـازف هره حظخدىذ

س دُم في واطخسدامها اإلاِسفت هلل ئلى باألطاض اللُبي اإلاـسفي  باقي اما اإلاـسفُت، الخدماث وجوٍى

 أدائها أن ئال الخاؿت، اإلاـازف حجم ؿغس مً بالسغمو  الخاؾ، لللواَ مملىهت فهي اإلاـازف

ّ بؼيل ًخوىز   (2016)م. لُبُا اإلاسهصي، .طَس
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 امللىيت وهييل الخأؾيـ وجاعيش ليبيا في العاملت الخجاعيت ( ًوضح املصاعف1جضول عكم )

 مؿاهمت اللطاع الخاص مؿاهمت اللطاع العام % جاعيش الخأؾيـ املصغف ع.م
مؿاهمت الكغواء 

 الاؾتراجيجيين %

 19 22 59 1964 مصغف الصحاعي  1

 0 13.37 86.6 1969 مصغف الجمهوعيت 2

 0 15 85.6 1970 املصغف الخجاعي الوطني 3

 19 27 54 1970 مصغف الوخضة 4

 49 34 17 1995 مصغف الخجاعة والخىميت 5

 0 18 82 2006 مصغف قمال أفغيليا 6

 40 60 0 2003 مصغف الامان 7

 0 100 0 2004 مصغف الاجماع العغبي 8

 0 99.35 0.65 2004 مصغف الوفاء 9

 0 0 100 2006 مصغف الواخت 10

 0 100 0 2006 مصغف املخوؾط 11

 0 100 0 2007 مصغف الخجاعي العغبي 12

 0 100 0 2007 مصغف الؿغاي 13

 40 57 3 2007 مصغف املخدض 14

 50 0 50 2008 مصغف الخليج الاول الليبي 15

 50 0 50 2010 مصغف الىوعان 16

 - - - 2012 وخضة الضًىاع الليبي 17

 الليبيت الخجاعيت للمصاعف املاليت املؤقغاث 2.9

 ُلى الِائد مِدٌ ػهد: الغبديت  ٌ  الظىىاث زالٌ ازجفاُا لُبُا في اإلاـسفي اللواَ لدي ألاؿى

ت ألامت مـسفي دمج منها أطباب لِدة هدُجت 2012- 2008   في والجمهىٍز
ً
 وهرلً واخد، مـسفا

ادة ت، اإلاـازف بِم أمىاٌ زؤوض ٍش ت اإلاـازف مٌِم وجىحه الخجاٍز  في لالطدشماز الخجاٍز

ٌ  ُلى الِائد سجل خُث اإلاسهصي  لُبُا مـسف ئًداَ ػهاداث ىام زالٌ ألاؿى  2008 – 2012ألُا

 السبّ – 2013 ألازيرة الظىىاث زالٌ أهه ئال الخىالي ُلى0.5% ،0.7%%،1.3%،1.5، 0.6%وظب

  اهسفاكا ػهد 2016 الشاوي
ً
ا  باليظبت 0.2% هدى 2016 الشاوي السبّ نهاًت في بلغ خُث ملحًى

 هسفائ وآلازس ػهده الري اإلالىُت خلىق  ُلى الِائد إلاِدٌ
ً
  كا

ً
ا  -2014الظىىاث ) زالٌ ملحًى

2016.) 

 ( ًوضح عبديت املصاعف الخجاعيت الليبيت2)عكم جضول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الغبديت %

 0.3 0.5 0.7 0.6 1.3 1.5 0.6 العائض/ الاصول %

 5.4 12.0 13.7 10.0 15.0 23.7 13.6 العائض/ خلوق امللىيت %

 الخاؿت اليظب وجدٌ ُالُت بظُىلت اللُبي اإلاـسفي الجهاش ًخمخّ : الؿيولت مؤقغاث 

  ٌِخبر الظُىلت وكّ بأن بالظُىلت
ً
، حُدا

ً
 اإلاـازف لدي وألازؿدة الىلد وظبت بلغذ خُث وأمىا

ت ٌ  أحمالي ئلى الخجاٍز  في وظب(2008 - 2014)  الظىىاث في اليظبت بلغذ وكد ،0. 60%ألاؿى

 كبل مً بها خخفايالا  اإلاولىب اللاهىهُت الظُىلت وظبت بأن اإلاالخٌت وججدز، %72.0 خدود

ت اإلاـازف  (.2016 اإلاسهصي، )م. لُبُا.ؤلاًداُُت الخـىم ئحمالي مً %25.0 يه الخجاٍز
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 في املصاعف الخجاعيت الؿيولتمؤقغ ًوضح ( 3)عكم جضول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 مؤقغاث الؿيولت %

 67.8 71.0 68.6 73.0 74.3 74.1 73.4 الاصول الؿائلت/ إجمالي الاصول 

 25.2 21.8 23.6 21.9 23.6 24.3 25.4 إجمالي اللغوض/ إجمالي الوصائع 

 83.1 84.9 80.8 82.4 84.6 82.2 82.7 إجمالي الوصائع/ إجمالي الاصول 

  اللُبي اإلاالُت ألاوزاق طىق  :املاليت لألوعاق ليبيا ؾوق  عً تملح 3.9
ً
 اللُبي اإلااٌ طىق  واخُاها

ٌ  غسفتي ظىق ال ًملً ،2006 ُام جأطع  مدًىت في والشاهُت ،الِاؿمت هسابلع في أالولى جداو

 ، بىغاشي 
ً
ٌ  أحجام خُث مً كىة للظىق  ًًى فلم اإلاىغلم، الاكخـاد ُاطتلظ وهٌسا دد الخداو  ُو

 ىق ــــط في اإلادزحت الؼسواث ددــفِ البالد، في اإلاظاهمت الؼسواث لىدزة وذلً اإلادزحت، الؼسواث

 الظساي مـسف والخىمُت، الخجازة مـسف الصحازي، مـسفي وه فلى ػسواث 10  اللُبي اإلااٌ

 طىق  للخأمين، الصحازي  ػسهت للخأمين، خددةاإلا ػسهت للخأمين، لُبُا ػسهت والاطدشماز، للخجازة

س للتهُئت اللُبُت الؼسهت ،اللُبي اإلااٌ  والاطدشماز، للخىمُت اللُبُت الؼسهت الِمساوي، والخوٍى

 .اإلاظاهمت للخبغ اللُبُت الؼسهت

واطخمس الى  3/2012زم اُُد افخخاخه في  ،2011 اللُبُت الشىزة اهداَل بظبب الظىق  اغلم

 اغالكت مً حدًد بظبب:لُخم  2014طىت 

 ئهلواَ السبى الالىترووي بين مـسف اإلالاؿت )الخجازة والخىمُت السئِس ي( وبين الظىق. -

- .
ً
ً ًىما ؼٍس  ئلى واخد ُو

ً
 جأزس فترة اإلالاؿت في اإلاـازف والتي جـل اخُاها

لخلُُم أطهمها واجساذ اللساز ُدم كدزة الؼسواث اإلادزحت ُلى جلدًم الافـاخاث الالشمت  -

 الاطدشمازي.

ت مىر ُام  -  .2011ُدم اوِلاد الجمُِاث الِمىمُت إلاٌِم اإلاـازف الخجاٍز

كىاُت ادازة الظىق بأن الخداٌو في الىكذ الساهً ًإدي الى ئهسفاق كُمت الاطهم للؼسواث  -

س% مً كُمتها.50اإلادزحت الى اهثر مً   (2017،غير ميؼىز  )جلٍس

 :الخضاول  ؾوق  لخلييم جدليليت مؤقغاث 4.9

دظب (الؿوكيت الليمت معضل) البوعصت عؾملت وؿبت .1.4.9 اللُمت  كظمت زالٌ مً ٍو

 في ال جدزل الظىداث أن ٌِجي مما الاحمالي، املحلي الىاجج ُلى اإلالُدة الؼسواث ألطهم الظىكُت

 .الخدلُل هدا
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 الليبي املاليت ألاوعاق ؾوق  في الؿوقي املال ؽًوضح عأ (4) عكم جضول 
 ؽ املال الؿوقيمعضل عأ الىاجج املحلي الاجمالي املال الؿوقيعأؽ  الؿىت

2008 874.8 102.242.9 0.0085 

2009 2654.8 70.493.3 0.0376 

2010 3014.2 92.978.2 0.0324 

2011 3996.3 47.549.5 0.0840 

2012 4087.4 112.591.0 0.0363 

2013 2272.1 79.952.6 0.0284 

2014 2148.9 81242.70 0.0263 

   20082014- مً الليبي املال لؿوق  الؿىويت الخلاعيغ على باالعخماص ان الباخث اعضاص :املصضع

ٌ  مً ًخطح  2008 في دًىاز ملُىن  874,08 مً ازجفّ لُبُا في الظىقي اإلااٌ زاض أنالظابم  الجدو

س الىازدة اإلاِلىماث ومً ،2014 ُام في دًىاز بلُىن  2,148,09 الى  اللُبي اإلاالُت ألاوزاق طىق  بخلٍس

 مشل اليؼوت الىزكاث بِم أطِاز بازجفاَ الِمل فترة زالٌ جأزس الظىق  ان ًخطح 2011 لِام

 أن اإلافترق مً وان والري الِمىمُت الجمُِت احخماَ وان خُث والخىمُت الخجازة مـسف وزكت

ٌ  ًىاكؽ ً دزى ادة الى ادي مما مسجفّ بظِس اإلاـسف مً وظبت لؼساء اطتراجُجي ػٍس  اإلااٌ زاض ٍش

  2011 لِام الظىقي
ً
ٌ  ًىم 35 ىُل اكخـسث الِمل فترة بان ُلما ٌ  اًلاف كبل جداو  20 ًىم الخداو

 2014 ُام في دًىاز بلُىن  2,14809 الى لُـل آلازسجين الظيخين زالٌ جساحّ اهه ئال فبراًس

 في اإلاالُت للطىاق الظىكُت باللُمت ملازهت اهه ئال الظىقي اإلااٌ بساض الخوىز  هدا مً وبالسغم

 .ألاطىاق زطملت خُث مً هبير جباًً هىان الغسبُت اإلاىولت

الخٍ  اإلااٌ زأض وظبت كِف ًخطح الاحمالي املحلي بالىاجج الظىقي اإلااٌ زاض ملازهت ُىد هرلً ٍو

  3%جخجاوش  لم خُث الظىقي
ً
با  مهمخه في اإلاالي الظىق  مظاهمت كِف ٌِجي مما ،2014 ُام في جلٍس

 اإلاالُت ألاطىاق في جدلم بما كىزهذ ما ئذا وزاؿت وجىًُفها اإلادزساث حرب وهي الاطاطُت

ٌ  مً هشير في الاحمالي املحلى لىاججل البىزؿت زطملت كُمت ججاوشث خُث ألازسي   بلغذ خُث الدو

ا في  184%هدى اإلاشاٌ طبُل ُلى اليظبت هره  في 79%بلغذ وهرلً اإلاىظًُ في% 137و ماليًز

 .الازدن

 املضعجت الكغواث عضص.2.4.9

 ان بِد  2014 بِام ػسواث 10 اللُبي اإلاالُت ألاوزاق طىق  في اإلادزحت الؼسواث ُدد ًخجاوش  لم 

 د الري ًلم الهىب تملازه الظىق  كِف ُلى ًدٌ مما 2012 في الِام  ػسهت 13 واهذ

 .ػسهت6414
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 الليبي املاليت ألاوعاق ؾوق  في املضعجت الكغواث عضص جطوع  ًوضح (5جضول عكم )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الؿىواث

 10 11 13 12 12 10 7 عضص الكغواث

 2014ختى  الليبي املال لؿوق  الؿىويت الخلاعيغ على باالعخماص الباخثان اعضاص: املصضع

 انها ئال  2012 ُام ػسهت 13 الى 2008 ُام ػسواث 7 مً الؼسواث هده جوىز  مً السغم ُلى

 بالظىق  اإلادزحت الؼسواث جمشُل ُدم الى باإلكافت هدا ،2014 بِام فلى ػسواث 10 الى جساحِذ

دم املخاهس جللُل ُلى الظىق  كدزة مً ًدد مما الاكخـادًت اللواُاث ليافت  جدلُم امياهُت ُو

ّ مبدأ ً، امام الخىَى ىد ملازهت اإلاظدشمٍس  طىق اإلااٌ هجد الِسبُت اإلااٌ اطىاق في الؼسواث ُدد ُو

ػسهت ،  11بيروث بىدى  وبىزؿت ػسهت 272 هدى ُمان طىق  بِىما ػسهت 306 ًدخىي  ي ـس اإلا

 ألاطىاق بباقي ملازهت الظىق  لحدازت اللُبي اإلاالي بالظىق  اإلادزحت الؼسواث ُددوجسحّ كلت 

 ادازة كبل مً الؼسواث إلدزاج الالشمت واللىابى الؼسون لـسامت وهرلً حهت مً الِسبُت

  هب جمس الدي والاكخـادي الظُاس ي والىكّ الظىق 
ً
 (2017)الحىسي، .مإزسا

 مليون ص.ل  2013-2008املاليت الليبي  ألاوعاقالخضاول في ؾوق  ملاعهت كيمت( 6)عكم جضول 

ادة 2013 2008 اللواَ ادة كُمت الٍص  وظبت الٍص

ادة في ُدد أطهم الظىق   %59.5 155 260.33 155.33 الٍص

 61.3 150 244.83 94.83 عضص أؾهم املصاعفالؼياصة في 

ادة في ُدد أطهم الخأمين  %0.0 00 10.50 10.50 الٍص

 2017اإلاـدز: الحىحي ، دوز طىق الاوزأق اإلاالُت في حِبئىت اإلادزساث، زطالت ماحظخير، 

تمً زالٌ الجدٌو الظابم ًالخٍ  مً طىت  شادث كُمت أطهمها اإلاخدولت أن اإلاـازف الخجاٍز

 % بسالف ػسواث ألامين واللواُاث الازسي 61بيظبت  2013ئلى طىت  2008

 :املاليت أالؾواق لخيكيط املصاعف الخجاعيت اججاهاث 5.9

ت اإلاـازف جإدي   الخجاٍز
ً
 أطاطُا

ً
 الفلسي  الِمىد حؼيل فهي اإلاالُت ألاطىاق جيؼُى في دوزا

 اإلاـازف بدأث لرلً الائخماهُت، الدظهُالث وجىفير اإلادزساث خؼد في الدوز  جبرش هما الدفّ لىٌم

ت زدماث بخىفير ألازيرة آلاوهت في  أهم ومً الخللُدًت أوؼوتها جخجاوش  ائخماهُت وحظهُالث اطدشماٍز

ٌ  لخيؼُى اإلاـازف حِمل زاللها مً التي املجاالث  .اإلاالي الظىق  في الخداو

 :الاؾدثماعيت الصيرفت بمهام الليام -1

ائف زالر اإلاهمت هره وجخلمً  :ًو

ُفت وهي :اصـــإلاؾى -  خدًشت ألاطهم طُما وال اإلاالُت ألاوزاق ػساء مساهس اإلاـازف جدمل ًو

ٌ  فسؿت للؼسواث اإلاـازف جإمً وهىا ؤلاؿداز   الالشمت ألامىاٌ ُلى الحـى
ً
 جدملها مّ فىزا

م مساهسة  .ُنها بدال الدظٍى
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م اإلاـازف جلىم :الخوػيع -  جدملها غير مً اإلاـدزة الؼسواث لـالح اإلاالُت ألاوزاق بدظٍى

 زبراء مً لديها وما الخبرة بدىم الفِل هرا اإلاـازف جإدي وهىا لحظابها، خُاشتها مساهس

 اطدُِاب وؿِىباث جيالُف مً ًللل مما الىطُوت، اإلاالُت الؼسواث مّ واجـاالث

 .الظىق  في ؤلاؿدازاث

ُت في اإلاؼىزة اإلاـازف جلدم :الجضًض الؿوق  إصضاع في املكوعة جلضًم -  ألاوزاق وحؼىُلت هُى

 بفلل وذلً لها، اإلاـدزة الؼسواث ووكّ ومساهسها مسدودها خُث مً اإلاسغىبت اإلاالُت

 الظىق  في للمىاٌ والِسق الولب جوىزاث ًُ خدًشت مِلىماث مً مالديها

 (1993،هىدي.)اإلاالُت

 :املؿاهمت للكغواث للخدول  صعمها – 2

 طُما وال ألامىاٌ ػسواث ئلى ألاشخاؾ ػسواث ملىُت بخدىٍل ئطهامها في بازش  أزس للمـازف

  حِد التي اإلاظاهمت الؼسواث
ً
  زهىا

ً
 هسح هاخُت مً والطُما اإلاالي الظىق  كُام أزوان مً أطاطُا

 في جخمشل اإلاالي للظىق  زدمت اإلاـازف جلدم وبرلً الظىق، في والِام الخاؾ لالهخخاب أطهمها

ّ  .اإلاظاهمين مً ممىً ُدد ألهبر ألاطهم ملىُت جىَش

 :الخساصيتصعمؿياؾت3- 

  الخساؿُت طُاطت جبجي في فاُل أزس للمـازف
ً
 أولهما وؼاهين زالٌ مً وذلً حصئُا أو ولُا

خمشل اطدؼازي   وجلُُم للخاؾ الِام اللواَ مإطظاث لخمىٍل الجدوي  دزاطاث باُداد ٍو

 فهى ألازس اليؼان أما ئؿدازها، اإلاولىب ألاطهم وكُمت ُدد جددًد مً ًمىنها بما مىحىداتها

لي  ًإدي بما وكسوكها اطدشمازاتها مدافٍ في وإدزالها ألاطهم بِم بؼساء اإلاـازف جلىم ئذ جمٍى

ٌ  زاؾ طىق  كُام ئلي  هرلً املخخلى واللواَ الِام اللواَ وػسواث اإلاإطظاث أطهم بخداو

يىن  سه ئكامخه في بازش  ازس للمـازف ٍو  .وجوٍى

 :الاؾدثماع امىاء بأصاء املصاعف اططالع – 4

ِاث ئن بما ٌ  جخولب اإلاـسفي الِمل جدىم التي الدؼَس  ًمخلىها التي الاطدشماز مدافٍ ُص

 خظاب كمً الغير لـالح حؼتريها التي ألاوزاق جلً ًُ مىحىداجه مدفٌت كمً اإلاـسف

 وػساء ببُّ كُامه زالٌ مً ُمالئه ًُ بالىُابت الاطدشماز أمين ُمل اإلاـسف ًإدي وهىا الاماهت،

 في واإلاظخجداث الخوىزاث ومىاهبت الخبرة بدىم ُمالئه لـالح اإلاالي الظىق  مً اإلاالُت ألاوزاق

 .اإلاالُت الظىق 
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 :املاليت ألاوعاق بظمان الائخمان مىذ حشجيع 5-

س في وخُىي  فِاٌ أزس للمـازف ٌ  وجيؼُى جوٍى  اللسوق بخلدًم ًلىم ئذ اإلاالي، الظىق  في الخداو

م ًخىطى الري هى اإلاالي الظىق  في فالىطُى الظىق، في واإلاخِاملين للىطواء  ألاوزاق بدظٍى

 ًُ حظخىفى ُمىالث ملابل ألاوزاق هده مً والِسوق الولباث بين الخىفُم زالٌ مً اإلاالُت

 .الخدماث هره جلدًم

  وهىان
ً
 مً اإلاالي الظىق  ُملُاث جيؼُى اإلاـازف زالله مً حظخوُّ ازس مجاٌ أًلا

 .اللىطواء كسوق جلدًمها زالٌ

 :املصغفيتإؾىاصاللغوط - 6

الللسوكاإلاـسفُتمىيىنهامباػسة لىرأطهاللؼسهتاإلاـسفمىوجخمشلفُخدٍى تُو ئلىأوزاكمدًىهُتمخىُى

 .الظىداث

 :املكترن الاؾدثماع صىاصًم إكامت – 7

 أدواث حِد والتي اإلاؼترن، الاطدشماز ؿىادًم جأطِع في بازشا ُمال اإلاـازف جإدي ان ًمىً

ت ً جىفس اطدشماٍز ٌ  فسؿت للمظدشمٍس  الـىادًم هره جلىم ئذ اإلاالُت، الظىق  في واإلاؼازهت الدزى

ُف  ؤلاًداَ وػهاداث الخصاهت وطىداث اذوهاث مشل الىلدًت ألادواث مجاالث في مىازدها بخًى

ت ألاوزاقو  الِائمت الفائدة مِدالث ذاث والظىداث  في هرلً ،وغيرها اإلاـسفُت والىدائّ الخجاٍز

ص جيؼُى ُلى ٌِمل بما هاأهىاُ ازخالف ُلى والظىداث ألاطهم مشل اإلاالُت ألادواث مجاالث  وحٍِص

 .اإلاالُت الظىق 

م مهمت والخاؿت الحيىمُت اإلاـازف جىلي كسوزة 8-  ج حظٍى  ألاطهم مً الجدًدة ؤلاؿدازاث وجسٍو

 اإلاوسوخت الِام اللواَ مإطظاث بأطهم اإلاخِللت ؤلاؿدازاث جلً وبساؿت والظىداث،

 .للخصخـت

 الجاهب العملي. 10

 امللضمت: 1.10

ٌظخِسق هرا اإلابدث الخوىاث الِلمُت التي جم اجباُها لخدلُم اهداف البدث، وآلُت 

مجخمّ البدث والُِىت، وهرلً هَى أداة البدث اإلاظخسدمت لجمّ البُاهاث وؿدكها  ئزخُاز

 باإلاِالجاث ؤلاخـائُت التي اُخمدث الباخشت ُليها في جدلُل البُاهاث املجمِت 
ً
وزباتها، مسوزا

 لىؿف الٌاهسة، بهدف الىؿٌى للىخائج والخىؿُاث اإلاظتهدفت مً هرا البدث. 
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 هييل الاؾدباهت: 2.10

خيىن مً امل : ًدخىي زـائف مجخمّ الدزاطت ٍو  فلساث. 5حىز ألاٌو

ت دوز  املحىز الشاوي: ًدخىي  ت في اإلاـازف الخجاٍز خيىن مً  دُم الاوؼوت الاطدشماٍز  5اإلاالُت ٍو

 (.1/2/3/4/5فلساث )

ت مدي جأزير اإلاـازف املحىز الشالث: ًدخىي  ٌ  خسهت في جيؼُى الخجاٍز  ألاوزاقطىق  في الخداو

خيىن مً   . (6/7/8/9فلساث ) 4اإلاالُت ٍو

ت باًهاز البُاهاث اإلاالُت وحجم الِالكت مّ  املحىز السابّ: ًدخىي حجم اهخمام اإلاـازف الخجاٍز

خيىن مً  ألاوزاقطىق   .(10/11/12/13فلساث ) 4اإلاالُت ٍو

خماد ُلى ُد مً الدزاطاث الظابلت ذاث الِالكت بلُاض وح هاث جم جـمُم الاطدباهت بااُل

ّ  ألاوزاقالىٌس خٌى طىق  في طىق الاطدباهاث اإلاالُت في اكخـادًاث مؼابهت، وجم جىَش ُلى مًى

 %.86اإلااٌ بوسابلع وكد وان مِدٌ السد 

 جدليل الثباث واملصضاكيت ألصاة الضعاؾت: 3.10

ألداة اللُاض في الحـٌى ُلى هخائج  ثباجىمً أهمُت كُاض دزحت الش املوثوكيت )الثباث(: -

م الفا هسوهبار  صحُدت مىً ازخباز اداةاللُاض، ًُ هٍس ومخلازبت ولما جم ئطخسدام اإلالُاض، ٍو

(Cronbach's Alpha )(،2013البرق وازغون.) 

 كيم معامل الفا هغوهبار ًوضح( 7الجضول عكم )

 املحـــــــــوع 
عضص 

 الفلغاث
 معامل الفاهغوهبار

 0.645 5 ًدخويضوعاملصاعف الخجاعيتفيضعم الاوكطت الاؾدثماعيتاملاليت

 0.726 4 املاليتألاوعاك.مضى جأثير املصاعفالخجاعيتفي جيكيطدغهتالخضاولفيـ

 0.819 4 املاليت .أحجم اهخمام املصاعف باظهاع البياهاث املاليت وحجم العالكت مع ؽ

وهي اإلاظاخت التي حِبر ًُ زباث أداة  0.900 و 0.600وهي ملبىلت خُث انها جلّ ما بين 

 (.2009جُغصة، ) اللُاض.

لـد به ؿدق مدخىي اداة اللُاض وإلى أي مدي جصود الاداة الباخث ببُاهاث صضق املحخوى  - : ٍو

حِىع زـائف الٌاهسة اإلاساد الخِسف ُليها ومً احل جدلُم ؿدق املحخىي ألداة اللُاض 

 ّ  وكد جم احساء اإلا الاطاجرة مًؤلاطدباهت ُلى ُدد للدزاطت الحالُت جم جىَش
ً
ا  ولغٍى

ً
خســين فىُا

مىً ؤلاحابت ُلى الخِدًالث الالشمت ُلى الاداة لخيىن فلساتها واضحت وطهلت للمظخجىبي ن ٍو

 .اطئلتها
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 البياهاث: جوصيف 4.10

ُفت ت والخسوج منها اإلاخاخت البُاهاث جىؿُف هي لإلخـاء الىؿفُت الًى  اإلاإػساث مً بمجمُى

ت ؤلاخـائُت باطخسدام الخىسازاث  مشل الىؿف خد الجخِدي ؤلاخـائُت التي اإلالاًِع مً مجمُى

ت لخدلُم أهداف البدث وازخباز فسكُاتها لرلً جم اطخسدام بسهامج الحصمت  واليظب اإلائٍى

 الطخسساج( (Statistical Package for the Social SciencesSPSSالاحخماُُت  للِلىم ؤلاخـائُت

 ؤلاخـائُت الخالُت:

 :البياهاث الشخصيت 1.4.10

ّ اطخمازاث الاطخبُان ُلى افساد  كد جم ئدزاٌ البُاهاث التي جم الحـٌى ُليها مً زالٌ جىَش

ت لبِم الظماث  ّ الخىسازي واليظب اإلائٍى ُُىت البدث في البرهامج ؤلاخـائي الطخسساج الخىَش

ُفي، الصخـُت ألفساد الُِىت واإلاخمشلت ف ت، اإلاإهل الِلمي، اإلاظخىي الًى ي: الجيع، الفئت الِمٍس

 الخبرة اإلاهىُت.

 :الجيـ  -
ت الخىساز الجيـ  اليظبت اإلائٍى

 %60 18 طهـــغ

 %40 12 أهثــى

 %100 30 املجموع

 الجيـعلى أؾاؽ  الضعاؾت( ًوضح جوػيع عيىت 8جضول عكم )

 وظبت واهذ بِىما ذوىز، واهىا الدزاطت ُُىت % م60ً ماوظبخه أن ( ًدبين8الجدولسكم ) زالٌ ًم

 ذلً. ًبين الخالي والؼيل ئهار، الُِىت % م40ً

 :الفئت العمغيت -

 ( ًوضح جوػيع عيىت الضعاؾت على أؾاؽ العمغ9جضول عكم )

 

 

 

 

 مً ُُىت الدزاطت واهذ أُمازهم جتراوح مً 23مً زالٌ الجدٌو الظابم ًخطح أن 
ُ
با % جلٍس

طىت وهره اليظبت هي  40طىت ئلى  31% مً ُُىت الدزاطت واهذ ما بين 43، وطىت 30طىت ئلى  21

 
ً
با ماز، ووان ما وظبخه جلٍس لى بين ألُا  50طىت ئلى  41% مً ُُىت الدزاطت أُمازهم مً 27ألُا

 طىت ، والؼيل الخالي ًىضح ذلً 51% مً ُُىت الدزاطت فلى واهىا أهبر مً 7طىت، و

 اليؿبت املئويت الخىغاع الؿىت

 % 23.33 7 30الى  21

 % 43.33 13 40الى  31

 % 26.67 8 50الى  41

 % 6.67 2 51اهبر مً 

 % 100 30 املجموع
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 :املؿخوى الخعليمي -

 ( ًوضح جوػيع عيىت الضعاؾت على أؾاؽ املؤهل العلمي10) جضول عكم

 

 

 

 

ٌ  ًبين 10ّزكم ) الجدو فين وظبت بلغذ خُث الِلمي، اإلاإهل خظب الُِىت فسادأ ( جىَش  اإلاًى

ىض ُلى الحاؿلين  ُلى % الحاؿلين46.7 وظبت ملابل اإلادزوطت الُِىت % م50ً ػهادة البيالىٍز

فين الرًً ًدملىن الدزحت الدكُلت فلى  بِىما اإلااحظخير دزحت والؼيل  %.3واهذ وظبت اإلاًى

 .ًىضح ذلًالخالي زكم 

 :الضعجت الوظيفيت -
 الوظيفيت( ًوضح جوػيع عيىت الضعاؾت على أؾاؽ الضعجت 11جضول عكم )

 

 

 

 

ف هم  مً زالٌ الجدٌو أُاله % 50ًخطح أن افساد الُِىت الرًً ٌؼغلىن دزحت مًى

% مً الُِىت، بِىما وان ُدد 33الرًً ٌؼغلىن دزحت زئِع كظم وظبت  وبلغذ وظبت اإلابدىزين

مشلىن وظبت  ت، والؼيل الخالي % مً الُِى16.7مدزاء الادازاث زمظت فلى مً بين اإلابدىزين ٍو

 ًىضح ذلً.

 :الخبرة املهىيت -
 الخبرة املهىيت( ًوضح جوػيع عيىت الضعاؾت على أؾاؽ 12جضول عكم )

 

 

 

 

 اليؿبت املئويت الخىغاع الكهاصة

 % 50.0 15 بيالوعيوؽ

 % 46.7 14 ماجؿخير

 % 3.3 1 صهخوعاه

 % 100 30 املجموع

 اليؿبت املئويت الخىغاع الؿىت

 % 50.0 15 موظف

 % 33.3 10 عئيـ كؿم

 % 16.7 5 مضًغ إصاعة

 % 100 30 املجموع

 اليؿبت املئويت الخىغاع ؾىواث الخبرة

1 – 5 6 20.0 % 

6 – 10 17 56.7 % 

11 – 15 7 23.3 % 

 % 100 30 املجموع
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طىىاث الخبرة مهمت ازىاء اطخلـاء اإلاِلىماث ًُ اإلاخِاملين مّ الظىق وفي الُِىت 

% 56.7طىىاث بيظبت  10 - 6اإلابدىزت وان اغلب افسادها لديهم زبرة في طىق اإلااٌ جتراوح مابين 

فين لديهم زبرة اهٌى جساوخذ ما بين 23.3افساد الُِىت، بِىما واهذ وظبت  مً  15_11% مً اإلاًى

والؼيل الخالي  طىىاث، 5-1% منهم زبرتهم هي الاكل وجتراوح ما بين 20طىت، بِىما واهذ وظبت 

 ًبين ذلً.

 :املبدوثين إلجاباثالوصف الاخصائي  5.10

 املاليت صعم الاوكطت الاؾدثماعيت في الخجاعيت صوعاملصاعف( ًوضح 13جضول عكم )

ــم
ـــــــــــــ

كــ ع
 

ـــــغة  الفلــ

جاباث اليؿب املئويت ال 

 املبدوثين
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ؿا
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ط ا
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خو

امل
ي   ع

يا
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ف ا
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الاه
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ــو
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 1.20 6.7 6.7 86.7 املصاعفالخجاعيتمىأهمالعمالءاملخواجضًىفيؿوكاملال 1
0.55

1 
0.00 2 

لالوكطتإالؾدثماعيت 2
ً
متزاًضا

ً
 1.17 3.3 10.0 86.7 حعطياملصاعفالخجاعيتأهخماما

0.46

1 
0.00 1 

3 
جلوماملصاعفالخجاعيتبضعمالخصخصتمىساللخلضًماالؾدكاعاجوالخموي

 ل
33.3 53.3 13.3 1.80 

0.66

4 
0.00 5 

 1.43 10.0 23.3 66.7 املاليتاألوعاكجمىداملصاعفالخجاعيتإئخماهبظماه 4
0.67

9 
0.00 4 

فيخأؾيؿصىاصًلاالؾدثماع 5
ً
باعػا

ً
 1.30 10.0 10.0 80.0 جؤصًاملصاعفالخجاعيتصوعا

0.65

1 
0.00 3 

 

ٌ  مً ًخطح -1.17)بين  ما جتراوح اإلالُاض لِبازاث الحظابي اإلاخىطى أنالظابم  الجدو

ٌ  ًمىً ( فاهه2البالغ ) للملُاض الىٌسي  اإلاخىطى ُلى ( وبىاء1.80  اإلاخىطى جفىق  اللُم أن اللى

ت  اليظبُت ألاهمُت خُث مً الاولى باإلاسجبت وحاءث للملُاض، الحظابي فلسة أن اإلاـازف الخجاٍز

ت بمخىطى خظابي ملدازة )  لالوؼوت الاطدشماٍز
ً
 متزاًدا

ً
ساف مُِازي ( واهد 1.17حِوي اهخماما

ت( )0.461بلغ فلى ) ( وهي أكل مً مظخىي 0.000( وواهذ اللُمت ؤلاخخمالُت )اإلاِىٍى

ت الفلسة الاولى وهي اإلاـازف الشاهُت باإلاسجبت ئخـائُا، وحاءث دالت أنها ( أي0.05الداللت)  الخجاٍز

مُِازي ( واهدساف 1.20اإلااٌ بمخىطى خظابي ملدازه ) طىق  في اإلاخىاحدًً الِمالء أهم مً

 وهى اكل مً )0.551بلُمت )
ً
(، الفلسة الشالشت مىكَى 0.05( ووان مظخىي الداللت ملبٌى اخـائُا

ت أن اإلاـازف والخمىٍل، خلذ في  الاطدؼازاث جلدًم زالٌ مً الخصخـت بدُم جلىم الخجاٍز

( 1.80اإلاسجبت الازيرة مً خُث الاهمُت اليظبُت بالسغم مً أن كُمت الىطى الحظابي البالغت )
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اُلى مً اإلاخىطى الىٌسي للملُاض، مما ًدٌ ُلى اإلاىافلت ولِع السفم، وبلغ الاهدساف 

.0.00( ووان مظخىي الداللت )0.664اإلاُِازي الججاه الاحاباث )
ً
 ( وهى داٌ اخـائُا

 املاليتألاوعاكمضى جأثير املصاعفالخجاعيتفي جيكيطدغهتالخضاولفيؿوق ( 14جضول عكم )
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كــ ع
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6 
 وحؿويم جغويج مهمت الخجاعيت املصاعف جخولى

 الاؾهم مً الجضًضة إلاصضاعاث
60.0 16.7 23.3 1.63 0.850 0.00 1 

7 
  الخجاعيت املصاف جمىذ

ً
 ؾوق  في للمؿدثمغيً كغوطا

 املال
33.3 20.0 46.7 2.13 0.900 0.00 4 

8 
 بالىيابت الاؾدثماع أمين عمل الخجاعيت املصاعف جؤصي

 املاليت ألاوعاق وقغاء بيع في عمالئها عً
36.7 40.0 23.3 1.87 0.776 0.00 3 

9 
 عً ومؿخمغة خضًثت معلوماث الخجاعيت املصاعف لظى

 املخضاولت املاليت ألاوعاق على والعغض الطلب جطوعاث
40.0 36.7 23.3 1.83 0.791 0.00 2 

ت اإلاـازف ( جخىلى6حاباث اإلابدىزين أن فلسة )ًبين الازخباز الىؿفي الججاه ئ   مهمت الخجاٍز

ج م جسٍو  أهم فلسة بمخىطى خظابي بلغ ) مً الجدًدة ؤلاؿدازاث وحظٍى
ً
( 1.63الاطهم واهذ وظبُا

ت )0.850واهدساف مُِازي ملدازة ) ( وهي أكل مً مظخىي الداللت 0.000( ووان مظخىي اإلاِىٍى

% مً 40( حاءث في اإلاسجبت الشاهُت مً خُث الاهمُت ومً زاللها ًىافم 9( ، الفلسة زكم )0.05)

ت  اإلاالُت  ألاوزاقلديها مِلىماث خدًشت ًُ جوىز الولب ُلى اإلابدىزين ُلى أن اإلاـازف الخجاٍز

 ( ووان0.791) هملداز  مُِازي  واهدساف (1.83اإلاخداولت ووان الىطى الحظابي لهره الفلسة )

ت ) مظخىي  (، وحاءث في اإلاسجبت الازيرة فلسة زكم 0.05الداللت ) مظخىي  مً أكل ( وهي0.000اإلاِىٍى

ت فز اإلاـا ( جمىذ7)  كسو  الخجاٍز
ً
ً كا  ( واهدساف2.13اإلااٌ بمخىطى خظابي ) طىق  في للمظدشمٍس

ت ) مظخىي  ( ووان0.900) هملداز  مُِازي   (.0.05الداللت ) مظخىي  مً أكل ( وهي0.000اإلاِىٍى

 املاليت ألاوعاقالعالكت مع ؾوق  البياهاث املاليت وحجم بئظهاع حجم اهخمام املصاعف الخجاعيت ( 15جضول عكم )

ــم
ك ع
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10 
 لخلضًم املال وؾوق  الخجاعيت املصاعف بين وجيؿيم صائم إجصال ًوجض

 الافظل
63.3 23.3 13.3 1.50 0.731 0.00 1 

11 
 ؾىت ول نهاًت في املاليت اللوائم إظهاع على الخجاعيت املصاعف جدغص

 ماليت
56.7 20.0 23.3 1.67 0.844 0.00 2 

12 
ــعض

ُ
 وجدغص ؾىويت الغبع الىلضًت الخضفلاث كائمت الخجاعيت املصاعف ح

 وكغها على
63.3 3.3 33.3 1.70 0.952 0.00 3 

 4 0.00 0.877 1.70 26.7 16.7 56.7 الؿوق  عمل لخيكيط املال وؾوق  املصاعف بين وهضواث عمل وعف جوجض 13

ٌ  مً ًخطح  -1.50مابين ) جتراوح اإلالُاض لِبازاث الحظابي اإلاخىطى أن الظابم الجدو

ٌ  ًمىً ( فاهه2البالغ ) للملُاض الىٌسي  اإلاخىطى ُلى ( وبىاء1.70  اإلاخىطى جفىق  اللُم أن اللى
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 دائم ئجـاٌ ًىحد أهه فلسة اليظبُت ألاهمُت خُث مً الاولى باإلاسجبت وحاءث للملُاض، الحظابي

ت اإلاـازف بين وجيظُم (  1.50ملدازة ) خظابي الافلل بمخىطى لخلدًم اإلااٌ وطىق  الخجاٍز

ت( ) اللُمت ( وواهذ0.731فلى ) بلغ مُِازي  واهدساف  مً أكل ( وهي0.000ؤلاخخمالُت )اإلاِىٍى

 جدسؾ وهي (11) زكم الفلسة الشاهُت باإلاسجبت وحاءث ئخـائُا، دالت أنها ( أي0.05) الداللت مظخىي 

ت اإلاـازف ملدازه  خظابي بمخىطى مالُت طىت ول نهاًت في اإلاالُت اللىائم ئًهاز ُلى الخجاٍز

ٌ  الداللت مظخىي  ( ووان0.844بلُمت ) مُِازي  ( واهدساف1.67)   ملبى
ً
مً  اكل وهى اخـائُا

 بين وهدواث ُمل وزغ فلسة جىحد اليظبُت الاهمُت خُث مً الازيرة اإلاسجبت في خلذ (،0.05)

( 1.70البالغت ) الحظابي الىطى كُمت أن مً الظىق بالسغم ُمل لخيؼُى اإلااٌ وطىق  اإلاـازف

 الاهدساف وبلغ السفم، ولِع اإلاىافلت ُلى ًدٌ مما للملُاض، الىٌسي  اإلاخىطى مً اُلى

. داٌ ( وهى0.00الداللت ) مظخىي  ( ووان0.877الاحاباث ) الججاه اإلاُِازي 
ً
 اخـائُا

 :ازخباع الفغطياث 6.10

 في والري ًبين ،One-Sample Test ئزخباز ئحساء جم الدزاطت فسكُاث صحت مدي الزخباز

 ٌ  T كُم مً أهبر املحظىبت T وكُم 0.05مً  أؿغس Sig كسوزة أن جيىن كُم أدهاه الجدو

 الجدولُت للبٌى الفسكُاث.

