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 األمن األسري 
 املعوقات  –املقومات  –املفاهيه 

 )مـع دراســة ميداىية فـي مدييـة صيعاء( 
 

 : ملخص البحث

ٞ يف اجملتٌع، فأٜ خولى  ٚتعد ا٪ضسٝ أٗي خو

فٚٔا ٧ٙثس عوٟ اجملتٌع، ٗكرهم اجملتٌع ٓل٘  

ا٬خللللس ٙلللل٧ثس عوللللٟ ا٪ضللللسٝ،  للللرا فا٪ضللللسٝ  

بلا٬خس ضلوًّا   ٗاجملتٌع كى ًٌِٔا ٧ٙثس ٗٙتأثس 

ٗإصلابللّا، ٗإْ ًللّ أٓللٍ أٓللداب ٓللرا اهًخلل      

تػللصٚـ اوع٘تللاد اهداخوٚللٞ ٗاخلازيتٚللٞ اهلل  

ًٳا يف ا٪ًّ ا٪ضسٜ ًٗعاجلتٔا.  ت٧ثس ضو

ٗتلللد الللب اٮيتابلللٞ علللّ أضللل٣وٞ علللدٝ، ًلللّ   

أٌٓٔلللا: ًلللا ًلللد٠ أٌٓٚلللٞ ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ يف    

احلٚاٝ ا٨يتتٌاعٚٞ؟ ًا ًقً٘اد ا٪ًّ ا٪ضسٜ 

؟ ًلللا اوع٘تلللاد اوصتو لللٞ اهداخوٚلللٞ ٗاخلازيتٚلللٞ

ًٳا يف ا٪ًلّ     اهداخوٚٞ ٗاخلازيتٚٞ اه  تل٧ثس ضلو

ا٪ضسٜ؟ ًا احلول٘ي أٗ اوعاجللاد اهل  تعلا      

ًٳا يف ا٪ًّ ا٪ضسٜ؟.  اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

ٗيف ُٔاٙللٞ اهًخلل  ت اهت٘ؾللى إم عللد  ًللّ   

اهِتا٢ج، هعى ًّ أٌٓٔلا: تٔلد  ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ     

كاهًطاهلٞ،   يف ٗتتِا احلاقلس رللا س علدٝ،   

ٗحلللل٘ا ر احلسا٢للللث، ٗحلللل٘ا ر اهطللللٚازاد،    

ٗاحللل٘ا ر اهؿللِاعٚٞ، ٗاحلللسٗز ٗاهِصاعللاد    

اوطوخٞ، ٗا٪ًساض اوعدٙٞ، ٗاهتو٘ر اه٣ًٚٛ، 

... إخل، ٗٓلللرٖ اهع٘اًلللى اوتعلللد ٝ أؾلللًخب يف 

اه٘تب احلاقس ًؿدز خ٘ب ٗتوث عوٟ ا٪ًلّ  

ا٪ضسٜ. ًّٗ اهِتلا٢ج أٙكٳلا أْ ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ     

تٌللللع، ٗأٜ خوللللى يف أحللللد ًلللستًأ بللللأًّ اجمل 

عِاؾلللللللللسٖ أٗ ًقً٘اتلللللللللٕ ا٨تتؿلللللللللا ٙٞ، أٗ 

اهطٚاضلللٚٞ، أٗ اهؿلللخٚٞ، أٗ ا٨يتتٌاعٚلللٞ، أٗ  

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ.    اه٣ًٚٚٞ، ... إخل; ٧ٙثس ضو

ٗيف ا٪خلللللللع، ت ٗقلللللللع اهعدٙلللللللد ًلللللللّ  

اهت٘ؾلللٚاد، أٌٓٔلللا: آتٌلللاَ ا٬بلللا١ ب بٚلللٞ    

ا٪بِللللا١ اه بٚللللٞ اهطللللوٌٚٞ،  ٚلللل  تلللللْ٘  

ًطللللتٌدٝ ًللللّ اهقللللٍٚ ا٪خ٩تٚللللٞ ٗاه ب٘ٙللللٞ  

ٗكللرا تيوٚلل  اهِابعللٞ ًللّ اهللدّٙ اٮضلل٩ًٛ. 

هيٞ اهت آٍ ٗاحل٘از بني أفسا  ا٪ضلسٝ; ًِعٳلا   

٪ٜ خ٩ب ٧ٙ ٜ إم ت للٔا ٗأُٚازٓلا،  

بني أفسا  اجملتٌع; حتلٟ ضللاف    بى ٗتيوًٚٔا 

اجملتٌللع عوللٟ أًِللٕ ٗاضللتقسازٖ ًللّ اهؿللسا     

 ٗاهت لم. 
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Abstract: 

Family first cell of society, 

any defect which affects the 

community, and also the society 

affects the family, so the family 

and the community each affects 

and is affected by the other 

positively and negatively, and the 

most important objectives of the 

research diagnosis of internal and 

external obstacles that negatively 

affect the domestic security and 

processing. 

And has to answer a number 

of questions including: How 

important is family security in 

social life? What elements of 

internal and external security of 

family? What are the different 

internal and external obstacles 

that negatively affect the 

domestic security? What 

solutions or treatments that 

address the obstacles that 

adversely affect the domestic 

security? 

At the end of the research was 

to reach a number of conclusions, 

including: threaten domestic 

security in the present risks, such 

as unemployment, and incidents 

of fires, car accidents, industrial 

accidents, wars and armed 

conflicts, infectious diseases, 

environmental pollution, ... etc., 

and these multiple factors 

become at present, the source of 

fear and anxiety on domestic 

security. Additionally, findings 

that domestic security is linked to 

the security of society, and any 

defect in one of its components 

or effervescence economic, or 

political, or health, or social, or 

environmental, etc ...; adversely 

affect the security of the family. 

Finally, it came the 

recommendations, including: the 

attention of parents raising their 

children sound education, so that 

they are derived from a moral 

and educational values of the 

Islamic religion. And giving 

priority to the language of 

dialogue and understanding 

among family members; prevent 

any otherwise lead to its collapse; 

even the society maintains the 

security and stability of the 

conflict and disintegration. 
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 : ذمةمقال

   ٘  إْ ا٪ًّ ٓ٘ ٍٓ كى إُطاْ، ٍٗٓ كى أضسٝ ٗمجاعٞ ٗدلتٌع ٗ ٗهلٞ; ٪ْ ا٪ًلّ ٓل

أضاع حٚاٝ اٮُطاْ، ٨ٗ ميلّ ا٨ضتيِا١ عِٕ; ٪ُٕ غسٙاْ ًّ غسٙاْ احلٚاٝ، فًا٪ًّ 

ٙط٣ٌّ اٮُطاْ عوٟ حٚاتٕ ٗعوٟ ممتولاتٕ، ٗكرا تط٣ٌّ ا٪ضلسٝ ٗاجلٌاعلٞ ٗاجملتٌلع    

ٗا٪ًٞ ٗاهدٗهٞ عوٟ حٚاتٔا ٗممتولاتٔلا ًلّ أٜ تٔدٙلد  اخولٛ أٗ خلازيتٛ، هلرا فتخقٚلث        

ٍٓ أٗه٘ٙاد ًا ٙطعٟ إهٕٚ اٮُطاْ ٗٙسكص عوٕٚ، بى ٗا٪ضلسٝ  ا٪ًّ ٗاحملافظٞ عوٕٚ ًّ أ

ٗاجملتٌلع ٗا٪ًللٞ ٗاهدٗهللٞ، ٗيف ملى ا٪ًللّ تقللاَ احلكلازاد اٮُطللاُٚٞ يف غللتٟ  رلتولل      

اجملللا٨د، ٗأْ ًطلل٧ٗهٚٞ  قٚللث ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ ٨ ٙقتؿللس عوللٟ ا٪ضللسٝ ٗأفسا ٓللا، بللى      

خلل ، اهللرٜ ٙتكللٌّ أزبعللٞ   اجلٌاعللٞ ٗاجملتٌللع ٗاهدٗهللٞ، ٗٓللرا ًللا ضٚتكلل  يف ٓللرا اهً    

ًًاحللل ، ا٪ٗي: اٮ لللاز اهعلللاَ هوًخللل ، ٗاه لللاُٛ: ًقً٘لللاد ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ، ٗاه اهللل :   

 ًع٘تاد ا٪ًّ ا٪ضسٜ، ٗاهسابع اهدزاضٞ اوٚداُٚٞ.

 اإلطار العام للبحث: المبحث األول

ٙتكٌّ ٓرا اوًخ  اٮيتسا١اد اؤِجٚٞ، ٗاو آٍٚ ا٪ضاضٚٞ هوًخ ، ٗكرا أٌٓٚلٞ  

 ا٪ًّ ا٪ضسٜ، ٗذهم عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:ٗخؿا٢ـ 

 اإلجراءات امليهحية: املطلب األول

إْ  دٙد ًػلوٞ اهًخ  ًّ اخلط٘اد اهكلسٗزٙٞ هودزاضلاد اهعوٌٚلٞ    : ًػلوٞ اهًخ 

اؤِجٚٞ، بى إْ  دٙد اوػلوٞ ٙعد ًّ أٍٓ ممٚصاد اهًخ٘ر اهعوٌٚٞ، فاوػللوٞ اهل    

اجل٘اُل ; بيٚلٞ اه٘ؾل٘ي إم ُتلا٢ج عوٌٚلٞ ت ٚلد       تٱخد   تاج إم  زاضٞ ٗ وٚى ًّ مجٚلع  

يف ًعاجلٞ ًػلوٞ اهًخ ، ٗاضتِا ٳا إم ذهم فإْ اوػلوٞ اوسا  اضتج١٩ٓا تتٌ لى يف  

كٚ ٚلللٞ  قٚلللث ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ ٗاضلللتقسازٖ ٗاحملافظلللٞ عوٚلللٕ  أٜ عولللٟ كٚلللاْ ا٪ضلللسٝ  

ٚلى اوقً٘لاد   ٗأًِٔا ، ٗٓرا ضلتاج إم اهًخل  ٗاهدزاضلٞ ًلّ يتلاًُني، ٌٓلا:  زاضلٞ ٗ و      

اهلل   للاف  عوللٟ كٚللاْ ا٪ضللسٝ ٗأًِٔللا ًللّ ا٨قللطساز ٗاهت لللم، ٗكللرا  زاضللٞ        

ٗ وٚلى اوع٘تللاد أٗ اهتخللدٙاد اهلل  ت٘ايتللٕ ا٪ضللسٝ ٗتٔللد  أًِٔللا ٗاضللتقسازٓا، ٗيف ذهللم  

 تتجطد ًػلوٞ اهًخ  اه   تاج إم اهًخ  ٗاهدزاضٞ.
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ٗيتاُلل  عٌوللٛ، فٌللّ   تًِللع أٌٓٚللٞ اهًخلل  ًللّ يتللاًُني، يتاُلل  عوٌللٛ،   : أٌٓٚللٞ اهًخلل 

اهِاحٚٞ اهعوٌٚٞ، ًِٙيٛ ح  ا٪ضسٝ ٗأفسا ٓلا ٗاهًلاح ني ٗاؤلتٌني عولٟ ا٨ٓتٌلاَ بلا٪ًّ       

ا٪ضسٜ، بى ٗأيتٔصٝ اهدٗهٞ ذاد اهع٩تٞ با٪ًّ ا٪ضسٜ; باعتًلازٖ ا٪ضلاع ا٪ٗي يف أًلّ    

ًٳا     يف أًلّ  اجلٌاعٞ ٗاجملتٌع ٗيتصا١ ٨ ٙتجصأ ًِٕ; ٪ْ أٜ خوٍى يف ا٪ًّ ا٪ضلسٜ ٙل٧ثس ضلو

اجلٌاعٞ ٗاجملتٌع، ٗاهعلظ فإْ اولتيعاد اهطٚاضلٚٞ ٗا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ... إخل     

اهلل   ؿللى يف اجملتٌللع  للا اُعلاضللاتٔا اهطللوًٚٞ أٗ اٮصلابٚللٞ عوللٟ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ،         

 ٗكرا توٞ اهدزاضاد اوتعوقٞ با٪ًّ ا٪ضسٜ.

٘فع اوعوً٘للاد ًللّ خلل٩ي أًللا أٌٓٚللٞ اهًخلل  ًللّ اهِاحٚللٞ اهعٌوٚللٞ، فإُٔللا تتٌ للى يف تلل 

اوؿللا ز اولت٘بللٞ، ٗكللرا تلل٘فع اهًٚاُللاد اهلل  ت مجعٔللا ًللّ خلل٩ي ًقابوللٞ احلللا٨د      

ًلد٠ غلعٱ٘ز ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ، ٗتٱلًني اوع٘تلاد، ٗكلرا        اودزٗضٞ  اوٚداُٚٞ  اه  تلػ  

ًّٗ خ٩ي ٓرٖ ا٪ٌٓٚٞ اهعٌوٚلٞ، فإُٔلا تطلاعد    ، اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝاحلو٘ي 

٪ضسٝ، ٗاجلٌاعٞ ٗاجملتٌع، ٗكرا ؾِا  اهقساز يف دلاي ا٪ًّ ا٪ضسٜ ٗاجملتٌعلٛ يف  ا

أيتٔللصٝ اهدٗهللٞ ذاد اهع٩تللٞ; ٗذهللم بتعصٙللص ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ اهللرٜ ٙعللد اهقاعللدٝ ا٪ضاضللٚٞ   

 .٫ًّ ا٨يتتٌاعٛه

 تتٌ ى أٓداب اهًخ  يف ا٬تٛ:: أٓداب اهًخ 

بػللٍى خلاف ٗاجملتٌلع بػللٍى     إبساش أٌٓٚٞ ا٪ًّ ا٪ضلسٜ عولٟ ًطلت٠٘ ا٪ضلسٝ      -

 عاَ.

 اهتعسب إم ًقً٘اد ا٪ًّ ا٪ضسٜ اهداخوٚٞ ٗاخلازيتٚٞ. -

 إبساش أٍٓ ًع٘تاد ا٪ًّ ا٪ضسٜ اهداخوٚٞ ٗاخلازيتٚٞ. -

ًٳا يف ا٪ًلللّ ا٪ضللللسٜ          - تػلللصٚـ اوع٘تلللاد اهداخوٚلللٞ ٗاخلازيتٚلللٞ اهللل  تللل٧ثس ضلللو

 ًٗعاجلتٔا.

 تتؿا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚٞ ... إخل. تسضٚخ ا٪ًّ ا٪ضسٜ بلى أبعا ٖ اهؿخٚٞ ٗا٨ -

ٙ ع اهًخ  اهعدٙد ًّ اهتطا٨٦د اه  تتطو  اٮيتابٞ عِٔا ًلّ خل٩ي   : تطا٨٦د اهًخ 

 ٓرا اهًخ ، ٗٓٛ عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:  

 ًا ا٪ًّ ا٪ضسٜ؟  -

 ًا ًد٠ أٌٓٚٞ ا٪ًّ ا٪ضسٜ يف احلٚاٝ ا٨يتتٌاعٚٞ؟ -
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 ٗكرا عوٟ ًطت٠٘ اجملتٌع؟ًا أٌٓٚٞ ا٪ًّ ا٪ضسٜ عوٟ ًطت٠٘ ا٪ضسٝ،  -

 كٚ  ٙتخقث ا٪ًّ ا٪ضسٜ؟ -

 كٚ  تتٍ احملافظٞ عوٟ ا٪ًّ ا٪ضسٜ ٗاضتقسازٖ؟ -

 ًا ًقً٘اد ا٪ًّ ا٪ضسٜ اهداخوٚٞ ٗاخلازيتٚٞ؟ -

ًٳا يف ا٪ًّ ا٪ضسٜ؟ -  ًا اوع٘تاد اوصتو ٞ اهداخوٚٞ ٗاخلازيتٚٞ اه  ت٧ثس ضو

ًٳا يف ا٪ًّ ا٪ضسٜ؟ًا احلو٘ي أٗ اوعاجلاد اه  تعا  او -  ع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

مبا أْ ًِٔج اهًخ  ٙتخد  بِا١ٳ عوٟ  ًٚعٞ او٘ق٘ ، فإْ اولِٔج اه٘ؾل ٛ   : ًِٔج اهًخ 

اهتخوٚوٛ ٙٱعد اؤِج اوِاض   را اهًخ ، ٗٓ٘ اهقٚلاَ ب٘ؾل  ٗ وٚلى اوعوً٘لاد اهل  ت      

مجعٔللا ًللّ خلل٩ي   مجعٔللا ًللّ اوؿللا ز اولت٘بللٞ، ٗكللرهم  وٚللى اهًٚاُللاد اهلل  ت        

اضتٌازاد اوقابوٞ اوٚداُٚٞ هوخا٨د اودزٗضٞ; ٗذهم هيلسض اهت٘ؾلى إم احلول٘ي اوِاضلًٞ     

 يف ًعاجلٞ ًػلوٞ اهًخ . 

ت ا٨عتٌا  يف مجع اوعوً٘اد عوٟ اوؿا ز اولت٘بٞ، كاهلت  : أ ٗاد مجع اهًٚاُاد

اوقابوللٞ اوًاغللسٝ اوِػلل٘زٝ، ٗكللرا عوللٟ مجللع اهًٚاُللاد ًللّ ًِطقللٞ اهدزاضللٞ ًللّ خلل٩ي     

هوخلللا٨د اودزٗضلللٞ; أٜ احملا ثلللٞ ٗاو٩حظلللٞ اوًاغلللسٝ، ٗاضلللتصداَ اضلللتٌازاد اوقابولللٞ     

هوخا٨د اودزٗضٞ اه  تتكلٌّ اهًٚاُلاد اخلاؾلٞ بلسز ا٪ضلسٝ، ٗا٪ضلسٝ بػللى علاَ،         

 ٗكرا ا٪ض٣وٞ اه  تلػ  ًد٠ غع٘ز ا٪ضسٝ با٪ًّ ًٗا اوع٘تاد ًٗا اوعاجلاد.

 -هقد  د د ًِطقٞ اهًخ  مبدِٙٞ ؾِعا١ : ٛ ٗاهصًين هوًخ  اوٚداُٛاولاُ اٮ از

  12ًِٗٔا ت اختٚلاز ًدٙسٙلٞ اهطلًعني، ٗفٚٔلا ت  زاضلٞ        -عاؾٌٞ اجلٌٔ٘زٙٞ اهٌِٚٚٞ 

َ 2016/ 3/ 6حاهللٞ يف حللٛ اجلللس ا١، أًللا اجملللاي اهللصًين هوًخلل  اوٚللداُٛ فقللد بللدأ يف  

 َ. 2016/ 3/ 21ٗاُتٟٔ يف 

هقد  د د احلا٨د اودزٗضلٞ يف أزبلاز ا٪ضلس اهلرك٘ز، ٗذهلم      : ٚداُٛعِٚٞ اهًخ  او

  أضللسٝ ًللّ 12ًللّ ا٪ضللس اوقٌٚللٞ يف ًِطقللٞ اهدزاضللٞ، أًللا عِٚللٞ اهًخلل  فتتلللْ٘ ًللّ   

ٗتد اب  زاضٞ كى أضلسٝ   -ًدِٙٞ ؾِعا١  -ضلاْ حٛ اجلس ا١ مبدٙسٙٞ اهطًعني 

 عوٟ حدٝ.
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 ً األسرياملفاهيه وأهنية وخصائص األم: املطلب الجاىي

تعد ً آٍٚ اهًخ  مب ابٞ ا٪ضظ اهل  تطلاعد اهًاحل  عولٟ اهطلع       او آٍٚ ا٪ضاضٚٞ:

يف   ٕ، أٗ  زاضتٕ خبط٘اد ثابتلٞ ٗيف حلدٗ  ذللد ٝ ًٗسضلً٘ٞ ضلابّقا، ٗهعلى ًلّ أٓلٍ         

ٓللرٖ او للآٍٚ: ا٪ًللّ، ا٪ضللسٝ، اوقً٘للاد، اوع٘تللاد، ثللٍ بعللد ذهللم ضللٚتٍ احلللدٙ  عللّ  

 ٪ضسٜ، ٗذهم عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:أٌٓٚٞ ٗخؿا٢ـ ا٪ًّ ا
ّٞ ٗاؾط٩ح  1  :ّاتعسٙ  ا٪ًّ هي

ّٞ.   -أ   ا٪ًّ يف اهوي

، هللرا فاهد٨هللٞ اهوي٘ٙللٞ هوٌ ٔللَ٘ تللدي عوللٟ أْ ا٪ًللّ ٓلل٘ عللدَ    1 ا٪ًللّ: قللد اخللل٘ب

اٮُطلاْ أْ  اخل٘ب أٗ شٗاي اخل٘ب، ٗا٪ؾى ٓ٘ ا٨ ٣ٌِاْ، ٗبصٗاي اخل٘ب ٙطلتطٚع  

 ٗممتولاتٕ، أٗ مبعِٟ ٨ ٙػعس بأٜ خ٘ب ٙٔد ٖ.ٙعٚؼ ٗٓ٘ آًّ عوٟ حٚاتٕ 

 .ّاا٪ًّ اؾط٩ح - ز

ٗٙعسفللٕ أحللد ،  2   عللدَ ت٘تللع ًلللسٖٗٷ يف اهللصًّ ا٬تللٛ   ا٪ًللّ يف ا٨ؾللط٩: ٓلل٘:  

اهًللاح ني بأُللٕ:   ا ٣ٌِللاْ اه للس ، ٗا٪ضللسٝ، ٗاجملتٌللع عوللٟ أْ ضلٚلل٘ا حٚللاٝ  ًٚللٞ يف  

ُٗطللؤٍ ًللّ اهتعللدٜ عوٚٔللا  ْٗ ٗيتللٕ     اهللدُٚا، ٨ٗ طلللافْ٘ عوللٟ أًلل٘ا ٍ، ٗ ٙللٍِٔ،    

  اهػع٘ز باهطٌأُِٚلٞ اهلرٜ ٙتخقلث ًلّ     ، ًّٗ اهًاح ني ًّ ٙعسب ا٪ًّ بإُٔ:  3 حث  

خ٩ي زعاٙٞ اه س  ٗاجلٌاعٞ، ٗٗتاٙتٌٔا ًّ اخلسٗج علّ ت٘اعلد اهكلًأ ا٨يتتٌاعٚلٞ     

ًللّ خلل٩ي ممازضللٞ اهللدٗز اه٘تللا٢ٛ، ٗاهقٌعللٛ، ٗاهع٩يتللٛ اهل ٚللى بتخقٚللث ٓللرٖ          

 .  4 اوػاعس  

                                                           
م(ت أاااال الةمااان،ت أمااابت 1431هاااا/ 1041( إلاماااام ن أاااب أ اااع أاااار أاااب ع،ااادال ادر الاااراروت مدحاااار الااااماةت )أ ااا  ت  دار الاحااا  العلمياااةت  ت 1)

.  للمنيااد ار:اار  العامااة اللـااوو مناااد الااديب ن أااب آع ااول الا اا  ر يأااادوت ال ااامو  ابماايوت ا  اان  الرا اا ت أااال ال ااو ت 62 - 61ص

 . 631م(ت ص1441ها/ 1016ت 1أ   ت  دار إحيا  الت اذ العر عت  فصل الةمن،ت )

( الساااايد الشااااري  عبااااي أااااب ن أااااب عبااااي ا  رجاااااوع ا م اااااعت الحعريااااااتت باااا،و رصورااااةا  علاااا  عل  ااااا  ن عبااااي أأااااو الع،ااااا ت )ال اااااهر  دار 6)

 . 06م(ت ص6444الطائ  للنشر  الحوري   الحصديرت د   ذكر الط،عةت 

ضار الشاطعت ))ثي ياا  الاماب الاجحمااإلاي ماي إلاسااام مساو ليات  أد ار((ت منلاة الشاريعة  الدراسااات إلاسااميةت )ال وياد  منلااة ( د.  ساام  3)

 . 64م(ت ص6444(ت يوريو 22فصليةت ثصدر عب منلس النشر العلمي أنامعة ال ويدت العدد )

ه/ 1011ياا:  دار النشار أااملركن العر اع للدراساات الام ياة  الحادري ت  ت ع يد.د. عماد حس   ع،دهللات إدار، الامب مي املاد  الارا  ت )الر ( 0)

 .36م(ت ص1441
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ٗعوٟ اهلسمٍ ًلّ ٗيتل٘  تًلاّٙ بلني اهًلاح ني بػلأْ تعسٙ لاد ا٪ًلّ; ُتٚجلٞ هوتًلاّٙ يف            

 ًٚعللٞ ٗاخللت٩ب كللى  زاضللٞ، أٗ  لل  عللّ ا٬خللس، إ٨ أْ يتللى توللم اهتعسٙ للاد ه٫ًللّ    

تلا  تت ث يف دلٌؤا عوٟ أْ تعسٙ  ا٪ًّ ٙعين: ا٨ ٣ٌِاْ، ٗاهطلِٚٞ، ٗعلدَ ٗتل٘    

   أٜ ًلسٖٗ يف احلاقس ٗاوطتقًى.

ِٗٓا ميلّ تعسٙ  ا٪ًّ بإُٔ: ا ٣ٌِاْ اٮُطلاْ، ٗا٪ضلسٝ عولٟ حٚاتٌٔلا ٗأً٘ا ٌلا      

ًّ أٜ اُتٔان، ٗأْ ِٙاي اٮُطاْ ٗميازع كى حق٘تٕ يف أًلّ ٗأًلاْ، هلرا فلا٪ًّ ٙلدي      

عوٟ اهػلٌ٘ي جلٌٚلع ًِلاحٛ احلٚلاٝ، ٗا٪ًلّ بللى بطلا ٞ ٓل٘ اهتخلسز ًلّ اخلل٘ب، أٗ            

أٙٳا كاْ ُ٘عٕ ًٗؿدزٖ، ٗكرا اهتخسز ًّ احلايتلٞ  احلايتٞ; مبعِٟ اهتخسز ًّ اخل٘ب، 

 أٙٳا كاْ ُ٘عٔا ًٗؿدزٓا. 

ٗأًّ اه س  ٓ٘ يتص١ ًّ أًّ ا٪ضسٝ; ٪ْ ا٪ضسٝ تتلْ٘ ًلّ أفلسا ، فلإذا أًلّ أفلسا       

ا٪ضسٝ ًّ أٜ خ٘بٷ ضلؿى  ٍ، فلإْ ذهلم ٙعلد أًِٳلا ه٫ضلسٝ; ٪ْ ا٪ضلسٝ اهل  ٨ ٙتٌتلع         

أفسا ٓا با٪ًّ تد ٨ تطتطٚع اهقٚاَ مب٘ايتٔٞ ا٪خطاز اه  تٔد ٓا، بى إُٕ ضل٧ٚثس عولٟ   

اجلاُلل  ا٨تتؿللا ٜ، أَ اهعوٌللٛ، أَ اهؿللخٛ ... إخل، فٌ ّوللا يف  حٚللاٝ ا٪ضللسٝ، ضلل٘ا١ يف  

حاهللٞ اخللل٘ب، فللإْ ا٪ضللسٝ تللد تقوللى ًللّ حسكتٔللا ٗتِق٩تٔللا; ممللا ٙلل٧ثس عوللٟ اٮُتللاج        

ا٨تتؿا ٜ اهرٜ ٙعد عؿ  احلٚاٝ، هرا فا٪ًّ ٙعد ًّ أٍٓ اهعِاؾس ا٪ضاضٚٞ يف حٚاٝ 

 اه س  ٗا٪ضسٝ.  

اف ٗاهعللاَ  اه للس  ٗا٪ضللسٝ  ًت٩شًللاْ; أٜ ٨  ٗعوٚللٕ، فللإْ ا٪ًللّ عوللٟ اوطللت٠٘ اخللل  

ميلّ اه ؿى بٌِٚٔا; ٪ْ اه س  يتص١ ًّ ا٪ضلسٝ ٗا٪ضلسٝ ًلُ٘لٞ ًلّ ا٪فلسا ، ٗاه لس        

ٗا٪ضسٝ يتص١ ًّ اجملتٌع، بى ٗٙػل٩ْ اخلوٚٞ ا٪ٗم هوٌجتٌع، هرا فٌٔلا ًتللا٩ًْ;   

ًٳا ٗ  إصلابٳا. أٜ كى ًٌِٔا ًلٌى ه٭خس، ٗكى ًٌِٔا ٧ٙثس ٗٙتأثس با٬خس ضو

ِٗٓا إذا تأًوِا يف اه س  ٗا٪ضسٝ: فإْ اه س  ٨ ٙطتطٚع أْ ٙلأًّ عولٟ ُ طلٕ ٗعسقلٕ     

ًٗاهٕ، بى ٨ٗ ميلِٕ ممازضٞ كى أعٌاهٕ ُٗػا اتٕ ...، يف دلتٌلع ٙ٘يتلد فٚلٕ اخلل٘ب     

ٗاه ٘قلٟ أٗ ٙطل٘ ٖ ا٨قلطساز ٗا٨سللساب ... إخل، كللرهم اجملتٌلع ٓل٘ ا٬خلس كٚلل         

ٗٙ٘يتللد بللني أفللسا ٖ أغللصاف ًِخسفللْ٘ عللّ اهقللٍٚ ٗاوعللاٙع       ٙطلل٘ ٖ ا٪ًللّ ٗا٨ضللتقساز   

 ٗاهق٘اعد ٗاهق٘اُني ٗاهِظٍ ا٨يتتٌاعٚٞ اهطا٢دٝ يف اجملتٌع.   
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ّٞ ٗاؾط٩حٳا:  2  تعسٙ  ا٪ضسٝ هي

ّٞ. -أ   ا٪ضسٝ هي

ّٞ: أٓى اهسيتى ٗعػعتٕ، ٗاجلٌاعٞ ٙسبطٔا أًلس ًػل ن   فا٪ضلسٝ ًلّ    ، 5 ا٪ضسٝ هي

اهِاحٚٞ اهوي٘ٙٞ ٓٛ اه  ِٙتط  إهٚٔا اٮُطاْ  ذكلس ٗأُ لٟ ، ٗٓلٛ اهل  ٙعلٚؼ يف      

كِ ٔلللا، ٗا٪ضلللسٝ ٓلللٛ اهعػلللعٝ اهللل  تللل٘فس ٪فسا ٓلللا ضلللًى احلٚلللاٝ، ٗاحلٌاٙلللٞ،  

 ٗاه بٚٞ، ٗاهتكاًّ بني أفسا ٓا، ... إخل.     

 ا٪ضسٝ اؾط٩حٳا. - ز

بأُلٔا:   زابطلٞ ايتتٌاعٚلٞ ًلّ شٗج ٗشٗيتلٞ     ٙعسفٔا كى ًّ  أٗيتربْ، ٌُٗٚل٘ب ، 

ٗأ  اي أٗ  ْٗ أ  اي، أًّٗ شٗج مب س ٖ ًلع أ  اهلٕ، أٗ شٗيتلٞ ًلع أ  ا لا، ٗتلد       

تتطللع ٗتػللٌى اجلللدٗ  ٗا٪ح للا  ٗبعللع ا٪تللازز، عوللٟ أْ ٙلُ٘لل٘ا ًػلل كني يف  

ٗتؿلللِ  ا٪ضلللسٝ إم ُللل٘عني  . 6 ًعٚػلللٞ ٗاحلللدٝ ًلللع اهصٗيتلللٞ أٗ اهلللصٗج ٗا٪  لللاي   

توللم اجلٌاعللٞ اولُ٘للٞ ًللّ اهللصٗج    تللدٝ ، فا٪ضللسٝ اهِ٘ٗٙللٞ، ٗٓللٛ:      ُ٘ٗٙللٞ، ٗمم

، ٗا٪ضلسٝ   7 ٗاهصٗيتٞ ٗأ٨ٗ ٌٓا ملع اوتلصٗيتني اهلرّٙ ٙقٌٚلْ٘ يف ًطللّ ٗاحلد        

اجلٌاعلٞ اهلل  تعلٚؼ يف ًطلللّ ٗاحلد، ٗتتلللْ٘ ًلّ اهللصٗج     اوٌتلدٝ، ٗٓلٛ: توللم   

تلصٗيتني ٗأبِللا٢ٍٔ  ٗاهصٗيتلٞ ٗأ٨ٗ ٌٓللا اهلرك٘ز ٗاٮُللار ملع اوتللصٗيتني، ٗا٪٨ٗ  او   

ٗمعٍٓ ًلّ ا٪تلازز، كلاهعٍ أٗ اهعٌلٞ ٗا٨بِلٞ ا٪زًلى اهلرّٙ ٙقٌٚلْ٘ يف اوطللّ          

، ٗتعلسب   8 ذاتٕ ٗٙعٚػلْ٘ حٚلاٝ ايتتٌاعٚلٞ ٗاتتؿلا ٙٞ  لب إغلساب ز٢لٚظ ا٪ضلسٝ        

  تتلْ٘ ًّ اهصٗج ٗاهصٗيتٞ ٗأ٨ٗ ٌٓا اهؿلياز،   بأُٔا: -أٙكٳا  –ا٪ضسٝ اوٌتدٝ 

ًٳللا يف ًِللصي ٗاحللد أٗ ًِللاشي      كٌللا تكللٍ اوتللصٗيتني ًللٍِٔ     ٗؾلليازٍٓ، ٗتقللٍٚ ماه

 . 9 ًتجاٗزٝ  

                                                           
ت املاح،اة إلاساامية للط،اعاة  النشار  الحوريا ت د   ذكار الط،عاة  الحااري (ت ( قام أإ راجه/ إأراهيم مصاطا   ي ار  ت املم ام الوسايوت ا  ان  الا رت )ثركياا  إساحار،ور 5)

ة العربيةت املم م الوج زت )مصر  ط،  أالةيئة العامة لشئو  املطا   الام  يةت  ت 12ص  . 11م(ت ص1446.  ار:ر  منم  الـل

 . 45م(ت ص1434 ( د. ريدا  ع،دال،اقيت الاسر،  الطاولةت )ال اهر،  ماح،ة الن ضة املصريةت1)

ـ اا ات الاجحماعيااة مااي الطاا   الاماارا: )دراسااة مااي علاام الاجحماااع الط ااي(ت )إلاسااا درية  املاحاا  2) ت 6ا  ااام ي ا ماادي ت  ( د. حساا   ع،دا مميااد أحمااد ردااوا ت د ر املح

 . 642م(ت ص1433

ـ  ات الاجحماعية مي الط   الامرا:ت مر 3)  . 642ج  ساأ ت ص( د. حس   ع،دا مميد أحمد ردوا ت د ر املح

 .  102م(ت ص1436ت 6مصطلمات العلوم الاجحماعيةت )أ   ت  ماح،ة ل، ا ت  د. أحمد ركع أد وت مم م ( 4)
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ًّٗ اهتعسٙ اد اهطلابقٞ، ٙتكل  أْ كلى ٗاحلد ٙعلسب ا٪ضلسٝ اُط٩ّتلا ًلّ اهدزاضلٞ          

ٚٳللا بأُٔللا: ٗحللدٝ ايتتٌاعٚللٞ تقللَ٘ عوللٟ    اهلل  أيتسآللا، ِٗٓللا ميلللّ تعسٙلل  ا٪ضللسٝ إيتسا٢

هرا فٔٛ تتلْ٘ ًّ اهصٗيتني، ثٍ اهصٗاج اوػسٗ ، ٗاهسيتى ٗاوسأٝ ٙلُ٘اْ ُ٘اٝ ا٪ضسٝ، 

اهللرّٙ ٙعٚػللْ٘  للب ضللق  ٗاحللد، ٗهلللى ًٌِٔللا  ٗزٖ يف   -أٗ ًللّ  ُٗٔللٍ  -ا٪٨ٗ  

ا٪ضللسٝ  ا٨تتؿللا ٜ، ٗا٨يتتٌللاعٛ، ٗاه قللايف، ...  ، ٗهلللى فللس  يف ا٪ضللسٝ بػلللٍى        

 خاف، ٗا٪ضسٝ بػلٍى عاَ  ٗز يف اجملتٌع.

تني، ا٪ٗم كوٌلٞ ا٪ًلّ،   ٙتلْ٘ ا٪ًّ ا٪ضلسٜ ًلّ كوٌل    تعسٙ  ا٪ًّ ا٪ضسٜ:  3

ٗاه اُٚٞ كوٌٞ ا٪ضسٝ. هرا ًلّ خل٩ي اهتعسٙ لاد اهطلابقٞ هلوٌلٞ ا٪ًلّ، ٗهلوٌلٞ        

ا٪ضسٝ، ٙتٍ ٗقع تعسٙ  ه٫ًّ ا٪ضلسٜ بأُلٕ: ا٪ًلّ اهػلاًى جلٌٚلع يت٘اُل  حٚلاٝ        

ا٪ضلللسٝ اوا ٙلللٞ ٗاوعِ٘ٙلللٞ; أٜ ٙػلللٌى أًلللّ ا٪ضلللسٝ يف مجٚلللع اجل٘اُللل  احلٚاتٚلللٞ،     

ٞ، ٗاهؿلخٚٞ، ٗاه قافٚلٞ، ... إخل، ٗأْ الازع حق٘تٔلا يف أًلّ      ٗاهِ طٚٞ، ٗاوعٚػٚ

ٗأًللاْ، ٗٓللرٖ اجل٘اُلل  تػلللى ًِظً٘للٞ ًتلاًوللٞ ٪ًللّ ا٪ضللسٝ، فللأًّ ا٪ضللسٝ     

 عٌوٚٞ  ِٙاًٚلٚٞ ًطتٌسٝ.

هللرا، فللا٪ًّ ا٪ضللسٜ ٓلل٘: تلل٘فع ا٪ًللّ بلللى ًعاُٚللٕ ٗأبعللا ٖ، ٗتلل٘فع ا٪ًللّ ٙعللين:   

سا ٓلا ٗممتولاتٔلا ًلّ أٜ أخطلاز تٔلد ٓا،      محاٙٞ ا٪ضلسٝ ًلّ أٜ اعتلدا١ عولٟ حٚلاٝ أف     

ٗأْ ٙػعس أفسا  ا٪ضسٝ با٨ ٣ٌِلاْ، فٚللْ٘  لٍ  ٗز ًٗلاُلٞ يف اجملتٌلع، ٗميازضلْ٘       

كللى حقلل٘تٍٔ اهطٚاضللٚٞ ٗا٨تتؿللا ٙٞ ... إخل يف أًللّ ٗأًللاْ، ٨ٗ ٙػللعسْٗ بللأٜ تٔدٙللد      

 هلٚاْ ا٪ضسٝ أٗ أحد أفسا ٓا.

    ٓ ٌلللا: ا٪ًلللّ اهلللداخوٛ، ٗا٪ًلللّ    ٗا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ ٙقلللَ٘ عولللٟ يتلللاًُني أضاضلللٚني، 

اخلللازيتٛ، ٗأًللّ ا٪ضللسٝ ٨ ٙتخقللث إ٨ ًللّ خلل٩ي احملافظللٞ عوللٟ حٚللاٝ أفللسا  ا٪ضللسٝ          

ٗممتولاتٔا، ٗا٪ًّ ا٪ضسٜ ٙستًأ با٪ًّ ا٨يتتٌاعٛ ٧ٙٗثس ٗٙتأثس بٕ بػلٍى عاَ، أٗ 

فسٗعللٕ بػلللٍى خللاف، ٨ضللٌٚا يف أفسعللٕ، كللا٪ًّ ا٨تتؿللا ٜ، ٗا٪ًللّ اهؿللخٛ،       

 ضٛ، ٗا٪ًّ اه قايف ... إخل.ٗا٪ًّ اهطٚا

هقد ٗز د ه ظٞ اوقً٘اد يف اوعجٍ اه٘ضلٚأ مبعِلٟ:   اهعِاؾلس      تعسٙ  اوقً٘اد:  4

ا٪ضاضللللٚٞ، ً للللى ًقً٘للللاد احلٚللللاٝ; أٜ اهعِاؾللللس اهكللللسٗزٙٞ ٗا٪ضاضللللٚٞ حلٚللللاٝ   
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َٱ اهعللٚؼ:       (10)اٮُطللاْ   ٌٲطلللٔا احلللسٵار ...، ٗتٶلل٘ا َٰ٘: اخَلٰػللًٞ اهلل  ٙٱ ،   ٗاوٶِقلل

َٱ اجلٶطٍ: اإً. ٗتٶ٘اَ كى غ١ٛ: ًا اضلتقاَ بلٕ     عٌا ٖ اهرٜ  ،(11)ٙقَ٘ بٕ. ٗتٶ٘ا

٘،َ، ٗاوقلَ٘ ًلّ      ٗٙ ٍٔ مما ضًث ًّ اهِاحٚٞ اهوي٘ٙٞ بأْ اوقً٘اد مجع ًٗ س ٓلا ًقل

ًقً٘للاد اهػلل١ٛ اهللرٜ ٙقللَ٘ بللٕ ِٗٙللتظٍ، فٌلل ٩ّ: اوللاي ًقللَ٘ ًللّ ًقً٘للاد احلٚللاٝ      

 اٮُطاُٚٞ.

