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أوالً :القواعد العامة:
 تٓػس ايبخٛخ بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإلظبًٝص ،١ٜيف طبتًف فسٚع املعسف١
اإلْطاْٚ ١ٝاييت تتٛافس فٗٝا ايػسٚط اآلت:١ٝ
 )0إٔ ٜه ٕٛايبخح أصٝالً ٚتتٛافس ف ٘ٝغسٚط ايبخح ايعًُ ٞاملعتُد عً٢
املٓٗذ ١ٝاملتعازف عًٗٝا يف نتاب ١ايبخٛخ ايعًُ.١ٝ
 )3إٔ ٜه ٕٛايبخح َهتٛباً بًػ ١ضًَ ١ُٝساعٝاً دق ١اسبسٚف ٚاألغهاٍ  -إٕ
ٚددت َٚ -طبٛعاً عًْ ٢عاّ ( )IBMببٓط (ٚ )06خبط ( Traditional

ٚ )Arabicأال ٜصٜد عدد صفخات ايبخح عٔ  21صفخَ ١تطُٓ ١اهلٛاَؼ
ٚاملسادع.
 )2إٔ ٜه ٕٛايبخح ًَتصَاً بدق ١ايتٛثٝل ٚحطٔ اضتدداّ املصادز ٚاملسادع
ٚتجبٝتٗا ناآلت :ٞتهتب نٓ ١ٝاملؤيف (اضِ ايعا )١ً٥ثِ األمسا ٤األخس٣
يًُؤيف ٚميهٔ االنتفا ٤باسبسٚف اييت تػري إىل أمسا ،٘٥ثِ ٜهتب أمسا٤
املؤيفني املػرتنني َع٘  -إٕ ٚددٚا  ًٜٞ -ذيو ضٓ ١ايٓػس (ثِ عٓٛإ
ايبخح ٚاضِ اجملًَٚ ١هإ ايٓػس ،اجملًد ٚعدد ايصفخات).
 )4أال ٜه ٕٛايبخح قد ضبل ْػس ٙأ ٚقدّ يًٓػس يف أ ٟدٗ ١أخس.٣
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انقىاعد انعبية وإجراءات اننشر

ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضٌ ْطدتإ َٔ ايبخح عًٚ ٢زم  A4عً ٢إٔ ته ٕٛاملادَ ٠طبٛع١
مبطافات َصدٚد ١بني األضطس ٚعًٚ ٢د٘ ٚاحدٚ ،ضبفٛظ ١عًCD ٢

َتٛافل َع أدٗصٚ )IBM( ٠ذيو إىل عٓٛإ اجملً ١حبٝح ٜعٗس يف غالف
ايبخح اضِ ايباحح ٚيكب٘ ايعًَُٚ ٞهإ عًُ٘.
ٜ سفل بايبخح ًَدص يًبخح يف حدٚد ( 051 -011نًُ )١بايًػ ١ايعسب١ٝ
أ ٚبايًػ ١اإلظبًٝص.١ٜ
 خيطس ايباحح بكساز صالح ١ٝايبخح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗس ٜٔعً ٢األنجس
َٔ تازٜذ اضتالّ ايبخحٚ ،مبٛعد ايٓػسٚ ،زقِ ايعدد اير ٟضٓٝػس ف٘ٝ
ايبخح.
 يف حايٚ ١زٚد َالحعات َٔ احملهُني تسضٌ املالحعات إىل ايباحح إلدسا٤
ايتعدٜالت ايالشَ ،١عً ٢إٔ تعاد خالٍ َد ٠أقصاٖا غٗس.
 يًُذً ١اسبل يف إعاد ٠ايبخح إىل صاحب٘ إٕ ٚددت حاد ١يبعض
ايتعدٜالت عً.٘ٝ
 ذبتفغ اجملً ١حبكٗا يف إخساج ايبخح ٚإبساش عٓا ٜ٘ٓٚمبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا
يف ايٓػس.
ٜ عًِ صاحب ايبخح بكب ٍٛعًُ٘ يًٓػس.
 تًتصّ اجملً ١بإزضاٍ ْطد َٔ ١ايعدد إىل صاحب ايبخح املٓػٛز بعد طبع
ايعدد.
 تؤ ٍٚمجٝع حكٛم ايٓػس يًُذً.١
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Breast cancer in Hadhramout Sector – Yemen
……………………………………………………………….Ahmed M. Badheeb, MD
Abdulla S. Alyamani, MD, PhD
Abubakir A. Ba-amir, MD
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االفححبحٍة

االفتتاحية

بكًِ

زٝ٥ظ ايتخسٜس -زٝ٥ظ داَع ١االْديظ

ٜأت ٞإصدازْا هلرا ايعدد ٚيٛطٔ َجكٌ بايعدٜد َضٔ املطضتذدات ايضيت زَضال بعالهلضا عًض٢
ايعدٜضضد َضضٔ اجملضضاالت ايطٝاضضضٚ ١ٝاالقتصضضادٚ ١ٜايتعًُٝٝضض ١ضضضًب ًا ٚإ اب ض ًا  ،يعضضٌ َضضٔ أبضضسش
ضًبٝاتٗا ذيو ايرتادع ايهبري اير ٟغٗد ٙازباْضب اشبضدَٚ ٞدبًض ٞيف َعاْضا ٠ايٓضاع يف
اسبص ٍٛعً ٢نجري َٔ اشبدَات األضاض ١ٝاييت فٗٝا قٛاّ َعاغِٗ نتهساز اْكطاعضات
ايتٝاز ايهٗسباٚ ٞ٥عدّ اضتُساز تٛفس احملسٚقات  ،فطالً عٔ ايتدٖٛز ايرٜ ٟػضٗد ٙايٛضضع
األَين يف ايٛطٔ عَُٛاً ٚيف ايعاصُ ١صٓعا ٤عًٚ ٢د٘ اشبصٛص ٚ ،نضٌ ذيضو ٜعهضظ
ْفط٘ ضًباً عً ٢طبتًف األْػط ١اسبٝات ١ٝيًُضٛاطٓني َٚضٔ بٗٓٝضا املؤضطضات ايتعًُٝٝض١
َٚضضٔ أبسشٖضضا ازباَعضضات مبضضا أسبضضل أضضضسازاً َعٜٓٛضضَٚ ١ادٜضض ١بهافضضَٓ ١تطضضبٗٝا ٚعًضض ٢زأضضضِٗ
ايطالب ٚتعط ٌٝايٓػاط ايعًُٚ ٞايبخج ٞبٗا .
يهٔ يعٌ يف ذيو دزض ًا ٜهَ ٕٛصدز إلهلآَضا آيٝضات ايتػضٝري املػضسٚع ٚايطضع ٞازبضاد سبضٌ
َػهالتٓا اهلٝهً ١ٝيف ناف ١اجملضاالت ٚ ،الضضُٝا َضع حطضٛز االٖتُضاّ ايضدٚيٚ ٞاإلقًُٝضٞ
ملضضا ٜعتُضضٌ يف ايضضٛطٔ ٚاملتُجضضٌ يف املبضضادز ٠اشبًٝذٝضضَٚ ١ضضا خ ضض عٓٗضضا َضضٔ َضضؤ س عضضاّ
يًخضٛاز ايضضٛطين  ،باعتبضضاز ٖضضر ٜٔاسبضضدثني ٜهْٛضضإ غضسٜإ اسبٝضضا ٠يًضضٛطٔٚ ،يعضضٌ ٖضضرٖ ٙضضٞ
اإل ابٝات اييت ميهٔ اضتٓباطٗا يف ظٌ ٖر ٙاألحداخ ٚاملتػريات ايضيت َضس بٗضا ٚطٓٓضا يف
ٖ ضضر ٙاملسحً ضض ١املػ ضضسف ١عً ضض َ ٢ضضتػريات قادَ ضض ١يف ن ضضٌ األص ضضعد ٠عً ضضَ ٢ط ضضت ٣ٛايط ضضاح١
ايٛطٓ. ١ٝ
يهٔ َا ْسٜد ٖٓا إٔ ْؤند ٙباضتُساز ٖ ٛإٔ املؤضطات ايتعًُٝٝضٚ ١عًض ٢زأضضٗا ازباَعضات
ايٛطٓٝضض ١حهَٝٛضضَٗٓ ١ضضا أ ٚأًٖٝضض ١ضضضتعٌ ٖضض ٞايعكضضٌ املفهضضس ٚاألدا ٠ايعًُٝضٚ ١املضضالذ اآلَضضٔ
إلعضضاد ٠دزاضضضٚ ١ذبًٝضضٌ نضضٌ املػضضهالت ايضضيت ْٛادٗٗضضا يف طبتًضضف األصضضعد ، ٠ثضضِ اشبضضسٚج
بسؤ ٜضض ١عًُ ٝضضٚ ١عًُ ٝضض ١سبً ضضٗا مب ضضا حيك ضضل أٖ ضضداف ايتُٓ ٝضضٚ ١حيك ضضل ايسفاٖ ٝضض ١ياْط ضضإ
باعتباز ٙأدا ٠ايتُٓٚ ١ٝغاٜتٗا .
يجهة األندنس نهعهىو االجحًبعٍة وانحطبٍقٍة
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إْٓ ضضا ْأَ ضضٌ َ ضضٔ ص ضضٓاع ايكضضساز إٔ ٜط ضضتُعٛا مل ضضا ٜسف ضضع هل ضضِ َ ضضٔ ْ ضضدا َ ٤ضضٔ أد ضضٌ إٔ ٜع ٝضضدٚا
يًذاَعضضات ٚيًُسانضضص ايبخجٝضضَ ١هاْتٗضضا املسَٛقضضٚ ١زضضضايتٗا املٓػضضٛد ٠نضض ٞتضضؤد ٟدٚزٖضضا
ايضضر٦ٖٝ ٟضضال يضض٘ بهضضٌ نفضضاٚ ٠٤اقت ضضداز  ،خصٛص ض ًا عٓضضد حًضض ٍٛايػضضدا٥د ٚاألشَضضات ح ٝضضح
اسبادَ ١اض ١يالضتطضا ٠٤بعًضٚ ّٛزؤ ٣زدضاٍ ايعًضِ ٚايفهضس  ،إذ إٕ ايعًُضاٚ ٤املفهضسٖ ٜٔضِ
األقداز عً ٢حٌ َجٌ ٖضر ٙاملعطضالت بعٝضدًا عضٔ أ ٟحطضابات تػًضب َصضًخ ١األفضساد عًض٢
َصًخ ١ايٛطٔ ٚاألَ. ١
ٚضضضتعٌ داَعتٓضضا داَعضض ١األْضضديظ يًعًضضٚ ّٛايتكٓٝضضٚ ١احضضدَ ٠ضضٔ ازباَعضضات ايضضيت ذبُضضٌ
عً ٢ناًٖٗا َجٌ ٖر ٙايكٚ ِٝاملعاْ ٞايٓب َٔ ٖٞٚ ، ١ًٝخضالٍ َٓربٖضا ايعًُضٚ ٞايبخجضٞ
( صبًضض ١األْضضديظ يًعًضض ّٛاالدتُاعٝضضٚ ١ايتطبٝكٝضض ) ١تطضضع ٢إىل تٛضضضٝع فسصضض ١قسا٤تٗضضا
ٚتدا ٍٚضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعاّ ايٓػس اإليهرتْٚض ٞاملٛضضع ياصضدازات املتتايٝض١
عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذاَع ، ١يهٜ ٞطٌٗ عً ٢األنادميٝني ٚمجٝع املٗضتُني باجملضاٍ
ايبخج ضضَ ٞتابع ضض ١دد ٜضضد األحب ضضاخ املٓػ ضضٛز ٠ع ضضرب ٖ ضضر ٙايٓاف ضضرٚ ، ٠ق ضضد د ضضس ٣اعتُ ضضاد آي ٝضض١
ايتٛاصٌ باجملاٍ ايبخجضَ ٞتابعض ١ددٜضد األحبضاخ املٓػضٛز ٠عضرب ٖضر ٙايٓافضرٚ ، ٠قضد دضس٣
اعتُ ضضاد آي ٝضض ١ايتٛاص ضضٌ ٚايرتاض ضضٌ ٚذبه ضض ِٝاألحب ضضاخ إيهرتْٝٚض ضاً مب ضضا ٜبط ضضط اإلد ضضسا٤ات
ٚخيتص ضضس اي ضضصَٔ َ ضضٔ أد ضضٌ إتاح ضض ١ايفسص ضض ١يٓػ ضضس أن ضضرب ق ضضدز َ ضضٔ األحب ضضاخ ٚايدزاض ضضات
ايعًُٚ ، ١ٝازباَع ١تطُح يف إصداز اجملً ١بصٛز ٠ربصصَ ١ٝطتكً ١حبٝح ٜػط ٞعضدد
أحبضضاخ ٚدزاضضضات يف اجملضضاٍ ايعًُضضٚ ٞايتطبٝكضضٚ ٞعضضدد دزاضضضات ٚأحبضضاخ ايعًضض ّٛيف اجملضضاٍ
األدبٚ ٞاالدتُاع ٞمبا حيكل تٛضعاً أفكٝاً ٚزأضٝاً يف صباٍ ْػس األحباخ ٚايدزاضات .
ٜٚػ ضضٌُ ٖ ضضرا ايع ضضدد باق ضض َ ١ضضٔ ايكط ضضاٜا اسب ٜٛٝضضٚ ١ايبخ ضضٛخ ٚايدزاض ضضات املتدصص ضض َ ١ضضٔ
اجملضايني ايعًُضض ٞايتطبٝكضضٚ ٞاألدبض ٞاالدتُضضاعٚ ، ٞازباَعضضَ ١ضٔ خضضالٍ صبًتٗضضا ذبضضسص
دَٚضاً عًضض ٢اضضضتكطاب ايبضضاحجني املتُٝضضصٚ ٜٔتضضٛفري َٓضضرب عًُضض ٞهلضضِ ٜػضضذعِٗ عًضض ٢املصٜضضد
َ ضضٔ اإلْت ضضاج ايعًُ ضضٚ ٞايبخج ضض ٞباعتب ضضاز ٙإح ضضد ٣املؤغ ضضسات االض ضضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ضض ١األَ ضض١
ٚتكدَٗا .
ٚالٜطضضعٓا إال إٔ ْػضضهس نضضٌ تًضضو األقضضالّ ٚاألٜضضاد ٟايضضيت ح تضضأٍ دٗضضداً حتضض ٢ظٗضضس ٖضضرا
ايعدد إىل ايٓٛز ..
َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتعًَ ١ُٝٝصٜداً َٔ ايتكدّ ٚاالشدٖاز .
يجهة األندنس نهعهىو االجحًبعٍة وانحطبٍقٍة
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انعدد انعبشر انًجهد ( )6نىفًبر 3664و

القيادة التحويليت
لدى رؤساء األقسام
في بعض الجاهعاث السعوديت
دراست هيداًيت
الدكتور /أحمد محمد برقعان
أستاذ مشارك بقسم التربيت – جامعت حضرموث

الدكتور /صالح عبداهلل محمد حسه
أستاذ مساعد بقسم أصول التربيت – كليت التربيت – جامعت أسيوط

الدكتور /عبد الحكيم رضوان سعيد
أستاذ مساعد بقسم أصول التربيت – كليت التربيت – جامعت قناة السويس
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القيادة التحويليت

الكًادة التحىيلًة لدى رؤساء األقساو يف بعض اجلامعات السعىدية
دراسة مًداىًة
مكدمة:
إٕ لاح اؾاَع ١يف ؼكٝل أٖسافٗا ٜتٛقف عًٚ ٢نٛح ضٜ٩تٗا يفًػف١
ايتعًٚ ِٝأٖساف٘ ٚتطٜٛط َٓاٖذ٘ ٚأغايٝبَ٘ٚ ،ا وتاد٘ َٔ إَهاْات َاز١ٜ
ٚبؿطٜٚ ،١ٜكف عً ٢ضب ٠ٛشيو نً٘ تٛفط ايكٝاز ٠ايٛاع ١ٝٱزاض ٠ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝسػٔ ايتدطٝط هلا ٚتٓفٝص خططٗا بس٤اً َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ ست٢
ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
ٜٚٴعس ضٝ٥ؼ ايكػِ أسس أِٖ ايكٝازات اؾاَع ١ٝايص ٟمياضؽ زٚضاً فعا ً٫يف
تطٜٛط ا٭قػاّ ا٭نازمي ١ٝعًَ ٢ػت٪َ ٣ٛغػات ايتعً ِٝايعاي ،ٞنُا أْ٘
ٜتشٌُ عب ٤اٱؾطاف عً ٢ايكػِ ٜٚتٛىل َٗاَ٘ ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝايتسضٜػ،١ٝ
 ٬يًكػِ يف كتًف املػٚ٪يٝات ٚاملٗاّ اٱزاضٚ ١ٜاملاي.١ٝ
ٜٚعترب ضٝ٥ؼ ايكػِ ممج ً
ٚتؿري بعض ايسضاغات إىل إٔ ٚاقع ته ٜٔٛض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜهتٓف٘ ايعسٜس َٔ
املؿه٬ت َٗٓ ،ا َا -:ًٜٞ
 .1عسّ ٚدٛز اضتباطات بني أزا ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ملػاٛ٦يٝاتِٗ املدتًفاٚ ١اٱْتادٝا١
ا٭نازمي ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.

()1

 .2ت ااسْ ٞمماضغ اا ١ايك ٝااازات ا٭نازمي ٝاا ١اعُ ااسا ٤ايهً ٝااات ٚض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف
اؾاَعااات ايػااعٛز ١ٜيًكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ،١نااصيو عااسّ ااتعِٗ غكااا٥ل
ايكا٥س ايتش ًٜٞٛبسضدَ ١طن.١ٝ

()2

 .3إٔ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜككط ٕٚيف أزاَ ٤ػٛ٦يٝاتِٗ ايعًُٝاٚ ١ايتعًُٝٝاٚ ١ناصيو
يف أزاَ ٤ػٛ٦يٝاتِٗ يف فاٍ خسَ ١اجملتُع.

()3

ا 1اؾٝش1994 ،١
2

ا اايغاَسٖ1421 ،ٟا
3

ا اايسٖؿإ; ايػٝػ2005 ،ٞ
هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت
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 .4تسَْ ٞػت ٟٛايع٬قات اٱْػاْ ١ٝبني ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٚبني أعها ٤ايكػاِ ،فكاس
أٚنا ا ) (Seedorf,1992أْ اا٘ عٓ ااسَا ٜت ااٛىل ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ ٜفادا ا عذ ااِ
ايٛق اامل املطً اا ٛقها اا َ ٙ٩ااع ا٭عه ااا ٤أ ٚايع اااًَني بايكػ ااِ ،فٗ اا ٤٫٪عاد اا١
يكه اااٚ ٤ق اامل َ ااع اي ااطٝ٥ؼ ٚاؿ ااسٜح َع اا٘ ،إن اااف ١إىل زٚض ٙيف اٱؾ ااطاف عً اا٢
ايعاًَني بايكػِ ايصٜ ٟػتغطم ٚقتاً.
 .5عسّ ايكسض ٠عً ٢إضنا ٤نٌ ا٭طاطاف املعٓٝا ١اٗااّ ايكػاِٚ ،قاعٛب ١ايتعاَاٌ
َع اٱزاض ٠املطنعٚ ،١ٜقعٛب ١تٛفري املٛاضز اـاق ١يًكػِ(Gmelch, 1999).

 .6ا٫غتغطام يف ايٓاٛاس ٞاٱزاضٜا ١يًكػاِ يف ْعاري ػاٖاٌ تطاٜٛط َػات ٟٛا٭زا٤
ايتسضٜػٚ ٞايتعًٚ ُٞٝخسَ ١اجملتُع ٭عها ٤ايكػِ.
 .7قً ١اٱْتاد ١ٝايبشج ١ٝيٮعها ;٤سٝح إٕ قٝاّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ بططح فُٛعا١
َاأ ا٭عاااخ ايعًُٝاا ١عًاا ٢أعهااا ٤ا٭قػااّ ٜعاس َاأ ايهااطٚضٜات ا٭غاغاا ١ٝيف
اؾاَعات ،إ ٫إٔ ايهجري َٔ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٜ ٫ػاتطٝع ٕٛؼكٝال ايتٛافال باني
أعُاهلِ اٱزاضٚ ،١ٜططح ا٭عاخٚ ،خاق ١ا٭عاخ اييت ؼٌ قهااٜا َٚؿاه٬ت
اجملتُع.
ٚ .8أؾا اااض نا ااٌ َا اأ )2005

1990) ،(Jenkins,

 (Boice,إىل إٔ أنجا ااط

ايكااعٛبات اياايت ٜعاْٗٝااا ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف ايع٬قااات اٱْػاااْٚ ١ٝدااٛز بعااض
اي ااعَ ٤٬ش ٟٚايتعاَ ااٌ ايك ااعب يف ايكػ ااِ ،س ٝااح إٕ مس ااات ٖ اا ٤٫٪ا٭عه ااا٤
ايا ااعَ ٤٬تتُجا ااٌ يف أْٗا ااِ ها ااازي ٕٛعا ااس ٠يف ا٫دتُاعا ااات ٚ ،ا ااري َتعا اااْٚني
َٓٚععي ٕٛادتُاعٝاً عٔ باق ٞا٭عهاٜٚ ٤جري ٕٚاـ٬فات َع ايطًبٚ ١ايعَ٤٬
َُٗٚا فعًمل َعِٗ  ٫وبْٛو.
 .9افتكاااز ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ي اٮزٚاض ايكٝاز ٜا ١ايتش ًٜٝٛا ١اي ايت ٜٓبغاا ٞإٔ تتُجااٌ يف
َطاعاااتِٗ ي٬ستٝادااات ايفطزٜاا ١يًعاااًَني َعٗ اِ ٚايعُااٌ عًاا ٢تًبٝتٗاااٚ ،بٓااا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يٮقػاّ ٚمنصد ١ايػًٛى ايكٝاز ٟايتعا ْٞٚاملاطٕ،
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ٚايتشفٝاع ايااصٖو أ ٚا٫غااتجاض ٠ايعكًٝااٚ ،١تٛقعاااتِٗ ملػااتٜٛات عًٝااا َاأ ا٭زا،٤
ٚفُِٗٗ يعًُ ١ٝايتغري ٚآيٝات٘.
 َٔٚا٭غايٝب اؿسٜج ١اييت تػِٗ يف تطٜٛط أزا ٤ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢مٛ
ٜػاعس ف ٘ٝنٌ َٔ ايطٝ٥ؼ ٚاملطٚ٩غني يًٛق ٍٛإىل أعًَ ٢ػت َٔ ٣ٛاملباز٨
ٚايتشفٝع ،أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.transformational leadership ١ًٜٝٛ
ٜٚكٖ ّٛصا ا٭غً ٛعً ٢أغاؽ ٚدٛز ع٬قَ ١ؿرتن ١يهٌ َٔ ضٝ٥ؼ ايكػِ
ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعاًَني يف ايكػِ ،فايكا٥س ايتش ًٜٞٛاملتُجٌ يف ضٝ٥ؼ
ايكػِ ي٘ زٚض تعًٚ َِٗ ُٞٝيس ٜ٘قسض ٠عً ٢تٛسٝس ا٭عهاٚ ٤ايعاًَني شٟٚ
اٖ٫تُاَات ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاٱزاض َٔ ١ٜخ ٍ٬ايعٌُ عً ٢ؼكٝل أٖساف عًٝا
ت٪ز ٟإىل إسساخ تغريات َ٪ثطٚ ٠شَ ٟغعٚ ٣هلا طابع ؼ ًٜٞٛيف ايكػِٚ .قس
تتُجٌ ٖص ٙايتغريات يف ايتعا ٕٚاملؿرتى يف قٓع ايكطاض اا ىل ايكػِ" ،نُا
ميهٔ إٔ تتُجٌ يف تطٜٛط أزا ٤عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚتٛد ٘ٗٝعً ٢ايبشح
ٚا٫ط٬ع ٚاؾٛز ٠يف ايتسضٜؼ ٚايتعًٚ ِٝاملتابعٚ ١ايتشػني املػتُط" (Fertino,
).1996
ٚيف زضاغ ١قاّ بٗا اغعاز ّ2003 ،٠أنس فٗٝا عً ٢أُٖ ١ٝزٚض ضٝ٥ؼ ايكػِ يف
تُٓ ١ٝا٭عهاٚ ٤ب ّٔٝشيو ايسٚض َٔ خ ٍ٬قٝاّ ضٝ٥ؼ ايكػِ اػاعس ٠ا٭عها٤
يف سٌ َؿه٬تِٗ ٚتكً ٌٝايكطاعات بٚ ِٗٓٝإساط ١ا٭عها ٤بٓٛعَٔ ١ٝ
امل ٪طات ايعطبٚ ١ٝايسٚيَٚ ١ٝا ٜتعًل بٗاٚ ،أؾاض إىل إٔ ٖصا ايسٚض ايتُٟٓٛ
يٮعهاٜ ٤طتبط باٱْتاد ١ٝا٭نازمي ١ٝهل ٤٫٪ا٭عها ٤غٛا ٤عسز ايبشٛخ أٚ
املٓؿٛضات ٚاٱغٗاَات املدتًف ١هلِ.
 َٔٚثِ فإٕ ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيطٝ٥ؼ ايكػِ تؿهٌ قٛضاً َُٗاً يف إزاضت٘
يًكػِ سٝح تتُطنع ٖص ٙايكٝاز ٠يف كتًف ايٓؿاطات َٔ "تٛد ٘ٝاؾٗٛز مٛ
ؼكٝل أٖساف قسز ٠يف ايكػِ إىل ٖٝهً ١ٝتٓعٚ ١ُٝٝض ١ٜ٩ثكافَ ١ٝؿرتن١
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بني أعها ٤ايكػِ اٚ ، 4نٌ ٖص ٙايٓؿاطات ايتش ١ًٜٝٛتتٛقف عًَ ٢كسضَٗٚ ٠اض٠
َٔ ٜسٜط أٜ ٚكٛز ايكػِ اَ 5ع َطاعات٘ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ
عً ٢تًبٝتٗاٚ ،ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكًٚ ،١ٝتٛقعات٘ ملػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زاٚ ،٤فُٗ٘ يعًُ ١ٝايتغري ٚآيٝات٘.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف نَ ٤ٛا غبل ْ٬سغ إٔ ٖٓاى تسْ ٞيف ايهفا ٠٤اٱزاض ١ٜيط٩غا ٤ا٭قػاّ،
ٚافتكازِٖ يٲعساز ٚاـرب ٠اٱزاض ;١ٜعً ٢املػت ٣ٛايعطبٚ ٞايػعٛز ٟأٜهاً; سٝح
إٕ نجرياً ممٔ ٜتٛىل ٖصا ايعٌُ ٜبسأ ٕٚعًُِٗ ز ٕٚضٚ ١ٜ٩انش ١جملاٍ اٱزاض٠
ٚز ٕٚإعساز َػبل أ ٚخرب ٠إزاض ١ٜبٗصا املٓكب اؾسٜسْ ،اٖٝو عٔ قً ١إملاَِٗ
با٭غايٝب اٱزاض ١ٜاؿسٜجٚ ،١اييت َٓٗا أغً ٛايكٝاز ٠ايتشَٚ ،١ًٜٝٛا تتطًب٘
َٔ َٗاضات ٚأزٚاض ٜٓبغ ٞعً ٢ض٩غا ٤ا٭قػاّ ايكٝاّ بٗا; ستٜ ٢ػُٗٛا يف تطٜٛط
أقػاَِٗ ا٭نازمي.١ٝ
ٚسٝح إٕ تطٜٛط ايكػِ ا٫نازميٜ ٞطتبط إهابٝاً ب زا ٤ضٝ٥ؼ ايكػِ
نكا٥س ؼ ًٜٞٛ٭عهاٚ ٘٥نصيو ب زا ٤ا٭عهاٚ ٤ايتعاَِٗ بتٛدٗٝات ضٝ٥ػِٗ
ٚتعا ِْٗٚعً ٢ؼكٝل أٖساف ايكػِ ،فإٕ ٖصا ا٭زاٜ ٤طتبط غًبٝاً بايغٝا عٔ
ايعٌُ; يصيو فُٔ اي٬ظّ زضاغٖ ١ص ٙا٭مناط َٔ ايكٝازَٚ ٠س ٣تٛافط مساتٗا
يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزٖٚ ;١ٜصا َا غتك ّٛب٘ ٖصٙ
ايسضاغ.١
ٚت غٝػاً عًَ ٢ا غبل ميهٔ قٝا َ ١ؿهً ١ايسضاغ ١يف ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ ايتاي:ٞ
َ ا َس ٣تٛافط َٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛزٚ َٔ ١ٜدْٗ ١عط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ؟
ٜٚتفطع ٖصا ايػ٪اٍ إىل ا٭غ ١ً٦ايفطع ١ٝايتاي-:١ٝ
4

ا )(Cray, 1996
5

ا )(Yair, 2000, 602
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َ 1ا طبٝع ١ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ؟
َ 2ا أِٖ مسات ٚأزٚاض ض٩غا ٤ا٭قػاّ نكاز ٠ؼًٜٝٛني؟
 3إىل أَ ٟسٜ ٣ػتدسّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزَٗ ١ٜاضات
ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ؟
َ 4ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ؟
َ 5ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى؟
َ 6ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني
َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗا؟
َ 7ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً١ٝ
يًعاًَني بايكػِ؟
َ 8ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤؟
َ 9ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بفِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري
ٚآيٝات٘؟
َ 10ا َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز٠
ايتغٝري؟
َ 11ا ايتكٛض املكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛز١ٜ
باغتدساّ أغً ٛايكٝاز ٠ايتش َٔٚ ١ًٜٝٛخْ ٍ٬تا٥ر ايسضاغ١؟
هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت
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أهداف الدراسة-:
غعمل ايسضاغ ١ؼكٝل ا٭ٖساف ا٫ت-:١ٝ
 1تعطف طبٝع ١ايكٝاز ٠ايتشَٚ ١ًٜٝٛفَٗٗٛاٚ ،أٖسافٗاٚ ،أمناطٗاٚ ،أبعازٖا
ٚاغرتاتٝذٝتٗا.
 2تعطف أِٖ مسات ٚأزٚاض ض٩غا ٤ا٭قػاّ نكاز ٠ؼًٜٝٛني.
 3تعطف آضا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف َس ٣اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜملٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ.
 4تعطف َتطًبات تطبٝل ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭زٚاضِٖ ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
بعض اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط ب بعاز ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
 5تكس ِٜتكٛض َكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات
ايػعٛز ١ٜيف ن ٤ٛأبعاز ايكٝاز ٠ايتش َٔٚ ١ًٜٝٛخْ ٍ٬تا٥ر يسضاغ.١

أهنًة الدراسة-:
 1ميهٔ إٔ تػِٗ ايسضاغ ١يف إثطا ٤املهتب ١ايعطب ١ٝاا تتهُٓ٘ َٔ َعًَٛات
ٚبٝاْات عٔ اغتدساّ أسس ا٭غايٝب اؾسٜس ٠يًكٝاز ٠يف اجملاٍ ايرتب.ٟٛ
 2قس تفٝس ايسضاغ ١يف ا٫ضتكا ٤اٗاضات ضٝ٥ؼ ايكػِ ٚتطٜٛط شات٘ ٚسٌ ايهجري
َٔ َؿه٬ت قػُ٘.
 3ميهٔ إٔ تفٝس ٖص ٙايسضاغ ١يف ايٛقٛف عً ٢املٗاضات ايفعً ١ٝاييت ٜٓبغٞ
يط٩غا ٤ا٭قػاّ اٱملاّ بٗا َٚطاعاتٗا يكٝاز ٠أقػاَِٗ عً ٢م ٛعًُٜ ٞطتكٞ
با٭عهاٚ ٤وكل أٖسافِٗ.
 4نُا ميهٔ إٔ تفٝس ايسضاغ ١يف ؼسٜس بعض املٗاضات ايكٝاز ١ٜاييت تفٝس يف
إعساز سكٝب١

تسضٜب ١ٝيط٩غا ٤ا٭قػاّ أ ٚاملطؾشني يط٥اغ ١ا٭قػاّ

باؾاَعات ايعطبٚ ١ٝايػعٛز.١ٜ
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 5تكسّ ايسضاغَ ١عًَٛات زقٝك ١عٔ ٚاقع َٚػت ٣ٛض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜإىل املػتٜٛات ايعًٝا ٫ؽاش قطاضات َٓاغب ١سٝاٍ
ايٓٗٛض بٗصا املػتٚ ٣ٛتطٜٛط.ٙ

مصطلحات الدراسة :
 ايكٝاز ٠ايتش : ١ًٜٝٛتعطف ب ْٗا "ايكسض ٠عً ٢ايت ثري يف قٚ ِٝاػاٖات
َٚعتكسات ٚغًٛنٝات اٯخط َٔ ٜٔخ ٍ٬ايعٌُ َعِٗ ٚبِٗ ٱلاظ َُٗ١
 ٚطض يًهً.)6(" ١ٝ
ٜٚعطفٗا ايباسج ٕٛإدطاٝ٥اً ب ْٗا مماضغات ضٝ٥ؼ ايكػِ ايكا ١ُ٥عً ٢بٓا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِٚ ،منصد ١ايػًٛى اق ٠ٛايؿدك، ١ٝ
َٚطاعات٘ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗاٚ ،ؼفٝعٙ
ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِٚ ،تٛقع٘ ملػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زاٚ ،٤فُٗ٘ يعًُٝات ايتغٝري ٚآيٝاتَ٘ٚ ،س ٣إَهاْات٘ يف ؼكٝل ايكِٝ
املطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري ٚضفع املػت ٣ٛايعًُ ٞيًكػِ ٚايعاًَني َع٘.
 ضٝ٥ؼ ايكػِ  :ايؿدل املتدكل يف داْب َٔ دٛاْب املعطف ١اٱْػاْ١ٝ
ٜٚغًب عً ٘ٝا٫غتكٚ ٍ٬ايفطز ٖٛٚ ،١ٜقا٥س تطبٜ ٟٛعٌُ بططٜك ١زميكطاط١ٝ
َع مجاع ١قغري َٔ ٠ا٭عهاٚ ٤وطم عً ٢تُٓ ٘٥٫ٚ ١ٝيًكػِ ٚظٜاز٠
إْتادٝت٘ ا٭نازمي. )7( ١ٝ
ٜٚعطف٘ ايباسج ٕٛإدطاٝ٥اً ب ْ٘ :ايؿدل املتدكل يف داْب َٔ دٛاْب
املعطف ١اٱْػاْ ١ٝبإسس ٣اؾاَعات ايػعٛزٚ ١ٜايصٜ ٟكٛز مجاع َٔ ١أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚوطم عً ٘٥٫ٚ ٢يًكػِ ا٭نازميٚ ٞظٜاز ٠إْتادٝت٘
ا٭نازمي.١ٝ

6

ا )(Roueche et al., 1989, 11
7

ا )(clark,1987
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دراسات سابكة-:
أ :ً٫ٚزضاغات تطتبط بايكٝاز ٠ايتش:١ًٜٝٛ
 .1زضاغ ١ااهل٬ي-: 2001 ،ٞ
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تعااطف َعٓاا ٢ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ١ايكٝاااز ٠اٱدطاٝ٥ااٚ ١نٝفٝاا١
تٛظٝفُٗااا يف اجملاااٍ ايرتبااٚ ،ٟٛقااس اغااتدسّ ايباسااح املاآٗر ايٛقااف ٞايتشًًٝاا،ٞ
ٚاغتدسّ اغتباْ ١يسضاغ ١غًٛنٝات ايكٝااز ٠اٱدطاٝ٥اٚ ١ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١ياس٣
عُااساٚ ٤ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف بعااض ايهًٝااات اؾاَعٝاا ١ظاَعااات املٓكااٛضٚ ٠طٓطااا
ٚعني مشؼ.
ٚقس اته َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١إٔ عُسا ٤ايهًٝات نااْٛا ؼاًٜٝٛني يف أمنااطِٗ
ايكٝازٚ ١ٜإٔ إزضاناتِٗ يف َععِ ا٭سٝإ تؿري إىل أِْٗ ٜتكاطف ٕٛبطاطم تػاع٢
إىل ْكٌ ٚؼ ٌٜٛب٦ٝات ايعٌُ يًتٛفٝل باني املجاٌ ٚايطُٛساات ٚا٭ٖاساف اـاقا١
بِٗ ٚب تباعِٗ ،نُا أٚنشمل ايسضاغ ١إٔ غابٌ ايعُاساٚ ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٚأعهاا٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ يف ؼكٝل شيو ناْمل غًٛنٝات ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚاته َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١املٝساْٝا ١إٔ ايعُاساٚ ٤ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٚأعهاا٦ٖٝ ٤ا١
ايتااسضٜؼ ناااْٛا زميكااطاطٝني َاأ سٝااح منااط ايكٝاااز ٠اي اصٜ ٟتبعْٛاا٘ يف املٛاقااف
اياايت تتطًااب قااطاضات سػاغاا ،١نُااا أٚنااشمل ايسضاغاا ١إٔ ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ايعًُٝاا١
ايا ااص ٜٔمشً ااتِٗ ايسضاغا اا ١نا اااْٛا ؼا ااًٜٝٛني أنجا ااط َا اأ نا اا ِْٗٛإدا ااطاٝ٥ني يف
أمناطِٗ ايكٝازٚ ،١ٜناإ ايػاًٛى ايتشا ًٜٞٛاياص ٟاغاتفازٚا َٓا٘ بسضدا ١نابري٠
ٖ" ٛايسافع ١ٝاملػتٛسا."٠
 .2زضاغ ١اَكطف-: 2002 ،٢
ٖسفمل ايسضاغا ١تعاطف املتطًباات اي٬ظَا ١٭غاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١املسضغا١ٝ
باعتباضٖا َسخ ٬يًتغٝريٚ ،ايتٛقٌ يتكاٛض َكارتح يتطاٜٛط أزاَ ٤اسٜط املسضغا ١يف
َكط عً ٢ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
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ٚاغ ااتدسّ ايباس ااح امل اآٗر ايٛق ااف ٞايتشً ًٝاا ٞيًتٛق ااٌ إىل ايتك ااٛض املك اارتح
يتطٜٛط أزاَ ٤اسٜط املسضغا ١يف َكاط عًا ٢نا ٤ٛأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ،١اياصٟ
تهاأُ مخػاا ١قاااٚض تٓاٚي امل :ا٫عتباااضات ٚاملتطًبااات اـاقاا ١بايػااُات ٚايكااِٝ
املُٗ ١اييت هب إٔ وع ٢بٗا َسٜط ٚاملسضغ ١اي ّٛٝنكاز ٠ؼًٜٝٛني يهٜ ٞكاٛزٚا
ايتغا ااٝريٚ ،املتطًبا ااات اـاقا اا ١باعتبا اااض املا ااسٜط ٜٔنعُا اا ٤٬يًتغا ااٝريٚ ،نا ااصيو
املتطًبات اـاق ١باعتباض املسٜط ٜٔنإزاضٜني ،ثِ ا٫عتباضات ٚاملتطًباات اـاقا١
اػااٛ٦يٝات املااسٜط ٜٔيف ت نٝااس ايتعًاا ِٝايؿاااٌَ يًُذتُااع املسضغاا ،ٞإناااف ١إىل
ا٫عتباضات اـاق ١بػًٛنٝات املسٜط ٜٔنكاز ٠ؼًٜٝٛني.
 .3زضاغ ١ا: (Bolkan; Goodboy, 2009
ٖااسفمل ايسضاغاا ١عااح ايع٬قااات بااني أبعاااز ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١انايهاضٜعَااا،
ٚا٫عتباض ايفاطزٚ ، ٟا٫غاتجاض ٠ايعكًٝاٚ ١كطداات ايتعًا ِٝاؾااَع ٞاناايتعًِ
ايعكًٚ ،ٞايتعًِ ايعاطفٚ ،ٞساي ١ايسافعٚ ،١ٝإؾباع ا٫تكاٍ َٚ ،ؿاضن ١ايطايب،
ٚإزضانات ايطايب ملكساق ١ٝاملعًِ انايهفاٚ ،٠٤اؾساض ٠بايجكٚ ،١سػٔ ايٓ. ١ٝ
ٚتؿااري ايٓتااا٥ر إىل إٔ املهْٛااات ايج٬ثاا ١يًكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١ايتسضٜػاا ١ٝنًااٗا
اضتبطمل بسضدَ ١تٛغط ١إىل ق ١ٜٛادطدات ايتعً ِٝاؾاَع ٞيًط. ٬
 .4زضاغ ١ا:(CHUNG-KAI; CHIA-HUNG, 2009
ٖ ااسفمل ايسضاغ اا ١تٛظ ٝااف اهل ٜٛاا ١ا٫دتُاع ٝااْٚ Social-identity ١عط ٜاا١
اياتغري ا٫دتُااع social-exchange theory ٞيف عاح زٚض ع٬قاات ايكا٥ااس
ٚع٬قاات ظَٝاٌ ايعُاٌ  leader-member relationshipsيف تفػاري ايع٬قا١
بني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١باني أزا ٤املُٗا /١غاًٛى املٛاطٓا ١ايتٓعُٝٝا ٚ ،١ػُٝاع
بٝاْات َٔ َ1040عًِ يف َ 52سضغ ١ابتسا ١ٝ٥يف تاٜٛإ.
ٚأظٗااطت ايٓتااا٥ر إٔ أضبعاا ١أبعاااز َاأ ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١هلااا آثاااض إهابٝاا ١عًاا٢
ع٬قااات ايكا٥ااس ،ااري إٔ ا٫عتباااض ايفااطزٚ ٟايسافعٝاا ١املًُٗاا ١فكااط  ٜا٪ثطإ بكااٛض٠
٫
إهاب ١ٝعً ٢ع٬قات ظَ ٌٝايعٌُ .نُا ٚدس إٔ ع٬قات ايكا٥س تعس َتٓب٦اًا فعاا ً
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٭زا ٤املُٗاا ١عاأ ع٬قااات ظَٝااٌ ايعُااٌ  ،بُٓٝااا تعااس ع٬قااات ظَٝااٌ ايعُااٌ َتٓب ٦ااً
أفهٌ -عٔ ع٬قات ايكا٥س -يػًٛى املٛاطٓ ١ايتٓع.١ُٝٝ
 .5زضاغ ١ا:(Munir; Nielsen; Gomes, 2010
ٖا ااسفمل ايسضاغا اا ١تعا ااطف ايع٬قا اا ١با ااني ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا ااٚ ١با ااني ا٭عا ااطاض
ا٫نت٦ابٝاا ١يااس ٣امل ااٛظفني يف ايطعاٜاا ١ايكااش ٚ .١ٝق ٝاااؽ ايكٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا١
باغا ااتدساّ َكٝا اااؽ ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١ايعا ااامل ، ٞنُا ااا

قٝا اااؽ ا٫نت٦ا ااا

باغتدساّ قا ١ُ٥ا٫نت٦ا ا٭غاغ.١ٝ
ٚأظٗ ا ااطت ايٓت ا ااا٥ر اضتب ا اااط ايك ٝا اااز ٠ايتش ًٜٝٛا اا ١بك ا ااٛض ٠غ ا ااًب ١ٝب ا ااا٭عطاض
ا٫نت٦اب ٝاا ١عٓ ااس َػ اات ٣ٛز٫ي اا ١أق ااٌ َ اأ ٚ ،0.01ن ااصيو اػا ا املتابع اا ١عٓ ااس
َػت ٣ٛز٫ي ١أقٌ َأ  0.01أٜهااًَٚ ،أ املتٛقاع اضتباطٗاا باا٭عطاض ا٫نت٦ابٝا١
عٓس َػت ٣ٛز٫ي ١أقٌ َأ  ;0.05مماا ٜعهاؼ استُايٝا ١إغاٗاّ ايكااز ٠ايتشاًٜٝٛني
يف محاَٛ ١ٜظف َٔ ِٗٝتطٜٛط انت٦ا أغاغ.ٞ
 .6زضاغ ١ا:(Ali; Baber; Bangash, 2011
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تكاا ِٜٛايع٬قاا ١بااني أمناااط ايكٝااازٚ ٠اْتُااا ٤ا٭فااطاز يًُ٪غػاا١
اي اايت ٜعًُ اا ٕٛبٗ اااٚ ،ق ااس طب اال ايب اااسج ٕٛاغ ااتباْ ١ايك ٝااازَ ٠تع ااسز ٠ايعٛاَ ااٌ شات
ايكاٝغ ١ايككاري(Multifactor Leadership Questionnaire- Short ٠
) Formعًآَ ٢ػااٛب ٞؾااطنات أزٜٚااٚ ١طٓٝاٚ ١عاملٝاا ١يف بانػااتإ ٚشيااو خااٍ٬
دٛيتني َٔ ايتطبٝل.
 ٫بااني منطاا ٞايكٝاااز ٠اايتشًٜٝٛاا١
ٚقااس أٚنااشمل َعاااَ٬ت بريغاا ٕٛاضتباط ااً زا ً
ٚاٱدطاٝ٥ااٚ ١بااني اْ٫تُااا ٤يًُ٪غػاا ;١سٝااح نااإ ت ا ثري ايكٝاااز ٠اٱدطاٝ٥اا،%23 ١
ٚبًغ ت ثري ايكٝاز ٠ايتش.%46 ١ًٜٝٛ
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 .7زضاغ ١ا:(Birasnav; Rangnekar; Dalpati, 2011
ٖسفمل ٖص ٙايسضاغ ١عح ايع٬ق ١ايب ١ٝٓٝبني ايكٝاز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١إزاض ٠املعطفا١
management

ٚ knowledgeب ا ااني فٛا ٥ا ااس ا ٚإب ا ااساع ضأؽ امل ا اااٍ ايبؿ ا ااطٟ

 human capital creation or benefitsاملسضى بٛاغط ١املٛظف.
ٚق ااس أظٗ ااطت ايٓتا ااا٥ر إٔ ايك اااز ٠ايتشا ااًٜٝٛني ي ااس ِٜٗاستُا اااٍ يًتا ا ثري عًا اا٢
إزضانات َٛظف ِٗٝيفٛا٥س ضأؽ املاٍ ايبؿط ،ٟنُاا إٔ ياس ِٜٗا٫ستُااٍ ا٭نارب
يعٜااازٖ ٠ااص ٙايفٛا٥ااس َاأ خاا ٍ٬تهااُٗٓٝا يف عًُٝاا ١إزاض ٠املعطفااٚ ،١ت غااٝؼ ثكافاا١
تٓعٚ ،١ُٝٝتؿذٝع ايتٛاقٌ بني املٛظفني.
 .8زضاغ ١ا:(Wang; Zhu, 2011
غع ٢ايباسجإ يف ٖص ٙايسضاغ ١إىل عح ايع٬قا ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١باني
اهل ٜٛاا ١املبسع ااٚ creative identity ١ب ااني ا٫ب ااساع ٚ creativityشي ااو َ اأ
َٓعا ااٛض َتعا ااسز املػا ااتٜٛات افا ااطز ،فُٛعا ااٚ ، ١قا ااس ٚدا ااس ايباسجا ااإ إٔ ايكٝا اااز٠
ايتشًٜٝٛاا ١شات املػاات ٣ٛايفااطز ٟقااس أثااطت بسضداا ١إهابٝاا ١عًاا ٢اٱبااساع ايفااطزٟ
يًُٛظفني بكٛض ٠ري َباؾط َٔ ٠خ ٍ٬اهل ١ٜٛاملبسع ١ايفطزٜاٚ .١يف املكاباٌ ٚداس
إٔ اهل ١ٜٛاملبسع ١يًُذُٛع ١قس تٛغطمل ايع٬قا ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا -١عًا٢
َػ اات ٣ٛاجملُٛع ااٚ -١ب ااني إب ااساع اجملُٛع ااٚ .١ن ااصيو ٚد ااس إٔ اهل ٜٛاا ١املبسع اا١
يًُذُٛع ١تٛغطمل ايع٬ق ١بني ايكٝاز ٠ايتش -١ًٜٝٛعًاَ ٢ػات ٣ٛاجملُٛعا-١
ٚبني اهل ١ٜٛاملبسع ١ايفطز.١ٜ
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ثاْٝاً :زضاغات تطتبط بطٝ٥ؼ ايكػِ ٚأزٚاض: ٙ
 .2زضاغ ١اايسٖؿإ ،ايػٝػ-: 2005 ،ٞ
ٖ ااسفمل ايسضاغ اا ١تع ااطف آضا ٤أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ س اا ٍٛزضد اا ١أزا ٤ض٩غ ااا٤
ا٭قػاّ يٛظا٥فِٗ َٚػٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝاٚ ،١ع٬قا ١شياو بسضدا ١ضناا أعهاا٦ٖٝ ٤ا١
ايتسضٜؼ عٔ عًُِٗ.
ٚطبل ايباسجإ اغتباْ ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١املٓٛف،١ٝ
ؼتاا ٟٛعًاا ٢أضبعاا ١فااا٫ت ملػااٛ٦يٝات ض٥ااٝؼ ايكػااِ ٖاا :ٞاملػااٛ٦يٝات ايعًُٝاا١
ٚايتعً ،١ُٝٝاملػٛ٦يٝات اٱزاضٜا ،١املػاٛ٦يٝات ايػٝاغاٚ ١ٝا٫دتُاعٝاٚ ،١املػاٛ٦يٝات
اـاقاا ١غسَاا ١اجملتُااع .نُااا ؼتاا ٟٛعًاا ٢فاااٍ خااام بطنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا١
ايتسضٜؼ عٔ عًُِٗ.
ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغٚ ١دٛز ع٬قَٛ ١دب ١شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥بني أزا ٤ض٩غا٤
ا٭قػاّ ؾٛاْب َػٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٚ ١ٝبني ضنا أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عٔ عًُاِٗ.
نُا بٓٝامل ايٓتاا٥ر إٔ ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ٜا٪زَ ٕٚػاٛ٦يٝاتِٗ اٱزاضٜاَٚ ،١ػاٛ٦يٝاتِٗ
ا٫دتُاعٝاٚ ١ايػٝاغااَ ،١ٝأ ٚدٗااْ ١عاط أفااطاز ايعٓٝاَ ١اأ أعهاا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ
ٚأْٗ ا ااِ ٜكك ا ااط ٕٚيف ازاَ ٤ػ ا ااٛ٦يٝاتِٗ ايعًُ ٝا ااٚ ١ايتعً ُٝٝا ااٚ ١ن ا ااصيو يف أزا٤
َػٛ٦يٝاتِٗ يف فاٍ خسَ ١اجملتُع.
ٚق ااس أٚق اامل ايسضاغ اا ١به ااطٚض ٠إنػ ااا ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ املع اااضف ٚا٫ػاٖ ااات
ٚاملٗاااضات اي٬ظَاا ١٭زا ٤أزٚاضٖااِ ٚ ،تعطٜااف ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ با٭غااايٝب اؾسٜااس ٠يف
فاااٍ ايتٓعااٚ ِٝاٱزاضٚ ٠تكاا ِٜٛا٭زاٚ ٤ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١٭عهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ.
ٚنااصيو إدااطاَ ٤عٜااس َاأ ايسضاغااات اياايت ميهاأ إٔ تػااِٗ يف تطقٝااٚ ١ظٜاااز ٠فٗااِ
ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ٭زٚاضٖ ااِ ٚايٛق ااٛف عً اا َ ٢ااس ٣نف ااا٤تِٗ يف أزاَ ٤ػ ااٛ٦يٝاتِٗ
ٚزضاغ ١ايع٬ق ١بني أزاٖ ٤ص ٙاملػٛ٦يٝات َٚتغريات أخط ٣ري َتغري ايطنا.
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 .3زضاغ ١ااؿطب-: 2007 ،ٞ
ٖ ااسفمل ٖ ااص ٙايسضاغ اا ١تع ااطف ا٫ػاٖ ااات اؿسٜج اا ١يف ف اااٍ ايتُٓ ٝاا ١املٗٓ ٝاا١
ٱعساز ٚاختٝاض ايكٝازات ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطبٚ ،ٞايتٛقٌ
إىل تكااٛض َػااتكبً ٞميهاأ َاأ خ٬ياا٘ تفعٝااٌ ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١ٱعااساز ايكٝااازات
ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب ٞيف ن ٤ٛايكٝاز ٠ايرتب ١ٜٛاؿسٜج.١
ٚاغااتدسّ ايباسااح املاآٗر ايٛقااف ٞايتشًًٝاا ٞنُااا اغااتعإ ب غااً ٛزيفاا ٞيف
زضاغت٘ٚ ،قاسّ ايباساح منٛشداا يًتكاٛض املكارتح يتطاٜٛط ايتُٓٝا ١املٗٓٝا ١يًكٝاازات
ايرتبٜٛا اا ١املسضغا اا ١ٝيكٝا ااازَ ٠سضغا اا ١املػا ااتكبٌ با ااس ٍٚا٭عها ااا ٤يف نا اا ٤ٛايكٝا اااز٠
ايتشًٜٝٛااٚ ،١ايااصٜ ٟعُااٌ ناأُ ٚفاال أضبعاا ١قاااٚض ٖاا :ٞايٓٝااٚ ١اؿااٛاض ٚاؿااسخ
ٚايسي .ٌٝنُا ٜٓبغ ٞإٔ ٜطاع ٞا٫عتباضات اٯت :١ٝا٫عتباضات ٚاملتطًباات اـاقا١
بايػا ااُات ٚايكا اا ِٝاملُٗا اا ١ايا اايت ها ااب إٔ وعا اا ٢بٗا ااا َا ااسٜط َسضغا اا ١املػا ااتكبٌ،
ٚا٫عتبا اااضات ٚاملتطًبا ااات اـاقا اا ١باعتبا اااض ايكا٥ا ااس ايرتبا اا ٟٛنعُٝا ااٌ يًتغا ااٝري،
ٚا٫عتباضات ٚاملتطًبات اـاق ١باعتبااض ايكا٥اس ناإزاضٚ ،ٟا٫عتبااضات ٚاملتطًباات
اـاق ١اػٛ٦يٝات ايكا٥اس ايرتبا ،ٟٛإنااف ١إىل ا٫عتبااضات اـاقا ١بػاًٛنٝات
املسٜط ٜٔنكاز ٠ؼًٜٝٛني.
تعلًل عاو على الدراسات السابكة-:
ا :ً٫ٚقٛض ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
تتفل ايسضاغات ايػابكَ ١ع ايبشح اؿااي ٞيف تٓاٚهلاا قاٛض ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا، ١
سٝح

تٓاٚي٘ يف عس ٠فا٫ت ٚشيو نُا -:ًٜٞ

أ :ً٫ٚفاااٍ ايتعًاا ِٝاملسضغااَ ٞاأ سٝااح عااح َتطًباتاا٘ يف املسضغاا ١نسضاغاا١
اَك ااطفٚ 2002 ،٢غ اابٌ تفع ٝااٌ ايتُٓ ٝاا ١املٗٓ ٝاا ١ٱع ااساز ايك ٝااازات ايرتب ٜٛاا١
ملسضغ ١املػتكبٌ باس ٍٚاـًاٝر يف نا ٤ٛأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاَ ١جاٌ زضاغا١
ااؿطب ااٚ 2007 ،ٞن ااصيو ع ااح ايع٬ق اا ١ب ااني ايكا ٥ااس ايتش ااٚ ًٜٞٛظَ ًٝاا٘ يف
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ايعُ ااٌ ٚب ااني غ ااًٛى املٛاطٓ اا ١ايتٓع ُٝٝاا ١يف امل ااساضؽ ا٫بتسا ٝ٥ااَ ١ج ااٌ زضاغ اا١
ا. (Chung Kia; Chia Hung, 2009
ثاْٝا ااً :ف اااٍ ايتعً اا ِٝاؾ اااَع ٞفك ااس عج اامل زضاغ اا ١ااهل٬ي اا 2001 ،ٞغ اابٌ
اغ ااتدساّ ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١يف اجمل اااٍ ايرتب ااٚ ٟٛشي ااو يف بع ااض نً ٝااات
اؾاَعاات املكاطٚ ،١ٜتٓاٚيامل زضاغا ١ا (Bolkan; Goodboy, 2009ايع٬قا١
بني ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛبني كطدات تعًِ ايطايب.
ثايجااً :اجملااٍ ايطا

سٝاح تٓاٚيامل زضاغا(Munir; Nielsen; Gomes, 2010) ١

ايع٬قاا ١بااني ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااٚ ١بااني ا٭عااطاض ا٫نت٦ابٝاا ١يااس ٣املااٛظفني يف
ايطعاٜاا ١ايكااش .١ٝنُااا تٓاٚياامل زضاغاا ١ا(Ali; Baber; Bangash, 2011

تك اا ِٜٛايع٬ق اا ١ب ااني أمن اااط ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛااٚ ١اْتُ ااا ٤امل ااٛظفني يؿ ااطنات
ا٭ز ١ٜٚاييت ٜعًُ ٕٛبٗا يف بانػتإ.
ضابعااً :فااٍ اٱباساع ،سٝاح تٓاٚيامل زضاغا ١ا(Birasnav; Rangnekar; Dalpati, 2011

عح ايع٬ق ١ايب ١ٝٓٝبني ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛإزاض ٠املعطفٚ ١بني فٛا٥اس أ ٚإباساع
ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟاملسضى بٛاغط ١املٛظف ،نُاا تٓاٚيامل زضاغا١

ا(Wang; Zhu,2011

عح ايع٬ق ١باني ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛاٚ ١اهلٜٛا ١املبسعاٚ ١باني إباساع ايفاطز ٚإباساع
اؾُاع.١
ثاْٝاً :قٛض ض٩غا ٤ا٭قػاّ-:
تٓاٚيمل زضاغ ١اايسٖؿإ ،ايػٝػ 2005 ،ٞتعطف آضا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ سٍٛ
زضداا ١أزا ٤ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يٛظااا٥فِٗ َٚػااٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝااٚ ،١ع٬قاا ١شيااو بسضداا١
ضنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ عاأ عًُااِٗ ،نُااا تٓاٚياامل زضاغاا ١ااؿطباا2007 ،ٞ
تعااطف ا٫ػاٖااات اؿسٜجاا ١يف فاااٍ ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١ٱعااساز ٚاختٝاااض ايكٝااازات
ايرتب ١ٜٛملسضغ ١املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب.ٞ
ٚؽتًف ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعٔ ايسضاغات ايػابك َٔ ١سٝح اٯت-:ٞ
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ٜ تٓا ٍٚايبشح اؿاي ٞأِٖ املٗاضات ٚاملُاضغات اييت ٜٓبغ ٞعً ٢ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
تطبٝكٗا نكاز ٠ؼًٜٝٛني يًٓٗٛض ب زا ٤ظَٚ ِٗ٥٬ب قػاَِٗ.
ٜ عااطض ايبشااح اؿاااي ٞيًُتطًبااات اي٬ظَاا ١يتطبٝاال ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ ٭غااًٛ
ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض ٠أقػاَِٗ.
ٜ ػعٖ ٢صا ايبشح يٛنع تكٛض َكرتح يتطٜٛط أزا ٤ض٩غا ٤ا٭قػااّ باؾاَعاات
ايعطب ١ٝعً ٢ما ٛعااّ ٚاؾاَعاات ايػاعٛز ١ٜعًا ٢ما ٛخاام ٚشياو يف نا٤ٛ
أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚقس أفازت ايسضاغ ١اؿاي َٔ ١ٝايسضاغاات ايػاابك ١يف تعاطف بعاض دٛاْاب اٱطااض
ايٓعطٚ ٟنصيو بعض دٛاْب بٓا ٤أزا ٠ايسضاغ.١
خطىات السري يف الدراسة:
ٚتتُجٌ يف املباسح ايتاي-:١ٝ
 املبش ااح ا٭ :ٍٚاٱط اااض ايع اااّ يًسضاغ ااٜٚ ،١تُج ااٌ ف ُٝااا

عطن اا٘ َ اأ املكسَ اا١

َٚؿهً ١ايسضاغ ٚ ١ريٖا َٔ ْكاط.
 املبشااح ايجاااْ :ٞايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛااَ :١فَٗٗٛااا ٚأٖااسافٗا ٚ ٚأمناطٗااا ٚأبعازٖااا ،
ٚمسات ايكا٥س ايتش.ًٜٞٛ
 املبشح ايجايح :ضٝ٥ؼ ايكػِ َٚتطًبات تطبٝك٘ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
اؾاَعات ايػعٛز.١ٜ
 املبشح ايطابع :اٱدطا٤ات املٓٗذ ١ٝيًسضاغ ١اايسضاغ ١املٝساْ. ١ٝ
 املبشح اـاَؼْ :تا٥ر ايسضاغٚ ١ؼًًٗٝا.
 امل بشا ااح ايػا ااازؽ :ايتكا ااٛض املكا اارتح يتطا ااٜٛط أزا ٤ض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ يف بعا ااض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜباغتدساّ ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
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املبحث الثاىٌ :الكًادة التحىيلًة-:
َ 1فٗ ّٛايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
باغتكطاْ ٤عطٜات ايكٝاز٬ٜ ٠سغ أْٗا تطٛضت خ ٍ٬ايػبعني عاَاً املاناَ ١ٝأ
ايكطٕ ايعؿط ،ٜٔبسً٤ا بٓعط ١ٜايطدٌ ايععٚ ،"Great Man" ِٝاييت تطنع عً٢
فهااط ٠ايكاااز ٠ايبطااٛيٝني ،ثااِ ْعطٜااات ايػااُات "ْٚ ،"Trait Theoriesعطٜااات
ايػ ااًٛى "ٚ ،"Behaviourist Theoriesايك ٝاااز ٠املٛقف ٝاا"Situational ١
"ْٚ ،Leadershipعط ٜاا ١ايط ااٛاض ،"Contingency Theory" ٨ث ااِ ايك ٝاااز٠
اٱدطا ٝ٥ااٚ ١ايتش ًٜٝٛاا١
". Leadership

"Transactional and Transformational

ا8

ٚقااس نااإ  James MacGregor Burnsأَ ٍٚاأ ٚنااع َفٗاا ّٛايكٝاااز٠
ايتشٚ ،transformational leadership ١ًٜٝٛشياو خا ٍ٬نتابا٘ "ايكٝااز"٠
"ٜٚ ."Leadershipااط ٣بريْااع إٔ ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١تعااو "ع٬قااَ ١اأ ايتػاااَٞ
ٚا٫غتجاض ٠املتبازي ١اييت ؼ ٍٛا٭تباع إىل قازٚ ٠ايايت قاس ؼا ٍّٛايكااز ٠إىل عٛاَاٌ
أخ٬ق"١ٝاٚ . 9عطف بريْع ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعً ٢أْٗاا " عًُٝاٜ ١ػاعَ ٢أ خ٬هلاا
ايكا٥ااس ٚا٭تباااع إىل ايٓٗااٛض بهااٌ َاآِٗ ا٭خااط يًٛقاا ٍٛإىل أعًااَ ٢ػااتٜٛات َاأ
ايسافعٚ ١ٝا٭خ٬م"

ا10

.

فايكٝاز ٠ايتشٚ َٔ ١ًٜٝٛدْٗ ١عط بريْع  Burnsؼاسخ سُٓٝاا ٜٓؿاغٌ ؾادل
أ ٚأنجط باٯخط ٜٔعً ٢مٜ ٛػُ يًكازٚ ٠ا٭تباع ب ٕ ٜطفع نٌ َِٓٗ اٯخاط إىل
َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ ايسافع ٝااٚ ١ا٭خ اا٬مٚ .ي ااصيو ف ااإٕ بريْ ااع ،يف نتابات اا٘ ع اأ
"ايكٝاز ٠ايتشٜ ،"١ًٜٝٛػاتكَ ٞأ اؿطنا ١ايٓفػا ١ٝاٱْػااْ ١ٝافارتاض إٔ ايكااز٠
ايتشا ااًٜٝٛني ٜؿا ااهً ٕٛزٚافا ااع ا٭تبا اااع ٚقا ااٚ ُِٗٝأٖا ااسافِٗ ٜٚغريْٗٚا ااا ٜٚطفعْٗٛا ااا
8

ا )(Bolden, et al, 2003, 2
9

ا )(Bolden, et al., 2003, 14
ا

10

)(Burns, 1978, 20
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يتشكٝاال تغااٝري َٗااِ يف ايعًُٝاا ;١سٝااح افاارتض إٔ ٖٓاااى قاا ٠ٛخاقاا ١نآَاا ١يف
ؼٜٛااٌ ايكٝااازَ ٠ااع ايكاااز" ٠املػااًشني باملباااز "٨اياايت قااس ؼااٛيفٍ ايكااازٚ ٠ا٭تباااع يف
ايٓٗا ١ٜإىل أؾدام ًٜتعََ ٕٛعًا بايك ِٝا٭خ٬قْٗٚ ١ٝا ١ٜايكِٝ

ا11

.

 2أٖساف ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
تػا ااع ٢ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١إىل ايٓٗا ااٛض بؿا ااعٛض ايتا ااابعني ٚشيا ااو َا اأ خا ااٍ٬
ا٫ستها اااّ إىل أفها اااض ٚقا اا ِٝأخ٬قٝا ااَ ١جا ااٌ اؿطٜا ااٚ ١ايعسايا ااٚ ١املػا اااٚاٚ ٠ايػا ااّ٬
ٚاٱْػاااْ ،١ٝفػ ااًٛى ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛااٜ ١بااسأ َ اأ ايك ااٚ ِٝاملعتك ااسات ايؿدك اا١ٝ
يًكا٥ااس ٚيااٝؼ عًاا ٢تبااازٍ َكاااس َااع املطٚ٩غااني .فايكا٥ااس ايتشااٜ ًٜٞٛتشااطى يف
عًُ٘ َٔ خْ ٍ٬عِ ق ١ُٝٝضاغد ١نايعسايٚ ١ا٫غتكاَٜٚ ،١ػُ ٢بريْاع Burns
تًو ايك ِٝباايك ِٝايساخًٝاٖٚ .١ا ٞقا ٫ ِٝميهأ ايتفااٚض سٛهلاا أ ٚتبازهلاا باني
اٱف ااطازَٚ .ا اأ خا اا ٍ٬ايتعا اابري عا اأ تً ااو املعا اااٜري ايؿدكا ااٜ ١ٝػا ااتطٝع ايكا٥ا ااس
ايتش ا ًٜٞٛؼ ٌٜٛأتباع٘ ٚتغٝري َعتكساتِٗ ٚأٖساف اِٗ ا. 12
ٚقس اٚن يجٚٛز  Leithwoodأٖساف ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛفُٝا -: ًٜٞ

ا13

 .1تطااٜٛط ٚؼكٝاال ثكافااَٝٓٗ ١اا ١يااس ٣فطٜاال ايعُااٌٚ ،شيااو َاأ خاا ٍ٬تعااإٚ
ض٥ااٝؼ ايكػااِ َااع ا٭عهااا ٤يف ٚنااع ٖااسف عاااّ ٜػااع ٕٛإىل ؼكٝكاا٘ٚ ،زَاار
ا٭عهااا ٤يف أْؿااط ١مجاعٝاا ١يٲغااٗاّ يف تااسع ِٝايااتغريات ايجكافٝاا ١املط ٛباا١
ْٚؿط قٚ ِٝأخ٬قٝات ايهً.١ٝ
 .2ايتٓباا ٪بتطااٛض أعهااا ٤ايكػااَِ ،اأ خاا ٍ٬ايتااعاَِٗ بطغاااي ١ايهًٝااٚ ١قٝاااَِٗ
ب ا زٚاض يف سااٌ املؿااه٬ت ااري ايتكًٝسٜاا ١بٗاااٚ ،ايت نااس َاأ ٚنااٛح ا٭ٖااساف
ٚٚاقعٝتٗا ٚطُٛستٗا.
ا

11

ا

12

ا

13

).(Bolden, et al., 2003, p. 15
)(Bass, 1985
)(Liontos, 1992
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َ .3ػاعس ٠ا٭عها ٤يف سٌ املؿه٬ت بهفا ،٠٤فػًٛى ا٭عها ٤فتُعني ميهٔ
إٔ ٜكسّ سً ً٫ٛأفهٌ يًُؿه٬ت عُا ي ٛفعٌ املسٜط افطز.ٙ
نُاا أؾااض ) (Astin & Astin, 2000إىل إٔ اغاتدساّ ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا ١يف
ْعاّ ايتعً ِٝاؾاَعٜ ٞػتٗسف ؼكٝل اٯت-:ٞ
ها ااني ٚتؿا ااذٝع ايهًٝا ااٚ ١ايطا ااٚ ٬املا ااسٜطٚ ٜٔا٭عها ااا ٤اٯخا ااط ٜٔيتغا ااٝري

.1

ٚؼٜٛا ااٌ املٓعُا ااات عٝا ااح ميها اأ إٔ ٜػ ااطّعٛا تعًا اا ِٝايطا ااٚ ٬تطا ااٜٛطِٖ
بفاعًٚ ١ٝنصيو تٛيٝس َعطف ١دسٜس ٠إناف ١إىل خسَ ١اجملتُع.
 .2تػااً ٝايطاا ٬يٝكاابشٛا عٓاقااط فعاياا ١يف تغااٝري اجملتُااع ا٭ناارب خاااضز
اؾاَع.١
ٚيصيو فإٕ اغتدساّ ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيس ٣ضٝ٥ؼ ايكػِ ٜػتٗسف
َؿاضنت٘ ٭عها ٤ايكػِ يف تععٜع ايتغٝري املط  ٛيسٚ ،ِٜٗسٌ َؿه٬تِٗ
بفاعً ١ٝعً ٢م ٛوكل تطٜٛطِٖ يف ن ٤ٛضغايٚ ١ض ١ٜ٩ايهًٚ ١ٝايعٌُ عً٢
خسَ ١فتُعِٗ يٝؼ عً ٢املػت ٣ٛاٱقً ُٞٝفشػب ٚيهٔ عً ٢املػت ٣ٛايكَٞٛ
أٜهاً.
 3أمناط ايكٝاز ٠ايتش-:١ًٜٝٛ
ٚقس َٝع بريْع  Burnsبني منطني ضٝ٥ػني َٔ ايكٝازُٖ ٠ا :ايكٝاز ٠اٱدطا١ٝ٥
ٚايكٝاز ٠ايتش .١ًٜٝٛفاملبسأ ايطٝ٥ؼ ايصٜ ٟتعاٌَ ب٘ ايكاز ٠اٱدطاَ ٕٛٝ٥ع
أتباعِٗ ٜهُٔ يف تبازٍ ؾ ٤ٞبؿ ٤ٞآخط .فُج ،ً٬قس ٜهاف ٧ايكا٥سٴ املعًِٳ اجملتٗس
بعٜاز ٠يف عَ ٠ٚ٬اي َٔٚ .١ٝداْب آخط ،فإٕ ايكا٥س ايتشٜ ًٜٞٛبشح عٔ ايسٚافع
ايهآَ ١يف ا٭تباعٜٚ ،ػع ٢ٱؾباع سادات عًٝا يس ِٜٗنُا أْ٘ ٜؿغٌ نٝإ
ايتابع نً٘ َٔٚ .ثِ فإٕ ْاتر ٖص ٙايكٝاز ٖٛ ٠ع٬ق ١تبازي ١ٝؼ ٍٛا٭تباع إىل
قازٚ ٠ايكاز ٠إىل ع ٌَٛأخ٬قٜٚ .١ٝكسّ َفٗ ّٛايكٝاز ٠ا٭خ٬ق ١ٝنٛغ ١ًٝيًكاز٠
يتشٌُ َػٛ٦ي ١ٝقٝازتِٗ ٚ٭ٌَ إؾباع استٝادات أتباعِٜٗٚ .هُٔ َٛقف بريْع
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 Burnsيف إٔ ايكازٜٛ ٫ ٠يسٜ ٫ٚ ٕٚٴكٓع ;ٕٛبٌ ِٖ ٜٓؿ  َٔ ٕٚبٓا َٔ ٤ايسافع١ٝ
ٚايكٚ ِٝا٭ٖساف.

ا14

.

ٚقس أٚن غتٝفٔ نٛيف َكاضْ ١بني ٖص ٜٔايٓٛعني َٔ ايكٝاز ٠يف نتاب٘
"ايكٝاز ٠املتُطنع ٠س ٍٛاملبازٚ ،"٨شيو نُا َٖٛ ٛن يف اؾس ٍٚضقِ ا1
اًَشل ضقِ 1

ا15

-:

٬ٜٚسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ا 1إٔ ايكٝاز ٠اٱدطا ١ٝ٥تػع ٢يتشكٝل اٖساف
قكري ٠املس َٔ ٣خ ٍ٬اقتٓاع ايكا٥س اطنع غًطت٘ ٚاغتدساَ٘ ملبسأ تبازٍ
املٓفعَ ١ع أتباع٘ ،يف سني تػع ٢ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛإىل ايٛق ٍٛإىل
اغرتاتٝذٝات ٚأٖساف بعٝس ٠املس ٣يف ن ٤ٛاقتٓاع ايكا٥س بايكٚ ِٝاملباز٨
اٱْػاْٚ ١ٝإتاست٘ ايفطم يًُٛاٖب ٚايفطٚم ايفطز.١ٜ
 4أبعاز ايكٝاز ٠ايتش: ١ًٜٝٛ
ٚقس عطّف بام ٚظََ ٙ٩٬هْٛات ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛاييت

قٝاغٗا أٜهاً

Leadership

Multifactor

باغتباْ١

قٝاز٠

َتعسز٠

ايعٛاٌَ

) Questionnaire (MLQفكس قٓفمل َاٚ ١٥إسسٚ ٣أضبعني عباض ٠بٛاغط١
قهُني َسضبني إَا إىل عباضات قٝاز ٠ؼ ١ًٜٝٛأ ٚإدطا .١ٝ٥ثِ طبكمل ا٫غتباْ١
بعس شيو عً ٢نباط يف دٝـ ايٜ٫ٛات املتشس ،٠سٝح طًب َِٓٗ إٔ ٜكُّٛٝا
ض٩غا ِٖ٤ايهباط عًَ ٢كٝاؽ َٔ قفط اغًٛى ري َ٬سغ إىل أضبع ١اغًٛى
َ٬سغ نجرياً ٚ .قس أدطٜمل زضاغات أخط ٣عسٜس ٠عً ٢طاض ٖصا ايبشح ا٭قًٞ
ٚشيو يتشً ٌٝتهطاضات ايػًٛنٝات اييت

َ٬سعتٗا َٔ قبٌ َطٚ٩غني يف

اجملا٫ت اؿطبٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜايٛنا٫ت املدتًف.١

ا

14

ا

15

ا

16

ا16

)(Stewart, 2006, 8
)(Bolden, et al., 2003, 15
)(Stewart, 2006, 12
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ٜٚط ٣بام إٔ ٖٓاى أضبع ١أبعاز ضٝ٥ػ ١يٓكٌ ا٭تباع إىل ايُٓط ايتشٖٚ ،ًٜٞٛصٙ
ا٭بعاز ٖ ٞنُا -:ًٜٞ

ا17

 .1ايكٝاز ٠ايهاضٜعَ ١ٝأ ٚايت ثري املجاي :idealized influence ٞفٝعس ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛمناشز يًػًٛى; ٭ِْٗ قرتَٚ ٕٛقبٛب َٔ ٕٛقبٌ أتباعِٗ
ايصٜ ٜٔٴعطف ٕٛبٛاغطتِٗ ٜٚطٜس ٕٚإٔ ٜٓافػٚ .ِٖٛايكاز ٠يس ِٜٗضٚ ١ٜ٩انش١
ٚسؼ يًٗسف ٜٚط ب ٕٛيف خٛض املداططٜٚ .ط ٣بام أْ٘ إشا ناْمل ايكٝاز٠
ؼ ، ١ًٜٝٛفإٕ ت ثريٖا املجاي ٞأ ٚايهاضٜعَا تتػِ اعاٜري أخ٬ق ١ٝعايٚ ،١ٝإٔ
ايجك ١يهٌ َٔ ايكا٥س ٚا٭تباع تبٓ ٢عً ٢أغاؽ أخ٬قٚ ٞأزبَ ٞتني.
 .2ايسافع ١ٝاملًُٗ :inspirational motivation ١سٝح ٜتكطف ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛبططم تػتجري أتباعِٗ ٚتٛيس يس ِٜٗاؿُاؽ ٚايتشسٟ
ٚاْ٫ؿغاٍ بطٚ ١ٜ٩أٖساف َؿرتن.١
 .3ا٫غتجاض ٠ايفهط :intellectual stimulation ١ٜفٝػًو ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛبفاعً ١ٝأفهاضاً ٚططقاً دسٜس ٠٭زا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤سٌ املؿه٬ت،
ٜٚػتشج ٕٛأتباعِٗ ٭ٕ ٜهْٛٛا َبسعني ٜٓ ٫ٚتكس ِْٗٚأٜ ٚكششٛا أخطاِٖ٤
عً ٢املٮ أبساً ٚ .جٌ ض ١ٜ٩ايكا٥س َٓطًكاً ٭تباع٘ ٜفُٗ َٔ ٕٛخ٬ي٘ ع٬قتِٗ
ب٘ ٚباملٓعُ ١اييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا ٚع٬ق ١نٌ َِٓٗ باٯخط ٚنصيو باهلسف
ايصٜ ٟػع ٕٛيتشكٝك٘ٚ .ساملا ناْمل يسٖ ِٜٗص ٙايط ١ٜ٩ايهبريٚ ٠مس هلِ
ببعض ايتشطض َٔ ايتكايٝس ،ميهِٓٗ إٔ ٜتغًبٛا عً ٢أ ٟعا٥ل يتشكٝل
ضغايتِٗ.

ا

17

)(Stewart, 2006, 12) (Homrig, 2001, 5
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 .4ا٫عتباض ايفطز :individual consideration ٟسٝح ٜٗتِ ايكاز٠
ايتش ًٕٜٛٝٛباستٝادات أتباعِٗ ٚبإَهاْ ١ٝتطٜٛطِٖ َٔ خ ٍ٬ايتسضٜب
ٚايتٛدٚ ٘ٝإتاس ١فطم يًُٓ .ٛنُا أِْٗ ٪ٜغػَٓ ٕٛاخاً زاعُاً ُ٥٬َٚاً
٫سرتاّ ايفطٚم ايفطزٜ ٫ٚ .١ٜكتكط ٖصا املسخٌ عً ٢تطب ١ٝاؾ ٌٝايتائَ ٞ
ايكاز ٠فشػب ،بٌ إْ٘ وكل استٝادات ا٭فطاز َٔ ايتُج ٌٝايفعًٚ ٞاٱلاظ
ٚاؾساض ،٠نُا أْ٘ ٜسفعِٗ إىل َعٜس َٔ اٱلاظ ٚايُٓ.ٛ
ٚتطنع ٖص ٙا٭بعاز عً ٢اػا ٙايكاز ٠ايتشًٜٝٛني م ٛأتباعِٗ َٔ ،سٝح
ن ِْٗٛقس ٠ٚهلِ يف غًٛنِٗٚ ،غع ِٗٝيتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚزفعِٗ يتشكٝل
شٚاتِٗ ٚؼكٝل َعٜس َٔ اٱلاظ ٚايُٓٚ ،ٛشيو َٔ خ ٍ٬اؾرتانِٗ يف ض١ٜ٩
ٚأٖساف عاَٜ ١ػع ٕٛيتشكٝكٗا يف نَ ٤ٛعاٜري أخ٬ق ١ٝعايٚ ١ٝثكَ ١تبازي١
ب.ِٗٓٝ
 5مسات ايكا٥س ايتش-:ًٜٞٛ
ٜتػِ ايكا٥س ايتش ًٜٞٛبايعسٜس َٔ ايػُات اييت َٓٗا َا -:ًٜٞ
 .1أْاا٘ ٜٛظااف منط ااً َجاي ٝاًا ٚإبااساعًٝا يف ايكٝااازًٜ ٠ااِٗ املطٚ٩غااني ٫ؽاااش قااطاضات
َػتكً ١اا ٜػِٗ يف تطٜٛط عًُِٗ.

ا18

٬
 .2أْاا٘ ٪ٜغااؼ ْعااطٚ ٠ضٜ٩اا ١عاَاا ١يًُػااتكبٌ ،عٝااح تهااٖ ٕٛااص ٙايطٜ٩ااَ ١ػااتكب ً
ٚاقعٝاً َٛٚثٛقاً ٚدصابًا يًُٓعُ ١اييت ٜعٌُ بٗا .نُا ٜٓبغا ٞأٜ ٫كتكاط عًا٢
فطز ت غٝؼ ٖص ٙايط ١ٜ٩بٌ ٫بس إٔ ٜهتػب َسخ٬ت َٔ املطٚ٩غاني تػاِٗ يف
تطٜٛط خط ١تٓفٝص فعاي.١
 .3أْ٘ ٪ٜغؼ تٛقعات أزاَٚ ٤عاٜري عاي ;١ٝشيو ٭ْ٘ ٜعطف ا٭ٖاساف املٓٛطا ١بٗاِ
ٚاياايت ميهاأ اؿكاا ٍٛعًٗٝااا ٚتاا٪ز ٟإىل إْتادٝاا ١أعًاا .٢نُااا ٜٓبغاا ٞعًٝاا٘ إٔ

ا

18

ا(Nielsen & Munir, 2009. 313
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ٜعرب عًٓاً عأ ايج كا ١يف قاسضتِٗ يف ؼكٝال تٛقعاات أزا ٤أعًا ;٢٭ْٗاِ ميهأ إٔ
هتٗسٚا يف ؼكٝل أٖساف قعب ١عٓاسَا ٜعتكاس ٕٚب ْا٘ ميهآِٗ إٔ ٜٓفاصٚا َاا
ٜٴطًب َِٓٗ.
 .4إٔ ٜهاا ٕٛايكا٥ااس ياا٘ ناضٜعَااا اااا هعًاا٘ قااس ٠ٚيف أزٚاض ;ٙفُاأ خاا ٍ٬أفعاااهلِ
هػسٚا ايكٚ ِٝايػُات ٚايػًٛنٝات املط ٛبا ١ايايت وتااد ٕٛإيٗٝاا يتشكٝال
ضٜ٩تِٗ يًُػتكبٌ

ا19

.

 .5إٔ ٜتُتااع عااؼ عاااّ بااتًُؼ استٝادااات َطٚ٩غاا ،٘ٝفٗ اٜ ٛػااع ٢ملعطفاا ١أتباعاا٘
عًاا ٢اْفااطاز ٚفٗااِ استٝاداااتِٗ ايفطزٜاا ١نُااا أْاا٘ قااازض عًاا ٢تطااٜٛط ع٬قااات
ؾدكَ ١ٝهجفَ ١اع ناٌ َآِٜٗٚ ،فعاٌ شياو َأ خا ٍ٬تؿاذٝع أتباعا٘ عًا٢
ايتعبري عٔ ٚدٗات ْعطِٖ ٚأْ٘ ميهٔ ايٛق ٍٛإياٚ ِٗٝا٫غاتُاع ٖ٫تُاَااتِٗ
ٚضعاٜتِٗ َٚعطفَ ١ا  ُِٜٗٗا. 20
 .6يسٜاا٘ ثكاا ١يف قسضاتاا٘ ايكٝازٜااٜٚ ١ااسضى ب ْاا٘ قااسٚ ٠ٚش ٚقاا ِٝعًٝااا ٭تباعاا٘ ،نُااا
ٜبس ٟاٖتُاَا خاقًا بسٜٓاَٝات ايهً ١ٝاييت ميهٔ إٔ ت٪ثط يف ايكٝاز.٠

ا

19

ا

20

ا

21

ا21

)(Kreitner & Kinicki, 2007. 442- 443
)(Robbins, nd. 451
)(Leftwich, 2001
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املبحث الثالث :رئًس الكسه ومتطلبات تطبًكه ألدواره الكًادية التحىيلًة يف اجلامعات
السعىدية-:
ٜعاس ض٥اٝؼ ايكػاِ ا٭نااازميَ ٞأ ايكٝاازات اؾاَعٝا ١اياايت ٜٓااط بٗاا تٛدٝاا٘
ايهٛازض ايبؿط ١ٜاييت تعٌُ َع٘ َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚنصيو ايط ٬مٛ
بًا ااٛغ ايغاٜا ااات ٚا٭ٖا ااساف املٓؿا ااٛز ٠يف دا ااَ ٛا اأ ايطنا ااا ٚايتُاغا ااو ٚاٱسػا اااؽ
باملػااٛ٦يَٚ ١ٝؿاااضن ١اٱزاض ٠اؾاَعٝاا ١نعهااْ ٛؿااٝط يف عًُٝاا ١اؽاااش ايكااطاض،
ٚتٛفري املٓار اؾاَع ٞامل ِ٥٬يتشفٝع ايعاًَني باؾاَع ١عً ٢ظٜاز ٠اٱْتاز.
فااسٚض ض٥ااٝؼ ايكػااِ ا٭نااازمي ٞت ٜعااس ٜكتكااط عًااْ ٢كااٌ املعطفااٚ ١تُٓٝتٗااا
فشػب ،بٌ ميتس يٝؿاٌُ ْكاٌ ايكا ِٝاؾاَعٝا ١يف ا٭زاٚ ٤تُٓٝتٗاا ٚإضغاا ٤تكايٝاس
داَعٝاا ١أقاا ١ًٝيف أزا ٤ايٛادبااات ٚاملػااٛ٦يٝات اؾاَعٝاا ١عًاا ٢ماا ٛغااً ِٝأٜه ااً،
ٚنصيو مماضغ ١تًو ايٛادبات ٚاملػاٛ٦يٝات اؾاَعٝا ١عًا ٢ما ٛعًُا ٞعٝاح
ٜتعٛز عًٗٝا يتكب دعً٤ا َٔ سٝات٘ ا. 22
ٚقٝاااّ ض٥ااٝؼ ايكػااِ ،نكا٥ااس ؼاا ،ًٜٞٛبٗااصا ايااسٚض الااٛض ٟيف تطغااٝذ ايكااِٝ
اؾاَع ٝااْٚ ١كً ااٗا ٚتُٓٝتٗ ااا ي ااس ٣أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ ٚايط ااٚ ٬ايع اااًَني
باؾاَعٜ ،١تطًب َٓ٘ اَت٬ى ايعسٜس َٔ املٗاضات اي٬ظَ ١اييت تػاعس ٙيف ايكٝااّ
بٗصا ايسٚض َٔٚ ،تًو ايكسضات ٚاملٗاضات اييت هب عً ٘ٝاَت٬نٗا َا -:ًٜٞ
 1قسضت٘ عً ٢اغتٝعا ايتش٫ٛت ا٫قتكازٚ ١ٜايتشسٜات املػتكبً.١ٝ
 2قسضت٘ عً ٢املبازأٚ ٠ا٫بتهاض ٚاٱبساع.
 3قسضت٘ عًَٛ ٢ادٗ ١املٛاقف املتغريٚ ٠إسساخ ايتطٜٛط اٱزاض.ٟ
 4قسضت٘ عً ٢اؽاش ايكطاضات املٛنٛع ١ٝيف بَ ١٦ٝتغري.٠
 5قسضت٘ عً ٢تٓفٝص تًو ايكطاضات بهفاٚ ٠٤فاعًٚ ١ٝدٛز ٠عاي.١ٝ
ا

22

اْاقف ٖ ،اؾِ 9 ،1998 ،

ا

23

اايكشطاْ135 ،2001 ،ٞ
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 6قسضت٘ عً ٢املتابعٚ ١ايتك ِٝٝايصات ٞي٘ ٚ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ.
 7قسضتاا٘ عًااٚ ٢نااع ايطٜ٩ااٚ ١ايطغااايٚ ١ا٫غاارتاتٝذٝات اي٬ظَاا ١يًكػااِ ٚا٫يتااعاّ
بٗا.
ٚقس شنط ناتؼ  Robert Katsث٬خ َٗاضات ضٝ٥ػ ١تػاعس ضٝ٥ؼ ايكػِ يف
تفعَ ٌٝتطًبات زٚض ٙيف قٝازت٘ يكػُ٘ بكاٛضَ ٠تُٝاع ٚ ،٠تكآٝف ٖاص ٙاملٗااضات
يف ث٬ث ١أْٛاع نُا -:ًٜٞ

ا24

أ :ً٫ٚاملٗاضات ايفٓ-:١ٝ
 ٖٞٚايكسضات اييت تؿري إىل َعطف ١ضٝ٥ؼ ايكػِ املتعُك ١يف عًِ أ ٚؽكال
َعنيٚ ،تٛفط ٖص ٙاملٗاض ٠فُٗااً ٚزضاٜا ١يف فااٍ قاسز َأ ايٓؿااطات املتدككا،١
ناييت تتعًل با٭غايٝب ٚايعًُٝات ٚاٱدطا٤ات ٚايتكٓٝاات ايتعًُٝٝا ،١نُاا أْٗاا
تؿااري إىل َعطفااٚ ١فٗااِ يٓااٛع ايعُااٌ ايااص٪ٜ ٟزٜاا٘ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يف قػااُ٘ ٚنًٝتاا٘
 َٔٚثِ ٜكب ممٝعًا بٗص ٙاملعطف ١اـربٚ .٠تعس ٖص ٙايكسضات نًٗا َهتػب ١ت تٞ
بايسضاغٚ ١اـاربٚ ٠ايتاسضٜب عًٗٝاا ،غاٛا ٤قباٌ ايتشاقا٘ بط٥اغا ١ايكػاِ أ ٚأثٓاٗ٥اا
َٔ خ ٍ٬بطاَر َكُُ ١يصيو.
ثاْٝاً :املٗاضات اٱْػاْ-:١ٝ
ٚتعطف بكسض ٠ض٥اٝؼ ايكػاِ عًا ٢ايتعاَاٌ ايفعااٍ نعها ٛيف مجاعاٚ ١قسضتا٘
عًاا ٢ايتفاعااٌ املاا٪ثط يف أعهااا ٤ايكػااِ ٚؼفٝااعِٖٚ ،نااصيو تعاًَاا٘ َااع ضٝ٥ػاا٘
ٚظَ٥٬اا٘ ٚاجملتُااع الًاا ٞالااٝط باا٘ ،نُااا أْٗااا تااسٍ عًاا ٢قسضتاا٘ عًاا ٢تٓػااٝل
اؾٗااٛز زاخااٌ قػااُ٘ ٚقٝازتٗااا ؿكٝاال ا٭ٖااساف ٚظٜاااز ٠ايتعاااٚ ٕٚتبااازٍ ا٭فهاااض
ٚاـربات بني أفطاز قػُ٘.

ا

24

امحازات21 -20 ،2006 ،
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 َٔٚقفات ضٝ٥ؼ ايكػِ ايص ٟيس ٜ٘املٗاضات اٱْػاْ ١ٝب ْ٘-:
 إْػإ ٜعطف ْفػ٘
ٚ اثل َٔ قسضت٘ عً ٢ايتعاٌَ َع ا٭فهاض ٚايبساٌ٥
 قازض عً ٢إسساخ ايتغٝري
ثايجاً :املٗاضات اٱزضان ١ٝايتكٛض-:١ٜ
ٖٚااَٗ ٞاااضات فهطٜاا ١ؼًًٝٝااٚ ،١تعااطف ب ْٗااا قااسضات يااس ٣ض٥ااٝؼ ايكػااِ عًاا٢
ايتكاٛض ايااصٖو ٚايعكًاا ٞيٮَااٛض ٚاملااتغريات الٝطا ١بايكػااِ غااٛا ٤عًاا ٢املػاات٣ٛ
ايساخً ٞيًكػِ أ ٚاـاضدَٚ ٞا بُٗٓٝا َٔ ع٬قات قاٚ ١ُ٥ت ثريٖا عً ٢عًُا٘ يف
ايهً.١ٝ
ٜٚتكف ضٝ٥ؼ ايكػِ ايص ٟيس ٜ٘املٗاضات اٱْػاْ ١ٝب ْ٘-:
َ بتهطاً يٮفهاض اؾسٜس٠
 يس ٜ٘ايكسض ٠عً ٢ايتٓبٚ ٪اٱسػاؽ باملؿه٬ت قبٌ ٚقٛعٗا
 قازض عًٚ ٢نع اؿًٚ ٍٛاختٝاض ايبساٌ٥
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املبحث الرابع :اإلجراءات امليهجًة للدراسة-:
ميهج الدراسة-:
اتبااع ايباااسج ٕٛاملاآٗر ايٛقااف Descriptive Research ٞملٓاغاابت٘ طبٝعاا١
ايسضاغااٚ ١شيااو يٛقااف َااا ٖاا ٛنااا ٔ٥سااَ ٍٛؿااهً ١ايسضاغااَ ،١اأ خاا ٍ٬ايبٝاْااات
ٚاملعً َٛااات اي اايت تٴذُ ااع ع اأ طط ٜاال ا٫غ ااتباْ ١املكسَ اا ١٭عه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ
ظاااَعيت ا َ٫اااّ قُااس ب اأ غ ااعٛز ٚ ،داَعاا ١اجملُع ااٚ ،١شيااو بغ ااطض ؼً ًٝااٗا
ٚتفػريٖا َٚكاضْتٗا يًٛق ٍٛإي ٞاغتٓتادات يًُؿهً ١املططٚس.١
حدود الدراسة-:
 س ااسٚز َٛن ااٛعٚ :١ٝتتُج ااٌ يف أبع اااز ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١ايػ اابع ١ي ااس ٟض٩غ ااا٤
ا٭قػاااّ ٖٚاا :ٞبٓااا ٤ض ٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿ اارتن ١يًكػااِ ،منصداا ١ايػ ااًٛى،
َٚطاعااا ٠ا٫ستٝادااات ايفطزٜاا ١يًعاااًَني َعاا٘ ٚايعُااٌ عًاا ٞتًبٝتٗااا ،ايتشفٝااع
اي ااصٖو ا ٚا٫غ ااتجاض ٠ايعكً ٝاا ١يًع اااًَني بايكػ ااِٚ ،تٛق ااع َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ
ا٭زاٚ ،٤فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري.
 سااسٚز َهاْٝاا :١اقتكااطت ايسضاغاا ١عًاا ٢بعااض اؾاَعااات ايػااعٛز ٚ ١ٜجًاامل يف
داَعيت اٱَاّ قُس بٔ غعٛز اٱغٚ ١َٝ٬داَع ١اجملُع.١
 سسٚز ظَاْ :١ٝطبكمل أزا ٠ايسضاغ ١يف ايعاّ ايسضاغٖ1432/1431 ٞا.
جمتنع وعًية الدراسة-:
أ فتُع ايسضاغ-:١
بٓااا ٤عًاا ٢طبٝعاا ١ايسضاغااٚ ١أٖااسافٗا فكااس ؼااسز اجملتُااع املػااتٗسف عًاا ٢أْاا٘
ٜتهااَ ٕٛاأ أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ ظاَع ا ١اٱَاااّ قُااس باأ غااعٛز اٱغاا١َٝ٬
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بايطٜاض يف نًٝات :ايعً ،ّٛعًا ّٛاؿاغابٚ ،اياسعٚ ٠ٛاٱعاٚ ; ّ٬شياو يٮغابا
اٯت-:١ٝ

ا25

 أْٗااا داَعاا ١جااٌ ا٭قسَٝااَ ١اأ سٝااح ايٓؿ ا  ;٠سٝااح قااسض املطغاا ّٛاملًهااٞ
ايهط ِٜبإْؿاٗ٥ا يف عاّ ٖ1394ا.
 نُااا أْٗااا جااٌ ايعطاقااٚ ١ايتٓااٛع يف ايتدككااات ايسٜٝٓااٚ ١ايؿااطع ; ١ٝسٝااح
ؼاا ٟٛإسااس ٣عؿااط ٠نًٝااَٚ ١عٗااس ٜٔزاخااٌ َسٜٓاا ١ايطٜاااضٚ ،نااصيو هلااا
فاطٚع قًٝاا ١افااطع ا٭سػاااٚ ،٤نًٝاا ١اجملتُاع باااـطز ٚفااطٚع عاملٝاا ١ااملعٗااس
ايعطب ا اا ٞاٱغ ا اا َٞ٬يف طٛن ٝا ااَ ،ٛعٗ ا ااس ايعً ا اا ّٛاٱغ ا ااٚ ١َٝ٬ايعطب ٝا اا ١يف
إْسْٝٚػٝاٚ ،املعٗس اٱغ َٞ٬يف دٝبٛتٞ
 أْٗا جٌ اؿهط يف املٛقع اؾغطايف; سٝح جًمل إزاضتٗا يف َس ١ٜٓايطٜاض.
نُا ته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١اجملُع ١باجملُع١
يف نًٝات :ايعًٚ ،ّٛاهلٓسغٚ ،١ايرتبٚ ;١ٝشيو يٮغبا اٯت-:١ٝ

ا26

 أْٗا داَع ١جٌ اؿساث َٔ ١سٝح ايٓؿ  ;٠سٝح قسض املطغ ّٛاملًه ٞايهاطِٜ
بإْؿاٗ٥ا يف عاّ ٖ1430ا.
 أْٗا جٌ اؾس ٠يف ايتدككات; سٝح استٛت عًا ٢ثآيت عؿاط ٠نًٝاَٚ ١أ
أَجً اا ١ايهً ٝااات سسٜج اا ١ايتدك اال :اهلٓسغ اا ١اٱيهرت ْٝٚااٚ ١ايعً اا ّٛايطب ٝاا١
ايتطبٝكٚ ١ٝطب ا٭غٓإ.
 أْٗا جٌ ا٫قً ١ُٝٝيف املٛقع اؾغطايف.

ا

25

)(http://www.imam.edu.sa...,2011

ا
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)(http://www.mu.edu.sa...,2011
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ع ١ٓٝايسضاغ-:١
بًغ اامل ايع ٓٝاا ١ايهً ٝاا ١يًسضاغ اا ١ا 93عه اا ٦ٖٝ ٛاا ١ت ااسضٜؼ َ اأ زضد ااات عًُ ٝاا١
كتًفَ ١جًمل ع ١ٓٝنًٝات داَع ١اٱَاّ قُس بٔ غعٛز عسز ا 44عه١٦ٖٝ ٛ
تسضٜؼَٚ ،جًمل ع ١ٓٝنًٝات داَع ١اجملُع ١ا 49عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼٚ ،قس ضٚعاٞ
ايتُج ٌٝاملتهااف ٧يف ايعٓٝاات باني ا٭قػااّ ايعًُٝاٚ ١ايٓٛعٝاٚ ،١قاس اخاتريت ايعٓٝا١
َٔ أغتاش َػاعس ٚأغتاش َؿاضى ٚأغتاش ٚشيو َٔ ايصنٛض فكطٚ ،قس

اختٝاض

أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ باغااتدساّ أغااً ٛايعٓٝاا ١ايعؿااٛا ١ٝ٥املٓتعُااَ ١اأ خااٍ٬
ٚدٛزِٖ يف ايهًٝاتٚ ،قس

ايتطبٝل يف ث٬خ نًٝات يف داَع ١اٱَاّ قُس بٔ

غااعٛزٚ ،ثاا٬خ نًٝااات ظاَعاا ١اجملُعااٚ .١اؾااس ٍٚضقااِ اٜٛ 2ن ا ٚقااف ايعٓٝاا١
ايهًٚ ١ٝتٛظٜعٗا ،اًَشل ضقِ . 2
ٜؿااري اؾااس ٍٚضقااِ ا 2إياا ٞتٛظٜااع أفااطاز ايعٓٝاا ١عًاا ٢بعااض ايهًٝااات ايتابعاا١
ؾاَع اا ١اٱَ اااّ قُ ااس ب اأ غ ااعٛز اٱغاا ١َٝ٬اس ٜٓاا ١ايط ٜاااضٚ ،بع ااض ايهً ٝااات
ايتابعاا ١ؾاَع اا ١اجملُعاا ١اس ٜٓاا ١اجملُع ااٚ ،١قااس َجً اامل ْػااب ١ايع ٓٝاا ١ايعؿ ااٛا١ٝ٥
املدتاااض ٠ا ٪ 41بعااسز 93عهاا٦ٖٝ ٛاا ١تااسضٜؼ َاأ إمجاااي226 ٞعهااًٛا ٚتعتاارب ٖااصٙ
ايٓػب ١عاي ١ٝيتُجٌ أفطاز ايع ١ٓٝايهً.١ٝ
أداة الدراسة-:
ٚ .1قف أزا ٠ايسضاغ-:١
قاّ ايباسج ٕٛبإعساز أزا ٠ايسضاغٚ ١فل اـطٛات اٯت-:١ٝ
َ 1طادعاا ١ايسضاغ ااات ٚا٭زبٝااات املطتبط اا ١بؿااكَٛ ٞن ااٛع ايسضاغاا ١غ ااٛا ٤ض ٥ااٝؼ
ايكػِ أّ ايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٚ 2ن ااع اغ ااتباْ ١أٚي ٝاا ١ؼ اا ٟٛا٭بع اااز ايطٝ٥ػ اا ١يًسضاغ ااَٚ ١ف ااطزات ن ااٌ بع ااس
ٚعطنااٗا عًاا ٢عااسز َاأ الهُااني ٱبااسا ٤آضاٗ٥ااِ فٗٝااا َاأ سٝااح اضتب ااط نااٌ
َفطزَ َٔ ٠فطزاتٗا بايبعس ايص ٟتٓتُ ٞإيَٓٚ ٘ٝاغب ١قٝا تٗا ي٘.
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 3تعس ٌٜا٫غتباْ ١يف ن ٤ٛآضا ٤الهُني ايصٚ ٜٔظعمل عً ِٗٝا٫غتباْ.١
 4تٛظٜااع ا٫غااتباْ -١يف قااٛضتٗا ايٓٗاٝ٥اا -١عًاا ٢عٓٝاا ١ايسضاغاا ١بعااس ايت نااس
َٔ قسقٗا ٚثباتٗا.
ٚ 5قس استٛت ا٫غتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ا٭بعاز اٯت-:١ٝ
 بٝاْات أٚي ١ٝس ٍٛأفطاز ع ١ٓٝايسضاغَ ١أ سٝاح اؾاَعاٚ ١ايهًٝاٚ ١ايتدكالٚايسضد ١ايعًُ.١ٝ
 ايبعس ا٭ :ٍٚوت ٟٛعً ٢عؿط فكطات َٔ ا 10 -1يف ا٫غتباْ.١ ايبعس ايجاْٚ :ٞقس تهُٔ ايبعس عؿط فكطات َٔ ا. 20 -11 ايبعس ايجايحٚ :قس تهُٔ غمل فكطات َٔ ا. 26 -21 ايبعس ايطابعٚ :قس تهُٔ ايبعس غبع فكطات ا. 33 -27 ايبعس اـاَؼ :تهُٔ ايبعس أضبع فكطات ا. 37 -34 ايبعس ايػازؽٚ :قس مشٌ ٖصا ايبعس تػع فكطات ا. 46 -38 ايبعس ايػابعٚ :قس تهُٔ ٖصا ايبعس مثإ فكطات ا. 54 -47 نُ ااا است اا ٣ٛن ااٌ بع ااس يف ْٗاٜت اا٘ غ اا٪اَ ً٫فتٛسا ااً ع اأ بٓ ااٛز أخ ااط ٣ميه اأإنافتٗا.
 .2قسم ا٭زا-:٠
أ-

ايكسم ايعاٖط-:ٟ
بعس تكُ ِٝا٭زا ٠ايطٝ٥ػ ١يًسضاغٚ ١اييت جًمل يف ا٫غتباْ ،١باتباع ا٭غاًٛ

ايعًُاا،ٞ

عطنااٗا عًاا ٢أغاااتصَ ٠تدككااني يف فااا٫ت أقاا ٍٛايرتبٝااٚ ١اٱزاض٠

ايرتبٜٛاا ١يتشهُٗٝااا ٚإبااسا ٤ضأٜٗااِ فٗٝااا َاأ سٝااح َااسَٓ ٣اغااب ١ايفكااطات يٮبعاااز
َٓٚاغبتٗا ملاا ٚناعمل يكٝاغا٘ٚ .قاس
ٚبٓ ااا ٤عً اا ٢شي ااو

أخاص َاا أٚضزَ ٙٚأ َ٬سعاات يف ا٫عتبااض،

تع ااس ٌٜبع ااض ايعب اااضات ست اا ٢أخ ااصت ا٫غ ااتُاض ٠ق ااٛضتٗا

ايٓٗا.١ٝ٥
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 ايكسم ايبٓا:ٞ٥بعس إٔ ت نس ايباسج َٔ ٕٛايكسم ايعااٖط ٟي٬غاتباْ ١قاَاا بتطبٝكٗاا عًاٞ
ع ٓٝاا ١أٚي ٝاا َ ١اأ فتُ ااع ايسضاغ اا ١قٛاَٗ ااا اَ 15ف ااطزٚ ٠شي ااو يتشس ٜااس َ ااس٣
ايتذاْؼ ايساخً ٞ٭زا ٠ايسضاغ ١عأ ططٜال سػاا َعااَ٬ت ا٫ضتبااط باني زضدا١
نٌ عبااضٚ ٠ايسضدا ١ايهًٝا ١يعبااضات ايبعاس اياص ٟتٓتُا ٞايٝا٘ َأ خاَ ٍ٬عااَ٬ت
اضتباط ابريغ ٕٛنُا َٖٛ ٛن باؾس ٍٚايتاي ٞضقِ ا ، 3اًَشل ضقِ : 3
ٜٚته َٔ اؾس ٍٚضقِ اَ 3ا :ًٜٞ
 1إٔ َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ا٫غتباْٚ ١بني ايبعس
ايص ٟتٓتُ ٞإي ٘ٝناْمل زاي ١اسكاٝ٥اً عٓس َػت ٟٛاٚ ; 0.01شيو ٭ٕ-:
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس اٚ ،ٍٚ٫زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.81
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايجاْٚ ،ٞزضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.73
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايجايح ٚزضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بني ا. 0.93 ،0.87
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايطابعٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.94 ،0.84
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس اـاَؼٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.92 ،0.90
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايػازؽٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.90 ،0.74
َ عاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ايبعس ايػابعٚ ،زضد١
مجٝع ايعباضات ايص ٟتٓتُ ٞاي ٘ٝتطاٚسمل بنيا. 0.88 ،0.75
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 2اضتفاع َعاَ٬ت ٖص ٙايعباضات ٜسٍ عً ٢اْتُاٗ٥ا إي ٞايبعس ايتابع ١ي٘ ٚإٔ
ٝا أ ٟعباضٜٛ ٠ثط عً ٞالٛض.
ٚبصيو ٜتشكل ي٬غتباْ ١قسقٗا ايبٓاٚ ٞ٥تعس قاؿ ١ملا ٚنعمل يكٝاغ٘.
 .3ثبات ا٭زا: ٠
قاااّ ايباااسج ٕٛبايت نااس َاأ ثبااات أزا ٠ايسضاغاا ١بتطبٝكٗااا يف ؾااهًٗا ايٓٗاااٞ٥
عً ٢اَ 30فاطزَ ٠أ فتُاع ايسضاغاٚ ،١هلاِ خكاا٥ل فتُاع ايسضاغاْ ١فػاٗا،
ٚبع ااس أغ اابٛعني َا اأ ايتطب ٝاال ا٭ٍٚ

تطبٝكٗا ااا َ ااط ٠أخا ااطٚ ٣تفط ٜااغ بٝاْاتٗا ااا

باغ ااتدساّ َعاَ ااٌ ايجب ااات اأيف ااا يهطْب ااار )ٜٛٚ ،(Alpha- Chronbachناا
اؾس ٍٚضقِ اَ 4عاٌَ ثبات أبعاز أزا ٠ايسضاغ ١نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 4
ٜته ا َاأ اؾااس ٍٚضقااِ ا 4إٔ قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس ا٭ ٍٚباغااتدساّ َعاَااٌ
ايجب ااات اأيف ااا يهطْب ااار بً ااغ اٚ ، 0.956ق ُٝاا ١ايجب ااات يًبع ااس ايج اااْ ٖ ٞاا ٞا، 0.961
ٚق ُٝا اا ١ايجب ا ااات يًبع ا ااس ايجاي ا ااح ٖ ا اا ٞاٚ ، 0.947ق ُٝا اا ١ايجب ا ااات يًُش ا ااٛض ايطاب ا ااع
ٖٚااٞاٚ ، 0.964قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس اـاااَؼ ٖٚاا ٞاٚ ، 0.938قُٝاا ١ايجبااات يًبعااس
ايػازؽ  ٖٞٚاٚ ، 0.950ق ١ُٝايجباات يًبعاس ايػاابع ٖٚا ٞاٖٚ ، 0.946اصا ٜعاو إٔ
مجٝااع ٖااص ٙاملعاااَ٬ت شات قُٝاا ١عايٝاا ١دااساً ٭ٕ مجعٗٝااا أعًاا ٞبهااجري َاأ ا، 0.50
 ٖٞٚايك ١ُٝايسْٝا املكبٛي ١ملعاٌَ ثبات اأيفا يهطْبار .
نُا ٜؿري اؾس ٍٚإي ٞإٔ قَ ١ُٝعاٌَ ايجبات ايهً ٞي٬غتباْ ١بًغ ا، 0.970
ٚتعس ٖص ٙايك٪َ ١ُٝؾطاً يك٬س ١ٝأزا ٠ايسضاغ ١يًتطبٝل بغطض ؼكٝل أٖسافٗا
َٔ خ ٍ٬اٱداب ١عٔ أغً٦تٗا ،اا ٜؿري إي ٞإَهاْ ١ٝثبات ايٓتا٥ر اييت ميهٔ إٔ
تػفط عٓٗا عٓس ايتطبٝل.
 ٚتكش ٝا٭زا ٠يتش ٌٜٛاغتذابات أفطاز ايع ١ٓٝعً ٢ايفكطات بؿهٌ نُٞ
فكس ٚظعمل بعَ٬ات عً ٢ايتسضٜر اـُاغ ٞملكٝاؽ يٝهطت )ٚ (Likertأعطٝمل
زضد ١املٛافك ١انبري ٠دساً مخؼ عَ٬اتٚ ،زضد ١انبري ٠أضبع عَ٬اتٚ ،زضد١
اَتٛغط ١ث٬خ عَ٬اتٚ ،زضد ١اقً ١ًٝعَ٬تنيٚ ،زضد ١اقً ١ًٝدساً ع١َ٬
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ٚاسسٚ .٠بايتاي ٞناْمل زضدات َٛافك ١ا٭عها ٤عً ٢عباضات ا٫غتباْ١
نُا-:ًٜٞ
 أقٌ َٔ  1.8قً ١ًٝدساً
 2.6 – 1.81 قً١ًٝ
َ 3.4 – 2.61 تٛغط١
 4.2 – 3.41 نبري٠
 5.0 – 4.21 نبري ٠دساً
 .4املعاؾ ١اٱسكا-:١ٝ٥
اعتُس ايباسج ٕٛيف َعاؾ ١ايبٝاْات اٱسكاٚ ١ٝ٥ؼًْ ٌٝتا٥ر ايسضاغ ١عً٢
اٱسكا ٤ايٛقف ٞباغتدساّ بطْاَر ايطظّ اٱسكا ١ٝ٥يًعً ّٛا٫دتُاع١ٝ
Statistical Package of The Social Sciencesا ; SPSSسٝح
اغتدطاز املتٛغطات اؿػابٚ ،١ٝا٫مطاف املعٝاضٚ ،ٟايع ١َ٬املٚ ،١ٜٛ٦اختباض
ات  ،يٛقف املتغريات اـاق ١بايع.١ٓٝ
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املبحث اخلامس :ىتائج الدراسة وحتلًلها-:
ٖااسفمل ايسضاغاا ١تعااطف "َااس ٣تااٛافط َٗاااضات ايكٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛا ١عٓااس ض٩غااا٤
ا٭قػاااّ يف بعااض اؾاَع اات ايػااعٛزَ ١ٜاأ ٚدٗااْ ١عااط أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ"،
ٚيتشكٝاال ٖااص ٙاهلااسف

اغااتدطاز ايٓتااا٥ر ايتايٝااٚ ١اياايت َاأ خاآَ ٍ٬اقؿااتٗا

أَهٔ ايٛق ٍٛإىل اٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦السز:٠
أ :ً٫ٚبايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجايح " :ٖٛٚإىل أَ ٟسٜ ٣ػتدسّ ض٩غا٤
ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛزَٗ ١ٜاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗ؟"
ٜٛن اؾس ٍٚضقاِ ا 5اغاتذابات أفاطاز ايعٓٝا ١فُٝاا ٜاطتبط ااس ٣اغاتدساّ
ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف بعااض اؾاَعااات ايػااعٛز ١ٜملٗاااضات ايكٝاااز ٠ايتشًٜٝٛاا ١يف إزاض٠
أقػاَِٗ ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 5
٬ٜسغ َأ اؾاس ٍٚضقاِ ا 5إٔ املٛافكا ١عًا ٢ؼكال أبعااز ايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا١
نهٌ عٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ بًغمل ْػب ١إمجاي ١ٝاٚ %72.9تطاٚسمل ٖص ٙايٓػاب ١باني
ا %77نشس أقك ٢يًبعس ايجاْٚ ٞبني ا %67.5نشس أزْ ٢يًبعس اـاَؼ.
ٚقااس بًااغ إمجاااي ٞاملتٛغااطات اؿػاااب ١ٝ٭بعاااز ا٫غااتباْ ١نهااٌ ا 3.64ممااا
ٜعهؼ اتفام أفطاز ايع ١ٓٝنهٌ عً ٢اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعاض اؾاَعاات
ايػ ااعٛز ١ٜملٗ اااضات ايك ٝاااز ٠ايتش ًٜٝٛاا ١يف إزاض ٠أقػ اااَِٗ بسضد اا ١ن اابري ;٠س ٝااح
ؼككاامل أبعاااز ا٫غااتباْ ١شات ايطتااب ايػاات ١ا٭ٚىل بسضداا ١ناابري ٠فكااس امكااطت
َتٛغطاتٗا اؿػاب ١ٝبني ا 4.2 - 3.41سػب ايتٛظٜع اـُاغا ٞملكٝااؽ يٝهاطت
ايااص ٟتبٓتاا٘ ايسضاغاا ،١بُٓٝااا ؼكاال ايبعااس اـاااَؼ شات ايطتباا ١ايػااابع ١بسضداا١
َتٛغط٫ ١مكاض املٛافك ١عً ٘ٝبني اٚ ، 3.4 ، 2.61شيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكاٞ٥
بني فُٛعيت ايع ١ٓٝيف نٌ أبعاز ا٫غتباْ.١
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فكس استٌ ايبعس ايجاْ" ٞمنصد ١ايػًٛى" املطتب ١ا٭ٚىلٚ ،تبع٘ ايبعاس ايػاابع
"ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝااز ٠ايتغاٝري" يف املطتبا ١ايجاْٝاٚ ،١استاٌ ايبعاس ا٭ٍٚ
"بٓا ٤ض ١ٜ٩عاَاٚ ١ثكافاَ ١ؿارتن ١يًكػاِ" املطتبا ١ايجايجا ،١ثاِ داا ٤ايبعاس ايجاياح
"َطاع ااا ٠ا٫ستٝاد ااات ايفطز ٜاا ١يًع اااًَني َع اا٘ ٚايعُ ااٌ عً اا ٞتًبٝتٗ ااا" يف املطتب اا١
ايطابع ااٚ ،١د ااا ٤ايبع ااس ايطاب ااع "ايتشف ٝااع اي ااصٖو أ ٚا٫غ ااتجاض ٠ايعكً ٝاا ١يًع اااًَني
بايكػااِ" يف املطتباا ١اـاَػااٚ ،١دااا ٤ايبعااس ايػااازؽ "فٗااِ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يعًُٝاا١
ايتغااٝري ٚآيٝاتاا٘" يف املطتباا ١ايػازغااٚ ،١نًااٗا ؼككاامل بسضداا ١ناابري ،٠بُٓٝااا دااا٤
ايبع ااس اـ اااَؼ "تٛق ااع َػ ااتٜٛات عً ٝااا َ اأ ا٭زا "٤يف املطتب اا ١ايػ ااابعٚ ١ا٭خ ااري٠
ٚشيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني ف٦يت ايع.١ٓٝ
ٚتٛنا ا ٖ ااص ٙايٓت ااا٥ر اتف ااام أف ااطاز ايع ٓٝاا ١نه ااٌ عً اا ٢ت ااٛفط مس ااات ايك ٝاااز٠
ايتشًٜٝٛاا ١بسضداا ١ناابري ،٠يااس ٣ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ باؾاَعااات ايػااعٛز -١ٜعٓٝاا١
ايسضاغا ااٚ -١شيا ااو يف غا ااتَ ١ا اأ أبعا اااز ايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١بٓػا ااب ١بًغا اامل ،%86
ٚت ااٛفطتَ %14ا اأ ٖ ااص ٙايػا ااُات بسضدا ااَ ١تٛغ ااطٖٚ ;١ا ااصا ٜعه ااؼ اضتفا اااع زضدا اا١
اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعاات ايػاعٛز ١ٜأغاً ٛايكٝااز ٠ايتشًٜٝٛا١
إىل زضد ١نبري.٠
ٚقااس ٜطدااع شيااو إىل تطااٜٛط أغااايٝب تااسضٜب أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ يًكٝاااّ
با٭عُااا ٍ اٱزاضٜاا ١نط٥اغاا ١ايكػااِ أ ٚريٖااا َاأ ا٭زٚاض ايكٝازٜاا ١يف نًٝاااتِٗ،
ٚنا ااصيو اطا اا٬ع ٖا اا ٤٫٪ا٭عها ااا ٤عًا اا ٢اؾسٜا ااس يف فا ااا٫ت اٱزاضٚ ٠ايكٝا اااز٠
ايرتب ٜٛاا .١مم ااا ٜعه ااؼ ت اابو ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ بٗ ااص ٙاؾاَع ااات ٭غ ااً ٛايك ٝاااز٠
ايتشٚ ١ًٜٝٛتطبٝل َٗاضات٘ يف أقػاَِٗ بكٛض ٠نبري ٠غعًٝا يتطٜٛط ٖص ٙا٭قػااّ
عًَ ٢ػت ٣ٛاؾاَعات ايػعٛز.١ٜ
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر زضاغ ١ااهل٬يٚ 2001 ،ٞاييت اٚناشمل إٔ ض٩غاا٤
ا٭قػاااّ ايعًُٝاا ١ايااص ٜٔمشًااتِٗ ايسضاغاا ١ناااْٛا ؼااًٜٝٛني أنجااط َاأ نااِْٗٛ
إدطاٝ٥ني يف أمناطِٗ ايكٝاز.١ٜ
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بُٓٝا ؽتًف ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا أغفطت عٓ٘ زضاغا ١اعًُٝاات 166 ،2003 ،يف
إٔ ايب ١ٝايكسضات ايكٝاز ١ٜايرتب ١ٜٛيط٩غا ٤ا٭قػاّ يف اؾاَعات ا٭ضزْ ١ٝتكع يف
املػت ٣ٛاملتٛغط ٚيٝػمل نُا ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛعً.٘ٝ
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايجايح يًسضاغ.١
ٜٛن اؾس ٍٚضقِ ا 6اغتذابات ايع. ١ٓٝ
ثاْٝاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايطابع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات تطبٝل
ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا
ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ؟
ا فااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبع ااس ا٭" ٍٚبٓااا ٤ضٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿ اارتن١
يًكػِ"ٚ ،شيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 6
٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ا 6إٔ املٛافك ١عً ٢ؼكل عباضات بعس "بٓا ٤ض١ٜ٩
عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ" نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ %74.5تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب١
بني ا %77.5نشس أقك ٢يًعباض ٠ايعاؾطٚ ٠بني ا %72نشس أزْ ٢يًعباض٠
ضقِاٚ ، 5بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهٌ ا َٔٚ 3.8ثِ
ؼكل بسضد ١نبري ٠سٝح امكطت َتٛغطات٘ بني اٚ ، 4.2 - 3.41شيو بسٕٚ
فاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني فُٛعيت ايع ١ٓٝيف نٌ عباضات ايبعس عسا ايعباضتني
ضقِاٚ 4ضقِ ا 6سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس
داَع ١اجملُع ١يف نًتُٗٝا.
ٚتٛن ٖص ٙايٓتٝذ ١اتفام أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١نهٌ عً ٢تٛفط َتطًبات بٓا٤
ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ يس ٣ض٩غاا ٤ا٭قػااّ ظااَعيت عٓٝا ١ايسضاغا;١
سٝح ٜطبل ض٩غا ٤ا٭قػاّ َٗاضات بٓا ٤ايطٚ ١ٜ٩ايجكافا ١املؿارتن ١يًكػاِ بسضدا١
إمجايٝاا ١ناابريٚ ،٠قااس ٜطدااع شيااو إىل ٚعاا ِٗٝب ُٖٝاا ١ايؿااٛضٚ ٣تبااازٍ ٚدٗااات
ايٓعااط ٚاساارتاّ ايااطأ ٟاٯخااط ساا ٍٛتهاا ٜٔٛضٜ٩اا ١عاَااٚ ١ثكافااَ ١ؿاارتن ١٭ٖااساف
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ايكػااِ ٚخططاا٘ ٚايكهاااٜا املطتبطاا ١بااٜ٘ ٫ٚ ،تػاآ ٢تٓفٝااص شيااو إَ ٫اأ خااٍ٬
اَتجاااٍ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يجكافاا ١املػااٚ٪ي ١ٝاؾُاعٝاا ١٭فااطاز قػااُ٘ ٚتطغااٝذ قُٝاا١
ايتعا ٕٚبٚ ِٗٓٝسٌ َا ٜططأ َٔ خ٬فات ٚقطاعات ب.ِٗٓٝ
ٚيعاٌ ض٥ااٝؼ ايكػاِ ٜهاا ٕٛأنجاط سطقااً عًا ٢بٓااا ٤ايكا ِٝاٱهابٝاا ١املؿاارتن١
ٚايت نٝاس عًا ٢اساارتاّ اياطأٚ ٟايااطأ ٟاٯخاط زاخااٌ قػاُ٘ ٫غااُٝا إٕ ناإ قػااُ٘
سسٜح ايٓؿ  ٠يطأ ايكسع بني أعهاٚ ٘٥بٓا٥ا٘ عًا ٢أغااؽ غاًٖٚ ،ِٝاصا َاا اتها
بؿهٌ زاٍ يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ ظاَع ١اجملُع ١يف ايعباضتني ضقِ اٚ 4ضقِ ا. 6
٪ٜٚنس عًٖ ٢ص ٙايٓتٝذ ١ايكاطٛح يف زضاغات٘ اايكااطٛح 1996 ،يف أْا٘ يهاٞ
ٜتِ ضفع ايطٚح املعٓ ١ٜٛيس ٣أعها ١٦ٖٝ ٤ايتاسضٜؼ با٭قػااّ ايعًُٝا ،١فإْا٘ ٜٓبغاٞ
تٛد ٘ٝض٩غاا ٤ا٭قػااّ إىل ظٜااز ٠ايعٓاٜا ١بايع٬قاات اٱْػااَْ ١ٝاع ٖا ٤٫٪ا٭عهاا٤
ٚتععٜع ايع٬قات املٛدب ١ب.ِٗٓٝ
نُااا تتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع َااا أٚقاامل باا٘ زضاغاا ١اايهٓااسضَ 253 ،2006 ،ٟاأ
ن ااطٚض ٠إع ااساز زٚضات تسضٜب ٝاا ١يً ااطا بني يف ت ااٛىل َٓك ااب ض٥اغ اا ١ايكػ ااِ ع ٝااح
تتهاأُ َٛانااٝع شات قااً ١بهٝفٝاا ١ايتغًااب عًاا ٢ايكااعٛبات ٚايتشااسٜات اياايت قااس
ٜٛادٗٗ ااا ايط٩غ اااٚ ;٤شي ااو ملػ اااعستِٗ عً اا ٢نٝف ٝاا ١مماضغ اا ١أزٚاضٖ ااِ بفاعً ٝاا١
ٚؼكٝل ايٓذاح يف إلاظ أٖساف ايكػِ ايعًُ.ٞ
ٚتتفاال ٖااص ٙايٓتٝذاا ١أٜه ااً َااع زضاغاا ١ااؿطباا 158 ،2007 ،ٞيف أْاا٘ يهااٜ ٞااتِ
تطااٜٛط َااسٜط املسضغاا ١نكا٥ااس ؼاا ًٜٞٛفإْاا٘ ٜٓبغاا ٞخًاال ضٜ٩ااَ ١ؿاارتنٜ ١ؿاااضى
فٗٝا مجٝع فطٜل ايعٌُ.
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايطابع يًسضاغ.١
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ثايجاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى؟
ٜٛنا اؾااس ٍٚضقااِ ا 7اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايجاااْ،ٞ
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 7
٬ٜس ااغ َ اأ اؾ ااس ٍٚضق ااِ ا 7إٔ املٛافك اا ١عً اا ٢ؼك اال عب اااضات بع ااس "منصد اا١
ايػًٛى" نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ % 77تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب ١باني ا %86نشاس أقكا٢
يًعباااض ٠اٚ 12بااني ا %69نشااس أزْاا ٢يًعباااض ٠اٚ ، 18بًغاامل املتٛغااطات اؿػاااب١ٝ
يعباااضات ٖااصا ايبعااس نهااٌ اَٚ 3.8اأ ثااِ ؼكاال بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت
َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘ ،عااسا ايعباااض ٠اٚ 12اياايت دااا٤ت
املٛافك اا ١عً ٗٝااا بسضد اا ١ن اابري ٠د ااساً; س ٝااح امك ااطت زضد اا ١املٛافك اا ١عً ٗٝااا ب ااني
اٚ 5.0 -4.21شي ااو ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ
عباااضات ايبعااس عااسا ايعباااضتني اٚ 13ا 19سٝااح نااإ ايفاااضم زا ٫إسكاااٝ٥ا عٓااس
َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس داَع ١اجملُع ١يف نًتُٗٝا.
ٚتؿري ٖص ٙايٓتٝذ ١إىل اتفام أفاطاز عٓٝا ١ايسضاغا ١نهاٌ عًا ٢تاٛفط َتطًباات
منصد ١ايػًٛى يس ٣ض٩غا ٤ا٭قػاّ ظااَعيت عٓٝا ١ايسضاغا ١بسضدا ١نابريٚ ،٠قاس
ٜطدع شيو إىل إميإ ض٩غا ٤ا٭قػاّ اا تبٓ َٔ ٙٛقٝاز ٠تؿاضنَٚ ١ٝبسأ يًؿٛض٣
يف ايعٌُ َع أعها ٤ايكػِ ٚتكبٌ آضا ِٗ٥بااسرتاّ ٚغاع ١قاسض ٚإباسا ٤اغاتعسازِٖ
يتغٝري مماضغاتِٗ ايكٝاز ١ٜيف نَ ٤ٛا ٜكٌ إي َٔ ِٗٝتغصَ ١ٜطتسٚ َِٗٓ ٠سجِٗ
عً اا ٢ايعُ ااٌ اؾُ اااعٚ ٞايتع ااا ْٞٚف ُٝااا ب ٝاآِٗ; غ ااعًٝا يتُٓ ٝااتِٗ َٗٓٝاااً ٚتط ااٜٛط
قػُِٗ بكٛض ٠عًُ.١ٝ
ٚق ااس ػً اامل َٗاضت ااا ايعُ ااٌ عُ اااؽ ي ااس ٣ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ظاَع اا ١اجملُع اا١
ٚنصيو قٝاز ٠ايكػِ بؿاهٌ عًُا ،ٞبكاٛض ٠زايا ١إسكااٝ٥اً يكااؿِٗ; شياو ٭ٕ
ايط٩غااا ٤يف ا٭قػاااّ سسٜجاا ١ايٓؿ ا  ٠عااازَ ٠ااا ٜػااع ٕٛٱظٗاااض َٗاااضاتِٗ ايكٝازٜاا١
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ٚإبااطاظ إلاااظات أقػاااَِٗ بكااٛض ٠أٚن ا ٚايعُااٌ عًاا ٢تطااٜٛط أقػاااَِٗ عًاا ٢مااٛ
غطٜع ٚفعاٍ.
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا أٚقمل با٘ زضاغا ١اؾاطفَ 437 ،2006 ،أ ناطٚض ٠إٔ
تتهُٔ بطاَر تسضٜب ٚتُٓ ١ٝض٩غاا ٤ا٭قػااّ ايكهااٜا ا٭غاغا ١ٝاملتعًكا ١باسٚضِٖ
يف تُٓ ١ٝا٭عهاَ ٤جٌ تُٓ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايعٌُ بطٚح ايفطٜل.
نُااا تتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع زضاغااٚ (Li& Hung, 2009, 1141) ١اياايت
أٚنشمل إٔ ايكاز ٠ايصٜ ٜٔتكطف ٕٛبػًٛى ؼٜ ًٜٞٛبس ٚإٔ ياس ِٜٗتا ثرياً يف بٓاا٤
ايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫ستفاظ بٗا ٚالافع ١عًٗٝا يف ب ١٦ٝايعُاٌ; مماا ٜػاٌٗ
عً اا ٢امل ااٛظفني َػ ااتٜٛات أعً اا َ ٢اأ أزا ٤املُٗ ااٚ ١املؿ اااضن ١ايفعاي اا ١يف غ ااًٛى
املٛاطٓنيٚ .بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابا عٔ ايػ٪اٍ اـاَؼ يًسضاغ.١
ضابعاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايػازؽ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٞتًبٝتٗا؟
ٜٛن اؾس ٍٚضقِ ا 8اغتذابات أفطاز ايع ١ٓٝفُٝا ٜطتبط بايبعس ايجايح،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 8
٬ٜس ااغ َ اأ اؾ ااس ٍٚضق ااِ ا 8إٔ املٛافك اا ١عً اا ٢ؼك اال عب اااضات بع ااس "َطاع ااا٠
ا٫ستٝاد ااات ايفطز ٜاا ١يًع اااًَني َعاا٘ ٚايعُ ااٌ عً اا ٞتًبٝتٗ ااا" نه ااٌ بًغ اامل ْػ ااب١
اٚ %72.5تطاٚسمل ٖص ٙايٓػب ١بني ا %74نشس أقك ٢يًعباض ٠اٚ 25بني ا%71.5
نشس أزْ ٢يًعباض ٠اٚ ، 22بًغمل املتٛغطات اؿػااب ١ٝيعبااضات ٖاصا ايبعاس نهاٌ
ا َٔٚ 3.6ثِ ؼكال بسضدا ١نابري ٠سٝاح امكاطت َتٛغاطات٘ باني ا، 4.2 3.41
يف نااٌ عباضاتاا٘ٚ ،شيااو بااس ٕٚفاااضم زاٍ إسكااا ٞ٥بااني فُااٛعيت ايعٓٝاا ١يف نااٌ
عباضات ايبعس.
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ٚتٛنا ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إمجاااع أفااطاز عٓٝاا ١ايسضاغاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا٢
تااٛفط َتطًب ااات تطب ٝاال ض ٥ااٝؼ ايكػااِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ٜاا ١ايتش ًٜٝٛاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط
اطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗاٚ .قس ٜطدع شيو
إىل إمي ااإ ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ بك ُٝاا ١ايع ااسٍ يف َعاًَ اا ١أعه ااا ٤أقػ اااَِٗ َٚطاع ااا٠
ايؿاافافٚ ١ٝاؿطٜاا ١يف ٖااص ٙاملعاًَااْ ،١اٖٝااو عاأ إؾااطانِٗ يف تطبٝاال ا٭غااايٝب
ايرتبٜٛا اا ١اؾسٜا ااسٚ ٠اغا ااتجُاض َا ااٛاٖبِٗ ٚكتًا ااف َٗا اااضاتِٗ يف قا اآع ٚاؽا اااش
ايكطاضات اـاق ١ب قػاَِٗ فه ً٬عٔ َؿاضنتِٗ يف شيو ،مما ٜؿعطِٖ بايجكا١
يف أْفػِٗ ٚق ١ُٝآضا ِٗ٥يف تطٜٛط ٖص ٙا٭قػاّ.
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا

دهامل عٓا٘ زضاغا(Conger,Kanung,Menon,2000) ١

َٔ إٔ ايكاز ٠ايتشًٜٝٛني ٜسضن ٕٛأْٗاِ أنجاط فاعًٝاٚ ١اْٗاِ ٜكآف ٕٛعًا ٢أْٗاِ
أسػاأ أزاَ ً٤اأ ريٖااِ ااري ايتشااًٜٝٛني ،نُااا إٔ أتباااعِٗ يااس ِٜٗتبذاا ً٬ٝأنجااط
ٚسػا ااً أق اا ٣ٛهل ٜٛاا ١اجملُٛع ااٚ ١إزضانا ااً أعً اا ٢٭زا ٤املُٗ ااَ ١كاضْ اا ١بايك اااز ٠ااري
ايتشًٜٝٛني.
ٚيااصيو ٜااط ٣اؿطباا ٞيف زضاغاات٘ ااؿطباا 157 ،2007 ،ٞأْاا٘ يهااٜ ٞااتِ تطااٜٛط
َسٜط املسضغا ١نكا٥اس ؼا ،ًٜٞٛفإْا٘ ٜٓبغاَ ٞطاعاا ٠اؿاداات ايؿدكاٚ ١ٝاملٗٓٝا١
هلااِ َ اأ خ اا ٍ٬تؿ ااذٝعِٗ عً اا ٢ػطٜااب تطبٝك ااات دس ٜااس ٠تتف اال ٚاٖتُاَ اااتِٗ،
ٚنصيو تؿذٝع املبازضات اؾسٜس ،٠إناف ١إىل ايتعاٌَ َع اؾُٝع بعني املػاٚا٠
ٚعسّ ايتفه ٌٝ٭سس ا٭فاطاز أ ٚاؾُاعااتٚ .بٗاصا ٜها ٕٛايبااسج ٕٛقاس أداابٛا عأ
ايػ٪اٍ ايػازؽ يًسضاغ.١
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خاَػاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايػابع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ؟
ٜٛنا اؾااس ٍٚضقااِ ا 9اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايطابااع،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل ضقِ -: 9
٬ٜسااغ َاأ اؾااس ٍٚضقااِ ا 9إٔ املٛافكاا ١عًاا ٢ؼكاال عباااضات بعااس ايتشفٝااع
ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ نهٌ بًغمل ْػب ١اٚ % 72تطاٚسامل
ٖ ااص ٙايٓػ ااب ١ب ااني ا %75نش ااس أقك اا ٢يًعب اااض ٠اٚ 30ب ااني ا %66.5نش ااس أزْ اا٢
يًعباض ٠اٚ ، 33بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهٌ ا َٔٚ 3.6ثاِ
ؼكاال بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات عباضاتاا٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف
ن ااٌ عباضات اا٘ٚ ،شي ااو ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ
عباااضات ايبعااس عااسا ايعباااض ٠ا 33سٝااح نااإ ايفاااضم زا ٫إسكاااٝ٥ا عٓااس َػاات٣ٛ
اٚ 0.05يكاس داَع ١اجملُع.١
ٚتؿااري ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إىل اتفااام افااطاز ايعٓٝاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا ٢تااٛفط
َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛفُٝا ٜاطتبط باايتشفٝع
ايا ااصٖو أ ٚا٫غا ااتجاض ٠ايعكًٝا اا ١يًعا اااًَني بايكػا ااَِٚ ،ا ااا زاّ إٔ ض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ
ٜطبكا ااَ ٕٛبا ااسأ اؿا ااٛاض ٚايؿا ااٛضٚ ٣اسا اارتاّ ايا ااطأٚ ٟايا ااطأ ٟاٯخا ااط ،فا ااإِْٗ ستُا ااا
غٝؿ ااذع ٕٛأعه ااا ٤أقػ اااَِٗ عً اا ٢ط ااطح أ ٟأفه اااض أ ٚأغ ااايٝب أ ٚخ ااربات دس ٜااس٠
َٚفٝس ٠ز ٕٚخٛف َٔ إساطاز أ ٚقُاع أ ٚسذاط عًا ٢آضاٗ٥اِٚ ،ناصيو ساجِٗ عًا٢
ا٫طاا٬ع عًاا ٢أ ٟػاااض أ ٚػسٜااسات َفٝااسٚ ٠تعُُٗٝااا بٝاآِٗ َااطاعني يف شيااو
ا٭غً ٛايعًُ ٞيف ايتفهري ٚتك ِٝٝايصات غعٝاً يًتطٜٛط.
 ٬يًُدااطط٠
ٚيعٌ ض٩غا ٤ا٭قػاّ -يف اؾاَعاات سسٜجا ١ايٓؿا  -٠أنجاط َاً ٝ
ٚايتذطٜااب عاأ ريٖااِ يف اؾاَعااات ايعطٜكااٚ ،١يف ايٛقاامل شاتاا٘ أنجااط سطقااً عًاا٢
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ايتك اا ِٜٛ٭عه ااا ٤أقػ اااَِٗ; ست ااٜ ٢ه اآُٛا ايػ ااري ٚف اال َ ااا ضمس اا َ ٙٛاأ خط ااط
ٚاغرتاتٝذٝات يتطٜٛط ٖص ٙا٭قػاّ.
٪ٜٚنس عًٖ ٢ص ٙايٓتٝذ ١ؾطف يف زضاغت٘ اؾطف ; 437 ،2006 ،سٝاح ٜاط ٣أْا٘
يهااٜ ٞػااِٗ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يف تُٓٝاا ١أعهااا ٤قػااُ٘ ،فإْاا٘ ٜٓبغاا ٞإٔ تتهاأُ بااطاَر
ت ااسضٜب ٚتُٓ ٝاا ١ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ ايكه اااٜا ا٭غاغ اا ١ٝاملتعًك اا ١ب ااسٚضِٖ يف تُٓ ٝاا١
ا٭عهاااَ ٤ج ااٌ أغااايٝب ظ ٜاااز ٠زافعٝاا ١ا٭عه ااا ٤نايعٜاااضات ٚتب ااازٍ ايعٜاااضات َااع
ا٫غاتصٚ .٠بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايػابع يًسضاغ.١
غازغاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايجأَ ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤؟
ٜٛن ا اؾااس ٍٚا 10اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس اـاااَؼ،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 10
٬ٜسغ َٔ اؾس ٍٚا 10إٔ املٛافك ١عًا ٢ؼكال عبااضات بعاس "تٛقاع َػاتٜٛات
عًٝااا َاأ ا٭زا "٤نهااٌ بًغاامل ْػااب ١اٚ % 67.5تطاٚساامل ٖااص ٙايٓػااب ١بااني ا%68.5
نشا ااس أقكا اا ٢يًعبا اااض ٠اٚ 35با ااني ا %65.5نشا ااس أزْا اا ٢يًعبا اااض ٠اٚ ، 36بًغا اامل
املتٛغ ااطات اؿػ اااب ١ٝيعب اااضات ٖ ااصا ايبع ااس نه ااٌ ا َٚ 3.4اأ ث ااِ ؼك اال بسضد اا١
َتٛغط ١سٝح امكاطت َتٛغاطات عباضاتا٘ باني ا ، 3.4 - 2.61يف ناٌ عباضاتا٘،
عسا ايعباض ٠اٚ 35اييت دا٤ت املٛافك ١عًٗٝا بسضد ١نبري ; ٠سٝح امكطت زضدا١
املٛافك ١عًٗٝا بني اٚ 4.2 - 3.41شيو باس ٕٚفااضم زاٍ إسكاا ٞ٥باني فُاٛعيت
ايع ١ٓٝيف نٌ عباضات ايبعس.
ٚتٛن ٖص ٙايٓتٝذ ١إمجااع أفاطاز عٓٝا ١ايسضاغا ١نهاٌ بسضداَ ١تٛغاط ١عًا٢
تااٛفط َتطًب ااات تطب ٝاال ض ٥ااٝؼ ايكػااِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ٜاا ١ايتش ًٜٝٛاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط
بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا َٔٚ ،٤ثِ فِٗ ري َت نسَ ٜٔأ َاس ٣تاٛافط ٖاصٙ
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املتطًبات  ٚري ضاناني عأ أزا ٤ض٥اٝؼ ايكػاِ فُٝاا ٜاطتبط بتٛقاع َػاتٜٛات عًٝاا
َٔ ا٭زاٚ ،٤قاس ٜطداع شياو إىل إٔ عاسزاً نابرياً َآِٗ يٝػامل يسٜا٘ فهاطٚ ٠اناش١
ع اأ َؿ اااضن ١ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ هل ااِ يف ٚن ااع َع اااٜري ا٭زا ٤املػ ااتدسَ ١يف تك ااِٜٛ
أزا ،ِٗ٥عً ٢اياط ِ َأ اتباعا٘ ٭غاايٝب تتػاِ بايعاسٍ ٚايؿافاف ١ٝيف تكٛميا٘ هلاِ
ٚيف َعاًَت٘ هلِ ،ري إٔ عًُٚ ١ٝنع َعاٜري تك ِٜٛا٭زا ٤نجرياً َا ٜغًاب عًٗٝاا
ط ااابع ايهتُ ااإ ٚايػ ااط .١ٜنُ ااا أْٗ ااِ ااري َت ن ااس َ ٜٔاأ اغ ااتدساَ٘ ٭غ ااايٝب
كتًف ١يتشفٝعِٖ ٚتٛفري ايتغص ١ٜايطادع ١٭زا ِٗ٥٭زٚاضِٖ يف ايكػِ.
٪ٜٚن ا ا ااس عً ا ا اا ٖ ٢ا ا ااص ٙايٓتٝذ ا ا ااHowell ١

&

 Wangيف زضاغ ا ا ااتُٗا

) (Wang&Howell,2010يف أْ اا٘ نًُ ااا تطن ااع غ ااًٛى ايكا ٥ااس ايتش اا ًٜٞٛس ااٍٛ
ا٭تباااع َٚطاعاتاا٘ يعااطٚفِٗ ٚاستٝاداااتِٗ املتٓٛعاا ،١نًُااا نااإ أزاٖ٩ااِ ملٗاااَِٗ
أنجط فاعًٚ ١ٝإهابٝاٚ ١ناْامل َباازضاتِٗ يًُؿااضنٚ ١املػااعس ٠أنجاط إهابٝا.١
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايجأَ يًسضاغ.١
غابعاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايتاغع ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘؟
ٜٛن ا اؾااس ٍٚا 11اغااتذابات أفااطاز ايعٓٝاا ١فُٝااا ٜااطتبط بايبعااس ايػااازؽ،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 11
٬ٜسااغ َاأ اؾااس ٍٚا 11إٔ املٛافكاا ١عً اا ٢ؼكاال عباااضات بعااس "فٗااِ ض ٥ااٝؼ
ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘" نهٌ بًغامل ْػاب ١اٚ % 71.5تطاٚسامل ٖاص ٙايٓػاب١
بني ا %74نشس أقك ٢يًعباض ٠اٚ 46بني ا %69نشس أزْ ٢يًعباض ٠اٚ ، 39بًغمل
املتٛغ ااطات اؿػ اااب ١ٝيعب اااضات ٖ ااصا ايبع ااس نه ااٌ ا َٚ 3.6اأ ث ااِ ؼك اال بسضد اا١
ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘ٚ ،شيااو
ب ااس ٕٚف اااضم زاٍ إسك ااا ٞ٥ب ااني فُ ااٛعيت ايع ٓٝاا ١يف ن ااٌ عب اااضات ايبع ااس ع ااسا
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ايعباض٠ا 43سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػات ٣ٛاٚ 0.05يكااس داَعا١
اجملُع.١
ٚتٛنا ٖااص ٙايٓتٝذاا ١إمجاااع أفااطاز عٓٝاا ١ايسضاغاا ١نهااٌ بسضداا ١ناابري ٠عًاا٢
تٛفط َتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛفُٝا ٜطتبط بفِٗ
ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘ٚ ،قس ٜطدع شيو إىل اَت٬ى ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
يكاا ِٝايتغااٝري ٚايسافعٝاا ١ايصاتٝاا ١مااٚ ٙٛتااسضبِٗ عًٗٝااا عًاا ٢مااٜ ٛػاااعسِٖ عًاا٢
تٛن ٝاؿاد ١إي ٘ٝيس ٣أعهاا ٤أقػااَِٗٚ ،تٗ٦ٝا ١ايب٦ٝا ١املُ٥٬ا ١هلٗاِ ٱساساخ
ايتغٝري ٚتععٜع ٙياس ِٜٗإنااف ١إىل تٛظٜاع ا٭زٚاض ٚاملٗااّ ايكٝازٜا ١بٝآِٗ عًا ٢ماٛ
سٝازٚ ٟتؿاضنٚ .ٞقس بطظت ق ١ُٝايسافع ١ٝايصات ١ٝم ٛايتغٝري بكٛض ٠زاي ١ياس٣
ع ٓٝاا ١داَع اا ١اجملُع ااٚ ،١ق ااس ٜطد ااع شي ااو إىل محاغ ااِٗ ايعا ٥ااس ٚسطق ااِٗ عً اا٢
ؼكٝل تغٝري ًَُٛؽ يف قٝازتِٗ ٭قػاَِٗ بكٛض ٠تُٖٓ ٞص ٙا٭قػاّ ٚتطٛضٖا.
ٚتتفاال ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع َااا أٚقاامل باا٘ زضاغاا ١اعًُٝاااتَ 167 ،2003 ،اأ أْاا٘
ٜٓبغ ٞإٔ ميااضؽ املطؾا يط٥اغا ١ايكػاِ ايعُاٌ اٱزاض ٟنُػااعس ياطٝ٥ؼ ايكػاِ
ٚميه ٞفرتَٓ ٠اغب ١يف ٖصا ايعٌُٚ ،عٓسَا تجبمل دساضت٘ تػٓس إيَُٗ ٘ٝا ١ض٥اغا١
ايكػااِٚ ،يااصيو ٜااط ٣اايغاَااس 78 ،2004 ،ٟأْاا٘ ٜٓبغاا ٞإؿااام ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ-
قبااٌ تااٛيَ ٞااٛاقعِٗ -بااسٚض ٠تسضٜبٝااَ ١تدككاا ١يػااس ساداااتِٗ ايتسضٜبٝاا ١يف
اجملا٫ت اٱزاضٚ ١ٜايرتب ٚ .١ٜٛبٗاصا ٜها ٕٛايبااسج ٕٛقاس أداابٛا عأ ايػا٪اٍ ايتاغاع
يًسضاغ.١
ثآَاً :بايٓػب ١يٲداب ١عٔ ايػ٪اٍ ايعاؾط ٚايصٜٓ ٟل عًَ :٢ا َتطًبات
تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاض ٙايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز،١ٜ
فُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري؟
ٜٛناا اؾ ااس ٍٚا 12اغ ااتذابات أف ااطاز ايع ٓٝاا ١ف ُٝااا  ٜااطتبط بايبع ااس ايػ ااابع،
ٚشيو نُا  ًٜٞاًَشل -: 12
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٬ٜسا ااغ َا اأ اؾا ااس ٍٚا 12إٔ املٛافكا اا ١عًا اا ٢ؼكا اال عبا اااضات بعا ااس "ايكا ااِٝ
ايتٓع ُٝٝاا ١املطتبط اا ١بك ٝاااز ٠ايتغ ااٝري" نه ااٌ بًغ اامل ْػ ااب ١اٚ % 75تطاٚس اامل ٖ ااصٙ
ايٓػااب ١بااني ا %78نشااس أقكاا ٢يًعباااض ٠اٚ 47بااني ا %71.5نشااس أزْاا ٢يًعباااض٠
اٚ ، 49بًغمل املتٛغطات اؿػاب ١ٝيعباضات ٖصا ايبعس نهاٌ اَٚ 3.7أ ثاِ ؼكال
بسضداا ١ناابري ٠سٝااح امكااطت َتٛغااطات٘ بااني ا ، 4.2 - 3.41يف نااٌ عباضاتاا٘،
ٚشيو بس ٕٚفاضم زاٍ إسكا ٞ٥بني فُاٛعيت ايعٓٝا ١يف ناٌ عبااضات ايبعاس عاسا
ايعباض ٠ا 54سٝح نإ ايفاضم زا ٫إسكاٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛاٚ 0.05يكاس داَعا١
اجملُع.١
أ ٟإٔ ٖٓاى اتفام عاّ بني أفاطاز عٝآيت ايسضاغا ١سا ٍٛتاٛفط ايكا ِٝايتٓعُٝٝا١
املطتبطاا ١بكٝاااز ٠ايتغااٝري يااس ٣ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ بسضداا ١ناابري٫ٚ ،٠ؾااو إٔ ت نٝااس
ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ عًاا ٢قااَٚ ِٝباااز ٨ايؿااٛضٚ ٣اؿااٛاض ٚايؿاافافٚ ١ٝنااصيو ايجكاا١
ٚا يع ااسٍ يف تعاًَ ااِٗ َ ااع أعه ااا ٦ٖٝ ٤اا ١ايت ااسضٜؼ يف أقػ اااَِٗ ٜػ ااِٗ يف تُٓ ٝاا١
ا٫يتااعاّ ايااٛظٝفٚ ٞنااصيو اْ٫تُاااٚ ٤اياا ٤٫ٛيًكػااِ َٚاأ ثااِ ا٫ميااإ بااايتغٝري
ٚايتطا ااٜٛط املػا ااتُط٫ٚ .ؾا ااو إٔ غا ااع ٞض٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ ٱسا ااساخ ٖا ااصا ايتغا ااٝري
ٚايتطاٜٛط املػاتُط ٜكااطشب ا٭قػااّ اؾسٜاس ٠عًاا ٢ما ٛأخالٖٚ ،ااصا َاا أؾاااضت
إي ٘ٝز٫ي ١ايعباض ٠ا. 54
ٚياصا ٜاط ٣اؿطباا ٞيف زضاغات٘ ااؿطباا 157 ،2007 ،ٞاْا٘ يهاٜ ٞااتِ تطاٜٛط َااسٜط
املسضغاا ١نكا٥ااس ؼاا ًٜٞٛفإْاا٘ ٜٓبغاا ٞااطؽ ايؿااعٛض باْ٫تُااا ٤يًُسضغاا ١يف قًااٛ
أعهااا ٤فطٜاال ايعُااٌ .نُااا أؾاااض ) (Leftwich, 2001, 4إىل إٔ َاأ اؾٛاْااب
املُٗ ١يًكا٥س ايتش ٞ ًٜٛاَت٬ن٘ يكُٝا ١ايتغاٝري ٚسػأ اغاتدساَ٘ هلاا ،اري أْا٘
يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜطْ ٣فػ٘ َبازً٥ا يتغٝري املٓعُ ١اييت ٜعٌُ بٗا.
نُااا اتفكاامل ٖااص ٙايٓتٝذااَ ١ااع زضاغاا ١اغااعاز 5 ،2003 ،٠يف أْاا٘ ٜٓبغاا ٞعًاا٢
ض٥ااٝؼ ايكػااِ تفااٜٛض دااعَ ٤اأ قاا٬سٝات٘ ياابعض أعهااا ٤ايكػااِ ن ا ً٬سػااب
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فاااٍ ؽككاا٘ َاأ دٗاا ١أَٝ ٚااسإ اٖتُاَاا٘ َاأ دٗاا ١ثاْٝااٚ ١شيااو يف ا٭َااٛض
املدتًف ١بايكػِٚ .بٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ ايعاؾط يًسضاغ.١
املبحث السادس :التصىر املكرتح لتطىير أداء رؤساء األقساو يف بعض اجلامعات السعىدية
يف ضىء أبعاد الكًادة التحىيلًة مً خالل ىتائج الدراسة:
َكسَ-:١
ٖ ااسفمل ٖ ااص ٙايسضاغ اا ١ايٛق ااٛف عً ااٚ ٢اق ااع مماضغ اا ١ض٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف بع ااض
اؾاَعات ايػعٛز ١ٜملٗاضات ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛشيو َٔ ٚدْٗ ١عط أعها٦ٖٝ ٤ا١
ايتسضٜؼ بٗص ٙاؾاَعات َٔٚ ،ثِ تكس ِٜتكٛض ملا ٜٓبغ ٞإٔ ٜها ٕٛعًٝا٘ زٚض ٖا٤٫٪
ايط٩غا ٤يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغٚ ،١ميهٔ ٚنع ٖصا ايتكٛض ٚفل الاٚض اٯت-:١ٝ
أَٓ : ً٫ٚطًكات ايتكٛض املكرتح.
ثاْٝاً :أٖساف ايتكٛض املكرتح.
ثايجاً :إدطا٤ات ايتكٛض املكرتح َٚتطًبات تٓفٝص.ٙ
ضابعاً :نُاْات ؼكٝل ايتكٛض املكرتح.
ٚميهٔ تٛنٖ ٝص ٙالاٚض نُا -:ًٜٞ
أَٓ :ً٫ٚطًكات ايتكٛض املكرتح :
ٜٓطًل ٖصا ايتكٛض املرتح َٔ املطتهعات ايتاي-:١ٝ
 1سااطم اؾاَعااات ايعطبٝاا ١عًاا ٢ماا ٛعاااّٚ ،ايػااعٛز ١ٜعًاا ٢ماا ٛخااام ،عًاا٢
تطااٜٛط نٛازضٖااا ايبؿااطٚ ١ٜقٝازاتٗااا عًاا ٢ماا ٛزا٥ااِٚ ،شيااو َاأ خاا ٍ٬تٗ٦ٝاا١
ايب ٦ٝاا ١امل ُ٥٬اا٫ ١نتػ ااا اـ ااربات اؾس ٜااس ٠باغ ااتُطاضٚ ،إٔ تك ااب ثكاف اا١
ايتعًٚ ِٝايتذسٜس ثكاف ١غا٥س ٠يف اجملتُع اؾاَع ٞا. 27

ا

27

امحازات42 ،2006 ،
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 2أُٖٝاا ١ض٩غااا ٤ا٭قػاااّ يف تطااٜٛط ا٭قػاااّ ا٭نازميٝااٚ ١نااصيو يف ايتُٓٝاا١
املٗٓ ١ٝ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايعاًَني َعِٗ.
 3نطٚضَٛ ٠انب ١ا٭غايٝب اؿسٜج ١يف اٱزاضٚ ٠اييت تػِٗ يف تطٜٛط أزا ٤ض٩غا٤
ا٭قػاااّ عًاا ٢ماا ٛفاعااٌ ٚبّٓااا ;٤عٝااح ميهاأ إٔ وااسثٛا تغااٝريات َاا٪ثطٚ ٠شٟ
َغعٚ ٣هلا طابع ؼ ًٜٞٛيف أقػاَِٗ ا. 28
 4أُٖ ١ٝايٛقٛف عً ٢املٗاضات ٚايكسضات ايفعً ١ٝاييت ٜٓبغ ٞعًا ٢ض٩غاا ٤ا٭قػااّ
اٱملا اااّ بٗا ااا َٚطاعاتٗا ااا يكٝا اااز ٠أقػا اااَِٗ عًا اا ٢ما ااٜ ٛػا ااِٗ يف ا٫ضتكا ااا ٤بٗا ااا
ٚب عه اااٗ٥ا ٚؼك ٝاال أٖ ااساف ق ااسز ٠يف ٖ ااص ٙا٭قػ اااّ ٚؼ ًٜٛااٗا إىل ٖٝهً ٝاا١
تٓعٚ ١ُٝٝض ١ٜ٩ثكافَ ١ٝؿرتن ١بني أعهاٗ٥ا ا. 29
ثاْٝاً :أٖساف ايتكٛض املكرتح :
يف نَٓ ٤ٛطًكات ايتكٛض املكرتح ،ميهٔ اغتد٬م ا٭ٖساف ايتاي-:١ٝ
 1ايٛقٛف عً ٢بعض ا٭غايٝب اؾسٜس ٠يكٝاز ٠ا٭قػاّ ا٭نازمي ١ٝيف
اؾاَعات.
 2ايهؿف عٔ َس ٣اغتدساّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ -يف بعض اؾاَعات ايػعٛز-١ٜ
٭غً ٛايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛن سس ا٭غايٝب اؿسٜج ،١يف إزاض ٠أقػاَِٗ.
 3ايٛقٛف عً ٢املٗاضات ٚايكسضات اي٬ظَ ١يكٝاّ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ب زٚاض ؼ ١ًٜٝٛيف
إزاض ٠أقػاَِٗ.
 4تكس ِٜفُٛع َٔ ١املكرتسات ٚايتٛدٗٝات ميهٔ إٔ تػِٗ يف َعاؾْٛ ١اسٞ
ايككٛض يف إزاض ٠ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بعض اؾاَعات ايػعٛز ١ٜ٭قػاَِٗ يف
ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ا

28

)(Fertino, 1996

ا

29

)(Cray, 1996
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ثايجاً :إدطا٤ات ايتكٛض املكرتح َٚتطًبات تٓفٝص-: ٙ
ٖٓاى فُٛع َٔ ١اٱدطا٤ات اـاق ١بايتكٛض املكرتح ،ميهٔ إهاظٖا فُٝا
-:ًٜٞ
 1ايتعطٜف با٭غايٝب اؿسٜج ١املػتدسَ ١يف إزاض ٠ا٭قػاّ ا٭نازميَٗٓٚ ،١ٝا
ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛقس أغفطت ايسضاغ ١عٔ اؾٛاْب اٯت-:١ٝ
أ-

تٛنَ ٝفٗ ّٛايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛعٓس ايعًُاٚ ٤تطٛضٖا ٚاغتدساَاتٗا يف
اجملا٫ت اـسَٚ ١ٝاٱْتاد ١ٝاملدتًف ١يف اجملتُع.

 -تٛنٝ

أٖساف ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛنٝف ١ٝتٛظٝفٗا يف ا٭قػاّ

ا٭نازمي.١ٝ
دا -تٛن ٝأمناط ايكٝاز ٠ايتشٚ ١ًٜٝٛايفاضم بني نٌ َٓٗا ٚايُٓط املٓاغب
٫غتدساَ٘ يف ايب ١٦ٝاؾاَع.١ٝ
ز -تٛنَ ٝا تك ّٛعً ٘ٝايكٝاز ٠ايتش َٔ ١ًٜٝٛأبعاز ٚغبٌ تهٝٝفٗا يتِ٥٬
ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف إزاضتِٗ ٭قػاَِٗ.
ٖا -تٛنَ ٝا ٜٓبغ ٞإ ٜتػِ ب٘ ايكاز ٠ايتش َٔ ًٕٜٛٝٛمسات َٚا ميتًهْ٘ٛ
َٔ َٗاضات ٚقسضات تػاعسِٖ يف ايكٝاّ ب زٚاضِٖ ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗ.
 2ايهؿف عٔ ٚاقع مماضغ ١ض٩غا ٤ا٭قػاّ ملٗاضات ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيف إزاض٠
أقػاَِٗٚ ،قس

ؼكٝل شيو َٔ خ ٍ٬ايسضاغ ١املٝساْٚ ١ٝأغفطت عٔ

ايٓتا٥ر ا٫ت-:١ٝ
أ-

َٛافك ١أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١نهٌ عً ٢ؼكل أبعاز ايكٝاز ٠ايتش ١ًٜٝٛيس٣
ض٩غا ٤ا٭قػاّ بسضد ١نبري ،٠سٝح بًغمل ْػب ١املٛافك ١اٱمجاي ١ٝا. %72.9
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 ؼككمل أبعاز ا٫غتباْ ١شات ايطتب ايػت ١ا٭ٚىل بسضد ١نبريٖٚ ،٠ص ٙا٭بعازَطتب ١تٓاظيٝاً ٖ-:ٞ
 ايبعس ايجاْ" ٞمنصد ١ايػًٛى"
 ايبعس ايػابع "ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري"
 ايبعس ا٭" ٍٚبٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ"
 ايبعس ايجايح "َطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عًٞ
تًبٝتٗا"
 ايبعس ايطابع "ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ"
 ايبعس ايػازؽ "فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘"
دا -بُٓٝا ؼكل ايبعس اـاَؼ "تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا "٤بسضد١
َتٛغط ،١سٝح دا ٤يف املطتب ١ايػابعٚ ١ا٭خريٚ ٠شيو بس ٕٚفاضم زاٍ
إسكا ٞ٥بني ف٦يت ايع.١ٓٝ
 3تٛنَ ٝتطًبات تطبٝل ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭زٚاضِٖ ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف
اؾاَعات ايػعٛزٚ ،١ٜقس أغفطت ْتا٥ر ايسضاغ ١املٝساْ ١ٝعٔ اٯت-:ٞ
أ-

تهُٔ ايبعس ا٭ ٍٚنطٚض ٠تع ض٩غا ٤ا٭قػاّ بعؿط َٗاضات ٫ظَ ١يٛنع
ض ١ٜ٩عاَ ١يبٓا ٤ثكافَ ١ؿرتن ١ٱزاض ٠ا٭قػاّ.

 ٚتهُٔ ايبعس ايجاْ ٞعؿط َتطًبات يكٝاؽ ايػًٛى اٱزاض ٟامنصد١ايػًٛى يط٩غا ٤ا٭قػاّ َٔ سٝح اغتعسازِٖ يكٝاز ٠ايتغٝري ٚقسضتِٗ عً٢
ايعٌُ ايتعاٚ ْٞٚمحاغِٗ اؿكٝك ٞيتطٜٛط ايكػِ عًُٝاً ٚتُٜٓٛاً.
داٚ -است ٣ٛايبعس ايجايح غمل َٗاضات تػِٗ يف قٝاؽ غًٛى ض٩غا ٤ا٭قػاّ
سَ ٍٛطاعاتِٗ ي٬ستٝادات ايفطز ١ٜيفطم ايعٌُ امله َٔ ٕٛا٭عها٤
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ٚايباسجني يف ا٭قػاَّٚ ،س ٣اغتذابتِٗ يتًبٖ ١ٝص ٙا٫ستٝادات اييت
جًمل يف تطبٝل املُاضغات ايرتبٚ ،١ٜٛاغتجُاض املٛاٖب َِٓٗ يف قٓع
ايكطاضاتٚ ،عسايتِٗ زٝٝ ٕٚع أ ٚقابا.٠
ز -أَا ايبعس ايطابع فكس تهُٔ غبع َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟيط٩غا٤
ا٭قػاّ س ٍٛؼفٝع ايعاًَني َعِٗ ٚقسضتِٗ عً ٢اغتجاض ٠عكٛهلِ سٍٛ
ططح أفهاض عًُ ١ٝدسٜسٚ ،٠ايعٌُ يف فطٜل َٔ خ ٍ٬تبازٍ ٚدٗات ايٓعط
ٚاـربات ٚاملكرتسات ايبٓا.٠٤
ٖاٚ -است ٣ٛايبعس اـاَؼ عً ٢أضبع َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟيط٩غا٤
ا٭قػاّ س ٍٛتٛقعاتِٗ ملػتٜٛات عًٝا َٔ أزا ٤ا٭عها َٔ ٤خ ٍ٬ؼفٝع
ا٭عهاٚ ٤تؿذٝعِٗ يتشػني أزاٚ ِٗ٥اؿهِ عً َٔ ٘ٝخَ ٍ٬عاٜري َكٓٓ.١
ٚ -ٚتهُٔ ايبعس ايػازؽ تػع َٗاضات ملعطف ١فِٗ ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٯيٝات
ايتغٝري َٔ سٝح ضٜ٩تِٗ املؿرتنَ ١ع ا٭عها ٤س ٍٛاهلسف َٔ ايتغٝري
ٚزٚضِٖ نكاز ٠ي٘ َٚس ٣فُِٗٗ يًُٛاقف ٚقبٛهلِ يًتشسٚ ٟاَت٬ى
اؾطأ.٠
ظٚ -تهُٔ ايبعس ايػابع مثإ َٗاضات يكٝاؽ ايػًٛى ايكٝاز ٟايتشًٜٞٛ
يط٩غا ٤ا٭قػاّ س ٍٛإزضانِٗ يًك ِٝايتٓع ١ُٝٝاييت تٓعِ ايعٌُ ٚتكٛزٙ
س ٍٛايتغٝري ايتش َٔ ًٜٞٛسٝح ايٛنٛح ٚايؿفافٚ ،١ٝايتشفٝع ٚايتُهٔ
ٚايعسايٚ ١اي ٤٫ٛيًكػِ ٚايعٌُ عً ٢اغتجُاضٚ ٙتػٜٛل أعاث٘.
4

اقرتاح غبٌ َعاؾْٛ ١اس ٞايككٛض يف إزاض ٠ض٩غا ٤ا٭قػاّ ٭قػاَِٗ يف
ن ٤ٛأغً ٛايكٝاز ٠ايتشٖٚ ،١ًٜٝٛصا ٜتطًب ا٭خص بايتٛقٝات ٚاملكرتسات
اٯت-:١ٝ
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أ-

القيادة التحويليت

نطٚض ٠اٖ٫تُاّ بتٛنَ ٝا ٜػتذس َٔ أغايٝب اٱزاضٚ ٠إزضادٗا نُٔ
بطاَر تسضٜب ايكٝازات اؾاَع.١ٝ

 عكس زٚضات تسضٜبٚٚ ١ٝضف عٌُ ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عاَٚ ١يًهٛازضايكٝاز ١ٜخاق ١تتٓا ٍٚاملٗاضات ايكٝاز ١ٜايٛادب تٛافطٖا يس ٣ايكٝازات
اؾاَع ،١ٝعً ٢ن ٤ٛأغًٛ

ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛشيو عً ٢كتًف

املػتٜٛات ايكٝاز ١ٜباؾاَع.١
دا -ايت نٝس عً ٢طؽ َٗاضات بعس "تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا "٤يس٣
ض٩غا ٤ا٭قػاّ يف بطاَر ايتسضٜب; ْعطاً ٫نفاض ْػب ١املٛافك ١عً٢
تٛافطٖا يس َٔ ِٜٗقبٌ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
زَ -طاعا ٠ايؿفاف ١ٝيف عًُ ١ٝتك ِٜٛض٩غا ٤ا٭قػاّ يٮعهاٚ ٤إؾطانِٗ َعِٗ
يف تكَُ ِٝعاٜري ا٭زآَٚ ٤اقؿْ ١تا٥ذٗا َعِٗ.
ٖا -ضبط سهٛض أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايكٝازات اؾاَع ١ٝيرباَر ايتسضٜب
ٚٚضف ايعٌُ اععظات عًُ ،١ٝغٛاَ ٤از ١ٜأّ َعٓ.١ٜٛ
ضابعاً :نُاْات ؼكٝل ايتكٛض املكرتح:
يف نْ ٤ٛتا٥ر ايسضاغ ،١ميهٔ ٚنع بعض ايهٛابط اييت تفٝس يف تطبٝل ٖصا
ايتكٛض املكرتح عً ٢اؾاَعات ايعطب ١ٝعاَٚ ١ايػعٛز ١ٜخاقٚ ،١شيو نُا
-:ًٜٞ
أ

ْؿط ايٛع ٞبا٭غايٝب اؿسٜج ١يف اٱزاضٚ ٠أُٖٝتٗا يف تفاعٌ ايفطاز
ٚاؾُاعات َٔ خ ٍ٬ايٓسٚات ٚاملطبٛعات اييت تٛظع عً ٢ايطٚ ٬ايعاًَني
يف اؾاَع.١

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

61

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

إزضاز بعض املفطزات ايجكاف ١ٝاـاق ١باملػتذسات يف أغايٝب اٱزاض ،٠خاق١
أغًٛ

ايكٝاز ٠ايتشٚ ،١ًٜٝٛشيو نُٔ َكطضات ثكاف ١ٝعً ٢كتًف

ايتدككات اؾاَع.١ٝ
دا سح أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَعات عً ٢ا٫ط٬ع عً ٢اؾسٜس يف فا٫ت
اٱزاض ٠يف ايس ٍٚاملتكسَٚ ١عح غبٌ تطبٝكٗا يف ايب٦ٝات ايعطب.١ٝ
ز تسضٜب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚعً ٢اؾسٜس يف أغايٝب اٱزاض،٠
٫غُٝا أغً ٛايكٝاز ٠ايتش.١ًٜٝٛ
ٖا سح أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عً ٢تطبٝل ٖصا ا٭غً ٛايكٝازَ ٟع ط٬بِٗ يف
املطسً ١اؾاَعَٚ ١ٝطسً ١ايسضاغات ايعًٝا.
ٚبٗصا ٜه ٕٛايباسج ٕٛقس أدابٛا عٔ ايػ٪اٍ اؿاز ٟعؿط يًسضاغ.١
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مراجع الدراسة-:
 1اؿطباا ،ٞقاغااِ باأ عا٥ااٌ" .ايتُٓٝاا ١املٗٓٝاا ١يًكٝااازات ايرتبٜٛاا ١ٱزاضَ ٠سضغاا١
املػتكبٌ بس ٍٚاـًٝر ايعطب ٞيف ن ٤ٛايكٝاز ٠ايتش ."١ًٜٝٛفً ١زضاغات يف
ايتعً ِٝاؾاَع .ٞايعسز اـاَؼ عؿط ،أ ػطؼ  ،2007م م .167 - 86
2

ايسٖؿ ا ااإ ،مج ا اااٍ عً ا اا ;ٞايػٝػ ا اا ،ٞمج ا اااٍ أمح ا ااس .أزا ٤ض٩غ ا ااا ٤ا٭قػ ا اااّ
ا٭نازميٝاا ١ملػااٛ٦يٝاتِٗ املٗٓٝااٚ ١ع٬قتاا٘ بطنااا أعهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ عاأ
عًُااِٗ .املاا ٪ط ايكاا َٞٛايػاآ ٟٛايجاااْ ٞعؿااط اايعطباا ٞايطابااع  :تطااٜٛط أزا٤
اؾاَع ااات ايعطب ٝاا ١يف ن ااَ ٤ٛع اااٜري اؾ ااٛز ٠ايؿ اااًَ ١ا 19 -18زٜػ ااُرب
ايكاٖط .2005 ،٠م م .125 -78

3

ايغاَا ااس ،ٟغا ااعٝس ب ا اأ قُا ااس قا اااس .ايك ٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١يف اؾاَع ا ااات
ايػ ا ااعٛز َ :١ٜا ااس ٣مماضغ ا ااتٗا ٚاَ ا اات٬ى خكا٥ك ا ااٗا َ ا اأ قب ا ااٌ ايك ٝا ااازات
ا٭نازمي -١ٝزضاغَٝ ١ساْ .١ٝعاح َهُاٌ يٓٝاٌ زضدا ١اياسنتٛضا .ٙداَعا١
أّ ايكط .٣نً ١ٝايرتب ١ٝاه ١املهطَٖ1421 .١ا.

4

ايكشطااْ ،ٞغاات .ايكٝااز ٠اٱزاضٜا :١ايتشا ٍٛما ٛايُٓاٛشز ايكٝااز ٟايعااامل.ٞ
ايطٜاض .از.ّ2001 ، ٕ .

5

ايهٓا ااسضْ ،ٟبًٝا اا .١زضاغا اا ١ؼًًٝٝا اا ١يط٩غا ااا ٤ا٭قػا اااّ ايعًُٝا اا ١يف َ٪غػا ااات
ايتعًاا ِٝايعاااي .ٞفًاا ١نًٝاا ١ايرتبٝاا .١اتكااسض عاأ نًٝاا ١ايرتبٝاا ١ظاَعاا١
املٓكٛض . ٠ع ٜٓ ،60اٜط  .2006م م .256 -210

6

ايكاااطٛح ،قُااس ضاؾااس بااساح .اياآُط ايكٝاااز ٟيط٩غااا ٤ا٭قػاااّ ٚع٬قت اا٘
بااايطٚح املعٜٓٛاا ١٭عهااا٦ٖٝ ٤اا ١ايتااسضٜؼ بهًٝااات إعااساز املعًُااني يف املًُهاا١
ايعطبٝاا ١ايػااعٛز .١ٜضغااايَ ١ادػااتري .داَعاا ١املًااو غااعٛز .نًٝاا ١ايرتبٝاا،١
.1996
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7

القيادة التحويليت

اهل٬ي ا اا ،ٞايؿا ا ااطبٝو اهل٬يا ا اا" .ٞاغا ا ااتدساّ ْعا ا ااطٜيت ايكٝا ا اااز ٠ايتشًٜٝٛا ا اا١
ٚاٱدطا ١ٝ٥يف بعض ايهًٝات اؾاَع -١ٝزضاغَٝ ١ساْٝاَ ."١ػاتكبٌ ايرتبٝا١
ايعطبَ .١ٝر  .7ع ،2001 ،21م م - 9

8

.72

محسات ،قُس سػٔ .ايكٝاز ٠ايرتب ١ٜٛيف ايكطٕ اؾسٜس .عُإ .زاض َٚهتبا١
اؿاَس.2006 ،

9

غ ا ااعاز ،٠د ا ااٛز ٠أمح ا ااس ،تط ا ااٜٛط اي ا ااسٚض اٱزاضٚ ٟايك ٝا اااز ٟي ا ااطٝ٥ؼ ايكػ ا ااِ
ا٭نازمي ٞيف داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ٪َ ،١ٝط داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ١ٝتاضٜذ
ٚتطٛض ا . ْٜ٘ٝٛ 8نً ١ٝايعًا ّٛايرتبٜٛا ،١داَعا ١ايٓذااح ايٛطٓٝا.2003 ،١
م .14 -1

 10ؾطف  ،قبش ٞؾعبإ .زٚض ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭نازمي ٞيف تُٓ ١ٝقاسضات أعهاا٤
ٖ٦ٝاا ١ايتااسضٜؼ ٚع٬قتاا٘ بإْتااادٝتِٗ ا٭نازميٝاا -١زضاغاا ١ساياا ١ظاَعاا١
املٓٛف .١ٝامل ٪ط ايك َٞٛايػٓ ٟٛايجاياح عؿاط اايعطبا ٞاـااَؼ  ،ا27 -26
ْااٛفُرب  .داَعاا ١عااني مشااؼَ .طنااع تطااٜٛط ايتعًاا ِٝاؾاااَع .2006 ،ٞم
م م .440 -408
 11ؾ ااٝش ،١عب ااس اجمل ٝااس عب ااس ايت ااٛا ; املػ اآس ،ؾ ااٝد ،١نف ااا ٠٤ض ٥ااٝؼ ايكػ ااِ
ا٭نازمي ،ٞزضاغ ١ٯضا ٤أعها٦ٖٝ ٤ا ١ايتاسضٜؼ ظاَعا ١قطاط ،سٛيٝا ١نًٝا١
ايرتب ،١ٝداَع ١قطط ،ع  .1994 ،11م م .44 -17
12

َكا ااطفٜٛ ،٢غا ااف عبا ااس املعطا اا" .ٞأغا ااً ٛايكٝا اااز ٠ايتشًٜٝٛا اا ١نُا ااسخٌ
يتشػااني أزا َ ٤اسٜط املسضغاا ١يف َكااط" .ايرتبٝاا .١ايعااسز ايػااابعٜٛ ،يٝاا.2002 ٛ
م م .202 -139

 13عً ُٝااات ،ق اااس ْاق ااط .ايك ااسضات ايكٝاز ٜاا ١يط٩غ ااا ٤ا٭قػ اااّ يف اؾاَع ااات
ا٭ضزْٝا .١فًاَ ١طنااع ايبشاٛخ ايرتبٜٛاا .١اتكاسض عأ داَعاا ١قطاط  .ايػاآ١
ايجاْ ١ٝعؿط .ع ٜٓ ،23اٜط  .2003م م .170 -143
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القيادة التحويليت

عبدالحكين رضواى سعيد/ د، صالح عبداهلل هحود حسي/ د، احود هحود برقعاى/د

ِؼ ايكػٝ٥ ض١فٝظٚ فٝقٛ "ت. عبس ايكازض١ًْٗ ،ِ َطفمل قاس; ٖاؾ، ْاقف14
.١ٝ ايعطب١ٝ َػتكبٌ ايرتب."شز َكرتحٛ من-١ٜ باؾاَعات املكطٞا٭نازمي
.1998 ،15  ع.4  َا ا اار. ١ا ا ااُٝٓايتٚ ١ا ا ااٝ يًرتبٞاتكا ا ااسض عا ا اأ املطنا ا ااع ايعطبا ا اا
.70 -9 م م
15) Ali, Nazim; Baber, Muhammad Atiq Ali; Bangash,
Sudhair Abbas. Relationship between Leadership Styles
and Organizational Commitment amongst Medical
Representatives of National and Multinational
Pharmaceuticals Companies, Pakistan (An Empirical
Study). Journal of Contemporary Research in Business.
Belleville: Feb 2011. Vol. 2. Iss. 10.
16) Astin, Alexander W. & Astin, Helen S. Leadership
Reconsidered Engaging Higher Education in Social
Change. W. K. Kellog Foundation, 2000.
17) Bass, B. M. Leadership and Performance beyond
Expectation. New York. Free Press, 1985.
18) Birasnav,
M.;
Rangnekar,
S.;
Dalpati,
A.
Transformational Leadership and Human capital
Benefits: the Role of Knowledge Management.
Leadership & Organization Development Journal.
Bradford: 2011. Vol. 32. Iss. 2.
19) Boice, R., Coping with Difficult Colleagues, In j., Bennett
& D. Figuli (Eds.), Enhancing Departmental Leadership:
The roles of the Chairperson , New York: McMillan
Publishing, 1992. Pp. 132- 138
20) Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A., and Dennison, P.
A Review of Leadership Theory and Competency
Frameworks. University of Exeter. Centre for Leadership
Studies, 2003.

م3102 ) ًوفوبر5( العدد العاشر الوجلد

65

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

القيادة التحويليت
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21) Bolkan, San; Goodboy, Alan K. Transformational
Leadership in the Classroom: Fostering Student
Learning, Student Participation, and Teacher Credibility.
Journal of Instructional Psychology. Vol. 36. issue 4, Dec
2009. Pp. 296-306.
22) Burns, J. M. Leadership. New York. Harper & Row, 1978.
23) Chung-Kal, LI; Chia-Hung, Hung. The Influence of
Transformational
Leadership
on
Workplace
Relationships and Job Performance. Social Behavior &
Personality: An International Journal. Vol. 37 Issue 8,
2009. Pp. 1129-1142.
24) Clark, B., The Academic Profession, University of
California press (A) 1987.
25) Conger, J. A.; Kanungo, R. N.; Menon, S. T. "Charismatic
Leadership and Follower Effects". Journal of
Organizational Behavior. 21, 2000. Pp. 747- 767.
26) Cray Sohns, Organizational Behavior: Understanding
and Managing Life work, 4 the Edition, (New York:
Harper Collins College Publishers, inc.,1996).
27) Fertino Carol, Ann, Mentoring Experiences as
professional Development for leaders in Environmental
Education: the cascade of influence "PhD Dissertation
Queensland university of technology, Australia, 1996.
28) Gmelch, W, & Parkey, F. Becoming a Department
Chair: Negotiating the Transition from scholar
Administrator, (ERIC.ED: 30493), 1999.
29) Homrig, Colonel Mark A. Transformational Leadership.
Available
at:
http://leadership.au.af.mil/documents/homrig.
htm,
21 Dec 2001).
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30) Jenkins, P. H, Getting the chair. Chronicle of Higher
Education, 52 (16), C2, ,9 December , 2005.
31) Kreitner, Robert; Kinicki, Angelo. Organizational
Behavior.3rd. . Chicago. IRWIN, 2007. Pp.442-443.
32) Leftwich, Philip Robbins. Transformational Leadership
at The Department Chair Level in North Carolina
Community Colleges. Ed. D. Dissertation, North Carolina
State University. Doctoral Dissertation, 2001.
33) Li, Chung- Kai; Hung, Chia- Hung. "The Influence of
Transformational
Leadership
on
Workplace
Relationships and Job Performance". Social Behavior
and Personality. Vol. 37. No.8, 2009. Pp. 1129-1142.
34) Liontos, Lynn Balster. Transformational Leadership.
ERIC Clearing House on Educational Management
Eugene
OR.
1992.
Available
at:
http://www.vtaide.com/png/ERIC/ TransformationalLeadership.htm, Dec. 2010
35) Munir, Fehmidah; Nielsen, Karina; Gomes Carneiro,
Isabella. Transformational leadership and depressive
symptoms: A prospective study. Journal of Affective
Disorders . Vol. 120 Issue 1-3, Jan 2010. Pp235-239.
36) Nielsen, Karina; Munir, Fehmidah. How do
transformational leaders influence followers' affective
well-being? Exploring the mediating role of selfefficacy. Work & Stress. Vol. 23 Issue 4, Oct-Dec 2009.
Pp313-329.
37) Robbins, Stephen P. Organizational Behavior: ConceptsControversiesApplications
.
PrenticeHall
International, Inc, (nd.).
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38) Roueche, J. e.; Baker, G.A. & Rose, R. R. Shared Vision:
Transformation Leadership in American Community
Colleges. Washington, DC: The Community College
Press. 1989.
39) Seedorf, R. G , The Problem Solving Role of the
University Department Chair. (ERIC Document
Production Service No. 345 636, 1992).
40) Stewart, Han. Transformational Leadership: An Evolving
Concept Examined through the Works of Burns, Bass,
Avolio, and Leithwood. Canadian Journal of Educational
Administration and Policy. Issue 54, June 26, 2006. Pp.
1-29.
41) Wang, Xiao-Hua (Frank); Howell, Jane M. Exploring the
Dual- Level Effects of Transformational Leadership on
Followers. Journal of Applied Psychology. Washington.
Nov. 2010. Vol. 95. Iss. 6.
42) Wang, Peng; Zhu, Weichun. Mediating Role of Creative
Identity in the Influence of Transformational Leadership
on Creativity: Is There a Multilevel Effect? Journal of
Leadership & Organizational Studies. Flint: Feb 2011.
Vol. 18, Iss. 1.
43) Yair, Amichai Hamburger: Mathematical Leadership
Vision, Journal of Psychology, Vol. 134, Issue 6,
Nov.2000.
44) http://www.imam.edu.sa/Pages/default.aspx, 2011.
45) http://www.mu.edu.sa/mu1/ar, 2011.
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا 1دس ٍٚضقِ ا1
َكاضْ ١بني ايكٝاز ٠اٱدطاٚ ١ٝ٥ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ
ّ
1
2

ايكٝاز ٠ايتش١ًٜٝٛ

ايكٝاز ٠اٱدطا١ٝ٥
تك ّٛعً ٢استٝاز اٱْػإ يًشك ٍٛعً٢
ٚظٝفٜ ١ؿغًٗا يٝهػب عٝؿ٘
تٴؿغٌ

بايك٠ٛ

ٚايػٝاغ١

ٚاملٓكب

ٚايغططغ /١اـطا٥ط

3

ممً ٠٤ٛبا٭سٛاٍ اي١َٝٛٝ

4

قكري ٠املسٜٚ ٣كعب تٛد ٘ٝبٝاْاتٗا

5

تطنع عً ٢قهاٜا تهتٝهَ / ١ٝتسضد١

6
7

تٴؿغٌ با٭ٖساف ٚايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚاملباز٨
تتذاٚظ ايؿ ٕٛ٦اي١َٝٛٝ
تٛد٘ م ٛا٭ٖساف ايط ١ًٜٛاملس ٣زٕٚ
املػا ١َٚعً ٢ايكٚ ِٝاملباز ٨اٱْػاْ١ٝ
تطنع أنجط عً ٢ا٫غرتاتٝذٝات ٚايط٣٩

تعتُس عً ٢ع٬قات إْػاْ ١ٝيتػٗ ٌٝتطًل ايعٓإ يًُٛاٖب اؾسٜس ٠التٌُ
ايتفاع٬ت اٱْػاْ١ٝ

ؼسٜسٖا ٚتطٜٛطٖا

تتبع ٚتٓذع تٛقعات ايسٚض َٔ خ ٍ٬ايسأ

تكُِ ٚتعٝس تكُ ِٝايٛظا٥ف ؾعًٗا شات

عً ٢ايعٌُ بهفا ٠٤زاخٌ ا٭ْعُ ١ايكا١ُ٥

َعٓٚ ٢أنجط ؼسٜاً

تػاْس ا٭ْعُٚ ١اهلٝانٌ اييت تععظ خط
8

تك ّٛعً ٢استٝاز اٱْػإ يًُعٓ٢

ايكاعسٚ ٠تععِ ايهفاٚ ٠٤تهُٔ ايفٛا٥س
قكري ٠ا٭دٌ

ؼاش ٟا٭ْعُٚ ١اهلٝانٌ ايساخً١ٝ
يتععٜع ا٭ٖساف ٚايك ِٝايؿاًَ١

ًَشل ضقِ ا ، 2دس ٍٚضقِ ا2
تٛظٜع افطاز ايع ١ٓٝعػب اؾاَعات ٚايهًٝات
اؾاَع١

ْٛع١ٝ

نً١ٝ

اٱَاّ
اجملُع١
إمجايٞ

اجملتُع

ايع١ٓٝ

%

160

71

44
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نً١ٝ

اهلٓسغ١

35

19

54

عًُ١ٝ

اجملتُع

ايع١ٓٝ

%

66

22

33

ايعًّٛ

30

17

57

69

إمجاي ٞايع ١ٓٝاملػشٛب١

ايرتب١ٝ

21

13

62

عً ّٛاؿاغٛ

45

13

29

93
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%

ايسعٚ ٠ٛاٱعّ٬

45

9

20

ايعًّٛ

50

22

44

41

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا، 3دس ٍٚضقِ ا3
َعاَ٬ت ا٫ضتباط بني زضد ١نٌ عباض َٔ ٠عباضات ا٭بعاز ٚايسضد ١ايهً١ٝ
يًبعس ايص ٟتٓتُ ٞإي٘ٝ
ايبعس اٍٚ٫

ايبعس ايجاْٞ

ايبعس ايجايح

َعاٌَ

َعاٌَ

َعاٌَ

ّ

1
2

ا٫ضتباط

**0.86
**

ّ

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

**

**
**
**
0.80

9

0.83
0.79

**

0.88

0.81
**

**

0.92

0.83
**

3

**
0.91

10

**
0.93

**
**

4

**

2
3

5

4

6

5

**
**
**
0.91

6

0.88
__

**

0.89

0.90
**

**

1

**
0.91

7

**
0.84

اـاَؼ

ايػازؽ

َعاٌَ
ا٫ضتباط
**

َعاٌَ
ّ

2

**

1

3

2

4

3

_
_

__

_

_

اا

_

_

اا

_

_

**

4

**

3

5

4
5

7

0.87
8

**
0.88

9

**
**
**

**0.88

0.87
7

**

0.75

**
**

**0.84

0.84

0.88
6

ا٫ضتباط

0.83

0.81
**

َعاٌَ

0.85

0.74

0.92
_

**

2

0.90

0.90
**

**

1

0.87

0.91
**

ا٫ضتبا

ّ

ط

0.92

0.94

0.93
**

ا٫ضتباط

0.93

0.87

0.86

0.84
**

2

0.85

0.92
**

**

**

1

َعاٌَ

ّ

0.92

0.87

0.84

0.92
**

**

ا٫ضتباط

ّ

0.87

0.73

0.85
**

**

1

0.85

0.93
**

ا٫ضتباط

ّ

ايبعس ايطابع

ايبعس

ايبعس

ايبعس ايػابع

**
0.86

8

**0.88

**
0.75
_

** زاي ١إسكاًٝ٥ا عٓس َػت ٣ٛا . 0.01
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القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 4دس ٍٚضقِ ا4
َعاٌَ ايجبات اأيفا يهطْٚبار ٭بعاز ا٫غتباْ١
ا٭بعاز

عسز ايعباضات

عسز اؿا٫ت

10

30

0.956

10

30

0.961

6

30

0.947

7

30

0.964

4

30

0.938

9

30

0.950

8

30

0.946

ايبعا ا ااس ا٭ :ٍٚبٓا ا ااا ٤ضٜ٩ا ا اا ١عاَا ا ااٚ ١ثكافا ا اا١
َؿرتن ١يًكػِ.
ايبعس ايجاْ :ٞمنصد ١ايػًٛى.
ايبعااس ايجايااحَ :طاعااا ٠ا٫ستٝادااات ايفطزٜاا١
يًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٗٝا.
ايبعس ايطابع :ايتشفٝاع اياصٖو أ ٚا٫غاتجاض٠
ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.
ايبعااس اـاااَؼ :تٛقااع َػااتٜٛات عًٝااا َ اأ
ا٭زا.٤
ايبعااس ايػااازؽ :فٗااِ ض٥ااٝؼ ايكػااِ يعًُ ٝا١
ايتغٝري ٚآيٝات٘.
ايبع ااس ايػ ااابع :ايك اا ِٝايتٓع ُٝٝاا ١املطتبط اا١
بكٝاز ٠ايتغٝري.
َعاٌَ ايجبات ايهًٞ

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

َعاٌَ ايجبات اأيفا
يهطْٚبار

0.970

71
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا ، 5دس ٍٚضقِ ا5
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝا٫مطافات املعٝاضٚ ١ٜايٓػب املٚ ١ٜٛ٦اختباض ات ٚز٫ي ١ايفطٚم
جملُٛعيت ايعٚ ١ٓٝشيو يٛدٗات ْعط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ س ٍٛأبعاز ايكٝاز٠
ايتش ١ًٜٝٛعٓس ض٩غا ٤ا٭قػاّ

اؾاَع١

ايتشفٝع ايصٖو أ ٚا٫غتجاض٠

اٱَاّ

3.5

ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.

اجملُع١

3.7

اٱَاّ

3.3

اجملُع١

3.5

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

اٱَاّ

3.6

اجملُع١

3.9

تًبٝتٗا.
4

5

6

7

اؿػابٞ

3

يًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عًٞ

تٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ ا٭زا٤
فِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ يعًُ١ٝ
ايتغٝري ٚآيٝات٘.
ايك ِٝايتٓع ١ُٝٝاملطتبط ١بكٝاز٠
ايتغٝري.
إمجايٞ

املتٛغط

اجملُع١

3.7

َطاعا ٠ا٫ستٝادات ايفطز١ٜ

ايهً*ٞ

اٱَاّ

3.6
3.6

3.6

3.4

3.6

3.7

3.64

املتٛغط

2

منصد ١ايػًٛى.

اؿػابٞ

اجملُع١

3.9

8.36

76

9.18

75

8.33

79

5.96

72

5.60

73

7.07

70

7.58

74

4.30

65

3.92

70

9.44

70

7.01

73

7.44

72

املعٝاضٟ

اٱَاّ

3.7

3.8

ا٫مطاف

1

 %ايهً١ٝ

يًكػِ.

اجملُع١

3.8

3.8

9.18

73

74.5

6.15

77

72.5

72

67.5

71.5

اختباض ت

بٓا ٤ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن١

اٱَاّ

3.7

ّ

ايطتب١

ا٭بعاز

%

1.30

3

1.21

1

0.57

1.21

5

1.22

7

0.93

6

75

0.05

78
% 72.9

* املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ َٔ 5
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا ، 6دس ٍٚضقِ ا6
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف بعض اؾاَعات ايػعٛز ،١ٜفُٝا ٜطتبط ببٓا ٤ض ١ٜ٩عاَ١
ٚثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ
اؾاَع١

اؿػابٞ

ايهًٞ
املتٛغط

ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.9

0.89

وطم ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢ايتعطف عً٢

اٱَاّ

3.8

1.08

75

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل بٓا ٤فُٛعَٔ ١
ايك ِٝا٫هاب ١ٝاملؿرتنٚ ١تععٜعٖا زاخٌ
ايكػِ  ٫ٚغُٝا َا ٜتكٌ بايعًُ١ٝ
ايتعً.١ُٝٝ
ٜطاع ٞضٝ٥ؼ ايكػِ اـطط ايػابك١
ٚاؿاي ١ٝأثٓا ٤ايتدطٝط املػتكبًٞ
يًكػِ ٚبطاف٘.

6

ٜعط ٞضٝ٥ؼ ايكػِ أٚي ١ٜٛيرتغٝذ ثكاف١
َؿرتن ١ت٪نس عً ٢ايتعاٚ ٕٚا٫سرتاّ
املتبازٍ بني ايعاًَني زاخٌ ايكػِ.

7

ٜك ّٛضٝ٥ؼ ايكػِ عٌ ايٓعاعات
ٚايكطاعات زاخٌ ايكػِ باغتدساّ أغايٝب
تؿاضن ٘ٝكتًف.١

8

73.5
77

ٚبطاف٘.

5

1.15

70

3.7

ٚدٗات ايٓعط املدتًف ١س ٍٛخطط ايكػِ
4

اؿػابٞ

3

املعٝاضٟ
املتٛغط

ٜػع ٢ايكػِ إىل ؼكٝكٗا ؾُٝع

ا٫مطاف

2

ٜٛن ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭ٖساف ايعاَ ١اييت

اٱَاّ

3.5

%

ض ١ٜ٩عاَٚ ١ثكافَ ١ؿرتن ١يًكػِ.

 ٧ٜٝٗضٝ٥ؼ ايكػِ أعها ٙ٤يٓكاؾات
َفٝس ٠س ٍٛايكهاٜا املطتبط ١بطبٝع١
ايكػِ.

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

3.8

75

اجملُع١

3.8

1.00

75

اٱَاّ

3.5

1.13

70

3.7

73.5

اجملُع١

3.9

0.73

77

اٱَاّ

3.5

1.15

71

اجملُع١

3.6

1.06

73

اٱَاّ

3.6

1.12

73

اجملُع١

4.0

0.85

81

اٱَاّ

3.6

1.06

72

اجملُع١

3.6

1.24

73

اٱَاّ

3.6

1.18

72

اجملُع١

3.7

0.83

74

73

3.6

3.8

3.6

3.7

 %ايهً١ٝ

اي٬ظَ ١ٱؾطاى ايعاًَني َع٘ يف تهٜٔٛ

اجملُع١

3.8

3.8

0.66

76

75.5

72

77

72.5

72.5

اختباض ت

ٜطبل ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭غايٝب املدتًف١

اٱَاّ

3.8

1.12

75

0.40

1.48

0.78

2.33
*

0.54

2.13
*

0.35

0.92
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ايطتب١

ّ
1

ايفكطات

3

6

5

6

1
0

2

8

8

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد
9

ٜسضى ضٝ٥ؼ ايكػِ إٔ تٛفري أدٛا ٤ايط١ٜ٩

اٱَاّ

4.0

س.١ٜٛٝ

اجملُع١

4.0

0.99

ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بجكاف ١املػٚ٪ي١ٝ

اٱَاّ

3.9

1.04

77

اؾُاع.١ٝ

اجملُع١

3.9

0.84

78

املؿرتنٚ ١تععٜعٖا ٖ ٛعٌُ ش ٚأُٖ١ٝ
1
0

القيادة التحويليت

إمجايٞ

4.0

3.9
3.8

1.10

72
79

75.5

77.5

1.60

0.27

%74.5

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
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3

1

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 7دس ٍٚضقِ ا7
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بُٓصد ١ايػًٛى
اؾاَع١

14

ٜتكف غًٛى ضٝ٥ؼ ايكػِ

اٱَاّ

3.9

باملط.١ْٚ

اجملُع١

4.0

اٱَاّ

3.8

اجملُع١

4.2

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل سح
15

أعها ٘٥عً ٢ايعٌُ اؾُاعٞ
ٚايتعا.ْٞٚ
ٜعٗط ضٝ٥ؼ ايكػِ اغتعسازا
سكٝكٝا إىل تغٝري مماضغات٘

16

اؿػابٞ

13

اٱَاّ

املتٛغط

عًُٝا ٚيٝؼ ْعطٜا.

اجملُع١

4.0

3.8
4.0

4.0

3.5

ايكٝازٚ ١ٜتعسًٜٗا يف ن ٤ٛايتغص١ٜ
املطتس َٔ ٠أعها ٤ايكػِ ٚايعاًَني

املتٛغط

مياضؽ ضٝ٥ؼ ايكػِ قٝاز ٠ايتغٝري

اٱَاّ

3.6

اؿػاب ٞايهًٞ

12

املعٝاضٟ

باسرتاّ.

اجملُع١

4.4

ا٫مطاف

ٜعاٌَ ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭عها٤

اٱَاّ

4.3

4.4

%

11

0.87

80

0.84

85

0.71

87

1.16

72

0.71

81

0.99

79

0.88

79

1.08

76

0.94

83

1.28

اجملُع١

81

0.69-

2

86

1.06

1

76.5

*2.22

5

79

0.80

4

79.5

1.88

3

71

3.6
3.7

 %ايهً١ٝ

ٚا٭نازمي ١ٝبهفا.٠٤

اجملُع١

4.0

4.1

0.89

82

اختباض ت

٪ٜز ٟضٝ٥ؼ ايكػِ َٗاَ٘ اٱزاض١ٜ

اٱَاّ

4.1

ّ

ايطتب١

ايفكطات

73
0.90

0.86

8

75

َع٘.
17
18
19

20

ٜتبع ضٝ٥ؼ ايكػِ منط ايكٝاز٠

اٱَاّ

3.5

ايتؿاضن ١ٝيف أزا ٤عًُ٘.

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تٛفري

اٱَاّ

3.2

فطم ايتُٓ ١ٝاملٗٓ ١ٝ٭عها.٘٥

اجملُع١

3.7

ٜعٗط ضٝ٥ؼ ايكػِ محاغاً سكٝكٝاً

اٱَاّ

3.7

أثٓا ٤عًُ٘ بايكػِ.

اجملُع١

3.9

ٜكسّ ضٝ٥ؼ ايكػِ منٛشدا وتصٟ

اٱَاّ

3.6

اجملُع١

3.7

ب٘ يًكا٥س ايفعاٍ ٜٚعٗط بٛنٛح يف
غًٛنٝات٘ ٚمماضغات٘.

إمجاي
ٟ

3.8

3.6
3.5
3.8

3.7

1.06

70

1.11

75

1.03

64

0.79

74

1.25

74

0.92

78

1.26

72

1.11

75

72.5

0.96

9

69

1.85

10

76

*2.52

6

73.5

0.53

%77

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05
هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت
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د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

القيادة التحويليت

ًَشل ضقِ ا ، 8دس ٍٚضقِ ا8
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط اطاعا ٠ا٫ستٝادات
ايفطز ١ٜيًعاًَني َع٘ ٚايعٌُ عً ٢تًبٝتٗا
اؾاَع١

24

ٜػتجُط ضٝ٥ؼ ايكػِ املٗاضات ٚاملٛاٖب

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.8

ٜؿاضى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َع٘ يف

اٱَاّ

3.7

قٓع ايكطاضات املدتًف.١

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل َعاًَ ١مجٝع

اٱَاّ

3.7

اجملُع١

3.6

اييت ٜتُتع بٗا نٌ فطز َٔ ايعاًَني
َع٘ يف قٓع ٚاؽاش ايكطاضات املدتًف.١

25

26

اؿػابٞ

23

املتٛغط

ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

اجملُع١

3.6

ايعاًَني َع٘ بؿفافٚ ١ٝعساي ١زٕٚ
ٝٝع أ ٚقابا ٠٭سس.

إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

 َٔ٪ٜضٝ٥ؼ ايكػِ باؿط ١ٜيف إزاض٠

اٱَاّ

3.6

اؾسٜس.٠

3.6

3.7

3.7

3.7
3.6

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

76

املتٛغط

22

اجملُع١

3.6

املعٝاضٟ

ٜؿطى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َع٘ يف
تطبٝل ا٭غايٝب ٚاملُاضغات ايرتب١ٜٛ

ا٫مطاف

اٱَاّ

3.5
3.6

%

21

1.14

75

1.13

70

0.85

73

1.12

73

1.07

71

1.17

70

1.07

75

1.11

74

0.91

74

1.23

74

0.89

 %ايهً١ٝ

ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.7

3.7

1.10

71

اختباض ت

ٜػتذٝب ضٝ٥ؼ ايكػِ ملطايب ٚسادات

اٱَاّ

3.6

ّ

73

0.34

71.5

0.70

72

72.5

72

0.37
1.38

ايطتب١

ايفكطات

2

6

5

4

74

0.70

1

73

0.22

2

%72.5
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القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ضقِ ا9
دس ٍٚضقِ ا9
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بايتشفٝع ايصٖو أٚ
ا٫غتجاض ٠ايعكً ١ٝيًعاًَني بايكػِ.
اؾاَع١

اؿػابٞ

املتٛغط

يًعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.6

وااح ايعاااًَني َعاا٘ عًاا ٢ا٫طاا٬ع

اٱَاّ

3.5

ايرتبٚ ١ٜٛتعُُٗٝا.

اجملُع١

3.6

اٱَاّ

3.0

اجملُع١

3.6

ايعًُا ااَٗٓٚ ٞذٝا اا ١سا ااٌ املؿا ااه٬ت

عًا ا ا ا اا ٢ايتذا ا ا ا اااض ٚايتذسٜا ا ا ا ااسات

ٜؿا ا ا ااذع ايعا ا ا اااًَني َعا ا ا اا٘ عًا ا ا اا٢
ايتذطٜب ٚايتكٚ ِٜٛايت ٌَ.
إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

ٜػ ااع ٢إىل تُٓ ٝاا ١أغ ااً ٛاي ااتفهري

اٱَاّ

3.6

املتٛغط

33

ٚاـربات ٚاملكرتسات ايبٓا.٠٤

اجملُع١

3.7

ٜػا ا ااُ بتبا ا ااازٍ ٚدٗا ا ااات ايٓعا ا ااط

3.8

3.6

3.6

3.3

3.6

املعٝاضٟ

32

اٱَاّ

3.8

أفهاض ٚأغايٝب دسٜس.٠

ا٫مطاف

31

اجملُع١

3.7

%

30

ٜؿ ااذع ايع اااًَني َع اا٘ عً اا ٢ط ااطح

اٱَاّ

3.6

3.7

1.10

75

1.12

73

1.05

74

0.91

75

0.98

75

1.12

72

0.96

72

1.21

70

0.88

73

1.21

61

0.85

72

 %ايهً١ٝ

29

مماضغاتِٗ ٚتطٜٛطٖا.

اجملُع١

3.8

ٜؿااذع ايعاااًَني َعاا٘ عًاا ٢تكٝااِٝ

اختباض ت

28

اٱَاّ

3.4

3.6

1.16

69

ايطتب١

ّ

ايفكطات

72

1.52

3

73.5

1.10

2

75

0.86

1

72

71.5

66.5

0.12

0.92

2.58
*

%72

* زاي ١عٓس َػت ٣ٛا0.05

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت
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3

5

6

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ا ، 10دس ٍٚا10
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بتٛقع َػتٜٛات عًٝا َٔ
ا٭زا.٤
اؾاَع١

املتٛغط

اؿػابٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

37

 ٜااٛفط ايتغص ٜاا ١ايطادع اا ١ايه ااطٚض١ٜ

اٱَاّ

3.2

فُٝا ٜتكٌ ب زا.ِٗ٥

اجملُع١

3.4

ٜػتدسّ أغايٝب كتًف ١يتشفٝاع

اٱَاّ

3.3

َٛنا ا ااٛع ١ٝتتػا ا ااِ بايؿا ا اافاف ١ٝيف

3.5

3.3

ايعاًَني َع٘ ٚتؿذٝعِٗ يتشػاني
أزاٗ٥ااِ ٚايٛقاا ٍٛبٗااا إيااَ ٞػاات٣ٛ

اجملُع١

املتٛغط

36

تكٛمي٘ ٭زا ٤ايعاًَني َع٘.

اجملُع١

3.6

املعٝاضٟ

35

اٱَاّ

3.3

ا٫مطاف

يف تك ِٜٛأزا.ِٗ٥
ٜػا ااتدسّ ض٥ا ااٝؼ ايكػا ااِ أغا ااايٝب

3.4

3.5

0.97

%

34

يف ٚنااع َعاااٜري ا٭زا ٤املػااتدسَ١

3.4

66.5

1.54

3

64
69

1.22

65

1.03

72

1.10

64

0.99

67

1.15

66

1.10

 %ايهً١ٝ

اجملُع١

3.5

1.28

اختباض ت

ٜؿاضى ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعاًَني َعا٘

اٱَاّ

3.2

ّ

ايطتب١

ايفكطات

68.5
1.13
65.5

إمجايٞ
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4

67.5
0.76

69

عاٍ ايٓٛع.١ٝ
3.4

1.00

1

%67.5

العدد العاشر الوجلد (ً )5وفوبر 3102م

2

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ا ، 11دس ٍٚا11
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بفِٗ ضٝ٥ؼ ايكػِ
يعًُ ١ٝايتغٝري ٚآيٝات٘.

43

44

اٱَاّ

3.6

تؿاضنٝا يف عًُ٘.

اجملُع١

3.7

بني ايعاًَني ٜٓٚتٗر أغًٛباً سٝازٜاً
ضٝ٥ؼ ايكػِ َسض يًكٝاّ بسٚض ٙنكا٥س

اٱَاّ

3.4

يًتغٝري.

اجملُع١

3.7

ميتًو ضٝ٥ؼ ايكػِ ايسافع ١ٝايصات١ٝ

اٱَاّ

3.4

ايسافع ١ٝيٰخط ٜٔاايتُهني .

اجملُع١

3.9

م ٛايتغٝري ٚايكسض ٠عًْ ٢كٌ ٖصٙ
ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بايكسض ٠عً ٢قطا٠٤

اٱَاّ

3.6

ٚفِٗ املٛاقف اييت وا ٍٚتغٝريٖا.

اجملُع١

3.6

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

ٜتُتع ضٝ٥ؼ ايكػِ بكب ٍٛايتشسٟ

اٱَاّ

3.7

ٚاَت٬ى اؾطأ.٠

اجملُع١

3.7

ٜٗتِ باٯخطٜٚ ٜٔػاعسِٖ عً ٢تٛفري
45

ايب ١٦ٝامل ١ُ٥٬اييت هِٓٗ َٔ ايتغٝري
ٚايتهٝف َع٘.

46

اؾاَع١

42

اؿػابٞ

41

املتٛغط

ٚابتهاض ض ٣٩دسٜس.٠
ٜٛظع ضٝ٥ؼ ايكػِ ا٭زٚاض ٚاملٗاّ ايكٝاز١ٜ

إمجايٞ

اؿػاب ٞايهًٞ

ٚايرتنٝع عً ٢ا٭ٖساف ايط ١ًٜٛاملس٣

املتٛغط

اجملُع١

3.6

3.7

3.6

3.7

3.6

3.6

3.7
3.6

املعٝاضٟ

ٜٛن ضٝ٥ؼ ايكػِ اؿاد ١إىل ايتغٝري

اٱَاّ

3.4
3.5

ا٫مطاف

يس ٣أفطاز ايكػِ.

اجملُع١

3.5

%

ٜعٌُ ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٢تععٜع ايتغٝري

اٱَاّ

3.5

3.5

1.22

69

1.19

69

1.28

68

1.07

 %ايهً١ٝ

40

املؿرتن ١س ٍٛاهلسف َٔ ايتغٝري.

اجملُع١

3.8

0.93

75

اختباض ت

39

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تُٓ ١ٝايط١ٜ٩

اٱَاّ

3.5

3.7

1.20

69

ايطتب١

ّ

38

ايفكطات

72

0.71

4

69

0.11

9

0.59

8

69.
5

71

1.16

71

1.04

75

1.16

69

71.

0.95

74

5

1.24

68

0.92

78

73

73

1.51

1.36
2.06
*

1.12

72

71.

-

0.89

71

5

0.50

1.19

70

0.99

73

1.18

74

0.87
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1

القيادة التحويليت

د/احود هحود برقعاى  ،د/صالح عبداهلل هحود حسي  ،د/عبدالحكين رضواى سعيد

ًَشل ا ، 12دس ٍٚا12
املتٛغط اؿػابٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟملتطًبات تطبٝل ضٝ٥ؼ ايكػِ ٭زٚاضٙ
ايكٝاز ١ٜايتش ١ًٜٝٛيف اؾاَعات ايػعٛز ١ٜفُٝا ٜطتبط بايك ِٝايتٓع١ُٝٝ
املطتبط ١بكٝاز ٠ايتغٝري.
اؾاَع١

52

اجملُع١

3.7

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ايت نٝس عً٢

اٱَاّ

3.5

ايجكٚ ١ايعسايٚ ١املػا٤ي.١

اجملُع١

3.8

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ؼكٝل قِٝ

اٱَاّ

3.5

اٱزاض ٠بايغاٜات ٚا٭ٖساف.

اجملُع١

3.8

 ُٜٞٓضٝ٥ؼ ايكػِ ا٫يتعاّ ايٛظٝفٞ

اٱَاّ

3.5

اجملُع١

3.7

ٜسضى أُٖ ١ٝق ١ُٝايٛقمل يف ايعٌُ

اٱَاّ

3.7

ٚاغتجُاض.ٙ

اجملُع١

4.0

 َٔ٪ٜضٝ٥ؼ ايكػِ بايتغري ٚايتطٜٛط

اٱَاّ

3.5

ٚايتشػني املػتُط.

اجملُع١

4.1

يس ٣ايعاًَني َع٘ ٚتسع ِٝؾعٛضِٖ
باْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًكػِ.

53
54

اؿػابٞ

اٱَاّ

3.4

أٖساف ايتغٝري.

51

املتٛغط

اجملُع١

ايتشفٝع ٚايتُهني ٚايتفٜٛض يتشكٝل

74

78

0.72

1

3.9
4.0

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل ت نٝس قِٝ

50

املتٛغط

ٚتٛغٝع فطم ٚفا٫ت اؿٛاض بني
أفطاز ايكػِ.

49

اؿػاب ٞايهًٞ

َٚباز ٨ايتؿاٚض ١ٜيسعِ فطٜل ايعٌُ

املعٝاضٟ

ٜػع ٢ضٝ٥ؼ ايكػِ إىل تطغٝذ قِٝ
48

ا٫مطاف

اٱَاّ

3.7

1.08

%

47

ٚايؿفاف ١ٝيف ايعًُٝات اٱزاض ١ٜزاخٌ

81

 %ايهً١ٝ

ايكػِ.

اجملُع١

4.0

1.12

3.9

1.08

75

اختباض ت

٪ٜنس ضٝ٥ؼ ايكػِ عً ٞق ِٝايٛنٛح

اٱَاّ

3.8

ّ

ايطتب١

ايفكطات

إمجايٞ

3.6

3.7
3.7

3.6

3.9
3.8
3.7

77
1.01

80

1.06

69

1.05

74

1.13

69

0.89

75

1.04

70

0.89

75

1.19

71

1.11

75

1.19

74

0.87

80

1.24

70

0.94

81

71.5

1.35

120

هجلت األًدلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

8

72

1.28

7

72.5

1.61
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0.87
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العقيدة اإلسالميت ودورها
في بناء الحضارة اإلنسانيت
الدكتور /ماجد محمد علي احمد شبالت

أستاذ العقيدة واالديان والفرق (المساعد)
كليت اآلداب  -جامعت اب

81

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

مجلت األندلس للعلوم االجتماعيت والتطبيقيت

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت
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العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

العقيدة اإلسالمية ودورها يف بهاء احلضارة اإلنسانية
ملخص البحح :
ايع ااال اي ٝاا ّٛىلاح اا ١قا مه اااض ٠قا ُ٥اا ً ١اا ٢اغ اااؽ قا ا  , ٝ٭ٕ ا ه اااض٠
ايػطب ١ٝاي ّٛٝقا ٢ً ١ُ٥قُٖاٍ نطاَ ١اٱْػاإ ٚقُٝها٘ ٚ ,ا هرااض ايازٜا ١ايٓؿعٝا١
ٖ ٞايػا ١ٜا٭غاؽ ٚ ,ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠تعٝس قيٗٝاا قااْٗاا باا
ٚبطغا٫ت٘ ٚ ,بايك ِٝايعًٝا اييت ٜ ٫ه ٕٛاٱْػإ قْػااْا بػهٖاا ٜ ٫ٚ ,ها ٕٛيً ٝاا٠
َصام َ ٫ٚعٓ ٢بػٛاٖا.
مهااض ٠تعيٗٝااا ايااس ٫ٚ ٜٔتؿكااسٖا ايعًاِ  ,تعيٗٝااا اٱاااإ  ٫ٚتػااًرٗا ايعكااٌ ,
تعيٗٝا ايطٚح  ٫ٚحتطَٗا اياز , ٠تعيٗٝا اٯخط ٫ٚ , ٠حتطّ ًٗٝا ايسْٝا  ,تعيٗٝا
ا ل  ٫ٚمتٓعٗا ايك , ٠ٛتعيٗٝا ا٭خ٬م  ٫ٚتػًرٗا ا ط. ١ٜ
غه إ َا متهاظ ب٘ مهاض ٔ ٠مهاض ٖٛ ٠ق ٠ٛا٭غؼ اييت تكًٗٝ ّٛا ٚ ,ايهأثه
ايص ٟحتسث٘ يف ا ٝاٚ , ٠اخله ايعُ ِٝايصٜ ٟكٝب اٱْػاْ َٔ ١ٝقٝاَٗا .
ٚنًُا ناْت ا هاض ٠ضباْ ١ٝيف َكسض قُٗٝاا  ,ايٝا ١يف ضغاايهٗا  ,قْػااْ ١ٝيف
ْع هٗااا  ,اخ٬قٝاا ١يف اتاٖاتٗ اا ٚ ,اقعٝاا ١يف َرازٗ٥ااا  ,ناْاات اخًااس يف ايهاااضٜذ ,
ٚاْؿع يًرؿطٚ , ١ٜاحسض بايههط. ِٜ
ٚايعكٝا ااس ٠اٱغا اا ١َٝ٬ايك اا ٖ , ١ ٝا ااٚ ٞما ااسٖا ايكا ااازضً ٠ا اا ٢بع اا ا ها اااض٠
اٱغااَ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,٭ْٗااا ٚمااسٖا ايكاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ايهٛمٝااس اييًاال ايااصٟ
ٜكا ا

ايع٬ق اا ١ب اات ايدًٛق اااس ٚاٱي اا٘ ا اال غ اار اْ٘ ٜٚ ,كا ا

ايع٬ق اا ١ب اات

ايدًٛقاس ٚبعهٗا ً ٢اغااؽ َأ ايههاطٚ ,ِٜايكا ِٝا٭خ٬قٝاً ٚ , ١ا ٢ايعايٝا ١يف
ضغا ااايهٗا ٚ ,ايٛاقعٝا اا ١يف َرازٗ٥ا ااا ٚ ,اٱْػا اااْ ١ٝيف ْع هٗا ااا  ,ؾؿا اا ٞا ااٌ ايعكٝا ااس٠
اي ك ٜ ١ ٝه ٕٛايرٓا ٤ا هااضَ ٟؿارعا باطٚح ايكٝااّ ىلال ا٫غاهد٬ف ٚ ,ق ا٤٬
نًُاا ١ا يف ا٭ضٚ , ،تٗ ٦ٝاا ١ايملااطف ايٓاغ ااب ٭زا ٤ايطغااايٚ , ١حتك ٝاال ؾا ً ٝاا١
اٱْػإ يف ايهٚ ٕٛؾل َٓٗج ايعرٛز١ٜ
مجلت األندلس للعلوم االجتماعيت والتطبيقيت

غر اْ٘ ٚتعاا يف نٌ حٛاْب ا ٝا. ٠
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العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

املقدمة :
ا ُااس

ضا ايعااايت ٚ ,ايكااٚ ٠٬ايػاا ّ٬دُااس ضغااٛي٘ اَ٫اات ايااص ٟاضغااً٘ ا قا

ايٓاؽ ناؾ ١يٗٝاس ِٜٗغار ٌٝايطؾااز ٚ ,ذناصضِٖ غارٌ ايػاٚ ٞايؿػااز ٚ ,ضناٛإ ا

ًا٢

ق ا ابه٘ انيعاات ٚ ,ايهااابعت ايااص ٜٔاٖهااسٚا بٗسٜاا٘ ٚغاااضٚا ًاا ْٗ ٢اا٘  ,ؾهاااْٛا

ااّٛ

ٖساٚ , ١ٜبٓا ٠مهاض ٠يًٓاؽ انيعت ٚ ,بعس :
ؾإْ اا٘ َا اأ اي٪ن ااس إ م ا ااط ا٭غا اااؽ يرٓ ااا ٤ا ها اااض ٠يف اٟ

هُ ااع ق ا ااا ٜا ااطتر

بايكا س ٠ايؿهط ١ٜاييت  َٔ٪ٜبٗا اجملهُع  ,غٛا ٤ناْت كٝس ٠ز , ١ٜٝٓا ٚتكٛضا ؾًػاؿٝا,
ا ٚغااه شيااو  ,مٝا تااطتر اْملُاا ١ا ٝاااَٚ ٠عاااٜه ايػااًٛى ايرؿااطٚ ٟا ا اا٘ ٬ ٚقاااس
ايرؿ ااط  ,بايؿ اااٖ ِٝا٭غاغ اا ١ٝاأ اٯي ااٚ ١ايه اا ٕٛا  ٝاااٚ ٠اٱْػ ااإ ٬ ٚ ,قهٗ ااا برعه ااٗا
ايرعض ٚ ,مبا إ ق٬ح ايؿطز ٜه ٕٛبك٬ح كٝست٘  ,ؾهصيو اجملهُع ٜػاُٜٚ ٛطتؿاع  ,اٚ
ٜٗر قا ٖٚس ٠ا٫حنياط ترعا يًعكٝس ٠اييت ٜكًٗٝ ّٛا .
َٚاأ ٖٓااا ؾااإٕ ٬قاا ١ايعكٝااس ٠با هاااض ٠اٱْػاااْ ١ٝقهاا ١ٝتػااه ل اير ا ٚايٓملااط ,
خاقااٚ ١اجملهُااع ايػااًِ ايٝااٜ ّٛعااٝـ مايااَ ١اأ ايهدًااـ ا هاااض ٟيف َٛاحٗااَٛ ١حاا١
ا هاض ٠ايػطب ١ٝاياز ١ٜاييت اخنسع بربٜكٗا نثه َٔ ايٓاؽ .
َٚع تٓاََ ٞس ايك  ٠ٛاٱغا ١َٝ٬ايراضناٚ , ١تعااي ٞاقاٛاس ايكاً ت اياسا ت قا
تك ا َ ٝػ اااض ا ٝااا ٠اٱغ ااٚ , ١َٝ٬بع ا ا ه اااض ٠اٱغاا َ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,تملٗ ااط يٓ ااا
اُٖ ١ٝاير

يف اغؼ َٚكَٛاس ا هاض ٠ا كٚ , ١غرٌ بعثٗا.

