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 ��س��ية�ال���ية�ق�م:�د��وراه�ط�لب (1)

 ت��ي��ف�ع�ال���وك�ج���ة�����

��������������خص الث��:�����������

ال����� ��ل����� ��� ��� أ��� ���          

����ج� ط���� ا�عزاء؛ ��� أج�� ال����ه ���� 

وا�خ� ������� إل� ج�دة ال�� وال���ا،� ور��� 

������� ال����ي وال���� ��ن وا��� �� خ��� 

��ظ�ر ال����� ��ل����؛ ��� ���م ��ا ال������� 

ال���ات ال�� ����� ��ل���� وال��لب �� ����� 

ال����� �� خ��� ا�����ام ����� ال����� ��� 

����، ال���، إؤ���ت ال������� وال������� وال�

 ��� ال���رة. 

��ا و����� ال���� إل�� ����ء �������      

��ر��� ل������� ل����ع���� ��� ������ ����� 

� وإع�اد ���ر ل���� ال����� ��ل���� ل�ى ال��،

ال������� ل��ز�ز����� ع����� ال�����،� وو����� 

 ا���ا�����ت وط�ائ� ��ر�ب ������ ل��.

ا������ائ�  ال����ل���� ������ام ��م ا    

���  ال�ص�� �� ���ء ال������ ال����ح� ��� ��مو

ال��� ����ع� �� ال��ص��ت وال������ت ����� 

ع�� ���� ال���� إع�اد ��دة ������� ل����� ���� 

ال����� ��ل���� ل�ى ال��، �� ��ا��� درا���� 

 ������ و�������ت ����دة.

: ال������� ������� ال������ت ال���������     

 ال������ �����.

 

Abstract: 

Education by mercy is one of the 
most important needs of our dear 

students; In order to promote them and 
take their hands to the path of truth and 
right, and raise their educational and 
scientific achievement at the same time, 
through the perspective of education by 
mercy. This program provides steps 
that promote the teacher and student in 
the field of education through the use of 
the value of compassion in educational 
institutions and to acquire students this 

skill.  
This research aims to build a 
training program for teachers to help 
them develop the value of education by 

mercy among students. Prepare a 
perception of the value of compassion 
to enhance it in their students. In 
addition to developing proposed 

strategies and training modalities. 
The researcher used the inductive 
and descriptive method for building the 
proposed program. He also presented a 
set of recommendations and 
suggestions, for example, the 
preparation of Educational material to 
develop the value of education by 
mercy among students at different 

stages of study and at multiple levels. 
Keywords: Mercy, Value, 
Education, Development.
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 ��ذ��:     

اي�ب١ٝ ٖٞ اي�ُ�� ا٭ض�ضٞ � ب٤�ٓ �٬بٓ� ايه�اّ َٚٔ ثِ ب٤�ٓ ا٭ض�٠ ٚا��ُ� ٖ�ا ٚإٕ ؾٛ� 

 اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ ت���� ٚت�ٓٛ� �ط� ا�ٛ�� ٚاي��١ٜ ٚا���.

�يو اي�ب١ٝ ب�ي��١ اي� ٖٞ دص٤ َٔ اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ ٚاي� ٖٞ ب�ٚ�ٖ� دص٤ َٔ ْ��ّ  َٚٔ     

َه�ٕ َٔ �ٝ� دٛاْ�٘ ا�ط١ُٝ ا٭١َ اي� تط�ٗ�� تٓػ١٦ ٚتهٜٛٔ إْط�ٕ َطًِ َ�ه�ٌَ ��� ا�

 َ�اسٌ �ٛٙ، � ق٤ٛ ايه��� ٚايط١ٓ َٔ اي�ِٝ ٚا����٨ اي�، ٚ��ٖ�، ٚ� �ٝ� ٚاي�ٚس١ٝ ٚاي��١ًٝ

أت٢ بٗ� ا�ض٬ّ، َٔ �٬ٍ أض�يٝ� ٚ��� اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ ا٭ؾ١ًٝ َٚ� ٜ�ٛا�� َ�ٗ� َٔ اي�ب١ٝ 

 ا��ٜج١.

َٚٔ ا��ًّٛ إٔ اي��١ ٚاي��� ب�يٓ�ع ٚاي�ٝط� �ًِٝٗ َٔ أِٖ ٨���َ ايػ�١�ٜ ا�ض١َٝ٬ اي��ا٤      

ٚ�َ� أزض�ً�ٓ�ى� }: �١ يً�ػ�١ٜ ���٤َٚ��ؾ�ٖ�، بٌ � ٜ�ضٌ ا� ْ�ٝ٘ ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ إ٫ يٝهٕٛ �

 107ا�٤�ٝ�ْ {إي�� زذ��١ُ يً��������

ٚي�يو د�٤ ا٭َ� ا��ٞ ٫ض���٬ ايٓ�ع ٠��ُ�ٚ ا٭�� ٚب٤�ٓ ايٓ�ظ اي�ػ�١ٜ ٚتٛدٝٗٗ� يٓػ�      

اي�ٜٔ َٔ �٬ٍ تًو اي�ِٝ ا�ض١َٝ٬ اي��١ُٝ ا�ػ�١�ٚ � ايه��� ٚايط١ٓ ٚاي� ب�ٚ�ٖ� تك�� ضًٛى 

 ا�طًِ.

َٔ ٖٓ� د�٤ �ٚ� ا�ٓٗر ايٓ�ٟٛ ٚايػ�١�ٜ ا�ض١َٝ٬ اي� ��َ� �٢ً َه��ّ ا٭��٬ ٚ�ك�٥ٌ      

ا٭�ٚا� ي���ع � ايٓ�ٛع �ً� اي��١ ٚت٪��ٙ ب��ٓٗر اي�ب�ْٞ ب�ٝ�ا �ٔ ا���ا� اٚ اي���ٜ� ٚتٛدٝ٘ 

١ ٚب� �� ا�طًُ� َٔ د١ٗ تًو اي�١ُٝ ا�١ٝ�ً اي�ا�١ٝ يً��ٞ � ت��ٌَ ا�طًُ� �ُٝ� بِٝٓٗ َٔ دٗ

أ��٣، ٜٚ�ت�� �ً� اي��١ � ايٓ�ظ اي�ػ�١ٜ َ� ��ٙ َٔ ا٭��٬ ٚاي�ِٝ �ٝح ٜ٪ث� نٌ َٓٗ� �٢ً 

ا��� ي�ػهٌ � �ًُٗ� ايػ�ؿ١ٝ ا�ض١َٝ٬ اي���١ً اي��١ُ٥ �٢ً اي��١ َٔ �٬ٍ ت�بٝ�ٗ� َٚٔ ثِ 

 ت�صٜصٖ� ٚ��ٝصٖ� ٚا�٫ت��٤ بٗ�.

ق� ب�ْ�َر َ��� يً�ب١ٝ ب�ي��١ اي� أض�ٍ ا� اي�ًٞ اي��ٜ� إٔ ��ٌ �ٝ٘ َٚٔ ٖٓ� د�٤ ٚ     

ا�� ٚايٓ�� يًُ�ًُ� ٚن�يهِ ٭ب٥�ٓٓ� اي��٬ �٢ً س� ضٛا٤. إْ٘ �٢ً َ� ٜػ�٤ ��ٜ� ٚب��د�ب١ 

  .د�ٜ�
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     الذرا��� ال��ت��:    

ا���١ْٝ ي�٣ �١�ً ا��س١ً �٢ً ت�صٜص اي�ِٝ  ��1اض�� ض�ب�١ َجٌ ��اض١ أ�� َٛض��٢َ� 

�٢ً  ���3 اي��ٔ �٢ٝ سٝ�� ٚ��اض١ ،�٢ً ت١ُٝٓ ب�� اي�ِٝ اي�ب١ٜٛ �2ُ� �أ�� ٚ��اض١ ،ايج�١ْٜٛ

�٢ً ٣�َ ���ض١ �١�ً  ٢��َ4 �ُ� �ُٛ� �ٖ�� ٚ��اض١ ،�ٚ� ا��ًِ � ت١ُٝٓ اي�ِٝ ا�١ٝ�ًٛ

اي�ِٝ بػهٌ ��ّ ٚ� أ�� �٢ً ��اض١ أٚ  ا��س١ً ايج�١ْٜٛ، ٚ��ٖ� َٔ اي��اض�� أ�ً�ٗ� ٜ٪ن� �٢ً

 ب�ْ�َر ٜ�ؿ�ٌ � �١ُٝ اي��١ بػهٌ ��ف أٚ اي�ب١ٝ بٗ�ٙ اي�١ُٝ بػهٌ أ��.

 أ���� ال���:     

 َ� اي�ؿٛ� ا���� ي�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ ا�ٓ�ض� ي�٬بٓ� ا٭�صا٤؟ -1

�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١  َ� اي�ؿٛ� ا���� ي�ْ�َر ت��ٜ� يًُ�ًُ� �ط���تِٗ �٢ً ت١ُٝٓ-2

 �ٓ� اي��٬؟

َ� اض�اتٝذٝ�� ٚ��ا�٥ اي���ٜ� ا���س١ ي���ٜ� َ�ًُٞ ا��ا�ع �نط�� اي��٬ �١ُٝ -3

 اي�ب١ٝ ب�ي��١؟

 ����� ال���:     

 اي٠��ٓ � اي�ؿٛ�ا� ا���س١ ي�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ ا�١ُ٥٬ ي�٬�ً. -1

يًُ�ًُ� �ط���تِٗ �٢ً ت١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ  ��ّ ٚدٛ� تؿٛ� َ��� ي�ْ�َر ت��ٜ�-2

 .ب�ي��١ �ٓ� اي��٬

��ّ ٚدٛ� اض�اتٝذٝ�� ٚ��ا�٥ ت��ٜ� َ��س١ ي���ٜ� َ�ًُٞ ا��ا�ع � إنط�� -3

 اي��٬ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١. 

 

 

                                           
�ٚز ا��ًِ � ت�صٜص ايكِٝ ا���١ْٝ ي�٣ �١�ً ا�سذ١ً ايج�١ْٜٛ ��زٜ� ��ٕ ْٜٛظ  ،�� َٛض٢ أ�� بسّٖٛأ -1

 �� َٓػٛز٠ ن١ًٝ اي�ب١ٝ ا��١�َ ا�ض�١َٝ �ص٠ لًط�� �ش�س� �ص٠ َٔ ١ٗ�ٚ ْ�س اي�١�ً زض�ي١ َ��ط�

2009  ّ 

 َٔ اي��ًِٝ ا�ض�ضٞ � �ُ� زأل� �ُ� ��بس ا��زذٞ ت١ُٝٓ ب�� ايكِٝ اي�ب١ٜٛ ي��َٝ� ا�ًك١ ا�ٚ� -2

 2007ّزض�ي١ �ن�ٛزاٙ �� َٓػٛز٠، ��١�َ ايصق�شٜ�، ن١ًٝ اي�ب١ٝ،  ٕ،َ�س � �٤ٛ ��٠ ايٝ�ب�

��� ايس�ٔ �٢ٝ ذٝ�ز، �ٚز ا��ًِ � اي�١ُٝٓ ا�ًٛق١ٝ ي�٣ ��� ا�سذ١ً ايج�١ْٜٛ، زض�ي١ َ��ط�� ��  -3

 ٟ.ٖحس1427َٓػٛز٠، ��١�َ ا�ًو ض�ٛ�، ن١ًٝ اي�ب١ٝ، 

٣�َ ��زض١ �١�ً ا�سذ١ً ايج�١ْٜٛ يًكِٝ ا���ق١ٝ َٔ ١ٗ�ٚ ْ�س َ�ًُِٝٗ � ��ٖ� �ُٛ� �ُ� َس�٢،  -4

 ّ.��2004ل�١ �ص٠، زض�ي١ َ��ط�� �� َٓػٛز٠، ��١�َ ا�شٖس، ن١ًٝ اي�ب١ٝ،
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�أ��ا� ال��������

 :         ٜط�٢ اي�شح ي�ش�ٝ� ا٭ٖ�ا� ا�ت١ٝ     

 ي�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ اي� �� ت�صٜصٖ� �ٓ� اي��٬.إ��ا� تؿٛ� َ���  -1

 إ��ا� تؿٛ� َ��� ي�ْ�َر ت١ُٝٓ َٗ��ا� ا��ًُ� � ��ع �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ ي�٣ اي��٬. -2

بٝ�ٕ اض�اتٝذٝ�� ٚ��ا�٥ اي���ٜ� ا���س١ ��ًُٞ ا��ا�ع َٔ أدٌ ت�صٜص �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١  -3

 .ي�٣ اي��٬
 

�� ال���:أ��������

اض����٠ ا��ًُ� َٔ اي�ؿٛ� ا���� ي�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١، ٚتكُٝٓٗ� � ��٣ٛ ٚأٖ�ا� ا�ٓٗر  -1

 ٚا٫ٖ�ُ�ّ بٗ� � ��ا�٥ اي���ٜظ ٚاي��ِٜٛ ٚا٭ْػ�١ ايؿ�١ٝ ٚاي٬ؾ�١ٝ.

ي��١ ي�٣ اض����٠ ا��ًُ� َٔ اي�ؿٛ� ا���� ��٣ٛ اي�ْ�َر اي���ٜ� � ت١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب� -2

 ��٬.اي

اض����٠ ا��ا٤ ٚاي��سج� َٔ اي�ؿٛ� ا���� ��٣ٛ اي�ْ�َر ا���� � ب٤�ٓ ب�اَر ٚٚ�ؽ �ٌُ -3

�ٜ� ا��ًُ� �٢ً ت١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ ي�٣ �٬بِٗ، َٚٔ ثِ اي�شح �ٔ ��ا�٥ �ت

 ٚأض�يٝ� ٚأْػ�١ ت��ِ ب١٦ٝ ان�ط�� اي��٬ ي�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١.
 