 .املاليت الاؾدثماعيت وكطتألا صعم في الخجاعيت للمصاعف فاعل صوع  ًوجض ألاولى:الفغطيت 

 One Sample T -Testألاولى ( هخائج إزخباع فغطيت الضعاؾت16جضول عكم )
 

ٌ  مً هالخٍ  الاهدساف كُمت بلغذ هما (،1.4الحظابي ) الىطى كُمت أن الظابم الجدو

 وهره (،0.000لها ) الاخخمالُت اللُمت وأن (،15.341( بلغذ )Tكُمت ) وأن (،0.498اإلاُِازي )

ٌ  ُلى ًدٌ بما (،0.05الدالت ) مظخىي  مً أكل اللُمت  ألاولى. الفسكُت كبى

 ؾوق  في الخضاول  خغهت جيكيط في الخجاعيت للمصاعف فاعل جأثير الثاهيت: ًوجضالفغطيت 

 املاليت. ألاوعاق

 One Sample T –Testالثاهيت ( هخائج إزخباع فغطيت الضعاؾت17جضول عكم )

 عضص ألافغاص

N 

الوؾط 

 الحؿابي

Mean 

الاهدغاف 

 املعياعي 

Std. Deviation 

 صعجت الحغيت Tكيمت 

DF 

الليمت 

 الاخخماليت

SIG 

 مؿخوى الضاللت

Level 

30 1.752 0.874 7413.5 29 0.000 0.05 

 عضص ألافغاص

 

 الوؾط الحؿابي

 

 الاهدغاف املعياعي 

 
 صعجت الحغيت Tكيمت 

 

 الليمت الاخخماليت

 

 مؿخوى الضاللت

 
30 1.40 .4980 15.341 29 0.000 0.05 
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ٌ  مً هالخٍ  الاهدساف كُمت بلغذ هما (،1.75الحظابي ) الىطى كُمت أنالظابم  الجدو

 وهره (،0.000لها ) الاخخمالُت اللُمت وأن (،13.574( بلغذ )Tكُمت ) وأن (،0.874اإلاُِازي )

ٌ  ُلى ًدٌ بما (،0.05الدالت ) مظخىي  مً أكل اللُمت  الشاهُت. الفسكُت كبى

 مع والخيؿيم املاليت البياهاث الظهاع الخجاعيت املصاعف مً خغص الفغطيت الثالثت: ًوجض

 الافظل. لخلضًم الؿوق 

 One Sample T -Testالثالثت ( هخائج إزخباع فغطيت الضعاؾت18جضول عكم )
 

ٌ  مً هالخٍ  الاهدساف كُمت بلغذ هما (،2.03الحظابي ) الىطى كُمت أن الظابم الجدو

 وهره (،0.000لها ) الاخخمالُت اللُمت وأن (،16.650( بلغذ )Tكُمت ) وأن (،0.669اإلاُِازي )

ٌ  ُلى ًدٌ بما (،0.05الدالت ) مظخىي  مً أكل اللُمت  الشالشت. الفسكُت كبى

ت الدزاطت زالٌ مً وهخائج  الِالكت ذاث اإلاساحّ ُلى الاهاَل وبِد الدزاطت إلاىكَى الىٌٍس

ٌ  ًفض ي اطخيخاج ئلى الباخشان جىؿل الخدلُل الاخـائي  ودُمها، اما فُما البدث فسكُاث بلبى

ائف الفِلي بالخوبُم ًخِلم  اإلاالُت الظىق  جيؼُى ُلى حظاُد ان ػأنها مً التي الحدًشت للًى

ت اإلاـازف ًمىً اللٌى أن ت زدماث بخىفير جلىم الخجاٍز  جخجاوش  ائخماهُت وحظهُالث ئطدؼاٍز

ٌ  لخيؼُى اإلاـازف حِمل زاللها مً التي املجاالث أهم ومً الخللُدًت، اوؼوتها  الظىق  في الخداو

ت، الـيرفت بمهام اإلاالُت )اللُام ٌ  دُمها الاطدشماٍز  طُاطت دُم اإلاظاهمت، للؼسواث للخدى

 ئطىاد اإلاالُت، ألاوزاق بلمان الائخمان مىذ حصجُّ الاطدشماز أمىاء بأداء اكوالُها الخساؿُت،

 اإلاؼترن (.   الاطدشماز ؿىادًم ئكامت اإلاـسفُت، اللسوق

 الىخائج والخوصياث. 11

 الىخائج: 1.11

ت للمـازف -1 ت اإلاـازف نأهما  ،اللُبي اإلاالُت ألاوزاق ظىق ب وزُلت ُالكت الخجاٍز  هي الخجاٍز

 اإلاالُت. ألاوزاق طىق  في اإلاظاهمت الاكخـادًت اللواُاثأهبر  ئخدي

ت اإلاـازف جلىم -2  في الاطدشماز بدصجُّ كُامها زالٌ مً الظىق  في وفِاٌ مهم بدوز  الخجاٍز

 الاطدشماز. ؿىادًم ئكامت وهرلً الظىق 

 مإػساث زلثي خىالي اإلاالُت اقز ألاو  طىق  في الـىاعي واللواَ اإلاـازف كواَ مإػساث ػيلذ -3

ٌ  وحجم الؼسواث بِدد ًخِلم فُما الظىق  ، هما أن  الدزاطت مدة زالٌ الظىكُت واللُمت الخداو

  الظىق في  بازش  أزس لها
ً
 الظىق  في اإلاظاهمت ألازسي  الاكخـادًت باللواُاث ملازهخا

 عضص ألافغاص

N 

 الوؾط الحؿابي

Mean 

 الاهدغاف املعياعي 

Std. Deviation 
 Tكيمت 

 صعجت الحغيت

DF 

 الليمت الاخخماليت

Sig 

 مؿخوى الضاللت

Level 

30 2.03 .6690 16.650 29 0.000 0.05 
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 اإلاـازف بين وهدواث ُمل وزغ بىحىد ًإهدون  الُِىت % م50ًمً  أهثر ان الىخائج اًهسث -4

 الظىق. ُمل لخيؼُى وذلً اإلااٌ، وطىق 

ت اإلاـازف نأ ًإهدون  الِمالء % م30ًمً  اهثر -5  مً وذلً الخصخـت بدُم جلىم الخجاٍز

 والخمىٍل. الاطدؼازاث جلدًم زالٌ

 الخوصياث: 2.11

ً زلت لىظب اليافُت اللاهىهُت الحماًت جىفير بلسوزة -1  إلوؼاء وألاحاهب اللُبُين اإلاظدشمٍس

 اللُبي.    اإلااٌ طىق  في للِمل حدًده ػسواث

س ُلى والترهيز الظىق  في اإلاظاهمت ألازسي  اللواُاث جوىٍس -2  والصزاُت الـىاُت كواُاث جوٍى

 والاطدشماز. الظُاخُت

ٌ  ُملُت ًفِل ان ػاهه مً كاهىن  جفُِل -3 م ًُ ألاحىبُت الاطدشمازاث دزى  اإلااٌ طىق  هٍس

  اللُبي الاكخـاد ومـالح اخخُاحاث مّ ًيسجم وبما اإلاالُت للوزاق
ً
. اهُا

ً
 ومظخلبلُا

 وجىٌُم وإكساز اإلاِلىماث وؼس زالٌ مً اللُبي اإلاالُت الاوزاق طىق  دوز  جفُِل كسوزة -4

ِاث ادة في ٌظاهم مما الظىق  في للِمل اإلاىٌمت واللىاهين الدؼَس ادة الشلت ٍش  وطُىلت ُمم وٍش

 الظىق.

 :كائمت املغاجع

سة،2015هىاٌ .) بً لىدل، - مجلت الاكخـاد  (، واكّ الاطىاق اإلاالُت الِسبُت وطبل جوٍى

 ،الجصائس.2015-2املجلد  13الجدًد ،الِدد 

ت في جفُِل وؼان هبُل مهدي و  الجىابي. - الؼِباوي. امل ػاهس،" دوز اإلاـازف الخجاٍز

ت والاكخـادًت ، املجلد  طىق الِساق لالوزاق اإلاالُت"، مجلت اللادطُت للِلىم الاداٍز

 ، الِساق.2017، الِدد الشاوي ،19

(، دوز طىق أالوزاق اإلاالُت اللُبي في حِبئت اإلادزساث، زطالت 2017الحىحي، ًحي ُىق.) -

ىوع، بىغاشي. ماحظخير،  ولُت الاكخـاد ،حامِت كاٍز

 في الشباث جلدًس في دكخه ومدي ألفاهسوهبار، إلاِامل اإلاىولُت البيُت(،2009ادمحم )جُغصة، -

اق،  ،3الِدد  طِىد، اإلالً حامِت مجلت اللُاض، هماذج افتراكاث كىء  .2009الٍس

 ؤلاخـائي الخدلُل ئطخسدام في اإلابخدئين دلُل (2013) وآزسون. ُباض ،البرق  -

ّ.  لليؼس أمىض. ألازدن. ئزساء بسهامج باطخسدام  .2013والخىَش
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"جوىز أهم البُاهاث واإلاإػساث اإلاالُت للمـازف (، 2016مـسف لُبُا اإلاسهصي،) -

ت اللُبُت"، ئدازة البدىر والاخـاء، هسابلع ،   .2016الخجاٍز

ىت، -  ُلى اللُبي اإلاالُت وزاقالا  طىق  اداء أزس (،2014فسج أخمد ،) ػالوح، فسج دمحم و امٍص

ت ،الِدد  ف،2014-2008الفترة  الاكخـادًت" زالٌ الخىمُت  28مجلت الجامِت الاطمٍس

 .2014شلُتن،  ،

م و غظان، زػاد ُبد الحمُد،) - (، طىق الاوزاق اإلاالُت )وؼأجه 2012خمصة، خظً هٍس

–  ،ً  .2012جدلُل وجلُُم مإػساجه(، الِدد السابّ والِؼٍس

جلُُم اداء طىق الاوزاق اإلاالُت، حامِت الامت، ولُت الادازة ( 2009)خالٌ طامي زلير،  -

ت والاكخـاد/ املجلد  .2009-16/ الِدد5-والاكخـاد، مجلت الامت للِلىم الاداٍز

مخولباث هفائه طىق ألاوزاق اإلاالُت، مجلت الباخث،  (2010)مفخاح ؿالح، وآزسون، -

 .2010- 7/2009حامِت دمحم زُـس، الِدد 
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 الشرب مًاه مصادر يف الفلىرايد عنصر تركًز عدلم دراسة

 D.M.F.T األسنان تشىس مبعدل وعالقته مصراته مبدينة

Study of the rate of fluoride concentration in drinking water sources 
in Misurata and its relationship to dental caries D.M.F.T 

fluoride concentration in water dental caries  

 
 فاطمة دمحم مسعهد           آية خميل بن زير              نجاة عبدالرحمن الفقيه. أ

 قسم تقنية األسنان  -  مصراته -كمية التقنية الطبية 
 

  :امللخص

 كليمصساجه  بمدًىت الشسب مُاه في الفلىزاًد كىصس جسهحز جأزحر هره الدزاطت إلالسفت ذحٍسأ

 الظدًم شسهت في) جدلُلهاو   ،الشسب مُاه مً كشىائُت كُىت 17 ججمُم جمو  ألاطىان، حظىض

أكل مً  اللُىت في ملـم أهه وان وحدث الىخائجو  فيها الفلىزاًد كىصس جسهحز إلالسفت( بؼسابلع

 - %0.580 )واهذ اليظب جتراوح ما بحنو  ،ملُجسام /لتر( 1.5-0.5اليظبت اإلاىص ي بها كاإلاُا )

 (%34.7 ذوىز  و ،% 65.3 إهار) خالت 72 شملذ كشىائُت كُىت الدزاطت جظمىذ هما (0.080%

سي  الىشف إحساء وجم ت اللُادة) في لهم الظٍس م و  لألطىان، اإلاسهٍص وشزاكت مسهص مصساجه لخلٍى

 أغلب أن وحدو  ،( D.M.F.T Index) مؤشس باطخخدام لهم الظني الدظىض ملدٌ إلالسفت( ألاطىان

 ،%86.11 وان D.M.F.T ملدٌ الدظىضو  ،%86.1بيظبت ألاطىان حظىض مً حلاوي واهذ الحاالث

م جم ٌ  ألاطئلت بلع ًدىي  ثحاال ال كلى لالطخبُان همىذج جىَش اللامت  صحتمفاهُم ال خى

ٌ  فىسة بأهمُت ملديهواهذ فلؽ % 23أن  ووحد ،طىانلأل  بصفت كامت  الفلىزاًد كلى الحصى

م جم هما ،طىانلحماًت ألا  ووحد أن كدد  ،اإلاُاه جدلُت مصاوم بلع كلى اطخبُان هماذج جىَش

هره  كلىأطاض أن  الجهاش اإلاظخخدم مبرمج  كلىاإلاصاوم التي جددد وظب اللىاصس في اإلاُاه 

 ،لى مُاه الشسبإوأهه ال ًىحد أي مصىم ًلىم بئطافت الفلىزاًد  ،اليظب واهذ هي ألاكلى في اللُىت

 الىشف هخائج مم اإلاُاه جدلُل هخائج زبؽ جمللبُاهاث التي جم حملها  ؤلاخصائي الخدلُل خالٌ ومً
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سي  مُاه الشسب وازجفاق في  الفلىزاًد كىصس هىان كالكت بحن جدوي جسهحز أنوحد و  للحاالث الظٍس

 .ملدٌ الدظىض

Abstract):   

   This study was conducted to find out the effect of fluoride concentration in drinking 

water in the city of Misurata on tooth decay، and 17 random samples of drinking 

water were collected.، and analyzed (in Al-Sedim Company in Tripoli)، to find out the 

concentration of fluoride in it، and the results found that in most of the sample  was 

less than the internationally recommended ratio (0.5-1.5 mg / liter)، and the ratios 

ranged between (0.580% - 0.080%)،The study also included a random sample of 72 

cases (females 65.3%، males 34.7%)، and a clinical examination was conducted for 

them in (Central Dental Clinic and Misurata destination for orthodontics and dental 

implants ) to find out the rate of dental caries for them using the (DMFT Index)، The 

result showed that، Most of the cases were suffering from dental caries with a 

percentage of 86.1%،And the DMFT caries rate was 86.11%، a questionnaire form 

was distributed to the cases containing some questions about the concepts of general 

dental health، and it was found that only 23% had an idea of the importance of 

obtaining fluoride،to protect the teeth، and questionnaire forms were distributed to 

some desalination plants It was found that the number of factories that determine the 

percentages of elements in water on the basis that the device used is programmed on 

these percentages was the highest in the sample، And that there is no factory that 

adds fluoride to drinking water، and through statistical analysis of the collected data، 

the results of water analysis have been linked with the results of clinical detection of 

cases، and it was found that there is a relationship between a low concentration of 

fluoride in drinking water and a high rate of decay. 

Key words: Dental Caries،     D.M.F.T Index،     Fluoridation،     Water Fluoridation 

concentration.        
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  :Introduction)) املقدمت

 بمخخلف  هدشازهال  هبحًرا اهخماًما جالقي التي ألامساض مً Dental Caries ألاطىان حظىض 

ت الفئاث  مً اإلاسض اهدشاز شدة في جخدىم التي اللىامل الخخالف تهدًُج   مخخلفت وبيظب اللمٍس

ددر للظً الصلبت ألاوسجت ًصِبحسزىمي  مسض هىو  ،وكالحُت وجدفـُت وكائُت كىامل  بها ٍو

 جاج مً حصء ًأول ختي الحجم في ٌظخمس زم طىداء بللت شيل كلى البداًت في ًـهس خُث ا،جلًف 

وهى ًددر بظبب  ،كالحها ًخم لم إذا الظً كلى الخام اللظاء بلد إال ًخىكف وال ،الظً

ا جيخجها التيخماض ألا   (  Lacyobacillus، Streptococcus Mutans، Actinomyces)مثل  البىخحًر

ٌ  إلاخجملتامً جخمس اإلاىاد الىسبىهُدزاجُه  ده في الظً خى  إذا Dental plaque الجسزىمُه اللٍى

م  و  ،الظً طؼذ كلى بلُذ
َ
 في PH مظخىي  ًخفع الري الالهخًُ معمنها خ أخماضجفسش  مً ز

ٌ  ،الفم دى  PH=4.2 خامض ي وطؽ إلى PH = 7.5 مخلادٌ وطؽ مً بالظً املحُؽ الىطؽ ٍو

ظخمــس في الخلـدم مً  ،الظنيدظىض ال ظببَو Enamel The اإلاُىا ًرًب والري  ىازج الظً إلخَو

  The PulPلى اللب ختى ًصل إداخلها 
ً
 إلى ًؤدي فئهه كالحه إهماٌ خاٌ وفي ،لتهاباثإا مددزـ

م   الظً في جأول وإخدار ،الفم في هسيهت زائدت إخدار منها اإلاظاكفاث مً اللدًد
َ
 في حغحراث ومً ز

  وإخدار ،شيلها
 
 اهدشاز مً لحدوا، وفلدانها ألاطىان وخلم ،اإلادظىطت الظً زحر جدذ ساجخ

 الىكائُتو  ،بظُؼتال ظلىهُتال ؤلاحساءاث مً اللدًد جؼبُم ٌظخىحب في املجخمم هرا اإلاسض

 وظبت خفعث لوالتي أد   ،اللاإلاُت الصحت مىـمت في حاء ما خظب واللالحُت حدًثتال للمُتال

ٌ  فيالدظىض   جم التي ؤلاحساءاثهره  أهم مًو  ،( Selwitz et al. 2007)  هالُؼبكامذ بخ التي الدو

  اجؼىزً  أوضحذو  جؼبُلها
ً
   في املحىؿ

 الفلىزة هي املجخمم في الدظىض مشيلت اهدشاز مً الحد 

لت الصحُدت اجم اطخخدامهما إذا  Fluoridation (بالفلىزاًد اإلالالجت) وبالىمُاث ، بالؼٍس

ٌ  جىافظذ وكد الىامُت املجخملاث في شائلت أصبدذ و ،اإلاىاطبت  مخخلفت ػسق  اهدشاف كلى الدو

 كلى هؼبلت جىفسها وطمان ،ألاطىان حظىضظاطُت و خ لخجىب الُىمي السوجحن مً احصءً  لجللها

د أهم مً فلىزة مُاه الشسب  (  Petersen et al. 2016)والىباز الصغاز لدي ألاطىان ػسق التزٍو

 ملغم 1.5إلي 0.5مُاه الشسب بيظبه مخفم كليها وهى مً  إلىإطافت مادة الفلىز وهي كملُت  لفلىز با

مُاه الشسب كد  وللد أزبدذ البدىر الللمُت أن الفلىزاًد اإلاىحىد في ،لتر)ملُجسام ليل لتر( /

للل مً ؤلاصابت بدظىض ألاطىان بملدٌ   اإلاُاه فلىزة كملُت بدأثو ، % كىد ألاػفا60ٌ% إلى 50ً 

ىُت اإلاخددة الىالًاث في املجخملُت أهثر دولت جلىم بئطافت هره وحلخبر  م،1945 كام في ألامٍس

االفلىزة  جمازضهما  ،اإلاادة ًُ ٌ  دولت 25 خىالي في خال  إلاىم زئِظُت اطتراجُجُت َلخبرو  ،اللالم خى

هما ًخىفس الفلىز كلى شيل خبىب أو  ،(14. 20Carey) (et al Iheozor. 1520 ) .ألاطىان حظىض
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ًُ  ،اما حهاشًٍ إ طىانكؼساث حظخخدم جدذ إشساف ػبِب ألا  ًمىً أن  ٌظخخدم هما  ،اأو مىطل

 ًُ خىامل  بىاطؼت طىانو مدالُل ًخم جؼبُلها كلى طؼىح ألا أا بشيل حل الفلىز مىطل

 ثاٌ كلى ذلً م % 40 - 20 إلىوهي حظاكد في جللُل وظبت الدظىض بيظبت جصل   Trayخاصه

Fluoride  Varnish ًىهاث الفلىز في مادة جدعى أجخىفس ، و Duraphate   خُث حظاكد كلى جدفحز

 The  طىان في بداًاجه في ػبلت اإلاُىا واللاج الخملدن بلد اهدشاف حظىض ألا   كادةإلُت كم

Dentine 0،05كلى الصىدًىم فلىزاًد بيظبت   اإلاظمداث الؼبُت جدخىي و  أًًظا ،اإلاىشىف  %

مم  ، خاٌ اطخخدامها بشيل ًىمي في  % 50 - 16وهي حظاكد كلى جللُل وظبت الدظىض مً 

جدخىي غالبُت  هما ،للمظمداث الؼبُت  دون طً الظابلتػفاٌ مساكاة كدم اطخخدام ألا 

جأمحن  كلىٌلمل واطخخدامها  صىدًىم فلىزاًد(  NaFالؼبُت كلى الفلىز بشيل ) طىانملاححن ألا 

ًُ اطخخدامها كىد البالغحن وذلً  pp 1500 – 1000الفلىزاًد بيظبت  ا مما ٌظاكد كلى مسجحن ًىم

في الؼبلت الخازحُت كىد الحصٌى كلُه الفلىزاًد  ٍخفاكلو  .% 30- 10جللُل وظبت الدظىض مً

د مً صالبتها وملاومتها ل بشيلللظً )اإلاُىاء(  وشاغ حسازُم البالن  ًظلف هما ،دظىضلًٍص

ظاكد في هخاج ألاخماض إفُلل     ،لظًا جملدنإكادة َو
دظىض إذا وان في المً جؼىز  والحد 

   و ،مساخله ألاولى
ت الترطباث جيىًٍ  مً ٌظاكد كلى الحد   Dental calculus الظيُت الجحًر

جب (1120 .et al Buzalaf) (20Petersson .31 )والبالن  الخلسض للفلىزاًد بيظب  كدم ٍو

 بظبب Dental fluorosis الدظمم الفلىزي لألطىانر و خد لخجىبجخفاوث مم اخخُاحاث الجظم 

جيىن ػبلت و  Fluorosis pigmentationمظببت الخبلم الفلىزي   جللي همُاث مفسػت مً الفلىزاًد

بُع بدزحاث مخفاوجت منها ألا  ألاطىانفي مُىا  Tooth staining or discolorationجبلم  أولىهُت 

 Dental طىان بفلدان اإلالادنألا  أجبدو  ،و كاجمت اللىن أالباهذ ومنها هلاغ بيُت 

hypomineralization صاباثوجصبذ كسطت لل  التي جدخىيها (2120 .Martignon) ( DenBesten

et al. 2011)  ذ  كدو اللدًد مً الدزاطاث خٌى كالكت فلىزة مُاه الشسب بملدٌ احشاز  أحٍس

خٌى جأزحر فلىزة مُاه الشسب كلى حظىض ألاطىان (   et alJames. 2021)طتدزاالدظىض منها 

اث  ،والدظمم الفلىزي في اًسلىدا خُث جم حلدًل جساهحز الفلىزاًد بهدف جددًد الفسق في مظخٍى

وكازهذ  ،الدظىض والفلىز وجم اخخُاز كُىت كشىائُت وكِع ملدٌ اهدشاز الدظىض لديهم

لرًً ت لدي اوخاصً  4.2إلى  4.9( مً  D.M.F.T.Iالدزاطت كبل وبلد الخلدًل لىخف اهخفاض )

ذ دزاطت )هما أح ،يهخمىن بدىـُف ألاطىان بشيل حُد خٌى السكابت  (. 2021et al  Rosárioٍس

لُت واطخخساحُ  ،طد الدظىض تالخازحُت كلى الفلىزة  في إمداداث اإلاُاه اللامت للمدن البراٍش

  ُ ًُ وب ا لخلدًم فلىزة اإلاُاه هي ألاهثر هجاًخ   ًد حلداز ا لخىفحر الفلى يذ أهه مً بحن الؼسق اإلاخاخت خال
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  ُ -0.6ًجب أن جيىن  الفلىزاًددث أن جساهحز حوو  ،طد الدظىضوأمىت وأكل جيلفت  ،ت كالُتفاكل

اإلاُاه اللامت  ثمداداوأن أهثر مً هصف ا ،أكؼذ فاكلُت ملبىلت في ملـم اإلادن مجم/لتر 0.8

اث جسهحز فلىزاًد خازج الىؼاق اإلالبٌى  التي جم جدلُلها في هره الدزاطت واهذ جدخىي كلى مظخٍى

وخٌى فاكلُت فلىزة  ،الصحت اللامت كلى ، ومً زم  ى خؼس ؤلاصابت بأمساض الفممما كد ًؤزس كل

ذ  أن فلىزة ووحدث  (et al  Belotti. 2021دزاطت )اإلاُاه في البلدان ذاث الدخل اإلاخىطؽ أحٍس

جم و  ،اإلاُاه فلالت في مىم الدظىض لدي ألاػفاٌ ختى مم الاطخخدام الىاطم إلاعجىن ألاطىان اإلافلىز 

وكد  ،للُيخحن واخدة مً مىاػم مفلىزة والثاهُت مىاػم غحر مفلىزة D.M.F.T.Iكُاض مخىطؽ 

وهى أكل مما وحد في اإلاىاػم   2.28في اإلاىاػم اإلافلىزة وان   D.M.F.T.Iأؿهسث الىخاج أن مخىطؽ 

دزاطت ملؼلُت خٌى فلىزة مُاه  (2021et al . Batsos Cهما أحسي ) ،3،26الغحر مفلىزة خُث بلغ 

( 2017-2006في املجىدًً باللىاث اإلاظلحت الىىدًت في الفترة ) D.M.F.T.Iالشسب وكالكخه ملدٌ 

مً بلدًاث مُاهها مفلىزة وغحر مفلىزة طىت  24( مجىد بمخىطؽ كمس 24552) وطمذ اللُىت

 
 
سي لخددًد مخىطؽ وأ ووان أكل  5.6ل اللُىت ووحد أهه وان ليام D.M.F.T.Iحسي لهم هشف طٍس

هخفاض حظىض خلصذ الدزاطت إلى او  ،في البلدًاث اإلافلىزة كىه في غحر الفلىزة 0.67بملداز 

 طُاطاث جؼىز خٌى   (2019et al . Whelton) أوضحذ دزاطتو  ،ألاطىان في اإلاىاػم اإلافلىزة

دلاللالمي  طخخدامالا  أهه كدمذ الدزاطاث الىبائُت مىر أهثر مً  ألاطىان حظىضأزسه كلى و  لفلىٍز

دكىاكد الطخخدام  ،طىت 70 وهشفىا كً اللالكت الىاضحت بحن  ،في الىكاًت مً الدظىض الفلىٍز

الدظىض في اللدًد  ٌهخفاض في ملداء و الدظىض الظني فلد جم حسجُل اجسهحز الفلىزاًد في اإلا

وخٌى  ،الفمظحن صحت دواطم مما أدي إلى جالبلدان هدُجت لخؼبُلها للفلىزاًد في هؼاق  مً

دزاطت شملذ بئحساء  (et al  Sicca. 2016مساحلت اللالحاث الفلالت في الىكاًت مً الدظىض كام )

هلىاكد لبُاهاث جخللم بفاكلُت الاطتراجُجُاث  م2016 – م2002البدىر والدزاطاث اإلاشىزة مً 

واللالحاث التي تهدف إلى مىم جؼىز حظىض ألاطىان ووحد مً خالٌ الدزاطت أن جؼبُم ؤلاحساءاث 

 .Loc et alدزاطت ) هجد فيهما  ،هخفاض ملدٌ الدظىضوالفلىزة ًيىن لها دوز واضح في ا الىكائُت

ذوالتي أ   ( 2015 د مً حظىض ألاطىان كىد ألاػفاٌ أن ملدالث  حٍس لخددًد اللىامل التي جٍص

بىثحر مً الدظىض لدي ألاػفاٌ في اإلاىاػم  كلىالدظىض في اإلاىاػم الغحر مؼبلت بسامج الفلىزة أ

 16مدزطت في  207مًم، 2011-م2010خُث جم اخخُاز كُىت كشىائُت في الفترة ما بحن، اإلافلىزة

أن فلىزة اإلاُاه  وخلصذ إلى ،الخىالي كلى% 8،38و  %47.1دظىض لديهم  وبلغذ وظبت ال ،مىؼلت

ذ  ،لديها جأزحر هبحر في الىكاًت مً حظىض ألاطىان  (Koh et al. 2015)  دزاطت أطترالُتهما أحٍس

شهس مً إدخاٌ فلىزة مُاه الشسب ملجخمم  36بلد  ألاطىان ألاولُت كلىزاز فلىزة اإلاُاه آلخلُُم 
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ذ لهم هشىفاث كبل  9 - 4كُىت الدزاطت أػفاٌ أكمازهم بحنطمذ ، الدزاطت طىىاث أحٍس

ذ لهم هفع الىشىفاث بلد الفلىزة ،شهس إلاُاه الشسب اإلافلىزة 36وجم جىاولهم ، الفلىزة ، وأحٍس

لللُىت مً   DMFTIملدٌ و اهخفع% 19لىخف اهخفاض ملدٌ الدظىض في ألاػفاٌ بيظبت 

  et al. 2120)وشسث دزاطت  ملؼلُت مً كبل و   ،بلد الفلىزة 3.66 لىإ كبل الفلىزة 4.54

Kotecha)  اث  ،بخصىص اهدشاز حظمم ألاطىان الفلىز وحظىض ألاطىان باالكتران مم مظخٍى

ت   261مً  6خُث اخخحرث  ،كالُت مً الفلىزاًد بالهىد مصودة بتراهحز كالُت مً الفلىزاًد  كٍس

في اإلاىاػم % 39.53الؼبُعي في مُاه الشسب ووحدث الدزاطت أن ملدٌ اهدشاز الدظىض وان 

كىع  ،%48.21والري وان  ،مً اإلالدٌ في اإلاىاػم اللادًت التراهحز وهى أكل اللالُت التراهحز

ذأو   ،% كلى الخىالي39.21% و 59الدظمم الفلىزي الري وان فيهما   ( .Nasser 2008) دزاطت حٍس

كً ازجفاق مظخىي حظىض ألاطىان في بلع اإلاىاػم  الظلىدًت )كظحر وجبىن وهجسان( بظبب 

حصء في  0.3اهخفاض جسهحز مادة الفلىزاًد في مُاه الشسب في جلً اإلاىاػم والري بلغ أكل مً 

ت الزجفاق اهخفاض وظبت الدظىض في بلع اإلاىاػم ألاخسي )خائل والجىف( هدًُج  ولىخف ،اإلالُىن 

ومً هره الدزاطت جم جددًد مظخىي الفلىزاًد في مصادز الشسب  ،جسهحز الفلىزاًد في مُاه الشسب

وجم جددًد مظخىي  ،مىؼلت 11(كُىت مُاه م4327ًخُث جم ججمم ) ،للمملىت الظلىدًت

سي لخددًد مؤشس)حساء إو  ،الفلىزاًد بها ( مً 12280للُىت طمذ )( Index DMFTالىشف الظٍس

 إلى 0.3 مً)ًسجفم بها جسهحز الفلىزاًد  فلىخف اهخفاض وظبت الدظىض في اإلاىاػم التي ،ول مىؼلت

كدم  ،الشسب إلاُاه الفلىزاًد كىصس إطافت طسوزة كلىالدزاطت  شددثو  ،اإلالُىن في ( حصء  0.6

(0320 .et al  Zimmer)  جىصُاث باطخخدام الفلىزاًد في الىكاًت مً الدظىض مً خالٌ دزاطت

ا ًمىً مىم الدظىض الحفاؾ كلى هـافت الفم والامخىاق كً جىاٌو  بُيذ أهه بالسغم مً أهه هـٍس

اث بدون  ،ولىً ال جصاٌ الىكاًت الفلالت مً الدظىض غحر واكلُت في املجخمم هيل ؛الظىٍس

والجل ومدالُل اإلاظمظت اإلافلىزة  ،ملخخلفت مً ملاححن مفلىزةاطخخدام الفلىزاًد بأشياله ا

 خظب اإلاؼلىبت بالتراهحزإلاصادز مُاه الشسب  الفلىزاًد تإطاف لدمت لوهدًُج  وفلىزة مُاه الشسب.