ٖٚااصا اير ا داٚياا ١يرٝااإ ايع٬قاا ١باات ايعكٝااس ٠ايك ا ٚ ١ ٝا هاااض ٠اٱْػاااْ١ٝ
ا كاا , ١اي اايت تٓؿااسٖا ايرؿ ااط ١ٜاي ٝااٚ , ّٛقااس اقهه اات رٝع اا ١اير ا إ ٜه اا ٕٛيف اضبع اا١
َيايب ٚخامت: ١
اييًب ا٭ : ٍٚايهعطٜـ بايعكٝسٚ ٠ا هاضٚ ٠ايع٬ق ١بُٗٓٝا .
اييًب ايثاْ : ٞخكا٥ل ايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬اثطٖا يف بٓا ٤ا هاض. ٠
اييًب ايثاي  :اغؼ َٚكَٛاس ا هاضٚ ٠اثط ايعكٝس ٠ؾٗٝا .
اييًب ايطابع  :آثاض اْ٫ؿكاّ بت ايعكٝس ٠ايك ٚ ١ ٝا هاض. ٠
اخلامت : ١ايُٓٛشج ا هاض ٟاييًٛا .
اغاٍ ا تعاا إ ٜٓؿع ب٘ ٚ ,ا َٔ ٚضا ٤ايككس .
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املطلب األول  :التعريف مبصطلحات البحث .
ا : ٫ٚتعطٜـ ايعكٝس ٠اٱغ: ١َٝ٬
 )1تعطٜـ ايعكٝس ٠يػ : ١ايعكٝاس ٠يف ايًػا ١تاسٍ ًا ٢ناٌ ؾا ٤ٞاؾاهس ٚقاًب ,
نُا تيًل ً ٢نٌ َا ثرت ٚقاً ٚ , ٟٛا ٢ناٌ اَاطت َػاهٝكٔ ٜيُا ٔ٦قيٝا٘
ايكًب  ٢ً ٚ ,نٌ َا اتكٌ بػهٚ ٙاغه هِ .
ٖٚص ٙراضاس اق اا ايكٛاَٝؼ ٚايعاحِ يف ٖصا ايكسز :
ٜ ك ٍٛاجلٖٛط ( : ٟا هكس ايؿ , ٤ٞاؾهس ٚقًب ) (.)1
ٜٚ ك ٍٛايؿهٚظ اباز ( : ٟكس ا رٌ ٚايرٝع ٚايعٗس ٜعكس ٙاٜ ٟؿس) ٙ

()2

ٜٚ كاا ٍٛاباأ َٓملااٛض (:ايعكٝااسَ ٠اأ ايؿااس ٚايااطب  ٚ ,كااس ٠نااٌ ؾاا ٤ٞقبطاَاا٘ ,
ٚتعكس اٱخا ٤ا ٟاغه هِ )

()3

ٜٚ ك ٍٛايعبٝس ( : ٟايعكٝس : ٠تسٍ ًا ٢ايهكاُ ... ِٝثاِ اغاهعٌُ يف ايهكاُِٝ
ٚا ٫هكاز اجلاظّ )

()4

ٚ يف ايع ِ ايٛحٝع  ( :كس ايػا ٌ٥كسا غًظ ا ٚنيس بايهربٜاس ا ٚايهػادت ,
 ٚكس ايعٖط  :تهااف احاعا ٙ٩ؾكااض ًاطا  ٚ ,كاس ايرٓاا :٤ايكال بعاض م اضتا٘
برعض مبا اػهٗا ؾأمهِ قيكاقٗا  ٚ ,كس ايرٝع ٚ ,ايُٝت ٚ ,ايعٗس  :انسٖا,
ٚيف ايك ااطإٓ { الَ ُّؤَاخِذذزُُُاُ ابُ ثِذذبِ فٌِِْ يِذذذِ ؤَّْ َذذب ُِْاْ ًَِِْذذْْ ُّؤَاخِذذزُُُاْ ثِ َذذذب ػَ فذذذْرُاُ ا َّْ َذذذب َ }
{ايا ٥ااسٚ .}89:٠ا هك ااس ؾ اا ٕ٬ا٭َ ااط  :ق ااسق٘  ٚك ااس ً ٝاا٘ قًر اا٘ ٚن ااُه... , ٙ
ٚايعكا ااسَ : ٠ا ااا اػا ااو ايؿا ااٜٛٚ ٤ٞثكا اا٘ ٚ ,ايعكٝا ااسَ : ٠ا ااا ٜ ٫ؿا ااو َعهكا ااسٙ
ؾ. )5()...٘ٝ

( )1ايك اح  ,ٱمسا  ٌٝبٔ محاز اجلٖٛط ,ٟزاض ا س , ٜايكاٖط , ٠ط ,1اّ ,ّ2009م791
( )2ايكاَٛؽ احمل , ٝيًؿهٚظ آباز , ٟزاض ايؿهط  ,بهٚس  ,ط . 315 /1 , ّ1978
( )3يػإ ايعطا ٫ ,بٔ َٓملٛض  ,زاض قازض  ,بهٚس . 299- 298 /13 ,
( )4تاج ايعطٚؽ َ ,طته ٢ايعبه , ٟزاض اجل , ٌٝيرٓإ  ,ط .394/8 , ّ1970
()5

ُع ايًػ ١ايعطب , ١ٝايع ِ ايٛحٝع  ,ايطنع ايعطب ٞيًثكاؾ ١بهٚس  ,م . 427 – 426
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ؾُٔ ٖاص ٙايٓكا٫ٛس أ اقا اا ايكاٛاَٝؼ ٚايعااحِ ايًػٜٛا , ١خنًال قا إ
ايعكٝااس ٠يف ايًػاا ١تااسٍ ًاا : ٢ايؿااس ٚايكاا٬بٚ , ١ايااطب ٚايهٛثٝاال ٚ ,اجلُااع باات
ا طاف ايؿا , ٤ٞغاٛا ٤ناإ َازٜاا اَ ٚعٜٓٛاا  ,مٝا تػاهعٌُ يف ا٭ؾاٝا ٤ا ػا١ٝ
نعك ااس ا ر ااٌ ٚاخل ااٚ ٝايرٓ اااٚ , ٤تػ ااهعٌُ يف ا٭ؾ ااٝا ٤ايعٓ ٜٛاا ١نعك ااس اير ٝااع
ٚايٓهاااح ٚ ,ايعهكااساس ايؿهطٜاا ١ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايهكااسٜل  ٚكااس ايكًااب ًاا ٢ايؿاا٤ٞ
ىلٜ ٫ ٝكرٌ ايؿو .
 )2تعطٜـ ايعكٝس ٠يف ا٫قي٬ح  :رنهًـ َؿٗ ّٛايعكٝسٓ ٠س ايػًُت ٓ٘ ٓس
غاه ايػاًُت  ,يااصيو  ٫باس َاأ اطَ ،ؿٗاا ّٛايعكٝاسٓ ٠ااس ايياطؾت يعطؾاا١
ا٫خه٬ف يف حتسٜس ايؿٗٚ ّٛشيو ً ٢ايٓ  ٛاٯت: ٞ
ا) تعطٜااـ ايعكٝااسٓ ٠ااس ايػااًُت  :يؿااظ ايعكٝااس ٠يف ا٫قااي٬ح ايعاااّ ٓااس
ايػًُت ٜ ٫رعس نثها ٔ ايعٓ ٢ايًػ , ٟٛبٌ يً اصض ايًػاْ ٟٛاٛع ٬قا١
بايعٓ ٢ا٫قي٬مٖٚ , ٞصا ب ّٔٝيف نٌ ايكيً اس ايؿط . ١ٝ
ٚقس تعسزس ايهعطٜؿاس يًعكٝسٓ ٠س ايػًُت ٚ ,اهٔ مكطٖا يف اتاٖت :
ا٭ٜ : ٍٚككا ااط َؿٗا اا ّٛايعكٝا ااسً ٠ا اا ٢ايهكا ااسٜل ايكً ا ا ٚايكٓا ا اا ١ايؿهطٜا اا,١
ؾايعكٝااسٓ ٠ااسِٖ تعاات ":ايهكااٛضاس ايؿهطٜاا ١ايٝكٝٓٝاا ١اياايت ٜاا َٔ٪بٗااا اٱْػااإ
 ٔ ,اٱي٘ ٚايهٚ ٕٛا ٝاٚ ٠ايٓؿؼ ٚايع٬ق ١بٗٓٝا "(.)6
ايث اااْ ٜ : ٞااط ٣إ َؿٗ اا ّٛايعك ٝااسٜ ٠ؿ ااٌُ ايهك ااسٜل ايكًا ا ٚايهك ااٛض ايؿه ااطٟ
َهاؾا قي ٘ٝايعٌُ  ,ؾايعكٝسٓ ٠سِٖ تعت  " :ايهكٛضاس ايؿهط ١ٜايٝكٝٓٝا ١ايايت
 َٔ٪ٜبٗا ايؿطز ٚتٛح٘ غًٛن٘ يف ا ٝاٚ , " ٠شيو ً ٢ا هراض إ ايعكٝس ٠يؿظ

()6

ٜٓملط يف شيو:
* تك ٞايس ٜٔايٓرٗاْْ , ٞملاّ اٱغ , َٞ٬ط  , 5اّ  , ّ1953م , 22
* ٜٛغـ ايكطنا , ٟٚاٱاإ ٚا ٝا٪َ , ٠غػ ١ايطغاي , ١طٖ1399 , 4ا  ,م 179
* دُس اب ٛذن , ٢ٝايثكاؾ ١اٱغ , ١َٝ٬زاض ايٓاٖج ُ ,إ  ,ط  , ّ2000م . 487
مجلت األندلس للعلوم االجتماعيت والتطبيقيت

86

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

َطازف يٲااإ ٚ ,اٱااإ ٜؿاٌُ يف مكٝكها٘ ا ٫هكااز ٚايعُاٌ بٓااً ٤ا ٢شياو
ا ٫هكاز(.)7
ٚايهعطٜـ ايثاْ ٖٛ ٞايطاح ْ ,ملاطا ٫ضترااط ايعكٝاس ٠باٱااإ يف ا٫قاي٬ح
ايؿط  , ٞؾهٌ َُٓٗا ٜٛٓا ٔ ا٭خط ٚ ,اٱاإ َا قسق٘ ايكًب ْٚيل ب٘ ايًػاإ
ًُ ٚت ب٘ اجلٛاضح ٚاْعكس ً ٘ٝايهُه بٚ , ًِ ٚ ٞ ٛنصيو ايعكٝس. ٠
ا) تعطٜااـ ايعكٝااسٓ ٠ااس غااه ايػااًُت  :اقهكااط َعٓاا ٢ايعكٝااسٓ ٠ااس غااه
ايػًُت ٚخاق ١ايػاطبٝت ًا ٢اجلاْاب اْ٫ؿعااي , ٞؾٗا ٛرااض ٠أ ؾاعٛض
زاخًاا ٞرنهااع ي اا٪ثط خاااضحٜ ,ٞااسؾع اٱْػ ااإ قا ايهكااسٜل بكهاا َ ١ٝاأ
ايكهاٜاٚ ,اق اا ٖصا ا٫تا ٢ً ٙقػُت :
ا٭ٜ : ٍٚعهاارب ٖااصا ايؿااعٛض َرٓٝااا ًاا ٢ايااٚ ِٖٛايعا ؿاا٬ ٫ٚ ١قاا ١يًعكااٌ باا٘ ,
: َِٗٓٚ
 ( .1غٛغهاف يٛب ) ٕٛمٝا ٜعاطف ايعكٝاس ٠بأْٗاا  :قااإ ْاؾا ٧أ َكاسض ٫
ؾعٛضٜ , ٟهط ٙاٱْػإ ً ٢ايهكسٜل بكه َٔ ١ٝايكهاٜا َٔ غه زي.)8(ٌٝ
 ( .2باغهاٍ ) مٜ ٝك " : ٍٛقٕ ا ٫هكاز َرت ً ٢ايعا ؿ ٫ ١ايعكٌ "(. )9
٬ٜٚمظ ٓس اق اا ٖصا ا٫تا ٙاْ٘ ٬ ٫ق ١يًعكٌ با ٫هكاز  ,بٌ ٜطبيٕٛ
ايعكٝس ٠بايعٛا ـ ٚايٚ ,ٍٛٝدنعً ٕٛايعكٝس ٠يف حاْب ٚ ,ايعًِ ايرت ًا ٢ايعكاٌ
يف حاْااب آخااط ٖٚ ,ااَ ٛاآٗج َهرااع ٓااسِٖ َٓااص ايكااطٕ ايثااأَ ؿااط ايااصٟ
ايؿكٌ بت ايسٚ ٜٔايعًِ ٚ ,ايٛقـ يف

ؾٝاا٘

ًُ٘ نإ ضزا ً ٢ايهٓٝػ ١ايايت ماضبات

ايعً ااِ ٚ ,م ااطس ً اا ٢ايعك اا , ٍٛؾكاَ اات ايث ااٛض ٠ايؿطْػ اا ١ٝاااّ ٚ ّ1789ناْ اات

(ٜٓ )7ملط يف شيو :
*اٱاإ ن ُا ٜكٛغ٘ ايههاا ٚايػٓ ًٞ , ١رس ايٓعِ  ,زاض اير ٛث ايعًُ , ١ٝايهٜٛت  , ّ1978 ,م . 19
* كٝس ٠ايػًِ  ,خايس ايعو  ,زاض اٱاإ  , ّ1988 ,م . 81
(ْ )8ك ٔ ٬حملاس يف ٚغا ٌ٥ايرتب ١ٝز .دُس اَت ايكط , ٟم . 76
( )9ايكسض ايػابل  ,م . 76
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ايٓه ٝاا ١ا
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ااط ً اا ٢ايهٓٝػ ااٚ , ١قبعازٖ ااا اأ ايعً ااِ ٚا ه اااضٚ ٠قي ااع ق ااًهٗا

بايػًيٚ ١ا هِ .
ايثاْٜ : ٞط ٣إ ايعكٝسَ ٠رٓ ٢ً ١ٝايعكٌ ٚاٱضاز ,٠بٌ ٜعهارب اياطاٚ ٟاياصٖب اٜاا
نااإ كٝااسَٚ ,٠اآِٗ (زٜهاااضس) مٝا ٜكاا" :ٍٛايعكٝااسٖ ٠اا ٞايااطا ٟايعاارتف باا٘ باات
اؾطاز َصٖب ٚامس نايعكٝس ٠اياضنػ" ١ٝ

()10

ٚمما غرل ٜهرت يٓا  :إ ايعكٝس ٠يف ايؿٗ ّٛاٱغٖ َٞ٬ا ٞايهكاٛضاس ايؿهطٜا١
ايكاُ٥اا ً ١اا ٢ايااٚ ٞ ٛايه ااسبط ,اياايت  ٜاا َٔ٪بٗااا ايؿ ااطز ٚتٛحاا٘ غ ااًٛن٘ يف مٝات اا٘
ايعًُ. ١ٝ
اَا ايعكٝس ٠يف غاه ايؿٗا ّٛاٱغا َٞ٬ؾٗا : ٞقَاا قاقاطً ٠ا ٢اٖٚااّ  ,اَ ٚرٓٝا١
ًاا ٢ا ؿاا ,١ا ٚضاٟ

ُااع ًٝاا٘ باات اياارعض ٬ ٫ٚ ,قاا ١اااا با ٝااا ٠ايعًُٝاا١

ٚايعًُ. ١ٝ
ثاْٝا َ :ؿٗ ّٛا هاض: ٠
ا) تعطٜـ ا هاض ٠يف ايًػ : ١يؿظ " ا هاض " ٠يف بٓٝه٘ ايع ُ ١ٝايعطبَ ١ٝؿهل
َٔ َاز ( ٠مهط ) ٚ ,بايطحٛع قا ٖص ٙاياز٠

سٖا تهعًل مبعإت اضحعٗا ابٔ

ؾاضؽ قا اقٌ ٚامس ٖ ( : ٛؾٗٛز ايؿٚ , ٤ٞقٜطازَٚ , ٙؿاٖست٘) (.)11
ٖٚصا ٖ ٛا٭قٌ ايػهدسّ يف نٌ آٜاس ايكطإٓ ايهط ِٜيً صض ( مهط ) نُا
يف قٛي٘ غر اْ٘ ٚتعاا ُُ{ :زِتَ ػَ َُْْْاْ إِرَا حَضَشَ ؤَحَذَُُاُ ادلٌَْدُ} {ايركط, }180:٠
ٚقٛي٘ تعاا ًَ{ :إِرَا حَضَشَ اِ ِغْ َخَ} {ايٓػاٚ ,}8:٤قٛي٘ تعااٌَّْ{ :مَ رَجِذُ ُُلُّ َِفْظٍ
مَب ػَ ِ َذْ مِْْ خَْْشٍ مُحْضَشًا} {آٍ ُطإ. }30:
 ً ٚاا ٖ ٢ااصا اق ااٌ ايهًُ اا , ١ؾٝك اااٍ  :مه ااط ,ذنه ااط ,مه ااٛضا ٚ ,مه اااض َ , ٠اأ
ا هااٛض ا : ٟايؿاااٖس ٠نااس ايػٝااب ٚايػٝرااٚ , ١ا انااط ٖ :اا ٛايؿاااٖس  ,خاا٬ف
( )10ايع ِ ايؿًػؿ , ٞز .ني ٌٝقًٝرا  ,زاض ايههاا ايًرٓاْ , ٞط . 92\2 , ّ1979
(َ )11ع ِ َكاٜٝؼ ايًػ٫ ١بٔ ؾاضؽ  ,س ٖ :اض ٕٚزاض اجل , ٌٝبهٚس  ,ط َٚ ,75\2 , ّ1999 , 2ا بعسٖا .
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اير اااز , ٟا : ٟايػا ٥ااب ٚ ,ا ه اااض : ٠ؾ ااٗٛز ا ه ااط ٚاٱقاَ اا ١ؾ ٝاا٘ ٚ ,ا ه اااض٠
خ٬ف ايراسا , ٠ٚمسٝات باصيو ٭ٕ اًٖاٗا مهاطٚا ا٭َكااض َٚ ,ػاانٔ اياسٜاض
اييت ٜه ٕٛبٗا قطاض(.)12
ا ) تعطٜاااـ ا هااااض ٠يف ا٫قاااي٬ح  :تع ااسزس تعطٜؿ اااس ا ه اااض ٓ ٠ااس ايعًُ ااا٤
ٚايؿه ااطٚ , ٜٔاخهًؿ اات ْمل ااطتِٗ قا ا ه اااض ٠ترع ااا ٫خ ااه٬ف اؾه اااضِٖ َٚر ااازِٗ٥
ٚثك اااؾهِٗ ٚ ,تٓ ٛاات ترع ااا ي ااصيو ز٫٫س ا ه اااض ٠بهٓ ااٛع تعطٜؿاتٗ ااا ٚ ,

ُ ااٌ

تعطٜؿاس ا هاض ٠تسٚض م ٍٛغهَ ١ملاٖط ٖ: ٞ
 )1ايملٗط اياز : ٟؾا هاض ٠تعت ٓس اق اا ٖصا ا٫تااً " : ٙاط ٠ناٌ حٗاس
ٜك ّٛب٘ اٱْػاإ يه ػات اطٚف مٝاتا٘ غاٛا ٤ناإ اجلٗاس َككاٛزا ا ٚغاه
َككٛز"(. )13
ا ٟاْٗاااَ :ااسَ ٣ااا ٚقااًت قيٝاا٘ اَااَ ١اأ ا٭َااِ يف ْااٛامْ ٞؿااا ٗا َاأ ُااطإ
ٚ ًّٛ ٚؾٓٚ ٕٛحنٖٛا ٚايرتق ٞبٗا يف َساضج ا ٝا ٠مه ٢تكٌ قا ايػا. ١ٜ
 )2ايملٗط ايثكايف ٚايعًُاٜٚ : ٞملٗاط ٖاصا حًٝاا يف تعطٜاـ

ُاع ايًػا ١ايعطبٝا١

يً هاض ٠بأْٗا  " :نيًَ ١ملاٖط ايطق ٞايعًُٚ ٞايؿات ٚا٭زبا , ٞايايت تٓهكاٌ
َٔ ح ٌٝقا ح , ٌٝيف

هُع ٚامس اٚ

هُعاس َهؿابٗ.)14(" ١

ٚنااصا يف تعطٜااـ بعااض ايػااطبٝت ( تَٛاااؽ َااإ – نػااه ياآج ) يً هاااض٠
بأْٗا  " :ايملاٖط ايؿهط ١ٜاييت تػٛز اٟ

هُع " .

ٚاق ا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ ا هاااضَ ٠ااطازف يًثكاؾااَٚ , ١كهكااطً ٠اا٢
اجلاْب ايؿهط ٟا ٚايعٓ ٟٛؾك .

(ٜٓ )12ملط يف شيو يػإ ايعطا٫ ,بٔ َٓملٛضٚ214/3 :ايكاَٛؽ احمل ٝيًؿهٚظاباز ,ٟم .482
( )13ا هاض : ٠ز.مػت َْ٪ؼ  ,ال ايعطؾ ١ايهٜٛت  ,ط  , ّ1998 , 2م . 15
( )14ايع ِ ايٛحٝع َ ,كسض غابل  ,م . 157
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 )3ايملٗا ااط ا ٝا ااٛاْٚ :ٞاق اا اا ٖا ااصا ا٫تا اااٖ ٙا ااِ ايا ااصَٓ٪ٜ ٫ ٜٔا اا ٕٛبا ااايكِٝ
ٚا٭خاا٬م ٚايااسٜ ,ٜٔكااْٝ (ٍٛهؿاا٘ ) " :قٕ ا هاااضٖ ٠اا ٞايكهاااً ٤اا ٢ايعااسٍ
ٚا٭خ٬م ٚ ,تطى ايعٓإ ييرٝعهٓاا ا اط ٠ايػااؾط ٠يهؿعاٌ َاا تؿااٚ , ٤يا ٛاز٣
شيو قا إ ْػه ً ٢اجلُاحِ يف غر ٌٝحتكٝل شيو "(.)15
ٖٚصا ايؿٗ ّٛيً هااضٜ ٠ملٗاط ارب ايهااضٜذ ايعاقاط يف اجملااظض ايٛمؿا ١ٝايايت
قاّ بٗا اق اب٘ يف نثه َٔ َٓا ل ايعال .
 )4ايملٗااط ايطٚمااٚ : ٞاق ا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ ا هاااض ٠تعاات  " :ايهكااٛض
ايػ ا ااً ِٝيً  ٝا ااا ٠اي ا ااسْٝا ٚغاٜهٗ ا ااا يف ْمل ا اااّ احهُ ا ااا ٜ ٞك ا ااٛز اٱْػ ا ااإ قا
ايطق.)16("ٞ
 )5ايملٗط اجلُايٚ : ٞاثٌ ٖصا ا٫تا ٙابأ خًاس , ٕٚمٝا ٜٓملاط قا ا هااض٠
ً ٢اْٗا " تؿآٔ يف ايارتف ٚقمهااّ ايكآا٥ع ايػاهعًُ ١يف ٚحٖٛا٘ َٚصاٖرا٘ ,
َٔ اييابذ ٚاي٬بؼ ٚايراْٚ , ٞايؿطف ٚغا٥ط ايعٛا٥س "(.)17
ؾا ه اااض ٓ ٠ااس اب اأ خً ااسَ ٕٚكهك ااط ً ٠اا ٢اجلاْ ااب ايعُطاْ اا ٞاي اارتف يف
ايٓؿاااط ايرؿااط ٟؾااٜ ٬ااسخٌ ؾٝاا٘ ايٓؿاااط ايااسٜت ٚايعكًااٚ ٞاخلًكااٖٚ , ٞااٛ
َؿٗ ّٛنٝل يكيً ا هاض. ٠
 )6ايملٗااط ايعاااّ ٚ :اقا اا ٖااصا ا٫تاااٜ ٙااط ٕٚإ َؿٗاا ّٛا هاااض ٠ا ااِ ٜ ,ؿااٌُ
اجلٛاْااب ٚايملاااٖط ايػااابك ,١ؾا هاااض ٠تعاات  " :نااٌ َااا ٜٓؿاا ٘٦اٱْػااإ يف
نٌ َا ٜهكٌ مبدهًـ حٛاْب ْؿا ٘ ْٛٚام , ٘ٝكٚ ٬خًكا َ ,ازٚ ٠ضٚماا ,
زٜٓا ٚزْٝا  ,ؾٗ ٞيف ق ٬قٗا َُٗٛ ٚا – قك ١اٱْػإ يف نٌ َا ا عً ٙا٢
اخه٬ف ايعكٛض ٚتكًب ا٭ظَإ َٚ ,ا قٛضس ب٘ ٥٬ك٘ بايهَٚ ٕٛا ٚضا.)18("ٙ٤

( )15ا هاض ٠اٱغَ ١َٝ٬كاضْ ١با هاض ٠ايػطب , ١ٝز .تٛؾٝل ايٛا  , ٞزاض ايٛؾاَ ٤كط ,ط , 1اّ  , ّ1988م . 29
( )16ايكسض ايػابل .
(َ )17كسَ ١ابٔ خًس , ٕٚزاض ايكًِ  ,بهٚس  ,ط , ّ1986 , 6م . 172
( )18اٱغٚ ّ٬ا هاض ٠ايػطب , ١ٝز .دُس دُس مػت  ,ايههب اٱغ َٞ٬بهٚس  ,ط , ّ1979 ,1م .4
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ا ٚبهعااره غااٝس قيااب َ " :ااا ٜعياا ٢يًرؿااطَ ١ٜاأ تكااٛضاس َٚؿاااَٖٚ ِٝراااز٨
ٚق ,ِٝتكً يكٝاز ٠ايرؿطٚ ,١ٜتػُ اا بايُٓٚ ٛايرتق ٞا كٝكاٝت ..ايُٓاٛ
ٚايرتق ٞيًعٓكط اٱْػاْٚ ,ٞيًك ِٝاٱْػاْٚ ,١ٝيً ٝا( ٠اٱْػاْ. )19( " )١ٝ
ٚبٓاَ ٢ً ٤ا غرل ْ ,ػهيٝع ايك ٍٛبإٔ َكيً ا هاضٜ ٠ههُٔ حاْرت :
ا٭ : ٍٚاجلاْ ا ااب ايعٓ ا ااٜٚ , ٟٛهُث ا ااٌ يف اير ا ااازٚ ٨ايك ا ااٚ ِٝايهك ا ااٛضاس ايؿهط ٜا اا١
ٚايطٚمٝااٖٚ , ١اا ٞا٭َااٛض اياايت رااسّ ايااطٚح يه كٝاال ايػااعاز ٠ا كٝكاا ١يف ايااسْٝا
ٚاٯخط. ٠
ٚايث اااْ : ٞاجلاْ ااب اي ااازٜٚ , ٟهُث ااٌ يف ً ااط ٠اجلٗ ااس ايرؿ ااط ٟيف ني ٝااع حٛاْ ااب
ا  ٝااا َ ٠اأ خترت اااس ر ااسّ اجلػ ااس اٱْػ اااْٚ , ٞحتك اال ي اا٘ ايهع ااٚ ١ايطؾاٖ ٝاا, ١
ٚرااسّ اجملهُااع اٱْػاااْ ٞبه كٝاال اٱخاااٚ ٤ايهعاااٚ ٕٚمؿااظ ا كااٛم َاأ خااٍ٬
ايٓملِ اٱزاض ٚ ١ٜطم ايعاَ٬س بت ايرؿط  ,ؾُا اٝع ا ٟمهااض , ٠ياٝؼ ٖا ٛنيًا١
ايعاااضف ٚايكاآا٥ع اياايت حتااسثٗا  ,يف اثٓااا ٤حتطنٗااا يً ٝااا , ٠بكااسض َااا ٖاا ٛنيًاا١
ايعاٜه ٚايك ِٝاييت حت ٝبٗص ٙايعاضف ٚايكٓا٥ع ٚتٛحٗٗا .
ؾا هاض ٠بٗص ٙا ٫هراض تيًل ٜٚطاز بٗا  :نٌ مهٛض ذنطى ايٛاقع حنَ ٛعٝااض, ٙ
بهٌ َهْٛات٘ نُا ذنطى ايعٝاض ي٪ٝقٌ ايهعاّ ايٛاقع ب٘ " (. )20
ٚبٗصا ٜكر يهٌ مهاض ٠تعطٜؿٗا اخلام بٗا  ,بٓاٛ ٢ً ٤شحٗاا ايعاطيف ايهاأ٥
ؾٗٝا ٚ ,قُٗٝا اييت ابس هٗا َٚ ,صاقٗا اخلام ايص ٟاٝعٖاٖ َٔٚ ,صا ايهُاٜع يف "
ايكٜ " ِٝأت " ٞايهساؾع ا هاض "ٟايص َٔ ٖٛ ٟغٓٔ ا ٝا. ٠
ثايثا  :ايع٬ق ١بت ايعكٝسٚ ٠ا هاض: ٠
َاأ خاا ٍ٬تعطٜااـ ا هاااض , ٠تاارت يٓااا إ ا٭ؾهاااض ٚايعهكااساس تؿااهٌ حااع٤ا َاأ
َؿٗا ّٛا هااضٚ , ٠بايهااي ٞؾأغًاب ايراامثت ٚايعًُااٚ ٤ايؿهاطٜ ٜٔعهارب ٕٚايااسٜٔ
ٚايعكٝسٓ ٠كطا َأ ٓاقاط تها ٜٔٛا هااضاس  ,باٌ ايعكٝاس ٠متثاٌ ايؿا اٌ اياصٟ

( )19ايػهكرٌ اصا ايس , ٜٔغٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م . 56
(ٜٓ )20ملط َ :ؿهً ١ايثكاؾَ , ١ايو بٔ ْ  ,زاض ايؿهط  ,زَؿل  ,ط , 4م َٚ 21ا بعسٖا .
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ٜااسَج ٛاَااٌ تؿااه ٌٝا هاااضٚ , ٠قااس قاااؽ ايؿهااط َايااو باأ ْا  ,ايعٛاَااٌ اياايت
تؿهٌ ا هاض ٠بايعازي ١اٯت: ١ٝ

قْػإ َ +ازٚ + ٠قت ايؿهط ٠ايسْ ١ٜٝٓاتج مهاض. ٟ
ٚاؾ اااض قا إ ٖ ااص ٙايعازي اا ٫ ١تعي ااً ٞاضٖ ااا ق ٫مبؿا ااٌ اَ ٚطن ااب امس اااٙ

(ايؿهط ٠ايس , )١ٜٝٓغٛا ٤ناْت كٝس ٠مسا ١ٜٚق  ١ ٝناٱغ , ّ٬اَ ٚرسا ٜرًؼ
ٓس اق اب٘ َرًؼ ايعكٝس ٠نايؿ , ١ٝ ٛٝا ٚايطامسايٚ ١ٝحنُٖٛا (. )21
ٚؾهااط ٠ايؿا ااٌ ٖااص ٙقاااٍ بٗااا اٜهااا ( نػااطيٓج ) م ٝا ٜااط ٣إ مهاااض ٠اٚضٚبااا
تطتهع ً ٢ضٚمٗا ايس. )22( ١ٜٝٓ
بااٌ شٖااب(ٖٓهٓ ه )ٕٛقا ا هراااض ايااسٓ ٜٔكااطا اغاغااٝا يف ا ٟمهاااض٪َ , ٠نااسا
ًٓ ٢كط ايهُاٜع بت ا هاضاس ٚ ,ايه ػاس يف اياس ,ٜٔمٝا ٜكا ":ٍٛقٕ ايؿاطٚم
بت ا هاضاس يٝػت ؾطٚقا مكٝكٝا ١ؾ ػاب ,باٌ ٖا ٞؾاطٚم اغاغا ,١ٝؾا هااضاس
()23

تهُاٜع ايٛامس ٔ ٠ا٭خط ٣بايهاضٜذ ٚايًػٚ ١ايثكاؾٚ ١ايهكايٝس ٚا ِٖ٫ايس"ٜٔ

ٚن ااإ اي اا٪ضر (  ٍٚزٜٛضاْ اات ) انث ااط زق اا ١م اات شن ااط إ َ اأ ٓاق ااط ا ه اااض, ٠
اٱاإ مبا ٖ ٛناٚ ٔ٥ضا ٤اييرٝع , ١ا ٚمبا ٖ ٛمبثاب ١ايثٌ ا ٢ً ٫ايٓؿٛز "(. )24
ٚيف زضاغ اا ١تٛثٝك ٝاا ( ١٭ضْٛي ااس ت اا ) ٜٓٛان ااس ؾ ٗٝااا ايع٬ق اا ١ايه ٓٝاا ١ب اات اي ااسٜٔ
ٚا هاضٚ , ٠ا هرب ٖص ٙايع٬ق ١مبثاب ١ايع٬ق ١بت ايكسَْٚ ١هاٗ ٥ا (. )25
ٚايساض غ ٕٛيً هاضاس ايػاابكٚ ١آثاضٖاا ٜ ,كؿاً ٕٛاَ ٢هاْا ١اياسٚ ٜٔا ٫هكااز َأ
تًو ا هاضاس .

( )21ايكطاع ايؿهط ٟيف اير٬ز ايػهعُطَ , ٠ايو بٔ ْ  ,م . 53
( )22زضٚا ايٓٗه , ١دُس ايعرس , ٠زاض اٱ  , ّ٬ا٭ضزٕ  ,ط , ّ2003 , 1م . 24
( )23قساّ ا هاضاس  ,قآَٖ ٌٜٛه ه , ٕٛتطنيً ١ع ١ايؿاٜب  ,زاض غيٛض ايكاٖط , ّ 1998 , ٠م 20
( )24قك ١ا هاض ٍٚ , ٠ز ٜٛضاْت ٪َ ,غػ ١ايطغاي , ١بهٚس  ,ط ,1اّ . 20/1, ّ2002
(ْ )25ك ٬ايع٬قاس ا هاض ١ٜز .دُس ازضٜؼ  ,زاض ايكًِ زَؿل  , ّ2003 ,م . 32
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ٚقس مسز ايسنهٛض  /دُٛز ظقاعٚم ا٭بعااز ا٭غاغا ١ٝيً هااضٚ , ٠حعاٌ اياسٜٔ
امااس ايعٓاقااط ايؿعايااٚ ١ايكَٛاااس ا٭غاغاا ١ٝيف نااٌ مهاااضَٚ , ٠اأ ثااِ  ٫دنااٛظ
تاًٖ٘ ا ٚتُٗٝؿ٘  ,بأ ٟؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ  ,ؾَٗ ٛػطٚؽ يف ايؿيط ٠اٱْػاْ.)26(١ٝ
ٚبايهاي ٞؾإٕ ايسٚ ٜٔايعكٝس ٠اا تأثهٖا يف ا هاض , ٠غًرا ٚقدناباا  ,بٓااً ٤ا٢
ْ ااٛع ايعك ٝااس ٠اي اايت تك اا ًٗٝ ّٛااا ,ؾ ااإشا ناْ اات ايعك ٝااس ٠قاا  ١ ٝاير ااسا  ,ق اااؾ١ٝ
ايؿااطا ,ناْاات ا هاااض ٠اضقااٚ ٢اْؿااع يًرؿااطٚ ,١ٜنًُااا ناْاات ايعكٝااس ٠ؾاغااس٠
ايرسا نسض ٠ايؿطا ,نإ ْاتٗا ا هاض ٟغه ْاؾع يًرؿط. ١ٜ
َٚا زَٓا ْ َٔ٪إ ٖٓاى ز ٜٔقا ٖ ٝا ٛاٱغاٚ ,ّ٬زٜاْااس با ًاٖ ١اَ ٞاا غاٛا, ٙ
ٚاتؿكٓا َع َٔ ٜك " ٍٛقْ٘  ٫تٛحاس مهااض ٠قٚ ٫يًاس ٜٔاثاط ؾٗٝاا " ؾإْٓاا ْكاٌ قا
اْ٘  ٫ ":تٛحس مهاض ٠مكٝكٝا ١قٚ ٫يًاس ٜٔاٱغا َٞ٬اثاط ؾٗٝاا ٫ٚ ,تٛحاس مهااض٠
َعٜؿ ١قٚ ٫يًسٜاْاس احملطؾٚ ١ايرا ً ١اثط ؾٗٝا"ٚ .تكر ايعازي ١نا٫ت: ٞ
قْػإ َ +ازٚ + ٠قت ز ٜٔبا ٌ = مهاضَ ٠عٜؿ. ١
قْػإ  +تطاا ٚ +قت ز ٜٔق ٝ

= مهاض ٠مكٝك. ١ٝ

قشٕ  ٫ :خاا٬ف يف ضآٜااا ًاا ٢ايهاْاا ١اياايت ذنهًااٗا ايااسٚ ٜٔايعكٝااس ٠يف بٓااا ٤اٟ
مهااض ,٠قاساا ٚمااسٜثا  ,باٌ قٕ بعااض ايراامثت ٚايؿهاطٜ ٜٔطبياا ٕٛبات ا هاااض٠
ٚبت ايس ٜٔا ل ؾك  ,ؾ ٝعًاَ ٕٛكايً اٱغاَ ّ٬ػااٜٚا يكايً ا هااض, ٠
َٚاأ ٖاا( : ٤٫٪بطْاااضز يااٜٛؼ)  ,مٝا ٜااط ٣إ اٱغااٖ ّ٬اا ٛا هاااض ٠ايٛمٝااس ٠اياايت
حعًت بكا ٤ايػطا َٛنع ؾو (. )27
-ؾك اا ٬يف نهاب اا٘ ايك ااَ " ِٝع ااال يف

ٚق ااس ك ااس غ ااٝس قي ااب -ضمح اا٘ ا

اييطٜل" بعٓٛإ  " :اٱغ ٖٛ ّ٬ا هاض " ٠اٚن ؾٝا٘ إ اجملهُاع اياصٜ ٟكاً ّٛا٢
تع اااي ِٝاٱغ اا ٖ ّ٬اا " ٛاجملهُ ااع ايه ه ااط " ٚإ اجملُع اااس اجلاًٖ ٝاا ١به ااٌ ق ااٛضٖا
هُعاس َهدًؿ. ١

( )26ا هاض ٠ؾطٜه ١قغ ١َٝ٬ز .دُٛز ظقعٚم َ ,ههر ١ايؿطٚم ايكاٖط , ّ2001 , ٠م . 29
( )27قساّ ا هاضاس َ ,طحع غابل  ,م . 339
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ٜك ٍٛضمح٘ ا  " :نٓت قس ا ًٓاتٴ َاط ٠أ نهااا يا ٞحتات اييراع بعٓاٛإ " :
حنٛ

هُع قغَ َٞ٬ه هط " ثِ سس يف اٱ  ٕ٬ايهايٓ ٞا٘ ؾ اصؾت نًُا١

" َه هااط" َههؿٝااا بااإٔ ٜهاآ ٕٛااٛإ اير ا

 -نُااا ٖااَٛ ٛناا " - ٘ ٛحنااٛ

هُع قغٚ , " َٞ٬يؿت ٖصا ايهعسْ ٌٜملط ناتب حعا٥اطٜ ( ٟههرا٘ بايؿطْػا) ١ٝ
ؾؿػط ٢ً ٙاْ٘ ْاؾاَ ٧أ " ًُٝا ١زؾااع ْؿػا ١ٝزاخًٝا ١أ اٱغاٚ " ّ٬اغاـ ٭ٕ
ٖص ٙايعًُ - ١ٝغه ايٛاقع - ١ٝحتطَت َٛاحٗ " ١ايؿهً ٢ً " ١مكٝكهٗا !
اْا ا صض ٖصا ايهاتب  . .يكس نٓت َثً٘ َٔ قرٌ  . .نٓت اؾهط ً ٢ايٓ  ٛايصٟ
ٜؿهااط ٖااًٝ ٛاا٘ اٯٕ ٓ . .ااسَا ؾهااطس يف ايههاباا ١اأ ٖااصا ايٛنااٛع ٭َ ٍٚااط. . ! ٠
ٚناْ اات ايؿ ااهً ٓ ١ااس - ٟنُ ااا ٖ اا ٓ ٞااس ٙاي ٝاا ٖ - ّٛااَ ٞؿ ااهً " : ١تعط ٜااـ
ا هاض! " ٠
ل ان اأ ق ااس رًك اات بع ااس َ اأ ن ااػ ايطٚاغ ااب ايثكاؾ ٝاا ١يف ته ااٜٛت ايعكً ااٞ
ٚايٓؿػ ٖٞٚ , ٞضٚاغب آتَ َٔ ١ٝكازض احٓر . . ١ٝغطٜرً ١ا ٢مػا ٞاٱغا. . َٞ٬
 ٢ً ٚايطغِ َٔ اتاٖ ٞاٱغ َٞ٬ايٛان يف شياو ا ات  ,ق ٫إ ٖاص ٙايطٚاغاب
ناْاات تػاارـ تكااٛضٚ ٟتيُػاا٘ ! نااإ تكااٛض " ا هاااض - " ٠نُااا ٖاا ٛايؿهااط
ا٭ٚضب - ٞرنا ٌٜيٜٚ , ٞػرـ تكٛضٚ , ٟذنطَت ايط ١ٜ٩ايٛان  ١ا٭قً. ١ٝ
ث ااِ ا ً اات ايك ااٛض " . . ٠اجملهُ ااع ايػ ااًِ " ٖ اا " ٛاجملهُ ااع ايه ه ااط "  .ؾهًُ اا" ١
ايه هط " قشٕ يػاٜ ٫ , ٛهاٝـ ؾا٦ٝا حسٜاساً ..ا ٢ايعهاؼ تٓكاٌ ٖاص ٙايهًُا ١قا
مؼ ايكاض ٨تًو ايمل ٍ٬ا٭حٓر ١ٝايػطب ١ٝاييت ناْت تػرـ تكٛضٚ ,ٟحتطَت
ايط ١ٜ٩ايٛان  ١ا٭قً.)28(١ٝ
ٚنيٗااٛض ايعًُاااٚ ٤ايؿهااط ٜٔايههاارعت يًُػااأي ١ا هاااضٜ , ١ٜطبياا ٕٛباات ايااسٜٔ
ا ل ٚبت ا هاض ٠ايك  , ١ ٝا٭َط ايص ٟدنعًٓا ْع اب مماا شٖاب قيٝا٘ بعاض
ايههّاا نأَثاٍ ( ضؾعت ايػٝس ) َٔ ضؾض ا ٫رتاف بٛحاٛز َاا ٜػاُ " ٢مهااض٠
قغ " ١َٝ٬٭ٕ اٱغَٚ ّ٬عيٝاس

هُع َا ٜ ٫ػا ٟٚاٱغَٚ ّ٬عيٝاس

(َ )28عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب  ,زاض ايكسؽ  , ّ2009 ,م  , 94- 92بهكطف .
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آخا ااط ٚ ,بايها اااي ٞز ا ااا قا ا٫غهعانا اا ١ا اأ " ا ها اااض ٠اٱغا اا " ١َٝ٬با ها اااض٠
ايعطب."١ٝ
ٚيف ضآٜا إ ٖص ٙايعيٝاس اييت ٜع ِ اْٗا َهرا ١ٜٓبت اجملهُعااس  ٫تهؿا ٞناٞ
تهٓ ٕٛكطا مامسا يف ايؿكاٌ بات

هُاع ٚآخاط  ,٭ْٓاا بآؿؼ ايٓيال يأ

اس

مهاااض ٠طبٝااَ ١هيابكاا٫ , ١خااه٬ف َعيٝاااس ايرًااسإ ايعطبٝاا . ١ؾااايهٓٛع زاخااٌ
ا هاااض ٠ايٛامااس ٠قشا اَااط رٝعاا ٫ٚ ٞؾااا٥ر ١ؾٝاا٘  ,ؾٗاا ٞمبثاباا ١ضٚاؾااس تكااب يف
َكب ٚامس .

()29

ٚاخل٬قاا : ١إ ٬قاا ١ايعكٝااسٚ ٠ايااس ٜٔبا هاااض٬ ٠قااٝ ٚ ١ااس , ٠ؾااإٕ ناْاات
ايعكٝس ٠ق  , ١ ٝناْت ٓكط بٓا ٤مهاض ٟغًٚ , ِٝقٕ ناْات ايعكٝاس ٠با ًا١
ناْت اٌَ ٖسّ مهاض. ٟ
ؾايعكٝس ٠ايػا٥س ٠يف اَ َٔ ١ا٭َِ  ,غٛا ٤نإ َكسضٖا ز ٜٔمسا ٟٚاّ ناْات
َ اأ ٚن ااع ايرؿ ااط  ٖ ,اا ٞاي اايت حت ااسز اْي٬ق اا ١ا ه اااض ٠يف ٖ ااص ٙا٭َ اا , ١شي ااو إ
ايعكٝااسٖ ٠اا ٞاياايت حتااسز ا٭ٖااساف ايعاَاا ١يً هاااضٚ , ٠تطغااِ َعايٗااا ايطٝ٥ػ اا١ٝ
ٚتكرػٗا  ,ؾهربظ يف ا هاض ٠اخلكا٥ل ا٭غاغ ١ٝاص ٙايعكٝس ٠ا ٚتًو .
املطلب الجاني  :خصائص العقيدة اإلسالمية وأثرها يف بهاء احلضارة :
تٓؿااطز ايعكٝااس ٠اٱغاا ١َٝ٬بعااس ٠خكااا٥ل ٚممٝااعاس  ,نااإ اااا اثطٖااا يف بٓااا٤
ا هاض ٠اٱْػااْٚ , ١ٝاهأ اغاهعطاٖ ،اص ٙاخلكاا٥ل ٚاثطٖاا يف بٓاا ٤ا هااض٠
ؾُٝا ٜأت: ٞ
ا : ٫ٚايهٛمٝس :
رٝعٖ ١صا ايس ٚ ٜٔكٝست٘ تك ٢ً ّٛاٱي ١ٖٝٛايٛامسٖٚ , ٠صا ٖ ٛا٭قٌ ايصٟ
تطحع قي ٘ٝنٌ ايهٓملُٝاس ٚايهؿطٜعاس ا٭خط , ٣ؾعكٝس ٠ايهٛمٝس ٖ ٞدٛض
نٌ ؾ ٤ٞيف مٝا ٠ايؿطز ايػًِ ٚ ,ا٭َ ١اٱغٚ , ١َٝ٬غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْٖٞ ٞ

( )29ايع٬قاس ا هاضَ , ١ٜطحع غابل  ,م . 32
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حتكٝل ايهٛمٝس

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

ع ٚحٌ ايص ٟمسز ٙقٛي٘ تعاا ًَ{ :مَب خَ َ ْذُ اجلَِّْ ًَاإلِْظَ إِالّ

َِْؼْجُذًُ ِ} {ايصاضٜاس.}56:
ٚحتكٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ ٖٛ ٞايص ٟتٓؿأ ٓا٘ ا هااض ٠يف ايٛاقاع ايرؿاط,ٟ
 ٖٛٚايعٝاض ايص ٟتكاٛمّ با٘ قاعٛزا اٖ ٚر ٛاا ٚ ,اغاهكاَ ١ا ٚاحنطاؾااٚ ,مات رهًاـ
ايٓملط ٠قا غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ , ٞرهًـ ايٓملط ٠قا ا هاض. ٠
ؾ اات تهاا ٕٛغاٜاا ١ايٛحااٛز اٱْػاااْٖ ٞاا ٞراااز ٠ا  ,بااايعٓ ٢ايٛاغااع يًعراااز, ٠
ٚايصٜ ٟؿٌُ نٌ ْؿاط ٜك ّٛب٘ اٱْػإ يف نيٝع

ا٫س مٝاتا٘ َاا زاّ ٜهٛحا٘

ب٘ قا ا تعاا ٜٚ ,ػهُس ؾَ ٘ٝأ َآٗج ا ٜ ,هاٖ ٕٛاصا ايٓؿااط اااازف ْؿاا ا
مهاااضٜا ٜٓؿاا ٧ا هاااض , ٠ؾُااا ا هاااض ٠ق َٓ ٫ااعاس ايٓؿاااط ايرؿااط ٟااااازف ,
يه كٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْ ٞيف ختهًـ اجملا٫س .
َٚاأ ٖٓااا ْػااهيٝع ايكااٚ – ٍٛاثكاات – إ َااا تٓه اا٘ اجلاًٖٝاااس َاأ َٓ ااعاس
َاز ٜاا ,١ا ٚكً ٝااٚ , ١قٕ ب ااسا ن اادُا ي ااٝؼ مه اااض ٠مكٝك اا , ١٭ْ اا٘ ٜؿك ااس ايؿ ااطط
ا٭غاغاا ٞايااص ٟدنعااٌ ٖااصا ايٓؿاااط ٚايٓ ااعاس ايرؿااط ١ٜمهاااضٖٚ , ٠اا ٛإ ٜهاإٛ
ٖسؾٗا َه ٗاٳ قا حتكٝل غا ١ٜايٛحٛز اٱْػاْٚ , ٞيٝؼ َعانػا اصا ا٫تا. ٙ
ؾه كٝاال اجلاْااب ايطٚماا ٞيٲْػااإ ٚمااسً ٙاا ٢مػاااا اجلاْااب اياااز ٫ ٟذنكاال
غاٜاا ١ايٛحااٛز اٱْػاااْ ٞناًَااٚ , ١ايعهااؼ نااصيو  ,نُااا إ احهُاااع اجلاااْرت
َعاٚ ,يهٔ ًا ٢غاه قا اس ٠قا ٖ – ١ ٝا ٞقا اس ٠ايهٛمٝاس اخلاايل – ٜ ٫ؿاهٌ
مهاض ٠بايؿٗ ّٛايك  , ٝنُا مسث يف اجلاًٖٝا ١ايؿط ْٝٛا ١ايايت

ًات اال

ايطٚح ٚاياز , ٠يهٔ ً ٢قا س ٠تأي ٘ٝايؿط ٚ ٕٛايعرٛز ١ٜي٘ َٔ ز ٕٚا .
ق ا ا هاض ٠ايك  ٖٞ ١ ٝايه كٝل ايػ ٟٛيػا ١ٜايٛحٛز اٱْػااْ ٞيف ا٭ض،
اييت مسٚزٖا قٛي٘ تعاا ًَ{ :مَب خَ َ ْذُ اجلَِّْ ًَاإلِْظَ إِالّ َِْؼْجُذًُ ِ} {ايصاضٜاس.}56:
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ٚؾػطٖا قٛي٘ تعاا { :قُلْ إِ َّ صَالرِِ ًَُِغُِِْ ًَمَحَْْبَُ ًَمَ َبرِِ بِ سَةِّ اِؼَبَِ ِنيَ  ،ال شَشِّكَ َِوُ
ًَثِزَ ِكَ ؤُمِشْدُ ًَؤََِب ؤًََّلُ ادلُغْ ِ ِنيَ} {ا٭ْعاّ. )30( }162- 163:
قٕ قا س ٠ايهٛمٝس يف ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬تك ٢ً ّٛاغاؽ ايهٛح٘ قا ا تعااا
بهااٌ ايااٛإ ايٓؿاااط ايرؿااطٚ ٟا٫غااهُساز َٓاا٘ يف نااٌ حٛاْااب ا ٝااا ٠ايرؿااط, ١ٜ
ٚمُٓٝا تك ّٛا هاضٖ ٢ً ٠ص ٜٔا٭قًت ته ٕٛمهاض ٠ق . ١ ٝ
ٜك اا ٍٛغ ااٝس قي ااب  " :م اات ته اا ٕٛا انُ ٝاا ١ايعً ٝااا يف

هُ ااع

ٚم ااس- ٙ

َهُثً ١يف غٝاز ٠ايؿطٜع ١اٱا - ١ٝتهٖ ٕٛص ٖٞ ٙايكٛض ٠ايٛمٝاس ٠ايايت ٜه اطض
ؾ ٗٝااا ايرؿ ااط حت ااطضا ن اااَ َ ٬اأ ايعرٛز ٜاا ١يًرؿ ااطٚ . .ته اا ٖ ٕٛااص ٖ ٙاا " ٞا ه اااض٠
اٱْػاااْ " ١ٝ٭ٕ مهاااض ٠اٱْػااإ تكههاا ٞقا ااس ٠اغاغااَ ١ٝاأ ايه ااطض ا كٝكااٞ
ايهاَااٌ يٲْػااإ َٚ ,اأ ايهطاَاا ١اييًكاا ١يهااٌ ؾااطز يف اجملهُااع  ٫ٚ .مطٜاا - ١يف
ا كٝك ٫ٚ - ١نطاَ ١يٲْػإ  -ممث ٬يف نٌ ؾطز َٔ اؾطاز - ٙيف
بعه٘ اضباا ٜؿط ٚ ,ٕٛبعه٘ رٝس ٜيٝع! ٕٛ

هُع

()31

ؾً ٔ٦نإ اٱْػإ ختًٛقا يعراز ٠ا  ,ؾإٕ ُاض ٠ا٭ض ٖٞ ،حاْب َٔ َؿّٗٛ
ايعراز ٠ايٛاغع ايؿاٌَ  ,ايص ٟذنكل خ٬ؾ ١اٱْػإ يف ا٭ض ،يعُاضتٗا  ,نُا
قاٍ غر اْ٘ ٚتعاا {ًَإََِ ثَ ٌُدَ ؤَخَبىُاْ صَب ِحًب قَبلَ َّب قٌَْمِ اػْجُذًُا ابَ مَب َُِْاْ مِْْ إَِوٍ غَْْشُهُ ىٌَُ
ؤَِْشَإَُُاْ مَِْ ا َسْضِ ًَاعْزَؼْ َشَُُاْ يِْيَب يَبعْزَِْفِشًُهُ ثُاَّ رٌُثٌُا إَِْْوِ إِ َّ سَثِِّ قَشِّتٌ مُجِْتٌ} {ٖٛز.}61:
ؾا٭ض ٫ ،تعُط مكا ق ٫حتت ايملًا ١اٱااْٝا ١ايكاُ٥اً ١ا ٢ققاَا ١ايهٛمٝاس يف
ا٭ضٚ ،قظايااَ ١ملاااٖط ايؿااطى ٚايٛثٓٝاا ١ؾٗٝااا ٖٚ ,ااصا اٖااِ َااا متٝااعس باا٘ ا هاااض٠
اٱغ ١َٝ٬اييت اْيًكات َأ َٓيال اٱااإ ٚايهٛمٝاس ٚ ,اغاهملًت بملاٌ ايعكٝاس٠
ايك  ٖٞٚ , ١ ٝتعُط ا٭ضٚ ،حتكل َكههاٝاس ا٫غاهد٬ف اٱاا ٞيٲْػاإ يف
ا٭ض. ،
(َ )30ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,طٖ1411 , 6ا  ,م 342 - 338

(َ )31عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م . 94
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ثاْٝا  :ايؿُٚ ٍٛايهٛاظٕ :
َٔ خكا٥ل ايعكٝس ٠اٱغ , ١َٝ٬ايؿاُٚ ٍٛايهاٛاظٕ ,
نً٘ ضٚما  ٚكٚ ٬حػسا ٚ ,

ٛااا يًهٝاإ اٱْػااْٞ

ٛاا يف ط ،مكا٥ل ايٛحٛز ٚضز نٌ َا ؾ ٘ٝقا

اٱياا٘ ايٛامااس ٚ ,تكطٜااط رٛزٜااَ ١ااا غ اٛا ٙياا٘ غاار اْ٘ ٚ ,تٛاظْٗااا يف ٬قاا ١ايااٛمٞ
بايعكااٌ ٚ ,نااصا ؾا ًٝاا ١اٱْػااإ يف ايهااٚ ٕٛؾا ًٝاا ١ايهاا ٕٛيف اٱْػااإ  ٚ ,رٛزٜاا١
اٱْػإ

ٚغٝازت٘ ً ٢ايه ٕٛباأَط ا ٚ ,اخاها ايهاٛاظٕ بات اال ايػٝاب  ٚاال

ايؿٗاز ٠يف مؼ ايػًِ"(.)32
ٖص ٙاخلاق ١ٝحعًت ايعكٝس ٠اٱغا ١َٝ٬تهػاع ؾهؿاٌُ ناٌ ْؿااط اٱْػاإ يف
نٌ مك ٍٛا ٝا , ٠ؾ ٬تكهكط َُٗهٗا ً ٢مكٌ ز ٕٚمكٌ ً ٫ٚ ,ا ٢اتاا ٙزٕٚ
اتااا . ٙقْٗااا  ٫تااسع َااا يكٝكااط يكٝكااطَٚ ,ااا
ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬نً٘

 ,ؾُااا يكٝكااط ٚقٝكااط شاتاا٘ يف

 ,نُا اْٗا  ٫تهٛا ضٚح ايؿطز ٚتٌُٗ كًا٘ ٚحػاس, ٙ

ا ٚتهٛا ؾعا٥طٚ , ٙتُٗاٌ ؾاطا٥ع٘  ,ا ٚتهاٛا ناُهٚ , ٙتُٗاٌ غاًٛن٘  ٫ٚ ,تهاٙ٫ٛ
ؾطزا ٚتًُٗ٘ نيا  ٫ٚ , ١تهٛا مٝات٘ ايؿدكٚ , ١ٝتُٗاٌ ْملااّ مهُا٘ ا٬ ٚقااس
زٚيه٘ " (. )33
بٗااصا ايؿااُٚ ٍٛايهااٛاظٕ  ,اقاار ت ايؿااعا٥ط ايسٜٝٓاا ١اياايت اٚحرٗااا ا غ اار اْ٘
ٚتعاااا ًاا ٢ايعراااز حااعَ ٤اأ ايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااضٚ , ٠ققاَاا ١ؾااطٜع ١ا يف
ا٭ضٚ ،ا هااِ مبااا اْااعٍ ا

ٖٚاا ٛايكههاا ٢ايراؾااط يا ا "  ٫قياا٘ ق ٫ا " حااعَ ٤اأ

ايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااضٚ , ٠ققاَاا ١ايعااسٍ ايطباااْ ٞيف ا٭ض ،نُااا اضاز ا إ
ٜه ٕٛحع َٔ ٤ايؿٗ ّٛاٱغا َٞ٬يً هااض , ٠باٌ قٕ ققاَا ١ا ٝاا ٠نًاٗا بهاٌ اياٛإ
ايٓؿاااط ؾٗٝااا ًاا ٢قا ااس ٠ا٭خاا٬م ايؿانااًٚ , ١ايكاا ِٝايػاااَ ١ٝحااعَ ٤اأ ايؿٗااّٛ
اٱغ َٞ٬يً هاض. ٠

(ٜٓ )32ملط  :تؿاق ٌٝخاق ١ٝايؿُٚ ٍٛايهٛاظٕ يف ايعكٝاس ٠اٱغا , ١َٝ٬نهااا خكاا٥ل ايهكاٛض اٱغا , َٞ٬غاٝس قياب  ,زاض
ايؿطٚم  ,م َٚ , 95ا بعسٖا .
( )33ايػ ّ٬ايعايٚ ٞاٱغ , ّ٬غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م  , ّ1983 , 7م . 8
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ٚقٕ ًب ايعًِ بس ٜٔا ٚامهاَا٘ ٚبايػآٔ اٱاٝا ١يف ايهاٚ ٕٛايااز ٠اياصٜ ٟعات
ًاا ٢ا٫غااهؿازَ ٠اأ نااٌ َااا غاادط ٙا يٲْػااإ يف ايهااٚ ٕٛاغااهدساَ٘ يف ُاااض٠
ا٭ض ،حع َٔ ٤ايؿٗ ّٛاٱغ َٞ٬يً هاض. ٠
بٗ ااصا ايؿ ااُٚ ٍٛايه ااٛاظٕ ٜملٗ ااط يٓ ااا ايؿٗ اا ّٛايؿ اااٌَ يً ه اااض ٠يف ااٌ ايعك ٝااس٠
اٱغاا , ١َٝ٬مهاااض ٠اٱْػااإ اخلًٝؿاا ١يف ا٭ض , ،ايااصٜ ٟكاا ِٝمهاااضت٘ ايازٜاا ١يف
تٛاظٕ َع ايك ِٝايطٚمٚ ١ٝا٭خ٬ق. ١ٝ

()34

ٚقشا ناْاات مهاااضاس غااابك ١يٲغاا ّ٬اَ ٚعاقااط ٠ياا٘ قااس ضنااعس ًاا ٢اجلاْااب
ايطٚم ااٚ , ٞاًُٖ اات ا  ٝااا ٠اي ااسْٝا  ُ ٚاااض ٠ا٭ض ،بٛق ااؿٗا اَ ااٛضا ايك اال ب ااا ؼ
ٚاقطا قا َهاع اجلػس ٚ -اجلػس ٓسٖا ًَعٚ ٕٛدهكط . -
ٚمهاااضاس اخااط ٣ضنااعس ًاا ٢اجلاْااب اياااز ٟيً هاااضٚ , ٠اًُٖاات ااال ايااطٚح
ٚاٯخااط ٠بٛقااؿٗا اَااٛضا ؾدكاا ١ٝبااٌ َٚعٛقاااس ْ٫ياا٬م ا هاااضٚ , ٠انراات ًاا٢
ااال ا ااؼ ٚاياااز , ٠ترااسع ؾُٗٝااا نااٌ ركطٜهٗااا ٚ ,تكااب ؾُٗٝااا نااٌ اقهٗااا ,
بكطف ايٓملط ٔ ايكٚ ِٝايثٌ ٚايراز . ٨ؾإٕ اٱغ ّ٬بعكٝست٘ ايكاؾ ٖٛٚ ١ٝايآٗج
ايؿاٌَ ايص ٌُٜٗ ٫ ٟحاْرا َٔ حٛاْب اٱْػإ  ًٜ ٫ٚ ,حاْرا َٓ٘ ً ٢مػااا
حاْب آخط ٖٓٚ ,ا تهُٔ ملُ ١ا هاض ٠ايكا ٢ً ١ُ٥ايعكٝس ٠اٱغاَٝٚ ١َٝ٬عتٗاا
ً ٢نٌ مهاض ٠قاَت يف َععٍ ٔ تًو ايعكٝس. ٠
ثايثا  :ايعايٚ ١ٝاٱْػاْ: ١ٝ
اتػُت ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬بػُ ١ايعايٚ ١ٝاٱْػاْ , ١ٝؾٗ ٞكٝس ٠بت اٱْػإ
َٔ نٌ حٓؼ ٚي , ٕٛؾًٝػت كٝس ٠يًػاز ٠ز ٕٚايهعؿاٚ , ٤يٝػت يًرٝض زٕٚ
ايػٛز  ,بٌ ٖ ٞكٝس ٠يًرؿط نيٝعا  ,قاٍ غر اْ٘ ٚتعااًَ{ :مَب ؤَسْعَ ْنَبكَ إِالف َُبيفخً
ِ نَّبطِ ثَشِريًا ًَِزِّشًا ًََِِّْْ ؤَُْثَشَ اِنَّبطِ ال َّؼْ َ ٌُ َ} {غرأ.}28:

(َ )34ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م َٚ 342ا بعسٖا بهكطف .
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ٜك ٍٛغٝس قيب – ضمح٘ ا

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

 ": -قْٗا ايطغاي ١ا٭خه , ٠ؾٗ ٞايطغاي ١ايؿاًَ١

اي ايت  ٫رااهل بك اا ٫ٚ ّٛاض ٫ٚ ،حٝااٌٚ ,يكااس ناْ اات ايطغااا٫س قرًااٗا ضغ ااا٫س
دًٝاا ١قَٝٛاا ١دااسٚز ٠بؿاارتَ ٠اأ ايعَااإ– َااا باات ٗااس ٟضغااٛيت – ٚناْاات
ايرؿ ااط ١ٜري اا ً ٛاا ٖ ٢ااس ٖ ٣ااص ٙايطغ ااا٫س خي ااٛاس د ااسٚز , ٠ت ااأٖ ٬ٝيًطغ اااي١
ا٭خه.)35( " ٠
قٕ ايٓا ط يف ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬دنس اْٗا حتطٜطا ؾاَ ٬يٲْػإ َٔ زاخً٘,
به طٜطْ َٔ ٙع ات٘ ٚاٖٛاٚ , ٘٥قبطاظ قْػاْٝه٘ بإمٝا ٤ايعاْ ٞايطٚمٚ ١ٝايكِٝ
ايػاَ ١ٝؾ َٔٚ , ٘ٝخاضح٘ به طٜط َٔ ٙاخلهٛع ٚايهعرس يػه ا

ٚمس, ٙ

ٚبصيو بع ايطناّ اٱْػاْ ٚ ٞازس ي٘ ا ٝا ٠ا ك , ١نُا قاٍ غر اْ٘
ٚتعاا { :ؤًََمَْْ َُب َ مَْْزًب يَإَحَْْْْنَبهُ ًَجَؼَ ْنَب َِوُ ٌُِسًا َّ ْشِِ ثِوِ يِِ اِنَّبطِ َُ َْْ مَثَ ُوُ يِِ اِظُّ ُ َبدِ َِْْظَ
ثِخَبسِجٍ مِنْيَب َُزَ ِكَ صَُِّّْ ِ َْْبيِشَِّْ مَب َُبٌُِا َّؼْ َ ٌُ َ} {ا٭ْعاّ.}122:
ٚخلاقا ١ٝايٝاا ١ايعكٝااس ٠اٱغااٚ ١َٝ٬قْػاااْٝهٗا ااسَ ٠ملاااٖط اااا اثطٖااا يف بٓااا٤
ا هاض ٠اٱْػاْ ١ٝا ك: ٖٞٚ ١
 )1قٝاَٗا ً ٢ا٭ي ١ٖٝٛايٛامس ٚ , ٠رٛزَ ١ٜا غ ٣ٛا ي٘  :ؾايعكٝس ٠اٱغ١َٝ٬
تكااً ّٛاا ٢اغاااؽ قؾااطاز ا غاار اْ٘ ٚتعاااا با٭يٖٝٛااٚ , ١تعاَااٌ اٱْػااإ َااع
ضبَ٘ٚ ,ع ايهْٛٚ ٕٛاَٝػ٘ َٚ ,ع ا٭مٝا , ٤تعاَ ٬تهُثٌ ؾٝا٘ مكٝكا ١ايعرٛزٜا١
ٚمس. ٙ
ٜك ٍٛغٝس قيب – ضمح٘ ا

 " : -مت ته ٕٛا انُٝا ١ايعًٝاا يف

هُاع

ٚمسَ , ٙهُثً ١يف غٝاز ٠ايؿطٜع ١اٱاٝا ١تهاٖ ٕٛاصٖ ٙا ٞايكاٛض ٠ايٛمٝاس٠
اييت ٜه طض ؾٗٝا ايرؿاط حتاطضا نااَٚ ٬مكٝكٝاا َأ ايعرٛزٜا ١يًرؿاط ٚ ,تهإٛ
ٖص ٖٞ ٙا هاض ٠اٱْػاْ , ١ٝ٭ٕ مهاض ٠اٱْػإ تكهه ٞقا اس ٠اغاغاَ ١ٝأ
ايه طض ا كٝك ٞايهاٌَ يٲْػإ  َٔٚ ,ايهطاَ ١اييًك ١يهٌ ؾطز يف اجملهُاع,
( )35يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم .1379/3 ,
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 ٫ٚمط - ١ٜيف ا كٝك ٫ٚ - ١نطاَ ١يٲْػإ  -ممث ٬يف ناٌ ؾاطز َأ
اؾ ااطاز - ٙيف

هُ ااع بعه اا٘ اضبا اااا ٜؿ ااط ٚ ,ٕٛبعه اا٘ ر ٝااس ٜيٝعا اا.. ! ٕٛ

ٚاجملهُع اٱغ ٖٛ َٞ٬اياصٜٗ ٟاًٝ ُٔٝا٘ قيا٘ ٚاماس ٚ ,رناطج ؾٝا٘ ايٓااؽ َأ
را اااز ٠ايعرا اااز قا را اااز ٠ا ٚما ااسٚ , ٙبا ااصيو ٜه ا ااطض ٕٚايه ا ااطض ا كٝكا ااٞ
ايهاٌَ ,ايص ٟتطتهع قي ٘ٝمهاض ٠اٱْػاإ ٚ ,تهُثاٌ يف نطاَها٘  ,نُاا قاسضٖا
ا يا اا٘ ٜٚ ,عًا اأ خ٬ؾها اا٘ يف ا٭ضٓ ،ا اا٘ ٜٚ ,عًا اأ نا ااصيو تهطاا اا٘ يف ايا اا٬
ا٭ ً. )36( " ...٢
 )2ضب ايرؿط بطاب ايعكٝسٚ ٠ايٓٗج  :ؾايطاب بت ايرؿط يف ايهكاٛض اٱغاَٞ٬
ٖاا ٛآقااط ٠ايعكٝااسٚ ٠ايؿهااطَٚ ٠اآٗج ا ٝاااٚ , ٠بااصيو ٜهاا ٕٛايه ُااع اٱْػاااْٞ
ًٖ ٢صا ايطاب ممث ٬٭ ًاَ ٢اا يف اٱْػاإ َأ خكاا٥ل اياطٚح ٚايؿهاط ...
اَا مات تها ٕٛآقاط ٠ايه ُاع بات ايرؿاط ٖا ٞاجلآؼ ٚايًاٚ ٕٛايكاٚ ّٛايأ ٛ
 َٚااا قا شي ااو َ اأ اي ااطٚاب ؾإْٗا ااا  ٫متث ااٌ اخلك ااا٥ل ايعً ٝااا يٲْػا ااإ ,
ؾاٱْػااإ ٜركاا ٢قْػاااْا بعااس اجلاآؼ ٚايًااٚ ٕٛايكااٚ ّٛا٭ضٚ , ،يهٓاا٘ ٜ ٫ركاا٢
قْػاْا بعس ايطٚح ٚايؿهط ...
ٚاجملهُع اٱغٚ َٞ٬مس ٖٛ ٙاجملهُع ايص ٟمتثٌ ؾ ٘ٝايعكٝس ٠ضابي ١ايه ُع
ا٭غاغ اٚ ١ٝايااص ٟتعهاارب ؾٝاا٘ ايعكٝااسٖ ٠اا ٞاجلٓػاا ١ٝاياايت تُااع باات احٓاااؽ
ا٭ض ،يف اَٚ ١امس ,٠ضبٗا ا  ٚ ,رٛزٜهٗا ي٘ ٚمس. ٙ
ٖٚصا ايملٗط َٔ َملاٖط قْػاْ ١ٝايعكٝس ٠اٱغ , ١َٝ٬ي٘ اثاط ٙايٛانا يف بٓاا٤
ا هاض ٠ا كاَ ١أ خا ٍ٬تطغاٝذ َراسا ايػااٚا ٠بات ايرؿاط  ,ؾاٜ ٬ػاهعً ٞيف
ٌ ا هاض ٠ا ك ١طم ًا ٢اطم  ٫ٚ ,ياً ٕٛا ٢يا , ٕٛباٌ تػاعس اٱْػااْ١ٝ
نيٝعٗا  ,خب٬ف ا هاض ٠اييت تك ٢ً ّٛغه ايعكٝس ٠ا ك ١يف ٖاصا ايرااا ,
مٜ ٝعً ٛا٭بٝض ؾٗٝا ٚاهٗٔ ا٭غٛز ". )37( .

(َ )36عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م  , 95- 94بهكطف
( َٔ )37ضٚا٥ع مهاضتٓا  ,زَ .كيؿ ٢ايػرا  , ٞم  , 72بهكطف .
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 )3تطغٝذ َرسا ( قْػااْ ١ٝاٱْػاإ ) نكُٝاًٝ ١اا يف ا ٝاا : ٠ؾاٱْػاإ يف ْملاط
ايعكٝس ٠ختًٛم َهطّ  ,اخهك٘ ا تعاا ٔ غه َٔ ٙايدًٛقاس خبكاا٥ل,
ٚممٝااعاس ٜ ٫ؿاااضن٘ ؾٗٝااا غااهَ ٙاأ ايهآ٥اااس ٚ ,قااس ٚضزس آٜاااس نااثه ٠تؿااه
قا متٝا ااع اٱْػا ااإ ا اأ غا ااهَ ٙا اأ م ٝا ا ايهها ااطٚ , ِٜايههًٝا ااـ ٚ ,اخلًكا اا, ١
ٚايٝ ٛؿَٗٓ , ١ا:
 قٛي٘ تعاا َ ًَِ{ :ذْ َُشَّمْنَب ثَنِِ آَدَمَ ًَحَ َ ْنَبىُاْ يِِ اِجَشِّ ًَاِجَحْشِ ًَسَصَقْنَبىُاْ مَِْ اِغفِّْجَبدِ
ًَيَضف ْنَبىُاْ ػَ ََ َُثِريٍ مِ َّْْ خَ َ ْنَب رَفْضِْالً} {اٱغطا.}70:٤
ٚ ق ٍٛتعااَ َِ{ :ذْ خَ َ ْنَب اإلِْغَب َ يِِ ؤَحْغَِْ رَ ٌِّْاٍ} {ايهِّت.}4:


ٚقٛي٘ تعاا {ًَعَخفشَ َُِْاْ مَب يِِ اِغَّ َبًَادِ ًَمَب يِِ ا َسْضِ جَ ِْؼًب مِنْوُ إِ َّ يِِ رَ ِكَ
الََّبدٍ ِ ٌَْمٍ َّزَفَْفشًُ َ} {اجلاث.}13:١ٝ

ٚضب

ايكطإٓ ايهط ِٜبت قْػاْ ١ٝاٱْػإ ٚتهطا٘ ٚ ,بت اٱاإ ٚمػٔ

ا٫يهعاّ بايههايٝـ ايطباْ , ١ٝيف قٛي٘ تعاا { :إِ َّ اِفزَِّْ َُفَشًُا مِْْ ؤَىْلِ اِِْزَبةِ
ًَادلُشْشُِِنيَ يِِ َِبسِ جَيَنَّاَ خَب ِذَِّْ يِْيَب ؤًَُِئِكَ ىُاْ شَشُّ اِجَشَِّّخِ  ،إِ َّ اِفزَِّْ آَمَنٌُا ًَػَ ِ ٌُا اِصَّب ِحَبدِ ؤًَُِئِكَ
ىُاْ خَْْشُ اِجَشَِّّخِ} {اير.}7- 6:١ِّٓٝ
ؾاٱْػااإ َهًااـ باٱاااإ ٚبهاار غااًٛن٘ ٚتٓملا ِٝمٝاتاا٘ ٬ ٚقاتاا٘ نًااٗا
مبكهه ٢قااْ٘ يٝهِ ي٘ ايههط. ِٜ
ٚاثااط تطغااٝذ ايعكٝااس ٠اٱغاا ١َٝ٬يرااسا ( قْػاااْ ١ٝاٱْػااإ ) ٜرااسا َاأ ْكياا١
تك ا َ ٝطنااع اٱْػااإ يف ايٛحااٛز ٚتعااٝت َهاْاا٘ ٚزٚضٝ ٚٚ ٙؿهاا٘ ٚمكٛقاا٘
ٚٚاحرات٘ .
قْا٘  -اٱْػاإ  -يااٝؼ قااا ٜٓاااظع اٯااٚ ١تٓاظ ا٘ ٚ ,يااٝؼ ناصيو مٛٝاْااا
حااا٤س غااٝازت٘ ًاا ٢ا٭ضَ ،كااازؾٚ , ١قااس ٜكااَ ّٛكاَاا٘ يف ٖااص ٙايػااٝاز ٠غااسا
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ق ا أ ا ٚؾااأضو ٚ ,يااٝؼ آياا ١حتػااب قُٝهاا٘ بكاا ٠ٛا٭مكاآ ١اياايت ٜػاااٜٗٚا يف قاا٠ٛ
ايه طٜو ٚاٱضاز. ٠
ٚيٝؼ رسا يًُازٖ ٫ٚ , ٠ا ٛيٛما ١تيراع ؾٗٝاا ايااز ( ٠ا ٚاييرٝعاَ ) ١اا تطٜاس ,
ٚي ااٝؼ ر ااسا يٰي اا , ١تكا اطف مٝات اا٘ ٚاؾها ااضٚ ٙاٚن ااا ٘ نُ ااا تهك ااطف ٖ ااٞ
ٚتهكًاب  ,نا ...٬ق اا اٱْػاإ قْػاإ ٚياٝؼ قااا ٖ ,ا ٛغاٝس ٖاص ٙا٭ضٖٚ ،اٛ
رس

يف إٓ َٚ ,ػدط ي٘ نٌ َا ؾٗٝا  ً٘ٝ ٚ ,إ رنًـ ا غر اْ٘ ٚتعاا

ؾٗٝا  ُٜٞٓٚ ,ؾٗٝا ٜٚطقَ ٖٛٚ , ٢عإو مبا ٖٚر٘ ا َٔ ق ٚ ٣ٛاقاس ٚ ,مبا يف
ْٛاَٝؼ ٖصا ايه ٕٛ َٔ ٕٛي٘ .
ٖ اا ٛقْػ ااإ ٚي ااٝؼ مٛٝاْ ااا – ؾٗ اا ٛختً ااٛم ؾ ااص ٚ ..خلًكه اا٘ مهُ اا َٚ , ١ااعٚز
بيرٝعاا ١خاقااٚ ,١خكا٥كاا٘ َعٓٝاا ١ؾااٛم رااا٥ع ا ٝااٛإ ٚخكا٥كاا٘ ٭زا٤
ٝ ٚٚؿَ ١ع ١ٓٝيف ا٭ض٪ٜ ٫ ،زٜٗاا ا ٝاٛإ ٚ ,يا٘ – َأ ثاِ – َكااّ ناط, ِٜ
ٜع ااازٍ ٝ ٚؿه اا٘ ايهطا اا , ١ن ااإ ن ااصيو  ٜااْ ّٛؿ ااأ  ٖٚ ,اا ٛن ااصيو اي ٝاا, ّٛ
ٚغ ااٝه ٕٛن ااصيو غ ااسا ٚ ,اي ااص ٜٔخ ااايؿٛا اأ ٖ ااص ٙا كٝك ااٜ ١ع ااٛز ٕٚقي ٗٝااا
ضاغُت اٯٕ  ٖٛٚ .قْػإ ٚيٝؼ آي ٫ٚ ١رسا يٰيَ ٫ٚ , ١أ قآع اياازَٚ , ٠أ
ايهدر إ ْعاًَ٘ نُا ْعاٌَ اٯي. ١
 ( ٖٛٚقْػاإ ) ٜؿارتى َاع قخٛاْا٘ يف خكاا٥ل قْػااْ ١ٝاَاٜٚ , ١هُٝاع ناٌ
ؾط ز َِٓٗ خبكاا٥ل شاتٝا ١قا حاْاب اخلكاا٥ل اٱْػااَْٚ , ١ٝأ ثاِ ٜٓرػاٞ
إ تهاا ٕٛاْملُاا ١ا ٝااآَٚ ٠اٖ ٗااا َرٓٝااً ١اا ٢اغاااؽ َ٬مملاا ١اخلكااا٥ل
ٚ , ٫اخلكااا٥ل ايؿطزٜاا ١ثاْٝاااٳ  ,ؾااٜ ٬ػا ل اٱْػااإ ٫ٚ
اٱْػاااْ , ١ٝايعاَاا ١ا ٚو
ٜػ ل ايؿطز  ,يف ٌُ اْ ٚملاّ (. )38
ٚمت حترتّ خكاا٥ل اٱْػاإ ايعاَاٚ ١اخلاقا ١تها ٕٛقْػااْ ١ٝاٱْػاإ ٖاٞ
ايك ١ُٝايعًٝا يف اجملهُاع ٚ ,تها ٕٛاخلكاا٥ل اٱْػااْ ١ٝؾٝا٘ َٛناع ايههاطِٜ
ٚايط اٜااٜ , ١هااٖ ٕٛااصا اجملهُااع َه هااط َهكااسَا ٚ ...تهااٖ ٕٛااصٖ ٙاا ٞايكااٛض٠
( )38اٱغَٚ ّ٬ؿه٬س ا هاض , ٠غٝس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,ط , ّ2001 , 12م  ,177- 175بهكطف 0
مجلت األندلس للعلوم االجتماعيت والتطبيقيت

103

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

ايٛمٝاس .. ٠يً هااض – ٠نُااا ٖا ٞيف َٝاعإ ا – ٭ٕ ا هاااض ٠ايايت ٜطٜااسٖا
ا يًٓاؽ تك ٢ً ّٛقا س ٠اغاغ َٔ ١ٝايهطاَٚ ١ايه طض يهٌ ؾطز (. )39
ؾاٱبااساع اياااز – ٟبهااٌ َسي٫ٛتاا٘ – دنااب إ ٜهاا ٕٛيف خسَاا ١اٱْػااإ  ,ؾٗهااصا
اضاز ياا٘ خايكاا٘ ٚ ..إ ٜهاا ٛ ًَ ٕٛااا يف ٖااصا اٱبااساع ٚيف بٓااا ٤ا هاااض ٠اياايت
تك ً٘ٝ ّٛتُٓ ١ٝخكا٥ل اٱْػإ .
ٚقٜ ٫هاا ٕٛيف ٖااصا اٱبااساع اياااز ٫ٚ ٟيف ا هاااض ٠اياايت تكااًٝ ّٛاا٘ َااا ٜٓاااقض
ٖص ٙاخلكاا٥ل اٜ ٚاسؾٓٗا ا ٚذنيُٗاا اٜٗٓٝٗ ٚاا ٚذنكطٖاا  ٫ٚ ,إ دنعاٌ زٚض
اٱْػااإ يف ٖااص ٙا٭ض ،زٚضاو ثاْٜٛاااٳ ا ٚتابعاااٳ يٲبااساع اياااز , ٟيف ا ٟماااٍ َاأ
ا٭مٛاٍ.
ٚيااٝؼ ٖٓاااى تعاااض ،ق ٬قااا باات إ ٜملااٌ "اٱْػااإ " غااٝس ٖااص ٙا٭ضٚ ,،إ
تُٓ ٢خكا٥ك٘ ايعاَٚ ١ايؿطزٚ , ١ٜبات إ ُٜٓا ٛاٱباساع اياازٜٚ ٟرتقا .. ٢باٌ
ٖٓاى تٓاغل بات ٖاصا ٚشياو  ,مات تػاهك ِٝايٓملاط ٠قا اٱْػاإ َٚ ,طناعٙ
يف ايٛحااٛز ٚ ,زٚض ٙيف ا٭ضٚ , ،خكا٥كاا٘ اياايت ظٚز بٗااا َاأ خايكاا٘ ٚٚ ,احراا٘
ايص ٟخًل َٔ احً٘ . )40( "..
ٖٚصا َا اغؿًه٘ ا هاض ٠اياز ١ٜنُا غٝأت ٞبٝاْا٘ ٓاس ا اسٜ

أ َكاه

ا هاضاس بس ٕٚايعكٝس. ٠
 )4تكطٜا ااط ايكا ااٚ ِٝا٭خا اا٬م ايؿانا ااًْ : ١ككا ااس با ااايك ِٝا٭خ٬قٝا اا " : ١ايعا اااٜه
ٚايا ااٛاظ ٜٔايٛحٗا اا١

طنا اا ١اٱْػا ااإ ٚ ,ايها ااابي ١يًؿعا ااٌ ا ها اااض , ٟبها ااٌ

تٓ ٛاتاا٘ ٚاَهااسازٚ , ٙؾاال ضٜ٩اا ١اٱغااَٚ ّ٬كاقااس , ٙحتكاا ٬ٝيًُعٝاا ١اٱاٝاا, ١
ٚتطغٝدا يًصاس اٱْػاْٚ , ١ٝاغهكاَ ١ايهعاٌَ َع ايه َٔٚ ٕٛؾ. )41( "٘ٝ
ٚ )5تطتر ايك ِٝا٭خ٬قٝا ١اضترا اا ٚثٝكاا بايعكٝاس ٠اٱغا , ١َٝ٬ؾايػاًِ ٜأَ٪
بٛحٛز ا٭يٚ ١ٖٝٛضا ٤نٌ ؾ , ٤ٞؾ ٝثُا تٛح٘ ٚحس ضب٘ َ ,طا ٝا اَط, ْ٘ٝٗٚ ٙ
( )39يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل . 1257\3 ,
( )40اٱغَٚ ّ٬ؿه٬س ا هاضَ , ٠طحع غابل  ,م  110 - 109بهكطف .
( )41ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب  ,نهاا ا٭َ , ١ايعسز  139اّ ٖ1431ا م 23
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٭ْاا٘ ٜعًااِ إ ضٜ٩اا ١ا  ٫تٓكيااع َٚ ,اأ ثااِ ؾٗاا ٛيف نااٌ ا ُاياا٘ َيايااب بااإٔ
ٜطاقب ْؿػ٘ ٜٚ ,طاقب ضب٘  ,ؾٗ ٛزا٥ط بت تًك ٞاخلياا َٔ ا يف ناٌ ؾإٚ٪
مٝات٘ ٚ ,حتٌُ ايط ١ٜ٩يف نٌ ا ُاي٘ .
ٜٚ )6هأغؼ ً ٢شياو إ َطحاع ناٌ ايكا ِٝيف ايهكاٛض اٱغا َٞ٬ياٝؼ اياطاٟ
ٚاا ٫ٚ , ٣ٛايعكٌ ايرؿاط ٟبا ٬قا اس ٫ٚ ٠نااب ٚ ,ياٝؼ ٖا ٛايكاً  ١نُاا
ٜهكٛضٖا ايٓاؽ  ,غه ده ١َٛبأقٌ َٔ زٜأ ا ٚ ,ياٝؼ اطف اير٦ٝا ١ا ٚاٟ
ا هراض آخط ٖ ٛايص ٟذنسز ايك ِٝا٭خ٬ق , ١ٝق ا ايطحاع ٚضا ٤شياو نًا٘ ٖاٛ
ايٝااعإ ايثاباات ايعكاا " ّٛايااٛم " ٞمبااا ٜكاآع٘ َاأ نااٛاب ٖٚ ,ااصا َااا ااآ
ايك ِٝا٭خ٬قٝا ١يف اٌ ايعكٝاس ٠اٱغا ١َٝ٬قاؿ ١ايطغاٛر ٚايثرااس ٚ ,ايكاسض٠
ًاا ٢ايعُااٌ يف نااٌ ظَااإ َٚهااإ َٚ ,اأ ثااِ ٜااطؾض اٱغاا ّ٬ا ٟقُٝاا ١تػااهًب
قْػاااْ ١ٝاٱْػااإ  ,ا ٫ ٚتػااس قْػاااْٝه٘  ,بااٌ قٕ ا٭مهاااّ ايؿااط  ٫ ١ٝتٓؿااو
ٔ ايكا ِٝا٭خ٬قٝا , ١ؾ اْرٗاا ا٭خ٬قا٪ٜ ٞغاؼ اجلاْاب ايؿكٗا , ٞنُاا إ
حاْرٗا ايؿكٜٗٛ ٞح٘ اجلاْب ا٭خ٬ق. ٞ
ٚيف ق ٍٛايٓ قً ٢ا

ًٚ ٘ٝغًِ  " :ق ا بعثت ٭متِ َهاضّ ا٭خا٬م " (, )42

قؾ اااض ٠طٜؿ اا ١قا إ ضغ اااي ١اٱغ اا ّ٬ايك ُٝٝاا ١ضغ اااي ١اغ ااهٓ٦اف ٚاغهكاا اا
َٛٚاقً ٫ ١ضغاي ١ابهساٚ ٤اْكياع  ,ؾٗ ٞتٓملط قا َا ابس ٘ اٱْػاإ َأ قاِٝ
ملُٝااٚ , ١اخاا٬م حتكاال ايكاقااس اٱْػاااْ , ١ٝؾههااُٗا قا َٓملَٛهٗااا  ,ثااِ
تٛاقااٌ غااهٖا  ,يف ٖااص ٙايهاا ٕٛايؿػاا ٝىلثااا اأ قاا ِٝمهاااض ١ٜحتكاال بٗااا
قْػاْ ١ٝاٱْػإ ٚنطاَه٘ ..
٪ٜنس شيو قٛي٘ قً ٢ا

ًٚ ٘ٝغًِ ٚ ,قس مهاط مًؿاا يف اجلاًٖٝا ١يف زاض

بٔ حس إ يٓكط ٠ايملًٚ , ّٛداضب ١ايملًِ  " :يا ٛز ٝات قا َثًا٘ يف اٱغاّ٬
٭حرت".

()43

( )42ضٚا ٙامحس ٚايرٗٝكٚ ٞا انِ ٚ ,قاٍ ق ٝ

ً ٢ؾطط َػًِ ٚق

٘ ا٫يرآْٜ : ٞملط ايػًػ ١ايك  , ١ ٝيٮيراْ, ٞ

َههر ١ايعاضف  ,ايطٜا , ،رع ١اّ ٖ1415ا . 112/1 ,
( )43ضٚا ٙامحس ٚ ,ق

٘ ا انِ يف ايػهسضى  ,بطقِ . 2870

مجلت األندلس للعلوم االجتماعيت والتطبيقيت

105

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

العقيدة اإلسالميت ودورها في بناء الحضارة اإلنسانيت

د  /ماجد محمد علي احمد شبالت

َا ٜسٍ ً ٢إ ناٌ قُٝا ١اخ٬قٝا ٫ ١تكاازّ مكاا٥ل ايعكٝاسٚ ٠امهااّ ايؿاطع
َٚكاقسَ ٙعهرب ٠ؾط ا "

(.)44

ٚايػا َٔ ١ٜتكطٜط اٱغ ّ٬يًك ِٝا٭خ٬ق ٖٞ ١ٝتُٓٝا ١اجلٛاْاب اٱْػااْ ١ٝيف
اٱْػ ااإ ٚ ,اي اايت مت ٝااع ٙاأ ا  ٝااٛإ  ,ؾ اات ته اا " ٕٛايك اا ِٝاٱْػ اااْ" , " ١ٝ
ٚا ٭خ٬م اٱْػااْ , " ١ٝايايت تكاًٗٝ ّٛاا ٖا ٞايػاا٥س ٠يف اجملهُاع ٜ ,هاٖ ٕٛاصا
اجملهُع َه هطا  ,٭ْ٘  ٫ذنهكاط ايااز ٫ ٠يف ايكاٛض ٠ايٓملطٜا ١با هراضٖاا ٖاٞ
اياايت ٜهااأيـ َٓٗااا ايهاا ٕٛايااصْ ٟعااٝـ ؾٝاا٘ ْٚهااأثط ْٚاا٪ثط ؾٝاا٘  ٫ٚ ,يف قااٛض٠
اٱْهاج اياز ٟبا هراضَ َٔ ٙكَٛاس اخل٬ؾ ١يف ا٭ض , ،يهٓ٘ ٜ ٫عهربٖا – اٟ
اياز ٖٞ – ٠ايك ١ُٝايعًٝا اييت تٗسض يف غرًٗٝا خكاا٥ل اٱْػاإ َٚكَٛاتا٘ ,
ٚتٗسض َٔ احًٗا مط ١ٜايؿطز ٚنطاَه٘ ٚ ,تٗسض ؾٗٝا قا س ٠ا٭غطَٚ ٠كَٛاتٗا,
ٚتٗ ااسض ؾ ٗٝااا اخ اا٬م اجملهُ ااع ٚمطَات اا٘  ... ,قا آخ ااط َ ااا تٗ ااسض ٙاجملهُع اااس
اجلاًٖ َٔ ١ٝايكٚ ِٝايؿهاٚ ٌ٥ا طَاس يه كل ايٛؾط ٠يف اٱْهاج اياز. ٟ
ؾا ه اااض ٠ا ك اا ٖ ١اا ٞاي اايت تك ااعس باخلك ااا٥ل اٱْػ اااْٚ ١ٝحتطغ ااٗا َ اأ
اْ٫ههاؽ قا ا ٛٝاْ ١ٝ٭ٕ اخل ايكا س يف ايكاٚ ِٝا ٫هرااضاس اهاَ ٞأ
ايسضى ا ٛٝاْ ٞقا ايطتؿع اٱْػاْ. ٞ
ؾإشا اْههؼ ٖاصا اخلا – َاع مهااض ٠ايااز – ٠ؾًأ ٜها ٕٛشياو مهااض , ٠ق اا
ٖ ٛايهدًـ ا " ٚاجلاًٖ. " ١ٝ
ؾاجملهُع اااس اي اايت تػ ااٛز ايٓع اااس ا ٛٝاْ ٝاا ٫ ١اه اأ إ ته اإٛ

هُع اااس

َه هااطَُٗ ٠ااا ترًااؼ َاأ ايهؿااٛم ايكاآا ٚ ٞايعًُاا , ٞ٭ٕ ايؿٗاا ّٛا٭خ٬قااٞ
ؾٗٝا  ٜٓػط قا إ ٜهدً ٔ ٢نٌ َاي٘ ٬ق ١بايهُٝع اٱْػاْ ٔ ٞاييابع
ا  ٝااٛاْ ٜٚ , ٞه اااز  ٜٓك ااط ايؿٗ اا ّٛا٭خ٬ق اا ٞؾ ٗٝااا ً اا ٢بع ااض ايع اااَ٬س
ا٫قهكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝامٝاْا ٚيف مسٚز ايكً  ١اخلاق. ")45( . ١

( )44ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب َ ,طحع غابل  ,م  32- 28بهكطف .
(َ )45عال يف اييطٜل  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل  ,م  98- 96بهكطف .
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ؾايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝايػاَ ١ٝاا بعسا قااْٝا يف بٓا ٤ا هاض ٠اٱْػاْ ١ٝا ك,١
ٖٚااصا َااا ٜعياا ٞايؿٗاا ّٛاٱغاا َٞ٬يً هاااض ٠بعااسا خاقااا اأ غااا٥ط ا ااط
ايه هط ا٭خط. ٣
ضابعا :ايٛاقع ١ٝا طن: ١ٝ
" قٕ ايعكٝا ااسٚ ٠ايهكا ااٛض اٱغا اا َٞ٬يٲيٖٝٛا ااٚ ١ايٛحا ااٛز ايها ااٚ ْٞٛيً ٝا ااا٠
ٚاٱْػااإ تكااٛض ٚاقعاا ٞقدنااابٖٚ , ٞااٜ ٛهااط ٙا بيرٝعهاا٘ ا إ ٜهُثااٌ يف

ااطز

تكااٛض شٖاات َعااطيف  ,٭ٕ ٖااصا رنااايـ رٝعهاا٘ ٚغاٜهاا٘ ٚ ,دنااب إ ٜهُثااٌ يف
اْاغٚ , ٞيف تٓمل ِٝمٚ , ٞيف مطنٚ ١اقع." ١ٝ

()46

َ َٔٚملاٖط ايٛاقع ١ٝيف ايعكٝسٚ ٠ايهكٛض اٱغ: َٞ٬
 1.ايهعاَاٌ اياٛاقعَ ٞاع ايٛحاٛز ا كٝكا ٞايكااٚ ِ٥خكا٥كا٘ ايٛنا( ١ٝ ٛاٱيا٘ ا
ايه ٕٛا اٱْػإ )
 .2ايٛاقع ١ٝيف حتكٝال ايآٗج اٱغاَ َٞ٬أ خا ٍ٬ايههاايٝـ ايٛاقعٝا ١ايايت تكاّٛ
ً ااَ ٢طا ااا ٠ايك ااسض ٠ايرؿ ااطٚ , ١ٜا ااا٫س ايدهًؿ اا ١يٲْػ ااإ ٚايمل ااطٚف اي اايت
ٜكازؾٗا يف نيٝع اير٦ٝاس ٚا٭مٛاٍ .
 .3ا ٫اارتاف باٱْػااإ قْػاااْا  ٫مٛٝاْااا  ٫ٚم ااطا  ٫ٚؾااٝياْا ,م ٝا تعاارتف باا٘
نُا ٖ ٛمبا ؾ َٔ ٘ٝناعـ ٚقاٚ , ٠ٛتأخاصٚ ٙماس ٠ؾااًََ ١أ حػاس شْ ٟاٛاظع ,
 ٚكااٌ ش ٟتكااسٜط ٚ ,ضٚح ش ٟقؾااطام ٚ ,تؿااطًٝ ،اا٘ َاأ ايههااايٝـ َااا ٜيٝاال,
ٚتطا ا ٞايهٓػااٝل باات ايههااايٝـ ٚايياقاا ١باَ ٬ؿااك ٫ٚ ١ق ٓاااسٚ ,تًا ماحاااس
اجلػس ٚايعكٌ ٚايطٚح يف تٓاغب اثٌ ايؿيط , ٠ثاِ حتُاٌ اٱْػاإ بعاس شياو
ترع ١اخهٝاض ٙيًيطٜل ايص ٟرنهاض.

()47

( )46يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب َ ,طحع غابل . 10113 \ 2 ,
( )47ايكسض ايػابل ٚ , 344/1خكا٥ل ايهكٛض اٱغ , َٞ٬م  187- 169بهكطف .
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ٖااصا ايهكااٛض ايااٛاقع ٞمبملاااٖطٖ ٙاا ٛايااصٜ ٟااسؾع اٱْػااإ قا ا طناا ١يف ا ٝااا٠
ايرؿااط ٜ , ١ٜاهِ َاأ خااٖ ٍ٬ااص ٙا طناا ١تطنيااٖ ١ااصا ايهكااٛض يف ايٛاقااع ٚ ,ايهااٞ
قسَا يف بٓا ٤ا هاض ٠ا ك. ١
املطلب الجالح  :أسس ومقومات احلضارة وأثر العقيدة فيها
قٕ ا ٟمهاض ٠ق ٫ ١ ٝبس إ تك ٢ً ّٛاغاغت ُٖا :
 )1ا٭غاااؽ ايٓملااط ٟايعااطيف ايعًُ اٚ :ٞايااصٜ ٟؿااٌُ َٓملَٛاا ١ايؿاااٖ ِٝايعكا٥ااس
ٚايهكٛضاس ٚايك ِٝاييت تٛح٘ ايػًٛى ايرؿط ٟيف ا ٝا. ٠
 )2ا٭غاؽ اياز ٟايهيرٝكٚ :ٞاياصٜ ٟهُثاٌ يف اٱ ااظاس ايازٜا ١يف مٝاا ٠ايرؿاط
يف ختهًـ

ا٫س ا ٝا ٠اٱْػاْ. ١ٝ

 ٫ٚؾو إ يًعكٝس ٠اثطٖا غاًرا ٚقدناباا ًاٖ ٢اص ٜٔاجلااْرت ايهاْٛت يً هااض٠
بٓا ١ٝ ْٛ ٢ً ٤ايعكٝسَٚ ٠س ٣ق هٗا ٜٚهه شيو َٔ خ ٍ٬اٯت: ٞ
ا :٫ٚاثط ايعكٝس ٠يف اجلاْب ايٓملط َٔ ٟا هاض: ٠
متثٌ ايعكٝس ٠م ط ايعا ١ٜٚيف بٓا ٤ا ٟمهاض ٠ؾإشا ناْت ايعكٝس ٠ضباْ١ٝ
ق  ١ ٝؾإْٗا تعي ٞاٱْػإ تكٛضا ق  ٝا ٔ قا٘ ْٚؿػ٘ ٔ ٚ ,ايهٕٛ
ٚا ٝا ٠مٛي٘٬ ٔ ٚ ,ق ١نٌ ٚامس َٓٗا بايركٖٚ ,١ٝصا ايهكٛض ايك ٜ ٝثُط
مطن ١يف ا ٝاٚ ٠ؾل ض ١ٜ٩ق  َٔ ١ ٝخٍ٬

ٛشج َعطيف قاٚ ٢ً ِ٥قٌ

اٱْػإ بطب٘ ٚٚ ,قً٘ بأخ ٘ٝاٱْػإ ٚ ,ا٫غهكاَ ١يف ايهعاٌَ َع َؿطزاس ايهٕٛ
اْهؿا ا ٚاغهثُاضا  .حتك ٬ٝيًُع ١ٝاٱاٚ , ١ٝتطغٝدا يًهطاَ ١اٱْػاْ, ١ٝ
ُ ٚطاْا يًهٚ ٕٛا ٝا ٠بعٝسا ٔ ايٛإ ايههًٚ ٌٝايرػ ٞا هاضٚ ٟاخ٬قٝات٘ يف
حتطٜو ا ٝا ٠بس ٕٚايهكٛض ايك ٚ , ٝئ ٜه ٕٛشيو ايه طٜو ا هاضٟ
يً ٝا ٠ق َٔ ٫خ ٍ٬ايعًِ ايٓاؾع ٚ ,ايصٜ ٟهُثٌ يف نٌ ًِ ٜرع

ً ٢ايعٌُ

س ايٓكٛم ايؿط  , ١ٝحت

ً ٢ايعًِ

ٚؾل َٓٗج ا

يف اَطٚ , ْ٘ٝٗٚ ٙاصا

ٚتطب بٚ ٘ٓٝبت ايعكٝسٚ ٠اٱاإ نُا يف قٛي٘ تعاا :
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{ىٌَُ اِفزُِ ؤَِْضَلَ ػَ َْْكَ اِِْزَبةَ مِنْوُ آََّبدٌ مُحَْْ َبدٌ ىَُّْ ؤُمُّ اِِْزَبةِ ًَؤُخَشُ مُزَشَبثِيَبدٌ يَإَمَّب اِفزَِّْ يِِ قُ ٌُثِيِاْ
صَّْغٌ يََْزفجِؼٌُ َ مَب رَشَبثَوَ مِنْوُ اثْزَِِبءَ اِفِزْنَخِ ًَاثْزَِِبءَ رَإًِّْ ِوِ ًَمَب َّؼْ َاُ رَإًِّْ َوُ إِالّ ابُ ًَاِشَّاعِخٌُ َ يِِ اِؼِ ْاِ َّ ٌٌُُِ َ آَمَنَّب
ثِوِ ُُلٌّ مِْْ ػِنْذِ سَثِّنَب ًَمَب َّزفُفشُ إِالّ ؤًٌُُِ ا َِْجَبةِ} {آٍ ُطإ.}7:
مٜ ٝملٗط ايطباط ايك ٟٛبت ايعًِ ٚايعكٝس ٠يف ٖص ٙاٯ , ١ٜؾايعًِ ٖ ٛاييطٜل
قا ايعطؾ ١ايك  , ١ ٝؾهًُا نإ ايعًِ ا ُل ٚانثط ضغٛخا نإ انثاط ز٫يا١
ً ٢ايعكٝس ٠ا ك. ١
" ؾايعًِ ايػي  ٞذن ٍٛبت ايكًب ٚبت ايعطؾا ١ايكا ٚ , ١ ٝحنأ ْؿاٗس ٖاصا
يف ن ااٌ ظَ ااإ ٚ ,اي ااص ٜٔتعُك ااٛا يف ايعً ااِ دن ااس ٕٚاْؿػ ااِٗ اَ اااّ ز ٥٫ااٌ اٱا ااإ
ايه ,١ْٝٛا ٢ً ٚا٭قٌ دناس ٕٚاْؿػاِٗ اَااّ َ٬ااس اغاهؿٗاّ نْٝٛا ١ناثه٫ , ٠
دنٝاب ًٗٝااا ق ٫ا ٫هكااز بااإٔ ااصا ايهاا ٕٛقااا ٚامااسا َػاٝيطا َااسبطا َهكاطؾا ..
ؾهٗؿٛا قًٛبِٗ يٲاإ)"

)48( .

ٚتأنٝااس ايعكٝااس ٠اٱغااً ١َٝ٬اا ٢ايعًااِ ٚاير ا ٚتٛحٝاا٘ اٱْػااإ حناا ٛاغااطاض
اييرٝع ااٚ ١ا٫غ ااهؿاز ٠مم ااا يف ايه اا ٕٛيعُ اااض ٠ا  ٝااا ٠ي اا٘ اث ااط ٙاٱدن اااب ٞيف غ ااعٞ
اٱْػااإ يرٓااا ٤مهاااض ٜ ٠اطتر ؾٗٝااا اجلاْااب ايااازٚ ٟاجلاْااب ايطٚمااٚ ٞايك ُٝا,ٞ
تثُط غعاز ٠يًرؿط .
نُااا ٜملٗااط اثااط ايعكٝااس ٠يف ا٭غاااؽ ايٓملااط ٟيً هاااض ٠يف تك ا  ٝايؿاااِٖٝ
ٚايهك ااٛضاس ٚايك اا ِٝاٱْػ اااْ , ١ٝابه ااسا َ ٤اأ ْمل ااط ٠اٱْػ ااإ قا ْؿػ اا٘ ٚ,تك ااٛضٙ
ايكا ا  ٝيٛح ااٛزٚ ٙغاٜه اا٘ َٚطن ااع ٙيف ايها اٚ ٕٛا  ٝااا َٚ . ٠ااطٚضا بهعُ ٝاال ايك ااِٝ
ا٭خ٬ق ١ٝيف تعاَاٌ اٱْػاإ َاع قااَ٘ٚ ,اع ايدًٛقااس َأ مٛيا٘ َٚ,اع ايها ٕٛمباا
ؾ َٔٚ ٘ٝؾ َٔ ,٘ٝخَٓ ٍ٬مل ١َٛايك ِٝايٓرثك َٔ ١ايعكٝاس ٠اٱغاٚ ,١َٝ٬ايكاُ٥ا١
ً اا ٢ايع ااسٍ ٚا٭َاْ ااٚ ١ايهع اااٚ ٕٚمؿ ااظ ايهطاَ ااٚ ١ا ك ااٛم ٚ ,ت ااٛؾه ايه ااُاْاس

( )48يف  ٍ٬ايكطإٓ  904/2بهكطف .
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ايٛقاٝ٥اا ١اياْعااَ ١اأ مااسٚث ايملًااِ ٚايرػااٚ ٞايؿػاااز َاأ ايرؿااط يف نااٌ حٛاْااب
ا ٝا ٠اٱْػاْ. ١ٝ
نُ ااا ٜملٗ ااط اث ااط ايعك ٝااس ٠اٜه ااا يف تكا ا َ ٝؿٗ اا ّٛا٫غ ااهد٬ف ايػٝاغ اا, ٞ
 ٚطٜك ١ا هِ ٚايػٝاغ. ١
ؾايعكٝس ٠ايك  ١ ٝتكرؼ ا هِ ٚايعُطإ بايكرػ ١اٱاٚ , ١ٝتهر اخل٬ؾ١
اٱْػاااْ ١ٝبايؿااطع ايطباااْٖٚ , ٞااصا َااا

ااس ٙيف َاآٗج اٱغاا ّ٬ايؿاااٌَ  ,خباا٬ف

ايٓاااٖج اياايت تع اعٍ ايااسٚ ٜٔايعكٝااس ٠اأ ا هااِ ٚا٫غااهد٬ف ٚ ,اياايت تكااً ّٛاا٢
ايٓملط ٠ايسْ ١ٜٛٝاخلايكا ١يٲْػاإ ٚيػٝاغا ١ايعُاطإ ايرؿاطٚ ,ٟتػاهرعس َعااٜه
اي ااسٚ ٜٔا ٫هك اااز َ اأ ن ااٌ ؾ اا ٕٛ٦ا  ٝااا ٠مٝاا ته ااَ ٕٛكاق ااسٖا زْ ٜٛٝاا ١حته ااِ
غٝاغُ ١طإ زْ ١ٜٛٝؾك .
 ٫ٚؾااو إ يًعكٝااس ٠اثطٖااا غااًرا ٚقدنابااا اٜهااا ؾُٝااا ٜهعًاال مبػااا٤ي ١ا هااِ
ٚايػٝاغٚ ١ا٫غهد٬ف ً ٢ايؿاطز ٚاجملهُاع  ,باٌ ًا ٢غاه ا هااضَٚ ٠هاُْٗٛا
ٚحٖٛطٖا .
" شيا ااو ٖا اا ٛحا ااٖٛط َٓٚيًا اال اخلا اا٬ف با اات َها ااُ ٕٛايػٝاغا اا ١يف ا ها اااض٠
اٱغاا ١َٝ٬ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايعكٝااس ٠ايك ا َٚ ١ ٝهااُ ٕٛايػٝاغاا ١يف ا هاااضاس
ا٭خط ٣اييت تػهرعس ايسٚ ٜٔايعكٝسَ َٔ ٠هْٛاتٗا .
ٜرااسا اخلاا٬ف ماا ٍٛتكااٛض نااٌ مهاااض ٠يٲْػااإ  ,اخًٝؿااٖ ١اا ٛاأ ا غاار اْ٘
ٚتعاا ؾهه ٕٛزْٝاَ ٙعربا قا اٯخط ٠اييت ٖ ٞخه ٚابك, ٢ؾٝػاٛؽ ُاطإ اياسْٝا
بؿطٜع ١ا  ,قٝاَا بههايٝـ كس ٗ ٚس ا٫غهد٬ف ً ٢ايٓ  ٛايص ٟدنعاٌ ٖاصٙ
ايػٝاغ ١غٝاغ ١ؾط  ١ٝ؟
اّ ٖصا اٱْػإ ٖ ٛغٝس ٖصا ايه ٕٛايص ٟتكـ َعاضؾ٘ ٓ ًَ٘ٛ ٚس ااٖط ا ٝاا٠
ايسْٝا ٚ ,تها ٕٛغاٜا ١غٝاغاه٘ يًعُاطإ حتكٝال ايكاقاس ايسْٜٛٝا ٫ٚ ١ؾاٚ ٤ٞضاٖ٤اا
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مها ااٜ ٢ؿكا ااٌ ايا ااس ٜٔا اأ ايعُا ااطإ نً ا ا٘ ٚ ,يا ااٝؼ ؾك ا ا
ٚايػٝاغ"١

ا اأ ايسٚيا ااٚ ١ا ها ااِ

)49(.

ٚمبعٓ ٢انثط ٚنٛما ْك : ٍٛقٕ ا هاض ٠اٱغ ١َٝ٬حتهُٗا قٛا س ٫

س ااا

ْملها يف ا ١ٜمهاض ٠اخط , ٣٭ْٗا تكَ ٢ً ّٛؿٗ ّٛكاس ٟيًد٬ؾا , ١بُٓٝاا تٓؿاأ
ا هاااضاس ا٭خااطَ ٣كي ٛاا ١ايكااً ١بااا تعاااا ٖٚ ,ااصا ٜٛقاآًا قا إ ايه هااط
اٱغ َٞ٬رنهل يف ْؿٚ ٘٥ٛزاَٛه٘ بؿكا٘ ٜٗاهِ باايكٛاْت ايٓٗ ٝا ١ايايت حتهاِ
بٓاٚ ٙ٤مطنه٘ َػهُس َٔ ٠ايعاْ ٞايعكس ١ٜاييت تك ّٛبٗا مكٝك ١اخل٬ؾٖٚ , ١صا
ايؿك٘ ٖ ٛاغاؽ ا طن ١يٲمٝاٚ ٤ايٓٗه َٔ ١خَ ٍ٬رساُٖ ٜٔا :
َ .1ر ااسا ا٫ضتك ااا ٤ب ااايؿطز يه ك ٝاال ا٫غ ااهد٬ف ا ه اااض َ , ٟاأ خ اا ٍ٬تُٓ ٝاا١
اجلٛاْ ااب ايطٚم ٝاا ١بايعرا اازاس ٚايك اا ِٝا٭خ٬ق ٝااٚ , ١تُٓ ٝاا ١اجلٛاْ ااب ايعكًٝا ا١
بايعًِ ٚايؿاٖٚ ِٝايعااضف ٚ ,اغاهدطاج ايكاسضاس ايهآَا ١يف اٱْػاإ ٚتٛحٗٗٝاا
قا انهؿاااف ايكااٛاْت ايعُطاْٝااٚ ١ضبيٗااا باٱاااإ ٚايعراااز ٠يه كٝاال اخلااه
يًرؿط.١ٜ
َ .2رسا ا٫ضتكا ٤باجلُا  َٔ ١خ ٍ٬حتكٝل ضق ٞا٭ؾطاز مهاضٜا  ,با هراضِٖ
يرٓاس يف ا٫ضتكا ٤اجلُا  ٞيٮَ , ١ثِ نيع ا٭ؾطاز ً ٢ؾك٘ اخل٬ؾ١
اجلُا  ١ٝايؿهل َٔ ايعكٝسٚ ٠ايعرب ٓ٘ يف قٛي٘ تعاا َّ{ :ب ؤَُّّيَب اِنَّبطُ إِفب خَ َ ْنَبُُاْ

مِْْ رََُشٍ ًَؤُِْثََ ًَجَؼَ ْنَبُُاْ شُؼٌُثًب ًَقَجَبئِلَ ِزَؼَبسَيٌُا إِ َّ ؤَُْشَمَُْاْ ػِنْذَ ابِ ؤَرْ َبُُاْ إِ َّ ابَ ػَ ِْاٌ خَجِريٌ}
طاس.}13:

{ا

ؾايهعاااضف باات ايرؿااط ٖاا ٛقااٛاّ ا ٝااا ٠اجلُا ٝاا , ١يه كٝاال اغطانااٗا يف غ اٝام
ايعرٛز١ٜ

بيا  ١اٚاَطٚ ٙتؿطٜعات٘ ٚتًو ٖ ٞايهك ٣ٛيف اٯ ١ٜشاتٗا .)50( .

( )49اٱغٚ ّ٬ايػٝاغ , ١ز .دُس ُاض , ٙزاض ايهٛظٜع ايكاٖط , ٠ط , ّ1993 , 1م  16بهكطف.
( )50ا٫غهد٬ف يف ؾك٘ ايه هط اٱغ , َٞ٬ز .رس اجملٝس ايٓ اض ,

ً ١اجلاَع ١اٱغاَ , ١َٝ٬ايٝعٜاا  ,ايعاسز ا٭ٜٓ , ٍٚااٜط

 , ّ1997م َٚ 89ا بعسٖا بهكطف .
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ثاْٝا :اثط ايعكٝس ٠يف اجلاْب اياز ٟيً هاض: ٠
قشا ن ااإ يًعك ٝااس ٠اثطٖ ااا يف اجلاْ ااب ايٓمل ااط ٟ٭ ٟمه اااض , ٠با هراضٖ ااا ايٛح اا٘
طناا ١اٱْػااإ يف ا ٝاااٚ , ٠ؾاال ايهكااٛض ايااص ٟتكسَاا٘ ايعكٝااس ٠يٲْػااإ  ,ؾااإٕ
يًعكٝس ٠اثطٖا اٜها يف اجلاْب اياز ٟيً هااض ٠غاًرا ٚقدناباا ناصيو بٓااً ٤ا٢
ْ ااٛع ايعك ٝااس ,٠ؾايعك ٝااس ٠ايكا ا  ١ ٝتع ااٌ " ا٫غ ااهعُاض اٱاا ااْ ٞي ااٮض ٖ " ،ااٛ
ايك ١ُٝا هاض ١ٜايهرب ٣اييت ت ٪ط مطنا ١تعاَاٌ اٱْػاإ َاع ا٭ؾاٝا , ٤ىلٝا
ٜك اار ايكك ااس ايع اااّ يػ ااع ٞاٱْػ ااإ ٚمطنه اا٘ ٖ اا ٛقق اا٬ح ا٭ضُ ٚ ،اضتٗ ااا ,
ٚحتكٝل اياهُهت ؾٗٝاا ٚ ,تعرٝاس ايؿعاٌ ايرؿاطٟ
ؾعايٝااس ايهااَ ٕٛه ٗا ١قا ا

غار اْ٘  ,ىلٝا تها ٕٛنيٝاع

راااز ٠نُاا ؾاطع ُ ٚ ,اااض ٠ا٭ض ،نُاا اَاط َ ,اأ

خاا ٍ٬ايااهعُه اياااز ٟيااٮضٚ , ،اغااهػَٓ ٍ٬اؾعٗااا ٚ ,تػااده َطاؾكٗاااٚ ,اغااهثُاض
خهاتٗا ٚ ,ؾل َٓٗج ا يف غه غاطف  ٫ٚرا ٚ ,ناٌ مطنا ١يف ا٭ض ٫ ،تهإٛ
ٚؾاال َاآٗج ا  ٫ته اا ٕٛاغااهعُاضا يااٮض ،ب ااٌ ٖاا ٞقؾػاااز ا ااا ٚ,يااصيو اضتري اات
ٝ ٚؿ ١ايعُطإ اياز ٟيٮض ،بايعرازٚ , ٠ؾل ايرسا اٱغ " َٞ٬نٌ تكاطف يًعراس
حتت قاْ ٕٛايؿطع ؾٗ ٛراز . )51( " ٠مما دنعاٌ ا غار اْ٘ ٖاسؾا ٚغاٜا ١يًه اطى
ا هاض ٟايكاحل ًا ٢ا٭ضٚ ،ؾال قا ِٝا٫غاهد٬ف اٱاا ٞيٲْػاإ يف ايها, ٕٛ
ٖٚصا ٜعت إ ايؿعٌ اياز ٟيٲْػإ يف ا ٝا ٠يف ٌ ايعكٝاس ٠ايكا  ١ ٝرنهًاـ
ٔ ايؿعٌ اياز ٟيف ٌ كٝس ٠ؾاغس ٠ا ٚبس ٕٚكٝس. ٠
ؾؿ ٌ ٞايعكٝاس ٠ايكا  ٫ ١ ٝتكاـ غاٜا ١ا٫غاهعُاض اٱاااْ ٞيف ا٭ضٓ ،اس
ق اض ايسْٝا ؾك  ,نُا ٖ ٛا اٍ يف ايؿًػؿ ١اياز ١ٜايايت تكا ّٛيف

ًُاٗا ًا٢

اْهؿا ٤ايػاٝ٥ا ١يف ايٛحاٛز بأنًُا٘  ,باٌ ٖا ٞيف َُٗٛاا تكاً ّٛا ٢ا هرااض إ ٖاصٙ
ا ٝا ٠ايسْٝا غا ١ٜيف شاتٗا  ٫ ,اهس َٓٗا اثط قا َا ٚضاٖ٤ا  ,بٌ ٖآ ٞاس بعهاِٗ
رثٝاا ١يف ٚحٛزٖااا  ٚيف غااهٚضتٗا !! ممااا از ٣قا ق اا٬م ايعٓااإ يًؿعااٌ اٱْػاااْٞ
َٓؿكاا ٬اأ اٜاا ١قُٝاا ١ا ٚغاٝ٥ااٚ , ١بعٝااسا اأ ا ٟقٝااس اخ٬قاا ٞاهاأ دانُهاا٘
( )51ايٛاؾكاس يٲَاّ ايؿا

 ,زاض ايعطؾ ١بهٚس .194/1 ,
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قيٝاا٘ ,مم ااا از ٣قا ؾك ااسإ ايه ااٛاظٕ يف ايهعاَ ااٌ َ ااع ا٭ؾ ااٝا ٤يف ايه ااْ , ٕٛمل ااطا ٭ٕ
ايهك ااسّ اي اااز ٟايٓكي ااع اأ ايك ُٝٝااٚ ١ايػاٝ٥ا ا ٜ ١اا٪ثط غ ااًرا يف ايه ااَٚ ٕٛؿطزات اا٘
ٚاغهُطاضٖا ,بٌ ٚيف اٱْػإ ْؿػ٘.
اَااا غاٜاا ١ايؿعااٌ اياااز ٟيف ااٌ ايعكٝااس ٠ايكا  ١ ٝؾٗاا ٞدهَٛاا ١بكاا ِٝايااٛمٞ
اٱا , ٞاييت تُع بت ايسْٝا ٚاٯخطٚ , ٠بت َكههٝاس ايطٚح ٚماحٝاس اياز. ٠
ؾايػًِ يف غع ٘ٝا هاض ٟيهعُه ا ٝاٚ ٠اغهثُاض َٛاضزٖا ٜٓ ,يًل َٔ قااْا٘
با ايص ٟغدط ي٘ نٌ َا يف ايهَٛ َٔ ٕٛاضز ٚ ,اَط ٙباغهثُاضٖا غاعٝا يعرازتا٘ ,
ٚحتكٝكا خل٬ؾه٘  ,مما ٜعي ٘ٝق ٠ٛزؾاع يف حتطٜاو ا ٝااَ , ٠كرتْا ١بهٛؾٝال ا
َٚعْٛهاا٘ ٚ ,غااعازٚ ٠غااه ١ٓٝيف مٝاتاا٘ متهٓاا٘ َاأ ايػااع ٞيف ا٭ضٚ ،تعُهٖااا ٚ ,يف
ايٛقات ْؿػاا٘ ٜكاار ٖااصا اٱاااإ بااا ناُاْا يعااسّ حتاا ٍٛايياقاا ١اٱْػاااَْ ١ٝاأ
اقاا ١بٓاااٚ ٍ٤تعُ اهت ٚاغااهد٬فٍ قا اقاا ١اغااهػٍ٬ت ٚنؿااط بااا ٚ ,ازا ٍ٠يًهٓاااؾؼ
احملُاا ً ّٛاا ْٗ ٢ااب َ ااٛاضز ا٭ضٚ ،تااسَه َك ااسضاتٗاٚ ,ايهؿ ااطز ب ااايهُهع خبهاتٗ ااا
ٚاغهعراز اخلًل ,ؾهٌ مطن ٍ١يف ا ٝاا ٠تاأت ٞبعٝاسا أ اياٛمٚ ٞايكا ِٝايعكا١َٛ
اييت حتسز ااسف ٚتٛح٘ ايػاهٚ ٠تؿاس اٱْػاإ قا ايػاُا ,٤تا٪ز ٟيف ايٓٗاٜا ١قا
تسَه ا ٝاٚ ٠اغهػ ٍ٬اخلًل ٚقؾػاز ا٭ض.)52( ،
 ٫ٚضٜب يف إ اْعهاؽ َراز ٨ايعكٝس ٠ايك  ٢ً ١ ٝايٓؿااط ا هااض ٟاياازٟ
ا اآ ا ه اااض ٠خكا٥ك ااٗا ايٓ ٝ ٛاا ١ايهُ ٝااع ٠اي اايت اه اأ إ تػ اااِٖ يف غ ااعاز٠
ايرؿطٚ ,١ٜشيو ٭ٕ ٖسف ايعكٝس ٠ايك  ٖٛ ١ ٝته ٜٔٛاٱْػاإ ايا َٔ٪ايهاٛاظٕ ,
ٚبايه ااايٜ ٞك اار ايٓؿ اااط ا ه اااض ٟاي اااز ٟايك ااازض اأ ٖااصا اٱْػ ااإ َٓه ااريا
بايط ١ٜ٩اٱااْٝا ١مماا ٜػاا س ًا ٢حتكٝال ٖاسف ايعكٝاسٜٚ , ٠هها اثاط شياو يف
ايٓملط قا َا ؾعًه٘ ا هاضاس اياز ١ٜاي٬ز ١ٜٝٓباٱْػاإ ٚاجلُا ا ١ايرؿاطً ١ٜا٢
َط ايهاضٜذ ايرؿط.ٟ

( )52ق ِٝاٱغ ّ٬ا هاض , ١ٜز .دُس اخليٝب َ ,طحع غابل  ,م َٚ 119ا بعسٖا بهكطف .
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املطلب الرابع :آثار االنفصام بني العقيدة الصحيحة واحلضارة
اغهدًـ ا ع ٚحٌ اٱْػإ يف ا يٝعُطٖا ٚؾل َٓٗ ٘ غر اْ٘  ,قاٍ تعاا:
{ًَإََِ ثَ ٌُدَ ؤَخَبىُاْ صَب ِحًب قَبلَ َّب قٌَْمِ اػْجُذًُا ابَ مَب َُِْاْ مِْْ إَِوٍ غَْْشُهُ ىٌَُ ؤَِْشَإَُُاْ مَِْ ا َسْضِ ًَاعْزَؼْ َشَُُاْ
يِْيَب يَبعْزَِْفِشًُهُ ثُاَّ رٌُثٌُا إَِْْوِ إِ َّ سَثِِّ قَشِّتٌ مُجِْتٌ} {ٖٛز .}61:ا ٟحعًهِ يهعُطٖٚا ٚ ,ئ
تهُ ٕٛاض ٠ا٭ضٚ ،حتكٝل اخل٬ؾ ١ؾٗٝا ق ٫بأضبع ١اَ ٛتض ٖ: ٞ
- 1قخ٬م ايعرٛز١ٜ

تعاا ٚمس. ٙ

 - 2حته ِٝؾطٜعه٘ غر اْ٘ يف نٌ ؾ ٕٚ٪ا ٝا.٠
- 3ايعٝـ ٚؾل ايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝاييت قطضتٗا ايؿطٜع. ١
 - 4تعطف اٱْػإ ًْٛ ٢اَٝؼ ايه ٕٛايازٚ , ٟاغهدساّ خاَاس ا٭ض،
ٚخهاتٗا يف تطق ١ٝا ٝاٚ , ٠ا٫غهؿاز ٠مما ٖٚر٘ ا ي٘ َٔ ٚغا ٌ٥ايعطؾ١
يرًٛؽ قُ ١ا هاض ٠اييت تُع بت ايطق ٞايطٚمٚ ٞاٱبساع اياز. ٟ
اَا اشا قاَت ا هاض ٢ً ٠اٱبساع اياز ٟؾك ؾإْٗا مهاض ٠طحا ٤تػه بطحاٌ
ٚامااسٚ , ٠تااط ٣بعاات ٚامااس , ٠٭ٕ اٱبااساع ايااازٚ ٟمااسٜ ٫ ٠ػااُ ٢مهاااض , ٠بااٌ قااس
ٜهٚ ٕٛتهَ ٕٛع٘ اجلاًٖ , ١ٝؾ كس اخرب ا تعااا أ مهااضاس اس , ٠خًاسس آثااضا
َٚكاْع ٚآٜاس

ٝرا , ١ق ٫إ ٖاص ٙا هااضاس قاَات ًا ٢غاه كٝاس ٠قا , ١ ٝ

ؾاٖهُاات بايااازٚ ٠تؿٓٓاات يف اٱبااساع ايعُطاْاا , ٞؾه ٛياات قا ضَااع يًيػٝااإ ٚؾػاااز
ا ٝاٚ , ٠ناْت ايٓه ١ ٝيثٌ ٖص ٙا هااضاس اياسَاض ايؿااٌََٚ ,أ ؾاٛاٖس تًاو
ا هاضاس اييت اؾاض قيٗٝا ايكطإٓ ايهطَ ِٜا ٜأت: ٞ
 )1مهاض ٠ق ّٛاز  :قاٍ تعاا َكٛضا َا بًػ٘ ق ّٛاز َٔ مهااض{ ٠ؤََِذاْ رَذشَ َُْْذ َ
يَؼَذلَ سَثُّذكَ ثِؼَذذبدٍ  ،إِسَمَ رَادِ اِؼِ َذذبدِ  ،اِفزِذذِ َِذاْ ُّخْ َذ ْ مِثْ ُيَذذب يِذذِ اِذجِالدِ} {الفج ر  ,}8-6شاس
ايعُاز  :ا ٟايؿس ٠ا ٚا٭بٓ ١ٝايطؾٝع ١احملهُ ١بايعُس .)53( .

( )53ؾه ايكسٜط  ,يٲَاّ ايؿٛناْ ,ٞزاض اخله  ,زَؿل  ,ط ,1اّ .508/5, ّ1991
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ٜٚػهعط ،ايكطإٓ قٛضا َٔ اٱبساع اياز ٟيهًو ا هاض ٠ؾٝك ٢ً ٍٛيػإ
ْرٖٛ ِٗٝز – ًٝا٘ ايػا{ : - ّ٬ؤَرَجْنُذٌ َ ثُِْذل سِّذغٍ آََّذخً رَؼْجَثُذٌ َ ًَ ،رَزفخِذزًُ َ مَصَذب ِغَ َِؼَ فُْذاْ
رَخْ ُذًُ َ ًَ ،إِرَا ثَغَشْزُاْ ثَغَشْزُاْ جَجَّذبسَِّْ  ،يَذبرف ٌُا ابَ ًَؤَعِْؼُذٌ ِ ًَ ،ارف ُذٌا اِفذزُِ ؤَمَذذَُُّاْ ثِ َذب رَؼْ َ ُذٌ َ ،
ؤَمَذَُُّاْ ثِإَِْؼَذبمٍ ًَثَذنِنيَ ًَ ،جَنَّذبدٍ ًَػُُْذٌ ٍ  ،إِذِ ؤَخَذب ُ ػَ َذُْْْاْ ػَذزَاةَ َّذٌْمٍ ػَظِذْاٍ  ،قَذبٌُِا عَذٌَاءٌ ػَ َْْنَذب
ؤًََػَظْذَ ؤَمْ َِاْ رَُْْْ مَِْ اٌَِاػِظِنيَ} {ايؿعطا.}136- 128:٤
ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜ؟
قاٍ تعاا { :يَإَمَّب ػَبدٌ يَبعْزَْْجَشًُا يِِ ا َسْضِ ثَِِْْشِ احلَ ِّ ًَقَبٌُِا مَْْ ؤَشَذُّ مِنَّذب قُذٌَّحً ؤًَََِذاْ َّذشًَْا ؤَ َّ
ابَ اِفزُِ خَ َ َيُاْ ىٌَُ ؤَشَذُّ مِنْيُاْ قٌَُّحً ًََُبٌُِا ثِأََّبرِنَب َّجْحَذًُ َ  ،يَإَسْعَ ْنَب ػَ َذْْيِاْ سًًِذب صَشْصَذشًا يِذِ ؤََّّذبمٍ
َِحِغَذذبدٍ ِنُ ذزِّ َيُاْ ػَ ذزَاةَ اخلِ ذضُِْ يِذذِ احلََْذذبحِ اِ ذذَُِّْْب ًَِؼَ ذزَاةُ آَخِ ذشَحِ ؤَخْ ذضٍَ ًَىُ ذاْ ال ُّنْصَ ذشًُ َ}
{ؾكًِّت. }16- 15:
 )2مهاض ٠قٖٛ ّٛز  :شناط ا تعااا َاا ٓاس قاٖ ّٛاٛز َأ قاٛض ا هااضً ٠ا٢
يػإ ٖٛز ً ٘ٝايػ ّ٬بكٛي٘ {ؤَرُزْشٌَُُ َ يِِ مَب ىَبىُنَب آَمِنِنيَ  ،يِِ جَنَّذبدٍ ًَػُُْذٌ ٍ ًَ ،صُسًُعٍ
ًَِخْلٍ عَ ْؼُيَب ىَضِْاٌ ًَ ،رَنْحِزٌُ َ مَِْ اجلِجَبلِ ثٌُُْرًب يَبسِىِنيَ} {ايؿعطا.}149- 146:٤
ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜ؟
قا اااٍ تعا اااا {يَإَخَذذذذزَىُاُ اِؼَذذذذزَاةُ إِ َّ يِذذذذِ رَِِذذذذكَ الَّذذذذخً ًَمَذذذذب َُذذذذب َ ؤَُْثَذذذذشُىُاْ مُذذذذؤْمِنِنيَ}
{ايؿعطا.}158:٤
 )3مهاااض ٠قاا ّٛؾط اا : ٕٛاؾاااض ايكااطإٓ ايهااط ِٜقا َااا بًػاا٘ ؾط ااٚ ٕٛقَٛاا٘ َاأ
َملاٖط ا هاض ٠يف سَٛ ٠انٝع َٓٗا:
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ذ ِي ْش َػ ٌْ َ ًَ َم َذ َإ ُه ِصّنَذ ًخ ًَ َؤ ْم ٌَاًِذب يِذِ ا َحلَْذب ِح اِذ ُّذ َِْْب َس َّثنَذب
ك َآ َر ْْ َ
 قٛي٘ تعااا ًَ { :قَب َل مٌُعََ َس َّثنَب إ فِ َ
ة
ظ َػ ََ َؤمْذ ٌَاِ ِي ْا ًَاشْذ ُذ ْد َػ َذَ ُق ُذٌ ِث ِي ْا َي َذب ُّ ْؤ ِمنُذٌا َحزفذَ َّذ َشًُا اِؼَذزَا َ
ك َس َّثنَب ا ْع ِ ْ
عجِْ ِ َ
ُِْضِ ٌُّا َػ ْْ َ
ا َِِْاَ} {ْٜٛؼ.}88:
 قٛي٘ تعاا {ًَقَبلَ يِشْػٌَْ ُ َّب ىَبمَب ُ اثِْْ ِِِ صَشْحًب َِؼَ ِ ؤَثْ ُذغُ ا َعْذجَبةَ  ،ؤَعْذجَبةَ اِغَّذ َبًَادِ
يَإَعف ِغَ إََِ إَِوِ مٌُعََ ًَإِِ ظُنُّوُ َُبرِثًب ًََُزَ ِكَ صَُِّّْ ِفِشْػٌَْ َ عٌُءُ ػَ َ ِوِ ًَصُذَّ ػَِْ اِغَّجِْلِ ًَمَب َُْْذُ
يِشْػٌَْ َ إِال يِِ رَجَبةٍ} {غاؾط. }37- 36:
 قٛي٘ تعااًََِ{ :بدٍَ يِشْػٌَْ ُ يِِ قٌَْمِوِ قَبلَ َّب قٌَْمِ ؤَِْْظَ ِِِ مُ ْكُ مِصْشَ ًَىَزِهِ ا َِْيَبسُ رَجْذشُِ مِذْْ
رَحْزِِ ؤَيَال رُجْصِشًُ َ} {ايعُّخطف.}51:
 ؾُاشا ناْت ْه ١ ٝتًو ا هاض ٠اياز ١ٜاييت تكِ ً ٢كٝس ٠قا , ١ ٝ
قاٍ تعااًَ{ :يِشْػٌَْ َ رُِ ا ًَْرَبدِ  ،اِفذزَِّْ عََِذٌْا يِذِ اِذجِالدِ  ،يَذإَُْثَشًُا يِْيَذب اِفَغَذبدَ  ،يَصَذتَّ
ػَ َْْيِاْ سَثُّكَ عٌَْطَ ػَزَاةٍ  ،إِ َّ سَثَّكَ َِجِبدلِشْصَبدِ} {ايؿ ط.}14- 10:
 )4مهاض ٠ق ّٛغرأ  :قاٍ تعاا َ َِ{ :ذْ َُب َ ِغَجَئٍ يِِ مَغَْْنِيِاْ آَّخٌ جَنَّزَذب ِ ػَذْْ َّ ِذنيٍ ًَشِذ َبلٍ
ُُ ُذذٌا مِذْْ سِصَِْ سَثُِّْذاْ ًَاشْذُْشًُا َِذوُ ثَ ْذذَحٌ عَِّْجَذخٌ ًَسَةو غَفُذذٌسٌ  ،يَإَػْشَضُذذٌا يَإَسْعَذ ْنَب ػَ َذْْيِاْ عَذْْلَ اِؼَذشِمِ
ًَثَذَِّْنَبىُاْ ثِجَنَّزَْْيِاْ جَنَّزَِْْْ رًََارَِْ ؤُُُلٍ خَ ْظٍ ًَؤَثْلٍ ًَشَِْءٍ مِْْ عِذْسٍ قَ ِْلٍ  ،رَِِذكَ جَضَّْنَذبىُاْ ثِ َذب َُفَذشًُا
ًَىَلْ ُِجَبصُِ إِال اَِْفٌُسَ} {غرأ.}17- 15:
ٚقس شنط اٌٖ ايهؿػه َملاٖط ا هاض ٠اييت ناْت يك ّٛغرأ ٚ ,ايهُثًا ١يف
ايػا ااسٚز َٚكا اااضف ايٝا اااٚ ,ٙاجلٓا اااس ٚاْعا ااساّ اٯؾا اااس ٚتٝػا ااط غا اارٌ ايعا ااٝـ
ٚايهٛاقٌ ٚايهاع اجلُ.ٌٝ

()54

( )54ايكسض ايػابل ٚ . 366/4,يف  ٍ٬ايكطإٓ  ,غٝس قيب . 2900/5,
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ٚايك ااطإٓ ايه ااط ٖٚ ِٜاا ٛذنه اا ٞيٓ ااا آث اااض ٖ ااص ٙا ه اااضاس  ٜ ,ااس ْٛا ي٬تعا اا
ٚا ٫هراض بٗا  ,قاٍ غر اْ٘ {ؤًََِاْ َّغِريًُا يِِ ا َسْضِ يََْنْظُشًُا َُْْ َ َُب َ ػَبقِجَذخُ اِفذزَِّْ مِذْْ
قَجْ ِيِاْ َُبٌُِا ؤَشَذَّ مِنْيُاْ قٌَُّحً ًَؤَثَبسًُا ا َسْضَ ًَػَ َشًُىَب ؤَُْثَشَ مِ َّب ػَ َشًُىَب ًَجَبءَرْيُاْ سُعُ ُيُاْ ثِبِجَِّْنَبدِ يَ َب
َُب َ ابُ َِْظْ ِ َيُاْ ًَِِْْْ َُبٌُِا ؤَِْفُغَيُاْ َّظْ ِ ٌُ َ} {ايطُّ.}9:ّٚ
قٕ اٱبساع ايازٚ ٟمسٜ ٫ ٙػُ ٢مهاض , ٠ؾكس ٜهاٚ ٕٛتهاَ ٕٛعا٘ اجلاًٖٝا , ١قااٍ
تعاا{ :يَ َ َّب َِغٌُا مَب رُُشًُا ثِوِ يَزَحْنَب ػَ َْْيِاْ ؤَثٌَْاةَ ُُل شَِْءٍ حَزفَ إِرَا يَشِحُذٌا ثِ َذب ؤًُرُذٌا ؤَخَذزَِْبىُاْ ثَِْزَذخً
يَئِرَا ىُاْ مُجْ ِغٌُ َ  ،يَ ُغِغَ دَاثِشُ اِ ٌَْمِ اِفزَِّْ ظَ َ ٌُا ًَاحلَ ْذُ بِ سَةِّ اِؼَبَِ ِنيَ} {ا٭ْعاّ. }45- 44:
ٚايٓااا ط يف ايٛاقااع ايهاااضرن ٞقااساا ٚمااسٜثا دنااس إ ا ٟمهاااض ٠قاَاات ًاا٢
اٖ٫هُاّ باجلاْب اياز ٟيٲْػإ ؾك ٚ ,اًُٖت اجلاْب ايطٚمٚ ٞايسٜت ته ٍٛ
قا مهاااضٚ ٠ثٓٝاا , ١رم اسس ايرؿااط يًُااازٚ , ٠ظازس َاأ ؾااكاٖٚ , ِٗ٥ااصا َااا ت٪نااسٙ
ؾٗازاس ايؿهطٚ ٜٔتكاضٜط اٱ  ّ٬قراما َٚػا. ٤
قٕ ا هاض ٠ايػطب ١ٝايعاقط ٠قاَت ً ٢اغهرعاز ايس َٔ ٜٔا ٝااٚ , ٠اخًكات
يًُازٚ ٠حعًت ايطق ٞايازٖ ٖٛ ٟسؾٗا ايٛمٝس ٚ ,يٝؼ شيو ٚيٝس ايكط ٕٚايهاأخط٠
نُااا ٜهاا ِٖٛاياارعض ,ؾا هاااض ٠ايػطب ٝا ١ايعاقااط ٠غااً ١ًٝا هاااضتت ايْٛٝاْٝاا١
ٚايطَٚاْٝاٚ , ١قااس خًؿهُٗاا يف تطاثُٗااا ايػٝاغااٚ ٞايعكًاٚ ٞا هاااضٚ , ٟاْيرعاات
ؾٗٝااا خكا٥كااُٗا ُٖٚ ,ااا مهاااضتإ َازٜهااإ ٚثٓٝهااإ يف نااٌ َااا نااإ اُااا َاأ
ًِ ٚثكاؾٚ ١ؾًػؿٚ , ١قس تكٛضا ا غر اْ٘ يف آا ١ؾهٚ , ٢اقاَٛا ااا ايهُاثٝاٌ
ٚايعاب ااس ْٚ ,ػ اارٛا قي ٗٝااا ن ااٌ َ ااا رن ااهل باجلػ ااِ اي اااز , ٟنُااا تك ااٛضا ايع اااْٞ
اجملاطز ٠يف احػااّ ٚاؾاهاٍ ؾ عًاٛا يً اب قااا ٚ ,يً ُااٍ قااا ...اق ٚ ,قاس اخًاٛا
زٜاْهِٗ َٔ ايطٚماْ ١ٝايعٓ. ١ٜٛ

()55

( )55ايؿراا ايػًِ ٚا هاض ٠ايػطب, ١ٝمػٔ غًُٝإ  ,زاض ايؿطٚم  ,حسٖ1405, ٙا ,م. 24
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" ً ٚاا ٢ناٌت ؾكااس اْكااطف ايػااطا قا ايازٜاا ١بهااٌ َعاْٗٝااا ٚ ,بهااٌ َااا تههاآُ٘
ٖص ٙايهًُ َٔ ١كٝسٚٚ ٠حْٗ ١ملط ْؿػ ٚ ١ٝكًٚ , ١ٝقاّ ًُاٚ ٤ؾ٬غؿٜٓ ١ملاطٕٚ
يًهاا ٕٛتآملها َ٪غػااا ًاا ٢اْاا٘  ٫خااايل  ٫ٚآَااط َ ٫ٚااسبط ٚيااٝؼ ٖٓاااى قااٚ ٠ٛضا٤
اييرٝع ااٚ , ١اي اااز ٠تهكا اطف يف ايع ااال ٚحتهُا اا٘ ٚ ,ق اااضٚا ٜؿػ ااط ٖ ٕٚااص ٙايعا ااال
اييرٝعٜٚ ٞعًًٛ ٕٛاٖط ٚآثاض ٙبيطٜل َٝهاْٝه ٞىل ٚ ..اْهٗ ٢بٗاِ ىلاثِٗ قا
إ ح سٚا نٌ ؾٚ ٞضا ٤اياز.)56(" ٠
ٚقااس از ااًُ ٢ااا ٤ايػااطا إ اجملهُااع اٱْػاااْ ٞايه هااط دنااب إ ٜكااً ّٛاا٢
اغاااؽ ايعًااِ َٚااا ٜؿااطظَ ٙاأ خترت اااس ٚآ٫س بعٝااسا اأ اغاااؽ اٱاااإ ٚتعااايِٝ
ا٭زٜااإ ٚايكاا ِٝاخلًكٝاا ١اياايت حااا٤س بٗااا ايطغااا٫س ايػااُاٚ , ١ٜٚبايهاااي ٞاقاار ت
مٝا ٠ايػطبٝت ٚايهأثط ٜٔبٗص ٙايٓملط ٠يً هاض ٠مٝاَ ٠از ١ٜىله٘ ٫ ,
يًدٛف َٔ قي٘ ايػُا٫ٚ , ٤

اٍ ؾٗٝاا

ااٍ ؾٗٝاا يهعااي ِٝا٭ْرٝااَ ٫ٚ , ٤هاإ ؾٗٝاا يككاس

ا ٚغا ١ٜامس َٔ ٢ايكاقس ا ٛٝاْ١ٝ

ٝا ٠اٱْػإ .

()57

ٚشيو إ ايعكٝس ٠ايسضن ١ايٛا  ١ٝضنٝع َٔ ٠ضنا٥ع اٱْػإ  ,متٝع بٗا أ
ا ٛٝإ ؾإيػاٖ٩ا ا ٚقُٖااا اضتساز أ خاقا ١ٝقْػااْ ١ٝىلها٘ ٚ ,ضحعا ١قا اياٛضا٤
ٚقااس ٗااطس آثاااض شيااو يف مٝااا ٠ابٓاااٖ ٤ااص ٙا هاااض ٠ايػطبٝاا ١يف ٖااصا اجلٝااٌ َاأ
ايرؿط. ١ٜ
ؾكااس اْه اات اَ ٍٚااا اْه اات شيااو ايهُااعم يف ْؿااؼ اٱْػااإ  ,ايهُااعم باات
ماح ١ايآؿؼ ايؿيطٜا ١قا خايكٗاا ٚ ,ماحهٗاا قا ا٭َأ ا٫حهُاا ٚ ٞايػٝاغاٞ
ٚا هاض ٟايصٜ ٟأب ٢ايػطا يف َٛحه٘ اياز ١ٜاي ّٛٝإ ٜطبي٘ بايعكٝس ٠يف ا .
ٚاْه اات ؾُٝااا اْه اات شيااو ايكً ال ايٓؿػااٚ ٞايطٚماا ٞايااصٜ ٟؿػااس ا كاااا
ايٓاؽ ٜ ِٖٚكاض  ٕٛا ٝا ٠ز ٕٚإ دنسٚا ق ٠ٛثابهٜ ١طنٓٛا قيٗٝا  ,,ؾايؿطز تٓٗاٙ

(َ )56اشا خػط ايعال باحنياط ايػًُت ,٭ب ٞا ػٔ ايٓس , ٟٚم. 196
( )57حنٔ ٚا هاض ٠ايػطب , ١ٝاب ٛا ٢ً ٫ايٛزٚز٪َ ,ٟغػ ١ايطغاي, ١بهٚس  ,ط  , 2م.21
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ا هاض ٠اياز َٔ ١ٜإ  ًٜأ قا ا يف ؾ ٕٚ٪مٝات٘  ,باغاهثٓا ٤زقاا٥ل يف ايهٓٝػا١
ثِ ٜعٝـ مٝات٘ نًٗا يف حٛت ٜهاز ايعكٝس , ٠ؾٝهُعم ٜٚهيطا ٚذنهاض.
ٚيااٝؼ ٖ ا صا ٚمااس , ٙؾ اات ٜ ٫اا َٔ٪ايٓاااؽ بااا اٱاااإ ا اال  َٓ٪ٜ ٫ٚ ,اٛا
باي ّٛٝا٭خط ؾًٝؼ يف مػِٗ قشٕ ق ٫ا ٝا ٠ايسْٝا ٜٓ ,هٗر ٕٛيصا٥اصٖا يف ايؿطقا١
ايهام ١اييت ئ تههطض ٚئ تعٛزٜٚ ,ههايب ايٓاؽ ًَ ٢هاع ا٭ضٚ ،اجلٓؼ ٚايك٠ٛ
ٚايػًيإ ؾهٓكًب مٝاتِٗ قا صاا
ٜٗٚار ايٓاااؽ قا َػااه ٣ٛازْااَ ٢اأ ا ٝااٛإ يف غطا٥ااعِٖ ؾااا ٛٝإ اًااو
نٛاب ؾيط ١ٜغطٜع ١ٜتكـ ب٘ قراٌ ْكيا ١ااا٬ى ٚ ...اٱْػاإ با ٬كٝاسٜ ٠طتاس
اغااٛا َ اأ شيااو ا  ٝااٛإ  ,٭ْاا٘ ٜك اار ز ٕٚنااٛاب ا ٚاٖ ااساف  ,قاااٍ غ اار اْ٘ :
{ًَِ َذْ رَسَؤَِْب ِجَيَنَّاَ َُثِريًا مَِْ اجلِِّْ ًَاإلِْظِ َِيُاْ قُ ٌُةٌ ال َّفْ َيٌُ َ ثِيَذب ًَِيُذاْ ؤَػْذٌُْْ ال ُّجْصِذشًُ َ ثِيَذب ًَِيُذاْ آَرَا ٌ ال
َّغْ َؼٌُ َ ثِيَب ؤًَُِئِكَ َُب َِْؼَبمِ ثَلْ ىُاْ ؤَضَلُّ ؤًَُِئِكَ ىُاُ اَِِبيِ ٌُ َ} {ا٭ طاف}179:

()58

قٕ اٱ اظ اياز ٟايػطب ٞايٓؿل ٔ اٱاإ  ٚايعكٝس ٠ايك  , ١ ٝقاس اْاسؾع
باتااا ٙقغااطا٤اس ايكااٚ ٠ٛايهػااً ْٚ ,ااسا ٤ا٭ْاْٝاا ١ايعطقٝااَٚ , ١ها ٢ابعااس َاأ ٖااصا
باتا ٙنٌ َا ٖ ٫ ٛاخ٬ق ٞيف ايػًٛى ايرؿط ٟيه ٞذن ٍٛايٓ عاس ٚايهؿٛؾاس
ايعطؾ ١ٝقا غ٬ح ٜؿٗط بٛح٘ اٱْػإ ٚيٝؼ يكاحل اٱْػإ .
ٖٚصا َا اؾاض قي ٘ٝبعض ايرامثت ٚايؿهط ٜٔايػطبٝت نأَثاٍ ضحاٌ ايكاإْٛ
ايؿطْػاا( ٞب ا ٛاظاض) م ٝا ٜكااطض إ ايهكااسّ ايعًُاا ٞايااازٜ ٫ ٟهؿااٚ ٞمااسَ , ٙااا ل
ته ااري٘ ايك اا ِٝاخلًك ٝاا , ١ؾهٛحٗاا٘ بايه اااي ٞيك اااحل اٱْػ ااإ  ,نُ ااا ٜك ااطض آْ ااا
ىلاح ١قا قاإت دنعًٓا ْؿِٗ بي ٕ٬ايطق ٞايازٚ ٟمس , ٙقااإ ٜارت يٓاا نٝاـ
ْكاا ِٝتٛاظْااا باات ماحهٓااا ايطٚمٝااٚ ١اجلػااسٚ ١ٜبااصيو ٜٓكااصْا َاأ اااا٬ى ايااصٟ
ْٓسؾع قي ٘ٝبط ٚ ١ْٛتٗٛض"(.)59

( )58ايهيٛض ٚايثراس يف مٝا ٠ايرؿط  ,دُس قيب  ,زاض ايؿطٚم  ,م. 255بهكطف .
( )59قْػاْ ١ٝاٱغ , ّ٬يرٛاظاض  ,تطني ١ز /ؿٝـ زَؿك , ١ٝزاض اٯزاا  ,بهٚس  , ّ1980,م 369- 324بهكطف .
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يكس اْسؾعت ا هاض ٠ايػطب ١ٝبعت ٚامسٚ , ٠مبطٚض ايٛقت اخصس تؿكس قاسضتٗا
ً ٢قبكاض نٌ َا ٖ ٛضٚمٚ ٞاخ٬قٚ ٞمبا إ ٖاتت ايكُٝهت تطتريإ باايٛحٛز
ايرؿط ٟاضترا ا قٜٛاٚ ,متٝعاْا٘ أ بكٝا ١اخل٥٬ال ٚايٛحاٛزاس ,ؾاإٕ ايهكاسّ اياازٟ
اياص ٟاهاا ٞبعٝااسا ُٓٗااا ياأ رنااسّ اٱْػاإ يف ْٗاٜاا ١ا٭َااط ٚ ,ياأ ٜاٛ َٔ٪اقااب
ا ْ٫ااسؾاع ايا اص ٫ ٟته ااري٘ ق اا ٫ٚ , ِٝتٛحٗ اا٘ َع اااٜه ٚ ,يػ ااٛف ته اا ٕٛايٓه ااا٥ج يف
ايػهكرٌ اؾس خياطا  ٕ٫ ,ايرتاناِ اياازٜ ٟهعاٜاس ىلػااباس َصًٖاٜٚ ١رعاس انثاط
ؾأنثط ٔ ا ٟناب اخ٬ق ٞا ٚاغهركااض ضٚما ,ٞيػاع ٣ا طناَٚ ١عٓاٖاا َٚ ,أ
ثااِ ؾااإٕ امااسا  ٫اهاأ إ ٜاهِٗ َؿهااطا ناا( حااٛضج غاااضت ) ٕٛغااطم يف زضاغاا ١تااأضٜذ
ايعً ّٛمه ٢ؾ ُ ١اشْ ٖٛٚ , ٘ٝذنهِ ً ٢ايهكسّ اياز ٟاخلام  ,بأْا٘ اَاط َاسَط
ٚاْاا٘ يااٝؼ تكااسَا ًاا ٢اٱ اا٬م بااٌ تااأخط ٚ ,شيااو  ٕ٫ايهكااسّ ايك ا ٜ ٝعاات
حتػت ق  ٝ٭مٛاٍ ا ٝا ٖٛٚ , ٠اَط  ٫اهٔ إ ٜرٓٚ ٢ً ٢ثٓ ١ٝاٯ٫س ٚيهأ
دنب إ ٜكً ّٛا ٢اياسٚ , ٜٔايعًاِ اخلاايل ً ٚ ,ا ٢درا ١ا ٚ ,درا ١ا كٝكا١
ٚاجلُاٍ ٚايعسٍ  ,قٕ ايسْ ١ٝيٝػت َطنا ٚيهأ َأ ايُهأ إ تهكًاب ؾاطا ٚؾػاازا
()60

مب طز إ تؿكس بياْهٗا ايطٚمٚ ١ٝنٛابيٗا ا٭خ٬ق." ١ٝ

ٚاهٔ اٱؾاض ٠قا آثاض اْ٫ؿكاّ بت ايعكٝس ٠ايك ٚ ١ ٝبت ا هاض ٠ايازٜا١
ايعاقط ٠يف َا ٜأت: ٞ
ا : ٫ٚايه ٘ٝاٱْػاْٚ ٞؾكسإ ا٫تا : ٙا هاض ٠ايازٜا ١ايعاقاطٖ ٠ا ٞماقاٌ حٗاس
اٱْػااإ خاا ٍ٬ايكااط ٕٚاخلُػاا ١اياناا ١ٝا ًاا ٢اقااٌ تكااسٜط َ -اأ احااٌ غااٝيط٠
اٱْػااإ ًاا ٢اييرٝعااٚ ١حتكٝاال اناارب قااسض َاأ ايهُهااع بٗااا ٖٚ ,اا ٞاَهااساز يًؿهااط
اياٛثت اٱغطٜكاا ٞايااص ٟتأقااٌ بعااس ثااٛض ٠ايػااطا ًاا ٢ايهٓٝػاا , ١ؾأخااصس ا هاااض٠
تٓ  ٛؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا حن ٛا ٫هُاز ً ٢ايعكٌ يف ضغِ ا٭ٖساف ايهرب ٣يً ٝاٚ ٠ا ط
ايرٓا ٤ا هاض ٟبعٝسا ٔ ايسٚ ٜٔايٛم. ٞ

( )60ايثكاؾ اا ١ايػطب ٝاا ١يف ض ا ٜاا ١ايؿ ااطم ا٭ٚغاا ,ح ااٛضج غ اااضت , ٕٛتعط ٜااب :ز ُ /ااط ؾ ااطٚر َ ,ههر اا ١ايع اااضف  ,ب ااهٚس , ّ1952,
م 74- 72بهكطف
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ٚقااس اؾاااض ز ( .رااس ايهااط ِٜبهاااض) قا إ َٓيًكاااس ا هاااض ٠ايػطب ٝا ١ايعاقااط٠
تهُثٌ يف :
 )1ا هراض ايعكٌ اٱْػاْ ٞغه دسٚز  ٖٛٚقازض ًَ ٢عطؾ ١اييرٝعٚ ١ايػاٝيط٠
ًٗٝا ٚغهملٌ ايعطؾ ١اٱْػاْ ١ٝترتانِ بؿهٌ َيطز ٚبْٗ ٬ا. ١ٜ
 )2ايٛاضز اييرٝع ١ٝيف ايه ٕٛغاه داسٚز ٫ٚ ٠اهأ إ تؿٓا ٢با هرااض " ايااز٫ ٠
تؿٓ. "٢
 )3اجملهُعاس ايػطب ١ٝمتثٌ شض ٠ٚايهيٛض  َٔٚ ,ثِ ؾٗ ٞايُٓٛشج ا هاض ٟاياصٟ
ٜٓرػ ٞإ ذنهص. ٣
 )4ايعا٥ااس اٱدناااب ٞيًهكااسّ اياااز ٟانثااط َاأ ايعا٥ااس ايػااً ًُٝ ٚ,اا ١ايهكااسّ
يٝؼ اا غا ١ٜقْػاْ ١ٝاَ ٚهُ ٕٛاخ٬ق ٞدسز .
 )5ايهكسّ َطحعٝه٘ شات٘  َٔٚ ,ثِ ٜكر ا ٖ ٛايٛغٚ ١ًٝايػاٜٚ ١ٜهُثاٌ يف ظٜااز٠
ايٓؿعٚ ١ايًص.)61(" ٠
ٖااص ٙايٓيًكاااس ايكاُ٥ااً ١اا ٢ايٛثااٛم بايعك اٌ ٚايعًااِ َٓٚه اتُٗ اا بعٝااسا اأ
اي ااس َٚ ,ٜٔااا اؾطظت اا٘ َ اأ تك ااسّ َ اااز ٟغطغ اات يف ْؿ ااٛؽ ايػ ااطبٝت ك ااس ٠ايهؿ ااٛم
ايعٓكااط , ٟيهٓٗااا يف ايٛق ات ْؿػاا٘ ل تعااس قااازضً ٠اا ٢حتسٜااس ا٫تااا ٙايك ا , ٝ
ؾُٓه اااس ا هاااضٖ ٠اا ٞاياايت قاااضس تكااٛؽ ؾهااط اٱْػااإ ٚؾااعٛض , ٙؾكاااض ٚنااع
اٱْػإ اؾر٘ بع ً ١تسٚض بػط ٚ ١اٱْػإ ٖ ٛايصٜ ٟسؾعٗا ٚدنطٚ ٟضاٖ٤اا ٜٚاسٚض
َعٗا  ,ؾٗ ٛايص ٟمطنٗا يف ايرسا , ١ٜيهٓٗا قاضس ٖ ٞاييت حتطن٘ ز ٕٚقضازَ٘ٓ ٠
ؾؿكس ايه هِ بٗا ا ٚت٬يف انطاضٖا .
ٜٚملٗااط شيااو حًٝااا يف ايػااطا ايٝاا ّٛيف ٗااٛض ؿااطاس ايًااٌ ٚايٓ ااٌ ايٗٚٛغاا, ١
ٚا طناااس ايعٓكااطٚ ١ٜايهيطؾاا , ١يف ااٌ ايؿااطاؽ ايااص ٟاٚحااس ٙايرعااس اأ ايااسٜٔ
ايك .)62( ". ٝ

( َٔ )61احٌ اْي٬ق ١مهاض ١ٜؾاًَ , ١ز /رس ايهط ِٜبهاض ,زاض ايكًِ ,زَؿل ,م .46- 45
( )62ايطحع ايػابل م 48بهكطف .
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ثاْٝا  :اٱخؿام يف ايٝسإ ا٫حهُا ٚ ٞا٭خ٬ق: ٞ
تعس قخؿاقاس ا هاض ٠ايػطبٝا ١يف ايٝاسإ ا٫حهُاا ٚ ٞا٭خ٬قاٖ ٞا ٞا٭نثاط
بطٚظا  ,م ٝؾاع ايعْا ٚايؿصٚش ٚايع٬قاس اجلٓػ ١ٝقرٌ اياعٚاج مماا از ٣قا ظٜااز٠
ا ساز ا٭ ؿاٍ غه ايؿط ٝتٚ ,نثطس ما٫س اٱحٗااٚ ،تؿهاو ا٭غاط ٚ ,اُٖاٌ
اٯب اااٚ ٤ا٭َٗ اااس تطب ٝاا ١ا٭ ؿ اااٍ ؾدطح ااٛا َ اأ ا ٜااس ِٜٗقا غ ااه ضحعااٚ , ١اْهؿ ااط
اٱزَااإ ًاا ٢اخلُااٛض ٚايدااسضاس مهاا ٢يف اٚغاااط ايااساضؽ ٚاجلاَعاااس ممااا اؾهاا٢
قا اضتؿاع َعسٍ اجلطا ١بكٛض ٠ؾرَ ١يطزٚ , ٠غاز ا٫نه٦ااا ٚايهاٛتط ايعكا ,
ٚن ااعـ ايهٛاق ااٌ ا٫حهُ ااا ٚ , ٞغ ااا٤س َعاًَ اا ١ايهر اااض ٚايع ااا٥ع ٚ ,غ ااازس ضٚح
ا٫غ ااهٗ٬ى ايعاضَ اا ١يًهع ااٜٛض اأ اخل ااٛا ٤ايطٚم اا ٗ ٚ , ٞااطس ْه ٝاا ١ي ااصيو
ا٭َا ااطا ،ايؿهانا اا ١ايا اايت حتكا ااس َ٦ا اااس اٯ٫ف غا اآٜٛا  .ا٭َا ااط ايا ااص ٟدنعا ااٌ
اجملهُعا اااس تا ااسؾع ًٓا ااا باٖملا ااا يْٝٗ٬ا اااض ا٭خ٬قا ااٚ ٞا٫حهُا ااا  ٞايا ااص ٟاؾطظتا اا٘
ا هاض ٠اياز ١ٜايعاقط.)63( ٠
ثايثا  :غٝاز ٠ايٓع  ١ايعٓكطٚ ١ٜا٫غهع: ٤٬
قا حاْااب قُٖاااٍ ا هاااض ٠ايػطبٝاا ١ايازٜاا ١يً اْااب ايطٚماا ٞيااس ٣اترا ٗااا َٚااا
اؾااطظ ٙشيااو َاأ ٜٚاا٬س ٚؾااطٚض ,ؾكااس ناْاات مبازٜهٗااا ايرعٝااس ٠اأ ايكاا ِٝايسٜٝٓاا١
ايك  ١ ٝازا ٠ؾط ٚؾػاز ٚب ٢ً ٤٬ايرؿطٚ ١ٜا٭َِ نًٗا.
قٕ ا هاض ٠ايػطب ١ٝاياز ١ٜاييت حتهُت يف َكايٝاس ايهياٛض ايكآا ٚ ٞاياهكت
قس ؾ طس مطٚبا س ٠زَطس ايرؿط , ١ٜبس٤ا باا طبت ايعاايٝهت ٚاْهٗاا ٤باا طٚا
ايعاق ااطٚ , ٠اي اايت تٴملٗ ااط ا اا ٤٬ضغر اا ١ايػ ااطا يف اغ ااهعُاض ايرً ااسإ  ْٗٚااب اَٛاا ااا
ٚاغ ااهػ ٍ٬ثطٚاتٗ ااا ٚقش ٍ٫اًٖ ااٗا ٚ .غ ااط إ َ ااا حتٛي اات مطن اا ١ا٫غههؿ اااف قا
امهٚ ٍ٬غٝيط ٠حعًت ركاس َٔ ايرؿط تٓٗب خهاس ا٭َِ ٚ ,تػهػٌ ايؿاعٛا ,
ؾؿا اا ت ضٚح ايعٓك ااطٚ ١ٜايك َٝٛاا َ ١اأ َٓيً اال ا٫غ ااهعُاض ايػطب اا ٞاي ااص ٟاضاز إ
ٜٓيًل َٔ َٓيًل ايعٓكاط ايُهااظ اياص ٟاًاو ايكاٜٚ ٠ٛعزٖا ٞبااجلٓؼ ا٭باٝض
( )63ايطحع ايػابل م 50- 49بهكطف
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ق اااْع ا ه اااض , ٠نُ ااا ٖ ااٚ ٛان ا يف نهاب اااس (ز ٟمٛب ٓٝاا َ(ٚ )ٛااانؼ َٛي ااس)
َ(ٚازغ ٕٛحطاْت) (ٚؾاؾه٫بٛج) ٖٛ(ٚغنت) ٚغهِٖ َٔ ز ا ٠ايعٓكاط ١ٜايػطبٝا١
ايص ٜٔاقًٛا يهُٝع اجلٓؼ ا٭ٚضبٚ ٞضقُ ٘ٝا غٛا َٔ ٙايرؿط .

()64

اَ ااا ا ه اااض ٠اٱغ اا ١َٝ٬ايكا ُ٥اا ً ١اا ٢ايعك ٝااس ٠ايكا ا  ١ ٝؾإْٗ ااا  ٫ت اأَ٪
بايٓع  ١ايعٓكطٚ , ١ٜيهٓٗا تك ٢ً ّٛايٓع  ١اٱْػاْ , ١ٝاييت ْكًت اٱْػااَْ ١ٝأ
احا ااٛا ٤ايعٓكا ااطٚ ١ٜايهعكا ااب يً ا اآؼ ٚايًا ااٚ ٕٛايا اا ,ٔ ٛقا ايػا اااٚا ٠اَا اااّ ا
ٚامهاَ اا٘ٚ ,يف ن ٝااإ اجملهُ ااع اي ااص ٟتع ااٝـ ؾ ٝاا٘  ,مٝاا تػ ااك ني ٝااع ايؿ ااٛاضم
ٜٚطتؿع َٝعإ ايهك ٣ٛؾك .
ضابعا  :تسَه ايهٚ ٕٛاير. ١٦ٝ
قٕ حااٖٛط ايثكاؾاا ١ايػطبٝاا ١ايٝاا ّٛقاااً ِ٥اا ٢قٓااا هِٗ بهااطٚض ٠اغااهُطاض ايهكااسّ
ايازٚ ٟايهكت ٖ ,صا ايهكسّ اياصٜ ٟاٛؾط ايهاثه َأ ايػاًع ايهاطٚضٚ ١ٜايهُايٝا٫ ١
اهاأ إ ٜهاا ٕٛبااسً ٕٚاأ َٚ ,اأ نيًاا ًٓ ١ا٘ ْؿ ااش ايااٛاز ا٭ٚيٝاا ١غااه ايه ااسز, ٠
ٚتً ٜٛاير ٢ً ١٦ٝحن ٛدنعًٗا غه قاحل ٫غهكطاض مٝا ٠ايدًٛقااس ًٗٝاا ٚ ,قاس
اقااٝرت ؾهااط ٠ايهكااسّ اي٬دااسٚز بإقاااباس  ٫ؾااؿاَٗٓ ٤ااا م ٝا ثراات يً ُٝااع إ
ايعكٌ دسٚز ٚإ ايعًِ دسٚز ٚ ,إ ايط ١ٜ٩ايهً ١ٝيٝػت يف َهٓاا ٍٚا َُٗٓ ٟاا ,
ؾاٱْػااإ ذنااطظ ايهكااسّ يف حاْااب يهٓاا٘ ٜ ٫ػااهيٝع تكااسٜط ا٭نااطاض اياايت غااررٗا
شيو ايهكسّ .
قٕ ايػطا ٜعٖ ٛاي ّٛٝبإ اظات٘ ا هاضٜٚ , ١ٜعٝب ًا ٢اٯخاط ٜٔتككاهِٖ يف
سّ متهِٓٗ َٔ ايً ام ب٘  ,ز ٕٚإ ذنػاب مػااا ايٓهاا٥ج ايرتتراً ١ا ٢غاًٛن٘
اجلٓ ْٞٛيف َٝسإ اٱْهاج ٚا٫غهٗ٬ى .
قٕ ان اارب ا٭خي اااض اي اايت ٜٛاحٗٗ ااا اٱْػ ااإ اي ٝااْ ّٛه ٝاا ٝ َٗٓ ١اا ١ا ه اااض٠
ايػطبٝاا ١يف ايهعاَااٌ َااع ا٭ؾااٝاٜ ٤هُثااٌ يف ْهااٛا ايااٛاضز غااه ايه ااسزٚ , ٠اضتؿاااع

( َٔ )64ضٚا٥ع مهاضتٓا  ,زَ /كيؿ ٢ايػرا , ٞمٚ.74اٱغْ ّ٬ملاّ
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زضح ١مطاض ٠ا٭ضٚ ،اْٗٝاض ايٓملاّ ايرٚ ٞ٦ٝاْكطا ،ايهآ٥اس ا  ١ٝبػرب ايهًاٛث
ايكٓا "ٞ

()65

خاَػا  :اْٗٝاض ا هاضاس ٚؾٝدٛخهٗا :
قٕ ٖااصا ايهاا ٕٛقاااً ِ٥اا ٢ا طناا ١ايساُ٥ااٚ ١قٝاااّ ا هاااضاس ٚظٚااااا َطترياا١
بػٓٔ نٚ ١ْٝٛاغراا ٚ ,قس  ٫متٛس ا هااض ٫ٚ ٠تاع ٍٚنًٝاا ٚيهٓاا ضمباا ٖااحطس
َاأ بًااس قا آخ ااط َٚ ,اأ اَاا ١قا اخ ااطَٚ , ٣ااٛس امااس ٣ا ه اااضاس نُااٛس ام ااس
ا٭ؾطاز ٜؿػ اجملاٍ يٓؿأ ٠مهاض ٠اخط. ٣

()66

ٚا هاض ٠اٱغ ١َٝ٬مهااض ٠ؾطٜاس ٠يف ايهااضٜذ  ,قاَات باأ ملِ قاسض َأ ايكاِٝ
يف تاضٜذ ايرؿط ١ٜبأقٌ قسض َٔ ايملاٖط ايازٚ , ١ٜناْت قمسَ ٣ع عاس ايهاضٜذ يف
ُاااض ٠ا٭ضٚ ،اٱْػااإ ٚ ,ن اإ اٖااِ َااا اٝعٖااا اأ غهٖااا َاأ ا هاااضاس اْٗااا
قاَت بهٌ َا قاَت ب٘ َٔ ُاض ٠ا٭ضٖٚ ،ا ٞتػاهملٌ بملاٌ ايعكٝاس ٠ايكا , ١ ٝ
ٚتٓيًاال َاأ َٓيًكاتٗااا  ,ؾهعُااط َااا تعُااط َاأ ا٭ضٖٚ ،اا ٞتاا َٔ٪بااا ٚبااايّٛٝ
اٯخط ٚ ,حتكل َكههٝاس اٱاإ َٔ قٚ ِٝاخ٬م َٚراز ٨ز ٕٚتٓاقض يف مػٗا ,
باات ٖااصا ٚشيااو َٚ,ااع شيااو ؾكااس اقااٝب ٖاا ٞا٭خااط ٣بااايرتف ايااصٜ ٟػااٛم قا
اْٝٗ٫اض بػرب ؾهٛض ااُاٚ , ١اٱخا٬ز قا ايطاماٚ , ١قراٌ شياو ا٫حناطاف ايؿهاطٟ
ٚايعكس. ٟ
ؾًكس نإ ايرتف ايص ٟاقاا ا٭ََٚ ١ا قاامر٘ َأ ضز ؾعاٌ متثاٌ يف اْ٫اعٚا٤
ٚاْ٫كطاف ٔ ايعُاض ٠اياز ١ٜيٮضٚ ،اراش اغراا ايك ٠ٛىل  ١ايعٖاس يف اياسْٝا
غرب يف اْٗٝاض ا هاض ٠اٱغ. ١َٝ٬
ؾاا ٬اياارتف ٚاٱخاا٬ز قا ا٭ضَ ،كراا ٛوٍ ؾااط ا  ٫ٚ ,اْ٫ااعٚا ٤اأ ُاااض ٠ا٭ض،
َكر ٍٛنصيو  ,ؾاايرتف اؾػاس اجلاْاب ايطٚماٚ ٞايعٓاٚ , ٟٛايؿهاط ايٓ اطف أ
َكههااٝاس ايعك ٝااس ٠ايكاا ٚ ١ ٝايكاُ٥اا ً ١اا ٢ؾه ااط اٱضحاااٚ ٤ايي ااطم ايك ااٛؾ,١ٝ
( َٔ )65احٌ اْي٬ق ١مهاض ١ٜؾاًَ , ١ز /رس ايهط ِٜبهاض َ ,طحع غابل ,م 46- 45
( )66ا هاض ٠اٱغٚ ١َٝ٬ا هاض ٠ايعاقط , ٠ز /رس ايػت رٛز  ,زاض ايؿهط َ,كط  , ّ1981 ,م
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اؾػ ااس اجلاْ ااب اي ااازٚ ٟا ػ اا ٞيف تعُ ااه ا٭ضٚ ,،ناْ اات ايٓه ٝااَٛ ١ح اا َ ١اأ
ا٫حنػاااض ايؿاااٌَ يف نااٌ َٝاااز ٜٔا ٝاااَٝ , ٠ااسإ ايؿهااط ٚايعًااِ َٝٚ ,ااسإ ا٭زا
ٚايؿاأ َٝٚ ,ااسإ ايػٝاغااٚ ١ا٫قهكاااز ٚا ااطا َٝ ,ااسإ اٱْهاااج ايااازٚ ٟايكاآا ٞ
ٚايعضا اا َٝ , ٞااسإ ايػ ااًٛى اخلًك ااٚ , ٞن ااصيو – قر ااٌ ن ااٌ ؾ اا – ٤ٞيف
 ٫قي٘ قا ا .

ايعكٝس ٠ايك َٚ , ١ ٝؿٗ ّٛايعرازَٚ ٠ؿّٗٛ

اااٍ

()67

ٚقشا ناْت ا هااض ٠ايػطبٝا ١ايعاقاط , ٠قاس بًػات شض ٠ٚايهكاسّ ايعًُاٚ ٞاياازٟ
ايص ٟحعٌ ايرعض ٜط ٣إ شيو ايهكسّ غُٓٝع اْ٫ههاغٚ ١غٝػاعس ايرؿاط , ١ٜق٫
إ نثها َٔ ايرامثت ٚايؿهط ٜٔايػاطبٝت باسٚ٤ا ٜؿكاس ٕٚثكاهِٗ بٗاص ٙا هااض٠
اياز , ١ٜم ٝيٛمظ اْا٘ َٓاص َٓهكاـ ايكاطٕ ايهاغاع ايعؿاط ايا٬ٝز ٟقاس قاامب
شيو ايهكسّ مطٚا ٬ٜٚٚس ٚؾكسا يًك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝايطٚمٝآ ١اس ؾاعٛا ايعاال
ايهكسّ .
ٖٚااصا َااا تٛن ا ٘ نهاباااس نااثه َاأ ايؿهااطٚ ٜٔايرااامثت ايػااطبٝت اَثاااٍ :
َايهٛؽ  ٚ ,اٚظؾايس  ٚؾرٓ ًط ٚ ,آيره ؾؿٝهػط ٚ ,آضْٛيس تٚ , ٜٓٛغهٖاِ  ,مٝا
ٜااط ٕٚإ حااٖٛط ا هاااضٜ ٠هُاأ يف َكَٛاتٗااا ا٭خ٬قٝااٚ ١ايطٚمٝااٚ , ١إ ا هاااض٠
ايػطب ٝااَ ١ك اااب ١ب اااخلٛا ٤ايطٚم اا ٞاي ااصٜ ٟؿك ااس اٱْػ ااإ ايػطب اآ ٞاق ااط ٚح ااٛزٙ
اٱْػاْ , ١ٝيٝعٝـ مٝاَ ٠از ١ٜؾ ػاب ٚ ,ل ٜعاس ياس ٣تًاو ا هااضَ ٠اا تعيٝا٘
يًرؿاطَ ١ٜأ تكااٛضاس َٚؿااَٖٚ ِٝرااازٚ ٨قا ِٝتكااً يكٝااز ٠ايرؿااطٚ ١ٜتػاُ اااا
بايُٓٚ ٛايرتق ٞا كٝكٝت .

(َ )67ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

(. )68

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م . 254- 253

( )68ا هاض ٠اٱغٚ ١َٝ٬ا هاض ٠ايػطب ,١ٝزضاغَ ١كاضْ , ١ز /تٛؾٝل ايي , ٌٜٛايرتاث اٱغَ, َٞ٬كط  ,م.71- 66
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اخلامتة  :ايُٓٛشج ا هاض ٟاييًٛا  ٫ :رًٛا اََ ١أ ا٭َاِ َأ تػا  ٌٝبعاض
ايكااؿ اس يف تاااضٜذ ا هاااض , ٠غااه إ َااا متهاااظ باا٘ مهاااض ٠اأ مهاااضٖ ٠اا ٛقاا٠ٛ
ا٭غؼ اييت تكًٗٝ ّٛا ٚ ,ايهأثه اياص ٟحتسثا٘ يف ا ٝااٚ , ٠اخلاه ايعُا ِٝاياصٟ
ٜكٝب اٱْػااَْ ١ٝأ قٝاَٗاا ; ٚنًُاا ناْات ا هااض ٠ضباْٝا ١يف َكاسض قُٗٝاا ,
اي ١ٝيف ضغايهٗا  ,قْػاْ ١ٝيف ْع هٗا  ,اخ٬ق ٘ٝيف اتاٖاتٗا ٚ ,اقع ١ٝيف َرازٗ٥اا,
ناْت اخًس يف ايهاضٜذ ٚ ,اْؿع يًرؿطٚ , ١ٜاحسض بايههط. ِٜ
ٚايعك ٝااس ٠اٱغ اا ١َٝ٬ايكا ا  ٖ , ١ ٝااٚ ٞم ااسٖا ايك ااازض ً ٠اا ٢بعا ا ا ه اااض٠
اٱغااَ ١َٝ٬اأ حسٜااس  ,٭ْٗااا ٚمااسٖا ايكاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ايهٛمٝااس اييًاال ايااصٟ
ٜكا ا

ايع٬ق اا ١ب اات ايدًٛق اااس ٚاٱي اا٘ ا اال غ اار اْ٘ ٜٚ ,كا ا

ايع٬ق اا ١ب اات

ايدًٛقاس ٚبعهٗا ً ٢اغااؽ َأ ايههاطٚ ,ِٜايكا ِٝا٭خ٬قٝاً ٚ , ١ا ٢ايعايٝا ١يف
ضغا ااايهٗا ٚ ,ايٛاقعٝا اا ١يف َرازٗ٥ا ااا ٚ ,اٱْػا اااْ ١ٝيف ْع هٗا ااا ؾؿا اا ٞا ااٌ ايعكٝا ااس٠
ايك ٜ ١ ٝه ٕٛايرٓا ٤ا هااضَ ٟؿارعا باطٚح ايكٝااّ ىلال ا٫غاهد٬ف ٚ ,ق ا٤٬
نًُاا ١ا يف ا٭ضٚ , ،تٗ ٦ٝاا ١ايملااطف ايٓاغ ااب ٭زا ٤ايطغااايٚ , ١حتك ٝاال ؾا ً ٝاا١
اٱْػإ يف ايهٚ ٕٛؾل َٓٗج ايعرٛز١ٜ

غر اْ٘ ٚتعاا يف نٌ حٛاْب ا ٝا.٠

ٚايعااال ايٝاا ّٛىلاحاا ١قا مهاااض ٠قاُ٥ااً ١اا ٢اغاااؽ ق ا  , ٝ٭ٕ ا هاااض٠
ايػطب ١ٝاي ّٛٝقا ٢ً ١ُ٥قُٖاٍ نطاَ ١اٱْػاإ ٚقُٝها٘ ٚ ,ا هرااض ايازٜا ١ايٓؿعٝا١
ٖ ٞايػا ١ٜا٭غاؽ .
ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠تعٝس قيٗٝا قااْٗا با ٚبطغاا٫ت٘ ٚبًكا٥ا٘
 ٚساياا ١حعا٥اا٘ ٚ ,بااايك ِٝايعًٝااا اياايت ٜ ٫هاا ٕٛاٱْػااإ قْػاااْا بػهٖااا ٜ ٫ٚ ,هاإٛ
يً ٝاَ ٠صام َ ٫ٚعٓ ٢بػٛاٖا.
ايرؿط ١ٜاي ّٛٝيف ماح ١قا مهاض ٠حسٜس ٠تعيٗٝا اياس ٫ٚ ٜٔتؿكاسٖا ايعًاِ ,
تعيٗٝااا اٱاااإ  ٫ٚتػااًرٗا ايعكااٌ  ,تعيٗٝااا ايااطٚح  ٫ٚحتطَٗااا اياااز , ٠تعيٗٝااا
اٯخط ٫ٚ , ٠حتطّ ًٗٝا ايسْٝا  ,تعيٗٝا ا ل  ٫ٚمتٓعٗا ايك , ٠ٛتعيٗٝا ا٭خ٬م
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 ٫ٚتػًرٗا ا ط , )69( ١ٜقٕ ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬ايك ٚ ٖٞ ١ ٝمسٖا ايايت حتكال
ايه ااٛاظٕ يف ا  ٝااا , ٠ايه ااٛاظٕ اي ااص ٟدنع ااٌ ا٭ض ،تهك ااٌ بايػ ااُا , ٤ي ٓٝااهج ٓ اا٘
مهاااض ٠تهعاااْل ؾٗٝااا ايعاااْ ٞايطباْٝااٚ ١ايكاااحل اٱْػاااْٜٚ , ١ٝه ا خ ٢ؾٗٝااا ايعكااٌ
ايؿها ااط بايكًا ااب ايا اا ; َٔ٪مها اااض ٠تكا ااً ّٛا اا ٢ايكػ ا ا يف ايٝا ااعإ با اات ايطباْٝا اا١
ٚاٱْػاْٚ ,١ٝايطٚمٚ ١ٝايازٚ ,١ٜايؿطزٚ ١ٜاجلُا ٚ ,١ٝايثايٚ ١ٝايٛاقعٚ ,١ٝايػٚ٪ي١ٝ
ٚا طٚ ,١ٜايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٚقشا نٓااا حناأ ايػااًُت ْعااٝـ ايٝاا ّٛمايااَ ١اأ ايهدًااـ اياااز ٟيف َٛاحٗاا١
ايهكاسّ اياااز ٟياس ٣غااه ايػااًُت  ,ؾاإٕ شيااو ٜ ٫عؿٓٝااا َأ ايٛاحٗاا ١ا هاااض, ١ٜ
َٚكهه ٢شيو إ ٜٛاح٘ ايػًُ ٕٛاي ّٛٝا هاض ٠ايازٜا ١ايٛثٓٝا , ١مبثاٌ َاا ٚاحا٘
اي ػ ا ااًُ ٕٛا٭ٚا ٥ا ااٌ ا ه ا اااض ٠اياز ٜا اا ١ايٛثٓ ٝا اا ١ايهُثً ا اا ١با ه ا اااض ٠ايؿاضغ ا اا, ١ٝ
ٚايرٝعْي , ١ٝا ٟبايك ِٝا هاض . ١ٜيكس متت ايٛاحٗ ١ا٭ٚا بت مهاض ٠اٱغاّ٬
ٚبت ا هاضاس ايٛثٓٚ , ١ٝايػاًُٜ ٕٛهاازٜ ٕٚهْٛإٛ

اطزَ ٜٔأ ازٚاس ا هااض٠

ايازٜااٚ ١تٓملُٝاتٗااا  ,بُٓٝااا ناْاات ؾاااضؽ ٚاياط ّٚيف قُاا ١ا هاااض ٠ايازٜاا ١اياايت ل
ٜرًػٗا امس قرًِٗ يف شيو ايهاضٜذ ٚ ,ناْت ايػًر١
ٜهٔ

هااض ٠ايكاٚ ِٝايراازٚ , ٨ل

هاض ٠اياز ٠اقٌ حتهُ ٞب٘ .

قْٓااا ًااو َااا  ٫متًهاا٘ ا هاااضاس اجلاًٖٝاا ١ايٝاا ٫ٚ ّٛغااسا  ٫ٚ ,يف اٚ ٟقاات ,
ًااو ايعكٝااس ٠ايكا ٚ , ١ ٝاياآٗج ايكا  ٝاياصٜ ٟكااً مٝااا ٠اخلًاال ٚ ,ماات
حنكل ايعكٝس ٠ايك  ١ ٝيف شٚاس اْؿػٓا ٚ ,حنكل ايٓٗج ايطباْ ٞيف ٚاقاع مٝاتٓاا
تااط ٟغاآٔ ا يف ايكااطاع ا هاااض , ٟباْهكاااض ا اال ٚ ,اْااسثاض ايرا ااٌ ٚ ,تعااٛز
مهاض ٠اٱغ َٔ ّ٬حسٜس  ,يهدطج ايعرااز َأ رااز ٠ايعرااز قا رااز ٠ضا ايعرااز ,
()70

 َٔٚنٝل ايسْٝا  ,قا غع ١ايسْٝا ٚاٯخط"٠

ٚا غايب ً ٢اَطٚ ٙيهٔ انثط ايٓاؽ ٜ ٫عًُٕٛ

( )69اٱغ ّ٬مهاض ٠ايػس  ,زٜٛ /غـ ايكطناَ , ٟٚههرٖٚ ١ر , ١ايكاٖط , ّ1995 , ٠م . 149
(َ )70ؿآٖٜ ِٝرػ ٞإ تك

 ,دُس قيب َ ,طحع غابل  ,م َٚ. 368ا بعسٖا.
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داللة املفهوم عهد الزيدية
The Denotation of the Concept at the Zaidieh

ملخص البحث ِرٓ الدزاض" ٛلدالل ٛاملفًّٕ عٍدد الصٖدٖد"ٛت ةّددىل حتق ق ٗدي زّٖ،ديت
ٔوٍّزّي يف ِدرٓ الداللدٛت ودَ ديه ٗدسُ ة طدٗىّي ددرٓ الداللدٔ ٛودس اغد

ٕٓ

لأل ر ّست ٔوعسف ٛوس  ،رٔ ْ ٔوس زدٔٓ وَ املفسِٗي املٍدزر ٛقث كن قطي ودَ
،قطسوّس 0
ٔةتكُٕ وَ و دؤ ٛمتّٗد ٔفصمني ٔ سمتْ:
ةطددىَ الفصددن اأٔه ،قطددسً املفّددًٕ ٔرددس ٞيف واضددخني :ص د

اأٔه ملفّددًٕ

املٕاف ٛت وَ صٗد ةعسٖفْ ٔ،قطسوْت ٔصزٗتْت ٔةطىَ الخسٌ٘ :وفًّٕ املاسلف ٛوَ
صٗد :ةعسٖفْت ٔوساةاْت ٔصزٗتْ وَ صٗد العىًٕت ٔغسٔط اأ ر ْ 0
ٔةطىَ الفصن الخدسٌٌ٘، :دٕاا املفّدًٕ املادسلج ٔصزٗد ٛكدن ٌدٕا يف واضدخني:
ةٍدسٔه اأٔه :وفّدًٕ الم ددات ٔالصدفٛت ٔالػددسطت ٔ صد

الخدسٌ٘ :ملفّدًٕ الاسٖددٛت

ٔالعدددت ٔاصصددست ٔاصتدٕج ا سمتدد ٛعمددِ، ٜدي الٍتددسٟس وٍّددس :عددً ددسٔش الصٖدٖددٛ
عمدد ٜوددٍّس ودزضدد ٛاملددتكمىنيت ٔقددٕدي مزٗدد ٛاملفّددًٕ –وددَ صٗددد ا

ددسه -ت

ٔوَ صٗد التفصٗنت اصتزٕا دسملفًّٕ املٕافدي ت ٔيف املفّدًٕ املادسلج وٍعدٕا اأ در
سلم ددات ٔال ددٕه املعتى ددد لمى ددرِات يف املف ددسِٗي اأ ددس -ٝالص ددف ٛت ٔالػ ددسطت
ٔالاسٖٛت ٔالعددت ٔاصصسٌّ، -دس صزدٛت ودل التفدسٔج يف ال دٕٚت ٔالطدعج تفددٌسِدس
الصفٛت ٔ،عيِس اصصست عم ٜال ةٗا تٔضدس

ال دٕه مزٗد ٛاملفّدًٕ املادسلج ت

ٖ ُ،كُٕ ال ٗد الٕازد يف الٍ ت قد ذكس لمتاصٗ ت ٔاالص اش عىدس عددآت ٔلدٗظ
مث ٛوعسزض درا املفًّٕ 0
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The Denotation of the Concept at the Zaidieh
RESEARCH BRIEF This study (The Denotation of the Concept at the
Zaidieh) aims to realize their opinion and their approach in this
denotation within explaining its divisions and its conditions of
consideration. Also this study aims to know what did they took into
consideration or what did they leave from the concepts included in
each division
The first chapter includes the divisions of the concept. This chapter
came in two researches . The first research was specialized for the
concept of agreement –its definition, divisions argument. The second
research was specialized for the concept of disagreement –its
definition, classes, argument according the totalizing and its
conditions of consideration
The second chapter includes : kinds of the disagreed concept and the
argument of each kind in two researches: the first discussed the
concept of cognomen, the adjective and the condition. The second
research was specialized for : the concept of aim, number ,
restricting. The conclusion included the most important results. Here
are some of these results
The group of Zaidieh didn't disagree the approach of school of
talkers. And this group believe in the argument of concept- form the
point of the totalizing. From the point of the detail this group proved
by the according concept. The group of Zaidieh prevented taking into
consideration the cognomen in the disagreed concept. The
authorized saying of the ideology is an argument – the adjective ,
condition, aim, number, restricting- with the variation of force and
weakness. The lowest is the adjective and the highest is the restricting
respectively. The controller of saying of the argument of the
disagreed concept is that the limit- which is mentioned in the textmust be mentioned for specification and for avoiding the else things,
and there is not anything against it on this concept
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املقدمة :
حتَُّ عمددي ،لددٕه الف ددْ وددَ ،فطددن العمددًٕت لكٌٕدْ املسةكددص اأضددسع أصكددسً الدددَٖ
ا ضدديو٘ اصٍٗددج يف غددعُٔ العاددسداج ٔاملعددسويجت ٖٔعددد وٗددداٌوس ٔاضددعوس أكددَ ُ،
ةمت ٘ فْٗ آزا ٞالعمىسٔ ٞاحمل ني يف غت ٜاملدراِا ا ضديوٗٛت ٔةٕصٗدد ٌظدساةّي;
ملس فٗدْ دود ٛالعادسد ٔالدايدت ٔلعدنَّ وٕضدٕا ِدرا الاضدد ضدٗكُٕ يف داللد ٛاملفّدًٕت
ِٕٔ ،صد واسصد الدالالجت يف عمي ،لٕه الف ْت ِٕٔ وَ املاسصد املّىّدٛت حتذ ةطد قس
لْ الاسصخُٕ سلاضد يف كخري وَ املراِا ا ضديوٖٗ ٔ ٛتطدس الادسصخُٕ ددرا
املفًّٕ عٍد الصٖدٖٛت الوَ قسٖا ت ٔالودَ عٗددت صتد ٜالمضظدٛت دن

ٖتطدس حتق

مددد الدددالالج ػددكن عددسًت ٔ الاضددد يف ،لددٕه ِددرا املددرِا ٔفسٔعددْ الشاه

ال
ددس و

صدداسوت لددرلك آحددس الاسصددد  ُ،ةكددُٕ اداللدد ٛاملفّددًٕ عٍددد الصٖدٖددِ ٛدد٘ وٕضددٕا
ِرالاضد .

أهنِّية البحث :
ل د سش كدخري ودَ عمىدس ٞاملدرِا الصٖدد ٙيف ِدرا العمديت فكتادٕا فٗدْ وعلفدسج
ةعد ددق ةسٖ دد ٛيف اأِىٗق ددٛت ٔاض ددت مٕا ٍظسٖ ددسج سل ددٛت ٔٔاف ددٕا ةريِ ددي ع ددَ م ددد
ٔارتّسدت ٔعم ٜالسةي وَ ٌّ،ي ٖطمكُٕ ٌّس ودزض ٛاملتكمىني حتالًّ  ،قُ وس مفٕٓ ودَ
حتال
حسٔ ٚعمىٗ -ٛالضدٗىس يف ،لدٕه الف دْ -ال ٖدصاه صادٗظ اأدزاشت وطٕ دسو; ًّ
ال مٗن الر ٙصظ٘ سلطاسعٛت دُٔ ٖ ُْ،يق٘  ٙ،اِتىدسً -دزاضدٔ ٛق ٗ دسو -ودَ
الاسصخني ٔذٔ ٙاال تصسص صت ٜالًٕٗ; ٔملس لرلك وَ ِ،ىٗدٛت ف دد كدسُ ا تٗدسز
الاسصد الدالل ٛاملفًّٕ عٍد الصٖدٖ ٛأضاسب ِ،ىّس:
 1املطسِى ٛاملتٕاضدع ٛيف حت دساش زٔاٟدل ِدرا العمديت الضدٗىس ٔحندَ  -يف العدس
ا ضيو٘، -صٕش ودس ٌكدُٕ حتلٗدْت يف ِدرا العصدست الدر ٙكخدسج فٗدْ الٍدٕاشه
ٔاملط ددتزداجت ٔق ددنَّ فٗ ددْ ف ددْ األ ددٕهت ٔاالض ددتٍاسطت ٔاالرتّ ددسدت ٔ ا دو ددٛ
املتٕاضع ٛلماضد العمى٘ يف ،لٕه الف ْ 0
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 2وعسف ٛودٍّس الصٖدٖدٛت ٔ سٖ د ٛة طدٗىّي لمىفدسِٗيت ٔاملدزضد ٛالد ٍٖتىدُٕ
حتلّٗددست و دَ صٗددد العىددًٕت ٔو دَ صٗددد ا صددٕص ٗددسُ وددٍّزّي يف ةددسةٗاّي
إٌٔاا املفسِٗي 0
ٗسُ وس  ،رٔا ْ وَ ،قطسً املفًّٕت ٔوس زدقٔٓت ٔوس كسُ ٍّٗي حمن يىلت ٔ

3

ٗسُ ٌٕا ِرا ا يىل 0

خطة البحث :
ٖتكُٕ الاضد وَ و دؤ ٛفصمني ،ضسضٗني ٔ سمت:ٛ
الفصن اأٔه  :ص

أقطسً املفًّٕت ٔردس ٞيف واضدخني :ةٍدسٔه املاضدد اأٔه

وفّ ددًٕ املٕاف ددٛت ٔفٗد دْ حيح دد ٛوطسل ددا  :اأٔه لتعسٖ ددج وفّ ددًٕ املٕاف ددٛت ٔالخ ددسٌ٘
صد د

أقط ددسً وفّ ددًٕ املٕاف ددٛت ٔرْع ددن الخسل ددد لاٗ ددسُ صزٗ دد ٛوفّ ددًٕ املٕاف ددٛت

ٔةطىَ املاضد الخسٌ٘ اصدٖد عَ وفًّٕ املاسلف ٛيف حيحد ٛوطسلدات رْعدن اأٔه
لتعسٖ ددج وفّ ددًٕ املاسلف ددٔ ٛوساةا ددْت ٔ صد د

الخ ددسٌ٘ صزٗ دد ٛاملفّ ددًٕ املا ددسلجت

ٔةٍسٔه الخسلد غسٔط العىن سملفًّٕ املاسلج0
،وس الفصن الخسٌ٘  :ف د ةطىَ ٌٕ،اا املفًّٕ املاسلج ٔصزٗتّس يف واضخني:
ةٍسٔه اأٔه وفًّٕ الم ات ٔالصفٛت ٔالػسطت يف حيح ٛوطسلات صد

اأٔه

ملفًّٕ الم ات ٔةٍسٔه الخسٌ٘ وفًّٕ الصدفٛت ٔفدسد الخسلدد ملفّدًٕ الػدسطت ٔةطدىَ
املاضددد الخددسٌ٘ وفّددًٕ الاسٖددٛت ٔالعددددت ٔاصصددست يف حيحدد ٛوطسلددات ةٍددسٔه اأٔه
وفًّٕ الاسٖٛت ٔ ص
ٔ ٌّٗ،ددث ِ ددرا الاض ددد

الخسٌ٘ ملفًّٕ العددت ٔالخسلد ملفًّٕ اصصس0
سمت دد ٛاصت ددٕج عم دد ِ، ٜددي الٍت ددسٟست ٖمّٗد دس قسٟى دد ٛاملص ددسدز

ٔاملسارل0
ٔآ س دعٕاٌس  ُ،اصىد هلل زب العسملني
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متهيد :
ةٍ طي دالل ٛالمفظ العس د٘ عمد ٜاصكدي يف ٌظدس الصٖدٖد ٛحتق قطدىني ،ضسضدني
ِىددس :داللدد ٛاملٍطددٕ ت ٔدالل د ٛاملفّددًٕت ٔيف ِددرا ٖ ددٕه ا ددَ املسةطددٜا 1ازمحددْ اهلل :
االمفظ العس ٘ يف داللتْ عمٔ ٜرّني ، :صد ِىس ٖدده عمد ٜاملعٍد ٜوٍطٕقدْ; : ٙ،
سعتا ددسز و ددس ٔض ددعْ الٕاض ددل عيو دد ٛل ددْت ٖ ٔ،ط ددتمصوْ ودلٕل ددْت ٔا

ددس ٖ ددده عمٗ ددْ

وفّٕودْ ال وطٕقددْ; أٌَّددْ :حتوَّددس ٖ ُ،ددده عمٗددْ يف حمددن الٍطددي فّددٕ املٍطددٕ ت  ٔ،يف
ةري حممْ فّٕ املفًّٕ

ا2

ت ٔالخسٌ٘ ِٕ وٕضٕا مخٍس كس ة٘:

ال  :ةعسٖج دالل ٛاملٍطٕ :
 ٔ،و
ةعين دالل ٛاملٍطٕ عٍد الصٖدٖد :ٛاودس دهَّ عمٗدْ المفدظ يف حمدن الٍطدي ا 3ت ٔ
املساد ٕدي وس دهَّ عمْٗ المفظ يف حمدن الٍطديت املعٍد ٜالدر ٙده عمٗدْ المفدظ يف
حمددن الٍطدديت  ٔ،داللدد ٛالمفددظ عمدد ٜصكددي غدد٘ ٞوددركٕز يف الددٍ ت ٔوددتمفظ ددْ;
ِٕٔ قٗد

ساش املفًّٕ ا 4ت ٔوَ ذلك قٕلْ ةعدسق { :وَسَثَبئِجُكُىُ انالَّتِي فِي حُجُىسِكُى يِّنٍ

َِّغَأئِكُىُ انالَّتِي دَخَهْتُى ثِهٍَِّ }ا ; 5فٍ

ا ٖ ٛفْٗ دالل ٛعم ٜقسٖي ٌكدس الس ٗاد ٛالد يف

صزس السرن ت وَ شٔرتْ ال د دن ّدس ت ٔالداللد ٛعمد ٜقدسٖي الس ٗادٍِ ٛدس داللدٛ
سملٍطٕ 0
1

ِٕ :امحد َ حيٗ َ ٜاملسةط ٜدَ وفطدن دَ وٍصدٕز دَ صزدسش دَ عمد٘ دَ حيٗد ٜدَ ال سضدي دَ ٖٕضدج الدداع٘اٖكٍٜ

س وسً املّدٍٖ،ٔ - ٙىس ٔرد يف
ِرا الاضد فّٕ املعين -ت وَ اغّس ٟ،ى ٛالصٖدٖٛت ةٕيف ضٍِ 840 ٛد ٍٖظس ةس

تْ :الادز الطدسللت ٔ 84/1ودس عددِست اأعديًت

0 269/1
ا 2وٍّددسش الٕلددٕه حتق وعٗددسز الع ددٕه يف عمددي األددٕهت ال ددَ املسةطدد - ٜالطددس ي ةس

تددْ -ت ق ٗددي د 0امحددد عمدد٘ وطّددس

املد رٙت داز اصكى ٛالٗىسٌٗٛ
لمطاسعٔ ٛالٍػست ط1/ت ِ1412د ً 1992 -ت ص 0 835
ا 3الفصدٕه المعلعٖددٛت لدسزً الدددَٖ حت دساِٗي ددَ حمىدد ددَ عاددد اهلل اددسد ٙالددٕشٖست ق ٗي:حمىدد حيٗد ٜضدس عددصا ُت وسكدص
ال اذ ٔالاضٕذ الٗىينت ط1/ت
ِ1422دً2001 -ت ص0 216
اٍٖ 4ظسٌ :ظسً الفصٕهت العيو ٛاصطَ َ امحد اجليهت ج ِ 1048دت " وطٕط" ٔزق0 240ٛ
ا 5ضٕز ٚالٍطس :ٞآٖ0 23 ٛ
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حسٌٗس ، :قطسً دالل ٛاملٍطٕ عٍد الصٖدٖ:ٛ
قطىث الصٖدٖ ٛدالل ٛاملٍطٕ حتق لسٖحت ٔةري لسٖحا0 6
 -1املٍطٕ الصسٖح ِٕ :ا وس ٔضل المفظ لدْ سملطس دٛت  ٔ،التطدىَ ا 7ت ٔمسَّدسٓ
ا َ املسةط ٜازمحْ اهلل " دسلٍ "0ا 8ت وخدسه املطس د ٛيف قدٕه السضدٕه ا" 
فٗىس ض ث الطىس ٞالعػس"ا ; 9فّٕ لسٖح يف ٗسُ ودس

دا ودَ الصكدس ٚت ،وّدس

التطد ددىَ فّٕتكداللد دد ٛا ٌطد ددسُ عمد دد ٜاصٕٗاٌٗ دد ٛت ٔداللد دد ٛقد ددسً شٖد ددد تعمد ددٜ
ال ٗسًا0 10
ٔلعددنَّ ِددرٓ الدَّالدد ٛةكددُٕ ،كخددس ٔضددٕصوس يفت قٕلدْ ةعددسق{ :وَؤَحَنما انهّنلُ انْجَ ْنََ وَحَنشَّوَ
انشِّثَب}

ا11

ت فسلٍ

ده وٍطٕ قْ الصسٖح عم ٜرٕاش الاٗل ٔقسٖي الس س0

 -2املٍطددٕ ةددري الصددسٖح ِٔددٕ :اوددس

ٖٕضددل المفددظ لددْ دصددد ِىددست ٔحتندس ٖددده

عمْٗ سلمصًٔ ا 12ت ٔامل صٕد مفظ "لْ"  ٙ،ملس ،فدسدٓ; ٔلفدظ" دصدد ِىدس"; : ٙ،
 ُ،المّفظ
َّ

ٖٕضل لْت ال سملطس ٛت

ٔال سلتطىَ ا 13ت ٔحتنس ده عم ٜاصكي طسٖي االلتصاً; أُّ المفظ وطدتمصًت
ٔذلك ٖعين  َُّ،المفظ

ٖٕضل لمضكيت ٔلكَ اصكي فْٗ الشً لمىعٍ ٜالرٙ

اٍٖ 6ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص0 216
اٌ 7فظ املصدز الطس ي0
اٍٖ 8ظس :وٍّسش الٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت ص 0 396
ا 9زٔآ الااددسز ٙمفظ"حددي فٗىددس ضد ث الطددىسٔ ٞالعٗددُٕ  ٔ،كددسُ عػددسٖسو العػددس "000سب"العػددس فٗىددس ٖطد  ٜوددَ الطددىسٞت ددسقي
1412ت 540/2ت ٔوطميت مفظ"فٗىس
ض ث االٌّسز "000سب "وس فْٗ العػست سقي" 0 " 981
اٍٖ 10ظسٌ :ظسً الفصٕهت ٔزق0 240 ٛ
ا 11ضٕز ٚاجلىع:ٛآٖ0 9 ٛ
ا 12الفصٕه المعلعٖٛت ص0 216
اٍٖ 13ظددسٌ :ظددسً الفصددٕهت ٔزقد، ;241 ٛلددٕه الف ددْ ا ضدديو٘ ادالالج األفددس

ت د  0عاددد ال ددسدز حمىددد غددضسةٛت ِ1413دد -

ً 1992ت ص0 29
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ا14

ٔضل لْ ذلك المفظ

ت ٔعم ٜذلك ةكُٕ الداللد ٛااللتصاوٗدْ ودَ املٍطدٕ ت

ُ،
ٔوَ ،وخمتْ قٕلْ ةعسق { :وَعهَى انًَْىْنُىدِ نَلُ سِصْقُهُنٍَّ وَكِغْنىَتُهٍَُّ ثِنبنًَُْْشُو } ا ; 15ودل َّ
 ُ،لفددظ الدديً
الٍطددا ٖكددُٕ لدديبت ٌٔف دد ٛالٕلددد عمدد ٜاأب دُٔ ت اأً حتالَّ َّ
ٖٕضل فسدِ ٚدرَٖ اصكىدنيت ٔلكدَ كديو وٍّدس الشً لمضكدي املٍصدٕص عمٗدْ
يف ا ٖ ٛا0 16
أقسام املهطوق غري الصريح:
ٍٖ طي املٍطٕ ةري الصسٖح عٍد الصٖدٖ ٛحتق حيحٌٕ، ٛاا وَ الداللِ ٛد٘ :داللدٛ
ا17

االقتطسٞت ٔدالل ٛالتٍاْٗ ٔا أسٞت ٔدالل ٛا غسز0 ٚ

ٔ سٖددي اصصددس يف ِددرٓ اأٌددٕاا  َُّ،املدددلٕه عمٗددْ ددساللتصاً حتوَّددس ٖ ُ،كددُٕ و صددٕدوا
لمىتكمي وَ المفظ سلراجت ٔحتوَّس  ُ،ال ٖكُٕ و صٕداوا0 18
فداللدد ٛاالقتطددسٔ ٞا أددس ٞةسةاطددسُ كددُٕ الدديشً و صددٕدوا لمىددتكميت يف صددني ال
ٖكددُٕ ذلددك يف داللدد ٛا غددسزٚت فىددس كددسُ و صددٕدوا لمىددتكمي :حتوِّددس ٖ ُ،تٕقددج عمٗددْ
لددد املددتكمي ت  ٔ،لددض ٛالكدديً فّددٕ داللدد ٛاالقتطددسٞت ٔو دس
دالل ٛالتٍاْٗ ٔا أسٞت ،وَّس حتذا

ٖكددَ كددرلك فّددٕ

ٖكَ و صٕداو لمىتكمي فٗطدى ٜداللد ٛا غدسزٚا; 19

ٖٔتطح ذلك يف ا ة٘:

اٍٖ 14ظددسٌ :ظددسً الفصددٕهت ٔزقدد ;241 ٛةفطددري الٍصددٕص ت د 0حمىددد اد ددا لددستت املكتدا ا ضدديو٘ت ددرئجت ط4/ت ِ1413دد -
ً 1993ت 0 594/1
ا 15ضٕز ٚالا س:ٚآٖ0 233 ٛ
اٍٖ 16ظس :ةفطري الٍصٕصت ; 595/1ا،حس الما ٛيف ا تيىل اجملتّدَٖتص0 319
اٍٖ 17ظس:وٍّددسش الٕلددٕهت ص  ;837املصددف ٜيف ،لددٕه الف ددْت العيودد ٛامحددد ددَ حمىددد ددَ عمدد٘ الددٕشٖست جِ1372ددت داز الفكددست
دوػيت حتعسد ٚاعٛت ً2002ت ص0 689
اٍٖ 18ظس :املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص0 693
اٍٖ 19ظس :وٍّسش الٕلٕهت  ;837الفصٕه المعلعٖٛت ص0 216
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الٍٕا اأٔه  :دالل ٛاالقتطسٔ ٞصَ ال ٕه:
 -،ةعسٖج دالل ٛاالقتطس :ٞاالقتطدس ٞلادِ :ٛدٕ الطمدات  ٔ،االضدتمصاً ِٔدٕ وصددز
اقتطٜت وعٍ ٜالطما ت ٔاقتط ٜالدَٖ :ماْت ٔاقتط ٜاأوس :اضتمصوْ ا0 20
،وس يف االلطي فٗعين :دالل ٛالمفظ عم ٜوطكٕج عٍْ وطىس ٖتٕقج عمٜ
 ُ،المفظ ٖ تطد٘
ة دٖسٓ لد املتكمي  ٔ،لض ٛالكيً ع ي  ٔ،غسعساَّ ٙ، ; 21
ذلك املدلٕه ت ٔلٕ

ٖكَ ٍ

ا22

لسٖح0

ٔعمدد ٜذلددك فسمل تطدد٘ وددس ٔرددا ة دددٖسٓ ت لطددسٔز ٚلددد املددتكمي ت  ٔ،لددضٛ
الكيً ع يو  ٔ،غسعسو ت ٔدرٓ الدالل ٛغس سُ عٍد الصٖدٖ:ٛ

ا23

اأٔه  ٖ ُ، :صد املتكمي حتفسد ٚذلك املعٍ0ٜ
الخسٌ٘ ٖ ُْ، :تٕقج عم ٜقصدٓ ت  ٔ،ةٕقج الصض ٛالع مٗ ٛت  ٔ،الصض ٛالػدسعٗٛ
عم ٜقصدٓ ت فٕٗلج المفظ دٌْ ٖ تط٘ ذلك املعٍ0ٜ
 ُ،دالل دد ٛاالقتط ددس ٞعٍ ددد
ب ٌ، -ددٕاا دالل دد ٛاالقتط ددس : ٞمم ددس ض دداي ذك ددسٓت ٖت دداني َّ
الصٖدٖ ٛةتكُٕ وَ حيح، ٛقطسً:
ال طي اأٔه :وس كسُ املدلٕه فْٗ وطىساو لطدسٔز ٚلدد املدتكمي ت ودَ ذلدك :
ا24

قددٕه السضددٕه ا" زفددل عددَ ،و د ا طددد ٔالٍطددٗسُ ٔوددس اضددتكسِٕا عمٗددْ"

ت

فس طددت ٔالٍطددٗسُ ت ٔا كدسآ ت وددَ اأودٕز الٕاقعدد ٛفعديوت ٔوددَ احملدسه زفعّددس ت
ةري  ٌّْ،ال د وَ زفل صكي صتٖ ٜخاث لد املتكمي ت فسفل اصكي الٕارا عىدس
اٍٖ 20ظس :املعزي الٕضٗ ت 0 743/2
اٍٖ 21ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;836الفصٕه المعلعٖ ٛتص0 216
اٍٖ 22ظس :وٍّسش الٕلٕهت ت ص0 836
اٍٖ 23ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ٌ ;836ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
اِ 24را المفظ ال ٔرٕد لْت ول كخس ٚذكسٓ وَ قان األٕلٗنيت ٔالف ّسٞت ٔاصددٖد  ،سردْ اصدسكيت ٔا دَ وسردْت ٔقدسه عٍدْ
اصسكي صدٖد لضٗح عم ٜغسط
الػدٗاني ٔ رسردسٓت ٔ ،سردْ ا دَ صادسُ يف لددضٗضٛت ٔ لفظدْ يف كتدا اصددٖد "حتُ اهلل زدسٔش  ٔ "000مفدظ"حتُ اهلل ٔضددل
 "000املطتدزكت 216/2ت
سقي 2801ت كتسب الطي ت ضٍَ ا َ وسرْت 659/1ت سقي 2043ت سب ي املكسٓ ٔالٍسض٘; لضٗح ا َ صادسُت  ;202/16شٔاٟدد
الإٖصسٔ 126/2 ٙقسه عٍْ حتضٍسدٓ لضٗح 0
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ُ،
لدز عٍّيت ِٕٔ الع سبت  ٔ،املعا در ٚت لطدسٔز ٚلدد املدتكميت فٕردا ال دٕه َّ
المفظ ٖ تطْٗ ال صدسحيْ ; أُ لدسحيْ ال ٖصدد

دسِسٓت فعدسىل ودَ ذلدك
ا25

 َُّ،لسٖح المفظ ةري و صٕد تٔحتٌَّىس امل صٕد وسٖطتمصوْ0

ال طي الخسٌ٘ :وس كسُ املدلٕه فْٗ وطىساو لطسٔز ٚلض ٛالكديً ع ديو0ت ٔودَ
ذلك قٕلْ ةعسق{ :وَاعْإَلِ انْقَشْيَخَ اناتِي كُنَّب فِ هَب وَانُِْ ْنشَ اناتِني ؤَقْجَهْنَنب فِ هَنب}
ِ،ن ال سٖ ٛت ِٔ،ن العريت حتذ لٕ

ٖ دَّز ذلدك

ا26

; ٔ :ٙ،اضدده

أُ ضدعاه
دح ذلدك ع ديو; َّ
ٖص َّ

ال سٖٔ ٛالعري ممتٍل ع يوت ٔالمفظ ٖ تط٘ ذلدك تال صدسحيْ ت ٔ َُّ،املاس دا
ْ قسلد سلمفظ حتفسد ٚذلك امل تطٜا0 27
ال طي الخسلد  :وس كسُ املدلٕه فْٗ وطىسوا لطسٔز ٚلض ٛالكيً غسعسو ت وخدن
ٕ ٖ ُ،ه زرن

س  :اعتي عادك عين دلج ; فسلكيً ٖ تط٘ د دٕه العادد يف

ومك ال سٟن ت صتٖ ٜكُٕ العتي عٍْ لضٗضس غسعسو ; أَُّ لض ٛالعتي وسةا
تض ي غسط غسع٘ ت ِٕٔ كدُٕ املعتدي وسلدك ملدَ ٖعت دْ ت لدرا فد ُ املاس دا
ْ

ٖ صد ْ ودلٕه لسحيْ ت ٔحتٌَّىدس قصدد و تطدسٓ ف د ت ِٔدٕا الديّشً عدَ

الصدسٖح;  :ٙ،عددَ العتدي ت ِٔددرا الديشً ِددٕ املمددكت ٔعمدِ ٜددرا ال دد وددَ ة دددٖس
د ددٕه العاددد يف ومددك املعتددي لٗصددح العتددي غددسعسو ت مٗ دد ٖكددُٕ املعٍدد ٍِ ٜدس:
دي ف د ُ لددسٖح ِددرا المفددظ ةددري وددساد ت
ومكددين عادددك دددلج أعت ددْ أ ; 28وددَ حد َّ
ٔحتند دس امل ددساد ود دس ٖط ددتمصوْ ت فكسٌد دث دالل دد ٛالمف ددظ عم دد ٜاض ددتدعس املم ددك دالل ددٛ
اقتطسٞت ال دالل ٛةصسٖح 0

اٍٖ 25ظس:الفصٕه العلعٖٛت  ;216وٍّسش الٕلٕهت صٌ ;836ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
ا 26ضٕزٕٖ ٚضج:آٖ0 82 ٛ
اٍٖ 27ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص ٌ ;216ظسً الفصٕهت ٔزق، ;241 ٛلٕه الف ْت د غضسةٛت ص0 32
اٍٖ 28ظس :غس الفصٕه المعلعٖٛت ٔزق0 241 ٛ
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الٍٕا الخسٌ٘  :دالل ٛالتٍاْٗ ٔا أس: ٞ
ا أس ٞلا ٛوصدز حتذ ٖ سهٔ، :ود ٖٕو ١حتأس ٞوعٍ، :ٜغسزأِ ; 29دٕ عكدظ ا دسٞ
الر ِٕ ٙا غسز ٚسألس ل لمت دًت ٔا أس :ٞا غسز ٚسألس ل لمتد سا0 30
،وددس يف االل ددطي فّددٕ :اقدد اُ اصك ددي ٕلددج حتذ لددٕ

ٖكددَ ذل ددك الٕل ددج

حتُ اصك ددي امل دد ُ ت لددٕ
لتعمٗ ددن اصك ددي لك ددسُ االقدد اُ ددْ عٗ ددداو0اَّ ٙ، ; 31

ٖك ددَ

لمتعمٗددن لكددسُ اق اٌددْ ددْ ةددري و اددٕه ; أٌَّ دْ ال ويٞو دٍٗ ٛددْ ٔ ددني وددس اق د ُ ددْ ت
ٔةطى ٜداللتدْ يف االلدطي "ةٍاٗدْ ٌد
الٍ

ٔ، ٔ،و ٜحتلْٗ; ال ٌ ٌْ،

 ٔ،حتأدسٌ ٞد "ا 32ت فٗ دسه  :قدد ٌادْ حتلٗدْ

لسٖح فْٗ ا0 33

 ُ،العيق ٛني املعٍٗني المإٔ ٙااللطيص٘ ةادٔا ضعٗف ٛت حتُ
ٖٔادٔا َّ

ةكَ

وعدٔودد ٛت ٔعم دِ ٜددرا ف د َُّ اصكددي امل ةددا عمددٔ ٜلددج مددسىل االفددس ٞت ال د ةددده
لإٖدسو عمدد ٜالتع ٗددا ٔالتطدداٗا ت ٖددٕو ١حتق ِ َُّ،ددرا الٕلددج عمدد ٛلمضكددي الددٕازد يف
الد ددٍَّ ت ضد ددٕأ ٞزد يف ك د دديً اهلل ةعد ددسق  ٔ،يف ك د دديً زضد ددٕه اهلل ا ت  ٔ،ك د دديً
ا34

الددسأٙت

ٔوددَ ،وخمدد ٛوددس ٔزد يف كدديً اهلل حنددٕ قٕلددْ ةعددسق{ :وَانغَّننبسِ ُ وَانغَّننبسِقَخُ

فَبقْطَُُىاْ ؤَيْذِيَهًَُب جَضَاء ثًَِب كَغَجَب َكَبالً يٍَِّ انهّلِ وَانهّلُ عَضِيضح حَكِ ىح} ا0 35

اٍٖ 29ظس :املعزي الٕرٗصت ص 0 683
اٍٖ 30ظس :ال سوٕع احملٗ ت 0 32/1
اٍٖ 31ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ٌ ;837ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
اٍٖ 32ظسٌ :فظ املسارل 0
اٍٖ 33ظسٌ :ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
ا

34

كيً السضٕه وخن :اقٕلْ "" "وَ ،صٗس ،زضدسو وٗتد ٛفّد٘ لدْ "ده صدسٖح الدٍ

حتُ الدر ٙحيد٘ اأزض املٗتدٖ ٛتىمكّدس; الُ

الدديشً يف لفظ"لددْ" ،فددسد املمددكت ٔو دس حتُ الددر، ٙصٗددس اأزض قددد اةصددج س صٗددسٞت ٔازةددا ِددرا الٕلددج وددل اصكددي "املمددك"
مسىل"الفس"ٞت ٔ،ود ِرا االزةاسط حتق  ُ،ا صٗس ِٕ ٞعم ٛالتىمك ; ٔاصدٖد  ،سرْ الااسزٙت سب"وَ اصٗد ازضسو وٕاةسو"823/2
كدديً الددسأ ٙحنددٕ قددٕدي" :ضددّ ٜزضددٕه اهلل ""يف الصددي ٚفطددزد"ت ده وٍطٕقدد ٛالصددسٖح عمدد ٜضددّٕ السضددٕه ا" يف الصدديٚ
ٔضدزٕدٓ ت اصدددٖد زٔآ  ،دٕ دأٔد يف الصددي " ٚدسب ضددزدة٘ الطدّٕ فّٗددس ةػدّد ٔةطددمٗي" أ ; "1035ال ودر ٙيف الصددي " ٚدسب وددس
رس ٞيف التػّد يف ضزدة٘ الطّٕ"ٔ "395قسه صطَ ةسٖا تٔاصسكي يف الطّٕ ت"1208تٔ "1207قسه لضٗح عم ٜغسط الػٗاني
ا 35ضٕز ٚاملسٟد :ٚآٖ0 38 ٛ
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فسصكئ -رٕب ال طل -اق ُ ٕلج ِٕ الطسق ;ٛفمٕ

ةكدَ الطدسقٔ، ٛ

ٔلددج الطددسق ٛعمدد ٛلٕرددٕب اجلمدددت لكددسُ اق د اُ اصكددي ّددرا الٕلددج عٗددداو عددَ
ا36

الايةٔ ٛالاٗسُت

الٕلج يف ا ٖ ٛمسىل "الفس "ٞتٔ،ودد حتق

ٔوعٍ ٜآ س :حتَُّ ز

ِ َُّ،را الٕلج ِٕ عمَّْ ِرا اصكي تفتكُٕ الطَّسق ِ٘ ٛعمَّ ٛال طلت فد ذا ودس ق دي
ف و ددَ املكمف ددنيت يف  ٙ،شود دسُ ٔوك ددسُ ةسة ددا عمٗ ددْ صكى ددْ ت
الٕل ددج ك ددسويو و ددل ٙ،
;أُ اصكي ٖدٔز ول عمتْ ٔرٕدوا ٔعدووس 0
ٔالعكظ َّ
الٍٕا الخسلد  :دالل ٛا غسز:ٚ
ٌّ،ددس التمددٕٖح ػ ددٖ٘ ٞفّددي وٍ ددْ
ا غددسز ٚلادد :ٛةع ددٗني الػدد٘ ٞسلٗددد ٔحنِٕ ددست َّ ٔ،
ا37

املساد

،وَّددس يف االلددطي فّدد٘ :داللدد ٛالمفددظ عمدد ٜالشً ةددري و صددٕد لمىددتكميت ال ٖتٕقدج
عمْٗ لد الكيً ٔال لضتْت فٗ سه :حتغدسز ٚالدٍ

حتق اصكدي فّدٕ

ٖ تطدْ ٔال

 ُ،اصكددي املطددتفسد
ٔ،ودد حتلٗددْا 38ت ٖٔادددٔا  َُّ،اأضددسع الددر ٙة دًٕ عمٗددْ ٖتىخددن يف َّ
ٕضس تّس ٖكُٕ ةري و صٕد سلدراج تودَ ٌسصٗدِٔ; ٛدٕ الشً لمضكدي الدر ٙده عمٗدْ
املٍطٕ الصسٖح لمٍ

وَ ٌسصٗ ، ٛس0 ٝ

ٔوَ ذلك قٕلْ ةعسق{ :ؤُحِما نَكُىْ نَ ْهَخَ انصِّ َبوِ انشَّفَنُُ ِِنَنى َِغَنأئِكُىْ } ا 39ت فكدُٕ السفدد
ي سلفزس ; ٖمصً وٍدْ ردٕاش
يف كن المٗن واسصسو تف َُّ وَ رسول يف آ س المٗن وتص و
ا لاس رٍاسو ت ول  َُّ،وس لصً

ٖكَ و صدٕدوا ودَ ضدٗس الكديًت ال صدسحيْ ت ٔال

يشوْ ا0 40

اٍٖ 36ظس، :لٕه الف ْت د 0غضسةٛت ص0 33
ا 37املعزي الٕرٗصت ص 0 354
اٍٖ 38ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ٌ ;837ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
ا 39ضٕز ٚالا سٚت آٖ0 187 ٛ
اٍٖ 40ظس :الفصٕه المعلعٖٛت صٌ ;217ظسً الفصٕهت ٔزق0 241 ٛ
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ٔ ٌّد د ددسِ ٞد د ددرا التىّٗد د ددد ٌتٍد د ددسٔه دزاضد د ددث داللد د دد ٛاملفّد د ددًٕ عٍد د ددد الصٖدٖد د دد ٛيف
فصمنيٌ:ط ددتعسض يف الفص ددن اأٔه ، :قط ددسً املفّ ددًٕت ٔيف الفص ددن الخ ددسٌ٘  ٌ، :ددٕاا
املفًّٕ املاسلج ٔصزٗتّس.