   ٗ اوقؿل٘  باوقً٘لاد ِٓلا: تولم اهعِاؾلس اوا ٙلٞ       هرا، فاوقَ٘ ًلّ ًقً٘لاد اهػل١ٛ، 

ٗاوعِ٘ٙٞ اه   لاف  عولٟ ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ  أًلّ ا٪ضلسٝ  ٗاضلتٌسازٖ، ٗعلدَ تعسقلٕ          

٪ٜ خوللٍى  اخوللٛ أٗ خللازيتٛ، ٗتوللم اوقً٘للاد تتٌ للى يف: ز٢اضللٞ ا٪ضللسٝ، ٗاهت٘افللث         

اضلٚٞ  ٗا٨ُطجاَ بني اهلصٗيتني، ٗكلرا بلني أفلسا  ا٪ضلسٝ، ٗتل٘افس ا٨حتٚايتلاد ا٪ض       

ه٫ضللسٝ، ٗاهػلل٘ز٠ بللني أفسا ٓللا، ٗاهكللًأ ا٪ضللسٜ ٗا٨يتتٌللاعٛ، ٗاهتللصاَ ا٪ضللسٝ     

باوعاٙع ٗاهق٘اُني ٗا٪ُظٌٞ اهطا٢دٝ يف اجملتٌع، ٗا٨ضتقساز اهطٚاضٛ ٗا٨يتتٌلاعٛ،  

ٗتلللل٘افس اخلللللدًاد اهعاًللللٞ، كاهلٔسبللللا١ ٗا٨تؿللللاي ...، ٗاهتلٚلللل  ًللللع اه٣ًٚللللٞ     

 ا٨يتتٌاعٚٞ، ... إخل.

 تعسٙ  اوع٘تاد:  5

ّٞ:  -أ  اوع٘تاد هي

ّٞ ًللّ اهعلل٘ق، ٗاهعلل٘ق: احلللًظ ٗاهؿللسب ٗاهت ًللٚأ، كللاهتع٘ٙث ...،          اوع٘تللاد هيلل

ٕٶ ، ٗٙقاي: علاتين علا٢ث، ً لى: علاق اهػلصـ       12 ٗع٘ا٢ثٱ اهدٓس اهػ٘امىٱ ًّ أحداث

 اٮُطاْ  غ١ٛٳ ًا ًّ اهقٚاَ بأٜ أًس ًّ ا٪ً٘ز، أٗ ًِعٕ علا٢ث أٗ ع٘ا٢لث علدٝ ًلّ     

ٍٜ عٌٍى ًلا، هلرا فاهد٨هلٞ اهوي٘ٙلٞ هوٌع٘تلاد ٓلٛ ٗيتل٘  علا٢ث، أٗ ًع٘تلاد           اهقٚاَ بأ

علللدٝ تقللل  أًلللاَ اهػلللصـ حٚلللاي أ ا١ أٜ عٌلللى ًلللّ ا٪عٌلللاي، أٗ يف اه٘ؾللل٘ي إم 

ًا، أٗ يف  قٚث أٜ أًلٍس ًلّ ا٪ًل٘ز، أٗ يف اه٘ؾل٘ي إم أٓدافلٕ، ... إخل،       ًلاْ

ٕٱ عّ ذهم.    ٗذهم بطً  ٗيت٘  اوع٘تاد اه  تعٚق

                                                           
 . 532م(ت ص6410ه/ 1035ت 1( د. رارر سيد أحمد  ي ر  ت املم م الوسيوت )أ   ت  دار إحيا  الت اذ العر ع للط،اعة  النشر  الحوري ت  14)

ااا  العارلت اعحأاي أحاامييةا  أما   ن ع،اادالوهال  ن الصااد  الع،يادوت  ( 11) س  ت أاال ال اا ت قااومت 11إلاماام أ اع الاضال جماار الااديب ن أاب ماارم أاب م :اورت لب

  . 314 – 354ت د   ذكر الحاري (ت ص3)أ   ت  دار إحيا  الت اذ العر عت  

 .341 - 344ص ساأ ت مرج  الع  ت فصل ال ا ت أال ت3  ابميوت ال امو  يأادوت الا   ر  آع ول أب ن الديب مناد اللـوو  العامة (16)
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 اوع٘تاد اؾط٩حٳا:  - ز

تعسب اوع٘تاد بأُٔا:   كى فعى أٗ ممازضٞ تلسع ضو٘كٚاد ذلد ٝ تل٧ ٜ إم  

، ٗٙعلسب اوٶعل٘ق    13 ا٨يتتٌلاعٛ   إعاتٞ اهتصطٚأ أٗ اهتط٘ز ٗاهتٌِٚلٞ ًطلاز اهتقلدَ    

اه٘مٚ ٛ إُٔ:   كى اهِتا٢ج أٗ اهعٌوٚاد اهل   لد ًلّ تلٚل  اهِطلث ا٨يتتٌلاعٛ       

أٗ ت٘افقٕ، كٌا تتكٌّ قيّطا ٗت٘تسٳا يف اوطلت٠٘ اهًِلا٢ٛ ...، كٌلا ٙقؿلد بٔلرا      

ا٨ؾط٩: يف ًٚداْ اٮ ازٝ ضل١٘ تِ ٚلر ا٨ختؿلاف أٗ ا٪ ا١ اهل٘مٚ ٛ اهِلاتـ أٗ      

. ٗاوقؿ٘  باوع٘تاد:   اهع٘اًى اه  ت٧ ٜ إم ا٨سللساب علّ ا٪ذل٘ذج     14 اهط٤ٚ  

او للاهٛ هوتٌِٚللٞ; ٗ لل٘ي  ْٗ  قٚللث ا٪ٓللداب اهلل  ٙطللعٟ إهٚٔللا، فاوع٘تللاد تعللين    

ٚٳا، فاوصطأ اهرٜ ٙسضلٍ  سٙقلٞ اهتيلٚع تلد ٙؿلطدَ بلأفسا         ٓٳا ضو٘كٚٳا ضوً اجتا

ّ أذلا  اهطلو٘ن اهل  ٙسٙلد     اجملتٌع ٗضو٘كٍٔ اهلرٜ تلد ٙع٘تلٕ علّ  قٚلث أٜ ًل      

 .    15 اوٌِٛ أْ ٙطع عوٚٔا  

ٚٳلا، بأُٔلا: تولم اوع٘تلاد اهل            ًّٗ خ٩ي ًا ضلًث، ميللّ تعسٙل  اوع٘تلاد إيتسا٢

تعٚث عٌى اه س ، أٗ ا٪ضسٝ، أٗ اجلٌاعٞ، أٗ اجملتٌع أٗ مع ذهم، هوقٚلاَ بلأ ا١ أٗ   

ٚلث أٜ ٓلدب ًلّ ا٪ٓلداب     إزلاش أٜ عٌى ًّ ا٪عٌاي، أٗ أًٍس ًّ ا٪ً٘ز، أٗ هتخق

 اه  ٙسٙد اه٘ؾ٘ي إهٚٔا، ض٘ا١ كاُب ًا ٙٞ أَ ًعِ٘ٙٞ أٗ كوٌٚٔا ًعٳا.  

اهل  تعل ض حٚلاٝ ا٪ضلسٝ أٗ      -ض٘ا١ كاُب ًا ٙلٞ أَ ًعِ٘ٙلٞ    -ٗٓرٖ اوع٘تاد 

ممتولاتٔا، فإُٕ ب٩ غم ض٘ب ٙلْ٘  ا آثلاز ضلوًٚٞ عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٗهللّ       

 ًٗؿدز ٗحجٍ اهعا٢ث أٗ اوع٘تاد.ا٬ثاز اهطوًٚٞ تت٘ت   ط  ُ٘  

ٞ ا٪ًّ ا٪ضسٜ: إْ ه٫ًّ ا٪ضسٜ أٌٓٚٞ عوٟ ًطت٠٘ ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع، ٗذهم عوٟ  أٌٓٚ

 اهِخ٘ ا٬تٛ:

 أٌٓٚٞ ا٪ًّ عوٟ ًطت٠٘ ا٪ضسٝ.  -1

                                                           
ت رساالة ماجساح   ر ا  منشاور،ت م دماة إما  قسام أحمد ن قاسم عحيا ت معوقاات الح مياة الاجحماعياة ماي الايمب )دراساة ثيليلياة ر:رياة(( 13)

 .  33مت ص6446علم الاجحماعت كلية آلادالت جامعة  ـدادت ) ـداد(ت 

 .  164ص ساأ ت مرج مصطلمات العلوم الاجحماعيةت د. أحمد ركع أد وت مم م ( 10)

 .  111م(ت ص1435ت 6ري ت  ت )ال ويد  دار ال لم للنشر  الحو د. علية حسب حس  ت الح مية ر:رًيا  ثط،ي ًيا (15)
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إْ ا٪ًّ ا٪ضلسٜ هلٕ أٌٓٚتلٕ; حٚل  ٙعٌلى عولٟ احملافظلٞ عولٟ ا٪ضلسٝ ٗأفسا ٓلا ًلّ            

 ٜ   قللسٗزٝ ايتتٌاعٚللٞ، فٔلل٘ ًطلل٧ٗهٚٞ ًػلل كٞ بللني   اهت لللم، هللرا فللإْ ا٪ًللّ ا٪ضللس

مجٚللع أفللسا  ا٪ضللسٝ، كٌللا أْ اهت لللم ا٪ضللسٜ ٙلل٧ ٜ إم اخللت٩ب ا٪ ٗاز ٗؾللسا         

اوساكللص، ٗٗٓللّ اهللسٗابأ، ٗفقللداْ ا٨حلل اَ اوتًللا ي، ٗٙلل٧ ٜ اهت لللم ا٪ضللسٜ إم       

ٚلاْ ا٪ضلسٜ   أُٚاز اهقٍٚ اهطلا٢دٝ يف اجملتٌلع، ٗأُٚلاز اهقلٍٚ اهتقوٚدٙلٞ; مملا ٙعلسض اهًِ       

، فاه س   ايتٞ إم ا٪ًلّ حتلٟ ٨ ٙللْ٘ ًٔلد ٳا يف زشتلٕ أٗ يف       16 هوت لم ٗا٨ُٔٚاز  

 .  17 ًطتقًوٕ ًٗطتقًى أ٨ٗ ٖ ٗأضستٕ، ٗحتٟ ٙلْ٘ ًطتقسٳا يف حٚاتٕ ا٪ضسٙٞ

ٗٓلللرا ٧ٙكلللد   أٌٓٚلللٞ ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ ًلللّ خللل٩ي ا٨هتلللصاَ باهتقاهٚلللد ا٨يتتٌاعٚلللٞ    

ٗتسبٚلٞ ا٪بِلا١ ٗزعلاٙتٍٔ، ٗقلسٗزٝ اهتعلاْٗ ٗاهتلاًلى بلني        اٮصلابٚٞ يف تلّ٘ٙ ا٪ضلسٝ  

أفسا  ا٪ضسٝ; هتخقٚث ًؿوخٞ ا٪ضسٝ ًٗؿوخٞ اجملتٌلع، ًٗلّ ِٓلا فلإْ ًطل٧ٗهٚٞ ا٪ًلّ       

ا٪ضسٜ ًط٧ٗهٚٞ ًػ كٞ بلني أفلسا  ا٪ضلسٝ عاًلٞ، ٗبلني اه٘اهلدّٙ خاؾلٞ، ًٗطل٧ٗهٚٞ         

عٜ٘، ًّٗ خ٩ي اهًعد علّ  ٗضا٢ى ا٨تؿاي اجلٌآعٜ ًّ خ٩ي تٚأًا بدٗز إصلابٛ ت٘

 .      18 ب  اهرباًج اه  تصّٙ اهػس ٗتصز  برٗزٖ بني بعع أفسا  اجملتٌع  

ٗأٌٓٚٞ ا٪ًّ ٨ تقتؿس عوٟ حٚاٝ اٮُطاْ فقأ، بى تػلٌى حٚلاٝ كلى كلا٢ّ حلٛ،      

 را فا٪ًّ ٙعد ًّ اهكسٗزٙاد حلٚاٝ اٮُطلاْ، ًٗلّ  ْٗ ا٪ًلّ ٨ ٙطلتطٚع اٮُطلاْ أْ      

ٙٳللا  ٙطللت ٌس يتٔللدٖ ٗف لللسٖ يف اٮبللدا  ٨ٗ ٙ لللس يف أٜ عٌللى ٙطللآٍ يف عٌوٚللٞ اهتٌِٚللٞ أ

كاْ ُ٘عٔا  اتتؿا ٙٞ، ايتتٌاعٚٞ، ثقافٚٞ، ضٚاضٚٞ، ... إخل ، بى إُٕ ٙػعس باٮحًلا ;  

 ّ هِ طلللٕ أٗ ًاهلللٕ أٗ  ٪ْ كلللى ٌٓلللٕ ٗت للللعٖ ٗيتٔلللدٖ ً كلللصٴ يف كٚللل  ضلقلللث ا٪ًللل

 ... إخل، فا٪ًّ هٕ أٌٓٚتٕ يف  قٚث اهعٚؼ اهلسٍٙ هو س  ٗا٪ضسٝ. عسقٕ

هرا، فإْ ا٪ًّ ا٪ضسٜ هٕ أٌٓٚتٕ اخلاؾٞ; ٪ُٕ اهقاعدٝ ا٪ضاضٚٞ، أٗ مبعِلٟ اوقلَ٘   

ًٳللا بللا٪ًّ        ا٪ضاضللٛ ه٫ًللّ ا٨يتتٌللاعٛ، هللرا فللإْ ا٨ٓتٌللاَ بللا٪ًّ ا٪ضللسٜ ٙعللد آتٌا

ّ ا٪ضلسٜ ٙطلتقس ا٪ًلّ ا٨يتتٌلاعٛ; ٪ْ     ا٨يتتٌاعٛ هوٌجتٌلع كللى، ٗباضلتقساز ا٪ًل    

ا٪ًّ ا٪ضسٜ ًستًأ بلا٪ًّ ا٨يتتٌلاعٛ ٗاهعللظ ؾلخٚ ، فللى ًٌِٔلا ٙل٧ثس ٗٙتلأثس         

                                                           
ت 1د. ن داااااكر سااااعيد  الاااادكحور  الااااد أااااب ع،اااادالعنين ا ماااارفمت مااااااهيم أم يااااةت )الريااااا:  جامعااااة راااااي  العربيااااة للعلااااوم الام يااااةت  ( 11)

 .  66م(ت ص6414ها/ 1031

 . 146م(ت ص1435ت 6( ن السيد الةاأوت الحاي   الامة ال اسيةت )إلاسا درية  املاح  ا  ام ي ا مدي ت  12)

 .   63د. ن داكر سعيد  الدكحور  الد أب ع،دالعنين ا مرفمت مااهيم أم يةت مرج  ساأ ت ص( 13)
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ًٳا ٗإصلابٳللا، هللرا فاحملافظللٞ عوللٟ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ ٙعللد ذلافظللٞ عوللٟ ا٪ًللّ          بللا٬خس ضللو

 ا٨يتتٌاعٛ; ٪ْ ا٪ضسٝ ٓٛ اخلوٚٞ أٗ اهِ٘اٝ ا٪ٗم هوٌجتٌع.

 وٟ ًطت٠٘ اجملتٌع.أٌٓٚٞ ا٪ًّ ع -2

ٙعللد ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ ًلللّ ًقً٘للاد ا٪ًللّ ا٨يتتٌللاعٛ، بلللى اوقللَ٘ ا٪ضاضللٛ ه٫ًلللّ         

ا٨يتتٌلاعٛ هوٌجتٌللع; ٪ْ اه لس  بػلللٍى خلاف ٗا٪ضللسٝ بػللٍى عللاَ تعلد اهِلل٘اٝ ا٪ٗم      

هوٌجتٌع; ٪ْ اجملتٌع ًلْ٘ ًّ أفسا ، فا٪ًّ ا٪ضسٜ هٕ أٌٓٚٞ يف احلٚاٝ ا٨يتتٌاعٚلٞ  

ْ ا٪ضللللسٝ تت اعللللى ٗتػللللازن اجملتٌللللع يف مجٚللللع غلللل٧ْٗ احلٚللللاٝ هوٌجتٌللللع كلللللى; ٪

 ا٨تتؿللا ٙٞ، ٗا٨يتتٌاعٚللٞ، ٗاه قافٚللٞ، ٗاهطٚاضللٚٞ، ... إخل ، ٗكللرهم اوػللازكٞ يف    

 اهتعاْٗ ٗاهتلافى ٗاه ابأ بني أفسا  اجملتٌع، فا٪ضسٝ تقَ٘ بأ ٗاز رلتو ٞ يف اجملتٌع.

ٗا٪ًّ ا٨يتتٌاعٛ هٕ أٌٓٚتٕ; ٪ُلٕ ٙػلٌى مجٚلع دللا٨د احلٚلاٝ عولٟ ًطلت٠٘ اه لس          

ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع، ٗذهم يف إشاهٞ اخل٘ب ٗاهقوث يف احلٚلاٝ اهًٚ٘ٚلٞ، كلأًّ اٮُطلاْ يف     

 خوٕ ا٨تتؿا ٜ اهللايف، ٗا٪ًلّ يف اهعٌلى ًلّ أٜ إؾلابٞ أٗ ًػلل٩د أثِلا١ اهعٌلى،         

سض ٪ٜ إؾللابٞ ًسقللٚٞ، ٗا٪ًللّ اه٣ًٚللٛ اوتٌ للى يف  ٗأًللّ اٮُطللاْ عوللٟ ؾللختٕ ًللّ اهتعلل 

ُقللاٗٝ ا لل٘ا١ ٗاوللا١ ... إخل، ٗا٪ًللّ ًللّ اجلسميللٞ، كاهقتللى أٗ اهطللستٞ أٗ اهطللو  ٗمللع      

ذهم، فا٪ًّ أضلاع احلٚلاٝ; ٪ْ بلٕ تتخقلث اهطٌأُِٚلٞ ٗا٨ضلتقساز عولٟ ًطلت٠٘ ا٪ضلسٝ          

 ٗاجملتٌع.  

بلد١ٳا ًلّ اه لس   طل  تدزتلٕ      ٗ قٚث ا٪ًلّ ا٨يتتٌلاعٛ ميلس مبساحلى علدٝ ًستًلٞ،       

اهًدُٚٞ، ٗاهرِٓٚٞ  اهعقوٚٞ ، ٗإًلاُٚاتٕ اوا ٙٞ، ٗاُتٔا١ٳ باهدٗهٞ، ٗهوت٘قلٚ  ِٓلا، فلإْ    

 كى ًسحوٞ أٗ عؿس هٕ أضاهًٕٚ ٗ سا٢قٕ ٗإًلاُٚاتلٕ يف  قٚث ا٪ًّ ا٨يتتٌاعٛ.

 هللرا، فللإْ ا٪ًللّ عوللٟ اوطللت٠٘ اخلللاف ٗاهعللاَ  اه للس  ٗاجملتٌللع  ًت٩شًللاْ; أٜ ٨        

ميلّ اه ؿى بٌِٚٔا; ٪ْ اه س  يتلص١ ًلّ اجملتٌلع ٗاجملتٌلع ًللْ٘ ًلّ ا٪فلسا ، فٌٔلا         

ًتلا٩ًْ; أٜ كى ًٌِٔا ًلٌلى ه٭خلس،  لرا فاهع٩تلٞ بٌِٚٔلا ع٩تلٞ تلسابأ ٗتلأثع         

ًٳا ٗإصلابٳلا، فلاه س  ٓل٘ اهِل٘اٝ ا٪ٗم ه٫ضلسٝ،          ٗتأثس; كى ًٌِٔا ٧ٙثس ٗٙتلأثس بلا٬خس ضلو

ٗم هوٌجتٌللع، هللرا فللاه س  ٨ ٙطللتطٚع أْ ٙللأًّ عوللٟ ُ طللٕ    ٗا٪ضللسٝ تػلللى اخلوٚللٞ ا٪ 

ٗعسقٕ ًٗاهٕ، بى ٨ٗ ميلِٕ ممازضٞ كى أعٌاهٕ ُٗػا اتٕ ... إخل، يف دلتٌع تط٘ ٖ 

اه ٘قللٟ أٗ ا٨قللطساز ٗا٨سلللساب ... إخل، كللرهم اجملتٌللع ٓلل٘ ا٬خللس ًللّ اهؿللع  أْ 
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    ٚ ٍ ٗاوعلاٙع ٗاهق٘اعلد   ٙط٘ ٖ ا٪ًّ ٗا٨ضتقساز، ٗبني أفسا ٖ أغلصاف ًِخسفلْ٘ علّ اهقل

ٗاهق٘اُني ٗاهِظٍ ا٨يتتٌاعٚٞ اهطا٢دٝ يف اجملتٌع. ٗأخعٳا فإْ اهع٩تٞ بلني ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ    

ًٳا ٗإصلابٳا.    ٗا٪ًّ ا٨يتتٌاعٛ ع٩تٞ هصَٗ ٗت٩شَ; ٪ْ ك٩ّ ًٌِٔا ٧ٙثس ٗتأثس با٬خس ضو
ع٘ز، ٗهلرا  ٙعد ا٪ًّ ا٪ضسٜ ًّ أٓلٍ احلايتلاد يف حٚلاٝ اهػل     خؿا٢ـ ا٪ًّ ا٪ضسٜ:

 ٙتٌٚص خبؿا٢ـ يت٘ٓسٙٞ عدٝ، ًّ أٌٓٔا:  

إُٕ أًلّ غلاًى جلٌٚلع ُل٘احٛ حٚلاٝ ا٪ضلسٝ ٗأفسا ٓلا، ٗٙػللى ًِظً٘لٞ ًتلاًولٞ            -

 جلٌٚع اجل٘اُ  احلٚاتٚٞ، ٗاهِ طٚٞ، ٗاهؿخٚٞ، ... إخل، ٗٓ٘ كى ٨ ٙتجصأ.

ًٳلللا ًلللّ ًقً٘لللاد حٚلللاٝ ا٪ضلللسٝ ٗأفسا ٓللا، بلللى ًقلللَ٘ ًلللّ ًقً٘لللاد ا٪ًلللّ    - ٙٱعللد ًق٘

فعوللٟ ضللًٚى ا٨يتتٌللاعٛ هوٌجتٌللع ا٪كللرب; ٪ْ ا٪ضللسٝ ٓللٛ اخلوٚللٞ ا٪ٗم هوٌجتٌللع، 

او لللاي ٨ احلؿلللس عِلللدًا تللللْ٘ ا٪ضلللسٝ ٗأفسا ٓلللا آًلللِني عولللٟ حٚلللاتٍٔ ٗعسقلللٍٔ 

ٗٙتعاًلى ًلع أفلسا  اجملتٌلع يف      ٗأً٘ا ٍ ٗأٓؤٍ، فإْ كى ًٌِٔا ٙطلتطٚع أْ ٙت اعلى  

 مجٚع غ٧ْٗ احلٚاٝ ا٨تتؿا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚٞ ... إخل. 

يف ملى ا٪ًللّ ا٪ضلسٜ ٙطللتطٚع أفلسا  ا٪ضللسٝ أْ ميازضل٘ا حقلل٘تٍٔ، ٗأْ ٙػللازك٘ا      -

أفسا  اجملتٌع يف اهتٌِٚٞ أٙٳلا كلاْ ُ٘عٔلا  اتتؿلا ٙٞ، ايتتٌاعٚلٞ، ثقافٚلٞ، ... إخل ،       

  ٍ ًٗٔلازاتٍٔ ٗإبلداعاتٍٔ اهعوٌٚلٞ ٗاه لسٙلٞ، ٗاهعٌوٚلٞ يف       باٮقافٞ إم إبلساش تلدزاتٔ

بللى دلللاي تٌِٚللٞ ا٪ضللسٝ بػلللٍى خللاف، ٗيف دلللاي تٌِٚللٞ اجملتٌللع بػلللٍى عللاَ،       

 ٗإمٔاز أ ٗازٍٓ ٗت اعؤٍ يف احلٚاٝ اهًٚ٘ٚٞ عوٟ ًطت٠٘ ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع.

يف ملللى ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ تلللتٍ احملافظلللٞ عولللٟ كٚلللاْ ا٪ضلللسٝ ٗت٘اشُٔلللا ًلللّ اخلولللى،    -

ٗاهعلظ ًّ ذهم يف حاهٞ ٗيت٘  أٜ خوى يف أحد عِاؾسٖ ًٗقً٘اتٕ، فإُلٕ بل٩ غلم    

 ضٚلْ٘ هٕ اُعلاضاتٕ اهطوًٚٞ عوٟ أًّ ا٪ضسٝ.

با٪ًّ ا٪ضسٜ تط٘  اهت اع٩د ٗاهع٩تاد احلٌٌٚٞ بني أفسا  ا٪ضسٝ ٗاجملتٌلع، بلى    -

ٗاجملتٌلع  ٗاه ابأ ٗاهتلاًى ٗاهتعاْٗ ٗاهتٌاضم بني أفسا  ا٪ضلسٝ بػللٍى خلاف،    

 بػلٍى عاَ.

إْ ا٪ًّ ا٪ضلسٜ ٙتلأثس بلاوتيعاد اهطٚاضلٚٞ ٗا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاه قافٚلٞ ...         -

ًٳا ٗإصلابٳا.  إخل اه   ؿى يف اجملتٌع ضو
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ا٪ًلللّ ا٪ضلللسٜ عٌوٚلللٞ  ِٙاًٚلٚلللٞ ًطلللتٌسٝ ًٗتطللل٘زٝ بتطللل٘ز اجملتٌلللع اتتؿلللا ٙٳا       -

 تتٍ إ٨ ًّ خ٩ي ا٨هتلصاَ بلاهقٍٚ ٗاوعلاٙع    ٗايتتٌاعٚٳا ٗثقافٚٳا ... إخل، ٗٓرٖ اهعٌوٚٞ ٨

 ٗاهق٘اعد ٗا٪ُظٌٞ اهطا٢دٝ يف اجملتٌع.

ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ ًللّ حٚلل  اهتخقٚللث; حقٚقللٞ ُطللًٚٞ ٗهٚطللب ًطوقللٞ; مبعِللٟ أْ ا٪ًللّ    -

حقٚقللٞ ًللتيعٝ ٗهٚطللب ثابتللٞ; ٪ْ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ اهػللاًى ٨ ٙتخقللث بػلللٍى كاًللى;  

يف  -ً ّولا   -، ًٗا ضلؿى اهَٚ٘ ًّ  قٚث ف٩بد ًّ ٗيت٘  ُقـ يف أحد ًقً٘اتٕ

اجلاُ  ا٨تتؿا ٜ، تد ٙط٘ ٖ اهِقـ مدٳا أٗ بعد مد أٗ بعد غٔس أٗ أغلٔس ... إخل،  

ٗٓلرا يف اجل٘اُ  ا٪خس٠ اوقً٘ٞ ه٫ًّ ا٪ضسٜ، فا٪ًّ ًّ ا٪ً٘ز اهِطلًٚٞ اهل    

زاد اهصًللاْ تتللأثس بللاوتيعاد ا٨تتؿللا ٜ ٗا٨يتتٌاعٚللٞ ٗمعٓللا يف اجملتٌللع، ٗباعتًللا   

 ٗاولاْ ٗاخت٩ب أٗقا  ٗأح٘اي كى أضسٝ، بى ٗكى دلتٌع.  

 مقومات األمن األسري: المبحث الثاني

إْ ا٪ًّ ا٪ضسٜ ٙقَ٘ عوٟ أضظ ًِاضًٞ حلٚاٝ ا٪ضلسٝ، ٗذهلم بقٚلاَ أفلسا  ا٪ضلسٝ       

باختاذ كى اه٘ضلا٢ى اوػلسٗعٞ; ٮصللا  أًلّ ا٪ضلسٝ ًلّ خل٩ي تل٘فع  اهيلرا١ اوِاضل ،           

اهػسز اهِقٚٞ، ٗاهلطا١ او٢٩ٍ، ٗاوأ٠ٗ  اوطلّ  اهلايف ٗاهؿلخٛ، ٗا٪ثلار    ًٗٚاٖ

 اوِاض ، باٮقافٞ إم ت٣ٚٔٞ اجل٘ اوِاض  اهرٜ ٨ ٙلدز اهِ ظ، ... إخل . 

كٌللا أْ اوقً٘للاد اهلل  تلل٧ ٜ إم اضللتتاز ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ كلل عٝ ًٗ ابطللٞ فٌٚللا        

ٖ اوقً٘للاد كلل عٝ ًٗتِ٘عللٞ عوللٟ    بِٚٔللا،  ٚلل  ٙعللٚؼ أفللسا  ا٪ضللسٝ ًط٣ٌللِني، ٗٓللر     

ًطت٠٘ ا٪ضسٝ أٗ عوٟ ًطت٠٘ اجملتٌع، هرا فلإْ ه٫ًلّ ا٪ضلسٜ يتِلاحني، ا٪ٗي: ا٪ًلّ      

اهداخوٛ اوتٌ ى يف اه٣ًٚٞ اهداخوٚٞ ه٫ضسٝ، ٗاجلِا: اه اُٛ: ٗٓ٘ ا٪ًّ اخللازيتٛ اوتٌ لى   

خوٚلٞ ٗاخلازيتٚلٞ   يف اه٣ًٚٞ اخلازيتٚٞ احملٚطٞ با٪ضسٝ، ٗضٚتٍ احلدٙ  عّ اوقً٘لاد اهدا 

 باهت ؿٚى يف ًطوًني عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:     

 املقومات الداخلية: املطلب األول

إْ اوقؿ٘  باوقً٘اد اهداخوٚٞ يف ٓرا او٘ق٘  ٓٛ، اوقً٘اد  اخلى ُطلاق ا٪ضلسٝ،    

أٗ يف ذلللٚأ ا٪ضللسٝ اهللداخوٛ، ُٗظللسٳا هتعللد ٓا، ضٚقتؿللس احلللدٙ  عوللٟ أٓللٍ ٓللرٖ          

 ا٬تٛ:    اوقً٘اد، ٗذهم عوٟ اهِخ٘



 
 

 
 
 

178  
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 صالح ناصر الحـسـني  أحمدز عزيد. |                           املعوقات –املقومات  –املفاهيه    األمن األسري
ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتوبر( 15( المجلذ )12العذد )

تػلى ا٪ضسٝ دلتٌعٳا ؾيعٳا، ٗٓرا اجملتٌع اهؿيع ٨ ٙطتقٍٚ أًلسٖ ٨ٗ   تٚا ٝ ا٪ضسٝ:

غ٧ُٕٗ إ٨ بس٢ٚظ ٙدٙس ٗٙػسب عوٟ إ ازتٕ، ٗٙدّٙ هلٕ باهطاعلٞ مجٚلع أفلسا ٖ  أٜ أفلسا       

، ٗٓلرا ٙل٧ ٜ يف اهِٔاٙلٞ إم     19 ا٪ضسٝ  ٗإ٨ اضتخاي أًسٖ، ٗضا ٖ اه ٘قٟ ٗا٨قطساز

 أًّ اجملتٌع اوؿيس، ٗٓٛ ا٪ضسٝ.خوى يف 

ٗتٱطِد ٗمٚ ٞ ز٢اضٞ ا٪ضسٝ إم اهصٗج، ٗتد ختتو  ًّ دلتٌع إم آخلس، ٨ضلٌٚا يف   

اجملتٌعللاد اٮضلل٩ًٚٞ ٗمللع اٮضلل٩ًٚٞ، فس٢اضللٞ   اهللصٗج ه٫ضللسٝ يف اٮضلل٩َ ٨ تِطللٜ٘  

فلاهصٗاج يف  عوٟ اُتقاف ًّ غصؿٚٞ اوسأٝ اودُٚٞ، كٌا ٓ٘ اهػأْ يف ا٪ًٍ اوطٚخٚٞ، 

اٮض٩َ طلتو  اخت٩ّفا يت٘ٓسٙٳا عّ اهصٗاج يف ًعظٍ أًٍ اهيسز اوطٚخٛ يف إُٔ ٨ ٙ قد 

اوللسأٝ األلا ٨ٗ غصؿللٚتٔا اودُٚللٞ، ٨ٗ أٓوٚتٔللا يف اهتعاتللد، ٨ٗ حقٔللا يف اهتٌوللم، بللى   

تظى اوسأٝ اوطوٌٞ ذلت ظٞ باأا ٗاضٍ أضستٔا ٗبلاًى حق٘تٔا اودُٚٞ، ٗبأٓوٚتٔا يف 

ٌللى ا٨هتصاًللاد ٗإيتللسا١ رلتولل  اهعقلل٘  ًللّ بٚللع ٗغللسا١ ًٗٓللٞ ٗٗؾللٚٞ ًٗللا إم ذهللم،      

 .  20 ٗذلت ظٞ  قٔا يف اهتٌوم اوّلا ًطتقّوا عّ معٓا  

ٗضوطٞ ا٪ز ًطتٌدٝ ًّ كُٕ٘ اوعٚى ا٪ٗي ه٫ضسٝ ٗٙقلَ٘ بتل٘فع ا٪ًلّ ٗا٨ ٣ٌِلاْ     

طلس ٗاهصيتلس ٗاهعقلاز     ا، ٗٓلرا مملا يتعولٕ ٙ لسض زأٙلٕ ٗممازضلٞ ضلوطاد اهكلًأ ٗاهق        

عولللٟ أفلللسا  ا٪ضلللسٝ; ٪ُلللٕ ٓللل٘ اهلللرٜ ميولللم ًؿلللا ز اٮُتلللاج يف ا٪ضلللسٝ ٗٙلللدٙس أً٘زٓلللا   

ا٨تتؿا ٙٞ ٗاوعٚػٚٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاه قافٚلٞ ٗمعٓلا ًلّ اهِػلا اد، هلرا فلسأٜ ا٪ضلسٝ         

 .  21 ًطتٌد ًّ آزا٢ٕ ٗكوٌتٕ ٓٛ اهعوٚا  ْٗ ا٪خر يف احلطًاْ آزا١ بقٚٞ أفسا  ا٪ضسٝ
ٙعد تلٚ  أفسا  ا٪ضسٝ ًّ ًقً٘لاد ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ، فتلٚل      تلٚ  أفسا  ا٪ضسٝ: 

اهصٗيتني فٌٚا بٍِٚٔ هٕ اُعلاضاتٕ اٮصلابٚٞ عوٟ ا٪بِا١، ٗكرا تلٚل  ا٪بِلا١  أفلسا     

ا٪ضللسٝ  فٌٚللا بٚللٍِٔ هللٕ اُعلاضللاتٕ اٮصلابٚللٞ عوللٟ ا٪ضللسٝ، ٗكللرهم تلٚلل  أفللسا        

عللٚؼ فٚٔللا ا٪ضللسٝ، ٗكللرا اهتلٚلل  ًللع اوللتيعاد ا٪ضللسٝ ًللع اه٣ًٚللٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ اهلل  ت

ا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاهطٚاضلٚٞ; أٜ اهتلٚل  ًلع احلٚلاٝ اهطلا٢دٝ يف اجملتٌلع، ٗيف         

 ُٔاٙٞ ا٪ًس فإْ اهتلٚ  اهًِا١ ٧ٙ ٜ إم أًّ ا٪ضسٝ ٗاضتقسازٓا.

                                                           
 .131ت د   ذكر الحاري (ت ص1لط،   النشرت  د. عبي ع،دالواحد  اميت الاسر،  اب حم ت )ال اهر،  دار ن ضة مصر ل( 14)

 .131د. عبي ع،دالواحد  اميت الاسر،  اب حم ت مرج  ساأ ت ص( 64)

 د. ن راوة الا ر ت رموذ  الست اثينية الض،و الاجحماإلاي مي الد ر العربيةت )الريا:  مطا   أكاديمية راي  العربية للعلاوم الام ياةت (61)

 .631 – 634م(ت ص1442ت 1 
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عللاٙع إْ اه بٚللٞ ًللّ أٓللٍ اه٘ضللا٢ى   ٮكطللاز اه للس  او  تسبٚللٞ ا٪٨ٗ  اه بٚللٞ اهطللوٌٚٞ:  

ا٨يتتٌاعٚللللٞ ٗاهقللللٍٚ ٗا٪ للللس اوسيتعٚللللٞ اوػلللل كٞ بللللني اه للللس  ٗا٪فللللسا  ا٬خللللسّٙ يف   

، هرا ف بٚٞ ا٪٨ٗ ، ٗكرا اهع٩تٞ بني أفسا  ا٪ضسٝ ٨بد أْ تللْ٘ تا٢ٌلٞ    22 اجملتٌع  

عوللٟ ا٪ضللظ ٗاوًللا ٥ اٮضلل٩ًٚٞ، ٗأْ تلللْ٘ تا٢ٌللٞ عوللٟ احلل اَ اهقللاُْ٘ اهعللاَ ٗآ از   

سب ٗاهتقاهٚللد احلٌٚللدٝ، ًٗطللت٘ٙاد اهللرٗق اهعللاَ، ٗكللرا، إزضللا١  اهطللو٘ن ٗت٘اعللد اهعلل

  23 اهع٩تلاد اوتًا هلٞ بلني أفللسا  ا٪ضلسٝ اهقا٢ٌلٞ عولٟ ت٘اعللد اٮخل٩ف ٗاحملًلٞ ٗاٮخللا١        

ٗا٨ح اَ اوتًلا ي فٌٚلا بٚلٍِٔ، ٗكلرا اهتعاًلى اهؿلا ق فٌٚلا بٚلٍِٔ اهلًني; ٗبٚلٍِٔ ٗبلني            

 أفسا  اجملتٌع.

 ٗ ز فعللاي يف إحطللاع اه للس  باُتٌا٢للٕ هوجٌاعللٞ ٗاجملتٌللع، بللى    فاه بٚللٞ اهطللوٌٚٞ  للا  

ٗإبللساش  ٗزٖ اه عللاي يف احلٚللاٝ ا٨يتتٌاعٚللٞ، ٗٓللرا ممللا ٙطللآٍ يف تعصٙللص اضللتقساز اه للس   

ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع; ٪ْ ا٪ضسٝ تعد اه٘ضلأ أٗ احمللٚأ ا٨يتتٌلاعٛ ا٪ٗي اهلرٜ ٙعلٚؼ فٚلٕ       

      ً ًٞ ه٩سللساب; إذا   تساعلٛ ا٪ضللسٝ   اه لس ، ٗا٪ضلسٝ ٓلٛ ًللّ أٓلٍ اهع٘اًلى اه٣ًٚٚلٞ اوطلل

تسبٚٞ أبِا٢ٔا اه بٚلٞ اهؿلخٚخٞ; ٪ْ ا٪ضلسٝ ٓلٛ اوطل٧ٗهٞ علّ تللّ٘ٙ أخ٩تٚلاد اه لس           

ب٘يتللللٕ عللللاَ، ٗعللللّ مللللسع اهؿلللل اد ا٪خ٩تٚللللٞ يف ُ طللللٕ، كا٪ًاُللللٞ، ٗاهؿللللدق،      

ٗاٮخ٩ف، ٗاه٘فا١، ٗاهتعا  ، ٗاه احٍ ٗمعٓا ًّ اهقٍٚ اه  تيلسع يف ُ لظ اه لس     

اهطللٜ٘، ف بٚللٞ ا٪٨ٗ  ٨بللد أْ تلللْ٘ ًطلتٌدٝ ًللّ اهقللٍٚ ا٪خ٩تٚللٞ ٗاه ب٘ٙللٞ   اهطلو٘ن 

 اهِابعٞ ًّ اهدّٙ اٮض٩ًٛ.

إْ تللدزٝ ا٪ضللسٝ عوللٟ تلل٘فع احتٚايتاتٔللا  تلل٘فع ا٨حتٚايتللاد ا٪ضاضللٚٞ ٪فللسا  ا٪ضللسٝ: 

اوِصهٚلٞ  اهكسٗزٙٞ ًّ او٘ا  اهيرا٢ٚٞ، ٗاووًظ، ٗاوطلّ، ٗا٪ثار، ٗا٪ ٗاد  ا٪ٗاُٛ  

ت٧ ٜ إم  قٚث ا٪ًّ اهراتٛ; ٪ْ ٓرٖ ا٪غٚا١ قسٗزٙٞ ٗأضاضٚٞ هٯُطاْ، ٨ٗ تطلتقٍٚ  

 حٚاٝ اٮُطاْ ٗا٪ضسٝ إ٨ بٔا.

1   ٞ إْ اولل٘ا  اهيرا٢ٚللٞ تعللد ًللّ ا٨حتٚايتللاد ا٪ضاضللٚٞ أٗ اهكللسٗزٙٞ        : اولل٘ا  اهيرا٢ٚلل

ٟ ا٪ضللسٝ إم هٯُطللاْ; ٪ُللٕ ٨ ٙطللتطٚع اهًقللا١ عوللٟ تٚللد احلٚللاٝ إ٨ بٔللا، هللرا تطللع 

                                                           
 .661م(ت ص1431ت 3( د. ن ل،ي  ال نيحيت الاسس الاجحماعية للت أيةت )أ   ت  دار الن ضة العربية للط،اعة  النشرت  66)

( د. ن ع،اادا مليم إأااراهيمت )) طااور، الاماارا: ال اسااية عباا  كيااا  الاساار،((ت كحااال الامااةت )قطاار  سلساالة د ريااةت ثصاادر كاال دااةريب عااب 63)

 .164هاا(ت ص1065(ت رمضا  35إلاساميةت العدد )  رار، الا قا   الشو  
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تلل٘فع احتٚايتاتٔللا ًللّ اولل٘ا  اهيرا٢ٚللٞ اوتٌ وللٞ يف احلًلل٘ز ٗا٪زش ٗمعٓللا ًللّ اولل٘ا    

 اهيرا٢ٚٞ اه   اف  عوٟ حٚاٝ اٮُطاْ ٗذٖ٘. 