م جلىم التي جهاثال مً كبل اللاإلاُت الصحت مىـمت جىصُاث م   اإلاُاه بخىَش
َ
خفادة كدم الاط ومً ز

   الشسبمىه بشيل فلىزة مُاه 
مً مشيلت اهدشاز حظىض ألاطىان في  وئحساء وكائي ٌظاكد في الحد 

 الشسب إلاُاه السئِظُت اإلاصادز في الفلىزاًد جسهحز للخلسف كلى جم إحساء هره الدزاطتو  ،املجخمم

ًُ  اإلاىص يبالتراهحز  وملازهتها ،مصساجه بمدًىت  ولخددًد ملدٌ اهدشاز الدظىض باطخخدام ،اكاإلا

D.M.F.T.I  مُاه مصادز في الفلىزاًد كىصس جسهحزملسفت اللالكت بحن  وبرلً ،في كُىت الدزاطت 
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وجىاولذ الدزاطت فسطُت كدم جىاحد الفلىزاًد بمصادز مُاه الشسب  ،D.M.F.T.Iوملدٌ الشسب

 ًُ  .وازجفاق ملدالث اهدشاز حظىض ألاطىان باملجخمم ،ابالتراهحز اإلاىص ي بها كاإلا

 :Materials and Methodsق ائاملواد والطر 

 كُيخحن: كلىاشخملذ الدزاطت  :Sample of Studyعيىت الدراست-1  

ذوىز  (25خالت ) (72جظمىذ)و  (D.M.F.T.I) ملدٌ لخددًدجم الىشف كليها  :عيىت الحاالث-

ت )65.2بيظبت رهاإ (47و)،%34.7بيظبت  جم الىشف في اللُادة  (72 -16% في الفئت اللمٍس

ت  م وشزاكت ألاطىان ،لألطىان بمصساجهاإلاسهٍص   .ومسهص مصساجه لخلٍى

لت  (:  DMFTIالكشف السريري عً حسوس ألاسىان وجحدًد ) جم الىشف كً ألاطىان بالؼٍس

ت اإلالمىطت باطخخدام  ـم الدزاطاث الىبائُت لم يٌظخخدم فوالري  Index) (DMFTالبصٍس

مً آخس طً في الجهت الُمني ختى آخس  للحالتفدص أطىان الفً الللىي ًخم  ،لدظىض ألاطىان

لت  ،الجهت الِظسي طً في   يفجدون هخائج الىشف و وهرلً أطىان الفً الظفلي بىفع الؼٍس

 ،Filled Teeth (F)ألاطىان املحشىة،Decayed Teeth (D)ألاطىان اإلادظىطت) خاص همىذج 

وذلً بجمم  ليل فسد مً اللُىت (D.M.F.T.I) ملدٌٍخم خظاب و  Missing (M)ألاطىان اإلافلىدة 

F + M + D  زم ًخم خظاب مخىطؽ(D.M.F.T.I) كُىت الدزاطت وذلً بلظمت ملدٌ يامل ل

 لألفساد. يلألفساد كلى اللدد الىل يالدظىض الىل

كُىت مً مخخلف  17لخجمُم   لتر 0.5بحجم  مُاه حدًدةاطخخدمذ كبىاث  :عيىت مياه الشرب

 ًم بؼسابلعدالظ في شسهتوجددًد جساهحز الفلىزاًد بها وجم إحساء الخدلُل  ،مىاػم مصساجه

ىُت.LANGE( مً شسهت )Dr 2800 Spectrophotometerحهاش)باطخخدام  )حجزوز(   ( ألامٍس

 جم ججمُم كُىاث اإلاُاه وذلً خظب جلظُم مدًىت مصساجه أزبلت  طريقت ججميع عيىاث املياه:

صاث( والجىىب )الغحران ،ًدز) الشماٌ أكظام خظب اججاهاتها   ،)الدافىُت والشسق  هسشاش( ،السٍو

ت م( ،أبى زٍو مُاه )كصس أخمد( مً مصادز مُاه الشسب املخخلفت للمدًىت  ،والغسب )الصزوق  اشٍز

ذ لها جدلُه مجزلُت ،مُاه مدالث الخلبئت ،اإلاُاه اإلالبأة مً اإلاصاوم ،الشسب اللامت مُاه  ،مُاه أحٍس

 مباشسةها لمُاه بلد أن جم ججمُلل  لُلاخدحساء الإجم و  ( مُاه مً خازج لُبُا ،ألامؼازمُاه و  آلاباز

 .اخخُاز بسهامج كمل الخدلُل مً الجهاشبلد  الخدلُلوطلها في حهاش و 

لحاالث اإلاسطُت لهمىذج اطخبُان جم ٌظلم  :الاسخبيان ) جم إعداد هموذجين لالسخبيان(_2

سي  لللُادة إلحساء الىشف الخلبئخه فىز وصىله جم إكؼائه لللاملحن بمصاوم مُاه خس وآ ،الظٍس

 .(6وكددها )الشسب بمدًىت مصساجه 
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جم جدلُل الىخائج باطخخدام بسهامج الخدلُل  :Statistical Analysisالخحليل إلاحصائي 

 (.  spss:Statistical packages of social sciencesؤلاخصائي )

  :(Results)الىخائج 

    ُ  نإخُث  ،%86.11وان بيظبت و  ،لُىتليل ال كالي يذ هخائج الدزاطت أن ملدٌ الدظىضب

خاالث لِع لديهم أطىان  10بِىما  اهذ حلاوي مً حظىض في ألاطىانو %  86.1بيظبت  و خالت  62

   .(1الشيل زكم ) في% هما هى مىضح 13.9و بيظبت  ،مدظىطت

 
 في العيىت حعاوي مً حسوس ألاسىانالحاالث التي عدد ( ًوضح 1الشكل)

  ُ الفلىزاًد في معجىن  جىاحد أهمُتب لِع لديهم فىسة% 56.9 يذ  هخائج الدزاطت أنهما ب

ٌ  فىسة بأهمُت ملديهواهذ   %23أن  و برلًلديهم فىسة لِع % 43.1 بِىما ألاطىان   كلى الحصى

بأهمُت  فىسةم لِع لديه رًًال وظبت كل مً  أهي و  ،طىانبصفت كامت لحماًت ألا  الفلىزاًد

ٌ في  هى مىضح هما %76.4 بيظبتالتي واهذ و  ،الفلىزاًد كلىالحصٌى   (1)زكم الجدو

 الفلوراًد علىالحصول ( ًوضح الفكرة العامت للحاالث عً أهميت 1جدول )

 املئويت اليسبت الحاالث عدد 

 في الفلوراًد جواجد بأهميتلديهم فكرة بأهميت 

   ألاسىان معجون 

 %56.9 41 ولم

 %43.1 31 ال

 الفلوراًد على حصولك بأهميت فكرة لدًك

 الدسوس؟ مً للوقاًت

 %23.6 17 ولم

 %76.4 55 ال

اليظبت  أن وحد اإلالاًحر التي حلخمد كليها ول خالت في اخخُاز معجىن ألاطىانوكىد دزاطت 

ٌلخمدون بِىما جدظاوي وظبُتي اللرًً   ،ماإلاعجىن اإلاخىفس لديه ىن ظخلملٌ للرًً %45.8ألاكلى 

10 

62 

 نعم ال

 عاني من التسوسي



 ...الفلورايد في مصادر مياه الشرب بمدينت مصراتوعنصر معدل تركيس دراست 

 فاطمت دمحم مسعود              يت خليل بن زير  آ              نجاة عبدالرحمن الفقيو   .أ

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  454            مجلة القلم المبين العدد الحادي عشر

 %26.4و  ،%12.5واهذ الترهُب الىُمُائي للمعجىن و  كلىٌلخمدون  الرًً و الؼلم كلى

 يوواهذ للرًً  ًخخازون الترهُب الىُمُائ %2.8واليظبت ألاكل  ،جبلا لخىصُاث الؼبِبًخخازون 

الترهُب  كلىحلخمد   الحاالث التيمخىطؽ ملدٌ الدظىض كىد وان و  ،الؼُب برلًبلد اطدشازة 

ٌ  هى هماألاكل   الىُمُائي هى  .(2) زكم بالشيلو  مىضح الجدو

عدد ووسبت الحاالث التي جخخار معجون  املعاًير ألاساسيت الخخيار املعجون  ًوضح (2الجدول )

 معين
 املئويت اليسبت الحاالثعدد  املعاًير ألاساسيت الخخيار املعجون 

 %12.5 9 مً هاخُت الؼلم

 %12.5 9 ووحىد الفلىزاًد الترهُب الىُمُائي

 %26.4 19 جبلا لخىصُاث الؼبِب

 %45.8 33 اإلاخىفس

 %2.8 2 الترهُب الىُمُائي وجبلا لخىصُاث الؼبِب

Total 72 100% 

  

 
 املعاًير ألاساسيت الخخيار املعجون  ًوضح (2الشكل)

  ُ مسة واخدة في  ىن ىـفً %33.3وان  طىانلأل  يذ الدزاطت أن ملدٌ الخىـُف الُىميهما ب

  منهم واهىا ال %4.2 و ،ىن ىـفًهادزا ما  % 20.8و جىـف زالر مساث  %6.9 مسجحن و  %34.7و  ،الُىم

في الفسشاة واإلاعجىن  كلى ون لخمدٌ واهىا  %47.2ووحد أن اليظبت ألاكلى مً اللُىت  ،ًىـفىن 

ٌ بهما هى مىضح  ،%25.0بالظىان  ىن ىـفمً ً جليهاو الخىـُف   .(3) زكم الشيلو  الجدو

 

9 9 

19 

33 

2 

أكثر استساغا من 
 ناحية الطعم

التركيب الكيميائي 
 للمعجون

تبعا لتوصيات 
 الطبيب

التركيب الكيميائي  المتوفر
وتبعا لتوصيات 

 الطبيب

  معايير اختيار المعجون
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 ( ًوضح الطريقت املعخادة في الخىظيف للحاالث3 الجدول)

  العدد    املئويتاليسبت 

 لفرشاة واملعجون  34 %47.2

 بالسواك 18 %25.0

 الفرشاة والسواك 4 %5.6

 الفرشاة و املطهراث 5 %6.9

 السواك واملطهراث 3 %4.2

 الخىظيفالفرشاة وخيط  1 %1.4

 الفرشاة والسواك واملطهراث 3 %4.2

 الفرشاة والسواك وخيط الخىظيف 1 %1.4

 الفرشاة واملطهراث  وخيط الخىظيف 2 %2.8

 الفرشاة والسواك واملطهراث وخيط الخىظيف 1 %1.4

%100 72 Total 

 

 
ًوضح الطريقت املعخادة في الخىظيف للحاالث (3 الشكل )  

 

34 

18 

4 5 3 1 3 1 2 1 

 طريقة التنظيف
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 كلـــــــىلــــــديها فىــــــسة بأهمُــــــت الحصــــــٌى  التــــــي حــــــاالثملــــــدٌ الدظــــــىض للأن وحــــــد مــــــً الىخــــــائج و 

فــي همـا  لـديها فىــسة التــي حـاالثملدلـه فــي المــً كـل أـوـان الفلىزاًـد بشـيل ًــىمي للىكاًـت مــً الدظـىض 

 .(4) الشيل

 

 
 على( ًوضح معدل الدسوس للحاالث التي) لديها و ليس لديها( فكرة بأهميت الحصول 4شكل)

 اي  الفلوراًد ًوم

 مً أكل الدزاطت شملتها التي الشسب مُاه كُىاث ملـم في الفلىزاًد هحزجس هما وحد أن 

ًُ  اليظبت اإلاىص ي  أكلى  بحن واهذ هره اليظب جتراوح ماو  ،(لتر ملُجسام / 1.5-0.5)وهي ا بها كاإلا

هما  ،ىزاًد إلى مُاههالوأن مصاوم اإلاُاه ال جلىم بئطافت الف%، 0.080وأكل وظبت  %،0.580وظبت 

 .(4هى مىضح في الجدٌو زكم )

 عىصر الفلوراًد في عيىاث مياه الشربل اليسبت املئويت( ًوضح 4)رقمجدول 

 %اليسبت املئويت

 

 مصدر مياه الشرب

 مياه جحليت منزليت تمياه محالث الخعبئ مياه املصاوع مياه عامت

 % 00130 % 00080 % 00080 % 00400 أقل وسبت

 % 0080 %00167 %00173 % 00580 وسبت علىأ

  ُ  :اآلحيو واهذ   مُاه مصاوم اللُىت في اللىاصس اإلالدهُت وظب أكلى أن   يذ الدزاطتوب

   (Ca – (Mg- Na في مُاه مصىمA  :كلى الخىالي% 3.8 -% 13.8 -% 8هي . 

 ( Na – K –Ca)   إلاُاه مصىمB الخىالي كلى%، 20.4 -% 0.04 -% 9.6:هي. 
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 (Mg – Na – K – Ca إلاُاه مصىم )C الخىالي. كلى% 11-%20-%5-% 14 :هي 

 (Mg – Na – K – Ca إلاُاه مصىم )D الخىالي. كلى% 7 -% 23 -% 2 -% 8:هي 

 (Mg – Na – Ca إلاُاه مصىم )E  الخىالي كلى% 2.4 -% 52.9 -%4.01هي. 

 .(5مىضح في الجدٌو زكم)هما هى   

 الشرب وعامص عيىاث مياهفي  املعدهيت ( ًوضح وسب العىاصر 5)رقمجدول 

 Mg_ جرليز   Na_ جرليز   K_ جرليز   Ca_ جرليز   

 اإلاصىم

A 3.80 13.80 . 8.00 

B . 20.40 .04 9.60 

C 11.00 20.00 5.00 14.00 

D 7.00 23.00 2.00 8.00 

E 2.40 52.90 . 4.01 

مُاه بها اليظب ألاكلى مً الفلىزاًد  حظتهلً التي للحاالث أكل الدظىض ملدٌووحد أن 

 .اإلاُاه

أن   هما ،جسهحز الفلىزاًد في مُاه الشسب بحن ازجفاق ملدٌ الدظىض وكلتأي أن هىان كالكت 

 كلىبرمج واإلاالجهاش اإلاظخخدم   أطاض أن كلىكدد اإلاصاوم التي جددد وظب اللىاصس في اإلاُاه 

 .(6الجدٌو زكم)  في  مىضح،  هما هى واهذ هي ألاكلى في اللُىتهره اليظب 

 ( ًوضح ألاسس التي حعخمدها املصاوع في جحدًد وسب العىاصر في املياه6جدول)

 أطاض الخددًد 

 كلىالجهاش اإلاظخخدم مبرمج 

 ذلً

خظب جىصُاث مىـمت الصحت 

 اللاإلاُت
 ي أخس  أطباب

 1 2 3 كدد اإلاصاوم

 :Discussion)) املىاقشت

دىاولها الحاالث وان جكُىاث مُاه الشسب التي  أغلبأن  وحدهخائج  هره الدزاطت   مً خالٌ

 1.5 – 0.5جسهحز كىصس الفلىزاًد فيها أكل مً اليظبت التي أوصذ بها مىـمت الصحت اللاإلاُت )

 %0.580وظبت واهذ:  كلى: اإلاُاه اللامت وأآلاحيالىدى  كلىبدُث واهذ هره التراهحز  / لتر(ملُجسام

ا، في خحن ًُ غحر  %0.400واهذ أكل وظبت فيها هي:  وهره اليظبت مخفلت مم اليظبت اإلاىص ي بها كاإلا

ا، ،مخفلت مم اليظبت اللاإلاُت ًُ مُاه ف أما باقي اليظب فهي جلم جدث خدود  اليظبت اإلاىص ي بها كاإلا

الخلبئت واهذ %، مُاه مدالث 0.173%،  وأهثر وظبت واهذ: 0.080اإلاصاوم  واهذ أكل وظبت فيها: 

 0.167%، وأهثر وظبت واهذ:0.080أكل وظبت فيها: 
 
ذ لها جدلُ، واإلاُاه التي أ مجزلُت واهذ أكل  تحٍس
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 .2021Rosário ،et   B. Sًخفم مم دزاطت ) وهرا ،%0.130%، وأهثر وظبت واهذ: 0.80وظبت فيها: 

al) ًؼاء فاكلُت ملبىلت طد للمجم/لتر  0.8-0.6د ًجب أن جيىن والتي وحدث أن جساهحز الفلىزا

وفي اإلالابل واهذ أغلب خاالث الدزاطت التي جدىاٌو هره اإلاُاه حلاوي مً حظىض   ،الدظىض

أي أن هىان كالكت بحن فلىزة مُاه  ،ليامل اللُىت %86.11الدظىض  هدشازوظبت ا  فيان ،ألاطىان

   ،الشسب
 et 2021)وهرا ًخفم مم ما حاء في  دزاطت  ،مً ملدٌ اهدشاز الدظىض في املجخمم والحد 

al، Batsos،C ) هحز الفلىزاًد في اتر لاهخفاض  التي بهااإلاىاػم  ازجفاق مظخىي الدظىض في أن وهى

خفم مم دزاط ،0.3مُاه الشسب والري بلغ أكل مً  تي وال (، .Whelton،H. P ،2019دزاطت) تٍو

 ازجفاق ملدٌ احشازو  ،جسهحز الفلىزاًد في اإلااء ضهخفاهشفذ كً اللالكت الىاضحت بحن ا

أن فلىزة اإلاُاه لديها جأزحر هبحر في والتي وحدث  (et al، 2015. Koh. R) ودزاطت  ،الدظىض الظني

ُ   (Loc G. D.  et al، 2015)دزاطت  و ،الىكاًت مً حظىض ألاطىان أن ملدالث الدظىض  يذوالتي  ب

  .في اإلاىاػم اإلافلىزة الدظىض  ملدالث بىثحر مً كلىفي اإلاىاػم الغحر مؼبلت بسامج الفلىزة أ

  الفلىزاًد كىصس هحزاجس و  ،الشسب مُاه فلىزة إلاصادزًىحد  ال  (:Conclusions )الاسخيخاجاث

 حظىضاهدشاز  ملدٌ  ازجفاق هما ًىحد ،اللاإلاُت الصحت مىـمت بها أوصذ التي اليظبت مً أكل

 ىلص الفلىزاًد.بكالكت  والري له (   D.M.F.T.I )  ألاطىان

 :( Recommendationالخوصياث )  

م   بالفلىزاًد اإلالالجت جؼبُم-  .الدظىض اهدشاز مً للحد الشسب مُاه فلىزةكً ػٍس

د بئحساء هىص ي الدظىض ملدٌ في ازجفاق مً الدزاطتهره  هخائج له جىصلذ إلااهدُجت -  مً اإلاٍص

س والدزاطاث البدىر   .الدزاطت هره لخؼٍى
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 مــرآن الكريـــــــــه يف القــاتـــــــر ومتعلقـاظ البحـألفداللــة

       
 عمي دمحم عبد الصمد د.سالمة                     د.صالح الدين المرغني رجب الطبال 

  المصابحةسوق الجمعة اآلداب كمية                       سجامعة طراب -ةاآلدابـكمي    
 ة ــــــــــجامعة الزيتون                                                              

 اإلا٣ضمــــــــــــــــــت

ِ  ِبْؿِم 
َ
ًِ  ّللا  الَغِخُِم  الَغْخم

بىٗمه الؿابٛت  اإلاخًٟل ٖلُىاومىالها  زال٣ىا وؾُضها ،ض هلل عب الٗاإلاحن وبه وؿخٗحنــــــــــــــــــالخم

عب ألاولحن  ،بمىخه ال٩املت ،اإلابضٕ في زل٣ه ب٣ضعجه واإلاخ٣ً في آًاجه بد٨مخه ىا،واإلاىٗم ٖلُ

ً  ،ٗاْم قإهه،والهالة والؿالم ٖلى الىٗمت اإلاهضاةحو  ،حل في ٖالٍ ب ٧ل شخيءع  ،ووآلازٍغ

م دمحم،والؿغاج اإلاىحر  هصر  ،اإلاىخضًًىب ومٗكى١ لب ال٣َِ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ؤًٞل زل٤ هللا عؾىلىا ال٨ٍغ

لى آل ،و٦ك٠ الٛمت،مت ألا  لى ًىم بخؿان بةوصخبه ومً جبٗه ه وحاَض في هللا خ٤ حهاصٍ ،ٖو

 الضًً .

 وبٗض،،،

اع غ وؤؾ ،إلخخىاثه ٖلى م٨ىىهاث ؛ؤَمُت ٦بحرةمىيٕى له ضعاؾت ل الؿبل ٌؿغ هللا لىال٣ض 

ى  ،ٖم٣ُت الػالذ مىي٘ صعاؾت ش ،َو  (البدغ ومخٗل٣اجه)صاللت ؤلٟاّ وج٣صخي ختى َظا الخاٍع

تي وعصث في ال٣غآن ٞبٗض الخى٧ل ٖلى هللا ٢مىا بجم٘ ؤلٟاّ البدغ ومخٗل٣اجه في الؿُا٢اث ال،

م ،وبٗض ب جمام بخهائها ويٗىا زُت البدث  وصعؾىا ألالٟاّ صعاؾت صاللُت بةزًاٖها ال٨ٍغ

ت الخ٣ى٫ الضاللُت والى٢ىٝ ٖلى ألالٟاّ اإلاغجبُت بًٗها ببٌٗ  بٗال٢ت صاللُت واخضة ،لىٍٓغ

ؤم ٢اثمت بُنهما في هٟـ الؿُا١  ،،ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الٗال٢ت ٢اثمت بحن اللٟٓحن زاعج الؿُا١

 ،ٟٓحن مخٗاَٟحن ،ؤم ٧اهذ بخضاَما نٟت لؤلزغي ،ؤم م٣ابلت لها بالًض٧اقخما٫ الؿُا١ ٖلى ل

بط ٢ض ج٩ىن الٗال٢اث ٢اثمت وما بلى طل٪ ،مما ٣ً٘ في الؿُا١؛ ،ؤم ٧اهذ مبِىت لها ،ؤم بالخالٝ

 بحن ؤلٟاّ لِؿذ في ؾُا١ واخض ،بال ؤنها جغبِ بًٗها ببٌٗ بٗال٢ت صاللُ
ً
ت مً خُث صاللُا

غ١ ؤلا  ت منها جدذ ٖىىان ٖام واخض ،خُث جم جٟىا ٧ل مزم ويَ ،ؾىاص اليؿ٤ الخٗبحري َو مٖى

مىخجاث البدغ بوؤزغي جخٗل٤  ،ماًخٗل٤ بإصواث البدغ وم٣خيُاجه :لى ٖضة ج٣ؿُماث منهابج٣ؿُمها 

ؤو التي بُنها ٖال٢اث صاللُت  ،لٟاّ اإلاتراصٞتهت بحن ألاواهسٟاى واإلا٣اع  ،وخغ٧اث ؤمىاحه مً ٖلى،

لىم البداع لخٟؿحر بٌٗ واؾخٗىَ  والؿُٟىت،،والٟل٪  ،والبدغ ،٧الُم ا ببٌٗ ٦خب الجٛغاُٞا ٖو



 ن الكريمآلفاظ البحر ومتعلقاته في القرأداللة 

 سالمة علي دمحم عبدالصمد.د                                  صالح الديه المرغني رجب الطبال.د

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  164            الحادي عشرمجلة القلم المبين العدد 

ت  ال٣ًاًا اإلااثُت للبدغ ٤ هٍٓغ وإل٨ُم الخ٣ؿُم الظي ؾغها ٖلُه في بدشىا أللٟاّ البدغ ٞو

   .الخ٣ى٫ الضاللُت

ت مً ال٩لماث جغجبِ صالالتها ،وجىي٘ ب :ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫  ن الخ٣ى٫ الضاللُت مجمٖى

ٖاصة جدذ لٟٔ ٖام ًجمٗها،ٞةطا ؤعصها ؤن هٟهم مٗجى ٧لمت ما ُٞجب ٖلُىا ؤن هٟهم ٦ظل٪ 

.
ً
ت ال٩لماث اإلاخهلت بها صاللُا ٞاللٛت في الخ٣ى٫ الضاللُت ال جىٓغ لل٩لمت ٧ىخضة مؿخ٣لت مجمٖى

ا ه ،٣ًى٫ ٞىضعؽ:"لِـ في (1)ٓام مترابِ،مخىاؾ٤ ،ججمٗه ٖال٢ت مُٗىت؛وإهما جىٓغ بليها باٖخباَع

الضًَ ٧لمت واخضة مىٗؼلت ،ٞالضًَ ًمُل بلى حم٘ ال٩لماث،وإلى ا٦دكاٝ ٖغي ججم٘ بُنها 

ا ت بىاؾُت صا٫ اإلاٗجى ؤو صوا٫ اليؿبت التي جمحَز  بٗاثلت لٍٛى
ً
٣ى٫ ،(2)"وال٩لماث جدكِث صاثما ٍو

بن ٧ل لٛت جيخٓم في خ٣ى٫ صاللُت،و٧ل خ٣ل له حاهبان: خ٣ل ألاؾخاط ٖبض ال٣اصع الٟهغي:"

جهىعي،وخ٣ل معجمي.ومضلى٫ ال٩لمت مغجبِ بال٨ُُٟت التي حٗمل بها م٘ ٧لماث ؤزغي في هٟـ 

 .(3)الخ٣ل اإلاعجمي لخُُٛت ؤو جمشُل الخ٣ل الضاللي"

  :في اللغت البدس 

ى  ى اإلااء الىاؾ٘ ال٨شحر َو ل: َو ْٗ
َ
 مالخ بما مً بدغ: ٖلى وػن ٞ

ً
ى زالٝ  ،٧ان  ا  ،َو

ً
ؤو ٖظبا

ٛلب في ،واحؿاٖه،مي بظل٪ لٗم٣ه البر ، ُؾ  ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ:" ؤن ؛ في الٗظب ختى ٢َل  اإلالر اإلااء َو

،ٞإنل (4)"الؾدبداٍع؛الباء والخاء والغاء ؤنل ًض٫ ٖلى الاهبؿاٍ والؿٗت ،وؾمي البدغ بظل٪ 

َ٘ البدغ: ٧ل م٩ان واؾ٘ حام٘ للماء ال٨شحر، َظا َى  ًُ  ألانل ،وؤعح هم حؿمُت البدغ بلى بٗ

 إلالىخخهملىخخه ،٣ٞالىا :ُؾ 
ً
وؤما ؤ٦ثر اللٛىٍىن ٞحرحٗىن حؿمُت البدغ لؿٗخه  ،مي بدغا

٣ى٫ُ ب  (5)والٗظبؤواهبؿاَه، واؾخض٫ مً عؤي بإن  البدغ ًُل٤ ٖلى اإلااء الىاؾ٘ ال٨شحر ؾىاء اإلالر 

 ابً م٣بل:

ن 
َ
ا الَبْدَس ؤ

َ
ْعى

َ
ًُ َمى ه بَمياِن وهد

ُ
م مائ

ُ
 مىى

َ
َسُبىا به        وكد وان

ْ
ش ٌَ(6) 

ا٦ض حاٌج :حٗالى ٢ىلهطل٪  ٍو
ُ
ٌر ؤ

ْ
ساٌث َوهرا ِمل

ُ
ٌب ف

ْ
ًِ هرا َعر

َبْدَسٍْ
ْ
ِري َمَسَج ال

َّ
 َوُهَى ال

زم ؤزظ مً  ٘ حام٘ للماء ال٨شحر،ؾ٢ا٫ الغاٚب: "والبدغ َى ٧ل م٩ان وا،[53مً آلاًت،]الٟغ٢ان: 

 
ً
٣ا٫": و٢ض حاء في بٌٗ ٦خب اإلاٗاحم (7)البدغ" ؾٗت هُ ٗخُ ؤو ِؾ  ،بدغث ٦ظا :ج٣ى٫  ،ؾٗخه مجاػا  :ٍو

وما ؤقبههما مً ،والىُل  ،صحلت :"و٧ل نهغ الًى٣ُ٘ ماٍئ مشل ل٩ل نهغ ُٖٓم بدغ ،ًٖ الؼحاج:

مُذ َظٍ ألانهاع وإهما ُؾ لٟٔ ٌٗجي الَك٤َ؛لابن ألانل في  :ٞهى بدغ،و٢ُل ،ألانهاع الٗظبت ال٨باع

 
ً
  ؛بداعا

ً
َل طل٪ الك٤   إلااثه ٢غاعا ِٗ ٤َ في ألاعى وُح

ُ
 و٦ظل٪ البدغ:ألهه ق

ً
ألنها مك٣ى٢ت في ألاعى ق٣ا
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( في خضًث ٖ َغ ،والبدغ في ٦الم الٗغب )الَك٤  َٟ   بض اإلاُلب :"َوَخ
ً
ا بدغا ق٣ها  :ؤي ؛َػْمَؼَم زم بدَغ

ًْ َبِديَرٍة لى: بدحرة"،٢ا٫ حٗا :ووؾٗها ختى الججٝز ،ومىه ٢ُل للىا٢ت اإلاك٣ى٢ت ؤطنها ُ ِم ما َحَعَل َّللاَّ

 .(8)[ 105مً آلاًت،:] اإلااثضةَوال طاِئَبٍت 

 

 وعص لٟٔ البدغ  ضيغت إلافساد:-ؤوال
ً
 مىيٗزحن ؤ٦ثر مً زالفي مٟغصا

ً
م،مٗٓم  ا في ال٣غآن ال٨ٍغ

َبْدَس  حٗالى: ٢ا٫،ٖلى البدغ الىاؾ٘ اإلالر جض٫ صالالتها
ْ
ُم ال

ُ
ىا ِبى

ْ
َسك

َ
 ف

ْ
ٌَ َوِإذ ىا آ

ْ
َسك

ْ
غ
َ
ْم َوؤ

ُ
َجْيىاه

ْ
ه
َ
إ
َ
ف

 
َ
 .[49]الب٣غة: ِفْسَعْىن

 
 
  :،وذلً على الىدى آلاحيضيغت الخثييت -زاهيا

٘ مً طل٪:-ؤ َبْدساِن  ٢ىله حٗالى: بهُٛت الٞغ
ْ
ِىي ال

َ
ْظخ ٌَ  [12]ٞاَغ: مً آلاًت،   َوما 

ْبِغياِن  ٢ا٫ حٗالى: :بهُٛت الىهب  -ب ًَ  ال 
ٌ
ر
َ
ِلياِن  َبْيَنُهما َبْسش

َ
خ
ْ
ل ًَ  ًِ

َبْدَسٍْ
ْ
 [.17]الغخمً:  َمَسَج ال

  :٢ا٫ حٗالى ،حغ باإلياٞتمىي٘  في  -ج
 
ًِ خاِحصا

َبْدَسٍْ
ْ
 ال

َ
 [63مً آلاًت،]الىمل:   َوَحَعَل َبْين

 
 
 على الىدى الخالي:،وذلً مع جضيغت ال -زالثا

ْبدغ(بهُٛت حم٘ ال٣لت -ؤ
َ
ْبُدٍس :٢ا٫ حٗالى  :)ؤ

َ
 ؤ
ُ
ًْ َبْعِدِه َطْبَعت ُه ِم ُمدُّ ًَ َبْدُس 

ْ
]ل٣مان : مً  َوال

 [ 26آلاًت،

 :نُٛت حم٘ ال٨ثرة -2

 :، ٢ا٫ حٗالى)ِبَداع( لٟٓت-
ْ
َسث ّجِ

ُ
ِبداُز ف

ْ
ا ال

َ
 [،و٢ىله حٗالى:3]الاهُٟاع: َوِإذ

ْ
َسث ِبداُز ُسّجِ

ْ
ا ال

َ
 َوِإذ

غ :    [6]الخ٩ٍى

ا هللا لىا في ٦خابه منها: وللبدغ ًٞاثل ٦شحرة  ط٦َغ

ا٢ا٫ حٗالى:  :والسشق الدسخير لإلطعام-1 ِسًٍّ
َ
 ط

 
ْخما

َ
ُه ل

ْ
ىا ِمى

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
َبْدَس ِلخ

ْ
َس ال

َّ
ِري َسخ

َّ
] َوُهَى ال

 [14الىدل: مً آلاًت 

 لٛغى الخى٣ل والترخا٫ والخجاعة: الدسخير لظير الظفً؛ -2

م لإلوظان على طائس املخلىكاث:-3 َبْدِس ٢ا٫ حٗالى: الخىٍس
ْ
 ِفي ال

َ
ً

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ُم ال

ُ
ى
َ
ْصِجي ل ًُ ِري 

َّ
ُم ال

ُ
ى َزبُّ

ْػِلِه 
َ
ًْ ف ىا ِم

ُ
غ
َ
ْبخ
َ
َبْدِس [، ٢ا٫ حٗالى:66]ؤلاؾغاء  : ِلخ

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ىاُهْم ِفي ال

ْ
ْمىا َبِني آَدَم َوَخَمل سَّ

َ
ْد ه

َ
ل
َ
 َول

 [70]ؤلاؾغاء : مً آلاًت: 

ىت:الُخلي و اطخسساج  -4 ها ٢ا٫ حٗالى: الٍص
َ
َبُظىن

ْ
ل
َ
 ج

 
َيت

ْ
ُه ِخل

ْ
ِسُحىا ِمى

ْ
س
َ
ْظخ

َ
]الىدل  : مً  َوح

 [14آلاًت:
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ت ماًلي  الٟىاثض الٗامت للبدغومً   مً ألامىع للبكٍغ
ً
 والتي ٌؿغث ٦شحرا

ً
 :ؤًًا

بًٟل  وطل٪ألامغاى؛في ٖالج الٗضًض مً مُاٍ البدغ بضؤث حؿخسضم  البدس مً هاخيت طبيت:-

 مً الالتهاباث
ً
  .وسجت والخ٣غخاث في ألا ،ملىختها الٗالُت ،والتي ج٣لل ؤًًا

 وجىٓم ؾ٣ٍى ألامُاع و  البدغمُاٍ  جىظيف املىار:-
ً
املخُُاث حؿاٖض ٖلى حٗل الجى مٗخضال

 وجدض مً خضور الُٟاياهاث والجٟاٝ. 