����� ال���:�����

ٜ��� اي�شح ا��يٞ ا�ٓٗر ا٫ض���ا٥ٞ ٚايٛؾ�ٞ � ��اض١ َٚٓ��ػ١ ا٭�بٝ�� ٚاي�شٛخ     

ا���١�ً � �ح اي�ب١ٝ ب�ي��١، ٚ� ب٤�ٓ اي�ؿٛ� ا���� ��٣ٛ اي�ْ�َر اي���ٜ� ا����  ٚاي��اض��

 .ؾٝ��� ت١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١، ٚت��ِٜ ب�� ا���س�� ٚاي�ٛ
�

 ال����� و���� ال����:      

      :٘�َ�ٛ اي�١ُٝ ب�يهط� ٚاس�٠ اي�ِٝ، َٚ� ي٘ �١ُٝ إ�ا � ٜ�ّ �٢ً غ٤ٞ ٚاض���ّ: ا���ٍ. ٚ�

 ١ُٝ�ٚ.6 ايػ٤ٞ �ٓ٘ ٚ��٘: �ِٝ، ٜٚ��ٍ َ� ي�٬ٕ �١ُٝ: َ�ي٘ َٔ ث��� ٚ�ٚاّ �٢ً ا٭َ� ��5ي��٘

                                           
َ�ضط١ ايسض�ي١ ، َه�� �كٝ� اي�ا� � ايف�ٚش ب��ٟايك�َٛع ا�ٝ� �� اي�ٜٔ أبٛ ��ٖس �ُ� بٔ ٜ�كٛ�  -1

 ّ،2005، 8ي�ٓ�ٕ، � –�ُ� ْ�ِٝ اي�سقط�ٛضٞ َ�ضط١ ايسض�ي١ ي١����ً ٚايٓػس ٚاي�ٛشٜ�، ب�ٚ� 

�1152 

، إبساِٖٝ َ��ف٢ ٚا�سٕٚ، ا��حِ ايٛضٝ�، �ُ� اي١�ً اي�سب١ٝ، ا�ه��١ ا�ض�١َٝ ي١����ً، إض��ْ�ٍٛ، تسنٝ� -2

 .�768-2د
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إٕ اي�ب١ٝ �١ًُٝ �ٛ غ�ٌَ َٚ�ه�ٌَ يػ�ؿ١ٝ اي��� �ٗٛ ُٜٓٛ ٜٚٓكر ٬����َ َ� �ٓ�ؾ�      

ب�٦ٝ٘ اي��١ٝ�ٝ ٚا٫د�١ٝ��ُ بٗ�� ��ٝ� اي�ٛا�ٕ َ�ٗ� ٜٚ�نص �ٚ� اي�ب١ٝ � اض�جُ�� ��ب١ًٝ اي��� 

١ٜ � إ��� يُٓٛ ا��ه�ٌَ �ٛاْ� غ�ؿٝ�٘ ا���١�ً �ٝح ُٜٓٞ �ات٘ اي���ايً�هٝ� َٚط���ت٘ �٢ً 

َٔ ا٤�ُ�ْ٫ �١��ُ إْط�١ْٝ ت�ٝ� ي٘ اض�ُ�ا� اي��ًِ ٚان�ط�� ا�صٜ� َٔ ا��ا� ��ٙ ٚ�� تًو 

ا�١��ُ ٖٚ�ا ٖٛ َ�ّٗٛ اي�ب١ٝ ��ٓ�ٖ� ايػ�ٌَ �ٗٞ تٗ�� إ� ت١ُٝٓ ا٭�ك�٤ � اي��ٜ� َٔ 

 ا�ُ���� َجٌ ا���ض١ ٚا٭ض�٠ ٚا��ُ�.

ق�ٚ�ٜ�� ا�٠�ٝ، ١ُٝ�ٚ اي��١ َٔ أِٖ ٚأ��ِ ٖ�ٙ اي�ِٝ  ي�يو ��ٕ اي�ب١ٝ ق�٠�ٚ َٔ     

�هٝ� بٓ� إ�ا اد�ُ�� اي�ب١ٝ َ� اي��١ ي�ػهٌ د٬ٝ �� ت�ص�� �ٝ٘ �١ُٝ اي��١ س�٢ ت��ٚ ٠��َٗ 

 �ٓ� اي��٬.
 

 دور ال���� �� ����� ���� ال����:    

��ت�٘ اي��٤ ا٭ن� � ��ٝ� ا��ًِ أض� ع اي�١ًُٝ اي�ب١ٜٛ � ايٓ��ّ اي��ًُٝٞ، ٜٚ�� �٢ً      

ا٭ٖ�ا� اي�ب١ٜٛ، ٚ��ِ اي��ٛ� ايه�� � اض���اّ ��ا�٥ اي���ٜظ ا��ٜج١ ا���٠�ُ �٢ً ٚض�٥ٌ 

اي�هٓٛيٛدٝ� � اي�١ًُٝ اي��١ًُٝٝ، إ٫ إٔ �ٚ� ا��ًِ َ��اٍ �ٛ�ٜ� ٚأض�ضٝ� � �ًُٝ�� اي��ًِٝ ٚاي��ًِ 

 ٚاي�ب١ٝ.

ه�� � اي�١ُٝٓ اي�ٚس١ٝ ٚاي�ٓػ١٦ ا٫د�١ٝ��ُ ي�٬�ً، َٚ��اي� ��٠ َٚ��اٍ ا��ًِ ي٘ ا٭ث� اي     

ا��ًِ ٚغ�ؿٝ�٘ ا�٪ث� اي���ٍ � ب٤�ٓ غ�ؿ١ٝ اي��٬، ٚت١ُٝٓ ا��ٖ�تِٗ َٚٝٛ�ِ ٚأ��٬ِٗ. ٚيًُ�ًِ 

اي� ٖٞ �ٛ� �جٓ� ٚ�يو َٔ  "�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١"١ُٗ �ٚ� ن�� � ت١ُٝٓ ٚت�صٜص ٖ�ٙ اي�١ُٝ ا�

 َ� ٜ�تٞ: �٬ٍ

تٛدٝ٘ ا���ًُ� مٛ إ�ٍُ� اي��ٌ ٚايط�ٞ إ� ا�ؿ��� اي� تٛ�� ايٛد�إ ٫ن�ط�� �١ُٝ  -1

 اي�ب١ٝ ب�ي��١ � �ٝ� ا���٫ ٚت��ٝ�ٗ� � ا�٠�ٝ اي�١ًُٝ � ا��ُ�.

اٖ�ُ�ّ ا��ًِ ب�١ُٝٓ �١ُٝ اي��١ ي�٣ اي�ا�ض� َٔ �٬ٍ �َر اي�ِٝ � ا��٣ٛ اي��ًُٝٞ  -2

 أٖ�ا�� أض�ض١ٝ َٔ أٖ�ا� اي��ع.ٚد�ًٗ� 

إٔ ٜهٕٛ ا��ًِ ��٠ٚ ي�٬ب٘ � اي�ُطو ٚاي���ٝ� اي�ًُٞ �ً� اي��١ ١ُٝ�ٚ اي��١; ��  -3

 ��ٚ ب�ي��٬ ب�ٕ ٜ�ُطهٛا ب�ًهِ اي�١ُٝ.

إٔ ٜٓٛ� ا��ًِ َٔ أض�يٝ� ٚاض�اتٝذٝ�� اي���ٜظ اي� تط��� ا���ًُ� �٢ً ���ض١ �١ُٝ  -4

 اي��١ ���ض١ �١ًُٝ.

�٢ً ا��ًِ إٔ ٜ��ّ غ�س� ٚا�ٝ� �ٔ أ١ُٖٝ �١ُٝ اي��١ َٚ�ّٗٛ اي��١ ٜٚ��� يُٓ��ز  -5

 ت��١ٝ�ٝ �� َٚٔ ثِ ا�ط�٨ٚ ٚا٭ق�ا� اي١��ٓ �ٔ إُٖ���.
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�٢ً ا��ًِ إٔ ٜ�� ي�٬�ً ا٭ض�يٝ� ٚاي��ا�٥ اي� �هٔ يهٌ ��ي� إٔ ٜ�ِٝ ضًٛنٝ�ت٘  -6

َ� ا���ٜٔ ا��ُطه� ب�١ُٝ اي��١  ٘ٚ�ه�ٙ �٢ً َٝصإ اي��١، ٚن�يو ��١�ٜ ت��ًَ

 .أٚ ا����� بٗ�
 

�:��أ��ل�ة وط�ق ����� ���� ال���� ��ذ ال��ب���������

��أ���، ال��وة:-����������

ت�� اي��٠ٚ ا�ط١ٓ أ�كٌ أض�يٝ� اي�ب١ٝ ٚأ��بٗ� إ� ايٓذ��، ���ْط�ٕ � ��ٛي�٘ �ٌٝ إ�        

ا��نٞ ��٠ٚ ت�ؾً� � ايٓؼ٤ ا�٬ٍ اي�١�ٝ ٚا�ؿ�ٍ ايه��١ اي��ًٝ� ٚا��ن�٠، ���ا ن�ٕ 

ٚاي�ِٝ اي��١�ٝ، ٚ�ٓ�َ� ٜػ� اي��� �ٔ اي�ٛ� ٚ��ٛ ��٢ ايػ��� ت�ض� ٖ�ٙ اي�ِٝ � ْ�ط٘ ٜٚ�ٞ 

َ� أ��ٙ �ٔ اي��٠ٚ، إٔ ٚدٛ� َٓٗر ت�بٟٛ َ�ه�ٌَ ٫ ٜ�� �ٔ اي��٠ٚ. ����ًِ اي��٠ٚ ��� ب�ضًٛب٘ 

ا٭ضظ ٚا٭ض�يٝ� ٚا٭ٖ�ا� اي� ٜ�د٢ إٔ ٜ�ّٛ �ًٝٗ� ا�ٓٗر اي�بٟٛ، ي�يو اي�بٟٛ ٚضًٛن٘ نٌ 

�٠�ٛ } ب�ح ا� ايٓ� �ُ�ا ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ; يٝهٕٛ ��٠ٚ سط١ٓ ٘� أ�ض� ٍ� ايً� ِ� ل�ٞ ز�ض�ٛ ٕ� ي�ه� ي�ك��� ن��

إ� اي�ن� بطًٛن٘ ايػ�ؿٞ ب��ق��١  َٚ�بٝ�� �ه�ٕ اي�ضٍٛ ايه�ِٜ ٖ��ٜ��. 21ا�ذصا�  {ذ�ط��١�ٓ

ا�هِٝ ٚايط١ٓ، ٚن�ٕ ايٓ� ت��١ �١ًُٝ س١ٝ ي���يِٝ ٚآ�ا� اي��إٓ، نُ� إٔ ض�٠ ايؿش�ب١ 

 ٚاي��ب�� ت�� �ٛ�د� ي�ذطٝ� اي��٠ٚ ا�ط١ٓ يًُذ�ُ� ا�طًِ.

اي��٠ٚ أ��ِ أض�يٝ� اي�ب١ٝ � ْ�� ا�ض٬ّ اي�ٟ ٜ�ِٝ َٓٗذ٘ اي�بٟٛ �٢ً ٖ�ا ا٭ض�ع، �٬ ب� 

 ٚاي�ٜ٘ ٚأض�ت٘ ي�ٓ��� � ْ�ط٘ ا����٨ ٚاي�ِٝ ا�ض١َٝ٬، ٫ٚ ب� يًٓ�ع َٔ ��٠ٚ � يً��ٌ َٔ ��٠ٚ �

��ُ�ِٗ �ط� �ِ غ�١�ٜ ا�ض٬ّ ايطُش١ ٚت��يٝ�ٙ ايط�١َٝ; يٝشًُٛا بؿ�� أ١ْ�َ ت�ب١ٝ ا٭دٝ�ٍ، 

٘ ٜٚط� ٫ٚ ب� يًُذ�ُ� َٔ ��٠ٚ �ُٝٔ ٜ�ٛ� أَ�ٙ ت�ذط� �ٝ٘ ا����٨ ا�ض١َٝ٬ �ٝ��ً� ا��ُ� إيٝ

 �٢ً ْٗذ٘.