إْ او٩بظ حايتٞ أضاضٚٞ هط  عل٘زٝ اٮُطلاْ، ٗتقٚلٕ ًلّ احللس      : او٩بظ اهلافٚٞ  2

هِلل٘  اه٢٩للث اهلل  توٚللث بللٕ ٗاهلرب  ٗاوطللس ٗاحلػللساد،  ٚلل  تلللْ٘ او٩بللظ ًللّ ا 

ٗمبلاُتللٕ، ٗأْ  للاف  عوللٟ حٚاتللٕ ٗؾللختٕ ًللّ ا٪ًللساض; كللأًساض اهللرب  أٗ    

 احلسازٝ ... إخل.

اوطللللّ ٓللل٘ ا٬خلللس ًلللّ احلايتلللاد اهكلللسٗزٙٞ; بلللى : اولللأ٠ٗ  اوطللللّ اهللللايف   3

ٚٳللا ٮٙلل٘ا١     ٗا٪ضاضللٚٞ هٯُطللاْ ٗا٪ضللسٝ، ٨ٗبللد أْ ٙلللْ٘ اوطلللّ ؾللخٚٳا ٗكاف

، ٗح ل  مجٚلع ممتولاتٔلا; ٪ْ اٮُطلاْ ٗا٪ضلسٝ  ايتلٞ إم       مجٚع أفلسا  ا٪ضلسٝ  

اٮٙللل٘ا١ ٗاه٘تاٙلللٞ ٗاحلٌاٙلللٞ ًلللّ احللللس ٗاهلللرب ، ٗاوطلللس، ٗاهسٙلللا:، ٗاحلػلللساد،       

ٗاحلٚ٘اُاد او  ضلٞ، ٗكلرا هوجول٘ع ٗاهساحلٞ، ٗاهِلَ٘، ٗتطلتطٚع ا٪ضلسٝ  اخولٕ         

عوللٟ أْ تقللَ٘ بإعللدا  ٗ ٔللٛ اهطعللاَ، ٗخللصْ مجٚللع احتٚايتللاد ا٪ضللسٝ، ٗهوخ للام   

ممتولللاد ا٪ضللسٝ ًللّ اهتولل  ًٗللّ اهطللستٞ ... إخل، ٗكللرا هتٌللازع فٚللٕ مجٚللع         

احتٚايتاتٔللا ٗاحتٚايتللاد أفسا ٓللا، فاوطلللّ هللٕ  ٗز كللًع يف أًللّ ا٪ضللسٝ; ٪ُللٕ    

 ضلاف  عوٟ أًِٔا ٗمحاٙتٔا ًّ ا٪خطاز اهطًٚعٚٞ ٗا٨يتتٌاعٚٞ.  

ٗاُللٛ  ًللّ ا٪غللٚا١   تعللد ا٪ثللار ٗا٪ ٗاد  ا٪ : ثللار ٗا٪ ٗاد اوِصهٚللٞ اهلافٚللٞ.  ا٪  4

اهكللسٗزٙٞ هٯُطللاْ ٗا٪ضللسٝ; ٪ْ ا٪ثللار ٙطللتصدًٕ اٮُطللاْ ٗا٪ضللسٝ يف تأثٚلل         

اوطلّ اهلرٜ تطللِٕ ا٪ضلسٝ هٚقلٛ أفسا ٓلا ًلّ احللس ٗاهلرب  ... إخل، ٗكلرهم          

ا٪ ٗاد اوِصهٚٞ ٓٛ ا٪خس٠ ًّ ا٪ ٗاد اهل  تطلتصدَ يف إعلدا  ٗ ٔلٛ اهطعلاَ ...      

 ًقً٘اد أًّ ا٪ضسٝ.إخل، ٗٓرٖ ا٪غٚا١ تعد ًّ 

إْ هو٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ  ٗزٳا يف رلتوللل  يت٘اُللل  حٚلللاٝ ا٪ضلللسٝ      اه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ:   

اه ا٢ع ا٨تتؿا ٜ ه٫ضلسٝ هلٕ  ٗز    أْ،  24 ٗأفسا ٓا، حٚ  بِٚب اهدزاضٞ اه  أيتسٙتٔا

يف رلتولل  يت٘اُلل  حٚللاٝ ا٪ضللسٝ، ٗذهلللم يف اهيللرا١، ٗاووللًظ، ٗاوطلللّ، ٗا٪ثلللار،        

ٗا٪ ٗاد اوِصهٚلللٞ، ٗيف زفلللع اوطلللت٠٘ اهتعوٌٚلللٛ ٗخاؾلللٞ اجللللاًعٛ، ٗيف زفلللع اوطلللت٠٘    

                                                           
)دراساااة ميداريااااة احاااد  م اااااط   ( د. عنيااان أحماااد رااااا ا ا مساااأيت الااااائف الاقحصااااادو  أرااارا مااااي جـ ااا  الاسااار،  اب حماااا  الريااااع مااااي الااايمب60)

 .314 - 354ت ص303ت ص305ت ص363 – 364م(ت ص6443ت 1مياف:ة ر عا (ت )ر عا   مركن ع،ادو للدراسات  النشرت  
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ٙلٞ  اه قايف باتتِا١ اهلت  ٗاه٘ضا٢ى اه قافٚٞ، ٗكرا يف ا خاز ا٪ضلسٝ ًلّ ا٪ًل٘اي اهِقد   

و٘ايتٔللٞ احتٚايتاتٔللا اوطللتقًوٚٞ اهلل  تت٘تعٔللا، بللى ٗيف اضللت ٌاز ا٪ًلل٘اي يف اهِػللا اد        

ا٨تتؿا ٙٞ اٮُتايتٚٞ، هرا فا٪ضسٝ اه  تتٌتع ب٘قع اتتؿا ٜ يتٚد تتٌتع  ٚاٝ ًعٚػلٚٞ  

 ٗتعوٌٚٚٞ ٗؾخٚٞ يتٚدٝ، ... إخل. 

قللدٙس  هللرا، فا٨كت للا١ ا٨تتؿللا ٜ اهللرٜ ضلقللث ا٨ضللتقساز ا٨تتؿللا ٜ، ٗكللرا ت       

اهصٗيتٞ هوجٔ٘  اه  ًٙر ا اهصٗج يف ضًٚى اوعٚػٞ، ٗتقدٙس اهصٗج هوِػا  اهلرٜ تقلَ٘ بلٕ    

       ٞ ٗأًِٔلا    25 اهصٗيتٞ يف ا٪عٌاي اوِصهٚلٞ ٗزعاٙلٞ ا٪  لاي، ٙل٧ ٜ إم زللا: احلٚلاٝ اهصٗيتٚل

ٗاضتقسازٓا ًّ ا٨قلطساباد ٗاهت للم، ِٗٓلا صلل  أْ ٨ ٙٱي لى  ٗز اهعٌلى يف اتتؿلا         

ضلقث  ا ا٪ًلّ ا٨تتؿلا ٜ، هلرا فعولٟ أفلسا  ا٪ضلسٝ اهقلا زّٙ عولٟ اهعٌلى           ا٪ضسٝ; ٪ُٕ

اهقٚلللاَ بلللٕ ٗعلللدَ اهتلاضلللى، أٗ اهتٔلللاْٗ، أٗ ا٨تلاهٚلللٞ  ٗأْ ٙللللْ٘ يف إ لللاز اهعٌلللى  

اوػللسٗ ، ٗهللٚظ احملللسَ ، ٗذهللم هيللسض احلؿلل٘ي عوللٟ اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ اهلللايف          

 ه٫ضسٝ; هتعٚؼ عٚػٞ كسميٞ.

غللساد اهتقللدَ ٗاهتطلل٘ز يف أٜ دلتٌللع ًللّ اجملتٌعللاد  هٚللى عوللٟ  إْ ٧ً اهعللدي ٗاوطللاٗاٝ:

ٗيتلل٘  اهعللدي بللني أفللسا ٖ، فًاهعللدي تقللَ٘ زٗابللأ ا٪خلل٘ٝ ٗتللص ا  اهع٩تللاد ٗاهتلافللى         

ٗاهتعللاْٗ فٌٚللا بٚللٍِٔ يف تلل٘فع ًللا ٙطللد احتٚايتللاتٍٔ ًللّ اوأكللى ٗاوػللسز ٗاووللًظ،           

ًدُٚلٞ يف اٮُتلاج هلطل     ٗكرهم ٙطتطٚع اه س  أْ ٙطتيى دلٔ٘ ٖ ٗتدزاتٕ اهرِٓٚٞ ٗاه

اهسشق احل٩ي، اهرٜ ٙع٘  باه ا٢دٝ ٗاخلع عولٟ اه لس  ٗا٪ضلسٝ ٗاجملتٌلع، ٗبلرهم ضلقلث       

; ٪ْ اهعدي ٗاوطلاٗاٝ بلني أفلسا  ا٪ضلسٝ ًلّ أٓلٍ ًقً٘لاد         26 اهطعا ٝ ٗا٪ًّ ٗا٨ضتقساز

 ا٪ًّ ا٪ضسٜ.

بد أْ ٙط٘  ٗهلٛ  اف  ا٪ضسٝ عوٟ أًِٔا ًّ ا٨ُٔٚاز ٗاهت لم ٗا٨قطساز، ٨

بني أفسا ٓلا اهعلدي ٗاوطلاٗاٝ، ٨ضلٌٚا ًلّ تًلى اه٘اهلدّٙ جتلاٖ ا٪بِلا١، ٗكلرهم ا٪بِلا١            

فٌٚا بٍِٚٔ اهًني، اهرٜ بٌٔا  أٜ اهعدي ٗاوطاٗاٝ  ٙتخقث اٮخا١ ٗاه ابأ ٗاهتٌاضم بني 

   ٍ  أفللسا  ا٪ضللسٝ،  للرا فعوللٟ اه٘اهللدّٙ أْ ٨ ٙ ستللا بللني ا٪بِللا١ اهللرك٘ز ٗاٮُللار أٗ بٚللِٔ

                                                           
 .615( ميمود حسبت م دمة ا خدمة الاجحماعيةت )أ   ت  دار الن ضة العربية للط،اعة  النشرت د   ذكر الط،عة  الحاري (ت ص65)

 – 121م(ت ص6414ت 1( د. عنين أحمد را ا ا مسأيت الامب الاجحماإلاي مب م :ور إسامعت )ر عا   مركن ع،اادو للدراساات  النشارت  61)

126. 
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اهلًني، ٗأْ ٙعلاًوٍ٘ٓ، بللى ِٗٙظلسٗا إهللٍٚٔ ُظلسٝ عللدي ًٗطلاٗاٝ; ٪ْ اوعاًوللٞ اهعا هلٞ بللني       

ا٪بِا١ ٗاهًِلاد  لاف  عولٟ كٚلاْ ا٪ضلسٝ ًلّ اهت للم ٗا٨قلطساز، ٗاهعللظ ًلّ           

 ذهم، تد ت٧ ٜ اوعاًوٞ اهيع عا هٞ إم خوث اهؿسا  ٗاهت لم ٗأُٚاز ا٪ضسٝ.

ٙعللد اهتٌاضللم ٗاه ابللأ يف ذلللٚأ ا٪ضللسٝ ًللّ  اضللم ٗاه ابللأ بللني أفللسا  ا٪ضللسٝ: اهتٌ

اهعِاؾس اوقً٘ٞ ه٫ًّ ا٪ضسٜ، حٚ  ٧ٙ ٜ ت٣ٚٔٞ اجل٘ اهعا  ٛ بني أفلسا  ا٪ضلسٝ، إم   

٘ٳا ًللّ:   اهتٌاضللم ٗاه ابللأ فٌٚللا بللني أفسا ٓللا،  ٚلل  طلوللث تعللا   ا٬بللا١ ٗا٪ًٔللاد يتلل

ٓرٖ اهع٘ا   اٮصلابٚٞ تل٧ ٜ بلدٗزٓا إم إصللا  يتل٘ ًلّ        اهتعا   ٗاه احٍ ٗاهت٘  ، ٗ

اٮخا١ ٗاو٘ ٝ، ٗاهتٌاضم بني أفسا  اهعا٢وٞ، ٗتِتقى ًِٔا باهتاهٛ إم أفسا  اجملتٌلع; مملا   

 .  27 ٙطاعد عوٟ  قٚث اهتٌاضم ٗاه ابأ ا٨يتتٌاعٛ بني أبِا١ اجملتٌع عوٟ ُطاق عاَ  

طلل٧ٗهٞ عللّ تلل٘فع احلٌاٙللٞ ٪فسا ٓللا، احلٌاٙللٞ ا٪ضللسٝ ًتلل٘فع احلٶٌاٙللٞ ٪فللسا  ا٪ضللسٝ: 

اهلاًوٞ  اجلطٌاُٚٞ، ٗاهؿخٚٞ، ٗاه٘تا٢ٚٞ، ٗاهِ طلٚٞ، ٗا٨تتؿلا ٙٞ، ... إخل ، مبلا يف    

ذهم اهدفا  عّ احلسٙٞ،  را فا٪ضسٝ تقَ٘ بت٘فع   ا٨ضتقساز ٗا٪ًّ ٗاحلٌاٙلٞ هلافلٞ   

اضلتجاباد إصلابٚلٞ ه٫بعلا     أعكا٢ٔا; بيٚٞ أْ تلْ٘ توم ا٨جتآاد ٗ ٗافعٔا ُابعلٞ ًلّ   

، ٗاجلللدٙس باهللركس ِٓللا أْ احلٌاٙللٞ   28 اهلل   لللٍ اجلٌاعللٞ ٗاجملتٌللع يف آْ ٗاحللد   

عٌوٚٞ ًطتٌسٝ، حٚ  ٙقً٘٘ا ا٬با١  ٌاٙٞ أبِا٢ٍٔ حتٟ ٙللربٗا، ٗعِلدًا ٙؿلً  ا٬بلا١     

 كًازٳا يف اهطّ ٙقَ٘ ا٪بِا١  ٌاٙٞ آبا٢ٍٔ ٗزعاٙتٍٔ اهسعاٙٞ اهلاًوٞ.    

ضللسٝ تلل٘فس احلٌاٙللٞ ٪فسا ٓللا ًللّ ا٨عتللدا١ عوللٟ حٚللاتٍٔ ٗأعساقللٍٔ ًللّ       هللرا، فا٪

أتسأٍُ اهًػس، ًّٗ احلٚ٘اُلاد او  ضلٞ، ٗكلرا تل٘فع ٗضلا٢ى اه٘تاٙلٞ اهل  تقلٍٚٔ ًلّ          

ا٪ًللساض ٗ للاف  عوللٟ ؾللختٍٔ، ٗتلل٘فع اوؿللا ز ا٨تتؿللا ٙٞ هوللدخى; هلللٛ  للاف     

يتاتٔلا ا٨ضلت٩ٔكٚٞ، كاهيلرا١،    ا٪ضسٝ عوٟ اهدخى ا٨تتؿا ٜ اهللايف و٘ايتٔلٞ احتٚا  

ٗاو٩بلللظ، ٗاهؿلللخٞ، ٗاهتعولللٍٚ، ٗا٪ثلللار، ٗا٪ ٗاد اوِصهٚلللٞ، ٗاهطللللّ، ٗكلللرهم      

                                                           
( ملوسساة دار الحعاا   للط،ا   النشارت د   ذكار 6راة الع،دت علم الاجحماع الحط،ي ع  ث مية اب حم  العر عت )ال اهر،  مطا   رقام )( د. 62)

 .151 – 154الط،عة  الحاري (ت ص

ت 1عاااااة  النشااااارت  د. ج،ااااار، عطياااااة ج،اااااار،  الاااادكحور السااااايد عاااااو: عبااااايت املشاااااات الاجحماعياااااةت )إلاساااااا درية  دار الوفااااا  لااااادريا الط،ا( 63)

 .146م(ت ص6443
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اهقكا١ عولٟ اهًطاهلٞ ٗاه قلس، ٗمعٓلا ًلّ اه٘ضلا٢ى احلٶٌا٢ٚلٞ اهل   لاف  عولٟ كٚلاْ            

 ا٪ضسٝ ٗأًِٔا ٗاضتقسازٓا ًّ ا٨قطساز ٗاهت لم.

إْ اهتلصاَ أفلسا  ا٪ضلسٝ     ٗا٪ُظٌلٞ اهطلا٢دٝ يف اجملتٌلع:    اهتصاَ ا٪ضسٝ بلاهقٍٚ ٗاهقل٘اُني  

بقللٍٚ اجملتٌللع ٗت٘اُِٚللٕ ٗأُظٌتللٕ اهطللا٢دٝ ٙللِعلظ إصلابٳللا عوللٟ اهطللو٘ن ٗاوٌازضللٞ يف      

اه٘اتللع اوعللاؽ، ٗٓللرا ٙعللين ايتتٌاعٚٳللا:   ضوطللوٞ ًللّ اهقٚلل٘  ٗا٨زتًا للاد اهلل  ٙ سقللٔا  

ٚٳللا، ٗٓللرٖ اهقٚلل٘  ًِٔللا ًللا ٓلل٘ ًلتلل٘ز، كاهتػللسٙع ٗاهقللاُْ٘،  اجملتٌللع حكللازٙٳا ٗثقاف

ًِٗٔلللا ًلللا ٓللل٘ ملللع ًلتللل٘ز، ً لللى ا٪علللساب، ٗاهتقاهٚلللد، ٗاهعلللا اد اهللل  ميازضلللٔا      

، ٗبرهم ا٨هتصاَ ضلقلث ه٫ضلسٝ أًِٔلا ٗاضلتقسازآا يف إ لاز اجملتٌلع اهلرٜ         29 اجملتٌع  

 ٓٛ يتص١ ٨ ٙتجصأ ًِٕ.

اوػل٩د اهل  تلد   ٙسافث احلٚاٝ اهًٚ٘ٚٞ بعع  ايتٔٞ اوػل٩د ٗا٪حدار اهًٚ٘ٚٞ:ً٘

، ٗٓلرا   30 تعاُٛ ًِٔا ا٪ضسٝ; فتؿاز يف بعع ا٪حٚاْ باهقوث ٗاهت٘تس ٗا٪شًاد اهِ طٚٞ

٧ٙ ٜ إم اُعلاضاد ضوًٚٞ عوٟ حٚاٝ اه س  ٗا٪ضلسٝ، فلوٌلا كلاْ اه لس  تلا زٳا عولٟ       

ً٘ايتٔلللٞ اوػلللل٩د ٗا٪حلللدار اهًٚ٘ٚلللٞ اهللل  ٙتعلللسض  لللا، أٗ تتعلللسض  لللا ا٪ضلللسٝ        

قٞ ض٘ٙٞ، كاْ هرهم اُعلاضاتٕ اٮصلابٚلٞ عولٟ ا٪ًلّ اه لس ٜ ٗا٪ًلّ      ًٗعاجلتٔا بطسٙ

 ا٪ضسٜ. 

ًٗللّ اوعوللَ٘ أْ اه للس  اهقللا ز عوللٟ ً٘ايتٔللٞ اوػللل٩د ٗا٪شًللاد اهِ طللٚٞ ٗاهقوللث         

ٗاخل٘ب، ٗاهؿسا  اهداخوٛ ٗاخلازيتٛ، ٙدي  ٨هلٞ ٗاقلخٞ عولٟ أْ اه لس  ٙتٌٚلص بلإزا ٝ       

اهلتخلٍ يف زمًاتلٕ ٗغلٔ٘اتٕ ٗاحتٚايتاتلٕ،     ت٘ٙٞ; ٪ْ اهػصـ قعٚ  اٮزا ٝ ٙعجص علّ  

بى ٗٙعجص عّ اهلتخلٍ يف اُ عا٨تلٕ ٗع٘ا  لٕ اوكلا ٝ هوٌجتٌلع، كٌلا أُلٕ ٨ ٙطلتطٚع         

،  31 ً٘ايتٔللٞ اهؿللع٘باد اهلل  تؿللا فٕ يف حٚاتللٕ، فٚؿللً  عسقللٞ ه٫ًللساض اهِ طللٚٞ       

ًٳا عولٟ أًِلٕ اهلراتٛ بػللٍى خلاف ٗعولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ بػللى              ٗبرهم تلد ٙلِعلظ ضلو

 عاَ. 

                                                           
 .  631م(ت ص1446ت 1( د. إأراهيم راررت علم الاجحماع الت أووت )أ   ت  دار ا  يلت  64)
 .641( ملنيد مب الاطاع ار:ر  ن السيد الةاأوت الحاي   الامة ال اسيةت مرج  ساأ ت ص34)

 .142( ن السيد الةاأوت الحاي   الامة ال اسيةت مرج  ساأ ت ص31)
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إْ ا٪ضسٝ أٗي ضلوطٞ تٱطلِد إهٚٔلا ًطل٧ٗهٚٞ اهكلًأ ا٨يتتٌلاعٛ; ٪ُٔلا        اهكًأ ا٪ضسٜ: 

أٗي ٗضأ ايتتٌلاعٛ ضللٚأ باهط لى ٗٙقلَ٘ بتِػل٣تٕ ٗتسٗٙكلٕ ٗاهتلأثع عوٚلٕ، ٗٓلٛ اهل            

، فخلللني تتللل٘فس يف ب٣ٚلللٞ ا٪ضلللسٝ   ًقً٘لللاد   32 تقلللَ٘ ب٘مٚ لللٞ اه بٚلللٞ اوقؿللل٘ ٝ هوط لللى 

ٌاعٛ اهسغٚد، ٗا٨غًا  اوا ٜ ٗاهعلا  ٛ ...، ح٣ِٚلر   اهتٌاضم، ٗاهت٘اشْ ٗاهت اعى ا٨يتت

ٚٳللللا يف اهكللللًأ ا٨يتتٌللللاعٛ     تلللللْ٘ ً للللى ٓللللرٖ اوقً٘للللاد ًسغللللخٞ هتوعلللل   ٗزٳا إصلاب

 .   33 ٪بِا٢ٔا  

 را، فا٪ضسٝ تعد او٧ضطٞ ا٪ٗم اهكابطٞ ٪بِا٢ٔا، حٚ    ٙتعسض اهط لى يف بلد١   

، ٗاو٘افقلٞ ٗاهلسفع، ٗاحلقلل٘ق   حٚاتلٕ حمللد اد اوطلٌ٘: ٗاحملظل٘ز، ٗاهؿل٘از ٗاخلطلأ      

ٗاه٘ايتًاد، ٗاوطت٘ٙاد ا٪ٗهٚٞ هوٌط٧ٗهٚٞ، ف ٛ ا٪ضسٝ ًٙدأ اهط ى ٙتعوٍ اهِظاَ  لدٗ   

ختتوللل  ًلللّ أضلللسٝ إم أخلللس٠ بلللاخت٩ب اولللتيعاد اه قافٚلللٞ ٗا٨تتؿلللا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلللٞ   

، ٗاحللساَ،  . كٌا تقَ٘ ا٪ضسٝ ب بٚٞ ا٪٨ٗ  عوٟ ًعسفلٞ احلل٩ي   34 ٗا٪خ٩تٚٞ ... إخل  

ًٗا اه٘ايتل  فعولٕ، ًٗلا اؤِلٛ عِلٕ، فاهتِػل٣ٞ ا٪ضلسٙٞ تعلد اهقاعلدٝ ا٪ضاضلٚٞ هوكلًأ            

 ا٨يتتٌاعٛ.  

ٌٳا يف عٌوٚٞ اهكًأ ا٨يتتٌلاعٛ، ًلّ خل٩ي ٗما٢ ٔلا اوتعلد ٝ       فا٪ضسٝ ت٧ ٜ  ٗزٳا ًٔ

ًلّ  يف اه بٚٞ ٗاهتِػل٣ٞ ٗتأٓٚلى ا٪فلسا  تأّٓٚولا ايتتٌاعٚٳلا ًِلر بداٙلٞ حٚلاتٍٔ; هٚتٌلِل٘ا          

اكتطلللاز عكللل٘ٙتٍٔ يف اجملتٌلللع، ٗتِظلللٍٚ أ ٗازٓلللٍ ا٨يتتٌاعٚلللٞ اٮصلابٚلللٞ اوصتو لللٞ،    

 ٗهٚظ احملسًٞ.  35 ٗ قٚث زمًاتٍٔ اوػسٗعٞ

كٌلللا تطلللاعد ا٪ضلللسٝ أبِا١ٓلللا يف  ؿلللني أُ طلللٍٔ ًلللّ اه٘تللل٘  يف ًصاهلللث اخلطلللأ   

ساحلى ا٪ٗم  ٗا٨سلساب عّ ا٪ُظٌٞ ٗاهق٘اُني ٗاهقٍٚ اهطا٢دٝ يف اجملتٌع ... إخل، ًِر او

يف حٚاٝ اهط ى، فاهتِػ٣ٞ ا٪ضسٙٞ تعد اهقاعدٝ ا٪ضاضٚٞ هوكًأ ا٨يتتٌلاعٛ، ٗاهكلًأ   

ضلاف  عوٟ ا٪ضسٝ ًٗقً٘اتٔا ًّ اهت لم ٗا٨ُٔٚاز ًّ ُاحٚلٞ، ٗكلرا احملافظلٞ عولٟ     

                                                           
ت 5( د. مصااااطا  ا خشااااالت علاااام الاجحماااااع  مدارسااااهت الاحااااال الااااااوعت املااااد ل إماااا  علاااام الاجحماااااعت )ال اااااهر،  ماح،ااااة الارنلااااو املصااااريةت  36)

 .364م(ت ص1443

ا / ها1061ت 1( أ.د. السيد سامة ا خميساييت الضا،و الاجحمااإلاي ماي اب حما  العر اع ماب م :اور ثرباووت )الرياا:  ماح،اة الرداد رادار  ت  33)

 .311م(ت ص6445

 .315ت ص31( أ.د. السيد سامة ا خميسييت الض،و الاجحماإلاي مي اب حم  العر ع مب م :ور ثربووت مرج  ساأ ت ص30)

 .14د. ن راوة الا ر ت رموذ  الست اثينية الض،و الاجحماإلاي مي الد ر العربيةت مرج  ساأ ت ص (35)
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اهِظاَ ا٨يتتٌاعٛ اهطا٢د يف اجملتٌع كلى; ٗاحلسف عوٕٚ ًلّ ع٘اًلى ا٨سللساب ًلّ     

 ُاحٚٞ أخس٠.

ٙتكلل  ًللّ كللى ًللا ضللًث أْ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ هللٕ ًقً٘للاد عللدٝ عوللٟ اوطللت٠٘         خ٩ؾللٞ:

اهللداخوٛ ه٫ضللسٝ  اه٣ًٚللٞ اهداخوٚللٞ ، ٗٓللرٖ اوقً٘للاد تػلللى ًِظً٘للٞ ًتلاًوللٞ تلل٧ثس      

ٗتتأثس فٌٚا بِٚٔا; هتخاف  عوٟ كٚاْ ا٪ضسٝ ٗأًِٔلا اهلراتٛ  اهلداخوٛ  فٌ ّولا، اهتعلاْٗ      

بٛ عوٟ اوقً٘اد اهداخوٚٞ ا٪خس٠، حٚل  ٙل٧ثس   ٗاهت اعى بني أفسا  ا٪ضسٝ هٕ أثسٖ اٮصلا

عوللٟ اه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ ه٫ضللسٝ، ٗعوللٟ اهتٌاضللم ٗاه ابللأ بللني أفسا ٓللا، ٗيف تلل٘فع      

ا٨حتٚايتاد ا٪ضاضٚٞ، ... إخل، ٗكرا اه٘قع ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ هٕ أثسٖ اٮصلابٛ عولٟ  

تٌاضم ٗاه ابلأ، ...  اوقً٘اد اهداخوٚٞ ا٪خس٠، ٨ضٌٚا عوٟ اهتعاْٗ ٗاهت اعى، ٗعوٟ اه

ًٳا، فٌ ّولا     إخل ٗٓلرا، ٗاهعلظ ًّ ذهم فإْ ٓرٖ اوقً٘اد ت٧ثس ٗتتأثس فٌٚا بِٚٔلا ضلو

ًٳا يف اوقً٘للاد       يف حاهللٞ عللدَ اهتعللاْٗ ٗاهت اعللى بللني أفللسا  ا٪ضللسٝ، فللإْ ذهللم ٙلل٧ثس ضللو

اهداخوٚللللٞ ا٪خللللس٠، كاجلاُلللل  ا٨تتؿللللا ٜ، ٗيف اهتٌاضللللم ٗاه ابللللأ، ٗيف اهت٘افللللث  

 ، ... إخل. ٗا٨ُطجاَ

 املقومات اخلارجية: املطلب الجاىي

ضلللٚ كص احللللدٙ  يف ٓلللرا او٘قللل٘  عولللٟ اوقً٘لللاد اخلازيتٚلللٞ ه٫ًلللّ ا٪ضلللسٜ،     

ٗاوقؿ٘  بٔا ِٓا اوقً٘اد اوتٌ وٞ يف اه٣ًٚلٞ اخلازيتٚلٞ ه٫ضلسٝ، ٗٓلٛ ًقً٘لاد علدٝ، ٨       

  ٙتطع اجملاي ِٓا هركسٓا، ًّٗ أٌٓٔا بإصلاش ًا ٙأتٛ:

إْ هودخى ا٨تتؿا ٜ اوست ع هد٠ اجملتٌع ٗاهدٗهلٞ  : ٜ هوٌجتٌع ٗاهدٗهٞاه٘قع ا٨تتؿا 

أٌٓٚتٕ; ٪ُٕ ٧ٙ ٜ إم شٙلا ٝ اهِػلا اد ا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨جتلاٖ سلل٘ ا٨ضلت ٌاز يف رلتول         

دلللا٨د اهتٌِٚللٞ ا٨تتؿللا ٙٞ، ٗاهؿللخٚٞ، ٗاهتعوٌٚٚللٞ، ٗمعٓللا، ًٗللّ ثللٍ اهقكللا١ عوللٟ      

باٮقللافٞ إم أْ اه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ اوست للع    ا٪شًللاد ا٨تتؿللا ٙٞ، كاهًطاهللٞ ٗاه قللس.  

هلللد٠ اجملتٌلللع ٗاهدٗهلللٞ ٙلللِعلظ إصلابٳلللا عولللٟ احلٚلللاٝ اوعٚػلللٚٞ عولللٟ ًطلللت٠٘ ا٪ضلللسٝ      

ًٳا عولٟ اه٘قلع    36 ٗاجملتٌع ; ٪ْ أٜ خوى يف اجلاُ  ا٨تتؿا ٜ هوٌجتٌع ٗاهدٗهٞ ٧ٙثس ضو

ًٳا عوٟ ا٪ًّ اوعٚػٛ ه٫ضسٝ   ٗعدَ ا٨ ٣ٌِاْ.ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ; ٗباهتاهٛ ٧ٙثس ضو

                                                           
 .136 - 165ص مرج  ساأ ت( ملنيد مب الاطاعت ار:ر  د. عنين أحمد را ا ا مسأيت الامب الاجحماإلاي مب م :ور إسامعت 31)
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إْ أضللو٘ز اوػللازكٞ ٗاهت اعللى بللني ف٣للاد   اوػللازكٞ ٗاهت اعللى بللني ا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع: 

اجملتٌللع ٙلل٧ ٜ إم خوللث ُلل٘  ًللّ   اهتللأثع ٗاهتللأثس، أٗ ا٪خللر ٗاهعطللا١ بللني غصؿللني أٗ     

ٔٳا ه٘يتٕ، ٗتلد ضلؿلى بػللى ملع ًًاغلس        .  37 مجاعتني، ٗتد ٙلْ٘ ًًاغسٳا; أٜ ٗيت

ٚٳللا   ٗاهت اعللى ا٨يتتٌللا عٛ عٌوٚللٞ   ٙللستًأ بٔللا أفللسا  اجملتٌللع بعكللٍٔ بللًعع ازتًاّ للا عقو

ٗعا  ٚٳا، ايتتٌاعٚٳا ٗثقافٚٳا، ًا ٙٳا ًٗعِ٘ٙٳا،  ٚ  ٙسقٟ كى ًٍِٔ علّ ضلو٘ن ا٬خلس    

. فاهت اعلى ا٨يتتٌلاعٛ عٌوٚلٞ ٙلستًأ بٔلا       38 يف إ از ضو٘كٛ عاَ ًقً٘ي ًّ اجلٌاعلٞ   

ا; ٪ْ اٮُطللاْ ايتتٌللاعٛ ٨ ٙطللتطٚع اهعللٚؼ أفللسا  اجملتٌللع بعكللٍٔ بللًعع ازتًاّ للا ٗثّٚقلل 

مب س ٖ; ٗإذا ضل  اهعٚؼ ًلع اجلٌاعلٞ ٗاجملتٌلع ٗٙت اعلى ًعٔلٍ يف كلى غل٧ْٗ احلٚلاٝ         

 اهت اعى ا٨يتتٌاعٛ اهًِا١  اٮصلابٛ .   

هللرا، فا٪ضللسٝ ٨بللد أْ ٙلللْ٘  للا  ٗز يف اجملتٌللع، ٗذهللم مبػللازكٞ اجملتٌللع يف         

ٗاجملتٌللع، ٗأْ  للاف  عوٚٔللا ٗتت اعللى ًللع أفللسا     اوػللسٗعاد اهعاًللٞ اهلل  تٔللٍ ا٪ضللسٝ   

اجملتٌللع يف كللى غلل٧ْٗ احلٚللاٝ ا٨تتؿللا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚللٞ ٗاه قافٚللٞ ٗاهطٚاضللٚٞ ... إخل،     

ٗكرهم اجملتٌع ٓ٘ ا٬خس ٨بد أْ ٙػازن ٗٙت اعى ًلع ا٪ضلسٝ،  لرا فاٮُطلاْ ٨بلد أْ      

ًلاُلاد اوا ٙلٞ اهل     ٙقَ٘ بدٗز فعاي يف اجملتٌع، ٗذهم  ط  اهقدزاد اهػصؿٚٞ ٗاٮ

ميولٔا; ٪ْ اوػازكٞ ٗاهت اعى بلني ا٪ضلسٝ ٗاجملتٌلع ضللاف  عولٟ احلٚلاٝ ا٨يتتٌاعٚلٞ        

 ٗاضتقسازٓا.  

هعلى ًلّ ا٪ٌٓٚلٞ بٚلاْ اوقؿل٘  با٨ضلتقساز اهطٚاضلٛ اهلرٜ ٙعلين:           قساز اهطٚاضٛ:ا٨ضت

اهقللل٘اُني   اهطللل٩َ ا٨يتتٌلللاعٛ بلللني أفلللسا  اجملتٌلللع، ٗا٨ُتظلللاَ يف اهطلللو٘ن، ٗاتًلللا       

ٗاٮ زان اه٘اعٛ هوخقل٘ق ٗاه٘ايتًلاد    -فٚط٘  اه٘فاق ٗٙػٚع ا٪ًّ بٍِٚٔ  -ٗا٪ُظٌٞ 

، ٗبِلا١ٳ عولٟ ذهلم فلإْ ا٨ضلتقساز اهطٚاضلٛ ٓل٘: اضلتقساز احلٚلاٝ           39 بني أفسا  اجملتٌع  

اهطٚاضٚٞ; ُتٚجٞ غٚ٘  ا٪ًّ بني أفسا  اجملتٌع ٗا٪ًٞ، ُظسٳا هوجٔ٘  ٗاهتلدابع اهل  تلاَ    

فسا  اجملتٌع ٗاه ٣اد ا٨يتتٌاعٚلٞ اوصتو لٞ أٗ ا٪ًلٞ، يف مجٚلع اجل٘اُل  اهطٚاضلٚٞ،       بٔا أ

                                                           
 .33م(ت ص1446ت 1( د. معب  ليل عمرت ال، ا  الاجحماإلاي أوساقه  ر:مهت )الارد   عما ت دار الشر   للط،اعة  النشرت  32)

 .146ص تت أووت مرج  ساأ ( د. إأراهيم راررت علم الاجحماإلاي ال33)

مت رساااالة ماجساااح   ر ااا  منشاااور،ت 6443 -  1444( ع،ااادهللا أحماااد راااا ا ا مساااأيت الحياااور الاااديم راطع  الاساااح رار السيا ااايي ماااي الااايمب 34)

هااا/ 1062م دمااة إماا  قساام ال،يااوذ  الدراسااات السياساايةت معةااد ال،يااوذ  الدراسااات العربيااةت جامعااة الااد ر العربيااةت )ال اااهر،(ت 

 . 36مت ص6441
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إحطاضٳا ًٍِٔ يف ضًٚى  قٚث ا٨ضتقساز; ٪ُٕ اودخى اهس٢ٚظ هوتٌِٚٞ اهػاًوٞ اوطتداًٞ 

...، أًا يف حاهٞ عدَ ا٨ضتقساز; أٜ عِد ٗيت٘  ا٨قطساباد ٗاه ٘قٟ يف اجملتٌلع، فلإْ   

ٙٳللا كللاْ ُ٘عٔللا      ٓللرا بلل٩ غللم هللٕ اُع   لاضللاتٕ اهطللوًٚٞ عوللٟ اجملتٌللع ٗعوللٟ اهتٌِٚللٞ، أ

 ضٚاضٚٞ أٗ اتتؿا ٙٞ أٗ ايتتٌاعٚٞ أٗ ثقافٚٞ ... إخل.
ٗا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ ٪ٜ دلتٌللع ًللّ اجملتٌعللاد أٗ  ٗهللٞ ًللّ اهللدٗي ٨ ٙللتٍ إ٨ عللرب         

حللللٍ علللا ي; ٙعٌلللى عولللٟ تللل٘فع أضلللًاز اهطٌأُِٚلللٞ ٗا٨ضلللتقساز احلٚلللاتٛ ٗا٨يتتٌلللاعٛ    

ٗا٨تتؿا ٜ ...، بى ٙعد أًسٳا أضاضٚٳا يف ح   اجملتٌع ًّ ا٨ٓتصاش أٗ اخلوى اهلرٜ ٙصعلص    

احلٚاٝ ا٨يتتٌاعٚٞ ٗا٪ضظ اه  تقَ٘ عوٚٔلا، ٗاهعللظ ًلّ ذهلم فلإْ اه ٘قلٟ تل٧ ٜ إم        

عدَ ا٨ضتقساز اهطٚاضٛ ٗا٨يتتٌاعٛ، ٗٓرا ٙ٘هد اه ستلٞ ٗاهتًاعلد بلني اهِلاع حتلٟ أُٔلٍ       

  .  40 قوث عوٟ حٚاتلٍٔ ٗحاقسٍٓ ًٗطتقًؤٍٙػعسْٗ باخل٘ب ٗاه

هرا، فا٨ضتقساز اهطٚاضٛ ٓ٘ اهرٜ ٤ٚٔٙ اوِاخ او٢٩ٍ هوٌجتٌع ه٘قع ٗتِ ٚر خطلأ  

اهتٌِٚٞ يف مجٚع اجمللا٨د اهطٚاضلٚٞ ٗا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاه قافٚلٞ ... إخل، بلى هلٕ        

أٗ مبعِللٟ  -إم  سٙللم أٌٓٚتللٕ يف حٚللاٝ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع ٗاهدٗهللٞ; ٪ُللٕ ٙلل٧ ٜ 

احلٚللاٝ ا٨يتتٌاعٚللٞ هللد٠ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع يف مجٚللع ا٨جتآللاد ٗيف   -حسكللٞ 

مجٚع اجمللا٨د ا٨تتؿلا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاه قافٚلٞ ٗاهطٚاضلٚٞ ... إخل، ٗكلرهم اهدٗهلٞ        

ٓللٛ ا٪خللس٠ يف حاهللٞ ا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ تقللَ٘ ب٘قللع اخلطللأ اهتٌِ٘ٙللٞ ٗتِ ٚللرٓا يف     

ا٨د اهتٌِ٘ٙٞ، ٗاهعلظ ًّ ذهم ف ٛ حاهلٞ علدَ ا٨ضلتقساز اهطٚاضلٛ ٙطل٘       مجٚع اجمل

ًٳا عوٟ عٌوٚٞ اهتٌِٚلٞ، ٗعلدَ    اه س  ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ ا٨قطساز ٗاه ٘قٟ ِٗٙعلظ ضو

ا٨ضلتقساز اهطٚاضلٛ يف أٜ دلتٌلع ًلّ اجملتٌعلاد أٗ  ٗهلٞ ًلّ اهلدٗي ٙسيتلع إم خولى يف           

ٚاضلللٚٞ، ً لللى قلللع  أٗ علللدَ ًػلللازكٞ اهِظلللاَ اهطٚاضلللٛ، ٨ضلللٌٚا يف او٧ضطلللاد اهط

 اجملتٌع يف احللٍ ٗا٨ضتًدا  ٗاُتػاز اه طا  ٗاهتطوأ ٗاهظوٍ ... إخل.