ت:ضىاعت لا - ا  مً زال٫وؿان ٝغ ؤلاَٖ  دٍو خٗٝغ ٖلى ال -جى٤ُٞ هللا لهبٗض -البدىر التي ؤحَغ

 .(9) .صزلها في مىخجاجه الضواثُتؤؤَمُت البدغ وم٩ىهاجه للٗالج والخضاوي ٞاٖخمضَا و 

ت هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال في ال٣غ  لبدغل معاوي البدــــــــــس: م  ؤلٟاّ طاث مٗان مخىٖى آن ال٨ٍغ

  الخهغ ما ًإحي

واإلاُم اإلاكضصة ٧لمت جض٫ ٖلى ٢هض الصخيء وحٗمضٍ  ،ًظ٦غ ناخب اإلا٣اًِـ ؤن الُاء اليم:-1

ُغٍ وال (10)،وزغج ًٖ َظا ال٣ُاؽ الُم بمٗجى البدغ ْٗ
َ
ْضَع٥ُ ٢ ًُ م  البدُغ الظي ال  َُ ،حاء في اللؿان:" ال

م  البدُغ  َُ َجُخه و٢ا٫ الؼحاج: ال
ُ
م  ل َُ ٣ا٫: ال اٍ ،ٍو

َ
ُ
َ
َجى ،ق

َ
ش ًُ و٫ ال 

َ
وال  ،و٦ظل٪ َى في ال٨خاب ألا

َؿ 
َ
٨ َ٘ الؿالمت ،غًُ ْجَم٘ حم ًُ نها لٛت ُؾْغٍاهُت ،وال 

َ
هم ؤ ًُ م بٗ َٖ نله  ،وَػ

َ
َما)ّٞٗغبخه الٗغب وؤ ًَ) ، ٘ َ٣ وٍَ

ب
ْ
ظ َٗ لى النهغ ال٨بحر ال  ٖو

ً
 ُػٖا٢ا

ً
خا
ْ
ّم ٖلى ما ٧ان ماٍئ ِمل َُ ه ،اؾُم ال

ْ
َضج
َ
م  مىسخى خحَن َول

ُ
ِمَغْث ؤ

ُ
 ،وؤ

ه في جابىث
َ
ن ججٗل

َ
ْىَن ؤ َٖ ْغ ِٞ ى َنَهُغ الىُل بمهغ ،وزاْٞذ ٖلُه  ّمِ َو

َُ ه في ال
َ
٣ِْظٞ

َ
خماَا هللا حٗالى  ،زم ج

ٌب ٢ا٫ هللا ٖؼ وحل 
ْ
ظ َٖ ِلِه الَيمُّ بالظاخلوماٍئ 

ْ
ُيل
ْ
َيّمِ فل

ْ
ِرِفيِه ِفي ال

ْ
اك

َ
[، 38،مً آلاًت:] َه ف

 
ً
َجٗل له ؾاِخال

َ
خُض٦م ،ٞ

َ
ُل ؤ َٗ ْج ًَ ُل ما 

ْ
ّمِ وفي الخضًث:" ما الضهُا في آلازغة ِبال ِمش

َُ ِبْنَبٗه في ال

" ُ٘ ْغِح
َ
ْغ ِبَم ج

ُ
ْىٓ َُ

ْ
ِغ١َ (11)ٞل

َ
غِح في البدغ وفي املخ٨م ِبطا ٚ

ُ
مىٌم ِبطا َ ُْ َم الغحُل ٞهى َم : البدُغ، وٍُ م  َُ ، ٞال

ب ٖلُه
َ
ما ٖلُه ٞٛل

َ
م  َو َُ اٍ ال

َ
ُ
َ
ٚ 
ً
ّما ًَ َم الؿاخُل  ّمِ وٍُ

َُ ،وحاء في جٟؿحر الُبري:"و٢ُل: بن (12)في ال

ىن" -ؤل٣خه ُٞه َى الىُل الُم الظي  . (13)صٞٗخه ؤمىاج الُم ختى ؤصزلخه بحن ؤشجاع ٖىض بِذ ٖٞغ

 منها، ٢ىله 
ً
م في زمان مىاي٘ ،هظ٦غ بًٗا وط٦غث لٟٓت )الُم( مغاصٞت ل٩لمت البدغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

اِخِل  حٗالى: َيمُّ ِبالظَّ
ْ
ِلِه ال

ْ
ُيل
ْ
ل
َ
َيّمِ ف

ْ
ِرِفيِه ِفي ال

ْ
اك

َ
ؾب٤ بلى آلاحي وهسلو  [ وهسلو مما38] َه:ف

 مما ؾب٤ بلى آلاحي:

 بُنهما ج٣اعب صاللي؛خُث ٌكتر٧ان في الضاللت ٖلى اإلااء الجاعي . الُم(–)البدغ  ؤن لٟٓي:-ؤ

 البدغ ًسخو بملمذ الؿٗت والاهبؿاٍ وال٨ثرة،ٞبُنهما ٖمىم وزهىم.-ب
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م مً ِط  صخي ًظ٦غ الؼع٦ املدائً واللسي : -2 و)البدغ( في ،)البَر(للـ ٦ٍغ ؤن ٧ل ما في ال٣غآن ال٨ٍغ

ٍ٘ واخٍض و  ،البر( ألاعى الُابؿتب)الؿُا١ هٟؿه ٞحراص  ى ٢ى٫ هللا ٖؼ  بـ)البدغ(:اإلااء ماٖضا مىي ،َو

اِض وحل :
َّ
ِدي الى ًْ  ؤَ

ْ
َظَبذ

َ
َبْدِس ِبما ه

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ظاُد ِفي ال

َ
ف
ْ
َهَس ال

َ
[، ٞحراص بالبر َىا 41]الغوم: آًت  ظ

ت ،والٗمغان  ت.:البًر  (14) "و)البدغ( ًغاص به اإلاضاثً وال٣غي التي هي ٖلى اإلاُاٍ الجاٍع

 .البدس ومخعللاجهت ــــــدالل

 
 
 ضيد البدس وطعامه: -ؤوال

زظٍ :الطيد -1
َ
 ِبطا ؤ

ً
ضا ُْ هاُصٍ َن ِهُُضٍ وٍَ ًَ َض  ُْ َضٍ ،حاء في اللؿان:" ناص الَه َُ َه

َ
 ،واْنُاَصٍ ،وج

ه له
َ
 ِبطا ِنْضج

ً
ضا ُْ  َن

ً
َض و٢ىله حٗالى ،...وناَصٍ ِبًاٍ ٣ًا٫: ِنْضُث ٞالها ِ

ُّ ُه
ُ
ُض ما ج ُْ ِخلَّ لىم  والَه

ُ
ؤ

عاُمُه 
َ
ن ٩ًىن ٖلى  [98،مً آلاًت:]اإلااثضةَضْيُد البدِس وط

َ
جىػ ؤ ض ٍو َُ َخه

ُ
ْحُن اإلا َٖ َجى به  ْٗ ٌُ ن 

َ
ًجىػ ؤ

َىَىًٍ :"٢ىله
َ
َ٘  "ِنْضها ٢ ْهَضُع َمْىِي

َ
َ٘ اإلا ً ٢ا٫ ابً ؾُضٍ: ٢ا٫ ابً حجي ُوِي ي: ِنْضها َوخل ٢ىٍى

َ
؛ؤ

ٖغابي
َ
َهْض خ٩اٍ ابً ألا ًُ و لم 

َ
ٌض ِنَُض ؤ ُْ ى٫ ،و٢ُل: ٧ل  وخل َن ُٗ ْٟ

َ
ظا ٢ى٫  ،اإلا ٢ا٫ ابً ؾُضٍ: َو

  ،قاط
ً
ض اؾما ُْ غ الَه

ْ
  ،و٢ض ج٨غع في الخضًث ِط٦

ً
ال ْٗ ِٞ   ،و

ً
ِهُ :٣ًا٫ ،ومهضعا ًَ  ناَص 

ً
ضا ُْ ٞهى ،ُض َن

 باإلاهضع؛ ٣٦ىله حٗالى: ،وَمِهُض ،ناِثض
ً
ت َُ ْؿِم

َ
ِؿه ح ْٟ ِهُض هَ

َ
ُض ٖلى اإلا ُْ ُ٘ الَه َ٣ ًَ ال جلخلىا  و٢ض 

هخم ُخُسم
َ
 وؤ

ْيدَ  ال  ،[97مً آلاًت ،]اإلااثضة: الطَّ
ً
 خالال

ً
ٌض ختى ٩ًىن ممخىٗا ُْ ٢ُل: ال ٣ًا٫ للصخيء َن

ٌُ ، ٞالهُض َى اؾم للمإ٧ى٫ صون مال٪ له  ٚحٍر .ٞال 
ً
في  –ول٨ىه حاء  (15)"ؿَمى ماالًا٧ل نُضا

م    –ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
َها ل٩ل نُض ،زم ؤي٠ُ في مغة ؤزغي بلى البّر وطل٪ في ٢ىله حٗالى:  خغا يُّ

َ
ًا ؤ

ْم ُخُسٌم 
ُ
خ
ْ
ه
َ
ؤ  َو

ْيدَ ىا الطَّ
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ل
َ
ىا ال ج

ُ
ًَ آَمى ِرً

َّ
خُث هالخٔ في زُابه للظًً [،97]اإلااثضة:مً آلاًت ، ال

ْم  وفي آلاًت ألازغي ؤي٠ُ الى البدغ ب٣ىله حٗالى:آمىىا،
ُ
ى
َ
 ل
 
عاُمُه َمخاعا

َ
َبْدِس َوط

ْ
ْم َضْيُد ال

ُ
ى
َ
ِخلَّ ل

ُ
ؤ

 
 
ْم ُخُسما

ُ
َبّرِ ما ُدْمخ

ْ
ْم َضْيُد ال

ُ
ْيى

َ
َم َعل اَزِة َوُخّسِ

يَّ ، واإلا٣هىص بهُض البدغ [98] اإلااثضة،مً آلاًت: َوِللظَّ

مىه ونٟت الهُض ؤال ٩ًىن له مال٪ ،وخال٫ ؤ٧له ،وممخى٘ في خغػ له،ٞما احخمٗذ  ماجهُاصوهه

ى٫، والٓباء، وخمغ الىخل ،والهُض بطا ؤي٠ُ بلى البدغ  ،(16)له َظٍ الهٟاث ٞهى نُض ٧الٖى

ال١ ال٣غآوي بٞاصة ل٩ل ماخىي البدغ مً لخم ؼصاص  ،ٚلب ٖلُه الؿم٪ ،ؤو الخىث ،ول٨ً في الَا ٍو

 .(17))البدغ َى الُهىع ماٍئ الخل مُدخه(( )ملسو هيلع هللا ىلص : ٣ىلهبالخإ٦ُض 

ر ما ًُُب به الُٗاما امللر: -2
ْ
٦ثراهث وٍُ ًُ  ،إلِال

َ
هِث ُٞه ؤ

ْ
ْمِلُخها ،ظ٦غ والخإ ًَ َر ال٣ِْضَع 

َ
 ،و٢ض َمل

 
ً
خا
ْ
ُخها َمل

َ
ْمل َضعٍ  ،وٍَ

َ
 ب٣
ً
خا
ْ
َخها حٗل ٞيها ِمل

َ
مل
َ
خها ،وؤ

ْ
٦ثر ِمل

َ
 ؤ
ً
ْملُدا

َ
خها ج

َ
ٞؿضَا  ،وَمل

َ
والخملُذ مشله ،ٞإ
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ْخُخه
َ
ْخخه بمٗجىً  ،،٢ا٫ ابً ؾُضٍ :َمل

َ
ْمل
َ
ْخخه وؤ

َ
ر اللخَم  ،وَمل

َ
  ،وَمل

ً
خا
ْ
ُخه َمل

َ
ْمل ًَ وكض  ،والجلَض 

َ
٦ظل٪ ؤ

ٖغابي:
َ
 ابً ألا

ىُح 
ُ
ْبَرها َمْمل

ُ
نَّ غ

َ
 وإ

ٌ
ُمىُح          َخْسف ُمىَح وِهَي السَّ لي السَّ

ْ
ش

ُ
 ح

ل ٣ًا٫: ماء ماِلر،مالر  :وال ٣ًا٫ :٢ا٫ الجىَغي  ِْ َ٢ بى الض 
َ
ٌر  ،و٢ا٫ ؤ

ْ
٢ض  :٢ا٫ ابً بغي  ...وِمل

:
ً
 وخماعا

ً
ىا
ُ
ج
ُ
ِب الِعْجِلّيِ ًه٠ ؤ

َ
ل
ْ
ٚ
َ
قٗاع الٟصخاء ٣٦ى٫ ألا

َ
 حاء اإلااِلر في ؤ

ًَّ واِلخا   ْسِبِه
َ
ه مً ه

ُ
 ماِلخا          جسال

 
ىكا

ُ
ش

َ
 وو

 
رَّ ضابا

َ
ت
ْ
اف  و

الخت و٢ض 
َ
ًُ مً اإلا ُر الُخْؿ

ْ
 واإلِال

ً
ىخت

ُ
ُر ُمل

ُ
ْمل ًَ َر 

ُ
  ،َمل

ً
  ،وَمالخت

ً
خا
ْ
ي؛وِمل

َ
ًَ ٞهى َملُذ :ؤ وُمالٌح  ،َخُؿ

لُذ،
َ
ُر مً اإلا

َ
ْمل
َ
ُح ؤ

َ
ال
ُ
ح واإلا

َ
ِلُِذ ِمالٌح  ...وُمال

َ
ٍح ُمالُخىن ،وحم٘ اإلا

َ
ُخىَن  ،وحم٘ ُمالٍح وُمال

َ
هثى  ،وُمال

ُ
وألا

بيُت اإلابالٛت،َمِلُدت 
َ
ى مً ؤ ًخ٩ىن مً ٖىهغي ال٩لىع  واإلالر مٗضن قٟاٝ َل .(18)"َو

غمؼ له بالغمؼ) والهىصًىم، ض الهىصًىم ،ٍو (وبالٗغبُت،)م NA CLوالاؾم ال٨ُماوي له ٧لىٍع

خإًً بلى ؤًىن الهىصًىم )  CL )(19)(اإلاىحب وؤًىن ال٩لىعالؿالب:)+٧NAل(ٍو

 امللر لاحاج:-3

طو٢ه، و٢ُل: َى قضًض اإلالىخت واإلاغاعة ،٧إهه  الاحاج َى اإلااء الكضًض اإلالىخت الظي الًم٨ً

ِحُُج نىث الىاع
َ
حاج{ قضًض  (20)مإزىط مً ؤحُج الىاع، وألا

ُ
ظا ِملٌر ؤ حاء في البدغ اإلاضًض:" }َو

دِغ١ ملىخخه"
ُ
 ٢ا٫ الكاٖغ: (21)اإلالىخت ، و٢ُل : الظي ج

 ِفيٍل 
َ
نَّ ِفيه ضىث

َ
ىز       وإ

ُّ
ى
َّ
ِحيج الخ

َ
 َوْحهي عً ؤ

ُ
ْضِسف

َ
ُدىز ؤ

ْ
 (22)َمى

حاٌج  ه٣ل
ُ
ٖغابي ٢ا٫:ماء ؤ

َ
هه ؾم٘ ابً ألا

َ
بي الٗباؽ ؤ

َ
غي ًٖ ؤ َػ

َ
ٗإ ،ألا

ُ
 ،وُخغا١ ،وُػٖا١ ،و٢

ى اإلااء اإلاالر  ٖحَن الُاثغ َو
ُ
إ َ٣ ْٟ ًَ حاٌج ،(23)وماٌء 

ُ
 اله٠ُ وماٌء ؤ

ُ
َحت

َ
٣ا٫: حاءث ؤ ي: ملر و٢ُل: ؛ٍو

َ
ؤ

حاُج الكضًض 
ُ
، و٢ُل: قضًض اإلاغاعة،و٢ُل: ألا حاج بالًم اإلااُء اإلالر مغٌّ

ُ
الخغاعة ،و٦ظل٪ الجم٘ ...ألا

ٗبر ًٖ  واإلالىخت في الانُالح الجٛغافي:"ٌٗجي ،(24)الكضًض اإلالىخت م٣ضاع ما في اإلااء مً اإلالر ،َو

صعحت ملىخت البداع واملخُُاث وألانهاع ٖاصة بيؿبت ألاحؼاء في ألال٠ واإلاالخت هي مؿدى٣ٗاث اإلالر 

م بهظا اإلاٗجى وحم٘ بحن (25)خُث جدخىي اإلاُاٍ ٖلى وؿبت ٖالُت مً الامالح" ،وحاء في ال٣غآن ال٨ٍغ

ىِ الىنٟحن في ٢ىله حٗالى: 
َ
ْظخ ٌَ حاٌج َوما 

ُ
ٌر ؤ

ْ
ساُبُه َوهرا ِمل

َ
 ش

ٌ
 طاِئغ

ٌ
ساث

ُ
ٌب ف

ْ
َبْدساِن هرا َعر

ْ
 ي ال

[، وؾُا١  آلاًخحن ٧ان في اإلاٟاع٢ت بحن نٟاث البداع،وألانهاع ،مً ٖظوبت وملىخت 12 -11]ٞاَغ: 

ِسًٍّ ألهه ٣ٖب في آلاًت ب٣ىله : ،ومضي ؤلاٞاصة منهما في الٛظاء؛
َ
 ط

 
ْخما

َ
 ل

َ
ىن

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
ّلٍ ج

ُ
ًْ و ا َوِم

ها
َ
َبُظىن

ْ
ل
َ
 ج
 
َيت

ْ
 ِخل

َ
ِسُحىن

ْ
س
َ
ْظخ

َ
[؛ ؤي: مً الٗظب  واإلالر ٚحر ؤن الٗظب ؾاجٜ 12 - 11]ٞاَغ:  َوح
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٧إهما َى مإزىط مً  :الكغاب بسالٝ اإلالر ألاحاج .الظي ًا٧ل َٗامه والٌكغب ماٍئ "وألاحاج ٣ًا٫

ت في اإلاكاع١ ٣ًى٫ ابً ٦شحر:"ؤي ،(26)ؤحُج الىاع" ا١ ال ٌؿدؿاٙ، وطل٪ ٧البداع اإلاٗغٞو : مالر ُمّغ ٖػ

واإلاٛاعب... ٩ٞل َظٍ البداع الؿا٦ىت زل٣ها هللا ؾبداهه وحٗالى مالخت اإلااء؛ لئال ًدهل بؿببها هتن 

 
ً
ا ملخا الهىاء، ُٟٞؿض الىحىص بظل٪؛ ولئال ججىي ألاعى بما ًمىث ٞيها مً الخُىان، وإلاا ٧ان ماَئ

ا  ومُختها َُبت " ٧ان َىاَئ
ً
، و٢ض وعصث لٟٓت ألاحاج في قٗغ ٖمغ بً بَغا٢ت الهمضاوي: (27)صخُدا

ُجاهه:   خحن ًه٠ ٞيها البدغ َو

 ؤال هل للهمىم مً اهفساج             وهل لي مً زهىب البدس هاج

ا               .(28)على زبٍج مً امللِر لاحاج ٌشم املاء وليلها ملخًّ

، و٢ُل: َى  ،حاء في اللؿان:" الُخىُث الؿم٨ت لخىث:ا-4 وفي املخ٨م الُخىُث الؿم٪ مٗغٝو

ْخىاٌث 
َ
َم مىه والجم٘ ؤ

ُ
وكض سٗلب: (29)وِخُخاٌن... ،ما ٖٓ

َ
 وؤ

ْهلي وعً مالي
َ
ِت عً ؤ ٍَّ ِى

َّ
     ًىَم الث

ٌ
ني َزْمداُء داهيت

ُ
داِوج

ُ
 ج
ْ
ذ

َّ
ل
َ
 (30)ظ

م في ٖضة    ،٢ا٫ حٗالى:ظ٦غ منهاآًاث هو٢ض وعص لٟٔ الخىث في ال٣غآن ال٨ٍغ
ُ
ِظيذ

َ
ي و ِ

ّ
ِةو
َ
ف

 
َ
ُخىث

ْ
 َوُهَى ُمِليٌم [،و٢ا٫ حٗالى:62]ال٨ه٠: آًت  ال

ُ
ُخىث

ْ
َمُه ال

َ
ل
َ
خ
ْ
ال
َ
[،و٢ا٫ 142الهاٞاث :  [ف

ُخىِث حٗالى:
ْ
طاِخِب ال

َ
ًْ ه

ُ
ى
َ
مت جُٟظ[48]ال٣لم:   َوال ج ؤن مٗجى  ، بن ماجم ط٦ٍغ مً آًاث ٦ٍغ

٧لمت )الخىث( َى طا٥ الخىث الطخم الظي ابخل٘ ؾُضها ًىوـ،ؤما الخىث الظي ؾاع في البدغ 

ضٍ لٛظاثه ٞهى لِـ بالخىث ال٨بحر؛ واهما َى ؾم٨ت نٛحرة خملها في  ّٗ ،و٧ان ؾُضها مىسخى ٌ

 لٛظاثه م٘ ٞخاٍ،٢ا٫ حٗالى: ؤمخٗخه؛ ٞال
ً
 ضخما

ً
 خىجا

ً
غا َمْجَمَع ًم٨ً ؤن ًدمل في عخلخه بغا

َ
ا َبل مَّ

َ
ل
َ
ف

داَءها
َ
خاُه آِجىا غ

َ
ٌَ ِلف ا حاَوشا كا مَّ

َ
ل
َ
 ف

 
َبْدِس َطَسبا

ْ
ُه ِفي ال

َ
 َطِبيل

َ
ر
َ
س
َّ
اج
َ
ُهما ف ِظيا ُخىتَ

َ
]ال٨ه٠:  َبْيِنِهما و

، حاء في عوح اإلاٗاوي:"وؿُا خىتهما الظي حٗل ٣ٞضاهه ؤماعة وحضان اإلاُلىب ٣ٞض صر ؤن [61 -60

ً مً َى ؤٖلم، ٢ا٫ مىسخى: ًا عب  -ٖلُه الؿالم -إلاىسخى هللا حٗالى خحن ٢ا٫  بن لي بمجم٘ البدٍغ

 
ً
 ٞخجٗله في م٨خل ٞدُشما ٣ٞضث الخىث ٞهى زم ٞإزظ خىجا

ً
٠ُ٨ٞ لي به ٢ا٫: جإزظ مٗ٪ خىجا

 ً وحٗله في م٨خل ،زم اهُل٤ واهُل٤ مٗه ٞخاٍ ختى بطا ؤجُا صخغة ،و٧اهذ ٖىض مجم٘ البدٍغ

،ٞسغج مىه ٞؿ٣ِ في البدغ ،والٓاَغ وؿبت (31)غب الخىث في اإلا٨خلويٗا عئؾهما ٞىاما، وايُ

٦غث الخُخان بهُٛت الجم٘ في ٢ىله حٗالى: (32)اليؿُان بليهما حمُٗا وإلُه طَب الجمهىع"
ُ
، ٦ما ط

 ُهْم
ْ
ل
َ
ْىَم َطْبِتِهْم  َوْطئ ًَ ِجيِهْم ِخيخاُنُهْم 

ْ
إ
َ
 ج
ْ
ْبِذ ِبذ  ِفي الظَّ

َ
ْعُدون ٌَ  

ْ
َبْدِس ِبذ

ْ
 ال

َ
 خاِغَسة

ْ
ذ

َ
ِتي واه

َّ
ِت ال ْسٍَ

َ
ل
ْ
ًِ ال  َع

ِجيِهْم 
ْ
إ
َ
 ال ج

َ
ىن

ُ
ْظِبخ ٌَ ْىَم ال  ٍَ  َو

 
عا سَّ

ُ
غاٝ ش ض٫ ٖلى ؤن اإلاغاص بالخُخان في آلاًت الؿاب٣ت 163:  ]ألٖا [، ٍو
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اء في جٟؿحر ابً ٦شحر ؛خُث ٢ا٫:" ٞاقخهى بًٗهم الؿم٪، ٞجٗل الغحل الؿم٪ الهٛحر ما ح

 بلى البدغ، ٞةطا ٧ان ًىم الؿبذ ٞخذ النهغ ٞإ٢بل اإلاىج بالخُخان 
ً
جٗل لها نهغا ًدٟغ الخٟحرة، ٍو

ض الخىث ؤن ًسغج، ٞال ٤ًُُ مً ؤحل ٢لت ماء النهغ، ُٞم٨ث  ًًغبها ختى ًل٣يها في الخٟحرة، ٞحًر

، ٞةطا ٧ان ًىم ألا  ده ِٞؿإله ُٞسبٍر خض حاء ٞإزظٍ، ٞجٗل الغحل ٌكىي الؿم٪ ُٞجض حاٍع ٍع

د٨م! بهما  م: ٍو ، ختى ٞكا ٞيهم ؤ٧ل الؿم٪، ٣ٞا٫ لهم ٖلماَئ ُٞهى٘ مشل ما نى٘ حاٍع

ى ال ًدل ل٨م" ض (33)جهُاصون ًىم الؿبذ، َو . و٢ض وعص لٟٔ الخىث في قٗغ خؿان بً زابذ ًٍغ

 به الخىث الُٗٓم ،خُث ٢ا٫:

 بِه خىٌث بإزلَب شازِس 
َ
 (34)َوَضالُر واملسخىُم ًىوُع بعدما       ؤالث

 و٢ض ؤوعصَا بًلُا ؤبى ماضخي بمٗجى الخىث ال٨بحر،خُث ٢ا٫ :

 ًسكُظ املىج وفي كاعً خسٌب لً جصوال                 

 (35)جسلُم لاطمان لىً جسلم الخىث لاهىال               

 الىىن:-5

ىهاٌن ٣ٞلبذ الىاو ًاء ل٨ؿغة حاء في 
ُ
نله ه

َ
ىاٌن و ِهِىاٌن وؤ

ْ
ه
َ
ىُن : الخىث والجم٘ ؤ اللؿان:"الى 

ِىاِن في البداع الٛاِمغاِث" ،الىىن   الّىِ
َ
، و٢ض وعص (36)وفي خضًث ٖلي ٖلُه الؿالم : ٌٗلم ازِخالٝ

 اللٟٔ في ٢ىله حٗالى: 
ْ
ن
َ
ًَّ ؤ ظَ

َ
 ف

 
َهَب ُمغاِغبا

َ
 ذ

ْ
ىِن ِبذ

ُّ
ا الى

َ
ْيِه وذ

َ
ِدَز َعل

ْ
ل
َ
ًْ ه ]ألاهبُاء: مً  لَ

"طا الىىن ، ٌٗجي ناخب الىىن، والىىن: الخىث، وإهما ٖجى بظي الىىن،  [، ٣ًى٫ الُبري:86آلاًت:

٣ٍى٫ الُبري:" طا الىىن ، ٌٗجي ناخب الىىن، والىىن: الخىث، وإهما ٖجى و ، (37)ًىوـ بً متى"

، وبحن اللٟٓحن ٞغو١ صاللُت ،ٞالخىث الُٗٓم مً الؿم٪ ومشله (38)بظي الىىن، ًىوـ بً متى"

ابخل٘ ؾُضها  الىىن ،والجم٘ خُخان وهِىان،ولٟٔ الخىث اإلاغاص الخٗل٤ُ ٖلُه َى الخىث الظي

م وا٢ترن م٘ الىىن  -ٖلُه الؿالم-ًىوـ  و٢ض وعص ط٦غ لٟٓت الخىث والىىن في مدكابه ال٣غآن ال٨ٍغ

واإلاٗغٝو ؤن )طو( بمٗجى ناخب ٢ا٫ حٗالى:  لٟٔ )ناخب(،)طو(، وا٢ترن م٘ الخىث  لٟٔ

 ُخىِث
ْ
طاِخِب ال

َ
ًْ ه

ُ
ى
َ
ًَ َوال ج

ِم َزّبِ
ْ
اْضِبْر ِلُخى

َ
َهَب [،و٢ا٫ حٗالى: 48]ال٣لم :  ف

َ
 ذ

ْ
ىِن ِبذ

ُّ
ا الى

َ
َوذ

ْيِه 
َ
ِدَز َعل

ْ
ل
َ
ًْ ه

َ
 ل

ْ
ن
َ
ًَّ ؤ

َ
ظ

َ
 ف

 
مً خُث ؾُا١  [، و٢ض لىخٔ ازخالٝ في آلاًدُحن86]ألاهبُاء:  ُمغاِغبا

آًت ال٣لم ، وآًت ألاهبُاء في مٗغى ط٦غ وزىاء وازخل٠ اللٟٓان لظل٪ ؛خُث ٢ُل: بن الىىن ؤقٝغ 

مً الخىث ،وصلُل طل٪ ٌٗىص بلى ؤن الىىن زام بالخىث الُٗٓم في خحن ًإحي الخىث مُل٤ في 

 ٖلى ؤن الىىن وعص في ٞاجدت ال٨الم في ؾىعة ال٣لم مً ال٣غآن ال٨غ 
ً
ن   ٍم ،٢ا٫ حٗالى:الؿم٪ ًٞال
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َ
ُسون

ُ
ْظط ٌَ ِم َوما 

َ
ل
َ
ل
ْ
٠ ،وإياٞت طو ؤًٞل مً بياٞت 1]ال٣لم: َوال اصة الدكٍغ [،ومما ًض٫ ٖلى ٍػ

ناخب ،ماط٦ٍغ الؿهُلي؛بط ٢ا٫ :"والىن٠ بظو ؤبلٜ مً الىن٠ بهاخب وؤلاياٞت بها ؤقٝغ 

غة ناخب الىبي ج٣ى٫: الىبي ناخب ؤبي وال ،(39)؛ٞةن طو ًًاٝ للخاب٘ بلى اإلاخبٕى ؛ج٣ى٫ :ؤبى ٍَغ

 ٚحر جاب٘،وُبجي ٖلى َظا 
ً
ا غة،وؤما طو ٞئله٪ ج٣ى٫:طو ما٫ طو الٗغف ،ٞخجض الاؾم ألاو٫ مخبٖى ٍَغ

ى الخىث ،و٢ا٫ في ؾىعة وذا الىىن الٟغ١ ؤهه حٗالى ٢ا٫ في ؾىعة ألاهبُاء  ،ٞإياٞه بلى الىىن َو

ن :َطاَخب الُخْىث
َ
ًْ ه

ُ
ى
َ
ج
َ
واإلاٗجى واخض ؛ول٨ً بحن اللُٟٓحن جٟاوث  [، ٢ا48:٫]ال٣لم :  َوال

٦شحر في خؿً الاقاعة بلى الخالخحن ،ٞةهه ط٦ٍغ في مٗغى الشىاء ٖلُه ؤحي ب)طي( ؛ألن ؤلاياٞت بها 

 .(40)ؤقٝغ ،وبالىىن ؛ألن لٟٓه ؤقٝغ مً لٟٔ الخىث ؛لىحىصٍ في ؤواثل الؿىع 

م نٟت الُغاوة،والُغي في اللخم مٗغٝو بال ؤهه ؤيُٟذ له في ال٣ :اللخم الطسي -6 غآن ال٨ٍغ

ٌَ  اللٛت ،َى ؤنل ًض٫ ٖلى ًٚايت وِحَضة ،والُغي  ٣هض به الؿم٪ وما قابهه  (41)الصخيءالٛ ٍو

 إلاا الًا٧ل
ً
ا٧ل،زالٞا ِغيٌّ  ،مما ًهاص مً البدغ ٍو

َ
ي؛حاء في اللؿان:"وشخيٌء َ

َ
غاَوِة  :ؤ

َ
ُن الُ  بّحِ

ٌٌّ َ
ٚ

ُغَو ،
َ
ُغَو الصخيُء  و٢ا٫ ٢ُغب َ

َ
غابي ابً ؾُضٍ َ ِغيٌّ ٚحُر مهمىٍػ ًٖ ابً ألٖا

َ
ْخٌم َ

َ
ِغَي ول

َ
اللْخُم َو

غو 
ْ
ُ ًَ، 

ً
غاَوة

َ
ِغَي َ

َ
غاًء ،َو

َ
 مشل،َو

ً
غاة

َ
 َو
ً
غاَءة

َ
ِغيٌّ  :َو

َ
" ،َخهاٍة ٞهى َ

ً
ا ِغٍَ
َ
ٍُ حٗله َ َغا

َ
و٢ض وعص ، (42)َو

ا  :اللٟٔ في ٖضة آًاث مً ٦خاب هللا منها:٢ىله حٗالى ِسًٍّ
َ
 ط

 
ْخما

َ
 ل

َ
ىن

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
ّلٍ ج

ُ
ًْ و [ 12]ٞاَغ :  َوِم

ا ،و٢ا٫ حٗالى: ِسًٍّ
َ
 ط

 
ْخما

َ
ُه ل

ْ
ىا ِمى

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
َبْدَس ِلخ

ْ
َس ال

َّ
ِري َسخ

َّ
 ، حاء في اإلاٟغصاث:"[14]الىدل:   َوُهَى ال

 
 
ا  طٍس

 
ذ ٦ظا ُٞغي"لخما  مً الُغاء والُغاوة، ٣ًا٫: ٍَغ

ً
 حضًضا

ً
وزغوج اللخم  ،(43)؛ ؤي: ًٚا

ض  الُغي مً البدغ اإلاالر ٌٗض آًت مً آًاث هللا حٗالى،٣ًى٫ الغاػي:" واٖلم ؤن في ط٦غ الُغي مٍؼ

 ، إلاا ٖٝغ به مً ٢ضعة هللا حٗالى ما ٌٗٝغ بالُغي ٞةهه 
ً
ٞاثضة ، وطل٪ ألهه لى ٧ان الؿم٪ ٧له مالخا

ا١ الخُىان الظي لخمه في ٚاًت الٗ ظوبت ٖلم ؤهه بهما خضر ال بدؿب إلاا زغج مً البدغ اإلالر الٖؼ

 . (44)الُبُٗت ، بل ب٣ضعة هللا وخ٨مخه خُث ؤْهغ الًض مً الًض"

 
 
  حىاهس البدس وخليه:–زاهيا

ً بهما  الخليت:-1 ّحن منها اللالا واإلاغحان  ٞةنهما  ًتًز ً وحمٗها ُخلي ٖو ىت وهخدلى هتًز الخلُت الٍؼ

ًاٝ بليهما الظَب ٞخهبذ هي: اللالا واإلاغحان ىت للظَب . ) -.ٍو م 45ٍػ (،و٢ض وعص في ال٣غآن ال٨ٍغ

ها،٢ا٫ حٗالى:
َ
َبُظىن

ْ
ل
َ
 ج

 
َيت

ْ
ُه ِخل

ْ
ِسُحىا ِمى

ْ
س
َ
ْظخ

َ
 و٢ا٫ حٗالى: [،14]الىدل، مً آلاًت: َوح

َها
َ
َبُظىن

ْ
ل
َ
 ج
 
َيت

ْ
 ِخل

َ
ِسُحىن

ْ
س
َ
ْظخ

َ
[،٢ض ط٦غ هللا خا٫ اإلاامىحن في الجىت ،وط٦غ ؤنهم 12]ٞاَغ:  َوح

ًْ ًدلىن بلبـ الخلي ،٢ا٫ حٗالى:  ِفيَها ِم
َ
ْىن

َّ
َدل ًُ َهاُز 

ْ
ن
َ ْ
ْدِتِهُم لا

َ
ًْ ج ْجِسي ِم

َ
 َعْدٍن ج

ُ
اث

َّ
ُهْم َحى

َ
 ل

َ
ِئً

َ
ول

ُ
 ؤ
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ْبَرٍق 
َ
ُدٍض َوِإْطخ

ْ
ًْ ُطى ا ِم ْػس 

ُ
ا ز  ِزَياب 

َ
َبُظىن

ْ
ل ٍَ َهٍب، َو

َ
ًْ ذ َطاِوَز ِم

َ
[،وحاء في جٟؿحر 31]ال٨ه٠: ؤ

ُٗت،  الؿٗضي: ىن باإلًمان والٗمل الهالر، لهم الجىاث الٗالُاث... واإلاىاػ٫ الٞغ "ؤولئ٪ اإلاىنٞى

غ ألازًغ مً  ى الٛلُٔ مً الضًباج، وخلُتهم ٞيها الظَب، ولباؾهم ٞيها الخٍغ الؿىضؽ، َو

ىت، املجملت بالشُاب  ى ما ع١ مىه. مخ٨ئحن ٞيها ٖلى ألاعاث٪، وهي الؿغع اإلاٍؼ وؤلاؾخبر١، َو

:"  ،(46)الٟازغة"
ً
٣ى٫ ؤًًا َها ٍو

َ
َبُظىن

ْ
ل
َ
 ج

 
َيت

ْ
 ِخل

َ
ِسُحىن

ْ
س
َ
ْظخ

َ
ما، مما َوح حَر مً لالا ومغحان ٚو

وحظخسسحىن  ، وحاء في البدغ اإلاضًض:"(47)ًىحض في البدغ، ٞهظٍ مهالر ُٖٓمت للٗباص"

 
 
،وهي اللالا واإلاغحان. ٢ُل: مً اإلالر ٣ِٞ. و٢ُل: منهما. ٢ا٫ بًٗهم: وؿب اؾخسغاج ِخليت

 الخلُت بليهما؛ ألهه ج٩ىن في البدغ ُٖىن ٖظبت، جمتزج بماء اإلالر، ٩ُٞىن اللالا مً طل٪. َـ.