٫ٚ ��٢ �ٓ� إٔ س�د١ ايٓ�ع إ� اي��٠ٚ ْ�ب�١ َٔ ��ٜص٠ ن�١َٓ � ايٓ�ٛع ٖٞ اي��ًٝ�، ٚ�هٔ 

ا����٠ َٔ ٍَٝٛ ٚ��ا٥ص ا٭���ٍ اي���١ٜ � ت�بٝ�ِٗ ب�هٜٛٔ ��٠ٚ ؾ��١ أَ�ّ اي�٬َٝ� ٖٚ�ا ٜ��كٞ 

١�ٝ، ٚ�� ٫ غو �ٝ٘ أْ٘ إ�ا ٚد� ب�ي�ك١ًٝ َ��ٚ�� ب�٭��٬ اي�� َ�شًٝ�� إٔ ٜهٕٛ َ�ًِ ا٭���ٍ

اي��ٌ اي��٠ٚ ا�ط١ٓ � ٚاي�ٜ٘ ٚ� َ�ًُ٘ س�ا س�ِٖٚ، ٚأؾ�� َٔ ا�ٝطٛ� ت�بٝ�٘ ���� يػ�١�ٜ 

 (7) ا�ض٬ّ

                                           

  45أذٛا�� َٚٓٗ��ٗ� َٚ�ًُٗ� �  اي�ب١ٝ ا�ض�١َٝ ،���� ،ايطٝ�-1
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ٚس��� ن�ٕ �ضٍٛ ا� ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ بػ�ؿ٘ ٥��ًٚ٘ ٚضًٛن٘ ٚت��ًَ٘ َ� ايٓ�ع ت��١ 

أض�يٝ� ت�ب١ٜٛ ٚض١َٝ٬ إ�١ًُٝ بػ�١ٜ س١ٝ ����٥ اي��إ ٚآ�اب٘ ٚتػ�ٜ��ت٘، �� �ٝ٘ َٔ أضظ ت�ب١ٜٛ 

 .(8) ١ْٝآ��

�ٖ�ٛا ��ْ�ِ ٚ�� دط� �ضٍٛ ا� ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ �يو �ٓ�َ� ��ٌ َه١ ����، ���ٍ ا

 اي�٤��ً، ٜ�بٞ ب�يو

  ا�طًُ� َٔ سٝح أْ٘ ��٠ٚ ٚأض٠ٛ �ِ، ٚن�يو ايه��� ب�ضًٛ� اي�ب١ٝ ب�ي��١.

 أ���، ال���: -2      

تط���ّ اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ أضًٛ� اي�ؿ١ � ��ٝ� ا٭ٖ�ا� اي�ب١ٜٛ، ٚت��� اي�ؿ١ أس�      

ٚاي�ِٝ ا���ٛ� �ٝٗ� ٚاي��٠ٛ إ� اي�شًٞ ب�٭��٬ اي�ٛاٌَ اي�ب١ٜٛ اي���ي١ � ْػ� ا��٫ٖ�� 

اي��ق١ً، �� �� َٔ ���٠ ��١ُٝ �٢ً اي��ث� ٚاي�ٛدٝ٘، ٚاي�ؿ١ اي��آ١ْٝ إس�٣ ٚض�٥ٌ اي��إٓ � 

ايٛؾٍٛ إ� أ��اق٘ اي�١ٜٝٓ، ٚ�� س�ٌ اي��إٓ بهج� َٔ اي�ؿ�، ٚ� نٌ �ؿ١ ل� َج٬ ت�بٜٛ� 

��٠ غ�ؿٝ��، ٖٚ�ٙ اي�ؿ� اي�ب١ٜٛ �ط� غ�ؿٝ�� َج�ي١ٝ �جً٘ غ�ؿ١ٝ، أٚ ��٠ أَج�ٍ �جًٗ� 

َ�� }: تج� � ايٓ�ظ ا٫���ْ مِٖٛ ��ن�تِٗ، ٚد�٤ � اي�ٓصٌٜ اي�صٜص  �ٌ ٔ� أ��٤����ْ ايس�ض� �َ ٚ�ن�ً�� ْ�ك��� ��ً�ٝ�و� 

���ُ ٚ���ن�س�٣ ي�ً�  �١�����ٛ �َ �ٚ ٖ���ٙ� اي�ر���  �٤����ٚى� ل�ٞ  ٘� ل���ا��ى�   .20 :ٖٛ� {َ�ٓ���ْ�ج����� ب�

ٚ���� اي�ؿ١ اي��آ١ْٝ ب�ْٗ� تػ� اي���٨ ٚ��� اْ���ٖ٘، ��ذ�ً٘ نج� اي��ٌَ � َ��ْٝٗ� ٚاي��ث� 

بػ�ؿٝ�تٗ� َٚٛقٛ��تٗ�، نُ� أْٗ� ت���ٌَ َ� ايٓ�ظ اي�ػ�١ٜ � ٚا��ٝ�ٗ� ايه�١ًَ، َ�ُج١ً � أِٖ 

١ٝ ت�بٞ اي�ٛا�� اي�ب�١ْٝ �ٔ ��ٜ� إث��٠ ايُٓ��ز اي� ٢�ٛ�ٜ اي��إٓ إب�ا�ٖ� ي�ْط�ٕ، ٚاي�ؿ١ اي��آْ

ا�٫���ْ٫ ن��ٛ� ٚاي���، ٚاي�ق� ٚا�٫تٝ��، نُ� ���� ب���ٓ�� اي�ه�ٟ �ٛقٛ� اي�ؿ١ �ٔ 

 ��ٜ� ا���٤ ٚ�ٔ ��ٜ� اي��ه� ٚاي��ٌَ.

َٚٔ َٝصا� اي�ؿ� اي��آْٞ ايؿ�� ٚاي�نٝص �٢ً ا��� ا�ٓػٛ� َٔ اي�ؿ١، ٚتصٜٚ� اي��� 

ي�ِٝ ا�ض١َٝ٬ اي��١�ٝ ٚت�بٝ�ِٗ �٢ً ايج�١ ا��١�ً ب�� ٚا���ٕ ب�ي�ك�٤ ٚاي���، ٚ�� ٚا�١��ُ ب�

ٕ�} أغ�� اي��إٓ ايه�ِٜ إ� اض���اّ اي�ؿ١ ن�ضًٛ� ت�بٟٛ ِ� ٜ���ف�ه�س�ٚ �ٗ ا��سا�  {ل��ق����� اي�ك����� ي���ً�

176. 

ا ب��١ ايٓ� ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٢ً�ٚ �أع ٖ�ٙ اي�ِٝ اي�ًٝ� �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١، ٜٚ��ن�ْ� ٖ�

 ٚضًِ ب�يؿ��� ٜ� أب� �ُ� َ� ��ٌ ايٓ��.

ٚ� اي�ؿ� اي�ٜ� ٜ�� ا��ًِ ي�٬َٝ�ٙ أسٛاٍ ايط�يه� ٚايٓ�ن��، ٚ�ٟٛ أسٛاٍ ايط�يه� 

�ؿ� ا٭٤�ٝ�ْ ٚا٭ٚي٤�ٝ، ن�ؿ١ آ�ّ ْٚٛ� ٚإب�اِٖٝ ٚ�ٝط٢، أَ� أسٛاٍ ايٓ�ن�� ٚا��س�ٜٔ �ٗٞ 

                                           
 .183ّ �از ايػسٚم، ايك� ٖس٠، �1993-1414ٙ، 4ا�ض�١َٝ، �َٓٗخ اي�ب١ٝ  ،�ُ�، ق�� -1

 .�117  ، �1982 � ايكسإ، �از ايػسم، ب�ٚ� فضٝ� ق��: اي��ٜٛس اي -2
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ٚن��� َه١ ٠���ٚ ا٭ؾٓ�ّ ٚ��ِٖ. ٚاي��إٓ ايه�ِٜ �ٌُ أٚ  ٚ��� ٚ�ٛ� �ؿ� ���ٕٛ ٚ���ٕٚ

، ٖٚٞ � �جٓ� ٖ�ا اي�ب١ٝ �ً� ٜ�ؿٌ ٖ�ٙ اي�ؿ� ٚ��� ي٠��ً ا��ؿ٠�ٛ ٚاي��ٚع ا�ط����٠

 اي��١.

ٚايط١ٓ اي١ٜٛ�ٓ تػٌُ نج�ا َٔ اي�ؿ� اي� �هٔ اض���اَٗ� نُٛا�� ت�ب١ٜٛ �ا�           

ت�ث� ن�� � اي��ًِٝ، ٚا٭ٖ�ا� � اي�ؿ� ايٓ�ٟٛ ت�ُٝص ب�ي��ؿٌٝ ٚاي��ؿٝ�، �ٗٓ�ى أٖ�ا� 

�ٜر أؾ١ًٝ ٚأ��٣ ���١ٝ ٚأ�١ٝ�٬ َجٌ بٝ�ٕ أ١ُٖٝ إ�٬ف اي�ٌُ ايؿ�� � ٚاي�ٛضٌ ب٘ إ� ا� ي��

ا٭�َ��، ٚا�ح �٢ً ايؿ��١، ٚتهٌُٝ ٚتٛقٝ� َ� د�٤ � اي��إٓ َٔ إغ��ا� إ� �ؿ� ��ؿ�٠ 

ا��ؿ� اي��إٓ َٓٗ� �٢ً َ� ��� ��ق٘ َٔ إٜ�ا�ٖ�، ن�ؿ١ إب�اِٖٝ ٚإ���ٌٝ �ًُٝٗ� ايط٬ّ إ� 

 .(9) ٜ����ٕ اي�ٛا�� َٔ اي�ٝ�

يً�ب١ٝ ٚاي��ًِٝ، نُ� �هٔ يً�ب١ٝ  ٜٚط��ٝ� ا��ًِ اي���� إٔ ��ٌ ا���ٌ اي�ؿؿٞ أض�ض�     

َٚٔ ٖ�ٙ ا٭ض�يٝ� ٖٞ اي�ب١ٝ ب�ي��١ َٛقٛ�  ا��ٜج١ إٔ تط���ّ اي�ؿ١ ن�ضًٛ� ت�بٟٛ ���ٍ

 .�جٓ�

 أ���، ال���ة وال��عظ�:-�����3

ت��� اي��٠ ب�ْٗ� س�ي١ ْ�ط١ٝ ت�ٝ� ي٤�ًُ ١���َ ا��ص٣ ٚا��ٍ ٭َ� َ� ٜػ�ٖ�ٙ ا�ْط�ٕ       

ٜٚ��ب�ٙ ٜٚ�ّٛ ب�ض���ا٥٘ َٚ��ٜط�٘ �ٝؿٌ إ� ْ�ٝذ١ َ٪ث�٠ �ػ� �� �ً�٘، �ٝ���٘ �يو  ٜٚ��ؿ� �ٝ٘

إ� ضًٛى �ه�ٟ ٚاد�ُ��ٞ َٓ�ض�، ٚ� اي��إٓ ايه�ِٜ ٚايط١ٓ اي١ٜٛ�ٓ نج� َٔ ا�ٛقٛ��� اي� 

ت��ٛ إ� اي��ٌَ ٚا�����٫، ٚيهٌ �ؿ١ ��آ١ْٝ أٚ ١ٜٛ�ْ ٖ�� ت�بٟٛ �ب�ْٞ، ٜط��ً� َٓٗ� ؾ�س� 

 ه� ايٛا�ٞ اي��٠ ٜٚط�ٓ�� َٓٗ� ا��ص٣ ا��ا�، ٚ� �يو ٜ�ٍٛ ا� �ص ٚدٌ ب�� �ن� �ؿ١ ٜٛض�اي�

{���ٜ �ٔ ٔ� ت�����ٜ�� اي���ٟ ب�ٝ� ٚ�ي�ه� ٕ� ذ���ٜج�� ٜ�ف���س�٣  َ�� ن�� ِ� ����س��٠ ي���ٚي�ٞ اي���ي������  �ٗ ٕ� ل�ٞ ق����� �٤�ٞ ي�ك��� ن�� ٌ� غ� ٌ� ن� ٚ�ت�ف���ٝ  �٘ �ٜ

ٚ�ز�  ٣���ٖ �ٚ�ٕ ٛ�ٓ�َ ���ٜ �ّ �ٛ �١�ُ ي�ك�  .111 :ٜٛض� {ذ�

ٚاي��٠ َٔ اي�ؿ١ ت�ب٢ � ايٓؼ٤ ا٭��٬ اي��ق١ً ٚا����٨ ايط�١َٝ ٚاي�ٛا�� اي�ب�١ْٝ،       

ٚا��ًِ َ��ي� ب�ض���اّ ايٛض�٥ٌ ا�ٓ�ض�١; �ٜ��� اي��ٌَ � ْ�ٛع اي�٬َٝ� ٚت�ٜٛ�ِٖ �٢ً اي��ه� 

 ايطًِٝ.

اي��٬ �٢ً ت�ٌَ آٜ�� ا� � ايهٕٛ ٥٫�ٌٚ سه١ُ ا� ١��ٚ ���بٞ ايٛا�ٞ ��ٕ ��ٍٛ �

ؾٓ�٘، ثِ ٜٓ��ؼ اي��٬ � ٖ�ٙ ا٭َٛ� ٜٚط�ذٛبِٗ ب�ض١ً٦ �ه١ُ ٜ�ٛؾًٕٛ بٗ� ت٥��ًٝ� إ� 

َٚٔ أ��٥٘ ا�ط٢ٓ اي��ٔ اي�سِٝ اي� ْط�ُ�  ا��٫ا� بٛس�ا١ْٝ ا� ٚ���ت٘ ٚأ��٥٘ ا�ط٢ٓ،

 َٓٗ� اي�ب١ٝ ب�١ُٝ اي��١.