إْ ا٨ضتقساز ا٨يتتٌلاعٛ ٙعطلٛ ؾل٘زٝ ٗاقلخٞ هتٌاضلم اهِطلٚج        ٛ:ا٨ضتقساز ا٨يتتٌاع

ا٨يتتٌاعٛ، ٗ را ٙس٠ أحد اهًلاح ني أُلٕ:   اضلتٌساز ا٪ذلا  ا٨يتتٌاعٚلٞ ٗاه قافٚلٞ يف       

عللٞ، أٗ اجملتٌللع  ْٗ أٜ تيللٚع ً للايت٤ أٗ يتللرزٜ يف أٜ يتاُلل  ًللّ يت٘اُلل  ٓللرٖ         اجلٌا

                                                           
 . 34 - 33م(ت ص1433ت 1وجيت الامب الاجحماإلايت م وماثهت ث  ياثهت ارث،اطه أالت أية املدريةت )أ   ت  موسسة روفلت  ( د. مصطا  الع04)
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ا٪ذا ، كٌا أْ اجملتٌع ٙعترب ًطتقسٳا ٗهٚظ ضاكِٳا إذا كاُب  لدر فٚلٕ اهلتيعاد    

تدزصلٚٳا، ٗذهم ًّ أيتى اهتلٚ  هًاتٛ ًظآس اهًِا١ اه قايف ٗا٨يتتٌاعٛ ٗاهتجدٙلداد  

 . 41 اجملتٌع  اوِاضًٞ  ْٗ أٜ خوٍى ٧ٙ ٜ إم ت لم 

فا٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ ٓ٘ اضلتقساز احلٚلاٝ ا٨يتتٌاعٚلٞ اهًٚ٘ٚلٞ، ًلّ أٜ اقلطساباد       

أٗ خوى فٚٔا، ٗذهم بػع٘ز أفسا  اجملتٌع بطٚا ٝ اهعداهٞ ا٨يتتٌاعٚٞ بني أفلسا  اجملتٌلع،   

ٗت٘افس ضًى احلٚاٝ اوعٚػٚٞ اهلسميٞ، ٗت٘افس اخلدًاد اهعاًٞ، كاهؿلخٞ ٗاهلٔسبلا١   

اد يف ا٪ض٘اق احملوٚٞ، ٗمع ذهم ًّ ا٪غلٚا١ اهل  تطلآٍ يف    ٗمعٓا، ٗت٘افس ا٨حتٚايت

ا٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ، ٗاهعلظ ًّ ذهم يف حاهلٞ علدَ ضلٚا ٝ اهعداهلٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ بلني       

أفللللسا  اجملتٌللللع، ٗاُتػللللاز اه طللللا  ٗا٨سلسافللللاد اهطللللو٘كٚٞ اٮيتساًٚللللٞ، ٗاحلللللسٗز   

اهلٌّٚ ٗضل٘زٙا ٗهًٚٚلا،     ٗاهِصاعاد اوطوخٞ كٌا ٓ٘ حاؾى حتٟ كتابٞ ٓرٖ ا٪ضطس يف

ٗاوػللل٩د ا٨تتؿللا ٙٞ، كاُتػللاز اهًطاهللٞ ٗاه قللس ٗازت للا  ا٪ضللعاز ًقابللى اشل للاض   

 خللى اه للس ، ٗكللرا عللدَ ا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ أٗ يف حاهللٞ ا٨قللطساباد اهطٚاضللٚٞ،         

ٗكرهم اهتو٘ر اه٣ًٚٛ، ٗمع ذهم ًلّ ا٪ضلًاز اهل  تل٧ ٜ إم ا٨قلطساز ٗاه ٘قلٟ،       

ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع باخل٘ب ٗاهقوث ٗعدَ ا٨ ٣ٌِاْ، ٗذهم بطلً  ًلا    ًّٗ ثٍ ٙػعس اه س 

 ٙط٘  اجملتٌع ًّ اخلوى ٗا٨قطساباد اه  ت٧ ٜ إم عدَ ا٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ.      

إْ تلللل٘افس اخلللللدًاد اهعاًللللٞ، كاهلٔسبللللا١، ٗا٨تؿللللاي، تلللل٘افس اخلللللدًاد اهعاًللللٞ: 

قى ٗمعٓا ًلّ اخللدًاد اهعاًلٞ    ٗاو٧ضطاد اهتعوٌٚٚٞ ٗاهؿخٚٞ، ٗكرا ت٘افس ٗضا٢ى اهِ

ا٪خس٠ اه  ختدَ ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع يف رلتو  يت٘اُ  احلٚاٝ ٗا٨زتقا١ بٔا، تٱػعس اه لس   

ٗا٪ضلللسٝ ٗاجملتٌلللع با٨ ٣ٌِلللاْ ٗا٨ضلللتقساز اهِ طلللٛ ٗا٨يتتٌلللاعٛ، فعولللٟ ضلللًٚى او لللاي  

تللاج اهلٔسبللا١ تللد أؾللًخب يف اه٘تللب احلاقللس  للا أٌٓٚتٔللا; ٪ُٔللا تللدخى يف عٌوٚللٞ اٮُ  

ا٨تتؿلللا ٜ، كتػللليٚى ًللللا٢ّ ًؿلللاُع إُتلللاج حوٚللل  ا٪  لللاي، ٗاهعللل٩ج، ٗا٪ ٗاد     

اهؿلللخٚٞ ٗاوِصهٚلللٞ ... إخل، ٗكلللرا تػللليٚى ا٪يتٔلللصٝ ٗاوعلللداد اهطًٚلللٞ يف اوطتػللل ٚاد    

ٗاوساكص اهؿخٚٞ، ٗتػيٚى ًللا٢ّ ٗزؽ احلدٙلد ٗاهِجلازٝ ... إخل، ٗكلرهم يف إُلازٝ      

                                                           
.  للمنيااد ار:اار  د. أحماد ركااع أااد وت 344م(.ت ص6440ت 1إأاراهيم راراارت الحنشائة الاجحماعيااةت )عمااا   دار عماار للنشاار  الحوريا ت  د. ( 01)

 .341جحماعيةت مرج  ساأ ت صمم م مصطلمات العلوم الا 
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اد ... إخل، ٗكى ذهم ٙلِعلظ عولٟ اضلتقساز حٚلاٝ     اوِاشي ٗاوؿاُع ٗاوتايتس ٗاوطتػ ٚ

 اه س  ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ٗتٌِٚتٕ ٗتط٘ٙسٖ. 

ٙعلد تل٘افس احتٚايتلاد ا٪ضلسٝ يف ا٪ضل٘اق       ايتاد ا٪ضسٝ يف ا٪ضل٘اق احملوٚلٞ:  ت٘افس احتٚ

ًٳللا ًللّ ًقً٘للاد ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ; ٪ْ ا٪ضللسٝ ٗأفسا ٓللا ٨ ٙطللتطٚعْ٘ أْ ٙ لل٘ا   احملوٚللٞ ًق٘

ٍٔ، هلللرا فتللل٘افس احتٚايتلللاد ا٪ضلللسٝ يف ا٪ضللل٘اق احملوٚلللٞ ًلللّ اوللل٘ا      جبٌٚلللع احتٚايتلللات 

اهيرا٢ٚلللٞ، ٗاو٩بلللظ، ٗا٪ ٗاد اهؿلللخٚٞ، ٗاهعللل٩ج، ٗاوػلللتقاد اهِ طٚلللٞ، ٗاه٘ضلللا٢ى      

اهتعوٌٚٚللٞ، ٗا٪ثللار ٗا٪ ٗاد ٗا٪ٗاُللٛ اوِصهٚللٞ، ٗٗضللا٢ى اهِقللى، ... إخل،  قللث هو للس        

 ساز.    ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ا٪ًّ ٗاهطٌأُِٚٞ ٗا٨ضتق

تعد اهعداهٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ ًلّ أٓلٍ ًًلا ٥ اوطلاٗاٝ       ٞ ا٨يتتٌاعٚٞ بني أفسا  اجملتٌع:اهعداه

بللني أفللسا  اجملتٌللع; ٪ُٔللا تقكللٛ عوللٟ اهت للاٗد بللني ف٣للاد اجملتٌللع اه٘احللد ٗتلل٧ ٜ إم       

  تدعٍٚ اوًا ٥ ا٪خ٩تٚٞ ٗ قلث ٪فلسا  اجملتٌلع ًطلاٗاٝ حقٚقٚلٞ ٨ غللوٚٞ يف مجٚلع        

ٗتصٙلللد ًلللّ احللل اَ اهعٌلللى، كٌلللا تعٌلللث بلللني أفلللسا  اجملتٌلللع أٗاؾلللس احملًلللٞ احلقللل٘ق، 

ٗا٨حلل اَ اوتًا هللٞ، ٗتقللَ٘ اهعداهللٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ عوللٟ أضللاع تعللاْٗ أفللسا  اجملتٌللع ٗعوللٟ  

تلاف٧ اه لسف أًلاَ اجلٌٚلع بيلع اهِظلس عٌلا بٚلٍِٔ ًلّ فلسٗق ...،  ٚل  ٙتلا: هللى             

 . 42 ا٢ٕ  عك٘ اه سف اوِاضًٞ ٨ضتعدا اتٕ ٗتدزاتٕ ٗعط

هللرا، فعِللدًا ٙػللعس اه للس  بللأْ هللٕ ًلاُللٞ يف اجملتٌللع، ٗأْ اجملتٌللع ٙتعللاْٗ ًعللٕ،       

ٗعِللدًا ٙتخقللث ًًللدأ تلللاف٧ اه للسف بللني أفللسا  اجملتٌللع  ْٗ اٚٚللص; بيللع اهِظللس عللّ   

اوطللت٠٘ ا٨يتتٌللاعٛ أٗ ا٨تتؿللا ٜ، أٗ اه قللايف، أٗ بللني مللين ٗفقللع، أٗ بللني حللاكٍ         

ٚٳللا عوللٟ أًللّ اه للس       ٗذللللَ٘، أٗ بللني ً قلل  ٗأًللٛ ...   إخل، فللإْ ذهللم ٙللِعلظ إصلاب

 ٗأضستٕ; ٪ُٕ ضلقث اه ابأ ٗاهتٌاضم ٗا٨ُطجاَ بني أفسا  اجملتٌع.

 را، فإْ اهعداهٞ عِدًا تط٘  مجٚع أفسا  اجملتٌع يف مجٚلع اجمللا٨د، فإُٔلا تعٌلث     

اهع٩تللللاد ٗاهت للللاع٩د بللللني أفللللسا  اجملتٌللللع يف مجٚللللع دلللللا٨د احلٚللللاٝ اهطٚاضللللٚٞ       

تتؿللا ٙٞ، ٗاهقكللا٢ٚٞ، ٗا٨يتتٌاعٚللٞ ... إخل، ٗبللرهم ٙتخقللث ا٪ًللّ ٗا٨ ٣ٌِللاْ هللد٠ ٗا٨

                                                           
 .116( د. إأراهيم راررت علم الاجحماإلاي الت أووت مرج  ساأ ت ص06)
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اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع; ٗٙللِعلظ ذهللم عوللٟ اجملللا٨د اهتٌِ٘ٙللٞ اهلل  تطللآٍ يف تقللدَ  

 ٗتط٘ز اجملتٌع.     

إْ أًّ ا٪ضسٝ ٗأفسا ٓا ًلستًأ بلأًّ اجملتٌلع، ضل٘ا١     ت٘افس ا٪ًّ بني أٗضا  اجملتٌع: 

ِٙٞ أَ اهقسٙلٞ أَ يف اهطستلاد، أَ أثِلا١ اهطل س إم خلازج اهدٗهلٞ، حتلٟ ٨ تتعلسض         يف اود

حٚاٝ اٮُطاْ إم أٜ أذ٠ أٗ خطس، كٌا ٙػٌى ا٪ًّ اوٌتوللاد  ٚل  ٨ تتعلسض إم    

اهطللستٞ أٗ اهطللو  أٗ اهتولل  أٗ مللع ذهللم ًللّ اهتٔدٙللداد اهلل  تٔللد  حٚللاٝ اٮُطللاْ أٗ          

ؿلس، إذا كلاْ ا٪ًلّ ٙطل٘  اودِٙلٞ ٨ٗ ٙ٘يتلد فٚٔلا        ممتولاتٕ، فعوٟ ضًٚى او اي ٨ احل

ًللا طلللى بأًِٔللا ٗاضللتقسازٓا، فللإْ ذهللم ٙللِعلظ إصلابٳللا عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ ٗأفسا ٓللا،     

ٗبت٘فس ا٪ًّ ٙطتطٚع ا٪فسا  تكا١ حل٘ا٢جٍٔ ٗأ ا١ أعٌلا ٍ اٮُتايتٚلٞ ٗاهعوٌٚلٞ ٗمعٓلا      

أٗ اوٌتوللاد ًلّ     ْٗ خ٘ب أٗ تٔاْٗ، ٗاهعلظ ًّ ذهم يف حاهٞ اخلل٘ب عولٟ احلٚلاٝ   

اهتعسض ٪ٜ أذ٠ أٗ خطس ًا، كاهطو  أٗ اهِٔ  أٗ اهطستٞ أٗ يف حاهٞ اهِصا  اوطلو  ...  

إخل، فللإْ ذهللم ٙلل٧ ٜ إم اٮحجللاَ عللّ اهتِقللى إم ا٪ًللاكّ ا٪خللس٠، ٗذهللم بطلللً           

ا٨قطساباد أٗ اخلوى ا٪ًين او٘يت٘  فٚٔا ٗعدَ ا٨ضتقساز، ٗخع ً اي عوٟ ذهم ًا ٓل٘  

ٚٳا يف اهٌّٚ ٗض٘زٙا ٗهًٚٚا.       ً٘يت٘  حا  ه

إْ اهكًأ ا٨يتتٌلاعٛ ضلقلث عٌوٚلٞ ا٨ُكلًا  اجملتٌعلٛ اهل  ًلّ         اهكًأ ا٨يتتٌاعٛ:

خ٩ ا ٙعٚؼ اجملتٌع يف ضلعا ٝ ٗأًلّ ٗضل٩َ، ٗٗفلاق ٢ٗٗلاَ،  لرا فٔل٘   قلسٗزٝ ٨شًلٞ          

  ل   ٨ضتقساز اهِظٍ ٗاو٧ضطاد ا٨يتتٌاعٚٞ ٗهكٌاْ اضتٌساز فاعوٚتٔلا، عولٟ ؾل٘زٝ    

، هللرا فاهكللًأ   43 اهػلللى اهًِللا٢ٛ ٗا ٚلللى اهلل٘مٚ ٛ هوجٌاعللٞ ٗف٣اتٔللا ٗ ٘ا٢ ٔللا      

ا٨يتتٌاعٛ ٧ٙ ٜ ٗمٚ تٕ   ًّ خ٩ي اهطوطاد ٗمعٓا ًّ ا٪ ٗاد ا٨يتتٌاعٚلٞ اهساٚلٞ   

ٗمع اهساٚٞ ٮتساز اهِظاَ، حٚ  ٧ٙ ٜ اهكًأ إم إصلا  ٗتط٘ٙس اهق٘اعد اهعاًٞ اهل   

قً٘ي ٗاوت٘تع ًلّ اجملتٌلع اهل  ٙتعؤٌلا اه لس  عِلدًا ٩ٙحل          د  ًطت٘ٙاد اهطو٘ن او

أذا  اهطو٘ن اهت٘افقٛ اٮصلابٛ بني اجلٌاعٞ، ٗعِلدًا ٙلس٠ اهِتلا٢ج ٗاهع٘اتل  اهطلوًٚٞ      

 .   44 او تًٞ عوٟ اخلسٗج عّ ٓرٖ اهق٘اعد اهعاًٞ أٗ اُتٔان اهِظاَ يف اجملتٌع  

                                                           
 .113د. إأراهيم راررت الحنشئة الاجحماعيةت مرج  ساأ ت ص( 03)

 .133أ.د. السيد سامة ا خميسييت الض،و الاجحماإلاي مي اب حم  العر ع مب م :ور ثربووت مرج  ساأ ت ص( 00)
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يتتٌاعٛ ًلّ أٜ تٔدٙلداد  اخوٚلٞ أٗ    فاهكًأ ا٨يتتٌاعٛ ٙعٌى عوٟ محاٙٞ اهِظاَ ا٨

خازيتٚلٞ، ٗٓلرٖ احلٌاٙلٞ تتٌ لى يف غللى اهتلصاَ ٗاحل اَ ًًا ٢لٕ ٗأٓدافلٕ يف اهع٩تللاد          

ٗاهت للاع٩د ٗاهتعاًللى ًلللع ا٬خللسّٙ بػللل افٚٞ ًٗللّ خلل٩ي ممازضلللٞ أُػللطتٕ يف احلٚلللاٝ       

ا٨يتتٌاعٚللٞ، كٌللا ٙعٌللى اهكللًأ عوللٟ احملافظللٞ عوللٟ اهتكللاًّ ا٨يتتٌللاعٛ اوتٌ للى يف   

ث اهتآشز ٗاهتكاًّ ٗاهتكافس بني أفسا  اجملتٌع، ٗعدَ اهت لع يف تٔدٙلد أٗ إٙلرا١   تعٌٚ

اجملتٌع باسلسافاد ضو٘كٚٞ ٗخسٗتاد تاُُ٘ٚٞ ... إخل، ٗكرا ٙعٌى اهكلًأ عولٟ ٗتاٙلٞ    

 .   45 أفسا  اجملتٌع ًّ ا٨شلسا  ٗا٨ُص٨ق يف ًٔاٜٗ ا٨سلساب ٗاٮيتساَ

هرا، فاهكلًأ ا٨يتتٌلاعٛ هلٕ أٌٓٚتلٕ; ٪ُلٕ ضلقلث ا٪ًلّ ٗا٨ضلتقساز هو لس  ٗا٪ضلسٝ           

ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ، ٗا٨هتصاَ باهكًأ ا٨يتتٌاعٛ ٙعين اح اَ اٮُطاْ هوِظاَ ا٨يتتٌلاعٛ  

ٗاهعٌللى ٗفّقللا ٪حلاًللٕ ٗه٘ا٢خللٕ اهؿللخٚخٞ اهلل  ٙعلل٘  اح أًللا بللاخلع عوللٟ اه للس           

  ٗ يف حاهللٞ مٚللاز أٗ قللع  اهكللًأ ا٨يتتٌللاعٛ تللد ٙطلل٘      ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع ٗاهدٗهللٞ، 

 اجملتٌع اخل٘ب ٗا٨قطساز; مما ٧ٙ ٜ إم شعصعٞ ا٪ًّ ٗا٨ضتقساز.  

ٙتكلل  ًللّ كللى ًللا ضللًث أْ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ هللٕ ًقً٘للاد عللدٝ عوللٟ اوطللت٠٘         خ٩ؾللٞ:

اخللللازيتٛ ه٫ضلللسٝ  اه٣ًٚلللٞ اخلازيتٚلللٞ ، ٗٓلللرٖ اوقً٘لللاد تػللللى فٌٚلللا بِٚٔلللا ًِظً٘لللٞ  

س ٗتتأثس فٌٚا بِٚٔا هتخلاف  عولٟ كٚلاْ ٗأًلّ اجملتٌلع، فٌ ّولا: ا٨ضلتقساز        ًتلاًوٞ ت٧ث

اهطٚاضلللٛ هلللٕ أثلللسٖ اٮصللللابٛ عولللٟ اوقً٘لللاد ا٪خلللس٠، حٚللل  ٙللل٧ثس عولللٟ ا٨ضلللتقساز        

ا٨يتتٌاعٛ، ٗعوٟ اجلاُ  ا٨تتؿلا ٜ، ٗعولٟ تل٘افس اخللدًاد اهعاًلٞ، ... إخل، ٗكلرا       

ابٛ عولٟ اوقً٘لاد اخلازيتٚلٞ ا٪خلس٠     اه٘قع ا٨تتؿلا ٜ اوست لع هوٌجتٌلع هلٕ أثلسٖ اٮصلل      

ه٫ًلللّ ا٪ضلللسٜ، ٗذهلللم عولللٟ ا٨ضلللتقساز اهطٚاضلللٛ، ٗا٨ضلللتقساز ا٨يتتٌلللاعٛ، ... إخل    

ًٳا،             ٗٓلرا، ٗاهعللظ ًلّ ذهلم، فلإْ اوقً٘لاد اخلازيتٚلٞ تل٧ثس ٗتتلأثس فٌٚلا بِٚٔلا ضلو

ًٳا يف اوقً٘للاد اخلازيتٚلل   ٞ فٌ ّوللا يف حاهللٞ عللدَ ا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ، فللإْ ذهللم ٙلل٧ثس ضللو

ا٪خللللس٠ ه٫ضللللسٝ، يف ا٨ضللللتقساز ا٨يتتٌللللاعٛ، ٗيف اجلاُلللل  ا٨تتؿللللا ٜ، ٗيف تلللل٘افس 

اخلللدًاد اهعاًللٞ، ... إخل; ٪ْ ا٪ضللسٝ يتللص١ ًللّ اجملتٌللع، هللرا فاوقً٘للاد اخلازيتٚللٞ  للا    

اُعلاضاتٔا اٮصلابٚٞ أٗ اهطوًٚٞ عولٟ اجملتٌلع، ٗبلرهم تلِعلظ عولٟ ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ،        
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ٜ إم بتخقٚللث اوقً٘للاد اخلازيتٚللٞ; ٪ُللٕ ٨ ميلللّ   ٨ٗ ميلللّ أْ ٙتخقللث ا٪ًللّ ا٪ضللس  

 اه ؿى بٌِٚٔا.

 معوقات األمن األسري: المبحث الثالث

ًٳا يف حٚلاٝ ٗأًلّ ا٪ضلسٝ، أٗ مبعِلٟ         ٙتكٌّ ٓرا اوًخ  أٍٓ اوع٘تاد اهل  تل٧ثس ضلو

آخللس اهلل  تلللدز ؾلل ٘ حٚللاٝ ٗأًللّ ا٪ضللسٝ ٗاضللتقسازٓا، ٗٓللرٖ اوع٘تللاد ذاد غللقني،    

اهداخوٚللٞ; أٜ اهِابعللٞ ًللّ  اخللى ُطللاق ا٪ضللسٝ، ٗا٪خللس٠ اوع٘تللاد        أحللدٌٓا اوع٘تللاد 

اخلازيتٚٞ; أٜ اهِابعٞ ًّ اه٣ًٚٞ اخلازيتٚٞ، ٗٓرٖ اوع٘تلاد ختتول  ًلّ أضلسٝ إم أخلس٠،      

 ًّٗ دلتٌع إم آخس. ٗضٚتٍ احلدٙ  عِٔا باهت ؿٚى عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:   

 األمً األسرياملعوقات الداخلية اليت تؤثر سلًبا يف : املطلب األول

تتٌ لللى أٓلللٍ اوع٘تلللاد اهداخوٚلللٞ يف اوػلللل٩د ا٪ضلللسٙٞ، ٗاٮضلللساب يف اٮُ لللاق،    

ٗاهتقؿلع يف تسبٚلٞ ا٪بِلا١ ٗيف عٌوٚلٞ اهكلًأ، ٗٓللرٖ اوع٘تلاد عولٟ ضلًٚى او لاي ٗهللٚظ          

 احلؿس، كا٬تٛ:

إْ اوػل٩د ا٪ضسٙٞ ًتعد ٝ ًٗتػعًٞ ٨ٗ ميلّ حؿسٓا ِٓلا،   اوػل٩د ا٪ضسٙٞ:

ٗإذللا عوللٟ ضللًٚى او للاي، فإُٔللا تتٌ للى يف ضلل١٘ اهت للآٍ بللني ا٬بللا١ يف تسبٚللٞ ا٪بِللا١،            

ٗاهت لم ا٪ضسٜ، ٗذهم بطً  فقداْ أحد اهعلا٢وني أٗ كوٌٚٔلا، ٗاهطل٩ق، ٗاهؿلسا      

اه٘اهللدّٙ يف تسبٚللٞ ا٪بِللا١،    اخللى ا٪ضللسٝ، ٗضلل١٘ اهت٘افللث بللني أفللسا  ا٪ضللسٝ، ٗفػللى       

ٗقع  اهقٚا ٝ ا٪ضسٙٞ، ٗاهع٩تٞ اهط٣ٚٞ بني ا٪بِا١، ... إخل، ٗكلرهم ًلّ اوػلل٩د    

أْ اجمللللاي ٨ ٙتطلللع هلللركسٓا  ٗمبلللا  –ا٪ضلللسٙٞ اوػلللل٩د ا٨تتؿلللا ٙٞ، ٗملللع ذهلللم   

 هرا ضٚ كص احلدٙ  عوٟ أٌٓٔا، ٗذهم عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:       -ّامجٚع

تد ٙل٧ ٜ ضل١٘ اهت لآٍ أثِلا تسبٚلٞ ا٪بِلا١ إم       : ٬با١ يف تسبٚٞ ا٪بِا١آٍ بني اض١٘ اهت   1

ُتللا٢ج ضللوًٚٞ تلل ن آثللازٳا مللع  ًٚللٞ هللد٠ اهط للى، ٗمبللا أُللٕ ٙللستًأ بأب٘ٙللٞ ازتًاّ للا         

كللًعٳا، فإُللٕ   ٙػللعس بللا٪ًّ ٗاهطٌأُِٚللٞ، كٌللا أٌُٔللا ميلل ٩ْ باهِطللًٞ هللٕ اهطللِد     

ٙطللل٘ ٓا احلللل  ٗاه٘فلللاق ٗاه ٔلللٍ   اولللا ٜ ٗاهعلللا  ٛ، فلللإذا كاُلللب اهع٩تلللٞ بٌِٚٔلللا 

اوتًا ي، خاؾٞ فٌٚا ٙتعوث باهطٚاضٞ اه  ٙتًعأُلا يف تسبٚلٞ ا٪بِلا١، فلإْ ٓلرا ٙل ن       

ًٳللا عوللٟ تلللّ٘ٙ غصؿللٚٞ ا٪بِللا١ ٗعوللٟ ؾللختٍٔ اهِ طللٚٞ، أًللا إذا كاُللب       أثللسٳا  ٚ
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اهع٩تٞ تط٘ ٓا اهلسآٚٞ ٗاخل٩ب ٗض١٘ اهت آٍ ٗاختو ب ضٚاضلٞ كلى ًٌِٔلا يف    

بٚٞ ا٪بِا١  كأْ ميٚلى أحلدٌٓا إم اهتلدهٚى ٗا٬خلس إم اهقطل٘ٝ  فعلا ٝ ًلا         سٙقٞ تس

ٙػللعس ا٪  للاي بللاهقوث ٗعللدَ اهػللع٘ز بلللا٪ًّ، ممللا ٙلللْ٘ هللٕ أثللسٖ اهطلل٤ٚ عولللٟ           

، هلرا فلإْ ضل١٘ اهت لآٍ بلني ا٬بلا١ هلٕ اُعلاضلاتٕ          46 ضو٘كٍٔ ٗؾختٍٔ اهِ طلٚٞ   

فسا  ا٪ضلسٝ، ٗتلد ٙلِعلظ ذهلم     اهطوًٚٞ عوٟ ا٪بِا١ يف اهطو٘ن ٗيف اهع٩تاد بني أ

 عوٟ اجملتٌع، ٗٓرا مما ٙػلى عا٢ّقا يف أًّ ا٪ضسٝ.

إْ مآسٝ اهت لم ا٪ضسٜ تعلد ًلّ أخطلس اهظل٘آس ا٨يتتٌاعٚلٞ      : اهت لم ا٪ضسٜ  2

اه  تعاُٛ ًِٔا اهعدٙد ًلّ اجملتٌعلاد، ٗتلد أغلاز أحلد اهًلاح ني أْ ذهلم ٙعل٘  إم:         

اخوٞ ٙؿع  حؿلسٓا، ف ٌلٞ ع٘اًلى  ِٙٚلٞ       أضًاز ٗع٘اًى ًتعد ٝ ًٗتػابلٞ ًٗتد

ٗاتتؿا ٙٞ ٗايتتٌاعٚٞ ُٗ طٚٞ ٗضٚاضلٚٞ ٗتٌٚٚلٞ ٗفلسٙلٞ ٗاضلتعٌازٙٞ ٗمعٓلا تٔٚل٤       

 -أٙكٳلا  –. ٗتلد ذكلس أحلد اهًلاح ني      47 أضًاز اهت لم ا٪ضسٜ ٗتد ت٧ ٜ إهٕٚ  

أْ ا٨ُٔٚللاز اه ٚصٙقللٛ ه٫ضللسٝ ٗاهللرٜ ٙقؿللد بللٕ:   فقللد أحللد اهعللا٢وني أٗ كوٌٚٔللا،     

ضلل٘ا١ باه٘فللاٝ أَ اهطللجّ أَ اوللسض اهط٘ٙللى، كللرهم ٙقؿللد بللٕ ت لللم اهللسٗابأ         

اهعا٢وٚٞ باهط٩ق أٗ ا جس أٗ ا٨ُ ؿاي، كرهم اهعجص عّ اهلطل  ضل٘ا١ باهًطاهلٞ    

ًٳا يف أْ ِٙ   ٔلللاز أحلللد ا٪زكلللاْ ا٪ضاضلللٚٞ   أَ اهتقاعلللد، فٔلللرٖ اهع٘اًلللى تللللْ٘ ضلللً

 .   48 ه٫ضسٝ  

كٌا أْ ًّ ا٪ضًاز اه  ت٧ ٜ إم ت لم ا٪ضسٝ ٗأُٚازٓا اهتعاضلٞ اهصٗيتٚلٞ،   

 -ٗاخلللل٩ب بلللني اهلللصٗيتني، ٗاهؿلللسا   اخلللى ا٪ضلللسٝ، ٗقلللع  اهللل٘اش  اهلللدٙين        

هلد٠ ا٬بلا١ ٗا٪بِلا١، ٗقلع  أٗ فقلداْ ضلوطٞ اه٘اهلدّٙ، أٗ قلع  أٗ          -اٮض٩ًٛ 

ب بٚٞ ا٪٨ٗ ، ٗكرا يف عٌوٚلٞ قلًأ أفلسا  ا٪ضلسٝ، ٗذهلم يف حاهلٞ        عجص ًّ ٙقَ٘

فقداْ اه٘اهدّٙ أٗ أحدٌٓا أٗ كوٌٚٔا، باٮقافٞ إم قع  ًساتًٞ ا٪٨ٗ  ًلّ تًلى   

اه٘اهدّٙ أٗ ًّ ٙقَ٘ ب بٚتٍٔ، ٗكرا ًلّ ا٪ضلًاز أْ أحلد أفلسا  ا٪ضلسٝ ٙطلعٟ إم       
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سٝ، ٗمعٓللا ًللّ ا٪ضللًاز  قٚللث ًؿللوختٕ اهػصؿللٚٞ ٗت كللٚؤا عوللٟ ًؿللوخٞ ا٪ضلل

 اه  ت٧ ٜ إم اهت لم ا٪ضسٜ. 

ٗمجٚع ٓرٖ ا٪ضًاز تل٧ ٜ إم علدَ تل٘فع ا٪يتل٘ا١ اوِاضلًٞ ٗاهًاع لٞ عولٟ ا٪ًلّ         

هد٠ اه س  ٗا٪ضسٝ، ض٘ا١ فٌٚلا ٙتعولث بإغلًا  احلايتلاد اوا ٙلٞ اهل  ضلتايتٔلا أفلسا          

علّ ضلً  ٗاحلد أٗ    ا٪ضسٝ أَ معٓلا، هلرا فلإْ اهت للم ا٪ضلسٜ تلد ٙللْ٘ ُاجّتلا         

ًٳا عوٟ عٌوٚٞ اهكلًأ ا٨يتتٌلاعٛ، مملا     ُتٚجٞ ٪ضًاز عدٝ، ٗٓرا اهت لم ٧ٙثس ضو

 ٧ٙ ٜ إم خوٍى يف ا٪ًّ ا٪ضسٜ.

إْ اه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ اوللل  ٜ مي لللى إحلللد٠    :  ضللل١٘ اه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ ه٫ضلللسٝ     3

 اوػل٩د اه  ت٘ايتٕ ا٪ضسٝ; حٚ  ٙعلد اهعاًلى ا٨تتؿلا ٜ   ًلّ أٓلٍ اهع٘اًلى يف      

حٚاٝ ا٪ضسٝ ...، فعدَ تل٘افس اول٘از  ا٨تتؿلا ٙٞ اهلافٚلٞ صلعلى ا٪ضلسٝ علايتصٝ علّ         

أ ا١ ٗما٢ ٔللا، ممللا تللد ٙ تلل  عوٚللٕ مٔلل٘ز ؾللسا  بللني أفسا ٓللا، ٗتللد تتلل٘افس اولل٘از   

ا٨تتؿا ٙٞ، ٗهلّ طلتو  اهصٗيتاْ يف  سا٢لث اٮُ لاق ٗيف ا٪ًل٘ز اوتعوقلٞ مبٚصاُٚلٞ      

 . 49 إم اهؿسا   اخى ا٪ضسٝ  ا٪ضسٝ اهرٜ ًّ غإُٔ أْ ٧ٙ ٜ 

ٗض١٘ اه٘قع ا٨تتؿا ٜ ٙسيتع إم: اهًطاهٞ بطً  توٞ فسف اهعٌى أٗ تولٞ اخللربٝ   

اؤِٚٞ، أٗ بطً  فقداْ أٗ عجص عا٢ى ا٪ضسٝ عّ اهقٚاَ بلأ ا١ اهعٌلى، أٗ بطلً  تولٞ     

او٘از  ا٨تتؿا ٙٞ اه  اولٔا ا٪ضسٝ، أٗ معٓا ًّ ا٪ضًاز اه  تل٧ ٜ إم تلس ٜ   

اه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ  أٗ حلللدٗر أشًلللٞ اتتؿلللا ٙٞ  ه٫ضلللسٝ، ٗٓلللرا مملللا ٙللل٧ ٜ إم      

اشل اض  خى اه س  ٗا٪ضسٝ، فِٚعلظ ذهم عوٟ اهػع٘ز با٪ًّ ا٨تتؿلا ٜ هو لس    

ٗا٪ضسٝ; حٚ  ٙؿً  اه س  ٗا٪ضسٝ عايتصّٙ عّ ت٘فع ا٨حتٚايتلاد اوا ٙلٞ ه٫ضلسٝ،    

ًٳا يف   كٌا أْ ؾع٘بٞ احلؿ٘ي عوٟ احتٚايتاد ٗقسٗزٙاد احل ٚاٝ اوعٚػٚٞ، تل٧ثس ضلو

 ااضم ا٪ضسٝ ٗت اعؤا ٗتسابطٔا ٗتلاًؤا.

إْ مآسٝ اهًطاهٞ تعد ًّ اوػل٩د ا٨تتؿا ٙٞ اه  تعاُٛ ًِٔلا غلسا٢    : ٞاهاهًط  4

ايتتٌاعٚٞ ًتعد ٝ ًٗتِ٘علٞ، باعتًلاز اهًطاهلٞ فا٢كٳلا يف تل٘ٝ اهعٌلى، ٗاهًطاهلٞ ٓلٛ:         

ٗتلل اٗ: بللني اهًطاهللٞ او٘اٚللٞ باهقسٙللٞ، أٗ     ُتللاج ه٫شًللٞ ا٨تتؿللا ٙٞ اجملتٌعٚللٞ،   

                                                           
م(ت 6443ت 1د. سااااامية مصااااطا  ا خشااااالت ال :رياااااة الاجحماعيااااة  دراسااااة الاساااار،ت )ال ااااااهر،  الاااادار الد ليااااة لاسااااخامارات الا افياااااةت  ( 04)

 .150 – 153ص
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اهًطاهٞ ُتٚجلٞ ت تٚلب اوولٚلٞ اهصزاعٚلٞ ٗشٙلا ٝ علد  اهطللاْ، ٗكلرهم اهع٘اًلى          

اهطللاز ٝ ًللّ اهقسٙللٞ إم اودِٙللٞ، حٚلل  اهللدخ٘ي هطلل٘ق اهعٌللى ًللع عللدَ اهتأٓٚللى           

اوِاضللل   أٜ ُقلللـ اؤلللازاد اه ِٚلللٞ  هوعٌلللى، ٗاهًطاهلللٞ يف اودِٙلللٞ ُتلللاج اوٚلِلللٞ   

خلل٨٘د ا٨تتؿللا ٙٞ ٗا ٚلوللٞ، ٗشٙللا ٝ أعللدا  اخلللسصلني، ٗعللدَ تلل٘افس فللسف  ٗاهت

 . 50 عٌى ًِاضًٞ ًع اهصٙا ٝ اهطلاُٚٞ، ٗاهسمًٞ يف اهدخ٘ي يف ض٘ق اهعٌى  

هرا، فاهًطاهٞ ت٧ثس تأثعٳا ًًاغسٳا يف اشل اض اهدخى ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ، ٗٓلرا بل٩   

ٝ عللّ اغللًا  احتٚايتاتٔللا; مملللا    غللم ٙلل٧ ٜ إم اه قللس، ٗاه قللس ٙلل٧ ٜ إم عجللص ا٪ضللس       

ًٳا عوللٟ حٚللاٝ ا٪ضللسٝ ٗأفسا ٓللا، ٗذهللم يف اجلاُلل  اهيللرا٢ٛ، ٗاهطلللين،     ٙللِعلظ ضللو

ًٳا يف ااضلللم ٗتلللسابأ أفلللسا  ا٪ضلللسٝ     ٗاهؿلللخٛ، ٗاهتعوٌٚلللٛ، ... إخل، ٗٓلللرا ٙللل٧ثس ضلللو

 ٗاضتقسازٓا.  

اٮضلساب ٓل٘: جتلاٗش احللد اوعقل٘ي يف كلى غل١ٛ  طلًٕ، فعولٟ           اٮُ اق: اٮضساب يف

ضللًٚى او للاي اٮضللساب يف اٮُ للاق يف ح لل٩د ا٪عللساع، ٗيف اهعللصا١ يف حاهللٞ اه٘فللاٝ،         

ٗاٮفللسا  يف غللسا١ ا٪يتٔللصٝ اٮهل ُٗللٛ مللع اهكللسٗزٙٞ، ... إخل، ٗتللد تللًني ًللّ ُتللا٢ج   

تيع ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع اهسٙ لٛ يف   اهدزاضٞ اه  أيتسٙتٔا عّ  اه ا٢ع ا٨تتؿا ٜ ٗأثسٖ يف

اهٌّٚ ... ، بأْ اٮُ اق اٮضسايف ٧ٙ ٜ إم آثاز ضوًٚٞ اتتؿا ٙٞ ٗايتتٌاعٚلٞ ٗثقافٚلٞ عولٟ    

; ٪ْ اٮضللساب يف اٮُ للاق عوللٟ اوأكللى ٗاوػللسز ٗاووللًظ،  51 ًطللت٠٘ ا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع

هعلصا١ يف حاهلٞ اه٘فلاٝ،    ٗبِا١ اوِصي ٗجتٔٚصٖ ٗتأثٚ ٕ، أٗ يف إتاًٞ ح ٩د اهلصٗاج، أٗ يف ا 

أٗ يف غسا١ اهلٌاهٚاد اه  ٨  تايتٔا ا٪ضسٝ، ... إخل، تد ٧ٙ ٜ باه س  أٗ ا٪ضسٝ إم 

 : 52 اه قس أٗ ا٨ت اض ًّ ا٬خسّٙ. ٗٓرا تد ٧ٙ ٜ إم ا٬تٛ

ًػللل٩د أضللسٙٞ، ضلل٘ا١ بللني اهسيتللى ٗشٗيتتللٕ، أَ بِٚللٕ ٗبللني أفللسا  ا٪ضللسٝ، أَ          1

 اهدا٢ِٞ ٗاودِٙٞ.حدٗر ًػل٩د بني ا٪ضسٝ 

ٓجسٝ زز ا٪ضسٝ إم اودْ هوًخ  علّ اهعٌلى ًلّ أيتلى تطلدٙد اهلدْٙ٘، ٗٓلرا تلد           2

ًٳا عوٟ ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع.  ٧ٙثس عوٟ تسبٚٞ ا٪بِا١، مما ِٙعلظ ضو

                                                           
 .162م(ت ص6442( د. أأو ا مسب ع،داملوجود إأراهيمت دي اميات الاريرا   ا  ريمةت )إلاسا درية  املاح  ا  ام ي ا مدي ت  ت 54)

 .330 - 333د. عنين أحمد را ا ا مسأيت الاائف الاقحصادو  أررا مي جـ   الاسر،  اب حم  الرياع مي اليمب ...ت مرج  ساأ ت ص( 51)

 .332 - 331أحمد را ا ا مسأيت الاائف الاقحصادو  أررا مي جـ   الاسر،  اب حم  الرياع مي اليمب ...ت مرج  ساأ ت صد. عنين ( 56)
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شٙللا ٝ اوعاُللاٝ ا٨تتؿللا ٙٞ ه٫ضللسٝ، حٚلل  ت٘ايتللٕ إُ للاتني، أحللدٌٓا عوللٟ ًعٚػللٞ        3

ٙلل٧ ٜ إم ُقللـ يف احلٚللاٝ اوعٚػللٚٞ  ا٪ضللسٝ، ٗا٬خللس عوللٟ تطللدٙد اهللدْٙ٘، ٗٓللرا  

 ه٫ضسٝ. 

اسل٩ي اهسٗابأ ٗاهع٩تاد ا٪ضسٙٞ أٗ اهقٚاَ بأعٌاي ملع ٢٩ًٌلٞ بلاجملتٌع، ٗٓلرا       4

ًٳا عوٟ اجملتٌع.    تد ِٙعلظ ضو

عدَ ا٨ضتقساز اوعٚػٛ ه٫ضسٝ، أٗ اُعلداَ اهتلٚل  اوعٚػلٛ ًلع ًطلت٠٘ اهلدخى;         5

ن; هتيطٚٞ اهعجص اهقا٢ٍ يف اهلدخى  مما تد ٧ٙ ٜ إم ًػل٩د ٗاسلساب يف اهطو٘

  أٜ ا٨جتاٖ سل٘ اهلط  مع اوػسٗ  ، بط  اٮُ اق مع اهسغٚد.

اشل للاض ًطللت٠٘ اهتعوللٍٚ; ممللا ٙلل٧ ٜ إم اشل للاض اوطللت٠٘ اه قللايف بللني أفللسا             6

 ا٪ضسٝ.