الفصل األول  :أقسام املفهوم
قط ددىث الصٖدٖ دد ٛاملفّ ددًٕ حتق قط ددىني;

ا41

اص دددِس وفّ ددًٕ املٕاف ددٛت ٔحسٌّٗد دس

وفًّٕ املاسلفٛت ٔوسرل ِرا الت طٗي; الُ صكي ةري املفًّٕت  ٔ،املطدكٕج عٍدْت حتوّدس
ٖ ُْ،كُٕ وٕاف سو صكي املركٕز ٌفٗدسو ٔحتحاسةدسوت ٔ،الت فدسأٔه وفّدًٕ املٕاف دٛت ٔالخدسٌ٘
ا42

وفًّٕ املاسلفٛ

ت ٔقان ٗسُ ذلك ٌعسىل املفًّٕ تٔوَ حي ٌداني ِدرَٖ ال طدىني

يف واضخني عم ٜالٍضٕ اأة٘ :
تعريف داللة املفهوم:
 ،يف الماددٖ :ٛطمددي عمددٜ

ىددٕا الصددفسج ٔا صددسٟ
ا43

ٖٔ س مْ عٍدد عمىدس ٞاملٍطدي "املسلدد "

املٕضددض ٛملعٍدد ٜكمدد٘ت

; كىدس ٖطمدي عمد ٜاملعمدًٕ املعدسٔىل

سل ماأٖ 44طمي عم ٜاملفًّٕ سملع ٕه ٖ سه :فّي الػ٘ ٞحتذا ع مْ0
ب يف االلطي  :عٍد الصٖدٖ ٛا وس دهَّ عمٗدْ المفدظ تال يف حمدن الٍطدي

ا45

ٔ،

اوس ،فسدٓ المفظ وَ ،صٕاه اأوس ةري وركٕز ا0 46

اٍٖ 41ظدس :الفصددٕه المعلعٖددٛت ص ;217الدددزاز ٙاملطددٗ ٛ٠يف غددس الفصددٕه المعلعٖدٛت العيوددٛت لددي ددَ امحددد املّددد ٙاملعٖدددٙت
جِ1048دت "وطٕط"ت ٔزق0 333 ٛ
اٍٖ 42ظسٌ :ظسً الفصٕهت ٔزق0 242 ٛ
اٍٖ 43ظس :املعزي الٕضٗ ت ص 0 704
اٍٖ 44ظس :ال سوٕع احملٗ ت 0 161/4
ا 45الفصٕه المعلعٖٛت ص  ;217الدزاز ٙاملطٗ ٛ٠تٔزق ;333 ٛغفس ٞةمٗن الطسٟن عىس قىمْ الكسفدنت عمد٘ دَ لدي دَ عمد٘ دَ
حمىد الطرب ٙالٗىينت وكتا ٛالٗىَ الكربٝت ط1/ت ِ1408د ً1988 -ت ص160
اِ 46داٖ ٛالع ٕه حتق ةسٖ ٛالطعهت اصطني َ ال سضي دَ حمىددت ج ِ1050ددت املكتاد ٛا ضديوٗٛت ِ1401ددت ط2/ت  ;382/1غدفسٞ
ةمٗن الطسٟنت ص ;160ري ٞاأ صسز لرٔ ٙالع ٕه املٕلن حتق ٌٗن وعسف ٛةاصس ٚالع دٕهت اصطدني دَ حيٗد ٜدَ عمد٘ املعٖددٙت
"وطٕط" ٔزق0 216 ٛ
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ٖٔتطح ممَّس ضاي ُ، :املفًّٕ ودس ٖطدتفسد ودَ المفدظت ٔلدٗظ ودركٕزوا يف الدٍ ت
ٔ ٖتي الٍطي ْ ا0 47
حنددٕ قٕلددْ ةعددسق{ :فَنالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ وَالَ تَنْهَشْ ًَُننب} ا 48ت فددٍ

ا ٖدد ٛفٗددْ داللدد ٛعمددٜ

قسٖي ٌٕ ِّٙ،ا وَ ٌٕ،اا اأذ ٝلمٕالدَٖ ِٔرٓ الدالل ٛلٗطدث داللد ٛدسملمفٕ الدرٙ
ِٕ حمن الٍطي ت ٔحتٌَّىس ِ٘ دالل ٛوس ْفِّي وَ ِرا املمفٕ ت ِٕٔ املفًّٕا0 49
ٔعمْٗ ف ُ املفًّٕ ِٕ وس ٖطتفسد وَ المفظت سعتاسز ٖ ٌَّْ،فّي وٍدْت ٔ قصدد وٍدْت
ٖٔطى ٜوعٍٜت ٔ سعتاسز  ٌْ،داه عمْٗت ٖٔطدى ٜوددلٕالوت ٔ سعتادسز ٌ،دْ ٔضدل لدْ اضدي
وطىٜت ٔص ٗ تْ

يىل املٍطٕ 0

املبحث األول  :مفهوم املوافقة
ٔفْٗ حيح ٛوطسلا:
املطما اأٔه  :ةعسٖج وفًّٕ املٕاف ٛ
،

لاد و ٛةعدين اجملسٌطددٛت ٔامليٞودٛت ٔٔافدي دني الػدٗ٠نيت ٔفسقدسو  ٔ،وٕاف دٛت رددسٌظ
ٔالًٞا ; 50فٗكد ددُٕ املعٍد دد ٜالماد ددٕ ٙدد ددرا االلد ددطي املسكد ددا ِد ددٕ :اجملسٌطد ددٛ
ٔامليٞودد ٛددني الصددفسجت ٔا صددسٟ

املٕضددض ٛملعٍدد ٜكمدد٘ وددل وعٍدد ٜآ ددست

ف٘ 0
ضٕا ٞكسُ صكىوس غسعٗوس  ٔ،ةري غسع
ب

يف االل ددطي ف ددد ،ك دددج الصٖدٖ دد ٛعم دد ٜض ددسٔز ٚوٕاف دد ٛصك ددي املٍط ددٕ
لمىطكٕج فعسَّفٕٓ دٌَّْ :اوس ٔافي صكىْ صكي املٍطٕ يف الخإج ٔ،الٍف٘ ا; 51
 :ٙ،وددس فّ دي وٍددْ كددُٕ املطددكٕج عٍددْ وٕاف دوس لمىٍطددٕ ددْ يف اصكددي ٔمس د٘
كرلك; الَُّ املطكٕج عٍْ وٕافي يف اصكي لمىركٕز0

اٍٖ 47ظس :املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص0 706
ا 48ضٕز ٚا ضسا :ٞآٖ0 23 ٛ
اٍٖ 49ظس:وٍّسش األٕهت ص ، ;839لٕه الف ْ "دالالج األفس "ت د 0غضسةٛت ص0 26
اٍٖ 50ظس :املعزي الٕضٗ ت ص0 1046
ا 51الفصٕه المعلعٖٛت ص ٌ;217ظسً الفصٕهت ٔزق ;224 ٛري ٞاأ صدسزت ٔزقد ;216 ٛالطدساش املدرِا فٗىدس ة دسز ودَ عمدي األدٕه
ٔالفسٔا يف املرِات ال سض٘ اصطني َ ٌسلساملّيالػسيفت جِ1111دت "وطٕط" ٔزق ;85 ٛاملصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص 0 706
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ٔممَّددس ٔزد داال عمدد ٜالخاددٕج :قٕلددْ ةعددسق{ وَيِ نٍْ ؤَ ْ نمِ انْكِتَننبةِ يَ نٍْ ٌِِ تَإْيَنْ نلُ ثِقِنطَننبس يُ ن َدِّ ِ
ِِنَ ْن ن }ا ; 52فد د َُّ وفّ ددًٕ ا ٖ دد، ُ، ٛوٍت ددْ عم دد ٜدُٔ ال ٍط ددسز ،دآ حتلٗ ددكت كىد دس يف
ال ٍطسز الر ِٕ ٙوٍطٕ ا ٖ ;ٛأَُّ وَ كدسُ ،وٍٗدسو عمد ٜاأكخدست فىدَ دسب ٔ،ق
ٖ ُ،كددُٕ ،وٍٗدسو عمدد ٜال مٗددنت فٍّ دس ٔافددي املفّددًٕ املٍطددٕ يف الخاددٕج

ا53

; ٔممَّددس ٔزد

داالو عم ٜالٍف٘  :قٕلْ ةعسق {فَالَ تَقُم ناهًَُب ؤُ وَالَ تَنْهَشْ ًَُب} ا ; 54ف َُّ املفًّٕ  -الرٙ
ِٕ ٌف٘ الطسب -ت ٔافي املٍطٕ ت ِٕٔ ٌف٘ التدفج يف الٍف٘; فس ٖتسُ ٍِس ٔافدي
وٍطٕ اأٔق ٔوفّٕوّس يف ا حاسج ٔاةف تس يف الخسٌٗ ٛيف الٍف٘ ا0 55
املطما الخسٌ٘ ، :قطسً وفًّٕ املٕاف ٛ
قطىث الصٖدٖ ٛوفًّٕ املٕاف  ٛحتق قطىني:
 ال طي اأٔه  :وفًّٕ املٕاف  ٛاأٔل٘
ِٕٔ وس ٖكُٕ املطكٕج فْٗ ٔ،ق سصكي وَ املٍطٕ

ا56

0

ٔاضتػددّدٔا تضددسٖي ضددسب الٕالدددَٖ يف قٕلددْ ةعددسق{فَنالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ } ا; 57
 ُ،فٗددْ داللدد ٛوددَ
فىٍطددٕ ا ٖددٖ ٛددده عمدد ٜقددسٖي التدددفج لمٕالدددَٖ تكىددس َّ
سٖددي املطددكٕج ت عمدد ٜقددسٖي الطددسب لمٕالدددَٖ طسٖددي اأٔق ; ٌ، :ٙ،ددْ حتذا
;أُ غدددٚ
كددسُ التدددفج لمٕالدددَٖ حمددسًَّ تف د َُّ ضددس ّىس حيددسًَّ وددَ ددسب ٔ،ق َّ
الطسب ،كخس ٔقعسوت ٔ،عظي حتٖيووس لمٕالدَٖ وَ

سَّد التدفج

ا0 58

ا 52ضٕز ٚآه عىساُ :آٖ0 75 ٛ
اٍٖ 53ظسٌ:ظسً الفصٕهت ٔزق0 242 ٛ
ا 54ضٕز ٚا ضسا:ٞآٖ0 23 ٛ
اٍٖ 55ظسٌ:ظسً الفصٕه تٔزق0 242 ٛ
اٍٖ 56ظس :الكسغج لرٔ ٙالع ٕه تص 0 258
ا 57ضٕز ٚا ضساٞت آٖ0 23 ٛ
اٍٖ 58ظددس :وٍّددسش الٕلددٕهت ص ;839الكسغدج لددرٔ ٙالع ددٕه عددَ ٔرددٕٓ وعددسٌ٘ الكسفددن ٍٗددن الطددعهت العيود ٛامحددد ددَ حمىددد
ل ىسُت ج ِ1039دت ق ٗي عاد الكسٖي رد سُت وكتا ٛال اذ ا ضيو٘ت الٗىَت ط2/ت ِ1421دً2000 -ت ص ;258وسقس ٚالٕلٕه
حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت لمطٗد دأد ادسد َ ٙامحد َ املّد َ ٙا وسً ادسدٙت ج ِ1035دت "وطٕط" ٔزق0 93 ٛ
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ا59

ٖٔطىَّ ٜعٍد الصٖدٖد" ٛفضدٕ ٝا طدسب

;أُ ودَ فضدٕ ٝا طدسب ودس ٖفّدي

وٍ ددْ عم دد ٜض دداٗن ال ط ددل ت ِٔ ددرا ك ددرلك ت ٖٔطم ددُٕ عمٗ ددْ ٖ،ط ددس "ص ددَ
ا60

ا طسب

";  ٙ،وعٍسٓت  ٔ،داللد ٛالدٍ

ال حيتسش يف فّىدْ حتق ٌظدس ٔةدودن

;الُ فٗدْ ةٍصٗصدسو عمد ٜامل صدٕد ت حتذ

ا61

ت ٖ دٕه ا ودسً املّدد -ٙا دَ املسةطد:ٜ

ٖٔطددىَّ ٜيف عددسىل الماددٔ ٛااللددطي فضددٕ ٝا طددسب ٔصددَ ا طددسب ت قددسه
ةعسق {ونَتَُْشِفَنَّهُىْ فِي نَحٍِْ انْقَىْلِ }

ا62

ا0 63

ٔةكُٕ وعسف ٛفضٕ ٝا طسب ٔصٍْت كُٕ اصكي ،غد وٍسضدا ٛيف املطدكٕج ت
عىَّس ِٕ يف املركٕزت سعتاسز
املعٍدد ٜاملٍسضددا امل صددٕد وددَ اصكددي

ا64

; ِٔددٕ ةٍاٗددْ ددسأعم ٜعمدد ٜاأدٌدد ٜت

ٔعكطد ددْ ت كسلتٍاٗد ددْ د ددسأدٌ – ٜقد ددسٖي التد دددفج – عمد دد ٜاأعمد دد– ٜقد ددسٖي
ا65

الطسب0

 ال طي الخسٌ٘  :وفًّٕ املٕاف  ٛاملطسٔ ٔ، ٙاأدٌ ٜوٍْ
املطسٔ ِٕ ٙوس ٖكُٕ املطكٕج عٍْ وطدسٖٔسو يف اصكدي لمىٍطدٕ ا 66ت حندٕ قٕلدْ
ةع ددسق ٌَِِّ{ :انان نزِيٍَ يَن نإْكُهُىٌَ ؤَيْن نىَالَ انْ َتَنننبيَى مُهًْن نبً َِِاًَنننب يَن نإْكُهُىٌَ فِننني ثُطُن نىَِهِىْ ََنننبساً وَعَ َصْن نهَىٌَْ
عَُِرياً}ا 67ت فدسملٍطٕ الصدسٖح يف ا ٖدِ ٛدٕ قدسٖي ،كدن ،ودٕاه الٗتدسو; ٜأُ
،كمّس مديت ٔال صدد ودَ ةػدسٖل ِدرا اصكدي اصفدس عمد، ٜودٕاه الٗتدسوٜت

ا 59فضٕ ٝا طسب ٙ، :املطىُٕت ٔفضٕ ٝال ٕه:وطىٌْٕ ٔوسوسٓت الرٖ ٙتزْ حتلْٗ ال سٟنت ٍٖظس :املعزي الٕضٗ ت ص0 463
ا ٖ 60سه ِرا كيً لٗظ وَ صنيت ٔال وَ صَ قٕو٘ت املعزي الٕرٗص ص 0 504
اٍٖ 61ظس :الفصٕه المعلعٖٛت صٌ ;217ظسً الفصٕهت ٔزق ;242 ٛالكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص ;158الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 333 ٛ
ا 62ضٕز ٚحمىد :آٖ0 30 ٛ
ا 63وٍّسش الٕلٕهت ص ٌ ;839ظسً الفصٕهت ٔزق0 242ٛ
اٍٖ 64ظسٌ:ظسً الفصٕهت ٔزق0 242 ٛ
اٍٖ 65ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص ;217الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقٌ ;333 ٛظسً الفصٕه ٔزق0 242 ٛ
اٍٖ 66ظس:وٍّسش الٕلٕهت ص 0 839
ا 67ضٕز ٚالٍطسٞت آٖ0 10 ٛ
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ٔالددرٖ ٙفّددي وددَ ذلددك قددسٖي حتصددسا ِددرٓ اأوددٕاه ;ملطددسٔا ٚحتصددسا اأوددٕاه
لعىمٗ، ٛكمّس ت جبسول  َُّ،كيو وٍّس ٖػكِّن اةيفسو ملسه الٗتٗي

ا68

0

ٔ ٖطددىٖ، ٜط دسو "صددَ ا طددسب ت ٔفضددٕآ عٍددد ،ةمددا الصٖدٖدد ٛا، ; 69وددس وفّددًٕ
املٕاف دد ٛاأدٌد دد ٜوٍد ددْ ف ددد وخمد ددٕا لد ددْ صد ددس الٍاٗ ددر د ددس ىست ود ددَ صٗد ددد
التضسٖيا0 70
 ُ،ةطىٗ ٛال طىني ةعد حمن يىل ني الصٖدٖ: ٛ
ٖٔادٔا َّ
فدةم ددا الصٖدٖ ددٛت ٖطم ددُٕ الفض ددٕٔ ٝالمض ددَ امس ددني ملط ددىَّٔ ٜاص ددد ِ ددٕ وفّ ددًٕ
ا71

املٕاف ٛ

 ُ،الفض ددٕٔ ٝالمض ددَت قط ددىسُ ملفّ ددًٕ املٕاف دد– ٛ
ٔذِاد دث اأقمٗ دد ٛو ددٍّي ا 72ت حتق َّ
ا73

القطٗىسُ لْ -ت ٔمسَّٕا وس كسُ ٔ،ق سصكي وَ املٍطٕ " فضدٕ ٝا طدسب

"

ت ،وَّس وس كسُ وطسٖٔوس ف د مسٕٓ " مضَ ا طسبا0 " 74
ٔلعنَّ ِرا ا ديىل ِدٕ ديىل يف املصدطمحت لدٗظ حتالّت قدسه لدسصا املصدفٜت اكمدْ
وفًّٕ وٕاف ٛت ِٕٔ حس ث دالل ٛالٕضل المإ ٙا0 75

اٍٖ 68ظس، :لٕه الف ْ"دالالج األفس "د 0غضسةٛت ص0 62
اٍٖ 69ظس:الفصٕه المعلعٖٛت ص  ;218الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 335 ٛ
اٍٖ 70ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص 0 218
اٍٖ 71ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص  ;839الفصٕه المعلعٖٛت ص ;217الطساش املرِات ٔزق0 85 ٛ
ا 72كسل سض٘ املّيت ٔاصطَ املعٖدٙت ِٕٔ وس ازةطسٓ ا وسً الػٕكسٌ٘ت ٔعمْٗ وَ احملدحني ،محد َ عم٘ الٕشٖست ٍٖظدس عمدٜ
ال ةٗا :الطساش املرِات ٔزق ;85 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق ;216 ٛحتزغسد الفضٕه لتض ٗي اصي وَ عمي األٕهت العيو ٛحمىد دَ
عم٘ الػٕكسٌ٘ت ق ٗي :حمىد لاض٘ صدي ت داز ا دَ كدخريت ط2/ت  ِ1424د ً 2002 -ت ص ;589املصدف ٜيف ،لدٕه الف دْت ص
706
ا

73

وخسه وس كسُ فْٗ وعٍ ٜاأٔق افضٕ ٝا طسب قٕلْ ةعسق " {فىَ ٖعْىنْ وخْ سه ذزَّْٗ ٍٚساو ٖدسٓ ٔودَ ٖعْىدنْ وخْ دسه ذزَّ ٍ ٚغدسّاو

ٖسٓ }الصلصلْ "8 -7فاسأٔق اجلصا ٞعم ٜوس ِٕ ،عظي وَ وخ سه الرزٚت ٍٖظس :املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص0 706
ا 74وخسه وس

ٖكَ فْٗ وعٍ ٜاأٔقت ن وطسٖٔوس لمىٍطٕ اصَ ا طسب قٕلْ ةعدسق "حتُِ ٖكندَ وِّدٍ نكيْ عػْدسُٔ لدس سُٔ ٖاْمادٕاْ

و٠تَْٗ" اأٌفسه" "65فٍ

ا ٖٖ ٛده طسٖي املفًّٕ ٔرٕب حاسج الٕاصد ،وسً العػسٚت ٔ دسملٍطٕ حادسج العػدسَٖ لمىددةٗنيت فٍّدس

ال ٖٕر دد وعٍدد ٜاأٔق يف املفّددًٕ; فددي ٖصددح  ٖ ُ،ددسه حتذ حاددث العػددسُٔ لمىدددةني فاددسأٔق الٕاصددد لمعػددسٔ ;ٚحتن دس ِددٕ وطددسٖٔسو
لمىٍطٕ وَ صٗد لصًٔ حاسج ال ٕ ٚال مٗم ٛلمكخريٚت املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص0 706
اٍٖ 75ظس :املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص 0 707
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املطما الخسلد  :صزٗ ٛوفًّٕ املٕاف ٛ
اةف ددث ٟ،ى دد ٛالصٖدٖ دد ٛعم دد ٜاعتا ددسز وفّ ددًٕ املٕاف دد– ٛاأٔل دد٘ ٔاملط ددسٔ -ٙصزَّددٛوت
ٔ سٖ دسو لددضٗضسو وددَ ددس الداللدد ٛعمدد ٜاأصكددسًت ٔداللتّى دس قطعٗددٛت حتُ كددسُ
،لددمّٗىس قطعٗ دوس ا 76ت ك ٕل دْ ةعددسق{ فَ نالَ تَقُننم ناهًَُننب ؤُ } ف د ُ ،لددن وفّددًٕ ا ٖددٛ
قطع٘ ت فكسُ املفًّٕ قطعٗوس أ ; 77ةكُٕ داللتّىس ٍٗ ٛحتُ
ك ددسُ التعمٗ ددن ددسملعٍٍٗ ٜددوس ا 78ت ك ددٕه السض ددٕها ال ٖ ط دد٘ ال سض دد٘ ِٔ ددٕ
ا79

ةطاسُ "

تف ُ وفّٕوْ  ُ،شاٟن الع ن وَ سب ٔ،ق  ُ،ال ٖ طد٘ ت ٔا درب آصدسدت

ِٕٔ ين ت فكسُ املفًّٕ ٍٗوس ا0 80
،وددس اأدٌدد ٜكىددس ضدداي ا غددسزٚت ِٔدٕ حتصددس الٍاٗددر ددس ىس يف التضددسٖي جبددسول
ا ضكسزت ف ٗسع اةفسقوس صصٕه ص ٗ  ٛا صس فْٗ ا0 81
ٔلعنَّ االةِّفس ني الصٖدٖ ٛوَ صٗد ال ٕه مزٗ ٛدالل ٛوفًّٕ املٕاف ٔ ;ٛا ديىل
ٍّٗي ٖكىَ يف ٌٕا ِرٓ الدالل ٛعم ٜاصكيت  ِ٘،دالل ٛلفظٗٛت  ً،داللد ٛقٗسضدٗ–ٛ
 ٙ،ال ٗسع اجلم٘ -ت  ٔ،سلفضٕ ٝفكسٌث آزاؤِي عم ٜالٍضٕ ا ة٘:
 الس ٙ،اأٔه :حتٌَّّس دالل ٛع مٗد ٛقٗسضدٗٛت وعٍد ٜحتٌّدس صسلدمْ سل ٗدسع اأٔقت
ا82

 ٔ،املطسٔٙت ِٔىس ٌٕعسُ لم ٗدسع اجلمد٘

ت ٔذِدا حتق ِدرا الدس ٙ،ا ودسً ا دَ

اٍٖ 76ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص ;218الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقِ ;336 ٛداٖ ٛالع دٕهت  ;382/1الطدساش املدرِات ٔزقد ;86 ٛغدفس ٞةمٗدن
الطسٟنت صٌ ;162ظسً الفصٕهت ٔزق0 343 ٛ
اٍٖ 77ظس :الداز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقٌ ;336ٛظسً الفصٕهت ٔزق0 234 ٛ
اٍٖ 78ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص ;218الددزاز ٙاملطدٗٛ٠ت ٔزقدِ ;336ٛداٖد ٛالع دٕهت  ;382/1الطدساش املدرِات ٔزقد ;86 ٛغدفس ٞةمٗدن
الطسٟنت صٌ ;162ظسً الفصٕهت ٔزق0 343 ٛ
ا ، 79سرْ الااسز ٙمفظ ":ال ٖ طني صكي دني احدٍني ِٔدٕ ةطداسُ"  2616/6سب"ِدن ٖ طد٘ ال سضد٘ ٖ ٔ،فتدِٔ ٜدٕ ةطداسُ";
ٔ ،سرْ وطمي مفظ":ال حيكي اصد ني احٍني ِٕٔ ةطاسُ" "1342/3سقي " "1717سب كساِ ٛقطس ٞال سض٘ ِٕٔ ةطاسُ"0
اٍٖ 80ظدس :الددزاز ٙاملطدٗٛت ٔزقدد336 ٛت قدسه ا دَ صزدس ":فٗددْ ٌّد٘ عدَ ال طددس ٞصدسه الاطدات ٖٔمضدي سلاطددا كدن صدسه رددسش
اصسكي فّٗس عَ ضداد الٍظست ٔاضت سو ٛاصسه "0000فتح الاسزٙت 15/12ت سب "كساِ ٛقطس ٞال سض٘ ِٕٔ ةطاسُ"0
اٍٖ 81ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص 218ت الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 336 ٛ
ا 82ال ٗسع اجلم٘ ِٕ:وس كسٌث العم ٛاملػ ك ٛفْٗ ني األن ٔالفسات ٔرٕدِس يف الفسا وٍدْ ،قدٕ ٝودَ ٔرٕدِدس يف األدنت ٔ،
ٔرٕدِس يف الفسا وطسٍٔ لٕرٕدِس يف األن ٍٖ 0ظس، :لٕه الف ْ "اأدل ٛالػسعٗ:ٛد 0غضسةٛت ص 0 457
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املسةطدد ٜت ٔذكددس ٌ،ددْ ز ٙ،األددضسب ت ٔالػددٗص لددسزً الدددَٖ الددٕشٖست ٔالعيوددٛ
ا83

لي املعٖد ٙت ٔالعيو ٛاجليه

ا0 84

ٔقد اضتدلٕا عم ٜزّٖ،ي س ة٘:
ٕ ٖ 1ه ا َ املسةط ٜيف وٍل ضسب الٕالدَٖت املطتفسد ودَ قٕلدْ ةعدسق {فَنالَ تَقُنم
ناهًَُب ؤُ }

ا85

ا ٖده عمْٗ مفظْت ٔحتٌَّىس دهَّ عمٗدْ فضدٕآت ٔالفضدٕ ٝعٍددٌس

وددَ ال ٗددسعٗ ٔ .سٌددٌَّْ، :ددْ ملددس ٌّدد ٜعددَ اأذ ٝاأدٌدد– ٜالتدددفج -ت قطعٍدس دددُ
اأذ ٝاأعظي -الطسب -ودَ الٍّد٘ عٍدْت وٍّد٘ عٍدْ ودَ دسب اأٔقت فمدي
ٖده عمْٗ المفظت ٔحتنس ده عمْٗ ال ٗسع ا0 86
 2وددس ِددٕ وعمددًٕ يف وفّددًٕ املٕاف ددٛت وددَ ةٕقددج حاددٕج اصكددي لمىطددكٕج ت عمدٜ
وعسف ٛاملعٍ ٜالر ِٕ ٙوٍدسط اصكدي ت ٔال دد يف وعسفتدْ ودَ ٌدٕا ٌظدست ِٔدرا
ِٕ ال ٗسع ا0 87
 الس ٙ،الخسٌٌَّّ٘، :س دالل ٛلفظٗ ٛص ٗ ٗد ٛعسفٗدٖ ٙ، ;ٛكدُٕ ذلدك وعمٕودسو ودَ
ا88

المفظ عسفسو ال لاٛت ِٔرا الس ٙ،لإلوسوني

 ،د٘ سلدا ت ٔاملٍصدٕز دسهلل

ا89

ت

ا -، 83لسزً الدَٖ ِٕ:حت ساِٗي َ حمىد َ عادد اهلل دَ حمىدد الدٕشٖس دَ عادد اهلل دَ اددسدٙت ٔلدد ضدٍِ834 ٛددت ودَ عمىدسٞ
الصٖدٖ ٛاملػّٕزَٖت اغّس وصٍفسةْ يف ،لٕه الف ْ "الفصٕه المعلعٖ ٛيف ،لٕه الف ْت ةٕيف ضٍِ914 ٛدت ٍٖظس ةس

تدْ :الدسٔض

اأةَ يف وعسف ٛاملعلفني سلٗىَت 0 21/1
ب -لي املعٖد :ِٕ ٙلي َ امحد َ وّد ٙاملعٖدٙت ٔلد ضٍِ1010 ٛدت ٔقٗدن  ِ1015دت ٔلدفْ الػدٕكسٌ٘ دٌدْ كدسُ ودَ
عزسٟا الدِس ٔةساٟاْت غس ادداٖ ٛال َ الٕشٖست ٔلْ يف األٕه قٍطس ٚالٕلٕه حتق عمدي األدٕهت ٔلدْ غدس لمفصدٕه المعلعٖدٛ
ٖطى" ٜالدزاز ٙاملطٗ" ٛ٠ت ةٕيف ضٍِ1048 ٛدت ٍٖظس :الادز الطسللت  ;293/1السٔض اأةَت 0 211/1
ش -اجليه ِٕ:اصطَ َ ا محد َ حمىد َ عمد٘ دَ لدي

املػدّٕز سلعيود ٛاجلديهت ٔلدد ضدٍِ1014 ٛددت لدْ غدس لكتدسب

اأشِسز وَ اغّس الػسٔ ت ٔلْ يف ،لٕه الف ْ غس وػّٕز لمفصٕه المعلعْٖ ٖطى ٜػس الفصٕه ٍ ٔ،ظسً الفصٕهت ةٕيف ضدٍٛ
ِ1084دت ٍٖظس :الادز الطسللت 0 133/1
اٍٖ 84ظس :وٍّسش الٕلٕهت ص 398ت  ;841الفصٕه المعلعٖ ;ٛص ;217الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقٌ ;334 ٛظسً الفصٕهت ٔزق0 242 ٛ
ا 85ضٕز ٚا ضسا :ٞآٖ0 23 ٛ
ا 86وٍّسش الٕلٕهت ص 0 398
اٍٖ 87ظس :الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 334 ٛ
ا ٕ ، -، 88سلدا ِٕ:ا ودسً الٍدس ي دسصي حيٗد ٜدَ اصطدني دَ حمىدد دَ ِدسزُٔ الاطضدسٌ٘ت ودَ كادسز ٟ،ىد ٛالصٖدٖدٛت ودَ
اغّس وعلفسةْ يف ،لٕه الف ْ " اجملص ٙيف ،لٕه الف ْ "ت دزع عمٖ ٜدد كادسز ٟ،ىد ٛاملعتصلدٛت ٔعمد ٜز،ضدّي ال سضد٘ عادد اجلادسز
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ال ص ٗ دد ٛعسفٗدد; ٛأ ُّ المفددظ لاددْ ال ٖددده حتال عمددٜ
ٔذلددك يف زّٖ،ددي لددٗظ حت ّ
التدفجت ٔحتنس ةعسزىل الٍسع عم ٜذلك ا0 90
 الدس ٙ،الخسلددٔ :فٗددْ ٌدٕا ودَ التفصددٗن :حت ُّ يف اأٔق وطدتٍد داللد ٛاملطددكٕج ت
فض ددٕ ٝالدالل دد ٛالمفظٗ ددٛت ال داللد د ٛال ٗ ددسعت ،وّد دس يف املط ددسٔٙت ف ٌَّد دْ حيى ددن
اأوسَٖ;  :ٙ،املفّدًٕ ٔال ٗدسع; ٔلكدَ ٖدسرح املفّدًٕ;  ٙ،ممدس داللتدْ لفظٗدٛت
ِٔد ددٕ ود ددرِا اصطد ددني د ددَ ال سضد دديت ٔال سض د د٘ املّد ددي ت ٔاصط ددَ املعٖد ددد ٙت
ا 91ا92

ٔالطرب ٙالدٗىين

ت ةدري  َُّ،اأ دري كدسُ عٗددوا عدَ التفصدٗن ت ٖٔتطدح

ذلك وَ قٕلْ :احتَُّ ٔرْ الدالل ٛعم ٜاصكي يف املطكٕج عٍْ وَ دسب املفّدًٕ
ال ال ٗسع  ِٕٔ 000املػّٕز ا0 93
ٔاضتدلٕا عم ٜزّٖ،ي س ة٘:

املعتصل دد٘ت ة ددٕيف ض ددٍِ424 ٛد ددت ٍٖظ ددس :التض ددج غ ددس الصل ددجت ص319ت اجل ددٕاِس ٔال دددزز يف ض ددري ٚض ددٗد الاػ ددس ٔ،ل ددضسب العػ ددسٚ
الاسزٔاالٟى ٛاملٍتااني الصِسْت ال َ املسةط" ٜوطٕط" ٔزق0 12 ٛ
ب -املٍصٕز سهلل ِدٕ :عادد اهلل دَ محدص ٚاصطدين الدٗىينت ودَ وػدسِري الصٖدٖدٛت لدْ وصدٍفسج كدخريٚت وٍّدس يف ،لدٕه الددَٖ
الع ٗددد ٚالٍإٖدد ٛيف األددٕه الدٍٖٗددٛت ٔيف ،لددٕه الف ددْ "لددفٕ ٚاال تٗددسز يف ،لددٕه الف ددْ " وطاددٕات ةددٕيف ضددٍ ِ614 ٛددت ٍٖظ دس:
اصداٟي الٕزدٖٛت 0 168/2
اٍٖ 89ظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص ;217الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقْ 0 334
ا 90الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 334 ٛ
ا -، 91اصطني َ ال سضي :اصطني َ ا وسً ال سضي َ حمىد َ عمد٘ دَ حمىدد دَ عمد٘ت ٖصدن ٌطداْ حتق ا ودسً اددسدٙت
وَ عمىس ٞالصٖدٖٛت ٔوَ وػسِري عصسٓت وَ وصدٍفسةْ يف ،لدٕه الف دْت كتدسب الاسٖدٛت ٔغدسصّس ِداٖد ٛالع دٕهت ِٔدٕ ودَ اغدّس
كتا الصٖدٖ ٛيف ،لٕه الف ْت ةٕيف ضٍِ1050 ٛدت ٍٖظس :الادز الطسللت ٔ 154/1وس عدِس0
ب -ال سض٘ املّي :اصطني َ الٍسلس َ عاد اصفٗظ املّيت قسه الػٕكسٌ٘ت وَ اكس سعمىس ٞالصٖدٖ ٛيف الدٖسز الٗىٍٗدٛت
ودَ وصدٍفسةْت يف ،لددٕه الف دْت الطدساش املددرِا فٗىدس ة دسز وددَ عمدي األدٕه ٔالفددسٔا سملدرِات ةدٕيف ضددٍِ1111 ٛددت ٍٖظدس :الادددز
الطسللت  ;293/2السٔض اأةَت 0 179/1
ش -املعٖد ِٕ:ٙاصطَ َ حي٘ َ عم٘ املعٖدٙت لسصا ري ٞاأ صسز لرٔ ٙالع ٕه املٕلن حتق ٌٗن وعسفد ٛةاصدس ٚالع دٕهت
،قج لْ عم ٜةس

ْ0

د -الطرب ٙالٗىين:عم٘ َ لي َ عم٘ َ حمىد َ عاد اهلل الصعد ٙالٗىسٌ٘ الصٖدٙت ،لدٕل٘ت ودَ وصدٍفسةْ "حتٖطدس
ضاٗن الٕلٕه حتق وعٍد ٜذٔ ٙالع دٕه يف وعسفد ٛقٕاعدد األدٕهت ٔغدفس ٞةمٗدن الطدسٟن عىدس قىمدْ الكسفدنت ةدٕيف ضدٍِ1070 ٛددت
ٍٖظس :السٔض اأةَت 0 123/2
اٍٖ 92ظس عم ٜال ةٗاِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;381/1الطساش املرِات ٔزق85 ٛت ري ٞاأ صسزت ٔزق0 216 ٛ
ا 93غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 160
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حتُ الع ددسب حتذا قص دددٔا املاسلا دد ٛيف التدكٗ ددد عم دد ٜاصك ددي يف حم ددن الط ددكٕج
َّ 1
اضتعىمٕا ،لفس ست كٍسٟٗد ٛددرا التدكٗددت لتكدُٕ ،فصدح ودَ التصدسٖحت فد ذا
قصدٔا املاسلا ٛوخيو يف كُٕ ،صد الفسضني ضس وس لآل ست قسلٕاِ :درا الفدسع
ال ٖمضي ةاسز ِرا الفسعت ٔكسُ ذلك عٍدِي  ،مغ ودَ قدٕديِ :درا الفدسع
ا94

ضس ي درا الفسع 0

 2حتَُّ العسب ةفطن يف ،صسٖني كخري ٚالكيً س
الايةٖ ٛعدُٔ ،ضمٕب ا

سش دال وَ ا

سش وَ ِ،يِّ صسٟ

ٍسبت ٔعمىسٞ

الما ٛالعس ٗٛت فس

سش ةري

املان عٍدِي ِٕ الايةٛت ٔدرا ف ٌَّْ ٖكخس يف كيوّدي التٍاٗدْ دسأدٌ ٜعمدٜ
اأعمددٜت  ٔ،العكددظت  ٔ،ددسلكخري عمدد ٜال مٗددنت  ٔ،العكددظت فد ذا قددسه وددخي زٟددٗظ
ملسؤٔضْٗ "ال ةعطْ وخ سه ذزٚت فرلك  ،مغ وَ التصسٖح سملٍل وَ حتعطدس ٞودس
فٕ وخ سه الرز ٚقطعوس ا0 95
ِٔرا ال ٖعد وَ ال ٗسع الر ٙرعمْ الػسزا صزٖٔ ;ٛعسىل كن وَ ٖعدسىل المادٛت
دُٔ صسر ٛحتق الٍظس ٔاالرتّسدت ِٔرا

يىل ال ٗسع الػسع٘ ا0 96

،وس ةدسرٗضّي لمىفّدًٕ يف املطدسٔ ٙف دسلٕا :حتَُّ املعمدًٕ ودَ قٕلدْ ةعدسق ٌِِ{:يَكُنٍ
يِّنكُىْ عِشْشُوٌَ صَبثِشُوٌَ يَغْهِجُىاْ يِئَتَ ٍِْ} ا 97ت  ٌَّْ،ال ٖساد وٍْ صٕص ٔرٕب حاسج العػدسَٖ
لمىدديةني ت ٔحتٌَّى دس املددساد وٍددْ ةعىددٗي ٔرددٕب حاددسج الٕاصددد لمعػددسٚت ضددٕا ٞكددسُ ِددرا
العدد  ٔ،اقنت ، ٔ،كخست في ٖ سهٗ ٌ :ظ حاسج الٕاصد لمعػس ٚعم ٜحادسج العػدسَٖ
لمىيةني ا0 98

اٍٖ 94ظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;381/1ري ٞاأ صسزت ٔزق ;216 ٛالطساش املرِات ٔزق0 85 ٛ
اٍٖ 95ظسٌ :فظ املصسدز 0
اٍٖ 96ظس :الطساش املرِات ٔزق0 85 ٛ
ا 97ضٕز ٚاأٌفسه :آٖ0 65ٛ
اِ 98داٖ ٛالع ٕهت 0 382/2
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أُ الطدسول
 الس ٙ،السا ل :حتٌَّّس دالل ٛلفظٗ ٛلإٖٛت  ٙ،حس ت ٛسلٕضل المإٙت َّ
ٖدزك ذلك سلرٔ ت ٖٔفّىدْ ودَ وعٍد ٜالمفدظت كىدس ٌدسآ يف فّدي اجلدصا ٞت
عم ٜوس ِٕ ،كخس وَ وخ سه ت ِٔدرا ودرِا حمددح٘ الصٖدٖدٔ ٛودٍّي لدسصا
املصفٜا0 99
ٔا يىل يف املطسلٖ ٛعدٕد حتق المَّفدظ ت ٔقدد ٌد َّ عمدِ ٜدرا عدز الصٖدٖد ٛا; 100
أٌّي وتف دُٕ -كىدس ضداي -عمد ٜاعتادسز ِدرا الٍدٕا ودَ الداللد ٛعمد ٜاصكديت
ضٕا ٞمسَّٕٓ وفًّٕ وٕاف ْ –داللٌ ٛ

ت  ٔ،مسٕٓ قٗسضوس رمٗوس 0

فىددَ اعتددرب حتصددس املطددكٕج ددسملٍطٕ عمددٌَّ، ٜددْ حتصددس فددسا دلددن  -سعتاددسز
اغ اكّىست لٕرٕد العم ٛاجلسوع - ٛقدسه عٍدْ قٗسضدسو رمٗدسوت ،ودس ودَ ٌظدس حتق ُ،
املعٍ - ٜالر ِٕ ٙوٍسط اصكيت ٔالر ٙكسُ ٔاضط ٛحتصس املطكٕج دسملٍطٕ -
ٖدزك وزسد وعسف ٛالماٛت دُٔ صسرد ٛحتق ارتّدسد ٔاضدتٍاسطت  ،مدي عمٗدْ وفّدًٕ
املٕاف ٛت  ٔ،دالل ٌ ٛا0 101
ٖٔادددٔ  َُّ،كددخرياو وددَ األددٕلٗني ٖددرِإُ حتق  َُّ،داللدد ٛوفّددًٕ املٕاف دد ٛداللددٛ
لفظٗ ٛوطم ٛت ال قٗسضدٗ :ٙ، ;ٛحتٌّدي ال حيدددُٔ ٌٕعدسو وعٍٗدسو درا ةدْ ودَ الددالالج
المفظٗ ٛلرا:
ف ٌّس دالل ٛلفظٗ ٛت لٕرٕد الفس الٕاضح اجلم٘ ٍّٗدس ٔ دني ال ٗدسعت كٌّٕدس
ال قتسش حتق ِ،مٗ ٛارتّسدت يف صني ال ةٍد ٜعدَ وخدن ِدرٓ اأِمٗد ٛيف ال ٗدسعا 102ت
ِٕٔ وس متٗن الٍفظ حتلْٗ ت ِٕٔ السَّارح يف ة دٖس الاسصد 0

ا 99املصف ٜيف ،لٕه الف ْت ص 0 707
ا

100

كسلعيو ٛلي املعٖدٙت ٔال سض٘ املّيت ٍٖظس :الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق ;334 ٛالطساش املرِات ٔزق0 86 ٛ

ا

101

ةفطري الٍصٕصت  638 -637/1ا تصسىل ٖطري 0

ا

102

ٍٖظددسٔ، :رددْ دالالج الٍصددٕص عمدد ٜاأصكددسً دزاضدد، ٛلددٕلٗ ٛقسٌٌٕٗددٛت د 0عىددس كساوددٛت زضددسل ٛدكتددٕزاٚت كمٗدد ٛال ددسٌُٕ

رسوع ٛادادت ً 2002ت ص 0 329
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املبحث الثاني  -مفهوم املخالفة :
ٔفْٗ حيح ٛوطسلا:
املطما اأٔه -ةعسٖج وفًّٕ املاسلفٔ ٛوساةاْ
 -،ةعسٖ ددج وفّ ددًٕ املاسلف دد :ٛعسف ددث الصٖدٖ دد ٛوفّ ددًٕ املاسلف دد ٛدٌ ددْ :او ددس ك ددسُ
املطكٕج عٍْ وسلفوس لمىٍطٕ ْ يف اصكي حتحاسةوس ٌٔفٗسو ا0 103
ٔمسد٘ وفّددًٕ املاسلفدد ;ٛلتاددسلج املٍطدٕ ٔاملفّددًٕ يف اصكدديت ٖٔطددىَّ ٜدلٗددن
ا104

أُ داللتد ددْ ود ددَ رد ددٍظ
ا ط ددسب; َّ

دالالج ا طد ددسبت  ٔ،أَُّ ا طد ددسب داه

عمٗد ددْت  ٔ،ملاسلفتد ددْ وٍطد ددٕ المفد ددظا 105ت حند ددٕ قد ددٕه الد ددٍ ا" يف الاد ددٍي
الطسٟى ٛشكس"ٚا ; 106فسصدٖد ٖده وَ صٗد املٍطٕ عمدٔ ٜردٕب الصكدس ٚيف
الاددٍي الطددسٟى ٛت املددركٕز ٚيف اصدددٖد ت ٖٔددده وددَ صٗددد املفّددًٕت عمدد ٜعدددً
ٔرٕب الصكس ٚيف الاٍي املعمٕفٛت ِٔدٕ املطدكٕج عٍّدس يف اصددٖد ت فسصكىدسُ
وتمفسُ ٌفٗسو ٔحتحاسةسو تفخاتث الصكس ٚيف الطسٟى ٛتٔاٌتفث يف املعمٕفٛ

ا107

0

ب– وساةددا وفّددًٕ املاسلفدد :ٛةاع دوس ملددس عمٗددْ وددٍّس الصٖدٖدد ٛيف ةسةٗددا اأدلدد ٛف د َُّ
وسةا ٛوفّٕوسج الٍصدٕص ةمد٘ وسةاد ٛالٍصدٕصت ٔالظدٕاِس لم دسآُت ٔالطدٍٛ
املتٕاةسٚت ٔ ،اسز ا صسدت ٖٔم٘ ذلك وسةا ٛوفّٕوسج  ،اسز ا صسد

ا108

ُ،
ةري َّ

املفّٕوددسج عٍددد الصٖدٖدد ٛيف صددد ذاةّددس وساةددا ت وددَ صٗددد ال ددٕٚت ٔالطددعجت
فكمىدس كخددس ا ديىل  -دددا ن املددرِا -عمد ٜاملفّددًٕت

عدن ِددرا املفّددًٕ

ا

103

ا

104

وخن ال ٕه :سمت فط ٙ، ;ٛسمت وَ فطٛت ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;841وسقس ٚالٕلٕه حتق وعسف ٛوعٗسز الع ٕهت ٔزق94 ٛ

ا

105

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;382/2غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص ;162ري ٞاأ صسزت ٔزق0 218 ٛ

ا

106

كخددس ذكددس ِددرا اصدددٖد يف كتددا األددٕلٗني مفددظ" يف الاددٍي الطددسٟى ٛشكددس"ٚت ِٔددرا المفددظت ال ٔرددٕد لددْت يف وصددسدز

وٍّسش الٕلٕهت ص ;840الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت صِ ;260داٖ ٛالع ٕهت  ;382/2ري ٞاأ صسزت ٔزق0 218 ٛ

اصدٖدت ِٕٔ وعٍ ٜلفظ ٔزد يف صدٖد اٌظ املتطىَ ،صكسً الصدقٛت ٔالر ٙكتادْ  ،دٕ كدسأِ دٕ مفدظ ا يف لددق ٛالادٍي
يف ضددسٟىتّس ،ز عددني حتق عػددسَٖ ٔوسٟدد ٛغددس ٚت ٔالمفددظ لمااددسزٙت ٔ مفددظ آ ددس لماّٗ دد٘ٔ":يف ضددسٟى ٛالاددٍي حتذا كسٌددث ،ز عددني"ت
ل ددضٗح الاا ددسزٙت 527/2ت ددسقي 1386ت سب"شك ددس ٚالا ددٍي"; ض ددٍَ الاّٗ دد٘ت 115/4ت ددسقي 7180ت سب"وددس ٖطد د

الص دددق ٛع ددَ

املسغٗ0"ٛ
ا

107

ٍٖظس، :لٕه الف ْ"دالالج األفس "د 0غضسةٛت ص 0 43

ا

108

ٍٖظس :لفٕ ٚاال تٗسز يف ،لٕه الف ٛت ص  ;40ا وسً شٖدت ا وسً حمىد  ٕ ،شِسٚت ص 0 335
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قن ا ديىل
ضعٗفسو وَ صٗد قٕ ٚاالضتداله ْ ت ٔاأ ر ْ ت ٔالعكظت فكمىس َّ
كددسُ املفّددًٕ ،كخددس قددٕ ٚيف االضددتداله ٔاأ ددر ددْت لددرا ال ددد وددَ ا غددسز ٚحتق
ةسةٗد ددا ِد ددرٓ املفد ددسِٗي عٍد ددد الصٖدٖد ددٛت ود ددَ اأضد ددعج حتق اأقد ددٕٔ ٝذلد ددك
ا109

كس ة٘

:

 -1وفًّٕ الم ا ِٕٔ:يف املسةا ٛالطسدض :ٙ، ;ٛادٌ ٜاملفسِٗي ٔ،ضعفّس 0
 -2وفًّٕ الصفٔ :ٛحيتن املسةا ٛا سوط، :ٙ، ;ٛقٕ ٝوَ وفًّٕ الم ا0
 -3وفًّٕ الػسط ٖٔ :ل يف املسةا ٛالسا ع ;ٛأٌَّْ ،قٕ ٝوَ وفّدًٕ الصدفٛت ٔودٍّي
ا110

وَ رعمْ يف وسةاتْ

0

 -4وفًّٕ الاسِٖٔ :ٛرا يف املسةا ٛالخسلخ ;ٛفّٕ ،قٕ ٝوَ وفًّٕ الػسط 0
 -5وفًّٕ العددٔ :حيتن املسةا ٛالخسٌٗٛت فّٕ ،قٕ ٝوَ وفًّٕ الاسٖٛت عٍد ،ةمدا
الصٖدٖٛ
ٔذِا لدسصا اجلدِٕس ٚحتق  َُّ،وفّدًٕ الاسٖد، ٛقدٕ ٝودَ العددد; أُ اأٔه ٖعىدن
 ُ،الخدسٌ٘ ٖعىدن ددْ حتُ كدسُ ٗسٌدوس جملىددن كسلصدفٔ ٛالػددسطت
دْ وطم دسوت يف صددني َّ
ٔفٗىس عدآ وٕضل ارتّسد ا0 111
ٔيف ٌظي ا َ اأودري ودس ٖػدري يف لفظدْ "ٔالعدد" حتق  َُّ،اصكدي يف وفّدًٕ العددد
وددَ صٗددد ال ددٕٚت لددٗظ عمدد ٜال ةٗددا املت دددًت ددن لددْ صكددي آ ددست ِٔ دٕ وعدددٔد وددَ
وفًّٕ الصفٛت ٔ -حتُ كسُ

ٖٕضح حتُْ كسُ ،قٕ ٝوٍّدست ٔ،ال -ت ٔذلدك ٔاضدح

ودَ قٕلدْ "فسلٕلدج حدي الػدسط حددي الاسٖدٔ ٛالعدد" فمفدظ "ٔالعدد "ةادٗري أضددمٕ ْت

ا

109

ٍٖظددس ةسةٗ دا ِ درٓ املفددسِٗي :وٍّددسش الٕلددٕهت ص ;397واددين ذٔ ٙالع ددٕه حتق وعسفدد ٛاألددٕهت العيو د ٛعمدد٘ ددَ لددي

الطربٙت ق ٗي:حمىدد حيد٘ ضدس عدصا ُت داز الد اذت لدٍعسٞت ط1/ت  ِ1412دً1992 -ت ص ;30 -29الكسغدج لدرٔ ٙالع دٕهت
ص ;260غددفس ٞةمٗددن الطددسٟنت ص163ت وسقددس ٚالٕلددٕه حتق وعددسٌ٘ وعٗددسز الع ددٕهت ٔزقدد ;97 ٛالفٕالددن غددس اٗدد ٛا وددن يف ٌظددي
الكسفنت العيو ٛحتمسسعٗن َ حمىد َ حتضضس ت "وطٕط"ت ٔزقٔ 235 ٛوس عدِس 0
ا

110

كسصطني َ ال سضيت ٍٖظسِ:داٖ ٛالع ٕهت 0 390/2

ا

111

ٍٖظسٌ:فظ املصدز0
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الددر ٙاةاعددْ يف ا غددسز ٚحتق قددٕ ٚاملفّددًٕ عىددس ضددا ْ مفددظ "حي"فزددس ٞددسلٕأ ٍِددست
ك غسز ٚحتق ذلك ا0 112
ٔزرح لسصا ادداٖٛت  ُّ،وفًّٕ العدد يف وسةاد ٛوفّدًٕ الصدف ٛا 113ت ٔاملعتىدد يف
ال ةٗا وس عمْٗ اأكخس0
 -6وفًّٕ اصصسٔ :حيتن املسةا ٛاأٔق; ، ٌّْ، :ٙ،قٕ ٝاملفسِٗي عٍد الصٖدٖ0 ٛ
ا114

ٖ ٕه ا َ اأوري

يف وٍظٕوتْ:
ِ،ىمْ

،ضعفّس املفًّٕ لألل د د د د د د د د ددسب

سع د د د د د د ٛاألضسب
ا115

ٔالعد حي اصصس يف الدزاٖٛ

فسلٕلج حي الػسط حي الاسٖٛ
املطما الخسٌ٘  :صزٗ ٛوفًّٕ املاسلفٛ

الغ ددك  ُّ ،الصٖدٖ دد ٛةعت ددرب املفّ ددًٕ املا ددسلج -و ددَ صٗ ددد ا

ددسه -صزَّد د وٛ

ٔ سٖ دسو وددَ ددس الداللدد ٛال د  ،ددرج ددْت ِٔ دٕ قطددٗىسو و س ددن ملفّددًٕ املٕاف ددٛ
ٔوع ٕلدْ ت ٔاصكدي املطدتٍا

عٍدِيت ف ذا كدسُ اأ دري ٖع در ودَ وفّدًٕ الدٍ

ٕضددس تْ ٖكددُٕ داٟى دسو وٕاف دوس صكددي املٍطددٕ ت ف د ُ اأٔه ٖع ددر وددَ قمددج قٗددد
وعترب يف املٍطٕ ت ٔاصكي ٕضس تْت ٖكُٕ داٟىوس وسلج صكدي الدٍ
املاسلفدد ٛوددل وٍطددٕ الددٍ

صكىددسُ وتطددسداُت ال

تىعددسُ قددث ٌددٕا ٔاصدددت ودَ

ٌ،ددٕاا اصكددي التكمٗفدد٘  ٔ،الٕض ددع٘ ت ف د ذا كددسُ ،صددد ِىددس رددٕاشاوت فددس
صظساوت ٔحتُ كسُ ،صد ِىس لض ٛفس

ت فىفّدًٕ
س ٖك ددُٕ

س ٖكُٕ طيٌسوت ِٔكرا ا0 116

ا

112

ٍٖظسٌ :فظ املصدز 0

ا

113

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت 0 391/2

ا

114

ا ددَ اأوددري ِددٕ :حمىددد ددَ حتمسسعٗددن ددَ لددي ددَ حمىددد ددَ عمدد ٜددَ صفددظ الدددَٖ املعددسٔىل ددسلكضيٌ٘ت حدي الصددٍعسٌ٘

املػددّٕز ددس َ اأوددريت عددرب عٍددْ الػددٕكسٌ٘ سجملتّددد املطمدديت وددَ وصددٍفسةْ وٍظٕودد ٛالكسفددن يف ،لددٕه الف ددْ ال ددَ ّددسا ُت ح دي
غسصّس ةمىٗرٓ ا َ حتضضس " سضي الفٕالن " "وطٕطت حي ا تصس اأضتسذ غس ةمىٗرٓ يف وصٍج  ،مدي عمٗدْ "حترس د ٛالطدسٟن
""وطإا"ةٕيف ضٍِ1182 ٛدت ٍٖظس :الادز الطسللت ٔ 53/2وس عدِس 0
ا

115

الفٕالن غس اٗ ٛا ون يف ٌظي الكسفنت ٔزق0 236 – 235 ٛ

ا

116

ٍٖظس، :لٕه ال ْ يف ٌطٗزْ اجلدٖدت ،ضتسذٌس الدكتٕز :وصطف ٜحت ساِٗي الصمل٘ت ط4/ت وكتا ٛال اطسُت ادادت 1998ت 211/2
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ٔاأضددسع الددرٖ ٙكددُٕ عمٗددْ االضددتٍاسط يف وفّددًٕ املاسلفددِ ٛددٕ :قمددج قٗددد
وعتددرب يف املٍطددٕ ت ٔعٍدددوس ٖكددُٕ ال ٗددد غددس وس لتطاٗددي اصكددي املٍطددٕ ددْ فىددَ
الطاٗع دد٘ ٖ ُ،ك ددُٕ قم ددج ِ ددرا ال ٗ ددد عك ددظ ق ٗ ددْت فٗك ددُٕ اصك ددي الٕار ددا
التطاٗيت حتوس ٌ ٗطسو لمضكي املٍطٕ  ٔ،وسلفوس لْ عم ٜاأقن

ا117

0

ٔقد اضتدلٕا عم ٜصزِٗ ٛرا املفًّٕ ددل ٛكخري ٚجنىمّس يف ا ة٘:
 -1قٕلْ ةعسق{ :وَيٍَ قَتَهَلُ يِنكُى يُّتًََُِّذاً فَجَنضَاء يِّْْنمُ يَنب قَتَنمَ يِنٍَ انننََُّىِ}

ا118

ت فدسملٍطٕ ُ،

اجلصاٖ ٞكُٕ عم ٜاملتعىد ت ٔاملفًّٕ  ٌّْ،ال رصا ٞعم ٜا س  ١ت ٔيف ِدرا ٌ دن
عَ لسصا الخىساج قٕلْ:ا حتَُّ ضاٗن ِرا ضداٗن قٕلدْا  " يف ضدسٟى ٛالادٍي
شكس"ٚا 119ت ٔال ٖ سه حتٌَّّي حتٌّىدس ٌفدٕا ٔردٕب اجلدصا ٞعمد ٜا دس  ١زرٕعدسو حتق
األ ددن; أٌّ ددْ ٖط ددىضن سل ٗ ددسع عم دد ٜض ددسٟس حمظ ددٕزاج ا ص ددساً تٔض ددىسُ
اأوٕاه تٔلٕال العىن سملفًّٕ لٕرا ال ٕه سلٕرٕب عىيو سل ٗسع ا0 120
ا121

 -2قٕلْ أ" يف لدق ٛالاٍي يف ضسٟىتّس"

ت ٔٔرْ االضتداله  ُ، :اصددٖد

،حاث وٍطٕقْ الصكس ٚيف الطسٟى ٛت ِٔ٘ ال ةسعد ٜيف الكدأل املادس ت ٌٔفسِدس
دي فدي شكدس ٚيف املعمٕفد ٛت ِٔدرا اصكدي
عَ ةري الطسٟى ٛت ٔوَ ح َّ

ٖخادث ودَ

سٖي املٍطٕ ت ٔحتٌّىس حاث طسٖي املفّدًٕ املادسلج ا 122ت ِٔدرا اصكدي – عددً
الصكس - ٚود ٕذ ْ عٍد اجلىٗل تفي جند ،صداو وَ الصٖدٖٔ، ٛرا الصكدسٚ
يف املعمٕف0 ٛ
 -3حتَُّ ال ٗد الٕازد ضدٕا ٞكدسُ لدفٛوت  ٔ،غدس سوت  ٔ،ةسٖدٛو ت  ٔ،ةدري ذلدك; ال أكدَ
ٖ ُ،كُٕ عاخسو ت ٔحتٌَّىس ٔرد لفسٟد ٚت ف ُ اٌتفث  ٙ،فٕاٟد  ،دس ٝودَ ٔزا ٞذكدس
ا

117

ٍٖظسٌ :فظ املصدز 0

ا

118

ضٕز ٚاملسٟد:ٚآٖ0 95 ٛ

ا

119

ضاي قس ْ 0

ا

120

ِداٖ ٛالع ٕهت 0 388/2

ا

121

ضاي قس ْ 0

ا

122

ٍٖظس، :لٕه الف ْ "دالالج األفس " د 0غضسةٛت ص0 26
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ال ٗد – ودَ ودد ت  ٔ،ذً ت  ٔ،اوتٍدسُ ت  ٔ،ةٕضدٗح ت  ٔ،ةكدخري  ٔ،ردس ٞلطداا ت ٔ،
املددركٕز ت كددسُ ال ددد وددَ اأ ددر ّددرا املفّددًٕ ت

حنِٕىددس – ةددري التاصددٗ

مٗد حتذا كسُ اصن و ٗداو ٗد وَّس ت فسلتضسٖي ٖكُٕ عٍد قمج ِرا ال ٗد
ت ٔالعكددظت ٔاالوتٍددسا عددَ اأ ددر ددرلك ٖعددين حتُ  ٙ،قٗددد ذكددس يف الٍصددٕص
وَ كتسب ت  ٔ،ضٍْ كسُ عاخدسو ت ٔالػدسزا وٍدصٓ عدَ وخدن ِدرا اأودسا 123ت ِٔدرا
الدلٗن ِٕ وخس  ٛالطس

العسً لأل ر سملفًّٕ املاسلج 0

 -4اعتىسد الصضس ٛا عم ٜاملفًّٕت ف سلٕا يف صددٖد " املدس ٞودَ املدس "ٞوٍطدٕ
ددٕه عسٟػدد" ٛزضدد٘ اهلل عٍّددس" حتذا رمددظ ددني غددعاّس اأز ددل ت ٔو دظ ا تددسُ
ا تسُ ف د ٔرا الاطن"ت فمٕ

ٖكَ اأٔه داالو سملفًّٕ عمدٌ ٜفد٘ املدس ٞودَ

ةري املسٌ ٙ، ;ٞف٘ الاطن دُٔ حتوٍدسٞت ملدس ٔقدل التعدسزض دني اصددٖخنيت صتدٜ
رصوٕا دُ الخسٌ٘ ٌسضص لألٔه ا0 124
ٔال ٖٕرد يف الصٖدٖ ٛوَ ٌف ٜاملفًّٕ املاسلج عم ٜحت يقدْ ت عددا ا ودسً حيٗدٜ
الداع٘ ت كىس ضٍس ٝز ْٖ،الص دسو يف ٌ،دٕاا املفّدًٕ ودل ٗدسُ ودس اضدتده دْ ت لدرلك
فمٗظ وَ املٍسضا االضتطساد ٍِدس يف اأدلد ٛالعسود ٛعمد ٜالٍفد٘ ت الضدٗىس ٔزٖ،دْ يف
ٌف٘ املفًّٕ عم ٜحت يقْ وٍفسداو ت ال احس لْ ،وسً زٟ، ٛٗ ٙ،ى ٛاملرِا 0
املطما الخسلد  -غسٔط العىن وفًّٕ املاسلف:ٛ
ث الصٖدٖ ٛلصيصٗ ٛاالصتزسش وفًّٕ املاسلف ٛغسٔ سو كخريٚت ٌٕرصِس يف ا ة٘:

اغ

 ُْ، 1ال ٖعسزض ِرا املفًّٕ وٍطٕقسو:
ِٕٔ غسط ةٍطٕ ٙقتْ صسلتسُ :
اصسل ٛاأٔق، :الَّ ٖكُٕ املطكٕج عٍْ – ٙ،املفًّٕٔ، -ق دسصكي ودَ املٍطدٕ ت
 ٔ،وط ددسٖٔوس ل ددْ عٍ ددد قم ددج ال ٗ ددد ٔ حتال اض ددتمصً حا ددٕج اصك ددي يف املط ددكٕج عٍ ددْ ت

ا

123

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;391/2ري ٞاأ صسزت ٔزق ;223 ٛالطساش املرِات ٔزق ;86ٛاملصدف ٜيف ،لدٕه الف دْت ص711ت ٔ 721ودس

عدِس 0
ا

124

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ِ ;400 -399داٖ ٛالع ٕهت 0 594/2
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فٗكُٕ وفًّٕ وٕاف  ٛحس تسو ت دالل ٛالٍ

ت  ٔ،ال ٗدسع عمد ٜاملٍطدٕ دْ ت ٔلدٗظ

وفّٕوسو وسلفسو;  : ٙ،حتٌْ ٖطتاين عَ املفًّٕ ظّٕز اأٔلٕٖد ٛت  ٔ،املطدسٔا ٚت عٍدد
ذكسٓا 125ت ٔوَ ذلك :قٕلْ ةعسق {وَالَ تَقْتُهُىاْ ؤَوْالدَكُىْ خَشْ َخَ ِِيْال ٍ} ا ; 126فمٗظ فْٗ
وفًّٕ وسلج ل ٗد ػٗ ٛحتودي ; أَُّ التضدسٖي لم تدن عٍدد ،ودسُ الف دست ٖكدُٕ
ٔ،ق وٍْ صسلٕ ٛفْا0 127
ٔوف ددسد ِ ددرٓ اصسل دد ٛة دددٖي العى ددن ددسملفًّٕ املٕاف دديت ك ددُٕ الخس ددث ّ ددس حس تددوس
سملٍطٕ حتذا وس ةعسزض ول املفًّٕ0
اصسل ٛالخسٌٗ، :ٛالَّ ٖ ًٕ دلٗن سص –قطع٘ -يف احملن الرٖ ٙخاث فْٗ املفًّٕ
املاسلجت فٗتعسزض وعْت فد ُ ةعدسزض كدسُ الدٍ

ا دسص ِدٕ سٖدي اصكدي ال

وفًّٕ املاسلفٛا 128ت ٔوَ ذلك قٕلْ ةعسق {يَب ؤَيُّهَب انازِيٍَ آيَنُىاْ كُتِتَ عَهَ ْكُىُ انْقِصَنبُُ فِني
انْقَتْهَى انْحُشُّ ثِبنْحُشِّ وَانَُْجْذُ ثِبنَُْجْذِ وَاألََُْى ثِبألََُْى} ا0 129
فىفّددًٕ الددٍ

 ُ،الددركس ال ٖ ت دن ددسأٌخ ;ٜةددري ٌَّ،ددْ ٔرددد ٌ د
ال سآٌدد٘ َّ

سص عسزض املٍطٕ ت ٔوفسدٓ عدً التفسٖي ني الركس ٔاأٌخٜت
ِٕٔ قٕلْ ضاضسٌْ {وَكَتَجْنَب عَهَن ْهِىْ فِ هَنب ؤٌََّ انننََّْظَ ثِنبننََّْظِ} أ ; 130كدرا قٗدسً ا
تن الركس سأٌخ ٜتفي ٖع ر ٍِس ّرا املفًّٕ املاسلجا0 131
 ُْ ، 2ال ةظّددس يف المف ددظ امل ددد ٕذ وٍ ددْ املفّ ددًٕ فس ٟددد ، ٚددس ٝة ددري التاص ددٗ
لمػ٘ ٞسصكي ت ٌٔفْٗ عىدس عددآت فد ُ ّدسج فسٟدد ، ٚدس ٝةدري التاصدٗ

ا

125

ٍٖظسِ:داٖ ٛالع ٕهت  ;385 -384/2ري ٞاأ صسزت ٔزق0 220 ٛ

ا

126

ضٕز ٚا ضسا :ٞآٖ0 31 ٛ

ا

127

ٍٖظس :الطساش املرِات ٔزق0 86 ٛ

ا

128

ٍٖظس :املصفٜت ص 0 723

ا

129

ضٕز ٚالا س :ٚآٖ0 178 ٛ

ا

130

ضٕز ٚاملسٟد:ٚآٖ0 45 ٛ

ا

131

ٍٖظس :ةفطري الٍصٕصت 0 673/1
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املركٕزت في ٖعىن سملفًّٕ

ا132

; ٔاأوخم ٛالد ةظّدس فّٗدس الفسٟدد ٚاأ دسٝ

كخري ٚتوٍّس وس ضٗدة٘ قث الػسٔط اليص 0 ٛ
ةصددٕٖسوا أوددس ةسلددا ٔقٕعددْ يف اجملتىددل ا 133ت ٔوددَ

 ُْ، 3ال ٖددسد ال ٗددد يف الددٍ

ذلدك قٕلددْ ةعددسق{ وَسَثَنبئِجُكُىُ انالَّتِنني فِنني حُجُننىسِكُى} ا ; 134ف ٌّددْ ٖفّددي وددَ الددٍ
رٕاش الصٔاش ودَ الس سٟدا اليةد٘ لطدَ يف صزدٕز اأشٔاش ; لكدَ ِدرا املفّدًٕ ال
ٖعىن ْت جلسٖسُ العسد ُ، ٚةكُٕ الس سٟا يف صزدٕز ،شٔاش ،وّدسةَّ ; أُّ املدسٚ،
حتُ ةصٔرث آ ست ٔكدسُ ددس ٍدث ودَ شٔش ضدس ي تف ٌّّدس ةد درِس وعّدس حتق ٗدث
شٔرّ ددس اجلدٖ ددد ت ل ددرلك :د د
ا135

الرَِ تال صد الت ٗٗد

ِ ددرا الٕل ددج سلد درّكس تلاما دد ٛصط ددٕزٓ يف

.

ٔعمِ ٜرا في عيق ٛلٕرٕد وخن ِرا ال ٗد وطسل ٛةػدسٖل اصكدي ت فتكدُٕ ٍدث
الصٔر ٛحمسو ٛعمد ٜشٔش اأًت وزدسد د ٕلدْ دوّدس ضدٕا، ٞكسٌدث الاٍدث وٕردٕدٚ
ا136

يف صزس الصٔش ت  ً،يف وكسُ آ س 0

 ُ، 4ال ٖددسد ال ٗددد ل صددد ٗددسُ الٕاقددل ا 137ت ٔو دَ ذلددك قٕلددْ ةعددسق{وَال تُكْشِ ُننىا
فَتَ َبتِكُىْ عَهَى انْجِغَبء ٌِِْ ؤَسَدٌَْ تَحَصُّننبً} ا ; 138فدي ٖٕردد يف الدٍ
الفتددس ٚحتذا

وفّدًٕ ودسلج; أُ

ةددسد التَّضصددَت ٔكسٌ دث وطٗعدد ٛزاضددْٗ وىسزضدد ٛالفسصػددٛت فددي

حتكد ددسآ – ٙ،ال ةطد ددى ٜوكسِد ددٛت ٔال ٖطد ددى، ٜود ددسٓ حتكساِ د دسو -ت ٔ د ددرلك ف د د َُّ
ا كسآ ال ٖكُٕ حتال ول حتزاد ٚالتضصَ ا0 139
ا

132

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;391/2ري ٞا صسزت ٔزق ;223 ٛالطساش املرِات ٔزق0 86ٛ

ا

133

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت صِ ;841داٖ ٛالع ٕهت  ;385 /2غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص ;167الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 337 ٛ

ا

134

ضٕز ٚالٍطس :ٞآٖ0 23 ٛ

ا

135

ٍٖظس :الطساش املرِا تٔزق ; 86 ٛالدزاز ٙاملطٗ ٛ٠تٔزق0 337 ٛ

ا

136

ٍٖظس :املٍسِس األٕلٗٛت د  0فتض٘ الدز ٖينت ص0 429

ا

137

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;385/2الطساش املرِات ٔزق0 87 ٛ

ا

138

ضٕز ٚالٍٕز :آٖ0 33 ٛ

ا

139

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;385/2الطساش املرِات ٔزق0 86 ٛ
مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

157

العذد العاشر المجلذ ( )5نىفمبر 3102م

داللة المفهىم عنذ الزيذية

د  /عزيز محمذ علي الخطري

 ُ، 5ال ٖددسد ال ٗددد صددد املددد  ٔ،الددرً

ا140

ت ٔوددَ ذلددك  :قددٕه ال سٟددن "،كددسً

ذلك السردن العدس الفسضدن" ; فدي ٖفّدي ودَ ِدرا ال ٗدد ت  ٔ،الصدف ٛت  َُّ،ةدري
العددس الفسضددن ال ٖكسوددْ ; أَُّ ال صددد وددَ حتٖددساد ِددرٓ الصددف ٛاملددد ت ٔلددٗظ
التاصٗ

سلركسا0 141

 ُ، 6ال ٖسد ال ٗد يف الٍ

رٕا وس لطعاه ضسٟنت ٔ اسض الاٗسُ ا 142ت ٔوَ ذلك" :

ِن يف الادٍي الطدسٟى ٛشكدس "ٚفتكدُٕ ا رس د" ٛيف الادٍي الطدسٟى ٛشكدس ;"ٚفّدرا
اجلٕاب ال ٌفّي وٍْ  َُّ،ةري الطّسٟى ٛال شكس ٚفّٗس; أ ُّ امل صد الر ٙزو ٜحتلٗدْ
املػسات  ُْ،ةكُٕ ا رس  ٛددز ضدعاه الطدسٟنت ٔوطس د ٛلدْ; ٔ ادسض ٗدسُ صكدي
الطَّسٟى ٛملَ ِ٘ لْ دُٔ املعمٕف ٛا0 143
ّدٕالا 144ت

 ُ، 7ال ٖسد ال ٗد ول كُٕ اصكي وعمٕووس لمىاس ات ٔيف املدركٕز

وَ ذلك قٕه ال سٟدن" الصدي ٚاملطدٌٍٕ ٛفسٔضدّس كدرا ٔكدرا"; فدي ٖفّدي ودَ
 ُ،الصي ٚاملفسٔض ٛلٗطث كرلك; كُٕ ذلك ،وساو وعمٕوسوا0 145
ِرا ال ٕه َّ
 ُ، 8ال ٖددسد ال ٗددد يف الددٍ

صددد شٖددسد ٚاالوتٍددسُ عمدد ٜاملطددكٕجا 146توددَ ذلددك

قٕلْ ةعسق {نِتَإْكُهُىاْ يِنْنلُ نَحًْنبً رَشِيّنبً} ا ; 147فٕلدج المضدي ٗدد كٌٕدْ سٖدسو ت ال
ا0 148

وفًّٕ لْ; أُ ال صد وَ ذكسٓ االوتٍسُ عم ٜعاسدٓ ّرٓ الٍعىٛ
 ُ، 9ال ٖسد ال ٗد صد التفاٗي ٔالتدكٗد

ا149

ت ٔوَ ذلك قٕه السضٕه ا

س  ُ،قد عم ٜوٗث"ا ; 150في ٖع ر وٍْ

" ال حين الوس ٚ،ةعوَ سهلل ٔالًٕٗ ا
ا

140

ٍٖظسٌ :فظ املصسدز 0

ا

141

ٍٖظس :املصفٜت ص0 721

ا

142

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;841الكسغجت  ;266الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 337 ٛ

ا

143

ٍٖظس :الطساش املرِات ٔزق0 86 ٛ

ا

144

ٍٖظس :الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 337 ٛ

ا

145

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;385/2ري ٞاأ صسزت ٔزق0 221 ٛ

ا

146

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت; 386/2الطساش املرِا تٔزق0 87 ٛ

ا

147

ضٕز ٚالٍضن :آٖ0 14 ٛ

ا

148

ٍٖظس، :لٕه الف ْ"دالالج األفس

" د 0غضسةٛت ص0 45
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ددس ; أَُّ ال ٗ ددد ٔزد ص ددد

وفّ ددًٕ ت ِٔ ددٕ اص ددن مل ددَ ال ة ددعوَ ددسهلل ٔالٗ ددًٕ ا

التفاٗي ت ٔالتدكٗد توَ سب ا غسد ٚصخسو عم ٜاالوتخسه ال التاصٗ
 ُ، 10ال ٖسد ال ٗد صد التٕضٗحت ٔول اصتىسلْ لْ

ا152

ا151

0

ت ِٔرا يف الصدف ٛتحندٕ :

قٕه السضٕه ا ملس اضتعسز وَ لفٕاُ َ اوٗ ٛدزعسو ف سه" ،ةصاسو ٖس حمىد ؟
ف سه :ن عسزٖ ٛوطىٌٕ"ٛا0 153
حتذ جند  ُ،المفدظ لدسز

ىديو لد ددٓ دني التٕضدٗحت ٔالتاصدٗ

أُ
سلدركس; َّ

الٕلج سلطىسُ لْ اصتىسلني :
اأٔه  ٌَّْ، :قصد ا ٖطس ت ِٕٔ  َُّ،العسزٖ ٛغددٌّس الطدىسُ ت فٗكدُٕ صكىدوس لمعسزٖدٛ
ٌَّّ،س وطىٌٕ ٛت ٔحتُ

ٖػ ط التطىني ت فّٕ وٍطٕ الوفًّٕ0

الخسٌ٘  ٌَّْ، :صد التاصٗ ;  :ٙ،ن عسزٖ، ٛغ ط لك فّٗدس الطدىسُ ت فدٗفّي
وَ ذلك  َُّ،العسزٖ ٛال ةكُٕ وطىٌٕٛت حتالَّ يف صسل ٛاغ اط الطىسُت ِٕٔ وس ةد ر
ْ الصٖدٖ ٛا0 154
 ُ، 11ال ٖددسد ال ٗددد صددد التكددخري

ا155

ت ِٔددرا ددسص وفّددًٕ العدددد ت حنددٕ قٕلددْ

ةعسق { ٌِِ تَغْتَغَِْشْ نَهُىْ عَجُِْنيَ يَشَّحً فَهٍَ يَغَِْشَ انهّلُ نَهُى} ا0 156
فسلعدد املركٕزت ٖسد لمىاسلا ٛيف اضتاداوسج العدسب; كىدَ قدسه ر٠تدك ،لدج
وسٓ فمي ،ردك; ،وس قٕه املصطف ٜا – عٍدوس ٌصلث ا ٖ ٛالكسأ" ٛضدشٖد عمٜ
ا

149

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;386/2الطساش املرِات ٔزق0 87ٛ

ا

150

لفظ اصدٖد ملطمي" ال حين أوسآ ٚةعوَ سهلل ٔالًٕٗ ا

س  ُ،قد عم ٜوٗث فٕ حديذ حتال عمد ٜشٔش ،ز عد ٛاغدّس ٔعػدساو "

لضٗح وطميت 1123/2ت سقي ا 1486ت سب"ٔرٕب االصداد يف عد ٚالٕفس0"ٚ
ا

151

ٍٖظس :ري ٞاأ صسزت ٔزق0 221 ٛ

ا

152

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕه  ;386/2/الطساش املرِا ٔ/زق0 87ٛ

ا

153

لفظ اصدٖد عَ ا َ عاسع "حتُ زضٕه اهلل ا اضتعسز وَ لفٕاُ َ ،وٗ، ٛدزعدسو ٔضديصسوت يف ةدصٔ ٚصدٍني ف دسهٖ :دس زضدٕه

اهلل ،عسزٖدد ٛوددعدا ٚ؟ قددسه ٌعددي ِىددسً وددعدا ، "ٚسرددْ الاّٗ دد٘ت ٔاصددسكيت ٔقددسه اصسكي:صدددٖد لددضٗح عمدد ٜغددسط وطددمي ٔ
رسرسٓت ضٍَ الاّٗ ٘ت 88/6ت سقيا  11255ت سب"العسزٖ ٛوعدا"ٚت املطتدزكت 54/2ت سقي ا0 2300
ا

154

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;386 /2الطساش املرِات ٔزق ;87 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق0 223 ٛ

ا

155

ٍٖظسِ:داٖ ٛالع ٕهت  ;386/2الطساش املرِا ٔ/زق0 87ٛ

ا

156

ضٕز ٚالتٕ  :ٛآٖ0 80 ٛ
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الطدداعني "
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; فّددٕ حمىددٕه عمددٌ، ٜددْ ا، زاد ددرلك الس،فددٔ ٛالسمح د ٛدوتددْ

ا ; 158أٌَّْ فّي وٍْ وسلفد ٛالصاٟدد لمىدركٕز ت ددلٗن قٕلدْ ضداضسٌْ ٔةعدسق {فَهَنٍ
يَغَِْشَ انهّلُ نَهُى}ٔ،زد فْ ٕلْ ضاضسٌْ {رَنِ َ ثِإَاهُىْ كَََشُواْ ثِبنهّلِ وَسَعُىنِلِ}

ا159

.

كىددس ٌَّ،ددْ ٔزد يف السٔاٖدد ٛوددس ٖددده عمددٌَّ، ٜددْ ا فّددي ِددرا املعٍدد ٜا 160ت ف دد ٔزد يف
ا161

اصدٖد " لٕ ،عمي  ٌَّْ،حتُ شدج عم ٜالطاعني ٖافس لْ لصدج عمّٗس"

0

لرلك :ال ٖفّي  َُّ،املافدس ٚودَ اهلل ةتض دي سلصٖدسد ٚعمد ٜالطداعنيت ٔددرا قدسلٕا:
حتَُّ ،مسس ٞالعدد ٌصٕص وصٕلٛت وس حتذا

ة ي قسٍٖ ٛعمد ٜحتزاد ٚاملاسلادٛت حندٕ

ر٠تك ،لج وس ٚفمي ،ردك ا0 162
 ُ، 12ال ٖدسد ال ٗدد يف صسدحد ٛسلددٛ

ا163

ت ك ٕلدْ ةعدسق {وَحَالَئِنمُ ؤَثْنَنبئِكُىُ انانزِيٍَ يِنٍْ

ؤَصْالَثِكُىْ } ا ; 164فسملفًّٕ وٍْ  ُ،شٔرسج اأ ٍس ٞوَ السضسع ٛصديه أب الدصٔشت
 ُ،العددسب
أُ ا ٖددٌ ٛصلددث يف صسدحددْ سلدد ٛت ِٔدد٘ َّ
ِٔددرا املفّددًٕ ال ٖعىددن ددْ ; َّ
كددسٌٕا

عمددُٕ الٕلددد املتاٍَّدد ٜكسلٕلددد وددَ الصددما تصتدد ٜيف قددسٖي الددصٔاش

ممٗمتْ ت حتُ م ّس شٔرّس تفي ٖصح لمىتاٍِّ٘ الصٔاش ّس تفزس ٞا ضديً فدصدن
ي ٕلْ ةعدسق { نِكَنيْ
ذلك صت ٜال ٖكُٕ ٍِسك صسش وَ وخن ِرا الصٔاشت عى و

ا

157

 ،سرْ الااسزٙت مفظ"ٔضدشٖد عم ٜالطاعني"يف سب قٕلْ ةعسق"اضْتاْفسْ لّيْ  ْٔ ،ال ةطْتاْفسْ لّيْ"; ٔوطمي مفظ"ضدشٖد

عم ٜضاعني"يف سب "فطسٟن عىس ""ت ٔ مفظ"ٔضدشٖد عم ٜالطاعني"يف سب لفسج املٍسف نيت لضٗح الااسزٙت 1715/4ت
سقيا ; 4393لضٗح وطميت  1865/4سقيا 2400ت  2141/4سقي ا0 2774
ا

158

ٍٖظس :الطساش املرِات ٔزق0 87 ٛ

ا

159

ضٕز ٚالتٕ  :ٛآٖ0 80 ٛ

ا

160

ٍٖظس :الطساش املرِات ٔزق0 87 ٛ

ا

161

المفظ لمااسزٙت يف لضٗضٛت 459/1ت سب"وس ٖكسٓ وَ الصي ٚعم ٜاملٍسف ني"0

ا

162

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت 0 387 -386/2

ا

163

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص  ;417الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت 0 337

ا

164

ضٕز ٚالٍطس :ٞآٖ0 23 ٛ
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ال يَكُىٌَ عَهَنى انًُْن ْيِنِنيَ حَنشَِح فِني ؤَصْوَاِِ ؤَدْعِ َنبئِهِىْ } ا 165ت ٔةدصٔش السضدٕها صٔردٔ ٛلددٓ
املتاٍَّ ٜشٖد ا َ صسزحد ٛتٔةطدا املػدسكُٕ ٔاملٍدسف ُٕ لدرلك تفاػد٘ السضدٕه
ا حتحددسز ٚالعددسب ت فعسةاددْ اهلل ٕلدد{ ٛوَتَخْشَننى اننَّننبطَ وَانهانلُ ؤَحَنَُّ ؤٌَ تَخْشَننب ُ} ا 166ت
فّرا ِٕا املساد

ا167

0

 ُ، 13ال ٖكُٕ املطكٕج عٍْ قد ةسك
عّددد س ضدديً

ٕىل وَ ةِٕي وتدِٕي

ا168

وخدن :قدٕه قسٖدا

سدوددْ مطددٕز املطددمىني :ةص د ّد ّددرا عمدد ٜاملطددمىنيت ف ٗ دد

املطمىني يف ِرا املخسه لٗظ لْ وفًّٕ; أٌَّْ قد ٖسٖدد املطدمىنيت ٔةريِديت ٔةدسك
التَّصددسٖح ددرلكت ددٕىل اةّسوددْ سلٍفددس ا 169ت ِٔددرا ٖعددين ٌَّ،ددْ ال صزَّددْ يف ِددرا
املٍطٕ ت ٔال ٖعىن وفّٕوْ 0
ضابط العنل مبفهوم املخالفة:
 ُ،اأ ددر وفّ ددًٕ املاسلف دد ٖ ٛتط دد٘ غ ددسٔ سوت ة ددري  ِ ُ،ددرٓ
مم ددس ض دداي ٖتط ددح َّ
الػسٔط ٗعّس ةعٕد يف األن حتق ضس طني احٍني ِىس:
الط ددس اأٔه :ع دددً العى ددن ددسملفًّٕ املا ددسلج حتذا ل ددسدً دل ددٗيو قس عد دسو ت  ٔ،ع ددسزض
وٍطٕقسو ،قٕ ٝوٍْأِ ; 170را الطس ٖد ن فْٗ الػسط اأٔه ودَ الػدسٔط الطدسلفٛ
الركست وس قتْ وَ اصسالج0
الػد٘ ٞسلدركست ال لفسٟدد ، ٚدس ;ٝفد ُ
َّ
المفدظ لتاصدٗ
الطس الخسٌٖ٘ ُ، :كُٕ َّ
ّ ددسج لمتاص ددٗ سل ددركس فس ٟددد ، ٚددس – ٝكسأوخم دد ٛالدد ض دداي ذكسِ ددس ق ددث
الػسٔط ٔةريِس -في صزَّ ٛيف ِرا املفًّٕت ٔوَ حيَّ ال ٖعىن ْ أِ ; 171را الطس
ا

165

ضٕز ٚاأصصاب:آٖ0 37 ٛ

ا

166

ضٕز ٚاأصصاب :آٖ0 37 ٛ

ا

167

املصفٜت ص  722ا تصسىل 0

ا

168

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;417الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 337 ٛ

ا

169

ٍٖظس:الٕه الف ْ"دالالج االلفس "تد 0غضسةٛتص0 46

ا

170

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;391/2ري ٞاأ صسزت ٔزق ;223ٛاملصفٜت ص0 723

ا

171

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت ٔ ;391/2الطساش املرِات ٔزق ;86 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق ;223 ٛالكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص 0 267
مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

161

العذد العاشر المجلذ ( )5نىفمبر 3102م

داللة المفهىم عنذ الزيذية

د  /عزيز محمذ علي الخطري

 ُ،الػددسط الخددسٌ٘ ت
ممددس ٖعددين َّ
ٖتىخددن يف الػددسط الخددسٌ٘ املت دددً ذكددسٓ يف الػددسٔط; َّ
ضس طس لمعىن سملفًّٕ ت ٔ قسعدد ٚعسود ٛةٍددزش قتّدس
قث الطَّس

الػدسٔط الد
ٗدل َّ

ةٍددزش

اأٔه

الفصل الثاني  :أنواع مفهوم املخالفة وحجيتها
،غسج فٗىدس ضداي حتق وساةدا وفّدًٕ املاسلفدٛت ٔيف ضدِٕ ٞدرٓ املساةدا قطَّدي عمىدسٞ
الصٖدٖ ٛوفًّٕ املاسلفد ٛمطدا قٕةّدس ٔضدعفّس حتق ضدتٌ، ٛدٕاا ٌتٍسٔددس سلدزاضدٛ
يف واضخني:
املبحث األول  :يف مفهوم اللقب والصفة والشرط
ٔفْٗ حيح ٛوطسلا:
املطما اأٔه – وفًّٕ الم ا:
ال  -ةعسٖج وفًّٕ الم ا:
 ٔ،و
 -،يف الماٛت وعٍ ٜالٍاْصت  : ٙ،الٍاص سضي ةري وتطىْ ٜا0 172
ب -يف االلطي  :عسّفتْ الصٖدٖ ٛدٌْ :اٌف٘ اصكي عىس

ٖتٍسٔلْ االضي

ا173

ٔامل صٕد سلم ا ت وس ٖػىن العمي كصٖدت  ٔ،الٍَّٕا حنٕ" يف الادٍي شكدس:ٙ، ;"ٚ
ٌَّ،ددْ ٖ صددد وٍددْ وطمددي االضدديت ٔقدد ٖطمددي عمٗددْ وفّددًٕ االضدديت ف ٕلددْ" يف الاددٍي
شكسٖ ;"ٚده عمٌ ٜفد٘ الصكدس ٚعدَ ةدري الادٍيت وعٍد َُّ، ٜودس عدد ٝالادٍي ال شكدسٚ
فْٗا0 174

ا

172

ٍٖظس :وتسز الصضس ت وسد"ٚل ا" كتسب العنيت ٌ" 172/2فظ املسد0 "ٚ

ا

173

ِداٖدد ٛالع ددٕهت  ;400/2غددفس ٞةمٗددن الطددسٟنت ص ;162الكسغددج لددرٔ ٙالع ددٕهت ص ;260الٍ ددٕه يف عمددي األددٕهت عا دد اهلل

حمىد املٍصٕزت وكتاد ٛالدٗىَ الكدربٝت لدٍعس ً1987 ٞص ; 45الاٗدسُ الػدسيف عىدس قىمدْ الكدسيف يف عمدي األدٕهت صطدني حمىدد
قٗم٘ت وطس ل املفطنت لٍعسً1994 ٞت ص0 61
ا

174

ٍٖظس :الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص ;260غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 163
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حسٌٗس  -صزٗ ٛوفًّٕ الم ا:
لعن ِرا املفًّٕ عٍد الصٖدٖ ِٕ ٛاأضعجت ٔ اأ در دْ ٖكدسد ٖكدُٕ وعددٔوسوت قدسه
ل ددسصا الكسغ ددج أالص ددضٗح  ٌ،ددْ ة ددري و ددد ٕذ ددْ ا 175تٔق ددسه ل ددسصا وٍظٕو ددٛ
الكسفن:
ِ،ىمْ

،ضعفّس املفًّٕ لألل سب

سع ٛاألضسب

ا176

ٔعمِ ٜرا ف َُّ وفًّٕ الم ا ال ٖعد صز ٛعٍد الصٖدٖٛا0 177
ٔاضتدلٕا عم ٜزّٖ،ي س ة٘:
 َُّ، -1اأ ر ّرا املفًّٕ ٖمصً وٍْ الكفس; أٌَّْ ٖمصً ودَ قٕلٍدس حمىدد زضدٕه اهلل
ٌف٘ السضسل ٛعَ ةريٓت وَ اأٌاٗس ٞعمّٗي الطيً ا0 178
ٌٕٔقؼ ِدرا الددلٗن :ددَُّ املفّدًٕ حتٌَّىدس حيدتس دْ عٍدد عددً وعسزضدتْ الددلٗنت
،وّس حتذا قسً الددلٗن ال طعد٘ عمد ٜا ديىل اوتٍدل العىدن دْ كادريٓ ودَ ٌ،دٕاا
دلٗن ا طسب ا0 179
ٔزد عمِ ٜرٓ املٍسقػ :ٛدٌّدس ةتطدي سلطدعج; أَُّ ذكدس الددلٗن حتٌَّىدس ِدٕ لدصًٔ ُ،
ٖكددُٕ حنددٕ قٕلٍددس "حمىددد زضددٕه اهلل " ددسِساو يف ٌفدد٘ زضددسل ٛةددريٓت ِٔددٕ كفددست ٔال
ٍٖف دد٘ ِ ددرا الم ددصًٔ اوتٍ ددسا اأ ددر سلظ ددسِس ل دددلٗن ،ق ددٕٝا 180ت ،وَّ ددس ٔر ددٕد ال دددلٗن
ال س ل

يفْت فّدٕ ودَ اأودٕز املطدمَّىٛت تلكدَ ذلدك ال أٍدل داللتدْ عمد ٜودس ده

أُ داللدد ٛالمّفددظ زارعدد ٛحتلٗددْ ت سعتاددسز الٕضددل ت ٔلددٗظ وددد ٕذوا فّٗددس ٔزٔد
عمٗددْ ; َّ
وعسزض ت ٔال عدوْ ا0 181
ا

175

الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص 0 260

ا

176

الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 235 ٛ

ا

177

ٍٖظس :اإٌٔاز ادسدٖٛت امحد َ حي٘ َ امحد َ حمىد صس ظ الصعدٙت جِ1061دت وطٕطت ٔزقِ ;201 ٛداٖد ٛالع دٕهت

392/2ت ري ٞاأ صسزت ٔزق224 -223 ٛت الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص0 260
ا

178

ٍٖظس :الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص ;260ري ٞاأ صسزت ٔزق0 224 ٛ

ا

179

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت 0 401/2

ا

180

ٍٖظس:صٕاغ٘ ِداٖ ٛالع ٕهت  ٌ 401/2ي عَ صٕاغ٘ الطٗد صطني اال فؼ 0

ا

181

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 236 ٛ
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 -2حتُ ِرا املفًّٕ ال ٖعىن دْت ٔذلدك صصدٕه الفسٟدد ٚدركسٓ ت  َُّ، :ٙ،املفّدًٕ
حتٌَّىددس ٖعتددرب لتعٍٗددْ فسٟددد ٚت الٌتفددس ٞةددريٓ وددَ الفٕاٟدددت ٔالم ددا اٌتفدد ٜفٗددْ
امل تطدد ;ٜالعتاددسز املفّددًٕ; أٌَّ دْ لددٕ ددس ال تددن الكدديًت فددركسٓ الضددت سوٛ
الكيً ت ِٕٔ ،كخس فسٟد ٚت ِٔرٓ الطسٖي ،قٕ ٝوس ٖتىكَ ْ يف حت طسلْ ا0 182
ٔقد ٌسقؼ لسصا الفٕالن ِرا الدلٗن وَ ٔرٕٓ ا: 183
الٕر ددْ اأٔه :حتٌَّ ددْ حتُْ قص ددد ددس تيه الك دديً ال ددر ٙقص دددٓ الػ ددسزا ٔ،ف ددسدٓ ت فىىددس
الغك فْٗ  َُّ،اال تيه ٔاقل يف الم ا ٔةريٓ وَ ٌٕ،اا املفسِٗيت "فمفظ الطسٟى"ٛ
حتذا ضد

وددَ قٕلددْ" يف ضددسٟى ٛالاددٍي شكددس"ٚت

ٖفددد الاددسق٘ وددس ِ دٕ و صددٕد وددَ

اصكي سلصكس ٚيف الاٍي امل ٗد ٚسلطًٕت ال وطم وس 0
الٕرْ الخسٌ٘ :حتُْ كسُ امل صٕد ا تيه الكيًت  ٌْ،حتذا ضد
لإات

وفّدًٕ الم دا ٖصدري

يفْ يف وفًّٕ الصف ٛت لصً  ُ،الم ا حتندس ،ةد ٜدْ الػدسزات لٗكدُٕ كيودْ

ممس حيطَ الطكٕج عمْٗت ِٔرا ةّسفثت ال

ا ٖ ُ،دة٘ وَ عس 0

الٕر ددْ الخسل ددد :حتُ رعم ددث فس ٟددد ٚالم ددا قص ددٗ

اصك ددي-

ةصضٗح الكيً ف ٌَّدْ ٖمدصً ودَ ذلدك اعتادسز فسٟدد ٚالتاصدٗ

ددسلاٍي و ددخي -
يف وفّدًٕ الصدفٛت

صٗ دد قددد اعتددربٔٓ ٍِددس ت ف ٌ دْ فسٟددد ٚت ٔرعمددّي دددس ٍِددس و ٗددد ٚسملعّٗدد ٛلتصددضٗح
الكيًت ال ٍٖف٘ اعتاسزِس ٍِسك وٍفسدٚت صٗد الكيً ٍِسك لضٗح دٌّٔس0
ٔامليصظ  َُّ،الصٖدٖ ٛاضتدلٕا وس اضتده ْ

ّٕز العمىسٞت  :ٙ،عددً اأ در

وفًّٕ الم ا ت حي يف الٕقدث ٌفطدْ ةاٍدٕا دفدل ِدرٓ اأدلدٔ ;ٛدفعّدي لألدلدٖ ٛدٕص٘
دٌَّّي لضضٕا العىن ّرا املفًّٕت ِٔرا وس ٖتاسدز حتق الرَِت لكَ ِرا اأوس ةدري
وسادت ٔحتٌَّىس قصدٔا وَ دفعّي لألدل ٛالتٍاْٗ حتق ِ َُّ،رٓ اأدلٛت ال ةدٍّز لداطيُ
العىن ّرا املفًّٕ 0

ا

182

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص ;163ري ٞاأ صسزت ٔزق0 224 ٛ

ا

183

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 236 ٛ
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الػدسزا دركس الم دا ةتىخدن يف ز د

ٔوس ٖسآ الصٖدٖدِ :ٛدٕ  ُّ،فسٟدد ٚقصدٗ

اصكددي ت ٔةعمٗ دْ عمٗددْ ت دُٔ ةددريٓ ت مم دس ٖفّ دي وٍددْت فم دي حيكددي عمٗددْ ٍفدد٘ت ٔال
حتحاسجت كفسٟدد ٚقصدٗ

ذكدس الصدفٛت كسلطدسٟى ٛودخيت ف ٌَّدْ حتذا

ٖظّدس ددس

فسٟدٚت ةري ةعمٗي اصكي عمّٗست ةعٍٗث لرلكت ٔال ٍّٖز دلٗن ضِٕ ٝرا ا0 184
ٔ،غددسز ا ددَ املسةطدد ٜحتق  َُّ،طدديُ العىددن ّددرا املفّددًٕ -الم ددا -لددٗظ مسرددٛ
ا185

حتق اضتدالهت أَُّ قٕه ال سٟن شٖد آكنٌت ال ٖفّي وٍْ  ُ،عىسوا لٗظ يكن 0
املطما الخسٌ٘ – وفًّٕ الصف:ٛ
ٔ،الو -ةعسٖفّس:

 -،يف الما :ٛوػت  ٛوَ ٔلج الػٖ٘ ٞصدفْ – ودَ دسب ٔعددٔ -لدفسوت حتذا  ،دسُ
ٌٕعددْ  ٔ،عددز ،صٕالددْت ٔوصاٖددسٓت ٔ،ل دن الكمىددٔ ٛلددفٛت لكٍ دْ ٌ صددث ف ٗددن
ا186

لفٛ

ب -يف االلطي :
ددس ةددري وٍفصددن عٍددْ لددٍ

عسفتددْ الصٖدٖدد ٛدٌددْ :الفددظ و َّٗددد

ت لددٗظ

ػسطت ٔال اضتخٍسٞت ٔال ةسٖٛت ٔال عددت ٔال ٌعث ا0 187
ٖٔ ددد ن فّٗ ددس الت ٗٗ دددت ظ ددسىل الصو ددسُ { ِِرَا َُنننىدِِ نِهصَّنننالحِ يِنننٍ يَن نىْوِ انْجًَُُُنننخ}

ا188

ا189

ٔاملكددسُ "ال متٍعددٕا حتوددس ٞاهلل وددَ املطددسرد"

ت

ت ٔاصددسه" كددن حت ددن ضددسٟى ٛوددَ كددن

،ز عني ا ٍ ٛلإُ"ا 190ت ٔالعم" ٛوس ،ضكس كخري ٚف مٗم ٛصساً"ا0 191
ا

184

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 236 ٛ

ا

185

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;397وسقس ٚالٕلٕه حتق فّي وعٗسز األٕهت ٔزق0 94 ٛ

ا

186

ٍٖظس:وتسز الصضس ت 302/1ت "وسدٔ ٚلج"; كتسب العنيت 162/7ت "ٌفظ املسد0"ٚ

ا

187

ِداٖ ٛالع ٕهت  ;383/2الفٕالن غس اٗ ٛالعسونت ٔزق ;236 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق0 218 ٛ

ا

188

ضٕز ٚاجلىع:ٛآٖ0 9 ٛ

ا

189

اصدٖد وَ سٖي ٌسفل عَ ا َ عىست مفظ" ال متٍعٕا حتوس ٞاهلل وطسرد اهلل" ِٔرا المفظ وتفدي عمٗدْت لدضٗح الاادسزٙت 305/1ت

سقيا 858ت سب "ِن عم ٜوَ

ا

190

ٖػّد اجلىع ٛةطن; لضٗح وطميت 327/1ت سقي ا 443ت سب" سٔش الٍطس ٞحتق املطسرد

ضددٍَ الاّٗ دد٘ الكددربٝت  116/4ددسقي "ا 7182ددسب وددس ٖط د

الصدددق ٛعمدد ٜاملسغددٗ ;ٛضددٍَ دَ وسرددْت  11/2ددسقي"ا2229

كتسب الصكس0 ٚ
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ِٔددرا املفّددًٕ كىددس ضدداي ،قددٕ ٝوسةادد ٛوددَ الم ددا; لددرلك جنددد ا ددَ اأوددري يف
وٍظٕوت د د د د ددْت ق د د د د ددد ٌا د د د د ددْ ع د د د د ددد ، ُ،غ د د د د ددسز حتق ض د د د د ددعج وفّ د د د د ددًٕ الم د د د د ددات
ٕل ددْ :افسلص ددف ٛح ددي الػ ددسط ا 192ت ف دددة ٜسلف ددس ٞالعس ف ددٛت ةٍاّٗددسو عم دد ِ َُّ، ٜددرا
املفًّٕ ،قٕ ٝممس ة دً ا0 193
ٔاضتػّدٔا لرلك ػٕاِد وَ ال سآُ ٔالطٍّ:ٛ
 -1قٕلدْ ةعددسق{وَانالَّتِنني يَنإْتِنيَ انََْبحِشَنخَ يِننٍ َِّغَنأئِكُىْ فَبعْتَشْنهِذُواْ عَهَن ْهٍَِّ ؤَسْثَُنخً يِّنننكُىْ} ا; 194
حتال
فسملفًّٕ ٍِس  ُ،الٍطس ٞحتُ كدَ وعوٍدسجت فٗػد ط ٖ ُ،كدُٕ الػدّٕد ودعوٍنيت ٔ ّ
فيا0 195
 -2قٕل ددْ ض دداضسٌْ {انانننزِيٍَ يُهَنننب ِشُوٌَ يِننننكُى "اٖ ; 196فّ ددي وٍ ددْ ع دددً ل ددض ّ ٛددسز
ا197

الكسفس

 -3قٕلْ ضاضسٌْ{فَال تَشْجُُِى ٍَُّ ِِنَى انْكَُابس } اٖ ; 198فّي وٍْ حتزرسعَّ حتق وَ آودَ
وَ ،شٔارَّ ا0 199

ا

191

اصدددٖد  ،سرددْ الاّٗ دد٘ وددَ سٖددي حتضددضس ددَ ٔإِٖددْ طددٍد لددضٗحت ٔقددسه ا ددَ صزددس ِٔددرا ضددٍدٓ لددضٗح عمدد ٜغددسط

وطميت ٔ ،سرْ اصسكيت ٔقسه لسصا ٌصا الساٖ ٛصطٍْ ال ودرٔ ٙلدضضْ دَ صادسُ"ت ضدٍَ الاّٗ د٘ت 396/8ت سب"ودس اضدكس
كدخري ;"ٚفدتح الادسزٙت 45/10ت دسب قٕلدْ" سب ا ىدس ودَ العطدن"ت املطدتدزك عمد ٜالصدضٗضنيت 466/3ت دسقي ا 5784ت دسب"ذكس
وٍسقا ٕاج َ راري"; ٌصا الساٖٛت 0 304/4
ا

192

الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 236 ٛ

ا

193

ٍٖظسٌ :فظ املصدز

ا

194

ضٕز ٚالٍطس :ٞآٖ0 15 ٛ

ا

195

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص 0 164

ا

196

ضٕز ٚاجملسدل:ٛآٖ0 2 ٛ

ا

197

ا

198

ضٕز ٚاملىتضٍ:ٛآٖ0 10 ٛ

ا

199

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص 0 164

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 164
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 -4و ددس زٔ ُ، ٙزض ددٕه اهلل ا" ف ددسض يف ل دددق ٛالا ددٍي يف ض ددسٟىتّس حتذا كسٌ ددث
،ز عددني ففّٗددس غددس"ٚا 200ت فددسلاٍي د ددس لددفتسُ :ضددسٟىْ ت ٔوعمٕفدد ٛت ٔالددٍ

صص ددس

الصكس ٚيف وَ قىن لف ٛالطًٕت دُٔ ةريِسا0 201
حسٌٗس  -صزٗ ٛوفًّٕ الصفٛ

الس ٙ،اأٔه -ذِا

 ُ،وفًّٕ الصف ٛصز ٛا0 202
ّٕز الصٖدٖ ٛحتق َّ

ِٔددرا الددس ٙ،ودداين عمددّ ٜددٕز اٌتفددس ٞوددس عدددا التاصددٗ ت وددَ فٕاٟددد الت ٗٗ ددد
سلصفٛت ٖٔعىن ّرا املفًّٕ عٍد اأكخست ٔحتُ ذكدسج الصدف ٛوٍفدسدٚو دُٔ وٕلدٕ
فّست وخن"يف الطسٟى ٛشكسٔ "ٚذلك لداللتْ عم ٜالطًَّٕ الصاٟد عم ٜالراج ا0 203
ٔاضتدلٕا عم ٜزّٖ،ي س ة٘:
 -1حتَُّ الصف ٛقسه ّس الػسفع٘ ت ٔ ٕ ،عاٗد ٚت ِٔىس عسملسُ ما ٛالعدسب ت فسلظدسِس
فّىّىددس ذلددك لاددٛت ٔل دٕ

ٖفدددٓ لاددٛت مل دس فّددي وٍددْ فظّددس حتفسدةددْ لاددٛت ِٔ دٕ

املطمٕبا0 204
ٌٔسقؼ ا َ املسةطِ ٜرا الدلٗن :دٌَّْ لدٗظ يف كيوّدي ودس ٖػدعس ٍ دن ذلدك
عَ العسبت ٔحتٌَّىس ٖفّدي ٌَّ،دْ ارتّدسدت ٔاالرتّدسد ال صزد ٛفٗدْت حتضدسف ٛحتق ذلدك ٌَّ،دْ
وعددسزض وددرِا اأ فددؼ

ا205

ت صٗددد ذِددا حتق وددس ذِاٍددس حتلٗددْ ت ِٔددٕ عدددً ال ددٕه

سملفًّٕ املاسلج ا0 206

ا

200

المفظ لمااسز ٙا يف لدق ٛالاٍي يف ضسٟىتّس ،ز عني حتق عػسَٖ ٔوس ٟٛغس ٚت ٔ مفدظ آ دس لماّٗ د٘ٔ":يف ضدسٟى ٛالادٍي حتذا

كسٌث ،ز عني"ت لضٗح الااسزٙت 527/2ت سقي ا 1386ت سب"شكس ٚالاٍي"; ضدٍَ الاّٗ د٘ت 115/4ت دسقي ا 7180ت سب"ودس ٖطد
الصدق ٛعَ املسغٗ0"ٛ
ا

201

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت 0 383/2

ا

202

ٍٖظددس :لددفٕ ٚاال تٗددسز يف ،لددٕه الف ددْت ص  ;130 -129الفصددٕه المعلعٖددٛت صِ ;219داٖدد ٛالع ددٕهت  ;387/2غددفس ٞةمٗددن

الطسٟنت ص164ت الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 237 ٛ
ا

203

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;283/2الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 237 ٛ

ا

204

ٍٖظس:غس الفصٕهت ٔزق0 242 ٛ

ا

205

الرَٖ اغتّسٔا ّرا االضيت ّ ٔ،را الم ا حيحٔ، :ٛدي عاد اصىٗد َ عاد اصىٗد اال فدؼ اأكدرب حتودسً ٟ،ىد ٛالعس ٗدٛت

ٔلج دٌْ ضٗد ِ،ن الماٛت الخسٌ٘:ضعٗد َ وطدعد ٚالاصدسٖ ٛاال فدؼ اأٔضد ت ج صدٕال٘ ِ215ددت الخسلدد:عم٘ دَ ضدمٗىسُ دَ
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حتُ الٕلددج لددٕ
َّ -2

داللة المفهىم عنذ الزيذية

ٖكددَ داالو عمدد ٜاملاسلفدد ٛملددس كددسُ لددْ فسٟددد ٚت ٔودَ الاعٗددد ُ،

ٖدة٘ الاماس ٞيف كيوّي وس ال فسٟد ٚفْٗت ٔحتذا كسُ ِرا اأوس عٗدوا يف صدي
الاماسٞت ف ٌْ ٖكُٕ يف صي الػسزا ٔ،ق ٔ،صي ا0 207
حتُ وفًّٕ الصف ٛلدٗظ صزدٛت أَُّ الصدف ٛحتٌَّىدس ردّ٘ ٞدس لمتٕضدٗح
الس ٙ،الخسٌَّ٘ :
ال لمت ٗٗدت ذِا حتق ِرا الس ٙ،ا وسً حيٗ َ ٜاحملطَت يف امل ٍدلت ٔا ودسً حيٗدٜ
دَ محدص ٚت يف اصدسٔٙت ٔا ودسً حيٗد ٜدَ اصطدنيت يف اجملدص ٙا 208ت ٔا دَ املسةطددٜت
ٌٔ مْ ا وسً حي٘ َ احملطَت عَ ٟ،ى ٛاملرِات كىس ٌ دن عدَ ا ودسً عادد اهلل دَ
محص ٚا0 209
ٔقد اضتد ّه ،لضسب ِرا الس ٙ،س ة٘
 -1حتَُّ ال د ددٕه ّد ددرا املفّد ددًٕ ٖمد ددصً وٍد ددْ يف قٕلد ددْ ةعد ددسق {الَ تَنن نإْكُهُىاْ انشِّثَننننب ؤَ ْنن نَُبفبً
يُّضَبعَََخ}ا ; 210ردٕاش ،كدن ال مٗدن وٍدْ ت ِٔدٕ املفّدًٕ ودَ الدٍ

ُ،
ت ٔاملعمدًٕ َّ

الفطددن اال فددؼ الصدداريت ج ِ315ددت ٍٖظدس :اٗدد ٛالٕعددس ٚيف ا ددسج الٍضددس ٚلمطددٕٗ ٘ت 167/2ت 590ت  ;24اٌاددسٓ الددسٔا ٚعمدد ٜاٌاددسٓ
الٍضسٚت ال فط٘ت ص2ت 157ت 0 276
ا

206

وٍّسش الٕلٕهت صٍٖ ;402ظسٌ :ظسً الفصٕهت ٔزق0 244 ٛ

ا

207

ٍٖظس :لفٕ ٚاال تٗسز يف ،لٕه الف ْت صٌ ;130 -129ظسً الفصٕهت ٔزق0 244ٛ

ا

208

ٍِسك حيحٟ، ٛى ٛيف املرِا الصٖد ٙسضي ا وسً حيٗ:ٜ

ا

209

-،

حيٗ ٜا َ اصطني "لسصا اجملدص ٙيف ،لدٕه الف دْ" ٖكٍد ٜسلٍدس ي لمضدي " ،د٘ سلا"ضداي ةس

تدْت ص  10ودَ

ِرا الاضد0
ب-

حيٗ َ ٜاحملطَ َ حمفٕ

َ حمىد َ حي٘ ادسزٌٔ٘ اصطينت لسصا امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٖكٍٗ "ٜضٜٗ

الداع٘"ت اصد ٟ،ى ٛالصٖدٖٛت ةٕيف ضدٍ ِ636 ٛد املعزدي املاتصدس لعمىدس ٞالصٖدٖدٛوَ كتدسب ،عديً املدعلفني الصٖدٖدٛت
ومضي كتا ا ٖطس ت ص 0 417
ش -حيٗ َ ٜمحص َ ٚعم٘ َ حت ساِٗيت لسصا " اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٔ ٛة سٖس ال ٕاعد ال ٗسضٗ ٛيف األٕه
الف ّٗٛت " ٖكٍ ٜسملعٖد سهلل"ت وَ و ػسِري عمىس ٞالصٖدٖٛت ٔوَ وصدٍفسةْ ٖ،طدس "ٌّسٖد ٛالٕلدٕه حتق عمدي األدٕه"ت ةدٕيف
ضٍِ749 ٛدت ٍٖظس:الادز الطسللت ٔ 184/2وس عدِس0
ٍٖظس :اجملص ٙيف ،لٕه الف ْت ا وسً حيٗ َ ٜاصطني َ ِدسزُٔ اصطدينت ج ِ424دت وطدٕطت ٔزقد ;38 ٛامل ٍدل يف ،لدٕه

الف ٛت ا وسً حيٗ َ ٜاحملطَ"الطس ي ةس
َ محص"ٚالطس ي ةس
ا

210

تْ"ت "وطٕط"ت ٔزق ;396 ٛاصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗدٛت الطدفس الخدسٌ٘ت حيٗدٜ

تْ"ت ٔزق" 57 ٛوطٕط"; وٍّسش األٕهت ص405ت ِداٖ ٛالع ٕهت 0 388/2

ضٕز ٚآه عىساُت آٖ0 130 ٛ
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فد ضدٕا ٞيف التضددسٖيت ٔ ّدرا ردسٞج الصدف ٛلاددري
ودس قدن وٍدْ  ٔ،كخددست عمد ٜصد
الت ٗٗد; ممَّس ٖعين  َُّ،الصف ٛال ةدة٘ لفسٟد ٚالت ٗٗد ف

ا0 211

قسه ا َ املسةط ٜأِرا ،قٕ ٝوس اضتده ْ عم ٜوٍل اأ ر وفًّٕ الصِّفٛت ِٕٔ
 َُّ،الصف ٛكىس رسٞج لمت ٗٗدت ف د رسٞج لمتٕضٗح اةِّفسقسو ت ٔحتذا ٔزدج لمىعٍٗنيت
دس حتالَّ لداللدٛت ٔةمدك الدّاللد ٛصٍٗ٠در ِد٘

ٖصح  ُ،ةعىن عم، ٜصددِىس دُٔ ا
ال ةفٗد اصكي دُٔ املفًّٕ ا0 212

ٔكٌّٕددس قىددن املعٍددٗني ال أكددَ ال ددٕه مىمددّس عمّٗىددست غدددٌّس غدددُ المفظددٛ
املػ كٛت لعدً لضتْ ٍِس; أٌْ ٖعد ٙحتق ٖ ُ،كُٕ اصكي عمد ٜاملٕلدٕىل و ٗدداوت
ٔةددري و ٗدددت ِٔددرا وتدددافل; فسلصددف ٛحتُ قصددد ّددس التٕضددٗح ت ف ٌّددس ةفٗددد كددُٕ
اصكي ةري و ٗدت ٔحتُ قصد ّس الت ٗٗد ،فسدةدْت فمدصً ال دٕه عددً اأ در دسملفًّٕ
ٍِسا0 213
ٔ،نرٗا عَ ِدرا الددلٗن :ددَُّ الٍّد٘ عدَ ال مٗدن ودد ٕذ دْ ددلٗن آ دست ال ٖ دٕٝ
املفًّٕ عم ٜوعسزضتْت ِرا وَ ٌسصٗٛت ،وَّس وَ ٌسصٗ ، ٛس :ٝف ُ وَ غسٔط اأ ر
سملفًّٕ  ُْ،ال رسش وسش اأةمات ِٔرا سزش ٔال ٖعىن ْ0
ا214

ٍِٔسك ،دل ، ٛسٝ

اضتده ّس ال سٟمُٕ عدً صزٗ ٛوفًّٕ الصفٛت ٔ،زدِدس

ا َ املسةطٜت ٔاعتربِس ،دل ٛضعٗفٛت ٔرعن وس اضدتده دْ – ضدس سو -ت ِدٕ الددلٗن
ا215

اأقٕ ٝيف وٍل اأ ر وفًّٕ الصفٛ

0

ا

211

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص0 405

ا

212

ٌفظ املصدز ٔالصفض0 ٛ

ا

213

ٍٖظسٌ :فظ املصدزت ص 0 406 -405

ا

214

وَ ِرٓ اأدل -1:ٛاٌْ لٕحاث اأ ر دسملفًّٕ فسٌدْ حيتدسش حتق دلٗدنت ِٔدٕ حتودس ع مد٘ت ٔال

ف وس ةٕاةسٙت ، ٔ،صسدٙت ٔالتٕاةسٙ

دسه لمع دن يف ذلدكت  ٌ ٔ،مد٘ت

ٖكدَت ٔاأصدسدٙت ال ٖع در دْ يف ذلدكت قدسه ا دَ املسةطد ٜحتُ ِدرا ضدعٗج; أٌدْ ،ودس لادٕٙت

ٔالمإٖ ٙع ر فْٗ سأصسد ٙكٍ ن األىع٘ 0
 -2لٕ حاث املفًّٕ س رب فّٕ س ن; الُ وَ قسه يف الػسً الاٍي الطسٟىٛت لٗظ فْٗ داللد ٛعمد ٜعددً ٔردٕد ةدري الطدسٟى ٛيف
الػسً اةفسقسوت وٍّسش الٕلٕهت ص 0 405 -404
ا

215

ٍٖظسٌ:فظ املصدز 0
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ٔالر ٙأكَ التعٕٖن عمْٗ ك ٕه لمىرِا ِٕ  َُّ،وفًّٕ الصف ٛصزٛت ِٔرا وس
ٖصس ْ ،ةما عمىسؤِي يف وصٍفسةّيت ِٕٔ ال ٕه السارح يف ٌظس الاسصد 0
،وَّس وس اضتده ْ ا َ املسةطد ٜازمحدْ اهلل
انشِّثَب ؤَ َُْبفبً يُّضَبعَََخً}

ا216

ٕلدْ ةعدسقَ{:يبؤَيُّهَنب انانزِيٍَ آيَنُنىاْ الَ تَنإْكُهُىاْ

; وَ  ُ،ال ٕه سملفًّٕ ٖمصً صن ،كن وس

ٖكدَ ،ضدعسفوس

وطسعف ٛت ٖٔ ٌْ،فٗد التٕضٗح ٔ الت ٗٗد ت فّٕ اضتداله ال رمٕ وَ الطدعج ;أُ
الددٍ

الددر ٙاضددتده ددْ قددد ٔردددج فٗددْ فسٟددد ، ٚددس ٝةددري الت ٗٗددد ت ٔ سلتددسل٘ ال

وفًّٕ فْٗ ; فىَ غسٔط ال سٟمني سملفًّٕ ت  -وَ الصٖدٖ -ٛت  ُ،ال ٖكُٕ لم ٗد
الددر ٙقٗددد ددْ الكدديً فسٟددد ، ٚددس ٝت ةددري حتحاددسج دديىل صكددي املٍطددٕ لمىطددكٕج
تكسل ةٗا ت ٔال ِٗا ت ٔالتٍفري ت ٔالتفاٗي ت ٔةدكٗد اصسه ت ٔاالوتٍسُ ت ٔةري
حتُ اصكددي لددٗظ وسةاطددوس ّددرا ال ٗددد ت ٔحتُ ال ٗ ددد حتٌَّىددس ك ددسُ
ذلددك ت ممددس ٖػ ددعس َّ
لاسض آ س ت ٔيف ِدرا الدٍ

ٔلدج املطدسعف ٛت ٔزد لمتدٍفري ٔوطدسعفتّس صٖسدةّدس

ضٍ ٛعد اأ س0 ٝ
ٔوددس عددصآ ا وددسً حيٗدد ٜدددُ ال ددٕه عدددً صزٗدد ٛوفّددًٕ الصددف ٛت ِددٕ وددس عمٗددْ
امل ددرِا ت فد د ُّ يف ِ ددرا الع ددصٔ ض ددعج ; أُّ سٖ ت ددْ يف ةٍ ددسٔه املط ددسٟن ت ُ،

ع ددن

و دو ٛلكن وطدلٖ ٛػري فّٗس  ٌْ،ضٗتٍسٔدس يف حيح، ٛقطسً :اأٔه ٖطىْٗ "صكسٖدٛ
املرِا "ت ٔعٍد د ٕلْ يف التفصٗن ٖاد ،مفظ ورِاٍس ت ٖٔع ا عد ذلك مفدظت
ِٔددرا ا تٗددسز  ،دد٘ سلددا ت ٔٔر دْ الطددعج يف ِددرا العددصٔ  ُ،لفددظ " وددرِاٍس" فٗددْ
اصتىسلني :
حتوّس  ٖ ٌْ،صد املرِا ِٔرا االصتىسه ٌتٗزٖ ٌْ، ٛركس يف و دو ٛاملطددلُ،" ٛ
ال ط ددي اأٔه ضد ددٗزعمْ صكسٖد دد ٛاملد ددرِا" ت ٔحتُْ لد ددح ِد ددرا االصتىد ددسه ت فّ ددٕ ةد ددري
لضٗح; أٌْ ٖكسز ِرا يف كن املفسِٗيت

ا

216

ضٕز ٚآه عىساُ:آٖ0 130 ٛ
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ٖٔركس ٌّ،س لٗطث صزدٛا 217ت ِٔدرا ديىل ز ٙ،الصٖدٖد ٛيف املفدسِٗي دن الٍ دٗزت
كىس ضٍس ٝذلك الص وس 0
ٔحتوس  ٖ ٌْ،صدد ز ٖ،د ٛالػاصد٘ "ِٔدرا االصتىدسه ِدٕ الدسارح ; ملٍسقطد ٛودس ٖعدصٔٓ
لددس ٙ،الصٖدٖدد ٛت حتضددسف ٛحتق ٌ،ددْ عددد  ٖ ُ،ددٕه وددرِاٍس ت ٖدددة٘ عددد ذلددكت ٖٔ ددٕه
ٔا تسزٓ  ٕ ،سلات ِٔرا اأ ري وَ ٟ،ى ٛالصٖدٖٛت ٔز ٍٖ ٖٛ،ددزش يف ز ٙ،املدرِات ٔال
صسر ٛحتق قصٗصْ سلركست ِٔرا ةكسز اٖطسوت يف الصفٔ ٛالػسط 0
لددرلك فسالصتىددسه الخددسٌ٘ ِددٕ اأقددٕٔ ٝاأزرددحت ٔحتُ اف ضددٍس ردددال ٌ،ددْ قصددد
ٟ،ى ٛاملرِا فمعمّْ قصد وَ ٔاف ْ وَ اأٟىٛت كىس ضايت  -ف د كدسٌٕا ٖعدربُٔ
ع ددَ ز ِ ٙ،ددعال ٞاأٟى دد ٛددس ِ، ٙ،ددن امل ددرِات زود دس لمىكسٌ دد ٛالدد كسٌ ددث د دديت حد دي
رصصددِٕي سالضدديت ٍِٔددسك غددسِد ملخددن ذلددكت فددس َ املسةطدد ٜيف كتس ددْ وٍّددسش
الٕلددٕه كددسُ ٖعددرب ددسل ٕه" قددسه ِ،ددن املددرِا ت ح دي ٖمضددي ِددرا التعىددٗي عاددسزٚ
ري عٍدد ا دَ املسةطدٜا - 218ت سضدتخٍسٞ
"كد ٘ سلا ٔ ٘ ،اصطني"ِٔرا ةكدسز كدخ ٌ
ا وسً عاد اهلل َ محص ٚت فسلٍ دن عٍدْ طدد ت أٌَّدْ ممدَ ٖ ٕلدُٕ وفّدًٕ الصدفٛت
ٔكيوْ ٔ،ق ممس ٌ ن عٍْ ا0 219
 ُ،الاددٍي
ٔعمدد ٙ، ٜصددسه فددس يىل ٖعددٕد حتق المفددظ ; أَُّ اجلىٗددل عمدد ٜاةِّفددس َّ
الطسٟى ٛفّٗس شكس ٚت ٔوس

ةتصدج سلطدًٕ لدٗظ عمّٗدس شكدس ٚضدٕا ٞكدسُ ذلدك

طسٖ ددي املفّ ددًٕ ت  ً،ددسلعٕد ٚحتق األ ددن; أَُّ و ددَ ق ددسلٕا مزٗ دد ٛاملفّ ددًٕ رعم ددٕا
ض ٕط الصكس ٚيف املعمٕف ٛوطتفسد وَ املفًّٕ;  :ٙ،وَ درب الطدًٕت ،وّدس ودَ ٌفدٕا
املفّددًٕت ف د َُّ ض د ٕط الصكددس ٚيف املعمٕفددٛ
 ،رٔٓ وَ ٌّ،س

ٖطددتفسد عٍدددِي وددَ املفّددًٕ ت ٔحتٌّى دس
ا220

ةفّي داللٛت عمٔ ٜرٕ ّس فّٗست وٍطٕ الٍ ت ال وفّٕوْ

ا

217

ٍٖظس :امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق396 ٛت 397ت ٔوَ ٔزق0 411 – 406 ٛ

ا

218

عم ٜضاٗن املخسهت ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص344ت 347ت 355ت ٔ 386ةريِس 0

ا

219

،غسز يف كتس ْ لفٕ ٚاال تٗسز احٍس صدٖخْ عم ٜصدٖد الصًٕت حتُ لف ٛالصًٕ ةده عم ٜحتُ وس عددا الطدسٟىٛ

ٖكَ كرلك ملس كسُ لتاصٗ
ا

220

املصطفٜا دس ّرٓ الصف ٛفسٟدٚت ٍٖظس :لفٕ ٚا

يفّدست ٔلدٕ

تٗسز يف ،لٕه الف ْت ص 130 -129

ٍٖظس :وسقس ٚالٕلٕه حتق فّي وعسٌ٘ وعٗسز الع ٕهت ٔزق0 94 ٛ
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ٔود ددس  َُّ،ال د ددٕه املعتىد ددد يف املد ددرِا ِد ددٕ اأ د ددر وفّد ددًٕ الصد ددف ٛت ف دد َُّ ِد ددرا
املفًّٕ -الصدفٖ -ٛعتدرب ،ضدسع االعتدداد وفّدًٕ املاسلفد ٛككدن-

سضدتخٍسٞ

الم ا ; -أَُّ حإج املفًّٕ املاسلج لمصفٖ ٛعين كرلك حإج املفًّٕ املادسلج
لا ٗ ٛاإٌٔاا اأ س ٝلطااني:
أُ الػ ددسط ٔة ددريٓ و ددَ املف ددسِٗي قٗ ددٕد فّٗ ددس وعٍ دد ٜالص ددف ٛت ٔامل ص ددٕد
اأٔهَّ :
ددسد الٍعددث الٍضددٕ ٙت ٔحتٌّى دس الصددف ٛاملعٍٕٖدد ٛال د

سلصددف ٛعٍددد الصٖدٖدد ٛلددٗظ

ةػىن وطمي الت ٗٗد مفظ آ س; أَُّ املساد ّس لفظ و ٗد

دس لدٗظ ػدسط ٔال

اض ددتخٍسٞت ٔال ةسٖ ددٛت وخددن الظ ددسىل ٔاجل ددسز ٔاجمل ددسٔزت ٔذلددك ٔاضددحٌ و ددَ ةع ددسٖفّي
لمصف0 ٛ
أُ وفّددًٕ الصددف ٛعٍدددِي ،ضددعج ٌ،ددٕاا املفددسِٗي – عدددا الم ددا -ت ف د ذا
الخددسٌَّ٘ :
حاث اأضعج ت حاث وس ِٕ ،قٕ ٝوٍْ  -داللٛت ٔعىيو ٔوسةا - ٛوَ سب ٔ،ق0
املطما الخسلد  :وفًّٕ الػسط
ٔ،الو -ةعسٖفْ:
-،

لا :ٛالعيو، ٔ ٛغساط الطسعٛت عيوسةّس ا0 221

ب -يف االلددطي  :عسفتددْ الصٖدٖدد ٛدٌَّددْ  :اوددس اضددتمصً عدوددْ عدددً ةددريٓ أ، 222
اوس عمي وَ اصكي عم ٜغ٘ ٞددا ٚغسط كدُ ت ٔحتذا ٔحنِٕىس ا0 223
ِٔددٕ ع مدد٘ ت ٔغددسع٘ ت ٔلاددٕٙ

ا224

ا225

الر ِٕ ٙقطدٗي الطداا ٔاملدسٌل

ت ٔامل صددٕد ٍِددس الػددسط الماددٕ ٙت ال الػددسط

ت املدركٕز ٚيف طدسب الٕضدل

ا226

; ٔاصصدس يف

الػسط المّإ ٙقٗد  ،سش الػسط الػسع٘ تٔالع م٘ توَ املفًّٕ املاسلج لمػسط

ا

221

ٍٖظس :وتسز الصضس ت 334ت وسدٚاغسط ; ٔاملصاس املٍريت ٌ" 309/1فظ املسد0 "ٚ

ا

222

غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 165

ا

223

ِداٖ ٛالع ٕهت  ;383/2غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص ;165الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق ;238 -237 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق219 ٛ

ا

224

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 165

ا

225

 -،الطاا ِٕ :الٕلج الظسِس املٍطا املعسىل لمضكي  ٔ،ودس ٖمدصً ودَ ٔردٕدٓ الٕردٕد ٔودَ عدودْ العددًت ٍٖظدس :الفصدٕه

المعلعٖٛت ص ;333حتزغسد الفضٕهت ص0 24
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ٔعم ٜذلك ف ذا عمي اصكي عم ٜغ٘ ٞدددا ٚودَ ،دٔاج الػَّدسط وخدن قٕلدْ ةعدسق:
{وٌَِِ كٍَُّ ؤُوالَدِ حًَْم فَإََِقُىا عَهَ ْهٍِّ}

ا227

فف٘ ذلك ،وٕز ،ز ع:ِ٘ ٛ

 -1حإج املػسٔط عٍد حادٕج الػدسط; ٔ ُ، :ٙ،ردٕب ا ٌفدس عمد ٜاملطم دٖ ٛخادث
عٍد ٔرٕد اصىن0
 -2دالل، ٛدا ٚالػسط عم ٜذلكت  :ٙ،حإج املػسٔط عٍد حإج الػسط0
 -3اٌتفس ٞاملػسٔط عٍد اٌتفس ٞالػسط;  :ٙ،عدً ٔردٕب الٍف د ٛعٍدد عددً ٔردٕد
اصىن 0
 -4داللدد، ٛدا ٚالػددسط املددركٕز ٚعمدد ٜذلددكت ِٔ دٕ اٌتفددس ٞاملػددسٔط عٍددد اٌتفددسٞ
الػسٔط0
فددسأٔه ٔالخددسٌ٘ ِٔددٕ حاددٕج املػددسٔط خاددٕج الػددسط ت دالل د "ُ،" ٛعمٗددْت ٖٔعدددً
عٍد عدً الػسطت وتفدي عمٗدْت ٔالخسلدد الدرٖ ٙػدري حتق املفّدًٕ ودَ الدٍ
ةكددَ ذاج محددنت ال

ا228

ددا ا ٌفددس عمددَّٗ

ِرا املفًّٕ عدً الٍف د ٛلمىاتٕةد ٛت حتُ

; فزىّددٕز الصٖدٖدد ٛال ٖاٍددُٕ عمددٜ

ي تٔلدٗظ ٌفدّٗي ددرٓ الٍف دٛ
ةكدَ صدسو و

لٍفّٗي العىن ّرا املفًّٕ ٍِس ; ٔلكٍّي ٖسُٔ  ُّ ،فسٟد ٚالػسط يف الدٍ
ٔرٕب الٍف  ٛيف

 َُّ،ودَ

تةدكٗدد

ٗدل ودد ٚاصىدن ;أُ ودد ٚاصىدن قدد ةطدٕه ت ٔ سلتدسل٘ لسودس

ٖظَ سُ  ُ،الٍف  ٛو ٗد ٚو داز ود ٚعد ٚاصسٟدن تفٗطْد

ْ الٍف د ٛودسٔز ِدرٓ

املد ٚت ففسٟد ٚالػسط ٌف٘ ِرا الِٕي  ٔ،الظَا0 229
ٔ ا يىل يف السا ل ِن ِرا الخإج دالل ُْ، ٛعمْٗت  ٌْ، ٔ،وٍتج سألن؟

ب -املددسٌل ِددٕ" :وددس ٖمددصً وددَ ٔرددٕدٓ العدددًت ٔال ٖمددصً وددَ عدوددْ ٔرددٕد ٔال عدددً"ت املدددوٕه وددَ عمددي األددٕهت د ٖٕضددج صطددَ
الػسا ت

مظ الٍػس العمى٘ت الكٕٖثت ً2003ت ص0 21

ا

226

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;383/2الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 237 ٛ

ا

227

ضٕز ٚالطي ت آٖ0 6 ٛ

ا

228

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ

ا

229

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت 0 383/2
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قسه لسصا الكسغج ا الصدضٗح ٌَّ،دْ داللد ٛحتُْ عمٗدْ

ا230

ت ٖعٖدد ذلدك ةٍصدٗ

حتال
 ٌّ،ددس لمػددسط تٖٔم ددصً وددَ اٌع ددداً الػددسط اٌع ددداً املػددسٔط ت ٔ َّ
الٍضددسَّ ٚ

ٖك ددَ

لركسٓ فسٟدٚا0 231
حسٌٗس  :صزٗ ٛوفًّٕ الػسط:
الس ٙ،اأٔه :حتَُّ وفًّٕ الػسط صز ٛذِا حتق ذلك كن ودَ قدسه مزٗد ٛوفّدًٕ
الصفٛت ٔذِا حتق ذلك ممَ ٌف ٜوفًّٕ الصِّفٛت ا وسوسُ ، :دٕ سلدا ت ٔعادد اهلل
ا232

ددَ محددصٚ

ا233

ت ٌٔطددا حتق الف ٗددْ ال سغدد٘
ا234

املسق ددس ٚع ددَ عا ددد اهلل ددَ شٖ ددد

ت كىددس ٌ ددن الطددٗد دأد ادددسد ٙيف

قٕل ددْ ا دٌ ددْ امل ددرِا

ا 236ا237

الٍسلس الكاري ت ٔا وسً ادسدٙ

ا235

ت ٌٔط دداْ ك ددرلك حتق

ت

ٔلددرلك رعمددٕا ِددرا املفّددًٕ ،قددٕ ٝيف الداللددٛت ٔ،كخ دس وددَ صٗددد اأ ددر ددْ وددَ
وفًّٕ الصف0 ٛ
ا

230

الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص 0 263

ا

231

ٍٖظسٌ :فظ املصدز 0

ا

232

ٍٖظس :لفٕ ٚاال تٗسز يف ،لٕه الف دْت ص  ;131الفصدٕه المعلعٖدٛت ص ِ ;219داٖد ٛالع دٕهت  ;390/2غدفس ٞةمٗدن الطدسٟنت

 ;165الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ
ا

233

ٍٖظددس :الفٕالددن غددس اٗدد ٛا وددنت ٔزقدٔ ;238 ٛالف ٗددْ ال سغدد٘ ِددٕ:حيٗ ٜددَ اصطددَ ددَ وٕضدد ٜال سغدد٘ الصددعدٙت اصدد

عمىدس ٞالصٖدٖدٛت ودَ وصددٍفسةْت وٍّدسش التض ٗدي ٔحمسضدَ التمفٗدديت زصدن حتق العدسا ت ٔودسج فّٗددس ضدٍ ِ780 ٛدت املعزدي املاتصددس
لعمىس ٞالصٖدْٖ"ومضي كتسب ا ٖطس "ت ص0 414
ا -، 234دأٔد ادسد :ِٕ ٙدأٔد اددسد ٙدَ امحدد دَ املّدد ٙدَ عدص الددَٖ دَ اصطدَت عدس وػدّٕز ودَ عمىدس ٞالصٖدٖدٛت ل دا
ػددٗص الػددٕٗ الصٖدٖدد ٛيف شوسٌددْت و دَ ةيوٗددرٓ:ا َ صددس ظ الصددعدٙت ٔال سض دي ددَ حمىدددت ةددٕيف ضددٍ ِ 1035 ٛددت الادددز الطددسللت
0 170 -169/1
ب -عاد اهلل َ شٖد ِٕ:العيو ٛعاد اهلل َ شٖد َ امحد َ  ٘ ،ا ري العٍط٘ت وَ كاسز عمىدس ٞالصٖدٖد ٛيف ال دسُ الطدس ل
ادزسٙت ةٕيف ضٍِ667 ٛدت ٍٖظس :السٔض اأةَت 0 62/2
ا

235

ٍٖظس :وسقس ٚالٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت ٔزق0 96 ٛ

ا

236

 -،الٍسلس الكاري ِٕ  :ا ودسً اصطدَ دَ عمد٘ دَ اصطدَ اال سٔغد٘ت ٔلدد ضدٍِ230 ٛددت ودَ ٟ،ىد ٛالصٖدٖدٛت يف ديد اجلٗدن

ٔالد ٖميت ٔاملعضظ الفعم٘ لمدٔل ٛالصٖدٍِٖ ٛسكت ةٕيف ضٍِ304 ٛدت ٍٖظس :اجلٕاِس ٔالدززت ٔزق0 12 ٛ
ب -ا وسً ادسد ٕ ، :ِٕ ٙاصطني حيٗ َ ٜاصطني َ ال سضي َ حت ساِٗي َ حتمسسعٗدنت ٖتصدن ٌطداْ حتق ا ودسً عمد٘""
سٖعْ  ٕ ،العتسِٗ ٛادىداٌ٘ – اصد ومٕك الٗىَ صٍٗراكٔ -وَ ةاعْ س وسود ٛضدٍِ280 ٛددت ٔةدٕيف ضدٍِ298 ٛددت ٍٖظدس :ا فدسدٚ
يف ةسزٖص اأٟى ٛالصٖدٖٛت ص ٔ 128وس عدِس 0
ا

237

ٍٖظسٌ :فظ املصدز 0
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ٔاضتدلٕا عم ٜصزٗ ٛوفًّٕ الػسط سالة٘:
قٕلددْ ةعددسق{وَِِرَا َنشَثْتُىْ فِنني األَسَِْ فَهَن ْظَ عَهَن ْكُىْ جُنَننبْح ؤٌَ تَقْصُنشُواْ يِنٍَ انصَّنالَحِ ٌِِْ خَِْنتُىْ ؤٌَ
يََْتِنَكُىُ انازِيٍَ كَََشُوا}

ا238

ت ف د فّي عىسأٖ عم٘ دَ ،وّٗد ٛوٍدْ عددً ردٕاش ال صدس

يف صسل دد ٛاأو ددَ ت ٍ ددس ٞعم دد ٜالػ ددسط ت ٔةعمٗ ددي ال ص ددس عم دد ٜا ددٕىل تصٗ ددد ض ددده
عىسا : وس سلٍس ٌ صس الصئ ٚقد ،وٍس ؟ ٔةي ا ٖٛت ٔ،قسٓ عىست ف سه لدْ :ل دد
عزاث ممس عزاث وٍْ فطدلث زضٕه اهلل ا عَ ذلك ف سه "لددق ٛةصدد اهلل
ُ،
ّس عمٗكي فسقامٕا لدقتْ "ا 239ت ٔ،قس الٍ ا فّي عىس اِ را ت فدال عمَّ ٜ
ُ،
ةعمٗي اصكي عم ٜالػسط تٖده عم ٜاٌتفس ٞاصكدي عٍدد اٌتفدس ٞالػدسط ت ٔلدٕال َّ
اأوس كرلك ملس ةاسدز حتق عىس ٖٔعم٘اِ را الفّي ت ٔملس ةعزا وَ رٕاش قصس
الصي ٚصسل ٛاأوَ ت ٔملس ،قس السضٕها فّي عىس ٔةعزاْ ت ٔرعن ال صس رسزٖدوس
 ُ،ا ٖدد ٛلٗطددث
ددس ٝالس صددٛت ٔكددسُ سضددتطسع ٛالسضددٕهاٖ ُ، دداني لعىددس َّ
كىس فّي ت ٔال داع٘ لمتعزا

ا240

0

حتٌَّْ حتذا حاث كٌْٕ غس سو; ف ٌَّْ ٖمصً وَ اٌتفس ْٟاٌتفس ٞاملػسٔط ت ف ُ ذلك ِدٕ
وعٍ ٜالػسط ت ٔلٕ

ٖكَ كرلك ملس كسُ لتعمٗي اصكي ْ فسٟدٚا0 241

ٔ،رسب لسصا امل ٍلٌْ، :

ٕش ٖ ُ،كُٕ لمػسط فٕاٟد  ،س ٝةري وس ذكس ٔٓ

ا242

ٖٔددسد عمددِ ٜددرا ُّ، :وددس ذكددس يف اجلددٕاب لددٗظ حمددن ٌددصاا ت دن حمددن اةفددس ت الُ
ال سٟمني وفًّٕ الػسط ت ال ٖ ٕلُٕ ْ حتُ ٔردج فٕاٟد  ،س ٝت لرلك ٌصٕا عمٜ
 ُّ،وددَ غددسٔط اأ ددر ددسملفًّٕت  ُْ ،ال ةددد ن فسٟددد ، ٚددسٝت ةددري الفسٟددد ٚاملاصصددٛ
سلركس 0

ا

238

ضٕز ٚالٍطس :آٖ0 101 ٛ

ا

239

المفظ ملطميت لضٗح وطميت  478/1سقيا 686سب" لي ٚاملطسفسَٖ ٔقصسِس" 0

ا

240

ٍٖظس :لفٕ ٚاال تٗسز يف ،لٕه الف ْت ص  ;131امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق ;406 ٛالدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 342 ٛ

ا

241

امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 406 ٛ

ا

242

امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 406 ٛ
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الس ٙ،الخسٌ٘ :حتَُّ وفًّٕ الػسط لٗظ مز ;ٛجلٕاش ةعمٗي اصكي ػدس ني ت فّدرا
ٖكُٕ يف وٕضل الظَ ٔاالرتّسدت ذِا حتق ذلك ا ودسً حيٗد ٜا دَ محدصٚت ٔا ودسً
حيٗدد ٜالددداع٘ أٌ ; 243طدداْ الطددٗد دأد ادددسد ٙحتق حم دد٘ الصٖدٖدد ٛت ٔحتق ا ددَ
املسةطٔ ٜعاسزةْ أالر ٙعمْٗ ِ،ن التض ٗي وَ الصٖدٖٔ ٛا تدسزٓ ا دَ املسةطدُ، ٜ
وفًّٕ الػسط لٗظ دلٗن ٖعىن ْ

ا244

ٔحتُ كددسُ ا ددَ املسةطدد ٜقددد ،غددسز -

0
عددد  ُ،ضددس قددٕه املعتصلدد ٛعدددً صزٗددٛ

وفّددًٕ الػددسط -حتق  َُّ،األددضسب لددضضٕا ِددرا ال ددٕه :ٙ، -قددٕه املعتصلدد-ٛ
ٔوتس عتددْ دددي ا ; 245حتالَّ  َُّ،كدديً ا ددَ املسةطددٜت ٔوددس ٌ مددْ الطددٗد دأد ادددسد ٙعددَ
أُ اأٔه ٖد ددر ّ ددرا املفّ ددًٕ ت ٔحتُ ك ددسُ
حم دد٘ الص دٖ دد ٛة ددري دقٗ ددي الات ددَّ ; ٛ
ظس

ت كىس ضٗدة٘ ت ٔ،كخس وصسدز الصٖدٖ ٛةػري حتق صزٗ ٛوفًّٕ الػسط 0

الددس ٙ،الخسلددد :ال ددَ املسةطدد ٜصٗدد ذِددا حتق زٔ ٙ،ضد فمددي ٖد ددر سلػّددسط عمددٜ
حت يقْت ٔ ٍٖج ول وَ ٌف ٜعم ٜحت يقدْت ودل  ُ،كيودْ يف الدس ٙ،الخدسٌ٘ ٖػدري
حتق ٌفٗ ددْ ملفّ ددًٕ الػ ددسط " ٔصسل ددن ز ٖ،ددْ  ٌ،ددْ ةٕضد د

ددني الف ددسٖ ني -املخا ددتني

ٔالٍفددس_ٚف ددسز ال ددٕه وفّددًٕ الػددسط ت حتذا صصددمث داللدد، ٔ، ٛوددسز ٚة تطدد٘ ٌَّ،ددْ ال
غسط ٖ تط٘ ذلك اصكي ةدري ِدرا الػدسط ت ٔ درلك ال ٖطدت ن وفّدًٕ الػدسط
يف الدالل ٛعم ٜاصكي ت ٔحتٌَّىس ٖده عمٗدْ ودل ضدىٗى ٛت ٔلدرا كدسُ ودَ الديشً عمدٜ
اجملتّد الاضد ٔالتفتٗؼ عدَ اأدلدٔ ٛاأودسزاج امل تطدٗ ٛلمضكدي ت ٔودَ حدي ٖكدُٕ
قسازٓ عمٍْٗ ٜت ،وَّس حتُْ ةاني  ُّ ،اصكي لْ غسط آ س حتُْ صصن قدسً و دسً الػدسط يف
اقتطس ٞاصكي

ٖ طل سٌتفس ٞاصكي وزسد اٌتفس ٞذلك الػسط ا0 246

ا

243

ٍٖظس :اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت الطفس الخسٌ٘ت ٔزق ;57 ٛامل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 405 ٛ

ا

244

وسقس ٚالٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق0 96 ٛ

ا

245

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕه ت ص 0 406

ا

246

ٍٖظس:وٍّسش الٕلٕه 8 -4 -407
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ٔكسُ ٖكف٘ ٍِس ة ٕٖي الػسٔط الرٔ ٙضعّس العمىس ٞلأل ر وفّدًٕ املاسلفدٛ
صٕزٓ عسوْت فتمك الػسٔط ةاين عدَ ِدرا كمدْ ت أُّ ةمدك ال ٗدٕد فّٗدس ضدىسُ
وسٌل وَ االٌصال ت ٔالٕقٕا يف حتعطس ٞاصكي دُٔ دلٗن0
ٔال ددٕه وفّددًٕ الػددسط وددل الطددىٗىْ ِددن ِدد٘ الدددلٗن ت  ٔ،وفّددًٕ الػددسط ِددٕ
الدلٗن ؟
حت ُّ

ددسد ِددرا االع د اىل صدديصٗتْ وددل ضددىٗىْ ددسٔش عددَ قددٕه الٍددسفني دددرا

املفًّٕت ٔقد اع ض ن ٔ ،طن قٕه الٍسفنيت فمي ٖاي حتالّ ٖ ُ،كُٕ ول املخاتني ت ودل
عدً التاسض٘ عَ  ٙ،ضس

 ٔ،غسط ٔضعْ العمىس ٞلأل ر وفًّٕ املاسلفٛت ٔلدٕ

لسَّ ازمحْ اهلل رلك لكسُ ٔ،ق ٔ،ضمي0
ٔعمْٗ فسُ املعٕه عمْٗ يف املرِا الصٖد ِٕ ٙال ٕه مزٗ ٛوفًّٕ الػسط ت ِٕٔ
السارح يف ٌظس الاسصدت ٔاهلل اعمي0
املبحث الثاني  -يف مفهوم الػاية والعدد واحلصر
ٔفْٗ حيح ٛوطسلا:
املطلب األول  :مفهوم الػاية
ال  :ةعسٖفْ
 ٔ،و
-،
ب-

لا :ٛود ٝالػٌّ٘ٔ ٞسٖتْ ا0 247
يف االلطي  :عسّفتْ الصٖدٖ ٛدٌْ :ا اضتىساز اصكدي حتق ٔقدث وعمدًٕ

ا248

 ٔ،اوس ٖطتفسد وَ ة ٗٗد اصكي ددا ٚةسٖ ٛك ق ٔصتد ٜاٌَّ، :ٙ، ; 249دْ حتذا كدسُ يف
الددٍ

لفددظ "حتق" "ٔ،صتدد "ٜالدالدد ٛعمدد ٜالاسٖددٛت ف ٌَّددْ ٖددده وفّددًٕ املاسلفدد ٛعمددٜ

حإج صكي وسلج لمضكي املٍطٕ ْ تفٗىس عدا ةمك الاسٖ ٛا0 250
ا

247

ا

248

الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص0 264

ا

249

ِداٖدد ٛالع ددٕهت  ;383/2غددفس ٞةمٗددن الطددسٟنت ص ;165رددي ٞاأ صددسزت ٔزقدٍٖٔ ;219 ٛظددس :الفٕالددن غددس اٗدد ، ٛوددنت ٔزقدٛ

ال سوٕع احملٗ ت 375 / 4ت لطسُ العسبت 0 143/15

 ;238حترس  ٛالطسٟنت ص0 249
ا

250

ٍٖظس، :ضاسب ا تيىل الف ّسٞت د 0عاداهلل َ احملطَ ال ك٘ت وكتا ٛالسٖسضت ِ1397د ً1977 -ت ص 0 179
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حنٕ قٕلْ ةعسق{ :ثُنىَّ ؤَتًُِّنىاْ انصِّن َبوَ ِِنَنى اناه ْنمِ } ا ; 251دهّ الدٍ

وفّٕودْ عمد ٜازةفدسا

ٔرٕب الصٗسًت عٍد د ٕه المٗن ت ٔ،عٍد اٌتفس ٞالٍّسزا0 252
ده الددٍ
ٔقٕلددْ ضدداضسٌْ {فَنإََِقُىا عَهَن ْهٍَِّ حَتاننى يَضَنٍَُْ حًَْهَهُننٍ} اَّ ; 253

عمددٔ ٜرددٕب

الٍف دد ٛعمدد ٜاصسوددن ت ِٔددرا اصكددي و ٗددد اسٖدد ٛت ِدد٘ صتددٔ ٜضددل اصىددن ت فٗددده
وفّٕوْ عم ٜعدً ٔرٕب ا ٌفس ت عد ٔضل اصىن 0
ده الدٍ
ٔقٕلْ رن غدٌْ {فَإٌِ رَهاقَهَب فَالَ تَحِمُّ نَلُ يٍِ ثَُْذُ حَتاىَ تَنكِحَ صَوْجبً غَ ْنشَ ُ } اَّ ; 254
عم ٜعدً صن املطم  ٛحيحسو ت ِٔرا اصكي و ٗد اسٖ :ِ٘ ٛشٔارّس ادري وطم ّدس ت
فٗده وفّٕوْ عم ٜصن شٔارّدس ت وطم ّدس عدد ِدرٓ الاسٖد :ٙ، ; ٛعدد فساقّدس ودَ
شٔرّس الخسٌ٘ ت ٔاٌتّس ٞعدةّس وٍْ ا0 255
حسٌٗس :صزٗ ٛوفًّٕ الاسٖٛ
ٖعترب وفًّٕ الاسٖ ٛعٍد الصٖدٖ، ٛقٕ ٝوَ املفسِٗي الخيحد ٛالطدس  ٛعمٗدْ –
الم ددا ت الصددف ٛت الػددسط -وددَ صٗددد اأ ددر ددْت ٔقددٕ ٚداللتددْ ا 256ت قددسه لددسصا
اصسٔ ٙا ٖكسد ٖمضي سل طعٗسج

ا257

0

فّددرا املفّددًٕ ٖعتددرب صزددٛت عٍدد عىددًٕ الصٖدٖدد ;ٛال ددسٟمني وفّددًٕ الػددسط ا; 258
ٔقددسه ددْ ممددَ وٍددل وفّددًٕ الػددسط; ا وددسً حيٗدد ٜددَ محددص ٚيف اصددسٔ ٙت ٔالػددٗص

ا

251

ضٕز ٚالا سٚت آٖ0 187 ٛ

ا

252

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص ;408وسقس ٚالٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق0 79 -96 ٛ

ا

253

ضٕز ٚالطي ت آٖ0 6 ٛ

ا

254

ضٕز ٚالا س :ٚآٖ0 23 ٛ

ا

255

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;383/2ري ٞاأ صسزت ٔزق0 219 ٛ

ا

256

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص ;165الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص ;264الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ

ا

257

اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت الطفس الخسٌ٘ت ٔزق0 55 ٛ

ا

258

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕهت ص 408قسه عٍد

ّٕز الصٖدٖ ;ٛالفصٕه المعلعٖٛت صِ ;220داٖ ٛالع ٕهت 390/2ت الكسغدج لدرٖٔس

لع ٕهت ص ;264وسقس ٚالٕلٕه حتق فّي وعين وعٗسز الع ٕهت ٔزق ;97 -96 ٛالفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ
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ا261

السل ددسص ت ٔاصفٗ دددا 259ا 260ت ٔ،غ ددسز ا ددَ ل ى ددسُ
َّ

حتق  َُّ،ال ددٕه مزٗت ددْت ِ ددٕ

املاتسز ت أوسَٖا: 262
اأٔه :حتُ ٔضل صسىل الاسٖ ٛلسفل اصكي عىس عدِس – كىس وس يف التىخٗن لْ -ت
ٖتاني لمفعن آ س0

ٔحتالَّ

الخسٌ٘ :حتٌْ وٍصل ٛقٕلْ :آ س ٔقث ٔرٕب كرا حتق ٔقث كدرات فد ُ ذلدك ٖ تطد٘
ازةفسا الٕرٕبت عٍد د ٕه ذلك الٕقثت فكرا حتذا قسه :حتق كرات  ٔ،صت ٜكرا 0
ٔ أكَ ٖ،طسو االضدتداله ملفّدًٕ الاسٖدٛت سأدلد ٛاملخاتد ٛملفّدًٕ الصدف ;ٛأَُّ الاسٖدٛ
قٗد ٔال ٕٗد ٔ،لسىل يف املعٍ -ٜلمى ٗد – فسأدل ٛال ةدده عمد ٜصزٗد ٛوفّدًٕ
الصفٛت ةده عم ٜصزٗ ٛوفًّٕ الاسّٖ ٛرا االعتاسز ا0 263
ٔ ددسلج ا وددسً حيٗدد ٜالددداع٘ صٗددد ذِددا حتق ال ددٕه عدددً صزٗدد ٛوفّدًٕ الاسٖددٛ
ا ; 264أَُّ ةعمٗي اصكي اسٖ ٛال ٖده عم َُّ، ٜصكي وس عد الاسٖٛ

يىل وس قامّس:

ف ٕلْ ةعسق {وَكُهُىاْ وَاشْشَثُىاْ حَتاى يَتَجَ ٍََّ نَكُنىُ انْخَن ْ ُ األَثْن َمُ يِنٍَ انْخَن ْ ِ األَعْنىَدِ} ا 265ت "وَكُهُنىاْ
وَاشْشَثُىاْ};  :ٙ،يف المٗنت دلٗن قٕلْ {حَتاى يَتَجَ ٍََّ نَكُىُ انْخَ ْ ُ األَثْن َمُ يِنٍَ انْخَن ْ ِ األَعْنىَدِ يِنٍَ
انََْجْش}
ا

259

 -،الػددٗص السلددسص ِددٕ :اصطددَ ددَ حمىددد ددَ اصطددَ ددَ حمىددد ددَ  ،دد٘ ددسِس السلددسصت عددس وػددّٕز وددَ عمىددسٞ

الصٖدٖٛت وَ وصٍفسجت الفسٟي يف ،لٕه الف ْ "وطٕط"ت ٔلدد ضدٍِ546 ٛددت ٔةدٕيف ّزدس ٚضدٍسا دين وطدس لدٍعسٞت ضدٍِ584 ٛددت
ٍٖظس :السٔض اأةَت ٔ 153/1وس عدِس 0
ب -اصفٗددد ِ دٕ :امحددد ددَ حمىددد ددَ اصطددَ السلددسصت و دَ ٟ،ىدد ٛالصٖدٖددٛت و دَ اغددّس وصددٍفسةْ يف ،لددٕه الدَٖاوصدداس
العمًٕ ِٕٔ األن املعتىد يف ،لٕه الدَٖ عٍد الصٖدٖٛت ٔيف ،لٕه الف ْ "رِٕس ٚاألٕه"ت ٍٖظس :السٔض اأةَت 0 69/1
ا

260

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;390/2الفٕالن غس اٗ ، ٛونت ٔزق0 238 ٛ

ا

261

ا َ ل ىسُ ِٕ :امحد َ حمىد َ ل ىسُ َ امحد َ مشظ الددَٖت ودَ وصدٍفسةْ يف ،لدٕه الف ْ"غدس وٍّدسش األدٕه

حتق عمددي األددٕه" جلدددٓ ا ددَ املسةطدد"ٜوطٕط"ت "الكسغددج لددرٔ ٙالع ددٕه " وطاددٕا"ت ةددٕيف ضددٍِ1039 ٛددت ٍٖظدس :الادددز الطددسللت
ٔ 81/1وس عدِس 0
ا

262

الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص 0 264

ا

263

ٍٖظس، :لٕه الف ْ ا ضيو٘ت شك٘ الدَٖ غعاسُت اع ٛال سِسٚت داز التدلٗجت ً1957ت ص0 68

ا

264

ٍٖظس:امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 410 ٛ

ا

265

ضٕز ٚالا س :ٚآٖ0 187 ٛ
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ٔقٕل ٛةعسق{وَالَ تَقْشَثُى ٍَُّ حَتاىَ يَطْهُشٌَْ } ا ; 266فمفظ {حَتاىَ يَطْهُشٌَْ } ال ٖدده دسملفًّٕ
عم ٜحت سص ٛحتةٗسٌَّ عد ذلكت ٔحتٌَّىس ملس كسُ األن يف حتةٗسٌَّ ِدٕ ا سصد ٛمكدي
الع نت حي صظس الػّسا حتةٗسٌَّ صسه اصٗز  ٜوسعددا ةمدك اصسلد ٛعمد، ٜلدن
ا267

ا سصٛت ٔاأوس يف ذلك سِس

0

ٔالظسِس وَ اأدلد ٛالد ضدسقّس  َُّ،يفدْ ودل عىدًٕ الصٖدٖد ٛديىل لفظد٘;
أَُّ اجلىٗل عم ٜاةفس  َُّ،لإلٌطسُ ٖ ُْ،دكن ٕاه المٗنت حتق ٖ ُ،تاني لْ ا دٗ
اأ ٗز وَ اأضٕدت ٔوس عد ذلدك ال

دٕشت أُ ودَ ٖ دًٕ درلك ٖصداح وفطدساوت

ِٕٔ صساً; ٔ ُ،حتةٗسُ الٍطس ٞعد شٔاه اصٗز رسٟصت في قسٟن وٍّي جبدٕاش اأكدن
ع ددد الفز ددس الص ددسد ت ٔال قس ٟددن و ددٍّي جب ددٕاش حتةٗ ددسُ الٍط ددس ٞص ددسه اص ددٗزت ٔال
تضسأْ عد شٔالْ 0
لكددَ وددَ قددسلٕا ددسملفًّٕ اعتددربٔا اصكىددنيت ودددلٕالو لمت ٗٗددد سلاسٖدد" ٛصتدد"ٜ
فكسُ صكي وس عد الاسٖدٛت ودسلج ملدس قامدّست ا 268ت ٔودَ ٌفد ٜاملفّدًٕ اعتدرب وددلٕه
اصكىنيت وطتفسد وَ ،دل ، ٛسٔ ٝزدج يف املٕضٕا

ا269

0

ٔالددس ٙ،املعتىددد عٍددد الصٖدٖددِ ٛددٕ ال ددٕه مزٗدد ٛوفّددًٕ الاسٖدد ٛت ِٔ دٕ الددسٙ،
السارحت ٔاصتزسش ودَ وٍدل ِدرا املفّدًٕ ال ٖ دٕ ٝيف وٍدل العىدن دْ ; أٌَّدْ وعدسٔىل
وددَ ةٕقٗددج الماددٛت فد ذا قددسه زب العىددن أوددني صٌتددْت ،عد العىددسه ،رددسِي صتددٜ
ٍٖتّٕا وَ العىن; ف ٌْ ال حيطَ وَ ،وني ا صٍٖٛت ٖ ُ،طتفّي عد ذلدك ٕلدْ:
ِٔن ،عطّٗي حتذا إٌّا عىمّي 0

ا

266

ضٕز ٚالا س:ٚآٖ0 122 ٛ

ا

267

ٍٖظس :امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 411 - 410 ٛ

ا

268

ٍٖظس :لفٕ ٚاال تٗسزت ص0 132

ا

269

ٍٖظس:امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 410 ٛ
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ٔ ٖكددَ ا وددسً الػددٕكسٌ٘ ازمحددْ اهلل واسلا دسو صددني قددسز ٌ ُّ ،فددسِ ٚددرا املفّددًٕ
لٗظ دي غٖ٘ ٞصمح لمتىطك ْت لكٍّي ٖصسُٔ عم ٜاملٍلت سداو لادسب املٍدل ودَ
العىن سملفسِٗيت ٔلٗظ ذلك غ٘ٞ

ا270

0

املطلب الثاني :مفهوم العدد
ٔ،الو :ةعسٖفْ
عسفتددْ الصٖدٖدد ٛدٌَّددْ :ا وددس ٖفّ دي وددَ ةعمٗددي اصكددي عدددد وعددني إِ ٔ، 271اوددس
ٖطد ددتفسد ود ددَ ةعمٗد ددي اصكد ددي عد دددد وصد ددٕص أٖ ; 272كد ددُٕ يف رسٌد ددا الصٖد ددسدٚت
ٔالٍ صسُ ا :ٙ، ; 273حتُّ ةعمي اصكي عدد وصٕص ٖده عم ٜاٌتفدس ٞاصكدي فٗىدس
عدا ذلك العددت شاٟدوا كسُ ٌ ٔ،سقصسوت ٔوَ ،وخم ٛذلك:
 1يف رسٌددا الصٖددسد :ٚقٕلددْ ةعددسق{فَبجْهِننذُو ُىْ ثًََننبَِنيَ جَهْ نذَحً} ا ; 274وفّٕو دْ وٍددل
الصٖسد ٚعم ٜال دز احملدٔد ا0 275
ٔ 2يف رسٌا الٍ صسُ" :حتذا مغ املس ٞقمتني

حيىن اخسو" ا ; 276وفّٕودْ  ُ،ودس

دُٔ ال متني حيىن اخوس ا0 277
ٔوفًّٕ الصٖسد ٚيف ِرا اأ ري وَ وفّدًٕ املٕاف د ٛطسٖدي اأٔق ا 278ت ٔقدد ،غدسز
دُ ةعمٗي اصظدس عمد ٜودس دُٔ العدددت ٖكدُٕ طسٖدي اأٔق; أٌدْ لدٕ
ا وسً املّدَّ ٙ
ا

270

ٍٖظس:حتزغسد الفضٕهت ص 0 601 - 600

ا

271

الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص 0 264

ا

272

ِداٖ ٛالع ٕهت  ;383/2الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق ;238 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق0 219 ٛ

ا

273

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ

ا

274

ضٕز ٚالٍٕز:آٖ0 4 ٛ

ا

275

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;383/2الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ

ا

276

ٔزد ّرا المفدظ يف عدُٕ املعادٕدت 123/10ت دسب" يف لدف ٛالٍاٗدر"ت ٔ ،سردْ اصدسكيت ٔال ودرٙت ٔةريِديت مفدظ" حتذا كدسُ

املددس ٞقمددتني

حيىددن ا اددد" قددسه اصسكي"ٔقددد لددح ٔحاددث ّددرٓ السٔاٖدد ٛلددض ٛاصدددٖد" ِٔدد٘ وددَ سٖددي عاددد اهلل ددَ عىددست

املطتدزكت 226/1ت سقي ا 461ت كتسب الطّسز"ٚضٍَ الداز و٘ت 202/1ت سقي ا 732ت سب" قدز املس ٞالر ٙال ٍٖزظ"
ا

277

ٍٖظس :الفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 238 ٛ

ا

278

ٍٖظس :الفصٕه المعلعٖ ٛت ص0 220
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صظس اضتعىسه قمتني ٔقل فّٗس جنسضدٛت فد ُ صظدس اضدتعىسه قمدٔ ٛاصددٚت ةعسضدث
لمٍزسضٛت ٖكُٕ وَ سب ٔ،ق ا0 279
حسٌٗس  :صزٗ ٛوفًّٕ العدد:
ٔف دوس ل ةٗددا الصٖدٖدد ٛلمىفددسِٗي فد ُ ِددرا املفّددًٕ ٖعددد ،قددٕ ٝوددَ ضددس ْٗت ٔودل
ذلك ففْٗ يىل دا ن املرِا:
الس ٙ،اأٔه :ذِا ،كخس الصٖدٖ ٛحتق ال ٕه مزِٗ ٛرا املفًّٕا ٌٔ ; 280دن لدسصا
ا281

ادداٖ ٛعَ ال سض٘ الدٔازٙ
املفّددًٕ

قٕلْ اال اعمي يفسو يف وفّٕوْت حتال ول ودَ ٌفدٜ

م دد ٙ، -ٛوفّددًٕ املاسلف ددٛ

ا282

ت ِٔددرا الٍ ددن عددَ ال سض دد٘ ال دددٔازٙ

تٖٕضح ِ ُ،را املفًّٕ ،قٕ ٝوَ وفًّٕ الاسٖٛت ٔقد ضاي عٍد اصددٖد عدَ املساةدا
ا غسز ٚحتق ا يىل يف وسةاِ ٛرا املفًّٕ0
ٔاضتدلٕا عم ٜزّٖ،ي س ة٘:
1

ٖده عمد ُ، ٜودس عددآ

حتَُّ ةعمٗي اصكي عدد لٕ

يفدْ ت

ٖكدَ لتعمٗ دْ

سلعدد فسٟدٚت ٖعٖد ذلك "قٕلْ ةعسق{اعْتَغَِْشْ نَهُىْ ؤَوْ الَ تَغْنتَغَِْشْ نَهُنىْ} ا  283ت ف دسه
ا 284

السضددٕه ا" ضددسشٖدُ عمدد ٜالطدداعني"
الطاعني صكي

ت ففّددي وددَ ذلددك  ُ،وددس شاد عمددٜ

يفْ ا 0 285

ٌٕٔقؼ ِرا الدلٗن وَ ٔرّني:

ا 286

ا

279

ٍٖظس :وٍّسش الٕلٕه تص 0 412

ا

280

ٍٖظددس :الفص ددٕه المعلعٖ ددٛت صِ ;220داٖدد ٛالع ددٕهت  ;391/2الكسغ ددج ل ددرٔ ٙالع ددٕهت صٌ ;264ظ ددسً الفص ددٕهت ٔزقدد;247 ٛ

الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزقٔ340 ٛقسه ٖعىن ْ عم ٜالصضٗح; ري ٞاأ صسزت ٔزق0 223 ٛ
ا

281

ِٕ العيو ٛعاد اهلل َ اصطَ َ عطٗ، ٛلدٔاز ٙالصعدٙت وَ كاسز عمىس الصٖدٖ ٛيف عصسٓت عسىل عٍد الصٖدٖ ٛطدمطسُ

العمىسٞت ةٕيف ضٍِ800 ٛدت ٍٖظس :السٔض اأةَت 0 53/2
ا

282

ِداٖ ٛالع ٕهت 0 391/2

ا

283

ضٕز ٚالتٕ  :ٛآٖ0 80 ٛ

ا

284

ضاي قس ْ0

ا

285

ٍٖظسٌ :ظسً الفصٕهت ٔزق ;247 ٛالدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 340 ٛ

ا

286

ٍٖظس :امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق409 – 408 ٛ
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حتُ اص دددٖد ددرب آص دديدت ٔال ٖص ددح العى ددن ددْ يف وط ددسٟن االعت ددسدت ك ددُٕ
اأٔه َّ :
داللتْ ٍٗ0ٛ
الخدسٌ٘  :حتَُّ يف ا ددرب ودس ٖددٕص٘ طدعفْ ٔضد ٕ ْ ت حتذا قدسه أشٖدددَُّ عمد ٜالطدداعنيت
فدي رمددٕات حتوّدس ٖ ُْ،كددُٕ دعدسٞت  ٔ،الت فد ُ كددسُ الخدسٌ٘ت كددسُ كيودْ كددر سوت ِٔدٕ
وٍددصَّٓ عددَ الكددربت ٔحتُ كددسُ اأٔه ت حتوَّ دس ٖ ُْ،كددُٕ قددد ،رٗددا ٔ،الت ٔاأٔه س ددن ملددس
عمىٍسٓ وَ ضسٔز ٚالدَٖ  ٌَّْ،ال ٖافس دي ت ٔحتُ كسُ الخسٌ٘ ول ضعاهت ففٗدْ ةدٍفري
عٍْ"ٔ "اضتّسٌ ٛوٍصلتْ ت ٔغد٘ ٞودَ ذلدك ال

دٕش عمٗدْ ،لديوت ملدس ِدٕ حس دث يف

ٌّ،دس ٔزدج
،لٕه الدَٖت فمي ٖاي ضٕ ٝعدً ال ٕه ّدرا ا درب ت ٔمحدن ا ٖد ٛعمدَّ ٜ
وددٕزد ا سٌدد ٛت ٔلددٗظ صددد ٌ،ددْ حتُ شاد عمدد ٜالطدداعني ٖافددس دددي ت كىددس لددٕ قددسه
غا

س لٕ ضدلتين و ٛ٠ودس ٚت ودس ،عطٗتدك غدٗ٠وس ت ٔال ٖفّدي وٍدْ ت ٌ،دْ حت ُْ شاد

عم ٜامل، ٛ٠عطسٓ0
ٔٔاضدح ودَ ِددرا املٍسقػد ٛاٌّدس واٍٗدد ٛعمد ٜالددن ودَ ،لدٕه الدددَٖ عٍدد الصٖدٖددٛ
ِٕٔ ال ٕه سلٕعد ٔالٕعٗدت ِٔ٘ ضعٗف ٛوَ ٔرٕٓ :
 -،حتَُّ اصدٖد لضٗح ٔقد  ،سرْ الػٗاسُت ٔوَ ح ّي ف ُ زدٓ  ٔ،ةطدعٗفْ ،ودس
ةري و إه0
ب -فٗى ددس ٖتعم ددي ص ددد ال ددٍ ا اض ددتىسل ٛقم ددٕب اأصٗ ددس ٞو ددَ املٍ ددسف ني
سلصٖسد ٚعم ٜالطاعني يف االضتافسز فّرا حمتىن ت ٔلكٍْ ال ٍٖفد٘ اصتىدسه
ٔ َُّ،قٕا املافسّ ٚدرٓ الصٖدسد ٚيف االضدتافسز دسق٘ عمد، ٜلدمْ يف اجلدٕاش قادن
ٌصٔه ا ٖ ٛعم ٜالتدٖظ وَ املافسٚ

ا 287

0

 2حتَُّ اأو ٛع مث وَ قٕلْ ةعسق{ فَبجْهِذُو ُىْ ثًََبَِنيَ جَهْذَحً } ا  288تصظس ودس شاد عمدٜ
ذلك ا 0 289
ا

287

ٍٖظس :وفسِٗي األفس ٔالدالالج عٍد األٕلٗنيت د 0ػري الكاٗط٘ت ص 0 168

ا

288

ضٕز ٚالٍٕز :آٖ0 4 ٛ

ا

289

ٍٖظس :الدزاز ٙاملطٗٛ٠ت ٔزق0 340 ٛ
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ٔ،رٗددا عمدد ٜذلددك :حتَُّ وٍددل وددس شاد عمدد ٜالخىددسٌنيت

ٖكددَ وطددتفسداو وددَ املفّددًٕت

ٔحتٌَّى ددس األ ددن صظ ددس اجلم ددد ت فدد ذا ا ددس رم ددد ال ددسذىل مث ددسٌني ت ٌفدد ٜو ددس شاد عم ددٜ
ا290

الخىسٌني ت مكي الع ن 0

حتُ وفّددًٕ العدددد لددٗظ صزددٛت ذِ دا حتق ِددرا الددس ٙ،ا وددسً حيٗددٜ
الددس ٙ،الخددسٌ٘ َّ :
الددداع٘ ت ٔا وددسً ا ددَ املسةطدد ٜت ٔعددص ٝاأٔه ِددرا الددس ٙ،حتق املددرِا ت ٔق دد ضدداي
حتٖطددس ضددعج وخددن ِددرا العددصٔ  -عٍددد ال رددٗح يف وفّددًٕ الصددف ٛا - 291ت كى دس
عصآ لسصا ادداٖ ٛحتق العيو ٛال سغ٘ا0 292
ٔا يىل لفظ٘; الةفس اجلىٗل عم ٜو داز اجلمد لمصاٌ٘ت ٔال دسذىل ت ٔحتَُّ ذلدك
وطددتفسد وددَ وٍطددٕ الددٍ
ق ددي اصدددت حتذا ٌ د

ت ٔحتقددسازِي

ٗع دسوت وٍددل الصٖددسد ٚعمدد ٜاصدددت ٔ عدددً

حتال  َُّ،وٍددل
العدددد عددَ امل٠دد ٛلمصاٌدد٘ت  ٔ،الخىددسٌني لم ددسذىل ت َّ

الصٖسدٚت  ٔ،عدً ق ْ سأقن وطتفسد وَ وددلٕه الٍصدٕصت وفّٕوّدس املادسلجت
عٍد ال دسٟمني دسملفًّٕت ،وَّدس ودَ ٌفدٕا املفّدًٕ فدسَُّ وٍدل الصٖدسدٚت ودَ قادن الت ددٖس
سلعدد ٌفطْت أَُّ الصٖسد ٚميت ٔاألن يف الطسب اصظست ٔالٍ

حتِىسه ت ٔعدً

التض ي سأقن وطتفسد وَ ،دل ، ٛس ٝعٍدِي0
ٔيف كيً ا َ املسةط ٜوس ٖفٗد ِرا عٍدوس قسه :ا فٗىدس شاد عدَ الخىدسٌني رمددٚ
لم سذىل ت  َُّ،ذلك ال حيظس وَ سب املفًّٕت ٔحتٌَّىس ودس شاد عدَ الخىدسٌنيت دسق٘ عمدٜ
صكددي األددنت لددرلك صظددسج اأودد ٛوددس شاد عمدد ٜالخىددسٌني

ا293

ت ٔيف وٕضددل آ ددس

ٖ ٕه  :ا ٔلٕ صطس عمٍٗس رمد الصاٌ٘ و ٛ٠رمد ٚت ف ٌَّْ ال ٖده عم ٜصظس وس دٌّٔست
ٔال عم ٜحت سصتْ ت ن ذلك وٕقٕىل عم ٜالدلٗن ا0 294

ا

290

ٍٖظس :امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔزق0 409 ٛ

ا

291

ٍٖظس :ص 23 -22وَ ِرا الاضد 0

ا

292

ٍٖظددسٍٖ :ظددس :امل ٍددل يف ،لددٕه الف ددْت ٔزق دِ ;407 ٛداٖدد ٛالع ددٕهت  ;391/2الفٕالددن غددس اٗدد ٛا وددنت ٔزقد ;234 ٛالدددزازٙ

املطٗٛ٠ت ٔزق0 340 ٛ
ا

293

وٍّسش الٕلٕهت ص0 413

ا

294

ٌفظ املصدزت ص0 412
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املطلب الثالث – مفهوم احلصر :
ٔ،الو :ةعسٖفْ:
 -،يف الماد :ٛصصدس;  ٙ،ضددٗي عمٗدْ ت ٔ،صددسط دْ ت ٔوٍدْ احملدداظ ٖطدى ٜصصددست
ٔ،صصددسٓ املددسضت  :ٙ،وٍعددْ وددَ الطددفست ٔصصددسٔا العدددٔ;  :ٙ،ضددٗ ٕا عمٗددْ
ٔ،صس ٕا ْت

ا295

فٗكُٕ وعٍ ٜاصصس :ا صس  ٛسلػ٘0ٞ

ب -يف االلطي عسفتْ الصٖدٖد ٛدٌَّدْ:ا حتحادسج اصكدي يف املدركٕزت ٌٔفٗدْ عىدس
عدآ

ا296

0

ِٔرا املفًّٕ عٍد الصٖدٖ ٛعمٌٕ، ٜاا وٍّس :الٍف٘ ٔا حاسجت ٔحتالَّت ٔحتنس:
1

اصصدس " دسلٍف٘ ٔا حادسج"  :وخددسه ذلدك "ال الدْ حتالَّ اهلل " ٔ "ال عدس يف الامددد
حتالَّ شٖد"; فسأٔه ٖعين ٌف٘ ا دٗ ٛعىدس ضدٕ ٝاهللت ٔحتحاسةّدس لدْ; ٔالخدسٌ٘ ٍٖفد٘
العمي عَ كن ،صد يف الامدت ٔ،حاتْ لصٖدا0 297

2

اصصد ددس " سالضد ددتخٍس" ٞا : 298ود ددَ ذلد ددك قٕلد ددْ ةعد ددسق {ِِالا انانن نزِيٍَ عَب َننننذتُّى يِّنن نٍَ
انًُْشْشِكِنيَ} ا :ٙ، ; 299حتَُّ اهلل س ٞٙودَ املػدسكنيت حتالَّ ودَ حاتدٕا عمد ٜعّددِي ت
فٗتي الٕفس ٞدي ود ٚعّدِي 0
ا300

ٔاصصس سلٍف٘ ٔا حاسجت ٔاالضتخٍسٞت ٖفٗد الٍف٘ وٍطٕقسوت ٔا حاسج وفّٕوسو
3

اصص ددس " ٌّى ددس"  -املكط ددٕز ٚال املفتٕص دد -ٛك ٕل ددْ ةع ددسق{ؤَاًَنننب ِِنَهُكُن نىْ ِِنَن نلح
وَاحِذح"اَِِ{ ; 301اًَب ِِنَهُكُىُ انهالُ}

ا302

; {َِِاًَب انصَّذَقَبدُ نِهَُْقَشَاء} ا 303ت فزىٗعّس ةفٗد

ا

295

وتسز الصضس ت 59/1ت وسد" ٚصصس"; كتسب العنيت ٌ"114/3فظ املسد0 "ٚ

ا

296

الطساش املرِات ٔزق0 86ٛ

ا

297

ٍٖظس :اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت الطفس الخسٌ٘ت ٔزق0 55 ٛ

ا

298

ٍٖظس :الفصٕه المعلعٖٛت ص0 220

ا

299

ضٕز ٚالتٕ :ٛآٖ0 4 ٛ

ا

300

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;402/2ري ٞاأ صسزت ٔزق ;224 ٛاإٌٔاز ادسدٖٛت ٔزق0 203 ٛ

ا

301

ضٕز ٚاأٌاٗس :ٞآٖ0 108 ٛ

ا

302

ضٕز:ْ ٚآٖ0 98 ٛ
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ا ٖدد ٛاأٔقت ٔالخسٌٗدد ٛت ٖعددين ٌ،ددْ ال حتلددْ لكددي حتالَّ اهلل ٔصدددٓ ت

ٔصسلن ذلدك حتحادسج اصكدي هلل ضداضسٌْ ٔةعدسق ت ٌٔفٗدْ عىدس عددآأ ; 304ودَ
الخسلخ ٛاملفًّٕ ت  ٌْ،ال ٖطتضي الصدق ٛضٕ ٝوَ ذكد ْس ت ٔ،وَّدس كٌّٕدس ال

ٌ

زا لاريِي فىٍطٕ ا0 305
ٔقد ددد اعتد ددرب لد ددسصا اصد ددسِٔ ٙد ددرا املفّد ددًٕ اصصد ددس ند ددس -يف وعٍد دد ٜالٍفد دد٘
ا306

ٔا حاددسج

; ٖ :ٙ،فٗددد الٍفدد٘ وٍطٕقدوس ت ٔا حاددسج وفّٕو دوس ت يف صددني ٖددس، ٝكخددس
ا307

الصٖدٖ ٛالعكظ وَ ذلك

0

ٔالددرٖ ٙع ددن يف ِددرا الٍددٕا ٖ ُْ،كددُٕ حتحاددسج اصكددي لمىٍطددٕ ت ٌٔفٗدْ عددَ املطددكٕج
عٍ ددْت كيِىد دس وط ددتفسد و ددَ املٍط ددٕ ; أَُّ ،دٔاج اصص ددس ق ددد ٔض ددعث يف الما ددٛت
لإلحاسج ٔالٍف٘ وعسوا0 308
حسٌٗس :صزٗ ٛوفًّٕ اصصس:
حتٌدْ ،قدٕ ٝاملفدسِٗي
ٖعترب وفًّٕ اصصس دٌٕاعدْ صزد ٛعٍدد الصٖدٖد ٛا ; 309دن َّ
وددَ صٗددد الداللددٛت ٔ،عيِددس وسةاددٛت صٗ دد حيتددن املسةادد ٛاأٔقت ٔ،كخ دس املفددسِٗي
عىد ديوت عاَّ ددس عٍّ ددس ل ددسصا اص ددسٔ ٙدٌَّّ ددس يف ةسٖ دد ٛال ددٕٚت ٌَّّٔ،د دس ةك ددسد  ُْ،ةمض ددي
سل طعٗسجا0 310
ٔوَ اأدل ٛال ضسقِٕس عم ٜصزٗتْ:

ا

303

ضٕز ٚالتٕ :ٛآٖ0 60 ٛ

ا

304

ٍٖظس:اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت ٔزق0 56 ٛ

ا

305

ٍٖظس :الكسغج لرٔ ٙالع ٕهت ص0 265

ا

306

ا

307

ٍٖظسِ:داٖ ٛالع ٕهت  ;402/2ري ٞاأ صسزت ٔزق0 224 ٛ

ا

308

ٍٖظس، :لٕه الف ْ د 0دزاُ  ٕ ،العٍٗنيت ص0 432 -431

ا

309

ٍٖظس:اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت ٔزق ;56 -55 ٛالفصٕه المعلعٖٛت ص ;221 -220وٍّسش الٕلدٕهت ص ;416 -415الددزازٙ

ٍٖظس:اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت ٔزق0 56 ٛ

املطددٗٛ٠ت ٔزق دِ ;341 ٛداٖ د ٛالع ددٕهت ٌ ;403/2ظددسً الفصددٕهت ٔزق د ;248 ٛغددفس ٞةمٗددن الطددسٟنت ص ;166رددي ٞاأ صددسزت ٔزقدد ;224ٛوسقددسٚ
الٕلٕه حتق وعٗسز الع ٕهت ٔزق ;97 ٛاإٌٔاز ادسدٖ ٛلرٔ ٙالع ٕهت ٔزق ;203 ٛالفٕالن غس اٗ ٛا ونت ٔزق0 239 ٛ

ا

310

ٍٖظس :اصسٔ ٙص سٟي اأدل ٛالف ّٗٛت ٔزق0 55 ٛ
مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

186

العذد العاشر المجلذ ( )5نىفمبر 3102م

داللة المفهىم عنذ الزيذية

د  /عزيز محمذ علي الخطري

 1االضت ساٞت الضتعىسالج الفصضسٞت صٗد دهَّ ٌَّ،دْ ال ٖ صدد سالضدتخٍسٞ
ا

ساش وَ دُٔ اصكي عمْٗت فٗدده عمد ٜاصكدي دساللتصاًت فدقدن اأصدٕاه ُ،

ٖكُٕ وفّٕووس
 2حت

دسد

ا311

0

ددسا ٟ،ىَّ دد ٛالعس ٗ دد ٛعم دد ٜاض ددتعىسلْت ف ددسُ ٟ،ىَّ دد ٛالعس ٗ دد، ٛ

ُ،
ع ددٕا عم ددَّ ٜ

ٟ،ىددٛ
االضددتخٍس ٞوددَ الٍفدد٘ حتحاددسجت ٔعمد ٜحتفددسد ٚحتٌَّىددس لمضصددست ٔلددرلك  ،اددي َّ
الٍضددٕ ٔالتفطددريت ٔ ،ددٕ صٗددسُ ممددَ قددسزٔا ذلددكت ٔاملتدو دن حتق وصددٍفسةّيت ال
ٖطسٔزٓ ،دٌ ٜغك يف حت

سعّي عمْٗ ا0 312

ٔ سلج ا وسً حيٗ ٜالداع٘ صٗدد ذِدا حتق  َُّ،اصصدس ٌَّىدست ال ةددهَّ عمد َُّ، ٜودس
عدا املركٕز

يفْ; ٔعمن ذلك:

دَُّ "حتٌَّىس" وسكا ٛوَ حتُت ٔوست ٔ" "ُ،وٕضٕع ٛلمتدكٗدت ٔدرا ٖدد ن المدّي يف
ربِست ٔ"وس" وٕضٕع ٛلمٍف٘ت فٕاصد ٚوٍّس ال ةده عم ٜذلدكت فد ذا ارتىعتدست
ٖت ٗد وٕراّٗست ٔحتٌَّىس د مث "وس" عم"ٜحتُ" لتكفّس عَ الٍصا ا0 313
ٔالسارح يف ٌظس الاسصد ال ٕه مزِٗ ٛرا املفًّٕت ٔاهلل ،عمي سلصٕاب 0

ا

311

ٍٖظس :غفس ٞةمٗن الطسٟنت ص0 166

ا

312

ٍٖظسِ :داٖ ٛالع ٕهت  ;403/2لطساش املرِات ٔزق ;88 ٛري ٞاأ صسزت ٔزق0 225 ٛ

ا

313

امل ٍل يف ،لٕه الف ْت ٔز 0 411
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اخلامتة
وَ ديه ِدرٓ الدزاضد ٛاملتٕاضدع ٛعدَ داللد ٛاملفّدًٕ عٍدد الصٖدٖدٛت ٔ تتادل زّٖ،ديت
ٔوٍّزّي يف ِرٓ الداللٛ

طىّٗست ٌصن حتق ذكس ِ،ي الٍتسٟس:

 1عدً سٔش الصٖدٖ ٛيف وٍّزّي عَ وٍّس ودزض ٛاملتكمىني 0
 2اعتا ددسز املفّ ددًٕ و ددَ صٗ ددد ا

ددسه صز ددٛت ٔ سٖددي و ددَ ددس الدالل دد ٛعٍ ددد

الصٖدٖ0ٛ
 3وَ صٗد التفصٗن:
 -،اةفد ددس الصٖدٖد دد ٛعمد دد ٜال د ددٕه مزٗد دد ٛاملفّد ددًٕ املٕافد ددي طد ددىْٗ -اأٔق
ٔاملط ددسٔٙت ٔة ددد سٓ ع ددَ املٍط ددٕ وطم ددسوت ٖٔ دددً عم دد ٜاملفّ ددًٕ املا ددسلج حتذا
ةعسزض وعْ0
ب -ةٕضطّي يف املفًّٕ املادسلجت فمدي ٍٖفدٕٓ عمد ٜحت يقدْت ٔ سمل س دن

ٖ ٕلدٕا

ْ عم ٜحت يقْت فٍفٕا ال ٕه وفًّٕ الم ات ٔ عز ا ديىل – المفظد٘-
يف املفسِٗي اأ سٝت لكَ ال ٕه املعتىد يف املرِا;  َُّ،كيو وٍّس صزدْت ودل
ةفسٔج يف وساةاّست كىس ِٕ وٕضح يف الاضد 0
 4حتَُّ ضددس

قددٕدي ددسملفًّٕ املاددسلج لمددٍ " ٖ ُْ،خاددث عددد الاضددد ٔا وعددسُت

ٔاالضت صددسٞت  َُّ،ال ٗددد الددٕازد يف الددٍ ت حتٌَّى دس ذكددس لمتاصددٗ ت ٔاالص د اش
عىددس عدددآت ٔلددٗظ مثدد ٛوعددسزضت ضددٕا ٞكددسُ املعددسزض وٍطٕق دسو ،قددٕ ٝوٍددْت ٔ،
ي قطعٗوس 0
لسدً دلٗ و
ٖ 5عترب حادٕج اصتزدسرّي دسملفًّٕ املادسلج لمصدفٛت ،ضسضد وس لخادٕج االصتزدسش
ددسملفًّٕ املاددسلج لا ٗدد ٛاملفددسِٗي اأ ددس_ٝعدددا الم ددا-

سعتاددسز  ُ،وفّددًٕ

الصف ٛاأضدعج ٔاأدٌد ٜوسةادٛت فد ذا حادث اأضدعج ٔاأدٌد ٜوسةادٛت حادث ودس
ِٕ ،قٕ ٝوٍْت ٔ،عم ٜوسةاْت وَ سب ٔ،ق .

مجلة األنذلس للعلىم االجتماعية والتطبيقية

188

العذد العاشر المجلذ ( )5نىفمبر 3102م

داللة المفهىم عنذ الزيذية

د  /عزيز محمذ علي الخطري

املصادر واملراجع:
 .1حتزغددسد الفضددٕه ق ٗ دي اصددي وددَ عمددي األددٕهت العيو د ٛحمىددد ددَ عمدد٘
الػٕكسٌ٘ت ق ٗي:حمىد لاض٘ صدي ت داز ا دَ كدخريت ط2/ت  ِ1424د -
ً2002
، .2لددٕه الف دْ ا ضدديو٘"دالالج األفددس ٔ ددس االضددتٍاسط"ت د 0عاددد ال ددسدز
حمىد غضسةٛت 0ً1992
، .3لٕه الف ْ يف ٌطٗزْ اجلدٖدت اأضتسذ الدكتٕز:وصدطف ٜحت دساِٗي الصملد٘ت
وكتا ٛال اطسُت ادادت ط4/ت 0ً 1998
، .4ل ددٕه الف ددْت د 0دددزاُ  ،ددٕ العٗ ددٍني دددزات وعضطد د ٛغ دداسب اجلسوع ددسج ددسال
ضكٍدزٖٛت ط /دُٔ 0
، .5ضدداسب ا ددتيىل الف ّددسٞت د 0عاددد اهلل ددَ احملطددَ ال كدد٘ت وكتاد ٛالسٖددسضت
ِ1397د0 ً1977 -
 .6اأعدديًت ددري الدددَٖ الددصز كمدد٘ت داز العمددي لمىيٖددنيت ددرئجت لاٍ ددسُت ط7/ت
0 ً1986
 .7ا فسد ٚيف ةسزٖص اأٟى ٛالصٖدٖٛت الٍس ي سصي:حيٗ ٜدَ اصطدني دَ ِدسزُٔ
ادددسزٌٔ٘ اصطددينت ج  ِ424ددت ق ٗي:حمىددد حيدد٘ ض دس عددصاُت داز اصكىددٛ
الٗىسٌٗٛت لٍعسٞت ط1/ت ِ1417د 0 ً1996 -
 .8ا وددسً شٖددد –صٗسةددْت عصددسٓت ،زاٟددْ الف ّٗدد -ٛلإلوددسً حمىددد  ،ددٕ شِددسٚت داز
الفكس العس ٘ 0
ٌ، .9اسٓ السٔا ٚعمٌ، ٜاس ٞالٍضدسٚت ا دَ ال فط٘:عمد٘ دَ ٖٕضدج ال فطد٘ "

دسه

الدَٖ  ٕ ،اصطدَ"ج ِ646ددت ق ٗدي :حمىدد  ،دٕ الفطدن حت دساِٗيت داز الكتدا
املصسٖٛت ال سِسٚت ِ1374د 0 ً1955 -
 .10اأٌ ددٕاز ادسدٖ ددٛت امح ددد ددَ حيٗ دد ٜددَ حمى ددد ص ددس ظ الص ددعدٙت ج ِ1061دددت
اوطٕط 0
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ٔ، .11رد ددْ دال الج الٍصد ددٕص عمد دد ٜاأصكد ددسً دزاضد دد، ٛلد ددٕلٗ ٛقسٌٌٕٗد ددْت د 0عىد ددس
كساوْت زضسل ٛدكتٕزآت كمٗ ٛال سٌُٕ –رسوع ٛاداد0
 .12الادز الطسللت ال سض٘ العيوٛت حمىد َ عم٘ الػٕكسٌ٘ت ج ِ1250دت ٔوعْ
املمضي التس ل لمادز الطسللت تددلٗج العيودٛت حمىدد دَ حمىدد حيد٘ ش دسزٚت
داز الكتا العمىٗٛت رئجت ط /دُٔت ِ1418د 0 ً1998 -
 .13اٗدد، ٛلٕعددسٓ يف ا ددسج الماددٕٖني ٔالٍضددسٚت عاددد الددسمحَ ددَ  ،دد٘ كددس "ردديه
الدَٖ ، -دٕ الفطدن"ت ج  ِ911دت ق ٗدي حمىدد  ،دٕ الفطدن حت دساِٗيت ط1/ت
وصست ِ1384د 0 ً1964 -
 .14الاٗددسُ الػ ددسيف عىددس قىم ددْ الكسفددن يف عم ددي األددٕهت صط ددني حمىددد قٗم دد٘ت
وطس ل املفطنت لٍعسٞت 0 ً1994
 .15التضج غدس الصلدجت

دد الددَٖ دَ حمىدد ،ملعٖددٙت وٕضٕضدِ، ٛدن الاٗدثت

ط1/ت ِ1414د 0 ً1994 -
 .16ةفطد ددري الٍصد ددٕص يف الف د ددْ ا ضد دديو٘ت د 0حمىد ددد ادٖد ددا لد ددستت املكتد ددا
ا ضيو٘ت رئجت ط4/ت ِ1413د 0 ً1993 -
 .17ري ٞاأ صسز لرٔ ٙالع ٕه املٕلن حتق ٌٗن وعسفد ٛةاصدس ٚالع دٕهت اصطدني
َ حيٗ َ ٜعم٘ املعٖدٙت ا وطٕط 0
 .18اجل ددٕاِس ٔال دددزز يف ض ددري ٚض ددٗد الاػ ددست ٔ،ل ددضس ْ العػ ددس ٚالا ددسزت ٔاأٟىد دٛ
املٍتااني الصِسْت امحد َ حيٗ ٜاملسةطٜت ج ِ840دت ا وطٕط 0
 .19اص ددسٔ ٙص د ددسٟي اأدلد دد ٛالف ّٗد ددٔ ٛة سٖ ددس ال ٕاعد ددد ال ٗسضد ددٗ ٛيف األد ددٕه
الف ّٗٛت ا وسً:حيٗ َ ٜمحص َ ٚعم٘ َ حت ساِٗي "املٍصٕز سهلل"ت ج ِ749دت
ا وطٕط 0
 .20اصددداٟي الٕزدٖ دد ٛيف وٍسقددا ٟ،ى دد ٛالصٖدٖددٛت صط ددسً الدددَٖ محٗ ددد ددَ امحددد
احملمدد٘ت اوطددٕط ت وصددٕز ددسال فط دث وددَ وكتادد ٛالطددٗد عمدد٘ ددَ ٖٕضددج
،ملعٖدٙت لٍعس0 ٞ
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 .21الدزاز ٙاملطٗ ٛ٠يف غس الفصدٕه المعلعٖدٛت العيو:ٛلدي دَ امحدد املّددٙ
املعٖدٙت ج ِ1048دت ا وطٕط 0
 .22السٔض اأةَ يف وعسف ٛاملعلفني سلٗىَ ٔوصٍفسةّي يف كن فَت عاد املمك
امحد قسضي محٗد الدَٖت فّسضث وكتا ٛاملمك فّد الٕ ٍٗٛت ِ1415د 0
 .23ضٍَ ا دَ وسردْت حمىدد دَ ٖصٖدد  ،دٕ عادد اهلل ال دص ٖٔدينت ج ِ275ددت ق ٗدي:
حمىد فعاد عاد الاسق٘ت داز الفكست رئج 0
 .24ضددٍَ  ،دد٘ دأدت ضددمٗىسُ ددَ اأغددعد  ،ددٕ دأد الطزطددتسٌ٘ االشدٙت ج ِ 275ددت
ق ٗي :حمىد حم٘ الدَٖ عاد اصىٗدت داز الفكس 0
 .25ضٍَ ال ورٙت حمىد َ عٗط ٜال ور ٙالطدمى٘ت ج ِ279ددت ق ٗدي امحدد
حمىد غسكس ٔآ سُٔت داز حتصٗس ٞال اذ العس ٘ت رئج 0
 .26ضٍَ الداز و٘ت عاد اهلل َ عاد السمحَ  ٕ ،كدس حمىدد الدداز ود٘ت ج ِ255ددت
ق ٗي :فٕاش امحد ٔ سلد الطالت داز الكتسب العس ٘ت رئجت ط1/ت ِ1407د 0
 .27الطددٍَ الك ددرب ٝلماّٗ دد٘ت امح ددد ددَ اصط ددني ددَ عم دد٘ ددَ وٕض دد ، ٜددٕ ك ددس
الاّٗ دد٘ت ج  ِ458ددت ق ٗي:عاددد ال ددسدز عطددست وكتادد ٛداز ،لاددسشت وك د ٛاملكسوددٛت
ِ1414د 0 ً1994
 .28غس الفصٕه المعلعٖدٛا ٌظدسً الفصدٕه لمعيو:ٛاصطدَ دَ امحدد اجلديهت
ج ِ 1048دت ا وطٕط 0
 .29غفس ٞةمٗدن الطدسٟن عىدس قىمدْ الكسفدنت عمد٘ دَ لدي دَ عمد٘ دَ حمىدد
الطرب ٙالٗىينت وكتا ٛالٗىَ الكربٝت ط1/ت ِ1408د 0 ً1988 -
 .30لددضٗح الااددسزٙت حمىددد ددَ حتمسسعٗددن  ،ددٕ عاددد اهلل الااددسز ٙاجلعفدد٘ت ج
ِ256دددت ق ٗ ددي د 0وص ددطف ٜدٖ ددا الاا ددست داز ا ددَ ك ددخري –الٗىسو ددٛت ددرئجت
ط3/ت ِ 1407د 0 ً 1987 -
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 .31لضٗح ا َ صاسُت حمىد َ صاسُ دَ امحدد  ،دٕ صدسمت التىٗىد٘ ،لاطد ت ج
ِ354دت ق ٗي:غدعٗا اأزٌدعطت وعضطد ٛالسضدسلٛت درئجت ط2/ت  ِ1414د -
0 ً1993
 .32ل ددضٗح وط ددميت وط ددمي ددَ اصز ددسش  ،ددٕ اصط ددني ال ػ ددري ٙالٍٗط ددس ٕزٙت ج
ِ261دت ق ٗي:حمىد فعاد عاد الاسق٘ت داز حتصٗس ٞال اذ العس ٘ت رئج 0
 .33ل ددفٕ ٚاال تٗ ددسز يف ،ل ددٕه الف ددْت ا و ددسً عا ددد اهلل ددَ مح ددص ٚددَ ض ددمٗىسُت
ق ٗددي حت ددساِٗي الدزض دد٘ت ِٔ ددسد ٙاصى ددصٙت وسكددص  ِ،ددن الاٗ ددث لمدزاض ددسج
ا ضيوٗٛت الٗىَ ،لعدٚت ط1/ت ِ1423د 0 ً2002 -
 .34الط ددساش امل ددرِا فٗى ددس ة ددسز وددَ عم ددي األ ددٕه ٔالف ددسٔا يف امل ددرِات ال سضدد٘
اصطني َ ٌسلس املّي الػسيفت ج ِ1111دت ا وطٕط 0
 .35ف ددتح الا ددسزٙت امح ددد ددَ عم دد٘ ددَ صز ددس العطد د يٌ٘ الػ ددسفع٘ت ج ِ852د ددت
ق ٗي:حمىد فعاد عاد الاسق٘ت ٔحما الددَٖ ا طٗدات داز املعسفدٛت درئجت
ِ1379د 0
 .36الفصٕه المعلعٖٛت لسزً الدَٖ حت ساِٗي َ حمىد َ عاد اهلل ادسد ٙالدٕشٖست
ج ِ914دت ق ٗي حمىد حيٗ ٜضس عصا ُت وسكص ال اذ ٔالاضدٕذ الدٗىينت
ط1/ت ِ1422د 0 ً2001 -
 .37الفٕالن غس اٗ ٛاأون يف ٌظدي الكسفدنت العيود ٛحتمسسعٗدن دَ حمىدد دَ
حتضضس تا وطٕط 0
 .38ال سوٕع احملٗ ت حمىد َ ٖع ٕب الفرئش  ،سدٙت ج ِ817د 0
 .39الكسغج لرٔ ٙالع ٕه عَ ٔردٕٓ وعدسٌ٘ الكسفدن ٍٗدن الطدعهت العيود ٛامحدد
ددَ حمىددد ل ىددسُت ج  ِ1039ددت ق ٗددي :عاددد الكددسٖي رددد سُت وكتا د ٛال د اذ
ا ضيو٘ت الٗىَت ط2/ت ِ1421د 0 ً2000 -
 .40كتددسب العددنيت  ،دد٘ عاددد الددسمحَ ا مٗددن ددَ امحددد الفساِٗدددٙت ج  ِ175ددت
ق ٗي د 0وّد ٙاملاصٔو٘ت د 0حت ساِٗي الطسوساٟ٘ت داز ٔوكتا ٛاديه 0
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 .41املدددوٕه وددَ عمددي األددٕهت دٕٖ 0ضددج محددد الػددسا ت

م دظ الٍػددس العمىدد٘ت

الكٕٖثت 0 ً2003
 .42اجملص ٙيف ،لٕه الف ْت ا وسً حيٗ َ ٜاصطني ِسزُٔ اصطين" ٘ ،سلا"ت
جِ424دت اوطٕط 0
 .43وت ددسز الص ددضس ت حمىد دد ددَ  ،دد٘ ك ددس ددَ عا ددد ال ددسدز ال ددساشٙت ج ِ721د ددت
ق ٗي:حمىٕد س ست وكتا ٛلاٍسُ ٌسغسُٔت رئجت ِ1415د 0 ً1995 -
 .44وسقس ٚالٕلٕه حتق عمي األٕهت ا وسً ال سضي َ حمىد َ عم٘ت جِ1006دت
ق ٗي حمىد حيٗ ٜضس عصا ُت داز ال اذ اأينت لٍعسٞت ط1/ت 0 ً1992
 .45وسقس ٚالٕلٕه حتق فّدي وعٍد ٜوعٗدسز الع دٕهت الطدٗد دأٔد اددسد ٙدَ امحدد
َ املّد َ ٙا وسً ادسدٙت جِ1035دت ا وطٕط 0
 .46املط ددتدزك عم دد ٜالص ددضٗضنيت حمى ددد ددَ عا ددد اهلل  ،ددٕ عا ددد اهلل اص ددسكي
الٍٗطس ٕزٙت ج ِ405دت ق ٗي:وصطف ٜعاد ال سدز عطست داز الكتا العمىٗٛت
رئجت ِ1411د 0 ً1990 -
 .47املصددف ٜيف ،لددٕه الف ددْت امحددد ددَ حمىددد ددَ عمدد٘ الددٕشٖست ج  ِ1372ددت داز
الفكست دوػيت حتعسد ٚاع0 ً2002 ٛ
 .48املعز ددي ال ددٕرٗص ا

ى ددل الما دد ٛالعس ٗ دد ٛاملسك ددص العس دد٘ لمخ سف ددٔ ٛالعم ددي ت

رئجت لاٍسُت 0 ً1980
 .49املعزددي الٕضددٗ ا

ىددل المادد ٛالعس ٗدد ٛت وطددس ل املعددسزىل ال ددسِسٚت حت ددساش

حت ساِٗي وصطفٔ ٜآ سُٔت ِ1400د 0 ً1980 -
 .50واد د ددين ذٔ ٙالع د د ددٕه حتق وعسفد د دد ٛاألد د ددٕهت عمد د دد٘ د د ددَ لد د ددي الطد د ددربٙت
ق ٗي:حمىد حيٗ ٜضس عصا ُت داز ال اذت لٍعسٞت ط0 2/
 .51امل ٍددل يف ،لددٕه الف ددْت حيٗ د ٜددَ احملطددَ ددَ حمف ددٕ ا حيدد٘ ال ددداع٘ ت ا
وطٕط 0
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 .52املٍددسِس األددٕلٗ ٛيف االرتّددسد ددسلس ٙ،يف التػددسٖل ا ضدديو٘ت د فتضدد٘ الدددز
ٖينت الػسك ٛاملتضد ٚلمتٕشٖلت ط2/ت ِ1405د 0 ً1985 -
 0 53وٍّددسش الٕلددٕه حتق وعٗددسز الع ددٕه يف عمددي األددٕهت ا دَ املسةطدد ٜامحددد ددَ
حيٗد ٜاا ودسً املّدد ٙت ج ِ840ددت ق ٗددي د 0امحدد عمد٘ وطّدس املد ددرٙت داز
اصكى ٛالٗىسٌٗٛت ط1/ت ِ1412د 0 ً1992 -
 0 54الٍ ددٕه يف عم ددي األ ددٕهت عاددد اهلل حمى ددد املٍص ددٕزت وكتا دد ٛال ددٗىَ الك ددربٝت
لٍعسٞت 0 ً1987
ِ0 55داٖدد ٛالع ددٕه حتق ةسٖدد ٛالطددعه "املػددّٕز سلاسٖدد"ٛت اصطددني ددَ ال سضددي ددَ
حمىدت ج ِ1050دت املكتا ٛا ضيوٗٛت ط2/ت ِ1401د 0
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جهود احملدثني يف تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها
مقدمة :
َ ٫ذِٓٗ ٜعًذً ٛذ ِٗٝوٜزكذ٘ ٜٚذعنٜٚ ِٗٝعًُٗذِ
ا٭َذٝر ضغذ ٛن
احلُس هلل ايذص ٟبعذ
ايهعزب ٚاحلهُٚ ١إٕ نزْٛا َٔ قبٌ نعزب َبر .
ٚقً ٢اهلل ً ٢غٝس ا٭ٚير ٚاٯخط ٜٔخزمت ضغً٘ ذلُس ا٭َذر ً ٚذ ٢ويذ٘ اييٝذبر
ٚقحزبع٘ ا٭نطَر .
ٚبعس :
فكذذس نذذزٕ يًُحذذسدر ظٗذذٛز فُٝذذ ١وتذذي ايػذذٓٚ ١كذذسٜٗٓٚز ٚكعًُٗٝذذز ْٚؿذذطٖز
ٚاحملزففذذًٗٝ ١ذذز َذذٔ ايعحطٜذذري ٚايعبذذٚ ٝايعبذذسٚ ٌٜايعٜذذززٚ ٠ايٓككذذزٕ فكذذس ْكًذذٛا
ايػذذٓٚ ١فذذل نذذٛابة ًُٝذذ ١قذذزضَٚ ١قٛا ذذس َعٓٝذذ ١ؾذذٗس بتهذذًٗز ا ٛافذذل ٚا دذذزيري
فجعاِٖ اهلل ٔ ا٭َ ١خ ان وتي زٜٗٓز ٚؾطٜععٗز .
ٖٚصا ايبح ا عٛانع ٜػًة ايه ٢ً ٤ٛظٗٛزِٖ كس ٜٔٚنعب ايعكٝس ٠ايػًت١ٝ
ٚايسفزع ٓٗز أوببت إٔ أبر َٔ خ٬ي٘ فهًِٗ ٚظعْٚ ًُِٗ ٌٜتعٗذِ ْٚكذٝحعِٗ
َٚهزْعِٗ ايسٚ ٜٔاهلل ا ٛفل ٚا عر .
خطة البحث:
ٖصا ايبح حيع ٢ً ٟٛغعَ ١بزو َرتابيٚ ١خزمت:١
ا بح ا٭َ : ٍٚكيًحزت َٚتزٖ.ِٝ
ا بح ايثزْ : ٞاحلس ٜايٓبَ ٟٛهزْع٘ ٚفهً٘ ٚؾطف محً٘ ْٚكً٘.
ا بح ايثزي  :ظٗٛز احملسدر

وتي ايػٓ. ١

ا بح ايطابع  :ايتطم ايبس  ١ٝايهرب ٣ا دزيت ١يًػًري .
ا بح اخلزَؼ  :أق ٍٛا ٫عكزز ايهربٚ ٣بٝزٕ رلزيتذ ١أٖذٌ ا٭ٖذٛا ٤أٖذٌ ايػذٓ١
فٗٝز.
ا بح ايػززؽ :ظٗٛز احملسدر
ايهعب ا ٪يت١

كس ٜٔٚايعكٝسٚ ٠ايطز ً ٢ا دزيتر ٚبٝزٕ أِٖ
شيو

ايكط ٕٚاخلُػ ١ا٭ٚىل .

خزمتٚ : ١فٗٝز أِٖ ايٓعز٥ج .
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املبحث األول  :مصطلحات ومفاهيم
التعريف بـ ( احلديث ) و( السنة ) و( العقيدة ) و( السلف ) :
احلس ٜيب : ١نس ايكس. ِٜ
ٚاقي٬وزن َ :ز أنٝري إىل ايٓيب قً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ َذٔ قذ ٍٛأ ٚفعذٌ أٚ
ككطٜط أ ٚقت. ١
ً ٚذذِ احلذذسٖ : ٜذذ ٛايعًذذِ ا ععًذذل سذذس ٜضغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذذًِ
ضٚا ٜنٚ ١زضا١ٜن.
ٚاحملسث  ٖٛ :ا ؿعبٌ بزحلس ٜضٚا ٜنٚ ١زضا١ٜن(.)1
كعطٜري ايػٓ: ١
ايػٓ ١يب : ١ايػ ٚ ٠اييطٜك ١وػٓ ١نزْت أ ٚقبٝح.)2(١
ٚايػٓ ١اقي٬وزن  :هلز سَ ٠عزْ ٞسػب كٓٛع ايعً ّٛايؿط ٚ ١ٝاخع٬فٗز:
 1ذ فزيػٓٓ ١س (ا٭قذٛيٝر )َ :ذز قذسض ذٔ ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ ذ
ايكطوٕ(.)3
 2ذ ٓ ٚس ( ايتكٗزٜ ) ٤طاز بٗز َ :ز فعً٘ دٛاب ٚيٝؼ

كطن٘ كزب .

 3ذ ايػٓٓ ١س احملسدر هلز سَ ٠عزْ: ٞ
قزٍ ابٔ ك ١ُٝٝضمح٘ اهلل  :ايػَٓ ٖٞ ١ز غٓ٘ ايطغَٚ ٍٛذز ؾذط ٘  .فكذس ٜذطاز بذ٘ َذز
غذٓ٘ ٚؾذذط ٘ َذذٔ ايعكز٥ذذس ٚقذذس ٜذطاز بذذ٘ َذذز غذذٓ٘ ٚؾذذط ٘ َذٔ ايعُذذٌ ٚقذذس ٜذذطاز بذذ٘
نُٖ٬ز(.)4
كهُٔ ن َ٘٬ضمح٘ اهلل د٬ث َعزْ: ٞ

( )1قٛا س ايعحس. 30/1 ٜ
( )2كزج ايعطٚؽ ؾطح ايكزَٛؽ  230/35مجٗط ٠ايًب. 45/1 ١
(َ)3صنط٠

أق ٍٛايتك٘ يًؿٓكٝي ٞم .26

()4دلُٛع ايتعز.307/19 ٣ٚ
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أ ذ نذٌ َذز أدذط ذٔ ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ َذٔ قذ ٍٛأ ٚفعذٌ أ ٚككطٜذط ٖٚ ..ذصا
ا عٓ ذذ ٜ ٢ذذطازف َعٓ ذذ ( ٢احل ذذسٚ ; ) ٜهل ذذصا ٜك ذذزٍ  :نعذ ذب ( ايػ ذذٓ ) ١أٚنع ذذب
(احلس ) ٜنزجلٛاَع ٚا كٓتزت ٚا ػزْٝس ٚ

ٖز َٔ ( نعب ايػٓ. ) ١

ب ذ َز ٜععًل بز ٫عكزز خزق َ٘ٓٚ ١نعب ( ايػٓ ) ١اٯك ٞشنطٖز
ج ذ َز ٜععًل بزيعٌُ  َ٘ٓٚنعب ( ايػٓٔ ) نزيػٓٔ ا٭ضبعٚ ١

ٖصا ايبح .
ٖز  ٚ .سثٓذز

ٖصا قس ْطٜس بًتي ( ايػٓ ) ١ا عٓ ٢ا٭ ٍٚايؿزٌَ ٚقذس ٜذطاز بذ٘ ا عٓذ ٢ايثذزْٞ
ا دعل بزيعكٝسٚ ٠ايػٝزم حيسز شيو.
كعطٜري ايعكٝس ٠يب١ن:
ايعكٝذذس ٠يبذذَ : ١ذذٔ ( ايعٳ وك ذسٹ ) ٖٚذذ ٛايذذطبة ٚايؿ ذسٸ بكذذَٓٚ ٠ٛذذ٘ اٱوهذذزّ ٚاٱبذذطاّ
ٚايعُزغٴذذو ٚا طاقٻذذٚ ١اٱدب ذذزت ٚايعٛدذذلٜٚ .يًذذل ً ذذ ٢ايعٗذذس ٚك نٝذذس اي ذذُٝر
( ٳ وك ذسٷ ) َٚ .ذذز كذذس اٱْػذذزٕ ًٝذذ٘ قًبذذ٘ ظزظَ ذزن بذذ٘ فٗذذ ( ٛكٝذذسٚ .)5( ) ٠قذذس كهذذٕٛ
قحٝحٚ ١قس كه ٕٛبزطً. ١
ٚايعكٝس ٠اٱغ١َٝ٬

ا٫قي٬ح :

اٱميزٕ اجلزظّ بزهلل َٚز جيب ي٘

أيٖٝٛع٘ ٚضبٛبٝع٘ ٚأمسزٚ ٘٥قتزك٘ ٚاٱميزٕ

مب٥٬هع٘ ٚنعب٘ ٚضغً٘ ٚاي ّٛٝاٯخط ٚايكسض خ ٚ ٙؾطٚ ٙبهذٌ َذز ظذز٤ت بذ٘
ايٓكذذٛم ايكذذحٝحَ ١ذذٔ أقذذ ٍٛايذذسٚ ٜٔأَذذٛض ايبٝذذب ٚأخبذذزضَٚ ٙذذز أمجذذع ً ٝذ٘
ايػذًري ايكذذز

ٚايعػذذً ِٝهلل كعذذزىل

احلهذِ ٚا٭َذذط ٚايكذذسض ٚايؿذذطع ٚيطغذذٛي٘

 قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ  -بزييز ٚ ١ايعحهٚ ِٝا٫كبزع(.)6ايععطٜري بذ ( ايػًري ) :
ايػ ذذًري

ري ايؿ ذذ ٞٴ ٤غ ذذًتزن  :أَ ٟه ذذ. ٢
ايًب ذذ َ : ١ذذز َه ذذٚ ٢كك ذذسّ ٜ .ك ذذزٍ  :غٳذ ذًش ٳ

ٚايػًري  :اجلُز  ١ا عكسَ.ٕٛ

( )5اْفط  :يػزٕ ايعطب ( كس ) ٚ. 300 - 295 / 3ايكزَٛؽ احملٝة ( كس ) . 328 - 327 / 1
( ( )6اٱميزٕ بزهلل ) حملُس بٔ إبطاٖ ِٝاحلُس م . 2
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 ٚا٫قذذي٬ح  :ايكذذحزبٚ ١ايعذذزبعٚ ٕٛكذذزبعَ ِٖٛذذٔ ايكذذط ٕٚا تهذذًَ ١ذذٔ ا٭ُ٥ذذ١
ا٭ ذذ ّ٬ا ؿ ذذٗٛض هل ذذِ بزٱَزَ ذذٚ ١ايته ذذٌ ٚا٫كب ذذزعٚ .هل ذذصا مس ذذ ٞايك ذذسض ا٭ ٍٚب ذ ذ
(ايػًري ايكز ) (.)7
أٌٖ ايػٓٚ ١اجلُز : ١
قذزٍ ابذذٔ كُٝٝذذ ١ضمحذذ٘ اهلل( :أٖذٌ ايػذذٓٚ ١اجلُز ذذٖ ١ذذِ غذًري ا٭َذذٚ ١أُ٥عٗذذز َٚذذٔ
كذبعِٗ بإوػذزٕ) ( .)8ف ٖذٌ ايػذذٓٚ ١اجلُز ذٖ ١ذِ ا عكذذت ٕٛبزكبذزع ايػذٓٚ ١دلزْبذذ١
ذلذذسدزت ا٭َذذٛض ٚايبذذسع

ايذذسٜٚ . ٜٔٴػذذُ ٕٛأٖذذٌ احلذذسٖٚ : ٜذذِ اٯخذذص ٕٚبػذذٓ١

ضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ٚا عبع ٕٛهلس - ٜ٘قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغذًِ -
ظ ذذزٖطان ٚبزطٓذذنز  .ف ٖ ذذٌ ايػ ذذٓ ١نً ذذِٗ أٖ ذذٌ و ذذسٜ

ً ذذ ٖ ٢ذذصا ا عٓ ذذٚ .٢ق ذذس شن ذذط

اي٬يهز ٞ٥طز٥ت١ن َٔ ًُز ٤ا٭َ ١ممٔ ٚقذتِٗ ب ذ ( بزٱَزَذ١

ايػذٓٚ ١ايذس ٠ٛ

ٚاهلسا ١ٜإىل ططٜل ا٫غعكزَ ١بعس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ إَزّ ا٭.)9()١ُ٥
فُُٔ شنطِٖ َٔ ايكحزب:١
أب ٛبهط ايكسٜل ُ ٚط بٔ اخليزب  ٚثُزٕ ٚ ًٞ ٚايعب

ٚغعس بٔ أبٚ ٞقذزم

ٚغعٝس بٔ ظٜس  ٚبسايطمحٔ بٔ ٛف  ٚبس اهلل بٔ َػعٛز َٚعزش بٔ ظبذٌ ٚأبذٞ
بذٔ نعذذب ٚابذذٔ بذذزؽ ٚابذذٔ ُذذط  ٚبذذس اهلل بذذٔ ُذذط ٚبذذٔ ايعذذزم  ٚبذذس اهلل بذذٔ
ٚظٜذذس بذذٔ دزبذذت ٚأبذذ ٛايذذسضزا ٚ ٤بذذزز ٠بذذٔ ايكذذزَت ٚأبذذَٛ ٛغذذ ٢ا٭ؾذذعطٟ

ايذذعب

ُ ٚطإ بذٔ وكذر ُ ٚذزض بذٔ ٜزغذط ٚأبذٖ ٛطٜذطٚ ٠وصٜتذ ١بذٔ ايُٝذزٕ  ٚكبذ ١بذٔ
زَط اجلٗين ٚغًُزٕ ٚظزبط ٚأب ٛغعٝس اخلسض. ٟ
ٚممٔ شنطِٖ َٔ ايعزبعر َٔ أٌٖ ا س: ١ٜٓ
غعٝس بٔ ا ػٝب  ٚط ٠ٚبٔ ايعب

ٚايكزغِ بٔ ذلُس بٔ أب ٞبهط ٚغزمل بٔ بذس

اهلل بٔ ُط ٚغًُٝزٕ بٔ ٜػزض ٚذلُس بذٔ احلٓتٝذً ٚ ١ذ ٞبذٔ احلػذر بذٔ ًذٞ
( )7ايٛظٝع

كٝس ٠ايػًري ايكز

بساهلل بٔ بساحلُٝس ا٭دط ٟم .15

( )8دلُٛع ايتعز. )241/24( ٣ٚ
( )9ك ٌَ ٚقري اي٬يهز ٞ٥هلِ بذ ( اٱَزَٚ ١ايػٓٚ ١ايس ٚ ٠ٛا٫غعكزَٚ ) ١قس ظعٌ َٔ ٖ ٤٫٪ا٭ ( ١ُ٥ظٜس بٔ ً ٞبٔ
احلػر ) ٚوخط َٔ ٜٔأٌٖ ايبٝت  َ٘ٓٚكعطف َهزْٖ ١صا اٱَزّ ٓس أٌٖ ايػٓٚ ١إٔ َز ٜٓػب إي َٔ ٘ٝا ٫ععاٍ بزطٌ.
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ٚابٓ٘ ذلُس بٔ ً ٞبٔ وػر ُ ٚذط بذٔ بذس ايععٜذع ٚنعذب بذٔ َذزكع ا٭وبذزض
ٚظٜس بٔ أغًِ .
 َٔٚاييبك ١ايثزْ َٔ ١ٝأٌٖ ا س:١ٜٓ
ذلُذذس بذذٔ َػذذًِ ايعٖذذطٚ ٟضبٝعذذ ١بذذٔ أبذذ ٞبذذس ايذذطمحٔ  ٚبذذس اهلل بذذٔ ٜعٜذذس بذذٔ
ٖطَع ٚظٜس بٔ ً ٞبٔ احلػر  ٚبس اهلل بٔ وػٔ ٚظعتط بٔ ذلُس ايكززم .
 َٔٚاييبك ١ايثزيث َٔ ١أٌٖ ا س:١ٜٓ
أب ٛبس اهلل َزيو بٔ أْؼ ايتك ٚ ٘ٝبس ايععٜع بٔ أب ٞغًُ ١ا زظؿ.ٕٛ
 َٔٚبعسِٖ :
ابٓ٘ بس ا ًو بٔ بس ايععٜذع ٚإمسز ٝذٌ بذٔ أبذ ٞأٜٚذؼ ٚأبذَ ٛكذعب أمحذس بذٔ
أب ٞبهط ايعٖط.ٟ
 َٔٚأٌٖ َه ١أٜ َٔ ٚعس َِٓٗ :
يزٚ ٤طزٚؽ ٚدلزٖسٷ ٚابٔ أبًَٝ ٞه. ١
 َٔٚبعسِٖ

اييبك: ١

ُذط ٚبذذٔ زٜٓذذزض  ٚبذس اهلل بذذٔ طذذزٚؽ دذِ ابذذٔ ظذذطٜج ْٚذزفع بذذٔ ُذذط اجلُحذذٞ
ٚغذذتٝزٕ بذذٔ ٓٝٝذذٚ ١فهذذ ٌٝبذذٔ ٝذذز

ٚذلُذذس بذذٔ َػذذًِ اييذذز٥تٚ ٞحيٝذذ ٢بذذٔ

غٳً ِٝاييزٜت ٞدِ أب ٛبس اهلل ذلُس بٔ إزضٜؼ ايؿزفع ٞايتك ٘ٝدِ بس اهلل بٔ
ٜعٜس ا كط ٚ ٟبس اهلل بٔ ايعب

احلُٝس ٟضن ٞاهلل ِٓٗ أمجعر .