                                           
�  �، �از ايفهس،ض�١َٝ ٚأض�يٝ�ٗ� � اي�ٝ� ٚا��زض١ ٚا��ُأ�ٍٛ اي�ب١ٝ ا� ، ��� ايس�ٔ،يٓر�ٟٚا -1

218 
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ٖٚٓ�ى أٜك� اي�ب١ٝ ب��١��ٛ اي� ت��� َ��ْٞ ايٓؿ� ٖٚٛ بٝ�ٕ ا�� ٚا�ؿًش١ َٔ أدٌ       

�ٓٝ� ا�ٓؿٛ� ايك�� ٚإ�غ��ٙ إ� َ� ��� ْ��٘ ٚض���ت٘، ن�يو اي��ن� ب��ٛ� ٚب���� ٚبّٝٛ 

ٝٗ�، ٚ�� ا�ط��، ���١��ٛ ا�٪ث�٠ تٓ�� َ��غ�٠ إ� ايٓ�ظ �ٔ ��ٜ� ايٛد�إ، ٚت�بٞ اي�ٛا�� ٚتُٓ

تٛ�� ا�١��ٛ اي�ٛا�� � ْ�ٛع ايٓؼ٤ �ٔ ��ٜ� ا�ٛا� أٚ اي�ٌُ ٚاي����٠ ٚا�ُ��ض١ ن����١ 

ا�كٛ� � ٚاي���١ � دٓ�٘، ٜٚ��ُ� ايٛ�� �٢ً اي��٠ٚ ا�ط١ٓ ٢ً�ٚ ا�١��ُ ا�٪١َٓ اي� ت�� 

ا�١��ٛ ب�ي�١  ايٛض� اي�ٟ ٜطُ� ب��ًٝ� اي��٠ٚ ٜٚػذ� �٢ً ا٭ض٠ٛ بٗ�. إٕ اي��٠ٚ ا�ط١ٓ ��ٌ

 .(10) اي��ث� � ايٓ�ظ، ٚ�ا��� �ٜٛ� إ� تصن١ٝ ايٓ�ظ ٚت�ٗ�ٖ� َٔ �ذٛ�ٖ� ٚأ��اْٗ�

 125ق�ٍ ت���:)ا�� إ� ض�ٌٝ زبو ب��ه١ُ ٚا�١��ٛ ا�ط١ٓ( ايٓرٌ:      

ٚ�� ١��َٛ سط١ٓ ٖٞ اي� �ٌُ ب� �ٝ�تٗ� اي��١ ٚاي�ب١ٝ �٢ً ٖ�ا ا�ً� اي�ِٜٛ ٭ب٥�ٓٓ� 

  ا٭�صا٤. ٬�ٚبٓ�

�أ���، ال��غ�ب وال����ب:-�������4

اي��ٝ� أس� ا٭ض�يٝ� اي� اض���َٗ� ا�ض٬ّ �ح ا�طًُ� �٢ً ��ٌ ا�� ٚ���ِٗ إ�      

��ٜ� ا��ا١ٜ ٚاي�ٌُ ٚ�� َٓٗر ا�، ٜٚ��� ايٓش٬ٟٚ اي��ٝ� ب�ْ٘ "ٚ�� ٜؿش�٘ ��ٝ� ٚإ��ا٤ 

ا٫َ�ٓ�� �ٔ  َٔ ايػٛا�٥، َ��بٌ اي�ٝ�ّ ب�ٌُ ؾ�� أٚ �ؿًش١ أٚ ي�٠ أٚ ١��َ َ٪ن�٠ ��٠، ��يؿ١

 ٘ي�٠ ق��٠ أٚ �ٌُ ض٧ٝ اب���٤ َ�ق�٠ ا�، ٚ�يو ��١ َٔ ا� ي����ٙ". بُٝٓ� ٜ��� اي�ٖٝ� ب�ْ

"ٚ�ٝ� ٚتٗ�ٜ� ب��ٛب١ ت�ت� �٢ً ا��ا� إثِ أٚ �ْ� �� ٢ْٗ ا� �ٓ٘ أٚ �٢ً اي�ٗ�ٕٚ � أ�ا٤ ��ٜك١ 

ٛ تٗ�ٜ� َٔ ا� ٜ�ؿ� ب٘ �ٜٛ� ����ٙ ٚإ�ٗ�� ؾ�١ َٔ ؾ��� ا��ٚ� �� أَ� ا� ب٘، أٚ ٖ

 .(11)"ٚاي��١ُ ا��١ٝ; يٝهْٛٛا �ا٥ُ� �٢ً س�� َٔ ا�ته�� ا��ٛا� ٚا���ؾٞ

ي�� ٚق� اي�ٜٔ ا�ض٬َٞ أَ�ّ ا�طًِ ا��� اي�ٟ تٗ�ٛ إيٝ٘ ايٓ�ظ ٚ�ٌٝ إيٝ٘ س�٢ تٓ���       

َ�ٓ�ٛا } إيٝ٘ ب���١ ��يؿ١ ٚغٛ� د���، �٠ٚ٬ �٢ً ا٫ْ���� ب��صا٤ اي�ٟ أ�� ��ا اي�ٌُ ٔ� آ� ٘� اي���ٜ ٚ����� ايً�

ِ� ل� �ٗ ُ�ً�ٛا اي���ي�ر���� ي�ٝ�ط�����ً�ف�ٓ� ���ٚ  �ِ ِ� َ�ٓ�ه� �ٗ ِ� اي���ٟ از�ت���٢ ي� �ٗ �ٜٓ�� �ِ �ٗ ٔ� ي� ُ�ه�ٓ� ٚ�ي�ٝ�  �ِ �ٗ ٔ� ق���ً� �َ  �ٔ ُ�� اض�����ً��� اي���ٜ ٞ ا��ز��� ن�

ٔ� ن�ف�س� ب����� ��ي�و� ل��� �َ �ٚ ٕ� ب�ٞ غ���٦�ٝ  َ�ٓ�� ٜ�������ْٚ�ٓ�ٞ � ٜ�ػ�س�ن�ٛ ِ� أ� �ٗ ٛ�ل� ٔ� ب����� �� �َ  �ِ �ٗ ِ� اي�ٚ�ي�ٝ�����ي�ٓ� �ٖ ٕ�ٚي��٦و�   55: ايٓٛز {ف��ض�ك�ٛ

ث٬خ َٝصا� يً��ٝ� ٚاي�ٖٝ� � اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ ٖٞ: إٔ اي��ٝ� ٚاي�ٖٝ� اي��آْٞ  ٖٚٓ�ى

ٚايٓ�ٟٛ ٜ��ُ�إ �٢ً ا��ٓ�� ٚاي�ٖ�ٕ، ٖٚ�ا ٜ�� ت�بٜٛ�: إٔ ْ��أ ب��ع ا���ٕ ٚاي��٠�ٝ ايؿشٝش١ 

ط٢ٓ يٓ� إٔ ْ���ِٗ ب��١ٓ أٚ ْ�ٖ�ِٗ يٝ�ٚن�يو ��ع �ً� اي��١ � ايٓ�ٛع; � ْ�ٛع ايٓ�غ�٦، 

                                           
 56ض�١َٝ أ�ٛ�� َٚٓٗحٗ� َٚ�ًُٗ� � اي�ب١ٝ ا� ،�����، ايطٝ -1

�  ، �از ايفهس،ض�١َٝ ٚأض�يٝ�ٗ� � اي�ٝ� ٚا��زض١ ٚا��ُ�أ�ٍٛ اي�ب١ٝ ا� ،��� ايس�ٔ ،ايٓر�ٟٚ-1

275-258 
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ٚث�ْٝ� أُْٗ� ٜ��ُ�إ �٢ً . (12) َٔ ��اب� �، ٚيٝهٕٛ ��ا اي��ٝ� ٚاي�ٖٝ� ��٠ �١ًُٝ ضًٛن١ٝ

اي�ب١ٝ ايٛد�ا١ْٝ ي�ْط�ٕ ٖٚٞ َ�ؿ� َٔ َ��ؾ� ايػ�١�ٜ ا�ض١َٝ٬، ٚث�يج� اؾ�ش�بُٗ� ب�ؿٛ� �� 

� ٜ�ُٗ٘ نٌ ايٓ�ع. �ُٝهٔ ي�ْط�ٕ إٔ ٜ��ٍ ضًٛن٘ �ا�٥ يٓ�ِٝ ا�١ٓ ٚي��ا� ايٓ�� ب�ضًٛ� ٚاق

 �٢ً ق٤ٛ َ����٘ ب�ي٥��ٓر اي١���ٓ أٚ ايك��٠ اي� ت�ت�� �٢ً �ًُ٘ ٚضًٛن٘.

٫ٚ ��٢ �ًٝٓ� أضًٛ� اي��١ � اي��ٝ�، يهٔ ا٭�ٌ َٔ �يو إٔ ْ�ص� ي�٣ اي��٬ �١ُٝ 

�يو إ٫ ��١ بٗ٪٤٫ اي��٬ س�٢ اي��١ س�٢ � أضًٛ� اي�ٖٝ� ب�ا�� ا�ٛ� ٚايػ��١ �ًِٝٗ َٚ� 

 ٚيٛ ن�ْٛا َ�ؿ�ٜٔ � اي�١ًُٝ اي��١ًُٝٝ أٚ اي�ب١ٜٛ.

 أ���، ��، ا�����:-5      

ٜ�� ق�� ا�جٌ إٜ���٘ ٚبٝ�ْ٘، ٜ�ن� � ايه٬ّ �ٜك�� س�ٍ َٔ ا٭سٛاٍ. ٚا٭َج�ٍ اي��آ١ْٝ      

ٚاي١ٜٛ�ٓ �� ��ٜ�� ْ�ط١ٝ ت�ب١ٜٛ س���ٗ� يطُٛ ا���ْٞ اي� ��ٜٛٗ� ْٚ�ٌ ٚ��ٞ ا٭��ا� اي� تػًُٗ�، 

 ١ٜٛ يك�� ا٭َج�ٍ َ� ًٜٞ:ب��ق��١ إ� ا��ذ�� اي��٬ٞ �� ٚت�ث� أ�ا٥ٗ�، َٚٔ أِٖ ا٭ٖ�ا� اي�ب

 ����ب ال���� إل� ال���� وإ�ض���: -�

��٭َٛ� ا���٠ تػ�٘ ب�٭غ٤�ٝ ا�ط١ٝ ي�ُه� ايٓ�ع َٔ �ِٗ تًو ا٭َٛ� ا��١ٜٛٓ أٚ اي�١ٝ�ٝ، ٚ�� 

اض���ّ اي�ضٍٛ ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ أضًٛ� ا�ٛا� ا���بٞ � ا��ٜح اي��يٞ: �ٔ أبٞ ٠�ٜ�ٖ �قٞ 

��� �ضٍٛ ا� ؾ٢ً ا� �ًٝ٘ ٚضًِ ٜ�ٍٛ: "أ�أٜ�ِ يٛ إٔ ْٗ�ا ب��� أس�نِ ٜ��طٌ َٓ٘  ا� �ٓ٘ ��ٍ:

نٌ ّٜٛ �ظ َ�ا�. ٌٖ ٢��ٜ َٔ ��ْ٘ غ٤ٞ؟ " ��يٛا: ٫ ٢��ٜ َٔ ��ْ٘. ��ٍ: "��يو َجٌ ايؿًٛا� 

 13 ا�ُظ �شٛ ا� بٗٔ ا���ٜ�"

�صٜصٖ� ؾ��� َط�٤ ٭���ٓ� اي٥��ٓر ٚن�يو يٛ �اَٚٓ� َ� أب٥�ٓٓ� اي��٬ �٢ً اي�ب١ٝ ب�ي��١ ٚت 

     ْ�طٗ� � ٖ�ا ا�جٌ اي�ا�٥.

 إ��رة ا������ت ال�� ����ب ال���� و����� ال��اطف ال������: -2

إث��٠ اْ���ٍ ا�٫تٝ�� ���ْٞ ا���ٕ ي�٣ ا�٪َٔ، ٚا��٫صا� ب�ي٤٫ٛ �; ��� غ�ٛ� ا�٪َٔ " 

 .(14)" أسٛا�ِ �� ٖ�اٙ ا� إيٝ٘ ... ب��٬ف �� ٚ�� �ٝ٘ ٖ٪٤٫، ٚاي��� �ٔ

 َٚٔ قُٓٗ� ا���ٕ ب�ٕ ت�صٜص �١ُٝ اي��١ ٖٞ ١َُٗ د�ا� � اي�ب١ٝ ي�٣ اي��٬.

                                           

 .259ا�س�� ايط�ب�: �-2

غ�ٝ�  ا�ك�:زٜ�� اي����، ، 1998ّٖـ/1419، أبٛ شنسٜ� �ٝٞ اي�ٜٔ �٢ٝ بٔ غس�ايٟٓٛٚ،   -13

ٚزٚاٙ َطًِ بسقِ  528َ�ف� �ًٝ٘. زٚاٙ اي���زٟ بسقِ  ،319، �3 :، ��ضط١ ايسض�ي١، ب�ٚ�، ي�ٓ�ٕ، َؤٚ��ا�زْ

 .�462-1د 667

  �226، �از ايفهس ض�١َٝ ٚأض�يٝ�ٗ� � اي�ٝ� ٚا��زض١ ٚا��ُ�أ�ٍٛ اي�ب١ٝ ا� ،��� ايس�ٔ، ��ٟٚ -1

 .227ا�س�� ايط�ب�: � -2
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 ����� ال��� ع�� ال����� ال���� وال���س ال����� ال����: -3

بٗ� ٜٛ�� نج� َٔ ا٭َج�ٍ اي��ٌ ٜٚٓ�ٗ٘، سٝح أْ٘ َ��ي� ب�ي�ٛؾٌ إ� ايٓ�ٝذ١ اي� ٫ ٜؿ�� 

 اي��إٓ � نج� َٔ

ن�ي�ٝ�ع �٢ً ايٓذ�� ٚاي�ػٌ ي�٣ اي��٬ َج�٬  �.ا٭سٝ�ٕ، إ�� ٜػ� إيٝٗ� ٜٚ�ى يً��ٌ َ����ٗ

 َٚ� ٖٞ اي٥��ٓر ا��ت�١ �٢ً نٌ َُٓٗ� ١���َٚ �يو َٔ �٬ٍ اي�ب١ٝ ب�ي��١.