هرا، فاٮضساب يف اٮُ اق ٙعد عا٢ّقلا ًلّ اهع٘ا٢لث اهل  تل٧ثس عولٟ ا٪ًلّ ا٨تتؿلا ٜ         

ًٳا عوللٟ اجل٘اُل  ا٪خللس٠ اوعٚػلٚٞ ٗاهؿللخٚٞ ٗاهتعوٌٚٚللٞ ... إخل،      ه٫ضلسٝ، ٗٙللِعلظ ضلو

ٗهتجِلل  توللم ا٬ثللاز اهطللوًٚٞ صللل  تسغللٚد ا٨ضللت٩ٔن; أٜ عللدَ اٮضللساب يف اٮُ للاق،     

يف ا٨ضت٩ٔن، فعوٟ ضًٚى او لاي ٗهلٚظ احلؿلس، صلل       ٗذهم بعدَ جتاٗش احلد اوعق٘ي

عوٟ ا٪ضسٝ أْ تساعٛ عِد إعدا  ٗيتًٞ اهطعاَ حايتتٔا فقأ، حتلٟ ٨ تسًلٛ اهصا٢لد علّ     

احلايتللٞ إم ؾللِا ٙث اهقٌاًللٞ، ًٗللّ تسغللٚد اٮُ للاق أْ ٨ تػلل ٜ ا٪ضللسٝ او٩بللظ، أٗ      

إخل، اهلل  هٚطللب يف حايتللٞ    ا٪ثللار، أٗ ا٪ ٗاد اوِصهٚللٞ، أٗ ا٪يتٔللصٝ اٮهل ُٗٚللٞ، ...  

إهٚٔللا; ٪ْ ذهللم ٙعللد إٓللدازٳا هوٌللاي، ِٗٓللا صللل  اهت٘ضللأ يف اٮُ للاق; ٪ْ خللع ا٪ًلل٘ز          

 أٗضطٔا.  

إْ إٌٓلاي ا٪٨ٗ  ٗعلدَ ا٨ٓتٌلاَ ب بٚلتٍٔ     تسبٚٞ ا٪بِا١ ٗيف عٌوٚٞ اهكلًأ:  اهتقؿع يف 

خ٩تلٛ جتلآٍٔ   ٗا٪ -اٮضل٩ًٛ   -اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، ٙعد تقؿعٳا يف اه٘ايتل  اهلدٙين   

ًّ تًى ا٬با١، ٍٗٓ برهم اهتقؿع ٙتخٌولْ٘ اوطل٧ٗهٚٞ جتلاٖ أ٨ٗ ٓلٍ; ٪ْ عولٍٚٔ ٗايتل        

اه بٚللٞ ٗاهت٘يتٚللٕ، ٗإزغللا ٍٓ ٗتعوللٌٍٚٔ ا٬ از ٗا٪خلل٩ق اه اقللوٞ، كاهؿللدق ٗاهؿللرب   

ٗا٪ًاُٞ ... إخل; أٜ اهتخوٛ باه كلا٢ى، ٗاهتصولٛ علّ اهسذا٢لى، ٗإْ اٮٌٓلاي يف ًتلابعتٍٔ       

ٍٔ ٮؾ٩: اع٘يتايتٍٔ يف حاهٞ ازتلابٍٔ أٜ خطأ ٙؿدز ًٍِٔ، جتاٖ ا٬بلا١، أٗ  ًٗساتًت

فٌٚا بٍِٚٔ، أٗ جتاٖ أٜ فس  ًّ أفسا  اجملتٌع، مبعِٟ تسن احلًى عوٟ اهيلازز ه٫بِلا١،   
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ٙ عولل٘ا ًللا ٙسٙللدْٗ، ٗٙ كلل٘ا ًللا ٙسٙللدْٗ،  ْٗ قللًأ ًللّ ا٬بللا١ أٗ ًللّ ٙعلل٘ ٍ، صلعللى   

ت٧ ٙٔلا يف تسبٚلٞ ا٪بِلا١، ف٩بلد أْ ٙللْ٘ ا٪ز ٗا٪َ       ا٪ضسٝ ت قد  ٗزٓا ٗزضاهتٔا اهل  

ٓلللٍ اهقلللدٗٝ احلطلللِٞ يف اهطلللو٘ن اهؿلللخٚ  ٗهلللٚظ اهعللللظ; ٪ْ ا٪بِلللا١ ٙقولللدٍُٗٔ يف    

اهطو٘ن، ٗؾدق ًّ تلاي: إذا كلاْ زز اهًٚلب باهلدب قلازبٳا فػلٌٚٞ أٓلى اهًٚلب اهيِلا١          

 ٗاهستـ. 

هط ٘هللٞ، ٗهللرهم فللإْ فا٪ضللسٝ ٓللٛ احلاقللِٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ اهلل   تكللّ اه للس  ًِللر ا 

مٚللاز أٗ تؿلل٘ز أٗ إٌٓللاي ا٪ضللسٝ يف عٌوٚللٞ تسبٚللٞ ٗتِػلل٣ٞ ا٪بِللا١، ٙطللٍٔ يف تلل٘فع ب٣ٚللٞ  

ً٘اتٚللٞ هتلللّ٘ٙ غصؿللٚاد ًكللطسبٞ ٗمللع ًتجاُطللٞ ايتتٌاعٚٳللا، ًٗ للى ٓللرٖ ا٪ٗقللا       

اه قعٝ ايتتٌاعٚٳا ٗتسب٘ٙٳا ت٧ ٜ باه س  إم تيوٚ  اوعاٙع اهطلوًٚٞ هدٙلٕ سلل٘ اجملتٌلع عولٟ      

 .   53 ز اوعاٙع ا٨يتتٌاعٚٞحطا

 را، فاهت لم أٗ اهتؿد  ا٪ضسٜ، بطً  اهتقؿلع يف اه بٚلٞ ٗيف عٌوٚلٞ اهكلًأ     

 اخللللى ا٪ضللللسٝ، ٙلللل٧ ٜ إم اه ٘قللللٟ ٗا٨قللللطساز ٗاهت لللللم; ٪ْ اه بٚللللٞ ٗاهكللللًأ 

ضلافظللاْ عوللٟ تللسابأ ٗتكللاًّ أفللسا  ا٪ضللسٝ، بللى ٗضلافظللاْ عوللٟ كٚأُللا ٗأًِٔللا           

ا٨ُٔٚاز ٗاهت لم،  را ف بٚٞ ا٪بِا١  ذك٘زٳا ٗإُاٰثلا  اه بٚلٞ اهطلوٌٚٞ;    ٗاضتقسازٓا ًّ 

كللْ٘ ا٪ضللسٝ ضللوطٞ ايتتٌاعٚللٞ قللابطٞ ه٫بِللا١، ضلؿللّ ًللّ اه٘تلل٘  يف ًصاهللث اخلطللأ     

 ٗا٨سلساب; ٪ْ قًأ ضو٘ن اه س  ًٙدأ ًّ ا٪ضسٝ.

 املعوقات اخلارجية اليت تؤثر سلًبا يف األمً األسري: املطلب الجاىي

اوع٘تاد اخلازيتٚلٞ ًتعلد ٝ ًٗتػلعًٞ ًٗتداخولٞ فٌٚلا بِٚٔلا، ٨ٗ ميللّ حؿلسٓا         إْ 

 ِٓا، ٗإذا ضٚتٍ اه كٚص يف ٓرا او٘ق٘  عوٟ أٍٓ اوع٘تاد، ٗٓٛ عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:

،  54 ژ    وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءء  ََيْ        ژ اوا١ أضاع احلٚاٝ، تاي تعام: ُقـ اوٚاٖ أٗ اجل اب:

ٗٱيتد اٮُطاْ ٗاحلٚ٘اْ ٗاهًِلاد  ، ف لٛ حاهلٞ ُقلـ اوٚلاٖ  أٗ      55 ٗه٨٘ ٗيت٘  ُعٌٞ اوٚاٖ وا 

أشًلللٞ اوٚلللاٖ  اهِقٚلللٞ يف بلللا ّ ا٪زض، أٗ بطلللً  تولللٞ ا٪ًطلللاز، فإُٔلللا تػللللى تٔدٙلللدٳا 

هٯُطاْ، ٗعاًى  س  هٕ تدفعٕ إم ا جسٝ ًّ ًللاْ إم ًللاْ آخلس   ٳلا علّ اولا١،       

                                                           
 .312ص مرج  ساأ تأ.د. السيد سامة ا خميسييت الض،و الاجحماإلاي مي اب حم  العر ع مب م :ور ثربووت ( 53)

 .  34( سور، الاربيا  آلاية 50)

 ( املياا دريا  مب دريا  ا ميا، إلاوسارية  حيا، كل كائب حيت أل  ال ائ ات )ا ميا،( ال ،اثية.  55)
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٪ًطاز تت٘ت  ا٪زض عّ اٮُتاج، أٗ ٙقى إُتايتٔا اهصزاعٛ، مملا ٙل٧ ٜ   فٌ ّوا بطً  توٞ ا

إم اه قللس ٗاجملاعللٞ، ٗتللد تصٙللد ُطللًٞ تؿللخس ا٪زض فتقللى أٗ تِعللدَ ًساعللٛ ا٪مِللاَ          

ٗا٪بقللاز ٗاحلٚ٘اُللاد ا٪خللس٠; ممللا ٙلل٧ ٜ إم ٓلل٩ن ا٪مِللاَ ٗا٪بقللاز ... إخل، ٗإْ تللاَٗ   

قللعٚ ٞ ٗبأعللدا  توٚوللٞ ٨ تيطللٛ حايتللٞ   اهللًعع ًِٔللا اهظللسٗب اهقاضللٚٞ، فإُٔللا تلللْ٘   

 اٮُطاْ.

ٗبػلى عاَ، فإْ ُقـ اوٚاٖ ًطأهٞ ًؿعٙٞ تػيى باي كى إُطاْ ٗدلتٌع ٗ ٗهلٞ;  

٪ُٔا ت٧ ٜ إم اهقخأ  اه قس  ...، ٗٓرا مما ٙل٧ ٜ إم اخلل٘ب ٗعلدَ اضلتقساز اٮُطلاْ      

ٗاهًخ  عّ ًلاْ آخس ه٩ُتقاي هٯتاًٞ ٗاهطللّ فٚلٕ، ٗٓلرا ٙعلد ًلّ أٓلٍ اوع٘تلاد        

 يف مجٚع يت٘اُ  حٚاٝ اه س  ٗا٪ضسٝ.  اه  تعٚث ا٪ًّ ا٪ضسٜ; ٪ُٕ ٧ٙثس

تعد او٘از  ا٨تتؿا ٙٞ اهعٌ٘  ا٪ضاضلٛ يف حٚلاٝ   و٘از  ا٨تتؿا ٙٞ هد٠ اجملتٌع: ُقـ ا

اجملتٌعاد، بى ٗاهقاعدٝ ا٪ضاضٚٞ اه  تعتٌد عوٚٔلا يف تطلٚع اهًػلس حلٚلاتٍٔ اهًٚ٘ٚلٞ،      

ٗيف حاهللٞ ُقللـ اولل٘از  ا٨تتؿللا ٙٞ هللد٠ اجملتٌللع ُتٚجللٞ هقوللٞ اولل٘از  اهطًٚعٚللٞ، أٗ عللدَ   

اه ِٚلٞ هلد٠ اهعلاًوني; أٜ ًلا ٙطلٌٟ      اضتي٩ ا ا٨ضتي٩ي ا٪ً لى، أٗ بطلً  تولٞ اؤلازاد     

اهتصو  يف اٮُتاج، ٗتوٞ زأع اواي، ٗعلدَ ا٨ضلت ٌاز يف اهقطاعلاد اٮُتايتٚلٞ اوصتو لٞ،      

ٗازت ا  ا٪ضعاز، ٗاشل اض تٌٚٞ عٌوٞ اهدٗهٞ ًقابلى اهعٌل٩د ا٪يتًِٚلٞ، ٗملع ذهلم ًلّ       

ًٳا عولٟ  ا٪ضًاز اه  ت٧ ٜ إم تلس ٜ اه٘قلع ا٨تتؿلا ٜ، فلإْ ذهلم كولٕ ٙلِعلظ ضلو        

 اجملتٌع ٗاهدٗهٞ، ًّٗ ثٍ عوٟ ا٪ضسٝ. 

فعوللٟ ضللًٚى او للاي ٙلل٧ ٜ ضلل١٘ ا٪حلل٘اي أٗ ا٪ٗقللا  ا٨تتؿللا ٙٞ إم عجللص اهدٗهللٞ يف    

اٮُ للاق عوللٟ اوػللازٙع اٮُتايتٚللٞ ٗاخلدًٚللٞ، كاهلٔسبللا١، ٗاهؿللخٞ، ٗاهتعوللٍٚ، ٗغللث    

اوطت٠٘ اهؿلخٛ،  اهطستاد ... إخل، ٗٓرا ٧ٙ ٜ إم اُتػاز اهًطاهٞ، ٗاه قس، ٗاشل اض 

ٗاشل للاض ًطللت٠٘ اهتعوللٍٚ ... إخل. فٌ ّوللا اُتػللاز اهًطاهللٞ بللني أفللسا  اجملتٌللع، تلل٧ ٜ إم   

ًٳا عولللٟ احلٚلللاٝ اوعٚػلللٚٞ،      اشل لللاض  خلللى اه لللس  ٗا٪ضلللسٝ، ٗاشل اقلللٕ ٙلللِعلظ ضلللو

ٗاهؿخٞ، ٗاهطلّ، ٗاهتعوٍٚ، ... إخل، ٗيف اهِٔاٙٞ ٧ٙ ٜ إم توث ٗعدَ ا ٣ٌِاْ ا٪ضسٝ 

 ًطتقًؤا.  عوٟ حٚاتٔا ٗ

ًللّ اوعوللَ٘ أْ اه٣ًٚللٞ ٓللٛ   اهلل  تعللٚؼ فٚٔللا ا٪ضللسٝ ٗأفسا ٓللا: ضلل١٘ اه٣ًٚللٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ 

احلاقِٞ ا٨يتتٌاعٚٞ ه٫ضسٝ، ٗتد تلْ٘ ٓرٖ اه٣ًٚلٞ إًلا ب٣ٚلٞ ؾلاحلٞ أٗ ملع ؾلاحلٞ،       
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هرا فاوقؿ٘  بٔا يف ٓرا او٘ق٘  اه٣ًٚٞ اه  ٙطل٘ ٓا اهؿلسا  ٗعلدَ اهت٘افلث بلني أفلسا        

اهتعؿ ، ٗا٨ضتي٩ي، ٗاهت ستٞ ٗاهتٌٚٚص بني اهِلاع، ٗعلدَ اوطلاٗاٝ، ٗعلدَ     اجملتٌع، ٗ

، ٗٗضلا٢ى اٮعل٩َ اهل  تِػلس أٗ      56 اغلًا  حايتلاد اه لس  ٗزمًاتلٕ اوػلسٗعٞ يف اجملتٌلع      

ًٳا يف عٌوٚلٞ اهتِػل٣ٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ، باٮقلافٞ إم اهًعلد علّ        تً  زضا٢ى أٗ بساًج ت٧ثس ضو

٪عللساب ا٨يتتٌاعٚللٞ،  ٚلل  ٙطلل٘  ٓللرٖ اه٣ًٚللٞ اهظوللٍ،       اهقللٍٚ اهدِٙٚللٞ  اٮضلل٩ًٚٞ  ٗا  

ٗاحلطلللد، ٗاحلقلللد ٗاهيلللى ٗاهعلللداٗٝ، ٗاهيلللؼ، ٗاهللللرز، ٗاخلٚاُلللٞ، ٗعلللدَ ا٪ًاُلللٞ، 

ٗمٚللاز اهعداهللٞ، ٗعللدَ اهتعللاْٗ ٗاهتلافللى ٗاهتِاؾللس، ٗتطلل٘ ٓا اهِصاعللاد ٗاحلللسٗز،    

هطللو٘ن ٗاُتػللاز احملسًللاد، كللاخلٌ٘ز ٗاوصللدزاد ٗاحلػللٚؼ، ... إخل، ٗٙطيللٟ فٚٔللا ا  

اوِخسب يف ازتلاز اجلسا٢ٍ، كاهقتى ٗاهطستٞ ٗاهطلو  ٗاهِٔل ، ٗازتللاز اجللسا٢ٍ     

ا٪خ٩تٚٞ، ... إخل، ٗمعٓا ًلّ ا٪ضلًاز اهطل٣ٚٞ اهل  تِتػلس يف اه٣ًٚلٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ اهل          

 ٙعٚؼ فٚٔا اه س  ٗا٪ضسٝ. 

هللرا، فٔللرٖ ا٪ضللًاز اهطلل٣ٚٞ اهلل  تللد تِتػللس يف اه٣ًٚللٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ اهلل  ٙعللٚؼ فٚٔللا  

أفسا  ا٪ضسٝ، ٗض٘ا١ٴ كاُب ٓرٖ ا٪ضًاز ًِ س ٝ، أَ دلتٌعٞ، أَ بعكلٔا، فإُٔلا تل٧ثس    

ًٳا، بلى ٗ لا اُعلاضلاتٔا اهطلوًٚٞ يف ضلو٘ن ٗحٚلاٝ ٗأًلّ اه لس  ٗا٪ضلسٝ ٗاضلتقسازٓا            ضو

 تٌع كلى. ٗتٌِٚتٔا، بى حتٟ عوٟ اجمل

تتٌ ى اهلل٘ازر اهطًٚعٚلٞ يف: اهلص٨شي، ٗاهلرباكني، ٗاهع٘اؾل ،       اهل٘ازر اهطًٚعٚٞ:

.  57 ٗفٚكلللاُاد  اهطلللٚ٘ي، ٗاهًخلللاز، ٗا٪ُٔلللاز ، ٗاهلللرب  اهقلللازع، ٗاجل لللاب، ... إخل      

ٗاهل٘ازر اهطًٚعٚٞ ًا ًّ غٔس ميس إ٨ ُٗطٌع عِٔا يف ٗضلا٢ى اٮعل٩َ يف أٜ  ٗهلٞ ًلّ     

ٕ ًللّ أقلساز بػللسٙٞ ًٗا ٙللٞ، فعوللٟ ضلًٚى او للاي إعؿللاز  تػللابا٨     ٗي اهعلا  ًٗللا ختو لل 

َ ٗاجتلٕ سلل٘ احملافظلاد    2015/ 11/ 1اهرٜ بلدأ يف ذلافظلٞ ضلقطس٠  اهلٌّٚ  بتلأزٙخ      

اهٌِٚٚٞ اهطاحوٚٞ ا٪خس٠  حكلسً٘د، ٗغلً٘ٝ، ٗاؤلسٝ ، ف لٛ ذلافظلٞ ضلقطس٠، أ ٠       

 أٜ أًلل٘اج اهًخللس اهق٘ٙللٞ ،  إعؿللاز  تػللابا٨  إم اهع٘اؾلل  اهػللدٙدٝ ٗا٪ًلل٘اج اهعاتٚللٞ    

ٗٓطلل٘ي ا٪ًطللاز اهيصٙللسٝ، ممللا أ ٠ إم فٚكللاْ اهطللٚ٘ي، ٗبويللب اخلطللا٢س يف ًِطقللٞ       

                                                           
( ملنيااد مااب الاطاااع ار:اار  د. عصااام ثوفياا  قماار  الاادكحور، ماامر فححااي مراا  مت م دمااة مااي ا خدمااة الاجحماعيااةت )الارد   عمااا ت دار الاااار 51)

 .131م(ت ص6444ت 1رادر    مورعو ت  

. عنين أحمد ا مسأي  الدكحور ع،دهللا أحمد ا مساأيت ال اوارذ الط،يعياة  الاجحماعياة  أررهاا عبا  الاسار، )دراساة ر:رياة ثط،ي ياة عبا  ( د52)

 .24م(ت ص6440ت 6م(ت )ر عا   مركن ع،ادو للدراسات  النشرت  1440م  حوادذ الصواري  عب  مدي ة ر عا  1436رلنار ذمار 
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ٚٳللا، ٗتكللسز   80حللدًٙ٘ ٗاوِللا ث اجملللاٗزٝ; تللدًع   ًِللصي أقللسازٳا  500ًِصّهللا تللدًعٳا كو

يتص٢ٚلللٞ، كٌلللا أ ٠ إم ُلللصٗ:  تػلللسٙد  أهللل  أضلللسٝ إم اولللدازع ٗاوطلللايتد ٗاوًلللاُٛ       

يف اودٙسٙللٞ، باٮقللافٞ إم ا٪قللساز اهلل  حلقللب مبِٚللا١ ضللقطس٠ ٗت٘ت للٕ       احللً٘ٚللٞ 

ُتٚجللٞ اهللدًاز، ٗكللرا تللدًع أحلل٘اؽ اهًطللاتني ٗاهِصٚللى ٗاهطستللاد اهعاًللٞ ٗاو٘هللداد       

 .  58 اهلٔسبا٢ٚٞ ٗا٬باز ... إخل

اهل٘ازر اهطًٚعٚٞ ختول  أقلسازٳا علدٝ يف حٚلاٝ اٮُطلاْ ٗا٪ضلسٝ ٗيف اوٌتوللاد        ف

اخلاؾلللٞ، ٗاوٌتوللللاد اهعاًلللٞ، حٚللل  توخلللث أقلللسازٳا باوِػلللآد اهعاًلللٞ اخلدًٚللللٞ،         

كللاوسافث اهؿللخٚٞ ًللّ اوطتػلل ٚاد ٗاوساكللص اهؿللخٚٞ ... إخل، ٗاوِػللآد اهتعوٌٚٚللٞ،     

خل، ٗاهلٔسبلا١، ٗاهطلسق، ٗا٨تؿلا٨د، ...    كاودازع ٗاجلاًعاد ٗاوعآد اه ِٚلٞ ... إ 

إخل، هرا فاهلازثٞ توخث أقسازٳا كًعٝ باوِطقٞ اه  تتعسض  ا يف اٮُطلاْ  ٗفٚلاد،   

ٗإؾللاباد، ٗتػللسٙد ; ٗيف اجلاُلل  اوللا ٜ اوتٌ للى باهًِٚللٞ اهتختٚللٞ ا٨تتؿللا ٙٞ ٗاهؿللخٚٞ   

حلٚللاٝ اٮُطللاُٚٞ، ٗا٨يتتٌاعٚللٞ ٗمعٓللا، فاهلازثللٞ  للا آثللاز ضللوًٚٞ عوللٟ كللى ًظللآس ا  

ٗحجٍ اخلطا٢س اهًػسٙٞ ٗاوا ٙٞ تت٘ت   ط   ًٚعلٞ ٗحجلٍ اهلازثلٞ، فلوٌلا كلاْ      

 حجٍ اهلازثٞ أكرب كوٌا كاُب اخلطا٢س أك س.  

ٗيف ٓرٖ احلاهٞ ٙتصٚى اٮُطلاْ، كٚل  تؿلً  حٚلاٝ ٗأًلّ اٮُطلاْ ٗا٪ضلسٝ، حٚل          

علع أفسا ٓلا، أٗ فقلداْ    تد تِتٔٛ ا٪ضسٝ بلاًؤا  مجٚع أفسا ٓا ، أٗ ت قد ا٪ضلسٝ ب 

اه٘اهلللدّٙ أٗ أحلللدٌٓا، أٗ إؾلللابٞ اجلٌٚلللع، أٗ إؾلللابٞ اه٘اهلللدّٙ أٗ أحلللدٌٓا، أٗ إؾلللابٞ 

 اهًعع ًّ أفسا  ا٪ضسٝ.  

ٚٳلا، ٗفقلداْ اول٘ا      ًٳا يتص٢ ًٳا كاًّوا، أٗ تٔد باٮقافٞ إم تٔدَ اوطلّ  اوِصي  تٔد

خل، حٚ  تؿً  ا٪ضسٝ ت قلد  اهيرا٢ٚٞ، ٗاو٩بظ، ٗا٪ثار، ٗأ ٗاد ٗأٗاُٛ اهطًخ، ... إ

كى ًقً٘اد احلٚاٝ يف حلظاد، ٗب قداْ ٓرٖ اوقً٘اد تؿً  ا٪ضسٝ فقعٝ، كٌا تلد  

ت٧ ٜ إم ت لم أٗ تؿد  ا٪ضسٝ، ٗٓرا اهتأثع اهطويب ٨ ٙقتؿس عوٟ اه س  أٗ ا٪ضلسٝ  

ًٳا عولٟ أًلّ اه لس  ٗا٪ضلس      ٝ ٗأفسا ٓا، بى حتٟ عوٟ اجملتٌع ٗاهدٗهٞ، ٗٓرا مما ٧ٙثس ضلو

 ٗاجملتٌع.

                                                           
/ 11/ 3(ت أحاااخري  13111صااامياة يومياااةت ثصااادر عاااب موسساااة الااااور، للاااامافة  الط،اعاااة  النشااارت العااادد ) ( صااامياة الااااور،ت )رااا عا  53)

 م(.6415



 
 

 
 
 

201  
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 صالح ناصر الحـسـني  أحمدز عزيد. |                           املعوقات –املقومات  –املفاهيه    األمن األسري
ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتوبر( 15( المجلذ )12العذد )

إْ احلسز ُقٚع احلٚاٝ ا٨يتتٌاعٚٞ اهطًٚعٚٞ اه  ٙعٚػلٔا   احلسٗز ٗاهِصاعاد اوطوخٞ:

اٮُطللاْ يف حٚاتللٕ ا٨يتتٌاعٚللٞ، ٗاحلٚللاٝ اٮُطللاُٚٞ ٨ ختولل٘ ًللّ اهِللصا  ٗاهؿللسا ، ٗتعللد    

احلسز أغد ٗأتطٟ ٗأعِ  آهٚٞ أبتلسٓا عقى اٮُطاْ يف تدًع أخٚلٕ اٮُطلاْ، ٗذهلم    

ٚث ًؿاحلٕ ٗ ٌ٘حاتٕ اهراتٚٞ، ٗيف حل  اهتطلوأ ٗا ٌِٚلٞ، فلاحلسز تل٧ ٜ      حًٳا يف  ق

إم ضوطللوٞ ًللّ اهت للللاد ا٨يتتٌاعٚللٞ بللد١ٳا ًللّ اصٙللث اهع٩تللاد ا٨يتتٌاعٚللٞ بللني          

ا٪فسا ; ًسٗزٳا بلطس ٗحدٝ ٗتسابأ ا٪ضسٝ، ٗاجلٌاعٞ، ٗاجملتٌع، ٗتعطٚى او٧ضطلاد  

  ٗ اهِلل٘ا ٜ، ... إخل ، ٗٓجللسٝ ٗتػللسٙد  اهساٚللٞ ٗمللع اهساٚللٞ  اوللدازع، ٗاجلاًعللاد، 

 ٞ ، ًٗللا أفللسشد احلللسٗز عللرب   59 اهِللاع ًللّ ًلللاْ احلللسز إم ا٪ًللاكّ ا٪خللس٠ ا٬ًِلل

 اهتازٙخ اهًػسٜ ًّ ًآٍع عدٝ. 

فاحلسز تعد أت٠٘ آهٚٞ ت لٚلٚلٞ يف حٚلاٝ اهِلاع ٗا٪ضلس، ٗتيلع ًلّ ذلأ احلٚلاٝ         

اوعٚػٚٞ ه٫فسا  ٗا٪ضس، إُٔا أكرب كازثلٞ ٙؿلِعٔا اٮُطلاْ هتٱوخلث ا٪قلساز باهِلاع،       

ض٘ا١ٴ كاُب هوٌجتٌع اهرٜ ٙعٚؼ فٕٚ أَ هوٌجتٌع اهرٜ ٙعتدٜ عوٚلٕ; ٪ُٔلا تقطلع تيرٙلٞ     

ُطاُٛ ٗ ج  تًا ي اوؿا ح ... إخل، ٗتقَ٘ بٔدَ ًا بِلٖ٘  اهع٩تاد ا٨يتتٌاعٚٞ باهدَ اٮ

عللرب أيتٚللاي ٗضللو  ًللا ٗزثللٖ٘ ًللّ ًلل٘از   ًٚعٚللٞ ٗعوٌٚللٞ ختللدَ اٮُطللاْ; أٜ تقللدَ أٗقلل   

اهٌِللاذج احلقٚقٚللٞ هوت للللاد ا٨يتتٌاعٚللٞ بأبػللع ؾلل٘زٓا; ٪ُٔللا تطٌللظ كللى ًللا ٓلل٘   

زٗ: اهلسآٚلٞ  ضاكّ ٗتويٛ كى ًا ٓ٘ ًطتقس، ٗتطو  كى ًا ٓ٘ مين تلا٢ٍ ٗت٘تلد   

 .  60 ٗاهيى عِد كى فس  آًّ ًٗطا 

ٗاوو للب ه٩ُتًللاٖ، ٓلل٘ أُللٕ كوٌللا تقللدًب ٗتطلل٘زد تلِ٘ه٘يتٚللٞ احلللسز شا د ًللّ        

ت للٔلللا ا٨يتتٌلللاعٛ، فِتلللا٢ج كلللى حلللسز تللللْ٘ ًتػلللابٔٞ; إْ   تللللّ ٗاحلللدٝ،  

مجٚعٔا تًدأ باهتدًع، ٗاهقتى، ٗاٮؾاباد اهًػلسٙٞ، ٗاهتػلسٙد، ٗتِتٔلٛ باهت لللاد     

تٌاعٚٞ اهػاًوٞ ٗاهعدٙلدٝ ٗاوتِ٘علٞ يف ٗتلب ٗاحلد، ٗٓلرٖ ملآسٝ ايتتٌاعٚلٞ ؾلِعٔا         ا٨يت

اٮُطللاْ بإزا تللٕ ٗت لللعٖ ا٪محللث; هلللٛ ٙيللع اجملتٌللع، بللى ٮغللًا  أُاُٚتللٕ اهؿللازخٞ    

 .   61 ٗمحاتتٕ اوتطسفٞ

                                                           
 .42م(ت ص6445ت 1( أ.د. معب  ليل العمرت الحااألا الاجحماإلايت )الارد   عما ت دار الشر   للنشر  الحوري ت  54)

 .43( أ.د. معب  ليل العمرت الحااألا الاجحماإلايت مرج  ساأ ت ص14)

 .44( أ.د. معب  ليل العمرت الحااألا الاجحماإلايت مرج  ساأ ت ص11)



 
 

 
 
 

202  
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 صالح ناصر الحـسـني  أحمدز عزيد. |                           املعوقات –املقومات  –املفاهيه    األمن األسري
ISSN : 2410-1818 

 م2016 اكتوبر( 15( المجلذ )12العذد )

ٙٳللا كللاْ ُ٘عٔللا بللني أضللسٝ ٗأخللس٠، أٗ بللني بدُللٞ ٗأخللس٠، أٗ بللني تسٙللٞ           فللاحلسز أ

ٚوٞ ٗأخس٠، أٗ حسبٳا أٓوٚٞ  اخى اهدٗهٞ، أٗ حسبٳا بني  ٗهٞ ٗأخس٠، أٗ ٗأخس٠، أٗ بني تً

حسبٳلللا إتوٌٚٚلللٞ، أٗ حسبٳلللا عاوٚلللٞ، فجٌٚعٔلللا ختوللل  ًآضلللٛ عولللٟ اٮُطلللاْ ٗعولللٟ ا٪ًلللّ  

ا٪ضللسٜ، بللى ٗعوللٟ اجملتٌللع ٗاهدٗهللٞ، فٌ ّوللا يف حاهللٞ احلللسز  اهداخوٚللٞ، أٗبللني  ٗهللٞ         

دٗر أشًٞ اتتؿا ٙٞ ت٧ ٜ إم ُقلـ يف اول٘ا    ٗأخس٠، أٗ إتوٌٚٚٞ، أٗ عاوٚٞ ; ٨بد ًّ ح

اهيرا٢ٚٞ ٗاهع٩يتاد ٗاوعداد اهؿخٚٞ ٗاهصزاعٚٞ ٗملع ذهلم، ٗأًاًِلا أً ولٞ ًعاؾلسٝ ًلّ       

اه٘اتع تتٌ ى يف احللسز ا٪ٓوٚلٞ  اهداخوٚلٞ  اهلدا٢سٝ ا٬ْ يف  اهلٌّٚ، ٗضل٘زٙا، ٗاهعلساق،        

  ٞ يف اوولللًظ ٗاوطعلللٍ  ٗهًٚٚلللا ، ف لللٛ أًلللاكّ احللللسز ٙ تقلللد اٮُطلللاْ احلٚلللاٝ اهطًٚعٚللل

ٗاوػللسز، ٗاهللت لع، ٗٙعللاُٛ ًللّ عللدَ اهػللع٘ز بللا٪ًّ، باٮقللافٞ إم ا٪قللساز اهلل      

توخث باهطلاْ، ٗكرا اخلطلا٢س اهًػلسٙٞ  ٗفٚلاد، ٗإؾلاباد ، ٗتػلسٙد اهلل ع ًلّ        

اهطلللاْ ًللّ ًطللاكٍِٔ، ٗتللدًع اهًِٚللٞ اهتختٚللٞ هودٗهللٞ  اهعطلللسٙٞ، ٗا٨تتؿللا ٙٞ،    

 ٗ ; ٪ْ اتتؿلا  اهدٗهلٞ ٙت٘يتلٕ سلل٘ احللسز       62 اهتعوٌٚٚلٞ، ... إخل  ٗاهؿِاعٚٞ، ٗاهؿلخٚٞ، 

ٗتت٘ت  ًػازٙع اهتٌِٚٞ يف غتٟ اجملا٨د، ٗضلؿى اهِقـ يف او٘ا  اهيرا٢ٚٞ ٗاهع٩يتاد 

ٗاوطللتوصًاد اهطًٚللٞ ٗيف اوػللتقاد اهِ طٚللٞ، ٗتست للع ا٪ضللعاز، ٗتعللٚؼ اهدٗهللٞ يف عصهللٞ   

ا هلٕ تلأثع ضلويب عولٟ احلٚلاٝ اوعٚػلٚٞ هلد٠        ثقافٚٞ، ٗٙقى اٮُتلاج اه للسٜ ... إخل، ٗٓلر   

 اه س  ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ.  

كلللاهٌّٚ، ٗضللل٘زٙا، ٗاهعلللساق،  فاوتأًلللى اهٚلللَ٘ يف أحللل٘اي بعلللع اهلللدٗي اهعسبٚلللٞ،    

...، ٙتلللًني هلللٕ أْ حلللاي ٓلللرٖ اهلللدٗي تلللد ٗؾلللى إم ٗقلللع ضٚاضلللٛ، ٗاتتؿلللا ٜ،  ٗهًٚٚلللا

ٕ، حٚل  ٙطل٘  ا٪ضلسٝ ٗاجملتٌلع     ٗايتتٌاعٛ، ٗؾخٛ، ٗتعوٌٚلٛ، ... إخل، ٨ ضلطلد عوٚل   

اخللل٘ب ٗاهقوللث ٗاهللسٗ ، ٗذهللم بطللً  اهؿللساعاد اهطٚاضللٚٞ ٗاهِصاعللاد اوطللوخٞ، ًٗللا     

تسافقٔللا ًللّ احلللسٗز اهداخوٚللٞ ٗاهللت جعاد اٮزٓابٚللٞ اهلل  تللسٗ  اهِللاع ... إخل، ٗٓللرا     

ًٳا عوللٛ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ بػلللٍى خللاف، ٗا٪ًللّ ا٨يتتٌللاعٛ بػلللٍى عللاَ،   ٙللِعلظ ضللو

 تػللسٙد أٗ ُللصٗ: بعللع اهطلللاْ، فٌ ّوللا اهِللصا  اوطللو  يف ضلل٘زٙا أ ٠ إم حٚلل  أ ٠ إم

                                                           
( ملنياااد مااااب الاطااااع عباااا  يرااااار ا مااار لت ار:اااار  د. عنيااان أحمااااد رااااا ا ا مساااأيت الاااادفاع املااادوع  كااااوارذ ا ماااار ل آلاراااارت الحااااد لت الوقايااااةت 16)

.  ار:ار  د. عنياان 635 - 630ت ص156 – 151ت ص32 – 31م(.ت ص6446)را عا   مركان ع،اادو للدراساات  النشارت الط،عاة الاارياةت 

 أحمد ا مسأي  الدكحور ع،دهللا أحمد ا مسأيت ال وارذ الط،يعية  الاجحماعية  أررها عب  الاسر،ت مرج  ساأ .
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تػللسٙد أٗ ُللصٗ: أٗ ٓجللسٝ ٣ًللاد ا٨٬ب ًللّ اهطلللاْ إم اهللدٗي اجملللاٗزٝ، فكللّوا عللّ       

اهكللخاٙا اهًػللسٙٞ ًللّ اهقتوللٟ ٗاوؿللابني، باٮقللافٞ إم ا٪قللساز اوا ٙللٞ يف اوٌتولللاد   

 اخلاؾٞ ٗاهعاًٞ.   

ًٗلا شاي   -َ 2015  بلني ا٪ لساب اوتؿلازعٞ يف اهلٌّٚ علاَ      كٌا أ ٠ اهِصا  اوطلو 

إم تػللسٙد أٗ ُللصٗ: بعللع اهطلللاْ إم اهقللس٠، ٗذهللم ًللّ ًدِٙللٞ ؾللِعا١     -ًطللتٌسٳا 

ٗمعٓا ًّ اودْ اهٌِٚٚٞ اه  غٔدد ً٘ايتٔاد عطلسٙٞ، أٗ حتٟ يف اولدْ اهل  ت٘يتلد    

     ٗ تعلص، ٗحللج، ًٗلازز،    فٚٔا اوعازن أٗ اهؿسا  اوطلو  يف علد  ًلّ احملافظلاد  علدْ، 

ٗغللً٘ٝ، ٗأبللني، ٗؾللعدٝ، ٗاهكللاهع، ...  ، فٔللرا اهؿللسا  اوطللو  طلولل  تللدًعٳا هوًِٚللٞ       

اهعطلللللسٙٞ، ٗاهًِٚللللٞ ا٨تتؿللللا ٙٞ، ٗاهًِٚللللٞ اهطٚاضللللٚٞ، ٗاهًِٚللللٞ اه قافٚللللٞ، ٗاهًِٚللللٞ     

 ... إخل. اهتعوٌٚٚٞ،

   ٗ تػلسٙد  باٮقافٞ إم ا٪قساز اه  توخث باهطلاْ ًّ اهقتولٟ ٗاٮؾلاباد اهًػلسٙٞ 

بعللع اهطلللاْ ًللّ اوِللا ث ٗاوللدْ اهلل  ضلللدر فٚٔللا اهؿللسا  اوطللو ، حٚلل  أؾللًخب   

ا٪ضسٝ تعٚؼ يف حاهٞ خل٘ب ٗتولث ُ طلٛ عولٟ أًِٔلا احلٚلاتٛ ٗاولا ٜ ٗاوعِلٜ٘، ٗكلرا          

عوٟ ًطتقًؤا، ٗعوٟ اجملتٌع، كٌا أْ ٓلرٖ اهلدٗي تعلاُٛ ًلّ اهتول٘ر اه٣ًٚلٛ، ٗاُتػلاز        

ُطلللًٞ اه قلللس بلللني أفلللسا  اجملتٌلللع، ٗتلللس ٷ يف اجلاُللل    اهًطاهلللٞ، اهلللرٜ ٙللل٧ ٜ إم شٙلللا ٝ  

ا٨تتؿللا ٜ ٗاهؿللخٛ، ... إخل، حتللٟ أؾللًخب ا٪ضللسٝ تعللٚؼ يف حاهللٞ خلل٘ب ٗتوللث عوللٟ 

 حٚاتٔا ًٗطتقًؤا. 