دذذِ شنذذط ًُذذز ٤وخذذطَ ٜٔذذٔ أٖذذٌ ايؿذذزّ ٚايهٛفذذَٚ ١كذذط ٚٚاغذذة ٚببذذساز ٚخطاغذذزٕ
ٚ

ِٖ(.)10

( )10ؾطح أق ٍٛا عكزز أٌٖ ايػٓٚ ١اجلُز  ١بزخعكزض (ٚ )29 /1كطاظِ ٖ ٤٫٪ا٭ َ ّ٬عطٚف١
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املبحث الثاني  :احلديث النبوي مكانتى وفضلى وشرف محلى ونقلى
بع اهلل ْبٓٝز ذلُسان قً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ إىل ايٓذزؽ نزفذ ١بؿذ نا ْٚذصٜطنا
ٚزا ٝذنز إىل اهلل بإشْذذ٘ ٚغذذطاظزن َذذٓ نا قذذزٍ كعذذزىل ( :قُلوٌََْلليَؤٌَاَلليَُىإِلليضَُسِّلللًَزَهُللِهَُُىيمل َِسِىَللٍنٌَُ
جٍََِؼًيَُىمرِيَىَ ٍَُُيْلَُُىسََِيوَُتَِوَُىْإَزضَِالَسِىَ ََسِهَهٌََُُِحًٍَِوٌٍََُِتَُفَأٍِإَُُِبِيىيم َِوَزَهُلِىِ َُِىإِِِلًاَُ ٍَُالًاَُىملرِيَ
ٌُؤٍَُِِبِيىيم َِوَمَيََِيتِ َِوَُتمِِؼُِهَُىَؼَيمنٌَُتَاتَدُوَُ )(.)11
ف ٚظب اهلل بعس اٱميزٕ ب٘ اييز  ١ي٘ ٚا٫كبزع .
ٚقس ٚضز ا٭َط بيز عذ٘ قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ َكرتْذز بيز ذ ١اهلل كعذزىل
ايهط ِٜقطاو١

ايكذطوٕ

َٛانع نث َٗٓ ٠ز :

قٛي٘ كعزىل ٌَ ( :يَؤٌَاَيَُىمرٌََِِآٍَإَُُِْؤَطٍِؼَُُُِْىيّ ََوَؤَطٍِؼَُُُِْىسِهُِهََوَؤُوىًََُِ ٍَسٍَِِإنٌَُفَإَُِتَإَيشَػتٌَُفًَِشًَءٍَ
فَسُدوهَُسِىَىَُىيّ َِوَُىسِهُِهَِسَُِمُإتٌََُتُؤٍِإََُُِبِيىيّ َِوَُىًٍَََُِِْخِسَِذَىِلََخٍَسٌَوَؤَحسََُِتَإْوٌِالً) (.)12
ٚقٛي٘ كعزىل ٌٍَُِِ ( :طِغَُِىسِهُِهََفَقَدَؤَطَيعََُىيّ ََوٍَََِتََِىمىَفَََيَؤَزهَيْإَيكَََػَيٍَاٌَِحَفٍِظًي ) (.)13
ٚقٛي٘ كعزىل  ( :قُوَْؤَطٍِؼَُُُِْىيّ ََوَُىسِهُِهََفإَُِتََِىمَُِْفَإَُُِِىيّ ََالٌََُحِبَُىْنَيفِسٌَِِ) (. )14
ٚقٛي٘ كعزىل  (:وَؤَطٍِؼَُُُِىيم ََوَؤَطٍِؼَُُُِىسِهُِهََفَإََُِتََِىمٍتٌَُفَإِّمََيَػَيَىَزَهُِىِإَيَُىَِْيَيؽَُُىَُِِْنيُ ) (.)15
لَ
ٚقٛي٘ كعزىل ( :وَؤَّصَهََُىيّ َُػَيٍَللََُىْنِتَلي ََوَُىْحِنََْلوََوَػَيمََللَََ ٍَليَىَلٌَ َتنُلَِتَؼيَلٌَُ َومَليََُ َفاْلوَُُىيّل َِ َػيٍَل َ
ػَظًٍَِي ) (.)16

( )11ا٭ طاف و.157 ١ٜ
( )12ايٓػز ٤و. 59 ١ٜ
( )13ايٓػز ٤و.80 ١ٜ
( )14وٍ ُطإ و. 32 ١ٜ
( )15ايعبزبٔ . 12
( )16ايٓػز. 113 ٤
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ح ْنََلوَِ ِسَُُِىيمل ََمَلي ََُ
ٚقٛي٘ رلزطبزن ْػز ٤ايٓيب  ( :وَُ ْذمُلسٍَََُليَ ٌُ ْتيَلىَفِلًَ ُبٍُلِ ِت ُنٍَِِِلََِآٌَليتَُِىيمل َِ َوُ ْى ِ
ىَطٍِفًيَخَِِريًُ)(ٚ .)17قس فػذط ايعًُذز ( ٤احلهُذ ) ١ب ْٗذز غټذٓ ١ضغذ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل ًٝذ٘
ٚوي٘ ٚغًِ  .قزٍ اٱَزّ ايؿزفع ( :ٞشنذط اهلل ايهعذزب ٖٚذ ٛايكذطوٕ ٚشنذط احلهُذ١
فػُعت َٔ أضن َٔ ٢أٌٖ ايعًِ بزيكطوٕ ٜك :ٍٛاحلهُ ١غٓ ١ضغذ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل
ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذذًِ )(ٚ . )18فذذ ٢احلذذس (: ٜأ ٫إْذذ ٞأٚكٝذذت ايهعذذزب َٚثًذذ٘ َعذذ٘ ) (. )19
فزٱمي ذزٕ بطغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚغذذًِ ٚايؿذذٗزز ٠يذذ٘ بزيطغذذزي ١ؾذذط قذذح١
اٱغذذٚ ّ٬ؾذذيط نًُذذ ١ايعٛوٝذذس (أؾذذٗس إٔ  ٫إيذذ٘ إ ٫اهلل ٚأؾذذٗس إٔ ذلُذ ٶس ضغذذٍٛ
اهلل )ٚ .ايػذذٓ ١ظذذز٤ت َ٪نذذس ٠ذذز

ايكذذطوٕ َٚتػذذط ٠يذذ٘ كتكذذٌ دلًُذذ٘ ٚككٝذذس

َيًكذ٘ ٚصكذل زَذ ١نُذز أْٗذز ظذذز٤ت ب وهذزّ ظسٜذسٚ .)20(٠يكذس أَطْذز ايذذٓيب
قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغذًِ بزيعُػذو مبذز ظذزٓ ٤ذ٘ ٚايعذه ًٝذ٘ بزيٓٛاظذص فكذزٍ
ًٝ (:هِ بػٓيت ٚغٓ ١اخلًتز ٤ايطاؾس َٔ ٜٔبعس ٣هٛا ًٗٝز بزيٓٛاظص )...

()21

ٚز ذذز ذذٔ وتفٗذذز ٚبًبٗذذز بذذزيثٛاب ايعفذذ ِٝفكذذزٍ ْ ( :هذذط اهلل اَذذطأ مسذذع َكذذزييت
ف ٛزٖذذز ٚوتفٗذذز ٚبًبٗذذز فذذطب وزَذذٌ فكذذ٘ إىل َذذٔ ٖذذ ٛأفكذذ٘ َٓذذ٘ دذذ٬ث ٜ ٫بذذٌ
ً ِٗٝقًب َػًِ  :إخ٬م ايعٌُ هلل َٓٚزقح ١أ ١ُ٥ا ػًُر ٚيع ّٚمجذز عِٗ
فإٕ ز ٛكِٗ حتٝة َٔ ٚضاٚ .) ِٗ٥ف ٢ضٚا ( : ١ٜفطب َبًغ أ ٚذَ ٢ذٔ غذزَع )  .قذزٍ
ايرتَذذص ( : ٟوذذس ٜوػذذٔ قذذح . )22( ) ٝقذذزٍ ايطاَٗطَذذعٟ
احلسٚ ( : ٜحيعٌُ َعٓزٚ ٙظٗر  :أوذسُٖز ٜ :هذٕٛ

ايععًٝذذل ًذذٖ ٢ذذصا

َعٓذ ٢أيبػذ٘ اهلل ايٓهذط٠

 ٢ٖٚاحلػٔ ٚخًٛم ايً ; ٕٛفٝه ٕٛككسٜط ٙمجً٘ٴ اهلل ظ ١ٜٓايٛظ٘.

( )17ا٭وعاب .34
( )18ايطغزي ١م .78
( )19ضٚا ٙأب ٛزاٚز ( )328/4ضقِ . )4606
( )20اْفط  :نعزب ( ايػٓ ١ايٓبَٚ ١ٜٛهزْعٗز

ايعؿطٜع ا٫غ َٞ٬كيت ٢ايػبز  ٞضمح٘ اهلل .

( )21ايرتَص )44/5( ٟضقِ . )2676
( )22ايرتَص ) 34/5( ٟضقِ (ٚ )2658ابٔ َزظ٘ (  ٔ ) 230/1ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل ٓ٘ .
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َعٓذ : ٢أٚقذً٘ اهلل إىل ْهذط ٠اجلٓذٖٚ ١ذْ ٢عُعٗذز ْٚهذزضكٗز

يكٛي ذذ٘ كع ذذزىل( :تَؼل لسِفَُفِلللًََوُجُلللِهِاٌََِّاْل لسَ ََُىإِؼِلللٌٍِ )

()23

قٛي ذذ٘ غ ذذبحزْ٘ ( :وىَقمللليهٌََُّاْل لسَ ًَ

وَهُسُوزًُ)(.)24
ْفِ ٖصا ا عٓ ٢إبطاٖ ِٝبٔ بس ايكززض ايطٜزو ٢ايعْٛػٞ

قٛي٘:

أٌٖ احلس ٜط ١ًٜٛأ ُزضٖذ ذ ذ ذ ذِ

ٚٚظ ِٖٗٛبس ز ايٓيب َٓهط٠

ٚمسعت َٔ بعه ا ؿزٜذ أِْٗ

أضظاقٗذِ أٜهذزن ب٘ َعهثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذط٠

ً ٚذذِ احلذذس ( ٜايػذذٖٓ ) ١ذذ ٛا ذ اث ايٓبذذ ٟٛايعفذذٚ ِٝأٖذذٌ احلذذسٖ ٜذذِ أغذذعس
ايٓزؽ بٗصا ا اث .قزٍ ابٔ ايٛظٜط ضمح٘ اهلل:
ايعًِ َ اث ايٓيب نصا أكذ٢

ايٓل ٚايعًُزٚ ِٖ ٤ضٸاد٘ٴ
ِّ

فإشا أضزت وكٝك ١كسض ٣ذ ذ ذ ذٔ

ٚضاد٘ فهطت َذز َ ادذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ٴ٘

وسٜثذ ذ ذ ذ٘

فٓٝذز ٚشاى َعذز ٘ ٚأدزدذ ذ ذ ذ ذ ذ ٴ٘

فًٓز احلسٚ ٜضادْ ١ب ٜٛذ ذ ذ ذ ذ ذ ن١

ٚيهٌ ذلسث بذس ١ٺ إوساد٘ٴ

َز ٚضث ا دعزض

ٚهلصا نزٕ ًِ احلس ٜأظٌ ايعً ّٛبعس ًذ ّٛايكذطوٕ ٚطًبذ٘ ٚاْ٫ؿذبزٍ بذ٘ َذٔ
أفهٌ ايعبززات ٚا٭ ُزٍ.
قزٍ غتٝزٕ ايثٛضَ( : ٟز َٔ ٌُ أفهٌ َٔ طًب ايعًِ إشا قحت ايٓ.)25( ) ١ٝ
ٚقزٍ ابٔ ا بزضى َ ( :ز أ ًِ ؾ٦ٝنز أفهٌ َٔ طًب احلسٜ

ٔ أضاز ب٘ اهلل ) (.)26

قزٍ اٱَزّ ايؿزفع َٔ ( : ٞوتي ايتك٘ فُت قُٝع٘  َٔٚكعًذِ احلذس ٜقٜٛذت
وجع٘  َٔٚكعًِ ايؿعط ٚايعطب ١ٝضم طبع٘  َٔٚكعًِ احلػزب ظعٍ ضأ َٔٚ ٜ٘مل
ٜكٔ ْتػ٘ مل ٜٓتع٘ ًُ٘ ) (.)27

( )23ا يتتر و.24 ١ٜ
( )24اٱْػزٕ وٚ 11 ١ٜاْفط  :احملسث ايتزقٌ .167
( )25ظزَع بٝزٕ ايعًِ ٚفهً٘ م .25
( )26ا سخٌ يًػٓٔ ايهرب.)372/1( ٣
(َٓ )27زقب ايؿزفع 150/2 ٞظزَع بٝزٕ ايعًِ . 251/1
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ً ٚذذِ احلذذسَ ( ٜذذٔ ايعًذذ ّٛا٭خطٜٚذذٚ ١ايٓجذذز ٠ذذٔ متػذذو بذذ٘ َذذٔ نذذٌ بًٝذذ١
ٚايعك ذذُ ١ذذٔ ايعجذذ إي ٝذذ٘ ٚاهل ذذس ٣ذذٔ اغ ذذعٗس ٣ب ذذ٘  ٚذذ ًٝ ٍٛذذ٘ ٚأًٖ ذذ٘ وت ذذزظ
ايؿذذطٜعَ ١ذذٔ ا٭ ذذساٚ ٤وزضغذذٗز ممذذٔ ٜطٜذذس ايعُذذطز ٚايؿذذكزٚ ٤يذذ٫ ِٖ٫ٛنذذُحٌ
ايسٚ ٜٔنزٕ طن ١يع ٬ذب ا عُذطزٖٚ ٜٔذِ ذسٖ ٍٚذص ٙا٭َذٚ ١ايهزؾذتٗٓ ٕٛذز
ن ذذٌ ُ ذذٚ ١خًت ذذز ٤اي ذذٓيب – ً ٝذذ٘ ايػ ذذٚ - ّ٬أًٖ ذذ٘ اخلزق ذذ ٕٛب ذذ٘ َ ذذٔ ا٭ْ ذذزّ
ٚنتذذزِٖ ؾذذطفز أْٗذذِ أنثذذط ايٓذذزؽ قذذً ٠٬ذذ ٢وبٝبذذ٘ ا كذذيتٚ ٢قذذس اؾذذعٗطٚا
بي ذذ ٍٛا٭ ُ ذذزض ٚايعجطب ذذَ ١ك ذذسق ١ي ذذصيو

غ ذذز٥ط ا٭ ك ذذزض ٚز ذذز هل ذذِ اي ذذٓيب

بزيطمحٚ ١ايٓهزضٚ ٠بؿذطِٖ بزجلٓذ ١ب ظذٌ َعذزْ ٞايبؿذزض .)28() ٠قذزٍ احلذزفي ابذٔ
ايذٛظٜط ايُٝذزْ ٞضمحذ٘ اهلل ذذٔ ًذِ احلذس ٜايؿذذطٜري  ( :فإْذ٘ ًذِ ايكذذسض ا٭ ٍٚذ
ٚايذذصًٝ ٟذذ٘ بعذذس ايكذذطوٕ ا ع ذٛٸٍ ٖٚذذ ٛيعًذذ ّٛاٱغذذ ّ٬أقذذٌ ٚأغذذزؽ ٖٚذذ ٛا تػذذط
يًكطوٕ بؿذٗزز ( ٠يعذبر يًٓذزؽ )

()29

ٖٚذ ٛايذص ٟقذزٍ اهلل فٝذ٘ ككذطحيز ( إٕ ٖذ ٛإ٫

ٚوٜٛ ٞو ٖٛٚ )30( ) ٢ايصٚ ٟقت٘ ايكززم ا٭َر مبُزدً ١ايكطوٕ ا بر و ٝقزٍ
ايعٛبٝذ يهٌ َرتف إَٻع٘ ( إْ ٞأٚكٝت ايكطوٕ َٚثً٘ َع٘) ( ٖٛٚ )31ايعًِ ايص ٟمل
ٜؿزضى ايكطوٕ غٛاٙ

اٱمجزع نتط ظزوس ا عً َٔ ّٛيتف٘ َٚعٓز.ٙ

 ٖٛٚايعًِ ايذص ٟإشا ازدذت اخلكذ ّٛيًطنذب ٚكتزٚكذت ايعًذّٛ

ايطكذب أقذُت

َطْزٕ ْٛافً٘ نٌ َٓزنذٌ ٚأقذُت بطٖذزٕ َعزضفذ٘ نذٌ فزنذٌٖٚ .ذ ٛايعًذِ ايذصٟ
ٚضد٘ ا كيت ٢ا دعزض ٚايكحزب ١ا٭بذطاض ٚايعذزبع ٕٛا٭خٝذزضٖٚ .ذ ٛايعًذِ ايتز٥هذ١
بطنزك٘ ً ٢مجٝع أقزي ِٝاٱغ ّ٬ايبزق ١ٝوػٓزك٘

أَ ١ايطغذًٝ ٍٛذ٘ ايػذ.ّ٬

 ٖٛٚايعًِ ايص ٟقزْ٘ اهلل َٔ بززات ايت٬غتٚ ١ككٝست ٔ غًٛى َٓزٖجذ٘ فٗذٞ
ضاغذذت١

ايبذذ ٤٬وغذذتٖٚ . ١ذذ ٛايعًذذِ ايذذص ٟظً ذ ٢اٱغذذ ّ٬بذذ٘

َٝذذسإ احلجذذ١

( )28ايطغزي ١ا ػعيطف ١م. 2
(ٜ )29ؿ إىل و ١ٜايٓحٌ .44 :
( )30غٛض ٠ايٓجِ و.4 ١ٜ
( )31احلس ٜايص ٟأؾزض إي ٘ٝضٚا ٙأمحسٚ 131/4أبٛزاٚز ٚ 10/5إغٓزز ٙقح. ٝ
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ٚقً٢
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ٚحتُذٌ بذسٜبزج َ٬بػذَ ١ذٔ قذزّ هلل ٚقذًٖٚ .٢ذ ٛايعًذِ ايتزنذٌ وذر

كًجًج ا٭يػٓ ١بزخليزب ايؿزٖس ي٘ بزيتهٌ ضظٛع ُط بٔ اخليذزبٖٚ .ذ ٛايعًذِ
ايذذص ٟكتجذذطت َٓذذ٘ سذذزض ايعًذذ ّٛايتكٗٝذذٚ ١ا٭وهذذزّ ايؿذذط ٚ ١ٝكعٜٓذذت

ذذٛاٖطٙ

ايعتزغ ايكطوْٚ ١ٝايؿٛاٖس ايٓحٚ ١ٜٛايسقز٥ل اي ٛف.١ٝ
 ٖٛٚايعًِ ايصٜ ٟػًو بكزوب٘ ْٗج ايػذٜٛٚ ١َ٬قذً٘ إىل زاض ايهطاَذٚ ١ايػذزضب
وسا٥ل ْٗج ايػٜٛٚ ١َ٬قً٘ إىل زاض ايهطاَٚ ١ايػزضٟ

ضٜز

ايؿزضب َٔ وٝز

ضٜز

وذسا٥ل

وكز٥كذ٘ ذزمل بزيػذٓ٫ٚ ١بذؼ َذٔ نذٌ قذٛف ظٓذٚ ١غذزيو

َٓٗزج احلل إىل اجلٖٓٚ .١ذ ٛايعًذِ ايذصٜ ٟطظذع إيٝذ٘ ا٭قذٛيٚ ٞإٕ بذطظ
ٚايتكٝذذ٘ ٚإٕ بذطٻظ
ٚإٕ اكػذذع

شنز٥ذذ٘ ٚفُٗذذ٘ ٚايٓحذذٚ ٟٛإٕ بذطٻظ

ًُذ٘

اٜٛذذس يتفذذ٘ ٚايًبذذٟٛ

وتفذذ٘ ٚايذذٛا ي ايبكذذط ٚايكذذٚ ٛا تػذذط ; نًذذِٗ إيٝذذ٘ ضاظعذذٕٛ

ٚيطٜزن ذذ٘ َٓعجع ذذٚ .)33() ٕٛق ذذزٍ ايك ذذٓعزْ ٞف ٝذذ٘  ً ( :ذذِ ق ذذس ِٜايته ذذٌ ؾ ذذطٜري
ا٭قٌ زٍ ً ٢ؾطف٘ ايعكٌ ٚايٓكٌ  ٫ٚ ...ضٜب إٔ ًِ احلس َٔ ٜأؾطف ايعًذّٛ
ٚأفهًٗز; ٭ْ٘ دزْ ٞأزي ًّٛ ١اٱغَٚ ّ٬زز ًّٛ ٠ا٭قذٚ ٍٛا٭وهذزّ ٜ ٫ط ذب
ْؿط ٙإ ٫نٌ قززم ككٜ ٫ٚ ٞعٖس

ْكط ٙإ ٫نٌ َٓزفل ؾك. )34( ) ٞ

ٚقزٍ ايؿٛنزْ ( : ٞا ًِ إٔ أ فذِ ايعًذ ّٛفز٥ذسٚ ٠أنثطٖذز ْتعذز ٚأٚغذعٗز قذسضنا
ٚأظًذذٗز خيذذطان ًذذِ ايػذذٓ ١ا يٗذذط ; ٠فإْذذ٘ ايذذص ٟكهتذذٌ ببٝذذزٕ ايهعذذزب ايععٜذذع دذذِ
اغعكٌ مبز ٜٓ ٫حكط َٔ ا٭وهزّ ) (. )35
قزٍ اخليٝب ايببسازٟ

ايثٓز ٢ً ٤أٌٖ احلسٚ ٜبٝزٕ ؾطفِٗ ٚفهذًِٗٚ ( :قذس

ظعٌ اهلل كعزىل أًٖ٘ أضنزٕ ايؿطٜعٖٚ ١سّ بِٗ نٌ بس ذ ١ؾذٓٝع ١فٗذِ أَٓذز ٤اهلل
َذذٔ خًٝكعذذ٘ ٚايٛاغذذي ١بذذر ايذذٓيب ٚأَعذذ٘ ٚا عٗذذسٕٚ

( )32ا ًِّ ٖٛ : ٞايص ٜ ٟك َٔ ٞاخلٌٝ
ٚقً ) ٢اْفط  :ايعاٖط
( )33ايطٚ

ايػبزم أ٫ٚن ٚا كً ٖٛ : ٢ايص ٜ ٟكٞ

وتذذي ًَعذذ٘ ٚأْذذٛاضِٖ

ايػبزم دزْٝزن ٚقٝب ١ا زنَُٗٓ ٞز ( ظً٢

َعزْ ٞنًُزت ايٓزؽ .119/1

ايبزغِ م . 4

( )34كٛن ٝا٭فهزض (. )13 12 11/1
( )35أزب اييًب م . 149
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ظاٖذذطٚ ٠فه ذذز ًِٗ٥غ ذذز٥طٚ ٠و ٜذذزكِٗ ب ذذزٖط َٚ ٠ذذصاٖبِٗ ظ ذذزٖطٚ ٠وججٗ ذذِ ق ذذزٖط٠
ٚنٌ ف ١٦كعحٝع إىل ٖ ٣ٛكطظع إي ٘ٝأ ٚكػعحػٔ ضأٜز كعهري ًٝذ٘ غذ ٣ٛأقذحزب
احلس ٜفذإٕ ايهعذزب ذسكِٗ ٚايػذٓ ١وجذعِٗ ٚايطغذ ٍٛف٦ذعِٗ ٚاهلل ْػذبعِٗ ٫
ٜعطظذذً ٕٛذذ ٢ا٭ٖذذٛاًٜ ٫ٚ ٤عتعذذ ٕٛإىل اٯضاٜ ٤كبذذٌ َذذِٓٗ َذذز ضٚٚا ذذٔ ايطغذذٍٛ
ٖٚذذِ ا ذ ًَٝ ْٕٛٛذذ٘ ٚايعذذس ٍٚوتفذذ ١ايذذسٚ ٜٔخعْعذذ٘ ٚأٝ ٚذذ ١ايعًذذِ ٚمحًعذذ٘ إشا
اخعًري

وس ٜنزٕ إي ِٗٝايطظٛع فُز وهُٛا ب٘ فٗ ٛا كبذ ٍٛا ػذُٛع َٚذِٓٗ

نٌ ذز مل ٚفكٝذ٘ ٚوذزّ ضفٝذع ْبٝذ٘ ٚظاٖذس

قبًٝذٚ ١رلكذٛم بتهذٚ ١ًٝقذزض٨

َعكٔ ٚخيٝب ذلػٔ  ِٖٚاجلُٗٛض ايعفٚ ِٝغب ًِٗٝايػب ٌٝا ػذعكٚ ِٝنذٌ
َبعسع بز عكززِٖ ٜعفزٖط  ٢ً ٚاٱفكذزح ببذ َذصاٖبِٗ  ٫اذزٖط َذٔ نذززِٖ
قكُ٘ اهلل  َٔٚزْسِٖ خصي٘ اهلل ٜ ٫هطِٖ َٔ خصهلِ ٜ ٫ٚتً َٔ ا ععهلِ
ٚاحملعذذز يسٜٓذذ٘ إىل إضؾذذززِٖ فكذ

ٚبكذذط ايٓذذزظط بزيػذذ ٤ٛإيذذ ِٗٝوػذ

ًذذْ ٢كذذطِٖ يكذذسٜط ) (ٚ .)36نذذ ّ٬أٖذذٌ ايعًذذِ
نث

ٚإٕ اهلل

ايثٓذذزً ٤ذذً ٢ذذِ احلذذسٚ ٜأًٖذذ٘

ٖصا ايبزب(.)37

( )36ؾطف أقحزب احلس ٜم .8
( )37اْفط  :قٛا س ايعحس ٜيًكزمس( 310/1 ٞفهز ٌ٥احلسٚ ٜاحملسدر ) يبسض بس احلُٝس ُٖٝػ٘ .
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املبحث الثالث :جوود احملدثني يف حفظ السنة
وفٝذذت ايػذذٓ ١بزٖعُذذزّ بذذزيغ قبذذٌ ايكذذحزبٚ ١ايعذذزبعر َٚذذٔ كذذبعِٗ َذذٔ ا ػذذًُر
ٜٚعجً ٢شيو اٖ٫عُزّ َٔ خ ٍ٬وطقِٗ ً ٢مسزع وس ٜضغ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل
ًٚ ٘ٝوي٘ غًِ ٚوهٛض دلزيػذ٘ ٚا٫كػذز ٤بذ٘ َٚعزبععذ٘

نذٌ قذب ٚ ٠نذب ٠

َٔ أقٛاي٘ ٚأفعزي٘ بكٛض ٠زقٝكذَ ١عٓزٖٝذٚ ١كعًُٗٝذز ٚايعُذٌ بٗذز

مجٝذع ؾذٕٚ٪

وٝزكِٗ .
َٚع ٚظ ٛسز َذٔ نعذزب ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚويذ٘ ٚغذًِ ايذص ٜٔنذزْٛا ٜهعبذٕٛ
ايٛو ٚ ٞذ َ ٙذٔ ايطغذزٚ ٌ٥ا ٛادٝذل إ ٫أْٗذِ مل ٜهْٛذٛا ٜهعبذ ٕٛوذس ٜضغذ ٍٛاهلل
قذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚويذذ٘ ٚغذًِ بذذٌ ا عُذذس ايكذذحزبً ١ذ ٢وتذذي ايكذذسض غذذز سِٖ
غٗٛي ١وتفٗز ٚاحملزففًٗٝ ١ز َز ظبًِٗ اهلل ً َٔ ٘ٝق ٠ٛاحلزفف ١اييت اؾذعٗط
بٗز ايعطب ْٚكًٛا بٗز نٌ َآدطِٖ ٚأخبزضِٖ ٚأؾعزضِٖ ٚ

ٖز نُز َٖ ٛعً.ّٛ

ٚقس ٚضزت ْكٛم كٓٗ ٔ ٢نعزب ١احلسٚ ٜأخط ٣كب ٝايهعزب. ١
فُٔ ا٭وزز ٜاييت فٗٝز ايٓٗ ٔ ٞايهعزب: ١
ب
 ٫كٳهوعٴبٴذٛا ٳِّٓذ ٢ٳَٚٳذٔٵ نشعٳذ ٳ
 1ذ وس ٜأب ٞغعٝس اخلسض ٟضنذ ٞاهلل ٓذ٘ َطف ٛذزن  ( :ش
ٳسدٴٛا ٳِّٓ ٢ٳ٫ٚش وٳطٳجٳ ٳ ٚٳَٔٵ نشذ ٳصبٳ ٳًشذ٢ٻ َٴ ٳععٳُِّذسٶا شفًوٝٳعٳبٳذ ٻ ٛوأ
ٳِّٓ ٢شٝٵطٳ ايوكطٵوِٕ شفًوٝٳ ٵُحٴ٘ٴ ٳٚو ِّ
َٳ وكعٳسٳٙٴ ٹَ ٳٔ ايٓٻزضِ ) (. )38
ػذُٳعٴ َٹذ ٳٔ ايٓٻبٹذ ِّٞقٳذً٢
 2ذ وس ٜأبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل قشذزٍٳ  :نٓٻذز قعٴذٛزٶا ْٳ وهعٴذبٴ َٳذز ْٳ ٵ
و
ايًذ٘ٴ ٳًشٝٵذ ٹ٘ ٚٳغٳذذً ٳِ شفدٳذطٳجٳ ٳًشٝٵٓٳذذز فشكشذذزٍٳَ :ٳذذز ٖٳذصٳا كٳهوعٴبٴذذ ٛٳٕ ن فشكًوٓٳذذز َ :ٳذذز ْٳػٵذُٳعٴ َٹٓٵذ ش
هلل
فشكشزٍٳ  :شأنٹعٳزبٷ َٳعٳ نٹعٳزبٹ اهللٹ ن فشكًوٓٳز َ :ٳز ْٳػٵذُٳ ٴع فشكشذزٍٳ  :شأنٹعٳذزبٷ شٝٵذطٴ نٹعٳذزبٳ ا ٹ
خًٹكٴذذ ٛٴ ٙقشذذز ٳٍ  :شفجٳ ٳُعٵٓٳذذز َٳذذز نشعٳبٵٓٳذذز فٹذذ ٞقٳ ذعٹ ٝٺس ٚٳاوٹ ذ ٺس دٴ ذ ٻِ
ا ٵَحٹهٴذذٛا نٹعٳذذزبٳ اهللٹ ٳٚشأ ٵ
و ن قشذز ٳٍ :
شأوٵطٳقوٓٳزٙٴ بٹزيٓٻزضِ قًوٓٳز  :شأٟٵ ضٳغٴٍٛٳ اهللٹ قٳً ٢ايًذ٘ٴ ٳًشٝٵذ٘ٹ ٚٳغٳذًِٳ أشْٳ ٳعحٳذ ٻسثٴ ٳٓٵذ ش
ٳْ ٳع ٵِ ٳكحٳ ٻسدٴٛا ٳِّٓ ٞٳ٫ٚش وٳطٳجٳ ٳَٚٳٔٵ نش ٳصبٳ ٳًشٞٻ َٴ ٳععٳُِّسٶا شفًوٝٳعٳبٳ ٻٛأو َٳ وكعٳسٳٙٴ ٹَ ٳٔ ايٓٻزضِ(.)39
( )38قحَ ٝػًِ  2298/4ضقِ (. )3004
( )39أمحس (. )12/3
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 َٔٚا٭وزز ٜاييت فٗٝز ايػُزح بزيهعزب: ١
 1ذ ٳٔٵ ٳبٵ ٹس ايً ٹ٘ ٵبِٔ ٳُٵط ٚقشزٍٳ نٓٵتٴ شأنوعٴبٴ نذ ٻٌ ؾٳذ٢ٵ٤ٺ أشغٵذ ٳُعٴ٘ٴ َٹذ ٵٔ ضٳغٴذ ٍِ ٛايًذ ٹ٘ -
 ٢ٺ٤
ـ ٚٳقشذذزيٛا أشكٳهوعٴ ذبٴ ن ذ ٻٌ ؾٳ ذ ٵ
قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚغذذًِ  -أ ِض ٜذسٴ وٹتوفش ذ ٴ٘ فش ٳٓٗٳعٵٓٹذذ ٢ق ذ ٳطٜٵ ٷ
ٳايطنٳذذز
ب ِّ ٚ
كٳػٵذ ٳُعٴ ٴ٘ ٚٳضٳغٴذذ ٛٴٍ ايًذ ٹ٘ -قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚغذذًِ  -بٳؿٳذطٷ ٜٳذعٳهشً ٴِ فٹذذ ٢ا ويبٳهٳذ ٹ
و يٹطٳغٴ ٍِ ٛايً ٹ٘ -قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ  -فش ش ٵَٚٳ ش
ب فش ٳصنشطٵتٴ شٳ ٹي ش
فش شَٵػٳهوتٴ ٳِٔ ايوهٹعٳز ٹ
ب فشٛٳايصٹْ ٣ٳتوػٹ ٢بٹٝٳسٹٙٹ َٳز ٳٜدٵطٴجٴ َٹٓٵ٘ٴ إِ ٫وٳلٌّ)(. )40
بٹ قٵ ٴبعٹ٘ٹ إِيش ٢فٹ ٝٹ٘ فشكشزٍ ( :انوعٴ ٵ
ذ ٞقذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ شأوٳذسٷ شأنوثٳذ ٳط
ب ايٓٻبٹ ِّ
قحٳز ٹ
 2ذ  ٔ ٚأبٖ ٞٴ ٳطٜٵطٳ ش ٠قزٍ َ( :ٳز ٹَٔٵ شأ ٵ
٫
هلل بٵذ ذِٔ ٳُٵ ذذط ٚفشإِْٻذ ذ٘ٴ نش ذذزٕٳ ٜٳهوعٴذ ذبٴ ٳ ٚش
وٳذ ذسٹٜثٶز ٳٓٵذ ذ٘ٴ َٹِّٓ ذذ ٞإَِ ٫ٳ ذذز نش ذذزٕٳ َٹذ ذٔٵ ٳبٵذ ذسٹ ا ٹ
شأنوعٴبٴ)(. )41
ٚبزيٓفط

ا٭وزز ٜايٛاضز٠

ايٓٗٚ ٞاٱبزو ١زلس إٔ ا٭وزز ٜايٛاضز٠

ايٓٗٞ

مل ٜك َٓٗز إ ٫وس ٜأب ٞغعٝس ضنذ ٞاهلل ٓذ٘ ا دذطج ٓذس اٱَذزّ َػذًِ ٚأَذز
ا٭وزز ٜا٭خط ٣ف ٬ككً يًحجٚ ١نزْت ا٭وززٜذ ايذٛاضز٠

اٱبزوذ ١أنثذط

سزنا ٚأق غٓسان(. )42
ٚقذس فػذط ايٓٗذ ٞذٔ نعزبذ ١احلذس ٜبذ ٕ شيذو خؿذ ١ٝاخع٬طذ٘ بذزيكطوٕ ايهذذطِٜ
ايص ٟمل ٜهٔ مجع بعس ٚنصيو خؿذ ١ٝاْؿذبزٍ ا ػذًُر بزحلذسٜ

ذٔ ايكذطوٕ

 ِٖٚوسٜثٗ ٛس ب٘ .
ٚشٖذذب بعذذه ايعًُذذز ٤إىل إٔ أوززٜذ ايٓٗذذَٓ ٞػذذٛخ ١ب وززٜذ ايػذذُزح بزيهعزبذذ١
ٚممذذٔ شٖذذب إىل شيذذو ابذذٔ قعٝبذذ ١ايذذسٜٛٓضٚ ٟاخليذذزبَٚ ٞذذٔ ا عزقذذط ٜٔأمحذذس
ؾزنط (.)43
هلصا مل ٜهٔ احلذسَ ٜهعٛبذزن بكذٛض ٠ؾذزًَ١

كذط ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ

ٚايكحزب ١ضن ٞاهلل ِٓٗ.
( )40أبٛزاٚز(ٚ )356/3قحح٘ ا٭يبزْٞ

ايػًػً ١ايكحٝح ١ضقِ (. )1532

( )41ايبدزض )39/1( ٟضقِ (. )113
( )42نعزب ١احلس ٜايٓب ٟٛبر ايٓٗٚ ٞاٱشٕ م( .)38
( )43اْفط  :سٛث

كزضٜذ ايػٓ ١م (. )291
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فًُذذز نذذزٕ كذذط ايعذذزبعر ٚظذذست احلزظذذ ١حلتذذي ايعًذذِ ٚنعزبذذ ١ايػذذٓ ١خذذٛف
ن ذذٝزع بعه ذذٗز مب ذذٛت أًٖ ذذٗز ٚمم ذذٔ كٓب ذذ٘ ً ذذ ٢شي ذذو اخلًٝت ذذ ١ايع ذذززٍ ُ ذذط ب ذذٔ
بذذسايععٜع ضمحذذ٘ اهلل ( ت  )101فكذذس نعذذب ُذذط بذذٔ بذذس ايععٜذذع إىل أبذذ ٞبهذذط بذذٔ
وعّ (:اْفط َز نزٕ َٔ وذس ٜضغذ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل ًٝذ٘  ٚغذًِ فزنعبذ٘ ; فذإْٞ
ختٓذذت زضٚؽ ايعًذذِ ٚشٖذذزب ايعًُذذز ٫ٚ ٤ككبذذٌ إ ٫وذذس ٜايذذٓيب ق ذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚ
غًِ ٚيعتؿٛا ايعًِ ٚيعجًػٛا وعٜ ٢عًِ َٔ ٜ ٫عًِ ; فإٕ ايعًِ ًٜٗ ٫و وع٢
ٜه ٕٛغطان )(ٚ .)44قذس نذزٕ حملُذس بذٔ َػذًِ بذٔ ؾذٗزب ايعٖذطٟ
مجع ايػٓ١

()45

ظٗذس فذِٝ

شيو ايٛقت فكس ض ٘ٓ ٟٚأْ٘ قزٍ ( :مل ٜسٖ ٕٚصا ايعًِ أوس قبذٌ

كسٜٚين) (ٚ .)46قزٍ اٱَزّ َزيو بٔ أْؼ( :أ َٔ ٍٚز ٕٚايعًِ ابٔ ؾذٗزب) (ٚ .)47قذس
ْبذذغ بعذذس اٱَذذزّ ايعٖذذط ٟنذذث َذذٔ ايعًُذذز ٤ا٭ظذذٚ ٤٬بعهذذِٗ ممذذٔ أخذذص ٓذذ٘
احلذ ذذس ٜايذ ذذيت كعذ ذذس بذ ذذزنٛض ٠ا كذ ذذٓتزت

احلذ ذذس ٜفكذ ذذٓتٛا ا كذ ذذٓتزت ا٭ٚىل
احلسٜثٝذذ .١قذذزٍ ابذذٔ وجذذط  ( :دذذِ وذذسث
ٚكبٜٛذ ذب ا٭خب ذذزض ذذز اْعؿ ذذط ايعًُ ذذز٤

أٚاخذذط كذذط ايعذذزبعر كذذس ٜٔٚاٯدذذزض
ا٭َك ذذزض ٚنث ذذط ا٫بع ذذساع َ ذذٔ اخل ذذٛاضج

ٚايطٚافه َٓٚهط ٣ا٭قساض ف  َٔ ٍٚمجع شيو ايطبٝع بٔ قبٚ ٝغعٝس بٔ أبذٞ
طٚبذذٚ ١

ُٖذذز ٚنذذزْٛا ٜكذذٓت ٕٛنذذٌ بذذزب ًذذ ٢وذذس . ٠إىل إٔ قذذزّ نبذذزض أٖذذٌ

اييبك ١ايثزيث ١فسْٛٚا ا٭وهزّ  :فكذٓري اٱَذزّ َزيذو ا ٛطذ ٚكذٛخ ٢فٝذ٘ ايكذٟٛ
َذذٔ وذذس ٜأٖذذٌ احلجذذزظ َٚعظذذ٘ بذ قٛاٍ ايكذذحزبٚ ١فعذذز ٣ٚايعذذزبعر َٚذذٔ بعذذسِٖ
ٚقذذٓري أبذذ ٛذلُذذس بذذس ا ًذذو بذذٔ بذذس ايععٜذذع بذذٔ ظذذطٜج مبهذذٚ ١أبذذُ ٛذذط  ٚبذذس
( )44ايبدزض )36/1( ٟضقِ (. )34
( )45ذلُس بٔ َػًِ بٔ بٝساهلل بٔ بساهلل بٔ ؾٗزب بٔ بساهلل بٔ احلزضث ابٔ ظٖط ٠بٔ ن٬ب بٔ َط ٠ايكطؾ ٞايعٖطٟ
ايتك ٘ٝأب ٛبهط احلزفي ا سْ ٞأوس ا ١ُ٥٫ا ٚ ّ٬ ٫زمل احلجزظ ٚايؿزّ ( ت ٚ 123ق ٌٝبعسٖز )  .قزٍ ابٔ ُ ٔ ١ٓٝٝط ٚابٔ
زٜٓزض َ :ز ضأٜت اْل يًحس َٔ ٜايعٖطٚ . ٟقزٍ ايًٝ

ٔ ظعتط بٔ ضبٝع ١قًت يعطاى بٔ َزيو َٔ :أفك٘ أٌٖ ا س ١ٜٓن

فصنط غعٝس بٔ ا ػٝب  ٚط ٚ ٠ٚبس اهلل بٔ بساهلل  .قزٍ طاى ٚ :أ ًُِٗ ٓس ٟمجٝعز ابٔ ؾٗزب  ْ٘٫مجع ًُِٗ إىل
ًُ٘ .قزٍ ُط بٔ بس ايععٜع جلًػز : ٘٥مل ٜبل أوسا ًِ بػَٓ ١زن . َ٘ٓ ١ٝاْفط كطمجع٘

 :غ أ  ّ٬ايٓب)408/9( ٤٬

كٗصٜب ايعٗصٜب (. )398/9
( )46ايطغزي ١ا ػعيطف ١م . 3
( )47كزضٜذ ابٔ أب ٞخٝثُ. 250/4 ١
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ايطمحٔ بٔ ُط ٚا٭ٚظا  ٞبزيؿزّ ٚأب ٛبس اهلل غتٝزٕ بٔ غعٝس ايثٛض ٟبزيهٛف١
ٚأب ٛغًُ ١محزز بٔ غًُ ١بٔ زٜٓزض بزيبكط ٠دِ ك ِٖ٬نث َٔ أٌٖ كذطِٖ
ايٓػج ًَٛٓ ٢اهلِ) (. )48
ٚقس اغعُط ايع يٝري ٚايعٓز ١ٜبزيػٓ١

ايكطٕ ايثزْٚ ٞايثزيذ َٚذز بعذسٖز ٚكٓ ٛذت

ا كذذٓتزت ٚكتذذٓٔ ايعًُذذز ٤فٗٝذذز ٚك غذذؼ ًذذِ ايطظذذزٍ َٚذذز كهذذُٓ٘ َذذٔ قٛا ذذس
اجلذذطح ٚايععذذس ٚ ٌٜذ شيذذو ًذذ ّٛايطٚاٜذذٚ ١ايسضاٜذَ ١ذذز ٜعذذس َتدذذطَ ٠ذذٔ َتذذزخط
ا ػذذًُر َٚفٗذذطان َذذٔ َفذذزٖط احلهذذزض ٠ا٫غذذ ١َٝ٬ايطاقٝذذَٚ . ١ذذٔ ٖذذص ٙايهعذذب
ا ُٗ ١ا ععًك ١بزيطٚا:١ٜ
 1ذ نعذب ايكذحزح ٖٚ :ذ ٞايهعذب ايذيت ايعذعّ أقذحزبٗز إخذطاج احلذس ٜايكذحٝ
ٚأؾ ذذٗط ٖ ذذص ٙايهع ذذب  :ق ذذح ٝايبد ذذزض ( ٟت ٚ )256ق ذذحَ ٝػ ذذًِ ( ت )261
ٚقح ٝابٔ خعمي( ١تٚ )311قح ٝابٔ وبزٕ ايبػيت ( ت . )354
 2ذ ا ػذذعدطظزت ًذذ ٢ايكذذحٝحر أ ٚأوذذسُٖز ٚ :ا٫غذذعدطاج  :إٔ ٜعُذذس ذلذذسث
٭وس ايهعب احلسٜث ١ٝا ػٓس ٠فٝدطج وسدٗٝز يٓتػذ٘ َذٔ ذ ططٜذل قذزوب
ايهعذذزب ًَعك ٝذزن بؿذذٝذ قذذزوب ا كذذٓري ا ػذذعدطج ًٝذذ٘ أَ ٚذذٔ فٛقذذ٘ ٚيذذٛ
ايكحزبَ ٞع ض ز ١ٜكطكٝب٘ َٚعْٛذ٘ ٚطذطم أغذزْٝسٜٚ .ٙػذُ ٢شيذو ايهعذزب ب ذ
(ا ػعدطج )

()49

ٚي٘ فٛا٥س وسٜثٚ ١ٝفكٗ ١ٝسٜسَٗٓ ٠ز :ايعٜزز٠

ايكح. ٝ

 َٔٚأؾٗط ٖص ٙا ػعدطظزت َ :ػعدطج اٱمسز  ( ًٞٝت َٚ )371ػعدطج أبذٞ
ٛاْ ١ا٫غتطاٝ٥ين ( ت َٚ )316ػعدطج ايربقزْ ( ٞت .)425
 3ذ نعب ايػٓٔ  ٖٞٚ :ايهعب ا طكب ٢ً ١ا٭بٛاب ايتكٗٝذَ ١ذٔ اٱميذزٕ ٚاييٗذزض٠
ٚايكذذٚ ٠٬ايعنذذز ٠إىل وخطٖذذز ٚيذذٝؼ فٗٝذذز ؾذذَ ٤ٞذذٔ ا ٛقذذٛف(ٚ .)50قذذس شنذذط
()51

ايهعزْ ٞمخػ ٚ ١ؿط ٜٔنعزبزن َٔ نعب ايػذٓٔ

ٚأؾذٗط نعذب (ايػذٓٔ ) :

(ٖ )48س ٟايػزض.6/1 ٟ
( )49كسضٜب ايطا. 112/1 ٟٚ
( )50ايطغزي ١ا ػعيطف ١م . 32
( )51ا كسض ايػزبل م . 32
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غٓٔ أب ٞزاٚز ايػجػعزْ( ٞت ٚ )275غٓٔ ايرتَص ( ٟت ٚ )279غذٓٔ ايٓػذزٞ٥
( ت ٚ )303غٓٔ ابٔ َزظ٘ (ت ٖٞٚ )273ا ؿٗٛض ٠بزيػٓٔ ا٭ضبعذٚ ١كػذَُ ٢ذع
ايكحٝحر  :ايهعب ايػع ٖٞٚ ١أَٗزت ايهعب احلسٜثٚ ١ٝأقٛهلز ٚأؾٗطٖز(.)52
 4ذ نعب ايػٖٓٚ : ١ذ ٞايهعذب احلزنذً ١ذ ٢اكبز ٗذز ٚايعُذٌ بٗذز ٚكذطى َذز وذسث
بعذذس ايكذذسض ا٭َ ٍٚذذٔ ايبذذسع ٚا٭ٖذذٛاَٗٓٚ .)53(٤ذذز  :ايػذذٓ ١يٲَذذزّ أمحذذس (ت )241
ٚ٭بذذ ٞزاٚز ( ت ٫ٚ )275بذذٔ أبذذ ٞزقذذِ (ت ٚ )287
ٔ ٖص ٙايهعب

ٖذذز ٚ .غذذ ٝكَ ٞعٜذذس كتكذذٌٝ

َبح َػعكٌ .

 5ذ ا كذذٓتزت ٚاجلٛاَذذع ٖٚ :ذذ ٞنعذذب َطكبذذً ١ذذ ٢أبذذٛاب ايتكذذ٘ َؿذذعًًُ ١ذذ٢
ايػٓٔ ٚاٯدزض َٗٓٚز َ :كذٓري محذزز بذٔ غذًُ ١ايبكذط ( ٟتٚ . )167ظذزَع َعُذط
بذ ذذٔ ضاؾذ ذذج ا٭ظز( ٟتَٚ . )153كذ ذذٓري ٚنٝذ ذذع بذ ذذٔ اجلذ ذذطاح ايط٩اغذ ذذ ( ٞت . )197
َٚكذذٓري بذذسايطظام ايكذذٓعزْ ( ٞت ٚ . )211كٗذذصٜب اٯدذذزض ٭بذذ ٞظعتذذط اييذذربٟ
(تٚ . )310ؾطح َعزْ ٞاٯدزض ٭ب ٞظعتط اييحز( ٟٚت. )321
 6ذ نعذذب ا ػذذزْٝس  :ا ػذذزْٝس مجذذع َػذذٓس ٖٚذذ ٞايهعذذب ايذيت ظعًذذت وذذس ٜنذذٌ
ق ذذحزب ً ٞذذ ٢و ذذس ٖٚ ٠ذذ ٞن ذذث  ٠ظ ذذسنا  َٚذذٔ أؾ ذذٗطٖزَ :ػ ذذٓس أمح ذذس ب ذذٔ وٓب ذذٌ
ايؿٝبزْ( ٞتَٚ . )241ػٓس َػسز بٔ َػطٖس ايبكذط( ٟتَٚ . )228ػذٓس أبذ ٞبهذط
احلُ ٝذذس ٟا ه ذذ( ٞتَٚ . )219ػ ذذٓس أب ذذ ٞبه ذذط ايب ذذعاض (تَٚ . )292ػ ذذٓس أب ذذٜ ٞعً ذذ٢
ا ٛقً( ٞت.)207
 7ذ نعب ايعتػ  ٖٞٚ :نعب مجعت ايطٚاٜزت ا ػٓس ٔ ٠ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘
ٚوي٘ ٚغًِ ٚا ٓكٛي ٔ ١ايكحزبٚ ١ايعزبعر  َٔٚبعسِٖ
كتػذ ذ

كتػ ايكطوٕ َٗٓٚز:

ب ذذسايطظام ايك ذذٓعزْ( ٞتٚ . )211كتػذ ذ أب ذذ ٞظعت ذذط ايي ذذرب( ٟت. )310

ٚكتػ ابٔ أب ٞوزمت (ت . )327
 8ذ نعب ا كزوري ٚايكطا٤ات .

( )52ا كسض ايػزبل م . 11
( )53ا كسض ايػزبل م . 38
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9ذ نعب ايٓزغذ ٚا ٓػٛر َٔ ايكطوٕ ٚاحلس. ٜ
 10ذ ايهعب ا تطز٠

َٛانٝع رلكٛق َٔ ١ايتك٘ ٚاٯزاب ٚاٯخ٬م ٚايرت ٝب

ٚايرتٖٝبٖٚ .ص ٙايهعب سط  ٫غزوٌ ي٘ ٜكحب وكذطٖز ٚشنذط أفطازٖذز فُٓٗذز
َ٪يتزت

اييٗٛض خزق ١أ ٚايك ٠٬أ ٚايعٖس أ ٚا٭َٛاٍ أَ ٚهزضّ ا٭خ٬م .

 11ذ نعب ا طاغ.ٌٝ
12ذ ا٭ظعا ٤احلسٜث. ١ٝ
 13ذ ايتٛا٥س احلسٜث.١ٝ
 14ذ نعب ايؿُز ٌ٥ايٓبٚ ١ٜٛايػ ٚا بزظ.ٟ
 15ذ نعب

مجع أوزز ٜؾٛٝر رلكٛقر َٔ ا هثط.ٜٔ

 16ذ نعب ايبطا٥ب ٚا٭فطاز.
 17ذ نع ذذب ( ايٛو ذذساْٝزت ) (ٚايثٓز ٝ٥ذذزت )  ( ٚايث٬د ٝذذزت ) ٚسل ٖٛذذز ٖ .ذذص ٙحمل ذذ١
رلعكذذط ٠ذذٔ نعذذب ( ايطٚاٜذذ) ١

ايكذذط ٕٚايث٬دذذ ١ا٭ٚىل ٚقذذس كًعٗذذز بعذذس شيذذو

ن ذذث  َ ٠ذذٔ ا ٪يت ذذزت احلسٜث ٝذذ ١نهع ذذب ا٭وه ذذزّ ٚايهع ذذب ا ٛغ ذذ ١ٝ ٛاجلزَع ذذ١
ٚنعب ايعدطٜج ٚنعب ا ٛن ٛزت
ٚقذذس نذذزٕ يًُحذذسدر ظٗذذٛز نذذب ٠

ٖز َٔ ايهعب ا عتط ٗٓ ١ز.
( ًذذِ ايطظذذزٍ ) ٖٚذذ ٛا ععًذذل مبعطفذذ ١ضٚا٠

احلذذسَٚ ٜعطفذذَ ١ذذطاكبِٗ َذذٔ ظطو ذزن ٚكعذذس٬ٜن  ٚذ شيذذو َذذٔ ايعًذذ ّٛا ععًكذذ١
بزحلس ٜضٚاٚ ١ٜزضا ١ٜممز ٜ ٫عػع ا كزّ يصنطٖز.
املبحث الرابع :الفرق البدعية الكربى املخالفة للسلف
بذذسأ ظٗذذٛض ايتذذطم ا دزيتذذ ١يًػذذٓ١

ايكذذطٕ ا٭ ٍٚاهلجذذط ٟدذذِ ظازت كًذذو ايتذذطم

ٚكتط ت ٚنثطت نثطٜ ٠كعب وكطٖز.
ٚأَٗذ ذزت ٖص ٙايتطم ٚأؾٗطٖز 1 :ذ اخلٛاضج  2ذ ايؿذٝعٚ ١ايذطٚافه 3 .ذ اجلُٗٝذ 4 .١ذ
ا عععيذذ .5 .١ا طظ٦ذذ 6 .١ذ اجلربٜذذ 7 .١ذ ايبزطٓٝذذ 8 .١ذ ايه٬بٝذذ 9 .١ذ ايكذذٛف10 .١ٝذذ
ا٭ؾعطٚ ١ٜا زكطٜسٖٚ . ١ٜصا كعطٜري َٛظع بٗص ٙايتطم:

مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت
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( )1اخلٛاضج
اخلٛاضج ِٖ :ايصٜ ٜٔهتط ٕٚبز عزقٚ ٞخيطظ ٢ً ٕٛأ ١ُ٥ا ػًُر ٚمجز عِٗ.
مسٛا بذصيو ٭ٕ ايذٓيب قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ ٚقذتِٗ بذ ِْٗ خيطظذً ٕٛذ ٢وذر
()54

فطق َٔ ١ا ػًُر أٚ٭ِْٗ خيطظ ٢ً ٕٛأ ١ُ٥ا ػًُر  ٚزَعِٗ بزيػٝري.

ٚفذ ذذطم اخلذ ذذٛاضج نذ ذذث ٚ ٠قذ ذذس ظذ ذذزٚظت ايعؿذ ذذط ٜٔفطقذ ذذَٚ ١ذ ذذٔ أؾذ ذذٗطٖز :ا٭ظاضقذ ذذ١
ٚايكٸذتطٚ ١ٜايٓٻجٳذسات ٚاٱبزنذذٜٚ. ١ٝععذرب اخلذذٛاضج َذذٔ أ ٍٚأٖذٌ ا٭ٖذذٛا ٤خطٚظذنز
ٔ ايػٓٚ ١اجلُز .)55(١
( )2ايؿٝع١
َٔ أ ٍٚايتطم ظٗٛضان ٚ .كيًل ايؿٝع ٢ً ١س ٠فطم كٓعػب إىل ايكبًٚ ١قس شنط
ا كطٜذذع ٟإٔ فذذطقِٗ بًبذذت ( )300فطقذذٚ .)56(١جيُعٗذذز نًُّٗذذز ايبًذذٛ

ًذذ ٞبذذٔ أبذذٞ

طزيب ضن ٞاهلل ٓ٘(ٖٚ .)57ص ٙايتطم َٓٗذز ايبزيٝذٚ ١قذس ذسٸ ا٭ؾذعطَ ٟذٔ ايبزيٝذ١
()58

مخػ ١ؿط فطقَ ١ثٌ :ايبٝزْٚ ١ٝايػبٚ ١ٝ٦اخليزب١ٝ

َٗٓٚز ز ٕٚشيو.

 َٔٚفطم ايؿٝع ١ايبزي( ١ٝاٱَزَ ١ٝا٫دٓز ؿط )١ٜيكٛهلِ بإَزَ ١ادذين ؿذط إَزَذنز
َعكَٛزنٖٚ .ذ ٞايتطقذ ( ١ايطافهذٖٚ .)59() ١ذَ ٞذٔ أؾذس ايتذطم ًذٛان ٚفػذززان ٚوكذسان
ً ٢أٌٖ ايػٓ َٔٚ . ١أقذطب فذطم ايؿذٝع ١يًػذٓ ( ١ايعٜسٜذَ )١ذز ذسا ( اجلزضٚزٜذ) ١
َِٓٗ ; فإِْٗ َٔ  ٠٬ايطٚافه.
( )3اجلُٗ١ٝ

54

اْفط ( :اخلٛاضج ) يٓزقط يعكٌ م َ 28كز٫ت اٱغَٝ٬ر م  167ذ .212

55

ا كسض ْتػ٘ م .31

56

اخلية (.)315/2

 57كٓب : َِٗ ٘ٝا صَ ّٛايبًٛټ

ً ٞبٔ أب ٞطزيب ضن ٞاهلل ٓ٘ أ ٚاييعٔ فٚ ٘ٝأَز وب٘ َٛٚا٫ك٘ فٗ َٔ ٛاٱميزٕ نُز ٜكٍٛ

بصيو أٌٖ ايػٖٓٚ ١صا خب٬ف َٔ ٜٓػب إي ِٗٝظٗ٬ن ظٚضان أِْٗ ٜهطٖ ًٞ ٕٛبٔ أب ٞطزيب ٚوزؾزِٖ َٔ شيو.
َ 58كز٫ت اٱغَٝ٬ر م .65 / 1
 59مسٛا بصيو يطفهِٗ إَزَ ١ظٜس بٔ ً ٞضن ٞاهلل ٓ٘ َٓٚزقطك٘ بػبب َٛقت٘ ا ؿطف  ٚسّ إظزبعِٗ يًيعٔ

ايؿٝدر

أب ٞبهط ُ ٚط ٚايككَ ١ؿٗٛض. ٠
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إوس ٣ايتذطم ايهَٝ٬ذ ١ايذيت كٓعػذب إىل اٱغذٚ ّ٬كٓعػذب إىل اجلٗذِ بذٔ قذتٛإ
ايرتَص ٟقزوب َكزي ١ايععي ٌٝا عٛف ٢غٖٓ128 ١ذ.
دِ قزض ٚقري اجلُٗٚ ١ٝايعجِٗ يًتطم ايعزيٚ ١ٝايذيت جيُعٗذز ٚقذري (ايععيٝذٌ)
 ِٖٚد٬ث زضظزت:
 )1اجلُٗ ١ٝايبزي :١ٝايٓزف ٕٛيٮمسزٚ ٤ايكتزت .
 )2ا عععيٜ :١ثبع ٕٛا٭مسزٜٓٚ ٤ت ٕٛايكتزت.
 )3ايه٬بٚ ١ٝا٭ؾز طٚ ٠ا زكطٜسَٚ ١ٜذٔ ؾذزبِٗ ممذٔ ٜٓعػذب يًبذٚ ١احلذس: ٜ
ٜثبع ٕٛا٭مسزٚ ٤بعه ايكتزت ٚ ٜٚي ٕٛايبزق.)60(ٞ
( )4ا عععي١
فطق َٔ ١أٖذٌ ايكبًذْ ١ؿذ ت

أٚاخذط ايعكذط ا٭َذ ٚ ٟٛأ ٍٚايعكذط ايعبزغذ٫ٚ ٞ

غذذُٝز ظَذذٔ ا ذ َٚ ٕٛقذذس أطًذذل ًٗٝذذز أمسذذز ٤رلعًتذذَٗٓ ١ذذز :ايكسضٜذذ ١ايعسيٝذذ١
ايٝ ٛس.١ٜ
( )5ا طظ١٦
كٝذذس ٠اٱضظذذزَ ٤ذذٔ ا ػذذز ٌ٥ا ععًكذذ ١بزٱميذذزٕ ٚبٝذذزٕ وكٝكعذذ٘ٚ .شيذذو إٔ ايػذذًري
ٜععكس ٕٚاٱميزٕ ق .ٌُ ٚ ٍٛأ : ٟق ٍٛايكًب  : ًُ٘ ٚنزحلب ٚاخلٛف ٚايطظذز٤
ٚاخلؿٚ ١ٝاٱْزبٚ ١ايعكٚ ٣ٛايٝكر ٚسلٖٛزٚ .ق ٍٛايًػزٕٖٚ :ذ ٛايٓيذل بزيؿذٗزز;٠
ٚسل ٛشيو َٔ ايعبززات ا ععًك ١بزيًػزٕ ٌُ ٚ .اجلٛاضح َٔ :قذٚ ٠٬قذٝزّ  ٚذ
شيو ٖٛٚ .ؾعب ٚزضظذزت ٜذٓكل بز عزقذٜٚ ٞعٜذس بزييز ذزتٚ( .ا طظ٦ذ ) ١يٝػذت
فطقذَ ١ػذذعكًٚ ١إٔ نزْذت ذلذذسز ٠ا٭قذذٚ ٍٛا ٓذزٖج يهذذٔ يذذٝؼ هلذز َذذساضؽ ٚفذذطم
نزخلٛاضج ٚايؿٝعٚ ١اجلُٗٚ ١ٝا عععيٚ ١سلٖٛز; يصا زلسٖز َٛظ ١

أْ ٍٚؿ كٗز

بر طٛا٥ذري َذٔ ايتكٗذزٚ ٤أفذطاز َذٔ احملذسدر  ٚاجلُٗٝذٚ ١بعذه فذطم ا عععيذ١
ٚاخلٛاضج  ٚايهطاَٚ ١ٝايكٛفًٗٝ ٚ ١ٝز أنثط ا٭ؾز ط ٚ ٠ا زكطٜس ١ٜإىل اي.)61(ّٛٝ

60

اْفط ا ٛغ ١ ٛا ٝػط.)1050/2( ٠

61

ايكسضٚ ١ٜا طظ ١٦يًعكٌ م ( ٚ )85 - 28اْفط  :ا ٛغ ١ ٛا ٝػط.)1153/2( ٠
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( )6اجلرب١ٜ
ايك ذذ ٍٛب ذذزجلرب َ ذذٔ ا٫سلطاف ذذزت ايعكس ٜذذ ١ا ععًك ذذ ١بزيك ذذسض ٚشي ذذو إٔ اجلرب ٜذذ١
ٜععكس ٕٚإٔ اهلل ( ظرب) ايعبزز ً ٢أفعزهلِ ٚأْ٘  ٫كذ د هلذِ

إجيززٖذز ْٚػذب١

ا٭فعزٍ إي ِٗٝدلزظ يٝؼ سكٝكٚ .١أْ َٔ ٍٚػذب إيٝذ٘ َكزيذ ١اجلذرب ( اجلعذس بذٔ
زضٖذذِ ) ٚٚضدذذ ١اجلٗذذِ بذذٔ قذذتٛإ ًذذ ٢شيذذو ٚبس ذذ ( ١اجلربٜذذَ ) ١كزبًذذ ١يبس ذذ١
ايكسضٜذذ ١ايكذذزً٥ر خبًذذل أفعذذزٍ ايعبذذزز ٖٚذذِ ا عععيذذٚ . ١قذذس زخذذٌ ايكذذ ٍٛبذذزجلرب
طٛا٥ري َٔ ايتطم ا٭خط ٣نزيكذٛف ١ٝايبذٚ ٠٬ا٭ؾذز ط ; ٠إش إٔ كٝذس ٠ا٭ؾذز ط٠
َػ ي ١ا٭غبزب ٚا ػببزت ْٛعٷ َٔ اجلرب.
( ) 7ايبزطٓ١ٝ
()62

فطقذذَ ١ذذٔ ايتذذطم ا عػذذرت ٠بزيعؿذذٝع ٚوذذب وٍ ايبٝذذت ٚكهذذِ ذذس ٠فذذطم َعؿذذعب. ١
 ٖٚذذٚ ٞإٕ نزْ ذذت كٓعػ ذذب إىل اٱغ ذذ ّ٬ظ ذذزٖطان فإْٗ ذذز

وكٝك ذذ ١ا٭َ ذذط رلزيت ذذ١

يٲغذذَٓٚ ّ٬زقهذذ ١يذذ٘  .قذذزٍ بذذسايكزٖط اجلطظذذزْ (:ٞنذذطض ايبزطٓٝذذً ١ذذ ٢فذذطم
ا ػًُر أ فِ َٔ نطض ايٗٝذٛز ٚايٓكذزضٚ ٣ا ذٛؽ ًذ .)63()ِٗٝمسٝذت ايبزطٓٝذ١
بصيو ٭ْٗز كط ٣إٔ يهٌ ظزٖط بزطٓزن ٚيهٌ كٓع ٌٜك ٬ٜٚن ٜٚككذس ٕٚب ذ ( ايفذزٖط)
َز ظز ٤ب٘ ذلُس قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ٜٚػُ ٢بزيعٓعٜٚ ٌٜككذس ٕٚب ذ ( ايبذزطٔ )
ًِ ايع  ٌٜٚاخلزم بعً ٞبٔ أب ٞطزيب ضن ٞاهلل ٓ٘ َٔٚ .أؾٗط فطم ايبزطٓ: ١ٝ
ايكطاَيٚ ١اٱمسز ٚ . ١ًٝٝايتزطُٚ ١ٝايٓك ٚ .١ٜايسضٚظ ٚ .ايبزبٚ ١ٝايبٗز.١ٝ٥
( )8ايكٛف١ٝ
فطق ٌ١بٌ فطمٷ نث  ٌ٠جيُعٗز َٓٗجٷ ٚأقٍٛٷ َؿرتن ٌ١اضكذبة شنطٖذز بز بزيبذ١
()64

ايعٖ ذذس ٚايعكً ذذٌ َ ذذٔ اي ذذسْٝز

ٚايطٜزن ذذزت ٚايبسْ ٝذذٚ ١غ ذذًٛى َ ذذٓٗج ايطٖب ذذزٕ

ايس  ٠ٛإىل ايععيٚ ١ايبعس ٔ ايع٥٬ل ايسْٜٛٝذٚ .١يهذٌ فطقذَٗٓ ١ذز طكذٛؽ ممٝذع٠
 ٚكز ٥ذذس ٚب ذذسع َعٛاضد ذذٚ .١ق ذذس ن ذذزٕ (ايعك ذذٛف)

أ ٍٚظٗ ذذٛض ٙأق ذذطب إىل ايعٖ ذذس

 62كععرب ( ايبزطٓ َٔ ) ١ٝايتطم ايؿٝع ١ٝايبزيٚ ١ٝبعه ايبزوثر ٜ ٫عسٖز َٔ ايتطم اٱغ ١َٝ٬أق٬ن .
63

ايتطم بر ايتطم م ٚ 293اْفط ن ّ٬ؾٝذ ا٫غ ّ٬ابٔ ك١ُٝٝ
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ا ؿذذطٚع ٚككذذٌ فٝذذ٘ ا٫سلطافذذزت دذذِ َذذز يبذ إٔ كيذذٛض ا٭َذذط وعذذ ٢قذذزض َٓٗجذ نز يذذ٘
أقٚ ٍٛقٛا س ٚوزاب َعٚ ١ٓٝؾيحزت رلزيت ١يًػٓ. ١
(  9ذ  )11ايه٬ب ٚ ١ٝا٭ؾعطٚ ١ٜا زكطٜس١ٜ
ٖص ٙايتطم َعكزضب١

ا ٫عكزز  َٔ ٖٞٚأؾٗط ايتطم ايه.١َٝ٬

أَذ ذذز ( ايه٬بٝذ ذذ ) ١فٗذ ذذْ ٞػذ ذذب ن ١يعبذ ذذس اهلل بذ ذذٔ غذ ذذعٝس بذ ذذٔ ن ذ ذ٬ب ( ت ٚ .)240أَذ ذذز
(ا٭ؾعط ) ١ٜفْٗ ٞػب ١٭بذ ٞاحلػذٔ ا٭ؾذعط ( ٟت ٚ .) 324أَذز ( ا زكطٜسٜذ ) ١فٗذٞ
ْػذذب ١٭بذذَٓ ٞكذذٛض ا زكطٜذذسٚ . )333 ( ٟكععذذرب َكذذ٫ٛت ابذذٔ ن ذ٬ب ا٭قذذ ٛٴٍ ايذذيت
بٓذًٗٝ ٢ذذز ا٭ؾذذعطَ ٟصٖبذذ٘ بعذذس صًٝذذ٘ ذذٔ َذذصٖب ا عععيذذٚ ١قبذذٌ إٔ ٜعحذذ ٍٛإىل
َصٖب أٌٖ ايػٓٚ ١اجلُز  ١نُز قطح بصيو

وخط نعب٘.

ٚيذذصا ٜععذذرب بعذذه ا٭ؾذذز ط ٠ابذذٔ نذذ٬ب ا ٪غذذؼ ا٭ ٍٚيًُذذصٖب(ٚ .)65ا زكطٜسٜذذ١
نز٭ؾز ط٠

أ ًب ا٭قٚ ٍٛايػُزتٚ .قس اضكبيذت ا زكطٜسٜذ ١بز ذصٖب احلٓتذٞ

نُ ذذز اضكبي ذذت ا٭ؾ ذذعط ١ٜبز ذذصٖب ايؿ ذذزفعٚ ٞا ذذزيه ٞزيبذ ذزنٚ .ق ذذس كي ذذٛض ا ذذصٖب
ا٭ؾ ذذعط َٚ ٟذذطت ا٭ؾ ذذعط ١ٜبع ذذسَ ٠طاو ذذٌ ٚق ذذس ن ذذزٕ أٚا ٥ذذٌ ا٭ؾ ذذعط ١ٜخذذ َ ذذٔ
َع خط ِٜٗفِٗ ٜثبع ٕٛنث ان َٔ ايكتزت اييت ْتزٖز َع خط .ِٖٚقزٍ ايسنعٛض
ْزقذذط ايعكذذٌٚ :قذذس كيذذٛضت ا٭ؾذذز طٚ ٠ا زكطٜسٜذذً ١ذذَ ٢ذذط ايكذذطٚ ٕٚوٍ أَذذط نذذٌ
ٚاوسَٗٓ ٠ز إىل إٔ أقذبحت فطقذ ١نَٝ٬ذ ١كْٝ٬ذ ١فًػذت ١ٝقذٛفَ ١ٝكزبطٜذ١
َطظ.)66( ١٦

64

ٖٓٚزى فطم نب بر (ايعٖس ) ا ُسٚح ؾط زن ايص ٟنزٕ ً ٘ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغًِ ٚغًري ا٭َٚ ١بر

(ايعك ٛف) ا صَ ّٛايصْ ٟعحسث ٓ٘ فزيعٖس ي٘ نٛابة َٔ ايهعزب ٚايػٓٚ ١ايعكٛف ظزٚظ وس ايعٖس إىل دلُ َٔ ١ ٛايبسع
ٚا٫سلطافزت ايعكسٚ ١ٜايػًٛن. ١ٝ
( )65ايتطم ايه ١َٝ٬يًعكٌ م .59
( )66ا كسض ْتػ٘ م .175
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املبحث اخلام  :أصول االعتقاد الكربى  ،وبيان خمالفة أهل األهواء أهل السنة فيوا.
ٖصا ا بح ا ِٗ ًْك ٢ايه ٢ً ٤ٛأٖذِ ا٭قذ ٍٛايعكسٜذَٛٚ ١قذري أٖذٌ ايػذٓ١
َٓٗ ذذز ٚرلزيت ذذزت أٖ ذذٌ ا٭ٖ ذذٛا ٤ف ٗٝذذز ٫ .ؾ ذذو إٔ َك ذذز٫ت أٖ ذذٌ ا٭ٖ ذذٛاٚ ٤ايب ذذسع
ٚا٫فذذرتام نذذث  ٫ٚ ٠ككذذري ٓذذس وذ ٸس  ٚنذذٌ ٜذذ ّٛكعٛيذذس أٖذذٛاٚ ٤كفٗذذط فذذط ٷم مل
كهٔ َعطٚفَ ١ذٔ قبذٌ يهذٔ ميهذٔ بز٫غذعكطا ٤إٔ حيكذط ايبزوذ أقذٛهلِ ايهذرب٣
اييت خزيتٛا فٗٝز كٝس ٠ايػًري ًٚ ٢ظ٘ ايعكطٜب نزيعزي:ٞ
أ٫ٚن  :وكٝك ( ١اٱغ (ٚ ) ّ٬اٱميزٕ ):
ٓس أٌٖ ايػذٓ :١إٔ اٱميذزٕ قذُ ٚ ٍٛذٌ  :قذ ٍٛايكًذب ًُ ٚذ٘ ٚقذ ٍٛايًػذزٕ ُ ٚذٌ
اجلذذٛاضح ٚ .أْ ذ٘ ٜعٜذذس بزييز ذذٜٚ ١ذذٓكل بز عكذذٚ .١ٝا٭زي ذذً ١ذذ ٢شيذذو ن ذذث .٠
ٚخزيتِٗ

شيو أٌٖ ا٭ٖٛا : ٤فكزيٛا :إٕ اٱميزٕ دلطز ا عطفذ ١أ ٚقذ ٍٛايًػذزٕ

أ ٚدلذذطز ككذذسٜل ايكًذذب فكذذة أ ٚذ شيذذوٜٚ .رتكذذب ًذذ ٢قذذٛهلِ أقذذٛاٍ فزغذذس٠
َثذذٌ :كهت ذ َطكهذذب ايهذذب  ٠أ ٚاحلهذذِ يذذ٘ بزٱميذذزٕ ايهزَذذٌ أ ٚإخذذطاج ايعُذذٌ َذذٔ
َػُ ٢اٱميزٕ ٜٚ .رتكب ً ٢ن َِٗ٬أٜهذزن  :إٔ اٱميذزٕ أًٖذ٘ فٝذ٘ غذٛاٚ ٤أْذ٘ ٫
ٜعٜس ٜٓ ٫ٚكل.
دزْٝزن :فُٝز ٜععًل سكٝك ( ١ايعٛوٝس ) :
َٔ ا عً ّٛا كطض ٓس أٌٖ ايػٓ ١إٔ ( ايعٛوٝس ) ٓس اٱط٬م ٜؿٌُ د٬د ١أَٛض:
 1ذ كٛو ٝٴس ايطبٛب١ٝٹ ٚاخلزيك ٝٹٚ ١ايطاظق١ٝٹ ٚسلِٖٛز .
َٚعٓذذذز :ٙإٔ اهللش ٚوذ ذسٳ ٖ ٙذذ ٛاخل ذذزيلٴ يًع ذذزملِ  ٖٚذذ ٛاي ذذطبټ هلذ ذ ٵِ ٚاي ذذطاظمٴ هلذ ذِٵ .ق ذذزٍ
هلل فٝذ ٹ٘ ؾذطٜهنز بذ ٵٌ ٖذِٵ َٴكٹذطټٕٚٳ
ايكٓعزْٖٚ : ٞذصا ٜٓ ٫هذطٴ ٙا ؿذطنٕٛٳ  ٫ٚجيعًذ ٛٳٕ ٹ
ب٘ٹ(. )67
 2ذ كٛوٝسٴ ايعبزز٠ٹ َٚعٓز :ٙإفذطاز اهلل ٚوذسٙ

ُٝذع أْذٛاع ايعبذززات فٗذصا ٖذ ٛايذصٟ

ظعًٛا هلل ف ٘ٝؾطنز ٳ.)68( ٤
( )67كيٗ ا ٫عكزز م . 5
( )68ا كسض ْتػ٘ م .7
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 3ذ كٛوٝذس ا٭مسذزٚ ٤ايكذتزتَ :عٓذز ٙا ٫عكذزز اجلذزظّ بذ شٕٻ اهلل  -ذ ٻع ٚظذٌٻ  -يذ٘
٭مسذذز ٤احلػذذٓٚ ٢ايكذذتزت اي ٴعًذذٖٚ ٢ذذَ ٛعٻكذذري
اش

ُٝذذع قذذتزت ايهُذذزٍ َٓٚذ ٻع ٷٙ

ذذٔ مجٝذذع قذذتزت ايذذٓكل َعتذذطز بذذصيو ذذٔ مجٝذذع ايهزٓ٥ذذزت(ٚ .)69قذذس ٚقعذذت
نث ممز غبل:

ا دزيت َٔ ١أٌٖ ايبسع

ذ شٖب نث ٷ َذٔ ا ذعهًُر ٚأٖذٌٷ ايتًػذتٚ ١ايعكذٛفٹ إىل إٔ زٜذ ١ايعٛوٝذسٹ إدبذزتٴ
ٚظٛزٹ ايطب أ ٚنُز ٜػذُٚ ( ْ٘ٛاظذب ايٛظذٛز ) فذ نرب َذز ٜؿذبً ٕٛأْتػذِٗ بذ٘
ٜٚكطضْ٘ٚ

َػ ي ١ايعٛوٝس إدبزت كٛوٝس ( ايطبٛبٝذٖٚ ) ١ذصا أَذ ٷط مل ٜهذٔ ٜٓهذطٙ

ا ؿطن ٕٛنُز غبل بٝزْ٘.
ذ ذ َٚذذٔ أٖذذٌ ايبذذسع َذذٔ ٜٓذذزقه كٛوٝذذس ايطبٛبٝذذٚ :١شيذذو بٓػذذب ١اخلًذذل أ ٚايذذطظم
ٚايٓتع ٚايهط يب اهلل كعزىل أ ٚإٔ ٜهت ٞقتزت ايطبٛبٚ ١ٝخكز٥كٗز ً٢
اهلل غبحزْ٘ ٚكعزىل نُز وذسث َذٔ ايبزطٓٝذ ٚ ١ذ ٠٬ايطافهذ ٚ ١ذ ٠٬ايكذٛف١ٝ
ٚ

ِٖ.

ذ ٚأوٝزْزن ككع ا دزيت ١يعٛوٝس ايعبززٚ :٠شيو بكطف ؾ َٔ ٤ٞايعبززات يبذ اهلل
ٚشيو جلًِٗٗ سكٝك ١ايعٛوٝس ايص ٟز ت إي ٘ٝايطغٌ ٚظعًِٗ ز ١ٜايعٛوٝس
إدبذذزت ايطبٛبٝذذ ١هلل ذذع ٚظذذٌ ٚككك ذ ِٖ أ ٚإُٖذذزهلِ يعٛوٝذذس ايعبذذززٚ ٠ظًٗذذِٗ
سكٝكذذ ( ١ايعبذذززَٚ ) ٠ذذز ٜذذسخٌ فٗٝذذزٚ .كفٗذذط ٖذذص ٙا دزيتذذزت َذذٔ ايكب ذذٛضٜر
ٚنث َٔ ا عهًُر.
ذ ٚأوٝزْذذز ككذذع ا دزيتذذ ١يعٛوٝذذس ا٭مسذذزٚ ٤ايكذذتزتٚ :شيذذو ٜهذذ ٕٛبٓتذذٚ ٞكعيٝذذٌ
ا٭مسذذزٚ ٤ايكذذتزت إَذذز كعيذذ٬ٝن نً ٝذنز أ ٚظعٝ٥ذزن أ ٚكؿذذب ٘ٝاهلل خبًكذذ٘ أ ٚايعٜذذزز٠
فٗٝزٜٓٚ .عج ٔ شيو:
 1ذ إْهزض أمسز ٤اهلل نًٗز أ ٚبعهٗز .
 2ذ كػُ ١ٝاهلل مبز مل ٜػِ ب٘ ْتػ٘.

( )69ايٛظٝع

كٝس ٠ايػًري ايكز

م . 42
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 3ذ إْهذذزض قذذتزت اهلل نًذذٗز أ ٚبعهذذٗزَٚ .ذذٔ شيذذو إْهذذزض قذذت ١ايعًذذٚ ٛايهذذّ٬
ٚإْهزض ايط.١ٜ٩
 4ذ كؿب ٘ٝاهلل خبًك٘.
دزيثزن  :ايػُعٝزت ( ايبٝبٝزت )
ٓس أٌٖ ايػٓ َٔ٪ٜ : ١أٌٖ ايػٓ ١بزيبٝب ككسٜكنز يًطغ ٍٛقً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذًِ
فَٓ٪ٝذ ٕٛبز ٥٬هذٚٚ ١ظذذٛز اجلذٔ َٓ٪ٜٚذ ٕٛبزيكذذطا

ٚا ٝذعإ ٚاحلذٛ

 ٚذذصاب

ايكذذرب ْٚعُٝذذ٘ ٚأؾذذطا ايػذذز ٚ ١اجلٓذذَٚ ١ذذز ٚضز َذذٔ قذذتزكٗز ٚايٓذذزض َٚذذز فٗٝذذز
 ٚذ شيذذو َذذٔ ايبٝبٝذذزتٚ .خذذزيري

شيذذو أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا : ٤ف ذ ْهط بعهذذِٗ ٖذذصٙ

ايػُعٝزت أ ٚبعهٗز ٚفػطٖٚز ب ْٛاع َٔ ايع ٬ٜٚت ٚا زظ .
ضابعزن  :ايٓبٛٸات
َٚ ٬ذٔ ايٓذزؽ ٚإٔ ا٭ْبٝذز ٤خٝذزض
 َٔ٪ٜأٌٖ ايػٓ ١إٔ اهلل ٜكيت َٔ ٞا ٥٬ه ١ضغذ ن
ايٓذذزؽ ٚإٔ زٜذذِٓٗ ٚاوذذس ٖٚذذ ٛاٱغذذٚ ّ٬ايعٛوٝذذس هلل ٚؾذذطا٥عِٗ ؾذذعٚ ٢إٔ ايٓبذذ٠ٛ
خعُت ببعثٚ ١يس غٝس وزّ ذلُس قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ .
 ٚخذزيري

شيذو أٖذذٌ ا٭ٖذٛا : ٤فُذذِٓٗ َذٔ أْهذط وكٝكذذ ١ايٓبذَٚ ٠ٛذذِٓٗ َذٔ ظعذذٌ

وكٝكعٗذز َٚعٓزٖذذز يبذ ا٭ْبٝذذزَ ٤ذذٔ أُ٥ذذعِٗ َٚذذِٓٗ َذذٔ از ذذٚ ٢ظذذٛز ايٓبذذ ٠ٛبعذذس
ايٓيب قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ٚ

شيو َٔ ايبسع .

خزَػزن  :ايكسض
 َٔ٪ٜأٌٖ ايػٓ ١بزيكسض خ ٚ ٙؾط َٔ ٙاهلل ٚإٔ َذز ؾذز ٤اهلل نذزٕ َٚذز مل ٜؿذ مل
ٜهٔ ٚإٔ نٌ ؾ ٤ٞخًك٘ اهلل بكسض ٚإٔ اهلل خزيل نذٌ ؾذٚ ٤ٞأْذ٘ فعذزٍ ذز ٜطٜذس
ٚأْذذ٘ ( ٫وذذ ٫ٚ ٍٛقذذ ٠ٛإ ٫بذذزهلل ) ٚ .خذذزيري
بذذزجلرب ; ٖٚذذً ٛذذٛ

شيذذو أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا : ٤فكذذزٍ بعهذذِٗ

ايكذذسض ( اجلربٜذذ ١أ ٚايكسضٜذذ ١ا٭ٚىل ) ٚ .قذذزٍ بعهذذِٗ خبًذذل

أفعزٍ ايعبزز ; ًٛ ٖٛٚ

ْت ٞايكسض ( ايكسضْٚ . ) ١ٜت ٢بعهِٗ ك د ا٭غبزب

ا ػببزت ْٛ ( ٖٛٚع َٔ اجلرب ) .
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غززغزن  :اٱَزَ١
َٔ ا٭ق ٍٛايعكس ١ٜا ُٗ ١اييت ٚقع فٗٝز ا٫خع٬ف بر ا٭ََ ١ػذ ي ( ١اٱَزَذ) ١
أ( ٚاخل٬ف ذذ )١بع ذذس ضغ ذذ ٍٛاهلل ق ذذً ٢اهلل ً ٝذذ٘ ٚوي ذذ٘ ٚغ ذذًِ .فعك ٝذذس ٠أٖ ذذٌ ايػ ذذٓ١
ٚاجلُز ذذ : ١اٱقذذطاض خب٬فذذ ١أبذذ ٞبهذذط ُ ٚذذط  ٚثُذذزٕ ً ٚذذٚ ٞو ذبټِٗ ٚايرتنذذٞ
ذذِٓٗ ٚأْٗذذِ خٝذذزض ايٓذذزؽ ٚخ٬فذذعِٗ نزْذذت اخل٬فذذ ١ايطاؾذذس٠
(اٱَزَ ١ٜ٫ٚٚ ) ١أَط ا ػًُر كهٕٛ

ايعذذزضٜذٚ .إٔ

قطٜـ(.)70

ٚاٱَزَ ذذَٓ ١ك ذذب ؾ ذذط  ٞطن ذذ٘  :إقزَ ذذ ١اي ذذسٚ ٜٔغٝزغ ذذ ١اي ذذسْٝز ب ذذ٘ ٚططٜكٗ ذذز :
ايؿ ذ ذذٛضٚ ٣اخع ٝذذزض أٖ ذذٌ احلذ ذٌٸ ٚايعك ذذس َ ذذٔ ايعًُ ذذزٚ ٤ش ٟٚايؿذذ ٕ ًٜٚ .ذذعّ يٲَ ذذزّ
(اخلًٝت ذذ ) ١ايػ ذذُع ٚاييز ذذ١

ا ع ذذطٚف ٚايٓك ذذٝح ١ي ذذ٘ ٚ .ف ذذزضم أٖ ذذٌ ايػ ذذٓ١

(اٱَزَ ) ١فطقعزٕ :
 1ذ ايؿٝعَٚ : ١صٖبِٗ إٔ أٚىل ايٓزؽ بزخل٬ف ١بعس ضغ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚويذ٘
ٚغذذًِ ًذذ ٞبذذٔ أبذذ ٞطزيذذب ضنذذ ٞاهلل ٓذذ٘ ٚاخعًتذذٛا

خ٬فذذ ١ايث٬دذذ ( ١أبذذ ٞبهذذط

ُ ٚط  ٚثُزٕ) :فكزٍ مجٗٛض ايعٜس ٖٞ : ١ٜقذحٝحٚ ١يهذٔ ًٝذزن أٚىل َذِٓٗ ٚأْذ٘
جي ذذٛظ إَزَ ذذ ١ا ته ذذ َ ٍٛذذع ٚظ ذذٛز ايتزن ذذٌ ٚ .ق ذذزٍ بك ٝذذ ١ايؿ ذذٝع ٖ : ١ذذ ٞبزطً ذذ١
ٜٚػذذبًٜٚ ِْٗٛعٓذذٚ ( .ِْٗٛاٱَزَذذٓ ) ١ذذس ذذ ٠٬ايؿذذٝع ١ضنذذٔ َذذٔ أضنذذزٕ ايذذسٜٔ
( )70يثبٛت ا٭وزز ٜايكحٝح ١فُٓٗز :قٛي٘ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغًِ  ( :إٕ ٖصا ا٭َط

قطٜـ ٜ ٫عزز ِٜٗأوس إ ٫نب٘ اهلل

ًٚ ٢ظٗ٘ َز أقزَٛا ايس( ) ٜٔايبدزض ٟضقِ ٚ )3500قٛي٘ قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغًِ ٜ ٫ ( :عاٍ ٖصا ا٭َط

قطٜـ َز بكَِٗٓ ٢

ادٓزٕ ) ( ايبدزض ٟضقِ . )3501
قزٍ ابٔ خًسٕٚ
ممز ٪ٜدط

َكسَع٘  ( : 98/1أَز ؾطٖ ٚصا ا ٓكب فٗ ٞأضبع :١ايعًِ ٚايعسايٚ ١ايهتزٚ ١ٜغ ١َ٬احلٛاؽ ٚا٭ هز٤

ايطأٚ ٟايعٌُ ٚ .اخعًري

ؾط خزَؼ  ٖٛٚايٓػب ايكطؾ. ) ٞ

دِ كهًِ ٔ احلهُ َٔ ١ايٓػب ايكطؾٚ ٞأضظع شيو إىل وك ٍٛايهتز ٖٛٚ ١ٜايؿط ايطابع فكزٍ ( :فإشا دبت إٔ اؾرتا
ايكطؾ ١ٝإمنز ٖ ٛيسفع ايعٓزظع مبز نزٕ هلِ َٔ ايعكبٚ ١ٝايبٳًشب ًُٓ ٚز إٔ ايؿزضع  ٫خيل ا٭وهزّٳ

 ٫ٚ ٌٝكط  ٫ٚأَ١ٺ

ًُٓز إٔ شيو إمنز ٖ َٔ ٛايهتز١ٜٹ فطززْز ٙإيٗٝز ٚططزْز ايعً ١ا ؿعًُ ٢ً ١ا ككٛز َٔ ايكط ؾٚ ٖٞٚ ١ٝظٛز ايعكب١ٝ
فزؾرتطٓز

ايكز ِ٥ب َٛض ا ػًُر إٔ ٜه َٔ ٕٛق ّٛأٚي ٞكب ١ٝق ١ٜٛزيبَ َٔ ٢ً ١عٗز يعكطٖز يٝػععبعٛا َٔ غٛاِٖ

ٚاعُع ايهًُ ٢ً ١وػٔ احلُزٜ ٫ٚ ١ٜعًِ شيو

ا٭قيزض ٚاٯفزم نُز نزٕ

ايكطؾ ١ٝإش ايس  ٠ٛاٱغ ١َٝ٬اييت

نزْت هلِ نزْت زَ ٚ ١كب ١ٝايعطبٹ نزْت ٚاف ١ٝبٗز فبًبٛا غز٥ط ا٭َِ ٚإمنز خيل هلصا ايعٗس نٌ قيط مبٔ كه ٕٛي٘
ف ٘ٝايعكب ١ٝايبزيب. ) ١
ٚإىل شٖب بعه ايبزوثر

ا عبزض ؾط

( ايكطؾ ) ١ٝب ْ٘ ا عبزض كزضخي ٞأنثط ممز ٖ ٛؾط  .ٞاْفط َتزك ٝايػٝزغ١ٝ

ايؿط  ١ٝم  15أغ ١ً٦ايثٛض ٠م. 15
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ٚأقٌ َٔ أقٛي٘ يصيو مسٛا بذ ( اٱَزَٚ .)١ٝططٜكٗز  :ايٛضاد١

شضٜذ ١احلػذر

بٔ ً ٞخزق ٫ ١صطج ِٓٗ
 2ذ اخلٛاضج ٜ :كط ٕٚخ٬ف ١ايؿٝدر ٜٚيعٕٓٛ
ٜٚكٛي : ٕٛاٱَزَ ١ظز٥ع٠

ثُزٕ ٚ ًٞ ٚقس ٜهتطُْٗٚز .
ٖز.

نٌ ايٓزؽ قطٜـ ٚ

غزبعزن  :غٓ ١ايٓيب قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغًِ
ًٜعذذعّ أٖذذٌ ايػذذٓ ١بزكبذذزع ٖذذس ٟايذذٓيب قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘ ٚغذذًِ ٚككذذس ِٜغذذٓع٘ ًذذ٢
أٖٛاٚ ِٗ٥ككسٜل ايٓيب قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ فُٝز أخرب ٚطز ع٘ فُٝز أَذط  ٚذسّ
ايعكسّ بر ٜس ٜ٘قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ٚايعٌُ بهٌ َز ق َٔ احلسٜ
ايعكز٥س ٚايعبززات ٚ

اهلل ًٚ ٘ٝغًِ

ٓ٘ قً٢

ُٖذز َذٔ أَذٛض ايذسٚ . ٜٔخذزيري

شيذو

أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا : ٤فُذذِٓٗ َذذٔ أْهذذط ايػذذَٓ ١يًك ذزن ( نُذذٔ ٜػذذُ ٕٛأْتػذذِٗ

ٖذذصا

ايعَزٕ بزيكطوْٝر )  َٔ َِٗٓٚأْهط بعهٗز أ ٚفطٸم بر ايكحَٗٓ ٝز َٔ َِٗٓٚ
قسّ ٖٛا ٙأ ٚأقٛاٍ

ًٗٝ ٙز  َٔ َِٗٓٚأًُٖٗز ٚفطٸ فٗٝز كتطٜيزن نب ان.

دزَٓزن َ :كززض ايعًكٞ
َٔ ا عً ّٛإٔ َكززض ايعًكٓ ٞس أٌٖ ايػٓ١
ا يٗط٫ ٠

ا ٫عكذزز  :ايهعذزب ايععٜذع ٚايػذٓ١

ً ٢فِٗ غذًري ا٭َذٚ . ١قذس خذزيتِٗ أٖذٌ ا٭ٖذٛا٤

شيذو ; فًذِٗ

َكززض أخط ٣اصصٖٚز زٜٓزن ٜعحزنُ ٕٛإيٗٝز بذٌ قذسَٖٛز ًذ ٢نعذزب اهلل ٚغذٓ١
ضغ ذذ ٍٛاهلل ق ذذً ٢اهلل ً ٝذذ٘ ٚوي ذذ٘ ٚغ ذذًِ أوٝزْذذنز  َٚ .ذذٔ كً ذذو ا ك ذذززض  :ايتًػ ذذتزت
ايٛدَٓٚ ١ٝز أدط ٔ ا٭َِ ايهزي َٔ ١ايٗٝذٛز ٚايٓكذزضٚ ٣

ٖذِ نُذز ٖذ ٛايؿذ ٕ

ٓس ا عهًُر .ايعكذٌ ٚايذطأٚ ٟايفٓذ ٕٛايتزغذس ٠نُذز ٖذٓ ٛذس بعذه ا ذعهًُر .
ايطٚاٜزت ايهزشب ١نُز ٖٓ ٛس فطم ايؿٝعٚ ١ايكٛفٚ ١ٝ

ٖذِ  .ا٭ٖٚذزّ ٚا٭وذّ٬

ٚا ٓزَزت ٚإحيز ٤ايؿٝزطر نُز ٖٓ ٛس ايكٛف . ١ٝاز ز ٤نؿري ايبٝذب َٚعطفذ١
ايعًِ ايًسْ ٞنُز ٓس ايكٛف.)71(١ٝ

( )71اْفطَ :كسَزت

ا٫فرتام ٚا٭ٖٛاْ ٤زقط بٔ بسايهط ِٜايعكٌ م . 88
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كزغعزن  :اٯٍ ٚا٭قحزب ٚايػًري
كٝذذس ٠أٖذذٌ ايػذذٓ١

شيذذو  :وذذب اٯٍ ٚا٭قذذحزب ٚكذذٛق ِٖ ٚايرتنذذ ٞذذِٓٗ

ٚاكبزع غب ٚ ًِٗٝسّ إٜصاٚ ِٗ٥اييعٔ ف . ِٗٝكز٥س أٌٖ ا٭ٖٛاَ : ٤ذِٓٗ َذٔ ذ٬
شيو ٚظاز أ ٚطعٔ

ٚاْعككذِٗ أ ٚغذبِٗ

اٯٍ أ ٚا٭قحزب ٚايػذًري ايكذز

 ٚعِٖ ٚخزيري غبٚ ًِٗٝططٜكعِٗ.
زؾطان  :أ ١ُ٥ا ػًُر  ٠٫ٚٚأَٛضِٖ
ٜس ٜٔأٌٖ ايػٓ ١بزيٓك هلِ  ٚسّ ؿِٗ أ ٚاخلطٚج ًَٓٚ ِٗٝزظ عِٗ ا٭َط َذز
زاَٛا حيهُ ٕٛبؿطٜع ١اٱغٚ ّ٬ايػذُع ٚاييز ذ ١هلذِ

ا عذطٚف ٚظذٛاظ ايكذ٠٬

رط ٚفذذزظط َذذٔ ا ػذذًُر ٚ .خذذزيري أٖذذٌ ا٭ٖذذٛا : ٤فُذذِٓٗ َذذٔ أٚظذذب
خًذذري نذذٌ بٳ ذ
اخلطٚج ً ٢أٚيٝز ٤ا٭َٛض ْٚعع ٜس اييز ٚ ١كتطٜل اجلُز  َٔٚ ١ايٓزؽ َذٔ ذ٬
َسآٖ ١ايفز ر ٚإ زْعِٗ ً ٢بس ِٗ ٚظًُِٗ  ٚؿِٗ ٚرلزز عِٗ.
ٖص ٙأِٖ ا٭ق ٍٛاييت خزيري فٗٝز أٌٖ أٌٖ ايبسع ٚا٭ٖذٛآٖٚ ٤ذزى أقذ ٍٛأخذط٣
ذلًٗز ا ي٫ٛت(.)72
املبحث السادس :جوود احملدثني يف تدوين العقيدة والرد على املخالفني ،وبيان أهه الكتب
املؤلفة يف ذلك يف القرون اخلنسة األوىل
ن ذذزٕ يًُح ذذسدر أد ذذط ن ذذب

احلت ذذزظ ً ذذ ٢ايؿ ذذطٜع ١اٱغ ذذ ١َٝ٬غ ذذً َ ١ُٝذذٔ

ايعبٚ ٝايعبس ٌٜنُز ظز ٤بٗز ايطغ ٍٛقً ٢اهلل ًٚ ٘ٝوي٘ ٚغًِ ٜٚعهذ شيذو
َٔ خ ٍ٬اٖعُزَِٗ بهٌ َز ٚضز ٔ ايٓيب قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ َٔ قذ ٍٛأ ٚفعذٌ أٚ
ككطٜذذط ٚكذذس ٜٔٚشيذذو ٚمتٝٝذذع ايكذذحَٓ ٝذذ٘ ٚايػذذكٚ ِٝفذذل قٛا ذذس ًُٝذذ ١قذزضَ١
َهذذيطزٚ . ٠ميهذذٔ إٔ ْذذٛظع ايكذذٍٛ

بٝذذزٕ ظٗذذٛز احملذذسدر

دلذذزٍ ايعكٝذذس٠

ا٭َٛض ايعزي: ١ٝ

( )72اْفطَ :كسَزت

ا٭ٖٛا ٤م 115ذ  117أق ٍٛايتطم ٚا٭زٜزٕ ٚا صاٖب ايتهط ١ٜيػتط احلٛاي ٞم.20
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ٚ ٫ا عكذززان ٚايذس  ٠ٛهلذز ٚ .غذ كِٗ ٚنَٗ٬ذِ
 1ذ ايععاَِٗ يعكٝس ٠ايػًري ق ٛن
ٖذذصا ايبذذزب نذذث  ٫ميهذذٔ وكذذطٚ ٙميهذذٔ ايٛقذذٛف ًذذ ٢نَٗ٬ذذِ َذذٔ خذذٍ٬
َيزيع ١ا ٪يتزت ا ٓكٛي َٔٚ ِٗٓ ١خ ٍ٬نعب ايػ ٚايعزضٜذ ٚ
 2ذ كذذس ٜٔٚايهعذذب ٚمجذذع ا٭وززٜذ ٚاٯدذذزض

ٖز .

بٝذذزٕ كٝذذس ٠ايػذذًري ٖٚ .ذذص ٙايهعذذب

احلسٜث ١ٝاييت كعهُٔ كٝس ٠ايػًري ْ ٛزٕ :
ايٓ ذذٛع ا٭ : ٍٚايهع ذذب اجلزَع ذذ ١يٮوززٜذ ذ ا ػ ذذٓس٠

ايعك ٝذذسٚ ٠

ٖ ذذز َث ذذٌ

نعذذب اجلٛاَذذع ٚا كذذٓتزت ٚا ػذذزْٝس ٚايكذذحزح ٚا ػذذعدطظزت ٚ
ٚقس ككسَت اٱؾزض ٠إيٗٝز

ٖذذز

ا بح ايثزْ.ٞ

ايٓذذٛع ايثذذزْ : ٞايهعذذب ا تذذطز٠

ظزْ ذبٺ أ ٚأنثذذط َذذٔ ظٛاْذذب ا ٫عكذذزز ٖٚذذٞ

ن ذذث  ٠ظذ ذذسان بعه ذذٗز ٚقذ ذذًٓز ن ذذزَ ٬أْ ٚزقك ذذنز ٚبعه ذذٗز َذ ذذز ظاٍ

وٝذ ذذع

ا تكٛزات .
ٚغٛف أشنط أِٖ ٖذص ٙا كذٓتزت وػذب ايعػًػذٌ ايعذزضخي ٞيٛفٝذزت َ٪يتٗٝذز
َؿ ان يًُيبٛع َٓٗز .
ف ُُٔ شٴنط ي٘ ك يٝري

ا ٫عكزز

ايكط ٕٚاخلُػ ١ا٭ٚىل(:)73

)1

بساهلل بٔ ا بزضى بٔ ٚان احلٓفً ( ٞتٖ181ذ ).

)2

بس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾ ( ٞت ٖ 197ذ ) .يذ٘ :نعذزب ( ايكذسض َٚذز ٚضز
شيو َٔ اٯدزض ) .

 )3حي ٢ٝبٔ غعٝس بٔ فطٚر ايعُ ُٞٝايكيزٕ ايبكط( ٟت ٖ198ذ ) .
 )4أب ٛبٝس ايكزغِ بٔ غًزّ (ت ٖ224ذ )  .ي٘  :نعزب اٱميزَٕ .يبٛع .
 )5حي ٢ٝبٔ بساهلل بٔ به احلٓفً( ٞت ٖ226ذ ) .
 )6أب ٛبساهلل ْٴعِٝٴ بٔ محزز ا طٚظ( ٟت ٖ228ذ )

( )73اقعكطت ً ٢ايكط ٕٚاخلُػ ١ا٭ٚىل ٖ٫عُزَٗز بز٫غٓزز

ْكٌ ا٭وززٚ ٜاٯدزض  ٖٞٚا٭قٌ يًهعب ا ٪يت ١بعس شيو

زيبزن.
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ب ذذساهلل ب ذذٔ ذلُ ذذس ب ذذٔ ب ذذساهلل اجل ٵعتٹذ ذ ٞؾذ ذٝذٴ ايبد ذذزض( ٟت  ٖ229ذ ذ ) .ي ذذ٘
نعزب ( :ايكتزت )  ( ٚايطز ً ٢اجلُٗ. ) ١ٝ

 )8أبذذ ٛبهذذط بذذساهلل بذذٔ ذلُذذس بذذٔ أبذذ ٞؾذذٝب ١ايعبػذذٖ235 ( ٞذ ذ ) .يذذ٘ نعذذزب ( :
اٱميذذزٕ ) ظذذع ٤و ذذسٜثْ ٞؿذذط ٙا٭يب ذذزْ ٞضمحذذ٘ اهلل غذذٓ ٖ1385 ١ذذ أبذذ ٛذلُ ذذس
إغحزم بٔ إبطاٖ ِٝا عطٚف بزبٔ ضاٖ( ٜ٘ٛت ٖ238ذ) .
 )9أبذذ ٛاحلػذذٔ بذذسايععٜع بذذٔ حيٝذذ ٢ايهٓذذزْ( ٞتٖ240ذ ذ ) .يذذ٘ نعذذزب ( :احلٝذذس٠
ٚا ٫عصاض

ايطز ً َٔ ٢قزٍ خبًل ايكطوٕ ) ْؿط سَ ٠طات .

 )10أمحس بٔ ذلُس بٔ وٓبٌ ايؿٝبزْ( ٞت ٖ241ذ ) .ي٘ نعزب ( أق ٍٛايػٓ) ١
 ( ٚايذذطز ًذذ ٢ايعْززقذذٚ ١اجلُٗٝذذٚ ( ) ١فهذذز ٌ٥ايكذذحزبَ ) ١يب ٛذذٚ . ١يذذ٘
نعزب ( اٱميزٕ ).
 )11ذلُذذس بذذٔ حيٝذذ ٢بذذٔ أبذذُ ٞذذط ايعذذسْ ( ٞت ٖ243ذ ذ ) يذذ٘ نعذذزب ( :اٱميذذزٕ )
َيبٛع .
قطٳّ ( ٖ253ذ ) .يذ٘ ( :ا٫غذعكزَ١
 )12أب ٛزقِ خٴؿٳٝـِ بٔ أش ٵ

ايػذٓٚ ١ايذطز ًذ٢

أٌٖ ا٭ٖٛا.) ٤
 )13أبذذ ٛبذذساهلل ذلُذذس بذذٔ إمسز ٝذذٌ ايبدذذزض( ٟت ٖ256ذ ذ ) .يذذ٘ ( :خًذذل أفعذذزٍ
ايعبزز ٚايطز ً ٢اجلُٗ ١ٝأقحزب ايععيَ ) ٌٝيبٛع(ٚ .أخبزض ايكتزت ).
 )14إمسز  ٌٝبٔ حي ٢ٝا عْذ ٞكًُٝذص ايؿذزفع ٞا ؿذٗٛض ( ت  ٖ264ذ ).يذ٘ :نعذزب (
ؾطح ايػٓ.) ١
 )15أبذذ ٛظض ذذ ١بٝذذساهلل بذذٔ بذذسايهط ِٜايذذطاظ ( ٟذ ٖ264ذ ذ ) .يذذ٘ ( ايذذطز ًذذ ٢أٖذذٌ
ا٭ٖٛاَ ) ٤يبٛع .
 )16أب ٛبهط أمحس بٔ ذلُس بٔ ٖزْ ٧ا٭دطّ كًُٝص اٱَزّ أمحذس (ت ٖ273ذذ) .يذ٘:
نعزب ( ايػٓ.) ١
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 )17وٓبٌ بٔ إغحزم بٔ ٖ( ٍ٬ت ٖ273ذ ) .ي٘ :نعزب ( ايػٓ.) ١
 )18أب ٛزاٚز غًُٝزٕ بٔ ا٭ؾع ايػجػعزْ ٞا عذٛف ٢غذٓ ٖ275( ١ذ ) يذ٘ :نعذزب (
ايػٓ (ٚ .) ١ايبع ) (ٚ .ايطز ً ٢أٌٖ ايكسض)  ( ٚفهز ٌ٥ا٭ْكزض ) .
 )19ابٔ قعٝبذ ١ايذسٜٛٓض ٖ277( ٟذ ) .يذ٘ :نعذزب ( ا٫خذع٬ف

ايًتذي ٚايذطز ًذ٢

اجلُٗٚ ١ٝا ؿبْٗ ) ١ؿط سَ ٠طات ٚ .نعزب ( ك  ٌٜٚرلعًري احلسْ ) ٜؿط
سَ ٠طات (ٚايطز ايكز ٌ٥خبًل ايكطوٕ)  (ٚفهز ٌ٥أب ٞبهط ايكسٜل).
ا ٫عكذذزز ) ْؿ ذذطٖز أب ذذ ٛب ذذساهلل

 )20أبذذ ٛو ذذزمت اي ذذطاظٖ277( ٟذ ذ ) .ي ذذ٘ ( :ضغ ذذزي١
ذلُٛز احلساز.

 )21وذذطب بذذٔ غذذعٝس ايهطَذذزْ ٞكًُٝذذص أمحذذس بذذٔ وٓبذذٌ ( ذ ٖ280ذ ذ ) .يذذ٘ نعذذزب
(ايػٓ. ) ١
)22

ثُذذزٕ بذذٔ غذذعٝس ايذذساضَ( ٞت ٖ280ذ ذ ) .يذذ٘ نعذذزب ( ايذذطز ًذذ ٢اجلُٗٝذذ) ١
ٚنعزب ( ايطز ً ٢بؿطا طٜػَ ) ٞيب ٛزٕ.

قزٍ ابٔ ايك ِٝضمح٘ اهلل
ا كٓت١

اظعُزع اجلٛٝف اٱغٚ( :١َٝ٬نعزبز َٔ ٙأظٌ ايهعب

ايػذٓٚ ١أْتعٗذز ٜٓٚببذ ٞيهذٌ طزيذب غذَٓ ١ذطاز ٙايٛقذٛف ًذَ ٢ذز نذزٕ

ً ٘ٝايكحزبٚ ١ايعزبعٚ ٕٛا٭ ١ُ٥إٔ ٜكطأ نعزبٚ .٘ٝنزٕ ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ كُٝٝذ١
ضمح٘ اهلل ٜٛق ٞبٗص ٜٔايهعزبر أؾسٸ ايٛقٜٚ ١ٝعفُُٗز ظسان ٚفُٗٝز َذٔ ككطٜذط
ايعٛوٝس ٚا٭مسزٚ ٤ايكتزت بزيعكٌ ٚايٓكٌ َز يٝؼ

ُٖز ) (.)74

 )1أب ٛإغحل إبطاٖ ِٝبٔ إغحل احلطب( ٞت  ٖ285ذ ) .يذ٘ :ضغذزي١

إٔ ايكذطوٕ ذ

رلًٛمَ .يب ( ٚ ١ ٛز ٌ٥٫ايٓب. ) ٠ٛ
 )2ذلُذذس بذذٔ ٚنذذزح ايك ذططيب (ٖ286ذ ذ ) .يذذ٘ :نعذذزب ( ايبس ذذٚ ١ايٓٗذذ ٗٓ ٞذذز ).
َيبٛع .
 )3أبذذ ٛبهذذط ُذذط ٚبذذٔ أبذذ ٞزقذذِ ايهذذحزى بذذٔ رلًذذس ايؿذذٝبزْٖ287( ٞذ ذ ) .يذذ٘:
(ايػذذَٓ ) ١يبذذٛع .بذذساهلل بذذٔ اٱَذذزّ أمحذذس بذذٔ وٓبذذٌ (  ٖ290ذذ) .يذذ٘ نعذذزب:
( )74اظعُزع اجلٛٝف اٱغ ١َٝ٬م . 143
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(ايػْٓ ) ١ؿذط ذسَ ٠ذطات أوػذٓٗز بعحكٝذل ز /ذلُذس غذعٝس ايكحيذزْٚ ٞيذ٘
نعزب ( ايطز ً ٢اجلُٗ.) ١ٝ
 )4ذلُذذس بذذٔ ْٳكٵ ذط ا ذذطٚظٖ294( ٟذ ذ ).يذذ٘ :نعذذزب ( ايػذذٓٚ ) ١يذذ٘ ( كعفذذ ِٝقذذسض
ايكَ ) ٠٬يب ٛزٕ.
 )5احلهِ بٔ َعبس اخلعا ٖ295( ٞذ) .ي٘ :نعزب ( ايطز ً ٢اجلُٗٚ ) ١ٝنعذزب (
ايػٓ.) ١
 )6ذلُذذس بذذٔ ثُذذزٕ بذذٔ ذلُذذس ا عذذطٚف بذذزبٔ أبذذ ٞؾذذٝبٖ297 ( ١ذ ذ ) .يذذ٘ :نعذذزب
(ايعطف َٚز ٚضز فَ ) ٘ٝيبٛع.
 )1أبذذ ٛبهذذط ظعتذذط بذذٔ ذلُذذس ايتطٜذذزبٖ301( ٞذذ ) .يذذ٘ :نعذذزب ( ز٥٫ذذٌ ايٓبذذ) ٠ٛ
ٚنعزب ( ايكسض ) ( قتزت ا ٓزفل ) ايث٬دَ ١يب.١ ٛ
)2

أب ٛبسايطمحٔ أمحس بذٔ ؾذعٝب ايٓػذز ( ٞ٥ذ  ٖ303ذ ) .يذ٘ ( :خكذز٥ل أَذ
ا ذذَٓ٪ر ًذذ ٞبذذٔ أبذذ ٞطزيذذب) َٓ( ٚزقذذب أقذذحزب ضغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل ًٝذذ٘
ٚغًِ) َيب َٔ ٖٞٚ ١ ٛنُٔ غٓٓ٘ ايهرب ٣ا يب. ١ ٛ

 )3ذلُذذس ب ذذٔ ظط ٜذذط ايي ذذرب ٟؾ ذذٝذ ا تػذذطٚ ٜٔإَ ذذزَِٗ ( ٖ310ذذ ) .ي ذذ٘ :نع ذذزب
(قط ٜايػٓ (ٚ ) ١ايعبك

َعزمل ايسَ ) ٜٔيب ٛزٕ.

 )4أب ٛبهط أمحس بٔ ذلُس اخل ٍ٬ا عٛف ٢غٓ ٖ311( ١ذ ) .يذ٘ :نعذزب ( ايػذٓ) ١
َيبٛع

غبع ١أظعا ٖٛٚ ٤نعزب نب

ف ِٝايٓتع .

 )5أب ٛبهط بٔ خعمي( ١ت ٖ311ذ ) .ي٘ ( :نعزب ايعٛوٝس ٚإدبزت قتزت ايطب ذع
ٚظٌ ) َيبٛع.
 )6أب ٛبهط بذٔ أبذ ٞزاٚز ( ٖ316ذ ) .يذ٘ َٓفَٛذ١

ايعكٝذسَ ٠يب ٛذٚ ١يذ٘ نعذزب

(ايكسض ) ٚنعزب ( ايبع ٚايٓؿٛض) َيبٛع.
 )7أب ٛبساهلل ايعب بٔ أمحس بٔ غًُٝزٕ ايعب ٖ317( ٟذ ).ي٘ :نعذزب ( ٚقذري
اٱميزٕ ٚوكز٥ك٘ ٚاٱغٚ ّ٬ؾطا٥ع٘ ٚاٱوػزٕ َٓٚزظي٘ ).
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 )8أبذذ ٛظعتذذط أمحذذس بذذٔ ذلُذذس بذذٔ غذذ ١َ٬ا٭ظز ٟاييحذذز( ٟٚت ٖ321ذ ذ ) .يذذ٘:
(ايعكٝس ٠اييحزَ ) ١ٜٚيبٛع ٚي٘ س ٠ؾطٚح .
 )9أب ذذ ٛاحلػ ذذٔ ا٭ؾ ذذعط( )75(ٟت  ٖ324ذ ذ ).ي ذذَ٘ ( :ك ذذز٫تٴ اٱغ ذذَٝ٬ر ٚاخ ذذع٬ف
ا كذذًر )  ( ٚاٱبزْذذ ١ذذٔ أقذذ ٍٛايسٜزْذذ (ٚ )١ضغذذزي ١إىل أٖذذٌ ايثبذذط) نً ذٗز
َيب.١ ٛ
 )10ب ذذسايطمحٔ ب ذذٔ أب ذذ ٞو ذذزمت ( ٖ327ذ ذ ).ي ذذ٘ ( :نع ذذزب اي ذذطز ً ذذ ٢اجلُٗ ٝذذ) ١
ٚنعزب ( أقٌ ايػٓٚ ١ا عكزز ايس.)ٜٔ
 )11أب ٛاحلػٔ ذلُس بٔ أمحذس بذٔ بذسايطمحٔ ا ًيذ ٞايؿذزفع ٖ328( ٞذ ) .يذ٘:
نعزب ( ايعٓبٚ ٘ٝايطز ً ٢أٌٖ ا٭ٖٛاٚ ٤ايبسع ) َيبٛع.
 )12أب ٛذلُس ايرببٗزضٖ329( ٟذ ) .ي٘ :نعزب ( ؾطح ايػَٓ ) ١يبٛع.
 )13أب ٛأمحس ذلُس بٔ أمحذس بذٔ إبذطاٖ ِٝا٭قذبٗزْ ٞايعػذزٍ (ت  ٖ349ذ )  .يذ٘:
نع ذذزب ( ايط ٜ٩ذذٚ ) ١نع ذذزب ( ايػ ذذٓ ) ١نع ذذزب ( ايعفُ ذذ ) ١نع ذذزب (اٯ ٜذذزت
ٚنطاَزت ا٭ٚيٝز.) ٤
 )14أب ٛايكزغِ غذًُٝزٕ بذٔ أمحذس بذٔ أٜذٛب ايًدُذ ٞاييرباْذ( ٞت ٖ360ذ ) .يذ٘:
نعزب ( ايػٓ.) ١
 )15أب ٛبهط ذلُس بٔ احلػر اٯظط( ٟت ٖ360ذ ) .ي٘ :نعزب ( ايؿذطٜعْ ) ١ؿذط
ذذس َ ٠ذذطات أوػ ذذٓٗز بعحكٝذذل ز /ب ذذس اهلل اي ذذسَٝجٞ

غذذت دلً ذذسات  ٖٚذذٛ

نعزب نب ظزَع يهث َٔ قهزٜز ا ٫عكزز  َٔٚأوػٔ َز أيري
ايطابع ٚ .نعزب ( ايعكسٜل بزيٓفط إىل اهلل

ايكطٕ

اٯخطَ ) ٠يبٛع.

 )16أبذذ ٛايؿذذٝذ ذلُذذس بذذٔ بذذساهلل بذذٔ ظعتذذط ا٭قذذبٗزْٖ369( ٞذ ذ ).يذذ٘ :نعذذزب
(ايػٓٚ )١نعزب ( ايعفَُ ) ١يبٛع

مخؼ دلًسات .

( )75أب ٛاحلػٔ ضمح٘ اهلل َط بث٬د ١أطٛاض :اييٛض ا٭ ٍٚنزٕ ً ٢ا ٫ععاٍ دِ ظزْبِٗ ٚاْعٗج َٓٗجزن َبزٜطان دِ نزٕ وخط
أَط ٢ً ٙايػٓ َٔ ١و ٝايعُٖ ٚ ّٛصا اييٛضأيري َ٪يتزت َٛافك٘  ٫عكزز أٌٖ ايػٓ ٖٞٚ ١ا طازٖٓ ٠ز .
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 )17أب ٛبهط أمحس بٔ إبطاٖ ِٝاٱمسز  ًٞٝايؿزفعٖ371( ٞذ ).يذ٘ نعذزب ( :كٝذس٠
أ ١ُ٥احلسَ ) ٜيبٛع.
 )18أب ذذ ٛاحلػ ذذر ذلُ ذذس ب ذذٔ أمح ذذس ا ًي ذذ ٞايؿ ذذزفع ٞا ك ذذط ( ٨ذ  ٖ377ذذ ).ي ذذ٘ :
(ايعٓبٚ ٘ٝايطز ً ٢أٌٖ ا٭ٖٛاٚ ٤ايبسع ) َيبٛع .
 )19أب ٛوتل ُط بذٔ أمحذس ا عذطٚف بذزبٔ ؾذزٖر (  ٖ385ذ ) .يذ٘ :نعذزب (ؾذطح
َصاٖب أٌٖ ايػَٓٚ ١عطف ١ؾطا٥ع ايسٚ ٜٔايعُػو بزيػذَٓ ) ١يبذٛع ٚيذ٘ (
فهز ٌ٥فزطُ ١بٓت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ًٚ ٘ٝغًِ ) َيبٛع .
 )20أب ذذ ٛاحلػذ ذذٔ ًذ ذذ ٞبذ ذذٔ ُذ ذذط ايذ ذذساضقيين (ٖ385ذ ذذ ).يذ ذذ٘ :نعذ ذذزب ( ايٓذ ذذع) ٍٚ
(ٚايكتزت )  (ٚايط ) ١ٜ٩نًٗز أظعاَ ٤يب.١ ٛ
 )21أب ٛذلُس بساهلل بٔ أب ٞظٜس ايك ٚاْ ٞإَزّ ا زيه١ٝ

ٚقعذ٘ َ٬ ٚذ ١ا بذطب

(ت ٖ386ذذ ).يذذ٘ ( :ايطغذذزيَ ) ١يبذذٛع ٚهلذز ذذس ٠ؾذذطٚح ٚيذذ٘ ( ايػذذٓ( ٚ ) ١ايذذطز
ً ٢ايكسض.)١ٜ
 )22أبذ ٛبذذساهلل بٝذذس اهلل بذٔ ذلُذذس بذذٔ بيذذ ١ايعهذرب( ٟت ٖ387ذذ ) .يذذ٘ :نعذزب
(اٱبزْ ٔ ١ؾطٜع ١ايتطق ١ايٓزظٚ ١ٝدلزْب ١ايتطم ا صَ ٖٛٚ ) ١َٛا عطٚف بذ
(اٱبزْ ١ايهربَ )٣يبٛع

غذع ١دلًذسات ٖٚذَ ٛذٔ أٚغذع ايهعذب ٚامجعٗذز

ٚأ عضٖذذز  ( ٚايؿذذطح ٚاٱبزْذذ ١ذذٔ أقذذ ٍٛايسٜزْذذٖٚ ) ١ذذ ٛا عذذطٚف بذ ذ ( اٱبزْذذ١
ايكبطَ ) ٣يبٛع

دلًس ٚاوس .

 )23ذلُذ ذذس بذ ذذٔ إغذ ذذحزم بذ ذذٔ ذلُذ ذذس بذ ذذٔ حيٝذ ذذ ٢بذ ذذٔ َٓذ ذذس( ٙت ٖ395ذ ذ ذ ).يذ ذذ٘:
نعزب(ايعٛو ٝذذس ) ٚنع ذذزب ( اٱمي ذذزٕ ) ٚنع ذذزب ( اي ذذطز ً ذذ ٢اجلُٗ ٝذذ.) ١
ٚنعزب ( ايكتزت) .نًٗز َيب.١ ٛ
 )24أب ٛبس اهلل ذلُس بٔ بذس اهلل بذٔ أبذ ٞظَذٓر (  ٖ399ذ ).يذ٘  :نعذزب (أقذٍٛ
ايػَٓ ) ١يبٛع.
 )25أبذذ ٛايكزغذذِ ٖبذذ ١اهلل بذذٔ احلػذذٔ بذذٔ َٓكذذٛض ايذذطاظ ٟاي٬يهذذز ٞ٥ايؿذذزفع( ٞت
ٖ418ذ ) .ي٘ :نعزب ( ؾطح أق ٍٛا عكزز أٌٖ ايػذٓ ١اجلُز ذ ) ١طبذع
مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت
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دلًذذسات بعحكٝذذل ز /أمحذذس غذذعس محذذسإ ٖٚذذ ٛنعذذزب فذذ ِٝايٓتذذع عٜذذط
ا زز َٔٚ ٠أِٖ ايهعب اييت ٚقًعٓز َٔ ايكطٕ اخلزَؼ ٚي٘ نعزب (نطاَزت
ا٭ٚيٝزَ ) ٤يبٛع

دلًس .

 )26أبُ ٛط ٚأمحس بٔ ذلُس بٔ بس اهلل اييًشُٳٓه ٞا٭ْسيػذ( ٞت ٖ429ذذ) .يذ٘:
نعزب ( ايٛق ٍٛإىل َعطف ١ا٭قٍٛ
ا دعكذذط٠

َػز ٌ٥ايعكٛز

ايػذٓ( ٚ )١ايطغذزي١

َذذصاٖب أٖذذٌ ايػذذٓٚ ١شنذذط َذذز زضج ًٝذذ٘ ايكذذحزبٚ ١ايعذذزبعٕٛ

ٚخٝزض ا٭َ ( ٚ ) ١ايطز ً ٢ايبزطٓ. ) ١ٝ
 )27أبْ ٛع ِٝأمحس بٔ بساهلل ا٭قبٗزْ ( ٞت  ٖ430ذ ).يذ٘  ( :اٱَزَذٚ ١ايذطز ًذ٢
ايطافهَ ) ١يبٛع  ( ٚفهز ٌ٥اخلًتز ٤ا٭ضبعٚ ١

ِٖ ) َيبذٛع ٚشنذط يذ٘

أٜه ذذز ( ايك ذذسض )  (ٚب ٝذذزٕ و ذذس ٜايٓ ذذع ( ٚ ) ٍٚأو ذذٛاٍ ا ٛو ذذس( ٚ ) ٜٔز ٥٫ذذٌ
ايٓب ( ٚ )٠ٛاخلكز٥ل

فهز ًٞ ٌ٥بٔ أب ٞطزيب ) .

جع ٟاحلٓتذذ( ٞت ٖ444ذ ذ ).يذذ٘:
 )28أبذذْ ٛكذذط بٝذذساهلل بذذٔ غذذعٝس بذذٔ وذذزمت ايػِّ ذ ٵ
نعذذزب ( اٱبزْذذ١

ايذذطز ًذذ ٢ايذذعا٥بر

َػذ ي ١ايكذذطوٕ )  ( ٚايطغذذزي ١٭ٖذذٌ

ظبٝس ) َيب. ١ ٛ
 )29أبذذُ ٛذذط ٚثُذذزٕ بذذٔ غذذعٝس ايذذساْ ٞذذزمل ا٭ْذذسيؼ ( ت ٖ444ذ ذ ).يذذ٘ نعذذزب
(ايطغزي ١ايٛاف ١ٝصٖب أٌٖ ايػٓ١
 (ٚايػٓٔ ايٛاضز٠

ا ٫عكززات ٚأقذ ٍٛايذسٜزْزت ) َيبذٛع

ايتنت ٛ ٚاًٗ٥ز ٚايػز ٚ ١أؾطاطٗز) َيبٛع.

 )30أبذذ ٛثُذذزٕ إمسز ٝذذٌ بذذٔ بذذسايطمحٔ ايكذذزب ْٞٛايٓٝػذذزبٛضٖ449( ٟذ ذ ) .يذذ٘:
نعزب ( كٝس ٠ايػًري أقحزب احلسَ ) ٜيبٛع  ٖٞٚضغزي ١ق ١ُٝظزَع.١
 )31اٱَ ذذزّ أمح ذذس ب ذذٔ احلػ ذذر ايبٗٝك ذذ ٞا ع ذذٛف ٢غ ذذٓ ٖ458( ١ذ ذ ) .ي ذذ٘ :نع ذذزب
(ا ٫عكزز ) ٚنعزب ( ا٭مسزٚ ٤ايكذتزت ) ٚنعذزب ( ؾذعب اٱميذزٕ ) ٚنًذٗز
َيب.١ ٛ
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 )32أب ٛبهط أمحس بٔ ً ٞبٔ دزبت اخليٝب ايببساز ٟايؿذزفع ٞوذزفي ا ؿذطم (
ايكذذتزت ) ْؿذذط بعحكٝذذل

تٖ463ذ ذ ) .يذذ٘ ( :ظذذٛاب ذذٔ غذذ٪اٍ أٖذذٌ زَؿذذل
مجزٍ ع. ٕٚ

 )33أبذذً ٛذذ ٞاحلػذذٔ بذذٔ أمحذذس ابذذٔ ايبٓذذز ٤ايببذذساز ( ٟت ٖ471ذ ذ ) .يذذ٘ نعذذزب :
(ا دعزض

أق ٍٛايػَٓ ) ١يبٛع.

 )34أب ٛإمسز  ٌٝبساهلل بٔ ذلُس اهلط ( ٟٚت ٖ481ذ ).يذ٘  ( :ا٭ضبعذر
ايعٛوٝس ) َيبٛع  (ٚشّ ايهَ ) ّ٬يبٛع

ز٥٫ذٌ

مخؼ دلًسات .

 )35أب ٛا فتط َٓكٛض بٔ ذلُذس ايػذُعزْ ٞا ذطٚظ ٟايؿذزفع ( ٞذ  ٖ489ذ ) .يذ٘ ( :
اْ٫عكزض ٭قذحزب احلذسْ ) ٜؿذط فكذ٫ٛن َٓذ٘ ز /ذلُذس وػذر اجلٝعاْذٞ
ٚي٘ ( َٓٗزج ايػٓ( ٚ ) ١ايكسض).
ٖصا ٚكٓكػِ ٖص ٙا ٪يتزت إىل أقػزّ:
فُذذٔ و ٝذ احلجذذِ َٗٓ :ذذز ا دعكذذط َٗٓٚذذز ا عٛغذذة َٗٓٚذذز ا يذذ ٍٛايبػذذٝة(.)76
 َٔٚو ٝا ٓٗج َٗٓ :ز َز نزٕ ً ٢غب ٌٝايعط
ايععط

ط

كٝس ٠أٌٖ ايػذٓ ١زٕٚ

يؿبٗزت ا دزيتر ٚايطز ًٗٝزَٗٓٚ .ز َز نزٕ ً ٢غذب ٌٝايذطز ٚايذٓكه

يعكز٥س ا دذزيتر ٚبٝذزٕ فػذززٖزَٚ .ذٔ وٝذ احملعذَٗٓ : ٣ٛذز َذز نذزٕ

َٛنذٛع

 ٬٭ ًب َػز ٌ٥ا ٫عكزز.
ٚاو ٺس أَٛ ٚن ٛزت َعَٗٓٚ .)77(١ٓٝز َز نزٕ ؾزَ ن

( َٔ )76أنرب ٖص ٙا كززض ٚأٚغعٗز اييت ٚقًعٓز ( :ايػٓ ) ١يًدٚ ( ٍ٬ايػٓ) ١يعبساهلل بٔ أمحس ( ٚايػٓ٫ ) ١بٔ أب ٞزقِ
ٚنعزبز ايساضَٚ ٞايؿطٜع ١يٰظطٚ ٟاٱبزْ٫ ١بٔ بي ( ٚ ١ؾطح أق ٍٛا عكزز أٌٖ ايػٓ ) ١ي٬يهزٚ .ٞ٥نًٗز َيب.١ ٛ
( )77أِٖ ا ٛانٝع ا يطٚق١

نعب ا ٫عكزز ميهٔ كًدٝكٗز فُٝز : ًٜٞ

 1ذ كعف ِٝايكطوٕ ٚايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛايصٜ ٟعهُٔ احملزففًُٗٝ ١ز َٔ ايعحطٜري ٚككسميٗز ً ٢اهل.٣ٛ
 2ذ إدبزت ا٭مسزٚ ٤ايكتزت هلل ع ٚظٌ ايٛاضز٠
 3ذ أدبزت ايكسض .

ايٛوْٚ ٞت ٞايٓكز٥ل ٚايعٛٝب إدبزت ب ٬متثْٚ ٌٝت ٞب ٬كعي.ٌٝ

 4ذ إدبزت إَزَ ١اخلًتزٚ ٤ايطز ً ٢ا دزيتر .

 5ذ أدبزت وكٛم اٯٍ ٚا٭قحزب ٚبٝزٕ َهزْعِٗ
ٚقس ككسّ

ايس. ٜٔ

ا بح اخلزَؼ أِٖ أق ٍٛا ٫عكزز ٚبٝزٕ رلزيت ١أٌٖ ا٭ٖٛا ٤فٗٝز .
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 َٔٚو ٝاٱغٓزز َٗٓ :ز َز نزٕ َػٓسان  ٖٛٚا٭ ًب َٗٓٚ .ذز َذز وذصفت أغذزْٝسٙ
طًب ذنز ي٬خعكذذزض ٚ .قذذس وطقذذت ًذذ ٢شنذذط أمسذذز ٤ا ٪يتذذزت ٚبٝذذزٕ ا يبذذٛع َٓٗذذز
ٚشيو يعس ٠فٛا٥س َٓٗز :
َ عطف ١كٝس ٠ايػًري ايٓكَ َٔ ١ٝكززضٖز ا٭قً.١ٝ
 كػٗ ٌٝايطظٛع إيٗٝز ٚاٱفززَٗٓ ٠ز ٔ أضاز شيو.
 ايٛقٛف ً ٢ظٗس أ ١ُ٥احلسٜ

ٖصا اجلزْب .

 كٛدٝل ا٭قٛاٍ ا ٓكٛي ١إىل قزًٗٝ٥ز .
خــــامتة :
 1ذ َس ٣ايعيزبل ايهب بذر ٖذص ٙايهعذب َذع نثطكٗذز ٚاخذع٬ف َ٪يتٗٝذز ظَزْذزن
َٚهزْزن ْٚػبزن َٚصٖبزن ممز ٜسٍ ً ٢قذحَ ١ذٓٗج أٖذٌ ايػذٓٚ ١غذَ٬ع٘ َذٔ
ا٫خذذع٬ف خبذذ٬ف أٖذذٌ ايبذذسع ايذذصٜ ٫ ٜٔثبعذذً ٕٛذذ ٢قذذ ٫ٚ ٍٛكػذذعك ِٝهلذذِ
كٝس ٌ٠ف ْذت كذط ٣نثذط ٠اخلذ٬ف ٚكٓ ٛذ٘ فُٝذز بٝذِٓٗ بذٌ فُٝذز بذر اييز٥تذ١
ايٛاوس ٠سػب ايعَزٕ ٚا هزٕ ٖٚصا بػبب سّ ككٝٸسِٖ مبز نزٕ ًٝذ٘ غذًري
ا٭َٚ ١اكبز ِٗ يٮٖٛا ٤ا عب  ٠ا عجسز. ٠
 2ذ ٚممز ٜػعتٝس ٙايبزو ٴ ذ ٚقس ٚقري ًٖ ٢ص ٙايهعب ا كٓت١

ايعكٝس ٠ذ ايعٝكٔٴ

َذذٔ إٔ نذذث ان َذذٔ ؾذذٛٝر اٱغذذٚ ّ٬أُ٥ذذ ١ايذذس ٜٔا كذذًحر ا ع ذ خط ٜٔنذذزبٔ
كٚ ١ُٝٝكًُٝص ٙابٔ ايكٚ ِٝابٔ ايٛظٜط ايُٝزْٚ ٞاٱَزّ ايكٓعزْٚ ٞذلُذس بذٔ
بسايٖٛزب  ٚايؿٛنزْ ٞضمحِٗ اهلل مجٝعزن نًِٗ َعبعَ ٫ ٕٛبعذس َٚ ٕٛذز
ز ذٛا إيٝذ٘ َذٔ أقذذ ٍٛايذس ٜٔفًذٝؼ شيذو َذذٔ كًكذز ٤أْتػذِٗ أَ ٚذصٖبزن ظسٜذذسنا
اخرت  َٔ ٙٛقبًِٗ بذٌ ٖذِ كذزبع ٕٛخلذ ايكذط ٕٚقذحزب ١ضغذ ٍٛاهلل قذً ٢اهلل
ًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚظز ٤بعسِٖ ٚمبكزضْ ١ن َِٗ٬به ّ٬ايػزبكر ٜعه ا٭َط.
 3ذ إٔ ايػذًريٳ ذ ضمحٗذِ اهلل ذ نذزْٛا أ ًذِٳ ٚأفكذ٘ٳ ٚأوهذِٳ ٚأْكذ يٮَذ ١ممذٔ ظذذز٤
بعسِٖ; فٝجب اكبزع غبًِٗٝ
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 4ذ َعطف ذذ ١ا ذذطاز ب ذ ذ ( ايػ ذذًري )  ( ٚأٖ ذذٌ ايػ ذذٓٚ ١اجلُز ذذ ) ١فٗ ذذِ  :ايك ذذحزب١
ٚايعزبع ٕٛهلِ بإوػزٕ ٚأكبزع ايعزبعر  َٔٚاقعت ٢أدطِٖ ٚاٖعذس ٣بٗذسِٜٗ
ٚفذ ِٗٝا٭ُ٥ذذ ١ا عب ٛذذ : ٕٛنعٜذذس بذذٔ ًذذٚ ٞأبذذ ٞوٓٝتذذٚ ١ايثذذٛضَٚ ٟزيذذو
ٚايً ٝذ بذذٔ غذذعس ٚا٭ٚظا ذذٚ ٞايؿذذزفعٚ ٞأمحذذس  ..نذذٌ ٖذذ ٤٫٪نذذزْٛا ًذذ٢
كٝسٚ ٠اوس ٺَٗٓٚ ٠ج ٚاوسٺ.
 5ذ إٔ ا٭ ُ٥ذذ ١ا عبذذ ٛر َذذٔ أٖ ذذٌ ا ذذصاٖب ا ؿذذٗٛض : ٠ايع ٜذذسٚ ٟاحلٓتذذٚ ٞا ذذزيهٞ
ٚايؿذذزفعٚ ٞاحلٓبًذذٖ ٞذذ ٤٫٪نذذزْٛا ًذذ ٢ايػذذَٓٚ ١ذذٔ أُ٥ذذ ١ايػذذٓ ١مل ٜهْٛذذٛا
ظَُٗ ١ٝعيًَ ٫ٚ ١عععي ٫ٚ ١أؾعط ٫ٚ ١ٜقذٛف ٫ٚ ١ٝذ شيذو َذٔ ا٭ٖذٛا٤
بُٓٝذذز زلذذس نذذث ان ممذذٔ ٜٓػذذب إيذذَ ِٗٝذذٔ ا ع ذ خط ٜٔخيذذزيتِٗ

ا ٫عكذذزز

ٜٓٚعحٌ ٖص ٙا٭ٖٛا٤
 6ذ ٜٓ ٫هط إٔ

ن ّ٬بعه أٌٖ ايػَٓ ٚ ١كٓتزكِٗ َز خيذزيري ايكذٛاب  .قذزٍ

ؾٝذ اٱغ( :ّ٬أمجع مجٝع غًري ا ػذًُر ٚأُ٥ذ ١ايذسَ ٜٔذٔ مجٝذع اييٛا٥ذري
أْ ذذ٘ ي ذذٝؼ بع ذذس ضغ ذذ ٍٛاهلل أو ذذس َعك ذذ ٫ٚ ّٛذلت ذذٛظ  َ ٫ذذٔ اي ذذصْٛب  َ ٫ٚذذٔ
اخليزٜذز بذٌ َذٔ ايٓذذزؽ َذٔ إشا أشْذب اغذعبتط ٚكذذزب ٚإشا أخيذ كذبر يذ٘ احلذذل
فطظذع إيٝذذ٘ ٚيذذٝؼ ٖذصا ٚاظبٶذذز ٭وذس بعذس ضغذذ ٍٛاهلل قذذً ٢اهلل ًٝذ٘ ٚغذذًِ بذذٌ
جيٛظ إٔ ميٛت أفهٌ ايٓزؽ بعس ا٭ْبٝذزٚ ٤يذ٘ شْذب ٜبتذط ٙاهلل ٚقذس ختذًٝ ٞذ٘
َٔ زقٝل ايعًِ َز مل ٜعطف٘ ٚهلصا اكتكٛا ً ٢أْ٘ َز َٔ ايٓزؽ أوس إ٪ٜ ٫خص
َ ذذٔ قٛي ذذ٘  ٜٚذذرتى إ ٫ضغ ذذ ٍٛاهلل ق ذذً ٢اهلل ً ٝذذ٘ ٚغ ذذًِ) ( ٖٚ .)78ذذص ٙا٭خي ذذز٤ٴ
ت قًًٝذذ ١إىل ظزْذذب قذذٛابِٗ ٜٛٚظ ذسٴ أنذذعزف أنذذعزفٗز
ٚايذذع ٫ٴ

نذذ ّ٬أٖذذٌ

ايبسع ٚنعبِٗ ٚيهٔ ٖٓزى فطم نب ٷ بر اييز٥تعر  .قزٍ ؾٝذ اٱغ ّ٬ابذٔ
ك ١ُٝٝضمح٘ اهلل

بٝزٕ شيذوٚ ( :إشا قزبًٓذز بذر اييذز٥تعر :أٖذٌ ( احلذس) ٜ

ٚأٌٖ ( ايه ) ّ٬فزيصٜ ٟعٝب بعهٳ أٌِٖ احلس ٜٹ ٚأٌٖ اجلُز ١ٹ سؿ ِٛايكذٍِ ٛ
إمنز ٜعٝبِٗ بكً١ٹ ا عطف١ٹ أ ٚبكً ٹ ١ايتِِٗ .
( )78ظزَع ايطغز.)266/1( ٌ٥
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أَذ ذذز ا٭ :ٍٚفب ذ ذ ٕ حيعجذ ذذٛا ب وزز ٜذ ذ نذ ذذعٝت ٺ ١أَٛ ٚنذ ذذ ٛٺ ١أ ٚبآدذ ذذزض  ٫ككذ ذذً
ي٬وعجذذزج ; ٚأَذذز ايثذذزْ :ٞفب ذ ٕ ٜ ٫تُٗذذٛا َعٓذذ ٢ا٭وزز ٜذ ايكذذحٝح ١بذذٌ قذذس
ٜكٛي ٕٛايكٛير ا عٓزقهر ٜٗ ٫ٚعس ٕٚيًدطٚج َٔ شيو .
ٚا٭َط ضاظع إىل ؾ٦ٝر  :إَز ظٜزز ٠أقٛاٍ

َتٝسٜ ٠فٔ أْٗز َتٝس ٠نز٭وززٜ

ا ٛنذذٚ .١ ٛإَذذز أقذذٛاٍ َتٝذذس ٠يهذذِٓٗ ٜ ٫تُْٗٗٛذذز إش نذذزٕ إكبذذزع احلذذس ٜحيعذذزج
 ٫إىل قذذح ١احلذذسٚ ٜدزْ ٝذزن إىل فٗذذِ َعٓذذز ٙنإكبذذزع ايكذذطوٕ .فزخلًذذٌ ٜذذسخٌ
أ ٚن
ً َٔ ِٗٝكطى إوس ٣ا كسَعر  َٔٚزبِٗ َٔ ايٓزؽ فإمنز ٜعٝبِٗ بٗصا .
 ٫ٚضٜذ ذذب إٔ ٖذ ذذصا َٛظذ ذذٛزٷ

بعهذ ذذِٗ حيعجذ ذذ ٕٛب وزز ٜذذ َٛنذ ذذ١ ٛٺ

َػذ ذذزٌ٥

ا٭قذذٚ ٍٛايتذذطٚع ٚودذذزض َتععًذذٚ ١وهزٜذذزت ذ قذذحٝحٜٚ ١ذذصنطَ ٕٚذذٔ ايكذذطوٕ
ٚاحلذسَ ٜذز ٜ ٫تُٗذذَ ٕٛعٓذزٚ ٙضمبذذز كذ ٚيً ٙٛذ ٢ذ ك ًٜٚذ٘ ٚٚنذذعً ٙٛذ ٢ذ
َٛنع٘ .دِ أِْٗ بٗصا ا ٓك ٍٛايهذعٝريٹ ٚا عكذ ٍِٛايػذدٝريٹ قذس ٜٴهشتِّذ ٴطٕٚٳ ٜٚٴهٳذًًِّٕٛٳ
ٚٳ ٴٜبٳسِّ ٴٕٛٳ أقٛاَزن َٔ أ ٝزٕ ا٭َٚ ١جيًٗ ِْٗٛفتذ ٞبعهذِٗ َذٔ ايعتذطٜة

احلذل

ٚايععس ٢ً ٟاخلًل َز قس ٜه ٕٛبعه٘ خي ن َبتٛضان ٚقس ٜهذَٓ ٕٛهذطنا َذٔ ايكذٍِٛ
ٚظٚضان ٚقس ٜه َٔ ٕٛايبسعِ ٚايه٫٬تٹ اييت كٛظبٴ ًٝيش ايعكٛبذزتٹ فٗذصا ٜٓ ٫هذطٙ
إ ٫ظزٌٖٷ أ ٚظزملٷ ٚقس ضأٜت َٔ ٖذصا جز٥ذبٳ( .)79يهذٔ ٖذِ بزيٓػذب ١إىل
شيو نز ػًُر بزيٓػذب ١إىل بكٝذ ١ا ًذٌ  ٫ٚضٜذب إٔ

ٖذِ

نذث َذٔ ا ػذًُر َذٔ

ايفًذِ ٚاجلٗذٌ ٚايبذذسع ٚايتجذٛض َذذز ٜ ٫عًُذ٘ إَ ٫ذٔ أوذذز بهذٌ ؾذذًُ ٤ٞذزن يهذذٔ

رط ٜهٕٛٴ
نٌټ ؾ

ِٖ أنثطٴ ٚنٌ خ ٜهذٕٛ

بعهِ ا ػًُرٳ فٗٛ

فٗ ٛف ِٗٝأ ًٚ ٢أ فِٴٖٚ .هصا أٌٖ احلس ٜبزيٓػذب ١إىل

ٖذِ

ٖذِٚ .بٝذزٕ شيذو :إٔ

َ ذذز شن ذذط َ ذذٔ فه ذذ ٍٛايه ذذ ّ٬اي ذذصٜ ٫ ٟت ٝذذس َ ذذع ا عك ذذزز أْ ذذ٘ طط ٜذذل إىل ايعك ذذٛض
ٚايعكذذسٜل ٖذذٛ

أٖذذٌ ايهذذٚ ّ٬ا ٓيذذل أنذذعزف أنذذعزف أنذذعزف َذذز ٖذذٛ

(ٚ )79قزٍ ضمح٘ اهللْٓ ٫...( :هط َز ٜٛظس
ك ٌَ ذ ض زى اهلل ذ

أٖذذٌ

بعه أٌٖ ايػٓٚ ١اجلُز  َٔ ١ظٌٗ ٚظًِ) .ايكتس)163/1( ١ٜ

ٖصا ايه ّ٬ايك ِٝايصٜ ٟسٍ ً ٢إْكزفٹ ٖصا اٱَزِّ ٚمتزِّ ْكٝحعٹ٘ٹ  ٚسّ كعكب٘ نُز ٜسٍ ً ٢غع١

ًُ٘ َٚعطفع٘ بزيتش ٵطمِ بر ايتٹ ٳطمِ .فٝز يٝت ا ععكبر ذ َٔ أٌٖ اٱغ ّ٬ذ ٜػًه ٕٛغب ٌٝاٱْكزف ٜٚكعس ٕٚبٗصا اٱَزّ ضمح٘
اهلل.
مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت
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احلذذس ٜفبذذإظا ٤اوعجذذزج أٚي٦ذذو بزحلذذس ٜايهذذعٝري اوعجذذزج ٖذذ ٤٫٪بزحلذذسٚز
ٚ ٬ن٫٬ن.
ٚا٭قٝػ ١ايهث  ٠ايعك ١ُٝاييت  ٫كتٝس َعطف١ن بٌ كتٝس ظٗ ن
ٚبإظا ٤كهًِ أٚي٦و ب وززٜ ٫ ٜتَُٗ ٕٛعٓزٖز كهًري َٖ ٤٫٪ذٔ ايكذ ٍٛببذ

ًذِ

َز ٖ ٛأ فِ َذٔ شيذو ٚأنثذط َٚذز أوػذٔ قذ ٍٛاٱَذزّ أمحذس ( :نذعٝريٴ احلذس ٜٹ
خ ٷ َٔ ضأ ِٟف .) ٕ٬دِ ٭ٌٖ احلس َٔ ٜا ع ١ٜإٔ َز ٜكٛي َٔ ْ٘ٛايهذ ّ٬ايذص٫ ٟ
ٜتُٗ٘ بعهِٗ ٖ ٛنّ٬

ْتػ٘ ولٌّ ٚقس وَٓٛا بذصيو ٚأَذز ا عهًُذ ١فٝعهًتذٕٛ

َٔ ايكَ ٍٛز ٜ ٫تُٜٗ ٫ٚ ْ٘ٛعًُ ٕٛأْ٘ وذل ٚأٖذٌ احلذسٜ ٫ ٜػذعسي ٕٛسذسٜ
نعٝري

ْكه أقذٌ فذَ ِٝذٔ أقذ ٍٛايؿذطٜع ١بذٌ إَذز

ك ٜٝذسٚ ٙإَذز

َذذٔ ايتذذطٚعٚ .أٚي٦ذذو حيعجذذ ٕٛبزحلذذسٚز ٚا كذذزٜٝؼ ايتزغذذس٠

ْك ذهِ ا٭قذذٍِٛ

احلك١ٹ ايثزبع. ١
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فورست أهه املراجع
 )1اظعُزع اجلٛٝف اٱغ٫ .١َٝ٬بٔ ايك.ِٝ
 )2أزب اييًب  .ذلُس بٔ ً ٞايؿٛنزْ. ٞ
 )3أق ٍٛايتطم ٚا٭زٜزٕ ٚا صاٖب ايتهط ١ٜيػتط احلٛاي. ٞ
 )4اٱميزٕ بزهلل حملُس إبطاٖ ِٝاحلُس .
 )5سٛث

كزضٜذ ايػٓ . ١ز /أنطّ نٝز ٤ايعُط. ٟ

 )6كزضٜذ كس ٜٔٚايعكٝس ٠ايػًت .١ٝيعبس ايػ ّ٬بٔ بطظؼ.
 )7كس ٜٔٚايػٓ . ١ز /ذلُس َيط ايعٖطاْ. ٞ
 )8كيٗ ا ٫عكزز .يًكٓعزْ.ٞ
 )9كٛن ٝا٭فهزض  .ذلُس بٔ إمسز  ٌٝايكٓعزْ. ٞ
 )10ظزَع ايرتَص . ٟذلُس بٔ ٝػ ٢بٔ غٛض ٠ايرتَص. ٟ
 )11اجلزَع ايكح . ٝذلُس بٔ إمسز  ٌٝايبدزض. ٟ
 )12اجلزَع ايكحَ . ٝػًِ بٔ احلجزج .
 )13ظزَع بٝزٕ ايعًِ ٚفهً٘ ٫ .بٔ بس ايرب .
 )14خكز٥ل أٌٖ ايػٓ .١ذلُس إبطاٖ ِٝاحلُس.
 )15اخلٛاضج  .زْ/زقط ايعكٌ .
 )16زضاغزت َٓٗج ١ٝيبعه فطم ايطافهٚ ١ايبزطٓ .١ٝز /بس ايكززض ذلُس يز.
 )17ايطغزي . ١يٲَزّ ذلُس بٔ إزضٜؼ ايؿزفع. ٞ
 )18ايطٚ

ايبزغِ  .ذلُس بٔ إبطاٖ ِٝايٛظٜط .

 )19ايػٓ ١قبٌ ايعس . ٜٔٚز /ذلُس جزج اخليٝب .
 )20ايػٓٔ  .٭ب ٞزاٚز غًُٝزٕ بٔ زاٚز ايػجػعزْ. ٞ
 )21ايػٓٔ  .حملُس بٔ ٜعٜس بٔ َزظ٘ .
 )22ؾطح أق ٍٛا عكزز أٌٖ ايػٓٚ ١جلُز  .١ي٬يهز.ٞ٥
 )23ؾطح أق ٍٛاٱميزٕ ٫بٔ ثُٝر.
مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت
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 )24ؾطف أقحزب احلس . ٜاخليٝب ايببساز. ٟ
 )25ايؿطٜع .١يٰظط.ٟ
 )26كٝس ٠أٌٖ ايػٓٚ ١اجلُز  .١ذلُس بٔ غعٝس ايكحيزْ.ٞ
 )27ايعكٝس٠

اهلل .زُ /ط غًُٝزٕ ا٭ؾكط.

 )28ايتطم ايه ١َٝ٬زْ /زقط ايعكٌ .
 )29ايكسضٚ ١ٜا طظ . ١٦زْ /زقط ايعكٌ .
 )30ايكهزٚ ٤ايكسض .ز /بس ايطمحٔ احملُٛز .
 )31نعزب ١احلس ٜايٓب ٟٛبر ايٓٗٚ ٞاٱشٕ  .أمحس بٔ ذلُس احلُٝٸس .
 )32دلُٛع ايتعز٫ .٣ٚبٔ ك.١ُٝٝ
 )33دلُٛع فعز ٣ٚابٔ ك . ١ُٝٝمجع بس ايطمحٔ بٔ قزغِ ايٓجس. ٟ
ا ٫عكذزز .غذًُٝزٕ بذٔ ذلُذس

َ )34صنط ٠بعه نعب أٌٖ ايػذٓٚ ١اجلُز ذ١
بٔ بس اهلل.
 )35ا كززض ايعًُ١ٝ

ايعكٝس ٠ايػًت . ١ٝذلُس بٔ بس ايطمحٔ ا بطا. ٟٚ

 )36ا ػٓس  .أمحس بٔ وٓبٌ .
َ )37عجِ َكزٜٝؼ ايًب٫ .١بٔ فزضؽ.
َ )38كز٫ت اٱغَٝ٬ر  .أب ٛاحلػٔ ا٭ؾعط. ٟ
َ )39كسَزت

ا٭ٖٛاٚ ٤ايتطم .زْ /زقط ايعكٌ.

َ )40كسَ ١ابٔ خًس . ٕٚبس ايطمحٔ بٔ خًس. ٕٚ
 )41ا ًٌ ٚايٓحٌ .يًؿٗطغعزْ.ٞ
َٓ )42زقب ايؿزفع . ٞيًبٗٝك. ٞ
 )43ا ٛغ ١ ٛا ٝػط٠

ايتطم ٚا صاٖب ا عزقط .٠إقذساض ايٓذس ٠ٚايعز ٝذ ١يًؿذبزب

اٱغ.َٞ٬
ٖ )44س ٟايػزض . ٟابٔ وجط ايعػك. ْٞ٬
 )45ايٛظٝع

كٝس ٠ايػًري ايكز

مجلت األندلس للعلىم االجتماعيت والتطبيقيت

 .يعبس اهلل بٔ بس احلُٝس ا٭دط. ٟ
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ظواهر صوتية يف العامية العمانية
مقدمـــــــة
ايعاَ ٖٞ ١ٝيػ ١ايعاَٜٚ ،١تشكل ؾٗٝا َا ٜتشكل ؼي نٌ يػ َٔ ١تػري ٚتبسٍ،
ؾايًػ ١نُا ٜكاٍ َجٌ ايٓٗط ادتاض ٫ ٟتبك ٢عً ٢قٛضٚ ٠اسس ٠عرب ا٭ظَٓ١
اغيتعاقب ١ؾَٗ ٞتػريَ ٠تبسي١

1

ْ ٚطل اإلْػإ يٮقٛات ٜ ٫ػتكط عً ٢ساٍ ،ؾاغيطٜٓ ٫ ٤طل ايكٛت ايٛاسس
ؼي نٌ َط ٠ايٓطل شات٘ٚ ،إصيا ٜأخص ايكٛت ؼي نٌ َط ٠دطغا شتايؿاٖ ،صٙ
اغيدايؿ ١تهتؿؿٗا ا٭دٗع ٫ٚ ٠تتبٗٓٝا ا٭شٕ اإلْػاْ ٖٛٚ ،١ٝأَط ٪ٜنس ايتػري
اذتازخ ٭قٛات ايًػٚ ،١يصيو ؾايتػري ٖ ٛايكاْ ٕٛايص ٟحيهِ ايًػات
ٚايعطب ١ٝايؿكش ٢ساؾـيت عً ٢أنجط أقٛاتٗا بػبب ٚدٛز ايكطإٓ ايصٟ
ٜتً ٢بهطٚ ٠عؿٝا ،ؼي نٌ أقكاع اغيعُٛضٚ ٠ؼي ايب٬ز ايعطب ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم،
َع اذتؿاؿي عً ٢أقٛات٘ٚ ،اذتطم عًْ ٢طكٗا ْطكا غًُٝا ،ا٭َط ايص ٟأغِٗ ؼي
بكا ٤أقٛات ايعطب ١ٝستاؾـي ١عًْ ٢طكٗا قطْٚا نجريٖ ٚ ،٠ص ٙاحملاؾـي ١مل شيٓع
َٔ ايتػري ٚايتبسٍ ؼي عسز َٔ أقٛاتٗا ،ؾاغيعطٚف إٔ أقٛات ايهازٚ ،ايطا،٤
ٚايكافٚ ،ادت ،ِٝتػري ْطكٗا اذتاي ٞعٔ ْطكٗا ؼي ايكطٕ ا٭ ٍٚسري غذًت
أقٛات ايعطب ١ٝ٭َ ٍٚط ٫ٚ ،٠خيتًـ ايباسج ٕٛؼي ٚدٛز ٖصا ايتػري ٚ ،إصيا
ا٫خت٬ف ؼي زضدت٘ ؾكؽي
أَا ايعاَ ١ٝؾإ اذتاٍ ؾٗٝا خيتًـ نجريا ؾايتػري ؾٗٝا تػري ٜططز باغتُطاض،
 ٚايؿطم بري ايعاَ ١ٝؼي نٌ َٓطكٜ ١تباعس بري ؾرتٚ ٠أخطٚ ، ٣ي ٛإٔ ؿيٛاٖط
ايعاَ ١ٝايًػ ١ٜٛتكٝس يتبري ا٭َط ٚاتهض ٚنٛسا تاَاٜٚ ،هؿ ٞأْٓا اٯٕ سري
ْبشح عُٔ ٜٓطك ٕٛايًٗذ ١ؼي َهإ َا ٜتعػط ٚدٛزٚ ، ٙضيتٓع ؼي أنجط
ٜٓ 1ـيط :ايًٗذٚ ١أغًٛب زضاغتٗا ،ز .أْٝؼ ؾطحي ١م22/
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ا٭سٝإٚ ،شيو بػبب تػري ا٭يػٓٚ ١ابتعازٖا عٔ ايٓطٛم ايًٗذ ١ٝاييت ناْت
قبٌ غٓٛاتٖٚ ،صا ٜعين إٔ أيػٓ ١ايٓاؽ تكرتب َٔ ايؿكش ٢تسضجيٝا ٚ ،إٕ نإ
تكٛض ٚدٛز ٜ ّٜٛه ٕٛؾ ٘ٝايٓاؽ ؼي َهإ َا َٔ ايب٬ز ايعطبٜ ١ٝتهًُٕٛ
ايؿكش ٢أَطا بعٝس اغيٓاٍ  ،ؾإٕ نجريا َٔ ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝختتؿ ٞبػبب
ايتعً ٚ ِٝايجكاؾٜ ، ١ك ٍٛايسنتٛض دْٛػت ٕٛؼي سسٜج٘ عٔ تطٛض ايًٗذات ؼي
ارتًٝر ٚ ":ؿيٗطت ب ِٗٓٝـ نُا أغًؿٓا ـ يػ ١ثايج ١يٝػت ٖ ٞايعاَ ١ٝاحملً،١ٝ
ٚيٝػت ايؿكش ٢ايكسضيٚ ١إصيا ْٖٛ ٞع ٜكطب َٔ ايؿكشٜٚ ٢بعس عٔ احملً،2" ١ٝ
ٜٚك ٍٛؼي َٛنع آخط  َٔ " :اغيٓتـيط إٔ ٜه ٕٛأبٓا ٤ادت ٌٝايكازّ طيٝعا ػئ
ٜتشسثٖ ٕٛص ٙايًػ ١اغيؿرتنٚ ،١إشا اضتكت ٖص ٙايًػ ١ؾ ٬ؾو أْٗا تكرتب َٔ
ايؿكش ٢بؿهٌ أنربَٚ ،عٖٓ ٢صا إٔ ايًٗذات ايتكًٝس ١ٜؼي ايب٦ٝات اغيدتًؿ ١ؼي
ططٜكٗا ازي ا٫ضتػاض إلؾػاح اجملاٍ يًػ ١دسٜسٖ 3 "٠صا ايتػاضع ؼي تبسٍ أقٛات
ايًٗذٚ ، ١ؿيٛاٖطٖا ايكٛتٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاغيدتًؿ ١جيعٌ أَط ايعٓا ١ٜبٗا َطًٛبا ،
ؾاٖ٫تُاّ بايًٗذَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ؿيٛاٖط يٝؼ اٖتُاَا يػٜٛا ؾكؽي ٚإصيا ٖ ٛيػٟٛ
ٚادتُاع ،ٞبٌ ٖ ٛاٖتُاّ ٜتذاٚظ شيو نجريا
 ٚضتٔ ؼي ٖص ٙايسضاغ ١غٓككط اذتسٜح عً ٢ادتاْب ايكٛتٚ ،ٞايعاَ١ٝ
غطٜع ١ايتبسٍ نُا أغًؿٓا  ٖٞ ٚ ،يػ ١غري َهتٛبَ ٫ٚ ١كٝس ٠بكٛاعس ستسز، ٠
إ ٫إٔ شيو ٜٓ ٫ؿ ٞعٓٗا نأ ٟيػ ١إٔ هلا ْـياَا يػٜٛا خاقا ْ ٚ ،ـياَا قٛتٝا
عًٚ ٢د٘ ارتكٛم  ،سيعٓ ٢إٔ ٖٓاى قٛاعس تتشهِ ؼي ْطل ايٓاطكري بٗا  ،ؾٗٞ
يػ ١هلا أقٛاتٗا ارتاق ١بٗا اييت شيٝعٖا َٔ أقٛات يػ ١أ ٚهلذ ١أخط ٣ؼي
َٓاطل أخط٣
تتأثط ايًػ ١بايعٛاٌَ ارتاضد ١ٝتأثطا نبريا ٚ ٖٛٚ ،انض دً ٞؼي ايًٗذات
يعسّ ٚدٛز َاْع ق ٟٛضيٓع ٚدٛز ٖص ٙايتأثريات ٚ ،ؼي ايعكط اذتسٜح اضتؿعت

 2زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠م15/
 3اغيكسض ايػابل م8/
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زضد ١ايتأثري اضتؿاعا نبريا بػبب ق ٠ٛايتأثريات ارتاضدٚ ١ٝتعسزٖا ٚ ،ايتأثريات
ته ٕٛؼي اغيٓاطل اغيٓؿتش ١نبري ٠دسا َٓٚ ،طك ١ارتًٝر قسضيا ٚسسٜجا تعطنت
هلص ٙاغي٪ثطات ارتاضد َٔ ١ٝايًػات ا٭خطَ ٖٛٚ ، ٣ا دعًٗا شيتً ٧بهجري َٔ
اغيؿطزات ايسخ ١ًٝعًٗٝا ٚ ،نصيو بتأثريات قٛت ١ٝأغؿطت عٔ اخت٬ف أقٛاتٗا
أسٝاْا عٔ أقٛات ايعطب ، ١ٝؾهجط ٠ايٓطٛم اغيدتًؿ ١يٮقٛات أثط َٔ ٖصا
ايتساخٌ
ٚايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝتأثطت نػريٖا َٔ ايعاَٝات ارتًٝذ ١ٝا٭خط ٣با٭قٛاّ
اٯخط ٜٔايص ٜٔتعر بٗا زتتُعاتِٗ  َٔ ٚ ،ايػٌٗ َ٬سـيٖ ١صا ايتأثري ٚ ،إٕ
نإ ضقس ٙحيتاز إزي تتبع  ٖٛٚنجري دسا ٚ ،ؼي زضاغ ١داز ٠ضقست ايتأثري
ايًػ ٟٛيًٛدٛز اهلٓس ٟؼي هلذات ارتًٝر ؼي ايكطٕ اغيان ٞتك ٍٛايسنتٛضْٛ ٠ض٠
ايكامسَ ٞتشسث ١عٔ أثط ايتأثري اهلٓس ٟؼي َٓاطل خًٝذ " : ١ٝنإ يًتعاٜـ
اغيػتُط بري ادتاي ١ٝاهلٓسٚ ١ٜايعاًَري َٔ أبٓا ٤ارتًٝر ؼي َهإ ٚاسسٚ ،اغيتُجٌ
ؼي ؾطنات ايبرت ،ٍٚإٔ ْكًٛا عِٓٗ َكطًشات َٔ يػتِٗ ٚايًػات ا٭دٓب١ٝ
ا٭خطٚ ، 4" ٣قس شنطت طيً َٔ ١ايهًُات اييت اغتكطت ؼي يػ ١ا٫غتعُاٍ
ايَٗٓ َٞٛٝا " غبٝتاٍ سيعَٓ ٢ػتؿؿٚ ،٢تطاّ سيعٓ ٢قطاضٚ ،ؾل ن٬م
سيعٓ ٢ايسضد ١ا٭ٚزيٚ ،ضٜؼ  Reesسيعٓ ٢غبام ارت ٚ ... ٌٝنًُ ١زضٍٜٛ
 Driverغا٥ل  ٚغٝت َ Seatكعس  ٚيٝت  Lightن ٚ ٤ٛيٝػٔ Licence
ضخك ١غٝاض ٚ ٠سؿٝع َ Officeهتب ٚ ،نًُات ؾاضغَ ١ٝجٌ بؿهاض يًدازّ ٚ
زضٚاظ ٠يًبٛاب ٚ ١اغتهإ يهٛب ايؿا ٟايعداد" ٞ

5

ٚخيتًـ ايتأثري ؼي اغيٓاطل ايػاسً ١ٝعٓ٘ ؼي اغيٓاطل ايساخًٚ ، ١ٝيصيو صتس
ايتػريات تهجط ؼي َٓاطل ايػاسٌ ٚ ،تكٌ نجريا ٚضسيا تٓسض ؼي اغيٓاطل ايساخً، ١ٝ
ٚغيا ناْت ايػٛاسٌ ارتًٝذَ ١ٝتكاضب ١ؾإ ايتأثريات َتٛاقً ١بٗٓٝا  َٔٚشيو"

 4ايٛدٛز اهلٓس ٟؼي ارتًٝر ايعطب 1820 ٞـ  ، 1947زْٛ .ض ٠ستُس ايكامس ، ٞزاض ايجكاؾٚ ١اإلع ، ّ٬ايؿاضق ،2007 ١م205 /
ْ 5ؿػ٘ م205 /
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ؼي اغي٬س ١اغتدسّ ايبشاض ٠نًُ ١بًِ ٚتعين ايكاضب ايكػري ٖٛٚضَٔ ٖٛٚ :ٟ
أؾٗط اغيطانب ايكػريٚ ٠نٛتْٛ ٘ٝع َٔ ايػؿٔ ارتؿب ١ٝايبشطٚ ،١ٜبطٚاْٖٞٚ ١
َطٚس ١اغيطنب ،نُا تػتعٌُ نٛي ٖٛٚ ٞايعاٌَ ا ٚاذتُاٍ ٚنصيو ْٛنط
ٚتعين ايعاٌَ باغيٓعٍ ٚايتٓس ٌٜايؿدل اغيػ ٍٛ٦عٔ ايعُاٍ"ٖٚ 6ص ٙايهًُات
ايبشط ١ٜايكازَ َٔ ١ايًػ ١اهلٓسٚ ١ٜدست ططٜكٗا ؼي أنجط غٛاسٌ ادتعٜط ٠ؾٗٞ
َعطٚؾ ١ؼي غٛاسٌ اي ٫ ُٔٝغُٝا ؼي غاسٌ اغيهٚ ٬عسٕ
اغيعطٚف إٔ ايًٗذات ايعطب ١ٝختتًـ عٔ ايًػ ١ايؿكش ٢ؼي ادتاْب ايكٛت،ٞ
أ ٟؼي ْطل ايهًُات  ٖٛٚا٫خت٬ف ا٭نربَ ٖٛٚ ،ا ٪ٜثط ؼي ايبٓ ١ٝاغيكطع١ٝ
يًهًُات  ،ؾتدتًـ إَا بعسز اغيكاطع أ ٚبٓٛعٗا ،ا٭َط ايص ٟدعٌ اغيكاطع تعٜس ؼي
ايعاَ ١ٝعٓٗا ؼي ايؿكش ،٢نُا ٪ٜثط ؼي ْطل ا٭قٛات إش حيسخ تبسٍ يعسز َٔ
ا٭قٛات ؾٝدتًـ ْطكٗا ؼي ايًٗذ ١عٓ٘ ؼي ايؿكشٖٚ ، ٢صا خيتًـ عٔ
ايتبس٫ت اييت ته ٕٛبػبب ايتذاٚض ايكٛت ٞأ ٚايتعاٌَ ايكٛت ، ٞ٭ٕ شيو ٜهٕٛ
ؼي ايؿكشٚ ٢ايعاَ ١ٝعً ٢سس غٛا٤
مل ٜهٔ ايكسَا َٔ ٤عًُا ٤ايعطبٜ ١ٝػتعًُ ٕٛنًُ( ١هلذ )١باغيعٓ ٢ايصٟ
ٜػتعٌُ اي ، ّٛٝؾكس ناْٛا ٜػتعًُ ٕٛبس ٫عٓٗا يؿفي ( يػ ) ١يًس٫ي ١عً٢
َعٓ ٢ايًٗذٚ ،١ضسيا اغتعٌُ يؿفي ( ذتٔ ) سيعٓ ٢هلذٜٚ ، ١ط ٣ٚإٔ أعطابٝا قاٍ
ؼي َعطض اذتسٜح عٔ َػأي ١ضت ( : ١ٜٛيٝؼ ٖصا ذتين  ٫ٚذتٔ ق ، ) َٞٛأَا
َا ْككس ٙاي ّٛٝبًؿفي ( يػ ) ١ؾكس نإ ٜعرب عٓ٘ بًؿفي ( يػـإ )
أَا ايًٗذ ١ؼي ا٫قط٬ح ايعًُ ٞاذتسٜح ؾٗ ( ٞزتُٛع َٔ ١ايكؿات
ايًػ ١ٜٛتٓتُ ٞإزي ب ١٦ٝخاقٜٚ ، ١ؿرتى ؼي ٖص ٙايكؿات طيٝع أؾطاز ٖص ٙايب،١٦ٝ
ٚب ١٦ٝايًٗذ ٖٞ ١دع َٔ ٤ب ١٦ٝأٚغع ٚامشٌ تهِ عس ٠هلذات يهٌ َٓٗا
خكا٥كٗا ٚ ،يهٓٗا تؿرتى طيٝعا ؼي زتُٛع َٔ ١ايـيٛاٖط ايًػ ١ٜٛاييت تٝػط
اتكاٍ أؾطاز ٖص ٙايب٦ٝات بعهِٗ ببعض ٚ ،ؾِٗ َا قس ٜسٚض ب َٔ ِٗٓٝسسٜح
ْ 6ؿػ٘ م206/
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ؾُٗا ٜتٛقـ عً ٢قسض ايطابط ١اييت تطبؽي بري ٖص ٙايًٗذات ) ، 7إٕ ٚدٛز عس٠
ْطٛم يكٛت ٚاسس ( أ ٚسطف ٚاسس ) ؼي ب ١٦ٝهلذَ ١ٝا ٜعين إٔ ٚاسسا َٔ ٖصٙ
ايٓطٛم ٖ ٛايٓطل ا٭ق ٌٝيًٗذٚ ١ايٓطٛم ا٭خط ٣زخ ٖٞٚ ١ًٝؿياٖط ٠تهجط
زاُ٥ا ؼي هلذات اغيٓاطل اي ّٛٝيًتساخٌ ايهبري بري أؾطاز اجملتُع ست ٢يٓٝسض ٚدٛز
َٓطك ٫ ١ختً َٔ ٛشيو ٖٚ ،صا ا٭َط ٜعزاز ؼي اغيٓاطل اغيؿتٛس ١اييت ٖ ٞػيطات،
ٜٚهٝل ٚضسيا ٜسْط ؼي اغيٓاطل ايبعٝس ٠اييت ٜكٌ ؾٗٝا ايتساخٌ َع اٯخطٜٔ
ٚتتػِ ايًٗذات ايعطب ١ٝبػُات تؿاضم بٗٓٝا ٚبري ايعطب ١ٝا٭ّٚ ،نجريا َا
ته ٕٛايؿطٚم بري ايًٗذٚ ١ايؿكش ٢ؾطٚقا ؼي ايكٛا٥ت ٚ ،نٝؿْ ١ٝطكٗا ٖٓٚ ،اى
ؾطٚم أخط ٣تتكٌ بايكٛاَت ٚ ،باخت٬ف ايبٓٝات ٚ ،اخت٬ف اغيؿطزات اخت٬ؾا
تاَا ٜ ،ك ٍٛايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ  ( :ايصٜ ٟؿطم بري هلذٚ ١أخط ٖٛ ٣بعض
ا٫خت٬ف ايكٛت ٞؼي غايب ا٭سٝإ )ٚ ، 8ز ٕٚشيو تتؿل ايًٗذات ؾُٝا بٗٓٝا ؼي
أنجط ايػُات ا٭خط٣
ٚيهٌ هلذ ١مساتٗا ايعاَٚ ١ارتاق ، ١ؾًٗذ ١نٌ قطط عطب ٞعباض ٠عٔ
هلذات نجريَ ٠تٓٛع ، ١تتػِ نٌ َٓطك ١بًٗذ ١خاق ١شيٝعٖا َٔ هلذات
اغيٓاطل ا٭خط ٣ؾًٝػت ايًٗذ ١ايَ ١ُٝٓٝج ٬هلذٚ ١اسسٚ ، ٠إصيا هلذات َتعسز،٠
ٚيٝػت ايًٗذ ١ايػعٛز ١ٜهلذٚ ١اسسٚ ٠إصيا هلذات َتعسزٚ ، ٠نصيو يٝػت
ايًٗذ ١ايعُاْ ١ٝهلذٚ ١اسسٚ ، ٠إصيا هلذات َتعسز ، ٠يصا غٝه ٕٛاذتسٜح عٔ
ايًٗذ ١ايعُاْ ١ٝسسٜجا عٔ مسات عاَ ١تتؿطم بري هلذات عُاَْ ١ٝتعسز٠
ٚيعٌ ايًٗذ ١ايػا٥س ٠ؼي اغيسٕ ايطٝ٥ػ ١شيجٌ أنجط ايػُات اييت تٛدس ؼي
هلذات اغيٓاطل ا٭خطَ ٖٛٚ ، ٣ا ٜعين إٔ مسات هلذات اغيسٕ شيجٌ جتُعا هلذٝا
شتتًؿا ؼي أنجط ا٭سٝإٜ ،كسّ قٛضَ ٠كطب ١يًٗذَ ١ؿرتن ١بري هلذات
اغيٓاطل ا٭خط ،٣إ ٫أْ٘ ضيجٌ اْكٗاضا يًدكا٥ل اغيُٝع ٠يًٗذات اغيٓاطل تهٝع

 7ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايسنتٛض ابطاٖ ِٝاْٝؼ م ( )16
 8ؼي ايًٗذات ايعطب ١ٝم ( ) 17
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َع٘ نجري َٔ ايػُات ارتاقَٚ ،١ا َٔ ؾو إٔ اغيسٕ ٜٛ ٫دس ؾٗٝا قؿا٤
هلذ ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي اغيٓاطل اغيٓععي ١اييت حتتؿفي ؾٗٝا نٌ َٓطك ١بػُات
خاق ، ١ته ٕٛمستا هلا ٚع ١َ٬شيٝعٖا َٔ غريٖا  ،ست ٢إٕ مسَ ١ع ١ٓٝتٛدس ؼي
هلذَٓ ١طكَ ١ا تهَٝ ٕٛع ٠هلا تؿب٘ نجريا اغيٝعات ا٭خط ٣اييت شيٝعٖا َٔ
عازات ٚيباؽ ٚغريٙ
ٚغٛف تكـ ايسضاغ ١عٓس عسز َٔ ايـيٛاٖط ايباضظ ، ٠اييت بست يٓا َٔ خٍ٬
ايتأٌَ ؼي عسز َٔ ايُٓاشز ايكٛت ١ٝاييت تٝػط يٓا َٓٗا َا غذًٓاَٗٓٚ ، ٙا َا
نإ َػذ ٬أَ ٚػُٛعا َٔ أؾٛا ٙايٓاؽ َٗٓٚ ،ا َا اغتعٓا ؾ ٘ٝظٗٛز ط٬بٓا ؼي
تتبع ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝغيٓاطكِٗ  ٖٛٚ ،دٗس نإ ي٘ ا٭ثط ايهبري ؼي ايتجبت َٔ
نجري َٔ ايـيٛاٖط ٚ ،نصيو أٜها َٔ خ ٍ٬تتبع ايسضاغات ٚا٭عاخ اييت
ضقست ادتٛاْب ايكٛت ١ٝؼي ايًٗذ ١ايعُاْ ٫ٚ ، ١ٝتسعٖ ٞص ٙايسضاغ ١ضقس
طيٝع ايـيٛاٖط ؾصيو أَط حيتاز ازي ٚقت طٚ ، ٌٜٛدٗس َتٛاقٌ ٚ ،ضقس
يًـيٛاٖط ؼي ؾتَٓ ٢اطل ايػًطٓ ٖٛٚ ١أَط ضيهٔ إٔ ٜتِ اشا تٛاؾطت ي٘ أغباب٘
ٚزٚاع ٘ٝايهجري٠
أُٖ ١ٝزضاغ ١ايًٗذات :
يسضاغ ١ايًٗذات أُٖ ١ٝنبري ، ٠ؾٗ ٞبأُٖ ١ٝزضاغ ١ايًػات  ،بٌ ايًػات ؼي ا٭قٌ
ٖ ٞهلذات  ٚ ،زضاغ ١ايًٗذات ؼي ايعطب ١ٝهلا أُٖ ١ٝنبري ٠أزضنٗا عًُا٤
ايعطب ١ٝقسضيا ٚ ،ايًٗذ ١ؼي ايعطب ١ٝتسٍ عً ٢اخ ــت٬ف ايٓطل ٚيصيو ٚدسْا
قاسب ايًػإ ٜعطؾٗا بأْٗا " :دطؽ ايهٜٚ .. ّ٬كاٍ ؾ ٕ٬ؾكٝض ايً ِٗذَ١
ٚايً َٗذَ ٖٞٚ ،١يػت٘ اييت دبٌ عًٗٝا ؾاعتازٖا ْٚؿأ عًٗٝا"  9ؾايًٗذ ١إشٕ ٖٞ
خطٚز بايٓطل ايؿكٝض ازي غريٚ ، ٙتتكاضب اضتطاؾات ا٭يػٓ ١ايًٗذ ١ٝعٔ
ايؿكشٚ ،٢يصيو صتس نجريا َٔ ايـيٛاٖط ايًٗذ ١ٝايكسضيَ ١اث ٬ؼي ايٓطٛم
اذتسٜج ٚ ،١قس ضأ ٣شيو أسس ايباسجري ايػطبٝري ؾكاٍ " :ؾً ٛعح عٔ أ ٟؿياٖط٠
 9ايًػإ م4084/
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شنطٖا ايعًُا ٤ايعطب ايكسَا َٔ ٤ؿيٛاٖط ايًػ ١ايعطب ١ٝؾأغًب ايـئ أْو
غتذسٖا ؼي ٖص ٙادتعٜطٚ ، ٠ؼي بعض ا٭سٝإ ؼي أنجط َٔ َٛنع َٔ
َٛانعٗا"

10

ٚزضاغ ١ايًٗذات ٜػتؿاز َٓ٘ إزي داْب َعطؾ ١ايـيٛاٖط ايًػ ١ٜٛبكٛض ٠عاَ، ١
ايتعطف إزي ٚدٛز ايـيٛاٖط ايكسضي ١ؼي ايعطب ١ٝايؿكشَٚ ، ٢عطؾ ١ابتعاز ايعاَ١ٝ
عٔ ايؿكشٚ ، ٢يٝؼ ٖٓاى َٔ تػري دٖٛط ٟبري ايعاَٚ ١ٝايؿكش ٢ا٫
اضتطاؾات ؼي ايٓطل ٚ ،أنجط َا ٜه ٕٛؼي اذتطنات ٚ ،زخ ٍٛنًُات َٔ يػات
أخطٚ ، ٣ضسيا اْتكاٍ ؿياٖطَ ٠ا َٔ يػات أخط ٖٞٚ ٣سا٫ت ْازض ٠تكطٜبا ٚ ،ؿياٖط٠
زخ ٍٛايهًُات َٛدٛز ٠ؼي ايؿكش ،٢إ ٫أْٗا ؼي ايعاَٝات أنجط ؿيٗٛضا يعسّ
اغيٛاْع اييت تٛدس ؼي ايؿكشٚ ٢ايكٛاْري اييت حتس َٓٗا ،ؾٗ ٞزاُ٥ا ختهع
يكٛاْري ايًػ ١ايساخً ١ؾٗٝا.
ٚقس عين عًُا ٤ايعطب ١ٝقسضيا بسضاغ ١ايًٗذاتَٓ ،ص ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذطٟ
ؾطقس غٝب ٜ٘ٛايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت ناْت ؾا٥ع ١آْصاىٚ ،تبع٘ آخط ٕٚؼي
ايكط ٕٚاغيتتايٚ ، ١ٝيٖ٫ٛا مل ٜهٔ يٓا شيهٔ َٔ َعطؾ ١نٝؿْ ١ٝطكِٗ ٚ ،يهاع
عًِ نجري ضتٔ أسٛز إيٚ ، ٘ٝاذتاٍ شات٘ ؼي زضاغ ١ايًٗذات اي ،ّٛٝؾٗ ٛأَط عً٢
داْب نبري َٔ ا٭ُٖ ،١ٝغٝػِٗ ؼي ضقس نجري َٔ ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت
تتػطب اي َٔ ّٛٝأيػٓ ١ايٓاؽ بػبب ايتكاضب بري ا٭يػٓ ٚ ١ا٫خت٬ؾي بري ايبؿط،
ٚغطع ١ايتأثري ايصًٜ ٟشل ايًػ ١يصيو
ٚقس َطت زضاغ ١ايًٗذات ٚضقس ؿيٛاٖطٖا سيطاسٌ شتتًؿ ١عرب ا٭ظَٓ١
اغيتعاقب ١ؾهاْت ؼي ايبسا ١ٜخاق ١سيا ٜتكٌ بايؿكش ، ٢ؾهجري َٔ ايـيٛاٖط
ايًٗذ ١ٝاييت ضقست ؼي ايكط ٕٚا٭ٚزي ناْت ؿيٛاٖط تتكٌ بٗا ،ثِ سري اختًؽي
ايعطب با٭َِ ا٭خط ٣ابتعست ايٓطٛم عٔ ايؿكش ٢نجريا ؾٛدست ؿيٛاٖط

 10زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ، ٠ت.ّ.دْٛػت ، ٕٛتططي ١ز.اظيس ستُس ايهبٝب ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات بريٚت يبٓإ،
ؾي1983 ،2
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أخط ٣تبتعس عٔ ايؿكشٚ ، ٢تتكٌ سيـيٗط خام يًٗذات ْأت نجريا عٔ
ايؿكش ، ٢ست ٢قاضت إزي ْطٛم بعٝس ٠تكـ سا ٬٥ز ٕٚتؿاِٖ ايٓاؽ ؼي أنجط
اغيٓاطل ؼي ايب٬ز ايعطبَ ٖٛٚ ، ١ٝا صتس ٙايَ ّٛٝاث ٬دًٝا ٚ ،يهٔ ايعطب١ٝ
ايؿكش ٢ؿيًت شيجٌ َطنعا ٜؿس ايعطب ٞازي يػإ َٛسس َ ٖٛٚا قًٌ زضد١
ا٫بتعاز ٚأٚدس ْكاؾي ايتكا ٤نجري ، ٠ؾعاَ ١ٝايعطب ١ٝؼي أ ٟضنٔ َٔ ايٛطٔ
ايعطب ٞجتس سهٛض ايـيٛاٖط ايعطب ١ٝؾٗٝا أق ، ٬ٝنُا صتس شيو ؼي ايعاَ١ٝ
ايعُاْ١ٝ
ايسضاغات ايػابك ١يًعاَ ١ٝايعُاْ١ٝ
قاّ نجري َٔ ايػطبٝري بسضاغ ١ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝقس نإ شيو ؼي أٚقات
َتباعس ٠ؾؿْٗ ٞا ١ٜايكطٕ قبٌ اغيان ٞقاّ أسس اغيػتؿطقري ٜسع ٢دٝانط
( )Jayakarؼي عاّ  ّ1889بسضاغ ١عٓٛاْٗا هلذَ ١ػكؽي اذتهط ، ١ٜنُا قاّ
آخط ٜٚسع ٢ضٜٗٓاضت ( ّ1894 )Reinhardtبسضاغ ١حتت عٓٛإ هلذ ١بين
خطٚم  ،ثِ ؼي َطًع ايكطٕ اغيان ٞقاّ ثايح ٜٚسع ٢ضٚزٚناْانؼ
(1908 )Rhodokanakisـ  ّ1911بسضاغ ١بعٓٛإ ايًٗذ ١ايعطب ١ٝؼي ستاؾـي١
ؿيؿاض ٚ ، ،ؼي أٚاخط ايكطٕ اغيان ٞقاّ آخط ٕٚبسضاغات ػياثًَٗٓ ١ا زضاغ ١قاّ بٗا
داي ّ1977 )Galloway( ٟٚٛبعٓٛإ ارتكا٥ل ايرتنٝب ١ٝيًٗذات عُإ
ٚأخط ٣قاّ بٗا نٜ٬ـ ٖٛيع (ٚ ،1983 )Clive Holesثايج ١قاّ بٗا ضٚدط
ٚبػرت1985ـ  ّ 1987بعٓٛإ هلذ ١أٌٖ ايباز ١ٜؼي ضَاٍ آٍ ٖٝٚب١
ٚعً ٢ايطغِ َٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغات  ٫غُٝا نْٗٛا قسَت ؼي ٚقت َبهط
دسا ٚضقست ؿيٛاٖط قٛت ١ٝؼي شيو ايٛقت اغيبهط صتس أْٗا ناْت تسٚض ؼي زا٥ط٠
ايتعطف إزي خكا٥ل اجملتُعات ايعطب ١ٝؼي تًو ايب٦ٝات  ٖٛٚ ،ا٭َط ايصٜ ٟؿػط
سكٛهلا ؼي تًو ايـيطٚف ايكعب ١اييت سسثت ؾٗٝا ،ؾًٝؼ َٔ ايػٌٗ ايكٝاّ
بسضاغ ١يػ ١ٜٛأ ٚقٛت ١ٝؼي ؿيطٚف قاغٜ ١ٝكعب عً ٢اإلْػإ ؾٗٝا ايتٓكٌ بري
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اغيٓاطل  ،إ ٫إٔ شيو ٜ ٫كًٌ َٔ أُٖ ١ٝتًو ايسضاغات بٌ جيعًٗا أنجط أُٖ١ٝ
ٚأضؾع ق١ُٝ
ٚاغيعطٚف إٔ اغيػتؿطقري اٖتُٛا بايعاَٝات يٝؼ غيعطؾ ١ايعطبٚ ١ٝؾطٚعٗا
ايًٗذٚ ١ٝإصيا غيعطؾ ١ايعطب ايص ٜٔنإ يػاِْٗ عاَٝا ٚ ،ايٛاقع ا٫دتُاعٞ
ٚايتؿهري ايػا٥س ؼي ايب٬ز ايعطبٚ ،١ٝغريٖا َٔ اذتكا٥ل ٜ ،ط ٟٚأسس اغيػتؿطقري
(ٖاضتؿٝو زٜطْبٛؽ) ٚنإ َٗتُا بايعطبٚ ١ٝضتٖٛا أْ٘ " ٚقٌ ازي اغيػطب ٚأضاز إٔ
ٜػتأدط ظياضا ٜطنب٘ ازي إسس ٣ادتٗات ؾطًب َا ٜبتػ ٞبكٛي٘" :أضٜس ظياضاً"
ز ٕٚإٔ  ٌُٜٗسطن َٔ ١سطنات ادتًُ ،١ؾًِ ٜؿُٗ٘ أسس ػئ نإ سٛي٘،
ٚيكس نإ عذب٘ عـيُٝا سري عًِ بإٔ طيً ١أضٜس ظياضا اييت ٜهتبٗا بٗصا
ايؿهٌ ،جيب إٔ ٜعرب عٓٗا ؼي اغيػطب ظًُ " ١ضتِبِ زابِ " ٚ ، 11يصيو قاٍ
اغيػتؿطم " :أزَ ٕٛقٛغ٘ " ؼي َكاٍ ي٘ عاّ  ( : 1933يعٌ أَ ٍٚا ٜبسأ ب٘ ا٭ٚضبٞ
ايص ّ٪ٜ ٟايؿطم يٝعطف ايب٬ز ٜ ٚسضؽ سهاضتٗا ٚيػتٗا ٖ ٛختكٝك٘ قػُا َٔ
ٚقت٘ يتعًِ ايًػ ١ايعاَ" ١ٝ

12

ٚمل ٜهٔ اٖتُاّ ايعطب ؼي أنجط ايب٬ز ايعطب ١ٝبسضاغ ١هلذاتِٗ سسٜجا إ ٫ؼي
َٓتكـ ايكطٕ اغيان ، ٞإش نإ يًذاَعات اٖتُاّ نبري ٚ ،إٕ نإ شيو
اٖ٫تُاّ َؿٛبا بهجري َٔ اذتصض ايؿسٜس  ،اش اؾتست اذتُ٬ت عً ٢ايؿكش٢
ٚاغيٓازا ٠باس ٍ٬ايعاَٝات ستًٗا  ،ا٭َط ايص ٟدعٌ ا٫قرتاب َٔ ايعاَ١ٝ
ٚاٖ٫تُاّ بٗا ْٛعا َٔ ارتٝاْٚ ، ١زؾعا بٗص ٙايسعٛات ازي َا تطٜس ٚتطغبٚ ،سري
ْتتبع شيو اهلذ ّٛعً ٢ايؿكش ٢شيو ايٛقت ْسضى َػٛؽ ايٓـيط ازي اغيػأي١
عًٖ ٢صا ايٓشٛ
ٚناْت ا٭غباب ؼي زضاغ ١ايًٗذات ايعطبَ ١ٝتعسز ٠يٝؼ َٓٗا ا٭غباب اييت
زؾعت غريِٖ َٔ اغيػتؿطقري ازي زضاغ ١ايًٗذات ايعطب ٖٛٚ ،١ٝأَط طبٝع٫ ، ٞ
 11ايًػ ١ايعطب ،١ٝايكػِ ايجاْ ،ٞايؿكشٚ ٢ايعاَ ،١ٝحتطٜط ٚتكس :ِٜستُس ناٌَ ارتطٝبَٓ ،ؿٛضات ٚظاض ٠ايجكاؾ،١
ادتُٗٛض ١ٜايعطب ١ٝايػٛض ،١ٜزَؿل ،2004 ،م149/
ْ 12ؿػ٘ ،م148 /
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حيتاز ازي تعًٚ ، ٌٝايباز ٟؼي ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأْٗا ناْت
تكـ عٓس ايكً ١بٗٓٝا ٚبري ايؿكش ، ٢صتس شيو ؼي عٓا ٜٔٚاغي٪يؿات َجٌ:
قاَٛؽ ايؿكاس ١ايعُاَْ ، ١ٝا سؿـيت٘ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝيًػ ١ايعطبٚ ، ١ٝإظاس١
ا٭عٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،صياشز َٔ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝؼي قاَٛؽ ايعطب١ٝ
ايؿكٝضَ ٚ ،عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْٖٚ ، ١ٝص ٙايهتب نًٗا تػع ٢إزي
تأنٝس ايكً ١ايٛثٝك ١بري ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ١ٝايؿكش ٖٞٚ ٢قً ١ثابت ٫ ١ؾو
ؼي شيو
نُا إٔ قػُا َٔ اغي٪يؿات ـ ٫غُٝا ايصٜ ٟسخٌ ؼي اطاض ايسضاغات ادتاَع ١ٝـ
َاٍ ازي ايٛقٛف أَاّ ايـيٛاٖط ايكٛتٚ ١ٝايس٫ي ١ٝيعسز َٔ ايًٗذات َ ،جٌ:
ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١قشاضٚ ،ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا، ٤
ايتطٛض ايس٫ي ٞ٭يؿاؿي سٝا ٠اإلْػإ ؼي هلذ ١قطٜات  ٚ ،هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ١
قٛت١ٝ
ٚايسضاغ ١اذتسٜج ٖٞٚ ١ايؿا٥ع ١ؼي ٖص ٙايسضاغات ادتاَع ١ٝحتا ٍٚا٫غتؿاز٠
َٔ ادتٗٛز ايػطب ١ٝؼي زضاغ ١ايًػٚ ، ١أقٛاتٗاٚ ،جتُع بري ايسضؽ ايعطب ٞايكسِٜ
يًٗذات ٚايًػ ١بؿهٌ عاّ ٚايسضؽ اذتسٜح ايصٜ ٟػتؿٝس َٔ اغيؿاٖ ِٝايًػ١ٜٛ
اذتسٜج١
ٚؼي ٖص ٙايسضاغٚ ١قؿٓا عً ٢أقٛات ايعاَٚ ١ٝؿيٛاٖطٖا  ،ؾايعاَٝات تتبس٣
قٛضتٗا ؼي ْطل أقٛاتٗا أَ ٍٚا تتبس ٣ثِ ؼي ؿيٛاٖطٖا اغيدتًؿ ١اييت ته ٕٛمستا
هلا  ،شيٝعٖا َٔ غريٖا َٔ ايعاَٝات ايعطب ١ٝا٭خط٣
ا٭قٛات ايًٗذ: ١ٝ
بــري أقــٛات ايعطبٝــٖٓ ١ــاى أقــٛات ٜــتػري ْطكٗــا ؼي ايًــٗشات ايعطبٝــ ، ١ؾــ٬
تػُع بايهٝؿ ١ٝشاتٗا اييت ته ٕٛعًٗٝا ؼي ايٓطل ايؿكٝض ٚ ،قس أطًل عًٗٝا بعض
ايبــاسجري ايؿُْٝٛــات اغيتكًبــٖٚ ، ١ــ ٞتكابــٌ ايؿُْٝٛــات ايجابتــ ١ايــيت  ٫تــتػري َــٔ
هلذ ــ ١٭خ ــطٚ ، ٣ق ــس س ــسز بعه ــِٗ ٖ ــص ٙايؿ ُْٝٛــات اغيتكًب ــ ١ب ـــا٭قٛات اٯت ٝــ:١
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(ايج ــاٚ ،٤ادت ــٚ ، ِٝاي ــصاٍ ٚ ،ايـي ــاٚ ،٤ايك ــاف ) ؾٗ ــص " ٙتٓط ــل بب ــساَ ٌ٥تبا ٜٓــ ١ؼي
ايًٗذـ ـ ــات ايع ـ ــطبَ ١ٝج ـ ــاٍ شي ــو  /خ  /ؾٗ ــ ٞط خ ص أ ٚط ت ص أ ٚط ؽ ص ؼي ايًٗذـ ـ ــات
ايعطب ١ٝاغيدتًؿ13" ١
ٜ ٫ٚبس ٚاذتاٍ َككٛضا عًٖ ٢ص ٙا٭قٛات أ ٚايؿُْٝٛات  ،ؾٗٓاى أخط ٣غريٖا
 ٫تجبت عًـ ٢نٝؿٝـْ ١طكٝـٚ ١اسـس ٠ؼي ايًـٗذات ايعطبٝـ ١أبطظٖـا قـٛت ( ايهـاز )
ايصٜٓ ٟطل بايرتقٝل نكٛت ايساٍ  ،أ ٚبرتى ؾطاؽ ؼي اغيدطز عٓـس ْطكـ٘ ؾٝػـُع
نك ــٛت ايـي ــا ، ٤أٜ ٚه ــ ٕٛن ــازا نُ ــا ٖ ــ ٛؼي ايٓط ــل ايعطب ــ ٞايؿك ــٝض اي ٝــ،ّٛ
ٚنصيو ايطا ٤اييت تػُع أقٛاتا شتتًؿٚ ، ١غريٖا نجري٠
ٖــص ٙايـي ــاٖط ، ٠أ ٟؿي ــاٖط ٠ا٭ق ــٛات اغيتكًبــ ،١أ ٚايؿ ُْٝٛــات اغيتكًب ــ ١شنطٖ ــا
غٝب ٜ٘ٛؼي ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذط ٟعٓسَا سكط أقٛات ايعطب ، ١ٝثِ شنط عسزا َـٔ
ا٭قٛات تػـُع عًـ ٢أيػـٓ ١ايعـطب َٓٗـا َـا اغتشػـٓ٘ سُٓٝـا ضأ ٣ايكـطاٜ ٤كـطإٔٚ
ايكـطإٓ بــ٘ ٖٚ ،ــ ٞغــت ١أقـٛات َٗٓٚ ،ــا َــا اغــتكبش٘ عٓـسَا مل جيــس هلــا أثــطا عًــ٢
أيػٓ ١ايؿكشا ٚ ٤ايكاض٥ري ٖٞٚ ،غبع ١أقٛات
ٚايؿـ ــاضم بـ ــري َـ ــا شنـ ــط ٙغـ ــٝبَٚ ٜ٘ٛـ ــا شنـ ــط ٙاحملـ ــسث ٕٛؼي َـ ــا أطًـ ــل عًٝـ ــ٘
ايؿُْٝٛــات اغيتكًبــ ، ١إٔ ٖــص ٙتعــس أقــٛاتا أغاغــ ١ٝؼي ايًــٗذات ٚيٝػــت بــسا ٌ٥أٟ
ؾ ُْٝٛــات  ،ؼي س ــري إٔ ا٭ق ــٛات اي ــيت شنطٖ ــا غ ــٝب ٖ ٜ٘ٛــ ٞب ــسا ٌ٥ؼي ايؿك ــش٢
تتذاٚض َع ا٭قٛات ا٭غاغ ١ٝؾٗ ٞأيؿْٛات ٚيٝػت ؾُْٝٛات
ٚبتأٌَ ا٭قٛات ايبسًٜـ ١ايـيت شنطٖـا غـٝب ٜ٘ٛصتـس أْٗـا تٓشكـط ؼي عـسز َـٔ
ا٭قــٛات َٓٗــا َــا ٜتذًــ ٢ؼي قــٛت آخــط َكــاضب يـٖ٘ٚ ،ــ ٞتػــع ١أقــٛات (ايٓــٚ )ٕٛ
(اهلُع( ٚ )٠ا٭يـ) ( ٚايؿري) ( ٚايهاف) ( ٚايهاز) ( ٚايطا( ٚ )٤ايـيا( ٚ )٤ايبا،) ٤
َٗٓٚا َا ٜتذًـ ٢ؼي قـٛتري ُٖ ،ـا :قـٛت ( ايكـاز ) ايـصٜ ٟػـُع َـط( ٠نايػـري)
َٚـ ــط ( ٠نـ ــايعا ٚ ، ) ٟقـ ــٛت ( ادتــــ ) ِٝايـ ــصٜ ٟػـ ــُع َـ ــط ( ٠نايهـ ــاف ) َٚـ ــط٠
(نايؿري)
َ 13سخٌ إزي عًِ ايًػ ، ١ستُس عً ٞارتٛي ٞؾي 1/زاض ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ّ1993قًٜٛض ـ ا٫ضزٕ م55 /
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ٚباغيكابًــ ١بــري ٖــص ٙا٭قــٛات ايــيت ناْــت تػــُع ْطٛقــا شتتًؿــ ١عًــ ٢أيػــٓ١
ايعطب  ٚا٭قٛات اغيتػري ٠اي ّٛٝصتـس اؾـرتانا ؼي قػـِ َٓٗـا  ،ؾٗـص ٙايـيت شنطٖـا
احملــسثَٗٓ ٕٛــا َــا نــإ ايعــطب قــسضيا جيــس ٕٚؾٝــ٘ قــعٛبَٗٓ ٚ ، ١ــا َــا اعتــام
عً ِٗٝؾُٝا بعس
ٚا٭قـ ــٛات ايًٗذٝـ ــ ١أ ٚايؿُْٝٛـ ــات اغيتكًبـ ــ ١يٝػـ ــت ستكـ ــٛض ٠ؼي َـ ــا شنـ ــطٙ
غٝبٚ ،ٜ٘ٛاصيا ٖٓاى أقٛات غريٖا شنطٖا عًُا ٤ايعطبَٗٓ ١ٝا ايبا ٤ايـيت نـاغيِٝ
ؼي قٛهلِ :بامسو؟ ؼيَ :ا امسو؟َٗٓٚ ،14ا َا مس ٞبايعٓعٓ ٖٛٚ ، ١قًب اهلُـع٠
عٓٝــاَٗٓ ٚ ،ــا َــا مســ ٞبايهؿهؿــٖٚ ١ــ ٞإٔ جيعــٌ بعــس نــاف ارتطــاب ؼي اغيْ٪ــح
ؾــٓٝا " ،أٜ ٚبــسيْٗٛا ؾ ـٓٝا ؾٝكٛيــ ٕٛضأٜــتهـ ٚبهـــ ٚعًــٝهـ ،ؾُــِٓٗ َــٔ ٜجبتٗــا
ساي ١ايٛقــ ؾكـؽي ٖٚـ ٛا٭ؾـٗط َٚـِٓٗ َـٔ ٜجبتٗـا ؼي ايٛقـٌ أٜهـاَٚ ،ـٔ جيعًـٗا
َهــإ ايهــاف ٜٚهػــطٖا ؼي ايٛقــٌ ٜٚػــهٓٗا ؼي ايٛقـــ ؾٝكــٛا َ ـِٓـٚ ،عً ـِٝـ "، 15
 َٗٓٚــا ايهػهػ ــ ٖٚ" ،١ــ ٞؼي ضبٝع ــَٚ ١ه ــط جيعً ــ ٕٛبع ــس ايه ــاف أَ ٚهاْٗ ــا غ ــٓٝا..
ٚاي عٓعٖٓٚ ١ـ ٞؼي نـجري َـٔ ايعـطب ؼي يػـ ١قـٝؼ ٚشيـ ِٝجتعـٌ اهلُـع ٠اغيبـس ٤ٚبٗـا
عٓٝا ،ؾٝكٛي ٕٛؼي أْو :عٓـوٚ ،ؼي أغـًِ :عػـًِ َٚ ..ـٔ شيـو ايؿشؿشـ ١ؼي يػـ١
ٖص ٌٜجيعً ٕٛاذتا ٤عٓٝا ٖٞٚ ،خاق ١عـا ٤ستـٜ ٢كٛيـ ٕٛؾٗٝـا عتـَٚ ٢ـٔ شيـو
ايعذعذ ١ؼي يػ ١قهاع ١جيعً ٕٛايٝـا ٤اغيؿـسز ٠دُٝـاٜ ،كٛيـ ٕٛؼي شيُٝـ ٞشيـُٝر،
 َٔٚشيو ا٫غتٓطا ٤ؼي يػ ١غعس بٔ بهـط ٖٚـصٚ ٌٜا٭غـس ٚقـٝؼ ٚا٭ْكـاض جتعـٌ
ايعري ايػانْْٓٛ ١ا إشا داٚضت ايطا ٤نأْط ٢ؼي أعط َٔٚ ،٢شيو ايٛمت ؼي يػـ١
ايــ ُٔٝجتعــٌ ايػــري تــا ٤نايٓــات ؼي ايٓــاؽَٚ ،ــٔ شيــو ايؿٓؿــٓ ١ؼي يػــ ١ايــُٔٝ
جتعــٌ ايهــاف ؾــٓٝا َطًكــا نًبــٝـ ايًــِٗ يبــٝـ ،أ : ٟيبٝــوَٚ ،ــٔ ايعــطب َــٔ
جيعٌ ايهاف دُٝا نادتعبٜ ١طٜس ايهعب" ١

16

ٜٓ 14ـيط :غط قٓاع ١ا٫عطاب ،ابٔ دين م119/
 15اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا يًػٛٝط ،ٞحتكٝل :ستُس أظيس داز اغيٛزي بو،عً ٞستُس ايبذا،ٟٚستُس أب ٛايؿهٌ
إبطاَٖ ، ِٝهتب ١زاض ايرتاخ  ،ايكاٖط221/1 ٠
ْ 16ؿػ٘ 222/1
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ٚسري ْكـ عً ٢ا٭قٛات ايًٗذ ١ٝؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأ ٟايؿُْٝٛات اغيتكًب،١
صتس اخت٬ؾات ؼي ْطكٗا بري َٓاطل ايػًطَٓٗٓ ،١ا َا ٜكرتب َٔ ايٓطل ايعطبـٞ
ايؿكٝض َٗٓٚا َا ٜبتعس عٓ٘
 ٚغٛف ْككط ايب شـح ٖٓـا ؼي عيػـَ ١ـٔ ا٭قـٛات أ ٚايؿُْٝٛـات اغيتكًبـ ١ايـيت
تتذً ٢عً ٢أيػـٓ ١ايٓـاؽ ،٭ْٗـا أنجـط ؿيٗـٛضا ٚتػـريا آًَـري إٔ ٜتكـٌ ؼي َباسـح
أخط:٣
 )1قٛت اهلُع )2 ، ٠قٛت ايكاف  )3 ،قٛت ايهاف  )4 ،قٛت ادتِٝ
 )5قٛت ايهاز
ٚقس تتبعٓاٖا ؾٛدسْاٖا َهططب ١عً ٢أيػٓتِٗ  ٫ ،تأخص ْٖ ١٦ٝطك١ٝ
ٚاسس ،٠ؾ ٬تػُع ايكاف بكٛت ٚاسس ؼي طيٝع اغيٓاطل ٚ ،إصيا تػُع بأقٛات
َتعسز ٠ؾٗ ٞقاف َُٗٛغ ، ١نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي ايٓطل ايعطب ٞايكاض  ،اغيتُجٌ ؼي
ْطل قاض ٞ٥ايكطإ  ٚ ،تػُع أٜها دُٝا قاٖطْ ٖٛٚ ، ١ٜطل ؾب ٘ٝبايٓطل ايعطبٞ
ايكس ِٜايصٜٛ ٟاؾل ٚقـ غٝب ٚ ، ٜ٘ٛتػُع أٜها غٓٝا ْ ٖٛٚ ،طل بعٝس ٖٚ ،صٙ
ايكٛض ايٓطك ١ٝايج٬خ َٛدٛز ٠عً ٢أيػٓ ١ايعطب ؼي ايًٗذات ايعطب ١ٝاغيدتًؿ١
ؼي ب٬ز ايعطب عً ٢اتػاعٗا
أَا قٛت ايهاز ؾٜ ٬هاز ٜعطف عً ٢أيػٓ ١ايعُاْٝري ؼي هلذاتِٗ اغيدتًؿ، ١
ٚاصيا ٜٓاظع قٛت ايـيا ٤ؼي ٚدٛزٚ ، ٙيصيو  ٫جيس ايعُاْ ٕٛٝؼي ايًٗذ ١قعٛب١
ؼي ْطل قٛت نُا جيسْٗٚا ؼي ْطل ايهاز
ٚأَا قٛت ادت ِٝؾكس اغتكط ؼي أنجط ا٭يػٜٓ ١ا ٫ ، ٤غُٝا َٔ ٜػهٓ ٕٛؼي
َٓطك ١ايباطٓ ٖٛٚ ، ١اَتساز يٛدٛز ٙايٝا ٞ٥عً ٢ايؿطٜؽي ايػاسً ٞايص ٟضيجٌ
هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطب١ٝ
ٚأَا قٛت ا٭يـ ؾٗ ٛقٛت ٜتٓاٚب٘ ايتؿدٚ ِٝاإلَاي ، ١ؾٝػُع َؿدُا ؼي
َٓاطل ٜٚ ،ػُع ػيا ٫ؼي َٓاطل أخط ، ٣إ ٫إٔ شيو ٜ ٫ه ٕٛإ ٫ؼي أسٛاٍ
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ايتؿدٚ ِٝاإلَايٚ ، ١إ ٫ؾايكٛت َطقل زاُ٥ا ٜ ٫عرتَُٗٓ ٜ٘ا ؾٚ ، ٧ٝغٛف
ْؿكٌ شيو تؿك ٬ٝؼي اغيباسح ايكازَ١
 .1قٛت اهلُع:٠
ٚاهلُع ٠أنجط ا٭قٛات قعٛب ١ؼي ايٓطل ٭ْٗا ختطز َٔ اذتٓذط ٠باتكاٍ
ايٛتط ٜٔايكٛتٝري ؾاْؿتاسُٗا ؾذأ ٠ؾٗ ٞأعُل ا٭قٛات ؼي اغيدطز ٚأقعبٗا ،
ٚيكعٛبتٗا جتٓب ْطكٗا اذتذاظٚ ، ٕٜٛجتٓب ْطكٗا إشا تهطضت طيٝع ايعطب ،ؾ٬
جتتُع ُٖعتإ ؼي نًُٚ ١اسس ٠إٚ ٫تبسٍ إسساُٖا أ ٚحتصف أ ٚتػٌٗٚ ،قس
جتتُعإ ٚ ،نُا نإ ْطكٗا َػتكعبا نإ ٚقؿٗا ستريا يًكسَا٤
ٚاحملسثري ؾًِ ٜتؿل احملسث ٕٛعًٚ ٢قؿٗا زتٗٛض ٠أَُٛٗ ٚغ ١أ ٚغري زتٗٛض٠
ٚغري َُٗٛغ ١بٌ تؿطقٛا إزي ؾ٦ات ث٬خ نٌ ٜط ٣هلا قؿ١
 ٖٞٚؼي ايعاَٝات َتذٓب ١زاُ٥ا تبسٍ إزي سطٚف أخطٚ ،٣قٌ إٔ تػُع ؾٗٝا،
ٚايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝتكطؾت ؾٗٝا تكطؾا نتكطف ايعطب ؾٗ ٞتبسٍ زاُ٥ا إزي
سطف سطنتٗا ؾٝكٛي( :ٕٛمسا )ٌٜبس ٫عٔ مساٜٚ ، ٌ٥كٛي( ٕٛطاٜط )٠بس ٫عٔ
طا٥طٚ ، ٠قس تبسٍ عٓٝا  ٖٞٚؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ١تػُ ٢ايعٓعٜٓ ١كٛي( :ٕٛعطض)
بس َٔ ٫أضض  ( ٚ ،عطْب ) بس َٔ ٫أضْب ٚشيو ؼي َٓ ــاطل نجري ٠نإظنٞ
ٚعربَٓٚ ٟض ٚقطٜات ٚ ،ؼي  ١ٜ٫ٚعرب ٟب٬ز ايؿٜ ّٛكٛي ( ٕٛأٜين ) بس ٫عٔ عٝين،
 ٖٛٚإبساٍ ضيهٔ ؾُٗ٘ قٛتٝا  ٕ٫ايكٛتري َتذاٚضإ ؼي اغيدطز
ٚقس تب ـ ـ ــسٍ ٖا ٖٛٚ ٤إبساٍ قٛت ٞ٭ُْٗا َتؿكإ ؼي اغيدطز ؾهُٖ٬ا
سٓذطٜإٜ ،كٛيٖ( :ٕٛري) بس َٔ ٫أ ٜٔؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ايؿطق ١ٝؼي دعٕ٬
بين بٛسػٔ
إ ٫إٔ إبساٍ اهلُعٚ ٠اٚا ز ٕٚإ ته ٕٛسطنتٗا ايهُ َٔ ١اذتا٫ت اي٬ؾت١
اييت  ٫تتؿل َع اإلبساٍ ايكٛت ٞايصٜ ٟؿرتؾي تكاضبا ؼي اغيد ــطز أ ٚايكؿ ، ١ؾؿٞ
َٓطك ١مشاٍ ايؿطقٜ ١ٝكٛيَ( ٕٛكاٚب) بس ٫عٔ َكا٥ب  ٖٞٚ ،ساي ١غطٜبٚ ١إ
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نإ هلا ْـيا٥ط ؼي ن ّ٬ايعطب سٝح ٜكٛي ( ٕٛعذاٚظ ) بس ٫عٔ عذا٥ع ٚ ،إ
ناْت ايٛآٖ ٚا اق ١ًٝؼي سري إٔ ايٛآٖ ٚاى زخ١ًٝ
 َٔٚشيو اإلبـ ـ ـ ــساٍ غري ايكٛت ٞإبساٍ اهلُع ٠اغيهػٛضٚ ٠اٚا ؼي َجٌ :إظاض اييت
تٓطل ( ٚظاض ) ٚشيو ؼي غٌٗ ايباطٓ١
 .2قٛت ايكاف :
قٛت ايكاف قٛت هل ٟٛؾسٜس َُٗٛؽ ٜٓ ،طل باتكاٍ أقك ٢ايًػإ بأزْ٢
اذتًل سيا ؼي شيو ايًٗا ، ٠سٝح ٜٓشبؼ اهلٛا ٤ارتاضز َٔ ايط٥تري عٓس ا٫تكاٍ
بري عه ٟٛايٓطل ٜٚ ،تباعـ ـ ــس ايٛتطإ ايكٛتٝإ ؾٜٗ ٬تعإ عٓس اْؿطاز عهٟٛ
ايٓطل  ،ؾٝػُع قٛت ايكــاف ٫ٚ " ،ؾ ــطم بري ايك ــاف نُا ْٓطل بٗاٚ ،بري
ايه ــاف إ ٫ؼي إٔ ايك ــاف أعُ ــل قً ٬ٝؼي شتطدٗا " ٚ 17قس ٚنع٘ عًُا ٤ايعطب١ٝ
قسضيا َع ا٭قٛات اجملٗٛض ، ٠ػيا دعٌ احملسثري حياض ٕٚؾ ٘ٝؾُِٓٗ َٔ ؾهو
ؼي ططٜك ١عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤ؼي نبؽي ادتٗط ؼي ٖصا ايكٛت َٚ ،اٍ إزي
ايك ٍٛأِْٗ أخطأٚا َٔ َِٗٓٚ ، 18ضأ ٣إٔ ايكٛت ْاي٘ تػٝري ، 19ؾصٖبت قؿ١
ادتٗط ؾ ٘ٝعرب ايعَٔ ٚقاض خايٝا َٓٗا ٜ ،ك ٍٛأسسِٖٚ " :قس عس قسَا ٤ايًػٜٛري
ايعطب ايكاف َٔ ا٭قٛات اجملٗٛض ٠ؼي ايعطب ١ٝايؿكش ،٢ؾإٕ قسم ٚقؿِٗ إٜاٖا
بادتٗط ،نإ شيو ايٓطل َٔ ايتػٝريات ايتاضخي ١ٝؼي ايعطب ١ٝايكسضي،20"١
ٚقس أؾاض ابٔ خًس ٕٚإزي تػري ايكاف ؼي قٛي٘ٚ " :ػيا ٚقع ؼي يػٖ ١صا ادتٌٝ
ايعطب .. ٞايٓطل بايكاف ؾإِْٗ ٜٓ ٫طك ٕٛبٗا َٔ شتطز ايكاف عٓس أٌٖ
ا٭َكاض نُا َٖ ٛصنٛض ؼي نتب ايعطب ١ٝأْ٘ َٔ أقك ٢ايًػإ َٚا ؾٛق٘ َٔ
اذتٓو ا٭عًَٚ ، ٢ا ٜٓطك ٕٛبٗا أٜها َٔ شتطز ايهاف ٚإٕ نإ أغؿٌ َٔ

 17ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛم 74 /
َٓ 18اٖر ايبشح ؼي ايًػ ، ١شياّ سػإ ،زاض ايجكاؾ ،١زاض ايبٝها ّ1979 ٤م124/
 19ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ م72/
 20ايكاف ٚاهلُع ٠ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝضَهإ عبس ايتٛاب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ ٚزضاغات  ،طيٗٛضَ ١ٜكط  ،زتُع ايًػ١
ايعطب ١ٝايكاٖط ّ2004 ٠مٜٓ ، 442/ـيط ا٭قٛات ايًػ ، ١ٜٛاضاٖ ِٝأْٝؼ َطبعْٗ ١هَ ١كط  ،ايكاٖط ، ٠ز ٕٚتاضٜذ م72/
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َٛنع ايهاف َٚا  َٔ ًٜ٘ٝاذتٓو ا٭عً ٢نُا ٖ ٞبٌ جي ٕٛ٦ٝبٗا َتٛغط ١بري
ايهاف ٚايكاف "

21

ٚايطادض إٔ قٛت ايكاف ايكس ٖٛ ِٜايكٛت اغيُٗٛؽ اغيػُٛع عً ٢أيػٓ١
ايكطاٚ ٤اغيجكؿري  ،حملاؾـيتِٗ عً ٘ٝؼي أنجط ايب٬ز ايعطب٫ٚ ، ١ٝتؿام عًُا٤
ايعطب ١ٝاحملسثري " ؾٜ ٬تكٛض إٔ جيُع قطا ٤ايكطإٓ ؼي نٌ ب٬ز اإلغ ّ٬عً٢
ٖصا ايكٛت ٜ ِٖٚتًك ٕٛايكطإ َؿاؾٗ َٔ ١د ٌٝازي د ،ٌٝثِ ْععِ أْ٘ يٝؼ ٖٛ
ايكٛت ايكس 22" ِٜأَا ايكٛت اٯخط اغيٛقٛف قسضيا بادتٗط ؾٗ ٛايكٛت ايًٗذٞ
ايصْ ٟػُع٘ ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ب٬ز ايعطب٫ٚ ،بس َٔ ايتأنٝس عً ٢إٔ َٔ
ايب٬ز ايعطبٜٓ َٔ ١ٝطك ٕٛؼي قطا٤اتِٗ بايكٛت اجملٗٛض

23

ٚايكاف ؼي ايًٗذات ايعطبٜ ١ٝػُع أقٛاتا َتعسز ، ٠ؾُٖٗ ٛع ٠عً ٢أيػٓ١
قػِ َٔ ايعطب ٖٛٚ ،24غري عً ٢ايكػِ اٯخط ٖٛٚ ،25ناف عً ٢أيػٓ ١آخط، 26 ٜٔ
 ٖٛٚد ِٝقاٖط ٖٛٚ ، ١ٜقاف َُٗٛغ ٖٛٚ ، ١دَ ِٝعطؿ١
ٚايكاف ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝأٜها ٜػُع أقٛاتا َتعسز ،٠ؾٗ ٛايكٛت ايؿكٝض
(هل ٟٛقكٜٓٚ )ٞطل ؼي أغًب َٓاطل ايساخً ، ١ٝنٓعٚ ، 27٣ٚدٓٛب ايباطٓ١
ٚغريٖا  ٖٛ ٚ ،ناف ٜٚػُع ؼي ايساخً ١ٝببٗٚ ٤٬اذتُطاٚ 28٤ايطغتام  ٚ ،أزّ
ٚغريٖا َٔ اغيٓاطل  ٖٛٚناف َؿٛب ١بايكاف  ،إش ٜكٛي( ٕٛناٍ) بس َٔ ٫قاٍ ،
(ٚنب )١ًٝبس َٔ ٫قب ،١ًٝنُا ٜػُع ؼي ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚاز ٟايػشذي عً٢
ٚد٘ ارتكٛمٚ ،غري َٔ ٙاغيٓاطل  ٖٛٚ ،د ِٝقاٖط ٖٛٚ ١ٜايكاف اجملٗٛض، ٠