 ����ك وإ��رة ال��اطف وال�ج�ان: -4

ت�ٌُ �٢ً ��ٜو اي��ٌ ٚايٛد�إ، ٚا��بٞ ا���� اي���� ا٭َج�ٍ اي��آ١ْٝ ٚاي١ٜٛ�ٓ �ٚا�� �١ٜٛ 

 .(15) .ٜط���ّ ا٭َج�ٍ اي��آ١ْٝ ٚاي١ٜٛ�ٓ � ت�ب١ٝ اي�٬َٝ� �٢ً ايطًٛى ا�� ٚا�ً� اي��قٌ

ٚ��ؾ١ �ً� اي��١ اي�ٟ ٖٛ َٛقٛ� �جٓ� ٚنٝ� ْط��ٝ� َٔ اي�ب١ٝ بٗ�ا ا�ً� اي��ِٝ � 

 .اي����٬ٜو ٚإث��٠ اي�ٛا�� ٚايٛد�إ �ٓ� 

 أ���، ����� ال�ور: -6

ٜ��� أضًٛ� �جٌٝ اي�ٚ� َٔ أِٖ ا٭ض�يٝ� اي� �هٔ اض���اَٗ� ي�١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ      

ب�ي��١ ي�٣ اي��٬ �� ي٘ َٔ ت�ث� ن�� � ْ�ٛع اي��٬ ٚضًٛنِٗ، �ٝح ت٪�ٟ ايٛس�٠ ايٓ�ط١ٝ 

ُجٌٝ اي�ٚ� إ� �جٌ اي��ي� ي١ُٝ�ً ٚايطًٛى ٚايٛد�ا١ْٝ ٚايػ�١ٜ�ٛ اي� ٜ��ٜػٗ� اي��ي� أث٤�ٓ �ٝ�َ٘ ب�

١ ت�ض� ي�٣ اي��ي� َٝٛا�� ��١ٝ�ٜ غ�٘ س�ٝ� اي�ُٝٞ اي�ٟ ٜ�ّٛ ب�ُجًٝ٘، نُ� ٜٛ�� ٖ�ا ا٭ضًٛ�

 ا�٠�ٝ.ن١ٝ�ٝ ايطًٛى يً�ب١ٝ ب�ي��١ اي�ٟ �� إٔ ٜٓ�ٗذ٘ � 

�أ���، ال����� �����اث:-�����7

ت��� اي�ب١ٝ ب�٭س�اخ أس� ا٭ض�يٝ� ا��١ٜ ٚاي���ي١ يً�ب١ٝ، ���٠�ٝ ت���ٌ �ا٥ِ َ�      

ا٭س�اخ، ٚأسٝ�ْ� َ� ٜط��ٌ س�خ َ�� ����٤ تٛدٝ٘ أٚ ت�ٝ� ضًٛى َ��، ٚ� ٖ�ٙ ا��ي١ ٜهٕٛ 

ٚاي��ٝ� � ايطًٛى أنج� �ُ�� ٚأ�ٍٛ أَ�ا � اي��ث� إ�ا َ� أتٝ� � أ���� ٖ�ا ا��خ،  اي�ٛدٝ٘ 

٫ضُٝ� إ�ا ن�ٕ س�ث� َ٪ث�ا ٜٗص ايٓ�ظ ٖص�ا غ�ٜ��ا، ٚا��بٞ ايٓ�د� ا�ط�ٓ� ٜط��ٌ ا٭س�اخ; ي�ب١ٝ 

 ايٓ�ٛع ٚتٗ�ٜ�ٗ�، ��ٓ��� �ٝٗ� ٫ٚ ٜهٕٛ أث�ٖ� َٛ�ٛت� ض�ٜ� ايصٚاٍ.

ٚ�� ت�� ا٭س�اخ بط�� تؿ���� ايٓ�ع ا��ؾ١ أٚ ٭ض��� ���د١ �ٔ إ�ا�تِٗ ٚ�ٔ     

ٚ�� تهٕٛ ١ُ�َٓ ١���ٚ َط��� يُٝ� بٗ� ايٓ�ع �٢ً ا���٬ أ�ُ��ِٖ ب�ؿ� إث��٠  ت��ٜ�ِٖ،

َػ���ِٖ ٚ��ٜو �ٛا��ِٗ س�٢ ٜطٌٗ ت�ٝ� ضًٛنِٗ � ا��٫ٙ ا���ٛ� َٚ� �اٍ ا��خ ��ٜ�� 

.٫���ٚ 

����ًِ َٔ �٬ٍ ٖ�ٙ ا٭س�اخ ٜ�ص� � ْ�ٛع اي��٬ اي�ب١ٝ ب�ي��١، ٚاي� ت٪�ٟ ب�ٚ�ٖ� إ� 

 � ايطًٛى �ٓ� ٖ٪٤٫ اي��٬، ٚا٭َج١ً � َط�٠ ا�٠�ٝ اي��١ًُٝٝ ٚاي�ب١ٝ نج�٠ د�ا�.ت�ٝ
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 أ���، ال��ار وال������:  -8

 ٢ٓ�َ ا�ٛا� ٚأث�ٙ اي�بٟٛ ٚأْٛا�٘:     

ا�ٛا�، بػ�� ٚس�٠ ا�ٛقٛ� ال��ار : إٔ ٜ�ٓ�ٍٚ ا��ٜح ����ٕ أٚ أنج�، �ٔ ��ٜ� ايط٪اٍٚ 

ايٓ��ؽ سٍٛ أَ� َ��، ٚ�� ٜؿ٬ٕ إ� ْ�ٝذ١، ٚ�� ٫ ٜ�ٓ� أس�ُٖ� ا���، أٚ ا���، �٫����ٕٝ 

ٚيهٔ ايط�َ� ٜ��� اي��٠ ٜٚهٕٛ يٓ�ط٘ َٛ����، ٚيًشٛا� أث� ب�ي� � ْ�ظ ايط�َ� أٚ اي���٨، اي�ٟ 

 ٜ���� ا�ٛقٛ� بػ�� ٚاٖ�ُ�ّ، ٚ�يو ٭ض��� نج�٠ أُٖٗ�:

ٕ ب�٭�� ٚاي��، �� ٫ ٜ�� ��٫ يًًٌُ، ��� ا�ٛقٛ� ��ق� سٜٝٛ�، إ� ٜ�ٓ�ٚي٘ ا�ؿُ� -1

٢ ًبٌ ٜ��� ايط�َ� اي���٨ إ� ا٫ٖ�ُ�ّ ٚاي����، �� ٜ�ٛ��٘ َٔ د�ٜ�، أٚ َٔ اْ�ؿ�� أس� ا�ؿُ� �

 �، نُ� ٖٛ ا��ٍ � ��� َٛقٛ�ٓ� �ٔ اي�ب١ٝ ب�ي��١.ا��

 ا�ًٌ ٚ��� ايٓػ��. إ��ا٤ اي���٨ ٚايط�َ� ب����ب�١ ب�ؿ� ١���َ ايٓ�ٝذ١، ٖٚ�ا أٜك� ٜ��� -2

إٜ��� اي�ٛا�� ٚا�٫���ْ٫ �� ٜط��� �٢ً ت�بٝ�ٗ�، ٚتٛدٝٗٗ� مٛ ا�جٌ ا٭�٢ً، نُ�  -3

 ، َٚٓٗ� ت�ؾٌٝ �ً� اي��١.ٜط��� �٢ً ت�ؾٌ اي�ه�٠ � ايٓ�ظ ٚ�ُ�ٗ�

��� ا�ٛقٛ� ��ق� ٚا��ٝ� بػ�ٜ�، ت��ٓ�ٙ �١٦ َ٪١َٓ، ٚت�ا�� �ٓ٘، أٚ �هٞ يٓ� أث�ٙ �  -4

 � ٚسٝ�تٗ�، �� ��ٌ ��ا ا�ٛا� ٥��ْر ضًٛن١ٝ �١�ٝ، ٖٚ�ا َٔ أِٖ أ��ا� اي�ب١ٝ ا��١ضًٛنٗ

 ٖٚٞ ٖٓ� اي�ب١ٝ ب�ي��١.، (16)

 أ���، �� ال����ت: -9 

تٓػ� ا�ػه١ً �ٓ�َ� ٜ��بٌ ا�ْط�ٕ َٛ��� د�ٜ�ا � ٜ�ي�٘ ٚ� ٜ��ٛ� �٢ً َٛادٗ�٘ بُٝٓ�      

ت�ٛا�� �ٓ�ٙ اي��� ٚا٭ض�يٝ� ا��ٖص٠ يً�ؿ�� �ٝ٘ ب��١�ٜ ض١ًُٝ،  تٓ�ؿ٘ ا�ٗ��ا� أٚ ا��ًَٛ�� أٚ ٫

ٜٚ��كٞ �يو إٔ ٜ�ٝ� ا�ْط�ٕ تػهٌٝ َ�ًَٛ�ت٘ ايط�ب�١ ٚؾ�ٗ� � ��ي� د�ٜ�، �� �هٓ٘ َٔ 

اي�ؿ�� � ا�ٛ��، ٚإ�ا أ��� � �يو ��� ٜط�٢ إ� ان�ط�� َ���� َٚٗ��ا� د�٠�ٜ ت�ٛ�ٙ إ� 

 �ٜ� ايػ�٥و.اي�ؿ�� ايؿشٝ� � ا�ٛ�� ا�

ٚ��ً� ��١�ٜ َٛاد١ٗ ا�ػه�٬ َٔ ��� إ� آ�� ���� ي��د١ ٚ�ٝ٘ ٚث����٘ َٚٗ��ت٘      

ٚ��ت٘ ٚ���ت٘ �٢ً اي�ؿ��، ٚبُٝٓ� ٜػهٌ َٛ�� َػه١ً ي��� ��ْ٘ ٫ ٜػهٌ َػه١ً ي��� 

آ��، ٚت�ُٝص �١ًُٝ سٌ ا�ػه�٬ ب�ْٗ� �١ًُٝ ٠���َ; "٭ْٗ� ��ٟٛ �٢ً �ًُٝ�� ��١ًٝ نج�٠، َجٌ 

اي���ٝ�، ٚاي�شًٌٝ، ٚاي�نٝ�، ٚا٫ض��ؿ�� ٚاي�ذ�ٜ�، ٚاي��ُِٝ، ٚ�� �يو َٔ اي��ن�،  ٚاي�ِٗ،ٚ 

ٚت�ذ٢ً أ١ُٖٝ أضًٛ� سٌ ا�ػه�٬ � اي��ًِٝ . (17)"اي�ًُٝ�� اي��١ًٝ ٚا�١ٜ��ٗ ٚا٫ْ���ي١ٝ ا���ا�١ً

                                           
 �167  ض�١َٝ ٚأض�يٝ�ٗ� � اي�ٝ� ٚا��زض١ ٚا��ُ�أ�ٍٛ اي�ب١ٝ ا�، ايٓر�ٟٚ، ��� ايس�ٔ -1

 ،ّ 2001َٓ�ٖخ اي�ب١ٝ ا�ض�١َٝ أضطٗ� ٚت��ٝك�تٗ�، ايك�ٖس٠، �از ايفهس اي�سبٞ  ،�ًٞ أ�� ،َ�نٛز-2

 �363 
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ٝ�� اي��١ًٝ ٚاي��ًِ � أْٗ� تصٚ� اي��� �ٗ��ا� ٚأ�ه�� ٚ�ِٝ د�٠�ٜ ْ�ٝذ١ �ٝ�َ٘ ب��� َٔ اي�ًُ

ٚايٛد�ا١ْٝ، ٚا��ًِ ايٓ�د� اي��ٔ ٜط���ّ أضًٛ� سٌ ا�ػه�٬ َٔ أدٌ ت��ٝ� ٚإٜك�� َ�َٗٛ�� 

ِ� إ� ت�ٜٛ� أ�ه��ٙ ١ض�ب� ، ٚأٜك� ٫ن�ػ�� َ��ِٖٝ د�٠�ٜ، ٜٚ��� أضًٛ� سٌ ا�ػه�٬ ا���ً

��١ �ٓ� ا���ًِ َٚ��ُٖٝ٘ ايط�ب�١ ٚاض���اَٗ� � َٛ�� أٚ َػه�٬ د�٠�ٜ، �ك٬ �ٔ أْ٘ ٜج� اي�

 � اي�شح �ٔ ا�ٌ، ُٜٚٓٞ ايج�١ ب���ات٘ اي��١ًٝ ٜٚٛ�� ي٘ اي��ؾ١ ا�ٛات١ٝ يًُٓ��ػ١ ٚاي��ه� ايٓ��ٟ.

�هِ ٜهٕٛ �يو َ�ٝ�ا� أٚ َج�ا� �ٓ�َ� ٜط���ّ َ�ّٗٛ اي��١ ٚن�ا ت�صٜص �١ُٝ اي��١ َٔ 

 �٬ٍ سٌ ا�ػه�٬ ا��٠�ٜ ب�ضًٛ� اي�ب١ٝ ب�ي��١.

 ت١ٟٝ إٔ �١ًُٝ سٌ ا�ػه�٬ اي� ت��ُ� �٢ً اي��١�ٜ اي�١ًُٝ �� ب���اسٌ ا�٣�ٜٚ دٕٛ �ٜٛ

(18) 

 ��ٜ� ا�ػه١ً. -1

اي���� �٢ً اي��ٚ� ا�١�ٝ ب��ػه١ً �ٔ ��ٜ� �� ا��ًَٛ�� ا��ؿ١ً بٗ� ٚ��ٜ�  -2

 اي�ٛاٌَ ا�٪ث�٠، ٖٚ�ا ٜ٪�ٟ إ� �ِٗ ا�ػه١ً ٚ��ٜ�ٖ� بؿ٠�ٛ أنج� ��١.