جلبظىنها .َى الغحا٫ ً   .(48)ؤي : وؿائ٦م ؛ ألن ال٣هض بالتزً 

م طو لىن ؤخمغ وجم حكبُه خىع الجىت به ،٢ا٫ حٗالى: مسحان:-2    حجغ ٦ٍغ
ُ
ىث

ُ
ياك

ْ
ًَّ ال ُه نَّ

َ
إ
َ
و

 
ُ
ْسحان

َ ْ
 [ وحكبُه خىع الجىت باللالا اإلا٨ىىن لهٟاجه وإلاٗاهه وبُايه، ٢ا٫ حٗالى:57]الغخمً: َوامل

  ىِن
ُ
ى
ْ
ى
َ ْ
ِا امل

ُ
ل
ْ
ا
ُّ
ٌِ الل ْمثا

َ
إ
َ
[ ل٣ض َٖض ؤبى َال٫ الٗؿ٨غي َظا اللٟٔ 25-24]الىا٢ٗت :َوُخىٌز ِعيٌن و

ى مً نٛاع اللالا ى ٧لمت ؤعجمُت،(49)ٚحر ٖغبي مً الخلي َو مً نٛاع  ٦ما ط٦غ اإلاٟؿغون  ،َو

ض اللالا، ى حىَغ ؤخمغ اللىن ؤنلها الٟاعسخي "ُمْغواٍع " بمٗجى اللالا، زم جدضر بلى مغحان. َو

ل٨ً ٞاعؾُتها ؤعجر وهي لِؿذ ٖغبُت وال  Mauganetesو٢ُل: هي ًىهاهُت ألانل ولٟٓها ٖىضَم 

غ ؤخمغ: والظي ٖلُه الجمهىع ؤهه  "وفي اللؿان (50)آعامُت ى حَى ٢ا٫ بًٗهم: اإلاغحان البؿُظ ، َو

غي   ٢ى٫ امغت ال٣ِـ بً حجغ: والضلُل ٖلى صخت طل٪ ،نٛاع اللالا ٦ما ط٦ٍغ الجَى

 
 
 فاعٌص مسحانها حاهبا

 

 (51)وؤزر مً دزها املظخجادا

 3-: 
ُ
ا
ُ
ل
ْ
ا
ُّ
الءٌ  حاء في اللؿان:" الل

ْ
آ٫ٌ وأل

ْ
آٌء وأل

ْ
ه أل ُٗ آلِلُئ وباج

َ
اُ وال

ُ
ل اْ
 
 والجم٘ الل

ُ
َعة  الض 

ُ
ة
َ
ا
ُ
ل
ْ
ا
 
بى  ،الل

َ
٢ا٫ ؤ

لا  :٢ا٫ الّٟغاءُ  :ٖبُض
ْ
آ٫ٌ ؾمٗذ الٗغب ج٣ى٫ لهاخب اللا

ْ
ٍَ ٢ى٫ الىاؽ أل ٍٕ َو٦ِغ ا

َٗ آٌء ٖلى مشا٫ لَ
ْ
أل

ا٫ٍ  َٗ
َ
ًُ خمؼة زال٠ الّٟغاُء في َظا ال٨الم الٗغَب وال٣ُاؽ،ٖلى مشا٫ ل إِلن اإلاؿمٕى  ؛و٢ا٫ ٖلّي ب

آ٫ٌ 
ْ
ِايٌّ  ،أل

ُ
ل
ْ
ا
ُ
آ٫ ؛وال٣ُاؽ ل

ْ
 مٗغوٝ وناخبه أل

ُ
ا
ُ
ل
ْ
ا
 
 اللُث الل

ّ
آ٫ قاط

ْ
ا٫ٌ وأل َٗ

َ
 إِلهه ال ًبجى مً الغباعي ٞ

وكض 
َ
ا٫ٌ وؤ َٗ

َ
زحرة ختى اؾخ٣ام لهم ٞ

َ
 ٢ا٫ وخظٞىا الهمؼة ألا

 ٌِ آ
ْ
أل
َّ
ْنها َمثاِكُب ال

ُ
س
َ
ٌس ... لم ج

ْ
ًْ َعلاِئل الَبْدسِبى  م

ٌ
ة  ُدزَّ

ٗخمض  ٗض اللالا مً ؤٖٓم مىخجاث البداع وؤًٞل ؤهىاٖه ما ٧ان مهضٍع مداع اللالا،َو "َو

، حاء في اإلاعجم الىؾُِ:" ) اللالا ( (52)الى مداعجه مً الغما٫ والخصخي" حجم اللالا ٖلى ماًضزل
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ى ًخ٩ىن في ألانضاٝ مً عواؾب ؤو حىامض نلبت إلااٖت مؿخضًغة في بٌٗ الخُىاهاث  الضع َو

اث واخضجه لالاة ) ج ( آللئ   وعص في ٢ىله حٗالى: و٢ض  (53)اإلااثُت الضهُا مً الغزٍى
ُ
ا
ُ
ل
ْ
ا
ُّ
ُسُج ِمْنُهَما الل

ْ
س ًَ

 
ُ
ْسحان

َ ْ
 [، 21:]الغخمً َوامل

 
 
ت ومخعللاتها:-زالثا  آلاالث البدٍس

 ٢كٍغالظفيىت: -1
ً
ىا ْٟ ىه َؾ ِٟ ْؿ

ٌَ ً الصخيَء  َٟ غ َؾ
ْ
ًُ ال٣َك ْٟ ُىت  ...حاء في اللؿان:")ؾًٟ( الَؿ ِٟ والَؿ

٪
ْ
ل ُٟ ً وحه اإلااء ؛ال ِٟ ْؿ

َ
نها ح

َ
ي ؛أل

َ
ُلت)ج٣كٍغ  :ؤ ِٗ

َ
ًُ ؛لها ؾُٟىت  :و٢ُل،بمٗجى ٞاٖلت  (ٞ ِٟ ْؿ

َ
نها ح

َ
أل

َل اإلااء 
َ
ْىَدذ بها الىجاُع ٞهي في َظٍ  :٢ا٫،الغمل بطا ٢ ًَ ؽ التي 

ْ
ى الٟإ  مً الؿًٟ َو

ً
زىطا

ْ
٩ىن مإ ٍو

عى ؛ؾمُذ الؿُٟىت ؾُٟىت :و٢ُل،الخا٫ ُٞٗلت بمٗجى مٟٗىلت 
َ
ًُ ٖلى وحه ألا ِٟ ْؿ

َ
نها ح

َ
ي ؛أل

َ
 :ؤ

لَؼ١ 
َ
حنوالجم٘ َؾ  ....ج ِٟ ً وَؾ

ُٟ  ٢ا٫ العجاج: ،(54) ٟاثً وُؾ

ِفيىا  والظَّ
َ
بُّ الُخىث

ُ
ى ًَ          

 
ن ًىىها بْدسا

َ
ٌِ ؤ  .(55)وَهمَّ َزْعُل آلا

ت ٦ما في  م في ؤعبٗت مىاي٘ بهُٛت اإلاٟغص ،و٧لها ٧اهذ مٗٞغ ووعصث الؿُٟىت في ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ِبذا َزِهبا ِفي ٢ىله حٗالى:  لا َختَّ
َ
ل
َ
ط

ْ
اه
َ
هاف

َ
َسك

َ
ِت ز

َ
ِفيى وهي خ٩اًت ًٖ ٢هت  [70]ال٨ه٠:  الظَّ

ً  ،مىسخى   ،و خُث الخ٣ى بالٗبض الهالر في مجم٘ البدٍغ
ً
زغ٢ها وفي ال٣هت  زمع٦با الؿُٟىت مٗا

ً الؿُٟىت ٢ا٫ له   -ماط٦ٍغ ال٣غآن-طاتها ٖو
ً
 ِفي  :قاعخا

َ
ىن

ُ
ْعَمل ٌَ  

َ
ظاِهين

َ
 مِل

ْ
ذ

َ
ياه

َ
 ف

ُ
ت
َ
ِفيى ا الظَّ مَّ

َ
ؤ

َبْدِس 
ْ
 ال

 
ْطبا

َ
ٍت غ

َ
لَّ َطِفيى

ُ
 و

ُ
ر
ُ
ز
ْ
إ ًَ  ًٌ  َوزاَءُهْم َمِل

َ
ِعيَبها َووان

َ
 ؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
ُ
َزْدث

َ
إ
َ
، وفي َظٍ آلاًت [78]ال٨ه٠:  ف

٠ بإ٫  ؛٧اهذ ؾُٟىت مظ٦غة ول٨نها مًاٝ بلُه لخ٩ىن بٞاصة مُل٣ت ل٩ل ؾُٟىت ،٣ٞض ٧ان الخٍٗغ

ملهم الظي ًاُصوهه ٞيها لل٨ؿب،ؤما الؿُٟىت في اإلاىي٘   بؿُٟىت بُٗنها ،وهي مل٪ ألٞغاص ٖو
ً
مسخها

ان هىح   في ؾُا١ َٞى
ً
ت ؤًًا ْصخاَب  ،٢ا٫ حٗالى: -ٖلُه الؿالم-الشالث ٞهي مٗٞغ

َ
َجْيىاُه َوؤ

ْ
ه
َ
إ
َ
ف

ِت 
َ
ِفيى   [ ٞالؿُٟىت َىا ؾُٟىت زانت؛14]الٗى٨بىث:  الظَّ

ً
ٖلُه –ألنها هي التي خملذ هىخا

ان ٧ل مً ؾىاَم.وؤيُٟذ الؿُٟىت بلى )-الؿالم صخاب(٩ٞإنهم ؤومً آمً مٗه .خُث ؤزظ الُٞى

 حؼء منها ،ٞىجاتها هجاة لهم . 

ضاعٍة في شخيء. ٣ى٫ ابً ٞاعؽ:")ٞل٪( الٟاء والالم وال٩اٝ ؤنٌل صخُذ ًض٫  ٖلى اؾخً الفلً:-2

٣ا٫ بَن الىاخض  ٩ا. ٍو
ْ
ل
ُ
ُذ الؾخضاعتها... وؤَما الؿُٟىت ٞدؿَمى ٞ ٨ت اإلِاٛؼ٫ بٟخذ الٟاء، ؾّمِ

ْ
ل
َ
مً طل٪ ٞ

 ألَنها جضاع في اإلااء."
ً
٩ا
ْ
ل
ُ
ها حؿَمى ٞ

َ
َ٘ في َظا الاؾم ؾىاء، ولٗل ، و٢ض وعص َظا اللٟٔ في ؤ٦ثر (56)والجم

،منها ،٢ىله حٗالى:
ً
ً مىيٗا اَض مً ٖكٍغ

َّ
ُع الى

َ
ف
ْ
ى ًَ َبْدِس ِبما 

ْ
ْجِسي ِفي ال

َ
ِتي ج

َّ
ًِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
]الب٣غة: آًت  َوال

ْمِسهِ :[ ،و٢ىله حٗالى163
َ
َبْدِس ِبإ

ْ
ْجِسي ِفي ال

َ
ًَ ج

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ْزِع َوال

َ ْ
ْم ما ِفي لا

ُ
ى
َ
َس ل

َّ
َ َسخ نَّ َّللاَّ

َ
َس ؤ

َ
ْم ج

َ
ل
َ
]الدج  :  ؤ
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  [ ،و٢ىله حٗالى:63آًت 
ْ
ى ال

َ
ْيها َوَعل

َ
 َوَعل

َ
ىن

ُ
ْدَمل

ُ
ًِ ج

ْ
ل
ُ
م 22]اإلاامىىن:  ف [ ، ووعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت )باإلاصخىن( ى اإلامخليء مً شخً الصخيء بطا مؤلٍ، حاء في جٟؿحر الؿٗضي: مىنٞى "ومً  َو

 حٗالى ًدمل الٟل٪ مً الؿًٟ واإلاغا٦ب، ٞتراَا 
ّ
 واإلاىاٞ٘ في البدغ، ؤن سخٍغ ّللا

ً
اإلاهالر ؤًًا

ً جمسغ البدغ وحك٣ه، ٞدؿل٪ م ً ب٢لُم بلى ب٢لُم آزغ، ومً مدل بلى مدل، ٞخدمل الؿاثٍغ

 وإخؿاهه شخيء ٦شحر، ولهظا ٢ا٫:
ّ
ًْ  وؤز٣الهم وججاعاتهم، ُٞدهل بظل٪ مً ًٞل ّللا ىا ِم

ُ
غ
َ
ْبخ
َ
َوِلخ

 
َ
ُسون

ُ
ى

ْ
ش

َ
ْم ح

ُ
ى
َّ
َعل

َ
ْػِلِه َول

َ
ت باإلاصخىن ؤو ججغي في  .(57)"[ 14]الىدل :مً آلاًت  ف والٟل٪ بما مىنٞى

ىا الخٓىا  ظٍ ألالٟاّ جدمل مٗاوي الترخا٫ والخدمُل ،وحلب اإلاىاٞ٘ ،َو البدغ ؤو )مىازغ(،َو

اإلاٟاع٢ت بحن لٟٓتي )الٟل٪ والؿٟحن( في الؿُا١ ال٣غآوي،ٞالؿُٟىت ٧اهذ زانت ،وؤما الٟل٪ ٞهى 

ًْ دغ ٞهى )مصخىن(، ٢ا٫ حٗالى:لٟٔ ٖام ومُل٤ إلاا ًدمله مً مىاٞ٘ للىاؽ في الب َجْيىاُه َوَم
ْ
ه
َ
إ
َ
ف

ُخىِن 
ْ
ش

َ ْ
ًِ امل

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ًِ  [ و٢ا٫ حٗالى:119]الكٗغاء:  َمَعُه ِفي ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
َتُهْم ِفي ال ٍَّ ّزِ

ُ
ىا ذ

ْ
ا َخَمل

َّ
ه
َ
ُهْم ؤ

َ
 ل
ٌ
ت ًَ آ َو

ُخىِن 
ْ
ش

َ ْ
،٣ٞض )ٖلُه الؿالم( [، ٞالٟل٪ ٧اهذ ٖامت ولِـ مسخهت به .ؤما في ٢هت هىح40]ٌـ : امل

ْعُيِيىا َوَوْخِيىا٢ا٫ حٗالى: 
َ
ًَ ِبإ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ِع ال

َ
ِع  [، و٢ا٫ حٗالى:37]َىص  :  َواْضى

َ
ِن اْضى

َ
ْيِه ؤ

َ
ْوَخْيىا ِبل

َ
إ
َ
ف

ْعُيِيىا
َ
ًَ ِبإ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
 للىجاة إلاً آمً باهلل 27]اإلاامىىن: ال

ً
 ٖاما

ً
[،  ولم جاِث بلٟٔ ؾُٟىت؛ ألنها ٧اهذ مل٩ا

ىضما ِت :هجىا ازخهذ بهم وؤيُٟذ بليهم في ٢ىله حٗالى  م٘ هىح.ٖو
َ
ِفيى ْصخاَب الظَّ

َ
َجْيىاُه َوؤ

ْ
ه
َ
إ
َ
  ف

 [.14]الٗى٨بىث : 

ت:-3 ًٟ الجاٍز ت، ٢ا٫ ومً ألاؾماء ال٣غآهُت الخانت بالؿ  ْم حٗالى:  الجاٍع
ُ
ىاه

ْ
اُء َخَمل

ْ
ى امل

َ
غ
َ
ا ط

َّ َ
ا مل

َّ
ِبه

ِت  جاِزٍَ
ْ
ٌِ   :[، و٢ىله حٗالى10]الخا٢ت  :ِفي ال ِجبا

ْ
ال

َ
ْجِسي ِبِهْم ِفي َمْىٍج و

َ
[ 42]َىص،مً آلاًت :  َوِهَي ج

٣ا٫: بن اإلااء اعجٟ٘ مضاٍ ختى ونل بلى   قبه هللا حٗالى ٖلى اإلاىج  بالجبا٫؛ لٗٓمخه واعجٟاٖه، ٍو

 ً  وط٦غ بٌٗ اإلاٟؿٍغ
ً
 ،و٢ُل: زمـ ٖكغة طعاٖا

ً
ؤٖلى حبل في ألاعى ٢ضع اعجٟاٖه ؤعبٗحن طعاٖا

 مً ألاعى. ؤهه اعجٟ٘
ً
ان هىح  ،(58)هدى الؿماء ؾبٗحن ٞغسخا ٖلُه -والؿُا١ وعص في ٢هت َٞى

ت حؿمُت مسخهت بؿُٟىت هىح؛ -الؿالم ٘ ٞالجاٍع ألنها ٖلذ ٖلى ألامىاج  .والجغي اإلاَغ الؿَغ

ى ون٠ اهخ٣ل بلى الٗلمُت ل٩ل الؿًٟ التي حٗبر البدغ، ٦ما  ٧الجبا٫ ٞدملها، والجم٘ الجىاعي َو

ْعالِم  حٗالى:في ٢ىله 
َ ْ
اْل

َ
َبْدِس و

ْ
 ِفي ال

ُ
أث

َ
ش

ْ
ي
ُ ْ
َجىاِز امل

ْ
ُه ال

َ
ًْ [،و٢ا٫ حٗالى:23 - 22]الغخمً: َول َوِم

ْعالِم 
َ ْ
اْل

َ
َبْدِس و

ْ
َجىاِز ِفي ال

ْ
ت التي حكبه 30]الكىعي: آًاِجِه ال الم؛ العجٟإ ألاقٖغ ا باأٖل [، وونَٟى

ىاص واإلايكأث م ؤنها ٢ض جهى٘ في م٩ان آزغ .وجى٣ل بلى  :ألَا بمٗجى التي جبضؤ ٖملها في البدغ ٚع
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ِ  البدغ. وونٟها بالجىاعي حٗل م٩ان حغيها بضاًت لها في ٢ىله حٗالى:
ُبىا ِفيها ِبْظِم َّللاَّ

َ
ٌَ اْزه َوكا

ىٌز َزِخيٌم 
ُ
ف
َ
غ
َ
ي ل  َزّبِ

 [41]َىص: َمْجساها َوُمْسطاها ِبنَّ

:مخعللاث الظفيىت  

ِخ٠ ِبطا ٦خب ٖليها  حاء في اللظان: اللىح:-1
َ
ُدت ٍٖغًت مً نٟاثذ الخكب  وال٨ ِٟ ْىُح ٧ل  َن

َ
" الل

ل:  واللىُح الظي ٨ًخب ُٞه واللىح اللىح املخّٟى وفي الخجًز
ً
ْىخا

َ
ىٍظ  ؾمُذ ل

ُ
ْىٍح َمْدف

َ
 ِفي ل

  [22]البروج  : 
َ
ْىٌح والجم٘ ٌٗجي ُمْؿَخْىَصٕ َمِكِئاِث هللا حٗالى وِإهما َى ٖلى اإلا

َ
ِل و٧ل  ٖٓم ٍٖغٌ ل

َ
ش

 الًم 
َ
ٍل؛ ٦غاَُت ُٗ

ْ
ٞ
َ
َؿْغ َظا الًغب ٖلى ؤ

َ
٨ ًُ ه: لم  الِوٍُذ حم٘ الجم٘ ،٢ا٫ ؾِبٍى

َ
لىاٌح وؤ

َ
منهما ؤ

ىاِح  و٢ىله ٖؼ وحل:» ٖلى الىاو 
ْ
ل
َ ْ
ُه ِفي لا

َ
ْبىا ل

َ
خ
َ
غاٝ:  َوه [، ٢ا٫ الؼحاج: ٢ُل في 145]ألٖا

٦ثر 
َ
َ٘ ؤ لىاٌح حم

َ
ن ٩ًىن ؤ

َ
جىػ ؤ لىاح ٍو

َ
ْىَخْحِن ؤ

َ
ن ٣ًا٫ ِلل

َ
جىػ في اللٛت ؤ ْىَخْحن ٍو

َ
الخٟؿحر ِبنهما ٧اها ل

لىاُح مً الجؿض ٧ل  
َ
٣ا٫ بل ألا َهَب الُضًً والغحلحن وٍُ

َ
لىاُح الجؿض ٖٓاُمه ما زال ٢

َ
مً ازىحن وؤ

َل، ٢ا٫ عئبت: ٖٓم ُٞه اللخُاوي ُِ
َٖ َخاَح 

ْ
 وال

ً
َىخاها

َ
 ول

ُش 
َ
شه والَخه الَعط

َّ
خه َعط ىَّ

َ
ىٍح وَبّم          ول

ُ
هاِب مً ل

ْ
ذ
َ
ًَ باْل ْمَطْع ًَ(59) 

 مً الَضؾغ بمٗجى الَضٞ٘ الدطس:-2
ً
ى ؤًًا ى اإلاؿماع َو ظا التر٦ُب  (60)الضؾغ حم٘ ِصؾاع َو َو

 لها
ً
و٧إهما َى ًه٠ جغ٦ُبها مً ألالىاح اإلاشبخت  الىنٟي لؿُٟىت هىح ٖلُه الؿالم حاء وانٟا

بالضؾغ ل٩ي جىضٞ٘ في اإلاىج ٖلى ؤمغ ٢ض ٢ضع .ولى لم ج٨ً ٦ظل٪ إلاا اخخملذ اإلاىج الٗاحي بٗض 

ُ٘ الكضًض ومً مٗاوي  .في نىٗها -ٖلُه الؿالم–جى٤ُٞ هللا لؿُضها هىح 
ْ
الَضْؾُغ الًُٗ والَضٞ

 َٗىه وصٞ
ً
ْضُؾُغٍ َصْؾغا ًَ  ....َصَؾَغٍ 

ُ
ًِغٍ وَصَؾَغث الؿُٟىت

َ
ِ٘ ٣ًا٫ َصَؾَغَا بإ

ًْ  في الُب
ً
ًًا

َ
ٗه والَضْؾُغ ؤ

ا  لىاخها و٢ُل َى مؿماَع
َ
ؾاُع زُِ مً ل٠ُ ٌكّض به ؤ ا ٖاهضجه والّضِ والجم٘ ُصُؾٌغ اإلااَء بهضَع

لىاح وُدُطٍس  ،٢ا٫ حٗالى:
َ
ْؿٍغ وفي خضًث ابً ٖباؽ  وُصْؾغٍ  وخملىاه على ذاث ؤ ُٖ ُؿٍغ و ُٖ  

ً
ًًا

َ
ؤ

ٍُ البدغ((:وؾئل ًٖ ػ٧اة الٗىبر ٣ٞا٫ ل٣اٍ ِبلى  ؛(61))) ِبهما َى شخيء َصَؾَغ
َ
ي: صٞٗه مىج البدغ وؤ

َ
ؤ

ُمها( ِٓ َخ
ْ
ي ًَ ُمها وال ِصؾاٍع  َٖ ْض ًَ َمٍض  َٖ ها بٛحر  َٗ

َ
ِ ٞال ػ٧اة ُٞه وفي خضًث ٖلي ٦غم هللا وحهه )َعٞ

ّ
  (62)الَكِ

 و 
ً
ؾاُع اإلِاْؿماُع وحمٗه ُصُؾٌغ و٢ض َصَؾَغ به َصْؾغا َغ ٣ٞض ُصِؾَغ ،الّضِ ُؾُغ  :"٢ا٫ الٟغاء ،و٧ل ما ُؾّمِ الض 

ض  بها 
َ
ك
ُ
ها التي ح

ُ
ُغَ

ُ
و٢ا٫ الؼحاج ٧ل شخيء ٩ًىن هدى الَؿْمِغ وِإصزا٫ شخيء في ،مؿامحر الؿُٟىت وق

ْصُؾغُ 
َ
 و٢ا٫ مجاَض الَضْؾُغ ِبنالح شخيء ب٣َىة ٞهى الَضْؾُغ ٣ًا٫ َصَؾْغُث اإلاؿماع ؤ

ً
ٍُ َصْؾغا ْصِؾُغ

َ
ٍ وؤ

ْغُػ الؿُٟىت و٢ُل
َ
ا  :الؿُٟىت و٢ُل الَضْؾُغ ز ْضُؾُغ اإلااء بهضَع

َ
ي؛هي الؿُٟىت هٟؿها ج

َ
 :ؤ

ُؾغ:٣ًى٫ الكُ، (63)جضٞٗه" م  بها ؤلىاح الخكب بًٗها ش الكٗغاوي:"و٢لىا: بن الض  ًَ
ُ
الخبا٫ التي ج
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ُت ؤن ج٩ىن ح ض بلى بٌٗ قٍغ م بلى بًٗها بد٨مت ختى بطا ما هؼ٫ اإلااء وحكَغبذ مىه ًٍؼ ًَ
ُ
اٞت، وج

ذ مً قغاثذ الخكب  ًهىٗىن بغامُل الٍؼ
ً
 .(64)حجمها ٞدؿض  اإلاؿام بحن ألالىاح ، ٦ما هغاَم مشال

اث البدس  مظخٍى

  املظخىي الظطحي:-1

ى ؤنل واخض ًض٫ ٖلى ايُغا املىج:-ؤ طا الَىاؽ ًمىحىن بب في الصخيء وماج مً ماج ًمىج َو

،بمٗجى 
ً
 وَمىحاها وُماوحا

ً
ى ماعجٟ٘ مً اإلااء.واإلاهضع مىه مىحا ايُغبىا واإلاىج مىج البدغ "َو

 .(65)ايُغاب ؤمىاحه"

، (66)حاء في الصخاح: "ماج البدغ ًمىج مىًحا: ايُغبذ ؤمىاحه، و٦ظل٪ الىاؽ ًمىحىن"

ْىح " ٣ٍى٫ الُٟىمي:و 
َ
ه ؤزو مً اإلاىج، وحم٘ الىاخضة ٖلى )ماج( الَبْدُغ مىًحا ايُغاب واإلا

ىج ؤمىاج مشل زىب ؤزىاب، وجمىج ؤقخَض َُاحت، وايُغابه، ومىه ٢ُل 
َ
لٟٓها مىحاث، وحم٘ اإلا

م وايُغبذ" ، ٣ًى٫ الغاٚب: "اإلاىج في البدغ ما ٌٗلى مً ٚىاعب (67)ماج الىاؽ بطا ازخل٠ ؤمىَع

ْىُج ما اعجٟ٘  ، وحاء في اللؿان:(68)اإلااء"
َ
ْمىاج ")مىج( اإلا

َ
مً اإلااء ٞى١ اإلااء والٟٗل ماَج اإلاىُج والجم٘ ؤ

ه 
ُ
مىاُحه وَمْىُج ٧ّلِ شخيء ومَىحاه

َ
مَىج ايَُغَبذ ؤ

َ
 وج

ً
وحا  وُماُ

ً
 وَمَىحاها

ً
و٢ض ماَج البدُغ ًمىُج َمْىحا

اح في  ،(69)ايُغاُبه"  :"َى الخغ٦ت الغؤؾُت التي جيخاب اإلااء بما هدُجت لهبىب الٍغ
ً
واإلاىج حٛغاُٞا

اججاٍ مٗحن،ؤو إلاا ٌٗتريها مً مّضٍ وحؼع"،وجمشل ألامىاج الَؿبب الغثِسخي في جباًً مٓاَغ الؿُذ 

و٢ض وعص لٟٔ اإلاىج بالهُٛت  ،(70)الؿاخلي زانت في اإلاىا٤َ طاث التر٦ُب الصخغي الهل."

ُت، ٦ما في ٢ىله حٗالى: الاؾمُ ت منها الٓٞغ م ؾذ مغاث في ؾُا٢اث مخىٖى َوِهَي ت في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٌِ ِجبا
ْ
ال
َ
ْجِسي ِبِهْم ِفي َمْىٍج و

َ
ان هىح 42]َىص،مً آلاًت :  ج  لُٞى

ً
الظي جٟجغث  -ٖلُه الؿالم-[ ونٟا

 ،وجٟخدذ البداع،وؤنهمغث
ً
َجَغْث ُٞه الؿُٟىت و٧ان  له ألاعى ُٖىها

َ
ال اإلاىج ؛ٞ الؿماء باألمُاع، ٖو

، واعجٟاٖه ٧الجبا٫؛ومما ًض٫ ٖلى ٖٓمت واعجٟإ اإلاىج ؤهه ُٚى ألاعى بجبالها، والجبل   ٖلٍى

 بإهه ؾُٗهمه مً 
ً
 ًُل٤ ٖلى ماػاص اعجٟاٖه ألال٠ متر .و ابً هىح آوي بلى الجبل ْاها

ً
حٛغاُٞا

ٌَ َط  الٛغ١ ،٢ا٫ حٗالى: ًْ كا  َم
َّ
ِ ِبال

ْمِس َّللاَّ
َ
ًْ ؤ َيْىَم ِم

ْ
ٌَ ال عاِضَم ال اِء كا

ْ
ًَ امل ْعِطُمِني ِم ٌَ أِوي ِبلى َحَبٍل 

 
َ
َسِكين

ْ
غ
ُ ْ
ًَ امل  ِم

َ
يان

َ
ْىُج ف

َ ْ
ٌَ َبْيَنُهَما امل [ ،ول٨ىه ٚغ١ ؛لٗٓم اإلااء اإلانهمغ مً 43]َىص : آًت  َزِخَم َوخا

ِل َدَعُىا  ج في ٢ىله حٗالى :الؿماء ،واإلاخٟجغ مً ألاعى،  ٦ما وعص لٟٔ اإلاى 
َ
ل
ُّ
الظ

َ
ِشَيُهْم َمْىٌج و

َ
َوِإذا غ

 ًَ ً ُه الّدِ
َ
 ل

َ
ِلِطين

ْ
 ُمس

َ بال ؤن لٟٔ اإلاىج اإلاظ٧ىع في آلاًت الؿاب٣ت [،31] ل٣مان  :مً آلاًت بلى  َّللاَّ

٧ان خ٩اًت ٖمً ًغ٦بىن في الٟل٪، وهي ججغي بهم ٖلى ؾُذ البدغ بىٗمت هللا في ؤمً وؤمان،زم 

                                                           
 
 
 

  
 

 
 



 ن الكريمآلفاظ البحر ومتعلقاته في القرأداللة 

 سالمة علي دمحم عبدالصمد.د                                  صالح الديه المرغني رجب الطبال.د

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  144            الحادي عشرمجلة القلم المبين العدد 

 ألامغ الظي يهؼ ال٣لىب ًدض
ً
ًُغب ُٞخدى٫ خا٫ الٟل٪ ٖلى البدغ مًُغبا  للمىج ٍو

ً
ر زىعاها

ؼلؼ٫ ألابضان، ُٞٗلمىن ؤال مى٣ظ لهم مً َظا ألامغ الجلل بال هللا، ٞلجإوا بلى باعئهم بالضٖاء  ٍو

ى٧السخابت التي جٓل وجٓلم  لى َظا اإلاىج الظي ٚكيهم، َو الخالو ختى ًس٠ٟ ٖنهم ايُغاب ٖو

ُب  الظي ج٩ىن مً َب٣اث مخىالُت ما هم مً طا٥ اإلاىج الَغ هم ،وزٞى جدتها ؛مما حؿبب  في ٖٞؼ

، ختى 
ً
لماث مترا٦مت بًٗها ٖلى بٌٗ الًغي الىاْغ قِئا ختى ؤنبذ مً جغا٦مه ْالم صامـ ْو

بها مً ُٖىه   ٨ها وج٣ٍغ ت ؤي شخيء ،مً  ٞالبطا ؤزغج ًضٍ التي ٌؿخُُ٘ جدٍغ تها ،والعٍئ ًخم٨ً مً عٍئ

ْىِكِه َسخاٌب  ضة الٓلمت، ٢ا٫ حٗالى:ق
َ
ًْ ف ْىِكِه َمْىٌج ِم

َ
ًْ ف شاُه َمْىٌج ِم

ْ
غ ٌَ ّيٍ  ّجِ

ُ
ماٍث ِفي َبْدٍس ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
ْو ه

َ
ؤ

ساها ًَ ْد 
َ
ى ًَ ْم 

َ
َدُه ل ًَ َسَج 

ْ
ز
َ
 َبْعٍؼ ِبذا ؤ

َ
ْىق

َ
ماٌث َبْعُػها ف

ُ
ل
ُ
[ ٞاإلاىج َىا في بدغ لجي ؛ؤي: 39]الىىع  :  ظ

"َى مىج ال٩ًىن في البداع الضازلُت  ٖم٤ُ بُٗض ال٣ٗغ، ٞهى ٦ما ط٦غث بٌٗ ٦خب الجٛغاُٞا:

٧البدغ ألاخمغ والخلُج الٗغبي ؛ألنها بداع قبه مٛل٣ت ول٨ىه ٩ًىن في البداع اإلاٟخىخت ")ؤي 

 مً زالله ٖلى مضي ْلمت البدغ ومىحه  و٢ض ط٦غ اإلاىج  في قٗغ ؤمغت ال٣ِـ (71)املخُُاث(
ً
مٗبرا

 ٞهي ْلماث قبهها باللُل البهُم اإلآلم خُث ٢ا٫:

ِلي                  
َ
ه ** عليَّ بإهىاع الهمىم ِلَيْبخ

َ
  (72)وليٍل همىج البدس ُمْسٍر ُطُدول

بت، والجام٘ بُنهما َما: م الٓلمت مؼصوحت م٘ البدغ  الٓلمت والَغ و٢ض اؾخسضم ال٣غآن ال٨ٍغ

َبْدسِ في الٗضًض مً آلاًاث منها ٢ىله حٗالى: 
ْ
َبّرِ َوال

ْ
ماِث ال

ُ
ل
ُ
ْم ِفي ظ

ُ
ًْ َيْهِدًى مَّ

َ
[ ٞالٓالم 65]الىمل : ؤ

زالٝ الًُاء ،والٓلمت طَاب الىىع ألي بدغ ؤًا ٧ان هٕى ؤمىاحه وهي اعجٟإ حؼء مً اإلااء وجدغ٦ه 

ان: في ؤي   اججاٍ ،واإلاىج هٖى

ى ماهغاٍ املىج الظطحي:-1 والؿبب في وكىء ؤمىاج البدغ الؿُدُت َى ٖلى ؾُذ البدغ، َو

ذ بالؿ٩ىن  ٪ الؿًٟ وهي الجىاعي في البدغ وإطا ؤمغ هللا حٗالى الٍغ ذ وهي حٗمل ٖلى جدٍغ ؾاص  الٍغ

ًْ  :٢ا٫ حٗالى،ًٖ الخغ٦ت ٖلى ْهغ البدغ ٞالحؿحرخخى٠٢ الؿًٟ ٞفي البدغ مىث للمىج، َوِم

ْهِسِه 
َ
 َعلى ظ

َ
ًَ َزواِهد

ْ
ل
َ
ل
ْ
َيظ

َ
ٍَذ ف ًِ الّسِ ْظِى

ٌُ  
ْ
إ
َ
ش ٌَ  

ْ
ْعالِم ِبن

َ ْ
اْل

َ
َبْدِس و

ْ
َجىاِز ِفي ال

ْ
 [ 30]الكىعي:  آًاِجِه ال

انحرمدُُُت ٖم٣ُت وفي َظا الىٕى مً اإلاىج ،٢ا٫ حٗالى: املىج الخدتي:-2 ى هخاج أٖل ْو  َو
َ
ؤ

ْىِكِه َمْىٌج 
َ
ًْ ف شاُه َمْىٌج ِم

ْ
غ ٌَ ّيٍ  ّجِ

ُ
ماٍث ِفي َبْدٍس ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
، ٞمما ج٣ضم ًدبحن لضًىا ؤن اإلاىج [39]الىىع:   ه

َى ما اعجٟ٘ مً اإلااء و٢ض اعجبِ اإلاىج بالبدغ وزانت ٖىض ايُغابه زم ه٣ل مجاًػا للمىحاث 

ذ باإلاىحه؛ وطل٪ ل ت، خُث ٖٞغ ت.الهىجُت في الضعؾاث اللٍٛى  خمىحها وايُغابها ٧اإلاىحه البدٍغ

ًغي ناخب اإلا٣اًِـ ؤن الكحن والُاء اإلاًٟٗت ؤنالن ؤخضَما البٗض وآلازغ اإلاُل  الشاطئ:-ب

ى مازغج  ومىه قِ النهغ،ؤما الكحن والُاء والهمؼة ٩ٞلمخان بخضاَما الكِء قِء الىباث َو
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ما مخباًىان غي ؤصخاب اإلاٗاحم ألازغي   ،(73)مً خى٫ ألانل ،وآلازغ قاَيء الىاصي حاهبه ،َو ٍو

 (74)بإن الكِ: قاَيء البدغ ؾاخله وقاَيء النهغ والىاصي ق٣ه والجم٘ قٍُى وقُان

ِ ألاعضخي الظي (75)وقاَيء ٧ل شخيء حاهبه ٣هض به الكٍغ  بالبدغ ٍو
ً
سخو الكاَيء حٛغاُٞا ٍو

م (76)ًخٗغى مباقغة لخإزغ ألامىاج واإلاض والجؼع   بلى الىاصي في ،ول٨ىه حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
مًاٞا

 ًا ٢ىله حٗالى:
ْ
ن
َ
َجَسِة ؤ

َّ
ًَ الش ِت ِم

َ
باَزه

ُ ْ
َعِت امل

ْ
ُبل

ْ
ًِ ِفي ال َم

ًْ َ ىاِد لاْ
ْ
ًْ شاِطِئ ال ىِدَي ِم

ُ
جاها ه

َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
ين ِ

َ
عامل

ْ
 َزبُّ ال

ُ ا َّللاَّ
َ
ه
َ
ي ؤ ِ

ّ
٣ًى٫ ابً ٖاقىع:"مً قاَىء الىاص ألاًمً في  ،[30]ال٣هو  :  ُمىس ى ِبو

ظا واص في ؾٟذ الُىع . وقاَئه : حاهبه ويٟخه"الب٣ٗت اإلا ولم جغص في ٚحر  .(77)باع٦ت مً الصجغة )َو

غة ؾِىاء طاث ألاوصًت  م والىاصي اإلا٣هىص َى مى٣ُت الُىع بكبه حٍؼ َظا اإلاىي٘ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

زغحذ في ال٣غآن  الى الىاصي ،بمٗجى الابخٗاص  واإلاىدظعاث .وؤنالت الكاَئ حؿخٗمل للبدغ،ول٨نها

ى الكُِ...بط ؤن قِ النهغ ًبٗض ًٖ اإلااء مً خاٞخه  .(78)َو

ا٫ :سخلذ ـــــــــــــــــً الصخيء ،٣ًــــــــــــــــل في ؤنل ويٗه:٦كِ الصخيء ٖـــــــــــــــً َسَخَل،والسخمالظاخل: -ج

اح ألاعى بط ٦كُذ ٖنها ؤصمتها اح ألا  .(79)الٍغ والؿاخل :قاَيء ،عى ٦كُذ ؤصمتها وسخلذ الٍغ