تعللد احللل٘ا ر اوسٗزٙللٞ، كخلل٘ا ر   ٗاهللدزايتاد اهِازٙللٞ: حلل٘ا ر ا٬هٚللاد كاهطللٚازاد

اهطلللٚازاد بللللى أُ٘اعٔلللا ٗأحجأًلللا، ٗحللل٘ا ر اهلللدزايتاد اهِازٙلللٞ، ًلللّ اوػلللل٩د    

ا٨يتتٌاعٚلللٞ، ٨ضلللٌٚا يف اولللدْ، ٗذهلللم ٨ش حلللاَ حسكلللٞ اهطلللٚازاد، حٚللل  أؾلللًخب   

تػلى خطسٳا ًّ ا٪خطاز اه  تٔد  حٚاٝ اهِاع اولازٝ يف اهػلاز  ٗأثِلا١ عًل٘ز اهػلاز ;      

 ر اهطٚازاد ٗاهدزيتاد اهِازٙٞ، ٗأؾًخب ا٪ضسٝ خا٢ ٞ عوٟ أ  ا لا ًلّ   خّ٘فا ًّ ح٘ا

ح٘ا ر اهطٚازاد عِد خسٗيتٍٔ ًّ اوِصي هورٓاز إم اودزضٞ، أٗ إم أٜ ًلاْ آخلس،  

بللى حتللٟ اهػللصـ اهلللًع أؾللً  خا٢ّ للا عوللٟ ُ طللٕ، ٨ضللٌٚا ًللّ اهطللا٢قني اهللرّٙ ٨       

أثِا١ تٚا ٝ اهطٚازاد، ًّٗ خ٩ي بٚاُلاد   ٙوتصًْ٘ أٗ ٨ٗ ٙٔتٌْ٘ بق٘اعد اهط٩ًٞ اوسٗزٙٞ

  حا ثٳلا خل٩ي اه ل ٝ ًلّ     107596اجلدٗي ا٬تٛ ٙتك  أْ عد  احل٘ا ر اوسٗزٙلٞ بويلب    
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  فلس ٳا،  24167َ، كٌا بوغ خ٩ي ٓرٖ اه  ٝ عد  اه٘فٚاد اهًػلسٙٞ   2014  -َ 2006

   فس ٳا.   143315ٗبوغ عد  اٮؾاباد اهًػسٙٞ  

 (63)ملرورية، وعدد الوفيات واإلصابات البشريةجدول يوضح احلوادث ا
 احلوادث         

 األعواو
إمجالي احلوادث 

 املرورية
إمجالي عدد 

 الوفيات البشرية
إمجالي عدد 

 اإلصابات البشرية
2006َ 13342 2942 17201 
2007َ 15141 2868 19440 
2008َ 16418 2897 20211 
2009َ 15588 3063 20117 
2010َ 14131 2959 19790 
2011َ 8360 2152 12303 
2012َ 8066 2382 11598 
2013َ 9333 2720 12812 
2014َ 7217 2184 9843 
 143315 24167 107596 اٮمجاهٛ

أًا عّ اخلطلا٢س اوا ٙلٞ، فٌ ّولا بولغ إمجلاهٛ اخلطلا٢س اوا ٙلٞ هوخل٘ا ر اوسٗزٙلٞ هعلاَ           

ًوٚللاز ٗضلللًعٌا٢ٞ ٗأزبعلللٞ عػللس ًوٚلللْ٘ ٗ اذا٢لللٞ     ث٩ثلللٞ 3171418631810َ ًًوللغ   2013

َ 2014، كٌلا بولغ إمجلاهٛ اخلطلا٢س هعلاَ       64 ٗث٩ثٞ ٗضتني أهّ ا ٗ اذا٢لٞ ٗعػلسٝ زٙلاي   

  ًوٚلللازّٙ ًٗلللا٢تني ٗضلللتٞ ٗ طلللني ًوٚلللْ٘ ٗ اذا٢لللٞ ٗ اُٚلللٞ      2125618281700ًًولللغ  

 . 65 ٗعػسّٙ أهّ ا ٗضًعٌا٢ٞ زٙاي

                                                           
ت  كحاااااال 150مت ص6442ت  كحاااااال إلاحصااااا  السااااا وو 113مت ص6441( ا  ةااااار املركااااانو لعحصااااا  )رااااا عا (ت كحاااااال إلاحصااااا  السااااا وو 13)

مت 600مت ص6414ت  كحاااااال إلاحصاااااا  السااااا وو 651مت ص6444ت  كحاااااال إلاحصاااااا  السااااا وو 633مت ص6443السااااا وو إلاحصاااااا  

.  ار:ار  إلادار، العاماة للحدطايو  الح :ايمت 660مت ص6416ت  كحاال إلاحصاا  السا وو 631مت ص6411 كحال إلاحصا  الس وو 

 اا  ا   ائيااة  ا مااوادذ املر رياةت )راا عا    رار، الدا ليااةت مطااا   الح ريار إلاحصااائع الامأااي السا وو املااوجن عااب ا  ريمااة  ا ماوادذ ر

.  ار:ار  إلادار، العاماة للحدطايو  الح :ايمت الح ريار 3الحوجيه املع وو  العاقات أاورار، الدا لياةت د   ذكار الط،عاة  الحااري (ت ص

مت )راااااا عا    رار، 6410املر ريااااااة للعااااااام إلاحصااااااائع الامأااااااي الساااااا وو الحاصاااااايبي عااااااب ا  ريمااااااة  ا مااااااوادذ ر اااااا  ا   ائيااااااة  ا مااااااوادذ 

 الدا لية(.

( إلادار، العامااة للحدطاايو  الح :اايمت الح رياار إلاحصااائع الامأااي الساا وو املااوجن عااب ا  ريمااة  ا مااوادذ ر اا  ا   ائيااة  ا مااوادذ املر ريااةت 10)

 .3مرج  ساأ ت ص

الحاصيبي عب ا  ريماة  ا ماوادذ ر ا  ا   ائياة  ا ماوادذ املر رياة  ( إلادار، العامة للحدطيو  الح :يمت الح رير إلاحصائع الامأي الس وو 15)

 مت مرج  ساأ .6410للعام 
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احللل٘ا ر اوسٗزٙللٞ صلللد أْ ُطللًتٔا ًست عللٞ، ًٗللا  ٗحقٚقللٞ، فللإْ اوتأًللى ٮحؿللا٢ٚاد 

تٱوخللث بللاجملتٌع ًللّ أقللساز بػللسٙٞ ًٗا ٙللٞ، هللرا فإُٔللا تعللد ًػلللوٞ ًللّ اوػللل٩د          

ا٨يتتٌاعٚللٞ اهلل  ت٘ايتللٕ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع، ٗذهللم زمللٍ احلولل٘ي، إ٨ أْ حلل٘ا ر      

ضللسٝ زز اوللسٗز ًللا شاهللب ا للى ًػلللوٞ ايتتٌاعٚللٞ; ٪ْ احللل٘ا ر اوسٗزٙللٞ تللد ت قللد ا٪     

 ا٪ضسٝ ٗٓ٘ اهعا٢ى  ا، أٗ ممّ ٙعٚؤا ًّ أفسا ٓا.

 ٗ إْ ُقلللـ ا٨حتٚايتلللاد  زٙٞ ه٫ضلللسٝ يف ا٪ضللل٘اق احملوٚلللٞ:   ُقلللـ ا٨حتٚايتلللاد اهكلللس

اهكسٗزٙٞ ه٫ضسٝ يف ا٪ض٘اق احملوٚٞ، ٨ضٌٚا او٘ا  اهيرا٢ٚٞ ًٗا ٝ اهياش اوِصهلٛ ٗاهعل٩ج   

سٝ ا٨ضتيِا١ عِٔلا; ٪ْ  احلٚلاٝ ٨ تطلتقٍٚ    ... إخل; ٗٓٛ ا٨حتٚايتاد اه  ٨ تطتطٚع ا٪ض

إ٨ بٔا، أًا ا٨حتٚايتاد ًّ اهلٌاهٚاد فإْ ا٪ضلسٝ تطلتطٚع ا٨ضلتيِا١ عِٔلا، هلرا فلإْ       

ُقـ ا٨حتٚايتاد اهكسٗزٙٞ تعلد ًلّ اوع٘تلاد اهل  تعٚلث اهت اعلى بلني أفلسا  ا٪ضلسٝ يف          

ـ    ا٨حتٚايتلللاد  احلٚلللاٝ ا٪ضلللسٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚلللٞ، بلللى ٗإم خللل٘ب ٗتولللث ا٪ضلللسٝ ًلللّ ُقللل

 اهكسٗزٙٞ اه   تايتٔا، ٗٓرا اهِقـ ٙتٌ ى يف ا٬تٛ: 

ُقلللـ اوللل٘ا  اهيرا٢ٚلللٞ ا٪ضاضلللٚٞ، كلللاحلً٘ز، ٗا٪زش، ٗحوٚللل  ا٪  لللاي، ٗشٙللل٘د     1

اهطللًخ، ٗا٪ ٗٙللٞ، ٗاوطللتوصًاد اهطًٚللٞ، ٗا٨٬د ٗاوعللداد اهصزاعٚللٞ اهلل   تايتٔللا    

 اهيٚاز. ا٪ضسٝ اهسٙ ٚٞ يف اٮُتاج اهصزاعٛ; مبا يف ذهم تطع

ُقللـ اوػللتقاد اهِ طٚللٞ، كللاهً ٗي ٗاهللدٙصي ...، ك٘تلل٘  ه٘ضللا٢ى اهِقللى ٗا٨٬د        2

اهصزاعٚٞ ٗمعٓا اه   تايتٔلا ا٪ضلسٝ ٗاجملتٌلع، باٮقلافٞ إم ًلا ٝ اهيلاش اوِصهلٛ،        

حٚ  أؾً  ًّ اهكسٗزٙاد عوٟ ًطلت٠٘ ا٪ضلسٝ احلكلسٙٞ ٗاهسٙ ٚلٞ ٨ضلتصدإً يف      

  ٔٛ اهطعاَ.    

ا٨حتٚايتاد اهكسٗزٙٞ ٗا٪ضاضلٚٞ، صلل  أْ تللْ٘ أضلعازٓا ًِاضلًٞ       ُٗظسٳا ٪ٌٓٚٞ

ٗمع ًست عٞ،  ٚ  تلْ٘ ٢٩ًٌٞ ًٗت٘افقٞ ًلع  خلى اه لس  ٗا٪ضلسٝ، أًلا إذا ازت علب       

ا٪ضعاز ًقابى ثًاد أٗ اشل اض  خى ا٪ضسٝ، فإُٔا تػلى ع٣ًٳا اتتؿا ٙٳا كلًعٳا عولٟ   

احلٚلاٝ اوعٚػلٚٞ ه٫ضلسٝ، مملا ٙل٧ ٜ      ا٪ضسٝ، حتٟ أْ ٓرا ا٨زت ا  ٙلْ٘ عولٟ حطلاز   

 إم اقطساز ا٪ضسٝ إم ا٨ضتقساض و٘ايتٔٞ ازت ا  ا٪ضعاز.

ُتٚجلٞ   -ًٗا شاهلب  -َ 2015ا٪شًٞ ا٨تتؿا ٙٞ اه  تػٔدٓا اهٌّٚ ًّ عاَ  فٌ ٩ّ

احللللسز، تلللد أ د إم ُقلللـ يف اوللل٘ا  اهيرا٢ٚلللٞ، ٗاهع٩يتلللاد، ٗاوطلللتوصًاد اهطًٚلللٞ،    
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اهً ٗي، ٗاهدٙصي، ٗاهياش اوِصهٛ، ٗازت ا  ا٪ضعاز، فعوٟ ضلًٚى  ٗاوػتقاد اهِ طٚٞ، ك

ٗؾلى ضلعس اهول      -بعلع ا٪حٚلاْ    -او اي بطً  ُقـ اوػتقاد اهِ طٚٞ ٗاُقطاعٔا 

حللسز ضلعس اهول  اهلً ٗي     زٙاي، حٚل  كلاْ تًلى ا    1200اهً ٗي يف اهط٘ق اهط٘ ا١ إم 

 10000 ّاهل   20اهطل٘ق اهطل٘ ا١ ضلعٞ    هلٛ يف  ، ٗٗؾى ضعس اضط٘اُٞ اهيلاش اوِص زٙا٨ّ 150

 1300زٙاي، ٗتًى احلسز كاْ ضعس ا٨ضلط٘اُٞ   500زٙاي، ٗضعس اهو  ًّ اهياش اوِصهٛ 

زٙلاي،   900زٙاّها، ٗٗؾى ضعس اهو  اهدٙصي يف اهطل٘ق اهطل٘ ا١ إم    65زٙاي، ٗضعس اهو  

ٚللٞ ازت عللب  زٙاّهللا، ٗبطللً  ازت للا  اوػللتقاد اهِ ط   130ٗتًللى احلللسز كللاْ ضللعس اهولل    

 ا٪ضعاز يف او٘ا  اهيرا٢ٚٞ ٗيف إصلاز ٗضا٢ى اهِقى ٗمع ذهم.    

ٙتٌ لى ُقلـ اخللدًاد اهعاًلٞ يف: اُقطلا  اهتٚلاز اهلٔسبلا٢ٛ،        ُقـ اخللدًاد اهعاًلٞ:   

ٗٗضلللا٢ى اهِقلللى ٗا٨تؿلللاي، ُٗقلللـ اخللللدًاد اهؿلللخٚٞ، كاوطتػللل ٚاد، ٗاوساكلللص    

اهؿللخٚٞ، ٗاهسعاٙللٞ اهؿللخٚٞ ٗاهطًٚللٞ، ٗمعٓللا ًللّ اخلللدًاد اهلل   تايتٔللا ا٪ضللسٝ يف  

ٚٞ عولٟ ا٪ضلسٝ; كلْ٘    حٚاتٔا اوصتو ٞ، فٌ ّولا اُقطلا  اهتٚلاز اهلٔسبلا٢ٛ هلٕ آثلازٖ اهطلوً       

ٓرٖ اخلدًٞ أؾًخب قسٗزٙٞ ٗٙؿع  ا٨ضلتيِا١ عِٔلا، ضل٘ا١ٴ يف اوِلصي أَ خازيتلٕ، بلى       

تللْ٘ آثلازٖ اهطلوًٚٞ أك لس إذا كاُلب ا٪ضلسٝ ًعتٌلدٝ عوٚلٕ يف تػليٚى ًؿلا ز اهللدخى           

ا٨تتؿللا ٜ ه٫ضللسٝ، ً للى: ًلللا٢ّ اهوخللاَ يف ٗزؽ احلدٙللد، أٗ ًلللا٢ّ اهِجللازٝ، أٗ     

تطسٙص، ٗ ٘احني احلً٘ز، ًٗلا٢ّ زفع اوٚاٖ ًّ ا٬باز اهطلطخٚٞ  ًلا٢ّ اخلٚا ٞ ٗاه

ٗاجل٘فٚللٞ، ... إخل، ٗٓللرا ٙلل٧ ٜ إم اشل للاض اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ ه٫ضللسٝ، ٗاشل اقللٕ    

ًٳا عوٟ ا٪ًّ ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ.    ِٙعلظ ضو

ُٗتٚجٞ ٨ُقطا  اهتٚاز اهلٔسبا٢ٛ بػلى كاًى عّ اودْ اهٌِٚٚٞ، مبا فٚٔلا ًدِٙلٞ   

َ ًٗا شاهب ًِقطعٞ حتٟ كتابٞ ٓلرٖ ا٪ضلطس، ٗذهلم بطلً      2015بداٙٞ عاَ  ؾِعا١ ًّ

احلللسز، ٗ للرا اهطللً ، فقللد عللاُٟ اولل٘ا ّ اهللٌٚين ًعاُللاٝ كللًعٝ; ُظللسٳا هيٚللاز ٓللرٖ      

اخلدًٞ اهكسٗزٙٞ ٗتلًد خطا٢س يف رلتو  اجملا٨د، حٚ  ت٘ت ب اولا٢ّ ٗا٪يتٔصٝ 

ضللسٝ إم غللسا١ او٘هللداد اهلٔسبا٢ٚللٞ اهلل  تعٌللى باهطاتللٞ اهلٔسبا٢ٚللٞ، ٗتللد اجتٔللب ا٪ 

اخلاؾٞ بٔا هتػيٚى اولا٢ّ ٗا٪يتٔلصٝ اهل   تايتٔلا; ًلّ أيتلى ا٨ضلتٌساز يف احلؿل٘ي        

عولللٟ ًؿلللا ز اهلللدخى ه٫ضلللسٝ، ٗكلللرهم يف إُلللازٝ احملللل٩د اهتجازٙلللٞ، ٗاهؿلللِاعٚٞ،       

 ٗاه ِا ق، ٗاوطاعٍ، ... إخل.
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٘ ا١ ٗتسايتع تدزٝ او٘ا ّ عولٟ  ُٗظسٳا ٨زت ا  أضعاز اوػتقاد اهِ طٚٞ يف اهط٘ق اهط

 ٌى ًصٙد ًّ ا٪عًا١، ُٗتٚجٞ هت اتٍ ا٪شًٞ اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ، فقلد بلدأ اول٘ا ّ    

اهٌٚين ٙ لس يف  اتٞ بدٙوٞ عّ او٘هداد اهلٔسبا٢ٚٞ اوٚلاُٚلٚٞ اه  تعٌى باهً ٗي 

 -َ 2015ًللّ بعللد ًِتؿلل  عللاَ  -أٗ اهللدٙصي ٮُللازٝ اوِللصي أٗ اوتجللس، حٚلل  مٔللسد  

اوِظً٘لللٞ اهلٔسبا٢ٚلللٞ اجلدٙلللدٝ اهللل  ت٘هلللد اهلٔسبلللا١ باهطاتلللٞ اهػٌطلللٚٞ، ٗاُتػلللسد  

جتازتٔا ٗاضتصدأًا بػلى كًع، حٚ  اجتٔب ا٪ضسٝ يف اودِٙٞ ٗاهسٙ  إم غسا٢ٔا 

 ٗاضتصدأًا يف اٮُازٝ بدّها ًّ او٘هداد اهلٔسبا٢ٚٞ.    

ٛ  أٜ ُظللاَ احللللٍ ، ٗتٚاًللٕ إْ اضللتقساز اهِظللاَ اهطٚاضلل عللدَ ا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ:

عوٟ أضظ ثابتلٞ ٗضلوٌٚٞ، ٙعلد عِؿلسٳا يت٘ٓسٙٳلا يف اُتظلاَ اجملتٌلع ٗاتصاُلٕ ٗاضلتقسازٖ،          

بٌِٚللا عللدَ ا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ; أٜ اقللطساز ُظللاَ احللللٍ ٗعللدَ اضللتِا ٖ إم أضللظ 

ت٘ميللٞ، ٗتلل٘اهٛ اهللتيعاد اهطاز٢للٞ عوٚللٕ، تٔٚلل٤ ا٪ٗقللا  اوطللًًٞ ٨خللت٩ي أًللّ ٗضلل٩ًٞ    

ًٳا عولٟ حٚلاٝ       66 تٌعاجمل ، مما ٧ٙ ٜ إم عدَ ا٨ضتقساز اهطٚاضٛ، ًّٗ ثلٍ ٙلِعلظ ضلو

 ٗأًّ اه س  ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع.      

إْ عدَ ا٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ ٧ٙ ٜ إم   حاهٞ عدَ اهت٘اشْ  ٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ:عدَ ا

 بللني رلتولل  ٗحللداد اجملتٌللع، ك قللد اهتلٚلل  أٗ اهت٘افللث بللني ٓللرٖ اه٘حللداد; ا٪ًللس   

اهلرٜ ٙ تلل  عوٚللٕ اهتلل٘تس ٗاهؿلسا ، ًٗللا ٙؿللاحًٌٔا ًللّ ك لا: هوخؿلل٘ي عوللٟ اوسكللص    

 . 67 ٗاهطوطٞ  

ٗهللرا، تعللد ا٪شًللاد اهطٚاضللٚٞ ٗا٨تتؿللا ٙٞ، ٗاحلللسٗز، ٗاه لل٘زاد، ٗاهؿللسا  عوللٟ   

اوؿللا ح بللني أفللسا  اجملتٌللع، ٗعللدَ اهتلافللى ا٨يتتٌللاعٛ، ٗضلل١٘ اهت٘افللث ٗاهتلٚلل ،   

اهطٚاضٛ ٗاٮ ازٜ ... إخل، ٗاُتػلاز اجللسا٢ٍ اهل  تٔلد  أًلّ      ٗاضتػسا١ اهسغ٘ٝ ٗاه طا  

اه س  ٗاجملتٌع، كاهقتى ٗاهطستٞ ٗاهِٔ  ... إخل، ٗا٨سلسافاد ا٪خ٩تٚٞ، ٗاهلل٘ازر  

اهطًٚعٚللٞ، كللاهص٨شي، ٗفٚكللاْ اهطللٚ٘ي ... إخل، ٗمعٓللا ًللّ اهع٘اًللى اهلل  تٔللد  أٗ         

ساز اهطٚاضلٛ، مجٚعٔلا تؿل  يف    تصعص  ا٨ضتقساز ٗاهطوٍ ا٨يتتٌاعٛ، بلى حتلٟ ا٨ضلتق   

 حاهٞ عدَ ا٨ضتقساز ا٨يتتٌاعٛ ٗتٔد  أًّ ًٗطتقًى ا٪ضسٝ.

                                                           
 .141م(ت ص1443ت 6( د. أكرم وشخت إأراهيمت علم الاجحماع ا   ائعت ) ـداد  مط،عة ال  زمت  11)

 .  334مصطلمات العلوم الاجحماعيةت مرج  ساأ ت صد. أحمد ركع أد وت مم م ( 12)
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إْ قللع  أ ا١ ا٪يتٔللصٝ ا٪ًِٚللٞ يف بطللأ  ِٚللٞ يف بطللأ ا٪ًللّ: قللع  أ ا١ ا٪يتٔللصٝ ا٪ً

ا٪ًللّ اهػللاًى يف كللى أزيتللا١ اهدٗهللٞ ٗاهطللٔس; ًللّ أيتللى  قٚللث أًللّ اه للس  ٗا٪ضللسٝ           

ب إم كى دلسَ ًِٗخلسب سلل٘ اٮيتلساَ ٗاكتػلافٍٔ،     ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ، ٗذهم باهتعس

بى ٗاكتػاب ٗقلًأ كلى ًلّ تطل٘ي هلٕ ُ طلٕ ا٨عتلدا١ عولٟ حٚلاٝ اهِلاع ٗأعساقلٍٔ            

هِٚاه٘ا اجللصا١   -ه٫يتٔصٝ اهقكا٢ٚٞ  -ٗممتولاتٍٔ ٗاهقًع عوٍٚٔ ٗتقدمئٍ هوعداهٞ 

 اهقٚللاَ اهعللا ي هللس عٍٔ ٗعللربٝ هيعٓللٍ، ٗهلللّ يف حاهللٞ قللع  أ ا١ ا٪يتٔللصٝ ا٪ًِٚللٞ يف  

مبٔأًللا عوللٟ أكٌللى ٗيتللٕ، فإُللٕ بلل٩ غللم ضلل٧ٚ ٜ إم اُتػللاز اجلسميللٞ بلللى أُ٘اعٔللا   

ٗؾ٘زٓا; ٪ُٕ تد ٙػلجع ا٪غلصاف ًلّ ذٜٗ اهطلو٘ن اوِخلسب ٨ضلتي٩ي ٓلرا اهكلع          

بتص٘ٙ  اهِاع; ٗاهقٚاَ بعٌوٚٞ اهطو  أٗ اهطستٞ أٗ ا٨عتدا١ عوٟ ا٪غصاف باهكلسز أٗ  

  ٍ ، ٗٓلرا مملا ٙل٧ ٜ إم اخلل٘ب ٗاهلسٗ  بلني أفلسا  ا٪ًلٞ،         اهػتٍ أٗ مع ذهم ًلّ اجللسا٢

ًٳا عوللٟ أًللّ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع; ٗذهللم بطللً  عللدَ تللدزٝ ا٪يتٔللصٝ       ٗٙللِعلظ ضللو

ا٪ًِٚٞ عوٟ بطأ ُ ٘ذٓا ٗفسض ًٓٚتٔا يف كلى أزيتلا١ اهدٗهلٞ، ٗقلًأ ٗز   كلى ًلّ       

٘ٵي هٕ ُ طٕ اٮتداَ عوٟ ازتللاز اجلسميلٞ، أٗ إغلعاي ُلاز اه تِلٞ،       أٗ اٮخل٩ي بلأًّ   تط

 اه س  ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ.

تعد ملآسٝ اهت للم ا٨يتتٌلاعٛ ًلّ أضل١٘ اهظل٘آس ا٨يتتٌاعٚلٞ        اهت لم ا٨يتتٌاعٛ: 

اه  تعٌى عوٟ ت لم ُطٚج اجملتٌع ٗختوصلى تسابطلٕ، حٚل  ٙل٧ ٜ اهت للم إم علدَ       

ٗ عللّ ضلل١٘  اهتِظللٍٚ أٗ إم   ا٨قللطساز يف ازتًللا  أتطللاَ اهتِظللٍٚ اهِللاتج عللّ عللدَ أ      

اهتلٚللل   اه لللس ٜ، أٗ ا٪ضلللسٜ، أٗ ا٨يتتٌلللاعٛ  ًلللع اوطلللتجداد اهلللدا٢سٝ يف احمللللٚأ  

ا٨يتتٌللاعٛ، بطللً  قللع  اوعللاٙع ٗاهقللٍٚ ا٨يتتٌاعٚللٞ يف قللًطٔا هطللو٘ن ا٪فللسا ; ٗيف  

ذاد اه٘تللللب ٙلػلللل  هِللللا تلللل٘ٝ تللللأثع اهللللتيع اهللللرٜ أؾللللاز أحللللد أزكللللاْ احلٚللللاٝ        

،   عدَ تدزٝ اهِطث ا٨يتتٌلاعٛ عولٟ تأ ٙلٞ    ، فاهت لم ا٨يتتٌاعٛ ٓ٘ 68 ا٨يتتٌاعٚٞ  

ٗما٢ ٕ يف إغًا  احتٚايتاد أعكا٢ٕ، حٚ  ٨  قلث أٓدافلٕ اجلٌعٚلٞ ٗاحلدٳا أٗ أك لس      

، ًّٗ أٍٓ ًظآس فػى اجملتٌع أٗ اهِطث ا٨يتتٌلاعٛ   69 ًّ ًتطوًاد اهِطث اه٘مٚ ٚٞ  

 يف أ ا١ ٗما٢ ٕ ًا ٙأتٛ:  

                                                           
 .31معب  ليل العمرت الحااألا الاجحماإلايت مرج  ساأ ت ص( أ.د. 13)

 .53( د. ج،ار، عطية ج،ار،  الدكحور السيد عو: عبيت املشاات الاجحماعيةت مرج  ساأ ت ص14)
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 عدَ اهتِػ٣ٞ ا٨يتتٌاعٚٞ اهطوٌٚٞ ه٫بِا١  اخى ا٪ضسٝ.    1

فػلى اجملتٌلع يف أ ا١ ٗمٚ تلٕ ا٨تتؿلا ٙٞ; ًلّ حٚل  اٮُتلاج ٗت٘شٙعلٕ ٗت٘شٙلع اه للسٗٝ.            2

ٗكرا فػى اجملتٌع يف  قٚث اهِجا: اهطٚاضٛ; ًّ حٚ  ًِلع اجلسميلٞ ٗا٨سللساب    

 .  70   عّ ا٪ًٞا٨يتتٌاعٛ بؿ٘زٖ اوصتو ٞ، ٗتقدٍٙ اخلدًاد هوٌجتٌع ٗاهدفا

 عدَ جتاُظ اهع٩تاد ا٨يتتٌاعٚٞ بني أفسا  اجملتٌع.    3

ت للللم اهِطلللٚج ا٨يتتٌلللاعٛ، ٗذهلللم بطلللً  فقلللداْ زٗ: اٮخلللا١ ٗاهتعلللاْ ٗاهتلللآشز         4

ٗاهتلافلللى، ٗعللللدَ اه ابللللأ ٗا٨ُطللللجاَ ٗاهت٘افللللث بللللني أفللللسا  اجملتٌللللع، ٗكللللرا  

ا٪ضًاز اه  تل٧ ٜ   ا٨قطساباد ٗا٨خت٨٩د ا٪ًِٚٞ اه  تط٘  اجملتٌع ٗمعٓا ًّ

إم ت لم اهِطٚج ا٨يتتٌاعٛ، ٗٓرا مما ٧ٙ ٜ إم اهؿلسا  ٗاهتِلاش   اخلى اهِطلٚج     

 ا٨يتتٌاعٛ، ٗٙٔد  كٚاْ اجملتٌع ٗبِٚتٕ ُٗظإً.

 قع  اهقٍٚ ا٪خ٩تٚٞ بني أفسا  اجملتٌع.  5

ض١٘ اهت٘افث بني أفسا  اجملتٌع; مملا ٙل٧ ٜ إم اه ٘قلٟ ٗاهؿلسا  ٗاهتِلاش  فٌٚلا بلني          6

ا  اجملتٌع، فٌ ّوا اهت جعاد ٗا٨متٚا٨د ٗا٨خلت٨٩د ا٪ًِٚلٞ ًلا ٓلٛ إ٨ ًظٔلسٳا      أفس

ًللّ ًظللآس اهت لللم ا٨يتتٌللاعٛ اهللرٜ تػللٔدٖ اهللٌّٚ يتللسا١ احلللسز، بللى حتللٟ يف      

 اجملتٌعاد اهعسبٚٞ ا٪خس٠.  

 عدَ تلٚ  أفسا  اجملتٌع ًع اوتيعاد اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚٞ ... إخل.  7

شًاد  اهطٚاضلٚٞ، ٗا٨تتؿلا ٙٞ، ...   اخلى اجملتٌلع; مملا تل٧ ٜ إم إعاتلٞ        حدٗر ا٪  8

 أفسا  اجملتٌع عّ ممازضٞ ا٪ُػطٞ اوصتو ٞ ا٨تتؿا ٙٞ ٗا٨يتتٌاعٚٞ ٗمعٓا.

ٙتٌ للى ٓللرا اهكللع  يف أ ا١ ٗضللا٢ى اهكللًأ   قللع  أ ا١ ٗضللا٢ى اهكللًأ ا٨يتتٌللاعٛ:   

قللع  أ ا١  -ً ّوللا  -اٚللٞ ا٨يتتٌللاعٛ اهساٚللٞ ٗمللع اهساٚللٞ، ف للٛ اه٘ضللا٢ى اهس    

أيتٔصٝ اهػس ٞ يف اهطٚطسٝ ٗقًأ اوِخسفني، ٗقًأ كى ًّ طلى أٗ تطل٘ي هلٕ ُ طلٕ    

اٮخلل٩ي بللا٪ًّ بللني أٗضللا  اجملتٌللع، ٗبطللأ ا٪ًللّ ٗاحل للام عوللٟ اهِظللاَ اهطللا٢د يف     

مجٚع أزيتا١ اهدٗهٞ، ٗكرا ًّ اه٘ضا٢ى اهساٚلٞ قلع  أ ا١ ا٪يتٔلصٝ اهقكلا٢ٚٞ اوتٌ ولٞ      

ٍ يف حللى اهِصاعللاد ٗاخل٩فللاد ٗاوػللل٩د ا٨يتتٌاعٚللٞ اهلل   ؿللى بللني     يف احملللاك

                                                           
 .53( د. ج،ار، عطية ج،ار،  الدكحور السيد عو: عبيت املشاات الاجحماعيةت مرج  ساأ ت ص24)
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أفسا  اجملتٌع، ٗاهتط٘ٙى، أٗ مبعِٟ بأ١ إيتلسا١اد اهتقاقلٛ، باٮقلافٞ إم قلع  أ ا١     

ٗضا٢ى اهكًأ ا٨يتتٌاعٛ اهيع زاٚٞ يف حى اوػلل٩د ا٨يتتٌاعٚلٞ اهل   ؿلى بلني      

 عٌوٚٞ اهكًأ ا٨يتتٌاعٛ. أفسا  اجملتٌع، أٗ مبعِٟ مٚاز  ٗز اجملتٌع يف

اهتٌاٙص يف تطًٚث اهق٘اُني بني أفسا  اجملتٌع ٧ٙ ٜ إم ًّٗ اجلدٙس باهركس ِٓا، أْ 

خوث ؾ٘زٝ ضوًٚٞ جتاٖ اهقا٢ٌني عوٟ اهكًأ ٗأيتٔصٝ اهعداهٞ، كٌا ِٙلرز ٓلرا اهتؿلسب    

اوصلللى بظٔللل٘ز دلٌ٘علللٞ ًلللّ ا٪فلللسا  ٙتلللرًسْٗ ًلللّ علللدَ تطًٚلللث اهعداهلللٞ بلللني اجلٌٚلللع   

باهتطلاٜٗ، مبعِلٟ ٗتل٘  اهعقلاز عولٟ اهكلع ا١  ْٗ ا٪ت٘ٙلا١ ٗذٜٗ اجللاٖ ٗاهطللوطاْ، أٗ         

تطًٚقٕ عوٟ أبِا١ ف٣ٞ ًّ اهِاع  ْٗ ف٣ٞ أخس٠، أٗ عوٟ أبِا١ ًِطقٞ  ْٗ أخلس٠ ... إخل،  

ٙٳللا          ًٳللا ًلا ٙل٧ ٜ عللدَ اهػلع٘ز باهتطلاٜٗ أًللاَ اهقلاُْ٘ إم ا٨سللساب أ ٗيف ٓلرٖ احلاهلٞ ماه

 . 71 كاْ ُ٘عٕ

قللافٞ إم أْ عللدَ احلللصَ يف تِ ٚللر اجلللصا١ ٗاهعقللاز قللد اوِخللسفني ٙلل٧ ٜ إم       باٮ

اهتٌللا ٜ يف ممازضللٞ اهطللو٘ن مللع اهطللٜ٘ هللد٠ ا٪فللسا ; فللٚظّ بعكللٍٔ أْ ضللو٘كٕ يف     

اجملتٌع ك س  ٨ ٙعين أحدٳا، ًّٗ أيتلى ٓلرا صلل  اهتأكٚلد عولٟ اجللصا١اد اٮصلابٚلٞ;        

ًللع أْ اجلللصا١اد غللدٙدٝ، ٗهلللّ    ح اّمللا عوللٟ اهِظللاَ، ٗتللد تلللْ٘ اهستابللٞ قللعٚ ٞ    

اهقا٢ٌني عوٟ تِ ٚرٓا ٨ ِٙ لرُٗٔا بدتلٞ; بطلً  ُقلـ اهقل٠٘ اهعاًولٞ يف ًٚلداْ اهكلًأ         

، أٗ تدخى أ ساب ُافرٝ  ٘ي  ْٗ تطًٚث اهقاُْ٘، ا٪ًس اهلرٜ ٙل٧ ٜ إم    72 ا٨يتتٌاعٛ

 فقداْ ًعٚاز اهستابٞ ٗاهعداهٞ هقٌٚتٕ، ٗأٌٓٚتٕ هد٠ اجملتٌع.

: بأُلٕ كوٌلا تلاَ اجملتٌلع بلدٗزٖ يف عٌوٚلٞ اهكلًأ ا٨يتتٌلاعٛ،         ِٗٓلا ميللّ اهقل٘ي   

ٗكللرا تٚللاَ اهدٗهللٞ ب٘مٚ تٔللا ا٪ضاضللٚٞ، ٗٓللٛ اٮهللصاَ ٗا٨هتللصاَ با٪حلللاَ اهػللسعٚٞ      

اٮض٩ًٚٞ ٗعدَ جتاٗش حدٗ ٓا أٗ اهطٌا: ٪حد باهتعدٜ عوٟ أٜ حد ًّ حدٗ ٓا; ضلا   

 ٝ ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ. ا٪ًّ ٗا٨ضتقساز، فِٚعلظ ذهم عوٟ تقدَ ٗتط٘ز ا٪ضس

                                                           
الساالوم  أراارا عباا  أمااب اب حماا  مااي الاايمب )دراساااااة ثايالايالاياااااة(ت منلااة جامعااة ال اراارت )راا عا    ( د. عنياان أحمااد رااا ا ا مسااأيت ارياارا 21)

 .626 - 621م(ت ص6415يوريو  -(ت اب لد الااوعت ي اير 5منلة رص  س ويةت ثصدرها جامعة ال اررت العدد )

 .143 - 146م(ت ص1432ا درية  دار املعرفة ا  امعيةت ( د. ن عاط  ري ت املشاكل الاجحماعية  السلوم الاريراميت )إلاس26)
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 الذراسة الميذانية: المبحث الرابع

إْ اهيسض ًّ  زاضلٞ احلاهلٞ ٓل٘ اهتعلسب إم اهع٘اًلى أٗ ا٪غلٚا١ اهل  تػلعٱس ا٪ضلسٝ          

فٚٔا با٪ًّ  أٜ إم أٜ ًلد٠ تػلعٱس ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ ، ٗكلرا اهتعلسب إم اوع٘تلاد اهل          

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ًٗا اوعاجلاد اهل  ت  علا  ًع٘تلاد أًلّ ا٪ضلسٝ، ًلّ ٗيتٔلٞ       ت٧ثس ضو

ُظس احلا٨د اودزٗضٞ، ٗتًى اهدخ٘ي يف ت اؾٚى او٘ق٘  جتدز اٮغلازٝ إم أُلٕ تلد ت    

احلدٙ  عّ اٮيتسا١اد اؤِجٚلٞ كلأ ٗاد مجلع اهًٚاُلاد، ٗاٮ لاز اوللاُٛ ٗاهلصًين،        

      ّ ٓلرا   ٗعِٚٞ اهًخ  ... إخل، يف ً٘ق٘  اٮ لاز اهعلاَ هوًخل ، ٗٓلرا هوت٘قلٚ ، ٗٙتكلٌ

اوًخلللل  ًطوللللًني، ا٪ٗي: عللللسض احلللللا٨د اودزٗضللللٞ، ٗاه للللاُٛ: اهتخوٚللللى ٗاهِتللللا٢ج        

 ٗاهت٘ؾٚاد، ٗضٚتٍ احلدٙ  عٌِٔا باهت ؿٚى عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:   

 عرض احلاالت املدروسة: املطلب األول

  حاهٞ، ٗت ت٘يتٚلٕ ا٪ضل٣وٞ إم كلى    12هقد اب ًقابوٞ احلا٨د اودزٗضٞ ٗعد ٓا  

حلا٨د اودزٗضٞ عوٟ حدٝ، حٚ  تِـ ٓرٖ ا٪ض٣وٞ عوٟ: ٓى تػلعٱس أُلب   حاهٞ ًّ توم ا

ًٳا عوللٟ أًِٔللا؟ ًٗللا اوعاجلللاد اهلل  تعللا    ٗأضللستم بللا٪ًّ؟ ًٗللا اوع٘تللاد اهلل  تلل٧ثس ضللو

ًع٘تاد أًلّ ا٪ضلسٝ؟ ٗالب اٮيتابلٞ عِٔلا ًلّ تًلى أزبلاز ا٪ضلس اودزٗضلٞ، ٗذهلم عولٟ             

 اهِخ٘ ا٬تٛ:  

  ضِٞ، ًتصٗج، حاؾى عوٟ ٧ًٓى يتاًعٛ، 52ًٙوغ زز ا٪ضسٝ ًّ اهعٌس   احلاهٞ ا٪ٗم:

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘  ا٪ضللسٝ   10ً٘ملل  يف اهقطللا  احللللً٘ٛ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ     

ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضلسٝ علّ ا٪ضل٣وٞ،    

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟  اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعٱس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا  اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟  

ٗتد تسكصد إيتابٞ زز ا٪ضسٝ باهق٘ي: ٨ أغلعس أُلا ٗمجٚلع أفلسا  ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ يف       

كى يت٘اُل  احلٚلاٝ، ٗإذلا ُػلعس بلرهم يف اجلاُل  اهؿلخٛ، احلٌلد أ فجٌٚلع أفلسا            

 ٗ ُطلللللّ يف ًطلللللّ ًوللللم، ٗإْ أفللللسا  ا٪ضللللسٝ   ا٪ضللللسٝ ٙتٌتعللللْ٘ بؿللللخٞ يتٚللللدٝ، 

 ًتٌاضلْ٘ ًٗت اعوْ٘ فٌٚا بٍِٚٔ، ٗتط٘ ٍٓ اهع٩تاد اهطًٚٞ.  

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ: ت٘يتلد              أًا ًلا ٙتعولث باوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

ًٳا عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ، ٗتللد تلل٧ ٜ إم ت للٔللا ٗأُٚازٓللا،      ًع٘تللاد كلل عٝ  تلل٧ثس ضللو
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ض اهدخى ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ ٗٓرا ًا تعإُٚ، باٮقلافٞ إم اهِصاعلاد   ٗتتٌ ى يف: اشل ا

اوطوخٞ اه  تػٔدٓا اهلٌّٚ، كٌلا تػلعس ا٪ضلسٝ بلاخل٘ب، بطلً  ا٨خلت٨٩د ا٪ًِٚلٞ         

يف ٓرٖ ا٪ٙاَ اوتٌ وٞ يف قلع  ًساتًلٞ ٗقلًأ اجمللسًني، ٗعلدَ ا٨ضلتقساز اهطٚاضلٛ،        

عاْٗ ٗاهتلافى ا٨يتتٌلاعٛ، ُٗقلـ   ٗتس ٜ اه٘قع ا٨تتؿا ٜ هودٗهٞ، ٗكرا قع  اهت

 اخلدًاد اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿخٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاوٚاٖ ... إخل.

ٗفٌٚا ٙتعوث باوعاجلاد، ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: بأْ ًّ أٓلٍ اوعاجللاد ٓل٘ اُتٔلاج احلل٘از      

بللني اهقلل٠٘ اهطٚاضللٚٞ ك٘ضللٚوٞ حكللازٙٞ ٮُٔللا١ احلللسز يف اهللٌّٚ، ٗخوللث ًسحوللٞ ًللّ         

ٗ طني اه٘قع ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ، ٗذهم ًّ خ٩ي إصلا  فلسف  ا٨ضتقساز اهطٚاضٛ، 

اهعٌلللى، ٗخ لللع ا٪ضلللعاز، ٗتللل٘فع اخللللدًاد اهعاًلللٞ، كاهلٔسبلللا١ ٗاوٚلللاٖ ٗاهؿلللخٞ   

ٗاهتعوللٍٚ ٗمعٓللا ًللّ اخلللدًاد، ٗكللرا احملافظللٞ عوللٟ اه٣ًٚللٞ ًللّ اهتولل٘ر; حتللٟ تللِعٍ       

 ا٪ضسٝ با٪ًّ ٗا٨ضتقساز.