 يًشًٍٛ ا�ُه١ٓ ��ٙ ا�ػه١ً. ٚق� ��قٝ�� -3

 اي��اض١ اي��١�ٝ يهٌ ��ق١ٝ �٢ً أض�ع اي�١ُٝ ا��١ًُ يهٌ َٓٗ�. -4

ا����� ؾش١ نٌ ��ق١ٝ أٚ سٌ �٢ً ق٤ٛ ايٓ�ٝذ١ ا��١ًُ ثِ ا��ٝ�� اي��ق١ٝ اي� تٓ�ر  -5

 ا�ٌ ا٭َجٌ.

١ ٚاي�ب١ٝ َٔ ٚ�هٔ إٔ تهٕٛ اي��ق١ٝ ا�ٓ�ض�١ ٖٓ� سط� �جٓ� ٖٛ أضًٛ� اي���ٌَ ب�ي��

 �٬ٍ ٖ�ا ا٭ضًٛ� ايٓ�د�.

 ا����، ا������ئ�:-�1      

� ٖ�ا ا٭ضًٛ� ٜ��ُ� ا���ًِ �٢ً ْ�ط٘ � ايٛؾٍٛ إ� اي٥��ٓر ٜٚهٕٛ �ٚ� ا��ًِ �ٝٗ�      

تٛدٝٗٝ�، سٝح ٜ�ّٛ ا���ًِ بٓ�ط٘ بطًٛى ��ٛا� اي�شح ٚا٫ض��ؿ�٤ ٚ�� ا��ًَٛ�� َٔ َؿ���ٖ� 

� اي٥��ٓر ايؿشٝش١ اي� ت���ب� َ� ا���َ�� َٚ� إثِ ا��ا� اي��ٚ� ٚا�����ٖ� س�٢ ٜؿٌ 

��ٝ�� ا����١ٝ ٚاي��١ًٝ، ٖٚ�ا ا٭ضًٛ� َٓ�ض� � ت�ًِٝ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ َٔ �٬ٍ اي�شح ا�

 ٚاي��ؿٞ ٚا��ٓ�� اي��ًٞ ٚاي�ذ�ٜ�.

ٜٚ��ً� ٖ�ا ا٭ضًٛ� إ��ا�ا ٚت��ٜ�� يًُ��ًِ يٝهٕٛ ����ا �٢ً اض���اّ ٖ�ٙ ا٭ض�يٝ� ٚب�ي��يٞ 

�٠ اض���اّ َ�ّٗٛ اي��١ ٚب�ي��يٞ أضًٛ� اي�ب١ٝ ، ٚاي� ٖٞ �� اي٥��ٓر ايؿشٝش١إٜؿٌ َٔ ���٬ 

 ب�ي��١.

 

                                           

 187-186، �2019، يًٓػس��� ايف���، ��ٍ، َٗ�زا� ا�٠�ٝ، إثسا٤ -1
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�:أ���، ����� ال��دات ال����-��      

اي���٠ تً�� �ٚ�ا ن��ا � س٠�ٝ ا�ْط�ٕ، ٚا�ض٬ّ ٜط���ّ اي���٠ نٛض١ًٝ َٔ ٚض�٥ٌ      

اي�ب١ٝ، ٚ�يو �ٔ ��ٜ� �ٌٜٛ ا��٠ ٚاي�ِٝ ايج�ب�١ إ� ���ا� ٜ�ّٛ بٗ� اي��� �ٕٚ �ٗٛ�، ٚ�� ض�� 

ٚا٥ٌ، ا��٫ٙ َٓٗر اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ � ا��ٖ� َٔ أدٌ تهٜٛٔ اي���ا� ا��٠�ٜ �ٓ� ا�طًُ� ا٭

ا٭ٍٚ ٜ�ُجٌ � �ًٝؿِٗ َٔ اي���ا� اي���١ ايط١٦ٝ، ٚا��٫ٙ ايج�ْٞ ٜٓشٛ إ� تج�ٝ� اي���ا� ا��٠�ٜ 

 19. :اي�ًٝ�ٚا����٨ ايط�١َٝ ٚاي�ِٝ 

ٜٚ�ّٛ ا�ٓٗر ا�ض٬َٞ � اي��ٝ� ا٫د�ُ��ٞ �٢ً إث��٠ ايٛد�إ ٚب�ح اي���١ � اي�ٌُ ٚتهٜٛٔ 

�١ ٚا�ٌٝ إ� �ٌُ ٚضًٛى ٚا��ٞ �ٝ���ب��ٕ، ٚيٓ��� ايؿ٠٬ َج٬ ي�يو، ا�ٌٝ، ثِ �ٌٜٛ اي��

��يؿ٠٬ ت�شٍٛ ب�ي��ٛ� إ� ���٠ ث�ب�١ تً� �٢ً ا�ْط�ٕ ٫ٚ ٜط�ٜ� س�٢ ٜ٪�ٜٗ�، ٜٚط�ٟ �يو �٢ً 

ايؿّٛ ٚايصن�٠ ٚنٌ ا��ا� ٚأ��� ايطًٛى ا�ض٬َٞ، َجٌ آ�ا� اي���ّ ٚايػ�ا�، ٚآ�ا� ايّٓٛ، 

ٚآ�ا� ا��ٜح، ٚ��� بٓ� ا�غ��٠ إ� إٔ اي��٠ٚ ��ٌَ َِٗ � تهٜٛٔ اي���٠ �ك٬  ٚآ�ا� اي�ش١ٝ،

 �ٔ اي�ػذٝ� ٚاي�ً�� ٚا�يصاّ ب�يً�� أٚ ب�يػ�٠.

ٖٚٓ� ٜ�تٞ �ٚ� ا��ًِ ٚا��بٞ ي٬ْ���ٍ ب�ي��٬ َٔ َ�س١ً ا��ً�ٞ ٭ضًٛ� اي�ب١ٝ ب�ي��١ إ� 

 َٔ ثِ اي���� �ٓٗ� ٚاي�ُجٌ �� � ٚد�اِْٗ.ا�٠��ٗ ا��ُه١ٓ ي�٣ اي��٬ ي�١ُٝ اي��١ ٚ

 أ���، ال���ر�� ال�����:-�2  

ٜ�� أضًٛ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ ن�س� ا٭ض�يٝ� ايٓ�دش١ � اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬، ��ي١ٜ��ٓ      

ٚس�ٖ� ٫ ته�ٞ، إ� ٫ ب� َٔ اي���ٝ� س�٢ ٜ��ٕ اي�ه� ٚاي�ٍٛ ب�ي�ٌُ ٚا�ُ��ض١، ���طًِ ا�� ٖٛ 

��ب� ضًٛن٘ َ� َ� ٜ��ٌُ � ٚد�اْ٘ ٚ�ً�٘، ٜٚط�ٟٛ �ٛي٘ ٚ��ً٘، ٚت��� ْٝ�٘ َ� �ًُ٘، ���� اي�ٟ ٜ�

 ا٭�ُ�ٍ ب�يٓٝ�� ٚيهٌ ا٨�َ َ� ٣ْٛ.

ٚا��ًِ اي���� ٜٛيٞ اٖ�ُ�َ� ن���ا ب�١ُٝٓ ايطًٛى اي�ًُٞ اي�غٝ� ٚتٛدٝ٘ اي��٬ إ� ���ض١     

ٜٚ��� أضًٛ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ � ا�٪ضط�� اي��١ًُٝٝ َ� ت�ًُٛٙ َٔ �٬ٍ ��اتِٗ ٚ��ب�ِٗ ا���غ�٠، 

َ� ��١�ٝ اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ � نْٛٗ� ت�ب١ٝ ضًٛن١ٝ، نُ� أْ٘ ٜصٜ� ا٭َٛ� اي١ٜ��ٓ إٜك�س� ٜٚٓ�ٌ 

 ا��ًِ َٔ ا�ٛ ا�ػشٕٛ ب�٭�ه�� إ� ايٛا�� اي�ًُٞ.

� ت�ٛ� ا���ًِ �٢ً اي��١ ٚ��ً٘ ٚ٭ضًٛ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ آث�� ت�ب١ٜٛ ٠�ٝ�َ ٚ���ي١، َٓٗ� أْٗ    

ٜ��ن� َٔ ؾش١ اي٥��ٓر، سٝح إٕ ا���ًِ ٜ٪�ٟ �٬ُ أَ�ّ َ�ًُ٘، ثِ ٜٓ���ٙ ا��ًِ ٜٚؿش� ي٘ 

                                           

 ّ 2001ضــ�١َٝ أضطــٗ� ٚت��ٝك�تٗــ�، ايكــ�ٖس٠، �از ايفهــس اي�سبــٞ �ًــٞ أ�ــ�، َٓــ�ٖخ اي�بٝــ١ ا� ،َـ�نٛز  -1

�25119  
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ٚي١ٝ �ٔ ؾش١ اي�ٌُ ٚا��ٓ��٘ �� ���ض٘ ٚبًٛ�٘ أ�ُ�� ٪أ���٤ٙ، َٚٓٗ� أٜك� غ�ٛ� ا���ًِ ب��ط

 اي�ٛانٌ.ايٓ�ظ، �ك٬ �ٔ ��ع س� اي�ٌُ � ْ�ط٘، �ٝٓ�� ايهطٌ ٚ

ٚس�٢ ٜ�ش�� ل�� أضًٛ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ �� إٔ ٜهٕٛ ي�٣ ا��ًِ اض���ا� ن�ٌَ ١���ٚ      

ؾ���١ � اض���اَ٘ ٚ���ض�٘ ب�ي��ٌ، َٚٔ ثِ �ٗٛ َ��ي� ب�ٛقٝ� ن١ٝ�ٝ ا٭�ا٤ ايُٓٛ�دٞ 

�ػ١ ٚتؿشٝ� أ���٤ ا���ًِ ب�� ٬َس��٘ َٚ��ب��٘، نُ� ٜٓ��ٞ إٔ ٜ�ٝ� ا��ًِ اي��ؾ١ ي�٬َٝ�ٙ يًُٓ�

ا��٠ س�٢ ٜؿٌ َ�ِٗ إ� ايؿٛا�، ٚ��ٌ نٌ �يو �� إٔ ٜهٕٛ ا��ًِ ��٬َ ب�ًُ٘، �٬ ٜ�ٍٛ َ� 

ٌ��ٜ ٫ (20). 

ٚأضًٛ� اي�ب١ٝ ب�ي��١ ٜ��� نج�ا� َ� أضًٛ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ �ُٝهٔ يًُ�بٞ إٔ ٜ�ّٛ     

َٔ ٜ�ص� ٖ�ٙ اي�١ُٝ �ِٓٗ ب��ُ��ض١ اي�١ًُٝ ي�ُٝٞ اي��١ َٔ �٬ٍ اي���ٌَ َ� اي��٬ ٚن�يو ٖٛ 

 ��ؿ�� ٠��َٗ �ٓ� اي��٬ ٜ���ًَٕٛ بٗ� �ُٝ� بِٝٓٗ ٚس�٢ َ� ا���ٜٔ َٔ غ�ا�٥ ا��ُ�.
 

�الث����ج ال����ح ل�ذر�ة ال�����ن ��ي ����� ���� ال��ت�� ت�ل���� لذى ال��ب�����

�������م ������ ��ر�ب ال������:     

اي���ٜ� ا�ط�ُ� يًُ�ًُ� ق�٠�ٚ ًَش١ ت��قٗ� اي��ٚ� ا��٬س�١ ا��ط���١ � ٖ�ا اي�ؿ�،      

ٖ�ا ٚ��� �ًٝٝ� د�نطٕٛ دٛاْ� اي���ٜ� �٢ً ايٓشٛ اي�ٟ ��قٗ� ي٘ �ُ� �ص� ��� ا�ٛدٛ� 

 :(21) ن��تٞ

اي�ؿٌ ا��ّٗٛ ايطًٛنٞ: ٜ�نص �٢ً ت�ط� َ� ٬ٜس� َٔ ضًٛى ب� ا��ًِ ٚا���ًِ � -1

 ا���ضٞ.

ا��ّٗٛ اي�٬دٞ: ٜٓ��ٟ ب��ُِٝ �١ًُٝ اي���ٜ� ي�٬ز ا٭���٤ � ب�ْ�َر ا���ا� ا٭ض�ضٞ -2

 يًُ�ًِ س�٢ ٜط��ٝ� اي�هٝ� َ� ا��ٜ� � اي�١ًُٝ اي��١ًُٝٝ ٚاي�ب١ٜٛ َٔ �٬ٍ ب�ْ�َر اي���ٜ�.

٠ اي�ا��١ٝ مٛ ايُٓٛ َ�ّٗٛ ايُٓٛ: ٜ٪ن� �٢ً ��١�ٝ ايُٓٛ ا�ٗ� يًُ�ًِ، ٜٚٗ�� إ� �ٜ��-3

 اي�اتٞ يًُ�ًِ.