  ،(80)البدغ
ً
ْعَى َسْخال

َ
ْسَخُل ألا

َ
ٍاُح ح جاِػ : الّغِ

َ
ًَ امل ْصَمَتها :ؤي ؛وِم

ُ
ُٕ ؤ َز

ْ
ج
َ
ْيها ، وج

َ
ل َٖ  ما 

ُ
ِ

ُ
ك
ْ
٨
َ
جاِػ  ، ج

َ
ًَ امل وِم

هُ 
َ
اَء َسَخل

َ
َن اإلا

َ
ىٌب ، أل

ُ
ى َم٣ْل ُه، َو ئُ َِ ا

َ
َبٍدِغ وق

ْ
 ال
ُ
َى ِع٠ٍ لى الَؿاِخِل ، َو َٖ َض ٞالٌن  َٗ

َ
ٍُ ، ؤو  :ؤي ؛: ٢ َغ

َ
ك
َ
٢

٣ُِاُؽ : 
ْ
ى٫ٍ  و٧اَن ال ُٗ ْٟ َجى َم ْٗ ٌل ِبَم ِٖ ا

َ
، ٞهَى ٞ ٍُ ال َٖ 

ً
و٢ض ؾاخل ال٣ىم ؤجىا الؿاخل وؤزظوا  ،َمْسُخىال

َيمُّ وؾاخل البدغ في ٢ىله حٗالى: ٖلُه".
ْ
ِلِه ال

ْ
ُيل
ْ
ل
َ
َيّمِ ف

ْ
ِرِفيِه ِفي ال

ْ
اك

َ
اُبىِث ف

َّ
ِرِفيِه ِفي الخ

ْ
ِن اك

َ
ؤ

اِخِل  و٢ض وعصث  (81)ؤنله مً سخل الخضًض بطا بغصٍ و٢كٍغ قاَيء البدغ؛ :ؤي؛[  38]َه:  ِبالظَّ

 في الكٗغ الٗغبي بهظا اإلاٗجى ،٣ًى٫ اإلاخىبي:

ًَّ َطَىاِخُل  وإوي مً الىحىاء في  ما لُه
 
 (82)ظهس مىحت ..........زمذ بي بدازا

ن اإلااء و 
َ
ٌل بمٗجى مٟٗى٫ أل ِٖ  البدغ ٞا

ُ
ئ البدغ والَؿاِخل ِع٠ٍ َِ ا

َ
حاء في اللؿان:" والَؿاِخل ق

الٍ " َٖ و 
َ
ٍغ ؤ

َ
ك
َ
ي ٢

َ
ه ؤ

َ
وحاء في اإلاعجم الىؾُِ:" )الؿاخل( اإلاى٣ُت مً الُابـ التي ججاوع  (83)َسَخل

 
ً
  بدغا

ً
  ؤو مؿُدا

ً
  ماثُا

ً
 .(84)مج ( )ج ( ؾىاخل")  وجخإزغ بإمىاحه ٦بحرا

 ٞهى ُمْؼِبٌض،والجم٘ ؤػباص الصبد:-د
ً
ىة ؤمىاج البدغ،ج٣ى٫ ؤػبض البدغ ًؼبض بػباصا و٢ض وعص ،َٟاوة وٚع

م في ٢ىله حٗالى: ض:  فإما الصبد فيرهب ُحفاءفي ال٣غآن ال٨ٍغ  حاء في معجم اإلا٣اًِـ: [17]الٖغ

حِرٍ. ٣ًا٫ ")ػبض(  ض شخيٍء ًٖ شخيء. مً طل٪ َػَبُض اإلااِء ٚو
 
الؼاء والباء والضا٫ ؤنٌل واخٌض ًض٫  ٖلى جىل
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بض" . ٣ًا٫ َػَبْضُث الهبي ؤػُبضٍ، بطا ؤَٗمَخه الؼ 
ً
بض مً طل٪ ؤًًا . والؼ 

ً
٣ًى٫ ؤخض  ،(85)ؤْػَبَض بْػباصا

 الكٗغاء الهظلُحن:         

ْمس املاِء 
َ
ت فىق غ َبُد"َبْدِسٍَّ ْىج والصَّ

َ
ًَّ امل ه

ُ
               ًصفي هالول

ٌ
اِدًت

َ
 .(86)غ

اث البدس العميلت:-2  مظخٍى

ْىُم الضزى٫ُ في و ) ٚىم ( "مً  حاء في اللظان:: الغىص-1
َ
زو٫ُ جدذ اإلااء و٢ُل الٛ

 
ْىُم الج

َ
الٛ

ّىاُنىن ،اإلااء 
َ
ّىاٌم والجم٘ ٚاَنت ٚو

َ
 ٞهى ٚاثٌو ٚو

ً
ْىنا

َ
َغج  ...ٚاَم في اإلااء ٚ

ْ
س ًُ ْىُم مىي٘ 

َ
والٛ

ُانت  ِٛ ٗله ال  ُمْؿخسغُحٍى ٞو
ُ
ىُم في البدغ ٖلى اللالا والٛانت

ُ
ٛ ٌَ ّىاُم الظي 

َ
٢ا٫ ،مىه اللالا والٛ

غي  َػ
َ
ىُم :ألا

ُ
ّىاٌم و٢ض ٚاَم ٌٛ

َ
نضاٝ في البدغ ِٞؿخسغحها ٚاثٌو ٚو

َ
ىُم ٖلى ألا

ُ
ٛ ٌَ ٣ًا٫ للظي 

 وطل٪ اإلا٩ان ٣ًا٫ له
ً
ْىنا

َ
ْىُم  :ٚ

َ
ٛاُم والٛ

َ
حاء في اإلاعجم الىؾُِ:" )ٚام(  .(87)ٞٗل الٛاثو اإلا

 هؼ٫ جدخه"
ً
َىام( (88)في اإلااء ٚىنا

َ
ا٫ في ٢ىله  و٢ض وعصث اللٟٓت بهُٛت اإلابالٛت )ٚ َٗ

َ
ٖلى وػن ٞ

اٍص  حٗالى: ىَّ
َ
اٍء َوغ

َّ
لَّ َبى

ُ
 و

َ
ياِطين

َّ
ضاَب َوالش

َ
 ؤ

ُ
ْمِسِه ُززاء  َخْيث

َ
ْجِسي ِبإ

َ
ٍَذ ج ُه الّسِ

َ
ْسها ل

َّ
َسخ

َ
]م:  ف

اٍص "و٢ىله:  [، حاء في جٟؿحر ابً ٦شحر:35-36 ىَّ
َ
اٍء َوغ

َّ
لَّ َبى

ُ
 و

َ
َياِطين

َّ
؛ؤي: منهم مً َى  َوالش

ب وجمازُل وحٟان ٧الجىاب و٢ضوع عاؾُاث بلى ٚحر طل٪ مً  مؿخٗمل في ألابيُت الهاثلت مً مداٍع

اثٟت ٚىانىن في البداع ٌؿخ ما٫ الكا٢ت التي ال ٣ًضع ٖليها البكغ َو سغحىن مما ٞيها مً ألٖا

٣ًى٫ الغاٚب:"ٚىم : الٛىم  ،(89)الآللئ والجىاَغ وألاقُاء الىِٟؿت التي ال جىحض بال ٞيها"

٣ا٫ ل٩ل مً اههجم ٖلى ٚامٌ ٞإزغحه له ٚاثو ُٖىا  الضزى٫ جدذ اإلااء، وإزغاج شخيء مىه ، ٍو

[..و٢ا٫ 36]م:  والشياطين ول بىاء وغىاص ٧ان ؤو ٖلما والٛىام الظي ٨ًثر مىه طل٪ ، ٢ا٫

بت  [؛81]ألاهبُاء:  ومً الشياطين مً ٌغىضىن لهحٗالى: ما٫ الٍٛغ ؤي: ٌؿخسغحىن له ألٖا

  (90)وألاٞٗا٫ البضٌٗت".

َل( ٚغ١  مً  الغسق: -2 َٗ
َ
ه ،و  ٖلى وػن )ٞ

ْ
مَغج ً ٚو ًْ كّبه الظي ع٦به الَض ُؾىب في اإلااء َو َغ١ُ الغ 

َ
الٛ

ى  :٣ًا٫،الَبالًا   َو
ً
َغ٢ا

َ
ِغ١َ ٚ

َ
٤ و٢ض ٚ ٍغ

َ
ِغ١ ٚو

َ
ل ٚاِع١ ،عحل ٚ َٗ ْٟ ى ُٞٗل بمٗجى ُم ْغقى َو

َ
والجم٘ ٚ

ِغ٤ٌٍ 
َ
 ٞهى ٚ

ً
غا٢ا

ْ
َغ٢ه هللا ِبٚ

ْ
ٚ
َ
ُه ٚحٍر  :و٢ُل ...ؤ

َ
َغ٢
ْ
ٚ
َ
ِغ٤ٍُ اإلاُذ ُٞه و٢ض ؤ

َ
ِغ١ُ الغاؾب في اإلااء والٛ

َ
الٛ

ِغ٤ٍ وفي الخضًث
َ
َغ١ٌ ٚو

َ
َغ٢ه ٞهى ُمٛ

َ
حي ٖلى الىاؽ ػمان ال ًىجى ُٞه  (91)(الَخَغ١ُ والٛغ١ ) ٚو

ْ
ُه ًإ ٞو

ِغ١َ 
َ
َغ١ْ ِٞةطا ٚ

ْ
ٛ ٌٍ ا 

َ
ِغ١ُ ب٨ؿغ الغاء الظي ٢ض ٚلبه اإلااء وإلا

َ
بى ٖضهان الٛ

َ
ِغ١ِ ٢ا٫ ؤ

َ
ا ُصٖاء الٛ َٖ ِبال مً َص

ِغ٤ٍ
َ
 ٚلبه اإلااء ٞهل٪ باالزخىا١ ؤو ٧اص ٞهى (92)ٞهى الٛ

ً
،وحاء في اإلاعجم الىؾُِ:" ٚغ١ في اإلااء ٚغ٢ا

ا ٣ا٫: ٚغ٢ذ الؿُٟىت ٚغ١ ٚو ٣ا٫: ٚغ١ في الضًً ؤو البلىي ،ٍو ٤ )ج( ألازحر ٚغقى، ٍو ٍغ ع١ ٚو
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ا اإلااء ٞهي ٚغ٢ه ا عؾبذ في اإلااء وألاعى ٚمَغ  حٗالى:٢ا٫ (،93) "وهدَى
َ
يان

َ
ْىُج ف

َ ْ
ٌَ َبْيَنُهَما امل َوخا

 
َ
َسِكين

ْ
غ
ُ ْ
ًَ امل  و٢ا٫ حٗالى [،43]َىص: ِم

َ
ٌَ ِفْسَعْىن ىا آ

ْ
َسك

ْ
غ
َ
 َوؤ

َ
ُسون

ُ
ظ

ْ
ى
َ
ْم ج

ُ
خ
ْ
ه
َ
ؤ ،آلاًاث   [49]الب٣غة:  َو

اث البدغ الٗم٣ُت؛وطل٪ مً زال٫ َال٥ ٧ل مً ٚغ١  الؿاب٣ت جبحن لىا ؤن الٛغ١ ًدضر في مؿخٍى

ىن اللٗحن ؛ٞالٛغ١ َىا عؾىب في اإلااء والهال٥ باالزخىا١ بؿبب اه٣ُإ الهىاء  ٖغ مشل: ابً هىح ٞو

 في مىت
ً
 هم ويُاٖهم. وخل مدله اإلااء الظي ٧ان ؾببا

ج  البدِغ  حاء في اللظان: لجت البدس: -3
ُ
ج  الىاصي حاهُبه ول

ُ
ُغٍ ول ْٗ

َ
ْضَع٥ُ ٢ ًُ  الَبْدغ خُث ال 

ُ
َجت

ُ
"ول

ْغُيه َغي ََغٞاٍ :٢ا٫ ،ُٖ ًُ ج  البدِغ اإلااُء ال٨شحر الظي ال 
ُ
مً ع٦ب البدغ ِبطا الَخَج )وفي الخضًث  ...ول

 
ُ
َمت ِ

ّ
ْذ مىه الظ

َ
ُمه  ؛(94)(٣ٞض َبِغث

َ
ٓ ْٗ مِغ ُم

َ
 ألا

ُ
َجت

ُ
 ول

َ
ِ
َ
َخل
ْ
َم واز

ُ
ٓ َٖ مُغ ِبطا 

َ
ْمىاُحه والَخَج ألا

َ
َمْذ ؤ

َ
الَ

َ
ي: ج

َ
ؤ

َجٌج 
ُ
جٌّ ول

ُ
الِم وحمٗه ل

َ
 الٓ

ُ
َجت

ُ
ُمه وزو بًٗهم به مٗٓم البدغ، و٦ظل٪ ل

َ
ٓ ْٗ  اإلااِء بالًم ُم

ُ
َجت

ُ
ول

َمِخِه وؾىاصٍ ٢ا٫ الوِلجاٌج 
ْ
ل
ُ
ْ 
ُ
ِل ِقَضة ُْ

َ
ج  الل

ُ
 عجاج ًه٠ اللُل:.... ول

ِنيُّ 
ْ
َيه َمث

ْ
نَّ ِزي

َ
جٌّ وإ

ُ
ِزيُّ             ل دَ

ْ
ز
َ
ْبطاِز ؤ

َ
ِدُز لا

ْ
 (95)وُمس

َجت والَخَج ٣ٍا٫ :و 
 
َجُجىا ع٦بىا الل

َ
َج ال٣ىُم ول

َ
ل
َ
 ٖلى الدكبُه بالبدغ في َؾٗخه وؤ

ٌ
 واِؾٗت

ٌ
َجت

ُ
ٞالن ل

ىا في  ُٗ
َ
َجَج ال٣ىُم ِبطا و٢

َ
َم ول

ُ
ٓ َٖ ْىُج 

َ
َجت ،٢ا٫ هللا حٗالى:اإلا

 
يّ  الل ّجِ

ُ
٢ا٫ الٟغاء  [39 :]الىىع  في َبْدٍس ل

 البدغ و٢ا٫ بًٗهم 
ُ
َجت

ُ
ج  البدغ ول

ُ
٣ا٫ َظا ل ِغيٌّ ٍو

ْ
ِغيٌّ وِسخ

ْ
ّي ٦ما ٣ًا٫ ُسخ ّي وِلّجِ ّجِ

ُ
٣ًا٫: بدغ ل

 والخَج البدغ 
َ
َجت

 
ي: زاَيِذ الل

َ
 ؛ؤ

ُ
َجَجِذ الَؿُٟىت

َ
ج  ول

 
 الجماٖت ال٨شحرة ٦لجت البدغ وهي الل

ُ
ّجت

 
الل

عُى 
َ
 والَخَجِذ ألا

ً
 الهىث الِخجاحا

ُ
ّجت

َ
ـَ وازخلِ والل ّجِ والخَج الٓالُم الَخَب

 
بالَؿغاِب ناع ٞيها مىه ٧الل

وكض لظي الغّمت:
َ
 وؤ

ًاِميُم  جَّ الدَّ
َ
ساِث ِبذا الخ

ُ
ىا              َمْىُج الف

ُ
ْدِمل

َ
ىُد ج

ُ
 الل

ُ
ىا والِلىان

َّ
ه
َ
 وإ

 
َ
 ألا

ُ
 ازِخالٍ

ُ
َجت

َ
ْجل

َ
 والل

ُ
ّجت

َ
نىاتهم والل

َ
 ال٣ىم ؤ

ُ
َجت

َ
نىاث اعجٟٗذ ول

َ
نىاِث والخَجذ ألا

 (96)"ٞازخلُذ

ظا  مً زال٫ ماجم ط٦ٍغ ًدبحن لىا بان ألالٟاّ ٧لها جضوع خى٫ الازخالٍ والامتزاج والٓلمت َو

ؼ ،٢ا٫ حٗالى:  ًْ ما جم ط٦ٍغ إلااصة )لج( في ٦خاب هللا الٍٗؼ اُه َمْىٌج ِم
َ
ش

ْ
غ ٌَ ّيٍ  ّجِ

ُ
َماٍث ِفي َبْدٍس ل

ُ
ل
ُ
ظ

َ
ْو ه

َ
ؤ

ْىِكِه 
َ
 َبْعٍؼ ف

َ
ْىق

َ
َماٌث َبْعُػَها ف

ُ
ل
ُ
ْىِكِه َسَخاٌب ظ

َ
ًْ ف ، حاء في جٟؿحر ابً [39الىىع ] َمْىٌج ِم

ى الٗم٤ُ.  َماٌث َبْعُػَها ٦شحر:"٢ا٫ ٢خاصة: َو
ُ
ل
ُ
ْىِكِه َسَخاٌب ظ

َ
ًْ ف ْىِكِه َمْىٌج ِم

َ
ًْ ف اُه َمْىٌج ِم

َ
ش

ْ
غ ٌَ

ْد 
َ
ى ًَ ْم 

َ
َدُه ل ًَ َسَج 

ْ
ز
َ
ا ؤ

َ
 َبْعٍؼ ِبذ

َ
ْىق

َ
َساَهاف ًَ

 تها مً قضة الٓالم، ٞهظا مشل ٢لب ؤي: لم ٣ًاعب عٍئ
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ال٩اٞغ الجاَل البؿُِ اإلا٣لض الظي ال ًضعي ؤًً ًظَب، وال َى ٌٗٝغ خا٫ مً ٣ًىصٍ، بل ٦ما 

 ،(97)٣ًا٫ في اإلاشل للجاَل: ؤًً جظَب؟ ٢ا٫: مٗهم. ٢ُل: ٞةلى ؤًً ًظَبىن؟ ٢ا٫: ال ؤصعي.

 :وضفاجهؤهىاع البدس 

م )اإلاسجىع( املسجىز:-1   (98)ومً نٟاث البدغ التي وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
بهُٛت  الىنُٟت اؾما

ْسُجىِز للمٟٗى٫ ،وبهُٛت الٟٗل اإلااضخي وطل٪ في ٢ىله حٗالى:
َ ْ
َبْدِس امل

ْ
و٢ا٫ حٗالى:  [5]الُىع  : َوال

 
ْ
َسث ِبداُز ُسّجِ

ْ
ا ال

َ
غ:  َوِإذ  وَسَجَغٍ  "سجغَسَجَغٍ حاء في اللؿان: [6]الخ٩ٍى

ً
 وُسجىعا

ً
ْسُجُغٍ َسْجغا ٌَ

ه و٢ىله حٗالى
ُ
ج
ْ
ٍ وَسَجْغُث النَهَغ مؤل

َ
َسث :مؤل ْذ  :ٞؿٍغ سٗلب ٣ٞا٫ وِإذا الِبداُز ُسّجِ

َ
٢ا٫ ابً ،ُمِلئ

  :ؾُضٍ
ً
ذ هاعا

َ
ن ج٩ىن ُمِلئ

َ
ْسُجىز  :و٢ىله حٗالى،وال وحه له ِبال ؤ

َ
ن  والبدِس امل

َ
حاء في الخٟؿحر ؤ

بي َالب ٖلُه الؿالم 
َ
 و٧ان ٖلي بً ؤ

َ
َسَجَغ امخؤل

ْ
ْسُجغ واو ٌَ ْسَجغ ٩ُٞىن هاَع حهىم وَسَجَغ  ٌُ البدغ 

ي: مملىء
َ
ْغُث ؤلِاهاء  :٢ا٫ ،٣ًى٫: اإلاسجىُع بالىاع،ؤ

َ
واإلاسجىع في ٦الم الٗغب: اإلاملىء و٢ض َؾ٨

جه ٢ا٫ لبُض:
ْ
 وَسَجْغجه ِبطا مؤل

ُمها                       
َّ
ال

ُ
 ك
 
جاوزا

َ
 ُمخ

 
 َمْسُجىزة

َسث :و٢ا٫ في ٢ىله غ:  وِإذا الِبداُز ُسّجِ  [ 6]الخ٩ٍى
ً
ٞطخى بًٗها ِبلى بٌٗ ٞهاعث بدغا

َ
ؤ

 و٢ا٫ الغبُ٘:
ً
َغْث؛ "واخضا ا ُسّجِ ب ماَئ ََ ي: ٞايذ ،و٢ا٫ ٢خاصة: طَ

َ
غث  ...ؤ و٢ا٫ الؼحاج: ٢غت ُسّجِ

ْذ 
َ
َغث وُسِجَغث ُمِلئ ّجِ

ُ
َغث ٞ ُل الىاع :و٢ُل ،وُسِجَغث ومٗجى ُسّجِ َْ ذ َمباِهيها ِهحراَنها بها ؤَ

َ
ل ِٗ ُح

(99) ...

 
ً
ىص َسْجغا

ُ
ْسُجُغٍ بالَى٢

َ
ىع ح ْسُجُغٍ ،والَسْجُغ ب٣ًاص٥ في الَخى  ٌَ ىَع  ب وَسَجَغ الَخى 

َ
والَسُجىُع اؾم الَخُ

خماٍ
َ
و٢ضٍ وؤ

َ
 ؤ
ً
ِذ حهىم: ل٣ىله ملسو هيلع هللا ىلص (100)َسْجغا ُْ

َ
 الخّغ مً ٞ

َ
ْبِغُصوا بالٓهغ ِٞةن ِقَضة

َ
ولٟٔ  (101)))ؤ

ً ألالٟاّ التي و٢ٗذ ٞيها الخًاص، ٣ٞض وعصث بمٗىُحن مخًاصًحن ألاو٫ بمٗجى ؤيغمذ السجغ م

٢ل اإلااء وه٣و  :ؤي واإلاٗجى الشاوي ٢ُل:ًُٚذ مُاَها؛ ،(102)هحرانها ؤو ملئذ بالىحران ،ؤو ملئذ باإلااء

مىى و٢لت" ومما ًٌٗض  .(103)٣ًى٫ ابً ٞاعؽ"الٛحن والُاء والًاص ًض٫ ٖلى ه٣هان في شخيء ،ٚو

 ما٢اله ٖلماء اللٛت في جٟؿحر َظا اللٟٔ وحٗله مً ألايضاص ،٣ًى٫ ابً 
ً
ه ؤًًا ٣ٍى َظا ال٨الم ٍو

"الاهباعي:"اإلاسجىع مً ألايضاص ،٣ًا٫: . ومً قىاَض طل٪ (104)اإلاسجىع للمملىء واإلاسجىع للٟاٙع

 ٢ى٫ الىمغ بً زىلب : (105)ماًلي:

اَطَما          جسي خىلها الىبع والظَّ
 
 بذا شاء طالَع مْسُجىزة

 ءة ،والىب٘ والؿاؾم شجغ.و٢ا٫ لبُض:ىؤعاص َال٘ ُٖىا ممل

عا                                 ِسي فطدَّ ُمهافخىططىا ُعسع الظَّ
َّ
ال
ُ
 .(106)مْسجىَزة مخجاوزا ك
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 مملىءة
ً
ًغح٘ الى املجاػ  ، والؿبب في و٢ٕى الخًاص في لٟٔ )سجغث(ؤعاص باإلاسجىع ُٖىا

، م٨ً ؤن ًدمل طل٪ ٖلى املجاػ اإلاغؾل باٖخباع ماؾ٩ُىن ؛ألن  خُث ٞؿغ اللٟٔ باإلاآلن والٟاٙع ٍو

مخهاخبخحن ،َما: ؤلاٞغاٙ واإلالء ًض٫ ٖلى خضور ٖملُخحن وإذا البداز سجسثمٗجى ٢ىله حٗالى

السجغ بمٗجى ٖلُه ٞو ،(107)،٩ٞل بدغ ؾُاو٫ ؤمٍغ بلى الخالت ألازغي ٞهى جاعة ٞاٙع وجاعة مملىءة

اإلالء والخلِ والا٣ًاص .وسجغ النهغ مؤلٍ واوسجغ امخؤل.والؿاحغ اإلاىي٘ ًمغ به الَؿُل ُٞملٍا 

 (108)ٖلى اليؿب .والسجغ ب٣ًاص٥ في الخىىع.حسجٍغ بالى٢ىص

ٌه  :ًلٌى ابً مىظىز  البدس السهى:-2 ِٞ  عا
ًٌ ٍٍ زهٌِب ؾا٦ ٌل عا

ِْ َٖ ً و
َ
 َؾ٨

ً
ىا َْ ى َع "َعَا الصخيُء ًَغ

مُغ مىه 
َ
نها وألا

َ
٤َ بها وَؾ٨ ْعهى ٖلى هٟؿه ٞع

َ
ٌى وؤ َْ ٍٍ وَع ًٍ ال ًخَدَغ٥ُ عا  ؾا٦ِ

 و٧ل 
ً
ٍٍ بطا ٧ان ؾْهال ـٌ عا وِزْم

ٖ 
ً
ي: ؾا٦ِىا

َ
؛ ؤ
ً
ىا َْ ْل طل٪ َع َٗ

ْ
٣ا٫ :اٞ ٤ بها ٍو

ُ
ي: اْعٞ

َ
ٍِ ٖلى هِٟؿ٪؛ ؤ ْع

َ
ُِيخ٪،ؤ َِ وؤلِاْعَاُء ؤلِاْؾ٩ان ... لى 

غ الؿا٦ً
َ
ُ
َ
ُى اإلا َْ ٣ا٫ ،والَغ ً  :ٍو

َ
ي: ؾ٨

َ
٣َْذ ِبال بها وَعَا البدُغ؛ ؤ

َ
ي: ما َعٞ

َ
ِؿ٪؛ ؤ ْٟ َذ ِبال ٖلى ه ُْ ََ ْع

َ
ما ؤ

ؼ  ل الٍٗؼ  وفي الخجًز
 
ُسِن البْدَس َزْهىا

ْ
غ ١ اإلااء مىه؛[   24الضزان:مً آلاًت :] واج َٟ

َ
ي:  ٌٗجي ج

َ
و٢ُل: ؤ

ُيِخ٪  َِ  ٖلى 
ً
 و٦ظل٪ حاء في الخٟؿحر ٦م :و٢ا٫ الؼحاج،ؾا٦ىا

ً
َبؿا ًَ  َىا 

ً
ىا َْ فاْغسب لهم ا ٢ا٫ـــــــــــــــَع

 
 
َبظا ًَ  في البدس 

 
لا  ٢ا٫ اإلاش٣ب:[  76] َه : طٍس

ْضَيِد 
َ
ِم لا

ُ
 في الُعى

 
شطا

ْ
ي
َ
طا         ُمْظخ

َ
ٌِ الطاِلب َزْهَى الل

ْحدَ
َ
 (109)واْل

 َ٘ ٩ىن الَؿَغ يضاص ٩ًىن الَؿْحَر الَؿْهَل ٍو
َ
ُى مً ألا َْ ٘: ،والَغ  ٢ا٫ الكاٖغ في الَؿَغ

ْتَهما             
َ
ْجٍد فإ

َ
ُذ ه ُه ٍز

ْ
ها       َحساٌد شَهخ نَّ

َ
 وإ

 
 ِزعاال

 
ها َزْهىا

َ
ْزَطل

َ
 فإ

ٌى ع٤ُ٢ و٢ُ  َْ ٤َ وشخيء َع
َ
ي: َعٞ

َ
ْغَى في الؿحر ،ؤ ًَ ٖغابي َعَا 

َ
ّغ١ِ وَعَا بحن عحلُه و٢ا٫ ابً ألا

ل: ُمَخَٟ

اص: بى ٍػ
َ
وكض ؤ

َ
َخذ ٢ا٫ ابً بغي وؤ

َ
ٞ 
ً
ىا َْ ْغَى َع ًَ 

ْيها                       
َ
 ِزْحل

 
ْيها         وِخِسها زاِهَيت

َ
خ
َ
اِن ِبْطى

ّ
ف

َ
 مً ش

ُ
بيذ

َ
 (110)ج

م مغة واخضة في ٢ىله حٗالى:  وعص اللٟٔ في ال٣غآن ال٨ٍغ
 
َبْدَس َزْهىا

ْ
ُسِن ال

ْ
اج ٌد َو

ْ
ُهْم ُحى ِبنَّ

 
َ
ىن

ُ
َسك

ْ
ت و٧ل خىمت  [23]الضزان:  ُمغ ٤ ومىه الَغَاء اإلاٟاػة اإلاؿخٍى  الٍُغ

ً
و٢ض ٢ُل في مٗىاٍ ؤًًا

ى مً مىسخى ى .و٢ُل َع ت ًجخم٘ ٞيها اإلااء َع  ئٖلخى َُى :ؤي ؛مؿخٍى
ً
 ًابؿا

ً
٣ا ى ؛ٍَغ خ٪ ،و٢ُل َع

 ال   بضلُل ٢ىله حٗالى:
 
َبظا ًَ َبْدِس 

ْ
 ِفي ال

 
ِسٍلا

َ
ُهْم ط

َ
اْغِسْب ل

َ
ْطِس ِبِعباِدي ف

َ
 ؤ
ْ
ن
َ
ْوَخْيىا ِبلى ُمىس ى ؤ

َ
ْد ؤ

َ
ل
َ
َول

ش ى
ْ
س
َ
 َوال ج

 
 َدَزوا

ُ
ساف

َ
  :و٢ُل،[76]َه:  ج

ً
 ؾهال

ً
َى اإلا٩ان اإلاغجٟ٘ ؤو  :و٢ُل ،(111)صمشا

ى: ٣ًى٫ الٟحروػآباصي: ،(112)اإلاىسٌٟ "اإلا٩ان اإلاغجٟ٘ واإلا٩ان  "الَغ و٢ض قاع٦ه  .(113)اإلاىسٌٟ يض 

ى: في َظا حمهغة مً ٖلماء اللٛت ،٣ًى٫ ابً ٢خِبت وابً ؾُضٍ: ،و٢ا٫ (114)الاعجٟإ والاهدضاع" "الَغ
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ىة:الاهدضاع" ىة:الاعجٟإ والَغ غ:"الَغ ىة :الهٗىص  ،(115)الؿُىَي في اإلاَؼ و٢ا٫ الهٛاوي:"الَغ

 .(116)والهبىٍ"

  ؤلفاظ الخسهت في البدس:

 ؤلفاظ جدٌ على الفطل بين الشيئيين  -ؤ

ى الخاثل بحن الكِئحن ٧إن بُنهما (117)٧ل  شخيٍء خاحؼ بحن قِئحن ٞهى َبْغَػر غػر:ب البرشر:-1 ، َو

، ألاعىبغاػر مً 
ً
  (118)و٢ض ازخل٠ في ؤنل البرػر مدؿٗا

ً
 :٣ٞض حاء بمٗجى ال٣بر وؾمي ال٣بر بغػزا

ًْ  ٢ا٫ حٗالى:،ؤي :خاحؼ ًمىٗهم مً الغحٕى  ألهه خاثل بُنهم وبحن الغحٗت بلى ًىم الضًً؛ َوِم

 
َ
ىن

ُ
ْبَعث ًُ ْىِم  ًَ  ِبلى 

ٌ
ر
َ
"مابحن ٧ل قِئحن بغػر  ٢ا٫ ؤبى ٖبُضة: [101ت:آلاًمً ]اإلاامىىن :  َوزاِئِهْم َبْسش

ً بمٗجى (119)،وما بحن الضهُا وآلازغة بغػر" ى مً ألالٟاّ الاؾالمُت وط٦غ في مىيٗحن آزٍغ .َو

حاٌج َوَحَعَل الخاحؼ اإلااصي ،٢ا٫ حٗالى: 
ُ
ٌر ؤ

ْ
ساثٌ َوهرا ِمل

ُ
ٌب ف

ْ
ًِ هرا َعر

َبْدَسٍْ
ْ
ِري َمَسَج ال

َّ
َوُهَى ال

 
 
 َمْذُجىزا

 
 َوِحْجسا

 
َزا

  [، و٢ىله حٗالى:53]الٟغ٢ان  :  َبْيَنُهما َبْسش
ٌ
ر
َ
ِلياِن َبْيَنُهما َبْسش

َ
خ
ْ
ل ًَ  ًِ

َبْدَسٍْ
ْ
َمَسَج ال

ْبِغياِن  ًَ ؤي: خاحؼ .و٢ض جىنل الٗلم الخضًث بلى نىع مسخلٟت وخالث  [؛18 - 17]الغخمً:  ال 

ً ٖلى آلازغ ،والًخٗضي الخاحؼ اإلاىيٕى بُنهما . (120)مخٗضصة جا٦ض ٖضم ججاوػ ماء ؤخض البدٍغ

 بمىُ
ً
ؿمى َظا البرػر حٛغاُٞا ً اإلاالخحن ..ول٨ً ؾُا١ آلاًت ط٦غ ؤنهما َو ٣ت الالخ٣اء بحن البدٍغ

في ؤخض مٗاهُه ،وبمٗجى الٓلم ٩ُٞىن مٗجى آلاًت ، والبغي في اللٛت َلب الصخيء ًلخ٣ُان ،والًبُٛان

ً  –ؤنهما   ؛ؤي : ًلخ٣ُان، –ؤي البدٍغ
ً
 ؛ول٨ً صون ؤن ًسخلُا ؛ألن بُنهما خاحؼا

ً
لئال ًدمل بغػزا

ؤي:  ، و٢ُل َى الٟانل بحن قِئحن ومشاله )ٖالم البرػر (؛(121)آلازغ ُٞسخلُانؤخضَما ٖلى 

 مً ألاعى،  وحاء في جٟؿحر الؿٗضي: ،(122)الٟانل بحن الضهُا والازغة
ً
"هللا حٗالى حٗل بُنهما بغػزا

دهل الىٟ٘ ب٩ل منهما، ٞالٗظب مىه ٌكغبىن وحكغب  ختى ال ًبغي ؤخضَما ٖلى آلازغ، ٍو

هم، م وػعٖو ٩ىن  ؤشجاَع خىلض الخىث والؿم٪، واللالا واإلاغحان، ٍو واإلالر به ًُُب الهىاء ٍو

 للؿًٟ واإلاغا٦ب"
ً
 مسخغا

ً
: الخاثل بحن قِئحن . واإلاغاص  ،٣ًى٫ ابً ٖاقىع:"والبرػر(123)مؿخ٣غا

ب ُٞه بدُث ال ًسخلِ ؤخضَما 
ْ
بالبرػر حكبُه ما في جغ٦ُب اإلااء اإلالر مما ًضٞ٘ جسلل اإلااء الٗظ

 لُٗمه ٖىض اإلاهّب"
ً
ب٣ى ٦الَما خاٞٓا  (124)باآلزغ ٍو

. وَحَجَغ ٖلُه الدجس:-2 ِٝ ُ٘ ِمً الَخَهغ  ْى
َ
 : اإلا

ً
ت
َ
ش
َ
ل
َ
 ،  حاء في الخاج :" ٞالدْجُغ، ُمش

ً
ْذُجُغ َحّجغا ًَ ي  ال٣اضخِ

ِٝ في ماِله.  ه ِمً الَخَهغ  َٗ ُِه، ِبطا  ...ِبطا َمَى ِٟ حِر والَؿ ِٛ ي ٖلى الَه ِزحر : ومىه َحْجُغ ال٣اضخِ
َ
٢ا٫ ابً ألا

َخاِن، )٧الُدْجغاِن ، بالًّمِ وال٨ؿِغ(. ٢ا٫ 
َ
ٛ
ُ
 ُٞه ل

ُ
 وال٨ؿغة

ُ
ت ّمِ

ًَ ِٝ في مالهما وال ُهما مً الخهغ  َٗ َمَى
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ًَ مىه . . َم
ً
 وِحْجغاها

ً
 وُحْجَغاها

ً
 وِحْجغا

ً
 وُحْجغا

ً
ْذُجُغ َحْجغا ًَ وال ُحْجَغ ٖىه، ال  ابً ِؾَُضٍ: َحَجَغ ٖلُه 

 َ٘
ْ
َ٘ وال َصٞ ًُ ؤلِاوؿاِن و .....َمْى ًْ ؿاِء : ( الَدْجُغ: بالٟخِذ وال٨ؿِغ؛ )ِخ ِ

ّ
ه ُحُجىع . وفي ُؾىعة الي ُٗ  ...، َحْم

 َِظأئ ِ
ّ
ْم ّمً و

ُ
ُم ِفى ُحُجىِزه

ُ
 ج٩ىُن في  23] اليؿاء :  ى

ُ
ُ ٖنها: )هي الُدُمت

ّ
 عضخي ّللا

َ
[ وفي خضًث ٖاجكت

ها( َحْجِغ َوِلّيِ
َصُر، .(125)

ْ
ٞ
َ
 ِحْجٌس  والدْجُغ، بالًّمِ وال٨ؿِغ والٟخِذ: )الَخَغاُم (، وال٨ؿُغ ؤ

ٌ
 َوَخْسر

ِغيءَ 139]ألاوٗام: 
ُ
ي: َخغاٌم، ٢

َ
؛ [؛ ؤ

ً
 َمْذُجىعا

ً
ىن: ِحْجغا

ُ
٣ىل . ٍو ًّ غي  :  به َػ

َ
،... ٢ا٫ ألا

ً
 ُمَدَغما

ً
ي: َخغاما

َ
ؤ

ث مً جٟؿحر ٢ىلِه  حٗالى:  ُْ ّما ما ٢اله اللَ
َ
 ؤ

 
ْذُجىزا  مَّ

 
 ِحْجسا

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ل ٍَ [ ِبهه ِمً ٢ى٫  22] الٟغ٢ان:  َو