  ضللِٞ، ًتللصٗج، ًطللت٘اٖ اهتعوٌٚللٛ ٙقللسأ  63اهعٌللس  ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ  احلاهللٞ اه اُٚللٞ:

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘    7ٗٙلتلل ، ًِٔتللٕ ضللا٢ث تاكطللٛ أيتللسٝ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ       

ا٪ضسٝ ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حلٛ اجللس ا١، ًدٙسٙلٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ         

ًٳا   ا٪ض٣وٞ، اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضلستم بلا٪ًّ؟ ًٗلا اوع٘تلاد اهل        تل٧ثس ضلو

 عوٟ أًِٔا؟ ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   

ٗيف ٓللرا اهؿللد  ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ: أغللعس بللاخل٘ب أك للس ممللا أغللعس بللا٪ًّ; ٪ُللٛ    

ًطل٧ٗي عللّ ا٪ضللسٝ، ٗكللرا زبلٞ اهًٚللب ٓللٛ ا٪خللس٠ تػلا س زز ا٪ضللسٝ اهػللع٘ز ذاتللٕ،    

 ٗ ْ بللاهِقـ يف بعللع ًتطوًللاتٍٔ ٗا٪بِللا١   ٙػللعسٗا بللا٪ًّ يف كللى غلل١ٛ; ٪ُٔللٍ ٙػللعس

ٗاحتٚايتاتٍٔ، فا٪ضلسٝ تػلعس بلا٪ًّ عِلدًا ٙللْ٘ هلدٙٔا ًلّ اولاي ًلا ٙل لٛ هتيطٚلٞ            

 مجٚع احتٚايتاتٔا، ٗيف ذاد اه٘تب تأًّ ًّ أٜ اعتدا١ عوٟ أفسا ٓا ٗممتولاتٔا.  

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ بلأْ ًلّ             ٗفٌٚا ٙتعوث باوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

وع٘تللاد: اشل للاض  خللى ا٪ضللسٝ، ٗازت للا  ا٪ضللعاز، ُٗقللـ اخلللدًاد اهعاًللٞ،        أٓللٍ ا

 ٗاهًطاهٞ، ٗا٨خت٨٩د ا٪ًِٚٞ ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ.  

أًا عّ اوعاجللاد، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ بلأْ ًلّ ا٪ٌٓٚلٞ قلسٗزٝ اه كٚلص عولٟ: إُٔلا١           

خلى ٙ لٛ   احلسز اه   ًلسد اهلٌّٚ، ٗإصللا  فلسف عٌلى; حتلٟ ضلؿلى اهػلصـ عولٟ           
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جبٌٚع احتٚايتاد ا٪ضسٝ، ٗت٘فع اخلدًاد اهعاًٞ، ٗخ ع ا٪ضلعاز، ٗقلًأ كلى ًلّ     

 طلى باهطلِٚٞ ٗا٪ًّ ٗا٨ضتقساز.

  ضللِٞ، ًتللصٗج، ًطللت٘اٖ اهتعوٌٚللٛ ٙقللسأ  48ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ اهعٌللس    احلاهللٞ اه اه للٞ:

٪ضللسٝ   ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘  ا9ٗٙلتلل ، ًِٔتللٕ بللا٢ع خكللسٗاد، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ    

ممتدٝ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضسٝ عّ ا٪ضل٣وٞ،  

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟   اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟  

ٚع أفسا  ا٪ضسٝ ٙتٌتعْ٘ بؿلخٞ  ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: ُطأي اأ اهعافٚٞ، احلٌد أ فجٌ

يتٚللدٝ، ٗهلللّ ٙطلل٘  ا٪ضللسٝ اخللل٘ب ٗا للٍ خبؿلل٘ف اوعٚػللٞ، فقللد أؾللًخب احلٚللاٝ     

ؾللعًٞ، ٨ضللٌٚا احلؿلل٘ي عوللٟ اهقلل٘د اهكللسٗزٜ ٗإصلللاز اوطلللّ، ٗاهللِقـ يف توًٚللٞ      

 احتٚايتاد ا٪بِا١، ٗهلّ احلٌد أ عوٟ ًا سلّ فٕٚ. 

      ٟ ًٳا عول أًللّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ أٌٓٔللا:     ٗفٌٚلا ٙتعولث باوع٘تلاد اهلل  تل٧ثس ضلو

ازت لللا  ا٪ضلللعاز، ٗاشل لللاض  خلللى ا٪ضلللسٝ، ُٗقلللـ اخللللدًاد اهعاًلللٞ كاهلٔسبلللا١،   

 ٗا٨خت٨٩د ا٪ًِٚٞ ٗاحلسز اهدا٢سٝ يف اهٌّٚ.

أًللا عللّ اوعاجلللاد، ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ تتٌ للى أٓللٍ اوعاجلللاد يف: إُٔللا١ احلللسز اهلل     

حتلٟ ٙللْ٘ اهػلصـ تلا زٳا عولٟ توًٚلٞ كلى         ًسد اهٌّٚ، ٗإصلا  فسف عٌى ًِاضًٞ; 

ًتطوًاد ا٪ضسٝ، ٗت٘فع اخلدًاد اهعاًٞ ٗتطٔٚؤا، ٗخ ع ا٪ضعاز، ٗ طلني اه٘قلع   

 ا٨تتؿا ٜ هوٌجتٌع ٗاهدٗهٞ، ٗقًأ كى ًّ طلى با٪ًّ ٗا٨ضتقساز.    

  ضللِٞ، ًتللصٗج، حاؾللى عوللٟ اه اُ٘ٙللٞ   37ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ اهعٌللس     احلاهللٞ اهسابعللٞ: 

  ذكل٘زٳا ٗإُاثٳلا، ُل٘  ا٪ضلسٝ     7ً٘م  يف اهقطا  اخلاف، عد  أفلسا  ا٪ضلسٝ     اهعاًٞ،

ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضلسٝ علّ ا٪ضل٣وٞ،    

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟   اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 اد أًّ ا٪ضسٝ؟  ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘ت

ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: ٨ ُػعس با٪ًّ يف مجٚع يت٘اُل  احلٚلاٝ، ٗإذلا ُػلعس بلٕ يف بعلع       

اجل٘اُ ، كاجلاُ  اهؿلخٛ، فلأفسا  ا٪ضلسٝ ٙتٌتعلْ٘ بؿلخٞ يتٚلدٝ، ٗكلرا اهت لآٍ         
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ٗاهتعللاْٗ بللني أفللسا  ا٪ضللسٝ، ٗاهع٩تللاد اهطًٚللٞ ًللع اجلللعاْ، أًللا خبؿلل٘ف اجلاُلل         

 با٪ًّ; بطً  ازت ا  ا٪ضعاز، ٗاشل اض  خى ا٪ضسٝ.ا٨تتؿا ٜ فوٍ ُػعس 

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ إْ ًلّ أٓلٍ    ٗفٌٚا ٙتعوث باوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

اوع٘تاد: اشل اض اهدخى ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ، ٗازت ا  ا٪ضلعاز، ٗاحللسز ٗا٨خلت٨٩د    

اه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ هودٗهللٞ،  ا٪ًِٚللٞ اهلل  تػللٔدٓا اهللٌّٚ، ٗا٪شًللٞ اهطٚاضللٚٞ، ٗتللس ٜ    

 ٗاهًطاهٞ، ُٗقـ اخلدًاد اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿخٞ ٗاوٚاٖ ٗمعٓا.

ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: إْ ًّ ا٪ٗه٘ٙلاد إُٔلا١ احللسز اهل   ًلسد اهلٌّٚ،       

ٗتل٘فع اخلللدًاد اهعاًلٞ، ٗخ للع ا٪ضلعاز، ٗزفللع ًطلت٠٘  خللى ا٪ضلسٝ; حتللٟ تطللتطٚع      

ميٞ، ٗت٘فع ا٪ًّ يف اهل٩ً  ٗقلًأ كلى ًلّ تطل٘ي هلٕ ُ طلٕ        ا٪ضسٝ أْ  ٚا حٚاٝ كس

 اوطاع بأًّ اه س  ٗممتولاتٕ، ٗكرا احل ام عوٟ اه٣ًٚٞ ًّ اهتو٘ر.  

  ضِٞ، ًتصٗج، حاؾى عوٟ اٮعدا ٙٞ، 35ًٙوغ زز ا٪ضسٝ ًّ اهعٌس   احلاهٞ اخلاًطٞ: 

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘  ا٪ضللسٝ ُ٘ٗٙللٞ،   6ًِٔتللٕ بللا٢ع ًلل٘ا  مرا٢ٚللٞ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ    

ٗتطلّ يف حٛ اجللس ا١، ًدٙسٙلٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ ا٪ضل٣وٞ، اهل           

ًٳا عولٟ أًِٔلا؟ ًٗلا    تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا او ع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   

ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: احلٌد أ ُػعس با٪ًّ، يف أمو  يت٘اُ  احلٚاٝ; ٪ُِلا ُطللّ يف   

ًِلللصي ًولللم، ٗمجٚلللع أفلللسا  ا٪ضلللسٝ يف ؾلللخٞ يتٚلللدٝ، ٗٗقلللعِا ا٨تتؿلللا ٜ ًت٘ضلللأ،  

 ًٗت آٌْ٘ فٌٚا بِِٚا. 

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ هعلى ًلّ أٓلٍ            أًا علّ اوع٘تل   اد اهل  تل٧ثس ضلو

اوع٘تللاد: ازت للا  ا٪ضللعاز، ٗاحلللسز ٗا٨خلللت٨٩د ا٪ًِٚللٞ، ٗتللس ٜ اه٘قللع اهطٚاضلللٛ        

 ٗا٨تتؿا ٜ هودٗهٞ، ُٗقـ اخلدًاد اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿخٞ ٗاوٚاٖ ٗمعٓا.

يوٚ  هيٞ احل٘از عولٟ هيلٞ احللسز    ٗفٌٚا ٙتعوث باوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: ٨بد ًّ ت

اه   ًسد اهًود ٗاهًِٚٞ اهتختٚٞ، ٗتل٘فع اخللدًاد اهعاًلٞ، ٗخ لع ا٪ضلعاز، ٗ طلني       

 اه٘قع ا٨تتؿا ٜ، ٗقًأ كى ًّ تط٘ي هٕ ُ طٕ اوطاع بأًّ اهِاع ٗممتولاتٍٔ. 

أ   ضلِٞ، ًتلصٗج، ًطلت٘اٖ اهتعوٌٚلٛ ٙقلس     48ًٙوغ زز ا٪ضسٝ ًّ اهعٌلس   احلاهٞ اهطا ضٞ:  

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘    8ٗٙلتلل ، ًِٔتللٕ عاًللى بللا٪يتس اهٚللً٘ٛ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ       
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ا٪ضسٝ ممتدٝ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ      

ًٳا         ا٪ض٣وٞ، اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضلستم بلا٪ًّ؟ ًٗلا اوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   عوٟ أًِٔا؟ ًٗا اوعاجلاد اه 

ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: كٚ  تػعس ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ، ٗٓلٛ تعلاُٛ ًلّ أشًلٞ اتتؿلا ٙٞ; ٪ْ        

اهدخى ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ مع كاب هتوًٚلٞ احتٚايتاتٔلا; حتلٟ تػلعٱس بلا٪ًّ ٗاهطلعا ٝ،       

 فِخّ ُلاف ; بيٚٞ احلؿ٘ي عوٟ اهق٘د اهكسٗزٜ، أًا اوطلّ فٔ٘ ًوم.

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ: بطلً  اه٘قلع         أًا عّ اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

ا٨تتؿا ٜ او  ٜ، فإُٕ ٙقتؿس عوٟ اهقل٘د اهكلسٗزٜ، ٨ٗ تطلتطٚع ا٪ضلسٝ أْ تت٘ضلع      

يف اوتطوًاد ٗا٨حتٚايتاد ا٪خس٠ اه   تايتٔا ا٪ضسٝ، باٮقافٞ إم ازت ا  ا٪ضلعاز،  

 ، ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ.ٗاهًطاهٞ، ٗا٪شًٞ اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ

ٗفٌٚا ٙتعوث باوعاجلاد ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ: ٨بلد ًلّ إصللا  فلسف عٌلى; حتلٟ ضلؿلى          

اهػصـ عوٟ  خى ٙ ٛ مبتطوًاد ا٪ضسٝ، ٗكرهم ٨بد ًّ اهعٌى عولٟ إُٔلا١ احللسز،    

 ٗت٘فع اخلدًاد اهعاًٞ، ٗقًأ كى ًّ طلى بأًّ اه٩ً .

  ضلِٞ، ًتلصٗج، ًطلت٘اٖ اهتعوٌٚلٛ ٙقلسأ      71اهعٌلس   ًٙولغ زز ا٪ضلسٝ ًلّ    احلاهٞ اهطلابعٞ:  

  ذكل٘زٳا ٗإُاثٳلا، ُل٘  ا٪ضلسٝ     12ٗٙلت ، ًِٔتٕ با٢ع ً٘ا  مرا٢ٚٞ، عد  أفسا  ا٪ضلسٝ   

ممتدٝ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضسٝ عّ ا٪ضل٣وٞ،  

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟  اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا اوع٘تاد اه   ت٧ثس ضو

 ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟  

ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: أٍٓ ًا ُػعس بٕ ٓ٘ ا٪ًّ يف اهؿلخٞ ٗاوطللّ ٗاهقل٘د، فاحلٌلد     

أ مجٚللع أفللسا  ا٪ضللسٝ ٙتٌتعللْ٘ بؿللخٞ يتٚللدٝ، ٗاوطلللّ ًوللم، ٗاه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ   

 ٍٔ.ًت٘ضأ، ٗا٪بِا١ ًت آٌْ٘ ًٗتعاُْٗ٘ فٌٚا بِٚ

ًٳا عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ، ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ بللأْ أٓللٍ           أًللا عللّ اوع٘تللاد اهلل  تلل٧ثس ضللو

اوع٘تلاد تتٌ لى يف: ازت لا  ا٪ضلعاز، ٗاشل لاض اهلدخى ا٨تتؿلا ٜ، ٗاهًطاهلٞ، ٗا٪شًللٞ         

 اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ.  

هعٌى عوٟ إٙقلاب احللسز   ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: إْ ًّ أٍٓ اوعاجلاد ٓ٘ ا

اهلل   ًللسد اهللٌّٚ، ٗتلل٘فع اخلللدًاد اهعاًللٞ، ٗخ للع ا٪ضللعاز، ٗزفللع ًطللت٠٘ اهللدخى   
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ا٨تتؿلللا ٜ هودٗهلللٞ، ٗاهقكلللا١ عولللٟ اهًطاهلللٞ، ٗقلللًأ كلللى ًلللّ طللللى بلللأًّ اهللل٩ً        

 ٗاضتقسازٓا، ٗاحل ام عوٟ اه٣ًٚٞ ًّ اهتو٘ر.  

، حاؾللى عوللٟ ٧ًٓللى     ضللِٞ، ًتللصٗج 51ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ اهعٌللس     احلاهللٞ اه اًِللٞ:  

  ذكل٘زٳا ٗإُاثٳلا، ُل٘  ا٪ضلسٝ     7يتاًعٛ، ً٘م  يف اهقطا  اخلاف، عد  أفسا  ا٪ضسٝ  

ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضلسٝ علّ ا٪ضل٣وٞ،    

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟   اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 عاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟  ًٗا او

ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ: ُػللعس بللا٪ًّ يف يتاُلل  اهؿللخٞ ٗاوطلللّ ٗاهقلل٘د، فاحلٌللد أ   

مجٚلللع أفلللسا  ا٪ضلللسٝ ٙتٌتعلللْ٘ بؿلللخٞ يتٚلللدٝ، ٗاوطللللّ ًولللم، ٗاه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ  

 ًت٘ضأ، ٗذوم ٗضٚوٞ ً٘اؾ٩د، ٗٙط٘  ا٪ضسٝ اهت آٍ ٗاهتعاْٗ.

ًٳا عوٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ: بلأْ أك لس ًلا        أًا عّ اوع٘تاد اه  ت ٧ثس ضو

ُعلللاُٛ ًِلللٕ ٓللل٘ ا٨زت لللا  اوطلللتٌس يف أضلللعاز اهطلللوع ٗاخللللدًاد، ٗاشل لللاض اهلللدخى         

 ا٨تتؿا ٜ، ٗاهًطاهٞ، ٗا٪شًٞ اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ، ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ.

إُٔلا١ احللسز اهل      ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: ٨بد ًلّ بلري اجلٔل٘ ; ًلّ أيتلى     

 ًسد اهٌّٚ، ٗتل٘فع اخللدًاد اهعاًلٞ، كاهلٔسبلا١ ٗاهؿلخٞ ٗاوٚلاٖ ... إخل، ٗخ لع        

ا٪ضعاز، ٗزفع ًطت٠٘ اهدخى ا٨تتؿا ٜ هودٗهٞ ٗشٙا ٝ ا٨ضت ٌاز، ٗت٘فع فسف اهعٌلى;  

هوقكللا١ عوللٟ اهًطاهللٞ، ٗاهتعللاْٗ ٗاهتلافللى بللني أفللسا  اجملتٌللع، ٗتسبٚللٞ ا٪بِللا١ اه بٚللٞ     

ٌٞ، ٗقللًأ كللى ًللّ طلللى بللأًّ اهلل٩ً  ٗاضللتقسازٓا، ٗاحل للام عوللٟ اه٣ًٚللٞ ًللّ      اهطللوٚ

 اهتو٘ر.  

  ضللِٞ، ًتللصٗج، حاؾللى عوللٟ ٧ًٓللى    56ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ اهعٌللس    احلاهللٞ اهتاضللعٞ:  

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘  11يتلاًعٛ، ً٘ملل  يف اهقطللا  احلللً٘ٛ، عللد  أفللسا  ا٪ضلسٝ     

سٙٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ      ا٪ضسٝ ممتدٝ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙ

ًٳا         ا٪ض٣وٞ، اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضلستم بلا٪ًّ؟ ًٗلا اوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

 عوٟ أًِٔا؟ ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   
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ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: احلٌد أ ُػعس با٪ًّ يف اجلاُ  اهؿخٛ ٗاهيرا٢ٛ، فاحلٌلد أ  

ا٪ضسٝ ٙتٌتعْ٘ بؿخٞ يتٚدٝ، ٗكرا او٘ا  اهيرا٢ٚٞ ًت٘فسٝ، ٗٙط٘  ا٪ضلسٝ   مجٚع أفسا 

 اهت آٍ ٗاهتعاْٗ ٗاه ابأ.

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ٙق٘ي زز ا٪ضلسٝ: إْ تصاٙلد أضلعاز     أًا عّ اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

اهطوع مي لى أكلرب ًػللوٞ ت٘ايتلٕ ا٪ضلسٝ، ٗكلرا ازت لا  إصللاز اوطللّ، ٗاشل لاض           

ؿللا ٜ ه٫ضللسٝ، ٗاهًطاهللٞ، ٗا٪شًللٞ اهطٚاضللٚٞ ٗا٨تتؿللا ٙٞ، ٗاحلللسز اهلل  اهللدخى ا٨تت

 تػٔدٓا اهٌّٚ. 

ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: إْ ًلّ ا٪ٗه٘ٙلاد ٓل٘ اهعٌلى عولٟ ٗتل  ُصٙل  اهلدَ         

اهٌٚين بني رلتو  ا٪ ساب، ٗاهعٌى جبد عوٟ إُٔا١ احلسز اهل   ًلسد اهلٌّٚ، ٗتل٘فع     

اخلدًاد اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿخٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاوٚاٖ ... إخل، ٗخ ع ا٪ضلعاز، ٗزفلع   

، ٗ طللللني اه٘قلللع ا٨تتؿلللا ٜ هودٗهلللٞ ٗشٙللللا ٝ    ًطلللت٠٘ اهلللدخى ا٨تتؿلللا ٜ ه٫ضلللسٝ    

ا٨ضت ٌاز، ٗت٘فع فلسف اهعٌلى; هوقكلا١ عولٟ اهًطاهلٞ، ٗاهتعلاْٗ ٗاهتلافلى بلني أفلسا           

اجملتٌع، ٗتسبٚٞ ا٪بِا١ اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، ٗت٘فع ا٪ًّ ٗقًأ كى ًّ طللى بلأًّ اهل٩ً     

 ٗاضتقسازٓا، ٗاحل ام عوٟ اه٣ًٚٞ ًّ اهتو٘ر.  

  ضللِٞ، ًتللصٗج، حاؾللى عوللٟ ٧ًٓللى   51ًٙوللغ زز ا٪ضللسٝ ًللّ اهعٌللس    احلاهللٞ اهعاغللسٝ: 

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘   9يتللاًعٛ، ً٘ملل  يف اهقطللا  احللللً٘ٛ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ    

ا٪ضسٝ ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حلٛ اجللس ا١، ًدٙسٙلٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ         

ًٳا     ا٪ض٣وٞ، اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضلستم بلا٪ًّ؟ ًٗلا ا    وع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

 عوٟ أًِٔا؟ ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   

ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ: ُػعس با٪ًّ يف اجلاُ  اهؿخٛ، فاحلٌد أ مجٚع أفلسا  ا٪ضلسٝ   

ٙتٌتعلللْ٘ بؿلللخٞ يتٚلللدٝ، أًلللا ا٪ًلللّ يف اجلاُللل  اهيلللرا٢ٛ ٨ ُػلللعس بلللٕ كلللأًّ ملللرا٢ٛ   

ٚ  اتتؿس عوٟ اهقل٘د اهكلسٗزٜ، ٗٙطل٘  ا٪ضلسٝ     باهػلى اوطو٘ز; ٪ْ فٕٚ ُقؿٳا، ح

 اهتعاْٗ ٗاه ابأ.

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ٙق٘ي زز ا٪ضلسٝ: تػللى ملآسٝ     أًا عّ اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

ازت للا  ا٪ضللعاز أٓللٍ عللا٢ث، أًللاَ ًعٚػللٞ ا٪ضللسٝ اهعٚػللٞ اهطًٚللٞ، ٨ضللٌٚا يف اهع٩يتللاد  

يلرا٢ٛ ه٫ضلسٝ، ٗكلرا ازت لا  ضلعس      ٗاو٘ا  اهيرا٢ٚلٞ حتلٟ أُٔلا اُعلطلب عولٟ ا٪ًلّ اه      
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ًا ٝ اهياش اوِصهٛ، ٗحقٚقٞ ك ا: هوخؿ٘ي عوٟ اهق٘د اهكسٗزٜ، ٗكرا ازت ا  إصللاز  

اوطلّ، ٗاشل اض اهلدخى ا٨تتؿلا ٜ ه٫ضلسٝ، ٗاهًطاهلٞ، ُٗقلـ اخللدًاد اهعاًلٞ،        

كاهلٔسبللللا١ ٗاهؿللللخٞ ٗاهتعوللللٍٚ ٗاوٚللللاٖ ٗمعٓللللا، باٮقللللافٞ إم ا٪شًللللٞ اهطٚاضللللٚٞ    

  ٙٞ، ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ. ٗا٨تتؿا

ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ تتٌ ى أٓلٍ اوعاجللاد يف: ضلعٛ مجٚلع ا٪ لساب إم      

حللى اخل٩فللاد بللاهطسا٢ث اهطللوٌٚٞ ٗإُٔللا١ احلللسز اهلل   ًللسد اهللٌّٚ، ٗتلل٘فع اخلللدًاد  

اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿلخٞ ٗاهتعولٍٚ ٗاوٚلاٖ ... إخل، ٗخ لع ا٪ضلعاز، ٗزفلع ًطلت٠٘        

اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ ه٫ضللسٝ، ٗ طللني اه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ هودٗهللٞ ٗشٙللا ٝ ا٨ضللت ٌاز،         

ٗتلل٘فع فللسف اهعٌللى; هوقكللا١ عوللٟ اهًطاهللٞ، ٗاهتعللاْٗ ٗاهتلافللى بللني أفللسا  اجملتٌللع،     

ٗتسبٚللٞ ا٪بِللا١ اه بٚللٞ اهطللوٌٚٞ، ٗتلل٘فع ا٪ًللّ، ٗقللًأ كللى ًللّ طلللى بللأًّ اهلل٩ً              

 تو٘ر.  ٗاضتقسازٓا، ٗاحل ام عوٟ اه٣ًٚٞ ًّ اه

  ضِٞ، ًتصٗج، حاؾى عولٟ ٧ًٓلى   53ًٙوغ زز ا٪ضسٝ ًّ اهعٌس  احلاهٞ احلا ٙٞ عػسٝ: 

  ذكلل٘زٳا ٗإُاثٳللا، ُلل٘   8يتللاًعٛ، ً٘ملل  يف اهقطللا  احللللً٘ٛ، عللد  أفللسا  ا٪ضللسٝ    

ا٪ضسٝ ممتدٝ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطلًعني. ٗتلد أيتلاز زز ا٪ضلسٝ علّ      

ًٳا        ا٪ض٣وٞ، اه  تِـ عوٟ: ٓى تػ عس أُب ٗأضلستم بلا٪ًّ؟ ًٗلا اوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

 عوٟ أًِٔا؟ ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ضسٝ؟   

ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ: ُػللعس بللا٪ًّ يف اهؿللخٞ ٗاوطلللّ ٗاهقلل٘د، احلٌللد أ فجٌٚللع    

أفللسا  ا٪ضللسٝ ٙتٌتعللْ٘ بؿللخٞ يتٚللدٝ، ٗاوطلللّ ًوللم، ٗاه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ ِٰٙل للٛ        

اهكلسٗزٙٞ، ٗٙطل٘  ا٪ضلسٝ اهت لآٍ ٗاهتعلاْٗ، ٗكلرا اهع٩تلاد اهطًٚلٞ ًلع           ا٨حتٚايتاد

ا٬خللسّٙ، ٗهلللّ أُللا ٨ أغللعس بللا٪ًّ عِللدًا أغللآد اوظللآس اوطللوخٞ  أٜ ا٪غللصاف    

اوطلللوخني باهًِلللا ق  ُللل٘  ك٩غلللِل٘ب أٗ ملللعٖ ًلللّ ا٪ضلللوخٞ يف ا٪ضللل٘اق ٗاهػللل٘از   

 ٗاهطستاد ٗمعٓا. 

ًٳا عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ، ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ: إْ أكللرب    أًللا عللّ اوع٘تللاد اهلل  تلل٧ثس ضللو   

ًػلوٞ ٓٛ ازت ا  ا٪ضعاز، ٗاشل اض اهدخى ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ، حٚ  تًقلٟ ا٪ضلسٝ   

يف غلللسا١ أزض  -ً ّولللا  -تِ لللث عولللٟ ا٨حتٚايتلللاد اهكلللسٗزٙٞ، ٨ٗ تطلللتطٚع اهت٘ضلللع 

ٞ، أٗ إتاًلٞ  عقازٙٞ، أٗ ٗضٚوٞ ً٘اؾ٩د، أٗ ا خاز ًًوغ ًّ اواي و٘ايتٔلٞ أٜ حاهلٞ  از٢ل   
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ًػللللسٗ  اضللللت ٌازٜ، أٗ مللللع ذهللللم، ٗكللللرا اهًطاهللللٞ، ُٗقللللـ اخلللللدًاد اهعاًللللٞ،       

كاهلٔسبللللا١ ٗاهؿللللخٞ ٗاهتعوللللٍٚ ٗاوٚللللاٖ ٗمعٓللللا، باٮقللللافٞ إم ا٪شًللللٞ اهطٚاضللللٚٞ    

 ٗا٨تتؿا ٙٞ، ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ.

ٔلا١  ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ ًّ أٍٓ اوعاجللاد: اهعٌلى بؿل٘زٝ عايتولٞ عولٟ إُ     

احللللسز اهللل   ًلللسد اهلللٌّٚ، ٗإُٔلللا١ ا٪شًلللٞ اهطٚاضلللٚٞ، ٗتللل٘فع اخللللدًاد اهعاًلللٞ،         

كاهلٔسبللا١ ٗاهؿللخٞ ٗاهتعوللٍٚ ٗاوٚللاٖ ... إخل، ٗخ للع ا٪ضللعاز، ٗزفللع ًطللت٠٘ اهللدخى 

ا٨تتؿا ٜ ه٫ضسٝ، ٗ طني اه٘قع ا٨تتؿا ٜ هودٗهٞ ٗشٙا ٝ ا٨ضت ٌاز، ٗت٘فع فلسف  

عللاْٗ ٗاهتلافللى بللني أفللسا  اجملتٌللع، ٗتسبٚللٞ ا٪بِللا١   اهعٌللى; هوقكللا١ عوللٟ اهًطاهللٞ، ٗاهت 

اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، ٗت٘فع ا٪ًّ، ٗقًأ كلى ًلّ طللى بلأًّ اهل٩ً  ٗٙصعلص  ا٨ضلتقساز،        

 ٗاحل ام عوٟ اه٣ًٚٞ ًّ اهتو٘ر.

  ضِٞ، ًتصٗج، حاؾى عولٟ اه اُ٘ٙلٞ   41ًٙوغ زز ا٪ضسٝ ًّ اهعٌس  احلاهٞ اه اُٚٞ عػسٝ: 

  ذكل٘زٳا ٗإُاثٳلا، ُل٘  ا٪ضلسٝ     6يتس اهًٚ٘ٛ، عد  أفسا  ا٪ضلسٝ   اهعاًٞ، ًِٔتٕ عاًى با٪

ُ٘ٗٙٞ، ٗتطلّ يف حٛ اجلس ا١، ًدٙسٙٞ اهطًعني. ٗتد أيتاز زز ا٪ضلسٝ علّ ا٪ضل٣وٞ،    

ًٳا عوٟ أًِٔلا؟   اه  تِـ عوٟ: ٓى تػعس أُب ٗأضستم با٪ًّ؟ ًٗا اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضو

 سٝ؟  ًٗا اوعاجلاد اه  تعا  ًع٘تاد أًّ ا٪ض

ٙقلل٘ي زز ا٪ضللسٝ: إْ ا٪ضللسٝ تػللعس بللا٪ًّ عِللدًا تتلل٘فس هللدٙٔا مجٚللع ا٨حتٚايتللاد، 

٨ضللٌٚا اولل٘ا  اهيرا٢ٚللٞ، ٗهلللّ ا٪ضللسٝ تلللاف  ًللّ أيتللى تلل٘فع اولل٘ا  اهيرا٢ٚللٞ ٗاوللا١       

 ٗاهياش، ٗإصلاز اهطلّ.

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، ٙقل٘ي زز ا٪ضلسٝ إْ ًلّ أٌٓٔلا:          أًا عّ اوع٘تاد اه  ت٧ثس ضلو

زت لللا  ا٪ضلللعاز، ٗاشل لللاض اهلللدخى ا٨تتؿلللا ٜ ه٫ضلللسٝ، ٗازت لللا  إصللللاز اهطللللّ،   ا

ٗاهًطاهٞ، ُٗقـ اخلدًاد اهعاًٞ، كاهلٔسبلا١ ٗاهؿلخٞ ٗاهتعولٍٚ ٗمعٓلا، باٮقلافٞ      

 إم ا٪شًٞ اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ، ٗاحلسز اه  تػٔدٓا اهٌّٚ. 

 ٗ زٝ إصللا  حول٘ي ضلسٙعٞ    ٗعّ اوعاجلاد ٙق٘ي زز ا٪ضسٝ هعى ًّ أٍٓ اوعاجلاد: قلس

تلل٧ ٜ إم إُٔللا١ احلللسز اهلل   ًللسد اهللٌّٚ، ٗتلل٘فع اخلللدًاد اهعاًللٞ، كاهلٔسبللا١         

ٗاهؿللخٞ ٗاهتعوللٍٚ ٗاوٚللاٖ ٗمعٓللا، ٗخ للع ا٪ضللعاز، ٗزفللع ًطللت٠٘ اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ   

ه٫ضللسٝ، ٗتلل٘فع فللسف اهعٌللى; هوقكللا١ عوللٟ اهًطاهللٞ، ٗاهتعللاْٗ ٗاهتلافللى بللني أفللسا      
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بِا١ اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، ٗت٘فع ا٪ًّ ٗا٨ضتقساز، ٗقًأ كى ًّ طللى  اجملتٌع، ٗتسبٚٞ ا٪

 بأًّ اجملتٌع ٗاهًود.

 التحليل واليتائخ والتوصيات : املطلب الجاىي

ٙتكٌّ ٓرا اوطو  ث٩ثٞ ً٘ق٘عاد، ٓٛ ا٪ٗي:  وٚى احلا٨د اودزٗضٞ، ٗاه لاُٛ:  

 اهِتا٢ج اه  ت اهت٘ؾى إهٚٔا، ٗاه اه : اهت٘ؾٚاد، ٗذهم عوٟ اهِخ٘ ا٬تٛ:  

ضٚتكل  ًلّ خل٩ي ٓلرا او٘قل٘ ، ًلد٠ تًلاّٙ آزا١ احللا٨د           وٚى احللا٨د اودزٗضلٞ:  

ًٳا عولٟ أًلّ ا٪ضلسٝ، باٮقلافٞ         اودزٗضٞ يف اهػع٘ز با٪ًّ، ٗيف او ع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

إم اوعاجلاد اوِاضًٞ اهل  بِٚتٔلا عِٚلٞ اهدزاضلٞ خبؿل٘ف ًعاجللٞ اوع٘تلاد اهل  تل٧ثس          

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ٗضٚتٍ احلدٙ  عّ اهتخوٚى كا٬تٛ:  ضو

 ٙتًني ًّ خل٩ي ًقابولٞ احللا٨د اودزٗضلٞ يف اوطول  اهطلابث      : غعٱ٘ز ا٪ضسٝ با٪ًّ  1

بأْ ا٪ضسٝ تػعس با٪ًّ ًّ خل٩ي أٗقلاعٔا اوًاغلسٝ، أٗ مبعِلٟ آخلس بلأْ أٗقلا         

ا٪ضلسٝ اهداخوٚللٞ ٗاخلازيتٚللٞ تللِعلظ عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ، هللرا فللإْ اهػللع٘ز بللا٪ًّ  

ٙتًلللاّٙ بلللني احللللا٨د اودزٗضلللٞ، ٗذهلللم يف بعلللع اجل٘اُللل ، فا٪ضلللس اهللل  اولللم  

٨ اولم اوطللّ فلإْ     اوطلّ ٙتخقث  ا ا٪ًلّ اهطللين، بعللظ ا٪ضلس اهل      

ُطللًٞ اهػللع٘ز تت للاٗد هللدٙٔا ًللّ فلل ٝ إم أخللس٠، بطللً  ازت للا  إصلللاز اوطلللّ،  

باٮقافٞ إم اخل٘ب اوطتٌس ًّ اوطاهًٞ بإخ١٩ اهعني او٧يتسٝ ًّ تًلى اول٧يتس ٪ٜ   

 ضً . 

كٌا ٙتًني ًّ اهدزاضٞ ت اٗد اه٘قلع ا٨تتؿلا ٜ، حٚل  تعلاُٛ بعلع احللا٨د       

ًٳا عوٟ اضتقساز ا٪ضسٝ، ٗاهلًعع  ًّ اه٘قع ا٨تتؿا  ٜ او  ٜ، ٗٓرا تد ٧ٙثس ضو

ا٬خس ٗقعٔا ا٨تتؿا ٜ ًت٘ضلأ، ٗٓلرا بل٩ غلم هلٕ اُعلاضلاتٕ اٮصلابٚلٞ عولٟ         

اضللتقساز ا٪ضللسٝ. هللرا فاه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ اولل  ٜ هللٕ اُعلاضللاتٕ اهطللوًٚٞ عوللٟ       

ولللٍٚ ... إخل، احلٚلللاٝ اوعٚػلللٚٞ ه٫ضلللسٝ يف اوأكلللى ٗاولللأٜٗ ٗاوولللًظ ٗاهؿلللخٞ ٗاهتع

 ٗاهعلظ ؾخٚ .

ٗفٌٚا ٙتعوث با٪ًّ اهؿخٛ، تت ث مجٚع احلا٨د عوٟ اتلع مجٚلع أفلسا  ا٪ضلسٝ     

باهؿخٞ اجلٚدٝ، حٚل    تػلس أٜ حاهلٞ ًلّ احللا٨د إم ٗيتل٘  أٜ حاهلٞ ًسقلٚٞ         
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بني أفسا  ا٪ضسٝ، كرهم   تػس أٜ حاهٞ إم ٗيتل٘  أٜ خ٩فلاد  اخلى ا٪ضلسٝ،     

 ٗٓرا ٙدي عوٟ اهت آٍ ٗاهتعاْٗ بني أفسا  ا٪ضسٝ، ٗعوٟ أًِٔا ٗاضتقسازٓا.  

ًٳا عوللٟ أًللّ ا٪ضللسٝ      اوع٘تللاد  2 ٙتكلل  ًللّ خلل٩ي ًقابوللٞ احلللا٨د     : اهلل  تلل٧ثس ضللو

ًٳا عولٟ      اودزٗضٞ، اورك٘زٝ يف اوطو  اهطابث فٌٚا طللـ   اوع٘تلاد اهل  تل٧ثس ضلو

أًللّ ا٪ضللسٝ، بأُٔللا ت٘ايتللٕ ًع٘تللاد عللدٝ، أٌٓٔللا: اشل للاض اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ        

ه٫ضللسٝ، ٗاهًطاهلللٞ، ُٗقللـ اخللللدًاد اهعاًللٞ، كاهلٔسبلللا١ ٗاهؿللخٞ ٗاهتعولللٍٚ     

ٗمعٓا، باٮقافٞ إم ا٪شًٞ اهطٚاضٚٞ ٗا٨تتؿا ٙٞ، ٗا٨خلت٨٩د ا٪ًِٚلٞ اوتٌ ولٞ    

أ اجملسًني، ٗاحللسز اهل  تػلٔدٓا اهلٌّٚ. كٌلا ٙتلًني أْ       يف قع  ًساتًٞ ٗقً

ًٳا عولٟ   ا٪ضسٝ اه  ٨ اوم ًطلِٳا، ت٘ايتٕ ازت ا  إصلاز اوطلّ، ٗٓرا ٧ٙثس ضو

 احتٚايتاد ا٪ضسٝ ًّ او٘ا  اهيرا٢ٚٞ ٗمعٓا. 

ٗهللرا، فللإْ كللى أٗ بعللع ٓللرٖ اوع٘تللاد  للا آثللاز ضللوًٚٞ عوللٟ ا٪ضللسٝ، ٗذهللم يف   

 ً ِٔللا اهؿللخٛ، ٗأًِٔللا اهطلللين، ٗأًِٔللا اهتعوٌٚللٛ، ... إخل،     أًِٔللا اهيللرا٢ٛ، ٗأ

فٌ ّولا بطللً  اشل للاض اهللدخى ا٨تتؿللا ٜ ٙقتؿلس اُ للاق ا٪ضللسٝ عوللٟ اهكللسٗزٙاد   

اوتٌ وللٞ يف اهقلل٘د اهكللسٗزٜ ٗاو٩بللظ ٗاوللأ٠ٗ ٗا٪ ٗاد اوِصهٚللٞ اهكللسٗزٙٞ اهلل  ٨ 

ا٨حتٚايتلللاد تطلللتقٍٚ احلٚلللاٝ إ٨ بٔلللا، ٨ٗ تطلللتطٚع ا٪ضلللسٝ، أْ تت٘ضلللع يف بعلللع  

ٗاوتطوًللاد اهلل   تايتٔللا، كػللسا١ ٗضللٚوٞ ً٘اؾلل٩د، أٗ ا خللاز ًًوللغ ًللّ اوللاي     

و٘ايتٔللٞ أٜ حاهللٞ  از٢للٞ، أٗ إتاًللٞ ًػللسٗ  اضللت ٌازٜ، أٗ مللع ذهللم، كللٛ تػللعس   

ا٪ضسٝ با٪ًّ ٗا٨ضلتقساز، ٗتطٌل٣ّ عولٟ ًطلتقًى أبِا٢ٔلا. ٗبطلً  اشل لاض  خلى         

ا٪يتس اهػٔسٜ أٗ اهًٚ٘ٛ اهرٜ ٙتقاقاٖ  ا٪ضسٝ، ُتٚجٞ اهًطاهٞ، أٗ ُتٚجٞ اشل اض

زز ا٪ضسٝ أٗ أحد أفسا ٓلا، ٨ اولم فا٢كٳلا اتتؿلا ٙٳا، فاه لا٢ع ا٨تتؿلا ٜ هلٕ        

  ٗز يف  طني احلٚاٝ اوعٚػٚٞ ه٫ضسٝ. 

ٚٳا عوٟ ا٪ضسٝ; ٪ُٔا ختاب ًّ ا٨عتدا١ عوٟ أحلد   كٌا أْ هوصوى ا٪ًين أثسٳا ضوً

 ب عوٟ ممتولاتٔا ًّ اهطستٞ أٗ معٓا. أفسا ٓا باهكسز أٗ معٖ، ٗكرا ختا

ٓللرا ٗ  تػللس أٜ حاهللٞ ًللّ احلللا٨د اودزٗضللٞ إم ٗيتلل٘  خ٩فللاد أٗ ًِاشعللاد     

ختوصللى ااضللم ٗتللسابأ أفللسا  ا٪ضللس، أٗ حتللٟ      -يف إ للاز ا٪ضللسٝ   - اخوٚللٞ 
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خازيتٚٞ بِٚٔا ٗبني أٜ أضسٝ أخس٠، ٗٓرا ٙدي عولٟ اهع٩تلاد اهطًٚلٞ بلني أفسا ٓلا      

 سا  ا٪ضس ا٪خس٠.ٗبِٚٔا ٗبني أف

كٌا   تػس أٜ حاهٞ ًّ احلا٨د اودزٗضٞ اُعداَ أٜ علا٢ث ٙعٚلث أًلّ ا٪ضلسٝ،     

أٗ إم أُٔا تػعس با٪ًّ يف كى يت٘اُ  احلٚاٝ عولٟ اوطلت٠٘ اهلداخوٛ ه٫ضلسٝ، أٗ     

عوٟ اوطت٠٘ اخلازيتٛ، بى إُٔا تػع إم ٗيت٘  ًع٘تلاد علدٝ، ٗٓلرا ٙلدي عولٟ أْ      

 ً طوّقلا; ٪ُلٕ ٙتخقلث يف يتاُل  ًلّ يت٘اُل  احلٚلاٝ ٗٙػل٘بٕ         أًّ ا٪ضسٝ ُطيب ٗهلٚظ 

 بعع اهِقـ يف أحد أٗ بعع اجل٘اُ  ا٪خس٠.