 

 

 

 

                                           
 .�ض�١َٝ أ�ٛ�� َٚٓٗحٗ� َٚ�ًُٗ� اي�ب١ٝ ا� ،���� ،ايطٝ� -1

�ُ� �ص� ��� ا�ٛ�ٛ�، ت�زٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، �زاض١ � ا�فّٗٛ ٚايٛ�ٝف١، ذًك١ ا�ط�ٚي� �ٔ  -1

  67 -�66 1975ت�زٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، ا�١َ�ٓ، ا�١ُ�ٓ اي�سب١ٝ يً�ب١ٝ ٚايجك�ل١ ٚاي�ًّٛ،
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����غ�ت ��ر�ب ال������:�����

� �ٌ اي�صاٜ� ايه�� يًُ���� اي�١ًُٝ ٚتهٓٛيٛدٝ� ا��ًَٛ�� � ايطٓٛا� ا٭��٠ ٚت�ٛ�ٖ�      

، بػهٌ ن��، ي�يو أؾ�� اي���ٜ� ا�ط�ُ� ق�٠�ٚ ًَش١ يًُ�ًِ َٔ أدٌ َٛان�١ ٖ�ٙ اي��ٛ�ا�

 22 اي��اض�� اي�ب١ٜٛ، إٔ َٔ ا�طٛ��� � ت��ٜ� ا��ًُ�ٚ�� أغ��� 

 ْ�ٝذ١ اي��ٛ� ا�ط�ُ� � اي�ًّٛ ٚايٓ��ٜ�� ٜ��ً� اي���ٜ� ا�ط�ُ�.-1

 ت�صٜص ْ��� اي�٠ٛ ١���َٚ ْ��� ايك�� اي� تهػ� �ٓٗ� �١ًُٝ اي��ِٜٛ اي�ا١ُ٥ يً���ٜ�.-2

ر ت�١ًُٝٝ ٚت�ب١ٜٛ د�٠�ٜ، َٛان�١ َ��ً��� اي�ؿ� َٚٛاد١ٗ اي�ش�ٜ�� َٔ �٬ٍ ب�اَ-3

 )ب�ْ�َر اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٛ�د��(.

 ا٫ٖ�ُ�ّ ب���ْ� اي���ٝ�ٞ، ٚت١ُٝٓ اي��ه� ايٓ���، َٚ�ا��٠ اي��ٚ� اي���١ٜ.-4

 ت١ٝ�ً ا٫س�ٝ�د�� اي���١ٝ�ٜ يًُ���ب�.-5

 َٛان�١ ا�ط�ذ�ا� � ا��ي� اي��ًُٝٞ ٚاي�بٟٛ.  )اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٛ�د��(.-6

 .�� َط�٣ٛ ن��٠٤ اي���٦ اي�ب١ٜٛ ٚ�ط� أ�ا٥ِٗ�-7
 

�:أ��ل�ة �ذر�ة ال�����ن ف� الث����ج ال����ح     

 أوً�: أ��ل�ب �ظ��������

 ����ً�: أ��ل�ب ع����     
 

 ا���ل�ة ال�ظ���:     

ٜ��� أضًٛ� ا��ق�٠ َٔ ا٭ض�يٝ� ايػ�١�٥، ٚ�� إٔ ٜهٕٛ ا��ق� �ٚ : ال�����ة ال���ل� -1

��٠ ��ي١ٝ � َٛقٛ� ا��ق�٠ اي� ًٜ�ٝٗ�، إ٫ إٔ ل�س٘ ٚت�ث�ٙ ٜ�ٛ�� �٢ً ��١�ٜ ا�ي��٤، 

ٚ�هٔ د�ٌ أضًٛ� ا��ق�٠ أنج� ���ي١ٝ ٚ�يو َٔ  ٠ٛ�ٚ23 ايؿٛ�، ١�ٜ��ٚ ا٭�ا٤ ٚا��ٓ��

�٬ٍ ��ٜ� ا٭ٖ�ا� اي� ٜ�ٛ�� َٔ ا����ب� ��ٝ�ٗ� � ١ٜ�ْٗ ا��ق�٠، ٚاض���اّ ا��ا� 

 24.ايط�ب�١ ي�٣ ا��ًُ� ن١َ��ُ يًُش�ق�٠

                                           

، �از 1ا��ٜجـ١ ٚت��ٝك�تٗـ� ا����ـس٠، �    �ُ�، ق�ضِ، َك�ب١ً اي��زٜ� اي�بٟٛ ٚا�ضـ�يٝ� اي�بٜٛـ١ ايكٝ��ٜـ١   -2  

 .84ايػسٚم �ُ�ٕ، �

�ًٞ ��� زب٘ ذطٔ: ت�زٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، ن١ًٝ اي�ب١ٝ، ��١�َ �� �ظ، �از ايجك�ل١، ايفح�ي١،  -1

 45ّ، �1985ايك�ٖس٠، 

، 1ذًٛإ، ��ًٞ زاغ�: ����٥ ا��ًِ اي��سٟ ٚأ�ٚازٙ ٚا�غسا� �٢ً ت�زٜ�٘، ن١ًٝ اي�ب١ٝ، ��١�َ  -2

2002� ،ّ199. 
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ٜ�ُٝص أضًٛ� ايٓ�ٚا� � اي���ٜ� ب����ٌ ا��ًُ� ا����ب� َ� ا���ب�; سٝح  :أ���، ال��وات -2

�� ٜصٜ�  25ٜػ��ى � اي��ه� ٚإب�ا٤ اي�أٟ ٜٚ��ّ َ� ي�ٜ٘ َٔ سًٍٛ يًُػه�٬ اي��١ًٝ

 .اي�ا��١ٝ يً��ًِٝ ي�ِٜٗ

ٖ�ا ا٭ضًٛ� �٢ً تػذٝ� ا��ًُ� ا����ب� �٢ً إْ��ز ��� ن�� ٜ�ّٛ : أ���، ال��ف ال���� -3

َٔ ا٭�ه��، ٜٚٗ�� إ� ت١ُٝٓ ���اتِٗ اي��١ًٝ َٔ �٬ٍ اي���ٜ� �٢ً تٛيٝ� ا٭�ه�� ا��١�ٛٓ 

ٚاي�ؿ� اي�ٖ� ����٠ أس� أض�يٝ� ا�ٓ��ػ١ ا�١ٝ��ُ ٜٚ�ِ �يو َٔ �٬ٍ ��٠ دًط�� تط���� 

ٖٚ�ٙ اي��١�ٜ تط��� ا��ًِ ا����� �٢ً ٜهٕٛ أنج� س�١ٜ  ١�ٝ��26 20ا�  15ا�ًط١ َٔ 

ٚنُ� تػذ� نٌ ��� �٢ً ا�ػ��ن١ � ا�د�ب�� اي�١ٝ٥��ً ا��٠ ٚ�ٝ�ّ ا�١�ُٛ �ٓ��ػ١ ا��ا٤ 

 .ٚت�ُٝٝٗ�

�:ا���ل�ة ال����������

ٜ�� أضًٛ� اي��ٚع ايُٓٛ�د١ٝ َٔ أض�يٝ� اي���ٜظ ٚاي���ٜ�  :أ���، ال�روس ال���ذج��-1

ا�٠�ٝ اي� ت�ّٛ �٢ً اض���اّ ا�ػ�٠�ٖ سٝح ٜ��ّ ا���� أَ�ّ ا��ًُ� ا����ب� �ٛ�د� َ�ٝٓ� 

 ٚ�هٔ ٖ�ا ا٭ضًٛ� ا��ًُ� ا����ب� �٢ً ��� ن�� َٔ ا��٣ٛ اي���ٜطٞ ا�ط�ٗ��.
 

ٜ���� ا��ًُٕٛ �٢ً أ�ا٤ ب�� ا�ٗ�ّ � �ؿؿِٗ، ٖٚٞ َٔ ٚ�ٝ٘  :أ���، ورش ال��� -2

ا٭ض�يٝ� ا��٠�ٝ � اي���ٜ� �٢ً اي���ٕٚ ا�ُ��ٞ ٜٚٓ��ٞ إٔ ��� ا���� ا��� بٛقٛ� يٝ���� 

 ا٭ْػ�١ ا�ٓ�ض�١ يًٗ�� ٚأض�يٝ� اي��ِٜٛ.
 

ايٓ�دش١ سٝح ٜ�� أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ�� َٔ ا٭ض�يٝ� اي���١ٝ�ٜ  أ���، ال��ر�� ال����:-3

ٜ�ِ اي���ٜ� �٢ً ٠��َٗ اي���ٜظ بؿ٠�ٛ س�١ٝ�ٝ، ٜٚ٪�ٟ إ� ٥��ْر د٠�ٝ � ب�ْ�َر اي���ٜ�، َٚٔ 

 َٝصا� ٖ�ا ا٭ضًٛ� ت��ٌٜ ضًٛى ا��ًِ ب�� إٔ ٜ�ّٛ �ػ�٠�ٖ أ�ا٥٘ بٓ�ط٘ ٜٚهػ� َصاٜ�ٙ ٚ�ٝٛب٘.
 

ُ� ن�ٕ اي���ٜ� �ًُٝ� ٜ��� اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ َٔ ا٭ض�يٝ� ايٓ�دش١ �هً :ال��ر�ب ال���ا��-4

 ض��� ا����� �٢ً ان�ط�� ا��٠ ا��١�ٝ َٔ اي���ٜ� �ٔ ��ٜ� ا�ُ��ض١ اي�١ًُٝ.

 

                                           
��٤ اي�ٜٔ ض�� َ�ٛيٞ: ت�ٜٛس بسْ�َخ ت�زٜ� َ�ًُٞ ايسٜ��ٝ�� بط١ٓ�ً �ُ�ٕ � �٤ٛ ا���ٖ�� اي���١ٝ  -3

ّ، 2004ٜٛيٝٛ  22-21ا����س٠، ا���س اي���ٞ ايط��ع �ػس يًح١ٝ�ُ ا��س١ٜ يًُٓ�ٖخ ٚ�سم اي��زٜظ، 

 �391-460 

 .217، ايسٜ��، �1ا��ٖ�� ذ�ٜج١ � اي��زٜ�، ��� ا��ٝ�، ز�ا� ��ٝ�، أ -1
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 �خ���� ت����ج �ذر�ة ال�����ن ال����ح ت�� ����� ت�ل�����ن:����

 ���ج�ت ع���: -�

ٚا�١ٝٓٗ ��� ن��٠٤ ا��ًِ ٚ��� َط�٣ٛ أ�ا٥٘ �ٔ ��ٜ� ان�ط�� ا�ٗ��ا� ٚا��ا� اي�١ٝٓ  -1

 ٚايػ�ؿ١ٝ ٚايج���١ٝ �ٔ ��ٜ� اي���ٜ� ٚ�� َ��ٜ� ��� �� َٔ ا�ٗ�� اي�ب١ٜٛ َٚ��ٚض١ َط����.

 ت��ٜ� ا��ًِ �� ��ٌ ا��ًِ �٢ً �ًِ �� ٜط�ذ� َٔ َ�ًَٛ�� � ��ٍ �ؿؿ٘. -2

ا٫ٖ�ُ�ّ بٛق� أٖ�ا� يً���ٜ� ت�طِ ب�ي�ذ�ٜ� ٚايػٍُٛ ٚاي�ُ� ٚ�هٔ ت���ٗ� �ٛا��  -3

 ت�ب١ٜٛ تطِٗ � ت�ِٜٛ أ�ا٤ ا��ًِ َٔ �٬ٍ اي���ٜ�.

 ا٫ٖ�ُ�ّ ب���ْ� اي���ٝ�ٞ � اي���ٜ�. -4

إ�اي١ اي�ذ٠ٛ ا��ؾ١ً ب� َ� ��ض٘ ا��ًِ أث٤�ٓ ��اض�٘ � ا��١�َ ٚب� َ� ضٛ� ٜ�ّٛ  -5

 ب���ٜط٘ ي�٬ب٘ ا�ٕ.

 ا����١ �٢ً ا��ًِ ا�ٟٝٛ ٚ�يو َٔ �٬ٍ اي���ٜ� ا�ط�ُ�. -6

 �ه� ا��ًِ َٔ ا٭�ٚا� ا��ذ��٠ بػهٌ َ�ط���. -7

 ت�ؿ� ا��ًِ ب�٭ض�يٝ� ا��ٜج١ � َٗٓ�٘، ٚت�صٜص ��ت٘ � ��ٍ �ؿؿ٘. -8

َك���١ ن��ٜ�٘ ا�ْ��د١ٝ ٣�َٚ ���ت٘ �٢ً َط�٠�ٜ اي��ٛ� اي�ًُٞ ٚا٫ْ�ذ�� ا����  -9

 ٚاي�هٓٛيٛدٞ ا��صاٜ�.
 