خَ  ْٗ ٌُ كِغ٦حن للمالث٨ت ًىَم ال٣ُامِت ِٞةن ؤََل الخٟؿحِر الظي 
ُ
صخاِبه اإلا

َ
ًِ ّٖباؽ وؤ َمُضون، مشل اب

َؿغ 
َ
َؿُغٍو ٖلى ٚحر ما ٞ

َ
، ٢ا٫ ابً ّٖباؽ: َٞ

ُ
ث ُْ ِغ٦حن: ٍ اللَ

ْ
ه ِمً ٢ىله اإلاالث٨ِت؛ ٢الىا للُمك

 
ظا ٧ل

 
 
ْذُجىزا  مَّ

 
ي ؛ِحْجسا

َ
حر" :ؤ

َ
َبَكُغون بس

ُ
َغي ٞال ج

ْ
و٢ض حاءث اللٟٓت  .(126)ُحِجَغْث ٖل٨ُم الُبك

ظا ٌٗجي ؤهه م٩ان مذجىع صزىله.وحجغ ٞمٗىاٍ الخغوج ٖىه مذجىع ألهه  بهُٛت اؾم اإلاٟٗى٫ ،َو

اث مُٗىت   ملجمٖى
ً
 في صعحت خغاعجه و٦شاٞخه وصعحت ملىخخه ،وبالخالى ؤنبذ حجغا

ً
 زانا

ً
ؤنبذ م٩اها

ت ٞال ًم٨نها الخغوج ٖىه  .(127)مً ال٩اثىاث البدٍغ

ى الَخْى٫ُ بحن  الخاحص:-3 غص ال٣ُاؽ، َو
َ
٣ًى٫ ابً ٞاعؽ:" الخاء والجُم والؼاء ؤنٌل واخٌض مُ

مَى٘ ٧ل  واخٍض منهما ِمً ناخبه" ًُ . مً (128)الكِئحن. وطل٪ ٢ىلهم: َحَجْؼُث بحن الغحلحن وطل٪ ؤن 

 ،٢ا٫ الغاٚب:(129)حاء في اللؿان:"الدجؼ :الٟهل بحن الكِئحن"،اإلاى٘ والدجؼ في اللٛت: حجؼ،

 (130)"والدجؼ اإلاى٘ بحن قِئحن بٟانل بُنهما"

ؤما الخاحؼ في الانُالح الجٛغافي ،ٞهى خاثِ عملي ًخ٩ىن ٖىض مهَب نهغ ؤو مضزل زلُج 

 مجاوعا لخِ الؿاخل
ً
م مغة واخضة في ٢ىله حٗالى: (131)ٖغيُا َوَحَعَل  وعص اللٟٔ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 
 
ًِ خاِحصا

َبْدَسٍْ
ْ
 ال

َ
، حاء في جٟؿحر ابً ٦شحر:"ؤي: حٗل بحن اإلاُاٍ الٗظبت [63آلاًت :]الىمل :مً  َبْين

ظا بهظا، ٞةن الخ٨مت  ا ًمىٗها مً الازخالٍ، لئال ًٟؿض َظا بهظا َو ًٗ واإلاالخت  خاحًؼا، ؤي: ماو

ؤلالهُت ج٣خطخي ب٣اء ٧ل منهما ٖلى نٟخه اإلا٣هىصة مىه، ٞةن البدغ الخلى َى َظٍ ألانهاع 

ت بحن الى اؽ. واإلا٣هىص منها: ؤن ج٩ىن ٖظبت ػالال حؿ٣ى الخُىان والىباث والشماع الؿاعخت الجاٍع

ا  منها. والبداع اإلاالخت هي املخُُت باألعحاء وألا٢ُاع مً ٧ل حاهب، واإلا٣هىص منها: ؤن ٩ًىن ماَئ

دها"  مً ٢ضعجه ٞال َظا ٌٛحر طا٥ (132)ملًخا ؤحاًحا، لئال ًٟؿض الهىاء بٍغ
ً
،و٢ا٫ ابً ٖباؽ:"ؾلُاها

ً؛ ؤي: بحن ماء  (133)٥ ٌٛحر َظا ،والدجؼ :اإلاى٘"وال طا ؤما الاؾخٗما٫ ال٣غآوي ٞالخاحؼ بحن بدٍغ
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ِبلٌه َمَع وماء آزغ بٗض اإلالخ٣ى بُنهما .وطل٪ في ٢ىله حٗالى: 
َ
 ؤ

 
ًِ خاِحصا

َبْدَسٍْ
ْ
 ال

َ
َوَحَعَل َبْين

 ِ  [ 63]الىمل  : َّللاَّ

ىص: الَجَبل  الطىد:-4
َ
. ٞالُ

ٌ
 واخضة

ٌ
ُه ٧لمت ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ:" الُاء والىاو والضا٫ ؤنٌل صخُذ، ٞو

َعِظْيِم الُٗٓم. ٢ا٫ هللا ؾبداهه: 
ْ
ْىِد ال

َّ
الط

َ
لُّ ِفْسٍق و

ُ
 و

َ
ان

َ
ي
َ
َم ف

َ
ل
َ
ف
ْ
اه
َ
٣ىلىن: 63]الكٗغاء:  ف [. ٍو

َىٝ، ٧إهه ٞٗل مكخ٤ٌّ مً الُىص"
َ
َىَص في الجبل، بطا َ

َ
"و٢ا٫ ؤبى ٖبُض:  وحاء في التهظًب: (134)"َ

 ،
ً
دا َىح به جٍُى  َو

ً
ضا : ََىص ٞالن بٟالن جٍُى ْىُص الجبل الُٗٓم، وحمٗه ؤَىاٌص، و٢ا٫ ٚحٍر

ّ
الُ

َىح بها في اإلاُاوِح، وهي اإلاظاَب" َىص بىٟؿه في اإلاُاوِص، َو
َ
 و٢ا٫ طو الغمت: (135)َو

فِظِه ** 
َ
 ِبى

َ
ة
َ
ال

َ
ف
ْ
ٍت َحاَب ال

َّ
ل
ُ
ى ش

ُ
ز
َ
اِودُ ؤ

َ
ط
َ ْ
ُه امل

ْ
َخخ ىَّ

َ
ى ل ٌِ َختَّ َهْى

ْ
ى ال

َ
 (136)َعل

 حاء في اإلاعجم الىؾُِ:"و 
ً
كبه  ) الُىص ( الشباث والجبل الُٗٓم الظاَب نٗضا في الجى َو

والهًبت واإلاكٝغ مً الغمل ٧الهًبت )ج( ؤَىاص  ...به ٚحٍر مً ٧ل مغجٟ٘ ؤو ُٖٓم ؤو عاسخ

ىصة  : و٢ض وعص في ٢ىله حٗالى (137)"َو
َ
يان

َ
َم ف

َ
ل
َ
ف
ْ
اه
َ
َبْدَس ف

ْ
ِن اْغِسْب ِبَعطانَ ال

َ
ْوَخْيىا ِبلى ُمىس ى ؤ

َ
إ
َ
ف

َعِظيِم 
ْ
ْىِد ال

َّ
الط

َ
لُّ ِفْسٍق و

ُ
ؼ بلى مىسخى:  [، حاء في جٟؿحر الُبري:63]الكٗغاء :  و "ٞإوحى هللا حل ٖو

يها ؾلُان هللا الظي ؤُٖاٍ، ٞاهٟل٤ ٩ٞان ٧ل  ٞغ١ ؤن ايغب بٗها٥ البدغ، ًٞغبه بها، ٞو

    (، ٣ًى٫ الخاعر بً خلؼة :٧138الُىص الُٗٓم، ؤي ٧الجبل ٖلى وكؼ مً ألاعى")

 (139)ليع ًىجي الري ًىائل مىا         زؤض طىد وخسة زحالء

 ٤  ٧ل ٍَغ
ً
٣ا  للبدغ الظي اهٟل٤ بلى ازىتي ٖكغ ٍَغ

ً
مت حاء حكبيها ٞالُىص في آلاًت ال٨ٍغ

 ٧الجبل الُٗٓم. 

نَ  ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ: الفسق:-5
ُ
ٍُل بحن ")ٞغ١( الٟاء والغاء وال٣اٝ ؤ ٌل صخٌُذ ًض٫  ٖلى جمُحز وجٍؼ

ْغ١: ٞغ١ الكٗغقِ ْغ١: ال٣ُُ٘،ئحن. مً طل٪ الَٟ ِٟ . وال
ً
َغ٢ا

َ
ُخه ٞ

ْ
 وحاء في اللؿان: ،(140)"٣ًا٫: َٞغ٢

َغ١ ل
َ
 ٞو
ً
ْغ٢ا

َ
َغ١َ للهالح ٞ

َ
َغ٢ه ؛و٢ُل: ٞ

َ
 ٞو
ً
ْغ٢ا

َ
ه ٞ

ُ
ُغ٢ ْٟ ًَ َغ٢ه 

َ
ْغ١ُ زالٝ الجم٘ ٞ

َ
 "الٟ

ً
٣ا ٍغ ْٟ

َ
ئِلٞؿاص ج

٤ مً الصخيء بِ 
ْ
ل ِٟ ْغ١ُ ال ِٟ غا١ ،وال

ْ
ٞ
َ
ْغ١ُ ال٣ِْؿم والجم٘ ؤ ِٟ ر١َ... وال

َ
ت
ْ
َغ١ واٞ

َ
ٟ
َ
َغ١َ الصخيء وج

َ
ٟ
ْ
٤َ واه

َ
ل
َ
ٟ
ْ
طا اه

ْىد العظيم ،٢ا٫ حٗالى:مىه
َّ
م فيان ولُّ ِفْسٍق والط

َ
ل
َ
ف
ْ
َغ١ البدُغ ٞهاع ٧الجبا٫ فاه َٟ

ْ
عاص ٞاه

َ
... ؤ

ل  ِغ١ وفي الخجًز ْٟ ُغ١ وٍَ ْٟ ًَ َغ١ بحن ال٣ىم 
َ
َغاٍع ٞو

َ
ٓام وناعوا في ٢ ِٗ  بييىا وبين اللىم ال

ْ
ُسق

ْ
فاف

ِغ٤ٍُ الُاثٟت مً الصخيء 27]اإلااثضة  :  الفاطلين َٟ  وال
ُ
ْغ٢ت ِٟ ْغ١ُ وال ِٟ  وال

ً
ِغ٣ٍا ْٟ

َ
 وج
ً
٢ا غ  َٟ

َ
َغ١ ال٣ىم ج َٟ

َ
[وج

 
ُ
٦ثر مىهاإلا

َ
ِغ٤ٍُ ؤ َٟ  َاثٟت مً الىاؽ وال

ُ
ْغ٢ت ِٟ ّغ١ِ وال

َٟ غ :(141)َخ  ، ٢ا٫ حٍغ

ِسٍُم ؟
َ
َزاِن ف

َ
ٌِ لا ال

ْ
ط
َ
ُه         ومىه بإ

ُ
ِسٍل

َ
 بالِعساِق ف

 
ْجمُع كىال

َ
ج
َ
 .(142)ؤ
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ُىىهٍت في الصخيء،  ابً ٞاعؽ: ٢ا٫ الفلم: -6 ِْ ْغحٍت وَب
ُ
"الٟاء والالم وال٣اٝ ؤنٌل صخٌُذ ًض٫  ٖلى ٞ

لى  "ٖو
ً
٣ا
ْ
ل
َ
ِل٣ُه ٞ

ْ
ٞ
َ
يَء ؤ

ّ
٣ُْذ الصخ

َ
ل
َ
٣ى٫ الٟحروػآباصي:"َى ق٤ الصخيء  ،(143)حُِٗٓم شخيء. مً طل٪: ٞ ٍو

ل٣ه :ق٣ه ٞاهٟل٤ وجٟل٤ م فيان  ،٢ا٫ حٗالى:(144)"وإباهت بًٗه مً بٌٗ، ٞل٣ه ًٟل٣ه ،ٞو
َ
ل
َ
ف
ْ
فاه

ْىد العظيم
َّ
م في 63]الكٗغاء: ولُّ ِفْسٍق والط  (145)ؤعبٗت مىاي٘[،و٢ض وعص اللٟٔ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٖلى الك٤ وال٣ُ٘ ٦ما ط٦غها. 
ً
 صالا

 زل والخماشج بين الشيئيين:اخدلؤلفاظ جدٌ على ا -ب

 ا: سجامل-1
ُ
ِ
ْ
ل
َ
ْغُج الخ

َ
هما ختى الخ٣ُا،إلا

َ
ُ
َ
ل
َ
َر ز

ْ
َب واإلِال

ْ
ًِ الٗظ

الٟغاء في ٢ىله  ،٣ًى٫ وَمَغَج هللا البدَغٍْ

ً ًلخليان :ٖؼ وحل َما زم  :"[ 17]الغخمً:  مسج البدٍس
َ
ال
َ
ُهما زم ًلخ٣ُاِن بٗض، و٢ُل: ز

َ
ْعَؾل

َ
ؤ

  :حٗلهما ال ًلخبـ طا بظا ٢ا٫
َ
َل ِتهاَمت

َ
 ؤ
َ
ى ٦الم ال ٣ًىله ِبال ْمَغْحُخه ،َو

َ
ما الىدىٍىن ٣ُٞىلىن ؤ

َ
وؤ

َب ومٗجى ال ًبُٛان 
ْ
ظ َٗ  ٌٗجي البدَغ اإلِالَر والبدَغ ال

َ
ِ
َ
ل
َ
ْمَغَج صاَبَخه، و٢ا٫ الّؼَحاج: َمَغَج ز

َ
ي؛وؤ

َ
ال  :ؤ

زٟل: ،و ًبغي اإلِالُر ٖلى الٗظب ُٞسخلِ 
َ
َل "٢ا٫ ألا َٗ

َ
ٞ ً ًِ مشل َمَغَج البدٍغ ْمَغَج البدٍغ

َ
٣ى٫ ٢ىٌم ؤ ٍو

ضًض و٢ىله حٗالى َهِب الكَ
َ
 طاُث الل

ُ
ت َٗ َِ  الَؿا

ُ
لت ْٗ  واإلااعُِج الك 

ُ
ِ
ْ
َل بمٗجى واإلااعُِج الِخل َٗ

ْ
ٞ
َ
َم  وؤ

َ
ل
َ
وز

  :٢ُل [13ً: ]الغخم الجانَّ مً مازٍِج مً هاز
ُ
ِ
ْ
 ٧ل طل٪ مً باب  :و٢ُل،مٗىاٍ الِخل

ُ
لت ْٗ مٗىاٍ الك 

ل والٛاِعِب  َِ  بَؿىاِص الىاِع...،ال٩ا
ُ
خَخِلِ

ُ
َهُب امل

َ
ماعج مً هاع هاع " :و٢ا٫ الجىَغّي  .(146)و٢ُل: اإلااعُِج الل

ِل٤َ  وفي خضًث ٖاجكت: .(147)ال صزان لها زل٤ منها الجاّن 
ُ
ِل٣ِذ اإلاالث٨ت مً هىٍع وز

ُ
الجاّن مً  "ز

َهُبها املخخلِ بؿىاصَا(148)ماعج مً هاع ماعُِج الىاع"
َ
 (149). ل

م : تـــاجمـــــــــــــــالخ ا مً اللٛاث بال ؤنها طاث  قإن ُٖٓم  -اللٛت الٗغبُت-بن لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ٦ٛحَر

م َى اإلاىب٘ الظي ًنهل مىه  ٘، ٞال٣غآن ال٨ٍغ ا لٛت ٦خاب ال٣ُٗضة والدكَغ لضي اإلاؿلمحن  ؛باٖخباَع

ما لم جٟهم اللٛت  الُٗٓم  اإلاؿلمىن ٢ُمهم الغوخُت  والخل٣ُت،والًم٨ً ؤن ًٟهم َظا ال٨خاب

الٗغبُت ؛ألهه بلؿانها هؼ٫، ُٞجب ؤن ًٟؿغ اللٟٔ بدؿب ما ًض٫ ٖلُه في الؿُا١ التر٦ُبي لها وبما 

ىاؾب بالٚت َظا ال٨خاب ًىا٤ٞ ٢ى   اٖضَا ،ٍو
ً
 ُٞايا

ً
م وما ًؼا٫ هبٗا اإلاعجؼ،ل٣ض ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٞال َم ًغجىون مىه،والَى ًىًب، والجى٣ ًنهل مىه َالب الٗلم،
ً
ضَم ٖلما طخي عجاثبه،مما ًٍؼ

ى الخُاب الغباوي الظي ٢ا٫ هللا هلالج لج ُٞه: . َو
ً
٨غا  ٞو

ً
 ٧لما ػاصٍو هٓغا

ً
٣ُىا ِىخاٌب َعِصٌٍص  ال  ٍو

َ
ُه ل

َّ
ِإه َو

ًْ َخِىيٍم َخِميٍد  ِزًٌل ِم
ْ
ن
َ
ِفِه ج

ْ
ل
َ
ًْ ز ِه َوال ِم ًْ َد ًَ ًْ َبْيِن  باِطُل ِم

ْ
ِجيِه ال

ْ
إ ًَ [ 41 - 40ٞهلذ: آلاًخان ،] ى َو

 ؤن ًإجى بمشله. مً ؤلاوـ والجً الخُاب اإلاعجؼ الظي جدضي هللا به زل٣ه
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ًَ هللا   إل ٖلى ٖلُىا و٢ض م ؤعبإ مؿاخت  ت زالز اإلااثُت جمشل ماصجه اإلاىيٕى ،والظيا َظبااَل

سًٗه إلاهلخخه ٞاهلل لم ًسل٤ َظا ظي صبٍغ هللا وؤخ٨مه بما ًسضم ؤلاعيُت والال٨غة ألا  وؿان ٍو

 وإهما لخ٨مت وآًاث وصالثل جىحر ؤبهاعها وج٣ى٘ ٣ٖىلىا بإهه مىحىص 
ً
حل في  -ال٩ىن الٟؿُذ ٖبشا

ؿغ له  –ٖالٍ   بل سخغ َو
ً
ل٣ض زل٤ هللا الاوؿان ومحٍز بال٣ٗل ًٖ ؾاثغ املخلى٢اث ولم ًتر٦ه جائها

ـ باهلل نهخضي وباهلل ههل وباهلل هىجى،وإطا ما خاولىا الخُغ١ ٞــ غ،ؾبل الاَخضاء بلُه بالخ٨ٟغ والخظب

ألهه ًدخاج للٗضًض مً ألاوعا١ والهٟداث لظل٪،  لٟىاثض البدغ ومىاٞٗه ٞالٌؿ٘ اإلا٣ام لظل٪؛

ظا الًخىا٤ٞ م٘ قغٍو اليكغ في امل ٖليها ختى  وه٠٣ ؤَمها جالث الٗلمُت، وم٘ طل٪ ؾىظ٦غَو

ت عخمت هللا بىا وما لهظا ال٩اثً الُٗٓم مً مىاٞ٘ حمت حٗض مغآة ٖا٦ؿت لبُان  ًدؿجى لل٣اعت مٗٞغ

ٓمخه .  ٢ضعة هللا ٖو

ت، خُث الخٓىا ؤنها وعصث في آيؤصواث البدغ وم٣خيُاجه  -1 ال٣غآن مٟغصة  وعصث بهُٜ مخىٖى

م بمٗجى الخىث ال٨بحر وبمٗجى   وبمٗاوي وصالالث مسخلٟت ٥)الخىث( حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
وحمٗا

)البدغ( وعصث بهُٜ ٖضة منها نُٛت حم٘ ال٣لت )ؤبدغ( وحم٘  الؿم٪ الهٛحر،و٦ظل٪ لٟٓت

 .ول٩ل منهما ٚاًت وصاللت ؤزىاء التر٦ُب ال٣غآوي )ِبداع( ال٨ثرة 

البدغ في جىاَغ لتي نىٗها وعػ١ بها ؤلاوؿان وم٨ىه مً ؾهىلت الىنى٫ بليها المً وٗم هللا ا -2

م َظٍ الجىاَغ والخلي في حمالها وخؿنها ال٣غآن ال٨ قبه و٢ضوخلُه  الخىع في الجىت باللالا ب ٍغ

ىا ؤعاص هللا عؾم نىعة خؿُت صَىُت قاَ، لهٟاثه وإلاٗاهه ؛اإلا٨ىىن  ألحل  ؛َا ؤلاوؿان في صهُاٍضَو

 جٟهمه مضي حمالهً وخؿً بهائهً.

تمً  -3 م لٟٔ )الؿُٟىت(؛ آلاالث البدٍغ حاءث بهُٛت اإلاٟغص خُث  الىاعصة في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ط٦غث ؛لخ٩ىن مُل٣ت ٖلى ٧ل ؾُٟىت ،و  )ؾُٟىت(ه٨غة هىح ٖلُه  ؾُٟىت  لضاللتها ٖلىمٗٞغ

 الؿالم.

اث البدغ -4  وعصث والتي منها   مؿخٍى
ً
ُت وؤزغي  بهُٛت اؾمُت في ٖضة مىاي٘ منهااإلاىج مشال ْٞغ

،ول٩ل نُٛت صاللت  حاءث بٗضة نُٜ ٧اإلاًإع واإلابالٛت )َٚىام( ٧لمت )الٛىم(٦ما وحضها ؤن ،و 

ا في البُان ال٣غآوي ت ًٖ ٚحَر  مخىٖى

م؛ جبحن لىا جىٕى صاللت-5 ٟٞي ؤهىإ البدغ ونٟاجه وحضها ؤن  اللٟٓت الىاخضة في ال٣غآن ال٨ٍغ

 إلاٟٗى٫ وبهُٛت الٟٗل اإلااضخي و٢ض و٢٘ ٞيها الخًاص؛ اإلاسجىع حاء بهُٛت الىنُٟتلٟٓت 
ً
 اؾما

 ؤي:بمٗىُحن مخًاصًً :

ت ماًؤ مً-6 ىالخاثل بحن قِئحن ٣ٞض الض٫ ٖلى الٟهل بحن لٟاّ الخغ٦ت البدٍغ كُئُحن ٧البرػر َو

م بٗضة صالالث ذ خُاة مابٗٞجاء بمٗجى ال٣بر،حاء في ال٣غآن ال٨ٍغ وهي ٢بل ،ض اإلاىث،خُث ٖٞغ
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ظا الخىٕى الضاللي ٨ًك٠ لىا مضي ،اإلااصي حاء بمٗجى الخاحؼالبٗث بالخُاة البرػزُت،٦ما  َو

وبضون ؾُا١  ،ألانلي لل٩لمت ٞالؿُا١ َى مً ٨ًك٠ لىا اإلاٗجى ،ٟاْهالاحؿإ الٗغبُت وجىاٚم ؤ

ظا ما ًى٨ك٠ لىا مً زال٫ وي٘ ألالٟاّ في خ٣ى٫ ،٢ض الهخىنل بلى اإلاغاص   . صاللُت حامٗت لهاَو

ت ٦كٟها لىا الؿُا١ ال٣غآوي ؛ ٦ظل٪ الدجغ حاء بٗضة مٗاوي وصالالث   ٣ٞض حاء  مخىٖى

ظان اإلاٗىُان بُنهما ج٣اعب صالليؤلاوؿانخًً وبمٗجى  ى اإلاى٘بمٗج ا  ألن ؛،َو حجغ ألام لهٛحَر

 له مً ٧ل ؾىء
ً
 وخهىا

ً
 . ماوٗا

م لها صالالث مسخلٟت ًٖ بًٗها البٌٗ، ٞالخ٣اعب في  -7  بن التر٦ُباث اللُٟٓت في ال٣غآن ال٨ٍغ

ًدبحن الٟغ١ ،همدو اإلاٟغصاث بالغحٕى بلى صالالتها وحٛحراتها  اول٨ً ٖىضماإلاٟهىم الٗام مم٨ً،

بالٟغو١ وإهما لٗلمه  -ؾبداهه–الىاضر في ألالٟاّ وما ٧ان هللا ٖؼ وحل ًإحي بظل٪ لعجؼ ُٞه 

 
ً
وفي طل٪ ٣ًى٫ الخُُب الاؾ٩افي:"بطا ؤوعص الخ٨ُم  ،الض٣ُ٢ت التي هجهل الىنى٫ بليها ؤخُاها

ج٣َضؾذ ؤؾماٍئ آًت ٖلى لِٟٓت مسهىنت ،زم ؤٖاصَا في مىي٘ آزغ مً ال٣غآن ،و٢ض َٚحر ٞيها 

ا ٣ٞض ُلب ،ٞةطا ؤصع٦خمَى
ُ
ْٟغجم ،وإن لم  لٟٓت ٦ما ٧اهذ ٖلُه في ألاولى ،ٞالُبَض مً خ٨مت َىا٥ ج

ا ٞلِـ ألهه الخ٨مت َىا٥ ،بل حهلخم"  .  (150)جضع٧َى

صاث عؤًِىا ولم هأ٫ ،ولِـ لىا اما ط٦غهاٍ مً جىحُه ألالٟاّ بهما احتهبن  وؤزحرا ًه٣ى٫:

م   ؤن ه٣ُغ بعجؼها ًٖ الىنى٫ بلى ٦شحر مً اإلاٗاوي الض٣ُ٢ت ؛بط ؤؾغاع ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
مىثل ٌبال

َا خهغ ُٞٗغب ٖن ها ها٤َ بٟم ؤلِؿذ ٦الم هللا الظي الًإجُه الباَل مً بحن ًضًه والمً الًدض 

 -ؾبداهه–زلٟه 

 وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاحن
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 هىامش البدث

 .79م نـ1،2009( ًىٓغ ٖلم الضاللت :ص.ؤخمض مسخاع ٖمغ،ٖام ال٨خب،1ٍ)

 .232نـ،ودمحم ال٣هام، زلي( اللٛت ،ٞىضعؽ،جغحمت:ٖبض الخمُض الضو 2)

 .370،نــ:ص.ٖبض ال٣اصع الٟاسخي الٟهغي ( اللؿاهُاث واللٛت الٗغبُت3)

 )بدغ( ًىٓغ: م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ، ( 4)

 )بدغ(للؼبُضي،،امىؽ، جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣ابً مىٓىع ( ًىٓغ: لؿان الٗغب 5)

 ، واللؿان ، )بدغ( 10/111(ًىٓغ: الخاج)بدغ( 6)

ب ال٣غآن، الغاٚب ألا 7)  17نـنٟهاوي ،(اإلاٟغصاث في ٍٚغ

غي (ًىٓغ: الصخاح،جاج اللٛت وصخا8) )بدغ( ،واللؿان ،والخاج ح الٗغبُت ،بؾماُٖل بً خماص الجَى

 )بدغ(

غ بلُضًُهًىٓغ :الب(9)  ىٓغ حٛغاٞحى البداع واملخُُاث ،َلٗذ ؤخمض 2015،داع واملخُُاث ،آن لٞى م،ٍو

ت  46حاص هللا ،م دمحم خؿحن دمحم ٖبضٍ ،وصخىٍع

 )ًم(الصخاح ،ولؿان الٗغب، اإلاعجم الىؾُِو (اإلا٣اًِـ ،ماصة )ًم( 10) 

ىٓغ : ؾجن ابً ماحه 4/561:(ؾجن الترمضي 11)  .2/1376، .،ٍو

 61/  1(لؿان الٗغب ،12)

ل ال٣غآن،للُبري،،13)  60/  2 (جٟؿحر ،حام٘ البُان ًٖ جإٍو

ان14)   .1/105 في ٖلىم ال٣غآن ،للؼع٦صخي، ( ًىٓغالبَر

 260/  3(لؿان الٗغب ،15)

 .107: ،للغاٚب،واإلاٟغصاث2/395الخلبي، ٖمضة الخاٞٔ في جٟؿحر ؤقٝغ ألالٟاّ: للؿمحن-ًىٓغ: (16)

  بالب الىيىء بماء البدغ.1/37(ؾجن ابً ماحه:17)

 (599/  2) -(لؿان الٗغب 18) 

 .313،نـ،مهضي دمحم ٖليُُاث (ًىٓغ : حٛغاُٞت البداع واملخ19)

 205/  2(لؿان الٗغب ،20)

 170(البدغ اإلاضًض ، 21)

 205/  2(لؿان الٗغب ،22) 

 599/  2، (الؿاب٤ هٟؿه23)

 ملر(:(ًىٓغلؿان الٗغب،واإلا٣اًِـ(24) 

 489-467، اث الجٛغاُٞت ،ًىؾ٠ الخىويًىٓغ: معجم مهُلخ(25)

 .1/64ٖمضة الخاٞٔ :(26)

 .6/117ُم،البً ٦شحر،جٟؿحر ال٣غآن الٗٓ(27) 
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٠ عاٚب ٖالوهه ،ٖمغ بً بَغا٢ت الهمضاوي مً مسًغمي الجاَلُت والاؾالم :ؾحرجه 28)  ( ًىٓغقٍغ

،نـ  .90وقٍٗغ

 2/26(لؿان الٗغب:29)

 (الؿاب٤ هٟؿه30)

 (اإلا٨خل: ؾلت ال٣ُٝى التي ًدمل ٞيها اإلاخإ.31)

 314/  15،،لؤللىسخيلُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي (عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن ا32)

 1/291(جٟؿحر ابً ٦شحر ،33)

 .388،نـؿان بً زابذ (صًىان ،خ34)

 م. 2002(صًىان ،بًلُاؤبى ماضخي،صاع الٗىصة ،بحروث ،)ص.ٍ(35)

 427/  13(لؿان الٗغب ،36)

 511/  1(جٟؿحر الُبري ، 37)

 (38)٣ُى٫ُ ِلهاِخِبِه ال ًَ  
ْ
ٛاِع ِبط

ْ
ما ِفي ال َُ  

ْ
َىْحِن ِبط

ْ
ىا زاِوَي از َٗ َ َم

َ
ْدَؼْن ِبَن ّللا

َ
 [40] الخىبت: آًت ج

يؤلاج٣ان في ٖلىم -(39) ان في ٖلىم ال٣غآن 1/162، ال٣غآن ،للؿَُى ىٓغ،البَر  1/160،ٍو

ل ال٣غآن،للُبري (حام٘ البُان ًٖ ج40)  .23/99، إٍو

 (ًىٓغ :م٣اًِـ اللٛت )َغي(41)

 6/  15،(لؿان الٗغب 42)

ب ال٣غآن 43)  .303/  1،(اإلاٟغصاث في ٍٚغ

 1/2702 غ الغاػي،بقغاٝ ٖبض الغخمً دمحم،خٟؿحر ال٨بحر الٟسال(44)

مضة الخٟاّ :45)  .4/4(م٣اًِـ اللٛت )لالا(،ٖو

م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلا46)   .1/475،ىان،ٖبض الغخمً بً هانغ الؿٗضي (جِؿحر ال٨ٍغ

 .686/  1(الؿاب٤ هٟؿه 47)

 170/  6(البدغ اإلاضًض ،48)

 .229( م 49)

م ، م 50) ب ال٣غآن ال٨ٍغ  .448( اإلاعجم اإلاٟهل في جٟؿحر ٍٚغ

غي،51)  .4/3370(تهضًب اللٛت ،لؤلَػ

غي ، م  8/245( ًىٓغ لؿان الٗغب ، 52)  .979، ًىٓغ الصخاح، للجَى

 .2/810(اإلاعجم الىؾُِ ،53) 

 .13/209( لؿان الٗغب ،54)

 66(صًىان العجاج:55) 

 452-453/  4معجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ، (56)
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 .1/686(جٟؿحر الؿٗضي 57) 

بً دمحم الجٟٗغي ال٣غشخي  ( ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر ،ؤبى الٟغج حما٫ الضًً ٖبض الغخمً بً ٖلي58)

 .4/109،البٛضاصي

 584/  2 -(لؿان الٗغب 59)

مضة الخٟاّ (60)  .2/12لؿان الٗغب واإلا٣اًِـ )صؾغ(ٖو

ب الخضًث وألازغ، (61)  ىٓغاللؿان ،والخاج )صؾغ(2/264،إلبً ألازحرالنهاًت في ٍٚغ  .،ٍو

 (284/  4) -(لؿان الٗغب 62) 

 (الؿاب٤ هٟؿه63)

 .1/6154(جٟؿحر الكٗغاوي،64) 

 503(معجم مهُلخاث الجٛغاُٞت ،ًىؾ٠ الخىوي :65)

غي، الصخاح: م66)  .1009( الجَى

ب الكغح 67)  .347ماإلا٣غت الُٟىمي ،ال٨بحر،للغاٞعي ،ؤخمض بً دمحم بً ٖلي ( اإلاهباح اإلاىحر في ٍٚغ

 .480( الغاٚب، ألانٟهاوى م68)

 370/  2(لؿان الٗغب ،69)

ت ،الهاصي ؤبى ل٣مت ،ص70) ىع (الجٛغاُٞت البدٍغ  .78:نـ.دمحم ألٖا

 .113،:(. ال٩ىن واإلااء ،ص.ؾلُمان الُغاوهت71)

 5/  1م، 2003(،(صًىان امغئ ال٣ِـ ،صاع ناصع بحروث)ص.72ٍ)

  وقُإ( -:قِ((اإلا٣اًِـ 73)

 (،الصخاح ،و،اؾاؽ البالٚت ، ،اللؿان ، ،اإلاعجم الىؾُِ،)قِ وقُإ( 74)

 .3/322،وبهاثغ طوي الخمُحز،2/269(ٖمضة الخٟاّ،75)

 .149( معجم مهُلخاث الجٛغاُٞت ،ًىؾ٠ جىوي ،نـ76)

غ والخىٍى77)  112/  20ابً ٖاقىع ، غ (الخدٍغ

م ،زىله ٖبُض زل٠ الضلُمي ،. ،نـ 78)  81(ؤلٟاّ الُبُٗت في ال٣غآن ال٨ٍغ

 .2/140( ًىٓغ:اإلا٣اًِـ:79)

 183/  29وؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ ،(جاج الٗغ 80)

 .2/140،اإلا٣اًِـ:227( ًىٓغ:اإلاٟغصاث :81)

 .3/176(الضًىان :82)

 327/  11 -(لؿان الٗغب 83)

 420/  1( اإلاعجم الىؾُِ ،84)

  (32/  3) -م٣اًِـ اللٛت  ( معجم85)
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 (صًىان الهضلُحن86)

 .62/  7(لؿان الٗغب ،87) 

 666/  2(اإلاعجم الىؾُِ ،88)

 .73/  7(جٟؿحر ابً ٦شحر ،89)

ب ال٣غآن ،90)   .368/  1(اإلاٟغصاث في ٍٚغ

ب ألازغ،91)  .1/939(ًىٓغ :النهاًت في ٍٚغ

 .10/650:لؿان الٗغب(92)

 2/650 –(اإلاعجم الىؾُِ 93)

ب ألازغ،94)  .2/486(ا النهاًت في ٍٚغ

 .353/  2لؿان الٗغب ، (95)

 353/  2، (الؿاب٤ هٟؿه96)

 71/  6(جٟؿحر ابً ٦شحر ،97)

ىٓغ:هىاصع اللٛت أل205/  2لؿان الٗغب )سجغ(،و ،(الٗحن 98)  ض ألاههاعي، نـٍو ى258ٔبي ٍػ :ؤؾاؽ ،ٍو

 البالٚت )سجغ(

 (اللؿان،والخاج )سجغ(99)

 (الؿاب٤ هٟؿه100)

 340/  14لؿان الٗغب ،(101)

بي ،102)  4/550،ؼمسكغي ،وال٨كاٝ:لل173-19/172(ال٣َغ

 )ٌُٚ(2/308(م٣اًِـ اللٛت ،103)

 .54،نـ، إلبً الاهباعي  (ألايضاص104)

 . .55-54(الؿاب٤ هٟؿه،نـ105)

 32(صًىاهه:106)

م،صؤخمض مسخاع ٖمغ،نـ107)  161(الاقترا٥ والخًاص في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ؤؾاؽ البالٚت )سجغ(.و  ،لؿان الٗغب)سجغ (،الٗحن ،واإلا٣اًِـ ًىٓغ:(108)

 340/  14 -(لؿان الٗغب 19) 

 (الؿاب٤ هٟؿه110)

ى( 111)   (الٗحن ،واإلا٣اًِـ ولؿان الٗغب)َع

ى(.(،ؤؾاؽ البالٚت، 3/92،وبهاثغ طوي الخمُحز،2/92(ٖمضة الخٟاّ،112)  َع

ى(3/102(بهاثغ طوي الخمُحز،113)  )َع

 .13/263،بً ؾُضٍ ،وا املخهو ـ ال 137ال٩اجب ،ابً ٢خِبت  ،نـ(ؤصب 114)
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غ،115)  .1/311(اإلاَؼ