ًلّ خل٩ي ًقابولٞ احللا٨د اودزٗضلٞ،      : اد اه  تعلا  ًع٘تلاد أًلّ ا٪ضلسٝ    اوعاجل  3

اوللرك٘زٝ يف اوطوللل  اهطللابث فٌٚلللا ٙتعوللث باوعاجللللاد اهلل  تعلللا  ًع٘تللاد أًلللّ      

ا٪ضسٝ، ٙتك  بأُٔلا تلس٠ أْ ًلّ أٓلٍ اوعاجللاد: اهعٌلى بؿل٘زٝ عايتولٞ عولٟ إُٔلا١           

احلللسز اهلل   ًللسد اهللٌّٚ، ٗإُٔللا١ ا٪شًللٞ اهطٚاضللٚٞ، ٗتلل٘فع اخلللدًاد اهعاًللٞ،      

اهؿللخٞ ٗاهتعوللٍٚ ٗاوٚللاٖ ... إخل، ٗخ للع ا٪ضللعاز، ٗزفللع ًطللت٠٘      كاهلٔسبللا١ ٗ

اهللللدخى ا٨تتؿللللا ٜ ه٫ضللللسٝ، ٗ طللللني اه٘قللللع ا٨تتؿللللا ٜ هودٗهللللٞ، ٗشٙللللا ٝ      

ا٨ضللت ٌاز، ٗتلل٘فع فللسف اهعٌللى; هوقكللا١ عوللٟ اهًطاهللٞ، ٗاهتعللاْٗ ٗاهتلافللى بللني  

كى ًّ طللى  أفسا  اجملتٌع، ٗتسبٚٞ ا٪بِا١ اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، ٗت٘فع ا٪ًّ، ٗقًأ 

بللأًّ اجملتٌللع ٗأًللّ اهلل٩ً  ٗٙصعللص  ا٨ضللتقساز، ٗكللرا احل للام عوللٟ اه٣ًٚللٞ ًللّ       

 اهتو٘ر.  

فٔرٖ أٍٓ اوعاجلاد اه  تس٠ احللا٨د اودزٗضلٞ بأُٔلا تعلا  اوع٘تلاد اهطلوًٚٞ اهل         

ًٳا عوللٟ أًللّ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع، ٗٓللرٖ اوعاجلللاد  للا أٌٓٚتٔللا يف مجٚللع     تلل٧ثس ضللو

 ٝ عوٟ ًطت٠٘ ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ.     ُ٘احٛ احلٚا

هللرا، فا٪ضللسٝ تػللعس بللا٪ًّ عِللدًا تت٘تلل  احلللسز اهلل   ًللسد اهللٌّٚ ٗضلللى ذلوللٔا  

عِلدًا تٱخلى ا٪شًلٞ اهطٚاضلٚٞ      ا٪ًّ ٗاهطوٍ ٗا٨ضتقساز، ٗتػعس ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ كلرهم   

٘   بد٨ّ فس اخللدًاد  عّ اهؿسا  اهطٚاضٛ ٗٙط٘  احلٚاٝ اهطٚاضٚٞ ا٨ضتقساز، ٗعِلدًا تتل

 اهعاًٞ، كاهلٔسبا١ ٗاهؿخٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاوٚاٖ ... إخل، ٗ ؿى عوٚٔا بطٔ٘هٞ ٗٙطس.

ٗتػلللعس ا٪ضلللسٝ بلللا٪ًّ عِلللدًا تػللل ٜ مجٚلللع احتٚايتاتٔلللا ًٗتطوًاتٔلللا ًلللّ اهطلللوع    

ا٨ضلللت٩ٔكٚٞ، كلللاو٘ا  اهيرا٢ٚلللٞ ٗمعٓلللا بأضلللعاز ًِاضلللًٞ، ٗعِلللدًا ٙللللْ٘  خولللٔا   
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ٚايتاتٔللا ...، فعِللدًا ٙلللْ٘ اه٘قللع ا٨تتؿللا ٜ   ا٨تتؿللا ٜ ًست عٳللا ٙل للٛ مجٚللع احت  

ٙٳللا     هودٗهللٞ ًست عٳللا ضللِٚعلظ عوللٟ اوػللازٙع اخلدًٚللٞ، بللى ٗعوللٟ اهتٌِٚللٞ بػلللٍى عللاَ أ

كاْ ُ٘عٔا  اتتؿا ٙٞ، ايتتٌاعٚٞ، ثقافٚٞ، ضٚاضلٚٞ، ... إخل ، ٗكلرا ٙل٧ ٜ إم شٙلا ٝ     

 اضت ٌاز اهدٗهٞ يف غتٟ اجملا٨د اٮُتايتٚٞ.

ِلدًا تتلل٘فس فلسف اهعٌلى ٪بِا٢ٔللا، فل٩ تللسآٍ علا وني عللّ      ٗتػلعس ا٪ضلسٝ بللا٪ًّ ع  

اهعٌى، ٗعِدًا تط٘  أفسا  اجملتٌلع ا٪خل٘ٝ ٗاهتعلاْٗ ٗاهتلافلى ٗاهت اعلى ٗاهتٌاضلم ...       

إخل ، ٗهٚظ  اهعِ  ٗاهؿسا  ٗاه ستٞ ٗاهتِلاش  ٗاهتِلاحس ٗا٨خلت٩ب ٗاهكلع  ٗاهتصول       

 أٙٳا كاْ ُ٘عٕ اتتؿا ٜ أٗ معٖ، ... إخل .

ا٪ضسٝ بلا٪ًّ عِلدًا تسبلٛ أبِا١ٓلا اه بٚلٞ اهطلوٌٚٞ ًلّ ُاحٚلٞ، ًٗلّ ُاحٚلٞ           ٗتػعس  

أخس٠ عِدًا تسبٛ ا٪ضس ا٪خس٠ أبِا١ٓا اه بٚٞ اهطوٌٚٞ، حتٟ ٨ تلس٠ غصؿٳلا ًلّ ذٜٗ    

ًٳا  ٙٔد  أًِٔا ٗاضتقسازٓا، أٗ ٙٔلد    اهطو٘ن اوِخسب أٗ اٮيتساًٛ  أٜ ًِخسّفا أٗ دلس

  ً ا تقللَ٘ ا٪يتٔللصٝ ذاد اهع٩تللٞ بتل٘فع ا٪ًللّ بللني أٗضللا   أًلّ اجملتٌللع ٗاضللتقسازٖ، ٗعِلد

اجملتٌللع، ٗقللًأ كللى ًللّ طلللى بللأًّ اه للس  ٗا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع ٗأًللّ اهدٗهللٞ ٗٙصعللص        

ا٨ضللتقساز، فٌٚػللٛ أفسا ٓللا يف ا٪ضلل٘اق ٗاهػلل٘از  ٗاهطستللاد ٗمعٓللا، ٗٙتِقوللْ٘ ًللّ     

 لسٖٗ. ًدِٙٞ إم أخس٠ ًّ  ْٗ خ٘ب أٗ توث ٨ٗ أحد ٙع قٍٔ بأٜ أذ٠ أٗ ً

ٗتػعس ا٪ضسٝ با٪ًّ عِدًا تلْ٘ اه٣ًٚٞ ُظٚ ٞ ٗخاهٚٞ ًّ أٜ تو٘ر، ض٘ا١ يف اولا١   

أَ ا ل٘ا١ أَ ا٪زض، فٚػللسز أفسا ٓللا اولا١ اهِقللٛ، ٗٙطتِػللقْ٘ ا ل٘ا١ اهِقللٛ، ٗميػللْ٘    

 عوٟ أزض ُقٚٞ. 

ٗتػعس ا٪ضلسٝ بلا٪ًّ عِلدًا ٨ تطلٌع ٨ٗ تػلآد اهعِل  أٗ اهلت جعاد اٮزٓابٚلٞ أٗ         

اهِصاعاد اوطوخٞ، عرب ٗضا٢ى اٮعل٩َ اوصتو لٞ، أٗ علرب غلًلٞ اوعوً٘لاد  اٮُ ُلب ،       

 ٗعِدًا ٙلْ٘ ًطتقًى أبِا٢ٔا ٧ًًّ ًّ مجٚع ُ٘احٛ احلٚاٝ.

ًلّ خل٩ي ًلا تكلٌِتٕ ً٘قل٘عاد اهًخل ، ت اهت٘ؾلى إم علد  ًلّ اهِتلا٢ج،           اهلِلتلا٢ج: 

 ًّٗ أٌٓٔا ًا ٙأتٛ:  

ًّ أٍٓ أضًاز ااضلم ٗتلسابأ ا٪ضلسٝ ٗبقا٢ٔلا، ٗعلدَ       إْ ه٫ًّ أٌٓٚٞ خاؾٞ; ٪ُٕ-

ت للٔلللا ٗأُٚازٓلللا، فلللأًّ ا٪ضلللسٝ ٙعلللين أًلللّ حٚاتٔلللا ٗاحل لللام عولللٟ كٚأُلللا   

 ٗكساًتٔا.  
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تٔد  ا٪ًّ ا٪ضسٜ يف ٗتتِا احلاقس رلا س علدٝ، كاهًطاهلٞ، ٗحل٘ا ر احلسا٢لث،     -

ٞ، ٗا٪ًلساض  ٗح٘ا ر اهطٚازاد، ٗاحل٘ا ر اهؿِاعٚٞ، ٗاحلسٗز ٗاهِصاعاد اوطوخ

اوعدٙٞ، ٗاهتو٘ر اه٣ًٚٛ، ... إخل، ٗٓرٖ اهع٘اًى اوتعد ٝ أؾًخب يف اه٘تلب احلاقلس   

 ًؿدز خ٘ب ٗتوث عوٟ ا٪ًّ ا٪ضسٜ. 

شٙللا ٝ ًتطوًللاد احلٚللاٝ يف اودِٙللٞ; أ د إم ؾللع٘بٞ احلٚللاٝ، ٨ضللٌٚا عوللٟ ا٪ضللس ذاد  -

ّ، ٗذهلم بطلً    اهدخى ا٨تتؿلا ٜ اولِص ع، ٨ضلٌٚا ا٪ضلس اهل  ٨ اولم اوطلل       

ازت ا  إصلاز اوطلّ، ٗكرا ازت ا  أضعاز اهطوع ا٨ضت٩ٔكٚٞ، كاو٘ا  اهيرا٢ٚلٞ  

 ٗاهياش اوِصهٛ ًٗٚاٖ اهػسز ٗمعٓا. 

إْ اوقً٘اد اهداخوٚلٞ ٗاخلازيتٚلٞ تػلل٩ْ ًِظً٘لٞ ًتلاًولٞ ه٫ًلّ ا٪ضلسٜ، ٨ٗ         -

       ٞ ; ٗ٪ُللٕ ٨  ميلللّ اه ؿللى بٌِٚٔللا بطللً  تػللابلٌٔا; ٪ْ اهع٩تللٞ بٌِٚٔللا ً ابطلل

ميلّ أْ ٙتخقلث ا٪ًلّ ا٪ضلسٜ ًلّ  ْٗ كلى أٗ بعلع اوقً٘لاد اخلازيتٚلٞ، فعولٟ          

ضًٚى او اي، عِدًا ٙلْ٘ اه٘قع ا٨تتؿا ٜ ًست ع هد٠ اجملتٌع ٗاهدٗهلٞ ٙلِعلظ   

إصلابٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ، ٗذهلم يف اضلتقساز ا٪ضلعاز، ٗيف تل٘فع اخللدًاد اهعاًلٞ ...       

 إخل.  

ا  ا٪ضللسٝ ٗبللني أفللسا  اجملتٌللع اهقا٢ٌللٞ عوللٟ ا٪خلل٘ٝ ٗاهتخللاٗز       إْ اهع٩تللٞ بللني أفللس   -

 ٗاهتعاْٗ ٗاهت آٍ ٗا٨ح اَ اوتًا ي ... إخل;  قث ا٪ًّ ا٪ضسٜ.

إْ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ ًللستًأ بللأًّ اجملتٌللع، ٗأٜ خوللى يف أحللد عِاؾللسٖ أٗ ًقً٘اتللٕ         -

... إخل; ٙلل٧ثس ا٨تتؿللا ٙٞ، أٗ اهطٚاضللٚٞ، أٗ اهؿللخٚٞ، أٗ ا٨يتتٌاعٚللٞ، أٗ اه٣ًٚٚللٞ،     

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ.    ضو

ٙٳلللا كلللاْ ُ٘عٔلللا           - إْ ا٪شًلللاد اهطٚاضلللٚٞ ٗا٨تتؿلللا ٙٞ تللل٧ ٜ إم إعاتلللٞ اهتٌِٚلللٞ أ

ًٳا عولٟ ا٪ًلّ      ضٚاضٚٞ، اتتؿا ٙٞ، ايتتٌاعٚٞ، ؾخٚٞ، ... إخل ، ٗٓرا ِٙعلظ ضلو

 ا٪ضسٜ يف رلتو  يت٘اُ  احلٚاٝ.  

إْ هو٣ًٚٞ ا٨يتتٌاعٚٞ اه  ٙعٚؼ فٚٔا أفسا  ا٪ضسٝ اُعلاضاتٔا اٮصلابٚٞ أٗ اهطلوًٚٞ   -

عوللٟ ا٪ضللسٝ، فعِللدًا تلللْ٘ اه٣ًٚللٞ ؾللاحلٞ تطلل٘ ٓا احملًللٞ، ٗاهع٩تللاد اهطًٚللٞ،      

ٗاٮخا١، ٗاهتعاْٗ، ٗاهتلافلى، ٗاهت٘افلث بلني أفلسا  اجملتٌلع، ٗا٪ًاُلٞ، ٗاوطلاٗاٝ،        
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ٓللرٖ اهؿلل اد إصلابٳللا عوللٟ ا٪ًللّ ا٪ضللسٜ، ٗاهعلللظ   ٗاهعداهللٞ، ... إخل، تللِعلظ 

 ؾخٚ .        

اتك  أْ احلا٨د اودزٗضٞ تِظس إم ا٪ًّ ا٪ضسٜ ًّ خ٩ي ا٪ٗقا  احلاهٚلٞ اهل     -

 اس بٔا ا٪ضسٝ، ٧ٙٗكد ذهم تًاّٙ ا٪ضس اودزٗضٞ يف اهػع٘ز با٪ًّ. 

ٍ اهؿلع٘باد اهل    ٙػلى ُقـ اخلدًاد اهعاًٞ، كاهؿخٞ ٗاوٚلاٖ ٗاهلٔسبلا١ أٓل    -

 ت٘ايتٕ ا٪ضسٝ; ٪ُٔا يتص١ أضاضٛ يف حٚاٝ ا٪ضسٝ. 

تػلللعس ا٪ضلللسٝ بلللا٪ًّ ٗاهطلللعا ٝ عِلللدًا ٙللللْ٘ هلللدٙٔا فلللا٢ع ُقلللدٜ ت٘ايتلللٕ بلللٕ        -

احتٚايتاتٔا اهًٚ٘ٚلٞ ٗاهطاز٢لٞ، ٗكلرا عِلد اهت٘ضلع يف ًتطوًلاد ٗاحتٚايتلاد ا٪ضلسٝ         

ِلا١ ًِلصي أٗ تسًٌٚلٕ،    ا٪خس٠، كا٪ ٗاد اوِصهٚٞ، أٗ غلسا١ ٗضلٚوٞ ً٘اؾل٩د، أٗ ب   

 ... إخل، فاه ا٢ع ا٨تتؿا ٜ هٕ  ٗز يف  طني احلٚاٝ اوعٚػٚٞ ٗاهؿخٚٞ ه٫ضسٝ.

إْ اخلولللى ا٪ًلللين اوتٌ لللى يف قلللع  أ ا١ ا٪يتٔلللصٝ ا٪ًِٚلللٞ ٗعلللدَ تلللدزتٔا يف بطلللأ   -

ا٪ًللّ، ٗاكتػللاب ٗقللًأ كللى ًللّ تطلل٘ي هللٕ ُ طللٕ ا٨عتللدا١ عوللٟ حٚللاٝ اهِللاع         

 إم اٮخ٩ي بأًّ اه س  ٗا٪ضسٝ ٗاجملتٌع ٗاهدٗهٞ. ٗأعساقٍٔ ٗممتولاتٍٔ، ٧ٙ ٜ

اضتِا ٳا إم ُتا٢ج اهًخ ، أتدَ دلٌ٘عٞ ًّ اهت٘ؾٚاد اه  آًى ٗقلعٔا يف   اهتل٘ؾٚاد:

ٙٳلللا كلللاْ ُ٘عٔلللا  ضٚاضلللٚٞ، اتتؿلللا ٙٞ،        ا٨عتًلللاز هلللد٠ رلططلللٛ ٗٗاقلللعٛ اهتٌِٚلللٞ أ

اه للس  ٗا٪ضللسٝ  ايتتٌاعٚللٞ، ٗمعٓللا ، ٗكللرا اؤللتٌني ًللّ اهًللاح ني ٗاهلتللاز بللأًّ        

 ٗاجملتٌع، ًّٗ أٍٓ اهت٘ؾٚاد اه  أختٍ بٔا ٓرا اهًخ ، ًا ٙأتٛ:

آتٌللاَ ا٬بللا١ ب بٚللٞ ا٪بِللا١ اه بٚللٞ اهطللوٌٚٞ،  ٚلل  تلللْ٘ ًطللتٌدٝ ًللّ اهقللٍٚ            -

 ا٪خ٩تٚٞ ٗاه ب٘ٙٞ اهِابعٞ ًّ اهدّٙ اٮض٩ًٛ.  

ٗكللرا ا٨ٓتٌللاَ   تٚللاَ ا٬بللا١ مبتابعللٞ ا٪بِللا١ باضللتٌساز; حتللٟ ٨ ضلؿللى أٜ خطللأ،      -

 بعٌوٚٞ قًأ ا٪بِا١ يف حاهٞ ازتلاز أٜ رلاه ٞ  ؿى ًٍِٔ. 

أْ تقٍٚ ا٪ضسٝ ع٩تاد ٗ  ٗاح اَ ًع أفسا  اجملتٌع; وا هرهم ًّ أٌٓٚلٞ يف تسضلٚخ    -

 اهع٩تاد اهطًٚٞ بني ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع.

 ت للٔلا  تيوٚ  هيٞ اهت آٍ ٗاحل٘از بني أفسا  ا٪ضسٝ; ًِعٳلا ٪ٜ خل٩ب ٙل٧ ٜ إم    -

بني أفسا  اجملتٌع; حتٟ ضلاف  اجملتٌع عوٟ أًِلٕ ٗاضلتقسازٖ   ٗأُٚازٓا، بى ٗتيوًٚٔا 

 ًّ اهؿسا  ٗاهت لم.
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 طني اه٘قع ا٨تتؿا ٜ هوٌجتٌع ٗاهدٗهلٞ، ٗإصللا  فلسف عٌلى ه٫فلسا  اهعلا وني        -

هوقكللا١ عوللٟ اه قللس ٗاهًطاهللٞ، ٗزفللع ًطللت٠٘  خللى ا٪ضللسٝ،        -اهقللا زّٙ عوٚللٕ   –

ٌٚٞ اهعٌوٞ احملوٚٞ ًقابلى اهعٌل٩د ا٪يتًِٚلٞ، ٗاهعٌلى عولٟ خت لٚع ا٪ضلعاز        ٗتعصٙص ت

 جلٌٚع اهطوع ا٨ضت٩ٔكٚٞ اهيرا٢ٚٞ ٗمعٓا.

تسغٚد اضلت٩ٔن ا٪ضلسٝ يف اوأكلى ٗاوػلسز ٗاوولًظ، ٗيف اتتِلا١ ا٪ثلار ٗا٪ ٗاد         -

ًٳا عوٟ أًّ ا٪ضسٝ.  اوِصهٚٞ ٗمع ذهم; ٪ْ اٮضساب يف اٮُ اق ٧ٙثس ضو

أْ ٙط٘  اهت آٍ ٗاهت٘افث ٗاحل٘از ٗاهػ٘ز٠ اهِظاَ اهطٚاضلٛ، ٗا٪حلصاز اهطٚاضلٚٞ     -

اوصتو ٞ; هلٛ تِعٍ ا٪ضسٝ با٪ًّ ٗا٨ضتقساز، ٗكرا ح اّما عوٟ اجملتٌلع ٗاهدٗهلٞ   

 ًّ اهؿساعاد ٗاهِصاعاد اوطوخٞ.  
٪ضلسٜ  تٚاَ أيتٔلصٝ اهدٗهلٞ بلدٗزٓا يف محاٙلٞ ا٪ًلّ اجملتٌعلٛ بػللٍى علاَ ٗا٪ًلّ ا            –

بػللللٍى خلللاف يف كلللى يت٘اُللل  احلٚلللاٝ  ا٨تتؿلللا ٙٞ، ٗاهؿلللخٚٞ، ٗاهطٚاضلللٚٞ،       

 ٗاهتعوٌٚٚٞ، ٗاه قافٚٞ، ... إخل .

ٗٲ ) ٗيف ا٪خلع: أخللتٍ ٓللرا اهًخلل  بقلل٘ي اولل٘م علص ٗيتللى:   ْٲ ُٰطٶللِٰٚا َأ ُٰا إس ِٰللا َهللا تٱ٧ٰاخٶللرٲ ٰزبٸ

ُٰا ًٰا ُأٗتٶٚتٱ) ، ٗت٘هٕ تعام: 73  ( َأخٲَطِأ ٰٗ ّٰ ًٶ ٍس إسهَّا َتوٶ٩ٍّٚ   اهعظٍٚ. اأ، ؾدق  74 ( اِهعٶِو

 ،،،ٗاأ ٗهٛ اهت٘فٚث

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .631( سور، ال، ر، آلاية 23)

 .35( سور، إلاسرا  آلاية 20)
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 : المراجع

 الكـتـــب:  أواًل

 : كت  اهويٞ  1

تاَ بإخسايتٕ/ إبسآٍٚ ًؿط ٟ ٗآخسْٗ، اوعجلٍ اه٘ضلٚأ،  تسكٚلا: إضلتاًُ٘ي،      -

 اولتًٞ اٮض٩ًٚٞ هوطًاعٞ ٗاهِػس ٗاهت٘شٙع،  ْٗ ذكس اهطًعٞ ٗاهتازٙخ .

اٮًاَ أب٘ اه كى مجاي اهدّٙ ذلٌد بّ ًلسَ بّ ًِظل٘ز، هٶٰطلاْ اهعلسز، اعتِلٟ      -

بتؿخٚخٔا: أًني ذلٌد عًداه٘ٓاز ٗذلٌد اهؿا ق اهعًٚدٜ،  بلعٗد:  از إحٚلا١   

 ،  ْٗ ذكس اهتازٙخ .   3اه ار اهعسبٛ،  

اهطللٚد اهػللسٙ  عوللٛ بللّ ذلٌللد بللّ عوللٛ اجلسيتللاُٛ احلِ للٛ، اهتعسٙ للاد، قللًأ  -

عوللث عوٚٔللا: ذلٌللد عوللٛ أبلل٘ اهعًللاع،  اهقللآس:  از اهط٢٩للع هوِػللس         ُؿ٘ؾللٔا ٗ

 َ . 2009ٗاهت٘شٙع ٗاهتؿدٙس،  ْٗ ذكس اهطًعٞ، 

اهع٩ًٞ اهويٜ٘ دلللد اهلدّٙ ذلٌلد بلّ ٙعقل٘ز اه لعٗش آبلا ٜ، اهقلاً٘ع احمللٚأ،           -

 َ . 1991ٓل/ 1412، 1 بعٗد:  از إحٚا١ اه ار اهعسبٛ،  

جللٍ اهلل٘يتٚص،  ًؿللس:  ًللع با ٣ٚللٞ اهعاًللٞ هػلل٣ْ٘ اوطللابع دلٌللع اهويللٞ اهعسبٚللٞ، اوع -

 َ . 1992ا٪ًعٙٞ،  ، 

اٮًاَ ذلٌد بلّ أبلٛ بللس بلّ عًلداهقا ز اهلساشٜ: رلتلاز اهؿلخا:،  بلعٗد:  از           -

 َ . 1986ٓل/ 1406اهلت  اهعوٌٚٞ،  ، 

 . ُاؾس ضٚد أمحد ٗآخسْٗ، اوعجٍ اه٘ضٚأ،  بلعٗد:  از إحٚلا١ اهل ار اهعسبلٛ      -

 َ . 2014ٖ/ 1435، 1ًاعٞ ٗاهِػس ٗاهت٘شٙع،  هوط

 :  ايتتٌاعٚٞ ٗمعٓاكلتل  2

، 1 . إبسآٍٚ ُاؾس، اهتِػل٣ٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ،  عٌلاْ:  از عٌلاز هوِػلس ٗاهت٘شٙلع،         -

2004. َ 

 َ .1992، 1 . إبسآٍٚ ُاؾس، عوٍ ا٨يتتٌاعٛ اه بٜ٘،  بعٗد:  از اجلٚى،   -

ًؿللطوخاد اهعوللَ٘ ا٨يتتٌاعٚللٞ،  بللعٗد: ًلتًللٞ   . أمحللد شكللٛ بللدٜٗ، ًعجللٍ  -

 َ .  1982، 2هًِاْ،  
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أ. . اهطلٚد ضل٩ًٞ اخلٌٚطلٛ، اهكلًأ ا٨يتتٌلاعٛ يف اجملتٌلع اهعسبلٛ ًلّ ًِظلل٘ز          -

 َ .2005ٓل / 1426، 1تسبٜ٘،  اهسٙاض: ًلتًٞ اهسغد ُاغسْٗ،  

، 2ن،   . أكسَ ُػأد إبسآٍٚ، عوٍ ا٨يتتٌا  اجلِا٢ٛ،   بيلدا : ًطًعلٞ اهِٚلص    -

1998. َ 

 . أبلللللل٘ احلطللللللّ عًللللللداو٘يت٘  إبللللللسآٍٚ،  ِٙاًٚللللللاد ا٨سلللللللساب ٗاجلسميللللللٞ،     -

 َ .2007 اٮضلِدزٙٞ: اولت  اجلاًعٛ احلدٙ ، 

 . يتًللازٝ عطٚللٞ يتًللازٝ ٗاهللدكت٘ز اهطللٚد علل٘ض عوللٛ، اوػللل٩د ا٨يتتٌاعٚللٞ،     -

 َ .2008، 1 اٮضلِدزٙٞ:  از اه٘فا١ هدُٚا اهطًاعٞ ٗاهِػس،  

 . حطللللني عًداحلٌٚللللد أمحللللد زغلللل٘اْ،  ٗز اوللللتيعاد ا٨يتتٌاعٚللللٞ يف اهطلللل         -

ٗا٪ًللساض   زاضللٞ يف عوللٍ ا٨يتتٌللا  اهطلليب ، اٮضلللِدزٙٞ: اولتلل  اجلللاًعٛ      

 َ . 1988، 2احلدٙ ،  

 . شٙللداْ عًللداهًاتٛ، ا٪ضللسٝ ٗاهط ٘هللٞ،  اهقللآسٝ: ًلتًللٞ اهِٔكللٞ اوؿللسٙٞ،          -

1980 . َ 

اهِظسٙللٞ ا٨يتتٌاعٚللٞ ٗ زاضللٞ ا٪ضللسٝ،  اهقللآسٝ:       . ضللاًٚٞ ًؿللط ٟ اخلػللاز،   -

 َ .2008، 1اهداز اهدٗهٚٞ ه٩ضت ٌازاد اه قافٚٞ،  

 . ؾ٩: اهعًد، عوٍ ا٨يتتٌا  اهتطًٚقٛ ٗتٌِٚٞ اجملتٌع اهعسبٛ،  اهقلآسٝ: ًطلابع    -

   و٧ضطٞ  از اهتعاْٗ هوطًع ٗاهِػس،  ْٗ ذكس اهطًعٞ ٗاهتازٙخ .2زتٍ  

 احلطين، اه ا٢ع ا٨تتؿا ٜ ٗأثسٖ يف تيع ا٪ضسٝ ٗاجملتٌع  . عصٙص أمحد ؾا ح -

اهسٙ لللٛ يف اهلللٌّٚ   زاضلللٞ ًٚداُٚلللٞ ٮحلللد٠ ًِلللا ث ذلافظلللٞ ؾلللِعا١ ،  ؾلللِعا١:  

 .َ 2008، 1ًسكص عًا ٜ هودزاضاد ٗاهِػس،  

 . عصٙص أمحد ؾا ح احلطلين، ا٪ًلّ ا٨يتتٌلاعٛ ًلّ ًِظل٘ز إضل٩ًٛ،  ؾلِعا١:         -

 َ .2010، 1ػس،  عًا ٜ هودزاضاد ٗاهِ ًسكص

 . عصٙص أمحد ؾا ح احلطين، اهدفا  اودُٛ ٗك٘ازر احلسٗز ا٬ثلاز، اهتلدخى،    -

 َ .2002اه٘تاٙٞ،  ؾِعا١: ًسكص عًا ٜ هودزاضاد ٗاهِػس، اهطًعٞ اه اُٚٞ، 
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 . عصٙص أمحد احلطلين ٗاهلدكت٘ز عًلداأ أمحلد احلطلين، اهلل٘ازر اهطًٚعٚلٞ         -

َ 1982  زاضلٞ ُظسٙلٞ تطًٚقٚلٞ عولٟ شهلصاي ذًلاز       ٗا٨يتتٌاعٚٞ ٗأثسٓا عولٟ ا٪ضلسٝ   

َ ،  ؾِعا١: ًسكص عًا ٜ هودزاضلاد  1994ٗح٘ا ر اهؿ٘ازٙخ عوٟ ًدِٙٞ ؾِعا١ 

 َ .2004، 2ٗاهِػس،  

 . عؿلللاَ ت٘فٚلللث تٌلللس ٗاهلللدكت٘زٝ ضلللخس فتخلللٛ ًلللربٗن، ًقدًلللٞ يف اخلدًلللٞ         -

 َ .2009، 1ا٨يتتٌاعٚٞ،  ا٪ز ْ: عٌاْ،  از اه لس ُاغسْٗ ًٗ٘شعْ٘،  

 . عوللٛ عًداه٘احللد ٗايف، ا٪ضللسٝ ٗاجملتٌللع،  اهقللآسٝ:  از ُٔكللٞ ًؿللس هوطًللع         -

 ،  ْٗ ذكس اهتازٙخ .8ٗاهِػس،  

ٚٳلللا،  اهل٘ٙلللب:  از اهقولللٍ هوِػلللس   -  . عوٚلللٞ حطلللّ حطلللني، اهتٌِٚلللٞ ُظسٙٳلللا ٗتطًٚق

 َ .  1985، 2ٗاهت٘شٙع،  

 اهسٙلللاض:  از عقٚللد. . عٌللا  حطللني عًلللداأ، إ ازٝ ا٪ًللّ يف اوللدْ اهلللرب٠،        -

 َ .1991ٖ/ 1411اهِػس باوسكص اهعسبٛ هودزاضاد ا٪ًِٚٞ ٗاهتدزٙ ،  ، 

ذلٌلللد اهطلللٚد ا لللابأ، اهتلٚللل  ٗاهؿلللخٞ اهِ طلللٚٞ،  اٮضللللِدزٙٞ: اولتللل     -

 َ . 1985، 2اجلاًعٛ احلدٙ ،  

 . ذلٌد غاكس ضعٚد ٗاهدكت٘ز خاهد بّ عًداهعصٙص احللسفؼ، ً لآٍٚ أًِٚلٞ،     -

 .  َ 2010ٓل/ 1431، 1ُاٙ  اهعسبٚٞ هوعوَ٘ ا٪ًِٚٞ،   اهسٙاض: يتاًعٞ 

 . ذلٌلللد ؾللل ٘: ا٪خلللسع، ذللل٘ذج ٨ضللل اتٚجٚٞ اهكلللًأ ا٨يتتٌلللاعٛ يف اهلللدٗي   -

 َ .1997، 1اهعسبٚٞ،  اهسٙاض: ًطابع أكا ميٚٞ ُاٙ  اهعسبٚٞ هوعوَ٘ ا٪ًِٚٞ،  

 . ذلٌللللللد عللللللا   مٚلللللل ، اوػللللللاكى ا٨يتتٌاعٚللللللٞ ٗاهطللللللو٘ن ا٨سلللللللسايف،     -

 َ .1987دزٙٞ:  از اوعسفٞ اجلاًعٚٞ،  اٮضلِ

 . ذلٌد هًٚ  اهِجٚخٛ، ا٪ضظ ا٨يتتٌاعٚٞ هو بٚٞ،  بعٗد:  از اهِٔكٞ اهعسبٚلٞ   -

 َ .1981، 8هوطًاعٞ ٗاهِػس،  

ذلٌ٘  حطّ، ًقدًٞ اخلدًٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ،  بلعٗد:  از اهِٔكلٞ اهعسبٚلٞ هوطًاعلٞ       -

 ٗاهِػس،  ْٗ ذكس اهطًعٞ ٗاهتازٙخ . 
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ًؿط ٟ اخلػاز، عوٍ ا٨يتتٌا  ًٗدازضٕ، اهلتلاز اه لاُٛ، اولدخى إم عولٍ      .  -

 َ .1993، 5ا٨يتتٌا ،  اهقآسٝ: ًلتًٞ ا٨زلو٘ اوؿسٙٞ،  

 . ًؿللط ٟ اهعلل٘يتٛ، ا٪ًللّ ا٨يتتٌللاعٛ، ًقً٘اتللٕ، تقِٚاتللٕ، ازتًا للٕ باه بٚللٞ         -

 َ . 1983، 1اودُٚٞ،  بعٗد: ٧ًضطٞ ُ٘فى،  

اهت للم ا٨يتتٌلاعٛ،  ا٪ز ْ: عٌلاْ،  از اهػلسٗق هوِػلس       أ. . ًعّ خوٚى اهعٌلس،  -

 َ .2005، 1ٗاهت٘شٙع،  

 . ًعّ خوٚى عٌس، اهًِا١ ا٨يتتٌاعٛ أُطاتٕ ُٗظٌٕ،  ا٪ز ْ: عٌاْ،  از اهػلسٗق   -

 َ .1992، 1هوطًاعٞ ٗاهِػس،  

أ.  . ًعلّ خوٚللى اهعٌللس، اهكللًأ ا٨يتتٌلاعٛ،  ا٪ز ْ: عٌللاْ،  از اهػللسٗق هوِػللس    -

 َ .2006ٙع، ٗاهت٘ش

 الرسائل العلنية : ًاثاىي

أمحد ذلٌد تاضلٍ عتٚلث، ًع٘تلاد اهتٌِٚلٞ ا٨يتتٌاعٚلٞ يف اهلٌّٚ   زاضلٞ  وٚوٚلٞ          -

، زضللاهٞ ًايتطللتع مللع ًِػلل٘زٝ، ًقدًللٞ إم تطللٍ عوللٍ ا٨يتتٌللا ، كوٚللٞ    ُظسٙللٞ 

 َ.2002ا٬ از، يتاًعٞ بيدا ،  بيدا  ، 

اهللدميقسا ٛ ٗا٨ضللتقساز اهطٚاضللٛ يف   عًللداأ أمحللد ؾللا ح احلطللين، اهتخلل٘ي     -

َ، زضاهٞ ًايتطتع مع ًِػ٘زٝ، ًقدًلٞ إم تطلٍ اهًخل٘ر    2003 -  1990اهٌّٚ 

ٗاهدزاضاد اهطٚاضٚٞ، ًعٔد اهًخ٘ر ٗاهدزاضاد اهعسبٚلٞ، يتاًعلٞ اهلدٗي اهعسبٚلٞ،     

 َ.2006ٓل/ 1427 اهقآسٝ ، 

 الـدورياتًا: ثالج

تٌلللاعٛ يف اٮضللل٩َ ًطللل٧ٗهٚاد    . بطلللاَ خكلللس اهػلللطٛ،    قٚلللث ا٪ًلللّ ا٨يت    -

ٗأ ٗاز  ، دلوٞ اهػسٙعٞ ٗاهدزاضاد اٮض٩ًٚٞ،  اهل٘ٙلب: دلولٞ فؿلوٚٞ، تؿلدز     

  َ .2009 ، ُٙ٘ٚ٘ 77عّ دلوظ اهِػس اهعوٌٛ جباًعٞ اهل٘ٙب، اهعد   

أ. . غا ٙٞ اهتى،   ًّ أضًاز اهت لم ا٪ضلسٜ  ، كتلاز ا٪ًلٞ،  تطلس: ضوطلوٞ       -

 ، 85ٗشازٝ ا٪ٗتلاب ٗاهػل٧ْٗ اٮضل٩ًٚٞ، اهعلد        ٗزٙٞ، تؿدز كى غٔسّٙ علّ  

 ٓل .1422زًكاْ 
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 . عصٙللص أمحللد ؾللا ح احلطللين،   اسلللساب اهطللو٘ن ٗأثللسٖ عوللٟ أًللّ اجملتٌللع يف     -

اهٌّٚ  زاضلللٞ تلخلولٚلولٚلللٞ  ، دلوٞ يتاًعلٞ اهِاؾلس،  ؾلِعا١: دلولٞ ُؿل  ضلِ٘ٙٞ،       

  َ .2015ُٙ٘ٚ٘  -ٙس  ، اجملود اه اُٛ، ِٙا5تؿدزٓا يتاًعٞ اهِاؾس، اهعد   

 . ذلٌد عًداحلوٍٚ إبسآٍٚ،   خط٘زٝ ا٪ًساض اهِ طٚٞ عولٟ كٚلاْ ا٪ضلسٝ  ،     -

كتللاز ا٪ًلللٞ،  تطللس: ضوطلللوٞ  ٗزٙلللٞ، تؿللدز كلللى غللٔسّٙ علللّ ٗشازٝ ا٪ٗتلللاب     

   ٓلل .1425 ، زًكاْ 85ٗاهػ٧ْٗ اٮض٩ًٚٞ، اهعد   

 كتب اإلحصاء ًا: رابع

،  ؾلِعا١: ًطًعلٞ   2006َٮحؿلا١ اهطلِٜ٘   اجلٔاش اوسكلصٜ هٯحؿلا١، كتلاز ا    -

، 2007َكتاز اٮحؿلا١ اهطلِٜ٘   ، َٗ 2007اجلٔاش اوسكصٜ هٯحؿا١، ُ٘فٌرب 

كتلاز اٮحؿلا١   ٗ َ .2008 ؾِعا١: ًطًعلٞ اجلٔلاش اوسكلصٜ هٯحؿلا١، ُل٘فٌرب      

، َ 2009،  ؾللِعا١: ًطًعللٞ اجلٔللاش اوسكللصٜ هٯحؿللا١، ٙ٘هٚلل٘    2008َاهطللِٜ٘ 

،  ؾلِعا١: ًطًعلٞ اجلٔلاش اوسكلصٜ هٯحؿلا١،      2009َكتاز اٮحؿا١ اهطِٜ٘ ٗ

،  ؾلللِعا١: ًطًعلللٞ اجلٔلللاش   2010َكتلللاز اٮحؿلللا١ اهطلللِٜ٘   ٗ، َ 2010ُٙ٘ٚللل٘ 

،  ؾلِعا١:  2011َكتاز اٮحؿا١ اهطلِٜ٘  ، َٗ 2011اوسكصٜ هٯحؿا١، ُٙ٘ٚ٘ 

كتلاز اٮحؿلا١ اهطلِٜ٘    ٗ، َ 2012ًطًعٞ اجلٔاش اوسكلصٜ هٯحؿلا١، ضلًتٌرب    

  َ .2013ًطًعٞ اجلٔاش اوسكصٜ هٯحؿا١، ُٙ٘ٚ٘ ،  ؾِعا١: 2012َ

 التقـاريــر سًا:خام

اٮ ازٝ اهعاًٞ هوتصطٚأ ٗاهتِظٍٚ، اهتقسٙلس اٮحؿلا٢ٛ ا٪ًلين اهطلِٜ٘ اول٘يتص علّ        -

اجلسميللٞ ٗاحللل٘ا ر مللع اجلِا٢ٚللٞ ٗاحللل٘ا ر اوسٗزٙللٞ،  ؾللِعا١: ٗشازٝ اهداخوٚللٞ،     

 اخوٚٞ،  ْٗ ذكس اهطًعٞ ٗاهتازٙخ .ًطابع اهت٘يتٕٚ اوعِٜ٘ ٗاهع٩تاد ب٘شازٝ اهد

اٮ ازٝ اهعاًٞ هوتصطلٚأ ٗاهتِظلٍٚ، اهتقسٙلس اٮحؿلا٢ٛ ا٪ًلين اهطلِٜ٘ اهت ؿلٚوٛ         -

َ،  ؾللِعا١: 2014عللّ اجلسميللٞ ٗاحللل٘ا ر مللع اجلِا٢ٚللٞ ٗاحللل٘ا ر اوسٗزٙللٞ هوعللاَ  

 ٗشازٝ اهداخوٚٞ .
  الصحف : ًاسادس

عللّ ٧ًضطللٞ اه لل٘زٝ هوؿللخافٞ   ؾللخٚ ٞ اه لل٘زٝ،  ؾللِعا١: ؾللخٚ ٞ ًٙ٘ٚللٞ، تؿللدز     -

 . 2015َ/ 11/ 3 ، بتازٙخ 18611ٗاهطًاعٞ ٗاهِػس، اهعد   
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