َ 21كسَ ١ابٔ خًس ٕٚزاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،بريٚت  ،يبٓإ 768/1 ّ2001
 22أقٛات ايعطب ١ٝبري ايتشٚ ٍٛايجبات م26/
 23ايكاف تٓطل ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي اي ُٔٝقاؾا زتٗٛض ٠نشهطَٛت ٚقٓعا٤
 24ايكؿاف ٜٓطل ُٖع ٠ؼي َكط ٚايؿاّ
 25ايكاف ٜٓطل غٓٝا ؼي ايػٛزإ ٚؼي عُإ ؼي َٓاطل ايؿطق١ٝ
ٜٓ 26طل ايكاف ناؾاؼي ؾًػطري ٚايعطام ٚنصيو ؼي عُإ ؼي بٗٚ ٤٬اذتُطا٤
ٜٓ 27ـيط  :هلذْ ١ع ، ٣ٚزضاغ ١قٛت ، ١ٝز .عبس اذتً ِٝساَس  ٚآخط ٕٚزتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛم58/
ٜٓ 28ـيط ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١اذتُطا ٤م18/
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(هل ٟٛأَاَٜٚ ، 29)ٞػُع ؼي أنجط َٓاطل ايؿطقٚ ، ١ٝنصيو َٓاطل َتعسز٠
َٔ ايباطٓ ٖٛٚ ، ١غري ؼي َٓاطل َجٌ اظنٚ ، ٞدعٚ ٕ٬قٛض ٚ ،اذتُطا، 30"٤
 َٔٚشيهٔ ٖصا ايكٛت عً ٢ا٭يػْٓ ١طكِٗ ايكطإٓ بكًب قٛت٘ غٓٝا ٖٞٚ ،ساي١
ؾطٜسٖٚ ،٠صا ايكٛت ـ أ ٟايػري ـ ضأ ٣ايسنتٛض ابطاٖ ِٝأْٝؼ أْ٘ ضسيا نإ ا٭قطب
ازي ايكٛت ايكس ِٜيًكاف ٚ ، 31نصيو ٜػُع ايكاف ناؾا ؼي عسز َٔ اغيٓاطل
ؼي ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚؼي بٗ ٬ؼي ايساخً ، ١ٝبٌ ضسيا اختًـ ْطك٘ بري اغيٓاطل
ايكطٜب ١بعهٗا َٔ بعض ؾؿ ٞقطٜات ؼي ايػاسٌ ٜٓطك ٕٛايكاف دُٝا قاٖط،١ٜ
ٚؼي ايساخٌ ٜٓطك ْ٘ٛقاؾا
ٚقس ٜػُع ايكاف ؼي َٓاطل أخطْ ٣طكا بري ايكاف ٚايهاف نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي
عرب ٟسٝح ٜتشكل ٖصا ايكٛت ؼي قٛهلِ ( ٜعقطٚا ) سيعٜٓ ٢تؿذاضٕٚ
 .3قٛت ايهاف
ايهاف قٛت َُٗٛؽ ،ؾسٜس ،أ ٚاْؿذاض ٟسٓه ٞقكٜ ٞتِ ْطك٘ " بطؾع
أقك ٢ايًػإ جتا ٙأقك ٢اذتٓو ا٭عًٚ ٢ايتكاق٘ ب٘ يٝػس زتط ٣اهلٛأَ ٤
ا٭ْـ ٜٚهػؽي ٖصا اهلٛا ٤غيس ٠قكري َٔ ٠ايعَٔ ثِ ٜطًل غطاح اجملط ٣اهلٛاٞ٥
ؾٝشسخ اْؿذاض َؿادٜ ٫ٚ ٧تصبصب ايٛتطإ ايكٛتٝإ ساٍ ايٓطل ب٘ "

32

ٜ ٚػُع دُٝا قاٖط ١ٜؼي عسز َٔ اغيٓاطل َجٌ ايػٜٛلٚ ،اذتُطاٚ ، ٤بٗ ، ٬أٟ
إْ٘ ٜهتػب دٗطا  ،ؾادت ِٝايكاٖط ٖٞ ١ٜزتٗٛض ايهاف ٜ ،ك ٍٛايسنتٛض بؿط " قس
ٜكٝب ايهاف ْٛع َٔ اإلدٗاض ؼي بعض ايػٝاقات نُا ؼي ضت( ٛأنرب) ؾٓٝطل
نُا ي ٛنإ دُٝا قاٖط ١ٜؼي ايه ّ٬غري اغيتأْ ٚ ، 33 " ٞؼي ايػٜٛل (عُتو)
تٓطل( :عُتل)ٚ ،ضسيا ْطل ايهاف خاْ ٖٛٚ ،٤طل ْازض ٚيهٓ٘ َػُٛع ؼي َٓاطل

ٜٓ 29ـيطْ :ؿػ٘ م58/
ٜٓ 30ـيط ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١اذتُطا ٤م19/
ٜٓ 31ـيط :ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ م72/
 32عًِ ا٫قٛات  ،نُاٍ بؿط  ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖط273/2 ّ2000 ، ٠
 33عًِ ا٭قٛات 273 /2
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عٓس نباض ايػٔ نُا ؼي َٓطكَٓ ( ١ض ) ٚغريٖا ٫ٚ ،بس إٔ ايكطب اغيدطد ٞبري
ايهاف ٚارتا ٖٛ ٤ايػبب ؼي شيو
أَا ْطك٘ ؾٓٝا  ،أ ٚقٛتا َعدٝا  ،ؾْٗ ٛطل قس ِٜأطًل عً ٘ٝايكسَا٤
ايهؿهؿٚ ، ١ؾطقٛا بٚ ٘ٓٝبري ايؿٓؿٓٚ ، ١غٛف ْتٓا ٍٚشيو ؼي َعادت ١ايـيٛاٖط
ا٭خط٣
 .4قٛت ادتِٝ
حيسز احملسث ٕٛقٛت ادت ِٝبكٛهلِ " :قٛت ؾسٜس زتٗٛض ٜته ٕٛبإٔ ٜٓسؾع
اهلٛا ٤إزي اذتٓذط ٠ؾٝشطى ايٛتط ٜٔايكٛتٝري ثِ ٜتدص زتطا ٙؼي اذتًل ٚايؿِ
ستٜ ٢كٌ ازي اغيدطز عٓس ايتكاٚ ٤غؽي ايًػإ بٛغؽي اذتٓو ا٭عً ٢ايتكا٤
ستهُا عٝح ٜٓشبؼ زتط ٣اهلٛا ٤ؾإشا اْؿكٌ ايعهٛإ اْؿكا ٫بط٦ٝا مسع
قٛت ٜهاز ٜه ٕٛاْؿذاضٜا " ٖٛٚ ، 34حتسٜس ايكسَاْ ٤ؿػ٘ ؾٗٚ َٔ " ٛغؽي ايًػإ
بٚ ٘ٓٝبري ٚغؽي اذتٓو ا٭عً" ٢

35

أَا قٛت ادت ِٝاغيػُٛع اي ّٛٝؾٗ " ٛدُٝات ث٬ث :١ادت ِٝاغيٛقٛؾ١
بايؿكش ٖٞٚ ٢اغيعطٚؾ ١باغيعطؿٚ ،١ادت ِٝايكاٖط ٖٞٚ ،١ٜزتٗٛض ايهافٚ ،ادتِٝ
ايؿاَ ٖٞٚ ١ٝزتٗٛض ايؿري" ٜ 36هاف إي ٘ٝقٛض ْطك ١ٝأخط ٣أبطظٖا ْطل ادتِٝ
ٜا ، ٤ؼي َٓاطل عطب ١ٝنجري ،٠ؼي ارتًٝر ٚسهطَٛتٚ ،ؼي اغيػطب ا٭قكٖٛٚ 37٢
قٛت هلذ ٞقس ِٜشنط ٙعًُا ٤ايعطبٚ ، ١ٝاغتؿٗسٚا بك ٍٛايؿاعط:
ؾأبعسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ اهلل َٔ ؾَِٝطات

إشا مل ٜهـ ــٔ ؾٝهـ ـ ـ ــٔ ؿيٌ  ٫ٚدٓ٢

38

 34ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛم70 /
 35ايهتاب 433/4
 36اغيكطًض ايكٛت ،ٞز .عبس ايععٜع ايكٝؼ  ،زاض ايؿهط ،زَؿل  ّ2007 ،م126 /
ٜٓ 37ـيط:هلذات ادتٓٛب ،ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ ٚزضاغات طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ،١ٝزتُع ايًػ١
ايعطب ١ٝايكاٖط ّ2004 ٠م491/
38

اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا  ،يًػٛٝطٜٓٚ ، 475/1 ٞـيط أٜها :اغيكتهب ؼي هلذات ايعطب  ،ز .ستُس ضٜاض نط، ِٜ

ايكاٖط ّ1996 ، ٠م133/
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ٚقٛت ادت ِٝدعً٘ ارتًَ ٌٝع قٛت ٞايكاف ٚايهاف ؾكاٍ " ٚأَا شتطز
ادتٚ ِٝايكاف ٚايهاف ؾُٔ بري عهس ٠ايًػإ ٚبري ايًٗا ٠ؼي أقك ٢ايؿِ " ٖٞٚ 39
إؾاض ٠قطحي ١إزي قٛت شتتًـ يًذ ِٝعٔ ايكٛت ايص ٟسسز غٝبَٛ ٜ٘ٛنع٘
بكٛي٘ " َٔ ٚغؽي ايًػإ بٚ ٘ٓٝبري ٚغؽي اذتٓو ا٭عً ٢شتطز ادتٚ ِٝايؿري
ٚايٝاٚ ، 40 " ٤حتسٜس ارتًٜ ٌٝطابل ادت ِٝايكاٖط ، ١ٜؼي سري إٔ حتسٜس غٝبٜ٘ٛ
ٜطابل ادت ِٝاغيعطؿ١
ْٚطل ادت ِٝؼي ايًٗذات ايعُاْٜ ١ٝػُع بٗ٦ٝات َتعسز ٠ؾٜٗ ٛا ٖٛٚ ، ٤دِٝ
َعطؿ ٖٛٚ ، ١أٜها زتٗٛض ايهاف أ ٚد ِٝقاٖطٚ ، ١ٜقٛت ادتٜ ِٝاٜ ٤ػُع ؼي
أنجط اغيٓاطل  ،ؾٗ ٛؼي أنجط َٓاطل ايباطٓٚ ، ١ؼي ايؿطق ، ١ٝؼي ابطا ٫ ٤غُٝا
عٓس اذتاضثٝري ٚ ،ؼي ستاؾـيَ ١ػكؽي ٜٚ ،ػُع قً ٬ٝدُٝا قاٖط ١ٜؼي َٓطك١
عربٚ ، ٟغٓاٚ ، ٚغريٖا ٚ ،أقٌ َٔ شيو ٜػُع ادت ِٝناؾا ؼي دعٜ ٚ ، ٕ٬ؿػط
ٖصا ايٓطل ا٫خري ا٫ؾرتاى اغيدطد ٞيًذٚ ِٝايهاف عػب تكٓٝـ ارتًٌٝ
ٚؼي عح يًُػتؿطم (نٜ٬ـ ٖٛيع) يًٗذ ١أٌٖ ايباز ١ٜؼي ضَاٍ آٍ ٖٝٚب١
(ٜ )1989ك " :ٍٛقبا ٌ٥عُإ ايبس ١ٜٚتتشسخ ايًٗذ ١ايبسٚ ١ٜٚتتهُٔ قبا ٌ٥آٍ
ٖٝٚبٚ ١ادتٓبٚ ١ايسضٚع ٚاذتطاغٝؼ ٚتتُٝع ايًٗذ ١ايبس ١ٜٚبٓطل ادت ِٝقاؾا "

41

 ٫ ٖٛٚؾو ٜعين ٖٓا زتٗٛض ايهاف ٚ ،يتساخٌ اغيٓاطل صتس ايكٛت ٜٓطل قٛضا
ْطك ١ٝشتتًؿ ٖٞٚ ١ؿياٖط ٠باضظ ، ٠ؾؿ ٞقطٜات ايػاسٌ ٜٓطك ٕٛادتٜ ِٝاٚ ٤ؼي
ايساخٌ ٜٓطكْٗٛا دُٝا قاٖط١ٜ
 .5قٛت ايهاز
ٖٚــَ ٛــٔ ا٭قــٛات ايــيت تػــري ْطكٗــا عًــ ٢أيػــٓ ١ايعــطب تػــريا ؾــب٘ تــاّ  ،ؾكــس
اْػ ــشب َ ــٔ ايٓط ــل ايعطب ــ َٓ ٞــص ايك ــط ٕٚا٭ٚزي ٜ ،ك ــ ٍٛأس ــس ايب ــاسجري َٚ " :ــٔ

 39ايعري 52/1
 40ايهتاب 433/4
41

ايًٗذات ايعُاْ ١ٝاغيتأقً ، ١خايك ١ا٭غرب ، ١ٜزتًْ ١ع ٣ٚايعسز  ّ2009 ، 46م..................../
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ا٭قــٛات ايــيت تعطنــت يتػــٝري َطًــل ؼي ايًػــ ١ايعطبٝــٚ ١ايًػــات ايػــاَ ١ٝقــٛت
ايهاز "

42

 ٖٛٚاي ّٛٝقٛت ؾسٜس زتٗٛض خيطز باْطبـام ايًػـإ عًـ ٢اذتٓـو ا٭عًـ،43٢
نُا ٜػُع اي ّٛٝعً ٢أيػٓ ١ايكطاٚ ٤اغيجكؿري  ،ؾٗ ٛايٓـيري اغيطبل يكٛت ايـساٍ،
أَا ٚقؿ٘ قسضيا ؾٗ َٔ " ٛأ ٍٚساؾ ١ايًػإ َٚا ًٜٗٝا َٔ ا٭نطاؽ شتطز ايهاز
إ ٫أْو إٕ ؾ٦ت تهًؿتٗـا َـٔ ادتاْـب ا٭ضيـٔ  ٚإٕ ؾـ٦ت َـٔ ادتاْـب ا٭ٜػـط"ٚ ،44
يٝؼ ي٘ ْـيري ،نُـا ْـل عًـ  ٢شيـو غـٝب ٜ٘ٛسـري قـاٍٚ " :يـ ٫ٛا٭طبـام يكـاضت
ايطا ٤زاٚ ،٫ايكاز غٓٝاٚ ،ايـيا ٤شاٚ،٫رتطدت ايهـاز َـٔ ايهـ ّ٬٭ْـ٘ يـٝؼ ؾـ٧ٝ
َٔ َٛنعٗا غريٖا "

45

 ٖٛٚايكٛت ايص ٟشيٝعت ب٘ ايعطبَ ١ٝـٔ غريٖـا َـٔ ايًػـات  ،ؾكـاٍ ابـٔ دـين" :
ٚاعًِ إٔ ايهاز يًعطب خاقـ ٫ٚ ١تٛدـس ؼي نـ ّ٬ايعذـِ إ ٫ؼي ايكًٝـٌ" ٚ 46أنـس
شيو اغيتٓيب ؼي بٝت٘ ايؿٗري َازسا ق: َ٘ٛ
ز ٚعٛش ادتاْٚ ٞغٛخ ايط ـ ـ ـ ــطٜس

ٚبِٗ ؾدـط نٌ َٔ ْطل ايه ـ ـ ـ ــا

 ٚشيو ستكل َعطٚف ؾؿ " ٞأغًب ايًػات ايػاَ ١ٝا٭خط ٣حت ٍٛحتَ ٫ٛطًكا
ٚمل ٜعس َٛدٛزا ؾٗٝا بأ ٟقٛض َٔ ٠ايكٛض "

47

ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝيٝؼ يًهاز ٚدٛز عً ٢أيػٓ ١ايٓاطكري بايعاَ ١ٝؼي
أنجط اغيٓاطل ٚٚدٛزْ ٙازض نُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي قط ١ٜاغيػؿاٚ ،٠ؼي َػٓسّ  ،أَا أغًب
اغيٓاطل ؾٝػُع زاُ٥ا قٛت ايـيا ، ٤ػيا ٜعين إٔ ٖصا ايكٛت ٜكَ ّٛكاّ ؾُْٝٛري
ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ٖٞٚ ، ١ٝساي ١تٛدس ؼي َٓاطل نجري ٠ؼي ايب٬ز ايعطب١ٝ
نايعطام ،أ ٟإٕ ايٓطل ايًٗذ ٞيًهاز عً ٢أيػٓ ١طيٝع أٌٖ عُإ ؼي َٓاطكٗا
 42ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس  ،ا٭ضزٕ  ّ2005م179/
ٜٓ 43ـيط ا٭قٛات :م51 /
 44غط قٓاع ١اإلعطاب م47/
 45ايهتاب 436/4
 46غط قٓاع ١ا٭عطاب م214/
 47ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس  ،ا٭ضزٕ  ّ2005م179/
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اغيدتًؿ ٖٛ ١ايـياٜ ، ٤صنط ا٭غتاش عبساهلل اذتبػ ٞقاسب نتاب َعذِ
اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝإٔ َعذُ٘ خ َٔ " ٬سطف ايهاز ٚشيو ٭ٕ َعـيِ
ايعُاْٝري ٜٓ ٫طكٖ ٕٛصا اذتطف نجريا ٚ ،إصيا ٜػتعٝه ٕٛعٓ٘ عطف ايـيا" ٤

48

 َٔٚخ ٍ٬اإلسكا ٤ايص ٟقُٓا ب٘ ؼي أنجط َٓاطل ايػًطٓٚ ١دسْا إٕ قٛت
ايهاز ختً َ٘ٓ ٛايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝإَ ٫ا ْسض ػيا شنطْاَٚ ،ا ٜػُع يٝؼ إَٔ ٫
أثط ايتعً ٖٛٚ ، ِٝأَط حيتاز إزي تتبع أنجط ٚ ،اغتككا ٤تاّ
ٖصا اإلطياع  ،أ ٚؾب٘ اإلطياع ؼي ْطل ايهاز ؿيا ٤ضيهٔ إٔ ٜؿري إزي قً ١بري
ايكٛت ايكس ِٜيًهاز ٚبري قٛتٗا عً ٢أيػٓ ١اغيتشسثري بايعاَ ١ٝؼي عُإ ،
شيو إٔ ٖصا اإلطياع ٪ٜنس سكٝك ٫ ١ؾو ؾٗٝا ٖ ٞإٔ ايهاز ايعُاْ ١ٝأقطب
ازي ايكٛت ايعطب ٞايكس ٖٞٚ ، ِٜضسيا ناْت قبٌ غٓري ط ١ًٜٛختتًـ عٔ ايـيا٤
ثِ تكاضب ايكٛتإٚ ،إ ٫ؾا٭قٌ إٔ ٜ ٫ه ٕٛؼي ب ١٦ٝهلذٚ ١ٝاسس قٛتإ ٜعرب
عُٓٗا ذتطف ٚاسس أ ٚبعباض ٠أخط ٫ ٣ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛؾُْٝٛإ شتتًؿإ َتشسٜٔ
ؼي ايكؿٚ ١اغيدطز
ؿيٛاٖط قٛت ١ٝؼي ايًٗذ ١ايعُاْ: ١ٝ
يهٌ هلذ ١مسات خاق ١شيٝعٖا َٔ غريٖا َٔ ايًٗذات  ٫ٚ ،تبك ٢ايًٗذات
عً ٢ساٍ ٚاسسٚ ٠مسات ستسز ، ٠ؾإْٗا تتػري بتػري ايٛقت ٚ ،تهتػب مسات ،
ٚتؿكس أخط ،٣إ ٫إٔ ٖصا ايتػري حيسخ ؼي َسٜات ط ،١ًٜٛؾكاْ ٕٛايتػري ٚايتبسٍ ٫
ٜتٛقـ عٔ ايعٌُ ،ؾٗٓاى أقٛات تسخٌ زا٥ط ٠ايًٗذٚ ١أقٛات ترتادعٚ ،ضيهٔ
َ٬سـي ١شيو َٔ خ ٍ٬ؿياٖطٚ ٠دٛز قٛض ْطكَ ١ٝتعسز ٠يكٛت ٚاسس ؼي أنجط
ايًٗذات

َ 48عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝاعساز :عبساهلل بٔ قاحل بٔ خًؿاْا ذتبػ٪َ ٞغػ ١عُإ يًكشاؾٚ ١ايٓؿط  ،ايطبع١
ايجاْٖ1428 ١ٝـ ـ  ّ2007م2/
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

260

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

ظواهر صوتيه في العامية العُمانية

د  /عبد العزيز الصيغ

ٜعًٌ أسس ايباسجري ْؿ ٤ٛايًٗذات بكٛي٘ " :إٕ أغباب ْؿ ٤ٛايًٗذ ١تطز ازي
عٛاٌَ أُٖٗا إٔ ايًػ ٫ ١تجبت عً ٢ساٍ ،ؾٗ ٞزتطٚ ٣نًُا بعس احملط ٣ؿيٗط
ايتبا"ٜٔ

49

ٚتطتبؽي ايـيٛاٖط ؼي نٌ هلذ ١بعٛاٌَ َتعسز ٠جتعًٗا َكط ١ْٚبٗص ٙايًٗذ١
ز ٕٚغريٖا َٔ ايًٗذات  ،أ ٚبٗصا ايكطط ز ٕٚغري َٔ ٙا٭قطاض ،أ ٟإٕ ايـيٛاٖط
َٓٗا َا ٜه ٕٛؾسٜس ارتكٛقٚ ١ٝا٫ضتباؾي بايٓاؽ ٚاغيهإَٗٓٚ ،ا َا ٜهٕٛ
َؿرتنا جتس ٙؼي َٓاطل نجريٚ ٠ؼي هلذات َتعسز٠
ٚايـيٛاٖط نجري ٠عٝح  ٫ضيهٔ يًباسح إٔ ٜكـ عًٗٝا ؼي َس ٣قكري ،٭ٕ
ايًٗذات ايعُاَْ ١ٝتعسز ٫ ٠تكـ عٓس سس ٚ ،أقكَ ٢ا ضيهٔ إٔ ْك ّٛب٘ ٖٛ
ايٛقٛف عٓس أنجطٖا بطٚظا ٚ ،أؾسٖا ايتكاقا باغيهإ ٚايٓاؽ
َٔ ٖص ٙايـيٛاٖطَ ،اٖ ٛؾسٜس ارتكٛقَ ١ٝجٌ :عسّ سصف قٛت ايعً ١ؼي
ايٓاقل اغيتكٌ بايهُريَٗٓٚ ،ا إذتام ْ ٕٛايتٛنٝس ؼي اغيانٚ ، ٞؼي اغِ ايؿاعٌ
َٓ٘ َٗٓٚ ،ا ٖا ٤ايػهت  ٖٞٚؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ٫ ١تهاز تػُع ؼي هلذات ايعطب،
َٗٓٚا ؿياٖط ٠ايتدًل َٔ اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل باْكػاَ٘ عًَ ٢كطعري قكري
َٚتٛغؽي ٖٓٚ ،اى ؿيٛاٖط أخطَٛ ٣دٛز ٠نجريا ؼي هلذات ايعطب ا٭خطَ ٣جٌ
ايتؿدٚ ِٝاإلَايٚ ١تؿد ِٝاغيطقل ٚ ،تطقٝل اغيؿدِٚ ،اغي ٌٝإزي ايهػط ؼي ْطل
ا٭ؾعاٍ ٚا٭مساٚ ، ٤ايبس ٤بايػانٔ ٚ ،غريٖا َٔ ايـيٛاٖط ٚ ،قس قػُٓا ايـيٛاٖط
عً ٢أقػاّ ث٬ث :١ؿيٛاٖط خاقٚ ، ١ؿيٛاٖط تتكٌ بايبٓ ١ٝاغيكطعٚ ،١ٝؿيٛاٖط عاَ١
ايـيٛاٖط ارتاق: ١
ْٚبسأ بايـيٛاٖط اييت ضأٜٓا ايتكاقٗا ايهبري بايعاَ ١ٝايعُاْٚ ١ٝإٕ اؾرتنت
َع عاَٝات عطب ١ٝأخط ٣ؾإْ٘ اؾرتاى ستسٚز ،ؾٗ ٞخكا٥ل تربظ خكٛق١ٝ
ايعاَ ١ٝايعُاْ ،١ٝبٛد٘ دًٚٚ ٞانض ،ؼي سري إٔ ارتكا٥ل ا٭خطٜ ٣هٕٛ

 49ايًٗذٚ ١أغًٛب زضاغتٗا ،ز .أْٝؼ ؾطحي ١م24/
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اؾرتاى ايعاَ ١ٝايعُاَْ ١ٝع ايعاَٝات ايعطب ١ٝأٚغع ٚ ،ضيهٔ إطياهلا ؼي ايـيٛاٖط
ٚايػُات اٯت:١ٝ
 .1ؿياٖط ٠عسّ سصف اي َٔ ّ٬ايٓاقل اغيتكٌ بهُري ادتُاع١
اغيعطٚف إٔ  ّ٫ايؿعٌ حت ـ ـ ـ ــصف َٔ ايٓاقل إشا اتكٌ ب٘ ٚا ٚادتُاع ،١ؾايؿعٌ
(َؿ )٢إشا أغٓس إزي ٚا ٚادتُاع ١حتصف َٓ٘ ايٝا ٤ؾٝكاٍ (َؿٛا) ٜ ٫ٚكاٍ
(َؿٛٝا) ٜٚ ،كاٍ (ضيؿٜ ٫ٚ )ٕٛكاٍ (ضيؿ )ٕٛٝؼي سري إٔ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي
أنجط اغيٓاطل تجبت ايٚ ّ٬تٓطل ،ؾٝكاٍَ( :ؿٛٝا) َٚجًٗا (قًٛٝا) ( ٚعاْٛٝا) ٚ
(اؾرتٜٛا) ( ٚتػسٜٛا) ٚ ،ا٭َط ْؿػ٘ ؼي اغيهاضع  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠تٛدس ؼي َٓاطل
نجري ٠ؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٚ ٞغريٖا ٚايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٚغريٖا
ٖٚص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠عٓس ؾ َٔ ١٦ايعطب قسضيا شنطٖا غٝب ٜ٘ٛؼي نتاب٘
سري قاٍ ٚ " :غأيت٘ ـ ٜعين ارتً ٌٝـ عٔ ق ٍٛبعض ايعطب ضنِٛٝا ؾكاٍ ٖ ٞسيٓعي١
غ ِع َٟ٭ْ٘ أغهٔ ايعري ٚي ٛنػطٖا ذتصف ،٭ْ٘ ًٜ ٫تك ٞغانٓإ سٝح ناْت
 ٫تسخًٗا ايهُٚ ١قبًٗا نػطٚ 50 "٠شنطٖا ابٔ دين بكٛي٘  " :قاٍ أب ٛعجُإ :
ٚبعض ايعطب ٜك :ٍٛضنِٛٝا ؾٝػهٔ ايهاز ٜٚجبت ايٝا ،٤٭ْ٘ مل ًٜتل غانٓإ"، 51
إ ٫أْٗا ؿياٖطْ ٠ازض٠
ؾٗصا ايٓطل ي٘ أقٌ َٔ يػ ١ايعطب قسضيا ،ؾايصٜ ٜٔػهٓ ٕٛعري ايؿعٌ ٫
حيصؾ ّ٫ ٕٛايؿعٌ يًٜ ٬٦تك ٞغانٓإ عري ايؿعٌ اييت غهٓت ٚايٛا ، ٚؾٝبكٕٛ
 ّ٫ايؿعٌ سادعا ضيٓع ايتكا ٤ايػانٓري ٚ ،ايصٜ ٫ ٜٔػهٓ ٕٛعري ايؿعٌ حيصؾٕٛ
ايّ٬
أَا اذتصف ؾٝعًً ْ٘ٛبكٛهلِ " اغتجكًت ايهُ ١عً ٢ايٝا ٤ؾشصؾت ختؿٝؿا
ؾادتُع غانٓإ ايٝاٚ ٤ايٛا ٚؾشصف ايٝا٫ ٤يتكا ٤ايػانٓري"  52أ ٟإٕ
ايؿكش ٢شي ٌٝإزي سصف  ّ٫ايؿعٌ ايٓاقل عٓس إغٓاز ٙإزي ٚا ٚادتُاع١
 50ايهتاب 386/4
 51اغيٓكـ  ،ؾطح نتاب ايتكطٜـ يًُاظْ ، ٞ٭ب ٞعجُإ ايؿتض ابٔ دين 125/2
 52ايبٝإ ؼي غطٜب اعطاب ايكطإ 58/1
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ختؿٝؿا ،ؼي سري  ٫ضي ٌٝإزي شيو بعض ايعطب ٜٚػٛؽ هلِ شيو إغهاِْٗ عري
ايؿعٌ
 ٖٞٚاذتاٍ اييت ٚدسْاٖا ؼي قػِ َٔ ايًٗذات ايعُاْ ، ١ٝاييت بكٝت عً٢
أيػٓتٗا ٖص ٙايـياٖطَ ٖٛٚ ، ٠ا ٪ٜنس سكٝك ١قس تػٝب عٓا  ٖٞٚإٔ اٖ٫تُاّ
بايًٗذات ٚزضاغتٗا جيعًٓا ْكـ عً ٢نجري َٔ ايـيٛاٖط ايعطب ١ٝايؿكٝش ١اييت
اْسثطت َٔ أيػٓ ١ايعطب ؼي ْطكِٗ ايؿكٝض ٚبكٝت ستؿٛؿي ١ؼي هلذاتِٗ  ،نُا
٪ٜنس إٔ ا٫غتعُاٍ ايًٗذ ٞيٝؼ نً٘ اضتطاؾا عٔ ايؿكشٚ ٢اصيا قػِ َٓ٘
ستاؾـي ١عً ٢ؿيٛاٖطٖا اييت اْػشبت َٓٗا ٚؿيًت َٛدٛزَ ٠ػتعًُ ١ؼي هلذاتٗا
ٚايـياٖط ٠تؿٝع نجريا ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٜ ٞكٛي:ٕٛ
(ٜكًٛٝا) بس ٫عٔ ٜكً(ٚ ، ٕٛضيؿٛٝا) بس ٫عٔ ضيؿٚ ، ٕٛايباطٓ ١ؼي ايطغتام
سٝح ٜكٛي( :ٕٛايٓاؽ ٜتعؿٛٝا) أٜ ٟتعؿٛا
ٚقس ع ٌَٛايؿعٌ اغيُٗٛظ ايَ ّ٬عاَ ـ ــً ١ايٓاقل ؾِٗ ٜبسي ٕٛاهلُع ٠ؾٜ ٘ٝا ّ٤ؼي
َجٌ ايؿعٌ ( قطأ) سري ٜػٓس ْ٘ٚإزي نُري ادتُاعٜٚ ،١جبت ٕٛايٝا ٤ؾٝكٛيٕٛ
(ٜكطٜٛا) َٚجً٘ (ٜتٛنٛٝا)  ،بس ٫عٔ ٜتٛنٚ ، ٕٛضي ٌٝعسز َٔ ايعُاْٝري ازي
ْطل ٖص ٙايهًُ ١باغهإ عري ايهًُ ٜ( ١ـكـَـ ِطٜـُـٛا)  ٫غُٝا َٓطك ١دٓٛب ايباطٓ١
ٚايساخًٚ ، ١ٝشيو اْػذاَا َع ايٓطل ايكس ِٜايص ٟغٛؽ ب٘ غٝبٚ ٜ٘ٛاغياظْ ٞعسّ
سصف ٜا ٤ايؿعٌ ؼي سري ضي ٌٝآخط ٕٚازي حتطٜو عري ايؿعٌ ( ٜـكـِـ ِطٜـُـٛا) نُا
ٖ ٛا٭قٌ ؼي ا٫غتعُاٍ
ٚايك ٍٛبإٔ غبب سصف اي ٖٛ ّ٬ايتكا ٤ايػانٓري يٝؼ قا٥با ،٭ٕ ٚاٚ
ادتُاع ١سطن ، ١ؾ ٬جيتُع غانٓإ ٖٓا ٚ ،إٜهاح شيو إٔ ايؿعٌ (ٜطن)ٞ
سري تتكٌ ب٘ ( ٚا ) ٚادتُاعٜ ١هٖ ٕٛهصا |  ٟـَـ ض  /ض ـِـ  ٟ /ـُـ  +ـُـ ٕ | ؾ٬
ٚدٛز ٫يتكا ٤غانٓري ٖٓا
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 .2ؿياٖط ٠إذتام ْ ٕٛايتٛنٝس باغيانٚ ، ٞؼي اغِ ايؿاعٌ َٓ٘
َٔ ايـيٛاٖط ارتاق ١بايعاَٝات ايعُاْٚ ١ٝدٛز ْ ٕٛتؿب٘ ْ ٕٛايتٛنٝس تًشل
ايؿعٌ اغيانٚ ،ٞتًشل اغِ ايؿاعٌ أٜها  ٖٞٚساي ١خاقٚ ، ١ايؿكش ٫ ٢جتٝع
تأنٝس ايؿعٌ اغيانٜ ،ٞك ٍٛابٔ ٖؿاّ ؼي سسٜج٘ عٔ ْ ْٞٛايتٛنٝس٪ٜ ٫ٚ " :نس
بُٗا اغيانَ ٞطًكا ٚؾص قٛي٘ :
زأَ غعسُىِ ي ٛضظي ـ ـتِ َتُٝا

ي٫ٛى مل ٜـ ـ ـوُ يًكباب ١داضتا "

53

ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْٜ ١ٝكٛي ( : ٕٛنًُٓ٘ َ ،هًُٓ٘  ،ناتبٓ٘ ) ؾًٝشكْْٛ ٕٛا
بايؿعٌ  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠ؾب ١ٗٝبـياٖط ٠ؼي هلذ ١عسٕ ٚ ،ؼي هلذ ١تعع  ،إ ٫أْٗا ؼي
ٖاتري ايًٗذتري تهَ ٕٛكابٌ ٚا ٚادتُاع ١ؾشري ٜكٛي ( ٕٛنطبٓ٘ ) ٜككسٕٚ
(نطب ٖٞٚ ، )ٙٛأٜها ؾب ١ٗٝبعٜاز ْٕٛ ٠ؼي هلذ ١اغيٛقٌ ايعطاق ،١ٝسٝح ٜسخٌ
اغيٛقًْْٛ" ٕٛٝا نٓ ٕٛايٛقا ١ٜعً ٢ايؿعٌ اغيان ٞاغيتهًِ إشا اتكٌ بهُري ايػا٥ب
اغيٓكٛب ؾٓطاِٖ ٜكٛي ٕٛؼي (نـَتـَبَ) ( :نتبتٚ )ْٛٛؼي (أعطٝت٘) ( :أعطٝت)ْٛٛ
ٚؼي ( مسعت٘ ) ( :مسعتٚ ، 54" )ْٛٛقس ٚقؿٗا ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب بأْٗا
"هلذ ١غطٜب ١خاق ١بأٌٖ اغيٛقٌ ؼي ايعطام"

55

ٚبتأٌَ ايٓ ٕٛاييت تعاز ؼي ا٫غتعُاٍ ايًٗذ ٞايعُاْ ٞصتس إٔ َعٓاٖا
ايتٛنٝس ٖٞٚ ،تؿب٘ شياَا ْ ٕٛايتٛنٝس اييت تًشل ايؿعٌ اغيهاضعٚ ،يعٌ ٖصا
ا٫غتعُاٍ أٜها ي٘ اَتساز ؼي اغتعُاٍ ايؿكش ٢قسضيا ،تطنت٘ نُا تطنت ّ٫
ايؿعٌ ايؿعٌ ايٓاقل اغيتكٌ بٛا ٚادتُاع١
 ٖٞٚؿياٖط ٠تؿٝع نجريا ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ٫ٚ ،١ٝتهاز َٓطك ١ختًَٗٓ ٛا ؾؿٞ
ايباطٓ ١ؼي ايطغتام ٜكٛي( : ٕٛعً ٞناضبٓ٘ أخ )ٙٛأ ٟنطب٘ أخٜٚ ، ٙٛكٛي( ٕٛإْا
غاغًتٓ٘ ايكشٔ) أ : ٟغػًت ايكشٔ (ٚ ،ؾاضبتٓ٘ ايعكري) أ ٟؾاضبت٘ ٚ ،ؼي

َ 53ػين ايًبب 261/4
 54بًبً ١ايًٗذات  ،ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،نتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكشٚ ٢ايعاَ221/1 ١ٝ
ْ 55ؿػ٘ 221/1
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ايػٜٛل ٚغريٖا اٜها ٚ ،ؼي ايساخً ١ٝؼي اظنٚ ،ٞؼي َٓاطل أخط ٣نجري، ٠
ٚنصيو ؼي ايؿطق ١ٝؼي دع ٕ٬بين بٛسػٔ ٜكٛيٜ ( :ٕٛآٜو ) أ :ٟدا ٟإيٝو
 .3ؿياٖطٖ ٠ا ٤ايػهت
ٖا ٤ايػهت ٖٞ " :اي٬سك ١يبٝإ سطن ١أ ٚسطف ضتَ( ٛاٖٚ .. )٘ٝأقًٗا إٔ
ٜٛقـ عًٗٝاٚ ،ضسيا ٚقؿت بٓ ١ٝايٛقـ " ٖٞ ٚ ، 56ؿياٖط ٠قسضيٜٓ ١سض اغتعُاهلا ؼي
ايؿكش ٢إ ٫إٔ ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝاستؿـيت بٗا  ،إش تػُع ؼي َٓاطل غٌٗ
ايباطٓ ،١ؾؿ ٞايػٜٛل ٚاغيكٓعٜ ١كٛي( ٕٛعُت )١ٝبس ٫عٔ عُيت ( ٚ ،خايت)٘ٝ
بس ٫عٔ خاييت  (ٚ ،بٝت ) ٘ٝبس ٫عٔ بٝيت (ٚ ،قًٝت )٘ٝبس ٫عٔ قًٝيتٜٚ ،كٛي:ٕٛ
(دٝب ي ٞؾٓطت )٘ٝغيداطب ١اغيْ٪ح ٚأٜهاَ" :ا تعطؾٜٚ ، "٘ٝٓٝكٛي ٕٛأٜها:
(نطبتٓ ٘ٝأَ( ٚ )٘ٝناضٖتٓ( ٚ )٘ٝعادبتٓٚ ، )١ٝنصيو ؼي إظن ٞؼي ايساخً، ١ٝ
ٚإ ناْت أقٌ
 ٖٞٚزي ٌٝآخط عً ٢غٓ ٢ايًٗذات ايعُاْ ١ٝبايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت تعٛز إزي
ايؿكش ٢ايكسضي ١اييت ختًت عٓٗا ٚاستؿـيت بٗا ايعاَ١ٝ
ٚتٛدس ؼي عسَٓ ٠اطل ؼي ستاؾـي ١ايساخً ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم ؾٗ ٞتٛدس
ؼي ْعٜ ٣ٚكٛي( :ٕٛؾطبت٘ ؟) سيعٓ ٌٖ ٢ؾطبت ( ٚ ،دٝت )ٙٛسيعٓ ٌٖ ٢د٦تِ نُا
تٛدس ؼي َٓض ٜكٛي( :ٕٛنتابه٘) | ى ت ـّـ  /ب ـَـ  /ى ـِـ ٖـ | أٖ ٌٖ : ٟصا نتابو
ٚارتطاب يًُصنط ٜٚ ،كٛي ـ ــ ٕٛؼي شتاطب ١اغيْ٪ح( :نتابؿ٘) ،
| ى ت ـّ ـ  /ب ـِـ  /ف ــِ ـ ٖـ | ٚتػُع أٜها ؼي إظنٜ ٞكٛي " :ٕٛتطٚس ـٝــ٘ " | ت ض ـ ـُـ  /ح
ـٍـ ٖـ | أ ٌٖ :ٟتطٚسري؟ ٚ ،اغي٬سفي إٔ ٖص ٙاهلا ٤تػتعٌُ يًػ٪اٍ ،نُا أْٗا تهٕٛ
رتطاب اغيْ٪ج ١أَا خطاب اغيصنط ؾ ٬تػتعٌُ ي٘ اهلاٜ ، ٤كٛيٚ " :ٕٛقًت " ٘ٝأ:ٟ
ت "  ٚ ،نصيو ؼي ايـياٖط ٠ؼي عربٚ ، ٟؼي غريٖا .
" ٌٖ ٚقً ِ
 َٔٚشيو أٜها اهلا ٤اييت تًشل بايهُري ( أْت ) ؼي بعض اغيٓاطل ،ؾؿٞ
هلذات ايباطٓ ١نايطغتام ٚايػٜٛل  ٫غُٝا ايػٜٛل اذتذطٜ ١ٜكٛيْ ( :ٕٛت٘ )
َ 56ػين ايًبٝب 313/4
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بس ٫عٔ أْت يًُصنط ْ ( ٚت ) ٘ٝبس ٫عٔ أْت يًُْ٪ح ْ ( ٚ ،ت ٕ | ) ٙٛت ـ ـُـ ٖـ |
بس ٫عٔ أْتِ ٖٞٚ ،ساي ١خاق ١يٝؼ هلا ْـيري ؼي ايؿكش ،٢ؾُجٜ ٬كٛي ( :ٕٛأْا
ْٚت٘ بٓػري َع خاي ٞاي ) ّٛٝأ :ٟأْا ٚأْت غٓصٖب َع خاي ٞايٜٚ ، ّٛٝكٛي( :ٕٛ
اْتٚ ٘ٝاختـ غريٕ َع أخٛنٔ ) أ :ٟأْتِ ٚأختوِ أشٖدي َع أخٝهٔ ْ( ٚ ،ت) ٘ٝ
تٓطل َجًُا تٓطل نًُ ( ١ايتٖ ) ٘ٝهصا | ٕ ت ــٍ ـ ٖـ | أَ ٟكطعا ٚاسسا
 ٖٞٚؿياٖط ٠تٛدس ؼي هلذات عطب ١ٝأخط ٣نًٗذ ١سهطَٛت سٝح ٜعٜسٕٚ
ٖا ٤ؼي ايهًُ ، ١ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛشيو َتك ٬بايػ٪اٍٚ ،ؼي ايؿعط تبسٖ ٚص ٙايـياٖط٠
دً ١ٝؾؿ ٞأسس أبٝات ايؿعط اذتهطَٜ ٞك ٍٛؾاعط نبري ؼي ضثا ٤قسٜل ٜ ( :ا
ضٜتٓا غطت٘ َع٘ أ ٚغطت قبً٘ )
 .4ؿياٖط ٠ايبس ٤بايػانٔ:
اغيعطٚف إٔ ايعطب ١ٝايؿكش ٫ ٢تػتػٝؼ ايبس ٤بايػانٔ  ٖٞٚ ،ساي ١قطضٖا
عًُا ٤ايعطب ١ٝؼي نتبِٗ  ،ؾكايٛا  " :ايتكا ٤ايػانٓري  ٫جيٛظ ،بٌ ٖ ٛغري
ػيهٔٚ ،شيو َٔ قبٌ إٔ اذتطف ايػانٔ ناغيٛقٛف عًَٚ ٘ٝا بعس ٙناغيبس ٤ٚب٘
ٚستاٍ ا٫بتسا ٤بػانٔ ؾًصيو اَتٓع ايتكاُٖ٩ا ؼي ايسضز"َ ٖٞٚ ، 57ع
اَتٓاعٗا ؼي ايؿكش ٢ستكك ١ؼي ايه ّ٬اغيٓطٛم  ،يٝػت ػيتٓع ، ١بسيٚ ٌٝدٛزٖا
ؼي ايكٛض ايٓطك ١ٝايعاَ ١ٝعًٚ ٢د٘ ارتكٛم  ،بٌ ؼي ايعطب ١ٝايؿكشْ ٢ؿػٗا
ؼي ساي ١ايٛقـ
 ٖٞٚساي ١قٛت ١ٝتتؿاٚت ؼي ٚدٛزٖا ؼي ايعاَٝات َٗٓ ،ا َا تتكبًٗا َٗٓٚا َا
تطؾهٗا أغ ٠ٛبايعطب ١ٝايؿكشٚ ، ٢ؼي ايعاَٝات ايعُاْ ١ٝصتس اذتاٍ بايتؿاٚت
بري ايكبٚ ٍٛايطؾض  ،ؾؿ ( ٞهلذ ١ايطاٝ٥ري ) ٜػري ٕٚعً ٢ايٓطل ايعطب ٞايصٟ
ٜ ٫كبٌ ايبس ٤بايػانٔ ؼي سري إٔ ( هلذ ١زَا )  ٫ضيتٓع ٕٛؼي ْطكِٗ عٔ ايبس٤
بايػانٔ  ،غري إٔ ٖصا ايتؿاٚت بري ايًٗذتري اغيتكاضبتري ٜ ٫ططز ؼي نٌ ساٍ
ؾكس يٛسفي إٔ (هلذ ١ايطاٝ٥ري) تكبٌ ايبس ٤بايػانٔ َ ٖٛٚ ،ا ٜعين إٔ
 57ؾطح اغيؿكٌ 120/9
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ايعاَٝات تتػُض ؼي شيو  ٫ٚشيتٓع عٔ ارتطٚز عًَ ٢عتاز ايٓطل ٚ ،ؼي هلذ١
ْع ٣ٚتٛقًت زضاغ ١قاّ بٗا عسز َٔ ايباسجري إزي عسّ ؿياٖط ٠ايبس ٤بايػانٔ ،إش
دا ٤ؾ ٘ٝقٛهلِ( :نصيو
بكاَتري)

ايٓـياّ اغيكطع ٞيًٗذٜ ٫ .. ١ػُض بايبس٤

58

ٚسري ْكًب اغيعذُات اييت تٓاٚيت ايًٗذات ايعُاْ ١ٝصتس شيو ٚانشا،
ؾُعذِ اغيؿطزات ايعُاْ ١ٝيٮغتاش عبس اهلل اذتبػ ، ٞؾ ٘ٝعسز نبري دسا َٔ
ايهًُاتٜ ،تهض شيو َٔ ٚنع ايهاتب عً ٢اذتطٚف ا٭ٚزي َٓٗا غهْٛا ٖٞٚ ،
َٔ ايهجط ٠عٝح  ٫ضتتاز إ ٫إٔ ْؿتض أ ٟقؿش ١ؾٓذس نًُ ١أ ٚنًُتري ،
ٚضيهٔ ايتُج ٌٝيصيو بــايهًُات ؼي قؿش ( 57 ٚ 56 ١ب٬ف  ،ب ، ٙ٬بًٛي ، ١بٗاض ،
بٗ ، ٛبٗٝت ) ٚ ،اذتاٍ ْؿػ٘ صتس ٙؼي َعذِ آخط ٖ ( ٛإظاس ١ا٭غٝإ ) ،ؾؿ ٞسطف
ارتا ٤صتس نًُ ( ١خِـػَــِ )ٚ ، 59نصيو ؼي سطف ايعري صتس نًُ( ١
عـؿَـػـَـ٘)

60

 َٔٚشيو أٜها ؿياٖطتا اغيكطع اغيبس ٤ٚبكاَتري َتتايٝري  ٚ ،اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيعزٚز ايًتإ تكسّ شنطُٖا
 .5ؿياٖط ٠تككري اذتطن١
شي ٌٝا٭يػٓ ١زاُ٥ا إزي ايتدؿـ ؼي ايٓطل  َٔٚ ،شيو تككري اذتطنَ ، ١ا
أَهٔ  ،صتس شيو ؼي نًُات َجٌ ( ٚاسس ) ٠اييت نجريا َا تٓطل ( ٚسسٖٛٚ ، ) ٠
َا ٜبس ٚؼي ْطل هلذات َٓاطل ايػًطٓ ١نايطغتام ْٚعَٓٚ ، ٣ٚطك ١ايساخً١ٝ
بؿهٌ عاّ
ٚتككري اذتطن َٔ ١ايـيٛاٖط ايباضظ ٠ؼي ايعاَٝات ٚؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؾ٬
ٜـيٗط اغيس ؼي نجري َٔ اذتا٫ت ٜكٛي ( :ٕٛنتب ستُس ) أ ( ٟنتاب ستُس )
 58هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ ١قٛت ١ٝزتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛاجملًس ايعاؾط  ،ايعسز ايجاْ ٞـ ضبٝع اٯخط ـ طياز ٣اٯخطٖ1429 ٠ـ َا ٜٛـ
ٜٛي ، ّ2008 ٛٝم83/
 59إظاس ١ا٭غٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،ايؿٝذ ايع ١َ٬غعٝس بٔ ظيس بٔ غًُٝإ اذتاضث ٞم49 /
ْ 60ؿػ٘ م98 /
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ؾ ٬شيس سطن ١ايتاٚ ، ٤نصيو ا٭ؾعاٍٜ :سعٜ ٚ ، ٛعطٜٓٚ ، ٞػ ، ٢تٓطل بسٕٚ
إطاي ١اذتطنٚ ، ١ا٭قٌ ؼي ايًػ ١ايػطع ١ؼي ايه ، ّ٬ؾتككري اذتطنٖٛ ١
ا٭ؿيٗط ؼي ايًٗذات ٚايهَٛ ٖٞٚ ، ّ٬دٛز ٠ؼي ايه ّ٬ايؿكٝض ٚقس أطًل ابٔ دين
عًٗٝا إْاب ١اذتطن ١عٔ اذتطف ،قا " : ٬٥إٔ حتصف اذتطف ٚتكط اذتطن ١قبً٘
ْا٥ب ١عٓ٘ٚ ،زي ١ًٝعً ٘ٝنكٛي٘
دُٛزّا ٚأخط ٣تـُـعؽي بايػٝـ ايسَا

نؿّاى نـ  ٫تـًُٝل زضُٖـ ـ ـ ـ ـ ــا

ٜطٜس تعطٚ ٞعً ٘ٝبٝت ايهتابٚ :أخ ٛايػٛإ َتٜ ٢ؿأ ٜكطَِٓ٘  َ٘ٓٚ ...قٍٛ
اهلل عع امس٘ (( ويَمْحُ اهللُ الباطِلَ )) (( ٚيىم يَدْعُ الدّاعِ )) (( ٚسندعُ الزبانية )) "ٚ ،61ؼي
ايؿطق ١ٝؼي اغيٓاطل ايبس ١ٜٚتبس ٚايـياٖط ٠ؼي قٛهلِ :غ ّ٬سٝح ٜٓطكْٗٛا(غًـَِ)
 .6ؿياٖط ٠إطاي ١اذتطن:١
َٔ ايـيٛاٖط اييت ت٬سفي ؼي ايهٚ ّ٬تـيٗط عً ٢أيػٓ ١اغيتهًُري َس اذتطن١
أسٝاْاٚ ،ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝصتس َس اذتطن ١ؼي َٓاطل َٔ ايػًطَٓ ، ١جٌ
نًُ ( ١غيب ) َج ٬تٓطل سيس سطن ١ؾا ٤ايهًُٖ ١هصا ( غابٚ ،) ٞأٜها َس
سطن ١ادت ِٝعٓس ْطل نًُ ( ١ؾذط ) ٠ؾتػُع ( ؾذاض) ٠
ٚؼي بعض هلذات ستؿـي ١ايؿطقَ ١ٝجٌ ( هلذ ١زَا ) صتس ايـياٖطَٛ ٠دٛز٠
إش ٜط ًٕٛٝاذتطن ١ؼي سري ٜ ٫ه ٕٛشيو ؼي هلذ ١ايطاٝ٥ري ٚ ،ضيهٔ عً ٢غبٌٝ
اغيجاٍ تأٌَ ايٓطل ؼي ايهًُات اٯت ١ٝبري زَا ٚايطاٝ٥ري:
الكلمة
سط

هلجة دما
ساض

هلجة الطائيني
سط

ٚضق١

ٚاضق١

ٚضق١

َطق١

َاضق١

َطق١

ؾذط٠

ؾذاض٠

ؾذط٠

ضقب١

ضقاب١

ضقب١
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ٚؼي اغيهٝيب ؼي ايطٚن ١صتس ايـياٖط ٠إش ٜٓطك ٕٛنًُٚ ( ١ضز ،) ٠سيس ؾتش١
ايٛاٖ ٚهصا ٚ( :اضز ٚ ، )٠نًُ( ١نطغ ،)ٞسيس سطن ١ايهاف ٖهصا( :ناضغ،)ٞ
ٚاغي٬سفي إ ايٓطل ايؿكٝض ته ٕٛؾ ٘ٝسطن ١ايهاف نُ ١يهِٓٗ ٖٓا ٜٓطكْٗٛا
ؾتشٜٚ ١طًْٗٛٝا ٚ ،نًُٚ( ١ضم) تٓطل (ٚاضام) ٚ ،ؼي إبطا ٤نصيو صتس ايـياٖط٠
إش شيس عري اغيهاضع عًٚ ٢ظٕ ( تؿعٌ ) ؾتكري ( تؿعاٍ ) ٜكٛي :ٕٛختػاضٚ ،تًعاب،
ٚجتطاح ؼي ( ختػط  ٚتًعب  ٚجتطح )
ٚؼي ايًٗذ ١ايؿش ،١ٝضي ًٕٛٝإزي َس ايؿتش ١ؼي عسز َٔ ايهًُات َجٌ نًُ١
(غبت) إش ٜٓطكْٗٛا ( غابت ) ( ٚمسٔ) ٜٓطكْٗٛا ( غأَ)
 .7ؿياٖط ٠ا٫ختعاٍ:
 َٔ ٖٞٚايـيٛاٖط ايؿا٥ع ١ؼي أنجط ايًػات ٚؼي ايعاَٝات عًٚ ٢د٘
ارتكٛم  ،ؾاغيتهًِ زاُ٥ا ضي ٌٝإزي اإلغطاع ؼي ايهٚ ّ٬يصيو ًٜذأ إزي ا٫ختعاٍ
يٝػٌٗ شيو عًٚ ، ٘ٝقس شنطت قسضيا ؿياٖط ٠ايًدًداْْٚ ١ٝػبت ازي أعطاب
ايؿشط ٚعُإ ٜك ٍٛايػٛٝط ( :ٞشنط ايجعاييب ؼي ؾك٘ ايًػ َٔ ١شيو
ايًدًداْ ١ٝتعطض ؼي يػ ١أعطاب ايؿشط ٚعُإ نكٛهلَِ :ؿا اهلل نإ أَ ٟا
ؾا ٤اهلل نإ "، 62
ٚا٫ختعاٍ أ ٟاختعاٍ اذتطٚف أ ٚسصؾٗا " َٔ أخل خكا٥ل ايًٗذات
ايؿا٥عٚ ، ١نصيو تػٝري قٝؼ ايهًُات ٚأبٓٝتٗا َٛٚازٖا أؾعاٚ ٫أمسا ٤بعٜاز ٠أٚ
ْككإ ؾؿ ٞبعض ايًٗذات ٜكٛي ( ٕٛقس ) بكٛض ٠سطف ايتكً ٌٝيهًُ ١قاعس
ؾاغيٛقًٜ ٕٛٝكٛي ( :ٕٛقس آنٌ ) ( ،قس أيعب ) أ ٟقاعس آنٌ أ ٚقاعس أيعب "
ٚقٛض ا٫ختعاٍ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝنجري ٠دسا َجٌ:
 ن ـ ــاى :اختعاٍ ي ـ  :نصاى -يري :اختعاٍ يـ  :إزي إٔ

 62اغيعٖط 223/1
 63بًبً ١ايًٗذات  ،ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايؿكشٚ ٢ايعاَ221/1 ١ٝ
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 ٖٝـ :اختعاٍ ي ـ :أٜـ ٚ ،أٜـ شتتعي ١ي ـ  :أ ٟؾ ، ٧ٝثِ أبسيت اهلُعٖ ٠ا٤ هلٝـ :اختعاٍ ي ـ  :أ ٟؾ ٖٞٚ ، ٧ٝايعباض ٠ايػابكْ ١ؿػٗا ظٜست عًٗٝا ايّ٬ هل :١ٝاختعاٍ يعباض : ٠٭ ٟؾٖٞ ٧ٝ ساغي :ٙٛأ ٟغياش اٜ ،كٛي :ٕٛساغي ٙٛدايؼ ٖٓاى ٚ ،تػُع ؼي َٓاطل نجري، ٠ٚضسيا ناْت اختكاضا يـ ( َا ٖ ٛاذتاٍ ) ثِ سسخ تكسٚ ِٜتأخري ( ساٍ َا
ٖ ) ٛثِ ساغيٙٛ
 ساَ ( ٖٞٚ :ٙٛساغي ) ٙٛشاتٗا سسخ سصف ي ( ّ٬ظي ٙٛنتبت ايبشح ) أٟغياشا نتبت ايبشح ٚ ،قس تٓطل ( ظي ) ٙٛؼي هلذْ ١ع٣ٚ
 خًٓعب  ٚخٓطنض  ٖٛ ٚاختعاٍ ي ـ ( خًٓا ًْعب )  ( ٚخًٓا ْطنض ) َٓٝا  :اختعاٍ اَٚ ٞتػتعٌُ يًُؿطز أ ( ٟأَٚ ) ٞيٝؼ ( أَٓا ) ٚنصيوٜكاٍ ( ختٓٝا ) أ: ٟأخيت ٚشيو ؼي َٓطك ١ايطغتام
ؿيٛاٖط تتكٌ بايبٓ ١ٝاغيكطع١ٝ
 ٫ختتًـ اغيكاطع ؼي ايعطب ١ٝايؿكش ٢نجريا عٔ اغيكاطع ؼي ايعاَٝات ،إ ٫ؼي
سايٚ ١اسس ٖٞٚ ٠جتٜٛع ايبس ٤بايػانٔ ؼي ايعاَٝات ٚاَتٓاع شيو ؼي ايؿكش،٢
ػيا ٪ٜز ٟإزي ٚدٛز َكاطع أخط ٣شتتًؿ ١عٔ اغيكاطع ؼي ايؿكش ٢ؾٝعزاز عسز
اغيكاطع ؼي ايعاَ ١ٝعٔ ايؿكش ،٢ؾًٝؼ ٖٓاى َكطع ؼي ايؿكشٜ ٢بسأ بكاَتري
عً ٢اإلط٬م ٭ٕ شيو ٜتٓاقض َٔ ؿياٖط ٠عسّ ايبس ٤بايػانٔ ٚ ،اغيكاطع ؼي
ايعطب ١ٝغتَ ١كاطع ٖ:ٞ
مح

 )1قكري َؿتٛح ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥ت
َ )2تٛغؽي َػًل

ٜٚتأيـ َٔ قاَتري بُٗٓٝا قا٥ت

محم

َ )3تٛغؽي َؿتٛح

ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥تإ

محح

 )4طَ ٌٜٛػًل ٜٚتأيـ َٔ قاَتري بُٗٓٝا قا٥تإ

مححم

 )5طَ ٌٜٛعزٚز اإلغ٬م بكا٥ت ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥ت  ًٜ٘ٝقاَتإ
محمم
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 )6طَ ٌٜٛعزٚز اإلغ٬م بكا٥تري ٜٚتأيـ َٔ قاَت  ًٜ٘ٝقا٥تإ  ًٜ٘ٝقاَتإ
مححمم
ٜ .aهاف هلا َكاطع تٛدس ؼي ايعاَ ١ٝبػبب ايػُاح ٫يتكا ٤غانٓري َٓٗا
َ )7تٛغؽي َؿتٛح ٜٚتأيـ َٔ قاَتري ًُٜٗٝا قا٥ت

م

م

ح

،

َجٌ اغيكطع ا٭ َٔ ٍٚنًُٜ ( ١عطف ) اييت تٓكٌ سطن ١اذتطف ا٭ ٍٚازي
ايجاْ ٞؼي ايعاَ١ٝ
 )8ط ٜٛـ ــٌ َػً ـ ــل بك ـ ــا٥ت قك ـ ــري ٜٚت ـ ــأيـ َ ـ ــٔ ق ـ ــاَتري ؾك ـ ــا٥ت ؾك ـ ــاَت
م م ح م َ ،جٌ ْطل ايؿعٌ اغيانـ ( ٞنتـب ) سـري ايٛقــ عًٝـ٘  ٚ ،سـصف
سطن ١اذتطف ا٭ َ٘ٓ ٍٚؼي ايعاَ١ٝ
 )9طَ ٌٜٛػًل بكا٥ت طٜٚ ٌٜٛتأيـ َٔ قاَتري ؾكا٥تري ؾكاَت
م م ح ح م َجٌ ْطل نًُ ( ١نتاب ) سري ايٛقـ عً ٚ ، ٘ٝسصف
سطن ١اذتطف ا٭ َ٘ٓ ٍٚؼي ايعاَ١ٝ
ٖصا ا٫ططاز ؼي ٚدٛز َكاطع تبسأ بكاَتري ٜبس ٚأق ٬ٝؼي ايعاَ ١ٝبؿعٌ
اغتػاغ ١ايتكا ٤ايػانٓري  ٖٞٚ ،ساي ١اغتػاغتٗا ايعاَ ١ٝست ٢قاضت شي ٌٝعٔ
ْطل بعض اغيكاطع اغيأيٛؾ ١ؾٗٝا َجٌ اغيكطع اغيتٛغؽي اغيػًل اغي٪يـ َٔ قاَتري
بُٗٓٝا قا٥ت إزي ادتُع بري قاَتُٗٝا
 .1ؿياٖط ٠اغيكطع اغيبس ٤ٚبكاَتري َتتايٝري :
َٔ ايـيٛاٖط ارتاق ١بايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؿياٖط ٠اغي ٌٝإزي اغيكطع اغيبس٤ٚ
بكاَتري ٜٓ ٖٛٚ ،ؿأ عٓس َا ٜه ٕٛايهَ ّ٬بس٤ٚا سيكطع َتٛغؽي َػًل ،إش ضيٌٝ
ْطل ايٓاؽ ؼي بعض اغيٓاطل عٔ ٖصا ايرتنٝب ايكٛت ، ٞؾؿَ ٞجٌ ا٭ؾعاٍ
(أعطف) اغي٪يـ َٔ َكطعري َتٛغطري َػًكري |  ٤ــَ ـ ع  /ض ــِ ـ ف |  ،حيسخ تػٝري
ؼي ايبٓ ١ٝاغيكطع ١ٝؾتٓتكٌ سطن ١اهلُع ٠إزي ايع ــري ؾٓٝؿأ َكطع ٜتأيـ َٔ
قاَتري َتبٛع عطن ٤ | ١ع ــَ ـ  /ض ــِ ـ ف | َٚ ،جٌ شيو ؼي ايؿعٌ ( ٜعطف ) اغي٪يـ
َٔ َكطعري َتُاثًري َتٛغطري َػًكري
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ٖٚصا ايص ٟزؾع أسس ايباسجري ازي ضأ ٫ ٟخيً َٔ ٛغطاب ١ؾكاٍ إٕ ٖص ٙاذتاي١
ٜٓؿأ َعٗا َا مسا ٙب ـ ( اغيكطع ايككري اغيػًل ) َ ٖٛٚكطع ٜتأيـ َٔ قاَت
ٚاسس ؾكؽي ٚسطن ١خؿٝؿ ١قبً٘ ٜك " : ٍٛتبسأ نًُات ٚقٝؼ ؼي ايًٗذ ١ـ ؼي
ؿيطٚف يػ ١ٜٛخاق ١ـ باغيكطع ايككري اغيػًل ،أعين بكٛت غانٔ  ًٜ٘ٝ ٫قٛت
يري ،بٌ تػبك٘ سطن ١قكري ٠دسا يًتٛقٌ يًٓطل ب٘ "

64

ٚايصٜ ٟػتٛقـ ايٓاؿيط ؼي ٖصا ايك ٖٛ ٍٛعباض( ٠سطن ١قكري ٠دسا)
ٚاذتطن ١إَا إٔ ٜه ٕٛهلا ٚدٛز ؾتشتػب ؼي ايبٓا ٤اغيكطع ٞػيا جيعٌ اغيكطع
َ٪يؿا َٔ عٓكط ٫ ٜٔعٓكط ٚاسس أ ٟقا٥ت  +قاَت ٚ ،إَا إٔ ٜ ٫ه ٕٛي٘ ٚدٛز
ضيهٔ استػاب٘ ؾٝه ٕٛاغيكطع َ٪يؿا َٔ عٓكط ٚاسس  ٖٛٚايكاَت ٚ ،ن٬
ايكٛيري ػيا ٜ ٫ػتكَ ِٝع٘ ا٭َط ؾ ٬ايبس ٤باذتطن ١ػيا جتٛظ ٙطبٝع ١ايعطب،١ٝ
 ٫ٚايكاَت ايص ٟضيجٌ َكطعا بطأغ٘ ػيا جيٛظ ٙعًِ ا٭قٛات
 .2ؿياٖط ٠اغيكطع ايط ٌٜٛاغيعزٚز:
ٜٛدس عسز َٔ ايهًُات ؼي ايعطب ١ٝايؿكشٚ ٢ؼي ايعاَٝات تتأيـ َٔ َكطع
ٚاسس طَ ٌٜٛعزٚز ،أ ٟإْ٘ ٜٓتٗ ٞبكاَتريَ ٖٛٚ ،ا ٜعطف بايتكا ٤غانٓري ؼي
ايعطبٚ ،١ٝايعطب ٫ ١ٝتػٝؼ ايتكا ٤ايػانٓري إ ٫ؼي سا٫ت َٓٗا إٔ ٜه ٕٛؼي
ايٛقـ ،أَا ايعاَ ١ٝؾٗ ٞتتكبٌ ايتكا ٤ايػانٓري ؼي بس ٤ايه ّ٬ـ نُا تكسّ ـ ٫ٚ
تػٝػ٘ ؼي ايٛقـٚ ،يصيو حيسخ تػٝري ؼي تطنٝب اغيكطع ؾبس َٔ ٫إٔ ٜٓتٗٞ
بػانٓريٜ ،هَ ٕٛبس٤ٚا بُٗا
ٖٚص ٙاذتاي ١حيسخ ؾٗٝا تػٝري ْطكَٛ ٖٞٚ ،ٞدٛز ٠ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط٠
ٜك ٍٛدْٛػت ": ٕٛؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطبٚ ١ٝؼي نٌ هلذات ادتعٜط٠
ايعطب ١ٝايؿُايٜ ١ٝتش ٍٛاغيكطع غري ايٓٗا ٞ٥اغيػًل ايصٜ ٟه ٕٛقٛت ايًري ؾ٘ٝ
ؾتشٚ ،١قٛت اإلغ٬م ايػانٔ ؾ ٘ٝقٛتا سًكٝا ٜتش ٍٛإزي َكطع َؿتٛح َٔ

64

عًِ ايًػٚ ١ؾك٘ ايًػ ، ١ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع َطط  ،زاض قطط ٟبٔ ايؿذا ، ٠٤قطط  ّ1985م87/
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ايرتنٝب ( ٚ ) c c aهلصا إشا ناْت إسس ٣ايػٛانٔ اذتًك ١ٝؽ ،ر ،ع ،ح ،أ ٖ ٚـ
ؾإْ٘ ٜتش ) caG( َٔ ٍٛإزي ( " ) c G a

65

ٖص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠نصيو ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي اغيٓاطل احملاش١ٜ
يإلَاضات ٚؼي غٌٗ ايباطٓ ١عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ،ّٛؼي َٓاطل نجري ٠بايػًطٖٓٞٚ ١
تتٛظع عً ٢أسٛاٍ َتعسز٠
ؾؿ ٞنًُات َجٌ ( َٚعـِـس ) أ ( ٚؿيَـٗـِـط ) |  ٚـَـ ع ز |  | ،ؿي ـَـ ٖـ ض | صتسٖا تٓطل
بإغهإ ا٭ْٚ ٍٚكٌ سطنت٘ إزي ايصٖ ًٜ٘ٝ ٟهصا ( ِٚعـَـس ) ( ،ؿيِـٗـَـط ) |  ٚع ـَـ ز | ،
| ؿي ٖـ ـَـ ض | ؾٝتػري ايتؿه ٌٝاغيكطع ٞيًهًُ ١ؾبس َٔ ٫إٔ ته٪َ ٕٛيؿَ َٔ ١كطع
َعزٚز ٜٓتٗ ٞبكاَتري تكري َ٪يؿَ َٔ ١كطع َعزٚز َبس ٤ٚبكاَتري
ٚقس سكط ايسنتٛض ت  . ّ .دْٛػت ٕٛؼي ايهًُات اييت ٜه ٕٛاذتطف ايجاْٞ
َٓٗا سطؾا سًكٝا  ،ؼي سري إٔ شيو ٜ ٫ططز اططازا زقٝكا
ٚايـياٖطَٛ ٠دٛز ٠أٜها ؼي هلذات عطب ١ٝأخط ٫ ، ٣غُٝا ؼي هلذات مشاٍ
اغيػطب ايعطب ،ٞؾؿ ٞتْٛؼ ٜٓطك ٕٛنًُ( ١ق ـبِــٌ) | م ـَ ـ ب ٍ | اييت تتأيـ َٔ
َكطع َعزٚز بايهٝؿْ ١ٝؿػٗا ؾٝكٛي( ٕٛق ـبَــٌ) | م ـَ ـ ب ٍ |ٚ ،ؼي هلذات أخـط٣
نايًٗذـ ١ايٝاؾا ١ٜٚإش " تعُس ايًٗذ ١ايعاَ ١ٝؼي ٜاؾا إزي حتطٜو اذتطف ايجاْٞ
ؼي ا٭مسا ٤إشا نإ غانٓا ؾبشـِــط تًؿفي ع ـَــط ٚ ،ق ـبـِـط تًؿفي ق ـ ـبـِــط ٚ ،ؾ ـُـِــؼ
تًؿفي ؾ ـُـِــؼ "

66

 .3ؿياٖط ٠جتٓب اغيكاطع ايككري ٠اغيتتاي: ١ٝ
 ٖٞٚؿياٖطَٛ ٠دٛز ٠ؼي أنجط ايعاَٝات  ،ؾهُا إٔ ايعطب ٫ ١ٝتػتػٝؼ ٚدٛز
عيػ ١أسطف َتشطن ١أَ ٚكاطع قكري ٠ؾإٕ ايعاَٝات  ٫تتكبٌ ٚدٛز ث٬ث١
َتشطنات أَ ٚكاطع قكريٜ ، ٠ك ٍٛغٝبَ " :ٜ٘ٛا ناْت عست٘ عيػ ٫ ١تتٛازي
سطٚؾٗا َتشطن ،١اغتجكا ٫يًُتشطنات َع ٖص ٙايعس ٫ٚ ،٠بس َٔ غانٔ ٚقس
 65زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ٠ايعطب ، ١ٝت  . ّ .دْٛػت ٕٛم58 /
 66ايؿكشٚ ٢ايعاَٚ ،١ٝايعاَٝات ايٝاؾا ١ٜٚتأَ٬ت ٚتػا٫٩ت  ،ز .أظيس قسق ٞايسداْ ، ٞنتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكش٢
ٚايعاَ183/1 )1( ١ٝ
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تتٛازي ا٭ضبعَ ١تشطن ١ؼي َجٌ عًبؽي "  ، 67ؾٜ ٬كٛي ( : ٕٛستُس نتب ) بؿتض
أسطف ايؿعٌ ايج٬ثٚ ١إصيا ٜػهٓ ٕٛا٭خري َٚجً٘ ( ظٖب ٚ ،غسح )

68

ٚايكاعس ٠ؼي ايعاَٝات أْٗا  ٫تًتعّ اإلعطاب أ ٚاذتطنات اييت تًتعَٗا ايعطب١ٝ
ايؿكشَ َٔٚ ، ٢ـياٖط عسّ ايتعاّ ايعاَ ١ٝاذتطنات أْٗا  ٫تػتػٝؼ ْطل
اغيتشطنات اغيتتايٚ ، ١ٝؼي ايؿكش ٢قس ٪ٜز ٟجتٓب ْطل اذتطنات اغيتتاي ١ٝإزي
خطٚز عٔ ا٫يتعاّ باإلعطاب  ٖٛٚا٭َط ايص ٟشنط ٙايػٛٝط ٞؼي نتاب٘ اهلُع
عٔ ابٔ َايو ايعامل ايٓش ٟٛاغيؿٗٛض " إٔ أبا عُط ٚبٔ ايع ٤٬أسس قطا ٤ايصنط
اذته ِٝسه ٢عٔ قبًٝت٘ شي ِٝأْٗا جتٝع سصف اذتطن ١اإلعطاب ١ٝأسٝاْا"ٖٛٚ 69
ٜعين بصيو إغهإ اغيتشطى عٓس تٛاي ٞاغيتشطنات ٚ ،قس أٚنض ايسنتٛض ؾٛقٞ
نٝـ شيو بكٛي٘ ٚ " :ؼي ضأٜٓا أْٗا مل تهٔ جتٝع شيو َطًكا إصيا ناْت جتٝعٙ
ؾُٝا تٛايت ؾ ٘ٝاذتطنات ختؿٝؿا نُا تؿٗس بصيو قطا٤ات أب ٞعُط ٚاغيٓتُٞ
إيٗٝا ،ؾهإ ٜكطأ آ ١ٜايبكط (( :128 ٠وأرْنا )) ؼي (( وأرِنا )) ٜٚكطأ اٯ ١ٜضقِ :129
((ويُعَـلـِّـمْهُنُ الكتاب)) ؼي ((ويُعَـلـِّـمُهُنُ الكتاب)) ٜٚ ... ،عًل ابٔ زتاٖس ؼي نتاب٘ ايػبع١
عً ٢قطا ٠٤أب ٞعُط ٚاٯ ١ٜا٭ٚزي ،بكٛي٘ :إٕ أبا عُط ٚنإ ٜػهٔ  ّ٫ايؿعٌ ؼي
َجٌ شيو يًتدؿٝـ ؼي ايٓطل "

70

ٖٚصا ايتعً ٌٝايص ٟشنط ٙابٔ زتاٖس ٜتؿل َع ايتعً ٌٝايكٛت ٞاذتسٜح ،
َ ٖٛٚا تًذأ إي ٘ٝايعاَٝات
 .4ؿياٖط ٠جتٓب ْطل اغيعزٚز اهلابؽي:
 ٖٞٚؼي أنجط ايًٗذات ايعطب ٫ ، ١ٝختًَٗٓ ٛا ٚاسسٚ ، ٠اغيعزٚز  ٖٛ( :ادتُاع
ايؿتشَ ١ع ايٝا ٤غري اغيس ١ٜأ ٚايٛا ٚغري اغيس ،١ٜؾإشا تكسَت ايؿتش ١نإ اغيعزٚز

 67ايهتاب 437/4
ٜٓ 68ـيط َ :عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝم 157،163 /
 69حتطٜؿات ايعاَ ١ٝيًؿكش ،٢ؾٛق ٞنٝـ  ،زاض اغيعاضف  ،ايكاٖط ، ٠طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ّ1994 ١ٝم  11 /ـ 12
ْ 70ؿػ٘ م  11 /ـ 12
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ٖابطا ٚإشا تأخطت ايؿتش ١نإ اغيعزٚز قاعسا) ٚ ،اغيعزٚز اهلابؽي ػيا تتذٓب٘
ا٭غٓ ١ؼي ايٓطل ايًٗذ ٞنُا ٖ ٛاذتاٍ ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ،١ٝؾٜ ٬كٛي( :ٕٛي)ّٛ
أ ( ٚق ) ّٛأ ٚبٝت ٚإصيا جيعً ٕٛايٛا ٚغري اغيسٚ ٟايٝا ٤غري اغيس ٟسطن١
ٚقس ٫سفي أسس ايباسجري شيو ؼي هلذ ١اذتُطا ٤ؾكاٍ " :أَا نًُتا ( ّٜٛ
 ) ّْٛٚؾإٕ ْطكُٗا خيتًـ عٔ ْطكُٗا ؼي ايؿكش ٢إش ٜتش ٍٛايكٛت ] [ aw
إزي ]  [ ooؾٓٝؿأ قا٥ت دسٜس ؼي ايًٗذ ١ؾ ٘ٝإَاي ١ضتـ ــ ٛايهُٚ ، ١نصيو
اذتاٍ ؼي نًُيت ( غٝـ ٚبٝت ) ؾإٕ ايكٛت ] ٜ [ ayتش ٍٛازي ]  [ eeؾٓٝؿأ
قٛت قا٥ت دسٜس ؼي ايًٗذ ،١ؾ ٘ٝإَاي ١ضت ٛايهػط ،٠ؾتهتب ٖص ٙايهًُات
بكٛض ٠ختتًـ عٔ نتابتٗا ؼي ايًػــ ١ايؿكشـ ـ ـ ـ ــٖ ٢هصا ] "[seef] ٚ [yoom

71

ٚجتٓب اغيعزٚز اهلابؽي َطتبؽي بٛدٛز ٙؼي َكطع طَ ٌٜٛعزٚز  ،نُا ٖٞ
ا ذتاٍ ؼي ايهًُات ايػابك ١قٚ ّٛي / :ّٛم ـَـ  ٍ / ، / ّ ٚـَ ـ  / ّ ٚأَا إشا نإ
اغيعزٚز اهلابؽي ؼي َكطع آخط ؾ ٬تتذٓب٘ ايعاََ ١ٝجٌ ٚدٛز ٙؼي ايهُري أْت
سري ٜٓطك٘ أٌٖ ايؿطق ( ١ٝإْيت )  ٤ /ــِ ـ ٕ  /ت ــَ ـ  ٚ ، / ٟايتساخٌ بري اغيٓاطل
ٜربظ اخت٬ف ايكٛض ايٓطك ١ٝؼي َا ٜبس ٚهلذٚ ١اسسَ ٠جٌ قطٜات ؾؿ ٞايػاسٌ
ٜٓطك ٕٛاغيعزٚز ؼي نًُْ ( ١يت ) بؿتض ايتاٚ ٤تػهري ايٝا ،٤ؼي سري أِْٗ ؼي
ايساخٌ ٜكٛيْ( ٕٛتٚ ، ) ٘ٝنصيو ؼي ايػاسٌ ٜٓطكــ ( :ٕٛغٜٛت ) ٛبؿتض ايتا،٤
ٜٓٚطك ( ٕٛاؾرت ) ٜٛبؿتض ايٝا ٤أ ٟإٕ ايٓطــل ٖٓا ٜتؿهٌ َع٘ اغي ــعزٚز ،ؼي سري
إٔ َٔ ؼي ايساخٌ ٜكٛي ( ٕٛاؾرت ) ٜٛبهِ ايٝاٚ ، ٤ا٭َط ْؿػ٘ ؼي ايهًُ١
(اؾرتٜيت) بؿتض ايتا ٤ؼي ايػاسٌ  ( ٚاؾرتٜيت ) بهػط ايتا ٤ؼي ايساخٌ ،أ ٟبكًب
اغيعزٚز ازي سطن ١ط ١ًٜٛؼي اذتايري
.5

جتٓب ايٛقٛف عً ٢اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل

 ٖٞٚؿياٖط ٠أٜها تؿٝع ؼي ايعاَٝات َٗٓٚا ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝاغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل ٖ ٛاغيكطع ايصٜ ٟتأيـ َٔ قا٥تري بُٗٓٝا قاَتإ  /م ح ح م ٖٛٚ /
71

ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا ٤م23 /
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َٔ َكاطع ايٛقـ ؼي ايؿكشٜٚ ٢هجط ٚدٛز ٙؼي طيع اغيصنط ٚاغيْ٪ح ٚا٭ؾعاٍ
ارتُػ ٫ٚ ، ١جتٝع ٙايؿكش ٢ؼي زضز ايهٚ ّ٬إصيا تػٝػ٘ ؼي ايٛقـ ؾكؽي ؾإشا
دا ٤ؼي ايسضز ٜككط  ،أ ٟإِْٗ ٜكؿ ٕٛعً ٢طيً ( ١ايط٬ب ٜهتب ) ٕٛؾٝهٕٛ
اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل ؼي نًُٜ ١هتب ٟ / ٕٛـَـ ى  /ت ـُـ  /ب ـُـ ٕ ٚ ، /يهِٓٗ إشا
ٚقًٛا ايه ّ٬سطى ايػانٔ ا٭خري ؾٓؿأ َكطع َٓ٘ ؾاْكػِ اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل عًَ ٢كطعري :طَ ٌٜٛؿتٛح ٚقكري  ٟ /ـَـ ى  /ت ـُـ  /ب ـُـ  ٕ /ـَـ َ ٖٛٚ /ا
ٜسع ٢ؼي ايعطب ١ٝبايتكا ٤ايػانٓري  ٖٛٚأَط يٝؼ قشٝشا ؾًٝؼ ٖٓا غانٓإ ،
َٚجاي٘ ايهًُ ١ا٭خري ٠ؼي ق ٍٛايؿاعط
ٚغ ـ ـ ـ ــا ٣ٚايرتاب ايؿطاف ايٛثري

إشا قطت ايٓؿؼ يص اغيك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّ

ٚايعاَ ١ٝتتذٓب ٖصا اغيكطع ؼي ا٭ؾعاٍ ارتُػ ١إش حيصؾ ٕٛايٓ ٕٛزاُ٥ا،
نُا تتذٓبٗا ؼي بك ١ٝايهًُات ٚشيو بتككري اذتطن ١ؾٜ ٬كٛي ٕٛدايػري
َج ٬أ ٚشاٖبري ٚ ،إصيا ٜككط ٕٚاذتطنٜٚ ١تذٓبٖ ٕٛصا اغيكطع
اؿيٛاٖط عاَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ١
ٖٓاى نجري َٔ ايـيٛاٖط ا٭خط ٣اييت ٜكعب إسكاٖ٩ا ٚ ،سػبٓا ؼي ٖصا
ايبشح ايٛقٛف عً ٢عسز َٓٗا
 .1اإلزغـ ـ ـ ــاّ :
اإلزغاّ ؿياٖط ٠قٛت ١ٝنجري ٠اذتسٚخ ؼي ايهٚ ، ّ٬هلا قٛض َتٓٛعٖٞٚ ، ١
ؿياٖط ٠ختتًـ عً ٢أيػٓ ١ايعطب  ،بري َٔ جتط ٟعً ٢يػاْ٘  َٔٚشيتٓع ٖ ،صا
ادتطٜإ ٚاَ٫تٓاع ٜك ّٛعً ٢أغؼ ٚ ،نٛابؽي َٚ ،ػٛغات  ٚ ،اإلزغاّ َٔ ايٛغاٌ٥
اييت ًٜذأ هلا اغيتهًُ َٔ ٕٛأدٌ ايتدؿـ ؼي ايه ّ٬ؾٗٚ ٛغٚ َٔ ١ًٝغاٌ٥
ا٫قتكاز ؼي ادتٗس
ٚؼي ايعطب ١ٝتػري ؿياٖط ٠اإلزغاّ عً ٢أغؼ َعطٚؾَٗٓ ١ا إٔ ايكٛتري
اغيسغُري إَا إٔ ٜهْٛا َتُاثًري أَ ٚتكاضبري ؼي اغيدطز أَ ٚتذاْػري ،أَا ايعاَ١ٝ
ؾٗ ٫ ٞتًتعّ بٗص ٙا٭غؼ ٚ ،يصيو صتس إزغاَا بري قٛتري َتباعس ٜٔنُا ٖٛ
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

276

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

ظواهر صوتيه في العامية العُمانية

د  /عبد العزيز الصيغ

اذتاٍ ؼي َجٌ نًُ ( ١دايػ ) ١اييت تتش ٍٛؾٗٝا اي ّ٬إزي ايػري ٚتسغِ ؾٗٝا
ؾٝكٛي ( ٕٛداغ ٖٞٚ ) ١ؿياٖطَٛ ٠دٛز ؼي إبطا  ،نُا أْٗا نجري ٠ايٛضٚز عٓس
ايبس ٚؼي ايب٬ز ايعطب١ٝ
ٚنُا ًٜذأ اغيتهًُ ٕٛإزي اإلزغاّ ايتُاغا يًدؿًٜ ، ١ذأ ٕٚإزي ايؿو أٜها،
ٚضسيا دتأٚا إزي سصف أسس اغيتُاثًريٖٚ ،صا َا صتس ٙأٜها ؼي بعض اغيٓاطل ؾؿٞ
مشاٍ ايؿطق ١ٝضي ًٕٛٝإزي اذتصف ؾٝكٛي( :ٕٛؿيًت) بس َٔ ٫ؿيًًت َ( ٚ ،ػت)
بسَ َٔ ٫ػػت ( ٚأسػت) بس َٔ ٫أسػػت  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠عطب ١ٝأق ،١ًٝشنطٖا
غب ٜ٘ٛبكٛيٖ٘ " :صا باب َا ؾص َٔ اغيهاعـ ؾؿب٘ بباب أقُتُ ٚيٝؼ سيتً٦ب،
ػَٔ ٜطٜس ٕٚأسػػََٔٚ ...جٌ شيو
ٚشيو قٛهلِ :أسػت ٜطٜس ٕٚأسػَػِتٚ ،أس ِ
ت َٚػِتُ ،سصؾٛا ٚأيكٛا اذتطن ١عً ٢ايؿا ٤نُا قايٛا :خِؿت ٚ ،يٝؼ
قٛهلِ  :ؿيًِ ُ
ٖصا إ ٫ؾاشا"

72

ٚ،عً ٢ايطغِ َٔ ؾصٚش ٙؾُٝا شنط غٝب ٜ٘ٛؾٗ ٞيػ ١عطب١ٝ

ناْت جتط ٟعً ٢أيػٓ ١ايٓاؽ شيو ايعَإ ٚبكٝت عً ٢ا٭يػٓ ١ستَٜٓٛ ٢ا
ٖصا
 .2اغي ٌٝإزي ايهػط أ ٚايهِ :
 ٚؿياٖط ٠اغي ٌٝإزي ايهػط ٠ؿياٖط ٠أق ١ًٝؼي ايعطبٚ ، ١ٝأبطظ قٛضٖا َا أطًل
عً ٘ٝايتًتً ١ؼي ايعطب ٖٞٚ ، ١ٝنػط سطف اغيهاضع َطًكا ٚتٓػب إزي عسز َٔ
ايكبا ٌ٥ايعطب ١ٝن ــتٚ ِٝبٗطاٚ ٤قٝؼ  " ،بٌ ظعِ بعهِٗ أْٗا يػ ١ايعطب طيٝعا
عسا أٌٖ اذتذاظ "ٚ ، 73نصيو َا أطًل عً ٘ٝايٛنِ ( عًٝهِــِ ٚبهـِــِ ) َٚا أطًل
عً ٘ٝاي َِٗٓ ( ِٖٛــِ ٚ ،عٓٗ ـِــِ ٚ ،ب ٗٓٝـِــِ)  َٔ ٖٞٚايًػات اغيصَ١َٛ
ٚؿي ــاٖط ٠اغي ٌٝإزي ايهػط باز ١ٜؼي ارتًٝر عًٚ ٢د٘ ايعُٚ ،ّٛؼي ايػًطٓ ١ؼي
َٓاطل نجري ، ٠نُٓطك ١غٌٗ ايباطٓ ـ ــ ١إش ٜٓطك ٕٛايؿعٌ اَ٫ط اضنض
(ضنض) بهػط عري ايؿعٌ ٚ ،ؾعٌ ا٭َط أأنٌ ٜٓطل (نِـٌ) بايهػط أٜهاٚ ،ؼي

 72ايهتاب 422/4
 73ؾك٘ ايًػ ، ١ستُس ابطاٖ ِٝاذتُس م؟100
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ايًٗذ ١ايػٜٛكاٜ ١ٜٚكٛي( :ٕٛمسو سًٝب عً )ٞبهػط أ ٍٚايهًُاتٚ ،ؼي
ايـياٖط ٠ؼي  ١ٜ٫ٚعربٜٓ ٟطك ٕٛؾعٌ ا٭َط انتب (نـِتــِب) بهػط عري ايؿعٌ
أٜها ٚؼي ايساخً ١ٜ٫ٚ ١ٝإظنٜٓ ٞطك ٕٛاغيهاضع ٜأنٌ (ٜانِــٌ) بهػط عري
ايؿعٌ  َٔٚ ،شيو نػط ُٖع ٠ا٫غتؿٗاّ ؾُٝجٌ :أتطٚح تكري إتطٚح ٚ ،أجتٞ
تكري إجتٞ
 .3ؿياٖط ٠اإلَاي١
 ٖٞٚإَاي ١ا٭يـ إزي ايٝاٚ ٤إَاي ١ايؿتش ١إزي ايهػطٚ ، ٠قس شنطٖا عًُا٤
ايعطب ١ٝقسضيا ٜ ،ك ٍٛغٝب " : ٜ٘ٛا٭يـ شياٍ إشا نإ بعسٖا سطف َهػٛض...
ٚإصيا أَايٖٛا يًهػط ٠اييت بعسٖا" ٖٞٚ 74ؿياٖط ٠تؿٝع ؼي نجري َٔ اغيٓاطل ؼي
ايب٬ز ايعطب١ٝ
َٛ ٖٞٚدٛز ٠ؼي عسز َٔ َٓاطل ايػًطٓ ، ١نايػٛبل إش ٜكٛيَ( :ٕٛت)٢
ؾ ًُٕٛٝٝا٭يـ ؾتػُع أقطب إزي ايٝا ّ / : ٤ـَـ  /ت ــٍ ـ ٚ /نصيو اغِ اإلؾاض٠
(ٖٓا) ٜٓطكٖ( ْ٘ٛين)ٖ / :ـ ٕ ـٍ ـ ٚ ، /نصيو :عُتٗا تكري (عُتٗٚ ، )ٞخايتٗا:
(خايتٗٚ ، )ٞغٝاضتٗا( :غٝاضتٗٚ ، )ٞخايس ٜكري (خًٝس)  َٔٚ ،ايًٗذات ايعُاْ١ٝ
اييت شي ٌٝهلذ ١ايطغتام ٚ ،عربٚ ، ٟأظنٚ ، ٞاإلَاي ١ؼي ايطغتام أؿيٗطَٓٗا ؼي
ايػٜٛل ٚ ،نصيو هلذ ١زَا ٚ ،هلذَٓ ١ض سٝح ٜٓطك( ٕٛغاع( )١غٝع)١
ٚاإلَاي ٖٞ ١ا٭غًب ؼي ْطل غهإ اغيٓاطل اذتهطٚ ،١ٜضي ٌٝاحملسث ٕٛإزي
ْػب ١ايتؿد ِٝإزي اغيٓاطل ايبسٚ ١ٜٚاإلَاي ١إزي اغيٓاطل اذتهطٜ ١ٜك ٍٛايسنتٛض
أْٝؼ َ":ايت ايكبا ٌ٥ايبس ١ٜٚبٛد٘ عاّ إزي َكٝاؽ ايًري ارتًؿ ٞاغيػُ٢
بايهُ ، ١٭ْ٘ َـيٗط َٔ َـياٖط ارتؿ ١ْٛايبس ١ٜٚؾشٝح نػطت ايكباٌ٥
اغيتشهطٚ ٠دسْا ايكبا ٌ٥ايبس ١ٜٚتهِ "ًٜٚ ، 75شفي شيو نجريا ؾاإلَاي ١تهجط

 74ايهتاب 117/4
 75ؼي ايًٗذات م81/
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ؼي اغيٓاطل اذتهطٚ ،١ٜيصيو يٝؼ غطٜبا إٔ صتس اإلَايٚ ١ايتؿدَٛ ِٝدٛزتري
ؼي َٓطك ١نٓع ٣ٚشيو أْٗا تؿتٌُ عً ٢ب٦ٝات هلذ ١ٝشتتًؿ١
.4

ؿياٖط ٠ايتؿدِٝ

ٚؿيــاٖط ٠ايتؿدــ ِٝتكابــٌ اإلَايــ ٫ٚ ، ١جتتُــع ايـياٖطتــإ ؼي ب٦ٝــ ١هلذٝــٚ ١اســس٠
ؾُٔ ضي ٌٝا٭يـ  ،أٜٓ ٟطك٘ ػيا ٫ضت ٛايٝاٜ ٫ ،٤ؿدُ٘ ٜٚكطب٘ َٔ ايٛاٚ
ٚتٛدس ؿياٖط ٠ايتؿدـ ِٝؼي َٓـاطل َتعـسز ، ٠ضيٝـٌ ايٓطـل ؾٗٝـا ازي ايتؿدـ،ِٝ
ؾؿَٓ ٞطك ١ايطغتام صتس ايـياٖط٫ ٠غُٝا عٓس نباض ايػٔ ايص ٜٔتتُجـٌ يـسِٜٗ
ايًٗذ ١ؾٝكٛي ( : ٕٛايٛيس ٜهانط زضٚغ٘ ) ٚضسيا نإ شيو يتـأثري ايهـاف ايـصٟ
ٜٓطل باتكاٍ أقك ٢ايًػإ بأقك ٢اذتٓو ٚ ،نصيو ؼي َٓاطل ايؿطق ١ٝؾؿٞ
ايكابٌ ٜٓطك ٕٛا٭عساز اغيطنبـ 11 ( ١ـ  ) 19بتؿدـٚ ، ِٝضسيـا نـإ ايتؿدـ ِٝمسـ١
أقــ ١ًٝؼي ايًػــإ ايًــٗذ ٞؼي َٓــاطل ٚ ،يــٝؼ يــ٘ قــً ١بتــأثريات قــٛت ١ٝزتــاٚض٠
نُــا صتــس ؼي ْطــل َٓطكــ ١غــٌٗ ايباطٓــ ١إش ٜؿدُــ ٕٛبعــض اذتــطٚف نهًُــ:١
غطاز اييت جيعًْٗٛا ( قطاز ) ٚؼي ايساخً ١ٝاٜها ؼي ْعٚ ٣ٚؼي  ١ٜ٫ٚإظن ٞأٜهـا
ؾؿ ٞنًُ ١شبابٜ ١ؿدُ ٕٛايـصاٍ ؾٓٝطكْٛـ٘ ؿيـا ٤ؾٝكٛيـ ( ٕٛؿيبابـٚ ) ١نـصيو
اذتاٍ ؼي اغيهٝيب ٜٓطكـ ٕٛشبـاب ؿيبـابٜٚ ،ـصانط ٜـيـانط ٚ ،ؼي ( صتـا ) ٤غـبٛض ٠ـ ـ
قبٛض ، ٠ساضؽ ـ ساضم  ٚ ،ضاؽ ـ ـ ضام
 َٔٚشيو تؿد ِٝا٭يـ  ،ؾؿَ ٞػٓسّ ضي ًٕٛٝإزي ايتؿد ِٝؾٝكٛي( ٕٛقٛغـِ)
بس َٔ ٫قاغِ ٚ ،ايتؿدٜ ِٝتكٌ نجريا باغيٓاطل ايبس ١ٜٚنُا شنطْا غابكا
ٚتتُٝع َٓطك ١ارتؿب ١ؼي ستاؾـي ١ايؿطق ١ٝبايتؿد ِٝؾؿ ٞنًُ ( ١سطب )
تٓطل بتؿد ِٝاذتاٚ ٤نُٗا ( سـُـطب ) ٚنًُ ( ١تعاي ) ٞتٓطل ( تٛعاي) ٞ
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ايكًب اغيهاْ: ٞ

ؿياٖط ٠ايكًب اغيهاْ َٔ ٞايـيٛاٖط ايؿا٥ع ١ؼي ايؿكشٚ ٢ايعاَٝات ٫ ،ختًٛ
َٓٗا ب ١٦ٝيػ ١ٜٛا ٚهلذٚ ، ١ٝضسيا ؾاع ايٓطل اغيكًٛب ٚقاض ٖ ٛايجابت ؼي ايًٗذ١
نُا صتس ؼي نًُٜ ( ١طَؼ ) اييت ٖ ٞقًب َهاْ ٞيًهًُٜ ( ١ػُط )
ؾؿ ٞايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي َٓطك ١ايػٜٛل ٜكٛيٖ ( : ٕٛري نٓت ضاَؼ ) أ: ٟ
أ ٜٔنٓت غاَط  ،بكًب ايهًُ ١قًبا َهاْٝا ٚ ،ؼي هلذ ١ايؿشٛح ٬ٜسفي ايكًب
اغيهاْ ، ٞإش ٜتِ ايكًب ؼي نًُٜ ١عطف  ،ؾتٓطل ( ٜطعـ ) ثِ تبسٍ ايعري ُٖع٠
يًتكاضب اغيدطد ٞؾتٓطل ( ٜطأف )
.6

سطٚف ايتػٜٛـ :

 ٫تتؿل ايًٗذات ايعاَ ١ٝؼي ايب٬ز ايعطب ١ٝعً ٢سطف َٛسس يٝشٌ ستٌ
سطف ايتػٜٛـ (ايػري) ؾبعهٗا نايعاَ ١ٝاغيكط ١ٜتبسي٘ سا ٤ؾٝكٛيَ ٕٛج:٬
(سٝهتب)ٚ ،ؼي ارتً ــٝر ٚادتعٜطٜ ٠ػتعًُ ٕٛايبا ٤ؾٝكٛي( :ٕٛبا ٜهتب) ٚنصيو
ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝؼي أنجط اغيٓاطل
 َٔٚايططٜـ إٔ  ١ٜ٫ٚاغيهٝيب تػتعٌُ ؼي بعض ْٛاسٗٝا سطف ارتا٤
يًتػٜٛـ ؾٝكٛي ( : ٕٛخًٓعب )  ( ٚخٓطنض ) ٜٚبس ٚإٔ ارتآٖ ٤ا ٖ ٛاختعاٍ
يهًُ ١خًٓا
.7

ابساٍ ايؿري ٖا:٤

َٔ ايـيٛاٖط ايػطٜب ١إبساٍ ايؿري ٖاُٖٚ ، ٤ا قٛتإ َتباعسإ يٝؼ بُٗٓٝا
تكاضب شتطد ،ٞإ ٫إٔ قػُا َٔ ادتـ ـ ـ ـ ــعْٝ٬ري ٜبسي ٕٛبُٗٓٝا ؾٝكٛيٖٝ( :ٕٛد)١
بس َٔ ٫ؾٝدَٝٗ(ٚ ، ١ت)  ،بسَ َٔ ٫ؿٝت ( ٚ ،ؾ )ٞبس( ٚ ، ٖٞ َٔ ٫ضاٖس) بس٫
عٔ  :ضاؾس ٖٚص ٙايـياٖط ٠ترتنع ؼي اغيٓاطل ايػاسً ،١ٝؼي دع ٕ٬بين ب ٛعً، ٞ
ٜٚػُع نجريا عٓس نباض ايػٔٚ ،قس ٜػُع َٔ ايؿباب أٜهاٚ ،تؿػري شيو إٔ
نباض ايػٔ تتُجٌ عٓسِٖ ايًٗذ ١بؿهٌ أٚنض ،ؾايتعًٚٚ ِٝغا ٌ٥اغيعطؾ ١ا٭خط٣
نايتًؿع ٕٜٛت٪ثط ؼي قؿا ٤ايًٗذ ١ؼي أيػٓ ١ايؿباب أنجط َٔ تأثريٖا ؼي أيػٓ١
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ايؿٛٝر ،ؾشري ٜػأي ٕٛإزي أ ٜٔأْت شاٖب؟ ٜكٛيٖ :ٕٛري َاؾٞ؟ ؾٝكًب ٕٛايؿري
ٖا ٤ؾتػُعٖ ( :ري َاٖٚ ،)ٞسري ٜػأيَ :ٕٛاشا تكٍٛ؟ ٜكٛيٖٝ :ٕٛـ تكٍٛ؟
ؾٝكًب ٕٛايؿري ٖا ٤ؾتػُع ٖ٘ٝ ( :تك)ٍٛ
ٖٚص ٙايـياٖط ٠هلا قس ٣ؼي هلذات سهطَٛت ٚضسيا هلذات عطب ١ٝأخط ،٣ؾؿٞ
سهطَٛت ؼي َٓاطل ايساخٌٚ ،اغيٓاطل ايبس ١ٜٚتبسٍ ؾري (أٜـ) إزي ٖا٤
ؾٝكٛي ( :ٕٛأ ٜ٘تك ) ٍٛبس َٔ ٫أٜـ تكٍٛ
.8

اغتعُاٍ نًُ ( ١ب ) ٛسيعٓ ٢شٚ

ٖٚــ ٞؿيــاٖط ٠غطٜبــ ١إش ٜٓطكــ ( ٕٛش )ٚبإبــساٍ ايــصاٍ بــا ٤ؾٝكٛيــ ( ٕٛب ـــَٚ ) ٛــٔ
خــ٬َ ٍ٬سـيــٚ ١دٛزٖــا ؼي ايه ــٜ ّ٬تــبري أْٗــا ش ٚايطا ٝ٥ــ ١اغيٛقــٛيٜ ١كــ ٍٛأٖ ــٌ
ؾٓذا( : ٤أسًَ ٢طنع تػٛم ٖ ٛناضؾٛض ب ٛؼي َػكؽي ) ٖ ( ٚصا ايطدٌ داضى بـٛ
َٔ قشاض )
ٚيــٝؼ بــري ايبــاٚ ٤ايــصاٍ قــً ١قــٛت ١ٝؾايــصاٍ يجــٚ ٟٛايبــا ٤ؾــؿٖٚ ، ٟٛــَ ٞــٔ
اذتا٫ت ايٓازض ٠ؼي اإلبساٍ
.9

ؿياٖط ٠ظٜازٜ ٠ا ٤عٓس إغٓاز ايؿعٌ اغيان ٞإزي نُري اغيتهًِ

 ٖٞٚؿياٖطَٛ ٠دٛز ٠ؼي هلذ ١ق ـ ـ ــٛض ٜكٛي ( :ٕٛنتبٝت ) بس َٔ ٫نتبتٚ ،
(سطغٝت ) بس َٔ ٫سطغت ( ٚ ،زخًٝت ) بس َٔ ٫زخًت ٖٚ ،ص ٙايـياٖطَٛ ٠دٛز
ؼي سهطَٛت تؿٝع ؼي َس ١ٜٓايؿشط ٚ ،ضسيا تهَٛ ٕٛدٛز ٠ؼي َٓاطل ٚأقطاض
أخط٣
ٚضسيا نإ ايػبب ؼي ٖص ٙايعٜاز ٠جتٓب ْطل اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل بكاَتري،
 َٔ ٖٛٚاغيكاطع اييت ٜهجط جتٓبٗا نُا تكسّ ٚ ،ي ٛتأًَٓا ادتاْب اغيكطعٞ
يًهًُْ ١ط ٣شيو ،ؾايهًُ ١قبٌ ايعٜاز ٠تتأيـ َٔ َكطعري ٖهصا  /ى ـَـ  /ت ـَ ـ ب
ت ٚ ، /بعس ايعٜاز ٠ته / :ٕٛى ـَـ ت  /ب ـٍـ ت ٚ ، /ايكا٥ت ا٭خري يٝؼ نػط٠
طٚ ١ًٜٛاصيا ٖ ٞػياي ٖٞٚ ،١ؾب ١ٗٝبٓطل نًُات (  ٚ ّٜٛبٝت ) سري ٜتدًل
ايٓطل َٔ اغيعزٚز ٚ ،بصيو ٜتدًكْ َٔ ٕٛطل اغيكطع ايط ٌٜٛاغيػًل بكاَتري
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 ٖٞٚأٜها ساي ١ؾب ١ٗٝعاي ١ابساٍ  ّ٫اغيهعـ ايص ٟعَ َ٘٫ٚ ٘ٓٝتُاثًري ٜا٤
يًتدًل َٔ اغيُاثً ١ؼي َجٌ " تػطٜت ٚتـيٓٝت ٚتككٝت " ٖٞٚ 76ساي ١ؾػطت
بجكٌ ٚدٛز اغيتُاثًري ،نُا أْٗا ضيهٔ إٔ تؿػط بتذٓب ْطل اغيكطع ايطٌٜٛ
اغيػًل بكاَتري
اخلامتة :
ٖصا قػِ َٔ ايـيٛاٖط اييت سؿًت بٗا ايعاَ ١ٝايعُاْ ٖٞٚ ، ١ٝنجري ٠ضيهٔ
اغتككاٖ٩ا ٚايٛقٛف عًٗٝاٚ ،قس انتؿٓٝا بٗا عٔ غريٖا عً ٢إٔ ْعٛز يٓػتككٞ
أنجط ايـيٛاٖط ؾٗٝاَٗٓ ،ا َا نإ َتك ٬بـيٛاٖط ايؿكش ٢ايكسضي ١اتكا٫
ٚثٝكا  ،بٌ بـيٛاٖطٖا ارتؿ ١ٝاييت اْػشبت َٓٗا َٓص أظَإَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛطاض٨
سسٜح َٔ أثط اخت٬ؾي ايٓاؽ با٭ق ّٛا٭خطٖ َٔٚ ،٣ص ٙايـيٛاٖط اييت مل ْؿكٌ
اذتسٜح ؾٗٝا ؿياٖطْ ٠طل ايؿا ٤ثا ٤ؼي َجٌ ( :ؾِ ) ٚؿياٖط ٠ايهؿهؿٚ ١ايتًتً١
ٚارتًداْٚ ١ٝايٚ ، ِٖٛنصيو ٖٓاى ؿيٛاٖط اخط ٫ ٣تتكٌ باذتطٚف ْٚطكٗا
ٚإصيا تتكٌ بأسٛاٍ أخط َٔ ٣ايٓطل
ٚقس ٚقٌ ايبشح إزي عسز َٔ ايـيٛاٖط ٜعٜس عً ٢اثٓيت عؿط ٠ؿياٖط ٠ؾه٬
عٔ نٝؿٝات ْطك ١ٝيًشطٚف ايعطب ، ١ٝضيهٔ تًدٝكٗا ؼي اٯت: ٞ
 استؿاؿي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝبعسز َٔ ايـيٛاٖط اييت اْػشبت َٔ ايؿكش٢َٓص أظَإ طَ ١ًٜٛجٌ
ٖ ا ٤ايػهت  ٖٞٚ ،ؿياٖط ٠عطب ١ٝقسضي ١تتكٌ بايٛقـ عً ٢اغيتشطى
 عـسّ سـصف  ّ٫ايؿعــٌ ايٓـاقل عٓــس اتكـاي٘ بـٛا ٚادتُاعــٖٚ ، ١ـ ٞؿيــاٖط٠
ختايـ إطياع َا غاضت عً ٘ٝايعطب َٔ ١ٝاذتصف ٚ ،يهٓٗـا ٚاؾكـت طياعـ١
َٔ ايعطب ناْٛا ٜجبت ٕٛايّ٬
 س ــصف أس ــس اغيتُـ ـاثًري ب ــس َ ٫ــٔ إزغ ــاّ اس ــسُٖا ؼي اٯخ ــط ؾؿ ــ ٞمش ــاٍ
ايؿ ــطق ١ٝضي ًٝــ ٕٛإزي اذت ــصف ؾٝكٛي ــ ( :ٕٛؿيً ــت ) ب ــس َ ٫ــٔ ؿيًً ــت ٚ ،
 76ايهتاب 424/4
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(َػــت) بــسَ ٫ــٔ َػػــت  ( ٚأسػــت ) بــسَ ٫ــٔ أسػػــت ٖٚ ،ــ ٞؿيــاٖط٠
عطب ١ٝأق ،١ًٝشنطٖا غب ٜ٘ٛبكٛيٖ٘ " :صا باب َا ؾص َٔ اغيهاعـ
 استؿاؿي ايعاَ ١ٝايعُاْ ١ٝبـيٛاٖط عطب ١ٝؾٗريَ ٠جٌ:

ايهؿهؿ١

 ايتًتً١
 اإلَاي١
 ايتؿدِٝ
 إطاي ١اذتطنٚ ١تككريٖا
 ٚدٛز ؿيٛاٖط قٛت ١ٝخاق ٫ ١تهاز تٛدس ا ٫ؼي ايعاَ ١ٝايعُاْٚ ، ١ٝتتُجٌؼي:
 ؿياٖط ٠عسّ سصف  ّ٫ايؿعٌ ايٓاقل عٓس اتكاي٘ بٛا ٚادتُاع١
 إذتام ْ ٕٛتٛنٝس بايؿعٌ اغيانٚ ٞاغِ ايؿاعٌ َٓ٘
-

بري ايبشح إٔ ٖٓاى عسزا َٔ ايـيٛاٖط اييت ؾاضنت ؾٗٝا ايعاَ ١ٝايعُاْ١ٝ
ايعاَٝات ايعطب١ٝ
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املراجع :
 .1إظاس ١ا٭عٝإ عٔ يػ ١أٌٖ عُإ  ،صياشز َٔ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝؼي قاَٛؽ
ايعطب ١ٝايؿكٝض  ،تأيٝـ ايؿٝذ ايع ١َ٬غعٝس بٔ ظيس بٔ غًُٝإ
اذتاضث ،ٞحتكٝل أظيس بٔ غامل ايرباؾس ٚ ، ٟظيٛز بٔ غعٝس ايعٝػط، ٟ
َهتب ١ادت ٌٝايٛاعس  ،ايطبع ١ا٭ٚزي ٖ1431ـ ـ ّ2010
 .2أقٛات ايعطب ١ٝبري ايتشٚ ٍٛايجبات  ،ز .سػاّ غعٝس ايٓعٚ ، ُٞٝظاض ٠ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبشح ايعًُ، ٞداَع ١بػساز ،غًػً ١بٝت اذتهُ )4( ١بػساز ،
ّ1989
 .3ا٭قٛات ايًػ ، ١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ َطبعْٗ ١هَ ١كط  ،ايكاٖط ، ٠ز ٕٚتاضٜذ
 .4بًبً ١ايًٗذات  ،ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،نتاب ايًٗذات ايعطب، ١ٝايؿكش٢
ٚايعاَ )1( ١ٝطيع ٚإعساز :ثطٚت عبس ايػُٝعَ ،طادع :١ز.ستُس ظياز ،
إؾطاف :ز .نُاٍ بؿط ،ايكاٖطّ2006 ٠
 .5ايبٝإ ؼي غطٜب إعطاب ايكطإ٫ ،بٔ ا٭ْباض ، ٟحتكٝل :ايسنتٛض ط٘ عبس
اذتُٝس ،اهل ١٦ٝاغيكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ّ1400
 .6حتطٜؿات ايعاَ ١ٝيًؿكش ،٢ؾٛق ٞنٝـ  ،زاض اغيعاضف  ،ايكاٖط ، ٠طيٗٛض١ٜ
َكط ايعطبّ1994 ١ٝ
 .7ايتػري ايتاضخي ٞيٮقٛات  ،ز .آَٓ ١قاحل ايععيب  ،زاض ايهتاب ايجكاؼي  ،اضبس
 ،ا٭ضزٕ ّ2005
 .8ايتطٛض ايس٫ي ٞ٭يؿاؿي سٝا ٠اإلْػإ ؼي هلذ ١قطٜات  :عا٥ؿ ١ايسضَه، ١ٝ
ضغايَ ١ادػتري  ،داَع ١ايػًطإ قابٛؽ
 .9زضاغات ؼي هلذات ؾطق ٞادتعٜط ، ٠ت.ّ.دْٛػت ، ٕٛتططي ١ز.اظيس ستُس
ايهبٝب ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات بريٚت يبٓإ ،ؾي1983 ،2
 .10ايـيٛاٖط ايكٛت ١ٝؼي هلذ ١اذتُطا : ٤خايس عبس اهلل ايعرب ، ٟضغاي١
َادػتري  ،داَع ١ايػًطإ قابٛؽ ّ2002
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 .11ارتكا٥ل ايكٛت ١ٝيًٗذ ١قشاض إعساز  :عبسايػؿاض ستُس ايؿٝعا، ٟٚ
إؾطاف ايسنتٛض :عؿ ــاض ٟأظيس ستُٛز  ،عــح تهَُ ًٞٝكسّ غيعٗس
ارت ــطط ّٛيًػ ١ايعطب ١ٝيٓ ٌٝزضد ــ ١ايسبً ــ ّٛايع ــاي ٞؼي تعً ِٝايًػ ــ١
ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكري بٗا ،ارتطط ،ّٛابطّ1987 ٌٜ
 .12غط قٓاع ١اإلعطاب  ،تأيٝـ إَاّ ايعطب ١ٝأب ٛايؿتض عجُإ ابٔ دين اغيتٛؾ٢
غٖٓ392 ١ـ  ،زضاغٚ ١حتكٝل :ايسنتٛض سػٔ ٖٓساٟٚ
 .13ؾطح اغيؿكٌ َٛ ،ؾل ايسٜ ٜٔعٝـ بٔ عً ٞبٔ ٜعٝـ ايٓش ٟٛاغيتٛؾٖ 643 ٢ـ
 ،إزاض ٠ايطباع ١اغيٓريَ ، ١ٜكط  ،ز ٕٚتاضٜذ
 .14ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ َ /هتب ١ا٭صتً ٛاغيكط،١ٜ
َطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ ، 2003 ،ايكاٖط٠
 .15قاَٛؽ ايؿكاس ١ايعُاَْ ، ١ٝا سؿـيت٘ ايساضد ١ايعُاْ ١ٝيًػ ١ايعطب١ٝ
اغيٗٓسؽ ا٭زٜب أب ٛايكاغِ ستُٛز بٔ ظيٝس ادتاَع ، ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ
ايعطب ، ٞايطبع ١ا٭ٚزي ٖ1425ـ ـ  ّ2004بريٚت يبٓإ
 .16ايكاف ٚاهلُع ٠ؼي ايًٗذات ايعطب ، ١ٝضَهإ عبس ايتٛاب  ،ايًٗذات ايعطب١ٝ
عٛخ ٚزضاغات  ،طيٗٛضَ ١ٜكط  ،زتُع ايًػ ١ايعطب ١ٝايكاٖطّ2004 ٠
 .17عًِ ا٭قٛات  ،نُاٍ بؿط  ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖط، ٠
ّ2000
 .18ايعـ ـ ــري ٭ب ٞعبس ايطظئ ارتً ٌٝبٔ أظيس ايؿطاٖٝس 100 ( ٟـ ) 175
حتكٝل ايسنتٛض َٗس ٟاغيدعٚ ،َٞٚايسنتٛض إبطاٖ ِٝايػاَطاٞ٥
 .19عًِ ايًػٚ ١ؾك٘ ايًػ ، ١ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع َطط  ،زاض قطط ٟبٔ
ايؿذا ، ٠٤قطط ّ1985
 .20ايهت ـ ـ ــاب ٭ب ٞبؿط عُط ٚبٔ عجُإ بٔ قٓرب  ،حتكٝل ٚؾطح :عبس ايػّ٬
ستُس ٖاضَ ، ٕٚهتب ١ارتاصت ٞبايكاٖطَ ، ٠طبع ١اغيسْ ، ٞاغي٪غػ ١ايػعٛز١ٜ
سيكط ،
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َ .21سخٌ إزي عًِ ايًػ ، ١ستُس عً ٞارتٛي ٞؾي 1/زاض ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع
 ّ1993قًٜٛض ـ ا٭ضزٕ
 .22اغيعٖط ؼي عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا يًػٛٝط ،ٞحتكٝل :ستُس أظيس داز اغيٛزي
بو،عً ٞستُس ايبذا،ٟٚستُس أب ٛايؿهٌ إبطاَٖ ، ِٝهتب ١زاض ايرتاخ ،
ايكاٖط٠
 .23اغيكطًض ايكٛت ،ٞز .عبس ايععٜع ايكٝؼ  ،زاض ايؿهط ،زَؿل ّ2007 ،
َ .24كسَ ١ابٔ خًس ٕٚزاض ايؿهط يًطباعٚ ١ايٓؿط  ،بريٚت ،يبٓإ ّ2001
َٓ .25اٖر ايبشح ؼي ايًػ ، ١شياّ سػإ ،زاض ايجكاؾ ،١زاض ايبٝهاّ1979 ٤
 .26ايٛدٛز اهلٓس ٟؼي ارتًٝر ايعطب 1820 ٞـ  ، 1947زْٛ .ض ٠ستُس ايكامس ، ٞزاض
ايجكاؾٚ ١اإلع ، ّ٬ايؿاضق2007 ١
 .27ايًٗذات ايعُاْ ١ٝاغيتأقً ، ١خايك ١ا٭غرب ، ١ٜزتًْ ١ع ٣ٚايعسز ، 46
ّ2009
 .28هلذات ادتٓٛب ،ا٭غتاش ستُس ضنا ايؿبٝيب  ،ايًٗذات ايعطب ١ٝعٛخ
ٚزضاغات طيٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ،١ٝزتُع ايًػ ١ايعطب ١ٝايكاٖطّ2004 ٠
 .29هلذْ ١ع ٣ٚزضاغ ١قٛت ،١ٝز .عبس اذتً ِٝساَس  ٚز .عبس اهلل ايػكاف  ٚز.
ستُس غامل اغيعؿين زتً ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٛاجملًس ايعاؾط  ،ايعسز ايجاْ ٞـ
ضبٝع اٯخط ـ طياز ٣اٯخطٖ1429 ٠ـ َا ٜٛـ ٜٛيّ2008 ٛٝ
 .30ايًٗذات ٚأغًٛب زضاغتٗا ،ايسنتٛض .أْٝؼ ؾطحي ، ١زاض ادت ، ٌٝبريٚت،
ايطبع ١ا٭ٚزي ّ1989
 .31اغيكتهب ؼي هلذات ايعطب  ،ز .ستُس ضٜاض نط ، ِٜايكاٖطّ1996 ، ٠
َ .32عذِ اغيؿطزات ايعاَ ١ٝايعُاْ ، ١ٝإعساز :عبساهلل بٔ قاحل بٔ خًؿإ
اذتبػ٪َ ٞغػ ١عُإ يًكشاؾٚ ١ايٓؿط  ،ايطبع ١ايجاْٖ1428 ١ٝـ ـ ّ2007
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َ .33ػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب ٫بٔ ٖؿاّ ا٭ْكاض ،ٟحتكٝل ٚؾطح
ايسنتٛض عبس ايًطٝـ ستُس ارتطٝب  ،ايهٜٛت  ،ايرتاخ ايعطب ،ٞاجملًؼ
ايٛطين يًجكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب ،ايػًػً ١ايرتاث)21( ١ٝ
 .34اغيٓكـ  ،ؾطح اإلَاّ أب ٞايؿتض عجُإ بٔ دين ايٓش ٟٛيهتاب ايتكطٜـ
يإلَاّ أب ٞعجُإ اغياظْ ٞايٓش ٟٛايبكط ،ٟحتكٝل :إبطاَٖ ِٝكطؿٚ ٢
عبساهلل أَري ٚ ،ظاض ٠اغيعاضف ايعُ ،١َٝٛإزاض ٠إسٝا ٤ايرتاخ ايكس ، ِٜايكاٖط٠
ّ1954
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االجتاهات و املعتقدات حنو املرض الهفسي
ملخص البحث :
ٖدف ايئضد اسباي ٞأىل َعزفَ ١عتكداج  ٚادباٖاج أقارب املزضى ٢ايٓسضىٝ
 ٚطًئىى٘ ازباَعىى ١عبىى ٛاملىىز

ايٓسضىىَ ٞىىٔ بىىةٍ َعزفىى ١أصىىئاإ ١أ زاضىى٘ طىىزم

ةر٘ ٚنٝس ١ٝايتعاٌَ َع٘ نُىا ٖٚىدف ايئضىد أىل َعزفى ١ايسىزٚم ٚايتغىاإ٘
يف ا تكىاااج  ٚادباٖىاج أقىارب املزضى ٚ ٢طىىةب ازباَعى ٚ ١ايىىل ةعىش ٣أىل ٛاَىىٌ
َضت ٣ٛايتعً ِٝايضهٔ ٚصً ١ايكزإٚ ٢هلذا ايغز

مت ةطئٝىل َكٝىاظ َٓعُى١

ايص ىىض ١ايعامل ٝىى ١ص ىى ٍٛاملعتك ىىداج  ٚاةدباٖ ىىاج عب ىىٛ

ض ىى َ ١ىىٔ اةض ىىطزاإاج

ايٓسضىى ١ٝايغىىا٥عٖٚ ١ىى : ٞايتعًىى ،ايعكًىى ٞايصىىز ،ايىىذٖإ اسبىىاا اةنت٦ىىاب ٚ
ايسصىىاّ ً ىى ٓٝ ٢ىى ١إًغ ىىث  )011ع ىىعو َ ىىٛس

ً ىى ٢صبُ ىى ٛت ا ٚىل )51

عىىعو َىىٔ أقىىارب املزضىى ٢ايٓسضىى ٚ ٝايخاْٝىى ) 51 ١عىىعو َىىٔ طىىةب راَعىى١
صطى ىىزَٛج د ٚق ى ىىد بًى ىىو ايئض ى ىىد أىل إٔ ٖٓى ىىاى اةس ى ىىام  ٚةكى ىىارب يف ا تك ى ىىاااج
اجملُ ٛت ص ٍٛأصئاب ايذٖإ اسباا  ٚاةنت٦اب ٚذبدٜد رٗ ١ايعةش ايٓسضىٞ
 ٚابتًسىىث اجملُىى ٛت يف ذبدٜىىد أصىىئاب َٚعازبىى ١ايتعًىى ،ايعكًىى ٚ ٞايصىىزٚ ،
أظٗ ىىزج اجملُ ٛت ىىإ ادباٖ ىىا ص ىىًئٝا ص ىى ٍٛاي ىىشٚاش ايعُ ىىٌ  ٚايض ىىهٔ َىى امل ىىزٜ
ايٓسضٚ ٞيف ض ٤ٛايٓتا٥س ايىىل ةٛصىٌ أيٗٝىا ايئضىد ٚضى

ىدا َىٔ ايتٛصىٝاج ٚ

أحار ايعدٜىد َىٔ املغىهةج ايىىل صىا دج ًى ٢ةهى ٜٔٛةًىو املعتكىداج ٚاةدباٖىاج
ايضىىًئ ١ٝعبىى ٛاملىىز

ايٓسضىى ٞاىىا اف ى إايئاصىىد أىل ٚض ى

ىىدا َىىٔ املك صىىاج

ملعازبتٗا َضتكئة د
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Attitudes and Beliefs towards Mental Disorders
Abstract : This research aimed to identify beliefs and
attitudes of the relatives of psychiatric patients and
university students' toward mental illness through their
knowledge of its causes, symptoms, methods of treatment
and how to deal with it. And to find out the differences and
similarities in beliefs and attitudes of the relatives of
patients and university students related with some factors
such as the level of education, renting and marriage .To
achieve this objective, the scale of WHO about the beliefs
and attitudes towards the five common mental disorders
was used: Mental retardation, epilepsy, acute psychosis,
depression and schizophrenia. The sample consisted of
(100) people divided into two groups, the first were (50)
relatives of psychiatric patients and the second were (50)
Hadramout University students.
The research concluded that there is an agreement and
convergence of beliefs and attitudes of the two groups
toward the causes of acute psychosis , depression and kind
of psychotherapy and the two groups showed differences
in determining the causes and treatment of mental
retardation and epilepsy. Both groups showed negative
attitudes and believes toward marriage, work and renting
with psychiatric patient. Based on the results of the
research, a number of recommendations have been set and
the research has raised many problems that helped to
shape those beliefs and negative attitudes towards mental
illness. Finally, the researcher prompted to develop a
number of proposals to address them in the future.
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مقدمة:
ٖٓاى ةصٛراج باط٦ىٚ ١راَىد ٠ىٔ املىز

ايٓسضىٜ ٞىتِ ةعًُٗىا َٓىذ ايطسٛيى١

املئهزٚ ٠املةصغ إٔ ٖذ ٙايتصٛراج ايىل ٜتعًُٗا ا طساٍ َٓذ صٔ َئهىز ٠ةىيةِٗٝ
َىىٔ أقىىزاِْٗ أنخىىز اىىا ةىىيةَ ِٗٝىىٔ ايهئىىار فهًُىى ١يف رٓىى ٕٛيف ةضىىتعٌُ يف َٛاقىى،
نىىخ َٚ ٠ىىٔ ا تُىىٌ إٔ ٜهىى ٕٛا طسىىاٍ قىىد ةعًُٖٛىىا بىىةٍ ايضىىٓٛاج ا ٚىل َىىٔ
املدرصىى ١اةإتداٝ٥ىىٚ ١اىىا ٜشٜىىد ا َىىز ةعكٝىىدا ٖىىُ ٛىىٛ

ايهئىىار أ ٚايزاعىىد ٜٔيف

أرٛإتِٗ ً ٢أص ١ً٦ا طساٍ املتعًك ١إٗذا املٛضٖٚ ،ٛذ ٙايتصٛراج اشباط٦ى ١ىٔ
املز

ايٓسض ٚ ٞايىل ؽبٛف إٗا ا طساٍ ةضتُز َعِٗ ٓدَا ٜهرب ٕٚصٝىد ٜىتِ

ةٛنٝىىدٖا إاصىىتُزار إغىىهٌ ى َكصىىٛا َىىٔ بىىةٍ ايتسا ىىٌ يف اسبٝىىا ٠ايَٝٛٝىى١
ٚإ ىىايز ِ َ ىىٔ إٔ ايهئ ىىار ٜص ىىئضَ ٕٛطًعىى

ً ىى ٢ايه ىىخ َ ىىٔ َص ىىطًضاج ايط ىىا

ايٓسض ٞأة إٔ ةصٛراةِٗ ايتكًٝد ١ٜة ةش ٍٚإٌ ةضتُز يف ايتٛارد رٓئا أىل رٓىا
َ املساٖ ِٝايطئ ١ٝاسبدٜخى ١ةٕ ٖىذ ٙايتصىٛراج ةًكى ٢ايىد ِ املضىتُز يف ٚصىاٌ٥
اإل ةّ  ٚاسبٝا ٠اي(Scheff,1966 ١َٝٛٝد
ٚيكىىد قىىاّ ْْٛىىايً )Nunnally,1961 ٞإدراصىى ١صًىىٌ فٗٝىىا ضبتىى ٣ٛإىىزاَس
ةًسشْٜٝٛىى ٚ ١أعا ٝىىٚ ١نىىذيو إعى

َىىا نتئتىى٘ ازبزا٥ىىد  ٚاجملىىةج صىى ٍٛاملىىز

ايٓسضىىٚ ٞأعىىارج ايٓتىىا٥س أىل إٔ َسىىاٖ ِٝاملىىز

ايٓسضىى ٞيىىد ٣ازبُٗىىٛر ةتعىىز

يتٝاراج َتط ارإ ١فُىٔ رٗىٖٓ ١ىاى ءرا ٤اشبىربا ٚ ٤املعتصى نُىا ٜعىرب ٓٗىا يف
ايرباَس ايتخكٝس ١ٝيفازباا٠يف  ٖٞٚقًٖٚ ١ًٝذا ٜىدف ايٓىاظ عى٦ٝا فغى٦ٝا ىٔ ةًىو
ا فهار ايتكًٝد ١ٜاشباط١٦د ٚػبا اإلعار ٠أىل إٔ ةزصٝخ ٖذ ٙا فهار ة ٜتِ فكى
َٔ بةٍ ٚصا ٌ٥اإل ةّ يهٔ أٜطا إغهٌ

َكصٛا َٔ ا ااحاج ايعاا ١ٜد

َٚىىٔ بىىةٍ ايٓهىىث  ٚازبُىىٌ املتئاايىى ١املعزٚفىى ١يف حكافىى ١نىىٌ صبتُ ى فضتىى٢
ا طئا ٚ ٤ا بصا ٕٛٝ٥ايٓسض ٕٛٝنخ ا َا ٜضتعًُٖ ٕٛىذ ٙازبُىٌ يف أصىااٜخِٗ
ٓىىدَا ٜتُىىاسصٜٚ ٕٛهىى ٕٛعيىىو َىىٔ ى قصىىد ٚيهىىٔ ملىىاعا ةكىىاٖ ّٚىىذ ٙاملسىىاٖٚ ِٝ
املعتكىىداج ايتغىى ٝد اصىىد ايتسضى اج املزرضىى ٚ ١ايىىىل قىىدَٗا عىىٖ )،ٝىى ٞإٔ ٖىىذٙ
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ايتص ىىٛراج ة ىىياٚ ٟظٝس ىى ١ايٓع ىىاّ اةرتُ ىىا ٚ ٞل ٝىىٌ إٔ ة ىىدبٌ يف اي ن ٝىىا أٚ
ايئٓ ١ٝايٓسض ١ٝفزاا اجملتُ

(Scheff,1966د

 ٢ً ٚايز ِ َٔ اةٖتُاّ إدراصَٛ ١ض ،ٛاةدباٖاج عب ٛةًو ايكطاٜا
ٚاملٛض ٛاج طبتًس ١فيٕ اراصَٛ ١ض ،ٛاةدباٖاج عب ٛاملز

ايٓسض ٞقد

ةيبزج نخ ا فًِ ٜئدأ اةٖتُاّ إدراصٖ ١ذا املٛض ،ٛأة يف ايضتٓٝاج َٔ ايكزٕ
املاضٓ ٞدَا ةغ ايُٓٛعش ايطيب ايتكًٝد ٟيف اراص ١املزض ٢ايٓسضٝ

أىل

منٛعشيف ايصض ١ايعاَ ١يف ايطا ايٓسضٞيف ايذٜٓ ٟعز َٔ بةي٘ أىل املزٜ

ة

ً ٢أْ٘ َٓسصٌ ٔ اآلبزٚ ٜٔيهٓ٘ ٜعٝػ يف َٓاخ ٚأطار ارتُا  ٞػبا
اةٖتُاّ إ٘ َ ٖٛٚا ٜعزف اي ّٛٝيفإايطا ايٓسض ٞاةرتُا ٞيف د ٚقد ظبح ٖذا
اةدباٚ ٙأصئضث ي٘ ْتا٥ز٘ ٚأصٗاَاة٘ اإلػباإ ١ٝيف اجملتُ د
ٚايئضد اسباي ٞاَتداا هلذا ايتٛر٘ صٝد  ٜنش اٖتُاَٗا إايهغٔ ،
املعتكداج ٚاةدباٖاج ايضا٥د ٠يف صبتُعٓا ايُٝين إا بو يف صطزَٛج )
ص ٍٛاملز

ايٓسض ٞيد ١ٓٝ ٣أ هلِ ةقَ ١ئاعز ٠إاملزض ٢ايٓسضٝ

َٔ

ا٥ةج ٚأقارب هلية ٤املزض ١ٓٝ ٚ ٢أبز ٣أ يٝط هلِ ةقَ ١ئاعز ٠إٗية٤
املزض َٔ ٢ازبُٗٛر ايعاّ د
أهداف البحث :
صع ٢ايئضد أىل ذبكٝل َا : ًٜٞ
 0د ايتعزف ًى ٢ادباٖىاج ايطًئى ٚ ١أقىارب املزضى ٢ايٓسضى ٝصى ٍٛطئٝعى ١املىز
ايٓسض ٞد
 2د ايتعزف ً ٢احىز َىتغ اج ازبىٓط ايدراصى ١ايخكافى ٚ ١ايكزاإى ١أقىارب َىز
ْسض/ ٝ

َكزإ هلِ) عب ٛاملز

ايٓسض ٞد

3د ايتعزف ً ٢ايسزٚم  ٚايتغاإ٘ إ ادباٖاج ايطةب  ٚأقارب املزض ٢ايٓسضىٝ
عب ٛايتعاٌَ َ املزٜ

ايٓسضٞد
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 4د اةصىىتسااَ ٠ىىٔ ْتىىا٥س ايدراصىى ١يف ايتعطىى ٝيٛض ى إىىزاَس ةغىى ٝاةدباٖىىاج
ايضًئ ١ٝعب ٛاملز

ايٓسض ٞأىل ادباٖاج اػباإ ١ٝد

ٚيتضكٝل ةًو ا ٖداف صا ٍٚايئضد اإلراإ ٢ً ١ا ص ١ً٦ايتاي: ١ٝ
0د َا َضت ٣ٛادباٖاج ايطةب ٚأقارب املزض ٢ص ٍٛاملز

ايٓسضٞد

 2د ٌٖ ةتئىا ٜٔادباٖىاج ايطىةب  ٚأقىارب املزضى ٢اةػباإٝىٚ ١ايضىًئ ١ٝعبى ٛاملىز
ايٓسض ىى ٞإتئ ىىا ٜٔامل ىىتغ اج ايتاي ٝىى : ١ازب ىىٓط َض ىىت ٣ٛايتعً ىى ِٝايخكاف ىىٚ ١ص ىىً١
ايكزاإ١د
فرضيات البحث :
0د ةٛرد فىزٚم عاج اةيى ١أصصىا ١ٝ٥إى ادباٖىاج ايطىةب  ٚأقىارب املزضى ٢عبىٛ
املز

ايٓسض ٞد

2د ةٛرد فزٚم عاج اةيى ١أصصىا ١ٝ٥يف ادباٖىاج ايطىةب  ٚأقىارب املزضى ٢ةعىش٣
ملتغ اج ايتعً ِٝايخكاف ١صً ١ايكزاإ ١د
3د ةٛر ىىد ف ىىزٚم عاج اةي ىى ١أصص ىىا ١ٝ٥يف ادباٖ ىىاج ايط ىىةب  ٚأق ىىارب املزضىى ٢يف
ايتعاٌَ َ املزٜ

ايٓسض َٔ ٞصٝد ايعٌُ ايشٚاش  ٚايتير ايضهين د

أهمية البحث:
صع ىىَٛ ٞض ىى ،ٛاةدباٖ ىىاج إاٖتُ ىىاّ ًُ ىىا ٤اي ىىٓسط اةرتُ ىىا  َٓ ٞىىذ إدا ٜىى١
ايٓص ىى ،ا  َ ٍٚىىٔ ايك ىىزٕ ايعغ ىىز ٜٔنٛاص ىىد َ ىىٔ املٛض ىى ٛاج ايزٝ٥ض ىى ١ٝيف ً ىىِ
ايٓسط اةرتُا )McGuire,1975 ٞد
ٜٚك ىىٚ ،را ٖ ٤ىىذا اةٖتُى ىىاّ ىىدا َ ىىٔ ا صى ىىئاب أُٖٗ ىىا إٔ اراص ىى ١اةدباٖى ىىاج
اسبانُىى ١يًعةقىى ١إ ى ازبُا ىىاج فُٝىىا إٗٓٝىىا ٖىى ٞاملىىدبٌ ا صاصىى ٞعبىى ٛةسٗىىِ
أَهاْ ١ٝاارصٖ ١ذ ٙازبُا اج املعتًسى ١يٛظا٥سٗىا ٚقٝاَٗىا أْٛٗ ٚضىٗا إياٚارٖىا
املتٛقع ١فطىة ىٔ ةسضى ايسىزٚم ايكاُ٥ى ١إى ا اٚار املُارصىٚ ١ا اٚار املتٛقعى١
هلىذ ٙازبُا ىاجد (Kelvin,1868,143; Lambert, 1964; Liberman,
)McGrath,1970,8

;ٚ 1975ةُٓى ىىٖ ٝى ىىذ ٙا اٚار

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

294

&

(Freeman

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

االتجاهات والمعتقدات نحو المرض النفسي

د /عمر مبارك بامير

) Givanani,1975; Brown & Stevens,1975نايعةق ١إى ايىذنٛر ٚ
اإلْىىاذ ٚ )Rokeach,1976ايعةقىى ١إ ى ايئىىٝ

ٚايشْىىٛش

;Bagley,1973

ٚ )Rokeach,1980ايعةق ١إ ا قًٝاج َُٛىا ;Latane & Wolf,1981
)Gittler,1956د
 ً ٚىى ٢اي ىىز ِ َ ىىٔ ن ىىٌ ٖ ىىذا ف ىىؤٕ ٖ ىىذا اةٖتُ ىىاّ

ت ىىد أىل اراص ىى ٖ ١ىىذٙ

اةدباٖاج  ٚاملعتكداج عب ٛفَ ١٦ع َٔ ١ٓٝا فزاا ٖ ٞف ١٦املزض ٢ايٓسضٝ

فًِ

ذبىغ اراصىى ١املعتكىىداج  ٚاةدباٖىاج عبىى ٛاملزضىى ٢ايٓسضى ٝإاٖتُىىاّ نىىاف ًىى٢
ايىز ِ َىٔ ا ُٖٝى ١ايكصى ٣ٛملخىٌ ٖىذ ٙايدراصىاج ٚروىا نىإ ٚرا ٤عيىو ىدا َىىٔ
ا صئاب ظبًُٗا ً ٢ايٓض ٛايتاي: ٞ
0د اةٖتُاّ إازبٛاْا ايٓعز ١ٜايىل رنشج ً ٢أٜطاح املساٖ ِٝاملعتًسَ ١خٌ
اةدبا ٚ ٙايكَٚ ِٝا ٜتصٌ إٗا َٔ َساٖ ِٝأبز)McGuire,1957 ٣د
2د ةزنشج ايدراصاج اإلَئ ٜك ١ٝايضاإك ٢ً ١اراص ١اةدباٖاج يف اجملاةج
ايضٝاص ٚ ١ٝايد3 ١ٜٝٓد ٚقٛف املز
َتغ اج ْسضٚ ١ٝارتُا ١ٝ

ايٓسض ٞنعاٖزَ ٠زنئ ١ذبت٢ً ٟٛ
دٜد٠

ٚذبٝش ايغعٛر ايعاّ ضدٙ

هاع)6,0976 ١د
4د ابتةف ايتصٛراج ٚاةدباٖاج صٝاٍ املز

إابتةف املزاصٌ ايتارؽب ١ٝايىل

لز إٗا اجملتُعاج ٚابتةفُٗا يف اجملتُ ايٛاصد إابتةف ايعزٚف ايىل
لز إٗا ةًو اجملتُعاج (Farina,el.al,1978د
ٖذا ٚقد ةزةا ً ٢نٌ َا صئل دا َٔ املغهةج ايىل صدج َٔ ةكدّ اشبدَ١
ايٓسض ١ٝيًُزض ٢ايٓسضٝ

ٚنإ َٔ أُٖٗا:د

0د ايعزش يف نخ َٔ ا صٝإ ٔ ايتغعٝو يًُز
ً ٢ايتعزف

ًَ ٢غهً ١املزٜ

ايٓسض ٚ ٞدّ ايكدر٠

َٔ صٝد ةارؽبٗا  ٚايعٛاٌَ ايىل

أإزسةٗاد )Erickson,1975; Clausen,1976د
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أصط ايعةش ايٓسض ٞاسبدٜد َٛض ايتٓسٝذ ٚباص١

ايىل ةكتط ٞنيصد أصضٗا أقاَ ١ايتسا ٌ إ

املزٜ

ٚأطار ٙاةرتُا ٞ

)Ewalt,1964د
يٛض إزاَس ةيٖ ١ًٝٝاابٌ ايضٝام اةرتُا ٞ

3د ايعزش ٔ ايتعطٝ

املعتاا )Wrightsman & Deaus, 1981,566د
4د أَهاْ ١ٝاصتُزار قٝاّ ايعٛاٌَ املضا د ٢ً ٠ظٗٛر املز

ايٓسض ٞصت ٢إعد

املزٚر إاشبرب ٠ايعةر ١ٝاا ٜضِٗ يف صدٚذ اةْتهاظ املزضٞ
)Julian,1977د
ٚةئصزا إٗذا إدأ يف ايضٓٛاج ا ب  ٠اةٖتُاّ َٔ راْا ًُا ٤ايٓسط
اةرتُا  ٞوٛض ،ٛايصض ٚ ١املُارص ١ايطئ١ٝد فكد أعار ةاًٜٛر  Taylorاىل
ضزٚر ٠أصٗاّ ًِ ايٓسط اةرتُا  ٞيف ايتعزف ً ٢أصئاب املز
ٚايٛقاٚ َ٘ٓ ١ٜذبدٜد عهٌ ايعةق ١إ
املئاعز ٠أٚ

املزٜ

 ٚا ٝط

ٚطزم ةر٘
إ٘ ع ٟٚايصً١

املئاعز)Wrightsman & Deaux;1981,545 ٠د

فًِ ٜعد َٔ املُهٔ أرزا ٤ايدراصاج  ٚايئضٛذ إٗدف ةغعٝو  ٚةش املزض٢
ا ٕٚاةٖتُاّ إا ٝ

اةرتُا  ٞايذٜ ٟعٝغ ٕٛفٚ ٘ٝايذٜ ٟيحز ٕٚف٘ٝ

ٜٚتيحز ٕٚإ٘ ا ٕٚاةٖتُاّ إتصٛراج اجملتُ

عبٚ ِٖٛادباٖاة٘ صٝاهلِ

)Rachman,1980د
ٚقد ةغ إايسعٌ يف ايُٓٛعش ايطيب ايتكًٝدٟيف يف اراص ١املزض ٢ايٓسض ٝأىل
منٛعش ءبز ٖ ٛيف منٛعش ايصض ١ايعاَ ١يف ايطا ايٓسضٞيف صٝد أصئح اةٖتُاّ
َٔ راْا املعتص إشًَ ١ا

زا

ايضٝهاة ٚ ١ٜايٓعز أىل املزٜ

ايٓسض ٞة

ً ٢أْ٘ َٓسصٌ ً ٢اآلبزٚ ٜٔيهٓ٘ ٜعٝػ يف َٓاخ َع

ػبا اةٖتُاّ إ٘

ٚاراص ١املعتكداج ٚاةدباٖاج نيصد رٛاْئ٘ ايزٝ٥ض١ٝ

;Rabkin,1972

 )Farina,1978د ٚإدأ يف ايضتٓٝاج َٔ ايكزٕ املاض ٞايتٛر٘ عب ٛايتضٗٝةج
ايىل

هٔ ةكد ٗا َٔ رٛاْا أفزاا اجملتُ يًُزض ٢ايٓسض ٝد ٚةعزف ٖذٙ
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اسبزن ١يف صباٍ ايصض ١ايٓسض ١ٝيف إايطا ايٓسض ٞاةرتُا ٞيف أ ٚايطا
ايٓسض ٞاشباص إاجملتُ ٚقد ظبح ٖذا ايتٝار  ٚأصئح ي٘ ْتا٥ز٘ َٚضاُٖت٘
اإلػباإ) Rabkin, 1972 ١ٝد
يهٌ ٖذا ةتئد ٣أُٖ ١ٝايتعزف ًَ ٢عتكداج ٚادباٖاج اآلبز ٜٔصٝاٍ املز
ايٓسض ٞإا تئارٖا ةزمج ١مناط َٔ ايتسه ٚايضًٛى ٚايىل ةٓتكٌ َٔ مجا ١
أىل مجا  َٔٚ ١صبتُ أىل صبتُ آلبز رب صٛر طبتًس١د ٜٚشنٖ ٞذا
اةٖتُاّ إاملٛض ،ٛاسبايَ ٞا أَهٔ ةئٓ َٔ ٘ٝبةٍ اصتكزا ٤اي اذ َٔ َربراج
يًكٝاّ إٗذ ٙايدراص ١د
مربرات القيام بالبحث احلالي :
أٚةْ :در ٠ايدراصىاج ايىىل ةٓاٚيىث َعزفى ١اةدباٖىاج ًىٓٝ ٢ىاج َىٔ أصىز  ٚأقىارب
املزض ٢ايٓسض ٝد
حاْٝا :ايتعار

إ ْتا٥س ايئضٛذ  ٚايدراصاج ايىل ةٛفزج يف ٖذا اجملاٍد

املفاهيم األساسية للبحث:
 اةدبا : ٙقدّ ةَٛاظ  ٚسْاْٝه Thomas & Znanisuki ٞصٓ0908 ١
اصطةح اةدبا ٙأىل َٝدإ ًِ ايٓسط اةرتُا  ٞإصٛر ٠ق ١ٜٛافعث داا
نئ ا َٔ ايئاصخ

أىل اة

اف إ٘ نُصطًح ػبا إٔ ؼبتٌ َزنشا

اتاسا يف املٝدإد ٚفعة ْةصغ إٔ رٛرإ أيئٛرج  ٖٛٚ G.Allportصز ١يف
ٖذا املٝدإ ٜك ٍٛيف حبخ٘ ٔ “اةدباٖاج ايٓسض١ٝيف ايذْ ٟغز اّ  :0935يف إٔ
َسٗ ّٛاةدباٖاج ٖ ٛأإزس املساٖٚ ِٝأنخزٖا أيشاَا يف ًِ ايٓسط اةرتُا ٞ
ا َزٜه ٞاملعاصز

فًٝط مث ١اصطةح ٜسٛق٘ يف دا َزاج ايعٗٛر يف

ايدراصاج ايتززٜئ ١ٝاملٓغٛر ٠يف ص)338 0975 ،ٜٛد
 ٢ً ٢ً ٚايز ِ َٔ عَ ،ٜٛسٗ ّٛاةدبا ٙفؤٕ ٖٓاى ْ ٛا َٔ ايغُٛ
ٚاةصتعداَاج املتعدا ٠هلذا املسٗ)Allpot,1954 ّٛد ْٚعز
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يعدا َٔ ايتعزٜساج ايىل لخٌ َٓاخ طبتً ،إٗدف اصتعةص َسٗ ّٛضبدا
ملا ْعٓ ٘ٝإاةدبا ٙنُا أصتعدّ يف ايئضد اسباي ٞد
ٜعزف أيئٛرج اةدبا ٙإيْ٘ يف صاي َٔ ١اةصتعداا أ ٚايتٗٝي ايٓسض ٞةٓتعِ َٔ
بةٍ برب ٠ايغعو لارظ ةيح ا ةٛرٝٗٝا ٚآٜاَٝا ً ٢اصتزاإ ١ايسزا
يهٌ املٛض ٛاج ٚاملٛاق ،املزةئط ١إٗذ ٙاةصتزاإ١يف )Allport, 1935د
ٜٚعزف ٚارٕ اةدبا ٙإيْ٘ يف اصتعداا كًٜ ٞته ٕٛإٓاَ ٢ً ٤ا ٜٛرد يد ٣ايسزا
َٔ برباج  ٚهٔ َٔ بةٍ ٖذ ٙاشبرباج أصداذ ةغ ٝاج يف صباٍ اةدباٙيف
ٚ )Warren, 1934ادبا ٙايسزا عب ٛعَ ٧ا ٖ ٛيف اصتعداا ٙيٝيا ٟأٜ ٚسهز
أٜ ٚغعز عبٖ ٛذا ايغ ٧يف .(Newcomb, 1950
اَا رٚنتػ فٝعزف اةدبا ٙإيْ٘ يف ةٓع َٔ ِٝاملعتكداج ي٘ طاإ ايخئاج
ايٓضيب صَٛ ٍٛض ،ٛأَٛ ٚقَ ،ع

ٚاصتعداا أ ٌَٝ ٚيةصتزاإ ١إغهٌ

ةسط)119 Rokeach, 1976 ًٞٝد فاةدبآَ َٔ ٙعٛر رٚنتػ ٖٛ
ةٓع ِٝؽبتً ،يف َد ٣بصٛصٝت٘ أَُٝٛ ٚت٘ يف اةضاق٘ أ ٚضٝك٘ طئكا ملا
ٜتطُٓ٘ َٔ أرشا٤د أَا املٛض ،ٛايذٜ ٟدٚر صٛي٘ اةدبا ٙفكد ٜه ٕٛحاإتا أٚ
ٝاْٝا صبزاا ناةدبا ٙعب ٛا ععاص أ ٚمجا اج َع ١ٓٝأَ ٚيصضاج
دداخلد أَا فُٝا ٜتعًل إاملٛق ،فٗ ٛصدذ آٜاَْ ٞغ

جملَُٔ ١ ٛ

املعتكداج ةٛرد يد ٣ايسزاد أَا اةصتزاإ ١ايتسط ١ًٝٝفُٝهٔ فضصٗا يف
إعد : ٜٔايئعد ايٛرداْ ٞاسبا – ايهزاٖ ٚ ) ١ٝايئعد ايتك ٞ ٛصضٔ –
ص) ٧د
ْضتعًو اا صئل أْ٘ يدراص ١ايعةق ١إ اةدبا ٚ ٙايضًٛى ػبا اةٖتُاّ
إاةدبا ٙعب ٛاملٛض ٚ ،ٛاملٛقَ ،عا ٚايٓعز أيُٗٝا ً ٢إٔ إُٗٓٝا قدرا َٔ
ايتدابٌ  ٚايتسا ٌ املتئااٍد  ٚاةصتزاإ ١ايتسط ١ًٝٝنُا ٜزاٖا رٚنتػ ة
ذبدذ يف فزاغ ٚيهٓٗا ةٛرد يف صٝام ارتُا َ ٞع د ٚػبا فِٗ ٖذٙ
اةصتزاإ ١يف ضٖ ٤ٛذا ايضٝام أ ٚاملٛق ،ايذ ٟةٛرد ف٘ٝ
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)1976د ٜٚتسل ٖذا َ َا عنز ٙنزٜتػ ٚنزٜتغسًٝد
)Crutchfield,1962د َٔ إٔ ايسعٌ أ ٚايضًٛى ة ٜتضدا فك

& Krech
إٛاصط١

اةدباٖاج ٚيهٔ أىل راْئٗا ةٛرد اسباراج ٚايعزٚف املٛقس ١ٝد
 املعتكد  :املعتكد يف َديٛي٘ ايًغ ٟٛضزب َٔ اةرةئاط إيَز َع د ٚيف
َديٛي٘ اةصطةص ٞايتصدٜل ازباسّ إغَ ٧اد ٚيف ايعٔ ٚايزأ ٟقدر َٔ
ايتصدٜل ٚيهُٓٗا َعا ا ٕٚاة تكااد ٚايٝك

 ٚاإل إ َٔ أمس ٢ارراج

اة تكاا ٜٚكَٛإ ً ٢ةصدٜل راسّ ة ٜكئٌ ايغو ٚيٝط ٜةسّ يف نٌ
ا تكاا إٔ ٜه ٕٛيد ٜ٘صزَٓ ١طك١ٝد ٜٚزر نخ َٔ َعتكداةٓا ايضا٥د ٠أىل
ع َٔ ٧ايخكٚ ١ايتضً ِٝوا قاي٘ اآلبزَ َٔ ٕٚاض أ ٚصاضزَ ٜٔدنٛر
ٚءبز)49 0975 ٕٚد
ٚايعكٝد ٖٞ ٠اسبهِ ايذ ٟة ٜكئٌ ايغو ف ٘ٝيدَ ٣عتكد ٙيف ايدٚ ) ٜٔ
املعتكد ٖ ٛايعكٝد٠د أ تكد ايغ : ٧أعتد ٚصًا ٜكاٍ أ تكد اإلبا ٤إُٗٓٝا
صدم ٚحئث د أ تكد فةٕ ا َز :صدق٘  ٚكد ً ٘ٝقًئ٘ ٚضُ  ٙأْٝط
ٚءبز 0973 ٕٚش)2 604د
ٜٚعزف أظبًػ  ٚأظبًػ  )English & English,1958,64املعتكد إيْ٘ يف
ايتكئٌ ايٛرداْ ٞيكط ١ٝأ ٚبرب ؼبتٌُ ايصدم صضا َا ٜٛرد يد ٣ايسزا
َٔ أصئاب ٚصزسد ٚاسبزس يف املعتكداج ايئا َا ٜصعا فضصٗا ٚةغٌُ
ً ٢ارراج َتساٚة َٔ ١ايٝك ايذاةٞد
ٚقد أصتعدّ إارصْٛش  Parsonsاملعتكداج ٚا فهار وعٓٚ ٢اصد د ٜٚز ٣أْ٘
هٔ ةكضُُٗٝا طئكا يس ١٦املٛض ٛاج ايىل ةغًُٗا صٛا ٤ةًو اشباص١
إايئ ١٦ٝأ ٚاشباص ١إايها ٔ٥اسبٞد فٗٓاى املعتكداج ايٛرٛا ١ٜا َئ ٜكٚ ١ٝ
املعتكداج

ا َئ ٜك ١ٝد فضُٓٝا ْتضدذ ٔ َعتكداج أَئ ٜكْ ١ٝكصد

إٗا أٜدٜٛيٛر ١ٝايسزا ٚيهٔ صُٓٝا ْتضدذ ٔ َعتكداج

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

299

أَئ ٜك١ٝ

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

د /عمر مبارك بامير

ْكصد

إٗا

االتجاهات والمعتقدات نحو المرض النفسي

املتعًك١

ا فهار

إايدٜٔ

ٚايتيَةج

ايسًضس١ٝ

)Parsons,1952,328
ٜٚتسل َٓعٛر رٚنتػ يف ةعزٜس٘ يًُعتكد َ ٖذا اةدبا ٙصٝد ٜكضِ
املعتكداج أىل حةح ١أْٛاٚ :،صس ١ٝأ ٟةًو ايىل ةٛص ،إايصض ١أ ٚايش،ٜ
ناة تكاا إيٕ ايغُط ةغزم َٔ رٗ ١ايغزم ) ٚةك ١ٝ ٛأ ٟايىل ٜٛص،
ً ٢أصاصٗا َٛض ،ٛاة تكاا إاسبضٔ ٚايكئٝح ناة تكاا إيٕ طعاَا َا
َسطٌ ) ٚأَز ٜ٘أْ ٚاٖ ١ٝصٝد ؼبهِ وكتطاٖا ً ٢إع

ايٛصا ٌ٥أٚ

ايغاٜاج جبدار ٠ايز ئ ١فٗٝا أ ٚدّ ازبدار ٠ناة تكاا إيْ٘ َٔ املز ٛب ف٘ٝ
إٔ ٜط ٝا طساٍ ءإا)Rokeach,1976 ِٗ٥د
 املز

ايٓسض: ٞ

املٛض ،ٛايذْ ٟكٝط املعتكداج ٚاةدباٖاج صٝاي٘ ٖ ٛاملز
املٛض ٛاج ايىل صاا ايغُٛ

ايٓسضَٔ ٖٛٚ ٞ

صٛهلا يس  ٠ط١ًٜٛد فاملز

يفٚملإيف إيْ٘ اضطزاب يف ايضًٛى ع ٚأصٌ ط ٟٛأٚ

ايٓسضٜ ٞعزف٘
طٜٚ ٟٛتطًا

َضا دَ ١َٝٓٗ ٠تعصصٜٚ ١ضتعدّ املصطًح إطزٜك َ ١اافَ ١
اةضطزاب ايضًٛن ٞأ ٚايٓسض)Wolman,1975 234 ٞد
ٚةعزف َٓعُ ١ايصض ١ايعامل ١ٝاةضطزاإاج ايٓسض ١ٝإيْٗا ئار ٠صبُ١ ٛ
َٔ اةضطزاإاج ايٓسض ١ٝايىل ةٓغا ٔ صزا اج ْسض ١ٝطبتًسٚ ١ةغ ى
مجٝعٗا يف صساج اَ ١نايكًل ٚايغعٛر إاةنت٦اب  ٚدّ اةصتكزار َ
املعكٛي ٚ ١اسبصز ايكٗز ٚ ٟاملعاٚف ٚايز ا

اسبضاص ١ٝايشا٥دٚ ٠ايغهٛى

 ٚاةصتخاراج ايضزٜع ١املصضٛإ ١إاضطزاإاج يف ايٓٚ ّٛايغٗٚ ١ٝةذإذب
ايهسا ٠٤اإلْتار ١ٝيًُصاب ٚةيحز أَزا
ٚاةضاقٗا ايدابًٜ ٞاص

ايعصاب ٖذ ٙيف نسا ٠٤ايغعص١ٝ

طٛف )203 0988د

أَا ازبُع ١ٝا َزٜه ١ٝيًطا ايٓسض ٞف  ٣إٔ اةضطزاإاج ايٓسضٖٞ ١ٝ
ئار ٔ ٠صبُ َٔ ١ ٛاةعبزافاج ايىل ة ةٓزِ ٔ  ١ً -ط - ١ٜٛأٚ
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ةً ،يف ةزنٝا املخ  -إٌ ٖ ٞاضطزاإاج ٚظٝسَٚ ١ٝشار ١ٝيف ايغعص١ٝ
ةزر أىل اشبرباج امليمل ١أ ٚايصدَاج اةْسعاي ١ٝأ ٚاةضطزاإاج يف ةقاج
ايسزا َ ايٛص

اةرتُا  ٞايذٜ ٟعٝػ فٜٚ ٘ٝتسا ٌ َع٘ ٜٚزةئ

صٝا ٠ايسزا ٚباص ١يف طسٛيت٘ املئهز ٠د ٜاص

وا يف

)219 0988د

ٜٚز ٣ايهخ َٔ ًُا ٤ايٓسط ٚايطا ايٓسض ٞإٔ اةضطزاإاج ايٓسض ١ٝةغ
أىل صاةج ص ٤ٛايتٛافل صٛا َ ٤ايٓسط أ َ ٚازبضد أ َ ٚايئ ١٦ٝطئٝع١ٝ
ناْث أ ٚارتُا ٜٚ ١ٝعرب ٓٗا إدرر ١اي َٔ ١ٝايكًل ٚايتٛةز  ٚاإلصضاظ
إايٝيظ  ٚايتعاصٚ ١ايكٗز ٚيٝط هلا أصئاب طٚ ١ٜٛاضض ١إايطزٚر ٠أمنا
ْٖ ٞتاش ةسا ٌ أنخز َٔ اٌَ ٚاصد  ٚايئا َا لط ايئعد اةْسعايٞ
يًغعصٜٚ ١ٝعٌ َعٗا ايسزا املططزب َتصة إاسبٝا ٠ايٛاقع ١ٝإزناج
 )0978قاارا ً ٢اصتئصار صايت٘ املططزإ ١ضاإطا يضًٛنٝاة٘ أىل صد
نئ َتضُة ملضيٚي ١ٝأفعاي٘ قاارا ً ٢ايكٝاّ إٛارئاة٘ إغهٌ اّ

هاع١

)0969د
 اةضطزاإاج ايذٖاْ ١ٝايعكً: )١ٝ
ٖ ٞصبُ َٔ ١ ٛاةضطزاإاج ايعكً ١ٝايىل دبعٌ املصاب إٗا َعتٖٛا أٚ
طبتٌ ايعكٌ ٚاملزض ٢إايذٖإ ة ٜعزف ٕٛأِْٗ َزضٜٚ ٢سغً ٕٛيف ابتئاراج
ايٛاق

اسبسين ئد املٓعِ )084 0987د

ٜعزف ٜاص ) اةضطزاإاج ايعكً١ٝ

إيْٗا املز

ايذٜ ٟتٓا ٍٚناف١

اةضطزاإاج اةْسعاي ٚ ١ٝايضًٛن ٚ ١ٝايذٖٓٚ ١ٝايغعص ١ٝإصس ١اَ١
ٚةعهط صاةج َٔ ايغذٚع  ٚدّ ايتٛافل فٗ ٛاضطزاب كً ٞعدٜد ٚبًٌ
عاٌَ يف ايغعص١ٝ

طٛف ٜاص )395 0988د
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االضطرابات الهفسية والعقلية اليت تهاوهلا البحث:
 ايتعً ،ايعكً: ٞ
دّ ةهاٌَ من ٛبةٜا ايدَاغ) أ ٚةٛق )،من ٛأْضزت٘ َٓذ

ٖ ٛصائَ ١

ايٛةا ٠أ ٚيف ايضٓٛاج ا ٚىل يضئا َ-ا  ٖٛٚ -يٝط َزضا َضتكة إٌ ٖٛ
ةتص ،مجٝعٗا إاغبسا

صبُ ١ ٛأَزا

يف ارر ١عنا ٤ايطسٌ املتعً،

إايٓضئ ١أىل َعدٍ ايذنا ٤ايعاّ  ٚدّ قدر ٢ً ٠ايته ،ٝاةرتُا ٞ

طٛف

ٜاص )215 0988
 ايصز: ،
ٖ ٛز

ةبتةٍ َعاٚا يف ايسا ً ١ٝايهٗزإ ١ٝايسٝشإٛنُٝٝا ١ٝ٥يًعةٜا

عاج اإلْسزاغ ايهٗزإ ٞيف ايدَاغ)  ٚهٔ هلذا اةبتةٍ إٔ ؼبدذ ءفاج اَا ١ٝ
صئ ١ٝطبتًس١د
ٜٚيند ًُا ٤ا َزا

ايعصئ ٚ ١ٝايعكً ١ٝإيٕ ايصز:،يف اضطزاب ٚقىل يف

ٚظا ،٥ايدَاغ ٚيف ايئد ايهٗزإا ٞ٥فٜ Cerebral Dystrhythymia ٘ٝتهزر
إغهٌ ْٛإاج َصضٛإ ١إاصتُاةج فكدإ ايٚ ٞ ٛةزافك٘ أ زا

اَا  ١ٝأبز٣

صزن ١ٝأ ٚصضَ ١ٝغ ن َ ١اضطزاب يف ايتعط ٝايدَا  ٞايهٗزإْ ٞاع٧
ٔ أْسزاغ أْتٝاإ ٞيف صٝئاج اَا  ١ٝيف طبتً ،أرشا ٤ايدَاغ اا ٜضتد ٞ
ايعةش ايضزٜ

)Freedman & Kaplan, 1976د

 ايذٖإ اسباا :
ٖ ٛاضطزاب كً ٞعٖاْ ٞصاا ْاةس ٔ َز

ط ٟٛصاا ناسبُ ٢املزةسع١

 ٚايتضُِ ٚاردبا ،ايدَاغ ٚمحٝاج ايتٝسٝ٥ٛد أ ٚايتٗاإاج ايدَاغ أ ٚايضضاٜا د
ٜتضِ إتغٜٛػ ايٚ ٞ ٛؼبدذ فٝشٜٛيٛرٝا ْتٝز ١اإلرٖام ازبضُ ٞايغدٜدد
ٜاص

) 397 0988
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 اةنت٦اب :
اةنت٦اب ايٓسضَ ٖٛ ٞعٗز أْ ٚتٝزْ َٔ ١تا٥س ايكًل ٜصاصئ٘ ععٛر إايٝيظ
ٚععٛر إايت ٛو ٚايعزش ٚاملشاش ايضٛااٚ ٟٚضٝل ايصدر  ٚدّ ايزضا ٚ ٤دّ
اةن اذ إاسبٛااذ أْ ٚتا٥زٗا  ٚععٛر إاإل ٝا ٚ ٤دّ ايكدر ٢ً ٠أظباس أٌُ ٟ
 ٚدّ ايخك ١إايٓسط ٜاص

طٛف )247 0988د

 ايسصاّ اةضطٗاا: ٟ
ط )ٟٛد ٜتُٝش ٖذا ايَٓٔ ،ٛ

ٖ ٛاضطزاب كًٚ ٞظٝس ٞعٖاْٞ

ايسصاّ إٗذا٤اج اةضطٗاا  ٚايغهٛى أٖ ٚذا٤اج ايععُ١د ٜٚه ٕٛإ
ٜٚ ) 41 – 35ه ٕٛاملزٜ

صٔ

عدٜد اةْتئاٚ ٙل ٌٝايئاراْٜٛا يألسَإ ٚقد لتد ط١ًٝ

ايعُز ٚةعٗز يف ٖذا اةضطزاب ٖةٚظ صض ٚ ١ٝمسعٚ ١ٝصغ ١ٜٛنغعٛر
املزٜ

إيٕ ٖٓاى أعع ١نٗزإاَ ١ٝ٥ضًط ً٘ٝ ١أ ٚايغعٛر إيٕ أًٖ٘ ٚايضًط١

ٜتآَزٖٚ ً٘ٝ ٕٚهذا ٜاص

طٛف )283 0988د

الدراسات السابقة اليت تهاولت االجتاهات و املعتقدات حنو املرض الهفسي :
ةزر أُٖ ١ٝايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َٛض ،ٛاملعتكداج ٚاةدباٖاج عب ٛاملز
ايٓسض – ٞر ِ ةعداٖا ٚابتةفٗا ٚةعار

ْتا٥زٗا  -أة أْٗا ةعترب وخاإ١

ٖااٜاج يتٛر ٘ٝبطٛاةٓا املكئً ١يف أرزا ٤ايئضد اسباي ٞفٗ ٞةعد َٔ املصاار
اشبصئ ١ايىل ةضتكَٗٓ ٞا ايسزٚ

ايىل

هٔ صٝا تٗا أرزاٝ٥ا ٚضباٚي١

ايتضكٝل َٓٗا يف حبٛذ دبزٜئ ١ٝةاي١ٝد نُا إٔ هلا ٖدفا ءبز ٜتعًل إايتعزف
ًَ ٢ا ةٛصًث أي ٘ٝايئضٛذ يف صطاراج ٚحكافاج طبتًس١د َ ٖٛٚا ٜدبٌ يف
أطار ايدراصاج اسبطار ١ٜاملكارْ١د
وهها سوف نعرض أهم البحوث اليت اهتمت بدراسة املوضوع على الهحو التالي :
ايس ١٦ا ٚىل  :ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج ٚادباٖاج ازبُٗٛر عب ٛاملز
ايٓسض: ٞ
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ايس ١٦ايخاْ : ١ٝايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج ٚادباٖاج َٔ هلِ صًَ ١ئاعز٠
َٔ أصز  ٚأقارب املزض ٢ايٓسض ٝد
ايس ١٦ايخايخ :١ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث َعتكداج ٚادباٖاج ايطةب دبا ٙاملز
ايٓسض ٞد
أرزْْٛ ٣ايً ٞاراصت٘ يف أٚا ٌ٥اشبُضٓٝاج ْٚغز ْتا٥زٗا صٓ٢ً 0960 ١
 َٔ ١ٓٝازبُٗٛر ايعاّ إًغ داٖا  )711فزاا َٔ ايذنٛر ٚاإلْاذ ٚاهلدف َٔ
ايدراص ١نإ ايهغ ٔ ،ا فهار  ٚاةدباٖاج يًزُٗٛر عب ٛاملز

ايٓسضٞ

)Nunnanlly,1961,17-27د ٚنإ َٔ ْتا٥س ٖذ ٙايدراص ١إٔ
أصتعًو غزٛ ٠اٌَ رٝ٥ض: ٖٞ ١ٝ
ايعاٌَ ا  - ٍٚابتةف  ٚزاإ ١ةصزفاج املزض ٢ايٓسض: ٝ
صٝد ايٓعز أىل املزض ٢ايٓسضٝ

ً ٢أِْٗ طبتًس ٕٛيف ةصزفاةِٗ

ٚصًٛنِٗ َٚعٗزِٖ ٔ ا صٜٛآَٚ ٤عسط ٞايذناٜٚ ٤طضه ٕٛااُ٥ا إٚ
صئا َٚش زٜٛٚ ٕٛي ٕٛاٖتُاَا ضٝ٦ة ملعٗزِٖ ايغعصٞد
ايعاٌَ ايخاْ - ٞق ٠ٛاإلراا: ٠
إا تئارٖا أصاظ ايتٛافل ايغعص ٞفَٗ ٞسكٛا ٠يد ٣املزض ٢ايٓسضٝ
ٜٚسغٌ ا طئا ٤ايئا يف ةُٓ ١ٝاإلراآ ٠دِٖد
ايعاٌَ ايخايد – ايتُٝٝش ازبٓض: ٞ
صٝد ايٓعز أىل ايٓضا ٢ً ٤أْٗٔ أَ ٌٝأىل ايتعز

يإلصاإ ١إاةضطزاب

ايٓسضٚ ٞاةْٗٝار ايعصيب َٔ ايزراٍد
ايعاٌَ ايزاإ – ذباع ٞا فهار املزض: ١ٝ
صٝد هٔ ايٛقا َٔ ١ٜاملز

ايٓسض ٞخبًل َٓاخ َٓاصا  ٚدّ َٓاقغَ ١ا ٜخ

َغانٌ املزض٢د ٚػبا إٔ ٜتُت ا طئا ٤ايٓسض ٕٛٝحبط أنًٝٓٝهَ ٞزٖ ،يف
ايتعاٌَ َ َزضاِٖد
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ايعاٌَ اشباَط – اإلرعاا ٚايتٛر: ٘ٝ
َٓغي َتا ئ٘ ٚأصئاب

ٜٚتطُٔ عيو إٔ ٜٛضح ايطئٝا ايٓسض ٞيًُزٜ
َزض٘ ٚإٔ ٜصضح أفهار ٙاشباط١٦د
ايعاٌَ ايضااظ – فكدإ ا ٌَ :
صٝد ٖٓاى أٌَ ضع ،ٝردا يف ايغسا َٔ ٤املز

ايٓسضٚ ٞإٔ ايكًَٔ ٌٝ

املزض ٢هٔ رر ِٗ ٛاىل ايعٌُ يف اجملتُ ٚة ٜضتط ٝا طئا ٤ايتٓئي إغسا٤
ٖية ٤املزض٢د
ايعاٌَ ايضاإ – ايئ ١٦ٝاشبارر ١ٝاملئاعزَ ٠كاإٌ آٜاَٝاج ايغعص ١ٝأ ٚايئ١٦ٝ
ايدابً: ١ٝ
 ٖٛٚاٌَ ع ٚقطئ

ٜدٚر ا  ٍٚصٝد ايئ ١٦ٝاشبارر ١ٝإُٓٝا ٜٗتِ ايخاْٞ

إايئ ١٦ٝايغعص١ٝد فٗٓاى َٔ ٜزر املز
َكاإٌ َٔ ٜزر املز
ٜتعز

ايٓسض ٞأىل ايطغٛط يف إ ١٦ٝاملزٜ

اىل ايتارٜخ ايغعص ٞيًُزٜ

باص ١طسٛيت٘ َٚا

ي٘ َٔ َغهةجد

ايعاٌَ ايخأَ – دّ اشبطٛر: ٠
صٝد ايٓعز أىل املز
املزٜ

ايٓسض ٢ً ٞأْ٘ ة ٜضئا بطٛر ٠إايٓضئ ١يًغعو

ْسض٘د ٚيهٔ بطٛرة٘ ةتُخٌ فُٝا ٜضئئ٘ َٔ َغانٌ َٚتا ا إايٓضئ١

يًُضٝط إ٘د
ايعاٌَ ايتاص – اةي ١ايسعٌ أ ٚايٛظٝس: ١
صٝد ةتشاٜد املغانٌ اةْسعايْ ١ٝتٝز ١يتشاٜد اةضطزاإاج ازبضُ ١ٝنُا
إٔ ا ععاص ايهئار يف ايضٔ أَ ٌٝيًتعز

يإلصاإ ١إاملز

ايٓسض َٔ ٞصغار

ايضٔد
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ايعاٌَ ايعاعز – ا صئاب ايعط: ١ٜٛ
ٜٚتطُٔ ٖذا ايعاٌَ أررا ،اةضطزاإاج ايٓسض ١ٝأىل ايعٛاٌَ ايعطَ ١ٜٛخٌ
أَزا

ازبٗاس ايعصيب  ٚأصاإاج ايدَاغ

 َٔٚايدراصاج ايىل أرزٜث أٜطا إٗدف ايتعزف ً ٢ادباٖاج ازبُٗٛر ايعاّ
عب ٛاملز

ايٓسض ٞاراصَ ١اٖٚ )Mahony,1979), ْٞٛقد أٖتِ ايئاصد

إدراص ١ةصٛراج ٚادباٖاج ازبُٗٛر صٝاٍ املزض ٢ايٓسضٝ

د ٚنإ َٔ ْتا٥س

ايدراصَ ١ا:ًٜٞ
أ ) فُٝا ٜتعًل إا مناط أ ٚايتصٛراج ايغا٥ع ١صٍٛيف ا ععاص ايعصاإ ٝيف
فِٗ َش زَٚ ٕٛتكًئٛا املشاشد أَا ا ععاص يفاجملاْ يف فِٗ بطزٕٚ
ٚطبٝس ٕٛد
ب ) ةئ إٔ ٖٓاى ةق ١إ َضت ٣ٛةعً ِٝايسزا ٚةصٛراة٘ ٔ املز
ش ) ةئ
املز

 ٚاشبً

نذيو إٔ ٖٓاى ْ ٛا َٔ ايغُٛ

ايٓسضٞد

يف اصتعداّ َسّٗٛ

ايٓسض ٞيد ٣ازبُٗٛرد ٖٓاى نذيو ْ َٔ ،ٛاشبً

إ

املز

ايٓسض ٚ ٞايتيبز ايعكًٞد
أة إٔ ايٛر٘ املكاإٌ يذيو ظبد إع

ايدراصاج ايىل أظٗزج إٔ ٖٓاى ادباٖاج

أػباإ ١ٝعب ٛاملزض ٢ايٓسض ٝد َٔ ٖذ ٙايدراصاج اراص ١يُٝان ٚ ٛنزٚصىل
)Lemkau & Croceetti, 1962

ٚايىل أٚضضث إٔ ٖٓاى ادباٖاج

أػباإ ١ٝيدىل ازبُٗٛر ايعاّ ٔ املزض ٢ايٓسضٝ

ٚإٔ ٖٓاى ةكئٌ هلِ ٚيطزم

ةرِٗ يف املضتغسٝاج ايىل ٜعازب ٕٛفٗٝا د
ايس ١٦ايخاْ – ١ٝايدراصاج ايىل ةٓاٚيث املعتكداج  ٚاةدباٖاج يد ٣أقارب املزض٢
ايٓسض: ٝ
ً ٢ايز ِ َٔ ٚرٛا ايعدٜد َٔ ايدراصاج ايىل ةٓاٚيث اةدباٖاج عب ٛاملز
ايٓسض ٞيدٓٝ ٣اج ازبُٗٛر ايعاّ فؤْ٘ ة ٜٛرد ص ٣ٛدا قً َٔ ٌٝايدراصاج
ايىل ةٓاٚيث ادباٖاج ا٥ةج ٚأصز املزض ٢ايٓسض ٝعبَ ٛزضاِٖ د
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ٚقد أند فز إ  ٚصُْٛٝش  )Freeman & Simmons, 1963أُٖ١ٝ
اراص ١ادباٖاج ٖذ ٙا صز عبَ ٛزضاِٖ ٚعيو إا تئار إٔ َعزفٖ ١ذ ٙا صز
يطئٝع ١املز

ٚأصئاإ٘ ٚطزم ةر٘ َٔ ايعٛاٌَ ايىل ةيحز يف ٛا ٠ايغسا٤

يًُزض٢د
 َٔٚايدراصاج ايىل أرزٜث يف ٖذا اجملاٍ اراصٜ ١اْضٚ ًٞٝءبزٕٚ
)Yannicelli, et. Al. 1980د
ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ٖذ ٙايدراصَ ١ا :ًٜٞ
 - 0ةئ إٔ ادباٖاج أصز ٚأقارب املزض ٢ة ةتغ وزٚر ايشَٔ ٚة وهإ ايعةش
ايذ ٟةكدّ ف ٘ٝاشبدَ١د
 - 2ة ةٛرد ةق ١إ ايٓاةس ايٓٗا ٞ٥يًعةش ٚادباٖاج أصز املز

ايٓسضٝ

فة ةتغ اةدباٖاج صٛا ٤نإ ايعا٥د َٔ ايعةش أػباإٝا أ ٚصًئٝا د
ٖٓ - 3اى ةق ١إ

املزنش اةقتصاا ٟاةرتُا  ٚ ٞادباٖاج أصز املزض٢

صٝد ةتيحز ٖذ ٙاةدباٖاج إاشبًس ١ٝايخكاف ١ٝأنخز َٔ ةيحزٖا إايعزٚف
املٛقس ١ٝايىل ذبدذ يف ٚقث َتع د
ٚةتسل َ ْتا٥س ٖذ ٙايدراصَ ١ا ةٛصٌ أي ٘ٝنٚ ٖٔٛص ْٓٚس & Cohen
 َٔ )Struening, 1962إٔ اةدباٖاج عب ٛاملزض ٢ايٓسضٝ

ةتيحز إايطئك١

اةرتُا  ٚ ١ٝاشبًس ١ٝايعزقٚ ١ٝمجا  ١ا قزإ أنخز َٔ ةيحزٖا إاشبرباج
اي ١َٝٛٝهلية ٤املزض ٢د
أَا ً ٢املضت ٣ٛايعزإ ٞفٓزد ايدراص ١ايىل أرزاٖا ايغزإٝين  ٚءبز ٕٚصٓ١
 0980إٗدف ايتعزف ً ٢ءرا ٤أصز املزض ٢ايٓسضَٚ ٝعزفتِٗ إٗية ٤املزضٚ ٢
أدباٖاةِٗ عب)El-sherbini,et.al.1981 ِٖٛد
ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ةًو ايدراصَ ١ا :ًٜٞ
 )0إٔ ايصٛر ٠امليبٛع ٔ ٠املزض ٢ايٓسضٝ
اجملتُ د ٜٚزر ٖذا أىل ارةئاى املز
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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ايغاع ايغزٜاد نُا أرر ايئاصخ ٕٛعيو أىل ةيح ٚصا ٌ٥اإل ةّ ايىل ةص،
املزض ٢ايٓسض ٝإايعٓٚ ،اشبطٛرٚ ٠ايغذٚعد
 )2أٚضضث ايدراص ١إٔ أقارب املزض ٢ةكئٌ أقاَ ١املزٜ
دبد صًٛن٘ أصئح ة ٜطام ٚة
ايتعاٌَ َ املزض ٢ايٓسضٝ
املضتغس ٢صٝد ةزف

يف املضتغسٓ ٢دَا

هٔ ذبًُ٘د نُا ةزف

وززا اإلصاإ ١إاملز

سٚراج املزض ٢ايٓسضٝ

إع

ا صز

ٚاب ٍٛاملزٜ

أسٚارٗٔ ٜٚربرٕ ٖذا إيٕ

ٖٓاى صعٛإ ١يف أقاَ ١ةسا ٌ َعِٗ د
 َٔ )3ايٓتا٥س املخ  ٠يف ٖذ ٙايدراص ١إٔ ا صز ةضتزٝا إطزٜك ١طبتًس ١يف
ٚص ،أصئاب املز

ايٓسض ٞيف َُٝٛت٘ َٔ ْاصٚ ١ٝيف ةقتِٗ وزضاِٖ

َٔ ْاص ١ٝأبز٣د فِٗ

عٖاْ ٞيف َزضاِٖ

 ًٕٛٝأىل أْهار ٚرٛا َز

إا تئار ٙخٌ ٚصُ ١ار يف ةارٜخ ا صز ٠اةرتُا ٞد ٚةكزر َععِ ا صز إٔ
املز

ايٓسضْ ٖٛ ٞتٝز ١يتعاط ٞاملعدراجد

ايس ١٦ايخايخ - ١حبٛذ ادباٖاج ايطةب صٝاٍ املز

ايٓسض:ٞ

َٔ ايدراصاج ايىل أرزٜث يف ٖذا اجملاٍ اراص ١رٖٛاْضٔ  ٚءبزٕٚ
ٚ )Johansen, et. al. 1964ايىل أرزٜث ً َٔ ١ٓٝ ٢طايئاج ايتُزٜ
هلٔ برب ٠يف صباٍ ايعٌُ َ املزض ٢ايٓسض ٝد ةئ
ايتُزٜ

َٔ ايدراص ١إٔ طايئاج

يد َٔ ،ْٛ ٜٔٗايتضاَح  ٚاملز ١ْٚصٝاٍ املزض ٢ايٓسض ٝد

ٜطاف أىل عيو اراص ١فًتغز  )Fletcher, 1962ايىل أرزٜث ً)35 ٢
َٔ طايئاج ايتُز ٜد ٚعيو إٗدف َعزف ١ادباٖاةٗٔ صٝاٍ املزض ٢ايٓسضٝ
ٚأحز ٖذ ٙاةدباٖاج ً ٢ذبضٔ أاا ٔٗ٥يف ايعٌُ َ املزض٢د
ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥س ٖذ ٙايدراصَ ١ا :ًٜٞ
0د إٔ ٖية ٤ايطايئاج ٜٛرد يد ٜٔٗيف إدا ١ٜايعٌُ َ املزض ٢ةصٛراج ةزةئ
إاشبٛف ٚاةإتعاا ٚافتكاا املعزف ١إيصئاب املز
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2د أَهٔ َٔ بةٍ إزاَس ةدرٜيب

ٜتطُٔ صبُ ١ ٛضباضزاج) ةغ ٝادباٙ

ٖية ٤ايطايئاج فيصئضث ةتضِ إايتكئٌ ٚاإلػباإ ١ٝد
 ٢ً ٚاملضت ٣ٛايعزإٖٓ ٞاى اراص ١قاّ إٗا ئد اشبايل ٚءبز ٕٚصّٓ0982 ١
إٗدف فضو ايعةق ١إ

إعد ٟاةْئضاط  ٚايعصاإ ٚ ١ٝاةدبا ٙعب ٛاملز

ايٓسضٚ ٞقد أرزٜث ايدراص ٢ً ١طًئٚ ١طايئاج َٔ املعٗد ايعاي ٞيًتُزٜ
جباَع ١اإلصهٓدر١ٜد ٚنإ َٔ ْتا٥س ٖذ ٙايدراصَ ١ا :ًٜٞ
يف إٔ ايطايئاج ايةة ٞصصًٔ ً ٢ارراج َزةسع ٢ً ١قٝاظ ايعصاإ١ٝ
ا تكدٕ إٔ َصدر املز

ايٓسضٜ ٞهُٔ يف َزصً ١ايٓطٛش ٚايغٝعٛب َٔٚ ١حِ

فيٕ ٖذا املز

قاإٌ يًغساٚ ٤يذيو فيْٗٔ ة ٜٛافكٔ ً ٢ضزٚر ٠ايتعزٌٝ

إؤاباٍ املزٜ

أىل املضتغس ٢د أَا فُٝا ٜتعًل وكٝاظ اةْئضاط فيٕ نٌ َٔ

املٓئضطإ ٚاملٓطٜٛاج ا تٓكٔ إع

اةدباٖاج ايضًئ ١ٝعب ٛاملز

ٜهٔ يد ٣نٌ َٓٗٔ أٌَ يف ايٛقا َٔ ١ٜاملز

ايٓسض ٞفًِ

أ ٚصت ٢أْكاص َعدةج اْتغارٙ

ٚفطة ٔ عيو فيْٗٔ نًٗٔ اصتسعٔ وضاف ١ارتُا  ١ٝإٚ ٔٗٓٝإ املزٜ
ايٓسضٞ

ئد اشبايل  ٚءبزٕٚد )0982د

إجراءات البحث :
0د صبتُ ايئضىد ٜ :تهى ٕٛصبتُى ايئضىد َىٔ ايطىةب ازبىاَع ٝايدارصى يف
راَع ١صطزَٛج يًعً ٚ ّٛايتهٓٛيٛرٝا طةب املعٗد ايصض ٞإىاملهة  ٚأقىارب
املزضى ىى ٢ايٓسضى ىى ٝاملى ىىزافك

هلى ىىِ امل ااٜى ىىٔ يف قضى ىىِ اإلَى ىىزا

وضتغ ىىس ٢امله ىىة  ٚايع ٝىىاا ٠اشبارر ٝىى ١يإلَ ىىزا

ايٓسضى ىى١ٝ

ايٓسض ىى ١ٝوضتغى ىس ٢إغ ٝىىٌ

إاٚسٜزد
2د  ١ٓٝايئضد  :ةته ١ٓٝ ٕٛايئضد َٔ  )011فزا َٛس  ٢ً ١ايٓض ٛاآلة:ٞ
اجملُ ١ ٛا ٚىل  ١ٓٝ :أقارب املزض ٢ايٓسضىٝ
َىىٔ ايىىذنٛر َ ) 5 ٚىىٔ اإلْىىاذد وتٛص ى

إًىغ ىداِٖ  ) 51فىزا:

ُىىز 41 7 ٟاَىىاد ٜتٛس ىىً ٕٛىى٢

ايٓض ٛايتاي:ٞ
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رد ٍٚرقِ  ) 0ةٛس ٜأفزاا اجملُ ١ ٛا ٚىل صضا َتغ ازبٓط عنٛر – أْاذ)

اجملُ ١ ٛا ٚىليف أقارب َزض٢
ْسض ٝيف

عنٛر

َضتغس ٢املهةيف قضِ ا َزا

أْاذ

42

ايٓسضٚ ١ٝايعصئ١ٝيف
َضتغس ٌٝ ٢إاٚسٜز

اجملُ،ٛ

-

3

ايٓضئ١
امل١ٜٛ٦

42

%84

8

%06

5

اجملُ ١ ٛايخاْ ١ٓٝ :١ٝايطًئ ١إًغ داِٖ  ) 51فزا َٔ ) 08 :ايذنٛر ٚ
 َٔ )32اإلْاذد َِٓٗ  َٔ ) 20راَع ١صطزَٛج  َٔ )29 ٚاملعٗد ايصضٞ
ُز 0 23 ٟاَاد

إاملهةد وتٛص

رد ٍٚرقِ  ) 2ةٛسٜ

 ١ٓٝاجملُ ١ ٛايخاْ ١ٝصضا َتغ ازبٓط عنٛر – أْاذ)

ايٓضئ١

اجملُ ١ ٛايخاْ ١ٝيف طةبيف

عنٛر

أْاذ

اجملُ،ٛ

راَع ١صطزَٛج

01

00

20

%42

املعٗد ايصض ٞإاملهة

8

20

92

%58

امل١ٜٛ٦

رد ٍٚرقِ  ) 3ةٛس ٜاجملُ ٛت صضا َتغ ايعُز

اجملُ ٛاج
يف ا ٚىل يف أقارب املزض ٢ايٓسضٝ
يف ايخاْ ١ٝيف ايطًئ١

َٔ  05أىل 29

َٔ  31أىل  59أنرب َٔ 61

اَا

اَا

اَا

02

31

8

49

10

-

3د أاا ٠ايئضد:
أ تُد يف ٖذا ايئضد ً ٢اصتعئار املعتكداج  ٚاةدباٖاج عب ٛاملز
ايذ ٟمت أ داا ٚ ٙاصتعداَ٘ َٔ قئٌ َٓعُ ١ايصض ١ايعامل١ٝ

ايٓسضٞ
( WHO,

)ٜ Multicountry Study,Wigg et, al.1980عٗز ٖذا اةصتعئار

ض١

اضطزاإاج ْسضَ ١ٝتٓ :ٖٞٚ ١ ٛايتعً ،ايعكً ٞايصز ،ايسصاّ اسباا
اةنت٦اب  ٚايسصاّ اةضطٗااٟد ٚةدٚر إٓٛا اةصتعئار ص ٍٛازبٛاْا ايتاي: ١ٝ
0د املعتكداج ٚاةدباٖاج عب ٛاملز
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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ايٓسضٚ ٞنْٓ ،ٝعز

2د املعتكداج ٚاةدباٖاج صٝاٍ نٝس ١ٝةعآًَا َ املزٜ
أيٚ ٘ٝةغٌُ ايئٓٛا ا رقاّ )7,8,9د
4د املعازب ١اإلصصا: ١ٝ٥

مت َعازب ١ايئٝاْاج أصصاٝ٥ا إاصتعداّ املعازباج ايٛصس ٚ ١ٝايتضً١ًٝٝ
ايتاي : ١ٝاملتٛصطاج اسبضاإ ١ٝاةعبزافاج املعٝار ٚ ١ٜايٓضا امل١ٜٛ٦د
رد ٍٚرقِ ٜٛ ) 4ضح ايسزم إ اةدباٖاج  ٚاملعتكداج ص ٍٛاملز

ايعةق١

ايعدا

إ اجملُ ٛاج

2

08 0836

ايٓسض ٞإ اجملُ ٛاج

املتٛص

ق ١ُٝف

ق ١ُٝج

2 3773

*1 1087

يف اجملُ ٛاج

98

041 4942

-

-

اجملُ ،ٛايعاّ

011

058 6781

-

-

* اايٓ ١د َضت .01 ٣ٛأ ٚأنخز

رد ٍٚرقِ ٜٛ ) 5ضح ايسزم إ اةدباٖاج  ٚاملعتكداج ص ٍٛاملز

ايٓسض ٞإ اجملُ ٛاج صضا

َتغ ازبٓط عنٛر – أْاذ )

ازبٓط

ايعدا

املتٛص املعٝارٟ

اةعبزاف املعٝارٟ

اشبطي املعٝارٟ

اإلْاذ

37

4 8204

0 2088

1 2313

ايذنٛر

63

3 1717

0 8293

1 3285

اجملُ ،ٛايعاّ

011

4 2373

0 6545

1 2053

5د أرزا٤اج ةطئٝل ايئضد:
مت ةطئٝل ايئضد ً ٢أفزاا اجملُ ١ ٛا ٚىل أقارب املزض ٢ايٓسض ) ٝيف
َضتغس ٢املهة َٚضتغس ٌٝ ٢إاٚسٜز صٝد مت اةيتكا ٤إِٗ ٓد سٜارةِٗ يًعٝاا٠
ايٓسض ١ٝنُزافك َ َزضاِٖ أَا طًئ ١ازباَعٚ ١املعٗد ايصض ٞاجملُ١ ٛ
ايخاْ ) ١ٝفهإ ٜتِ ايًكا ٤إِٗ يف أٚقاج ا اضزاجد نإ ةطئٝل اصتعئار ايئضد
ٜتِ إغهٌ فزا َ ٟنٌ َسضٛص ٚةضتغزم ازبًض ١صٛاي 25 ٞاقٝك١د ٚقد
ةطُٓث ايتُٗٝد يعًُ ١ٝةطئٝل اةصتعئار ةكد ا اَا

ٖداف ايئضد

َٚطُ ٢ً ْ٘ٛايٓض ٛايتاي: ٞ
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يف ْك ٍٛيًُسضٛص ْزٜد إٔ ْتعزف َٓو ً ٢ا فهار ايىل ٓدى ٔ املز
ايٓسضَٚ ٞا ٖ ٛععٛرى عبٖ ٛذا املز د ٚنٌ َا ْزرَٓ ٙٛو ٖ ٛإٔ دبٝا
إصزاصٚ ١صدم ً ٢ا ص ١ً٦ايىل صٓكٛهلا يو ٜتئ عيو إٔ ْك ّٛإعز
صٛر ٠املزٜ

ايٓسضَ ٞ

ةٛضٝح ا

زا

ايىل ٜعاَْٗٓ ٞا ٖذا املزٜ

ٚةئٝاْٗا يًُسضٛص د إعدٖا ْئدأ إتٛر ٘ٝا ص ١ً٦أيٚ ٘ٝنتاإ ١أراإت٘ ً٢
صسض ١اصتُار ٠اةصتعئار املعد ٠إذيود
اصتُار ٠اةصتئٝإ ًَضل ) 0د
وصف نتـائج البحث :
ٜتطُٔ ز ْتا٥س ايئضد ازبٛاْا ايتاي:١ٝ
أٚة :ز

رٛاْا اةةسام ٚاةبتةف إ

 ١ٓٝأقارب املزض ٢ايٓسض١ٓٝ ٚ ٝ

ايطةب َٔ صٝد املعتكداج  ٚاةدباٖاج عب ٛاملز
ةصٓ ،ٝايضًٛى أصئاب املز

ايٓسض ٞةغتٌُ ً:٢

ايٓسض ٞبطٛر ٠املز

أَهاْ ١ٝايعةش

ٚاملعاجل املٓاصاد
حاْٝا  :ايعةق ١إ

املعتكداج ٚاةدباٖاج يًُزُ ٛت إئع

املتغ اج َٓٗا :

املضت ٣ٛايتعً ُٞٝايخكاف ٚ ) ١صً ١ايكزاإ١دد
حايخا  :املعتكداج  ٚاةدباٖاج يًُزُ ٛت

ايٓسضٚ ٞنٝس١ٝ

عب ٛاملزٜ

ايتعاٌَ َع٘ ةغتٌُ ً ٢ازبٛاْا اةرتُا  ١ٝايتاي :١ٝايشٚاش ايتير
ايضهين  ٚايعٌُ دد
أهم نتائج البحث :
أٚة :ز رٛاْا اةةسام ٚاةبتةف إ
اةدباٖاج عب ٛاملز

اجملُ ٛت

َٔ صٝد املعتكداج ٚ

ايٓسضَ ٖٛٚ ٞا ٓٝث إ٘ ايسزض ١ٝا ٚىل د

0د املعتكداج ٚاةدباٖاج ايىل ةدٚر ص ٍٛأصئاب املز
أ) نغسث ْتا٥س ايئضد ٔ ٚرٛا أةسام إ

ايٓسض:ٞ
أقارب املزض ٢ايٓسضٝ

ٚ

ايطةب ص ٍٛا صئاب ايىل ةيا ٟأىل ايذٖإ اسباا اةنت٦اب  ٚايسصاّ
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صٝد ا ترب َِٗٓ %68إٔ ٖذ ٙاةضطزاإاج ذبدذ ْتٝز ١صئاب ْسط -
ارتُا ١ٝد
ب) إٓٝث ْتا٥س ايئضد ٚرٛا ابتةف إ

أفزاا اجملُ ٛت

صٝاٍ ْعزةِٗ

صئاب ايتعً ،ايعكً ٚ ٞايصز : ،صٝد أ ترب %64أقارب املزض٢
ايٓسضٝ

إٔ أصئاب ايتعً ،ايعكًْ ٖٞ ٞسط  -ارتُا  ١ٝيف ص أإد٣

 َٔ %64ايطةب ةسُٗا ًُٝا صئاب ٖذا اةضطزاإاج ٓدَا ا تربٚا إٔ
إٔ أصئاب

أصئاإ٘ ط١ٜٛد نُا رأ َٔ %42 ٣أقارب املزض ٢ايٓسضٝ
ايصزْ ،سط -ارتُا  ١ٝا ترب  َٔ %56ايطةب أْٗا ط ١ٜٛد

قد ةزر ٖذ ٙاملعزف ١ايعًُ ١ٝيف ايتعزف ً ٢ا صئاب اسبكٝك ٔ ١ٝأصئاب
َز

ايتعً ،ايعكً ٚ ٞايصزٓ ،د طًئ ١ازباَع َٔ ١بةٍ املكزراج ايدراص١ٝ

ايىل ٜدرصْٗٛا يف ازباَع ١أ َٔ ٚبةٍ َطايعاةِٗ اشبارر ١ٝايخكاف ١ٝنٌ
عيو رعٌ ايطةب أنخز َعزف ١إيصئاب اةضطزاإاج ايٓسضٚ ١ٝةتسل ٖذٙ
ايٓتٝزَ َ ١ا ةٛصًث ي٘ إع

ايدراصاج يف ٖذا اجملاٍ َٓٗا اراصاج عك

 0989ايطزا )Hollingshead & Redilch:1985) ٚ )2112 ْ٘ٚإُٓٝا
ةعارضث ٖذ ٙايٓتٝز َ ١اراصاج  :أَ

 0964صHeider, ٚ0986 ،ٜٛ

د (1989
2د املعتكداج ايىل ةدٚر ص ٍٛةش املزٜ

ايٓسض:ٞ

أ) يٛصغ َٔ ْتا٥س ايئضد إٔ ٖٓاى فزقا إ

أفزاا اجملُ ٛت

صَ ٍٛعازب١

ايتعً ،ايعكً ٞايصز ٚ ،ايسصاّ صٝد أإد َٔ%75٣أقارب املزض ٢ايٓسضٝ
ةساؤة يف عساٖ ٤ية ٤املزض ٢أظٗز  َٔ %31ايطةب ةساؤة اقٌ يف أَهاْ ١ٝةش
َزٜ

ايصزٚ ،املتعً ،كًٝا روا أرةئ

اةضطزاإاج ةعٛا أىل أصئاب طٚ ١ٜٛهلذا فٗٞ

ٖذا اةدبا ٙإٓعزةِٗ إٔ ٖذٙ
قاإً ١يًعةش ٚقايٛا إتضضٔ

ٖذ ٙاسباةج َضتكئةد
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ب) ةئ ْتا٥س ايئضد ٚرٛا ةساؤٍ إ أفزاا اجملُ ٛت ص ٍٛةش املزٜ
ايٓسض ٞصٝد اإد َٔ %84 ٟأقارب املزض َٔ %62 ٚ ٢ايطةب إٛرٛا فزص
أفطٌ يغساَ ٤زض ٢ايذٖإ اسباا  ٚاةنت٦ابد
ةتسل ٖذ ٙايٓتٝز َ ١اراص ١أرزاٖا بًٝس ١ئد ايط )0992 ،ٝةئ

إٔ

ٖٓاى اةسام إ ايشا٥ز َٔ ٜٔأقارب املزض ٚ ٢ايغ سا٥زٜ ٜٔيند ٕٚإٔ اإلَزا
ايٓسض ١ٝهٔ عساؤٖاد ٚةتئا ٜٔةًو ايٓتا٥س َ اراص ١إٓٝتش ٚاارزةًَٝٚ ٕٛز
 (Bentz,Edgerton & Miller,1971ايىل أٚضضٛا فٗٝا إٔ ٖٓاى ادباٖا
صًئٝا يد ٟازبُٗٛر  ٚاملدرص

إغهٌ اّ صٝد ٜز َٔ %93 ٣املدرص َكاإٌ

 َٔ %81ازبُٗٛر اْ٘ ة ؼبدذ ذبضٔ يف ةش املزض ٢ايٓسض ٝد
3د املعتكداج  ٚاةدباٖاج ايىل ةدٚر ص ٍٛاملعاجل املٓاصا يًُزٜ

ايٓسض:ٞ

أ) نغ ،ايئضد ٔ ٚرٛا أةسام إ اجملُ ٛت صٝاٍ رٗ ١ايعةش ايٓسضٞ
صٝد اإد َٔ %73 ٟأقارب املزض َٔ %62ٚ ٢ايطةب إٔ املعاجل املٓاصا ٚايذٟ
ػبا إٔ ْتز٘ أيٓ ٘ٝد أصاإتٓا أ ٚأصاإ ١اصد أقزإآ٥ا وز

ْسضٖٛ ٞ

املعاجل ايٓسض ٞاملتعصود
ب) يٛصغ َٔ ْتا٥س ايئضد إٔ  َٔ %34أقارب املزض ٢ةز ٣إٔ ايعةش املٓاصا
ملزٜ

ايصز ٖٛ ،ايعةش إايكزءٕ ً ٢ا تئار إٔ ايصز َٔ ،ْٛ ،املطد ةعهط

ٖذ ٙايٓتٝزٚ ١اق َعازب ١إع

اةضطزاإاج ايٓسض ٚ ١ٝاةدباٖاج ايضًئ١ٝ

ايىل ةٛرد ٓد اَ ١ايٓاظ دباٖٗا ً ٢ا تئار أْٗا أَزا

َط عٝطاْٞ

ٚيٝضث أَزاضا صئ١ٝ
حاْٝا :ايعةق ١إ

املعتكداج ٚاةدباٖاج يًُزُ ٛت

إئع

املتغ اج َٓٗا :

املضت ٣ٛايتعً ُٞٝصً ١ايكزاإَٓ ١طك ١ايضهٔ ٚحكاف ١اجملتُ أَ ٚا ٓٝث
إ٘
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ايسزض ١ٝايخاْ: ١ٝ
أ) ةئ َٔ ْتا٥س ايئضد أْ٘ نًُا أرةس َضت ٣ٛايتعً ِٝساا  ٞ ٚايسزا إيصئاب
املز

ايٓسضٞد

ب) نغسث ْتا٥س ايئضد إغهٌ اّ ً ٢إٔ ٖٓاى اٚرا ٖاَا يخكافٚ ١ةزاذ
اجملتُ ٚةيح  ٢ً ٙفِٗ ايٓاظ ٚرؤٜتِٗ يةضطزاإاج ايٓسضٚ ١ٝنٝس١ٝ
ايتعاٌَ َ املزض ٢ايٓسض ٝد ً ٢صئ ٌٝاملخاٍ اصتعدّ أقارب املزض٢
َصطًضاج َتٓ ١ ٛيٛص ،املزٜ

ايٓسضٝ

ايٓسض ٞنكٛهلِ إيْ٘

صبَٓ ٕٛضَٓ ٕٛغز ّٚطبئَٗ ٍٛض ددداخل) ٖٚذا ٜعهط املٓاخ ايخكايف
ايذٜٓ ٟعز َٓ٘ أىل املزٜ

ايٓسضٞد

ش ) اصتعدّ ايطةب املصًضاج ايعاَ ١ٝإغهٌ اقٌ اا اصتعدَٗا أقارب املزض٢
ٚنذيو ةٛصٌ ايطةب أي ٞةغعٝو اةضطزاإاج ايٓسض١ٝ

ايٓسضٝ

إغهٌ أام َٔ أقارب املزض ٢ايٓسض ٝد
ا ) ٜعُِ أقارب املزض ٢ايٓسضٝ

املصطًح ايعاَ ٞايٛاصد ً ٢صبَُٔ ١ ٛ

اةضطزاإاج ايٓسضَ ١ٝخٌ اصتعداَِٗ َصطًح

َضٓ ) ٕٛيًُتعً،

ايعكً ٞايذٖإ اسباا اةنت٦اب  ٚايسصاّ اةضطٗاا ٟا ٕٚايتُٝٝش إُٗٓٝاد
ٚ )ٙصسث إع

اةضطزاإاج ايٓسض َٔ ١ٝقئٌ أقارب املزض ٢ايٓسض ٝإي زاضٗا

َ )Symptomsخٌ ًَٗٛظ ٜتٗٝي َت ِٖٛددد ٖٚهذا ) ٚيٝط إشَايتٗا
)Syndrome
 )ٚاصتعدّ أقارب املزض ٢ايٓسضٝ
املزٜ

ايعدٜد َٔ املصطًضاج ايىل ةطًل ً٢

ايٓسض ٞإينخز َٔ ةصز ٢ً ،ٜصئ ٌٝاملخاٍ

ٚصٛاظ– ٖض
س) لٝشج إع
ةٛص ،ٝاملزٜ

َٗض

َٛصٛظ ٚصٛص٘

ٖض  ٙددد اخل)د

املٓاطل  ٚايكز ٣إاصتعداّ َصطًضاٖا ايٓسض ١ٝاشباص ١يف
ايٓسض ٞد فُخة ٜطًل أٌٖ ٚاا ٟايع
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ايعكًٖ ٞدٜٚ )ًٜ٘طًل أٌٖ ايغٚ ٌٝايدٜط ايغزقٚ ١ٝايضاصٌ ًَ ٢زٜ
ايصز ،صٛااٖٚ ) ٙهذاددد
َا صئل ٜعهط إدٚر ٙاملٓاخ ايعاّ ايذ ٟؼبٝ
أىل ايدٚر ايضًيب يًُضٝ
ايٓسضٝ

إاملزٜ

ايٓسض ٚ ٞايذٜ ٟزر

ايخكايف  ٚايتغ ٜ٘ٛايذٜٓ ٟعز إ٘ أىل املزض٢
ٚصا ٌ٥اإل ةّ يف ةغ ٜ٘ٛصٛر ٠املزٜ

ٚنذيو َا ةك ّٛإ٘ إع

ايٓسضٚ ٞدبعًٗا ٖدفا يًتضً ١ٝنُا ٚةعهط ٖذ ٙاةدباٖاج أٜطا ايتارٜخ
ايط ٌٜٛيًُز

ايٓسض ٞايذ ٟاةضِ إض ٤ٛايسِٗ  ٚا فهار اشباط ١٦صٖ ٍٛذٙ

ايس َٔ ١٦املزض ٢د د
حايخا  :املعتكداج  ٚاةدباٖاج يًُزُ ٛت

عب ٛاملزٜ

ايٓسضٚ ٞنٝس١ٝ

ةعاًَِٗ َع٘ ةغتٌُ ً ٢ايعٛاٌَ اةرتُا  ١ٝايتاي :١ٝايشٚاش ايتير
ايضهين  ٚايعٌُ أَ ٚا ٓٝث إ٘ ايسزض ١ٝايخايخ: ١
0د املعتكداج ايىل ةدٚر ص ٍٛايشٚاش َٔ املزٜ
أ) ٜئ

ايٓسض:ٞ

ايئضد ٚرٛا أةسام ًَضٛظ َٔ قئٌ أقارب املزض ٢ايٓسضٝ

إعدّ ايشٚاش َٔ املزٜ

ايٓسضٞد فكد اظٗز  َٔ %96أقارب املزضَٔ %84 ٚ ٢

ايطةب إعدّ ر ئتِٗ إايشٚاش َٔ املزٜ
يدرر ١املز

ٚايطةب

ايٓسض ٞا ٕٚأ طا ٤أ ١ٜا تئار

أ٘ ْٛ ٚد

ب) نُا نغسث ْتا٥س ايئضد أٜطا إٔ  َٔ %90ايطةب ٜزفط ٕٛايشٚاش َٔ
املزٜ

ايعكً ٞيف ص اإدَٛ %27 ٟافكتِٗ َٔ ايشٚاش َٔ املزٜ

ايٓسضٞ

إاةنت٦اب  ٚايصز،د
ٖذ ٙايٓتٝز ١ةٛافل ْتا٥س ايئضد ايىل أرزاٖا بًٝس ١ئد ايًط) 0992 ،ٝ
إإ ايٓاظ رباف َٔ أصز ٠إٗا َزٜ

ْسضٚ ٞةعترب إٔ ايئٓث ةه ٕٛعاع٠

ٚطبايس ١يتكايٝد ا صز ٠أعا ٚافكث ً ٢ايشٚاش َٔ َزٜ

مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

316

ْسض ٞد

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

االتجاهات والمعتقدات نحو المرض النفسي

د /عمر مبارك بامير

2د املعتكداج ٚاةدباٖاج ايىل ةدٚر ص ٍٛايتير ايضهين يًُزٜ

ايٓسض:ٞ

أ) يٛصغ إٔ  َٔ % 86أقارب املزض ٢ايٓسضٜ ٝزفط ٕٛةير ايضهٔ يًُزٜ
ايعكً ٞيف ص اإدَٛ َِٗٓ % 32 ٟافك ١يتير ايضهٔ ملزٜ

اةنت٦ابد

ب) نغسث ْتا٥س ايئضد أٜطا إٔ َٔ %78ايطةب ٜزفط ٕٛايتير ايغعصٞ
يًضهٔ يًُزٜ

ايعكً ٞيف ص اإدَٛ َِٗٓ%58 ٟافكتِٗ يتير صهِٓٗ

ايغعص ٞملزٜ

اةنت٦اب  ٚايصز،د

ش) إغهٌ اّ أإدج اجملُ ٛت

ادباٖا صًئٝا صٝاٍ ةير

ايتعً ،ايعكً ٞايذٖإ  ٚايسصاّ اةضطٗاا ٟيف ص
ادباٖا اػباإٝا عبَ ٛزٜ

املزٜ

اإد ٟايطةب

ايصز ،د

3د املعتكداج ايىل ةدٚر ص ٍٛايعٌُ َ املزٜ
أ) ةئ

ايضهٔ ملزٜ

ايٓسض: ٞ

َٔ ايئضد إٔ  َٔ %88أقارب املزض ٢ايٓسضٝ

ٜزفط ٕٛايعٌُ َ

ايعكً ٞيف ص ٚافل  َِٗٓ %33فك يًعٌُ َ َزٜ

ب) يٛصغ إٔ َٔ %79ايطةب ٜزفط ٕٛايعٌُ َ املزٜ
َٛ %36افكتِٗ يًعٌُ َ املزٜ

ايصز،د

ايعكً ٞيف ص اإدٟ

إاةنت٦اب ٚايصز،د

ٖىىذا اةدباٖىىاج ايضىىًئ ١ٝيف ايتعاَىىٌ َ ى املىىزٜ

ايعكًىى ٞةيٜىىد ٙايعدٜىىد َىىٔ

ايدراصاج ايىل أرزٜث ص ٍٛايعىا َٓٗىا اراصىْْٛ ١ىايً) Nunnally, 1961 ٞ
ًىىٓٝ ٢ىىَ ١ىىٔ ازبُٗىىٛر ايعىىاّ إًىىغ ىىداٖا  )711نغىىسث ىىٔ ٚرىىٛا ٖايىى ١صىىًئ١ٝ
يىىد ٣ازبُٗىىٛر ايعىىاّ ىىٔ املزضىى ٢ايٓسضىى ٝصٝىىد اْعهىىط ٖىىذا يف عىىهٌ ادباٖىىاج
صًئ ١ٝصٝاٍ ايعٌُ َعِٗ أ ٚايشٚاش َِٓٗ ٚنذيو ايتير ايضىهٓ ٢هلىِ

ٓىدَا

ٜٓعز أي ٢ً ِٗٝأِْٗ طبٝس ٚ ٕٛة هٔ ايخك ١ف ِٗٝنُا أِْٗ خً ٕٛبطٛر٠
ً َٔ ٢صٛهلِ َٓٚعىزِٖ َٓسىز  ٚى َكئىٚ ٍٛة هىٔ فٗىِ ايتٓئىي وضىتكئًِٗ
نُىىا أْٗىىِ عىىاع ٚ ٕٚزإىىا٤دٖ ٚىىذ ٙايٓتٝزىى ١ةتسىىل َ ى َىىا ةٛصىىٌ ايٝىى٘ ايغىىزإٝين
ٚاب ىىز ً )El-Sherbini,etal.1981 ٕٚىى ٓٝ ٢ىى َ ١ىىٔ أق ىىارب َزض ىىْ ٢سض ىىٝ
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نإ َٔ ْتا٥زٗا إٔ ايصٛر ٠ايعاَ ١امليبٛعٖ ٔ ٠ية ٤املزض ٢ةٛضح أِْٗ أنخىز
بطٛر ٠يف اجملتُ
ش) نُا نغسث ْتا٥س ايئضد ً ٢إٔ ٖٓاى ْ ٛا َٔ ايتٓاق
قئٌ أفزاا  ١ٓٝايئضد يف ادباٖاةِٗ عب ٛاملزض ٢ايٓسضٝ

ايٛردأَْ ٞ
فعً ٢صئ ٌٝاملخاٍ

ٜئد َِٗٓ %68 ٟادباٖا ٜتضِ إايتساؤٍ يف عسا ٤املزض ٢ايٓسضٝ

أ ٚذبضٔ

صايتِٗ َضتكئة يف ايٛقث ْسض٘ ٜزفط ٕٛأقاَ٘ أ ٟةقاج َعِٗ َِٗٓ %91
ٜزفط ٕٛايشٚاش َٔ املزٜ
ٜزفط ٕٛةير

ايٓسضٜ َِٗٓ % 84 ٞزفط ٕٛايعٌُ َع٘ %83ٚ

ايضهٔ ي٘ )دنذيو ٜز َٔ %67 ٣أفزاا ايع ١ٓٝإٔ املعاجل

ايٓسض ٖٛ ٞايذًْ ٟزي أيٓ ٘ٝد َعازب ١اةضطزاإاج ايٓسض ١ٝيف ص أِْٗ ً٢
َضت ٣ٛايٛاق ٜعارض ٕٛعيو ٜٚذٖئ ٕٛإاملزٜ

ايٓسض ٞأٚة يًُعاجل إايكزءٕ أٚ

ايطئٝا ايعاّ  َٔٚحِ أىل ايطئٝا ايٓسض ٞأَ ٚا ٜضُ ٢وخًد املعازب ١ايٓسض١ٝ
يف صطزَٛج )د
يف ض ٤ٛايٓتا٥س ايىل ةٛصٌ أيٗٝا ايئضد ْط ايتٛصٝاج اآلة:١ٝ
0د اةٖتُاّ إٓغز حكاف ١ايصض ١ايٓسض ٚ ١ٝة ١ٝ ٛأفزاا اجملتُ إٗا ٚرعًٗا
ضُٔ صٝاصاج ايصض ١ايعُ ١َٝٛيٛسار ٠ايصض ١ايعاَٚ ١ايضهإد
2د ا ِ ا حباذ  ٚايدراصاج يف صباةج ايصض ٚ ١ايتُٓ ١ٝايٓسض١ٝد
3د ةُٓ ١ٝايضٝاص ١ايٛطٓ ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜاةضطزاإاج ايٓسضٚ ١ٝةعشٜش َئدأ
ايصض ١ايٓسض ١ٝيًزُ ٝد
4د ايتطٜٛز ايعًُ ٞيرباَس ايصض ١ايٓسض ١ٝيته ٕٛقاار ٢ً ٠اص
املساٖ ِٝاشباط ١٦ص ٍٛاملز

ايغا٥عاج ٚ

ايٓسضٚ ٞصئٌ ةر٘د

5دَضاُٖ ١اةبتصاص ٝيف صباٍ ايصض ١ايٓسضٚ ١ٝايغٛٝخ يف إزاَس ايت١ٝ ٛ
ايسا ً ١يألصزٚ ٠أفزاا اجملتُ ص ٍٛاملز
املزٜ

ايٓسضٚ ٞطزم ايتعاٌَ ايضًَ ِٝ

ايٓسضٞد
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6د ة ١ٝ ٛاجملتُ إيبطار ايذٖاب أىل ايدراي
يعةش املزٜ

 ٚاملغعٛع ٜٔيف طًا املضا د٠

ايٓسضٚ ٞاْعهاصاةٗا ايضًئ ٢ً ١ٝاملزٜ

ٚاملز

ايٓسضٞد

ٚقد أحار ايئضد ايعدٜد َٔ املغهةج ةتطًا املشٜد َٔ ايئضد  ٚايدراص ١هلذا
ْتكدّ إٗذ ٙاملك صاج :
 )0أرزا ٤اراصاج أبز ٣ملعزفَ ١اٖ ١ٝايعٛاٌَ ايىل صا دج ً ٢ةه ٜٔٛةًو
املعتكداج ٚاةدباٖاج ايضًئ ١ٝعب ٛاملز

ايٓسضٞد

 )2ذبدٜد اٚر ايزأ ٟايعاّ املز ٞ٥املضُٚ ،ٛاملكز )٤ٚيف صٓا  ١ةه ٜٔٛايصٛر٠
ايُٓط ٔ ١ٝاملز

 ٚاملزٜ

ايٓسضٞد

 )3أقاَ ١ايدٚراج  ٚايٓدٚاج ايعًُ ١ٝص ٍٛاملز
يتهاًَ١ٝ

ايٓسضٚ ٞايٓعز أي ٘ٝيف أإعااٖا

ايطئ - ١ٝايغز  - ١ٝايغعئٜ )١ٝغارى فٗٝا َتعصص ٕٛيف

ايعةش ايٓسض ٞايغٛٝخ َ ٚعازب إايكزءٕد
 )4أرزا ٤اراص ٔ ١اٚر ايخكاف ١ايغعئ ١ٝيف صطزَٛج ٚةيح ٖا ً ٢ةغهٌٝ
ادباٖاج اجملتُ ا ً ٞعب ٛاملز

ايٓسض ٞد

 )5إٓا ٤بط ١ًُٝ ١ذبت ٢ً ٟٛايرباَس املعزفٚ ١ٝايضًٛن ٚ ١ٝاةرتُا ١ٝ
ايىل ةٗدف أىل ذبض

اةدباٖاج  ٚاملعتكداج صٝاٍ املزٜ

ايٓسضٚ ٞ

نٝس ١ٝايتعاٌَ َع٘د
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إضِ اهلل ايزمحٔ ايزصِٝ
ًَضل ) 0

اصتُار ٠اصتئٝإ
إٝاْاج أٚي ٔ ١ٝاجملٝا :
0د ايضٔ:
2د ازبٓط:

أْخ٢

عنز

َتشٚش

3د اسباي ١اةرتُا  :١ٝأ شب

أرٌَ

َطًل

4د املٗٓ:١
5د املضت ٣ٛايتعً:ُٞٝ
أَٞ

قزاٚ ٠٤نتاإ١

أ داا١ٜ

حاْٟٛ

راَعٞ

ايٞ

اإتداٞ٥
َعٗد َتٛص

6د املٓطك ١ضبٌ ايضهٔ) :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
7د املةصعاج  :ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ايتارٜخ

أصِ ايئاصد/

/

/

0د ٌٖ صًٛى ٖذا ايغعو اا ٟأَ ٚزض ٞد
ااٟ

َزضٞ

2د َا ْٖ ،ٛذا املز

د

3د َا صئا ٖذا املز
4د ٌٖ ٖذا املز

ة أ زف

يف ا تكااى د

َٔ ا َزا

اشبط  ٠د

5د ٌٖ ةعتكد أْ٘ هٔ ةش ٖذا املز
اهٔ ةر٘

اهٔ ةر٘

د

0
00

ة أ زف 0
أبز ٣صدا)
0
6د ملٔ ًْزي 0
يعةش ٖذا ايغعو د
طئٝا أَزا ْ00سض ١ٝطئٝا اّ00
0أبز ٣صدا)
ة أ زف
0

ةتضضٔ اسبايْ ١ضئٝا

0
0

ايغٝخ
0

طا ععيب

7د ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ْضُح ٚةاْا إايشٚاش َٔ ععو نٗذا د
8د أعا يدٜو عك َٔ ٌٖ ١املُهٔ إٔ ةيرزٖا يغعو نٗذا د
9د ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ ةعٌُ َ ععو نٗذا د
مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

320

العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

االتجاهات والمعتقدات نحو المرض النفسي

د /عمر مبارك بامير

مراجع البحث العربية و األجهبية :
0د ءاّ صةََ (0981 ١سٗ ّٛاةدبا ٙيف ًِ ايٓسط اةرتُا  :ٞضباٚي ١يتعز،ٜ
أرزاٞ٥د اجملً ١اةرتُا  ١ٝايك١َٝٛد- 45د56
2د أرارَٝ ٌٝغ)0973 ٌٝد ًِ ايٓسط َٚغهةج اسبٝا ٠اةرتُا ١ٝدةزمج :١ئد
ايضتار أإزاٖ ِٝايكاٖز :٠اار ايهتا ازباَع١ٝد
3د أْٝط أإزاٖ ٚ ِٝءبز)0973 ٕٚد املعزِ ايٛصٝ

د ايكاٖز : ٠اار املعارف

ايطئع ١ايخاْ١ٝد
4د إزناج بًٝس)0987 ١د اةبتئاراج  ٚاملكاٜٝط ايعكً١ٝد ايكاٖزَ :٠هتئَ ١صزد
5د ايئٗ ٞايضٝد )0955د ًِ ايٓسط اةرتُا ٞد ايكاٖز :٠اار ايسهز ايعزإٞ
ايطئع ١ايخاْ١ٝد
6د صض

ضب ٞايد)0980 ٜٔد ايك ِٝاشباص ١يد ٣املئد

د ايكاٖز :٠اار املعارفد

7د اسبسين ئد املٓعِ )0978د َٛص ًِ ١ ٛايٓسط ٚايتضً ٌٝايٓسضٞدايكاٖز:٠
َهتئَ ١دإٛي ٞازبش ٤ايخاْٞد
8د بًٝس ١ئدا يًط)0992 ،ٝد املعتكداج  ٚاةدباٖاج عب ٛاملز