 ���ج�ت خ�ص�: -   2

 اي���� �٢ً اي�ِٝ بػهٌ ��ّ ٢ً�ٚ �١ُٝ اي��١ ٚاي�ب١ٝ بٗ� بػهٌ ��ف. -1

 غ�� ا�ؿ��٥ ايٓ�ط١ٝ ٚا٫د�١ٝ��ُ ٚاي�١ٜٝٓ يً�ب١ٝ ب�ي��١. -2

 ب�ي��١.اض�ٓ��ز اي�ٛاٌَ ا�٪ث�٠ � �١ُٝ اي�ب١ٝ  -3

 اض���اّ ��ا�٥ ٚأض�يٝ� ٚأْػ�١ ي�١ُٝٓ �١ُٝ اي��١ ٚاي�ب١ٝ بٗ�. -4

 ت�ِٝٝ ا٭ث� ايٓ�تر ي�٣ اي��٬ �ٓ� ا٤�ٗ�ْ٫ َٔ ت��ٝ� اي�ْ�َر. -5

 إ��ا� ا�����ا� َٚٛا�� ٚأْػ�١ �ٝ�ع �ٛ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٓ� اي��٬. -7
 

 �ل����:����ى الث����ج ال�ذر�ث� ال����ح ل���ت�� ت    

 اي٤��ً ا٭ٍٚ: ض����ٕ    

 ����م ���� ال���� و����م ال����������

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -أضًٛ� ايٓ�ٚا�                  -أضًٛ� ا��ق�٠ اي���ي١                
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 اي٤��ً ايج�ْٞ: ض����ٕ    

ٌ ا�٪ث�٠ � تُٓٝ�ٗ� -َؿ���ٖ�        –�١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١         اي�ٛاَ

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -أضًٛ� ايٓ�ٚا�              -أضًٛ� ا��ق�٠ اي���ي١              

 اي٤��ً ايج�يح: ض����ٕ    

 �ٚ� ا��ُ�( � اي�ب١ٝ ب�ي��١.-�ٚ� ا���ض١  -)�ٚ� ا٭ض�٠ 

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -أضًٛ� ايٓ�ٚا�           -اي���ي١                 أضًٛ� ا��ق�٠

 اي٤��ً اي�اب�: ض����ٕ     

 �ٚ� ا��ًِ-�ٚ� ا٭ؾ���٤                      –�٬ّ                     �ٚ� ا�

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -      أضًٛ� ايٓ�ٚا�     -أضًٛ� ا��ق�٠ اي���ي١                    

 اي٤��ً ا��َظ: ض����ٕ     

 ����� ال���:

 ت�ط� �ٜ� –ت�ط� اد�ُ��ٞ          -ت�ط� ْ�طٞ        -ت�ط� �ًط�ٞ  -

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -ايٓ�ٚا�-أضًٛ� ا��ق�٠

 اي٤��ً ايط��ع: ض����ٕ       

 ط�ق ����� ���� ال����� ��ل����:

 أضًٛ� ايٛ�� ٚا��غ��-أضًٛ� اي�ؿ١              -أضًٛ� اي��٠ٚ            

 :أ��ل�ب ال��ر�ب ال������

 اي��ٚع ايُٓٛ�د١ٝ -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ            –اي�ؿ� اي�ٖ�         

 اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ-أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ��      

 اي٤��ً ايط�ب�: ث٬خ ض����     

 أضًٛ� ق�� ا٭َج�ٍ-اي�ٖٝ�             أضًٛ� اي��ٝ� ٚ

 :أ��ل�ب ال��ر�ب ال������

 اي��ٚع ايُٓٛ�د١ٝ -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ            –اي�ؿ� اي�ٖ�         
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 اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ-أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ��      

 اي٤��ً ايج�َٔ: ض����ٕ     

 أضًٛ� اي�ب١ٝ ب�٭س�اخ-�جٌٝ اي�ٚ�                
 

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي��ٚع ايُٓٛ�د١ٝ -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ            –اي�ؿ� اي�ٖ�         

 اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ-أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ��      

 اي٤��ً اي��ض�: ض����ٕ     

ا�ٓ��ػ١       -أضًٛ� سٌ ا�ػه�٬             -  ا٭ضًٛ� ا٫ض��ؿ�٥ٞ-أضًٛ� ا�ٛا�ٚ 

 ال��ر�ب ال������:أ��ل�ب 

 اي��ٚع ايُٓٛ�د١ٝ -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ            –اي�ؿ� اي�ٖ�         

 اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ-أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ��      

 اي٤��ً اي��غ�: ث٬خ ض����     

 ���س ال���:

 ا���ب١ً-ا�٬س�١        -ا�����٫ا�     -

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 اي�ؿ� اي�ٖ� -اي���ٜ� ا�ٝ�اْٞ           -�ٌُ       أضًٛ� ٚ�غ١ اي–

 اي٤��ً ا���ٟ �ػ�: ض����ٕ     

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ�� -اي�ؿ� اي�ٖ�                -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ       –

 اي٤��ً ايج�ْٞ �ػ�: ض����ٕ     

 :أ��ل�ب ال��ر�ب ال������

 أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ�� -اي�ؿ� اي�ٖ�                -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ       –

 اي٤��ً ايج�يح �ػ�: ض����ٕ     
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 :أ��ل�ب ال��ر�ب ال������

 أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ�� -اي�ؿ� اي�ٖ�                -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ       –

 اي٤��ً اي�اب� �ػ�: ض����ٕ     

 أ��ل�ب ال��ر�ب ال������:

 أضًٛ� اي���ٜظ ا�ؿ�� -اي�ؿ� اي�ٖ�                -أضًٛ� ٚ�غ١ اي�ٌُ       –

 

 ������ت و��ص��ت:                      

�ٌُ �ٚ�ا� ت��١ٝ�ٜ يًُ�ًُ� � ا��ا�ع �ُٝ� ا��اسٌ اي��١ًُٝٝ ي�١ُٝٓ َٗ��اتِٗ � ت١ُٝٓ -1

 �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٓ� اي��٬..

 اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٓ� اي��٬. ��ا� �يٌٝ يًُ�ًِ �ط���ت٘ � ت١ُٝٓ �١ُٝإ -2

إد�ا٤ �ح َٝ�اْٞ ����١ آ�ا٤ ا��ا٤ ٚا���ؿ� ٚا��ًُ� ���ا� َؿ�١�ٛ تٛ�ٜ� اي�ِٝ �٢ً -3

 ايؿ�ٛ� � ا��اسٌ اي��اض١ٝ ا���١�ً.

 إ��ا� َٛا� ت�١ًُٝٝ �ط�ٜٛ�� ��١�ً تٗ�� إ� ت١ُٝٓ �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١.-4

٭ْػ�١ ايؿ�١ٝ ٚاي٬ؾ�١ٝ اي� ت�ص� اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٓ� اي�شح �ٞ ��ا�٥ اي���ٜظ ٚا-5

 اي��٬.

إ��ا� َٛا� ٚب�اَر ٚأ�٬ّ تًٝ�ص١ْٜٝٛ تط��� � ان�ط�� ٠��َٗ � اي�ب١ٝ ب�ي��١ � -6

 ا�ط���ٌ.

ت�ِٜٛ �ٚ� ا��٬ّ � ْػ� �١ُٝ اي��١، ٚت��ِٜ ا���س�� ٚاي�ؿٛ�ا� ي��ٜٛ�ٙ يٝط�ِٖ � -7

 ب١ٝ ب�ي��١.ت�صٜص ١َٛ�َٓ اي�

��� ايٓ�ٚا� ٚا�٪��ا� اي� تٓ��ؼ َػه�٬ اي�ٓ� ٚاي�شح �ٔ سًٍٛ �� َٔ �٬ٍ -8

 اي�ب١ٝ ب�ي��١.

ا٫ض����٠ َٔ اي��ٛ�ا� � ٚض�٥ٌ اي�ٛاؾٌ ا٫د�ُ��ٞ ي��صٜص �١ُٝ اي�ب١ٝ ب�ي��١ �ٓ� -9

 اي��٬.

��ٜ� ٚايطٝ�ضٝ� �١ٜ�ُ إْػ�٤ ��ٕ د٠�ٛ َ��ؿؿ١ َٔ اي�بٜٛ� ٚا٫د�ُ��ٝ� ٚا��٫ؿ-10

 َٚ��ب�١ ١َٛ�َٓ اي�ب١ٝ ب�ي��١.
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 ال���در وال��ا�ع:      

 ال��آن ال���� -1

 ال���� ال���ف -2

 ايطٝ�، ����، اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ أسٛا�� َٚٓٗ�دٗ� َٚ�ًُٗ�. -3

 ، �ا� ايػ�ٚ�، اي��4.٠�ٖ، �ض١َٝ٬َٓٗر اي�ب١ٝ ا� ّ ��1414ٙ-1993،�ُ� � -4

 � � اي��إ، �ا� ايػ��، ب�ٚ�.�اي�ؿٜٛ� ايّ، 1982ضٝ� ���:  -5

أؾٍٛ اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ ٚأض�يٝ�ٗ� � اي�ٝ� ّ، 2007-1428ٙايٓش٬ٟٚ، ��� اي��ٔ،  -6

 ، �ا� اي�ه�.ٚا���ض١ ٚا��ُ�

ّ، َٓ�ٖر اي�ب١ٝ ا�ض١َٝ٬ أضطٗ� ٚت��ٝ��تٗ�، اي��٠�ٖ، �ا� 2001أ�� َ�نٛ�، ،�ًٞ -7

 اي�ه� اي��بٞ 

 ، َٗ��ا� ا�٠�ٝ، إث�ا٤ يًٓػ�.�2019ٍّ، ��� اي����، � -8

اي���ٜ� اي�بٟٛ ٚا٭ض�يٝ� اي�ب١ٜٛ اي�١ٜ��ٝ ا��ٜج١  ّ، 2001، �ُ� ��ضِ ،َ��ب١ً -9

 �ُ�ٕ. ،، �ا� ايػ�1�ٚٚت��ٝ��تٗ� ا���ؾ�٠، �

�ٚ� ا��ًِ � ت�صٜص اي�ِٝ ا���١ْٝ ي�٣ �١�ً ا��س١ً ، ّ ��2009 َٛض٢ أ�� ب�ّٖٛ، أ -10

ايج�١ْٜٛ ��ٜ�ٜ� ��ٕ ْٜٛظ، ٚ��� �ص٠ َٔ ٚد١ٗ ْ�� اي�١�ً �ض�ي١ َ�دط�� �� َٓػ٠�ٛ، 

 ن١ًٝ اي�ب١ٝ ا��١�َ ا�ض١َٝ٬ �ص٠ �ًط��. 

ت١ُٝٓ ب�� اي�ِٝ اي�ب١ٜٛ ي�٬َٝ� ا�١�ً ، 2007ّ ،�ُ� �أ�� �ُ� ؾ�ب� ا���سٞ -11

٭ٚ� َٔ اي��ًِٝ ا٭ض�ضٞ � َؿ� � ق٤ٛ ��٠ ايٝ�ب�ٕ، �ض�ي١ �ن�ٛ�اٙ �� َٓػ٠�ٛ، ا

 د�١�َ ايص���ٜ�، ن١ًٝ اي�ب١ٝ.

�ٚ� ا��ًِ � اي�١ُٝٓ ا�١ٝ�ًٛ ي�٣ ��٬ ا��س١ً ، ٢ٝ�1427ٙ سٝ��، ، ��� اي��ٔ -12

 ايج�١ْٜٛ، �ض�ي١ َ�دط�� �� َٓػ٠�ٛ، د�١�َ ا�ًو ض�ٛ�، ن١ًٝ اي�ب١ٝ. 

٣�َ ���ض١ �١�ً ا��س١ً ايج�١ْٜٛ يً�ِٝ ا٭�١ٝ�٬  ،2004ّ ��ٖ� �ُٛ� �ُ� ٢��َ، -13

َٔ ٚد١ٗ ْ�� َ�ًُِٝٗ � ����١ �ص٠، �ض�ي١ َ�دط�� �� َٓػ٠�ٛ، د�١�َ ا٭�ٖ�، ن١ًٝ 

 اي�ب١ٝ،
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ّ، َه�� 2005، اي��ٚ� ب��ٟاي��َٛع ا�ٝ� �� اي�ٜٔ أبٛ ��ٖ� �ُ� بٔ ٜ��ٛ�   -14

� َ٪ضط١ اي�ض�ي١ �ُ� ْ�ِٝ اي���ط�ٛضٞ َ٪ضط١ اي�ض�ي١ ي١����ً ٚايٓػ� ��ٝ� اي�اخ 

 .ي�ٓ�ٕ ،، ب�8�ٚٚاي�ٛ�ٜ�، �

��ٕٚ، ا��ذِ ايٛضٝ�، �ُ� اي١�ً اي��ب١ٝ، ا�ه��١ ا�ض١َٝ٬ آب�اِٖٝ َؿ��٢ ٚإ -15

 ي١����ً، إض��ْ�ٍٛ، ت�نٝ�.

ي�ب١ٝ، د�١�َ �� ت��ٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، ن١ًٝ ا، 1985ّ، ��� �ب٘ سطٔ، �ًٞ -16

 �ظ، �ا� ايج���١، اي�ذ�ي١، اي��٠�ٖ.

�ؿ��٥ ا��ًِ اي�ؿ�ٟ ٚأ�ٚا�ٙ ٚا�غ�ا� �٢ً ت��ٜ�٘، ن١ًٝ ، 2002ّ ،�ًٞ �اغ� -17

 د�١�َ سًٛإ.، 1اي�ب١ٝ، �

ت�ٜٛ� ب�ْ�َر ت��ٜ� َ�ًُٞ اي�ٜ�قٝ�� بط١ٓ�ً ، 2004ّٜٛيٝٛ  ،�٤٬ اي�ٜٔ ض�� َ�ٛيٞ -18

اي���١ٝ ا���ؾ�٠، ا�٪�� اي���ٞ ايط��ع �ػ� يًذ١ٝ�ُ ا�ؿ�١ٜ �ُ�ٕ � ق٤ٛ ا��٫ٖ�� 

 يًُٓ�ٖر ٚ��� اي���ٜظ.

 ، اي�ٜ��.1أ�� ا��ٝ�، ��ا� ��ٝ�، ا��ٖ�� س�ٜج١ � اي���ٜ�، � -19

�ٜ�� ايؿ���، ، 1998ّٖـ/1419، أبٛ �ن�ٜ� �ٝٞ اي�ٜٔ �٢ٝ بٔ غ��ايٟٓٛٚ،  -20

 .ب�ٚ�، ي�ٓ�ٕ، 3: �٪ضط١ اي�ض�ي١، ، ٩َٚ��ا���: غ�ٝ� ا٭�ْ

، ت��ٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، ��اض١ � ا��ّٗٛ �1975ُ� �ص� ��� ا�ٛدٛ�،  -21

ٚاي١�ٝ�ٛ، س١�ً ا�ط٪ٚي� �ٔ ت��ٜ� ا��ًُ� أث٤�ٓ ا��١َ، ا�١َ�ٓ، ا�١ُ�ٓ اي��ب١ٝ يً�ب١ٝ 

 ٚايج���١ ٚاي�ًّٛ.

 

 

 