 231(ألايضاص للهٛاوي،نـ116)

 (ًىٓغ:الصخاح،واللؿان ،والخاج،)بغػر(117) 

 .1/333(اإلا٣اًِـ:118)

ىٓغ:  مٗاوي ال٣غآن:لل2/62ٟ:ٖبُضة  (مجاػ ال٣غآن ،ؤبى119)  .3/115غاء،،ٍو

 .185-184ال٣غآن :(مباخث في بعجاػ 120)

ب ال٣غآن البً ٢خِبت،ؤبى دمحم ٖبض هللا121)  .438بً مؿلم الضًىىعي ، (جٟؿحر ٍٚغ

 (اللؿان )بغػر(122) 

 830/  1(جٟؿحر الؿٗضي ،123)

غ والخىى 124)  54/  19 -ٍغ ـ الُبٗت الخىوؿُت (الخدٍغ

ىٓغ:ؾجن اليؿاجي:3/139(صخُذ البساعي:125)   .6/115،ٍو

 .531/  10، ال٣امىؽ للؼبُضي مً حىاَغ جاج الٗغوؽ -(126)

 م.2003(ؤلاعجاػ ال٣غآوي في الاعى )٢غم خاؾىبي(صاع الترار لالبدار ألاعصن 127)

 139/  2اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ، (معجم م128٣) 

 .146،)حجؼ(،وجش٠ُ٣ اللؿان وجل٣ُذ الجىان ،إلبً م٩ي اله٣لي،نـ2/192(ال٣امىؽ املخُِ ،129)

 .1/109(اإلاٟغصاث130)

ُت،َضي ٖؿاٝ،والض٦خىع دمحم ؾُٗض اإلاهغي،نـ131)  4(ًىٓغ :مهاصع جلىر اإلاُاٍ الجٞى

 203/  6(جٟؿحر ابً ٦شحر ،132)

 (الؿاب٤ هٟؿه133)

 430/  3 -(معجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ 134)

 416/  4(تهظًب اللٛت ، 135)

 29/  1(صًىان طو الغمت ، 136)

 569/  2،  (.اإلاعجم الىؾ137ُِ)

 51/  2(جٟؿحر الُبري ، 138)

 226، نـؤخمض الخؿحن الؼوػوي (قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘ ألبي ٖبض هللا الخؿحن بً 139)

 493/  4(معجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ،140)

 299/  10(لؿان الٗغب ،141)

 .87(صًىاهه ،142)

 452/  4(معجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ،143) 

 املخُِ،)ٞغ١((ال٣امىؽ 144)
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م،دمحم145)  .636نـ ٞااص ٖبض الباقي،(ًىٓغ: اإلاعجم اإلاٟهغؽ أللٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

 364/  2 -لؿان الٗغب (ًىٓغ:146)

 مغج(:(:(الصخاح 147)

 .14/25،وصخُذ ابً خبان،9/3(الؿجن ال٨بري ،للبيه٣ي،148)

 364/  2 -(لؿان الٗغب 149)

ل في 150) غة الخإٍو ل ٚو ؼ (  صعة الخجًز  21-20بُان آلاًاث اإلادكابهاث في ٦خاب هللا الٍٗؼ
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 املطادز واملساحع

ؼ بغواًت ٢الىن ًٖ هاٞ٘. - م ٦خاب هللا الٍٗؼ  ال٣غآن ال٨ٍغ

ي،ٍ-  َـ1398،مهُٟى البابي الخلبي 4ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن ،حال٫ الضًً الؿَُى

َـ(،جد٤ُ٣:دمحم مخي الضًً ٖبض 276هللا بً مؿلم ،)ث ؤصب ال٩اجب ،ابً ٢خِبت ،ؤبى دمحم ٖبض -

 م.1963الخمُض،مُبٗت الؿٗاصة ،مهغ ،

َـ(صاع ناصع للُباٖت واليكغ 538ؤؾاؽ البالٚت،حاع هللا ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي ،)ث -

 م.1965َـ،1385،وصاع بحروث للُباٖت واليكغ ،بحروث ،

ذ،الترار ٢2اؾم،جد٤ُ٣:ؤبى الًٟل ببغاَُم،ٍألايضاص، إلبً الاهباعي،،دمحم بً  - ،مُبٗت خ٩ىمت ال٩ٍى

 م.1986الٗغبي،

 م.2003ؤلاعجاػ ال٣غآوي في الاعى )٢غم خاؾىبي(صاع الترار لالبدار ألاعصن -

م ،زىله ٖبُض زل٠ الضلُمي ،صاع- ال٨خب الٗلمُت ،بحروث  ؤلٟاّ الُبُٗت في ال٣غآن ال٨ٍغ

 م.2000-َـ  1،1429لبىان،،ٍ

سخي الكاطلي الٟاسخي ؤبى الٗباؽ ،صاع ال٨خب  - البدغ اإلاضًض ،ألخمض بً اإلاهضي بً عجُبت الخؿجي ؤلاصَع

 م.2002َــ،1423-2الٗلمُت ،بحروث ،ٍ

ان في ٖلىم ال٣غآن ،للؼع٦صخي،بضع الضًً دمحم بً ٖبض هللا الؼع٦صخي،)ث- ٌ(،جد٤ُ٣:دمحم ؤبى الًٟل 794البَر

 م.1957-َـ 1377، 1ببغاَُم ،مهغ ،ٍ

ؼ ،مجض الضًً دمحم بً ٣ٌٗىب الٟحروػآباصي - بهاثغ طوي الخمُحز في لُاث٠ ال٨خاب الٍٗؼ

لى للكاون الاؾالمُت ؛817)ث  م.1964َـ(،جد٤ُ٣:دمحم ٖلى الىجاع،ال٣اَغة ،املجلـ ألٖا

جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ ،الؿُض مغجطخى الؼبُضي مدب الضًً مغجطخى الخؿُجي  -

ش َب٘.َـ،جد٤ُ٣: ٧ل حؼء مل1205 ذ،ول٩ل حؼء جاٍع  خ٤٣ مً ألاؾاجظة ،َبٗت ال٩ٍى

غي) - ،صاع الٗلم َـ(،جد٤ُ٣: ؤخمض ٖبض الٟٛاع400جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت ،بؾماُٖل بً خماص الجَى

 للمالًحن ،بحروث )ص .ث(

غ ـ دمحم الُاَغ بً ٖاقىع،الضاع الخىوؿُت لليكغ،جىوـ،- غ والخىٍى  م.1984الخدٍغ

البُان في بًًاح ال٣غآن بال٣غآن،دمحم ألامحن بً دمحم املخخاع الجى٩ي الكى٣ُُي  جٟؿحرؤيىاء-

 م.1988َـ ث1408َـ(،ال٣اَغة ،م٨خبت بً جُمُت ،1393)

جٟؿحر الكٗغاوي ،الكٗغاوي دمحم مخىلي،)زىاَغ ًُٞلت الكُش دمحم مخىلي الكٗغاوي خى٫ ال٣غآن، -

 م.1991ؤخمض ٖمغ َاقم ،مهغ صاع ؤزباع الُىم ، عاحٗه،

ب ال٣غآن البً ٢خِبت،ؤبى دمحم ٖبض هللا بً مؿلم الضًىىعي ،)ث- جد٤ُ٣: الؿُض ؤخمض  َـ(276جٟؿحر ٍٚغ

 م.1945ن٣غ، مُبٗت :ِٖسخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ ،مهغ 
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 ٌ(،774)ث جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،البً ٦شحر،ؤبى الٟضاء بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غشخي الضمك٣ي،-

  بً ؾالمت.جد٤ُ٣:ؾامي بً دمحم

غي،)ث - غي،ؤبى مىهىع دمحم بً ؤخمض ألاَػ َـ(،جد٤ُ٣:ؤخمض دمحم ٖبض الٗلُم 370تهضًب اللٛت ،لؤلَػ

ت للخإل٠ُ والترحمت )ص.ث(.  الغصواوي وألاؾخاط عي دمحم البجاوي ،الضاع اإلاهٍغ

م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىان،ٖبض الغخمً بً هانغ الؿٗضي ،جد٤ُ٣،ٖبض- الغخمً بً  جِؿحر ال٨ٍغ

د٤،ماؾؿت الغؾالت ،ٍ  م.2000َـ،1420، 1مٗال اللٍى

ض الُبري، ؤبى حٟٗغ)ث- غ بً ًٍؼ ل ال٣غآن،للُبري، الُبري، دمحم بً حٍغ  َـ(، 310حام٘ البُان ًٖ جإٍو

 م.2000-َـ1،1420ؤخمض دمحم قا٦غ،ماؾؿت الغؾالت ،ٍ جد٤ُ٣:

 عة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي.حٛغاُٞت البداع واملخُُاث ،مهضي دمحم ٖلي ،)،ص.ٍ(،وػا-

٘، مهغاجه ،لُبُا - ت لليكغ والخىَػ ىع،الضاع الجماٍَغ ت،الهاصي ؤبى ل٣مت ،ص.دمحم ألٖا الجٛغاُٞت البدٍغ

 م.1993-َـ 1،1430ٍ

 م.2003صًىان امغئ ال٣ِـ ،صاع ناصع بحروث)ص.ٍ(،-

 م.2002صًىان ،بًلُا ؤبى ماضخي،صاع الٗىصة ،بحروث ،)ص.ٍ(-

 ،1م.1984ٍجإبِ قغا وؤزباٍع ،حم٘ وجد٤ُ٣ وقغح :ٖلي طو ال٣ٟاع قا٦غ ، صاع الٛغباالؾالمي،صًىان -

 .388م،نـ1983صًىان ،خؿان بً زابذ ، جد٤ُ٣:ؾُض خىٟي خؿحن ،صاع اإلاٗاٝع ،مهغ ،)ص.ٍ(،-

غ ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ،صاع بحروث للُباٖت واليكغ،-  م. 1964صًىان حٍغ

ا٫ َـ م٩اعحي ،َب٘ ٖلى ه٣ٟت ٧لُت صًىان صي الغمت ،ُٚال - ن بً ٣ٖبت الٗضوي ،جصخُذ وجج٧:٤ُ٣اٍع

 م1919 -م1919-َـ ٦1337مبرج ،

ه  بً الٗبض في صًىاهه،صاع ناصع بحروث،)ب.ٍ(-  .30ث(:-)ب-صًىان َٞغ

 م.1995-َـ  1،1416صًىان العجاج،جد٤ُ٣:ٖؼة خؿً ،صاع الكغ١ الٗغبي ،بحروث،لبىان،ٍ-

 م.٧1،1996لشىم،صاع ناصع ،بحروث ،ٍصًىان ٖمغ بً -

 م.1998صًىان ال٣َخا٫ ال٨البي ،خ٣٣ه و٢ضم له :بخؿان ٖباؽ ،ص ٍ،صاع الش٣اٞت ،بحروث ،--

 صًىان ههِب بً عباح ،صاع ناصع ،بحروث ص.ث ،ص.ث:-

عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي ،قهاب الضًً مدمىص ألالىسخي البٛضاصي  -

 َـ()ص.ٍ(،و)ص.ث(1270)ث

ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر ،ؤبى الٟغج حما٫ الضًً ٖبض الغخمً بً ٖلي بً دمحم الجٟٗغي ال٣غشخي  -

 م.1965-َـ1385-1َـ(اإلا٨خب ؤلاؾالمي للُباٖت واليكغ ،بحروث 597ٍالبٛضاصي،)ث

ال٨ٟغ،بحروث َـ(،صاع 375ؾجن ؤبى صاوص ،ؾلُمان بً ألاقٗث ،ؤبى صاوص السجؿخاوي ألاػصي،)ث -

 ،جد٤ُ٣:دمحم مخي الضًً ٖبض الخمُض،حٗل٦:٤ُما٫ ًىؾ٠ الخىث.
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ؾجن الترمضي ،ألبي ِٖسخى دمحم بً ِٖسخى الترمظي ،جد٤ُ٣:ؤخمض دمحم قا٦غ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث -

 م.1987-َـ 1،1408،ٍ

جي،)ث - ض ال٣ؼٍو ٞااص ٖبض الباقي،صاع  َـ(،جد٤ُ٣:دمحم275ؾجن ابً ماحه ،الخاٞٔ ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ٍػ

بٗت ؤزغي ٚحر مد٣٣ه ،مُبٗت صاع ال٨خاب اللبىاوي ال٣اَغة)ص.ث(  ال٨ٟغ،بحروث لبىان،َو

ؾجن اليؿاجي ،ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي اليؿاجـ ،ٖىاًت الكُش ٖبض الٟخاح ؤبى ٚضة،صاع البكاثغ  - 

 م.3،1988الاؾالمُت ،بحروث ،،ٍ

 َـ(،صاع ال٨ٟغ ،بحروث،)ص.ث(458لي البيه٣ي ؤبى ب٨غ)الؿجن ال٨بري للبيه٣ي ،ؤخمض بً الخؿحن ٖ-

قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘ ألبي ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض الخؿحن الؼوػوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث -

 م.2002-َـ  3،1423،ٍ

٠ عاٚب ٖالوهه،ٖمغو - ،ٍ قٍغ ،صاع 1بً بَغا٢ت الهمضاوي مً مسًغمي الجاَلُت والاؾالم :ؾحرجه وقٍٗغ

٘ ،ٖمان ،  م2005اإلاىاهج لليكغ والخىَػ

،ال٣اَغة ،م٨خبت الضعاؾاث 3الكٗغاء الهٗالُ٪ في الٗهغ الجاَلي، ًىؾ٠ زل٠ُ ،ٍ - ،صاع اإلاٗاٝع

 م.1978(،8ألاصبُت ،٦خاب ع٢م)

 (.9م.املجلض الشامً،الٗضص )1979امً، مجلت اإلاىعص ،بٛضاص قٗغ ٢ِـ بً الخاصًت ، خاجم نالر الً -

غي ،ث)- َـ(جد٤ُ٣:ؤخمج ٖبض الٟٛاع 400الصخاح،جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت ،بؾماُٖل بً خماص الجَى

 ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن،بحروث )ص.ث(

 وؾيىه وؤًامه،ملخمض بً صخُذ البساعي،الجام٘ اإلاؿىض الصخُذ املخخهغ مً ؤمىع عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -

غ بً هانغ الىانغ ،صاع َى١ الىجاة  بؾماُٖل بً ببغاَُم بً اإلاٛحرة ،ؤبى ٖبض هللا ،جد٤ُ٣:دمحم َػ

 َـ.1422-،1،ٍ

صخُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان،دمحم بً خبان بً ؤخمض ؤبى خاجم الخمُمي البؿتي، جد٤ُ٣:قُٗب  -

.ماؾؿت الغؾالت،بحروث  م.1993-َـ1414، 2،ٍ ألاععهاٍو

 ؾىبُت(صاع الترار ٖمان ،الاعصن.الٓىاَغ الُبُُٗت )اؾُىاهت خا-

 .79م،نـ1،2009ٖلم الضاللت :ص.ؤخمض مسخاع ٖمغ،ٖام ال٨خب،ٍ-

َـ(،جد٤ُ٣ :ٖبض الؿالم الخىىجي ، 756ٖمضة الخاٞٔ في جٟؿحر ؤقٝغ ألالٟاّ: للؿمحن الخلبي)ث-

 م.1995ُت الٗاإلاُت،الُبٗت ألاولى حمُٗت الضٖىة ؤلاؾالم

اثُل الِؿىعي ،ٍ-  ،اإلاُبٗت ال٩ازىلى٦ُت ،بحروث ،)ص.ث(2ٚغاثب اللٛتالٗغبُت ، ب٣لم ،ٞع

 (ٞخذ ال٣ضًغ الجام٘ بحن ٞجي الغواًت والضعاًت مً ٖلم الخٟؿحر ،دمحم بً ٖلُبن دمحم الكى٧اوي-

 َـ(،)ص.ٍ(،بحروث ،صاع بخُاء الترار الٗغبي.1250

 املخُِ،للٟحروػ آباصي،مجض الضًً مدمذ بً ٣ٌٗىب الٟحروػآباصي ،صاع ال٨ٟغ ،)ص.ث(.ال٣امىؽ -

 .2003ال٣غآن والبدغ "اؾُىاهتخاؾىبُت "مغ٦ؼ الترار لؤلبدار،ٖمان ألاعصن ،-



 ن الكريمآلفاظ البحر ومتعلقاته في القرأداللة 

 سالمة علي دمحم عبدالصمد.د                                  صالح الديه المرغني رجب الطبال.د

 

 م2021ديسمبر - الثانيالجزء                  146            الحادي عشرمجلة القلم المبين العدد 

ىم ،الؿىصان ،ٍ- الم الخُىان ،ٖبض الغخمً دمحم خامض ،الضاع الؿىصاهُت لل٨خب ،الخَغ ص.ث  -1ال٣غآن ٖو

143:.438. 

م،ابً الجىػي ،ٖبض الغخمً بً ٖلي بً دمحم)ث - َـ(،جد٤ُ٣:دمحم ٢597غة الُٗىن والىٓاثغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

،مً ؾلؿلت الضعاؾاث ال٣غآهُت  ت ،ميكإة اإلاٗاٝع ااص ٖبض اإلاىٗم ؤخمض،ؤلاؾ٨ىضٍع الؿُض َىُاوي،ٞو

ت ،حال٫ عمؼي وقغ٧اٍ،)ص.ث(6)  (،الىاقغ :ميكإة اإلاٗاٝع ؤلاؾ٨ىضٍع

َـ(،صاع وم٨خبت الهال٫ ،بحروث ،جد٤ُ٣:ص.مهضي 175ن ،الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي،)ث٦خاب الٗح -

 املخؼومي ،ص.ببغاَُم الؿامغاجي.

 4/550َـ،1354َـ(مُبٗت ،مهُٟى دمحم ،مهغ،528ال٨كاٝ:للؼمسكغي،مدمىص حاع هللا بً ٖمغ )ث-

 م.2003-َـ 1،1424عصن،ٍال٩ىن واإلااء ،ص.،صاع الٟغ٢اوؿلُمان الُغاوهت،صاع الٟغ٢ان،بعبض ،ألا  -

ت مُبٗت لجىت لبىان - اللٛت ،ٞىضعؽ،جغحمت:ٖبض الخمُض الضوزلي ،ودمحم ال٣هام،م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 .232،نـ1950الٗغبي،

 م1599َـ(،صاع ناصع بحروث،711لؿان الٗغب ابً مىٓىع ،حما٫ الضًً دمحم بً م٨غم،)ث -

ضاث،بحروث  اللؿاهُاث واللٛت الٗغبُت:ص.ٖبض- -1باَعـ،ٍ–ال٣اصع الٟاسخي الٟهغي،ميكىعاث ٍٖى

 .370م،نــ1986

 مباخث في بعجاػ ال٣غآن ،الض٦خىع مهُٟى مؿلم ،صاع اإلاىاعة ،حضة ،الؿٗىصًت ،)ص.ث(.-

َـ( جد٤ُ٣ :دمحم ٞااص ؾؼ٦حن ،ماؾؿت الغؾالت 210مجاػ ال٣غآن ،ؤبى ٖبُضة ،مٗمغ بً اإلاشجى الخمُمي ،)ث

 م.2،1981،بحروث ،ٍ

املخهو ـ البً ؾُضٍ ،ؤبى الخؿً ٖلي بً بؾماُٖل الىدىي اللٛىي ألاهضلسخي اإلاٗغٝو بابً ؾُضٍ -

 َـ(،اإلا٨خب الخجاعي للُباٖت واليكغ ،بحروث )ص.ث(458،)ث

ب الكغح ال٨بحر،للغاٞعي ،ؤخمض بً دمحم بً ٖلي اإلا٣غت الُٟىمي ،)ث  - اإلاهباح اإلاىحر في ٍٚغ

 َـ()ص.ٍ(و)ص.ث(.770

ذ ،ٍألابيُت الٗغبُت ،الض٦خىع :ٞايل نالر الؿامٗاوي  -  م.1،1981مغاجي ،حامٗت ال٩ٍى

اص ،)ث - ا ًخي بً ٍػ  م.1980ٖالم ال٨خب ،بحروث، 2َـ(207ٍمٗاوي ال٣غآن:للٟغاء ،ؤبى ػ٦ٍغ

معجم ألالٟاّ ال٣غآهُت لل٣لُبي:مىسخى بً دمحم بً مىسخى ومٗاهيها ؛ جد٤ُ٣ دمحم دمحم صاوص ؛م٨خبت آلاصاب ؛  -

 م َـ 2002ولى ألا 

 معجم مهُلخاث الجٛغاُٞت ،ًىؾ٠ الخىوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،بحروث ،)ص.ٍ(،و)ص.ث(.-

م،دمحم ٞااص ٖبض الباقي،)ص .ٍ( بحروث ،صاع بخُاء الترار ،- َـ 1364اإلاعجم اإلاٟهغؽ أللٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

 م.1945

َـ(،جد٤ُ٣:ٖبض الؿالم دمحم َاعون 395ٞاعؽ،)ثمعجم م٣اًِـ اللٛت البً ٞاعؽ ،ؤبى الخؿً ؤخمض بً  -

٘ ،بحروث،)ص.ث(  ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىَػ
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 ، َبٗت زانت بىػاعة التربُت والخٗلُم.2006، ٍ  577اإلاعجم الىححز ، مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، م -

ؿذ- الهاث  اإلاعجم الىؾُِ ،ببغاَُم ؤهِـ وآزغون ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت،مُاب٘ ألاٞو بكغ٦ت ؤلٖا

 م.3،1985الكغ٢ُت،ٍ

ىب بً ؤخمض بً دمحم حٗل٤ُ ؛زلُل ٖمغان ؛صاع ال٨خب الٗلمُت - اإلاٗغب ؛ للجىال٣ُي:ؤبى مىهىع مَى

 م1998ٍ؛ألاولى 

ب ال٣غآن،ؤبى ال٣ؿم الخؿحن اإلاٗغٝو بالغاٚب ألانٟهاوي ،)ث - َـ(جد٤ُ٣:دمحم ؾُض 425اإلاٟغصاث في ٍٚغ

ت ،بحرو   ث،)ص.ث(٦الوي ،صاع اإلاٗٞغ

ي:ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ  حال٫ الضًً)ث-اإلاهظب  - لى زالض بً دمحم  َـ(911للؿَُى ؛جد٤ُ٣ ؤبى ٖبض ألٖا

 م2005بً ٖشمان اإلاهغي ؛الٟاعو١ الخضًشت للُباٖت واليكغ ٍ ألاولي

ب الخضًث وألازغ، مجض الضًً ؤبى الؿٗضاث اإلاباع٥ بً دمحم الجؼعي ،ابً ألازحر)ث - النهاًت في ٍٚغ

 .َـ(جد٤ُ٣: الُاَغ ؤخمض الؼاوي، ومدمىص دمحم الُىاحي،اإلا٨خبت الٗاإلاُت ،بحروث ،لبىان،)ص.ث(506

ض ؾُٗض بً ؤوؽ الاههاعي - وصعاؾت :دمحم ٖبض ال٣اصع ؤخمض ، حامٗت الٟاجذ  جلخُو هىاصع اللٛت ألبي ٍػ

 ،ص ث1،َغابلـ ،لُبُا ٍ
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 Abstract  

    This study aims to identify the difficulties that encounter university students at 

faculty of Education- Assaba in writing essays, and to explore efforts made by 

students to overcome difficulties. The research sample comprises 40 students from 

second and third year at the faculty of Arts –Assaba.  Questionnaire was used to 

collect data. The findings of study show that students of English encounter the 

following difficulties in their essay writing: organisational difficulties including 

coherence, cohesion, lexical problems, and technical difficulties including grammar, 

punctuation, spelling. Despite the increasing emphasis on the importance of teaching 

and learning writing skills, in general, little research has directly addressed the issue of 

the challenges that encounter students when learning written communication.  

1. Introduction  

      EFL students face certain problems in learning writing. As many teachers of English 

have noted, the importance of writing is apparent because this is one of the two skills 

which is used to produce the language. Acquiring the writing skill seems to be more 

demanding than acquiring the other three language skills (Zheng, 1999). Likewise, 

Nunan (1999) considers producing a coherent piece of writing an enormous 

challenge, especially in one‗s second language. This is magnified by the fact that the 

rhetorical conventions of English texts—the structure, style, and organization often 
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differ from those in other languages (Leki, 1991) as they require great effort to 

recognise and manage the differences. Hence, L2 writers need more teacher 

involvement and guidance to help them in L2 writing development. In this study for 

collecting data a student‗s questionnaire consist 40 students was designed to explore 

and identify students‗ perceptions about the challenges they face in learning writing 

skill. The research sample comprise 40 male and female students from second and 

third year at the faculty of education –Assaba. The findings of the study revealed that 

lexical problems are the most dominant problems faced by the participants, followed 

by some context problems. The findings also revealed that students use various 

efforts to cope with the difficulties they face in learning writing skills.   

2. Aim of the study and the research question  

   The study investigates the experiences, perspectives and challenges of EFL Libyan 

students of English in writing skill. In particular, the study is designed with a view to 

answer the following research questions: 

1- What problems do Libyan students encounter when they approach their 

Writing essay? 

2- What efforts do they make to overcome the difficulties?    

 3. Literature Review  

3. a.  Definition and Importance of EFL/L2 Writing skill 

  Writing skill is the skill that gives us the ability to generate ideas with focus to the 

meaning and communication that precedes concerns about form and grammar. 

Abisamara (2001). Chakraverty & Gautum (2000) defined writing as ―a reflective 

activity that requires enough time to think about the specific topic and to analyse and 

classify any background knowledge. Thus EFL/ESL Writing has always been 

considered an important skill in teaching and learning. As Rao (2007) stated that EFL 

writing is useful for two reasons: First, it helps students‗ thinking to be motivated, 

arrange ideas, increase their ability to summarise, analyse and criticise. Second, it 
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builds up students‗ learning, thinking and reflecting on the English language. 

Similarly, Tchudi (1999: 244 & 245) believed that ―EFL/L2 writing has many aspects 

and it is important for several reasons: First, it clarifies one‗s thinking and helps to 

explore one‗s ideas. Moreover, writing is far more than just generating ideas on paper; 

composing is more than translating ideas into words. It is a way of developing and 

exploring ethics and values, of penetrating into questions that perplex, as a way of 

forming deep and lasting social relationships.‖ From among L2 English skills, writing 

arguably plays the most important role in pushing learners to develop their linguistic 

abilities for three main reasons (Leki,2003): in the first place, when set against L2 

speaking, L2 writing puts a greater emphasis on students following the correct 

language rules and conventions in production; secondly, educational, scientific, 

professional, and commercial success in the globalised world, to a large extent, 

depend upon L2 writing skills; and thirdly, the permanent and tangible nature of what 

is produced normally prompts L2 writers to summon all their linguistic power to 

create works that can survive the scrutiny of those who read them later (Leki, 2003). 

Writing is a valuable skill which at the same time has proved to be a developmentally 

complex skill as well.  

3. b. Writing difficulties  

   Students can have various difficulties and problems in learning English because they 

are exposed to a limited amount of the language which is fixed by classroom hours 

and lesson preparation. Beside that In this context, English is a foreign language rather 

than a second language which means participants are likely to have had limited 

access to English outside the classroom.  Al Kamil & Troudi (2008) highlighted that 

writing is the most difficult skill for Arab students. Similarly, Matsuhata (2000) 

indicates that composing a coherent and cohesive piece of writing is a scary task for 

most EFL students. This is because writing is a demanding process that requires 

various skills and strategies (Matsuhata, 2000). 
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3. c. Coherence and Cohesion  

  We are reviewing this section on writing coherence and cohesion to denote the 

difficulty of mastering these skills among non-native speakers of English. It is part of 

the difficulties that Libyan students of English encounter while writing their essays in 

English. If these skill are mastered, they will make the written text a unified whole that 

helps the reader better understand the intended meaning of the writer. 

According to Carter (1990: 245) ―coherence is a text which is perceived as coherent 

when it makes consistent sense, with or without the help of devices of cohesion‖. Also 

Harmer (2004: 24) explains that when text is coherent, the reader can understand at 

least two things:  The writer's purpose and the writer's line of thought. Whereas 

cohesion defines as "The concept of cohesion is a semantic one; it refers to relations 

of meaning that exist within the text, and that define it as a text" (Halliday and Hasan, 

1976:4).Additionally, Larsen–Freeman and Anderson (2011) Cohesion is a property 

of discourse where sentences are connected with explicit linguistic forms.  

     Masatosi (1986) highlights the importance of text cohesion saying that a text 

stands as a text by means of cohesion. But for cohesion, sentences would be disjoined 

and would result in a number of unrelated sentences. Horning (1991) perceives 

cohesive elements to be words or sentence structures which may or may not be next 

to each other in the text. Recently, Bailey (2003) emphasises that text cohesion is 

highly dependent on its clarity and readability through linking all phrases together. 

He adds that this could be achieved by using methods such as the conjunctions and 

within text references. Moreover, diverse studies have acknowledged the importance 

of text cohesion in academic writing as a mechanism that facilitates discourse flow 

and they also added that constructing cohesive texts by ESL/EFL learners requires 

focused instruction and additional attention (Hinkel, 2001a, 2002a, Ting, 2003). 
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3. d .Lexical Difficulties 

  Lexical issues in second language writing have received growing attention over the 

last three decades. Lexis enjoys a special status in any language, in that it undergoes 

change more rapidly than grammar, which tends to be fairly stable. Indeed, lexis has 

to sensitively reflect real-life developments and keep abreast with the diverse 

communicative needs of the respective communities of practice. At the same time 

that new words keep emerging, those no longer used gradually become obsolete and 

disappear from the lexical system. It is also frequently attested that word meanings 

are susceptible to change, whereby their senses may be narrowed, widened or 

diversely transformed in specialized contexts. Not surprisingly, then, even the mental 

lexicon of native speakers is subject to continuous development over its lifespan, 

being gradually enriched, or otherwise. 

     However, L2 writers often produce papers that are ‘‘‘vague and confusing,‗ 

precisely because the writer may lack the necessary vocabulary to clarify their 

intended meaning‗‗ (Minett, 2009, p. 74). In fact, most errors in some L2 writers‗ texts 

may be lexical in nature, rather than grammatical (Myers, 2003), and L2 writers may 

want or need extensive feedback on their word choice (Cogie, 2006). Moreover, error 

gravity research shows that wrong word choice is one of the errors that professors 

react most strongly to, as it impacts the meaning of the writing (Matsuda & Cox, 

2009). 

    In short, lexical is essential components of all stages of composing. Krings (1994) 

went as far as suggesting that ―when writing in a foreign language, the wide field of 

lexico-semantic problems plays a much more important role that that of morph 

syntax‖ (p. 109) 

4. Rational of the Study 
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    The current study aims to identify the problems that encounter students of English 

at the Faculty of Arts-Assaba, University of Gharian in learning writing skills. It also 

intended to investigate the efforts and strategies that students employed to cope with 

the difficulties they face. The researchers attempt to find possible answers to the 

following questions: 

1- What problems do Libyan students encounter when they approach their 

Writing essay? 

2- What efforts do they make to overcome the difficulties?    

5. Methodology 

  Many considerations may influence the sample selection in social research such as 

the accessibility for the researcher, and the ―judgement that the person has extensive 

knowledge about the episode, event or situation of interest and how typical the case 

is of a category of individuals‖ (Kumar, 2014, p. 228).These issues were considered by 

the researchers in the study in hand. 

Sample selection for the current study was students who are studying English 

language. They have been studying English for six years. The students are 40 Libyan 

EFL university students at the Faculty of Arts-Assaba, University of Gharian. All the 

students who participated in this study have to study four years in order to be 

graduated as EFL school teachers. The students were clearly informed that it was their 

right to refuse or withdraw at any time. They were not asked to write their names 

because it has no relevance to the outcome of this study. In addition, the students 

were encouraged to answer the questionnaire as honestly as possible. 

6. Instrument for collecting data 

  The questionnaire was used in the current study as a tool for data collection because 

it has probably been the most commonly used data collection tool in social research. 

Questionnaire is used in this research to help the researchers save time because they 
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can be easily distributed and is easy to analyse. ―The main use of the questionnaire in 

classroom research is to obtain quantitative responses to specific predetermined 

questions‖ (Hopkins, 2008, p.118). In addition, questionnaire enables researchers to 

receive responses without having to talk to every respondent (Willman, 2011). A 

questionnaire composed of 20 close-ended questions was constructed and 

administered among fifty Libyan EFL students randomly selected from third year. All 

the items were put in four-point Likert scale ranging from ―Strongly Disagree‖, 

―Disagree‖ to ―Strongly Agree‖, ―Agree‖ which measures the degree to which students 

agree with those items. 

7. Results and Discussion 

  The answers to the questionnaire questions regarding the statements relating to the 

views of the students held under the category of the difficulties which encounter 

them in learning writing skills, revealed various responses. 

     Regarding item, no 1 „I find difficult to use appropriate punctuation marks ‟, less 

than a half 41% of the students reported that it is difficult to use correct punctuation 

in order to make the reader read the paragraph easily. For statement, 2 the results of 

the questionnaire showed that nearly 70% of the students face difficulties in using 

correct tense. A high percentage 95% of the student clarified that using the 

appropriate vocabulary in English writing is an area of difficulty, whereas 53% of 

them feel afraid and anxious of making errors when they write in English language. 

    The responses of the students for statement 5 showed that 68% of them do not find 

chance to practise the language. It is noticed from the table above that a high 

percentage of the students 82% highlighted that using ellipsis in writing is difficult; 

while, 60% reported that they fear of misspelling English words. With regard to the 

importance of writing skills 67% of the students consider it very necessary for 

successful learner. For statement 9 it is worth mentioning that very few  students only 
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15% of them do not feel motivated to write in English language. On the other hand, 

73% of the students have difficulty developing their topic sentences into complete 

paragraphs with the relevant supporting details.  

8. Efforts to Overcome writing Difficulties 

   To determine the efforts implemented by the students to cope with the challenges 

they face when they want to write using English language, descriptive statistics have 

been calculated based on the number of students who answered each statement. The 

questionnaire responses showed that only 30% of the students practise peer review 

each other‗s essay. The findings of the questionnaire also revealed that 78% of the 

students use brainstorming strategies to help them generate ideas. It was ascertained 

that 68% of the students look up at the dictionary for words to cope with their 

difficulties in learning writing while, 70% of the students try to memorize the 

vocabulary, and 65% giving written feedback from their teachers. With reference to 

statement 6 „I read books‟ as shown in the above chart, 86% of the students asserted 

that they try to widen their horizons by reading books. They also admitted that they 

ask their friends for any difficult words with 40% and 50% of them teachers help to 

activate prior knowledge of the written topics. The responses to the questionnaire 

also revealed that 70% of the students try to be brave and produce the language and 

60% of them try to avoid participating in classroom activities. 

9. The highest % for students’ responses to difficulties in writing 

    The most dominant problem faced by the students is determined by seeing the 

highest percentage of each problem from the data which has been tabulated. Based 

on the research findings on students‟ responses to the questionnaire, the researchers 

concluded that the most main three problems faced by the students are illustrated in 

the following figure (1): 
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Figure (1) the three highest dominate problem faced in learning writing skills 

      As shown in the above Fig.(1), the most three main problems that encounter students of 

the study in hand are their lack of vocabulary, cohesion and coherence levels with the rates 

of 95%, 82% and 73%, respectively.   
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Figure (2) the three- frequently used efforts to cope with the difficulties in learning writing 

skills 
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10. Conclusion and Recommendation 

   The primary focus of this study was to identify the challenges Libyan English 

language students at the Faculty of Education- Assaba, University of Gharian face in 

learning writing skills. It was also intended to raise awareness to the authorities and 

stakeholders such as students, teachers and decision makers of the importance of 

writing skills in particular. Data was collected using questionnaires to evaluate the 

perceptions and views of students and what efforts and strategies students employ to 

overcome the difficulties while learning writing skills. Based on the results, it was 

found that the most frequently difficult problems students encounter in learning 

writing skills, were  the organisational difficulties including cohesion, coherence; 

lexical difficulties . On the other hand, the least frequent problem amongst the 

students‗ technical one such as grammar, punctuation, spelling. The results of the 

questionnaire showed that students effort some techniques to overcome the 

problems they face in learning writing skills. The highest percentage for the efforts to 

cope with the writing challenge was trying to read English language books in order to 

acquire more vocabulary. It can be concluded that the results gained from this study 

cannot be generalised because of the small numbers of the volunteering students. 

Consequently, this study suggests further areas of research related to the issue of 

difficulties in learning writing skills. 
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