ايٓسض ٞد

ايكاٖز٠د اار ايخكاف ١يًٓغز  ٚايتٛس ٜد
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آثار اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية على قطاع اخلدمات
ملخص البحح :
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل عهَٓ ١ٜٛعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف
 2005/11/11بعس َؿاٚنات اغتُطت  12عاَاًٚ ،انع ١ا٫قتكاز ايػعٛز ٟعً٢
أعتاب َطسً ١دسٜس ،٠مما ٜععظ ايطًب يف اؿك ٍٛعً ٢ؾطم عازي ١يٓؿاش
ا٭غٛام ايعاملٚ ،١ٝظٜاز ٠ا٫غتجُاضات ايساخًٚ ١ٝاـاضدٚ ،١ٝإهاز ؾطم عٌُ
يًُٛاطٓني .نُا ٜتٝح يًؿطنات ايٛطٓ ١ٝايسخ ٍٛيف ؾطان ١ؾاعًَ ١ع
ايؿطنات ايعاملٚ ،١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠خرباتٗا ،إناؾ ١إىل ظٜاز ٠ؾطم ٚقٍٛ
املٓتذات ٚاـسَات ايػعٛز ١ٜإىل ا٭غٛام ايعامل.١ٝ
ٜٓٚل اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞتًو ا٫تؿاق ١ٝعً ٢دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع
اـسَات ايص ٟوت 12 ٟٛقطاعا ضٝ٥ػاً ْ 155ٚؿاطاً ؾطعٝاً  4ٚططم يتكسِٜ
اـسَات ،غٛا ٤نإ شيو ايتكس ِٜعرب اؿسٚزَ ،جٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت،
أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف اـاضز َجٌ خسَات ايػٝاسٚ ١ايتعً ،ِٝأ َٔ ٚخٍ٬
ايتٛادس ايتذاض ٟأ ٟا٫غتجُاض يف ايساخٌٚ ،إْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١إناؾ١
إىل تكس ِٜاـسَات َٔ خ ٍ٬سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝني بتٛؾري ايعُاي١
ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜاـسَات باملًُه.١
ٜٚعترب اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞأنجط ايٛثا٥ل تعكٝساً; ملا وت َٔ ٜ٘ٛططم ؾا٥ه١
ملعاؾ ١قهاٜا ايػعٛزٚ ٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ٚؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَٞ
اـسَات يٮداْب ؼت إطاض ايٓؿاش يٮغٛامٚ ،تطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
ٚنُا ٖ ٛاؿاٍ يف دسا ٍٚا٫يتعاَات اـاق ١بايػًع ؽهع دسا ٍٚا٫يتعاَات
يف قطاع اـسَات إىل َبسأ سل ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا ١ٜعٝح متٓح املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜمجٝع ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ١أؾهٌ ايتعاّ ٭ ٟزٚي ٍ١يف
قطاع اـسَات.
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ٚ٭ُٖ ١ٝقطاع اـسَات يف ايتذاض ٠ايسٚي ،١ٝؾكس غاز اْطباع إٔ اْ٫هُاّ
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل َٔ ١ٝؾأْ٘ إٔ ٜؿتح أبٛاب اـسَات عًَ ٢كطاع ٘ٝأَاّ
ايتذاض ٠ايسٚيٚ ،١ٝايكشٝح إٔ ا٫تؿام ٜ ٫ؿطض إيػا ٤اؿٛادع اييت تعرتض
ػاض ٠اـسَات ،بٌ ٜٗسف إىل ؼسٜسٖا ٚتكٝٝسٖا قسض اإلَهإ يف دساٍٚ
ا٫يتعاَاتٚ .تتٛقع اإلسكاٝ٥ات ايكازضٚ َٔ ٠ظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜػاُٖ ١قطاع اـسَات يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞب %70إشا
مت ػاٚظ ؼسٜات تٛطني ايعُايٚ ،١تؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط،
ٚؽكٝل ايهجري َٔ ايكطاعات اؿه.١َٝٛ
ٜكسّ ٖصا ايبشح ؾطساً كتكطاً عٔ َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٜٚ ،١ٝطنع عً٢
َعطؾ ١اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيعهَٓ ١ٜٛعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝعً ٢قطاع اـسَات ،نُا ٜػاِٖ َٔ خ ٍ٬زضاغٚ ١اقع ٖصا
ايكطاع يف إعازٖٝ ٠هًت٘ ٚؾل ض ٣٩تٓػذِ َع تٛدٗات اؿهٚ ،١َٛؼكٝل
َتطًبات ايعه ١ٜٛيف ٖص ٙاملٓعُ.١
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SUMMARY
Saudi Arabia joined the WTO membership in 11/11/2005
after negotiations lasted 12 years, and put this Convention
Saudi economy on the threshold of a new phase, thus
enhancing the demand to receive fair opportunities to access
global markets, increased domestic and foreign investment, And
creating job opportunities for citizens.
It also allows companies to join the national players to enter
into partnership with international companies, taking advantage
of its accumulated experience, in addition to increasing market
access for products and services to global markets Saudi Arabia,
along with the benefits to citizens of war selection of goods and
services available in the local market, and increase
opportunities The entry of Saudi products to the markets of
member States of the Organization.
The text of Part II of the Convention signed by the Kingdom
with the World Trade Organization on the agendas Kingdom's
obligations in the service sector, which contains 12 sectors as
active and 155 sub-4 and ways to provide services, whether
cross-border delivery, such as the provision of
telecommunications services, or through consumption abroad,
such as Tourism services, education, or through commercial
presence of any investment at home and the creation of mixed
companies in addition to providing services through the
movement of natural persons to provide foreign employment to
provide services in Saudi .
The second part of a more complex view of the documents it
contains ways to address the thorny issues of Saudisation and
foreign investment and opening domestic markets to foreign
service providers under the framework of market access and
the principle of national treatment. As is the case in the
schedules of commitments for goods under the schedules of
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commitments in the services sector to the principle of the right
MFN to give Saudi Arabia all members of the organization's
commitment to the best of any given state in the service sector.
In the light of the critical importance of the services sector in
international trade, there was the impression that the accession
to the WTO would open the doors wide services to international
trade, and the right to cancel the agreement does not impose
barriers to trade in services, but aims to identify the obstacles
and barriers and restricted As far as possible in the schedules of
commitments. Expects to statistics from the Ministry of Trade
and Industry, Saudi Arabia, the contribution of the services
sector in gross domestic product by 70% if the settlement
exceeded the challenges of employment and the promotion of
foreign direct investment and the allocation of many
government sectors.
This research provides a brief explanation on the World
Trade Organization, focusing in particular on the knowledge of
the economic implications of the Kingdom's accession to the
World Trade Organization on the services sector also
contributes through the study of the reality of this sector in the
restructuring of the way the line with government guidelines
and achieve at the same time requirements for membership In
this international organization he restructuring in line with the
visions according to government directions and achieves the
same time requirements for membership in this international
organization.
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مكدمة :
تؿهٌ ػاض ٠اـسَات أُٖ ١ٝخاق ١يف ايتبازٍ ايتذاض ٟبني ايس ،ٍٚمما أز٣
إىل إزضادٗا نُٔ أدٓس ٠دٛي ١ا٭ضٚدٛا ٟملؿاٚنات ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝاييت بسأت
يف عاّ ٚ .ّ1986قس أبطّ يكطاع اـسَات اتؿام َػتكٌ ٜعطف باتؿام ايتذاض ٠يف
اـسَات ،بسأ تطبٝك٘ ؼت َعًَٓ ١عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف بسا ١ٜعاّ .ّ1995
ٚنإ َٔ ْتا٥ذ٘ ؼطٜط ػاض ٠اـسَات اييت تؿهٌ يف ايٛقت ايطأٖ أنجط َٔ
 َٔ %40ايٓاتر اإلمجاي ٞايعامل.ٞ
ٚت٪نس اإلسكاٝ٥ات ايطمس ١ٝايكازض ٠يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜإٔ
املًُه ١أسطظت َهاَْ ١تُٝع ٠بني ايس ٍٚايعطب ١ٝيف ٚاضزات اـسَات .إش تبًؼ
َػاُٖ ١قطاع اـسَات  َٔ %40ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٜٚ ،ٞتٛقع إٔ تطتؿع ٖصٙ
ايٓػب ١تسضهٝاً بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .١ٝتػط ٞػاض ٠اـسَات
يف املًُه ١مجٝع ايكطاعات عسا ايكطاعات اييت تكع يف ْطام ق٬سٝات
اؿهَ ،١َٛجٌ :خسَات املكاضفٚ ،ايتأَٓٝات ا٫دتُاعَٚ ،١ٝعاؾات ايتكاعس،
اييت  ٫تكسّ عً ٢أغاؽ ػاضٜٚ .ٟؿتٌُ اتؿام ػاض ٠اـسَات عً 12 ٢قطاعاً
ضٝ٥ػاً تتؿطع إىل  155قطاعاً ؾطعٝاً  4ٚططم يتكس ِٜاـسَات غٛا ٤نإ
ايتكس ِٜعرب اؿسٚزَ ،جٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف
اـاضز َجٌ خسَات ايػٝاس ١أ ٚايتعً ِٝأ ٚايع٬ز ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ايتٛادس ايتذاض،ٟ
أ ٟا٫غتجُاض يف ايساخٌ ٚإْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١أ َٔ ٚخ ٍ٬سطن١
ا٭ؾدام ايطبٝعٝني ،أ ٟتٛؾري ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜاـسَات باملًُه.١
نُا تؿري إسكاٝ٥ات َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝايكازض ٠يف َٓتكـ عاّ  ،ّ2003إٔ
املًُه ١أسطظت املطنع ( )21بني ز ٍٚايعامل يف ٚاضزات اـسَاتٚ ،قس قسضت ٚاضزاتٗا
ايػٓ ١ٜٛعٛايًَٝ 18.3ٞاض ز٫ٚض أَطٜه ،ٞقتً ١املطنع ا٭ ٍٚيف ٚاضزات
اـسَات عطبٝاًٚ ،املطنع ايجاْ - ٞبعس تطنٝا  -إغَٝ٬اً.
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إٕ اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ ١غٝتٝح هلا ؾطق ١ايعٌُ َع ايبًسإ شات ا٭ٖساف
املؿرتن ،١يف َكسَتٗا ايس ٍٚايٓاَٚ ،١ٝاغتدساّ ٚظْٗا يف تٛدَ ٘ٝػاض ايتذاض٠
ايعامل ١ٝيكاؿٗا قسض اإلَهإٚ ،غتسعِ تًو ايعه ١ٜٛبطْافٗا يإلق٬ح
ا٫قتكاز َٔ ،ٟخ ٍ٬ؾتح ايباب ي٬ط٬ع عً ٢ا٫تؿاقٝات اييت ٚقعتٗا; َٚعطؾ١
اؿكٛم ٚايٛادبات; يف اتؿاق ١ٝاْ٫هُاّ يًُٓعُ .١نُا إٔ ٖٓاى آثاض ادتُاع١ٝ
إهاب ١ٝيْ٬هُاّ ٖٞ ،تٛطني ايٛظا٥ـٚ ،إهاز ؾطم عٌُ ،إش تؿهٌ سطن١
ا٭ؾدام ايطبٝعٝني ٚاْتكاٍ ايعُاي َٔ ١زٚي ١إىل أخط ٣ا٭غًٛب ا٭َجٌ
يتكس ِٜاـسَات ،يصيو تٗسف ا٭ْؿط ١يف قطاع اـسَات عً ٢ايكعٝسٜٔ
احملًٚ ٞايسٚي ٞيتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜضؾع َعسٍ َؿاضن ١املٛاطٓني يف تًو
ا٭ْؿط.١
بعس ؼكٝل اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١مت ؾتح قطاع اـسَات أَاّ املػتجُط ٜٔغري
ايػعٛزٜنيٚ ،منا بك ،٠ٛسٝح تهاعـ سذِ ٚاضزات ايٓكٌ ٚتؿػ ٌٝايػؿٔ
املًُٛن ١يٮداْبٚ ،ظاز ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾطٚ .طبكا ملكطضات َ٪متط ا٭َِ
املتشس ٠يًتذاضٚ ٠ايتُٓ ١ٝاملٓعكس يف عاّ  ،ّ2007ؾكس اضتؿع ا٫غتجُاض املباؾط يف
ايػعٛز ًَٕٛٝ 312 َٔ ١ٜز٫ٚض يف عاّ  ّ1993إىل ًَٝ 4.6اضات ز٫ٚض عاّ .2005
نُا تؿري تكاضٜط قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞإىل إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط يف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜاضتؿع إىل أنجط َٔ  %50خ ٍ٬املس،ّ2006- 2005 ٠
يٝكٌ إىل ًَٝ 18.3اض ز٫ٚضٚ .بصيو ؼتٌ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاملٛقع أٍ 23
نأؾهٌ َهإ ي٬غتجُاض يف ايعاملٚ ،أؾهٌ زٚي ١يف ايعامل ايعطبٚ .ٞطبكا مل٪ؾط
ايبٓو ايسٚي ٞس ٍٛغٗٛي ١ايبس ٤باملؿاضٜع ايتذاض ،١ٜؾكس تكسَت املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعؿط َطاتب َٔ املطتب ١أٍ  33يف عاّ  2007إىل  23يف عاّ .2008
ٚضغِ شيوٜٛ ،اد٘ ٖصا ايكطاع عس ٠ؼسٜات َٓٗا :إٔ ْػب ١نبرئَ ٠
ايعُاي ١ؾ ٘ٝغري غعٛزٜ ٫ٚ ،١ٜتٛؾط سايٝاً ايعسز ايهايف َٔ ايعُاي ١ايٛطٓ١ٝ
املسضب ،١ضغِ اػا ٙاؿه ١َٛم ٛإسٖ ٍ٬ص ٙايعُاي ١بعُايٚ ١طٓ ،١ٝإناؾ ١إىل
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بط ٤تطبٝل ا٭ْعُٚ ١إدطا٤ات ايتكانٚ ،ٞنعـ ْعاّ ايتشه ِٝايتذاضٟ
ٚتأخري إْؿاش ا٭سهاّ ٚايكطاضاتٚ ،عسّ ٚدٛز قانِ َتدكك ١يبعض
ا٭ْؿط ١ايتذاضٚ ،١ٜعسّ ٚدٛز غطا ٤ؿُا ١ٜا٭ْؿط ١اـسَ ١ٝسػب ايكٛاْني
ٚايتؿطٜعات اؿاي ١ٝيف املًُهٚ ،١قً ١ايسضاغات ا٫قتكاز ١ٜاييت تبني ْكاط ايك٠ٛ
ٚايهعـ يف ا٭غٛام احملً ١ٝاملؿتٛس ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب.
ٚتعترب دسا ٍٚا٫يتعاَات املٛسس ٠يف قطاع اـسَات َٔ أنجط ايٛثا٥ل
تعكٝساً; ٫ستٛاٗ٥ا عً ٢ططم ؾا٥ه ١ملعاؾ ١قهاٜا ايػعٛزٚ ،٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيب،
ٚؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَ ٞاـسَات ا٭داْب ؼت َعً ١ايٓؿاش يٮغٛام
ٚتطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓٚ .١ٝؽهع تًو اؾسا ٍٚإىل َبسأ سل ايسٚي١
ا٭ٚىل بايطعاَٚ ،١ٜعٓ ٢شيو اختٝاض َٓٚح أؾهٌ ايتعاّ ي٬غتجُاض َٓشت٘
املًُه ١٭ ٟعه ٛيف املٓعُ ١ؾُٝع ايس ٍٚا٭عها ٤ز ٕٚمتٝٝع ب.ِٗٓٝ
غتتأثط ايعسٜس َٔ ايكطاعات َٔ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝيف
َكسَتٗا قطاع اـسَات املاي( ١ٝبٓٛى ،ؾطنات تأَني ،أغٛام َايٚ )١ٝقطاع
ايتعًٚ ،ِٝتٛطني ايعُايٚ ،١تؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾطْٚ .عطا ٭ُٖ١ٝ
ٖص ٙايكطاعات ،ؾكس مت إؾطازٖا بايسضاغٖٚ ،١صا ٜ٫عين عسّ أُٖ ١ٝايكطاعات
ا٭خط ،٣ؾَٗٚ ١َُٗ ٞتعسز ،٠يهٔ ٜكعب تٓاٚهلا يف َجٌ ٖص ٙايسضاغٚ ،١سػب
ايباسجني ؾتح ايباب يسضاغات أخط ٣يف قطاع اـسَات.
الدراشات الصابكة
َطت أضبع ١أعٛاّ عً ٢اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ١ٝيف ْٛؾُرب  ،ّ2005بعس َه 12 ٞعاَاً َٔ املؿاٚناتٚ ،بٗصا ته ٕٛاملًُه١
ايعه )149( ٛيف املٓعُٚ .١قس ظٗطت خٖ ٍ٬ص ٙاملس ٠ايهجري َٔ املتػريات عً٢
ناؾ ١ايكطاعات ا٫قتكاز ،١ٜتٓاٚيتٗا بايٓكس ٚايتشً ٌٝايعسٜس َٔ ايسضاغات
اييت أؾاضت إىل أُٖ ١ٝاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَٗٓ .١ٝا َا نتب٘
(امل(ٚ )1996 ،٬ايعٝػ( ٚ )1995 ،ٟٛايعبس اهلل )1998 ،س ٍٛا٫تؿاق ١ٝايعاَ١
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يًتعطٜؿات ٚايتذاضٚ ،٠أثطٖا عً ٢ا٫قتكازٜات ايعطب ،١ٝإناؾ ١إىل ايتططم إىل
طبٝعْ ١ؿاط املٓعُٚ ١أٖساؾٗا ٚا٫تؿاقٝات ا٭غاغ ١ٝاييت تٓط ٟٛيف إطاضٖا.
نصيو تٓا( ٍٚايؿاٜع ،)2005 ،اْهُاّ املًُه ١إىل اتؿاق ١ٝباضٜؼ ؿُا ١ٜاملًه١ٝ
ايكٓاعٚ ١ٝأثطٖا يف محا ١ٜا٫خرتاعات ٚا٫بتهاضات .إناؾ ١إىل شيوٖٓ ،اى
نجري َٔ املكا٫ت ٚايتكاضٜط املٓؿٛض ٠عً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝشات قً ١مبٛنٛع
ايبشحٚ ،تأثري شيو عً ٢قطاع اـسَاتَٗٓ ،ا َا نتب٘ نٌ َٔ (اؿػين،
(ٚ )2005اـً(ٚ )2008 ،ٌٝعجُإ(ٚ )2006 ،ق٬ح )2005 ،س ٍٛاٯثاض املتٛقع١
ْ٫هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايسٚي ،١ٝبُٓٝا تططم (املسٜطؽ )2006 ،إىل
أثط اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢املٓؿآت
ا٫قتكاز ١ٜيف املًُه ،١ؾُٝا نتب (اؿػين )2005 ،عٔ ٚاقع املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ١ٜايتشسٜات ٚا٫يتعاَات ٚا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُهَٔ ١
خ ٍ٬املؿاٚنات َع املٓعُ .١نُا أعست ايًذٓ ١املؿطؾ ١عًَٓ ٢تس ٣ايطٜاض
ا٫قتكاز ٟزضاغٚ ١ثا٥ك ١ٝعٔ داٖع ١ٜايكطاع اـام باملًُه- ١مبا يف شيو
قطاع اـسَات  -مبدتًـ أْؿطت٘ اإلْتاد ١ٝيًتعطف عًَ ٢س ٣إَهاْ ١ٝدين
َهاغب اْ٫هُاّ ٚؽؿٝـ أعبا ٤تهايٝؿ٘ٚ ،نصيو نتب (اؾطفَٔ )2006 ،
خ ٍ٬اإلداب ١عً 101 ٢غ٪اٍ َطتبط ١بعًُ ١ٝاْ٫هُاّ ٚآثاضٖا عً ٢املًُه.١
ٚضغِ ايسضاغات ايػابكٚ ١املكا٫ت املتاس ١عً ٢ؾبه ١اإلْرتْت اييت تٓاٚيت ٖصا
املٛنٛع ،إ ٫إٔ َا ميٝع ٖصا ايبشح ٖ ٛتٓاٚي٘ ٚعطن٘ ٯثاض اْهُاّ املًُه١
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع اـسَات  ٖٛٚداْب مل  ٌٜٓسعا َٔ ايسضاغ١
يف ايهتابات ايػابك ، ١نُا ٜطنع ايبشح عً ٢إبطاظ ايؿطم املتاسٚ ١ايتشسٜات
اييت تٛاد٘ ٖصا ايكطاع ايٓاؾٚ ،٧تكسَ ِٜكرتسات تػِٗ َع غريٖا يف ايٓٗٛض
ب٘ ٚتطٜٛط ،ٙإش َٔ ايتٛقع إٔ ٜػِٗ بٓػب ١نبري ٠يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي.ٞ
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مربرات البحح
 ٫تٛدس يف ايٛقت ايطأٖ زضاغات يتشً ٌٝآثاض اْهُاّ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع اـسَات ،عًُاً بإٔ ٖٓاى قا٫ٚت
يسضاغ ١اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜهلصا اْ٫هُاّ ،يهٔ نٌ َٓٗا ٜعاجل املٛنٛع بؿهٌ
عاّٚ ،مل ٜتططم بؿهٌ ٚانح يتشً ٌٝآثاض اْ٫هُاّ عً ٢نٌ قطاع .هلصا،
ؾاؿادَ ١اغ ١إىل زضاغ ١ؼًٚ ١ًٝٝاؾ َٔ ١ٝخ ٍ٬سكط ٖص ٙاٯثاض عً ٢قطاع
اـسَاتٚ ،اؿك ٍٛعً ٢أنرب قسض ممهٔ َٔ ايبٝاْات اـاق ١بٗصا املٛنٛع.
أهداف البحح :
ٜٗسف ايبشح إىل:
 )1ايتعطف عًْ ٢ؿأَٓ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝأْعُتٗا.
 )2زضاغَ ١تطًبات اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )3ايتعطف عً ٢بٓٛز ا٫تؿاق ١ٝاملربَ ١بني املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜايسٍٚ
ا٭عها ٤يف املٓعُ.١
 )4ايتعطف عً ٢ايؿطم ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ قطاع اـسَات يف اْ٫هُاّ
يًُٓعُ.١
 )5ايتعطف عً ٢داٖع ١ٜقطاع اـسَات يف اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )6زضاغ ١اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜاييت تعٛز عً ٢قطاع اـسَات بعس اْهُاّ املًُه١
يًُٓعُ.١
ميهجية البحح :
أعتُس ايباسج ٕٛعً ٢ايتشً ٌٝايٛقؿٚ ٞاإلسكا ٞ٥يسضاغ ١آثاض اْهُاّ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝخكٛقاً يف قطاع اـسَات.
ٚيكس ٚادٗت ايباسجني قعٛبات يف اؿك ٍٛعً ٢ايبٝاْات اإلسكا ١ٝ٥يكطاع
اـسَات ،مما أز ٣إىل أخص عٖ َٔ ١ٓٝصا ايكطاع; ي٬غتس ٍ٫عًَ ٢س ٣تأثري
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عًُ ١ٝاْ٫هُاّ عًٚ ،٘ٝضغِ شيو أعطت ايبٝاْات املتاس٪َ ١ؾطاً ،مت ا٫غتؿاز٠
َٓ٘ يف ايتشًٚ ،ٌٝقس اغتدسّ ايباسج ٕٛاإلسكاٝ٥ات اؿسٜجَ ١ا أَهٔ.
اإلطار العاو للبحح ويشنل:
َؿهً ١ايبشح ٚأُٖٝت٘ .أٖساف ايبشح َٗٓ .ر ايبشح .ايسضاغات ايػابك.١
ْ )1ؿأَٓ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 )2اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل :١ٝايؿطم ٚايتشسٜات
 )3اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢قطاع اـسَات.
 )4ت أأأثري اْه أأُاّ املًُه أأ ١ايعطب ٝأأ ١ايػ أأعٛز ١ٜيًُٓعُ أأ ١عً أأ ٢بع أأض ايكطاع أأات
اـسَ١ٝ
 )5اـ٬ق.١
املبحح األول  :ىشأة ميظنة التجارة العاملية
أ : ً٫ٚتعطٜـ باملٓعُْ : ١ؿأت َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعكب ْٗا ١ٜاؾٛي ١ايجآَأ١
َأأٔ َؿاٚنأأات اتؿاقٝأأ ١اؾأأات ( GATTدٛيأأ ١ا٭ٚضدأأٛا )ّ1994- 1986 :ٟايأأيت
اْتٗأأت يف َأأطانـ يٝبأأسأ َأأ٬ٝز َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠يف  ،ّ1995/1/1باغأأِ َٓعُأأ١
ايتذاض ٠ايعاملٝأٖٚ ،)WTO( ١أَٓ ٞعُأ ١زٚيٝأ ،١تُعٓأ ٢بتٓعأ ِٝايتذأاض ٠بأني ايأسٍٚ
نًّؿت بؿأهٌ أغأاؽ
ا٭عهاٚ ،٤تؿهٌّ َٓتس ٣يًُؿاٚنات َتعسّز ٠ا٭ططافٚ .قس ُ
بتطبٝل اتؿاقٝأات دٛيأ ١ا٭ٚضدأٛاٚ .ٟتٗأسف املٓعُأ ١إىل ؼطٜأط ايتذأاض ٠ايسٚيٝأ١
عرب إهاز ْعاّ ػاض ٟزٚيَ ٞتعسز ا٭ططاف ٜعتُس عً ٢قأ ٣ٛايػأٛمَ ،أٔ خأٍ٬
إظاي ١ايكٛٝز اييت متٓع تأسؾل سطنأ ١ايتذأاض ٠بأني ايأسٖٚ ،ٍٚأ ٞتعتُأس عًأ ٢أضبعأ١
َباز ٨ضٝ٥ػ :ٖٞ ١ٝػاض ٠ز ٕٚمتٝٝع ،ؾطط ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا ،١ٜػاض ٠سطَٔ ٠
خأأ ٍ٬ايتؿأأاٚض ،تعاَأأٌ ػأأاض ٟبؿأأؿاؾٚ ١ٝاغأأتكطا ٤يًتعأأطف عًأأَ ٢أأا غأأٝشسخ يف
(.)1

املػتكبٌ ايكطٜب

َٛ - 1قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢ايؿبه١
http://www.wtoarab.org/Arabic Country_Members.aspx
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أهداف امليظنة
تٗسف َٓعُ ١ايتذاض ٠إىل:
 )1ايتؿاٚض يهُإ ايتشطض ايتسضه ٞيًتذاض.٠
 )2ؼكٝل ؾطم ايتهاؾ ٪بني اؿكٛم ٚايٛادبات.
 )3ططح املبازضاتٚ ،تبين املٛقـٚ ،إزاض ٠املؿاٚنات.
 )4قٝاغ ١ايكطاضاتٚ ،إْؿاش ا٫تؿاقات اؾسٜس ٠بني ايس.ٍٚ
 )5ضعا ١ٜايتهت٬ت ا٫قتكازٚ ،١ٜايتشايؿات اإلغرتاتٝذ ١ٝيف املٓعُ.١
ٚتػط ٞاملٓعُ ١بأسهاَٗا ٚاتؿاقٝاتٗا فا٫ت ٚأْؿطَ ١تٓٛع ١أنجط مما
ناْت تػط ٘ٝاتؿاق ١ٝاؾات :ٖٞٚ ،ػاض ٠ايػًع ٚعسزٖا 71772غًعٚ ،١ؼهُٗا
اتؿاق ١ٝإٍ(ٚ ،)GATTػاض ٠اـسَاتٚ ،تؿٌُ  12قطاعاً ضٝ٥ػٝا 155ٚ ،قطاعاً
ؾطعٝاًٚ ،سكٛم املًه ١ٝايؿهط ١ٜاملتكً ١بايتذاضٚ ،٠تته َٔ ٕٛأضبع اتؿاقٝات
ضٝ٥ػ َٔ ١ٝخ ٍ٬اتؿاق ١ٝايأ(ٖٚ ،)TRIPSص ٙا٫تؿاقٝات ايج٬خ ٖ ٞقٛض
اتؿاقٝات َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .)WTO( ١ٝمما ٜػاعس يف ؼكٝل أٖساف
املٓعُ ١أْٗا تتشهِ يف  َٔ %89إمجاي ٞايتذاض ٠ايعامل َٔ %90ٚ ،١ٝسطن ١ضٚ٩ؽ
ا٭َٛاٍ املػتجُط َٔ % 93 ٚ ،٠غٛم ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات،نُا أْٗا
تػتشٛش عً َٔ %97 ٢بطا٤ات ا٫خرتاعاتٚ ،سكٛم املًه ١ٝايؿهطٜٚ ،١ٜؿهٌ سذِ
اـسَات املايٚ ١ٝايتأَني يف ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ َٔ % 92 ١إمجايٞ
اـسَات يف ايعاملَ َٔ %88ٚ ،ؿرتٜات ايعامل َٔ ايطاقٚ ١ا٭ملٓٚ ّٛٝاؿسٜس
ٚايبرت ٚنُٝاٜٚات(.)2
أَا ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُٓعُ ١ؾٝشت ٟٛعً ٢أنجط َٔ  60اتؿاقَٚ ١ٝبسأ
ًَٚشل َٚصنط ٠تؿاِٖ ،أُٖٗا ( )28اتؿاقَ ١ٝتعسز ٠ا٭ططاف ،تؿٌُ فاٍ
ايػًع :ايعضاع ،١املٓػٛدات ٚامل٬بؼ ،ايعٛا٥ل ايؿٓ ١ٝأَاّ ايتذاض ،٠ايكش١

 -2عبس ايؿتاح اؾباي .ٞزٚض ٠أٚضدٛاٚ ٟايعامل ايجايح  -سػاب ايطبح ٚاـػاض ،٠فً ١ايػٝاغ ١ايسٚي،١ٝايعسز ،118أ
.
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ٚايكش ١ايٓبات ،١ٝايؿشل قبٌ ايؿشٔ ،ؾٗازات املٓؿأ ،تطاخٝل ا٫غترياز،
اإلدطا٤ات ايٛقا ١ٝ٥اـاقَ ،١هاؾش ١اإلغطام ،ايتذاضٚ ،٠يف فاٍ اـسَات
ٚا٫تؿاقٝاتٚ ،نصيو فاٍ سكٛم املًه ١ٝايؿهط ١ٜاملتكً ١بايتذاضٚ ٠غريٖا.
ٚعسز ا٭عها ٤يف املٓعُ ١ست ٢أنتٛبط  152 ّ2009زٚيَٗٓ ،١ا  127زٚي١
ناْت أعها ٤يف اتؿاق ١ٝاؾات 23ٚ ،زٚي ١اْهُت ؾُٝا بعس ٚؾل أغًٛب
ايتؿاٚضٚ ،آخط زٚيتني اْهُتا قبٌ تٛقٝع املًُهُٖ ١ا ْٝباٍ ٚنُبٛزٜا.
ثاْ ٝأأا ٖٝه أأٌ املٓعُ أأٚ ١عه أأٜٛتٗا ٜ :عت أأرب امل أأ٪متط اي أأٛظاضMinisterial ( ٟ
 )Conferenceاي أأص ٟميج أأٌ ؾ ٝأأ٘ ٚظضا ٤ايتذ أأاضٚ ٠ا٫قتك أأاز يف اي أأس ٍٚا٭عه أأا٤
أعً ٢غًط ١يف املٓعُٜٓٚ ،١عكس نأٌ غأٓتنيٜٚ ،عُأٌ نشهَٛأ ١يًعأامل يف فأاٍ
ايتذ أأاضٚ .٠يًُٓعُ أأ ١فً أأؼ ع أأاّ (ٜ )General Councilك أأَ ّٛك أأاّ امل أأ٪متط
ايٛظاض ٟيف ساي ١عسّ اْعكازٚ ،ٙأَاْ ١عاََٚ ،١سٜط عأاّٜٚ .تؿأطع َأٔ اسًأؼ ايعأاّ
ث٬ثأأ ١فأأايؼ ضٝ٥ػأأٖ ،١ٝأأ ٞفًأأؼ ايتذأأاض ٠يف ايػأأًعٚ ،يف اـأأسَاتٚ ،فًأأؼ
خأأام بأأا٭َٛض ايتذاضٜأأ ١املتعًكأأ ١عكأأٛم املًهٝأأ ١ايؿهطٜأأٜٚ ،١تبأأع ٖأأص ٙاسأأايؼ
عس ٜأأس َ أأٔ ايًذ أأإٚ .هتُ أأع اسً أأؼ ايع أأاّ عً أأ ٦ٖٝ ٢أأتني ٦ٖٝ :أأ ١دٗ أأاظ ملطادع أأ١
ايػٝاغأأات ايتذاضٜأأَٚ ١تابعأأ ١املطادعأأات ايعازٜأأ ١يًػٝاغأأات ايتذاضٜأأ ١يهأأٌ زٚيأأ،١
 ١٦ٖٝٚدٗاظ يؿأض املٓاظعأات ايتذاضٜأَٚ ،١تابعأ ١إدأطا٤ات سػأِ املٓاظعأاتٜٛٚ .دأس
ساي ٝأاً اثٓتأأا عؿأأط ٠زٚيأأ ١عطبٝأأ ١عهأأًٛا يف املٓعُأأٖ ١أأ( :ٞاملػأأطبٚ ،تأأْٛؼَٚ ،كأأط،
َٛٚضٜتاْ ٝأأاٚ ،دٝب أأٛتٚ ،ٞايه ٜٛأأتٚ ،اإلَ أأاضات ايعطب ٝأأ ١املتش أأسٚ ،٠قط أأطٚ ،ايبش أأط،ٜٔ
ٚا٭ضزٕٚ ،عُأأإٚ ،املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛزٖٓٚ ،)١ٜأأاى  24زٚيأأ ١تؿأأاٚض يْ٬هأأُاّ
يًُٓعَُٗٓ ١ا أضبع ز ٍٚعطب( :ٖٞ ١ٝيبٓإٚ ،اؾعا٥طٚ ،ايػٛزإٚ ،اي.)ُٔٝ
ثايجأا قأأطاضات املٓعُأأ : ١تٛدأس َهاتأأب ا٭َاْأأ ١ايعاَأ ١ملٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايعاملٝأأ ١يف
دٓٝأـٜٚ ،طأغأأٗا املأسٜط ايعأأاّٚ .مبأأا إٔ ا٭عهأا ٤ؾكأأط ٖأأِ ايأصٜ ٜٔتدأأص ٕٚايكأأطاض،
ؾًٝؼ يٮَاْ ١سل اؽاش ايكطاضٚ .تتُجٌ ٚادباتٗا يف تعٜٚس اإلغٓاز ايؿأين ٚاملٗأين
يًُذأأايؼ ٚايًذأأإ املدتًؿأأٚ ،١تأأٛؾري املػأأاعس ٠ايؿٓٝأأ ١يًبًأأسإ ايٓاَٝأأَٚ ،١طاقبأأ١
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ٚؼً ٌٝايتطٛضات يف ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝتٛؾري املعًَٛات يًذُٗٛض ٚٚغا ٌ٥اإلعأ،ّ٬
ٚتٓعأأ ِٝاملأأ٪متطات ايٛظاضٜأأ .١نُأأا تأأٛؾط ا٭َاْأأ ١ايعاَأأ ١بعأأض املػأأاعس ٠ايكاْْٝٛأأ١
()3

يتػ ١ٜٛاملٓاظعاتٚ ،تكس ِٜاملؿٛض ٠يًشهَٛات ايطاغب ١يف اْ٫هُاّ يًُٓعُ.١

ضابعأاً :فأاٍ ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأ ١يًُٓعُأأ : ١تتهأُٔ فأاٍ ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأ ١يأأس٣
املٓعُأأ ١ث٬ث أأ ١قطاع أأات ٖأأ :ٞقط أأاع ايػ أأًعٚ ،قطأأاع اـ أأسَاتٚ ،قط أأاع اؾٛاْ أأب
املتكً ١بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهطٚ ،١ٜتعتُس اتؿاق ١ٝايتذأاض ٠يف اـأسَات
عًَ ٢بسأُٖ ٜٔاَ :بسأ ايٓؿاش يٮغٛام ايصٜ ٟتٝح يًؿطنات ايعاًَ ١يف قطاعات
اـسَات إَهاْ ١ٝعطض خسَاتٗا زاخٌ أ ٟزٚي ١عهأ ٛيف املٓعُأ ١نأُٔ نأٛابط
ٚقٛٝز َعَٚ .١ٓٝبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝايص ٟوعط ايتُٝٝع يف املعاًَ ١بني َكسَٞ
اـسَات يًُٛاطٓني ٚا٭داْب.
املبحح الجاىي  :اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية الفرص
والتحديات
اهلدف مً اىضناو املنللة مليظنة التجارة
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝبعس عؿط
غٓٛات َٔ املؿاٚناتٚ ،مت ايتٛقٝع عًٚ ٢ثا٥ل اْ٫هُاّ يف اسًؼ ايعَُٞٛ
يًُٓعُ ١خ ٍ٬دًػت٘ ا٫غتجٓا ١ٝ٥يف  9ؾٛاٍ ٖ1426أ املٛاؾل ْٛ 11ؾُرب،ّ2005
يتكبح املًُه ١ايعه ٛضقِ ( )149يف ايٓعاّ ايتذاض ٟايعاملٚ .)4(ٞتته ٕٛا٫تؿاق١ٝ
َٔ ث٬ث ١أدعا ٤تٓط ٟٛؼت ٚثٝك ١بطٚتٛن ٍٛاْ٫هُاّ يًُٓعُٜ ،١تُجٌ
اؾع ٤ا٭ َٔ ٍٚا٫تؿاق ١ٝيف دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع ايػًع ايعضاع١ٝ
ٚايكٓاعٚ ،١ٝعسزٖا ( )7177غًع ،١ؾُٝا ايتعَت املًُه ١بعسّ ضؾع ايػكٛف
اؾُطن ١ٝإ ٫بعس إدطاَ ٤ؿاٚنات دسٜسَ ٠ع ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ،١نُا
إٔ ايػكٛف اؾُطنْ ١ٝتذت عٔ َؿاٚنات ثٓا ١ٝ٥بني املًُهَ ١ع ايسٍٚ
 - 3عبس ايؿتاح اؾباي ،ٞاملطدع ايػابل ،م202
َٛ -4قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛتٖ1430١ٝأ
www.commerce.gov.sa
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ا٭عها ٤باملٓعُ ،١اْتٗت بايتٛقٝع عً 38 ٢اتؿاقا ثٓاٝ٥آٜٚ .ل اؾع ٤ايجاْٞ
َٔ ا٫تؿاق ١ٝعً ٢دسا ٍٚايتعاَات املًُه ١يف قطاع اـسَات ،ايص ٟوت ٟٛعً٢
( )12قطاعاً ضٝ٥ػٝاًْ )155( ٚ ،ؿاطاً ؾطعٝا )4( ٚ ً،ططم يتكس ِٜاـسَات ،غٛا٤
عرب اؿسٚز َجٌ تكس ِٜخسَات ا٫تكا٫ت ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ا٫غتٗ٬ى يف اـاضز،
َجٌ خسَات ايػٝاس ١أ ٚايتعً ِٝأ ٚايع٬ز ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ايتٛادس ايتذاض ،ٟأٟ
ا٫غتجُاض يف ايساخٌٚ ،إْؿا ٤ايؿطنات املدتًط ،١إناؾ ١إىل تكس ِٜاـسَات
َٔ خ ٍ٬سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝني بتٛؾري ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝيتكسِٜ
اـسَات باملًُه.١
ٖٚص ٙاؾسا َٔ ٍٚأنجط ايٛثا٥ل تعكٝساً ،ملا ؼت َٔ ٜ٘ٛططم ؾا٥ه ١ملعاؾ١
قهاٜا ايػعٛزٚ ٠ا٫غتجُاض ا٭دٓيبٚ ،ؾتح ا٭غٛام احملً ١ٝملكسَ ٞاـسَات
ا٭داْب ؼت إطاض ايٓؿاش يٮغٛامٚ ،تطبٝل َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
ٜٚعس تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ  ٖٛٚاؾع ٤ايجايح َٔ ا٫تؿاقٚ ،١ٝوت ٟٛعً)316( ٢
ؾكط ٠تؿطح ايػٝاغات ايتؿطٜعٚ ١ٝايٓعاَٚ ١ٝا٫غتجُاضٚ ١ٜا٫قتكاز١ٜ
ٚايتذاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝايكشٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝباملًُه .١نُا وت ٟٛعً٢
ايتعاَات املًُهٚ ١ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا َٔ خ ٍ٬املؿاٚنات َتعسز٠
ا٭ططاف َع ؾطم ايعٌُ ٚعسزٖا ( )52ؾطٜكا ميجً ٕٛايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ،١
ٚعسزٖا ( )148زٚي ،١تؿهٌ ػاضتٗا ايعاملَ ١ٝا ْػبت٘ ( َٔ )%89فُٛع ايتذاض٠
ايسٚيٚ .١ٝتعس ا٫يتعاَات دع٤اً َٔ تهايٝـ اْ٫هُاّ .أَا ا٫غتجٓا٤ات ؾَٗٔ ٞ
َهاغب٘ٚ .عسز ا٫يتعاَات اييت ٚضزت يف تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ ( )58ايتعاَاًٚ ،سكًت
عً )59( ٢اغتجٓا ،ً٤ؾُٔ ا٫يتعاَات تطبٝل اتؿاقٝات املٓعَُ ١تعسز ٠ا٭ططاف
ؼت َبسأ ا٫يتعاّ ايؿاٌَ املٛسسٚ ،اإلبكا ٤عً ٢ايػٝاغات ايٓكسٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚايهطٜبٚ ١ٝأغعاض قطف ايعُ٬ت ٚايتش٬ٜٛت .أَا أِٖ ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت
عًٗٝا املًُه ،١ؾٗ ٞاغتدساّ َبسأ ايٓؿاش ايتسضه ٞيٮغٛام يف ظٜاز ٠ضأؽ املاٍ
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ا٭دٓيب املػتجُط يف ْؿاط اـسَاتٚ ،اغتجٓا ٤املًُه َٔ ١تطبٝل اتؿاق١ٝ
املؿرتٜات اؿه ;١َٝٛيهْٗٛا اتؿاق ١ٝقسٚز ٠ايعه.١ٜٛ
اْهُت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل املٓعَُ ١تأخطاً ،مما أز ٣إىل ظٜاز ٠أعبا٤
اْ٫هُاّٚ ،تؿاقِ ؾطٚط َٚتطًبات ايعه ،١ٜٛإىل داْب اْتٗا ٤املطٚ ١ْٚاملسز
اْ٫تكايٚ ١ٝاملعاٜا ايتؿه ١ًٝٝاييت ناْت تعط ٢يًس ٍٚيرتغٝبٗا يْ٬هُاّ
يًُٓعُ ١خَ ٍ٬س ٠ايتأغٝؼٚ )5(.نإ غطٜبا إٔ تبك ٢املًُه ١خاضز ايٓعاّ ايصٟ
ُٜٓاز ٣بتشطٜط ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝضغِ ضٜاز ٠املًُه ١يف تطبٝل ا٫قتكاز اؿط ،مما
ًٖٗ٪ٜا إىل إٔ ته َٔ ٕٛأٚا ٌ٥ايس ٍٚا٭عها ،٤سٝح تتادط املًُه ١عاملٝاً بٓػب١
( َٔ )%70إْتادٗاْ ٖٞٚ ،ػب ١أنجط مما تتادط ب٘ ايعسٜس َٔ ايس ٍٚا٭عها ٤يف
املٓعُ .١نُا إٔ املٓعُ ١غست احملؿٌ ايسٚي ٞايص ٟىطط ٜٓٚؿص ايػٝاغات
ايتذاضٚ ١ٜا٫قتكازٚ ١ٜاملاي ١ٝايعاملٚ .١ٝسٝح إٕ املٓعُ ١تٛؾط َباز ٨ايٓؿاش
يٮغٛام ز ٕٚمتٝٝعٚ ،نُٔ نٛابط تٓطبل عً ٢اؾُٝع بايتػا .ٟٚؾُٔ ا٭دس٣
إٔ تػتػٌ ؾطم ؾتح أغٛام ( )148زٚي ١أَاّ ايكازضات ايٛطٓ ،١ٝاييت غتعاٌَ
َعاًَ ١غري متٝٝع ،١ٜعٛناً عٔ إثاض ٠املداٚف َٔ ؾتح ا٭غٛام ،أَاّ ايٛاضزات
ا٭دٓب َٔ ١ٝغًع ٚخسَات.
ٚتٗسف املًُه َٔ ١اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١إىل بٓا ٤تهت٬ت اقتكازَ ١ٜع ايسٍٚ
شات املكاحل املؿرتنٚ .١ي٬غتؿاز َٔ ٠اغتجٓاٖ ٤ص ٙايتهت٬ت َٔ تطبٝل َبسأ
سل ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعا .١ٜأ ٟإٔ املعاٜا ٚا٫يتعاَات اييت تتشكل يف ٖصٙ
ايتهت٬ت  ٫متٓح يًس ٍٚخاضز ٖص ٙايتهت٬ت ،ضغِ عهٜٛتٗا يف املٓعُٚ .١قس
اعتُست َتطًبات اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل املٓعُ ١عً ٢ث٬ث١
قاٚض ضٝ٥ػ ،١متت َطاسًٗا َتعآََ ١ع عًُٝات اإلق٬ح ا٫قتكاز ٟيف املًُه.١
ؾاحملٛض ا٭( ٍٚاملؿاٚنات ايجٓا )١ٝ٥سٝح اتؿكت املًُه ١بؿهٌ ثٓاَ ٞ٥ع  38زٚي،١
اْتٗت بايتٛقٝع ايجٓاَ ٞ٥ع نٌ زٚي ١يًٓؿاش يًػٛم يف قطاع ٞايػًع ٚاـسَات.
 - 5قُس غعس ٚاؾطف 101.غ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاضَ ،٠عٗس احملرتؾٖ1427 ،ٕٛأ م
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ٚاحملٛض ايجاْ( ٞاملؿاٚنات عسٜس ٠ا٭ططاف) ٚتهُٔ ٖصا احملٛض تكطٜط ؾطٜل
ايعٌُٚ ،بطتٛن ٍٛاْ٫هُاّ ،سٝح مت ا٫تؿام بني املًُه 52ٚ ١زٚي ١بٗصا ايؿإٔ.
ٚاحملٛض ايجايح (املؿاٚنات َتعسز ٠ا٭ططاف) ٚتهُٔ ٖصا احملٛض إدطاَ ٤ؿاٚنات
بني املًُهٚ ١ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ ،١تهُٓت املؿاٚنات ايتعس٬ٜت يف
ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح َٚس ٣تٛاؾكٗا َع ٖص ٙايس.ٍٚ
ٚقس تهُٓت ٚثا٥ل اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝا٫يتعاَات
ٚا٫غتجٓا٤ات يف اؾسا ٍٚاملٛسس ٠يكطاع ايػًع ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝاؾساٍٚ
املٛسس ٠يكطاع اـسَاتٚ ،تكطٜط ؾطٜل ايعٌُ ٚبطٚتٛن ٍٛاْ٫هُاّٚ .تتهُٔ
ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص ١ٜايكازض ٠باملًُه )6(١املٓاؾػ ١بني ايؿطنات ايٛطٓ١ٝ
ٚا٭دٓب ;١ٝمما وتِ ٚنع إغرتاتٝذ ١ٝبعٝس ٠املس ،٣يتشػني ا٭زا ٤ا٫قتكازٟ
يًؿطنات ايٛطٓ ١ٝيف كتًـ ايكطاعات اـسَ ١ٝيطؾع نؿا٤تٗاٚ ،ظٜاز٠
قسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝملٛادٗ ١ايتشسٜات ٚاملٓاؾػ ١احملًٚ ١ٝايسٚي ،١ٝخاق ١يف ن٤ٛ
ايٓتا٥ر املرتتب ١عً ٢اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل .١ٝيصيو مت إعساز
خط ١إغرتاتٝذ ١ٝيًتدكٝل بٗسف ضؾع نؿا ٠٤ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز٠
ايؿطم ايٛطٓ ١ٝا٫غتجُاض ١ٜيًكطاع اـامٚ ،تطؾٝس اإلْؿام ايعاّٚ ،ؽؿٝض
أعباَٝ ٤عاْ ١ٝايسٚيٚ ،١اعتُاز أغايٝب ايتؿػ ٌٝاملجً ٢يًُطاؾل اـسَٚ .١ٝيف
إطاض ٖص ٙا٭ٖساف اعتُست املًُهَٗٓ ١ذ ١ٝايتدطٝط اإلغرتاتٝذ ٞيًتدكٝل
عً ٢املس ٣ايبعٝس اغتٓازاً إىل ايسضاغات املػتكبً ١ٝاييت متت مبؿاضن ١قً١ٝ
ٚزٚي ١ٝغاِٖ ؾٗٝا ايكطاع اـامٖٚ ،سؾت إىل ٚنع غًػً َٔ ١ايتكٛضات سٍٛ
َػاضات ايُٓ ٛاملتاس ١يف ظٌ ايٓعط ٠املػتكبً ١ٝايؿاًَ ١عً ٢قعٝس ا٫قتكاز
ايهً.ٞ

 - 6عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين ،ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط١ٜ٩
املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛزٚ ، ٟظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط  ،ّ2002م12

0

هجلت األنذلس للعلوم االجتواعيت والتطبيقيت

344

العذد العاشر الوجلذ ( )5نوفوبر 3102م

د /هدوذ باطويح  ،د/خوذ الطساى ،د/فضل عبذالكرين

آثار انضوام الوولكت لونظوت التجارة العالويت

ا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُه١
سعٝت املًُه ١يف اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢بعض ا٫غتجٓا٤ات
يف بعض ايكطاعات نايتاي:ٞ
 )1قطاع ايػًع :مت َٓع اغترياز ايػًع احملطَ 65 ٖٞٚ ،١غًع ،ً١متجٌ اـُٛض
بأْٛاعٗاًٚ ،ؿ ّٛاـٓعٜط َٚؿتكاتٗاًٚ ،ؿ ّٛايهؿازعًٚ ،مجٝع ا٭غص١ٜ
احملت ١ٜٛعً ٢زَا ٤اؿٛٝاْاتٚ ،عسّ قب ٍٛأ ٟضغ ّٛمجطن ١ٝعًٗٝا ،ست٢
ٚي ٛناْت َطتؿع ١دساً.
 )2قطاع اـسَات :مت اغتجٓا ٤أسس اـسَات ايطٝ٥ػ ١ٝاملػُا ٠غسَات أخط،٣
ٚعسزَا َٔ اـسَات ايؿطع ١ٝ٭غباب زٚ ١ٜٝٓأخ٬قٚ ١ٝأَٓٚ ١ٝقش ١ٝاغتٓازًا
إىل ايؿكط ٠ضقِ ( َٔ )14اتؿاق ١ٝاؾات  َٔٚ .GATSأِٖ ايٓكاط يف شيو:
أ  -مل ٜتِ ؾتح خسَات ايٓؿط ٚاملطابع ٚاإلْتاز ايػُٓٝاٚ ٞ٥ايتًؿعْٜٞٛ
ي٬غتجُاض ا٭دٓيب يف خسَات ا٭عُاٍ ايػُعٚ ١ٝايبكط.١ٜ
ب  -مت سذب أْؿط ١قا٫ت ايكُاضٚ ،ايباضات ٚا٭ْس ١ٜايً َٔ ١ًٝٝاـسَات
ايجكاؾٚ ١ٝايرتؾٚ ١ٝٗٝايطٜان ١ٝاييت تكٓـ نُٔ ْؿاط ؾطعٜ ٞػُ٢
ايتػًٚ ،١ٝمل ٜؿتح غ ٣ٛخسَات اؿسا٥ل ايعاَٚ ١املٓتعٖات َٔ اـسَات
ايرتؾ.١ٝٗٝ
ز  -مت اغتجٓا ٤اـسَات ا٫دتُاع َٔ ١ٝايكشٚ ١اـسَات شات ايع٬ق;١
ؿػاغٝتٗا يف فتُع املًُه ١احملاؾغ.
ز  -مل ٜتِ ؾتح خسَات اؿر ٚايعُط ٠يػري ايػعٛزٜني.
 - ٙمت ؾتح ْؿاط ايتأَني يف اـسَات املاي ١ٝأَاّ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ٚؾل
ْعاّ ايتأَني ايتعا.ْٞٚ
ٜ - ٚتِ تكس ِٜاـسَات ايطٝ٥ػٚ ١ٝايؿطع ١ٝؾُٝع املػتجُطٚ ٜٔؾل ا٭ْعُ١
ٚايهٛابط ٚاإلدطا٤ات احملً.١ٝ
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بسؾع ايهطا٥ب املكطض ٠عً ٢أضباح املػتجُط ٜٔا٭داْب ،أَا

املػتجُط ٜٔايػعٛزٜني ؾعً ِٗٝزؾع ايعنا ٠ؾكطَ ،اعسا ا٫غتجُاض يف ايػاظ
ٚإْتاز ايعٜت ٚاملٛاز اهلٝسضٚنطب ،١ْٝٛؾإٕ اؾُٝع ىهع يٓعاّ ايهطٜب.١
 )3قطاع سكٛم املًه ١ٝايؿهطٜ : ١ٜككس باملًه ١ٝايؿهطَٓ ١ٜح أقشاب ا٭ؾهاض
اؿل يف متًهٗا ٚا٫غتؿاز ٠املازَٗٓ ١ٜا عٔ ططٜل محاٜتٗا خَ ٍ٬س٠
َعَٓٚ ،١ٓٝع اٯخط َٔ ٜٔايتعس ٟعًٗٝا زَٛ ٕٚاؾك ١أ ٚتطخٝل َٔ َايهٗا،
ٚقس قاضت إسس ٣فا٫ت ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝخَ ٍ٬ؿاٚنات دٛي١
ا٭ٚضدٛا ،ٟاييت اْتٗت بإعَٓ ٕ٬عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيف َطانـ،
ٚتهُٗٓٝا اتؿاق ١ٝاؾٛاْب املتكً ١بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهط.١ٜ
ٚتٓشكط ٖص ٙا٫تؿاق ١ٝيف فا٫ت مثاْ :ٖٞ ١ٝسكٛم امل٪يـ ٚاؿكٛم
املتعًك ١بٗا ،ايعَ٬ات ايتذاض ،١ٜامل٪ؾطات اؾػطاؾ ،١ٝاملعًَٛات ايػط١ٜ
(ا٭غطاض ايتذاض ،)١ٜايُٓاشز ايكٓاعَٚ ،١ٝس ٠اؿُا ١ٜاملكسض ٠بعؿط غٓٛات،
ٚبطا٤ات ا٫خرتاعَٚ ،س ٠محاٜتٗا  20غٓ ،١ايتكُُٝات ايتدطٝط ١ٝيًسٚا٥ط
املتهاًََٚ ،١س ٠اؿُا ١ٜاملكسض ٠بعؿط غٓٛات ،ا٭قٓاف ايٓباتَٚ ،١ٝس٠
محاٜتٗا بني 25- 20غٓٚ .١قس تعٗست املًُه ١إٔ تًتعّ باتؿاقَٓ ١ٝعُ١
ايتذاض ٠س ٍٛا٭ٚد٘ ايتذاض ١ٜاملتعًك ١عكٛم املًه ١ٝايؿطزٚ ،١ٜإٔ تٓتُٞ
يعس ٠اتؿاقٝات زٚي ١ٝس ٍٛاملًه ١ٝايؿهط َٔ ١ٜنُٓٗا َعاٖست ٞباضٜؼ
ٚبريٕ .أقًشت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜنًٝا ْعاَٗا ايتؿطٜعٞ
ٚإدطا٤اتٗا اإلزاض ١ٜؿُا ١ٜاؿكٛم ايؿهطٚ ،١ٜدعًٗا َتٛاؾكَ ١ع اتؿاق١ٝ
تطبؼٚ .ايتعَت املًُه ١بتطبٝل قٛاْني محا ١ٜاملًه ١ٝايؿطز ١ٜيف قانُٗا
ٚامل٪غػات اؿهٚ ١َٝٛاإلزاض ١ٜاملػٛ٦ي.١
ٚاؽص َهتب بطا٤ات ا٫خرتاع يف املًُه ١إدطا٤ات دٖٛط ١ٜيًتكًَٔ ٌٝ
ايعٓاقط املعٝك ١يًكاْ َٔ .ٕٛنُٔ شيو ظٜاز ٠دٖٛط ١ٜيف عسز َسقكٞ
بطا٤ات ا٫خرتاعٚ .ايتعَت املًُه ١عُاَ ١ٜعًَٛات اختباض املٛاز ايكٝس١ْٝ٫
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ٚايعضاعٚ ١ٝايهُٝا ١ٜٚاييت تكسَٗا ايؿطنات يًشك ٍٛعًَٛ ٢اؾك١
ايتػٜٛل.
 )4قطاع ايعضاعٚ : ١اؾكت املًُه ١عً ٢إزخاٍ ؼػٓٝات يف تٓؿٝصٖا إدطا٤ات
ايكش ١ايٓباتٚ ،١ٝنُٔ شيو َتطًبات َس ٠ايتدعٚ ٜٔاإلدطا٤ات ا٭خط٣
اييت أعاقت يف املان ٞايهجري َٔ ايكازضات ايسٚي ١ٝيًًُهٚ .١ؾُٝا ٜتعًل
بايتعطٜؿات اؾُطن ١ٝغتك ّٛاملًُه ١بتكٝٝس أنجط َٔ  َٔ %90تعطٜؿاتٗا
اؾُطن ١ٝعسٚز  %15أ ٚأقٌٚ .75غته َٔ %75ٕٛايٛاضزات ايعضاع ١ٝيًًُه١
َؿُٛي ١باملعس٫ت ايسْٝا يًهطا٥ب .سٝح غٝهَ ٕٛعسٍ ايتعطٜؿات َكٝساً
عسٚز .%7
 )5ايكش ١ايٓباتٚ ١ٝاؿٛٝاْ : ١ٝأيػت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜسعط اغترياز
ا٭بكاض َٓٚتذات ايًش ّٛاييت دا٤ت َٔ سٛٝاْات مت سكٓٗا بٗطَْٛات
ايُٓٚٚ .ٛاؾكت عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿس ا٭قك َٔ ٢كًؿات اهلطَْٛات
ايكٓاعَ ١ٝتطابكاً َع املكاٜٝؼ ايسٚي.١ٝنُا أيػت َٓع اغترياز ايطٛٝض
اؿ( ١ٝايسداز بعُط ٚ ّٜٛاسس)ٚ .أيػت نصيو سعط اغترياز املٓتذات
ايػصا ١ٝ٥اييت ٜكٌ عُطٖا عٔ ْكـ املس ٠املتبكْ٫ ١ٝتٗا ٤ايك٬س .١ٝنُا
أعًٔ عٔ قب ٍٛاملًُه ١يًتٛاضٜذ اييت ٜهعٗا املكٓع عً ٢عًب املٛاز ايػصا،١ٝ٥
َ ٖٛٚعٝاض َعرتف ب٘ زٚيٝاً باغتجٓا ٤املٛاز ايػصا ١ٝ٥ايػطٜع ١ايتًـ ٚأغص١ٜ
ا٭طؿاٍ.
 )6ايػًع ايكٓاع :١ٝغتكًل ايتعطٜؿات عً ٢ايبها٥عٚ ،بايتاي ٞغتشكل
ايؿطنات ا٭دٓبَ ١ٝعٜس َٔ سط ١ٜايٛق ٍٛيًػٛم ايػعٛزٚ .ٟقس ٚاؾكت
املًُه ١عً ٢اْ٫هُاّ ٫تؿاق ١ٝاملعًَٛات ايتكٓ ،١ٝاييت تًعّ إيػا ٤ايتعطٜؿات
عً ٢أدٗع ٠ايهُبٛٝتطٚ ،أؾبا ٙاملٛق٬تٚ ،غريٖا َٔ املٓتذات املعًَٛات.١ٝ
ٚغٝتِ إيػا ٤مجٝع ايتعطٜؿات عً ٢املٛاز ايكٝس ١ْٝ٫املػتٛضزٚ .٠غتطبل
املًُهَ ١عس٫ت ايتعطٜؿ ١املكط ٠يف ا٫تؿاق ١ٝس ٍٛاملٛاز ايهُٝا .١ٜٚنُا
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ٚاؾكت املًُه ١عً ٢تكٝٝس مجٝع ايطغٚ ّٛايهطا٥ب عً ٢ايػًع ايكٓاع١ٝ
عٓس ايطقِ قؿط.
 )7املكاضف  ٚايتأَٓٝات  :يًُكاضف ا٭دٓب ١ٝتأغٝؼ ؾطٚع هلا عً ٢أغاؽ ضأؽ
املاٍ ايعاملٚ ،ٞغريتؿع ايػطا ٤اؿاي ٞؿك ١ضأؽ املاٍ إىل  .%60مت تكسِٜ
نُاْات يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبعسّ املعاًَ ١ايتُٝع ،١ٜأ ٚنُا تػُ ٢املعاًَ١
ايٛطٓ .١ٝمسشت املًُه ١يؿطنات ايتأَني بإقاَ ١ؾطٚع هلا يف املًُه،١
ٚتأغٝؼ ؾطنات ميًه ٕٛؾٗٝا  َٔ %60ضأؽ َاهلا.
 )8ا٫تكا٫ت  :ايتعَت املًُه ١عط ١ٜايٛق ٍٛيًػٛم ايػعٛز ،ٟزٚ ٕٚنع أٟ
ؾطٚط عً ٢ػٗٝعات اـسَات ايعابط ٠يًشسٚزٚٚ .اؾكت عًٚ ٢ضق ١قازض٠
َٔ املٓعُ ١تٜ٪س ايتٓاؾؼ يف فاٍ ا٫تكا٫ت.
 )9قطاع ايطاق : ١قسَت املًُه ١فُٛع َٔ ١ا٫يتعاَات  ،أغؿطت عٔ ؾتح
غٛم ايطاق ١بؿهٌ نبري تتعًل باغتهؿاؾات ايٓؿط ٚايػاظ ٚتطٜٛطٖا،
ٚخطٛط أْابٝب ْكٌ ايٛقٛز ٚاإلزاضٚ ٠ا٫غتؿاضات ٚا٫ختباضات ايؿٓ١ٝ
ٚإق٬ح ا٭دٗعٚ ٠املعسات.
 )10خسَات ايتذاض : ٠تعٗست املًُه ١بتشػٔ سطٚ ١ٜق ٍٛخسَات املٗٔ ٚػاض٠
ا٭عُاٍ َٔ ،شيو احملاَني ٚاملٗٓسغني ٚاحملاغبني ٚا٫غتؿاضٜني ٚا٭طبا٤
ٚايعاًَني يف قػِ ايتػٜٛل ،سٝح ٜسؾع فٗع ٚا٭عُاٍ يف املًُهَٔ %75 ١
ضأؽ املاٍ املطًٛبٚ .قسَت املًُه ١ايتعاَات يف فاٍ اؿاغٛب ٚاـسَات
املطتبط ١ب٘ ،تػُح باغتجُاض ضٚ٩ؽ أَٛاٍ أدٓب ١ٝبٓػبٚ .%100 ١غٝتِ ؼطٜط
قطاعات َبٝعات اؾًُٚ ١ايتذع ٚ ١٥اإلعؿا٤ات.
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ايؿطم ٚايتشسٜات ْ٫هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض٠
تتادط املًُه ١عاملٝاً بٓػبْ َٔ )%70( ١اػٗا احملً ٞاإلمجاي ٖٛٚ ،ٞأنجط مما
تتادط ب٘ ايعسٜس َٔ ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُٚ .١قس اغتطاعت املًُه ١إٔ ؼكل
َهاغب نجري َٔ ٠اْهُاَٗا يًُٓعُ ١عً ٢املػتٜٛني ايساخًٚ ٞاـاضد٫ٚ ،ٞ
ؾو إٔ تًو املهاغب قاط ١بعسز َٔ ايتهايٝـ ميهٔ إهاظُٖا يف ايٓكاط
()7

ايتاي١ٝ

 )1املهاغب :
أ  -غٝتٛغع ْطام ايتبازٍ ايتذاض ٟبني املًُهٚ ١ايس ٍٚا٭عهاٚ ٤غٓٝؿتح
اقتكاز املًُه ١عً ٢ا٫قتكاز ايعامل ٞبؿهٌ أنرب ،عٝح تتُهٔ ايكازضات
ايػعٛز َٔ ١ٜايٓؿاش بػٗٛي ١إىل أغٛام ايس ٍٚاﻷعها ٤يف املٓعُ ،١ﻷٕ
ايطغ ّٛاؾُطن ١ٝغتهَٓ ٕٛدؿه ١أًَ ٚػاَ ٠ع عسّ ايتُٝٝع يف املعاًَ١
بٗٓٝا ٚبني َٓتذات أ ٟزٚيٚ ،١عًٖ ٢صا ؾإٕ ايكازضات ايػعٛز ١ٜغٛف تعزاز
إىل اﻷغٛام ايعاملٚ ،١ٝنأَجً ١عً ٢شيو ؾإٕ ايكني اضتؿعت قازضاتٗا
مبكساض  %20غٜٓٛاً ٚعُإ ٚ %15ا٭ضزٕ  %10بعس زخٖ ٍٛص ٙايس ٍٚإىل
املٓعُ.)8(١
ب  -غتشػٔ عه ١ٜٛاملًُه ١يف املٓعَُٓ َٔ ١ار ا٫غتجُاضٚ ،غتسعِ بطْاَر
اﻹق٬ح ا٫قتكاز ٟايص ٟتٓؿص ٙاؿه ١َٛسايٝاً ،٭ْٗا غتذس ْؿػٗا ًَعَ١
بتطبٝل َباز ٨املٓعُ ١نُبسأ ايؿؿاؾٚٚ ،١ٝنٛح ا٭ْعُٚ ١اإلدطا٤ات،
ٚتٛؾري اؿُا ١ٜاي٬ظَ ،١نُا غ٪ٝز ٟتطبٝل ا٫تؿاق ١ٝاملتعًك ١با٫غتجُاض
إىل خًل ايعطٚف ؾصب ايتسؾكات ا٫غتجُاض .١ٜسٝح تؿٝس زضاغات
(اْٚ٫هتاز) إٔ أغًب ا٫غتجُاضات ايعامل ١ٝتتذ٘ إىل ايس ٍٚا٭عها ٤يف َٓعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝملا ٜؿرتض ؾٗٝا َٔ أغٛام سطٚ ٠تؿطٜعات سسٜج .١يصا َٔ
 - 7مسري ايًكُآَْ .ٞعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝآثاضٖا ايػًٝب ١ا٫هاب ١ٝعً ٢أعُايٓا اؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝبايس ٍٚاـًٝذ١ٝ
ٚايعطب ،ّ2004،١ٝم3
 - 8إبطاٖ ِٝبٔ ْاقط ايٓاقطَٓ.عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝآثاضٖا ايجكاؾَٛٚ ١ٝقـ املًُهَٗٓ ١ا ٖ1427أ ز.ت  .م8
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املتٛقع تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب ١ٝيًػٛم ايػعٛزٚ .ٟقس بسأ ٖصا ايتطٛض يف
ايعٗٛض خ ٍ٬ايٓكـ ا٭ٖ َٔ ٍٚصا ايعاّ ( ،)ّ2005نُا أنس شيو تكطٜط
اْٚ٫هتاز يًعاّ  ،ّ2005ايص ٟاستًت ؾ ٘ٝاملًُهَ ١هإ ايكساض ٠بني ايسٍٚ
ايعطب ١ٝيف فاٍ دصب ا٫غتجُاض.
ز  -غٝػتؿٝس املػتًٗو َٔ اْ٫هُاّ إش تتٛؾط أَاَ٘ خٝاضات أنرب َٔ ايػًع
ٚاـسَات ،بأغعاض أقٌٚ ،دٛز ٠أعًٚ ،٢غتعٜس ثكت٘ يف ايػًع املتٛؾط ٠اييت
غٓٝشػط عٓٗا ايػـ ايتذاضٚ ٟايتكًٝس ٚايت٬عب باﻷغعاض ،سٝح ؽهع
ايػًع احملًٚ ١ٝاﻷدٓب ١ٝإىل قٛاعس ٚنٛابط ق َٔٚ .١ٜٛدٗ ١أخط ٣ؾإٕ
إنؿا ٤املعٜس َٔ اْ٫ؿتاح عً ٢ايػٛم ايػعٛز ٟأَاّ ايػًع ٚاـسَات
اﻷدٓبٜ ١ٝعذٌ بعًُ ١ٝاـكدكٚ ١تععٜع َٓار املٓاؾػ ١مما وػٔ
اإلْتادٚ ١ٝىؿض ا٭غعاض.
ز  -غٝعٜس ؾتح اﻷْؿط ١اـسَ ١ٝي٬غتجُاض ا٭دٓيب َٔ نؿا ٠٤ا٫قتكاز
ايػعٛزٜٚ ،ٟهُٔ تسؾل اﻷَٛاٍ ٚايتكٓٚ ١ٝاـرب ٠يف ٖص ٙاـسَات،
ٜٚهاعـ ايك ١ُٝاملهاؾ ١احملًَٚ .١ٝجاٍ يصيو ايك ١ُٝاملهاؾ ١يف أغٛام
ايكني ٚا٭ضزٕ َٔ تسؾل ا٫غتجُاض ا٭دٓيب اييت بًػت  %17 ،%22عً٢
ايتٛاي ٞبعس اْهُاَُٗا يًُٓعُٚ ،١غٝػِٗ اْ٫هُاّ يف تٓؿٝط ايكطاع
اـامٚ ،وكل ايتٓٛع يف ا٫قتكاز احملًٜٚ ،ٞػاعس عً ٢تٛؾري ؾطم
()9

ايعٌُ ،مما ٜكًٌ َٔ ْػب ١ايبطاي.١
ٖأ

 اإلبكا ٤عً ٢ايٛنع ايكا ِ٥يبعض ايػٝاغات ٚايرباَر ايتَُٓ ١ٜٛجٌتػعري ٠ايػاظٚٚ ،نع بعض امل٪غػات املًُٛن ١يًسٚيَ ١جٌ ايكٛاَع
٪َٚغػات أخطٚ ،٣ايكٓازٜل ا٫قطان ،١ٝنكٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعضاعٞ
ٚايكٓاعٚ ،ٞايػٝاغات ايعاَ ١ايعضاع ،١ٝاييت تؿٌُ بٓا ٤ايػسٚز َٚهاؾش١

 - 9أمحس بٔ سبٝب ق٬ح .اٯثاض ا٫قتكاز ١ٜاملتٛقعْ٫ ١هُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ،١ٝظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض
.ّ2005م15
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اٯؾات ٚا٭عاخ ٚايتطٜٛطٚ ،م ٛشيوٚ ،ؼسٜس ْػب ١ايعُاي ١ا٭دٓب ١ٝب
ٚ ،%25تسضٜب ايعُاي ١ايٛطٓٚ ١ٝفا٫ت زعِ أخطَ ٣ػُٛح بٗا َٔ خٍ٬
أْعُ ١املٓعُ.١
 - ٚظٜاز ٠ؾطم ايٓؿاش يٮغٛام اـاضد ،١ٝسٝح غٝه َٔ ٕٛسل ايكازضات
ايػعٛز َٔ ١ٜايػًع ٚاـسَات ايٓؿاش إىل أغٛام ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ،١
ٚايتُتع مبعاًَٜ ٫ ١ؿٛبٗا ايتُٝٝع ٚؾل َبسأ ايسٚي ١ا٭ٚىل بايطعاThe ( ١ٜ
 .)Most Favored Nation Principleنُا غتتُتع ايكازضات
ايػعٛز ١ٜمبعاًَ ٫ ١تكٌ عٔ تًو اييت تٛؾطٖا ايس ٍٚا٭عها ٤ملٓتذاتٗا
احملً ،١ٝتطبٝكا ملبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ .١ٝإ ٫إٔ ٖص ٙاملٝع ٠تؿطض يف املكابٌ
ؼسٜاً ٜتُجٌ بإٔ َٓتذات ايس ٍٚا٭خط ٣ا٭عها ٤غتشع ٢بصات املعاٜا يف
ايػٛم ايػعٛزَ ٖٛٚ ،ٟا غٝدًل نػٛطاً عً ٢املٓتذات ايٛطٓ َٔٚ ،١ٝثِ
ًٜعّ ا٫غتعساز ملٛادٗتٗا بػٛم أنجط نؿآَٚ ،٠٤تذات أنجط تٓاؾػ.١ٝ
ظ  -عهَٓ ١ٜٛعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝغتك ٞاملًُه َٔ ١اإلدطا٤ات ا٭ساز١ٜ
ٚايػٝاغات ايتذاض ١ٜايتُٝٝع َٔ ١ٜداْب ايبًسإ ا٭خط .٣نُا إٔ قازضات
املًُه ١ايػًع ١ٝئ ؽهع يطغَ ّٛهاؾش ١اإلغطام أ ٚايطغ ّٛاملهاز ٠إ٫
مبكته ٢ا٭سهاّ ٚايتسابري ايكاْ ١ْٝٛايٛاضز ٠يف اتؿاقٝات املٓعُ ١شات
ايكًٚ .١غٝه ٕٛيًًُُه ١سل ايًذ ٤ٛإىل ٖص ٙايتسابري َٔ خ ٍ٬آي ١ٝؾض
املٓاظعات يف ايسؾاع عٔ َكاؿٗا.
ٚنإ يتًو املهاغب ايعسٜس َٔ اٯثاض اإلهاب ١ٝميهٔ تًدٝكٗا يف اٯت:ٞ
 )1اضتؿاع عسز ايؿطنات ا٭دٓبٚ ١ٝاملدتًط ١املػذً ،١ؾكس اضتؿع عسز
ايؿطنات احملسٚز ٠ا٭دٓب 54 َٔ ١ٝؾطن ١يف عاّ  2004إىل 121
ؾطن ١يف عاّ ٚ ،2007اضتؿعت ْػب ١ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز٠
ٚاملدتًط 148 َٔ ١يف عاّ  2004إىل  194ؾطن ١يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع
عسز ؾطٚع ايؿطنات املػاُٖ ١ا٭دٓب َٔ ١ٝتػع ؾطنات يف عاّ
0
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 2004إىل  24يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع عسز ؾطٚع ايؿطنات ا٭دٓب١ٝ
احمل أسٚز 36 َٔ ٠يف عاّ  2004إىل  58يف عاّ .ّ2007
 - 2 )2ظٜاز ٠عسز ايؿطنات ايعاًَ ١يف قطاع ايٓكٌ اؾ ٟٛايساخًٞ
َٔ ؾطنٚ ١اسس ٠إىل ث٬خ ؾطنات بٓٗا ١ٜعاّ ٚ ،2007ظٜاز ٠عسز
كتربات ؾشل ايػًع ايٛاضز ٠٭غٛام املًُه َٔ ١عؿط ٠إىل 125
كترباً ،نُا تهاعؿت طًبات تػذ ٌٝايعَ٬ات ايتذاضٚ ،١ٜعٛا٥س
تػذًٗٝا َٔ  ًَٕٛٝ 29ضٜاٍٚ ،سٛاي 7500 ٞطًب تػذ ٌٝع١َ٬
ػاض ١ٜيف عاّ  2004إىل سٛاي ًَٕٛٝ 45 ٞضٜاٍٚ ،م 11.6 ٛأيـ طًب
تػذ ٌٝيع ١َ٬ػاض.١ٜ
 - 3 )3ظٜاز ٠ايكازضات غري ايٓؿط ١ٝبٓشٚ ،%250ٛاضتؿعت قُٝتٗا َٔ 57
ًَٝاض ضٜاٍ عاّ  2004إىل ًَٝ 128اض ضٜاٍ عاّ ٖ .2007صاٚ ،قس سككت
املًُه ١املطنع ايجاْ ٞعؿط نأنرب زٚيَ ١كسض ٠يًػًع يف ايعامل يف
عاّ .)10(2008
 - 4 )4اضتؿاع عسز ايرتاخٝل املُٓٛس ١يًذاَعات ٚايهًٝات ا٭ًٖ ١ٝيف
قطاع ايتعً َٔ ِٝتػع داَعات سهٚ ،١َٝٛعؿط داَعات ٚنًٝات
أًٖ ١ٝيف عاّ  2004إىل  21داَع ١سه 120ٚ ،١َٝٛداَعٚ ١نً١ٝ
أًٖ.١ٝ
 - 5 )5انؿاض تعطٜؿ ١ا٫تكا٫ت ْتٝذ ١ؾتح ايكطاع يًُٓاؾػ،١
سٝح انؿهت أدٛض َهاملات اهلاتـ ايجابت َٔ عاّ  2004إىل عاّ
 2007يف سسٚز ايٓكـٚ .انؿهت أدٛض اهلاتـ اؾٛاٍ إىل أنجط
َٔ ايطبع يف عاّ .2007
- 6 )6ظٜاز ٠عسز تطاخٝل ايؿطنات ايعاًَ ١يف قطاع اـسَات املاي،١ٝ
سٝح اضتؿع عسز أْؿط ١اـسَات املايْ 11 َٔ ١ٝؿاطاً يف عاّ 2004
 - 10ؾٛاظ ايعًُ .ٞنٝـ اغتؿازت املًُه َٔ ١عهٜٛتٗا يف َٓعُ ١ايتذاض ، ٠م . 22
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إىل  92يف عاّ ٚ ،2007اضتؿع عسز ؾطنات ايتأَني َٔ ؾطنٚ ١اسس٠
يف عاّ  2004إىل  14ؾطن ً١يف عاّ  ،2007نُا ظاز عسز ايؿطنات
ا٫غتجُاض٫ َٔ ١ٜؾ ٞيف عاّ  2004إىل  56ؾطن ١يف عاّ .2007
ٚاضتؿع عسز ايبٓٛى ايتذاض َٔ ١ٜعؿط ٠بٓٛى يف عاّ  2004إىل 21
بٓها يف عاّ .)11(2007
 )2ايتهايٝـ :
ٜتدٛف ايبعض َٔ آثاض اْهُاّ املًُه ١إىل املٓعُ ،١ﻻ غُٝا عً ٢املس٣
املتٛغط ٚايبعٝس ،سٝح إٕ ٖص ٙاٯثاض ئ تعٗط بؿهٌ ٚانح يف املس ٣ايككري;
ؾايتأثري غٝشسخ بؿهٌ تطانُ َٔٚ ،ٞثِ ميهٔ ايك ٍٛإٕ ايتهايٝـ تتعاٜس مبطٚض
ايٛقت .ؾؿ ٞزضاغ ١قسَت ملٓتس ٣ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ ٞتبني إٔ  %91ممٔ
مشًِٗ ا٫غتؿتاٜ ٤عتكس ٕٚبإٔ تهايٝـ اْ٫هُاّ أنرب بهجري َٔ املهاغبٚ ،إٔ
َٛ َٔ %90ضز ٟاـسَات ٜط ٕٚإٔ قطاع اـسَات غٛف ٜتأثط غًباًٚ ،إٔ %77
َِٓٗ ٜ٪ٜ ٫س ٕٚاْ٫هُاّ(ٚ ،)12ؾُٝا  ًٜٞشنط يبعض ٖص ٙايتهايٝـ:
أ  -اضتؿاع أغعاض ايػًع احملُ ١ٝعكٛم املًه ١ٝايؿهطَ ،١ٜجٌ :بطاَر اؿاغب
اٯيٚ ،ٞا٭زٚ ،١ٜٚاؿبٛب املعسي ١دٝٓٝاً ،٭ٕ ايكٛٝز عً ٢اغترياز املًُه١
يًكا ١ُ٥سسٜج ١غتعزاز تعكٝساً يف ظٌ اتؿاقٝات املٓعُ ،١سٝح غتًذأ
نجري َٔ ايؿطنات املايه ١هلص ٙايتكٓ ١ٝيبٝعٗا مببايؼ باٖع.١
ب -غٝكبح يًؿطنات ا٫دٓبٚ ١ٝدٛزاً قٜٛا يف ايػٛم احملً ،ٞخاق ١يف
فاٍ اـسَاتٚ ،غٓٝعهؼ ٖصا غًباً عً ٢بعض ايؿطنات ٚامل٪غػات
احملً ١ٝايكػري ،٠اييت غتهطط يًدطٚز َٔ ايػٛم يعسّ قسضتٗا عً٢
املٓاؾػ.١
 -املطدع ايػابل م11

11

 - 12املًدل ايتٓؿٝص ٟيسضاغ ١داٖع ١ٜايكطاع اـام يْ٬هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝايًذٓ ١املؿطؾ ١عًَٓ ٢تس٣
ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ 4- 2 ،ٞش ٟايكعسٖ٦٢٤١ ٠أ  ،م4
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ز  -تكًٝل ايسعِ املباؾط يًكازضات ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝاضتؿاع ْػب ١املًه١ٝ
ا٭دٓب ١ٝيف بعض اـسَاتَٓٚ ، ،ح سل املؿاٚض ا٭ ٍٚيبعض ايس ٍٚعً٢
بعض ايػًع سػب املاز َٔ 28 ٠اتؿاق ١ٝاؾات  2817( 94غًع7559 َٔ ١
غًع )١غٝعٜس َٔ أعباٚ ٤تهايٝـ اْ٫هُاّ يف قطاع ايتذاض ٠احملً.١ٝ
ز  -ايتٛد٘ يف املؿاٚنات اؿايٚ ١ٝؾل أدٓس ٠ايسٚس ١يًتُٓ ،١ٝيتدؿٝض
ايطغ ّٛاؾُطن ١ٝعً ٢ايػًع ايعضاعٚ ١ٝايكٓاعٚ ،١ٝؽؿٝض ايسعِ
ايعضاعٚ ،ٞظٜاز ٠ايٓؿاش ٭غٛام اـسَاتٚ ،ا٫يتعاّ باتؿاقات عً ٢سػاب
ا٫تؿاقات ايػابك ،١مما غ٪ٝثط عً ٢ا٫يتعاَات ٚا٫غتجٓا٤ات اييت سكًت
عًٗٝا املًُه.١
ٖأ  -ؾتح بعض قطاعات اـسَات ي٬غتجُاض اﻷدٓيبْٚ ،ؿاش ايػًع قس ٜرتتب
عً ٘ٝآثاض ثكاؾ ٚ ،١ٝتػريات ادتُاع ١ٝغري َطغٛبٜٓٚ ،١طبل شيو عً٢
غب ٌٝاملجاٍ يف قطاع ايتعً ، ِٝخاق ١ايتعًَ ِٝا قبٌ املطسً ١اؾاَع ١ٝإش
ؼٌُ املساضؽ اﻷدٓب ١ٝآثاضٖا ايجكاؾٚ ١ٝايػًٛن ١ٝاييت تتعاضض َع
غٝاغ ١ايتعً ِٝايٛطٓ.١ٝ
ٖص ٙأِٖ املهاغب ٚايتهايٝـ ٜٚبك ٢اؾسٍ قاُ٥اً يف أَُٗٓ ٟا أععِ ،ؾُٝهٔ
إٔ ٜكاٍ أْ٘ َٔ املُهٔ تؿازٖ ٟص ٙايػًبٝات با٫غتعساز اؾٝس ٚإْؿا ٤ايتهت٬ت
ا٫قتكاز ١ٜاحملً ١ٝاﻹقًٚ ،١ُٝٝزَر ايؿطنات ايٛطَٓ ١ٝع بعهٗا ايبعض مبا
وكل َعاٜا ْػب ١ٝيإلْتاز احملًَٓٚ ،ٞع ظٗٛض آثاض ثكاؾ ١ٝغًب ١ٝبتطبٝل
ا٭ْعُ ١احملًٚ ١ٝايهٛابط املكطضٜٚ .٠عع ٚايبعض إٔ غبب املداٚف َٔ آثاض
اْ٫هُاّ إىل املٓعُْ ١ادِ عٔ غٝاب ايسضاغات ٚاﻷعاخ ايعًُ ١ٝيف ٖصا اساٍ
اييت تؿطح طبٝع ١املٓعُْٚ ١ؿاطٗا ٚممٝعات اْ٫هُاّ إيٗٝا ٚغًبٝاتٗا .ؾؿٞ
زضاغَٓ ١تس ٣ايطٜاض ا٫قتكاز ٟايجاْ ٞأداب  %95أِْٗ هًَٗ ٕٛباز٨
ٚاتؿاقٝات املٓعُٚ ،١ايػبب اٯخط هلص ٙاملداٚف ٜعٛز إىل تكٛض ايبعض إٔ املًُه١
قسَت تٓاظ٫ت تتعًل بايكٚ ِٝايجٛابت ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاع ٖٛٚ ،١ٝأَط َبايؼ ؾ.٘ٝ
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ٚيف نٌ اﻷسٛاٍ ؾإٕ املاز َٔ )15( ٠اتؿاق ١ٝاملٓعُ ١تعط ٞاؿل ﻷ ٟزٚي ١إٔ
تٓػشب َٔ املٓعُ ١عٓس تأنسٖا إٔ قٛاْني املٓعُ ١تػع ٢يًٓ َٔ ٌٝغٝازتٗا.
إ ٫إٔ ٖص ٙاملٝعٜ ٠كابًٗا ايتعاّ ٚؼسٍ ٜتُج ٕ٬بإٔ َٓتذات ايس ٍٚا٭عها ٤ئ
تٛاد٘ زاخٌ ايػٛم ايػعٛز ٟبسعاَ ٣ٚهاؾش ١اإلغطام َا مل تهٔ ايؿطٚط
قا.١ُ٥
التحديات اليت تواجه املنللة يف قطاع اخلدمات
ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتشسٜات تٛاد٘ املًُه ١يف قطاع اـسَات ميهٔ إهاظٖا يف
اٯت:ٞ
 تٛطني ايعُاي : ١ؾهٌ سطن ١ا٭ؾدام ايطبٝعٝنيٚ ،اْتكاٍ ايعُائَ ١
زٚي ١إىل أخط ،٣ا٭غًٛب ا٭َجٌ يتكس ِٜاـسَات .يصيو تتػِ ا٭ْؿط١
ا٫قتكاز ١ٜيف قطاع اـسَات عً ٢ايكعٝس ٜٔاحملًٚ ٞايسٚي ٞبإط٬م ايعٓإ
هلسف تُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط ١ٜعً ٢املس ٣ايبعٝس ،سطقاً َٓٗا عً ٢ضؾع َعسٍ
َؿاضن ١املٛاطٓني يف ايك ٣ٛايعاًَ ،١نعٓكط أغاؽ ٚؾعاٍ ،يف قٝاغ١
املٓعٛض بعٝس املس ٣يًتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع.١ٝ
ٚتؿري ايتكسٜطات اإلسكا ١ٝ٥يف املًُه ١إٔ عسز ايػهإ غٝعٜس بٓػب%57 ١
خ ٍ٬ايعؿط ٜٔعاَاً ايكازَ .١بُٓٝا غٝعٜس عسز املٛاطٓني َِٓٗ بٓػب%89 ١
خ ٍ٬املسْ ٠ؿػٗا ،يٝكبح عسز ايػعٛزٜني (ْ ًَٕٛٝ )29.7ػُ ١يف عاّ .2020
مما ٪ٜنس نطٚض ٠ؼكٝل تُْٓٛ ١ٝع ١ٝيًُٛاضز ايبؿطٚ ،١ٜأُٖ ١ٝإهاز ؾطم
ايعٌُ يًُٛاطٓني يف كتًـ ايكطاعاتٚ .يف نَ ٤ٛا ؼًُ٘ ٖص ٙايعٜاز٠
ايػهاَْ َٔ ١ٝهاَني َُٗ ١تتعًل بُٓ ٛايطًب عً ٢اـسَات ا٭غاغ ١ٝيف
فاٍ ايتعًٚ ِٝايكشٚ ١ايٓكٌ ٚا٫تكا٫ت ٚايبًسٜات ٚاملاٚ ٤ايهٗطبا٤
ٚايكطف ايكش ،ٞتتأنس اؿاد ١إىل تٛد ٘ٝاملٛاضز ا٫قتكاز ١ٜملكابً١
َتطًبات اإلْؿام عً ٢ا٭ق ٍٛايجابت ،١باعتباضٖا َطًباً أغاغٝاً يتُٓ١ٝ
ايطاقات اإلْتادٚ ١ٝامل٪غػ.١ٝ
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ٚت٪نس اإلسكاٝ٥ات ايطمس ١ٝيف املًُه ١عً ٢إٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١ايػعٛز١ٜ
غتُٓ ٛمبعسٍ غٓ ٟٛقسض )%4.7( ٙخ ٍ٬ايعكس ٜٔايكازَني ،يٝكٌ عسزِٖ إىل
أنجط َٔ (ٜ٬َ )5ني عاٌَ يف عاّ  ،2020مما ٜؿهٌ ؼسٜاً ٜتُجٌ يف نطٚض٠
إس ٍ٬ايعُاي ١ايػعٛز ١ٜقٌ ايٛاؾس ٠يف ا٭ْؿط ١ا٫قتكاز ١ٜيكطاع
()13

اـسَات

 تؿأأذٝع ا٫غأأتجُاض ا٭دأأٓيب املباؾأأط  :إٕ ايُٓأأ ٛاملتكأأاعس يًتذأأاض ٠ايسٚيٝأأٖ ١أأٛ
احملطى ايطٝ٥ؼ يًُٓ ٛا٫قتكاز ٟايعامل ٞعًَ ٢سْ ٣كـ ايكطٕ املانأ .ٞؾكأس
ؽًؿأأت ايأأس ٍٚايأأيت ععيأأت ْؿػأأٗا عأأٔ املبأأاز٫ت ايسٚيٝأأٚ ،١متهٓأأت ايأأس ٍٚايأأيت
تبٓت إغرتاتٝذ ١ٝيًتهاٌَ يف اإلطاض ايعامل َٔ ٞؼكٝل ْتا٥ر إهابٚ .١ٝتأ٪زٟ
ا٫غأ أأتجُاضات ا٭دٓبٝأ أأ ١املباؾأ أأط ٠زٚضاً َُٗ أ أاً يف تععٜأ أأع ايٓؿأ أأاط ا٫قتكأ أأازٟ
ايأ أأسٚيٚ ،ٞتبأ أأازٍ املٓأ أأاؾع ،عأ أأٔ ططٜأ أأل اغأ أأتدساّ ايكأ أأسض ٠ايتٓاؾػأ أأٚ ،١ٝتُٓٝأ أأ١
ايكأ أأازضات ،ؼأ أأت َعًأ أأ ١ا٫ضتبأ أأاط ايكأ أأ ٟٛبأ أأني املٝأ أأعات ايٓػأ أأبٚ ،١ٝايهؿأ أأا٠٤
اإلْتاد .١ٝمما ٜعين ٚدٛب ؼكٝل ا٫غتؿاز ٠مما تتُتع ب٘ املًُهَٝ َٔ ١أعات
ْػأأب ١ٝيف اـأأسَات ايكطاعٝأأ ١ايأأيت تػأأتدسّ ايطاقأأ ١بهجاؾأأ ،١اغأأتٓازاً ملأأا ٖأأٛ
َتاح يسٜٗا َأٔ َأٛاضز نأدَُ ١أٔ ايأٓؿط ٚايػأاظٚ ،يتٜٓٛأع ايكاعأس ٠اإلْتادٝأ١
ي٬قتكاز ايٛطينٚ ،يإلغٗاّ يف تُٓ ١ٝقازضاتٗا َٔ اـسَات.
ٚيف أٚا ٌ٥ايتػعٝٓٝات ؾٗست املًُه ١إق٬سات يتشػني َٓار ا٫غتجُاض،
ٚخًل ب ١٦ٝقاَْٛ ١ْٝٛات ١ٝيتطًعات املػتجُط ٜٔا٭داْبٚ ،اٖ٫تُاّ بتٛغٝع
خسَات ايتذٗٝعات ا٭غاغٚ ١ٝؼػٗٓٝاٖٚ .صا َا ٪ٜنس ٙايتكطٜط ايػٟٓٛ
عٔ ا٫غتجُاض ايعامل ٞيعاّ  ،2009سٝح تكسضت املًُه ١قا ١ُ٥ايس ٍٚايعطب١ٝ
املػتكطب ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط ،اييت بًػت ًَٝ 38.3اض ز٫ٚض أَطٜهٞ
خ ٍ٬ايعاّ  2008بعٜازَ ٠كسضاٖا ٚ ،%57.2عً ٢أغاؽ َعسٍ ايُٓ ٛايػٟٓٛ
 -13اؾطف ،قُس غعس .ٚايعٛملَٚ ١عاٜري ايعٌُ ايسٚي .١ٝداَع ١املٓكٛض ٚ.2002/3/27 ،٠ؾٛاظ بٔ عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين.
ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ،ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛز ٟاييت
ْعُتٗا ٚظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط ّ2002
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املطنب اضتؿعت تسؾكات ا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط ايٛاضز ٠إىل املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜبٓػب %117.9 ١خ ٍ٬املس ،2008 - 2003 ٠مما ٜبني اؾٗٛز اييت
(.)14

تبصهلا املًُه ١بٗسف تٜٓٛع اقتكازٖا

 تؿ أأذٝع عًُ ٝأأات ايتدك أأٝل ٚاإلغ أأطاع يف تٓؿ ٝأأص بطافٗ أأا ٜ :عتُ أأس اتؿ أأام
ايتذاض ٠يف فاٍ اـسَات عًَ ٢بسأ ٜٔأغاغٝني ُٖاَ :بأسأ ايٓؿأاش يٮغأٛام،
ايصٜ ٟتٝح يًؿطنات ا٭دٓبٝأ ١ايعاًَأ ١يف قطاعأات اـأسَات إَهاْٝأ ١عأطض
خسَاتٗا زاخٌ املًُه ١نُٔ نٛابط ٚقٛٝز َتؿل عًٗٝا .أَا املبسأ ايجاْ ٞؾٗأٛ
َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ ،١ٝايص ٟوعط ايتُٝٝع يف املعاًَأ ١بأني َكأسَ ٞاـأسَات
امل أأٛاطٓني ٚا٭داْأ أأب ٜٚ ،أأ٪زٖ ٟأ أأصا إىل ظ ٜأأاز ٠سأ أأس ٠املٓاؾػ أأ ١بأ أأني ايؿأ أأطنات
ايٛطٓٚ ١ٝا٭دٓب ،١ٝمما وأتِ ٚنأع إغأرتاتٝذ ١ٝبعٝأس ٠املأس ٣يتشػأني ا٭زا٤
ا٫قتكاز ٟيًؿطنات ايٛطٓ ١ٝيف كتًـ ايكطاعأات يطؾأع نؿا٤تٗأاٚ ،ظٜأاز٠
قسضاتٗا ايتٓاؾػ ١ٝملٛادٗأ ١ايتشأسٜاتٚ ،املٓاؾػأ ١احملًٝأٚ ١اإلقًُٝٝأٚ ١ايسٚيٝأ،١
خاق ١يف ن ٤ٛايٓتا٥ر املرتتب ١عً ٢اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
ٚبايؿعٌ ،قس مت إعساز خط ١إغرتاتٝذ ١ٝيًتدكٝل تٓؿٝصاً يكطاض فًؼ
ايٛظضا ٤يف عاّ ٖ1418أ ،تٗسف إىل ضؾع نؿا ٠٤ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز٠
ايؿطم ايٛطٓ ١ٝا٫غتجُاض ١ٜيًكطاع اـامٚ ،تطؾٝس اإلْؿام ايعاّ،
ٚؽؿٝض أعبا ٤املٝعاْ ١ٝايعاَ ١يًسٚيٚ ،١اعتُاز أغايٝب ايتؿػ ٌٝاملجٌ
يًُطاؾل اـسَ ،١ٝا٭َط ايصٜ ٟتطًب َا ٜأت:ٞ
 تعب ١٦املسخطات اـاقٚ ،١تٛدٗٗٝا يتُ ٌٜٛاملؿطٚعات ايعاَ ١اييت تعاْٞ
َٔ َؿه٬ت مت.١ًٜٝٛ
 ايتٛغع يف َٓح ايكطاع اـام عكٛز اإلزاضٚ ٠ايتؿػ ٌٝيًُؿطٚعات
ايعاَ.١

 -14تكطٜط ا٫غتجُاض ايعامل ،ٞا٭َِ املتشس.2009 ،٠
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 تٛغٝع َؿاضن ١املٛاطٓني يف ا٭ق ٍٛاملٓتذْٚ ،١كٌ ًَه ١ٝاملؿطٚعات
اـسَ َٔ ١ٝايكطاع اؿه َٞٛإىل ايكطاع اـام; يتساض عً ٢أغؼ
ػاض.١ٜ
 تٛؾري اؿٛاؾع ٚتطٜٛط غٛم ا٭ٚضام املاي.١ٝ
 تععٜع قسض ٠ا٫تكا٫ت ٚاملعًَٛاتٚ ،١ٝتؿذٝع ايبشح ٚايتطٜٛط ٚتٛطني
ايتكٓ.١ٝ
إٕ ؼطٜط قطاع اـسَات ميجٌ ْكط ١ؼس ٟأَاّ ايس ٍٚايٓاَ ;١ٝؿس٠
املٓاؾػ ،١إش ت٪نس اؿكا٥ل إٔ ايعامل ٜػري يتسٖ ٌٜٚصا ايكطاعَٚ .ع شيو،
ؾٜٓ ٬بػ ٞإٔ تكًٌ ٖص ٙايتشسٜات َٔ أُٖ ١ٝاملطزٚز اإلهاب ٞيتشطٜط ٖصا
ايكطاع ،املتُجٌ يف:
 ضؾع نؿا ٠٤أزا ٤قطاع اـسَات بؿطٚع٘ٚ ،خؿض تهايٝـ اإلْتاز يكاحل
املػتًٗو.
 تٝػري اؿك ٍٛعً ٢خسَات َتُٝع ٠بني أططاف َتباعس َٔ ٠خٚ ٍ٬غاٌ٥
ا٫تكاٍ املتطٛضَ ،٠جٌ :اـسَات ايع٬دٚ ١ٝخسَات ايتعًٚ ِٝايتسضٜب
ٚاهلٓسغ ٚ ١ايبشح ٚايتطٜٛط.
 تٗ ١٦ٝاملٓار ٚايعطٚف املٛات ١ٝايتسؾكات ا٫غتجُاض ١ٜاملكشٛب ١بايتكٓٝات
ٚاملعطؾ ١املتكسَ.١
 ظٜاز ٠ؾطم ايعٌُ يص ٟٚامل٬ٖ٪ت ايعايٚ ١ٝاملٗاضات ايؿٓ ١ٝيف فاٍ
اـسَات املدتًؿ.١
 تٓع ِٝايع٬ق ١بني ايس ٍٚا٭عها ٤املتعاًَني يف فاٍ اـسَاتٚ ،ؾل
قٛاعس َتؿل عًٗٝا(.)15

 .-15اؾطف ،قُس غعس .ٚايعٛملَٚ ١عاٜري ايعٌُ ايسٚي .١ٝداَع ١املٓكٛض2002/3/27 ،٠
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 َٔٚأِٖ اـطٛات اييت ميهٔ اؽاشٖا يطعاٚ ١ٜتطٜٛط قطاع اـسَاتَ ،ا:ًٜٞ
 تطٜٛط اـسَات ايكطاعٚ ١ٝتطبٝكاتٗا ايعًُ ،١ٝز ٕٚاملػاؽ بجٛابت ٚقِٝ
استُع ايػعٛز.ٟ
 إعساز ايهٛازض املتدككٚ ،١اؿطم عً ٢بٓا ٤ايكسضات ايٛطٓ َٔ ١ٝخٍ٬
ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشح ٚايتطٜٛط املتكسَٚ ،١ايسخ ٍٛيف ؾطان ١سكٝك١ٝ
َعٗا.
 اؽاش خطٛات يإلغٗاّ يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع
اـسَاتٚٚ ،نع َس ١ْٚيهٛابط ٚغًٛنٝات مماضغ ١اـسَات; يتهٕٛ
َٓػذَُ ١ع ايكٛاعس املٗٓ ١ٝايسٚي ١ٝاملػتكط.٠
 تطٜٛط قسضات املتدككني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ;١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ ايؿين;
يتععٜع قسضتٗا عً ٢ا٫ضتكا ٤غسَاتٗاٚ ،ا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛزٚ ،٠يتعٗٓٝا
عً ٢ايكُٛز يف ٚد٘ املٓاؾػ ١ايكازَ.١
املبحح الجالح  :اآلثار االقتصادية الىضناو املنللة العربية الصعودية على قطاع اخلدمات
اـسَات ٖ ٞا٭ْؿط ١ايتذاض ١ٜيف غًع غري سػَ ،١ٝجٌ :ا٫تكا٫ت ٚايتعًِٝ
ٚايبٓٛىٚ .ؼهُٗا ا٫تؿاق ١ٝايعاَ ١يًدسَات يف اتؿاق ١ٝاؾاتٜٚ .ػط ٞقطاع
اـسَات مجٝع ا٭ْؿط ١اـسَ ١ٝعسا اـسَات اييت تكع يف ْطام ق٬سٝات
اؿه ،١َٛندسَات املكاضف املطنعٚ ،١ٜايتأَٓٝات ا٫دتُاعَٚ ،١ٝعاؾات
ايتكاعس ،اييت  ٫تكسّ عً ٢أغاؽ ػاضٜٚ .)16(ٟكٓـ قطاع اـسَات يف املٓعُ١
إىل  12قطاعاً ضٝ٥ػٝا 155ٚ ،قطاعاً ؾطعٝاًٚ .تعترب أغٛام اـسَات يف ايسٍٚ
املتكسَ ١ناغرتايٝا ٚغٜٛػطا ٚأَطٜها ٚز ٍٚا٫ؼاز ا٭ٚضب َٔ ٞأنرب أغٛام
اـسَات يف ايعامل ،بُٓٝا أقًٗا يف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝنُكط ٚاهلٓس ٚإْسْٝٚػٝا.
 - 16ؾٛاظ بٔ عبس ايػتاض ايعًُ ٞاؿػين .ػاض ٠اـسَات ٚآثاضٖا املتٛقع ١عً ٢ا٫قتكاز ايػعٛزٚ ،ٟضقَ ١كسَ ١يٓس ٠ٚايط١ٜ٩
املػتكبً ١ٝي٬قتكاز ايػعٛز ٟاييت ْعُتٗا ٚظاض ٠ايتدطٝط ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط  .ّ2002م6
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أَا يف املًُه ١ؾكس مت ؾتح  11قطاعاً ضٝ٥ػاً 111ٚ ،قطاعاً ؾطعٝاً يف اتؿام املًُه١
َع املٓعُٚ ،١مت سذب ايباق ٞ٭غباب زٚ ١ٜٝٓأَٓٚ ١ٝقشٚ ١ٝب ،١ٝ٦ٝاغتٓازاً إىل
املاز َٔ )14( ٠اتؿاق ١ٝاؾاتٚ .قطاعات اـسَات ايطٝ٥ػ :ٖٞ ١ٝخسَات
ا٫تكاٍ َٔٚ ،نُٓٗا ا٫تكا٫ت اهلاتؿٚ ١ٝايػُعٚ ١ٝايبكطٚ ١ٜايربٜسٚ .خسَات
اإلْؿا٤اتَٚ ،ا ٜتعًل بٗا َٔ خسَات ٖٓسغٚ ،١ٝخسَات ا٭عُاٍ  َٔٚنُٓٗا
اـسَات املٗٓٚ ١ٝايعكاضٚ ،١ٜخسَات ايتأدري ٚخسَات ايتٛظٜع  َٔٚنُٓٗا
خسَات ايبٝع بايٛنايٚ ،١ػاض ٠اؾًُٚ ١ايتذعٚ ،١٥عكٛز اَ٫تٝاظٚ ،اـسَات
ايرتبٚ ،١ٜٛتؿٌُ ايتعً ِٝبهاؾَ ١طاسً٘ٚ .اـسَات ايبَٗٓٚ ،١ٝ٦ٝا ايكطف
ايكشٚ ،ٞتكطٜـ ايٓؿاٜاتٚ .اـسَات املاي َٔٚ ١ٝنُٓٗا ايتأَني ٚايبٓٛى.
ٚاـسَات ا٫دتُاع ١ٝشات ايع٬قٚ ،١خسَات ايػٝاسٚ ١ايػؿطَٚ ،ا ٜتعًل بٗا،
ٚاـسَات ايجكاؾٚ ١ٝايرتؾٚ ١ٝٗٝايطٜانٚ ،١ٝخسَات ايٓكٌ  َٔٚنُٓٗا ايٓكٌ
ايبشطٚ ٟايربٚ ٟاؾٚ ،ٟٛخسَات أخط ٣غري ٚاضز ٠يف أ ٟقطاع َجٌ اـسَات
املتكً ١بايتذاض ٠اإليهرتٚ ،١ْٝٚإزاض ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝنايطاقٚ ،١اـسَات
املكسَ َٔ ١أدٗع ٠سهَ ١َٝٛجٌ :إزاض ٠اؾٛاظات ،ؾ ٕٚ٪ايطريإ املسْٚ ،ٞايكٛاعس
ٚايًٛا٥ح اـاق ١باهلذط َٔ ٠بًس إىل آخط(.)17
ٚتبًؼ َػاُٖ ١قطاع اـسَات ايػعٛز ٟيف ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٖٚ ،%40 ٞأٞ
ْػ أأبَ ١تٛان أأع ١إشا قٛضْ أأت مبج٬ٝتٗ أأا يف اي أأس ٍٚاملتكسَ أأ ١اي أأيت تك أأٌ إىل .%85
ٜٚتٛقع إٔ تطتؿع ٖأص ٙايٓػأب ١يف املًُهأ ١خأ ٍ٬ايعكأس ٜٔايكأازَني بعأس اْ٫هأُاّ
يًُٓعُ ١إىل  ،%70سٝح ٜؿهٌ اْ٫هُاّ ضاؾساً يهاؾ ١اـسَات ايكطاع ١ٝايطاغبأ١
يف ظ ٜأأازَ ٠طزٚزٖ أأا ا٫قتك أأازٚ ،ٟت أأأَني اؿأأس ا٭زْ أأ ٢يتٗ ٦ٝأأ ١ايع أأطٚف يتشك ٝأأل
أٖأأساؾٗا بأأني ايأأس ٍٚيف ٚاضزات اـأأسَات يتكأأٌ إىل (ًَٝ )18.3أأاض ز٫ٚضٚ ،ب أأصيو

َٛ -17قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١عً ٞايؿبه ١ايعٓهبٛتwww.commerce.gov.sa/ .١ٝ
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ؼتٌ املًُه ١املطنع ا٭ ٍٚعطبٝاًٚ ،املطنع ايجأاْ ،ٞبعأس تطنٝأا إغأَٝ٬اً يف ٚاضزات
(.)18

اـسَات

اجيابيات حترير جتارة اخلدمات
ٖٓأأاى ايعسٜأأس َأأٔ اإلهابٝأأات ايٓاػأأ ١عأأٔ ؼطٜأأط ػأأاض ٠اـأأسَات تتُجأأٌ يف
اٯت:ٞ
 ضؾع نؿا ٠٤أزا ٤قطاع اـسَاتٚ ،خؿض تهايٝـ اإلْتاز.
 تٝػري اؿك ٍٛعً ٢خسَات دسٜسَٚ ٠تُٝع َٔ ٠خأٚ ٍ٬غأا ٌ٥ا٫تكأاٍ
املتع أ أأسزَ ،٠ج أ أأٌ اـ أ أأسَات ايع٬د ٝأ أأٚ ١ايتعً أ أأٚ ِٝايت أ أأسضٜب ٚاـ أ أأسَات
اهلٓسغٚ ،١ٝخسَات ايبشح ٚايتطٜٛط.
 تٗ٦ٝأأ ١املٓأأار ٚايع أطٚف املٛاتٝأأ ١ؾأأصب ايتأأسؾكات ا٫غأأتجُاض ١ٜاملكأأشٛب١
بايتكٓٝات ٚاملعطؾ ١املتكسَ.١
 ظٜأأاز ٠ؾأأطم ايعُأأٌ يأأص ٟٚاملأأ٬ٖ٪ت ايعايٝأأٚ ١املٗأأاضات ايؿٓٝأأ ١يف كتًأأـ
فا٫ت اـسَات.
 تٓعأأ ِٝايع٬قأأ ١بأأني ايأأس ٍٚا٭عهأأا ٤يف املٓعُأأ ١ايأأيت تتعاَأأٌ يف قطأأاع
اـسَاتٚ ،ؾل ايكٛاعس املتؿل عًٗٝا.
ٚ٭ُٖٖ ١ٝصا ايكطاع ٚ ،زٚض ٙؾٗٓاى بعض امل٪ؾطات تػاعس عً ٢تطٜٛط ٙميهٔ
إهاظٖا يف اٯت:ٞ
 تطٜٛط اـسَات ايكطاعٚ ١ٝتطبٝكاتٗا ايعًُ ١ٝز ٕٚاملػاؽ بجٛابت ٚقِٝ
استُع.
 إعساز ٚتأٖ ٌٝايهٛازض املدتك ١يف فاٍ قطاع اـسَاتٚ ،اؿطم عً٢
بٓا ٤ايكسضات ايٛطٓ ١ٝايصات َٔ ١ٝخ ٍ٬ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشح
ٚايتطٜٛط يف ايس ٍٚاملتكسَٚ ،١ايسخ ٍٛيف ؾطان ١سكٝكَ ١ٝعٗا.
 - 18عبس املٓعِ بٔ إبطاٖ ِٝايعبس املٓعِ .املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَٓٚ ١ٜعُ ١ايتذاض ١ٜايعاملَ ١ٝت ٢ايٓٗا١ٜ؟ فً ١زضاغات
اقتكاز "١ٜمجع ١ٝا٫قتكاز ايػعٛز ، ١ٜايػٓ ١ا٭ٚىل ،ايعسز ايجآْٜ ،ٞاٜط .ّ2004
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 اؽاش خطٛات يإلغٗاّ يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع
اـسَات يتٓػذِ َع ايكٛاعس املٗٓ ١ٝايسٚي.١ٝ
 تطٜٛط قسضات املدتكني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ،١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ يتععٜع
قسضتٗا عٌ ا٫ضتكا ٤غسَاتٗا ٚا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛز ٠يتكُس يف ٚد٘
املٓاؾػ.١
التسامات املنللة يف قطاع اخلدمات
مبٛدب اتؿاق ١ٝاـسَات ايتعَت املًُه ١بتكس ِٜاـسَات يف ٖصا ايكطاع
بأؾهاهلا املدتًؿ ٫ٚ .١ؾو إٔ ايتأثري عً ٢ايكطاعات املدتًؿٜ ١عتُس عًَ ٢س٣
ؼطٜط نٌ ْٛع َٔ ٖص ٙايكطاعات َٚس ٣داٖعٜت٘ ملٛادٗ ١املٓاؾػ ١ا٭دٓب١ٝ
ايٓامج ١عٔ ؼطٜط ،ٙسٝح إٕ اْ٫هُاّ يًُٓعُٜ ١تطًب ٚنع سسٚز مجطن١ٝ
عً ٢ايػًع َٔ أدٌ ؼطٜط فُٛعات غًعَ ١ٝع َٔٚ .١ٓٝأِٖ ايتعاَات املًُه١
يف قطاع اـسَات َا :ًٜٞ

()19

( )1خسَات ايتٛظٜع (مبا ؾٗٝا ايٛنا٫ت ايتذاض)١ٜ
 أ ٫تعٜس املػاُٖ ١يف ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب املػتجُط عً ٪51 ٢ؾٛض اْ٫هُاّ ٪75ٚبعس ث٬خ غٓٛات َٔ اْ٫هُاّ.
 إٔ ٜ ٫عٜس عسز َطانع ايتٛظٜع عٔ َطنع ٚاسس ؾكط يف نٌ َٓطك.١ أٜ ٫كٌ ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب املػتجُط عٔ  ًَٕٛٝ 20ضٜاٍ غعٛز.ٟ إٔ تؿهٌ ْػب ١ايػعٛزٜني ايعاًَني يف املطانع سٛاي َٔ ٪75 ٞفُٛعايعاًَني.

 - 19اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَ .١ٝطدع غابل م 58
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( )2اـسَات املاي( ١ٝايبٓٛى ٚايتأَني)
أ  -اـسَات ايبٓه١ٝ
 ايػُاح يًبٓٛى ا٭دٓب ١ٝبتأغٝؼ ؾطٚع ٜتِ تٓعُٗٝا عً ٢أغاؽ ضأؽ
املاٍ ايعاملَ ٞع إَهاْ ١ٝؼكٝل َط ١ْٚإناؾ ١ٝيف ًَه ١ٝضأؽ املاٍ ،عٝح
ٜطبل عً ٢أغاؽ نٌ ساي ١عً ٢اْؿطاز.
 مت َٓح ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝنُاْات بعسّ املعاًَ ١ايتُٝٝعَٚ ،١ٜعاًَتٗا
املعاًَ ١ايٛطٓ ١ٝيف قطاعات اـسَات املاي.١ٝ
 ايػُاح يًُ٪غػات املاي ١ٝا٭دٓب ١ٝبتأغٝؼ قٓازٜل يًُعاؾات إناؾ١
يكٓسٚم املعاؾات ايعاّ.
 عسّ ايػُاح يًبٓٛى ا٭دٓب ١ٝبإزاض ٠قٓازٜل املعاؾات باعتباض إٔ تًو
َػٛ٦ي٪َ ١ٝغػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز.ٟ
ب  -خسَات ايتأَني
يف ظٌ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١غُُح يؿطنات ايتأَني ا٭دٓب ١ٝبايعٌُ باملًُه١
يف ظٌ ايؿطٚط ايتاي:١ٝ
 إق اَأأ ١ؾأأطٚع َأأٔ قبأأٌ َأأعٚز ٟخسَأأ ١ايتأأأَني ا٭داْأأبٚ .بإَهأأإ املأأَٓ٪ني
ا٭داْأأب تأغأأٝؼ ؾأأطن ١تأأأَني تعاْٝٚأأ ١يف املًُهأأ ١ميًهأأ ٕٛؾٗٝأأا َ ٪60أأٔ
ضأمساهلاٚ .يًؿطن ١اؿأل يف اؿؿأاظ عًأْ ٢ػأبَ ٪90 ١أٔ ا٭ضبأاح ٚتٛظٜأع
 ٪10عً ٢محً ١ا٭غِٗ.
 سك ٍٛؾطنات ايتأَني ا٭دٓب ١ٝعً ٢سكٛم املعاًَ ١ايٛطٓ.١ٝ
 ايػأأُاح ملأأعٚز ٟخسَأأ ١ايتأأأَني ا٭داْأأب ايأأصٜ ٜٔعًُأأ ٕٛساي ٝأاً يف املًُهأأ١
مبٛاقأأً ١أْؿأأطتِٗ يف ايؿأأطنات ايتذاضٜأأ ١ايكاُ٥أأَ ١أأٔ ز ٕٚايتأأأثري عًأأ٢
أعُاهلا اؿاي.١ٝ
 تطبٝأأل ا٫يتعاَأأات يف قطأأاع ايتأأأَني بططٜكأأ ١تأأتَ ّ٤٬أأع َعأأاٜري قأأٓاع١
ايتأَني املعرتف بٗا زٚيٝاً.
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( )3خسَات ايٓكٌ
ايتعَت املًُه ١بؿتح أغٛاقٗا يف قطاع خسَات ايٓكٌ ايبشطٚ ٟاؾ ،ٟٛيهٓٗا
مل تػُح يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبايسخ ٍٛيػٛم ايٓكٌ ايرب ،ٟيهٓٗا ؾتشت اساٍ
ي٬غتجُاض يف ايػهو اؿسٜس ٠نُٔ تطتٝبات َعٚ ،١ٓٝؾل ْعاّ ( .)BOTنُا
قسَت ايتعاَات يف فاٍ ايٓكٌ اؾٚ ٟٛايبشطَٗٓ ،ٟا َا :ًٜٞ
 ؾتشت اساٍ أَاّ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝيتكس ِٜخسَات قٝاْٚ ١إق٬ح
ايطا٥طات.
 مسشت يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝبتكس ِٜخسَات أْعُ ١اؿذع اإليهرت.ْٞٚ
( )4اـسَات املطتبط ١بكطاع املكا٫ٚت
تؿري ايبٝاْات ايطمس ١ٝيًًُُه ١إىل إٔ قطاع املكا٫ٚت ٜهطًع بسٚض َِٗ،
سٝح ٜك ّٛبتؿٝٝس ايبين ا٭غاغٜٚ ،١ٝتٛىل أعُاٍ اإلْؿا٤ات ايكٓاعٚ ١ٝايعضاع١ٝ
ٚايعكاض ،١ٜنُا ٜك ّٛغسَات ايتؿػٚ ٌٝايكٝاْ ١اي٬ظَٜٚ .١عترب قطاع
املكا٫ٚت أنرب َػتًٗو يًُٛاز اـاّ يًُٓتذات املكٓع ١قًٝاً ،اييت تعتُس
عًٗٝا أغًب ايكٓاعات ايٛطٜٓٚ .١ٝهِ قطاع املكا٫ٚت ايعسٜس َٔ ا٭ْؿطَ ١جٌ:
ايتؿٝٝس ٚايبٓاٚ ،٤أعُاٍ تٛق٬ٝت املٝاٚ ٙايهٗطباٚ ،٤أعُاٍ ايكٝاْٚ ،١أعُاٍ
ايٓعاؾٚٚ .١ؾكاً ي٬تؿاق ١ٝايعاَ ١يًتذاض ٠يف اـسَات املٓبجك ١عٔ املٓعُ ،١ؾكس
مت تكٓٝـ أعُاٍ املكا٫ٚت ؼت عٓٛإ ايتؿٝٝس ٚاـسَات اهلٓسغ ١ٝاملطتبط١
بٖ٘ٚ ،ص ٙا٭عُاٍ تؿٌُ :أعُاٍ اإلْؿا٤ات ايعاَ ١يًُباْٚ ،ٞأعُاٍ اإلْؿا٤ات
ايعاَ ١يًٗٓسغ ١املسْٚ ،١ٝأعُاٍ ايرتنٝب ٚايتذُٝعٚ ،أعُاٍ ايتهًُ١
ٚايتؿطٝبٚ ،ا٭عُاٍ ا٭خط ٣املطتبطٚ .١قس قاَت املًُه ١بتشطٜط ٖصا ايكطاع
قبٌ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ،١سٝح اؽصت خطٛات ٫غتٝؿاَ ٤تطًبات اْ٫هُاّ
يًُٓعُٚ ،١يعٌ ْعاّ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب اؾسٜس ايص ٟؾتح اساٍ أَاّ املػتجُط
ا٭دٓيب ي٬غتجُاض يف قطاع املكا٫ٚتٜ ،عس أِٖ َعاٖط ايتػريات اييت غبكت
اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُٚ .١قس سٌ ٖصا ايٓعاّ قٌ ايعسٜس َٔ ا٭ْعُ ١اييت
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ناْت تهع قٛٝزاً عً ٢ا٫غتجُاض ا٭دٓيب يف قطاع املكا٫ٚتٚ ،تًعَِٗ بايتعاقس
َع َكاٚيني غعٛزٜني َٔ ايباطٔ.
( )5خسَات ايطاق١
تعترب املًُه ١غٛقاً ضٝ٥ػٝا يؿطنات خسَات ايطاق ١ا٭دٓبٜٚ ،١ٝعس ؾتح
املًُه ١أغٛاقٗا يف فاٍ ايطاق َٔ ١أِٖ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايؿطنات
ايػعٛز ١ٜاييت تكسّ ٖصا ايٓٛع َٔ اـسَاتٚ .قس قسَت املًُه ١ايتعاَات نبري٠
بؿإٔ خسَات ايطاق ،١أغؿطت عٔ ؾتح خسَات ايطاق ١يف ايػٛم ايػعٛز.ٟ
ٚمبٛدب ٖص ٙا٫يتعاَات غٝتاح يؿطنات خسَات ايطاق ١ا٭دٓب ١ٝايتٓاؾؼ
عًَ ٢ؿاضٜع تًو اـسَات َٔٚ .نُٔ ايتعاَات املًُهَ ١ا :ًٜٞ
 خسَات اغتهؿاف ايٓؿط ٚايػاظ ٚتطٜٛط.ٙ
 خسَات ْكٌ ايٛقٛز عرب ا٭ْابٝب.
 خ أ أأسَات اإلزاضٚ ٠ا٫غتؿ أ أأاضاتٚ ،ايتشً أ أأ٬ٝت ٚا٫ختب أ أأاضات ايؿٓ ٝأ أأٚ ،١إزاَ أ أأ١
ٚإق٬ح ا٭دٗعٚ ٠املعسات.
ٜٚعترب اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ ١ؾطق ١يًؿطنات ايػعٛز ١ٜاييت تعٌُ يف
ٖصا اساٍ; يتكسٜط خسَاتٗاٚ ،ايبشح عٔ ؾطم تكسٜط يًس ٍٚاييت يف طٛض
اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٖٞٚ ،١ؾطق ١نبري ٠يًؿطنات ايػعٛز ١ٜيٓكٌ ٚدْٗ ١عطٖا
يٛظاض ٠ايتذاض ٠يف ٖصا اساٍ.
( )6خسَات ا٫تكا٫ت
تتًدل ايتعاَات املًُه ١يف قطاع ا٫تكا٫ت يف ايػُاح يًؿطنات ا٭دٓب١ٝ
بتكس ِٜخسَاتٗا عرب اؿسٚزٚ .تبين تؿطٜعات يؿتح قطاع ا٫تكا٫ت باملًُه١
تسضهٝاًٚ ،ظٜاز ٠غكـ املًه ١ٝا٭دٓب ١ٝيطأؽ املاٍ يف ؾطنات ا٫تكا٫ت املعَع
إْؿاٗ٥ا يتكٌ إىل  ٪60يف ْٗا ١ٜعاّ .ّ2008
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ٚتؿٌُ ٖص ٙا٫يتعاَات ؼطٜط خسَات ا٫تكا٫ت ٚؾكاً ملا :ًٜٞ
 خسَات ا٫تكا٫ت ا٭غاغٚ ،١ٝايك ١ُٝاملهاؾ ١إىل خسَات ا٫تكا٫ت بأٟ
ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا.
 ايتعاّ املًُه ١بتهُني ا٫يتعاَات يف ٚضق ١إناؾَ ١ٝطدع ١ٝقازضَٓ َٔ ٠عُ١
ايتذاض .٠نُا ايتعَت املًُه ١بتطبٝل ايٛضق ١عٝح ت٪غؼ َطدع ١ٝقاْ١ْٝٛ
ي٬يتعاَات ايػعٛز ١ٜيف قطاع ا٫تكا٫ت.
 إقساض فُٛع ١تؿطٜعات ملٓع ؾطن ١ا٫تكا٫ت َٔ ايكٝاّ بأ ٟمماضغات
استهاض.١ٜ
( )7اـسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط١ٜ
غٛم اـسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط َٔ ١ٜا٭غٛام ايٛاعس ٠يف املًُهٚ ،١قس
ٜػتكطب ؾطنات أدٓب ١ٝي٬غتجُاض ؾ ;٘ٝمما ٜتطًب َٔ ايؿطنات ايػعٛز١ٜ
ايٛقٛف ٚبؿهٌ َػتُط عً ٢تطٛضاتَ٘ٚ ،تابع ١ايؿطم املتاس ١ؾ ;٘ٝيًسخ ٍٛيف
ؾطاناتٚ ،اغتٓاّ ؾطق ١ا٫غتؿاز َٔ ٠ؾتح ايػٛم يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يًػٛم
ايػعٛزٚ ،ٟا٫ط٬ع عً ٢ػطب ١ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝيتطٜٛط ٖص ٙايكٓاع١
قًٝاًٚ .ؼطٜط تًو اـسَات َٔ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايؿطنات ايػعٛز;١ٜ
يصا عًٗٝا انتػاب خربات ٚاغع ;١ملٓاؾػ ١ايؿطنات ا٭دٓبٚ .١ٝأِٖ ايتعاَات
املًُه ١يف ٖصا ايكطاع َا :ًٜٞ
 خسَات تٛظٜع ا٭ؾٚ ،ّ٬أؾ ّ٬ايؿٝس ،ٜٛمبا ؾٗٝا أؾطط ١ايؿٝسٚ ،ٜٛأدٗع٠
ايؿٝس ٜٛاملؿؿط ٠ضقُٝاً.
 خسَات اإلْتاز ٚايتٛظٜع اإلشاعٚ ٞايتًؿع َٔ ْٜٞٛإْتاز ايرباَر اإلشاع١ٝ
ٚايتًؿعٚ ١ْٜٝٛتٛظٜعٗا.
 تطخٝل بطاَر ايطازٚ ٜٛايتًؿع ،ٕٜٛاملٓكٛيَ ١باؾط ،٠أَ ٚػذً ١أ ٚعً٢
تػذ٬ٝت عاز ،١ٜأ ٚضقَُ ١ٝؿؿط ٠بايؿٝس ٜٛيًبح بٛاغط ١ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ
يًبح ايتًؿع ،ْٜٞٛأ ٚبٛاغط ١ا٭غ٬ى ،أ ٚبٛغا ٌ٥أخطٜ ٚ ،٣ؿٌُ شيو
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مجٝع ايرباَر ٚايكٓٛات اـاق ١بايربف ،١غٛا ٤ناْت يًتػً ١ٝأ ٚايرتٜٚر،
أ ٚأْٗا تٓتر بؿهٌ عاز ٟيف اغتٛزٖٜٛات ايتًؿع.ٕٜٛ
( )8خسَات ايربٜس
ايتعَت املًُه ١بتشطٜط اـسَات ايربٜس َٔٚ ،١ٜنُٔ ا٫يتعاَات:
 ايتػً ِٝغري املكٝس (ز ٕٚعٛا٥ل قاْ )١ْٝٛيًٛثا٥لٚ ،ايطظّٚ ،ايططٚز،
ٚايبها٥ع ٚغريٖا َٔ املٛاز ايربٜس.١ٜ
َ عاًََ ١عٚز ٟاـسَات ايربٜس ١ٜا٭داْب َعاًَ ١تًو املُٓٛس١
يًعاًَني يف خسَات ايربٜس احملً.١ٝ
 ؾتح ايػٛم ايػعٛز ٟأَاّ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝاييت تعٌُ يف فاٍ
خسَات ايربٜس.
( )9خسَات ايب١٦ٝ
ايتعَت املًُه ١بتشطٜط غٛم خسَاتٗا يف فاٍ ايبٚٚ .١٦ٝؾكاً هلص ٙا٫يتعاَات
ٜػتطٝع َعٚز ٚخسَات ايب ١٦ٝغري ايػعٛزٜني تكس ِٜايهجري َٔ خسَات ايب١٦ٝ
يف ايػٛم ايػعٛزٚ .ٟتؿري ٖص ٙا٫يتعاَات إىل إَهاْٚ ١ٝق ٍٛؾطنات أدٓب١ٝ
إىل زاخٌ ايػٛمٚ ،مبًه ١ٝأدٓبٚ ،٪ 100 ١ٝغتعاٌَ ايؿطنات ايػعٛزٚ ١ٜؾل
َبسأ املعاًَ ١ايٛطٓ .١ٝمما ٜتطًب َٔ ايؿطنات ايػعٛز ١ٜايعاًَ ١يف فاٍ
خسَات ايب ١٦ٝتطٜٛط خسَاتٗا ٚايبشح عٔ خطٛط تػٜٛكٚ ١ٝأغٛام دسٜس.٠
 َٔٚأِٖ اـسَات اييت مت ؼطٜطٖا يف ٖصا اساٍ :خسَات َٝا ٙايكطف،
ٚخسَات تكً ٌٝايهذٝر.
( )10اـسَات ايػٝاس١ٝ
قطاع ايػٝاس ١يف املًُه َٔ ١ايكطاعات ايٛاعس ٖٛٚ ،٠يف تطٛض َػتُط ،يصا
ايتعَت املًُه ١بؿتح أغٛاقٗا يتؿذٝع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ؾٖٚ .٘ٝصا ىًل ؾطقاً
أَاّ ضداٍ ا٭عُاٍ يتطٜٛطٚ ،ٙا٫غتؿاز َٔ ٠اْؿتاح ايػٛم يتشػني تًو
اـسَاتٚ .قس أبكت املًُهْ ١ؿاط خسَات اؿر ٚايعُط ٠سهطاً عً ٢ايػعٛزٜني.
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ٚبايتاي ٞؾايؿطنات ايعاًَ ١ؾ ٘ٝتتُتع باؿُاٚ ،١ٜئ تتأثط باْهُاّ املًُه١
يًُٓعُ .١بُٓٝا ايؿطنات اييت تعٌُ يف املطاعِ ٚا٫غرتاسات ايػٝاس١ٝ
ٚاـسَات ايؿٓسق ١ٝقس تتأثط ْتٝذ ١اْ٫هُاّ .سٝح ٜه ٕٛيًؿطنات ا٭دٓب١ٝ
شات اـرب ٠ؾتح ؾطٚع هلا باملًُه٫ٚ .١ؾو إٔ ايؿطنات ايػعٛز ١ٜايعاًَ١
غٝتأثط بٗصا ايتٓاؾؼ ،مما ٜتطًب قٝاَٗا بإدطا ٤ايسضاغات يٛاقع ايػٛم،
ٚؼػني خسَاتٗاٚ ،ضؾع دٛزَٓ ٠تذاتٗا; يتػتطٝع املٓاؾػ.١
( )11اـسَات املٗٓٚ ١ٝا٫غتؿاض١ٜ
ٜعترب ٖصا ايكطاع َٔ ايكطاعات املُٗ ١يف ا٫قتكاز ايػعٛز ،ٟؾايطؿط ٠اييت
قاسبت اضتؿاع أغعاض ايٓؿطَٚ ،ا قاسبٗا َٔ تػريات عُطاْٚ ١ٝاقتكازَٗ ،١ٜست
ايططٜل يربٚظ ٖصا ايٓٛع َٔ اـسَات َٔٚ .خ ٍ٬قطا ٠٤ايتعاَات املًُه ١يف
فاٍ اـسَات املٗٓٚ ١ٝا٫غتؿاض( ١ٜايكاْ ١ْٝٛاـاضدٚ ،١ٝاحملاغبٚ ،١اهلٓسغ،١
ٚاهلٓسغ ١املعُاض٬ٜ ،)١ٜسغ أْٗا ايتعَت بؿتح ايػٛم أَاّ َٛضز ٟاـسَ١
ا٭داْبٚ ،عسٚز ًَه ١ٝأدٓب ٫ ١ٝتتذاٚظ  ،٪75يف سني إٔ خسَات اؿاغٛب،
ٚخسَات اإلعٚ ،ٕ٬ا٫غتؿاضات اإلزاض ١ٜؾتشت بايهاٌََ .ع ا٭خص يف ا٫عتباض إٔ
املًُه ١استؿعت عكٗا يف تطبٝل بطْاَر ايػعٛزٚ ،٠اؾرتاط سكَٛ ٍٛضزٟ
اـسَ ١ا٭داْب عً ٢تأؾري ٠زخ ٍٛيًًُُهٚٚ .١نعت ؾطٚطاً سَ ٍٛس ٠إقاَ١
اـرباٚ ٤املتدككني ا٭داْب باملًُه ٫ ١تعٜس عًَٜٛ 180 ٢اً قابً ١يًتذسٜس.
نُا اؾرتطت عسّ ايػُاح يًُشاَني ا٭داْب باملج ٍٛأَاّ احملانِ ايػعٛز١ٜ
يًسؾاع عٔ َٛنً.ِٗٝ
( )12خسَات أخط٣
ٖٓاى خسَات أخط ٣غري ٚاضز ٠يف أ ٟقطاع َجٌ اـسَات املتكً ١بايتذاض٠
اإليهرتٚ ١ْٝٚإزاض ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝنايطاقٚ ،١اـسَات املكسَ َٔ ١أدٗع٠
سهَ ١َٝٛجٌ إزاض ٠اؾٛاظات ،ؾ ٕٚ٪ايطريإ املسْ ،ٞنصيو ايكٛاعس ٚايًٛا٥ح
اـاق ١باهلذط َٔ ٠بًس إىل آخط.
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املبحح الرابع :آثار اىضناو املنللة العربية الصعودية مليظنة التجارة العاملية على بعض
الكطاعات اخلدمية
قطاع اخلدمات املالية
ؾٗس ايٓعاّ املاي ٞيف املًُه ١ايعسٜس َٔ ايتطٛضات ،نإْؿا ١٦ٖٝ ٤يػٛم املاٍ،
ٚغٛقا َايَ ١ٝػتكًٚ ،١تأغٝؼ قطاع ايتأَني بكؿْ ١عاَٚ ،١ٝؼطٜط تسضهٞ
يًكطاع املكطيفْٚ .ػتعطض يف ايٓكاط ايتاي ١ٝايتأثري ايص ٟسسخ يف ٖصا ايكطاع
بعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
- 1املكاضف ايػعٛز١ٜ
بًؼ عسز املكاضف ايعاًَ ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبٓٗا ١ٜعاّ 18ّ2007
َكطؾاَ 12 ،كطؾا قًٝا َ6ٚكاضف أدٓب ١ٝيهٌ َٓٗا ؾطعا ٚاسساً ،باغتجٓا٤
بٓو اـًٝر ايسٚي ٞايص ٟمتتًو سهَٛات ز ٍٚاـًٝر سككا ؾ ،٘ٝؾً٘
ؾطعإٚ .تؿري إسكاٝ٥ات َ٪غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز ٟإىل إٔ عسز ؾطٚع ٖصٙ
املكاضف بًؼ  1353ؾطعا بٓٗا ١ٜعاّ َ ،2007كابٌ  1289ؾطعا يف ْٗا ١ٜعاّ .)ّ2006
ٚقس لشت املكاضف ايٛطٓ ١ٝيف تععٜع َطانعٖا املاي ١ٝطٛاٍ ايػٓٛات ا٭خري،٠
سٝح اضتؿع إمجايَٛ ٞدٛزاتٗا يٝكٌ إىل مًَٝ 107.52 ٛاض ضٜاٍ َكابٌ 861.1
ًَٝاض ضٜاٍ عاّ ًَٝ 508.2ٚ ،2006اض ضٜاٍ عاّ
آثار اىضناو املنللة على الكطاع املصريف
بسأت املكاضف ايػعٛزَ ١ٜطسً ١دسٜس ٠يف عاّ  ّ2007اْطٛت عً ٢مجًَٔ ١
املتػريات املُٗ ١يف ؼسٜس َػاض ايٓؿاط املكطيف ٚاملاي ٞيًتهٝـ َع املتطًبات
اؾسٜسْ٫ ٠هُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ .١ٝقس سككت املكاضف ايػعٛز١ٜ
تكسَا يف فاٍ تكس ِٜايتُ ٌٜٛيًُؿاضٜع يف ظٌ تطادع إٜطازات ا٭ْؿط١
املطتبط ١با٭غِٗ احملً .١ٝنُا اغتطاعت متَ ٌٜٛؿاضٜع مجٝع ايكطاعات
ا٫قتكاز ،١ٜبٌ إٕ ْؿاطٗا اَتس إىل ا٭غٛام ايعطب ١ٝيتٛغٝع ْطام أعُاهلا،
ٚتٜٓٛع َكازض زخًٗا ،نُكطف ايطادش ٞايصٚ ٟقٌ ْؿاط٘ إىل َايٝعٜا،
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ٜٚػتٗسف ؾتح  50ؾطعاً بٗا عً ٍٛعاّ ٚ ،ّ2010فُٛع ١غاَبا املاي ١ٝاييت
(.)20

اغتشٛشت عًًَ َٔ %68 ٢ه ١ٝبٓو نطٜػٓٝت ايبانػتاْٞ

 َٔٚأِٖ ايتش٫ٛت اييت سسثت يف ايكطاع املكطيف بعس اْهُاّ املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٖٛ ٠ايتٛغع يف مت ٌٜٛايكطاع اـام ،سٝح
تٛغعت يف تكس ِٜا٥٫تُإ ٚاـسَات املكطؾ ١ٝي٘ٚ ،أقبح ميجٌ ٖصا ايكطاع
ايعُ ٌٝا٭ ٍٚهلص ٙاملكاضف يف َععِ اـسَات اييت تكسَٗاٜٚ ،تهح شيو َٔ
ايبٝاْات ايتاي:١ٝ
 - 1سك ٍٛايكطاع اـام عًْ ٢كٝب نبري َٔ ا٥٫تُإ املكطيف ،سٝح اضتؿع
إمجايَ ٞطًٛبات املكاضف َٔ ايكطاع اـام يٝكٌ إىل مًَٕٛٝ 577882 ٛ
ضٜاٍ يف ْٗا ١ٜعاّ َ ،2007كابٌ  ًَٕٛٝ 476020ضٜاٍ يف عاّ ٚ ،2006بصيو
تؿهٌ تًو املطًٛبات أنجط َٔ  َٔ %75إمجاي ٞاملطًٛبات املػتشك١
يًُكاضف يس ٣ايكطاعني اؿهٚ َٞٛاـامٚ ،امل٪غػات املاي ١ٝغري ايٓكس،١ٜ
يف سني متجٌ ْػب ١املطًٛبات عً ٢ايكطاع ايعاّ اؿه َٞٛمَ ،%25 ٛكابٌ
 %64يًكطاع اـام %36ٚ ،يًكطاع ايعاّ يف عاّ ٚ .ّ2004ايػبب ا٭غاغ ٞيف
شيو ٖ ٛتٛغع ْؿاط ايكطاع اـام يف ا٫قتكاز ايٛطينٚ ،ظٜاز ٠استٝاد٘
يًتُ ٌٜٛاملكطيفٚ ،ملٌ ٤ايؿطاؽ ايٓاتر عٔ تطادع زٚض ايكطاع ايعاّ يف
()21

ا٫غتجُاض ٚايٓؿاط ا٫قتكاز.ٟ

 - 2تٓٛعت َطًٛبات املكاضف عً ٢ايكطاع اـام بني ا٥تُإ َكطيفٚ ،قطٚض
ٚغًؿٝاتٚ ،نُبٝا٫ت ككٚ ،١َٛاغتجُاضات يف أٚضام َاي ١ٝخاق،١
ٚامل٬سغ إٔ َبايؼ ا٥٫تُإ املكطيف ٚايكطٚض ٚايػًؿٝات املُٓٛس ١يًكطاع
اـام اضتؿعت بؿهٌ ًَشٛظ خ ٍ٬ايػٓٛات ا٭خري.٠

 -20فً ١اؼاز املكاضف ايعطب .١ٝايعسز ايجاْ ٞغبتُرب ّ2009 ،م 86
 - 21ايتكطٜط اإلسكا ٞ٥ايػٓ ٟٛمل٪غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛزَ ،ٟطدع غابل  ،م 67
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٬ٜ – 3سغ َٔ تٛظٜع ا٥٫تُإ املكطيف املُٓٛح يًكطاع اـام ،إٔ ايٓؿاط
ايتذاضٜ ٟػتشٛش عً ٢ايٓكٝب ا٭نرب َٓ٘ٚ ،أْ٘ يف تعاٜس بؿهٌ ًَشٛظ،
ْ ًٜ٘ٝؿاط ايتُ ،ٌٜٛثِ ايٓؿاط ايكٓاع ًٜ٘ٝ ،ٞقطاع ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس ،ثِ
قطاع ايٓكٌ ٚا٫تكا٫ت ،ضغِ تطادع سكت٘ َٔ ا٥٫تُإ املكطيف املُٓٛح
يًكطاع اـام بؿهٌ ًَشٛظ.
 - 4أغِٗ ايكطاع املكطيف يف متٚ ٌٜٛاضزات ايكطاع اـامٚ ،اضتؿع إمجايٞ
ايتُ ٌٜٛاملكسّ هلصا ايػطض بؿهٌ ًَشٛظ ،سٝح ٚقٌ إىل ًَٕٛٝ 168518
ضٜاٍ يف عاّ َ ّ2007كابٌ  ًَٕٛٝ 132292ضٜاٍ يف عاّ ٚ .ّ2006امل٬سغ إٔ
ايٓكٝب ا٭نرب َٔ ٖصا ا ايتُ ٌٜٛمت تٛد ٘ٗٝإىل ٚاضزات ايػًع ايػصا،١ٝ٥
تًٗٝا ٚاضزات ايػٝاضات ،ثِ َٛاز ايبٓاٚ ،٤اٯ٫تٚ ،املٓػٛدات ٚا٭دٗع.٠
ٜٚك ّٛايكطاع املكطيف يف املًُه ١بسٚض نبري; يصا هب إٔ ٜٛىل اٖتُاَا
يًدسَات املكطؾ ١ٝاملتٓٛعٚ ،١تٛؾري ايتُ ٌٜٛاي٬ظّ يكٝاّ ايكطاع اـام بسٚضٙ
املتعاٜس يف َػري ٠ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ،١ٜست ٢وكل ايكطاع املكطيف شيو عً٘ٝ
ايتػًب عً ٢فُٛع ١ايتشسٜات اييت ٜٛادٗٗا ٖصا ايكطاع َٔ ،أبطظٖا(.)22
أ) ظٜاز ٠ضٚ٩ؽ أَٛاٍ املكأاضف ٖٓ :أاى ْػأبا  ٫ميهأٔ ػاٚظٖأا ملػأتٜٛات اإلقأطاض
اييت تػتطٝع ايبٓٛى تكسميٗا نٓػأبَ ١أٔ سكأٛم املػأاُٖني ٚضأؽ املأاٍ ،يأصا
ؾأإٕ املدأطز أَأاّ ايبٓأو يًتٛغأع يف اإلقأطاض إٔ ٜكأ ّٛبطؾأع ضأمسايأ٘ .يأأصيو
بأأسأت ايبٓأأٛى يف عأأاّ  ّ2006بعٜأأاز ٠ضٚ٩ؽ أَٛاهلأأا ،يًُشاؾعأأ ١عًأأٚ ٢دٛزٖأأا
ايؿاعٌ يف مت ٌٜٛايؿطناتٚ ،ملٛانب ١تٛد٘ ٖص ٙايؿطنات إلقساض غأٓسات أٚ
قأأهٛى متٜٛأأٌ َؿأأاضٜعٗاٚ ،ستأأٜ ٢أأٓعهؼ شيأأو عًأأ ٢أضباسٗأأاٚ ،يطؾأأع َػأأت٣ٛ
تكأأٓٝؿٗا ٚؾك أًا ملعأأاٜري املأأ ٠٤٬املايٝأأ ١يًذٓأأ ١بأأاظٍ .يأأصا ؾأأإٕ لأأاح املكأأاضف يف
اغتػ ٍ٬ايطؿط ٠ايطآٖٚ ،١اضتؿاع ايػٛٝي ١يطؾع ضٚ٩ؽ أَٛاهلاٜ ،عأس أسأس املٗأاّ

 - 22تكطٜط فًؼ ايػطف ايػعٛز .١ٜغت ١ؼسٜات أَاّ ايكطاع املكطيف ايػعٛزٟ
http://www.mstaml.com/manage/user
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ايأأيت تػأأتٛدب عًأأ ٢املكأأاضف ايٛطٓٝأأ ١إٔ تتٗٝأأأ يطؾأأع ضٚ٩ؽ أَٛاهلأأا ،يتُٜٛأأٌ
املؿاضٜع املدطط إلاظٖا خ ٍ٬املطسً ١املكبً.١
ب ) َٛادٗ ١املٓاؾػ ١ايساخًٚ ١ٝاـاضد : ١ٝتؿتس املٓاؾػ ١اييت تٛادٗٗأا املكأاضف
ايٛطٓ ٝأأ ١غ أأٛا ً ٤يف َ أأا ب ٗٓٝأأا ،أ َ ٚأأع املك أأاضف ايسٚي ٝأأ ٖٚ ،١أأص ٙاملٓاؾػ أأَ ١ؿ ٝأأس٠
يًُكاضف ٚايعَُ ٤٬عا ،سٝح تسؾع املكاضف يتشػني اـسَات ايأيت تكأسَٗا
يًعَُٚ .٤٬ع شيو ؾؿتح ايباب يًُكاضف ا٭دٓبٚ ١ٝظٜأاز ٠املٓاؾػأ ١يف فأاٍ
اـ أأسَات املك أأطؾ ١ٝه أأب إٔ ٜه أأ ٕٛخان أأعا يًه أأٛابط ايسٚي ٝأأ َٚ ١أأٔ ؾٛا ٥أأس
املٓاؾػأأ ١أْٗأأا ػعأأٌ إزاض ٠نأأٌ َكأأطف تٗأأتِ باحملاؾعأ ١عًأأ ٢أَأأٛاٍ َٚكأأاحل
ايعُٚ ،٤٬عًَٛ ٢ادٗ ١أ ٟتكًبات يف ا٭غٛام احملًٚ ١ٝايسٚيَٚ .١ٝأٔ ثأِ هأب
إٔ ٜه ٕٛاملعٝاض ا٭غاغأ ٞيف ٖأص ٙاملٓاؾػأ ١ا٫يتأعاّ ٚاملػأٚ٪ي ١ٝاملكأطؾ ١ٝطًٜٛأ١
ا٭دٌ.
ز ) اغأأتػ ٍ٬ؾطقأأ ١ايأأسخ ٍٛيف فأأاٍ ايبٓأأٛى ا٫غأأتجُاض٬ٜ : ١ٜسأأغ قسٚزٜأأ١
عأ أأسز ايؿأ أأطٚع ايأ أأيت ؾتشتٗأ أأا ايبٓأ أأٛى ايأ أأيت زخًأ أأت ايػأ أأٛم ايػأ أأعٛز ٟسأ أأسٜجًا
(باغأأتجٓا ٤بٓأأو ايأأب٬ز) .ؾٗ أص ٙايبٓأأٛى يأأسٜٗا تٛدأأ٘ اغأأرتاتٝذٖٚ ٞأأ ٛتؿأأازٟ
اغ أ أأتٗساف غ أ أأٛم ايتذع ٥أ أأ ١املك أ أأطؾٚ ،١ٝايرتن ٝأ أأع عً أ أأ ٢تك أ أأس ِٜاـ أ أأسَات
يًؿطنات ،خاق ١خسَات ايكطٚض اسُعٚ ١إزاض ٠ايجطٚات اـاقٚ ،١خأسَات
ايبٓأأٛى ا٫غأأتجُاض ،١ٜنعًُٝأأات ايأأسَر ٚا٫غأأتشٛاشٚ ،ا٫غأأتجُاض اـأأام يف
ؾ أأطنات زٚي ٝأأٚ ،١ضؾ أأع ضأؽ امل أأاٍ (ٖ أأصا ٜٓ ٫ؿ أأ ٞاستُ أأاٍ ظ ٜأأاز ٠املٓاؾػ أأ ١ب أأني
املكاضف احملً ١ٝا٭دٓب ١ٝيف املػتكبٌ عً ٢تكس ِٜاـسَات املكطؾ ١ٝيٮؾأطاز،
خاق أأ ١يف ف أأاٍ ايٛزا ٥أأع ٚاؿػ أأابات اؾاض ٜأأ ٖٚ .)١أأصا ٜع أأين إٔ ٖ أأص ٙايبٓ أأٛى
تػأ أأع ٢يتكأ أأس ِٜخأ أأسَاتٗا ايأ أأيت تتُٝأ أأع باضتؿأ أأاع عا٥أ أأسٖاٚ ،قًأ أأ ١اؿادأ أأ ١إىل
ايعًُٝات املطًٛب ١إلمتاَٗا ،نُا ٜٛنح إٔ خسَات ايبٓأٛى ا٫غأتجُاض ١ٜتعأس
َ أأٔ اـ أأسَات ايٛاع أأس ٠يف ايٓؿ أأاط املك أأطيف يف املًُه أأٚ .١ق أأس ب أأسأت ايبٓ أأٛى
ايٛطٓ ١ٝمببازضات يًسخ ٍٛيف ْؿاط ايبٓٛى ا٫غتجُاض ،١ٜسٝأح قاَأت بإْؿأا٤
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ٚتطٜٛط ٚسسات ايبٓٛى ا٫غتجُاض ،١ٜمتٗٝساً يؿكٌ ٖص ٙايٛسسات ٚايرتخأٝل
هلأأا نبٓأأٛى اغأأتجُاضَ ١ٜتدككأأٜٚ .١تأأبني َأأٔ شيأأو إٔ اـأأسَات املكأأطؾ١ٝ
اؾاض ٖٞ ١ٜؾطق ١إغرتاتٝذ ١ٝأَاّ ايبٓٛى ايٛطَٓٚ ،١ٝكسض يٮضباح ايأيت قأس
تػأأري ايٓت أأا٥ر املاي ٝأأ ١يًكط أأاع املك أأطيفَٚ ،أأٔ ث أأِ ٜبك أأ ٢ايتش أأس ٟايك أأا ِ٥أَ أأاّ
ايبٓأأٛى ايٛطٓٝأأَ ١تُأأج ٬يف ايٛيأأٛز إىل ٖأأصا ايٓأأٛع َأأٔ اـأأسَاتٚ ،ايٓذأأاح يف
َٓاؾػأأ ١ؾأأطنات ايٛغأأاط ١املايٝأأ ١ايأأيت مت ايرتخأأٝل هلأأا بايأأسخ ٍٛيف ٖأأصا
اساٍ اييت ظاز عسزٖا عٔ  40ؾطنٚ ، ١اغأتػَ ٍ٬أا ٜتأٛاؾط يأسٜٗا َأٔ خأربات
ٚإَهاْٝات َٛٚاضز ٚع٬قات َع ايكطاع اـام ؿػِ ٖص ٙاملٓاؾػ ١يكاؿٗا.
ز) زضاغ ١نٝؿ ١ٝايتػًب عًَٓ ٢اؾػ ١ايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝعُ٫ٛت عً ٢اؿػابات
اؾاض ١ٜاـاق ١بسؾع  :تؿهٌ اؿػابات اؾاضْ ١ٜػب ١نبري َٔ ٠املٛاضز
املاي ١ٝاييت تعتُس عًٗٝا ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝيف اغتجُاضاتٗا ٖٞٚ ،سػابات ٫
تسؾع عًٗٝا ايبٓٛى عُ٫ٛت ست ٢اٯٕٚ ،يهٔ يف ظٌ غع ٞايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝيف
تٓاؾػٗا َع ايبٓٛى ايٛطٓ٫ ١ٝغتكطاب اؿػابات اؾاض ،١ٜقس ػس بعض
ايبٓٛى ا٭دٓبَ ١ٝربضا ٜػُح هلا بسؾع عُ٫ٛت عً ٢اؿػابات اؾاضٖٛٚ ،١ٜ
َا قس ٜؿكس ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝدع٤ا َٔ ٖص ٙاؿػابات .يصا ؾايبٓٛى ايٛطٓ١ٝ
َطايب ١باإلغطاع يسضاغ ١نٝؿ ١ٝايتػًب عًٖ ٢صا املؿهٌ ،سٝح إٕ زؾع تًو
ايعُ٫ٛت ٜٓط ٟٛعً ٢كايؿات ؾطع.١ٝ
ٖ أ) ؼكٝأل أَأأٔ املعًَٛأات ٚايتػًأأب عًأ ٢عًُٝأات ا٫ستٝأأاٍ املكأطيف  :اغأأتشٛشت
ايتع أأاَ٬ت اإليهرت ْٝٚأأ ١عً أأ ٢م أأ َ %80 ٛأأٔ إمج أأاي ٞايعًُ ٝأأات املك أأطؾ ١ٝيف
املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜيف عأأاّ  ،ّ2006سٝأأح ْؿأأصت ايبٓأأٛى ايػأأعٛز ١ٜمأأٛ
ًَٝ 700أأ ٕٛعًُٝأأ ١إيهرتْٝٚأأ ،١تكأأٌ قُٝتٗأأا إىل  14أيأأـ ًَٝأأاض ضٜأأاٍ ،متأأت َأأٔ
عسَٓ ٠اؾصَٗٓ ،أا أدٗأع ٠ايكأطاف اٯيأٚ ٞاإلْرتْأت ْٚكأاط ايبٝأعٚ ،قأس لشأت
ايبٓأٛى ايٛطٓٝأأ ١يف شيأو َأأٔ خأأ ٍ٬إضغأا ٤بٓٝأأ ١إيهرتْٝٚأَ ١كأأطؾَ ١ٝتطأأٛض،٠
ٚضغِ اؾٗٛز اييت قاَت بٗا املًُه ١يًتػًب عً ٢عًُٝات ا٫ستٝأاٍ ٚا٫خأرتام
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املكأ أأطيف ،إ ٫إٔ ٖٓأ أأاى ؼأ أأسٜا ٜتُجأ أأٌ يف ظٜأ أأاز ٠زضدأ أأ ١تأ أأأَني ايبٓأ أأٛى هلأ أأصٙ
ايتعاَ٬تٚ ،محاْ ١ٜعاّ املعًَٛات املكطؾ َٔ ١ٝا٫خرتام ٚاملداطط املكأاسب١
ي٘ ،خاق َٔ ١خ ٍ٬ؾبه ١اإلْرتْت ،سٝح ٜأتَ ٞا بأني  %50إىل َٗٓ % 70أا َأٔ
اـاضزٚ .تتُجٌ أِٖ املداطط يف اغأتسضاز ايعُأٚ ،٤٬ايتذػأؼٚ ،غأطق ١اهلٜٛأ١
أ ٚنًُ ١ايػطٚ ،اغتدساَُٗا يف غطق ١اؿػابات.
 )ٚاؿ أأصض َ أأٔ خط أأٛض ٠اْهؿ أأاف املك أأاضف عً أأ ٢قط أأاع ايعك أأاضات  :ضغ أأِ ع أأسّ ت أأأثط
ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝبأظَ ١ايطٖٔ ايعكاض ٟا٭َطٜه ،ٞاييت نأطبت َكأاضف عسٜأس،٠
ٚضغِ ؼٌُ ايبٓٛى ايٛطٓ ١ٝيًٗع ٠اييت تعطنت هلا غٛم ا٭غِٗ .إ ٫إٔ ٖٓاى
خطٛض ٠قس تتعطض هلا تًو املكاضف يف ساي ١تعطض غٛم ايعكاض هلأعَ ٠ايٝأ،١
سٝأأح تعاٜأأس ايتُٜٛأأٌ املكأأطيف يكطأأاع ايعكأأاض يف املأأس ٠ا٭خأأري .٠ؾأأطغِ إٔ ٖأأصا
ايكط أأاع ٜع أأس قطن أأا يًُٓ أأ ،ٛؾك أأس ٜه أأ ٕٛقطن أأا يع ٜأأاز ٠املد أأاطط يًكط أأاع
املكطيف ،خاق ١إشا اضتؿع غعط ايؿا٥أس ٠بؿأهٌ ٜطؾأع أعبأا ٤زٜأ ٕٛاملػأتجُط ٜٔيف
ايكطأأاع ايعكأأاضٚ ،ٟوأأس َأأٔ ؾأأطم سكأأٛهلِ عًأأ ٢ايتُٜٛأأٌ بتهًؿأأَٓ ١اغأأب١
٫غتهُاٍ َؿاضٜعِٗ.
-٦

قطاع ايتأَني
بًؼ عسز ؾطنات ايتأَني اييت تعٌُ يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜسايٝاً 19

ؾطن ،١بإمجاي ٞضٚ٩ؽ أَٛاٍ تعٜس عًًَٝ 4 ٢اضات ضٜاٍٚ .تؿري زضاغ ١أدطاٖا
عً ٞعبس ايطمحٔ ايػبٗٝني يػٛم ايتأَني يف املًُه ١عاّ  ،2006إىل إٔ سذِ
غٛم ايتأَني يف املًُهٜ ١بًؼ  ًَٕٛٝ 1.667ز٫ٚضٜ ٖٛٚ .ؿهٌ سك ١تكسض عٛايٞ
 َٔ %34إمجاي ٞأغٛام ايتأَني اـًٝذ ١ٝايبايػ ًَٕٛٝ 4.909 ١ز٫ٚض .نُا
ٜؿهٌ ايػٛم ايػعٛزَ ٟا ْػبت٘  َٔ %18إمجاي ٞأغٛام ايتأَني يف ايسٍٚ
ايعطب ١ٝاييت ٜكسض سذُٗا عٛاي ًَٕٛٝ 9.259 ٞز٫ٚضٚ )23(.وتٌ غٛم ايتأَني يف
ايػعٛز ١ٜاملطتب ١ايجاْ ١ٝخًٝذٝاً ٚعطبٝاً بعس غٛق٘ يف اإلَاضات ،ايصٜ ٟكٌ
- 23عً ٞبٔ عبس ايطمحٔ ايػبٗٝني .أغٛام ايتأَني يف املًُهٚ ١ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاـًٝذ. ١ٝزضاغ ١غري َٓؿٛض ،ّ2006 . ٠م 15
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سذُ٘ إىل  ًَٕٛٝ 1.862ز٫ٚضٚ .ضغِ شيو ٜعترب غٛم ايتاَني يف املًُه١
َرتادعا ،ؾإمجاي ٞسذِ ايػٛم ايصٜ ٟكسض عٛاي 1.7 ٞبً ٕٛٝز٫ٚض ٜكٌ نجرياً
عٔ سذِ أعُاٍ بعض ايؿطنات ايعامل ١ٝايهبريَٓ ٠ؿطز .٠نصيو تعس املًُه١
َٔ أقٌ ز ٍٚايعامل َٔ سٝح إْؿام ايؿطز ايػٓ ٟٛعً ٢ايتأَني ،ايصٜ ٟكسض مببًؼ
 57ز٫ٚضاً غٜٓٛاً ،يف سني ٜكٌ يف بعض ايس ٍٚايػطب ١ٝإىل  15000ز٫ٚض ،نُا إٔ
سكْ ١ؿاط ايتأَني َٔ إمجاي ٞايٓاتر احملً ٞيًًُُه ١تبًؼ أقٌ َٔ  ،%1بُٓٝا
تكٌ يف بعض ايس ٍٚإىل ٚ )24(.%15يكس ايتعَت ايػعٛز ١ٜبتشطٜط قطاع ايتأَني
بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝتطبٝل قٛاعس املٓعُ ١اـاق ١مبٓح
ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝايعاًَ ١بايػعٛز ١ٜاملعاٜا ْؿػٗا املُٓٛس ١يًؿطنات
ايػعٛز ١ٜايعاًَ ،١غري إٔ ايػعٛزٚ ١ٜنعت بعض ايكٛٝز عً ٢ايٛدٛز ايتذاضٟ
يًؿطنات ا٭دٓب ،١ٝسٝح ٚنعت قٝسا عً ٢املًه ١ٝا٭دٓب ١ٝيف ٖص ٙايؿطنات
اييت تعترب قٝساً عً ٢ا٭داْب ي٬غتجُاض يف ٖصا ايكطاع.
-٤

آثاض اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢قطاع ايتأَني
ٚيكس ٚنعت اتؿاق ١ٝاْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠تؿاق ٌٝعٌُ املكاضف،

ٚؾطنات ايتأَني زاخٌ املًُه ،١سٝح غرتتؿع سك ١ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب يف
املؿاضٜع املؿرتن ١يف قطاع املكاضف َٔ  %40إىل ٜٚ .%60ػُح يؿطنات ايتأَني
ا٭دٓب ١ٝبسخ ٍٛاملًُه ،١إَّا نؿطٚع يًؿطن ١ا٭ّّ ،أ ٚنؿطنات تأَني تعا١ْٝٚ
تكٌ ؾٗٝا سك ١ضأؽ املاٍ ا٭دٓيب إىل ٜٚ .%60تٛقع إٔ تكبح املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜأنرب غٛم يًتأَني ايتهاؾً ٞيف ايعامل ،اغتٓازا إىل تكاضٜط ؾطن١
 ،KPMGعذِ أقػاط تكاضب ًَٝ 15اض ضٜاٍ يف عاّ ٖٚ .ّ2009ص ٙايٓتٝذ ١غري
َػتبعس ٠سٝح إٕ ايػٛم ايػعٛز ٟمنا خ ٍ٬ايعاّ املان ٞبٓػبٚ ،)25(%80 ١يف ظٌ
ٖصا ايٛنع ،ؾإٕ ؾطنات نبري ٠اؿذِ غتشا ٍٚاخرتام ايػٛمٚ ،اْتعاع
 - 23املطدع ايػابل م 18
25

َٛ -غَ ٢كطؿ ٢ايكها.٠ايتأَني ايتهاؾً ٞبني زٚاؾع ايُٓٚ ٛكاطط اؾُٛزٚ،ضقَ ١كسَ ١ملًتك ٞايتأَني ،اهل١٦ٝ

اإلغ ١َٝ٬ايعامل ١ٝيًتُ،ٌٜٛبايتعاَ ٕٚع ايبٓو اإلغ َٞ٬يًتُٓ،١ٝايطٜاض 25- 23،قطّ ٖ1430أ م9
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سكل هلا َٔ أعُاٍ ايتأَني ،إَا بتكسَٓ ِٜتذات َبتهطٚ ،٠ؼػني َػت٣ٛ
اـسَ ،١أ ٚباغتدساّ مماضغات غري َكبٛي ،١يهػب ضنا ٤ايعُٖٚ ،٤٬صا ايٓٛع
َٔ املُاضغات ٜهط بكطاع ايتأَني نهٌ .يصيو أقسضت َ٪غػ ١ايٓكس ايعطبٞ
ايػعٛز ٟيٛا٥ح يتٓع ِٝقطاع ايتأَني بعس اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاضَٔ ،٠
أُٖٗا :اي٥٬ش ١ايتٓع ١ُٝٝيػًٛنٝات غٛم ايتأَني ،اييت ْعُت اغتجُاضات
ؾطنات ايتأَني عٝح  ٫تتعطض ملداطط نبري ،٠غري قػٛبٚ ،١عٝح ٜٓكب
ايرتنٝع ا٭نرب يًؿطنات عً ٢ؼكٝل ا٭ضباح َٔ ايٓؿاط ايطٝ٥ؼ هلا ٖٛٚ
ايتأَني٥٫ٚ ،شَ ١هاؾش ١ا٫ستٝاٍ٥٫ٚ ،ش ١إزاض ٠املداطط ،إناؾ ١إىل قٛاعس
َهاؾش ١غػٌ ا٭َٛاٍ.
ٚأنست امل٪غػ ١عً ٢أُٖ ١ٝامل ٠٤٬املايٚ ١ٝاإلزاض ٠ايؿاعً ١يًُداطط يف تٛطٝس
اغتكطاض غٛم ايتأَني يف املًُهٚ ،١طايبت اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيٓعاّ َطاقب١
ؾطنات ايتأَني ايتعا ْٞٚؾطنات ايتأَني ايعاًَ ١يف املًُه ١بتشًٚ ٌٝزضاغ١
املداطط احملٝط ١بٗا بؿهٌ زٚضٚ ،ٟاؽاش اإلدطا٤ات املٓاغب ١إلزاض ٠تًو املداطط،
ٚيكس اؽصت امل٪غػ ١عسزا َٔ اإلدطا٤ات ٚايهٛابط ايطقابٚ ١ٝاإلؾطاؾ ;١ٝيتععٜع
امل ٠٤٬املاي ١ٝيؿطنات ايتأَني يف ايػعٛزٚ ،١ٜؾاعً ١ٝإزاضتٗا يًُداطط اييت
تٛادٗٗا  َٔٚأبطظ تًو ايهٛابط َا :ًٜٞ


أٜ ٫كٌ ضأؽ املاٍ املسؾٛع يؿطن ١ايتأَني عٔ  ًَٕٛٝ 100ضٜاٍٜ ٫ٚ ،كٌ
عٔ ًَٕٛٝ 200ضٜاٍ يؿطن ١إعاز ٠ايتأَني.

 ؽكٝل  %20عً ٢ا٭قٌ َٔ أضباح ايؿطن ١ايػٓ ١ٜٛناستٝاطْ ٞعاَ،ٞ
إىل إٔ ٜكٌ إمجاي ٞا٫ستٝاط ٞإىل  َٔ %100ضأؽ املاٍ املسؾٛع.


أٜ ٫عٜس إمجاي ٞانتتابات ايؿطن ١عً ٢عؿط ٠أنعاف فُٛع ضأمساهلا
املسؾٛعٚ ،استٝاطٝاتٗا إ ٫مبٛاؾك ١نتابَ ١ٝػبك٪َ َٔ ١غػ ١ايٓكس،
إناؾ ١إىل تك ِٜٛأق ٍٛايؿطنات ٚؾكاً ملعاٜري قسزَ ٠تشؿع.١
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ايتأنٝس عً ٢ا٫ستؿاظ بٗاَـ امل ٠٤٬املطًٛب ٚؾكاً يططم قؿع ٠بٓا٤
عًْٛ ٢ع ١ٝايتأَني ايص ٟمتاضغ٘ ايؿطنٚ ،١ايطقاب٪َ َٔ ١غػ ١ايٓكس عً٢
شيو اهلاَـٚ ،ايتسخٌ ٫ؽاش إدطا٤ات تكشٝش ١ٝعٓس انؿان٘ عٔ
َػتٜٛات َع.١ٓٝ



ؼسٜس ايؿطن ١يًُدككات ايؿٓ ١ٝا٭غاغ ١ٝاييت تعٌُ عً ٢تهٜٗٓٛا،
ٚقٝاَٗا بؿهٌ ضبع غٓ ٟٛبتكَ ِٜٛس ٣نؿا ١ٜاملدككات ايؿٓٚ ،١ٝإؾعاض
امل٪غػَ ١باؾط ٠عٓس نؿاٜتٗا أ ٚاؿاد ١إىل اغتدساّ اؿس ا٭زْ ٢يطأؽ
املاٍ.

َٓ ح ايك٬س ١ٝمل٪غػ ١ايٓكس باؽاش عسز َٔ اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١يف ساٍ
تبني هلا قٝاّ ايؿطن ١بإتباع غٝاغ َٔ ١ؾأْٗا ايتأثري بكٛض ٠خطري ٠عً٢
قسضتٗا عً ٢ايٛؾا ٤بايتعاَاتٗا.
التحديات اليت تواجه قطاع التأمني يف املنللة :
ضغِ ايُٓ ٛيف قطاع ايتاَني إ ٫أْ٘ ٜٛاد٘ بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠عسزاً
َٔ ايتشسٜات ميهٔ إهاظٖا يف عسّ تٛؾط ا٭ٜس ٟايػعٛز ١ٜاملسضب ١يف ظٌ تٛد٘
ايسٚي ١يػعٛز ٠ايٛظا٥ـٚ ،غٝاب ايتٓػٝل بني كطدات ايتعًٚ ِٝساد ١غٛم
ايعٌُ ،نُا إٔ تأٖ ٌٝايؿباب ايػعٛز ٟيًعٌُ يف فاٍ ايتأَني ٜتطًب تهايٝـ
نبريَٚ ،٠س ٠ط ٫ ،١ًٜٛتػتطٝع غايب ١ٝايؿطنات تٛؾريٖا .يصا ؾهجري َٔ
ؾطنات ايتأَني غري قازض ٠عً ٢تطتٝب ْػب ١ايػعٛز ٠احملسز ٠ب .%30
-3

ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ
تربظ ايتػريات اييت ططأت عً ٢غٛم املاٍ نأِٖ ايتطٛضات اييت ؾٗسٖا ايٓعاّ

املاي ،ٞؾكس أغؼ ْعاّ غٛم ضأؽ املاٍ ايكازض يف  ْٜٛٝٛعاّ  ّ2003بٓ١ٝ
َ٪غػات ١ٝتتُجٌ يف ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ اييت ؼع ٢بايك٬سٝات ايتؿطٜع١ٝ
ٚايكها ١ٝ٥يتٓعَٚ ِٝطاقب ١ايػٛمٚ .عً ٢خًؿٝات ٖصا ايٓعاّ تؿهٌ قطاع
اـسَات املايٜٚ ،١ٝهِ امل٪غػات املكطح هلا ملُاضغ ١ا٭ْؿط ١املاي ١ٝعرب
0
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ايتعاٌَ يف ا٭ٚضام املايٚ ،١ٝسؿعٗاٚ ،إزاضتٗاٚ ،تطتٝبٗاٚ ،تكس ِٜاملؿٛض ٠املتعًك١
بٗاٜٚ .تطًع ايكا ُٕٛ٥عً ٢غٛم املاٍ إىل ؼ ٍٛنبري بعس مماضغ ١ؾطنات
اـسَات املاي ١ٝ٭عُاهلا ، ،سٝح  َٔ ٌَ٪ٜتًو ايؿطنات اإلغٗاّ يف َعاؾ١
اـًٌ اهلٝهً ٞيف ايػٛم َٔ ،خ ٍ٬ظٜاز ٠عُل ايػٛم ٚتٓع ِٝعًُٝاتٗاٚ ،تػًٝب
ا٫غتجُاض امل٪غػات ٞيًشس َٔ املهاضب ١ايؿطز ١ٜغري املػٛ٦ي.١
ٚبايٓعط إىل أعساز ايؿطنات املكطح هلا بتكس ِٜاـسَات املايٜ ،١ٝربظ سذِ
املٓاؾػ ، ١إش ٚقٌ فُٛعٗا إىل  54ؾطن ١غعٛزَٗٓ ،١ٜا  30ؾطن ١يًتعاٌَ يف
ا٭ٚضام املاي 25ٚ ،١ٝملُاضغ ١إزاض ٠ا٭ٚضام املايٚ ،١ٝمت َٓح  23ؾطن ١ضخك ١سؿغ
ا٭ٚضام املايٚٚ ،١ٝقٌ عسز ايؿطنات املطخل هلا برتتٝب ا٭ٚضام املاي ١ٝإىل 40
ؾطن ،١ؾُٝا بًؼ عسز تطاخٝل ا٫غتؿاض 46 ٠تطخٝكاٜٚ ،تٛقع إٔ تًك ٞاملٓاؾػ١
بع٬هلا عً ٢من ٛايكطاع املايٚ ،ٞيعٌ ايبٓٛى متًو َٝع ٠تٓاؾػ ١ٝيهْٗٛا متًو
خرب ٠تطب ٛعً ٢عكس َٔ ٜٔايعَإٚ ،ؼع ٢بكاعس ٠عُ ٤٬نبريٚ ،٠ضغِ شيو
ؾايؿطنات اؾسٜس ٠متًو ؾطقا ميهٔ اغتػ٬هلا بتكسَٓ ِٜتذات َبتهط٠
يًُػتجُط٫ ،غُٝا إٔ سذِ إغٗاّ ايكطاع املاي ٞيف إمجاي ٞايٓاتر احملًٞ
ميجٌٚ ،%4تعس ٖص ٙايٓػبَ ١تسْْٛ ١ٝعا َاٜٚ ،ؿري شيو إىل ايؿطم ايهآَ١
املتاس ١يف قطاع اـسَات املاي.١ٝ
متًو ايؿطنات اؾسٜس ٠ؾطقا يف عًُٝات ايتك ِٝٝاملاي ٞيًؿطنات
ٚا٫نتتابات ا٭ٚي ١ٝاييت تؿٗس منٛا َططزا ،نُا إٔ قطاع ا٫غتؿاضات املاي١ٝ
ميًو ؾطقا بٛدٛز عسز َٔ ايؿطنات اـاقٚ ١ايعا ١ًٝ٥اييت تطغب يف ايتشٍٛ
إىل ؾطنات َػاُٖ ،١سٝح ٜطب ٛعسز ايؿطنات شات املػٚ٪ي ١ٝاحملسٚز ٠عً٢
 1420ؾطنَٗٓ ،١ا  100ؾطن ١ًٖ٪َ ١يًتش ٍٛإىل ؾطنات َػاُٖ َٔٚ .١دٗ١
أخط ،٣ؾايؿطنات اإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي ١ٝمتتًو َٝع ٠تٓاؾػ ١ٝيف َعاٚي ١أعُاٍ
ايرتتٝب ٚا٫غتؿاضات يف ظٌ اَت٬نٗا اـرب ٠ايٛاغع ١يف ٖصا اساٍ.
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آثار اىضناو املنللة مليظنة التجارة العاملية على شوق املال
أٚيت ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝاٖتُاَا خاقا،
ملا ي٘ َٔ تأثريات إهاب ١ٝعً ٢املػتٜٛني ايعاّ ٚاـام .ؾعً ٞاملػت ٣ٛايعاّ تبني
ايع٬ق ١إٔ ٖٓاى َ٪ؾطاً إهابٝاً ملكساق ١ٝايب ١٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايتؿطٜع١ٝ
يًًُُهٜٚ ،١تٛقع إٔ ٪ٜز ٟشيو إىل تععٜع ًَشٛظ يًب ١٦ٝا٫غتجُاض ١ٜيف املًُه،١
ٚظٜاز ٠ايك ١ُٝاملهاؾ ١ي٬قتكاز ايػعٛز ٟبؿهٌ عاّٚ .عً ٢املػت ٣ٛاـام
غٝعٜس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَ َٔ ١ٝػت ٣ٛايجك ١يف غٛم املاٍ يف
ايػعٛزٚ ،١ٜوؿع ايؿطنات امل ١ًٖ٪يًسخ ٍٛؾ ،٘ٝخكٛقاً عً ٢املس ٣ايط.ٌٜٛ
ٜٚعس اْ٫هُاّ سسثاً َُٗاً يهاؾ ١ايكطاعات ا٫قتكاز ١ٜيف املًُه َٔٚ ،١أِٖ
تًو ايكطاعات اـسَات املايٚ ،١ٝعً ٢ضأغٗا أعُاٍ ا٭ٚضام املاي ١ٝاملتعًك ١بػٛم
املاٍ يف املًُهٚ .١تأت ٞتًو ا٭ُٖ َٔ ١ٝا٫يتعاَات املرتتب ١عً ٢اْ٫هُاّ ،مما
غٝععظ ايب ١٦ٝا٫غتجُاض ١ٜبؿهٌ عاّ.
يكس أتت تًو ا٫يتعاَات َٓػذَُ ١ع ا٭ٖساف ايعاَ ١اييت ٚنعٗا ْعاّ
غٛم املاٍ ،ايكازض باملطغ ّٛاملًه ٞضقِ ّٚ 30/تاضٜذ ٖ1424/6/2أ ،إش مت تؿعٌٝ
اؾاْب املتعًل بؿتح اساٍ أَاّ امل٪غػات املاي ١ٝغري ايبٓه ١ٝملُاضغ ١أْؿط١
َُٗ ١تتعًل بأعُاٍ ا٭ٚضام املاي ١ٝيف املًُه( ١نٓؿاط ٞايتعاٌَ ٚاإلزاضَ ٖٛٚ )٠ا
ٜٓػذِ َع ا٭ٖساف اإلغرتاتٝذ ١ٝاييت ٚنعتٗا ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ يف ٖصا اساٍ.
ٜٚعترب ا٫غتجُاض يف غٛم املاٍ ايػعٛزَ ٟتاح أَاّ ايطاغبني َٔ غري َٛاطين
ز ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذ َٔ ٞخ ٍ٬قٓازٜل ا٫غتجُاضٚ ،بايتاي ٞمل تتهُٔ
ا٫يتعاَات ؾتح غٛم املاٍ يف ايػعٛز ١ٜبؿهٌ ناٌَ يٮداْبٖٓٚ .اى خط ١يس٣
اهل ١٦ٝيسضاغ ١تًو ا٫يتعاَات أٚ ،ً٫ٚؼًًٗٝا ،ثِ تؿعًٗٝا َٚتابع ١تطبٝكٗا،
عًُاً إٔ نجري َٔ تًو ا٫يتعاَات ٜتطًب ايتٓػٝل املباؾط َع دٗات سه١َٝٛ
َعٓ.)26(١ٝ
َٛ - 26قع ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ عً ٢ايؿبه ١ا٫يهرتhtt plw ww.cma.org.sa/cmaar/ ١ْٝٚ
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اجيابيات وشلبيات االىضناو للنيظنة يف الكطاع املالي :
إٕ اْهُاّ املًُه ١يًُٓعَُٚ ١ا ٜكاسب٘ َٔ ؼطٜط يًٓعاّ املاي ٞغٝعٛز
ببعض اٯثاض ايػًب ١ٝيف ا٭دٌ ايككري عً ٢ايٓعاّ املكطيفٚ .غتٛاد٘ ايبٓٛى
ايٛطَٓٓ ١ٝاؾػ ١ت٪ز ٟإىل انؿاض سكتٗا ايػٛقٖٚ ،١ٝبٛط غٛٝيتٗا ٚأضباسٗا،
ٚقس ٪ٜز ٟبإعاز ٠تٓع ِٝأ ٚخطٚز بعهٗا َٔ ايػٛم ،خاق ١تًو اييت متتًو
قاعس ٠ضأمساي ١ٝنعٝؿ َٔٚ .١دٗ ١أخط ،٣ؾإٕ اْ٫هُاّ إىل املٓعُ ١غٝعٛز
مبعاٜا يف املس ٣ايط .ٌٜٛيعٌ أبطظٖا ٖ ٛضؾع نؿا ٠٤ايٓعاّ املكطيف َٔ خٍ٬
ظٜاز ٠املٓاؾػ ١بني ايبٓٛى ايٛطٓٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝاييت تطغب يف مماضغ ١أعُاهلا يف
املًُه .١٭دٌ شيو غتػع ٢ايبٓٛى احملً ١ٝإىل تععٜع قسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝبتطٜٛط
ايعًُٝات املكطؾٚ ،١ٝتكسَٓ ِٜتذات دٝسٚ ،٠ططح خسَات اغتجُاضَ ١ٜبتهط٠
يتًب ١ٝاملتطًبات ايعامل ١ٝاملتذسز .٠نُا غٓٝتر عٔ ٖصا اْ٫هُاّ ؾتح ايػٛم
ايػعٛز ٟيًؿطنات ٚايبٓٛى ا٭دٓبٚ ،١ٝغٝعٌُ ايهٌ عً ٢تكس ِٜأؾهٌ َا ميهٔ
َٔ خسَات يًعُ ٤٬ؾصب أنرب عسز َِٓٗٚ .طبكا يٓتا٥ر زضاغَ ١كسَ ١يهً١ٝ
ا٫قتكاز ٚاإلزاض ٠ظاَع ١املًو عبس ايععٜع ظس ٠س ٍٛآثاض اْهُاّ املًُه ١عً٢
ايكطاع املكطيف ،ؾإٕ املػ٪يني يف ايبٓٛى ايػعٛزٜ ١ٜطَ ٕٚا )27(:ًٜٞ
* إٕ تهايٝـ اـسَات املكطؾ ١ٝغتٓدؿض بعس اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل.١ٝ
* إٕ اـسَات املكطؾ ١ٝيف ايبٓٛى ايػعٛز ١ٜغتتشػٔ ٚغتتٓٛع بؿهٌ أنرب
بعس اْهُاّ املًُه ١يًُٓعُ.١
نُا أؾاضت ايسضاغ ١إىل اٯثاض املتٛقع ١عً ٢ايكطاع املكطيف يف ساي ١عسّ
َٛانب ١ايكطاع املكطيف ايػعٛز ٟيًتػريات اييت غتشسخ يف ايػٛم ْتٝذ١
زخ ٍٛايبٓٛى ا٭دٓب ١ٝيًػٛم ايػعٛز ،ٟمبا :ًٜٞ

 - 27خايس بٔ عبس اهلل غٓٛٝضَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝأثاضٖا عً ٢ا٫قتكاز املكطيف ايػعٛز :ٟزضاغَٝ ١ساْ ١ٝعً ٞاػاٖات
آضا ٤اإلزاض ٠ايعًٝا بايبٓٛى ايػعٛز ،١ٜضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝا٫قتكاز ٚاإلزاض ،٠داَع ١املًو عبس ايععٜع ،دسٖ1423،٠أ  ،م3
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 ١ُٖٓٝ -٦املكاضف ا٭دٓب ١ٝعً ٢ايكطاع املكطيف ايػعٛز ;ٟملا تتُتع ب٘ َٔ
نؿاٚ ٠٤إَهاْٝات ٚخربات أنرب َٔ املكاضف ايػعٛز.١ٜ
 -٤إغ٬م املٓؿآت ا٭قٌ نؿا.٠٤
 -3نطٚض ٠تٛد٘ ايبٓٛى ايكػري َٔ ٠سٝح ضأؽ املاٍ ايػعٛز ١ٜإىل اْ٫سَاز;
يتتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ايتشسٜات اييت غتٓتر بعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝؾاْ٫سَاز غايباً غ٪ٝز ٟإىل ْتا٥ر إهاب١ٝ
نتدؿٝض تهًؿ ١اـسَاتٚ ،ؼػني ْٛعٝتٗاٚ ،تٓٛعٗاٖٚ ،ص ٙبسٚض ٙغ٪ٝزٟ
إىل احملاؾع ١عً ٢ايعُٚ ،٤٬اغتكطاب عُ ٤٬دسز.
قطاع اخلدمات التعلينية
ٜٓكػِ ايتعً ِٝيف املًُه ١إىل قػُني:
* ايكػِ ا٭ ٖٛٚ ٍٚايتعً ِٝايعآّٜٚ ،كػِ إىل ث٬خ َطاسٌ ،املطسً ١ا٫بتسا١ٝ٥
ٚتته َٔ ٕٛغت غٓٛات زضاغ .١ٝاملطسً ١املتٛغطٚ ،١تته َٔ ٕٛث٬خ غٓٛات
زضاغ .١ٝاملطسً ١ايجاْٚ ١ٜٛتته َٔ ٕٛث٬خ غٓٛات زضاغ.١ٝ
* ايكػِ ايجاْ ٖٛٚ ٞايتعً ِٝايعايٜٚ ،ٞته ،َٔ ٕٛايسضاغ ١اؾاَع ١ٝملطس١
ايبهايٛضٜٛؽٚ .ايسضاغ ١اؾاَع ١ٝيؿٗاز ٠املادػتريٚ .ايسضاغ ١اؾاَع١ٝ
يؿٗاز ٠ايسنتٛضا.ٙ
نُا ٜتٛؾط ايتعً ِٝاملتدكل يف املطسً ١ا٫بتسا ١ٝ٥يف ؼؿٝغ ايكطإٓ
ايهطٚ ِٜنصيو املتٛغطٚ ١ايجاْ ٚ ١ٜٛايتعً ِٝايكٓاعٚ ٞايتعً ِٝايتذاضٟ
ٚايتعً ِٝايعضاع.ٞ
ٚتؿطف ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعًَ ٢طاسٌ ايتعً ِٝايعاّ .نُا تؿطف ٚظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞعًَ ٢طاسٌ ايتعً ِٝاؾاَع .ٞنُا أقسضت املًُهَٓ ١ص عس٠
غٓٛات َؿطٚع خازّ اؿطَني ي٬بتعاخ اـاضد ٖٛٚ ٞبطْاَر ندِ ٚطُٛح ٚقس
بًؼ عسز املبتعجني  40ايـ َبتعجا يف ايعسٜس َٔ ز ٍٚايعامل) (.وع ٢ايتعً ِٝيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜباٖتُاّ ٚضعا َٔ ١ٜاؿه ١َٛايػعٛزٚ ،١ٜقس تهُٓت
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اـط ١ايػازغ ١يًتُٖٓ1420- 1415( ١ٝأ) نُٔ أٖساؾٗا اٖ٫تُاّ بتٛغٝع
قاعس ٠ايتعً ِٝايعايَٚ ،ٞؿاضن ١ايكطاع اـام يف اؾتتاح ايهًٝات ا٭ًٖ،١ٝ
ٚامل٪غػات ايتعً ١ُٝٝاييت  ٫تٗسف إىل ايطبح عً ٢أغؼ عًُٚ .١ٝقس بًؼ عسز
اؾاَعات اؿه ١َٝٛيف املًُه 21 ١داَع ،١تطتبط بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي .ٞبُٓٝا
بًؼ عسز اؾاَعات ا٭ًٖ 8 ١ٝداَعاتٚ ،ايهًٝات ا٭ًٖ 20 ١ٝنً .)28(١ٝيف سني بًؼ
عسز املساضؽ ايجاْ ١ٜٛسٛايَ 24000 ٞسضغٚ ،١عسز نبري َٔ املعاٖس ايتسضٜب١ٝ
ٚاملٗٓٚ .١ٝيف املًُه ١تعً ِٝأدٓيب يف املػت ٣ٛقبٌ اؾاَع ،ٞسٝح بًؼ عسز
املساضؽ اﻷدٓبَ 170 ١ٝسضغَٗٓ ،١ا َ 40سضغ ١يف ايطٜاضٚ .ميجٌ ايتعً ِٝبهاؾ١
َطاسً٘ َععِ قطاع اـسَات ايرتب ١ٜٛاييت مت ا٫تؿام عً ٢ؼطٜطٖا يف اتؿام
املًُهَ ١ع املٓعُ ١ب ٬قٛٝزٚ .قس مت ؾتح ٖصا اساٍ ي٬غتجُاض ا٭دٓيبٚ ،ؾتش٘
َجري يًذسٍ ،ؾٗ َٔ ٛأخطط اسا٫ت اييت تتشؿغ ايس ٍٚعاز ٠يف ؾتشٗا ،ؾايسٍٚ
ايٓاَ ١ٝمل ٜؿتح غَٗٓ %20 ٣ٛا  ،بٌ إٕ عسزاً َٔ ايس ٍٚاملتكسَ ١مل تؿتش٘
بكٛض ٠نبريٚ ،٠بًػت ْػب ١ايس ٍٚاييت ؾتشت ٖصا اساٍ َٔ فُٛع زٍٚ
املٓعُ %31 ١ؾكطَٚ .عً ّٛإٔ أسس أٚد٘ متٝع ايتعً ِٝيف املًُه ١نٜٓ ْ٘ٛبع َٔ
غطؽ اهل ١ٜٛاﻹغ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ ايط٬ب َٔ خ ٍ٬ايب ١٦ٝايتعًٚ ،١ُٝٝغين عٔ
ايبٝإ َا يتًو ايب َٔ ١٦ٝتأثري عً ٢اهل ،١ٜٛأُٖٗا ايعكٝسٚ ٠ايًػٚ ١ايجكاؾ،١
ٚؼكني أبٓا ٤استُع نس َا ٜتعطض ي٘ َٔ تؿ ٜ٘ٛهلٜٛت٘ٚ ،ايطق ٞباستُع
َٔ خ ٍ٬تطٜٛط كطدات املٓاٖر ايسضاغ ١ٝاغتذاب ١ملتطًبات ايتُٓٚ ١ٝؼسٜات
ايعكط.
التحديات اليت تواجه قطاع التعليه العالي يف املنللة
ضغِ ايتطٛض ايص ٟميط ب٘ ايتعً ِٝايعاي ،ٞإ ٫أْ٘ ٜٛاد٘ ايعسٜس َٔ املؿه٬ت;
ْتٝذ ١يًُتػريات ايعًُٚ ١ٝايتكٓٚ ١ٝا٫دتُاعَٚ ،١ٝا ٜتطًب٘ َٔ تطٜٛط ايتعًِٝ

َٛ - 28قع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢اْ٫رتْت
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities
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ايعاي ٞيٝكبح أنجط َ ١ُ٥٬يًُتطًبات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز ،١ٜمبا يف شيو
سادات ايتعً ِٝقبٌ اؾاَعٚ ٞإهاز ايهٛازض ايبؿط ١ٜامل ١ًٖ٪يػس ساد ١غٛم
ايعٌُ ٚؾل املعاٜري ايعاملٚ .١ٝأِٖ ٖص ٙاملؿه٬ت ٖ ٞنعـ ايع٬ق ١بني ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايتُٓٚ ،١ٝايُٓط ١ٝيف َ٪غػات ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞتعسز دٗات اإلؾطاف
عًٚ ،٘ٝاٖ٫تُاّ بايهِ عً ٢سػاب ايهٝـ .ؾايػا٥س ٖ ٛإتباع إغرتاتٝذ ١ٝايُٓٛ
ايهُ ٖٞٚ ،ٞإغرتاتٝذ ١ٝمل تـ عادات ايتعً ِٝايهُٚ ،١ٝمل تبل عًْٛ ٢ع١ٝ
ايتعًٚ ِٝدٛزت٘ٚ ،نصيو عسّ َطٖٝ ١ْٚهٌ ايتعًٚ ِٝبٓٝت٘ٚ ،إٕ اؾٗٛز املبصٚي١
ٚايػٝاغات املطبكٜ ١تٛقع إٔ تػِٗ يف ايتػًب عًٖ ٢ص ٙاملؿهً ،١يهٔ عً ٢املس٣
ايبعٝس .باإلناؾ ١إىل ؼسٜات ايعٛملٚ ،١انؿاض َعسٍ ايهؿا ٠٤يًذاَعاتٚ ،عسّ
ٚنٛح ايػٝاغ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف املطسً ١اؾاَع ١ٝيًبٓاتٚ ،ظٜاز ٠اإلقباٍ عً٢
()29

ايتعً ِٝايعايْٚ ،ٞكل اإلَهاْات ،خاق ١يف فاٍ ايتٌُٜٛ

قطاع اخلدمات الصياحية
تعٗط إسكأا٤ات َٓعُأ ١ايتذأاض ٠ايعاملٝأ ١إٔ قطأاع ايػأٝاسٜ ١عتأرب َأٔ أنأرب
ايكطاعأأات ايأأيت قأأسَت ؾٝأأ٘ ايأأس ٍٚا٭عهأأا ٤يف املٓعُأأ ١ايتعاَأأات َأأٔ بأأني قطأأاع
اـسَات املدتًؿ ،١ؾكس قسَت  128زٚيٚ ١متجأٌ َ %86أٔ إمجأاي ٞايأس ٍٚا٭عهأا٤
يف املٓعُ ١يف خسَات ايػٝاس)30( ١
بًػأت َػاُٖ ١قطأاع ايػأٝاسَ )%5.5( ١أٔ ايٓأاتر احملًأ ٞاإلدأأُاي ٞيًًُُهأ١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف عاّ ٚ .ّ2001قسضت إغٗاَات قطاع ايكٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛبأ 37
بً ٕٛٝضٜأاٍ ،أ ٟبٓػأبَ )% 5.7( ١أٔ ايٓأاتر احملًأ ٞاإلمجأايٚ .ٞبأصيو تكأاضب ْػأب١
إغ أأٗاّ ايكط أأاع ايػ أأٝاس ٞيف املًُه أأْ ١ػ أأب ١إغ أأٗاّ قط أأاع ايك أأٓاع ١ايتش ًٜٝٛأأ ١يف

 - 29قُس بٔ قُس اؿطب ٞاملٛا ١ُ٥بني كطدات ايتعً ِٝايعايٚ ٞاستٝادات غ ٛم ايعٌُ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
داَع ١املًو غعٛز ايطٜاض ،م12
َٛ - 30قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملّ2004 ١ٝ
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ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ،ٞمما ٜأسٍ عًأ ٢أُٖأأٖ ١ٝأصا ايكطأاع يف ا٫قتكأاز ايأٛطين،
سٝح ٜأت ٞيف املطتب ١ايجايج ١بعس قطاع ٞايٓؿط ٚايكٓاع ١ايتش.١ًٜٝٛ
تعترب خأسَات ايػأٝاس ١نأُٔ ايكطاعأات ايطٝ٥ػأ ١ٝي٬تؿاقٝأ ١ايعاَأ ١يتذأاض٠
اـسَات ٚ،متجٌ خسَات ايػؿط ٚايػٝاس ١ايكطاع ايتاغع عػأب تطتٝأب َٓعُأ١
ايتذأاض ٠ايعاملٝأٚ .١بأايطغِ َأٔ إٔ ٖأصا ايكطأأاع ٜبأسَ ٚػأتك ٬إ ٫أْأ٘ ٜأطتبط بػأأريٙ
َأأٔ ايكطاعأأات نك طأأاع اـأأسَات املايٝأأٚ ١خأأسَات ا٫تكأأا٫ت ٚخأأسَات ايٓكأأٌ
ٚغريٖاٜٚ .تؿطع قطاع ايػٝاس ١إىل قطاعات ؾطع ١ٝأخط:ٖٞ ٣
(أ) قطاع ايؿٓازم  ٚاملطاعِ (ب) قطاع ٚنا٫ت ايػؿط ـسَات ايػٝاس.١
(ب) قطاع خسَات اإلضؾاز ايػٝاس( ٞز)قطاعات أخط ٣مل تكٓـ
أشلال توريد اخلدمات الصياحية
سسزت اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝأضبع ١أؾهاٍ يتٛضٜس اـسَات
ايػٝاس ٖٞ ١ٝنايتاي:ٞ
 ايتٛضٜس عرب اؿسٚز ٜٚعين اْتكاٍ اـسَ ١ؾكط ز ٕٚاْتكاٍ املٛضز أٚ
املػتًٗو نتكس ِٜخسَات ايػؿط ٚايػٝاس ١يف ايس ٍٚا٭خطٚ ٣زؾع
قُٝتٗا ز ٕٚاْتكاٍ أ َٔ ٟايططؾنيٚ ،ميهٔ إٜٔ ،ػتدسّ يف شيو ايربٜس
اإليهرت، ْٞٚأ ٚايؿانؼ أ ٚست ٢ايربٜس ايعاز.ٟ
 ا٫غتٗ٬ى اـاضدٚ ٞطبكا هلصا ايبٓس ٜٓتكٌ املػتًٗو إىل بًس َٛضز
اـسَٜٚ.١سخٌ يف شيو اْتكاٍ املٛاطٔ ٚاملك َٔ ِٝاملًُه ١ملُاضغ ١أْؿط١
غٝاس ١ٝيف ز ٍٚأخطٜٚ ٣رتتب عًٖ ٢صا ا٫يتعاّ عسّ ٚنع قٛٝز عً ٢غؿط
املٛاطٓني ٚاملكُٝني بػطض ايػٝاس١


ايتٛادس ايتذاضٚ ٟيف ٖصا ايبٓس ٜٓتكٌ املٛضز َٔ بًس املٓؿا ٤إىل زٚي ١أخط٣
نإٔ ٜك ّٛبإْؿا ٤ؾٓسم يف املًُهٚ ،١وعٖ ٢صا ايؿهٌ بسضد ١ؼطٜط عاي١ٝ
يف أغًب ايس ٍٚضغبَٗٓ ١ا يف دصب ا٫غتجُاضات.
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تٛادس ا٭ؾدام ايطبٝعٝنيٜٚ ،تُجٌ يف اْ٫تكاٍ امل٪قت يًعاًَني َٔ
ايس ٍٚا٭عها ٤يًعٌُ يف ايؿطنات ايػٝاسَ ١ٝجٌ اْتكاٍ املطؾسٜٔ
()31

ايػٝاسٝني

التسامات املنللة باألىشطة الصياحية
مل تكسّ املًُه ١أ ٟايتعاَات يتشطٜط بعض ايكطاعات املطتبط ١بايػٝاسٚ ،١قس
قسَت ايتعاَات بعسّ تكٝٝس ْؿاش املٛضز ٜٔا٭داْب إىل أغٛام اـسَات ايػٝاس١ٝ
ٚن أأصيو ايتعاَ أأات مبعاًَ أأ ١امل أأٛضز ٜٔا٭داْ أأب َعاًَ أأٚ ١طٓ ٝأأ ١يف ايكطاع أأات
ايطٝ٥ػأأٚ ١ٝتؿأأٌُ ٖأأص ٙا٫يتعاَأأات ا٭ؾأأهاٍ ايج٬ثأأ ١ا٭ٚىل يًتٛضٜأأسٖٚ ،أأ ٞايتٛضٜأأس
عأأرب اؿأأسٚز ،ا٫غأأتٗ٬ى اـأأاضد ، ٞايتٛادأأس ايتذأأاض .ٟنُأأا قأأسَت ايتعاَأأات
مماثًأأ ١يف قطاع أأات َطتبط أأ ١بايػ أأٝاسٚ ،١ا٫غأأتجٓا ٤اي أأطٝ٥ؼ ٖ أأ ٛقط أأاع ٚن أأ٤٬
ايػؿط ايص ٖٛ ٟقٝأس ايٓؿأاش يًػأٛم احملًأ ٞعأرب ايؿأهٌ ايجايأح يًتٛضٜأس( ايتٛادأس
ايتذاض)ٟبؿأأطط اختٝأأاض اؿادأأات ا٫قتكأأاز ١ٜايأأصٜ ٟعأأين تكٝٝأأس ايٓؿأأاش يًػأأٛم
احملً ٞمبس ٣اؿاد ١يسخَٛ ٍٛضز خسَ ١دسٜأس يًػأٛم .نُأا إٔ املًُهأ ١اؽأصت
َٛقؿأأا َتشؿعأأا ؾُٝأأا ٜتعًأأل بتٛادأأس ا٭ؾأأدام ايطبٝعأأٝني بٗأأسف تأأٛؾري ؾأأطم
أؾهٌ يتٛظٝـ املٛاطٓني يف مجٝع قطاعات اـسَات  َٔٚبٗٓٝا ايػٝاس.١
آثاض اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠عً ٢قطاع ايػٝاس١
غ٪ٝز ٟؾتح غٛم خسَات ايػٝاس ١يًُٓؿآت ا٭دٓب ١ٝإىل تٛؾط اـسَات
نُا ٚنٝؿا بػبب املٓاؾػ ١ايعامل ،١ٝنُا غٝتِ ْكٌ ايتكٓٚ ١ٝتطٜٛعٗا َع
زخ ٍٛاملٓؿات ا٭دٓب ١ٝاملتطٛض .٠ؾكطاع ايػٝاس ١يف املًُه ١قطاع سسٜح ْٚاؾ،٧
يصيو ؾإٕ قسضت٘ عًَٛ ٢ادٗ ١املٓاؾػ ١اـاضد ١ٝتتطًب زعُا سهَٝٛا ملبازضات
اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس ١خاق ١يف ؼػني ب ١٦ٝا٫غتجُاضٚ ،تُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط١ٜ

31

ٚ -ضق ١عٌُ  -ؼطٜط ػاض ٠اـسَات ايػٝاس ١ٝيف ظٌ ايتعاَات املًُه ١باتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض، ٠اهل ١٦ٝايعًٝا

يًػٝاسَٛ ،١قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس ١عً ٢اْ٫رتْت http://www.scta.gov.sa ،
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ايعاًَ ١يف قطاع ايػٝاسٜٚ ،١أت ٞيف َكسَٖ ١ص ٙاملبازضات ؼؿٝع ؾطنات ايتُٓ١ٝ
ايػٝاس ١ٝيتذٗٝع املٛاقع ايػٝاس ،١ٝإناؾ ١إىل تٛع ١ٝضداٍ ا٭عُاٍ
ٚاملػتجُط ٜٔيف ا٭ْؿط ١ايػٝاس ١ٝباْعهاغات اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ١ٝعً ٢قطاع ايػٝاسٚ ١ايتٓػٝل َعِٗ يتشػني ؾطم ْؿاش اـسَات
ايػٝاس ١ٝايٛطٓ ١ٝيٮغٛام ايعاملٚ ١ٝيف املكابٌ ؾإٕ تعاٜس ْؿٛش َٛضز ٟاـسَات
ا٭داْب يف غٛم اـسَات ايػٝاس ١ٝاحملً ١ٝقس ٪ٜز ٟيف بعض اؿا٫ت إىل
ٖ ١ُٓٝأدٓب ١ٝعً ٢بعض ايكطاعات ايػٝاس .١ٝنُا إٔ ؼطٜط ايكطاعات
()32

ا٭خط ٣خاق ١ايكطاع املايٚ ٞا٫تكا٫ت ٜػاعس عً ٢من ٛايكطاع ايػٝاسٞ

قطاع خدمات التوزيع وخدمات البيع بالوكالة وجتارة اجلنلة والتجسئة
بطظت ظاٖط ٠ايٛنا٫ت يف َٓطك ١اـًٝر ايعطبْ ٞتٝذ ١يتعاٜس ٚاضزات زٍٚ
املٓطك ١اييت قاسبت ايطؿط ٠ايٓؿط ١ٝخ ٍ٬ايػبعٓٝات ٚايجُآْٝات َٔ ايكطٕ
املان ،ٞسٝح أقبًت ز ٍٚاملٓطك ١عً ٢تٓع ِٝايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜبككس ٚنع
ايكٛاعس اييت تهؿٌ سػٔ أزا ٤ايٛن ٤٬يٛادباتِٗٚ ،محا ١ٜاملػتًٗهنيٚ ،محا١ٜ
سكٛم ايٛنٚ ٤٬ايؿطنات ا٭قً ١ٝاملٛنًٚ .١تعترب ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜظاٖط٠
ممٝع ٠يكطاع ا٭عُاٍ بس ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذ ،ٞسٝح بطظت نرب٣
ايؿطنات ايتذاض َٔ ١ٜخ ٍ٬متج ٌٝايؿطنات ايعاملٚ ١ٝاغترياز َٓتذاتٗا
يٮغٛام احملًَ ،١ٝػتؿٝسْ َٔ ٠عاّ ايٛنا٫ت ايتذاضٜٗٚ .١ٜسف ْعاّ ايٛناي١
ايتذاض ١ٜإىل إزخاٍ غًع ١أ ٚخسَ ١يف غٛم َعني ،أ ٚإىل تٓؿٝط ٚتطٜٚر غًع١
َعَٛ ١ٓٝدٛز ٠أق ٬يف ايػٛم ٖٞٚ ،بصيو تػاِٖ يف تُٓ ١ٝا٫قتكاز ايٛطين،
ٚخًل ؾطم عٌُ دسٜس ٠بإْؿا ٤ايؿطٚع ٚاملطانع ايتذاضٚٚ ١ٜضف ايكٝاْ،١
ٚكاظٕ قطع ايػٝاض ،نُا أْٗا تؿذع املٓاؾػ ١يف ايػٛم.

33

َٛ 32قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس .١املطدع ايػابل
 - 34طاضم ايعٖسَ ،ػتكبٌ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜباملًُه ١يف ظٌ ايتطٛضات ايتذاض ١ٜايسٚي ٚ ،١ٝأمحس َٓري ؾُٗ،ٞ
ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف ايٓعاّ ايػعٛز ،ٟفًؼ ايػطف ايػعٛز ،١ٜايطٜاض 1985.،
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ٚبايطغِ َٔ َا ؼكل َٔ الاظات يف قطاع خسَات ايتٛظٜع يف ايػٛم
ايػعٛز ،ٟإ ٫إٔ ٖٓاى بعض املعٛقات تعرتض ْؿاط ايٛن ٤٬باعتباضِٖ ممجًني
يًؿطنات  ،إش هس ٖ ٤٫٪ايٛن ٤٬يف نجري َٔ ا٭سٝإ أْؿػِٗ َهططٜٔ
ملٛانب ١ايُٓ ٛايص ٟأسسثت٘ ايؿطن ١ا٭ّ ،يف َٓتذاتٗا ،مما ٜػتٛدب إدطا٤
تػٝريات يف اهلٝانٌ اإلزاضٚ ١ٜايتػٜٛك ١ٝيًٛنا٫ت ايتذاضٚ .١ٜقس  ٫تسضى يف
بعض ا٭سٝإ ايؿطن ١ا٭ّ اؾٗٛز ايتػٜٛك ١ٝايهدُ ١اييت تبصٍ َٔ داْب
ايٛن ٌٝاحملً ،ٞخاق ١عٓسَا ٜه ٕٛاملٓتر دسٜسا يف ا٭غٛام ،مما ٜتطًب محً١
تػٜٛك ١ٝنبري َٔ ٠أدٌ ايتعطٜـ ب٘ٚ ،ضمبا تػاِٖ ايؿطنات ا٭ّ يف تهايٝـ
ٖص ٙاؿًُ ١بٓػب ١طؿٝؿ ٫ ١تتذاٚظ يف أسػٔ اؿا٫ت ايأ  .% 3باإلناؾ ١إىل
عسّ إزضاى املامني يطبٝع ١ايػٛم ٚاملٓاؾػ ١املٛدٛز َٔ ٠ايؿطنات ا٭خط.٣
آثار اىضناو املنللة مليظنة التجارة على قطاع خدمات التوزيع
ٜعترب قطاع خسَات ايتٛظٜع ٚخسَات ايبٝع بايٛنايٚ ١ػاض ٠اؾًُ١
ٚايتذع َٔ ١٥أِٖ ا٭ْؿط ١ايتذاض ١ٜيف اتؿاق ١ٝػاض ٠اـسَات يف َٓعُ١
ايتذاض ٠ايعامل ٚ ،١ٝوت ٟٛعً ٢أضبع ١أْؿط ١ضٝ٥ػْ :ٖٞ ١ٝؿاط ايٛنا٫ت
ايتذاضْ ،١ٜؿاط ايتٛظٜع باؾًُْ ،١ؿاط ايتٛظٜع بايتذعْ ،١٥ؿاط ايتٛظٜع عٔ
ططٜل اغتدساّ ا٫غِ ايتذاض ٟا٭قً.ٞ
ٚبعس اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝتعٗست املًُه١
بؿتح أْؿط ١ايتٛظٜع باؾًُٚ ١ايتذعٚ ١٥اغتدساّ ا٫غِ ا٭قً ٞي٬غتجُاض
ا٭دٓيب نُٔ نٛابط ٚؾطٚط ؼُ ٞا٭غٛام ايػعٛز َٔ ١ٜاملٓاؾػ ١يف ٖصا
ايكطاعٚ .قس أتاح ٖصا ايتعٗس يٮداْب سل ا٫غتجُاض يف أْؿط ١ايتٛظٜع يهاؾ١
ايػًع باؾًُٚ ١ايتذع ،١٥يف ن ٤ٛاتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝاييت سسزت
ايهٛابط ٚايؿطٚط بايٓػب ١يًُػتجُط ٜٔا٭داْب يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ
ٚؾل ايٓكاط ايتاي:١ٝ
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أٜ :ً٫ٚتِ تٛظٜع املٓتذات ا٭دٓب ١ٝزاخٌ ايػعٛز َٔ ١ٜخ ٍ٬ؾطنات كتًط١
(غعٛز ١ٜأدٓبٚ )١ٝبٓػب ١اغتجُاض أدٓيب  ٫تعٜس عٔ  ،%51ؾٛض اْهُاّ املًُه١
ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل، ١ٝقابً ١يًعٜاز ٠إىل  %75بعس ث٬خ غٓٛات َٔ اْ٫هُاّ.
ٚقس تعٗست املًُه ١بتطبٝل  58ايتعاَاٚ ،سكًت عً 59 ٢اغتجٓا َٔٚ ،٤أِٖ ٖصٙ
ا٫يتعاَات تطبٝل اتؿاقٝات املٓعَُ ١تعسز ٠ا٭ططاف.
ثاْٝاً :إٔ ٜ ٫كٌ اؿس ا٭زْ ٢ي٬غتجُاض ا٭دٓيب يف ٖص ٙا٭ْؿط ١عٔ ًَٕٛٝ 20
ضٜاٍٚ ،إٔ ٜ ٫عٜس عسز َطانع ايتٛظٜع عٔ َطنع ٚاسس يف نٌ س ٞنشس
أقك.٢
ثايجاً :إٔ ًٜتعّ املػتجُط ا٭دٓيب بتٛظٝـ ْػب ٫ ١تكٌ عٔ  َٔ %75املٛاطٓني
ايػعٛزٜني َٔ إمجاي ٞاملٛظؿني ايعاًَني يف ؾطنت٘ٚ ،إٔ ٜك ّٛبتسضٜب %15
َِٓٗ غٜٓٛاً

)34(.

 ٚيف ن ٤ٛتًو ايؿطٚط لس إٔ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜباملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜئ ته ٕٛمبٓأ ٣عٔ تساعٝات اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝغًباً أٚ
إهاباً ،ؾأْٗا ؾإٔ مجٝع ا٭ْؿط ١ا٫قتكاز ١ٜا٭خط ،٣إ ٫إٔ ايٛنا٫ت
ايتذاض ١ٜاملطتبط ١غسَات َا بعس ايبٝعَٚ ،ا ؼتاز إي َٔ ٘ٝاغتجُاضات ندُ١
غٝذعًٗا أقٌ تأثطاً َٔ غريٖا َٔ ايٛنا٫ت اييت  ٫متاضؽ خسَات َا بعس
ايبٝعٚ ،يف نأٌ ا٭سأٛاٍ تٓتٗأر ايؿأطنات ايهرب ٣املٓتذأَ ١بأسأ ا٫عتُاز
املتبازٍ ،عٝح ٜهأ ٕٛهلا ٚنأٜ ٤٬ك َٕٛٛبايعًُٝات ايتػٜٛك ١ٝملٓتذاتٗا.
ىظاو الوكاالت التجارية باملنللة بني اإللغاء واإلبكاء
ٖٓاى اخت٬ف يف ٚدٗات ايٓعط سْ ٍٛعاّ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف املًُه، ١
ؾايبعض ٜط ٣إيػا ،ٙ٤بُٓٝا ٜط ٣آخط ٕٚإبكا .ٙ٤ؾايصٜ ٜٔطٜس ٕٚإيػاٜ ٙ٤ط ٕٚأْ٘
ىايـ املباز ٨ايطٝ٥ػ ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝسٝح إٕ اْ٫هُاّ يعه١ٜٛ

َٛ 34قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢اْ٫رتْت
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املٓعُٜ ١عين َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط ١ٜايػُاح يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝزخ ٍٛا٭غٛام
ايػعٛز ١ٜز ٕٚاؿاد ١إىل ٚن ٌٝغعٛز ،ٟإقطاضاً ملبسأ ايٓؿاش يٮغٛام ز ٕٚمتٝٝع.
ٚعًُٝا ؾٓعاّ ايٛنا٫ت ايتذاضَٓ ١ٜص قسٚض ٙمل ٜطً٘ ايتػٝري ،نُا طاٍ
غري َٔ ٙا٭ْعُٚ ١ايتؿطٜعات ايتذاض ١ٜا٭خط . ٣ؾكس أقسضت املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜيف ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملانَ ١ٝا ٜكطب َٔ (ْ )42عاَاً يف مجٝع اسا٫ت
ايتذاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝا٫غتجُاضٚ ١ٜا٫قتكازٚ ،١ٜنإ هلا بايؼ ا٭ثط يف تػٌٗٝ
َػري ٠اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٚ ،١نإ َٔ َتطًبات اْ٫هُاّ تعس ٌٜايبٓ١ٝ
ايتؿطٜع ١ٝيتتَ ّ٤٬ع طبٝع ١املٓعَُٚ ١بازٗ٥اٚ ،مل ٜهٔ َٔ نُٓٗا ْعاّ
ايٛنا٫ت ايتذاض ،١ٜبٌ إٕ مجٝع ز ٍٚاـًٝر ايعطب ٞاييت غبكت املًُه ١يف
اْ٫هُاّ يًُٓعُ ٖٞ ١بسٚضٖا مل تعسٍ قٛاْني ايٛنا٫ت ايتذاض، ١ٜإ ٫إٔ شيو
ٜ ٫عين إٔ املٛنٛع مت ػاٚظ ٚ ٙئ ٜجاض َػتكب ،ً٬ؾُٛنٛع ايٛنا٫ت ايتذاض١ٜ
ميهٔ إٔ ٜربظ مبذطز ٚق ٍٛقهٚ ١ٝاسس ٠إىل ٖ ١٦ٝسػِ املٓاظعات ايتذاض١ٜ
باملٓعُ َٔ ١أسس ايس ٍٚا٭عها ٤نس ايػعٛز.١ٜ

35

نُا أْ٘ ٚيف ظٌ عسّ ْؿط ناٌَ ا٫تؿاقٝات املٛقع ١بني املًُهٚ ١املٓعُ١
ٚايس ٍٚا٭عها ،٤ؾإٕ عكٛز ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜاؿايَ ١ٝع ايٛن ٤٬احملًٝني
ايػعٛزٜني غتػتُط ز ٕٚتعس ،ٌٜ٭ْٗا عكٛز تربّ بني أؾطاز ٚؾطنات ٚيٝػت
ز ،ً٫ٚخاق ١يف ظٌ عسّ تعسْ ٌٜعاّ ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜاؿاي.ٞأَا ايؿطنات
ا٭دٓب ١ٝاييت تطغب يف تػٜٛل َٓتذاتٗا يف ايػٛم ايػعٛزٚ ٟيٝؼ هلا اضتباطات
تعاقسَ ١ٜع ٚن ٤٬غعٛزٜني ؾُٔ ٚدْٗ ١عط املٓعَُٚ ١بازٗ٥ا غٝه ٕٛهلا اـٝاض
بني ايتػٜٛل املباؾط ملٓتذاتٗا يف ا٭غٛام ايػعٛز َٔ ١ٜغري ٚن ،٤٬أ ٚايتعاقس
َع ٚن ٤٬قًٝني يتػٜٛل َٓتذاتِٗ ،يصا ميهٔ إٔ تعطض ايكه ١ٝعً٢
املٓعُ ١يًُطايب ١بصيو عٔ ططٜل ايسٚي ١اييت تٓتُ ٞإيٗٝا .بُٓٝا ٜط ٣ايبعض

 - 35قُس بٔ عبس اهلل ايػًٗ ،ٞبعس اْهُاّ ايػعٛز ١ٜإىل «ايتذاض ٠ايعامل: »١ٝايٛنا٫ت اؿكط ١ٜيف خطط
http://www.al-majalla.com/ListNews.a...21&&Ordering
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إٔ ايؿطنات ا٭دٓب ١ٝنجرياً َا تؿهٌ ايتػٜٛل يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝعٔ ططٜل
ٚن ٤٬قًٝني يسَ ِٜٗعطؾ ١دٝس ٠با٭غٛام  .إناؾ ١إىل شيو ٜط ٣بعض
أقشاب ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜإٔ إيػاٖ ٤ص ٙايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜغٝكب يف
َكًش ١املػتًٗو ايػعٛز ٟ٭ٕ َٔ املتٛقع انؿاض أغعاض ٖص ٙايػًع ،سٝح إٕ
ايٛنٜ ٌٝتكان ٢عُٛي َٔ ١بٝع ٚتٛظٜع تًو املٓتذات زاخٌ املًُهٖٚ ،١صٙ
ايعُٛي ١تطؾع أغعاض ايػًع .إ ٫إٔ ٖصا ايعاٌَ ٪ٜ ٫خص يف سػبإ ايؿطنات
ا٭دٓب ١ٝزاُ٥اًَ ،ازاّ إٔ سذِ املبٝعات ٚا٭ضباح َطض هلا.
ٖٓٚاى ضأ ٟيس ٣بعض ٚن ٤٬ايؿطنات ايعامل ١ٝيف ايػٛم ايػعٛزٟ
كايـ يًطأ ٟا٭ٜ ،ٍٚط ٣عسّ ٚدٛز َربضات ناؾ ١ٝإليػاْ ٤عاّ ايٛنا٫ت
ايتذاض ،١ٜيف ظٌ أ ٟظطفٍ ست ٢بعس اْ٫هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ،١ٝيعس٠
اعتباضات َٔ ،أُٖٗا :إٔ ْعاّ ايٛنا٫ت ايتذاضٜٓ ١ٜعِ ايع٬ق ١بني ايٛنٌٝ
احملًٚ ٞاملٛنٌ ا٭دٓيبٚ ،وسز سكٛم ايططؾني َٔ خ ٍ٬عكٛز ايٛنا٫ت
ايتذاضٚ ١ٜىسّ ضعا ١ٜاملكاحل ايٛطٓٚ ،١ٝمحا ١ٜاملػتًٗو ،سٝح ٜسعِ
ايٛن ٤٬دٗٛز اؾٗات ايطقابٚ ١ٝايتٓؿٝص ١ٜيه ِْٗٛسًك ١ا٫تكاٍ بني املٓتذني
ٚاملػتًٗهني ،إ ٫إٔ ٖصا ايٓعاّ قس وتاز إىل إزخاٍ بعض ايتعس٬ٜت يٝتٛأّ َع
ؾطٚط اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١إشا مل ٜهٔ قس مت (اغتجٓاٚ )ٙ٩ؾكاً ٫تؿاق ١ٝاـسَات،
سٝح اقتكط ْؿاط ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜعً ٢ايػعٛزٜني ٚايؿطنات شات ضأؽ
املاٍ ايػعٛز ٟاـاي َٔ ٞأ ٟؾطان ١أدٓبٚ ،١ٝعً ٢نٌ َٔ َٖ ٛكٝس يف ايػذٌ
ايتذاض ٟؾكط .نُا إٔ يًٛنا٫ت ايتذاض ١ٜعاَٚ ١يًٛنا٫ت اؿكط ١ٜؾٛا٥س
َتعسز ،٠ؾٗ ٞؼكل َكاحل املػتًٗهني ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚ ،تتٝح ؾطم ايعٌُ
ٯ٫ف ايؿباب  َٔٚ ،املتٛقع ٚبعس اْهُاّ املًُه ١إىل اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض٠
ايعامل ،١ٝإٔ تػتُط أُٖ ١ٝايٛنا٫ت ايتذاضٚ ١ٜيٝؼ إىل نػازٖا ،سٝح غتػتُط
ساد ١ايؿطنات ٚاملكاْع ا٭دٓب ١ٝيًٛن ٤٬ايٛطٓٝني ايص ٜٔيس ِٜٗاـرب٠
ايسقٝك ١با٭غٛام ٖٛٚ ،أَط ٜ ٫تٛؾط يًؿطنات ا٭دٓب ،١ٝيصيو ٜتٛقع إٔ
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ٜػاِٖ ْؿاط ايٛنا٫ت ايتذاض ١ٜيف ؼػني غٛم ايعٌُ ٚظٜاز ٠زخٌ أقشاب
ٖص ٙايٛنا٫ت ٚبايتاي ٞظٜاز ٠ايسخٌ ايك.َٞٛ
إناؾ ١إىل شيو ؾإٕ ػطب ١ايٛن ٌٝتعترب َؿٝس ٠يًُػتًٗو ٭ْٗا تهُٔ
ي٘ خسَ ١دٝسْ َٔ ٠اس ١ٝتٛؾط قطع ايػٝاض ٚأعُاٍ ايكٝاْٚ ١ايسعِ ايؿين
يًُٓتر ٚ .إٔ َجٌ ٖص ٙاـسَات خاق ١خسَات َا بعس ايبٝع  ٫تتٛؾط إ ٫بٓعاّ
ايٛناي ،١يصيو  ،ؾإٕ َا سسخ َٔ زخَ ٍٛهجـ يًعسٜس َٔ املٓتذات َٔ -
ايكني ٚبعض ز ٍٚؾطم أغٝا يًػٛم ايػعٛز - ٟمل تػتطع َٓاؾػ ١املاضنات
ايعامل ١ٝاملعطٚؾ ١٭ْٗا تطنع عً ٢اؾٛز ٠بايسضد ١ا٭ٚىل .يصيو ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ
تطبٝل اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ٚ ١ٝاْهُاّ ايػعٛز ،١ٜيف قاحل ايؿطنات
ايعاًَ ١بٓعاّ ايٛناي ٚ ،١إٔ تأثريٖا غٝه ٕٛاهابٝا ٚيٝؼ غًبٝاْ ،عطا يتػابل
ايؿطنات ايعامل ١ٝم ٛؾطناًٖ٪َ ٤ني هلِ سهٛض يف ايػٛم ايػعٛز ٚ ،ٟغٝهٕٛ
ٖصا ايتٛد٘ يف َكًش ١ايػٛم ٚاملػتًٗو َعا ٭ٕ املٓاؾػ ١غت٪ز ٟإىل اإلتكإ ٚ
ايرتنٝع عً ٢اؾٛزٚ ٠تطٜٛط اـسَات.
قطاع خدمات االتصاالت
ٜػاِٖ قطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜبٓػب١
َكسض ٠يف ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيًًُُهٜٚ ،١أت ٞتطتٝب٘ َٔ سٝح ا٭ُٖ ١ٝبعس
ايٓؿط ،يصيو أٚيت٘ اؿه ١َٛاٖتُاَا َتعاٜسا ي٬ضتكا ٤بأزا َٔ ، ٘٥خ ٍ٬ايػعٞ
اؾاز يبٓا ٤فتُع َعًَٛاتٜ ٞتُٝع بؿهٌ أغاغ ٞبإْتاز املعًَٛات َٚعاؾتٗا،
ٚايعٌُ عً ٢اْتؿاضٖا ،باغتدساّ بطاَر اتكا٫ت َتطٛضْٚ ٠عِ تكَٓ ١ٝعًَٛات
َتكسَ.١
ٚتتٛها ؾٗٛز اؿه ١َٛيف تطٜٛط ٖصا ايكطاع ،ايصٜ ٟؿٗس منٛا ٚتطٛضا
نبريا ،مت إعساز اـط ١ايٛطٓ ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ،اييت اؾتًُت
عً ٢ضَ ١ٜ٩ػتكبً ١ٝيكطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛاتٚ ،غبع ١أٖساف عاَ،١
إناؾ ١إىل اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ،اييت اؾتًُت
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عً ٢غتٚ ١عؿطٖ ٜٔسؾاً ٚ ،اثٓتني ٚغتني غٝاغ ١تٓؿٝصٚ ،١ٜمثاْٚ ١ٝتػعني
َؿطٚعاً.
ٚتته ٕٛاـط ١ايٛطٓ ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات َٔ قٛض ٜٔضٝ٥ػٝني
ُٖا )1( :ضَ ١ٜ٩ػتكبً ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه،١
( )2اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه.١
ٚتؿتٌُ ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات عً ٢أٖساف عاَ ،١يف
سني تعٌُ اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل عً ٢ايتكسّ م ٛايط ١ٜ٩املػتكبً١ٝ
ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚ.مت بًٛض ٠غبع ١أٖساف ضٝ٥ػ ١ٝعاَ ١يتدسّ ايط١ٜ٩
املػتكبً ،١ٝبػ ١ٝتطٜٛط اـسَات ايعاَٚ ،١ايطؾع َٔ إْتاد ١ٝايكطاعات ا٭خط،٣
بايؿهٌ ايص٪ٜ ٟز ٟإىل ظٜاز ٠ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ ،ٞوكل ظٜاز ٠ايطؾاٖ ١ٝيف
استُع ،عًُاً بإٔ مجٝع ا٭ٖساف تطنع عً ٢تٓع ِٝقطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ١ٝ
املعًَٛات بؿهٌ عازٍ َٚتٛاظٕ ٚداشب ي٬غتجُاضات ،مبا يف شيو تٛؾري ايسعِ
اي٬ظّ يًبٓ ١ٝايتشتٚ ،١ٝتؿذٝع اإلبساع ٚايتطٜٛط يتٜٓٛع َكازض ايسخٌ ايك،َٞٛ
ايص٪ٜ ٟز ٟبسٚض ، ٙإىل زعِ ايُٓ ٛا٫قتكاز ٟايص ٟتؿٗس ٙاملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ،١ٜايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ َٔ ،١خ ٍ٬تٛيٝس ؾطم عٌُ
دسٜس ٠يف غٛم ايعٌُٚ ،ايطؾع َٔ نؿا ٠٤ايتعًٚ ِٝايتسضٜب ،إناؾ ١إىل إعساز
ايهٛازض ايٛطٓ ١ٝامل ١ًٖ٪يإلغٗاّ يف ايتُٓ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاع. ١ٝ
تٗسف ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝبعٝس ٠املس ٣ي٬تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜإىل تهٝٝل ايؿذ ٠ٛبني ؾطا٥ح استُع ايػعٛز ٟاملدتًؿَٔ ،١
خ ٍ٬مته َٔ ِٗٓٝايٛق ٍٛإىل خسَات ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات بٝػط
ٚغٗٛيٚ ١بتهايٝـ َعكٛي ،١إناؾ ١إىل تععٜع اهل ١ٜٛايٛطٓٚ ١ٝاْ٫تُا ٤ايٛطين
ٚزعِ اْتؿاض ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝتععٜع ضغاي ١اإلغ ّ٬اؿهاض.١ٜ
إناؾ ١إىل ضغِ اـط ١اـُػ ٘ٝيتطٜٛط ٖصا ايكطاع ،اييت نًًت بايٓذاح
إىل سس نبريٚ .يعٌ خري ؾاٖس عً ٢شيو ايٓذاحَ ،ا أؾاضت إي ٘ٝتكاضٜط قازض٠
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عٔ ٖ ١٦ٝا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ايػعٛز َٔ ١ٜمن ٛنبري ٚٚانح يف
َ٪ؾطات اْتؿاض خسَات ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات خٚ ٍ٬قت قكري  ،سٝح
ؾٗست خسَ ١تكٓ ١ٝا٫تكاٍ املتٓكٌ منٛاً نبريا خ ٍ٬ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملان،١ٝ
َٔ سٝح اْ٫تؿاضٚ ،ظٜاز ٠أعساز املؿرتنني ،سٝح اضتؿعت ْػب ١اْ٫تؿاض يتتذاٚظ
 ،% 81بُٓٝا اضتؿع عسز املؿرتنني يٝكٌ إىل مَ ًَٕٛٝ 19.6 ٛؿرتى يف ْٗا١ٜ
عاّ ٚ .2006بايٓػب ١ـسَ ١اتكاٍ اإلْرتْت ،ؾكس منت ٖ ٞا٭خطٚ ٣ؾل تكسٜطات
عسز املػتدسَني َٔ مَ ًَٕٛٝ ٛػتدسّ يف عاّ  ،2001إىل مًَٕٛٝ 4.7 ٛ
َػتدسّ يف ْٗا ١ٜعاّ  ،2006بٓػب ١اْتؿاض بًػت مٚ ،% 19.6 ٛمبتٛغط منٛ
ػاٚظ  % 36غٜٓٛاً خ ٍ٬ا٭عٛاّ اـُػ ١املان.١ٝ
التحديات اليت تواجه قطاع االتصاالت
سكل قطاع ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات يف املًُه ،١لاسا ٚتكسَا ًَشٛظا
خ ٍ٬ايػٓٛات ايكً ١ًٝايػابك ،١ػػٝسا يتطًعات ايط ١ٜ٩املػتكبً ١ٝيتُٓٝت٘
ٚتطٜٛط ٚ ،ٙتٓؿٝصا ملٛدٗات اـط ١اـُػ ١ٝا٭ٚىل .ؾاؿه ١َٛايػعٛز ١ٜتعٍٛ
نجريا عًٖ ٢صا ايكطاع يف املػتكبٌ ايكطٜب ٜٚ ،تٛقع ٚقَ ٍٛبٝعات َٓتذات
ا٫تكا٫ت ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات املطٛض ٠قًٝاً إىل مخػًَٝ ١اضات ضٜاٍ غعٛز،ٟ
ٚنصيو ظٜاز ٠ا٫غتجُاضات احملًٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝؾ ٘ٝإىل أنجط َٔ ًَٝ 30اض ضٜاٍ ،
ٚظٜاز ٠عسز ايٛظا٥ـ  ،يتكٌ إىل أنجط َٔ  َٔ %30إمجاي ٞعسز ايٛظا٥ـ
ايعاَ ،١مما ٜػِٗ بؿهٌ ؾاعٌ يف تكًْ ٌٝػب ١ايبطاي ١يف غٛم ايعٌُٚ ،تٛؾري
ؾطم عٌُ يًٓػا.٤
ٚبايطغِ َٔ اٖتُاّ ايسٚي ١بٗصا ايكطاع ،ؾ ٬تعاٍ ٖٓاى ايعسٜس َٔ
ايتشسٜات اييت تٛاد٘ من َٔ، ٙٛبٗٓٝا  ،عسّ تٓاغب أ ٚاتػام َػت ٣ٛاـسَات
َٔ سٝح اؾٛزٚ ٠ايٓٛعٚ ١ٝايتعسز ،١ٜمبا يف شيو َػت ٣ٛا٭غعاض ْٚػب١
اْ٫تؿاضٚ ،عسّ ايتٛاؾل َع املعاٜري ايسٚيٚ ، ،١ٝنصيو عسّ تٛاؾط آيَ ١ٝتابع١
يتٓؿٝص ايرباَر ٚاملؿاضٜعٚ ،ايعٌُ عً ٢إهاز َ٪ؾطات ملكاضْ ١ايتش ٍٛإىل
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فتُع َعًَٛات ،ٞإناؾ ١إىل عسّ اهلٝهً ١املعًَٛات ١ٝاملٓاغب ١يًُٓؿآت،
ٚنصيو عسّ تٛؾري ايبٓ ١ٝايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝايكاْ ١ْٝٛايهؿ ١ًٝظصب
ا٫غتجُاضات احملًٚ ١ٝا٭دٓب ١ٝعً ٢سس غٛاٚ ،٤نصيو دٌٗ استُع
با٫غتدساَات املجً ٢يتكٓٝات ا٫تكا٫ت املدتًؿ ١بايؿهٌ ايص ٟوكل اهلسف
املٓؿٛزٚ ،ػٓب غ ٤ٛا٫غتدساّ.
آثار اىضناو املنللة العربية على قطاع خدمات االتصاالت
ٜعترب قطاع ا٫تكا٫ت َٔ أِٖ ايكطاعات اـسَ ١ٝاييت ؼتاز إىل
اغتجُاضات نبريٚ ٠تكٓٝات َتكسَ ١ميهٔ اغتكطابٗا َٔ خ ٍ٬ا٫غتجُاض
ا٭دٓيب  ،ؾٜٗ ٛؿتٌُ عًْ 18 ٢ؿاطا ؾطعٝا .يصيو طايبت بعض ايسٍٚ
ا٭عها ٤يف املٓعُ ١بؿتش٘ ي٬غتجُاض ا٭دٓيب ؾٛض اْهُاّ أ ٟزٚي ١يًُٓعُ،١
بٓػب ١اغتجُاض أدٓيب ، % 49عً ٢إٔ تطتؿع ٖص ٙايٓػب ١تسضهٝا يتكٌ ،% 100
عًُا بإ بعض ايس ٍٚا٭عها ٤اييت اْهُت سسٜجا يًُٓعَُ ١جٌ :ايكني
ٚا٭ضزٕ ٚعُإ ٚاؾكت عً ٢ؾتح ٖصا ايكطاع بٓػب ١اغتجُاض أدٓيب ترتاٚح بني
 .% 100ٚ %51يصيو ٚاؾكت املًُه ١عً ٢ؾتح ٖص ٙا٭ْؿط ١ي٬غتجُاض ا٭دٓيب
طبكا يًؿطٚط ٚايكٛٝز اييت ٚاؾكت عًٗٝا ايس ٍٚا٭عها ٤يف املٓعُ.١
٪ٜز ٟؾتح ٖصا ايكطاع ي٬غتجُاض ا٭دٓيب إىل ؼكٝل ؾطم اغتجُاض١ٜ
دسٜس ،٠يف ايػٛم ايػعٛزٚ ،ٟظٜاز ٠تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب ١ٝاملباؾطٚ ،٠اضتؿاع
إٜطازات اـعاْ ١ايعاَ ١يًسٚيٚ ،١ظٜاز ٠من ٙٛأؾكٝا ٚضاغٝاٚ ،تٛؾري املعٜس َٔ ؾطم
ايتٛظٝـ ٚايتسضٜبٚ ،تٛطني ٚتطٜٛط خسَات ٚقٓاع ١ا٫تكا٫ت ٚتكٓ١ٝ
املعًَٛات ،إناؾ ١إىل ظٜاز ٠املٓاؾػ ١اييت ت٪ز ٟإىل تكس ِٜخسَات أؾهٌ بتهايٝـ
أقٌٚ ،بايتاي ٞظٜاز ٠ضؾاٖ ١ٝاملٛاطٔ ٚتععٜع دسٚ ٣ٚنؿا ٠٤املؿاضٜع اـسَ١ٝ
ٚاإلْتاد ١ٝيف ايكطاعات ا٫قتكاز ١ٜاملػتدسَ ١هلصا ايكطاع.
إٕ ايتعاَات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜتتًدل يف قطاع ا٫تكا٫ت يف ايػُاح
يًؿطنات ا٭دٓب ١ٝي٬تكا٫ت بتكس ِٜخسَاتٗا عرب اؿسٚزٚ ،تبين تؿطٜعات
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دسٜس ٠س ٍٛايٛدٛز ايتذاض ٟبكٛض ٠تسضه ١ٝيٝتِ ايػُاح بطؾع غكـ املًه١ٝ
ا٭دٓب ١ٝيطأؽ املاٍ إىل  % 70يف ْٗاٚ ،2008ّ ١ٜتؿٌُ ٖص ٙا٫يتعاَات خسَات
ا٫تكا٫ت ا٭غاغٚ ،١ٝايك ١ُٝاملهاؾ ٚ ١خسَات ا٫تكا٫ت ا٭خط ٣بأٚ ٟغ١ًٝ
َٔ ٚغا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،املٛاؾك ١عً ٢تهُني ا٫يتعاَات بٛضق ١إناؾَ ١ٝطدع١ٝ
قازضَٓ َٔ ٠عُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝتؿذع املٓاؾػ ١يف فاٍ ا٫تكا٫تٚ ،إقساض
فُٛع ١تؿطٜعات ملٓع ؾطن ١ا٫تكا٫ت َٔ ايكٝاّ بأ ٟمماضغات استهاض.١ٜ
نُا ايتعَت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبتطبٝل ايٛضق ١بؿهٌ مشٛي ٞعٝح
ت٪غؼ ايٛضقَ ١طدع ١ٝقاْ٫ ١ْٝٛيتعاَات املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف قطاع
ا٫تكا٫ت .
نُا إٔ اْهُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠غٝشطض قطاع
خسَات ايػُعٚ ١ٝايبكط َٔٚ ،١ٜاسا٫ت اييت مت ؼطٜطٖا يف ٖصا ايكطاع
خسَات تٛظٜع ا٭ؾٚ ،ّ٬أؾ ّ٬ايؿٝس ٜٛمبا ؾٗٝا أؾطط ١ايؿٝسٚ ،ٜٛأدٗع ٠ايؿٝسٜٛ
املؿؿّط ٠ضقُٝاٚ ،خسَات اإلْتاز ٚايتٛظٜع اإلشاعٚ ٞايتًؿع َٔ ْٜٞٛإْتاز ايرباَر
اإلشاعٚ ١ٝايتًؿعٚ ١ْٜٝٛتٛظٜعٗا ٚتطخٝل بطاَر ايطازٚ ٜٛايتًؿع ،ٕٜٛغٛا ٤ناْت
ٖص ٙايرباَر س ١ٝأَ ٚػذً ،١أ ٚعً ٢تػذ٬ٝت عاز ،١ٜأ ٚضقَُ ١ٝؿؿَط ٠بايؿٝسٜٛ
يًبح بٛاغط ١ا٭قُاض ايكٓاع ١ٝيًبح ايتًؿع ،ْٜٞٛأ ٚبٛاغط ١ا٭غ٬ى ،أٚ
بٛغا ٌ٥أخطٜ ٚ ،٣ؿٌُ شيو مجٝع ايرباَر ٚايكٓٛات اـاق ١بايربف ،١غٛا٤
ناْت ٭غطاض ايتػً ١ٝاملٓعي ١ٝأ ٚ٭غطاض ايرتٜٚر ،أ ٚأْٗا تٓتر بؿهٌ اعتٝازٟ
يف اغتٛزٖٜٛات ايتًؿع.)36(ٕٜٛ

 36اؾٛزٚ ٠تطادع ايتهًؿٜ ١كٛزإ «قطاع ا٫تكا٫ت» يف املًُه ١إىل َطانع َتكسَ ١عاملٝا ،زضاغَٓ ١تس ٣ايطٜاض
ا٫قتكاز ٟايجاْ،ٞايطٜاض
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خامتة
إٕ اْهُاّ املًُه ١ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعاملَٚ ١ٝا ٜكاسب٘ َٔ ؼطٜط قطاع
اـسَات مبػتٜٛات٘ املدتًؿٜ ،١تطًب قسضا َٔ ضعا ١ٜايسٚيٚ ١اٖتُاَٗا ،إناؾ١
إىل تهاؾط َ٪غػات ايكطاع اـام َٔٚ ،أِٖ اـطٛات اييت ٜكرتسٗا ؾطٜل
ايبشح يطعاٖ ١ٜصا ايكطاع َا :ًٜٞ
 اٖ٫تُاّ بتطٜٛط اـسَات ايكطاع ١ٝمبدتًـ َػتٜٛاتٗا ٚتطبٝكاتٗا
ايعًُ ١ٝمبا ٜتُاؾَ ٢ع أْعُٚ ١قٛاْني َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ، ١ٝز ٕٚاملػاؽ
بجٛابت ٚق ِٝاستُع ايػعٛز.ٟ
 نطٚض ٠إعساز ايهٛازض املتدككٚ ،١اؿطم عً ٢بٓا ٤ايكسضات ايٛطَٓٔ ١ٝ
خ ٍ٬ايتعاَ ٕٚع َطانع ايبشٛخ املعٓ ١ٝبتطٜٛط قطاعات اـسَات املدتًؿ١
نايتعًٚ ِٝايكشٚ ١ا٫تكا٫ت ٚغريٖا َٔ ايكطاعات ٚايسخ ٍٛيف ؾطانات
َعٗا بػطض تطٜٛط ٖص ٙايكطاعات َٔ خ ٍ٬إدطا ٤ايبشٛخ ٚايسضاغات
املؿرتنٚ ١إقاَ ١ايسٚضات ايتسضٜب.١ٝ
 نطٚض ٠اإلغطاع يف تطٜٛط ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني شات ايكً ١بكطاع اـسَات،
يتهَٓ ٕٛػذَُ ١ع ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني ايسٚيٖٚ ، ١ٝصا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاِٖ يف
إهاز ب ١٦ٝقاْ ١ْٝٛغً ١ُٝتػاِٖ يف َعاؾ ١ناؾ ١اإلؾهايٝات ايكاْ ١ْٝٛاييت
ميهٔ إٔ تعٝل َٔ تكسّ قطاع اـسَات.
 تطٜٛط قسضات املتدككني ٚاؾُعٝات املٗٓٚ ١ٝا٭نازمي ;١ٝيته ٕٛمبجاب١
بٛٝت خرب ٠تػِٗ يف إعساز ايهٛازض املٚ ،١ًٖ٪تكس ِٜاملؿٛضٚ ٠ايسعِ ايؿين;
يتععٜع قسضتٗا عً ٢ا٫ضتكا ٤غسَاتٗاٚ ،ا٫يتعاّ مبعاٜري اؾٛزٚ ،٠يتعٗٓٝا
عً ٢ايكُٛز يف ٚد٘ املٓاؾػ ١ايكازَ.١
 نطٚض ٠اإلغطاع بٓكٌ ٚتٛطني ايتكٓ َٔ ،١ٝخ ٍ٬دصب املعٜس َٔ ا٫غتجُاض
ا٭دٓيب سٝح ؼتٌ ايتكٓ ١ٝزٚضاً سامساً يف ظٜاز ٠اإلْتاد ،١ٝمما ٜٓعهؼ
َباؾط ٠عً ٢املكسض ٠ايتٓاؾػ ١ٝيًُٓتذات مبدتًـ أْٛاعٗا.
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اخلالصة
قسَت ايسضاغ ١تعطٜؿا كتكطا ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل َٔ ١ٝسٝح ايٓؿأ٠
ٚا٭ٖساف ٚاهلٝهٌ ايتٓعٚ ُٞٝآي ١ٝاؽاش ايكطاض ؾٗٝا  ،ؾٗ ٞتٗسف إىل ؼطٜط
ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝعرب إهاز ْعاّ ػاض ٟزٚيَ ٞتعسز ا٭ططافٜ ،عتُس عً ٢ق٣ٛ
ايػٛم َٔ ،خ ٍ٬إظاي ١ايكٛٝز اييت متٓع تسؾل سطن ١ايتذاض ٠بني ايس ٍٚعرب
ث٬ث ١قطاعات ٖ :ٞقطاع ايػًعٚ ،قطاع اـسَاتٚ ،قطاع اؾٛاْب املتكً١
بايتذاض َٔ ٠سكٛم املًه ١ٝايؿهط.١ٜ
تعطنت ايسضاغْ٫ ١هُاّ املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل١ٝ
َٔ سٝح ايؿطم ٚايتشسٜاتٚ ،بايطغِ َٔ إٔ اْ٫هُاّ يًُٓعُ ١داَ ٤تأخطا،
ٚأز ٣إىل ظٜاز ٠أعبا ٤اْ٫هُاّٚ ،تؿاقِ ؾطٚط َٚتطًبات ايعه ،١ٜٛإ ٫أْ٘ محٌ
بني طٝات٘ ايعسٜس َٔ املهاغب  ٚايؿطم َ ،كابٌ ايعسٜس َٔ ايتشسٜات .ؾكس أتاح
يًًُه ١ؾطق ١ايعٌُ َع ايبًسإ شات ا٭ٖساف املؿرتنٚ ١يف َكسَتٗا ايسٍٚ
ايٓاَٚ ،١ٝاغتدساّ ٚظْٗا يف تٛدَ ٘ٝػاض ايتذاض ٠ايعامل ١ٝيكاؿٗا قسض اإلَهإ.
نُا أْ٘ ؾتح آؾاقاً دسٜس ٠أَاّ ايكازضات ايػعٛز َٔ ١ٜايػًع ٚاـسَات ،إناؾ١
إىل ؼػني َٓار ا٫غتجُاض يف اﻷْؿط ١اـسَ .١ٝنُا تعطنت ايسضاغ١
ي٬غتجٓا٤ات اييت سكًت عًٗٝا املًُه َٔ ١دطا ٤اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض٠
ايعامل.١ٝ
ضنعت ايسضاغ ١بؿ َٔ ٞايتؿك ٌٝعً ٢اٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعً ٢قطاع اـسَاتٚ ،ايؿٛا٥س ايٓاػ ١عٔ ؼطٜط ٖصا ايكطاع،
املتُجً ١يف ضؾع نؿا ٠٤أزاٚ ، ٘٥خؿض تهايٝـ اإلْتازٚ ،تٝػري اؿك ٍٛعً٢
خسَات دسٜسَٚ ٠تُٝع َٔ ،٠خٚ ٍ٬غا ٌ٥ا٫تكاٍ املتعسز .٠نُا أؾاضت إىل
ايتشسٜات اييت تٛادٗ٘ املتُجً ١يف عسّ تٛؾط ايعُاي ١ايٛطٓ ١ٝاملسضبٚ ١نعـ
ْعاّ ايتشه ِٝايتذاضٚ، ٟتأخري إْؿاش ا٭سهاّ ٚايكطاضاتٚ ،قً ١ايسضاغات
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ا٫قتكاز ١ٜاييت تبني ْكاط ايكٚ ٠ٛايهعـ يف ا٭غٛام احملً ١ٝاملؿتٛس١
ي٬غتجُاض ا٭دٓيب.
نُا تٓاٚيت ايسضاغ ١ايتعاَات املًُه ١يف قطاع اـسَات َٔ خ ٍ٬تٓاٍٚ
ا٫يتعاَات يف أسس عؿط قطاعا َٓٗا :قطاع سكٛم املًه ١ٝايؿهطٚ ،١ٜقطاع
ايعضاعٚ ،١قطاع ايطاق .١إناؾ ١إىل َٓاقؿ ١املهاغب اييت غتعٛز عً ٢املًُهَٔ ١
دطا ٤اْهُاَٗا ملٓعُ ١ايتذاض ،٠ظاْب ايتهايٝـ اييت ٜط ٣ايبعض بأْٗا أنرب
بهجري َٔ املهاغب.
ٚيف اـتاّ تٓاٚيت ايسضاغ ١بؿ َٔ ٤ٞايتؿك ٌٝاٯثاض ا٫قتكازْ٫ ١ٜهُاّ
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜملٓعُ ١ايتذاض ٠عً ٢بعض ايكطاعات اـسَ،١ٝ
نايكطاع املايٚ - ،ٞأِٖ ايتش٫ٛت اييت سسثت ؾ ٘ٝبعس اْ٫هُاّ يًُٓعَُٔ ١
سٝح ايتٛغع يف مت ٌٜٛايكطاع اـام ٚ ،-قطاع ايتعًٚ ،ِٝقطاع
ايػٝاس،١إناؾ ١إىل قطاع خسَات ايتٛظٜع ٚخسَات ايبٝع بايٛنايٚ ١ػاض٠
اؾًُٚ ١ايتذع.١٥نُا خًكت ايسضاغ ١إىل بعض املكرتسات اييت ميهٔ إٔ
تػاِٖ َع غريٖا يف ؼػني قطاع اـسَات.
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املراجع
 ا٭َِ املتشس .٠تكطٜط ا٫غتجُاض ايعامل.2009 ،ٞ
 اؾبأأاي ،ٞعب أأس ايؿتأأاح .زٚض ٠أٚضد أأٛاٚ ٟايعأأامل ايجاي أأح ،سػأأاب اي أأطبح ٚاـػ أأاض،٠
فً ١ايػٝاغ ١ايسٚي ،١ٝايعسز  ،118أنتٛبط.1994 ،
 اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاضَ ،٠عٗس
احملرتؾٖ1427 ،ٕٛأ.
 اؾ أ أطف ،قُأ أأس غأ أأعس .ٚايعٛملأ أأَٚ ١عأ أأاٜري ايعُأ أأٌ ايسٚيٝأ أأ .١داَعأ أأ ١املٓكأ أأٛض،٠
.2002/3/27
 اؾطف ،قُس غعس 101 .ٚغ٪اٍ س ٍٛاْهأُاّ املًُهأ ١ايعطبٝأ ١ايػأعٛز ١ٜملٓعُأ١
ايتذاض ٠ايعامل .١ٝزاض اـعاَ ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع.2006 ،
 اؿطبأأ ،ٞقُأأس بأأٔ قُأأس .املٛاُ٥أأ ١بأأني كطدأأات ايتعًأأ ِٝايعأأايٚ ٞاستٝادأأات
غٛم ايعٌُ باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜداَع ١املًو غعٛز ايطٜاض.ز.ت
 سػ أأين ،ؾ أأٛاظ ب أأٔ عب أأس ايػ أأتاض ايعًُ أأ .ٞػ أأاض ٠اـ أأسَات ٚآثاضٖ أأا املتٛقع أأ ١عً أأ٢
ا٫قتكأاز ايػأعٛزٚ ،ٟضقأَ ١كسَأ ١يٓأأس ٠ٚايطٜ٩أ ١املػأتكبً ١ٝي٬قتكأاز ايػأأعٛزٟ
ٚظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض  ٙ1423/8/17- 13املٛاؾل  23 – 19أنتٛبط.2002 ،
 اـً ،ٌٝغعس بٔ عبس اهلل اـً .ٌٝعٛز ٠إىل ؾها٤ات ،دطٜس ٠ايٛطٔ.ّ2008 ،
 ايػ أأبٗٝني ،عً أأ ٞب أأٔ عب أأس اي أأطمحٔ .أغ أأٛام ايت أأأَني يف املًُه أأٚ ١اي أأس ٍٚايعطب ٝأأ١
ٚاـًٝذ ،١ٝزضاغ ١غري َٓؿٛض.2006 ،٠
 ايعٖس ،طاضم َ .ػأتكبٌ ايٛنأا٫ت ايتذاضٜأ ١باملًُهأ ١يف ظأٌ ايتطأٛضات ايتذاضٜأ١
ايسٚي ، ١ٝز ،ٕ.ز.ت
 غٓٛٝض ،خايس بٔ عبس اهللَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعاملٚ ١ٝآثاضٖا عًأ ٢ا٫قتكأاز املكأطيف
ايػ أ أ أأعٛز :ٟزضاغ أ أ أأَٝ ١ساْ ٝأ أ أأ ١عً أ أ أأ ٞاػاٖ أ أ أأات آضا ٤اإلزاض ٠ايعً ٝأ أ أأا ب أ أ أأايبٓٛى
ايػعٛز،١ٜضغايَ ١ادػتري ،نًٝأ ١ا٫قتكأاز ٚاإلزاض ،٠داَعأ ١املًأو عبأس ايععٜأع
دسٖ1423 ،٠أ.
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 ايػ أأًٗ ،ٞقُ أأس ب أأٔ عب أأس اهلل ،بع أأس اْه أأُاّ ايػ أأعٛز ١ٜإىل «ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأ»١
ايٛنا٫ت اؿكط ١ٜيف خطط
 ايؿ أأاٜع ،ؾ أأاٜع ب أأٔ عً أأ .ٞاْه أأُاّ املًُه أأ ١إىل اتؿاق ٝأأ ١ب أأاضٜؼ ؿُا ٜأأ ١املًه ٝأأ١
ايكٓاعٚ ،١ٝأثط ٙيف محاٜأ ١ا٫خرتاعأات ٚا٫بتهأاضات ،ايًكأا ٤ايجايأح يًُدرتعأني
ايػعٛزٜني ،دسٖ1425 ،٠أ.
 ق أأ٬ح ،أمح أأس ب أأٔ سب ٝأأب .اٯث أأاض ا٫قتك أأاز ١ٜاملتٛقع أأْ٫ ١ه أأُاّ املًُه أأ ١ملٓعُ أأ١
ايتذاض ٠ايعاملٚ ،١ٝظاض ٠ايتدطٝط ،ايطٜاض .2005
 عب أ أأس اهللَ ،ك أ أأطؿ .٢ا٫تؿاق ٝأ أأ ١ايعاَ أ أأ ١يًتعطٜؿ أ أأات ٚايتذ أ أأاضٚ ٠أثطٖ أ أأا عً أ أأ٢
ا٫قتكازٜات ايعطب ،١ٝفً ١ايؿهط ايػٝاغ ،ٞايعسز .1998 ،2
 ايعبأس املأٓعِ ،عبأس املأٓعِ بأٔ إبأطاٖ .ِٝايػأعٛزَٓٚ ١ٜعُأ ١ايتذاضٜأ ١ايعاملٝأَ ،١تأأ٢
ايٓٗا١ٜ؟ فً ١اقتكازٜات ،ايػٓ ١ا٭ٚىل ،ايعسز ايجآْٜ ،ٞاٜط .2004
 عجُإ ،أغاَ ١أمحس .اٯثاض املتٛقعْ٫ ١هُاّ املًُه ١إىل َٓعُ ١ايتذاض.2006 ، ٠
 ايعػأأهط ،عب أأس اهلل إب أأطاٖ .ِٝاملًُه أأَٓٚ ١عُأأ ١ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأ ،١دط ٜأأس ٠ايط ٜأأاض،
.2005 /11/16
 ايعٝػأأ ،ٟٛإبأأطاٖ .ِٝايػأأات ٚأخٛاتٗأأا ،ايٓعأأاّ اؾسٜأأس يًتذأأاض ٠ايعاملٝأأَٚ ١ػأأتكبٌ
ايتُٓ ١ٝايعطبَ ،١ٝطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبريٚت.1995 ،


ؾُٗأ ،ٞأمحأس َأٓري .ايٛنأا٫ت ايتذاضٜأ ١يف ايٓعأاّ ايػأعٛز ،ٟفًأؼ
ايػطف ايػعٛز ،١ٜايطٜاض .1985 ،

 ايكهأاَٛ ،٠غأَ ٢كأطؿ .٢ايتأأَني ايتهأاؾً ٞبأني زٚاؾأع ايُٓأٚ ٛكأاطط اؾُأٛز،
ٚضقأأَ ١كسَأأ ١ملًتكأأ ٞايتأأأَني ،اهل٦ٝأأ ١اإلغأأ ١َٝ٬ايعاملٝأأ ١يًتُٜٛأأٌ بايتعأأاَ ٕٚأأع
ايبٓو اإلغ َٞ٬يًتُٓ ،١ٝايطٜاض 25- 23 ،قطّٖ1430 ،أ.
 ايًكُاْ ،ٞمسريَٓ .عُ ١ايتذاض ٠ايعامل :١ٝآثاضٖا ايػًٝبٚ ١ا٫هاب ١ٝعً ٢أعُايٓا
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝبايس ٍٚاـًٝذٚ ١ٝايعطب.2004 ،١ٝ

0
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 فً ١اؼاز املكاضف ايعطب ،١ٝتكطٜط فًؼ ايػطف ايػعٛز ،١ٜغأت ١ؼأسٜات أَأاّ
ايكطاع املكطيف ايػعٛز .ٟايعسز غبتُرب.2009 ،
 امل أسٜطؽ ،عبأأس ايأأطمحٔ بأأٔ إبأأطاٖ .ِٝأثأأط اْهأأُاّ املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜإىل
َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايعاملٝأأ ١عًأأ ٢املٓؿأأآت ا٫قتكأأاز ١ٜيف املًُهأأ ،١سًكأأْ ١كأأاف
اْهأأُاّ املًُهأأ ١ايعطبٝأأ ١ايػأأعٛز ١ٜإىل َٓعُأأ ١ايتذأأاض ٠ايسٚيٝأأٚ ،١اْعهاغأأاتٗا
اؾػطاؾٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايرتب.2006 ،١ٜٛ
َ أْ ،٬بٝأٌ بأٔ أَأنيَٓ .عُأ ١ايتذأاض ٠ايعاملٝأٚ ١ا٫تؿاقٝأات املٓبجكأ ١عٓٗأا املتعًكأ١
بايتكٝٝؼ ،دس.1996 ،٠
٪َ غػ ١ايٓكس ايعطب ٞايػعٛز ،ٟايتكطٜط اإلسكا ٞ٥ايػٓ.2007 ،ٟٛ
ْ اق أأط ،إب أأطاٖ ِٝب أأٔ ْاق أأطَٓ .عُ أأ ١ايتذ أأاض ٠ايعامل ٝأأٚ ١آثاضٖ أأا ايجكاؾ ٝأأَٛٚ ،١ق أأـ
املًُهَٗٓ ١اٖ1427 ،أ
 ايًذٓ أأ ١املؿ أأطؾ ١عً أأَٓ ٢ت أأس ٣ايط ٜأأاض ا٫قتك أأاز ٟايج أأاْ ،ٞاملًد أأل ايتٓؿ ٝأأصٟ
يسضاغ ١داٖع ١ٜايكطاع اـام يْ٬هُاّ ملٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل.١ٝ
 املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ
َٛ قع َٓعُ ١ايتذاض ٠ايعامل ١ٝعً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝايٓػد .١ايعطب١ٝ
www.wtoarab.org/ArabicCountry_Members.aspx
َٛ قع ٚظاض ٠ايتذاضٚ ٠ايكٓاع ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػأعٛز ١ٜعًأ ٢ايؿأبه ١ايعٓهبٛتٝأ١
www.commerce.gov.sa 2009
َٛ قع ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢اْ٫رتْت
www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/GovernmentUniversities

َٛ قع ٖ ١٦ٝغٛم املاٍ عً ٢ايؿبه ١ا٫يهرت١ْٝٚ
http://www.cma.org.sa/cma_ar/
َٛ قع اهل ١٦ٝايعًٝا يًػٝاس،http://www.scta.gov.sa ١
َٛ قع
&&http://www.al-majalla.com/ListNews.a...21
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بالغة القرآى َآدابٌ الرفّعة يف حدِجٌ عو اخلصُصّات الزَجّة َاملنارسات اجلهشّة
أَالً  :ملخص البحح :
داز ايبضد ص ٍٛب٬غ ١ايكسإٓ ٚآداب٘ ايسؾٝع ١يف صدٜخ٘ عٔ اـؿٛؾٝاج
ايصٚرٚ ، ١ٝاملُازضاج اؾٓط ، ١ٝصٝد تبني َٔ خ ٍ٬مجٝع آٜاج املٛقٛع
ٚدزاضتٗا  ،إٔ يًكسإٓ ايهسَٗٓ ِٜزاً خاؾاً ٚ ،أدباً زؾٝعاً عايٝاً يف تٓاٚي٘ ايككاٜا
اييت تتعًل غؿٛؾٝاج ايصٚرني َٔ ْهاح ٚمٚ ، ٙٛاملطا ٌ٥املتعًك ١باملُازضاج
اؾٓط ١ٝاحملسَ ، ١ي٘ طسٜك ١ممٝص ٠يف عسض ذيو ٚاؿدٜد عٓ٘ تتُٝص عٔ نٌ
ن ّ٬ايبػس ٚ ،تعترب ايطسٜك ١ا٭زقٚ ٢ا٭مسٚ ٢ا٭نخس تعؿؿاً يف اْتكا٤
ا٭يؿاظٚ ،ؾٝاغ ١اٯٜاج ٚؼدٜد ايطٝام  ،ؼكٝكاً يكٛي٘ ضبضاْ٘ { :ال َُحِتُّ اهللُ
اجلَهْسَ ثِبنعُّىءِ يٍَِ انقَىْلِ}

()1

صٝد أند ايبضد خً ٛايكسإٓ ايهسٚ – ِٜخاؾ ١آٜاج

املٛقٛع – َٔ نٌ يؿظ قبٝح متز٘ ا٭مساع ٚ ،تٓؿس َٓ٘ ايؿطس ايطًٚ ، ١ُٝتأباٙ
َعاْ ٞايكٚ ِٝاؿٝاٚ ٤ايعؿ. ١
ب للٌ أحب للث ايبض للد اضتؿاق لل ١ن لل ّ٬اا اؿه لل ِٝبه للٌ أيؿ للاظ ايطٗ للس ٚايٓك للا٤
ٚايط للُ ٖٚ ، ٛللٜ ٛتض للدذ ع للٔ أخ للـ خؿٛؾ للٝاج اي للصٚرني َ للٔ مج للاع ٬َٚعٓ لل، ١
ٚغريٖا ٜٚ ،تضدذ عٔ ؾاصػ ١ايصْٚ ٢ؾاصػ ١عٌُ قل ّٛيلٚ ، ٛاؿلٛادذ اؾٓطل١ٝ
املتعًك ١بكؿٜٛ ١ضـ عً ٘ٝايطٚ ، ّ٬نرا اتٗاّ َسٚ ِٜعا٥ػ ١عًُٗٝا ايط ّ٬مبلا
ًٜٝ ٫ل بُٗا .
ثانّاً  :مشكلة البحح (أينّتٌ) َأسباب اختّارٍ - :
تتكح أُٖ ١ٝايبضد َٔ خ ٍ٬صار ١اجملتُع امل َٔ٪بايكسإٓ  ،املٗتد ٟب٘ ،
إىل َعسؾَٗٓ ١س ايكسإٓ ٚٚص ٞايسمحٔ يف ايتعبري عٔ ايككاٜا اييت متظ
ايعٛزاج اؾٓطٚ ، ١ٝتتعًل بايػسا٥ص ٚايػٗٛاج  ،يًٝتُظ نٌ َتأدب بايكسإٓ َا
أَهٔ َٔ آداب٘ ايسؾٝعٚ ١ق ُ٘ٝايعايٚ ، ١ٝأضًٛب٘ ايطاٖس ايعؿٝـ يف تٓاٚي٘ ملطاٌ٥
( )1ايٓطا ٤آ.)148( ١ٜ
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اؾٓظ ٚخؿٛؾٝاج ايصٚرني  ،اييت ٜ ٫طًع عًٗٝا إ ٫خايكُٗا  ،نُا قاٍ
ضبضاْ٘ ٚتعاىل { :بٌَِّ هَرَا انقُسْآٌََ َهْدٌِ نِهَّزٍِ هٍَِ ؤَقْىَوُ } (ٚ )2قاٍ { :ذَنِكَ انكِزَبةُ الَ زَْتَ فُِهِ
هُدًي نِهًُْزَّقِنيَ} (. )3
أَا أضباب اختٝاز ايبضد ؾُٔ أُٖٗا :
 )1غٝللاب نللخري َللٔ آداب املعاغللس ٠اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚرني يف نللخري َللٔ ايللدٜاز
ٚا٭ضس .
 )2ؾطاد عدد َٔ ايكٓٛاج ايؿكلاٚ ١ٝ٥بسافٗلا ٚٚضلا ٌ٥اٱعلٚ ّ٬ايكلاُ٥ني عًٗٝلا
بهػ للـ ايع للٛزاج اي لليت أَ للس اا بط للكٖا ٚ ،تعً ٝللٌ ذي للو باض للِ ايؿ للٔ ٚاملتع لل١
ٚايطٝاصٚ ١اؾُاٍ .
 )3ؾػ ل لل ٛا٭يؿ ل للاظ ايكبٝض ل للٚ ، ١املٓ ل للاظس ايؿاق ل للض ، ١يف ن ل للخري َ ل للٔ ا٭َ ل للانٔ
ٚامل٪ضطاج يف ايعامل اٱضٚ ، َٞ٬اْتػاز برا ٠٤ايكٚ ، ٍٛاضتُساز ؾضؼ ايًطإ
صت ٢ؾاز املٓهس َعسٚؾًا .
ٚهلرا راٖ ٤را ايبضد ملعاؾٖ ١ر ٙايككاٜا
ثالجاً  :أيداف البحح :
 )1نػ للـ َ للا يف ايك للسإٓ َ للٔ أدب زؾ ٝللع ٚ ،تع للبري بً ٝللؼ ٚ ،أض للًٛب ع للاٍ يف تٓاٚي لل٘
ايككللاٜا املطللتٛز ٠ايلليت ٜتٓاضللل َعٗللا ايتًُللٝح د ٕٚايتؿللسٜح ٚ ،اٱغللاز ٠دٕٚ
تؿؿلل ٌٝايعبللازٜٚ ٠مجٗللس مجاهلللا يف إمجاهلللا ٚ ،إبللداعٗا يف طٗٝللا ٚاختؿللازٖا
ٚنٓاٜتٗا .
 )2تأنٝد متٝص ن ّ٬اا عٔ ن ّ٬ايبػس يف ايككاٜا اؾٓطٚ ، ١ٝاـؿٛؾلٝاج
ايصٚرٝلل ، ١يف غسؾلل ١ايٓلل ، ّٛبللٌ عًلل ٢ؾللساؽ ايللصٚرني َٚللا ٜللدٚز بُٗٓٝللا  ،د ٕٚإٔ
ٜخري صدٜد ايكسإٓ عٔ ذيو غ٦ٝاً َٔ ايػسا٥ص اؾٓط ١ٝعٓد قاز ٘٥أ ٚضاَع٘.
( )2اٱضسا. 9 : ٤
( )3ايبكس. 1 : ٠
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 )3محٌ ايصٚرني املطًُني ٚاجملتُع املطًِ بػلهٌ علاّ عًل ٢ايتلأدب بلاداب ايكلسإٓ
قٚ ً٫ٛؾع ، ً٬بلايتعؿـ يف ايهًُلاج اؾٓطلٚ ، ١ٝايتطلك يف املُازضلاج ايصٚرٝل، ١
ٚاٖ٫تدا ٤بٗد ٟايكسإٓ .
رابعاً  :مهًج البحح  :استخدام الباحح مهًجاً علنّاً يف املُضُع كناِلْ- :
َٗٓ س ا٫ضتكساٚ ٤اؿؿس ملا أَهٔ َٔ آٜاج املٛقٛع .
َٗٓ س ايتؿٓٝـ يٰٜاج صطل خط ١ايبضد .
َٗٓ س ايدزاض ١ايتؿطري ١ٜٯٜاج ايبضد .
َ للٓٗس ا٫ضللتٓبا ملللا يف آٜللاج املٛقللٛع َللٔ ذٚم زؾٝللع ٚأدب عللاي ٞيف اختٝللاز
أيؿاظٗا ٚؾٝاغ ١عبازاتٗا .
خامش ااً  :خ ااة البحااح اخااتنل خ ااة قااح بالغااة القاارآى َآدابااٌ الرفّعااة يف حدِجااٌ عااو
اخلصُصّات الزَجّة َاملنارسات اجلهشّة على املباحح َامل الب التالّة :
* املبضد ا٭ : ٍٚتعسٜؿاج َٚؿطًضاج :
املطًل ا٭ : ٍٚاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ .
املطًل ايخاْ : ٞاملكؿٛد باداب ايكسإٓ ايسؾٝع. ١
املطًل ايخايد  :املكؿٛد باـؿٛؾٝاج ايصٚر. ١ٝ
املطًل ايسابع  :املكؿٛد باملُازضاج اؾٓط. ١ٝ
* املبض للد ايخ للاْ : ٞب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚآداب لل٘ ايسؾٝع لل ١يف صدٜخ لل٘ ع للٔ اـؿٛؾ للٝاج
ايصٚر١ٝ
املطًل ا٭ : ٍٚب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ اؾُاع َٚا ٜتعًل ب٘.
أ : ً٫ٚاضتدداّ ايهٓاٚ ١ٜايتعسٜض بد ً٫عٔ ايتؿسٜح املباغس.
حاْٝاً  :اضتدداّ ايعبازاج املبُٗ ١املؿُٗ. ١
حايخاً  :اضتدداّ أضًٛب ا٫ضتعازٚ ٠ايتػب. ٘ٝ
زابعاً  :ايتٜٓٛع يف ا٭يؿاظ ٚايطٝاقاج .
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املطًل ايخاْ : ٞب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدبل٘ ايسؾٝلع يف صدٜخل٘ علٔ ايطل٬م بلني ايلصٚرني
ٚامل٬عٓ ١بُٗٓٝا :
 : ٫أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ ايط٬م بني ايصٚرني .
أً ٚ
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ امل٬عٓ ١بني ايصٚرني .
* املبضللد ايخايللد  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ املُازضللاج اؾٓطلل١ٝ
احملسَ١
املطً للل ا٭ : ٍٚب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف صدٜخ لل٘ ع للٔ ايتض للسؽ اؾٓط للٞ
بٛٝضـ عً ٘ٝايطّ٬
أ : ً٫ٚاْتكا ٤ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠ايؿاصػٚ ١ايعصّ عًٗٝا د ٕٚايتؿسٜح بٗا
حاْٝاً ٚ :ؾـ املػاٖد احملسَ ١عٔ اٱعداد يًؿاصػٚ ١املطايب ١بٗا د ٕٚذنسٖا
حايخًا  :تبٝني َد ٣ايخٛز ٠اؾٓطَٓ ١ٝتٗاٖا د ٕٚايتًؿظ بؿضؼ ايكٍٛ
زابعًا  :ايتعبري عٔ ايؿاصػ ١بٛؾؿٗا ايداٍ عً ٢قُبضٗا ٚؾداصتٗا
خاَطاً  :ا٫عتُاد عً ٢صرف أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ بعد ذنس َا ٜػري إيٗٝا
املطًللل ايخللاْ : ٞب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ عللٔ ا٫تٗاَللاج اؾٓطلل١ٝ
ايباطً١
أ : ً٫ٚب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف ؾ للٝاغت٘ يكؿ لل َ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗ للا بعٝط لل٢
عًُٗٝا ايطّ٬
حاْٝاً  :ب٬غ ١ايكلسإٓ ٚأدبل٘ ايسؾٝلع يف ذنلس صادحل٘ ا٫ؾلو ٚترب٥ل ١عا٥ػل ١عًٗٝلا
ايطّ٬
املطًل ايخايد  :ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ممازض ١ايؿٛاصؼ
 : ٫أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايصْا .
أً ٚ
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًٛا .
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متًّد :
رعٌ اا ن – َ٘٬ايكسإٓ ايهسَ – ِٜعزلص ٠يًدًلل أمجعلني إىل قٝلاّ ايطلاع١
ملا ؾ َٔ ٘ٝؾؿاصٚ ١ب٬غ ، ١غٗد هلا املٚ َٕٛٓ٪املػسنٚ ٕٛعزلصٚا علٔ فازاتٗلا ،
ٚتٛايللث ايدزاضللاج ايكسآْٝلل ١يهتللاب اا  ،يهػللـ َللا ؾٝلل٘ َللٔ أصهللاّ ٚإعزللاش ٖٚللدٟ
ٚبٓٝاج يًٓاع  ،بٌ يتأنٝد َا ؾ َٔ ٘ٝإصهاّ ٚإتكإ ٚإبداع ٚبٝإ .
ٚإذا نإ ايطابكٚ ٕٛاملعاؾس ٕٚاير ٜٔأؾٓٛا أعُازِٖ يف دزاض ١ايكسإٓ ايعمجِٝ
قد نػؿٛا نخرياً َٔ ٚر ٙٛإعزاشاج ايكسإٓ ايبٝاْٚ ١ٝايػٝبٚ ١ٝايتازى١ٝ
ٚايتػسٜعٚ ١ٝغريٖا  ،ؾإٕ يهتاب اا مس ً١خاؾ ١يف ايتعبري ايكسآْ ٞعٔ ايككاٜا
اييت ٜتٓاٚهلا ٜ ٫ ،ترٚقٗا إ َٔ ٫اضتػسم يف ْؿٛؾ٘ ٚآٜات٘  ،بهٌ َػاعسٙ
ٚأصاضٝط٘  ،بكًب٘ ٚعكً٘ َ ،تدبساً َا ؾ َٔ ٘ٝآٜاج بايػاج بًٝػاج ،
{ وَيَب َؼْقِهُهَب بِال انؼَبنًُِىٌَ } (. )4
ٚهلللرا ؾلل ٬عزللل إٔ ٜؿللـ ايٛيٝللد بللٔ املػللري ٠نتللاب اا بعللد إٔ ؾهللس ٚقللدز ،
قاٚ(( :ً٬٥اا إٕ ي٘ ؿٚ ، ٠ٚ٬إٕ عً ٘ٝيطٚ ، ٠ٚ٬إٕ أضؿً٘ ملػدم ٚ ،إٕ أعل ٙ٬ملخُلس ،
ٚإْ٘ يٝعًٜ ٫ٚ ٛٴعً ٢عً. )5()).. ٘ٝ
ٖٚر ٙاؿٜ ٠ٚ٬ترٚقٗا نٌ َٔ علاؽ َلع ايكلسإٓ يف ايكلسإٓ نًل٘ َٚ ،لٔ ذيلو
صللدٜد ايكللسإٓ عللٔ أخللـ خؿٛؾللٝاج ايع٬قلل ١ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج اؾٓطلل، ١ٝ
صٝد علسض نل ّ٬اا يلريو ٚتٓاٚيل٘ بطسٜكل ١عايٝل ١زؾٝعل ١عؿٝؿل ١زاقٝل ، ١تب ًلؼ
املكؿللٛد ٚتبًللؼ ا٭ؾٗللاّٚ ،ؼهللِ ا٭صهللاّ  ،د ٕٚإٔ تللخري ايػسا٥للص اؾٓطللٚ ، ١ٝد ٕٚإٔ
تٗللبب باٜللاج اا عللٔ َطللتٛاٖا ايسؾٝللع بطسٜكلل ١متزٗللا ا٭مسللاع  ،أ ٚتٓؿللس َٓٗللا
ايؿطس ايطًٚ ، ١ُٝايكًٛب ايؿاؾٖٚ ، ١ٝرا َا ْػسص٘ بايتؿؿ ٌٝيف ٖرا ايبضد .
( )4ايعٓهبٛج .43 :
( )5أخسرلل٘ ايبٗٝكلل ٞيف د٥٫للٌ ايٓبلل 200/2 ٠ٛبللاب مجللاع أبللٛاب املبعللد عللٔ عهسَلل ١زقلل ٞاا عٓلل٘  ،اْمجللس د٥٫للٌ ايٓبلل ٠ٛيًبٗٝكلل، ٞ
ؼكٝل د /عبداملعط ٞقًعز ، ٢داز ايهتل ايعًُٖ1408 ، 1 ، ١ٝل  ، ّ1998-بريٚج – يبٓإ.
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املبحح األَل  :تعرِفات َمص لحات :
املطًل ا٭ : ٍٚاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ
املكؿٛد بايب٬غ ١يػٚ ١اؾط٬صاً - :
ايب٬غ ١يػ َٔ ١ايب٬ؽ  ٖٛٚ ،ايٛؾ ٍٛإىل املساد ٚ ،ايب٬ؽ َا ٜٴتٛؾٌ ب٘ إىل ايػ٤ٞ
ٜٚٴٓتٗ ٞإيٚ ، ٘ٝايب٬غل ١ايؿؿلاصٚ ، ١ؾل ٕ٬بًٝلؼ أ ٟصطلٔ ايهلٚ ، ّ٬ؾؿلٝضٜ٘ ،بًلؼ
بعباز ٠يطاْ٘ نُٓ٘ َا يف قًب٘(. )6
أَا ايب٬غ ١اؾط٬صاً ؾتعين َ :طابك ١ايه ّ٬ملكتك ٢اؿاٍ  ،أ ٟا٭َلس ايلداعٞ
إىل ايتهًِ( ٖٞٚ ، )7ايتعبري علٔ املعٓل ٢ايؿلضٝح مللا طابكل٘ َلٔ ايًؿلظ ايسا٥لل َلٔ
غري َصٜد عً ٢املكؿد  ٫ٚ ،اْتكاف عٓ٘ يف ايبٝإ(. )8
أَللا ايكللسإٓ ؾٗلل ٛنلل ّ٬اا املٓللصٍ عًلل ٢زضللٛي٘ قُللد ؾللً ٢اا عًٝلل٘ ٚضللًِ ،
املهت للٛب يف املؿ للاصـ  ،املٓك لل ٍٛإي ٓٝللا ب للايتٛاتس  ،ب لل ٬غ للبٗ ، )9(١املب للد ٤ٚبايؿاؼ لل، ١
املدت ّٛبايٓاع.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ضبل ؾاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ  :ؾؿاصت٘ ٚصٴطٔ تعبري ٙعٔ ايػل٤ٞ
ايرٜ ٟتٓاٚي٘ .
املطًل ايخاْ : ٞاملكؿٛد باداب ايكسإٓ ايسؾٝع١
 : ٫املكؿٛد باٯداب يػٚ ١اؾط٬صاً :
أً ٚ
اٯداب يػلل ١مجللع أدب ٚ ،ا٭دب ٖلل ٛصٴطٵللٔ ايتٓللا ٍٚيًػللٚ ، ٤ٞأؾللٌ ا٭دٵب ايللدعا،٤
ٜ َ٘ٓٚكاٍ يًٛيَ ١ُٝأدب ١بايؿتح ٚايكِ ٭ٕ ايٓاع ٜدع ٕٛإيٗٝا ... ،
ٜٚكاٍ يًبعري إذا ذيٌ أدٜل ٪َٚدب(.)10
( )6يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز  486/1يٲَاّ قُد بٔ َهسّ بٔ عً ، ٞداز إصٝا ٤ايكاذ ايعسب ٖ1413 ، 3 ، ٞل  ّ1993-بلريٚج –
يبٓإ .
( )7ايتعسٜؿاج يًزسراْ ٞف 46ايػسٜـ عً ٞبٔ قُد  ،داز ايهتل ايعًُٖ1408 ،3 ، ١ٝل  ، ّ1988-بريٚج – يبٓإ .
( )8ايهًٝاج يًهؿ ٟٛفَ ، 236عزِ يف املؿطًضاج ٚايؿسٚم ايًػ ، ١ٜٛ٭ب ٞايبكا ٤أٜٛب بٔ َٛض ٢اؿطٝين ٪َ ،ضطل ١ايسضلاي،١
ٖ1413 ،2ل  ، ّ1993-بريٚج – يبٓإ .
( )9ايتعسٜؿاج يًزسراْ ٞف . 174
( )10يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز َ 93/1اد ٠أدب .
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ٚا٭دب اؾ للط٬صاً ٖ لل : ٛعً للِ و للكش بل ل٘ ع للٔ اـً للٌ يف ن لل ّ٬ايع للسب يؿمجل لاً أٚ
نتاب٘(ٚ ،)11ي٘ أؾ. ٍٛ
أَللا املكؿللٛد بايسؾٝعلل ١يػلل ١ؾٗللَ ٞللأخٛذَ ٠للٔ ايسؾللع ٖٚلل ٛقللد ايٛقللع ْٚ ،كللٝض
اـؿضٚ ،ازتؿع ايػ ٤ٞأ ٟعٚ ، ٬ايسؾعلْ ١كلٝض ايريلٚ ، ١ايسؾعل ١خل٬ف ايكلع، ١
ٚايسؾٝع ايػسٜـ ٚ ،املسؾٛع املعمجِ(. )12
ٚبٓللا ٤عًللَ ٢للا ضللبل ؾاملكؿللٛد بللاداب ايكللسإٓ ايسؾٝعلل ١أ ٟعًلل ٛعبازاتلل٘ ٚعمجُتٗللا
َعَٓٚ ٢بٓ ٢يف تٓاٚهلا يًػ.٤ٞ
املطًل ايخايد  :املكؿٛد باـؿٛؾٝاج ايصٚر- : ١ٝ
خللـ يػ لل ١مبعٓلل ٢أؾ للسد ٚ ،خؿؿلل٘ ٚاختؿ لل٘ أؾللسد ، ٙب لل٘ د ٕٚغللريٚ ، ٙاخ للتـ
با٭َس اْؿسد ب٘(ٚ ،)13خؿٛؾٝاج مجع خؿٛؾ ، ١ٝايتا ٤يًُبايػٚ ، ١ايٝا ٤يًٓطب،١
أَ ٚؿدز. )14(١ٜ
أَللا ايصٚرٝلل ١يػللَ : ١ػللتكَ ١للٔ شٚش ٖٚ ،لل ٛخلل٬ف ايؿللسد ٚ ،ايللصٚش اٱحٓللإ ٚ ،ايللصٚش
ايؿسد اير ٟي٘ قسٜٚ ، ٜٔطًل عً ٢ايرنس ٚا٭ْخ. )15(٢
ٚبٓللا٤ٶ عًللَ ٢للا ضللبل ؾاملكؿللٛد باـؿٛؾللٝاج ايصٚرٝلل ١أَ ٟللا اْؿللسد بلل٘ ايصٚرللإ
ايرنس ٚا٭ْخ ٢د ٕٚغريُٖا َٔ ْهاح ٚم. ٙٛ
املطًل ايسابع  :املكؿٛد باملُازضاج اؾٓط: ١ٝ
املُازض ١يػَ َٔ ١ٳسٳعٳ ٚ ،املسٵع ايطري ايلداٚ ، ِ٥يل٘ َعلاْ ٞأخلسٚ ، ٣امللسع ٚامللساع
املُازضٚ ١غد ٠ايع٬ش(. )16
ٚاؾط٬صاً  :املداٚ ١َٚنخس ٠اْ٫ػػاٍ بايػ.)17(٤ٞ
( )11ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 68
( )12يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز َ 268/5اد ٠زؾع .
( )13يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز . 109/4
( )14ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 423
( )15يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز .107/6
( )16يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز . 77/13
( )17ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 874
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أَا اؾٓط ١ٝيػ ١ؾْٗ٪َ ٞد اؾٓظ َٚ ،ػتك٘ َٓل٘ ٚ ،اؾلٓظ ٖل ٛايكلسب َلٔ
نٌ غ ٖٛٚ ، ٤ٞأعِ َٔ ايٓٛع ٚ ،هُع عً ٢أرٓاع ٚرٓٛع  ٖٛٚ ،يؿظ ٜدٍ عً٢
ايهخس ٠تكُٓاً(ٚ ... )18اؾٓظ اـػٔ أ ٟايسراٍ ٚ ،اؾلٓظ ايٓلاعِ أ ٚايًطٝلـ أٟ
ايٓطاٚ ،)19(٤اؾٓط ١ٝهلا َعإ أخس.)20(٣
أَا اؾٓط ١ٝاؾط٬صاً ؾتعٓل ٢املتعًكل ١ظلٓظ ايلرنٛز ٚرلٓظ اٱْلاذ بػلهٌ
عاّ  ،أ ٚاييت تعين ا٫تؿاٍ ايػٗٛاْ ٞبني ايرنس ٚا٭ْخ ، )21(٢أ ٚبني املخًٝني ذنس
َع ذنس ٚ ،أْخَ ٢ع أْخ.٢
ٚا٭ؾلل ّ٬اؾٓطلل ١ٝأ ٟايلليت تػللسم يف عللسض املػللاٖد اؾٓطللٚ ١ٝايعللٛزاج ايلليت
تؿسم ايرنس عٔ ا٭ْخ.)22(٢
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ضبل ؾُٝهٔ تعسٜـ املُازضاج اؾٓط ١ٝبأْٗا :
ا٫تؿللا٫ج اؾٓطلل ١ٝاملتهللسز ٠ضللٛا ٤بللني ايللرنٛز ٚاٱْللاذ  ،أ ٚبللني ايللرنٛز َللع
بعكِٗ ايبعض  ،أ ٚبني اٱْاذ َع بعكٗٔ ايبعض .
إذا ميهٔ تعسٜـ عٓٛإ ايبضد :
(ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ اـؿٛؾ لٝاج ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج
اؾٓط.)١ٝ
بإٔ املكؿٛد ب٘ ٖ: ٛ
بًٛؽ ايكسإٓ َسادَٓٚ ٙتٗا ٙيف صدٜخ٘ عٔ ْهاح ايصٚرني ٚ ،ا٫تؿا٫ج اؾٓطل١ٝ
بني غريُٖا  ،بأؾؿح ايعبازاج ٚأعٖ٬ا ٚأمجًٗا َبَٓٚ ٢عٓٚ ، ٢بأغسف ايتعبرياج
ٚأصطٓٗا  ،د ٕٚخًٌ يف ايه ّ٬بصٜاد ٠أْ ٚكؿإ ٚ ،د ٕٚخدؽ يًضٝلا ٤أ ٚإضلؿاف يف
ايتعبري .
( )18ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف ،339يطإ ايعسب .313/2
(َ )19عزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝعامل املعسؾ ، 421/3 ١تأيٝـ أدٜل ايًزُٚ ٞآخسَ ، ٕٚطبع ١احملٝب  ، ّ1995 ،1 ،بريٚج – يبٓإ .
( )20اْمجس  :ايهايف َعزِ عسب ٞصدٜد ف ، 343غسن ١املطبٛعاج يًتٛشٜع ٚايٓػس ، ّ1992 ،1 ،بريٚج -يبٓإ .
(َ )21عزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝ٭دٜل ايًزُ. 421/3 ٞ
( )22اْمجس َعزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝ٭دٜل ايًزُ. 421/3 ٞ
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ٖٚرا َا ْػسص٘ بايتؿؿ ٌٝيف املباصد ايتاي: ١ٝ
املبحح الجانْ  :بالغة القرآى َآدابٌ الرفّعة يف حدِجٌ عو اخلصُصّات الزَجّة- :
مل تهٔ اـؿٛؾٝاج ايصٚر ١ٝبني ايصٚرني مبٓأ ٣عٔ ب٬غ ١ايكسإٓ ٚؾؿاصت٘
ٚعًلل ٛعبازاتلل٘ ٚزٚعتٗللا – نُللا ٖللَ ٛللٓٗس ايكللسإٓ يف نللٌ آٜاتلل٘ – ٚاملتأَللٌ ٯٜللاج
ايكللسإٓ املتعًكلل ١بللريو هللد َٓٗزلاً خاؾلًا اؽللر ٙايكللسإٓ ايهللس ِٜيف ايتعللبري عللٔ
اـؿٛؾل للٝاج ايصٚرٝل للٚ ، ١ايتٛرٝل لل٘ ٚ ،ايل للٛعظ ٚ ،ايتٓبٝل لل٘ ٚ ،ايتضل للرٜس ٚ ،ا٭َل للس
ٚايٓٗٚ ،ٞايتضًٚ ٌٝايتضسٚ ، ِٜايٓدب ٚ ،اؿد عً ٢ؾعٌ غَ ٤ٞعني ٚ ،ايلدؾع إيٝل٘
ٚاملٓللع َٓلل٘ ٚ ،نللٌ َللا ٜتعًللل غؿٛؾللٝاج ايللصٚرني املطللتٛز ٠عللٔ أعللني ايٓللاع ،
ٚنُا إٔ اا تعاىل قد أَس بطك ايعٛزاج ٚ ،صزل نٌ املُازضاج املتعًك ١بٗا بني
ايصٚرني  ٖٛٚايطتري ضبضاْ٘  ،ؾإْل٘ قلد اؽلر ْؿلظ ايلٓٗس يف ايتعلبري علٔ ذيلو ،
ؾل للأخؿٚ ٢صزل للل ٚضل للك ٚٚازٚ ٣مجل للٌ نل للٌ ايعبل للازاج ايل لليت تػل للسح ايعًُٝل للاج أٚ
املُازضاج اـاؾل ١بلني ايلصٚرني  ،إَعاْلاً يف ايطلك ٚ ،تأدبلاً يف ايعلسض ٚ ،تؿٓٓلاً يف
ايبٝإ.
ٚصتٜ ٢تكح ٖرا ا٭َس زأ ٣ايباصد تكطِ ٖرا املبضد إىل املطًبني ايتايٝني :
املطًل ا٭ : ٍٚب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ اؾُاع َٚا ٜتعًل ب٘ :
تعللددج آٜللاج ايكللسإٓ ايلليت تٓاٚيللث املُازضلل ١اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚرني ٚ ،تٓٛعللث
أيؿاظٗللا ٚاختًؿللث ضللٝاقاتٗا عطللل َٛقللٛعاتٗا َٚكاؾللدٖا ٚ ،نًللٗا صاؾمجللث
عً ٢طابع ايكسإٓ ٚذٚقٝات٘ ايسؾٝع ١يف اؿدٜد عٔ ذيو ٚ ،مل تؿسح آٜات٘ بًؿلظ
اؾُ للاع َطًكل لاً يف مج ٝللع املٛاق للع ٚاملٛاق للٝع اي لليت ؼ للدحث ع للٔ ذي للو  ،إ ل للا
اضتددَث عد ٠أيؿاظ بعد ٠ؾٝؼ ٚأضايٝل نُا - :ًٜٞ
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أ : ً٫ٚاضتدداّ ايهٓاٚ ١ٜايتعسٜض بد ً٫عٔ ايتؿسٜح املباغس
ٜٚتكح ٖرا يف عد ٠آٜاج  ،نُا يف قٛي٘ تعاىل َِ{ :عَبئُكُىْ حَسْسٌ نَكُىْ فَإْرُىا حَسْصَكُىْ
ؤًََّ شِئْزُىْ وَقَدِّيُىا َْْفُعِكُىْ } ...

()23

قاٍ ابٔ رسٜس زمح٘ اا ((ٜعين تعاىل ذنسٙ

بريو ْ :طا٩نِ َصدزع أ٫ٚدنِ  ،ؾأتٛا َصدزعهِ نٝـ غ٦تِ ٚ ،أ ٜٔغ٦تِ ،
ٚإ ا عين باؿسذ املصدزع ٚ ،اؿسذ ٖ ٛايصزع ٚ ،يهٓٗٔ ملا نٔ َٔ أضباب اؿسذ
رعًٔ صسحا ،إذ نإ َؿَٗٛاً َعٓ ٢ايه ... ّ٬حِ قاٍ يف تؿطري بك ١ٝاٯ... ١ٜ
ٚاٱتٝإ يف ٖرا املٛقع نٓا ١ٜعٔ اضِ اؾُاع)(ٚ )24قاٍ ابٔ عاغٛز زمح٘ اا :
ٖرا َٔ "ايهٓاٜاج ايًطٝؿٚ ١ايتعسٜؿاج املطتضطٖٓٚ ، ١ر ٙأغباٖٗا يف ن ّ٬اا
آداب صطٓ ، ١عً ٢املَٓ٪ني إٔ ٜتعًُٖٛا ٜٚتأدبٛا بٗا ٜٚ ،تهًؿٛا َخًٗا يف
قاٚزتِٗ َٚهاتبتِٗ .)25("...
إٕ املتأَللٌ يف اٯٜللاج ايطللابك ١تتكللح يلل٘ ب٬غلل ١ايتعللبري ايكللسإٓ يف صدٜخلل٘ عللٔ
املُازضاج اؾٓط ١ٝبني ايصٚش ٚشٚرت٘ َٔ خ ٍ٬اضتدداَ٘ يؿظ (ؾأتٛا) بلدَ ً٫لٔ
ايتؿللسٜح باؾُللاع َٚللا يف َعٓللاَٚ ، ٙللٔ خلل ٍ٬ف٦ٝلل٘ بًؿللظ اؿللسذ ايللرٜ ٟللديٌ
د٫ي- ١قاطع ١عً ٢إٔ املكؿٛد بريو ٖ ٛإباص ١إتٝإ املسأ ٠يف قبًلٗا – ٚيلٝظ يف
دبسٖا نُا  ِٖٚبعض اؾاًٖني  ،ؾإٕ اْتكا ٤ايًؿظ ايكسآَْ ٞكؿٛد يراتل٘ يٝلدٍ
عًَ ٢ا ٚقع ٭رً٘.
حاْٝاً  :اضتدداّ ايعبازاج املبُٗ ١املؿُٗ: ١
َلٔ اٯٜلاج ايليت ؼلدحث علٔ اؾُلاع َٚتعًكاتل٘ ٚ ،أدج املكؿلٛد بإؾٗلاّ قازٗ٥لا
ٚض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاَعٗا  َ ،ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ٤يف قٛي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل٘ تع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاىل :
( )23ايبكس. 223 : ٠
( )24رللاَع ايبٝللإ يف تأٜٚللٌ ايكللسإٓ  ، 398/4 ،أبلل ٛرعؿللس قُللد بللٔ رسٜللس ايطللرب ٖ310( ٟلل)  ،ؼكٝللل أمحللد غللانس٪َ ،ضطلل١
ايسضايٖ1420 ، 1 ، ١ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
( )25ايتضسٜللس ٚايتٓللٜٛس املعللسٚف بتؿطللري ابللٔ عاغللٛز  ، 266/1قُللد ايطللاٖس بللٔ قُللد (جٖ1393لل) ٪َ ،ضطلل ١ايتللازٜذ ايعسبلل، ٞ
ٖ1420ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
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ض َّنهُآ ٍَّ َػهِآ َى انهّآ ُه ؤََّكُآىْ كُتآزُىْ رَتْزآبَُىٌَ
ض َّنكُآ ْى َو َؤَآ ُز ْى ِنجَآب ٌ
ش ِبنًَ َِعَآأِ ُك ْى هُآ ٍَّ ِنجَآب ٌ
صَُب ِو ان َّس َف ُ
{ ُؤ ِح َّم َن ُك ْى َن ُْ َه َخ ان ِّ
ؤَفُعَكُىْ فَزَبةَ ػَهَُْكُىْ وَػَفَب ػَتكُىْ فَبٌَِ ثَبشِسُوهٍَُّ وَاثْزَغُىاْ يَب كَزَتَ انهّهُ نَكُىْ.)26( } ...
ق للاٍ ايػ للٓكٝط ٞزمح لل٘ اا ٚ" :ا٭ظٗ للس يف َعٓ لل ٢ايسؾ للد يف اٯ ٜلل ١أْ لل٘ غ للاٌَ
٭َل للس : ٜٔأصل للدُٖا َ :باغل للس ٠ايٓطل للا ٤باؾُل للاع َٚكدَاتل لل٘ ; ٚايخل للاْ : ٞايهل للّ٬
بريو"(ٚ )27قاٍ املساغٚ" : ٞقلد عًُٓلا اا ايٓصاٖل ١يف ايتعلبري علٔ ٖلرا ا٭َلس صلني
اؿار ١إىل ايه ّ٬ؾ ٘ٝبعبازاج َبُٗ ١نكٛيل٘ َ٫ :طلتِ ايٓطلا ، ٤أؾكل ٢بعكلهِ
إىل بعض ،دخًتِ بٗٔ  ،ؾًُا تػػاٖا محًث ٚ )28("..قاٍ ضٝد قطل زمحل٘ اا بعلد
إٔ غسح َعٓ ٢ايسؾد بٓضَ ٛا قًٓاٚ" :يهٔ ايكسإٓ  ٫ميس عًٖ ٢لرا املعٓل ٢د ٕٚملطل١
صاْ ١ٝزؾاؾ ، ١متٓح ايع٬ق ١ايصٚرٝل ١غلؿاؾٚ ً١ٝزؾكلًا ْٚلداٚ ، ٠ٚتٓلأ ٟبٗلا علٔ غًلظ
املعٓ ٢اؿٛٝاْٚ ٞعساَت٘ ٚ ،تٛقظ َعٓ ٢ايطك يف تطٝري ٖر ٙايع٬ق. )29(١
حايخاً  :اضتدداّ أضًٛب ا٫ضتعازٚ ٠ايتػب: ٘ٝ
ٜمجٗس ٖرا ا٭ضًٛب يف نخري َٔ اٯٜاج  ،نُا يف بك ١ٝاٯٜل ١ايطلابك ١يف قٛيل٘
تعاىل  { :انسَّفَشُ بِنًَ َِعَأ ِكُىْ } ( )30قاٍ ؾاصل زٚا٥ع ايبٝإ بعد ذنلس ٙعلد ٠يطلا٥ـ
يف تؿطللري اٯٜلل( : ١ايًطٝؿلل ١ايتاضللع : ١عللرب املللٛىل عصٚرللٌ عللٔ املباغللس ٠اؾٓطلل١ٝ
اييت ته ٕٛبني ايصٚرني بتعبري ضاّ يطٝـ  ،يتعًُٓٝلا ا٭دب يف ا٭َلٛز ايليت تتعًلل
بايٓطاُ { ٤هٍَّ نِجَبضٌ نَّكُىْ وَؤَزُىْ نِجَبضٌ نَّهٍَُّ } ؾايتعبري ٖٓا عً ٢طسٜكل ١ا٫ضلتعازٚ ، ٠امللساد
اغتُاٍ بعكِٗ عً ٢بعض نُا تػتٌُ امل٬بظ عً ٢ا٭رطاّ)(.)31
( )26ايبكس. 187 : ٠
( )27أقٛا ٤ايبٝلإ يف إٜكلاح ايكلسإٓ بلايكسإٓ  ،13/5حملُلد ا٭َلني بلٔ قُلد املدتلاز ايػلٓكٝطٖ1393( ٞلل)  ،داز ايؿهلس يًطباعل١
ٚايٓػس ٖ1415 ،ل  ، ّ1995-بريٚج – يبٓإ .
( )28تؿطري املساغ ، ٞايػٝذ أمحد َؿطؿ ٢املساغ ، 78/2 ، ٞغلسنَ ١هتبلَٚ ١طبعلَ ١ؿلطؿ ٢ايبلاب ٞاؿًلب،

(بلد )ٕٚد.ج –

َؿس .
( )29يف ظ ٍ٬ايكسإٓ  ، 174/1ضٝد قطل إبساٖ ، ِٝداز ايػسٚم ،

(بد ، )ٕٚد.ج  -ايكاٖس. ٠

( )30ايبكس.٧٨١ : ٠
( )31زٚا٥ع ايبٝإ يف تؿطري آٜاج ا٭صهاّ  ،84/1قُد بٔ عً ٞايؿاب. ْٞٛ
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ٚقاٍ ايػٝذ عط ١ٝقُد ضامل ٚ :اْمجس قٛيل٘ تعلاىل ُ{ :هآٍَّ نِجَآبضٌ نَّكُآىْ وَؤََآزُىْ نِجَآبضٌ
نَّهُآٍَّ} ٚنٝللـ غطللٚ ٢أخؿلل ٢يف ٖللرا ا٭ضللًٛب َللا ٜطللتضَٓ ٢لل٘ ٚ ،أبللسش ٙبًباضلل٘ يف
ايتػللب ٘ٝمبللا ٜتكلل ٢بلل٘ َٚ ،للدَ ٣طابكللَ ١عٓلل ٢ايًبللاع عارلل ١نللٌ َللٔ ايللصٚرني
يٰخس . )32()..
زابعاً  :ايتٜٓٛع يف ا٭يؿاظ ٚايطٝاقاج :
أعتُد عً ٘ٝايكسإٓ يف ايتعبري عٔ عًُ ١ٝاملُازضاج اؾٓط ١ٝبني ايصٚرني َٚلا
ٜطللتضٝا َللٔ ذنللسَ ٙللا رللا ٤يف آٜللاج نللخريَ ٠بخٛحلل ١يف نتللاب اا صٝللد ٜػللري
ايكسإٓ إغازاج َتعددَ ٠تٓٛع ١إىل املُازض ١اؾٓطل ١ٝبلني ايلصٚرني بأيؿلاظ ًٜؿٗلا
اؿٝاٚ ٤ايطك ٚايتعؿـٚ .ضٝام ٜتزً ٢ؾ ٘ٝايبعد عٔ نٌ نًُ ١بر ١٦ٜؾاصػل،١
أ ٚؾك ١غًٝمجل ، ١أْ ٚابٝل ١ممزٛصلٚ ، ١بأضلًٛب بًٝلؼ ٜ ٫لخري ايػلٗٛاج  ٫ٚ ،ولسى
َه للأَ ايػسا ٥للص اؾٓط لل ٫ٚ ، ١ٝى للسش ايك للازٚ ٨ايطل لاَع ع للٔ ا٭دب ٚاؿ ٝللا ، ٤أٚ
وسرلل٘ عٓللد قللسا ٠٤تًللو ايعبللازاج ٚمساعٗللا ٚمبللا  ٫ىللدؽ عؿلل ١نللٌ عؿٝللـ
ٚعؿٝؿللٚ ، ١بطسٜكلل ١ؼؿللظ ايًطللإ َللٔ قبللٝح ايعبللازاج ٚ ،ضلل ٧ٝايهًُللاج ْٚ ،هللاز٠
ا٭يؿاظ ٚ ،ؾضؼ ايكٜٚ ٍٛتكح ٖرا يف اٯٜاج ايتاي:١ٝ
 -يف قٛي٘ تعاىل  { :فَبػْزَصِنُىا انتِّعَبءَ فٍِ املَحُِطِ وَالرَقْسَثُىهٍَُّ حَزًَّ َؽْهُسٌَْ }

()33

 ٚقٛي٘  { :فَةِذَا رَؽَهَّسٌَْ فَإْرُىهٍَُّ يٍِْ حَُْشُ ؤَيَسَكُىُ اهللُ } (.)34 ٚقٛي٘ رٌ غأْ٘ يف ضٝام صدٜخ٘ عٔ ػٜٛص ٙف ٤ٞايسرٌ شٚرت٘ يٝايٞايؿٝاّ  { :وَال رُجَبشِسُوهٍَُّ وَؤَْزُىْ ػَبكِفُىٌَ فٍِ املَعَبجِدِ} (. )35
( )32تتُ ١أقٛا ٤ايبٝإ  ، 93/1عط ١ٝقُد ضامل .
( )33ايبكس. ٢٢٢ :٠
( )34ايبكس.٢٢٢ :٠
( )35ايبكس. ٧٨١ :٠
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 ٚقٛي٘ رٌ يف عل { : ٙ٬هُىَ انَّرٌِ خَهَقَكُى يٍِّ ََّفْطٍ وَاحِدَحٍ وَجَؼَمَ يِتْهَب شَوْجَهَب نَُِعْكٍَُ بِنَُْهَبد ثِآ ِه َف َهًَّآب َؤ ْص َقهَآذ َّاػَآىَا انهّآ َه َز َّث ُهًَآب نَآ ِئ ٍْ آ َر ُْزَتَآب ََآبنِحبف نَّتَكُآى ٍََّ يِآٍَ
ً َخفُِفآ فب َفًَآ َّس ْ
ذ َحًْآ ً
َف َهًَّب َر َغشَّبهَب َح ًَ َه ْ
انشَّبكِسٍََِ } (.)36
 ٚقٛي٘ عص َٔ قا٥لٌ { :وَبٌِْ ؤَزَارُّىُ اظْزِجْدَالَ شَوْطٍ يَّكَآبٌَ شَوْطٍ وَآرَُْآزُىْ بِحْآدَاهٍَُّ قِتؽَآبزاف فَآًَرَإْخُرُواْ يِتْهُ شَُْئبف ؤَرَإْخُرُو َهُ ثُهْزَبَبف وَبِصًْبف يُّجُِتبف  ،وَكَُْفَ رَإْخُرُو َهُ وَقَآدْ ؤَفْعَآً ثَؼْعُآكُىْ بِنَآً ثَؼْآطٍ وَؤَخَآرٌَْ
يِتكُى يُِّضَبقبف غَهُِظبف} (.)37
 ٚقٛي٘ تعلاىل { :حُسِّيَذْ ػَهَُْكُىْ ؤُيَّهَبرُكُىْ وَثَتَبرُكُىْ وَؤَخَآىَارُكُىْ وَػًََّآبرُكُىْ وَخَآبالَرُكُىْ وَثَتَآبدُاَْخِ وَثَتَبدُ اُْخْذِ وَؤُيَّهَبرُكُىُ انًَّرٍِ ؤَزْظَؼْتَكُىْ وَؤَخَىَارُكُى يٍَِّ انسَّظَبػَخِ وَؤُيَّهَبدُ َِعَأ ِكُىْ وَزَثَب ِجُكُىُ انًَّرِآٍ
فٍِ حُجُىزِكُى يٍِّ َِّعَأ ِكُىُ انًَّرٍِ اَخَهْزُى ثِهٍَِّ فَةٌِ نَّىْ رَكُىَُآىاْ اَخَهْآزُى ثِهِآٍَّ فَآًَ جُتَآبلَ ػَهَآُْكُىْ وَحًََِِآمُ ؤَثْتَآب ِكُىُ
انَّرٍََِ يٍِْ ؤًَََْثِكُىْ وَؤٌَ رَجًَْؼُىاْ ثٍََُْ اُْخْزٍَُِْ بَالَّ يَب قَدْ ظَهَفَ بٌَِّ انهّهَ كَبٌَ غَفُىزاف زَّحًُِبف } (.)38
 ٚغريٖا َٔ اٯٜاج ٚ ،نتِ بكٛيل٘ ضلبضاْ٘ ٚتعلاىل  ..{ :وَبٌِ كُتآزُى يَّسْظَآً ؤَوْػَهًَ ظَفَسٍ ؤَوْ جَبء ؤَحَدٌ يِّتكُى يٍِّ انْغَأ ِػِ ؤَوْ الَيَعْزُىُ انتِّعَبء فَهَىْ رَجِدُواْ يَبء فَزًًَََُُّىاْ ََؼُِداف ؼَُِّجبف }.

()39

ْ٬صللظ يف نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١إٔ اا تعللاىل ايطللتري ٜعللرب عللٔ خؿٛؾللٝاج
ايع٬ق ١ايصٚرْ َٔ ١ٝهاح َٚا ٜتعًل ب٘  ،بأضًٛب خاف َكؿٛد َتُٝص يف اختٝلاز
أيؿاظ لل٘ ٚ ،ؾ للٝاغ ١عبازات لل٘ ٚؼد ٜللد ض للٝاقات٘  ،بتٓ ٜٛللع ايهًُ للاج ػد ٜللدًا ي للرٖٔ
ايكازٚ ٨ايطاَع ٚ ،إظٗازاً يب٬غ ١ايكسإٓ ٚؾؿاصت٘ ٚ ،رسًٜا بأيؿاظ٘ ٚعبازات٘ عً٢
( )36ا٭عساف. 189
( )37ايٓطا.21- 20:٤
( )38ايٓطا.23٤
( )39ايٓطا .43٤ل ٚمٖٛا يف املا٥د.6 : ٠
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ايللرٚقٝاج ايسؾٝع لل ١ايساق ٝللٚ ١ا٭دب اؾللِ ايعمج لل ، ِٝنُ للا ٖلل ٞن للٌ آ ٜللاج ايك للسإٓ
ايهس. ِٜ
إٕ نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١تتضللدذ عللٔ املُازضلل ١اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚش ٚشٚرتلل٘ ،
يهٓٗا مل تؿسح باؾُاع  ٫ٚيف يؿظ ٚاصد  ،ايرَ ٖٛ ٟكؿد َٚكؿٛد ايٓهاح بلني
ايللصٚرني  ،بللٌ تللاز ٠تعللرب عللٔ ايٓٗلل ٞعللٔ ْهللاح اؿللا٥ض بًؿللظ {وَالرَقْسَثُآآىهٍَُّ حَزَّآآً
َؽْهُسٌَْ}ٚيؿظ {َؽْهُسٌَْ } ٚتاز ٠تػري اٯٜلاج إىل يؿلظ اؾُلاع باملباغلس ٠أ ٚايػػلٞ
أ ٚاٱؾكا ٤أ ٚاملَ٬ط ، ١أ ٚايدخٚ ، ٍٛمٖٛا َٔ ا٭يؿاظ ٚ ،نًلٗا أيؿلاظ يف غاٜل١
ايتًُللٝح ٚايتللأدب ٚايطللُٚ ، ٛيف ضللٝاقاج ٚعبللازاج تٗللد ٟيًلليت ٖلل ٞأقللٚ ، ّٛتٗللرب
ضًٛى ا٭َِ ٚ ،تكع قٛاعد ٚأضظ زاضد ١٭ضايٝل اـطاب اؾٓط ٞايساق .ٞدٕٚ
تؿسٜح بأيؿاظ اؾُاع أ ٚنػـ ٚتعس ١ٜملٛاقع ايعٛز. ٠
املطًللل ايخللاْ : ٞب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ عللٔ ايطلل٬م بللني ايللصٚرني
ٚامل٬عٓ ١بُٗٓٝا - :
ٜ ٫صاٍ ايكسإٓ ايهس – ِٜنُلا ٖلَٗٓ ٛزل٘ – ولتؿظ بطابعل٘ اـلاف ايسؾٝلع
ٚذٚقٝاتلل٘ ايعايٝلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ خؿٛؾللٝاج ايللصٚرني  ،ضللٛا ٤يف صللاٍ ا٫تؿللام –
نُا ضبل ذنس - ٙأ ٚيف صلاٍ ا٫ؾلكام نُلا ْبٓٝل٘ ٖٓلا ٚ ،ايؿلسام بلني ايلصٚرني
قد ٜه ٕٛبط٬م  ،أ ٚبتؿسٜلل ٚغلري ٙنُلا يف امل٬عٓل ١بُٗٓٝلا ْٚ ،بلدأ بػلسح اؿايل١
ا٭ٚىل :
 : ٫أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ ايط٬م بني ايصٚرني - :
أً ٚ
تعددج آٜاج ايط٬م يف ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜبعكٗا تٓاٚيلث أ ٚأغلازج إىل َلا نلإ
بُٗٓٝللا َللٔ املعاغللس ٠اؾٓطلل ١ٝاـاؾللٚ ، ١يهللٔ بللأدب رللِ ٜٚ ،تكللح ٖللرا َللٔ قٛيلل٘
تعاىل{ :الَّ جُتَبلَ ػَهَُْكُىْ بٌِ ؼَهَّقْزُىُ انتِّعَبء يَب نَىْ رًََعُّىهٍُُّ ؤَوْ رَفْسِظُىاْ نَهٍَُّ فَسَِعَخف وَيَزِّؼُىهٍَُّ ػَهًَ انًُْىظِغِ
قَدَزُهُ وَػَهًَ انًُْقْزِسِ قَدْزُهُ يَزَبػبف ثِبنًَْؼْسُوفِ حَقّبف ػَهًَ انًُْحْعِتِنيَ  ،وَبٌِ ؼَهَّقْزًُُىهٍَُّ يٍِ قَجْمِ ؤٌَ رًََعُّىهٍَُّ وَقَآدْ
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فَسَظْزُىْ نَهٍَُّ فَسَِعَخف فَتِصْفُ يَب فَسَظْزُىْ بَالَّ ؤٌَ َؼْفُىٌَ ؤَوْ َؼْفُىَ انَّرٌِ ثَُِدِهِ ػُقْدَحُ انتِّكَبلِ وَؤٌَ رَؼْفُىاْ ؤَقْآسَةُ نِهزَّقْآىَي
وَالَ رَتعَىُاْ انْفَعْمَ ثَُْتَكُىْ بٌَِّ انهّهَ ثًَِب رَؼًَْهُىٌَ ثَصِريٌ }(.)40
عرب املٛىل عصٚرٌ يف ٖاتني اٯٜتني عٔ َباغس ٠ايسرٌ شٚرت٘ أ ٚعدّ َباغلست٘
هلا بًؿظ {رًََعُّىهٍَُّ} ٖٚلرا ايًؿلظ نُلا ٖلَ ٛعًلٚ ّٛقطلٛع أْل٘ يؿلظ يطٝلـ
خؿٝللـ ض لٌٗ زقٝللل صتلل ٢يف كازرلل٘ َٚعٓللاٚ ٙدقلل ١صسٚؾلل٘ ٚد٫يتلل٘ ٚ ،مل ٜؿللسح
ايكسإٓ بأيؿاظ اؾُاع  ،قاٍ ايكلامسٚ( : ٞإ لا نٓل ٢تعلاىل بكٛيل٘ { :رًََعُّآىهٍَُّ}
عٔ اجملاَع ، ١تأدٜبًا يًعباد يف اختٝاز أصطٔ ا٭يؿاظ ؾُٝا ٜتداطب ٕٛب٘)(.)41
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ امل٬عٓ ١بني ايصٚرني :
إٕ نلل ّ٬اا تعللاىل ايبللايؼ غاٜتلل٘ يف ايسؾعللٚ ١عًلل ٛايػللإٔ يف ايتعللبري ايطللاَٞ
ٜطتُس يف ذيو صتل ٢يف أغلد صلا٫ج ايٓلصاع بلني ايلصٚرني ٚ ،ذيلو نُلا ٖل ٛعٓلد
ايللت٬عٔ بُٗٓٝللا ٜٚ ،تكللح ٖللرا َللٔ قٛيلل٘ تعللاىل يف آٜللاج امل٬عٓلل{ : ١وَانَّ آرٍََِ َسْيُآآىٌَ
ؤَشْوَاجَهُ آىْ ونَ آىْ َكُآآٍ نَّهُ آىْ شُ آهَدَاء بِال ؤَفُعُ آهُىْ فَشَ آهَباَحُ ؤَحَ آدِهِىْ ؤَزْثَ آغُ شَ آهَباَادٍ ثِبنهَّ آهِ بََِّ آهُ نًَِ آٍَ انصَّآآباِقِنيَ ،
{وَانْتَبيِعَخُ ؤٌََّ نَؼْتَذَ انهَّهِ ػَهَُْهِ بٌِ كَبٌَ يٍَِ انْكَبذِثِنيَ و َدْزَؤُ}( )42ذنس ابٔ أب ٞصامت عٔ ضلعٝد
بٔ ربري َا ْؿ٘  ٖٛ( :ايسرٌ ٜسَ ٞاَسأت٘ بايصْا)( )43أٜ ٚسَٗٝا بايًٛا (. )44
( )40ايبكس. 237 - 236٠
( )41قاضلٔ ايتأٜٚلٌ  280/3قُللد مجلاٍ ايلد ٜٔايكللامس( ٞجٖ1332لل) ٚ ،قلـ عًلل ٢طبعل٘ قُلد ؾلل٪اد عبلدايباق ، ٞداز ايؿهللس،
 ، ّ1978- 1398 ،2بريٚج – يبٓإ .
( )42ايٓٛز. 7- 6

()43

تؿطري ابٔ أب ٞصامت  2533 /8اٱَاّ اؿلاؾظ قُلد عبلدايسمحٔ بلٔ أبل ٞصلامت ايلساش ، ٟؼكٝلل أضلعد قُلد ايطٝلل ،

املهتب ١ايعؿس، ١ٜ

(بد ، )ٕٚدج ،ؾٝدا – يبٓإ .

( )44ضًطً ١ايتؿطري  18/33أب ٛعبداا َؿطؿ ٢ايعد ٟٚاملؿس. ٟ
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ٚقاٍ ايكسطب ( :عاّ يف نٌ زَ ، ٞضٛا ٤قاٍ  :شْٝث أ ٚشاْٝل ١أ ٚزأٜتٗلا تصْل ٞأٚ
ٖرا ايٛيد يٝظ َين ؾإٕ اٯَ ١ٜػتًُ ١عً. )45()٘ٝ
ٖٓٚللا ْ٬صللظ إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜعللرب عللٔ اتٗللاّ ايللصٚش يصٚرتلل٘ بؿاصػلل ١ايصْللا
بًؿظ (ٜسَ. )ٕٛ
حللِ صللرف ايًؿللظ املكؿللٛد أ ٚايؿعللٌ املللرَٚ ، ّٛميهللٔ تكللدٜسٖٓ ٙللا ب لل(ؾاصػ١
ايصْا) إْٓا لد إٔ ايكسإٓ ايهس ِٜقد ؼدذ علٔ ايؿضلؼ ٚايؿلٛاصؼ بػلهٌ علاّ –
نُا ٖ ٛيف آٜاج أخس - ٣ؾؿسح بأيؿاظٗا ايؿلسو ١نلايصْٚ ٞملٚ ، ٙٛيهٓل٘ مل
ٜؿعٌ ٖرا يف َكاّ صدٜخ٘ عٔ ايصٚاش ايلر ٟأضلظ عًل ٢ايتكلَ ٣ٛلٔ أٜ ٍٚلٚ ، ّٛقلاّ
عً ٢اؿل ٚاـري ٚ ،ايطٗس ٚايعؿاف  ،ؾإْ٘ صتٚ ٢إٕ عرب عٔ اتٗلاّ ايلصٚش يصٚرتل٘
بؿاصػ ١ايصْ ، ٢ؾٜ ٬صاٍ ايكسإٓ ايهس ِٜولاؾظ عًل ٢رل ٛايعؿلاف ٚايتعؿلـ  ،ؾل٬
ٜؿللسح بللايصْٚ ٢ملل ، ٙٛبللٌ ٜهتؿلل ٞبللإط٬م نًُللاج تؿٗللِ إغللازاتٗا ٚ ،تكللدز بكٝلل١
عبازاتٗا احملرٚؾ ١ق ؿداً ٖٚ ،لر ٙيطٝؿل ١قسآْٝل ١ت٪نلد َلٓٗس ايكلسإٓ يف ضلك نلٌ
قبٝح ٚايتعبري ا٭مجٌ عٔ ايؿعٌ ا٭قبح ٚ ،ايؿٝاغ ١احملُٛد ٠يٮؾعاٍ املرَ. ١َٛ
إْٓا ْ٬صلظ إٔ ايكلسإٓ ايلرٜٓ ٟهلس ؾاصػل ١ايصْلٜ ٢تٓهلس يلرنس ٖلرا ايًؿلظ يف
َعللسض صدٜخلل٘ عللٔ اؿٝللا ٠ايصٚرٝلل ١صتللٚ ٢إٕ غللابتٗا ايػللٛا٥ل ٚاغللتدج صللا٫ج
ايٓصاع ؾٗٝا ٚبًػث َٓتٗاٖا بايت٬عٔ بني ايصٚرني .
( )45ايدز املٓخٛز يف ايتؿطري املأحٛز  ، 185/12عبدايسمحٔ بٔ أب ٞبهس ايطٛٝط( ٞج ٖ911-ل) ؼكٝلل َسنلص ٖزلس يًبضلٛذ  ،داز
ٖزس ،

(بد ، )ٕٚجٖ1424ل َ ، ّ2003-ؿس .
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املبضللد ايخايللد  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ املُازضللاج اؾٓطلل١ٝ
احملسَ: ١
ؼدذ ايكسإٓ ايهس ِٜعلٔ نلخري َلٔ املُازضلاج اؾٓطل ١ٝاحملسَل ، ١ؼلدذ علٔ
ايتضللسؽ اؾٓطللٚ ٞا٫غتؿللاب ٚ ،ايؿتٓللٚ ١اٱغللساٚ ٤اٱغللٛا ٤يًٛقللٛع يف ايؿاصػلل، ١
ٚؼللدذ عللٔ ايبػللاٚ ٤ايصْلل ٢ايللرٜ ٟعللين إٜلل٬ش ذنللس يف ؾللسش أْخللٚ ، ٢ؼللدذ عللٔ
ايًللٛا (عُللٌ قلل ّٛي لل ) ٛايللرٜ ٟعللين إٜلل٬ش ذن للس يف دبللس ذنللس َخًلل٘ أ ٚأْخ لل، ٢
ٚؼدذ عٔ اـً٬ٝج ٚايؿدٜكاج ٚا٭خٚ ٤٬ا٭ؾدقا ٤اير ٜٔميازضل ٕٛايؿاصػل١
 ،يهٓ٘ يف صدٜخ٘ عٔ ٖلرا نًل٘ ٚأَخايل٘ عٓلدَا َلا ٜتضلدذ علٔ املُازضل ١اؾٓطل١ٝ
ٚا٭ؾعللاٍ احملسَللَٗٓ ١للا  ،مل ٜللأج بًؿللظ ٚاصللد ٜٗللبب بللايكسإٓ عللٔ َطللتٛا ٙايسؾٝللع
ايعللايٚ – ٞإٕ نللإ قللد ذنللس َطللُ ٢ايصْللا  ،بللٌ تٓاٚهلللا مجٝعلاً بطٗللاز ٠يف اْتكللا٤
ايهًُاج ٚؾٝاغتٗا  ،ػًث يف ذيو نً٘ ب٬غ ١ايهًُ ١يف ايتعبري ايكسآْٚ ٞأدبٗلا
بطسٜكَ ٫ ١خ ٌٝهلا نُا ٜتكح َٔ املطايل ايتاي- : ١ٝ
املطًللل ا٭ : ٍٚب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ ايتضللسؽ اؾٓطللٞ
بٛٝضـ عً ٘ٝايط: ّ٬
ضللزٌ ايكللسإٓ ايهللس ِٜصادحلل ١اَللسأ ٠ايعصٜللص َللع ٜٛضللـ عًٝلل٘ ايطللٚ ، ّ٬ضللعٗٝا
راٖد ٠يٲٜكاع ب٘ يف ايؿاصػَ ١عٗا  ،بعد إٔ ؾتٓث ب٘ ؾتٓ ١عمجٚ ، ١ُٝبريث َلا يف
ٚضللعٗا ؾللس ٙي٬ؾتتللإ بٗللا ٚ ،بللدأج َعلل٘ َللا ٜطللُ ٢يف عؿللسْا اؿاقللس بللايتضسؽ
ني ،
حعِآ ِت َ
ك َجْآصٌِ ا ْن ًُ ْ
اؾٓط ، ٞنُا قاٍ تعاىل { :و َنًَّآب َثهَآ َ َؤشُآ َّد ُه آ َر ُْتَآب ُه ُحكًْآ فب َو ِػهًْآ فب َوكَآ َر ِن َ
وَزَاوَاَرْهُ انَّزٍِ هُىَ فٍِ ثَُْزِهَب ػٍَ ََّفْعِهِ وَغَهَّقَآذِ اَْثْآىَاةَ وَقَبنَآذْ هَُْآذَ نَآكَ  ،قَآبلَ يَؼَآبذَ انهّآهِ بََِّآهُ زَثِّآٍ ؤَحْعَآٍَ
ف َػتْآ ُه انعُّآى َء
ك ِن َتصْآ ِس َ
ذ ثِآ ِه َوهَآ َّى ِثهَآب نَآىْال ؤٌَ َّزؤَي ُث ْسهَآب ٌَ َزثِّآ ِه كَآ َر ِن َ
يَضْىَاٌَ بََِّهُ الَ َُفْهِحُ انظَّبنًُِىٌَ  ،و َن َق ْد َهًَّآ ْ
ة
د َقًُِصَآ ُه يِآٍ ُاثُآ ٍس َو َؤ ْن َفَُآب ظَآ ُِّ َدهَب نَآدَي ا ْنجَآب ِ
ة َوقَآ َّد ْ
ظ َز َجقَب ا ْنجَآب َ
وَانْفَحْشَبء بََِّهُ يٍِْ ػِجَباََِب انًُْتْهَصِنيَ  ،وَا ُ
قَبنَذْ يَب جَصَاء يٍَْ ؤَزَااَ ثِإَهْهِكَ ظُىَءاف بِالَّ ؤٌَ َُعْآجٍََ ؤَوْ ػَآرَاةٌ ؤَنِآُىٌ  ،قَآبلَ هِآٍَ زَاوَاَرْتِآٍ ػَآٍ ََّفْعِآٍ وَشَآهِدَ
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ني  ،وَبٌِْ كَآبٌَ قًَُِصُآهُ قُآدَّ يِآٍ اُثُآسٍ
ذ َوهُآ َى يِآ ٍَ انكَآب ِذ ِث َ
شَب ِه ٌد ِّي ٍْ َؤ ْه ِههَب بٌِ كَب ٌَ َقًُِصُآ ُه قُآ َّد يِآٍ ُقجُآ ٍم َفصَآ َد َق ْ
فَكَرَثَذْ وَهُىَ يٍِ انصَّباِقِنيَ  ،فَهًََّب زَؤَي قًَُِصَهُ قُدَّ يٍِ اُثُآسٍ قَآبلَ بََِّآهُ يِآٍ كَُْآدِكٍَُّ بٌَِّ كَُْآدَكٍَُّ ػَظِآُىٌ َُ ،ىظُآفُ
ؤَػْسِضْ ػٍَْ هَآرَا وَاظْزَغْفِسٌِ نِرَجِكِ بََِّكِ كُتآذِ يِآٍَ انْتَآبؼِئِنيَ َ ،وقَآب َل َِعْآ َى ٌح فِآٍ ا ْن ًَ ِدَتَآ ِخ ايْآ َس َؤ ُح ا ْن َؼ ِصَآ ِص رُآسَا ِو ُا
فَزَبهَب ػٍَ ََّفْعِهِ قَدْ شَغَفَهَب حُجّبف بََِّب نَتَسَاهَب فٍِ ظًََلٍ يُّجِنيٍ  ،فَهًََّب ظًَِؼَذْ ثًَِكْسِهٍَِّ ؤَزْظَهَذْ بِنَآُْهٍَِّ وَؤَػْزَآدَدْ
نَهٍَُّ يُزَّكَإف وَآرَذْ كُمَّ وَاحِدَحٍ يِّتْهٍَُّ ظِكُِّتبف وَقَبنَذِ اخْسُطْ ػَهَُْهٍَِّ فَهًََّب زَؤَْتَهُ ؤَكْجَسْ َهُ وَقَؽَّؼٍَْ ؤَْآدِ َهٍَُّ وَقُهْآٍَ حَآبغَ
نِهّهِ يَب هَآرَا ثَشَساف بٌِْ هَآرَا بِالَّ يَهَكٌ كَسَِىٌ  ،قَبنَذْ فَرَنِكٍَُّ انَّرٌِ نًُْزُتَّتٍِ فُِهِ ونَقَدْ زَاوَارُّهُ ػَآٍ ََّفْعِآهِ فَبظَزَؼْصَآىَ
ونَئٍِ نَّىْ َفْؼَمْ يَب آيُسُهُ نَُُعْجَتٍََّ ونََُكُىَبف يٍَِّ انصَّآبغِسٍََِ  ،قَآبلَ زَةِّ انعِّآجٍُْ ؤَحَآتُّ بِنَآٍَّ يًَِّآب ََآدْػُى َتٍِ بِنَُْآهِ وَبِالَّ
ف َػتْآ ُه َكُْآ َد ُه ٍَّ ِبََّآ ُه هُآ َى
ة نَآ ُه َزثُّآ ُه َفصَآ َس َ
رَصْسِفْ ػَتٍِّ كَُْدَهٍَُّ ؤََْتُ بِنَآُْهٍَِّ وَؤَكُآٍ يِّآٍَ انْجَآبهِهِنيَ  ،فَبظْآ َزجَب َ
انعًَُِّغُ انْؼَهُِىُ}(.)46
ؾؿلٖ ٞللرا املكطلع ايطٜٛللٌ ٜللربش أدب ايكلسإٓ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ علٔ َػللاٖد َللٔ
اٱغسا٤اج اؾٓطٚ ، ١ٝاملُازضاج املػسٚ ، ١ٜاملخري ٠يًػسا٥ص ٚ ،زغِ ق ٠ٛتًو املػلاٖد
ٚاؿٛادذ أ ٚايٛقا٥ع اؾٓط ، ١ٝإ ٫إٔ نًُاتٗا ٚعبازاتٗا ايكسآْ ، ١ٝاملعرب ٠عٓٗا ،
بٌ ٚطسٜك ١ؾٝاغتٗا  ٫ ،ؼدذ غ٦ٝاً َٔ اٱحاز ٠اؾٓطل ١ٝيلد ٣قازٗ٥لا أ ٚضلاَعٗا
َطًكًا ٜ ٫ٚ ،تبادز إىل ايرٖٔ أْٗا خسرث عٔ ايعؿٚ ١ايتعؿـ ٚايطٗس ٚايٓكا. ٤
ؾٓضٔ ْ٬صظ إٔ اٯٜاج ايطابك ١تٓٛعث أيؿاظٗلا ايدايل ١عًل ٢ايٓهلاح ٚاؾُلاع
أ ٚاملعاغس ٠اؾٓطل ١ٝاحملسَلٚ ١ايلدع ٠ٛإيٗٝلا ٚ ،يهٓٗلا مل تؿلسح بػلَ ٤ٞلٔ ذيلو ،
بٌ را٤ج أيؿاظٗا تػري إغاز ٠إىل ٖرا ايؿعٌ بػت ٢ايطسم نُا - :ًٜٞ

(ٜٛ( )46ضـ. )34- 22
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أ : ً٫ٚاْتكا ٤ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠ايؿاصػٚ ١ايعصّ عًٗٝا د ٕٚايتؿسٜح بٗا:
ؼدذ ايكسإٓ ايهس ِٜعٔ قاٚي ١اَسأ ٠ايعصٜص اٱٜكاع بٛٝضـ عًٝل٘ ايطل ّ٬يف
ؾاصػلل ١ايصْللا َعٗللا  ،يهٓلل٘ مل ٜؿللسح بللريو َطًك لًا ب لٌ اضللتددّ عللد ٠أضللايٝل ،
ٚاْتك ٢عد ٠أيؿاظ ٚ ،ؾاؽ عبازاج عد ، ٠يػسح ذيو  ،دٚ ٕٚؾلـ ايؿعلٌ ؾلساص، ١
 َٔٚذيو اضتدداَ٘ بعض ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠اؾُاع ٚايعلصّ عًٝل٘ ٖٚ ،لرا
نُا يف قٛي٘ تعاىل عٔ اَسأ ٠ايعصٜص { :وَزَاوَاَرْهُ انَّزٍِ هُىَ فِآٍ ثَُْزِهَآب ػَآٍ ََّفْعِآهِ ، )47(}...
أ( ٟعًْ ٢ؿطٗا ٚعًٜٛ ٢ضـ يف أَس اؾُاع) نُا قاٍ أٖلٌ ايتؿطلري( )48ؾلٓ٬صظ
ٖٓلا إٔ اٯٜللاج ايكسآْٝلل ١مل تؿللسح بًؿللظ ايصْللا ايللر ٟأزادتلل٘ املللسأَ ٠للٔ ٜٛضللـ عًٝلل٘
ايطللٚ ، ّ٬ضللعث بهللٌ رٗللدٖا يتضكٝكلل٘  ،بللٌ رللا٤ج اٯٜللاج بًؿللظ املللساٚدٚ ، ٠أؾللٌ
املللساٚد ٠اٱزادٚ ٠ايطًللل بسؾللل ٚيللني(ٖٚ ، )49للرا ايًؿللظ ٜللٛص ٞباملدادعللٚ ١اؿللسف
ٚاٱؿلاح نُللا قللاٍ املؿطللسٚ ، )50(ٕٚقللد تهلسز ٖللرا ايًؿللظ بعللد ٠ؾللٝؼ يف ايكللسإٓ يف
ضلٛزٜٛ ٠ضلـ ٚ ،علد ٠اغلتكاقاجٚ ،نًلٗا دايلل ١عًل ٢إٔ املكؿلٛد بل٘ ٖل ٛإزاد ٠اؾُللاع
ٚايٓهلاح  ٫ضلٛا ، ٙؾتللازٜ ٠طلزٌ ايكلسإٓ قللٜٛ ٍٛضلـ عًٝل٘ ايطلل ّ٬دؾاعلاً علٔ ْؿطلل٘
أ َاّ عصٜص َؿس عٓدَا اؾكج عًٝل٘ اَلسأ ٠ايعصٜلص إزادتل٘ ايطل ٤ٛبٗلا  ،قلا{ : ً٬٥هِآٍَ
زَاوَاَرْتِآآٍ ػَآآٍ ََّفْعِآآٍ}(ٚ )51تللازٜ ٠للرنس ايكللسإٓ َكايلل ١ايٓطلل ٠ٛيف املدٜٓلل ١نُللا قللاٍ
ضللبضاْ٘ عًلل ٢يطللاْٗٔ {ايْ آسَؤَحُ انْؼَصَِ آصِ رُ آسَاوِاُ فَزَبهَآآب ػَآآٍ ََّفْعِ آهِ} (ٚ ، )52تللازٜ ٠هللسز ايكللسإٓ
َ كايل ل ل ل ل ل لل ١اَل ل ل ل ل ل للسأ ٠ايعصٜل ل ل ل ل ل للص َل ل ل ل ل ل للس ٠حاْٝل ل ل ل ل ل لل ١أَل ل ل ل ل ل للاّ ايٓطل ل ل ل ل ل لل ٠ٛقاً٥ل ل ل ل ل ل لل: ١
(ٜٛ )47ضـ . 23 :
( )48ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 1620/9 ٞ
(ٜٛ )49ضـ . 23:
( )50ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 1620/9 ٞ
(ْ )51ؿط٘ ْٚؿظ ايؿؿض. ١
( )52اْمجس  :تؿطري ايكسإٓ اؿه – ِٝتؿطري املٓاز  ،227/12قُد زغٝد بٔ عً ٞزقا (جٖ1245ل)  ،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب،
( .بد ، )ٕٚج  ، ّ1990ايكاٖسَ – ٠ؿس .
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{فَآرَنِكٍَُّ انَّآرٌِ نًُْزُتَّتِآآٍ فُِآهِ ونَقَآدْ زَاوَارُّآهُ ػَآآٍ ََّفْعِآهِ فَبظَزَؼْصَآىَ}( )53ؾؿلل ٞنللٌ ٖللر ٙاملٛاقللع
ٜطتددّ ايكسإٓ يؿظ املساٚد ٠بدَ ً٫لٔ ايتؿلسٜح بايصْلا ٚايٓهلاح أ ٚاؾُلاع يٝبكل٢
ر ٛايكسإٓ ؾلاؾٝاً ْكٝلاً َلٔ نلٌ ا٭يؿلاظ ايليت تعهلس ؾلؿاٚ ، ٙ٤تتعلازض َلع نلٌ
أدب ٚصٝاٚ ٤عؿ.١
حاْٝاً ٚ :ؾـ املػاٖد املعرب ٠عٔ اٱعداد يًؿاصػٚ ١املطايب ١بٗا د ٕٚذنسٖا - :
بًؼ ايكسإٓ ايهسَ ِٜبًػاً عمجُٝاً يف ايتؿٜٛس يٮصداذ ٚ ،ايتعبري عٔ ا٭ؾعلاٍ ،
يدزرلل ١إٔ ايكللاز ٨يهلل ّ٬اا ٜهللاد ٜتدٝللٌ ْؿطلل٘ ٜػللاٖد اؿللدذ  ،أٜ ٚعللٝؼ ؾٝلل٘ ،
ٜٚطتػللعس ٙبهللٌ رٛازصلل٘ ٚ ،زمبللا ٜللخري ؾٝلل٘ عٛاطؿلل٘ ٚأصاضٝطلل٘ ٚاْؿعا٫تلل٘ ٖٚ ،للرا
نللخري يف آٜللاج ايكللسإَٓٚ ،للٔ ذيللو ٚؾللؿ٘ يطللًٛنٝاج اَللسأ ٠ايعصٜللص ٚتؿللسؾاتٗا
ٱزٚا ٤غٗٛتٗا ٚ ،إغباع ُْٗٗا ٚغسٜصتٗا اؾٓطلَ ١ٝلٔ ٜٛضلـ عًٝل٘ ايطلٚ ، ّ٬يهلٔ
د ٕٚإٔ ٜٗتو ا٭ضتاز ،أٜ ٚؿكح ا٭ضسازٜٚ ،ؿسح بايعبازاج ايليت ؽلدؽ اؿٝلا، ٤
ٚتهػللـ ايعللٛزاج ٜٚ ،تكللح ٖللرا رً ٝلاً َللٔ تعللبري ٙضللبضاْ٘ عللٔ اؿايلل ١ايٓؿطلل، ١ٝ
ٚايتؿسؾاج ايؿعً ١ٝاييت ضادج َػٗد اَسأ ٠ايعصٜص ٚ ،ضعٗٝا يًٛقٛع يف ايؿاصػ، ١
ٚإٜكاع ٜٛضـ عً ٘ٝايط ّ٬بٗا  ،نُا قاٍ تعاىل عٓٗا { ...وَغَهَّقَآذِ اَْثْآىَاةَ وَقَبنَآذْ
هَُْذَ نَكَ  .)54(}...را ٤يف قسا ٠٤أخس{ ٣هُذ نك} بهطس اهللاٚ ، ٤يف قلسا ٠٤حايخل١
{هَُذُ نآك} بؿلتح اهللاٚ ٤قلِ ايتلاٚ ، ٤يف قلسا ٠٤زابعل{ ١هُئآذُ نآك} بطلهس اهللا٤
ٚقِ ايتاَُٛٗ ٤شاً ٚعً ٢نٌ ايكسا٤اج( )55ؾإٕ املؿَٗٗٓ ّٛا أْٗا ٖٝلأج ْؿطلٗا يل٘ ،
ٚدعتلل٘ إىل ْهاصٗللا( ، )56بللٌ ٚصػللت٘ عًلل ٢ذيللو ٚ ،ايكللسإٓ ايهللس ِٜمل ٜؿللسح أبللداً
(ٜٛ )53ضـ . 26 :
(ٜٛ )54ضـ . 23:
( )55اْمجس  :ايٓػس يف ايكسا٤اج ايعػس  ، 331/2يًضاؾظ أب ٞاـري قُد بٔ قُد ايدَػك ، ٞايػٗري بابٔ اؾصز( ٟجٖ833لل)،
أغسف عً ٢تؿضٝض٘ عً ٢قُد ايؿباؽ  ،داز ايهتل ايعًُ، ١ٝ

(بد ، )ٕٚدج بريٚج – يبٓإ.

( )56اْمجس َ :عامل ايتٓصٜلٌ  ، 227/4قٝل ٞايطلٓ ١أبل ٛقُلد بلٔ اؿطلني بلٔ َطلعٛد ايبػل( ٟٛجٖ510لل)  ،صككل٘ ٚخلسش أصادٜخل٘
قُد عبداا ايُٓس ٚآخس ، ٕٚداز طٝب ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ٖ1417 ، 4 ،ل  ، ّ1997-ايبًد (بد.)ٕٚ
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بًؿظ ايٓهلاح ٚاؾُلاع (ايصْل ، )٢ؼاغلٝاً َلٔ اضلتدداّ أيؿلاظ ٚعبلازاج  ٫تٓاضلل
َكاّ ايطُٚ ٛايطٗس اير ٟاْتٗز٘ ايكسإٓ يف َخٌ ٖر ٙا٭صٛاٍ.
حايخًا  :تبٝني َد ٣بًٛؽ ايخٛز ٠اؾٓطَٓ ١ٝتٗاٖا د ٕٚايتًؿظ بؿضؼ ايك- : ٍٛ
متس بٓا يف ضٛزٜٛ ٠ضـ َٛاقـ َٚػاٖد تبني َدَ ٣ا ٚؾًث إي ٘ٝاَلسأ ٠ايعصٜلص
َٔ ايػلػـ بٛٝضلـ عًٝل٘ ايطلٚ ، ّ٬ضلعازٖا اؾٓطل ٞاملتكلد ٚ ،رْٓٗٛلا ايػلٗٛاْٞ
ايػسٜصٜٚ ،ٟعرب ايكسإٓ ايهس ِٜعلٔ ذيلو نًل٘ بأضلًٛب ؾسٜلد زا٥لع ٜل٪د ٟاملطًلٛب
د ٕٚإٔ وللسى ضللانٓا يف رطللد قللازٖ ٨للر ٙايطللٛز ٠أ ٚضللاَعٗا  ،لللد ٖللرا بللازشاً يف
قٛي٘ تعاىل عٔ ٜٛضـ ٚاَسأ ٠ايعصٜص يف بٝإ َدَ ٣ا ٚؾًث إي ٘ٝاؿايل ١اؾٓطل١ٝ
املطتعس{ ، ٠ونَقَدْ هًََّذْ ثِهِ وَهَىَّ ثِهَب نَىْال ؤٌَ زَّؤَي ثُسْهَبٌَ زَثِّهِ كَآرَنِكَ نِتَصْآسِفَ ػَتْآهُ انعُّآىءَ وَانْفَحْشَآبء بََِّآهُ
يٍِْ ػِجَباََِب انًُْتْهَصِنيَ }( . )57اختًلـ املؿطلس ٕٚاخت٬ؾلاً نلبرياً يف املكؿلٛد بٗلِ ٜٛضلـ
عً ٘ٝايطٚ ، ّ٬تٛقٝح املعٓ ٢ايسارح بػأْ٘ ٚ ،ترب٥ت٘ مما اؾكا ٙعًٝل٘ بعلض أٖلٌ
ايهتاب ٚ ،غًب ؾ ٘ٝبعض أٌٖ ايتؿطري(ٚ ،)58ايرٜ ٟٳعٓٓٝا ٖٓا بٝإ ايتعبري ايكسآْٞ
عللٔ قللٚ ٠ٛغللد ٠ايتللٛتس ٚا٫ضللتعداد ايٓؿطللَ٫ ٞللسأ ٠ايعصٜللص  ،بللٌ ٚإقباهلللا اؾطللدٟ
ايعلازّ عًللٜٛ ٢ضلـ ٚ ،رٗادٖللا ايهلبري ٖٚلل ٞتلساٚد ؾتاٖللا علٔ ْؿطلل٘ ،يلك ٟٚظُأٖللا
َٓ٘ ٚ ،تكك ٞغٗٛتٗا ُْٗٗٚا ؾ ، ٘ٝصٝد نػـ ايكسإٓ عٔ بًٛؽ حٛزتٗلا اؾٓطل١ٝ
َٓتٗاٖا  ،باجمل ٤ٞبًؿظ { هًََّآذْ ثِآهِ } د ٕٚايتؿلسٜح مبكؿلٛد ُٖٗلا ٚتؿاؾل، ً٘ٝ
أ ٚايللتًؿظ بؿض للؼ ايك لل ، ٍٛقللاٍ أٖ للٌ ايتؿط للري يف َعٓلل { ٢هًََّآآذْ ثِآآهِ }  ُٖ( :للث
بٛٝضـ صني اضتًكث عً ٢ؾساغٗا يًزُاع)(. )59
(ٜٛ )57ضـ.24
( )58اْمجس تؿاؾ ٌٝذيو يف  :شاد املطري يف عامل ايتؿطري  ، 415/3مجاٍ ايد ٜٔعبدايسمحٔ بٔ عً ٞبٔ قُد اؾٛشٖ597( ٟلل)،
َ :ٚؿاتٝح ايػٝل  ،92/18يٲَاّ ؾدس ايد ٜٔقُد بٔ عُس ايتُُٝل ٞايلساش ٟايػلاؾع ، ) ( ٞداز ايهتلل ايعًُٝل، )1( ، ١
ج ٖ1421ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
( )59تؿطري َكاتٌ بٔ ضًُٝإ  ، 145/2أب ٛاؿطٔ َكاتٌ بلٔ ضلًُإ بلٔ بػلري ا٭شد ٟبلاي ٤٫ٛايبًدل ، ٞؼكٝلل أمحلد ؾسٜلد  ،داز
ايهتل ايعًُ ، )1( 1 ، ١ٝج ٖ1424ل  ، ّ2003-بريٚج – يبٓإ .
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ٜٚتك للح بً للٛؽ ُٖٗ للا اؾٓط للَ ٞبًػللاً عمجُٝللاً َ للٔ بك ٝلل ١اٯ ٜللاج  ،ق للاٍ تع للاىل :
{وَاظُزَجَقَب انْجَبةَ وَقَدَّدْ قًَُِصَهُ يٍِ اُثُسٍ . )60(} ...
ٚزغِ ٖرا املػلٗد ايكل ٟٛبتؿاؾلٚ ً٘ٝد٫٫تل٘  ،إ ٫إٔ ايكلسإٓ ايهلس ِٜقلد أعلسض
عٔ ذنس أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ ٚ ،انتؿ ٢مبا دٍ عً َٔ ٘ٝيؿظ اهلِ ٖٚ ،هرا
ٖل ٛنل ّ٬اا يف تبٓٝٝل٘ نلٌ املٛاقلـ اؿسرلٚٚ ، ١ؾلؿ٘ يهلٌ املػلاٖد ايؿاقللض، ١
بأضًٛب ٖاد ٨زقٝل زؾٝع  ،ضاتس .
زابعًا  :ايتعبري عٔ ايؿاصػ ١بٛؾؿٗا ايداٍ عً ٢قبضٗا ٚؾداصتٗا :
َلٔ املطلًِ بلل٘ إٔ ايكلسإٓ ايهللسٜ ِٜلأت ٞبأيؿاظلل٘ بطسٜكلٖ ١ادؾللَ ١كؿلٛد ٠تلل٪دٟ
أنخس َٔ َعٓ ٢يف ٚقث ٚاصد ٚ ،بأبًؼ ٚأق ٣ٛايعبازاج ٚايؿٝاغاج ٖٚ ،را َا لدٙ
بٛقللٛح يف تعللبري ٙعللٔ ايؿاصػلل( ١ايصْللا) يف ضللٛزٜٛ ٠ضللـ بًؿللظ ٚأضللًٛب وكللل
ايٓؿللٛز َٓٗللا ٜٚ ،للبني قبضٗللا ٚنللبري إ ٗللا  ،صٝللد قللاٍ ضللبضاْ٘ عللٔ ٜٛضللـ عًٝلل٘
حشَآبء ِبََّآ ُه يِآ ٍْ ِػجَب ِاََآب
ف َػتْآ ُه انعُّآى َء َوا ْن َف ْ
ك ِن َتصْآ ِس َ
ايطَ ّ٬بٓٝلاً ؾكلٌ اا عًٝل٘  ...{ ،كَآ َر ِن َ
انًُْتْهَصِآ آنيَ }( ،)61ذن للس اب للٔ ايك لل ِٝإٔ َكؿ للٛد ايط لل ٤ٛايعػ للل َٚ ،عٓ لل ٢ايؿضػ للا٤
ايصْ للا(ٚ ، )62ق للاٍ ايػ للٓكٝط( :ٞايط للَ ٤ٛك للدَاج ايؿاصػ لل ١نايكبً للٚ ، ١ايؿضػ للا٤
ايصْا)(ٚ ، )63أٜا نإ َعٓ ٢ايط ، ٤ٛؾإٕ املؿطس ٜٔقد اتؿكلٛا إٔ َعٓل ٢ايؿضػلا ٤يف
ٖر ٙاٯ ١ٜايصْا ٖٚ ،را ايًؿظ قلد أعلسض ايكلسإٓ ايهلس ِٜعلٔ ذنلسٖٓ ٙلا  ،بلٌ ٚعلٔ
ذنللس أيؿللاظ ايعػللل ٚايكُبًللٚ ١م ٖٛللا ٚ ،إ للا راْ٤للا بًؿللظ (ايطللٚ ٤ٛايؿضػ للا)٤
يٲغللاز ٠إىل َعاْٗٝللا املطللتكبح ذنسٖللا يف نلل ّ٬اا ٚنتابلل٘ ٚ ،ايؿضػللاٖ ٤للَ ٛللا
(ٜٛ )60ضـ. 25
(ٜٛ )61ضـ.24
( )62ايتؿطري ايك٫ ِٝبٔ ايك ، 70/2 ِٝمجع ٚتستٝل ايػٝذ قُد أٜٚظ ايٓد. ٟٚ
( )63أقٛا ٤ايبٝإ .215/2
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ؾضللؼ َللٔ املعاؾللٚ ٞن لربٴ ٚ ،عمجللِ رٴسَلل٘ ٚ ،خطللسٚ ، ٙعكابلل٘  ،قللاٍ أبلل ٛايطللعٛد
(ٚايؿضػا ٤ايصْ ٢٭ْ٘ َؿس يف ايكبح)(. )64
إْٓا لد إٔ ايكلسإٓ ايهلسٜ ِٜل٪حس ذنلس يؿلظ (ايطل )٤ٛيف نلخري َلٔ َٛاقلع٘ ،
عًل ل ل ل ل لل ٢ذن ل ل ل ل ل للس ا٭يؿ ل ل ل ل ل للاظ ايٓابٝل ل ل ل ل لل  ١ايػل ل ل ل ل للاذ ٠نُ ل ل ل ل ل للا ق ل ل ل ل ل للاٍ تع ل ل ل ل ل للاىل :
{الَّ َُحِتُّ انهّهُ انْجَهْسَ ثِبنعُّىَءِ يٍَِ انْقَىْلِ .)65(}...
يًتعللبري عللٔ املعللاْ ٞاملرََٛلل ، ١املطللتكبض ١عك ل ، ً٬نكٛيلل٘ تعللاىل عًلل ٢يطللإ
اَللسأ ٠ايعصٜللص يصٚرٗللا  ...{ :قَبنَ آذْ يَآآب جَ آصَاء يَ آٍْ ؤَزَااَ ثِإَهْهِ آكَ ظُ آىَءاف بِالَّ ؤٌَ َُعْ آجٍََ ؤَوْ ػَ آرَاةٌ
ؤَنِآآُىٌ}( .)66قللاٍ ايػللٛناْ ٞزمحلل٘ اا ٚ( :املللساد بايطللٖٓ ٤ٛللا ايصْللا)( )67يهٓٗللا صهُلل١
اا باختٝللاز أعللرب ا٭يؿللاظ ٚأمجًللٗا ٚ ،أنخسٖللا تٗللرٜباً ٱؾٗللاّ خًكلل٘ َللا أْصيلل٘
إي َٔ ِٗٝنتاب ٚصهُ.١
خاَطًا  :ا٫عتُاد عً ٢صرف أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ بعد ذنس َا ٜػري إيٗٝا:
ٜ ٫للصاٍ ايكللسإٓ ايهللس ِٜؾللاصل اؾُللاٍ يف َكللُٚ ْ٘ٛأٖداؾلل٘ ٚؾللٝاغ ١آٜاتلل٘
ٚاْتكا ٤عبازات٘ ٜ٫ ،صاٍ ٜتؿٓٔ يف إخؿا ٤نٌ َا ىدؽ اؿٝلاٜٚ ، ٤ؿطلد ايؿطلس٠
 َٔٚ ،ذيو اعتُادٜ ٖٛٚ ٙتضدذ عٔ ايؿضػاٚ ، ٤ايؿضؼ ٚايتؿضؼ عً ٢اؿرف
ٚاٱقُاز ٚايتكُني ٚايطٚ ٞا٫ختؿاز ٚاٱمجاٍ ٚ ،م ٛذيو ،
ٜكدّ ذيو نً٘ ٚأَخايل٘ عًل ٢عهطل٘ ْٚكٝكل٘ َلٔ ذنلس ٚ ،إظٗلاز ٚ ،تؿلسٜح ،
ْٚػللس ٚ ،بطللب ٚ ،تؿؿللٚ ، ٌٝملل ٛذيللو َ ،هتؿٝلًا مبللا ضللبل اؿللدٜد عٓلل٘ ٚأضللًـ
ذنس ٙمما ٜػري إيٖ َٔٚ ، ٘ٝلرا َ ،لا رلا ٤يف قٛيل٘ تعلاىل عًل ٢يطلإ اَلسأ ٠ايعصٜلص
( )64إزغللاد ايعكللٌ ايطللً ِٝإىل َصاٜللا ايهتللاب ايهللس ، 421/3 ِٜأبلل ٛايطللعٛد ايعُللاد ٟقُللد بللٔ قُللد بللٔ َؿللطؿ( ٢ج ٖ982لل) ،
َطبع( ١بريٚج)  ،دج  ،ايبًد (بد. )ٕٚ
( )65ايٓطا. 148 : ٤
(ٜٛ )66ضـ.25
( )67ؾتح ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطري ( ، )21/4قُد بٔ عً ٞبٔ قُد ايػٛناْ( ٞج. )1250
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تٗدٜلدًا يٛٝضلـ { ...وَنَآئٍِ نَّآىْ َفْؼَآمْ يَآب آيُآسُهُ نَُُعْآجَتٍََّ ونََُكُىَآبف يِّآٍَ انصَّآبغِسٍََِ }(ٚ .)68تكللدٜس
بك ١ٝاٯٚ( ١ٜي ٔ٦مل ٜؿعٌ َا آَس َٔ ٙايصْلا أ ٚايؿاصػل )١يٝطلزٓٔ  ،إ ٫إٔ ايكلسإٓ
صرف ٖٓا َا قدزْاٚ ٙذنسْا ، ٙن ْ٘ٛضبكث اٱغاز ٠إيٚ ، ٘ٝاؿدٜد عٓل٘ ٚ ،صتل٢
ٜ ٫هسز أٜ ٚطٓل د ٕٚصارٚ ، ١ؼاغٝاً َٔ ذنس ا٭يؿاظ اييت ٜهل ٕٛضلكٖا أؾكلٌ
َ للٔ نػ للؿٗا َٛٚ ،ازاتٗ للا أٚىل َ للٔ إظٗازٖ للا ٚانتؿ للا٤ٶ باٱغ للاز ٠ب للد َ ً٫للٔ ط للٍٛ
ايعباز.٠
َٚخللٌ َللا ضللبل َللا رللا ٤يف دعللاٜٛ ٤ضللـ يسبلل٘ إٔ ٜعؿللُ٘ َللٔ ؾتٓلل ١ايؿضػللا٤
ٚنٝد أًٖٗا َ٪حساً ايطزٔ عً ٢ايؿاصػ ١نُا قاٍ تعاىل { :قَآبلَ زَةِّ انعِّآجٍُْ ؤَحَآتُّ
ني }( .)69مل ٜؿلسح
ت ِبنَآ ُْ ِه ٍَّ َو َؤكُآٍ يِّآ ٍَ ا ْنجَآب ِه ِه َ
ف َػتِّآٍ َكُْآ َد ُه ٍَّ َؤَْآ ُ
ٍ ِيًَّآب ََآ ْد ُػىَتٍِ ِب َنُْآ ِه َو ِب َّال َرصْآ ِس ْ
ِب َن َّ
ايكسإٓ مبكَُ { ٕٛدْػُى َتٍِ بِنَُْهِ}  ٫ٚمبكلُ{ ٕٛكَُْدَهٍَُّ} يهٓل٘ َؿٗلَ ّٛلٔ ضلٝام
اٯٜللاج ايطللابكَٛٚ ، ١قللٛعٗا ايللر ٟدازج صٛيلل٘ ٖٚ ،للَ ٛللساٚدتٗٔ إٜللا ٙعًللْ ٢ؿطلل٘
بايصْلا نُللا قلاٍ أٖللٌ ايتؿطللري( ، )70يكلد صللرف ايكللسإٓ أيؿلاظ ايؿضللؼ ٚايللتؿضؼ
ٚذنللس َللا ٜػللري إيٗٝللا َللٔ قللُا٥س اٱغللاز ٠ملللا ضللبل ذنللس ٙنُللا رللا ٤يف قٛيلل٘ :
{ َدْػُى َتٍِ بِنَُْهِ} (. )71
ٚخ٬ؾلل ١ايكلل : ٍٛإٔ آٜللاج ايتضللسؽ اؾٓطلل ٞبٛٝضللـ عًٝلل٘ ايطللَ ّ٬للٔ اَللسأ٠
ايعصٜص يف ضٛزٜٛ ٠ضـ قد بًػث أنخس َٔ عػس آٜلاج ٚ ،قازبلث ايؿلؿضتني تكسٜبلًا
إ ٫أْٗا زغِ طٛهلا ٚتؿاؾ ٌٝأصداحٗا ٚصدٜخٗا عٔ اَسأ ٠ايعصٜص ْٚطلٛتٗا  ،اي٥٬لٞ
صاٚئ إٜكاع ٜٛضلـ يف ايؿاصػل – ١ؾاصػل ١ايصْلا – ٖلر ٙاٯٜلاج مل تؿلسح أبلداً يف
حٓاٜاٖا بأيؿاظ ايؿضؼ ٚايصْا َٚا ٜتعًل ب٘  ،بٌ ناْلث نًلٗا تلأت ٞبأيؿلاظ دايل١
(ٜٛ )68ضـ. 32
(ٜٛ )69ضـ. 33
( )70راَع ايبٝإ  144/13يًطرب. ٟ
( )71ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 191/8 ٞ
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عً ، ٘ٝأَ ٚػري ٠إي ، ٘ٝبهٓاٚ ١ٜتعلسٜض ٚؾلؿٚ ، ١مل ٛذيلو ٖٚ ،لرا ٪ٜنلد تعؿلـ
ايٓـ ايكسآْل ٞأحٓلا ٤صدٜخل٘ علٔ اؾلٓظ اٱْطلاْ ٞايػسٜلص ٟعلٔ نلٌ َلا ًٜٝ ٫لل
ذنسٚ ٙايتؿسٜح ب٘ .
إٕ ايكاز ٨يطٛزٜٛ ٠ضـ ٚ ،ايطاَع هلا ٚ ،املتأٌَ يكؿت٘ ٚ ،املتدبس ٭صداحٗا َع
ْطَ ٠ٛؿس َُٗا نسز قسا٤تٗا ٚمساعٗلا ٚتلدبسٖا  ،هلد ْؿطل٘ ٜتُتلع مبػلاٖدٖا
ٚتؿاؾللًٗٝا ٜٚ ،أخللر ايعمجللٚ ١ايعللربَٗٓ ٠للا  ،د ٕٚإٔ تخللاز ؾٝلل٘ غسٜصتلل٘  ،أ ٚتػللتعٌ
غٗٛت٘ ،زغِ إٔ بعض ٖر ٙاٯٜاج قلد غلسح تؿاؾلَ ٌٝلا ٚقلع يف غسؾل ١اَلسأ ٠ايعصٜلص
َللٔ ْللصع ايخٝللابٚ ،اضللتًكا ٤عًلل ٢ايؿللساؽ ٚ ،شٜٓلل ١ؾاتٓللٚ ، ١دعللَ ٠ٛارٓللَٚ ، ١للع ٖللرا
نًلل٘ ؾهُللا إٔ اا تعللاىل قللد عؿللِ ٜٛضللـ عًٝلل٘ ايطللَ ّ٬للٔ ايتللأحس بٗللر ٙايؿتٓلل١
نًٗا ٚ ،صؿمج٘ َٔ ايٛقٛع يف ايؿاصػ ، ١ؾإْ٘ ضبضاْ٘ قد عؿِ نٌ قلاز ٨يطلٛز٠
ٜٛض للـ ٚقؿل لتٗا َ للٔ ايت للأحس ايط لل ٤ٞغ للري احملُ للٛد عٓ للد قسا٤ت لل٘ ٭ص للداذ ايؿتٓ لل١
ٚاٱغلسا ٤ؾٗٝللا ٚ ،تأًَللٗا ٚ ،ؽًٝلل٘ ملػللاٖدٖا  ،نُلا تؿعًلل٘ ٚتتطللبل ؾٝلل٘ ايكؿللـ
ايػساَ ، ١ٝأ ٚايعبازاج اؾٓط ، ١ٝاييت ٜهتبٗا ايبػلس يف َ٪يؿلاتِٗ أٜ ٚطلزًْٗٛا يف
ٚضل للا ٌ٥إعَٗ٬ل للِ أٜ ٚسمسْٗٛل للا يف عكل للٛهلِ  ،ذيل للو إٔ ايكل للسإٓ نل لل ّ٬اا ايل للرٟ
{ال َإْرُِهِ انْجَبؼِمُ يٍِ ثٍَُِْ َدَْهِ وَال يٍِْ خَهْفِهِ رَتصَِمٌ يٍِّْ حَكُِىٍ حًَُِدٍ} (.)72
املطً للل ايخ للاْ ٞب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف صدٜخ لل٘ ع للٔ ا٫تٗاَ للاج اؾٓط لل١ٝ
ايباطً١
نُلا إٔ ايكلسإٓ ايهلس ِٜقلد صلاؾظ عًل ٢اؾل ٛاٱميلاْ ٞايعؿٝلـٖٚ ،لٜ ٛتضلدذ
عللٔ اتٗللاّ ايللصٚش يصٚرتلل٘ بايصْللا ٚ ،قرؾلل٘ هلللا بايؿاصػلل ١يف آٜللاج امل٬عٓلل ١بُٗٓٝللا ،
ؾإْ٘ نريو ولسف نلٌ اؿلسف ٖٚلٜ ٛطلسد قؿلـ ا٭بسٜلا ٤ايطلابكني ايلرٜٔ
اتُٗللٛا بطٗللازتِٗ ٚعؿللتِٗ ٚ ،طعٓللٛا يف عسقللِٗ ٚغللسؾِٗ  ،وللسف عًلل ٢تطللزٌٝ
ذيللو ٚضللسدٚ ٙتؿللٜٛب٘ بأضللًٛب بًٝللؼ  ،وكللل ايعمجللٚ ١ايعللربَٚ ، ٠للٓٗس ضللاّ ٜسبللأ
( )72ؾؿًث . 42
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به ّ٬اا إٔ ٜٗبب إىل ا٭دْٜ ٖٛٚ ٢تضدذ عٔ ايككاٜا ايدْٚ ١ٜٛٝاملطا ٌ٥ايدْٝا ،
ايرَُٝلل ١ايٛقللع ، ١ٝؾللايكسإٓ ايهللسٜ ِٜتٓاٚهلللا بأضللًٛب عللاٍ زؾٝللع زا٥للع ٖٚ ،للرا َللا
ػً ٢بػهٌ نبري يف قؿَ ١س ِٜعًٗٝا ايطَ ّ٬لع ٚيلدٖا عٝطلٚ ، ٢قؿل ١اٱؾلو
ايلليت اتُٗللث ؾٗٝللا عا٥ػلل ١زقلل ٞاا عٓٗللا بايؿاصػلل ،١نُللا ٜتكللح َللٔ ايؿكللستني
ايتايٝتني .
 : ٫ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف ؾللٝاغت٘ يكؿللَ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗللا بعٝطلل٢
أً ٚ
عًُٗٝا ايط. ّ٬
تٓللا ٍٚايكللسإٓ ايهللس ِٜقؿللَ ١للسٚ ِٜعٝطلل ٢عًُٗٝللا ايطلل ّ٬يف أنخللس َللٔ ضللٛز٠
َٛٚقلع َٚ ،للٔ ذيللو َللا رللا ٤يف قٛيلل٘ تعللاىل { :بِذْ قَبنَآذِ انًَّْ ِكَآخُ َآآب يَآسْ َىُ بٌَِّ انهّآهَ َُجَشِّآسُ ِ
ثِكَهًَِخٍ يِّتْهُ اظًُْهُ انًَْعُِحُ ػُِعًَ اثٍُْ يَسْ َىَ وَجُِهبف فٍِ اندََُُّْب وَاِخِسَحِ وَيٍَِ انًُْقَسَّثِنيَ  ،وَُكَهِّىُ انتَّبضَ فٍِ انًَْهْآدِ
تهُآ ُا يَآب َشَآب ُء ِبذَا
ك انهّآ ُه َ ْ
عتٍِ َثشَآ ٌس قَآب َل كَآ َر ِن ِ
ع ْ
ة ؤًََّ َكُى ٌُ نٍِ و َن ٌد و َن ْى َ ًْ َ
ذ َز ِّ
وَكَهًًْ وَيٍَِ انصَّبنِحِنيَ َ ،قب َن ْ
قَعًَ ؤَيْساف فَةًَََِّب َقُىلُ نَهُ كٍُ فََُكُىٌُ }(.)73
ٚقاٍ تعاىل يف َٛقع آخس { :وَاذْكُسْ فٍِ انْكِزَآبةِ يَآسْ َىَ بِذِ اَْزَجَآرَدْ يِآٍْ ؤَهْهِهَآب يَكَبَآبف شَآسْقُِّبف ،
فَبرَّتَرَدْ يٍِْ اُوَِهِىْ حِجَبثبف فَإَزْظَهْتَب بِنَُْهَب زُوحَتَب فَزًََضَّمَ نَهَب ثَشَساف ظَىَِّبف  ،قَبنَذْ بَِِّآٍ ؤَػُآىذُ ثِآبنسَّحًٍَِْ يِتْآكَ بٌِْ
ععْآتٍِ َثشَآ ٌس
ذ ؤََّآً َكُآى ٌُ نِآٍ غُآً ٌو َونَآ ْى َ ًْ َ
كُتْذَ رَقُِّبف  ،قَبلَ بًَََِّب ؤََب زَظُىلُ زَثِّكِ نِإَهَتَ نَكِ غًُيبف شَكُِّبف َ ،قب َن ْ
ونَىْ ؤَ ُ ثَغُِّبف  ،قَبلَ كَرَنِكِ قَبلَ زَثُّكِ هُىَ ػَهٍََّ هٌٍَُِّ وَنِتَجْؼَهَهُ آ َخف نِهتَّبضِ وَزَحًَْخف يِتَّب وَكَبٌَ ؤَيْساف يَقْعُِّبف  ،فَحًََهَزْآهُ
ذ َعْآُ فب
ذ َقجْآ َم هَآرَا َو ُكتْآ ُ
ذ ََآب َن ُْ َزتِآٍ يِآ ُّ
ت َه ِخ َقب َن ْ
ض ِبنًَ ِج ْر ِع ان َّت ْ
فَبَْزَجَرَدْ ثِهِ يَكَبَبف قَصُِّبف َ ،ف َإجَب َءهَب ا ْن ًَتَب ُ
يَتْعُِّبف  ،فَتَباَاهَب يٍِْ رَحْزِهَب ؤَنَّب رَحْصَِآٍ قَآدْ جَؼَآمَ زَثُّآكِ رَحْزَآكِ ظَآسَِّبف  ،وَهُآصٌِّ بِنَُْآكِ ثِجِآرْعِ انتَّتْهَآخِ رُعَآبقِػْ
ػَهَُْكِ زُؼَجبف جَتُِّبف  ،فَكُهٍِ وَاشْسَثٍِ وَقَسٌِّ ػَُْتبف فَةِيَّب رَسٍََِّ يٍَِ انْجَشَسِ ؤَحَداف فَقُىنٍِ بٍَِِّ َرَزْدُ نِهآسَّحًٍَِْ ََآىْيبف
( )73آٍ عُسإ. 47- 45
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فَهٍَْ ؤُكَهِّىَ انَُْىْوَ بَِْعُِّبف  ،فَإَرَذْ ثِهِ قَىْيَهَب رَحًِْهُهُ قَبنُىا ََب يَسْ َىُ نَقَدْ جِئْذِ شَُْئبف فَسَِّبف ََ ،ب ؤُخْذَ هَبزُوٌَ يَب كَبٌَ ؤَثُى ِ
ايْسَؤَ ظَىْءٍ وَيَب كَب َذْ ؤُيُّكِ ثَغُِّبف  ،فَإَشَبزَدْ بِنَُْهِ قَبنُىا كَُْفَ َُكَهِّىُ يٍَْ كَبٌَ فٍِ انًَْهْدِ ََجُِّبف  ،قَبلَ بَِِّآٍ ػَجْآدُ انهَّآهِ
آرَبٍََِ انْكِزَبةَ وَجَؼَهَتٍِ َجُِّبف  ،وَجَؼَهَتٍِ يُجَبزَكبف ؤٍََْ يَب كُتْذُ وَؤَوََْبٍَِ ثِبنصًَّحِ وَانصَّكَآبحِ يَآب اُيْآذُ حَُّآبف  ،وَثَآسّاف
ثِىَانِدَرٍِ ونَىْ َجْؼَهْتٍِ جَجَّبزاف شَقُِّبف  ،وَانعًَّوُ ػَهٍََّ َىْوَ وُنِدْدُ و َىْوَ ؤَيُىدُ وََآىْوَ ؤُثْؼَآشُ حَُّآبف  ،ذَنِآكَ ػُِعَآً اثْآٍُ
يَسْ َىَ قَىْلَ انْحَاِّ انَّرٌِ فُِهِ ًَْزَسُوٌَ}(.)74
تتَآب فُِآ ِه يِآٍ
ذ َف ْس َجهَآب َف َت َف ْ
ذ ِػًْآسَا ٌَ ا َّنزِآٍ َؤ ْحصَآ َت ْ
ٚقاٍ تعاىل يف َٛقع حايلد َ { :و َي ْسَ َى ا ْث َت َ
زُّوحِتَب وَََدَّقَذْ ثِكَهًَِبدِ زَثِّهَب وَكُزُجِهِ وَكَب َذْ يٍَِ انْقَبَِزِنيَ }(.)75
ٖللر ٙأٖللِ اٯٜللاج ايلليت تٓاٚيللث قؿللَ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗللا بعٝطلل ٢عًُٗٝللا ايطلل– ّ٬
بللد ٕٚأب ٖٚ ،للرا ا٭َللس مل ٜٳ لسٴم يكَٗٛللا يف شَاْٗللا ٚ ،مل تكبًلل٘ عكللٛهلِ  ،ؾهللرب، ٙٛ
ٚأْهس ، ٙٚبٌ آذٚا ايطلٝدَ ٠لس ِٜعًٗٝلا ايطل ّ٬باتٗاَٗلا بلايٛقٛع يف ايؿاصػل ١صتل٢
محً للث بعٝط لل ٢اب للٔ َ للس ، ِٜؾًٓتأَ للٌ ايٓؿ للٛف ايكسآْ ٝلل ١ايط للابك ١يف ض للسد ٖ للرٙ
املػاٖد َٚ ،عاؾٖ ١را ا٫ؾكا ٤عًَ ٢س ِٜعًٗٝا ايط ، ّ٬بأعرب ايعبازاج املٗربل١
ٚ ،أيطللـ ايهًُللاج ايسقٝكلل ١ايساقٝللٚ ، ١يللٔ نللٛض يف َٛقللـ أٖللٌ ايهتللاب َللٔ ٖللرٙ
ايكك ١ٝإ ا ايبضد ٖٓا ٜدٚز صل ٍٛب٬غل ١ايتعلبري ايكسآْل ٞيف ؾلٝاغ ١قؿلَ ١لسِٜ
عًٗٝا ايط٫ٚٚ ّ٬دتٗا يعٝط ، ٢ؾعٓد ايتأَلٌ يف اٯٜلاج ايطلابك ١للد اٯٜل ١ا٭ٚىل
ؽاطللل ؾٗٝللا َ للس ِٜعًٗٝللا ايطلل ّ٬زبٗ للا {قَبنَآآذْ زَةِّ ؤََّآآً َكُآآآىٌُ نِآآٍ وَنَآآدٌ وَنَآآىْ ًَْعَعْآآتٍِ
ثَشَسٌٚ )76(}...تك ٍٛيف اٯ ١ٜايخاْ{١ٝؤًََّ َكُىٌُ نٍِ غُهَبوٌ ونَىْ ًَْعَعْتٍِ ثَشَسٌ ونَىْ ؤَ ُ ثَغُِّآبف}

()77

(َ )74س. 34- 16: ِٜ
( )75ايتضس. 12ِٜ
( )76آٍ عُسإ. 47
(َ )77س. 20ِٜ
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ؾكد عربج َس ِٜعًٗٝا ايط ّ٬عٔ محًٗا بدْ ٕٚهاح زرٌ بًؿظ {وَنَآىْ ًَْعَعْآتٍِ}
ٚقللد ضللبل غللسح َللا يف ٖللرا ايتعللبري َللٔ عؿللٚ ١يطاؾللٚ ١ذٚقٝللاج زؾٝعلل ، ١بللدَ ً٫للٔ
ايتؿ للسٜح باؾُ للاع  ،مب للا ٜػ للين ع للٔ إعادت لل٘ ٖٓ للا ٚعٓ للدَا ْتأَ للٌ اٯ ٜللاج ا٭خ للس٣
املتعًك ١باملٛقٛع ٚ ،اا عصٚرٌ ٜطزٌ اتٗاَاج أٌٖ ايهتاب يف شَاْٗا هلا بلايٛقٛع
يف ايؿاصػ ١صت ٢محًث  ،لد ايٓـ ايكسآْٜ ٫ ٞؿسح بػ َٔ ٤ٞأيؿاظ ايصْ ٢أٚ
اؾُللاع ٚملل ، ٙٛبللٌ نُللا قللاٍ تعللاىل يف َعللسض صدٜخلل٘ عللٔ رللسا ِ٥أٖللٌ ايهتللاب
ٚنؿسِٖ باٜاج اا ٚ ،غري ذيو قاٍ { :وَثِكُفْسِهِىْ وَقَىْنِهِىْ ػَهًَ يَسْ َىَ ثُهْزَبَبف ػَظًُِبف }(.)78
ٚاملعٓ ٢اتُٖٗٛا بايصْا ٚقرؾٖٛا ب٘ ٖٚلَٓ ٞل٘ بلسا ، )79(٤يهلٔ ايكلسإٓ ٜعلسض علٔ
ذنس يؿظ ايصْا أ ٚايؿاصػ ١إىل ضٛا ، ٙؾٝرنس يؿظ ايبٗتإ ايرٜ ٟعين ايك ٍٛأٚ
ايعٌُ ايرٜ ٫ ٟٴتٛقع ٜٛ ٫ٚرد ي٘ رٛاب نُا قاٍ أٖلٌ ايتؿطلري( ، )80ؾٗل( ٛاـلرب
ايهرب ايرٜ ٟبٗث ايطاَع)(. )81
إٕ ايكسإٓ ٜطلتددّ ٖلرا ايًؿلظ يعلدَ ٠كاؾلد ب٬غٝلٚ ١أدبٝلَٗٓ ، ١لا اٱعلساض
عٔ ؾضؼ ايكَٗٓٚ ، ٍٛلا بٝلإ إٔ شعلِ قَٗٛلا ؾٗٝلا نلرب َٗٓٚ ،لا تعمجلٚ ِٝتٜٗٛلٌ
اؾكا ِٖ٤عًٗٝا ٚ ،غري ذيو .
حاْٝلاً  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف ذنللس صادحلل ١اٱؾللو ٚترب٥لل ١عا٥ػلل ١عًٗٝللا
ايط- :ّ٬
تٓللا ٍٚايكللسإٓ ايهللس ِٜصادحلل ١اتٗللاّ عا٥ػلل ١أّ املللَٓ٪ني شٚش زضلل ٍٛاا ؾللً ٢اا
عًٚ ٘ٝضًِ بايؿاصػ ،١يف عػس آٜاج ،يف عػس آٜاج َٔ ضٛز ٠ايٓٛز ٖ ٞقٛي٘ تعاىل :
{بٌَِّ انَّرٍََِ جَبئُوا ثِبإلِفْكِ ػُصْجَخٌ يِّتكُىْ ال رَحْعَجُىهُ شَسّاف نَّكُى ثَمْ هُىَ خَُْسٌ نَّكُىْ نِكُمِّ ايْآسِتٍ يِّآتْهُى يَّآب اكْزَعَآتَ
( )78ايٓطا. 156٤
( )79اْمجس  :اؾاَع ٭صهاّ ايكسإٓ  ، 173/12أب ٛعبداا قُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس  ،مشظ ايلد ٜٔايكلسطب (ٖ671لل)  ،ؼكٝلل
أمحد ايربدٚ ْٞٚغري ، ٙداز ايهتل املؿسٖ1284 ، 2 ، ١ٜل  – ّ1964-ايكاٖسَ – ٠ؿس.
( )80ايتضسٜس ٚايتٜٓٛس . 304/4
(ْ )81ؿط٘ . 146/18
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يٍَِ اإلصْىِ وَانَّرٌِ رَىَنًَّ كِجْسَهُ يِتْهُىْ نَهُ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ  ،نَىْال بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ ظٍََّ انًُْاْيِتُىٌَ وَانًُْاْيِتَآبدُ ثِإَفُعِآهِىْ خَُْآساف
وَقَآبنُىا هَآرَا بِفْآكٌ يُّآجِنيٌ  ،نآىْال جَآآبئُوا ػَهَُْآهِ ثِإَزْثَؼَآخِ شُآهَدَاء فَآةِذْ نَآىْ َآإْرُىا ثِبنشُّآهَدَاء فَإُوْنَئِآكَ ػِتآدَ انهَّآهِ هُآىُ
انْكَبذِثُىٌَ ،ونَىْال فَعْمُ انهَّهِ ػَهَُْكُىْ وَزَحًَْزُهُ فٍِ اندََُُّْب وَانْأخِسَحِ نًََعَّكُىْ فٍِ يَب ؤَفَعْزُىْ فُِهِ ػَآرَاةٌ ػَظِآُىٌ  ،بِذْ
حعَآ ُجىَ ُه َهُِّتآ فب َوهُآ َى ِػتْآدَ انهَّآهِ ػَظِآُىٌ  ،وَنَآىْال بِذْ
ط َنكُآ ْى ثِآ ِه ِػهْآ ٌى َو َر ْ
ع َت ِز ُك ْى َو َر ُقىنُى ٌَ ِث َإ ْفىَا ِه ُك ْى يَب َن ُْ َ
َر َه َّق ْىَ ُه ِث َإ ْن ِ
ظًَِؼْزًُُىهُ قُهْزُىْ يَب َكُىٌُ نَتَب ؤٌَْ َزَكَهَّىَ ثِهَرَا ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ َ ،ؼِظُكُىُ انهَّآهُ ؤٌَْ رَؼُآىاُوا نًِِضْهِآهِ ؤَثَآداف بٌِْ
كُتْزُىْ يُاْيِتِنيَ  ،وَُجٍَُُِّ انهَّهُ نَكُىُ اَِبدِ وَانهَّهُ ػَهُِىٌ حَكُِىٌ  ،بٌَِّ انَّرٍََِ َُحِجُّىٌَ ؤٌَْ رَشُِغَ انْفَبحِشَآخُ فِآٍ انَّآرٍََِ آيَتُآىا
ة َؤنُِ ٌى فِآٍ انآ ُّد ََُْب َوانْآأ ِخ َس ِح َوانهَّآ ُه َ ْؼهَآ ُى َوؤَْآ ُز ْى ال َر ْؼ َهًُآى ٌَ  ،وَنَآىْال فَعْآمُ انهَّآهِ ػَهَآُْكُىْ وَزَحًَْزُآهُ وَؤٌََّ انهَّآهَ
َن ُه ْى َػرَا ٌ
زَئُوفٌ زَحُِىٌ}(. )82
ٚيطٓا ٖٓا بؿدد اؿلدٜد علٔ ضلبل ايٓلصَٚ ، ٍٚلا ؾٗٝلا َلٔ أصهلاّ ٚآداب ٚملٛ
ذيو  ،إ لا ايكؿلد بٝلإ أدب ايكلسإٓ ٚمسل ٛأيؿاظل٘ ٚتعبرياتل٘ علٔ ٖلر ٙاؿادحل، ١
ؾُللٔ املعًلل ّٛإٔ املكؿللٛد بل ل (اٱؾللو) ايللٛازد يف اٯٜللاج ٖلل ٛإتٗللاّ عا٥ػلل ١زقلل ٞاا
عٓٗا بايٛقٛع يف ؾاصػ ١ايصْا ٚ ،اٱؾو ٖ ٛأبًؼ َا ٜه َٔ ٕٛايهلرب ٚا٫ؾلكا، )83(٤
أ ٚأغ للٓع ايه للرب ٚأؾضػ لل٘( ٖٚ ، )84للَ ٛػ للتل َ للٔ ا٭ؾ للو بؿ للتح اهلُ للص ٖٚ ٠لل ٛقً للل
ايػ. )85(٤ٞ
ٚإذا تأًَٓا ا٭ضًٛب ايكسآْ ٞيف ايتعبري عٔ ٖر ٙايؿارع ١عل أّ املَٓ٪ني للد
أدبًا زؾٝعًا ٚذٚقًا عايٝاً يف ْؿٛف ايكسإٓ اييت ْصيث نُا : ًٜٞ
 )1ا٫ضتػٓا ٤بًؿظ (اٱؾو) عُا ضٛا َٔ ٙأيؿاظ ايؿاصػَٚ ١ا يف َعٓاٖا .
( )82ايٓٛز. ٢٢ - ٧٧ :
(َ )83ؿاتٝح ايػٝل يًساش.337/23 ٟ
()84ايتؿطري ايٛضٝب يًكسإٓ ايهس ، 93/10 ِٜد .قُد ضٝد طٓطا( ٟٚغٝذ ا٭شٖس) داز ايٓػس (بد. )ٕٚ
( )85ايتضسٜس ٚايتٜٓٛس ٫بٔ عاغٛز .136/18
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 )2اجمل ٤ٞبكُري اٱغاز( ٠اهلا ٖٛٚ )٤يف قٛي٘  ...{ :الَ رَحْعَجُىهُ شَسّاف نَّكُى ثَمْ هُىَ خَُْسٌ
نَّكُىْ . )86(}...
 )3اجمل ل لل ٤ٞبك ل للُري اٱغ ل للاز ٠املتؿ ل للٌ (اهل ل للا َ )٤ل للس ٠أخ ل للس ٣يف قٛي ل لل٘ تع ل للاىل :
{...وَانَّرٌِ رَىَنًَّ كِجْسَهُ يِتْهُىْ نَهُ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ }(.)87
 )4اجملل ٤ٞبكللُري اٱغلاز ٠املتؿللٌ (اهللاَ )٤للس ٠حايخل ١يف قٛيلل٘ ضلبضاْ٘ ٚتعللاىل :
{نَىْال بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ ظٍََّ انًُْاْيِتُىٌَ . )88(}...
 )5ذنللس اضللِ اٱغللاز ٠املٓؿؿللٌ (ٖللرا) يف قٛيلل٘ ضللبضاْ٘  ...{:وَقَ آبنُىا هَ آرَا بِفْ آكٌ
يُّجِنيٌ}(.)89
 )6تهساز ذنس يؿظ (إؾو) نُا يف اٯ ١ٜايطابك. ١
 )7إحباج قُري اٱغاز ٠املتؿٌ يف قٛي٘ { :نَىْال جَبئُوا ػَهَُْهِ ثِإَزْثَؼَخِ شُهَدَاء .)90(}...
 )8صلرف َٛقلٛع ايهلرب يف إخبلاز ٙضللبضاْ٘ علٔ ايلر ٜٔرلاٚ٩ا باٱؾلو بكٛيلل٘ :
{ ...فَإُوْنَئِآ آكَ ػِتآ آدَ انهَّآ آهِ هُآ آىُ انْكَآآآبذِثُىٌَ }( )91أ ٟايه للاذب ٕٛيف اتٗ للاَِٗ يعا٥ػ لل١
بايؿاصػ.١
 )9ا٫نتؿا ٤بكُري اٱغاز ٠املتؿٌ يف قٛي٘ ضلبضاْ٘  ...{:نًََعَّكُىْ فٍِ يَآب ؤَفَعْآزُىْ
فُِهِ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ }(.)92
( )86ايٓٛز. 11
( )87ايٓٛز. 11
( )88ايٓٛز. 12
( )89ايٓٛز. 12
( )90ايٓٛز. 13
( )91ايٓٛز. 13
( )92ايٓٛز. 14
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 )10إحب للاج ق للُري اٱغ للاز ٠املتؿ للٌ يف قٛي لل٘ ض للبضاْ٘ { :بِذْ رَهَقَّىََْآآهُ ثِإَنْعِآآتَزِكُىْ وَرَقُىنُآآآىٌَ
ثِآإَفْىَاهِكُى يَّآآب نَ آُْطَ نَكُآآى ثِ آهِ ػِهْآىٌ وَرَحْعَ آجُى َهُ هَُِّت آبف ٚ .)93(}...يف قٛيلل٘ ( :رَهَقَّىْ َآهُ) (ِ ٚثآه) ٚ
(حتْعَجُى َهُ) .
 )11ذنس قُري اٱغاز ٠املٓؿؿٌ يف قٛي٘ تعاىل { :وَهُىَ ػِتدَ انهَّهِ ػَظُِىٌ}(.)94
 )12إعل ل ل ل ل للاد ٠ذنل ل ل ل ل للس قل ل ل ل ل للُري اٱغل ل ل ل ل للاز ٠املتؿل ل ل ل ل للٌ يف قٛيل ل ل ل ل لل٘ ضل ل ل ل ل للبضاْ٘ :
{ونَىْالَ بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ .)95(}...
 )13تهساز يؿظ (ٖرا) قُري اٱغاز ٠املٓؿؿٌ يف قٛي٘ عصٚرٌ  ...{ :قُهْزُى يَّب َكُىٌُ
نَتَب ؤٌَ ََّزَكَهَّىَ ثِهَرَا ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ }(.)96
 )14ايتعل للبري عل للٔ اتٗل للاّ عا٥ػل لل ١بايؿاصػل لل ١بًؿل للظ (ثُهْزَآآآآبٌٌ ػَظِآآآآُىٌ) د ٕٚايتؿل للسٜح
بايؿاصػ ١نُا را ٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘  ...{ :ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ }

()97

 )15تهساز قُري اٱغاز( ٠اهلا )٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘ َ { :ؼِظُكُىُ انهَّهُ ؤٌَ رَؼُآىاُوا نًِِضْهِآهِ ؤَثَآداف بٌِ
كُتزُى يُّاْيِتِنيَ }(.)98
إْٓللا لللد يف نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜؼللدذ عللٔ ايؿاصػلل– ١
ؾاصػ ١ايصْا ٚ -زَ ٞأّ املَٓ٪ني بٗا  ،يف أنخس َٔ ضت ١عػس َٛقعًا ٚ ،مل ٜؿسح
بللريو يف أَٛ ٟقللع َٓٗللا  ،إ للا نللإ ٜعتُللد عًلل ٢ايًؿللظ ايللداٍ عًلل ٢ؾاصػلل١
ايصْللٚ ، ٢املللبني نللرب ذيللوٚ ،عمجُتلل٘ ٚٚ ،قللٛح شعُلل٘ ٚ ،عكٛبتلل٘  ،ناضللتدداَ٘
( )93ايٓٛز. 15
( )94ايٓٛز. 15
( )95ايٓٛز. 16
( )96ايٓٛز. 16
( )97ايٓٛز . 16
( )98ايٓٛز.17
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يًؿللظ (إؾللو) ضللٛا ٤بللايتعسٜـ أ ٚايتللٓهري ٜٚ ،عتُللد عًلل ٢تهللساز قللُا٥س اٱغللاز٠
املٓؿؿ للً ٖ( ١للرا) أ ٚاملتؿ للً( ١اهل للا )٤أنخ للس َ للٔ َ للس ، ٠يٝػ للري ب للريو إىل ٖل للرٙ
ايؿاصػ ١اييت مل ٜؿسح بٗا َ ٫ٚ ،سٚ ٠اصد َٔ ، ٠أ ٍٚاٯٜاج إىل آخسٖا .
ؾٌٗ بعد ٖرا ا٭دب ايكسآْٚ ٞايرٚم ايسؾٝع ٚايب٬غ ١ايعاي ١ٝأدب أعمجِ مما ٖٛ
يف نتاب اا ؟!
إٕ ايك للسإٓ ايه للس ِٜمل ٜهت للـ بإخؿ للا ٤يؿ للظ ايؿض للؼ ٚايصْ للا يف ٖ للر ٙاٯ ٜللاج ،
تعمجُٝاً ملكاّ أَٓا ايطٝد ٠عا٥ػل ١زقل ٞاا عٓٗلا ٚ ،تٓكٝل ١يهتلاب اا َلٔ ا٭يؿلاظ
اييت ميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗا ؾأؾكٌ َٓٗا مما ٜػري إيٗٝا  ،بٌ أخؿل ٢ايكلسإٓ أمسلا٤
اير ٜٔراٚ٩ا باٱؾو يٝطك ايكٚ ٍٛايكاٚ ٌ٥املك ٍٛؾ ٖٞٚ ٘ٝأَٓا عا٥ػ ١زق ٞاا
عٓٗا .
ٜٚهػـ اؿهِ ٚاٯداب اييت تِٗ املطًُني ٚ ،تٗد ِٜٗضٛا ٤ايؿسا .
ؾهُا إٔ اا تعاىل قد طٗس أَٓا عا٥ػ َٔ ١نٌ دْلظ ٚضلْٚ ، ٤ٛكاٖلا َلٔ نلٌ
ؾضللؼ ٚقللبح ،ؾإْلل٘ ضللبضاْ٘ قللد ؾللؿ ٢نتابلل٘ ٚنَ٬لل٘ َللٔ نللٌ َللا ٜطعللٔ يف
عسقٗا ٚغسؾٗا َٚكاَٗا ايعاي. ٞ
املطًل ايخايد  :ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ممازض ١ايؿٛاصؼ :
ؼدذ ايكسإٓ ايهلس ِٜنلخرياً علٔ ايؿلٛاصؼ ٚنبلا٥س املعاؾلَٗٓٚ ، ٞلا ؾاصػل١
ايصْٚ ، ٢ؾاصػ ١ايًٛا  ،بأضًٛب ؾسٜد قٜٚ ِٝتكح ٖرا َٔ ايؿكستني ايتايٝتني:
 : ٫أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايصْا - :
أً ٚ
ؼدحث آٜاج ايكسإٓ عٔ ؾاصػ ١ايصْا نُا - : ًٜٞ
 - 1إَ للا إٔ تؿ للسح بًؿ للظ (ايصْ للٚ )٢بع للض َػ للتكات٘ ناض للِ ايؿاع للٌ (ايصاْ لل)ٞ
(ٚايصاْٝلل )١أ ٚايؿعللٌ املكللازع (ٜصْللٜ – ٕٛللصْني) ٚقللد تللبني َللٔ خلل ٍ٬صؿللس
ٚاضتكسا ٤آٜاج ايصْ ٢إٔ ايكسإٓ ايهلس ِٜمل ٜلصد عًل ٢ا٭يؿلاظ امللرنٛز ٠أعلٙ٬
– ٚإٕ نسز  ،بعكٗا .
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ٖٚلل ٛنللريو قللد أعللسض ؾللؿضاً عللٔ ذنسٖللا بؿللٝػ ١املداطللل (تصْلل- ٕٛ
تصْني).

-

ٚمل ٜٴؿؼ َٓٗا أمسا ٤مجع ٚمجٛع (شٚاْ – ٞشْلا )٠إ لا نلإ ٜهتؿل ٞبا٫ضلِ
املؿسد َٓٗا .

-

ٚمل ٜؿللسح مبُازضلل ١ؾعللٌ ايصْلل ٢إ ٫يف َٛقللعني احللٓني ؾكللب بؿللٝػ ١ايؿعللٌ
املك ل للازع ٚ ،بؿ ل للٝػ ١ايػا ٥ل للل نكٛي ل لل٘ تع ل للاىل يف غ ل للإٔ اي ل للرنٛز املط ل للًُني
{ ...وَال َقْزُهُىٌَ انتَّفْطَ انَّزٍِ حَسَّوَ انهَّهُ بِالّ ثِبنْحَاِّ وَال َصَُْىٌَ .)99(}...

ٚقٛي٘ ضبضاْ٘ يف غإٔ اٱْاذ املطًُاج ََ{ :ب ؤَُّهَب انتَّجٍُِّ بِذَا جَبء َ انًُْاْيِتَآبدُ َُجَبَِؼْتَآكَ ػَهَآً ؤٌَ
الّ َُشْسِكٍَْ ثِبنهَّهِ شَُْئبف وَال َعْسِقٍَْ وَال َصَِْنيَ .)100(} ...
ٚ - 2إَللا إٔ ٜللرنس ٖللر ٙاؾسميلل ١بأٚؾللاف تللدٍ عًلل ٢قبضٗللا ٚرسَٗللا ٚؾللداصتٗا
ٚصهُٗللا ايػللسع ، ٞنُللا رللا ٤يف ذنللس ٙيًؿاصػللٚ ١ايؿللٛاصؼ يف نللخري َللٔ
املٛاقع نكٛي٘ ضبضاْ٘{ :وَانًَّرٍِ َإْرِنيَ انْفَبحِشَخَ يٍِ َِّعَآأ ِكُىْ فَبظْزَشْآهِدُواْ ػَهَآُْهٍَِّ ؤَزْثَؼآخف
يِّتكُىْ ٚ )101(}...قٛي٘ ضبضاْ٘ { :وَانَّرٍََِ بِذَا فَؼَهُىاْ فَبحِشَخف ؤَوْ ظَهًَُىاْ ؤَْفُعَآهُىْ ذَكَآسُواْ انهّآهَ
فَبظْزَغْفَسُواْ نِرَُُىثِهِىْ .)102(}...
 - 3أ ٚإٔ ٜعرب عٔ ايصْا بًؿظ آخس ٜدٍ عً: ٘ٝ
نُا را ٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘ ..{ :وَال رُكْسِهُىا فَزََُبرِكُىْ ػَهًَ انْجِغَبء بٌِْ ؤَزَاٌَْ رَحَصُّتبف }..

()103

ٚاملكؿٛد بايبػآٖ ٤ا ٖ ٛايصْا نُا قاٍ املؿطس. )104(ٕٚ
( )99ايؿسقإ. 68
( )100املُتضٓ. 12١
( )101ايٓطا. 15٤
( )102آٍ عُسإ. 135
( )103ايٓٛز. 33
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 - 4أ ٚإٔ ورز َٔ ؾاصػ ١ايصْ ٢بًؿظ (٫تكسبلٛا) نكٛيل٘ ضلبضاْ٘ { :وَالَ رَقْسَثُآىاْ
انصًََِّ بََِّهُ كَبٌَ فَبحِشَخف وَظَبء ظَجًًُِ }(ٚ )105قبٌ إٔ ْبني ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف
صدٜخ٘ عٔ ايصْا ْرنس .
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًٛا - :
تٓا ٍٚايكسإٓ ايهسَٛ ِٜقٛع ايًٛا َٚا ٜتعًل ب٘ يف بعض آٜات٘ نُا :ًٜٞ
 - 1إَا إٔ ٜأت ٞبًؿظ (ي ) ٛد ٕٚأ ٟاغتكام ي٘  ،بٌ ٜرنس ٙباٱقلاؾ ١إىل غلريٙ
أَ ٚؿللسدًا نكٛيلل٘ تعللاىل  ...{ :الَ رَتَآفْ بََِّآآب ؤُزْظِآهْتَب بِنَآآً قَآىْوِ نُآآىغٍ }(ٚ .)106قٛيلل٘ :
{فَأيٍََ نَهُ نُىغٌ .)107(}...
ٚنُا را ٤يف نخري َٔ اٯٜلاج  ،ؾًلِ ٜلأج بًؿلظ (ايًلٛا ) بٗلر ٙايؿلٝػَ ١طًكلاً
أ ٟاملؿدز .
ٚ مل ٜؿؼ َٓ٘ أؾعاٍ املُازض ١اؾٓط ١ٝاحملسَ ) ًٜٛ( ١أٚ ) ٫( ٚم ٛذيو
أبدًا .
ٚ مل ٜػتل َٓ٘ أمسا ٤ايؿاعٌ  ٫بؿٝػ ١اٱؾساد (يلٛط٥٫- ٞلب)  ٫ٚبؿلٝػ١
اؾُع (يٛط - ١يٛط. )ٕٛٝ
ٚ مل ٜللأج يف ايكللسإٓ بأض للًٛب املداطللل أ ٚايػا ٥للل  ٫ٚ ،بللاٱؾساد أ ٚايتخٓ ٝلل ١أٚ
اؾُع .
( )104اْمجللس  :تؿطللري ايكللسإٓ ايعمجلل ، 54/6 ِٝأبلل ٛايؿللدا ٤امساعٝللٌ بللٔ عُللس بللٔ نللخري ايدَػللك( ٞج ٖ774لل)  ،ؼكٝللل ضللاَ ٞبللٔ
قُد ض ، ١َ٬داز طٝب ١يًٓػس ٖ1420 ، 2 ،ل . ّ1999-
( )105اٱضسا. 32٤
(ٖٛ )106د. 70
( )107ايعٓهبٛج . 26
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ٚ - 2إَا إٔ ٜرنس ٖلر ٙاؾسميل ١بأٚؾلاف تلدٍ عًل ٢صسَتٗلا ٚغلٓاعتٗا – نُلا
ؾعللٌ يف ؾاصػلل ١ايصْلل – ٢نكٛيلل٘ تعللاىل عًلل ٢يطللإ يللَٓ ٛهللساً عًلل ٢قَٛلل٘
ٚقرزا هلِ { ...ؤَرَإْرُىٌَ انْفَبحِشَخَ يَب ظَجَقَكُى ثِهَب يٍِْ ؤَحَدٍ يٍِّ انْؼَبنًَِنيَ }(.)108
ٚقٛيل٘ داعٝلًا قَٛلل٘ إىل ايلصٚاش ببٓللاج شَاْل٘ بللدَ ً٫لٔ ممازضلل ١ايًلٛا { :قَآآبلَ
هَاُالء ثَتَبرٍِ بٌِ كُتزُىْ فَبػِهِنيَ }( .)109قاٍ املؿطس( : ٕٚأَسِٖ ي ٛإٔ ٜتصٚرٛا ايٓطا٤
ٚ ،أزاد إٔ ٜك ٞأقٝاؾ٘ ببٓات٘)(. )110
ٚبعد نٌ َا ضبل َٔ ْؿٛف ايكسإٓ املتضدحل ١علٔ ؾاصػليت ايصْلا ٚايًلٛا للد
إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜتٓللا ٍٚذيللو يف غاٜلل ١ا٭دب ٚا٭يؿللاظ املٗربللٚ ١ا٭ضللًٛب ايسا٥للع
نُا - :ًٜٞ
 - 1اقتؿلس يف صدٜخل٘ عللٔ ايصْلا ٚايًللٛا عًل ٢أقلٌ ا٭يؿللاظ ٚ ،اختؿلسٖا نللخريًا
بأعداد  ٫تكازٕ عدٜخ٘ عٔ ايهؿس ٚايػسى ٚغري ذيو َٔ نبلا٥س املعاؾل، ٞ
بٌ ا٫ختؿاز ٚاقح رداً ٚخاؾ ١يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًلٛا  ،ؾًلِ ٜلرنس
َػللتكاج يؿللظ يللَ ) ٛطًك لاًٚ ،مل ٜؿللسح مبُازضللٖ ١للرا ايؿعللٌ  ٫ٚبأمسللا٤
ايؿاعل للٌ ٚاملؿعل للٚ ، ٍٛمل ٜل للأج مبؿل للدزٚ ، ٙمل ٜل للرنس َخٓل للا ٫ٚ ٙمجعل لل٘ ٫ٚ ،
صاقس ٫ٚ ٙغا٥ب٘ٚ .نلإٔ املٓاضلل هللرا املكلاّ ٖل ٛا٫ختؿلاز ٚا٫قتؿلاز عًل٢
ايكسٚز ٟؾكب يتبٝني ا٭صهاّ .
 - 2اعتُد ايكسإٓ نخرياً يف تعبري ٙعٔ ٖر ٙاملُازضلاج بٛؾلؿٗا بأٚؾلاف َػلري٠
إيٗٝا ،داي ١عً ٢قبضٗا ٚرسَٗا ٚصسَتٗا ٚنربٖلا  ،د ٕٚايتؿلسٜح بٗلا  ،إ لا
بتطللُٝتٗا بايؿاصػلل ١أ ٚايؿللٛاصؼ .أ( ٚايبػللا )٤املللأخٛذ َللٔ ايبػلل ٚ ٞايتزللاٚش
بػري اؿل .
( )108ا٭عساف. 80
( )109اؿزس. 71
( )110راَع ايبٝإ يًطرب. 91/14 ٟ
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د  /رشيذ مىصور الصباحي

بالغة القرآن وآدابه الرفيعة في حذيثة عه الخصوصيات الزوجية

 - 3اض للتددّ ايك للسإٓ يف ؼ للرٜس َ ٙللٔ ٖ للاتني ايؿاصػ للتني ٚ ،ؼسميُٗ للا أيؿاظل لًا
َٗربل٘  ،يطٝؿل ١عًل ٢ا٭مسلاع  ،قاؾمجل ١عًل ٢اؿٝلا ٤ممٝلص ٠يًُلَٓ٪ني علٔ
اجملللسَني يف قٛيلل٘ تعللاىل { :وَالَ رَقْسَثُآآىاْ انصِّ َآآً ٚ .)111(}...قٛيلل٘ يف إْهللاز يللٛ
عً لل ٢ق َٛلل٘ ممازض لل ١ؾاصػ لل ١ايً للٛا {...بََِّكُآ آىْ نَزَآ آإْرُىٌَ انْفَبحِشَآ آخَ .)112(}...
:٬
ٚدعٛت٘ هلِ إىل ايتُتع باؿ ٍ٬علٔ اؿلساّ ٚا٫نتؿلا ٤مبلا غلسع اا قلاً ٥
{ ...هَآآآآاُالء ثَتَآآآبرٍِ هُآآٍَّ ؤَؼْهَآآسُ نَكُآآىْ ٚ .)113(}...ق للاٍ { :قَآآآبلَ هَآآاُالء ثَتَآآآبرٍِ بٌِ كُتآآزُىْ
فَبػِهِنيَ}(.)114
ؾامل٬صظ إٔ قٛي٘ ( :رَإْرُىٌَ) ٚقٛي٘ ( :فَبػِهِنيَ) ٚقٛيل٘ ضلبضاْ٘ قبلٌ ذيلو (َالَ رَقْسَثُآىاْ)
نًٗا أيؿاظ  ٫تٛص ٞأبلداً بؿضلؼ ايكل ٍٛأْ ٚهازتل٘ ٚ ،تلدٍ عًل ٢املكؿلٛد ؼسميل٘
ٚايتضرٜس َٓ٘ د ٕٚاؿار ١يًتؿسٜح با٭ؾعاٍ ٚاملُازضاج اؾٓط ١ٝاحملسَ.١
ٚبٗرا ٜه ٕٛايباصد قد اْتٗ َٔ ٢غسح ب٬غ ١ايكسإٓ ٚآدابل٘ ايسؾٝعل ١يف صدٜخل٘
علٔ اـؿٛؾللٝاج ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج اؾٓطلل ١ٝصٝللد تللبني يٓللا إٔ نلل ّ٬اا قللد
بًؼ ايدزراج ايعٴً ٢يف عسض احملاضٔ ٚغريٖا ٚ ،غسح اؿكا٥ل ٚخؿاٜاٖا .

ٚاؿُد ا زب ايعاملني ٚؾً ٢اا ٚضًِ عً ٢ايٓب ا٭َني .

( )111اٱضسا. 32٤
( )112ايعٓهبٛج. 28
(ٖٛ )113د. 78
( )114اؿزس. 71
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د/شرف أحود الشهاري  ،د/زيد علي الغيلي

دور التعليم العالي يف خدمة اجملتمع يف اجلمهورية اليمهية
اخلالصــــــة  :ه ددهذ ه ددحث ثىل خ ددز دو دا ددلثم اًع ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ
ً يفلفددْ ثىل خددهٍ مل ًثتٌدديت مل ثىلددت بي ددم ا َ د

ه ددْ ث

ه ددْ ث
د

دد

ثزب يف د مل

ثىلَ نَْ ًه ل يف زب و .
ًث يفددم هددحي ثىلهعثهددْ ثت دنو ثىلٌُدداُ ثىل خ َ دُ ألنددى ثألنوددح ىل خأَ د بهددهثذ
ثىل خز ً ه ٌُل ثىل حث ن ن

ل ثىل خز دو يها ن ثىلن ٖ
ه د ددْ ث

 )1دن ىل يف د ددَ ثىليفد د د ىلُ اًعث و د د د

نو :

د د د ً ن َ د ددى ث

يَد د د

ًث ِ اٍ ً يف َ َ
 )2ذبهٍدده به د ث د ممل ثشبه َددْ ثىلددت ميتددن بن أدده و ثزب يفددْ ىل
ًثىلت ٌث ثىليف

مل اني ثزب يف مل ًث

ثىلَ ن..

 )3ذبهٍه به ثىليفٌث ل ًثأله ب ثتٌ دٌاّ

ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ

ثزب يف مل ًثىلت ه يفَ ثزب يفْ ين أهٍ
 )4ث رتثح آىلَْ و يه ي ٓ ا َ

د

ه و ىل

ه ْث

ً ٌثَ ثىليف ْ اني ثزب يف مل ًث

ثىلدَ ن ً ُدْ
..

ثزب يف مل ثىلَ نَْ ً يفنٍدن
ثىلَ ن.

 )5ذبهٍه ثىلٌهد ٖل ًثألاًثمل ثىلدت ود يه ثزب يفد مل

ا َد

ه دْ ث

د

ًثىلت ن به و
 )6ا َ داثعّ ثزبٌاّ ثىلٌ ْ

ثزب يف مل.

 )7ثىل يفددلذ ي ددٓ نٌددعّ ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ
ثىلت ؤكه نظلٍ ي ٓ ه ْ ث
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ك ذكل ثىل حث ن يهاث ن ثىل ٌَُ مل نو :
 ذبٌٍل اًع ثزب يفد مل ثىلَ نَدْ دن اًع أ َدهِ بد ّ ا ىل دهعٍى فأد دو
اًع يت ل ٍو بٍٔ ا ىل خز ثىليف ُ ً ه ْ ث
 مٍد اّ ثىلددٌيُ ماوددٌ
زب َ د ثىليف د ني

ه ددْ ث

...

د ًبه َ ددى

ه ددحي ثتؤهو د مل ًذىل د

ؤهود مل ثىل يف ددَ ثىليفد ىلُ

ددن دد ل ثىلنددهًثمل ًثت ددؤ لثمل

ًغريه ...
 ثىلرتكَدن ي ددٓ ا َد داثعّ ثزبددٌاّ ثىلٌد ْ

ؤهود مل ثىل يف ددَ ثىليفد ىلُ

ثىلَ ن..
 ثىليف ل ي دٓ ثمه د ا ىل خدز ثىليف دُ

ثزب يفد مل ثىلَ نَدْ دن حَدز دٌفل

ثإل يت نَ مل..


ايفَددل ً ٌثَد ثىليف ددْ اددني ثزب يفد مل ًث

د

دن د ل ثتٌد عكْ

طب ف ثىلايف ىلَ مل..
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املكــدمــــة  :مل ٍيفدده ٍأ ِددل اًع ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ

ثىلٌ ددم ثسب ٓددل ي ددٓ أددهٍ

ثشب دده مل ثىل يف َ َ ددْ ًثىل خثَ ددْ فخو ددح دو دد بُد د م ىل ددى اًع به ه ددُ
ً ن َْ ثىليف ْ اَنى ًاني ث

ث

ه د ددْ

ايتل فٗ ى ً ؤهو ى ىليتن ثت حظ بن

هحي ثىليف ْ ٍوٌاه ثىلٔيفف ًثىلا ٌع.
بن ىل يف َ ثىليفد ىلُ دن د ل ؤهود ى ً ُدْ ثزب يفد مل اًعثً و د ً
ً ٌثَ د هددحي ثىليف ددْ ًذىل د
ألان ٕ ث

ددن د ل طبل د مل ثزب يف د مل ًثىل يف ددَ ثتو د ل

ً ٌ عكْ ثزب يف مل

فيف ىلَ مل ًنٌ ط مل ث

حل ثتٌديت مل

ًاًعهد

ثىل هعٍ َْ ًثىل يف َ َْ ألان ٕ ث
ه ْث
ثىليف ْ

د كددحىل

يف َ َ ًحبثَ ً ه َ فإن ىل
ثزب يفْ ًثىل يفد ًن د ثزب يفدْ

يَْ.

ثىليف دْ ادني ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ ًث

يفَد أٌٍددْ ثىليف ددْ اددني ثزب يفددْ ًث
ً ٌثَ ثىليف ْ اني ثزب يفْ ًث

د ًبهد ثىلود ل
د

د ذبهٍده بهد

ث نيفلج ي ٓ به ثىليفٌثٖ ثىلدت

د ًطددلرت دمثىل ود ًث ددرتثح آىلَددْ ىل يفنٍددن
.

أهمية البحث :ع ُ به َْ ثىل خز ن
ثىليف ىلُ ثت ثل ا زب يف مل ثىلَ نَْ

ل به َْ ثتٌٌٓع ناوى ًهدٌ اًع ثىل يف دَ
 ً .دن د ل ثشبه دْ ثىليف دْ

ه ْث

ثآل ُ:

 )1كٌنو د باثّ ىل ا َ د ثتيفلفددْ
ٍوو

أٌٍدْ

حدل ثتٌديت مل ثىلدت ٌث وود هدٌثٕ

ثشبا ًثىلٌه ٖل ثىلت و يه ي ٓ ذبأَ ذىل

كٌظَاْ ىل

يف ددْ اًعثً و د دً

د بٍٔدً اًعثً و دً

ممل ثىلت ن ًدعنو ٌثَد ثىليف دْ ادني ثزب يفدْ ًث

يفْ ثت ث ْ

ع و.

د د فيت د د بن ىل

ثتٌيت مل ثىل يف َ َْ بً ثإلاثعٍْ بً ثت اٍْ بً ثم
ًث

ث

أددٌ ثزب يفددْ ايفأدده ثىلددهًعثمل

اث ل ثزب يفْ بً

اىل ددْ ا ددني ثزب يف ددْ ًث

ه ن ًل هحي ثىلهعثهْ ًث

د ً ود ه و

يأده ثىلندهًثمل ًثر ٓدلثمل ًثتدؤ لثمل ثىلدت

ٌ د عف فَو د فٗ د مل ً ؤهو د مل ث
دن ثىليف ددْ

ن َدْ

ً د ٓ ثتَ د اٍن ً ل

و د دو ًث د

أه ثسبٔ عّ ثإلنو نَْ ًثماه عه .
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ددٌي

د/شرف أحود الشهاري  ،د/زيد علي الغيلي

 )2به َ و د ىل

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

يفددْ ناوددو ددن د ل ثىل يفدده ثىلا ودداُ ًهددٌ ددهب وددٌٗىلَْ

ثىلالا عبدٌ صب يفدى ًثتٌد عكْ

د ثىلدهمألثطُ ثىلدحِ ٍن دُ دىلَدى

ث

ًثشبه ْ ثىليف ْ ًث ح ًطين ًٓلٍ ْ ي ٓ ثزب يفْ ًبه ح و ًط و عبٌ
د ىل خ هدد ْ ًثتودد ٖ ْ ثىلحث َ ددْ م د ٍأ دده ك ددل بهدد ذ ًك ددل ط ىل ددح

ث

ً وؤًل
)3

يفى ًًطنى.

ثزب يفْ

ددن دد ل ي ددل ثألهدد حّ ًثىلا ددْ
ثىلث َنددْ

ثشبه ددْ ثىليف ددْ ٍ ددَم دد ثىلالُ ددْ

بن ٍيفٌَددٌث ٌدديت مل صب د يفو ًٌٍثٖ ددٌث اددني ثىلنظلٍددْ ًثىلٌث د

ىل يفهٍل ن ه و ًبهد ىلَح يف دَ و ً يف ود ً اٌٍلهد ً ٌ َدى بحبد ثو
ًاي و م ٍ ن هح

مل صب يفو .

ح

 )4به َددْ ثشبه ددْ ثىليف ددْ ىل
ًثىلايتلٍْ ًثت اٍْ ثت حْ
ي ٓ ه ْ ممَنّ

ددن د ل ثه د أ ل كددل ثتددٌثعا ثىل ٌددلٍْ

د

ثزب يفْ كعه

كل ث

ؤهوْ ن ؤهود ى ىل خِدٌل

ممل.

 )5دن ثمنا د ح ًثىل يفد ًن اددني ثزب يفددْ ًث

د ٍيفددنم ثىلثأددْ اَنو د ًٍوددو

ان د ٕ نددٌثّ ًطنَددْ ىل يف د ًثىل يتنٌىلٌ َ د يفنددٓ ا اددٌٍل ثىلِددن ي مل ًثشبدده مل
ثىلٌطنَْ ًثمع أ ٕ او دو و ٌٔ ثمي
مشــكلة البحث ٍ :خها اًع ثزب يفْ
ثىليف دُ ً ه دْ ث

ا ي ٓ ثىلحثمل(ثىل ل .)562 1997

ث ثْ ٌثنح عَٖوَْ هُ :ثىل يف دَ ًثىل خدز

د ىليتدن ددن ثتيفدلًذ بن ثزب يفدْ لكدن ثآلن ي دٓ ثزب نددح

ثألًل ًهٌ ثىل يف َ ًم و كدثريًث ا زبد ن ني ثآل دلٍن ثىل خدز ثىليف دُ ً ه دْ
ث

د د ًبكث ددل ثزبٌثن ددح ده د د مً ه ددٌ ه ددْ ث

ثىلَ نَددْ

هددحث ثزب نددح ٓدديفَف ددهثً

ك َ د د مل ب د ددلٔ ف د د ند ددلٔ بِ اًع ىل
ود د د يهّ ؤهود د د مل ث
ًث ِ اٍ ًث

د دد

د د حَ ددز بن اًع ثزب يف ددْ

ايفددق ثىليت َ د مل ً دده ٍيتددٌن يفددهً
يفد ددْ بً ك َ و د د

ه د ددْ ث

ثىلنو د ددٌا اود د د دا د ددهثيَ ًحٔد د د عٍ ً ً د ددهعٍ ًَ

يَ .
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ًىلحىل

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

فإن هحث ثىل خز هَ يفلا حي ثتٌيت ْ ن

ٍن ػُ ىل

ه دْ ث

يفْ ثىلأَد اود

ل يفلفدْ ثىلٌهد ٖل ثىلدت

د ًًهد ٖل أٌٍ ود ك د هدَ يفلا

ىلأله د ب ثىلددت ذبددها أٌٍددْ ثىليف ددْ اددني ثزب يفددْ ًث
آىلَ مل ضبهاّ ىل نوٌا ا زب يف مل

د ث د أددرتح ثىلهعثهددْ
د

ثىلأَ اهًعه ثأله هدُ شبه دْ ث

ثىلَ ن.
أهـداف البحث ٍ :وهذ ثىل خز دو

ٍع ُ:
د ًفد بهدى هد َ ْ

 )1ن َْ ثىليف ْ ً أ ٌٍ و ادني ثزب يفد مل ثىلَ نَدْ ًث
ًبه ىلَح ًثٓخْ.
 )2ذبهٍه صب ممل ه ْ ث
)3

ًه ل يفنٍنه

يفلفْ ثىل خهٍ مل ًثتٌيت مل ثىلت بي م ا َ

ثىلَ ن.
ه ْث

ثزب يفد مل

ًه ل يف زب و .
 )4ث ددرتثح آىلَددْ ىل أٌٍددْ ثىليف ددْ اددني ث
أهٍ ثشبه مل ىل

د ًثزب يف د مل ً ن َ و د دن د ل

.

 )5ثىل يفلذ ي ٓ نٌعّ ثزب يف مل

ثزب وٌعٍْ ثىلَ نَْ ً اٌعه ًبههثفو

مهـهج البحث :ثهد ده ثىل حثد ن ثتدنو ثىلٌُداُ ثىل خ َ دُ ًهدٌ ثألنودح ىل خأَد
بهددهثذ هددحث ثىل خددز حَددز اد ًل ثىل حثد ن ذبهٍدده ط َيفددْ ثىليف ددْ ثىلأ ٖ ددْ اددني
ثىل يف َ ثىليف ىلُ (ثزب يف مل) ًث

ثىلَ ن..

حـدود البحث ٍ :خها ثىل خز اهًع ثىل يف َ ثىليف ىلُ
ثىلَ نَدْ

ه ْث

ددن د ل ثشبدده مل ثىلددت أده و ثزب يفد مل ىل

ثزب وٌعٍدْ
د اث ددل ثزب يفددْ

ً ع و ىل يف . 2011
مصطلحات البحث  :ثىل يف َ ثىليف ىلُ :هدٌ كدل يف دَ مدنم اع دْ ي َدْ ايفده لح دْ
ثىل يف ددَ ثىلثدد نٌِ .ىل ددحىل

ٍ دده ل

او ددٌ ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ ثزب يفدد مل ثتيف ه دده

ثىليف َ ثىليت َ مل ًغريه ن ؤهو مل ثىل يف َ ثىليف ىلُ ثىلت نم اع دْ ي َدْ ايفده
ثىلث نٌٍدْ ( دحكٌع  - 2000نأد يدن ي دهث
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َد د ثتؤهود د مل ثىل ددت لثي ددُ لح ددْ ثىل دِ ددّ ثىليف ددُ ايف دده لح ددْ

ثىل يف ددَ ثىليف د ايت فددْ بنٌثيددى ً و د ٌٍ ى ً وددو

د

هدده ثح َ د مل ث

ددن

ثىلأٌٔ ثىل ٌلٍْ (ثىلأ ن 1422هد . ) 36
ًٍأِدده ا د ىل يف َ ثىليف د ىلُ (د لثَٖ د )
ثىلَ نَْ ثىلت أه الث

بك امَْ ً هعٍ َدْ ايفده لح دْ ثىلث نٌٍدْ ً ٌد ل ()10

يف مل حيتٌ َْ ً ()17
ثىلدَ ن أدده ًددو اثمل
ًثىلهك ٌعثي
ث

دد  :ه ددٌ

هددحي ثىلهعثهددْ ثزب يف د مل

ثزب وٌعٍددْ

يفدْ به َدْ صب ٌيود ()27

بعبد ٕ

يفدْ ن ٌدلّ

يفَددْ ي ددٓ ود ٌِ ثىلددها ٌ ًثىل يتد ىلٌعٌٍي ًثت ود ري

صب ممل ًربِِ مل طب اْ.
دد

ددن ثىلندد ي طب ا ددُ ثألن ددٌثع ًثألودد

اأيف ددْ

ٍيفٌَ ددٌن

ًثحددهّ ً د ًمٕثمل ًعغ د مل ً ٌدديت مل ٌددرتكْ اوددٌن اإحو ه د مل أ عاددْ
ًٍيفددٍَ هددؤمٕ ثىلن د ي
ث

يت

ي د مل ً اث ددو كددل بنددٌثع ثىليف د مل حبَددز ٍيتددٌن

(ًٌ ُ امل )7
يفه دن ثتٌٓدٌي مل ث

مفهوم اخلدمة العامة :ثشبه ْ ثىليف ْ ىل

ثىليفِل ً ُدْ ث شبده مل ثىلدت ٍأده و ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ ىل
ظودٌع اودٌ ثشبه دْ ثىليف دْ
ثألك امَْ

يفد مل حَدز ((ادهب

ثىلنِدف ثأل دري ىل أدلن ثىل هد يٌدل

ثت خ د ددهّ ثأل لٍيتَ د ددًْ...هٌ ح أ د ددْ ثىلٌُ د ددل ا د ددني ث

دْ

هدحث

ثىلٌمٍد مل

د د د (ثتَ د ددهثن) ًثىلٌح د ددهثمل

ثزب يفْ ثىلت لكدن ثمه د ي دٓ ثألحبد ت ثىل ا َأَدْ ثتٌ ودْ.

شبه دْ ثتٌديت مل ثىلنعثيَدْ ًثىلِددن يَْ ًثم ِد اٍْ ًثم

يَدْ دو غدري ذىلد .

ًثه ل هحث ثىلهًع ا ىلن ٌ ًثم و ع ىلٌَ ل ي ٓ ادلث

ثزب يفدْ ثىل يف دَ ثتود ل

ًثىلهعثه مل ثتو َْٖ تن ف و ثىلأا ع ىل ىل خ رت اربث

ثزب يفْ ثىلنظ َْ ًي دٓ

ثىل ددهًعثمل ثىل هعٍ َ ددْ تد ددف فٗد د مل ث

دد

ددن ثىل د د ىلػني

ثىل ػد د مل ًثر هد د ْ

ًثىليت َ د ددٌ ل ًداثعّ ثألي د د د ل ًبي د د د ل ثىل ن د ددٌف ًثىلٌ د ددلك مل ًثتِد د د ن ًبي د د د ل
ثىلودديتل عٍْ ًثىلا يددْ ًداثعّ ثتيت د مل ًبي د ل ثىلنعثيددْ ًثىل د عّ ًثم ِ د اً .غددري
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د د د ددن ثتو د د د د هثمل ثىليف َد د د ددْ ًثىل يتنٌىلٌ َ د د د د ...

ثىلأا د د د د يني ثىليف د د د د

ًثشب ْ())..ثىل ل )202 1997
نشــ ا اخلدمــة العامــة يف اجلامعــات  :ىلأدده بُ د م ددن ثتيفددلًذ بن ىل

يف د مل ث ثددْ

ًظ ٖف عَٖوَْ هُ :ثىل يف دَ ًثىل خدز ثىليف دُ ًثشبه دْ ثىليف دْ ًىليتدن ثت د بن
ود غ ىل دً ي دٓ ًظَادْ

ثزب يفْ م أٌ اوحي ثىلٌظ ٖف ك دْ دذن ٍرتكدن ثه

ثىل يف ددَ ث د اٌدديتل ٌثٓ د ًظَاددْ ثىل خددز ثىليف ددُ ب د ثىلٌظَاددْ ثىلث ىلثددْ ًهددُ
ه ددْ ث

د ثىلددت ددؤاِ دو أٌٍددْ ثىليف ددْ اددني ثزب يفددْ ًث

يتٌن يفهً ْ

ايفق ثزب يف مل ًَٓٗ ْ
هُ ٌٌٓع ثىل خز ًثت

ًهُ ه ْ ث

د فإنود يتد ا

يف مل ب لٔ دن ثىلٌظَاْ ثىلث ىلثدْ
ىل اٌع اودٌ اًع ثزب يفدْ

ده

بن هحث ثىلهًع كد ن اودَا ً أ ِدلثً ي دٓ ثىل يف دَ ىلنأدل ثتيفلفدْ ...ثد د ذىلد
ثىل خددز ثىليف ددُ ايف دده ظوددٌع ثت ددنو ثىليف ددُ ثىلنظددلِ ًثىل ا َأ ددُ

اهثٍ ددْ يِ ددل

ثىلنؤْ ثألًعاَْ اوهذ ثك ٌ ذ يف عذ هٍهّ ًدثلثٕ ثىلايتل ثإلنو نُ م د ممل
ثتيفلفددْ ثىل أ َهٍددْ

ثىل يف ددَ ثزب د يفًُ .ك د ن ثىلرتكَددن آنددحثف ي ددٓ ثألحبدد ت

ثأله هَْ ًخب ُْ

ثىليف ٌ ثىللٍ َْٓ.

دم بن ثىل نثًج اني ثىل خز ثىليف ُ ًثىل هعٍى ك ن ً ى يفهً ف أله حّ ك نٌث
ٍأٌ ددٌن او د ني ثتو د ني :ثىل يف ددَ من د ه يت د ا يتددٌن و د ألّ ًث ا ددْ ًثىل خددز
ثىليف ددُ ألغ ددلثا ددل َ و ًنٌ ددل بحبد د ثو بِ بن ثتو د د ني ك ن د د ود د أ ني
م
ثه أ ً

ً.

ًيندده اددهٕ ثىلثددٌعّ ثىلِددن يَْ ًثىل يتنٌىلٌ َد هد ه م ايفددق ثزب يفد مل ددن د ل
اد ددلث

ثىل خد ددز ثىليف د ددُ ًثألحب د د ت ثىل ا َأَد ددْ ثتٌ ود ددْ

ً اٌٍلهد د ًخب ُ ددْ ثىليفو دديتلٍْ نود د ك د د حِ ددل

بت نَد د

ه د ددْ ثىلِد ددن ي مل
ا د د ثىلأد ددلن

ثىليفٌلٍن ًىليتن ي ٓ نا رت ضبهًا.
ًثه ل هحث ثىل ٌ ى اهع مل ا ً ْ ادني ثزب يفد مل دن ا ده آل دل حَدز كد ن
ثىل ٌ ى و عيً

ب لٍيت ًااًَٗ
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ثىلأددلن ثىليفٌددلٍن ًاددهٕ ثىلثددٌعّ ثىليف َددْ ًثىل يتنٌىلٌ َ د ً د ُ د ح و ددن ػددَريثمل
يَ ددْ ًث ِد د اٍْ ه ٖ ددْ ا ددهبمل ايف ددق ثزب يفد د مل ود د َح ددحي

هَ ه ددَْ ًث

ثتود هثمل ًربددلج يددن اًعهد ثىل أ َددهِ ًُددٌع و كددربج يد ُ ٍأ ِددل ثىليف ددل
فَددى ي ددٓ ثىل يف ددَ ًثىل خددز ثىليف ددُ دو صب د ل هٍدده عحددح ً ِددح بط د ي َددى
ِا م ثشبه ْ ثىليف ْ

ِهٔ ن

ًثم ِد اٍْ ًثىلوَ هددَْ

يفود

ىلى ثزب يفْ سبدل ثتٌديت مل ثم

د عج بهددٌثعه ًذبوددى ثسب د مل ثىل يف َ َددْ

ًثىل هعٍ َ ددْ ًثىل ثأَاَ ددْ ددحث ث

د د ًثىليف ددل ي ددٓ

ًثإل يت ن مل ثىلايتلٍْ ًثىلانَْ ًثت اٍْ ثت حْ
دن ه ددْ ث
يفهً ً

د

َ ود د حبٌ دده ثىلا د د مل

(ثىل ل .)557 1997

ثزب يفددْ ك د ه د ًبًددلن ٓدديفَف ددهثً اددل دده ٍيتددٌن

ايفق ثزب يف مل ً نو ثزب يف مل ثىلَ نَْ ً ه ٍيتٌن ثىلود ح يده فود

يفنددٓ ثشبه ددْ ثىليف ددْ

ثزب يف د مل ًيدده ِددٌع ذىل د

بكددهي هدديفَه ثىل ددل ًم د :ي اأددٌ
ىلهًعه

يَدْ

ً(( :عغ د ثه د

نظلٍ دً ًي َ دً ًهددحث د

اْ ايفددق ثزب يف د مل ًًيَودد

ثشبه ْ ثىليف ْ دم بن اوٌ ثشبه ْ ثىليف ْ م ٍنثل غدري ًثٓدم بً غدري

يفلًذ ي ٓ ثتو ٌٔ ثىلنظلِ ينه ثىليتثريٍن ن به حّ ثزب يف مل ًثتودٌٗىلني يدن
باثع ود دد ًغ د ددري ممد دد عي د ددن ثىليت د ددثري د ددن ثزب يفد دد مل ي د ددٓ ثتود دد ٌٔ ثىليف

د ددُ))

(ثىل ل .)558 1997
ً أ عنْ ا َ هحي ثشبه ْ
ا ً دً ك د ريثً

ذىل د

يف مل ثىليف مل ًثزب يف مل ثىليفلاَدْ ندلٔ هند ف

حَددز ((ظبدده بن ثىل د ٍن ًثٓددم

ددهٔ ثه د

اْ هددحي

ثزب يف مل ثألًعاَْ ًايفٔو و َح ً نا م ثه ٌيح هدحث ثىلدهًع ًا دٌعي ًطدٌعي
ًًهد د آف ددى ىلٌَد د ل ثشبه ددْ ثىليف ددْ ي ددٓ ناد د رت يد د تُ ك د د ه ددٌ ثسبد د ل
ثزب يف د مل ثأل لٍيتَددْ ب د ثزب يف د مل
حث ثىلهًع ألن ثىلأهٍ

اًل ثىليف د مل ثىلث ىلددز فعغ و د غددري ددهعف

نو ٍوري بُ ً ي ٓ ثىلدنو ثألًعادُ ًثسبدهٍز نود ٍودري

ي ٓ ثىلنو ثأل لٍيتُ ً ك

ثسب ىل ني مل ٍ ون حي ثزب يفد مل ثهد َيف ب هدحث

ثىلهًع ًداعثف به َ ى اٌديتل ميتنود دن ثىل يتَدف د ظلًفود ثىلوَ هدَْ ًثىلثأ فَدْ
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ه د د ددْ صب يف ود د د د ً اٌٍلهد د د د

يَ د د ددْ ًثم ِد د د د اٍْ ًثإله د د ددو

))

(ثىل ل .)558 1997
الدراســــات الةــــا كة  :اعثهد ددْ ثىلِ دد ًِ ضب د دده ً َد ددى ( ) 2000ايفند ددٌثن :بهد ددهثذ
يفد مل اًل صب ددى ثىل يفد ًن ثشب َ ددُ (اعثهددْ ذب َ َددْ أ عنددْ

ٓددٌٕ ايفددق

ثتيف ٍري)
ههفم ثىلهعثهْ دو ثإل اْ ي ٓ يها ن ثألهٗ ْ نو :
)1

هٔ ثً

)2

هٔ ثً

ل ثألههثذ ىلٌظ ٖف ثزب يفْ ًعه ىل و ؟
ل ثألههثذ سب

ًط ْ ثزب يفْ؟

مل ث

ًبظولمل ثىلهعثهْ بن بههثذ ثزب يف مل ثشب َ َْ
ً صب ل ثىلٌظَاْ ثىلث ىلثْ ىل

يفْ ًهدُ ( ه دْ ث

ثىل خز فأه ٌُ م ثىلهعثهْ دو
((

ه دْ ث

ددنّ ك ددثري ددن ثزب يفدد مل ُ ددلثحْ
ثت د

بً عمل اٌيتل غري
ثل ( ا يل اثٖ

يفددْ ثإل د ً

َْ ً

و ل

فو دده ً

يف ددْ ثت دد

يفددْ ب ثىلأددلٔ .غددري بن هن د ف

ًل دو هحث ثزب نح ثل
ث

يفدْ عغد به َدْ هدحث ثزب نددح مل

به ددهثفو ي ددٓ ه ددحي ثىلٌظَا ددْ ددن ه ددحي

ه دديفٌا ًثزب يف ددْ ثإلهدد

ي دده ثىليفنٍددن ً

د ) ثىلدت د ي دْ اودحث

ٍ ُ:

د ً :هدُ ثىلٌظَادْ ثىلث ىلثدْ ىل

ثزب يفدد مل :ثت دد

ح ْ دو دي اّ َُ غْ..

يفدْ ثت د

ثىلويفٌاِ) ً

د ثىلوديفٌاِ) ً

يفْ ثت

فوه بكهمل ي دٓ

(بن ودو
ثىلد ا ثإلهد

َْ دو ربِِد ملً .)..بكدهمل اد ُ ثزب يفد مل -

ث

يف د مل

هديفٌا اِدَ غْ ي دْ

أده ث

ثىلود ا ن د اٌي  -ي ددٓ ( اددٌٍل ث

يفددْ ثإل د

يف ددْ

ٌدري دوَ ( :دْ ح د مل
ُددْ

يفددْ

د ًثر فظددْ ي َددى ..ثىلودديفُ دو ه ددْ

ثىليف نُ ً اٌٍلي ...ه ْ ثىل َْٗ)).
ًكددحىل

د نٌن ثزب يف د مل ثىلَ نَددْ ثىلِ د اع ي د  1995حددها اددعن ددن بهددهثذ

ثزب يف د د مل ثىلَ نَد ددْ ه د ددْ ث

هجلة األندلس للعلىم االجتواعية والتطبيقية
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يفَ ددْ (ك د د ه ددَع ُ) ىليت ددن م ٌٍ دده ا َد د ي ددٓ بعا ثىلٌث د د ا تود د ٌٔ

ثتا ٌب.
اعثهْ حون ب ريّ ( )2007ايفنٌثن :عبدٌ ٌثَد ثىليف دْ ادني ثزب يفدْ ًث
ً ن بههثذ هحي ثىلهعثهْ :دظو ع ث
ثزب يفْ ًث

ممل ثىلت ميتن و يه

د

ٌثَ ثىليف ْ اني

ًكٌدف ثىلادلرت ًثىلٌهد ٖل ثىلدت ود ده و ثزب يفدْ ىل خأَد
.

ثىل نثًج اَنو ًاني ث

ًمم ٌُ م دىلَى هحي ثىلهعثهْ:
ب  -بن ثسبهٍز ين ث

ممل ثىلت يفنم ن ٌثَ ثىليف ْ ادني ثزب يفدْ ًث

هددُ ددن به د ث د ممل
ث

ذبأَ د ثىلن د ح

ث د ممل ثتد أددْ ً ..ددن هددحي

ممل :ثزب يفْ ًثىليف ٌتدْ ثتٌ ود مل ثىليف دْ ىل

ً ٌيت مل ث
ب -

د

يفدْ ثىلدلا ادني ثزب يفدْ

..

بن هن ف يهّ طدلرت ًًهد ٖل ود ده و ثزب يفدْ ىل خأَد ثىل دنثًج اَنود

ًاني ث

نو :

 )1بههثذ ثزب يفْ ماه بن

ٕ

ثت ا مل ثأله هَْ ىل

 )2ثىل ٌثُل اني ثزب يفْ ًثتؤهو مل ثىليف َْ

..

ثىلهًىلْ..

 )3لكَن ثزب يفْ ي ٓ ثإل يت ن مل ثر َْ ثت ٌفلّ ثت اٍْ ًثىل ٌلٍْ ثىلت ادهًعه
لكن ي ٓ ثىلأَ اّ ثر َْ ً هعٍ و ..
 )4ثمنا دد ح ي ددٓ بف ددلثا ث
ثتد اْ ًثتو ه ْ

دد ًثىل يف ددل دد ثتنٍ دده ددن ؤهود د ى ًهَٗ ددى
أهٍ ثسب ٌل تٌيت ى.

اعثه ددْ ثىلٌ ددَدُ ي دده ثىلأدد اع ( )1982ايفن ددٌثن :ثزب يف ددْ
ثتلثكن ثزب يفَْ شبه ْ ث
ه ْث
ث

ه ددْ ث

دد

-

هدهفم ثىلهعثهدْ دو ثهد يفلثا هَدْ لثكدن

د ًًُد م ثىلهعثهدْ دو بن لثكدن ه دْ ث

د

د اًع

ه دْ

ثىلنٌثحُ ثىلِخَْ ًثىلهعثهد مل ث نههدَْ فَ د بد ّ اد ىلالع ثىليف دُ

ب ثىلالع ثإلنو نُ فَٔ ثىلهعثه مل ثىل ػٌٍْ ًثإلاثعٍْ.
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جماالت تكوية العالقة ني اجلامعات اليمهيـة واجملتمـع  :هدَ ن ًل ثىل حثد ن هند هد ل
يفنٍن ثىليف ْ اني ثزب يف مل ثىلَ نَدْ ًث
ىل

دن د ل ثىلٌظَادْ ثىلث ىلثدْ فأد

د

يفْ ًهُ ثشبه مل ثىلت أه و ثزب يفْ ىل

ثتيت نْ ثتل ٌ ْ ثىلت ذب و ثزب يف مل
ًٍرت ح ي َو

صب ممل طب ادْ .دن

صب يفو

نخو ح ثىللٍ اّ ًثىل عثري

ثىلٌ دم ناودى ودٌٗىلَْ ثىلنودٌا اد

ثردَ اود ً ن َ دى

ً يف ددنم ثىليف ددْ ا ددني ثزب يفد د مل ًث
ن

ه و ىل

دد

ددن د د ل َد د ثزب يفد د مل ا أ ددهٍ

ل صب ممل يفهاّ نو :

بًمً :ثتؤ لثمل ًثىلنهًثمل ًثر ٓلثمل ثىليف ْ ًثشب ُْ:
ددن ث د ممل ثىلددت و د او د ثزب يفددْ
ًاددني ث

د ً يفنٍددن ثىليف ددْ اَنو د

ه ددْ ث

د نظددَ ثىلنددهًثمل ًثتددؤ لثمل ًثر ٓددلثمل ًثىل أ د ٕثمل ثىليف َددْ ًهددحث

ٍ ا ددح ً ددٌا كددٌثاع دِِددْ ددن ث َٗددْ ثىل هعٍوددَْ
ثزب يفْ ح ٓ و اَ بن نظ ً ٌ عف
بً

ثل

ثىلايف ىلَ مل اث ل ثزب يفدْ

ع و ٌ ًً .ا ثىليتد اع ثت دِدّ ٍيتدٌن د اعثً ي دٓ د

ا ىلهعثه مل ًثألحب ت ثىلت ٍيفهه

ً د ٓ ث د ممل اث ددل
دْ ثدل هدحي ثىلايف ىلَد مل

بِ ن هدحي ثىلايف ىلَد مل ًكدحىل

ٍيتدٌن د اعًث

ي ٓ ثسبٌثع ًثىلنأ َ ًدثلثٕ ثتٌٌٓع ا ألفيتد ع ثتن هد ْ ثتهي دْ ا ألاىلدْ ًثىلدربثهني
ك بن ثتٌ عكْ

ثل هحي ثىلايف ىلَ مل ن ل ثأله حّ ًثتد ِني يتٌن ه ً
ربِِد و ً يتددٌن بٍٔدً فلُددْ ىل يفد عذ ً د ال

ىل ن َددْ يفد عفو ًًددول و
ثشبربثمل.
ً د دد

ثىلايف ىلَد د د مل كد د د تؤ لثمل ًثىلن د ددهًثمل ثر ٓ د ددلثمل ند د د ٍ ٌٓ د ددٌيً بً

ٌٌٓي مل

ُْ بً ي ْ و ث

اث ل ثزب يفْ بً

ع و

ثر ُ بً ثإل َ ُ بً (ثىلهًىلُ) ً ه يتدٌن
ثر ُ بً ٌ عكْ

ث

بِ اًىلدْ و دْ اودحث

ثزب نح.
ً ه يف جل ثل هدحي ثىلايف ىلَد مل ٌثندح ً ٌثٓدَ
ًثىلوَ هَْ ًثم ِ اٍْ ًثم

يفدهاّ ك زبٌثندح ثىلايتلٍدْ

يَْ ًغري ذىل .
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(( ً دده ٍِ د حح هددحي ثتددؤ لثمل ًثىلنددهًثمل يف عٓددْ ي َددْ ًثأ فَددْ ًُددن يَْ
ًمعثيَددْ ًغريه د مم د ٍيف ددرب ًهددَ ْ ىلنأددل ُددٌعّ يددن ثسبددهٍز
ًثىلنعثيْ ًثىل يتنٌىلٌ َ

طب ف ث

ي د مل ثىلِددن يْ

ممل حَز ا م هدحي ثتيفد عا باٌثاود ي دٓ

ه د ٍ ثتددؤ لثمل ىل ددلًثا ددن اث ددل ثزب يفددْ ً ددن

ع و د ً ددٌمع فَو د ثىلنٌددلثمل

ًثإلعً دد اثمل يد ددن ٌ ٌاث و دد ًكَاَد ددْ ثسبِد ددٌل ي َو دد ًثه دد دهث و ف ِ دد م
ثتيف عا ادحىل

ًهد ٖل يف َ َدْ ٌٓدَخَْ ىلنأدل ثتيفلفدْ ًثىل يتنٌىلٌ َد دن يد مل

آل ددل)) (ثىل ددل ً )587 1997هددحي ثىلايف ىلَ د مل ً د ٍِ د ح و ددن بنٌدداْ ً يف د عا
ًبحب ت يفه ه ْ ث

.

ن ثأل ٌع ثىلت أٌِ ثىليف ْ اني ثزب يفْ ًث

ث نًَ :ثمح ا ممل ا تن ه مل ثىليف ْ:
أد ددٌ ثزب يفد ددْ ي د د اّ ا نظد ددَ ثمح ا د د ممل ىل ن ه د د مل ثتد اد ددْ ثىلهٍنَد ددْ
ًثىلٌطنَْ ًثىلأٌ َدْ ًثىليف تَدْ ًثزب يفدْ ود اودحي ثتن هد مل ًدالثمهد ً أَ ود
اث ل ثزب يفْ ً هيٌ
ن

ثأله حّ ًثىلا دْ ًثىليفد ني ا زب يفدْ ك د دهيٌ د

عج ثزب يفدْ ثتيت دح ًثتؤهود مل ثسبيتٌ َدْ ًثشب ُدْ ًثتنظ د مل ًثألحدنثب

بً ثىلٌدَِ مل ثم

يَْ ًبفلثا ث

ظ هله ظ هل ث
ثتددٌثطن ثىلِ د م

(( ًعغ بن ثل هحي ثمح ا ممل ذب دل

يَْ ًطأٌي يفَنْ دم بنو
يفددى ًب ددى ًىل يف د مل ب

ناددٌي ثىلا ددْ ًثتددٌثطنني ثمن د ٕ ىل

ثسبأَأْ ًهَ ْ ىلَِ غْ

د ف ثددل هددحي ثتن ه د مل ػددلي
يفددْ ًىل ددٌطن ًىلأل ددْ ًهددُ ظوددل ددن
ن دُ

ظ هل ثمي نثم ثىلدٌطين بً ثىلدهٍين بً ثىلأدٌ ُ اًن يفِدح بً غ دٌ كدحىل

هددحي ثمح ا د ممل عًح ثىل يف د ًن ًثىلهثفيفَددْ ًثتٌ د عكْ ًثسبوددن ثزب د يفُ ًثىل د ُ
ًثىليف ل الًح ثىلالٍ )) (ثىل ل .)587 1997
ًهحي ثىلايف ىلَ مل ثىلت أَ و ثزب يفْ
ثزب يف ددْ ًد يت نَ ود د ًك ددحىل
ًثىلٌطنَْ ًثم

اًع ك ري

يفلٍف ث

اعنٌداْ

دا ددلثم ثمه د د ا ىلأٔدد ٍ ًثتن هد د مل ثىلهٍنَ ددْ

يَْ ًثتن هد مل ثإل َ َدْ ًثىليف تَدْ ً َد ثزب يفدْ مثدل هدحي
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ثزبوٌا
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ط ددْ ثزب يف ددْ ًبهد د ح و ي ددٓ ثىليفادد ٕ ًثإلن د د ج ً ٔد د ياْ
هًن ن ثزب يفْ ثىلهي ًثىل ٌ َ ثت اِ ًثتيفنٌِ.

ُْ ينه

ً ددن د ل هددحي ثتن ه د مل ٌ د عف ثزب يفددْ صب يفو د ثر ددُ اث ددل ثزب يفددْ
ً ع و اايف ىلَ مل نٌيْ ثل:
ثىلاددلرت ثىلانَددْ ك ألن ًددَه ثىلٌطنَددْ ًثىلهٍنَددْ ًفددلرت ثتوددلح ًثىلاددلرت ثىللٍ ٓددَْ
ًفلرت ثزبٌثىلْ ًثشبه مل ثىليف ْ ًكحىل

ثتٌ عكْ ا ىليت مل ًثآلعثٕ ًثألفيت ع.

ك دد بن ث ددل ه ددحي ثىلايف ىلَدد مل دد اًع كدد ري
ًدحو ي ث

ًث
ث

يفنٍ ددن ثىليف ددْ ا ددني ثزب يف ددْ

اعن ثزب يفْ ود ا تن هد مل ثتد ادْ ًبنود ٌدلف

هحي ثىلايف ىلَ مل.
ث ىلث د د  :ثشبد دده مل ثإلعً د د اٍْ ًثىل ٌيٌٍد ددْ :يفد دده ثزب يفد ددْ ؤه د ددْ ىل أَ د د اود ددحي

ثشبه مل ت ٍ ٌفل د دن ط د مل اٌدلٍْ ًب ودنّ ًٍد ذىلد
ًنهًثمل ًضب ٓلثمل يفين جبٌثنح ثإلعً ا ثألهلِ ًثىل نٌدْٗ ثم
ثىل ٌيَْ ثىلِخَْ م
ًغريهد د ً .م ًد د

ذىلد

ًكددحىل

يَدْ ًادلث

ثىل ٌيَدْ اع اد ع ثتددهعثمل ًثىليتخٌىلَد مل ًثىل ده ني
ٌىل دده ً ددلثكْ ثأَاَ ددْ ددن ثزب يف ددْ

بن ث ددل ه ددحي ثىل ددربث

اِا و لكن دًيف ع ً نٌع ي ُ ًاني ثىلٌدلثٖم ًثىلاٗد مل ثم
د

دن د ل ((ادلث

ددْ وددٌع يف ًنَددْ اددني ثزب يف د مل ً ؤهو د مل ث

يَدْ ثتد ادْ
د )) (ثىلو د ا ن

 ًٍٔ )12 2005دد ذ دو هد ددحي ثشبد دده مل ثإلعً دد اٍْ ًثىل ٌيٌٍد ددْ ثىلد ددت أد ددٌ او دد
ثزب يف مل; ثىلهيٌّ ثإله
عثايف  :ثىل خز ثىليف ُ

َْ ًثىلأٔ ٍ ثىلهٍنَْ ًثزب يَْ.
ثزب يف مل ثىلَ نَْ:

دن ثتيفدلًذ بن صبد ل ثىل خدز ثىليف ددُ دن بهد ثىللًثفده ثىلددت ميتدن ىل
أدده ددن
ث

د

ه ددْ ىل

د

يفدْ بن

حَددز ٌٍه د ثآلف د رت ىل ددرتذ ي ددٓ ٌدديت مل

ً ٍٔي
ىليتددن ٌ د عٍ ثىل خددٌت ثىليف َددْ

ٓيفف

ثزب يف د مل ثىلَ نَددْ ً لثكنه د يف د نُ ددن

ٌٍ و ً ن ث ّ د بن ٍ دىلػ :ه بً ٍأ ِل ي ٓ يها ضبهًا ن هدحي
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د ٍنا د ي ددٓ ثىل خددز ثىليف ددُ

ي تن د ثإله د

ُ

أ عنْ م ناأى ثىلهًل ثت أه ْ فلم بُ ن انٌع ن َ ْ ثأل دل دذ هدنيتٌن
ذٍ ددل ثىلأ ٖ ددْ .ي ددٓ ثىل ددلغ

ددن بن ك ددثريثً ددن ثىلهعثهد د مل

ثه ث ع لام هٌ ثمه ث ع
بن د ٍناد
هنٌثمل

ِ ددم دو بن بك ددرب

ثىل خز ثىليف دُ ًث ٔدم دن ن د ٖ هدحي ثىلهعثهد مل
يفٌٍٔدى د ل  9بً 10

ددن ب دٌثل ي ددٓ ثىل يف دَ ًثىل خددز ثىليف دُ ٍد

حني بن يفٌٍق ثىلألًا ثىلا َيفَْ ثىلت ؤ ح ن ب ل ثىل ن َدْ ذب د ج

دو فرتّ رتثًح اني  18- 12هنْ ًبن ادلث

ثه ِد ح بعثاج هٍدهّ م ميتدن بن

ُو ّه ناأ ى ل  15- 12هنْ(هال .)133 1984
ً ٌري

هحث ثىلِها ايفق ثىلهعثه مل دو بن ثىلهًل ثت أه دْ ُدن يًَ ناد

اني  %4ً3ن د

ىلُ ن دبو ثىلأٌ ُ

ي د ددٓ ح د ددني بن ثىل د ددهًل ثإلهد د د

د

ٌظَف ثىل خز ثىليف ُ ن ب دل ثىل ن َدْ

َْ م ٍ يف د ددهٔ د د د ناأ د ددى

ه د ددحث ث د د د ل %0.3

(ثىلن ع .)26 1989
ًىلأه بأ ٓيفف ثإلنا رت ي ٓ ثىل خز ثىليف دُ دو عكدٌا حلكدْ ثىلثأ فدْ ً دْ
بيهثا ثىليت ح ًثىليف ٕ ثىلن ًلٍن
ي ٓ ه ْث

ه

ثىليف مل ثإله

ُ ًهحث ثنيفيتى اا َيفدْ ثسبد ل

ًاعثهْ ٌ ك ى ًح و ين طلٍ ثىل خز ثىليف ُ.

و  :ثتلثف ًثىل ووَ مل ثزب يفَْ:
ٌ ل ثزب يفْ ي اّ ي ٓ لثفد ًدبوَدنثمل ً ده مل كدثريّ ً دن د ل هدحي
ثألًَ ٕ أه ثزب يفْ ه مل

َنّ ىل

ً ن ذىلد  :ثت يدح ثىللٍ ٓدَْ

اعنٌثيود ًثىلِد ممل ثىللٍ ٓددَْ ًثتود ام ً يد مل ثم
و د د ده بٍٔ د د ً د ددن د ددل ث
ًثم

د د ًكد ددحىل

يد مل ًثمح اد ممل ثىلددت

ثىلنٌ د د ط مل ثىلثأ فَد ددْ ًثىلانَد ددْ

يَددْ ًثتاد ي ًثىلنددٌثاِ ىل يفد ني ًىلأله د حّ ًىل دددل ني ًىل ا ددْ ((دن

حِددل ثه د دهث هددحي ثتلثف د ًثىل وددوَ مل اعهددلّ ثزب يفددْ ددن به د حّ ًداثعٍددني
ًط ددْ هددهع ددحي ثىلا د مل ًهددحي ثإل يت ن د مل ف ادده ددن يفظددَ ثتددلاًا ددن هددحي
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د ثر ددُ ىل ه د ا اّ ددن هددحي ثتلثف د ًهددحي

ثمه د ث ع اإ حددْ ثىلالُددْ ىل
ثىل ووَ مل)) (ثىل ل .)586 1997
ًهددحي ثتلثف د ميتددن ثه د دهث و

بً د مل ن ه د ْ ك د ىلارتّ ثتو د َْٖ ًثىليفاددل

ثأله د ٌيَْ ًثىلو ددنٌٍْ ًثتن ه د مل ً ودد ده ألاندد ٕ ثزب يفددْ ناو ددو  ً .ودد ده
بًٍٔ ىلاٗ مل ًبفلثا ن

ن

عج ثزب يفْ ن بان ٕ ث

ل يأده ثتدؤ لثمل

ًثىلنهًثمل ًثر ٓلثمل ًثىل أ ٕثمل ثىليف ْ ىلِ م ؤهود مل بً هَٗد مل بً نظ د مل بً
نأ ا د مل بً ثذب د اثمل

د

ثتلثف د اث ددل ثزب يفددْ د د صب ن دً بً م د ىلؼ ع نٍددْ

ىل ػاَ ددْ ناأدد مل ي دد ل ثىلنظ ف ددْ ًثىلِ ددَ نْ ً دده ٍودد اَه ثتٌدد عكٌن

لثفدد

ثزب يفْ ن ايف ًاٌفَْ ثزب يف مل اعهيف ع ثىليت اْ فأ .
دن ثدل هددحي ثىلايف ىلَد مل ًثىلنٌد ط مل اث ددل ثزب يفدْ ددن د ل ثهد دهث ثتلثفد
ًثىل وَنثمل ًثىل ووَ مل ن ًعنى بن ٍيفنم ثىليف ْ اني ث
ث

ًثزب يفْ ً يفلذ

د د ايت ددل فٗ ددى ي ددٓ د يت نَد د مل ثزب يف ددْ ً ٌفريهد د ىل لثفد د ًثىل وَ ددنثمل

ًثىل ووَ مل ثىلت هُ بًٍٔ

.

ه ْث

ه اه  :ثىل يف َ ثتو ل:
ٍيفدده هددحث ث د ل ثألكثددل ًددٌَيً تاوددٌ ثشبه ددْ ثىليف ددْ ثىلددت أدده و ثزب يفددْ
ىل

د د ك د د بن ه ددحث ث د د ل ىل ددى اًع ود د

ًث

د ًأله َددْ هددحث ث د ل بنٌددعمل ايفددق ثزب يف د مل لثكددن ًداثعثمل

ىل يف َ ثتو ل ًثىل يف ثتو ل صب ل ًثه
ثزب يفددْ ىل

يفنٍ ددن ثىليف ددْ ا ددني ثزب يف ددْ
ُددْ

ثىل يف َ ًثىل دهعٍح ثىلدت أدٌ ادى

د بفددلثاث ًهَٗد مل ً ؤهو د مل ىل يت د ع ًثىلِددػ ع ىل ل د ل ًثىلنو د ٕ

ىل ددٌظاني ًثتيف ددني ىل يف د ني ًثىليف د ط ني ً أدده ثزب يفددْ هددحي ثشبه ددْ اث ددل
بً د د مل ثىل د ددهًث ً ع و د د ً ثىليفا د ددل

ثزب يفد ددْ ً ع و د د ُد دد ح ً و د د ٕ
ًثإل د مثمل ثىلاٌٍ ددْ ًثىلأِددريّ ًٍد ذىلد
ُايفده ًا هد دهث ًهد ٖل ثإليد
ىل ددلثغ ني

((ا ِد ل

ًددل د ثتد يف ني بً يددن

ثتد اددْ ً يتنٌىلٌ َد ثىل يف ددَ ثت اددٌعّ أدده و

دك د ل اعثه د و ثىلنظ َددْ بً ىل ددلثغ ني
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صبد د ل ددن صبد د ممل ثسبَد د ّ ثىل ددت ا د د ٌن دىلَود د ىل د ِ ددني
ىل

هٖني ثىللثغ ني

بً ىل ددلثغ ني
ذىل د
ح

يف ًُٕ هٍه ىل لثغ ني

حأ ددٌ

بً

يف حلفْ بً وندْ هٍدهّ

ػددَري و د عثمل حَ د و ثتونَددْ ًثىلانَددْ او د ح ظددلًذ ثىليف ددل دمثٕ

ك ددى ذب د ًل ثزب يفددْ أددهٍل ثشبدده مل ثىل يف َ َددْ ًثىل هعٍ َددْ ثىلددت د
مل هحي ثىلاٗ مل ثتد اْ

))(ثىل ل .)570 1997

ث

ً ددن ثألن ددٌثع ثىل يف َ َ ددْ ًثىل هعٍ َ ددْ ثىل ددت أ دده و
ثزب يفْ

ه ددْ ثىل يف ددَ ثتود د ل

ٍع ُ:

ب  -ثىلهعثهْ ثتو َْٖ ثىلنظ َْ.
ب  -ثىل يف َ ين ايفه.
ج  -اًعثمل ًالث

ونَْ ً دِِْ.

ا  -اًعثمل فنَْ ىل يف ل ثتولّ ًثىلانَني.
.

ي  -اًعثمل ي ْ شبه ْ ث
ه ايف  :ثمه ٌ عثمل ًثىلهعثه مل:

َد د ثزب يفد ددْ ا أد ددهٍ ثمه ٌ دد عثمل ًثىلهعثهد د مل يفد دده اد ددنّ نٌيَد ددْ
ثىل خهٍز ًثىل ادٌٍل ىل ؤهود مل ثىليف دْ ًثشب ُدْ

صب دد ل

بندٌثع طب ادْ داثعٍدْ ًفنَدْ

ً ونَد ددْ ٍأد ددٌ اود ددحث ثىليف د ددل به دد حّ ثزب يفد ددْ ثتد ِد ددني ًطب د ددربثمل ً يف د ددل
ثزب يفددْ دن ثزب يفددْ أددٌ ب(( أددهٍ ثمه ٌد عثمل ثىليف َددْ ىل ددوَٗ مل ًثىلٌددلك مل
ًثتؤهو مل ثسبيتٌ َْ ًثأله َْ ًهحث ىلدن ٍد دو دذث ثهد ٌي م ثزب يفد مل ح د مل
ثىلأا ي مل ثىلِن يَْ ًثىليف لثنَْ ًثىل

عٍْ ن ثشبربثمل ًثىلهعثهد مل ًي دم ي دٓ

َ ود د د )) (ايتد د د ع (( )234 2001دن د ح د ددْ ثىلا د ددلْ ألهد د د حّ ثزب يفد د د مل ىل يف د ددل
ك و ٌ عٍن بً ا حثني بً داثعٍني

ثتؤهو مل ثىليف ْ ًثشب ُْ ىل هًىلْ هٌ ًث ح

ًطدين ٍرت ددح ي ددٓ ثىلهًىلدْ ثىلأَد اددى ًهددن ثىل ٌدلٍيف مل ثىل م ددْ ىلهي ددى ً عكَددهي
ًي ددٓ ثزب يفددْ ثمه د
ه أٓ ؤهو ن عهندً ىل

اْ ىلددى ًًٓ د ك فددْ د يت ن و د
عهد مل ثىل أ َهٍدْ
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ًثىل اٌٍل ًغري اعّ ي ٓ دحهثت ثىل ػَري ثتنٌٌا
دن

بههثفو ًد لثٕث و ًبهد ىلَح

و )) (ثىل ل .)574 1997
دن ثزب يفْ اعّ ي ٓ ثىلأَ اوحث ث

ل ىلَى ي ٓ ثتو ٌٔ ثىلٌطين فأ ًىليتدن

ح ٓ ي ٓ ثتو ٌٔ ثإل َ ُ بً ثىليفد تُ ف دلٔ ثىلهعثهد مل ً أده ثمه ٌد عثمل دن
ن ي ل بً ثتٌ عكْ ثىلالاٍْ.

ل ثتٌ عكْ ثزب يَْ ا

فيف د ددٓ ثتو دد ٌٔ ثىلد ددٌطين أد دده ثزب يفد ددْ ثىلهعثه دد مل ًثمه ٌ دد عثمل ىل ؤهو دد مل
ًثىلأا يد مل ثسبيتٌ َددْ ًثشب ُددْ فاددُ ثىلأاد ع ثسبيتددٌ ُ د عي ثزب يفددْ اًعهد
ثىل خهٍز ًثىل اٌع

ؤهود مل ثىلهًىلدْ ثتد ادْ ف دث ً أدٌ ثزب يفدْ

ثىللٍ اِ

ادإ لثٕ ثىلهعثهد مل ثىلددت ود يه

ذبددهٍز ً ادٌٍل ؤهود مل ثىلهًىلددْ داثعٍدً ً ىلَدً

دن د ل بهد حّ ثزب يفدْ ًا ىل نودَ

ًفنَ ً ًذىل

د

ثأل ودنّ

ودٌٗىلُ د

ًثتؤهو مل ًثتيفنَني.
ب د د ثىلأاد د ع ثشبد د ْ ف ددإن ىل
ثىلهعثهد د مل ًثمه ٌد د عثمل

يف ددْ اًعثً كد د ريًث

صبد د ممل طب ا ددْ ك تٌد د عٍ ثىل

ًثم ِ د اٍْ حَددز و د نه ثزب يفددْ
ي َو دد

ه ددحث ثزب ن ددح حَ ددز أ دده
عٍ ددْ ًثىلِ ددن يَْ

ثىل هثٍددْ ي ددٓ يف ٌ د مل ُددخَخْ و د نه

د د ددلثٕ اعثه دد و ألِ ٌد ددلًع ح د ددٓ يتد ددٌن ثىلن دد ٖ ه دد َ ْ ًثىل أَد ددَ

ًثىل اٌٍل ُخَخْ تثل هحي ثتٌ عٍ ًهحث ٍيفين بنى م اده بن يتدٌن ىلدهٔ ثزب يفدْ
ددهعّ ي ددٓ ثىلدده ٌل

ثددل هددحث ثىليف ددل ًبن ٍيتددٌن ىلددهٔ به د حّ ثزب يفددْ ددربّ

ً يفلف د ددْ فنَ د ددْ ًي َ د ددْ ً د دد ايف و ىليت د ددل هٍ د دده ً ٌد دد عك و

ثت د ددؤ لثمل

ًثمه ٌ عثمل ً ال ثشبربثمل ضب ًَ ًد َ ًَ ًي تَ ً.
دن ثزب يف ددْ د د اعّ ي ددٓ ثىلأَد د ا ىلهعثهد د مل ًثمه ٌد د عثمل ددن د د ل ك َ ود د
ثتد اددْ ددث ً ك َددْ ثىلرتاَددْ و د اَ ثتٌ د عكْ

ثىلهعثه د مل ثىلددت و د يه

اددٌٍل ًذبهٍدده ثىليف َددْ ثىلرتاٌٍددْ ي ددٓ ود ٌٔ ثىلددٌطن ف ٌددرتف ددث ً
ًُد د ح ثت دده

أَددَ

مل ًثىليف َد د مل ًثتدل د د مل ىل نظد د ثىلرتا ددٌِ ً أ دده ثمه ٌد د عثمل

ثىل م ْ ىل اٌٍل هحث ىلنظ .
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ًك َددْ ثم ِ د ا د اعّ ي ددٓ أددهٍ ثىلهعثه د مل ًثمه ٌ د عثمل
ثزب ددهًٔ

صب د ل اعثهددْ
اد د ُ

ثتٌد د عٍ ثم ِد د اٍْ ً ددهٔ ظب حود د ددن يه ددى ًك ددحىل

ثىليت َ مل ثىليف َْ ًثتونَْ ًثإلنود نَْ د اعّ ي دٓ أدهٍ ثىلهعثهد مل ًثمه ٌد عثمل
صب ل ربِِو ن

ل به ح و ثت دِِني ًثت َنٍن.

ب د ي ددٓ ثتود ٌٔ ثإل َ ددُ ًثىليف ددُ فدإن ايفددق ثزب يفد مل ذثمل ثىلٌددولّ ثت َددنّ
ًثزبددٌاّ ثىليف ىلَددْ يفأدده ث ا َ د مل ًيأددٌا د

ؤهو د مل ً نظ د مل ًهَٗ د مل د عج

ثىلد ددٌطن اػد ددلا أد ددهٍ ثمه ٌ د د عثمل ًد د ددلثٕ ثىلهعثه د د مل ىل اٌٍله د د ًذبد ددهٍثو
ً أََ ودد ك دد أ ددٌ ايف ددق ثزب يفدد مل ا ٌدد َ بهدد ح و ي ددٓ ثىليف ددل دد عج
لثكددن ثه ٌد عٍْ ًحبثَددْ ود ه ْ نود

ثىلددٌطن

ه ددْ ث

د ثإل َ ددُ

ًثىليف تُ ًىل عهَل به ح و ا شبربثمل ثىل م ْ.
ث ن  :ثىللي ٍْ ثىلِخَْ:

ي اّ أدٌ ثزب يفد مل ثىليفلٍأدْ ا أدهٍ
ثىلِ ددخَْ ه ددٌثٕ ي ددن طلٍد د

و ٌ دداَ و ثىل يف َ َ ددْ بً لثكنهد د ثىلِ ددخَْ بً

ثتيف ددني ًثت د يف ني ًثت ددهعاني
ثىلِخَْ ىل

ده و ىل

د ً دن ذىلد

ثىللي ٍدْ

صب د ممل ثىلِددخْ ً أدده ثزب يف د مل ثشب ده مل

ىل الا ًثألهلّ ًث

.

جتـارب عر يـة يف قيام اجلامعات خبدمة اجملتمعـات  :ثه دم ثىلدهًل ثت أه دْ ًايفدق
ثىلددهًل ثىلن َددْ ا زب يف د مل ًهدديفم دو ذبوددني ثزب يف د مل ً اٌٍله د ددن د ل
جبٌاّ ه

ثمه

و ًي َ و ًطبل

ثىل ددهًل ثت أه ددْ ه ددْ ث
ًظبخم ظب حً ا هلًث
ىليتن ايفق ثزب يف مل
ا َد

ه دْ ث

ود فعا دم ايفدق ثزب يفد مل

د د اعهد د ىلَح طب ا ددْ اث ددل ثزب يف ددْ ً ع ود د

هحث ثزب نح.
ثىلهًل ثىلن َْ ًثىليفلاَْ نو ًث وم ذبهٍ مل ً ٌيت مل
د فودُ ًدن ك ندم وديفٓ دو ا َأدى اٌديتل بفٔدل ممد

هٌ ي َى ثآلن دم بنو ٌث ى ايفق ثىل خهٍ مل ًثىلِيفٌا مل ًثىلود َ مل ف مه د
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خبه ْ ث

ًدن ً ه فوٌ اٌيتل ٓيفَف هثً ًهحث م من

و ْ هًث خبه ْ ث

َ ثزب يف مل بن ويفٓ دو ا َ

ممل ًايتل ثأله ىلَح ثت يتنْ ًذىل
ثزب يف مل ً ن

ىل

ن ً ٌا

ن

ل اٌٍل ًذبوني كل ه
دد

كل

ه ْث

ل ثىلأٔ ٕ ي ٓ ثىلو َ مل ثتٌ ٌاّ

ًن ددحكل هند د دبد د عب ايف ددق ثىل ددهًل ثىليفلاَ ددْ
ثزب يف د د مل ًث

يف مل

.

ً ن هن فإن ي ٓ
ث

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

و.

و ًي َ و ًطبل

ثمه د د ا أٌٍ ددْ ثىليف ددْ ا ددني

د ددن د د ل ثشبد دده مل ثت َد ددنّ ثىلد ددت أد دده و ثزب يف د د مل

ك ٍع ُ:
يفْ ثت

- 1

ي ه ثىليفنٍن :بنٌعمل

(ي اّ ه ْ ث
جب يفددْ ثت د
ثتو ل
ثت د

يفْ ثت

ي ه ثىليفنٍن

ًثىل يف َ ثتو ل) ً يف رب ه ْ ث
ي دده ثىليفنٍددن دحددهٔ ثتلثكددن ثتو ددْ

يد 1418ه د

ًثىل يف َ ثتو ل
د ًثىل يف ددَ

ه ددْ ث

ثزب يف مل ثىلوديفٌاٍْ ىلأده بًىلدم ثزب يفد مل ثىلوديفٌاٍْ مد فَود

ي دده ثىليفنٍددن ه ددْ ث

د ًثىل يف ددَ ثتود ل ثه

يفدْ

دً ا ىلػدً فعنٌددٗم اود

ثىليف د اثمل ثتو د أ ْ ىل نظددَ كددل د ىلددى ُ د ْ ا ىليف ددْ اددني ث

د ًثزب يفددْ

ً ودديفٓ ثىليف د اّ دو ي ددل كددل د ددن ًددعنى ثىلنوددٌا ا د

ه د ٖل نٌثحَددى

ىً ا

َْ سب

 ددٌفري ا ددلث
ثتو ل

ن

ى ًذىل

ل:

صبد د ل ثشب دده مل ثىل يف َ َ ددْ ًثىل هعٍ َ ددْ ًا ددلث

ًيتل اًعثمل ًالث

ثىل يف ددَ

عهَ َْ اٌٍلٍْ ً هعٍ َدْ ىل ن َدْ ثىلأدٌٔ ثىل ٌدلٍْ

ا ت يتْ ي ٓ طب ف و ٌٍ مل عهَ دو  ,دٓد فْ دو أٌمود ً أدهٍ ثتود يهثمل
ثتونَْ ًثتو نهّ ثىليف َْ.
 نٌل ثىلثأ فْ ًثتيفلفْ ًثىلٌيُ ثىليف ُ ًثىل أين تد ف ا ي مل ث

.

 نظَ ثتؤ لثمل ًثىلنهًثمل ًثسب أ مل ً ًعً مل ثىليف ل ًنٌدل ثتيف ٌ دْ اٌثهداْ
ًه د ٖل ثإلي د
ث

ثتأددلًّٕ ًثتلَٖددْ ًثتو د ٌيْ اوددهذ نٌددل ثىلددٌيُ ثىليف د اددني بفددلثا

ا ىل يف ًن

ثزبو مل ذثمل ثىليف ْ.

هجلة األندلس للعلىم االجتواعية والتطبيقية

450

العدد العاشر الوجلد ( )5نىفوبر 3102م

د/شرف أحود الشهاري  ،د/زيد علي الغيلي

- 2

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

يفد ددْ ثىلن د د ح ثىلٌطنَد ددْ

يفد ددْ ثىلن د د ح ثىلٌطنَد ددْ:

ثزب يف مل ثىلت ثه م خبه ْ ث
ًثىلددحِ ددن

ف ود دداني د ددن

حَز بنٌعمل ( لكن ثشبه دْ ث

ىلددى أدده ثشبدده مل ثت َددنّ ىل

يفَدْ)

د ىلأدده بهوددم ثزب يفددْ 15

لكنث ي َ ًحبثَ ً همل شبه م ثىلا دْ ًث

د ثر دُ ًٍ .دؼ يدها ط دْ

ثزب يفددْ حددٌثىلُ  15000ط ىل د ًط ىل ددْ ٌدديتل ثىلا ىل د مل نو د ْ  %56ددن ث
ثىليت ُ .أٌ عه ىلْ

ددٌع

يفدْ ثىلن د ح ثىلٌطنَدْ كػريهد دن ثزب يفد مل ي دٓ ذبأَد

ثزب نح ثألك امُ ًثزب نح ثشبه ُ ث
 عفه ؤهو مل ث

يفُ .ن

ل ثإلهو مل ثىل ىلَْ:

ثر ُ ا ىليتا ٕثمل.

 ثشبدده مل ث

يفَددْ ثىلددت أدده و ثزب يفددْ ددن د ل لثكنه د ثىليف َددْ

ًثىل خثَْ.
 دذثيْ ٌُمل ثىلن ح.
 الندد

ثىل دد ال ثىلٌدد اُ مث ددلٍ :أ ددٌ ي ددٓ بهدد ي ثه ٔدد فْ ثىليفهٍ دده ددن

ثىليفن ُل ثىلٌ اْ ًثىلأَ اٍْ


و د د رت ه د ددْ ث

دد

يف مل ثر َْ ًثىليفلاَْ ًثىليف تَْ.

ث

ثزب يفد ددْ :ربِد ددّ ثزب يفد ددْ ٓ د د ن ا و د د

ثىل هعٍوددَْ و د رت ٍو د ٓ ه ددْ ث

د ًهددٌ ىليت فددْ ط ددْ ثزب يفددْ ً دده

بًك ددم ثزب يفددْ لكددن ثشبه ددْ ث

يفَددْ ا نظددَ ثىلا ددْ ثتو د ني

ثتو رت.
 ثىل ٌيَْ ث

يفَْ ً أهٍ ثمه ٌ عثمل ن

 ثتٌ د د د عكْ

ثتد د ددؤ لثمل ًثألنٌد د دداْ ثىلد د ددت أَ و د د د ؤهو د د د مل ث

( ثسب هث

ل ًه ٖل ثإلي

ثتد اْ.
ددد

 2006ثىلنم).

 - 3ثزب يفددْ ثألعانَددْ  :ثزب يفددْ ثألعانَددْ ددن ثزب يفد مل ثىليفلاَددْ ثىلددت ثه ددم
خبه ددْ ث
ه ددْ ث

د فأدده بنٌددعمل ددحث ثىلػددلا ( يت ددح ه ددْ ث
دد

أ ددلعث د

عٍد د ىل د ددلج (اًن افد د عه ددٌ ) ٍهعه ددى

ثىل يت ىلٌعٌٍي ا زب يفْ ثألعانًَْ .فده بُدهعمل ثزب يفدْ
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ا هدد ( يف َ دد مل ه ددْ ث
بهدهثذ ا دح ه ددْ ث

دد
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ثزب يف ددْ ثألعانَ ددْ) ً دده ح ددهامل ثىل يف َ دد مل
د م

د ً ود ثتيت دح حَدز بن يت ددح ه دْ ث

ٍأ ِددل اًعي ي ددٓ ثإلًددلثذ ي ددٓ ثت ا ددح ثتأددلع ًىليتددن بن طددم ثىل يف َ د مل ا تيت ددح
ثت ث ْ فَ ٍع ُ:

بٍٔ و ثإلًلثذ ي ٓ ه ْ ث

ب  -يأه ًعً مل ي ل ا ٌحْ ىلا ْ ثىلونْ ثألًو.
ثزب يف ددْ ػا ددٓ ٌٓ ددٌي مل طب ا ددْ ث ددل :ثتٌثطن ددْ ثىلهمألثطَ ددْ

ب -

ثزب يفُ ه ٌف ثىلا ىلح ثزب يفُ

ثزب يفْ ًث
ج  -ود د عثمل ثىل يف ددَ

ه ددْ ث

ود د عثمل ثم ِد د ل ًٍيت ددٌن حٔ ددٌع ه ددحي

دد

ثىلٌعً مل ث َ عٍ اٌيًَ ىل ا ْ.
ا  -ثإلي ن
ث

اهثٍْ كل فِل اعثهُ ين ثتٌ عٍ ثتيف دهّ
ًذبها

ثىلحِ ا

ثزب يفدْ شبه دْ

هحث ثإلي ن ط َيفْ ثتٌلًع ً يت ن ً عٍخ ناَحي ًثىليفها

ى ناَح ثتٌلًع ي ٓ بن ٍ أه ثىلا ىلح ىل يت دح ىل ود َل ثمسدى

ا تٌلًع ثىلحِ ٍلغح ثتٌ عكْ فَى.
هد د  -دعه د ل كٌددف اعمس د ٕ ثىلا ددْ ثىلددحٍن بظبددنًث ا ددح ه ددْ ث

د

نو ٍْ كل فِل اعثهُ دو ًحهّ ثىلأ ٌل ًثىل و َل(صب ى ثىليف هثٕ .)2002
- 4

يفْ ثىلأهٍى ٌٍهف ثىل ن نَْ :بحه ثألاًثع ثتو ْ ىل

اد رَ ثىلددحِ ددل

يفدْ هدٌ ثىل نث ود

اددى ًدبلاددْ ثزب يفددْ ثىلَوددٌيَْ ثىل ن نَددْ ددع ُ ددن د ل

ثتلكددن ثزب د يفُ ىل ِددخْ ثىليف ٖ َددْ ًث
ا د ىلا ىلَوددم ثىل لاددْ ثألًو

يفَددْ ًهددُ عكَدده ددحث ثىلددهًع ًهددُ

هددحث ث د ل; فأ ددى د ٕ لكددن طددح ثألهددن ن

ًغريي..
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يفَ ددْ

ًثشب دده مل ثىل ددت ٍأ دده و ثتلك ددن ثزبد د يفُ ىل ِ ددخْ ثىليف ٖ َ ددْ ًث
ثزب يفْ ثىل ن نَْ ي ٓ ثىلنخٌ ثىل ىلُ (هيفه ثىلهٍن :)22 2007
 - 1ثشبه مل ثىلا َْ.
 - 2ثشبه مل ثىل لٍَْٔ.
يَْ.

 - 3ثشبه مل ثم

 - 4ثشبه مل ثىلػحثَْٖ.
 - 5ثشبه مل ثىلٌ َْٖ ًثىلِخَْ.
تطبيــل خدمــة اجملتمــع يف اجلامعــات وواقــع التعلــيم اجلــامعي يف الــيمو  :ددل ثىلٌىلددٌج
وعىلْ ٌَُف ًث
ٍيفنددَين

ثىل يف َ ثزب يفُ ً ٌلاى دبدهع ثإلًد عّ بن ثألودٌذج ثىلدحِ

هددحي ثىلهعثهددْ ًهددٌ ثتو د وهذ اوددحث ثىل ٌُددَف هددٌ بوددٌذج ثزب يف د مل

ثىلَ نَْ.
ً ددن ثد بعٔ ٓددلًعّ ثىل يفددلا ىل يفٌث ددل ثىلددت بي ددم ا َد
ثىل ادلرت إلًدديت ىلَ مل ثىل يف ددَ ثزبد يفُ
ثتظ هل ثىلو َْ ىلٌث

ه ددْ ث

ثىلدٌطن ثىليفلاددُ ًربِددّ ثسبددهٍز يددن

ثىل يف َ ثزب يفُ ان ٌذج ىل هعثهْ هٌ ثزب يف مل ثىلَ نَْ.

 )1العوامل اليت أعاقت تطبيل خدمة اجملتمع يف اجلامعات اليمهية:
هن ف يٌث ل يفهاّ بهدو م ً دٌا ايفدق ثإلًديت ىلَ مل بً ثألم د مل
ثزبد يفُ

د

د

ثىل يف دَ

ثىلددَ ن ًثىلددت دبيفددل ددن يف زب ود ً ِددخَخو ب ددلث م ادده نددى ددن

ب ل يفنٍن ثىليف ْ اني ثزب يفْ ًث

ً ن بالم

ثىليفٌث ل

ٍ ُ:

 - 1نهعّ بً ًم ثىل ٌٍل.
 - 2ثنيف ددهث ثع د د
مهددَ

ضب ددٌٔ ًطلثٖد د ثىل ددهعٍى ثزبد د يفُ حب د د مل ث

يِددلن ثسب د ىلُ ثىلددحِ ٌٍددوه اددٌعثمل ود عيْ

صبد ل ثتيفلفددْ

اٌ ى ي ًصب ل يتنٌىلٌ َ ثتيف ٌ مل ي ٓ ً ى ثشبٌِْ.
 - 3اا ىلْ ل ُ ثزب يف مل بً ثىل ا ىلْ ثتأنيفْ ىل دل ني.
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 - 4ثتا ىل ددْ ثم

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

يَددْ اددعن خ ددل ثزب يف د مل ثتوددؤًىلَْ ًٓددلًعّ ٔددٌيو

ىلنظ ثىلل اْ ًثتو ٕىلْ ثإلاثعٍْ.
 - 5ثىلٔددػٌط مل ثم

ددهب

يَددْ ي ددٓ ؤهود مل ثىل يف ددَ ثزبد يفُ ىليتددُ ذبأد

ثىليت اْ /ثىلا ي َْ (ثشباَح .)251 2001
ًهَخ ًل ثىل حز هن ثإلً عّ ا

ِ ع دو ثىلو َ مل ثتٌ دٌاّ

ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ

ثىل ددَ ن ً ُ ددْ ثزب يفد د مل ًثىل ددت دده يفَد د ثزب يف ددْ ي ددن أ ددهٍ
ىل

ً ن ذىل

دده و

ٍع ُ:

ٓ - 1يفف ثىل ٌٍل ثزب يفُ.
ٓ - 2يفف وٌٍ ثشبه مل ثزب يفَْ.
 - 3ثألًٓ ع ثىليف َْ ًثتونَْ ىلأله ذ.
ٓ - 4يفف ثمه

ا ىل دخز ثىليف ُ.

 - 5ي ْ ثزب يف مل ثىلَ نَْ اػريه ن ثتؤهو مل ً ى يفهً ْ.
 - 6فأهثن ثىل ن فى اني ثزب يف مل يف َ َ ًداثعٍ ًفنَ ..
 - 7هنُ و ٌٔ ثىلنٌ ط مل ًثت اعثمل ثزب يفَْ.
ٓ - 8يفف ثتٌثٕ ْ اني طبل مل ثىل يف َ ثىليف ىلُ ًثح َ

مل هٌرت ثىليف ل.
ثزب يف مل.

 - 9غَ ب ثهرتث َ َ مل اٌٍل ً ن َْ بئ ٕ ث َْٗ ثىل هعٍوَْ
ٓ - 10يفف ثسب فن ىلهٔ بئ ٕ هَْٗ ثىل هعٍى.
 - 11كثلّ ثألي ٕ ثت أ ّ ي ٓ ي

ئٌ هَْٗ ثىل هعٍى.

 )2وســا ل و أدوات تةــاعد اجلامعــات يف تطبيــل خدمــة اجملتمــع مــو خــال تطبيــل ادارا
اجلودا الشاملة يف اجلامعات:
دن ثزب يفْ ثىلت و اَ ثىلأَ ا أٌٍْ ثىليف دْ اَنود ًادني ث
أددهٍ ثشبدده مل ثت َددنّ
ثزبٌاّ ثىلٌ ْ ن

ً د ٓ ث د ممل هددُ د

ل ثىل خوني ًثىل ادٌٍل تده

ثزب يفددْ ثىلددت ا د داثعّ
و ًي َ ود ًطبل

(( ًىلن ٍيتٌن مأهًع ثزب يف مل بن أٌ اوحث ك ى ي ٓ عبٌ هٍه
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نظَ و ن هٍه ن

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

كل بًٓ يو دو

ل د لثٕ ػَريثمل حعٍْ كثريّ

ندح :ديد اّ عهد بهدهثفو ي ددٓ عبدٌ بكثدل ودٌمً ًًٓدٌح ً)) (ايتد ع )235 2001
ً دن بهد ًهد ٖل داثعّ ثزبددٌاّ ثىلٌد ْ ًباًث ود
ك ري ي ٓ ا َ

ه ْث

ٍع ُ(ثىلن ع :)78 1989

 - 1ثىل هعٍح ًثىل يف َ ثتو ل
 - 3ثىلرتكَن ي ٓ ه ْ ث

ثزب يفد مل ثىلدت ود يه اٌدديتل

 - 2ثىل أََ ثىلحث ُ.
.

ثرب ذ ثىلألثعثمل.

 - 4ثتٌ عكْ

 - 5ثىل داَ ًثىل ٌ َى.

 - 6ثىلأَ اّ ثىلهمألثطَْ.

 - 7ح أ مل ثزبٌاّ ًعًح ثىلالٍ .

 - 8ثم ِ ممل.

 - 9ثتيت ف مل ًثسبٌثفن.

 - 10ثىل يف ًن اني ثىلأَ اثمل ًثىليت َ مل.

 - 11ثىل هٍه ًثىل خوني ثتو ل.

 َ - 12ي ثزبٌاّ اِاْ اًعٍْ.

 - 13ثميرتثذ ا ألاثٕ ثىلايف ل.

 - 14ثىلل ٍْ:ثىلثأ فَْ.

 - 15ثتأ عن مل ثىل هٍهٍْ.

 - 16ثىل يت ل

ثىليف ل.

 - 17داثعّ ثىليف َ مل ًثىل خوَن مل.

 - 18ثتن فوْ

ثزب يف مل ثأل لٔ.

 - 19ا َ ثىل ايتري ثتن ظ .

 - 20لث ْ ً ٌكَه ثزبٌاّ.

دن د

ثألاًثمل و ددْ ددهًث اٌُدداو آىلَ د مل ً يف د ٍري إلاثعّ ثزبددٌاّ ثىلٌ د ْ

ثزب يف د مل ًهددُ يف د ٍري ً د ْ ً نٌيددْ ً ددهٍلّ ا ىلدده ٌل

ثتن فوددْ دذث د

ط أم ًعً ح ا َأو ً ٌا و .
داثعّ ثزبددٌاّ ثىلٌ د ْ ددن د ل د

ًايفددق ثزب يف د مل ثت أه ددْ ظبخددم

ثآلىلَ مل ًثتيف ٍري ألن هحي ثتيف ٍري ًثآلىلَ مل ميتن َ هدو ًثىل عكده دن ٌا ود
اِاْ و لّ ًاًعٍْ ن ب ل ثىلٌٌُل دو ثىل خوني ًثىل اٌٍل ثتو لٍن.
 )3آلية تطبيل خدمــة اجملتمع يف اجلامعات اليمهية:
ٍن ى ثىل حث ن دو بن صبلا ثىلدهيٌّ مهد دهث نظد فيفد ل ً َده م ٍيتادُ دذ م
اه ن ا َ هحي ثىلهيٌّ ي ٓ بعا ثىلٌث

ًىليفل بالم

ٌٍث ى هحي ثىلهيٌّ ثىلدت

ن امل او ايفق ثزب يف مل ثىليفلاَْ هُ آىلَْ ثىل ا َ ًٍأرتح ثىل حز ثآلىلَدْ ثآل َدْ
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ىل ا َ
ًث

ه ْث

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

ثزب يف مل ثىلَ نَْ ن ب ل يفنٍن ثىليف ْ اني ثزب يفْ

.

 )1دنٌد د ٕ ا دد ع بً لكد ددن عَٖود ددُ شبه ددْ ث
ًالٖ هْ ًمٍل ثىل يف َ ثىليف ىلُ

ًمثعّ ثىل يف د ددَ ثىليف دد ىلُ

دد

ثىلهًىلْ.

ٍ )2يتدٌن ددحث ثىلأاد ع بًثتلكدن فددلًع بً ي د اثمل ممث دْ ىلددى
ي ٓث ِل
)3

ًل يفى ك هٌ

ايفق ثزب يف مل ثىليفلاَْ ًثأل ن َْ.

نم هحث ثىليف اّ بً ثتلكن ُد حَ مل ًثهديفْ
ثتلثكن ٌثعا ىلَدْ

ثزب يفد مل ًٍيتددٌن

صبد ممل يدهّ ً يتدٌن دحي
د ً أدهٍ

ُدْ اود ىل د يتن دن داثعّ بي

ده و

ا ىلٌيتل ثتا ٌب.
 )4نٌددع

كددل ك َددْ نَ اددْ بً داثعّ

ثتلكن ثتد ّ خبه ْ ث

د

ُددْ خبه ددْ ث

د ثىليف د اّ بً

ً لف ىلى ثىل أ عٍل ثىلهًعٍْ.

 )5ايفَددل ثىل ددٌثمن اددني ددهبِ ثىلثددٌثب ًثىليفأ د ب

أددهٍ ثشبدده مل ىل

د

ً يفنٍن ثىليف ْ يفى.
 )6يتددٌن هددحي ثىليف د اثمل بً ثتلثكددن

ثزب يف د مل ن ددْ الف د أ د عٍل اِ د ْ

اًعٍددْ يددن ي ددو دو ثىلأاد ع بً ثتلكددن ثىللَٖوددُ اددٌمثعّ ثىل يف ددَ ثىليفد ىلُ د
ايفْ هحي ثىل أ عٍل ًثىل ه َ فَو .
 )7اندد ٕ نظدد ىل يت فدد مل ًثرا ددنثمل ًاٌ دديتل ه ددنٌِ ىل
يف ه ًاهع ْ

َنّ به ىلَح ه ْ ث

يفدد مل ًثىليت َدد مل ثىل ددت

ًعااى ا زب يفْ.

نش ا التعليم العالي يف اجلمهورية اليمهية وتطور وأهداه :
بًم  :نٌعمل ثزب يف مل ثىلَ نَْ ً اٌعه :
ك نم ثىلَ ن ضبلً ْ ن ثىل يف َ ثىليفد ىلُ ثسبدهٍز ادل دن ثىل يف دَ ثىليفد
ثٌعّ 26ه
ذىل

رب1962

ثسبني ادهبمل ثىلدَ ن

ثىلٌ ل ً دل ثمهد أ ل يد 1967
ٌهدَ ًثن ٌد ع ثىل يف دَ ثىليفد
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دنٌدد ٕ ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ نظ ددلث ىل خ ددْ دىلَ ددى ًىلٌَثك ددح

طبل مل ثىل يف َ ثىليف .
ك د د ً دديفلمل ًمثعّ ثىلرتاَ ددْ ًثىل يف ددَ
ثىل يف َ

ُ ددنيف ٕ ًي ددهن ا إل د د ل ثت نثٍ دده ي ددٓ

ثتلح ني ثأله هَْ ًثىلث نٌٍدْ ًبُد خم

ًداثعٍددني لاددٌٍني ىل ددهعٍى
ك نم

د

ح دْ هدْ دو يف دني

ثتددهثعي ك د بن ايفددق ؤهو د مل ثىلهًىلددْ

ح ْ دو كدٌثاع دِِدْ ىل يف دل فَود ادهم دن ثمي د ا ي دٓ غدري

ثىلَ نددَني ف ددهب ثىل د ايتري ًثإليددهثا إلنٌ د ٕ ك َددْ ىل يف ددني
ٌىلَ د د ن ربد ددلٍ ثتيف د ددني ثتد ددؤه ني ىل د ددهعٍى

ًيد ددهن

كددل ددن ُددنيف ٕ

ثتد ددلح ني ثأله هد ددَْ

ًثىلث نٌٍْ.
ًك نم ه ن ثىليت َ ن ثىل ن ف خ يد  1970ه د ثىلندٌثّ ثألًو إلنٌد ٕ كدل
ن

يفت ُنيف ٕ ًيهن ثد ٌثىلدم ثف د ح ثىليت َد مل ًثأل ود

ثزبد يف ني دو

َ ثىلٌحهّ ثت عكْ ي . 1990
يف د مل ب ددلٔ حيتٌ َددْ ًبه َددى

ًايفدده ذبأَ د ثىلٌحددهّ ثت عكددْ مت دنٌ د ٕ يددهّ
ي ٓ و ٌٔ ثىلدَ ن ك دى ًُدل يدهاه دو ثآلن ()28
حيتٌ َْ دو ي )18( 2009

يف مل به َْ .

حث ادهبمل ثزب يفد مل ثأله َدْ
يفْ به َْ ي  1992ث
ثىليفد د 2009دو ()17

يفدْ نود ()10

يفد مل

ثىلدَ ن ايفده ثىلٌحدهّ ثت عكدْ حَدز بنٌدٗم بًل

ا دنٌد ٕ ثزب يفد مل ثأله َدْ ح دٓ ًُدل يدهاه

يف ددْ دٓد د فْ دو ك َد د ني ريٍد د ني ذب ددٌِ ثزب يفد د مل

ثشب ُْ ي ٓ(  ) 66ك َْ نظلٍْ ًي َْ .
ًثىلددهع مل ثىل ددت نخودد ثزب يفدد مل ًثىليت َ د مل ثسبيتٌ َ ددْ ًثأله َ ددْ ه ددُ  :اع ددْ
ثىلها ٌ ثت ٌه تهّ هن ني ًاع ْ ثىل يت ىلٌعٌٍي تهّ بعا هنٌثمل
ثإلنو نَْ ًثم

يَْ ً ن مخى دو هم هنٌثمل

ثىل دِِد مل

ربِِ مل ث نههْ ًثىلاح

ثىل ٌددلِ ًثىلِددَهىلْ ًطددح ثألهددن ن ًاا ددٌ ددعهَ ُ ايفدده ثىل يت د ىلٌعٌٍي تددهّ هددنْ
ًاا ٌ ي ىلُ تهّ هن ني ًاع ْ ثت و ري ًثىلهك ٌعثي
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(ٌٍٓ )27م نٌعّ ً اٌع ثزب يف مل ثسبيتٌ َْ ىليف 2009 - 2008
هنْ

يها

ثىل عهَى

ك َ مل

1

يفْ ُنيف ٕ

1970

18

115

2

يفْ يدهن

1970

20

110

29070

3

يفْ يفدن

1994

12

86

27358

725

4

يفْ ثسبهٍهّ

1995

13

50

16746

550

5

يفْ دا د

1996

8

49

10529

389

6

يفْ ذ ع

1997

13

56

15395

627

7

يفْ حٔل ٌمل

1997

13

37

9994

666

8

يفْ ي لثن

2007

7

35

23353

237

104

248

206052

6880

يها ثإلن ت نو

64194

1160

نو ْ ثإلن ت

%31 2

ثه ثزب يفْ

ثإل

ىلُ

يها ب و

يها

ثىل هعٍوَني مين+

ثىلا ب

غري مين

73607

2067
1619

ددن د د ل ثزب ددهًل ثىلود د ا ثشبد د ْ ا َ ند د مل يد د  2009/2008ظب دده بن ي ددها
ثزب يف مل ثسبيتٌ َْ ()8
ثت اليْ دن

يف مل ًايفه ذىل

ف خم

يفدْ ذ د ع ف خدم يد ً 2009

يف ن:

يفْ ثىل َٔد ٕ

يفدْ ح دْ ثت اليدْ دن

يفدْ

ي لثن ف خم ي . 2010
ًظبه بن يها ثىليت َ مل

ثزب يفد مل ثسبيتٌ َدْ ( )104ك َدْ ذب دٌِ ي دٓ ()248

و فَو ( )206052ط ىلح ًط ىل ْ.
ًظبدده بن د

د ىلُ بئ د ٕ هَٗددْ ثىل ددهعٍى ً و د يهٍو

ثزب يف د مل ثسبيتٌ َددْ

(من ددَني ًغ ددري من ددَني) ا ددؼ ( )6880ئ ددٌث ددنو ( )723ئ ددٌث غ ددري من ددَني.
ًىلحىل

فإن هَْٗ ثىل هعٍى ً ود يهٍو ثىلَ نَدٌن فأد

ثزب يفد مل ثسبيتٌ َدْ

ا ؼ ( )6157نو ( )5096ذكٌع ً ( )1061دن ت.
ك ٌٍ ل د

ىلُ هَْٗ ثىل دهعٍى ثتود يهّ ( هعهدني ً يفَدهٍن) يدها ()1478

ئٌث ٌفهٍن ىلهعثهْ ثت و ري ًثىلهك ٌعثي
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ًدبددهع ثإلًد عّ بنددى ٌ دده دو

نددح ثزب يفد مل ثسبيتٌ َددْ (ثىليفٌددل) ٌ دده بٍٔد

يف مل به َدْ ًيدهاه دو ثىليفد )16( 2009 /2008

يفدْ ًفَود ( )64ك َدْ ً

( )255و ً فَود ( )68775ط ىلدح ًط ىل دْ ثإلند ت دنو ( )16748ط ىل دْ انود ْ
. %24 4
ًا ددؼ د

د ىلُ بئ د ٕ هَٗددْ ثىل ددهعٍى ً و د يهٍو

ثزب يف د مل ثأله َددْ ىل يف د

 2009/2008ا ددؼ ( )1940ئددٌث ددنو ( )1744ذكددٌع ً( )196ددن ثإلن د ت انو د ْ
( )%906(ً )%9004ي ٓ ثىل ٌثىلُ (ث
هًل ع

ى ثألي ٓ ىل د ثىل يف َ .)81- 66 2010

(ٌٍٓ )27م اٌع ثزب يف مل ثأله َْ ىليف 2009 - 2008

ثه ثزب يفْ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هنْ

يها

ثىل عهَى

ك َ مل

1992
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1996
2003
2004
2004
2006
2997
2007
2008

يفْ ثىليف ٌ ًثىل يتنٌىلٌ َ
يفْ ثإلم ن
ثزب يفْ ثىلَ نَْ
يفْ اثع ثىليف ٌ ثىلٌليَْ
ثزب يفْ ثىلٌطنَْ
يفْ ه ع
يَْ
يفْ ثىليف ٌ ثىل ا َأَْ ًثم
يفْ ثألحأ ذ
يفْ ثت يتْ بعًٔ
يفْ ثألنهىلى ىل يف ٌ ًثىل أنَْ
يفْ ثتو أ ل
يفْ ثىليف ٌ ثسبهٍثْ
ثزب يفْ ثىل ن نَْ ثىلهًىلَْ
يفْ ثىليفلاَْ ىل يف ٌ ًثىل أنَْ
يفْ آمثل ىل يف ٌ ًثىل يتنٌىلٌ َ
يفْ ثىلَ نَْ ثألعانَْ
ثإل ىلُ
يها ثإلن ت نو
نو ْ ثإلن ت
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يها

يها
بو

ثىلا ب

5
4
4
4
6
5
4
5
5
3
3
2
4
4
2
4

49
15
22
4
24
20
19
10
18
8
12
9
22
6
6
11

28807
4581
8660
1117
8463
6060
1176
1204
1856
1324
2414
1511
557
224
217
604

64

255

68775
16748
%2404
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د ددن دد ل ثزبد ددهًل ثىلو دد ا ثشب دد ْ ا َ ن دد مل ي دد  2009/2008ظبد دده بن يد ددها
ثزب يفد د مل ثأله َ ددْ ()16

يف ددْ ًايف دده ذىلد د

يف ددْ اثع ثىلود د ) يد د

ف خ ددم (

. 2009
ًظبه بن د

ىلُ بئ ٕ هَْٗ ثىل هعٍى ً و يهٍو

ثزب يف مل ثأله َْ ىل يف

ثزب د د يفُ  2009/2008ا د ددؼ ( )1940ئد ددٌث د ددنو ( )1744ذكد ددٌع ً( )196د ددن
ددى ثألي ددٓ ىل داددَ ثىل يف ددَ

ثإلند ت انود ْ( )%906(ً )%9004ي ددٓ ثىل ددٌثىلُ (ث
.)81- 66( 2010
ًٍ حظ ي ٓ ثزب يف مل ثأله َْ
 )1هم
)2

يف مل به َْ دب عٍْ ن بههثفو ثىللام ًثإله ث ع .
يف ن به َ ن ريٍ ن (

فَو

ٍ ُ:

صب ن اهي

يفْ ثإلم ن +

يفْ ثألحأ ذ) ثىلهعثهْ

ن بهل ثشبري ً لكنثن ي ٓ ثىليف ٌ ثىلٌليَْ .

 ٌ )3ه دٓ فْ دو ثزب يف مل ثأله َْ ك َ ن ريٍ ن صب نَ ن ه :
ب – ثىليت َْ ثىليف َ ىل ألآن ثىليتلٍ

ً أله ُنيف ٕ .

ب  -ك َْ ثىليف ٌ ثىلٌليَْ ً أله ثسبهٍهّ .
 )4كل ثزب يف مل ثأله َْ أله ثىليف ُ ْ ُنيف ٕ يهث ثزب يفْ ثىلٌطنَْ
أله يفن ً

يفْ ثألحأ ذ أله حٔل ٌمل /هٌَٗن.

ث نًَ :بههثذ ثزب يف مل ثىلَ نَْ ً عكَهه ي ٓ ه ْ ث

:

ودهذ ثزب يفد مل ثىلَ نَدْ اٌدديتل يد دو نٌددْٗ دٌثطنني

ودديتني ايفأَدده و

ثإلهد

َْ ند ني ىلددٌطنو ًب د و

د خ ني ا تثددل ثىليفلاَددْ ثإلهد

َْ ثىلود َْ

ا يف ددني ي ددٓ ددلثت ب د د و ًحٔد د عث و يف ددنٍن او د د ً د د ا يفني ىل هد د ا اّ
ثىلٌثيَْ ًثإلف اّ ن ثسبٔ عّ ثىليفلاَْ ثإله

َْ ً دن ثىلدرتثت ثسبٔد عِ ثإلنود نُ

د لثٕ ثىل خٌت ثىليف َْ ً ٌ َيفو ً ٌ َوو شبه ْ ث

ىل و ه ْ

ثتيف عذ ًثىليف ٌ ًثآلاثب ًثىلانٌن ً ٌثَ ثىللًثا ثىليف َْ ًثىلثأ فَْ
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يف ل ثزب يفد مل اٌ دى د ْ ي دٓ

ًث َٗ مل ثىليف َْ اث ل ثىل ا ً ع و  .ك
ذبأَ ثألههثذ ثىل ىلَْ:

 )1د ح ددْ ف ددلْ ثىلهعثه ددْ ثت دِِ ددْ ًثت يف أ ددْ ىل اد د ب
ثتد اْ

َْ مح َ

َد د اٍن ثتيفلف ددْ

مل ثىل ا ن ثىل دِِ مل ًثىلانَني ًثشبربثٕ....

 )2ثىليفن ٍْ ا ىل ػْ ثىليفلاَْ ً هعٍوو ً اٌٍله ً يف َ ثه يف
ً يف َ َ ددْ

طب ددف صبد د ممل ثتيفلف ددْ ًثىليف ددٌ ًذىلد د

ثسبٔ عِ ىل يف نُ ًثىلأَ ًثأل
)3

رت سبٔ عّ ثإله

اددٌٍل ثتيفلفددْ اددإ لثٕ ثىل خددٌت ثىليف َددْ

ك ػدْ ي َدْ
ا ي عهد د ثىلٌيد د ٕ

ًعه ىل ى.

طب ددف صب د ممل ثتيفلفددْ هددٌثٕ

ي ددٓ ثتو د ٌٔ ثىلاددلاِ ب ثزب د يُ ً ٌ َوو د شبه ددْ ثح َ د مل ث

د

ً ا ثىل ن َْ.
 )4ثمه د د ا ن َ ددْ ثىل أنَ ددْ (ثىل يتنٌىلٌ َد د ) ً اٌٍلهد د ًثمهد د ا اّ نود د
اٌٍل ث
)5

.

ٌد َ حلكدْ ثىل دعىلَف ًثىلرت
ثىلرتكَن اٌ ى

 )6ثإلهو

دْ ًثىلنٌدل

طب دف صبد ممل ثتيفلفدْ د

ْ ي ٓ ثىلرتثت ثىلَ ين.

ع ُ ثآلاثب ًثىلانٌن ً أه ثىليف ٌ .

 )7د د ا ثتن د ك ثألك د امُ ثتو د يه ي ددٓ حلٍددْ ثىلايتددل ًثىل يف د ري ًثىلنٌددل م د م
ٍ يف عا
)8

ثإله

ً َ ى ثىلو َْ ً ث ى ثىليف َ .

أٌٍددْ ثىل ددلًثا ا ددني ثزب يف د مل ًثتؤهودد مل ثىليف ددْ ًثشب ُددْ

ثىلدد ا مدد

ٍيتاددل ثىل ا يددل ثت د ال ًثىل ند ٕ ىل يفد عذ ًثشبددربثمل ًثتددٌثعا ًثتٌد عكْ ثىلددت
يتال ثإلهو ثىلايف ل
)9

دحهثت ثىل ن َْ ثىلٌ ْ

ٌثَ ثىللًثا ثىليف َْ ًثىلثأ فَْ

ثىل ا.

ثزب يف مل ًث َٗد مل ثىليف َدْ ً لثكدن

ثىل خددٌت ًثىل ا ددٌٍل ثىليفلاَ ددْ ًثأل ن َددْ مدد ٍودد يه ي ددٓ ا ددٌٍل ثزب يفدد مل
ثىلَ نَْ ً يفنٍن يت ن و .

هجلة األندلس للعلىم االجتواعية والتطبيقية

461

العدد العاشر الوجلد ( )5نىفوبر 3102م

دور التعلين العالي في خدهة الوجتوع في الجهوىرية اليونية

د/شرف أحود الشهاري  ،د/زيد علي الغيلي

 )10أددهٍ ثىلهعثه د مل ًثمه ٌ د عثمل ثىلانَددْ ًثت دِِددْ تد ددف ب وددنّ ثىلهًىلددْ
ً ؤهو و ثىليف ْ ًثتد اْ.
اٌٍل ثىلوَ ه مل ًبه ىلَح ثىليف ل

ؤهود مل ثىلهًىلدْ ًب ون ود

 )11ثتو ه ْ

ًثىلأا يني ثىليف ًثشب ْ ً أهٍ ثىلن ذج ًثىل

عب ثت يتلّ سبدل ثتٌد كل

ثتد اْ.
 )12عف دد كا دد ّٕ ثىليف دد ني
ًثشبد د ْ ًذىلد د

ؤهو دد مل ثىلهًىلد ددْ ًب ون و دد ًثىلأا دد يني ثىليف دد

ددن د د ل ثتود د ه ْ

ثإلي ددهثا ًثىل عهَ ددل بثند د ٕ

ا ددلث

ثشبه ْ (ًمثعّ ثىلٌؤًن ثىلأ نٌنَْ .)6 2010
 )13ددن د ل د

ثألهددهثذ ظبدده بنو د بكددهمل ي ددٓ ه ددْ ث

ث د ممل ىليتددن ي ددٓ ثىلٌث د ثىليف ددُ ًثشبه ددْ ثم
ذبأَأو ف

مل ٍ ى ن ثزب يف مل

يَددْ ن حددظ ٓدديفا
كثل ود ً ندٌع ربِِد و

دم ثىل يف ددَ ثىل أ َ ددهِ ب د د أ ددهٍ ثشب دده مل ىل
ٓيفَف هث ث

د

د د ً ؤهود د ى فو ددٌ

يَ ًث ِ اٍ ً ن ٌٍ .
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اخلامتـــــة :
به ثىلن ٖ ; ىلأه ٌُل ثىل حث ن ن
 )1دن ىل يف َ ثىليف ىلُ اًعث و
 )2به َد ددْ اًع ثزب يف د د مل

ل ثىل خز دو يها ن ثىلن ٖ به ى
ه ْث

ه د ددْ ث

ًحل ٌ ك ى
يَ د د ًث ِ د د اٍ

د د ً ن َ د ددى ث

ً يف َ َ
 )3ذبهٍدده به د ث د ممل ثشبه َددْ ثىلددت ميتددن بن أدده و ثزب يفددْ ىل
ًثىلت ٌث ثىليف

مل اني ثزب يف مل ًث

د

ثىلَ ن ً نو :

 ثتد ددؤ لثمل ًثىلند ددهًثمل - .ثر ٓد ددلثمل ثىليف د ددْ ًثشب ُد ددْ - .ثمح ا دد ممل
 -ثىل خدز ثىليف دُ

ا تن ه مل ثىليف ْ- .ثشبده مل ثإلعًد اٍْ ًثىل ٌيٌٍدْ.

ثزب يف د د مل ثىلَ نَد ددْ- .ثتلثف د د ًثىل ود ددوَ مل ثزب يفَد ددْ - .ثىل يف د ددَ
ثتو ل - .ثمه ٌ عثمل ًثىلهعثه مل- .ثىللي ٍْ ثم
 )4ذبهٍه به ثىليفٌث ل ًثأله ب ثتٌ دٌاّ

يَْ ًثىلِخَْ.

ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ

ثزب يف د مل ًثىلددت دده يفَ د ثزب يف ددْ يددن أددهٍ

ثىلدَ ن ً ُدْ
د ً ددن

دده و ىل

ذىلد ٓ :ديفف ثىل ٌٍدل ثزبد يفُٓ - .ديفف ودٌٍ ثشبده مل ثزب يفَددْ– .
ددلاِ ثألًٓد ع ثىليف َددْ ًثتونَددْ ًثم ِد اٍْ ىلألهد ذ ثزبد يفُٓ - .دديفف
ثمه

ا ىل دخز ثىليف ُ - .هنُ و ٌٔ ثىلنٌ ط مل ًثت اعثمل ثزب يفَْ.

ٓ )5يفف ثتٌثٕ ْ اني طبل مل ثىل يف َ ثىليف ىلُ ًثح َ
 )6ث رتثح آىلَْ و يه ي ٓ ا َ

ه ْث

ً ٌثَ ثىليف ْ اني ثزب يف مل ًث

مل هٌرت ثىليف ل...

ثزب يف مل ثىلَ نَْ ً يفنٍدن
ثىلَ ن.
يف و دد خبه د ددْ ث

 )7دٍد ددلثا ايفد ددق ثىل دد عب ثىليفلاَد ددْ ثىلد ددت ثه د ددم

دد

ىل ه ا اّ نو زب يف ن ثىلَ نَْ..
 )8ذبهٍه ثىلٌهد ٖل ًثألاًثمل ثىلدت ود يه ثزب يفد مل
ًثىلت ن به و ا َ داثعّ ثزبٌاّ ثىلٌ ْ
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ثزب وٌعٍددْ ثىلَ نَددْ ً اددٌعي ًبههثفددى

 )9ثىل يفددلذ ي ددٓ نٌددعّ ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ

..

ثىلت ؤكه نظلٍ ي ٓ ه ْ ث

التوصيات واملكرتحات:
به ثىل ٌَُ مل ًثتأرتح مل ثىلت ٌُل دىلَو ثىل حث ن ن

ل ثىل خز ٍع ُ:

 ذبٌٍل اًع ثزب يفد مل ثىلَ نَدْ دن اًع أ َدهِ بد ّ ا ىل دهعٍى فأد دو
اًع يت ل ٍو بٍٔ ا ىل خز ثىليف ُ ً ه ْ ث
 مٍ د اّ ثىلددٌيُ ماوددٌ
ثىليف ني

ه ددْ ث

د

هحي ثتؤهو مل ًذىل

ن

 ثىلرتكَددن ي ددٓ داثعّ ثزبددٌاّ ثىلٌ د ْ
ث لٓ

...
َ د

ؤهو د مل ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ
ل ثىلنهًثمل ًثتؤ لثمل ...

ؤهو د مل ًمثعّ ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ ددن

ين ُل ثىلنظ ثىلرتاٌِ ايت فْ ٌثن ى ًين ُلي

 ثىلددلا اٌ دديتل د ا ًذبأَدد

د اني ثزب يفدد مل ًي َ د مل ثىل ن َ ددْ

ك ف ددْ

ث د ممل ًثىلأا ي د مل ًذبٌٍ ددو دو فيفددل ٍ ػ ػددل دو ُ د ح ثىلددنظ ثىلرتاٌٍددْ
ًعااو ا إلن ج اٌيتل يأ نُ فيف ُ
 ثىليف د ددل ي د ددٓ ثمه د د ا ىل خد ددز ثىليف د ددُ

ثزب يف د د مل د ددن حَد ددز د ددٌفل

ثإل يت نَ د مل ثت اٍ ددْ ًثىل ٌددلٍْ ثىل م ددْ ىل خددز ثىليف ددُ ًد د ا ثتندد ك ثت ٖدد
إلط رت ثىلا مل ثإلاهثيَْ


ثزب يفْ
دد

ايفَ ددل ً ٌثَد د ثىليف ددْ ا ددني ثزب يفد د مل ًث
طب ددف ثىلايف ىلَد د مل ا ألنٌ دداْ ًثتود د ه ْ
فيف ىلْ ًف م ثزب يف مل ب

ث

طب ددف ثتن هد د مل ود د ه ْ

ًثمح ا ممل ًيأه ثىلهًعثمل ًثىلنهًثمل.

 ث ددرتثح د ددلثٕ اعثهددْ ند ًل و د ه ْ ثزب يفددْ
ً وْ نظل بفلا ث

ث

ددن د د ل ثتٌد د عكْ

ٌثَد ثىلِ د ْ اَنود ًاددني

ًثىلا ْ

 ث رتثح د لثٕ اعثهْ ىل يفٌ مل ثىلت ذبه ن دظب ح ثزب يفْ
ي

و ا

ٌثَ

ًًٓ ثسب ٌل ثتن ه ْ .
ًث نوعل ثىل ٌفَ ًثىلوهثا
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قا مة املراجع
 )1ا ي د د ا ي ددُ ه ددٌا :ثىل يف ددَ

 ُ 7ددنيف ٕ :يت ددْ

ثزب وٌعٍ ددْ ثىلَ نَ ددْ

ثإلعً ا . 2003
 1ا ٌ  :اثع ثىلأ

 )2ايت ع ي ه ثىليتلٍ  :حٌل ثىلرتاَْ ًثىل يف َ
 )3ثىل ددل هدديفَه ًآ ددلًنٌ :ثيدده ثىل ددهعٍى

ثزب يفددْ

. 2001

 1ي ّ د ن :اثع ثىلايتددل

ثألعان . 1997
 )4حون ب ريّ ضب ه ي ُ بمحه :عبٌ ٌثَد ثىليف دْ ادني ثزب يفدْ ًث

د

ًث ٖ ثتؤ ل ثىلرتاٌِ ثىلود اي ( ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ ً ا د مل ثىل ن َدْ :نظدلّ
يفْ ثىل خلٍن ك َْ ثىلرتاَْ ث

و أ َْ) صب ْ ثىل خلٍن

ده ثألًل

. 2007
 )5ثشباَ د ددح بمح د دده :ثإلاثعّ ثزب يفَ د ددْ (اعثه د ددْ حهٍث د ددْ)

 1ثألعان :دعا د دده

ؤهوْ مح اّ . 2001
 )6ثشبَد د

ضب دده

أََ َْ يتْ ثتيتل ْ

َ ددل :ثزب يفد د مل ثإلهد د

َْ اعثه ددْ و ددخَْ ذب َ َ ددْ

1414 1/هد . 1994

 )7هدديفه ثىل دهٍن ضب دده ددنري :ثزب يفددْ ً ه ددْ ث
ٌثَد د ثىليف ددْ ا ددني ثزب يف ددْ ًث

د دب د عب ىل ن نَددْ عبددٌ

د د ًثد د ٖ ثت ددؤ ل ثىلرتا ددٌِ ثىلود د اي

(ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ ً ا دد مل ثىل ن َ ددْ :نظ ددلّ ودد أ َْ) صب ددْ ثىل خ ددلٍن
يفْ ثىل خلٍن ك َْ ثىلرتاَْ ث
 )8ه ددال ضب ددٌا :دن

َد د ْ ث

دد

ه ثألًل . 2007
ددهّ ثت يت ددْ ثىليفلاَ ددْ ثىلو دديفٌاٍْ

1/

1404هد . 1984
 )9ثىلو د د ا ن فود دده اد ددن ه د د ا ن :ثت ا د د مل ث َيت َد ددْ ًثىل نظَ َد ددْ ىلٌد ددلثكْ
صب يفَْ ف ي دْ ثت أدٓ ثىليفلادُ ثىلثد نُ ىل رتاَدْ ًثىل يف دَ (ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ:
عٍ:ددْ و د أ َْ) يت ددح ثىلرتاَددْ ثىليفلاددُ ىلددهًل ثشب ددَ ثىللٍ د ا ؤهوددْ
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رب  1-بك ددٌال

ثىلايت ددل ثىليفلا ددُ ا ددريًمل  ً 27- 24دديف ن ثتٌثفد د  28هد د
. 2005

ً نظَ ى يفوه ثإلاثعّ ثىليف ْ ِل (ا مل).

 ُ ًٌ )10ي ه ثتنيف  :ن َْ ث
 )11ثىلٌ ددَدُ ي دده ثىلأد د اع :ثزب يف ددْ
شبه ْ ث

ه ددْ ث

دد

 -ثتلثك ددن ثزب يفَ ددْ

صب دْ ثذبد ا ثزب يفد مل ثىليفلاَدْ يدها ً 18دول دالٍدل هدنْ

. 1982
 )12ثىلِد د ًِ ضب دده ً َ ددى :به ددهثذ
(اعثهددْ ذب َ َددْ أ عنددْ
ثىلنٌل ثىليف ُ
 )13ي هث

يفد د مل اًل صب ددى ثىل يفد د ًن ثشب َ ددُ

ٓددٌٕ ايفددق ثتيف د ٍري) ث

يفْ ثىليتٌٍم ثىليفها ( )55ث

ددْ ثىلرتاٌٍددْ صب ددى

ى ثىللثا عاَ .) 2000

فَِل محَه ثت ي هث ً :ث د ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ

ً د ددهٔ ث و دد ى دد

مم يتدْ ثىل خدلٍن

ا دد مل ثىل ن َد ددْ ًث دد ٖ ثتد ددؤ ل ثىلرتاد ددٌِ ثىلو دد اي

(ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ ً ا دد مل ثىل ن َ ددْ :نظ ددلّ ودد أ َْ) صب ددْ ثىل خ ددلٍن
يفْ ثىل خلٍن ك َْ ثىلرتاَْ ث

ه ثألًل . 2007

 )14ي ددُ ي ددل ضب دده :عٍ:ددْ ود أ َْ ىلددهًع ثىل يف ددَ ًثىل خددز ثىليف ددُ ددن ب ددل
ذبأَ ثىل ن َْ ثتو أ َْ ا ٌ  :اثع ط ي

1408 1/هد . 1988

 )15ثىلأ ن ظب ح :ثىل وَنثمل ثآلىلَْ تيت د مل ثىل يف دَ ثىليفد ىلُ

ثت يتدْ ثىليفلاَدْ

ثىلويفٌاٍْ اعثهْ ىلٌث د ثىل ا َأد مل ثسب هدٌاَْ ثىللٍد ا يت دْ ثت د

فوده

ثىلٌطنَْ 1422هد ْ.36
 )16ىلأ ٕ

ثىلدهك ٌع عث دُ ثسب ده ث

يفدْ ثىلن د ح ثىلٌطنَدْ ا د عٍخ

عٖدَى

 2006/11/20ثإلنرتنم.
 )17ث

د د ددى ثألي د د ددٓ ىلد د دد د ثىل يف د د ددَ  :ؤً د د ددلثمل ثىل يف د د ددَ

ثزب وٌعٍ د د ددْ

ثىلَ نَْ . 2010
 )18صب د ددى ثىليف د ددهثٕ :يف َ د د مل ه د ددْ ث

دد

ثزب يفد ددْ ثألعانَد ددْ ع د د

ثىلألثع( )2002/218عٍخ.) 2002/8/12
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ثىل ددٌطن ثىليفلا ددُ :ثىلالٍدد دو ثتود د أ ل

 )19ددهكٌع ي ددُ :ثىل يف ددَ ثىليفدد ىلُ
ثىلأ هلّ اثع ثىلايتل ثىليفلاُ . 2000

 )20ثىلن ع مغ ٌل َْٔ :ثىل د ف ثىليف ُ ًثىل أين
ه و ْ ك ب ثأل ْ ثىلهًحْ ال

ثىليف مل ثإله

ُ ثتيف ُدل

1409 1/هد.

ً )21مثعّ ثىلٌددؤًن ثىلأ نٌنَددٌْ :ددلٍيف مل ثىل يف ددَ ثىليف د ىلُ ًثىل خددز ثىليف ددُ د نٌن
ثزب يف مل ثىلَ نَْ ع د ( )18ىلودنْ  ً 1995يفهٍ دى ىليفد ُ . 2000ً 1997
. 2010
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العدد العاشر المجلد ( )5نوفمبر 3102م

االستثمار في رأس المال البشري من منظور مالي

د  /عبداهلل علي القرشي

االستجنار يف رأس املال البشري مو مهظور مالي
امللخ ص ٜ :عددر س ا الددلٍ اي أ د  ٟوددر ا٭ندد ٍٛالهْٛدد ١يإ د  ٠ٚايأ د ن١
ا٭ن دد ٍٛاللي ٝددٚ ١اي أدد ١ٜا ٚيك ددر م ا ٜددر اٖ٫خُ ددلّ

لْ د

اٯ ْٚدد ١ا٭ دد  ٠دد ا ال ددلٍ

اي أ  ٟنُصرس يخعظ ِٝق ١ُٝايأ ن١ا ايذٜ ٟعر ور ا٭ٖراف ا٫سداامٝي١ٝ
اييت مسع ٢اإلداس ٠اللي١ٝ
ٖٚددر ا ايرساسدد١
َٓظٛس َليٞ

ذبكٝك٘ عًَ ٢سخ ٣ٛالٓظُ.١

ايخعد ف عًدد ٢قد اسا ا٫سددخإُلس

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر نأور ايك اسا اللي١ٝا

م ا ٜددر اٖ٫خُ ددلّ َ ددٔ ق ددٌ اي ددلوإني
ايٓظ ٜددل ٚايُٓ ددلست الس ددخخرَ١

اي حد د

س ا الد ددلٍ اي أ دد ٟ

ظدٌ

َهلْ ٝدد ١مل  ٝددل ايعر ٜددر َ ددٔ

وك ددٌ ايخُٜٛددٌ عً دد ٢ا٫س ددخإُلس

اي أدد ٚ .ٟق ددرَا ايرساس دد ١صبُٛع دد َ ١ددٔ ايخٛن ددٝل ا
ا٫سد ددخإُلس

س ا الددلٍ اي أد َ ٟددٔ

س ا ال ددلٍ

ٖ ددل :ايخعلَ ددٌ َدد قدد اس

طد ددلس ال لديد دد ١د ددني الخد ددلط ٚ ٠ايعل٥د ددرا َ دد

ا٫سددخعلْ ١ليُٓددلست ٚايٓظ ٜددل الليٝدد ١ػ د و ايٛنددٍٛ

ق د اسا معظددِ قُٝدد١

ايأ ن.١
Abstract:
Human capital is one of the assets created wealth
company along with financial and human assets, we have
been growing attention in recent human capital as a source
to maximize the value of the company, which is one of the
strategic objectives of financial management is seeking to
achieve at the level of the organization.
The study aimed to identify the investment decisions in
human capital from a financial perspective in the context of
trade-off between risk and return as a financial decision, in
light of the growing interest by researchers in the research
into the possibility of the application of a variety of theories
and models used in the field of finance to invest in human
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capital. The study provided a set of recommendations,
most notably: Dealing with the decision to invest in human
capital in the context of trade-off between risk and return,
with the use of models and theories for access to financial
decisions maximize the company's value.
مقدمة :
ٜٛند د س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟأْ دد٘ و ددر ن دد ٍٛايأد د ن ١اي ددذٜ ٟس ددخخرّ شبً ددل
ٚمل ٝددل الع دد ١ايَ ٬دد ١يخع  ٜد قُٝدد ١الٓظُدد١ا  ٚددذيو َددٔ الٓظددٛس الددلي ٞددلٕ
ا٭سلا الٓلك ٞايذٜ ٟك ّٛعًٜ ٘ٝخُإٌ

قرسم٘ عًً ٢ل ايكٚ .١ُٝ٭ٕ معظدِٝ

ايكُٝدٜ ١عدر اهلدرف ا٫سداامٝي ٞيددداس ٠الليٝد ١دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

س ا الددلٍ

اي أ  ٟنأور ا٭ن ٍٛا٭سلس ١ٝاله ١ْٛيًإ ٜ ٠ٚأهٌ ور ايك اسا اللي ١ٝالُٗ١
عًَ ٢سخ ٣ٛالٓظُ١ا ٓ ٚل ٤عًٖ ٢ذا ايخصٛس الٓ إل َٔ الٓظٛس الدلي ٞيد ا الدلٍ
اي أ د ٟا ددإٕ ٗددِ ايع٬قدد ١ددني س ا الددلٍ اي أ د ٚ ٟمعظدد ِٝايكُٝدد ١ؼبددخِ عًدد٢
اإلداس ٠اللي ١ٝا٫سخفلد َٔ ٠ال لدٚ ٨ايُٓلست ٚايٓظ ٜل الل كد١
عٓر اربلس ق اسا ا٫سخإُلس

وكدٌ ايخُٜٛدٌ

س ا اللٍ اي أ . ٟ

يذا سٝخِ مٓل ٍٚالٛضٛع ضُٔ احمللٚس اٯم:١ٝ
َٗٓ )1ي ١ٝايرساس.١
َ )2فٗ ١ُٖٝ ٚ ّٛس ا اللٍ اي أ .ٟ
 )3ق اسا ا٫سخإُلس
)4

عد

س ا اللٍ اي أ ٟ

ايُٓددلست ٚايٓظ ٜددل

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر

وكددٌ ايخُٜٛددٌ ٚمل ٝكٗددل عًدد ٢ا٫سددخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ
 )5دٚس س ا اللٍ اي أ ٟ

معظ ِٝق ١ُٝايأ ن١

 )6منلست قٝلا س ا اللٍ اي أ  ٟل٫عخُلد عًَ ٢ر ٌ ايك١ُٝ
 )7اشبلمتٚ ١ايخٛنٝل .
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أوالً :مههجية الدراسة :
َ .1أهً ١ايرساس:١
يكددر مػد

ندد ٍٛايأد ن ١ايدديت ربًددل ايكُٝدد ١يًأد ن١

ايٓظد  ٠العلند ٠

ٚمعظِ َٔ قُٝخٗل ايسٛق ١ٝا و ٝمل معر مكخصد كد عًد ٢ا٭ند ٍٛاسبكٝكٝد١
ٚاللي١ٝا كر ن حا ا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜاور ِٖ َهْٛل س ا َدلٍ ايأد ن .١يكدر
م م عً ٢اعخ لس س ا اللٍ اي أ  ٟودر ند ٍٛايأد ن١ا ُٖٝد ١اربدلس ايكد اسا
الليٝد ١الخعًكدد ١ل٫سددخإُلس

ضدد ٤ٛالخددلط ٚ ٠ايعل٥ددر  ٚمبددل

س ا الددلٍ اي أد ٟ

ؼبكل ٖرف معظ ِٝق ١ُٝايأ ن ١ايذ ٟميإٌ اهلرف ا٫ساامٝي ٞيدداس ٠اللي١ٝ
ٚضبٛساً ٫ربلس ايك اسا اللي.١ٝ
ٚمخيًَ ٢أهً ١ايرساس١

اإل ل  ١عً ٢ايخسل ٫٩ايخلي:١ٝ

 نٝد د ميه ددٔ مل  ٝددل َف ددلٖ ِٝاإلداس ٠اللي ٝدد ١عً دد ٢ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ

اي أ ٟ؟
َ ددل ٖدد ٞط ٝعدد ١ق د اسا ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

طددلس ال لديدد ١ددني

الخلط ٚ ٠ايعل٥ر؟
 ن ٝميهٔ ًل ايك ٍ٬ َٔ ١ُٝا٫سخإُلس
ٖ .2رف ايرساس :١مٗرف ايرساس١
 )1ايخع ف عً ٢نٝف ١ٝس

س ا اللٍ اي أ ٟ؟

ذبكٝل َل :ًٜٞ

الفلٖٚ ِٝايٓظ ٜدل الليٝد ١ل٫سدخإُلس

سا

اللٍ اي أ .ٟ
 ٜ )2ددلد ٠الع دد ١ل ٝع دد ١قدد اسا ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أدد ٟ

ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر.
 )3ظٗلس دٚس س ا اللٍ اي أ ٟ
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 ١ُٖٝ .3ايرساس : ١مسخُر ٖذ ٙايرساسُٖٝ ١خٗل َٔ لْ ني :
ا٭ٜٚ : ٍٚخُإٌ أَُٖٛ ١ٝضٛع ا٫سدخإُلس
ايعٓص اهللّ
يًك١ُٝ

س ا الدلٍ ايفهد ٟا نُدل ٜعدر ضبد ى اإل دراع ٚالدٛسد اسبلسدِ

ايأ ن١

ظٌ ا٫قخصلد ايكل ِ٥عً ٢الع .١

ايإددلْٖ : ٞدد ٛنْٛدد٘ ضبلٚيدد ١ي د
ل٫س ددخإُلس

س ا الدلٍ اي أد  ٟايدذ ٟميإدٌ

َفددلْٖٚ ِٝظ ٜددل ٚمنددلست اإلداس ٠الليٝدد١

س ا ال ددلٍ اي أد د ٟا  ٕ ٚاي ددٛع ٗ ٞددذ ٙالف ددلٖٚ ِٝمل ٝكلمٗ ددل

صبددلٍ س ا الددلٍ اي أد ٜ ٟسددِٗ

اربددلس قد اسا اسددخإُلسْ ١ٜل حدد١

َٗددِ َددٔ د  ٠ٚايأد ن ١مخعددلظِ ا٭ُٖٝدد ١يدد٘ نأد

يْ٬خكددلٍ

َهددٕٛ
صبخُد

ٚاقخصلد الع  ١ازبرٜر.
 .4سد د ددً ٛايرساسد د دد : ١اعخُد د ددر ايرساسد د دد ١عًد د دد ٢الد د ددٓٗ ايٛند د ددف ٞايخحًًٝد د ددٞ
 Analytical Descriptive Approachلٛضدٛع ايرساسد١ا يخحًٝدٌ ا٭ هدلس
ٚاٯساٚ ٤ايٓظ ٜد ددل الل ٚود ددَ ١د ددٔ د دد ٍ٬ا٫طد دد٬ع عًد دد ٢عد ددرد َد ددٔ ا٭د ٝد ددل
ٚاي حددٛو ٚايرساسددل ال م لدد ١ليرساسدد١ا  ٚضددلعٗل يًخحًٝددٌ ٚالٓلقأدد ١مبددل
ؽبددرّ ٖددراف ايرساسدد ١ا َٚددٔ ددِ اقدداا عد

ايخٛنددٝل ايدديت قددر مسددلِٖ

علددل َ ٤عٝددَ ١فٝددر ٠لٛضددٛع ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د َ ٟددٔ َٓظددٛس

َلي ٞنأور ا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜاييت مسِٗ

ًل ايك ١ُٝيًأ ن. ١

ثانيا :مفهوم رأس املال البشري وأهنيته مو مهظور مالي
َ .1فٗ ّٛس ا اللٍ اي أ :ٟ
مبل ٜخفل َ ا٭د اللي ٞا ع ف س ا اللٍ اي أ  ٟأْ٘ ا٭سِٗ غ الًُٛسَٔ ١
الٗ ددلسا اي دديت مخيس ددر

ايع ددلًَني.

عصدد ايخهٓٛي ٝ ٛددل ٚالعً َٛددل ا ندد حا

ا٭ن ٍٛاي أ  ٖٞ ١ٜالصرس اي ٝ٥س ٞيخحكٝل قُٝدَ ١ضدل  ١يًأد نل  ٕ .قُٝد١
س ا الد دلٍ اي أد د  ٟع ددلس ٠ع ددٔ ايك ُٝدد ١اسبلي ٝدد ١يًخ ددر كل ايٓكر ٜدد ١الس ددخك ً١ٝ
الخُإًد دد١

د د ددٌ ايأ دد ن ١ايٓد ددل ِ عد ددٔ ا٫سد ددخإُلس

س ا الد ددلٍ اي أ د د .ٟ

)ٜٓٚ (Rashad,2003,2سد ) (Ashton, 2005س ا الدلٍ اي أد ٟ
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الع ددلسف ٚالٗ ددلسا ٚاشبد د ا الاانُ دد ١عٓ ددر ايع ددلًَني اي دديت ربً ددل َٗ ددلسا
ايكٝلدٚ ٠ايكرس ٠عً ٢وٌ الألنٌ ٚاربلس ايك اسا اي شٝرٚ ٠ايخعلٌَ َ الخلط
ا ٚعً ٝدد ٗ ١ددٜ ٛعهد د

داسَٛ ٠اسدٖ ددل الًُٛس ددٚ ١غد د الًُٛس دد١

لعً ٝدد ١الٓظُ دد١

يًحص ٍٛعً ٢اشب ٚ ٠ايإكل دٚ ١الع د ١ايَ ٬د ١يخحكٝدل الٝد  ٠ايخٓل سدً ٚ ١ٝدل
ايك ١ُٝيًأ ن(.١ايفضٌا175ا.)2009
ٜ ٚعخ س ا اللٍ اي أ  ٟايعٓص اهللّ

س ا اللٍ ايفه  ٟيهٜ ْ٘ٛعدر ضبد ى

اإل ددراع ٚالددٛسد اسبلسددِ يًكُٝدد ١غ د الًُٛسدد١

عُ د الع ددٜٚ ١خُإددٌ

ايكدد٣ٛ

ايعلًَدد ١ايدديت متخًددو ايكددرسٚ ٠ايددخفه ٚايخيرٜددر ٚا ٫خهددلس ٚسيددو فعددٌ الع دد١
ايضُٓ ١ٝايهلَٓ١
نُل ٜعخ
 ٚدد٘ اشبص ددٛ

سٖلٕ ايعلًَني.

س ا اللٍ اي أ ٚ ٟاوراَ َٔ ِٖ اي ٓ ٢يد ا الدلٍ ايفهد ٚ .ٟعًد٢
ميإ ددٌ ا٭س ددِٗ ايف د ٜدد ١يًُع دد ١ايهلَٓ دد١

يًأد ن٫ ١سدخخ ات ضدٌ اسبًدَ ٍٛدٔ
).(Seleim and Ashour,2007,790
ساً ميهٔ مع  ٜس ا اللٍ اي أ  ٟعً ْ٘ ٢ايعٓص اهللّ

ايك ددرس ٠ازبُلع ٝدد١

ادٖدل ايعدلًَني.
س ا اللٍ ايفه ٟا ٚ

ٜخهَ ٕٛدٔ العدلسف ٚالٗدلسا ٚايكدرسا ٚالٛاقد ٚاشبد ا ايَ ٬د ١يخحكٝدل الٝد ٠
ايخٓل س دد ً ٚ ١ٝددل ايك ُٝدد ١يًأدد نٚ ;١م عددلً ي ددذيو ميه ددٔ ايك دد ٍٛددإٔ س ا ال ددلٍ
اي أ : ٖٛ ٟ


ٚاوراً َٔ الهْٛل ا٭سلس ١ٝي ا اللٍ ايفه ٟ



 َٔ ٤س ا َلٍ ايأ ن١



ٜخهَ ٕٛدٔ صبُدٛع الٗدلسا ايعُليٝد١ا اشبد ٠ا ٚايكدرسا ا ٚالع د ١ايضدُٓ.١ٝ
 ١ُٖٝ .2س ا اللٍ اي أ : ٟ
الٓظُل يرٜٗل ْٛ ١ ٬اع َٔ الٛاسد :اللي١ٝا اسبكٝك١ٝا ٚاي أ ٚ .١ٜنًٗل عًد٢

ْف

ايكرس َٔ ا٭ُٖٚ .١ٝ٭ْ٘ َٔ ايصع قٝلا ق ١ُٝالٛاسد اي أ ١ٜا ٭ْ٘ يدٝ

هلل ٖ٬ى نللٛاسد اللدٜد ٫ٚ ١مسدخخرّ يدخعه
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ال ددٛاسد اللي ٝدد١ا ددلإلداس ٠غلي د دلً  ٫مٓظد د هل ددل مبس ددخ ٣ٛا٭ُٖ ٝدد ١ي ك ٝدد ١ال ددٛاسد.
ايسٓٛا ا٭

 ٠م اٜدر اٖ٫خُدلّ د ا الدلٍ اي أد ٟا ٚيكدر ند ا ٖٓدلى اعدااف

َخ ا ٜددر ل٭ُٖ ٝدد ١اي دديت ٜهخسد د ٗل س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟنُص ددرس يخحك ٝددل الٝد د ٠
ايخٓل سدً ٚ ١ٝددل ايكُٝد ١يًأد نٜ ١فددٛم غد َ ٙددٔ ال اٜدل ايخٓل سدد ١ٝا٭ د ٟ ( ٣
مهٓٛيٝ ٛد ددل ٚعًُٝد ددل اإلْخد ددلت) ْخٝيد دد٫ ١سمفد ددلع َٛاْ دد ايخكًٝد ددر ٕ .س ا الد ددلٍ
اي أ ٜ ٟخه َٔ ٕٛالعلسف ٚالٗلسا ٚايكرسا ٚالٛاقد ٚاشبد ا اللً ٛد ١إلظبدل
َُٗ ١الٓظُ .١نُل ٜأٌُ ٜضل قرس ٠الٓظُ ١عً ٢مٛظٚ ٝاسدخ كل ٤الدٛظفني.
).( Huang et.al,2012,360
ٜعخك ددر اي ددلوإ ٕٛددإٔ َ ددٔ ٖ ددِ ْخ ددل ٥ددٛس ٠العً َٛددل ٚايخهٓٛي ٝ ٛددل ٚو ن دد١
ال ددخػ ا ايعلل ٝدد١ا ٕ ددر ظ ددلٖ  ٠طبخًف دد١

الٓظُ ددل  ٖٚدد ٞاسمف ددلع ا٭ُٖ ٝدد١

ايٓس  ١ٝيٮن ٍٛغ اللدَ ٚ ١ٜل ٜلًل عًٝد٘ ا٭ند ٍٛاي أد ١ٜا س ند حا متإدٌ
ايٓس  ١ا٭ن َٔ نٛهلل.
نُل ٕ ا٫دبلٖل العلن ٠

اإلداس ٠اسبرٜإ ١مخي٘ عبَ ٛعلمل َٛضٛع رٜر

 ٜٗددخِ ل٭ن دد ٍٛاي أدد  ١ٜنإدد َ ددٔ ا٭ن دد ٍٛاللد ٜدد١ا ٭ٕ اإلض ددل ٚ ١ايخعظ ددِٝ
ا٭ن ٍٛاللدٜ ١ٜأم ٞفعٌ مٛا ا٭ن ٍٛاي أ ١ٜا ٖٚدذا الٛضدٛع أ عدلد ٙازبرٜدر٠
ٖ ٛس ا اللٍ اي أ ْ(.ٟعُ١ا2010ا .)3
ٖذ ٙا٭ُٖ ١ٝايه  ٠ي ا اللٍ اي أ َٚ ٟل ٜام عًَ ٘ٝدٔ ْخدل ٥د د ايعرٜدر
َددٔ الٓظُددل يًخ ٛدد٘ يٝدد٘ ٚاعخ ددلسَ ٙددٛسداً اسددخإُلسٜلً ميهددٔ ٕ ؼبكددل يًُٓظُدد١
عٛا٥ر  ٫مكٌ ق ١ُٝعٔ عٛا٥ر لق ٞا٭ن ٍٛا٭ د  ٣سغدِ ٕ مهًفد ١ا٫سدخإُلس ٝد٘
ٖ ٞليخأنٝر قٌ هإ َٔ ا٫سخإُلس
ٕ ُٖ ١ٝس ا الدلٍ اي أد  ٟمد

غ  ٙقٝلسلً يًعٛا٥ر.

نحكٝكد ٫ ١مك دٌ ايأدو دإٔ يد٘ عل٥در صبد

عً ٢الر ٣ايلٚ ٌٜٛيهٜ ٞخحكل ٖذا ايعل٥ر ػبد ٕ مهدٖٓ ٕٛدلى مهًفد ١مخحًُدٗل
الٓظُْ ١ظ وصٛهلل عًٖ ٢ذا ايعل٥ر(.يعٛسا7ا)2011
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يذا إٕ ا٭ اد ٚالٓظُدل ٚايدر ٍٚمعداف عًد ٢عبدَ ٛخ اٜدر ٕ َسدخٜٛل عليٝد١
َٔ الٗلسٚ ٠ايهفل ٠٤ض ٚس ١ٜلسخك ٌ آَٔ ْٚل ا َٔٚ .ايأل ٕ ٥انخسل ا٭ اد
ل ٜددر َددٔ ايخعًددٚ ِٝايخددرسٜ

س ا الددلٍ اي أ د  ٟعبددْ ٛخددلت

دد ٍ٬وٝددلمِٗا ٜددر

ايسدً ٚاشبدرَل ا ضد ً٬عدٔ ا ٫خهدلسا ازبرٜدر٠
)Ashour,2007,790

ايسدٛم.(Seleim and .

ثالجاً  :قرارات االستجنار يف رأس املال البشري يف إطار املبادلة بني املخاطرة والعائد :
 .1مع  ٜا٫سخإُلس
ٜع ف ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ

س ا اللٍ اي أ  " ٟأْ٘ اإلْفلم عً ٢مل ٜٛقرسا َٗٚدلسا

َٛٚاٖد د د اإلْس د ددلٕ عً د دد ٢عب د دد ٛميهٓ د دد٘ َ د ددٔ  ٜد ددلدْ ٠خل ٝخ د دد٘ ٖٝٚ( ".د ددٚ ١ع د ددر
اسبُٝرا7ا.)2011
نُددل ٜع د ف " أْدد٘ صبُٛعدد ١الفددلٖٚ ِٝالعددلسف ٚالعًَٛددل َددٔ ٗددٚ ١الٗددلسا
ٚاشب ا ٚعٓلن ا٭داٗ َٔ ٤د ١لْٝدٚ ١ا٫دبلٖدل ٚايسدًٛنٝل ٚالإدٌ ٚايكدِٝ
َٔ ٗ ١ليإ ١اييت ؼبصٌ عًٗٝل اإلْسلٕ عٔ ط ٜل ْظدِ ايدخعًِ ايٓظلَٝدٚ ١غد
ايٓظلَ١ٝا ٚايديت مسدلِٖ

ذبسدني ْخل ٝخد٘ ٚم ٜدر ليخدليَ ٞدٔ الٓدل

ٚايفٛا٥در

ايٓلمج َٔ ١عًُ٘"(.ايعٝرا 2011ا)11
نُل ٜع ف ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٟأْ٘ عًُٝدْ ١فدلم َدلي ٞودلي ٞعًد٢

مهٚ ٜٔٛمعً ِٝالٛسد اي أ ٟا ٜٓخ عٓٗل ضل  ١قَ ١ُٝضدل  ١يًأد ن ١عدٔ ط ٜدل
ايخُٚ ٝا ٫خهلس

اإلْخلت  ٚمكر ِٜشبرَل .

عَُٛددلا ددإٕ َصددلًا "س ا الددلٍ اي أد ٚ "ٟاي دذٜ ٟفٗددِ َٓدد٘ الٗددلسا ا ٚالع دد١ا
ٚايك ددرس ٚ ٠د د  ٠ا٭ د د اد ٭داٚ ٤ظ ددل٥فِٗ .ي ددذيوا ددإٕ ا٫س ددخإُلس
اي أ  ٖٛ ٟذبسني الٗدلسا ٚايهفدل ٠٤يٮ د اد َدٔ د ٍ٬مدٛ

ايخدرسٚ ٜايخعًدِٝ

ٚاإلداس ٠ازبٝر ٠ي ا اللٍ اي أد  .ٟمجٝد ْدٛاع ا٭ عدلٍ ايديت مٗدرف
الٗدلسا ٚازبدٛدٚ ٠ايهفددل ٠٤يًُدٛظفني ٖد ٞعًُٝدد ١اسدخإُلس
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ٕ ظبل ايأ نٚ ١ذبكٝكٗل يٮس ل ٜعخُر

ور ن

عً ٢ا٫سخإُلس

سا

اللٍ اي أ .( Abdullah,2012,65).ٟ
ُٝ ٚد ددل ًٜد دد ٞع دد و ٭ٖد ددِ َهْٛد ددل س ا الد ددلٍ اي أ د د ٚ ٟايد ددذٜ ٟد دد٪د ٟداسمٗد ددل
ٚاسخإُلسٖل

مع  ٜايكرس ٠ايخٓل س ١ٝيًُٓظُ َٔ ١د ٍ٬س د نفدل ٠٤داٖ٤دل :

( ايصفلسا89ا)2008
َ .1ع دد ١ايعددلًَني ٚ :مأددٌُ ا٭ د اد ايكددلدس ٜٔعًدد ٢د ا مجد ٚمفسد اسددخخراّ
العً ١َٛالك ٛيٚ ١سا ايك١ُٝا ٚا٫سخفلدَٗٓ ٠دلٚ .ميهدٔ ايخُٝٝد دني ْدٛعني َدٔ
الع ُٖ ١ل:


الع  ١ايص ؼبٚ : ١اييت ميهٔ دبسٝرٖل ٚرب ٜٗٓل



الع  ١ايضُٓ ٖٞٚ :١ٝمث  ٠اشب  ٠ايأخص١ٝا ٚميهٔ ايخع
الٛ ٛد٠

.2

ايعكٚ ٍٛاييت ٜصع ْكًٗل  ٚذبًٜٗٛل

ٚسلَ ٌ٥لد.١ٜ
عٓٗل للٗلسا

اٯ .ٜٔ

 ٠ايعلًَني ٜٚ :كصر ٗل َسخَ ٣ٛل ٜخُخ ٘ ا٭ د اد ايعدلًََ ٕٛدٔ َعدلسف

َاانَُ ١هخس  َٔ ١ايٛظل ٥اسبليٚ ١ٝايٛظل ٥ايسل ك.١
َٗ .3لس ٠ايعلًَني ٚ :متإٌ ايكرسا اييت مُهخس

ليخُ ٚ ٜٔايخي ١

َ .4عٜٓٛل ايعلًَني  ٖٛٚ :ادبل ٙؼبًُ٘ ا٭ اد ٚازبُلعل

ايعٌُ.

الٓظُٜ ١سلعرِٖ

عً ٢ايعٌُ سٜٛلً نف ٜل ٚاور.
 .5ا ٫خهلس ٚايخيرٜر يًعلًَني ٜٚ :عه

َدر ٣د دلٍ ايخحسدٓٝل عًد ٢اشبدرَل

ٚالٓخيددل ايدديت مكددرَٗل الٓظُدد ١ا ٖٚددٜ ٛأد
ايفه د  ٠ازبر ٜددر٠

ايعًُٝدد ١ايدديت ميهددٔ ٗٝددل ْكددٌ

ايٛاقدد ايعًُدد ٞا حبٝدد  ٜدد٪دٟ

ْخددلت ايس ددًعٚ ١مك ددرِٜ

اشبرَْ ٟ ٚ ١أل  ٚأهٌ عً.ٞ
 .2ق اسا ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ ٟ

طلس ال لدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر:

معددر ا٭ندد ٍٛاي أد َ ١ٜددٔ ا٭ندد ٍٛسا ايكُٝدد ١ايدديت متخًهٗددل الٓظُددل يػ د و
معظدد ِٝقُٝدد ١الٓظُدد١ا ٚسيددو َددٔ دد ٍ٬اسددخإُلس َٛاسدٖددل
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ٌ ذبكٝدل ايعٛا٥درا  ٫إ عًُٝد ١ا٫سدخإُلس
عًُ ١ٝا٫سخإُلس

ا٭ند ٍٛاي أد  ٫ ١ٜربخًد عدٔ

ا٭ن ٍٛاللي ٚ ١ٝاسبكٝكْ َٔ ١ٝلو ١ٝمٛا اوخُلي ١ٝمع ّو

مًددو ايعًُٝدد ١يًعرٜددر َددٔ وددل ٫الخددلط ٠ا ٚاسمفددلع ويددِ وددل ٫عددرّ ايخأنددر
الخعًك دد ١إَهلْ ٝدد ١ذبك ٝددل مً ددو ا٫س ددخإُلسا يعٛا ٥ددر م ددٛا  ٟذبُ ددٌ الخ ددلط ٠
ايٓلمج َٔ ١ا٫سخإُلس

ا٭ن ٍٛاي أد  .١ٜيدذا دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

س ا الدلٍ

اي أ  ٟميإٌ عًُ َ ١ٝلدي ١ني الخلط ٚ ٠ايعل٥ر.
ٖٓٚددلى ايعرٜددر َددٔ الخددلط ال م لدد ١ضددع ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

َٓٗدل َدل ٖد ٛدا ًدَٗٓٚ ٞدل َدل ٖد ٛدلس َٚ .ٞدٔ ا٭َإًد ١عًد ٢الخدلط ايرا ًٝدد١ا
طبددلط ايخعددٝني ا س ٕ معددٝني َٛظ د غ د نفدد ٧قددر ٜدد٪دٟ

سددل ٥ن د ٠

ٜص ددع سن ددرٖل .ددأ َ ٟددر َ ٜددلي ٞغد د نف دد ٪ق ددر ٜعد د و َ ٛددٛدا ايأد د ن١
الخخًف ١يًضٝلع  ٚاشبسل ٥ايه  .٠نُل ٕ معٝني َر ٜيدْخدلت غد َٖ٪دٌ قدر
ٜٓخ ق اساً لط٦لً َ٪دا ٙمٛق
 ٚلددأ

٥د ٚ ٞنًدٞ

اإلْخدلت ٜ ٚدلد٠

نًفد ١الٓدخ

َٛانددفل الٓددخ ٜدد ٪عًددٝ ٢عدد٘  ٚسمبددل س ضدد٘ َددٔ السددخًٗو َٚ.ددٔ

ا٭َإًد دد ١عًد دد ٢الخد ددلط اشبلس ٝد دد ١الخد ددلط ايٓلمجد ددَ ١د ددٔ ايد ددخػ ا

اي ٦ٝد دد١

اشبلس ٝدد ١يًُٓظُددَ ١خُإً د ً١ظ د ٚف ايسددٛم  ٚايصددٓلع ١ايدديت معُددٌ الٓظُدد١
طلسٖل( .ع ١ا 2009ا .)36
ق اسا ا٫سخإُلس
ا٭ن ٍٛاللي١ٝ
ا٭ن ٍٛاسبكٝك١ٝ
ا٭ن ٍٛاي أ ١ٜ
ايعل٥ر

الخلط ٠

ق ١ُٝايأ ن١
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ٚمخِ َكلسْد ١عل٥درا س ا الدلٍ اي أد  ٟعد ايخعًدٚ ِٝايدرميػ ا ٝل ٚصبُٛعدل
اشبد ٠ا َد مًدو ايدديت ٜددخِ اسبصد ٍٛعًٗٝددل َددٔ ا٫سدخإُلسا

ا٭ندد ٍٛالليٝدد.١

ايخحًٜ ٌٝخضُٔ ش٦ٝني سٝ٥سني ُٖل .1 :قٝلا اشبل اسبر ٟالأدخل َدٔ ذبًٝدٌ
معظ ِٝالٓفعدَ .2 .١كلسْد ١ايعٛا٥در احمللسد  ١ٝللخدلط َ ٠دٔ ا٫سدخإُلسا
اللٍ اي أ ٚ .ٟمأ ايخكر ٜا
 ٚل ميهٔ ٕ ٜه ٕٛان

سا

ٕ الهلسد َدٔ ايخعًد ِٝازبدلَع ٞيهدٌ ٚودر٠
ٓح٪5 ٛ

نإ َٔ  َٔ ٪20ا٭ند ٍٛالليٝد ١ا

وني ٕ اشبسل َٔ ٥ايخعً ِٝايإدلَْٚ ٟٛدل ٖد ٛقدٌ َدٔ ايخعًد ِٝايإدلْْ ٟٛسد ١
ايعٛا٥ر

ا٫سدخإُلسا الليٝد ١احملف ٛد ١للخدلط عدلدَ ٠دل مهد ٕٛند َدٔ ٪15ا

 ٚقٌ ليٓسد  ١يدْدلو َدٔ ايدذنٛس .يكدر اسم لدا الخدلط دل ٫خ٬ف
ايعل٥ر الٛ ٛد ٠ع ازبٓ
الُل ً دد .١ايخك ددر ٜا مأد د

َعدر٫

ٚاجملُٛعل ايع قَ ١ٝد وصدر س ا الدلٍ اي أد ٟ
ٕ ا ٫خ ٬ددل

ايعٛا ٥ددر ق ددر مه دد َٛ ٕٛددٛد٠

َسدخٜٛل ايخعًدد ِٝالٓخفضدد ٕ .١ايٓخددل ٥معدر قٜٛدد٫ ١سددخخراّ َكلس ددل طبخًفدد١
يعٛا٥ر س ا اللٍ اي أ ( Palacios,2003,948).ٟ
رابعاً :بعض الهظريات والهناذج يف حقص التنويص وتطبيقهصا علص االسصتجنار يف رأس املصال
البشري :
م ٛر عرد َدٔ ايٓظ ٜدل ايعًُٝد ١ايديت مٓدلق

ا٫سدخإُلس

س ا الدلٍ اي أد ٣

ْددذن َٓٗددل (ْظ ٜدد ١شددٛيخ ) ا يكددر ًددٛس شددٛيخ ٖددذ ٙايٓظ ٜدد ١أحبل دد٘ا ٚاظٗد
ٓظ ٜخ٘ ٖذ ٙه  ٠مك ِٝٝا٭ اد نأن ٍٛأ  ١ٜا ٚسع٢

ذبٜٛدٌ اْ٫خ دلَ ٙدٔ

صب د د اإلٖخُددلّ للهْٛددل اللدٜدد ١ي د ا الددلٍ

اٖ٫خُددلّ خًددو الهْٛددل ا٭قددٌ

َلد ٜدد ٖٚ ١دد ٞس ا ال ددلٍ اي أد د  ٟا ك ددر ٫ود د

ش ددٛيخ ھَ ددلٍ اي ددلوإني يًإد د ٠ٚ

اي أ ١ٜا ٚدبٓ  ٟذبًَٓ ٌٝظِ هلذ ٙايإد  ٠ٚا يدذا كدر سند اٖخُلَد٘ يًٛندٍٛ
ْظ  ٜدد ١ي٬س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟمٗ ددرف

اي أد ٟا  ٚد ددلٍ َفٗدد ّٛاشبسددلس٠

مك ددر ٜق ُٝدد ١س ا ال ددلٍ

س ا الددلٍ اي أد ٟا ٚذبرٜددر اي حبٝدد ١يد ا

اللٍ اي أ .ٟ
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س ا الددلٍ اي أ د  ٟقددر س دِٗ سددٗلَلً ن د اً

َٚفٗدد ّٛشددٛيخ ي٬سددخإُلس

صبدلٍ د ا دٚس ُٖٝ ٚد ١س ا الدلٍ اي أد ٟ
و ٝد شددلس

ٜدلد ٠اإلْخل ٝدٚ ١ذبكٝدل اي حبٝدد ١ا

ض د ٚس ٠اعخ ددلس َٗ دلسا َٚع دد ١ايف د د شددهٌ َددٔ شددهلٍ س ا الددلٍ

ايذ ٟميهٔ ا٫سخإُلس ٝد٘ ُدٔ ٗ ٚدْ ١ظد شدٛيخ دإٕ ٖدذا ايٓدٛع َدٔ ا٫سدخإُلس
اللٍ اي أ ٜ ٟعخ َصرسًا قل  ً٬يًخيرٜر ٚيٝ

ٖٓلى  ١ٜودرٚد ْظ ٜد ١لخ ْٚد٘

خب٬ف ا٭ْٛاع ا٭  ٣ي ا اللٍا نُل وكل َعر ٫س ع يًُٓدٛ
ايػ  ١ٝعُل وكك٘ ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اللدٟا ٚيذيو ا٫سخإُلس

اجملخُعدل
س ا الدلٍ

اي أ  ٟميهٔ ٕ ٜه َٔ ٕٛھّ َصلدس معظ ِٝق ١ُٝايأ ن( .١الص ّاا رٕٚا)4
ٜعددر منددٛست مسددع ال ٛددٛدا اي مسليٝددْٚ ١ظ ٜدد ١احملفظددْٚ ١ظ ٜدد ١اشبٝددلسا
اسبكٝكٝددَ ١ددٔ ايٓظ ٜددل الع  ٚدد١
ايديت سدعا

ا٭د الددليٞا ٖٓٚددلى ايعرٜددر َددٔ ايرساسددل

مل ٝدل مًددو ايُٓدلست ٚايٓظ ٜدل عًدد ٢س ا الدلٍ اي أد  ٟنأوددر

ا٭ن ٍٛاله ١ْٛيإ  ٠ٚايأ ن.١
ْ .1ظ  ١ٜاحملفظ ٚ ١س ا اللٍ اي أ ٟ
دعددل ايعرٜددر َددٔ اي ددلوإني ا٭نددلدميٝني يٮ ددذ
عٓر ربصٝر ضبفظ ١ا٫سخإُلس
ٕ ٜكد دد ّٛل٫سد ددخإُلس
ا٫سخإُلس
لإلض د ددل ١

ا٫عخ ددلس س ا الددلٍ اي أ د ٟ

ا٭ند ٍٛالليٝد .١حبٝد ػبد عًد ٢السدخإُ

س ا الد ددلٍ اي أ دد  ٟمبإد ددٌ ط ٜكد دد ١ايخٓ ٜٛدد ٚايخد ددٛا ٕ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
س ا ال د ددلٍ اي أد د د  ٟا د ددإٕ ال لدي د دد ١د ددني

وي د ددِ ا٫س د ددخإُلس

الخ ددلط  -٠ايعل ٥ددر ا ع٬قخ دد٘ ل٭ن دد ٍٛاللي ٝدد ١ا٭ د د ٣ا  ْٚ َٚدد ١العد د ٚو َ ددٔ
ايعُلي دد ١الس ددخإُ ٜ ٠ضد دلً هل ددل آ ددلس ند د  ٠عً دد ٢نٝد د ػبد د عً دد ٢الس ددخإُ ٕ
ؽبصر ا٭ن ٍٛاللي.( Ibbotson et.al,2007,44).١ٝ
مك ّٛه  ٠احملفظ ١عً ٢عًُ ١ٝايخٜٓٛ

طدلس ال لديد ١دني الخدلط ٚ ٠ايعل٥در.

َٔ َٓظٛس ٚاسد ا د  ٠ٚالسدخإُ ايهًٝد ١مخهدَ ٕٛدٔ د ٜٔا اودرُٖل ٖد ٛا٭ندٍٛ
اللي ١ٝايكل ً ١يًخرا ٍٚسٗٛي١ا ٚاٯ
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سٗٛي . ١س ٜ ٫سخل ٝايف د ٕ ٝ ٜد مر كلمد٘ ايٓكرٜد١
ٕ مخحكددل َ د َ د ٚس ايٛقددا .هُددل ٜٗددرف السددخإُ

ايسدٛم دٛساً .دٌ ػبد
مهدد ٜٔٛضبفظدد ١ا٭ٚسام

الليٝددَ ١ددٔ مٛيٝفددَ ١ددٔ ا٭سددِٗ  ٚايسددٓرا يخحكٝددل ند عل٥ددر عًدد ٢اسددخإُلسٙا
ددإٕ ايأ د نٜ ١ضددل مٗددرف

ضبلٚيدد ١مٓ ٜٛد ضبفظدد ١ا٫سددخإُلس

س ا الددلٍ

اي أ  ٍ٬ َٔ ٟمٛيٝفَ ١خٓٛع َٔ ١العدلسفا ٚالٗدلسا ا ٚايكدرسا ا ٚاإلَهلْٝدل
س ا اللٍ اي أ .ٟ

يخحكٝل قص ٢عل٥ر عً ٢اسخإُلسٖل

ٕ س ا اللٍ اي أ ٜ ٟع ف ليك ١ُٝاسبلي ١ٝيًر ٌ السخك ً َٔ ٞايعُليٕ ٚ .١
مكر ٜويِ س ا اللٍ اي أ  ٟيًفد د ٜخلًد ذبرٜدر ايخدر كل ايٓكرٜد ١الخأمٝد١
َددٔ َٗٓدد ١الد َ ٤د مكددرَ ٜعددرٍ ايُٓدد .ٛنُددل ٜخلًد َددٔ ايفد د ذبرٜددر َددل سا
مكً دل ايسددٓرا  ٚا٭سددِٗ.

نلْددا مكً ددل مًددو ايخددر كل ايٓكرٜدد ١ق د

ف ٞولي ١ا٭سخلس ازبلَع ٞالإ ا ٜه ٕٛس ا اللٍ اي أ  ٟق
 ٚوليد د ددَ ١ص د د د

ٜعُد د ددٌ

ا٫سد د ددخإُلسا ٜهد د دد ٕٛق د د د

يًسٓرا نإ .

يٮسد د ددِٗ الخكً د د دد).١

( ْٛسٚ ٕٛآ  ٕٚا1ا.)2011
ٚق ددر دع ددل ايعر ٜددر َ ددٔ اي ددلوإني ا٭ن ددلدميٝني يٮ ددذ
اي أ  ٟعٓر ربصٝر ضبفظد ١ا٫سدخإُلس
الس ددخإُ ٕ ٜك دد ّٛل٫س ددخإُلس
ٚايخٛا ٕ عٓر ا٫سخإُلس

ا٫عخ ددلس س ا ال ددلٍ

ا٭ند ٍٛالليٝد .١حبٝد ػبد عًد٢

س ا ال ددلٍ اي أد د  َ ٟاعٝد دلً

سي ددو ايخٜٓٛد د

ا٭ن ٍٛاللي. ( Ibbotson et.al,2007,31).١ٝ

اور ايل م يخكً ٌٝطبلط س ا اللٍ اي أ ٟ
مهدد ٜٔٛضبفظدد ١شددلًَ ١مظددِ

طلس احملفظٜ ١هَ ٕٛدٔ دٍ٬

لْ د س ا الددلٍ اي أ د  ٟا٭ْددٛاع الٓلس د َ ١ددٔ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
ٕ مٛنددٝل ربصددٝر احملفظ دد ١مأ د
ايٓظدد

ٕ احملددل

اي دديت ٜددخِ مه ٜٗٓٛددل دٕٚ

س ا ال ددلٍ اي أد د  ٟيٝس ددا َٓلسد د  ١يًُس ددخإُ  ٜٔا٭ د د اد .يًح ددر َ ددٔ

الخددلط ا ا٭ندد ٍٛالليٝدد ١ػب د مٜٓٛعٗددل َددٔ دد ٍ٬ا٭ ددذ

ا٫عخ ددلس ندد ٍٛس ا

الددلٍ اي أ د  .ٟعًدد ٢س د  ٌٝالإددلٍا عددلَْ ٢ددٛظف ٞش د ن ١اْ د ٚٚ ٕٚسيددر نددَ ّٛددٔ
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سددل ٥ن د  ٠د ا ٤ايخٓ ٜٛد ال ٛد (وسلسدد ١ٝايخٓ ٜٛد  ٫مددٓيا

ربفددٝ

الخلط ايػ سٛق ١ٝسا نلٕ ا٫سم ل َ ٛل ٚقٜٛل) .نلْا د ٛهلِ َدٔ ايعُدٌ
ٚاسخإُلسامِٗ اللي ١ٝنُٖ٬ل
ش نلمِٗا مأ

ش نل ا٭سِٗ ايديت ميخًهْٗٛدل .عٓدرَل اْٗدلس

أر ٠ن َٔ ً٬نٛهلِ اي أ ٚ ١ٜاللي.١ٝ

ٖٓ ددلى اع ددااف َخ ا ٜددر ددني ا٭ن ددلدميٝني ٚالٗٓ ددٝني عً دد ٕ ٢ع٬ق دد ١الخ ددلط
ٚايعل٥ر  ٜٓػ ٕ ٞم ٪ذ

ا٫عخ لس

طدلس س ا الدلٍ اي أد  ٟعٓدر ٓدل ٤احملدل

ليٓس  ١يًُسخإُ  ٜٔا٭ اد.
ٚيك ددر ش ددلس )(Benartzi,2001
أهٌ ن
ا٫سددخإُلس ي ددٝ

ٕ ايعر ٜددر َ ددٔ الس ددخإُ ٜ ٜٔس ددخإُ ٕٚ

سِٗ ايأ نل اييت ٜعًُٗ ٕٛدل ٚ .شدلس َ ٕ Benartziإدٌ ٖدذا
نفدد ٤ٛ٭ٕ س ددِٗ ايأ د ن ١ي ددٝ

َٓٛعٜ ٌ ; ١ضلً  ٜم

ك د طب ددلط اسددخإُلس غدد

ع٬ق ١قٜٛدَ ١د س ا الدلٍ اي أد  ٟيٮشدخل َ .دٔ ٖٓدل

 ٜٓػ ٞعً ٢السخإُ  ٜٔا٭ اد اسخإُلس ٚمِٗ الليٝد١
قٜٛدد ١د ا َددلهلِ اي أد َ ٟددٔ

ندٜ ٫ ٍٛد م

ع٬قد١

ددٌ ذبكٝددل قصدد ٢قددرس َددٔ َ اٜددل ايخٜٓٛد عًدد٢

احملفظ ١أنًُٗل.( Ibbotson et.al,2007,30) .
ْ .2ظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝكٚ ١ٝس ا اللٍ اي أ ٟ
مسددخخرّ ْظ ٜدد ١اشبٝددلسا اسبكٝكٝدد ١يًخعلَددٌ َ د ا٭ندد ٍٛاسبكٝكٝدد١ا ٖٚددذا ايٓددٛع َددٔ
ا٫سددخإُلس اسددخإُلس طٜٛددٌ ا٭ ددٌ ٜخلً د ٚقددا يًحصدد ٍٛعًدد ٢ايعٛا٥ددر ْ ٚف د ايٛقددا
ٜد م

خهددلي ٝعليٝدد ١ا ٚقددر مخع د و ٖددذ ٙا٭ندد ٍٛلخددلط  ٠اغبفددلو ايكُٝدد َ ١د َ د ٚس

ايٛقددا ا  ٫اْدد٘ ايٛقددا ْفسدد٘ ٖٓليددو اوخُليٝدد ١ذبكددل ا٫سمفددلع قُٝددٖ ١ددذ ٙا٭نددٍٛا
 ٚليخلي ٞميهٔ ا٫سخفلدٖ َٔ ٠ذا ا٫سمفلعٚ .مسخخرّ ْظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝك ١ٝذبًٌٝ
و ددل ٫ع ددرّ ايخأن ددر ال م ل دد ١ل٫س ددخإُلس ا٭ن دد ٍٛاسبكٝك ٝدد١ا ٚن ددذيو مأد د
َهلْ ١ٝاسخخراّ اشبٝلسا

ربفٝ

طبدلط  ٠اغبفدلو قُٝد ١مًدو ا٭ندٍٛا َدٔ دٌ

معظ ِٝن ١اسبص ٍٛعً ٢ايعٛا٥ر السخك ً(Badders et. al,2007,12).١ٝ
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ٚيك ددر ش ددٗر ايس ددٓٛا ايكً ًٝدد ١اللض دد ١ٝمن دد ٛاي ح ددٛو ا٭نلدمي ٝدد ١اي دديت اس ددخخرَا
ْظ  ١ٜاشبٝلسا اسبكٝك ١ٝمك ِٝٝا٭ن ٍٛاي أ  ١ٜا و ٝمعلْ ٞالٛ ٛدا اي أد َ ١ٜدٔ
و ددل ٫ع ددرّ ايخأن ددر ٜضد دلًا ش ددأْٗل سي ددو ش ددإٔ ال ٛددٛدا ا٭ د د ٣ا س مه دد ٕٛايك ُٝدد١
السخك ً ١ٝيًُٛ ٛدا اي أ  ١ٜغد ضبدرد ٠أدهٌ َ٪ندر (َدإ ً٬اغبفدلو َسدخ ٣ٛا٭دا٤
يًُسخخرَني مب ٚس ايٛقا)ا ٖٚذا ٜعين "ول ٫عرّ ايخأنر َٔ ايعٛا٥ر"ا ٚقر ٜخػ عرد
السخخرَني اللً ٛني حبس ظ ٚف ايسدٛما  ٚقدر ٜهدٖٓ ٕٛدلى طًد َفدل  ٧عًد ٢عد
الٗدلسا ايديت  ٫ميخًهٗدل السدخخرَنيا ٚقدر طًدل اي دلوإ ٕٛصبدلٍ اشبٝدلسا اسبكٝكٝدد١
عً د د د دد ٢سي د د د ددو مس د د د ددُ" ١ٝو د د د ددل ٫ع د د د ددرّ ايخأن د د د ددر الخعًك د د د دد ١د د د ددلسبيِ ٚاي د د د ددرَ " .
( ايعٓ ٟا و  ٝا 2009ا. ) 10
 ٚض د ً٬عددٔ سيددو ا ددإٔ مهددلي ٝال ٛددٛدا اي أ د  ١ٜايدديت مأ ددذ شددهٌ ا٭ ددٛسا
ٚاي ٚام ا ٚالٓل
مهددلي ٝالٓددل
الٓخف

ٚغ ٖلا ميهٔ ٕ مه ٕٛغ َ٪نرٜ ٠ضلً (َدإ ً٬ا٫سمفدلع ايهد
ايصددح١ٝا  ٚايخهددلي ٝال مفعددٚ ١ايإل خدد ١ا ٤ايخددر ل ايٓكددرٟ

يًُٓظُ)١ا ٖٚذا َل ٜلًل عً ٘ٝاي لوإ ٕٛمسُ" ١ٝودل ٫عدرّ ايخأندر

يهًف ١ا٫سخإُلس السخُ ".
ٚيد ددذيو ٜخضد ددُٔ  ٟاسد ددخإُلس

ال ٛد ددٛدا اي أ دد  ١ٜسبد ددل ٫عد ددرّ ايخأند ددر

الخعًكدد ١ليعٛا٥ددر السددخك ًَ ١ٝددٔ ٖددذا ا٫سددخإُلسا سددٛا ٤نددلٕ سيددو

مٛظ ٝد

السددخخرَنيا  ٚملددِٖ ٜٛا  ٚذبفٝد ِٖا  ٚا٫سددخ كل ٤عًدد ِٗٝيًعُددٌ

الٓظُدد١ا

نُد د د ددل ٜخض د د د ددُٔ اوخُ د د د ددلٍ ٕ مه د د د دد ٕٛايفل ٥د د د ددر ٠ق د د د ددٌ مم د د د ددل ٖ د د د ددَ ٛخٛقد د د دد .
( ايعٓ  ٟا و  ٝا  2009ا.)10
 .3منٛست مسع ا٭ن ٍٛاي مسليٚ CAPM ١ٝس ا اللٍ اي أ ٟ
َٔ الٓظٛس ايخكًٝر ٟيُٓٛست مسع ا٭ن ٍٛاي مسلي١ٝا ايعل٥ر الخٛق عً ٢سدِٗ َعدني
ٜخحددرد ٛاسددلٝ ١خددل ايسددِٗ مبحفظدد ١ايسددٛم .ايرساسددل ايخي ٝ ٜدد ١ايدديت عًُددا ٚقددا
َ ه عً ٢ا خ لس ٖذ ٙايف ض ١ٝودرد ضبفظد ١ايسدٛم اعخُدلداً عًد ٢قلعدر ٠ع ٜضدَ ١دٔ
َ٪ش ا سٛام ا٭ٚسام الليَ .١ٝل ٜا ( ٚ )1973س )1977( ٍٚنلْل َٔ ا٭ٚا ٌ٥ايذ ٜٔشدلسٚا
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مفس ضبفظ ١ايسٛم ا خ دلسامِٗ ايخل ٝكٝد ١يُٓدٛست مسدع ا٭ند ٍٛاي مسليٝد.١
أددهٌ ضبددردا َ٪ش د ا ا٭ندد ٍٛالليٝدد ٫ ١ذبخس د ايعل٥ددر عًدد ٢س ا الددلٍ اي أ د ٟا ايددذٟ
ميإٌ د  ٤ند

َدٔ مجدلي ٞايإد ٜ .٠ٚعدر لَدل  ٚشدٛس (َ )1977دٔ ٚا٥دٌ ايدذ ٜٔضدُٓٛا

ايعل٥ر عً ٢س ا اللٍ اي أ  ٟدساسدلمِٗ ايخي ٝ ٜد ١عٓدر قٝدلا ضبفظد ١ايسدٛم ٚ.عكد
ٖ د د د ددذا ايعُ د د د ددٌ رساس د د د ددل َ د د د ددٔ ق د د د ددٌ نلَ د د د ددٌ (ٚ )1996اْ د د د ددؼ  ٚلغٓل د د د ددلٕ(.)1996
).( Shijin et.al,2012,146
و ددني ٕ مفلن دد ٌٝايخل  ٝددل ايرقٝك دد ١ربخًد د ا  ٕ ٫ا٭س ددلا اإلس دداامٝيٞ
ايخي ٜيب إلدَلت س ا الدلٍ اي أد ٟ

CAPMا ٚاضدا  َٚلشد  .وٝد ٜأ دذ

ا٫عخ لس ايعل٥ر عًد ٢ا٭ند ٍٛالليٝد١ا ٚايعل٥در عًد ٢ا٭ند ٍٛغد الليٝد( ١س ا الدلٍ
اي أ د  ٕ .)ٟايعل٥ددر عًدد ٢ضبفظدد ١ايسددٛم سددلط ١ع ددلس ٠عددٔ الخٛس د الددٕٚ ٛ
يًعل٥د د د د د د د د د ددر عًد د د د د د د د د دد ٢ايإ د د د د د د د د دد (٠ٚا٭ند د د د د د د د د دد )ٍٛالليٝد د د د د د د د د ددٚ ١اي أ د د د د د د د د دد .١ٜ
).(Campbell and Korniotis,2008,6
خامساً :دور رأٍس املال البشري يف خلق القينة :
َٔ الٓظٛس الليٜ ٞخُهٔ ا٭ د اد َدٔ ًدل ايكُٝد ١إ ٬د ١طد م عًد ٢اقدٌ مكدرٜ
ٖ(:ٞايعٓ ٟانلحلا 2011ا)5
ٜ .1ددلد ٠ايعل٥ددر :مبعٓدد ٢مع  ٜد ايعل٥ددر  ٚا٭دا ٤الخٛق د

ضدد ٤ٛمنددٛست ايهفددلٚ ٠٤

الكرسٚ ٠سيو َٔ  ٍ٬ا خٝلس الٓظُل لٗلسا ضبرد ٟ ( ٠ا ٫خٝلس ٓل٤ا عً٢
َٗلسا ضبرد)٠ا ٚايخرس ٜعًَٗ ٢لسا ضبرد.٠
 .2مكً ٌٝالخلط  :٠مكً ٌٝايخكً  ٚايخذ ذ

ا٭دا٤ا ٚعٔ ط ٜل مكً ٚ ٌٝايد١

ايعٛاَ ددٌ اي دديت َ ددٔ الُه ددٔ ٕ ربد د ت ا٭دا َ ٤ددٔ اشبد د ال س دد ّٛي دد٘ٚ .مس ددخعٌُ
الٓظُددل ط ا٥ددل ا خٝددلس ضبددرد ٠يػ ًدد ١ايسددًٛنٝل غ د الٓخيددٚ ١اْخ اعٗددل.
نُل مٓظِ اَ لسلعر ٠ايعلًَني ايذٜٛ ٜٔا َٗ ٕٛأهَ ٬ع١ٓٝا ع ٠ٚ٬عً٢
قٝلّ الٓظُل
ٚاإلسعلٕ

خٓفٝذ سٝلسل  ٚد ا٤ا سقل ٝد ١يضدُلٕ ذبكٝدل وليد ١اْ٫كٝدلد
ايكٛاْني ايٛظٝف.١ٝ
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ٜ .3ددلد ٠ايس ددٛٝي : ١ذبس ددني َ  ْٚدد ١ايخهٝدد
ط ٜدل مدٛ

الخلً ددل ال ددخػ  ٠يٮعُ ددلٍ ع ددٔ

د اَ ايخدرس ٜعًدْ ٢كددٌ ٚذبٜٛدٌ الٗدلسا ا ٚا ٫خٝددلس عًد ٢سددلا

الٗددلسا ايعلَدد ١غد اشبلندد ١مبُٗدد ١ضبددرد( ٠سددًٛنٝل الٛاطٓدد ١ايخٓظُٝٝدد)١ا
 ٍ٬ َٔٚا خٝلس ا٭ اد اسخٓلداً

قرسمِٗ عً ٢ايخهٚ ٝايخعًِ.

سادساً :مناذج قياس رأس املال البشري باالعتناد عل مدخ القينة :
مسخٓر ٖذ ٙا٭سلي ٝعًَ ٢فٗ ّٛايك ١ُٝا٫قخصلد ١ٜي ا اللٍ اي أ ٟا ٚايديت
مع ددين ايك ُٝدد ١اسبلي ٝدد ١يدٜد د ادا الس ددخك ً ١ٝالخٛقع دد َٗٓ ١ددل

ط ددلس عًُ ددٗل

الٓظُ.١
َٚد د ددٔ ايل ا٥د د ددل السد د ددخخرَٖٓ ١د د ددل َد د ددل ٜد د ددأم ( :ٞسد د ددلملا2008ا ٚ )114 -113
(ايعٓ ٟانلحلا8ا)2011
 ط ٜكدد ١ايددخػ ا ايسددًٛن :١ٝمعخُددر ٖددذ ٙايل ٜكدد ١عًدد ٢اسددخعُلٍ ال٪ش د ا
ا ٫خُلعٚ ١ٝايٓفسٚ ١ٝاييت اسخخرَٗل يٝه
كد ددر ٜصد ددع اسد ددخخراّ ٖد ددذ ٙايل ٜكد دد١

قٝلا ق ١ُٝالدٛاسد اي أد .١ٜ
اسبٝد ددل ٠ايعًُٝد دد ١يصد ددع ١ ٛوص دد

الخػ ا ايسًٛنً٫ٚ ١ٝا ٚنع ١ ٛقٝلسٗل لْٝلً.
 ايُٓٛست ا٫وخُلي :ٞقرّ ٖدذا ايُٓدٛست َدٔ ق دٌ )ٚ (Flamholtzايدذ ٟاسدخٓر
ٝد دد٘ عًد دد ٢دساسد ددل ايعد ددلمل ( )Likertس ٜد ددخِ قٝد ددلا قُٝد دد ١ايف د د د ليٓس د د ١
يًُٓظُدد ٜٚ .١د  ٣ايُٓددٛست ددإٔ ايفد د

الٓظُددٜ ١خح د ى ضددُٔ دٚاس ٚظٝفٝدد١

مسددُ َ ٢اوددٌ اشبرَدد١ا ٚسيددو ددَ ٍ٬ددرَٝٓ ٠ددَ ١عٓٝدد١ا  ٚو نخدد٘ ٜكددرّ
ايفد د ددرَل يًُٓظُد .١يددذا ددإٔ ايكُٝد ١مخحددرد عددرد ْٚدٛع َ اوددٌ اشبرَدد١
اي دديت ٜأد ددػًٗل ٚق ُٝدد ١اشبد ددرَل اي دديت ٜكد ددرَٗلٜٚ .س ددخخرّ ايُٓد ددٛست ْظ ٜد دد١
ا٫وخُلٍ يخحرٜر الر ٠اييت  ٜكٗٝ ٢ل ايف د

َ وً ١رَٝدَ ١عٓٝد .١عدر

ذبرٜر ق ١ُٝاشبرَل الخٛقعٜ ١خِ ض ٗل مبعلٌَ صِ يًٛنٍٛ

ايك١ُٝ

اسبلي ١ٝيًخرَل السخك ً ١ٝالخٛقع.١
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 منددٛست  : Jaggi & Lauؽبخً د ٖددذا ايُٓددٛست عددٔ سددل ك٘ ل٫عخُددلد عًدد٢
اجملددلَ ٝددرٍ ايفد د ايٛاوددرٜٚ .ددخِ ٝدد٘ اسددخخراّ س٬سددٌ َددلسنٛف يخحرٜددر
ذب نل ايعلًَني ضُٔ الٓظُٚ ١اوخُلي ١ٝمد نِٗ ٜلٖدل ق دٌ سدٔ ايخكلعدر
 ٚاي ٛل.٠
 مندٛست  : Lev and Schwartzقدلّ ٖدذإ اي لوإدلٕ لشدخكلم مندٛست يكٝدلا
ايكُٝد دد ١ا٫قخص د ددلد ١ٜيد دد ا ال د ددلٍ اي أ د د ٜ ٟأ د ددذ ٓظد دد ا٫عخ د ددلس الفٗ د ددّٛ
ا٫قخصددلد ٟيد ا الددلٍ اي أد ٟ

ايهأدد ٛل الليٝدد ١ايددذٜ ٟسددخٓر

ْظ ٜدد١

 Fisherي ا اللٍ .س ٜع ٘ أْ٘ َصرس مٛيٝر اير ٌا  ٕ ٚقُٝخ٘ ٖ ٞايكُٝد١
اسبلي ١ٝيًر ٌ السخك ً ٞيًخصِ مبعرٍ َعني ليٓس  ١لليو سيو الصدرس.
ٚمخُإددٌ اي ٚام د ٚا٭ ددٛس ايدديت ؼبصددٌ عًٗٝددل ايف د د ددخػ سٜلضدد ٞيخددر كل
اير ٌ ايديت ٚسد

ْظ ٜدٚ .)Fisher( ١مدخِ سمسًد ١اي ٚامد ٚا٭ دٛس الخٛقد

وصدد ٍٛايف د د عً ٗٝدل وخدد ٢سددٔ ايخكلعددر  ٚاي ٛددل .٠كُٝدد ١ايف د د ٖدد ٞايكُٝدد١
اسبلي ٝد دد ١يً ٚامد د د ٚا٭ د ددٛسٚ .ميه د ددٔ اس د ددخخراّ ْفد د د

ا٭س د ددًٛ

ليٓسد د د ١

يًُيُٛعل .
 منددٛست ٜ :Morseسددخٓر ٖددذا ايُٓددٛست عًدد ٢سددل كلم٘ َددٔ ايُٓددلست نأسددلا
ٚمٛس دد ٝمشٛي دد٘ ل ددخػ ا

د د  ٣يًٛن ددٍٛ

ايك ُٝدد ١يد د ا ال ددلٍ اي أد د .ٟ

ٚمخُإٌ الخػ ا اإلضل  ١ٝل٭م:ٞ
 قٝددلا ايكُٝدد ١اسبليٝدد ١يًخددرَل السددخك ً ١ٝالخٛقعددَ ١ددٔ ٖددذ ٙالددٛاسد ٚ
اإل ٜادا السخك ً ١ٝهلل.
 قٝلا مجلي ٞايهًف ١الخٛق ْفلقٗل عً ٢الٛاسد اي أ .١ٜ
ٚايفد م ددني قٝددلا ايكُٝدد ١اسبليٝدد ١يًخددرَل السددخك ًَ ١ٝددٔ ٖددذ ٙالددٛاسدا  ٚددني
قٝددلا مجددلي ٞايهًفدد ١الخٛق د ْفلقٗددل عًدد ٢مًددو الددٛاسد ميإددٌ ايكُٝدد ١اسبليٝدد١
الٛاسد اي أ .١ٜ
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اخلامتة :
َٔ َل س ل ٜخ ني ُٖ ١ٝايخعلٌَ َ َٛضٛع س ا اللٍ اي أ  ٟضُٔ الهْٛدل
ا٭سلس ١ٝيإ  ٠ٚايأ ن١ا ٕ عًُ ١ٝا٫سخإُلس
عًُ ١ٝا٫سخإُلس

ا٭ن ٍٛاي أ  ٫ ١ٜربخً عدٔ

ا٭ن ٍٛاللي ٚ ١ٝاسبكٝكْ َٔ ١ٝلو ١ٝمٛا اوخُلي ١ٝمع ّو

مًددو ايعًُٝدد ١يًعرٜددر َددٔ وددل ٫الخددلط ٠ا ٚاسمفددلع ويددِ وددل ٫عددرّ ايخأنددر
الخعًك دد ١إَهلْ ٝدد ١ذبك ٝددل مً ددو ا٫س ددخإُلسا يعٛا ٥ددر م ددٛا  ٟذبُ ددٌ الخ ددلط ٠
ا٭ن ٍٛاي أد  .١ٜيدذا دإٕ قد اس ا٫سدخإُلس

ايٓلمج َٔ ١ا٫سخإُلس

س ا الدلٍ

اي أ د  ٟميإددٌ عًُٝدد َ ١لديدد ١ددني الخددلط ٚ ٠ايعل٥ددر .ا٭َ د ايددذ ٟؼبددخِ اعخ ددلس
ا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٟنأور ايك اسا الُٗ ١اييت ٜخِ اربلسٖدل َدٔ ق دٌ
ذبكٝل ِٖ ٖراف ايأ ن ١الخُإدٌ

اإلداس ٠الليٚ ١ٝمبل ٪ٜدٟ

معظد ِٝقُٝد١

ايأ د ن .١يددذيو يددٛو م اٜددر احملددلَ ٫ٚددٔ ق ددٌ اي ددلوإني يخل ٝددل ايُٓددلست
ٚايٓظ ٜد ددل السد ددخخرَ١

ا٭د الد ددلي ٞعًد دد ٢ق د د اسا ا٫سد ددخإُلس

س ا الد ددلٍ

اي أ .ٟ
 ايخٛنٝل :
 َ -ددٔ الٓظ ددٛس ال ددلي ٞميإ ددٌ قد د اس ا٫س ددخإُلس

س ا ال ددلٍ اي أد د  َ ٟلدي دد ١ددني

الخلط ٚ ٠ايعل٥را ا٭َ ايذٜ ٟسخً ّ ا٫سخعلْ ١ليُٓلست ٚايٓظ ٜل اللي١ٝ
ضبلٚي ١يًٛنٍٛ
 ٕ -احملل

ق اسا معظِ ق ١ُٝايأ ن.١

اييت ٜخِ مهٜٗٓٛل د ٕٚايٓظ

س ا اللٍ اي أ  ٟيٝسدا َٓلسد ١

يًُسخإُ  ٜٔا٭ ادٚ .يًحر َٔ الخلط ا  ٜٓػد ٞمٜٓٛد ا٫سدخإُلس
اللي ٍ٬ َٔ ١ٝا٭ ذ

ا٭ندٍٛ

ا٫عخ لس ن ٍٛس ا اللٍ اي أ .ٟ

 ميهددٔ ايخكً ٝددٌ َددٔ طب ددلط س ا ال ددلٍ اي أ د ٟمه ٜٔٛضبفظ ١شلًَ ١مظِ

ط ددلس احملفظدد َ ١ددٔ ددٍ٬

لْد س ا الدلٍ اي أد  ٟا٭ْدٛاع الٓلسد َ ١دٔ

ا٭ن ٍٛاللي.١ٝ
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ظٌ اقخصلد الع  ٫ ١ر َٔ ٜلد ٠اٖ٫خُلّ

-

ا اللٍ اي أد  ٟنلسدخإُلس

يدد٘ عل٥ددر صبد  ٟعًدد ٢الددر ٣ايلٜٛددٌ ٚيهددٜ ٞخحكددل ٖددذا ايعل٥ددر ػبد ٕ مهددٕٛ
ٖٓلى مهًف ١مخحًُٗل الٓظُْ ١ظ وصٛهلل عًٖ ٢ذا ايعل٥ر.

املراجع :
 :ً٫ٚال ا
)1

ايع :١ٝ

ْٛسددٕٛا س ٚد

ٚآ د ٕٚا2011ا قُٝدد ١س ا الددلٍ اي أ د ٟ

سددٛام ايأ د م

ا٭ٚسد د د د د د ا مجع ٝد د د د دد ١احملًً د د د د ددني ال د د د د ددليٝني العخُ د د د د ددر.CFA ٜٔ
http://www.alqabas.com.kw/node/14271
 )2سلملا ضٌ نلٌَا2008اَر ١ُٖٝ ٣ايكٝلا ٚاإل صل احمللسيب عٔ مهًفد١
ال ددٛاسد اي أد د  ٚ ١ٜد د  ٙعً دد ٢ارب ددلس ايكد د اسا اللي ٝدد١ا دساس دد ١مل ٝك ٝدد ١عً دد٢
ايأ نل السلُٖ١

قللع غ ٙا سسليَ ١ل سخ ا لَع ١غ .ٙ

 )3ايصددفلسا امحددر امسلعٝددٌا2008ا م ددأ

س ا الددلٍ اي أ د ٟ

ا٭دا ٤الصدد

دساسدد ١ذبًًٝٝدد ١ٯسا ٤عٓٝددَ ١ددٔ َددٛظف ٞالصددلسف ايخيلسٜدد ١ا٭سدْٝدد١ا صبًدد١
اإلداسٚ ٠ا٫قخصلدا لَع ١ػرادا ايعرد.70
 )4ع د دد١ا س د ددٝر س د ددلمل ا2009ا داس ٠الخ د ددلط ا٫س د ددخإُلس١ٜا داس اي ا ٜد دد ١يًٓأد د د
ٚايخ ٜ ٛا عُلٕ.
 )5ايعٓد ٟا سددعر  ٚنددلحلاامحرا2011انًفدد ١الددٛسد اي أ د  ٟمبٓظددٛس سددًٛنٞا
صبً ١اإلداسٚ ٠ا٫قخصلدا لَع ١ػرادا اجملًر17اايعرد.62
 )6ايعٓ ٟا سدعرا و ٝد ا ْد اسا2009اْظ ٜد ١اشبٝدلسا اسبكٝكٝدٚ ١مل ٝكلمٗدل
داس ٠الددٛاسد اي أد  ١ٜاإلسدداامٝي١ٝا صبًدد ١اإلداسٚ ٠ا٫قخصددلدا لَعدد ١ػددرادا
ايعرد .79
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 )7ايعٝرا ٔ لَ ا2011اا٫سخإُلس

س ا اللٍ اي أ  ٙ ٚ ٟعًد ٢داس ٠اإل دراع

الٓظُددل الخعًُدد١ا سددليٚ ٝسٝلسددل ا٫سددخإُلس
الًخك ٢ايرٚي ٞاشبلَ

و :ٍٛس ا اللٍ ايفه ٟ

س ا الددلٍ ايفه د  ٟد

َٓظُل اللٍ ايع ١ٝ

ظ ددٌ ا٫قخص ددلدٜل اسبر ٜدد ١يًف ددا َ ٠ددٔ 2011/12/14 -13ا لَع دد ١ايأ ددً ا
ازب ا. ٥
 )8ايفض ددٌا َ ٜ٪ددر ضبُ ددر عً ددٞا2009ا ايع٬ق دد ١ددني س ا ال ددلٍ ايفهد د  ً ٚ ٟددل
ايك ُٝدد ١دساس ددَٝ ١راْ ٝدد ١عً دد ٢ايص ددٓلع ١الصد د ١ٝ

د ٍٚاشبً دد ٝايع دد ٞا

صبً ١ايكلدس ١ٝيًعً ّٛاإلداسٚ ١ٜا٫قخصلد ١ٜا اجملًر 11ا ايعرد . 3
 )9يعٛساع ر اسبف ٝا2011ا سليٚ ٝسٝلسل ا٫سخإُلس
الًخك ٢ايرٚي ٞاشبلَ

و :ٍٛس ا اللٍ ايفه ٟ

س ا اللٍ ايفه  ٟد

َٓظُل اللٍ ايع ١ٝ

ظ ددٌ ا٫قخص ددلدٜل اسبر ٜدد ١يًف ددا َ ٠ددٔ 2011/12/14 -13ا لَع دد ١ايأ ددً ا
ازب ا. ٥
ْ )10عُ دد١ا ْػ ددِ وس ددنيا2010ا ٓ ددلٚ ٤مل دد ٜٛس ا ال ددلٍ اي أدد ٚ ٟدٚسٙ

ذبك ٝددل

ايخٓل س١ٝا صبً ١ايػ  ٟيًعً ّٛا٫قخصلدٚ ١ٜاإلداس١ٜا لَعد ١ايه ٛد١ا اجملًدر
3ا ايعرد  .16الص ّاا عُلد ايرّ ٜٔمحرا رٕٚا قٝلا عل٥ر ا٫سخإُلس

سا

ال د د د د د د ددلٍ اي أ د د د د د د دد ٟا مجعٝد د د د د د د دد ١ايعً د د د د د د دد ّٛا٫قخصد د د د د د د ددلد١ٜا سد د د د د د د ددٛسٜلا
http://www.hrdiscussion.com/attachment.php?attach
mentid=1798&d=1244915763
 ٖٝٚ )11دد١ا سد اتا ع ددر اسبُٝراسدديتا2011ا سددليٚ ٝسٝلسددل ا٫سددخإُلس س ا
اللٍ ايفه  ٟد الًخك ٢ايرٚي ٞاشبدلَ
الد د د ددلٍ ايع  ٝد د د دد١

ود :ٍٛس ا الدلٍ ايفهد ٟ

َٓظُدل

ظ د د د ددٌ ا٫قخصد د د ددلدٜل اسبر ٜد د د دد ١يًف د د د ددا َ ٠د د د ددٔ -13

2011/12/14ا لَع ١ايأً ا ازب ا. ٥
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املقـــدمة :
اذتُددس ا ايددص ٟضغددٌ ضغددٛي٘ ين ددسٚ ٣زٜددٔ اذتددل يٗ ٝددطً ٙدد ٢ايددس ٜٔنًدد٘
ٚيٛنط ٙاملؿطن ٚ ، ٕٛؾٗس ٕ ال إيد٘ إال اا ٚددس ٙال ؾدطٜو يد٘ ؾدٗنز ٠ضاد ٛيٗدن
ايٓجددنٜ ٠دد ّٛال ٜٓؿددو َددنٍ ٚال يٓدد ٚ ، ٕٛؾددٗس ٕ ستُددسدا هللددس اا ٚضغددٛي٘ ددً ٢اا
ٚغ ددًِ ٚي ددنضى ً ٝدد٘  ً ٚدد ٢ني دد٘  ٚدداهلل٘  َٚددٔ ت ددهللاِٗ ي دػ ددنٕ َ ددن تانقهللدد ا  ٜددنّ
ٚايكط. ٕٚ
َن ياس  :ؾ ْ٘ ملن ننْ ؾدهللٗ ١ايعاًدل يؿدؿن  ١ا ٚيٝدنَ ٤دٔ ا َدٛاك َدٔ ند
ؾهللٗنك ايكهللٛض ١ٜاييت تػهللهلل يف ْكض ايعٛدٝس ايص ٟضغدٌ اا َدٔ اًد٘ ايطغدٌ ،
ْ ٚعٍ يهللٝنْ٘ ايهعب ٚ ،اؾرتم ايٓنؽ ؾ ٘ٝإىل ؾدكٝنٚ ٤غداسا ٤نتدطك زضاغدعٗن ط ددن
ال ٜٚ ،دطز ددن٥طدا ٜٚ ،دصنط
ال ٜٚ ،اًِ انٖ د
ْٚكساد ياٌ اا ٕ ٜٗس ٟيٗص ٙايسضاغ ١ن د
غنؾالد ٚ ،اا املٛؾل ٚدس. ٙ
الدراسات السابقة :
ملن ملٛ ٛع تاًل ايكهللٛض ١ٜيؿؿن  ١ا ٚيٝن ١ُٖٝ َٔ ٤ؾكدس نردطك املفيؿدنك ؾٝد٘ ،
َٓٗن َن ؾطز املػأي ١ينيهللاث َٗٓٚ ،ن َن ِ املػأي ١إىل يك ١ٝؾدهللٗنك ايكهللٛضٜدٚ ، ١
إىل َػن ٌ٥كس ١ٜخطٚ ، ٣غأشنط ٖنٖٓن ِٖ ايسضاغنك يف ٖص ٙاملػأي: ١
 )1ايٛاغط ١يني اذتل ٚارتًل يؿٝذ اإلغالّ ائ ت.١ُٝٝ
 )2ظٜنض ٠ايكهللٛض ٚاالغعٓجنز ينملكهللٛض يؿٝذ اإلغالّ ائ ت.١ُٝٝ
 )3ايطز ً ٢ايهللهط ٟيؿٝذ اإلغالّ ائ ت.١ُٝٝ
 )4نعنب ايصنضّ املٓه ٞيف ايطز ً ٢ايػهلله ٞيًانؾظ ائ هللس ا نز. ٟ
 )5غن ١ٜا َنْ ٞيف ايطز ً ٢ايٓهللٗنْ ٞيًاالَ ١ستُٛز ؾهط ٟا يٛغ. ٞ
 )6تطٗري اال عكنز َٔ زضإ اإلذتنز يًاالَ ١ستُس ئ إمسن  ٌٝايصٓانْ. ٞ
 )7نؿـ ايؿهللٗنك يإلَنّ اجملسز ستُس ئ هللس ايٖٛنب .
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 )8ايػٝـ املػً ٢ً ٍٛنيس ايطغ ٍٛيًؿٝذ هللس ايطمحٔ ئ ستُس ئ قنغِ .
 )9نٝـ ْؿِٗ ايعٛدٝس يًؿٝذ ستُس ئ محس ينمش. ٌٝ
ٝ )10نْ ١اإلْػنٕ ٔ ٚغٛغ ١ايؿٝذ زدالٕ يهللؿري ايػٗػٛاْ.ٞ
 )11اٗددٛز ًُددن ٤اذتٓؿٝدد ١يف إيطددنٍ كن٥ددس ايكهللٛضٜدد ١يًددسنعٛض مش دؼ ايددسٜٔ
ا ؾػنْ. ٞ
ٖ )12صَ ٙؿنُٖٓٝن يًؿٝذ نحل ئ هللس اياعٜع نٍ ايؿٝذ .
 )13ايؿ ددطى ٚٚغ ددن ٓ ً٘٥ددس  ُ٥دد ١اذتٓؿ ٝدد ١يً ددسنعٛض ستُ ددس ي ددٔ هلل ددس اي ددطمحٔ
نرتُٝؼ.
 )14ايؿ ددطى ٚٚغ ددن ٓ ً٘٥ددس ًُ ددن ٤املنيه ٝدد ١يً ددسنعٛض ستُ ددس ي ددٔ هلل ددس اي ددطمحٔ
نرتُٝؼ.
 )15ايؿددطى ٚٚغددنٓ ً٘٥ددس ًُددن ٤ايؿددنؾا ١ٝيًددسنعٛض ستُددس يددٔ هلل دس ايددطمحٔ
نرتُٝؼ.
 )16ايؿددطى ٚٚغددنٓ ً٘٥ددس ًُددن ٤اذتٓنيًدد ١يًددسنعٛض ستُددس يددٔ هللددس ايددطمحٔ
نرتُٝؼ.
 )17اجملُ ددٛع املؿ ٝددس يف ْك ددض ايكهللٛض ٜددْٚ ١ص ددط ٠ايعٛد ٝددس يً ددسنعٛض ستُ ددس ي ددٔ
هللسايطمحٔ ارتُٝؼ .
 )18ايكهللٛضٜدْ ١ؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ اياًُدنَٗٓ ٤دن " ايدٛ" ُٔٝشادند " يًهللنددث
محس ئ دػٔ املاًِ .
َٛ )19قـ اإلغالّ َٔ ايكهللٛض ١ٜيًهللندث خنيس ئ اطٜس ايآع. ٟ
 )20يسع ايكهللٛض د ْٛا ٗن  ٚدهنَٗن يًهللندث نحل اياص. ُٞٝ
 )21ايٛاغ ددط ١ي ددني اا ٚخًك دد٘ ٓ ددس ٖ ددٌ ايػ ددٓٚ ١شت ددنيؿ ِٗٝيً ددسنعٛض َ ددطاي
ايؿٓكٝط.ٞ
 )22زَاددً ١دد ٢ايعٛدٝددس دكٝكدد ١ايكهللٛضٜدد ٚ ١تطٖددن يف ٚاقددو ا َددَ )١ددٔ إ ددساضاك
املٓعس ٣اإلغالَ. ٞ
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خطة البحث :
قػُ ايهللاث إىل تالتَ ١هللندث ٚغعَ ١طنيب :
املهللاث ا  : ٍٚاملطاز ينيكهللٛضٚ ، ١ٜؾَ ٘ٝطًهللنٕ :
املطًب ا  : ٍٚايكهللٛض ١ٜيف ايًػ. ١
املطًب ايرنْ : ٞايكهللٛض ١ٜيف اال طالح .
املهللاث ايرنْْٛ : ٞاع ايؿؿن ٚ ، ١ؾَ ٘ٝطًهللنٕ :
املطًب ا  : ٍٚايؿؿن  ١يف ايًػ. ١
املطًب ايرنْْٛ : ٞاع ايؿؿن . ١
املهللاث ايرنيث  :اخعالف ايٓنؽ يف ايؿؿن ٚ ، ١ؾَ ٘ٝطًهللنٕ :
املطًب ا  : ٍٚقػنّ ايٓنؽ يف ايؿؿن .١
املطًب ايرنْ : ٞحتطٜط ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض ٌٖ ٚ ١ٜايػٓ ١يف ايؿؿن . ١
تِ ارتنمت ١اييت ضقُ ؾٗٝن ِٖ ايٓعن٥ج تِ ايؿٗطؽ .
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املبحث األول  :املراد بالقبورية
املطًب ا  : ٍٚايكهللددٛض ١ٜيف ايًػ: ١
املعأٌَ يف َهللٓ ٢ايهًُٜ ١اًِ ْٗن َٓػٛي ١إىل ايك
ٚنًُ ١قد )  :ايكدنف ٚايهللدنٚ ٤ايدطا٤

.

دٌ داٝح ٜدسٍ ًد ٢غُدٛ

يف ؾد٤ٞ

ٚايك َصسض ٚايك َ ٛو ايك ٚق ت٘ ق  ٙق دا َٚك دا .
ٚاملك  َٛ ٠و ايكهللٛض ٚايك ٚادس ٚ.اإلقهللنض ٕ تٗ ٤ٞي٘ ق ا ٚتٓعي٘ َٓعي ١شاى .
ٚايكهللٛض ١ٜمجو قهللٛضَ ٖٛٚ ، ٟصسض ٓن ٝ ٞؼ ي دنؾ ١اغدِ زتُدٛع " قهللدٛض "
إىل  ٜددن ٤ايٓػ ددهلل ١املطزٚؾ دد ١ينيع ددنٚ . ٤ق ددس غ ددٛؽ ْػ ددهللع٘ يًجُ ددو د َ ددو ٕ ي دد٘ ٚاد ددساد
َػعاُالد َٔ يؿ ٘ د ْ٘ نض انضٜدن زتط ٣اياًَِ الخعصن د٘ يطن٥ؿد ١يأ ٝدنِْٗ ،
نأْصددنضْ ٟػددهلل ١إىل ا ْصددنض  ٚ ،ددٛيْ ٞػددهلل ١إىل ًددِ ا

ددْ ، ٍٛدد٘ غًددب ًدد٢

ًِِ خنص دع ٢نض ننياًَِ ً. ٘ٝ
ٚيصيو ٜه ٕٛإطالم ٖصا ايًؿظ ًدَ ٢كسغد ٞايكهللدٛض ٚايػدال ٠ؾٗٝدن غدن٥ػند ْد٘
قس نض ننياًَِ ً.)1 ٘ٝ
املطًب ايرنْ : ٞايكهللٛض ١ٜيف اال طالح
" ايكهللٛض ٚ " ١ٜـ يًػال ٠يف تا  ِٝايكهللٛض ٚتكسٜػٗن ٚاال عكنز ؾٗٝن َن ال جيٛظ
ا عكدنز ٙإال يف اا تاددنىل ٚ ،قصدسٖن يددأْٛاع اياهللدنزاك ٚايكطيددنك ٚ ،ز دن ٤ضينيٗددن َددٔ
ز ٕٚاا تانىل .)2
قنٍ اياالَ ١ستُس ئ إمسن  ٌٝايصٓانْٚ ... : ٞايٓصض ينملنٍ ً ٢املٚ ٝحنٙٛ
ٚايٓاط ً ٢ايك ٚايعٛغٌ ي٘ ٚطًب اذتنانك َٓ٘ ٖ ٛيا ٘ٓٝايدص ٟننْد تؿاًد٘
ادتنًٖٝددٚ ،١إ"ددن نددنْٛا ٜؿاًْٛدد٘ ملددن ٜػددُٚ ْ٘ٛتٓددن  ٚددُٓنٚ ،ؾاًدد٘ ايكهللٛضٜدد ٕٛملددن
ٜػددُٚ ْ٘ٛيٝددن ٚقد ا َٚؿددٗساٚ ،ا مسددن ٤ال تددط ددن ٚال تػددري املاددنْ ،ٞددطٚض ٠يػٜٛدد١
 ٜٓ)1ددط نعددنب اياددني يًدًٝددٌ يددٔ محددس ايؿطاٖٝددس ٟك ٖ175د د )  ،زاض َٚهعهللدد ١ا ددالٍ َ ، ) 157 / 5 ،اجددِ َكددنٜٝؼ ايًػدد١
الئ ؾنضؽ ك ٖ395د )  ،زاض ادت ، ٌٝيريٚك ٖ1420،د  ، ّ1999 -ايطهللا : ١ايرنْ ، )47/5 ، ١ٝايكهللٛضٜدْ ١ؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ
اياًُنَٗٓ ٤ن " ايٛ" ُٔٝزاند "  ،محس ئ دػٔ املاًِ  ،زاض ائ ادتٛظ ، ٟايطهللا ١ا ٚىل ٖ1427 ،د  ،ص . )29
 )2ايكهللٛضْ ١ٜؿأتٗن د نتنضٖن د َٛقـ اياًُنَٗٓ ٤ن " ايٛ" ُٔٝزاند "  ،محس ئ دػٔ املاًِ  ،ص .)29
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 ٚكًٝددٚ ١ؾددط  ،١ٝؾ د ٕ َددٔ ؾددطب ارتُددط ٚمسنٖددن َددنَ ،٤ددن ؾددطب إال بددطا  ٚكنيدد٘
كنب ؾنضب ارتُطٚ ،ياً٘ ٜعٜس كني٘ يًعسيٝؼ ٚايهصب يف ايعػُ.)3 ) ١ٝ
ٚقددنٍ اياالَدد ١ستُددس يددٔ ًدد ٞايؿددٛننْ ٞدٝددث قددنٍٚ ... :قددس تَدَٛاضَ َز إيَٓٝددن َددٔ
اَٗد
ا خهللَنضِ َدن ال ٜشؿَدوم َاد٘ َٕ ندرِرينا َدٔ َٖدفشال ِ٤ايكهللدٛضٜني  ٚنرَدطِِِٖ إشَا تَ ََ ٛ
ًٝدد٘ َُِٜددني َددٔ اَِٗ د ِ١خَص دُِِ٘ دًَ دـَ يِنيً دِ٘ ؾددناِطنا ؾ د شا قِ ٝدٌَ يدد٘ يَا دسَ شيددو ادًِددـ
ف يِددنياَ ُل ََٖٚدصَا َددٔ
يِؿَددٝدِو ََٚشاعَكدسِى ايدَٛيِ ُ ٞايؿالِْد ُ ٞتًَاد َر َِ َٚتًَهددأ َ ٚيَددَٚ ٢ا عَدطَ َ
يد َ ِٔٝا زِيد ِ ١ايسَايدً ِ١دد َٕ ٢ؾِددطنٗشِ قددس يًَد َؼ ؾددَ ٛم ؾِددطىِ َددٔ قددنٍ إَْد ش٘ َتاَددني ٢تَددنِْ َٞ
اتَٓ ٚ ِٔٝتَنيِدثش تَالتَد١ف ؾَٝدن شًَُدن َ٤ايدسََُٜٚ ِٜٔدن َشًدٛى ايُشػدًُِِنيَ  ٟضشظ٤ف يِإلِغدالِّ ؾَدس
ب
َٔ ايهؿطِ َ ٟ ٚيَال فِ ٤يَٗصَا ايسَُ ِٜٔدط ًٝد٘ َدٔ ِهللَدنزَ ِ٠غٝد ِط ايًد ِ٘ ََ ٟ ٚشصِدٝهللَ١ف ٜشصَدن ش
ى
يٗن ايُشػًُِش َٕٛتَاسٍِش ٖص ٙايُشصِٝهللََ ٟ َٚ ١شٓهدط َٜجِدبش إْهدنضشٙش إٕ َ َٜهدٔ ٖدصا ايؿُدط ِ
ايهللَ َُٚ ِٔ ٝااِهللنن .)4 ) ...
ؾنيكهللٛض ١ٜإشٕ ِٖ ايػال ٠يف تا  ِٝايكهللٛض ٚتكسٜػٗن ٚاال عكنز ؾٗٝدن َدن ال جيدٛظ
ا عكدنز ٙإال يف اا تاددنىل ٚ ،قصدسٖن يددأْٛاع اياهللدنزاك ٚايكطيددنك ٚ ،ز دن ٤ضينيٗددن َددٔ
ز ٕٚاا تانىل .
املبحث الثاني  :أنــواع الشفــاعة
املطًب ا  : ٍٚايؿؿن  ١يف ايًػ١
ؾ ددؿو ) ايؿد ددني ٚايؿد ددنٚ ٤ايا ددني

د ددٌ د دداٝح  ٜددسٍ ًد ددَ ٢كنضْد دد ١ايؿد دد٦ٝني .

َٔ شيو ايؿؿو خالف ايٛتط  .تك ٍٛننٕ ؾطزا ؾؿؿاع٘ ٚ .ايؿدؿا ١يف ايدساض َدٔ
ٖددصا  .قددنٍ ايددٔ زضٜددس  :مسٝد ؾددؿاْ ١دد٘ ٜؿددؿو يٗددن َنيدد٘ ٚ .ايؿددن ٠ايؿددنؾو ايدديت
َاٗن ٚيسٖن ٚ .ؾؿو ؾالٕ يؿالٕ إشا ان ٤تنًَْ ١ٝعُػن َطًهلل٘ َٚآٝن ي٘ .

 )3تطٗري اال عكنز َٔ زضإ اإلذتنز  ،ستُس ئ إمسن  ٌٝا َري ايهاالْ ٞايصٓانْ ٞص .)18
 ٌْٝ )4ا ٚطنض َٔ دنزٜث غٝس ا خٝنض ؾطح َٓعك ٢ا خهللنض  ،ستُس ئ ً ٞئ ستُس ايؿٛننْ ، ٞزاض ادت - ٌٝيريٚك –
)131 /4 ،1973
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 َٔٚايهللنب ْنق ١ؾدؿٛع ٖٚد ٞايديت

ُدو يدني ستًدهللني يف دًهللدٚ ١اددس . )5 ٠تؿدؿو

ي٘ ؾؿو ٜ .كنٍ تؿؿو يؿالٕ إىل ؾالٕ يف ا َط  ٚ ،ي٘ إيٝد٘ تٛغدٌ يد٘ إيٝد٘  .)6ؾٝهدٕٛ
َٔ َانْ ٞايؿؿن  ١يػ : ١ايٛغ. ١ًٝ
ٚايؿؿن  ١طؾدن  :غفاٍ ارتري يًػري .)7
املطًب ايرنْْٛ : ٞاع ايؿؿن ١
ْٛاع ايؿؿن  ٢ً ١غهلل ٌٝاالغعكصن ٤مثنْْٛ ١ٝاع َٗٓ ،ن َن ٖ ٛخنص ينيٓيب 
َٗٓٚن َن َٖ ٛؿرتى يٚ ٘ٓٝيني غري: ٙ
 ايؿ ددؿن  ١ا ٚىل  :ايؿ ددؿن  ١ايا ُ دد ٖٚ ٢دد ٞاملك ددنّ اشُ ددٛز )  ٖٚددٜ ٕ ٞؿ ددؿو
اي ددٓيبٜ ٕ كض دد ٞاا غ ددهللانْ٘ ي ددني هلل ددنز ٙيا ددس ط دد ٍٛاملٛق ددـ ً ددٚ ،ِٗٝيا ددس
َطاااعِٗ ا ْهللٝن ٤يًكٝنّ يٗن ؾٝك ّٛيٗن ْهللٓٝن  ياس إشٕ ضي٘ .)8
 ايؿ ددؿن  ١ايرنْ ٝدد : ١ؾ ددؿن ع٘  يف زخ دد ٖ ٍٛددٌ ادتٓ دد ١ادتٓ دد ١يا ددس ايؿ ددطاؽ َ ددٔ
اذتػنب .
 ايؿؿن  ١ايرنير : ١ؾؿن ع٘  يف ُ٘ يد ٞطنيدب ٕ خيؿدـ ٓد٘ ايادصاب ٖٚدصٙ
خن  ١ي٘ ٕ .اا خ

ٕ ايهنؾط ٜٔال تٓؿاِٗ ؾؿن  ١ايؿنؾانيْٚ ،هللٓٝن خد

ٕ ؾ ددؿن ع٘ ٖ ددٌ ايعٛد ٝددس خن دد . ١ؾؿ ددؿن ع٘ ياُ دد٘ ي دد ٞطني ددب خن دد ١ي دد٘
ٚخن دد ١ي دد ٞطني ددب  ٖٚ .)9ددص ٙا ْ ددٛاع ايرالت دد َ ١ددٔ ايؿ ددؿن  ١خن دد ١يٓهلل ٓٝددن
ستُس.
 ايؿددؿن  ١ايطايادد :١ؾددؿن ع٘  ؾدد ُٔٝاغددعال ايٓددنض َددٔ صددن ٠املٛدددس ٕ ٜٔال
ٜسخًٗن.

 ٜٓ )5ط َاجِ َكنٜٝؼ ايًػ ١الئ ؾنضؽ .)201/3 ،
 ٜٓ)6ط املاجِ ايٛغٝ

) 487 / 1 ،

 ٜٓ)7ط ؾطح اياكٝس ٠ايٛاغط ١ٝيًسنعٛض نحل ايؿٛظإَ،هعهلل ١املانضف،ايطٜن ،ايطهللا ١ايػنزغٖ1413 ، ١د د ،ّ1993ص )157
 )8اٝح ايهللدنض ، ٟدسٜث ضقِ )7002
 )9اٝح ايهللدنض ، ٟدسٜث ضقِ )6196
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 ايؿؿن  ١ارتنَػ : ١ؾؿن ع٘  ؾ ُٔٝزخٌ ايٓنض َٔ صن ٠املٛددس ٕ ٜٔخيدط
َٓٗن.
 ايؿؿن  ١ايػنزغ : ١ؾؿن ع٘  يف ضؾو زضانك ياض ٌٖ ادتٓ. ١
 ايؿددؿن  ١ايػددنيا : ١ؾددؿن ع٘  ؾدد ُٔٝاغددعٛك دػددٓنتِٗ ٚغدد٦ٝنتِٗ ٕ ٜددسخًٛا
ادتٓ ٌٖ ِٖٚ ١ا

طاف ً ٢ق.)10 ٍٛ

 ايؿددؿن  ١ايرنَٓدد : ١ؾددؿن ع٘  يف زخدد ٍٛياددض املددفَٓني ادتٓدد ١يددال دػددنب ٚال
صاب .)11
ٖٚد ددص ٙا ْد ددٛاع ارتُػد دد ١ايهللنقٝد ددٜ ١ؿد ددنضن٘ ؾٗٝد ددن غد ددريَ ٙد ددٔ ا ْهللٝد ددنٚ ٤املال٥هد دد١
ٚايصسٜكني ٚايؿٗسا.)12 ٤
ٖ ٚددٌ ايػددٓٚ ١ادتُن ددٜ ١فَٓدد ٕٛيٗددص ٙايؿددؿن نك نًددٗن يرهللددٛك زيعٗددن ْٗ ٚ ،ددن ال
ترهلل إال يؿططني :
ا  : ٍٚإشٕ اا يًؿنؾو ٕ ٜؿؿو .
ايرنْ : ٞض ن اا ٔ املؿؿٛع ي٘ .)13
املبحث الثالث اختالف الناس يف الشفاعة :
املطًب ا  : ٍٚقػنّ ايٓنؽ يف ايؿؿن : ١
اْكػِ ايٓنؽ يف َط ايؿؿن  ١إىل تالت١

ٓنف :

 ايص ددٓـ ا  : ٍٚغً ددٛا يف إتهللنتٗ ددن  ٖٚددِ ايٓص ددنضٚ ٣املؿ ددطنٚ ٕٛغ ددال ٠ايص ددٛؾ١ٝ
ٚايكهللٛض ٕٜٛدٝث ااًٛا ؾؿن ٜ َٔ ١ا ُٓ ْ٘ٛدس اا ننيؿدؿن  ١املاطٚؾد ١يف
ايسْٝن ٓس املًٛى ،ؾطًهللٖٛن َٔ ز ٕٚاا نُن شنط اا شيو ٔ املؿطنني .

)10انَو ايهللٝنٕ يًط  ، ٟزاض ايؿهط  ،يريٚك )190/8 ،1405 ،
 )11اٝح ايهللدنض ، ٟدسٜث ضقِ . )5378
 ٜٓ)12ط اياكٝس ٠ايٛاغط ١ٝالئ تَ ١ُٝٝو ؾطدٗن يًسنعٛض نحل ايؿٛظإ  ،ص 156د . ) 158
 ٜٓ)13ط انَو ايهللٝنٕ  ،ايط 299/21 ، )395 /5 ، ٟدٚ ، )529 /22 ، )300غٝأت ٞتؿص ٌٝزي ١شيو يف ايٓكس إٕ ؾن ٤اا
تانىل  ،ص .)16
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 ايصٓـ ايرنْ ِٖٚ : ٞاملاععيٚ ١ارتدٛاض غًدٛا يف ْؿد ٞايؿدؿن  ١ؾدأْهطٚا ؾدؿن ١
ايٓيب ٚؾؿن  ١غري ٙيف ٌٖ ايههللن٥ط .
 ايصٓـ ايرنيث  ٌٖ ِٖٚ :ايػٓٚ ١ادتُن  ١تهللعٛا ايؿؿن ٚ ٢ً ١ؾل َن ادن٤ك
ي٘ ايٓصٛص ايكطنْٚ ١ٝا دنزٜث ايٓهلل ١ٜٛؾأتهللعٛا ايؿؿن  ١يؿطٚطٗن .)14
ٚ ياس يٝنٕ قػنّ ايٓنؽ يف ايؿؿن  ْٓ ًِٖ ١ط إىل ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض١ٜ
 ٌٖ ٚ ايػٓ ١يف ايؿؿن َ ٖٛٚ ، ١ن غٝعٓنٚي٘ املطًب ايعني ٞينيهللاث .
املطًب ايرنْ : ٞحتطٜط ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض ٌٖ ٚ ١ٜايػٓ ١يف ايؿؿن : ١
إٕ ستددٌ ايٓددعاع يددني ايكهللٛضٜددٖ ٚ ١ددٌ ايػددٓ ١يف ايؿددؿن ٖ ١دد ٛغددفاٍ ايؿددؿن َ ١ددٔ
ا ٚيٝن ٤ا َٛاك .
ؾنيكهللٛضٜددٜ ١كٛيدد ٕٛإْٗددِ قصددسٚا ياددض املددٛتَ ٢ددٔ

ددانب ايكهللددٛض

جددْٗ ١ددِ

ٚيٝن ٤اا َٓ ِ ٚعي ١ضؾٝآ ١س اا ؾعٛاٗٛا إي ِٗٝيطًب ايؿؿن ٓ ِ ١دس اا
َو ًُِٗ يإٔ ٖفال ٤املٛت ٢ال خيًكٚ ٕٛال ٜطظقٚ ٕٛال ٜسيط ٕٚإ"دن ارتدنيل ايدطاظم
املسيط ايص ٟيٝسًَ ٙهٛك نٌ ؾ ٖٛ ٤ٞاا ضب ايانملني .
ٜٚضطي ٕٛيصيو َرالد يإٔ ايٓنؽ إشا ننْ

ِ دٛا٥ج ٓس ًَٛى ايسْٝن ؾ ِْٗ

ٜصً ٕٛإىل قضنٗ٥ن يؿؿن  ١ايٛاٗن.)15 ٤
ٚادتٛاب ٔ ٖص ٙايؿهللٗٚ َٔ ١ا: ٙٛ

 ٜٓ )14ط ؾطح اياكٝس ٠ايٛاغط ١ٝيًسنعٛض نحل ايؿٛظإ  ،ص 157د ) 159
 ٜٓ)15ددط اددٛاٖط املاددنًْ ،ٞدد ٞدددطاظّٚ ،)60 - 57/1 ،ضَددنح دددعب ايددطدً ِٝدد ٢حنددٛض دددعب ايددطاُ ،ِٝددط يددٔ غدداٝس ايؿددٛتٞ
ايطٛض ٟايهسًَ ،ٟٚادل يٗدنَـ نعدنب ادٛاٖط املادنْ ٚ ،)210/1 ،ٞددعاب ٚ ٚضاز ايكطدب ايطيدنْ ٞايادنضف ايصدُساْ ٞغدٝسْن
َٛٚالْن محس ايعِجنْ ،ٞاا٘  ٚهللط٘ ٚؾطد٘ ستُس ايػدٝس ايعِجدنْ ،ٞص َٝٓٚ ،)145 - 144 ،)8 - 2د ١املطٜدس يف نزاب
ٚ ٚضاز ايططٜكدد ١ايعِجنْٝدد ،١ايددٔ ينيددن ايؿددٓكٝط ٞايعِجددنْ ، ٞص ٚ )27 ،)10يًددٛؽ ا َددنْ ٞيف َٓنقددب غددٝس ٟمحددس ايعِجددنْ،ٞ
ص ٚ ،)15 - 14ا سا ١ٜايطينْ ١ٝيف ؾك٘ ايططٜك ١ايعِجنْٝد ١ستُدس ايػدٝس ايعِجدنْ ،ٞص  ،)3دكٝكد ١ايكطدب ايٓهللد ٟٛايػدٝس
محددس ايهللددس. ،ٟٚز .ا ددٛز ٠ستُددس ي دد ٛايٝعٜددس املٗ ددس ،ٟص  ، )396 )373 - 372 ،)368 - 366 ،)359 ،)91ايػددٝس مح ددس
ايهللس ٟٚؾٝذ ٚططٜك ،١ز .غاٝس هللسايؿعنح نؾٛض ،ص ٚ ،)203 - 199زضٚع اذتُن ١ٜيأدعاب ايٛقن ،١ٜز .ستُس ً ٟٛاملدنيهٞ
ص ٚ ،)107ايانضف ينا غٝس ٟمحس ايهللس ،ٟٚغاس ايكن  ،ٞص  ،)5نضا ٤يف دٝن ٠ايػدٝس ايهللدس ٟٚايسْٜٛٝدٚ ١دٝنتد٘ اي ظخٝد١
محس ستُس دجنب ،ص .)170 - 169 ،)141
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 ايٛا٘ ا  ٕ : ٍٚايعٛغو ٚايعػنٌٖ يف ينب ايٛالٚ ١ٜقو نررياد َٔ نَ١
ايٓنؽ يف ايػًٚ ٛايعاًل ينملٛ ٛؾني ينيٛال ١ٜيف دٝنتِٗ ٚياس ممنتِٗ  ،ممن
ز ٣إىل غفا ِ ايؿؿن  ١ياس ممنتِٗ  ،ؾٝجب ايعٛقـ ٔ  ٚـ ؾدص
َاني ينيٛالٜ َٚ ١ٜطز ْص ؾط  ٞؾ ٘ٝيصيو ٚ ٕ ،يٝن ٤اا ِٖ ٌٖ اإلمينٕ
ٚايعك :٣ٛنُن قنٍ تانىل {:أَال ئٌَِّ أًَْنٍَِبءَ اهللِ ال خٌَْفٌ ػَهٍَْيِىْ ًَال ىُىْ ٌَحْضٌٌََُ  ،انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا
ًَكَبٌَُا ٌَزَّقٌٌَُ}[ْٜٛؼ62/د ٚ . ]63اا ٖ ٛاياً ِٝارتهللري مبٔ دكل اإلمينٕ
ٚايعك.٣ٛ
 ايٛا٘ ايرنْ ٕ : ٞاياهللس َٓٗ ٔ ٞايعاًل يػري اا ننٓ٥ن َٔ ننٕ َٚ ،أَٛض
يعاكٝل تك ٣ٛاا ٚاإلمينٕ نُن قنٍ تانىل ٌَ{:ب أٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا آَيِنٌُا ثِبهللِ ًَسَسٌُنِوِ
ًَانكِزَبةِ انَّزِي َضَّلَ ػَهَى سَسٌُنِوِ ًَانكِزَبةِ انَّزِي أَْضَلَ يٍِْ قَجْمُ ًَيٍَْ ٌَكْفُشْ ثِبهللِ ًَيَالئِكَزِوِ ًَكُزُجِوِ ًَسُسُهِوِ
ًَانٌٍَْوِ اََخِشِ فَقَذْ ضَمَّ ضَالالً ثَؼٍِذًا} [ايٓػنٚ . ]136/٤قنٍ تانىلٌَ{:ب أٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا ارَّقٌُا
اهللَ حَقَّ رُقَبرِوِ ًَالَ رًٌَُرٍَُّ ئِالَّ ًَأَْزُىْ يُسْهًٌٌَُِ} [نٍ ُطإ ]102/ؾنياهللس ايصنزم ٜعكطب
إىل اا ينيؿطا٥ض ٚايٓٛاؾٌ دع ٢حيهلل٘ اا ؾ شا دهلل٘

طن ٙغفي٘ ٚقض٢

دٛا٥ج٘ ٚاذتُس ا .
ؾًُنشا ٜاط

اياهللس ٔ َط ضي٘ َٛٚالٜٚ ، ٙطتهب َن ٓ٘ ْٗن ٙ؟!

ٚملنشا ٜرتى طاط اا املػعكٜٚ ، ِٝعهللو غهللٌ ايؿٝطنٕ ايطا ِٝ؟!
 ايٛا٘ ايرنيث  ْ٘ :حيطّ متر ٌٝاا َنيو املًو مبًٛى ايسْٝن يف اذتنا ١إىل
ٚاٗن ًٕٛ ٜٛ ٤ي٘ َطنيب ارتًل  ،ؾ ٕ ا َط نً٘ ا  ًِٝ ٖٛٚخهللري يصري
ياهللنز ٙال خيؿ ً٘ٝ ٢ؾ ٤ٞيف ا ض

ٚال يف ٚايػُن ، ٤ؾًٝؼ ً ٢اياهللنز إال

اإلمينٕ ي٘ ٚاالغعجني ١ي٘ ؾ شا ؾاًٛا شيو انب ز نَ ، ِٗ٥ن ًَٛى ايسْٝن
ؾِٗ يؿط اؿن ٤يٝؼ ِ َٔ املًو إال َن نتنِٖ اا ٚ ،خيؿ ًِٗٝ ٢نرري
َٔ دٛاٍ ايط  ١ٝؾٝاعنا ٕٛإىل َٔ  ٌ ٜٛإي ِٗٝدنانك ايط ٜٚ ١ٝطًاِٗ
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ًَ ٢ن خؿَٗٓ ًِٗٝ ٞن ٚحن ٛشيو ؾٝكض ٞدنانتِٗ إَن ضغهللٚ ١إَن ضٖهلل١
ٚإَن دٝنٚ ٤إَن َٛزٚ ٠إَن غري شيو  .)16قنٍ اا غهللانْ٘ ٚتانىلًَ{:ئِرَا سَأنَكَ
ػِجَبدِي ػَنًِّ فَاًَِِّ قَشٌِتٌ أُخٍِتُ دَػٌَْحَ انذَّاعِ ئِرَا دَػَبٌِ فَهٍَْسْزَدٍِجٌُا نًِ ًَنٍُْإْيِنٌُا ثًِ نَؼَهَّيُىْ ٌَشْشُذًٌَُ }
[ايهللكط.]186/٠
ٚقنٍ تانىلًَ{:قَبلَ سَثُّكُىُ ادْػًٌَُِ أَسْزَدِتْ نَكُىْ ئٌَِّ انَّزٌٍَِ ٌَسْزَكْجِشًٌَُ ػٍَْ ػِجَبدَرًِ سٍََذْخُهٌٌَُ
خَيَنَّىَ دَاخِشٌٍَِ }[غنؾط. ]60/
ؾكٝنؽ َنيو املًو ًًَٛ ٢ى ايسْٝن يف اختنش ايؿدؿان ٤قٝدنؽ ينطدٌ  ،يدٌ ٖدٛ
ؾػددس قٝددنؽ يف اياددنَ ٕ ًَددٛى ايددسْٝن يٝػددٛا َطٜددس ٜٔيٓؿددو ايط ٝددٚ ١اإلدػددنٕ
ٚضمحعِٗ إال مبادطى حيدطنِٗ َدٔ ارتدنض  ،ؾٗدِ ستعدناَ ٕٛدٔ ادٌ شيدو إىل
ٚغنٚ ٥ؾؿانْٚ ٤صانٜٓ ٤صاٜٚ ٕٛؿؿا ٕٛيًُ ًَٛني ٚاشعناني َدٔ ايط ٝد١
يٝكَٛٛا يكضن ٤دٛا٥ج ٖفال ٤ينيرتغٝب ٚايٓصٝاٚ ١ايؿؿن  ١خبدالف ضب ايادنملني
ايددطفٚف ايددطد ِٝايددصٚ ٟغددا ضمحعدد٘ نددٌ ؾدد ، ٤ٞؾُددٔ ءددٔ ٕ اا َرددٌ ٖددفال٤
ايٛغطن ٤ؾكس نؿط .
ٚنددصيو ؾدد ٕ ًَددٛى اي ددسْٝن َضددطط ٕٚإىل قهلل ددٚ ٍٛغددنط َ ١ددطاٚٚ ، ِٗ٥ظضا ٗ٥ددِ
ٚٚاٗددن ٤ممددنيهِٗ ذتددناعِٗ إيدد ِٗٝيف دؿددظ ايددهللالز ٚغٝنغدد ١اياهللددنز ٚ ،نددررياد َددن
ٜكهللٌ املًدٛى ؾدؿن  ١ايٛغدطن ٤يد شٕ ٚيدس ٕٚإشٕ  ،ملدٔ ٜط دٓ ٕٛد٘ ٚ ،ملدٔ ٜػددطٕٛ
ً ٘ٝخبالف َنيو املًو ايػين ُن غٛا ٙاذتد ٞايكٝد ّٛايدصٜ َ ٟعددص دندهلل١
ٚال ٚيساد  ،ؾأْ ٢دس ٕ ٜؿؿو ٓس ٙإال ي شْ٘ يهُنٍ ًَه٘ ٚ

ُع٘ ٚغٓن.)17 ٙ

 ايٛا٘ ايطايو ٚ ٕ :ي٦و ايصٜ ٜٔس ٚ ٕٛيد ٛتهللعد ٚالٜدعِٗ ؾ ْد٘ حيدطّ طًدب
ايؿؿن  َِٗٓ ١ياس َٛتِٗ ٕ امل ٝاْكطدو ًُد٘ ٚزخدٌ دٝدن ٠ايد ظر ٖٚ ،دٞ
 ٜٓ )16دط ظٜدنض ٠ايكهللدٛض ٚاالغددعٓجنز يدنملكهللٛض اليدٔ تُٝٝدد ، ١اإلزاض ٠ايانَد ١يًطهللدو ٚايرتمجدد ، ١ايطٜدن

 ،ايطهللاد ١ا ٚىل ٖ1410 ،دد .

ص 18د.)20
 ٜٓ )17ط ايٛاغط ١يني اا ٚخًك٘ ٓس ٌٖ ايػٓٚ ١شتنيؿ ِٗٝيًسنعٛض َطاي ايؿٓكٝط ، ٞص . )533
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دٝن ٠غٝهلل ١ٝختعًـ دهنَٗن  ٚدٛا ن ٔ دهنّ  ٚدٛاٍ اذتٝن ٠ايسْٝن  ،ؾؿٞ
دٝدن ٠ا ٚيٝدن ٤يف ايدسْٝن جيدٛظ طًدب ايؿدؿن َ ١دِٓٗ يف دضدٛضِٖ يدإٔ ٜددس ٛا
يددو يددنرتري ٕ ايؿددؿن ٖ ١دد ٞطًددب ارتددري يًػددري ٚ ،ملددن نددنٕ هنؾدد ١ايددٔ
ستصددٔ  يف زتًددؼ ايطغددٚ  ٍٛمسادد٘ خيد

ددٔ غددهللاني يؿدند َددٔ َعدد٘

ٜددسخً ٕٛادتٓدد ١يػددري دػددنب ٚال ددصاب  .قددنَّ شهنؾَدد  ١ؾكددن ٍَ  $ :از شع ايًدَ٘ ٕ
َٜجآًََِِٗٓ ٢شِ  .#قنٍَ  $ :ايً شَِٗ اااًَ٘ش َِٓٗشِ َ ، )18 #ن يادس َٛتد٘ ؾًدِ ٜػدأيٙٛ
ايؿؿن َ ١و ٚاٛز املكعضٜ ،)19 ٞؿٗس صا :

ٕ ُط ئ ارتطدنب  ندنٕ

إشا قاطدٛا اغعػدك ٢ينياهللددنؽ يدٔ هللددس املطًدب  . ؾكدنٍ  " :ايًددِٗ إْدن نٓددن
ْعٛغددٌ إيٝددو يٓهللٓٝددن ؾعػددكٓٝن ٚإْددن ْعٛغددٌ إيٝددو ياددِ ْهللٓٝددن ؾنغددكٓن " قددنٍ
ؾٝػك.)20 ) ٕٛ
 ايٛا٘ ارتنَؼ  ٕ :ايؿؿن ًَ ١و ا  ،ؾُٔ ضاز ؾؿن  ١دس َٔ ا َٛاك
ا ٚيٝن ٤غٛا ٤ننْٛا ْهللٝنٚ ٤

سٜكني  ٚؾٗساٚ ٤

نذتني ؾًٝػأ ن َٔ

اا َهللنؾطْٗ ٠ن ًَو ا  ،نُن قنٍ تانىل{:أَوِ ارَّخَزًُا يٍِْ دًٌُِ اهللِ شُفَؼَبءَ قُمْ أًَنٌَْ
كَبٌَُا الَ ًٌَْهِكٌٌَُ شٍَْئًب ًَالَ ٌَؼْقِهٌٌَُ  ،قُمْ هللِ انشَّفَبػَخُ خًٍَِؼًب نَوُ يُهْكُ انسًََّبًَادِ ًَاألَسْضِ ثُىَّ ئِنٍَْوِ
رُشْخَؼٌٌَُ}[ايعَط43/د .]44ؾٝك ٍٛغن ٌ٥ايؿؿن  : ١ايًِٗ ؾؿو يفَ ْهللٝن٤ى ٚ .
ايًِٗ اضظقين ؾؿن  ١ضغٛيو ستُس ٚ حن ٛشيو  ،ؾٗصا إمينٕ ٚتٛدٝس،
ٖٚص ٖٞ ٙايؿؿن  ١املرهللع ٖٞٚ ١ال ته ٕٛإال يؿططني :

 )18اٝح ايهللدنض ، ٟدسٜث ضقِ . )5378
 ٜٓ)19ط ايطز ً ٢ايهللهط ، ٟائ تَ ، ١ُٝٝهعهلل ١ايػطين ، ٤املس ، ١ٜٓايطهللا ١ا ٚىل ٖ1417 ،د )260 /1 ،
 )20اٝح ايهللدنض ٟدسٜث ضقِ . )964
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ا  : ٍٚإشٕ اا يًؿنؾو ٕ ٜؿؿو نُن يف قٛي٘ تانىل{:يٍَْ رَا انَّزِي ٌَشْفَغُ ػِنْذَهُ
ئِالَّثِاِرَِْوِ ٌَؼْهَىُ يَب ثٍٍََْ أٌَْذٌِيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ ًَالَ ٌُحٍِطٌٌَُ ثِشًَْءٍ يٍِْ ػِهًِْوِ ئِالَّ ثًَِب شَبءَ ًَسِغَ كُشْسٍُِّوُ
انسًََّبًَادِ ًَاألَسْضَ ًَال ٌَئٌُدُهُ حِفْظُيًَُب ًَىٌَُ انؼَهًُِّ انؼَظٍِىُ}[ايهللكط. ]255/٠
ايرنْ :ٞض ن اا ٔ املؿؿٛع ي٘ )21نُن يف قٛي٘ تانىلٌَ{:ؼْهَىُ يَب ثٍٍََْ أٌَْذٌِيِىْ ًَيَب
خَهْفَيُىْ ًَالَ ٌَشْفَؼٌٌَُ ئِالَّ نًٍَِِ اسْرَضَى ًَىُىْ يٍِْ خَشٍَْزِوِ يُشْفِقٌٌَُ [ا ْهللٝنٚ .]28/٤مجو يني
ايؿططني يف قٛيًَ٘ :كَىْ يٍِْ يَهَكٍ فًِ انسًََّبًَادِ الَ رُغْنًِ شَفَبػَزُيُىْ شٍَْئًب ئِالَّ يٍِْ ثَؼْذِ أٌَْ ٌَأْرٌََ اهللُ
نًٍَِْ ٌَشَبءُ ًٌَشْضَى}[ايٓجِٚ .]26/اا ال ٜط  ٔ ٢املؿؿٛع ي٘ إال إشا ننٕ َٔ
ٌٖ ايعٛدٝس اشككني يؿطٚط نًُ ١ال إي٘ إال اا ٜ ،)22سٍ صا قٍٛ
ايطغ : ٍٛغاس ايٓنؽ يؿؿن يت  ّٜٛايكٝنَ َٔ ١قنٍ ال إي٘ إال اا خنيصن
َٔ قهللٌ ْؿػ٘) .)23
ٚحيطّ ً ٢اياهللس ٕ ٜػأٍ امل ٝايؿؿن  ، ١نإٔ ٜك ٍٛياس َٛك ايطغ ٍٛ
ٜ :ن ضغ ٍٛاا اؾؿو يٓ ٞس اا ٜ ٚ ،ن ضغ ٍٛاا ازع ي ٞيسخ ٍٛادتٓ، ١
ٚحنٖٛن  ،ؾٗصا ؾطى ٚتٓسٜس ٖٚ ،ص ٖٞ ٙايؿؿن  ١املٓؿ ١ٝاييت ال ٜط  ٢اا
ٔ غنًٗ٥ن ٚال ٜعجنغط دس ٕ ٜؿؿو صا ايػن ّٜٛ ٌ٥ايكٝنَ ْ٘ ١ؾطى
ينا ايا  ِٝدٝث ز ن َٝعند ال ٜػُو َٔ ز نٚ ٙي ٛؾط

اسالد ْ٘ ٜػُو

ؾ ْ٘ ال ٜػعجٝب ي٘ ،

 ٜٓ)21ط انَو ايهللٝنٕ  ،ايط 299/21 ، )395 /5 ، ٟد. )529 /22 ، )300
 ٜٓ)22ط زتُٛع ايؿعن ، ٣ٚائ تٚ ، )410/14 ، ١ُٝٝايطز ً ٢ايهللهط ، ٟائ ت.)296/1 ، ١ُٝٝ
 )23اٝح ايهللدنض ، ٟدسٜث ضقِ . )6201
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قنٍ اا تانىلٌٌُ{:نِحُ انهٍَّْمَ فًِ اننَّيَبسِ ًٌٌَُنِحُ اننَّيَبسَ فًِ انهٍَّْمِ ًَسَخَّشَ انشًَّْسَ ًَانقًََشَ كُمٌّ ٌَدْشِي
ألخَ مٍ يُسًًَّى رَنِكُىُ اهللُ سَثُّكُىْ نَوُ ادلُهْكُ ًَانَّزٌٍَِ رَذْػٌٌَُ يٍِْ دًَُِوِ يَب ًٌَْهِكٌٌَُ يٍِْ قِطًِْريٍ  ،ئٌِْ رَذْػٌُىُىْ
الٌََسًَْؼٌُا دُػَبءَكُىْ ًنٌَْ سًَِؼٌُا يَب اسْزَدَبثٌُا نَكُىْ ًٌٌَْوَ انقٍَِبيَخِ ٌَكْفُشًٌَُ ثِشِشْكِكُىْ ًَالٌُنَجِّئُكَ يِثْمُ
خَجِريٍ}[ ؾنطط13/د ٚ ]14ارتهللري ٖٓن ٖ ٛاا ٚ ،تأٌَ قٛي٘ يف  ٍٚاآل: ١ٜ
ئٌِْ رَذْػٌُىُىْ تِ تأٌَ قٛي٘ يف نخطٖن   :ثِشِشْكِكُىْ  ؾػُ ٢ز ن ٤غرئَ ٙ
ا َٛاك ؾطنند ٚ .إ"ن ادتن٥ع ٖ ٛز ن ٤اذت ٞاذتن ط ايكنزض ز ٕٚز ن ٤املٝ
 ٚايػن٥ب  ٚاياناع ٜ ،سٍ

صا قٛي٘ تانىل يف قصَٛ ١غً٘ٝ ٢

ايػالّ {:ىَزَا يٍِْ شٍِؼَزِوِ ًَىَزَا يٍِْ ػَذًُِّهِ فَبسْزَغَبثَوُ انَّزِي يٍِْ شٍِؼَزِوِ ػَهَى انَّزِي يٍِْ ػَذًُِّهِ فٌََكَضَهُ
يٌُسَى فَقَضَى ػَهٍَْوِ قَبلَ ىَزَا يٍِْ ػًََمِ انشٍَّْطَبٌِ ئََِّوُ ػَذًٌُّ يُضِمٌّ يُجِنيٌ} [ ايكصص]15:
ؾنغعػنث اإلغطاَٛ ًٞٝ٥غ ٢ً ٢ايكهللطَٛٚ ٞغ ً٘ٝ ٢ايػالّ دٚ ٞدن ط
ٚقنزض ً ٢إغنتع٘ ٜسٍ صا قٛي٘ تانىل ياس شيو  فٌََكَضَهُ يٌُسَى فَقَضَى ػَهٍَْوِ 
[ايكصص.)24 ]15/
 ايٛا٘ ايػنزؽ  ٕ :نؿنض قطٜـ ننْٛا ٜكط ٕ ٕٚاا ٖ ٛارتنيل ايطظام
املسيط ٚيٝؼ يوأٚيٝن ٤ؾ َٔ ٤ٞشيو  ،نُن قنٍ تانىلً{:نَئٍِْ سَأَنْزَيُىْ يٍَْ خَهَقَيُىْ
نٍََقٌُنٍَُّ اهللُ فَأََّى ٌُإْفَكٌٌَُ} [ايعخطف. ]87/

ٚقنٍ تانىل{:قُمْ يٍَْ ٌَشْصُقُكُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَاألَسْضِ أَيٍَّْ ًٌَْهِكُ انسًَّْغَ ًَاألَثْصَبسَ ًَيٍَْ ٌُخْشِجُ
احلًََّ يٍَِ ادلٍَِّذِ ًٌَُخْشِجُ ادلٍَِّذَ يٍَِ احلًَِّ ًَيٍَْ ٌُذَثِّشُ األَيْشَ فَسٍََقٌُنٌٌَُ اهللُ فَقُمْ أَفَالَ رَزَّقٌٌَُ}
[ْٜٛؼ. ]31/
 ٜٓ)24ط انَو ايهللٝنٕ  ،ايط ٚ ، )453/20 ، )538 /19 ، ٟزتُٛع ايؿعن ، ٣ٚائ ت103 /1 ، ١ُٝٝد ٚ ، )104نؿـ ايؿهللٗنك ،
ستُس ئ هللس ايٖٛنب َ ،هعهلل ١ائ ت ، ١ُٝٝايكنٖط ، ٠ص 28د . )29
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َٚن ننْٛا ٜطٜس َٔ ٕٚا ٚيٝن ٤ايصٜ ٜٔس َ ِْٗٛو اا إال ايؿؿن {: ١أَال هللِ
انذٌٍُِّ اخلَبنِصُ ًَانَّزٌٍَِ ارَّخَزًُا يٍِْ دًَُِوِ أًَْنٍَِبءَ يَب َؼْجُذُىُىْ ئِنَّب نٍُِقَشِّثٌََُب ئِنَى اهللِ صُنْفَى ئٌَِّ اهللَ ٌَحْكُىُ ثٍَْنَيُىْ
فًِ يَب ىُىْ فٍِوِ ٌَخْزَهِفٌٌَُ ئٌَِّ اهللَ ال ٌَيْذِي يٍَْ ىٌَُ كَبرِةٌ كَفَّبسٌ} [ايعَطٚ ]3/تأٌَ نٝـ دهِ
اا ً ِٗٝينيهؿط يف نخط اآلَ ١ٜو ِْٗ َن ضازٚا إال ايؿؿن ٚ . ١قنٍ
تانىلًٌَ{:ؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ اهللِ يَب ال ٌَضُشُّىُىْ ًَال ٌَنْفَؼُيُىْ ًٌَقٌُنٌٌَُ ىَإُالَءِ شُفَؼَبؤََُب ػِنْذَ اهللِ قُمْ
أَرُنَجِّئٌٌَُ اهللَ ثًَِب الَ ٌَؼْهَىُ فًِ انسًََّبًَادِ ًَالَ فًِ األَسْضِ سُجْحَب َوُ ًَرَؼَبنَى ػًََّب ٌُشْشِكٌٌَُ} [ْٜٛؼ]18/
ٚتأٌَ قٛي٘ يف نخط اآلٌُ{:١ٜشْشِكٌٌَُ َ و ِْٗ َ ٜطٜسٚا ممٔ ٜس  ِْٗٛإال
ايؿؿن .)25 ١
 ايٛاد٘ ايػددنيو  ٕ :املٝد ٖدد ٛايدصٜٓ ٟعؿددو يدس ن ٤اذتددٚ ، ٞال ميهدٔ يًُٝد ٕ
ٜس  ٛيًاُ ٕ ٞدٌ ايدٔ نزّ ٜٓكطدو مبٛتد٘ ٚ ،ايدسيَ ٌٝدن ددسث يد٘ ايصدنزم
املصسٚم  :إِشَا ََنكَ دَسشنِش اْكطوَ ًََُ٘ش ) .)26
ك اي ِْػَنٕش اْكطوَ ٓد٘ ًََُد٘ش إال
 ٔ ٚيٖ ٞشطَٜطَ َٕ ٠ضَغش ٍَ ٛايً ِ٘  قنٍ :إشا ََن َ
َٔ تَالتَ١ف إال َٔ َسَق١ف اَن ِض َٜفٜ ًِِ ٚ ١شٓعَؿ شو يِِ٘ َٚ ٚيسف َنيِح َٜس ش ٛي٘) .)27
ؾنملٜٓ ٝعؿدو يدس ن ٤ايصدنذتني ا دٝدن ٤يد٘ ٚ ،ال ميًدو ا َدٛاك ايصدنذتٕٛ
ايس نْ ٤ؿػِٗ ؾهٝـ ٜس  ٕٛيػريِٖ .
ؾنْ ط نٝـ هؼ ايكهللٛض ٕٜٛا َط  ،ؾجاًٛا ايهللنطٌ دكند ٚ ،اذتل ينطالد !
 ايٛا٘ ايرنَٔ  ٕ :ؾضدٌ ارتًدل ٖد ٛستُدس ضغد ٍٛاا  ٕ ٚ ، ؾضدٌ ايٓدنؽ
ياس ا ْهللٝن ٤د ً ِٗٝايػالّ د ٖدِ داني ١ضغد ٍٛاا  ٕ ٚ ،ؾضدٌ ايصداني١

 ٜٓ)25ط انَو ايهللٝنٕ  ،ايط 46/15 ، ٟد83 /15 ، )47د251/21 ، )84دَٚ ، )655/21 ، )252انَ ايعٓع ٌٜايهللػ ٟٛزاض طٝهلل،١
ايطهللا ١ايطاياٖ1417 ، ١د . )108/ 7 ،
 )26اٝح َػًِ ،نعنب ايصنط ٚايس نٚ ٤ايعٛيٚ ١االغعػؿنض ،ينب نطاٖ ١متين املٛك يضط ْعٍ ي٘  ،)2065/4يطقِ .2682
 )27اٝح َػًِ  ،دسٜث ضقِ . )1631
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ِٖ ارتًؿن ٤ايطاؾس ٕٚي ٛيهط ُ ٚط  ٚرُنٕ ٜ َٚ ، ًٞ ٚرهلل ٕ دساد َٔ
ايصددانيً ٚ  ١دد ٢ض غددِٗ ارتًؿددن ٤ايطاؾددس ٕٚغددأيٛا ضغدد ٍٛاا  ايؿددؿن ١
ياددس َٛتدد٘ .ؾ د شا نددنٕ ؾضددٌ ايٓددنؽ ياددس ا ْهللٝددنٜ َ ٤ػددأيٛا ؾض دٌ ارتًددل
ايؿؿن  ١ياس َٛت٘ ؾػري َٔ ٙينب ٚىل.
 ايٛا٘ ايعنغو  ٕ :طنيب ايؿؿن  َٔ ١ا َٛاك قس اختصِٖ ن َ ١و اا .
ٚايسي ٌٝق ٍٛاا تانىلًٌَ{:ؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ اهللِ يَب الَ ٌَضُشُّىُىْ ًَالَ ٌَنْفَؼُيُىْ ًٌَقٌُنٌٌَُ ىَإُالَءِ شُفَؼَبؤََُب
ػِنْذَ اهللِ قُمْ أَرُنَجِّئٌٌَُ اهللَ ثًَِب الَ ٌَؼْهَىُ فًِ انسًََّبًَادِ ًَال فًِ األَسْضِ سُجْحَب َوُ ًَرَؼَبنَى ػًََّب ٌُشْشِكٌٌَُ }
[ْٜٛؼ.]18/
ؾ ٕ قنٍ قهللٛض : ٟإٕ اا قنٍ ًٌَ  :ؼْجُذًٌَُ ٚ حنٔ ال ْاهللسِٖ .
ٜكنٍ ي٘  ْ :تس ٚ ِٖٛتػأ ِ ايؿؿن  ١ياس َٛتِٗ ٚ ،ز نفى ٖصا هللنزِ ٠
ٜؿٗس صا َن ضٚا ٙايٓاَُنٕ ئش يَؿِري َٕ ضَغش ٍَٛايًِ٘  قنٍَ  $ :إَِٕ ايس َنٖ َ٤ش َٛ
اياِهللَنزَ #٠شتَِ ق َط {ًَقَبلَ سَثُّكُىُ ادْػًٌَُِ أَسْزَدِتْ نَكُىْ ئٌَِّ انَّزٌٍَِ ٌَسْزَكْجِشًٌَُ ػٍَْ ػِجَبدَرًِ سٍََذْخُهٌٌَُ
خَيَنَّىَ دَاخِشٌٍَِ } [غنؾط.]60/
ؾ ٕ قنٍ  :إٕ نًُ  : ١يٍِْ دًٌُِ انهَّهوِ  يف اآلٜد ١ا ٚىل تدسٍ ًدْٗ ٢دِ ال ٜدس  ٕٛإال
ا ٚيٝنَ ، ٤ن حنٔ ؾٓس  ٛاا ْٚس َ ٛا٘ ا ٚيٝن. ٤
ؾٝكنٍ ي٘  :إٕ نًُ  ١يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ َ آنٖن َ :و اا ٚ)28قس قنٍ اا تانىل يف
نخط ن َٔ ١ٜغٛض ٠املفًََٓ{ : ٕٛيٍَْ ٌَذْعُ يَغَ اهللِ ئِنَيًب آَخَشَ الَ ثُشْىَبٌَ نَوُ ثِوِ فَاًَََِّب حِسَبثُوُ ػِنْذَ سَثِّوِ ئََِّوُ الَ
ٌُفْهِحُ انكَبفِشًٌَُ} [املفَٓ . ]117/ٕٛؾكنٍ ًَ{ :يٍَْ ٌَذْعُ يَغَ اهللِ ئِنَيًب آَخَشَ} ٖٚصا ٖ ٛايؿطى

 ٜٓ)28ط تؿػري ايكطنٕ ايا  ، ِٝائ نرري  ،زاض طٝهلل ، ١ايطهللا ١ايرنْٖ1420 ، ١ٝد . )356/4 ،
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ز  ٠ٛغري اا َو اا ٚ .)29تأٌَ نٝـ مسن ٙيف نخط اآل ١ٜننؾطاد ٚدهِ ً٘ٝ
ينرتػطإ .
ؾ ٕ قنٍ  :إٕ اا قنٍ   :ئِنَيًب ٚ حنٔ ال ْك ٍٛإٕ ا ٚيٝن ٤ن . ١
ٜكنٍ ي٘ َٚ :ن َآ ٢اإلي٘ ؟
ؾ ٕ َ ٜاطف ٜ .كنٍ ي٘  َ :حتن ؾُٝن يٝؼ يو ي٘ ًِ ؟!
ٚإٕ قنٍ  :اإلي٘ ٖ ٛارتنيل ايطظام املسيط .
ٜكنٍ ي٘  :إٕ نؿنض قطٜـ ننْٛا ٜكط ٕٚيإٔ اا ٖ ٛارتنيل ايطظام املسيط ٚيهدِٓٗ
َ ٜكٛيدٛا ال إيد٘ إال اا ْٗ ،دِ ًُدٛا د ٖٚدِ ايادطب ا قادنح د ٕ اإليد٘ ٖد ٛاملاهللدٛز
املكصٛز ينيس ن ، )30 ٤ؾد شا قدنيٛا ال إيد٘ إال اا ْؿدٛا ٖدصا اذتدل دٔ ن دعِٗ ٚتطندٛا
ز نٖ٤ددن َددو اا ٖٚ ،ددصا ايددص ٟال ٜطٜددسٖٚ ، ٕٚدد ٛستددٌ ايٓددعاع ٜٚ ،ددسٍ ددصا قدد ٍٛاا
ؾدد { : ِٗٝئََِّيُ هىْ كَ هبٌَُا ئِرَا قٍِ همَ نَيُ هىْ ال ئِنَ هوَ ئِال انهَّ هوُ ٌَسْ هزَكْجِشًٌَُ ًٌَ )53قٌُنُههٌٌَ أَئِنَّههب نَزَههبسِكٌُا آَنِيَزِنَههب نِشَههبػِشٍ
يَدْنٌٌٍُ} [ايصنؾنك. ]36 ،35/
ٚايٓعٝج ٕ ١طنيب ايؿؿن  َٔ ١ا َٛاك قس اختصِٖ ن َ ١و اا .

 ٜٓ)29ط ا

 ٍٛايرالت ٚ ١زيعٗن  ،ستُس ئ هللس ايٖٛنب َ ،هعهلل ١اياًِ  ،اس ، ٠ص . )8

 ٜٓ )30ط شتعنض ايصانح  ،ايطاظَ ، ٟهعهلل ١يهللٓنٕ  ،يريٚك ٖ1415 ،د  ،ص .)20
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اخلامتة
ميهٔ إمجنٍ ِٖ ْعن٥ج ايهللاث يف ايٓكنط اآلت: ١ٝ



ٕ ايكهللٛض ِٖ ١ٜايػال ٠يف تا  ِٝايكهللٛض ٚز ن ٤ضينيٗن َٔ ز ٕٚاا .
ٕ َٔ ن ؾهللٗنك ايكهللٛض ِْٗ : ١ٜقصسٚا ياض املٛتَٔ ٢

دانب ايكهللدٛض

جددْٗ ١ددِ ٚيٝددن ٤اا  ٚدِ َٓعيدد ١ضؾٝاددٓ ١ددس اا ؾعٛاٗددٛا إيدد ِٗٝيطًددب
ايؿددؿن  ١ددِ ٓددس اا قٝنغدند ًدد ٢تكددطب ايٓددنؽ ٓددس ًَددٛى ايددسْٝن يؿددؿن ١
ايٛاٗن. ٤


ٕ قٝنؽ ًَٛى ايسْٝن ًَ ٢نيو املًو يف اختدنش ايؿدؿان ٤قٝدنؽ ينطدٌ يدٌ
ٖ ٛؾػس قٝنؽ ً ٢اإلطالم ،ؾؿعنٕ يني ارتالم اياً ِٝيأدٛاٍ هللنز ٙايػين
ٔ نٌ دس ٚيني ًَٛى ايسْٝن ايؿكدطا ٤ادتٗدال ٤يدأدٛاٍ ايط ٝد ١اشعدناني
إىل ايؿؿان َٔ ٤ايٛاٗن ٤ايصٜ ٜٔا ٢ً ِْٗٛٓٝؾ ٕٛ٦املًو  ًٕٛ ٜٛٚإيدِٗٝ
دنانك ايط . ١ٝ



ٕ ٖصا ايكٝدنؽ ؾٝد٘ مترٝدٌ ارتدنيل ايهنَدٌ َدٔ ندٌ ٚاد٘ يدنملدًٛم ايٓدنقص
َٔ نٌ ايٛاٖٚ ، ٙٛصا نؿط ينا ايا . ِٝ



ْدد٘ جيددب ايعٛق ددـ ددٔ  ٚددـ ؾدددص َاددني ينيٛال ٜدد ١إال يددٓص ؾ ددط ٕ ٞ
ٚيٝن ٤اا ِٖ ٌٖ اإلمينٕ ٚايعكٚ ، ٣ٛاا ًِ مبٔ دكل اإلمينٕ ٚايعك.٣ٛ



ٕ ايعٛغ د ددو يف إط د ددالم يؿ د ددظ ايٛال ٜد دد ١ز ٣إىل ايػً د دد ٛاي د ددص ٟمث د ددط ايعاً د ددل
ينمل ٛؿني ينيٛال ١ٜدع ٢غًٛ٦ا ايؿؿن  ١ياس َٛتِٗ .



ْ دد٘ حي ددطّ غ ددفاٍ ايؿ ددؿن  َ ١ددٔ ا َ ددٛاك ٚي دد ٛيًػ ددٛا ً دد ٢زضا ددنك ايٛال ٜدد١
نن ْهللٝن ًِٗٝ ٤ايصالٚ ٠ايػالّ .



ٕ ايؿددؿن  ١ينالغعكصددن ٤مثنْٝددْ ١ددٛاع تهللعٗددن ٖددٌ ايػددًٓ ١ددَ ٢ددن اددن٤ك يدد٘
ايٓصٛص ايؿط . ١ٝ
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ٕ ايٓددنؽ يف ايؿددؿن  ١قػددنّ تالتدد : ١ططؾددنٕ ٚٚغ د  ،غددال ؾٗٝددن املؿددطنٕٛ
ا ٚا٥ددٌ ٚايٓصددنضٚ ٣خًؿٗددِ ؾٗٝددن ايكهللٛضٜددٚ ، ٕٛاؿددن ؾٗٝددن املاععيددٚ ١ارتددٛاض
ٚمتػو ٌٖ ايػٓ ١مبن ان ٤يف ايٓصٛص ؾٗٝن ؾهنْٛا ٚغطدن .



ٕ ايؿؿن ًَ ١و ا ؾعطًب َٓ٘ ٚال ته ٕٛإال ي شْ٘ يًؿنؾو ٕ ٜؿؿو ٚض دنٙ
ٔ املؿؿٛع ي٘ ٚ ،ال ٜط  ٢إال ٔ ٌٖ ايعٛدٝدس ٚ ،ال يدأؽ يف طًدب ايؿدؿن ١
َٔ نحل د ٞدن ط قنزض .



ٕ اال عك ددنز ي ددإٔ اا ٖ دد ٛارت ددنيل اي ددطظام امل ددسيط َ  ٜددسخٌ نؿ ددن َض ق ددطٜـ يف
اإلغالّ ِْٗ ؾطنٛا َو اا غري ٙيف ايس ن. ٤

َ ؿط ١ٝ ٚزتنزي ٌٖ ١ايهللنطٌ ينييت ٖ ٞدػٔ .
 حتطٜط ستٌ ايٓعاع ٓس اجملنزي ١يٝكو ادتٛاب يف ستً٘ .


ٓنًُ ١ٜن ٤ايػٓ ١ي خالص ايس ٜٔا ْٚؿ ٘ٓ ِٗٝحتطٜـ ايػنيني ٚاْعادنٍ
املهللطًني ٚتأ ٌٜٚادتنًٖني .



ٕ اذتل ءنٖط ً ٢ايهللنطٌ ٚي ٛنط ٙاملؿطن. ٕٛ

ٚ اذتُسا ايصٖ ٟساْن صا َٚن نٓن يٓٗعس ٟيٛال ٕ ٖدساْن اا  ،يكدس ادن٤ك
ضغددٌ ضيٓددن يددنذتل  ٚددً ٢اا ٚغددًِ ٚيددنضى ْ ٚاددِ ًدد ٢هللددسٚ ٙضغددٛي٘ ٚخًًٝدد٘
ستُددس ايصددنزم ا َددني ً ٚدد ٢نيدد٘  ٚداهلل٘ اياددنيُِني املدًصددني ً ٚددَ ٢ددٔ
تهللاِٗ ي دػنٕ إىل  ّٜٛايس.ٜٔ
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املصادر
 .1ايكطنٕ ايهط. ِٜ
 .2إيطاَٖ ِٝصطؿ ٚ ٢محس ايعٜنك ٚدنَس هللس ايكنزض ٚستُس ايٓجدنض  ،املاجدِ
ايٛغ ، ٝزاض ايس  ،٠ٛحتكٝل زتُو ايًػ ١اياطي. ١ٝ
.3

ائ نرري  ،إمسن  ٌٝئ ُط ٖ1420،د  ،تؿػري ايكطنٕ ايا  ، ِٝزاض طٝهلل. ١

 .4ايهللدددنض ، ٟستُددس يددٔ إمسن ٝددٌ يددٔ إيددطاٖ ِٝيددٔ املػددريٖ1407، ٠د د  ،ادتددنَو
ايصاٝح  ،زاض ائ نرري ،يريٚك .
 .5ايهللػ ، ٟٛاذتػني ئ َػاٛز ٖ1417،د َ ،انَ ايعٓع ، ٌٜزاض طٝهلل١
 .6اي ِعجددنْ ، ٞستُددس ايػددٝس  ،دددعاب ٚ ٚضاز ايكطددب ايطيددنْ ٞاياددنضف ايصددُساْٞ
غٝسْن َٛٚالْن محس ايعِجنَْ ،ٞهعهلل ١ايكنٖط. ٠
 .7اي ِعجد ددنْ ، ٞستُد ددس ايػد ددٝس اي ِعجد ددنْ ، ٞا ساٜد دد ١ايطينْٝد دد ١يف ؾكد دد٘ ايططٜكد دد١
ايعِجنَْ ، ١ٝهعهلل ١ايكنٖط. ٠
 .8ايعُُٝدد ، ٞستُددس يددٔ هللددس ايٖٛددنب  ،نؿددـ ايؿددهللٗنك َ ،هعهللدد ١ايددٔ تُٝٝدد، ١
ايكنٖط. ٠
.9

ايعُ ، ُٞٝستُس ئ هللدس ايٖٛدنب  ،ا

د ٍٛايرالتد ٚ ١زيعٗدن َ ،هعهللد ١اياًدِ

اس. ٠
 .10دجد ددنب  ،محد ددس ستُد ددس  ،نضا ٤يف دٝد ددن ٠ايػد ددٝس ايهللد ددس ٟٚايسْٜٛٝد ددٚ ١دٝنتد دد٘
اي ظخ.١ٝ
 .11اذتطاْدد ، ٞمحددس يددٔ هللددس اذتًدد ِٝيددٔ تُٝٝدد ،١زتُددٛع ايؿعددن ، ٣ٚمجددو هللددس
ايطمحٔ ئ قنغِ ايٓجس. ٟ
 .12اذتطاْ ، ٞمحس ئ هللس اذتً ِٝئ تٖ1417 ،١ُٝٝد  ،ايطز ً ٢ايهللهط ، ٟائ
تَ ، ١ُٝٝهعهلل ١ايػطين ،٤املس. ١ٜٓ
 .13ايطاظ ، ٟستُس ئ ي ٞيهط ئ هللسايكنزض ٖ1415،د  )ّ1995شتعدنض ايصدانح ،
َهعهلل ١يهللٓنٕ  ،يريٚك .
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 .14ايؿٓكٝط ، ٞائ ينيدن َٝٓ ،د ١املطٜدس يف نزاب ٚ ٚضاز ايططٜكد ١ايعِجنْٝدَ ، ١هعهللد١
ايكنٖط. ٠
 .15ايؿ د ددٓكٝط ، ٞز َ .د ددطاي  ،ايٛاغ د ددط ١ي د ددني اا ٚخًك د دد٘ ٓ د ددس ٖ د ددٌ ايػ د ددٓ١
ٚشتنيؿ ، ِٗٝادتنَا ١اإلغالَ ١ٝينملس ١ٜٓايٓهلل. ١ٜٛ
 .16ايؿٛننْ ، ٞستُس ئ ً ٌْٝ ، ّ1973 ، ٞا ٚطنض َٔ دنزٜث غٝس ا خٝدنض
ؾطح َٓعك ٢ا خهللنض  ،زاض ادت ، ٌٝيريٚك .
 .17ايؿٝهللنْ ، ٞمحس ئ دٓهللٌ َ ،فغػ ١قططهلل ، ١ايكنٖط. ٠
 .18ؾددٝذ ايططٜكدد ١ايعِجنْٝد ١يددٛاز َددسْ ، ٞيًددٛؽ ا َددنْ ٞيف َٓنقددب غددٝس ٟمحددس
ايعِجنَْ ،ٞهعهللَ ١ض. ٟٛ
 .19ايط  ، ٟستُس ئ اطٜط  ،انَو ايهللٝنٕ ٖ 1405 ،د  ،زاض ايؿهط  ،يريٚك .
 .20نؾٛض  ،غاٝس هللسايؿعنح  ،ايػٝس محس ايهللس ٟٚؾٝذ ٚططٜك.١
 ًٞ .21دطاظّ  ،اٛاٖط املانْ.ٞ
 .22ايؿطاٖٝس ، ٟارتً ٌٝئ محس  ،اياني  ،زاض َٚهعهلل ١ا الٍ .
 .23ايؿددٛظإ  ،ددنحل يددٔ ؾ ددٛظإ ٖ1413 ،د د  ، ) ّ1993ؾ ددطح اياكٝددس ٠ايٛاغ ددط،١ٝ
َهعهلل ١املانضف ،ايطٜن

.

 .24ايكن دد ٞغ دداس  ، ّ2001 ،ايا ددنضف ي ددنا غ ددٝس ٟمح ددس ايهلل ددس ، ٟٚزاض غط ٜددب،
ايكنٖط.٠
 .25ايكعٜٚين ائ ؾدنضؽ  ،محدس يدٔ ؾدنضؽ يدٔ ظنطٜدنَ ، ٤اجدِ َكدنٜٝؼ ايًػد، ١
ٖ1420د  ،ّ1999زاض ادت ، ٌٝيريٚك .
 .26ايهاالْ ، ٞستُس ئ إمسن  ،ٌٝتطٗري اال عكنز َٔ زضإ اإلذتنز .
 .27املنيه ، ٞستُس ً ، ٟٛزضٚع اذتُن ١ٜيأدعاب ايٛقن ،١ٜزاض اٛاَو ايهًِ
َصط ،ايكنٖط. ٠
 .28املاًِ  ،محدس يدٔ دػدٔ  ٖ1427 ،د  ،ايكهللٛضٜدْ ١ؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ اياًُدن٤
َٓٗن " ايٛ" ُٔٝشاند"  ،زاض ائ ادتٛظ. ٟ
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 .29املٗ ددس ، ٟا ددٛز ٠ستُ ددس ي دد ٛايٝع ٜددس  ،دكٝك دد ١ايكط ددب ايٓهلل دد ٟٛايػ ددٝس مح ددس
ايهللس ،ٟٚزاض اٛاَو ايهًِ ،ايكنٖط. ٠
 .30ايٓٝػنيٛضَ ،ٟػًِ ئ اذتجن ئ َػدًِ  ،داٝح َػدًِ  ،زاض إدٝدن ٤ايدرتاث
اياطي ، ٞيريٚك.
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